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�ടാഷ്  ഇ�്  തൃ��ർ  എ�  േപരിൽ  ഒരാഴ്ചേയാളം  നീ�ു  നി�  �ീനിങ്
ആക്ടിവി�ിെ�ാടുവിൽ  ഒക്േടാബർ  എ�ിന്  'ഗാ�ി  ദർശൻ '  എ�  േപരിൽ  ഒരു
മീ �്  സംഘടി�ി�്  േസവനവാര  �പവർ�ന�ൾ  അവസാനി�ി�� .  െസ� ്
േതാമസ്  േകാേളജ്  �പിൻസി�ാൾ  റവ  േഡാ  മാർ�ിൻ  െക  എ   പരിപാടി  ഉദ്ഘാടനം
െചയ്ത്   സംസാരി�� .  എൻ  എസ്  എസ്  േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർമാരായ  േഡാ
െഡയ്�ാ� ്  ത�ിൽ ,  െ�പാ  ര�ി�്  വർഗീസ്  എ�ിവർ  ആശംസകൾ
അറിയി�� .  പരിപാടിയുെട  മുഖ�ാതിഥിയായ  ൈ�ക�്  േകാേളജിെല   ഡി�ാർ�്െമ� ്
ഓഫ്  ഇം�ീഷ്  ആൻഡ്  ഹി�റി  അധ�ാപകനായ  േഡാ .  േജാർജ്   അലക്സ്  
 ഗാ�ിയൻ  ദർശന�ൾ  എ�  വിഷയെ���ി  വിശദമായി  സംസാരി�� .

എൻ .എസ് .എസ് .  വാർ�കൾ
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ഗാ�ി ദർശൻ

 ഒക്േടാബർ  നാല്  േലാക  മൃഗ  ദിനേ�ാടനുബ�ി�് ,  മൃഗ  സംര�ണെ�യും ,
മൃഗ  പരിചരണെ�യും ,  മൃഗ�േളാടു�  സമീപനെ�യും  കുറി�്   എൻ  എസ്
എസ്  േപാഡ്കാ�ായ  േസാേഷ�ാ  േപാഡ്സിൽ  െവാള�ിയർ   അ�ലി  സംസാരി�� .

േലാക മൃഗ ദിനം
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േലാക തപാൽ ദിനം
ആചരി��

 ഒക്േടാബർ  ഒൻപത്  േലാക
തപാൽ  ദിന�ിെ�  ഭാഗമായി  
 എ�ാ  എൻ  എസ്  എസ്
െവാള�ിേയഴ്സും  തപാൽ  വഴി  
 ത�ള�െട  �പിയെ��വർ�്  
 ക�ുകൾ  അയ��  െകാ�്
തപാൽ  ദിനം  ആചരി��

ഒക്േടാബർ  ഒ�ത്  േലാക
േദശാടന  പ�ി
ദിനേ�ാടനുബ�ി�്
േപാ�ർ  ഇറ�ി

േലാക േദശാടന പ�ി
ദിനം ആചരി��.
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സി�ിസൺ സർേ� -
�ടാൻസ് േപാർേ�ഷൻ 
 ഗതാഗതപരിമിതികെള
കുറി��  മനസിലാ�ാനും
െമ�െ�ടു�ാനു�  വഴികൾ
മനസിലാ�ാനും   തൃ��ർ
േകാർപേറഷെ�  കീഴിൽ
നട�ു�  സി�ിസൺ
സർേ�യിൽ  ഇരുപേതാളം
എൻ  എസ്  എസ്
െവാള�ിയർസ്  പെ�ടു�ു .

 അഗ��ർ  എ�  േപരി  ൽ ,  േചറൂരിെല  െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജിെ�  പുതിയ
ക�ാംപസിൽ  ആരംഭി�  കൃഷി  വിജയകരമായി  മുേ�ാ�്  േപാകു�ു  .  ഒക്േടാബർ
എ�്  ,  ഒൻപത്  തിയതികളിലായി  നാൽപേതാളം  െവാള�ിേയഴ്സ്  ഇതുമായി
ബ�െ��  �പവർ�ന�ളിൽ  പെ�ടു�ു  .

