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2019  െഫ ബുവരി 1 ന്  നട ാനിരു  മൂ ാം 
സി.ബി.സി.എസ്.എസ്) ഡി ഗി പരീ
ബി.പി.എ/ബി.ബി.എ/ബി.സി.എ
സി.ബി.സി.എസ്.എസ്) ഡി ഗി 
മ ുപരീ കൾ ് മാ മി .  

     
     2018 HIvtSm_-dnÂ \S-̄ nb aq¶mw ska
^ew sh_vssk-änÂ.  ]p\Àaq
hcn 14 hsc At]-£n-¡mw. 
 
     2018 Pqsse-bnÂ \S-̄ nb 
Ivt\m-fPn {Kq̧ v (2(a)) Icn-bÀ dnte
hvsaâv/k¹n-saâ-dn, 2014 & 2013 AUvan
änÂ. ]p\Àaq-ey-\nÀ®-b-̄ n\
£n-¡mw. 
 
     2018 sk]v-äw-_À/HIvtSm-_
dokv{S-Ivt¨ÀUv (2013 kvIow) ]co
 

 
     2019 s {̂_p-h-cn-bnÂ Bcw
kvIow) Hm¬sse³ cPn-kvt{S
ÌÀ sN¿mw. hni-Z-hn-h-c-§Ä sh_vssk
 

 
2019 ഏ പിൽ ര ിന് ആരംഭി ു  നാലാം െസമ ർ ബി
k¹n-saâ-dn) പരീ യുെട രജിസ്േ ടഷൻ െഫ ബുവരി ഒ ാം തീയതി മുതൽ 
ആരംഭി ു .ുപിഴകൂടാെത െഫ ബുവരി 
വെരയും, 125 രൂപ പിഴേയാെട െഫ ബുവരി 
 

 
 

    
tIcf kÀh-I-em-ime 

 
                 t^m¬: 

                                                                                                          
                                                                       

  ]{X-¡p-dn v̧ 
 
 
 

  തീയതി നീ ി 

ന്  നട ാനിരു  മൂ ാം െസമ ർ ബി.എ/  ബി.എസ്
പരീ കളും  മൂ ാം െസമ ർ ബി.എ / ബി

എ/ബി.എം.എസ്/ബി. എസ്.ഡ /ുബി. േവാക്
ഡി ഗി പരീ കളും െഫ ബുവരി 22ന് നട ു താണ്

 
]co-£m-^ew 

n̄b aq¶mw ska-ÌÀ _n.-FUv (sd-Kp-eÀ/k¹n
Àaq-ey-\nÀ®-b-̄ n\pw kq£va-]-cn-tim-[-\

 

n̄b \memw ska-ÌÀ _n.-F-kv.kn t_m«Wn Bâv _tbm
bÀ dnte-äUv (2016 AUvan-j³ sdKp-eÀ, 2015 AUvan

dn, 2014 & 2013 AUvan-j³ k¹n-saâ-dn) Un{Kn ]co-£m
\pw kq£va-]-cn-tim-[-\bv¡pw 2019 s {̂_p

_-dnÂ \S-̄ nb cpw \mepw ska-ÌÀ _n.
Ivt¨ÀUv (2013 kvIow) ]co-£m-̂ ew sh_vssk-änÂ. 

Hm¬sse³ cPn-kvt{S-j³ 

bnÂ Bcw-̀ n-¡p¶ Ggmw ska-ÌÀ _n.-BÀ¡v ]co
kvt{S-j³ Bcw-̀ n-̈ p.  ]ng IqSmsX 2019 s {̂_p
§Ä sh_vssk-änÂ. 

പരീ ാഫീസ് 
 

ഏ പിൽ ര ിന് ആരംഭി ു  നാലാം െസമ ർ ബി.എഡ് ഡി ഗി ഓൺൈലൻ
പരീ യുെട രജിസ്േ ടഷൻ െഫ ബുവരി ഒ ാം തീയതി മുതൽ 
പിഴകൂടാെത െഫ ബുവരി 11 വെരയും, 50 രൂപ പിഴേയാെട െഫ ബുവരി 

രൂപ പിഴേയാെട െഫ ബുവരി 19 വെരയും അേപ ി ാവു താണ്
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എസ്.സി  / ബി.േകാം  ( 
ബി.എസ്.സി/ ബി.േകാം/ 

േവാക് (കരിയർ റിേല ഡ് 
ന് നട ു താണ്. 

eÀ/k¹n-saâ-dn) ]co-£m-
\bv¡pw 2019 s {̂_p-

kv.kn t_m«Wn Bâv _tbm-sS-
eÀ, 2015 AUvan-j³ Cw{]q-

£m-̂ ew sh_vssk-
bv¡pw 2019 s {̂_p-hcn 15 hsc At]-

_n.-sSIv ]mÀ«v ssSw 

BÀ¡v ]co-£-bpsS (2013 
p̈.  ]ng IqSmsX 2019 s {̂_p-hcn 7 hsc cPn-

എഡ് ഡി ഗി ഓൺൈലൻ  (െറഗുലർ/ 
പരീ യുെട രജിസ്േ ടഷൻ െഫ ബുവരി ഒ ാം തീയതി മുതൽ 

രൂപ പിഴേയാെട െഫ ബുവരി 15 
യും അേപ ി ാവു താണ്. 



 
 
 
 
Xncp-h-\-́ -]pcw.         -  
31.01.2019     
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