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പരീ�ാ േക���ൾ�്

         ജൂൈല ഒ� ്മുതൽ ആരംഭി�ു�

പരീ�കൾ� ് പരീ�ാ േക��

��ഡൻ�� േപാർ�ലിൽ 2020

രജി��ടേഷൻ െച�ാവു�താ�

�പിൻസി�ാൾ മുേഖന ഇ 

9495832324 എ� ന�റിൽ  ബ�െ�ടാവു�താ�

                ജൂൈല ഒ� ് മുതൽ ആരംഭി�ു�

എൽ.എൽ.ബി /ബി.േകാം എൽ

ഉ��� ്1.30 മുതൽ 4.30 വെരയും

ആയി പുന:�കമീകരി�ിരി�ു�ു

  2020 ജൂണിൽ നട�ിയ ആറാം

ബി. എ�. സി. ബേയാെട�േനാളജി

നട�ുവാൻ നി�യി� �പാ�ടി

ദിവസ�ളിെല പരീ�കൾ�്

െവ�ൈസ�ിൽ ലഭ�മാ�. 

 േലാ�്െഡൗൺ  കാരണം മാർ�്

എ�. എ�. (കരിയർ റിേല��

വിശദമായ  ൈടം േടബിൾ െവ

   

tIcf kÀh-I-em-ime 
                      t^m¬: 

   പ�ത�ുറി� ് 

േക���ൾ� ്ഓ�ഷൻ നൽകാം  

ആരംഭി�ു� അ�ാം  െസമ�ർ പ�വ�ര

േക���ളിൽ മാ�ം ആവശ�മു� വിദ�ാർഥികൾ

2020 ജൂൺ 26 ൈവകുേ�രം മൂ�  ു മണി

െച�ാവു�താ�. �പ�തുത വിദ�ാർഥികൾ� ്

 – െമയിലിൽ ലഭ�മാ�ു�താ�. സംശയനിവാരണ�ി�

ബ�െ�ടാവു�താ� .             

പരീ�ാ സമയമാ�ം  

ആരംഭി�ു� അ�ാം  െസമ�ർ പ�വ�ര

എൽ.എൽ.ബി / ബി.ബി.എ എൽ.എൽ

വെരയും െവ�ിയാ��കളിൽ 2 മണി മുതൽ

�കമീകരി�ിരി�ു� .ു 

ൈടം േടബിൾ 

ആറാം െസമ�ർ ബി. എ�. സി. േബാ�ണി ബേയാെട�േനാളജി

ബേയാെട�േനാളജി മൾ�ി  േമജർ ഡി�ഗി േകാ�സുകള�െട

�പാ�ടി�ൽ 2020 ജൂൈല 06 േല� ് മാ�ിെവ�ിരി�ു�ു

പരീ�കൾ� ് മ�മു�ായിരി�ു�തല� . പുതു�ിയ

മാർ� ് 20 മുതൽ മാ�ി െവ� നാലാം െസമ�

റിേല�� ) പരീ�കൾ ജൂൈല 1 മുതൽ പുനരാ

െവ�ൈസ�ിൽ ലഭ�മാ�. 

 

 
t^m¬: 2305738              

പ�വ�ര എൽ. എൽ. ബി  

വിദ�ാർഥികൾ മാ�തം 

മണി വെര ഓ�ഷൻ 

  ഹാൾ ടി�� ്

സംശയനിവാരണ�ി�  

പ�വ�ര ബി.എ                    

എൽ.ബി പരീ�കൾ 

മുതൽ 5 മണി വെരയും 

ബേയാെട�േനാളജി, 

കള�െട  2020 ജൂൺ 30 � 

മാ�ിെവ�ിരി�ു� .ു മ� ്

�ിയ ൈടം േടബിൾ 

െസമ�ർ സി. ബി. സി. 

പുനരാരംഭി�ു�താ�. 



 

േ�പാജ��  ൈവവ 

 2020 ജൂണിൽ നട�ിയ ആറാം െസമ�ർ സി.ബി.സി.എ� ബി.എ (എ�.ഡി.പി) – (2017 

അ�മിഷൻ െറഗുലർ, 2014, 2015, 2016 അ�മിഷൻ� സ�ിെമâറി, 2013  അ�മിഷൻ 

േമ�സി ചാൻ� ) ഡി�ഗി പരീ�യുെട േ�പാജ��  ൈവവ 2020  ജൂൺ 29 മുതൽ അത� 

േകാേളജുകളിൽ നട�ു�താ�. വിശദമായ ൈടം േടബിൾ െവ�ൈസ�ിൽ ലഭ�മാ�. 

ഓൺൈലൻ രജി��ടേഷൻ   

        യൂണിേവ�സി�ി േകാേള� ഓ� എ�ിനിയറിം� കാര�വ�ം, എ�ാം െസമ�ർ 

ബി.െട� ്(2013 �കീം ) ഡി�ഗി െറഗുലർ പരീ�  ജൂൈല 2020, നാലാം െസമ�ർ ബി.െട� ്

(2018 �കീം ) ഡി�ഗി ജൂൺ 2020 പരീ�കൾ� ് ഓൺൈലൻ രജി��ടേഷൻ  ആരംഭി��. 

വിശദ വിവരം െവ�ൈസ�ിൽ ലഭ�മാ�. 

പരീ�ാഫലം  

         2019 ജൂൺ മാസം നട�ിയ എം.എ�.സി. സുേവാളജി (പ�ുവർ & അൈ�� ) 2017 -

2019 ബാ� ് (സി. എ�. എ�. ) പുതു�ിയ പരീ�ാഫലം �പസി�ീകരി��.  

         2019 ഡിസംബറിൽ നട�ിയ അ�ാം െസമ�ർ ബി.ബി.എ 2017 അ�മിഷൻ 

െറഗുലർ, 2014, 2015, 2016 അ�മിഷൻ� സ�ിെമâറി പരീ�യുെട ഫലം 

�പസി�ീകരി��. വിശദ വിവരം െവ�ൈസ�ിൽ ലഭ�മാ�. സൂ�്മ പരിേശാധ 

ന��ും പുനർമൂല�നിർണയ�ിനും 2020  ജൂൈല 06 വെര ഓൺൈലനായി അേപ� 

സമർ�ി�ാവു�താ�.   
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