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ഗവ്ആര്ട്.സ്്&്സയന്സ്്്കാ്ളജ,്്ബാലു്േരി 

വാക്ക്്വിത്്്്എ്സ്്കാളര് 

വാര്ഷിക്റി്പാര്ട്ട്്2017-18

 

• ആമുഖം് 

കേരളത്തിലെ 

ബിരുദവിദയാര്ഥിേള്ക്കിടയി

ലെ മിടുകര്ക് പ്രകയയേ പ്രദ്ധ 

െഭികുന്നയരത്തില് 

,അവരുലട  േഴിവുേലള 

േൂടുയല് മിഴിവുള്ളയാകാന് 

ഉയേുന്ന പ്രവര്ത്തന 

രദ്ധയിേള്ക് ആവിഷ്കരിച്ചു 

നടപ്പാകുന്ന നൂയന 

സംരംഭമാണ ് വാക ് വിത്ത്  എ 

സ്കോളര് .സുഹൃത്തും 

വഴിോട്ടിയുമായി 

പ്രവര്ത്തികാന് േഴിയുന്ന 

അധ്യാരേരുലട  സാന്നിധ്യം 

വിദയാര്ഥിേലള  േൂടുയല് 

മിേവു രുെര്ത്തുന്നവരാകി 

മാറ്റുലമന്ന് േഴിഞ്ഞ ഏയാനും 

വര്ഷങ്ങള്ക് ലോണ്ട്വാക ്

വിത്ത്  എ 

സ്കോളര്ലയളിയിച്ചു 

േഴിഞ്ഞു .ആഭയന്തര 

ലമലെര്മാര്ക ് രുറകമ 

കോകളജിനു രുറത്തുള്ള 

പ്രഗത്ഭരായ വയക്തിേളുലട  

ക്ലാസുേളും െഭികുന്നു 

എന്നയാണ ് ഇയിലെ  

സവികരഷയ ബാെുകേരി ഗവ 

.കോകളജില്  2016 ഇല് ആണ ്

WWSആരംഭികുന്നയ് .ഈ 

വര്ഷം hÀ-jw aq-¶mw _m-

¨v B-cw-`n-s¨-¦nepw ^-v 

A-\p-h-Zn-¡p-¶-XnÂ Im-e-

Xma-kw t\-cn-«-Xn-\mÂ 

A-h-km-\-hÀ-j _ncp-Z hn-
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ZymÀ-°n-IÄ-¡v v C-tâ-WÂ 

saâ-dn-§pw F-tÌ-WÂ saâ-

dn§pw \Â-Im³ I-gn-ªn-

«nÃ.F-¶mÂ A-hÀ-¡v ^-e-{]-

Zam-b cq-]-¯nÂ am-Xr-Im-

]-co-£ \-S-¯m³ km-[n¨p. 

H-¶pw cqw _m-¨p-I-fn-se 

60 Ip-«nIÄ  .  10 ഇനല്റര്ണല് 

ലമന്റര്മാര് . ഒന്നാം വര്ഷ 

വിദയാര്ഥിേളുലട  ലയരലഞ്ഞടുപ്പ ്  

ലെപ്ബുവരി ആദയത്തിൊണ ്

നടന്നയ്. ആദയമായി േുട്ടിേളില് 

നിന്ന്  അകരക്ഷ സവീേരിച്ചു. 

അകരക്ഷേരില് നിന്നും 

അഭിമുഖം,പ്ലസ്  ടു രരീക്ഷയിലെ 

മാര്ക ് എന്നിവയുലട 

അടിസ്ഥാനത്തില്  മുപ്പയു 

േുട്ടിേലള  

ലയരലഞ്ഞടുത്തു.അവരുലട 

കരരുവിവരം ചുവലട കചര്കുന്നു. 

