
മന�് ന�ാവെ�
വാരാ��പതി�്      ല�ം-24 | OCTOBER 31 - NOVEMBER 6

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

�ടാഷ് ഇ�് തൃ��ർ :
പ�ി�് ൈല�ബറി

േപജ് 3

േചാദ�ം ഉ�രം

ഉ�ട�ം

എൻ.എസ്.എസ്
വാർ�കൾ

അ�രാ�ി

 ചി�ാവിഷയം

േപജ് 1

േപജ് 5

േപജ് 5

േപജ് 6

േപജ് 1

അഗ��ർ

േകരള�ിറവി
ആേഘാഷി��

േസാേഷ�ാേപാഡ്സ്  േപാ�ർ

േപജ് 3

േപജ് 2

േദശീയ ഐക� ദിനം

േകരള�ിറവി

േപജ് 2

അഭയം - ആദ�ഘ�ം :
നിലവിെല പഴയ വീട്

െപാളി�� 

േപജ് 4
നാനാത��ിൽ ഏകത�ം

േപജ് 4

സുനാമി
േബാധവൽ�രണ ദിനം 

േപജ് 1

അഭയം �പേമാഷൻ
വീഡിേയാ റിലീസ്



എൻ .എസ് .എസ് .  വാർ�കൾ

േപജ് 1

േകരള�ിറവി  ദിനെ�  കുറി��ം  അതിെ�  ചരി �തെ�യും  ഐതിഹ�െ�യും
കുറി��ം  യൂണി�ിെ�  േപാഡ്കാ�ായ  േസാേഷ�ാേപാഡ്സിലൂെട  വള��യർ
അനു�ഗഹ  സംസാരി�� .

േകരള�ിറവി

േകരള  സം�ാനം
രൂപീകൃതമായ  നവംബർ  ഒ�്
േകരള�ിറവി
ദിനേ�ാടനുബ�ി�്  േപാ�ർ
നിർ�ി��െകാ�്
ആേഘാഷി�� .

േകരള�ിറവി
ആേഘാഷി��

അഭയം  ഭവന  നിർ�ാണ  പ�തി
വിവരി�ു�  നാലാമെ�  �പേമാഷൻ
വീഡിേയാ  പുറ�ിറ�ി .നടനായ  വിേനാദ്
േകാവൂർ  (എം  80  മൂസ )  
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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അഭയം  - ആദ�ഘ�ം : നിലവിെല പഴയ വീട് െപാളി�� 
അഭയം  ഭവന  നിർ�ാണ  പ�തിയുെട   നിർ�ാണ  �പവർ�ന�ൾ�്
മുേ�ാടിയായി  കുമാരി  െഡ�   േതാമസിെ�   നിലവിെല  താമസ  േയാഗ�മ�ാ�  
 പഴയ  വീട്   എൻ  എസ്  എസ്  വള��േയഴ്സിെ�  േനതൃത��ിൽ  െപാളി��നീ�ി .

�ടാഷ് ഇ�് തൃ��ർ : പ�ി�് ൈല�ബറി

�ടാഷ്  ഇ�്  തൃ��രിെ�  ഭാഗമായി  നവംബർ  ആറ്  ശനിയാഴ്ച  തൃ��ർ  പ�ി�്
ൈല�ബറി  വൃ�ിയാ�ി .  ഇരുപേതാളം  വള��േയഴ്സ്  രാവിെല  ഒ�ത്  മുതൽ  
 ഉ�യ്�്  ഒ�്  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�ാഴം ,  ശനി  
 ദിവസ�ളിലായി   രാവിെല  ഒ�ത്  മുതൽ   ൈവകീ�്   നാല്   വെര   നാ�േതാളം
വള��േയഴ്സ്  കൃഷിയുമായി  ബ�െ��  �പവർ�ന�ളിൽ  ഏർെ��� .  2021
ബാ�ിെ�  െസല�െ�  ഭാഗമായി  എൻ  എസ്  എസിേല�്   അേപ�ി�ി���
വിദ�ാർ�ികെളയും  ഇതിൽ  ഉൾെകാ�ി�� .

