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ൈഹേറ�ിെ� പഠന സാം�ാരികേമഖലയിൽ ഉ�ഗേതജസ്േസാെട തിള�ിനിൽ�ു� പാവനാ� േകാേളജ്
അതിെ� ചരി�യാ� �ടർ�ുെകാ�ിരി�ുകയാണ്. 1982 -ൽ മുരി�ാശ്േശരിയുെട ഈ മണ� ിൽ
�ാപിതമായ പവനാ�ാ േകാേളജ് നാ�പതി�ാ�് തിക�േ�ാൾ സർഗ� ാ�കതയും കാര��മതയു�
വ��ിക�െട �യ��ിെ� ഫലമായി ഒേ�െറ േന��ൾ ൈകവരി�ാൻ സാധി�തിൽ നമു�്
അഭിമാനി�ാം. ഇനി�ം ന�െട പവനാ�ാ േകാേളജ് ഉയര�ളിേല�് എ�െ� എ�് ആ�ാർ�മായി
�ാർ�നേയാെട പവനാ�ാ േകാേളജ് യൂണിയെ� 2021 -22 അധ�യന വർഷെ� വാർഷിക
റിേ�ാർ�് നി�ൾ�് മുൻപാെക സമർ�ി�ു�ു.

2022 മാർ�് മാസം പതിന�ാം തീയതി നട� തിരെ�ടു�ിലൂെട ഈ അധ�യനവർഷെ� യൂണിയൻ
ഭാരവാഹികൾ തിരെ�ടു�െ��ു.

േകാേളജ് �ണിയൻ െചയർമാനായി അജു േറാബർ�്, ൈവസ് െചയർേപഴ്സൺ േമഘ മരിയ േബബി,
ജനറൽ െസ�ക�റി േറാബർ�്  െജയിംസ് വിൻെസ�്,യു യു സി -എഡ�ിൻ പി േജാസ്, സഫ് വാനാ
ഫാ�ിമ, ആർട്സ്ക� ബ്  െസ�ക�റി േരാഹിത് േറാബിൻസ് വർ�ീ,മാഗസിൻ എഡി�ർ മനു ബിജു
എ�ിവർ െതരെ�ടു�െ��ു.

ഈ �ണിയെ� ആദ� േയാഗം �ടിയത് മാർ�് 19 നായിരു�ു. അേ�ദിവസം സ്േപാർട്സ് ക� ബ്
െസ��റിയായി അഭിജിത് അ�ഹാമിെന െതരെ���. വ�ം ദിവസ�ളിൽ ത�ളാൽ കഴിയും വിധം
എ�ാ �വർ�ന�ളും െച�ുവാൻ തീരുമാനം എടു�ു

* സത��തി�

േകാേളജ് �ണിയൻ അധികാരേമൽ�ു� ചട�് സമയ�ിെ� ലഭ�ത കുറവുമൂലം വളെര ലളിതമായി
ആണ് നട�ിയത്. ബ�മാന�നായ �ിൻസി�ൽ േഡാ. േജാൺസൺ വി. സത�വാചകം, െചയർമാൻ
അ� േറാബർ�ിന് െചാല� ിെ�ാടു�ു െകാ�് സത��പതി� ചട�് തുട�ംകുറി�ു. �പിൻസി�ലിെ�യും
�ണിയൻ അൈഡ�സർ േജായ്സൺ േജാർജ് സാറിെനയും സാ�ിധ��ിൽ സത��പതി�ാ ചട�്
�ർ�ീകരി�ു.

*േഹാളി െസലിേ�ഷൻ

വിദ�ാർഥികൾ എല� ാവരും ഒരുേപാെല കാ�ിരു� േഹാളി ആേഘാഷം 2022 മാർ�് മാസം
ഇ�പ�ിെയാ�ാം തീയതി പവനാ�ാ േകാേളജി�ം നട�വാൻ സാധി�ു. ഇൻേഡാർ സ്േ�ഡിയ�ിനു
സമീപ�� േകാേളജ് �ൗ�ിലാണ് േഹാളി ആേഘാഷം നട�ിയത്. പലവിധ വർണ� �േളാെടാ�ം ഒ�ം
ഗാന�ം നൽകിയേ�ാൾ വിദ�ാർ�ികൾ�് അത് കൂടുതൽ ഉേ�ഷം നൽകി.

