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സ്�തീകൾെ�തിെരയു�  അ�കമം  ഉ�ൂലനം  െച���തിെ�  ആവശ�കത
ഓർ�ി�ി�ു�  ദിനാചരണ�ിെ�  ഭാഗമായി  േപാ�ർ  നിർ�ി�ുകയും  േകാേളജ്
ക�ാ�സിലും  േത�ിൻകാട്  ൈമതാന�ിലും  ഈ  ദിന�ിെ�  �പാധാന�വും
സേ�ശവും  ഉൾെ�ാ�ി��െകാ�്  എൻ  എസ്  എസ്  വള��േയഴ്സിെ�
േനതൃത��ിൽ  �ാഷ്േമാബും  സ്കി��ം  അവതരി�ി�ുകയും  െചയ്തു .

�ാഷ്േമാബിലും സ്കി�ിലും തിള�ി
വള��േയഴ്സ് 

അഭയം �പേമാഷൻ
വീഡിേയാ റിലീസ്

അഭയം  ഭവന  നിർ�ാണ  പ�തി
വിവരി�ു�  എ�ാമെ�  �പേമാഷൻ  വീഡിേയാ
നവംബർ  ഇരുപ�ിേയഴിന്  പുറ�ിറ�ി .
�പശസ്ത  ചല�ി�ത  താരം  ജയരാജ്  വാരൃർ
വീഡിേയായിൽ  അഭയം  ഭവനനിർ�ാണ
പ�തിെയ�ുറി�്  സംസാരി�� .  പ�തിയ്�്
ആശംസയും  പി�ുണയും  അറിയി�തിെനാ�ം
ഏവരുേടയും  സഹകരണവും  അഭ�ർ�ി�� .
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�ടാഷ് ഇ�് തൃ��ർ :
പുഴ�ൽ േ�ാ�് ഓഫീസ് 
�ടാഷ്  ഇ�്  തൃ��രിെ�  ഭാഗമായി  നവംബർ
ഇരുപ�ിേയഴ്   ശനിയാഴ്ച  പുഴ�ൽ
േ�ാ�്  ഓഫീസ്  വൃ�ിയാ�ി .
പതിനേ�ാളം  വള��േയഴ്സ്  രാവിെല
ഒ�ത്  മുതൽ   ഉ�യ്�്  ഒ�്  വെര
ശുചീകരണ  �പവർ�ന�ളിൽ  ഏർെ��� .
2021 ബാ�ിെ�  െസല�െ�  ഭാഗമായി
എൻ  എസ്  എസിേല�്   അേപ�ി�ി���
വിദ�ാർ�ികെളയും  ഇതിൽ  ഉൾെ�ാ�ി�� .

�ടാഷ് ഇ�് തൃ��ർ: സം�ാന
വികസന േകാർ�േറഷൻ

നവംബർ  ഇരുപ�ിേയഴിന്  െസ� ്  േതാമസ്
േകാേളജ്   നാഷണൽ  സർവീസ്  സ്കീം
വള��േയഴ്സ്  േകരള  സം�ാന  വികസന
േകാർ�േറഷൻ  പരിസരം  വൃ�ിയാ�ി .
പതിന�ിൽ  കൂടുതൽ  വള��േയഴ്സും  േ�പാ�ഗാം
ഓഫീസർ  ര�ി�്  വർഗീസും  ശുചീകരണ
�പവർ�ന�ിൽ  സജീവ  പ�ാളികളായി .
രാവിെല  ഒ�തിന്  തുട�ിയ  �പവർ�നം
ഉ�യ്�്  ഒരു  മണിേയാെട  സമാപി�� .
2021 ബാ�ിെ�  െസല�െ�  ഭാഗമായി  എൻ
എസ്  എസിേല�്   അേപ�ി�ി���
വിദ�ാർ�ികെളയും  ഇതിൽ  ഉൾെ�ാ�ി�� .
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അഗ��ർ  എ�  േപരിൽ   തൃ��ർ  െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജിെ�  പുതിയ
ക�ാ�സിൽ  ആരംഭി�  കൃഷി   പുേരാഗമി�ു�ു .   ശനിയാഴ്�  രാവിെല  ഒ�ത്
മുതൽ   ൈവകീ�്   നാല്   വെര   ആറ്  വള��േയഴ്സ്  കൃഷിയുമായി  ബ�െ��
�പവർ�ന�ളിൽ  ഏർെ��� . .

അഗ��ർ

േലാക  െടലിവിഷൻ
ദിനേ�ാടനുബ�ി�്  േപാ�ർ
നിർ�ി�� .

