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എൻ .എസ് .എസ് .  വാർ�കൾ
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ഡിസംബർ  പതിനാലിന്  നിർ�ാണം  ആരംഭി�  എൻ  എസ്  എസിെ�  സ�പ്ന
പ�തിയായ   'അഭയം '  ഭവന  നിർ�ാണ  പ�തിയുെട  �പവർ�ന�ൾ   േ�പാ�ഗാം
ഓഫീസർമാരായ  െ�പാഫ .  ര�ി�്  വർഗീസിെ�യും ,  േഡാ .  വിമല   െക
േജാണിെ�യും  േനതൃത��ിലും  എ�ാവരുെടയും  സഹകരണേ�ാെടയും
ന�രീതിയിൽ  പുേരാഗമി��െകാ�്  വാർ�ിേനാട്  അടു�ു�ു .

അഭയം മുേ�ാ�്

വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല പരിഷ്�ാര�ൾ

ഇ��ൻ  വിദ�ാഭ�ാസ  നയ�ിെ�  രീതികെളയും  വശ�െളയും�ുറി��ം
അെത�െനെയാെ�  മാ�ാം  എ�ും  യൂണി�ിെ�   േപാഡ്  കാ�ായ
േസാേഷ�ാേപാഡ്സിലൂെട  വള��യർ  റിതിയ  സംസാരി�� .   സബ്  ജക്  ട്  അറിവിൽ
മാ�തമായി  ന�ൾ  ഒതു�ി  േപാവു�ുേ�ാ  എ�  േചാദ�വും   ഉ�യി�� .  ശരിയായ
രീതിയിൽ  ഉൾെ�ാ�്  പഠി�ുകയാെണ�ിൽ  നെ�ാരു  േലാകം  സൃഷ്ടി�ാനും ,
നെ�ാരു  മനുഷ�നാവാനും ,  സ�യം  �പാപ്തരാവാനും  സാധി�ും  എ�  ആശയവും
ഇതിലൂെട  ന�െള  ഓർമെ�ടു�ു�ു .  വിദ�ാഭ�ാസം  ക�വടമാകു�  ഈ
കാലെ�  ഭീകരതെയയും  േസാേഷ�ാേപാഡ്സിലൂെട  ചൂ�ികാണി�ു�ു�് .
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 2022 ജനുവരി  പതിനാറാം  തിയതി  പാലിേയ�ീവ്  െകയർ  ദിനേ�ാടനുബ�ി�്
േപാ�ർ  നിർ�ി�ുകയും ,  വള��േയഴ്സിനായി   "  ഇ�്സ്  എവരിവൺസ്ബി
സിനസ്  "  എ�   േപരിൽ  �ാ�്  സംഘടി�ി�ുകയും  െചയ്തു .  �പിൻസി�ാൾ
റവ .േഡാ .മാർ�ിൻ  െക .എ  �ാ�ിെ�  ഉദ്ഘാടനം  നിർ�ഹി�� .  എസ്  ഐ  പി
വള��യർ  േകാർഡിേന�ർ  �ശീമതി .  േജ�ാതി  ജയൻ  വാര�ർ  �ാ�ിനു  േനതൃത�ം
നൽകി .  േപാ�ഗാം  ഓഫീസർമാരായ  െ�പാഫ .  ര�ി�്  വർ�ീസ്  ,  േഡാ .  വിമല  െക
േജാൺ  എ�ിവർ  ആശംസകൾ  േനർ�ു .  പാലിേയ�ീവ്  െകയർ  ദിന�ിൽ  പുതിയ
പരിപാടികൾ  സംഘടി�ി�ുകയും  സമൂഹ�ിനു  േവ�ി  �പവർ�ി�ാൻ
വള��േയഴ്സിൽ  അവേബാധം  സൃഷ്ടി�ുകയും  െചയ്തു .  എസ്  ഐ  പി
വള��േയഴ്സായ  ആർ�ദ ,  അ�ന  എ�ീ  സീനിയർ  വിദ�ാർ�ികൾ  ത�ള�െട
അനുഭവം  പ�ുവയ്�ുകയും   പാലിേയ�ീവ്  െകയറിെ�  ഭാഗമായി
�പവർ�ി�ാൻ  വള��േയഴ്സിെന  സ�ാഗതം  െച��കയും  െചയ്തു .  വളെര
ഉപകാര�പദമായ  �ാ�ായിരു�ു .

പാലിേയ�ീവ് െകയർ ദിനം



അ�രാ�ി 
 - എവീന മരിയ ടി.ഡി
മാ�ണം മാറണം
ന�തിനായി മാറണം
അവൻ മാറണം
അവൾ മാറണം
ന�ളായി മാറണം
നാം മനുഷ�രായി  മാറണം 
എേ�തും നിേ�തും
ന�ുേടതായി മാറണം. 
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േചാദ�ം ഉ�രം
 

എൻ എസ് എസ്   �പവർ�ന�ൾ
ഒരു പഠന�പവർ�നമാേണാ

അേതാ സാമൂഹ�
�പവർ�നമാേണാ ?

 
പഠന�പവർ�നം



ചി�ാവിഷയം: 
 

" നി�ൾ�് പറ�ാൻ കഴിയിെ��ിൽ ഓടുക, ഓടാൻ
കഴിയിെ��ിൽ നട�ുക, നട�ാൻ കഴിയിെ��ിൽ
ഇഴയുക, പേ� െച���ത് എ�ുതെ�യായാലും

മുൻേപാ�� തെ� നീ�ുക."
                 

- മാർ�ിൻ ലൂഥർ കിംഗ് - 
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