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          േകരള സർവകലാശാല
ബി.പി.എഡ് (ദ ിവ ര േകാ ്
െവബ്ൈസ ിൽ ലഭ മാണ്

           േകരള സർവകലാശാല 
( തിവ രം) അ ാം െസമ ർ 
അ ാം െസമ ർ  ( തിവ രം
മു ു  അ ിഷൻ (എൽ

പരീ കൾ യഥാ കമം ജൂൈല 
ആരംഭി ു താണ് വിശദമായ ൈടംേടബിൾ സർവകലാശാല െവബ്ൈസ ിൽ 
ലഭ മാണ.് 

              2021 ജൂൺ 24 ,25 തീയതികളിൽ
(2019  ീം െറഗുലർ, 2015

വിശദവിവരം സർവകലാശാല

            േകരള സർവകലാശാല 
ബി. എസ.് സി (സി.ബി.സി
Cw{]q-hvsaâv, 2017, 2016, 2015,2014 

ചാൻസ് എ ിവയുെട ഫലം പസി ീകരി
സൂ പരിേശാധനയ് ും
16 .വിശദമായ വിവരം സർവകലാശാല െവബ്ൈസ ിൽ

               േകരള സർവകലാശാല ര ാം െസമ ർ ബി
അ ിഷൻ െറഗുലർ, 2018 

k¹n-saâ-dn ,2013 അ ിഷൻ േമ ി ചാൻസ് 

വിശദവിവര ൾ 
പുനർമൂല നിർണയ ിനും സൂ പരിേശാധനയ് ും അേപ ിേ  
അവസാന തീയതി ജൂൈല 
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ൈടംേടബിൾ 

േകരള സർവകലാശാല 2021 ജൂൈല മാസ ിൽ നട ു  മൂ ാം െസമ ർ 
ദ ിവ ര േകാ ്) പരീ യുെട ൈടംേടബിൾ സർവകലാശാല 

െവബ്ൈസ ിൽ ലഭ മാണ.് 

പരീ ാ തീയതി 

േകരള സർവകലാശാല ഏ പിൽ 19 മുതൽ നട ാനിരു  ഒ ാം െസമ ർ 
അ ാം െസമ ർ (പ വ രം )െമയ് 17  മുതൽ നട ാനിരു  

തിവ രം) ഒ താം െസമ ർ   (പ വ രം 
എൽ.എൽ.ബി )ൈഫനൽ േമ ി ചാൻസ് 

കൾ യഥാ കമം ജൂൈല 15 ,  ജൂൈല 28 
ആരംഭി ു താണ് വിശദമായ ൈടംേടബിൾ സർവകലാശാല െവബ്ൈസ ിൽ 

പരീ ാ ഫലം 
 

തീയതികളിൽ നട  നാലാം െസമ ർ
2015  ീം k¹n-saâ-dn)  പരീ ാഫലം

സർവകലാശാല െവബ് ൈസ ിൽ. 

േകരള സർവകലാശാല 2020 െമയ് മാസ ിൽ നട ിയ ര ാം െസമ ർ 
സി.എസ് )2019 അ ിഷൻ െറഗുലർ

2017, 2016, 2015,2014 അ ിഷൻ k¹n-saâ-dn, 2013 

എ ിവയുെട ഫലം പസി ീകരി . പുനർമൂല നിർ
സൂ പരിേശാധനയ് ും അേപ ിേ  അവസാന തീയതി

വിശദമായ വിവരം സർവകലാശാല െവബ്ൈസ ിൽ. 

േകരള സർവകലാശാല ര ാം െസമ ർ ബി. എ പരീ  െമയ് 
2018 അ ിഷൻCw{]q-hvsaâv, 2017,16,15,14 

അ ിഷൻ േമ ി ചാൻസ് )പരീ യുെട ഫലം

 സർവകലാശാല െവബ്ൈസ ി
പുനർമൂല നിർണയ ിനും സൂ പരിേശാധനയ് ും അേപ ിേ  
അവസാന തീയതി ജൂൈല 16 . 

 

 

ജൂൈല മാസ ിൽ നട ു  മൂ ാം െസമ ർ 
പരീ യുെട ൈടംേടബിൾ സർവകലാശാല 

മുതൽ നട ാനിരു  ഒ ാം െസമ ർ 
മുതൽ നട ാനിരു  

പ വ രം )2011 - 12 
ൈഫനൽ േമ ി ചാൻസ് / k¹n-saâ-dn 

28 തീയതികളിൽ 
ആരംഭി ു താണ് വിശദമായ ൈടംേടബിൾ സർവകലാശാല െവബ്ൈസ ിൽ 

െസമ ർ ബി .എഡ് ഡി ഗി 
പരീ ാഫലം പസി ീകരി ു . 

െമയ് മാസ ിൽ നട ിയ ര ാം െസമ ർ 
അ ിഷൻ െറഗുലർ,  2018 അ ിഷൻ   

2013 അ ിഷൻ േമ ി 

പുനർമൂല നിർണയ ിനും 
അേപ ിേ  അവസാന തീയതി ജൂൈല                  

എ പരീ  െമയ് 2020 (2019 
2017,16,15,14 അ ിഷൻ        

പരീ യുെട ഫലം പസി ീകരി ു 

സർവകലാശാല െവബ്ൈസ ിൽ 
പുനർമൂല നിർണയ ിനും സൂ പരിേശാധനയ് ും അേപ ിേ  



 
 

                2021 ജൂൺ മാസ ിൽ നട ിയ എം .ഫിൽ േകാേമഴ് സ ് 2019 -2020 ബാ  ്
(സി.എസ ്.എസ)് പരീ ാഫലം പസി ീകരി ു . 

                                                      ൈവവ േവാസി 

             േകരള സർവകലാശാല 2021 ജനുവരി െഫ ബുവരി മാസ ളിൽ നട ിയ 
നാലാം െസമ ർ B-\zÂkvIow ീം എം. എ. ഇ േണാമി ് വിദൂരവിദ ാഭ ാസം 

2018 അ ിഷൻ 2017 അ ിഷൻ k¹n-saâ-dn ഡി ഗി പരീ കളുെട ൈവ വാ 

േവാസി മുൻനി യി  തീയതികൾ തെ  ഓൺൈലനായി നട ു താണ് 
വിശദവിവര ൾ ide.ku.net എ  െവബ്ൈസ ിൽ ലഭ മാണ്. 

    

       

 

 
Xncp-h-\-́ -]p-cw,  
30.06.2021. 

    
    ]»nIv dnte-j³kv Hm^o-kÀ            

  

  

 

E-mail: For exam related queries examhelpdesk1@keralauniversity,examhelpdesk2@keralauniversity 

website: www.keralauniversity.ac.in

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


