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 2019 േമയിൽ നട ിയ ര ാം െസമ ർ ബി
പാ ി ൽ പരീ കൾ ജൂൈല 

േകാേളജിൽ വ ് നട ു ു
 

 
 2019 ജനുവരിയിൽ നട ിയ ഒ ാം െസമ ർ എം
പരീ ാഫലം പസി ീകരി ു
 
 
 കരിയർ റിേല ഡ് സി
െസമ ർ ബി.എ ഇം ീഷ് 
അ ിഷൻ ഇം പൂവ്െമâ
പരീ ാഫലം പസി ീകരി ു
ജൂൈല 15 വെര ഓൺൈലനായി 
 
 2019 ജനുവരി മാസം നട  മൂ ാം െസമ ർ സി
ബിേകാം െകാേമ  ് & 
പുനർമൂല നിർണയ ിനും സൂ പരിേശാധനയ് ും അേപ ിേ  അവസാന 
തീയതി ജൂൈല 15.  
 
വിശദവിവര ൾ സർവ കലാ
 

 
 2019 െഫ ബുവരി മാസം നട ിയ എൽ
െസമ ർ പരീ യുെട സൂ പരിേശാധനയ് ് േവ ി അേപ  സമർ ി ി ു  
വിദ ാർഥികൾ േഫാേ ാ പതി  ഐ
െസക് നിൽ (EJ X) ജൂൈല 
ഹാജരാേ താണ് . 
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പാ ി ൽ പരീ  
 

യിൽ നട ിയ ര ാം െസമ ർ ബി.പി.എ (
പാ ി ൽ പരീ കൾ ജൂൈല 10,11 തീയതികളിൽ ശീ സ ാതി തിരുനാൾ

േകാേളജിൽ വ ് നട ു ു. വിശദവിവരം െവബൈ്സ ിൽ 

പരീ ാഫല ൾ 
 

ജനുവരിയിൽ നട ിയ ഒ ാം െസമ ർ എം
ഫലം പസി ീകരി ു. 

റിേല ഡ് സി.ബി.സി.എസ.്എസ ് 2019 ജനുവരിയി
 & ക ൂണിേ ീവ് ഇം ീഷ് (2017 അ ിഷൻ െറഗുലർ

âv /സ ിെമâറി, 2015,2014,2013 അ ിഷൻ സ ിെമ
പസി ീകരി ു. സൂ പരിേശാധനയ് ും പുനർമൂല നിർണയ ിനും 

വെര ഓൺൈലനായി അേപ ി ാവു താണ.്  

ജനുവരി മാസം നട  മൂ ാം െസമ ർ സി
 ടൂറിസം & ടാവൽ മാേനജ്െമâv ഫലം പസി ീകരി ു 

പുനർമൂല നിർണയ ിനും സൂ പരിേശാധനയ് ും അേപ ിേ  അവസാന 

കലാശാല െവബൈ്സ ിൽ. 

സൂ പരിേശാധന 

ബുവരി മാസം നട ിയ എൽ.എൽ.ബി ഇ
െസമ ർ പരീ യുെട സൂ പരിേശാധനയ് ് േവ ി അേപ  സമർ ി ി ു  
വിദ ാർഥികൾ േഫാേ ാ പതി  ഐ.ഡി കാർഡും ഹാൾ ടി ുമായി 

ജൂൈല 8 മുതൽ ജൂൈല 11 വെരയു  പവൃ ി ദിന
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(ഡാൻസ)് പരീ യുെട 
തീയതികളിൽ ശീ സ ാതി തിരുനാൾ സംഗീത 

