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NOT FOR SALE

Super Speciality Hospital Block
INAUGURATED

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

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,

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
Designed by
RedStar Designers, GHMC Kozhikode

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

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

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.

Inaugural function
video links
youtube
facebook
New Hospital
Building Teaser
video links
click here
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Why Ars Alb 30 a Preventive Medicine

Dr. K K Jaleel
Asst Professor
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

കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ല�ോക്ഡൗൺ
- അൺല�ോക്ക്  പ്രക്രിയ തുട
ങ്ങിയത�ോടെ  മാറ്റി  വച്ച  പരീ
ക്ഷകൾ ജൂലൈ  27 ന് നടത്തു
വാൻ
തീരുമാനമായിരുന്നു.
പരീക്ഷാ 
നടത്തിപ്പിനായി
ആര�ോഗ്യ  സർവകലാശാല വ്യ
ക്തമായ മാർഗ്ഗരേഖയും  തയ്യാ
റാക്കിയിരുന്നു. ഇവ പാലിക്കു
ന്നതിൽ
ക�ോളേജുകൾക്കുള്ള

പരിമിതിയും, വിദ്യാർത്ഥികളു
ടെ  ആശങ്കകളും  മുൻനിർത്തി 
SFI-AKHMA സംഘടനകളിൽ
നിന്ന്  പരീക്ഷാ  നടത്തിപ്പിനെ
തിരെ  ശക്തമായ പ്രതിഷേധം
ഉയർന്നു വന്നു. ഇത�ോട�ൊപ്പം 
ക�ോവിഡ്
വ്യാപനവും  രൂ
ക്ഷമായത�ോടെ 
അവസാന
വർഷ പരീക്ഷ  അനിശ്ചിതമാ
യി മാറ്റി  വയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

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

BHMS അവസാന വർഷ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ

ശാലൂന
10.08.2020
ക�ോവിഡ് വ്യാപന
പഞ്ചാത്തലത്തിൽ മാറ്റി  വയ്ക്ക
പ്പെട്ട
ബി.എച്ച്.എം.എസ്.
അവസാന വർഷ യൂണിവേഴ്സി
റ്റി  പരീക്ഷാ  നടത്തിപ്പ്  അനി
ശ്ചിതത്വത്തിൽ. മേയ് 18നു
നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന
പരീക്ഷ
കൾ ഇതുവരെയും  നടത്തുവാൻ

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
relationship).
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

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.

സ് കേ ാ ള ർ ഷ ി പ്പ്
അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ക�ോളേജ് കാന്റീൻ നട
ത്തുന്ന ഷജീഹാൻ  കെ ജ�ോസ്
എന്ന ഷാജിയേട്ടനെ  പറ്റി 
GHMC ക്യാമ്പസിനു മുഖവുരകൾ
അവശ്യമില്ല. അടച്ചിടൽ മൂലം
UG വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്  അവധി
ലഭിച്ചുവെങ്കിലും ഹ�ോസ്പിറ്റൽ
വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെ ഹ�ോട്ടലു
കളും ഹ�ോസ്റ്റൽ മെസ്സും അടച്ചിട്ട
കാലത്തും  ലാഭനഷ്ടക്കണക്കു
കൾ ന�ോക്കാതെ  ഷാജിയേട്ടൻ

Happy

വീടുകളിലേക്ക് ക�ോളേജ് യൂണിയന്റെ കരുതൽ

ലക്ഷമിപ്രിയ
02.06.2020

മാധ്യമത്തിലൂടെയുള്ള  
പഠനവും  കൂടാതെ 
covid 19 പ്രതിരോധ പുസ്തകങ്ങൾ ഹ�ോസ്റ്റ
പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ   ഭാഗമായി ലുകളിലായിപ്പോയ
lockdown
പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു തിന്റെ ആശങ്കകളും 
പിന്നാലെ  ഓൺലൈൻ ക്ലാ പല വിദ്യാർത്ഥികളും 
സുകൾ ആരംഭിച്ചത് ഹ�ോ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഈ
സ്റ്റൽ
അന്തേവാസികളായ   സ ാ ഹ ച ര ്യത്തി ൽ
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 
വലിയ ക�ോളേജ് യൂണിയൻ ജനറൽ
ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ
ഉണ്ടാക്കിയിരു സെക്രട്ടറി ഷഹബാസിന്റെ  നേ
ന്നു. ഭൂരിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥി തൃത്വത്തിൽ   സന്നദ്ധതയ�ോടെ 
കളും  അത്യാവശ്യം വേണ്ട  മുന്നോട്ടു വന്ന കുറച്ച്  വിദ്യാർ
പ ഠ ന സ ാ മ ി ഗ്രിക ളു മ ാ യ ാ ണ് ത്ഥികളുടെ  സഹായത്തോടെ,  
വീടുകളിലേക്ക് പ�ോയത്. അത്ര ഹ�ോസ്റ്റലിൽ നിന്നും  എടുത്ത
പരിചിതമല്ലാത്ത ഒൺലൈൻ പുസ്തകങ്ങൾ,   സംസ്ഥാനത്ത് 

