
 
 

tIcf kÀh

\w.]n.-BÀ.173/2018   

 
ഒ ാം

േകാേളജ് തല സ്േപാ ്

േകരള സർവകലാശാലേയാട്

േകാേളജുകളിൽ ഒ ാം വർഷ

നട ുെമ റിയി ിരു  

06.08.2018 ന് 09.00 മണി മുതൽ

േകാേളജുകളിൽ ഹാജരായി

സർവകലാശാല റാ ് പ ിക

തീയതികളിൽ പേവശനമി

സർ ിഫി ുകൾ മുതലായവ

10.08.2018  എ ീ തീയതികളിൽ

 

യു ഐ ി / സ ാ ശയ/ ഐ

 

യു.ഐ. ി/സ ാ ശയ/ഐ.എ ്

വിദ ാർ ികൾ  ് 06.08.2018 

പിൻറൗ ് അതാത് േകാേളജുകളിൽ

അേ  ദിവസം 03.00 മണി ്

പ ിക അനുസരി ് േകാേളജുകളിൽ
 

 

 
     Unkw_À 2017 Â \S n̄b aq¶mw skaÌÀ _n.F (F v̂.Un.]n.kn._n.kn.Fkv) 
(2013 AUvanj³ apXÂ 2015 AUvanj³ hsc) ]co£m^ew sh_vsskänÂ.  
kq£va]cntim[\bv¡pw ]p
At]£n¡mw. 
 
              2017 Unkw_dnÂ 
emwtKzPv & enätd¨À  ]co£m^ew {]kn²oIcn̈ p.
]p\Àaqey\nÀ®b n̄\pw   
hniZhnhc§Ä sh_vsskänÂ.
 

    
tIcf kÀh-I-em-ime 

 
           

 

]{X-¡p-dn v̧ 

ഒ ാം വർഷ ബിരുദ പേവശനം 2018 

സ്േപാ ് അ ിഷൻ 06.08.2018 േല ് മാ ി വ ിരി ു ു

 
സർവകലാശാലേയാട ്അഫിലിേയ  ്െച ി ു  ഗവൺെമൻറ്

വർഷ ബിരുദ പേവശനവുമായി ബ െ ്

 സ്േപാ ് അ ിഷൻ 06.08.2018 േല  ് മാ ി

മുതൽ ഉ യ്  ് 12.00 മണി വെര വിദ ാർ ികൾ ്

ഹാജരായി  രജിസ്േ ടഷൻ നട ാം. അേ  ദിവസം

പ ിക പസി െ ടു ും. 07.08.2018, 08.08.2018 

പേവശനമി . വിദ ാർ ികൾ  ് T.C., മ ്

മുതലായവ ത ാറാ ി െവ ു തിനു  സമയമാണ്

തീയതികളിൽ േകാേളജുകളിൽ പേവശനം നട ും

ഐ എ ് ആർ ഡി േകാേളജുകളിെല 

ബിരുദ പേവശനം. 

എ ്.ആർ.ഡി. േകാേളജുകളിൽ അ ിഷൻ

06.08.2018 12 മണി വെര ത ളുെട ഓൺൈലൻ

േകാേളജുകളിൽ സമർ ി ്           രജിസ് േ ടഷൻ 

മണി ് സർവകലാശാല റാ ് പ ിക പസി െ ടു ും

േകാേളജുകളിൽ 10.08.2018 വെര പേവശനം നട ും

]co£m^ew 

S n̄b aq¶mw skaÌÀ _n.F (F v̂.Un.]n.kn._n.kn.Fkv) 
(2013 AUvanj³ apXÂ 2015 AUvanj³ hsc) ]co£m^ew sh_vsskänÂ.  

bv¡pw ]p\Àaqey\nÀ®b n̄\pw BKÌv 29 hsc Hm¬sse

2017 Unkw_dnÂ \S n̄b aq¶mw skaÌÀ _n.F HmtW
]co£m^ew {]kn²oIcn̈ p. kq£va]cntim[

   At]£n¡m\pÅ Ahkm\ XobXn 
sh_vsskänÂ.  

    t^m¬ : 2305738 

വ ിരി ു ു. 

ഗവൺെമൻറ ്/എയ് ഡഡ് 

ബ െ ് 01.08.2018 ന് 

മാ ി വ ിരി ു ു. 

