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തൃ��ർ  െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജ്  (ഓേ�ാണമസ്  ) -െല  എൻ  എസ്  എസ്
െവാള�ിേയഴ്സിെ�  േനതൃത��ിൽ  തൃ��ർ  നഗര�ിെല  അശരണർ�ായി
െപാതിേ�ാറ്  വിതരണം  നട�ി .  അ�ം  മുതൽ  തിരുേവാണം  വെര  പ�്  ദിവസം
നീ�ു  നി�  െപാതിേ�ാറ്   വിതരണ�ിൽ  തിരുേവാണ  ദിവസം  പായസവും
ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ു .  ദിവേസന  തൃ��ർ  റൗ�ിലും  പരിസര  �പേദശ�ളിലുമായാണ്
െവാള�ിേയഴ്സിെ�യും ,  േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർമാരുെടയും  േനതൃത��ിൽ
െപാതിേ�ാറും  പായസവിതരണവും  നട�ിയത് .  ഈ  െകാേറാണ  കാലഘ��ിൽ
എ�ാ  മാനദ��ള�ം  പാലി�്  നട�ിയ  െപാതിേ�ാറ്  വിതരണം  െവാള�ിേയഴ്സിന്
സമൂഹവുമായി  കൂടുതൽ  ഇടെ�ടാനും   ജീവിത  മൂല��ൾ  വളർ�ിെയടു�ാനും
സഹായകരമായിരു�ു .

െപാതിേ�ാറ് വിതരണവുമായി എൻ എസ് എസ്
െവാള�ിേയഴ്സ്

 ബാഡ്മി�ൺ  േലാക  ചാ��ൻഷി�ിൽ
േഗാൾഡ്  െമഡൽ  േനടിയ ,
സ്�തീകൾ�ു  �പേചാദനമായ ,  
 ഇ��യുെട    �പശസ്തി  വാേനാളം
ഉയർ�ിയ  അഭിമാന  താരം  പി  വി
സി�ുവിെന  പ�ി  എൻ  എസ്  എസ്
യൂണി�ിെ�  േപാഡ്കാ�ായ  േസാേഷ�ാ
േപാഡ്സിലൂെട  െവാള�ിയർ
�ാൽവിൻ  സംസാരി�� .

പി വി സി�ു-ദി
ബാഡ്മി�ൺ ക��ൻ 
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23/08/2021 ന്  2019-2021 ബാ�ിെല  എൻ  എസ്  എസ്  െവാള�ിേയഴ്സിന്
െഫയർെവൽ  മീ�്  നൽകി .  േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർമാർ  ര�്  ബാ��കളിെലയും
െവാള�ിേയഴ്സ്   എ�ിവർ  മീ�ിൽ  പെ�ടു�ു .  േകാേളജ്  �പിൻസി�ൽ  
േഡാ .ഫാ .  മാർ�ിൻ .െക .എ  ഉദ്ഘാടനം  നിർവഹി�� .  െവാള�ിേയഴ്സിെ�  വിവിധ
കലാപരിപാടികള�ം  ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ു .

േബാൺ േവാേയജ്

'അഭയം' ഭവന നിർ�ാണ പ�തിയുെട
ധനസമാഹരണാർ�ം
െവാള�ിേയഴ്സിെ� േനതൃത��ിൽ
തൃ��ർ നഗരപരിധിയിെല
െതരുവുക�വട�ാരുെട സർേ� - 'തൃ��ർ
േകാർ�േറഷൻ േദശീയ നഗര ഉപജീവന
ദൗത�ം' ആഗ�് ഇരുപ�ിെയ�് മുതൽ
ആരംഭി��.

സർേ�യുമായി
െവാള�ിേയഴ്സ്
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 ഓഗ�്  ഇരുപ�ിയാറാം    തിയതി   േലാക  സ്�തീ  സമത�  ദിനേ�ാടനുബ�ി�്
േപാ�ർ  �പകാശനം  െചയ്തു .  ഇതിെ�  ഭാഗമായി  േകാേളജിെല
വിദ�ാർ�ികൾ�് ,  �പേത�കി�്  െപൺകു�ികൾ�്  ൈ�ഡവിംഗ്  പരിശീലനം
ഉറ��വരു�ാൻ  വിവിധ  ൈ�ഡവിംഗ്  സ്കൂള�കെള  ബ�െ��്   ഫീസ്  ആനുകൂല�ം
ഉറ��വരു�ി .

സ്�തീ സമത� ദിനം ആചരി��
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േചാദ�ം ഉ�രം
 

എൻ എസ് എസ് നിയ��ി�ു�
േദശിയ തലവൻ?

 
േ�പാ�ഗാം അൈഡ�സർ,
എൻഎസ്എസ്, ന��ഡൽഹി.

