
എഎം ആൻഡഡ് സസി II/2018

                                                   പതഡ്രകകറസിപഡ്

                   2017 ഡസിസഎംബർ മമാസഎം നടന്ന അഞഡ്ചമാഎം സസമസ്റ്ററസിസന്റെയകഎം ,
2018  സമയഡ്  മമാസഎം  നടന്ന  ആറമാഎം  സസമസ്റ്ററസിസന്റെയകഎം  ,  ജനകവരസി  മമാസഎം
നടന്ന  മമൂന്നമാഎം  സസമസ്റ്ററസിസന്റെയകഎം  സസി  ബസി  സസി  എസഡ്  എസഡ്  പരരീക
ഉത്തരകടലമാസകകളകസട  മമൂലഡ്യനസിർണ്ണയഎം  സർവകലമാശമാലയസിൽ
അഫസിലസിയയറഡ്  സചയഡ് തസിരസികകന്ന  എലഡ്ലമാ  ആർടഡ്സഡ്  ആൻഡഡ്  സയൻസഡ്
യകമായളജകകളസിസലയകഎം  യക  ഐ  ടസി  യകനഡ്രങ്ങളസിസലയകഎം  സറഗകലർ
കഡ്ലമാസകകൾ  റദഡ്  സചയഡ്തക  സകമാണഡ്  13.06.2018  മകതൽ  18.06.2018  വസര
മമൂലഡ്യനസിർണ്ണയ  യകനഡ്രങ്ങളസിൽ  പമൂർത്തസിയമായകണതമാണഡ്  .  എലഡ്ലമാ
അധഡ്യമാപകരകഎം  ബന്ധസപട്ട  മമൂലഡ്യനസിർണ്ണയ  യകനഡ്രങ്ങളസിൽ
പസങ്കെടകകകന്നക എന്നഡ് പഡ്രസിൻസസിപൽമമാർ  ഉറപഡ് വരകയത്തണതമാണഡ് . വസിശദ
വസിവരങ്ങൾകഡ് സർവകലമാശമാല സവബഡ് സസറഡ് സനർശസികകക .

   മമൂന്നമാഎം സസമസ്റ്റർ ബസി  .  എ  /   ബസി  .  എസഡ്  .  സസി  /   ബസി  .  യകമാഎം  /     കരസിയർ റസിയലറഡഡ് പരരീകകൾ
(  സസി  .  ബസി  .  സസി  .  എസഡ്  )      ജനകവരസി  2018   -     സസൻടഡ്രൽ കഡ്യമാമഡ്

കഡ്രമ
. നഎം.   മമൂലഡ്യ നസിർണ്ണയ യകനഡ്രഎം അഡസിനസിസഡ് ടഡ്യരറരീവഡ്

ഓഫരീസർ

1.

  മലലയ നനർണയ കകനന-1
ഗവൺസമന്റെഡ് വസിമൻസഡ് യകമായളജഡ്,

തസിരകവനന്തപകരഎം. 
ബന.എ

 ശലരര.   ടടലരജ അഗസനൻ
 ടസകൻ ഓഫരസർ, 

സന.ബന.സന.എസല-ബന.  എ II 
വനഭഭഗന. 

2.

  മലലയ നനർണയ കകനന-1 Annexe
ഗവൺസമന്റെഡ് വസിമൻസഡ് യകമായളജഡ്,

തസിരകവനന്തപകരഎം. 
ബന.  എ   ഇനഗലലരഷല ഒഴനടകയള ഭഭഷഭ

വനഷയങൾ.

ശഡ്രരീമതസി. മമായമായദവസി സസി.ബസി.
 ടസകൻ ഓഫരസർ, 

സന.ബന.സന.എസല-ബന.  കകഭന II   

3.

   മലലയ നനർണയ കകനന - 2
ഗവൺസമന്റെഡ് ആർടഡ്സഡ് യകമായളജഡ്,

തസിരകവനന്തപകരഎം.
ബസി. യകമാഎം -സന.ബന.സന.എസല

ശഡ്രരീമതസി.   മനനന പന. എസല.
ടസകൻഓഫരസർ,
സന.ബന.സന.എസല-ബന.കകഭന
IIIവനഭഭഗന.

4.

  മലലയ നനർണയ കകനന-3
ഗവൺസമന്റെഡ് വസിമൻസഡ് യകമായളജഡ്,

തസിരകവനന്തപകരഎം. 
(ബന.   എസല സന -സന.ബന.സന.എസല)

ശലരര.  അനനൽ യ. 
ടസകൻഓഫരസർ,  സന.ബന.സന.എസല-
ബന.   എസല സന IVവനഭഭഗന.

5.

   മലലയ നനർണയ കകനന - 4
ഐ എഎം സക ബസിൽഡസിഎംഗഡ് ,സർവകലമാശമാല

സകട്ടസിട സമകച്ചയഎം
 തസിരകവനന്തപകരഎം.

