
 
 

tIcf kÀh

\w.]n.-BÀ.179/2018   

 
     BKÌv 7 \v \S¯m\ncp¶ Bdmw skaÌ

v̈.Fw tlm«Â A¡unwKv), cmw hÀj _n.Fkv.kn (B
Nm³kv) (sIankv{Sn t]¸À I þ {]n³kņ nÄkv Hm v̂ sIankv{
13  te¡v amänbncn¡p¶p.   
 
     H¶mw hÀj hnZqc hnZym
tImgvkv I þ ssdänwMvkv Hm¬ Iw]ddn 
AUvanj³) (^utj³ tImgvkv
_nkn\Êv FUyqt¡j³) Un{Kn ]co£IÄ sk]väw_À 13 te
]co£mtI{µ§Ä¡pw kab n̄
 
 
      

      XpSÀ hnZym`ymk hym]
tImtfPnÂ 2018 BKÌv apXÂ Bdpamkw ssZÀLyapff kÀ«n̂ n¡
Bâv C³^Àtaj³ kb³kv (kn.FÂ.sF.Fkv.kn) tImgvkn
I¼yq«À B¹nt¡j³ (Un.kn.F) tImgvkn
{]mb]cn[nbnÃ.  At]£mt^mw 100 cq]bv¡v tImtfPnÂ 
At]£ tImtfPv Hm^oknÂ e ǹt¡ Ahkm
ASnØm\tbmKyXbpsSbpw CâÀhyqhnsâbpw ASnØm
IqSpXÂ hnhc§Ä 0471- 2290243, 0471
 
     XpSÀ hnZym`ymk hym]\
kb³kv tImtfPnÂ BKÌv amkw Bcw ǹ¡p¶ kÀ«n̂ n¡äv C³ sse{_dn Bâv 
C³^Àtaj³ kb³kv (CLISc

In\yqbnwKv FUypt¡j³ Hm ôknÂ hnXcWw XpScp¶p.  tbmKyX: ¹kvSp ¢mkv: 
i\n, RmbÀ Znhk§fnÂ 10 
tPmen DffhÀ¡pw At]£n¡mw.  At]£IÄ BKÌv 10 shffnbmgvN 5 
tImtfPnÂ kzoIcn¡pw.  
 

 
     hnZqc hnZym`ymk hǹ mKw 
k¹nsaâdn Un{Kn ]co£b
k¹nsaâdn Un{Kn ]co£bpsSbpw amÀ¡v enÌv AXmXv ]co£m tI{µ§fnÂ 
ssI¸täXmWv. 
 

    
tIcf kÀh-I-em-ime 

 
           

 

]{X-¡p-dn v̧ 
 

]co£IÄ amänh¨p 

ncp¶ Bdmw skaÌÀ _n.F v̈.Fw.kn.än (2006 kvIow) (
tlm«Â A¡unwKv), cmw hÀj _n.Fkv.kn (B\zÂ kvIow þ tagvkn 

þ {]n³kņ nÄkv Hm v̂ sIankv{Sn) Un{Kn ]co£IÄ BKÌv 
 

hnZqc hnZym-̀ ymkw  _n.F/_n.Fkv.kn (2017 AUvanj³) (^utj³ 
þ ssdänwMvkv Hm¬ Iw]ddn Cjyqkv), H¶mw hÀj _n.tImw (

AUvanj³) (^utj³ tImgvkv I þ sa¯tUmfPn Bâv s]Àkv]IvSohvkv
Êv FUyqt¡j³) Un{Kn ]co£IÄ sk]väw_À 13 te¡v amänb

]co£mtI{µ§Ä¡pw kab n̄\pw amäanÃ.  hniZhnhc§Ä sh_vsskänÂ.