ജനുവരിയിൽ നട ിയ ഒ ാം െസമ ർ എം.എ എ േണാമി  ്

ജനുവരിയിൽ നട ിയ മൂ ാം 
അ ിഷൻ െറഗുലർ, 2016 

അ ിഷൻ സ ിെമâറി) 
പുനർമൂല നിർണയ ിനും 

ജനുവരി മാസം നട  മൂ ാം െസമ ർ സി.ആർ.സി.ബി.സി.എസ ്
ഫലം പസി ീകരി ു 

പുനർമൂല നിർണയ ിനും സൂ പരിേശാധനയ് ും അേപ ിേ  അവസാന 

ബി ഇâേ ഗ ഡ് ഒൻപതാം 
െസമ ർ പരീ യുെട സൂ പരിേശാധനയ് ് േവ ി അേപ  സമർ ി ി ു  

ഡി കാർഡും ഹാൾ ടി ുമായി റീവാല ുേവഷൻ 
വെരയു  പവൃ ി ദിന ളിൽ 



 
ജർമൻ സർ ിഫി  ്േകാ ിനും ഡിേ ാമ േകാ ിനും അേപ  ണി ു 

 
 ജർമൻ പഠന വകു ് നട ു  ജർമൻ സർ ിഫി ് േകാ ിനും ജർമൻ 
ഡിേ ാമ േകാ ിനും അേപ  ണി ു. ജർമൻ സർ ിഫി ് േകാ ിന് അംഗീകൃത 
സർവകലാശാല ബിരുദം ആണ ് േയാഗ ത. ജർമൻ ഡിേ ാമ േകാ ിന് അംഗീകൃത 
സർവകലാശാല ബിരുദേതാെടാ ം േകരള സർവകലാശാല ജർമൻ പഠന വകു ് നട ു  
ജർ ൻ സർ ിഫി ് േകാ ് പാസായിരി ണം അെ ിൽ സർവകലാശാല അംഗീകൃത 
ത ുല  േയാഗ ത. അേപ ാേഫാറം ജർമൻ പഠന വകു ിൽ നി ് േനരി ് ലഭി ും 
അേപ  ഫീസ ് 25 രൂപയും രജിസ്േ ടഷൻ ഫീസ ് 100 രൂപയുമാണ്.പൂരി ി  അേപ കൾ 
പിഴയി ാെത 2019 ജൂൈല 12 വെരയും 50 രൂപ പിഴേയാെട ജൂൈല 20 വെരയും 250 രൂപ 
പിഴേയാെട ജൂൈല 26 വെരയും പാളയം െസന ് ഹൗസ് ക ാ ിലു  ജർമൻ പഠന വകു ് 
ഓഫീസിൽ സ ീകരി ു താണ്. 
 
 

റഷ ൻ സർ ിഫി ,് ഇâേ ഗ ഡ ്ഡിേ ാമ േകാ ുകൾ ും 
റഷ ൻ ഡിേ ാമ േകാ ിനും അേപ  ണി ു 

 
 
 റഷ ൻ സർ ിഫി ്, ഇâേ ഗ ഡ ് ഡിേ ാമ േകാ ുകൾ ും റഷ ൻ ഡിേ ാമ 
േകാ ിനും അേപ  ണി ു. റഷ ൻ സർ ിഫി ്, ഇâേ ഗ ഡ ് ഡിേ ാമ േകാ ുകൾ ് 

സ് ടു/ പീഡി ഗി ആണ ് േയാഗ ത. ഡിേ ാമ േകാ ിന ്  േകരള സർവകലാശാല റഷ ൻ 
പഠന വകു ് നട ു  റഷ ൻ സർ ിഫി ് േകാ ് പാസായിരി ണം അെ ിൽ 
സർ കലാശാല അംഗീകൃത ത ുല  േയാഗ ത.  അേപ ാേഫാറം റഷ ൻ പഠന 
വകു ിൽ നി ും േനരി ് ലഭി ും.അേപ  ഫീസ് 25 രൂപയും രജിസേ് ടഷൻ ഫീസ് 100 
രൂപയുമാണ ്.പൂരി ി  അേപ കൾ പിഴയി ാെത 2019 ജൂൈല 12 വെരയും 50 രൂപ 
പിഴേയാെട ജൂൈല 20 വെരയും 250 രൂപ പിഴേയാെട ജൂൈല 26 വെരയും പാളയം െസന  ്
ഹൗസ് ക ാ ിലു  റഷ ൻ പഠന വകു ് ഓഫീസിൽ സ ീകരി ു താണ്. 
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