കരസിയർ റസിയലറഡഡ് വസിഷയങ്ങൾ 

ശലരരമതന.   ലകലമന ആർ. എസല. 
 ടസകൻ ഓഫരസർ,  ഇ.  എസല

IIIവനഭഭഗന. 



6.
   മലലയ നനർണയ കകനന - 5

എന.  ജന കകഭകളജല,  തനരവനനപരന
ഇഎംഗഡ്ലരീഷഡ് ഭമാഷമാ വസിഷയങ്ങൾ മമാതഡ്രഎം 

ശലരര.  ടബൽരഭജല .  ആർ
 ടസകൻ ഓഫരസർ,    ഇ.  എസല

Iവനഭഭഗന.

7.

   മലലയ നനർണയ കകനന - 6
ടന.ടക.എന.    കകഭകളജല ഓഫല ആർടസല ആൻഡല

സയൻസല, ടകഭലലലന..
ബന.എ, ഇഎംഗഡ്ലരീഷഡ് ഒഴസിസകയകള്ള ഭമാഷമാ

വസിഷയങ്ങൾ.

ശലരര.   സഭജൻ ശശനധരൻ
 ടസകൻ ഓഫരസർ, 

സന.ബന.സന.എസല-
ബന.   എസല സന VI  വനഭഭഗന

8.

   മലലയ നനർണയ കകനന - 7
ശഡ്രരീ നമാരമായണ വനസിതമാ യകമായളജഡ്,

ടകഭലലലന.
ബന.കകഭന/ഇഎംഗഡ്ലരീഷഡ്  ഭഭഷ വസിഷയങ്ങൾ.

ശഡ്രരീമതസി. ബസിനക. ടസി 
സസകൻ ഓഫരീസർ,   ഇ എ  III
വസിഭമാഗഎം.

9.
   മലലയ നനർണയ കകനന - 8

ശഡ്രരീ നമാരമായണ യകമായളജഡ്, ടകഭലലലന.
(ബസി.എസഡ് സസി -സന.ബന.സന.എസല)

ശലരരമതന.  നദരറ ബരവന.  എസല
 ടസകൻ ഓഫരസർ, 

  ഇ ഡന I വനഭഭഗന.

10.
   മലലയ നനർണയ കകനന - 9

ശഡ്രരീ നമാരമായണ യകമായളജഡ്, ടകഭലലലന.
   കരനയർ റനകലറഡല വനഷയങൾ

ശലരരമതന.  രഭജന ആർ.  
സസകൻ  ഓഫരീസർ,  ഇ.  എസല
Vവനഭഭഗന. 

11.
   മലലയ നനർണയ കകനന - 10

എസഡ്.ഡസി യകമായളജഡ്, ആലപകഴ

ശലരരമതന. രഭജശലരര.വന.  ടക
സസകൻ  ഓഫരീസർ
ഡസി.ഓ.ഐ.സസി പന്തളഎം

12.
   മലലയ നനർണയ കകനന - 11

 എൻ.എൻ.എസഡ് യകമായളജഡ്, പന്തളഎം.

ശഡ്രരീമതസി.  നസരറ ബരവന. എചല
 ടസകൻ ഓഫരസർ,  എ.  സന IIവനഭഭഗന

(എസല.ഡന.ഇ)  

      ആറമാഎം സസമസ്റ്റർ ബസി  .  എ  /   ബസി  .  എസഡ്  .  സസി  /   ബസി  .  യകമാഎം  /     കരസിയർ റസിയലറഡഡ് പരരീകകൾ
(  സസി  .  ബസി  .  സസി  .  എസഡ്  )      സമയഡ്     2018   -     സസൻടഡ്രൽ കഡ്യമാമഡ്

കഡ്രമ
.
നഎം.   മമൂലഡ്യ നസിർണ്ണയ യകനഡ്രഎം അഡസിനസിസഡ് ടഡ്യരറരീവഡ്

ഓഫരീസർ

1
.

  മലലയ നനർണയ കകനന-1
ഗവൺസമന്റെഡ് വസിമൻസഡ് യകമായളജഡ്,

തസിരകവനന്തപകരഎം. 
ബന.എ

ശലരര.    അമൽ സശരൽ
  ടസടലകൻ കഗലരഡല അസനസനല 

എസന.  എ I   വനഭഭഗന

2
.

  മലലയ നനർണയ കകനന-2
 ഗവ.  വനമൻസല കകഭകളജല,തസിരകവനന്തപകരഎം. 

ബന.  എ   ഇനഗലലരഷല ഒഴനടകയള ഭഭഷഭ
വനഷയങൾ.

     ശഡ്രരീ. ഗസിരരീഷഡ് ആർ.ജസി. 
     സസകൻ ഓഫരീസർ 
    ഇ.സജ X  



3
.

