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Inaugural function 
video links
youtube
facebook

New Hospital 
Building Teaser 

video links
click here

 
 The new 
face of Kozhikode 
Govt. Homoeopathic 
Medical College, 
the super speciality 
hospital building, has 
been inaugurated and 
presented to our nation. 
The proud moment of 
Homoeopathic college 
is confined to a humble 
ceremony due to the 
current pandemic 
situation. 
 Hon. minister 

of Health and Social 
Welfare, Smt. K.K 
Shailaja inaugurated the 
function through video 
conference on September 
5th, 2020. The function 
was presided by Hon. 
Kozhikode North MLA 
Sri. A Pradeep Kumar. 
Kozhikode Cooperation 
Mayor Sri. Thottathil 
Raveendran, Principal 
and Controlling 
Officer Dr. Sunil Raj 
P., Ward councilor 
Smt. K. C Shobhitha, 

CollegeUnion Chairman 
Sri. Harikrishnan  
were present at the 
auspicious moment.  
District collector 
M..Sambasiva Rao and 
many other eminent 
personalities attended 
the function through 
online platform.
 During her 
inaugural speech Hon. 
Minister specified 
that Homoeopathic 
medicine, which is being 
given as an immune 

New  Super  Speciality  Hospital Block 
INAUGURATED

booster is working 
remarkably and the 
COVID-19 patients who 
had taken the medicine 
had recovered without 
much troubles and the 
new hospital building 
will be a milestone 
to Homoeopathy. 
 Out of G+7 
storied project, G+3 
floors are finished. The 
hospital administration 
office, Special OPs, 
X-ray, ECG, CT- scan, 
laboratory and other 
facilities will be working 
in the ground floor. First 
and second floors 
are general wards 
for Male and 
Female Patients 
respectively. Each 
ward has a well 
equipped nursing 
station attached. 
Every floor has 
a room for PGs , 
interns and duty 
doctors. Lift 
facility has been 

This is an remarkable milestone for Homoeopathic Medcine 
system - Hon Minister Smt Shilaja Teacher

availed for the patients 
and the new building 
is physically disabled 
friendly. 
 The Ground 
floor of  existing library 
building will be gradually 
converted to OPs. 
A ramp will construct 
along with the 
arrangements to connect 
the new OPs and new 
building .
 The foundation 
stone for G+3 building 
was laid in 2016 and 
is completed at a cost 
of Rs.11.55 crores.  

The building was 
constructed by Nirmaan 
Constructions, Manjeri. 
An application has been 
submitted regarding the 
construction of next four 
floors.

http://www.ghmck.org
https://www.youtube.com/watch?v=M4xWzvoGD0Q
https://www.facebook.com/1135018129945616/posts/3250169025097172/?sfnsn=wiwspmo&extid=c7WUVsGO8Ayi4e1g
https://www.youtube.com/watch?v=fB4n5wr5WNE&t=2s
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	 ക�ോവിഡ്	 വ്ോപന	
പഞ്ോത്തലത്തിൽ	 മോറ്ി	 വയ്ക്ക
പ്പെട്ട	 ബി.എച്്.എം.എസ്.	
അവസോന	 വർഷ	 യൂണികവഴ്ി
റ്ി	 പരീക്ോ	 നടത്തിപെ്	 അനി
ശ്ിതത്വത്തിൽ.	 കമയ്	 18നു	
നടകത്തണ്ിയിരുന്ന	 പരീക്
�ൾ	 ഇതുവപ്രയം	 നടത്തുവോൻ	

BHMS അവസാന വർഷ പരീക്ാ നടത്തിപ്പ് അനതിശ്തിതത്വത്തിൽ
ശോലൂന

10.08.2020
�ഴിഞ്ിട്ടില്ല.	 കലോ�്ഡൗൺ	
-	 അൺകലോക്്	 പ്രക്ിയ	 തുട
ങ്ിയകതോപ്ട	 മോറ്ി	 വച്	 പരീ
ക്�ൾ	 ജൂലല	 27	 ന്	 നടത്തു
വോൻ	 തീരുമോനമോയിരുന്നു.	
പരീക്ോ	 നടത്തിപെിനോയി	
ആകരോഗ്	 സർവ�ലോശോല	 വ്
ക്തമോയ	 മോർഗ്ഗകരഖയം	 തയ്ോ
റോക്ിയിരുന്നു.	 ഇവ	 പോലിക്കു
ന്നതിൽ	 ക�ോകേജു�ൾക്കുള്ള	

പരിമിതിയം,	 വിദ്ോർത്ി�ളു
പ്ട	 ആശങ്ക�ളും	 മുൻനിർത്തി	
SFI-AKHMA	 സംഘടന�േിൽ	
നിന്ന്	 പരീക്ോ	 നടത്തിപെിപ്ന
തിപ്ര	 ശക്തമോയ	 പ്രതികഷധം	
ഉയർന്നു	 വന്നു.	 ഇകതോപ്ടോപെം	
ക�ോവിഡ്	 വ്ോപനവം	 രൂ
ക്മോയകതോപ്ട	 അവസോന	
വർഷ	 പരീക്	 അനിശ്ിതമോ
യി	 മോറ്ി	 വയ്ക്കു�യോയിരുന്നു.

കയോഗദിനകത്തോട്	 അനുബന്ി
ച്്	 പ്പയിൻ	ആൻഡ്	പോല്ലികയ
റ്ിവ്	 ക്ലബ്ിപ്റെ	 കനതൃത്വത്തിൽ	
കയോഗദിന	 ചോലഞ്്	 നടത്തി.	
വിവിധ	 കയോഗമുറ�ൾ	 പരിശീ
ലിക്കുന്നതിപ്റെ	 ചിത്രങ്ളും	
വീഡികയോ�ളും	 പ്ഷയർ	 പ്ച
യ്യുവോനോയിരുന്നു	 ആഹ്വോന൦.

യ�ാഗദതിന ചാലഞ്പ് 
അപർണ	കമോഹൻ

20.06.2020

	 covid	 19	 പ്രതികരോധ	
പ്രവർത്തനങ്ളുപ്ട	 	 ഭോഗമോയി	
lockdown	 പ്രഖ്ോപിച്തിനു	
പിന്നോപ്ല	 ഓൺലലൻ	 ക്ലോ
സു�ൾ	 ആരംഭിച്ത്	 കഹോ
സ്റ്റൽ	 അകതേവോസി�േോയ		
വിദ്ോർത്ി�ൾക്്	 വലിയ	
ബുദ്ിമുട്ടു�ൾ	 ഉണ്ോക്ിയിരു
ന്നു.	 ഭൂരിഭോഗം	 വിദ്ോർത്ി
�ളും	 അത്ോവശ്ം	 കവണ്	
പഠനസോമ ിഗ്ി�ളുമോയോണ്	
വീടു�േികലക്്	 കപോയത്.	അത്ര	
പരിചിതമല്ലോത്ത	 ഒൺലലൻ	

വീടുകളതിയലക്പ് യകായളജപ് യൂണതി�ന്റെ കരുതൽ 
ലക്മിപ്രിയ
02.06.2020 മോധ്മത്തിലൂപ്ടയള്ള		