*േകാേളജ് �ണിയൻ ഉദ്ഘാടനം

2021- 22 അധ�ാന വർഷെ� േകാേളജ് യൂണിയൻ ഉദ്ഘാടനം 2022 മാർ�് മാസം ഇരുപ�ിര�ാം
തീയതി നട�വാൻ സാധി�ു. േകാേളജ് യൂണിയൻ ഉദ്ഘാടനം െച�ു�തിനായി    മുഖ�അതിഥിയായി
എ�ിയി��ത് പാവനാ� േകാേളജിെല വിദ�ാർ�ികളിൽ ഒരാളായ കുമാരി അ�ലി ആയിരു�ു. ഈ
ചട�ിൽ ബഹുമാനെ�� �പിൻസി�ൽ േഡാക്ടർ േജാൺസൺ വി,ൈവസ് �പിൻസി�ൽ rev.dr.
െബ�ി�ൻ സ്കറിയ, സ്�ാഫ് െസ�ക�റി സജി െക േജാസ്, യൂണിയൻ അൈഡ�സർ േജായ്സൺ േജാർജ്
എ�ിവ�െട സാ�ിധ�ം ഉ�ായി��. �ണിയൻ ഉദ്ഘാടന�ിെ� ഭാഗമായി വിദ�ാർ�ികൾ�് േവ�ി
വാ�ർ ബാൻഡ് വി�്  ഡി െജ എ� േ�പാ�ഗാം ഒരു�ിയിരു�ു.



*േ�ഹ മ�ിര സ�ർശനം

�ണിയൻ ഭാരവാഹികളുെട േനതൃത��ിൽ പവനാ�ാ േകാേളജിന് സമീപ�ു� സ്േനഹമ�ിരം
സ�ർശി�ുകയും ഭ�ണം വിതരണം െച�ുകയും െചയ്തു.

* Beat the floor -�േപാട് ഡാൻസ് േകാ��ീഷൻ

വിദ�ാർഥികളുെട ഇടയിെല മിക� നർ�കെര കെ��ു�തിനായി 2022 മാർ�് മാസം
ഇ�പതി��ാം തീയതി പാവനാ� േകാേളജ് ഇൻേഡാർ സ്േ�ഡിയ�ിനു സമീപം 'beat the floor' എ�
േപരിൽ സ്േപാട് ഡാൻസ് േകാ��ീഷൻ സംഘടി�ി�ു. വളെരയധികം വിദ�ാർഥികൾ പെ�ടു� ഈ
പരിപാടിയിൽ കാണികളുെട േ�പാ�ാഹനവും വളെര വിലെ��തായിരു�ു. ര�് ഘ�മായാണ് ഈ പരിപാടി
നട�ിയത്. മാർ�് 24 ന് നട� beat the floor-െ� അവസാന റൗ�ിൽ മൂ�ാംവർഷ B voc
വിദ�ാർ�ി ആയ േജാസമി േജാസിെന വിജയി ആയി തിരെ�ടു�ു

*KAS േമാഡൽ എക്സാം

പാവനാ� േകാേളജ് ക�ിസ് ��ം േകാേളജ് �ണിയ�ം സം��മായി േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സർവീസ്
എ�ാം നട�ി. Dep.Of mathematics ര�ാം വർഷ വിദ�ാർഥിയായ അ�ന േതാമസിന് ഒ�ാം
�ാന�ം ��ാം വർഷ വിദ�ാർഥിയായ �ശീല�്മി സജി�് ര�ാം സ�ാനവും ര�ാം വർഷ
വിദ�ാർഥിയായ മൃദുല േമാഹന് മൂ�ാം സ�ാനവും ലഭി�ു.

*േവായിസ് ഓഫ് പാവനാ�

പവനാ�ാ േകാേളജിെല മിക� ഗായകെര കെ���തിനായി േവായിസ് ഓഫ് പവനാ�ാ എ� സംഗീത
മ�രം സംഘടി�ി�. 2022 മാർ�് മാസം ഇരുപ�ിനാലാം തീയതി ഡി�ാർ�്െമൻറ് ഓഫ് െകമിസ്�ടിയിൽ
െവ�് ആണ് ഈ പരിപാടി നട�ിയത്. ര�ഘ�മായി നട�ിയ പരിപാടി�െട അവസാനഘ�ം നട�ത്
മാർ�് 25 ന് േകാേളജ് ഓഡിേ�ാറിയ�ിൽ വ�ായിരു�ു. മൂ�ാം വർഷ വിദ�ാർഥിയായ ആൻസല�്
േജാസിെന േവായിസ് ഓഫ് പവനാ� മ�െട വിജയിയായി െതരെ���.

