പ ത്രകുറിപ്പ്
േകേരളാസര്വകേലാശാല നടത്തുന്ന കേരിയര് റിേലറ്റഡ് രണ്ടാം െസമസ്റ്റര് (2013 അഡ്മിഷന്
മുമ്പുളളവര്ക്കുളള) പരീക്ഷകേള് നവംബർ 18 മൂതല് ആരംഭിക്കൂം. വിശദമായ െടെെടേടബിള്
െസെെടററില് ലഭയമാണ്. ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് സി. എ.ച്ച്.എം. ചാവര്േകോട്, നാഷണല് േകോേളജ്
മണക്കാട് ഇമാനുവല് േകോേളജ് വാഴിച്ചല്. യ. ഐ.ടി. െനയ്യാററിന്കേര, കുെടുറവന്േകോണം യ. ഐ.
ടി, സി. എ. എസ്സ്. ധനുവച്ചപുരം, യ. ഐ. ടി. പിരപ്പന്േകോട്, ഗവണെമന്റ് േകോേളജ്, കോരയവട്ടം,
ൈസ്ക്രൈസ്ററ്നഗര് മാറനല്ലൂര് എന്നീ െസന്ററുകേള് പരീക്ഷാേകേന്ദ്രമായി ആവശയെപ്പട്ടിരുന്ന BCA/B.Sc.
Electronics/ BBA/B.Sc. Computer Science വിദയാര്ത്ഥികേള് അതാതു െസന്ററുകേളില് നിന്ന്
.ഹാള്ടിക്കററ് വാങ്ങി തിരുവനന്തപുരം മണക്കാട് നാഷണല് േകോേളജില് പരീക്ഷ എഴുതേതണ്ടതാണ്

ഗവണ്മെമൻറ് ആര്ട്സ് േകോേളജ് തിരുവനന്തപുരം, ഗവൺമെമൻറ് േകോേളജ് വഴുതതയ്ക്കാട്,
ഗവൺമെമൻറ് േകോേളജ് െനടുമങ്ങാട്, സി.എച്ച്.എം.എം.ചാവര്േകോട്, ഇമ്മാനുവൽ േകോേളജ്
വാഴിച്ചൽ, നാഷണൽ േകോേളജ്, അമ്പലത്തറ, യ ഐ. ടി. കുറവൻേകോണം, സി. എ. എസ്സ്
ധനുവച്ചപുരം, മാർ ഇവാനിയസ് േകോേളജ് , എസ്. എസ്. വി. നഗരൂർ, എ.െജ. േകോേളജ്,
ഇക്ബാൽ േകോേളജ്, െകേ. എൻ. എം. കോഞ്ഞിരംകുളം, ഗവൺമെമന്റ് േകോേളജ് കോരൃവട്ടം,
െസൻറ്േസവിേയഴ്സ് േകേേളജ് തുമ്പ, എസ്സ്. എൻ. േകോേളജ് വർക്കല എന്നീ െസൻററുകേള്
പരീക്ഷേകേന്ദ്രങ്ങളായി ആവശയെപട്ടിരുന്ന B.Com. Computer Application/B.Com. T.T.M./
B.Com. T.P.P., B.A. English and Communicative English, B.A. Journalism & Mass
Communication & Video Production/ B.A. Malayalam & Mass Communication, B.Com.
Hotel Management & Catering, B.Sc. Botany and Biotechnology, B.Sc. Biochemistry and
Industrial Microbiology, B.Sc. Chemistry and Industrial Chemistry, B.Sc. Biotechnology
(Multimajor), B.Sc. Physics and Computer Application വിദയാർതഥികേള് അതാതു
െസൻററുകേളിൽ നിന്നും ഹാള്ടിക്കററ് വാങ്ങി ഗവണണ്മെമന്റ് േകോേളജ്, കോരയവട്ടത്ത് പരീക്ഷ
.എഴുതേതണ്ടതാണ്

