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 െസപ്�ംബർ  ഇരുപ�ിനാല്   എൻ  എസ്  എസ്  ദിനം  വിപുലമായി  ആചരി�� .
�ടാഷ്  ഇ�് ,  അഗ��ർ ,  ൈസ�ിൾ  റാലി  ,  എൻ  എസ്  എസ്  േടാ�്  എ�ിവ
നട�ി .  �ീൻ  ൈ�ഡവിെ�  ഭാഗമായി  േത�ിൻകാട്  ൈമതാനം
വൃ�ിയാ�ുകയും ,  പുതിയ  ക�ാ��ിൽ  അഗ��ർ  എ�  േപരിൽ   പ��റി
കൃഷി  തുട�ുകയും  ,  േഫാസിൽ  ഫ��വൽസിെ�  ഉപേയാഗം  കുറയ്�ണം  എ�
സേ�ശം  പകർ�്  െകാ�്  ൈസ�ിൾ  റാലി  നട�ുകയും  എൻ  എസ്  എസ്  ദിന
േടാ�്  സംഘടി�ി�ുകയും  െചയ്തു .  എൻ  എസ്  എസ്  ദിനേ�ാടനുബ�ി�്
എ�ാ   െവാള�ിേയഴ്സും  ഫീൽഡ്  വർ�ിൽ  ഏർെ��� .

എൻ എസ് എസ്  ദിനം വളെര വിപുലമായി
ആചരി��

 

 െകാേറാണ  കാലഘ�വും ,
വിദ�ാഭ�ാസരീതിയിൽ  െകാേറാണ
സൃഷ്ടി�  മാ��െളയും  കുറി�്  
  എൻ  എസ്  എസ്  യൂണി�ിെ�
േപാഡ്കാ�ായ  േസാേഷ�ാ
േപാഡ്സിലൂെട  െവാള�ിയർ
ശിൽപ   സംസാരി�� .

െകാേറാണയും
�പാേയാഗിക
വിദ�ാഭ�ാസവും 
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അഗ��ർ  എ�  േപരിൽ ,  േചറൂരിെല  െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജിെ�  പുതിയ
ക�ാംപസിൽ  കൃഷി  െച�ാൻ  ആരംഭി�� .  24/09/2021 െവ�ിയാഴ്ച  യാണ്  ഇതിന്
തുട�ം  കുറി�ത് .25/09/2021 ശനിയാഴ്�യും  െവാള�ിേയഴ്സ്  ഇതിെ�  ഭാഗമയി
വർ�ിൽ  ഏർെ��� .

അഗ��ർ

ൈസ�ിൾ റാലിയുമായി 
എൻ എസ് എസ് െവാള�ിേയഴ്സ്

 െസപ്�ംബർ  ഇരുപ�ിനാല്  എൻ  എസ്  എസ്  ദിനേ�ാടനുബ�ി�്  േഫാസിൽ
ഇ�ന�ള�െട   ഉപേയാഗം  കുറയ്�ുക  എ�  സേ�ശം  പകർ�ു  െകാ�്  എൻ
എസ്  എസ്  യൂണി��കളായ  42  & 144 െ�  േനതൃത��ിൽ  ൈസ�ിൾ  റാലി
സംഘടി�ി�� .   �പിൻസി�ാൾ  റവ .  േഡാ .  മാർ�ിൻ  െക .  എ     റാലി  �ാഗ്  ഓഫ്
െചയ്തു .  ൈവസ്  �പിൻസി�ാൾ  േഡാ .  സി�ർ  അൽേഫാൻസ  മാത��  ,  േ�പാ�ഗാം
ഓഫീസർമാരായ  േഡാ .  െഡയ്  �ാൻഡ്  ത�ിൽ ,  ര�ി�്  വർഗീസ്  എ�ിവർ
സ�ിഹിതരായിരു�ു .  രാവിെല  പതിെനാ�്  മണിയ്�്  െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജിൽ
നി�്  മു�േതാളം  െവാള�ിേയഴ്സിെ�  േനതൃത��ിൽ  ആരംഭി�്  റാലി  െസ� ്
േതാമസ്  േകാേളജിെ�  പുതിയ  ക�ാ�സായ  േചറൂരിേല�ും  തിരി�്
േകാേളജിേലയ്�ുമായി  ഏകേദശം  പ�്  കിേലാമീ�ർ  ദൂരം  പി�ി�� .
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െസപ്�ംബർ  ഇരുപ�ിനാല്  എൻ  എസ്  എസ്   ദിനേ�ാടനുബ�ി�്  ന�ുെട
എൻ  എസ്  എസ്  യൂണി��കളായ  42  & 144 െ�  േനതൃത��ിൽ   "  �ടാഷ്  ഇ�്  "
എ�  േപരിൽ  ഒരു  �ീനിംഗ്  ൈ�ഡവിന്   ആരംഭം  കുറി�� .  തൃ��രിെ�
ഹൃദയഭാഗ�്  �ിതിെച���   േത�ിൻകാട്  ൈമതാനം  വൃ�ിയാ�ുക  എ�
ല��മാണ്   ഈ  യ��ിന്   പി�ിൽ .  അൻപതിൽ  പരം  എൻ  എസ്  എസ്
െവാള�ിേയഴ്സ്  ഏകേദശം  മൂ�ുമണി�ൂേറാളം  ഇതിൽ   പ�ുേചർ�ു  .  എ�ാ
മാസവും  ഒരു  ദിവസം  ഈ  ഉദ�മം  തുടർ�ു  െകാ�ുേപാകുവാൻ  തീരുമാനി�ി���് .

