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     2019 െമയ് മാസ ിൽ
ആൻഡ ് ഇൻഡസ് ടിയൽ 
പരീ കൾ ഓഗ ് ആറാം
െവബൈ്സ ിൽ. 
 
 

 2019 െമയ ് മാസ ിൽ
െഡവലപ്െമâv േകാ ിsâ 

വിശദവിവരം െവബ്ൈസ ിൽ
 
 

 2019 േമയിൽ നട ിയ
ബി.എസ.്സി ഇലകേ് ടാണി ്
അതതു േകാേളജിൽ ആരംഭി ു താണ്
 
 
 മൂ ാം െസമ ർ ബി
ഇലക്േ ടാണി  ് ബാ ് - ലാബ്
േകാ ് െമേ ാറിയൽ എ ിനീയറിംഗ്
ഓഫ ് എ ിനീയറിംഗ് െകാ
െവബ്ൈസ ിൽ 

 

 2019 ജൂൈല 30 ന് നട ാനിരു
വിദ ാർ ികളുെട പാർ ് ഒ ും
പുതു ിയ ൈടംേടബിൾ പി ീട്
 
 
 2019 ജൂൈല 30ന് ആരംഭി ാനിരു
അ ൽ-ഉൽ-ഉലമ പാർ ് ഒ ും
20 ന് ആരംഭി ു താണ.്വിശദവിവരം

 

 
 ആഗ ് 26 ന് ആരംഭി ു
എൽ.എൽ.ബി /ബി.േകാം എൽ
െവബ്ൈസ ിൽ ലഭ മാണ്. 
 

                                  
tIcf kÀh-I-em-ime 

                 t^m¬: 
                  

                                    

  ]{X-¡p-dn v̧ 
 

{]mIvSn-¡Â 
 

മാസ ിൽ നട ിയ ര ാം െസമ ർ ബി.എസ്
 ൈമേ കാബേയാളജി (േകാർ- ബേയാെകമിസ് ടി

ആറാം തീയതി മുതൽ നട ു താണ്

മാസ ിൽ നട ിയ ര ാം െസമ ർ ബി.േവാ
 പാ ി ൽ പരീ കൾ  ഓഗ ് 19  മുതൽ

െവബ്ൈസ ിൽ. 

നട ിയ ര ാം െസമ ർ സി.ആർ 
ഇലകേ് ടാണി ് ഡി ഗി േകാ ിsâ പാേയാഗിക പരീ കൾ

ആരംഭി ു താണ്. വിശദവിവരം െവബ്ൈസ ിൽ

ബി.െടക ് (2013 ീം) െമയ് 2019 (സ ിെമâറി 

ലാബ് എ ാമിേനഷൻ ( ഇലകേ് ടാണി ് 
എ ിനീയറിംഗ് േകാേളജ് തിരുവന പുര ും

െകാ ുമായി ഓഗ ് 5ന് നട ു താണ്

]co-£m XobXn 
 

നട ാനിരു  ബി.േകാം ആന ൽ ീം
ഒ ും ര ും പരീ കൾ ഓഗ ്  21േല ്

പി ീട് പസി ീകരി ു താണ്. 

ആരംഭി ാനിരു  ബി.എ/ ബി.എസ.്സി 
ഒ ും ര ും പരീ കൾ (ഏ പിൽ/േമയ ് 2019 

വിശദവിവരം െവബ്ൈസ ിൽ. 
 

ssSwtS-_nÄ 

ആരംഭി ു  മൂ ാം െസമ ർ ഇâേ ഗ ഡ്
എൽ.എൽ.ബി/ബി.ബി.എ എൽ.എൽ.ബി
 

 

  
 

t^m¬: 2305738                                                                                                              
            9446173605 

                                                                                                 

എസ്.സി ബേയാെകമിസ് ടി     
ബേയാെകമിസ് ടി) പാ ി ൽ 

നട ു താണ.് വിശദവിവരം 

േവാക് േസാഫ് ്െവയർ 
മുതൽ നട ു താണ്. 

 -സി.ബി.സി.എസ്.എസ് 
പരീ കൾ ഓഗ ് 19 മുതൽ 

െവബ്ൈസ ിൽ. 

