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വനിതോ ദിനാം (മോർച്ട് 8,2021) 

കാര്യപര്ിപാടികൾ  

1. ഈശ്വര്പ്പാർത്ഥന - ലിറ്റി പ്രാൻസിസ്  
2. സവാഗതം       - അഞ്ജലി ബാബു 
3. അധ്യക്ഷൻ      - ഡ ാ.ര്ശ്മി എസ് 
4. ഉദ്ഘാടനം      - അ വ.പ്പതിഭ യു(MLA) 
5. ആശ്ംസ       - പ്ശ്ീമതി.അനിത, നവീർ ഇഹ്സാൻ 
6. ഇത്തിര്ി ഡനര്ം ഒത്തിര്ി കാര്യം – ര്മയ എസ് അനന്ദ്, കബനി, 
സുശ്ീല  

7. കൃതജ്ഞത     -പ്ശ്ീമതി.ദീപ്തി. എസ്  

       KUCTE കായംകുളം വിമൻസ് സസലലിന്സെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 2021 
മാർച്്് 8 അന്തർഡദശ്ിയ വനിത ദിനചാര്ണം (ഇത്തിര്ി ഡനര്ം ഒത്തിര്ി 
കാര്യം ) ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴി ര്ാപ്തി 7 മണിക്ക് നടത്തി. 
വനിതകൾക്കായുള്ള ഒര്ു ദിനമായതിനാൽ തസെയും, സപ്തീ പ്പാധ്ാനയം 
ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള അധ്യാപന ഡമഖ്ലയിസലക്ക്് കടെു വര്ുെ 
വിദയാർത്ഥികൾക്ക് അഡേയറ്റം പ്പഡചാദനമാകുെ ര്ീതിയിൽ തസെ 
ആഡഘാഷിച്ു. 

     ഒൊം വർഷ നാച്ുെൽ സയൻസ് വിദയാർത്ഥി ലിറ്റി പ്രാൻസിസ് 
ഈശ്വര്പ്പാർത്ഥന ആലപിച്ു. ഡകാഡളജ് യൂണിയൻ വവസ് 
സചയർഡപഴ്സണും ഹിന്ദി വിദയാർത്ഥിനിയുമായ അഞ്ജലി ബാബു 
ഏവർകും സവാഗതം ആശ്ംസിച്ു. അന്തര്ാപ്ര വനിതാദിനസത്തപ്പറ്റി 
ഏതാനം കാര്യേളും സംസാര്ിച്ു. ഡശ്ഷം ര്ശ്മി ടീച്ർ അധ്യക്ഷ 
പ്പസംഗം നടത്തി. വനിതാ ദിനം ആശ്ംസിച്ു തുടേിയ പ്പസംഗത്തിൽ 
സ്പ്തീ ഡപാര്ാട്ടേളുസട ഒര്ു നീണ്ട കഥ തസെയുണ്ടായിര്ുെു.പണ്ട് 
കാലസത്ത സ്പ്തീകസള അഡപക്ഷിച്് ഇെസത്ത സ്പ്തീകൾ മിക്ക 
ര്ംഗേളിലും മുഡൊട്ടു വെിട്ടുസണ്ടെും, അടുക്കളയിൽനിെും 
പുെത്തുവെു സവപ്നേൾ ഡനടിസയടുക്കണസമെും ആശ്ംസിച്ു.  

    ഡശ്ഷം ഇത്തിര്ിഡനര്ം ഒത്തിര്ിക്കാര്യം എെ സസക്ഷനിൽ ര്മയ. എസ് 
ആനന്ദ്, കബനി എെിവർ പസെടുത്തു.ഇലക്ഷന്സെ തിര്ക്കുകൾ കാര്ണം 
മറ്റുര്ണ്ടു അതിഥികൾക്കു പസെടുക്കാൻ സാധ്ിച്ിലല.ര്മയ ഒര്ു 
എഴുത്തുകാര്ി, സഞ്ചാര്ി, യൂടയൂബർ, ഗാർ ൻ വൈലിൈ് എെി 
നിലയിൽ പ്പശ്സ്ത ആണ്. നിലവിൽ ഡകര്ള ഗവസെന്െിൽ ഉഡദയാഗസ്ഥ 
കൂടിയാണ്. 



