
മന�് ന�ാവെ�
വാരാ��പതി�്      ല�ം-19 | SEPTEMBER 26 - OCTOBER 2

െസ� ്. േതാമസ് േകാേളജ് (ഓേ�ാണമസ്), തൃ��ർ
എൻ എസ് എസ് യൂണി�് 42 & 144

േപജ് 4

േചാദ�ം ഉ�രം

ഉ�ട�ം
എൻ.എസ്.എസ്
വാർ�കൾ

അ�രാ�ി

 ചി�ാവിഷയം

േപജ് 1

േപജ് 6

േപജ് 6

േപജ് 7

േപജ് 2

ഗാ�ിജയ�ി വിപുലമായി
ആചരി�് 

എൻ എസ് എസ് യൂണി�്
 

മറവിെയ ഓർ�ി�ി�്
േസാേഷ�ാ േപാഡ്സ്

ശുചിത� ഭാരതം- ഉദ്ഘാടന
ചട�ിെ�  േപാ�ർ

േപജ് 3

േപജ് 4

ശുചിത� ഭാരതം- ഉദ്ഘാടന
ചട�്

അ�ാരാഷ്�ട വേയാജന
ദിനം ആചരി��

േപജ് 2
േലാക ഹൃദയ ദിനം

അഗ��ർ

േപജ് 5

�ടാഷ് ഇ�് തൃ��ർ :
െറയിൽേവ േ�ഷൻ

േപജ് 5

�ടാഷ് ഇ�് തൃ��ർ :
കളക്ടേറ�് 

COMMISSIONER



ഒക്േടാബർ  ഒ�ിനു  ര�്  മണി�്   െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജിെല  ഗാ�ി
സ്മൃതിയിൽ  വ�ാണ്  ചട�്  നട�ത് .  �ശീ  പി  െക  േഡവിസ്  മാ�ർ ,  �പസിഡ� ് ,
ഡിസ്�ടിക് �്  പ�ായ�്  ,തൃ��ർ   ഉദ്ഘാടനം  നിർവഹി�� .  �ശീമതി  രാജ�ശീ
േഗാപൻ  ,  െഡപ���ി  േമയർ ,  േകാർ�േറഷൻ  ഓഫ്  തൃശൂർ  ,  അധ��  �പസംഗം
നട�ി .  �പിൻസി�ാൾ  റവ .  േഡാ .  മാർ�ിൻ  െക  എ   സ��താ  �പതി�  െചാ�ി .
�ശീ  സുഫിയാൻ  അഹ�ദ്  (ഐ  എ  എസ്  ) ,  അസി�� ്  കളക്ടർ ,   തൃ��ർ ,  കീ
േനാ�്  അ�ഡ�്  നൽകി .  �ശീമതി  ശുഭ  ടി  എസ് ,  ഡിസ്�ടിക് �്  േകാർഡിേന�ർ
ഡിസ്�ടിക് �്  സ��താ  മിഷൻ  തൃശൂർ ,  �ശീ  ജയകുമാർ  പി  എസ്  ,  ഡിസ്�ടിക് �്
േകാർഡിേന�ർ  ഹരിത  േകരള  മിഷൻ  തൃശൂർ  ,  �ശീ  േജ�ാതിഷ്  കുമാർ  െക  വി ,
ഡിസ്�ടിക് �്  മിഷൻ  േകാർഡിേന�ർ ,  കുടുംബ�ശീ  തൃ��ർ ,  �ശീ  അബ്ദുൽ  കരീം
സി  പി ,  ഡിസ്�ടിക് �്  ഇൻഫർേമഷൻ  ഓഫീസർ  തൃ��ർ ,  േഡാക്ടർ  ബിനു  ടി  വി
ഡിസ്�ടിക് �്   േകാർഡിേന�ർ ,  നാഷണൽ  സർവീസ്  സ്കീം ,  തൃ��ർ ,  �ശീ  ര�ി�്
വർഗീസ് ,  എൻ  എസ്  എസ്  േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർ  ,െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജ് ,
തൃശൂർ  എ�ിവർ  ആശംസകൾ  പറ�ു .
െനഹ്റു  യുവ  േക��യുെട  ഡിസ്�ടിക് �്  േകാർഡിേന�ർ   ഒ .ന�കുമാർ  പരിപാടി  
 േകാർഡിേന�്  െചയ്തു  .  െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജിെല  ഗാ�ിസ്മൃതി  �ീൻ
െചയ്തുെകാ�ാണ്  ഉദ്ഘാടനം  നിർവഹി�ത് .  ഉദ്ഘാടന  ചട�ിനുേശഷം  
 അ�ുതെ�  െനഹ്റു  യുവ  േക��  �പവർ�കരും   െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജിെല
എൻ  എസ്  എസ്  െവാള�ിേയഴ്സും  േചർ�്  െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജ്  േറാഡും
പരിസരവും   വൃ�ിയാ�ി .

