




നാ മും	 ന m ു ടെ 	
നിരtുകളും	

      ഹെ #മ%ും	സീ%് ബെ #ടും	ഒ kെ 	
ഉപ യേ ാഗിcാ#	 ഒരാ8k്	 സ9nം	
ജീവ =	 രkി kാം . 		 ഒ രാ8	
ഹെ # മെ %ിlാ തെ 	 ബൈ kേ ാ  ടിcാ#	

അപക ടtി ലാകുn ത്	 അയാ8	
ത nെ യാ  ണ്	 മ%ാരുമl .	 അത 	്
ത nെ യാണ്	 അയാളു ടെ 	 ശിk ;	
പേ ാലീസ	് അയാ ളെ 	 പിട ി c ്	
ശിkി kേ J	 കാരKമ ി l .	
നിയമ tേ kാളും	 ശിk യെ kാളും	
ബേ ാ ധ വ #k ര ണ മാ ണ്	
ഇkാരKtി#	ആവ  ശKം.	എlാ	ജിlാ	
ആsാനŋ ളി ലും	 ബേ ാ ധ വ 
#k രണ	 kാസുക 8	
സം ഘടി pി kു ക യും	 ഹെ #മ %ും	
സീ%് ബെ #ടും	ഉപ യേ ാഗിkാ tവ രെ 	
അതി#	 നി Vബnപൂ Vവം	
പ ŋെ ടു pി kു ക യും	 വേ ണം .	
പ ŋെ ടുkുn  വരി#	നിnു	അതിനു	
വേ J	 ചെ ല വ്	 ഈടാkണം .	
പ ŋെ ടുkാ=	വിസmതിkുn വരി#	
നിnു	 കനt	 പിഴ	 ഈടാkുകയും	
വേ ണം.	

      എnാ#	 ട^ ാഫിക	്നിയമŋ8	
കVശനമായിt nെ 	 നടpാ kേ J	
ചില	 കാരKŋളുJ് .	 മ %ുllവ രെ 	
ശലK pെ ടുtി kെ ാJ്	ഒരാ8	

വJി യേ ാ ടിcാ#	 അപകടtി#	
പെ ടുn ത്	 അയാ ളാ വ ിl ,	

മ %ു ll വ രാ യി രി kും .	
ഉദാഹരണtിന് ,	 ഹൈ 	 ബീം	 ഇbു	
കെ ാJ്	 വJി	 ഓടിcാ#	 എതി രെ 	

വരുn	 ആVkും	 കdു	 കാണിl .	
രാ ത^ ിയി#	 ഹൈ 	 ബീം	 ഇbു	 വJി	
ഓടിkുnത	് സVവസാധാരണയാണ്	
നmു ടെ 	 നാ b ി# .	 സാധാരണ	
ഗതിയി#	 ഹൈ 	 ബീം	 പാടിl	 എnും	
എതി രെ 	 വാഹ നŋ ളെ ാnും	
ഇlാt pേ ാഴും	 തീ രെ 	 വഴി	 കാണാ=	
പാ ടി lാt pേ ാ ഴും	 മാ ത^ ം	
ഉപ യേ ാഗി kേ J  താണിത്	 എnും	
വJി യേ ാ ടി  kുn വ V	
മനസിലാkണം .	 ഇkാരKtി#	
പേ ാലീസ	്ഒnു	ശ^ dിcി രു nെ ŋി#	
നmു ടെ 	രാത^ ിസfാ രം	 കു റേ യേ റെ 	
സുരkിതമാ യേ നെ .		

			 	എത^ 	ത nെ 	 ബേ ാധവ#kരണവും	
നിയമŋളും	 ഉ Jെ ŋിലും,	 നmു ടെ 	
റേ ാഡുക8	ഗതാഗത	 യേ ാഗKമ lെ ŋി#	
sിതി ഗതി ക8k്	 വലിയ	 മാ%ം	
പ^ തീkി kേ J.	 എlാ	 മുkുകളിലും	
ട^ ാഫിക	് സിgലുക8	 sാപിkാ=	
വൈ കിkൂ ട .	 എ lാ	 പ^ ധാ ന	

നിരtുകളും	 നാലുവരി	 പാതയാkി	
വി കസി pിcു	 കൂb ി യ ി ട ി ക 8	
ഒഴിവാkണം.	ബസ	്നിVtുnതിനും	

ഓ bേ ാ ക 8	
പാ Vk്	
ചെ yുnതി

നും	ആവശK
മായ	sലങ്
ങ8	ക Jെ
t ണം .	
സുഗമമമായ	
ട^ ാ ഫി kി ന്	
തട സം	 നി #kുn	 ക ട ക ളും	
തൂണുകളും	മാ%ി	sാപിയ്kണം.	

      എlാ	വീ bു കാരും	കടkാരും	
അവരവരു ടെ 	 sല tേ ാട 	് ചേ Vn്	
കി ട kുn	 പെ ാതുനിരt്	
വൃtിയായി	സൂkിയ്kുn	ചുമതല	
ഏ %െ ടുkണം .	 മാസtി#	 ഒരു	
ത വണ യെ ŋി ലും	 എ lാ വ രും	
അവരവരു ടെ 	വീbി nെ യും	കടയു ടെ യും	
സമീപtുll	 നിരtി ലെ 	 പുlും	
കുpയും	 നീkം	 ചെ യ്താ#	 നmു ടെ 	
നാ ടു	 മ ുഴുവ =	 വ ള രെ 	
വൃtിയുllതാകും.	

      അŋ നെ 	നmു ടെ 	ജനŋളും	
ഭ ര ണ കൂട വും	 ഒ % kെ bായി	
പ രി ശ^ മി cാ #	 നmു ടെ 	
പെ ാതുനിരtുക ളെ 	 നമുk്	 ഉപ 
യേ ാ ഗി ktk	 വിധtി#	
മാ%ി യെ ടുkാം.		

John	D	Kunnath

October Meetings
      The first meeting of the SCF 
was held on October 12 at the 
SEERI auditorium.

      In connection with the 150th 
Birth Anniversary of Mahatma 
Gandhi, the SCF invited Adv. Joshy 
Jacob, a Gandhian, for the main 
speech. He covered the topic,
” relevance of   Mahatma Gandhi's 
teachings in the present and the 
future.” Mr. Joshy Jacob said that 
many people called Gandhiji, a 
t w e n t i e t h c e n t u r y w o n d e r . 
According to him, Gandhiji was as 
relevant today as he was in the 
past.
      The	second	mee4ng	of	the	SCF	
was	held	on	October	26.	It	was	a	

	 	 	 	Business Meeting and members 
were asked to openly express their 
views about how the meetings of 
the Forum could be made more 
interesting and meaningful.

      While some felt the need for 
having a Joke Session once in a 
while; others spoke about the 
need to give back to society by 
getting involved in voluntary 
activities. There was a suggestion 
that members could be broken 
into four or five groups once or 
twice in the month for Group 
Discussions. The need for getting 
new members involved with the 
activities of the Forum, by better 
interaction was also expressed.

      The need to make members 
understand that there is a cost 
involved in conducting meetings at 

the SEERI was stressed. Better 
planning of anticipated expenses 
was called for.

    A detailed report of the feed 
back received was prepared for 
circulation among the members.

Dhanya Gopinath

God gave us the gift of life; 
it is up to us to give 
ourselves the gift of living 
well. 

Voltaire