പഠനവം	 കൂടോപ്ത	
പുസ്ത�ങ്ൾ	 കഹോസ്റ്റ
ലു�േിലോയികപെോയ
തിപ്റെ	 ആശങ്ക�ളും	
പല	വിദ്ോർത്ി�ളും	
പങ്കുവച്ിരുന്നു.	 ഈ	
സ ോഹച ര ്ത്ത ിൽ	
ക�ോകേജ്	 യൂണിയൻ	 ജനറൽ	
പ്സക്ട്ടറി	ഷഹബോസിപ്റെ		കന
തൃത്വത്തിൽ	 	 സന്നദ്തകയോപ്ട	
മുകന്നോട്ടു	 വന്ന	 കുറച്്	 വിദ്ോർ
ത്ി�ളുപ്ട	 സഹോയകത്തോപ്ട,		
കഹോസ്റ്റലിൽ	 നിന്നും	 എടുത്ത	
പുസ്ത�ങ്ൾ,	 	 സംസ്ോനത്ത്		

വിവിധ	 ഭോഗങ്േിലുേേ	 വിദ്ോർ
ത്ി�ൾക്്	 പ്�ോറിയർ	 ആയി	
അയച്ചു	പ്�ോടുത്തു.	തുടർന്നും	വി
ദ്ോർത്ി�ൾ	 അവശ്പ്പെട്ടോൽ	
ആവശ്മോയ	 പഠനസോമിഗ്ി
�ൾ	 എത്തിച്ചുപ്�ോടുക്കുവോൻ		
സന്നദ്രോപ്ണന്ന്	 ക�ോകേജ്	
യൂണിയൻ	 അറിയിച്ചു.

	 കഹോമികയോപെതിപ്യ	
കനേഹിക്കുന്ന	 പ്പോതുസമൂഹം	
രൂപം	പ്�ോടുത്ത	സംഘടനയോയ	
Global Homoeopathic Lovers 
Forum	 (	 GHLF)	 ത്തിപ്റെ	 ആഭി
മുഖ്ത്തിൽ	 July	 12	 ന്	 ലവകു
കന്നരം	 7	 മണിക്്	 വീടു�േിൽ	
ദീപം	 പ്തേിയിച്്	 കഹോമികയോ	
ചി�ിത്സയ്ക്ക്	 ഐ�്ദോർഢ്ം	
പ്രഖ്ോപിച്ചു.	UAE,	UK	 ,Australia	
Philipenes,	 US	 തുടങ്ിയ	 രോ
ജ്ങ്േിൽ	 വപ്ര	 �്ോമ്പയിനു	
വലിയ	 പ്രതി�രണമോണ്	 ലഭി
ച്ത്.	 കഹോമികയോപെതിയിലൂപ്ട	
കരോഗ	 സൗഖ്ം	 കനടിയവരുപ്ട

ലലറ്പ് എ ലാമ്പ്
ജിനികമോൾ	സി	പ്ജ

02.06.2020
യം	ഫലപ്രോപ്ി	 കനരിൽ	അനുഭ
വിച്വരുപ്ടയം	സംഘടനയോണ്	
GHLF	 .ഇതേ്യിലും	 വികദശത്തു
മോയി	നൂറു�ണക്ിനു	ക�ോവിഡ്	
ക�സു�ൾ	 കഹോമികയോപെതി	ചി
�ിത്സയിലൂപ്ട	 കഭദമോക്ിയിട്ടും,	
ക�ോവിഡ്	 ചി�ിത്സിക്കുവോൻ	
ഔകദ്ോഗി�മോയ	 അനുവോദം	
ഒരു	 രോജ്ത്തു	നിന്നും	ഇതുവപ്ര	
ലഭിച്ിട്ടില്ല.	 ആയതിനോൽ	
ക�ോവിഡ്	 ചി�ിത്സയിൽ	 കഹോ
മികയോപെതിപ്യയം	 ഉൾപ്പെടുത്ത
ണപ്മന്ന	സകദേശം	കലോ�ജനത
യിൽ	 എത്തിക്കു�	 എന്നതോണ്	
ഈ	�്ോമ്പയിപ്റെ	 ലക്്പ്മന്ന്	
ഭോരവോഹി�ൾ	 അറിയിച്ചു	 .

	 74ോം	 സ്വോതന്ത്	 ദി
നകത്തോടനുബന്ിച്്	 ക�ോകേജ്	
അങ്കണത്തിൽ	 കഹോസ്ിറ്ൽ	
സൂപ്രണ്്	 കഡോ	 ഗീത	 കജോസ്	
പതോ�	 ഉയർത്തി.	 ക�ോവിഡി
പ്റെ	സോഹചര്ത്തിൽ	പതിവിനു	
വിപരീതമോയി	 	 ആകഘോഷങ്
േില്ലോപ്ത	പതോ�	ഉയർത്തലിൽ	
മോത്രം	 ഒതുങ്ങുന്നതോയിരുന്ന	
സ്വോതന്ത്ദിനം.	 	 ക�ോവിഡ്	
കപ്രോകട്ടോക്ൾ	 പ്ര�ോരം	 കുറച്ചു	
കപർ	 മോത്രമോണ്	 	 പപ്ങ്കടുപെി
ച്ോണ്	 ചടങ്ങു�ൾ	 നടന്നത്.		
ക�ോകേജ്	 പ്രിൻസിപെൽ	 കഡോ.	
അബ്ദുൽ	 ഹമീദ്	 സ്വോതന്ത്	
ദിനസകദേശം	 വിദ്ോർത്ി�ൾ
ക്്	 വോട്സപെിലൂപ്ട	 ല�മോറി.	

ആയ�ാഷങ്ങളതില്ാ
ന്ത സ്വാതന്ത്ര്യദതിനം

ലക്മിപ്രിയ
15.08.2020

 
 Millions of 
people in the last two 
centuries got the benefit 
of Homoeopathic 
prophylactic medicines 
against various infectious 
diseases especially viral 
diseases. Homeopathic 
prophylactic medicines 
are selected based on 
the symptom similarity 
of that disease. Unlike 
allopathic medicines, 
homoeopathic medicines 
consider the mental state 
of the patients too. It is 
found that the mental 
states of many epidemic 
diseases are similar to 
the mental symptoms of 
Ars alb. The important 
mental symptoms of Ars 
alb are great anxiety, 
fear of death, fear of 
incurable diseases, fear 
of contagious diseases, 
mental restlessness, 
suicidal thoughts, fear 
of being left alone, 
fastidious etc……

 Every disease 
starts from the 
mental plane. Entry 
of a pathogenic 
microorganism does 
not necessarily lead to 
disease in all. Infective 
disease occurs only in 
those who are susceptible 
to that pathogen. In 
such persons these 
microorganisms, after 
entering the body, defeat 
the immune system,  
multiply and produce 
different signs and 
symptoms. It is evident 
that the mental state of 
a person strongly affects 
his innate immunity. 
Therefore every disease 
is preceded by a set of 
mental symptoms. In 
other words, we can 
say that if the immune 
system of a host is 
competent enough to 
prevent the attack of 
microbes, that host will 
not produce diseases. 
Homeopathic medicines 
act on both mental and 
physical planes, and 
help to keep the immune 
system in equilibrium. 

