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േപജ് 1

 ജനുവരി  ഇരുപ�ിയ�ാം  തി�തി  
 േദശീയ  സ�തിദായക   ദിനം
ആചരി�� .ഇതിെ�  ഭാഗമായി
േപാ�റുകൾ  ത�ാറാ�ുകയും  ,
േഷാർ�്  ഫിലിം  യൂട��ബിൽ  റിലീസ്
െച��കയും  െചയ്തു .േവാ�്
െചേ��തിെ�  �പധാന�വും ,
ആവശ�കതയും
ഉൾെ�ടു�ിെ�ാ�്  േ�പാ�ഗാം
ഓഫീസർമാരായ  െ�പാഫ .  ര�ി�്
വർഗീസിേ�യും ,  േഡാ .  വിമല  െക
േജാണിെ�യും  േനതൃത��ിൽ
പൂർ�മായും  എൻ  എസ്  എസ്
വള��േയഴ്സിെ�  പ�ാളി��ിൽ  
 സൃഷ്ടി�  േഷാർ�്  ഫിലിം  
 സ�തിദാനെ��ുറി�്   കൂടുൽ
അവേബാധം  സൃഷ്ടി�ാൻ
സഹായി�� .

േദശിയ സ�തിദായക ദിനം

എൻ .  എസ് .  എസിെ�  സ�പ്നപ�തിയായ  'അഭയം '  ഭവന  നിർ�ാണ
�പവർ�ന�ൾ  േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർമാരായ  െ�പാഫ .  ര�ിത്  വർ�ീസിെ�യു൦ ,
േഡാ .  വിമല  െക .  േജാണിെ�യും  േനതൃത��ിൽ  എ�ാവരുെടയും
സഹകരണേ�ാെട  ന�  രീതിയിൽ  പുേരാഗമി�ു�ു .

'അഭയം' ഭവന നിർ�ാണം പുേരാഗമി�ു�ു.

ഈ  കഴി�  ദിവസ�ളിൽ  സമൂഹ  മാധ�മ�ളിലൂെട  ഏവരുെടയും
�ശ�യാകർഷി�  ഒരു  േകസിെന  ആസ്പദമാ�ി  ശരിയായ  സ്പർശനവു൦
െത�ായ  സ്പർശനവു൦  ത�ിലു�  വ�ത�ാസം ,  അവ  മന�ിലാേ��തിെ�
�പാധാന�ം  എ�ിവെയ  പ�ി  എൻ .  എസ് .എസ്  േപാഡ്കാ�ായ
േസാേഷ�ാേപാഡ്സിലൂെട  വള��യർ  േ�ഗെ��്   േപാൾ  സംസാരി�� .  ഒ�ം  ൈലംഗിക
വിദ�ാഭ�ാസം  എ�ാെണ�ും  അതിെ�  �പാധാന�െ��ുറി��ം  അതിലൂെട
വ��മാ�ി .

ഗുഡ് ട�്, ബാഡ് ട�്



േപജ് 2

ജനുവരി  ഇരുപ�ിനാലാം  തിയതി  േദശീയ  ബാലിക  ദിനം  ആചരി�� .
ഇതിേനാടനുബ�ി�്  നട�ിയ  മലയാളം  മു �ദാവാക�  രചന  മ�ര�ിൽ  ര�ാം
വർഷ  ഫിസിക്സ്  വിദ�ാർ�ിനി  ആര�  �പേമാദ്  വിജയിയായി .  തിരെ�ടു�െ��
മു �ദാവാക�മായ  "െപാഴിയെ�  ചിരികൾ ,  ഉയരെ�  െമാഴികൾ ,  മറയെ�
മറകൾ ,അടരെ�  ഭീതി ,  പതിയെ�  പതറാെത ,  പു�തിതൻ  ജ�ാല  "
ഉൾെ�ടു�ിെകാ�്  ദിനാചരണ�ിെ�  ഭാഗമായി  േപാ�ർ  നിർ�ി�ുകയും
െചയ്തു .

