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2019-þ- -------20 അധ യന വർഷെ

േകരള ) ര ാമെ  പേവശന

ൈസ ിൽ . 

kÀhIemimebpsS IognepÅ A^nentbäUv Kh¬saâv/

FbvUUv/kzm{ib s{Sbn

kÀhIemimebpsS So¨À FPyqt¡j³ skâdpIfntebv¡pw  2019þ21 

A[yb\ hÀj¯nte¡pÅ  _n.FUv AUvanj³

ആ ഗഹി ു   വിദ ാർഥികൾ ്

ഈ മാസം 27 മുതൽ ൈക ാവു താണ്

െമയ് 27 ന് ആരംഭി ാനിരു

പരീ  ജൂൺ 12 േല ് മാ ിവ ിരു ു

 

വിദൂര വിദ ാഭ ാസ േക ം

എ േണാമി ് , മൂ ാം
ഈ മാസം 25 ,26  തീയതികളിൽ
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എം.ബി.എ പേവശനw 
വർഷെ  എം.ബി.എ പേവശന പരീ യായ

പേവശന പരീ  ജൂൺ 16നv. വിശദ

_n.FUv AUvanj³ 

kÀhIemimebpsS IognepÅ A^nentbäUv Kh¬saâv/

FbvUUv/kzm{ib s{Sbn\nwKv tImtfPpIfntebv¡pw tI

kÀhIemimebpsS So¨À FPyqt¡j³ skâdpIfntebv¡pw  2019þ21 

hÀj¯nte¡pÅ  _n.FUv AUvanj³ 

വിദ ാർഥികൾ ് അേപ  േഫാറം  അതതു

ൈക ാവു താണ.് 

േമഴ്സി ചാൻസ് 

ആരംഭി ാനിരു  .ബി .പി .എ േമഴ്സി ചാൻസ്  (2005 ,2006

മാ ിവ ിരു .ു 

സ ർ  ാസുകൾ 
 

േക ം, കാര വ w േക ിെല 2 ,4 

മൂ ാം െസമ ർ ക ൂ ർ സയൻസ് സ ർ
തികളിൽ ഉ ായിരി ു ത  . 
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പരീ യായ (െകമാ ് 

വിശദ വിവരം െവബ്

kÀhIemimebpsS IognepÅ A^nentbäUv Kh¬saâv/ 

nwKv tImtfPpIfntebv¡pw tIcf 

kÀhIemimebpsS So¨À FPyqt¡j³ skâdpIfntebv¡pw  2019þ21 

 അേപ ി ാൻ 

അതതു േകാേളജിൽ നി  ്

2005 ,2006  അ ിഷൻ ) 

 െസമ ർ എം.എ 

സ ർ  ാസുകൾ 



 

പരീ  ഫീസ് 
 

യൂണിേവ ി ി േകാേളജ് ഓഫ ്എ ിനീയറിംഗ ്കാര വ w , നാലാം െസമ ർ 

ബി .െട ്  െറഗുലർ / Cw{]q-hvsaâv /k¹n-saâdn (2013 ീം - 2017 ,2016 & 2015 

അ ിഷൻ), ജൂൺ  2019, ഓൺൈലൻ രജിസേ് ടഷൻ ആരംഭി ു .വിശദ വിവരം 
െവബ്ൈസ ിൽ. 
 

പരീ   ഫലം 
 

2018 ഓഗ ിൽ നട ിയ ര ാം െസമ ർ കരിയർ റിേല ഡ് ബി.എ മലയാളം 

& മാ  ് ക ൂണിേ ഷൻ പരീ ാഫലം പസി ീകരി ു. 

സൂ പരിേശാധനയ് ും പുനർമൂല നിർണയ ിനും ജൂൺ 7 വെര 

അേപ ി ാം. വിശദവിവരം െവബ്ൈസ ിൽ. 

 

2018 ഓഗ ിൽ നട ിയ ര ാം െസമ ർ കരിയർ റിേല ഡ് ബി.എ 

േജർണലിസം & മാ  ് ക ൂണിേ ഷൻ & വീഡിേയാ െ പാഡ ൻ (2013 

അ ിഷൻ മുതൽ) പരീ ാഫലം പസി ീകരി ു. സൂ പരിേശാധനയ് ും 

പുനർമൂല നിർണയ ിനും  ജൂൺ 7 വെര അേപ ി ാം. വിശദവിവരം 

െവബ്ൈസ ിൽ. 

 
െപൻഷൻ /ഫാമിലി െപൻഷൻ 

സർവകലാശാലയിൽ നി ് െപൻഷൻ ൈകപ ു വരിൽ 2019þ20 

സാ ിക വർഷ ിൽ ഇതുവെര a-ÌÀ െച ാ വർ ് 2019 ജൂൺ മാസം 

മുതൽ െപൻഷൻ /ഫാമിലി െപൻഷൻ വിതരണം െച ു തിന് 

നിർവാഹമിെ ു അറിയി ു ു.   

തീയതി നീ ി 

ഇൻ ിറ്റ ൂ ് ഓഫ ് ഇം ീഷിൽ നട ു  അഡ ാൻ ് േപാ ് ഗാജുേവ ് 

ഡിേ ാമ ഇൻ ഇം ീഷ ്േഫാർ ക ൂണിേ ഷൻ േകാ ് (പാർ ്-ൈടം സായാ  

േകാ ്) 2019-20 അധ യന വർഷെ  ാസുകൾ 2019 ജൂൺ 17 ന ്

ആരംഭി ു താണ.് അംഗീകരി െ  സർവകലാശാല ബിരുദമാണ ്

അടി ാനേയാഗ ത. േകരള സർ കലാശാല ക ാഷ് കൗ റിൽ 30 രൂപ 

െച ാൻ അട േശഷം ഇൻ ിറ്റ ൂ ിൽ നി ും അേപ ാേഫാറം 

വാ ാവു താണ്. പൂരി ി  അേപ  സമർ ിേ  അവസാന തീയതി 

2019 ജൂൺ 1 വെര നീ ിയിരി ു ു. 



 
 
ഇൻ ിറ്റ ൂ ് ഓഫ ് ഇം ീഷിൽ നട ു  സായാഹ്ന േകാഴസ്ായ േപാ ് 

ഗാജുേവ ് ഡിേ ാമ ഇൻ ഇം ീഷ ്േഫാർ ക ൂണിേ ഷൻ പേവശന പരീ  

മുൻ നി യി  തീയതിയിൽ നി ും മാ ി ജൂൺ 7ന് രാവിെല 10 മണിയ് ് 

ഇൻ ിറ്റ ൂ ് ഓഫ ്ഇം ീഷിൽ വ ് നട ു താണ.് 
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