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േപജ് 1

എൻ  എസ്  എസിെ�  സ�പ്ന  പ�തിയായ  അഭയം  ഭവന  നിർ�ാണ  പ�തിയുെട
ക�ിള  വയ്�്  േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർ  െ�പാഫ .  ര�ി�്  വർഗീസിെ�  േനതൃത��ിൽ
ഡിസംബർ  മു�തിന്  നട�ി .

'അഭയം' ക�ിള വ��

ക�ാ�ിെ�  നാലാം  ദിനമായ  ഡിസംബർ  ഇരുപ�ിയാറിന്  രാവിെല  ആറരയുെട
അസം�ിേയാെട  �പവർ�ന�ൾ  ആരംഭി�� .  തുടർ�്  േയാഗ�ാ�്  നട�ു .
രാവിെല   െസക്സ്  എഡ��േ�ഷൻ ,  ഇ�റാക്�ീവ്  െസഷൻ  ,ഡിേബ�്  എ�ിവ
നട�ി .  �ാ�ിെ�  ആദ�  ഘ�ം  െജൻഡർ  എഡ��േ�ഷൻ  എ�  വിഷയ�ിൽ
ര�ാം  വർഷ  ഗണിത  വിദ�ാർ�ിനി  ഐറിൻ  �ാെ�ടു�ു .  േശഷം  െജൻഡർ
ഇക�ാലി�ിെയ�ുറി�്  േഡാ .ജയ�ശീ  ഓൺൈലനായി  സംസാരി�� .  എക്സിക���ീവ്
മാേനജർ  ഫാ .  ബിജു  പാേണ�ാടൻ ,  ഇം�ീഷ്  അധ�ാപകൻ  ഫാ .  �ിഷിന്
എ�ിവർ  ക�ാ�്  സ�ർശി��  വള��േയഴ്സുമായി  സ്േനഹാശംസകൾ  പ�ുവ�� .
െപൺകു�ികള�െട  വിവാഹ�പായം  21  എ�  വിഷയ�ിൽ  ചർ�  സംഘടി�ി��
.ടാസ്�ുകളിലും  ,െഗയിമുകളിലും  എ�ാവരും  സജീവമായി  പെ�ടു�ു .  ക�ാ�്
വിലയിരു�േലാെട  അ�െ�  �പവർ�ന�ൾ  അവസാനി�� .

സാഥി 2021- നാലാം ദിനം
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സാഥി 2021- അ�ാം ദിനം
ക�ാ�ിെ�  അ�ാം  ദിനമായ  ഡിസംബർ  ഇരുപ�ിേയഴിന്  രാവിെല  ആറരയുെട
അസം�ിേയാെട  �പവർ�ന�ൾ  ആരംഭി�� .  തുടർ�്  േയാഗ�ാ�്  നട�ു .
തുടർ�്  പ�്  മണി�്  െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജിെല  മുൻ  ഹി�റി  ആൻഡ്  ഇം�ീഷ്
ഡി�ാർ�്െമ� ്  തലവൻ  േജാർജ്   അലക്സ്  സർ ,  സാമൂഹ�  േസവന�ിലൂെട
വ��ിത�വികസനം  എ�  വിഷയ�ിൽ  �ാെ�ടു�ു .  അതുകഴി�്  ഭ�ണ
സമയവും  അതിനുേശഷം  പഠനസമയവും  ആയിരു�ു .  പി�ീട്  കൾ�റൽ
ക�ി�ിയുെട  േനതൃത��ിൽ  കൾ�റൽ  ആക്ടിവി�ീസ്  നട�ു .  ൈവകീ�്  ആറ്
മണിേയാടുകൂടി  വി�ി  േജാേജാ  മാഡം  േകാവിഡും  മാനസിക  ആേരാഗ�വും  എ�
വിഷയ�ിൽ  �ാെസടു�ു  അതുകഴി�്   ഒരു  �ഗൂ�്  നാടകം  അവതരി�ി�� ,  
 കൾ�റൽ  പരിപാടികള�ം  അതിനു  േശഷം  നട�ു .  ക�ാ�്  റിേ�ാർ�്  
 അവതരണ�ിലൂെട  അ�െ�  പരിപാടികൾ  അവസാനി�� .

