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	 ക�ോവിഡ്	 -19	 വ്ോപ
നത്ിനന	 തുടർന്്	 സമ്പൂർണ	
അടച്ിടൽ	 മൂലം	 മുടങ്ി	 കപോയ	
ക്ോസ്സു�നെയം,	 സമയബന്ിത
മോയി	സിലബസ്	 തീർക്കുന്തി
നനയം	 പറ്ിയള്ള	 അധ്ോപ�
രുനടയം	 വിദ്ോർത്ി�ളുനടയം	
ഉത്�ണ്ഠ�ൾ�്	 ഒരു	 പരിധിവ
നരനയങ്ിലം	 ആശ്ോസമോവു�
യോണ്	ഓൺലലൻ	ക്ോസ്സു�ൾ.	
കലോക്ഡഡൗൺ	 	 തുടങ്ി	 	 ദിവ
ങ്ൾക്കുള്ളിൽ	 തനന്	 മുടങ്ി
ക്ോയ	ക്ോസ്സു�ൾ�്	പരിഹോരം	
എന്	 നിലയിൽ	 ഓൺലലൻ	
ക്ോസു�ൾ	നടത്ോം	എന്	അഭി
പ്ോയം	 അധ്ോപ�ർകിടയിൽ	
ഉയർന്ിരുന്നു.	 ഓൺലലൻ	
വിദ്ോഭോസം	 പരിചയമില്ോ
ത്	 നമ്മുനട	 അധ്ോപ�ർക്കും	
വിദ്ോർത്ി�ൾക്കും	 ഇത്	
എങ്നന	 നടത്ോം	 എന്	 വ്
ക്തമോയ	ധോരണ	ഇല്ോയിരുനന്
ങ്ിലം,	 	മോർച്്		അവസോനകത്ോ
ടുകൂടി	കസോഷ്ൽ	മീഡിയ	ആയ	

വോട്സോ്്	 വഴി	 വിദ്ോർത്ി�
ളും	അധ്ോപ�രും	അടങ്ങുന്	ഗ്രു
പ്പു�ൾ	തുടങ്ി	അതിൽ	പോഠ്ഭോ
ഗം	pdf,		ഓഡികയോ,		വീഡികയോ	
ക്ിപ്പു�ൾ	 ആയി	 അയക്കുവോൻ	
തുടങ്ി.	 	 കൂടോനത	 വിവിധ	
വീഡികയോ	 ക�ോൺഫറൻസ്		
അപ്ികകഷനു�ൾ,	 	 ഗൂഗിൾ	
ക്ോസ്്	റം	എന്ിവയം	അധ്യന
ത്ിനോയി	ഉപകയോഗിച്ചു	തുടങ്ി.	
ഏപ്ിൽ	 13-ന്	 ആകരോഗ്	
സർവ�ലോശോലയിൽ	 നിന്നും	
അധ്ോപ�ർക്കു	ആക്ഷൻ	പ്ോൻ	
സകദേശം	 ലഭിച്ചു.	 ക�ോകെജ്	
തലത്ിൽ	 പ്ിൻസി്ലം,	 	 യൂ
ണികവഴ്ിറ്ി	 തലത്ിൽ	 വിവിധ	

ഡീൻമോരും,	 	 ഓൺലലൻ	 പോ
ഠ്പദ്ധതിയനട	 	 കമൽകനോട്ം	
നിർവഹിക്കുവോൻ	 നിർകദേശം	
ലഭിച്ചു.		കൂടോനത	ഓൺലലൻ	പ്
വർത്നങ്ളുനട	 റിക്ോർട്ടു�ൾ		
തയ്ോറോകി	 സൂക്ഷികണനമ
ന്നും,		അവ	ആവശ്ന്ടുക്ോൾ	
ഹോജരോകകണ്ടതോനണന്നും	
അറിയിച്ചു.	 തിയറി	 ക്ോസ്സു�ൾ	
വീണ്ം	 എടുത്തു	 തരുന്തല്.		
അധ്ോപ�ർ	 അയച്ചു	 തരുന്	
പോഠ്ഭോഗങ്ൾ	�ോണുന്തിനും,	
നൽകുന്	 അലസ്ൻനമന്റു�ളും	
പരീക്ഷ�ളും	 സമയബന്ിതമോ
യി	 പൂർത്ീ�രിക്കുന്തിനനുസ
രിച്ോണ്	 അറ്ന്റൻസ്	 നൽകു�.	
അറ്ന്റൻസ്	 ക�ോൻകഡോകന
ഷൻ	 അനുവദനീയമനല്ന്്	
അകോഡമി�്	ഡീൻ	അറിയിച്ചു.	
	 ഓൺലലൻ	 അധ്
യനം,	 	 ക്ോസ്്	മുറി�െിനല	
പഠനത്ിന്	 പ�രമോവിനല്
ങ്ിലം,	 	 അടച്ിടൽ	 മൂലമുണ്ടോകു
വോൻ	 കപോകുന്	 വിദ്ോഭ്ോസ	
രംഗനത്	 പ്തിസന്ിയനട	
ആകം	 നചറിയകതോതിൽ	 കു
റക്കുവോൻ	 �ഴിയനമന്ോണ്	
അധ്ോപ�ർ	പ്തീക്ഷിക്കുന്ത്.

ക്ലാസ്സ് മുറികൾ അടച്ിട്ടപ്പേലാൾ 
ഓൺലൈൻ മുറികളിൽ  അധ്യയനം 
അപർണ	കമോഹൻ
GHMCK,	28.05.2020

	 മ നു ഷ ്ര ോ ശ ി ക്	
അധി�ം	 പരിചയമില്ോത്	 നോ
ളു�െിലൂനടയോണ്	നോനമല്ോവരും	
�ടന്നു	കപോകുന്ത്.	സമൂഹജീവി
യോയ	 മനുഷ്ൻ	 സമൂഹത്ിൽ	
നിന്നും	 തനന്ത്നന്	 ഒറ്ന്
ടുത്ി	 അവനവനന്റ	 വീടു�െിൽ	
ഇരിക്കു�	 എന്ത്	 വ്ക്തിയനട	
മോനസി�	 തലങ്നെ	 വെനരയ
ധി�ം	 കദോഷ�രമോയിത്നന്	
ബോധിക്കുന്നു.	 എന്ോൽ	 ഈ	
മഹോമോരികോലത്്	 വ്ക്തി	
സ്ോതന്ത്നത്	സ്യം	ത്ജിച്്	
സമൂഹത്ിനന്റ	 നിലനിൽ്ിനന	
പരികപോഷി്ിക്കു�	 എന്ത്	
ഓകരോ	 വ്ക്തിയനടയം	 �ടമയോ
ണ്.	 അങ്നന	 �ടന്നുകപോകുന്	
ഈ	വിരസതയനട	 ദിനങ്െിൽ	
വർണ്ണ്�ിട്്	 ചോർത്തു�യോ
ണ്	 ഒരു	 കൂട്ം	 വിദ്ോർത്ി�ൾ.	

വിരസതയുടട ദിനങ്ങൾക്സ് വിരലാമമിട്ട ഓൺലൈൻ 
കൈലാമലാമലാങ്കങ്ങൾ ടകലാടിയിറങ്ങി. 

	 �ലോസോഹിത്	 മത്സ
രങ്ൾ	 ഓൺലലൻ	 ആയി	
നടത്തു�	 എന്	 വ്ത്സ്തമോയ	
രീതിയോണ്	പ്ോവർത്ി�മോകി
യത്.ഇന്റർനനറ്ിനന്റ	 സോധ്ത
�നെ	 നല്	 രീതിയിൽ	 ഉപകയോ
ഗിക്കുവോനും	 ഇതിനു	 �ഴിഞ്ഞു.	
	 ക�ോഴികകോട്	 ജില്ോ
�മ്ിറ്ിയനട	 കനതൃത്ത്ിൽ	
നടത്ിയ	 LA	 SOPRA	 VIVENZA	
അഥവോ,	 The	 carnival	 of	
survival	 ആണ്	 ഓൺലലൻ	
നഫസ്റ്റു�ൾക്	 തുടകം	 കുറിച്
ത്.	 64	 മത്സരങ്െിലോയി	 96	
ക�ോകെജിനല	 2560	 വിദ്ോർ
ത്ി�ൾ	 ഏറ്റുമുട്ി.	 ഏപ്ിൽ	 10	
മുതൽ	 13	 വനര	 മൂന്നു	 ദിവസ
ങ്െിലോയിരുന്നു	 മത്സരങ്ൾ.	
	 കഡോ.സോമുവൽ	ഹോനി
മോനന്റ	 ജന്മദിനകത്ോടനുബന്ി
ച്്	ഏപ്ിൽ	10,	11	ദിവസങ്െിൽ	

ആൾ	ക�രെ	കഹോമികയോ	നമഡി
കകോസ്	 നടത്ിയ	 Lege	 Artis	
Natura	 യം	 ശ്രദ്ധപിടിച്ചു	 പറ്ി.	
	 തിരുവനന്തപുരം	 ഗവ
നമെന്റ്	 കഹോമികയോ	 ക�ോകെജ്	
എസ്.	എഫ്.	ഐ.	 	 യൂണിയൻ	
സംഘടി്ിച്	 ഇന്റർക�ോകെജ്	
ഓൺലലൻ	 ആർട്്		 നഫസ്റ്	
ലട്ിംഗ്		 ഏപ്ിൽ	 28	 മുതൽ	
നമയ്		2	വനര	നീണ്.	42	ഇനങ്െി
ലോയോണ്	മത്സരങ്ൾ	നടന്ത്.	
	 സംഘോടന	 മി�വു
ന�ോണ്ം	 സമയനിഷ്ഠ	 ന�ോണ്ം	
ഓകരോ	 പരിപോടിയം	 മി�ച്ചു	
നിന്നു.	 അടച്ിടൽ	 മൂലം	 വി
ദ്ോർത്ി�ളുനട	 ഉള്ളിൽ	 ഉറ
ങ് ിക ി ടക്കു�യ ോ യ ി രുന്	
�ഴിവു�നെ	 പുറത്തു	 ന�ോണ്വ
രോൻ	 ഈ	 നഫസ്റ്റു�ൾകോയി.

