
മന�് ന�ാവെ�
വാരാ��പതി�്      ല�ം-38 | FEBRUARY 6 - FEBRUARY 12

െസ� ്. േതാമസ് േകാേളജ് (ഓേ�ാണമസ്), തൃ��ർ
എൻ എസ് എസ് യൂണി�് 42 & 144

അഭയ�ിെനാ�ം ജ�ദിനം

േചാദ�ം ഉ�രം

ഉ�ട�ം
എൻ.എസ്.എസ്
വാർ�കൾ

അ�രാ�ി

 ചി�ാവിഷയം

േപജ് 1

േപജ് 6

േപജ് 6

േപജ് 7

േപജ് 2

േസാേഷ�ാ േപാഡ്സ്

േസാേഷ�ാ േപാഡ്സ്

േപജ് 1

�പേമാഷൻ വിഡിേയാ
റിലീസ്

അഭയ�ിെനാ�ം
പൂർ�വിദ�ാർ�ികൾ 

േപജ് 1

േപജ് 2
ഓറിയേ�ഷൻ

േപജ് 3
#എ�് എഫ്ജിഎ൦

േപജ് 3

എ�ബഹാം ലി�െ�
ജ�ദിനം

േപജ് 4
െപാതിേ�ാർ വിതരണം

േപജ് 4
�ഡ്  ൈ�ഡവ്

േപജ് 5
േലാക േരാഗ ദിനം

േപജ് 5
അഗ��ർ



എൻ .എസ് .എസ് .  വാർ�കൾ

േപജ് 1

സ�പ്നം  എ�  വിഷയെ��ുറി�്  എൻ  എസ്  എസ്  യുണി�ിെ�  േപാഡ്കാ�ായ
േസാേഷ�ാ  േപാഡ്സിലൂെട  വള��യർ  ഫാ�ിമ  ഷിഫാന  സംസാരി�� .
സ�പ്നെ��ുറി��ം  അതിലൂെട  ഭാവിയിൽ  ആേവശേ�ാെട
ജീവി�ു�തിെന�ുറി��ം  ഇതിൽ  �പതിപാദി�� .  നമു�്  മുേ�ാ�്  േപാകാൻ
ഉറ��ിൽ  കാണു�  സ�പ്നം  ഒരനു�ഗഹമാണ് .  അതിെ�  ഊർ��ിൽ
കരുേ�ാെട  ജീവി�ാൻ  സാധി�ുെമ�ും  കൂ�ിേചർ�ുെകാ�ാണ്  ഈ
എ�ിേസാഡ്  അവസാനി�ത് .

േസാേഷ�ാ േപാഡ്സ്

'അഭയ�ിെനാ�ം  ജ�ദിനം '  ചാല�ിേനാടനുബ�ി�്  മൂ�്  ഒ�ാംവർഷ  ബി  ബി
എ  വിദ�ാർ�ികള�ം  ,  ഒ�ാംവർഷ  ബിേകാം  ഫിനാൻസ്  (െസൽഫ് )  വിദ�ാർ�ിയും
,ര�ാം  വർഷ  ഫിസിക്സ്  വിദ�ാർ�ിയും  ,  മൂ�ാം  വർഷ  ബി  ബി  എ
വിദ�ാർ�ിയും ,  ഒ�ാംവർഷ  ബി  എ  ഇ�േണാമിക്സ്  വിദ�ാർ�ിയും ,  ര�ാം
വർഷ  ബി  എ  ഇ�േണാമിക്സ്  വിദ�ാർ�ിയും  ,ഒ�ാം  വർഷ  ബി  എ  മൾ�ിമീഡിയ
വിദ�ാർ�ിയും ,  ഒ�ാംവർഷ  െകമിസ് �ടി  വിദ�ാർ�ിയും ,  ഒ�ാംവർഷ  േബാ�ണി
വിദ�ാർ�ിയും  ത�ള�െട  ജ�ദിനാേഘാഷ�ിെ�  ഭാഗമായി  അഭയ�ിനായി
ധനസഹായം  നൽകിെകാ�്  മ���വർ�്  മാതൃകയായി .  സഹായം  നൽകിയ
വിദ�ാർഥികൾ�്  ന�ി  അറിയി��െകാ�്  േപാ�ർ  നിർ�ി�� .

