
 

 

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസസോഴ്സസ്  ഡെവഡ ോപ്ഡമന്റ് 
(സേരള സർക്കോർ സ്ഥോപിതം) 

മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നൽകിയ പ്രോസ്പ കട ്സ്് 2022-23 ന് സ്ോധുതയുള്ളതല്ല 

സ്പോസ്ഡപക്ട്സ് 2022-23 



 

 

ഉള്ളടക്കം 
സേോസളജുേളും സേോഴ് സുേളും സീറ്റ്ുേളുഡട എണ്ണവും 

 

 

സ ോഗ്യത, അെ്മിഷൻ, റിസർസവഷൻ  

അസപക്ഷിസക്കണ്ടവിധം 

ഫീസ് 

അെ്മിഷൻ സമ ത്ത് സമർപ്പിസക്കണ്ട സരഖേൾ 

ഡപോതു നിബന്ധനേൾ 

്ടോൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്് നൽേുന്നതിനുള്ള നി മങ്ങൾ 
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ഇ സ്ക്ടോണിേ്സ്, േമ്പയൂട്ടർ സ ൻസ്, ഇൻഫർസമഷൻ ഡടേ്സനോളജി, വോണിജയം, അനുബന്ധ സമഖ േൾ 
എന്നിവ ിൽ  മോനവവിഭവ സേഷി ുഡട വിേസനത്തിനോ ി സ്ഥോപിതമോ  സേരള സർക്കോർ 

സ്ഥോപനമോണ്  ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസസോഴ്സസ് ഡെവ പ്ഡമന്റ് (I H R D). സമൽപ്പറഞ്ഞ 
സമഖ േളിൽ നൂതന േഴിവുേൾ നൽേുന്നതിനോ ി, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ന് േീഴിഡ  അപ്ലൈെ് സ ൻസ് 
സേോസളജുേളിൽ വിവിധ വിഷ ങ്ങളിൽ ബിരുദോനന്തര ബിരുദ സേോഴ്സുേൾ നടത്തുന്നു. 

2022-23 അധയ ന വർഷത്തിൽ േോ ിക്കറ്റ്് സർവേ ോേോ  ുമോ ി അഫി ിസ റ്റ്് ഡെ ്ത അപ്ലൈെ് 
സ ൻസ് സേോസളജുേളിൽ നടത്തുന്ന CUCBCSS സ്പോ്ഗ്ോമുേളിൽ  ഐ എച്ച് ആർ െി ക്കു സനരിട്ട് 
്പസവേനം നടത്തോൻ അനുവോദമുള്ള 50% സീറ്റ്ുേളിസ ക്ക്    ്പസവേനത്തിനോ ി ഓൺപ്ല ൻ 
അസപക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഓൺപ്ല ൻ അസപക്ഷ ് ക്കോ ുള്ള  ിങ്ക്  http://ihrd.kerala.gov.in/

cascap 

സമൽപ്പറഞ്ഞ സ്പോ്ഗ്ോമുേളുഡട േോ ോവധി 2 വർഷ േോ  ളവിൽ 4 ഡസമസ്റ്ററുേളോണ്. അവ 
േോ ിക്കട്ട് സർവേ ോേോ  ുമോ ി അഫി ിസ റ്റ്് ഡെ ്തിരിക്കുന്നു. സ്പോ്ഗ്ോമുേളുഡട 
സ് േീമും സി ബസ്ും േോ ിക്കട്ട് സർവേ ോേോ  ിൽ പിന്തുടരുന്നതുസപോഡ  ആ ിരിക്കും. 
സ്പോ്ഗ്ോമുേളുഡട വിേദോംേങ്ങൾ െുവഡട ഡേോടുത്തിരിക്കുന്നു.   

  എം എസ് സി  ഇ സ്ക്ടോണിേ്സ് 

 എം എസ് സി  േമ്പയൂട്ടർ സ ൻസ് 

 എം സേോം ഫിനോൻസ് / ഫിനോൻഷയൽ മോസനജുഡമന്റ് 

 എം എ ഇംഗ്ലീഷ് ഭോഷ ും സോഹ്ിതയവും 

VISIT US 

http://www.ihrd.ac.in 

േോ ിക്കറ്റ്്  ൂണിസവഴ്സിറ്റ്ി ുഡട േീഴി ുള്ള  

സപോസ്റ്റ് ്ഗ്ോജുസവറ്റ്് സ്പോ്ഗ്ോമുേളിൽ സെോ ്സ് സബസ്െ് ഡ്േെിറ്റ്് & ഡസമസ്റ്റർ സിസ്റ്റം 
(CUCBCSS) ്പേോരം അപ്പ്പ്ലളെ് സ ൻസ് സേോസളജുേൾക്ക്  സനരിട്ട് ്പസവേനം 

അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സീറ്റ്ുേളിസ ക്ക് ്പസവേനം 

http://www.ihrd.ac.in/
http://ihrd.kerala.gov.in/cascap
http://ihrd.kerala.gov.in/cascap
http://www.ihrd.ac.in/


 

 

+ 
സേോസളജുേൾ സേോഴ്സുേൾ 

സർവ്വേ ോേോ    PG 

CAP വഴി ്പസവേനം  
നൽേുന്ന സീറ്റ്ുേൾ  

സേോസളജ് സനരിട്ട് 
്പസവേനം 
നൽേുന്ന 
സീറ്റ്ുേൾ  

ആഡേ 
സീറ്റ്ുേൾ 

1. College of Applied Scence,           
Kozhikkode, Balan K Nair Road, 
Kiliyanad, Kozhikkode -  673001 
0495-2765154,2768320, 8547005044 
www.caskozhikode.ihrd.ac.in 

caskozhikode.ihrd@gmail.com 

BankAc/No.57007585229 
IFSCSBIN0070561 
SBI MavoorRoad, Kozhikode 

M Sc. Electronics 

  

M Com. (Financial 

Management) 

M Sc. Computer 
Scence* 

11 

  

10 

  

11 

11 

  

10 

  

11 

22 

  

20 

  

22 

2. College of Applied Science 
Thamarassery, Koragad,              
Thamarassery P O  
Kozhikode – 673 573 
0495-2223243, 8547005025 
castmsy695@gmail.com 

casthamarassery.ihrd@gmail.com 

BankAc/No.67190317137 
IFSCSBIN0070225, SBI Tha-
marassery 

M Com. (Finance) 

  

M A English 

8 

  

8 

7 

  

7 

15 

  

15 

3. College of Applied Science  
Chelakkara, Cheerakuzhy,  
Pazhayannur (P.O), Thrissur Dist - 
680 587. Phone no: 04884-227181, 
295181, 8547005064 
www.caschelakkara.ihrd.ac.in  
caschelakkara.ihrd@gmail.com  
Bank Ac/No. 67062313130 SBI 
Thiruvilwamala IFSC: SBIN 0070294  

M Sc. Electronics 

  

M Com. Finance 

5 

  

8 

5 

  

7 

10 

  

15 

4. College of Aplied Scence, 
Vattamkulam, Nellissery,         
Sugapuram PO, Edappal,         
Malappuram -  679576 
0494-2689655,8547006802 
www.casvattamkulam.ihrd.ac.in 

casvattamkulam.ihrd@gmail.com 

BankAc/No.30851925059 
IFSCSBIN0070687, SBIEdappal 

M Sc. Computer Sci-

ence* 

  

M Com. 

