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േപജ് 1

അതിരുകൾ���റം  എ�  വിഷയെ��ുറി�്  യൂണി�ിെ�  േപാഡ്കാ�ായ
േസാേഷ�ാേപാഡ്സിലൂെട  വള��യർ  അനില  സംസാരി�� .  ന�ുെട
രാജ��ിെ�  ഏ�വും  വലിയ  സ��ുകളിെലാ�ായ  യുവാ�ള�െട
ൈനപുണ�വും  ജ�ലി�ു�  മന��ം ,  വിേദശ  രാജ��ളിേല�ു�
യുവാ�ള�െട  വർ�ി��വരു�  കുടിേയ�ം  കാരണം  മ�ു�ു .
വർ�ി��വരു�  ഈ  കുടിേയ��ിെ�  കാരണ�ള�ം ,  ന�ുെട  രാജ��ിന്
ഒരു  ന�  ഭാവി  െക�ി�ടു�ാൻ  നമുെ��ാവർ�ും  ഒരുമി�്  �പവർ�ി�ാൻ
കഴിയു�  �പതിവിധികള�ം  വ��മാ�ി .

േസാേഷ�ാ േപാഡ്സ്

െഫ�ബുവരി  ഇരുപതിെയാ�്  േലാക
മാതൃഭാഷ  ദിനേ�ാടനുബ�ി�്  േപാ�ർ
നിർ�ി�ുകയും ,മാതൃഭാഷയുെട
മൂല��ള�ം ,വള��േയഴ്സിെ�
കലാസൃഷ്ടികള�ം  ഉൾെ�ടു�ി  
 'മധുമലയാളം  'എ�  േപരിൽ  മാഗസിൻ
�പകാശനം  െചയുകയും ,  മാതൃഭാഷയുെട
മഹത�ം  സമൂഹ�ിെ�  ഓേരാ  േകാണിലും
എ�ി�ുക  എ�  ഉേ�ശേ�ാെട   
 േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർമാരായ
െ�പാഫ .ര�ി�്  വർഗീസിെ�യും  ,േഡാ .
വിമല  െക  േജാണിെ�യും  േനതൃത��ിൽ
വള��േയഴ്സ്  േഷാർ�്  ഫിലിം
എടു�ുകയും  അത്  സമൂഹമാധ�മ�ളിൽ
അപ്  േലാഡ്  െചയുകയും  െചയ്തു .  
 ന�ുെട  മാതൃഭാഷെയ
ഉയർ�ികാണി�ുവാൻ  ഈ
�പവർ�ന�ൾ  െകാ�്  സാധി�� .

 മാതൃഭാഷ ദിനം
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അഭയം  ഭവന  നിർ�ാണ  പ�തിയുെട  നിർ�ാണ  �പവർ�ന�ൾ�്  ആവശ�മായ
തുക  സമാഹരി�ു�തിനായി  ആരംഭി�   "ബർ�്  േഡ  ചല�്"  ന�  രീതിയിൽ
മുേ�ാ�്  േപാകു�ു .  പിറ�ാൾ  െകാ�ാടു�  വിദ�ാർ�ികൾ�്  താ�ര�െമകിൽ  ഒരു
തുക  നൽകി  അഭയം  പ�തിയുെട  ഭാഗമാകാം .  ഈ  �പവർ�ന�ിൽ  േകാേളജിെല
ബർ�്  േഡ  ആേഘാഷി�ു�  വിദ�ാർ�ികൾ  സേ�ാഷപൂർ�ം  പെ�ടു�ു�ു�് .
ഫ�്  ഇയർ  ബി  എസ്   സി  ഫിസിക്  സ്   വിദ�ാർ�ിയാണ്  ഈയാഴ്�  ത�ള�െട
ജ�ദിനാേഘാഷ�ിെ�  ഭാഗമായി   അഭയ�ിനായി  ധനസഹായം  നൽകിെകാ�്  
 മ���വർ�്  മാതൃകയായത് .  സഹായം  നൽകിയ  വിദ�ാർ�ികൾ�്  ന�ി
അറിയി��െകാ�്  േപാ�ർ  നിർ�ി�� .