അഗ��ർ



േപജ് 4

�ടാഷ് ഇ�് തൃ��ർ :  െസ� ് േതാമസ് േകാേളജ്
അ�ാദമിക് േ�ാ�് 

 ഗാ�ി  ജയ�ിയുെട  ഭാഗമായി  നട�ു�  ' �ടാഷ്  ഇ�്  തൃ��ർ  'എ�  ഒരാഴ്ച
നീ�ുനിൽ�ു�  �ീനിങ്  ആക്ടിവി�ിയുെട   ഭാഗമായി  ഒക്േടാബർ  മൂ�്
ഞായറാഴ്�  േകാളജിെല  അ�ാദമിക്  േ�ാ�്  വൃ�ിയാ�ി .  മു�ത്    
 െവാള�ിേയഴ്സ്   വിവിധ  �ഗൂ��കളായി   തിരി�്  മൂ�ു  മണി�ൂേറാളം   �ാ�്
മുറികൾ  വൃ�ിയാ�ു�  �പവർ�ന�ിൽ  ഏർെ��� .

�ടാഷ് ഇ�് തൃ��ർ :  തൃ��ർ വടേ� �ാൻഡ് 
ഗാ�ി  ജയ�ിയുെട  ഭാഗമായി  നട�ു�  ' �ടാഷ്  ഇ�്  തൃ��ർ  'എ�  ഒരാഴ്ച
നീ�ുനിൽ�ു�  �ീനിങ്  ആക്ടിവി�ിയുെട   ഭാഗമായി  
ഒക്േടാബർ  മൂ�്  ഞായറാഴ്�   ഇരുപത്  െവാള�ിേയഴ്സ്  മൂ�ു  മണി�ൂേറാളം
തൃ��ർ  വടേ�  �ാൻഡും   അതിേനാട്  േചർ�  േറാഡും  ശുചീകരി�� .
േകാർ�േറഷനിൽ  നി�ും  ലഭി�  ചാ�ുകളിൽ   �ാ�ിക്  മാലിന��ൾ  േശഖരി�്
േകാർ�േറഷനു  ൈകമാറി .
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ഗാ�ി  ജയ�ിയുെട  ഭാഗമായി  നട�ു�  ' �ടാഷ്  ഇ�്  തൃ��ർ  'എ�  ഒരാഴ്ച
നീ�ുനിൽ�ു�  �ീനിങ്  ആക്ടിവി�ിയുെട   ഭാഗമായി  
ഒക്േടാബർ  നാല്  തി�ളാഴ്ച  ആറ്  െവാള�ിേയഴ്സ്  മൂ�്  മണി�ൂേറാളം  തൃ��ർ
വിേ�ജ്  ഓഫീസും  പരിസരവും  വൃ�ിയാ�ി .

�ടാഷ് ഇ�് തൃ��ർ :  തൃ��ർ വിേ�ജ് ഓഫീസ് 

�ടാഷ് ഇ�് തൃ��ർ : െമഡി�ൽ ഓഫീസ് 
ഗാ�ി  ജയ�ിയുെട  ഭാഗമായി  നട�ു�  ' �ടാഷ്  ഇ�്  തൃ��ർ  'എ�  ഒരാഴ്ച
നീ�ുനിൽ�ു�  �ീനിങ്  ആക്ടിവി�ിയുെട   ഭാഗമായി  
ഒക്േടാബർ  നാല്  തി�ളാഴ്ച  ഇരുപത്  െവാള�ിേയഴ്സ്  മൂ�്  മണി�ൂേറാളം
തൃ��ർ  ഡി  എം  ഒ  സംഘടി�ി�    െമഡി�ൽ  ഓഫീസ്  �ീനിങ്  ആക്ടിവി�ിയിൽ
പ�ാളികളായി .
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ഗാ�ി  ജയ�ിയുെട  ഭാഗമായി  നട�ു�  ' �ടാഷ്  ഇ�്  തൃ��ർ  'എ�  ഒരാഴ്ച
നീ�ുനിൽ�ു�  �ീനിങ്  ആക്ടിവി�ിയുെട   ഭാഗമായി  
ഒക്േടാബർ  നാല്  തി�ളാഴ്ച  അ�ു  െവാള�ിേയഴ്സ്  മൂ�ു  മണി�ൂറിലധികം  
 െച�ുകാവ്  വിേ�ജ്  ഓഫീസും   പരിസരവും  വൃ�ിയാ�ി .