ലക്ഷമിപ്രിയ
15.08.2020

74ാം സ്വാതന്ത്ര്യ  ദി
നത്തോടനുബന്ധിച്ച്  ക�ോളേജ്
അങ്കണത്തിൽ ഹ�ോസ്പിറ്റൽ
സൂപ്രണ്ട് ഡ�ോ ഗീത ജ�ോസ്
പതാക  ഉയർത്തി. ക�ോവിഡി
ന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ പതിവിനു
വിപരീതമായി   ആഘ�ോഷങ്ങ
ളില്ലാതെ  പതാക  ഉയർത്തലിൽ
മാത്രം 
ഒതുങ്ങുന്നതായിരുന്ന
സ്വാതന്ത്ര്യദിനം.   ക�ോവിഡ്
പ്രോട്ടോക്കൾ പ്രകാരം കുറച്ചു
പേർ മാത്രമാണ്   പങ്കെടുപ്പി
ച്ചാണ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്.  
ക�ോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡ�ോ.
അബ്ദുൽ ഹമീദ് സ്വാതന്ത്ര്യ 
ദിനസന്ദേശം വിദ്യാർത്ഥികൾ
ക്ക്  വാട്സപ്പിലൂടെ കൈമാറി.

യ�ോഗദിന ചാലഞ്ച്

അപർണ മോഹൻ
20.06.2020
യ�ോഗദിനത്തോട് അനുബന്ധി
ച്ച് പെയിൻ ആൻഡ് പാല്ലിയേ
റ്റിവ് ക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ
യ�ോഗദിന ചാലഞ്ച്  നടത്തി.
വിവിധ യ�ോഗമുറകൾ പരിശീ
ലിക്കുന്നതിന്റെ
ചിത്രങ്ങളും 
വീഡിയ�ോകളും ഷെയർ ചെ
യ്യുവാനായിരുന്നു
ആഹ്വാന൦.

ക�ൊറ�ോണക്കാലത്തും സ്നേഹം വിളമ്പി ഷാജിയേട്ടൻ

ചൈത്ര
18.09.2020
ക�ൊറ�ോണ
പ്രതി
ര�ോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി നട
പ്പിലാക്കിയ ല�ോക്ക്ഡൗൺ
മൂലം കടകമ്പോളങ്ങളും, വിദ്യാ
ഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളും  അടച്ചി
ട്ടിരുന്ന കാലത്ത്  നമ്മുടെ ദൈ
നംദിനജീവിതം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ
കൂടാതെ കഴിയുവാൻ സഹാ
യിച്ച  ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ട്.
ജിനിമോൾ സി ജെ
ക�ോവിഡിനെ  പിടിച്ചുകേട്ടുവാൻ
യും  ഫലപ്രാപ്തി നേരിൽ അനുഭ
02.06.2020
മുൻനിരയിൽ നിന്ന്  പ്രവർത്തി
വിച്ചവരുടെയും സംഘടനയാണ്
ഹ�ോമിയ�ോപ്പതിയെ 
ക്കുന്ന ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകരെ 
GHLF .ഇന്ത്യയിലും  വിദേശത്തു
സ്നേഹിക്കുന്ന പ�ൊതുസമൂഹം
പ�ോലെ  തന്നെ  അഭിനന്ദനമർ
2020-2021
അദ്ധ്യാ
മായി നൂറുകണക്കിനു ക�ോവിഡ്
രൂപം ക�ൊടുത്ത സംഘടനയായ
ഹിക്കുന്ന ആളുകൾ. അക്കൂട്ടർക്കി
യന
വർഷത്തെ 
വിവിധ സ്കേ
കേസുകൾ ഹ�ോമിയ�ോപ്പതി ചി
Global Homoeopathic Lovers
ടയിലേക്ക്  അഭിമാനത്തോടെ 
ാളർഷിപ്പ് 
സ്കീമുകളിലേക്ക് 
കിത്സയിലൂടെ ഭേദമാക്കിയിട്ടും,
Forum ( GHLF) ത്തിന്റെ ആഭി
ചേർത്ത്  വയ്ക്കാൻ GHMCയിലെ  
അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്
.
  
ക�ോവിഡ് ചികിത്സിക്കുവാൻ
മുഖ്യത്തിൽ July 12 ന് വൈകു
ചെറിയ ല�ോകത്ത്  നിന്നുമുണ്ട് 
കഴിഞ്ഞ 
വർഷത്തിൽ
കൂറേ 
ഔദ്യോഗികമായ അനുവാദം
ന്നേരം 7 മണിക്ക്  വീടുകളിൽ
ഒരാൾ- നമ്മുടെ  ഷാജിയേട്ടൻ.
വിദ്യാർഥികൾക്ക്  സ്കോളർഷി
ഒരു രാജ്യത്തു നിന്നും  ഇതുവരെ 
ദീപം തെളിയിച്ച് ഹ�ോമിയ�ോ
പ്പ് 
ഇനിയും 
ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
2019ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
ആയതിനാൽ
ചികിത്സയ്ക്ക്  ഐക്യദാർഢ്യം 
ക�ോവിഡ് ചികിത്സയിൽ ഹ�ോ 20ലെ  ഫണ്ട്   കുറവായതിനാൽ
പ്രഖ്യാപിച്ചു. UAE, UK ,Australia
മിയ�ോപ്പതിയെയും  ഉൾപ്പെടുത്ത അപേക്ഷിച്ചവർ മുഴുവൻ വി
Philipenes, US തുടങ്ങിയ രാ
ണമെന്ന സന്ദേശം ല�ോകജനത ദ്യാർഥികൾക്ക്  നൽകാൻ സാ
ജ്യങ്ങളിൽ വരെ ക്യാമ്പയിനു
യിൽ എത്തിക്കുക  എന്നതാണ് ധിക്കില്ലയെന്ന് സ്കോളർഷിപ്പ്  
വലിയ പ്രതികരണമാണ് ലഭി
ഈ ക്യാമ്പയിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന്  വകുപ്പിൽ നിന്നും  അറിഞ്ഞു എ
ച്ചത്. ഹ�ോമിയ�ോപ്പതിയിലൂടെ 
ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു . ന്ന്  അധികൃതർ പറയുന്നത്  
ര�ോഗ സൗഖ്യം നേടിയവരുടെ