ബർ�്േഡ ചല�്
 

�ടാഷ് ഇ�് തൃ��ർ: ഡിസ്�ടിക്ട് �ാനിങ് ഓഫീസ്

െഫ�ബുവരി ഇരുപ�ിയാറ്  ശനിയാഴ്ച െസ� ് േതാമസ്  േകാേളജ് നാഷണൽ സർവീസ്
സ്കീം വള��േയഴ്സ് ഡിസ്�ടിക്ട് �ാനിങ് ഓഫീസ് വൃ�ിയാ�ി.ഇരുപതു എൻ എസ്
എസ് �പവർ�കർ ഈ �പവർ�ന�ിൽ സജീവമായി പെ�ടു�ു. രാവിെല പ�്
മണി�് ആരംഭി� ശുചീകരണ �പവർ�ന�ൾ ൈവകീ�� നാലുമണിേയാെട സമാപി��.
വള��േയഴ്സിെ� �പവർ�ന�ൾ അധികൃതരുെട അഭിന�ന�ൾ  ഏ��വാ�ി.
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അഗ��ർ  എ�  േപരിൽ   തൃ��ർ  െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജിെ�  പുതിയ
ക�ാ�സിൽ  ആരംഭി�  കൃഷി   പുേരാഗമി�ു�ു .  ഈ  ആഴ്ചയിൽ
െവ�ിയാഴ്ച  രാവിെല  ഒ�ത്  മുതൽ   ൈവകീ�്  നാല്  വെര  ഇരുപത്
വള��േയഴ്സ്  കൃഷിയുമായി  ബ�െ��  �പവർ�ന�ളിൽ  ഏർെ��� .
പരിപാടിയുെട  േപാ�റും  നിർ�ി�� .

അഗ��ർ
 

േലാക സമാധാന ദിനം

െഫ�ബുവരി   ഇരുപ�ിമൂ�ാം  തി�തി  "േലാക
സമാധാന  ദിനം"  ആചരി�� .  േലാകെമ�ാടും
സമാധാനം  പടരെ�  എ�
ഉേ�ശേ�ാെടയാണ്  ഈ  ദിനം
ആചരി�ു�ത് .  ദിന�ിേനാടനുബ�ി�്
"സർവീസ്  എേബാവ്  െസൽഫ്"  എ�  വാക�ം
അട�ിയ  േപാ�ർ  നിർ�ി�� .
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െഫ�ബുവരി  ഇരുപ�ിയ�ാം  തി�തി  തൃ��ർ
�പസ്  �ബും ,  ഡിസ്�ടിക് �്  വുമൺ  ആൻഡ്
ൈചൽഡ്  ഡവലപ്െമ� ്  ഓഫീസും  േചർ�്   
 സ്�തീകൾ�്  േനെര   വർധി��  വരു�
ആ�കമണ�െള�ുറി��ം ,
കാരണ�െള�ുറി��ം ,പരിഹാര�െള�ുറി��ം
പാനൽ  ഡിസ്കഷൻ  സംഘടി�ി�� .   തൃ��ർ
െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജിെല  എൻ  എസ്  എസ്
വള��യർ  ഉൾെ�െട  നാല്  വിദ�ാർ�ികൾ
പരിപാടിയിൽ  പെ�ടു�ു .  തൃ��ർ  ജി�
കളക്ടർ  �ശീമതി  ഹരിത  വി  കുമാർ  ഉദ്ഘാടനം
നിർ�ഹി�� .  പ�ത  ദൃശ�  �ശവ�  മാധ�മ
�പതിനിധികള�മായാണ്   ഡിസ്കഷൻ
സംഘടി�ി�ത് .

നാഷണൽ �പസ് �ബ് ഡിേബ�്
 

അഭയം ഭവന നിർ�ാണ പ�തി  "േ�പാ�ഗാം ഓഫീേസഴ്സ് െ�പാഫ. ര�ി�് വർഗീസിെ�യും
േഡാ.വിമല. െക േജാണിെ�യും േനതൃത��ിൽ മെ��ാവരുേടയും സഹകരണേ�ാടും
ന�രീതിയിൽ പുേരാഗമി�് വാർ�ിേനാട് അടു�ുെകാ�ിരി�ു�ു.

അഭയം 

 എൻ എസ് എസ് അഭയം ഭവന നിർ�ാണ
പ�തിയിേല�് 2017-2020 ബി. എസ് സി
മാ�മാ�ിക്സ് (ബി ബാ�്)  സമാഹരി� തുക
�പിൻസി�ാൾ േഡാ. മാർ�ിൻ െക എ യ്�്
ൈകമാറി.

അഭയ�ിേനാെടാ�ം പൂർ�വിദ�ാർ�ികൾ 
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 െഫ�ബുവരി ഇരുപതാം തി�തി േലാക സാമൂഹിക
നീതി ദിനം ആചരി��. ദാരി�ദ�ം, ഒഴിവാ�ൽ, ലിംഗ
അസമത�ം, െതാഴിലി�ായ്മ, മനുഷ�ാവകാശ�ൾ,
സാമൂഹിക സംര�ണം തുട�ിയ �പശ്ന�ൾ
ൈകകാര�ം െച���തിനു� �ശമ�ൾ ഉൾെ�ടു�
സാമൂഹിക നീതി േ�പാ�ാഹി�ിേ��തിെ�
ആവശ�കത അംഗീകരി�ു� ഒരു അ�ാരാഷ്�ട
ദിനമാണ്  േലാക സാമൂഹിക നീതി ദിനം. ഈ
ദിവസേ�ാടനുബ�ി�് എൻ എസ് എസ്
വള��േയഴ്സ് േപാ�ർ നിർ�ി��.
ഇതിേനാടനുബ�ി�് നട�ിയ സ്പീ�് അ�് 
 േകാ��ീഷനിൽ ഒ�ാം വർഷ ബി എ
എ�േണാമിക്സ് വിദ�ാർ�ി ഹരിത്.വി. എ�്
വിജയിയായി.