5 

 

 

5 

 

 

10 

  

15 

സേോസളജുേളും സേോഴ് സുേളും 
 സീറ്റ്ുേളുഡട എണ്ണവും 

http://www.caskozhikode.ihrd.ac.in/
mailto:caskozhikode.ihrd@gmail.com
mailto:castmsy695@gmail.com
mailto:casthamarassery.ihrd@gmail.com
mailto:casvattamkulam@ihrd.ac.in
mailto:casvattamkulam.ihrd@gmail.com


 

 

5. College of Applied Science, Muthuvallur,  
Kondotty PO, Malappuram – 673638 

0483 2963218,8547005070,77369132218 

casmuthuvallur.ihrd@gmail.com 

casmuthuvallur@ihrd.ac.in 

Bank Ac/No.31307131414 

IFSCSBIN0070311, SBI Kondotty 

M Com. (Finance) 8 7 15 

6. College of Applied Science,  
Vdakkencherry, Erassankulam,                  
Vadakkencherry,(MBR) 
Palakkad –678683 
04922-255061,8547005042 
www.casvdy.org 

casvdky.ihrd@gmail.com 

casvadakkencherry@ihrd.ac.in 

Bank Ac/No.57049616931 
IFSCSBIN0070187,SBI Vadakkencherry 

M Sc. Electronics 

  

M Sc. Computer         

Science* 

6 

 

 

6 

 

 

12 

  

12 

7. College of Applied Science,            
Attappadi, Agali P O, 
Palakkad - 678581 
04924-254699, 9447159505 
www.casattapadi.ihrd.ac.in 

casattappadi@gmail.com 

Bank Ac/No.37885371383 
IFSCSBIN0004614, SBI Agali 

M Com. (Finance) 

  

M Sc. Computer         

Science* 

8 

  

5 

7 

  

5 

15 

  

10 

8. College of Applied Science, Nattika, 
Tippu Sulthan Road, Opp. Govt. Veteri-
nary  Hospital Valappad P O,              
Kothakkulam, Thrissur –  680 567 
0487-2395177,8547005057 

www.casnattika.ihrd.ac.in 

casnattika.ihrd@gmail.com 

BankAc/No.67000572594 
IFSCSBIN0070236,SBI Triprayar 

M.Sc Electronics 

  

M.Sc Computer Science* 

5 

  

5 

5 

  

5 

10 

  

10 

9. College of Applied Science,  
Kodungallur,  Thattupally, Eriyad P O, 
Kodungallur,  Thrissur – 680 666 
0480-2816270,8547005078 
caskodungallur.ihrd.ac.in 

caskodungallur.ihrd@gmail.com 

BankAc/No.67127246354 
IFSCSBIN0070169, SBI Kodungallur 

M Sc. Computer Science 

 

M Com. Marketing 

5 

  
  
8 

5 

  
  
7 

10 

  
  
15 

  ൂണിസവഴ്സിറ്റ്ി ്പസിദ്ധീേരിക്കുന്ന  ്പസവേന പരീക്ഷ റോങ്ക്  ിസ്റ്റിഡന അടിസ്ഥോനഡപ്പടുത്തി ോ ിരിക്കും  

എം.എസ്.സി േമ്പയൂട്ടർ സ ൻസ് സേോഴ്സിസ ക്കുള്ള  ്പസവേനം 

mailto:casmuthuvallur.ihrd@gmail.com
mailto:casmuthuvallur@ihrd.ac.in
http://www.casvdy.org/
mailto:casvdky.ihrd@gmail.com
mailto:casvadakkencherry@ihrd.ac.in
http://www.casattapadi.ihrd.ac.in/
mailto:casattappadi@gmail.com
http://www.casnattika.ihrd.ac.in
mailto:casnattika.ihrd@gmail.com
http://www.caskodungallur.ihrd.ac.in
mailto:caskodungallur.ihrd@gmail.com


 

 

+ 
അെ്മിഷനുള്ള സ ോഗ്യത 

3 

എം എസ് സി ഇ സ്ക്ടോണിേ്സ് 

എം എസ് സി േമ്പയൂട്ടർ സ ൻസ് * 

എം സേോം ഫിനോൻസ് / ഫിനോൻഷയൽ മോസനജുഡമന്റ് 

എം എ ഇംഗ്ലീഷ്  

ബി എസ് .സി  ഇ സ്ക്ടോണിേ്സ് / ഫിസിേ്സ് / േമ്പയൂട്ടർ സ ൻസ് / ഇൻസ്്ടുഡമസന്റഷൻ ബിരുദം അഡെങ്കിൽ തത്തു യമോ  ബിരുദം, 
ഇ സ്ക്ടോണിേ്സ് സേോഴ്സുേളിഡ ോന്നോ ും ഗ്ണിതേോസ്്തം നിർബന്ധിത സേോംൈിഡമന്ററി സേോഴ്സോ ും പോർട്ട് മൂന്നിൽ 50% മോർസക്കോ (സേോർ, 
സേോംൈിഡമന്ററി) ഒരുമിച്ച് സെർത്ത് / തത്തു യമോ  സ്ഗ്സെോ  ഭിച്ചിരിക്കണം. ഒബിസി / ഒഇസി അസപക്ഷേർക്ക് 5% വഡര ഇളവ്  ഭിക്കും. എസ് സി / 
എസ്ടി വിദയോർത്ഥിേൾ സേോഴ് സ്  വിജ ിച്ചിട്ടുഡണ്ടങ്കിൽ മോ്തം മതി ോേും. 