   ഒര്ു സ്പ്തീ എെ നിലയിൽ അവർ ഡനര്ിട്ട പ്പശ്നേസളപ്പറ്റി അവർ 
സംസാര്ിച്ു. അനുഭവേൾ, യാപ്തകൾ എെിവസയ പറ്റിയും വിശ്ദമായി 
സംസാര്ിച്ു.എവിസട ആയാലും അവിസട ഒര്ു പച്പ് സൂക്ഷിക്കും എെ 
ഡമാഹത്താൽ തുടേിയ ഗാർ നിങ് ഒര്ു വര്ുമാന മാർഗത്തിഡലക്ക് 
എത്തിച്ു.അഡനകം ര്ാജയേളിൽ യാപ്ത സചയ്തിട്ടുണ്ട്.വിവാഹത്തിന്സെ 
തുടക്കത്തിൽ ആപ്ഗഹേൾ കുെച്് ഒതുക്കി വയ്ഡക്കണ്ടി വസെെും 
പിെീട് സവന്തം കഠിനപ്പയാണത്തിൽ ഡനടി എടുത്തത് ആസണെ് 
പെഞ്ഞു.െവനയൂ വകുപ്പിൽ കുടുംബപ്ശ്ീ സപ്പാജക്റ്റ്റ്മായി ഡചർെു 
പ്പവർത്തിച്ഡപ്പാൾ ആത്മഹതയയുസട വക്കിൽ നിെും കര്കയെിയ 
വനിതകസള കണ്ട് അഭിമാനം ഡതാെിസയെ് പെഞ്ഞു. അതിനുഡശ്ഷം 
കുട്ടികൾ ഡചാദിച് സംശ്യേൾക്റ് എലലാം മെുപടി പെഞ്ഞു.  

    അതിനുഡശ്ഷം നാടകത്തിലുടയും സിനിമ ഡമഖ്ലയിലും 
പ്പശ്സ്തയായ അഭിഡനപ്തി കബനി ആയിര്ുെു സംസാര്ിച്ത്.ഒര്ു നാടക 
അഭിഡനപ്തി എെ നിലയിൽ സമൂഹം മുഡൊട്ട് സവയ്ക്കുെ 
കാഴ്ചപ്പാടുകസളകുെിച് സൂചിപ്പിച്ു.തുടക്കത്തിൽ അസതാസക്ക ഒര്ുപാട് 
ഡവദനിപ്പിച്ു എെ് പെഞ്ഞു.സവപ്നേൾ അടക്കി വയ്ഡക്കണ്ടി വെതിൽ 
ഒര്ുപാട് വിഷമിച്ുെു പെഞ്ഞു.10 വർഷത്തിന് ഡശ്ഷം സവയം മുഡൊട്ടു 
വെു ബി.എഡ് സചയ്തു നിലവിൽ എൻപ്ടൻസ് പര്ീക്ഷയിൽ 36 ൊെ് 
ഡനടി ബിര്ുദാനന്തര്ബിര്ുദം സചയ്യുെു.ബി.എഡ് പഠിക്കുെ ഞേഡളാസട 
ഒര്ു സ്ഡനഹം ഉസണ്ടെും ഈ ഡകാഴ്സ് ഒര്ാസള ഇേസന 
മാറ്റിയ്മെിക്കുസമെും പെഞ്ഞു. സിനിമ ഡമഖ്ലയിൽ സപ്തി പുര്ുഷ 
വയതയാസം ഇേസന ആസണെ് ശ്മ്പളത്തിലൂസട മനസിലാക്കാൻ 
സാധ്ിക്കുസമെും പെഞ്ഞു.കുട്ടികൾ ഡചാദിച് ഇലല ഡചാദയേൾക്കും 
മെുപടി നൽകി. 

    ഡശ്ഷം ജനെൽ വിഭാഗം അധ്യാപിക അനിത ടീച്ർ പര്ിപാടിക്ക് 
ആശ്ംസകൾ അെിയിച്ു. പിെീട് ഡകാഡളജ് യൂണിയൻ സചയർമാൻ നവീർ 
ഇഹ്സാൻ ആശ്ംസകൾ അെിയിച്ു. 