എൻ .എസ് .എസ് .  വാർ�കൾ
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ശുചിത� ഭാരതം- ഉദ്ഘാടന ചട�്
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േലാക ഹൃദയ ദിനം
െസപ്�ംബർ  ഇരുപ�ിെയാ�തിന് ,  േലാക  ഹൃദയ
ദിനേ�ാടനുബ�ി�്   ഒരു  േപാ�ർ  �പദർശി�ി�� .
ഹൃേ�ദാഗം  ഒരു  സാം�കമിക  േരാഗെമേ�ാണം
േലാകെമ�ാടും  പടർ�ുപിടി�ുകയാണ്  .
ഹൃദയെ���ി  നെ�  ഓർ�ി�ി�ാനായി  േവൾഡ്  
ഹാർ�്   െഫഡേറഷനും  യുെനസ്േകായും  േലാകാേരാഗ�
സംഘടനയും  സംയു�മായാണ്   എ�ാ  വർഷവും
െസപ്�ംബർ  മാസ�ിെല  അവസാനെ�
ഞായറാഴ്ച ,  അെ��ിൽ  ആ  ആഴ്ചയിെല  മെ�ാരു
ദിവസം  േലാക  ഹൃദയ  ദിനമായി  ആചരി�ു�ത്  

 അൽഷിേമഴ്സ്  അഥവാ  മറവിേരാഗെ�യും ,  േലാകെമ�ാടും  അൽഷിേമഴ്സ്
േരാഗ�ിന്  എതിെരയു�  �പവർ�ന�ൾ  ശ�ിെ�ടു�ു�തിനായി
ആചരി�ു�  േലാക  അൽഷിേമഴ്സ്  ദിനെ�യും ,  േരാഗസാധ�തകെളയും ,  ഒരു
പരിധി  വെര  ഇത്  എ�െന  നിയ��ി�ാം  എ�തിെനയും  കുറിെ��ാം  യൂണി�ിെ�
േപാഡ്കാ�ായ  േസാേഷ�ാേപാഡ്സിലൂെട  െവാള�ിയർ  െലന  സംസാരി�� .
ഓർ�കൾ  നഷ്ടെ��െ��വെര  കുറി�്  ഓർ�ിപി�തിെനാ�ം ,  അവെര
പരിചരി�ു�വെര  കുറി��ം  േസാേഷ�ാേപാഡ്സിൽ  �പതിപാദി�� .

മറവിെയ ഓർ�ി�ി�് േസാേഷ�ാ േപാഡ്സ്
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ഒക്േടാബർ  ര�്  ഗാ�ി  ജയ�ിയുെട  ഭാഗമായി  എ�ാ  എൻ  എസ്  എസ്
െവാള�ിേയഴ്  സിേനയും  ഉൾെ�ടു�ിെകാ�്  " �ടാഷ്  ഇ�്  തൃശൂർ  "  എ�  ഒരാഴ്ച
നീ�ുനിൽ�ു�  �ീനിങ്  ആക്�ിവി�ിക്  തുട�ം  കുറി�� .  തൃ��രിെല  വിവിധ
�ല�ളിൽ  െവാള�ിേയഴ്സിെ�  േനതൃത��ിൽ  ശുചീകരണ  �പവർ�ന�ൾ
നട�ുകയാണ്  ല��ം .  വിവിധ  വിേ�ജ്  ഓഫീസുകൾ ,  ഡിസ്�ടിക് ട്  �ാനിങ്
ഓഫീസ് ,  െറയിൽേവ  േ�ഷൻ ,  കളക്ടേറ�്  എ�ി�െന  പതിനാേറാളം
�ല�ളിൽ  െവാള�ിേയഴ്സിെന  ഉൾെ�ടു�ി  �ീനിങ്  നട�ു�ു�് .  ഇതിെ�
ജി�ാതല  ഉദ്ഘാടനം  െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജിെല  ഗാ�ി  സ്മൃതി
വൃ�ിയാ�ിെ�ാ�ാണ്  നട�ിയത് .