 In short, it’s seen 
that Ars alb covers the 
predominant mental 
state of most of the 
epidemics. In case of 
Covid19, H1N1, SARS, 
Dengue fever etc. some 
of the physical symptoms 
also matches with the 
symptomatology of 

Ars alb. For example, 
the physical symptoms 
of Covid 19 pointing 
towards Ars alb are 
sore throat, cough, loss 
of smell, diarrhoea and 
difficulty in breathing. 
This is the main reason 
why Ars alb is chosen as 
a prophylactic medicine 
in the recent epidemic 
outbreaks. Moreover, 
if any new epidemic 
outbreak occurs in 

future, with somewhat 
similar symptoms, Ars 
alb may be prescribed as 
prophylactic irrespective 
of the causative 
organism and name of 
the disease. It doesn’t 
mean that Ars alb is the 
universal prophylactic 
for all the epidemics. 
Selection of medicine 
changes according to the 
symptom presentation 
of the disease. 
It is an astonishing 
fact that human body 
contains 15 trillion 
human cells and 150 
trillion microorganisms. 
(ie, there are about 
10 times as many 
microorganisms in the 
our body as there are 
human cells and they 
live in a mutualistic 
r e l a t i o n s h i p ) .
Treatment objectives 
of allopathy and 
homeopathy are entirely 
different. Allopathy 
kills the pathogenic 
microorganisms which 
produce the disease by 
means of antimicrobial 
drugs. But the broad 

spectrum antimicrobial 
drugs kill the helpful 
microorganism also. 
On the other hand, 
homeopathic medicines 
work on natural laws, 
enhancing the immune 
system of our body 
without destroying 
any human cells or 
commensal microbiome. 
They are two parallel 
methods of treatment, 
and one cannot be 
measured by the scales 
of others’. Homoeopathy 
is unique in its 
treatment approach and 
preventive approach. 

 The success 
story of homeopathic 
prophylactic medicines 
starts from the period 
of Dr.Hahnemann. 
He succeeded in 
preventing the spread of 
Scarlet fever by giving 
Belladona. There after 
Homoeopathy played a 
major role in controlling 
the outbreaks of many 
epidemic diseases by 
giving appropriate 
prophylactic medicines. 

Why Ars Alb 30 a Preventive Medicine

Dr.  K K Jaleel
Asst Professor

ഓണം	 മലയോേി�ളുപ്ട	
കദശിയ	 ഉത്സവമോണ്. 
GHMC	 യിപ്ല	 വിദ്ോർത്ി
�ൾക്്	 സൗഹോർദ്ദത്തിപ്റെ
യം	 സോകഹോദര്ത്തിപ്റെയം	
ആകഘോഷമോണ്	 ഓണം.	
ഈ	 പ്�ോല്ലപ്ത്ത	 ഓണവം	 മറ്റു	
ആകഘോഷങ്പ്േ	 കപോപ്ല	
പ്�ോകറോണയപ്ട	 പിടിയിലോ
യി.	 എന്നോൽ	 ഓണോകഘോഷം	

CorONAM ന്കാണ്ാടതി GHMC
കചതന	പ്�	എസ്

07.08.2020

അതിജീവനത്തിപ്റെ	 ആകഘോ
ഷമോക്കുവനോയി,	 വ്ത്സ്ത
മോയ	 പരിപോടി�േിലൂപ്ട	
ക�ോകേജിപ്ല	 വിദ്ോർത്ി�പ്േ	
virtual	 platform	 ലൂപ്ട	 ഒന്നിച്ചു	
കചർക്കു�യോണ്	 ക�ോകേജ്	
യൂണിയൻ.	 പ്�ോകറോണം	
2K20	 എന്ന	 തലപ്ക്ട്ടുമോയി
ട്ടോണ്	 ഇത്തവണ	 ക�ോകേജ്	
യൂണിയപ്റെ	 ഓണോകഘോഷം.	
ഡിസ്റ്റൻസ്	 ഇകട്ടോണം	 മോസ്്	
ഇകട്ടോണം	എന്ന	സകദേശവമുണ്്.	
അത്തം	മുതൽ	തപ്ന്ന	ക�ോകേജ്	

യൂണിയൻ	 ഓണോകഘോഷവം	
തുടങ്ി.	 "പ്ചകലോര്കത	 പ്റഡി	
ആവൂ"	എന്ന	 കപരിൽ	പോയസം	
ഉണ്ോക്ൽ	 ചലഞ്്,	 പ്നോസ്റ്റോൾ
ജിയ	ഒരു	തിരിഞ്ഞുകനോട്ടം	എന്ന	
കപരിൽ	കഫോകട്ടോഗ്ഫി	മത്സരം,	
on	 air	 onam,	 	 ട്രഷർ	 ഹണ്്,	
loop	dance,	loop	song		തുടങ്ി	
ലവവിധ്മോർന്ന	 പരിപോടി�
േോണ്	വീടു�േിലോയി	കപോയ	വി
ദ്ോർത്ി�ൾക്ോയി	 ക�ോകേജ്	
യൂണിയൻ	 സംഘടിപെിച്ത്.

Happy
ONAMcor

	 പ്�ോകറോണ	 പ്രതി
കരോധത്തിപ്റെ	 ഭോഗമോയി	 നട
പെിലോക്ിയ	 കലോക്്ഡൗൺ	
മൂലം	 �ട�കമ്പോേങ്ളും,	 വിദ്ോ
ഭ്ോസസ്ോപനങ്ളും	 അടച്ി
ട്ടിരുന്ന	 �ോലത്ത്	 നമ്മുപ്ട	 ലദ
നംദിനജീവിതം	 ബുദ്ിമുട്ടു�ൾ	
കൂടോപ്ത	 �ഴിയവോൻ	 സഹോ
യിച്	 ഒരുപോട്	 മനുഷ്രുണ്്.	
ക�ോവിഡിപ്ന	 പിടിച്ചുക�ട്ടുവോൻ	
മുൻനിരയിൽ	 നിന്ന്	 പ്രവർത്തി
ക്കുന്ന	 ആകരോഗ്പ്രവർത്ത�പ്ര	
കപോപ്ല	 തപ്ന്ന	 അഭിനദേനമർ
ഹിക്കുന്ന	ആളു�ൾ.	അക്കൂട്ടർക്ി
ടയികലക്്	 അഭിമോനകത്തോപ്ട	
കചർത്ത്	 വയ്ക്കോൻ	 GHMCയിപ്ല		
പ്ചറിയ	 കലോ�ത്ത്	 നിന്നുമുണ്്	
ഒരോൾ-	 നമ്മുപ്ട	 ഷോജികയട്ടൻ.

