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ഗവ ആര്ട്.സ് & സയന്സ് ക ോകേജ്, ബോലുകേരി 

വോക്ക് വിത്്  എ സ്ക ോേര് 

വോര്ഷി  റികപോര്ട് 2016-17

 

 ആമുഖം  

കേരളത്തിലെ  

ബിരുദവിദയാര്ഥിേള്ക്കിടയിലെ 

മിടുകര്ക് പ്രകയയേ പ്രദ്ധ 

െഭികുന്നയരത്തില് ,അവരുലട  

േഴിവുേലള േൂടുയല് 

മിഴിവുള്ളയാകാന് ഉയേുന്ന 

പ്രവര്ത്തന രദ്ധയിേള്ക് 

ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പാകുന്ന നൂയന 

സംരംഭമാണ് വാക ് വിത്്ത  എ 

സ്കോളര് .സുഹൃത്തും 

വഴിോട്ടിയുമായി പ്രവര്ത്തികാന് 

േഴിയുന്ന അധ്യാരേരുലട  

സാന്നിധ്യം വിദയാര്ഥിേലള  

േൂടുയല്  മിേവു 

രുെര്ത്തുന്നവരാകി മാറ്റുലമന്ന ്

േഴിഞ്ഞ ഏയാനും വര്ഷങ്ങള്ക് 

ലോണ്ട്വാക ് വിത്്ത  എ 

സ്കോളര്ലയളിയിച്ചു േഴിഞ്ഞു 

.ആഭയന്തര ലമലെര്മാര്ക് രുറകമ 

കോകളജിനു രുറത്തുള്ള പ്രഗത്ഭരായ 

വയക്തിേളുലട  ക്ലാസുേളും 

െഭികുന്നു എന്നയാണ ് ഇയിലെ  

സവികരഷയ . പ്രക ാദന യാപ്യേളും 

കജാബ്  ലെസ്റ്ും സല്രഷയല്  

േയാമ്പുേളും  മിേവിന്ലറ 

സാന്നിധ്യലത്ത കരാെും 

ഉദ്ദീരിപ്പികുന്നു . 

ബാെുകേരി ഗവ .കോകളജില്  2016 

ഇല് ആണ് WWSആരംഭികുന്നയ് .ഈ 

വരഷ്ം ഞങ്ങളുലട രണ്ട്ാം ബാച്്ച 

യുടങ്ങി . ആലേ 60 വിദയാര്ഥിേള്ക്  .  

10 ഇന്ലറര്ണല് ലമന്റര്മാര് . 

േഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷം ഞങ്ങള്ക് 

നടത്തിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  

സംക്ഷിപ്ത  വിവരണമാണ് യുടര്ന്ന ്

ക ര്കുന്നയ ്. 

െണ്ട്്  അനുവദികുന്നയിലെ 

ോെയാമസവും കനാട്ടുനികരാധ്നം 

ഉണ്ട്ാകിയ പ്രയിസന്ധിേളും 

ോരണം  ഏലറ വവേിയാണ ്

ഈവര്ഷലത്ത പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക് 

രൂര്ണ കയായില് ആരംഭികാന് 

േഴിഞ്ഞയ ്  .എങ്കിെും ഒന്നാം വര്ഷ 

വിദയാര്ഥിേളുലട  ലയരലഞ്ഞടുപ്പ ് 

അഡ്മിഷന് േഴിഞ്ഞ ഉടലന യലന്ന 

നടത്താന് േഴിഞ്ഞു . 

ആദയമായി േുട്ടിേളില് നിന്ന ് 

അകരക്ഷ 

സവീേരിച്ചു.അന്രത്തിഏഴ് 

അകരക്ഷേരില് നിന്നും 

അഭിമുഖം,പ്ലസ്  ടു രരീക്ഷയിലെ 

മാര്ക് എന്നിവയുലട 

അടിസ്ഥാനത്തില്  മുപ്പയു 

േുട്ടിേലള  

ലയരലഞ്ഞടുത്തു.അവരുലട 

കരരുവിവരം  ുവലട ക ര്കുന്നു 

 . 
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നം കരര്          ക്ലാസ്  

1 ഐരവരയ ഒ ലേ ബി എസ് സി,ഗണിയം 

2 അരവയി ഒ ലേ ബി എസ് സി,ഗlenovoണിയം 

3 അഥീന ബി ലേ ബി എസ് സി,ഗണിയം 

4 സിറാജ ്ലേ സി ബി എസ് സി,ഗണിയം 

5 നജിയ െര്സാന ബി എസ് സി,ഗണിയം 

6 കജാലയല്വര്ഗീസ്  ബി എസ് സി,ഗണിയം 

7 അനഘാ ദാസ്  ബി എസ് സി,ഗണിയം 

8 സ്കനഹ  പ്രന് ബി എസ് സി,ഗണിയം 

9 പ്രുയി എം എസ ് ബി എസ് സി,ഗണിയം 

10 അഭിനര് എസ് സുകരപ്രന് ബി എസ് സി,ഗണിയം 

11 അഭിന എസ് രി ബി എസ് സി,ഗണിയം 

12 നവനീയ ്രി  പ്രന്  ബി കോം 

13 റിഷാന ലഷറിന് രി ആര് ബി കോം 

14 ജുമാന  അസ്മിന് ബി കോം 

15 െുബ്ന ബി കോം 

16 രില്പ വി എം  ബി എസ് സി,ഗണിയം 

17 ോവയാ എസ ് ബി കോം 

18 നെിയ െര്സാന സി രി ബി കോം 

19 ൊത്തിമ എം രി ബി കോം 

20 ൊത്തിമ ഹസ്ന  ബി കോം 

21 േൃഷ്കണരു ബി കോം 

22 മുഹമ്മദ്  ഹാെിസ ്വി രി ബി കോം 

23 അര്ച്ചന വി എം ബി കോം 

24 ദൃരയ സുകരഷ്  ലേ ബി എ ഇകകണാമിക്്  

25 അഞജ്െി ലേ  ബി എ ഇകകണാമിക്്  

26 രഞ്ജു എം ലേ  ബി എ ഇകകണാമിക്്  

27 അനജ്ുപ്രീ എം ലേ  ബി എ ഇകകണാമിക്്  

28 അഞജ്െി എ രി  ബി എസ് സി ,ഗണിയം  

29 സവായിേൃഷ്ണ  ബി എസ് സി ,ഗണിയം 

30 പ്രുയി എം ലേ  ബി എസ് സി ,ഗണിയം 

 

രണ്ട്ാം വര്ഷ  വിദയാര്ഥിേളുലട കരരുവിവരം  ുവലട 

1 സാെി പ്രിയ ബി എ ഇകകണാമിക്്  

2 അഞജ്നരാജ് ലേ വി ബി എ ഇകകണാമിക്്  

3 അഞജ്ുഷ യു ബി എ ഇകകണാമിക്്  

4 െബീെ ലെബിന് ബി എ ഇകകണാമിക്്  

5 െര്സാന ലേ വി ബി എ ഇകകണാമിക്്  

6 ആരയ ആര് ബി എ ഇകകണാമിക്്  

7 ലെനീഷ് എം ബി എ ഇകകണാമിക്്  

8 രഫ്ന ആര് യു ബി എ ഇകകണാമിക്്  

9 രാരിേ എസ് എസ ് ബി എ ഇകകണാമിക്്  
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10 അമൃയ ലേ ബി എസ് സി ഗണിയം 

