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മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നൽേിയ ക്പാസ്ഡപക്ടസ് 2022-23 ന് സാധുതയുള്ളതല്ല 
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ോലിക്കറ്റ്് യൂണികവഴ്സിറ്റ്ിയുടെ േീഴിലുള്ള അണ്ടർ ്ഗ്ാജുകവറ്റ്് 
ക്പാ്ഗ്ാമുേളിൽ ക ായ്സ് കേസ്െ് ഡ്േെിറ്റ്് & ഡസമസ്റ്റർ സിസ്റ്റം (CUCBCSS) 

്പോരം അപ്പ്ളളഡ് സയൻസ് കകോകളജുകൾക്ക്  കേരിട്ട് പ്രകവശേം 
അേുവദിച്ചിട്ടുള്ള സീറ്റ്ുേളികലക്ക് ്പകവശനം 

 ഇലക്ക്ടാണിേ്സ്, േമ്പയൂട്ടർ സയൻസ്, ഇൻഫർകമഷൻ ഡടേ്കനാളജി, വാണിജയം, അനുേന്ധ 
കമഖലേൾ എന്നിവയിൽ  മോേവകശഷിയുഡട വിേസനത്തിനായി സ്ഥാപിതമായ കേരള സർക്കാർ 

സ്ഥോരേമോണ്  ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റികസാഴ്സസ് ഡെവലപ്ഡമന്റ് (I H R D). കമൽപ്പറഞ്ഞ 
കമഖലേളിൽ നൂതന േഴിവുേൾ നൽേുന്നതിനായി, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്േ് കീഴിടെ അപ്ലൈെ് സയൻസ് 
കോകളജുേളിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ േിരുദ കോഴ്സുേൾ േെത്തുന്നു. 

2021-22 അധയയന വർഷത്തിൽ ോലിക്കറ്റ് സർവേലാശാലയുമായി അഫിലികയറ്റ്് ഡ യ്ത 
അപ്ലൈെ് സയൻസ് കോകളജുേളിൽ നടത്തുന്ന CUCBCSS അണ്ടർ ്ഗ്ാജുകവറ്റ്് 
ക്പാ്ഗ്ാമുേളിൽ  ഐ എച്ച് ആർ ഡി ക്കു കേരിട്ട് പ്രകവശേം േെത്തോൻ അേുവോദമുള്ള 50% 
സീറ്റുകളികെക്ക്    ്പകവശനത്തിനായി ഓൺപ്ലലൻ അകപക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഓൺപ്ലലൻ 
അകപക്ഷയ്ക്കോയുള്ള ലിങ്ക്       http://ihrd.kerala.gov.in/cascap 

1. B Sc. േമ്പയൂട്ടർ സയൻസ് 

2. B Sc. ഇലക്ക്ടാണിേ്സ് 

3. B Sc. മാത്തമാറ്റ്ിേ്സ് 

4. B C A (േമ്പയൂട്ടർ ആൈികക്കഷനിൽ േിരുദം)  

5. B Com. േമ്പയൂട്ടർ അൈികക്കഷൻ 

6. B Com. ധനോരയം 

7. B A ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയും സാഹ്ിതയവും 

8. B B A (േിസിനസ് അെ്മിനിസ്ക്ടഷനിൽ േിരുദം)  

കമൽപ്പറഞ്ഞ ക്പാ്ഗ്ാമുേളുഡട ോലാവധി 3 വർഷ ോലയളവിൽ 6 ഡസമസ്റ്ററുേളോണ്. 
അവ ോലിക്കട്ട് സർവേലാശാലയുമായി അഫിലികയറ്റ്് ഡ യ്തിരിക്കുന്നു. 
കപ്രോപ്രോമുകളുടെ സ്കീമും സിെബസ്ും ോലിക്കട്ട് സർവേലാശാലയിൽ 
പിന്തുടരുന്നതുകരോടെ ആയിരിക്കും. ക്പാ്ഗ്ാമുേളുഡട വിശദാംശങ്ങൾ  ുവഡട 
ടകോെുത്തിരിക്കുന്നു.   

 

http://ihrd.kerala.gov.in/cascap
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കോകളജ് ക്പാ്ഗ്ാം സർവ്വേലാശാല 
കേരിട്ട് പ്രകവശേം 

േൽകുന്ന 
സീറ്റ്ുേൾ 

കോകളജ് 
കേരിട്ട് 

പ്രകവശേം 
േൽകുന്ന 
സീറ്റ്ുേൾ 

ആഡേ 
സീറ്റ്ുേൾ  

College of Applied Science, 
Kozhikkode, Balan K Nair 
Road, Kiliyanad,  
Kozhikkode - 673 001 
0495-2765154, 2768320 
8547005044 
www.caskozhikode.ihrd.ac.in 
caskozhikode.ihrd@gmail.com 
caskozhikode@ihrd.ac.in  
Bank Ac/No. 57007585229 
IFSC SBIN 0070561 
SBI Mavoor Road, Kozhikode 

