
�ശീസിഅച��തേമേനാൻഗവൺെമ� ്
േകാേളജ്തൃശൂർ, കു�െന��ർ

*ലഹരി രഹിതക�ാ�സ്എ�സ�പ്നം*

ലഹരി രഹിത ക�ാ�സ് എ� സ�പ്നം മുൻനിറു�ി, ഈ യ��ിെ�

തുട�െമ� നിലയിൽ െസപ്തംബർ 30 ന് രാവിെല11.30 ന് �ശീ സി
അച��തേമേനാൻ ഗവൺെമ� ് േകാേളജ് ഓഡിേ�ാറിയ�ിൽ വ�് ലഹരി വിരു�
�പവർ�ന�െള കുറി�്, ക�ി�ി െമ�ർമാരായി െതരെ�ടു�െ�� 50
വിദ�ാർ�ികൾ�ായി ആ�� നാർേ�ാ�ിക് ക�ി�ി േകാ ഓർഡിേന�ർ ലഫ്. സിജി
എംയു ഒരു ലഘുവിവരണ േബാധവൽ�രണ�ാ�്സംഘടി�ി��.



6-10-2022(ഉത്ഘാടനകർ�പരിപാടി)

സം�ാന തല ലഹരി വിരു�കാ�യിെ� ഉത്ഘാടന കർ��ിെ� ഭാഗമായി �ശീ
സി അച��തേമേനാൻ ഗവൺെമ� ് േകാേളജിൽ ഒക്േടാബർ 6 ന് രാവിെല 9
മണി�് േകാർ�േറഷൻ കൗൺസിലർ �ശീമതി ശ�ാമള േവണുേഗാപാലിെ�
അ���തയിൽ േകാേളജ് െസമിനാർ ഹാളിൽ വ�് നട� ചട�ിന് �പിൻസി�ാൾ
�ശി. സുേരഷ് എ െക സ�ാഗതം ആശംസി��. എൻ സി സി ഓഫീസർ ലഫ്.
േഡാ.ഷാജിേമാൻ ഐ െജ ആശംസകൾ േനർ�ു. ആ�� നാർേ�ാ�ിക് ക�ി�ി
േകാ ഓർഡിേന�ർ ലഫ്. സിജി എം.യു പരിപാടി�് ന�ി അർ�ി��. ഔേദ�ാഗിക
ചട�ിനു േശഷം വിദ�ാർ�ികൾ�ായി മുഖ�മ��ിയുെട ഉൽഘാടന �പസംഗം
ത�മയ വീഡിേയാ �പദർശനം നട�ി. 80 വിദ�ാർ�ികൾ പെ�ടു� പരിപടി
10.40 ന് അവസാനി��. അേതാെടാ�ം �ാ��കളിലും അ��ാപകരുെട
േമൽേനാ��ിൽവീഡിേയാ �പദർശനവുംചർ�കള�ംനട�ു.



10-10-2022

ലഹരി വിരു� ക�ാ�സ് എ� ഉേ�ശവുമായി �ശീ സി അച��തേമേനാൻ
ഗവൺെമൻറ് േകാേളജിെല റിസർ�് ഡി�ാർ�്െമൻറ് ഓഫ് ൈസേ�ാളജി വിവിധ
പരിപാടികൾ സംഘടി�ി��.ഒക്േടാബർ 10,11 ,12, 13 തീയതികളിലായാണ്
ക�ാ�സും വിദ�ാർ�ികള�ം ഈ ല���ിനായി ൈകേകാർ�ത്.ഒക്േടാബർ 10
ന് രാവിെല10 മണി�് െസമിനാർ ഹാളിൽ വ�് നട� പരിപാടി�് േമഴ്സി
ൈമ�ിൾ(വിദ�ാർ�ിനി) സ�ാഗതം ആശംസി��. വകു�് േമധാവി േഡാ.സുജീഷ �ി
ജിഅ���തവഹി�പരിപാടിയുെട ഉൽഘാടനകർ�ം �പിൻസി�ാൾ �ശീസുേരഷ്
എ െക നിർവഹി��. തുടർ�് ഇ�ു എസ് േമേനാൻ ( �ിനി�ൽ ൈസേ�ാളജി�് ,
െജെനസിസ് �ിനിക്, കീരൻകുള�ര) വിഷയാവതരണം നട�ി. ഐ ക�� എ സി
േകാ ഓർഡിേന�ർ േഡാ.സിേജാ വർ�ീസ് ആശംസകൾ അറിയി��.
ഫഹീമ(വി��ാർ�ിനി) ന�ി �പകാശി�ി��



11-10-2022

ലഹരി വിരു� �പവർ�ന�ൾ�്വീര�ം പകരുകഎ�ഉേ�ശേ�ാെട 11-10-2022
ന് രാവിെല 10 മണി�്�ാഷ്േമാബ്സംഘടി�ി�� . നിരവധി വിദ�ാർ�ികൾ
പെ�ടു�പരിപാടിവിദ�ാർ�ികൾ�ിടയിൽഒരുസംഘേബാധം
സൃഷ്ടി�ു�തിന് സഹായി��.



12-10-2022

12-10-2022 ന് ഉ��് 2 മണി�് െസമിനാർഹാളിൽവ�് "�ഡഗ ്,ൈമൈലഫ് , ൈമ
�ഫീഡം" എ�വിഷയ�ളിൽഡിേബ�് േകാ��ീഷൻനട�െപ��.80 ൽഅധികം
വിദ�ാർ�ികൾപരിപാടിയിൽപെ�ടു�ു. െപാളി�ി�ൽസയൻസ്
ഡി�ാർ�്െമ��െലഅസി�ൻറ് െ�പാഫസർര�ിത്കുമാർസിയും , ഹി�ി
ഡി�ാർ�്െമ��െലഅസി�ൻറ് െ�പാഫസർേഡാ.ആശാജീയുമായിരു�ു
വിധികർ�ാ�ൾ . േകാേളജ് �പിൻസി�ൾ �ശീ. സുേരഷ്എ.െകയും േ�പാ�ഗാം
േകാഡിേനേ�ഴ്സായ േമയ്സിൈമ�ള�ം , എയ്�ൽമരിയയുംസംസാരി��.



13-10-22

ഒക്േടാബർ 13ന് ഉ��് 12.30 ന് േകാേളജ് മുതൽ കു�െന��ർ െസൻറർ വെര
വിദ�ാർ�ികൾ നട�ിയ േഘാഷയാ�ത ജന�ശ� പിടി��പ�ി.
ജന�ളിേല�ിറ�ുക എ� സദുേ�ശ�ിെ� ആദ� പടിയായ പരിപാടി
ആയിരു�ു അത്. ലഹരിയ്െ�തിരായ േപാരാ��ിൽ ചൂട് പിടി�ിരി�ുകയാണ്
ക�ാ�സും വിദ�ാർ�ികള�ം.



14-10-2022 & 17-10-2022

ഒരു മാസം നീ�ു നിൽ�ു� സം�ാന തല ലഹരി വിരു� �പചാരണ�ിെന
കുറി�് വിദ�ാർ�ികൾ�ിടയിൽ അവേബാധം ഉ�ാ�ു�തിനായി
14-10-2022 ,17-10-2022 എ�ീ തീ�തികളിലായി തിരെ�ടു�െ�� പരിശീലനം
ലഭി� വിദ�ാർ�ികൾ േകാേളജിെല എ�ാ �ാ��കളിലും േബാധവൽ�രണ
പരിപാടിസംഘടി�ി��.



