
	 കേരള	 യൂണികേഴ്ിറ്ി	
ഓഫ്	ഹെൽത്്	സയൻസിഹറെ	
േീഴിൽ	 നടത്ഹപെട്ട	 ആകേശ
േരമായ	 ഇലക്ഷഹനാടുേിൽ	
േൻ	 ഭൂരിപക്ഷകത്ാഹട	 പുതിയ	
യൂണിയൻ	 തിരഹഞെടുക്കഹപെ
ട്ടു.	 അകനേ	 ദിേസം	 ഉച്ചകയാഹട	
കപാളിംഗ്	 അേസാനിച്ചു.ഉച്ചതി
രിഞെ്	 3	 മണികയാഹട	 ഫലപ്ര
ഖ്ാപനമുണ്ായി.ഹെയർമാൻ	
സ്ാനകത്ക്ക്	 40ാം	 ബാച്ച്	
േിദ്ാർത്ി	െരികൃഷ്ണൻ	എസ്.	
192	കോട്ടുേളുഹട	ഭൂരിപക്ഷകത്ാ
ഹട	 േിജയിച്ചു.	 ജനറൽ	 ഹസക്ര
ട്ടറി	 സ്ാനകത്ക്ക്	 193	 കോ
ട്ടുേളുഹട	 ഭൂരിപക്ഷവുമായി	 40	
ബാച്ചിഹല	മുെമ്മദ്	ഷെബാസ്,

സ്വ ലേ 
20.12.2019

ഇലക്ഷൻ ചൂടിന�ൊടുവിൽ GHMC യ്ക്ക്

പുതിയ ക�ൊകേജ്ക് യൂണിയൻ
വേസ്	 ഹെയർകപഴ്ൺ	 -	 1	
സ്ാനകത്ക്ക്	173	കോട്ടുേളുഹട	
ഭൂരിപക്ഷവുമായി	 39	 ബാച്ചിഹല	
ശ്ീതി	എസ്.,	വേസ്	 ഹെയർ
കപഴ്ൺ	 -	 2	 സ്ാനകത്ക്ക്	
149	 കോട്ടുേളുഹട	 ഭൂരിപക്ഷവു
മായി	 40-ാ൦	 ബാച്ചിഹല	 ലക്ഷി	
പ്രിയ,	 കജായിറെ്	 ഹസക്രട്ടറി	
സ്ാനകത്ക്ക്	 159	 കോട്ടുേ
ളുഹട	 ഭൂരിപക്ഷവുമായി	 40-ാ൦
ബാച്ചിഹല	 നീതു	 രേീന്ദ്രൻ,	
യൂണികേഴ്ിറ്ി	 യൂണിയൻ	
േൗൺസിലർ	 -U	 G	 സ്ാന
കത്ക്ക്	 157	 കോട്ടുേളുഹട	 ഭൂരി
പക്ഷവുമായി	 40-ാ൦	 ബാച്ചിഹല	
ജയന്്	 എസ്,	 ആർട്സ്	 ഹസ

കോട്ടുേളുഹട	 ഭൂരിപക്ഷവുമാ
യി	 40-ാ൦	 ബാച്ചിഹല	 മുെമ്മദ്	
ആസിം	 ,മാഗസിൻ	 എഡിറ്ർ	
സ്ാനകത്ക്ക്	 124	 കോട്ടുേ
ളുഹട	 ഭൂരിപക്ഷവുമായി	 39-ാ൦	
ബാച്ചിഹല	 അപർണ്ണ	 കമാെൻ	
എനേിേർ	 തിരഹഞെടുക്കഹപെട്ടു.
യൂണികേഴ്ിറ്ി	യൂണിയൻ	േൗൺ
സിലർ	-PG	സ്ാനകത്ക്ക്	പ്രാ
ക്ീസ്	ഓഫ്	ഹമഡിസിൻ	മൂനോം	
േർഷ	PG	േിദ്ാർത്ിനി	ഐശ്വ
ര്	 എം.എ.,	 ക്ാർട്സ്	 ക്ലബ്്	
ഹസക്രട്ടറിയായി	41ാം	ബാച്ചിഹല	
അഭിനന്്	േി.,	വഫനൽ	ഇയർ	
സീനിയർ	 ഹറപ്രഹസകറെറ്ീോ
യി	 	ഷഫ്	ന	ടി.പി.,	വഫനൽ

