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എൻ .എസ് .എസ് .  വാർ�കൾ

േപജ് 1

േയാഗദിനേ�ാടനുബ�ി�്
എ�ാ െവാള�ിേയഴ് സും േയാഗ
െച��� ഒരു വീഡിേയാ
നിർ�ി��. േയാഗയുെട �പാധാന�ം
െപാതുജന�ളിൽ
എ�ി��െകാ�് വളെര ന�
രീതിയിൽ ഇത് കാഴ്ചവയ്�ാൻ
സാധി��.

േയാഗയിലൂെട ശരീരം
എ�ും

േയാഗ�മായിരി�െ�

അ�ൻ  എ�ത്  എ�ാ
ഹൃദയ�േളയും  പുളകം  ചാർ�ു�
ഒരു  വികാരമാണ് .  അ�ാരാഷ്�ട
പിതൃ  ദിനേ�ാടനുബ�ി�്  
 അ�ന�മാർ�ായി  എൻ  എസ്
എസ്  ഔേദ�ാഗിക  േപാഡ്കാ�ായ
േസാേഷ�ാേപാഡ്സിൽ
അ�ന�മാരുെട  സ്േനഹേ�യും
സംര�ണേ�യും  കുറി�്
െവാള�ിയർ  ആന�്  സംസാരി�� .
അ�െ�  ഓർ�കൾ  ഉണർ�ു�
ഒരു  ഗാനവും  ഇേതാെടാ�ം
േചർ�ു .

ഫാേദഴ്സ് േഡ
സ്െപഷ�ൽ
േപാഡ്കാ�്
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"വായി�ാൽ വളരും വായി�ിേ�ലും വളരും വായി�ാൽ വിളയും വായി�ിേ�ൽ
വളയും "
 വായനദിനേ�ാടനുബ�ി�് വിവിധ മ�ര�ൾ സംഘടി�ി��. ക�ിസ്, പുസ്തക
അവേലാകനം, കവിത രചന, വായന, േലാേഗാ നിർ�ാണം എ�ീ മ�ര�ള�ം,
േടാ�് വി�് ആൻ ഓദർ എ� പരിപാടിയും, െവാള�ിേയഴ്സിെ�
രചനകള�ൾെ�ടു�ി മാഗസിനും ഇേതാടനുബ�ി�് ത�ാറാ�ി.

വായനവാരം മ�ര�േളാെട ആചരി��.

COMPETITION WINNERS

LOGO DESIGNING COMPETITION

NIYA FRANCIS
BSC ZOOLOGY
ST. THOMAS COLLEGE (AUTONOMOUS), THRISSUR

REVIEW COMPETITION

ANULAKSHMI C A
DEPARTMENT OF ENGLISH AND HISTORY
ST. THOMAS COLLEGE (AUTONOMOUS), THRISSUR

POEM WRITING COMPETITION 

THWAHIRA SHIRIN A
IISER THIRUVANANTHAPURAM
BS-MS FIRST YEAR

QUIZ COMPETITION 

SREEHARI  M
BA ECONOMICS
ST. THOMAS COLLEGE (AUTONOMOUS), THRISSUR

READING COMPETITION 

ANBELLA P WINSON
BSC STAISTICS
ST THOMAS COLLEGE (AUTONOMOUS), THRISSUR



ലഹരി വിരു� ദിനം
 അ�ാരാഷ്�ട ലഹരി വിരു� ദിനേ�ാടനുബ�ി�് 

 വിദ�ാർ�ികൾ�് േബാധവൽ�രണ �ാ�്  നട�ി.
അ�മാലി എ എസ് ഐയും  ൈചൽഡ് െവൽഫയർ
ഓഫീസറുമായ  എ. എസ് വർഗീസ് സർ സംസാരി��.
േ�പാ�ഗാം ഓഫീസർമാരായ േഡാ. െഡയ്സ് ലാൻഡ് ത�ിൽ,