1. B Sc. Computer 
Science 

2. B Sc. Electronics 
3. B Com Computer 

Application 
4. Bachelor of Computer 

Application 
5. B.A English Language 

& Literature 
6. B B A 

  7. B Sc. Mathematics 

18 
18 
30 

 
18 

 
12 

 
15 

  12 

18 
18 
30 
 

18 
 

12 
 

15 
         12 

36 
36 
60 

 
36 

 
24 

 
30 

        24 

College of Applied Science 
Thamarassery,  Korangad, 
Thamarassery P O 
Kozhikode – 673 573  
0495- 2223243, 8547005025 
castmsy695@gmail.com 
casthamarassery.ihrd@gmail.com 
casthamarassery@ihrd.ac.in 
Bank Ac/No. 67190317137 
IFSC SBIN 0070225  
SBI Thamarassery 

1. B Sc. Computer 
Science 

2. B Com. Computer 
Application 

3. B A English Language 
&        Literature 

4. Bachelor of Computer 
Application 

5. B B A 
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30 

 
20 

 
18 

 
25 

17 
30 
 

20 
 

18 
 

25 

34 
60 

 
40 

 
36 

 
50 

1. കോകളജുേളും കോഴ് സുേളും  
സീറ്റുകളുടെ എണ്ണവും 

 

http://www.caskozhikode.ihrd.ac.in/
mailto:caskozhikode.ihrd@gmail.com
mailto:caskozhikode@ihrd.ac.in
mailto:castmsy695@gmail.com
mailto:casthamarassery.ihrd@gmail.com
mailto:casthamarassery@ihrd.ac.in
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College of Applied Science, 
Thiruvambady, Near Grama 
Panchayat Office, Karassery P.O 
Mukkom (via),  
Kozhikkode-673 602  
 0495 2294264, 8547005063 
casthiruvambadi.ihrd@gmail.com 
casthiruvambadi@ihrd.ac.in 
Bank Ac/No. 1135101049655 
IFSC            CNRB0001135 
Canara Bank, Mukkam 

1. B  Sc. Computer 
Science 

  2. B Com. Computer   
Application 

15 
20 

15 
20 

30 
40 

College of Applied Science,   
Nadapuram,  Kallachi P.O, 
Kozhikkode–673 506. 
0496-2556300, 8547005056 
casnadapuram.ihrd@gmail.com 
casnadapuram@ihrd.ac.in 
Bank Ac/No. 67000739351 
IFSC SBIN 0070490, SBI Kallachi 

1. B  Sc. Computer 
Science 

  2. B Com. Computer   
Application 

12 
12 

12 
  12 

24 
24 

College of Applied Science, 
Vattamkulam,  Nellissery,  
Sugapuram P O, Edappal, 
Malappuram - 679 576 

0494 - 2689655, 8547006802 
www.casvattamkulam.ihrd.ac.in 
casvattamkulam.ihrd@gmail.com 
casvattamkulam@ihrd.ac.in 
Bank Ac/No. 30851925059 
IFSC SBIN 0070687, SBI Edappal 

1. B Sc. Computer 
Science 

2. B Sc. Electronics 
  3. B Com. Computer 
Application 

18 
18 
24 

18 
18 
24 

36 
36 
48 

College of Applied Science, 
Malappuram, Govt. College  
Campus Munduparamba,    
Malappuram – 676 509.  
0483-2959175, 8547005043 
www.casmalappuram.ihrd.ac.in   
casmalappuram.ihrd@gmail.com 
casmalappuram@ihrd.ac.in 
Bank Ac/No.57027154222 
IFSC SBIN0070507 
SBI Civil Station,  Malappuram 

1. B Sc. Computer 
Science 

   

12 
 

12 
 

24 
 

College of Applied Science, 
Vazhakkad,  Vazhakkad P O, 
Malappuram- 673 640.  
0483- 2728070, 8547005055 
casvazhakkad.ihrd@gmail.com 
casvazhakkad@ihrd.ac.in 

Bank Ac/No. 67138227906 
IFSC SBIN 0017338 
SBI Vazhakkad 

1. B Sc. Computer 
Science 

2. B Sc.  Electronics 
  3. B Com. Computer 
Application 

18 
18 
20 

18 
18 
20 

36 
36 
40 

mailto:casthiruvambadi.ihrd@gmail.com
mailto:casthiruvambadi@ihrd.ac.in
mailto:casnadapuram.ihrd@gmail.co
mailto:casnadapuram@ihrd.ac.in
mailto:casvattamkulam@ihrd.ac.in
mailto:casvattamkulam.ihrd@gmail.com
mailto:casvattamkulam@ihrd.ac.in
http://www.casmalappuram.ihrd.ac.in/
mailto:casmalappuram.ihrd@gmail.com
mailto:%20casmalappuram@ihrd.ac.in
mailto:casvazhakkad.ihrd@gmail.com
mailto:casvazhakkad@ihrd.ac.in
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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 
IFSC SBIN 0070311, SBI 
Kondotty 