ഇയർ	ജൂനിയർ	ഹറപ്രഹസകറെറ്ീ
ോയി	അഫാഫ്	അലി,	കതർഡ്	
ഇയർ	 ഹറപ്രഹസകറെറ്ീോയി	
നിപുൺ	 എസ്.നാരായണൻ,	
ഹസക്കറെ്	 ഇയർ	 ഹറപ്രഹസകറെ
റ്ീോയി	അശ്വതി	പി.,	 റിഷാൻ	
എം.	ഷിറാസ്	എനേിേർ	എതി
രില്ാഹത	 തിരഹഞെടുക്കഹപെട്ടു.	
േിജയിച്ച	 എല്ാേർക്ം	 േര
ണാധിോരി	 കഡാ.	 മൻസൂർ	
അലി	 ആശംസ	 അറിയിച്ചു.

ഹരികൃഷ്ണൻ എസ് 
ചെയർമാൻ

മുഹമ്മദ് ഷഹബാസ്  
ജനറൽ ചസക്രട്ടറി

റിത്വ 2020�്ക് 
അരനങെൊരുങെി

ശ്ി. അഭിലൊഷ്ക് ഉത്ക്ഘൊട�ം നെയ്ം

സ്വ ലേ 
ഡി സി , 01.01.2020

സ്വ ലേ 
സസമിനാർ ഹാൾ, 02.03.2020

പ്രതീക്ഷയുചെയുും സമൃദ്ിയുചെയുും മച്ാരു പുതു വർഷചതെ 

വരവവൽക്കുവാൻ Le Grelot 
പുതിയ	 േർഷകത്ാഹടാപെം	
മഹറ്ാരു	 ദശാബ്ദത്ിഹറെ	 കൂഹട	
തുടക്കമായിരുന്നു	2020	ജനുേരി	
മാസം.	 പുതുേർഷഹത്	 േര
കേൽക്ോൻ	 കോകളജ്	 യൂണി
യഹറെ	 കനതൃത്വത്ിൽ	 ഡയബ
റ്ിേ്	 കോർണറിൽ	 ആക�ാഷ	
പരിപാടിേൾ	 സം�ടിപെിച്ചു.

രാേിഹല	 ബാച്ച്	 അടിസ്ാ
നത്ിൽ	 നടത്ിയ	 പാെേ	
മത്സരം,	 ആശംസ	 ോർഡ്	
നിർമ്മാണം	 എനേിേയിൽ	
42,41,40,38	 ബാച്ച്	 േിദ്ാർ
ത്ിേളും,PG	 േിദ്ാർത്ിേ
ളും	 മാറ്റുരച്ചു.വേകുകനേരം	
േകരാൾ	 മത്സരം,	 േലാോയിേ	
മത്സരം	 എനേിേ	 സം�ടിപെി
ച്ചു.	 കോകളജ്	 കജഴ്ി	 പ്രോശനം	

ഇകതാഹടാപെം	 FMT	 ഡിപൊർ
ട്ട്ഹമറെ്	 HODയം	 ക്ാർട്സ്	
ഇൻ	ൊർജ്ജുമായ	കഡാ.സനിൽ	
കുമാർ,	 ക്ാർട്സ്	 ഹസക്രട്ടറി	
അഭിനന്ിന്	 നൽേി	 ഹോണ്്	
നിർേെിച്ചു.	 പാെേ	 മത്സര
ത്ിൽ	38-ാ൦	ബാച്ചും	ആശംസാ	
ോർഡ്	 നിർമാണത്ിൽ	 41ാം	
ബാച്ചും	 േകരാൾ	 മത്സരത്ിൽ	
42-ാ൦	 ബാച്ചും	 േിജയിേളായി.

