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േപജ് 1

ജനുവരി  പ���ിന്  നാഷണൽ  യൂ�്  േഡേയാടനുബ�ി�്   േപാ�ർ
നിർ�ി�ുകയും  ജനുവരി  പതിനാലിന്  വിബ്ജിേയാർ  എ�  േപരിൽ  ഒരു  പരിപാടി
സംഘടി�ി�ുകയും  െചയ്തു .  ഉ�യ്�്  ഒ�ര  മുതൽ  ര�ര  വെര  ആയിരു�ു
പരിപാടി .  ഗാ�ിസ്മൃതിയിൽ  വ�്  നട�  പരിപാടി  െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജ്
�പിൻസി�ൽ  റവ  േഡാ  മാർ�ിൻ  െക  എ   ഉദ്ഘാടനം  െചയ്തു .  വള��േയഴ്സിെ�  
 കലാപരമായ  മികവുകൾ  �പകടി�ി�ാൻ  ഈ  പരിപാടി  സഹായകമായി .
േ�പാ�ഗാം   ഓഫീസർ  ര�ി�്  വർഗീസിെ�  േനതൃത��ിൽ  ആയിരു�ു  പരിപാടി
നട�ത്

നാഷണൽ യൂ�് േഡ

സാേ�തിക  പുേരാഗതിയുെട  യുഗമായ  ഈ  ഇരുപ�ിെയാ�ാം  നൂ�ാ�ിൽ
േപാലും  �ീരിേയാൈട��കൾ  നിലനിൽ�ു�ു  എ�തിെന�ുറി��ം  അതിെന
എ�െന  മാ�ാം  എ�തിെന�ുറി��ം  യൂണി�ിെ�  േപാഡ്കാ�ായ  േസാേഷ�ാ
േപാഡ്സിലൂെട  വള��യർ  സ�ാതി  സംസാരി�� .  മനുഷ�െ�  വ��ിസ�ാത����ിൽ
േപാലും  ൈകകട�ു�  െജൻഡർ  �ീരിേയാൈട��കെള�ുറി��ം  അത്  എ�െന
ഒഴിവാ�ാം  എ�തിെന�ുറി��ം  ഇതിലൂെട  �പതിപാദി�� .  �ീരിേയാൈട�ിൽ
നി�ും  മാറാനും  അതിെന  മാ�ാനും  �ശമി��  െകാ�്  ഏവേരയും  മനുഷ�രായി ,
തുല�രായി  കാണാൻ  നമു�ു  കഴിയണം  എ�ു�   ഓർ�െ�ടു�ലായിരു�ു  ഈ
േസാേഷ�ാ  േപാഡ്സ് .

�ീരിേയാൈട�ിെനതിെര േസാേഷ�ാ േപാഡ്സ്



േപജ് 2

ര�ദാന ക�ാ�് സംഘടി�ി��
എൻ  എസ്  എസ്  വള��േയഴ്സിെ�  േനതൃത��ിൽ  എ�ാ  മാസവും  നട�ാറു�   
ര�ദാന  ക�ാ�്  ഈ  മാസം  പതിന�ിന്  സംഘടി�ി�� .എ�്  േപർ  തൃ��ർ  ഐ
എം  എ  �ഡ്  ബാ�ിൽ  ര�ം  നൽകി .  ര�ദാന�ിെ�  �പാധാന�ം  കൂടുതൽ
ആള�കളിേലെ��ി�ാൻ  ഇ�രം  �പവർ�ന�ൾ  സഹായി�ും .
സർ�ിഫി��്സ്  േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർ  െ�പാഫസർ  ര�ി�്  വർഗീസ്ഏ��വാ�ി