ഗാ�ിജയ�ി വിപുലമായി ആചരി�് 
എൻ എസ് എസ് യൂണി�്
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അഗ��ർ  എ�  േപരിൽ ,  േചറൂരിെല  െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജിെ�  പുതിയ
ക�ാംപസിൽ  ആരംഭി�  കൃഷി   വിജയകരമായി  മുേ�ാ�്  േപാകു�ു .  ഒക്േടാബർ
ഒ�്  ര�്   തിയതികളിലായി  നാൽപേതാളം  െവാള�ിേയഴ്സ്  ഇതുമായി
ബ�െ��  �പവർ�ന�ളിൽ  പെ�ടു�ു .

അഗ��ർ

അ�ാരാഷ്�ട വേയാജന
ദിനം ആചരി��

ഒക്േടാബർ  ഒ�്  േലാക
വൃ�ദിനാചരണ�ിെ�  ഭാഗമായി
'സാ��   സ�� '  എ�  േപരിൽ
െവാള�ിേയഴ്സിെ�  
 മു��ൻമാെരയും  മു��ിമാെരയും
പെ�ടു�ി�്  െകാ�്  ഒരു  ഇ�റാക്�ീവ്
െസഷൻ  സംഘടി�ി�� .  �പിൻസി�ാൾ
റവ .  േഡാ  മാർ�ിൻ  െക .എ   ഉദ്ഘാടനം
നിർവഹി�� .  േ�പാ�ഗാം
ഓഫീസർമാരായ  േഡാ .  െഡയ്സ്
ലാൻഡ്  ത�ിൽ ,  െ�പാഫ .ര�ി�്
വർഗീസ്  എ�ിവർ  പെ�ടു�ു .
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 ഗാ�ി  ജയ�ിയുെട  ഭാഗമായി  നട�ു�  ' �ടാഷ്  ഇ�്  തൃ��ർ  'എ�  ഒരാഴ്ച
നീ�ുനിൽ�ു�  �ീനിങ്  ആക്ടിവി�ിയുെട  ഭാഗമായി  ഒക്േടാബർ  2  ശനിയാഴ്�
കളക്ടേറ�്റിൽ  �ീനിങ്  നട�ി .  അസി�� ്  കളക്ടർ  സൂഫിയാൻ  അഹ�ദ്
(ഐ  എ  എസ്  )എൻ  എസ്  എസ്  ജി�ാ  േകാർഡിേന�ർ  േഡാ .  ബിനു  ടി  വി
മുതലായവർ  േചർ�്   ഉദ്ഘടനം  നിർ�ഹി�� .  നാൽപേതാളം  എൻ  എസ്  എസ്
െവാള�ിേയഴ്സും ,  െനഹ്  റു  യുവ  േക��യുെട  െവാള�ിേയഴ്സും  േചർ�്
കളക്ടേറ��ം  പരിസരവും  വൃ�ിയാ�ി .

�ടാഷ് ഇ�് തൃ��ർ : കളക്ടേറ�് 

�ടാഷ് ഇ�് തൃ��ർ : െറയിൽേവ േ�ഷൻ
 ഗാ�ി  ജയ�ിയുെട  ഭാഗമായി  നട�ു�   ' �ടാഷ്  ഇ�്  തൃ��ർ  '  എ�  ഒരാഴ്ച
നീ�ുനിൽ�ു�  �ീനിങ്  ആക്ടിവി�ിയുെട  ഭാഗമായി  ഒക്േടാബർ  2  ശനിയാഴ്�  
 െറയിൽേവ  േ�ഷനിൽ  �ീനിങ്  നട�ി .എൻ  എസ്  എസ്  േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർ
െ�പാഫ .ര�ി�്  വർഗീസിെ�  േനതൃത��ിൽ  ഇരുപ�ിയേ�ാളം  
 െവാള�ിേയഴ്സ്  തൃശൂർ  െറയിൽേവ  േ�ഷൻ  െസ�� ്    എൻ�ടൻസ്
വൃ�ിയാ�ി .ഓേരാ  െവാള�ിേയഴ്സും  സ��താ  �പതി�  എടു�ുകയും ,
�ീനി�ിന്  േശഷം  സർ�ിഫി��്  കര�മാ�ുകയും  െചയ്തു .
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േചാദ�ം ഉ�രം
 

എൻ എസ് എസ്  ഔേദ�ാഗികമായി
1969, െസപ്�ംബർ 24ന് ആരംഭി�ത്

എ�ുെകാ�്?
 

രാഷ്�ടപിതാവിെ� നൂറാം ജ�
വാർഷികമായതിനാൽ.

അ�രാ�ി - 
  േഗാപിക െക വി



ചി�ാവിഷയം: 

"നമു�് ന�ുെട ഇ�ുകെള ബലിെകാടു�ാം, ന�ുെട
കു�ികള�െട ന� നാെള�ായി ."

                 
-എ പി െജ അബ്ദുൽകലാം-
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