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ഡ ോ. കലോാം വിജ്നോനവ ാം സാംസ്കോരവ ാം  
സമ്പന്നമോക്കിയ മഹോ പ്രതിഭ: ഡ ോ. ഡമഴ്സി ഡ ോര്ജ്ജ് 

 
വിജ്നാനവ ും സുംസ്കാരവ ും സമ്പന്നമാക്കിയ മഹാ പ്രതിഭയാണ് ഡ ാ. എ. രി. ജെ. 
അബ്ദുള് കലാും എന്ന ും അഡേഹത്തിന്ജെ സുംഭാവനകള് കാലാധീതമായി 
നിലനില്ക്ക്ക ജമന്ന ും ഡകരള കോര്ജ്ഷിക സര്ജ്വ്വകലോ ോല വിാരോര്ജ് ി ഡ മ വിഭോ ാം 
ഡമധോവി ഡ ോ. ഡമഴ്സി ഡ ോര്ജ്ജ് അഭിപ്രായജെട്ടു. ഡകരള കോര്ജ്ഷിക 
സര്ജ്വ്വകലോ ോല ഡകപ്ര ലലപ്രറിയ ാം ഡഹോര്ജ്ടിക്ചര്ജ് ഡകോഡളജ് റീഡ ഴ്സ് 
ഡ ോറവ ാം സുംയ ക്തമായി സുംഘടിെിച്ച ഡ ോ. കലോാം അന സ്മരണ സഡേളനാം 
ഉല്ക്ഘാടനും ജ്തത   സുംസാരിക്ക കയായിര ന്ന  അവ. 

 
 
സര്ജ്വ്വകലോ ോല ലലപ്രറി വിഭോ ാം ഡമധോവി ഡ ോ. റ. ിി. പ് ോസസിസ് അധയക്ഷത 
വഹിച്ചു. മന ഷ്യ മനസ്സുകളില്ക് ശാസ്പ്തഡത്താജടാെും സ്ഡനഹവ ും സാഡഹാദരയവ ും 
നിെച്ച അരൂവ വയക്തിതണമാണ് ഡ ാ. കലാും എന്നഅദ അഡേഹും അഭിപ്രായജെട കയ ും 
പ്രതിഡരാധ ഗഡവഷ്ണ സുംഘടനയില്ക് ഡ ാ. കലാമ മായ ള്ള അന ഭവും രങ്ക  
ജവതക കയ ും ജ്തത . 



 
സര്ജ്വ്വകലോ ോല മ സ ലവസ് ചോസസിലര്ജ് ഡ ോ. കക. വി രീിര്ജ് മ ഖ്യ പ്രഭാഷ്ണും 
നടത്ത കയ ും ഡ ാ. കലാമ മായ ള്ള അന ഭവവ ും രങ്ക  ജവതക്ക കയ ും ജ്തത . 

 
 
റീഡ ഴ്സ് ഡ ോറാം ഡകോ-ഓര്ജ് ിഡനിര്ജ് കരൌര്ജ്ണമി പ് ീക മോര്ജ്, വിദയാഥി 

പ്രതിനിധികളായ അനസൂയ കസരോസ്റ്റ്യസ, ഡരോഹിത നോയര്ജ്, ലലഡപ്േെിയന് മാരായ 

ഡ ോ. വി. റസ്. സവപ്ന, കക. വി. അല്ഡ ോണ്സ, വി. രി. അ ിത ക മോരി, കക. 
റസ. ചിഞ്ച  എന്നിവ പ്രസുംഗിച്ചു. 

 
 
ഡ ാ. കലാമിജന അന സ്മരിച്ചു ജകാണ്ടഅദ നടത്തിയ കാവയ സന്ധ്യതക്കഅദ കക.റ.യ . 
സോാംസ്കോരിക സാംഘടനയോയ ‘സിാം ണി’ യ കട കസപ്കടറി റാം. കക. അ യക മോര്ജ്, 



കവി കക. രി. സതരസ, രി. മഞ്   എന്നിവ എന്നിവ ഡനതൃതണും നല്കി. 
കവിതകള് ജ്ാലലിയ ും ഗാനങ്ങള് ആലരിച്ചുും കലാമിന് ആദരും അെിച്ചു. 

 

ഡഹോര്ജ്ടിക്ചര്ജ് ഡകോഡളജ്, ഡ ോകറസ്റ്റ്റി ഡകോഡളജ്, കോലോവസ്ഥ വരതിയോന, രഠന 
അക്കോാമി, സഹകരണ, രോങ്കിങ് & മോഡനജ്കമന്റ് ഡകോഡളജ് റന്നിവിടങളിളില് 
നിന്ന ള്ളവര്ജ് രകങ്കട ത്ത . 

 

 

Dr. Kalam Enriched the Knowledge and Culture: Dr. Mercy George 
 

Dr. A.P.J. Abdul Kalam has given invaluable contributions in enriching knowledge and 

culture of mankind, Dr. Mercy George, Director of Students Welfare, Kerala Agricultural 

University (KAU) expressed her views while inaugurating the Dr. Abdul Kalam Remembrance 

Programme, jointly organised by KAU Central Library, and the Readers’ Forum, College of 

Horticulture. Dr. A.T. Francis, University Librarian presided and shared his experience with Dr. 



Kalam at DRDO and remarked that Dr. Kalam filled the minds of people with science, love and 

brotherhood.  Dr. K.V. Peter, former Vice Chancellor, KAU delivered Key Note address and also 

shared his experiences with Dr. Kalam. 

 
Ms. Pournami Sreekumar, Co-ordinator, Readers’ Forum, student representatives Anasyooya 

Sebastian, Rohitha Nair, librarians Dr. V.S. Swapna, K.V. Alphonsa V.P. Ajitha Kumari and K.N. 

Chinchu spoke. 

 
A special remembrance programme, called “Kavya Sandhya” by reciting the poems and songs 

was led by M.K. Ajayakumar, Secretary, “Symphony”, the Cultural organization of KAU, and K.P. 

Sathian, poet. 

 
Students, teachers and others from College of Horticulture, College of Forestry, Academy of 

Climate Change Education and Research and College of Co-operation Banking and Management 

were attended. 



 

 

 

 