1. B Sc. Computer 
Science 

  2. B Com. Computer 
Application 

12 
15 

12 
15 

24 
30 

College of Applied Science, 
Vadakkencherry, Erassankulam, 
Vadakkencherry,(MBR) 
Palakkad – 678 683 
04922-255061, 8547005042 
www.casvdy.org 
casvdky.ihrd@gmail.com 
casvadakkencherry@ihrd.ac.in 
Bank Ac/No. 57049616931 
IFSC SBIN 0070187 
SBI Vadakkencherry 

1. B Sc. Computer 
Science 

2. B Sc. Electronics 
3. B Com. Computer 

Application 
  4. B Com. Finance 

18 
18 
20 

 
20 

18 
18 
20 
 

20 

36 
36 
40 

 
40 

College of Applied Science, 
Malampuzha,  Kallepully, 
Palakkad -  678005. 
0491-2530010, 8547005062 
casmalampuzha.ihrd@gmail.com 
Bank Ac/No. 67063614852 

IFSC SBIN 0071080, 
SBI Kallepully 

1. B Sc. Computer 
Science 

2. B Sc. Electronics 
  3. B Com. Computer 
Application 

12 
12 
15 

12 
12 
15 

24 
24 
30 

College of Applied Science, 
Kuzhalmannam, Chempai 
Smaraka Visrama Kendram, 
Champrakulam,  Kottayi, P O, 
Palakkad - 678572 

04922-285577, 8547005061 
www.caskuzhalmannam.ihrd.ac.in 
mckuzhalmannam.ihrd@gmail .com  

Bank Ac/No. 31105979723 
IFSC SBIN 0012889, SBI Kottayi 

1. B Sc. Computer 
Science 

2. B Sc.  Electronics 
  3. B Com. Computer 
Application 

12 
12 
15 

12 
12 
15 

24 
24 
30 

 
College of Applied 
Science, Attappadi,  Agali 
P O, Palakkad -  678 581  
04924-254699, 9447159505 
www.casattapadi.ihrd.ac.in 
casattappadi@gmail.com  
Bank Ac/No. 37885371383 
IFSC SBIN 0004614, SBI Agali 

 
1. B Sc. Computer 

Science 
2. B B A 

  3. B Com. Computer 
Application 

 
12 
15 
15 

 
12 
15 
15 

 
24 
30 
30 

mailto:casmuthuvallur.ihrd@gmail.com
mailto:casmuthuvallur@ihrd.ac.in
http://www.casvdy.org/
mailto:casvdky.ihrd@gmail.com
mailto:casvadakkencherry@ihrd.ac.in
mailto:casmalampuzha.ihrd@gmail.com
http://www.caskuzhalmannam.ihrd.ac.in/
mailto:mckuzhalmannam.ihrd@gmail%20.com
http://www.casattapadi.ihrd.ac.in/
mailto:casattappadi@gmail.com
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College of Applied Science , 
Ayalur ,,         Ayalur P O,  
Palakkad – 678 510 
04923-241766, 8547005029 
www.casayalur.ihrd.ac.in 
casayalur.ihrd@gmail.com 
casayalur@ihrd.ac.in 

Bank Ac/No. 67191074850 
IFSC SBIN 0070182, SBI 
Nenmara 

1. B Sc. Computer 
Science 

2. B Sc. Electronics 
  3. B Com. Computer 
Application 

12 
12 
20 

12 
12 
20 

24 
24 
40 

College of Applied Science, 
Meenangadi, PBM Building, 
Meenangadi, Wayanad – 673 
591 0493-6246446, 8547005077 
casmeenangadi.ihrd@gmail.com 
casmeenangadi@ihrd.ac.in 
Bank Ac/No.67119255121, 
IFSC     SBIN 0070725,  
SBI Meenangadi 

1. B Sc. Computer 
Science 

  2. B Com Computer 
Application 

12 
15 

12 
15 

24 
30 

College of Applied Science, 
Nattika,  Tippu Sulthan Road 
Opp. Govt Veterinary 
Hospital Valappad  P O, 
Kothakkulam, Thrissur – 680567  
0487-2395177, 8547005057 
www.casnattika.ihrd.ac.in 
casnattika.ihrd@gmail.com 
casnattika@ihrd.ac.in 
Bank Ac/No. 67000572594  
IFSC SBIN0070236, 
SBI Triprayar 

1. B Sc. Computer 
Science 

  2. B Sc. Electronics 

18 
18 

18 
18 

36 
36 

College of Applied Science, 
Chelakkara,  Pazhayannur, 
Cheerakuzhy, Pazhayannur P O, 
Thrissur - 680 587 
04884-227181 8547005064 
www.caschelakkara.ihrd.ac.in 
caschelakkara.ihrd@gmail.com 
caschelakkara@ihrd.ac.in 

