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ഇലക്ഷൻ ചൂടിന�ൊടുവിൽ GHMC യ്ക്ക്

പുതിയ ക�ോളേജ് യൂണിയൻ

വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ - 1
സ്ഥാനത്തേക്ക് 173 വ�ോട്ടുകളുടെ 
കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ഭൂരിപക്ഷവുമായി 39 ബാച്ചിലെ 
ഓഫ് ഹെൽത്ത്  സയൻസിന്റെ
കീഴിൽ നടത്തപ്പെട്ട ആവേശ ശ്രീതി എസ്., വൈസ് ചെയർ
കരമായ
ഇലക്ഷന�ൊടുവിൽ പേഴ്സൺ - 2 സ്ഥാനത്തേക്ക് 
വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ  പുതിയ 149 വ�ോട്ടുകളുടെ  ഭൂരിപക്ഷവു
യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെ മായി 40-ാ൦ ബാച്ചിലെ  ലക്ഷ്മി 
ട്ടു. അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ�ോടെ  പ്രിയ, ജ�ോയിന്റ് സെക്രട്ടറി
പ�ോളിംഗ് അവസാനിച്ചു.ഉച്ചതി
രിഞ്ഞ്  3 മണിയ�ോടെ  ഫലപ്ര സ്ഥാനത്തേക്ക്  159 വ�ോട്ടുക
ഖ്യാപനമുണ്ടായി.ചെയർമാൻ ളുടെ  ഭൂരിപക്ഷവുമായി 40-ാ൦
സ്ഥാനത്തേക്ക്  40ാം ബാച്ച്  ബാച്ചിലെ  നീതു രവീന്ദ്രൻ,
വിദ്യാർത്ഥി ഹരികൃഷ്ണൻ എസ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി 
യൂണിയൻ
192 വ�ോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തോ കൗൺസിലർ -U G സ്ഥാന
ടെ വിജയിച്ചു. ജനറൽ സെക്ര
ട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക്  193 വ�ോ ത്തേക്ക്  157 വ�ോട്ടുകളുടെ  ഭൂരി
ട്ടുകളുടെ  ഭൂരിപക്ഷവുമായി 40 പക്ഷവുമായി 40-ാ൦ ബാച്ചിലെ 
ബാച്ചിലെ മുഹമ്മദ് ഷഹബാസ്, ജയന്ത്  എസ്, ആർട്സ് സെ
സ്വ ലേ
20.12.2019

വ�ോട്ടുകളുടെ 
ഭൂരിപക്ഷവുമാ
യി 40-ാ൦ ബാച്ചിലെ  മുഹമ്മദ്
ആസിം ,മാഗസിൻ എഡിറ്റർ
സ്ഥാനത്തേക്ക്  124 വ�ോട്ടുക
ളുടെ  ഭൂരിപക്ഷവുമായി 39-ാ൦
ബാച്ചിലെ  അപർണ്ണ മ�ോഹൻ
എന്നിവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ കൗൺ
സിലർ -PG സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രാ
ക്ടീസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ മൂന്നാം 
വർഷ PG വിദ്യാർത്ഥിനി ഐശ്വ
ര്യ  എം.എ., സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് 
സെക്രട്ടറിയായി 41ാം ബാച്ചിലെ 
അഭിനന്ദ് വി., ഫൈനൽ ഇയർ
സീനിയർ റെപ്രസെന്റേറ്റീവാ
യി   ഷഫ് ന ടി.പി., ഫൈനൽ

