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2019 ഏ പിൽ നട

ആറാം െസമ ർ

2014 & 2013 അ ിഷൻ

പസി ീകരി ു
സൂ മ പരിേശാധന ും
ജൂൺ 12  വെര

ലി ് െവബ്ൈസ ിൽ
 

 2018   ഡിസംബറിൽ

െസമ ർ ബി
ക ൂണിേ ഷൻ
(2013 അ ിഷൻ

പസി ികരി ു
പുനർമൂല  
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പരീ ാഫലം 

നട  സി .ബി .സി .എസ്

െസമ ർ 2016 അ ിഷൻ (െറഗുലർ

അ ിഷൻ (k¹n-saâdn) പരീ ാഫലം

പസി ീകരി ു .പുനർമൂല  നിർണയ ിനും
പരിേശാധന ും ഓൺൈലനാ

വെര അേപ ികാം.കരട്

ൈസ ിൽ.  

ഡിസംബറിൽ  നട ിയ

ബി .എ .േജർണലിസം
ക ൂണിേ ഷൻ & വീഡിേയാ െ പാഡ ൻ

അ ിഷൻ ) ബിരുദ പരീ യുെട

പസി ികരി ു. സൂ  പരിേശാധന ും
 നിർണയ ിനു  
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എസ് ബി.േകാം 

െറഗുലർ ) 2015 , 

പരീ ാഫലം 

നിർണയ ിനും 

ഓൺൈലനായി 
കരട് മാർ ് 

നട ിയ അ ാം 

േജർണലിസം & മാ ് 
െ പാഡ ൻ 

പരീ യുെട ഫലം 

പരിേശാധന ും 
 അവസാന 



തീയതി ജൂൺ 4 വെര .വിശദവിവരം  െവബ്
ൈസ ിൽ. 

 

 

2018   ഡിസംബറിൽ  നട ിയ അ ാം 

െസമ ർ ബേയാെടക്േനാളജി (മൾ ിേമജർ ) (2016 

അ ിഷൻ -െറഗുലർ 2015 ,2014 & 2013 അ ിഷൻ - 

k¹n-saâdn) േകാ ിsâ പരീ ാഫലം 

പസി ികരി ു. പുനർ മൂല  നിർണയ ിനും  

സൂ  പരിേശാധന ും ജൂൺ 4 വെര 

അേപ ി ാം .വിശദവിവരം െവബ്ൈസ ിൽ . 

 

 

2018 ഡിസംബറിൽ നട ിയ അ ാം െസമ ർ 

ബി .േകാം േകാേമഴ്സ ്

 അâv േഹാ ൽ മാേനജ്േമâv അâv കാ റിംഗ്  

ഡി ഗി പരീ യുെട ഫലം പസി ീകരി ു 
.സൂ പരിേശാധനയ് ും 

പുനർമൂല നിര്ണയ ിനും ജൂൺ 4 വെര 

അേപ ികാം .വിശദവിവരം െവബ്ൈസ ിൽ . 

 

ഒ ാം െസമ ർ എം .െട ് (ഫുൾ ൈടം /പാർ ് 
ൈടം ),മൂ ാം െസമ ർ എം .െട ്(പാർ ് ൈടം 

2013 ീം), ജനുവരി 2019 k¹n-saâdn പരീ യുെട 

(ഇലക്േ ടാണിക്സ് അâv ക ൂണിേ ഷൻ  

എ ിനീയറിംഗ് ) ഫലം പസി ികരി ു 



.സൂ മ പരിേശാധന ് ജൂൺ 10 വെര 

പിഴകൂടാെതയും ജൂൺ 14  വെര 

പിഴേയാടുകൂടിയും അേപ ികാം. 
വിശദവിവരം െവബ്ൈസ ിൽ . 

 

വിദൂര വിദ ാഭ ാസം 
 

വിദൂര വിദ ാഭ ാസ േക ം 2019 
െഫ ബുവരിയിൽ നട ിയ ൈഫനൽ എം .എ 
സംസ്കൃതം  പരീ യുെട ഫലം 
പസി ീകരി ു. മാർ ് ലി ് െമയ് 29 ന് േശഷം 

പരീ  േക ളിൽ നി ് ൈക േ താണ് . 
 
2019 ജനുവരിയിൽ നട ിയ ഒ ാം വർഷ 
എം.എഛ്.എസ്സി  സി സി ഡി (വിദൂര 
വിദ ാഭ ാസം ) k¹n-saâdn പരീ യുെട ഫലം 

െവബ്ൈസ ിൽ . 
പാേയാഗിക പരീ  

2019 ഏ പിലിൽ നട ിയ ബി .എ . ബിരുദ - 
മ ൂസിക് െമയിൻ ,പാർ ് III (േപ ർ IV ,V ,VI) 
പരീ യുെട പാേയാഗിക പരീ  യഥാ കമം 
െമയ് 28 ,29 ,30  എ ീ തി തികളിലും ,      

സ ിഡി യറി വിഷയമായ വീണയുെട 
പാേയാഗിക പരീ  െമയ് 27 ന് രാവിെല 10 .00 

മണി ും              ഗവ :വിെമൻസ് േകാേളജ,് 
തിരുവന പുര ു വ ് നട ു താണ് . 
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