അഭയ�ിെനാ�ം ജ�ദിനം

അഭയം  ഭവന  നിർ�ാണ  പ�തിയിേല�്  2018 -21  ബി  എസ്  സി  മാ�മാ�ിക്സ്
എ  ബാ�്  സമാഹരി�  തുക  �ാസ്  ടീ�ർ  സാബു  സാറിെ�  േനതൃത��ിൽ  ൈവസ്
�പിൻസി�ാൾ  സി .  അൽേഫാൺസ   മാത��വിന്  ൈകമാറി .  കൂടാെത  ഭവന
നിർ�ാണ  �പവർ�ന�ൾ   എ�ാവരുെടയും  സഹകരണേ�ാെട
പുേരാഗമി�ു�ു .

അഭയ�ിെനാ�ം പൂർ�വിദ�ാർ�ികൾ 
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 അഭയം  ഭവന  നിർ�ാണ  പ�തിെയ�ുറി�്  
 വിവരി�ു�  �പേമാഷൻ  വീഡിേയാ
െഫ�ബുവരി  പ�ാം  തി�തി  പുറ�ിറ�ി .
ടി .വി  അവതാരകൻ  ഹരി  പി .  നായർ  
 പ�തിെയ�ുറി�്  സംസാരി�� .അേ�ഹം
അഭയം  ഭവന  നിർ�ാണ  പ�തിയ്�്  എ�ാ
വിധ  ആശംസയും  പി�ുണയും
അറിയി�തിെനാ�ം  എ�വരും  ത�ളാൽ
കഴിയു�  വിധം  പ�തിയുെട
ഭാഗമാകണെമ�ും  അഭ�ർ�ി�� .   ഇ�രം
�പവർ�ന�ൾ  സമുഹ�ിന്
മാതൃകയാെണ�ും   കൂ�ിേ�ർ�ു .

�പേമാഷൻ വിഡിേയാ റിലീസ്

 എൻ  എസ്  എസിെല  2021-2023
വള��േയഴ്സിനായു�  ഓറിയേ�ഷൻ
,ഐസ്  േ�ബ�ിംഗ്  െസഷൻ
'െബെനേവാെല '  െഫ�ബുവരി  പതിെനാ�് ,
പ���് ,  പതിമൂ�്  എ�ീ  തി�തികളിലായി
നട�ാൻ  തീരുമാനി�� .േ�പാ�ഗാം
ഓഫീസർമാരായ  െ�പാഫ .ര�ി�്
വർഗീസ് ,  േഡാ .  വിമല  െക  േജാൺ
എ�ിവരുെട  േനതൃത��ിൽ  
 വള��േയഴ്സിെന  അ�ു  �ഗൂ��കളാ�ി
തിരി�ാണ്   ഓറിയേ�ഷൻ  േ�പാ�ഗാം
സംഘടി�ി�ിരി�ു�ത് .  പുതിയ
വള��േയഴ്സിൽ   എൻ  എസ്
എസിെന�ുറി��ം ,  എൻ  എസ്  എസ്
�പവർ�ന�െള�ുറി��ം  കൂടുതൽ
അവേബാധം  സൃഷ്ടി�ാനാണ്   ഈ
പരിപാടി  സംഘടി�ി�ു�ത് .

ഓറിയേ�ഷൻ
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െഫ�ബുവരി  ആറാം  തി�തി  ഇ�ർനാഷണൽ  േഡ  ഓഫ്  സീേറാ  േടാളറൻസ്  േഫാർ
ഫീെമയിൽ  ജൈന�ൽ  മ���ിേലഷൻ  ദിനേ�ാടനുബ�ി�്  േപാ�ർ  നിർ�ി�� .
"േനാ  ൈടം  േഫാർ  േ�ാബൽ  ഇനാ�ൻ ,  യൂൈണ�് ,ഫ�്  ,  ആ�്  ആക്�്  ടു  എ� ്
ഫീെമയിൽ  ജൈന�ൽ  മ���ിേലഷൻ  "  എ�തായിരു�ു  േപാ�റിെല   സേ�ശം .