േലാക സാമൂഹിക നീതി ദിനം

ഒയാസിസ്  േകരള യൂ�് ലീഡർഷി�്
െഡവലപ്െമ� ് േ�പാ�ഗാമിൽ ഡിസ്�ടിക്ട്
ലീഡർഷി�് ക�ാ�ിേല�്   െസ� ് േതാമസ്
േകാേളജിെല നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം
അംഗമായ മരിയ ബാബുവിെന തിരെ�ടു�ു.
മരിയ ബാബുവിനു എൻ എസ് എസിെ�യും,
േ�പാ�ഗാം ഓഫീസർമാരായ െ�പാഫസർ ര�ി�്
വർഗീസിെ�യും േഡാ. വിമല െക  േജാണിെ�യും,
േപരിൽ അഭിന�ന�ൾ അറിയി��െകാ�്
േപാ�ർ നിർ�ി��.

അഭിന�ന�ൾ
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എൻ എസ് എസ് അഭയം ഭവന നിർ�ാണ
പ�തിയിേല�് 2021-24 ബി. എസ് സി
മാ�മാ�ിക്സ് (എ ബാ�്) �കിസ്തുമസ്-
പുതുവ�രാേഘാഷ�ൾ ലളിതമാ�ിെകാ�്
സമാഹരി� തുക ഗണിതശാസ്�ത വിഭാഗം േമധാവി
സാജ  ുഎം ഐയുെട േനതൃത��ിൽ �പിൻസി�ാൾ
േഡാ. മാർ�ിൻ െക എ യ്�് ൈകമാറി

�ടാഷ് ഇ�്: ഒ��ർ വിേ�ജ് ഓഫീസ്

െഫ�ബുവരി ഇരുപ�ിയാറ് ശനിയാഴ്� 
 െസ� ് േതാമസ് േകാേളജ് നാഷണൽ
സർവീസ് സ്കീം വള��േയഴ്സ് വിേ�ജ് 
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�് പ���്
മണിേയാെട  സമാപി��.വള��േയഴ് സിെ�
�പവർ�ന�ൾ  മാതൃകാപരമാെണ�്
അധികൃതർ അഭി�പായെ���.

അഭയ�ിെനാ�ം



അ�രാ�ി 
അനുപമ എസ് പ�ജ്
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എ�ാണ് എൻ എസ് എസ് ��്?

 
േകാേളജുകളിലും ,

സർവകലാശാലകളിലും, �സ്ടു
തല�ിലും ക�ാ�സ്-ക���ണി�ി
ബ��ിനായി �പവർ�ി�ു�
യുവാ�ള�െട സ�� സംഘടന.

നീറുെമൻ ഹൃദയ�ിൽ നി�ടർ�ു
വീഴു� ഓർ�തൻ ഭാരവുേമറി,
ഇരുളട�ിടവഴികളിലി�ും
കാ�ിരി�� സഖീ നിന�ായ് ...
ഏകനായി നി�ിതാ േകഴു�ു,
കൂ�ിനാെയൻ നിഴൽ മാ�തം.
ചിതലരി�ുെ�ാെരൻ

സ�പ്ന�െളാെ�യും ആ�ാവിൽ
േകാർ�ി�തായിരു�ു.

മൗനം നടി�ുെമൻ ചുമരുകൾ�ിേ�ാഴും
പറയുവാൻ പലതു�് നിെ��ുറി�്

മാ�തം.
ജീവിതമാം പടികേളറിയി�ിതാ

അന�മാം വഴികളിൽ എ�ിനിൽ��..
ചിറക��വീഴു� പ�ിെയേപാൽ,

ഞാനുരുകു�ു �പിയസഖീ നിെ�േയാർ�്.
ഇരുളിെ� ചരടുകൾ മുറുകു�ു,
ഇടെന�ു മുറിയു� േവദനയിൽ.
െകാഴി�ു വീഴുെ�ാരീ നാള�കെള
ധന�മാ�ുവാൻ നീയുമു�ാകണം,
അവസാന�ാഴം വിള�ീടുവാൻ..
നിലാവിൻ കൂ�ാളിയായി,

ഒരു കു�ു ന��തമായി�ീരുവാൻ,
മരണമാം ചിറകി�ാ പ�ിയുെട കീഴിൽ

കൂടണയുവാൻ,
നിത�സുഖമാം നി�ദയിലലിയുവാൻ

സമയമായി സഖീ...
വിട െചാ�െ� ഞാൻ ....

യാ�തെമാഴി

േചാദ�ം ഉ�രം



 
"ശ�തുവിെന േപാലും സുഹൃ�ാ�ി മാ�ാനു� ശ�ി

സ്േനഹ�ിനു മാ�തേമയു��."
 

-മാർ�ിൻ ലൂഥർ കിംഗ്-
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ചി�ാവിഷയം 