ലൈറ്റ് എ ലാമ്പ്

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.

ആഘ�ോഷങ്ങളില്ലാ
തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം

കാന്റീൻ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഹ�ോസ്റ്റൽ
നിവാസികളായ
intern-PG doctors ഇത് വലിയ
ആശ്വാസം തന്നെയായിരുന്നു.
ക്യാമ്പസ്സിലെ  സൗഹൃദങ്ങൾക്ക് 
ചൂടുള്ള ഒരു കട്ടന്റെ സ്വാദും കടുപ്പ
വുമേകിയ നമ്മുടെ ക്യാന്റീനിൽ,
ഇപ്പോഴും സ്നേഹം വിളമ്പുന്നു
ണ്ട്  ഷാജിയേട്ടനും  കുടുംബവും.
കാന്റീൻ
നട
ത്തിപ്പ്  ഒരു വർഷത്തെക്ക് 
കൂടി നീട്ടി  നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

cor ONAM

CorONAM ക�ൊണ്ടാടി GHMC
ചേതന കെ എസ്
07.08.2020
ഓണം
മലയാളികളുടെ 
ദേശിയ
ഉത്സവമാണ്.
GHMC
യിലെ 
വിദ്യാർത്ഥി
വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുളള  വിദ്യാർ
കൾക്ക് 
സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ
ത്ഥികൾക്ക് ക�ൊറിയർ ആയി
സാഹ�ോദര്യത്തിന്റെയും 
അയച്ചു ക�ൊടുത്തു. തുടർന്നും  വി യും 
ആഘ�ോഷമാണ്
ഓണം.
ദ്യാർത്ഥികൾ അവശ്യപ്പെട്ടാൽ
ഈ ക�ൊല്ലത്തെ 
ഓണവും 
മറ്റു
ആവശ്യമായ
പഠനസാമിഗ്രി
ആഘ�ോഷങ്ങളെ പ�ോലെ 
കൾ
എത്തിച്ചുക�ൊടുക്കുവാൻ  
പിടിയിലാ
സന്നദ്ധരാണെന്ന്  ക�ോളേജ് ക�ൊറ�ോണയുടെ 
യി.
എന്നാൽ
ഓണാഘ�ോഷം
യൂണിയൻ
അറിയിച്ചു.

അതിജീവനത്തിന്റെ ആഘ�ോ
ഷമാക്കുവനായി,
വ്യത്യസ്ത
മായ
പരിപാടികളിലൂടെ 
ക�ോളേജിലെ  വിദ്യാർത്ഥികളെ 
virtual platform ലൂടെ  ഒന്നിച്ചു
ചേർക്കുകയാണ്
ക�ോളേജ്
യൂണിയൻ. ക�ൊറ�ോണം
2K20 എന്ന തലക്കെട്ടുമായി
ട്ടാണ് ഇത്തവണ ക�ോളേജ്
യൂണിയന്റെ
ഓണാഘ�ോഷം.
ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടോണം മാസ്ക് 
ഇട്ടോണം എന്ന സന്ദേശവുമുണ്ട്.
അത്തം മുതൽ തന്നെ ക�ോളേജ്