	 കോകളജ്	 യൂ
ണിയഹറെ	 ഉത്�ാടനം	
03.03.2020ന്	 ഹസമിനാർ	
ൊളിൽ	 ഹേച്ച്	 നടക്ം.	
മീഡിയ	 േൺ	 സീനിയർ		
നയൂസ്	 എഡിറ്ർ	 ശ്ീ.
അഭിലാഷ്	 കമാെനൻ	
േിശിഷ്ട	 അതിഥിയായി	
സദസിഹന	 ധന്മാക്ം.	
തുടർനേ്	 േിദ്ാർത്ിേൾ	
ദൃശ്േിരുനേ്	 ഒരുക്ം.	
ബീറ്്സ്	 ഓൺ	 എനേ

മയുസിക്കൽ	 ബാൻഡ്	 അേ
തരിപെിക്നേ	ഡി.ഹജ	 ഉണ്ാ
യിരിക്ഹമന്നു	 ജനറൽ	 ഹസ
ക്രട്ടറി	 മുെമ്മദ്	 ഷെബാസ്	
അറിയിച്ചു.

വ�ാവേജ് യൂണിയൻ 2019 -2020
 ഔവദയാഗി�മായി ചുമതലവയറ്റു.

സ്വ ലേ 
സസമിനാർ ഹാൾ, 02.03.2020

കഡാ.	 റികതഷ്	 .	 ബി.(	 സ്റാഫ്	
അഹവഡ്വസർ)	 െരികൃഷ്ണൻ	
(ഹെയർമാൻ),	 ലക്ഷിപ്രിയ	 ഹേ	
ഹജ(വേസ്	ഹെയർകപർസൺ),	
ശ്ീമതി	 സഫിയ	 (സ്റാഫ്	
ഹസക്രട്ടറി),	 കഡാ.	 ഐശ്വര്	
(PG	 ഹറപ്രസകറെറ്ീേ് ),	 കഡാ.	
അമൃത	 അകശാേൻ	 (ഇകറെൺ	
കഡാക്ർ)	 എനേിേർ	 സംസാ
രിച്ചു.	 2019-20ൽ	 ഒനോം	 േർഷ	
യൂണികേഴ്ിറ്ി	 പരീക്ഷയിൽ	
അനാട്ടമി	 േിഷയത്ിൽ	 ഉയർ
നേ	 മാർക്ക്	 േരസ്മാക്നേ	
േിദ്ാർത്ിക്ക്	 	 കഡാ.AG.	 ജഗ
ദീശഹറെ	 കുടുംബകമർഹപെടുത്ിയ

കഡാ.	 AG.	 ജഗദീശൻ	 ഹമകമ്മാ
റിയൽ	 കരോഫിയം	 ോഷ്	
അോർഡം	 41ാം	 ബാച്ചിഹല	
കുമാരി.ഹജറികമാൾ	 േരസ്
മാക്കി.	 െടങ്ിന്	 ജനറൽ	
ഹസക്രട്ടറി	 ശ്ീ.മുെമ്മദ്	
ഷെബാസ്	 നന്ി	 പറഞ്ഞു.
  
	 ഉച്ചയ്ക്	 കശഷം	 പ്രാ
ക്ീസ്	 ഓഫ്	 ഹമഡിസിൻ	 ഡി
പൊർട്ട്ഹമറെിഹറെ	 കനതൃത്വത്ിൽ	
ഹോകറാണ	 വേറസിഹന	 പറ്ി	
ക്ലാസ്	 നടത്തുേയണ്ായി.

അറിവിചറെയുും മി�വിചറെയുും 
തിരിച്ചറിവിചറെയുും “ഉയരങ്ങേിവലക്് “

മടപ്പള്ി ഗവ സവാലകേഷ
ണൽ സ്കുൂൾ വാർഷികത്ി
സറെ 	 ഭാഗമായി	 നടനേ	 ഉയഹര	
-	 2020	 ഹമഡ്	 എക്കപായിൽ