 

 

 

 

 

 

 . 
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ഒന്നാം വര്ഷ  വിദയാര്ഥിേളുലട കരരുവിവരം ചുവലട 

 

 

 

നം കരര്          ക്ലാസ്  

1 അഞ ്ജന.എാം.പി ബി എ ഇകകണാമിക്്  

2 ജഹനന്ഷറിന് ബി എ ഇകകണാമിക്്  

3 സുഹഹറ ബി എ ഇകകണാമിക്്  

4 ഗ നകുല്്നന്ദു ബിഎസ്സി, ണിതാം 

5 അനഘ്എസ്സ ് ബിഎസ്സി, ണിതാം 

6 ജിന്ഷി.റ്റി.കക ബിഎസ്സി, ണിതാം 

7 ആഫിയ്മിന്ത് ് ബി എസ് സി,ഗണിയം 

8 അക്ഷയ്എസ ്്ബനബു ബി എസ് സി,ഗണിയം 

9 അനഘ.കക ബി എസ് സി,ഗണിയം 

10 ആതിര്പി.വി ബിഗകനാം 

11 ഏഞ്ചല്്ഗജനയ ് ബിഗകനാം 

12 മഹിജബിന് ബിഗകനാം 

13 തസ ്നി ബി എ ഇകകണാമിക്്  

14 അനഘ.കക.പി ബി എ ഇകകണാമിക്്  

15 ഷീജ്.സി ബിഗകനാം 

16 അര്ജുന്.എസ ്്.ആര് ബി എസ് സി,ഗണിയം 

17 ആഷിദ ് ബി എ ഇകകണാമിക്്  

18 ജിനുഫനത്ിമ ബി എ ഇകകണാമിക്്  

19 പ്പബിത ബി എ ഇകകണാമിക്്  

20 ഇര്ഷനദ ് ബി എ ഇകകണാമിക്്  

21 ഫനത്ിമ്ഷഹനന ബി എസ് സി,ഗണിയം 

22 ആദിതയ്എാം.റ്റി ബി എസ് സി,ഗണിയം 

23 ആരയചപ്ന്ദ ബി കോം 

24 റിന്സി്ഫനന്സിസ ് ബി കോം 

25 ബനസിമ ബി എസ് സി,ഗണിയം 

26 സരിമ്വി.കക ബി കോം 

27 ശരണയ്പി.ആര് ബി കോം 

28 കപ്പറ്റി ബി കോം 

29 വര്ഷരനജ ് ബി കോം 

30 ദില്ഷ്ഗമനള് ബി എ ഇകകണാമിക്്  

നം കരര്          ക്ലാസ്  
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രണ്ട്ാം  വര്ഷ  വിദയാര്ഥിേളുലട കരരുവിവരം ചുവലട 

 

 

 

 

 

മൂന്നാം വര്ഷ  വിദയാര്ഥിേളുലട കരരുവിവരം ചുവലട 

1 സാെി പ്രിയ ബി എ ഇകകണാമിക്്  

1 ഐരവരയ ഒ ലേ ബി എസ് സി,ഗണിയം 

2 അരവയി ഒ ലേ ബി എസ് സി,ഗണിയം 

3 അഥീന ബി ലേ ബി എസ് സി,ഗണിയം 

4 സിറാജ് 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 ചപ്രന് 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 നവനീയ് രി ചപ്രന്  ബി കോം 

13 റിഷാന ലഷറിന് രി ആര് ബി കോം 

14 ആരയ പ്രോര്.രി 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 ആര്പ്ദ.റ്റി ബി എ ഇകകണാമിക്്  

20 അഞ്ജന രാജ്.വി ബി എ ഇകകണാമിക്്  

21 േൃഷ്കണരു ബി കോം 

22 മൃദുല .പി.ആര് ബി എ ഇകകണാമിക്്  

23 അര്ചന്വി്എാം് 

 

ബി കോം 

24 ദൃശയ്സുഗരഷ ്കക് ബി എ ഇകകണാമിക്്  

25 അഞ ജലി്കക് ബി എ ഇകകണാമിക്്  

26 രഞ ജു്എാം്കക് ബി എ ഇകകണാമിക്്  

27 അന ജുപ്ശീ്എാം്കക് ബി എ ഇകകണാമിക്്  

28 അഞ ജലി്എ്പി് ബി എസ് സി,ഗണിയം 

29 സവനതികൃഷ്ണ് ബി എസ് സി,ഗണിയം 

30 പ്ശുതി്എാം്കക് ബി എസ് സി,ഗണിയം 
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2 അഞ്ജനരാജ് ലേ വി ബി എ ഇകകണാമിക്്  

3 അഞ്ജുഷ 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  

10 അമൃയ ലേ ബി എസ് സി ഗണിയം 

11 ആരയ രി എം ബി എസ് സി ഗണിയം 

12 ലെമിന് കറാസ് 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 എസ് 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 