 ) ഇലക് ടി ൽ ആൻഡ് 

 സർക ൂ  ് ലാബ്) േജാൺ 
തിരുവന പുര ും, ടി.െക.എം േകാേളജ് 

നട ു താണ.് വിശദവിവരം 

ീം ൈ പവ ് /എസ.്ഡി.ഇ 
േല ് മാ ിയിരി ു ു. 

 (ആന ൽ ീം)/ ബി.എ 
2019 െസഷൻ) 2019 ഓഗ ് 

േ ഗ ഡ് (പ വ രം) ബി.എ 

ബി പരീ  ൈടംേടബിൾ 



 
 

ഓൺൈലൻ രജിസേ് ടഷൻ  
 

 യൂണിേവ ി ി േകാേളജ് ഓഫ് എ ിനീയറിംഗ് കാര വ ം, മൂ ാം െസമ ർ ബി.െടക ്
ഡി ഗി െസപ് ംബർ 2019 (2013 ീം - 2015, 2016 & 2017 അ ിഷൻ) ഇം പൂവ്െമൻറ/് സ ിെമâറി 

പരീ യുെട ഓൺൈലൻ രജിസ്േ ടഷൻ ആരംഭി ു.വിശദവിവരം െവബൈ്സ ിൽ 
 

]co-£m-^ew 
 
     2019 മാർ ് മാസം നട  അ ാം െസമ ർ ബി.േകാം ക ൂ ർ ആ ിേ ഷൻ 138 2(b)- 
കരിയർ റിേല ഡ് സി.ബി.സി.എസ.്എസ ് 2013 അ ിഷന ് മുൻപ ് (േമ ി ചാൻസ ് -2010 & 2011 
അ ിഷൻ, സ ിെമൻററി-2012 അ ിഷൻ) പരീ m ഫലം പഖ ാപി ു. സൂ പരിേശാധന- 
യ് ും പുനർമൂല നിർണയ ിനും ആഗ ് 2 വെര അേപ ി ാവു താണ്. 
 
 

 2019 ജനുവരി മാസ ിൽ നട ിയ മൂ ാം െസമ ർ ബി.േകാം േകാേമ ് ആൻഡ ്
േഹാ ൽ മാേനജ്െമâv ആൻഡ ് കാ റിംഗ ് ( 2017 അ ിഷൻ െറഗുലർ, 2016 അ ിഷൻ 

ഇം പൂവ്െമൻറ് & സ ിെമâറി, 2015, 2014 & 2013 അ ിഷൻ സ ിെമâറി) പരീ  ഫലം 

െവബൈ്സ ിൽ. പുനർമൂല നിർണയ ിനും സൂ പരിേശാധനയ് ും ഓഗ ് 5 വെര 

ഓൺൈലനായി അേപ ി ാം. 
 
 2019 മാർ ് മാസം നട  അ ാം െസമ ർ സി.ആർ-സി.ബി.സി.എസ ് ബി.േകാം 
േകാേമ ് ആൻഡ ്  ടൂറിസം ആൻഡ് ടാവൽ മാേനജ്െമâv ( 2013 ീമിന ്മുൻപ,് േമ ി ചാൻസ് 
2010 & 2011 അ ിഷൻ , സ ിെമâറി -2012 അ ിഷൻ) ഫലം പസി ീകരി ു. 

പുനർമൂല നിർണയ ിനും സൂ പരിേശാധനയ് ും ഓഗ ് 5 വെര അേപ ി ാം. 
വിശദവിവരം െവബ്ൈസ ിൽ 

 
േയാഗ പരിശീലന പരിപാടി 

 
 കായിക പഠന വകു ് സർവകലാശാല േ ഡിയ ിൽ െപാതുജന ൾ ായി 
മാസംേതാറും സംഘടി ി ു വരു  േയാഗ പരിശീലന പരിപാടിയുെട ഓഗ ് 
മാസേ ു  രജിസ്േ ടഷൻ ആരംഭി ു. അേപ ാ േഫാം ജി.വി രാജ പവലിയനിൽ 
പവർ ി ു  കായിക പഠന വകു ് ഓഫീസിൽ നി ് ലഭി ും. വിശദവിവര ൾ ് 

:8921507832/0471-2306485  
 
 

bp.Pn/]n.-Pn. {]th-i\w-þ2019 
 

Hm¬sse-\mbn ]pXnb Hm]vj-\p-IÄ kzoI-cn¨v Hgn-hpÅ                       
koäp-I-fn-tebv¡v {]tXyI Atem-«vsaâv. 

