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േപജ് 1

എൻ  എസ്  എസ്  യൂണി�ിെ�  സ�പ്ന  പ�തിയായ  'അഭയം '  ഭവന  നിർ�ാണ
പ�തിയുെട  ചരി �തനിമിഷമായ  തറ��ിടൽ  ഡിസംബർ  പതിേനഴിന്
�പിൻസി�ാൾ  റവ .േഡാ .മാർ�ിൻ  െക  എ  നിർവഹി�� .  ൈവസ്
�പിൻസി�ാൾ ,േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർ  െ�പാഫ .ര�ി�്  വർഗീസ് ,  മുൻ  േ�പാ�ഗാം
ഓഫീസർ  േഡാ .െഡയ്സ്  ലാൻഡ്  ത�ിൽ ,  അധ�ാപകരായ  ബിേകാം  എ�്  ഓ  ഡി
ബിജു  േജാൺ ,  അേജഷ്  ആ�ണി ,  േകാേളജിെല  മ��  �ാഫുകൾ  ,െബനിഫിഷ�റി
െഡ�  േതാമസ്  ,കുടുംബാംഗ�ൾ ,േകാർ  ക�ി�ി  അംഗ�ൾ  എ�ിവർ  ചട�ിൽ
പെ�ടു�ു .എൻ  എസ്  എസ്  യൂണി�ിെ�  പുതിയ  ചുവടുവയ്�ിന്  �പിൻസി�ാൾ
മാർ�ിൻ  െക  എ  ആശംസകളർ�ി�ുകയും  ,ഈ  ഉദ�മ�ിന്  ചു�ാൻ  പിടി�ു�
േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർ  ര�ി�്  വർഗീസിെനയും  ,വള��േയഴ്സിെനയും
അഭിന�ി�ുകയും  െചയ്തു .

'അഭയ'�ിന് തറ��ി��

വാഴകൃഷി വിളെവടു�്
തൃശൂർ  െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജിെല  നാഷണൽ  സർവീസ്  സ്കീം  യൂണി��കളായ
42 & 144 െ�  േനതൃത��ിൽ  നട�  വാഴകൃഷിയുെട  ആദ�ഘ�  വിളെവടു�്
നട�ി .   എൻഎസ്എസ്  വള�ിേയഴ്സിെ�  പൂർ�  �പവർ�നഫലമായി
തിക��ം  ൈജവ  രീതിയിലാണ്  വാഴേ�ാ�ം  ഒരു�ിയത് .  േചറൂരു�  പുതിയ
േകാേളജ്  ക�ാ�സിൽ  ആരംഭി�  കൃഷിയുെട  ആദ�ഘ�  വിളെവടു�ിൽ  
 എക്സിക���ീവ്  മാേനജർ  ഫാ .ബിജു  പാേണ�ാടൻ ,  �പിൻസി�ാൾ  േഡാ .  മാർ�ിൻ
െക  എ  ,  ൈവസ്  �പിൻസി�ാൾ  സി�ർ  അൽേഫാൻസ ,
എൻ  എസ്  എസ്   േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർ  ര�ി�്  വർഗീസ്  ,ഓഫീസ്  സൂ�പ�� ്
ആ�� ,  അധ�ാപകനായ  ആേ�ാ  പി  വി  തുട�ിയവർ  പെ�ടു�ു .  എക്സിക���ീവ്
മാേനജർ  ഫാ .ബിജു   പാേണ�ാടൻ   വിളെവടു�്   ഉദ്ഘാടനം  െചയ്തു .  
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�ടാഷ് ഇ�്
െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജ്  നാഷണൽ  സർവീസ്  സ്കീം  െപരി�ാവ്  വിേ�ജ്  ഓഫീസ്
വൃ�ിയാ�ി .  ഡിസംബർ  പതിെന�ിന്  പതിനേ�ാളം  എൻഎസ്എസ്  വള�ിേയഴ്സ്
�പവർ�ന�ിെ�  ഭാഗമായി .  �പവർ�ന�ൾ�്  േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർ  ര�ി�്
വർഗീസ്  േനതൃത�ം  നൽകി .  എൻഎസ്എസ്  േവാള�ിേയഴ്സിെ�  �പവർ�നം
തിക��ം  മാതൃകാപരമാെണ�്  വിേ�ജ്  ഓഫീസ്  അഭി�പായെ��� .