കോകളജ്	 യൂണിയഹറെ	 കനതൃത്വ
ത്ിൽ	തയ്ാറാക്കിയ	സ്റാളുേൾ	
ഏേരുഹടയം	 ശ്ദ്ധ	 പിടിച്ചുപ
റ്ി.	 മനുഷ്	 ശരീരഹത്	 കുറിച്ചും	
അേയേങ്ളുഹട	 പ്രേർത്ന
ങ്ഹള	 കുറിച്ചുഹമാഹക്കയള്ള	സാ
ധാരണക്കാരുഹട	 സംശയങ്ൾ

ദൂരീേരിക്ോൻ	GHMC	യഹട	സ്റാ
ളിനായി.ദിേകസന	 2000	 ത്ി
ലധിേം	 ആളുേൾ	 പഹകെടുത്	
എകിബിഷനിൽ	3	സ്റാളുേളിലാ
യി	മനുഷ്	ശരീരത്ിഹറെ	അത്ഭു
തങ്ൾ	 പ്രദർശിപെിച്ചകപൊൾ,	
തങ്ളുകടതായ	 അേതരണ	
മിേവുഹോണ്്	 GHMC	 യഹട	 േി
ദ്ാർത്ിേൾ	 സാധാരണക്കാ
രുഹട	 േൗതുേങ്ൾക്ക്	 ഉത്ര
കമേി.	 60	 ലധിേം	 സ്റാളുേൾ	
ഉണ്ായിരുനേ	 എകിബിഷനിൽ	
GHMC	 യകടത്	 മിേച്ച	 സ്റാളാ
യി	 ഹതരഹഞെടുക്കഹപെട്ടത്	
ജനങ്ൾക്കിടയിൽ	 കൊമി
കയാപെതിഹയ	 കുറിച്ചുള്ള	 ഹതറ്ി
ദ്ധാരണേൾക്ക്	 മറുപടിയായി.

സ്വ ലേ 
മടപ്പള്ി, 19-01-2020

NRC - CAA ചക്തിചര 
GHMC വിദയാർത്ി�ളുചെ 

പ്രതിവഷധും.
പൗരത്വ ലേദഗതി നിയമവും 
ലദശീയ പൗരത്വ രജില്രേഷനും 
സുംബന്ിച്ച്  രാജ്യസമമ്ാടും 
കലുഷിതമായിസകോണ്ിരിക്കു
ന്ന ലവളയിൽ, തങ്ങളുലടതായ 
പ്രതിലഷധും അറിയിച്ചു സകാണ്ച് 
GHMC യിസേ വിദ്യാർത്ികൾ 
സപാതുനിരത്ിൽ അണിനിരന്നു.

ചെൺ രാത്ി�ൾക്് സ്ാതന്തയതെിചറെയുും 
സുരക്ഷയുവെയുും �രുതൊയി നിർഭയ നന്്.

	 കേരള	 സർക്കാർ	
നടപൊക്കിയ	“നിർഭയ	വനറ്്	“	എനേ	
പരിപാടി	 കോകളജ്	 യൂണിയൻ	
2020	 പൂർണ്ണ	 പിന്തുണകയാഹട	
അണി	 കെർന്നു.മുൻേർഷഹത്	
യൂണിയൻ	നടത്ിയ	“make	a	wish”	
എനേ	 കപ്രാഗ്ാമിൽ	 ഏറ്വുമധിേം	
ഹപൺകുട്ടിേൾ	 ആേശ്ഹപെട്ടത്	
രാത്ി	 സ്വാതന്ത്കത്ാഹട	 ഇറങ്ി	
നടക്കണം	 എനേതായിരുന്നു.	
േർഷങ്ൾക്	 മുമ്്	 നിർഭയ,	
പാതിരാത്ി	ആക്രമിക്കഹപെട്ടകപൊൾ

