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യൂണി��കളിേല�ു�  2021  ബാ�ിെ�  െസല�ൻ  ക�ാ�്  ആരംഭി�� .
മു�ൂ�ിയ�തിൽപരം  വിദ�ാർ�ികൾ  ഈ  വർഷം  എൻ  എസ്  എസിേല�്
അേപ�ി�ി���്  .   വിദ�ാർ�ികൾ�ായി  ആദ�  വാരം  ഓൺൈലനായും  പി�ീട്
ഓഫ്  ൈലനായുമാണ്  െസല�ൻ  ക�ാ�്  �കമീകരി�ി���ത് .

എൻ .എസ് .എസ് .  വാർ�കൾ
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എൻ എസ് എസ് െസല�ൻ ക�ാ�് 2021

കലാകാര�ാെരയും  അവർ  സമൂഹ�ിന്   നൽകിയ  സംഭാവനകെളയും  കുറി�്
കലാകാര�ാരുെട  ദിനേ�ാടനുബ�ി�്  വള��യർ  ആർ�ദ  ടി  എസ്  യൂണി�ിെ�
േപാഡ്കാ�ിൽ   സംസാരി�� .   അവർ   േലാക�ിന്  നൽകിയ  സംഭാവനകെള
ആദരി�ുക  എ�താണ്  ഈ  ദിനാചരണ�ിെ�  ല��ം  എ�ും  കൂ�ിേ�ർ�ു .

രാജ�ാ�ര കലാകാര�ാരുെട ദിനം 

അഭയം  ഭവന  നിർ�ാണ  പ�തി
വിവരി�ു�  മൂ�ാമെ�  �പേമാഷൻ
വീഡിേയാ
പുറ�ിറ�ി .  �പശസ്ത  യൂട��ബർ
അർജുൻ  സു�േരശൻ (  അർജ�� )
വീഡിേയായിൽ  അഭയം  ഭവനനിർ�ാണ
പ�തിെയ�ുറി�്  സംസാരി��  .
പ�തിയ്�്  ആശംസയും  പി�ുണയും
അറിയി�തിെനാ�ം  ഏവരുേടയും
സഹകരണവും  അേ�ഹം  അഭ�ർ�ി��  .

അഭയം   �പേമാഷൻ
വീഡിേയാ റിലീസ്
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ര�ദാന ക�ാ�് സംഘടി�ി��
 എൻ  എസ്  എസ്  വള��േയഴ്സിെ�  േനതൃത��ിൽ  എ�ാ  മാസവും  നട�ാറു�  
 ര�ദാന  ക�ാ�്  ഈ  മാസം  മു�തിന്  സംഘടി�ി�� .    പതിനാല്  േപർ  തൃ��ർ  
ഐ  എം  എ  �ഡ്  ബാ�ിൽ  ര�ം  നൽകാെന�ി .  ര�ദാന�ിെ�  �പാധാന�ം
കൂടുതൽ  ആള�കളിേലെ��ി�ാൻ  ഇ�രം  �പവർ�ന�ൾ  സഹായി�ും .

�ടാഷ് ഇ�് തൃ��ർ : ലളിതകല അ�ാദമി

�ടാഷ്  ഇ�്  തൃ��രിെ�  ഭാഗമായി  ഒക്േടാബർ  മു�ത്  ശനിയാഴ്ച  തൃ��ർ  ലളിതകല
അ�ാദമി  വൃ�ിയാ�ി .  ഇരുപേതാളം  വള��േയഴ്സ്  രാവിെല  9   മുതൽ  ഒരു
ഉ�യ്�്  1  വെര  ശുചീകരണ  �പവർ�ന�ളിൽ  ഏർെ��� .
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അഗ��ർ  എ�  േപരിൽ   തൃ��ർ  െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജിെ�  പുതിയ
ക�ാ�സിൽ  ആരംഭി�  കൃഷി   പുേരാഗമി�ു�ു .  ഈ  ആഴ്ചയിൽ   െവ�ി  ,ശനി
ദിവസ�ളിലായി   രാവിെല  ഒ�ത്  മുതൽ   ൈവകീ�്   നാല്   വെര   നാ�േതാളം
വള��േയഴ്സ്  അവിെട   കൃഷിയുമായി  ബ�െ��  �പവർ�ന�ളിൽ  ഏർെ��� .