"യഥാർ� തിള��ിനായി ഒരു �ീനിംഗ് ൈ�ഡവ്"

ഫി�് ഇ�� �ഫീഡം റൺ
ആസാദി  കി  അമൃത്  മേഹാ�വ�ിെ�  ഭാഗമായി  എഴുപ�ിയ�ാം  സ�ാത���
ദിനേ�ാടനുബ�ി�്   നട�ിയ  ഫി�്  ഇ��  �ഫീഡം  റ�ിൽ  എൻ  എസ്  എസ്
യൂണി��കളായ  42  & 144  ഭാഗമായി .   പതിെനാ�്  െവാള�ിേയഴ്സ്   ഇതിനായി
പെ�ടു�ു .  എൻ  എസ്  എസ്  േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർ   െ�പാഫസർ  ര�ി�്  വർഗീസ് ,   
ൈവസ്  �പിൻസി�ാൾ  േഡാ .  സി�ർ  അൽേഫാൻസ  മാത��  എ�ിവർ  
 ആശംസകളറിയി��  .  െനഹ്റു  യുവ  േക��യുെട   സഹകരണേ�ാടുകൂടിയാണ്
ഈ  പരിപാടി  നട�ിയത് .



േപജ് 4

 െസപ്�ംബർ  
 ഇരുപ�ിെയാ�് ,   
 േലാക  സമാധാന
ദിനേ�ാടനുബ�ി�്  ഒരു
േപാ�ർ  �പദർശി�ി�� .

േലാക സമാധാന
ദിനം ആചരി��.

ഗാല - േടാ�് ഓൺ എൻ എസ് എസ് േഡ 
24/09/2021 എൻ  എസ്  എസ്  ദിനാചരണം  േഡാ .  േസാണി .ടി .എൽ  (  അസി�� ്
െ�പാഫസർ  എ�േണാമിക്സ്  ,  �ശീ  സി  അച��തേമേനാൻ  ഗവൺെമ� ്  േകാേളജ് ,
തൃ��ർ  )  എൻ  എസ്  എസ്  േകാർഡിേന�റുമായി  േടാ�്  നട�ി .  �പിൻസി�ാൾ  റവ .
േഡാ .  മാർ�ിൻ  െക .  എ  ഉദ്ഘാടനം  നിർവഹി�� .  ൈവസ്  �പിൻസി�ാൾ  േഡാ .  സി�ർ
അൽേഫാൻസ  മാത�� ,  േ�പാ�ഗാം  ഓഫീേസഴ്സ്   ര�ി�്  വർഗീസ് ,
േഡാ .െഡയ്�ാൻഡ്  ത�ിൽ  എ�ിവർ  േടാ�ിൽ  പെ�ടു�ു .  എൻ  എസ്  എസ്
ദിന�ിെ�  മഹത�െ�യും  എൻ  എസ്  എസിെ�  �പാധാന�െ�യും  കുറി�്
േടാ�ിൽ  �പതിപാദി�� .
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24/09/2021 നു   അഭയം  ഭവന  നിർ�ാണ  പ�തി  വഴി   വീട്  നിർ�ി�ാൻ
േപാകു�    െബനിഫിഷ�റി  െഡ�  േതാമസിെ�  �ലവും   അവിെട  ഇേ�ാഴു�  
 വീടും  അഭയം  േകാർ  ക�ി�ി  അംഗ�ള�െട  േനതൃത��ിൽ  സ�ർശി��  .

അഭയം: വീട് സ�ർശി��

 എൻ  എസ്  എസ്  െവാള�ിേയഴ്സിെ�  േനതൃത��ിൽ  എ�ാ  മാസവും
നട�ാറു�   ര�ദാന  ക�ാ�്  ഈ  മാസവും  ഇരുപ�ിനാല്  ,  ഇരുപ�ി  അ�്
എ�ീ  തി�തികളിലായി  സംഘടി�ി�� .   പേ�ാളം  േപർ  തൃ��ർ  ഐ  എം  എ  �ഡ്
ബാ�ിൽ  ര�ം  നൽകാെന�ി .  ര�ദാന�ിെ�  �പാധാന�ം  കൂടുതൽ
ആള�കളിേലെ��ി�ാൻ  ഇ�രം  �പവർ�ന�ൾ  സഹായി�ും .

ര�ദാന ക�ാ�് സംഘടി�ി��
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േചാദ�ം ഉ�രം
 

എൻ  എസ്  എസിെ� അ�്
�പധാന േമഖലകള�െട േപര്

നൽകുക
 

സാമൂഹിക ഐക�വും േദശീയ
സംേയാജനവും, �പവർ�ന

സാ�രത  മാേനജ്െമ� ്, കൗമാര
ആേരാഗ�ം എ�ിവയും

പരി�ിതി സ�ുഷ്ടീകരണം,
ജീവിത ൈനപുണ� വിദ�ാഭ�ാസം,

ലിംഗനീതി, ശുചിത�ം

അ�രാ�ി - 
  അനു�ഗഹ രഘു



ചി�ാവിഷയം: 

"വിദ�ാഭ�ാസം എ�ാൽ എഴു�ും വായനയും പഠി�ുക
എ�ത� അത് �പതിസ�ികെള തരണം െച�ാനു�

കരു�ാർ�ി�ലാണ്."
                 

-മഹാ�ാ ഗാ�ി-
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