Bank Ac/No. 67062313130 
IFSC SBIN 0070294 
SBI Thiruvilwamala 

1. B Sc. Computer 
Science 

2. B Sc.  Electronics 
3. B Com. Computer 

Application 
  4. Bachelor of 
Computer Application 

15 
15 
20 

 
12 

15 
15 
20 
 

12 

30 
30 
40 

 
24 

College of Applied Science, 
Kodungallur,  Thattupally, 
Eriyad P O, Kodungallur 
Thrissur – 680 666 
 0480-2816270, 8547005078 
caskodungallur.ihrd.ac.in  
caskodungallur.ihrd@gmail.com 
Bank Ac/No. 67127246354 
IFSC SBIN 0070169 
SBI Kodungallur 

1. B Sc. Computer 
Science 

2. B Com. Computer 
Application 

  3. B A English 
Language & Literature 

12 
15 

 
12 

12 
15 
 

12 

24 
30 

 
24 

 

http://casayalur.ihrd.ac.in/
mailto:casayalur.ihrd@gmail.com
mailto:casayalur@ihrd.ac.in
mailto:casmeenangadi.ihrd@gmail.com
mailto:casmeenangadi@ihrd.ac.in
http://www.casnattika.ihrd.ac.in/
mailto:casnattika.ihrd@gmail.com
mailto:casnattika@ihrd.ac.in
http://www.caschelakkara.ihrd.ac.in/
mailto:caschelakkara.ihrd@gmail.com
mailto:caschelakkara@ihrd.ac.in
http://www.caskodungallur.ihrd.ac.in/
mailto:caskodungallur.ihrd@gmail.com


5 | P a g e  
 

 

 

 

1. ഐ.എച്ച്.ആർ.െി യുടെ േീഴിടെ അപ്ലൈെ് സയൻസ് കോകളജുേളിൽ ആദയ ഭാഷയായി ഇംഗ്ലീഷ് കൂെോടത 
എല്ലാ U G ക്പാ്ഗ്ാമുേൾക്കും രണ്ടാം ഭാഷയായി ഹ്ിന്ദി അഡല്ലങ്കിൽ മലയാളം മാ്തകമ െഭ്യമോവുേയുള്ളൂ 

2.  
I. SC/ST/SEBC/EWS വിഭ്ോരങ്ങൾക്കോയി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന സീറ്റ്ുേൾ ഉൾഡപ്പഡട ഡമാത്തം 

സീറ്റ്ുേളുഡട  50% സീറ്റുകളികെക്കുള്ള പ്രകവശേം  കോെിക്കറ്റ്   യൂണികവഴ്സിറ്റ്ി  കേ്ന്ദീേൃത ്പകവശന 
്പ്േിയ (CAP) വഴി േെത്തും. േൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് യൂണികവഴ്സിറ്റ്ി CAP ഡവേ്പ്ലസറ്റ്് 
(http://www.cuonline.ac.in) സന്ദർശിക്കുക.  

II. യൂണികവഴ്സിറ്റ്ി CAP വഴി ്പകവശനം കനടിയവരും 50% സീറ്റ്ുേളികെക്ക് കകോകളജ് കേരിട്ട് പ്രകവശേം 
േൽകിയ വിദയോർത്ഥികളും ഖണ്ഡിേ 6 ൽ വിവരിച്ച ഒകര ഫീസ് നൽേണം. 

3. ഐഎച്ച്ആർെി കോകളജുേൾ കേരിട്ട് പ്രകവശേം േെത്തുന്ന 50% സീറ്റ്ുേളികലക്ക് ്പകവശനത്തിനായി ഓൺ
പ്ലലനായി അകപക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അകരക്ഷകർ  കോെിക്കറ്റ് യൂണികവഴ്സിറ്റ്ി CAP  കപാർട്ടലിൽ ഓൺപ്ലലൻ 
രജിസ്ക്ടഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. 

4. അകപക്ഷേഡന്റ കയാഗ്യത/തിരഡഞ്ഞടുപ്പ്/വിലയിരുത്തൽ എന്നിവ അതോതു സമയങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള 
സർവേലാശാല നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതവും അന്തിമവും േന്ധിതവുമായിരിക്കും. 

5. ഐഎച്ച്ആർെി നിയ്ന്തിക്കുന്ന അപ്ലൈെ് സയൻസ് കോകളജുേളിൽ മാകനജുഡമന്റ് േവാട്ട സീറ്റ്ുേളില്ല. 

 

 

 

 

  

േുറിപ്പ് 
 

http://www.cuonline.ac.in/
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2. അെ്മിഷൻ കയാഗ്യത 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കകരള സംസ്ഥോേ ഹ്യർ ഡസക്കൻെറി പരീക്ഷഫെ ്പോരം “ഹ്യർ സ്റ്റെീസിന് കയാഗ്യത” അഡല്ലങ്കിൽ തത്തുലയമായ 
പരീക്ഷയിൽ വിജയം എന്നത് െി്ഗ്ി ക്പാ്ഗ്ാമുേളികലക്ക് ്പകവശിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റ്വും േുറഞ്ഞ കയാഗ്യതയോണ്. 
എങ്കി ലും, കേരള സർക്കാരിഡന്റ HSE, VHSE എന്നിവയ്ക്ക്  ‘കസ’ രരീക്ഷയിെും സിേിഎസ്ഇയുഡട േമ്പാർട്ട്ഡമന്റൽ 
രരീക്ഷയിെും കയാഗ്യത കനടിയവർക്കും അകത അധയയന വർഷത്തിൽ ഒന്നാം വർഷ െി്ഗ്ി ക്പാ്ഗ്ാമുേളികലക്ക് 
്പകവശനം കേെോം. (യു. (U.O.No. GA - I / A1 / 5062/2002 തീയതി 07.07.2005). 