േമ്പയൂട്ടർ സ ൻസ് / ഇൻഫർസമഷൻ ഡടേ്സനോളജി / ഇ സ്ക്ടോണിേ്സ് / ഫിസിേ്സ് / മോത്തമോറ്റ്ിേ്സ് / സ്റ്റോറ്റ്ിസ്റ്റിേ്സ് / ഡേമിസ്് ടി /ബിസിഎ /
ബിഡടേ് / ബിഇ (േമ്പയൂട്ടർ സ ൻസ് / ഇൻഫർസമഷൻ ഡടേ്സനോളജി / ഇ സ്ക്ടോണിേ്സ് / ഇ സ്ക്ടോണിേ്സ്, ഡട ിേമ്മ്യൂണിസക്കഷൻ / 
ഇ സ്ക്ടോണിേ്സ്, േമ്മ്യൂണിസക്കഷൻ എന്നിവ ിൽ ബിഎസ് സി ബിരുദം േുറഞ്ഞത് 55% മോർക്ക് അഡെങ്കിൽ തത്തു യമോ  സ്ഗ്െ്.  
* (മുേളി ുള്ള ഖണ്ഡിേ 1 ഡ  പട്ടിേ ുഡട െുവഡട ുള്ള േുറിപ്പ് േോണുേ) 
  

േോ ിക്കട്ട് സർവേ ോേോ  ുഡട ബി.സേോം അഡെങ്കിൽ ബി.ബി.എ (മുമ്പഡത്ത ബി.ബി.എസ്) ബിരുദം അഡെങ്കിൽ  ു.ജി.സി അഡെങ്കിൽ 
എ.ഐ.സി.ടി.ഇ അംഗ്ീേരിച്ച ഏഡതങ്കി ും സംസ്ഥോനങ്ങളിഡ  ബി.ബി.എ., ബി.ബി.എം അഡെങ്കിൽ ബി.ബി.എസ് ബിരുദം, േുറഞ്ഞത് 45% മോർക്ക് 
അഡെങ്കിൽ തത്തു യമോ  സ്ഗ്െ്.  ൂണിസവഴ്സിറ്റ്ി നി മ്പേോരം ഒബിസി, എസ് സി / എസ്ടി വിദയോർത്ഥിേൾക്ക് മോർക്ക് / സ്ഗ്െ് ഇളവ്  ഭിക്കോൻ 
അർഹ്ത ുണ്ട്. ബി സേോം (ഓസണഴ്സ്), ബി സേോം (ഡ്പോഫഷണൽ) എന്നിവ പോസോ വർ അവരുഡട സോമൂഹ്ിേ വിഭോഗ്ം പരിഗ്ണിക്കോഡത എം സേോമിൽ 
്പസവേനത്തിന് േുറഞ്ഞത് 50% മോർക്ക് അഡെങ്കിൽ തത്തു യമോ  സ്ഗ്െ് സനടി ിരിക്കണം. 

മോർക്ക് സിസ്റ്റത്തിന് േീഴിൽ: - ബി എ ഇംഗ്ലീഷ്  ോംസഗ്േജ് &  ിറ്റ്്. / ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് & ഹ്ിസ്റ്ററി / ബി എ ഫംഗ്്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ്  ഡമ ിൻ സപപ്പറുേൾക്ക് 
േുറഞ്ഞത് 45% മോർക്ക് അഡെങ്കിൽ ബി എ / ബി എസ് സി (ആൾട്ടർസനറ്റ്ീവ് പോസറ്റ്ൺ ഒഴിഡേ) ഭോഗ്ം I ഇംഗ്ലീഷിൽ േുറഞ്ഞത് 45% മോർസക്കോഡട ഈ 
സർവ്വേ ോേോ  ുഡട അഡെങ്കിൽ തത്തു യ ബിരുദം. ഒബിസി / ഒഇസി അസപക്ഷേർക്ക് 5% വഡര ഇളവ്  ഭിക്കും. എസ് സി / എസ്ടി വിദയോർത്ഥിേൾ 
സേോഴ് സ്  വിജ ിച്ചിട്ടുഡണ്ടങ്കിൽ മോ്തം മതി ോേും. 
സ്ഗ്െ് സിസ്റ്റത്തിന് േീഴിൽ: - ബി എ ഇംഗ്ലീഷ്  ോംസഗ്േജ് &  ിറ്റ്്. / ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് & ഹ്ിസ്റ്ററി / ബി എ ഫംഗ്്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ്  ഡമ ിൻ സപപ്പറുേൾക്ക് 
േുറഞ്ഞത് 45% മോർക്ക് അഡെങ്കിൽ ബി എ / ബി എസ് സി (ആൾട്ടർസനറ്റ്ീവ് പോസറ്റ്ൺ ഒഴിഡേ) ഭോഗ്ം I ഇംഗ്ലീഷിൽ േുറഞ്ഞത് 50 % മോർക്കിന് തു യമോ  
സഞ്ചിത സ്ഗ്സെോഡട ഈ സർവ്വേ ോേോ  ുഡട അഡെങ്കിൽ തത്തു യ ബിരുദം ഒബിസി / ഒഇസി അസപക്ഷേർക്ക് 5 േതമോനം വഡര ഇളവ്  ഭിക്കോൻ 
അർഹ്ത ുണ്ട്. എസ് സി / എസ്ടി വിദയോർത്ഥിേൾ സേോഴ് സ്  വിജ ിച്ചിട്ടുഡണ്ടങ്കിൽ മോ്തം മതി ോേും. 



 

 

 

 

1. സ ോഗ്യത / ്പസവേന നി മങ്ങളിൽ േൂടുതൽ വയക്തത സവണ്ടവർ   ൂണിസവഴ്സിറ്റ്ി ഡവബ്പ്ലസറ്റ്ിൽ ്പസിദ്ധീേരിച്ചിട്ടു്ള്ള സ്പോസ്ഡപക്ടസ് / അെ്മിഷൻ 
റൂളുേൾ (2021-22) വോ ിച്ചു മനസ്ി ോസക്കണ്ടതോണ് . ഈ സ്പോസ്ഡപക്ടസ് ്പസിദ്ധീേരിച്ചതിനുസേഷം േോ ിക്കട്ട് സർവേ ോേോ  സ ോഗ്യത / ്പസവേന 
നി മങ്ങളിൽ എഡന്തങ്കി ും മോറ്റ്ം വരുത്തി ോൽ അത്  പിന്തുടരുേ ും അന്തിമവുമോ ിരിക്കും. 

2. സ് സപോർട് സ് / പ്ലവേ യമുള്ളവർ / ആൻെമോൻ നിസക്കോബോർ ദേീപുേൾ /  ക്ഷേദീപ് / േേ്മീരി വിദയോർത്ഥിേളുഡട േേോട്ട ്ക്ക് േീഴി ുള്ള അസപക്ഷേർ 
സേോസളജിസ ക്ക് സനരിട്ട് അസപക്ഷിസക്കണ്ടതോണ്.  സമൽ വിഭോഗ്ത്തിൽ അസപക്ഷിക്കുന്നവർ അസപക്ഷ ുഡട ഒരു സേോപ്പി ബന്ധഡപ്പട്ട ജിെോ സ്സപോർട്സ് 
േൗൺസി ിനും സമർപ്പിസക്കണ്ടതോണ്.  സ് സപോർട് സ് േേോട്ട ് ക്കോ ി, ബന്ധഡപ്പട്ട ജിെോ സ് സപോർട് സ് േൗൺസിൽ തയ്യോറോക്കി  റോങ്ക്  ിസ്റ്റിഡന 
അടിസ്ഥോനമോക്കി ോ ിരിക്കും ്പസവേനം. 

