നാഷണൽ േകഡ�് േകാർപ്സ്
പൂർ� വിദ�ാർ�ി സംഘടന

UNITY & DISCIPLINE
ഐക�വും അ�ട�വും

നാഷണൽ േകഡ�് േകാർപ്സ്
�പമുഖ പൂർ� വിദ�ാർ�ി

േനതാജി സുഭാഷ് ച�� േബാസ്
യു.�ി.സി േകഡ�്

�ശീ നേര�� േമാദി

�ശീ രാജ്നാഥ് സിംഗ്

ബഹുമാനെ�� �പധാന മ��ി

അർജൻ സിംഗ്

ഇ��ൻ എയർ േഫാഴ്സ്
മാർഷൽ

�ശീ അനുപം േഖർ

ചല�ി�ത നടൻ,
എഴു�ുകാരൻ
നിർ�ാതാവ്, സംവിധായകൻ

ബഹുമാനെ�� �പതിേരാധ മ��ി

ജനറൽ ടി എൻ െറയ്ന

പ� ഭൂഷൺ, എം.വി.സി
ആർമി �ാഫിന്െറ
മുൻ േമധാവി

�ശീമതി അഞ്ജലി
ഭാഗവത്
അർജുന അവാർഡ്,
മുൻ േലാക ഒ�ാം ന�ർ
(10 മീ�ർ എയർ ൈറഫിൾ
ഷൂ�ി�്)

�ശീ േശഖർ ദ�്,
ഐ.എ.എസ്
മുൻ �പതിേരാധ
െസ�ക�റി

�ശീ അദി േഗാദ്െറജ്

െചയർമാൻ, േഗാദ്െറജ്
�ഗൂ�് ഓഫ്
ഇൻഡസ്�ടീസ്

ഒരു എൻ.സി.സി പൂർ� വിദ�ാർ�ിയാകു�ു
രാഷ്�ട നിർ�ാണ �പ�കിയയുെട ഭാഗമാകാനു� ബഹുമാനവും അവസരവും

എൻ.സി.സിയുമായി ബ�െ�� സം�ാന, േദശീയ
തല�ിലു� �പവർ�ന�ളിെല ഇടെപടൽ

േദശീയ, സം�ാന തല�ിലു� പരിപാടികളിൽ
പെ�ടു�ു�ു

സാമൂഹ� േസവനവും ക��ൂണി�ി വികസനവും
പരിശീലി�ി�ു�തിൽ പ�ാളി�ം

ഓേരാ ആറുമാസ�ിലും മീ�ുകൾ /
െസമിനാറുകൾ

സം�ാന തല�ിലും േദശീയ തല�ിലും പൂർ�
വിദ�ാർ�ികെള അനുേമാദി�ു�ു

ൈ �ത മ ാ സ വ ാ ർ � ാ �ു റ ി �്

നിരാലംബരായ പൂർ� വിദ�ാർ�ികൾ�ു� സഹായം, പരസ്പര സഹായ�ിനും
പി�ുണയ്�ും േവ�ി അഫിനി�ി �ഗൂ�ുകളുെട രൂപീകരണം

എൻ.സി.സിയുെട പൂർ� വിദ�ാർ�ികെള എൻ.സി.സിയുെട ല���ൾ പൂർ�ിയാ�ു�തിനും
നാഷണൽ ബിൽഡിംഗിെന സഹായി�ു�തിനുമായി എൻ.സി.സി പൂർ� വിദ�ാർ�ി സംഘടന 2021 ൽ
രജി�ർ െചയ്തു.നിലവിൽ ഏർെ��ിരി�ു� ജീവിത�ിന്െറ വിവിധ േമഖലകളിൽ നി�്
അംഗ�ൾ�് സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയും.എൻേറാൾ െചയ്ത എൻ.സി.സി േകഡ�ുകളുെടയും പൂർ�
വിദ�ാർ�ികളുെടയും �പേയാജന�ിനും പുേരാഗതി�ും പൂർ� വിദ�ാർ�ികളുെട അനുഭവവും
ൈവദഗ്ധ�വും എൻ.സി.സി ഉപേയാഗെ�ടു�ും.