ന്കായ�ാണക്ാലത്ം സപ് യനഹം വതിളമ്തി ഷാജതിയ�ട്ടൻ
ലചത്ര

18.09.2020

	 ക�ോകേജ്	�ോറെീൻ	നട
ത്തുന്ന	ഷജീഹോൻ		പ്�	കജോസ്	
എന്ന	 ഷോജികയട്ടപ്ന	 പറ്ി	
GHMC	 �്ോമ്പസിനു	 മുഖവര�ൾ	
അവശ്മില്ല.	 അടച്ിടൽ	 മൂലം	
UG	 വിദ്ോർത്ി�ൾക്്	അവധി	
ലഭിച്ചുപ്വങ്കിലും	 കഹോസ്ിറ്ൽ	
വിഭോഗം	 പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്്.	
സമീപപ്രകദശങ്േിപ്ല	കഹോട്ടലു
�ളും	കഹോസ്റ്റൽ	പ്മസ്ം	അടച്ിട്ട	
�ോലത്തും	 ലോഭനഷ്ടക്ണക്കു
�ൾ	 കനോക്ോപ്ത	 ഷോജികയട്ടൻ	

�ോറെീൻ	 പ്രവർത്തിപെിച്ിരുന്നു.	
കഹോസ്റ്റൽ	 നിവോസി�േോയ	
intern-PG	 doctors	ഇത്	 വലിയ	
ആശ്വോസം	 തപ്ന്നയോയിരുന്നു.	
�്ോമ്പസ്ിപ്ല	 സൗഹൃദങ്ൾക്്	
ചൂടുള്ള	ഒരു	�ട്ടപ്റെ	സ്വോദം	�ടുപെ
വകമ�ിയ	നമ്മുപ്ട	�്ോറെീനിൽ,	
ഇകപെോഴം	 കനേഹം	 വിേമ്പുന്നു
ണ്്	 ഷോജികയട്ടനും	 കുടുംബവം.
	 �ോറെീൻ	 നട
ത്തിപെ്	 ഒരു	 വർഷപ്ത്തക്്	
കൂടി	 നീട്ടി	 നൽ�ിയിട്ടുണ്്.

	 2020-2021	 അദ്്ോ
യന	 വർഷപ്ത്ത	 വിവിധ	 കസ്
ോേർഷിപെ്	 സ്ീമു�േികലക്്	
അകപക്	 ക്ണിച്ിട്ടുണ്്.		
�ഴിഞ്	 വർഷത്തിൽ	 കൂകറ	
വിദ്ോർഥി�ൾക്്	 	 കസ്ോേർഷി
പെ്	 ഇനിയം	 ലഭിച്ിട്ടില്ല.	 2019-
20പ്ല	ഫണ്്	 	കുറവോയതിനോൽ	
അകപക്ിച്വർ	 മുഴവൻ	 വി
ദ്ോർഥി�ൾക്്	 നൽ�ോൻ	 സോ
ധിക്ില്ലപ്യന്ന്	 കസ്ോേർഷിപെ്		
വകുപെിൽ	 നിന്നും	അറിഞ്ഞു	എ
ന്ന്	 അധികൃതർ	 പറയന്നത്		

യ കേ ാ ള ർ ഷ തി പ്പ് 
അയപക് ക്ണതിച്ചു
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GHMC	 യിപ്ല	 37-ോമത്	 BHMS	
ബോച്്	 ബിരുദധോരി�േോയി.	
അഞ്ര	 പ്�ോല്ലപ്ത്ത	 BHMS	
വിദ്ോഭ്ോസത്തിനു	 കശഷം	
ആതുരകസവനത്തിപ്റെ	 പുതിയ	
കമഖല�േികലക്്	 ചുവടുവക്കു�
യോണ്	പ്ജംസ്	എന്ന	2014	BHMS	
ബോച്്.	46	കപരോണ്	ഈ	വർഷം	
ബ ി രു ദ ധ ോ ര ി � േ ോ കുന്നത് . 
നീണ്നോേപ്ത്ത	 വിദ്ോർത്ി
ജീവിതത്തിപ്റെ	 �ഠിനോധ്വോന൦	
ഒടുവിൽ	 തിരിച്റിയപ്പെടുന്ന	
ദിനമോയ	 ബിരുദദോനചടങ്്	
GHMC	 യിപ്ല	 വിദ്ോർത്ി�ൾ	
പ്രൗഡഗംഭീരമോയോണ്	 നടത്തി
യിരുന്നത്.	 യവകഡോക്ടർമോരോയ	
തങ്ളുപ്ട	സീനിയർസിപ്റെ	ബി
രുദധോരണചടങ്്	 മി�ച്തോയി	
തീർക്കുവോനും,	അവർക്്	ഉചിത
മോയ	 യോത്രയയപെ്	 നൽകുവോനു
മോയള്ള	ജൂനിയർ	വിദ്ോർത്ി�
ളുപ്ട	 തയോപ്റടുപ്പു�ൾ	 ആഴ്ച�ൾ	
മുൻകപ	 തപ്ന്ന	 തുടങ്ങുന്നു.	
ക�ോകേജിനു	മുഴവൻ	ആഹ്ോദവം	

അഭിമോനവമോയിരുന്ന,	 �ലോല
യജീവിതത്തിപ്ല	ഏറ്വം	അവി
സ്മരണീയമോയ	 ഈ	 ചടങ്ങും	
പ്�ോകറോണയപ്ട	 �രിനിഴലി
ലോയകപെോൾ	 37-ോ൦	 ബോച്ിന്	
തങ്ളുപ്ട	 സ്വപ്നമോയ	 ക�ോൺ
കവോകക്ഷൻ	ചടങ്്	നഷ്ടമോയി. 
അഭിനദേനങ്േിലും	യോത്രപ്മോഴി

ആളം ആരവവം ആയ�ാഷവമതില്ാന്ത 37-ാം ബാച്പ് പടതി�തി�ങ്ങതി. 
അപർണ	കമോഹൻ

14.08.2020

�േിലും	 ഔപചോരി�ത�ൾ	
ഇപ്ല്ലങ്കിലും,	 �ലോലയജീവിത
ത്തിപ്ല	 ഏറ്വം	 ഒടുവിപ്ല	 ദി
നങ്ൾക്്	 ആകഘോഷങ്ളുപ്ട	
അ�മ്പടി�േിപ്ല്ലങ്കിലും	 37-ോ൦	
ബോച്ിപ്ല	 കഡോക്ടർസ്	 സകതേോ
ഷകത്തോപ്ടയോണ്	 പടിയിറങ്ങു
ന്നത്.	 കപോകുന്നതിനു	 മുൻപോയി	

സകതേോഷങ്ളും	 സൗഹൃദങ്ളും	
ഇണക്ങ്ളും	 പിണക്ങ്ളും	
നിറഞ്;	 സംസ്ോനത്തിപ്റെ	
വിവിധ	ഭോഗങ്േിൽ	നിന്നു	വന്ന	
നോനോജോതിമതസ്രോയവർ	ഒരു	
കുടുംബമോയി	 മോറിയ,	 ആറുപ്�ോ
ല്ലകത്തോേം	 നീണ്	 �്ോമ്പസ്		
�ോലത്തിപ്റെ	�ഥ,	വോക്കു�േിലൂ

പ്ടയം	ചിത്രങ്േിലൂപ്ടയം	അവർ	
ക�ോറിയിട്ടത്	 GHMC	 യപ്ട	 ഓർ
മ്മത്തോളു�േിൽ	 തപ്ന്നയോണ്.	 
ഒഴക്ിപ്നോപെം	 നീതേിയകതോ,	
എത്തിപെിടിച്കതോ	ആ�പ്ട്ട	യൗ
വന�ോലത്തിപ്റെ	നപ്ല്ലോരു	ഭോഗം	
ചിലവഴിച്്	 നിങ്ൾ	 കനടിയ	
BHMS	 ബിരുദം	 നിങ്ളുപ്ട	 ജീ

