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ഡിസംബർ  ഇരുപ�ി  ഒ�്   ഉ�യ്�്  ര�്   മുതൽ  മൂ�ര  വെര  േകാേളജിെല
ഗാ�ി  സ്മൃതിയിൽ  എൻ  എസ്  എസിെ�  േനതൃത��ിൽ  േചറൂർ  പുതിയ
ക�ാ�സിൽ  വിളെവടു�  പ��റികൾ  വി�നയ്�ായി  വ��  െകാ�്  ൈജവ
പ��റി  ച�  സംഘടി�ി�� .  എക്സിക���ീവ്  മാേനജർ  ഫാ .  ബിജു  പാേണ�ാടൻ
ഉദ്ഘാടനം  നിർവഹി�� .  ൈജവ  കൃഷി  േ�പാ�ാഹി�ി�ു�  എൻ  എസ്  എസിെ�
ഈ  ഉദ�മെ�യും  അതിന്  േനതൃത�ം  നൽകു�  േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർ  െ�പാഫ .
ര�ി�്  വർഗീസിെനയും  അേ�ഹം  അഭിന�ി�ുകയും  ,  ഇനിയും  ഇ�രം
�പവർ�ന�ൾ  തുടരു�തിനായി  എ�ാ  ആശംസകള�ം  േനരുകയും  െചയ്തു .
ഗണിത  വിഭാഗം  തലവൻ   േഡാ .  സാജു  എം  എ  �്  പ��റിയുെട  ആദ�  വി�ന
നട�ി .  േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർ  ര�ി�്  വർഗീസിെ�  േനതൃത��ിൽ  ര�്
ബാ�ിെലയും  വള��േയഴ്സ്  ചട�ിൽ  പെ�ടു�ു .

ൈജവ പ��റി ച�

എൻ  എസ്  എസിെ�  സ�പ്ന  പ�തിയായ  'അഭയം '   ഭവന  നിർ�ാണ
�പവർ�ന�ൾ   േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർ  െ�പാഫ .  ര�ി�്  വർഗീസിെ�
േനതൃത��ിൽ  എ�ാവരുെടയും   സഹകരണേ�ാെട   ന�രീതിയിൽ  പണികൾ
പുേരാഗമി�ു�ു .ഡിസംബർ  ഇരുപതിന്  വീടിെ�  തറ  പണികൾ  ആരംഭി�� .

'അഭയം' ഭവന നിർ�ാണം പുരഗമി�ു�ു
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അ�ാരാഷ്�ട
കർഷക ദിനം

ഡിസംബർ  ഇരുപ�ിമൂ�്
അ�ാരാഷ്�ട  കർഷക
ദിന�ിെ�  ഭാഗമായി
വള��േയഴ്സ്  വീഡിേയാ
പുറ�ിറ�ുകയും   േപാ�ർ
നിർ�ി�ുകയും  െചയ്തു .

പുതിയ േ�പാ�ഗാം
ഓഫീസർ
ചുമതലേയ��

എൻ  എസ്  എസ്  യൂണി�്  42  െ�
പുതിയ  േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസറായി
സുേവാളജി  വിഭാഗം  അധ�ാപിക  േഡാ .
വിമല  െക  േജാൺ  ചുമതലേയ�� .
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സപ്തദിന സഹവാസ ക�ാ�്
എൻ  എസ്  എസിെ�  സപ്തദിന  സഹവാസ  ക�ാ�്  'സാഥി  2021'  ഡിസംബർ
ഇരുപ�ിമൂ�്  വ�ാഴാഴ്�  ൈവകുേ�രേ�ാെട  നിർ�ല  എ�്  എസ്
കു�ുകാടിൽ  ആരംഭി�� .  ഉദ്ഘാടന  ചടേ�ാെട  ക�ാ�ിെ�  �പവർ�ന�ൾ�്
തുട�ം  കുറി�� .  �പിൻസി�ാൾ  േഡാ .ഫാ .മാർ�ിൻ  െക  എ  ഉദ്ഘാടനം
നിർവഹി�� .  േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർ  െ�പാഫ .  ര�ി�്  വർഗീസ്  സ�ാഗത�പസംഗം
നട�ി .  സ്കൂൾ  െഹഡ്മിസ് �ട�്   േ�തസ�  േതാമസ്    െക   ,  മാേനജർ  ,  േമരി
േജാസഫ് ,പി  ടി  എ  �പസി�� ്  സുേര��ൻ  പി  എം  എ�ിവർ  ആശംസ  �പസംഗം
നട�ി .  േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർ  േഡാ .  വിമല  െക  േജാൺ   ന�ിയർ�ി�� .  
 ഇരുപ�ിമൂ�്  മുതൽ  ഇരുപ�ിെയാ�ത്  വെര  നീ�ുനിൽ�ു�   ക�ാ�്
വള��േയഴ്സിനിടയിൽ  പുതിെയാരു  ആേവശം  സൃഷ്ടി�� .   നിർേദശ�ൾ
നൽകാനായി  സീനിേയഴ്സും  ക�ാ�ിൽ  എ�ി  േചർ�ി���് .
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ആേവശമായി ' സാഥി 2021'
എൻ  എസ്  എസ്  സപ്തദിന  ക�ാ�്  'സാഥി  2021'  ആദ�  ദിനം  ആേവശേ�ാെട
കട�ു  േപായി .  രാവിെല  അ�ം�ിേയാെട  ആരംഭി�  ക�ാ�്  �പവർ�ന�ൾ
വള��േയഴ്സിെന  ഊർ�ിതരാ�ാൻ  പര�ാപ്തമായിരു�ു .  സീനിേയഴ്സിെ�
േനതൃത��ിൽ  നട�  േയാഗ  നൽകിയ  പു�നുണർ�്  െമേജായി  സാറിെ�
ഐസ്  േ�ബ�ിംഗ്  െസഷനിലൂെട  ഇര�ിയായി .   �കിസ്തുമസ്  ആേഘാഷ�ൾ�്
മുേ�ാടിയായി  നട�  കേരാൾ  ഗാനമ�രം  ക�ാ�ിന്  മാ�ി�ൂ�ി .