ക്പാ്ഗ്ാം അെ്മിഷനുള്ള കയാഗ്യത ഇൻഡക്സ് മാർക്കിഡന്റ േണക്കുേൂട്ടൽ  
1. B Sc. േമ്പയൂട്ടർ 
സയൻസ് 

 

കേരള കസ്റ്ററ്റ്് ഹ്യർ ഡസക്കൻെറി പരീക്ഷയുഡട 
HSE അഡല്ലങ്കിൽ മാത്തമാറ്റ്ിേ്സ് / േമ്പയൂട്ടർ 
സയൻസ് / േമ്പയൂട്ടർ ആൈികക്കഷൻ / 

ഇൻഫർകമഷൻ ഡടേ്കനാളജി / ഇൻകഫാർമാറ്റ്ിേ്സ് 
എന്നിവയ്ക്ക് തുലയമായി അംഗ്ീേരിച്ച മകറ്റ്ഡതങ്കിലും 
പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചവർ (ഉന്നത പഠനത്തിന് 
കയാഗ്യത). ്പാക്ടീസ് / ഇന്കഫാര്മാറ്റ്ിേ്സ് ്പാക്ടിസ് 
/ േമ്പയൂട്ടർ ഇൻഫർകമഷൻ ഡടേ്കനാളജി / 

അെീഷണൽ മാത്തമാറ്റ്ിേ്സ് എന്നിവ ്പകവശനത്തിന് 
കയാഗ്യമാണ.് (U.O.No.GAI / JI / 

4756/1999 തീയതി 11.01.2002 
 

ഇന്െേ്സ് മാർക്ക്: ശാസ്്തവിഭാഗ്ം മാത്തമാറ്റ്ിേ്സ് ഒരു 
ഭാഗ്മായും ഡമാത്തം ഭാഗ്ം III മാർക്ക് + േമ്പയൂട്ടർ സയൻസ് / 
േമ്പയൂട്ടർ ആൈികക്കഷൻ / ഇൻഫർകമഷൻ ഡടേ്കനാളജി / 
ഇൻകഫാർമാറ്റ്ിേ്സ് ്പാക്ടീസ് / ഇൻകഫാർമാറ്റ്ിേ്സ് /  
േമ്പയൂട്ടർ ഇൻഫർകമഷൻ ഡടേ്കനാളജി /അെീഷണൽ 
മാത്തമാറ്റ്ിേ്സ് /എന്നിവയ്ക്കായി കനടിയ മാർക്ക് . ഒരു 
വിഷയമായി മാത്തമാറ്റ്ിേ്സ് ഇല്ലാഡത മറ്റ്് 
കോമ്പികനഷനുേളുഡട കേസ് :  ഭാഗ്ം III മാർക്ക് + േമ്പയൂട്ടർ 
സയൻസ് / േമ്പയൂട്ടർ ആൈികക്കഷൻ / ഇൻഫർകമഷൻ 
ഡടേ്കനാളജി / ഇൻകഫാർമാറ്റ്ിേ്സ് ്പാക്ടീസ് / 
ഇൻകഫാർമാറ്റ്ിേ്സ് / അെീഷണൽ മാത്തമാറ്റ്ിേ്സ് എന്നിവ. 
മാത്തമാറ്റ്ിേ്സും ഇനിപ്പറയുന്ന ഏഡതങ്കിലും വിഷയങ്ങളും 
പഠിച്ചിട്ടുഡണ്ടങ്കിൽ മാത്തമാറ്റ്ിേ്സ് അഡല്ലങ്കിൽ േമ്പയൂട്ടർ 
സയൻസ് / േമ്പയൂട്ടർ ആൈികക്കഷൻ / ഇൻഫർകമഷൻ 
ഡടേ്കനാളജി / ഇൻകഫാർമാറ്റ്ിേ്സ് ്പാക്ടീസ് / 
ഇൻകഫാർമാറ്റ്ിേ്സ് / അധിേ ഗ്ണിതശാസ്് തം/ കംരയൂട്ടർ  
ഇൻഫർകമഷൻ ടെക്കേോളജി, ഇതിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് 
ക ർക്കും. 
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പ്ലട ക്േക്ക്: ഇൻഡെേ്സ് മാർക്കുേളിൽ ഒരു സമനില 
ഉഡണ്ടങ്കിൽ മാത്തമാറ്റ്ിേ്സ് / േമ്പയൂട്ടർ സയൻസിന് മുൻഗ്ണന 
നൽേണം. വീണ്ടും ഒരു പ്ലട ഉഡണ്ടങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിഡല 
രണ്ടാമഡത്ത സേ്സിെിയറി സേ്ജേ്റ്റ്് മാർക്കുേളുഡട 
മാർക്കും ഡപാതുവായ അവസ്ഥയികലക്ക് കപാേുന്നതിനുമുമ്പ് 
രണ്ടാം ഭാഷയ്ക്കുള്ള മാർക്കും പരിഗ്ണിക്കും. 