tImgvkv {]thi\w 

 
SÀ hnZym`ymk hym]\ tI{µ n̄sâ AwKoImct¯msS Im«m¡S {InkvXy³ 

apXÂ Bdpamkw ssZÀLyapff kÀ«n̂ n¡
Bâv C³^Àtaj³ kb³kv (kn.FÂ.sF.Fkv.kn) tImgvkn\
I¼yq«À B¹nt¡j³ (Un.kn.F) tImgvkn\pw At]£ £Wn¡p¶p. tbm
{]mb]cn[nbnÃ.  At]£mt^mw 100 cq]bv¡v tImtfPnÂ \n¶v e ǹ¡pw.  ]qcņ n̈  

knÂ e ǹt¡ Ahkm\ XobXn BKÌv 20 Xn¦Ä 3 
tbmKyXbpsSbpw CâÀhyqhnsâbpw ASnØm\ n̄emWv {]thi

2290243, 0471- 2290357 F¶o \¼dnÂ e`yamWv. 

\ tI{µw ImªncwIpfw sI.F³.Fw. Kh:BÀSvkv Bâv 
kb³kv tImtfPnÂ BKÌv amkw Bcw ǹ¡p¶ kÀ«n̂ n¡äv C³ sse{_dn Bâv 

CLISc - 6 amkw)   tImgvknsâ At]£mt^mw tImtfPnse 
yqbnwKv FUypt¡j³ Hm ôknÂ hnXcWw XpScp¶p.  tbmKyX: ¹kvSp ¢mkv: 

n, RmbÀ Znhk§fnÂ 10 am apXÂ 4 pm hsc.  aäv tImgvkpIÄ ]Tn¡p¶hÀ¡pw 
tPmen DffhÀ¡pw At]£n¡mw.  At]£IÄ BKÌv 10 shffnbmgvN 5 

amÀ¡v enÌv 

hnZqc hnZym`ymk hǹ mKw G{]nÂ amkw \S n̄b aq¶mw skaÌÀ Fw._n.F 
¹nsaâdn Un{Kn ]co£bpsSbpw tabv amkw \S n̄b H¶mw skaÌÀ Fw._n.F 

k¹nsaâdn Un{Kn ]co£bpsSbpw amÀ¡v enÌv AXmXv ]co£m tI{µ§fnÂ 

    t^m¬ : 2305738 

Fw.kn.än (2006 kvIow) (_n.-F-
zÂ kvIow þ tagvkn 

Sn) Un{Kn ]co£IÄ BKÌv 

2017 AUvanj³) (^utj³ 
Cjyqkv), H¶mw hÀj _n.tImw (2017 

þ sa¯tUmfPn Bâv s]Àkv]IvSohvkv Hm v̂ 
¡v amänbncn¡p¶p.  

amäanÃ.  hniZhnhc§Ä sh_vsskänÂ. 

AwKoImct¯msS Im«m¡S {InkvXy³ 
apXÂ Bdpamkw ssZÀLyapff kÀ«n̂ n¡äv C³ sse{_dn 

\pw Unt¹ma C³ 
pw At]£ £Wn¡p¶p. tbmKyX: ¹kvSp.  

n¶v e ǹ¡pw.  ]qcņ n̈  
XobXn BKÌv 20 Xn¦Ä 3 pm.  

n̄emWv {]thi\w.  
 

tI{µw ImªncwIpfw sI.F³.Fw. Kh:BÀSvkv Bâv 
kb³kv tImtfPnÂ BKÌv amkw Bcw ǹ¡p¶ kÀ«n̂ n¡äv C³ sse{_dn Bâv 

tImgvknsâ At]£mt^mw tImtfPnse 
yqbnwKv FUypt¡j³ Hm ôknÂ hnXcWw XpScp¶p.  tbmKyX: ¹kvSp ¢mkv: 

hsc.  aäv tImgvkpIÄ ]Tn¡p¶hÀ¡pw 
tPmen DffhÀ¡pw At]£n¡mw.  At]£IÄ BKÌv 10 shffnbmgvN 5 pm hsc 

S n̄b aq¶mw skaÌÀ Fw._n.F 
S n̄b H¶mw skaÌÀ Fw._n.F 

k¹nsaâdn Un{Kn ]co£bpsSbpw amÀ¡v enÌv AXmXv ]co£m tI{µ§fnÂ \n¶v 



 
 