പ്രതീക്ഷയുടെയും സമൃദ്ധിയുടെയും മറ്റൊരു പുതു വർഷത്തെ
വരവേൽക്കുവാൻ

ഹരികൃഷ്ണൻ എസ്
ചെയർമാൻ

മുഹമ്മദ് ഷഹബാസ്

റിത്വ 2020ന്
അരങ്ങൊരുങ്ങി

ശ്രി. അഭിലാഷ് ഉത്ഘാടനം ചെയ്യും

ജനറൽ സെക്രട്ടറി

സ്വ ലേ
സെമിനാർ ഹാൾ, 02.03.2020

ഇയർ ജൂനിയർ റെപ്രസെന്റേറ്റീ
വായി അഫാഫ് അലി, തേർഡ്
ഇയർ റെപ്രസെന്റേറ്റീവായി
നിപുൺ
എസ്.നാരായണൻ,
സെക്കന്റ്  ഇയർ റെപ്രസെന്റേ
റ്റീവായി അശ്വതി പി., റിഷാൻ
എം. ഷിറാസ് എന്നിവർ എതി
രില്ലാതെ  തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
വിജയിച്ച എല്ലാവർക്കും വര
ണാധികാരി ഡോ. മൻസൂർ
അലി ആശംസ അറിയിച്ചു.

ക�ോളേജ്
യൂ
ണിയന്റെ
ഉത്ഘാടനം
03.03.2020ന് സെമിനാർ
ഹാളിൽ വെച്ച്  നടക്കും.
മീഡിയ വൺ സീനിയർ  
ന്യൂസ്
എഡിറ്റർ
ശ്രീ.
അഭിലാഷ് മോഹനൻ
വിശിഷ്ട
അതിഥിയായി
സദസിനെ 
ധന്യമാക്കും.
തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ
ദൃശ്യവിരുന്ന് 
ഒരുക്കും.
ബീറ്റ്സ്  ഓൺ
എന്ന

മ്യുസിക്കൽ ബാൻഡ് അവ
തരിപ്പിക്കുന്ന  ഡി.ജെ  ഉണ്ടാ
യിരിക്കുമെന്നു ജനറൽ സെ
ക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ഷഹബാസ്
അറിയിച്ചു.

Le Grelot

രാവിലെ  ബാച്ച്  അടിസ്ഥാ
നത്തിൽ നടത്തിയ പാചക 
പുതിയ വർഷത്തോട�ൊപ്പം  മത്സരം, ആശംസ കാർഡ്
മറ്റൊരു ദശാബ്ദത്തിന്റെ കൂടെ  നിർമ്മാണം
എന്നിവയിൽ
തുടക്കമായിരുന്നു 2020 ജനുവരി 42,41,40,38 ബാച്ച് വിദ്യാർ
മാസം. പുതുവർഷത്തെ വര ത്ഥികളും,PG വിദ്യാർത്ഥിക
വേൽക്കുവാൻ ക�ോളേജ് യൂണി ളും 
മാറ്റുരച്ചു.വൈകുന്നേരം
യന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡയബ കര�ോൾ മത്സരം, കലാകായിക 
റ്റിക് ക�ോർണറിൽ ആഘ�ോഷ മത്സരം എന്നിവ  സംഘടിപ്പി
പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ച്ചു. ക�ോളേജ് ജേഴ്സി  പ്രകാശനം
സ്വ ലേ
ഡി സി , 01.01.2020

ഇത�ോട�ൊപ്പം  FMT ഡിപ്പാർ
ട്ട്മെന്റ്  HODയും സ്പോർട്സ്
ഇൻ ചാർജ്ജുമായ ഡ�ോ.സനിൽ
കുമാർ, സ്പോർട്സ് സെക്രട്ടറി
അഭിനന്ദിന് നൽകി ക�ൊണ്ട് 
നിർവഹിച്ചു. പാചക  മത്സര
ത്തിൽ 38-ാ൦ ബാച്ചും ആശംസാ
കാർഡ് നിർമാണത്തിൽ 41ാം
ബാച്ചും കര�ോൾ മത്സരത്തിൽ
42-ാ൦ ബാച്ചും വിജയികളായി.

അറിവിന്റെയും മികവിന്റെയും
തിരിച്ചറിവിന്റെയും “ഉയരങ്ങളിലേക്ക് “

ക�ോളേജ് യൂണിയൻ 2019 -2020
ഔദ്യോഗികമായി ചുമതലയേറ്റു.