B Sc. 

(ഇലക്ക്ടാണിേ്സ്) 
കേരള കസ്റ്ററ്റ്് ഹ്യർ ഡസക്കൻെറി പരീക്ഷയുഡട 
എച്ച്എസ്ഇ അഡല്ലങ്കിൽ ഇലക്ക്ടാണിേ് / ഫിസിേ്സ് 
/ മാത്തമാറ്റ്ിേ്സ് എന്നിവയ്ക്ക് തുലയമായി 
അംഗ്ീേരിച്ച മകറ്റ്ഡതങ്കിലും പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചവർ 
(ഹ്യർ സ്റ്റെീസിന് കയാഗ്യത) ്പകവശനത്തിന് 
കയാഗ്യതയുള്ളവരാണ്. (U.O. No.GA I / J1 / 
2924/2005 (2) തീയതി 28.07.2005) 

ഇന്െേ്സ് മാർക്ക്: ലഭിച്ച ആഡേ ഭാഗ്ം III മാർക്ക് + 
ഇലക്ക്ടാണിേ്സ് / ഫിസിേ്സ് / മാത്തമാറ്റ്ിേ്സ് എന്നിവയുഡട 
+2 തലത്തിൽ ഒന്നിൽ േൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ വാഗ്ദാനം 
ഡ യ്തിട്ടുഡണ്ടങ്കിൽ, ഏറ്റ്വും േൂടുതൽ മാർക്ക് കനടിയ 
വിഷയം ക ർക്കും. ഇലക്ക്ടാണിേ്സ് പഠിച്ചവർക്ക് 25 
മാർക്കിഡന്റ അധിേ ഡവയികറ്റ്ജ് ക ർക്കും. ഇലക്ക്ടാണിേ് 
സർവീസ് ഡടേ്കനാളജി, േകയാ ഡമെിക്കൽ 
ഉപേരണങ്ങളുഡട പരിപാലന ്പവർത്തനം, ഗ്ാർഹ്ിേ 
ഉപേരണങ്ങളുഡട പരിപാലനം, അറ്റ്േുറ്റ്പ്പണി, ഡടലിവിഷഡന്റ 
പരിപാലനം, അറ്റ്േുറ്റ്പ്പണി തുടങ്ങിയ കപപ്പറുേൾ 
ഉപകയാഗ്ിച്ച് വിഎച്ച്എസ്ഇ പാസായവർക്ക് 10 മാർക്കിഡന്റ 
അധിേ ഡവയികറ്റ്ജ് 
പ്ലട ക്േക്ക്:: ഇൻഡെേ്സ് മാർക്കുേളിൽ പ്ലട ഉഡണ്ടങ്കിൽ, 
മുൻഗ്ണന ഫിസിേ് സിഡന്റ മാർക്ക് നൽേണം, തുടർന്ന് 
്പധാന വിഷയത്തിൽ േൂടുതൽ മാർക്ക് കനടുന്നവർക്ക്. ഒരു 
പ്ലട ഉഡണ്ടങ്കിൽ ഫിസിേ് സിഡന്റ മാർക്കിന് മുൻഗ്ണന 
നൽേണം, തുടർന്ന് മാത്തമാറ്റ്ിേ് സിഡന്റ മാർക്ക് 
പരിഗ്ണിക്കും. ഇംഗ്ലീഷിൽ ലഭിച്ച മാർക്ക് പ്ലട 
ഡ യ്തതിനുകശഷവും, രണ്ടാമഡത്ത ഭാഷ പരിഗ്ണിക്കുേയും 
അവസാനം ഡപാതുവായ വയവസ്ഥേൾ ്പകയാഗ്ിക്കുേയും 
ഡ യ്യുന്നു. 

B Com. (േമ്പയൂട്ടർ 

അൈികക്കഷനുേൾ / 

ധനോരയം) 

