സ്വിസ്സ്-കേരള വനിതാ ക ാറം ക ാേ വനിതാ ദിനം
ആക ാഷിച്ചു... സ്ത്തീ ശാക്തീേരണം വിദയാഭ്യാസ്ത്തി ൂടെ.

.......................................................................
സ്വിസ്സ് - കേരള വനിതാ
ക ാറം േഴിഞ്ഞ 8.03.2018 ന് ബാസ്ൽ
സസ്യ്ന്ന്് അൻകറാണിയസ് പള്ളി
ഹാളിൽ വച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ
ദിനം ആക ാഷിക്കുേയുണ്ടായി.

ബനാറസ് യൂണികവഴ്സ്ിറിയിൽ അധ്യാപിേയായി കസ്വനം
അനുഷ്ഠിച്ച Dr. ഷ്ട്പിയങ്ക സ്ിംഗ് ഈ കയാഗത്തിൽ മുഖ്യാ
തിഥിയായിരുന്നു. ഇന്തയൻ എംബസ്ിയിസെ ഷ്ട്പധ്ാന
സസ്ഷ്ട്േട്ടറി Dr. പീയുഷ് സ്ിംഗ് ന്സറ ഭാരയയാണ് Dr. ഷ്ട്പിയങ്ക
സ്ിംഗ്.
സ്വിറ്സ്ർെന്റിസെ ഇതര വനിതാ ഷ്ട്പസ്ഥാനങ്ങളിസെ
ഭാരവാഹിേള ം,അംഗങ്ങള ം, സ്ുഹൃത്തുക്കള ം ഈ
അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തിൽ ഒരുമിച്ച േൂടി.
രാവിസെ പത്തു മണികയാസട ആരംഭിച്ച
കയാഗത്തിൽ സ്വിസ്സ് - കേരള വനിതാ ക
ഷ്ട്പസ്ിഡന്് ഷ്ട്രീമതി െീനാ േുളങ്ങര
എെലാവർക്കും സ്വാഗതം ആരംസ്ിച്ച .

ാറം

തുടർന്ന് മുഖ്യാതിഥിേളായ Dr. ഷ്ട്പിയങ്ക സ്ിംഗ്,
കവൾഡ് മെയാളി വനിതാ ക ാറം
ഷ്ട്പസ്ിഡന്് ഷ്ട്രീമതി കമാളി പറകേട്ട്, ബി.ഷ്ട് ൺഡ്സ് വനിതാ ക ാറം
കോർഡികനറർ ഷ്ട്രീമതി ജൂബി ആൊനിക്കൽ, ആതികഥയരായ സ്വിസ്സ്-കേരളാ
വനിതാ ക ാറം ഷ്ട്പസ്ിഡന്് ഷ്ട്രീമതി െീനക്കുളങ്ങര, സസ്ഷ്ട്േട്ടറി ഷ്ട്രീമതി അനു
െിപിൻ എന്നിവർ കേർന്ന് ഭഷ്ട്ദദീപം സതളിയിച്ച് കൊേ വനിതാ ദിനം ഉത് ാടനം
സേയ്ന്തു.

ഈ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തിൽ ഷ്ട്പവാസ്ി ജീവിതത്തിന് നമുക്ക്
വഴിവിളക്കുസതളിയിച്ച, നമ്മുസട േുടുംബങ്ങള സടയും നാടിന്സറയും സ്േത്
സ്മൃദ്ധിക്ക് ോരണഭൂതരായ സ്ീനിയർ സ്ിറിസ്ൺഷിപ്പ് വനിതേസള സ്വിസ്സ് -

കേരള വനിതാ ക ാറം ആദരിക്കുേയുണ്ടായി. ഇവർ ഓകരാരുത്തരും പങ്കുവച്ച
ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ കയാഗത്തിൽ പസങ്കടുത്ത എെലാവസരയും ഒരു പാട്
േിന്തിപ്പിക്കുന്നവയായിരുന്നു.

തുടർന്നുള്ള ഷ്ട്പഭാഷണത്തിൽ Dr. ഷ്ട്പിയങ്കാ
സ്ിംഗ് ആകഗാളതെത്തിെുള്ള സ്ഷ്ട്തീ
മുകന്നറസത്തക്കുറിച്ച ം, ഭാരതീയ സ്ഷ്ട്തീ
രാക്തീേരണ ആവരയേതസയക്കുറിച്ച ം
കയാഗസത്ത അറിയിച്ച .

ഷ്ട്രീമതി സെനി ദിെീപ് ന്സറയും. ഷ്ട്രീമതി കറാസ് കമരിയുസടയും, ഷ്ട്രീമതി ജസ്ീന്ത
ബാബു വിന്സറയും, ഷ്ട്രീമതി െിൻസ്ി ോരം ോട്ടിെിന്സറയും മധ്ുരകമറിയ
ഗാനാൊപനം ഈ വനിതാ ദിനാക ാഷങ്ങൾക്ക് മാറ േൂട്ടി.
ഈ പരിപാടിയുസട കമാഡകറഷൻ നിർവഹിച്ച ഷ്ട്രീമതി
അനിമരിയ സ്ിറിയക് തന്സറ േവിത
എെലാവർക്കുമായി പങ്കുവച്ചത് തിേച്ച ം കവറിട്ട ഒരു
അനുഭവമായി തീർന്നു.
ഷ്ട്രിമതി അനു െിപിൻ േടങ്ങിൽ പസങ്കടുത്ത എെലാ
അതിഥിേൾക്കും, ഈ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം അതയന്തം
വിജയേരമാക്കി തീർക്കാൻ സ്ഹായിച്ച എെലാ അംഗങ്ങൾക്കും
അതുകപാസെ തസന്ന സ്ീനിയർ സ്ിറിസ്ൺഷിപ്പ് വനിതാ
ആദരിക്കൽ േടങ്ങിനായി കഷ്ട്ടാ ിേൾ സ്കപാൺസ്ർ സേയ്ന്ത
ഇൻഡയൻ - ഏഷയ കറാർ ഉടമസ്ഥനായ ഷ്ട്രി. ഷാജി രാമനാെിനും
ഷ്ട്ഹദയത്തിന്സറ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിച്ച .

തുടർന്ന് സ്വിസ്സ് - കേരള വനിതാ ക ാറം അംഗങ്ങൾ
ഒരുക്കിയ രുേിേരമായ ഭക്ഷണത്തിനു കരഷം
ഏതാണ്ട് മൂന്നു മണികയാസട ഈ വർഷസത്ത വനിതാ
ദിനാക ാഷങ്ങൾക്ക് സ്മാപനം േുറിച്ച .

സ്വിസ്സ് - കേരളാ വനിതാ ക
സജയിൻ പരാണിേുളങ്ങര.

ാറം ഭാരവാഹിേൾക്കു കവണ്ടി

താസഴ ോണുന്ന െിങ്ക് ക്ലിക്ക് സേയ്ന്താൽ ഈ പരിപാടിയുസട േൂടുതൽ ക
നിങ്ങൾക്ക് ോണാനാവുന്നതാണ്

ാകട്ടാസ്