സ്വ ലേ
സെമിനാർ ഹാൾ, 02.03.2020

ത ി ര ഞ് ഞെ ടു ക്ക പ് പെ ട്ട
ക�ോളജ് യൂണിയൻ 2020 സത്യ
ദൂരീകരിക്കുവാൻ GHMC യുടെ സ്റ്റാ പ്രതിജ്ഞ ച�ൊല്ലി  ഔദ്യോഗി
കമായി അധികാരത്തിലേറി.
ളിനായി.ദിവസേന 2000 ത്തി പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡ�ോ.അബ്ദുൾ
ലധികം ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത  ഹമീദ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ച�ൊ
എക്സിബിഷനിൽ 3 സ്റ്റാളുകളിലാ ല്ലിക്കൊടുത്തു. ഹ�ോസ്പിറ്റൽ
യി മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ അത്ഭു സൂപ്രണ്ട് ഡ�ോ.ഗീത ജ�ോസ്
തങ്ങൾ
പ്രദർശിപ്പിച്ചപ്പോൾ, അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചട
ങ്ങിൽ ഡ�ോ. മൻസൂർ അലി
തങ്ങളുടേതായ
അവതരണ ( റിട്ടേർണി൦ഗ് ഓഫീസർ ),
മികവുക�ൊണ്ട്  GHMC യുടെ വി
ദ്യാർത്ഥികൾ സാധാരണക്കാ
രുടെ കൗതുകങ്ങൾക്ക്  ഉത്തര
മേകി. 60 ലധികം സ്റ്റാളുകൾ
സ്വ ലേ
സ്വ ലേ
ക�ോളേജ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വ ഉണ്ടായിരുന്ന  എക്സിബിഷനിൽ
ത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ സ്റ്റാളുകൾ
മടപ്പള്ളി, 19-01-2020
ക�ോഴിക്കോട്, 29.12.2019
ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപ GHMC യുടേത് മികച്ച സ്റ്റാളാ
കേരള
സർക്കാർ
മടപ്പള്ളി
ഗവ
വൊക്കേഷ റ്റി. മനുഷ്യ  ശരീരത്തെ  കുറിച്ചും  യി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്
നടപ്പാക്കിയ “നിർഭയ നൈറ്റ് “ എന്ന 
ണൽ സ്കുൂൾ വാർഷികത്തി അവയവങ്ങളുടെ  പ്രവർത്തന ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഹ�ോമി പരിപാടി ക�ോളേജ് യൂണിയൻ
ന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന  ഉയരെ  ങ്ങളെ  കുറിച്ചുമ�ൊക്കെയുള്ള സാ യ�ോപ്പതിയെ  കുറിച്ചുള്ള തെറ്റി 2020 പൂർണ്ണ പിന്തുണയ�ോടെ 
- 2020 മെഡ് എക്സ്പോയിൽ ധാരണക്കാരുടെ  സംശയങ്ങൾ ദ്ധാരണകൾക്ക്  മറുപടിയായി. അണി ചേർന്നു.മുൻവർഷത്തെ 
യൂണിയൻ നടത്തിയ “make a wish”

ഡ�ോ. റിതേഷ് . ബി.( സ്റ്റാഫ്
അെഡ്വൈസർ) ഹരികൃഷ്ണൻ
(ചെയർമാൻ), ലക്ഷ്മിപ്രിയ കെ 
ജെ(വൈസ് ചെയർപേർസൺ),
ശ്രീമതി
സഫിയ
(സ്റ്റാഫ്
സെക്രട്ടറി), ഡ�ോ. ഐശ്വര്യ 
(PG റെപ്രസന്റേറ്റീവ് ), ഡ�ോ.
അമൃത അശ�ോകൻ (ഇന്റേൺ
ഡ�ോക്ടർ) എന്നിവർ സംസാ
രിച്ചു. 2019-20ൽ ഒന്നാം വർഷ
യൂണിവേഴ്സിറ്റി 
പരീക്ഷയിൽ
അനാട്ടമി വിഷയത്തിൽ ഉയർ
ന്ന  മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കുന്ന 
വിദ്യാർത്ഥിക്ക്  ഡോ.AG. ജഗ
ദീശന്റെ കുടുംബമേർപ്പെടുത്തിയ