11 ആരയ രി എം ബി എസ് സി ഗണിയം 

12 ലെമിന് കറാസ ്രി ബി ബി എസ് സി ഗണിയം 

13 അഖിെ എ രി ബി എസ് സി ഗണിയം 

14 ദിവയ എം ബി എസ് സി ഗണിയം 

15 അരവിന് ലേ വി ബി എസ് സി ഗണിയം 

16 നൂര്ജഹാന് ലേ ലേ ബി എസ് സി ഗണിയം 

17 റംഷിദ ലേ ബി എസ് സി ഗണിയം 

18 ജസ്മിന എം ലേ ബി എസ് സി ഗണിയം 

19 ഹഫ്ി്ന ബി എ ഇകകണാമിക്്  

20 അബു റഈസ്  ആര് ഐ ബി കോം 

21 അഭിരാമി എസ ്വി ബി കോം 

22 നരന േൃഷ്ണ എസ ് ബി കോം 

23 ലഷെികമാള്ക് എ ലേ ബി കോം 

24 സുമയ്യ എം ബി കോം 

25 അക്ഷയ എം ലേ ബി കോം 

26 ആരയ രി ബി കോം 

27 അരവിനിടി സി   ബി കോം 

28 റിന്ഷ ബി കോം 

29 അരവന്ത് എം ലേ ബി കോം 

30 കഗാരിേ ബി കോം 

 

 ഇന്റെണല് ന്റമനറ്ര് 

                    മുന്വര്ഷലത്ത ഇലെണല് ലമന്റര്മാര് മികവാറും ഗസ്റ്്  അധ്യാരേര് 

ആയിരുന്നു .അവര് ഇലകാല്ലം  കോകളജില് ഇല്ലാത്തയുോരണം ഭൂരിഭാഗം 

ലമന്റര്മാരും രുയുമുഖങ്ങളാണ്.എങ്കിെും ഏറ്റവും മിേച്ച പ്രവര്ത്തനം 

അവരുലട ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ട്ായി.േുട്ടിേള്ക്ക് പ്രക ാദനം ഏേുന്ന നിരവധ്ി 

ലസഷനുേള്ക്  അവര് വേോരയം ല യ്തു.ഇലെണല് ലമന്റര് ക്ലാസ്സിലെ വിരദ 

വിവരം അനുബന്ധമായി ക ര്ത്തിട്ടുണ്ട്്  

അധ്യാരേരുലട കരര് വിവരം  ുവലട  

നം കരര് ഡിപ്പാര്ട്്ടലമെ ് 

1 ഷിബു ലേ ലജ  ഇംഗ്ലീഷ ്

2 സകന്താഷ്  േുമാര് എന് ഗണിയം 

3 അബ്ബാസ് രി എം അറബിേ് 

4 രജിയ് എം ആര് ഇകകണാമിക്്  

5 ബഷീര് ലേ ലേ  ഇകകണാമിക്്  

6  ിഞ്ചു  ലോകമഴ്്് 

7 ജിഷിദ  ഇംഗ്ലീഷ ്

8 അരവയി  ഗണിയം 

9 പ്രുയി ഹിരി 

10 നിമിഷ ലേ വി  സ്റ്ാറ്റിസ്റ്ിക്്  
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 എ ്ന്റെണല് ന്റമെര് 

 

വിവിധ് കമഖെേളില് പ്രഗത്ഭരായ,േയാമ്പസ്സിനു രുറത്തുള്ള  

അധ്യാരേര്േുട്ടിേള്ക്ക ്  ക്ലാലസ്സടുത്തു 

.ഇംഗ്ലീഷ് ആരയവിനിമയം,കയാഗ,മത്സരരരീക്ഷ രരിരീെനം ,നാടേ 

രരിരീെനം,കസാെ്റ്റ്  സ്കില് യുടങ്ങിയവിഷയങ്ങള്ക് ഈ ക്ലാസുേളുലട 

ഭാഗമായിരുന്നു . 

അധ്യാരേരുലട കരരും അവര് വിനിമയം ല യ്ത വിഷയങ്ങളും  ുവലട 

ക ര്കുന്നു  

നം കരര് വിൊസം വിഷയം 

1 ഷാെി 

രുല്രാറ 

അസി.ലപ്രാെസര് ,എം ഇ എസ ്

കോകളജ് , ാത്തമംഗെം 

പ്ഗൂപ്്പ ഡയനമിക് ്

2 അജിയ്  േുമാര്   സി ഇ ഒ ,എന് എല് രി , കോഴികകാട്

  

വയക്തിയവ 

വിേസനം 

3 രാകജപ്രന് ലേ േരിയര് ലേൌണ്സിെര് ,ഇന്സ്റ്ിററ്യൂട്്ട 

ഓെ് സിവില് സര്വീസ ്

,കോഴികകാട ്

കജാെി 

സാധ്യയേള്ക് 

4 കഡാ.പ്രരാന്ത് 

വി ജി 

അസി ലപ്രാെസര് ,RSMSNDPY 

കോകളജ് ,ലോയിൊണ്ട്ി 

ഇംഗ്ലീഷ് 

ആരയവിനിയം 

5 ഇംയിയാസ് 

അഹമ്മദ്  എ രി 

സി ഇ ഒ ,വിസ്ഡം സിവില് സര്വീസ ്

അകാദമി ,കവങ്ങര 

മത്സര രരീക്ഷ 

6 ലബലകര് 

ലോയിൊണ്ട്ി 

സി ജി ഒ അകാദമി ലോയിൊണ്ട്ി ഓര്മ്മ രക്തി 

7 രിവദാസന് രിവാനര കയാഗ ലസെര്,ലരരുവട്ടൂര് കയാഗ 

8 െിബീഷ ്

രി.സി 

ഗസ്റ്് അദ്ധയാരേന്,സിലേജി ഗവ 

.കോകളജ് ,കരരാപ്മ്പ 

ജീവിയ 

വനരുണി 

9 വിനു 

േുറുവങ്ങാട ്

കൊേധ്ര്മ്മി നാടേസംഘം 

,ലോയിൊണ്ട്ി 

രരീര ഭാഷ 

 

 

 

 ഉദ്ഘോടനം 

ഈ വര്ഷലത്ത പ്രവര്ത്തനത്തിലെ ഔര ാരിേ ഉദ്ഘാടനം ലസരറ്്റംബര് 

അഞ്ചിനു പ്രിന്സിപ്പല് കഡാ. അനില്േുമാര് നിര്വഹിച്ചു .മുഴുവന് 

ഇന്ലറര്ണല് ലമന്റര് മാരുംവിദയാര്ഥിേളുംസന്നിഹിയരായിരുന്നു. 
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 പ്രക ോദന സന്ദര്ശനം  