�ടാഷ് ഇ�് തൃ��ർ : െച�ുകാവ് വിേ�ജ് ഓഫീസ് 

�ടാഷ് ഇ�് തൃ��ർ :  േകരള സാഹിത� അ�ാദമി 
ഗാ�ി  ജയ�ിയുെട  ഭാഗമായി  നട�ു�  ' �ടാഷ്  ഇ�്  തൃ��ർ  'എ�  ഒരാഴ്ച
നീ�ുനിൽ�ു�  �ീനിങ്  ആക്ടിവി�ിയുെട   ഭാഗമായി  എൻ  എസ്  എസ്
െവാള�ിേയഴ്സിെ�  േനതൃത��ിൽ  േകരള  സാഹിത�  അ�ാദമി  വൃ�ിയാ�ി .
പതിനേ�ാളം  െവാള�ിേയഴ്സ്  സാഹിത�  അ�ാദമി  പരിസര  ശുചീകരണ
�പവർ�ന�ിൽ  പെ�ടു�ു .
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ഗാ�ി  ജയ�ിയുെട  ഭാഗമായി  നട�ു�  ' �ടാഷ്  ഇ�്  തൃ��ർ  'എ�  ഒരാഴ്ച
നീ�ുനിൽ�ു�  �ീനിങ്  ആക്ടിവി�ിയുെട   ഭാഗമായി  എൻ  എസ്  എസ്
െവാള�ിേയഴ്സ്  തൃ��ർ  ജി�യിെല  പ�ിക്  ൈല�ബറി  വൃ�ിയാ�ി .
ഇരുപേതാളം  െവാള�ിേയഴ്സ്     ശുചികരണ  �പവർ�ന�ളിൽ  പെ�ടു�ു .  
 ൈല�ബറിയിെല  പുസ്തക�ൾ  പുനർ�കമീകരി�്  ൈല�ബറിെയ  കൂടുതൽ
മേനാഹരമാ�ാൻ  െവാള�ിേയഴ്സിന്  സാധി�� .  എൻ  എസ്  എസ്  േ�പാ�ഗാം
ഓഫീസർ  െ�പാഫ .  ര�ിത്  വർഗീസും  ൈല�ബറി  െസ�ക�റിയും  മ��  ജീവന�ാരും
ശുചീകരണപരിപാടികൾ�്  േനതൃത�ം  നൽകി .

�ടാഷ് ഇ�് തൃ��ർ :  പ�ി�് ൈല�ബറി 

�ടാഷ് ഇ�് തൃ��ർ :  പുഴ�ൽ േ�ാ�് ഓഫീസ്
ഗാ�ി  ജയ�ിയുെട  ഭാഗമായി  നട�ു�  ' �ടാഷ്  ഇ�്  തൃ��ർ  'എ�  ഒരാഴ്ച
നീ�ുനിൽ�ു�  �ീനിങ്  ആക്ടിവി�ിയുെട   ഭാഗമായി  എൻ  എസ്  എസ്
െവാള�ിേയഴ്സ്  ഒക്േടാബർ  ആറിന്  പുഴ�ൽ  േ�ാ�്  ഓഫീസ്  പരിസരം
വൃ�ിയാ�ുകയും  പഴയ  ഫയലുകൾ  െപാടി  ത�ി  അടു�ി  െവ�ാൻ
സഹായി�ുകയും  െചയ്തു .  പ��േ�ാളം   െവാള�ിേയഴ്സ്   ഈ   ശുചികരണ
�പവർ�ന�ിൽ  പെ�ടു�ു .