േദശീയ ബാലിക ദിനം

സുഭാഷ് ച�� േബാസ്
ജയ�ി

ജനുവരി  ഇരുപ�ിമൂ�ാം  തി�തി  
 േനതാജി  സുഭാഷ്  ച��േബാസ്  ജയ�ി
ആേഘാഷി�� .  ഇ��യ്�്  സ�ാത���ം
ലഭി�ു�തിനുേവ�ി  അേഹാരാ�തം
�പയ�ി�  അേ�ഹ�ിെ�
നൂ�ിഇരുപ�ിയ�ാം
ജ�ദിനമായിരു�ു .ഈ   ദിവസ�ി
േനാടനുബ�ി�്  എൻ  എസ്  എസ്
വള��േയഴ്സ്  േപാ�ർ  നിർ�ി�ുകയും
സുഭാഷ്  ച��േബാസ്  ജയ�ി
ആചരി�ുകയും  െചയ്തു .



േപജ് 3

 ജനുവരി  ഇരുപ�ിയ�ാം  തി�തി  േദശീയ  ടൂറിസം  ദിനേ�ാടനുബ�ി�്
േപാ�ർ  നിർ�ി�ുകയും ,  ഓൺൈലനായി   തൃ��രിെല  ൈവവിധ�മാർ�  വിവിധ
�ല�െള  പരിചയെ�ടു�ുകയും  െചയ്തു .  സ്േനഹതീരം ,   ചി�ിനി  ഡാം ,
ശ�ൻ  ത�ുരാൻ  പാലസ് ,  വില�ൻകു�്  ഹിൽസ് ,  സൂ  &  മ��സിയം ,  വാഴാനി
ഡാം ,  അതിര�ി�ി ,  തു�ൂർമുഴി ,  െച�ാറ ,േകരള  കലാമ�ലം  തുട�ിയ
വിേനാദ  സ�ാര  േക���െള�ുറി�്  വിശദമായി ,േനരി �്  അവിടം   സ�ർശി��
എ�  അേത  വികാരം  വരും  വിധം  വള��യർമാർ  അവതരി�ി�� .  ഓേരാ
�ല�ിെ�  �പേത�കതകെള�ുറി��ം ,  അവിടുെ�  കാഴ്ചകെള�ുറി��ം
വിവരി��െകാ�്  അെതാരു  മേനാഹരമായ  വീഡിേയാ  ആ�ി  മാ�ി .  വീ�ിൽ  ഇരു�്
െകാ�്  തെ�  അവിടം  കാണാനും  ,ഭംഗി  ആസ�ദി�ാനും  കഴിയു�  രീതിയിൽ
ആയിരു�ു   വീഡിേയാ .  ഇത്  ശരി�ും  േവറി�  നെ�ാരു  അനുഭവമായിരു�ു .

േദശീയ ടൂറിസം ദിനം

 േക��  ആയുഷ്  മ��ാലയ�ിെ�  പി�ുണേയാെട  നാഷണൽ   േയാഗാസന
സ്േപാർട്സ്  െഫഡേറഷൻ ,  മു�ത്  സം�ാന�ളിെല  മു��ിനായിരം
�ാപന�െളയും  മൂ�ുല�ം  വിദ�ാർ�ികെളയും  ഉൾെ�ടു�ിെകാ�്
സ�ാത����ിെ�  എഴുപതിയ�ാം   വാർഷിക  ആേഘാഷ�ിെ�  ഭാഗമായി  750
മില�ൺ  സൂര�  നമസ്കാർ  െ�പാജക്�്   സംഘടി�ി�� .  ഇരുപതിെയാ�്  ദിവസം
നീ�ു  നിൽ�ു�  േയാഗയാണിത്  .   ഏ��  മിനി�ാണ്  ഒരു  സൂര�  നമസ്കാരം
പൂർ�ിയാ�ു�തിനാവശ�ം .  ഇ�പകാരം  പതിമൂ�്   തവണയാണ്  ഒരു
ദിവസ�ിൽ  സൂര�  നമസ്കാരം  െചേ��ത് .  അതിനായി  സൂര�  നമസ്കാർ  എ�
െവബ്ൈസ�ിൽ  രജി�ർ  െചയ്ത് ,  ഓേരാ  ദിവസവും  േയാഗ  കല�റിൽ
അടയാളെ�ടു�ണം .ഇ�െന   ഇരുപതിെയാ�്  ദിവസവും  െചയ്  താൽ
അഭിന�നാർ�൦  ഒരു   സർ�ിഫി��്  ലഭി�ും .  ഈ  േയാഗയിൽ  എൻ  എസ്
എസിെല  എ�ാ  വള��യർമാരു൦   വളെര   മിക�രീതിയിൽ  പെ�ടു�ു�ു .