െകേ.വി.വി.എസ്. അടൂർ, യ. ഐ. ടി. അടൂർ, സി.എ.എസ്. അടൂർ എന്നീ െസൻെട്ററുകേള്
പരീക്ഷേകേന്ത്രങ്ങളായി ആവശയെപ്പട്ടിരുന്ന B.Sc. Electronics/ BBA/B.Com. T.T.M., B.Com.
T.P.P., BCA, B.Sc. Computer Science, B.Sc. Botany and Biotechnology വിദയാർത്ഥികേള്
അതാതു െസന്ററുകേളില് നിന്നും ഹാള്ടിക്കററ് വാങ്ങി യ.ഐ .ടി. അടുരില് പരീക്ഷ
.എഴുതേതണ്ടതാണ്
എൻ. എസ്, എസ്. േകോേളജ് േചർത്തല, എസ്. എൻ. ജി. എം. തുറവൂർ. സി, എ. എസ്.
കോർത്തികേപ്പള്ളി െനെെടപുണൃ സ്കൂള് ഒെടാഫ് മാേനജ് െമന്റ് േചർത്തല, യ.എെെട.ടി. ആലപ്പുഴ,
യ. എെെട. ടി. കേരുവറ്റ, ശ്രീ അയ്യപ്പ േകോേളജ് എരമല്ലിക്കര, ടി. െകേ. എം. എം. നങ്ങയാർകുളങ്ങര,
എസ്. എൻ. േകോേളജ് േചർത്തല, എസ്സ്. ഡി. േകോേളജ് ആലപ്പുഴ എന്നീ െസൻെട്ററുകേള്
പരീക്ഷേകേന്ദ്രങ്ങളായി ആവശയെപ്പട്ടിരുന്ന BCA, B.Sc. Electronics, BBA, B.Com. Computer
Application, B.Com. T.T.M., B.A. English and Communicative English, B.Sc. Computer
Science, B.Sc. Chemistry & Industrial Chemistry, B.Sc. Biochemistry and Industrial
Microbiology, B.Sc. Botany and Biotechnology, B.Sc. Hotel Management and Catering
Science വിദയാർത്ഥികേള് അതാതു െസന്ററുകേളില് നിന്നും ഹാള്ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി യ.
.എെെട.ടി.ആലപ്പുഴയില് പരീക്ഷ എഴുതേതണ്ടതാണ്
ബിഷപ്പ്മൂര് േകോേളജ് മാേവലിക്കര, പി. എം. എസ്. എ. കേടക്കല്, ശ്രീവിദയാധിരാജ
കേരുനാഗപ്പള്ളി, യ. എെെട. ടി. െകോട്ടാരക്കര, മാർേത്താമ േകോേളജ് ആയൂർ, സി. എ. എസ്.
മാേവലിക്കര, എസ്. ജി. േകോേളജ് െകോട്ടാരക്കര, യ. എെെട. ടി. െകോല്ലം, എം. എസ്. എൻ.
ഇൻസ്ററിററയുട്ട് ഓഫ് മാേനജ് െമന്റ്, എസ്. എൻ. സി. റ്റി. വടേക്കവിള, പി. എം. എസ്. എ.
േകോേളജ് കേടയ്ക്കല്, സി. എ. എസ്. കുണ്ടറ, യ. എെെട. ടി. എരൂർ, യ. എെെട. ടി. െകോട്ടാരക്കര, യ.
എെെട. ടി. പത്തനാപുരം, സി. എ. എസ്. കോർത്തികേപ്പളളി, എസ്, എൻ. േകോേളജ് െകോല്ലം േഫാർ
വിമൻ െകോല്ലം, എസ്. എൻ. േകോേളജ് ചാത്തനൂർ എന്നീ െസന്ററുകേള് പരീക്ഷേകേന്ദ്രങ്ങളായി
അേപക്ഷിച്ച BCA, B.Sc. Electronics, BBA, B.Com. Computer Application,
B.Com.T.P.P.,T.T.M., B.A. English & Communicative English, B.Sc. Computer Science,
Botany and Biotechnology, B.Sc. Physics and Computer Application, B.Sc. Biochemistry &
Industrial Microbiology വിദയാർത്ഥികേള് അതാതു െസന്ററുകേളില് നിന്നും ഹാള്ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി യ.
െെടഎടി. െകോല്ലത്ത് പരീക്ഷ എഴുതേതണ്ടതാണ്

കേൺമേട്രാളർ ഓഫ് എക്സാമിേനഷൻസ്