	 *വോർത്�ൾ	 വി
ശദമോയി	 അടുത്	 കപജിൽ.	 .

കചതന	ന�	എസ്
ക�ോഴികകോട്	28.05.2020

	 Covid	 19	 എന്	 മഹോമോരി
നയ	 ജോഗ്രതകയോനട	 കനരിടുന്	
ഏവർക്കും	 അതിജീവനത്ിനന്റ	
ശബ്ദമോയി	 SFI	 GHMC	 യൂണിറ്റു൦	
ക�ോകെജ്	യൂണിയനു൦	സംയക്ത
മോയി	 സംഘടി്ിക്കുന്	 "Days	
of	 survival"	 എന്	 കഫസ്ബു�്	
ലലവ്			കപ്ോഗ്രോം.	വയലിനിസ്റ്	
കഗോകുൽ	 കൃഷ്ണയനട	 വയലിൻ	
തന്തി�ൾക്	 മോസ്മരി�തയനട	
ഒരു	 അന്തരീക്ഷം	 തീർക്കുവോൻ	
സോധിച്ചു.	 വീടു�െിൽ	 ഇരിക്കു
ന്	 വിദ്ോർഥി�െിൽ	 നിന്നും	
വ്ിച്	 പ്തി�രണമോയിരുന്നു	
കപ്ോഗ്രോമിനു	�ിട്ിയത്.	അതിനു	
കശഷം	 ലലവ്	 മയൂസി�്	 നപർ
കഫോമർ,	 അതുൽ	 ഫ്ോൻസിസി
നന്റ	�ീകബോർഡ്	 നപർകഫോമൻ
സ്	ഏവരുനടയം	മനം	�വർന്നു.	
പി	 .ജി.	 എൻട്രൻസ്	 ഒന്ോം	
റോങ്്	 കജതോവോയ,	 കഡോ.അജി
ത്കുമോറിനന്റ	 "How	 to	 crack	

pg	 entrance	
exam"	 എന്	
ക പ്ോ ഗ്രോ ം	
എല്ോ	 ബി.എ
ച്്.എം.എസ്.	
വ ി ദ ്ോ ർത്ി
� ൾ ക്കു ം	
അ കത ോ ന ട ോ
്ം	 പി	 ജി	
എ ൻ ട്രൻ സ ി
നോയി	 തയോ
ന റ ടു ക്കു ന്	
ഏവർക്കും,	പ്കചോദനവും	ആത്മ
വിശ്ോസവും	 നൽ�ി.	 കശഷം	
നടന്	 ഗിറ്ോറിസ്റ്	 �കലഷ്	
ദോസിനൻറ	 ഗിറ്ോർ	 നപർകഫോ
മൻസ്	 ഏവനരയം	 പിടിച്ിരു
ത്ി.	 കലോക്	 ഡഡൗണിൽ	 നപട്ടു	
കപോയ	 ജി.എച്്.എം.സി	 യനട	
സ്രമോണ്	 "Days	 of	 Survival"	
എന്	 കപ്ോഗ്രോമിലൂനട	 ഉയർന്നു	
ക�ൾക്കുന്ത്	 എന്തോയിരുന്നു	
കപ്ോഗ്രോമു�കെോട്	 വിദ്ോർത്ി
�ളുനട	 പ്തി�രണം.	 സംഗീത
കത്ോനടോ്ം	 പ്ിയന്ട്വകരോട്	

സംവദികോനുമുള്ള	 കവദി�ൾ	
ആവു�യോണ്	 Days	 of	 survival	
ലലവ്	 പരിപോടി�ൾ.	 GHMC	
SFI	കഫസ്ബു�്	കപജിൽ	അതി
ഥി�ൾ	 പോട്ടും	 പറച്ിലമോയി	
എത്തുക്ോൾ	�മന്റ്		 കബോക്ിൽ	
വിദ്ോർഥി�ൾ	 സഡൗഹൃദത്ി
നന്റ	 ആരവം	 ഉണർത്തുന്നു.
അതിജീവനത്ിനന്റ	സംഗീതവു
മോയി	 നമയ്		 26	ന്	 GHMC	യനട	
സ്ന്തം	 ഗോയ�ൻ	 റിഷോനും	
(42-ോ൦ബോച്് )	 സകഹോദരൻ	
റിഷോദം	 എത്ിയക്ോൾ	 പരി
പോടിയനട	 സ്ീ�ോര്തകയറി.

ജിനികമോൾ	സി	കജോൺ
ക�ോഴികകോട്	28.05.2020

DAYS OF SURVIVAL
ടകലാപ്റലാണകലാൈടതെ വിരസമലായ ദിവസങ്ങടള ആനന്ദമലാക്ിയ എഫസ് ബി ലൈവസ് 

കനോമ്പു�ോലവും	 ന�ോകറോണയ
നട	 �രിനിഴലിൽ	 ആയതിനന	
തുടർന്്,	 നന്മ	 നിറഞ്ഞ	 ഒരു	
പ്വർത്ിയിലൂനട	 ഒരുമിക്കു
�യോണ്	 GHMC.	 കൂട്ോയ്മയ
നട	 ആകഘോഷമോയി	 എല്ോ	
വർഷവും	നടത്ി	വന്	ഇഫ്ോർ	
വിരുന്്	 കലോക്ഡഡൗൺ	 മൂലം	
ഈ	 ന�ോല്ം	 നടത്തുവോൻ	 സോ
ധിച്ില്	എങ്ിലം;	ഈ	പരിപോടി
യികലക്	 നചലവോ�മോയിരുന്	
തു�	 ക�ോകെജ്	യൂണിയനന്റ	 കന
തൃത്ത്ിൽ	സമോഹരിച്്	ക�ോഴി
കകോട്	 ജില്യിനല	 സോമൂഹി�	
അടുകെയികലക്	 നൽകു�
യോണ്	 വിദ്ോർഥി�ൾ.	 ബോങ്കു	

വഴിയം	 വിവിധ	 നമോലബൽ	
അപ്ികകഷൻ	 ഉപകയോഗിച്ചു
മോണ്	 പണം	സമോഹരിച്ത്.	
വിദ്ോർത്ി�കെോനടോ്ം	
പൂർവ്വവിദ്ോർഥി�ളും	 ഈ	
യത്നത്ിൽ	 പങ്ോെി�െോയ
കതോനട	 ഒരോഴ്ച്ക്കുള്ളിൽ	
പതിനോറോയിരം	 രൂപ	 സമോ
ഹരിക്കുവോൻ	 �ഴിഞ്ഞു.	
ഇതിൽ	 പതിനോയിരം	 രൂപ	
ക�ോഴികകോട്	 കമയർ	 കതോട്
ത്ിൽ	 രവീന്ദ്രനു	 ല�മോറി.	
നമയ്		 26-ോ൦	 തീയതിയികലക്	
മോറ്ിനവകന്ട്	 SSLC,	 ഹയർ	
നസകന്ററി	 പരീക്ഷ�ൾ	 പുന
രോരംഭിക്കുന്തിനന്റ	 ഭോഗമോയി,	
�ോരപറ്	 ലഹസ്കൂെിനല	 മു
ന്നൂകറോെം	 വിദ്ോർത്ി�ൾക്	

ആവശ്മോയ	 സോനിലറ്സർ,	
മിച്ം	 വന്	 തു�യിൽ	 നിന്നും	
മൂവോയിരം	 രൂപ	 വ�യിരുത്ി,	
ക�ോകെജ്	യൂണിയനന്റയം	എസ്	
എഫ്	ഐ	GHMC	യൂണിറ്ിനന്റയം	
കനതൃത്ത്ിൽ	വോങ്ി	 നൽ�ി.