]pXnb Hm]vj-\p-IÄ Pqsse 30 apXÂ BKÌv 01 hsc  
 
 

kÀh-I-em-im-e-tbmSv A^n-en-tbäv sNbvXn-«pÅ tImtf-Pp-I-fnse  bp.-Pn/ ]n.Pn. 
t{]m{Km-ap-I-fnse HgnhpÅ koäp-I-fn-tebv¡v ]pXnb Hm]vj-\p-IÄ kzoI-cn¨v Atem-
«vsaâv \S-¯p-¶p. Hgn-hpÅ koäp-I-fpsS hnhcw Pqsse 30þ\v sh_vssk-änÂ {]kn-²-

s¸-Sp-¯pw. (http://admissions.keralauniversity.ac.in). hnZymÀ°n-IÄ X§-fsS 
s{]mss -̂enÂ temKn³ sNbvX tijw ]pXnb Hm]vj-\p-IÄ Hm¬sse-\mbn \ÂIp-
hm³ Ignbpw. {]-th-i\ sh_vssk-änÂ \ÂIn-bn-cn-¡p¶ Hgn-hp-I-fpsS F®w ]cn-
tim-[n¨ tijw Hm]vj-\p-IÄ \ÂIp-I. 

 



ap³]v \ÂIn-bn-cn-¡p¶ Hcp Hm]vj-\p-Ifpw (l-bÀ Hm]vj-\p-IÄ DÄs¸sS) ]cn-
KWn-¡p-¶-X-Ã. ]pXnb Hm]vj-\p-IÄ Pqsse 30 apXÂ BKÌv 01 hsc \ÂtI--Xm-
Wv. ]pXnb Hm]vj-\p-IÄ am{Xw ]cn-K-Wn-̈ v- B-KÌv 2þmw XobXn  bp.Pn/]n.-Pn. Atem-
«vsaâv  {]kn-²-s¸-Sp-̄ pw. B-KÌv 3,5 Xob-Xn-I-fn-emWv tImtfPvXe {]-th-i\w. kÀ«n-
^n-¡-äp-IÄ ( DZm. PmXn, hcp-am-\w, än.-kn., t\m¬ {Ioao-te-bÀ, F³.-F-kv.-F-kv.,-F³.-
kn.-kn., hnapà `S³am-cpsS B{in-XÀ, apt¶m¡ kap-Zm-b-¯nse ]nt¶m¡w \nÂ¡p-
¶-hÀ apX-em-bh) ap³Iq-dmbn Xs¶ t\Sn-ht¡--XmWv. kÀ«n-^n-¡-äp-IÄ lmP-cm-
¡m³ A[nI kabw A\p-h-Zn-¡p-¶-X-Ã. 

 
 sadn-äv, aäp kwh-cW hn`m-K-¡mÀ, C.-_n.-F-̂ v.-kn.,Fkv.kn/Fkv.-Sn, `n¶-ti-jn-

¡mÀ XpS§n hnhn[ Imä-K-dn-bn-epÅ Hgn-hp-I-fn-te¡v ]pXnb Hm]vj-\p-IÄ  \ÂIm-hp-
¶-Xm-Wv. Kh¬saâv ,kzm-{i-b,-bp.-sF.än, sF.F-¨v.-BÀ.-Un. XpS-§nb FÃm A^n-en-
tbäv tImtf-Pp-I-fn-ep-apÅ Hgn-hp-I-fn-tebv¡v Hm]vj-\p-IÄ  \ÂIm³ Ign-bp-¶-Xm-Wv. 

 
 Hgn-hpIÄ   sskänÂ {]kn-²-s¸-Sp-̄ nb tijw Sn.-kn-bn-eqsS Hgn-hp-h-cp¶ 

koäp-I-fnepw Cu Atem-«vsaâneqsS \nI-̄ p-¶-Xm-Wv. \ne-hnÂ {]-th-i\w e`n-¡m¯ 
hnZymÀ°n-IÄ¡v ]pXnb A©v Hm]vj-\p-IÄ  \ÂIm-hp-¶-Xm-Wv. H¶m-as¯ Hm]vj-
\nÂ {]-th-i\w  t\Sn-¡-gn-ª-hÀ¡pw l-bÀ Hm]vj-\p-IÄ Im³kÂ sNbvX-hÀ¡pw 
]pXnb Hm]vj-\p-IÄ  \ÂIp-hm³ km[n-¡p-¶-X-Ã. 