3.  ു ജി ത ത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ്പധോന വിഷ മോ ി പഠിക്കോത്തവർക്ക് എം എ ഇംഗ്ലീഷിന് േോ ിക്കറ്റ്്  ുണിസവഴ്സിറ്റ്ി നടത്തുന്ന ്പസവേന പരീക്ഷ ുഡട 
അടിസ്ഥോനത്തി ോ ിരിക്കും ്പസവേനം.    

േുറിപ്പ് 

+ 
റിസർസവഷൻ 

വിവിധ വിഭോഗ്ങ്ങളിൽ സീറ്റ്ുേൾ സംവരണം ഡെയ്യുന്നതിന്, േോ ിക്കട്ട് സർവേ ോേോ  നിശ്ച ിച്ചിട്ടുള്ള മോനദണ്ഡങ്ങൾ പോ ിക്കും. 

+ 
അെ്മിഷൻ 

എെോ സീറ്റ്ുേളിസ ക്കും ്പസവേനം േർേനമോ ി ഡമറിറ്റ്ിഡന അടിസ്ഥോനമോക്കി ുള്ളതോണ്, േോ ോേോ ങ്ങളിൽ സർവേ ോേോ  
പുറഡപ്പടുവിക്കുന്ന മോനദണ്ഡങ്ങളും മോർഗ്ഗനിർസേേങ്ങളും  ൂണിസവഴ്സിറ്റ്ി മോനദണ്ഡങ്ങൾ / മോർഗ്ഗനിർസേേങ്ങൾ / സ്പോസ്ഡപക്ടസ് 
എന്നിവ അനുസരിച്ച് തയ്യോറോക്കി  റോങ്ക് പട്ടിേ അതത് സ്ഥോപനത്തി ും അവരുഡട ഡവബ് പ്ലസറ്റ്ുേളി ും ്പസിദ്ധീേരിക്കും.  
അഭിമുഖത്തിനോ ുള്ള ഡമസമ്മ്ോ സ ോഗ്യത ുള്ളവർക്ക് ഇഡമ ിൽ വഴി മോ്തസമ അ  ്ക്കൂ. അസപക്ഷേർ അതത് സ്ഥോപനങ്ങളുമോ ി 
ബന്ധഡപ്പടുേ ും അവരുഡട റോങ്ക് സ്ഥോനങ്ങൾ അറി ോൻ ഡവബ് പ്ലസറ്റ്ുേൾ സന്ദർേിക്കുേ ും ഡെസയ്യണ്ടത് നിർബന്ധമോണ്.  

ഐ  എച്ച്  ആർ  െി നി ്ന്തിക്കുന്ന സേോസളജ് ഓഫ് അപ്ലൈെ് സ ൻസുേളിൽ  മോസനജുഡമന്റ് േേോട്ട സീറ്റ്ുേളിെ.  
 

                             Apply here 

                 http://www.ihrd.ac.in 
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+ 
അസപക്ഷിസക്കണ്ടവിധം 

ഓൺപ്ല ൻ അസപക്ഷ 

ഐ എച്ച് ആർ െി അപ്ലൈെ് സ ൻസ്   സേോസളജുേളിഡ  വിവിധ ബിരുദോനന്തര ബിരുദ സേോഴ് സുേളിസ ക്കുള്ള സേോസളജ് േേോട്ട സീറ്റ്ുേളിഡ   ്പസവേനത്തിനുള്ള 
അസപക്ഷേൾ ഐ എച്ച് ആർ െി ുഡട ്പസവേന ഡവബ് പ്ലസറ്റ്്  http://ihrd.kerala.gov.in/cascap വഴി ഓൺ പ്ല നോ ി സമർപ്പിക്കണം  
 ൂണിസവഴ്സിറ്റ്ി നിർസേേിച്ചിട്ടുള്ള സമ ്േമം േർേനമോ ി പോ ിക്കണം. ആവേയമോ  രജിസ്സ്ടഷൻ ഫീസ്, മറ്റ്് സരഖേൾ എന്നിവ ും പണമട ്ക്കൽ 
വിേദോംേങ്ങളും സഹ്ിതം ഓൺ പ്ല ൻ അസപക്ഷ ുഡട ്പിന്റൗട്ട് അസപക്ഷേർ സൂക്ഷിക്കുേ ും ്പസവേന സമ ത്ത് അഡെങ്കിൽ ആവേയോനുസരണം അവൻ / 
അവൾ ്പസവേനം സനടോൻ ആ്ഗ്ഹ്ിക്കുന്ന സേോസളജിഡ  ്പിൻസിപ്പ ിന് സമർപ്പിക്കുേ ും സവണം. ഐ എച്ച് ആർ െിക്ക് േീഴി ുള്ള ഓസരോ സേോസളജ് ഓഫ് 
അപ്ലൈെ് സ ൻസി ും ്പസവേനത്തിനോ ി ്പസതയേം ്പസതയേം ഓൺപ്ല ൻ അസപക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. (അപ്ലൈെ് സ ൻസ് സേോസളജുേളുഡട  സഫോൺ നം. ഇ-
ഡമ ിൽ ഐ െി, തപോൽ വി ോസം എന്നിവ ്ക്കോ ി  ഖണ്ഡിേ 1 േോണുേ) 

* ഐ എച്ച് ആർ െിക്ക് േീഴി ുള്ള അപ്ലൈെ് സ ൻസ് സേോസളജുേൾ സനരിട്ട്  ്പസവേനം നടത്തുന്ന സീറ്റ്ുേളിസ ക്ക് അസപക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അസപക്ഷേൻ േോ ിക്കറ്റ്് 
 ുണിസവഴ്സിറ്റ്ി സേ്ന്ദീേൃത പി ജി ്പസവേന സപോർട്ട ോ   PGCAP  ്പസവേന സപോർട്ട ിൽ ഓൺപ്ല ൻ രജിസ്സ്ടഷൻ പൂർത്തി ോക്കി ിരിക്കണം. 

