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േസവന�ൾ താൽ�ാലികമായി നിർ�ി
 
 ആല�ുഴയിെല സർവകലാശാല

വിദ�ാർഥികളുെട പരാതികളും

ഓൺൈലനായി സർവകലാശാല

സാേ�തിക കാരണ�ളാൽ

നിർ�ി വ�ിരി�ു�ു. 

 

 
 അ�ാം െസമ�ർ സി

(െറഗുലർ 2017 അ��ിഷൻ, സ�ിെമ

�പാ��ി�ൽ പരീ� യഥാ�കമം

വിശദവിവരം െവബ്ൈസ�ിൽ

 

 ഒ�ാം െസമ�ർ എം

(പാർ� ് ൈടം) (2013 ��ീം സ�ിെമൻററി

�പസി�ീകരി�ു. േകാേളജ ് ഓഫ്

അനുവദി�ിരി�ു�ു. പരീ�ാ

തീയതി മുതൽ ലഭ�മാകും. വിശദവിവരം

 

സ്െപഷ�ൽ റീ
 

 മൂ�ാം െസമ�ർ എം

യു.ഐ.എം/ �ടാവൽ ആൻഡ്

ക��ൂണിേ�ഷൻ (IMC) എ�

വാടയ്�ലിൽ 2020 ജനുവരി

അേപ�ി� 32 വിദ�ാർ�ികൾ

പരീ�ാേക���ിൽ ഹാജരാേക�താണ്
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സർവകലാശാല പഠന ഗേവഷണ േക���ിൽ

പരാതികളും അേപ�കളും അതാത ് ദിവസം

സർവകലാശാല ആ�ാനേ��് അയ�ിരു�

കാരണ�ളാൽ ഇനി ഒരു അറിയി� ് ഉ�ാകു�തുവെര

ൈടംേടബിൾ 

സി.ബി.സി.എസ ് ബി.എ�ി സുേവാളജി, 

സ�ിെമâറി 2014, 2015, 2016 അ��ിഷൻ) എ�ീ

യഥാ�കമം 2020 ജനുവരി 13, 16 തീയതികളിൽ

െവബ്ൈസ�ിൽ. 

എം.െടക ് (ഫുൾൈടം/ പാർ�് ൈടം) മൂ�ാം

സ�ിെമൻററി) ജനുവരി 2020 ഡി�ഗി പരീ�യുെട

ഓഫ ് എ�ിനീയറിംഗ,് തിരുവന�പുരം

പരീ�ാ േക���ിൽ നി�ും ഹാൾ ടി��്

വിശദവിവരം െവബ്ൈസ�ിൽ. 

സ്െപഷ�ൽ റീ- എ��ാമിേനഷൻ 

എം.ബി.എ (2014 ��ീം - ഫുൾൈടം/

ആൻഡ ് ടൂറിസം ) ഡി�ഗിയുെട 3M2- ഇâ

എ� വിഷയ�ിsâ സ്െപഷ�ൽ റീ- എ��ാമിേനഷൻ

ജനുവരി 7 ന്  1.30 മുതൽ 4.30 വെര നട�ു�താണ്

വിദ�ാർ�ികൾ അ�െ� ഹാൾടി��ും

ഹാജരാേക�താണ.് 
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േക���ിൽ നി�ും 

ദിവസം ��ാൻ െച��  ്

അയ�ിരു� േസവനം ചില 

ഉ�ാകു�തുവെര താൽ�ാലികമായി 

, േപാളിമർ െകമിസ്�ടി 

എ�ീ വിഷയ�ളുെട 

തീയതികളിൽ ആരംഭി�ു�താണ.് 

മൂ�ാം െസമ�ർ എം.െടക ്

പരീ�യുെട ൈടംേടബിൾ 

തിരുവന�പുരം പരീ� േക��മായി 

ടി�� ് 2020 ജനുവരി  7 mw 

/െറഗുലർ ഈവനിംഗ്/ 

âേ�ഗ�ഡ ്  മാർ��ിംഗ ്

എ��ാമിേനഷൻ യു.ഐ.എം 

നട�ു�താണ്. െമയ ് 2019 Â 

�ും െമേ�ായുമായി 



 
 