കേരള കസ്റ്ററ്റ്് ഹ്യർ ഡസക്കൻെറി പരീക്ഷയുഡട 
എച്ച്എസ്ഇ അഡല്ലങ്കിൽ േുറഞ്ഞത ്ഒരു ഡോകമഴ് സ് 
വിഷയഡമങ്കിലും തുലയമായി അംഗ്ീേരിക്കഡപ്പട്ട 
മകറ്റ്ഡതങ്കിലും പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചവർ (ഹ്യർ 
സ്റ്റെീസിന് കയാഗ്യതയുള്ളവർ) േി.കോം െി്ഗ്ി 
കോഴ് സികലക്ക് ്പകവശനത്തിന് അർഹ്രാണ്. ഹ്യർ 
ഡസക്കൻെറിക്ക് ഡോകമഴ് സ് വിഷയം അഡല്ലങ്കിൽ 
45% മാർക്കിൽ േുറയാത്ത തത്തുലയ പരീക്ഷ 
പഠിക്കാത്തവർക്കും കയാഗ്യതയുണ്ട്. ഒേിസി / ഒഇസി 
സ്ഥാനാർത്ഥിേൾക്ക് 5% ഇളവ് നൽേും. പട്ടിേജാതി 
/ പട്ടിേവർഗ്ക്കാർക്ക് മാ്തകമ ലഭിക്കൂ. (28.02.2008 
തീയതിയിഡല U.O.No.GAI / A2 / 1658/2007). 
 

ഇന്െേ്സ് മാർക്ക്: ഓകരാ ഡോകമഴ് സ് കപപ്പറുേൾക്കും 
ആഡേ മാർക്ക് + 25 മാർക്ക് പരമാവധി 50 മാർക്കിന് 
വികധയമാണ്. ഡോകമഴ് സ് കപകപ്പഴ് സ് അക്കൗണ്ടൻസി / 
അക്കൗണ്ടൻസി, ഓെിറ്റ്ിംഗ്് / അക്കൗണ്ടൻസി വിത്ത് േമ്പയൂട്ടർ 
അക്കൗണ്ടിംഗ്് / അക്കൗണ്ടൻസി (ഫിനാൻഷയൽ 
കസ്റ്ററ്റ്് ഡമന്റുേളുഡട വിശേലനം) / അക്കൗണ്ടൻസി 
(േമ്പയൂട്ടപ്ലറസ്െ് അക്കൗണ്ടിംഗ്്) / അക്കൗണ്ടുേൾ / ോങ്കിംഗ്് 
സഹ്ായം / ഡസ്േകട്ടറിയൽ ്പാക്ടീസ് / േുക്ക് േീപ്പിംഗ്്, 
അക്കൗണ്ടൻസി / േുക്ക് േീപ്പിംഗ്് & കേസിേ് മാത്തമാറ്റ്ിേ്സ് 
/ േുക്ക്-കോംഗ്് & അക്ക Account ണ്ടൻസി / േിസിനസ് 
സ്റ്റെീസ് / േിസിനസ് സ്റ്റെീസ് വിത്ത് ഫംഗ്്ഷണൽ 
മാകനജ്ഡമന്റ് / േിസിനസ് മാത്തമാറ്റ്ിേ്സ് / ോറ്റ്റിംഗ്് ആൻെ് 
ഡറകസ്റ്റാറന്റ് മാകനജ്ഡമന്റ് / ഡോകമഴ്സ് / ഡോകമഴ്സയൽ 
േറസ്കപാണ്ടൻസ്, ഡോകമഴ്സയൽ കജയാ്ഗ്ഫി / ഡോകമഴ്സയൽ 
കജയാ്ഗ്ഫി & ഡോകമഴ്സയൽ േറസ്കപാണ്ടൻസ് / ജനറൽ 
ഇൻഷുറൻസ് / മാകനജ്ഡമന്റ് / മാർക്കറ്റ്ിംഗ്് / മാർക്കറ്റ്ിംഗ്്, 
ഡസയിൽസ്മാൻഷിപ്പ് / ഓഫീസ് ഡസ്േട്ടറിഷിപ്പ് / സവീേരണം, 
പുസ്തേ സൂക്ഷിക്കൽ, ആശയവിനിമയം 
 

പ്ലട ക്േക്ക്: ഇൻഡെേ്സ് മാർക്കുേളിൽ ഒരു സമനില 
ഉഡണ്ടങ്കിൽ, ൈസ് ടു അഡല്ലങ്കിൽ അതിനു തുലയമായ വാണിജയം 
പഠിച്ചവർക്ക് മുൻഗ്ണന ലഭിക്കും. വാണിജയ വിഷയങ്ങളിൽ 
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മാർക്ക് ഉഡണ്ടങ്കിൽ ആദയം പരിഗ്ണിക്കും, തുടർന്ന് 
ഇംഗ്ലീഷിഡന്റ മാർക്കും തുടർന്ന് അധിേ ഭാഷയുഡട / രണ്ടാം 
ഭാഷയുഡട മാർക്കും പരിഗ്ണിക്കും. അവസാനമായി 
ഡപാതുവായ വയവസ്ഥേൾ ോധേമാണ്. 