അസപക്ഷ രജിസ്സ്ടഷൻ ഫീസ് 

അസപക്ഷ രജിസ്സ്ടഷൻ ഫീസ്  1000 രൂപ.(എസ് സി / എസ്ടി വിഭോഗ്ത്തിന് 350 രൂപ). അസപക്ഷേൻ ്പസവേനം സനടോൻ ആ്ഗ്ഹ്ിക്കുന്ന സേോസളജ് ഓഫ് 
അപ്ലൈെ് സ ൻസ് ്പിൻസിപ്പ ിന്റ്ഡറ സപരിൽ ഓൺപ്ല ൻ ബോങ്ക് ്ടോൻസ്ഫർ വഴി ഖണ്ഡിേ 1 ൽ നൽേി ിട്ടുള്ള അതത് സേോസളജ് ഓഫ് അപ്ലൈെ് സ ൻസിഡന്റ 
ബോങ്ക് അക്കൗണ്ടിസ ക്ക് അസപക്ഷോ രജിസ്സ്ടഷൻ ഫീസ് നൽേണം. ഒരിക്കൽ അടച്ച അസപക്ഷ രജിസ്സ്ടഷൻ ഫീസ് ഒരു സോഹ്െരയത്തി ും മടക്കിനൽേുന്നതെ. 

അസപക്ഷ സമർപ്പിക്കൽ 

5 

ഓൺ പ്ല ൻ അസപക്ഷ സമർപ്പിച്ചതിന് സേഷം എടുത്ത ്പിന്റൗട്ടും മറ്റ്ു സരഖേളും അസപക്ഷേർ സേ ം സൂക്ഷിക്കുേ ും ്പസവേന സമ ത്ത് അഡെങ്കിൽ  
സേോസളജിൽ നിന്ന് ആവേയഡപ്പടുന്ന സമ ത്ത് ബന്ധഡപ്പട്ട സേോസളജ് ഓഫ് അപ്ലൈെ് സ ൻസ് ്പിൻസിപ്പ ിന് മുമ്പോഡേ ഹ്ോജരോക്കുേ ും ഡെയ്യണം. ( അപ്ലൈെ് 
സ ൻസ് സേോസളജുേളുഡട തപോൽ വി ോസത്തിനോ ി ഖണ്ഡിേ 1 േോണുേ). പ്ലവേി  / അപൂർണ്ണമോ  അസപക്ഷേൾ / നിർേിഷ്ട സഫോമിൽ ഇെോത്ത 
അസപക്ഷേൾ / അസപക്ഷോ രജിസ്സ്ടഷൻ ഫീസ് ഇെോഡത അസപക്ഷേൾ നിരസിക്കഡപ്പടും. 

ഓൺ പ്ല ൻ അസപക്ഷ സമർപ്പിക്കോൻ േഴി ുന്നിഡെങ്കിൽ ഒരു അസപക്ഷേന് ഐ എച്ച് ആർ െിക്ക് േീഴി ുള്ള അപ്ലൈെ് സ ൻസ് സേോസളജുേളിൽ 
്പസവേനത്തിനോ ി സനരിട്ട് അസപക്ഷ സമർപ്പിക്കോം. അസപക്ഷേർ ഐ എച്ച് ആർ െി ഡവബ് പ്ലസറ്റ്ോ  www.ihrd.ac.in ൽ നിന്ന് ൌൺസ ോെ് ഡെ ്ത 
അസപക്ഷോ സഫോം പൂരിപ്പിച്ച് അസപക്ഷോ രജിസ്സ്ടഷൻ ഫീസ് അടച്ചതിഡന്റ ഡതളിവ് സഹ്ിതം തപോൽ വഴി േോ ിക്കട്ട് സർവേ ോേോ  നിശ്ച ിച്ച ഓൺപ്ല ൻ 
അസപക്ഷേൾ സമർപ്പിക്കുന്ന അവസോന തീ തിക്ക് മുമ്പോ ി ്പസവേനം സനടോൻ ആ്ഗ്ഹ്ിക്കുന്ന സേോസളജ് ഓഫ് അപ്ലൈെ് സ ൻസ് ്പിൻസിപ്പ ിൻഡറ്റ് 
ഓഫീസിഡ ത്തിക്കണം. അത്തരം സോഹ്െരയങ്ങളിൽ ബന്ധഡപ്പട്ട സേോസളജ് ഓഫ് അപ്ലൈെ് സ ൻസ് ്പിൻസിപ്പ ിൻഡറ്റ് സപരിൽ എടുത്ത െിെി വഴി ും 
അസപക്ഷോ രജിസ്സ്ടഷൻ ഫീസ് അട ്ക്കോം. 

*ഓൺ പ്ല ൻ അസപക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന അവസോന തീ തി  ൂണിസവഴ്സിറ്റ്ി  ്പസവേന ഡഷെയൂളിഡ  മോറ്റ്ത്തിനനുസരിച്ച്  അഥവോ 

അസപക്ഷേൻ ്പസവേനത്തിന് അസപക്ഷിച്ച അതത് സ്ഥോപനത്തിഡന്റ ്പിൻസിപ്പൽ തീരുമോനിക്കുന്ന ്പേോരം മോറ്റ്ത്തിന് വിസധ മോണ്. 

http://ihrd.kerala.gov.in/cascap
http://www.ihrd.ac.in


 

 

+ 
ഫീസ് 

M Sc. /M Com. /M A  ുഡട ഓസരോ ഡസമസ്റ്ററിനുമുള്ള ഫീസ് വിേദോംേങ്ങൾ 

ഫീസ് അട ്ക്കൽ ഡഷെയൂൾ 

6 

ഡസമസ്റ്റർ ഫീസ് ഇനം M Sc.  M  Com. M A  

ടയൂഷൻ ഫീസ് 22,550  18,425  18,425  

ആഡേ 22,550 18,425 18,425 

്പസവേന സമ ത്ത് മോ്തം നൽസേണ്ട ഫീസ് 

1. ്പസവേന ഫീസ് 1,100  1,100  1,100  

2. മുൻേരുതൽ നിസക്ഷപം (റീഫണ്ട് ഡെയ്യോവുന്നത് , 
    എെോ വിഭോഗ്ം വിദയോർത്ഥിേൾക്കും നിർബന്ധം) 1,000  1,000  1,000  

്പസവേന സമ ത്ത് ആദയ ഡസമസ്റ്റർ ഫീസും സേഷിക്കുന്ന എെോ ഡസമസ്റ്ററുേൾക്കും ഡസമസ്റ്റർ ഫീസ് ഓസരോ ഡസമസ്റ്ററിഡന്റ ും തുടക്കത്തിൽ തഡന്ന നൽേണം 
(അതോത് സേോസളജ് ്പിൻസിപ്പൽമോർക്കു ്പസതയേ സോഹ്െരയങ്ങളിൽ ആവേയഡമന്നു സതോന്നുന്ന പക്ഷം ഫീ അട ്ക്കുന്ന ഡഷെയൂളിൽ മോറ്റ്ം വരുത്തോൻ 

അനുവോദമുണ്ട്.) 

