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    tIc-f-kÀh-I-em-ime s {̂_p

_n.F ayqknIv (F-̂ v.-Un.-]n)þ (d

saâ-dn-þ2014, 2015, 2016, 2017 AUvan

{]kn-²o-I-cn-̈ p. hni-Z-amb ssSwtS

 

 
     tIc-f-kÀh-I-em-ime 2020  Unkw

thm¡Â Um³kv, ho-W, arZw

p̈. hb-en³, thm¡Â s {̂_p

s {̂_p-hcn 16 F¶o Xob-Xn-I-fnÂ {io.

{]mIvSn-¡Â ]co-£-IfpsS hni

 

     B©mw ska-ÌÀ _n.-sUkv 

^ew  kÀh-I-em-ime sh_vssk

 
2020 ൈല മാസ ിൽ നട  നാലാം െസമ ർ എം

ഈവനിംഗ് െറ ലർ/ .ഐ.എം/ 
ഈവനിംഗ്/ .ഐ.എം/ ാവൽ ആൻഡ് റിസം
അേപ ി ാ  അവസാന തീയതി
ലഭ മാണ്.  
 

2020 ജ വരി മാസം നട ിയ ഒ ാം െസമ ർ എം
സി ീകരി . വിശദമായ വിവര ൾ സർവകലാശാല െവ ൈസ ിൽ ലഭ മാണ്

അേപ ി ാ  അവസാന തീയതി 
 

 2020 െസ ംബർ മാസം നട ിയ ര ാം വർഷ ബി
1 പരീ ക െട ഫലം െവ ൈസ ിൽ ലഭ മാണ്
ഓൺൈലൻ വിദ ാർ ികൾ ് െഫ വരി
വെര ം അേപ ി ാ താണ്. കരട് മാർ ് ലി ് 
 

 
 
 
 
 

tIcfkÀh-I-em-ime
      

]{X-¡p-dņ v 
 

ssSwtS-_nÄ 
 

s {̂_p-hcn 8 \v  Bcw-̀ n-¡p¶ cmw ska

]n)þ (d-Kp-eÀ 2019 AUvan-j³, 2018  AUvan-j³ Cw{]q

2017 AUvan-j³kv) {]mIvSn-¡Â ]co-£-bv¡pÅ ssSw

amb ssSwtS-_nÄ sh_vssk-änÂ e`y-am-Wv. 

{]mIvSn-¡Â 

ime 2020  Unkw-_-dnÂ \S-̄ nb cmw ska-ÌÀ 

arZw-Kw)]co-£-I-fpsS {]mIvSn-¡Â ]co-£-m¯ob

en³, thm¡Â s {̂_p-hcn 8, Um³kv s {̂_p-hcn 9, ho-W s {̂_p

fnÂ {io.-kzmXn Xocp-\mÄ kwKoX tImtf

IfpsS hni-Z hnh-c-§Ä kÀh-I-em-ime sh_vssk

 
]co-£-̂ ew 

 
sUkv (B.Des) P\p-hcn 2020 ]co-£-̂ ew {]kn

ime sh_vssk-änÂ e`y-am-Wv. 

ൈല മാസ ിൽ നട  നാലാം െസമ ർ എം.ബി.എ 2014 ീം (സ ിെമൻററി 
/ ാവൽ ആൻഡ് റിസം, 2018 ീം െറ ലർ 

ാവൽ ആൻഡ് റിസം) പരീ ാഫലം സി ീകരി
ാ  അവസാന തീയതി  െഫ വരി 10. വിശദവിവര ൾ സർവകലാശാലാ െവ ൈസ ിൽ 

ജ വരി മാസം നട ിയ ഒ ാം െസമ ർ എം.എസ്.സി ബേയാെടേ ാളജി പരീ െട ഫലം 
വിശദമായ വിവര ൾ സർവകലാശാല െവ ൈസ ിൽ ലഭ മാണ്

അേപ ി ാ  അവസാന തീയതി  െഫ വരി 10. 

െസ ംബർ മാസം നട ിയ ര ാം വർഷ ബി.എ അ ൽ ഉൽ ഉലമ 
െവ ൈസ ിൽ ലഭ മാണ്. നർ ല നിർണയ ി ം പരിേശാധന ം

ഓൺൈലൻ വിദ ാർ ികൾ ് െഫ വരി  10 വെര ം ഓഫ് ൈലൻ  വിദ ാർ ികൾ ് െഫ വരി 
കരട് മാർ ് ലി ് െവ ൈസ ിൽ ലഭ മാണ്.  

¡p¶ cmw ska-ÌÀ kn.-_n.-kn.-F-kv. 

j³ Cw{]q-h-saâv , k¹n-

bv¡pÅ ssSwtS_nÄ              

ÌÀ -_n.-]n.F (hb-en³, 

m¯ob-Xn-IÄ {]Jym-]n-

W s {̂_p-hcn 11,  arZw-Kw 

mÄ kwKoX tImtf-PnÂ Bcw-̀ n-¡p¶ 

ime sh_vssk-änÂ e`y-am-Wv. 

^ew {]kn-²o-I-cn-̈ p. hni-Zamb 

സ ിെമൻററി - ൾൈടം/ 
ീം െറ ലർ - ൾൈടം/ െറ ലർ 

പരീ ാഫലം സി ീകരി . പരിേശാധന ് 
വിശദവിവര ൾ സർവകലാശാലാ െവ ൈസ ിൽ 

സി ബേയാെടേ ാളജി പരീ െട ഫലം 
വിശദമായ വിവര ൾ സർവകലാശാല െവ ൈസ ിൽ ലഭ മാണ്. പരിേശാധന ് 

എ അ ൽ ഉൽ ഉലമ (ആന ൽ സ് കീം) പാർ ് -
നർ ല നിർണയ ി ം പരിേശാധന ം  

വിദ ാർ ികൾ ് െഫ വരി 15 



 
 

േകരളസർവകലാശാല 2020 ജ വരി മാസ ിൽ നട ിയ ഒ ം ര ം െസമ ർ ബി.എസ്.സി 
ക ർ സയൻസ്/ ബി.സി.എ (എസ്. ഡി. ഇ), 2018 അ ിഷൻ െറ ലർ, 2017 അ ിഷൻ സ ിെമൻററി) 
പരീ ാ ഫലം െവ ൈസ ിൽ ലഭ മാണ്. നർ ല നിർ യ ി ം  പരിേശാധന ം  െഫ വരി 12 
വെര അേപ ി ാം. 

 
 

 
 
 
 
]»nIv dnte-j³kv Hm^o-kÀ 

 

Xncp-h-\-́ -]pcw.           
30.01.2021         
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