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 2019 ജനുവരി മാസം
െസമ ർ പരീ ാ ഫലം
ഇം പൂവ്െമâv   2015, 

പുനർമൂല നിർണയ ിനും
അേപ ി ാനു  അവസാന
നി ് ലഭ മാകു  കരട്
െവബ്ൈസ ിൽ. 
 
  2019 ജനുവരിയിൽ
ക ൂണിേ ീവ് അറബിക്
മാ  ് ക ൂണിേ ഷൻ
ഫലം പസി ീകരി ു. 
അേപ ി ാനു  അവസാന
െവബ്ൈസ ിൽ. 
 
 
 2019 േമയിൽ നട
സ ിsaâറി പരീ ാഫലം
 
 
 2019 ജനുവരിയിൽ
േഹാ ി ാലി ി മാേനജ്െമ
ഇം പൂവ്െമâv , 2015,2014 

പസി ീകരി ു. പുനർമൂല നിർണയ ിനും
12 വെര അേപ ി ാവു താണ്
 
 
 2019 ജനുവരിയിൽ
സ ിsaâറി / ഇം പൂവ്െമ
പുനർമൂല നിർണയ ിനും
അേപ ിേ  അവസാന
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മാസം നട  സി.ബി.സി.എസ ് ബി.േകാം
ഫലം (2017 അ ിഷൻ - െറഗുലർ

 2014, 2013 അ ിഷൻ-സ ിsaâറി
പുനർമൂല നിർണയ ിനും സൂ പരിേശാധനയ് ും 

അവസാന തീയതി  ജൂൈല 12. ഇതിനായി
കരട് മാർ ് ലി ് ഉപേയാഗി ാവു താണ്

ജനുവരിയിൽ നട ിയ മൂ ാം െസമ ർ കരിയർ
അറബിക് (2014 അ ിഷൻ മുതൽ) ബി.എ

ക ൂണിേ ഷൻ (2013 അ ിഷൻ മുതൽ) എ ീ േകാ ുകളുെട
. പുനർമൂല നിർണയ ിനും സൂ പരിേശാധനയ് ും
അവസാന തീയതി ജൂൈല 

നട  ആറാം െസമ ർ എം.സി. എ 
പരീ ാഫലം പസി ീകരി ു വിശദവിവരം െവബ്ൈസ ി

ജനുവരിയിൽ നട  മൂ ാം െസമ ർ ബി. േവാക്
ജ്െമâv (2017 അ ിഷൻ- െറഗുലർ

, 2015,2014 അ ിഷൻ - സ ിെമâറി) േകാ ി
പുനർമൂല നിർണയ ിനും സൂ പരിേശാധ

അേപ ി ാവു താണ്. വിശദവിവരം െവബ്ൈസ ിൽ

ജനുവരിയിൽ നട ിയ മൂ ാം െസമ ർ ബി
ഇം പൂവ്െമâv ) ഡി ഗി പരീ യുെട ഫലം

പുനർമൂല നിർണയ ിനും സൂ പരിേശാധനയ് ും 
അവസാന തീയതി  ജൂൈല 12. വിശദവിവരം
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േകാം ബിരുദ മൂ ാം 
െറഗുലർ, 2016 അ ിഷൻ -

റി) പസി ീകരി ു. 

 ഓൺൈലനായി 
ഇതിനായി െവബ്ൈസ ിൽ 

ഉപേയാഗി ാവു താണ്. വിശദവിവരം 

കരിയർ റിേല ഡ് ബി.എ 
എ മലയാളം ആൻഡ ്

േകാ ുകളുെട പരീ ാ 
സൂ പരിേശാധനയ് ും 

 12. വിശദവിവരം 

 (2015 ീം) െറഗുലർ, 
െവബ്ൈസ ിൽ. 

േവാക് ടൂറിസം ആൻഡ് 
െറഗുലർ, 2016 അ ിഷൻ- 

േകാ ിsâ പരീ ാഫലം 

സൂ പരിേശാധനയ് ും  ജൂൈല 
െവബ്ൈസ ിൽ. 

ബി.സി.എ (െറഗുലർ/ 
ഫലം പസി ീകരി ു. 

  ഓണ്ൈലനായി 
വിശദവിവരം െവബ്ൈസ ിൽ. 