     അവസാനമായി ഡകാഡളജ് വിമൻസ് സസൽ ഡകാർ ിഡനറ്റെും 
രിസിക്കൽ സയൻസ് അധ്യാപികയുമായ ദീപ്തി എസ് പര്ിപാടിക്ക് 
കൃതജ്ഞത അർപ്പിച്ു.വിമൻസ് സസൽ ൈു ന്് ഡകാർ ിഡനറ്റർ അർച്ന 
ആയിര്ുെു പര്ിപാടിയുസട അവതര്ിക.  

 

    

 

 

 

 



  

 

  

 

 

 
 

 

2)അമിതവണ്ണവ ാം ക ടവയറ ാം ഒര  ആപരോ്യ്രശ്നാം (മോർച്ട് 12) 

1. ഈശ്വര്പ്പാർത്ഥന -സബറ്റ്സി സബൻസിഗർ  
2. സവാഗതം       - Dr.ര്ശ്മി. എസ്  
3. െിഡസാഴ്സ് ഡപഴ്സൺ - Dr. ബിബിൻ. പി മാതയു  



4. കൃതജ്ഞത       - പ്ശ്ീമതി ദീപ്തി. എസ്  

        KUCTE കായംകുളം വുമൺസസലലിന്െ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടെ 
വനിതദിനാഡഘാഷത്തിന്സെ ഭാഗമായി മാർച്്് 12 ര്ാപ്തി 7 മണിക്ക് 
ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴി ‘അമിതാവണ്ണവും കുടവയെും ഒര്ു ആഡര്ാഗയപ്പശ്നം 
‘എെ വിഷയത്തിൽ ഒര്ു ക്ലാസ്്് സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പ്പശ്സ്ത 
ലാഡപ്പാസ്ഡകാപിക്റ് സർജൻ ഡ ാ. ബിപിൻ പി മാതയു സർ ആണ് 
അഥിതിയായി എത്തിയത്. 

        സബറ്റ്സി ഈശ്വര്പ്പാർത്ഥന ആലപിച്ു തുടേിയ 
പര്ിപാടിയിൽ ഡകാഡളജ് പ്പിൻസിപ്പൽ ര്ശ്മി ടീച്ർ എലലാർക്കും സവാഗതം 
പെഞ്ഞു. വളസര്യധ്ികം പ്പധ്ാനയം അർഹിക്കുെ വിഷയം ആസണെ് 
ടീച്ർ പെയുക ഉണ്ടായി കൂടാസത എലലാവർക്കും ഉപകാര്സപ്പടുസമെും 
പെഞ്ഞു. ഡശ്ഷം സർ ക്ലാസ്്് എടുക്കാൻ ആര്ംഭിച്ു. ആദയം തസെ 
എപ്തയും കുട്ടികഡളാട് സംസാര്ിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സഡന്താഷം ഉസണ്ടെു 
പെഞ്ഞു.  പ്പസന്ഡെഷൻ കാണിച്ുസകാണ്ടായിര്ുന് സർന്സെ ക്ലാസ്്് 
മുഡൊട്ടു ഡപായത്.ഒബിസിറ്റി എന്താണ് എെ് വളസര് വയ്തമായി 
പെഞ്ഞു തെു. പിെീട് ഡബാ ി മാസ്് ഇൻ സ് കണ്ടുപിടിക്കാനും അത് 
എന്താസണെും പെഞ്ഞു തെു.പിെീട് ഇസതാസക്ക തര്ത്തിലുള്ള   യ്റ്റ് 
ഉസണ്ടെു അത് എൊസെസനസയാസക്ക ഡനാക്കണസമെും പെഞ്ഞു തെു. 
കുട്ടികളും ടീഡച്ഴ്സും ഒര്ുപാട് സംശ്യേൾ ഡചാദിച്ു സർ 
എലലാത്തിനും മെുപടി സകാടുത്തു. അവസാനമായി പര്ിപാടിയിൽ 
പസെടുത്ത എലലാർകുമുള്ള നന്ദി ഡകാഡളജ് വിമൻസ് സസൽ ഡകാർ ിഡനറ്റർ 
ആയ ദീപ്തി ടീച്ർ പെഞ്ഞു പര്ിപാടി അവസാനിപ്പിച്ു  