രണ്ട്ാംവര്ഷ വിദയാര്ഥിേളുലട പ്രക ാദനയാപ്യ ഡല്ഹി യൂനികവരസ്ിറ്റി,ലജ 

എന് യു ,ഡല്ഹിയിലെ  രിപ്യ സ്മാരേങ്ങള്ക് ,ഭരണസിരാ കേപ്രങ്ങള്ക് 

എന്നിവിടങ്ങളികെക്  2017 ലെപ്ബുവരി  18  മുയല്   25  വലര ആയി രുന്നു  

.യാപ്യയുലട വിരദമായ റികപ്പാര്ട്്ട കനരലത്ത 

അയച്ചിട്ടുണ്ട്്.പ്രക ാദനയാപ്യയുലടസംക്ഷിപ്തറികപ്പാര്ട്്ട ുവലട 

18 /02 /2017 

            വവേീട്്ട മംഗള െക്ഷദവീര് എക്് പ്രസ് ലപ്ടയിനിന്  കോഴികകാട് നിന്നും 

യാപ്യ ആരംഭിച്ചു .വണ്ട്ി ആറരമണികാണ്  രുറലപ്പട്ടയ് .മൂന്നാം ദിനം 

ആപ്ഗയിലെത്തുകമ്പാഴും  രണ്ട്ുമണികൂകറാളം വവേിയിരുന്നു.  

20 /02 /2017 

ഡല്ഹിയിലെസര്വ്വേൊരാെേള്ക്സരര്രനാനുമയിനല്േിയയ്  21 , 22  

യിയ്യയിേളില്ആയിരുന്നയിനാല്ഇന്നലത്ത ദിവസം യാജ ് മഹല് ,ആപ്ഗ കോട്ട 

എന്നിവിടങ്ങളികെക ്മാറ്റിലവച്ചു.രാപ്യി ഡല്ഹിയികെകയാപ്യയുടര്ന്നു. 

21 /02 /2017 

രാവിലെ ഒന്രത്മണികയാലടലജഎന്യുവിലെത്തി 

.മെയാളിേളായഗകവഷേവിദയാര്ഥിേള്ക്ഗെൂറിലെയുംഉവബദിലെയുംകന

യൃയവത്തില്ഞങ്ങലളസവീേരിച്ചു. രത്തുമണിവലര േയാമ്പസ്സില്ഒരുേറകം 

.രത്തുമണിക്അറബിേവിഭാഗംയെവന്ലപ്രാെ. 

ബഷീര്അഹമ്മദ്ാ്റിലെപ്രഭാഷണം .യമിഴ ്  നാട്ടുോരനാണ്അകദ്ദഹം 

.െളിയമായഭാഷയില്യാലനങ്ങലനഇവിലടവലരഎത്തിഎന്നവിരദീേരണം 

യലന്നഏലറപ്രക ാദിപ്പികുന്നയായിരുന്നു. വീടവിട്ടിറങ്ങുകമ്പാളാണ്  നാട ്

നമ്മുകടയാവുന്നയ് എന്ന് അകദ്ദഹം വിദയാര്ഥിേലളഉദ്കബാധ്ിപ്പിച്ചു 

.എല്ലാവര്കും ായനല്േിസല്കരിച്ചകരഷകമഅകദ്ദഹംഞങ്ങലളയാപ്യയയച്ചു

ള്ളൂ 

യുടര്ന്നജ്ാപ്പനീസവിഭാഗംലഹഡ്ലപ്രാെകജാര്ജ്ാ്റിലനാപ്പംഇത്തിരികനരം 

.മെയാളിയാണ്അകദ്ദഹം .ജപ്പാന്ഭാഷരഠിച്ചാെുണ്ട്ാേുന്ന 

ലയാഴില്സാദ്ധയയേള്ക്കജാര്ജ്ാ്ര്വിവരിച്ചു . 

      േംരാരറ്റീവ ് െിറ്ററര്അസി.ലപ്രാെ .അപ്േംനവാസ്, ലപ്രാെ. മുജീബ് 

റഹ്മാന്എന്നിവര്ൊംകഗവജ്ലാബിലെപ്രവര്ത്തനംകനരിട്്ടോണിച്ചുയന്നു. 

അല്പസമയംൊബില്രരിഭാഷപ്രവര്ത്തനത്തില്ഞങ്ങളുംരങ്കാളിേളായി 
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.ബീഹാറില്നിന്ന്മപ്ദസ്സവിദയാഭയാസംമാപ്യംകനടിസ്കൂ ള്ക്രഠനംരൂര്ത്തീേരിച്ചു

കോകളജിലെത്തിയമുജീബ്റഹ്മമാലെജീവിയംയലന്നഒരുവെിയപ്രക ാദനമായി

രുന്നു . 

ഉച്ചക് 

മുന്കരലജഎന്യുഭരണോരയാെയംസരര്േിച്ചു.സമരംോരണംഅവിലടഅട

ഞ്ഞുേിടപ്പാണ ് .രിന്നീവൈപ്ബറിയികെകാണ്കരായയ് 

.ഒന്രയുനിെേളിൊയിഇരുരത്തിനാെുമണികൂറുംപ്രവര്ത്തികുന്നവെപ്ബറി

ഒരുഅത്ഭുയകൊേംയലന്ന 

.നിരവധ്ിരുസ്തേങ്ങള്ക്...ആനുോെിേങ്ങള്ക്...ഇവെപ്ബറി....അരൂര്വരുസ്തേങ്ങളു

ലടകൊകട്ടാകോപ്പിഎടുകാന്അവസരം 

.....സമയകുറവുലോണ്ട്ാണ്വെപ്ബറിയില്നിന്ന്ഇറങ്ങികപ്പാന്നയ്. 

ലജ എന് യു ഗകവഷേ 

വിദയാര്ഥിേള്ക്അവിടലത്തപ്രകവരനനടരടിേള്ക്വിവരിച്ചുയന്നു.ലജഎന്യുവി

ലെസാമൂഹയസാംസ്കാരിേസവികരഷയേളുംഅവര്വയക്തമാകി.  

അവസാനമായി ഹിസ്റ്റി അധ്യാരേന്ലപ്രാെ. 

ലബര്ട്ടണ്േ്ളീറ്റസ്ചരിപ്യവിഭാഗലത്തരരി യലപ്പടുത്തി. 

വവേീട്്ട  ലമകപ്ടാലപ്ടയിനില്  യാപ്യ .ല കങ്കാട്ട  േണ്ട്കരഷം രാപ്യികയാലട 

േകരാള്ക്ബാഗിലെയാമസസ്ഥെകത്തക്..  