നലാടിനു പ്വണ്ി GHMC യുടട കരുതൽ
ലക്ഷമിപ്ിയ

ക�ോഴികകോട്	28.05.2020

 
	 ന�ോകറോണ	 ചി�ി
ത്സോരംഗത്്	 നിന്നും	 	 കഹോമി
കയോ്തിനയ	 മോറ്ിനിർത്തുന്	
സോഹചര്ത്ിൽ,	 ക�ോകെജ്	
യൂണിയൻ	 ജനറൽ	 നസക്രട്റി	
മുഹമ്ദ്	ഷഹബോസ്	PCO	കഡോ
.സുനിൽ	 രോജിന്	 �ത്യച്ചു	 .	
ന�ോകറോണ	 പ്തികരോധ	 മരുന്നു
�ൾ	 വിതരണം	 നചയ്യുന്തിനും	
ചി�ിത്സോ	രംഗത്്	കഹോമികയോ	
ലവദ്ശോസ്ത്രനത്	 സ്ീ�രകി
ണനമന്്		നടപടി�ൾ	സ്ീ�രി
കണനമന്നും	 	 ചൂണ്ടികോണിച്ോ
യിരുന്നു	 �ത്്.	 ക�രെത്ിനല	
ആയിരകത്ോെം	 വരുന്	 U	 G,	
PG	 വിദ്ോർത്ി�ളുനട	 ആശങ്	
മുൻനിർത്ിയോണ്	 യൂണിയൻ	
�ത്യച്ത്.തുടർന്്	 മുഹമ്
ദ്		 ഷഹബോസിനന്റ	 �ത്ിനന	
ഉദ്ധരിച്്	 PCO,	 ആയഷ്	 നസ
ക്രട്റിക്	 	 അയച്	 �ത്ിലൂനട	
കഹോമികയോ	 പ്തികരോധ	 മരുന്നു
�ൾ	വിതരണം	നചയ്യുന്തിനുള്ള	
അനുമതി	 ലഭിക്കു�യണ്ടോയി.

ടകലാപ്റലാണ പ്രതിപ്രലാ
ധം : PCOക്സ് കതെയച്ചു

ലക്ഷമിപ്ിയ
GHMCK,	28.05.2020

	 2020	മോർച്ിൽ	ഒന്ോം	
വർഷ	 BHMS	 സപ്ിനമന്ററി	
പരീക്ഷ	 എഴുതി	 പ്ോക്ികൽ	
പരീക്ഷയ്കോയി	 �ോത്ിരിക്കുന്	
വിദ്ോർത്ി�ളുനട	 പ്കമോഷൻ	
സംബന്ിച്്	 PCO,	 PC,	 PVC,	
Dean	 എന്ിവർക്	 ക�ോകെജ്	
യൂണിയൻ	 UUC	 ,ജയന്ത്	 �ത്
യച്ചു.	 ഈ	 വിദ്ോർത്ി�ളുനട	

അപർണ	കമോഹൻ
GHMCK,	28.05.2020

ഒനലാംവർഷ വിദ്യലാർത്ികളുടട പ്രപ്മലാഷൻ 
സംബന്ിച്സ് കതെയച്ചു.

	 ക�ോവിഡ്	 �ോലത്്	
ആകഘോഷങ്െില്ോനത	 പടി
യിറങ്ിയ	 അനദ്ധ്ോപ�	 ജീവ
നകോർ	 നമ്മുനട	 ക�ോകെജിലമു
ണ്ടോയിരുന്നു.	 കഹോസ്ിറ്ൽ	 നല	
നസക്രട്റിയോയിരുന്	 ശ്രീമതി.	
ബീന		എം	ഏപ്ിൽ	മോസത്ിൽ	
സുദീർഖമോയ	ഔകദ്ോദി�	ജീവ-
തത്ിൽ	 നിന്നു	 റിട്യർ	 നചയ്തു.
	 നമയ്	 മോസത്ിൽ	
ക�ോകെജ്	ഓഫീസിനല	ജൂനിയർ		
സൂപ്ണ്ടോയിരുന്	ശ്രീ.	സുകരഷ്	
കുമോർ	എസ്	പ്കമോഷകനോടുകൂടി	
ട്രോൻസ്ഫറോയി	 തിരുവനന്തപുരം		
ക � ോ ക െ ജ് ഓ ഫ ീ സ ി ന ല	
സ ീ ന ി യ ർ . സൂ പ്ണ്ട ോ യ ം ,	
ശ്രീമതി.	 വത്സലകുമോരി	
ന�	 സി	 	 നമ്മുനട	 ക�ോകെജ്	
ഓഫീസിനല	 ഡോർക്	 റം	
അസിസ്റന്റോയം	 സുദീർഖമോയ	
ഔകദ്ോദി�	 ജീവതത്ിൽ	
നിന്നു	 30.05.2020നു	 റിട്യർ	
നചയ്തു.	 അനദ്ധ്ോപ�	
അദ്ധ്ോപ�	 ജീവനകോർ	
ആശംസ�ൾ	 	 അറിയിച്ചു.

സ്	കല
GHMCK,	30.05.2020

റിട്ടയർടമന്റുകളുടട 
ഏപ്രിലം ടമയും

	 വ ി ദ ്ോ ർത്ി�ളുന ട	
അറിവിനന	 അെക്കുവോനോയി	
നിരവധി	 �്ിസ്	 മത്സരങ്ളും	
കലോക്ഡഡൗൺ	 �ോലയെവിൽ	
നടത്ന്ട്ടു.	 ക�ോവിഡ്-19	
�ോലി�	 പ്സക്തി	 മുന്ിൽ	
�ണ്ന�ോണ്ം	 വിദ്ോർത്ി
�െിൽ	 ഈ	 കരോഗനത്	 പറ്ി	
അവകബോധം	 സൃഷ്ിക്കുന്തിനു
മോയി	നപയിൻ	ആൻഡ്	പല്ികയ
റ്ീവ്	 ക്ബ്ിനന്റ	 കനതൃത്ത്ിൽ	
ക�ോവിഡ്-19	 �്ിസ്	 നടത്ി.	
നമറ്ീരിയ	 നമഡിക	 ക്ബ്ിനന്റ	

ഷംന	
GHMCK,	28.05.2020

തൈപ്ച്ലാറിടന ഉണർത്തുവലാൻ ക്ിസസ് 
മത്സരങ്ങൾ.

കനതൃത്ത്ിൽ	 നടത്ിയ	
അകമസ്	 പസ്ിൽ	 ക�ോംനപ
റ്ീഷനിൽ	 41-ോ൦	 ബോച്ിനല	
ആയിഷ	 മുസ്തഫ	 കജതോവോയി.
ക്രികറ്്		തോരം	സച്ിൻ	നടണ്ൽ
കറുനട	 ജന്മദിനകത്ോടനുബ
ന്ിച്്	 കസ്ോർട്സ്	 ക്ബ്	 നട
ത്ിയ	സച്ിൻ	�്ിസിൽ	ജയന്ത്	
(40-ോ൦	 ബോച്് )	 വിജയിയോയി.
നറഡ്	 റിബ്ൺ	ക്ബ്ിനന്റ	 കനതൃ
ത്ത്ിൽ	 കഹോമികയോ്തി	 ദി
നകത്ോടനുബന്ിച്ചു	 നടത്ിയ	
�്ിസിൽ	 ഹിന	 ഫോത്ിമ	
(42-ോ൦	 ബോച്് )	 ഫോത്ിമ	 റോ
നിയ(40-ോ൦	 ബോച്് )	 എന്ി
വർ	 കജതോകൾ	 ആയി.

		 �്ോറലന്റൻ	 ചോല
ഞ്ചു�ൾക്	 വിദ്ോർഥി�െിൽ	
നിന്്	 വലിയ	 പിന്തുണയോണ്	
ലഭിച്ത്.	 കനച്ർ	 ക്ബ്ിനന്റ	 ട്രീ	
ചോല്ഞ്്	 ഏനറ്ടുത്്	 മരലത്	
നട്	 യൂണിയൻ	 നചയർമോൻ	
ഹരിക്	 പിന്ോനല	 ഭൂരിഭോഗം	
വിദ്ോർത്ി�ളും	 മരലത്	

ഷോലന
GHMCK,	28.05.2020

ടെറിയ ടവല്ലുവിളികൾ വൈിയ ആനന്ദം
നട്ടു	 മോതൃ�യോയി.	 പിന്ീട്	
വന്	 പക്ഷി�ൾക്	 ദോഹജലം	
ഒരുക്കുവോനുള്ള	 കബർഡ്	
ചോലഞ്്,	 ലലഫ്	 ലലൻ	 ക്
ബ്ിനന്റ	 കുകിംഗ്		 ചോലഞ്്,	
ഫിലിം	 ക്ബ്ിനന്റ	 ഡോൻസ്	
ചലഞ്്,	 യൂണിയനന്റ	 കഫവകററ്്	
കസ്ോട്	 	 ഇൻ	 GHMC,	 ലസ്മലി
൦ഗ്	 കഫസ്	 ചോലഞ്്	 എന്ിവ
ക്കും	 വിദ്ോർഥി�ൾകിടയിൽ	
വൻ	 സ്ീ�ോര്ത	 	 ലഭിച്ചു.