അ�രാ�ി - 
' ഞാൻ നുജൂദ് വയ�് 10 വിവാഹേമാചിത'
അനുല�്മി സി.എ

തെ� ജീവിതം െകാ�് , നിലപാട് െകാ�് ചരി�തതാള�കളിൽ ഇടം
പിടി� നുജൂദ് അലി എ� െപൺകു�ി താ�ിയ െപാ���
അനുഭവ�ളാണ് നുജൂദ് അലിയും െഡൽഫിൻ മിേനായിയും
േചർെ�ഴുതിയ പുസ്തകം. അനുഭവ�ള�െട തീ�വത ഒ��ം
േചാരാെത മലയാള�ിേല�് പരിഭാഷെ�ടു�ിയത് രമാ
േമേനാനാണ്. പുസ്തക�ിെ� തലെ��് സൂചി�ി�ു�ത് േപാെല
െചറു �പായ�ിൽ വിവാഹിതയാവുകയും പ�ാം വയ�ിൽ
വിവാഹ േമാചിതയാവുകയും െചയ്ത നുജൂദ് അലിയുെട
അനുഭവ�ള�ം ,അവൾ താ�ിയ ദുരിതപർ��ള�മാണ് പുസ്തകം
പ�ുവയ്�ു�ത്. വിവാഹ േശഷം അനുഭവി� പീഢന�ളിൽ
നി�ും, �കൂരതകളിൽ നി�ുെമാെ� ര�െ��് തെ� അനുഭവ�ൾ
േലാകേ�ാടും, നിയമേ�ാടും വിളി��പറ� ധീരയായ ആ
െപൺകു�ി വായന�ാരുെട മന�ിൽ മായാ� ഒരു ചി�തമായി
മാറും. അവള�െട േവദനയും ,ക�ീരും ന�േളയും േവദനി�ി�ും.
ൈശശവ വിവാഹം ഒരാചാരമായ് നില നി�ിരു� , സുഖകരമായ
ദാ�ത�ം ഉറ��വരു�ാൻ ഒൻപതു വയ�ായ െപൺകു�ിെയ
വിവാഹം കഴിയ്�ുക എ� പഴെ�ാ�് േപാലുമു�ായിരു�
യമനിൽ തനിയ്�നുഭവിേ��ി വ� യാതനകൾെ�തിെര
�പതികരി�� െകാ�് ശ�മാെയാരു പു�ൻ ജീവചരി�തം
പടു�ുയർ�ുകയാണ് നുജൂദ് അലി എ� െപൺകു�ി.
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 പാറി പറ�ിരു� കിളിെയ കൂ�ിലട�തു േപാെലയായിരു�ു
നുജൂദിെ� വിവാഹ ജീവിതം. അവിെട അവൾ
അനുഭവി�തിെനതിെര ശബ്ദമുയർ�ാൻ സ��ം
മാതാപിതാ�ൾ േപാലും ത�ാറാകാതിരു� സാഹചര��ിൽ
അവൾ േകാടതിെയ സമീപി�ുകയും, ഷാദാ നസീർ എ�
സാമൂഹിക �പവർ�കയും, വ�ീലുമായ സ്�തീയുെട
സഹായേ�ാെട വിവാഹ േമാചിതയാവുകയും െച���ു.
യമനിെല െപൺകു�ികള�െട വിവാഹ�പായം ഉയർ�ി
െകാ�ു� ഉ�രവ് േപാലും നുജൂദിെ� േകസിെ�
അടി�ാന�ിലാണ്. ൈശശവ വിവാഹം നിയമ
വ�വ��പകാരം നിേരാധി�െ��ി��െ��ിലും പലയിട�ും
ഇത് നട�ു�ു�്. ചിലയിട�ളിൽ അത് രഹസ�മായി
നട�ുേ�ാൾ മ�� ചിലയിട�ളിൽ അെതാരാചാരവും,
അ��ിെ� ഭാഗവുമായി കരുതിേപാരു�ു.
പുരുഷേമധാവിത��ിൽ അടി�മർ�െ��് ജീവി�ു�
സ്�തീകൾ�്  ഒരു �പേചാദനമാണ് നുജൂദ്.
ൈശശവ വിവാഹം എ� െകാടും വിപ�ിെനതിെര േപാരാടി
,തെ� സ�പ്ന�ളിേല�് തിരിെക നട�ു� നുജൂദ് ഏവർ�ും
മാതൃകയാണ്.
പുസ്തക�ിെ� തലെ��് വളെര �പസ�മായ് എനി�്
േതാ�ി. വിവാഹേമാചനം പാപമാെണ�ു� ധാരണയും,
വിവാഹേമാചിതെര െകാ�ി�റി�ു�  സമൂഹവും, മ�ൾ
മരണെ�ടും വെര േചർ�് പിടി�ാൻ  ത�ാറാകാതിരു� 
 മാതാപിതാ�ള�ം മൂലം എ�തേയാ ജീവിത�ളാണ് നമു�് 
ചു��ം എരി�ട�ിയത്. അ�രെമാരു േലാക�ിലാണ്
ഏ�വും �പായം കുറ� വിവാഹേമാചിതയായ നുജൂദ് തെ�
പുസ്തക�ിന് 'ഞാൻ നുജൂദ് വയ�് പ�് വിവാഹേമാചിത'
എ� തലെ��് നൽകു�ത്. ഈ െചറു�പായ�ിൽ തെ�
അവളനുഭവിേ��ി വ� യാതനകൾ പറയു�തിെനാ�ം
വിവാഹവും, വിവാഹേമാചനവും ജീവിത�ിെ� അവസാനമ� -
നമു�് സ�രി�ാൻ ഇനിയും ല���ള�െ��
ഓർ�െ�ടു�ൽ കൂടിയാണ് ഈ പുസ്തകം.



ചി�ാവിഷയം: 

"�ശമ�ിലാണ്, ഫല�പാപ്തിയിൽ അ� സംതൃപ്തി
ഉളവാ�ു�ത്. 

സ�ൂർ� �ശമം സ�ൂർ� വിജയമാകു�ു!"
                   

 - മഹാ�ാഗാ�ി -
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