 

 

3)ഫോൻെി സ്െസ് മത്സരാം (may1) 



      KUCTE കായംകുളം വിമൻസ് സസലലിന്സെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സമയ് 1 
സതാഴിലാളി ദിനവുമായി ബന്ധസപട്ടു ഒര്ു രാൻസി സപ് സ്് മത്സര്ം 
നടത്തി. മത്സര്ം KUCTE കായംകുളസത്ത വിദയാർത്ഥികൾക്ക് ഡവണ്ടി മാപ്തം 
ആയിര്ുെു. കുട്ടികളുസട ഭാഗത്തുനിെും നലല ര്ീതിയിലുള്ള പൊളിത്തം 

ഉണ്ടായിര്ുെു.മത്സര്ത്തിന്െ വിഷയം സതാഴിലാളി ദിനം ആയിര്ുെു. 
സമയ് 10 തീയതി മത്സര്ത്തിന്സെ രലം പ്പഖ്യാപിച്ു. 

 

4) സക.ആർ ്ൗരിയമ്മ ചരമദിനാം 



            ഡകര്ളത്തിന്സെ ആദയ വനിതാ മപ്ന്തി ഗൗര്ിയമ്മയുസട 

നിര്യാണത്തിൽ അനുഡശ്ാദിച്ു KUCTE കായംകുളം വുമൺസസലലിന്സെ 
ഡപര്ിൽ പ്പണാമം അർപ്പിച്ു സകാണ്ട് ഡപാൈർ ഉണ്ടാകുകയും അത് 
ഡകാഡളജിന്സെ ഔഡദാഗികമായ ഡസാഷയൽ മീ ിയ ഡപജിൽ ഡപാൈ്് 
സചയ്യുകയും സചയ്തു  

 



5)മലോല ദിനാം (ജൂലല 12,2021) 

1. ഈശ്വര്പ്പാർത്ഥന – ലിറ്റി പ്രാൻസിസ്  

2. സവാഗതം                     - പ്ശ്ീമതി. സീമ  ചപ്ന്ദൻ  

3. െിഡസാഴ്സ് ഡപഴ്സൺ - കീർത്തി എസ് എൻ  

4. ആശ്ംസ                   - Dr. ര്ശ്മി എസ്  , പ്ശ്ീമതി. ദീപ്തി എസ് 

5. നന്ദി                             -അർച്ന എ ൽ  

                    KUCTE കായംകുളം വിമൻസ് സസലലിന്സെ അഭിമുഖ്യത്തിൽ 

അന്തര്ാപ്ര മലാലദിനം ജൂവല 12ന് 7 മണിക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴി 
നടത്തി. സപ്തികളുസട വിദയാഭാസത്തിനുഡവണ്ടി ഡപാര്ാടാൻ ഡവണ്ടി 
തന്സെ ജീവിതം മാറ്റിവച് താലിബൻ യുവതി മലാല യുസഫ്സായി, 
ഏസതാര്ു അധ്യാപകവിദയാർത്ഥിക്കും മാതൃക തസെയാണ്. 

അതിനാൽ തസെയും ആ ദിവസത്തിന്സെ പ്പാധ്ാനയം അപ്തയും 

ഉൾസക്കാണ്ട്് തസെ ആഡഘാഷിക്കാൻ സാധ്ിച്ു. 

