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ഒ ാം
എയ്ഡഡ്  േകാേള കളിെല

ാം ഘ  

എയ്ഡഡ് േകാേള കളിെല
കൗൺസിലിങ് നവംബർ 23 
ഉൾെ  റാ ് 101 തൽ 
ഹാജരാേക ത്. ആദ  2 
വീ ം അവസരം നൽ ത
സീ കൾ നിക തിനാൽ
കൗൺസിലി ിൽ സീ ് 
ഹാജരാ  പ ം അവെര
ഉ വെര പരിഗണി ത്. 
സീ കളിെല ഒഴി ക െട വിവരം
േശഷം മാ ം കൗൺസിലി ിൽ
സീ കൾ മാ മാണ് ക ണി ി
കൗൺസിലി ിന് സമയം 

േത കം ി ക. 
 
         എ ാ േകാേള കളി ം
നട ത്. അതിനാൽ ഒ ിൽ
കൗൺസിലി ിൽ പെ ാൻ
ഉപേയാഗെ ാം. തിനിധിയാണ്
വിദ ാർഥി ഒ ി  authorization letter 
സമയ  തെ  വിദ ാർഥിേയാ
അ സരി ാണ് കൗൺസിലിങ്
ഹാജരി  എ ിൽ റാ ് ലി ിെല
ആ സീ ് അവകാശെ ടാൻ

tIcfkÀh-I-em-ime

                            

     ]{X-¡p-dn v̧  

ഒ ാം വർഷ ബി ദ േവശനം 2020 
േകാേള കളിെല ക ണി ി ക ാ  സീ കളിേല

 കൗൺസിലിങ് നവംബർ 23 തൽ 25 
 

േകാേള കളിെല ക ണി ി ക ാ  സീ കളിേല
23 തൽ 25 വെര നട . ക ണി ി
 200 വെര വരാണ് ഈ ഘ ിൽ
2 ഘ  കൗൺസിലി കളിൽ േകാേളജിൽ

നൽ ത . എ ാൽ ആദ  2 ഘ ളിൽ േകാേളജിൽ
നിക തിനാൽ അ ിഷൻ ലഭി ാെത േപായവർ ്

 ഒഴിവ് ഉെ ിൽ പെ ാ താണ്
അവെര പരിഗണി  േശഷം മാ മായിരി ം

. േകാേള കളിെല ഓേരാ േകാ ്ക െട ം
വിവരം െവബ്ൈസ ിൽ നൽകിയി ്.  ഒഴി കൾ

കൗൺസിലി ിൽ പെ ാൻ ി ക. ഓേരാ േകാ ി ം
ണി ി ക ാ യിൽ ഉ ത്. റാ ് ലി ിൽ

 അ വദി  എ ം െകാ ് സീ ് ഉറ ാ ി

േകാേള കളി ം ഒ  േകാ ിന് ഒേര െഷഡ ളിൽ തെ യാണ്
ഒ ിൽ തൽ േകാേള ക െട റാ ് ലി ിൽ

പെ ാൻ ര ാകർ ാവ്/ തിനിധി െട
തിനിധിയാണ് ഹാജരാ ത് എ ിൽ അേപ െട

authorization letter എ ിവ ഹാജരാ ണം. റാ ് ലി ിൽ
വിദ ാർഥിേയാ തിനിധിേയാ േകാേളജിൽ ഹാജരായിരിേ താണ്
കൗൺസിലിങ്. റാ ് വിളി  സമയം വിദ ാർഥിേയാ

ലി ിെല അ യാെള വിളി താണ്. പി ീട്
അവകാശെ ടാൻ സാധി ി .  

ime 

                        t^m¬: 2305738  

സീ കളിേല  േവശനം. 
25 വെര.  