22 /02 /2017 

രാവിലെ േുത്തബ് 

മിനാര്സരര്രനം.രത്തുമണികയാലടഡല്ഹിയുണികവഴ്ി്റ്റിയികെക ്

ഒന്രയ്കോകളജുേളുലടഒരുലെഡകറഷനാണ്ഡല്ഹിയൂണികവഴ്ി്റ്റിഅവിലട 

 രിപ്യാധ്യാരേന്ലപ്രാെ.യാസര്അറാൊത്തുംകസാകഷയാളജിലപ്രാെ 

.സുനില്ബാബുവുംഞങ്ങള്ക്ലകാപ്പംഏലറകനരംല െവഴിച്ചു.  

ലജഎന്യുവില്നിന്ന്എലന്താലകകയാവയയയസ്തയേള്ക്ഡിയുവിനുണ്ട് ് . 

ലേട്ടിെുംമട്ടിെുംഅയറിയാന്േഴിഞ്ഞു. 

മെയാളിവിദയാര്ഥിേളായമിയഹരി,നിമില്,രരയ ് 

ഗകവഷേന്നാെിയുടങ്ങിയവര്കോകളജുേള്ക്ഓകരാന്നായി രരി യലപ്പടുത്തി 

ഞങ്ങളുലട േൂലട വന്നു.അവിലടയും  ിെ പ്രയികഷധ് സമരങ്ങള്ക്നടകുന്നുണ്ട്്. 

കഗറ്റില്യലന്നഒരുസമരപ്ര ാരണനാടേംേണ്ട്ു.വവേീട്്ടറിയാെിറ്റികഷാഗായേ

രായരരത്തിന്ലറയുംഹരിയുലടയുംരാട്ടില്മുഴുേിേുലറകനരം . 

23 / 02 /2017 

മൂന്നാം ദിനം ഡല്ഹി രിപ്യസ്മാരേങ്ങളും മയൂസിയം - സ്മൃ യി മണ്ഡരങ്ങളും 

ോണാനാണ് മാറ്റിലവച്ചയ്.രാവിലെ യലന്ന 

രാഷ്പ്ടരയിഭവന്,മുഗള്ക്ഗാര്ഡന്,രാര്െലമന്റ് എന്നിവ േണ്ട്ു.ഉച്ചകയാലട 

രാജ്ഘട്്ട ,രക്തിസ്ഥല്,വീരഭൂമി എന്നിവിടങ്ങളും.ഉച്ചക ് കരഷം ബിര്ളമരിരം 
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,യീന്മൂര്ത്തിഭവന്,ഇരിര മയൂസിയം എന്നീ സ്ഥെങ്ങള്ക്േണ്ട് കരഷം  വവേീട്്ട 

ഇന്തയ കഗറ്റ ്സരര്രിച്ചു . 

24 /02 /2017 

രാവിലെ മംഗള എക്്പ്രസിന് യിരിലേ യാപ്യ .26 ആം യിയ്യയി യിരിലേ എത്തി. 

 

 

 നന്ദി 

സമയകുറവ്  ഉണ്ട്ായിരുലന്നങ്കിെും മുഴുവന് ആളുേളുലടയും 

സഹേരണകത്താലട  എല്ലാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും നടത്താന് േഴിഞ്ഞു. 

അധ്യാരേര്,ഓെീസ ് സ്റ്ാെ് , നയൂ ഇനീലഷയറ്റീവ ് ഓെീസ ്  യുടങ്ങിയവരുലട 

സഹേരണം എടുത്തു രറകയണ്ട്യുണ്ട് ് .എല്ലാവകരാടുമുള്ള േടപ്പാട് രറഞ്ഞു 

യീര്കുന്നില്ല. 

വിരവസ്തയകയാലട 

സിജു ലേ ഡി  

കോ ഓര്ഡികനറ്റര് 

വാക ്വിത്്ത  എ സ്കോളര് 
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വോക്കവിത്്എസക് ോേര്  : 

എ ്ന്റെണല്ന്റമന്ററിംഗ്ലോസ്സു േുന്റടറികപോര്ട് 

അനഘ ദോസ ്  

(ബി എസ് സി ഗണിതശോസ്പ്തം) 

 

              ഈ വര്ഷം വാക ് വിത്്ത  എ സക്ോളര്കപ്രാപ്ഗാമിന്ലറ  എേ്ലസ്റ്ണല് 

ലമെറിംഗിനായി  രയിമൂന്നു ക്ലാസ്സുേളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചയ് . ിെ ക്ലാസുേള്ക് 

ഒന്നാം വര്ഷകാര്ക് മാപ്യമായും  ിെയ് രണ്ട്ാം വര്ഷകാര്ക് കവണ്ട്ിയു 

മായിരുലന്നങ്കിെും യാല്പരയമുള്ളവര്ക ്  എല്ലാ ക്ലാസ്സിെും ഇരികാന് അനുവാ 

ദമുണ്ട്ായിരുന്നു. അയുലോണ്ട്് മുഴുവന് ക്ലാസ്സുേളും അറ്റന്ഡ് ല യ്യാന് 

രറ്റി.കഡാ.പ്രരാന്ത്  , പ്രീ.രിവാനരന് , പ്രീ.െിബീഷ്. രി.സി എന്നിവര് രണ്ട്ു 

ദിവസങ്ങളിൊയും പ്രീ.അജിയ്േുമാര്,പ്രീ ഇംയിയാസ് എന്നിവര്   ആറു മ 

ണികൂകറാളവും ഞങ്ങള്ക്ലകാപ്പം ല െവഴിച്ചു.   

19.10.2016 

              ആദയ ക്ലാസ്സ്  പ്ഗൂപ്്പ ഡയനാമിക് ് ആയിരുന്നു.ക്ലാലസ്സടുത്്ത എം ഇ  എസ ്

കോകളജിലെ കോകമഴ്് ്  അസി .ലപ്രാെ.പ്രീ  ഷാെി ലേ . എന് എസ ് എസ്  

കപ്രാപ്ഗാം ഓെീസര് എന്ന നിെയില് മിേവിനുള്ള രുരസ് ോരം കനടിയ 

അകദ്ദഹത്തിന്ലറ  ക്ലാസ്സ്  വളലര രസേരമായിരുന്നു   . രാട്ടും േളിേളും  പ്ഗൂപ്പ് 

ലഗയിമുേളും  ലോണ്ട്് മൂന്നു മണികൂറുേള്ക് കരായയറിഞ്ഞില്ല .ഞങ്ങളുലട  

ഭയവും നാണവും ഇല്ലായാകി  ഒലരാറ്റ സംഘം എന്നകബാധ്ം ഉണ്ട്ാകാന് 

അകദ്ദഹത്തിന് 

േഴിഞ്ഞു. 

