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ബി

എ ഡ് േകാേളജുകളിെല
അേപ ി ുവാനു  അവസാന

േകരള സർവകലാശാലേയാട്
േകാേളജുകളിെല ക ുണി ി
വിദ ാർ ികൾ ്  ഒക്േടാബർ
ക ൂണി ി സർ ിഫി ്, 
േകാേളജുകളിൽ േനരി ് നൽേക താണ്

ബി.എഡ് പേവശനം – സ്േപാർ ്
അവസാന തിയതി

േകരള സർവകലാശാലേയാട്
േകാേളജുകളിേലയും സ്േപാർ ്
വിദ ാർ ികൾ ്  ഒക്േടാബർ
അേപ യുേടയും സ്േപാർ ്
േ ് സ്േപാർ ് കൗൺസിലിൽ
     

ബി.എഡ് ഓൺൈലൻ അ ിഷൻ
കൂടി

േകരള സർവകലാശാലേയാട്
െ ടയിനിങ് േകാേളജിൽ  ഇം ീഷ്
മലയാളം ,േസാഷ ൽ സയൻസും 
ഇം ീഷ്, നാ ുറൽ സയൻസ്
എ ീ ഓപ്ഷനുകൾ  
ഉൾെ ടു ിയി ു ്. വിദ ാർ ികൾ ്
അേപ ി ാം.  

 

tIcfkÀh-I-em-ime

 

                            

പ ത ുറി ് 

ബി.എഡ ് പേവശനം 
േകാേളജുകളിെല ക ുണി ി ക ാ  സീ ുകളിേല ്

അവസാന തിയതി ഒക്േടാബർ 27 ൈവകുേ രം
വെര 

സർവകലാശാലേയാട് അഫിലിേയ ് െച ി ു  
ക ുണി ി ക ാ  സീ ുകളിേല ് ബ െ

ഒക്േടാബർ 27  വെര അേപ ി ാം. ഓൺൈലൻ
,  മ ു അനുബ  േരഖകൾ എ ിവയുെട 

നൽേക താണ്. 

സ്േപാർ ്  ക ാ  സീ ുകളിേല ് അേപ ി ുവാനു
തിയതി ഒക്േടാബർ 27 ൈവകുേ രം 5 മണി

സർവകലാശാലേയാട് അഫിലിേയ ് െച ി ു
സ്േപാർ ്  ക ാ  സീ ുകളിേല ് ബ െ

ഒക്േടാബർ 27  വെര അേപ ി ാം
സ്േപാർ ് അ ീവെ്മൻറ്  െസർ ിഫി ുകളുെടയും

കൗൺസിലിൽ നൽേക താണ്.    

അ ിഷൻ േപാർ ലിൽ ര ു ബി.എഡ്
കൂടി  ഉൾെ ടു ിയിയിരി ു ു 

സർവകലാശാലേയാട് അഫിലിേയ ് െച ി ു  വാളകം
ഇം ീഷ്, നാ ുറൽ സയൻസ്,േകാേമഴ്സ്, ഫിസി ൽ

സയൻസും െപരി ല ഇക്ബാൽ െ ടയിനിങ്
സയൻസ്, മാ മാ ി ്, ഫിസി ൽ സയൻസ് ,േസാഷ ൽ

 ബി.എഡ് ഓൺൈലൻ അ ിഷൻ
വിദ ാർ ികൾ ് ഒക്േടാബർ 27 ൈവകുേ രം

 

ime 

                        t^m¬: 2305738 

സീ ുകളിേല ് 
ൈവകുേ രം 5 മണി 

 എ ഡ് ബി.എഡ്  
ബ െ  വിഭാഗ ിെല 

ഓൺൈലൻ അേപ , 
േരഖകൾ എ ിവയുെട  പകർ ് അതാത് 

അേപ ി ുവാനു  
മണി വെര 

െച ി ു  എ ാ ബി.എഡ് 
ബ െ  വിഭാഗ ിെല 

അേപ ി ാം. ഓൺൈലൻ 
െസർ ിഫി ുകളുെടയും പകർ ് േകരള 

   

എഡ് േകാേളജുകൾ 

വാളകം രാമവിലാസം 
ഫിസി ൽ സയൻസ്, 

െ ടയിനിങ ് േകാേളജിൽ 
േസാഷ ൽ സയൻസ് 

അ ിഷൻ േപാർ ലിൽ 
ൈവകുേ രം 5 മണി വെര 



kq£-a-]-cn-tim-[\ 

              2020 sk]vXw-_À amkw 30-þmw Xob-Xnbpw HIvtSm-_À amkw H¶v, cv Xob-Xn-I-fn-ep-ambn 

{]kn-²o-I-cn̈  _ntImw B\zÂ kvIow, _ntImw Iw]yq-«À B¹n-t¡-j³kv 3 sabn³ knÌw, 

_ntImw Fkv.-Un.C A©v, Bdv ska-Ì-dp-I-fpsS ]co-£m-̂ -e-̄ nsâ ]p\Àaq-ey-\nÀ®-b-

n̄\pw kq£-a-]-cn-tim-[-\¡pw Hm¬sse-\mbpw Hm v̂sse\mbpw 23-þ10-þ2020 hsc At]-£n-

¡mw. 