വിതത്തിപ്ല	 ഏറ്വം	 വിലപ്പെട്ട	
കനട്ടമോയി	 തീരപ്ട്ട.	 ദരിതമനുഭ
വിക്കുന്ന	ഒരുപോട്	 ജീവിതങ്ൾ
ക്്	ആശ്വോസമോകുവോൻ	നിങ്ൾ
ക്കു	 �ഴിയപ്ട്ട.	 നിങ്േിലൂപ്ട	
കഹോമികയോപതി	 പുതിയ	 ഉയ
രങ്േിപ്ലത്തപ്ട്ട.	 പ്ജ൦സിപ്ല	
യവകഡോകക്ടഴ്ിന്	 ഭോവ�ങ്ൾ.
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കഹോമികയോപെതി	 ലവദ്ശോസ്ത്ര
ത്തിപ്റെ	 ഏ�ീകൃത	 സംഘടന	
Homeopathic	 United	Movement	
(	 HUM)	 രൂപീകൃതമോയി.	 കഹോ
മ ികയോപെതിപ്ക്തിപ്രയള്ള	
അവഗണന�പ്േ	 പ്രതികരോ
ധിക്ോനും	 ഈ	 മഹത്തോയ	
ലവദ്ശോസ്ത്രപ്ത്ത	 അതർഹി
ക്കുന്ന	തരത്തിൽ	ഉയരങ്േിപ്ല
ത്തിക്ോനുമുള്ള	 ശ്രമങ്ൾക്്	
തുടക്ം	 കുറിച്ചു	 പ്�ോണ്ോണ്	
കഹോമികയോപതി	 രംഗപ്ത്ത	
പ്പ്രോഫഷണൽ	 സർവീസ്	 സം
ഘടന�ൾ	 ല�ക�ോർക്കുന്നത്.	 
പ്പ്രോഫഷണൽ	 സംഘടന
�േോയ	 The	 Institution	 of	
Homoeopaths	 Kerala	 (IHK),	
Indian Homoeopathic Medical 
Association	 (IHMA),	 Qualified	
Private Homoeopaths 
Association	 (QPHA),	
Progressive	 Homoeopaths	

യഹാമതിയ�ാപ്തതി ലവദ്ര്യശാസ്ത്രത്തിനപ് ഏകീകൃത സം�ടന
ജിനികമോൾ	സി	പ്ജ

07.08.2020

Forum	 (PHF)	 എന്നിവയം	 ഗവ.	
കഹോമികയോപെതി	 പ്മഡിക്ൽ	
ഓഫീസർമോരുപ്ട	 സംഘട
നയോയ	 KGHMOAയം	 NHM	
കഹോമികയോപെതി	 പ്മഡിക്ൽ	
ഓഫീസർമോരുപ്ട	 സംഘടന
യോയ	 AKHMOAയം	 NAM	 കഹോ
മികയോപെതി	 പ്മഡിക്ൽ	 ഓഫീ
സർമോരുപ്ട	 സംഘടനയോയ	
KSNAMEWUയം	 	 	 കചർന്ന	ഈ	
കൂട്ടോയ്മ	 ഇനി	 കഹോമികയോപെതി
ക്ോയി	 ഒരുമിച്്	 പ്രവർത്തിക്ോ
നുള്ള	 	 വഴി	 പ്തേിക്കു�യോണ്.	
ഏ�ീകൃത	 സംഘടന�ളുള്ള	
മറ്റു	 ലവദ്ശോസ്ത്ര	 കമഖല�ൾ	
സംഘടനപരമോയ	 നീക്ങ്ൾ	
വഴി	 ഒരുപോട്	 ആനുകൂല്ങ്ളും	
കനട്ടങ്ളും	 ല�വരിക്കു�യ
ണ്ോയി.	 എന്നോൽ	 വിവിധ	 സം
ഘടന�ളുപ്ട	 പ്രവർത്തനങ്ൾ	
ശരിയോയി	 ഏക�ോപിക്കുവോൻ	
കഹോമികയോപെതി	കമഖലക്കു	�ഴി
ഞ്ില്ല	എന്നു	 മോത്രമല്ല	നമ്മുപ്ട	
ലവദ്ശോസ്ത്രത്തിപ്നതിപ്രയ
ള്ള	 അവഗണന�ൾപ്ക്തിപ്ര

യം	 നമ്മുപ്ട	 ഉയർച്ക്്	 കവണ്ി	
കൂട്ടോയി	 പരിശ്രമിക്ോനും	
നമുക്ോയില്ല.	 ക�ോവിഡ്	 -	 19	
കലോ�പ്ത്ത	 മുഴവനും	 ഭീതിയി
ലോഴ്തി	 കമോകഡൺ	 പ്മഡിസിനു	
മുൻപിൽ	 കചോദ്ചിഹ്നമോ
യി	 നിൽക്കുകമ്പോൾ	 കപോലും	
നമ്മുപ്ട	 ലവദ്ശോസ്ത്രം	 ഈ	
കരോഗത്തിപ്നതിപ്ര	 ഫലപ്രദ
മോയ	 ചി�ിത്സ	 പ്രദോനം	 പ്ച
യ്ിരുന്നു.	 എന്നോൽ	 കഹോമി
കയോപതികയോട്	 നിസ൦ഗമോയ	
സമീപനമോണ്	 അധി�ോരി�ൾ	
പ്ര�ടിപെിച്ത്.	 ഈ	 സോഹചര്
ത്തിലോണ്	 വേപ്ര	 നോളു�േോയ
ള്ള	ഏ�ീകൃത	സംഘടന	എന്ന	
ആവശ്ം	 സഫലമോയിത്തീർ
ന്നത്.	 മി�ച്	 ചി�ിത്സോരീതി
യോയിട്ടു	 കൂടി	 കഹോമികയോപെ
തി	 ലവദ്ശോസ്ത്രം	 കനരിടുന്ന	
പ്വല്ലുവിേി�ൾക്്	 ഏ�ീകൃത	
സംഘടനയിലൂപ്ട	 പരിഹോരം	
�പ്ണ്ത്തോനോകുപ്മന്ന	പ്രതീക്
യിലോണ	്കഹോമികയോപതി	വിഭോഗം.