19.11.2016 

              വയക്തിയവ 

വിോസം എന്ന 

വിഷയലത്ത 

േുറിച്ചാണ് പ്രീ 
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.അജിയ്േു മാര് ക്ലാലസ്സടുത്്ത .മിേച്ച പ്രസംഗേനും പ്രക ാദേനുമായ അകദ്ദഹം 

നിരവധ്ി ഉദാഹരണ േഥേളിെൂലട  ഞങ്ങള്ക്ക് വല്ലാലത്താരു ഊര്ജമാണ ്

രേര്ന്നു യന്നയ് .എന്നാല് ആ ഊര്ജം അകയരടി നിെനിര്ത്താന് ഇകപ്പാള്ക് ഞ 

ങ്ങള്ക്ക് േഴിയുന്നുകണ്ട്ാ എന്നയ് സംരയമാണ് .കമാട്ടികവഷന് കപ്രാപ്ഗാമുേള്ക് 

ഇടകിലട ഉണ്ട്ാവണം എന്നാണ്എനിക് കയാന്നുന്നയ്   

 

03.12.2016 

                പ്രരസ്ത േരീയര് വഗഡും  റിട്ടയര്ഡ് ഹയര്ലസകന്ഡറി പ്രിന്സിപ്പെും 

ആയ പ്രീ .രാകജപ്രന് മാസ്റര് വിവിധ് കമഖെയിലെ ലയാഴില് സാധ്യയ 

േലളകുറിച്ചു ക്ലാലസ്സടുത്തു . സയന്സ്-ലോകമഴ്്്  വിഭാഗകാര്ക ് രാവിലെയും 

കസാ ഷയല് സയന്സ ് വിഭാഗകാര്ക് ഉച്ചക് കരഷവും ആയിരുന്നു ക്ലാ സ്. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.01.2017&07.01.2017  

                 RSMSNDP കയാഗം കോകളജിലെ ഇംഗ്ലീഷ് HOD കഡാ.പ്രരാന്ത ് വി ജി 

ഞങ്ങള്ക്ലകാപ്പം ല െവിട്ട  രയിലനാന്നു മണികൂറുേള്ക് ഇംഗ്ലീഷ്  

ആരയവിനിമയം എളുപ്പമാോന് േുറലച്ചാന്നുമല്ല സഹായിച്ചയ് 

.ഓകരാരുത്തര്കും   ല റിയ വിഷയങ്ങള്ക് യന്ന ്ഇംഗ്ലീഷില് സംസരിപ്പിച്ചകപ്പാള്ക്  

കരടി മാപ്യമാണ ്ഇംഗ്ലീഷ ് ഭാഷയില്നിന്നു ഞങ്ങലള അേറ്റുന്നയ ്എന്ന കബാധ്യം 

ഞങ്ങള്ക്കുണ്ട്ായി .അയ്യായിരം വാകുേള്ക് മാപ്യം മയി ഇംഗ്ലീഷില് 
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സംസാരികാന് എന്ന സാറിലെ വാകുേള്ക് വെിലയാരു വധ്രയമാണ ്എനിക് 

നല്േിയയ്. 

 

21.01.2017 

             ലബകര് ലോയിൊണ്ട്ിയുലട  ക്ലാസ് ഓര്മ്മരക്തിലയ േുറിച്ചായിരുന്നു 

.രിഎസ് സി രരീക്ഷ രരിരീെേനായ അകദ്ദഹം വസ്തു യേള്ക് 

ഓര്ത്തുലവകാനുള്ള യപ്ന്തങ്ങളാണ ് രഠിപ്പിച്ചയ ് .േഥയായും രാട്ടായും    

മുപ്ദാവാേയ മായും  മറ്റും  ോരയങ്ങള്ക് ഓര്ത്തുലവകാന് േഴിയുലമന്നാണ ്

അകദ്ദഹം രഠിപ്പിച്ചയ ് .PDC ോരന്  അന്തപ്പന് LD ക്ലാര്കായി എന്ന വാേയം മയി 

ഇന്തയയിലെ കേപ്ര ഭരണപ്രകദരങ്ങള്ക് ഓര്ത്തുലവകാന് .  

 

26.01.2017&04.03.2017  

               കയാഗ ഗുരു പ്രീ രിവാനരന് രണ്ട്ു ദിവസങ്ങളിൊയി ആറുമണികൂര് 

ഞങ്ങള്ക്ക് കയാഗാഭയാസം രരിരീെിപ്പിച്ചു.പ്രധ്ാനലപ്പട്ട ആസനങ്ങളും ജീവിയ 

വരെിയില് വരുകത്തണ്ട് മാറ്റങ്ങളും അകദ്ദഹം രേര്ന്നു യന്നു.

 

 

04.02.2017 
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                സിവില് സര്വീസ് ഉള്ക്ലപ്പലടയുള്ള രരീക്ഷ യയ്യാലറടുപ്പ് എങ്ങ 

ലനയാവണം എന്നയായിരുന്നു പ്രീ .ഇംയിയാസ് അഹമ്മയ് വിവരിച്ചു യന്നയ് . ഒരു 

രരീക്ഷക്  യയ്യാറാേുകമ്പാള്ക് പ്രദ്ധികകണ്ട് ോരയങ്ങള്ക്  വളലര വിസ്തരിച്ചു യലന്ന 

അകദ്ദഹം രറഞ്ഞു യന്നു.രാവിലെ 9.30 ആരംഭിച്ച ക്ലാസ്സ്  4.30 ആണ് 

അവസാനിച്ചയ് .ഓഡികയാ വിഷവല് ഉരേരണങ്ങളുലട സഹായ കത്താലട 

ആയിരുന്നു ക്ലാസ ് . ഉച്ചവലര ലരായുവായ മത്സര രരീക്ഷേളും ഉച്ചക ് കരഷം 

സിവില് സര്വിസ ് രരീക്ഷ കേപ്രീേരിച്ചുമായിരുന്നു അകദ്ദഹം സംസാരിച്ചയ ്

.സമയം അല്പം നീണ്ട്ുകരായി എലന്നാരു വിമര്രനം എനികുണ്ട്്. 

 

01.04.2017&04.04.2017  

              വെെ് സ്കില് എന്ന വിഷയയിൊണ് പ്രീ െിബീഷ ് രി സി ക്ലാസ് 

എടുത്തയ്. പ്രധ്ാന ജീവിയ വനരുണിേള്ക് ഏവ , വിവിധ് സാഹ രയങ്ങള്ക്ക ്

ഇണങ്ങുന്ന ജീവിയ വനരുണിേള്ക് എങ്ങലന ആര്ജികാം എന്നിവയായിരുന്നു 

അകദ്ദഹം രറഞ്ഞു യന്നയ്. 

