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 2019 നവംബറിൽ നട�ിയ

2017 അ��ിഷൻ ) പരീ�യുെട

െസൻററിൽ രാവിെല 10 

െവബ്ൈസ�ിൽ. 

 

 2019 നവംബറിൽ നട�ിയ

- വിദൂരവിദ�ാഭ�ാസം) പരീ�യുെട

വിദ�ാഭ�ാസ േക��ം, കാര�വ�ം

െവബ്ൈസ�ിൽ. േഫാൺ :0471

 

 മൂ�ാം െസമ�ർ എം

ജനുവരി 27 മുതൽ ആരംഭി�ു�താണ്

ലഭ�മാണ.് 

 

 

 2020 ജനുവരി 7 ന് യു.ഐ

ഉൾെ�െടയു� മൂ�ാം െസമ�ർ

�പസി�ീകരി�ു. വിശദവിവരം

 

 2020 െഫ�ബുവരി 14 

പരീ�യ്�് പിഴകൂടാെത 

വെരയും 400 രൂപ പിഴേയാെട

െവബ്ൈസ�ിൽ. 

 

 

 2020 മാർ� ് 16 ന് ആരംഭി�ു�

ആരംഭി�ു� നാലാം വർഷ

െഫ�ബുവരി 4 വെരയും 150 

െഫ�ബുവരി 11 വെരയും അേപ�ി�ാവു�താണ്
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ൈവവാ േവാസി 

നട�ിയ എം.എ െപാളി�ി�ൽ സയൻസ് 

പരീ�യുെട ൈവവാ േവാസി ജനുവരി 23ന് 

10 മുതൽ ൈവകി� ് 5 വെര നട�ു�താണ്

നട�ിയ മൂ�ും നാലും െസമ�ർ എം.എ ഇം�ീഷ്

പരീ�യുെട ൈവവാ േവാസി 2020 ജനുവരി 24 

കാര�വ�ം ക�ാ�സിൽ നട�ു�താണ്

:0471-2386442 

ൈടംേടബിൾ 

 

എം.എ�ി ക��ൂ�ർ സയൻസ് േമ��ി ചാൻസ ്

ആരംഭി�ു�താണ.് വിശദമായ ൈടംേടബിൾ

പരീ�ാ ഫലം 

ഐ.എം വാടയ്�ലിൽ  നട� സ്െപഷ�ൽ

െസമ�ർ എം.ബി.എ (2014 ��ീം - ഫുൾ 

വിശദവിവരം െവബ്ൈസ�ിൽ. 

 

പരീ�ാ ഫീസ് 

14 ന് ആരംഭി�ു� ഒ�ാം വർഷ ബി

 2020 ജനുവരി 24 വെരയും 150 രൂപ പിഴേയാെട

പിഴേയാെട ജനുവരി 30 വെരയും അേപ�ി�ാം

ആരംഭി�ു� ഒ�ാംവർഷ ബി.എഫ.്എ

വർഷ ബി.എഫ.്എ ഡി�ഗി പരീ�കൾ�്

150 രൂപ പിഴേയാെട െഫ�ബുവരി 7 വെരയും

അേപ�ി�ാവു�താണ.് 

 

t^m¬: 2305738  

                                                                                                       

സയൻസ് (വിദൂര വിദ�ാഭ�ാസം- 

 കാര�വ�ം എസ്.ഡി.ഇ 

നട�ു�താണ്. വിശദവിവരം 

ഇം�ീഷ ്(2017 അ��ിഷൻ 

24 മുതൽ 31 വെര വിദൂര 

നട�ു�താണ്. വിശദവിവരം 

 (2011 ��ീം) പരീ�കൾ 

ൈടംേടബിൾ െവബ്ൈസ�ിൽ 

സ്െപഷ�ൽ റീ എ��ാമിേനഷൻ 

 ൈടം) പരീ�ാഫലം 

ബി.ഫാം സ�ിെമâറി 

പിഴേയാെട ജനുവരി 28 

അേപ�ി�ാം .വിശദവിവരം 

എ, 2020 മാർ� ് 2 ന് 

പരീ�കൾ� ് പിഴകൂടാെത 2020 

വെരയും 400 രൂപ പിഴേയാെട 



 
 