18-10-2022(മൽസര�ൾ)

�ശീ സി അച��തേമേനാൻ ഗവൺെമ� ് േകാേളജിെന ലഹരി രഹിത ക�ാ�സ്
ആ�ുക എ� ല��േ�ാെട നട�ു� �പവർ�ന�ിെ� ഭാഗമായി േകാേളജ്
വിദ�ാർ�ികൾ�ായി െചറുകഥ രചന മൽസരവും േപാ�ർ ഉ�ാ�ൽ
മൽസരവും നട�ി. മൽസര�ൾ രാവിെല11.30 ന് മിനി ഓഡിേ�ാറിയ�ിൽ വ�്
നട�ു.31 വിദ�ാർ�ികൾ ഈദിവസെ� മൽസര�ിൽ പെ�ടു�ു. " തീരുമാനം
നി�ള�േടത്: പറയൂ ലഹരിേയാട് വിട" എ� വിഷയ�ിൽ േപാ�ർ ഉ�ാ�ൽ
മൽസരവും" ലഹരിയുെട പിരിയൻ േഗാവണിയിൽ നില െത�ി വീഴു�വർ" എ�
വിഷയ�ിൽ
െചറുകഥരചനമൽസരവുംനട�ു.



.



19-10-2022 (മൽസര�ൾ)

19-10-2022 ന് ലഹരി വിരു� �പവർ�ന�ിെ� ഭാഗമായി േകാേളജ്
വിദ�ാർ�ികൾ�ായി മൽസര�ൾ നട�ി. മൽസര�ൾ രാവിെല11.30 ന് മിനി
ഓഡിേ�ാറിയ�ിൽ വ�് നട�ു.45 വിദ�ാർ�ികൾ 4 മൽസര�ളിലായി
പെ�ടു�ു. ഉപന�ാസരചന ( മലയാളം, ഇം�ീഷ)്, കവിതാ രചന( മലയാളം, ഇം�ീഷ)്
എ�ീ വിഭാഗ�ളിലാണ് മൽസര�ൾനട�ിയത്.





19-10-2022 (ൈസ�ിൾറാലി)

�ശീ സി അച��ത േമേനാൻ ഗവൺെമ� ് േകാേളജിെല ലഹരി വിരു�
പരിപാടികള�െട ഭാഗമായി NCC യൂണി�ിെ� േനതൃത��ിൽ 19-10-2022 ന് ഉ��് 2
മണി�് നട� ൈസ�ിൾ റാലി �പിൻസി�ാൾ �ശീ സുേരഷ് എ െക ഉത്ഘാടനം
െചയ്തു. ലഹരിെ�തിരായ സേ�ശ�ളട�ിയ ��ാർഡുകള�േമ�ി
േകാേളജിൽ നി�് ആരംഭി�് സമീപ �പേദശ�ളിലൂെട 5 കിേലാമീ�ർ യാ�ത നട�ി
േകാേളജ്ക�ാ�സിൽഅവസാനി��.





19-10-2022( II)
ലഹരി വിരു� പരിപാടികള�െട ഭാഗമായി �ശീ സിഅച��തേമേനാൻ േകാേളജിെല

NCC കാഡ��കൾ 19-10-2022 ന് ൈവകീ�് 3 മണി�് ക�ാ�സിനു�ിലും തുടർ�്
കു�െന��ർ െസ�റിലും നട�ിയ mime െപാതു ജന �ശ� പിടി�� പ�ി.
വിദ�ാർ�ികളിലും െപാതു ജന�ളിലും ലഹരിയുെട ദൂഷ� വശ�െള കുറി�് ഒരു
അവേബാധംസൃഷ്ടി�ു�തിന് ഇതുേപാെലയു�പരിപാടികൾസഹായി�ുെമ�്
�പിൻസി�ാൾഅഭി�പായെ���.

.



20-10-2022 (free wall writing)

ലഹരി വിരു� ക�ാ�യിെ� ഭാഗമായി േകാേമഴ്സ് ആ� ് മാേനജ്െമ� ്
ഡിപാർ�്െമ� ്,20-10-2022 ന് േകാേളജ് ക�ാ�സിൽ മുൻ വശ�് free wall writing
സംഘടി�ി��.രാവിെല 11.30 ന്സംഘടി�ി�പരിപാടിയിൽബഹുമാനെ��തൃശൂർ
ജി�ാ കളക്ടർ �ശീമതിഹരിതവി കുമാർപെ�ടു�ു. �പിൻസി�ാൾ �ശീ
സുേരഷ് എ െക, ആ�� നാർ േകാ�ിക് േകാ ഓർഡിേന�ർ ലഫ്. സിജി എം യ ,ു
േകാേമഴ്സ് അ��ാപകൻ പി െക വിജയൻ എ�ിവർ പെ�ടു�ു. ചട�ിൽ മ��
അ��ാപകരും, അന��ാപകരും, വിദ�ാർ�ികള�ം ലഹരിെ�തിെര ശ�മായി
�പതിേഷധി��.ത�ള�െട അഭി�പായ�ള�ം ആശ�കള�ം േരഖെ�ടു�ാനു�
ഉചിതമായഅവസരമായിരു�ുെവ�്അഭി�പായെ���.