 \ne-hnÂ tImtf-Pp-I-fnÂ ]Tn-¡p¶ hnZymÀ°n-IÄ {]tXyI Atem-«vsaâv hgn 
{]th-i\w Dd-̧ m-bmÂ am{Xsa Sn.-kn. hm§p-hm³ ]mSp-Åp. {]tXyI Atem-
«vsaânte¡v kÀh-I-em-im-ebv¡v t\cn«v At]-£-IÄ H¶pw Xs¶- A-bt¡-XnÃ. 
Hm¬sse\mbn am{Xw At]-£n-¨mÂ aXn-bmIpw. 

 
 

kvt]mÀSvkv Izm« {]th-i\w  

 

kÀh-I-em-im-e-tbmSv A^n-en-tbäv sNbvXn-«pÅ tImtf-Pp-I-fnse _ncpZ, 
_ncpZm\´c _ncpZ tImgvkpIfntebv¡pÅ kvt]mÀSvkv Izm« {]th-i-\-̄ n\v Hm¬sse-
\mbn At]£ kaÀ¸n-¨n-«pÅ hnZymÀ°n-I-fpsS kÀ«n-^n-¡äv  shcn-̂ n-t¡-j³ 
]qÀ¯n-bm-bn. hnZymÀ°n-IÄ¡v X§-fpsS s{]mss^-enÂ temKn³ sNbvXv shcn-̂ n-
t¡-j³ Ìmäkv t\m¡m-hp-¶-Xm-Wv. CXp-ambn _Ôs¸«v ]cm-Xn-bp-Å-hÀ 30.07.2019 þ 
\Iw tcJm-aqew ]cmXn \ÂIWw. Cu ]cm-Xn-IÄ ]cn-K-Wn¨ tijw dm¦v enÌv {]kn-
²-oIcn-¡pw. 

 
 

Hgn-hpÅ I½yq-Wnän Izm« koäp-I-fn-tebv¡v {]thi\w 30.07.2019\v 
  

kÀh-I-em-im-e-tbmSv A^n-en-tbäv sNbvXn-«pÅ FbvUUv tImtf-Pp-I-fnse    
bp.-Pn/ ]n.Pn. t{]m{Km-ap-I-fnse HgnhpÅ I½yq-Wnän Izm« koäp-I-fn-tebv¡v {]-th-i\w 
\S-¯p¶p. \ne-hnse dm¦venÌnÂ DÄs¸« {]th-i\w  B{K-ln-¡p¶ FÃm 
hnZymÀ°n-Ifpw (At]-£-It\m/At]-£-Isâ {]Xn-\n-[ntbm) kÀ«n-̂ n-¡-äp-IÄ kln-
Xw 30.07.2019\v -  cm-hnse 11 aWn¡p ap³]mbn tImtf-PnÂ lmP-cm-tI--Xm-Wv. 11 
aWn¡p tijw lmP-cm-Ip¶ hnZymÀ°n-Isf Hcp Imc-W-h-imepw ]cn-K-Wn-¡p-¶-X-Ã. 
At]-£-bnÂ \ÂIn-bn-cn-¡p¶ hnh-c-¯nÂ sXäp-IÄ Is-̄ p-Itbm taÂ \nÀtZ-
in¨ ka-b-¯n-\p-ÅnÂ tImtf-Pp-I-fnÂ lmP-cm-Im-sX-bn-cp¶mtem  dm¦venÌnse 
ASp¯ At]-£-Is\ ]cn-K-Wn-¡p-¶-Xm-Wv. 

 



 -  I½yq-Wnän Izm«bnse hnhn[ hnj-b-§-fnse koäp-I-fpsS F®w sh_vssk-
änepw tImtfPv t\m«okv t_mÀUnepw {]kn-²o-I-cn-¡p¶-Xm-Wv. \nÝnX kabw 
Ignªv lmP-cm-Ip¶-hsc Hcp Imc-W-h-imepw ]cn-K-Wn-¡p-¶-X-Ã. 

   

 

{]tXyI Ipdn v̧:     (FÃm FUnj\pIfnepw {]kn²oIcn¡p¶Xn\v) 

 

 

           

 
Xncp-h-\-´-]pcw,        

--- -----27þ07-þ2019 
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