ഗാ�ി  ജയ�ിയുെട  ഭാഗമായി  നട�ു�  ' �ടാഷ്  ഇ�്  തൃ��ർ  'എ�  ഒരാഴ്ച
നീ�ുനിൽ�ു�  �ീനിങ്  ആക്ടിവി�ിയുെട   ഭാഗമായി  എൻ  എസ്  എസ്
െവാള�ിേയഴ്സ്  ഒക്േടാബർ  ആറിന്  തൃശൂർ  ഡിസ്�ടിക് �്  �ാനിങ്  ഓഫീസ്
വൃ�ിയാ�ി  .  ഇരുപേതാളം  െവാള�ിേയഴ്സ്     ശുചികരണ  �പവർ�ന�ളിൽ
പെ�ടു�ു .  ഓഫീസിെ�  മുകളിേല  ഭാഗവും  േ�ാർ  റൂമും  െവാള�ിേയഴ്സ്
വൃ�ിയാ�ി .

�ടാഷ് ഇ�് തൃ��ർ :  ഡിസ്�ടിക്�് �ാനിങ് ഓഫീസ്
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�ടാഷ് ഇ�് തൃ��ർ :  െപരി�ാവ് വിേ�ജ്  ഓഫീസ്
ഗാ�ി  ജയ�ിയുെട  ഭാഗമായി  നട�ു�  ' �ടാഷ്  ഇ�്  തൃ��ർ  'എ�  ഒരാഴ്ച
നീ�ുനിൽ�ു�  �ീനിങ്   ആക്ടിവി�ിയുെട   ഭാഗമായി  ഒക്േടാബർ  ഏഴ്  വ�ാഴാഴ്ച
പ�്  െവാള�ിേയഴ്സ്  െപരി�ാവ്   വിേ�ജ്  ഓഫീസ്   വൃ�ിയാ�ുകയും  
 അതിേനാട്  േചർ�ു�   പൂേ�ാ��ിെല  പു��കൾ  പറി��  നീ�ുകയും  െചയ്തു .
ഏകേദശം  നാല്  മണി�ൂേറാളമാണ്  െവാള�ിേയഴ്സ്  ഈ  �ീനിങ്
�പവർ�ന�ിൽ  ഏർെ��ത് .



ഗാ�ി  ജയ�ിയുെട  ഭാഗമായി  നട�ു�  ' �ടാഷ്  ഇ�്  തൃ��ർ  'എ�  ഒരാഴ്ച
നീ�ുനിൽ�ു�  �ീനിങ്  ആക്ടിവി�ിയുെട   ഭാഗമായി  
ഒക്േടാബർ  ഏഴ്  വ�ാഴാഴ്ച  പ�്  െവാള�ിേയഴ്സ്  നാല്  മണി�ൂേറാളം
വട�ാേ�രി  വിേ�ജ്  ഓഫീസും  പരിസരവും  വൃ�ിയാ�ി .

�ടാഷ് ഇ�് തൃ��ർ :  വട�ാേ�രി വിേ�ജ്  ഓഫീസ്
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�ടാഷ് ഇ�് തൃ��ർ :  ചൂ�ൽ �ഗാമ പ�ായ�് 
ഗാ�ി  ജയ�ിയുെട  ഭാഗമായി  നട�ു�  ' �ടാഷ്  ഇ�്  തൃ��ർ  'എ�  ഒരാഴ്ച
നീ�ുനിൽ�ു�  �ീനിങ്  ആക്ടിവി�ിയുെട   ഭാഗമായി  
ഒക്േടാബർ  എ�്  െവ�ിയാഴ്ച  പതിന�്  െവാള�ിേയഴ്സ്  മൂ�്  മണി�ൂേറാളം
ചൂ�ൽ  �ഗാമ  പ�ായ�ും  പരിസരവും  വൃ�ിയാ�ി .