ക�ോകെജ്	യൂണിയനും	എസ്	എഫ്	ഐ	യൂണിറ്റും	
സംയക്തമോയി	സമോഹരിച്	തു�	ക�ോകെജ്	പ്തി

നിധി�ൾ	കമയർക്	ല�മോറുന്നു

ക�ോകെജ്	വിദ്ോർത്ി	റിഷോനും	സകഹോദരൻ	റിഷോദം	അവതരി്ി
ച്		പരിപോടിക്കു	നദേി	അറിയിച്ചുന�ോണ്ള്ള	ക�ോകെജ്	യൂണിയനന്റ	

കപോസ്റർ

ആദരലാഞ്ജൈികൾ

ൈലാൈി പ്േലാപകുമലാർ

പ്ോക്ികൽ	 പരീക്ഷയ്ക്	 മുൻ
പോയോണ്	 കലോക്	 ഡഡൗൺ	
പ്ഖ ്ോ പ ി ച് ത് . പ്ക മ ോ ഷ ൻ	
ലഭികോത്തിനോൽ	 ഇവർക്	
ഇക്ോൾ	 നടക്കുന്	 രണ്ടോം	
വർഷ	 ഓൺലലൻ	 ക്ോസു�
െിൽ	 പനങ്ടുകോൻ	 സോധികി
ല്.	 കലോക്	 ഡഡൗണിനു	 കശഷം	
പ്ോക്ികൽ	പരീക്ഷയ്കം	 റിസൾ
ട്ിനും	കശഷം	 ,	നചറിയ	സമയം	
ന�ോണ്ട്	 സിലബസ്്	 പൂർത്ീ�
രിക്കുവോൻ	�ഴിയകമോനയന്്	വി
ദ്ോർത്ി�ൾ	 ആശങ്ന്ടുന്നു.

	 മസ്തിഷ്ക	 മരണ
നത്	 തുടർന്്	 അവയവ	 ദോ
നത്ിലൂനട	 5	 കപർ�്	 ജീവ
കന�ിയ	 39ആം	 ബോച്ിനല	
കദവി�	 കഗോപകുമോറിനന്റ	
അമ്	 ലോലി	 ടീച്റിനന്റ	 ഓർ
മ�െിൽ	ഞങ്ളുനട	പ്ണോമം

ക�ോകെജ്	 യൂണിയൻ	

ജില്ലയിൽ 7ലാം സ്ലാനം
Percussion eastern- ശരതസ് AR (39-
ലാ൦ബലാച്സ് ) 2nd
ക്ിസസ് മത്സരം - മനു പ്ജലാസഫസ്(41-ലാ൦ബലാച്സ് 
) 2nd
റിഷോൻ	(42-ോ൦ബോച്് )-	
ശോസ്ത്രീയസംഗീതം	(male)	1st	,	
�ീകബോർഡ്	2nd,	ഗസൽ	3rd

L A S O P R A 
VIVENZA യിൽ
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	 അടച്ിടൽ	 ഫലപ്ദ
മോയി	 വിനികയോഗിക്കു�യോണ്	
വിദ്ോർത്ി�ൾ.	 മി�ച്	 കലോ
ക്ഡഡൗൺ	 സൃഷ്ി�ൾ	 �നണ്ട
ത്തുന്തിനോയി	 ക�ോകെജ്	
യൂണിയൻ	നടത്ിയ	നപ്ോഡക്ി
വ്	 �്ോറലന്റൻ	 എന്	 പരിപോ
ടിക്	 ലഭിച്ത്	 മി�ച്	 പ്തി�
രണം.	ഡീം	 �്ോച്ർ	 നിർമ്ിച്	
ഫോത്ിമ	 MM	 (39-ോ൦ബോച്് )	
ഒന്ോം	 സ്ോനം	 കനടി.	 ക്രിസ്റ	
കജോനസഫിനന്റ	 (41-ോ൦	 ബോച്് )		
വോക്്	 ഫ്ലവർ	 രണ്ടോം	 സ്ോനം	
കനടി.	 നജറികമോളുനട	 (41-ോ൦	
ബോച്് )	 വോക്്	 ഫ്ലവറും	 അനന്
റ്ിനന്റ	 (41-ോ൦	ബോച്് )	 കബോട്ിൽ	
ആർട്ടും	 മൂന്ോം	സ്ോനം	പങ്ിട്ടു.

കചതന	ന�	എസ്
GHMCK,	28.05.2020

പ് ൈ ലാ ക്സ് ് ഡൗ ൺ 
ടപ്രലാ്ക്ിവസ് ആണസ്.

	 �്ോറലന്റൻ	 ആക്റി
വിറ്ി	 സീരീസിനന്റ	 ഭോഗമോയി	
ക�ോകെജ്	 യൂണിയൻ	 നടത്ിയ	
കഷോർട്ഫിലിം	 സ്കിപ്റ്്	 ലറ
റ്ി൦ഗ്	 ക�ോ്റ്ിഷനിൽ	 40-
ോ൦	 ബോച്ിനല	 അഞ്ജലി	 കദവി	
വിജയിച്ചു.	 സമ്ോനോർഹമോയ	
തിരകഥ	 കഷോർട്ഫിലിം	ആകു
നമന്്	 ജനറൽ	 നസക്രട്റി	 മുഹ
മ്ദ്		 ഷഹബോസ്	 അറിയിച്ചു.

അപർണ	കമോഹൻ
GHMCK,	28.05.2020

അഞ്ജൈി പ്ദവി ഇനി 
തിരക്ഥലാകൃതെസ്.

	 മ ോ ഹ ോ മ ോ ര ി യ ന ട	
�ോലത്്	 അധ്യനം	 മുടങ്ോ
തിരികോൻ	 എംകസേോയിനമന്റ്	
എ�്്സകചഞ്്	മുകഖന	നിയമിത
രോയിരുന്	അധ്ോപ�നര	ദിവസ
കവതന	 അടിസ്ോനത്ിൽ	 നി
യമിച്ചു.	 2019	 നമയ്	 മോസത്ിൽ	
എംകസേോയിനമന്റ്	എ�്്സകചഞ്്	
മുകഖന	 നിയമിതരോയിരുന്	
7	 അധ്ോപ�നരയോണ്	 	 ദിവ
സകവതന	 അടിസ്ോനത്ിൽ		
തുടരോൻ	 ക�ോവിഡ്	 �ോലത്്	
പി.സി.ഒ	 അനുവദിച്ത്.

സ്	കല
GHMCK,	20.05.2020

ത ലാ തസ് ക ലാ ൈ ി ക 
അ ദ് ്യലാ പ ക രു ട ട 

കലാൈവധി നീട്ടി

	 ഭഡൗമദിനകത്ോട്	അനു
ബന്ിച്്	 ഏപ്ിൽ	 22	 നു	 ക�ോ
ഴികകോട്	 ഗവ	 കഹോമികയോ്തി
�്	 നമഡികൽ	 ക�ോകെജിനല	
കനച്ർ	 ക്ബ്	 നടത്ിയ	 �ോർ
ട്ടൂൺ	 മത്സരം	 സംഘടി്ിച്ചു.		
ഈ	 മത്സരത്ിൽ	 വിജയി�നെ		
യൂണിയൻ	 നചയർമോൻ	 ഹരികൃ
ഷ്ണൻ	പ്ഖ്ോപിച്ചു.	അഭിജിത്	T.	R	
(39-ോ൦	ബോച്് )	ഒന്ോം	സ്ോനം	
�രസ്മോകി.	 നജറികമോൾ	 (41-
ോ൦	 ബോച്് )	 രണ്ടോം	 സ്ോനവും,	
ഷമീന	 (40-ോ൦	 ബോച്് )	
മൃദൽ	 (41-ോ൦	 ബോച്് )	 എന്ി
വർ	 മൂന്ോം	 സ്ോനം	 പങ്ിട്ടു.

മുബഷിറ
GHMCK,	28.05.2020

ഭഡൗമദിന കലാർട്ടൂൺ 
മത്സരം, വിജയികടള 

പ്രഖ്യലാപിച്ചു.

	 അമ്യ്	ക്കു	 കവണ്ടി	
ഒരു	 �്ോറലന്റൻ	 ദിനം	 എന്	
ആശയകത്ോനട	 NSS	 GHMC	
യൂണിറ്്	 അവതരി്ിച്	 "a	
day	 for	 mom"	 എന്	 പരിപോ
ടിയനട	 ഭോഗമോയി	 അമ്നയ	
പറ്ിയള്ള	 നിരവധി	 സർഗോ
ത്മ�മോയ	 രചന�ൾ	 ലഭിച്ചു.	
	 �വിത	 വിഭോഗത്ിൽ	
39-ോ൦	ബോച്ിനല	ദൃശ്	രണകദവ്	
വിജയിച്ചു.	 നപയിന്റിംഗ്	 വി
ഭോഗത്ിൽ	 അഭിജിത്	 (39-
ോ൦ബോച്് )	 നജറികമോൾ	 (41-
ോ൦	 ബോച്് )	 എന്ിവർ	 ഒന്ോം	
സ്ോനം	 പങ്ിട്ടു.	 ടി�്	കടോ�്	
വിഭോഗത്ിൽ	 ക്രിസ്റ	 കജോസഫ്	
(41-ോ൦	 ബോച്് )	 കജതോവോയി.

ലക്ഷമിപ്ിയ
GHMCK,	28.05.2020

അമ്മയ്കലായി ഒരു 
ദിനം.

	 യ വ ജ ന ങ് ൾ	
സിനിമയം	 ഓൺലലൻ	
സീരീസും	 �ണ്ട്	 കനരംകപോക്കു
ക്ോൾ	 വ്ത്സ്തമോയ	 ആശയ
ങ്ളുമോയി	 �െം	 നിറയ�യോണ്	
GHMC	 ഫിലിം	 ക്ബ്	.	 ചിത്രങ്
െിൽ	 നിന്നും	 സിനിമ	 തിരിച്റി
യ�	 എന്	 ആദ്	 മത്സരത്ിൽ	
ഹർഷ	ഹരിദോസ്	(39-ോ൦ബോച്് )	
വിജയിയോയി.	 പിന്ീട്	 നട
ത്ിയ	 ഡോൻസ്	 റികല	 ക�ോ
്റ്ിഷനിൽ	 40-ോ൦	 ബോച്ിനല	

ലചത്ര
GHMCK,	28.05.2020

നവീനമലായ മത്സരങ്ങളുമലായി 
ഫിൈിം ക്ബസ് .