 
XpeyXm kÀ«n̂ n¡äv 

 
     hnZqc hnZym`ymk n̄eqsS aäp kÀhIemimeIÄ \ÂIp¶ _ncpZ§Ä¡pff 
tIcf kÀhIemimebpsS AwKoImcw 2017þ2018 AUvanj³ apXÂ, tIcf 
kÀhIemime \njvIÀjn¡p¶ tbmKyX¡pw, bp.Pn.knbpsS hnZqc hnZym`ymk 
Iu¬knensâ \nÀt±i§Ä¡pw A\pkcn̈ mbncn¡pw.  AÃm¯ ]£w \nehnepff 
AwKoImc n̄\v km[pX Dmbncn¡p¶XpaÃ.  X p̄ey tbmKyXbmbn 
AwKoIcn̈ psImpff FenPn_nenän kÀ«n̂ n¡äv e ǹ¡p¶XpaÃ. 
 
 
 

Pn.ImÀ n̄tIb³ sat½mdnbÂ AhmÀUv 
 
     2016þ17, 2017þ18 A²yb\ hÀj§fnte¡pff Gähpw \Ã tImtfPv bqWnb\v 
\ÂIp¶ Pn.ImÀ n̄tIb³ sat½mdnbÂ AhmÀUn\mbpff At]£ 
£Wn̈ ncn¡p¶p.  {]kvXpX hÀj§fnse tImtfPv bqWnb\pIfpsS {]hÀ¯\§Ä 
hniZam¡p¶ B[nImcnI tcJIÄ (t^mt«mIÄ, hoUntbm/kn.Un/aoUnb 
¢ņ nw§vkv/hnZymÀ°nIfpsSbpw A²ym]IcpsSbpw A ǹ{]mb§fpw {]XnIcW§fpw) 
AXmXv tImtfPv {]n³kņ mÄ km£ys¸Sp̄ n, 2018 sk]väw_À 5 mw XobXn¡Iw 
Xmsg ]dbp¶ hnemk n̄Â e`yamt¡XmWv.  Z UbdIvSÀ, Uņ mÀ«vsaâv Hm v̂ 
ÌpUvâvkv kÀÆokkv, bqWnthgvknän Hm v̂ tIcf, ]n.Fw.Pn  PwKvj³, 
Xncph\´]pcw þ 695033 Email.dsskeralauty@gmail.com.   AhmÀUv \nÀ®bn¡p¶Xn\pff 
am\ZWvU§fpw A\p_Ô hnhc§fpw AXmXv tImtfPnsâ C sabnenÂ e`yamWv.   
({]tXyI Ipdņ v: Xncph\´]pcw, sImÃw, Be p̧g FUnj\pIfnÂ {]kn²oIcn¡m³) 
 
 

ഒ ാം വർഷ ബിരുദാന ര ബിരുദ പേവശനം 2018 - പുതിയ േകാഴസ്ുകൾ 

അനുവദി ു. 

േകരള സർവകലാശാലേയാട ് അഫിലിേയ  ് െച ി ു  ഗവൺെമൻറ ്  േകാേളജുകളിൽ 

ഒ ാം വർഷ ബിരുദാന ര ബിരുദ പേവശനവുമായി ബ െ  ് പുതിയ േകാഴസ്ുകൾ 

അനുവദി ിരി ു ു. ഗവ.േകാേളജ,് ആ ി ൽ - എം.എ. ഇം ീഷ ് (15 സീ ്), ഗവ. ആർ സ്് & 

സയൻസ ് േകാേളജ ് അ ല ുഴ - എം.എ. ഇം ീഷ ് (20 സീ )്, എം.േകാം. ഫിനാൻസ ് (20 സീ )്, 

െക.എൻ.എം.ഗവ.ആർ സ്് & സയൻസ ്േകാേളജ,് കാ ിരംകുളം -  എം.േകാം. ഫിനാൻസ ്(20 സീ )്. 