 2019 ജനുവരിയിൽ നട ിയ കരിയർ റിേല ഡ് സി.ബി.സി.എസ.്എസ ്
മൂ ാം െസമ ർ ബി. എസ്. സി എൻവയർെമâൽ  സയൻസ് ആൻഡ ്
എൻവയർെമâv ആൻഡ ്വാ ർ മാേനജ്െമâv  (2017 അ ിഷൻ - െറഗുലർ, 2013, 2014, 
2015,2016- സ ിെമâറി) പരീ ാ ഫലം പസി ീകരി ു. പുനർമൂല നിർണയ ി- 
നും സൂ പരിേശാധനയ് ും ജൂൈല 12 വെര അേപ ി ാവു താണ്. 
വിശദവിവരം െവബ്ൈസ ിൽ. 
 
 
 2019 ജനുവരിയിൽ നട ിയ കരിയർ റിേല ഡ് സി.ബി.സി.എസ.്എസ ്
മൂ ാം െസമ ർ ബി.എസ.്ഡ ൂ (2014 അ ിഷൻ മുതൽ)  പരീ ാഫലം 
പസി ീകരി ു. പുനർമൂല നിർണയ ിനും സൂ പരിേശാധനയ് ും  ജൂൈല 

12 വെര അേപ ി ാവു താണ്. വിശദവിവരം െവബ്ൈസ ിൽ. 
 
 
 വിദൂര വിദ ാഭ ാസ പഠനേക ം ഡിസംബർ 2018 , െഫ ബുവരി 2019 
മാസ ളിൽ നട ിയ ഒ ും ര ും വർഷ എം.എസ.്സി മാ മാ ി ് 
സ ിെമâറി പരീ കളുെട ഫലം പസി ീകരി ു .മാർ ് ലി ുകൾ ജൂൈല 17 
മുതൽ EGIV െസ നിൽ നി ും ഹാൾടി ുകൾ ഹാജരാ ി ൈക േ താണ.് 
 
 2019 െഫ ബുവരി മാസെ  നട ിയ ര ാം വർഷ ഫിേലാസഫി ൈ പവ ് 
രജിസേ് ടഷൻ പരീ യുെട ഫലം പസി ീകരി ു വിശദവിവരം 
െവബ്ൈസ ിൽ.മാർ ി ുകൾ EGX െസ നിൽ നി ും ഹാൾടി ുകൾ 
ഹാജരാ ി ൈക േ താണ ്
 
 2019 ജനുവരി മാസം നട  ബി.എസ.്സി ബേയാെകമിസ് ടി  ആൻഡ ്
ഇൻഡസ് ടിയൽ ൈമേ കാബേയാളജി, ബി.എ േജർണലിസം & മാ  ്
ക ൂണിേ ഷൻ & വീഡിേയാ െ പാഡ ൻ (2017 അ ിഷൻ - െറഗുലർ, 2016 
അ ിഷൻ -ഇം പൂവ്െമâv   2015, 2014, 2013 അ ിഷൻ-സ ിsaâറി) പസി ീകരി ു. 

പുനർമൂല നിർണയ ിനും സൂ പരിേശാധനയ് ും ഓൺൈലനായി 
അേപ ി ാനു  അവസാന തീയതി ജൂൈല 12. വിശദവിവരം െവബ്ൈസ ിൽ 
 
 

koäv Hgn-hv 
 
 kÀÆ-I-em-imebpsS Imcy-h«w Im¼-knÂ lnÌdn ]T-\-h-Ip-̧ nÂ H¶mw hÀj 
Fw.F lnÌdn (kn.-F-kv.-F-kv.) 2019-þ20 t{]mKm-anÂ Fkv.-kn. hn`m-K¯nÂ Hcp koäv 
Hgn-hp-v. AÀl-cm-bn«p-Å-h-À AkÂ tcJ-I-fp-ambn 2019 Pqsse 8þmw XobXn (Xn¦-
fm-gvN) cmhnse 10 aWn¡v Un¸mÀ«vsaâv Hm^o-knÂ lmP-cm-tI--Xm-Wv. IqSp-XÂ 
hnh-c-§Ä¡v Xmsg-̧ -d-bp¶ t^m¬ \¼-cp-I-fnÂ 0471--þ2308839, 09446533386 _Ô-s¸-Sp-

I. 
 
 
Xncp-h-\- -́]pcw,        

--- -----04þ07-þ2019 
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