േുറിപ്പ് 

a. േൂടോഡത,  ൂണിസവഴ്സിറ്റ്ി പരീക്ഷോ ഫീസ് ഉൾഡപ്പഡട സമ ോസമ ങ്ങളിൽ  ൂണിസവഴ്സിറ്റ്ി ആവേയഡപ്പടുന്ന  ൂണിസവഴ്സിറ്റ്ി അഫി ിസ ഷൻ / 
അെ്മിനിസ്സ്ടഷനും മറ്റ്് നിർബന്ധിത ഫീസുേളും വിദയോർത്ഥി അട ് സക്കണ്ടതോണ്. 

b. ബന്ധഡപ്പട്ട സേോസളജ് േുപോർേ ഡെയ്യുന്ന പി ടി എ ഫീസ്, മോഗ്സിൻ, അസസോസിസ ഷൻ ഫീസ് എന്നിവ ും ്പസവേന സമ ത്ത് അ  ്ക്കണം. 



 

 

ഫീസ് ഇളവ് 

 

1. എസ് സി / എസ്ടി / ഒഇസി അസപക്ഷേഡര ും സർക്കോർ നിർസേേിച്ച മസറ്റ്ഡതങ്കി ും വിഭോഗ്ഡത്ത ും ്പസവേന തീ തി മുതൽ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 
മതി ോ  സരഖേൾഡക്കോപ്പം വിദയോഭയോസ ആനുേൂ യത്തിനുള്ള അസപക്ഷ അവർ എസ് സി / എസ്ടി വിേസന വേുപ്പിന് സമർപ്പിക്കുേ ോഡണങ്കിൽ ഡസമസ്റ്റർ 
ഫീസ് അട ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന്  അവഡര ഒഴിവോക്കുന്നതോ ിരിക്കും. േൃതയ സമ ത്ത് അസപക്ഷ സമർപ്പിക്കോതിരിക്കുേസ ോ അഥവോ എസ് സി / എസട്ി 
വിേസന വേുപ്പ് വിദയോഭയോസ ഇളവ് അനുവദിക്കോതിരിക്കുേസ ോ ഡെ ് തോൽ, മുഴുവൻ ഫീസും അട ്ക്കോൻ വിദയോർത്ഥിക്ക് ബോധയത ുണ്ട്. 

2. എസ് സി / എസ്ടി / ഒഇസി ഒഴിഡേ ുള്ള വിവിധ വേുപ്പുേൾ / സക്ഷമ ഏജൻസിേൾ അഡെങ്കിൽ സർക്കോർ നിർസേേിക്കുന്ന മസറ്റ്ഡതങ്കി ും വിഭോഗ്ത്തിൽ 
നിന്നുള്ള ഏഡതങ്കി ും തരത്തി ുള്ള വിദയോഭയോസ ആനുേൂ യത്തിന് അർഹ്രോ വർ ഉൾഡപ്പഡട എെോ വിദയോർത്ഥിേളും സമ ോസമ ങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഫീസും 
ഡഷെയൂൾ ്പേോരം അ  ്ക്കണം. എന്നോൽ സ ോഗ്യത ുള്ള വിദയോർത്ഥിേൾക്ക് വിദയോഭയോസ ആനുേൂ യത്തിനോ ി വേുപ്പ് / സക്ഷമ ഏജൻസിേൾ 
അനുവദിക്കുന്ന തുേ സ്ഥോപനത്തിൽ  ഭിക്കുസമ്പോൾ ്പിൻസിപ്പൽ അത് അവർക്ക് തിരിഡേ നൽേുന്നതോ ിരിക്കും. 
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+ 

്പസവേന സമ ത്ത് സമർപ്പിസക്കണ്ട 
സരഖേൾ 

്പസവേനത്തിനോ ി വിദയോർത്ഥി അഭിമുഖ സമ ത്ത് ഇനിപ്പറ ുന്ന സരഖേൾ ഹ്ോജരോക്കണം  

1. എസ്.എസ്.എൽ.സി, െി്ഗ്ി / ഡ്പോവിഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്്, സ ോഗ്യതോ പരീക്ഷ ുഡട എെോ മോർക്ക്  ിസ്റ്റുേൾ, ടി. സി, 
ഡപരുമോറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്്, തു യത / പ്ലമസ്ഗ്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്് എന്നിവ ബോധേമോ  ഇടങ്ങളിഡ െോം. 

2.   ബോധേഡമങ്കിൽ റിസർസവഷൻ / സബോണസ് / ഡവ ിസറ്റ്ജ്  എന്നിവ ഡെ ിം ഡെയ്യുന്നതിനുള്ള േമ്മ്യൂണിറ്റ്ി ുഡട ും മറ്റ്് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ുേളുഡട ും ഒറിജിന ുേൾ. 
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+ 
ഡപോതു നിബന്ധനേൾ 

1. അസപക്ഷ ിൽ നൽേി ിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുഡട അടിസ്ഥോനത്തിൽ ബന്ധഡപ്പട്ട ്പിൻസിപ്പൽമോർ ്പസവേനത്തിനുള്ള വിദയോർത്ഥിേഡള 
തിരഡഞ്ഞടുക്കും. 

2. ്പസവേനത്തിനുള്ള തിരഡഞ്ഞടുപ്പ് തോൽക്കോ ിേവും അസപക്ഷ ിൽ നൽേി ിരിക്കുന്ന ഏഡതങ്കി ും വിവരങ്ങളുഡട 
സ്ഥിരീേരണത്തിന് വിസധ വുമോണ്. ആവേയമോ  വിവരങ്ങൾ ഡതറ്റ്ോ സതോ അടിച്ചമർത്തഡപ്പട്ടസതോ ആഡണന്ന് േഡണ്ടത്തി ോൽ, 
വിദയോർത്ഥി ്പസവേനത്തിനുള്ള അവഡന്റ / അവളുഡട ഡെ ിം നഷ് ടഡപ്പടുത്തും. 

3. അഭിമുഖത്തിനോ ി വിളിക്കഡപ്പട്ട അസപക്ഷേർ എെോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ുേളുഡട ും ഒറിജിനൽ അഭിമുഖം തീ തി ിസ ോ 
ഐഎച്ച്ആർെിക്ക് േീഴി ുള്ള സേോസളജ് ഓഫ് അപ്ലൈെ് സ ൻസ് ്പിൻസിപ്പൽ അനുവദിക്കുന്ന ഏഡതങ്കി ും തീ തിക്ക ്മുസമ്പോ 
ഹ്ോജരോക്കണം. 