താ ര മു  വിദ ാർഥികൾ  ് ഓൺൈലനായി അേപ ി ാവു താണ ്

(http://admissions.keralauniversity.ac.in). അേപ  സമർ ിേ  അവസാന തീയതി 13.08.2018 ആണ.് 

നിലവിൽ അേപ  സമർ ി ു കഴി  വിദ ാർഥികൾ  ്ഓപ്ഷനായി ഈ േകാേളജും േകാഴ്

സും േചർ ാവു താണ.് സർ കലാശാലയിേല  ്അേപ  അയേ തി .  

പേത ക കുറി  ്:  എ ാ എഡിഷനുകളിലും പസി ീകരി ു തിന്. 
 

 
 

ഒ ാം വർഷ ബിരുദ പേവശനം 2018 

േകാേളജ് തല സ്േപാ ് അഡ്മിഷൻ  റാ ് ലി ് പസി െ ടു ി. പേവശന ിന് 

09.08.2018 രാവിെല 10 മണി ് േകാേളജിൽ ഹാജരാകണം. 

േകരള സർവകലാശാലbnÂ അഫിലിേയ  ് െച ി ു  ഗവൺെമൻറ ് /എയഡ്ഡ ്

േകാേളജുകളിൽ ഒ ാം വർഷ ബിരുദ പേവശനവുമായി ബ െ  ് 06.08.2018 ന് നട  സ്േപാ  ്

അ ിഷന്െറ റാ  ്പ ിക പസി െ ടു ി. റാ  ്പ ിക െവബ ്ൈസ ിൽ ലഭ മാണ.്  േകാേളജിൽ 



 
 

മുൻപ് പേവശനം േനടിയി ു  വിദ ാർഥികൾ  ് അേത േകാേളജിൽ മ ് േകാഴ്സുകളിേല ് 

അർഹത  ്അനുസരി  ് പേവശനം േനടാവു താണ.് 07.08.2018, 08.08.2018 എ ീ തീയതികളിൽ 

പേവശനമി . വിദ ാർ ികൾ  ് T.C., മ ് അനുബ  സർ ിഫി ുകൾ മുതലായവ ത ാറാ ി 

െവ ു തിനു  സമയമാണ.് 09.08.2018, 10.08.2018  എ ീ തീയതികളിൽ േകാേളജുകളിൽ 

പേവശനം നട ും. 09.08.2018 ന് രാവിെല 10.00 മണി  ് തെ  പേവശനം ആഗഹി ു  

വിദ ാർ ി പ ുത േകാേളജിൽ ഹാജരായിരി ണം. അേ  ദിവസം ഉ യ്  ് ര ു മണി  ്

മുൻപ് പേവശന ിന ്അർഹതയുെ ിൽ വിദ ാർ ി പേവശനം േനടിയിരി ണം. ഈ സമയ 

പരിധി കൃത മായി പാലിേ താണ.് അ ാ  പ ം റാ  ് പ ികയിൽ താെഴയു വെര 

പരിഗണി ു തായിരി ും.  

ആഗ  ് 6 -)o  തീയതി ഹാജരായി രജിസേ് ടഷൻ നട ി റാ  ് പ ികയിൽ ഇടം േനടിയ 

എസ.്സി. വിദ ാർഥികൾ ഉെ ിൽ അവെര ഒഴിവു  എസ.്സി. സംവരണ സീ ുകളിേല  ്

പരിഗണി ും.  

ഏ വും പുതിയ ഒഴിവുകളുെട വിവരം േകാേളജ ് േനാ ീസ ് േബാർഡിൽ 

പസി െ ടു ും. ഒ ാം വർഷ ബിരുദ പേവശനം 10.08.2018 ന് അവസാനി ും. 

 
 

 
 
 
Xncp-h-\-́ -]pcw.           
06.08.2018     

   

   
          ]»nIv dnte-j³kv Hm^o-kÀ            

  
 
 
  

 

e-mail: ku.release@gmail.com                website: www.keralauniversity.ac.in 
University information is available on 0471-2305994, 155300 (BSNL Land line), 0471-155300  

(from mobile) 0471-2115054 and 0471-2115098  

 
 
 
 
 
            
 
 
               
 

 

 
 