 

7.06.2017 

              രരീര ഭാഷ എന്ന വിഷയം വേോരയം ല യ്തയ് നടേപ്രവര്ത്തേനും 

അധ്യാരേനുമായ പ്രീ.വിനു േുറുവങ്ങാട് ആണ്.രരീരം  ആത്മവിരവാസ 

കത്താലട എങ്ങലന ആരയവിനിമകയാരാധ്ിയാകം എന്ന ്അകദ്ദഹം ോട്ടിത്ത ന്നു 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ഏലറ വവേിയാണ ്WWS കപ്രാപ്ഗാം ആരംഭിച്ചയ് എന്നയ ്ലോണ്ട്്  സ്ലരഷയല് 

ക്ലാസുേളും രരീക്ഷേളും  WWS ക്ലാസുേളും േൂട്ടിമുട്ടുന്ന അവസ്ഥ ഇലകാല്ലം 

ഉണ്ട്ായിരുന്നു.എങ്കിെും ഈ ക്ലാസുേള്ക് നഷ്ടലപ്പടുത്തായിരികാന് രരമാവധ്ി 
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പ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്് .അയിനല്റ ഗുണവും േിട്ടിയിട്ടുണ്ട്്.എങ്കിെും അടുത്തവര്ഷം അല്പം 

കനരലത്ത കപ്രാപ്ഗാം യുടങ്ങണലമന്നാണ്  ഒരഭയര്ഥ . നരി,നമസ്കാരം 

 

ആരയവിനിമയം ഇംഗ്ലീഷില് :ആരയ പ്രസംഗികുന്നു

 

കയാഗാഭയാസം പ്രീ രിവാനരന് 

സിവില് സര്വീസ് രരീക്ഷാ രരിരീെനം

പ്രീ . ഇംയിയാസ് അഹമ്മദ്  
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ക്ലാസ്സ്   ഒരു ദൃരയം  

 

 

പ്രക ോദന യോപ്ത : ഒരു റികപോര്ട്  

ജാസ്മിന. എം.ലേ., 

രണ്ട്ാം വര്ഷ  ബി എസ്.സി   ഗണിയരാസ്പ്യം   

 

വളര്ന്നു വരുന്ന രുത്തന് 

യെമുറക് 

യലെസവപ്നങ്ങള്ക് 

സാക്ഷാല്േരികാനുള്ള 

ഒരു യാകകാൊണ ് വാക ്

വിത്്ത സ്കോളര്.യ വാക ്

വിത്്ത  എ സ്കോളര് യന്ന 

ഏറ്റവും നല്ല അനുഭവം 

ഏയ്എന്ന ോരയത്തില് 

ഒരു സംരയ വു 

മില്ല.കമാട്ടികവഷന് 

വിസിറ്റയ്ലന്നയാണ് അയ ്

 

 

ോത്തിരുന്ന ദിവസം വലന്നത്തി. 18.02.2017 ന ് 6 മണിക ് കോഴികകാട ്

ലറയില്കവ കസ്റ്ഷനില് നിന്നും 29 വിദയാര്ഥിേളും അദ്ധയാരേരും 

ഡല്ഹിയികെക് കരാേുന്ന മംഗള എക്്പ്രസ്സിനല്റ എസ്-11 കബാഗിയില് േയറി. 

ഞങ്ങളുലട യാപ്യക് യുടകമായി. എന്ലറ ആദയലത്ത യീവണ്ട്ി 

യാപ്യയായിരുന്നു അയ്.  വിപ്രമമില്ലാലയ സാധ്നങ്ങളുമായി വരുന്ന 

േച്ചവടകാര്, രാന്തമായി ഒഴുേുന്ന രുഴേള്ക്, ിെ സ്ഥെങ്ങളിലെത്തുകമ്പാള്ക് 
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മൂകികെക് അരിച്ചു േയറുന്ന ദുര്ഗന്ധം. അേത്തും, രുറത്തും മകനാഹരമായ 

ോഴ്ച.  യീവണ്ട്ിയിലെ ഭക്ഷണം യിേച്ചും വയയയസ്തമായിരുന്നു. േളിേളും, 

രാട്ടുേളുമായി ദിവസം കരായയ് അറിഞ്ഞകയയില്ല. 

   യീവണ്ട്ിയില് ലവച്്ച ഞങ്ങള്ക്ക് മറകാനാവാത്ത ഒരനുഭവമായിരുന്നു 

മിസ്സിന്ലറ ബാഗ ്കമാഷണം കരായയ്.  രണ്ട്് ദിവസലത്ത യാപ്യക ്കരഷം ഞങ്ങള്      

20.02.2017 ന ് രാവിലെ 11 മണിക ് ആപ്ഗ ലറയില്കവ കസ്റ്ഷനിെ് ഇറങ്ങി. 

ആപ്ഗയിലെ കഹാട്ടെില് നിന്നും പ്െഷായി. ഭക്ഷണത്തിന് കരഷം ഞങ്ങള്ക് ആപ്ഗ 

കോട്ടയികെക് യാപ്യ യിരിച്ചു. ല ങ്കല്ലില് യീര്ത്ത വിസ്മയങ്ങളാണ് അവിലട  

ഞങ്ങലള ോത്തിരുന്നയ്. അവിലട നിന്നും ഷാജഹാന് യലെ പ്രിയയമയ്കായ് 

നിര്മ്മിച്ച യാജ് മഹല് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുലട െക്ഷയം. ആ അത്ഭുയലത്ത 

വാകുേള്ക് ലോണ്ട് ്വര്ണികാന് േഴിയില്ല.  ലവണകല്ലിലെ ലോത്്ത രണിേള്ക് 

ആലരയും വിസ്മയിപ്പികാന് കരാന്നവയാണ്. ദിനംപ്രയി  ധ്ാരാളം സവകദരിേളും, 

വികദരിേളും യാജ ് മഹല് സരര്േികുന്നുണ്ട്്. ഏലറ കനരം ഞങ്ങള്ക് യാജ് 

മഹെിലെ ഭംഗി ആസവദിച്ചു.  അന്ന് രാപ്യി ആപ്ഗയില് നിന്നും ഡല്ഹിയികെക ്

േയറി..  അവിലട േകരാള ് ബാഗിലെ ലമകപ്ടാസിറ്റി കഹാട്ടെില് ഞങ്ങള്ക് രാപ്യി 

യങ്ങി. 

21.02.2017 ന ്അയിരാവിലെ കേരള ഹൌസില് നിന്നും ഭക്ഷണം േഴിച്്ച  ഞങ്ങള്ക് 

ജവഹര് ൊല് ലനപ്ഹു യുണികവഴ്ി്റ്റി സരര്രികാനായി യാപ്യ യിരിച്ചു. അവിലട 

ഞങ്ങലള സവീേരികാന് മെയാളി സുഹൃത്തുകള്ക് ഉണ്ട്ായിരുന്നു. ഗെൂര് , 

ഉവബദ് , വാസിയ ് , മജീദ് എന്നിവര്. ഞങ്ങള്ക് ആദയം കരായയ് സ്കൂ ള്ക് ഓെ് 

ൊംകഗവജസ് ആന്ഡ്  െിറ്റകറച്ചര് ആന്ഡ്  േംരാരിറ്റീവ ്

സ്ററഡീസികെകായിരുന്നു.  ആദയം ഞങ്ങള്ക്ക് ലജ.എന്.യു.വിലന േുറിച്്ച 

രറഞ്ഞു യന്നയ ് അറബി ഡിപ്പാര്ടുലമണ്ട്ിലെ മുഹമ്മദ് ബഷീര് സാര് 

ആയിരുന്നു. ഞങ്ങളുലട ക ാദയങ്ങള്ക്ലകല്ലാം  മറുരടി യന്നു. രിന്നീട ്ജപ്പാനീസ് 

ഡിപ്പാെ്ട്്ടലമണ്ട്ിലെ കജാര്ജ് സാര് ഞങ്ങളുമായി സംവദിച്ചു. കരഷം അറബി 

ഡിപ്പാെ്ട്്ടലമണ്ട്ിലെ   അപ്േം നവാസ് സാറിലെ ക്ലാസുമുണ്ട്ായിരുന്നു. ൊംകഗവജ് 

ൊബിലന േുറിച്്ച  രറഞ്ഞു യന്നയ് മുജീബ് റഹ്മാന് സാര് ആയിരുന്നു.  ഹിസ്റ്റി 

ഡിപ്പാര്ടുലമണ്ട്ിലെ  പ്ബട്ടന് ക്ലീറ്റസ് സാറും ക്ലാലസടുത്തു. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് 