21-10-2022 (ദീപ�പതി�)

ന�ുെട സമൂഹെ� ഇരു�ിേല�ാഴ്�ു� ലഹരിെയ� മഹാ
അ�കാര�ിൽ നി�് ര�േനടുക എ� ആശയം മുൻനിറു�ി ദീപാവലി
ദിനേ�ാടനുബ�ി�് �ശീ സി അച��ത േമേനാൻ ഗവൺെമ� ് േകാേളജിെല
വിദ�ാർ�ികള�ം അ��ാപകരും അന��ാപകരും ഒ�ായി നി�് ഒക്േടാബർ 21 ന്
രാവിെല11.30 ന് േകാേളജിൽ ദീപ �പതി� നട�ി. ബഹു. �പിൻസി�ാൾ �ശീ
സുേരഷ് എ െക , േകാേമഴ്സ് വകു�� േമധാവി �ശീ എസ് വി രാജ്കുമാറിന് ദീപം
ൈകമാറി ഉൽഘാടന കർ�ം നിർ�ഹി��. എ�ാവരും ലഹരി വർ�ന �പതി�
െചാ�ി േകാേളജ് ലഹരി വിരു� �പവർ�ന�ൾ�് ഐക�ദാർഡ�ം �പകടി�ി��.
േകാേളജിെല എ�ാ വിദ�ർ�ികള�ം ത�ള�െട �ാ�് വരാ�കളിൽ ഇടതു
ൈക�ിൽ ദീപേമ�ി വലതു ൈക നീ�ി പിടി�് �പതി� െചാ�ിയാണ് ചട�്
നട�ിയത്.





25-10-2022 (േബാധവൽ�രണെസമിനാർ)

�ശീ സി അച��ത േമേനാൻ ഗവൺെമ� ് േകാേളജിൽ െചാ�
(25-10-2022)രാവിെല 11 മണി�് എ�ാ ഒ�ാം വർഷ
വിദ�ാർ�ികൾ�ായി എക്ൈസസ് ഡി�ാർ��െമ��മായി േചർ�്
ലഹരി ദുരുപേയാഗെ� സംബ�ി�് ഒരു േബാധവൽ�രണ
െസമിനാർ സംഘടി�ി��.350 ൽ പരം വി��ാർ�ികൾ പെ�ടു�
പരിപാടിയിൽ മുഖ��പഭാഷണം നട�ിയത് എക്ൈസസ് സിവിൽ
ഓഫീസർ �ശീമതി സതി െകെകആണ.് ആ��നാർേ�ാ�ിക്സ് െസൽ
േകാ ഓർഡിേന�ർ ലഫ.് സിജി എം യു സ�ാഗതം പറ� ചട�ിൽ
അ���ത വഹി�ത് േകാേളജ് �പിൻസി�ാൾ �ശീ എ െക സുേരഷ്
ആണ.് ഇ�േണാമിക്സ് വിഭാഗം അസി.െ�പാഫസർ �ശീമതി ആർ
സ്മിത ആശംസകൾ അർ�ി��. ചട�ിന് വിദ�ാർ�ി േകാ
ഓർഡിേന�ർ കുമാരി. അ�ലി സാജൻ ന�ി അറിയി��.
മയ�ുമരു�ിേ�യും മ�� ലഹരികള�േടയും ദൂഷ� വശ�െള കുറി��ം
നിയമ വശ�െള കുറി��ം വിശദമായ ചർ� നട� .ു �ാ�് 1 മണി�്
അവസാനി��





26-10-2022 (�ാഷ് േമാബ്)

ലഹരി വിരു� �പവർ�ന�ള�െട ഭാഗമായി വിദ�ാർ�ി േബാധവൽ�രണെമ�
ല��ം മുനിറു�ി ഇ�േണാമിക്സ് വകു�ിെല വിദ�ാർ�ികള�െട �ാഷ് േമാബ്
ഉ��്1 മണി�് ക�ാ�സിനക�് നട�ു. തുടർ�് അേത ല��േ�ാെട ഇം�ീഷ്
വകു�് വിദ�ർ�ികള�െട �ാഷ് േമാബും1.20 ന് നട�െ���. വളെര ന�
രീതിയിലുളവിദ�ാർ�ി പ�ാളി�മു�ഒരുപരിപാടിയായിരു�ു.



26-10-2022 (മിനി മാരേ�ാൺ" ജന�ളിേല�് ")

ലഹരി വിരു� �പവർ�ന�ള�െട ഭാഗമായി 26-10-2022 ൈവകീ�് 3.30 ന്
വിദ�ാർ�ികൾ േകാേളജ്ക�ാ�സിൽനി�്അേ�രി ചിറ വെര മിനി മാരേ�ാൺ
നട�ി.സബ് ഇൻസ്െപക്ടർ ഓഫ് േപാലീസ്,ഒ��ർ ,�ശീ ഫയാസ് എഫ് പരിപാടി
ഉൽഘാടനം െചയ്തു. �പിൻസി�ാൾ �ശീ സുേരഷ് എ െക അ���ത വഹി�
ചട�ിന് ആ�� നാർേ�ാ�ിക്സ് െസൽ േകാ ഓർഡിേന�ർ ലഫ്. സിജി എം യു
സ�ാഗതം പറ� .ുഅ��ാപകരായ �ശീ ര�ിത് കുമാർ െക സി, േഡാ.സുജിഷ �ി
ജി എ�ിവർ ആശംസയും ന�ിയും േരഖെ�ടു�ി. ലഹരി രഹിത ക�ാ�സ് എ�
ല��ം മുൻനിറു�ി ഒക്േടാബർ 6 മുതൽ നവംബർ1 വെര േകാേളജ് വിവിധ
പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�ു�ു. " ജന�ളിേല�് "എ� ആശയവുമായി നട�ിയ
മാരേ�ാണിൽഎഴുപത്വിദ�ാർ�ികൾപെ�ടു�ു





27-10-2022 (ക�ിസ് മൽസരം)

ലഹരി വിരു� ക�ാ�യിെ� ഭാഗമായി ഇം�ീഷ,് േകാേമഴ്സ് വകു��കൾ
സംയു�മായി 27-10-2022 ന് ഉ��് 2 മണി�്മിനിഓഡിേ�ാറിയ�ിൽവ�്ക�ിസ്
മൽസരംസംഘടി�ി��.50 വിദ�ാർ�ികൾപെ�ടു�ു.





28-10-2022 (േനാ�ീസ്വിതരണം)

ലഹരി വിരു�ക�ാ�യിെ� ഭാഗമായി െപാതുജന �ശ��ായി േനാ�ീസ് വിതരണം
നട�ി. ലഹരി വസ്തു�ള�െട ഉപേയാഗവും ൈകമാ�വും ഒരു പരിധി വെര
തടയു�തിൽ ജന�ൾ�ു� പ�് വലുതാെണ�് േബാധ�െ�ടു�ാൻ ഈ
പരിപാടി സഹായി��. േകാേളജ് വിദ�ാർ�ികൾ േനതൃത�ം െകാടു� ഈ
�ശമ�ിെ�ഭാഗമായി 500 േനാ�ീസ് െപാതുജന�ൾ�ിടയിൽവിതരണംെചയ്തു.





