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സ�ാത���ദിനേ�ാടനുബ�ി�്  ആഗ�്  15  ന്  എൻ  എസ്  എസ്  െവാള�ിേയഴ്സിെ�
േനതൃത��ിൽ  ര�ദാന  ക�ാ�്  സംഘടി�ി�� .മു��ിമൂേ�ാളം  േപർ  തൃ��ർ  ഐ
എം  എ  �ഡ്  ബാ�ിൽ  ര�ം   നൽകി  .  ര�ദാന�ിെ�  �പാധാന�ം  കൂടുതൽ
ആള�കളിേലെ��ി�ാൻ  ഇ�രം  �പവർ�ന�ൾ  സഹായി�ും .

ര�ദാന ക�ാ�് സംഘടി�ി��

 നാഷണൽ  െടൽ  എ  േജാ�്  േഡ  ആയ
ആഗ�്  16  നു  തമാശകെള  കുറി��ം
ചിരിെയ  കുറി��ം  അവയുെട  നിത�
ജീവിത�ിെല  �പധാന�െ�  പ�ിയും
എൻ  എസ്  എസ്  യൂണി�ിെ�
േപാഡ്കാ�ായ  േസാേഷ�ാ
േപാഡ്സിലൂെട  െവാള�ിയർ  സൂര�  െക
രാേകഷ്  സംസാരി��

ഹ��മർ േഫാർ എ ഹാ�ി
െെലഫ്
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 ഓണാേഘാഷ�ിെ�  ഭാഗമായി  
 എൻ  എസ്  എസ്  വള�ിേയഴ്സ്   തൃ��ർ   നഗര�ിെല  അശരണർ�്  അ�ം
മുതൽ  തിരുേവാണം  വെര  പ�്  ദിവസം    െപാതിേ�ാറ്  നൽകി .  ദിവേസന
50തിലധികവും  തിരുേവാണ�ിന്  75ൽ  അധികവും  െപാതിേ�ാറുകൾ
നൽകി .തിരുേവാണ�ിന്  െപാതിേ�ാറിെനാ�ം  പായസവും ,  പഴവും  ഉൾെ�ടു�ി .

ഒ�ിേ�ാണം ഒ�ി���ാം 

സ�ാത���ദിനേ�ാടനുബ�ി�്  േവാള�ിേയഴ്സ്  സമീപ�പേദശ�ളിെല
െപാതു�ല�ളിൽ  പതാക  ഉയർ�ൽ  ചട�ിൽ  പ�ാളികളായി .

സ�ാത��� ദിനം ആചരി�� 
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മുൻ �പധാനമ��ി �ശീ. രാജീവ് ഗാ�ിയുെട ജ�ദിനമായ ആഗ�്
20 ന് െവാള�ിേയഴ്സ് �പതി� െചാ�ിയും വീഡിേയാ നിർ�ി��ം
േദശീയ സദ്ഭവന ദിനം ആചരി��.

േദശീയ സദ്ഭവനദിനം ആചരി��
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േലാക �പകൃതി സംര�ണ ദിന�ിെ� ഭാഗമായി നട�ിയ കേ�ാ�്
നിർമാണ�ിെ� വീഡിേയാ പ�ുവ��.കേ�ാ�് നിർമാണ�ിെ� വിവിധ
ഘ��ൾ ഇതിൽ ഉൾെ�ടു�ി.

കേ�ാ�് േമ�ിങ് ചാല�് 

 േലാക മനുഷ�ത� ദിനേ�ാടനുബ�ി�്
ഓഗ�് 19 ാം തീയതി  േപാ�ർ
ത�ാറാ�ി

േലാക മനുഷ�ത�
ദിനം ആചരി��
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േചാദ�ം ഉ�രം
 

എൻ എസ് എസ് ബാഡ്ജിെല ചുവ�് നിറം
എ�ിെന സൂചി�ി�ു�ു?