കരഷം ലജ.എന്.യു വിദയാര്ഥിേളുമായി സംവദിച്ചു. അവര് ലജ.എന്.യു. വിലെ 

രഠനസാധ്യയേലളകുറിച്ചും, അഡ്മിഷന് കപ്രാസസ്സിലനകുറിച്ചും ഞങ്ങകളാട ്

സംസാരിച്ചു. കരഷം വെപ്ബറിയുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക് രരി യലപ്പടുേയും 

ല യ്തു. ലജ.എന്.യു.വിലെ വെപ്ബറി 9 നിെേളുള്ളയായിരുന്നു. അവിടുലത്ത 

വെപ്ബറിയില് ധ്ാരാളം രുസ്തേങ്ങള്ക് ഉണ്ട്ായിരുന്നു. രിന്നീട് ഞങ്ങള്ക് ലജ.എന് 

.യു. ോമ്പസ്  ുറ്റിനടന്ന് േണ്ട്ു.  അന്ന ്വവേുകന്നരം ഞങ്ങള്ക് ലമകപ്ടാ ലറയിെിെ് 

യാപ്യ ല യ്യുേയും ല കങ്കാട്ട സരര്േികുേയും ല യ്തു. യിരിച്ചു റൂമിലെത്തി. 
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  22.02.2017 ന ് രാവിലെ ഞങ്ങള ് േുത്തബ് മീനാര്  സരര്രിച്ചു.   ിപ്യങ്ങളില് 

മാപ്യം േണ്ട് േുത്തബ് മീനാര് അടുത്തു േണ്ട്യ് വല്ലാത്ത ഒരനുഭവമായിരുന്നു. 

രിന്നീട ് ഞങ്ങള്ക് ഡല്ഹി യൂണികവഴ്ി്റ്റിയികെക ് യാപ്യ യിരിച്ചു.  അവിലട 

ഞങ്ങള്ക്ക ് വഴിോട്ടിയായി നാെില് എന്ന രി.എച്്ച.ഡി. റിസര്ച്്ച 

സ്കോളറുണ്ട്ായിരുന്നു

. ഹിസ്റ്റി 

ഡിപ്പാര്ട്്ടലമണ്ട്ിലെ 

യാസര് അറാെത്്ത  

ഡല്ഹിയൂണികവഴ്ി്റ്റി

ലയകുറിച്ചും, 

അവിടുലത്ത 

അഡ്മിഷലനകുറിച്ചും 

രറഞ്ഞുയന്നു. യുടര്ന്ന ്

കസാകഷയാളജി 

ഡിപ്പാര്ട്്ടലമന്റിലെ  

പ്രീ.സുനില് ബാബു സ 

ഞങ്ങളുമായി സമയം 

 ിെവഴികുേയും അയിെൂലട ഞങ്ങല്ക് വളലര പ്രക ാദനം േിട്ടുേയും ല യ്തു. 

രിലന്ന അവിടുലത്ത വിദയാര്ഥിേളായ മിയ,നിമല്,ഹരി,രരത്്ത 

എന്നിവകരാലടാപ്പം ഞങ്ങള്ക് ോമ്പസ ് ുറ്റികണ്ട്ു.  

 23.02.2017 ന് രാഷ്പ്ടയി ഭവനിലെത്തി.   ിെ സമയങ്ങളില് മാപ്യം യുറകുന്ന 

മുഗള്ക് ഗാര്ഡനും സരര്രിച്ചു.  മകനാഹരമായ വയയയസ്ഥമായ രൂകള്ക്. രിന്നീട് 

ഗാന്ധിജിയുലട അന്തയവിപ്രമസ്ഥെമായ രാജ്ഘട്ടില് കരായി. 

ഇന്ധിരാഗാന്ധിയുലട സമാധ്ിസ്ഥെമായ രക്തിസ്ഥെും മയൂസിയവും േണ്ട്ു. 

രാജീവ് ഗാന്ധിയുലട സമാധ്ിസ്ഥെമായ വീര്ഭൂമിയും േണ്ട്ു.  അയിനുകരഷം 

യീന്മൂര്ത്തിഭവനും സരര്രിച്ചു.  ഒന്നാം കൊേമഹായുദ്ധത്തില് മരിച്ച 

രട്ടാളകാരുലട ഓര്മ്മകായി സ്ഥാരിച്ച  ഇന്തയാ കഗറ്റ ്സരര്രിച്ചു. 
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     യാപ്യയുലട അവസാന ദിവസം ഡല്ഹിലയ വിട്ടുകരാേുന്നയിന്ലറ 

ദുുഃഖത്തിൊയിരുന്നു എല്ലാവരും. ഇനിയും വരാം ഒരു വിദയാര്ഥിയായി എന്ന 

പ്രയീക്ഷകയാലട ഇകപ്പാള്ക് വിട. 

 

 

 

ഇന്ന്ററര്ണല് ന്റമെര്  വയക്തി വിവരങ്ങള് 

 

.ന്റ   ഷോഫി  

എം ഇ എസ ് ആര്്്് &സയന്സ ്കോകളജില്  

കോകമഴ്്് വിഭാഗം അദ്ധയാരേന്. 

മിേച്ച സംഘാടേന് .പ്രസംഗേന്. 

വിദയാര്ഥിേള്ക്കിടയില്  

സംഘ കബാധ്മുണ്ട്ാകുന്ന ക്ലാസുേള്ക്  എടുകുന്നു. 

വിദയാര്ഥി സംഘടനാ കനയാവായിരുന്നു. 

മിേച്ച എന് എസ് എസ ്കപ്രാപ്ഗാം ഓെീസര്കുള്ള  

സര്വേൊരാെ യെ അവാര്ഡ്  െഭിച്ചിട്ടുണ്ട്്  . 

എന് എസ് എസ ്ലെ കോഴികകാട ്ജില്ല  

നിര്വാഹേ സമിയി അംഗം ആയിരുന്നു. 