സ്വ ലേ 
കോഴികക്കാട്,	29.12.2019

നമ്മൾ	പ്രതികഷധിച്ചു.	 ജിഷയായം	
ോളയാർ	 ഹപൺകുട്ടിേളായം	
പിഹനേ	 കുകറ	 ൊഷ്	 ടാഗുേളായം	
ആക്രമിക്കഹപെടുനേ	 സ്തീ	 സ്വാത
ന്ത്ം	 നമുക്ക്	 മുനേിൽ	 നിലേിളിച്ചു.	
ഇങ്ഹനഹയാരു	 സാെെര്ത്ിൽ	
ഇത്യധിേം	 േിദ്ാർത്ിനിേഹള	
രാത്ിയിൽ	 പുറത്ിറക്േ	 എനേ	
ദൗത്ം	 കേരള	 സർക്കാരികനാഹടാ
പെം	 കെർനേ്	 കോകളജ്	 യൂണിയൻ	
േിജയേരമായി	 പൂർത്ീേരിച്ചു.	
ഒരു	ദിനം	ഹോണ്്	ഒന്നും	ആേില്	
എകെിലം	 േരാനിരിക്നേ	 േലിയ	
മാറ്ത്ിന്,	 നാഹളയഹട	 ഹപൺേ
രുത്ിന്	ഇത്	 ഒരു	 മുതൽക്കൂട്ടാകും.

പ്രതീക്ഷ: 
വ�ാവട്ടാഗ്ര�ി വ�ാമ്പ്ീഷൻ
	 കദശീയ	യേജനദിനത്ി
ഹറെ	ഭാഗമായി	കോകളജ്	യൂണിയൻ	
2020	 ഫിലിം	 ക്ലബിഹറെ	 കനതൃത്വ
ത്ിൽ	പ്രതീക്ഷ	എനേ	േിഷയഹത്	
ആ്ദമാക്കി	നടത്ിയ	കഫാകട്ടാഗ്
ഫി	 മത്സരത്ിൽ	42-ാ൦	ബാച്ചിഹല	
ആര്	 പി.എം.	 കജതാോയി.

റിഫ്രഷ് 2020 
- ചസമിനാർ 

നെതെി.

	 ഇൻസ്റിടയൂട്ട്	 ഓഫ്	
പ്രാക്ീസ്	 ഇൻ	
ക െ ാ മ ി ക യ ാ പെ ത ി	
ഫ ൗ ക ണ് ഷ ൻ		
ക െ ാ മ ി ക യ ാ പെ ത ി േ്	
പ്രാക്ീസ്,	 ക്ലിനിേ്	
ഹസറ്പെ്	 ,	 എനേീ	
േിഷയങ്ളിൽ	ഹസമിനാർ	
േം	േർേ്	കഷാപെ്	നടത്ി.	
േിേിധ	 കൊകദ്ാത്ര	
പരിപാടിേൾ	 നടത്ി.

സ്വ ലേ 
സസമിനാർ ഹാൾ,,	10.02.2020

വലഡീസ് വഹാസ്റ്റൽ മലിന ജല പ്രശ്ും, 
യൂണിയൻ �േക്ടർക്് െരാതി നൽ�ി.

ദീർ�ോലമായി	 കലഡീസ്	 കൊസ്റ
ലിൽ	 നിലനിൽക്നേ	 രൂക്ഷമായ	 മലിന	
ജല	 പ്രശ്ം	 അേസാനിപെിക്നേതിനായി	
കോകളജ്	 യൂണിയൻ	 ജനറൽ	 ഹസക്രട്ടറി	
മുെമ്മദ്	 ഷെബാസ്	 േളക്ർക്ക്	 പരാതി	
നൽേി.	 മുൻോല	 യൂണിയനുേൾ		
പല	 തേണ	 പ്രശ്ം	 പരിെ
രിക്നേതിനായി	 മുൻവേ	
എടുത്ിട്ടുഹണ്കെിലം	 അധി
ോരിേളുഹട	 അനാസ്	 മൂലം	
അേഹയാന്നും	 ഫലേത്ായില്.