ഡോ. AG. ജഗദീശൻ മെമ്മോ
റിയൽ ട്രോഫിയും കാഷ്
അവാർഡും  41ാം ബാച്ചിലെ 
കുമാരി.ജെറിമ�ോൾ കരസ്ഥ
മാക്കി. ചടങ്ങിന്
ജനറൽ
സെക്രട്ടറി
ശ്രീ.മുഹമ്മദ്
ഷഹബാസ് നന്ദി  പറഞ്ഞു.
ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രാ
ക്ടീസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ ഡി
പ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ
ക�ൊറ�ോണ വൈറസിനെ  പറ്റി 
ക്ലാസ്
നടത്തുകയുണ്ടായി.

പെൺ രാത്രികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും NRC - CAA ക്കെതിരെ
സുരക്ഷയുടേയും കരുത്തായി നിർഭയ നൈറ്റ്. GHMC വിദ്യാർത്ഥികളുടെ

പ്രതീക്ഷ:

ഫ�ോട്ടോഗ്രഫി ക�ോമ്പറ്റീഷൻ

ദേശീയ യുവജനദിനത്തി
ന്റെ ഭാഗമായി ക�ോളേജ് യൂണിയൻ
2020 ഫിലിം ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വ
ത്തിൽ പ്രതീക്ഷ എന്ന വിഷയത്തെ 
ആസ്പദമാക്കി നടത്തിയ ഫ�ോട്ടോഗ്ര
ഫി മത്സരത്തിൽ 42-ാ൦ ബാച്ചിലെ 
ആര്യ  പി.എം. ജേതാവായി.

റിഫ്രഷ്
2020
സെമിനാർ
നടത്തി.
സ്വ ലേ
സെമിനാർ ഹാൾ,, 10.02.2020

ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ട്  ഓഫ്
പ്രാക്ടീസ്
ഇൻ
ഹ�ോ മ ി യ�ോപ്പ ത ി
ഫ ൗ ണ്ടേ ഷ ൻ  
ഹ�ോ മ ി യ�ോപ്പ ത ി ക്
പ്രാക്ടീസ്, ക്ലിനിക്
സെറ്റപ്പ് 
,
എന്നീ 
വിഷയങ്ങളിൽ സെമിനാർ
കം വർക് ഷ�ോപ്പ് നടത്തി.
വിവിധ ചോദ്യോത്തര
പരിപാടികൾ
നടത്തി.

ലേഡീസ് ഹ�ോസ്റ്റൽ മലിന ജല പ്രശ്നം,
യൂണിയൻ കളക്ടർക്ക് പരാതി നൽകി.

എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ ഏറ്റവുമധികം
പെൺകുട്ടികൾ
ആവശ്യപ്പെട്ടത്
രാത്രി  സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ  ഇറങ്ങി 
നടക്കണം
എന്നതായിരുന്നു.
വർഷങ്ങൾക്കു  മുമ്പ്  നിർഭയ,
പാതിരാത്രി  ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ

90 ശതമാനത്തോളം വിദ്യാർ
ത്ഥിനികൾ പഠിക്കുന്ന ഈ കലാ
ലയത്തിലെ ലേഡീസ് ഹ�ോസ്റ്റ
ദീർഘകാലമായി ലേഡീസ് ഹ�ോസ്റ്റ ലിൽ ഗുരുതരമായ മലിനജല
ലിൽ നിലനിൽക്കുന്ന  രൂക്ഷമായ മലിന പ്രശ്നവും  അതു മൂലമുള്ള ആര�ോ ഇ ന്റ ർ നേ ഷ ണ ൽ
ജല പ്രശ്നം  അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും  ദീർഘകാലമാ ഓ ൺ കേ ാ ള ജ ി
ക�ോളേജ് യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി യി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും  കേ ാ ൺ ഫ റ ൻ സ ി ൽ
മുഹമ്മദ് ഷഹബാസ് കളക്ടർക്ക്  പരാതി ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ ഇതിനു
നൽകി. മുൻകാല യൂണിയനുകൾ   നേരെ കണ്ണടക്കുകയായിരുന്നു. ഹ�ോ മ ി യ�ോപ്പ ത ി
പല തവണ പ്രശ്നം  പരിഹ യൂണിയന്റെയും  LH പ്രതിനിധി
സ്വ ലേ
രിക്കുന്നതിനായി
മുൻകൈ  കളുടെയും 
കൊച്ചി, 9 Feb 2020:
പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് 
എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 
അധി ഫലം ഉണ്ടാകും  എന്നാണ് വി
എറണാകുളത്ത് വെച്ച് 
കാരികളുടെ  അനാസ്ഥ  മൂലം ദ്യാർത്ഥിനികളുടെ  പ്രതീക്ഷ. നടന്ന ലോകത്തിലെ  4മത്തെ 
അവയ�ൊന്നും  ഫലവത്തായില്ല.
വലിയ ഇന്റർനേഷണൽ കേ�
ാൺഫറൻസ്
ഇൻറ്റഗ്രാറ്റീവ്
ഓൺകോളജി   2020യിൽ
ഹ�ോമിയ�ോപ്പതിയുടെ   മഹത്വം   
Red Ribbon Club - ഷഹാം
സ്വ ലേ
ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന സെമിനാറും 
മുഹ്സിൻ (41) Pain and Palliative
പ്രസൻറ്റേഷനും 
ഈ
കാമ്പസ്, 29.12.2019
Club - മനു ജ�ോസഫ് തഫ്സിറ ലി
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പാഠ്യ-പാഠ്യേ
കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ
യാക്കത്ത്, ആതിര എസ് പ്രകാശ്
തര പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ
അവതരിപ്പിച്ചു. പോസ്റ്റർ പ്രസൻ
(41) MM Club - നൈജ സുധീന്ദ്രൻ
രസകരവും,  യൂണിയൻ പ്രവർ
,ഷാനനസ്റ്ൻ, (40)മൃദുൽ സി (41)
റ്റേഷനിൽ ഡോ അഫീഫ ബി
ത്തനങ്ങൾ സുഗമവുമാക്കുവാൻ
Nature Club - ആയിഷ ഹബീബ്
സ്നിക്ക്  ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചു.
യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ
, ക്രിസ്റ്റ ജ�ോസഫ്, (41) ഋഷികേശ്
വിവിധ ക്ലബ്ബുകൾ പ്രവർത്തനമാരം
ഡോ. നീതു എസ് സാബുവിനു
എസ്. കിനി . ( 42 ) Lifeline
ഭിച്ചു. ഈ വർഷത്തെ ക്ലബ്ബുകളുടെ 
സെമിനാറിനു
അഗീകാരം
Board - ലിയ ഷാജി, ചൈത്ര ആർ,
സാരഥികൾ
അദീല ജാസ്മിൻ (41) സ്പന്ദനം
ലഭിച്ചു. കോളേജിൽ നിന്നും 
NSS Unit - നൂറുൽ അമീൻ കരീം
Board - ശാലൂന ഷെറിൻ, ഗീതു.
നിരവധി പേർ   പങ്കെടുത്തു.
(40th batch), ആര്യ കെ.വിന�ോദ്
സ്വ ലേ
ക�ോഴിക്കോട്, 18.02.2020

പുതിയ ക�ോളേജ് യൂണിയന്റെ കീഴിൽ
ക്ലബ്ബുകൾ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു

(41 st Batch)

എ, ഷംന.കെ.എസ്. (42)

നമ്മൾ പ്രതിഷേധിച്ചു. ജിഷയായും 
വാളയാർ പെൺകുട്ടികളായും 
പിന്നെ  കുറേ ഹാഷ് ടാഗുകളായും 
ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന  സ്ത്രീ  സ്വാത
ന്ത്ര്യം  നമുക്ക്  മുന്നിൽ നിലവിളിച്ചു.
ഇങ്ങനെയ�ൊരു സാഹചര്യത്തിൽ
ഇത്രയധികം വിദ്യാർത്ഥിനികളെ 
രാത്രിയിൽ പുറത്തിറക്കുക  എന്ന 
ദൗത്യം  കേരള സർക്കാരിന�ോട�ൊ
പ്പം ചേർന്ന്  ക�ോളേജ് യൂണിയൻ
വിജയകരമായി
പൂർത്തീകരിച്ചു.
ഒരു ദിനം ക�ൊണ്ട്  ഒന്നും  ആകില്ല 
എങ്കിലും വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ
മാറ്റത്തിന്, നാളെയുടെ പെൺക
രുത്തിന് ഇത് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാകും.