വയനാട ്സവകദരി.ഇകപ്പാള്ക് ഗകവഷേ വിദയാര്ഥി 

 

ന്റ   രോകജപ്ന്ദന്  

റിട്ട.ഹയര്ലസകന്ഡറി സ്കൂ ള്ക് പ്രിന്സിപ്പല് 

േഴിഞ്ഞ 20 വര്ഷത്തിെധ്ിേമായി  

േരിയര്ലപ്ടയിനിംഗ്  കമഖെയില് സജീവം  
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NCERT,SCERT എന്നിവയുലട േരിയര് കപ്രാപ്ഗാമുേളില് നിയയസാന്നിധ്യം 

.ഇംഗ്ലീഷ്, രിപ്യം ,വിദയാഭയാസം എന്നിവയില് ബിരുദാനന്തരബിരുദം 

ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാരനത്തില് CIEFL  -ല് നിന്നുംരി.ജി.ഡികപ്ലാമ  

ഇകപ്പാള്ക് കോഴികകാട ്കേപ്രീേരിച്്ച  ഒരു  പ്രമുഖ  

ബാങ്ക് –സിവില് സര്വീസ് രരിരീെന സ്ഥാരനത്തില് പ്രവര്ത്തികുന്നു 

 

 സി രി അജിത ്ുമോര്  

 എന് എല് രി ലപ്ടയിലനര് .   

കജര്ണെിസ്റ് ്, മിേച്ച സംഘാടേന് .   

മെബാര് കേപ്രീേരിച്്ച  വയക്തിയവ വിോസം  ,   

സ്ലപ്ടസ ് മാകനജ ് ലമെ ്   ഉള്ക്ലപ്പലടയുള്ള വിഷയങ്ങളില്    

രരിരീെനരരിരാടിേള്ക് സംഘടിപ്പികുന്നു 

ഇംഗ്ലീഷില് ബിരുദാനന്തരബിരുദം.  

ഇന്റര് കസാണ് േകൊത്സവത്തിെടകം  

പ്രസംഗത്തിന് നിരവധ്ി സമ്മാനങ്ങള്ക് െഭിച്ചിട്ടുണ്ട്്  

 

 

 എ രി ശിവോനന്ദന്  

 കയാഗ ഗുരുവായി വര്ഷങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനം 

 രിവാനര കയാഗ ലസെര് ,  

നാച്ചുറല് ഹീെിംഗ് ലസെര് എന്നീ സ്ഥാരനങ്ങള്ക് നടത്തുന്നു. 

ലോയിൊണ്ട്ികടുത്്ത ലരരുവട്ടൂര് കേപ്രമാകി പ്രവര്ത്തികുന്നു  

 

ക ോ വി.ജി  പ്രശോന്ത്  

 

RSM SNDP കയാഗം കോകളജ് ലോയിൊണ്ട്ിയില്  

ഇംഗ്ലീഷ് അകസാ.ലപ്രാെസറും  HOD യും ആയി പ്രവര്ത്തികുന്നു. 

രിഎ ് ഡി പ്രബന്ധം സമര്പ്പിച്ചു േഴിഞ്ഞു  . 

നിരവധ്ി വര്ഷങ്ങളായി  

േമയുണികേറ്റിവ് ഇംഗ്ലീഷ ് ക്ലാസുേള്ക്  

വേോരയം ല യ്യുന്നു 

 

 ഇംതിയോസ് അഹമ്മത ്

സിവില് സര്വീസ് –മത്സര രരീക്ഷാ രരിരീെേന്  

JNU വില് നിന്നും ബിരുദാനന്തരബിരുദം  കനടി  

മകഞ്ചരി  കോഴികകാട ്എന്നിവിടങ്ങളില്   
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രരിരീെന  കേപ്രങ്ങള്ക് നടത്തുന്നു 

വികദര രാജയങ്ങളിെും  ഇത്തരം ക്ലാസുേള്ക്  വേോരയം ല യ്തിട്ടുണ്ട് ്

 

ന്റബന്റക്കര് ന്റ ോയിലോണ്ടി 

 

ഗവ.ITI യിലെ ക്ലാര്ക് കരാസ്റ്ില് നിന്നും െീലവടുത്്ത  

രി എസ് സി രരീക്ഷാ രരിരീെേനായി.  

ലമമ്മറി ലടകനിേ്  എന്നയാണ്  ഇഷ്ട വിഷയം . 

ലോയിൊണ്ട്ിയില്  രി എസ ്സി രരിരീെന കേപ്രം നടത്തുന്നു. കേരളത്തില് 

അകങ്ങാളമികങ്ങാളം  രിഎസ് സി ക്ലാസുേള്ക്  നടത്തുന്നു.  

 

 രി സി ലിബീഷ ്

 

CKG ഗവ. കോകളജില് കോകമഴ്്് വിഭാഗത്തില്  

ഗസ്റ്്   െകചറര് ആയി  പ്രവര്ത്തികുന്നു.  

ഒകട്ടലറ ലമെറ്ിംഗ് ക്ലാസുേള്ക് വേോരയം ല യ്തിട്ടുണ്ട്്. 

വെെ് സ്കില് എന്നയാണ ് ഇഷ്ട വിഷയം. 

കരരാപ്മ്പ സവകദരി 

 

 

 

 

വിനു  ുറുവങ്ങോട് 

 

വഹസ്കൂള്ക് അദ്ധയാരേന് . 

നാടേ പ്രവര്ത്തേന് . 

കൊേധ്ര്മി യീകയറ്റര് പ്ഗൂ പ്പിന്ലറ  അമരകാരന്.  

സംഗീയ നാടേ അകാദമിക ്കവണ്ട്ി  

നിരവധ്ി കവദിേളില് നാടേങ്ങള്ക് അവയരിപ്പിച്ചു. 

മമ്മൂട്ടി ദി ലബസ്റ്് ആകടര്  എന്ന  

ടി വി റിയാെിറ്റി  കഷായുലട വെനെില് രലങ്കടുത്തു   

കോഴികകാട ്ജില്ലയിലെ േുറുവങ്ങാട ്സവകദരി . 
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1.കഡാ.വി.ജി.പ്രരാന്ത്  2. ലേ .രി .ഇംയിയാസ് അഹമ്മദ്   3. എ .രി .രിവാനരന് 

4.  രി .സി  െിബീഷ്      5. ലേ രാകജപ്രന്    6.  ലബലകര് ലോയിൊണ്ട്ി 

7.  സി രി അജിയ്േുമാര്  8. വിനു േുറുവങ്ങാട്  9. ലേ ഷാെി 

വോക്്ക വിത്്  എ സക് ോേര് 

ഓര്മ്മപുസ്ത ം 

 

 

 

 

യാളുേളില്..... 

1. വാര്ഷിേ റികപ്പാര്ട്്ട 

2. എേ്ലസ്റ്ര്ണല് ലമെറ്ിംഗ് –റികപ്പാര്ട്്ട 

3. പ്രക ാദന യാപ്യാവിവരണം 

4. എേ്ലസ്റ്ര്ണല് ലമെര്  രരി യം  

5. വരവ ്ല െവു േണക ്

6. ഇലെണല് ലമെര് റികപ്പാര്ട്്ട 

 

 

   