4. ഡഷെയൂൾ ്പേോരം അഭിമുഖത്തിന് ഹ്ോജരോേോത്ത ഒരു വിദയോർത്ഥി ്പസവേനത്തിനുള്ള അവസരം നഷ്ടഡപ്പടുത്തും. േൂടോഡത റോങ്ക് 
സനടി ോ ും  ്പസവേനത്തിനുള്ള ഭോവി ഒഴിവുേളിസ ക്ക് പരിഗ്ണിക്കഡപ്പടിെ. എന്നിരുന്നോ ും, ഒരു വിദയോർഥിേ്  ഥോർത്ഥ 
േോരണങ്ങളോൽ അഭിമുഖത്തിൽ പഡങ്കടുക്കോൻ േഴി ുന്നിഡെങ്കിൽ, രക്ഷേർത്തോവ് / രക്ഷിതോവ് അഡെങ്കിൽ ഏഡതങ്കി ും 
അംഗ്ീേൃത വയക്തിക്ക് സ്ഥോനോർത്ഥി ുഡട ഉത്തരവോദിത്തത്തിൽ ഒരു പേരക്കോരനോ ി വരോൻ അനുവോദമുണ്ട്.  

5. ബിരുദോനന്തര ബിരുദ സേോഴ് സുേളിൽ ്പസവേനം ആ്ഗ്ഹ്ിക്കുന്ന വിദയോർത്ഥി േോ ോേോ ങ്ങളിൽ ഐ എച്ച് ആർ െി അഥവോ 
സേോസളജ് പുറഡപ്പടുവിക്കുന്ന േോമ്പസ് നി മങ്ങളും െട്ടങ്ങളും പോ ിസക്കണ്ടതുണ്ട് . 

6. േോമ്പസിനുള്ളിൽ മദയം, മ ക്കുമരുന്ന്, പുേവ ി എന്നിവ േർേനമോ ി നിസരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. േുറ്റ്ക്കോഡരന്ന് േഡണ്ടത്തി  
വിദയോർത്ഥിേൾഡക്കതിഡര പുറത്തോക്കൽ ഉൾഡപ്പഡട ുള്ള േർേന അച്ചടക്കനടപടി സേീേരിക്കും. 

7. ഡേട്ടിടവും േോമ്പസും വൃത്തി ുള്ളതോ ി പരിപോ ിക്കുന്നതിനും ഫർണിച്ചർ,  സബോറട്ടറി ഉപേരണങ്ങൾ, മറ്റ്്  ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 
സേത്തുക്കൾ എന്നിവ നഷ്ടസമോ സേടുപോടുേസളോ ഇെോഡത സൂക്ഷിക്കോൻ വിദയോർത്ഥിേസളോട് അഭയർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് വിദയോർത്ഥിേളുഡട 
േൂട്ടോ  ഉത്തരവോദിത്തമോണ്.  

8. െോസ് റൂമുേളിസ സക്കോ  ോബുേളിസ സക്കോ വർക്ക് സഷോപ്പുേളിസ സക്കോ പ്ലവേി ്പസവേനം അനുവദിക്കിെ. 

9. സേോസളജ് നൽേി  തിരിച്ചറി ൽ േോർെ് ഓസരോ വിദയോർത്ഥി ും ഡനഞ്ചിൽ ്പദർേിപ്പിക്കണം. േോർെ്  പ്ലേവേം ഉണ്ടോ ിരുന്നോൽ 
മോ്തം സപോരോ. 

10. അക്കോദമിേ് േോരയങ്ങളി ും ഡപോതു അച്ചടക്കത്തി ും ്പിൻസിപ്പ ിഡന്റ ും മറ്റ്് ജീവനക്കോരുഡട ും നിർസേേങ്ങൾ എെോ 
വിദയോർത്ഥിേളും േർേനമോ ി പോ ിക്കണം. 

11. ഡമെിക്കൽ േോരണങ്ങളോൽ മോ്തസമ അവധി അനുവദിക്കുേ ുള്ളൂ. എന്നിരുന്നോ ും, അത്തരം അവധി ഹ്ോജരോേുന്നതിഡന്റ േുറവ് 
അംഗ്ീേരിക്കുന്നതിന് മോ്തം പരിഗ്ണിക്കും. 

12. ഐ എച്ച് ആർ െി അപ്പ്പ്ലളെ് സ ൻസ് സേോസളജുേളിൽ സഹ്ോസ്റ്റൽ സൗേരയങ്ങൾ  ഭയമെ, അതിനോൽ വിദയോർത്ഥിേൾ 
സബോർെിംഗ്ിനും തോമസത്തിനും സേന്തമോ ി ഒരുക്കങ്ങൾ നടസത്തണ്ടതുണ്ട് . 

13. ഡമോപ്ലബൽ സഫോണുേളുഡട ഉപസ ോഗ്ം, സിനിമോറ്റ്ിേ് െോൻസ്, ഫോഷൻ സഷോേളുഡട ്പേടനം എന്നിവ േോമ്പസിൽ േർേനമോ ി 
നിസരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. 
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1. പി  ജി സ്പോ്ഗ്ോമുേളിസ ക്ക് ്പസവേനം സനടുന്ന ഏഡതോരു വിദയോർത്ഥി ും പിന്നീട് ഐ  എച്ച്  ആർ  െി നി ്ന്തിക്കുന്ന ഏഡതങ്കി ും സേോസളജ് 

ഓഫ് അപ്ലൈെ ്സ ൻസിൽ നിന്ന് തഡന്റ  സേോഴ് സിൽ  നിന്ന് പിന്മോറുന്ന സോഹ്െരയത്തിൽ, ജി ഒ (എ ംഎസ്) 319/2017 / H.Edn. (ഡജ) തീ തി 

29-12-2017. നമ്പറിൽ വയക്തമോക്കി  വയവസ്ഥേൾ അനുസരിച്ച് ടിസി നൽേും. അതോ ത് സേോഴ് സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് (െോസുേൾ 

ആരംഭിക്കുന്ന തീ തിക്കു മുൻപ്) ഒരു വിദയോർത്ഥി പിന്മോറുന്ന സോഹ്െരയത്തിൽ, സ്പോസസ്ിംഗ്് ഫീസ് 1,000 / - (ആ ിരം രൂപ മോ്തം) 

േുറച്ചതിനുസേഷം വിദയോർത്ഥി ിൽ അടച്ച മുഴുവൻ ഫീസും സേോസളജ് തിരിഡേ നൽേും. സേോഴ് സിൽ സെർന്നതിന് സേഷം ഒരു വിദയോർത്ഥി 

പിന്മോറി ോൽ (െോസുേൾ ആരംഭിക്കുന്ന തീ തിക്കു സേഷം) ഒഴിവുള്ള സീറ്റ്് മഡറ്റ്ോരു വിദയോർത്ഥി ്പസവേന അവസോന തീ തിക്കു മുൻപ് 

