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ഉറ�െ��ുറി��ം  അതിെ�  �പാധാന�െ��ുറി��ം  വള��യർ  െറന
യൂണി�ിെ�  േപാഡ്കാ�ായ  േസാേഷ�ാ  േപാഡ്സിലൂെട  സംസാരി��  .

ഇംേപാർ�ൻസ് ഓഫ് �ീ�്

അഭയം �പേമാഷൻ
വീഡിേയാ റിലീസ്

അഭയം  ഭവന  നിർ�ാണ  പ�തി
വിവരി�ു�   പ�ാമെ�  �പേമാഷൻ
വീഡിേയാ  ഡിസംബർ  ഒ��ിന്  പുറ�ിറ�ി .   
വീഡിേയായിൽ  അഭയം  ഭവനനിർ�ാണ
പ�തിെയ�ുറി�്   ൈഷൻ  േടാം  ചാേ�ാ
(ആക്ടർ  )സംസാരി�� .  പ�തിയ്�്        
 ആശംസയും  പി�ുണയും  അറിയി�തിെനാ�ം
ഏവരുേടയും  സഹകരണവും  അഭ�ർ�ി��  .

െസല�ൻ ക�ാ�്   അവസാനി��.
െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജ്  (ഓേ�ാണമസ്  ) ,  തൃ��രിെല  എൻ  എസ്  എസ്
യൂണി��കളായ  42  & 144 േല�ു�  2021 ബാ�ിെ�  െസല�ൻ  ക�ാ�്
അവസാനി�� .  മു�ൂ�ിയ�തിൽപരം  വിദ�ാർ�ികൾ  ഈ  വർഷം  എൻ  എസ്
എസിേല�്  അേപ�ി�ിരു�ു  അതിൽ  നി�്  െവയി�ിം�്  ലി�്  ഉൾെ�െട
നൂ�ിപതിമൂ�്  േപെരയാണ്  തിരെ�ടു�ത് .  ഒരു  മാസേ�ാളം  നീ�ു  നി�
െസല�ൻ  ക�ാ�്  ഓൺൈലൻ ,  ഓഫ്  ൈലൻ  വർ�ുകൾ ,  ഇ�ർവ��  എ�ീ
�പ�കിയകളിലൂെട  കട�ുേപായ  േശഷമാണ്  വള��േയഴ്സിെന  തിരെ�ടു�ത് .
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േഗാ ഇലക്�ടിക് ക�ാ�യിൻ 
ഊർ�  കിരൺ  പ�തിയുെട  ഭാഗമായി
ഡിസംബർ  പ�ിന്  രാവിെല  വട�ുംനാഥ
േ��ത�ിെ�  െതേ�  േഗാപുരനടയിൽ
േഗാ  ഇലക്�ടിക്  ക�ാ�യിൻ  സംഘടി�ി�� .
തൃ��ർ  എം  എൽ  എ  പി .  ബാലച��ൻ
പരിപാടി  ഉദ്ഘാടനം  െചയ്തു .  ഊർ�
സംര�ണ  റാലി ,  അവേബാധ  �ാസ്  
 തുട�ിയവയിൽ  േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർ
െ�പാഫ .  ര�ി�്  വർഗീസിെ�
േനതൃത��ിൽ  ര�്  ബാ�ിെലയും  നൂേറാളം   
എൻ  എസ്  എസ്  വള��േയഴ്സ്  പെ�ടു�ു .

�ടാഷ് ഇ�് തൃ��ർ:
െറയിൽേവ േ�ഷൻ

ഡിസംബർ  പതിെനാ�ിന്  െസ� ്  േതാമസ്
േകാേളജ്   നാഷണൽ  സർവീസ്  സ്കീം
വള��േയഴ്സ്  തൃ��ർ   െറയിൽേവ  േ�ഷൻ
വൃ�ിയാ�ി .  ഇരുപ�ിയ�്
വള��േയഴ്സ്  ശുചീകരണ
�പവർ�ന�ിൽ  സജീവമായി
പ�ാളികളായി .  രാവിെല  ഒ�തര�്
തുട�ിയ  �പവർ�നം  ഉ�യ്�്  ഒരു
മണിേയാെട  സമാപി�� .
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അഗ��ർ  എ�  േപരിൽ   തൃ��ർ  െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജിെ�  പുതിയ
ക�ാ�സിൽ  ആരംഭി�  കൃഷി   പുേരാഗമി�ു�ു .  ഈ  ആഴ്ചയിൽ   ശനിയാഴ്ച
രാവിെല  ഒ�ത്  മുതൽ   ൈവകീ�്   നാല്   വെര   ര�്  ബാ�ിെലയും  ഇരുപത്
വള��േയഴ്സ്  കൃഷിയുമായി  ബ�െ��  �പവർ�ന�ളിൽ  ഏർെ��� .

അഗ��ർ

 ഡിസംബർ  പതിെനാ�്
ശനിയാഴ്ച  െസ� ്  േതാമസ്
േകാേളജിെല  നാഷണൽ
സർവീസ്  സ്കീം   തൃ��ർ
നഗര�ിെ�  പരിസര
�പേദശ�ളിെല  നിർധനരായ
വഴിേയാരവാസികൾ�്  'സ�ാദ് '
െ�  ഭാഗമായി  െപാതിേ�ാർ
വിതരണം  നട�ി .
ഇരുപേതാളം  എൻ  എസ്  എസ്
വള��േയഴ്  സ്  പെ�ടു�
ഉദ�മ�ിന്  േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർ
െ�പാഫ .ര�ി�്  വർഗീ�്
േനതൃത�ം  നൽകി .