	 ഇക്ഴിഞ്	 	 SSLC	
പരീക്യിപ്ല	 മി�ച്	 കനട്ടത്തി
കലക്്	GHMC	പ്പയിൻ	ആൻഡ്		
പോല്ലികയറ്ിവ്	ക്ലബ്ിപ്റെ	എേിയ	
സംഭോവനയം.	 ക�ോകേജ്	 യൂണി
യപ്റെ	 കനതൃത്വത്തിൽ	 പ്പയിൻ	
ആൻഡ്		പോല്ലികയറ്ിവ്	ക്ലബ്	ഫ്ീ
കബർഡ്സ്		 കഗൾസ്		 കഹോമിൽ	
കക്മപ്രവർത്തനങ്ൾ	 നട
ത്തിവരി�യോയിരുന്നു.	 അവി

മതികച് വതിജ�വമാ�തി ഫ്ീയബർഡപ് യഗൾസപ്  
യഹാമതിന്ല വതിദ്ര്യാർത്തിനതികൾ  
ഷംമ്ന

14.08.2020
ടുപ്ത്ത	 അകതേവോസി�േോയ	
വിദ്ോർത്ിനി�ൾക്്	 ടയൂഷനും	
സൗജന്	പ്മഡിക്ൽ	പ്ചക്പ്പും	
നടത്തിവരുന്നു.	 �ഴിഞ്	 SSLC		
പരീക്യിൽ	 ഈ	 വിദ്ോർത്ി
നി�ൾ	 നല്ല	 മോർകക്ോപ്ട	 വിജ
യിച്ചു.	ഈ	വിദ്ോർത്ിനി�ൾ�്	
അനുകമോദനമറിയിച്ചുപ്�ോണ്്	
പ്പയിൻ	 ആൻഡ്		 പോല്ലികയ
റ്ിവ്	 അംഗങ്ൾ	 ഫ്ീകബർഡ്	
കഹോം	 സദേർശിക്കു�യണ്ോയി.

ശ്രീ.	പ്രദീപ്കുമോർ	എം	എ	ൽ	എ	ഉത്ക്ോടന	ഫല�ം	അനഅശ്ോത
നം	പ്ചയ്യുന്നു.		സമീപം	കമയർ	കതോട്ടത്തിൽ	രവീന്ദ്രൻ	�ൗൺസിലർ	
പ്�	സി	കശോഭിത	സൂപ്രണ്്	കഡോ.ഗീത	കജോസ്	പ്രിൻസിപെോൾ	കഡോ.
അബ്ദുൾ	ഹമീദ്	ആറെ്	�ൺകട്രോേിങ്	ഓഫീസർ	കഡോ.സുനിൽ	രോജ്	

എന്നിവർ

		 GHMC	 യപ്ട	 �ലോമോ
മോങ്കമോയ	ക�ോകേജ്	ആർട്ട്സിനു	
തുടക്മോയി.	ആകരോഹ'20	എന്ന്	
കപരിട്ടിരിക്കുന്ന	 �ലോകമേ,	
ക�ോവിഡ്	 വ്ോപനപശ്ോ
ത്തലത്തിൽ	 ഓൺലലനോ
യോണ്	 സംഘടിപെിക്കുന്നത്.	
	 ക�ോകേജ്	 യൂണിയൻ	
ആർട്ട്	സ്	 പ്സക്ട്ടറി	 മുഹമ്മദ്		
ആസിമിപ്റെ	 കനതൃത്വത്തിലോ
ണ്	 �ലോപരിപോടി�ൾ	 നട
ത്തുന്നത്.	 പ്സപ്റ്ംബർ	 15	 നു	

ആയരാഹ'20 ഓൺലലൻ ആർടപ്സപ് ന്െസ്റപ്
അപർണ മോഹൻ

07.08.2020

ഓൺലലൻ	 ആയി	 ടീമു�ളുപ്ട	
കലോകഗോ	 റിലീസ്	 നടത്തി.	
അഭിനദേ്	 വി	 നയിക്കുന്ന	 K.G.F,	
ഷഹോം	 മുഹ്സിൻ	 നയിക്കുന്ന	
PEVER,	 മനു	 കജോസഫിപ്റെ	 കന
തൃത്വത്തിലുള്ള	 KALKI	 എന്നീ	
ടീമു�േോണ്	 ഇത്തവണ	 ആർ
ട്ട്	സ്	�പെിനു	കവണ്ി	മോറ്റുരച്ത്.	
	 പ്സപ്റ്ംബർ	 16	
രോവിപ്ല	 10	 മണിക്്	 �ലോമ
ത്സരങ്ൾ	 ആരംഭിച്ചു.	 	 മൂന്ന്	
ടീമു�ളും	 ഓൺലലനിലൂപ്ട	
നപ്ല്ലോരു	 കപോരോട്ടം	 �ോഴ്ചപ്വച്ചു	
എന്ന്	 നിസംശയം	 പറയോം.	

ക�ോവിഡ്	 �ോലത്തും	 വിദ്ോർ
ഥി�ളുപ്ട	 കപോരോട്ടവീര്വം		
�ലോസിദ്ിയം	 �്ോമ്പസ്	 ജീ
വിതലശലിയം	 ഒട്ടും	 കചോർന്നു	
കപോ�ോപ്ത	 ശ്രമിക്കു�യോണ്	
ഓൺലലനിലൂപ്ട	ഈ	മോമോങ്കം	
നടത്തോൻ	 പ്രകചോദനപ്മന്ന്	
യൂണിയൻ	പ്സക്ട്ടറി	അറിയിച്ചു.
	 ആകരോഹ'20	 	 2020	
പ്സപ്റ്മ്പർ	 14	 മുതൽ	 24	വപ്ര
യോയിരുന്നു.	 മൂന്നു	 ടീമു�ളും			
അകരോഹോത്രം	 പ്രയത്ിച്ിട്ടു
പ്ണ്ന്നുള്ളത്	 ആകരോഹയപ്ട	
വിജയം	 ചൂണ്ിക്ോണിക്കുന്നു.	
	 കസ്ോർട്സ്	 ക�ോവിഡ്	
നിയന്തണങ്ൾ	 മോറുന്ന	 മുറയ്ക്ക്
ന ട ത്തു പ് മ ന്ന്	
യൂണിയൻ	 അറിയിച്ചു.	
ആകരോഹയിൽ	 പപ്ങ്കടുത്ത	
എല്ല	 മത്സരോർഥി�ൾക്കും	 പ്ല	
ഗ്ോഫിറ്യപ്ട	 അഭിനദേനങ്ൾ.	
(ആകരോഹ'20	വിശദവിവരങ്ളും	
ഫലങ്ളും	 ചിത്രങ്ളും	 അടുത്ത	
പംക്തിയിൽ	 ഉൾപ്പെടുത്തും)

Explore GHMC
		 GHMC	 	ജീവിതത്തിൽ		
ചില	 നിമിഷങ്പ്േയം	 ഓർമ�
കേയം	 പ്പോടിത്തട്ടിപ്യടുക്ോൻ	
ഒരു	 സർപ്വെ	 സംവിധോനത്തിലൂ
പ്ട	ഒരു	പ്ചറിയ	പ്രവർത്തനശ്രമ
മോണ്	EXPLORE	GHMC.	എന്നോൽ	
വിചോരിച്ത്ത്ര	 പ്രതി�രണം	
ലഭിച്ില്ല	 ഒരു	 പരമോർത്മോണ്.	
കുറുച്ചു	 കപർക്്	 സമയമില്ല,	 ചി
ലർക്്		മടി,	ചിലർക്്	�്ോമ്പസ്	
കചോദ്ങ്ൾ	 വിഷമം	 വരുതുന്ന
തിനോലും	 ,	 	 മറ്റുചിലർക്്	 കചോ
ദ്ങ്ൾ	 ഇഷ്ടപ്പടോത്തതിനോലും	
പ്രതി�രിക്ോത്തവർ	ഉപ്ണ്ന്നറി
യന്നു.	അടുത്ത	ഒൺലലൻ	സർ
വെയിൽ	കമൽ	പറഞ്പ്യല്ലോ	കുറ
വ�ളും	പരിഹരിച്ിരിക്കും	എന്ന	
വോക്കുനൽകുന്നു.		ഈ	സർപ്വെയ്ക്ക്	
സഹ�രിച്വർക്കും	നിർകദ്ദശങ്
ളും	 പ്തറ്റുകുറ്ങ്ൾ	 ചൂണ്ി�ോണി
ച്വർക്കും	 നദേി	 അറിയിക്കുന്നു.