                  2019 sk]vXw-_À amkw \S-̄ nb F«mw ska-ÌÀ Câ-t{K-äUv FÂ.-FÂ._n ]co-£-

bpsS kq£-a-]-cn-tim-[-\¡v lmP-cm-Im¯ hnZymÀ°n-IÄ t^mt«m ]Xn̈  sF.-Un.-ImÀUpw 

lmÄSn-¡-äp-ambn dn hmeyp-th-j³ sk£-\nÂ (C.-sP. x)Â 15-þ10-þ2020 epw 16-þ10-þ2020 epw lmP-

cm-tI--Xm-Wv. 

]co£m ^okv 

              H¶mw ska-ÌÀ Fw.-FÍvv (2015 kvIow k¹n-saâ-dn) Un{Kn ]co-£bv¡v ]ng-Iq-SmsX 16-

þ10þ2020 hscbpw 150-cq] ]ng-tbm-Sn-IqSn 23-þ10-þ2020 hscbpw At]-£n-¡m-hp-¶-Xm-Wv. hni-Z-hn-h-

c-§Ä sh_vssk-änÂ e`y-am-Wv. 

                         ]co£m XobXn 

 
              _m n̈-eÀ Hm v̂ tlm«Â amt\-Pvsaâv Bâv Imä-dnwKv sSIvt\m-fPn tImgvknsâ (_n.-F-̈ v.-

Fw.-kn.-än) aq¶mw skaÌÀ (Pq¬ 2020) {]mIvSn-¡Â ]co-£-IÄ HIvtSm-_À 22,23,27,28 Xob-Xn-

I-fnepw H¶mw ska-ÌÀ {]mIvSn-¡Â ]co-£-IÄ \hw-_À 02 apXÂ 06 hscbpw AXmXv 

tI{µ-§-fnÂ sh v̈ \S-̄ p-¶-Xm-Wv. hni-Z-hn-h-cw sh_vssk-änÂ. 

               bqWn-th-gvknän tImtfPv Hm v̂ F³Pn-\o-b-dnwKv Imcy-h-«s¯ 2013 kvIoanse 2015, 

2016, 2017 AUvan-j³ hnZymÀ°n-I-fpsS aq¶mw ska-ÌÀ _n.-sS¡v k¹n-saâdn G{]nÂ 2020 

]co-£-bpsS t\m«n-̂ n-t¡-j³ {]kn-²o-I-cn-̈ p. hnZymÀ°n-IÄ¡v 15-þ10-þ2020 apXÂ 

Hm¬sse³ cPn-kvt{S-j³ sN¿m-hp-¶-XmWv. ss^³ CÃmsX 22-þ10-þ2020 hsc-bpw, 150 cq] 

ss^t\m-Sp-IqSn 28-þ10-þ2020 hscbpw, 400 cp] kq̧ À ss^t\m-Sp-IqSn 31-þ10-þ2020 hscbpw 

At]£ kaÀ ņ-¡m-hp-¶-Xm-Wv. hni-Z-hn-h-cw sh_vssk-änÂ. 

_ncp-Zm-\-́ c_ncpZ {]th-i\w 

 
              kÀh-I-em-im-etbmSv A n̂-en-tbäv sNbvXn«pÅ  FÃm BÀ«vkv Bâv kb³kv tImtf-Pp-

I-fntebpw bp.-sF.än Ifn-tebpw _ncp-Zm-\-́ c _ncpZ {]th-i-\-̄ n\v At]-£n-¡p-¶-Xn-\pÅ  

Ah-km\ XobXn HIvtSm-_À 27 sshIp-t¶cw 5 aWn hsc \o«n-bn-cn-¡p-¶p. 

ASp¯  sksaÌÀ Hm¬sse³   ¢mkpIÄ XpS§m³ \nÀtZiw 
  

      tIcf kÀhIemimebpsS A n̂entbäUv tImtfPpIfnÂ Fkv 4,  Fkv 6 Un{Kn 

t{]m{KmapIfpsS Hm¬sse³ ¢mkpIÄ 21-.10-.2020 apXÂ Bcw ǹt¡XmWv F¶p 

kÀhIemime Adnbn¡p¶p.  Fkv 3,  Fkv 5 ]co£m XobXn ]n¶oSv Adnbn¡p¶XmWv. 



 

               പ ിക് റിേലഷൻസ ്ഓഫീസർ 

തിരുവന പുരം   
14.10.2020 
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