'സ�ാദ്' മായി  എൻ എസ് എസ് 
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"യുവർ  ൈറ�് ,  യുവർ  േറാൾ  :േസ
േനാ  ടു  കറപ്ഷൻ  "  എ�
വിഷയ�ിൽ  ഇ�ർനാഷണൽ  േഡ
എൈഗൻ�്  കറപ്ഷെ�  ഭാഗമായി
വള��േയഴ്സിനായി  േടാ�്
സംഘടി�ി�� .െറബിൻ  വിൻെസ� ്
�ഗാളൻ  (അഡ�േ��് )  സംസാരി��  .   
�പിൻസി�ാൾ  േഡാ .  മാർ�ിൻ  െക
എ   ഉദ്ഘാടനം  നിർവഹി�� .
േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർ  െ�പാഫ .
ര�ി�്  വർഗീസ്  അധ��ത
വഹി�� .

ഇ�ർനാഷണൽ േഡ
എൈഗൻ�് കറപ്ഷൻ

അഴിമതിയ്  െ�തിെര  സമൂഹെ�
േബാധവൽകരി�ണം   എ�  ല��േ�ാെട
ഡിസംബർ  ഒ�തിന്  ആചരി�ു�
അ�ാരാഷ്�ട  അഴിമതി  വിരു�  ദിനതിെ�
ഭാഗമായി  േപാ�ർ  നിർ�ി�� .

അ�ാരാഷ്�ട അഴിമതി
വിരു� ദിനം
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ഡിസംബർ  അ�്  ഇ�ർനാഷണൽ
വള��േയഴ്സ്  േഡേയാടനുബ�ി�്
േപാ�ർ  നിർ�ി�� .

ഇ�ർനാഷണൽ
വള��േയഴ്സ് േഡ

ഡിസംബർ  പ�്  മനുഷ�വകാശ
ദിനേ�ാടനുബ�ി�്  േപാ�ർ
നിർ�ി�� .   ഇേതാെടാ�ം
വള��േയഴ്സിെ�  കലാസൃഷ്ടികൾ
ഉൾെ�ടു�ി  മാഗസിൻ  പുറ�ിറ�ി .

മനുഷ�വകാശ ദിനം
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ഡിസംബർ  മൂ�്  ഭി�േശഷി
ദിനേ�ാടനുബ�ി�്  എ�ാ
�പതിസ�ികെളയും  മേനാൈധര�ം
െകാ�്  മറികട�  ,യാ�തികനായ
മുനവിർ  എ  െക  യുമായി  
 ഇ�റാക്�ീവ്  െസഷൻ
സംഘടി�ി�� .  അേ�ഹ�ിെ�
ജീവിതവും ,  യാ�തകേളാടു�
അഭിനിേവശവും  ,മേനാൈധര�വും
ഏവർ�ും  ഊർ�ം
പകരു�തായിരു�ു .

ഇ�റാക്�ീവ് െസഷൻ

കാലാവധി  പൂർ�ിയാകു�  എൻ  എസ്
എസ്  േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസറായ  േഡാ .
െഡയ്സ്  ലാൻഡ്   ത�ിലിന്  എ  േടാ�ൺ
ഓഫ്    �ഗാ�ി���ഡ്  എ�  േപരിൽ
െഫയർെവൽ  മീ�ിംഗ്  സംഘടി�ി�� .
�പിൻസി�ാൾ  േഡാ .  മാർ�ിൻ  െക  എ
ഉദ്ഘാടനം  നിർവഹി�� .  േ�പാ�ഗാം
ഓഫീസർ  െ�പാഫ .  ര�ി�്  വർഗീസ്  
 ആശംസകളർ�ി�� .  സീനിയർ  നവനീത്
കൃഷ്ണ  അനുഭവ�ൾ  പ�ുവ�� .  േഡാ .
െഡയ്സ്  ലാൻഡ്  ത�ിൽ  മറുപടി
�പസംഗം  നട�ി .  ടീ�റുെട
�പവർ�ന�ൾ�ും  പി�ുണയ്�ും
ന�ിയർ�ി�  മീ�ിംഗിൽ
വള��േയഴ്സിെ�  കലാപരിപാടിയും
ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ു .

എ േടാ�ൺ ഓഫ്
�ഗാ�ി���ഡ്



അ�രാ�ി 
 -ആൻ�വർ ഔേസ�്
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േചാദ�ം ഉ�രം
 

ഏ�വും മിക� എൻ എസ് എസ്
�പവർ�ന�ൾ�് നൽകു�
ഭാരത�ിെല പരേമാ�ത
ബഹുമതി ഏതാണ്?

 
എൻ എസ് എസ് േദശീയ അവാർഡ്.



ചി�ാവിഷയം: 
 

"ആദ�ം നി�െള അവർ അവഗണി�ും, പിെ�
പരിഹസി�ും, പിെ� പു�ി�ും, പിെ� ആ�കമി�ും,

എ�ി�ായിരി�ും നി�ള�െട വിജയം"
                 

-മഹാ�ാ ഗാ�ി-
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