ക�ാ�ിെല �കിസ്തുമസ്
 �കിസ്തുമസ്  ദിന�ിെ�   ആേഘാഷ�ൾ  ക�ാ�ിലും  ഗംഭീരമായി  നട�ു .
ഇതിേനാടനുബ�ി�്   പുൽ�ൂട്  നിർ�ാണം ,  േക�്  മുറി�ൽ  ,
വള��േയഴ്സിെ�  കലാപരിപാടികൾ  എ�ിവ  നട�ി .  ഇേതാെടാ�ം  ക�ാ�ിെ�
ര�ാം  ദിവസം  തീരുമാനി�ിരു�  �ാ��കള�ം  നട�ി .
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മനുഷ� ഐക� ദിനം

ഡിസംബർ  ഇരുപത്   ആേഗാള
മനുഷ�  ഐക�
ദിനേ�ാടനുബ�ി�്  േപാ�ർ
നിർ�ി�� .

േസാേഷ�ാേപാഡ്സ്
എയ്ജ്  ആൻഡ്  മാേര�ജ്  എ�
വിഷയെ��ുറി�്  വള��യർ  അമൃത
കൃഷ്ണ  എൻ  എസ്  എസ്
േപാഡ്കാ�ായ  േസാേഷ�ാ
േപാഡ്സിലൂെട  സംസാരി�� .  വിവാഹം
ഒരാള�െട  വ��ി  താൽ�ര�മാെണ�ും
അത്  സ�പ്ന�ള�െട
ചിറകരിയു�താകരുത്  എ�ും
ഇതിലൂെട  അഭി�പായെ��� .



അ�രാ�ി 
 -ആര� �പേമാദ്

വരികൾ �പണയ നിർഭരമാ�ാൻ ആ�ഗഹി�� െകാ�് വിരഹം മാ�തം മൂർ�ി��
നിൽ�ു� വരികൾ�് രൂപം നൽകു�തിെ� നി�ഹായാവ� എ�തേമൽ
കഠിനമാണ്...അവളിെല �പണയിനി ചി� വിസ് േഫാടന�ിെ� വ�ിലാണ്
അവെള അതിൽ നി�ും ര�ിേ��ത് എെ� മാ�തം ചുമതല ആണ്... എ�്
െകാെ��ാൽ സ�തേവ മൗനിയായ അവളിെല മാ�ം ആരും തിരി�റി�ു എ�്
വരി�... ഉ�ിെല അല�ടലിൽ അവള�െട ക�ീര് വീണാലും ആരും ഗൗനി�ി�
...ആവശ�മിെ��ിൽ കൂടി െവറുെത ചിരിച് വൃ�ിേകടാ�ാൻ േനാ�ു�
അവള�െട വികാര�ൾ�് ആരും ഒരു �ശ�യും െകാടു�ാൻ സാധ�ത ഇ�...
അവൾ ഏകാകി ആയി തെ� തുടരും... േകവല വികാര�െള ഗൗനി�ാെതയു�
ഉയർ�കൾ ഏെതാരു തര�ിലു� ആന�മാേണാ നൽകു�ത് അവെയ
ഭയ�വൾ ജീവി�ും.എവിെട തുട�ിേയാ അവിെട തെ� അവസാനം... എ�ാൽ
േപായ ദൂര�ൾ കുറ�� അധികമായിരു�ു എ�തിനാൽ െചറിയ േതാതിലു�
�ീണം അവളിൽ �പതിഫലി�ും... അതിൽ കടെ�ാ�ും ആർ�ും
കെ��ാനാകി�.
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േചാദ�ം ഉ�രം
 

ഏത് �ാ�് മുതലാണ് എൻ എസ്
എസ് പ�തി ആരംഭി�ു�ത്?

 
�സ് വൺ



ചി�ാവിഷയം: 
 

"വീഴ്�കൾ ഒ�ും തെ� പ�ാതിരി�ു�തില�
മാഹാ��ം , ഓേരാ തവണയും
എഴുേ�ൽ�ു�തിലാണ്."

                 
-കൺഫ��ഷ�സ്-
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