സീ കളിേല  ാം ഘ  
ക ണി ി ക ാ  റാ ് ലി ിൽ 

ഘ ിൽ കൗൺസിലി ിനായി 
േകാേളജിൽ ഹാജരാകാ വർ ് 

േകാേളജിൽ ഹാജരായി ം 
േപായവർ ് ാം ഘ  

പെ ാ താണ്. അ െന വർ 
മാ മായിരി ം റാ ് 101 തൽ 
േകാ ്ക െട ം  ക ണി ി ക ാ  

ഒഴി കൾ മനസിലാ ിയ 
േകാ ി ം നി ിത എ ം 

ലി ിൽ ഉൾെ  എ ം 
ഉറ ാ ി  എ  കാര ം 

തെ യാണ് കൗൺസിലിങ് 
ലി ിൽ ഉൾെ വർ ് 

തിനിധി െട സഹായം 
അേപ െട ി ൗ ്, 

ലി ിൽ പറ ി  ത  
ഹാജരായിരിേ താണ്. റാ ് 

ർഥിേയാ തിനിധിേയാ 
പി ീട് ആ വിദ ാർ ി ് 



 
         അ ിഷന് ഹാജരാ വർ എ ാ സർ ിഫി ക െട ം അ ൽ 
ഹാജരാേ താണ്. തിനിധി ഹാജരാ  േകാേളജിൽ ആണ് അ ിഷൻ 
ലഭി െത ിൽ ിൻസി ാൾ അ വദി  സമയ ി ിൽ വിദ ാർഥി േനരി ് എ ി 
അ ൽ സർ ിഫി കൾ ഹാജരാ ി അ ിഷൻ നടപടികൾ ർ ിയാേ താണ്. 
നിലവിൽ മേ െത ി ം േകാേളജിൽ അ ിഷൻ ലഭി ി വർ അ ി ് െമേമാ 
ഹാജരാ ണം. അ െന വർ ക ണി ി ക ാ യിൽ അ ിഷൻ ലഭി  പ ം 

ിൻസി ാൾ അ വദി  സമയ ി ിൽ അ ിഷൻ ലഭി  േകാേളജിൽ നി ം 
ടി.സി. ം മ  സർ ിഫി ക ം വാ ി അ ിഷൻ നടപടികൾ ർ ിയാ ണം. 

ിൻസി ാൾ അ വദി  നി ിത സമയ ി ിൽ അ ിഷൻ നടപടി 
ർ ിയാ ാ വ െട സീ ് ഒഴി തായി പരിഗണി ം അ  ഘ ിെല 

കൗൺസിലി ിൽ നിക മാണ്. അവെര പി ീട് യാെതാ  കാരണവശാ ം ആ 
സീ ിേല ് പരിഗണി ത . Temporary (താ കാലിക) അ ിഷൻ ക ണി ി ക ാ യിൽ 
ബാധകമ  എ  കാര ം ി ക. വിശദ വിവര ൾ ് അ ിഷൻ െവബ് ൈസ ് 
കാ ക. 

ബി..എഡ്. ഓൺൈലൻ അ ിഷൻ േപാർ ലിൽ ര ് േകാ കൾ ടി  
ഉൾെ ിയിയിരി  

ബി.എഡ് ഓൺൈലൻ അ ിഷൻ േപാർ ലിൽ േകരള സർവകലാശാല െട ബി.എ. 
ക ണിേ ീവ് അറബി ം, ബി.എ. Afsal-ul-ulama എ ീ േകാ കൾ  ഉൾെ ിയി ്. 

ത ബി ദ  വിദ ാർ ികൾ ം ബി.എഡ്. േകാ ിന് അേപ ി ാ താണ്. 
അവസാന തീയതി നവംബർ 22. 

ssSwtS-_nÄ 
 
     Unkw-_À 7 apXÂ \S-¯m³ \nÝ-bn-¨n-cp¶ Bdmw ska-ÌÀ ]©-h-Õc Câ-
t{K-äUv _n.-F.-FÂ.-FÂ.-_n./_n.-tImw.-FÂ.-FÂ.-_n./_n.-_n.-F.-FÂ.-FÂ.-_n. ]co-
£-IÄ Xt±-i-kz-bw-̀ -cW sXc-ª-Sp v̧ {]am-Wn v̈ Unkw-_À 21 apXÂ \S-¯p-¶-Xm-
Wv.  hni-Z-amb ssSwtS-_nÄ sh_vssk-änÂ e`y-am-Wv. 
 
     HIvtSm-_À 28 \v Bcw-̀ n-¡m-\n-cp¶ cmw ska-ÌÀ _n.-F.-F-kv.-FÂ.-]n.(]g-b-
kvIow) ss^\Â (ta-gvkn-Nm³kv) Un{Kn ]co£ \hw-_À 24 \v Bcw-`n-¡p-¶-Xm-Wv.  
hni-Z-hn-h-c-§Ä sh_vssk-änÂ. 
 
