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യൂണി��കളിേല�ു�  2021  ബാ�ിേല�്  അേപ�  �ണി�� .  
 താ�ര�മു�  വിദ�ാർ�ികൾ�്  ��ഡൻസ്  േലാഗിൻ  മുേഖന  അേപ�കൾ
സമർ�ി�ാവു�താണ്
അവസാന  തി�തി  ഒക്േടാബർ  ഇരുപ�ിമൂ�് .  ഇതിെ�  ഭാഗമായി  ഈ  വർഷം
എൻ  എസ്  എസ്  യൂണി�്  നട�ിയ   �പവർ�ന�െള   ഉൾെ�ാ�ി��
െകാ�ു�   ഒരു  വീഡിേയാ  നിർ�ി�� .

എൻ .എസ് .എസ് .  വാർ�കൾ

േപജ് 1

എൻ എസ് എസ് എൻേറാൾെമ� ് 2021

യൂണി�ിെ�  േപാഡ്കാ�ായ  േസാേഷ�ാ  േപാഡ്സിലൂെട  അ�ട��ിെ�
�പാധാന�െ�  കുറി�്  വള��യർ  ആര�  �പേമാദ്  സംസാരി�� .  െചേ��
കാര��ൾ ,  െചേ��  സമയ�്  ,െചേ��  വിധ�ിൽ  െച��ക  എ�താണ്
അ�ട�െമ�്  ആര�  ഓർ�െ�ടു�ി .

അ�ട�െ��ുറി�്  േസാേഷ�ാ േപാഡ്സ്
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ദാരി�ദ� നിർ�ാർ�ന
ദിനം

ദാരി �ദ�  നിർ�ാർ�ന�ിനായു�
അ�ാരാഷ്�ട  ദിനം   ഒക്േടാബർ
പതിേനഴിന്   ആചരി�� .ദാരി �ദ�ം ,
അ�കമം ,  പ�ിണി  എ�ിവെകാ�്
ദുരിതമനുഭവി�ു�  ജന�ള�െട
�പശ്ന�ൾ  പരിഹരി�ുക   എ�
മഹ�ായ  ല��മാണ്  ഈ
ആചരണ�ിന്  പി�ിലു�ത് .
ഇതിേനാടനുബ�ി�്  േപാ�ർ
നിർ�ി�� .

അഭയം  ഭവന  നിർ�ാണ  പ�തി  വിവരി�ു�  ര�ാമെ�  �പേമാഷൻ  വീഡിേയാ
പുറ�ിറ�ി .  സിനിമ  താരം  ചാർളി  വീഡിേയായിൽ  അഭയം  ഭവന  നിർ�ാണ
പ�തിെയ�ുറി�്  സംസാരി�� .  പ�തിയ്�്  ആശംസയും  പി�ുണയും
അറിയി�തിെനാ�ം  ഏവരുേടയും  സഹകരണവും  അഭ�ർ�ി�� .

അഭയം   �പേമാഷൻ വീഡിേയാ റിലീസ്
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അഗ��ർ  എ�  േപരിൽ   തൃ��ർ  െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജിെ�  പുതിയ
ക�ാ�സിൽ  ആരംഭി�  കൃഷി   വിജയകരമായി  മുേ�ാ��േപാകു�ു .  ഈ
ആഴ്ചയിൽ   െവ�ി  ,ശനി  ദിവസ�ളിലായി   രാവിെല  9  മുതൽ  ൈവകീ�്  4  വെര
നാ�േതാളം  വള��േയഴ്സ്  അവിെട   കൃഷിയുമായി  ബ�െ��  �പവർ�ന�ളിൽ
ഏർെ��� .

അഗ��ർ
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േചാദ�ം ഉ�രം
 

എൻ എസ് എസ് ചി��ിെല എ�്
അര�ാലുകൾ 

 സൂചി�ി�ു�െത�്?
 

ഒരു ദിവസ�ിെല എ�� യാമ�ൾ

അ�രാ�ി 
  -മീ�� മേനാജ് സി

"അ�് എെ� ഉ�ിെല മുറിവിെ� ആഴം ഞാൻ നി�െള കാണി�ും.
എെ� ഹൃദയ�ിൽ നി�ു െപാടിയു� ര�കണ�ൾ നി�ള�െട
കാൽ�ൽ പതി�ും. അ�് നി�ൾ എെ� മറ�ാൻ ആരംഭി�ും..
എ�ിലും ഓർമകൾ െകാ�് നി�െള ഞാൻ ശ�ാസം മു�ി�ും.
അറി�ി��ം അറിയാെത േപായതിെന�ുറി�� നി�ൾ വിലപി�ും.
സ�യം നഷ്ടെ�ടു�ിയ പലതിെനയും കുറിേ�ാർ�് നി�ൾ പിടയും.
എെ� മുറിവിെ� ആഴം അ�് നി�ൾ അറിയും. അ�് നി�െളെ�
സ്േനഹി�ും. അതുക�് ഞാൻ ചിരി�ും. എേ�ാ േനടിയ ഭാവ�ിൽ..
നി�െളെ� തിരി�റി� സേ�ാഷ�ിൽ.."
അവള�െട ഡയറിയിൽ എഴുതിയ വരികൾ വായി�� കഴിയും മുൻേപ
അവൻ വിയർ�ിരു�ു.മരണവീ�ിെല� േപാെല അവെ� ഉൾ�ടവും
നിശബ്ദതയും പിറുപിറു�ലും േവവലാതികള�ം െകാ�്
നിറ�ു.വായി� വരികളിേലതു േപാെല അവനു ശ�ാസം മു�ി.ക�ിലും
സിരകളിലും ഇരു�് പടർ�ുെകാ�ിരു�ു.. അവനു അവസാനവരി
വായി�ാനു� െക���ായി�. ക�ിെല ഇരു�് ഹൃദയ�ിലും
പടർ�ുതുട�ിെയ�് മന�ിലായേ�ാൾ അവൻ അലറി.. അലറാെത
പിെ�? സ�യം നഷ്ടെ�ടു�ിയതിെ� പരിണിതഫലം അനുഭവി�ാെത
ഒ�ുേമാ? ഇ�.
അവെ� ക�ിലും ഹൃദയ�ിലും സിരകളിലും പടർ� ഇരു�ിെ� കറു�്
അവെന പൂർ�മായും വിഴു�ാൻ ആരംഭി��. ക�ിലും കഴു�ിലും
ച�ല. അവള�െട സ്േനഹവളയ�ിൽ അവൻ ബ�ന�നായി
കഴി�ിരി�ു�ു.
ഇനി എ�്?



ചി�ാവിഷയം: 
 

"ഒരു കാര�ം േനടണെമ�് നി�ൾ ഉറ�ായും
ആ�ഗഹി�ുകയാെണ�ിൽ, നി�ളത് േനടുവാൻ മുഴുവൻ

�പപ�വും കരു�ൾ നീ�ു�ു."
                 

-പൗേലാ െകായ് േലാ-
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