സ്വ ലേ 
കോഴികക്കാട്,	18.02.2020

90	 ശതമാനകത്ാളം	 േിദ്ാർ
ത്ിനിേൾ	പഠിക്നേ	ഈ	േലാ
ലയത്ിഹല	 കലഡീസ്	 കൊസ്റ
ലിൽ	 ഗുരുതരമായ	 മലിനജല	
പ്രശ്വും	 അതു	 മൂലമുള്ള	 ആകരാ
ഗ്പ്രശ്ങ്ളും	 ദീർ�ോലമാ
യി	 നിലനിൽക്ന്നുഹണ്കെിലം	
ഉത്രോദിത്ഹപെട്ടേർ	 ഇതിനു	
കനഹര	 േണ്ണടക്േയായിരുന്നു.	
യൂണിയഹറെയം	 LH	 പ്രതിനിധി
േളുഹടയം	 പരിശ്മങ്ൾക്ക്	
ഫലം	 ഉണ്ാകും	 എനോണ്	 േി
ദ്ാർത്ിനിേളുഹട	 പ്രതീക്ഷ.

പുതിയ വ�ാവേജ് യൂണിയചറെ �ീഴിൽ
ക്ലബ്ബു�ൾ പ്രവർതെനമാരുംഭിച്ചു

സ്വ ലേ 
ോമ്സ്,	29.12.2019

േിദ്ാർത്ിേളുഹട	പാഠ്-പാകഠ്
തര	പ്രേർത്നങ്ൾ	കൂടുതൽ	
രസേരവും,		യൂണിയൻ	പ്രേർ
ത്നങ്ൾ	സുഗമവുമാക്ോൻ	
യൂണിയഹറെ	കനതൃത്വത്ിൽ	
േിേിധ	ക്ലബ്ബുേൾ	പ്രേർത്നമാരം
ഭിച്ചു.	ഈ	േർഷഹത്	ക്ലബ്ബുേളുഹട	
സാരഥിേൾ
NSS	Unit	-	നൂറുൽ	അമീൻ	േരീം	
(40th	batch),	ആര്	ഹേ.േികനാദ്	
(41	st	Batch)

Red	Ribbon	Club	-	ഷൊം	
മുെ്സിൻ	(41)	Pain	and	Palliative	
Club	-	മനു	കജാസഫ്	തഫ്ിറ	ലി
യാക്കത്്,	ആതിര	എസ്	പ്രോശ്	
(41)	MM	Club	-	വനജ	സുധീന്ദ്രൻ	
,ഷാനനസ്റ്ൻ,	(40)മൃദുൽ	സി	(41)	
Nature	Club	-	ആയിഷ	െബീബ്	
,	ക്രിസ്റ	കജാസഫ്,	(41)	ഋഷികേശ്	
എസ്.	േിനി	.	(	42	)	Lifeline	
Board	-	ലിയ	ഷാജി,	വെത്	ആർ,	
അദീല	ജാസ്ിൻ	(41)	്ന്നം	
Board	-	ശാലൂന	ഹഷറിൻ,	ഗീതു.	
എ,	ഷംന.ഹേ.എസ്.	(42)

“ എ ങ് ി വ ല 
എവ്ാടു െറ”

വീണ്ും പൂത്തു GHMC 
യുചെ മു്തെ് പ്രണയ
തെിചറെ ഗുൽവമാഹർ.

 ഈ വർഷചതെ 
വ�ാവേജ് പ്രണയ ദിനാവ�ാഷും 
മുൻ വർഷങ്ങേിചല വൊൽ വർണാ
ഭമാക്കുവാൻ വ�ാവേജ് യൂണിയന് 
സാധിച്ചു.പുൽവാമ യിൽ �ഴിഞ്ഞ 
വർഷും ഇവത ദിവസും വീരമൃ
തയു വരിച്ച ധീര ജവാൻമാർക്കു 
വവണ്ി മൗന പ്രാർത്നവയാചെ
യാണ് െരിൊെി ആരുംഭിച്ചത്. 
വയതയസ്തവും ആ�ർഷ�വമായ 
മത്സരങ്ങൾ തച്യായിരുന്നു 
ഇതെവണചതെ പ്രവതയ�ത. 
മിസ്റ്റർ ആൻറ് മിസ് GHMC, വത
പ്ിസ്റ്റ്, വായവനാക്ി, ചബസ്റ്റ് 
�പ്ിൾ എ്ിവചര �ചണ്ത്തു്
തിനായി നെതെിയ തിരചഞ്ഞടു
പ്് ഏവചരയുും െിരിപ്ിക്കു്തുും 
അവതാചൊപ്ും െിന്ിപ്ിക്കു്തു
മായിരുന്നു.പ്രണയും പ്രഹസനമാ
കു് പുതിയ �ാലതെ് പ്രണയ 
ദിനും ഒരു ഓർമചപ്ടുതെലാണ്.

