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അേപ�ാേഫാം വി��ന േക��ം

 
            േകരളസർവകലാശാല അേപ�ാേഫാം വി��ന േക��ം

പാലി�് ജൂൺ 30 മുതൽ �പവർ�ി�ു�താണ്

മണി വെരയും ഉ�യ�്് 2 മുതൽ 

 

 

          േകരള സർവകലാശാല 2020 

െസമ�ർ 2019 അ��ിഷൻ (െറഗുലർ

അ��ിഷൻ (സ�ിെമൻററി)

�പസി�ീകരി�ു.  പുനർമൂല�നിർണയ�ിനും സൂ��പരിേശാധനയ്�ും ഓൺൈലനായി 

അേപ�ിേ�� അവസാന തീയതി ജൂൈല 

ലഭ�മാകു� കരട് മാർ�് ലി�് ഉപേയാഗി�ാവു�താണ്

 

           േകരള സർവകലാശാല 

ബി.എ.എസ്.എൽ.പി (ഓൾഡ് ��ീം

�പസി�ീകരി�ു. ഉ�ര�ടലാസുകളുെട സൂ��പരിേശാധനയ്�ും 

പുനർമൂല�നിർണയ�ിനും ജൂൈല 

 

 

 

            േകരള സർവകലാശാല 2020 

മൂ�ാംവർഷം ബി.ഫാം സ�ിെമൻററി പരീ�കളുെട �പാ��ി�ലും ൈവവയും യഥാ�കമം 

2021 ജൂൈല 5, 6, 9 തീയതി മുതൽ േകാേളജ് ഓഫ് ഫാർമസ�ൂ�ി�ൽ സയൻസസ്

തിരുവന�പുരം  ഗവ: െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ വ� ് നട�ു�താണ്

ൈടംേടബിൾ െവബൈ്സ�ിൽ ലഭ�മാണ്
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University information is available on 9188526670, 9188526671, 9188526674, 9188526675
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അേപ�ാേഫാം വി��ന േക��ം  �പവർ�ന സമയം

േകരളസർവകലാശാല അേപ�ാേഫാം വി��ന േക��ം  'േകാവിഡ്

മുതൽ �പവർ�ി�ു�താണ.് �പവർ�ന സമയം രാവിെല 

മുതൽ 3.30 വെരയുമായിരി�ും. 

പരീ�ാഫലം  

2020 െമയ് മാസം നട�ിയ സി.ബി.സി.എസ് ബി

െറഗുലർ) 2018 അ��ിഷൻ (ഇം�പൂവ്െമൻറ)്, 2017 ,2016, 2015 & 2014 

), 2013 അ��ിഷൻ   (േമ��ി ചാൻസ്

പുനർമൂല�നിർണയ�ിനും സൂ��പരിേശാധനയ്�ും ഓൺൈലനായി 

അവസാന തീയതി ജൂൈല 16. അതിനായി െവബ്ൈസ�ിൽ നി�ും 

ലഭ�മാകു� കരട് മാർ�് ലി�് ഉപേയാഗി�ാവു�താണ.് വിശദ വിവരം െവബൈ്സ�ിൽ

േകരള സർവകലാശാല 2020 ഒക്േടാബറിൽ  നട�ിയ ര�ാം െസമ�ർ 

ഓൾഡ് ��ീം) ൈഫനൽ േമ��ി ചാൻസ ് ഡി�ഗി പരീ�യുെട

ഉ�ര�ടലാസുകളുെട സൂ��പരിേശാധനയ്�ും 

പുനർമൂല�നിർണയ�ിനും ജൂൈല 7 വെര അേപ�ി�ാവു�താണ്

�പാ��ി�ൽ/ ൈവവ 

2020 ഡിസംബറിൽ നട�ിയ അവസാന വർഷ

ഫാം സ�ിെമൻററി പരീ�കളുെട �പാ��ി�ലും ൈവവയും യഥാ�കമം 

തീയതി മുതൽ േകാേളജ് ഓഫ് ഫാർമസ�ൂ�ി�ൽ സയൻസസ്

െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ വ� ് നട�ു�താണ്

ൈടംേടബിൾ െവബൈ്സ�ിൽ ലഭ�മാണ്. 
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examhelpdesk1@keralauniversity,examhelpdesk2@keralauniversity

   website: www.keralauniversity.ac.in

University information is available on 9188526670, 9188526671, 9188526674, 9188526675

�പവർ�ന സമയം 

േകാവിഡ'് മാനദ��ൾ 

�പവർ�ന സമയം രാവിെല 10.30 മുതൽ 1 

എസ് ബി.േകാം ര�ാം 

, 2017 ,2016, 2015 & 2014 

േമ��ി ചാൻസ്) പരീ�ാഫലം 

പുനർമൂല�നിർണയ�ിനും സൂ��പരിേശാധനയ്�ും ഓൺൈലനായി 

അതിനായി െവബ്ൈസ�ിൽ നി�ും 

വിശദ വിവരം െവബൈ്സ�ിൽ. 

നട�ിയ ര�ാം െസമ�ർ 

ൈഫനൽ േമ��ി ചാൻസ ് ഡി�ഗി പരീ�യുെട  ഫലം 

ഉ�ര�ടലാസുകളുെട സൂ��പരിേശാധനയ്�ും 

വെര അേപ�ി�ാവു�താണ.് 

ഡിസംബറിൽ നട�ിയ അവസാന വർഷ, ര�ാം വർഷ, 

ഫാം സ�ിെമൻററി പരീ�കളുെട �പാ��ി�ലും ൈവവയും യഥാ�കമം 

തീയതി മുതൽ േകാേളജ് ഓഫ് ഫാർമസ�ൂ�ി�ൽ സയൻസസ,് 

െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ വ� ് നട�ു�താണ.് വിശദമായ 
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