പ്രതിഷേധം.

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവും
ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്ട്രേഷനും
സംബന്ധിച്ച്
രാജ്യമെമ്പാടും
കലുഷിതമായിക്കൊണ് ടിരിക്കു
ന്ന വേളയിൽ, തങ്ങളുടേതായ
പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു ക�ൊണ്ട്
GHMC യിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ
പ�ൊതുനിരത്തിൽ അണിനിരന്നു.

“ എ ങ് കിലേ
എന്നോടു പറ”

പ്രഥമ HSSL ജേതാ വീണ്ടും പൂത്തു GHMC
ക്കളായി ടീം GHMC യുടെ മുറ്റത്ത് പ്രണയ
ത്തിന്റെ ഗുൽമ�ോഹർ.
സ്വ ലേ
ക�ോട്ടക്കൽ, 5-1-2020

IHMA യുടെ നേതൃത്വ
ത്തിൽ നടത്തിയ പ്രഥമ ഹ�ോമി
യ�ോപ്പതിക് സ്റ്റുഡന്റ്സ് സ�ോക്കർ
ലീഗ് കിരീടം GHMC ക്ക്. പരാജയ
മറിയാതെ  ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യൻമാരായി
സെമി ഫൈനൽസിലേക്കു കടന്ന 
ടീം GHMC വിനായക  മിഷനെ 
പരാജയപ്പെടുത്തി ഫൈനലിസ്റ്റാ
യി. ഫൈനൽ പ�ോരാട്ടത്തിൽ
പടിയാറിനെ  എതിരില്ലാത്ത  ഒരു
ഗ�ോളിന് പരാജയപ്പെടുത്തി  HSSL
കപ്പിൽ മുത്തമിട്ടു. GHMC യുടെ 
ഫർഹാൻ കെ. ഏഴു ഗ�ോളുകള�ോടെ 
ഗ�ോൾഡൻ ബൂട്ടിന് അർഹനായി.

ഈ
വർഷത്തെ
ക�ോളേജ് പ്രണയ ദിനാഘ�ോഷം
മുൻ വർഷങ്ങളിലെ പ�ോൽ വർണാ
ഭമാക്കുവാൻ ക�ോളേജ് യൂണിയന്
സാധിച്ചു.പുൽവാമ യിൽ കഴിഞ്ഞ
വർഷം ഇതേ ദിവസം വീരമൃ
ത്യു വരിച്ച ധീര ജവാൻമാർക്കു
വേണ്ടി മൗന പ്രാർത്ഥനയ�ോടെ
യാണ് പരിപാടി ആരംഭിച്ചത്.
വ്യത്യസ്തവും ആകർഷകവുമായ
മത്സരങ്ങൾ
തന്നെയായിരുന്നു
ഇത്തവണത്തെ
പ്രത്യേകത.
മിസ്റ്റർ ആൻറ് മിസ് GHMC, തേ
പ്പിസ്റ്റ്, വായന�ോക്കി, ബെസ്റ്റ്
കപ്പിൾ എന്നിവരെ കണ്ടെത്തുന്ന
തിനായി നടത്തിയ തിരഞ്ഞെടു
പ്പ് ഏവരെയും ചിരിപ്പിക്കുന്നതും
അത�ോട�ൊപ്പം ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതു
മായിരുന്നു.പ്രണയം പ്രഹസനമാ
കുന്ന പുതിയ കാലത്ത് പ്രണയ
ദിനം ഒരു ഓർമപ്പെടുത്തലാണ്.