ഇ റെ ർ വ ന ഷ ണ ൽ 
ഓ ൺ വ � ാ േ ജ ി 
വ � ാ ൺ � റ ൻ സ ി ൽ 
വ ഹ ാ മ ി വ യ ാ പ് ത ി 

സ്വ ലേ
ഹോച്ചി,	9	Feb	2020:

 	 എറണാകുളത്്	ഹേച്ച്	
നടനേ	 കലാേത്ിഹല	 4മഹത്	
േലിയ	 ഇറെർകനഷണൽ	 കേണ-
ാൺഫറൻസ്	 ഇൻറ്ഗ്ാറ്ീേ്	
ഓൺകോളജി	 	 2020യിൽ	
കൊമികയാപെതിയഹട	 	 മെത്വം			
ഉയർത്ിക്കാട്ടുനേ	 ഹസമിനാറും	
പ്രസൻകറ്ഷനും	 ഈ	
കോകളജിഹല	 േിദ്ാർത്ിേൾ	
അേതരിപെിച്ചു.	കപാസ്റർ	പ്രസൻ
കറ്ഷനിൽ	 കഡാ	അഫീഫ	ബി
സ്ിക്ക്		ഒനോം	സമ്മാനം	ലഭിച്ചു.	
കഡാ.	 നീതു	 എസ്	 സാബുേിനു	
ഹസമിനാറിനു	 അഗീോരം	
ലഭിച്ചു.	 കോകളജിൽ	 നിന്നും	
നിരേധി	 കപർ	 	 പഹകെടുത്തു.	

പ്രഥമ	 HSSL	 കജതാ
ക്കളായി	 ടീം	 GHMC

സ്വ ലേ
കോട്ടക്കൽ,	5-1-2020

	 IHMA	 യഹട	 കനതൃത്വ
ത്ിൽ	 നടത്ിയ	 പ്രഥമ	 കൊമി
കയാപെതിേ്	 സ്റ്റുഡറെ്സ്	 കസാക്കർ	
ലീഗ്	േിരീടം	 GHMC	ക്ക്.	പരാജയ
മറിയാഹത	 ഗ്രൂപെ്	 ൊമ്്ൻമാരായി	
ഹസമി	 വഫനൽസികലക്	 േടനേ	
ടീം	 GHMC	 േിനായേ	 മിഷഹന	
പരാജയഹപെടുത്ി	 വഫനലിസ്റാ
യി.	 വഫനൽ	 കപാരാട്ടത്ിൽ	
പടിയാറിഹന	 എതിരില്ാത്	 ഒരു	
കഗാളിന്	 പരാജയഹപെടുത്ി	 HSSL
േപെിൽ	 മുത്മിട്ടു.	 GHMC	 യഹട	
ഫർൊൻ	ഹേ.	ഏഴു	കഗാളുേകളാഹട	
കഗാൾഡൻ	 ബൂട്ടിന്	 അർെനായി.
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 തിരഹഞെടുക്കഹപെട്ട	
കോളജ്	യൂണിയൻ	2020	സത്
പ്രതിജ്ഞ	 ഹൊല്ി	 ഔകദ്ാഗി
േമായി	 അധിോരത്ികലറി.	
പ്രിൻസിപൊൾ	 കഡാ.അബ്ദുൾ	
െമീദ്	 സത്പ്രതിജ്ഞ	 ഹൊ
ല്ിഹക്കാടുത്തു.	 കൊ്ിറ്ൽ	
സൂപ്രണ്്	 കഡാ.ഗീത	 കജാസ്	
അദ്ധ്ക്ഷത	 േെിച്ച	 െട
ങ്ിൽ	 കഡാ.	 മൻസൂർ	 അലി	
(	 റികട്ടർണി൦ഗ്	 ഓഫീസർ	 ),