െടലിവിഷൻ ദിനം
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അ�ാരാഷ്�ട  പുരുഷ  ദിനെ��ുറി��ം
അതിെ�  �പാധാന�െ��ുറി��ം
അ�ാരാഷ്�ട  പുരുഷ  ദിനേ�ാടനുബ�ി�്
വള��യർ  ജാസ്മിൻ  േജാസ്  യൂണി�ിെ�
േപാഡ്കാ�ായ  േസാേഷ�ാ  േപാഡ്സിലൂെട
സംസാരി��  .

അ�ാരാഷ്�ട പുരുഷ ദിനം

ഭരണഘടന  ദിന�ിെ�  ഭാഗമായി  േപാ�ർ
നിർ�ി�ുകയും   എ�ാ  വള��േയഴ്സും
�പിയാ�ിൾ  െചാ����ിെ�  േഫാേ�ാകൾ
ഉൾെ�ടു�ി  വീഡിേയാ  നിർ�ി�ുകയും
െചയ്തു .  ഇതിേനാെടാ�ം  തെ�  െനഹ്  റു
യുവ  േക��യുെട  േനതൃത��ിൽ
ഭരണഘടന  നിർ�ാതാ�േളാട്  ന�ി
�പകടി�ി�ു�തിനായി  ഈ  പുണ�ദിനം
ആേഘാഷി�ുകയും  െചയ്തു .

ഇ��ൻ  ഭരണഘടന ദിനം



അ�രാ�ി 
 -ആര� �പേമാദ്
ഇരു�ിേനാട് സംവദി�ു�ത് രസകരമാെണ�് കാ�� വ�ു പറ�ു.
എ�ാൽ ഇരുളിെ� വികൃതികൾ അ�ഹനീയമാെണ�് അസ��യായിരി�ു�
നിശാഗ�ിയും;
എ�് െകാ�ായിരി�ും നിശാഗ�ി അ�െന പറ�ത്...?
ഏതിലും മൂ�ാമത് ഒരു അഭി�പായം അഭികാമ�മാണ് എ�റി�് അടു�തായി
േചാദി�ത് തുലാവർഷെ�യ്�ിൽ െചളികു�ി കിട�ു� ഒരു
ഇടവഴിേയാടായിരു�ു,
ഇരുേ�ാ? അതിെന�ുറി�് എ�് പറയാൻ...? അത് വരു�ു േപാകു�ു...ഇത്
ഇേ�ാ ഇ�െലേയാ അ�േ�ാ തുട�ിയി�്... ഇതിൽ പറയാൻ മാ�തം
എ�ിരി�ു�ു. തിരിെക നട�ുേ�ാൾ പരിഹാസ�ിരി എ�് േതാ�ി�ി�ും
വിധ�ിൽ ഒരു ശബ്ദം. തിരി�ു േനാ�ു�തിൽ നി�് ആേരാ
പി�ിരി�ി�ു�ത് േപാെല...േവ�! ആ ശബ്ദം എെ��ിലും ആയിെ�ാ�െ�.

ഇെത�ാം അേന�ഷി�് വ�േ�ാേഴ�ും സ��മയ�ി അ�രീ�ം അടു�
ഘ��ിേല�് കയറാൻ തുട�ിയിരു�ു, ൈവകാെത വീെട�ണം, ബാ�ി
എ�ാം പി�ീട്.

േചേ�റി ഉറ�ാൻ േനര�് സ�യേമ �പകാശെമ�ാം അണ�തിനു േശഷം
കെ�ാ�ു തുറ�ു േനാ�ി.
ഹാ...അെത ഇരു�്...ഇവൻ കാഴ്ചയിൽ എ�ായിട�ും ഒരു േപാെല തെ�!
വ�...ന� �ീണം ഉറ�ിയുണർ�ാവാം ഇനി ഇരു�ിെന�ുറി��� ഗേവഷണം.

ശുഭനി�ദ...
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േചാദ�ം ഉ�രം
 

എൻ എസ് എസ് ചി�ം എ�ിെ�
ലളിത വത്കൃതരൂപം ആണ്?

 
ഒറീസയിെല േകാണർക്
േ��ത�ിെല രഥ�ിെ�



ചി�ാവിഷയം: 
 

"ഉറ�ു�തിനു മുൻപ് ഇ�് എെ��ിലും മിക�തായി
െചയ്തു എ�് സ�യം വിലയിരു�ുക"

                 
-�ീവ് േജാബ്-
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