അഗ��ർ

 ഒക്േടാബർ  ഇരുപ�ിനാല്
യുൈണ�ഡ്  േനഷൻസ്  േഡയുെട
ഭാഗമായി  േപാ�ർ  നിർ�ി�� .

യുൈണ�ഡ്
േനഷൻസ് േഡ
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േചാദ�ം ഉ�രം
 

എ�ാണ് എൻ എസ് എസ് ഡയറി? 
 

വള��യർമാരുെട ദിവേസനയു�
�പവർ�ന�ള�ം സ്െപഷ�ൽ
ക�ാ�ി�് റിേ�ാർ��ം െറേ�ാർഡ്

െച��� േനാ�് ബു�്.

അ�രാ�ി 
 -ഹരികൃഷ്ണൻ ആർ

ദൂേര�് േനാ�ിയിരി�ുകയായിരു�ു ഞാൻ. എെ� അ�െ� ദിവസം അ�ത
ശരിയായിരു�ി�. ദു:ഖ�ിെ� കരിനിഴൽ എെ� വ�ാെത ബാധി�ിരി�ു�ു .
എ�ിനാണീ ജീവിതം? ആർ�് േവ�ിയാണ് ഞാനി�െന  മരി�േപാൽ
ജീവി�ു�ത് . 
 എെ� ജീവിതം ഒരു മഴവി�� േപാെല, വർ�ാഭമായിരുെ��ിൽ എ�് ഞാൻ
ഇടയ്�ിെട ചി�ി�ാറു�്. 
പിെ�േയാർ�ു, എ�ാം ന�ുെട ൈകയിൽ ഒതു�ി നിൽ�ു�ത�േ�ാ എ�്. 
ഒരു പുസ്തകം േപാെലയാണ് ന�ുെട ജീവിതം.
അതിൽ പല േപജുകള�ം ന�ൾ�ു േവ�ി എഴുതി തീർ�താണ്. ആേരാ
എഴുതിയ ആ വരികൾ�നുസരി�് �പവർ�ി�ുകയാണ് നാം.
പേ� അത് കഴി�ാൽ കുറ�് േപജുകൾ ബാ�ി വരും. അത് നമു�് സ�യം
എഴുതാനു�താണ്. മുൻേപ എഴുതിയ തിര�ഥയിൽ മാ�ം വരു�ി നാം
സ�യം കഥകൾ സൃഷ്ടി�ു�ു. ഓേരാ ജീവിതവും ഓേരാ കഥയാകും അേ�?
സ��ം മുറിയിലിരു�ു  ജാലക�ിലൂെട വിദൂരതയിേല�് േനാ�ുേ�ാൾ
എനി�് പതുെ� ഓർ� വരും, ഇത് എെ� േലാകമാണ്. ഞാനാണ് എെ�
േലാകം സൃഷ്ടി�ു�ത്. ഞാൻ അ�ാെത േവെറ ആരു വരും എെ�
വിശ�സി�ാൻ?  എനി�് േവ�ി �പവർ�ി�ാൻ? 
 മഴ േതാർ�േ�ാൾ ഞാൻ ക�ു ഒരു മഴവിൽ.. അേ�ാൾ ഞാൻ തീരുമാനി��,
എെ� ജീവിതം ഞാൻ തെ� വർ�ാഭമാ�ുെമ�്.എെ� സ്േനഹി�ാനും
പരിഗണി�ാനും ജീവിതം വർ�ാഭമാ�ാനും എേ��ാൾ ന�ായി ആർ�്
കഴിയും? അതിനാൽ ജീവിത�ിെ� സേ�ാഷം സ�യം സൃഷ്ടി�ാനും
ജീവിതെ� സ്േനഹി�ാനും ഞാൻ തീരുമാനി��.
ഒ�ം കൂെട വരുവാൻ ആ�ഗഹി�ു�വെര അവഗണി�ിെ��ും. ജീവിത�ിെ�
താള�കളിൽ നാം സ�യം എഴുതി തുട�ുേ�ാൾ , ഏതവ�യിലും മുേ�ാ�്
തളരാെത േപാകാൻ െകാതി�ുേ�ാൾ ജീവിതം  എ�തേമൽ
സു�രമായിരി�ുമേ�?



ചി�ാവിഷയം: 
 

"ദുർബലർ�് ഒരി�ലും �മി�ാൻ കഴിയി�,
�മി�ുക എ�ത് ശ�രുെട ഗുണമാണ്. ."

                 
-മഹാ� ഗാ�ി-
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