സൂര� നമസ്കാരം



ഭാരത�ിെ�  എഴുപ�ിമൂ�ാം  റിപ�ിക്  ദിനം  ജനുവരി  ഇരുപ�ിയാറാം
തി�തി  ആേഘാഷി�� .  േകാവിഡ്  മാനദ��ൾ  പാലി��െകാ�്  േകാേളജിൽ
നട�ിയ  പരിപാടിയിൽ  ബഹു :  �പിൻസി�ാൾ  റവ .േഡാ .  മാർ�ിൻ  െക .  എ .  േദശീയ
പതാക  ഉയർ�ി .  േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർമാരായ  െ�പാഫ .  ര�ി�്  വർഗീസ് ,
േഡാ .വിമല  േക .  േജാൺ  ഏതാനും  വള��േയഴ്സ്  എ�ിവർ   േകാേളജിെല�ി
പരിപാടിയിൽ  പെ�ടു�ു .  മ��   വള��േയർസ്  അവരവരുെട  വീടുകൾ�്
സമീപമു�  പതാക  ഉയർ�ൽ  പരിപാടിയിൽ  പെ�ടു�ുകയും  െചയ്തു .
തുടർ�്  െവർ��ൽ  ആയി   നട�ിയ  കലാപരിപാടികളിൽ  വിവിധ  വള��േയഴ്സ്
�പസംഗം ,പാ�് ,നൃ�ം  എ�ീ  കലാസൃഷ്ടികൾ  അവതരി�ി�� .  ദിന�ിെ�
േപാ�ർ  നിർ�ി�ുകയും   കലാപരിപാടികള�െട  വീഡിേയാ  പുറ�ിറ�ുകയും
െചയ്തു .

േപജ് 4

 ഒരു  വ��ിയുെട  ജീവൻ  നിലനിർ�ാൻ  ഒരാൾ�്  നൽകാൻ  സാധി�ു�
ഏ�വും  വലിയ  സ�ാനമാണ്  ര�ദാനം .  പേ�  പലർ�ും  അതിെന�ുറി�്
വ��മായ  ധാരണകളി� .  ര�ദാനെ��ുറി�്  മ���വരിൽ  അവേബാധം
സൃഷ്ടി�ു�തിനു  േവ�ി  എൻ  എസ്  എസ്  വള��േയഴ്സ്  വീഡിേയാ  നിർ�ി�� .
ആർെ��ാമാണ്  ര�ം  ദാനം  െച�ാൻ  സാധി�ു�െത�്  വളെര
വ��മായി�െ�    ഈ  വീഡിേയായിൽ  �പതിപാദി�ു�ു�് .  സ്�തീകൾ�ും
പുരുഷ�ാർ�ും  എേ�ാെഴ�ാമാണ്  ര�ദാനം  െച�ാൻ
കഴിയു�െത�തിെന�ുറി��ം ,ര�ം  ദാനം  െച��േ�ാൾ   �ശ�ിേ��
വസ്തുതകെള�ുറി��ം  എ�ാവെരയും  േബാധവൽകരി�ാനുതകു�
വീഡിേയായാണിത് .  ര�ദാന�ിെ�  �പാധാന�ം  എ�ാവരിേല�ും  എ�ി�ാൻ
ഇതിലൂെട  സാധി�ു�ു .

