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  2019 െമയ് മാസ ിൽ 

വിദ ാർഥികൾ ) പാർ ് III
പുനർമൂല  നിർണയ ിനും
അവസാന തീയതി ജൂൈല

 ജൂൈല 2019 നട ു  ു

ആâv കാ റിംഗ് െടക്േനാളജി

അേപ  ണി  ു .പിഴ

വെരയും ,125 രൂപ പിഴേയാെട

വിദ ാർഥികൾ ഓൺൈലനായി

 .2019 ഏ പിൽ െമയ ്മാസ ളിൽ
ബിരുദ (െറഗുലർ വിദ ാർഥികൾ
അ ൽ-ഉൽ-ഉലമ എ ീ
െവബ്ൈസ ിൽ ലഭ മാണ്
പരിേശാധനയ് ും അേപ ിേ
.കരട ്മാർ  ്ലി ് യൂണിേവ ി ി

 

അ ാം െസമ ർ ബി

ബാ ിsâ (2008 & 2013  

തീയതികളിൽ േകാേളജ് 
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  ]{X-¡p-dn v̧ 

പരീ ാഫലം 

 നട ിയ ബി .എ (ആന ൽ ീം ) 

III  െമയിൻ വിഷയ ളുെട പരീ ാഫലം
നിർണയ ിനും , സൂ  പരിേശാധന ും 

ജൂൈല 6  .കരട് മാർ ് ലി ് സർവകലാശാല

 എ ാം െസമ ർ ബാ ിലർ ഓഫ് േഹാ ൽ

െടക്േനാളജി (ബി എ ്എം) 2011 & 2014 ീം

പിഴ കൂടാെത ജൂൺ 17 വെരയും 50 രൂപ പിഴേയാെട

പിഴേയാെട ജൂൺ 28 വെരയും അേപ ികാം

ഓൺൈലനായി അേപ ി ണം. 

മാസ ളിൽ നട ിയ ബി.എ (ആന ൽ
വിദ ാർഥികൾ) പാർ ് III ഹി ി, അറബിക്
എ ീ വിഷയ ളുെട പരീ ാഫലം

ലഭ മാണ.് പുനർമൂല നിർണയ ിനും
അേപ ിേ  അവസാന തീയതി

യൂണിേവ ി ി െവബ്ൈസ ിൽ ലഭ മാണ്

പരീ  േക ൾ 

ബി .െടക് (k¹n-saâdn ) ഇൻഫർേമഷൻ

  ീം  ) പാ ി ൽ പരീ കൾ 2019 ജൂൺ

 ഓഫ്  എ ിനീയറിംഗ് തിരുവ പുര ും
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             9446173605 

                                                                                                 

) ബിരുദം (െറഗുലർ 

പരീ ാഫലം പസി ീകരി  ു

 അേപ ിേ  

സർവകലാശാല െവബ്ൈസ ിൽ .  

േഹാ ൽ മാേനജ്െമâv 

ീം പരീ ു  

പിഴേയാെട ജൂൺ 21 

അേപ ികാം..2014 അ ിഷൻ 

ആന ൽ ീം) 

അറബിക,് ബി.എ 

പരീ ാഫലം യൂണിേവ ി ി 

പുനർമൂല നിർണയ ിനും സൂ  

തീയതി 2019 ജൂൈല 6 

ലഭ മാണ ്. 

ഇൻഫർേമഷൻ െടക്േനാളജി 

ജൂൺ 11 ,12 ,13 എ ീ 

തിരുവ പുര ും ,ടി .െക .എം 



േകാേളജ് ഓഫ് എ ിനീയറിംഗ് െകാ  ു വ ് നട ു താണ് . , ഇലക് ടി ൽ 

ആâ ഇലക്േ ടാണി ് എ ിനീയറിംഗ്  ബാ ് പാ ി ൽ പരീ (ു2013 ീം 

പവർ ഇലക്േ ടാണി ്  ലാബ് ) 

േകാേളജ് ഓഫ് എ ിനീയറിംഗ് തിരുവന പുര ും ,ഗവ :എ ിനീയറിംഗ് 

േകാേളജ്  ബാർ ൻ ഹിൽ എ ീേകാേളജുകളിൽ രജി ർ  െച ിരി ു വർ 2019 

ജൂൺ 14 ന് േകാേളജ്  ഓഫ്   എ ിനീയറിംഗ് തിരുവന പുര ും 

ഹാജരാേ താണ് .വിശദവിവരം െവബ്ൈസ ിൽ . 

പി .എ ് .ഡി 

2019  ജൂൈലയിൽ നട ു  പി .എ ് .ഡി േകാ ് വർ ് പരീ യ് ു  അേപ  

ണി  ു.വിശദവിവരം െവബ്ൈസ ിൽ.  

വിദൂരവിദ ാഭ ാസം 

ര ാം െസമ ർ എം .എസ സി ക ൂ ർ സയൻസ് ാസുകൾ ജൂൺ 8 ന് കാര വ ും 

ക ാ സിൽ വ ് ആരംഭി ു താണ് . 

 

സീ ് ഒഴിവ് 

Imcy-h«w Im¼-knÂ lnÌdn ]T-\-h-Ip-̧ nÂ H¶mw hÀj Fw.F 

lnÌdn (kn.-F-kv.-F-kv.) 2019-þ20 t{]mKm-anÂ Fkv.-än. hn`m-K¯nÂ Hcp 

koäv Hgn-hp-v. AÀl-cm-bn«p-Å-h-À AkÂ tcJ-I-fp-ambn 2019 Pq¬ 

11þmw XobXn (sNmÆmgvN) cmhnse 10 aWn¡v Un¸mÀ«vsaâv Hm^o-knÂ 

lmP-cm-tI--Xm-Wv. IqSp-XÂ hnh-c-§Ä¡v Xmsg-¸-d-bp¶ t^m¬ \¼-

cp-I-fnÂ 0471--þ2308839, 09446533386 _Ô-s¸-Sp-I. 

 

ഒ ാം വർഷ പി.ജി പേവശനം ടയൽ അേലാ ്െമâv 

പസി ീകരി ു.ഓൺൈലൻ രജിസ്േ ടഷൻ അവസാന തീയതി 
11.06.2019. 

േകരള സർവകലാശാലയുെട 2019-2020 അ യന വർഷെ  പി.ജി 

പേവശന ിനു  ടയൽ അേലാ ്െമâv െവബ്ൈസ ിൽ 

(http://admissions.keralauniversity.ac.in) പസി ീകരി ു. 

വിദ ാർ ികൾ  ്ഓപഷ്നുകൾ േചർ ു തിനും 

പുനർ കമീകരി ു തിനും ജൂൺ 11ന ്ൈവകുേ രം 5 മണി വെര 



സമയം ഉ ായിരി ും.മാ ൾ വരു ു വർ അതിനുേശഷമു  

പിâv ഔ  ്എടുേ താണ.് 

പി.ജി ഓൺൈലൻ രജിസേ് ടഷൻ 11.06.2019 5 മണി  ്

അവസാനി ു താണ.് പി.ജി ാസുകൾ ജൂൺ 17 ന ്

ആരംഭി ു താണ.് 

 

Xncp-h-\- -́]pcw,        

07---------þ--------06þ--------2019 
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e-mail: ku.release@gmail.com                                        website: www.keralauniversity.ac.in 

            ku.release@keralauniversity.ac.in  

University information is available on 0471-2305994, 155300 (BSNL Land line), 0471-155300  
(from mobile) 0471-2115054 and 0471-2115098  

 