         ഒൊം വർഷ വിദയാർത്ഥി ലിറ്റി പ്രാൻസിസ് ഈശ്വര്പ്പാർത്ഥന 

ആലപ്പിച്ു. ഹിന്ദി വിഭാഗം അധ്യാപിക സീമ ടീച്ർ ഏവർകും 

സവാഗതം അർപ്പിച്ു. ഒപ്പം ആ ദിവസത്തിന്സെ പ്പാധ്ാനയസത്ത 

പറ്റിയും, സ്പ്തീ വിദയാഭയാസത്തിന്സെ ആവശ്യകതസയ പറ്റിയും, 

അവസര്േൾ ഉപഡയാഗിക്കുെതിസന പറ്റിയും കുെച്ു കാര്യേൾ 

സംസാര്ിച്ു. ഡശ്ഷം മലാല ദിനാഡഘാഷ പര്ിപാടി ആയ 

‘മലാലയിലൂസട ഒര്ു യപ്ത ‘ പര്ിപാടിക്ക് അഥിതി ആയി എത്തിയത് 

ഡകാഡളജ് യൂണിയൻ ജനെൽ സസപ്കട്ടെിയും ഒൊം വർഷ ബി എ ഡ് 

വിദയാർത്ഥിയുമായ കീർത്തി എസ് എൻ ആയിര്ുെു. മലാല എെ 

സപൺകുട്ടിയുസട ജീവിതം വളസര് ചുര്ുേിയ വക്കിൽ ഏറ്റവും 

ലളിതമായി തസെ പെഞ്ഞു തെു. അവർ വിദയാഭാസത്തിനുഡവണ്ടി 
നടത്തിയ ഡപാര്ാട്ടേൾ, ഡനര്ിട്ട യാഥനകൾ, അനുഭവേൾ, ഡനട്ടേൾ, 

നരേൾ എെിവസയ കുെിച് വയതമായി സംസാര്ിച്ു.മലാലയുസട 

ജീവിതം നമ്മുസട  ജീവിതത്തിൽ മാതൃക ആക്കണസമെു 
പെഞ്ഞുസകാണ്ട് നിർത്തി. 

              അതിനുഡശ്ഷം ഡകാഡളജ് പ്പിൻസിപ്പൽ ര്ശ്മി ടീച്ർ പര്ിപാടിക്ക് 
ആശ്ംസ അെിയിക്കുകയും. മലാല ദിനത്തിന്സെ ആവശ്യകഥസയ 

കുെിച് സംസാര്ിച്ു. െിഡസാഴ്ക്റ് ഡടാക്ക്കിസന കുെിച്ും നലല 
അഭിപ്പായം പെഞ്ഞു. 

             ഡശ്ഷം ഡകാഡളജ് വുമൺസ് സസൽ ഡകാർ ിഡനറ്റർ ദീപ്തി ടീച്ർ 

പര്ിപാടിക്ക് ആശ്ംസ അെിയിക്കുകയും അഭിപ്പായം പെയുകയും 

സചയ്തു.. കുട്ടികളുസട ഭാഗത്തു നിെും ഒര്ുപാട് നലല അഭിപ്പായം 

പെഞ്ഞു. 



           അവസാനമായി ഡകാഡളജ് വിമൻസ് സസൽ ൈു ന്് 

ഡകാർ ിഡനറ്റർ അർച്ന എ ല് പര്ിപാടിയിൽ പസെടുത്ത 

എലലാവർക്കും നന്ദി അെിയിച്ു.ഈ പര്ിപാടിക്ക് അവതാര്ക ആയത് 

ഒൊം വർഷ ഡസാഷയൽ സയൻസ് വിദയാർത്ഥി രാത്തിമ ബീവി  

ആണ്. 

 



                           

  6) ഇന്റർ പകോപേജിപയറ്റട ഉരനയോെ മത്സരാം (ജൂലല 12,2021) 

                 KUCTE കായംകുളം വിമൻസ് സസലലിന്െ അഭിമുകയത്തിൽ ജൂവല 11 

മലാലദിനഡത്താടു അനുബന്ധിച്് ഒര്ു ഓൺവലൻ ഉപനയാസ ര്ചന മത്സര്ം 

നടത്തി. മത്സര്ത്തിന്സെ വിഷയം “ഉെത വിദയാഭാസവും സതാഴിൽ 

പൊളിത്തവും സ്പ്തികളിൽ “എൊയിര്ുെു. നിര്വധ്ി ഡകാഡളജുകളിൽ നിെും 

അഡനകം വിദയാർത്ഥികൾ പസെടുത്തു. ജൂവല 11 തുടേിയ മത്സര്ത്തിന്സെ 

അവസാന തീയതി ജൂവല 18 ആയിര്ുെു. ജൂവല 22   തിയതി രലം 

പ്പഖ്യാപിച്ു. 