	 	73	 കപർ	 പ്രതി�
രിച്ചു.	 അതിൽ	 17ഉം	 അലുമ്നി
�േോണ്.	 ഈ	 സർകവെകയോട്	
കൂടുതൽ	 	 കപർ	 പ്രതി�രിച്ത്	
41ോം	 ബോച്ിൽ	 നി
ന്നുമോണ്	 -	 22	 കപർ.	
Section 1 : College 
യചാദ്ര്യം 1 :	ക�ോകേജിപ്റെ	പിറ
ന്നോൾ?			
	 	1975

യചാദ്ര്യം 2 :	 ക�ോകേജിൽ	ആദ്
മോയി	 നിങ്ൾക്്	 ക്ലോപ്സടുത്ത	
ടീച്ർ
	 അനോട്ടമി	 ക്ലോസു
�േോണ്	 മിക്വർക്കും	 ആദ്	
ദിനം.	 ഷീല	 മോഡത്തികറെയം	
ജഗദീശൻ	സോറികനയം	ഓർക്കു
ന്നു.	 സീനിയർസിപ്റെ	 പക്ൽ	
നിന്നും	 �ിട്ടിയ	ആമുഖകത്തോപ്ട		
ഭയന്നു	 ആദ്	 ക്ലോസ്	 ഒരു	 പ്ര
കത്�	അനുഭവമോപ്ണന്ന്	അഭി
പ്രോയപ്പട്ടവരുണ്്.	
യചാദ്ര്യം 3 : ക�ോകേജിൽ	ആദ്ം	
കപടി	 കതോന്നിയതും	 പിന്നീട്	
ഇഷ്ടമോയ	ടീച്ർ
	 അനോട്ടമി	 പ്പ്രോഫസ
റോയിരുന്ന	 Dr.ഷീല	 മോഡത്തി
പ്നയോണ്	 കൂടുതൽ	 കവോട്ട്	 (10	
എണ്ം)ലഭിച്ത്.പ്തോട്ടു	പിന്നിൽ		
Dr.സ്മിതോമോധവൻ	 മോഡം,	 Dr.
മുസ	 സർ	 (5	 കവോട്ട്	 	 വീതം)		
എന്നിവരോണ്.	 	 Dr.	 അജിത്കു
മോർ	 സോർ,	 Dr.വിജയകുമോരി	
മോഡം,	 Dr.സ്മിത	 പ്�	 മോഡം,	
Dr.മോയ	മോഡം,	Dr.ഗിത	കജോസ്	
മോഡം,	Dr.ജഗദീശൻ	സർ	എന്നി
വരോയോണ്	 4	 3	 കവോട്ടു�കേോപ്ട	
അവർക്്	 പുറ�ിലുള്ളത്.	 കപടി
യില്ലോത്ത	4	കപരുണ്്.
യചാദ്ര്യം 4 : Cadaver is your 
best teacher. 
	 71%	 കപർക്കും	 അപ്ത
പ്യന്നോണ്	ഉത്തരം.	

യചാദ്ര്യം 5 : �ോറെീനിപ്ല	 ഇഷ്ട	
വിഭവം
	 ഒരു	 കഹോട്ടൽ	 പ്മനു
�ോർഡ്	 കപോപ്ലയോണ്	 ഉത്ത
രങ്ൾ,	 90%	 ആളു�ൾക്കും	
വത്സ്ത	വിഭവങ്േോണ്.	കപോകറ
ോട്ടയം,	 ബിരിയോണിയം	 ആവർ
ത്തിപ്ച്ങ്കിലും	 ക�ോകമ്പോ�ൾ	
വത്സ്തമോയിരുന്നു.
യചാദ്ര്യം 6 : ചുറ്റുവട്ടപ്ത്ത	ഇഷ്ടമു

ള്ള	�ട
	 ഷ ക് ീ ർ ക് ോ യ പ് ട	
�ിച്ചൂസും	മകനോകജട്ടപ്റെ	അപെക്കൂ
ടുമോണ്	 കൂടുതൽ	 കപർ	 പറഞ്
ത്.
യചാദ്ര്യം 7 : Favorite	Teacher
	 അനോട്ടമി	 പ്പ്രോഫസ
റോയിരുന്ന	 Dr.ഷീല	 മോഡമോണ്	
പകുതിയികലപ്റ	കപർക്കുമിഷ്ടം.
യചാദ്ര്യം 8 : First impression on 
Homoeopathy	at	joining	time.
	 മിഠോയി	 ഗുേി�യോണ്	
മിക്വർക്കുമുള്ള	 ഉത്തരം.	 ചി

ലർക്്	നല്ല	അഭിപ്രോയമുണ്ോയി
രുന്നില്ല.
യചാദ്ര്യം 9 : First impression of 
GHMCK
	 പ്ചറിയ	 �്ോമ്പസ്,	
പ്പട്ടു,	 കമശപ്മപ്ന്നോപ്ക്	 കത
ന്നിയവരോണ്	അധി�ം.	പപ്ക്	
പിന്നീട്	 ആ	 പ്ചറിയ	 കലോ�
ത്തിൽ	വലിയ	ആകഘോഷങ്ളും	
സകതേോഷങ്ളും	 �പ്ണ്ത്തോനോ
കുപ്മന്ന്	അഭിപ്രോയപ്പട്ടിടുണ്്.
യചാദ്ര്യം 10 :	 No.	 of	 Pillers	 in	
Front	 Varandah	 in	 First	 Floor	
(class room floor) 
	 28	എണ്ം.
യചാദ്ര്യം 10 : Scary	spot	in	GHMC
 ലോബു�ളും	 ചില	
അധ്ോപ�രുപ്ട	 ഒപി	ഐപി�
ളുമോണ്	പലർക്കും	 കപടി.	 പഴയ	
�ോറെീൻ	 ബിൽഡിങോണ്	 മിക്
വരും	പറഞ്	ഒരു	കസ്ോട്ട്.
യചാദ്ര്യം 10 : Unforgettable	
Experience	in	GHMC	life
 ഓണായ�ാഷം, എൽ 
എച്പ് യഡ�ായ�ാഷം, YUVA,  
യകാൺവയക്ഷൻ അനുഭവങ്ങൾ, 
യൂണതി�ൻ പരതിപ്ാടതികൾ, �തിന�ൻ
സൻസപ് ഓണപ്പൂക്ളം, ഫ്ഷർസപ് 
യഡ, അനാട്ടമതി ഡതിസക്ൻ അനു
ഭവങ്ങളം ന്സമതിനാർ ഹാളതിന്ല 
കർട്ടനു തീപതിടതിച്ന്താന്ക്�ാണപ് 
മ�ക്ാനാകാത് ഓർമകൾ. 
യചാദ്ര്യം 11 :			Best	thing	you	did	
in GHMC Life for GHMC
	 ക�ോൺപ്വകക്ഷനു	
ഡോൻസ്	പ്ചയതതും,	യൂണിയൻ	
പ്രവർത്തനങ്ൾപ്ക്ോപെം	 നിൽ
ക്ോൻ	സോധിച്ത്,	ക�ോകേജിപ്ല	