     HIvtSm-_À 20 \v Bcw-`n-¡m-\n-cp¶ \memw ska-ÌÀ _n.-F.-F-kv.-FÂ.-]n. (kn.-
_n.-kn.-F-kv.-F-kv. kv{Sow) k¹n-saâdn Un{Kn ]co£ \hw-_À 25 \v Bcw-`n-¡p-¶-Xm-
Wv.  hni-Z-hn-h-c-§Ä sh_vssk-änÂ. 
 
     2020 HIvtSm-_À 28 \v Bcw-̀ n-¡m-\n-cp¶ Ah-km-\-hÀj _n.-Un.-F-kv. ]mÀ«v cv 
(k-¹n-saâdn 2008 kvIow) ]co£ \hw-_À 20 \v Bcw-`n-¡p-¶-Xm-Wv.  hni-Z-hn-h-c-
§Ä sh_vssk-änÂ.  
 



kq£va-]-cn-tim-[\ 
 
    2019 tabnÂ \S-̄ nb cmw ska-ÌÀ _n.-F.-kn.-_n.-kn.-F-kv. ]co-£-bp-sSbpw 
2019 Pqsse-bnÂ \S-̄ nb \memw ska-ÌÀ _n.-F. kn.-_n.-kn.-F-kv. ]co-£-bp-sSbpw 
kq£va-]-cn-tim-\bv¡v lmP-cm-Im¯ hnZymÀ°n-IÄ t^mt«m ]Xn¨ sF.-Un.-

ImÀUpw lmÄSn-¡-äp-ambn \hw-_À 25 \v ap³]v _n.-F.-do-hm-eyp-th-j³ (C.-sP.v) 
sk£-\nÂ lmP-cm-tI--Xm-Wv.   
 

Unt¹ma C³ {Sm³kv tej³ ÌUokv tImgvkn\v At]£n¡mw 
 
    tIcfkÀh-I-em-im-e-bnse skâÀ t^mÀ {Sm³kvtej³ Bâv {Sm³kvtej³ ÌUokv 

\S-¯p¶ Hcp-hÀj ‘Unt¹ma C³ {Sm³kv tej³ ÌUok’v tImgvkn\v At]-£n-¡mw.  

sFÑn-I-hn-j-b-¯nÂ 50% amÀs¡m-Sp-Iq-Sn-bp-ff _ncp-Z-amWv ASn-Øm-\-tbm-Ky-X.  F¶mÂ 

lnµn-`m-jbpw kmln-Xyhpw sFÑn-I-hn-j-b-a-Ãm¯ _ncp-Z-[m-cn-IÄ _ncp-Z-X-e-¯nÂ lnµn 

cmw-`m-j-bmbn ]Tn-¨n-«p-f-f-h-tcm, AX-sÃ-¦nÂ ]¯v, ¹kvSp Xe-¯ntem apI-fntem lnµn-

am-[y-a-¯nÂ ]Tn-¨n-«p-f-f-h-tcm, AX-sÃ-¦nÂ lnµn {]Nm-c-k-`-t]m-ep-ff AwKo-IrX Øm]-\-

§-fnÂ \n¶pw kÀ«n-^n-¡äv/Unt¹ma Ic-Ø-am-¡n-bn-«p-f-f-htcm Bbn-cn-¡-Ww.  At]-£m-

^o-kmb 200 cq]bpw bqWn-th-gvknän sNÃm-\mtbm Fkv.-_n.-sF.-bpsS Un.-Un. Btbm 

^n\m³kv Hm^o-kÀ, bqWn-th-gvknän Hm^v tIc-f-bpsS t]cnÂ AS¨v At]-£-tbm-sSm¸w 

h¨v The Hon.Director, Centre for Translation and Translation Studies, Jubilee Building, 

University of Kerala, Kariavattom P.O., Thiruvananthapuram – 695581 F¶ hnem-k-¯nÂ 

Unkw-_À 11 \Iw In«-¯-¡-hn[w Hdn-Pn-\Â sNÃm³/Un.-Un.-k-lnXw Ab-bv¡-Ww.  _m¦v 

Un.-Un.-F-Sp-¡p-¶-hÀ¡v 10 cq] A[nIw (210 cq]) AS-bvt¡--Xm-Wv.  At]-£mt^mw 

skâÀ t^mÀ {Sm³kv tej³ ÌUokv Hm^o-knÂ \n¶pw t\cn«v hm§m-hp-¶-Xm-Wv.  IqSp-

XÂ hnh-c-§Ä¡v Hon.Director, Centre for Translation and Translation Studies (9207639544, 
9349439544) F¶ \¼-dnÂ _Ô-s¸-Sp-I.  

