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         േകരളസർവകലാശാല 

ഒൻപത് െസമ�ർ പ�വ�ര ഇൻറേ�ഗ�ഡ് എം

��ീം - െറഗുലർ ആൻഡ് സ�ിെമൻററി 

�പസി�ീകരി�ി�ു�.് വിശദവിവരം െവബ്ൈസ�ിൽ

 

        േകരളസർവകലാശാല 

മാ�ർ ഓഫ് ഫിസി�ൽ എഡ�ൂേ�ഷൻ 

പരീ�യുെട ൈടംേടബിൾ 

 

        േകരളസർവകലാശാല 

മാ�ർ ഓഫ് ഫിസി�ൽ എഡ�ൂേ�ഷൻ 

പരീ�യുെട ൈടംേടബിൾ 

 

 

�പാ��ി�ൽ

 
         േകരള സർവകലാശാല 

അന�ൽ ��ീം എം.എ ഇം�ീഷ് 

സ�ിെമൻററി 2017 അ��ിഷൻ

മുൻനി�യി� തീയതികളിൽ തെ� ഓൺൈലനായി നട�ു�താണ ്

വിശദവിവരം സർ�കലാശാല

 

          േകരള സർവകലാശാല വിദൂര വിദ�ാ

നട�ിയ എം.എസ.്സി ക��ൂ�ർ സയൻസ് മൂ�ാം െസമ�ർ പരീ�യുെട 

�പാ��ി�ൽ പരീ�കൾ ജൂൈല 

എൻജിനീയറിംഗ് േകാേളജിൽ വ�ും നാലാം െസമ�ർ പരീ�യുെട േമജർ 

േ�പാജ��് മൂല�നിർണയം , ൈവവ 

കാര�വ�ം വിദൂരവിദ�ാഭ�ാസ േക���ിൽ വ�ും നട�ു�ു

വിശദമായ ൈടംേടബിൾ  െവബ്ൈസ�ിൽ ലഭ�മാണ്
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ൈടംേടബിൾ 

സർവകലാശാല 2021 ജൂൈല 6ന് ആരംഭി�ു� മൂ�്

െസമ�ർ പ�വ�ര ഇൻറേ�ഗ�ഡ് എം.ബി.എ  ബി.എം 

െറഗുലർ ആൻഡ് സ�ിെമൻററി ) പരീ�യുെട ൈടംേടബിൾ 

വിശദവിവരം െവബ്ൈസ�ിൽ. 

സർവകലാശാല 2021 ജൂൈല മാസ�ിൽ നട�ു� ഒ�ാം െസമ�ർ 

മാ�ർ ഓഫ് ഫിസി�ൽ എഡ�ൂേ�ഷൻ (എം.പി.ഇ - 2020 െസമ�ർ ��ീം െറഗുലർ

പരീ�യുെട ൈടംേടബിൾ െവബ്ൈസ�ിൽ ലഭ�മാണ്. 

സർവകലാശാല 2021 ജൂൈല മാസ�ിൽ നട�ു� അവസാന വർഷ 

മാ�ർ ഓഫ് ഫിസി�ൽ എഡ�ൂേ�ഷൻ (എം.പി.ഇ - െറഗുലർ

പരീ�യുെട ൈടംേടബിൾ െവബ്ൈസ�ിൽ ലഭ�മാണ്. 

�പാ��ി�ൽ/ ൈവവ േവാസി 

േകരള സർവകലാശാല 2021 ജനുവരിയിൽ  നട�ിയ നാലാം െസമ�ർ

എ ഇം�ീഷ് (വിദൂരവിദ�ാഭ�ാസം - 

അ��ിഷൻ) ഡി�ഗി പരീ�കളുെട 

മുൻനി�യി� തീയതികളിൽ തെ� ഓൺൈലനായി നട�ു�താണ ്

സർ�കലാശാല/ എസ.്ഡി.ഇ  െവബ്ൈസ�ുകളിൽ ലഭ�മാണ്

േകരള സർവകലാശാല വിദൂര വിദ�ാഭ�ാസ േക��ം 2021 

സി ക��ൂ�ർ സയൻസ് മൂ�ാം െസമ�ർ പരീ�യുെട 

�പാ��ി�ൽ പരീ�കൾ ജൂൈല 1, 2 തീയതികളിൽ കാര�വ�ം യൂണിേവ��ി�ി 

എൻജിനീയറിംഗ് േകാേളജിൽ വ�ും നാലാം െസമ�ർ പരീ�യുെട േമജർ 

ൈവവ േവാസി പരീ�കൾ ജൂൈല 

കാര�വ�ം വിദൂരവിദ�ാഭ�ാസ േക���ിൽ വ�ും നട�ു�ു

െവബ്ൈസ�ിൽ ലഭ�മാണ്. 

 

 

 

 

 

 

മൂ�്, അ�്, ഏഴ്, 

എം - എം. എ.എം (2015 

പരീ�യുെട ൈടംേടബിൾ 

ൽ നട�ു� ഒ�ാം െസമ�ർ 

െസമ�ർ ��ീം െറഗുലർ) 

ജൂൈല മാസ�ിൽ നട�ു� അവസാന വർഷ 

െറഗുലർ & സ�ിെമൻററി) 

നട�ിയ നാലാം െസമ�ർ & 

 2018 അ��ിഷൻ, 

 ൈവവ േവാസി 

മുൻനി�യി� തീയതികളിൽ തെ� ഓൺൈലനായി നട�ു�താണ ്

െവബ്ൈസ�ുകളിൽ ലഭ�മാണ്). 

2021 െഫ�ബുവരിയിൽ 

സി ക��ൂ�ർ സയൻസ് മൂ�ാം െസമ�ർ പരീ�യുെട 

തീയതികളിൽ കാര�വ�ം യൂണിേവ��ി�ി 

എൻജിനീയറിംഗ് േകാേളജിൽ വ�ും നാലാം െസമ�ർ പരീ�യുെട േമജർ 

േവാസി പരീ�കൾ ജൂൈല 3,4 തീയതികളിൽ  

കാര�വ�ം വിദൂരവിദ�ാഭ�ാസ േക���ിൽ വ�ും നട�ു�ു. ബാ�് തിരി�ു� 



 
 

 

 

പരീ�ാ തീയതി 

 
           േകരള സർവകലാശാല േമയ്  4  മുതൽ തുട�ുവാനിരു� ആറാം െസമ�ർ  

( 2013 ��ീം ) െഫ�ബുവരി 2021 സ�ിെമൻററി ബി.െടക്  ഡി�ഗി പരീ�കൾ ജൂൈല 5 

മുതൽ ആരംഭി�ു�താണ്. വിശദവിവരം െവബ്ൈസ�ിൽ ലഭ�മാണ് 
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