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            2019 ജൂൈല 3 മുതൽ

ീം - ഫുൾൈടം /യു.ഐ.എം

2014 ീം സ ിെമâറി - ഫുൾൈടം

ടൂറിസം) പരീ  ജൂൈല

െവബൈ്സ ിൽ ലഭ മാണ്.

          2019 െമയ ് മാസ ിൽ

ഈവനിംഗ് /യു.ഐ.എം/ 

ൈടംേടബിൾ പസി ീകരി ു

 

 

 

           ആറാം െസമ ർ ബി

മാർ ് 2019, െകമി ൽ എൻജിനീയറിങ്

എൻജിനീയറിങ്, ഇലക്േ ടാണി ്

ഇലകേ് ടാണി  ്ആൻഡ ്ഇൻസ് ടു

എൻജിനീയറിങ്, ഇൻsഫ

പസി ീകരി ു.  പുനർമൂല നിർണയ ിനും

മാ തം അേപ ി ുക അേപ ിേ

െവബൈ്സ ിൽ ലഭ മാണ്.
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പരീ  മാ ി 

 

മുതൽ നട ാൻ നി യി ിരു  ര ാം െസമ ർ

എം/ ടാവൽ ആൻഡ ് ടൂറിസം, 2018 ീം 

ഫുൾൈടം /െറഗുലർ ഈവനിംഗ ് /യു.ഐ

ജൂൈല 12 േല ് മാ ിയിരി ു ു. പുതു ിയ

. 

ssSwtS-_nÄ 
 

മാസ ിൽ നട ിയ മൂ ാം െസമ ർ എം.ബി.എ

/ ടാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം) 2014 ീം

പസി ീകരി ു. വിശദവിവരം െവബൈ്സ ിൽ. 

]co-£m-̂ ew 

ബി.െടക് ഡി ഗി പരീ  2013 ീം (സ ിെമൻററി

എൻജിനീയറിങ്, ബേയാെടക്േനാളജി ആൻഡ്

ഇലക്േ ടാണി  ് ആൻഡ ് ക ൂണിേ ഷൻ എൻജിനീയറിങ്

ഇൻസ് ടുെമtâഷ³ എൻജിനീയറിങ്, ക ൂ ർ

ഫmർേമഷൻ െടക്േനാളജി ബാ ുകളുെട

പുനർമൂല നിർണയ ിനും സൂ പരിേശാധനയ് ും

അേപ ിേ  അവസാന തീയതി 2019 ജൂൈല

. 
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െസമ ർ എം.ബി.എ (2018 

 - ഈവനിംഗ് (െറഗുലർ), 

ഐ.എം/ ടാവൽ ആൻഡ് 

പുതു ിയ ൈടംേടബിൾ 

എ (ഫുൾൈടം /െറഗുലർ 

ീം പരീ യുെട EVOLV 

സ ിെമൻററി) െഫ ബുവരി/ 

ആൻഡ് ബേയാെകമി ൽ 

എൻജിനീയറിങ്, അൈ ഡ് 

ക ൂ ർ സയൻസ് ആൻഡ് 

ബാ ുകളുെട പരീ ാഫലം 

പരിേശാധനയ് ും ഓൺൈലനായി 

ജൂൈല 19. വിശദവിവരം 



            2019 ജനുവരിയിൽ നട  BM-MAM (Integrated M.B.A) ര ്, നാല,് ആറ ് എ ീ 

െസമ റുകളുെട (2015 ീം) പരീ ഫലം  പസി ീകരി ു. വിശദവിവരം 

െവബൈ്സ ിൽ. 

 
 
 

H¶mw hÀj _ncpZ _ncp-Zm-\-́ c_ncpZ {]th-i\w 2019 
 
 

     H¶mw hÀj bp.Pn./ ]n.Pn. t{]m{Km-ap-I-fn-se {]thi\¯n\v ]pXnb cPn-

kvt{S-j\pw, \ne-hnse At]-£-bnÂ amäw (-Xn-cp-¯Â) hcp-̄ p-¶-Xn\pw, I½yq-Wnän 

Izm« / kvt]mÀSvkv Izm«I-fn-te-bv¡pÅ Hm¬sse³ At]-£ kaÀ¸n-¡p¶Xn-\papÅ  

Ah-km\ XobXn ZoÀLn-¸n-¨n-cn-¡p-¶p. bp.Pn tImgvkp-IÄ¡v 2019 Pqsse 4 hscbpw ]n.Pn 

tImgvkp-IÄ¡v Pqsse 5 hscbpw Hm¬sse\mbn At]-£n-¡mw.  

 

\nehnÂ {]thi\w e`n¨ hnZymÀ°nIÄ X§Ä¡v e`n¨ Atem«vsaânÂ Xr]vX-

cm-sW-¦nÂ Ah-cpsS lb-À Hm]vj\p-IÄ taÂ]-dª XobXn¡v ap³]mbn  \o¡w 

sNt¿-Xm-Wv. lb-À Hm]vj\p-IÄ \ne-\nÀ¯p¶ At]-£-Isc k¹nsaâdn Atem-

«vsaânÂ B Hm]vj-\p-I-fn-tebv¡v ]cn-K-Wn-¡p-¶Xpw C§s\-bp-Å-hÀ ]pXnb Atem-

«vsaânÂ e`n-¡p¶ koäv \nÀ-_-Ô-ambpw kzoI-cn-t¡--Xp-am-Wv.  

 

hni-Z hnhc-§Ä¡v sh_vsskäv (https://admissions.keralauniversity.ac.in) kµÀin-

¡p-I. 

 
 
     {]tXyI Ipdņ v: (FÃm FUn-j-\p-I-fnepw {]kn-²o-I-cn-¡p-¶-Xn-\v) 
 
     
 
 
Xncp-h-\- -́]pcw,        

--- -----01þ07-þ2019 
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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  
 
 