 

• ഇന്റെണല്്ന്റമന്റര് 

                    മുന്വര്ഷലത്ത ഇലെണല് ലമന്റര്മാര് മികവാറും ഗസ്റ്റ്  അധ്യാരേര് 

ആയിരുന്നു .അവരിെ്  രെരും ഇലകാല്ലം  കോകളജില് ഇല്ലാത്തയുോരണം 

രേരം വന്ന അധ്യാരേര്ക് ചുമയെ നല്കി. മിേച്ച പ്രവര്ത്തനം എല്ലാവരുലട 

ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ട്ായി.േുട്ടിേള്ക്ക് പ്രകചാദനം ഏേുന്ന നിരവധ്ി 

ലസഷനുേള്ക്  അവര് കേോരയം ലചയ്തു.ഇലെണല് ലമനറ്ര് ക്ലാസ്സിലെ വിരദ 

വിവരം അനുബന്ധമായി കചര്ത്തിട്ടുണ്്ട്  

അധ്യാരേരുലട കരര് വിവരം ചുവലട  

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

നം കരര ് ഡിപ്പാരട്്ട്ലമെ ് 

1 രജിത്ത് എം.ആര് ഇകകണാമിക്്  

2 സകന്താഷ്  േുമാര് എന് ഗണിയം 

3 രയീഷ്.രി.ലേ ഇകകണാമിക്്  

4 പ്രിയജ േംരയൂട്ടര് 

5 ദിെ്ഷാദ ് ഇകകണാമിക്്  

6 ചിഞ്ചു  ലോകമഴ്് ്

7 മകനാജ് എം.വി മെയാളം 

8 അഫ്െ്് രി ഇകകണാമിക്്  

9 പ്രുയി ഹിരി 

10 നിമിഷ ലേ വി  സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്്  
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• എകന്്റെണല്്ന്റമെര് 

 

 

വിവിധ് കമഖെേളില് പ്രഗത്ഭരായ,േയാമ്പസ്സിനു രുറത്തുള്ള  

അധ്യാരേര്േുട്ടിേള്ക്ക്  ക്ലാലസ്സടുത്തു മത്സരരരീക്ഷക ്ആവരയമായ ഗണിയം, 

,മത്സരരരീക്ഷ രരിരീെനം ,കസാെ്റ്റ്  സ്കില്,കബാഡി ൊംന്കഗ്വജ്, 

യുടങ്ങിയവിഷയങ്ങള്ക് ഈ ക്ലാസുേളുലട ഭാഗമായിരുന്നു . 

അധ്യാരേരുലട കരരും അവര് വിനിമയം ലചയ്ത വിഷയങ്ങളും ചുവലട 

കചര്കുന്നു  

നം കരര ് വിൊസം വിഷയം 

1 സിജു.ലേ.ഡി അസി.ലപ്രാെസര് ,സി.ലേ.ജി 

കപ്രരാന്പ്ര  

പ്ഗൂപ്്പ ഡയനമിക് ്

2 ബിനസ്ിെ് 

മുഹമ്മദ ്

ലപ്ടയിനര്,ബാെുകേരി  മത്സരരരീക്ഷ 

രരിരീെനം 

3 സകന്താഷ്  േരിയര് ലേൌണ്സിെര് ,േയൂബിറ്റ ്

,കോഴികകാട ്

മത്സരരരീക്ഷക് 

ആവരയമായ 

ഗണിയം 

4 ലജറീഷ് 

ലവങ്ങപ്പള്ളി 

ഇന്റര് നാഷ്ണെ ലപ്ടയിനര് കസാെറ്്റ്  

സ്കില്,കബാഡി 

ൊംന്കഗ്വജ് 

 

 

 

• ഉദ്ഘാടനം 

ഈ വര്ഷലത്ത പ്രവര്ത്തനത്തിലെ ഔരചാരിേ ഉദഘ്ാടനം 17.02.2018 ന ്

ഗകനഗേജ ്പ്പിന സിപ്പല ്കഡാ.എം രങ്കര രര്മ്മ നിര്വഹിച്ചു . 
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am-Xr-Im ]-co-£ 
 

