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മഴടെടുതികളിൽടപ്പട്ട സലഹാദരങ്ങൾെ്
ആശവാസലമകി എം.ജി. സർവകലാശാല
- 38.14 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ കകമാറി
- അസമിടല പ്രളയബാധിതർക്കും സഹായം
ഴമെടുതിയിൽ വലയുന്ന സകഹോദരങ്ങൾെ് ആശൃോസക ി ഹോത്മോഗോന്ധി സർവ ലോശോല .
സർവ ലോശോലയുമെയും നോഷണൽ സർവീസ് സ്
ീ ിമെയും കനതൃതൃത്തിൽ വിവിധ ജില്ല ളിലം
സർവ ലോശോല ോമ്പസിമല ബല ് കലോങ് കലണിങ് ആൻഡ് എ ്
സ്റ്റൻഷൻ വൄപ്പിലം ആരംഭിച്ച
ളക്ഷൻ മസെറു ൾ വഴി 38.14 ലക്ഷം രൂപയുമെ അവശയവസ്തുെളോണ് ദുരിതൈോധിതക ഖല ളികലെ്
നൽ ിയത്.
സർവ ലോശോല ോമ്പസിമല ളക്ഷൻ മസെറിൽനിന്ന് നിലമ്പൂർ വളപ്പോറയികലെ്
അവശയവസ്തുെളു ോയി കപോൄന്ന വോഹനം ഉന്നതവിദയോഭയോസ വൄപ്പു ന്ത്രി കഡോ . മ .െി. ജലീൽ ് ളോഗ്
ഓ ് മചയ്തു . ദുരിതൈോധിതമര സഹോയിെോൻ സ ർവ ലോശോല സമൂഹവം വിദയോർഥി ളും ജീവനെോരം
എൻ.എസ്.എസം നെത്തുന്ന ശ്ര ങ്ങൾ ോതൃ ോപര ോമണന്ന് അകേഹം പറഞ്ഞു.
മപ്രോ-ബവസ് ചോൻസലർ മപ്രോ . സി.റ്റി. അരവിന്ദ ൄ ോർ, രജിസ്ട്രോർ മപ്രോ . മ . സോബുക്കുട്ടൻ,
സിൻഡികെറ്റംഗങ്ങളോയ മപ്രോ . മ .എം. െഷ്ണൻ, മപ്രോ . സകതോഷ് പി . തമ്പി, സർവ ലോശോല
എൻ.എസ്.എസ്. ക ോ-ഓർഡികനറ്റർ മപ്രോ . എം.മജ. ോതു എന്നിവർ പമെടുത്തു.
പ്രളയമെടുതി കനരിട്ട അസ ിമല ജനങ്ങമള സഹോയിക്കുന്നതിനോയി എറണോൄളം ജില്ലയിൽ
എൻ.എസ്.എസ്. യൂണിറ്റു ൾ സ ോഹരിച്ച 16.50 ലക്ഷം രൂപയുമെ അവശയവസ്തുെൾ മെയിൻ ോർഗം
അസ ികലെ് നൽ ി. സർവ ലോശോലയ്ക്കു ീഴിലള്ള വിവിധ എൻ .എസ്.എസ്. യൂണിറ്റു ൾ കശഖരിച്ച
വസ്തുെൾ സർെോരിമെ ജില്ലോതല കശഖരണക ന്ദ്രങ്ങൾക്കും ബ ോറിയിട്ടുണ്ട് . ഇതു െോമത ക ോട്ടയം
ജില്ലയിൽ ൈകസലിയസ് ക ോകളജ് , എറണോൄളത്ത് കതവര എസ് .എച്ച്. ക ോകളജ്, ഇടുെിയിൽ മൂല റ്റം
മസെ് കജോസ ് സ് ക ോകളജ് , പത്തനംതിട്ടയിൽ ോകതോലികെറ്റ് ക ോകളജ് എന്നിവിെങ്ങളിൽ പ്രകതയ
ജില്ലോതല ളക്ഷൻ മസെറു ൾ പ്രവർത്തിച്ചു.

പെം കാപ്ഷൻ
ഴമെടുതിയിൽമപ്പട്ടവമര സഹോയിക്കുന്നതിനോയി ഹോത്മോഗോന്ധി സർവ ലോശോലയും
എൻ.എസ്.എസം കശഖരണക ന്ദ്രങ്ങൾ വഴി സ ോഹരിച്ച അവശയവസ്തുെ
ളു ോയി നിലമ്പൂർ
വളപ്പോറയികലെ് കപോൄന്ന വോഹനം സർവ ലോശോല ോമ്പസിൽ ഉന്നതവിദയോഭയോസ വൄപ്പ് ന്ത്രി
കഡോ. മ .െി. ജലീൽ ്ളോഗ് ഓ ് മചയ്യുന്നു.
(പി.ആർ.ഒ./39/1547/2019)

മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല കൺവർജൻസ് അൊദമിയ
ലകാംപ്ലക്സ് ഗവർണർ ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 19) നാെിനു സമർപ്പിക്കും
ഹോത്മോഗോന്ധി സർവ ലോശോലയിമല
ൺവർജൻസ് അെോദ ിയ ക ോംപ്ലക്സ് ഇന്ന്
(ഓഗസ്റ്റ് 19) ഗവർണറും സർവ ലോശോല ചോൻസലറു ോയ ജസ്റ്റിസ്(റിട്ട.) പി. സദോശിവം നോെിനു
സ ർപ്പിക്കും.
രോവിമല 11.15ന് സർവ ലോശോല അസം ബ്ലി ഹോളിൽ നെക്കുന്ന ചെങ്ങിൽ
ൺവർജൻസ് അെോദ ിയ ക ോംപ്ല ്
സിമെയും ഹോത്മോഗോന്ധി സർവ ലോശോല
എൻ.എസ്.എസിമെ കനതൃതൃത്തിൽ നെന്ന ക ോട്ടയം സമ്പൂർണ സോക്ഷരത യജ്ഞത്തിമെ
മുപ്പതോംവോർഷി ോകഘോഷത്തിമെയും ഉദ്ഘോെനം ഗവർണർ നിർവഹിക്കും.
ഉന്നതവിദയോഭയോസ വൄപ്പു ന്ത്രി കഡോ . മ .െി. ജലീൽ അധയക്ഷത വഹിക്കും . കതോ സ്
ചോഴിെോെൻ എം.പി., എം.എൽ.എ. ോരോയ അഡൃ. മ . സകരഷ് ൄറുപ്പ്, രോജു എബ്രഹോം, ബവസ്
ചോൻസലർ മപ്രോ . സോബു കതോ സ് , സംസ്ഥോന ഉന്നതവിദയോഭയോസ ൗൺസിൽ ബവസ്
മചയർ ോൻ മപ്രോ . രോജൻ ഗുരെൾ , സിൻഡികെറ്റംഗം അഡൃ . പി.മ . ഹരിൄ ോർ, കപ്രോബവസ് ചോൻസലർ മപ്രോ . സി.റ്റി. അരവിന്ദൄ ോർ എന്നിവർ പ്രസംഗിക്കും.
യൂകറോപയൻ അെോദ ി ഓ ് സയൻസ
സിലം ഇെർനോഷണൽ അെോദ ി ഓ ്
ിസിെൽ സയൻസ സിലം പ്രഗത്ഭഅംഗതൃം ലഭിച്ച ബവസ്ചോൻസലർ മപ്രോ
. സോബു
കതോ സ്,
1989 ൽ നൂറു ദിവസം മ ോണ്ട് നൂറുശത ോനം സോക്ഷരത കനെിയ രോജയമത്ത
ആദയനഗര ോെി ക ോട്ടയമത്ത ോറ്റിയ ജനകൈോധന സോക്ഷരത യജ്ഞത്തിന് കനതൃതൃം നൽ ിയ
സർവ ലോശോല നോഷണൽ സർവീസ് സ് ീ ിമെ മുൻ ക ോ -ഓർഡികനറ്റർ കഡോ . സി. കതോ സ്
എബ്രഹോം എന്നിവമര ഗവർണർ ആദരിക്കും.
മതോഴിലധിഷ്ഠിത, നൂജനകറഷൻ അബപ്ലഡ് ഹ്രസൃ ോല പോർട്ട്ബെം സർട്ടി ിെറ്റ്, പി.ജി.
സർട്ടി ിെറ്റ്, ഡികപ്ലോ , പി.ജി. ഡികപ്ലോ കപ്രോഗ്രോമു ൾ നെത്തുന്നതിനോയി ഹോത്മോഗോന്ധി
സർവ ലോശോല പുതുതോയി ആരംഭിക്കുന്ന ഡയറക്ടകററ്റ് ക ോർ അബപ്ലഡ് കഷോർട്ട് കെം
കപ്രോഗ്രോംസിമെ
ഉദ്ഘോെനം
ഉച്ച ഴിഞ്ഞ്
1.45ന് ഡി .എ.എസ്.പി.
അെണത്തിൽ
ഉന്നതവിദയോഭയോസ വൄപ്പ് ന്ത്രി കഡോ . മ .െി. ജലീൽ ഉദ്ഘോെനം നിർവഹിക്കും . ബവസ്
ചോൻസലർ മപ്രോ . സോബു കതോ സ് അധയക്ഷത വഹിക്കും
. സർവ ലോശോല ൈിസിനസ്
ഇമന്നോകവഷൻ ആെ് ഇൻ ുകൈഷൻ മസെറിന് ീഴിലോയി ആരംഭിച്ച നോല് സ്റ്റോർട്ടപ്പ്
മ്പനി ളുമെ ഉദ്ഘോ െനം മപ്രോ . മ .എൻ.രോജ് മസെർ മ ട്ടിെത്തി ൽ ഉച്ച ഴിഞ്ഞ് 2.15ന്
ഉന്നത വിദയോഭയോസ വൄപ്പ് ന്ത്രി കഡോ. മ . െി. ജലീൽ നിർവഹിക്കും.
(പി.ആർ.ഒ./39/1548/2019)

ോധയ സഹൃത്തുെമള,
നോമള രോവിമല 11ന് സർവ ലോശോലയിൽ നെക്കുന്ന ൈഹു . ഗവർണറുമെ
ഉദ്ഘോെന ചെങ്ങിൽ പമെടുക്കു
ന്നതിന് പ്രസ് ക്ലൈിൽനിന്ന് വോഹനസൗ രയം
ഏർമപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രോവിമല 10.30ന് അവിമെനിന്ന് വോഹനം പുറമപ്പടും
.
എല്ലോവരം എത്തണമ ന്ന് അഭയർഥിക്കുന്നു. (ബഷൈിൻ: 8921795714, 9633113615)

എ. അരുൺ കുമാർ
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