	 മലയോെി�ൾ	നപോതുനവ	ശുചിത്കബോധ
മുള്ളവരോണ്.	അവനവനു	കവണ്ടിയല്ങ്ിൽ	അന്നന	
കബോധി്ികോൻ	 കവണ്ടിനയങ്ിലം	 വ്ക്തിശുചി
ത്൦	 പോലികോറുണ്ട്	 നോം.	 പരിസരശുചിത്ത്ി
നന്റ	 �ോര്ത്ിൽ	 ഒരു	 പടി	 പിന്ികലക്കുമോണ്.
																	മറ്റുള്ള	ഇന്ത്ൻ	സംസ്ോനങ്നെ	അകപ
ക്ഷിച്്	 നമച്ന്ട്	 ജീവിതനിലവോരവും,	 സോക്ഷര
തയം	 ല�മുതലോയള്ളതിനോലോവോം	 ക�രെജന
തയനട	നനല്ോരു	വിഭോഗം	വ്ക്തിശുചിത്ത്ിനന്റ	
പ്ോധോന്വും	അതുവഴി	ആകരോഗ്ത്ിനുണ്ടോകുന്	
ഗുണഫലവും	 മനസ്ിലോകി,	 അതിനനുസൃതമോയി	
ജീവിക്കുന്നു.	 വിദ്ോഭ്ോസവും	 ജീവിതനിലവോരവും	
മോത്രമല്;	കൂടിയ	ആകെോഹരി	ജലലഭ്തയം	മലയോ
െിയനട	വ്ക്തിശുചിത്നത്	സ്ോധീനിക്കുന്നു.കുെി
ക്കുന്തിലം	നനയ്കന്തിലം	പല്ലുകതക്കുന്തുനമല്ോം	
ജകലോപകഭോഗത്ിലള്ള	 ധോരോെിത്൦	 ദൃശ്മോണ്.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ഇങ്നന	ആവശ്൦	 വൃത്ികയോനടയം	
നവടിക്ോനടയം	 �ഴിഞ്ഞിരുന്	 മലയോെിയനട	
ശുചിത്കബോധത്ിൽ	 വൻ	 അഴിച്ചുപണികയോനട
യോയിരുന്നു	ന�ോകറോണയനട	വരവ്.	 ക�രെത്ിൽ	
ക�ോവിഡ്-19	രണ്ടോം	വരവ്	നടത്ിയക്ോൾ	ഗവ
നമെന്റ്	 "കരേക്		 ദി	 നചയിൻ"	 എന്	 ആഹ്ോനം	
മുകന്ോട്ടുവച്ചു.		ന�ോകറോണ	പ�രുന്തിനന്റ	ചങ്ല	
നപോട്ിക്കു�;	അതിനോയി	നൽ�ിയ	ആയധങ്കെോ-	
കസോപ്പു൦,	 നവള്ളവു൦,	 ഹോൻഡ്സോനിലറ്സറു൦.
														ഭക്ഷണത്ിനു	മുൻപും	പിൻപും	ല�
�ഴു�ോറുണ്ടോയിരുന്	 മലയോെിക്,	 പനക്ഷ	 ഇട
യ്കിടയ്കള്ള	 ല��ഴു�ൽ	 പുതുമയോയിരുന്നു,	 അതും	
ഇരുപത്	 നസകൻകന്റോെം	 നീളുന്	 ശോസ്ത്രീയമോയ	
ല��ഴു�ൽ.	 പത്രങ്െിലൂനടയം	 ദൃശ്മോധ്മങ്
െിലൂനടയം	 ഈ	 സകദേശം	 വ്ക്തമോയി	 ജനങ്െി
കലക്	 എത്ിക്കുവോൻ	 ആകരോഗ്	 വിഭോഗത്ി
ന്	 �ഴിഞ്ഞതിനോലോണ്	 കരേക്	 ദി	 നചയിൻ	
ജന�ീയമോയത്.	 മോസ്കുകെോനടോ്ം	 ഹോൻഡ്	
സോനിലറ്സർ,	 ഹോൻഡ്	 വോഷ്	 എന്ിവയ്ക്	 വി
പണിയിലണ്ടോയ	 ക്ഷോമം	 ഇതിനു	 നതെിവോണ്.	
ഇന്്	 ക�രെത്ിനല	 ആബോലവൃദ്ധം	 ജനങ്ൾ
ക്കും	 ല�നവള്ളയം	 ല�പുറവും	 വിരല�ൾകി
ടയിലനമല്ോം	 ഉരച്ചു	 �ഴുകുന്	 രീതി	 അറിയോം.
								ന�ോകറോണ	വ്ോപനം	മുഖ്മോയം	കഡോന്ലെ
റ്്		 വഴിയോയതിനോൽ,	 ലവറസു�ൾ	 മണിക്കൂറു�
കെോെം	 അന്തരീക്ഷത്ിൽ	 തങ്ിനിൽക്കുവോനു
ള്ള	 സോധ്ത	 �ണകിനലടുത്്	 പുറത്തു	 കപോയി	
വന്ോൽ	 വസ്ത്രങ്ൾ	 �ഴു�ോനും,	 കസോ്്	 ഉപകയോ
ഗിച്ചു	 കുെിക്കുവോനും	 നിർകദേശമുണ്ട്.	 അടച്ചുപൂട്
ലിനന	 തുടർന്്	 നപോതുകവ	 തിരക്കു�നെോഴിഞ്ഞ്	
വീട്ിലിരിക്കുന്തിനോൽ	 കമൽ്റഞ്ഞ	 നിർകദശ
ങ്ൾ	 പോലിക്കുവോൻ	 മലയോെിക്	 ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ
യില്.	 എന്ോൽ	 ഉപകയോഗകശഷം	 മോസ്കു�ളുനട	

അപർണ	കമോഹൻ

ടകലാപ്റലാണ ഓർമ്മടപടുതെിയ 
ശുെിത്പലാഠങ്ങൾ
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സംസ്കരണം	 വലിയ	 ബുദ്ധിമുട്്	 തനന്യോയിരുന്നു.	
ഉപകയോഗശൂന്മോയനതന്തും	 വലിനച്റിയവോനു
ള്ള	 നമ്മുനട	 അടകോനോവോത്	 ത്ര	 മോസ്ക്കു�ളുനട		
സംസ്കരണത്ിലം	 വിനയോയി.	 മോസ്ക്കു�ളുനട	 നി
രുത്രവോദിത്പരമോയ	 ല��ോര്ം	 ഗുണകത്
കോകെനറ	 കദോഷം	 നചയ്യുനമന്	 മുന്റിയി്്	 ഗഡൗര
വകത്ോനട	 �ണ്ട്	അവ	 ശോസ്ത്രീയമോയ	 രീതിയിൽ	
സംസ്കരിക്കുവോൻ	 നോം	 ഏനറക്കുനറ	 ശീലിച്ചു.
	 	 	 	 	 	 	 	 ന�ോകറോണച്ങ്ല	ത�ർക്കുവോൻ	 മറ്റുള്ള	
കലോ�രോഷ്ട്രങ്ൾ	 പരോജയന്ട്ക്ോൾ	 ല��ൾ	
�ഴു�ിയം,	 സോമൂഹി�	അ�ലം	 പോലിച്ചു൦	 വലിയ	
രീതിയിൽ	 ന�ോകറോണനയ	 പ്തികരോധിക്കുവോൻ	
നമുക്	 �ഴിഞ്ഞു.	 അക്ോഴോണ്	 ഗവൺനമന്റ്	
അടുത്്	ആഹ്ോനവുമോയി	എത്തുന്ത്-	 "	തു്കല്	
കതോറ്റുകപോകും".	 ഇത്	 നപോതുസ്ലത്്	 തുപ്പുന്തി
നന	പറ്ി	മോത്രമല്	പരിസരശുചിത്നത്	ഒന്ോന�	
സൂചി്ിക്കുന്നു.	മലയോെി�ളുനട	പരിസരശുചിത്ം	
അല്ം	 പിന്ികലകോനണന്്	 കനരനത്	 പരോമർ
ശിച്ിരുന്ികല്ോ.	 ആകരോഗ്�രമോയ	 ഒരു	 ജീവിത
ത്ിന്	 സ്ന്തം	 ശരീരവും	 വീടും	 മോത്രം	 ശുചിയോ
യിരുന്ോൽ	മതി	എന്	നതറ്ിദ്ധോരണ	മൂലമോ�ോം,	
തകന്റതല്ോത്നതല്ോം	 മലിനമോക്കു�കയോ	 നശി
്ിക്കു�കയോ	 നചയ്യുന്ത്.	 സ്ന്തം	 പുരയിടം	അടി
ച്ചുവോരി	 അയൽപകകത്കിടുന്വർ,	 വീട്ിനല	
മോലിന്ങ്ൾ	�വറിൽ	ന�ട്ി	വഴിയരി�ിൽ	ഉകപ
ക്ഷിക്കുന്വർ,	 ഒരു	 മറ	 �ിട്ിയോൽ	 നപോതു	സ്ല
ങ്െിൽ	മലമൂത്രവിസർജനം	നടത്തുന്വർ	എല്ോം	
നമുക്കുചുറ്റും	ധോരോെമോയണ്ട്	ഉണ്ട്.	നപോതുസ്ലങ്
െിൽ	തുപ്പുന്വനര	പരിഗണിച്ോൽ	ഒരു	മലയോെിയം	
മോറി	നിൽകില്.	നപോതുസ്ലത്്	തുപ്പുന്ത്,	ന�ോ
കറോണനകതിനരയള്ള	 കപോരോട്ത്ിൽ	 നമ്നെ	
കതോൽ്ിക്കുനമന്	ആകരോഗ്	വകു്ിനന്റ	ഉപകദശം	
നോം	 മനസ്ിലോകിനയങ്ിലം	 എത്രകപർ	 പ്ോവർ
ത്ി�മോക്കുന്നുണ്ട്	എന്്	�ണ്	തനന്	അറിയണം.	
															ന�ോകറോണകോലനത്	ഈ	ശുചിത്	
പോഠങ്ൾ	 ക�വലം	 ന�ോകറോണനയ	 മോത്രമ
ല്,	 പരിസരമലിനീ�രണം	 മൂലവും	 അല്ോനത
യം	 ഉണ്ടോകുന്	 ഒട്ടുമിക	 സോംക്രമി�	 കരോഗ
ങ്നെയം	 നചറുക്കുവോനുള്ള	 മോർഗ്ഗമോനണന്്	
നോമിക്ോഴും	 മനസ്ിലോകിയിട്ില്.	 ക�ോവിഡ്	 -19	
മൂലം	ജീവിതത്ിനന്റ	സ്ോഭോവി�മോയ	ഒഴുക്	തട
സ്ന്ട്ടുനവങ്ിലം,	 വ്ക്തിയനട	 സഞ്ോര-സംകവ
ദന	 സ്ോതന്ത്ങ്ൾക്	 വിലക്	 വീനണങ്ിലം	
ആകരോഗ്�രവും	 പ്കൃതി	 സഡൗഹോർദേപരവുമോയ	
ഒരു	 ജീവിതരീതി	 നോം	 പരിശീലിച്ചു	 �ഴിഞ്ഞു.	
നോനെ	 ന�ോകറോണയനട	 �രങ്െിൽ	 നിന്്	സ്ത
ന്തരോയോലം	 ഈ	 രീതിയിൽ	 തനന്	 ജീവികോൻ	
നമുക്	�ഴിഞ്ഞോൽ,	തീർച്യോയം	അത്	ആയരോ
കരോഗ്ം	 വർദ്ധി്ിക്കും	 നമ്മുനടയം	 ഭൂമിയനടയം.