എൻ.സി.സി പൂർ� വിദ�ാർ�ി സംഘടന
ല��വും ല���ളും
എൻ.സി.സിയുെട ല���ൾ പൂർ�ിയാ�ു�തിനായി എൻ .സി.സി പൂർ
� വിദ�ാർ�ികെള ഒരുമി�് െകാ�ുവരികയും രാഷ്�ട നിർ�ാണ�ിൽ
സഹായി�ുകയും െച�ുക.
ഇ��യിെല എൻ.സി.സിയുെട പൂർ� വിദ�ാർ�ികൾ ത�ിലു� ബ�ം വളർ�ുകയും
ശ�ിെ�ടു�ുകയും െച�ുക.
സമുദായ വികസന�ിനും രാഷ് �ട നിർമാണ�ിനും അനുസൃതമായി േ�പാ�ഗാമുകൾ
നട�ിലാ�ുക
ഉയർ� നിലവാരമു� പരിശീലനവും കായികവും നിലനിർ�ു�തിന് വിലേയറിയ
ഉപേദശ�ൾ േനടുകയും എൻ .സി.സിെയ സഹായി�ുകയും െച�ുക
എൻ.സി.സി.എ.എയിൽ രജി�ർ െചയ്ത പൂർ� വിദ�ാർ�ികളുെട ഡാ�ാേബസ്
പരിപാലി�ുകയും അപ്േഡ�് െച�ുകയും െച�ുക.
എൻ.സി.സി േകഡ�ുകളുെട �പേയാജന�ിനും പുേരാഗതി�ും രജി�ർ െചയ് ത പൂർ�
വിദ�ാർ�ികളുെട അനുഭവം ഉപേയാഗെ�ടു�ു�തിന്.
ഭാവിയിൽ മിക� അവസര�ൾ�ായി എൻ.സി.സി േകഡ�ുകൾ�ും മ�് പൂർ�
വിദ�ാർ�ികൾ�ും അവരുെട പരി�ശമ�ിൽ പൂർ�വിദ�ാർഥികൾ മാർ �നിർേ�ശം
നൽകു�തിന്
ൈനപുണ�വികസനം, പൂർവവിദ�ാർഥികളിലൂെട െതാഴിൽ ൈനപുണ��ൾ നൽകുക,
സർ�ാരിൽ േജാലി െച�ുക, ഇ��യിെലയും വിേദശെ�യും �പശസ്ത വ�വസായ�ൾ
എ�ിവ േ�പാ�ാഹി�ി�ുക
എൻ .സി.സിയുെടയും സമൂഹ�ിൻെറയും സമ�ഗവികസന�ിൽ എൻ .സി.സി.എ
.എയുെട രജി�ർ െചയ് ത പൂർ� വിദ�ാർ�ികെള ഉൾെ�ടു�ുക

നാഷണൽ േകഡ�് േകാർപ്സ്
അംഗത��ൾ

ൈലഫ് അംഗത�ം
എൻ.സി.സിയുെട എല്ലാ മുൻ േകഡ�ുകൾ�ും ൈലഫ് അംഗ�ളാകാൻ അർഹതയു�്.
(െവബ്ൈസ�ിൽ എൻേറാൾെമന്റ് േഫാമിൽ QR നൽകിയിരി�ു�ു)

അേസാസിേയ�് അംഗത�ം

എൻ.സി.സിയിൽ കുറ�ത് ഒരു വർഷെമ�ിലും നിയമി�ി�ു� ഉേദ�ാഗ�രും
(WTO-കളും WTLO-കളും) പിഐ �ാഫുകളും അേസാസിേയ�് അംഗത��ിന് അർഹരാണ്.
എൻ.സി.സിയിൽ കുറ�ത് അ�് വർഷെമ�ിലും േസവനമനുഷ്ഠി� അേസാസിേയ�്
എൻ.സി.സി ഓഫീസർമാരും (ANO) േയാഗ�രാണ്.
www.indianncc.nic.in എ� െവബ്ൈസ�ിെല രജിസ്േ�ടഷനിലൂെട ഓൺൈലൻ ഫീസ് 100
അടയ്�ു�തിലൂെടയും ൈലഫ് & അേസാസിേയ�് അംഗത��ിനായി അേപ�ി�ാം.

േഹാണററി അംഗത�ം

എൻ.സി.സി സ�ർശി�ു� വിശി� വ��ികൾ�ും എൻ.സി.സി.എ.എ അല്െല�ിൽ എൻ
.സി.സി�് അ�രം അംഗീകാര�ിന് അർഹമായ രീതിയിൽ സഹായി� മ�ു�വർ�ും
േഹാണററി അംഗത�ം.
എൻ.സി.സി.എ.എ എക്സിക�ൂ�ീവ് ക�ി�ി നാമനിർേ�ശ�ിൽ.

ഞ�െള സമീപി�ുക
WWW.NCCAUTO.GOV.IN/ALUMNI
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