നിേത്തുേ ോഡണങ്കിൽ, സ്പോസസ്ിംഗ്് ഫീസ് 1,000 / - രൂപ (ആ ിരം രൂപ മോ്തം) േൂടോഡത ്പതിമോസ ഫീസ് ആനുപോതിേമോ  തുേ ും 

േുറച്ചതിന് സേഷം അടച്ച ഫീസ് സേോസളജ് തിരിഡേ നൽേും. ഒഴിവുള്ള സീറ്റ്് നിേത്തഡപ്പട്ടിട്ടിഡെങ്കിൽ, മുൻേരുതൽ നിസക്ഷപത്തിഡന്റ റീഫണ്ട് 

മോ്തം  ഭിക്കോൻ വിദയോർത്ഥിക്ക് അർഹ്ത ുണ്ട്.  ൂണിസവഴ്സിറ്റ്ി പിജി ്പസവേനം അവസോനിപ്പിച്ചതിനുസേഷം മോ്തസമ അത്തരം റീഫണ്ട് 

സ്പോസസ്് ഡെയ്യുേ ുള്ളൂ. അസത ്പസവേന വർഷത്തിൽ ്പസവേനം അവസോനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഐഎച്ച്ആർെി നി ്ന്തിക്കുന്ന 

ഏഡതങ്കി ും സേോസളജ് ഓഫ് അപ്ലൈെ് സ ൻസിൽ ്പസവേനം സനടുന്നവർക്ക് അവർ അടച്ച ഫീസ് അെ്മിഷൻ ഫീസ് േുറച്ചതിനുസേഷം 

്േമീേരിക്കും. 

2. സർവേ ോേോ  ുഡട പിജി ്പസവേനത്തിനോ ി ഡസൻ്ടപ്ല സ്െ് അസ ോട്ട്ഡമന്റ് സ്പോസസ് (PGCAP) അനുവദിച്ച ഹ് ർ ഓപ്ഷനിൽ 

സെരോൻ ഒരു വിദയോർത്ഥി ടിസിക്ക് അസപക്ഷിക്കുേ ോഡണങ്കിൽ, ടിസി ും മറ്റ്് സരഖേളും  സർവേ ോേോ  മോർഗ്ഗനിർസേേങ്ങൾ ്പേോരം 

നൽേും. 

3. അസത സർവേ ോേോ  ്ക്കുള്ളിൽ ഐ എച്ച് ആർ െിക്ക് േീഴി ുള്ള അപ്പ്പ്ലളെ് സ ൻസ് സേോസളജുേൾ തമ്മ്ിൽ ഇന്റർ  സേോസളജ്  

്ടോൻസ്ഫറിൻഡറ േോരയത്തിൽ ്പസവേനം അവസോനിക്കുന്ന തീ തിക്ക് സേഷം ഒസര സ്പോ്ഗ്ോമിസ ക്ക് ആഡണങ്കിൽ സ്പോസസ്ിംഗ്് ഫീസ് ആ ി 

2000/- (രൂപ രണ്ടോ ിരം മോ്തം) അടച്ച ഫീസിൽ നിന്നും േുറവ് ഡെ ്തു ടിസി നൽേും. അത്തരം സോഹ്െരയങ്ങളിൽ, ടയൂഷൻ ഫീസിഡ  

75% റീഫണ്ട്  ഭിക്കോൻ അസപക്ഷേന് അർഹ്ത ുണ്ട്. 

  * മുേളിൽ നൽേി ിട്ടുള്ള 1,2,3  നി മങ്ങൾ ്പസവേനം സർവേ ോേോ  ുഡട സേ്ന്ദീേൃത ്പസവേന ്പ്േി  ി ൂഡട ്പസവേനം സനടി വർ 

ഉൾഡപ്പഡട ്പസവേനം സനടി  എെോ വിദയോർത്ഥിേൾക്കും ബോധേമോണ്. 
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+ 

്ടോൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്്  
നൽേുന്നതിനുള്ള നി മങ്ങൾ 



 

 

+ 
േോമ്പസിഡ  റോഗ്ിംഗ്് തട ൽ 

റോഗ്ിംഗ്് എന്നത് സേരള റോഗ്ിംഗ്് നിസരോധന ആേ്റ്റ്്. 1998 ഡ  വയവസ്ഥേൾ  ്പേോരം േുറ്റ്േരവും േിക്ഷോർഹ്വും 
ആണ്.    

 ഈ വിദയോഭയോസ സ്ഥോപനത്തിനേസത്തോ പുറസത്തോ റോഗ്ിംഗ്് നിസരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വിദയോഭയോസ സ്ഥോപനത്തിനേസത്തോ 
പുറസത്തോ റോഗ്ിംഗ്് സനരിസട്ടോ അെോഡതസ ോ ഡെയ്യുന്നസതോ പഡങ്കടുക്കുന്നസതോ സ്പോത്സോഹ്ിപ്പിക്കുന്നസതോ ്പെരിപ്പിക്കുന്നവസരോ 
ആ വർക്ക്  േിക്ഷിക്കഡപ്പട്ടോൽ രണ്ട് വർഷം വഡര നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു േോ സത്തക്ക് തടവുേിക്ഷ  ഭിക്കുേ ും പതിനോ ിരം 
രൂപ വഡര പിഴ ഈടോക്കുേ ും ഡെയ്യും. ഈ നി മ്പേോരം േുറ്റ്േൃതയത്തിന് േിക്ഷിക്കഡപ്പട്ട ഏഡതോരു വിദയോർത്ഥിഡ  ും 
വിദയോഭയോസ സ്ഥോപനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തോക്കുന്നതോ ിരിക്കും. അത്തരം വിദയോർത്ഥിഡ  പുറത്തോക്കോനുള്ള ഉത്തരവ് തീ തി 
മുതൽ മൂന്ന് വർഷസത്തക്ക് മസറ്റ്ഡതങ്കി ും വിദയോഭയോസ സ്ഥോപനത്തിൽ ്പസവേിപ്പിക്കുന്നതെ.  

© 2022 IHRD, All rights reserved. 
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ഈ സ്പോസ്ഡപക്ടസിൽ ്പസതയേമോ ി ഉൾഡപ്പടുത്തി ിട്ടിെോത്ത മസറ്റ്ഡതങ്കി ും വിേദോംേങ്ങൾ 
ഉള്ളത്   ഇത് ്പസിദ്ധീേരിക്കുന്ന ോൾ തീരുമോനിക്കുേ ും അത്തരം തീരുമോനം 

അന്തിമമോ ിരിക്കുേ ും ഡെയ്യും. 

തിരുവനന്തപുരം 
27-07-2022  

Sd/- 

െ റക്ടർ 