K-h¬-saâv tIm-tf-Pv _m-ep-tÈ-cn-bnÂ hm¡v hn-¯v F kv-tIm-fÀ t{]m-

{Km-an-sâ `m-K-am-bn A-hkm-\ hÀ-j hn-ZymÀ-°n-IÄ-¡v th-n am-Xr-Im-]-

co-£ \-S¯n. _ncp-Z hn-Zym-`ym-kw I-gn-bp-¶-tXm-sS a-Õ-c-]-co-£--¡v ]-s¦-

Sp-¡p-¶-Xn-\v hn-ZymÀ-°n-I-sf {]m-]v-X-cm-¡p-¶-Xn-\v th-n-bm-Wv ]-

kvXp-X ]-cn-]m-Sn B-hn-jv-I-cn-¨n-cn-¡p¶Xv 

CXn-sâ `m-K-am-bn tI-c-f ]-»n-Iv kÀ-Æo-kv ]-co-£m-am-Xr-I-bnÂ hn-

ZymÀ-°n-IÄ-¡v th-n ]-co-£ \-S-¯n.am-Xr-Im ]-co£¡v A,B,C,D F-¶o tIm-Up-

I-fn-epÅ tNm-Zy-t]-¸-dp-Ifpw A-tX tIm-Up-I-fnÂ OMR jo-äv am-Xr-I-bn-

ep-f-f D-¯-c-t]-¸dpw hn-ZymÀ-°n-IÄ-¡v \Â-In.C-´ym-N-cn-{Xw,IW-¡v ,A-`n-
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cp-Nn,Cw-¥o-jv,B-\p-Im-en-Iw,k-b³-kv F-¶o hn-j-b-§-fnÂ-\n¶pw tNm-Zy-

§Ä DÄ-s¸-Sp-¯n-bm-bn-cp-¶p ]-co-£.]-co-£ lm-fnÂ {]-tXy-I-co-Xn-bnÂ hn-

ZymÀ-°n-IÄ-¡v C-cn-¸n-S-§-Ä H-cp-¡p-Ibpw ]n.F-kvv.kn,bp.]n.F-kv.kn Xp-

S§n-b ]-co-£-IÄ F-gp-Xp-t¼mÄ ]m-en-t¡- co-Xn-bn--em-bn-cp-¶p ]-co-

£.hn-ZymÀ-°-IÄ ]-co-£ Xp-S-§p-¶-Xn-sâ  A-c a-Wn-¡qÀ ap-¼v lm-fnÂ F-¯p-

I-bpw C³-hn-Pn-te-äÀ hn-ZymÀ-°n-I-fp-sS sF-Uân-än-ImÀ-Uv ]-cn-tim-[-\ 

\-S-¯p-Ibpw sN-bv-Xp. FÃm hn-ZymÀ-°n-Ifpw H-cp a-Õ-c-]-co-£ F-gp-Xp-¶ 

co-Xn-bnÂ X-s¶ ]-co£-sb Im-Wp-Ibpw sN-bvXp. 

]-co-£ A-h-km-\n-¨-Xn-\v ti-jw hn-ZymÀ-°n-I-fp-sS ssI-¿nÂ \n¶pw D-¯-c-t]-

¸À Xn-cn-¨v hm-§n ]-co-£ A-h-km-\n-¸n¨p. 

D-¯-c-t]-¸À aq-ey-\nÀ®-bw I-gn-ªv dm-¦v en-Ìv ]-kn-²n-I-cn-¡p-I-bpw D-

bÀ-¶ amÀ-¡v t\-Sn-b Ip-«n-IÄ-¡v A-`n-\-µ-\hpw t\À-¶p. dm-¦v en-Ìpw 4 

tNm-Zy-t]-¸dpw OMR jo-äpw C-tXm-sSm-¸w tNÀ-¡p¶p.  
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• നന്ദി 

സമയകുറവ്  ഉണ്ട്ായിരുലന്നങ്കിെും മുഴുവന് ആളുേളുലടയും 

സഹേരണകത്താലട  േുറഞ്ഞ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളും നടത്താന് േഴിഞ്ഞു. 

അധ്യാരേര്,ഓെീസ് സ്റ്റാെ് , നയൂ ഇനീലഷയറ്റീവ് ഓെീസ ് എന്നിവകരാട് മുഴുവന ്

േടപ്പാടും നരിയും കരഖലപ്പടുത്തുന്നു. 

