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           \memw ska-ÌÀ kn.
j³ sdKp-eÀ, 2016 AUvan
]co-£-bpsS {]mIvSn-¡Â sk]väw
_nÄ sh_vssk-änÂ. 

     സർവകലാശാലയുെട
േകാേളജുകളിെല ഒഴിവു
അേലാ ്െമâv നട ു ു

ഒരു േകാേളജിലും  അേലാ ്െമ
പെ ടു ാൻ അർഹത
ഹാളിൽ െസപ് ംബർ 

വെരയാണ ് പരിഗണി ുക
നിർബ മായും ഹാജരാ ണം
 
 

 ഒ ാം െസമ ർ ബി
പരീ യ് ് െസപ് ംബർ
െസപ് ംബർ 23 വെരയും 400 
അട ് ഓൺൈലൻ/ഓഫ്ൈലൻ

 

         2019 G{]nÂ þ tabnÂ 
¹n-saâdn Bâv tagvkn Nm³kv þ 2011 kvIow), cmw ska
A©mw ska-ÌÀ (ta-gvkn
sh_vssk-änÂ.  Iss¼³Uv H¶v
2018 ]co-£m-^ew sh_vssk
Hm¬sse-\mbn At]-£n-¡mw.
 

    
tIcf kÀh-I-em-ime 

 
                 t^m¬: 

                                                                       

 ]{X-¡p-dņ v 
 

{]mIvSn-¡Â 
 

ÌÀ kn.-_n.-kn.-Fkv _n.-F-kv.kn _tbm-sI
eÀ, 2016 AUvan-j³ Cw{]q-hvsaâv, 2014 & 2013 AUvan

¡Â sk]väw-_À 19 apXÂ \S-̄ p-¶-Xm-Wv.  hni

 
 

സ്േപാ  ്അേലാ ്െമâv 
 

സർവകലാശാലയുെട കീഴിലു  ഗവൺെമ
ഒഴിവു  യു ജി, പി ജി േകാ ുകളിേല ്

നട ു ു. ഓൺൈലൻ രജി ർ െച വർ ും

അേലാ ്െമâv  ലഭി ാ വർ ും  മാ തമാണ്
അർഹത. േകരള സർവകലാശാലയുെട 

 6 നു രാവിെല 11 മണി വെര
പരിഗണി ുക. ടി.സിയും അ ൽ സർ ിഫി ുകളും

ഹാജരാ ണം.   

പരീ ാഫീസ ്

ബി.എഡ് ഡി ഗി (2013 ീം & 2004 ീം
െസപ് ംബർ 18 വെര കൂടാെതയും 150 രൂപ

400 രൂപ പിഴേയാടുകൂടി െസപ് ംബർ
ൈലൻ രജിസേ് ടഷൻ െച ാവു താണ്

]co-£m-^ew 

2019 G{]nÂ þ tabnÂ \S¶ Fw.-kn.F H¶mw ska-ÌÀ & aq¶mw ska
saâdn Bâv tagvkn Nm³kv þ 2011 kvIow), cmw ska-ÌÀ, 

gvkn-Nm³kv þ 2011 kvIow) F¶o ]co
Iss¼³Uv H¶v, cv ska-ÌÀ kvs]jyÂ k¹n

^ew sh_vssk-änÂ.  ]p\Àaq-ey-\nÀ®-b-̄ n\v sk]väw
¡mw. 

 

 

t^m¬: 2305738  

                                               

sI-ankv{Sn (2017 AUvan-
hvsaâv, 2014 & 2013 AUvan-j³ k¹n-saâ-dn) 

Wv.  hni-Z-amb ssSwtS-

ഗവൺെമâv/എ ഡ ്

േകാ ുകളിേല  ് സ്േപാ  ്
െച വർ ും ഇതുവെര 

മാ തമാണ ്ഇതിൽ 

 പാളയം െസന  ്
വെര രജി ർ െച p 

സർ ിഫി ുകളും  

ീം - േമ ി ചാൻസ്) 
രൂപ പിഴേയാടുകൂടി 

െസപ് ംബർ 26 വെരയും ഫീസ് 
െച ാവു താണ്. 

& aq¶mw ska-ÌÀ (k-
ÌÀ, \memw ska-ÌÀ & 

Nm³kv þ 2011 kvIow) F¶o ]co-£-I-fpsS ^ew 
ÌÀ kvs]jyÂ k¹n-saâdn P\p-hcn 

v sk]väw-_À 16 hsc 



 
 

hnZqc hnZym-̀ ymk hn`mKw 

     hnZqc hnZym-`ymk hn`mKw sk]väw-_À 7, 8, 14, 15 Xob-Xn-I-fnÂ ]mf-bw, Imcy-h-
«w, sImÃw skâ-dp-I-fnÂ \S-̄ m-\n-cp¶ k¼À¡ ¢mkp-IÄ amän-sh-¨p.  sk]väw-
_À 21 apXÂ ¢mkp-IÄ ]px\-cm-cw-̀ n-¡pw.  
    Assk³saâv kaÀ¸n-¡m³ Ign-bm¯ H¶pw cpw ska-ÌÀ bp.Pn/]n.Pn (2017 
þ 18, 2018 þ 19 _m¨v), aq¶pw \mepw ska-ÌÀ bp.Pn/]n.Pn (2017-þ18 _m¨v) hnZymÀ°n-
IÄ¡v Assk³saâp-IÄ kaÀ¸n-¡m-hp-¶-Xm-Wv.  bp.Pn hnZymÀ°n-IÄ sk]väw-
_À 19 \pw ]n.Pn hnZymÀ°n-IÄ sk]väw-_À 20 \pw tIm þ HmÀUn-t\-äÀ¡v kaÀ¸n-
t¡--Xm-Wv. 
 
 
 

At]-£ £Wn-¡p¶p 
 
     XpSÀ hnZym-`ymk hym]\ tI{µw \S-̄ p¶ Bdv amkw ssZÀLy-ap-ff kÀ«n-̂ n-
¡äv C³ sse{_dn Bâv C³^Àta-j³ kb³kv tImgvkn\v sk]väw-_À 25 hsc 
At]-£n-¡mw. tbmKyX: ¹kvSp, ^okv: 7500 cq], At]-£m-̂ okv: 100 cq].  kÀ«n-
^n-¡äv C³ tbmK Bâv saUn-tä-j³ (tamÀWnwKv _m¨v) \v kosäm-gn-hp-v.  
tbmKyX: ¹kvSp, ^okv: 6000 cq], kabw: cmhnse 7 apXÂ 9 hsc.  hni-Z-hn-h-c-
§Ä¡v: 0471 2302523. 
 
 
 
Xncp-h-\-́ -]pcw.           
05.09.2019     
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