�ടാഷ് ഇ�് തൃ��ർ: പുഴ�ൽ േ�ാ�് ഓഫീസ്  
ജനുവരി  പതിന�്  ശനിയാഴ്ച   െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജ്  നാഷണൽ  സർവീസ്
സ്കീം  വള��േയഴ്സ്  പുഴ�ൽ  േ�ാ�്  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  പ�ിന്  ആരംഭി�  ശുചീകരണ
�പവർ�ന�ൾ  ഉ�യ്�്  ഒരു  മണിേയാെട   സമാപി�� .വള��േയഴ്  സിെ�
�പവർ�ന�ൾ  അധികൃതരുെട  അഭിന�ന�ൾ  ഏ��വാ�ി .
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�ടാഷ് ഇ�് തൃ��ർ: താലൂക് ഓഫീസ്  
ജനുവരി  പതിന�്  ശനിയാഴ്ച   െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജ്  നാഷണൽ  സർവീസ്
സ്കീം  വള��േയഴ്സ്   താലൂക്  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
പ�ിന്  ആരംഭി�  ശുചീകരണ  �പവർ�ന�ൾ  ഉ�യ്�്  ഒരു  മണിേയാെട  
 സമാപി�� .വള��േയഴ്  സിെ�  �പവർ�ന�ൾ  അധികൃതരുെട  അഭിന�ന�ൾ
ഏ��വാ�ി .

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  നാലുവെര  ആദ�  വർഷ  ബാ�ിെല
മു�േതാളം  വള��േയഴ്സ്  കൃഷിയുമായി  ബ�െ��  �പവർ�ന�ളിൽ  ഏർെ��� .
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ഓർഗാനിക് ഫാർമിംഗ്
അഗ��റിനു  കീഴിൽ  െചറൂർ  ക�ാംപസിൽ
എൻ  എസ്  എസ്  വള��േയഴ്സ്  നട�ിയ
ൈജവ  പ��റി  കൃഷി  വിളെവടു�ു .  അതു
വിൽ�ന  നട�ുകയും  െചയ്തു .  തിക��ം
ൈജവമായും  കീടനാശിനികൾ
ഉപേയാഗി�ാെതയുമാണ്  വള��േയഴ്സ്
കൃഷി  െചയ്തത്

േറാഡ് േസഫ്�ി വീ�്
ജനുവരി  പാതിെനാ�്  നാഷണൽ  േറാഡ്
േസഫ്�ി  വീ�ിെ�  ഭാഗമായി  േപാ�ർ
നിർ�ി�� .  "േ�ഡാ�്  ഡൗൺ  യുവർ  സ്പീഡ് ,
ബിേകാസ്  യു  ആർ  യുവർ  ഫാമിലിസ്  നീഡ്"  
 എ�തായിരു�ു  േപാ�റിെല  സേ�ശം .

േദശീയ കരേസന ദിനം
�ബി�ീഷുകാര്  ഇ��  വി��േപായേതാെട  1949 ജനുവരി
പതിന�ിന്  ഇ��ന്  കരേസനയുെട  ആദ�െ�
ഇ��ന്  േമധാവിയായി  ജനറല്  കരിയ�
അധികാരേമ�� .  ഇതിെ�  ഓര്�യ്�ായാണ്  എ�ാ
വര്ഷവും  ജനുവരി  പതിന�ിന്  േദശീയ  കരേസന
ദിനം  ആചരി�ു�ത് .   ഇ��ന്  ചരി �ത�ിെല
സു�പധാന  നിമിഷെ�  സൂചി�ി�ു�  ഈ  ദിന�ിൽ   
രാജ��ിനായി  ജീവന്  ബലിയര്�ി�  ൈസനികെര
ആദരി�ു�ു .   സ��ം  ജീവെന�ാേളെറ
മാതൃരാജ�െ�  സ്േനഹി�ു�  ൈസനികരുെട
ദിവസ�ിൽ  വള��േയഴ്സിെ�  േനതൃത��ിൽ
േപാ�ർ  നിർ�ി�ുകയും   ,അവർ�്
ആദരവർ�ി��െകാ�്  വീഡിേയാ  നിർ�ി�ുകയും
െചയ്തു .



അ�രാ�ി 
 -
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േചാദ�ം ഉ�രം
 

എൻ എസ് എസ്  ചി��ിെല
ഏതു വർ�മാണ് മാനവ
േ�മ�ിനായി സ�യം

സമർ�ി�ാൻ ത�ാറാകണെമ�് 
 സൂചി�ി�ു�ത്?

 
നീല വർ�ം.



ചി�ാവിഷയം: 
 

"പരാജയെമ�ത് നി�ൾ�് കൂടുതൽ കരുേ�ാെട
തിരി��വരാനുളള അവസരമാണ്. "

                 
-െഹൻറി േഫാർഡ്- 
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