ഡിസംബർ  പതിെന�്  െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജ്  നാഷണൽ  സർവീസ്  സ്കീം
വള��േയഴ്സ്  തൃ��ർ  �ാനിങ്  ഓഫീസ്  വൃ�ിയാ�ി .  േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർ  െ�പാഫ .
ര�ി�്  വർഗീസിെ�  േനതൃത��ിൽ  ര�്  ബാ�ിെലയുമുൾെ�െട  ഇരുപത്
വള��േയഴ്സ്  ശുചീകരണ  �പവർ�ന�ിൽ  സജീവമായി  പെ�ടു�ു .  രാവിെല
ഒ�തിന്  ആരംഭി�  ശുചീകരണ  �പവർ�ന�ൾ  ൈവകുേ�രം  നാേലാെട
സമാപി�� .

തുടർ�് േ�പാ�ഗാം ഓഫീസർ ര�ി�് വർഗീസിെ� േനതൃത��ിൽ  വള��േയഴ്സ്
ആദ�ഘ� വിളെവടു�് പൂർ�ീകരി��. ആദ�ഘ� വിളെവടു�ിെല വാഴ�ുലകൾ
പൂർ�മായും േചറൂർ ൈ�ക�് വി� പുവർ േഹാം നിവാസികൾ�് ൈകമാറി.
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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  ര�്
ബാ�ിെലയും  കൂടി  നാ�ത്  വള��േയഴ്സ്  കൃഷിയുമായി  ബ�െ��
�പവർ�ന�ളിൽ  ഏർെ��� .

അഗ��ർ

എൻ  എസ്  എസ്  വള��േയഴ്സിെ�  േനതൃത��ിൽ  എ�ാ  മാസവും  നട�ാറു�  
 ര�ദാന  ക�ാ�്  ഈ  മാസം  മു�തിന്  സംഘടി�ി�� .    പതിനാറു  േപർ  തൃ��ർ  ഐ
എം  എ  �ഡ്  ബാ�ിൽ  ര�ം  നൽകാെന�ി .രാവിെല  പ�ുമണിേയാെട
തുട�ിയ  ര�ദാനം  ഒരു  മണിേയാെട  അവസാനി�� .ര�ദാന�ിെ�  �പാധാന�ം
കൂടുതൽ  ആള�കളിേലെ��ി�ാൻ  ഇ�രം  �പവർ�ന�ൾ  സഹായി�ും .

ര�ദാന ക�ാ�് സംഘടി�ി��
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ര�ദാനെ�  അതിെ�
�പാധാന�െ��ുറി��ം  വള��യർ
അനാമി  യൂണി�ിെ�
േപാഡ്കാ�ായ  േസാേഷ�ാ
േപാഡ്സിലൂെട  സംസാരി��  .