യൂണിയൻ
ഓണാഘ�ോഷവും 
തുടങ്ങി. "ചെല�ോര്തേ റെഡി
ആവൂ" എന്ന പേരിൽ പായസം
ഉണ്ടാക്കൽ ചലഞ്ച്, ന�ൊസ്റ്റാൾ
ജിയ ഒരു തിരിഞ്ഞുന�ോട്ടം എന്ന
പേരിൽ ഫ�ോട്ടോഗ്രഫി മത്സരം,
on air onam,   ട്രഷർ ഹണ്ട്,
loop dance, loop song  തുടങ്ങി 
വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടിക
ളാണ് വീടുകളിലായി പ�ോയ വി
ദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ക�ോളേജ്
യൂണിയൻ
സംഘടിപ്പിച്ചത്.
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ആളും ആരവവും ആഘ�ോഷവുമില്ലാതെ 37-ാം ബാച്ച് പടിയിറങ്ങി.
അപർണ മോഹൻ
14.08.2020
GHMC യിലെ  37-ാമത് BHMS
ബാച്ച് 
ബിരുദധാരികളായി.
അഞ്ചര ക�ൊല്ലത്തെ  BHMS
വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ശേഷം
ആതുരസേവനത്തിന്റെ പുതിയ
മേഖലകളിലേക്ക്  ചുവടുവക്കുക
യാണ് ജെംസ് എന്ന 2014 BHMS
ബാച്ച്. 46 പേരാണ് ഈ വർഷം
ബ ി രു ദ ധ ാ ര ി കളാ കു ന്ന ത് .
നീണ്ടനാളത്തെ  വിദ്യാർത്ഥി
ജീവിതത്തിന്റെ കഠിനാധ്വാന൦
ഒടുവിൽ
തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്ന
ദിനമായ
ബിരുദദാനചടങ്ങ് 
GHMC യിലെ  വിദ്യാർത്ഥികൾ
പ്രൗഡഗംഭീരമായാണ് നടത്തി
യിരുന്നത്. യുവഡ�ോക്ടർമാരായ
തങ്ങളുടെ  സീനിയർസിന്റെ ബി
രുദധാരണചടങ്ങ്  മികച്ചതായി
തീർക്കുവാനും, അവർക്ക് ഉചിത
മായ യാത്രയയപ്പ്  നൽകുവാനു
മായുള്ള ജൂനിയർ വിദ്യാർത്ഥിക
ളുടെ  തയാറെടുപ്പുകൾ ആഴ്ചകൾ
മുൻപേ  തന്നെ  തുടങ്ങുന്നു.
ക�ോളേജിനു മുഴുവൻ ആഹ്ലാദവും 

അഭിമാനവുമായിരുന്ന, കലാല
യജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അവി
സ്മരണീയമായ ഈ ചടങ്ങും 
ക�ൊറ�ോണയുടെ കരിനിഴലി
ലായപ്പോൾ 37-ാ൦ ബാച്ചിന്
തങ്ങളുടെ  സ്വപ്നമായ ക�ോൺ
വ�ോക്കേഷൻ ചടങ്ങ് നഷ്ടമായി.
അഭിനന്ദനങ്ങളിലും യാത്രമ�ൊഴി

കളിലും 
ഔപചാരികതകൾ
ഇല്ലെങ്കിലും, കലാലയജീവിത
ത്തിലെ  ഏറ്റവും  ഒടുവിലെ  ദി
നങ്ങൾക്ക്  ആഘ�ോഷങ്ങളുടെ 
അകമ്പടികളില്ലെങ്കിലും  37-ാ൦
ബാച്ചിലെ ഡ�ോക്ടർസ് സന്തോ
ഷത്തോടെയാണ് പടിയിറങ്ങു
ന്നത്. പ�ോകുന്നതിനു മുൻപായി

സന്തോഷങ്ങളും  സൗഹൃദങ്ങളും 
ഇണക്കങ്ങളും  പിണക്കങ്ങളും 
നിറഞ്ഞ;
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ
വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു വന്ന
നാനാജാതിമതസ്ഥരായവർ ഒരു
കുടുംബമായി മാറിയ, ആറുക�ൊ
ല്ലത്തോളം നീണ്ട ക്യാമ്പസ് 
കാലത്തിന്റെ കഥ, വാക്കുകളിലൂ

ടെയും ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും അവർ
ക�ോറിയിട്ടത് GHMC യുടെ  ഓർ
മ്മത്താളുകളിൽ തന്നെയാണ്.
ഒഴുക്കിന�ൊപ്പം  നീന്തിയത�ോ,
എത്തിപ്പിടിച്ചത�ോ ആകട്ടെ യൗ
വനകാലത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം
ചിലവഴിച്ച്  നിങ്ങൾ നേടിയ
BHMS ബിരുദം നിങ്ങളുടെ  ജീ

വിതത്തിലെ  ഏറ്റവും  വിലപ്പെട്ട
നേട്ടമായി തീരട്ടെ. ദുരിതമനുഭ
വിക്കുന്ന ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ
ക്ക് ആശ്വാസമാകുവാൻ നിങ്ങൾ
ക്കു കഴിയട്ടെ. നിങ്ങളിലൂടെ 
ഹ�ോമിയ�ോപതി പുതിയ ഉയ
രങ്ങളിലെത്തട്ടെ. ജെ൦സിലെ 
യുവഡ�ോക്ടേഴ്സിന് ഭാവുകങ്ങൾ.
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മികച്ച വിജയവുമായി ഫ്രീബേർഡ് ഗേൾസ് ഹ�ോമിയ�ോപ്പതി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് ഏകീകൃത സംഘടന ക്വാഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ്
ബാങ്ക് മുഖേന
ഹ�ോമിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ
Forum (PHF) എന്നിവയും  ഗവ. യും  നമ്മുടെ  ഉയർച്ചക്ക് വേണ്ടി 
ജിനിമോൾ സി ജെ
ഷംമ്ന
14.08.2020
ഇക്കഴിഞ്ഞ   SSLC
പരീക്ഷയിലെ  മികച്ച നേട്ടത്തി
ലേക്ക് GHMC പെയിൻ ആൻഡ് 
പാല്ലിയേറ്റിവ് ക്ലബ്ബിന്റെ എളിയ
സംഭാവനയും. ക�ോളേജ് യൂണി
യന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പെയിൻ
ആൻഡ് പാല്ലിയേറ്റിവ് ക്ലബ് ഫ്രീ
ബേർഡ്സ് ഗേൾസ് ഹ�ോമിൽ
ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ
നട
ത്തിവരികയായിരുന്നു.
അവി