(മു�െിൽ)	നജറികമോൾ	(41-ോ൦	ബോച്് )	FIRST	PRIZE

അമ്മയ്കലായി ഒരു ദിനം.
(ഇടത്് )	അഭിജിത്	T.	R	(39-ോ൦	ബോച്് )	FIRST	PRIZE

	 നിഗൂഢത�ൾ	 ഒെി
്ിച്	 അനല്ങ്ിൽ	 രേില്ിയൻ
സ്	 വോരിവിതറി	 ഒരുപിടിയം	
തരോത്	കപോസ്ററും	മറ്റും	ഇറകി	
അഡോർ	 ക�ോ്ികനഷൻ	 പ്
തീക്ഷ�ളുമോയി	 വർഷങ്ൾ	
നീണ്ട	 �ോത്ിരി്ിനനോടുവിൽ	
ഇറങ്ിയ	 ചിത്രമോണ്	 അൻവർ	
റഷീദ്,	 ഫഹദ്	 ഫോസിൽ	
ടീമിനന്റ	 ട്രോൻസ്.	 സിനിമയനട	
പലതലങ്െിൽ	ട്രോൻസ്	 മി�ച്ചു	
നില്കുന്നു.	 �ന്ോകുമോരികോര
നോയ	വിജു	പ്സോദ്	എന്	 കമോ
ട്ികവഷണൽ	 സ്	പീകറുനട	 ജീ
വിതത്ിനല	അസോധോരണമോയ	
വഴിത്ിരിവും,	പിന്ീട്	അയോൾ	
ന�കട്ണ്ടിവരുന്	പുതിയ	 കവഷ
്�ർച്�ളുമോണ്	ട്രോൻസ്	പറയ
ന്ത്.	 ലദവത്ിനന്റ	 അവതോര
മോയി	 മനുഷ്ൻ	 വിശ്ോസനത്	
ചൂഷണം	 നചയ്യുന്തും,	 മതത്ി
നന്റ	കപരിലള്ള	ഭക്തി�ച്വടവും,	
പിന്ോമ്പുറ�െി�ളും,	 പണം	
വോരുന്	 ക�ോ്കററ്്	 ബിസിനന
സ്സുനമോനക	ട്രോൻസിൽ	ചർച്നച
യന്നു.	 സ്	ക്രീനിൽ	 �നയ്ടുത്	
നവച്്	 പ്ോർത്ിക്കു�,	 അസുഖം	
വന്ോൽ	 അശുപത്രിയിൽ	
കപോയോൽ	 ലദവം	 ക�ോപിക്കും	
എന്്	 തുടങ്ിയ	 അന്വിശ്ോ
സങ്നെ	 ഉയർത്തുന്	 കചോദ്

റിസ്	ല	(39-ോ൦	ബോച്് )	
രണ്ം	സ്ോനം

ചലച്ിത്ര	നിരൂപണ	മത്സരംട്രോൻസ്

ങ്ൾ	 പ്സക്തി	 അർഹിക്കുന്നു.	
ഒ്ം	 ഈ	 പ്കമയം	 തിരനഞ്ഞ
ടുകോൻ	 �ോണിച്	 ലധര്ത്ി
ന്	 അണിയറ	 പ്വർത്�ർ
ക്	 �യ്ടിയം	 അർഹിക്കുന്നു.
					പ്കമയം,	നപർകഫോർമൻസ്,	
നടക്ികൽ	 ലസഡ്,	 എന്ീ	
തലങ്െിൽ	 ട്രോൻസ്	 മി�ച്ചു
നിന്ക്ോൾ	 തിരകഥയിൽ	
ചില	 �ൺഫയൂഷൻസ്	 രണ്ടോം	
പകുതിയിൽ	 പ്�ടമോയിരുന്നു.	
ഒരു	ലസകകോെജികൽ	ഡോമ	
എന്	 ഗണത്ിൽ	 നപടുത്ോവു
ന്	ഈ	ചിത്രത്ിനന്റ	തിരകഥ	
തയ്ോറോകിയിരിക്കുന്ത്	 വിൻ
നസന്റ്	 വടകൻ.	 നടൻ	 എന്		
കലബലിനുമപ്പുറം	 മി�ച്	 നപർ
കഫോർമർ	എന്	തലത്ികലക്	
ഫഹദ്	 ഫോസിലിനന്റ	 അഭിന
യനത്	 നമുക്	 �ോണോം.	 ലക്	
ന�ോണ്ം	സ്	ക്രീൻ	നപ്നസൻസ്	
ന�ോണ്ം	ഫഹദ്	മുഴുനീനെ	മി�ച്ചു	
നില്കുന്നു.	കൂനട	 	പ്�ടനത്ിനന്റ	
�ോര്ത്ിൽ	ദിലീഷ്	കപോത്ൻ,	
വിനോയ�ൻ,	 ഗഡൗതം	 കമകനോൻ	
പ്ശംസ	 അർഹിക്കുന്നു.	
	 പതിവുകപോനല	അമൽ	
നീരദിനന്റ	 ഛോയോഗ്രഹണം	
മി�ച്	 അനുഭവമോയിരുന്നു.	
റസൂൽ	 പൂക്കുട്ിയനട	 ശബ്ദമിശ്ര
ണവും,	 ജോക്ൺ	 വിജയിനും	
സുഷിൻ	 ശ്ോമും	 കചര്നന്ോരു
കിയ	 പശ്ോത്ല	 സംഗീതവും	
കവറിനട്ോരു	 അനുഭവമോയിരുന്നു.

