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സർക്കുലർ 
 
 വിഷയം : സർദ്ൊർ വല്ലഭ്ൊയ്  ബേലിപെ ജന്മദ്ിനമൊയ ഒബക്ടൊ ർ 31 , ര്ൊഷ്ട്രീയ ഏകതൊ  
                      ദ്ിനമൊയി ആചര്ിക്കുന്നത് സം ന്ധിച്ച് 
 സൂചന   : F .No .1 - 1 /NU /NSS /KER /2021 - 22, ത യതി 25-10-2021, റ ജിയണൽ ഡയറക്ടബററ്്റ 
 
 സൂചനകത്ത് അനുസര്ിച്ച് ഒബക്ടൊ ർ 31, ര്ൊഷ്ട്രീയ ഏകതൊ ദ്ിനമൊയി (National Unity Day) 
ആചര്ിബക്കണ്ടതൊണ്. ശക്തവും, ഏക കൃതവുമൊയ ഇന്തയ എന്ന ആശയത്തിപെ 
അെിസ്ഥൊനത്തിൽ  നമ്മുപെ ര്ൊജയത്തിപെ ഐകയം, അഖണ്ഡത, മബതതര്തവം, സുര്ക്ഷ എന്നിവ 
സംര്ക്ഷിക്കൊനും, ശക്തിപെെുത്തൊനുമുള്ള സബേശം ഷ്ട് സ്തുത ദ്ിനൊചര്ണം 
സംഘെിെിക്കുന്നതിലൂപെ ബവൊളെ യർമൊർക്ക്  കർന്നു നൽബകണ്ടതൊണ്. ര്ൊജയം 
സവൊതഷ്ട്ന്തയത്തിപെ എഴു ത്തിയഞ്ൊം വൊർഷികം ആബഘൊഷിക്കുന്ന ഈ വർഷം, എല്ലൊ 
എൻ.എസ.്എസ ് ബവൊളെ യർമൊര്ും ര്ൊഷ്ട്രീയ ഏകതൊ ദ്ിവസത്തിപെ ആബഘൊഷങ്ങളിൽ 
 ങ്കുബചബര്ണ്ടതൊണ്. ഒബക്ടൊ ർ 31 ന്, ചുവപെ നൽകിയിര്ിക്കുന്ന ഷ്ട് വർത്തനങ്ങൾ യൂണിറ്്റ 
തലത്തിൽ യുക്തമൊയി  സംഘെിെിബക്കണ്ടതൊണ്. 
 

1. ര്ൊഷ്ട്രീയ ഏകതയ്്കകൊയുള്ള ഷ്ട് തിജ്ഞ  
2. NSS യൂണിറ്റിപെ ആഭ്ിമുഖയത്തിൽ കൂേബയൊേം സംഘെിെിക്കൽ 
3. യൂണിറ്റുതലത്തിൽ ഉ നയൊസ, ചിഷ്ട്തര്ചനൊ മത്സര്ങ്ങൾ സംഘെിെിക്കൽ  
4. " ബദ്ശ യ ഐകയം ", " ര്ൊഷ്ട്രനിർമൊണത്തിൽ സർദ്ൊർ വല്ലഭ്ൊയ്  ബേലിപെ  ങ്ക് " എന്ന  

വിഷയങ്ങളുമൊയി  ന്ധപെേ്,  ഷ്ട് ഭ്ൊഷണങ്ങളും, ചർച്ചകളും സംഘെിെിക്കൽ. 
5. ഷ്ട് സക്തമൊയ മറ്റു സൊംസ്കൊര്ിക, കൊയിക ഷ്ട് വർത്തനങ്ങൾ ഏപറ്റെുക്കൽ. 

 
 ബഷ്ട് ൊഷ്ട്ഗൊമുകളുപെയും ഷ്ട് വർത്തനങ്ങളുപെയും റിബെൊർേുകളും, ബ ൊബേൊകളും, ഗൂഗിൾ 
ക്ലൊസ്്റൂമിൽ അ ്്ബലൊഡ ് പചയ്യുക. ജില്ലൊ കൺവീനർമൊർ ജില്ലൊതല റിബെൊർേ്, തൊപഴ  റയുന്ന 
ബ ൊർമൊറ്റിൽ കൺബസൊളിബഡറ്്റ പചയ്ത ് നവം ർ 1 നു മുമ്പൊയി ഇ-പമയിലൊയി എൻ.എസ.്എസ ്
പസല്ലിൽ അയച്ചുതബര്ണ്ടതൊണ്.   

 

ബഡൊ. ബജക്ക ് ബജൊൺ 
ബഷ്ട് ൊഷ്ട്ഗൊം ബകൊ - ഓർഡിബനറ്റർ        



 
 
 
 
 
 
 

 
National Service Scheme 

Observation of Birth Anniversary of Sardar Vallabhai Patel as 
"Rashtriya Ekta Diwas " on 31st October, 2021 

 

 

 

 

Name of the University/Directorate .................................................. 

 

 

 

Sl.No. Name of the Programme 

No. of 

Universities/ 

Institutions 

No.of 

NSS 

Units 

No. of NSS 

Volunteers 

    Male Female  Total 

1 Taken Pledge for "Rashtriya 

Ekta Diwas" 

     

2 Run for Unity      

3 Essay - 

Writing/Painting/Competition 

in Universities/Colleges/ 

+2 Schools 

     

4 Lecture and discussion 

Programme  

     

5 Any Sports/Cultural Activities      

 Total     

 

 
 

 

*Action Photograph/Paper Clippings should be send by mail in JPEG Image 

 



PLEDGE 

 

RASHTREEYA EKTA DIWAS PLEDGE 

 

 I solemnly pledge that I dedicate myself to preserve the unity, integrity, and 

security of the nation and also strive hard to spread this message among my fellow 

countrymen. I take this pledge in the spirit of unification of my country which was 

made possible by the vision and actions of Sardar Vallabhai Patel. I also solemnly 

resolve to make my own contribution to ensure internal security of my country. 

 

 

राष्ट्र ीय एकता दिवस शपथ 

  

मैं सत्यदिष्ठा से शपथ लेता हूँ दक मैं राष्ट्र  की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बिाए रखिे के दलए स्वयं 

को समदपित करंगा और अपिे िेशवादसयो ंके बीच यह संिेश फैलािे का भी भरसक प्रयत्न करंगा।  मैं 

यह शपथ अपिे िेश की एकता की भाविा से ले रहा हूँ दिसे सरिार वल्लभाई पटेल की िूरिदशिता एवं 

कायों द्वारा संभव बिाया िा सका।  मैं अपिे िेश की आंतररक सुरक्षा सुदिदित करिे के दलए अपिा 

योगिाि करिे का भी सत्यदिष्ठा से संकल्प करता हूँ।    

                                                                                                                                                                                                                                             