അഗ��ർ

േദശീയ  ഐക�  ദിന�ിെ�  ഭാഗമായി  എ�ാ
എൻ  എസ്  എസ്  വള��േയഴ്സും  രാഷ്�ടീയ
ഏകഥ  �പതി�  െചാ�ി .  കൂടാെത
നാനാത��ിൽ  ഏകത�ം  എ�  വിഷയ�ിൽ
ചർ�യും  സംഘടി�ി�� .ഈ
ദിനേ�ാടനുബ�ി�്  എൻ  എസ്  എസും  എൻ
ൈവ  െകയും  സംയു�മായി  തൃ��ർ
അ�േ�ാൾ  േ�ഷനിൽ  സംഘടി�ി�
സം�ാനതല  െസമിനാറിൽ  വള��േയഴ്സ്
പെ�ടു�ു .

േദശീയ ഐക� ദിനം
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 ഒക്േടാബർ   മു��ിെയാ�്   േദശീയ  ഏകത  ദിനേ�ാടനുബ�ി�്  
 നാനാത��ിൽ  ഏകത�ം  എ�  േപരിൽ  ഗൂഗിൾ  മീ�ിൽ  വള��േയഴ്സിനു  േവ�ി  
 ചർ�    സംഘടി�ി�� .  േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർ    െ�പാഫ .ര�ി�്  വർഗീസ്
പെ�ടു�ു .  എ�ാ  വള��േയഴ്സും  ചർ�യിൽ  പ�ാളികളായി .വള��േയഴ്സിെന
ര�്  �ഗൂ�ായി  തിരി�ായിരു�ു  ചർ�  സംഘടി�ി�ത്

നാനാത��ിൽ ഏകത�ം

നവംബർ  അ�്  േലാക  സുനാമി  േബാധവൽ�രണ  ദിനേ�ാടനുബ�ി�്
േപാ�ർ  നിർ�ി�� .

സുനാമി േബാധവൽ�രണ ദിനം 
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േചാദ�ം ഉ�രം
 

ഇ�ർനാഷണൽ വള��േയഴ്സ് േഡ
എ�ാണ്?? 

 
ഡിസംബർ 5

അ�രാ�ി 
 -ആര� �പേമാദ്

തീ�്ണമാം േഗാള�ൾ

േന�തഭാരം തട�ു നിർ�ുവാൻ
ആർ�ിര�ിയ കുമിളകൾ
വീർ�ു േനരിയ േഗാളഗാ�തേമാടാ�ു വ�ു പതി�താ...
ആഴ്�ഗാധമായ് വാടി മ�ിയ അവശമാം കൺതട�ളിൽ
െവ� മാെ�ാരാ ക�ിനുൾകളം ജീവനെ�ാരു മ��േപാൽ...

ജീവനാടികൾ അ��േപാകതിൻ മുൻെപാരാരവമുയർ�താ,
മാനസ�ിൽ നിറമായയാേയാരാ ജിഭവന�ൾ തൻ പതന�ിനായ്

നശ�ര�ളാം േരഖ തൻ നിലം
ഇവിടമ��ദയ വാടിയിൽ...
ദൃശ�സീമകൾ കട�െതേ��ു
ഉ�യാം ഹൃദയ�ളിൽ...

ജാഗരൂഗരായിരി� മിഴികെള
വിശ� വീ�ണവിേധയരായ്...
േന�തഭാരം തട�ു നിർ�െ� വീര�േമാെടയാ കുമിളകൾ...



ചി�ാവിഷയം: 
 

"വികാരപരമായി കറു�്  ഒരു േമാശം നിറമാണ് എ�ാൽ 
 ഓേരാ �ാ�് േബാർഡുകളാണ് വിദ�ാർ�ികള�െട

ജീവിതം  േശാഭനമാ�ു�ത്."
                 

-േഡാ. എ.പി.െജ.  അബ്ദുൽ കലാം-
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