പ്രശ്നങ്ൾ	തീർക്ോൻ	പ്രവർത്തി
ക്ോൻ	 സോധിച്ത്,	 ഇറെർകസ
ോൺ	 മത്സരങ്േിൽ	 സമ്മോന
ങ്ൾ	 വോങ്ിയപ്തോക്യോണ്	
കൂടുതൽ	കപർ	പറഞ്ിട്ടുള്ളത്.
യചാദ്ര്യം 12 : Favorite Kozhikoden 
food
 ബതിരതി�ാണതി, ന്പായ�ാട്ട, 
ഐന്സാരതതി, പാൽ സർബത്പ്
യചാദ്ര്യം 13 :		The	place	you	like	
to	hangout	in	Kozhikode
 ബീച്പ്.
യചാദ്ര്യം 13 :Must visit place in 
Kozhikode	that	you	sugest
 ബീച്പ്, SM സ്റ്ീറ്പ്, 
വ�ലട, മാനാഞ്തി�, കുറ്തി�ാടതി 
ഡാം, തുഷാരഗതിരതി, എന്തിങ്ങന്ന 
നീണ് നതിര.
		 GHMCയപ്ട	 ഇഷ്ടപ്പെട്ട	
എഴത്തു�ോരനോയി	 സുകമകഷട്ട
നും	അനിലിറ്ക്കും	അപർണ്ക്കു
മോണ്	 കൂടുതൽ	 ആരോധ�രുള്ള
ത്.	 ആമിനയം	 അസ്ലയമോണ്	
കൂടുതൽ	 ആരോധ�രുള്ള	 പോട്ടു
�ോർ.	 GHMCയപ്ട	 വേർച്യ്ക്കു	 കവ
ണ്ിയള്ള	 നിർകദ്ദശങ്ൾ	 ആരോ
ഞ്കപെോൾ	 പലർക്കും	 ഒകര	
അഭിപ്രോയമോണ്.	 അദ്്ോപ�
രും	വിദ്ോർഥി�ളും	തമ്മിൽ	നല്ല	
ബന്മില്ലപ്യന്നും,	 അതു	 മോറ്ി
പ്യടുക്ണപ്മന്നു	 ഒരു	 അഭിപ്രോ
യം.	 വിദ്ോർഥി�ൾക്്	 അദ്്ോ
പ�രുപ്ട	 കനതൃതത്തിൽ	 റൂറൽ	
പ്മഡിക്ൽ	 �ോമ്പു�ൾ	 നടത്തി
യോൽ	 വിദ്ോർഥി�ൾക്്	 ഒരു	
സഹോയമോകുപ്മപ്ന്നോരു	 അഭി
പ്രോയം.	 നല്ല	 ഗ്ൗണ്്	 കവണം,	
ആൺകുട്ടി�ൾക്കും	 പ്പൺകു
ട്ടി�ൾക്കും	 �േിക്ോൻ	 സൗ�
ര്ങ്ൾ	 കവണം.	 ഈകഗോ�പ്േ	
ക�ോകേജിൽ	നിന്നു	മോറ്ിനിർത്ത
ണം.
 *********

	 �്വോഷൻ	 പ്ഡകപെ
ോസിറ്്	 തു��ൾ	 ഇനി	 മുതൽ	
വിദ്ോർഥി�ളുപ്ട	 ബോങ്ക്	
അക്ൗണ്ടു� േ ി ക ലക് ോണ്	
നികക്പിക്കു�.	 പ്വബ്ലസ
റ്ിൽ	 അകപക്	 കഫോർമോറ്ിൽ	
മോറ്ം	 വരുതിയിട്ടുണ്്.	 ഇനി	
പുതിയ	 കഫോർമോറ്ിപ്ല	 അകപ
ക്�ൾ	 മോത്രപ്മ	 സ്വീ�രിക്കു
�യള്ളു	 എന്നു	 അറിയിച്ിട്ടുണ്്.	
	 നിലവിൽ	 �്വോഷൻ	
പ്ഡകപെോസിറ്റു�ൾക്ോയി	അകപ
ക്ിച്ിട്ടുള്ളവർ	(cousr	completed	
batches)	എത്രയം	കവഗം	പ്രിൻ
സിപെോേിപ്റെ	 ഇപ്മയിലികലക്്	
(principalghmc@gmai l .com)
അക്ൗണ്്	 നമ്പറും,	 ബോങ്കിപ്റെ	
കപരും	 ഉം	 പോസ്	 ബുക്ിപ്റെ	
ഫ്ണ്്	 കപജിപ്റെ	 ക�ോപെിയം		
അയക്കുവോൻ	 അറിയിച്ിട്ടുണ്്.
�ോഷ്	 പ്ലസ്	 	 	 ട്രോൻകസക്ൻ		
ആകുന്നതിപ്റെ	 ഭോഗമോയോണ്	
ഈ	നടപടി.	ഭോവിവയിൽ	കസ്ോ
േർഷിപ്പു�ളും	ഇത്തരത്തിലോകും.

ക്വാഷൻ ന്ഡയപ്ാസതിറ്പ് 
ബാങ്പ് മുയേന

ബാച്പ് യഡയ്ക്കു 42ാം ബാച്പ് വതിദ്ര്യാർഥതി
കൾ യകായളജതിയലക്പ് വീൽന്ച�ർ 

സംഭാവന ന്ച�ക്യുന്നു

Important Points
1. Exam Time Tables
   * Remaining exams of 
Final BHMS exams (2010 
scheme) 
    * Revised Time Tables 
of MD(homoeo) Degree 
Part II Supplementary 
Examinations July 2020  
     * Revised-MD (HOM) 
Part I Regular (2016 
Scheme,2018 Admission) 
Examinations July 2020
     * Revised-MD (HOM) Part 
I Supplementary (2016 
Scheme) Examinations 
July 2020
     * Final BHMS 
Degree Regular (2015 
Scheme) Examinations 
July(October),2020

 PCO issued 
order that Internship 
training can be complete 
from your nearest any 
Homoeopathic College 
Hospital as working 
arrangement due to the 
pandemic condition. For 
more details contact 
with college office.
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http://14.139.185.154/kuhs_new/index.php/232-kuhs-exam-sec/exam-timetable/examination-time-table-theory/examination-time-table-theory-homoeopathy/3783-revised-md-hom-degree-part-ii-supplementary-examinations-july-2020-28-sept-07-oct
http://14.139.185.154/kuhs_new/images/uploads/pdf/exam/timetable/homoeo/2020/Rev_MD_HomPart-I_2018_T.pdf
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http://14.139.185.154/kuhs_new/images/uploads/pdf/exam/timetable/homoeo/2020/Rev_MD_HomPart-I_2016_T.pdf
http://14.139.185.154/kuhs_new/images/uploads/pdf/exam/timetable/homoeo/2020/Rev_MD_HomPart-I_2016_T.pdf
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