വിരവസ്തയകയാലട 

കോ ഓര്ഡികനറ്റര് 
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വാക് വിത്ത്  എ സ്കോളര് 

വാക്കവിത്്എസ്്കാളര്്്: 

എകന്്റെണല്ന്റമെറിംഗ്ലാസ്സുകളുന്റടറി്പാര്ട്ട ്

അനഘ്ദാസ്്് 

(ബി്എസ്്സി്ഗണിതശാസ്്തം) 

 

              ഈ വര്ഷം വാക് വിത്ത്  എ സ്കോളര്കപ്രാപ്ഗാമിനല്റ  എേ്ലസ്റ്റണല് 

ലമെറിംഗിനായി  നാെു ക്ലാസുേളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചയ് .ചിെ ക്ലാസുേള്ക് ഒന്നാം 

വര്ഷകാര്ക് മാപ്യമായും ചിെയ ് രണ്ട്ാം വര്ഷകാര്ക് കവണ്ട്ിയു 

മായിരുലന്നങ്കിെും യാല്പരയമുള്ളവര്ക്  എല്ലാ ക്ലാസ്സിെും ഇരികാന് അനുവാ 

ദമുണ്ട്ായിരുന്നു.  

10.02.2018 

              ആദയ ക്ലാസ്സ്  പ്ഗൂപ്പ് ഡയനാമിക്് ആയിരുന്നു.ക്ലാലസ്സടുത്തയ്  സി.കക.ജി്

ഗകനഗേജ ് മലയനോം്വിഭന ാം്അസി .ലപ്രാെ.പ്രീ സിജു.ലേ.ഡി ആണ.് മുന് WWS 

ഗകനഡിഗനറ്റര്്കൂടിയനയ്സനറിന ഗറ  ക്ലാസ്സ്  വളലര രസേരമായിരുന്നു   . രാട്ടും 

േളിേളും  പ്ഗൂപ്പ് ലഗയിമുേളും  ലോണ്്ട് ക്ലാസ് സജീവമായി .ഞങ്ങളുലട  ഭയവും 

നാണവും ഇല്ലായാകി  ഒലരാറ്റ സംഘം എന്നകബാധ്ം ഉണ്ട്ാകാന് അകേഹത്തിന ്

േഴിഞ്ഞു.വയയയസ്തമായ േൊപ്രവര്ത്തനങ്ങളിെൂലട ഞങ്ങളുലട േഴിവുേള ്

യിരിച്ചറിയാനും കരാരായ്മേള് അറിയാനും സാധ്ിച്ചു.   

 

ക്ലാസ്സ്   ഒരു ദൃരയം  
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17.02.2018 

   മത്സരരരീക്ഷേലള എങ്ങലന അഭീമുഖീേരികണം എന്ന് അറിയാന ്

േഴിഞയ് പ്രീ .ലബനസ്ിെ് മുഹമ്മദ് സാറിനര്്ലറ ക്ലാസിെുലടയാണ്........... 
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03.03.2018 

 

 

ക്ലാസ്സ്   ഒരു ദൃരയം  
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ക്ലാസ്സ്   ഒരു ദൃരയം  

 

ഇന്ന്ററര്ണല്്ന്റമെര്്്വയക്തി്വിവരങ്ങള് 

സിജു.ലേ.ഡി 

 

 

 

ബിനസ്ിെ് മുഹമ്മദ ്

 

 

 

സകന്താഷ ്

 

 

ലജറീഷ് ലവങ്ങപ്പള്ളി 
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 1 സിജു.ലേ.ഡി 

 2. ബിന്സിെ് മുഹമ്മദ ്

 3. സകന്താഷ ്

 4.  ലജറീഷ് ലവങ്ങപ്പള്ളി 

 

 

വാക്ക്്വിത്്്്എ്സ്്കാളര് 

ഓര്മപുസ്തകം 

 

 

 

 

യാളുേളില്..... 

1. വാര്ഷിേ റികപ്പാര്ട്ട ്

2. എേ്ലസ്റ്റര്ണല് ലമെറ്ിംഗ് –റികപ്പാര്ട്ട ്

3. എേ്ലസ്റ്റര്ണല് ലമെര്  രരിചയം  

4. വരവ് ലചെവു േണക ്

5. ഇലെണല് ലമെര് റികപ്പാര്ട്ട ്

 

 