സാഥി 2021 - ആറാം ദിനം.
ക�ാ�ിെ�  ആറാം  ദിനമായ  ഡിസംബർ  ഇരുപ�ിെയ�ിന്  
രാവിെല  അസം�ിയും  അേത�ുടർ�്  േയാഗ  �ാ��ം  നട�െ��� .  വനിത
െപാലീസ്  ഓഫീസറായ  �പതിഭ  മാം  െസൽഫ്   ഡിഫൻസിെന�ുറി�്  �ാെ�ടു�ു .
അതിനുേശഷം  വനിത  ശിശു  വികസന  വകു�ിെ�  ഭാഗമായി  ഷീല  മാം  ജ�ർ
െസൻസിൈടെസഷൻ  എ�  വിഷയെ�  ആസ്പദമാ�ി  �ാെ�ടു�ു .  തുടർ�്
നട�  എ�ാ  കാലാപരിപാടികളിലും  ടാസ്കുകളിലും  വള��േയഴ്സ്  ആേവശപൂർ�ം
പെ�ടു�ു .  അേ�ദിവസം  തെ�  ക�ാ�്   വിലയിരു�ലും  നട�ു .
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സാഥി : സമാപനസേ�ളനം
 ഡിസംബർ  ഇരുപ�ിെയാ�ത്  ബുധനാഴ്ച  എൻ  എസ്  എസ്  സപ്തദിന
സഹവാസ  ക�ാ�്  സാഥി  2021 െ�  അവസാന  ദിവസം  രാവിെല  പ�ു
മണിേയാെട  തുട�ിയ  സമാപന  സേ�ളണം  പതിെനാ�രേയാെട  അവസാനി�� .
�പിൻസി�ാൾ  േഡാ .  ഫാ .മാർ�ിൻ  െക  എ  ,നിർ�ല  ൈഹസ്കൂൾ  െഹഡ്മിസ് �ട�്
േ�തസ�  േതാമസ്  െക ,േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർമാരായ  െ�പാഫ .  ര�ി�്  വർഗീസ് ,  
 േഡാ .വിമല  െക  േജാൺ
എ�ിവർ  സമാപന  സേ�ളന�ിൽ  പെ�ടു�ു .  സപ്തദിന  ക�ാ�ിെ�  ഓേരാ
ദിവസെ�യും  �പവർ�ന�ള�െട  അവേലാകന  റിേ�ാർ�്  വള��യർമാരായ
�ാൽവിനും  ആര�  �പേമാദും  സമാപന  സേ�ളന�ിൽ   വായി�� .  കൂടാെത
വള��േയഴ്സിെ�  വിവിധ  കഴിവുകൾ  വ��മാ�ു�  മാഗസിനായ  'മികവ് '
 �പിൻസി�ാൾ  �പകാശനം  െചയ്തു .



േപജ് 4

�ടാഷ് ഇ�് തൃ��ർ: ഡിസ്�ടിക്ട്  എജ��േ�ഷണൽ
ഓഫീസ് 

ജനുവരി  ഒ�ിനു  െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജ്  നാഷണൽ  സർവീസ്  സ്കീം
വള��േയഴ്സ്  തൃ��ർ  ഡിസ്�ടിക് ട്  എജ��േ�ഷണൽ  ഓഫീസ്  വൃ�ിയാ�ി .
േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർ  െ�പാഫ .  ര�ി�്  വർഗീസിെ�  േനതൃത��ിൽ  ര�്
ബാ�ിെലയുമുൾെ�െട  പതിന�്  വള��േയഴ്സ്  ശുചീകരണ  �പവർ�ന�ിൽ
സജീവമായി  പെ�ടു�ു .  രാവിെല  പ�ിന്  ആരംഭി�  ശുചീകരണ
�പവർ�ന�ൾ  ഉ�യ്�്  ഒരു  മണിേയാെട  സമാപി�� .

�ടാഷ് ഇ�് തൃ��ർ: തൃ��ർ വിേ�ജ് ഓഫീസ് 
ജനുവരി  ഒ�ിനു  െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജ്  നാഷണൽ  സർവീസ്  സ്കീം
വള��േയഴ്സ്  തൃ��ർ  വിേ�ജ്  ഓഫീസ്    വൃ�ിയാ�ി .  േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർ
െ�പാഫ .  ര�ി�്  വർഗീസിെ�  േനതൃത��ിൽ  ര�്  ബാ�ിെലയുമുൾെ�െട
പതിന�്  വള��േയഴ്സ്  ശുചീകരണ  �പവർ�ന�ിൽ  സജീവമായി
പെ�ടു�ു .  രാവിെല  പ�ിന്  ആരംഭി�  ശുചീകരണ  �പവർ�ന�ൾ  ഉ�യ്�്
ഒരു  മണിേയാെട  സമാപി�� .
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ഹർനാസ് സ�ു
 മിസ്  യൂണിേവഴ്സ്  2021
സൗ�ര�മ�ര�ിൽ  കിരീടം  േനടിയ  
 ഹർനാസ്  സ�ുവിെന�ുറി�്  വള��യർ
ഹരികൃഷ്ണൻ  ആർ  യൂണി�ിെ�
േപാഡ്കാ�ായ  േസാേഷ�ാേപാഡ്സിലൂെട
സംസാരി�� .  കരു�ും  കഠിനാധ�നവും
ഉെ��ിൽ  നമു�്  എ�ത  ഉയര�ിൽ
േവണെമ�ിലും  എ�ിേചരാെമ�ും
കൂ�ിേചർ�ു .