*�ണിയൻ അധാല�്

�ണിയൻ യു യു സി മാരുെട േനതൃത��ിൽ വിദ�ാർ�ികളുെട യൂണിേവഴ്സി�ി സംബ�വും േകാേളജ്
സംബ��മായ ���ൾ കെ��ുകയും പരിഹരി�ുകയും െചയ്തു. ഈ അധാല�് ഇ�ും േകാേളജിൽ
�ടർ�ുേപാകു�ു.

*ക�ി�ി �പീകരണം

പവനാ�ാ േകാേളജിൽ  നട�ാനിരു� േകാളജിെല ആർട്സ് േഡ, േകാേളജ് േഡ എ�ി�െന �പധാന
പരിപാടികൾ�് ഓേരാ വിഭാഗം തിരി�് �പവർ�ന�ൾ  സുഗമമാ�ു�തിന് േവ�ി ക�ി�ികൾ
�പീകരി�.

*ധ�നി -ആർട്സ് െഫസ്�ിവൽ

2021-22 അധ�ാന വർഷെ� കേലാ�വം ധ�നി എ� േപരിൽ പാവനാ� േകാേളജിൽ നട�ി.മാർ�്
23 24 തീയതികളിൽ രചനാ മ�ര�ളും ഇരുപ�ിയ�ാം തീയതി സ്േ�ജ് േ�പാ�ഗാമുകളും നട�ാൻ
സാധി�. �ധാനമായി 4 േ��കളിൽ നട� കേലാ�വ�ിൽ,നട�ിയ എല� ാ മ�ര ഇന�ളിലും
വിദ�ാർഥികൾ പെ�ടു�ു. തിരെ�ടു�െ�� വിദ�ാർ�ികെള കൃത�മായി യൂണിേവഴ്സി�ി തല�ിൽ
നട�� wake up call 2022 എ� കേലാ�വ�ിൽ പെ�ടു�ു�തിനായി അയ�ുകയും െചയ്തു.



ഒ� േകാേളജ് �ണിയൻ എ� നിലയിൽ തീരുമാനി�െ�� എല� ാ �പവർ�ന�ളും പൂർ�ീകരി�ാൻ
ഞ�ൾക് ലഭി� ദിവസ�ൾ വളെര ചുരു�മായിരു�ു. ഈ േപാരായ്മയിൽ നി�ുെകാ�ുതെ�
പരിമിതമായ സമയ�ി�െട �ണിയൻ �പവർ�ന�െള മുേ�ാ�ു െകാ�ുേപാകാൻ എല� ാ അംഗ�ളും
ആ�ാർ�മായി സഹകരി�ു. നി�ൾ ഞ�ളിൽ ഭരേമൽ�ി� ദൗത�ം പൂർണ� മനസ്േസാെട
�േ�ാ�െകാ�േപാ��തിൽ എല� ാ അംഗ�ൾ�ും ഉ�ായിരു� നല�  മനസ� ിെന ഞ�ൾ സ്േനഹേ�ാെട
ഓർ�ു�ു. യൂണിയൻ �പവർ�ന�ൾ�് ഞ�േളാെടാ�ം നി�് ഞ�െള സഹായി� യൂണിയൻ
അൈഡ�സർ േജായസൺ സാറിന് ന�ി. യൂണിയൻ �പവർ�ന�ളിൽ സഹകരി�ുകയും േവ�
മാർഗനിർേ�ശ�ൾ നൽകുകയും െചയ്ത മാേനജ്െമൻറ് അധികാരികൾ,�പിൻസി�ൽ, ൈവസ്
�ിൻസി�ൽ, മ�് അധ�ാപകർ അനധ�ാപകർ എ�ിവെരയും ഏ�വും �പിയെ�� വിദ�ാർ�ി
����െള�ം ന�ിേയാെട �രി� െകാ�് 2021 22 അധ�യന വർഷെ� േകാേളജ് യൂണിയൻ
�വർ�ന റിേ�ാർ�്  വിദ�ാർ�ി സമ�ം സമർ�ി�ു�ു

ജനറൽ െസെ�ക�റി
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