െല�്സ് െഷയർ
അവർ ൈലഫ് വി�് 

അേതഴ് സ്

ഊർ� സംര�ണ ദിനം
ഊർ�ം  സംര�ിേ��തിെ�  ആവശ�കത  േലാകം  മുഴുവൻ
വ�ാപി�ി�ു�തിനായി  എ�ാ  വർഷവും  ഡിസംബർ  പതിനാല്  േലാക  ഊർ�
സംര�ണ  ദിനമായി  ആചരി�ു�ു .  അതിേനാടനുബ�ി�്  ദിവസ�ിെ�
�പാധാന�ം  ഉൾെ�ടു�ിെ�ാ�്  േപാ�ർ  നിർ�ി�� .കൂടാെത  ഊർ�
സംര�ണ�ിെ�  ഭാഗമായി  നട�  ൈസ�ിൾ  റാലിയിൽ   േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർ
ര�ി�്  വർഗീസിെ�  േനതൃത��ിൽ  വള��േയഴ്സിെന  �പതിനിധീകരി��െകാ�്  
 �ാൽവിനും  വിേവകും  പെ�ടു�ു .
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ഡിസംബർ  പതിെന�്
ഇ�ർനാഷണൽ  ൈമ�ഗ�സ്
േഡയുെട  ഭാഗമായി  വള��േയഴ്സ്
േപാ�ർ  നിർ�ി�� .

ഇ�ർനാഷണൽ
ൈമ�ഗ�സ് േഡ



അ�രാ�ി 
 -മീ�� മേനാജ്

ഉ�െവയിൽ തലയ്�ുമീെത ആവിപറ�ി�ു�ു�ായിരു�ു. െവയിൽെകാ�്
വിയർ� െന�ി�ടം അവൾ സാരീതു�ു െകാ�് തുട��നീ�ി. കുറ��
ൈവകിയാണ് േബാ�് എ�ിയത്.. കാല�ൾ�ു േശഷം എേ�ാ
തിര�ിറ�ിയതാണ്. �പിയെ��യാള�െട കാലേശഷം ഒരുപാട് നാള�കൾ�ു
േശഷമാണ് അവർേ�െറ �പിയെ�� ആഹ് �ലേ��് അവൾ േപായത്.
എെ�ാെ�േയാ മന�ിെന പഠി�ി�� നിൽ�ു� അവള�െട മുൻപിേലക് നീ�
വിസിേലാെട േബാ�് എ�ി.. എേ�ാ െവ��ിേനാട് േചർ�് നിറു�ിയ ആഹ്
േബാ�ിൽ കയറാൻ  അവൾ�ു െവ�ൽ േതാ�ി. ഒ�ു പതറി.. പെ�
തിരേ�റിയ മ��ജീവിത�ൾ അവെളയും ആഹ് േബാ�ിെ� അകേ��ു
എ�ി��. ജനാലയ്�് അരികിെല സീ�ിൽ അവള�ം ഇരു�ു. പതിെയ േബാ�്
എടു�േ�ാൾ പരു�ുകൾ തലയ്�് മീെത വ�മി�� പറ�ു.. അവ നിശബ്ദമായി
അവെള കു�െ�ടു�ു�തുേപാെല അവൾ�ു അനുഭവെ���..
കു�െപടലുകള�െട േലാക�ുനി�് ര�െപടാൻ സാധി�ാ��ിൽ അവൾ
ഒ�ു െഞരു�ി. േബാ�ിെ� േവഗം കൂടു�തിനനുസരിച് െവ��ിെ� ഓളവും
കൂടിയിരു�ു. ഓളം കൂടു�തിനനുസരിച് ഓർമകൾ മന�ിേല�് അലയടി�ാൻ
തുട�ി.. അവൾ�ു ശ�ാസം..മു�ി ക��കളിൽ നീല നിറം വ�ാപി��..െവ��ിെ�
ശബ്ദം അവള�െട കഴു�ിൽ ഒരു കുറു�ായി മാറി.. പതിെയ നിശബ്ദമായ
അവള�െട മന�ിെ� മരണ�ിനു അവൾ സാ�ിയായി.
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േചാദ�ം ഉ�രം
 

വള��േയഴ് സിെ� ചലനെ�
സൂചി�ി�ു�ത് എ�്??

 
എൻ എസ് എസ് ചി�ം



ചി�ാവിഷയം: 
 

"ന��ത�ൾ തിള�ിയിേ� തിരിെകേ�ാകയു��
മ�ിലായാലും വി�ിലായാലും..."

                 
-�ീഫൻ േഹാ�ിങ്-
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