#എ�് എഫ്ജിഎ൦

എ�ബഹാം ലി�െ�
ജ�ദിനം

െഫ�ബുവരി   പ���ാം  തി�തി
അേമരി�ൻ  �പസിഡ��ം ,  
അേമരി�ൻ  ഐക�നാടുകളിെല  ഏ�വും
വലിയ  ആഭ��ര  �പതിസ�ിയായിരു�
അേമരി�ൻ  സിവിൽ  യു�കാല�്
രാജ�െ�  വിജയകരമായി  മുേ�ാ�്  നയി�
േനതാവുമായിരു�  എ�ബഹാം  ലി�െ�
ജ�ദിനേ�ാടനുബ�ി�്  േപാ�ർ
നിർ�ി�� .  അേമരി�യിെല
അടിമ��ിെനതിെരയു�
േപാരാ��ിെ�  മുഖ�നായകൻ
കൂടിയായിരു�ു   അേ�ഹം .
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ജനുവരി  പ���്   ശനിയാഴ്ച  എൻ  എസ്  എസിെ�  േനതൃത��ിൽ
നട�ിവരു�  െപാതിേ�ാർ  വിതരണമായ  സ�ാദ്  നട�ി .  േത�ിൻകാട്
ൈമതാന�ും  ശ�ൻ  �ാൻഡിലുമു�  നിർധരരായ  വൃ�ർ�്  െപാതിേ�ാർ
വിതരണം  െചയ്തു .  നാല്  വള��േയഴ്സ്  േചർ�്  ആെക  ഇരുപതിെയാ�്
െപാതിേ�ാർ  ആണ്  വിതരണം  െചയ്തത് .

െപാതിേ�ാർ വിതരണം

എ�ാ  മാസവും  നട�ിവരു�
എൻ  എസ്  എസിെ�
മഹ�ായ  "�ഡ്   ൈ�ഡവ്  "
പ�തി  െഫ�ബുവരി  പ���ാം
തി�തി  ശനി  രാവിെല  പ�്
മണി�്  ഐ  എം  എ  �ഡ്  
ബാ�് ,  രാമവർമപുര�ു  വ�്
നട�ു .ര�ധാന�ിനു
ത�ാറായവർ  �ഡ്   ബാ�ിൽ
വ�ു  ര�ധാന�ിൽ
പെ�ടു�ു .  
 ര�ധാന�ിെ�  മഹത�ം  
 സമൂഹ�ിൽ
ഉയർ�ികാണി�ു�തിന്  ഈ
പ�തിയിലൂെട  സാധി�� .

�ഡ്  ൈ�ഡവ്
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െഫ�ബുവരി  പതിെനാ�ാം  തി�തി  േലാക
േരാഗ  ദിനേ�ാടനുബ�ി�്  േപാ�ർ
നിർമി�� .  േരാഗ�ിെ�
അന�രഫല�ൾ
അനുഭവി�ു�വർ�ും  അവെര
പരിചരി�ു�വർ�ും  േവ�ി
�പാർ�ി�ാൻ  ആള�കെള
േ�പാ�ാഹി�ി�ുക  എ�
ല��േ�ാെടയാണ്  േലാക  േരാഗ  ദിനം
ആചരി�ു�ത് .

േലാക േരാഗ ദിനം
 

േചറൂരു�  േകാേളജിെ�  പുതിയ   ക�ാ�സിൽ  നട�ി  വരു�  കൃഷി  സംബ�മായ
'അഗ��ർ '  പരിപാടി  ഈ  കഴി�  െവ�ി ,  ശനി  ദിസ�ളിൽ  നട�ു .  രാവിെല
പ�ു  മുതൽ  ൈവകീ�്  നാലു  വെര  ജൂനിയർ  സീനിയർ  േവാള��യർസ്   ഉൾെപടു�
പതിനാേറാളം  വിദ�ാർ�ികൾ  കൃഷിയിൽ  ഏർെ��� .  പരിപാടിയുെട  േപാ�റും
നിർ�ി�� .  കൃഷിപരമായ  കാര��ളിൽ  വിദ�ാർഥികള�െട  അവേബാധം  വളർ�ാനും
അവരുെട  താൽപര��ൾ  വർധി�ി�ു�തിനും  ഇ�രം  പരിപാടികൾ
സഹായകരമാണ് .

അഗ��ർ



അ�രാ�ി 
 - നയൻ സുേരഷ്
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േചാദ�ം ഉ�രം
 

എൻ എസ് എസ്  ഔപചാരികമായി
ഉദ്ഘാടനം െചയ്ത വി െക ആർ
റാവു ഏതു പദവിയാണ് അ�്
േക�� മ��ിസഭയിൽ
അലകരി�ിരു�ത്?

 
അ�െ� േക�� വിദ�ാഭ�ാസ
വകു�് മ��ിയുെട പദവിയാണ്
അേ�ഹം അലകരി�ിരു�ത്



ചി�ാവിഷയം: 
 

"അടു�ും ചി�യുമി�ാെത കിട�ു� േമശ��റം
ചി�യി�ാ� മന�ിെ� �പതീകമാെണ�ിൽ, ഒഴി�ു
കിട�ു� േമശ��റം എ�ിെ� �പതീകമാണ്?   "  

                 
- ആൽബർ�് ഐൻ�ീൻ - 
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