ടുത്തെ 
അന്തേവാസികളായ
വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് ട്യൂഷനും 
സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പും 
നടത്തിവരുന്നു. കഴിഞ്ഞ  SSLC  
പരീക്ഷയിൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥി
നികൾ നല്ല മാർക്കോടെ  വിജ
യിച്ചു. ഈ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്
അനുമ�ോദനമറിയിച്ചുക�ൊണ്ട് 
പെയിൻ ആൻഡ്  പാല്ലിയേ
റ്റിവ് അംഗങ്ങൾ ഫ്രീബേർഡ്
ഹ�ോം സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി.

ശ്രീ. പ്രദീപ്കുമാർ എം എ ൽ എ ഉത്ക്കാടന ഫലകം അനഅശ്ചാത
നം ചെയ്യുന്നു.  സമീപം മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ കൗൺസിലർ
കെ സി ശോഭിത സൂപ്രണ്ട് ഡോ.ഗീത ജോസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോ.
അബ്ദുൾ ഹമീദ് ആന്റ് കൺട്രോളിങ് ഓഫീസർ ഡോ.സുനിൽ രാജ്
എന്നിവർ

07.08.2020
ഹ�ോമിയ�ോപ്പതി വൈദ്യശാസ്ത്ര
ത്തിന്റെ ഏകീകൃത സംഘടന
Homeopathic United Movement
( HUM) രൂപീകൃതമായി. ഹ�ോ
മ ി യ� ോ പ്പ ത ി ക്കെ ത ി രെയു ള്ള
അവഗണനകളെ 
പ്രതിര�ോ
ധിക്കാനും  ഈ മഹത്തായ
വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ  അതർഹി
ക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉയരങ്ങളിലെ
ത്തിക്കാനുമുള്ള
ശ്രമങ്ങൾക്ക് 
തുടക്കം  കുറിച്ചു ക�ൊണ്ടാണ്
ഹ�ോമിയ�ോപതി
രംഗത്തെ 
പ്രൊഫഷണൽ സർവീസ് സം
ഘടനകൾ കൈക�ോർക്കുന്നത്.
പ്രൊഫഷണൽ
സംഘടന
കളായ The Institution of
Homoeopaths Kerala (IHK),
Indian Homoeopathic Medical
Association (IHMA), Qualified
Private
Homoeopaths
Association
(QPHA),
Progressive
Homoeopaths

ഹ�ോമിയ�ോപ്പതി മെഡിക്കൽ
ഓഫീസർമാരുടെ 
സംഘട
നയായ KGHMOAയും  NHM
ഹ�ോമിയ�ോപ്പതി മെഡിക്കൽ
ഓഫീസർമാരുടെ  സംഘടന
യായ AKHMOAയും  NAM ഹ�ോ
മിയ�ോപ്പതി മെഡിക്കൽ ഓഫീ
സർമാരുടെ 
സംഘടനയായ
KSNAMEWUയും   ചേർന്ന ഈ
കൂട്ടായ്മ ഇനി ഹ�ോമിയ�ോപ്പതി
ക്കായി ഒരുമിച്ച്  പ്രവർത്തിക്കാ
നുള്ള   വഴി തെളിക്കുകയാണ്.
ഏകീകൃത
സംഘടനകളുള്ള
മറ്റു വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലകൾ
സംഘടനപരമായ നീക്കങ്ങൾ
വഴി ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങളും 
നേട്ടങ്ങളും കൈവരിക്കുകയു
ണ്ടായി. എന്നാൽ വിവിധ സം
ഘടനകളുടെ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ശരിയായി ഏക�ോപിക്കുവാൻ
ഹ�ോമിയ�ോപ്പതി മേഖലക്കു കഴി
ഞ്ഞില്ല എന്നു മാത്രമല്ല നമ്മുടെ 
വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനെതിരെയു
ള്ള അവഗണനകൾക്കെതിരെ

കൂട്ടായി
പരിശ്രമിക്കാനും 
നമുക്കായില്ല. ക�ോവിഡ് - 19
ല�ോകത്തെ  മുഴുവനും  ഭീതിയി
ലാഴ്ത്തി മ�ോഡേൺ മെഡിസിനു
മുൻപിൽ ച�ോദ്യചിഹ്നമാ
യി നിൽക്കുമ്പോൾ പ�ോലും 
നമ്മുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രം  ഈ
ര�ോഗത്തിനെതിരെ  ഫലപ്രദ
മായ ചികിത്സ പ്രദാനം ചെ
യ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഹ�ോമി
യ�ോപതിയ�ോട് നിസ൦ഗമായ
സമീപനമാണ് അധികാരികൾ
പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഈ സാഹചര്യ
ത്തിലാണ് വളരെ  നാളുകളായു
ള്ള ഏകീകൃത സംഘടന എന്ന
ആവശ്യം  സഫലമായിത്തീർ
ന്നത്. മികച്ച  ചികിത്സാരീതി
യായിട്ടു കൂടി ഹ�ോമിയ�ോപ്പ
തി വൈദ്യശാസ്ത്രം നേരിടുന്ന
വെല്ലുവിളികൾക്ക്  ഏകീകൃത
സംഘടനയിലൂടെ  പരിഹാരം
കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ
യിലാണ് ഹ�ോമിയ�ോപതിവിഭാഗം.