െ�പാഫ.ര�ി�് വർഗീസ് എ�ിവർ �ാ�ിൽ
പെ�ടു�ു.ലഹരി ഉപേയാഗ�ള�െട
ദൂഷ�ഫല�െള�ുറി�് വിദ�ാർ�ികളിൽ അവേബാധം
സൃഷ്ടി�ാൻ �ാ�് സഹായി��.
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ലഹരി നിേരാധന
ദിനേ�ാടനുബ�ി�് �ാസ്
സംഘടി�ി��
ഇ��ൻ െമഡി�ൽ അേസാസിേയഷൻ തൃ��ർ ഘടക�ിെ�
േനതൃത��ിൽ അ�ാരാഷ്�ട ലഹരി  നിേരാധന ദിനമായ ജൂൺ
26ന്  േബാധവൽ�രണ �ാസ് സംഘടി�ി��.
 നിേരാധിത ലഹരിമരു�ുകള�െട സ�ാധീനവും പരിഹാര
മാർഗ�ള�ം  എ� വിഷയെ��ുറി�് തൃ��ർ ഗവൺെമ� ്
െമഡി�ൽ േകാേളജ് അസി�ൻഡ് െ�പാഫസർ േഡാക്ടർ
െസബി�് കുമാർ  �ാ�് എടു�ു . ഐ.എം.എ േ��് െസ�ക�റി
േഡാക്ടർ പി േഗാപികുമാർ   ഉദ്ഘാടനം നിർവഹി��..
വിദ�ാർ�ികൾ�് ലഹരി ഉപേയാഗ�ിെ� േദാഷഫല�ൾ
മന�ിലാ�ാനും ലഹരിെ�തിെര അവേബാധം സൃഷ്ടി�ാനും
ഉതകു�തായിരു�ു �ാ�് .



എ�ാണ് അനീമിയ?

 വിദ�ാർഥികൾ�ിടയിെല അനീമിയ േബാധവൽ�രണെ� ല��ം  വ��െകാ�് വനിതാ-ശിശു
വികസന വകു��ം,ICDS ഒ���ര  അഡിഷണൽ st. Thomas autonomous college തൃ��രിെല NSS

യൂണി��കളായ 42&144 NSS േവാള��ർസിനു േബാധവൽ�രണം �ാ�� നട�ി. "അനീമിയ
ക�ാ�യിൻ @12"െ� ഭാഗമായി ആയിരി�ു േകാേളജിെല വിദ�ാർ�ികൾ�് �ാ�്  നട�ിയത്.

DR. ലതിക നായർ (Pediatrician, Govt. Medical College, Thrissur ) �ാ�്  നയി��. NSS േ�പാ�ഗാം
ഓഫീസർമരായ ര�ിത് വർഗീസ് , Dr. െഡയ്സ് ലാൻഡ്  ത�ിൽ  എ�ിവർ സംസാരി��. 90ഓളം
NSS വിദ�ാർ�ികൾ പെ�ടു� �ാ�്  വളെര ഉപകാര�പദം  ആയിരു�ു.
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അ�രാ�ി - 

1909ല് അേമരി�യിെല വാഷിംഗ് ടണിൽ ഒരു പ�ിയിൽ മേദഴ് സ് േഡ
�പസംഗം േക� െസാേനാറ എ� യുവതിയാണ് ഫാേദഴ്സ് േഡ എ�
ആശയ�ിെ� തുട��ാരി. തെ� പിതാവ് വില�ം ജാക്സൺ
സ്മാര്�ിെന ആദരി�ാൻ ഒരു ദിവസം േവണെമ�് െസാേനാറയ്�്
േതാ�ി. 1909 ജൂണ് മാസം പെ�ാ�താം തീയതി വില�ം ജാക്സണ്
സ്മാര്�ിെ� ജ�ദിന�ിൽ തെ� െസാേനാറ ആദ�െ� ഫാേദഴ് സ് േഡ
ആേഘാഷം സംഘടി�ി��. തെ�യും സേഹാദര�െളയും വളർ�ി
വലുതാ�ുവാനും പഠി�ി�ുവാനും ജീവിതം മുേ�ാ�് നയി�ാനു�
ൈധര�ം പകരാനുെമ�ാം അ�ന് എ�തമാ�തം കഷ്ടെ��ി��െ��ും
എ�് ത�ാഗം സഹി�ി��െ��ും സ�യം ഓർ�ി�ാനു� ഒരു ദിനമായി
െസാേനാറ അതിെന മാ�ി.

സലീൽ ഹാദി
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േചാദ�ം ഉ�രം
 

എൻ എസ് എസ് പിതാവ്
എ�റിയെ�ടു�താര്?

 
 േഡാ.വി െക ആർ  റാവു

 



ചി�ാവിഷയം: 

"ആദ� പരാജയം അഭിമുഖീകരി�ാൻ ഒരി�ലും
ഭയ�രുത് കാരണം വിജയകരമായ കണ�് േപാലും

തുട�ു�ത് "സീേറായിൽ" നി�ാണ്."

- േഡാ എ പി െജ അബ്ദുൽ കലാം -
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