 

koäv Hgnhv 
 

    tIc-f-kÀh-I-em-im-e-bpsS ]T-\-K-th-jW hIp-¸p-I-fnÂ Fw.-F. ae-bm-fw, tIc-f-]-T-\w, 

aoUnb]T-\w, CÉm-anIv lnÌ-dn, enwKzn-Ìn-Ivkv, ^ntem-k-^n, shÌv Gjy³ ÌUo-kv, Ad-

_n-Iv, ayqkn-Iv, kwkvIr-Xw, PÀa³, djy³, Fw.-F-kv.-kn.-sU-tam-{K-^n, BIv̈ q-dn-bÂ 

kb³kv, Ass¹Uv Ìmän-Ìn-Ivkv, I¼yq-t«-j-WÂ _tbm-f-Pn, Smä kb-³kv, I¼yq-«À 

kb³kv, Fw.-sS-Iv.-I-¼yq-«À kb³kv, Fw.-F-Uv. F¶o t{]m{Km-ap-IÄ¡v 2020 þ 22 _m¨v 

AUvan-j\v Fkv.-kn.- koäv Hgn-hp-v.  {]th-i\w B{K-ln-¡p¶ hnZymÀ°n-IÄ \hw-_À 20 

\v cmhnse 11 aWn¡v AkÂ kÀ«n-^n-¡-äp-I-fp-ambn hIp-¸nÂ t\cn«v lmP-cm-tI--Xm-Wv.   

 

     tIc-f-kÀh-I-em-im-e-bpsS ]T-\-K-th-jW hIp-¸p-I-fnÂ Fw.-F.-a-e-bm-fw, tIc-f-]-T-\w, 

aoUn-b-]-T-\w, shÌv Gjy³ ÌUo-kv, s]mfn-än-¡Â kb³kv, Ad-_n-Iv, lnµn, kwkvIr-

Xw, PÀa³, enwKzn-Ìn-Ivkv, ^ntem-k-^n, Fw.-kn.-sP., Fw.-F-kv.kn sUtam-{K-^n, sIan-kv{Sn, 

I¼yq-«À kb³kv, I¼yq-«À kb³kv hn¯v kvs]jy-sse-tk-j³ C³ F.-sF., I¼yq-t«-

j-WÂ _tbm-f-Pn, Smä kb³kv, P\-änIv Bâv ¹mâv {_oUnw-Kv, Fw.-sSIv I¼yq-«À 

kb³kv, FÂ.-FÂ.-Fw., Fw.-F-Uv. F¶o t{]m{Km-ap-IÄ¡v 2020 þ22 _m¨v AUvan-j\v 



Fkv.-Sn. koäv Hgn-hp-v.  {]th-i\w B{K-ln-¡p¶ hnZymÀ°n-IÄ \hw-_À 20 \v cmhnse 

11 aWn¡v AkÂ kÀ«n-̂ n-¡-äp-I-fp-ambn hIp-¸nÂ t\cn«v lmP-cm-tI--Xm-Wv.   

 
]co-£m-^ew 

 
     2020 P\p-h-cn-bnÂ \S-¯nb \memw ska-ÌÀ FÂ.-FÂ.-Fw. ]co-£m-^ew {]kn-
²o-I-cn-¨p.  kq£va-]-cn-tim-[-\bv¡v \hw_À 28 \v ap³]v kÀh-I-em-ime Hm^o-
knÂ Hm v̂sse-\mbn kaÀ¸n-t¡--Xm-Wv.  hni-Z-hn-h-c-§Ä sh_vssk-änÂ. 
 
     2019 PqWnÂ \S-¯nb Fw.-FÂ.-sF.-F-kv.-kn., Fw.-F.-PÀa³ emwtKzPv 2017 þ 2019 
_m v̈ (kn.-F-kv.-F-kv.) ]pXp-¡nb ]co-£m-̂ ew {]kn-²o-I-cn-¨p.  
 
     2020 Pqsse-bnÂ \S-¯nb Fw.-F.-PÀ½³ emwtKzPv Bâv enä-td-¨À 2018 þ 2020 
_m v̈ (kn.-F-kv.-F-kv.) ]co-£m-̂ ew {]kn-²o-I-cn-¨p. 
 
 
 
 
 

                                                     

  ]»nIv dnte-j³kv Hm^o-kÀ 

Xncp-h-\-́ -]pcw   
18.11.2020 
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