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       2019 ഒക്േടാബർ 30 ന് ആരംഭി�ു�

വർഷം) പരീ�ാഫീസ ് (2013 

അവസാന തീയതി ഒക്േടാബർ

2019 നവംബർ 6ന് ആരംഭി�ു�

��ീം - ഇം�പൂവ്െമൻറ/് സ�ിെമൻററി

രൂപ പിഴേയാടുകൂടി 26 വെരയും

രജിസ്േ�ടഷൻ െച�ാവു�താണ്

       നാലാം െസമ�ർ സി.ബി

അ��ിഷൻ : സ�ിെമൻററി

നട�ു�താണ്. വിശദമായ

      നാലാം െസമ�ർ സി.ബി

അ��ിഷൻ ഇം�പൂവ്െമൻറ ്2014 & 

ഒക്േടാബർ 24 മുതൽ നട�ു�താണ്

സുേവാളജി �പാ��ി�ൽ പരീ�

ൈടംേടബിൾ സർവകലാശാല

      2019 ജൂൈലയിൽ നട�ിയ

ആ�ിേ�ഷൻ േ�പാ�ഗാമിsâ
പരീ�ാേക���ളിൽ െവ�്

െവബ്ൈസ�ിൽ ലഭ�മാണ.് 

      2019 ജൂൈലയിൽ നട� 

സ�ിെമൻററി പരീ�യുെട

വിദ�ാഭ�ാസ േക���ിൽ

സൂ��പരിേശാധനയ്�ും അേപ�ിേ��

       2019 െസപ്�ംബറിൽ നട�

ലാംേഗ�ജ ് ആൻഡ ് ലി�േറ�ർ
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തീയതി നീ�ി 

ആരംഭി�ു� ര�ാം െസമ�ർ യൂണി�റി

(2013 അ��ിഷൻ വിദ�ാർഥികൾ� ് മാ�തം

ഒക്േടാബർ 21 േല� ്നീ�ിയിരി�ു�ു. 

പരീ�ാ ഫീസ് 

ആരംഭി�ു� ഒ�ാം െസമ�ർ ബി.എഡ് ഡി�ഗി ( 2019 

സ�ിെമൻററി) പരീ��് പിഴകൂടാെത ഒക്േടാബർ

വെരയും 400 രൂപ പിഴേയാടുകൂടി 29 വെരയും 

െച�ാവു�താണ.് ഓൺൈലൻ രജിസ്േ�ടഷൻ ഒക്േടാബർ

ൈടംേടബിൾ 

ബി.സി.എസ്   ബി.എ�ി ഫിസി�� ് (േമ��ി

സ�ിെമൻററി 2012 അ��ിഷൻ) �പാ��ി�ൽ പരീ�

 ൈടംേടബിൾ സർവകലാശാല െവബ്ൈസ�ിൽ

ബി.സി.എസ്   ബി.എ�ി ഫിസി�� ് ( 2017 അ��ിഷൻ

2014 & 2013 അ��ിഷൻ സ�ിെമൻററി) �പാ��ി�ൽ

നട�ു�താണ്.പുതു�ിയ ൈടംേടബിൾ �പകാരമു�

പരീ� 2019 ഒക്േടാബർ 22 മുതൽ നട�ു�താണ്

സർവകലാശാല െവബ്ൈസ�ിൽ ലഭ�മാണ്. 

നട�ിയ നാലാം െസമ�ർ ബി.എ�ി ഫിസി��്

â േകാർ ഫിസി�� ്പരീ�കൾ ഒക്േടാബർ

െവ� ് നട�ു�താണ ് വിശദമായ ൈടംേടബിൾ

പരീ�ാഫലം 

 അ�ും ആറും െസമ�ർ ബി.ബി.എ

പരീ�യുെട ഫലം �പസി�ീകരി�ു. വിശദമായ 

േക���ിൽ നി�ും ലഭ�മാണ.് പുനർമൂല�നിർണയ�ിനും

അേപ�ിേ�� അവസാന തീയതി ഒക്േടാബർ

നട� നാലാം െസമ�ർ എം.എ ഫിേലാസഫി

ലി�േറ�ർ, എം.എ ബിസിനസ ് എ�േണാമി��്
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യൂണി�റി എൽ.എൽ.ബി (3 

മാ�തം) അടയ്�ാനു� 

( 2019 ��ീം - റഗുലർ & 2015 

ഒക്േടാബർ 24 വെരയും 150 

 ഫീസട� ്ഓൺൈലൻ 

ഒക്േടാബർ 16ന് ആരംഭി�ു. 

േമ��ി ചാൻസ ് 2010, 2011 

പരീ�  ഒക്േടാബർ 31 ന് 

െവബ്ൈസ�ിൽ. 

അ��ിഷൻ െറഗുലർ 2016 

�പാ��ി�ൽ പരീ� 2019 

�പകാരമു� ബി.എ�ി 

നട�ു�താണ്. വിശദമായ 

ഫിസി�� ് ആൻഡ ് ക��ൂ�ർ 

ഒക്േടാബർ 18 നും 22 നും അതത ്

ൈടംേടബിൾ യൂണിേവ��ി�ി 

എ (വിദൂരവിദ�ാഭ�ാസം) 

 പരീ�ാഫലം വിദൂര 

പുനർമൂല�നിർണയ�ിനും 

ഒക്േടാബർ 31. 

ഫിേലാസഫി, എം.എ സം��ൃ തം 

എ�േണാമി��,് എം.എ പ�ിക ്



 
 

അ��ിനിസ്േ�ടഷൻ, ,എം.എ ഹ�ൂമൻ റിേസാ��് മാേനജ്െമൻറ് എ�ീ  പരീ�കളുെട ഫലം 

�പസി�ീകരി�ു. വിശദവിവരം െവബ്ൈസ�ിൽ. 

 

       2019 െസപ്�ംബറിൽ നട� നാലാം െസമ�ർ എം.എ തമിഴ് പരീ�ാ ഫലം 

�പസി�ീകരി�ു .സൂ��പരിേശാധനയ്� ് അേപ�ി�ാനു� അവസാന തീയതി 

ഒക്േടാബർ 26. വിശദ വിവരം െവബ്ൈസ�ിൽ. 
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