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തിരുവന പുരം േകാർപേറഷൻ  പരിധിയിെല 
േകരള സർവകലാശാലാ പരീ ാേക ളിെല  

പരീ കൾ  മാ ിെവ ു 

 
തിരുവന പുരം നഗര ിെല േകാവിഡ് വ ാപന ഭീഷണിയുെട 
പ ാ ല ിൽ  തിരുവന പുരം േകാർപേറഷൻ  പരിധിയിെല േകരള 
സർവകലാശാലാ പരീ ാേക ളിൽ  നാെള (ജൂൈല 6) മുതൽ  
നട ാനിരു  സി.ബി.സി.എസ.്എസ്./ സി.ബി.സി.എസ്.എസ.് (കരിയർ  
റിേല ഡ്), സി.എസ്.എസ.്, എൽ .എൽ.ബി., എം.ബി.എ, ബി.എഡ്, 
വിദൂരവിദ ാഭാസം  ഉൾെ െടയു   എ ാ പരീ കളും 
ഒരറിയി ു ാകു തുവെര മാ ിവ ു. ഈ വിദ ാർ ികൾ ് പി ീട ്
പേത ക പരീ  നട ും. മ  ു പരീ ാെക ളിെല പരീ കൾ  ്
മാ മി . േകാവിഡ്-19 നിയ ണ ളുെട പ ാ ല ിൽ  പരീ   
എഴുതാൻ  കഴിയാെത വരു  വിദ ാർ ികൾ ് റവന  ൂ അധികാരികളുെട 
സർ ിഫി ് ഹാജരാ ി പേത ക പരീ യിൽ  പെ ടു ാനും 
അവസരെമാരു ും. മാ ിവ  പരീ ാേക ളുെട വിശദാംശ ൾ  ചുവെട. 
 

1. National College – Ambalathara 
2. Govt. College for Women – Vazhuthacadu 
3. Govt. Arts College – Thycadu 
4. University College – Palayam 
5. All Saints College – Chakkai 
6. M G College – Kesavadasapuram 
7. Govt. College – Karyavattom 
8. Govt. Sanskrit College – Palayam 
9. Loyola  College of Social Sciences- Sreekariyam 
10. NSS College for Women – Neeramankara 
11. SN College – Chempazhanthy 



12. Govt. College of Teacher Education – Thycadu 
13. KITTS – Thycadu 
14. Mar Gregorios College of Law – Nalanchira 
15. Govt. Law College – Barton Hill 
16. Kerala Law Academy  Law College – Peroorkada 
17. Kerala University College of Teacher Education – Kumarapuram 
18. Kerala University College of Teacher Education – Kariyavattom 
19. Unversity Campus – Karyavattom 
20. University Institute of Technology – Kuravankonam 
21. University Institute of Technology – Vallakkadavu 
22. Swathithirunal College for Music- Thycadu 

 
മുകളിൽ  പരാമർശി ാ തും എ ാൽ  തിരുവന പുരം േകാർപേറഷൻ  
പരിധിയിൽ  ഉൾെ ടു തുമായ മ ് പരീ ാേക ൾ ും ഈ മാ ം 
ബാധകമാണ്.  
 
 

കായംകുളം എം. എസ്.എം േകാേളജിെല പാ ി ൽപരീ കൾ  
മാ ിെവ ു 

 

കായംകുളം എം.എസ്.എം. േകാേളജിൽ  ജൂൈല 6 മുതൽ  നട ാനിരു  സി. 
ബി.സി.എസ്.എസ്./സി.ബി.സി.എസ.്എസ്.(കരിയർ  റിേല ഡ്) ബിരുദ 
േ പാ ഗാമുകളുെട പാ ി ൽ  പരീ കൾ  മാ ിെവ ു. പുതു ിയ 
തീയതികൾ  പി ീട് അറിയി ും. 
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