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പ്രസ് റിലീസ ്

 

അന്താരാഷ്്പ്ര വനിതാ ദിനം 

 

• പ്രീചിപ്ത തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ടിൽ  "ജെൻഡർ 

അഡവാൻസ്ജെന്റ് ഫ ാർ പ്രാൻസ്ഫ ാർെിംഗ് 

ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂഷ്ൻസ് (GATI-ഗതിയുജര  ഉദഘ്ാരനം 

 

• കളക്ടർ ഫഡാ. നവ്്ഫൊത് ഫ ാസയുജര  ൊതൃകാരരൊയ 

സെപ്ഗ സംഭാവനയ്ക് അനുഫൊദനം . 

 

• “ഹീ ഫ ാർ ഷ്ീ” എന്ന  വിഷ്യത്തിൽ ചർച്ച 

 

തിരുവനന്തപുരം :  

ശ്രീചിശ്ത തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്ററ്യൂട്ടറ ഫ ാർ മെഡിക്കൽ സയൻസസറ ആൻഡറ 

മെകറഫനാളജിയിൽ 2022 ൊർച്ചറ 8 നറ അന്താരാഷ്റശ്െ വനിതാ ദിനം ആഫ ാഷ്ിച്ചു.  

 

ഭാരത സർക്കാർ രാസറശ്ത സാഫേതിക വകുപ്പിനറമറ്  സംരംഭൊയ   "മജൻഡർ 

അഡവാൻസറ്മെനററ്റ ഫ ാർ ശ്ൊൻസറ്ഫ ാർെിംഗറ ഇൻസ്റ്റിറ്ററ്യൂഷ്ൻസറ ഇനറമറ് (GATI-

ഗതി)  ഭാഗൊയാണറ  പരിപാെി നെത്തിയതറ. 

 

http://www.sctimst.ac.in/


ശ്രീ ചിശ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്ററ്യൂട്ടറ  ഡയറ്ക്ടർ മശ്പാ . അജിതറ കുൊർ വി.മക., ശ്രീ 

ചിശ്തയിമെ   'മജൻഡർ അഡവാൻസറ്മെനററ്റ ഫ ാർ ശ്ൊൻസറ്ഫ ാർെിംഗറ 

ഇൻസ്റ്റിറ്ററ്യൂഷ്ൻസറ (GATI-ഗതി)'  ഉദറ് ാെനം മചയ്തു.  

ശ്രീചിശ്ത തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്ററ്യൂട്ടറ GATI-ഗതി മസൽ റ അസസറ്മെനററ്റ െീം  

മചയർഫപഴറ്സൺ കൂെിയായ  മെഡിക്കൽ സൂശ്പണ്ടറ ഫഡാ. രൂപ ശ്രീധർ 

ഫയാഗത്തിൽ  സവാഗതവും , രാസറശ്ത സാഫേതിക വകുപ്പിനറമറ് ‘ഗതി’  െകം 

ശ്പിൻസിപ്പൽ ഇൻമവസററ്ിഫഗറ്ററ്ും പരിപാെിയുമെ 

വിരിഷ്ടാതിഥിയു\ൊയിരുന്ന ഫഡാ. ശ്പതിഭ ഫജാളി  സഫേളനമത്ത 

അഭിസംഫ ാധന മചയ്യുകയും ‘ഗതി’ നെപ്പിൊക്കുന്നതിനുള്ള 

ൊർഗ്ഗനിർഫേരങ്ങളും വിെയിരുത്തൽ ൊനദണ്ഡങ്ങളും 

അവതരിപ്പിക്കുകയും മചയ്തു. 

 

ശ്രീ ചിശ്ത  ിഎംെി വിഭാഗം ഫെധാവി ഫഡാ. ഹരി കൃഷ്ണ വർേ പി.ആർ., ‘ഗതി’ 

ചാർട്ടർ പുറ്ത്തിറ്ക്കി. ശ്രീ ചിശ്തയിമെ അചയുത ഫെഫനാൻ മസനററ്ർ 

മശ്പാ സർ ആയ മശ്പാ .ൊൊ രാെനാഥൻ, ഫകരളം യൂണിഫവഴ്സിറ്റി 

 ിഫയാഇൻഫ ാരറൊറ്റിക്സറ വിഭാഗം ഫെധാവി  മശ്പാ .അചയുതറരേർ 

എസറ.നായർ  എന്നിവർ  വനിതാദിന  സഫേരവും  നൽകി.  

 

തിരുവനന്തപുരമത്ത ജില്ലാ കളക്ടർ ഫഡാ. നവറ്ഫജാതറ ഫ ാസ ഐഎഎസിനറമറ് 

ൊതൃകാപരൊയ സെശ്ഗ സംഭാവനയറക്കറ   സഫേളനത്തിൽ ആദരിക്കുകയും 

അനുഫൊദനം നൽകുകയും മചയ്തു. 

സറശ്തീകളുമെ  സവയം നിർണ്ണയത്തിനറമറ്യും രാക്തീകരണത്തിനറമറ്യും 

ശ്പാധാനയം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന വനിതാദിന സഫേരം ഫഡാ. നവറ്ഫജാതറ ഫ ാസ 

അവതരിപ്പിച്ചു. 

  

ഫഡാ. കെഫെഷ്റ മക. ഗുെിയയും ഫഡാ. ഷഷ്നി ഫവൊയുധനറമറ്യും 

ഫെൽഫനാട്ടത്തിൽ ഫഡാ. ഫകരവദാസറ സി., ഫഡാ. ഈരവർ എച്ചറ.വി., ഫഡാ. 

കൃഷ്ണെൂർത്തി മക.എം.,ഫഡാ. രേര രർേ പി. എന്നിവരെങ്ങുന്ന പാനൽ  “ഹീ 

ഫ ാർ ഷ്ീ” എന്ന വിഷ്യത്തിൽ ചർച്ച നെത്തി.   

 

മശ്പാ ഷ്ണൽ ജീവിതത്തിനറമറ് എല്ലാ ഫെ െകളിെും അെിസ്ഥാന 

സൗകരയങ്ങളും പദ്ധതികളും  സൃഷ്ടിക്കുന്നതറ  െിംഗഫഭദെഫനയ എല്ലാ 

ഫപരുമെയും  സജീവ പോളിത്തം ഉറ്പ്പാക്കിമകാണ്ടായിരിക്കണം എന്ന  

നിർഫേരം  പാനൽ ചർച്ച െുഫന്നാട്ടുവച്ചു. സറശ്തീ രാക്തീകരണത്തിനായുള്ള 

ൊറ്റങ്ങൾ മചറ്ിയ ചുവെുകഫളാമെ ആരംഭിക്കാൻ സഫേളനം ഊന്നൽ നൽകി 

 

ശ്രീ ചിശ്ത  ‘ഗതി’് ഫനാഡൽ ഓ ീസർ ഫഡാ. ജയശ്രീ ആർ.എസറ.യുമെ നേി 

ശ്പഫെയഫത്താമെ പരിപാെികൾ സൊപിച്ചു.  
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