 2019 ഓഗ�് മാസം നട�ിയ ര�ാം വർഷ ബി.എ/ ബി.എ അ��ൽ-ഉൽ-ഉലമ (ആന�ൽ 

��ീം െറഗുലർ & സ�ിെമâറി ) പാർ�് ഒ�ും ര�ും പരീ�കളുെട ഫലം െവബ്ൈസ�ിൽ 

ലഭ�മാണ.് പുനർമൂല�നിർണയ�ിനും സൂ��പരിേശാധനയ്�ും ഓൺൈലൻ 

വിദ�ാർഥികൾ ഓൺൈലനായി 2020 ജനുവരി 30 വെരയും ഓഫൈ്ലൻ വിദ�ാർ�ികൾ 

ഫീസട� ് നിർ�ി� അേപ�ാേഫാറ�ിൽ 2020 െഫ�ബുവരി 10 വെരയും 

അേപ�ി�ാവു�താണ.് ഓൺൈലൻ വിദ�ാർ�ികളുെട മാർ�് ലി� ് െവബ്ൈസ�ിൽ 

ലഭ�മാണ.് േതാ� വിദ�ാർ�ികൾ െസപ്�ംബർ 2019 െല സ�ിെമâറി പരീ�കൾ� ്

പിഴകൂടാെത 2020 ജനുവരി 27 വെരയും 150 രൂപ പിഴേയാെട ജനുവരി 30 വെരയും 400 രൂപ 

പിഴേയാെട െഫ�ബുവരി 1 വെരയും അേപ�ി�ാവു�താണ.്  ഓൺൈലൻ രജിസ്േ�ടഷൻ 

ജനുവരി 20 മുതൽ ആരംഭി�ു�താണ.് 

 

ഇൻറർവ�ൂ മാ�ി 

 

 സർ�കലാശാലയുെട തുടർ വിദ�ാഭ�ാസ വ�ാപന േക��വും (CACEE) 

ൈചൽഡ ്െഡവലപ്െമâv െസൻറും (CDC) േചർ�ു നട�ു� പി.ജി ഡിേ�ാമ ഇൻ െഹൽ� ്

സയൻസ് റിസർ� ് (P.G.D.H.S.) േകാ��ിsâ 2020 ജനുവരി 21ന് (െചാ�ാ�� ) നട�ാനിരു� 

ഇൻറർവ�ൂ മാ�ിവ�ു. പുതു�ിയ തീയതി പി�ീട ്അറിയി�ും. 
 

�തിദിന അ�ർേദശീയ െസമിനാർ 

. 

 
 "വാണിജ� മാതൃകകൾ - സർ�ാർ കട�ളും വാണിജ� �പവർ�ന�ൾ 

ഏേകാപി�ി�ു�തിനു� സാ��ിക േ�സാത�ുകളും" എ� വിഷയെ� 

അധികരി�ുെകാ�് സർവകലാശാല വാണിജ� വിഭാഗം 2020 ജനുവരി 20 മുതൽ 22 വെര 

�തിദിന അ�ർേദശീയ െസമിനാർ സംഘടി�ി�ു�ു .ജനുവരി 20 ന് പാളയം 

സർവകലാശാല െസന�് ഹാളിൽ െ�പാഫ. ഗിൽേഹം ഫാെ�ബയുെട അധ��തയിൽ 

നട�ു� ചട�ിൽ സർവകലാശാല ൈവസ് ചാൻസലർ  െ�പാഫ.േഡാ.വി.പി മഹാേദവൻ 

പി� ഉ�യ്�് 2 മണി�് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹി�ും. അ�ു െസഷനിലായി  നട�ു� 

െസമിനാറിൽ െ�പാഫ.എം.ബി.ശു�, െ�പാഫ.എം േതൻെമാഴി, കാതറിൻ സി.എസ.് േപാ, 

േഡാ.പി.രാമകൃ��ൻ, േഡാ.െക.െജ േജാസഫ്, േഡാ.എസ്.െകവിൻ, േഡാ ഡി. ഭാനു�ശീ െറ�ി, 

േഡാ.ലീന െജയിംസ,് േഡാ. എം. ഇളേ�ാവൻ, േഡാ. നാഗരാജ നായിഡു, േഡാ. നദിയ ഷാ 

എ�ീ �പമുഖർ പെ�ടു�ും. 
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