േകരളസർ�ാറിെ�ഒ�ാംസ�ാനാർഹമായ�ഹസ�ചി�തം

ലഹരി ഉപേയാഗ�ിെനതിെര വിദ�ാർ�ികൾ�ു� സേ�ശ�ിനായി �ശീ സി
അച��ത േമേനാൻ ഗവ.േകാേളജ് �ഹസ� ചി�തം നിർ�ി��. േകാേളജിെല ആ��
നാർേ�ാ�ിക്സ് െസൽ േകാ ഓർഡിേന�ർ ലഫ് സിജി എം യു വിെ�
േനതൃത��ിലാണ് ചി�തം നിർ�ി�ത്. ചാനൽ പരിപാടിയായ േവറി� കാഴ്ചകള�െട
സംവിധായകനായ �പദീപ് നാരായണനാണ് സംവിധാനം. േഡാ.ഉ�ികൃഷ്ണൻ
െതേ��ാ�് സഹ സംവിധാനവും നിഷാദ് െകാ�ാഴി ഛായാ�ഗഹണവും അനിൽ
ന�ന ക�ാമറ അസി��ായും സുനിൽ പുലിേ�ാ�ിൽ ചി�തസംേയാജനവും
റി�ാർഡ് അ�ി�ാട് ശബ്ദ േലഖനവും നിർ�ഹി��. േകാേളജിെല
വിദ�ാർ�ികളായ ന�ന ബാബു, അ�ിത സി ന��ാർ, സാ�� എ ദാമു, കൃഷ്ണ
ന�, �ശീല�്മി എ�ിവരും ഓഫീസ് ജീവന�ാരായ ൈബജ ,ു ഡിക്സൻ, അഖിൽ
എ�ിവരാണ്ചി�ത�ിൽഅഭിനയി�ത്.





േബാധപൂർ�ിമഅവാർഡ്സ�ീകരണം

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ മ��ിയുെട േബാധപൂർ�ിമ മൽസര�ിൽ ഒ�ാം �ാനം
കര�മാ�ിയത്ഈ�ഹസ� ചി�തമാണ്എ�ത്അഭിമാനാർഹമായേന�മാണ്.





31-10-2022 (" ന�െളാ�ായ"്)

ലഹരി വിരു� �പചരണ�ിെ� ഭാഗമായി ഒക്േടാബർ31 ന് " ന�െളാ�ായ"് എ�
േപരിൽ �പശസ്ത കലാകാരൻമാർ ഒ�ുേചർ� കലാസദ�് സംഘടി�ി��.
പരിപാടിയിൽ �ാ�ി�ിക്സ് വിഭാഗം അ��ാപകനും വ�ത�സ്തമായ നിരവധി
േമഖലകളിൽ �പശ്സതനുമായ േഡാ.�ി ഉ�ികൃഷ്ണൻ സ�ാഗതം ആശംസി��.
�പശസ്ത ഹാസ�സാഹിത�കാരനും ചല�ി�ത നടനുമായ �ശീ ന�കിേഷാർ പരിപാടി
ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു. നർ� �പഭാഷകനായ �ശീ സജീഷ് കു�െന��ർ മുഖ��പഭാഷണം
നട�ി. ഹാസ��ിലൂെട ലഹരി വർ�ന സേ�ശം നൽകിയത് േവറി�
അനുഭവമായി. പരിപാടി�് ആ�� നാർേ�ാ�ി�്സ് േകാ-ഓർഡിേന�ർ ലഫ് സിജി
എംയുന�ിഅർ�ി��







31-10-2022 (കവിയര�്, കഥാഅര�്)