ക്വാഷൻ ഡെപ്പേ
ാസിറ്റ്  തുകകൾ ഇനി മുതൽ
വിദ്യാർഥികളുടെ 
ബാങ്ക് 
അ ക് കൗ ണ്ടു കള ി ലേ ക് കാ ണ്
നിക്ഷേപിക്കുക. വെബ്സൈ
റ്റിൽ അപേക്ഷ ഫോർമാറ്റിൽ
മാറ്റം  വരുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി
പുതിയ ഫോർമാറ്റിലെ  അപേ
ക്ഷകൾ മാത്രമെ  സ്വീകരിക്കു
കയുള്ളു എന്നു അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിലവിൽ ക്വാഷൻ
ഡെപ്പോസിറ്റുകൾക്കായി അപേ
ക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവർ (cousr completed
batches) എത്രയും വേഗം പ്രിൻ
സിപ്പാളിന്റെ ഇമെയിലിലേക്ക് 
(principalghmc@gmail.com)
അക്കൗണ്ട്  നമ്പറും, ബാങ്കിന്റെ
പേരും  ഉം പാസ് ബുക്കിന്റെ
ഫ്രണ്ട് പേജിന്റെ കോപ്പിയും  
അയക്കുവാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കാഷ് ലെസ്   ട്രാൻസേക്ഷൻ  
ആകുന്നതിന്റെ
ഭാഗമായാണ്
ഈ നടപടി. ഭാവിവയിൽ സ്കോ
ളർഷിപ്പുകളും ഇത്തരത്തിലാകും.

ആര�ോഹ'20 ഓൺലൈൻ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ്
അപർണ മോഹൻ
07.08.2020

GHMC യുടെ കലാമാ
മാങ്കമായ ക�ോളേജ് ആർട്ട്സിനു
തുടക്കമായി. ആര�ോഹ'20 എന്ന് 
പേരിട്ടിരിക്കുന്ന കലാമേള,
ക�ോവിഡ്
വ്യാപനപശ്ചാ
ത്തലത്തിൽ
ഓൺലൈനാ
യാണ്
സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
ക�ോളേജ് യൂണിയൻ
ആർട്ട്സ് സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് 
ആസിമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാ
ണ് കലാപരിപാടികൾ നട
ത്തുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 15 നു


GHMC   ജീവിതത്തിൽ  
ചില നിമിഷങ്ങളെയും  ഓർമക
ളേയും പൊടിത്തട്ടിയെടുക്കാൻ
ഒരു സർവ്വെ സംവിധാനത്തിലൂ
ടെ ഒരു ചെറിയ പ്രവർത്തനശ്രമ
മാണ് EXPLORE GHMC. എന്നാൽ
വിചാരിച്ചത്ത്ര
പ്രതികരണം
ലഭിച്ചില്ല ഒരു പരമാർത്ഥമാണ്.
കുറുച്ചു പേർക്ക്  സമയമില്ല, ചി
ലർക്ക്  മടി, ചിലർക്ക് ക്യാമ്പസ്
ചോദ്യങ്ങൾ വിഷമം വരുതുന്ന
തിനാലും  ,   മറ്റുചിലർക്ക് ചോ
ദ്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപെടാത്തതിനാലും 
പ്രതികരിക്കാത്തവർ ഉണ്ടെന്നറി
യുന്നു. അടുത്ത ഒൺലൈൻ സർ
വ്വയിൽ മേൽ പറഞ്ഞയെല്ലാ കുറ
വുകളും പരിഹരിച്ചിരിക്കും എന്ന
വാക്കുനൽകുന്നു.  ഈ സർവ്വെയ്ക്ക് 
സഹകരിച്ചവർക്കും നിർദ്ദേശങ്ങ
ളും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചൂണ്ടികാണി
ച്ചവർക്കും  നന്ദി  അറിയിക്കുന്നു.
73 പേർ പ്രതിക
രിച്ചു. അതിൽ 17ഉം അലുമ്നി
കളാണ്. ഈ സർവ്വേയോട്
കൂടുതൽ  പേർ പ്രതികരിച്ചത്
41ാം
ബാച്ചിൽ
നി
ന്നുമാണ്
22 പേർ.
Section 1 : College
ചോദ്യം 1 : കോളേജിന്റെ പിറ
ന്നാൾ?   
1975

ഓൺലൈൻ ആയി ടീമുകളുടെ 
ല�ോഗ�ോ റിലീസ് നടത്തി.
അഭിനന്ദ്  വി നയിക്കുന്ന K.G.F,
ഷഹാം മുഹ്സിൻ നയിക്കുന്ന
PEVER, മനു ജ�ോസഫിന്റെ നേ
തൃത്വത്തിലുള്ള KALKI എന്നീ 
ടീമുകളാണ് ഇത്തവണ ആർ
ട്ട്സ് കപ്പിനു വേണ്ടി  മാറ്റുരച്ചത്.
സെപ്റ്റംബർ
16
രാവിലെ  10 മണിക്ക് കലാമ
ത്സരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.   മൂന്ന് 
ടീമുകളും 
ഓൺലൈനിലൂടെ 
നല്ലൊരു പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ചു
എന്ന്  നിസംശയം പറയാം.