 
എൻ എസ് എസ് െവാള�ിയർമാരൂെട
ശരീര�ിലൂെട ഓടു� ഊർ�സ�ലതയും

ആേവശവും നിറ�
യുവര�െ�യാണ് ചുവ�് നിറം

സൂചി�ി�ു�ത്.
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അ�രാ�ി - 
ഒരു െപാേ�ാണം കൂെട വരവായ്.....
അഗ�ിന സി.എസ്

ഐശ�ര��ിെ�യും സ�ൽ സമു�ിയുെടയും ഒരുമയുെടയും ഒരു
ഓണ�ാലംകൂടി വെ��ിയിരി�ു�ു. അ�ം മുതൽ 
 തിരുേവാണം വെര �പധാനമായും ആേഘാഷി�് ചതയം നാൾ വെര
ഓണ�ാലം നീ�ു നില്�ു�ു. മലയാളികള�െട
േദശീേയാ�വമാണ് ഓണം. ജാതിമതേഭദമേന� എ�ാ മലയാളിയും
ഓണം ആേഘാഷി�ു�ു.
                പൂകളെമാരു�ിയും, ഓണേ�ാടിയണി�ും,
ഓണസദ�െയാരു�ിയും വളെര ശബദമുഖരിതമായാണ് ന�ുെട
വീടുകളിൽ ഓണദിനം കട�ുേപാകാറു�ത് !
ഓണാേഘാഷെ��ുറി�് പറയുേ�ാൾ വീടുകളിെല
ആേഘാഷ�േളാെടാ�ാം വിദ�ാലയ�ളിെല ആേഘാഷ�െള
േചർ�ുവ�ാേല അതിെനാരു പൂർണത ൈകവരുകയു��.
പൂ�ളമ�രവും, കൂ���ാരുെമാ�ു� ഓണസദ�യും
തിരുവാതിര�ളിയും വാദ�േമളവും വിദ�ാർ�ിെള
സംബ�ി�ിടേ�ാളം േരാമാ�ംെകാ�ി�ി�ു�
സു�രമുഹൂർ��ളാണ്. എ�ാൽ ഇ�ുറി
ആേഘാഷ�ൾെ��ാം കടി�ാൺ വീണിരി�ുകയാണ്. ഒ�ി��
കൂടി ആരവേ�ാെടയും ആർ��വിളിേയാെടയുമു�
ഓണാേഘാഷ�ൾ േകവലം മീ��കളിൽ  ഒതു�ികൂടി.
"എവിെടേപായാലും ഏത് സാഹചര��ിലും ജീവി�ാൻ
പ���വനാണ് മലയാളി' എെ�ാരു �പേയാഗം ഞാൻ പലേ�ാഴും
േക�ി���്. ഈ വർഷെ� ഓണാേഘാഷ�ിലൂെട ആ �പേയാഗം
നാം അന�ർ�മാ�ുയാണ്. േകാ വിഡ് മഹാമാരിയുെട �പതികൂല
സാഹചര��ിലും ഈ വർഷം ഓണാേഘാഷ�ിെനാരു�ുകയാണ്
മലയാളികൾ . ഗൂഗിൾ മീ�ിൽ പരിചിതമായ മുഖ�ൾ ഒ�ുേചർ�്
ഓണാേഘാഷ�ൾ അരേ�റു�ു. ഒ�െ�ടലിെ�യും
അട�ിടലിെ�യും മാനസിക സംഘർഷ�ൾ ന�ൾ
അനുഭവി�ു�ുെ��ിലും പരിമിതമായ സാഹചര��ിൽ ഈ
ഓണ�ാലെ�യും നമു�് മേനാഹരമാ�ാം. ഐക��ിെ� യും
ഐശ�ര��ിെ�യും സ�ൽസമു�ിയുെടയും ഓണാശംസകൾ
േനരു�ു.



ചി�ാവിഷയം: 

"മ���വർ നി�ൾ�ു േനെര കെ�റിയു�ുെവ�ിൽ
നി�ൾ അവെയ നാഴിക���കളായി മാ��ക."

                   
 -സ�ിൻ െത�ുൽ�ർ -
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