വിദ ാർ ികൾ  ് അതാത് 

ദിവസം 03.00 മണി ് 

07.08.2018, 08.08.2018 എ ീ 

മ  ് അനുബ  

സമയമാണ.് 09.08.2018, 

നട ും.  

ഒ ാം വർഷ 

അ ിഷൻ താ ര മു  

ഓൺൈലൻ അേപ യുെട 

 നട ാം. തുടർ ് 

പസി െ ടു ും. ഈ റാ  ്

നട ും 

S n̄b aq¶mw skaÌÀ _n.F (F v̂.Un.]n.kn._n.kn.Fkv) 
(2013 AUvanj³ apXÂ 2015 AUvanj³ hsc) ]co£m^ew sh_vsskänÂ.  

pw BKÌv 29 hsc Hm¬sse\mbn 

S n̄b aq¶mw skaÌÀ _n.F HmtWgvkv Cw¥ojv 
kq£va]cntim[\bv¡pw 

XobXn BKÌv 20. 



 
 

 
2018 amÀ¨nÂ \S¯nb aq¶mw skaÌÀ Fw.FÊn. sIankv{Sn, Fw.FÊn. 

A\enän¡Â sIankv{Sn, Fw.FÊn. Ass¹Uv sIankv{Sn, Fw.FÊn.amXvkv, Fw. 
FÊn. _tbmsSIvt\mfPn, Fw.FÊn. saUnkn\Â sIankv{Sn ]co£IfpsS ^ew 
{]kn²oIcn̈ p. hniZhnhc§Ä sh_vsskänÂ.  

 
2017 Unkw_dnÂ \S n̄b A©mw skaÌÀ _n.sSIv ]mÀ«vþssSw dokv{SIvtNÀUv 

(2013 kvIow) ]co£m^ew  sh_vsskänÂ.  
 

k¼À¡ ¢mkpIÄ 
 

hnZqchnZym`ymk  hǹ mKw FÃm skâdpIfnepw BKÌv 5þ\v \S¯m\ncp¶ cmw 
skaÌÀ _ncpZm\´c _ncpZ ¢mkpIÄ BKÌv 12.te¡v amänbncn¡p¶p.  
 

At]£ £Wn̈ p 
 
aq¶mw skaÌÀ FwsSIv p̂ÄssSw (2013 kvIow k¹nsaâdn), A©mw skaÌÀFw.sSIv 
(2013 kvIow k¹nsaâdn), aq¶mw skaÌÀ FwsSIv (^pÄssSw/ ]mÀ«v ssSw) 2008 kvIow 
tagvkn Nm³kv ]co£IÄ¡v ]ngIqSmsX BKÌv 07 hscbpw, 50 cq] ]ngtbmSpIqSn 
BKÌv 13 hscbpw, 125 cq] ]ngtbmSpIqSn BKÌv 18 hscbpw, At]£n¡mhp¶XmWv. 
hniZhnhc§Ä sh_vsskänÂ. 
2018 sk]väw_À 5þmw XobXn Bcw ǹ¡p¶ cmw skaÌÀ BASLP (CBCSS Stream) Un{Kn 
]co£¡v ^okv   ]ngIqSmsX BKÌv 13 hscbpw, 50 cq] ]ngtbmSpIqSn BKÌv 16  
hscbpw,   125 cq] ]ngtbmSpIqSn BKÌv 18 hscbpw, At]£n¡mhp¶XmWv.  
 
                                                               

 
aq¶mw hÀj _n.F ]p\]co£ 

 sabv 17  \v Kh. kwkvIrX tImtfPv ]co£mtI{µambn \S¶ aq¶mw hÀj _n.F 
(B\zÂ kvIow) tkmtjymfn sabn³þ C´y³ skmsskän t{]m»wkv Bâv Ne©kv 
(sabn³ t]¸Àþ 4) sâ ]p\]co£ HmKÌv \men\v cmhnse 9.30 apXÂ 12.30 hsc Kh. 
kwkvIrX tImtfPv tI{µambn \S p̄¶XmWv. 

 
    
 

 
Xncp-h-\-́ -]pcw.           
31.07.2018     

   

   
          ]»nIv dnte-j³kv Hm^o-kÀ            
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