
വിതുര മണിതൂ�ി കാണി
േഗാ�ത വിഭാഗ�ിെ� 
 ശാ�ീകരണവും
ഉ�മനവും ല��മാ�ിയു� 

േസാേഷ�ാളജി പഠന വകു�്
േകരള സർവകലാശാല

േവദി :   സാംസ് കാരിക നിലയം  
         മണിതൂ�ി , വിതുര

സമയം :  3:30 p.m

ഉത് ഘാടനം :
ബഹു . മ��ി  െക രാധാകൃഷ്ണൻ 
പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വികസനം

 

അധ��ൻ: 
അഡ�. ജി . �ീഫൻ എം. എൽ. എ 
അരുവി�ര മ�ലം

 

"ഒ�ം""ഒ�ം"  
പ�തി ഉത് ഘാടനം



കാര�പരിപാടി
 സ�ാഗതം                         : െ�പാഫ്. സ�� ആർ.എസ് 
                                                 േ�പാജക്ട്  ഡയറക്ടർ 
                                                  േസാേഷ�ാളജി വിഭാഗം 
                                                  േകരള സർവകലാശാല

അധ���പസംഗം    : അഡ�. ജി . �ീഫൻ എം. എൽ. എ 
                                                  അരുവി�ര മ�ലം

ഉത് ഘാടനം                    : ബഹു: �ശീ െക . രാധാകൃഷ്ണൻ 
                                                  പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� േ�മ, 
                                                  േദവസ�ം, പാർലിെമ�റി  കാര�വും വകു�് മ��ി

ആശംസകൾ               : അഡ� . വി . എസ് . ബാബുരാജ്
                                                  വിതുര പ�ായ�് �പസിഡ� ്

                                                  അഡ�. െക . എച്.ബാബുജാൻ 
                                                  സിൻഡിേ��് അംഗം 
                                                  േകരള സർവകലാശാല

                                                  േഡാ .എസ് .നസീബ് 
                                                  സിൻഡിേ��് അംഗം 
                                                  േകരള സർവകലാശാല 

                                                  �ശീ. ബി .പി .മുരളി 
                                                  സിൻഡിേ��് അംഗം 
                                                  േകരള സർവകലാശാല

                                                  െ�പാഫ്. െക .എസ് .അനിൽകുമാർ 
                                                  രജിസ്�ടാർ,  േകരള സർവകലാശാല 

                                                  �ശീ. അലി സാ�ബിൻ 
                                                  െഡപ���ി ഡയറക്ടർ 
                                                  െനഹ്റു യുവ േക�� 
                                                   ഗവെ�� ് ഓഫ് ഇ��

ന�ി                                     : �ശീമതി ലൗലി െജ.എസ്
                                                  വാർഡ് െമ�ർ , മണിതൂ�ി വാർഡ്

ബഹുമാന�െര,

േകരള സർവകലാശാലയിെല േസാേഷ�ാളജി വകു�ിെ�
ആഭിമുഖ��ിൽ വിതുര �ഗാമ പ�ായ�ും, െനഹ് റു യുവ
േക�� തിരുവന�പുരം യൂണി��ം േചർ�് വിതുര മണിതൂ�ി
ഊരിൽ കാണി േഗാ�ത വിഭാഗ�ിെ� ശാ�ീകരണ�ിനും
ഉ�മന�ിനുമായി നട�ിലാ�ു� "ഒ�ം" പ�തിയുെട
ഉത് ഘാടനം  ബഹുമാനെ�� പ�ികജാതി പ�ികവർഗ  പി�ാ�
േ�മ, േദവസ�ം , പാർലിെമ�റി    കാര�വും    വകു�്     മ��ി 
െക.രാധാകൃഷ്ണൻ നിർവഹി�ു�ു. 2023 െഫ�ബുവരി 23
ന് ൈവകുേ�രം 3:30 മണി�് മണിതൂ�ി സാംസ് കാരിക
നിലയ�ിൽ സംഘടി�ി�ു� ചട�ിൽ ബഹുമാനെ��
അരുവി�ര എം.എൽ.എ. അഡ�. �ീഫൻ അധ��ത
വഹി�ു�ു. �പസ്തുത ചട�ിേല�് ഏവേരയും
സ്േനഹപൂർ�ം സ�ാഗതം െചയ്തു െകാ���ു.

െ�പാഫ്.  സ��  ആർ . എസ് 
േ�പാജക്ട്  ഡയറക്ടർ 
േസാേഷ�ാളജി വിഭാഗം 
േകരള സർവകലാശാല



െ�പാഫ്. സ�� ആർ.എസ് 
 േ�പാജക്ട് ഡയറക്ടർ 
 േസാേഷ�ാളജി വിഭാഗം 
 േകരള സർവകലാശാല

വിശിഷ്ടാതിഥികൾ

 �ശീ. ബി .പി .മുരളി 
 സിൻഡിേ��് അംഗം 
 േകരള സർവകലാശാല

അഡ�. െക .എച്. ബാബുജാൻ 
 സിൻഡിേ��് അംഗം 
േകരള സർവകലാശാല

 േഡാ .എസ് .നസീബ് 
 സിൻഡിേ��് അംഗം 
 േകരള സർവകലാശാല 

െ�പാഫ്. െക .എസ് .അനിൽകുമാർ 
രജിസ്�ടാർ, േകരള സർവകലാശാല 

 �ശീ. അലി സാ�ബിൻ 
 െഡപ���ി ഡയറക്ടർ 
 െനഹ്റു യുവ േക�� 

�ശീമതി ലൗലി െജ.എസ്
വാർഡ് െമ�ർ 
മണിതൂ�ി വാർഡ്

അഡ� . വി . എസ് . ബാബുരാജ്
വിതുര  പ�ായ�് �പസിഡ� ്


