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CACEE/2020                                                                                                                     21.08.2020 

്രപസി ീകരണ ിന് 

പ്രതക്കുറി ് 

പി.ജി.ഡിേ ാമ ഇൻ കൗൺസിലിങ് ൈസേക്കാളജി 

േകരള സർവകലാശാല തുടർ വിദയ്ാഭയ്ാസ വയ്ാപന േക്ര ം  
നട ു   പി.ജി.ഡിേ ാമ ഇൻ കൗൺസിലിങ് ൈസേക്കാളജി 
േകാഴ്സിന് (െസപ്തംബര് 22  വെര ) അേപക്ഷിക്കാം.  

േയാഗയ്ത : േകരള സർവകലാശാല അംഗീകരി  ബിരുദം.  

േകാഴ്സ് കാലാവധി : ഒരു വര്ഷം  

കല്ാസുകൾ :  ശനി ഞായർ ദിവസ ളിൽ 

േകാഴ്സ് ഫീസ് :  Rs. 16500/‐  

ഉയർ  ്രപായ പരിധി ഇലല് 

www.keralauniversity.ac.in  നി ും  28  ആം ന ർ അേപക്ഷാേഫാറം 
െഡൗൺേലാഡ് െചയ്ത SBI  ബാ ിൽ  A/c.No.  57002299878  ൽ Rs.  100  രൂപ 
അട  രസീതും സർ ിഫിക്ക ുകളുെട  പകർ ും  സഹിതം ഡയറക്ടർ, 

സി.എ.സി.ഇ.ഇ.,  പി.എം.ജി. ജംഗ്ഷൻ,  േകരള സർവകലാശാല, 

തിരുവന പുരം – 695033 വിലാസ ിൽ അയക്കുക.  

അേപക്ഷ തപാലിൽ മാ്രതേമ സവ്ീകരിക്കുകയുളള്ൂ.  

Sd/‐ 

Director 

CACEE 
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UNIVERSITY OF KERALA 
P.O.Vikas Bhavan (PMG.Jn.) Thiruvananthapuram‐695 033. 

CACEE/2020                                                                                                                     21.08.2020 

്രപസി ീകരണ ിന് 

പ്രതക്കുറി ് 

സർ ിഫിക്ക ് ഇൻ േയാഗ ആൻഡ് െമഡിേ ഷൻ (ഈവനിംഗ് ബാ ്) 

േകരള സർവകലാശാല തുടർ വിദയ്ാഭയ്ാസ വയ്ാപന േക്ര ം  
നട ു   സർ ിഫിക്ക ് ഇൻ േയാഗ ആൻഡ് െമഡിേ ഷൻ 
േകാഴ്സിന് (െസപ്തംബര് 22 വെര ) അേപക്ഷിക്കാം.  

േയാഗയ്ത : സ് ടു / ്രപീ – ഡി്രഗി ജയി ിരിക്കണം  

േകാഴ്സ് കാലാവധി : മൂ ് മാസം  

കല്ാസുകൾ :  ൈവകുേ രം 5 മുതൽ 7 വെര 

േകാഴ്സ് ഫീസ് :  Rs. 6000 /‐  

ഉയർ  ്രപായ പരിധി ഇലല് 

www.keralauniversity.ac.in  നി ും  28  ആം ന ർ അേപക്ഷാേഫാറം 
െഡൗൺേലാഡ് െചയ്ത SBI  ബാ ിൽ  A/c.No.  57002299878  ൽ Rs.  100  രൂപ 
അട  രസീതും സർ ിഫിക്ക ുകളുെട  പകർ ും  സഹിതം ഡയറക്ടർ, 

സി.എ.സി.ഇ.ഇ.,  പി.എം.ജി. ജംഗ്ഷൻ,  േകരള സർവകലാശാല, 

തിരുവന പുരം – 695033 വിലാസ ിൽ അയക്കുക.  

അേപക്ഷ തപാലിൽ മാ്രതേമ സവ്ീകരിക്കുകയുളള്ൂ.  

Sd/‐ 

Director 

CACEE 
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UNIVERSITY OF KERALA 
P.O.Vikas Bhavan (PMG.Jn.) Thiruvananthapuram‐695 033. 

CACEE/2020                                                                                                                     21.08.2020 

്രപസി ീകരണ ിന് 

പ്രതക്കുറി ് 

സർ ിഫിക്ക ് ഇൻ നഴ്സിംഗ് അഡ്മിനിസ്േ്രടഷൻ  

േകരള സർവകലാശാല തുടർ വിദയ്ാഭയ്ാസ വയ്ാപന േക്ര ം  
നട ു  സർ ിഫിക്ക ് ഇൻ നഴ്സിംഗ് അഡ്മിനിസ്േ്രടഷൻ  േകാഴ്സിന് 
(െസപ്തംബര് 22  വെര ) അേപക്ഷിക്കാം.  

േയാഗയ്ത : സ് ടു / ്രപീ – ഡി്രഗി ജയി ിരിക്കണം   

GNB/  BSc  നഴ്സിംഗ് കൂടാെത േകരള നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിൽ 
െരജിസ്േ്രടഷൻ ഉ ായിരിക്കണം.  

േകാഴ്സ് കാലാവധി : ആറ്  മാസം  

കല്ാസുകൾ :  ശനി ഞായർ ദിവസ ളിൽ 

േകാഴ്സ് ഫീസ് :  Rs. 7500 /‐  

ഉയർ  ്രപായ പരിധി ഇലല് 

www.keralauniversity.ac.in  നി ും  28  ആം ന ർ അേപക്ഷാേഫാറം 
െഡൗൺേലാഡ് െചയ്ത SBI  ബാ ിൽ  A/c.No.  57002299878  ൽ Rs.  100  രൂപ 
അട  രസീതും സർ ിഫിക്ക ുകളുെട  പകർ ും  സഹിതം ഡയറക്ടർ, 

സി.എ.സി.ഇ.ഇ.,  പി.എം.ജി. ജംഗ്ഷൻ,  േകരള സർവകലാശാല, 

തിരുവന പുരം – 695033 വിലാസ ിൽ അയക്കുക.  

അേപക്ഷ തപാലിൽ മാ്രതേമ സവ്ീകരിക്കുകയുളള്ൂ.  

Sd/‐ 

Director 

CACEE 