AUTISM SLOGAN 
MEHANTI

CRAFTS

	 ക�ോവിഡ്	 19	 വ്ോ
പനനത്	 തുടർന്്	 അനി
ശ്ിത	 �ോലകത്ക്	 ക�ോകെജ്	
അടകകണ്ടി	 വനന്ങ്ിലം	
കസോഷ്ൽ	 മീഡിയയിലൂനട	
വിദ്ോർഥി�ളും	 ക�ോകെജും	
തമ്ിലള്ള	 ബന്ം	 മുറിയോനത	
�ോക്കു�യോണ്	 ക�ോകെജ്	
യൂണിയൻ.	 ഓൺലലൻ	 മത്സ
രങ്ളും	 ചോല്ഞ്ചു�ളുമോയി	

ഗീതു
GHMCK,	28.05.2020

കൈലാൈയ ൈഹരി ടകടലാടത കലാക്കുവലാൻ 
ക്ലാറലറൈ ആക്ിവിറ്ി സീരീസസ്

GHMC	 നയ	 സജീവമോക്കു�
യോണ്	 �്ോറലന്റൻ	 ആക്ി
വിറ്ി	 സീരീസിനന്റ	 ലക്ഷ്ം.	
	 ക�ോകെജ്	 യൂണി
യകനോനടോ്ം	 NSS	 യൂണിറ്്,	
കനച്ർ	 ക്ബ്	,	 ഫിലിം	 ക്ബ്,	
കസ്ോർട്സ്	 ക്ബ്	,	 മറ്ീരിയ	
നമഡിക	 ക്ബ്,	 കപയിൻ	
ആൻഡ്	 പോല്ികയറ്ിവ്	 ക്ബ്		
തുടങ്ി	 ക�ോകെജിനല	 വിവിധ	
പോഠ്-പോകഠ്തര	ക്ബു�ൾ	കൂടി	
ല�ക�ോർത്ക്ോൾ	 വ്ത്
സ്തമോയ	 ആശയങ്ൾ	 പിറന്നു.

ജനപ്ിയ	ഒന്ോം	സ്ോനം	കനടി.	
	 വ ി ദ ്ോർഥ ി�െ ിനല	
ചലച്ിത്ര	 വിശ�ലന	 പോടവം	
മനസ്ിലോകോനോയി	 നടത്ിയ	
ചലച്ിത്ര	 നിരൂപണ	 മത്സര
ത്ിൽ	അനഘ	 (42-ോ൦	ബോച്് )	
റിസ്	ല	(39-ോ൦	ബോച്് )	അഞ്ജന	
(42-ോ൦	 ബോച്്	 )	 എന്ിവർ	
യഥോക്രമം	 ഒന്നും	 രണ്ം	 മൂന്നും	
സ്ോനങ്ൾ	 �രസ്മോകി.
വീട്ിൽ	 ഒതുങ്ി	 കപോയ	 GHMC	
യനട	 നർത്�ർകോയള്ള	
ഡോൻസ്	 ചലഞ്ിനു൦	 മി�ച്	
പ്തി�രണമോണ്	 ലഭിച്ത്.
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ഭഡൗമദിന കലാർട്ടൂൺ മത്സരം

നജറികമോൾ	(41-ോ൦	
ബോച്് )	SECOND	PRIZE

മൃദൽ	(41-ോ൦	ബോച്് )	
THIRD	PRIZE

ഷമീന	(40-ോ൦	ബോച്് )
THIRD	PRIZE

അഭിജിത്	T.	R	
(39-ോ൦	ബോച്് )	 
FIRST	PRIZE

	 ഏറ്വും	 നല്	 പ്ചോ
രമുള്ള	 വികനോകദോപോധിയോ
ണ്	 സിനിമ.	 പണ്ിതകനോ	
പോമരകനോ	 ആ�നട്	 ആരുനട	
ഭോവനയ്കം	വിഹരികോനും	വി�
സികോനും	 കവണ്ടനതല്ോം	 സി
നിമയിലണ്ട്.	 ബഹുജനങ്ൾ�്	
രോഷ്ട്രനിർമോണത്ിലം	 കദശീ
കയോത്ഗ്രഥനത്ിലം	�ോര്മോയ	
അവകബോധമുണ്ടോകോൻ	 ഈ	
�ലോരൂപത്ിന്	 �ഴിയന്നു.	
"	 ചില	 �ോര്ങ്ൾ	
അങ്നനയോണ്,	 	 നചറിയ	
ലക്ഷ്ങ്െിൽ	 തട്ി	 വീണോലം	
വലിയ	 ലക്ഷ്ങ്ൾ	 നനമ്	 �ോ
ത്ിരിക്കുന്നുണ്ടോവും,	 	 വീണ്ം	
ഓടുന്വർ�്	 മോത്രം".	 വിക്രമോ
ദിത്ൻ	 എന്	 സിനിമയിനല	
മുഖ്�ഥോപോത്രമോയ	 ആദി
ത്നന്റ	 വോക്കു�െോണിത്.	
ലക്ഷ്ങ്ൾ	 ആനരയം	 കതടി	

അഞ്ജന	(42-ോ൦	ബോച്്	)	
	മൂന്ോം	സ്ോനം

ചലച്ിത്ര	നിരൂപണ	മത്സരം

വിക്രമോദിത്ൻ

വരി�യില്	അത്	നമ്ൾ	അകന്
ഷിച്്		 �നണ്ടത്തു�	 തനന്	
കവണം.	 ആത്മോർഥമോയി	 പരി
ശ്രമിക്കു�യോകണൽ	 വിചോരിച്	
ലക്ഷ്സ്ോനകത്�്	 എത്ി
കച്രോൻ	 നമുക്	 തീർച്യോയം	

സോധിക്കും	എന്്	 ദൃശ്ോവിഷ്കോര
ത്ിലൂനട	 �ോണിച്ചുതരി�യോണ്	
ശ്രീ	ലോൽ	കജോസ്	സംവിധോനം	
നിർവഹിച്	 ഈ	 സിനിമ.	
	 മ ല യ ോ െ ത് ി ന ല	
�ത്ിജ്ലിച്്	 നിൽക്കുന്	 പ്

തിഭ�െോയ	 ദൽഖർ	
സൽമോൻ,	 ഉണ്ണി	 മുകു
ദേൻ,	 	 നമിത	പ്കമോദ്,		
നലന,	 	 അനൂപ്	
കമകനോൻ	 	 തുടങ്ിയ
വർ	 മുഖ്	 �ഥോപോത്ര
ങ്െോയി	എത്തുന്	ഈ	
സിനിമ	ഏറ്വും	നല്	പ്
കചോദനം	നൽകുന്	ചല
ച്ിത്രമോനണന്തിൽ	
തർകമില്.	�ഠിനോധ്ോ
നവും	 ലക്ഷ്കബോധവു
മുനണ്ടങ്ിൽ	 ഏനതോരു	
പ ര ോ ജ യ ന ത് യ ം	
വിജയമോകി	 മോറ്ോൻ	
നമുക്	 സോധിക്കും	
എന്നു	 �ോണിച്ചു	
തരുന്നു	 ഈ	 സിനിമ.	

	 പല	 തരത്ിലള്ള	
കജോലി�ൾ	 നചയ്	തോണ്	 മുഖ്
�ഥോപോത്രം	സിവിൽ	സർവീസ്	
പരിശീലനത്ിനു	 കപോകുന്ത്.	
അവന്	 ലക്ഷ്സ്ോനം	 മോത്രമോ
യിരുന്നു	 മുന്ിൽ.	 അവസോനം	

തനന്	ഉപദ്രവിച്വരുനട	മുന്ിൽ	
തലയയർത്ി	 അഭിമോനകത്ോ
നട	നിൽകോൻ	സോധിച്ത്	ഈ	
ആത്മവിശ്ോസവും,	പരിശ്രമവും	
ഒന്നുന�ോണ്ട്	 മോത്രമോണ്.	 മധുര	
പ്തി�ോരമോയി,	 തനന്റ	അമ്യ്ക്	
അഭിമോനമോയി,		അച്ഛനന്റ	ആഗ്ര
ഹപ്�ോരം	 കൂട്ടു�ോരന്	 എസ്.	
ഐ	നസനലക്ഷൻ	�ിട്ിയ	അന്നു	
തനന്	 തോൻ	 ഐ.	 പി.	 എസ്	
ഓഫീസറോയി	 'കഷണോയി'യനട	
മു്ിൽ	നചന്്	നിൽക്കു�യോണ്	
ആദിത്ൻ	 എന്	 യവോവ്.	ഈ	
�ോലഘട്ത്ിനല	 എല്ോ	 ആൺ	
കുട്ി�ൾക്കും	 പ്കചോദനമോണ്	
ആദിത്ൻ.	ഒരു	�ള്ളനന്റ	മ�നോ
യിട്ടു	കപോലം	ആദിത്ന്	ഉന്ത
പദവിയിൽ	എത്ോൻ	സോധിച്ചു.	
തനന്റ	 പരിമിത	 സോഹചര്ങ്
നെ	 അനുകൂല്സോഹചര്മോ
കോൻ	ആദിത്ൻ	എനന്	�ഥോ
പോത്രത്ിന്	 സോധിച്ചു.	 	 ഈ	
സിനിമയനട	 ലക്മോക്്		 ആണ്	
അതിനന	സംവിധോയ�ൻ	വിചോ
രിച്തിലം	വിജയത്ിൽ	എത്ി
ച്ത്	 എന്നു	 തനന്	 പറയോം.	
	 തിരിനച്ോന്നും	 പ്
തീക്ഷികോനത	 മനറ്ോരോളുനട	
നന്മയം	പുകരോഗതിയം	ആഗ്രഹി
ക്കുന്	 'കലോക�ഷ്	കുമോർ'	എന്	