     

 

 

 

 



7) മൗന്ലറൻ ലൈബിങ് പെ സെലിപ്ബഷൻ (ഓ്സ്റ്റട 1) 

     KUCTE കായംകുളം വുമൺസസലലിന്സെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓഗൈ് 1 

മൗന്വെൻ വക്ലബിങ് ഡ  ആഡഘാഷം ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴി വവകിട്ട് 3 മണിക്ക് 
നടത്തി.ഉയസര എൊയിര്ുെു പര്ിപാടിയുസട ഡപര്.ഈശ്വര്പ്പാർത്ഥന 

ഒൊം വർഷ വിദയാർത്ഥി ലീരിന ഡജാസ് ആലപിച്ു. തുടർെ്  ഡകാഡളജ് 

വിമൻസ് സസൽ ഡകാർ ിഡനറ്റർ പ്ശ്ീമതി ദീപ്തി എ സ് എലലാവർക്കും 

സവാഗതം അർപ്പിച്ു സംസാര്ിച്ു. 

            ഉയസര പര്ിപാടിയുസട സവാഗതം നിർവഹിച്ത് ഡകാഡളജ് പ്പിൻസിപ്പൽ 

Dr. Resmi S  

ആയിര്ുെു. മൗന്വെൻ ക്ലിമ്പിേസന കുെിച് കുസെ കാര്യേൾ 

സംസാര്ിച്ു. കൂടാസത സ്പ്തീകൾ ഈ ഡമഖ്ലയിൽ ഒര്ുപാട് കടെു 
വര്ുെുസണ്ടെ് പെഞ്ഞു. പർവത ആഡര്ാഹനസത്ത കുെിച് അധ്ികാര്മായി 
ഒര്ുപാടു കാര്യേൾ സംസാര്ിച്ു. 

               അടുത്തതായി  ഈ പര്ിപാടിക്ക് അഥിതി ആയി എത്തിയത് പ്പശ്സ്ത 

ഡരാഡട്ടാപ്ഗാരെും സഞ്ചര്ിയും ആയ സിആർ പുഷ്പ മാ ം ആയിര്ുെു. ബി. 
എ ഡ് പഠിക്കുെ ഒര്ുക്കൂട്ടം സപൺകുട്ടികഡളാട് സംസാര്ിക്കാൻ അവസര്ം 

തെതിൽ സഡന്താഷം അെിയിച്ു. തുടക്കത്തിൽ തസെ എവര്സ്് എെ 

ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമസയ കുെിച് സംസാര്ിക്കുകയും അതിസല ഒര്ു ര്ംഗം 
കാണിക്കുകയും സചയ്തു. തുടർെ് കുെച് പ്പസന്ഡെഷൻ കാണിച്ു തെു 
അതിലുസട മൗന്വെൻ എന്താസണെും അതിന്സെ പ്പാധ്ാനയം, സവിഡശ്ഷത 

എെിവസയ കുെിച്് പെഞ്ഞു തെു. വഹകിങ്, പ്ടാക്കിങ്, മൗസണ്ടയ്നെിങ് 

എെിവ എന്താസണെു പെഞ്ഞു. ഇന്തയയിൽ നിലവിൽ ഉള്ള മൗസണ്ടയ്നെിങ് 

ഇൻൈിറ്റയൂട്ട് ഇസതാസക്കയാസണന് പെഞ്ഞു തെു. എലലാവര്ും ഈ 

പാതയിഡലക്ക് വര്ണസമെ് പെഞ്ഞു. കുട്ടികളുസട സംശ്യത്തിന് എലലാം 
തസെ മെുപടി നൽകി. 



      അവസമായി പര്ിപാടിക്ക് ഔഡദാഗികമായി നന്ദി പെഞ്ഞത് ഡകാഡളജ് 

ജനെൽ എ യൂഡക്കഷൻ അധ്യാപിക പ്ശ്ീമതി അനിത ടീച്ർ ആണ്. 

പര്ിപാടിക്ക് അവതാര്ക ആയത് വിമൻസ് സസൽ ൈു ന്് ഡകാർ ിഡനറ്റർ 

അർച്ന ആയിര്ുെു. പര്ിപാടിസയക്കുെിച്് ഒര്ുപാടു മികച് 

അഭിപ്പായേൾ ഉയർെു വെു. 



 

  