രജിസ്േ�ടഷൻ ആരംഭി�ു  

 
 അ�ാം െസമ�ർ ബി.െടക ് (2008 ��ീം) സ�ിെമâറി മാർ� ് 2020 പരീ�യുെട 

രജിസ്േ�ടഷൻ ആരംഭി�ു. പിഴകൂടാെത 2020 ജനുവരി 9 വെരയും 150 രൂപ പിഴേയാടുകൂടി 

ജനുവരി 14 വെരയും 400 രൂപ പിഴേയാടുകൂടി ജനുവരി 16 വെരയും ഓൺൈലനായി 

അേപ�ി�ാം. വിശദവിവരം െവബ്ൈസ�ിൽ. 

 

tbmK ]cn-io-e\w 

kÀÆ-I-em-ime ImbnI ]T\ hIp v̧ kÀÆ-Iemime tÌUn-b-̄ nÂ s]mXp-P-\-
§Ä¡mbn amkw-tXmdpw kwL-Sn-¸n¨p hcp¶ tbmK ]cn-io-e\ ]cn-]m-Sn-bpsS P\p-
hcn amk-t -̄¡pÅ cPn-kvt{S-j³ Bcw-̀ n-¨p. At]£ t^mw Pn.-hn. cmP ]h-en-b-
\nÂ {]hÀ¯n-¡p¶ ImbnI ]T\ hIp¸v Hm^o-knÂ \n¶pw e`n-¡pw. ]pXp-Xmbn 

AwK-Xz-sa-Sp-¡p-¶-hcpw/ AwKXzw ]pXp-¡p-¶-hcpw 2020 P\p-hcn 10þmw     Xob-Xn¡p 
ap¼v Hm^o-knÂ ]W-a-S¨v cPn-kvt{S-j³ Dd-¸m-t¡--Xm-Wv. hniZ hnh-c-§Ä¡v 
Hm^o-kp-ambn _Ô-s¸-Sp-I. t^m¬: 8921507832, 0471-2306485 

 

സർ�ിഫി��് േകാ��ിേല�്  

 
 
 സർവകലാശാലയിെല െസâർ േഫാർ ഇം�ീഷ് ലാംേഗ�ജ ് ടീ�ിംഗ് സംഘടി�ി� 

ഇം�ീഷ ് ആശയവിനിമയവികസന�ിനു� �ഹസ�കാല സർ�ിഫി�� ് േകാ��ിേല� ്

അേപ� �ണി�ു. േചരാൻ ആ�ഗഹി�ു�വർ േമജർ െഹഡ് 49 ( യു ) �പകാരം േകരള 

യൂണിേവ��ി�ി ഫ�ിേല� ് അട� 2625/- രൂപ ഫീസ ് രസീത ് സഹിതം അേപ� 

സമർ�ി�ണം. ഏെത�ിലും അംഗീകൃത സർവകലാശാല ബിരുദമാണ ് േയാഗ�ത. 

അേപ�  േഫാം യൂണിേവ��ി�ി െവബ്ൈസ�ിൽ നി�ും ഡൗൺേലാഡ ് െച�ുകേയാ 

െസâർ േഫാർ ഇം�ീഷ് ലാംേഗ� ജിൽ നി�ും ൈക��ുകേയാ െച�ാം. അേപ�കൾ 

െസâർ േഫാർ ഇം�ീഷ ് ലാംേഗ�ജ ് ,ഇൻ�ിറ്റ�ൂ�് ഓഫ ് ഇം�ീഷ ് ബിൽഡിം��് േകരള 

സർവകലാശാല, പാളയം, െസന�് കാ�സ്, തിരുവന�പുരം- 34 എ� േമൽവിലാസ�ിൽ 

അയേ��താണ.് അേപ�കൾ ലഭിേ�� അവസാന തീയതി 2020 ജനുവരി 2 വെര 

ദീർഘി�ി�ിരി�ു�ു.  

 
]»nIv dnte-j³kv Hm^o-kÀ            

Xncp-h-\-́ -]pcw.           
31.12.2019     
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