ഉ��് 2 മണി�് വിദ�ാർ�ികള�െട സർ�വാസനകെള
േ�പാൽസാഹി�ി�ു�തിനായി, കലാലഹരിയാണ് മേ�ത് ലഹരിേയ�ാള�ം മു�ി�്
നിൽ�ു�ത് എ� േബാധ�മു�ാ�ുക എ� ഉേ�ശ�േ�ാെട
വിദ�ാർ�ികൾ�ായി കവിയര�്, കഥാ അര�് എ�ിവ നട�ി.
വിദ�ാർ�ികർ�ുംഅ��ാപകർ�ും ത�ള�െടസ��ംസൃഷ്ടികളായകവിത, കഥ
എ�ിവ അവതരി�ി�ുവാനു� അവസരമായിരു�ു. �പശസ്ത കവിയും
സംവിധായകനും എഴു�ുകാരനുമായ �ശീ വി ജി ത�ി നയി� കവിയര�് ലഹരി
വിരു� �പവർ�ന�ൾ�് മാ��കൂ�ി. ചട�ിന് ഹി�റി വിഭാഗം അ��ാപകനും
എഴു�ുകാരനുമായ േഡാ പി എസ് മേനാജ് കുമാർ സ�ാഗതം ആശംസി��.
�പിൻസി�ാൾ �ശീ എ െക സുേരഷ് അ���നായ പരിപാടിയിൽ വിദ�ാർ�ികള�ം
അ��ാപകരും സ��ം സൃഷ്ടികൾ മേനാഹരമായി അവതരി�ി��. ചട�ിന് ഹി�ി
വിഭാഗം േമധാവി േഡാ. ആഷ ജി ആശംസകളറിയി��. േകാേമഴ്സ് വിഭാഗം
അ��ാപിക േഡാ. ര�ിതരാജീവ് പരിപാടി�് ന�ിഅറിയി��







1-11-2022 (ഒ�ാംഘ�ംസമാപനചട�്)

സം�ാന തല ലഹരി വിരു� പരിപാടി ഒ�ാം ഘ� സമാപന ചട�് േകരള
പിറവിദിനമായനവംബർ1 ന് േകാേളജ് ഓഡിേ�ാറിയ�ിൽസംഘടി�ി��. േപാലീസ്
വകു�ിെ� സാ�ി���ിൽ നട� പരിപാടി ലഹരി വിരു� ഗാനേ�ാെട
ആരംഭി��. േകാേമഴ്സ് വിഭാഗം േമധാവി ലഫ് എസ് വി രാജ്കുമാർ ചട�ിന്
സ�ാഗതം ആശംസി��. �പിൻസി�ാൾ �ശീ എ െക സുേരഷ് അ���ത വഹി�
ചട�ിെ�ഉദ്ഘാടനംഅസി�� ്ക�ീഷണർഓഫ്േപാലീസ്, ഒ��ർഡിവിഷൻ �ശീ
പിഎസ്സുേരഷ് നിർ�ഹി��.
ഒ��ർ ജനൈമ�തി േപാലീസ് സബ് ഇൻസ്െപക്ടർ �ശീ ബിപിൻ ബി നായർ ലഹരി
വർ�നെ� സംബ�ി�് മുഖ� �പഭാഷണം നട�ി. ചട�ിന് ഇ�േണാമിക്സ്
വിഭാഗം േമധാവി േഡാ.ആർ രമ� ആശംസകൾ അറിയി��. േയാ�ാവ് വിദ�ാർ�ി
േകാ ഓർഡിേന�ർ കുമാരി െക എം േമഘ ന�ി അർ�ി��. േകാേളജിെല എ�ാ
വിദ�ാർ�ികള�ം പെ�ടു� ചട�് ലഹരി വർ�ന�ിെ� ശ�മായ
െതളിവായി.







1-11-2022 (മനുഷ�ച�ല)

നവംബർ 1 ന് ഉ��് 3 മണി�് േകരള സർ�ാർ സം�ാന വ�ാപകമായി
നട�ാനുേ�ശി�ിരു� ലഹരി വിരു� മനുഷ� ച�ലയുെട ഭാഗമായി േകാേളജ്
ക�ാ�സിനു�ിൽഅ��ാപകരും വിദ�ാർ�ികള�ം േചർ�് മനുഷ� ച�ലതീർ�ു.
എെ�േ��ാമായി ലഹരിെയ ഒഴിവാ�ുക എ� സേ�ശ�ിനായി
�പാതീകാ�കമായി ലഹരി ഭൂതെ� ക�ി�ു� ചടേ�ാടു കൂടി ഈ ഒരു
മാസ�ാലെ� ഔേദ�ാഗിക �പവർ�ന�ൾ�് താത്�ാലികമായ
പരിസമാപ്തിയായി.

ന�ി… .