ര�ദാനം

റിപ�ിക് ദിനാേഘാഷം
 



േപജ് 5

ഓേരാ  ജി�യിൽ  നി�ുമു�  മിക�  അ�്  േനതാ�െള  കെ��ു�തിനായി
ഒയാസിസ്  സംഘടന  േകരള�ിെല  വിവിധ  ജി�കളിൽ  സംഘടി�ി�ു�
ഒയാസിസ്  േകരള  യൂ�്  ലീഡർഷി�്  െഡവലപ്  െമ� ്  േ�പാ�ഗാമിെ�  ഭാഗമായി  
 നി�ളിെല  േനതാവിെന  കെ��ുക  എ�   ല��ം  മുൻനിർ�ി  ജനുവരി
ഇരുപ�ിയാറാം  തി�തി  വള��േയഴ്സിനായി  ഓറിയേ�ഷൻ  �ാ�്  നട�ി .  ഈ
പരിപാടിെയ�ുറി�്  കൂടുതൽ  അറിയാൻ  �ാ�്  സഹായകമായിരു�ു .  ഒരു
മണി�ൂർ  െകാ�്  വളെര   വിശദമായി  അവരുെട  �പതിനിധികളായ  സീജൽ
ലീഷയും  മാളവികയും  സംസാരി�� .  എൻ .എസ് .എസ് .  േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർ  മാരായ
െ�പാഫ .  ര�ിത്   വർ�ീസു൦  േഡാ .  വിമല  െക .  േജാണും  പെ�ടു�ു .
സംേവദനാ�കമായ   െസഷൻ  ആയിരു�ു  അത് .

ഒയാസിസ് ലീഡർഷി�് േ�പാ�ഗാം



അ�രാ�ി 
 - ഫാ�ിമ ലിന

വിഷാദം മായാ� ഓർ��ാള�കളിൽ ചി�കള�െട നിറം 
എ�ും കറു�ായിരു�ു. ക�ീരുറ�ാ� മിഴിേ�ാണുകളിെല�ും 
േവദനയുെട നരവീണ ചി�ത�ള�ം കാല�ിൻ നിറേഭദ�ൾ 
ചിതലുവീണ സ�പ്ന�ള�െട അഗാധമായ േന൪കാഴ്ചകളായിരു�ു.
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േചാദ�ം ഉ�രം
 

എ�ാണ് ഇ�ർ േ��് യൂ�്
എക്സ്േച�് േ�പാ�ഗാം?

 
ഇ�ർ േ��് യൂ�് എക്സ്േച�്
േ�പാ�ഗാം എ�ത്  മ��ാലയം

സ്േപാൺസർ  െച��� ഒരു  എൻ
എസ് എസ് പരിപാടിയാണ്.എൻ
എസ് എസ്  വള��േയർസ് സ��ം
സം�ാനം വി�് മെ�ാരു

സം�ാന�ിെ� ആചാര�ള�ം
അനുഷ്ഠാന�ള�ം അറിയുവാൻ 
 നട�ു� സ�ർശനമാണ് ഈ 
 േ�പാ�ഗാമിലൂെട ഉേ�ശി�ു�ത് 



ചി�ാവിഷയം: 
 

"�പശ്ന�ൾ എ�ാം സാധാരണമാണ്, പേ�
അതിേനാടു� ന�ുെട മേനാഭാവമാണ്
പരിഹാര�ളിൽ വ�ത�ാസമു�ാ�ു�ത്!"  

                 
- േഡാ. എ.പി.െജ അബ്ദുൾ കലാം - 
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