കോവിഡ് കാലത്തും  വിദ്യാർ
ഥികളുടെ പോരാട്ടവീര്യവും  
കലാസിദ്ധിയും ക്യാമ്പസ് ജീ
വിതശൈലിയും  ഒട്ടും ചോർന്നു
പോകാതെ  ശ്രമിക്കുകയാണ്
ഓൺലൈനിലൂടെ ഈ മാമാങ്കം 
നടത്താൻ
പ്രചോദനമെന്ന്  ബാച്ച് ഡേയ്ക്കു 42ാം ബാച്ച് വിദ്യാർഥി
യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. കൾ കോളേജിലേക്ക് വീൽചെയർ
ആര�ോഹ'20   2020
സംഭാവന ചെയക്കയുന്നു
സെപ്റ്റമ്പർ 14 മുതൽ 24 വരെ
യായിരുന്നു. മൂന്നു ടീമുകളും   
അരോഹാത്രം 
പ്രയത്നിച്ചിട്ടു
ണ്ടെന്നുള്ളത്
ആരോഹയുടെ 
വിജയം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
സ്പോർട്സ് കോവിഡ്
നിയന്ത്രണങ്ങൾ മാറുന്ന മുറയ്ക്ക്
ന ട ത്തു മെന്ന് 
യൂണിയൻ
അറിയിച്ചു.
ആരോഹയിൽ
പങ്കെടുത്ത
എല്ല മത്സരാർഥികൾക്കും ലെ 
ഗ്രാഫിറ്റയുടെ  അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
(ആര�ോഹ'20 വിശദവിവരങ്ങളും 
ഫലങ്ങളും  ചിത്രങ്ങളും  അടുത്ത
പംക്തിയിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തും)

പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ പ്രവർത്തി
ക്കാൻ സാധിച്ചത്, ഇന്റർസേ
ാൺ മത്സരങ്ങളിൽ സമ്മാന
ങ്ങൾ വാങ്ങിയതൊക്കയാണ്
ചോദ്യം 5 : കാന്റീനിലെ  ഇഷ്ട ലർക്ക്  നല്ല അഭിപ്രായമുണ്ടായി കൂടുതൽ പേർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
വിഭവം
രുന്നില്ല.
ചോദ്യം 12 : Favorite Kozhikoden
ഒരു ഹോട്ടൽ മെനു ചോദ്യം 9 : First impression of food
കാർഡ് പോലെയാണ് ഉത്ത GHMCK
ബിരിയാണി, പൊറോട്ട,
രങ്ങൾ, 90% ആളുകൾക്കും 
ചെറിയ ക്യാമ്പസ്, ഐസൊരതി, പാൽ സർബത്ത്
വത്യസ്ത വിഭവങ്ങളാണ്. പോറേ പെട്ടു, മേശമെന്നൊക്കെ തേ ചോദ്യം 13 :  The place you like
ാട്ടയും, ബിരിയാണിയും  ആവർ ന്നിയവരാണ് അധികം. പക്ഷെ  to hangout in Kozhikode
ത്തിച്ചെങ്കിലും  കോമ്പോകൾ പിന്നീട് ആ ചെറിയ ലോക
ബീച്ച്.
വത്യസ്തമായിരുന്നു.
ത്തിൽ വലിയ ആഘോഷങ്ങളും  ചോദ്യം 13 :Must visit place in
ചോദ്യം 6 : ചുറ്റുവട്ടത്തെ  ഇഷ്ടമു സന്തോഷങ്ങളും കണ്ടെത്താനാ Kozhikode that you sugest
കുമെന്ന് അഭിപ്രായപെട്ടിടുണ്ട്.
ബീച്ച്,
SM
സ്റ്റ്രീറ്റ്,
ചോദ്യം 10 : No. of Pillers in വയലട, മാനാഞ്ചിറ, കുറ്റിയാടി
Front Varandah in First Floor ഡാം, തുഷാരഗിരി, എന്നിങ്ങനെ
(class room floor)
നീണ്ട നിര.
28 എണ്ണം.
GHMCയുടെ  ഇഷ്ടപ്പെട്ട
ചോദ്യം 10 : Scary spot in GHMC എഴുത്തുകാരനായി സുമേഷേട്ട
ലാബുകളും 
ചില നും  അനിലിറ്റക്കും  അപർണ്ണക്കു
അധ്യാപകരുടെ  ഒപി ഐപിക മാണ് കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള
ളുമാണ് പലർക്കും പേടി. പഴയ ത്. ആമിനയും  അസ്ലയുമാണ്
കാന്റീൻ ബിൽഡിങാണ് മിക്ക കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള പാട്ടു
വരും പറഞ്ഞ ഒരു സ്പോട്ട്.
കാർ. GHMCയുടെ  വളർച്ചയ്ക്കു വേ
ചോദ്യം 10 : Unforgettable ണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആരാ
Experience in GHMC life
ഞ്ഞപ്പോൾ പലർക്കും  ഒരേ 
ഓണാഘോഷം, എൽ അഭിപ്രായമാണ്. അദ്ധ്യാപക
എച്ച് ഡേയാഘോഷം, YUVA, രും വിദ്യാർഥികളും തമ്മിൽ നല്ല
ള്ള കട
കോൺവക്കേഷൻ അനുഭവങ്ങൾ, ബന്ധമില്ലയെന്നും, അതു മാറ്റി
ഷ ക് കീ ർ ക് കായുടെ  യൂണിയൻ പരിപ്പാടികൾ, റിനയൻ യെടുക്കണമെന്നു ഒരു അഭിപ്രാ
കിച്ചൂസും മനോജേട്ടന്റെ അപ്പക്കൂ സൻസ് ഓണപ്പൂക്കളം, ഫ്രഷർസ് യം. വിദ്യാർഥികൾക്ക്  അദ്ധ്യാ
ടുമാണ് കൂടുതൽ പേർ പറഞ്ഞ ഡേ, അനാട്ടമി ഡിസക്ഷൻ അനു പകരുടെ നേതൃതത്തിൽ റൂറൽ
ത്.
ഭവങ്ങളും സെമിനാർ ഹാളിലെ െമഡിക്കൽ കാമ്പുകൾ നടത്തി
ചോദ്യം 7 : Favorite Teacher
കർട്ടനു തീപിടിച്ചതൊക്കെയാണ് യാൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക്  ഒരു
അനാട്ടമി പ്രൊഫസ മറക്കാനാകാത്ത ഓർമകൾ.
സഹായമാകുമെന്നൊരു അഭി
റായിരുന്ന Dr.ഷീല മാഡമാണ് ചോദ്യം 11 :   Best thing you did പ്രായം. നല്ല ഗ്രൗണ്ട് വേണം,
പകുതിയിലേറെ പേർക്കുമിഷ്ടം.
in GHMC Life for GHMC
ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകു
ചോദ്യം 8 : First impression on
കോ ൺവെക്കേ ഷനു ട്ടികൾക്കും കളിക്കാൻ സൗക
Homoeopathy at joining time.
ഡാൻസ് ചെയതതും, യൂണിയൻ ര്യങ്ങൾ വേണം. ഈഗോകളെ 
മിഠായി ഗുളികയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം  നിൽ കോളേജിൽ നിന്നു മാറ്റിനിർത്ത
മിക്കവർക്കുമുള്ള ഉത്തരം. ചി ക്കാൻ സാധിച്ചത്, കോളേജിലെ  ണം.
*********

Explore GHMC

ചോദ്യം 2 : കോളേജിൽ ആദ്യ
മായി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസെടുത്ത
ടീച്ചർ
അനാട്ടമി ക്ലാസു
കളാണ് മിക്കവർക്കും  ആദ്യ 
ദിനം. ഷീല മാഡത്തിന്റേയും 
ജഗദീശൻ സാറിനേയും  ഓർക്കു
ന്നു. സീനിയർസിന്റെ പക്കൽ
നിന്നും കിട്ടിയ ആമുഖത്തോടെ  
ഭയന്നു ആദ്യ ക്ലാസ് ഒരു പ്ര
ത്യേക  അനുഭവമാണെന്ന്  അഭി
പ്രായപെട്ടവരുണ്ട്.
ചോദ്യം 3 : കോളേജിൽ ആദ്യം 
പേടി തോന്നിയതും  പിന്നീട്
ഇഷ്ടമായ ടീച്ചർ
അനാട്ടമി പ്രൊഫസ
റായിരുന്ന Dr.ഷീല മാഡത്തി
നെയാണ് കൂടുതൽ വോട്ട്  (10
എണ്ണം)ലഭിച്ചത്.തൊട്ടു പിന്നിൽ  
Dr.സ്മിതാമാധവൻ മാഡം, Dr.
മുസ സർ (5 വോട്ട്   വീതം)  
എന്നിവരാണ്.   Dr. അജിത്കു
മാർ സാർ, Dr.വിജയകുമാരി
മാഡം, Dr.സ്മിത കെ  മാഡം,
Dr.മായ മാഡം, Dr.ഗിത ജോസ്
മാഡം, Dr.ജഗദീശൻ സർ എന്നി
വരായാണ് 4 3 വോട്ടുകളോടെ 
അവർക്ക്  പുറകിലുള്ളത്. പേടി
യില്ലാത്ത 4 പേരുണ്ട്.
ചോദ്യം 4 : Cadaver is your
best teacher.
71% പേർക്കും  അതെ
യെന്നാണ് ഉത്തരം.

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.

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
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