ഗാ�ി  ജയ�ിയുെട  ഭാഗമായി  നട�ു�  ' �ടാഷ്  ഇ�്  തൃ��ർ  'എ�  ഒരാഴ്ച
നീ�ുനിൽ�ു�  �ീനിങ്  ആക്ടിവി�ിയുെട   ഭാഗമായി  
ഒക്േടാബർ  എ�്  െവ�ിയാഴ്ച  പതിന�്  െവാള�ിേയഴ്സ്  മൂ�്  മണി�ൂേറാളം
ഒ��ർ  വിേ�ജ്  ഓഫീസും   പരിസരവും  വൃ�ിയാ�ി .

�ടാഷ് ഇ�് തൃ��ർ :  ഒ��ർ വിേ�ജ് ഓഫീസ് 
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 �ാൽവിൻ  ,  �ശീഹരി ,  മീ��    എ�ിവരട�ു�  േകാർ  ക�ി�ി  അംഗ�ൾ  െഡ�
േതാമസിെ�  വീട്  സ�ർശി�� .  ഭവന  നിർ�ാണ�ിെ�  ഭാവി  പുേരാഗതി�്
സഹായി�ുംവിധം   നടപടികൾ  സ�ീകരി�� .

േകാർ ക�ി�ി അംഗ�ൾ െഡ� േതാമസിെ� വീട് 
 സ�ർശി��.
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േചാദ�ം ഉ�രം
 

േക�� യുവജന കാര� മ��ി ആര്?
 

അനുരാഗ് താ�ൂർ

അ�രാ�ി - 
  മീ�� മേനാജ്

തണു� കാ�് വീശു� നീലേമഘ�ളാൽ ആവരണമാെയാരു രാ�തി..
എേ�ാ ചി�ി�� കൂ�ിയിരു� അവൾ െപെ��ാണ് ആഹ് േചാദ�ം
ഉ�യി�ത്:
ഒരാൾ�് മെ�ാരാെള സ�ാധീനി�ാൻ ഇ�ത മാ�തം കഴിവുേ�ാ?
ഒ��ം ചി�ി�ാെത അവൻ ഉ�രം പറ�ു. ഒരുപെ� േചാദി�
േചാദ��ളിൽ ഏ�വും എള��മു�തായി അവനു േതാ�ിയി���ാകും.
"എ�് േചാദ�മാണ്?.. സ�ാധീനി�ാൻ കഴിവുേ�ാ എേ�ാ ഹഹ..
"െചറിെയാരു മ�ാഹസ�ിന് േശഷം അവൻ തുടർ�ു.. "ഒരാെള
ജീവി�ി�ാനും മരി�ി�ാനും ഒരാൾ�ു സാധി�ും.. മുറിവുണ�ാനും
ആഴ�ിൽ മുറിെ�ടു�ാനും സാധി�ും..കരയി�ി�ാനും ചിരി�ി�ാനും
ചി�ി�ി�ാനും എ�ിേനെറ പറയു�ു ഓർമകൾ െകാ�് ശ�ാസം
മു�ി�ാനും സാധി�ും.."
പറ�െത�ാം ഒരു െകാ�� കു�ിയുെട കൗതുകേ�ാെട അവൾ
േക�ിരി�ു..പി�ീട് അവൾ അവള�െട ചി�കള�െട െക�് െപാ�ി�് ആഹ്
ജനാലയിലൂെട പുറേ��് േനാ�ി..
കരിനീല ആകാശം അവള�െട ചി�കൾ�് കൂേ�കി. നന� കാ�് 
അവള�െട മുടികളിൽ ആ�ടി�് അവള�െട ഹൃദയ�ിൽ തുള�ു
കയറി.. ദൂേര നി�് േക�ിരു� പാ�് താേന നിശബ്ദതമായി അവള�െട
ചി�കളിൽ അലി�ു േചർ�ു.
ആഹ് രാ�തിയിൽ അവൾ വളെര വിചി�തമായി കാണെ���.



ചി�ാവിഷയം: 

"എ�് നഷ്ടെ�ടു�ി എ�തില�! 
എ�് ബാ�ിയു�് എ�തിലാണ് കാര�ം! "

                 
-�ീഫൻ േഹാ�ിങ്-
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