   മലലയ നനർണയ കകനന -3
ഗവ.  വനമൻസല കകഭകളജല,തസിരകവനന്തപകരഎം. 

(ബസി.എസഡ് സസി -സസി.ബസി.സസി.എസഡ്)

 ശലരര.  ഗനരരശ കമഭർ.  ടജ
  ടസകൻ ഓഫരസർ,  
   എഡന എ IV

4.

  മലലയ നനർണയ കകനന-4
യമൂണസിയവഴസിറസി യകമായളജഡ് ,

തസിരകവനന്തപകരഎം. 
ബന.കകഭന-സന.ബന.സന.എസല

ശലരര.   കജഭസല വർഗരസല
 ടസകൻ ഓഫരസർ,  

എഡന.  എ VI    വനഭഭഗന.

5.

   മലലയ നനർണയ കകനന - 5
പരരീക കൺടഡ്യരമാളറകസട സകട്ടസിട

സമകച്ചയഎം 
കരസിയർ റസിയലറഡഡ് വസിഷയങ്ങൾ  

ശലരരമതന.    ലനൻ ടജയനനസല
 ടസകൻ ഓഫരസർ

   ഇ ബന VIII വനഭഭഗന 

6
.

   മലലയ നനർണയ കകനന - 6
ടന.ടക.എന.    കകഭകളജല ഓഫല ആർടസല ആൻഡല

സയൻസല, ടകഭലലലന.
ബന.  എ (ഇഎംഗഡ്ലരീഷഡ് ഒഴസിസകയകള്ള

വസിഷയങ്ങൾ). 

ശലരര.   സഭജൻ ശശനധരൻ
 ടസകൻ ഓഫരസർ,   

സന.ബന.സന.എസല
ബന.എസല.  സന  VIവനഭഭഗന.

7
.

   മലലയ നനർണയ കകനന - 7
ടന.ടക.എന.    കകഭകളജല ഓഫല ആർടസല ആൻഡല

സയൻസല, ടകഭലലലന.
(ബസി.എ ഇഎംഗഡ്ലരീഷഡ്, ബസി.യകമാഎം)

ശഡ്രരീ. സജകമൽ ടസി. എസഡ്.
 ടസകൻ ഓഫരസർ, 

  ഇ ജന I വനഭഭഗന 

8
.

   മലലയ നനർണയ കകനന - 8
ശഡ്രരീ നമാരമായണ യകമായളജഡ്, ടകഭലലലന.

(ബസി.എസഡ് സസി -സന.ബന.സന.എസല)

ശഡ്രരീമതസി. നദരീറ ബരീവസി. എസഡ്  
സസകൻ ഓഫരീസർ, 
ഇ ഡസി I  വസിഭമാഗഎം

9
.

   മലലയ നനർണയ കകനന - 9
ശഡ്രരീ നമാരമായണ യകമായളജഡ്, ടകഭലലലന.

   കരനയർ റനകലറഡല വനഷയങൾ

ശലരരമതന.  സരനത ടജ. എൻ
   ടസകൻ ഓഫരസർ
   ഇ ഇ 2  ടജ വനഭഭഗന.

10.
   മലലയ നനർണയ കകനന - 10

എസഡ്.ഡസി യകമായളജഡ്, ആലപകഴ 

ശലരരമതന.    കറഭണന ഐ
സസല.ഗഡ്യരഡഡ് അസസിസ്റ്റന്റെഡ്, 
ഡസി ഓ ഐ സസി ആലപകഴ  

1
1
.

   മലലയ നനർണയ കകനന - 11
എൻ.എൻ.എസഡ് യകമായളജഡ്, പന്തളഎം.

 ശലരരമതന .  മനനനകമഭൾ ടജ
  ടസകൻ ഓഫരസർ

  രഭജഭരവനവർമ ടസനർ ഓഫല
  എകലൻസല മഭകവലനകര

     അഞഡ്ചമാഎം സസമസ്റ്റർ ബസി  .  എ  /    ബസി  .  എസഡ്  .  സസി  /    ബസി  .  യകമാഎം  /     കരസിയർ റസിയലറഡഡ്
  പരരീകകൾ  (  സസി  .  ബസി  .  സസി  .  എസഡ്  )      ഡസിസഎംബർ  2017     -     സസൻടഡ്രൽ കഡ്യമാമഡ്

  
1 പരരീക  കൺടഡ്യരമാളറകസട  സകട്ടസിട

സമകച്ചയഎം
ശഡ്രരീമതസി. രഞസിനസി  ആർ 
സസകൻ ഓഫരീസർ എ സസി ഇ
III

                                                                                                                                       

                                                                                                                               Sd/-   



    11.06.2018                                                      പരരീക കൺടഡ്യരമാളർ