ഒരു പുതുവ�രം കൂടി -2022
സ്  േനഹവും  സേ�ാഷവും  പു�ന്
�പതീ�കള�ം  നിറ�  പുതുവ�ര
ആശംസകൾ  േനർ�ുെകാ�്  േപാ�ർ
നിർ�ി�� .

ആേഗാള കുടുംബ
ദിനം

ആേഗാള  കുടുംബ  ദിനമായ  ജനുവരി
ഒ�ിന്  േപാ�ർ  നിർ�ി�� .
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അഗ��ർ
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  പതിേനേഴാളം
വള��േയഴ്സ്  കൃഷിയുമായി  ബ�െ��  �പവർ�ന�ളിൽ  ഏർെ��� .  അതിൽ
കൂടുതലും  2021-23  ബാ�ിെല  വള��േയഴ്സായിരു�ു



അ�രാ�ി 
 -മീ�� മേനാജ് 

കുേറ േനരം ഒ�യ്�ിരു�തുെകാ�് ആയിരി�ണം അവൾ ഒരുപാട് ചി�കള�െട
െക�ഴി�തിനുേശഷം നഷ്ടപുസ്തകം തുറ�ു. പുസ്തക�ിെ� ഏടുകളിൽ
എഴുതാൻ പുതിയ, പാതിവഴിയിൽ നി�ുേപാവു� ഒരു കഥ എഴുതാൻ
ബാ�ിയാണ്. എ�ുെകാേ�ാ അനാവശ�മായി ആ�ഗഹി�തിനാൽ
ആയിരി�ണം ആഹ് കഥ നഷ്ടപുസ്തക�ിെ� ഇരു� ഏടിൽ എഴുതാൻ
അവൾ�ു മന�് വ�ി�. അെ��ിലും ആവശ�മി�ാ� ആ�ഗഹ�േളാട്
വ�ാെ�ാരു ഇഷ്ടമാണേ�ാ!.മന�ിൽ ഒരു�ൂറ് േചാദ��ൾ ചി�ി
ചിതറി.അ�പതീ�ിതമായി വ�്, ജീവിത�ിൽ �ാനം പിടി�ു�വർ
അ�പതീ�ിതമായി േപാവുകയാേണാ എ� ഭയം വളെര ഭീകരമാണ്. അതു
മന�ിെന വ�ു പിടി��കുലു�ികളയും.കളി��ം ചിരി�ും േവദനകെള
മറ�ു�വെര അവെളാരുപാട് വിമർശി�താണ്. എ�ാൽ അവൾ?
െപെ�നാണ് ഒരു ൈക വ�് അവെള ത�ിയത്. നഷ്ടപുസ്തക�ിെല പുതിയ
അഥിതി തെ�!. െപെ��വൾ ആഹ് പുസ്തകം അട�� 
 എഴുേ���.കളിചിരിേയാെട, ഒരു പുതു പു�ിരിേയാെട, പുതിയ നഷ്ട�ിെ�
കണ�ു മറ�്,എ�േ�യും േപാെല പുതിയ വിേശഷ�െള കാേതാർ�ു
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േചാദ�ം ഉ�രം
 

എൻ എസ് എസ് േദശീയ അവാർഡ്
എ�ിനാണ് നൽകു�ത്?

 
ഭാരത�ിെല ഏ�വും മിക� എൻ
എസ് എസ് �പവർ�ന�ൾ�്.



ചി�ാവിഷയം: 
 

"ന�ുെട ജീവിത�ിെല പല �പശ്ന�ൾ�ും കാരണം
ര�് കാര��ളാണ്. ഒ�് ന�ൾ ചി�ി�ാെത
�പവർ�ി�ു�ു. ര�് ന�ൾ �പവർ�ി�ാെത

ചി�ി�് മാ�തം ഇരി�ു�ു."
                 

-എ പി െജ അബ്ദുൽ കലാം- 
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