നിവിൻ	 കപോെി	 അവതരി്ിച്	
�ഥോപോത്രം	 ആത്മോർത്സു
ഹൃത്്	 എങ്നന	 ആയിരിക
ണം	 എന്നു	 നമുക്	 �ോണിച്ചുത
രുന്നു.		ജീവിതത്ിൽ	എക്ോഴും	
തകന്ോട്	 മത്സരഭോവകത്ോനട	
നപരുമോറിയ	 സുഹൃത്ോയി	
'വിക്രം'	 ഇല്ോനത	 തോൻ	 എങ്
നനയോണ്	 പരീക്ഷ	 എഴുതു�	
എന്്	 �രുതുന്	വലിയ	 മനസ്ി
ന്	 ഉടമയോയ	 ആദിത്നന്റ	 ഈ	
ഭോവം	 ഒരു	 ഉത്മ	 സുഹൃത്്	
എങ്നനയോയ ി ര ികണനമ
ന്തിന്	 ഉദോഹരണമോണ്.	
'കഗോെില്ോത്	 കപോസ്റിൽ	 കഗോ
െടിച്ചു	 ജയിച്ോൽ	 �യ്ടികോൻ	
ആരും	 തനന്	 ഉണ്ടോവില്"	
എന്്	 ദീപി�	 പറയക്ോൾ	
അതിനന്റ	 ആന്തരി�മോയ	 അർ
ത്തല�ൾ	 മനസ്ിലോകോം.	
	 ഇന്ത്ൻ	 ഭോഷയോയ	
'ന�ോങ്ിണി'	 ഭോഷയനട	 വരവ്	
ഈ	 സിനിമയ്ക്	 മോറ്റുകൂട്ി	 എന്നു	
പറയോം.	 ചിത്രത്ിനന്റ	 ഓകരോ	
ഗോനവും	 അതിമകനോഹരമോണ്.	
'ബൻഹർ	 	 ദിൽ�ി	 ബുകോർ
കത്ോ'	 എന്്	 തുടങ്ങുന്	 ഗോനം	
ചിത്രത്ിനന്റ	 സഡൗദേര്ത്ിനന്റ	
മോറ്്	കൂട്ടുന്നു.	നോകടോടി�ൾ	അവ
തരി്ിക്കുന്	 ആ	 ഗോനരംഗം	

ഭോരതത്ിനന്റ	 മനറ്ോരു	 സംസ്കോ
രനത്	 �ോണിച്ചുതരുന്നു.	 	 "ജോ
തി"യനട	 കപര്	 പറഞ്ഞ	ആദ്ം	
അനൂപ്	 കമകനോൻ	 നലനനയ	
വിവോഹം	�ഴികോൻ	വിസമ്തി
ക്കുന്നു.	പിന്ീട്	അമ്യനട	സമ്
തപ്�ോരം	 �ല്ോണ	 ആകലോച
നയ്്	 വന്ക്ോകഴക്കും	 സമയം	
ഏകറ	�ടന്നുകപോയിരുന്നു.		പ്വർ
ത്ികകണ്ടത്	പ്വർത്ികകണ്ട	
സമയത്്	 തനന്	 പ്വർത്ി
കണനമന്്	 ആ	 രംഗം	 നമുക്	
പറഞ്ഞ	 തരുന്നു.	 	 പ്ണയം,		
സഡൗഹൃദം,		മോതൃ-	പിതൃ	കനേഹം,		
തുടങ്ിയ	എല്ോ	ഭോവങ്ളും	ഈ	
സിനിമയിൽ	 അതിമകനോഹര
മോയി	 അവതരി്ിച്ചുരിക്കുന്നു.	
	 " ജ ീ വ ി ത ത് ി ൽ	
എനന്തോനക	 തനന്	 നഷ്ന്
ട്ോലം	 പ്തീക്ഷ�ൾ	 ല�വി
ടരുനതന്്	 "	 �ോണിച്ചു	 തരുന്	
ഈ	ചിത്രം.	മലയോെ	സിനിമയ്ക്	
ഒരു	 മുതൽകൂട്ോനണന്തിൽ	
യോനതോരു	 സംശയവുമില്.

	 The	movie	Traffic	is	a	direction-
al	venture	by	Rajesh	Pillai	and	 is	bril-
liant	 and	 different	 effort	 by	 the	 direc-
tor.	Just	as	Kerala	audiences	had	been	
thinking	 that	 the	 Malayalam	 cinema	
can’t	 come	up	with	novel	adaptations,	
Rajesh	Pillai	has	come	up	with	a	movie	
that	proves	to	be	a	surprise.	The	movie	
became	a	milestone	in	the	director’s	ca-
reer	and	has	manages	to	win	the	heart	
of	 the	 audience	 through	 this	 movie
Director	–	Rajesh	Pillai
Producer	–	Listin	Sanjay
Written	by	–	Bobby	Sanjay
Starring-	Sreenivasan,	Kunchako	Boban,	Asif	Ali,	
Rahman,	 Anoop	 Menon,Vineeth	 Sreenivasan,	
Sandhya,	Remya	Nambisan,	Lena,	Namitha	Pra-
mod
Narrated	by	–	Sreenivasan
Music	by	–	Mejo	Joseph
Cinematography	–	Shyju	Khalid
Editing	–	Mahesh	Narayanan
Plot
The	 story	 has	 lives	 of	 several	 people	
getting	intervened	and	for	a	noble	pur-
pose.	The	plot	happens	on	an	ominous	
day,	 September	 16th.	 There	 is	 a	 con-
gested	road	in	kochi,	where	the	movie	
takes	a	plunge	into	the	lives	of	individ-
uals.	Two	friends,	Vineeth	Sreenivasan	
and	Asif	Ali,	are	on	their	way	to	an	in-
terview	 a	mega	 star	 Rahman.	As	 fate	
would	have	it,	a	rashly	driven	car	hits	

the	 two	 and	 claims	 their	 lives.	 Just	 a	
few	 across,	 in	 the	 same	 traffic	 signal,	
there	 is	 a	 doctor	 (done	 by	 Kunchako	
Boban)	 and	 Sudevan,	 a	 cop	 who	 has	
assumed	duty	after	being	suspended	on	
charges	 of	 corruption.	 Now	 a	 connec-
tion	 develops	 between	 the	 individuals	
whose	lives	had	not	been	connected	in	
any	ways	 till	 then.	 Rahman	 scummbs	
to	 injuries	 in	 the	 hospital.	 Now,	 the	
heart	 becomes	 the	 precious	 asset	 for	
doctors	 who	 need	 it	 for	 heart	 trans-
plantation.	The	heart	is	meant	for	trans-
plantation	for	the	actor’s	daughter.	The	
strange		coincidence	is	that	the	Vineeth	
had	 been	 on	 his	way	 to	meet	 the	 ac-
tor,	before	he	met	with	the	accident	and	
scummbed	 to	 fatal	 injuries.	The	doctor	
knows	 that	 it	 is	 a	 tough	 	 task	 to	 take	
the	 heart	 by	 road	 for	 transplantation.	
But	 they	 feel	 it	 is	 worth	 a	 try.	 There	
are	 some	 interesting	 twists	 that	 hap-
pens	in	the	cause	of	the	plot.	Thus	the	
movie	 proves	 to	 be	 seat	 edge	 thriller.
Star	Performances
	 The	 performance	 by	 the	 actor	
is	 commendable.	The	movie	has	some	
female	 leads	 such	 as	 Lena,	 Remya	

Nambishan,	 Roma,	 Sandhya	 and	 Ree-
na	Bhaseer.	Kunchako	Boban	has	deliv-
ered	his	best,	and	 the	performance	by	
Asif	Ali	leaves	an	indelible	impression	
in	the	heart	of	audience.		Rahman	is	the	
superstar	in	the	movie,	and	there	is	no	
heroism	 in	 Cine.	 He	 simply	 projects	 a	
helpless	 individual	 on	 screen.	 Among	
the	actresses,	Sandhya	and	hena	have	
given	 outstanding	 performances.
Analysis	
		 The	movie	has	 come	out	with	
every	 aspect	 of	 emerging	 impeccably.	
As	the	plot	meanders	ahead,	one	could	
observe	 the	 maturity	 in	 the	 director’s	
approach.	His	earlier	movie	Hridayathil	
Sookshikaan	turned	out	be	a	failure.	But	
through	this	movie,	Traffic	he	compen-
sated	for	 the	earlier	shortcomings.	The	
script	has	been	developed	by	Bobby	and	
Sanjay,	who	are	known	 for	 their	 class	
koutputs	 in	 flicks	 like	 Ente	 Veedu	 Ap-
poonteyum	 and	 NoteBook.	 They	 have	
dealt	a	difficult	plot	in	a	wonderful	man-
ners.	There	are	concurrent	events,	which	
have	been	interwoven	in	a	considerable	
manner	and	the	story	does	not	defy	the	
logic	 at	 any	 point	 of	 time.	 The	movie	
has	 a	 runtime	 of	 2hours.	 The	 movie	
has	been	edited	by	Mahesh	Narayanan	
for	which	he	deserves	a	salute		for	his	
wonderful	 editing.	 Background	 music	
adds	 to	 impact	 made	 by	 the	 movie.
Verdict
	 It	 is	 a	 scare	 picture	 that	
leaves	 the	 audience	 feeling	 that	
many	 such	 efforts	 should	 be	 made.

അനഘ	(42-ോ൦	ബോച്് )	
ഒന്ോം	സ്ോനം
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Important days to 
Remember

*  Last date for on-
line registration of 
AIAPGET 2020 is 
June 5, 2020
* Pending KUHS 
exams proposed to 
be conduct on July 
first week. (Not con-
firmed)

  Stay Alive Stay Safe