B C A 

(േമ്പയൂട്ടർ 

ആൈികക്കഷനിൽ 

േിരുദം) 

കേരള കസ്റ്ററ്റ്് ഹ്യർ ഡസക്കൻെറി പരീക്ഷയുഡട 
എച്ച്എസ്ഇ അഡല്ലങ്കിൽ മാത്തമാറ്റ്ിേ്സ് / േമ്പയൂട്ടർ 
സയൻസ് / േമ്പയൂട്ടർ ആൈികക്കഷൻ / ഇൻഫർകമഷൻ 
ഡടേ്കനാളജി / ഇൻകഫാർമാറ്റ്ിേ്സ് ്പാക്ടീസ് / 
ഇൻകഫാർമാറ്റ്ിേ്സ് / അെീഷണൽ മാത്തമാറ്റ്ിേ്സ് 
എന്നിവയിൽ വിജയിച്ചവർ (ഹ്യർ സ്റ്റെീസിന് 
കയാഗ്യത). ്പകവശനത്തിന് അർഹ്തയുണ്ട് 
(06.10.2000 തീയതിയിഡല UONo.GAI / J1 / 
2453/1997, 11.07.2005 തീയതിയിഡല GAI / J1 / 
1597/2005 

ഇന്െേ്സ് മാർക്ക്: ഡമാത്തം ഭാഗ്ം III+ മാത്തമാറ്റ്ിേ്സിനായി 
ഡമാത്തം മാർക്കും ഡമാത്തം ഭാഗ്ം III മാർക്കും , സയൻസ് 
്ഗ്ൂപ്പിഡന്റ ോരയത്തിൽ മാത്തമാറ്റ്ിേ്സിഡനാപ്പം ഒരു വിഷയമായി 
പഠിച്ചവർക്ക+് േമ്പയൂട്ടർ സയൻസ് / േമ്പയൂട്ടർ ആൈികക്കഷൻ / 
ഇൻഫർകമഷൻ ഡടേ്കനാളജി / ഇൻകഫാർമാറ്റ്ിേ്സ് ്പാക്ടീസ് 
/ ഇൻകഫാർമാറ്റ്ിേ്സ് എന്നിവയ്ക്കായി ഡമാത്തം ഭാഗ്ം III 
ഗ്ണിതശാസ്്തമില്ലാത്ത കോമ്പികനഷനുേൾ ഒരു വിഷയമായി. 
േമ്പയൂട്ടർ സയൻസ് / േമ്പയൂട്ടർ ആൈികക്കഷൻ / 
ഇൻഫർകമഷൻ ഡടേ്കനാളജി / ഇൻകഫാർമാറ്റ്ിേ്സ് ്പാക്ടീസ് 
/ ഇൻകഫാർമാറ്റ്ിേ്സ് എന്നിവ മാത്തമാറ്റ്ിേ്സും ഇനിപ്പറയുന്ന 
ഏഡതങ്കിലും വിഷയങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുഡണ്ടങ്കിൽ മാത്തമാറ്റ്ിേ്സ് 
അഡല്ലങ്കിൽ േമ്പയൂട്ടർ സയൻസ് / േമ്പയൂട്ടർ ആൈികക്കഷൻ / 
ഇൻഫർകമഷൻ ഡടേ്കനാളജി എന്നിവയിൽ ഏതാണ് 
ഉയർന്നത് 
 

പ്ലട ക്േക്ക്:: ഇൻഡെേ്സ് മാർക്കുേളിൽ ഒരു സമനില 
ഉഡണ്ടങ്കിൽ മാത്തമാറ്റ്ിേ്സ് / േമ്പയൂട്ടർ സയൻസിന് മുൻഗ്ണന 
നൽേണം. വീണ്ടും ഒരു പ്ലട ഉഡണ്ടങ്കിൽ, രണ്ടാമഡത്ത 
സേ്സിെിയറിയുഡട മാർക്കും ഇംഗ്ലീഷിഡന്റ മാർക്കും 
ഡപാതുവായ വയവസ്ഥേൾക്ക് കശഷം അധിേ ഭാഷ / രണ്ടാം 
ഭാഷയ്ക്കുള്ള മാർക്കും. 

B A ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയും 
സാഹ്ിതയവും 

കേരള കസ്റ്ററ്റ്് ഹ്യർ ഡസക്കൻെറി പരീക്ഷയുഡട 
എച്ച്എസ്ഇ അഡല്ലങ്കിൽ അതിന് തുലയമായി 
അംഗ്ീേരിക്കഡപ്പട്ട മകറ്റ്ഡതങ്കിലും പരീക്ഷയിൽ 
വിജയിച്ചവർ (ഹ്യർ സ്റ്റെീസിന് കയാഗ്യത).. 

ഇന്െേ്സ് മാർക്ക്: ആഡേ മാർക്ക് + ഇംഗ്ലീഷിൽ കനടിയ 
മാർക്കിഡന്റ ഇരട്ടി. എച്ച്എസ്ഇ അഡല്ലങ്കിൽ തത്തുലയമായ 
പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓപ്ഷണൽ വിഷയമായി േമ്മ്യൂണികക്കറ്റ്ീവ് 
ഇംഗ്ലീഷ്, ഇംഗ്ലീഷ്  പഠിച്ചവർക്ക് 20 മാർക്കിഡന്റ ഡവയ്കറ്റ്ജ്. 
 

പ്ലട ക്േക്ക്:: റാങ്കിംഗ്ിൽ സമനിലയുഡണ്ടങ്കിൽ, ഇംഗ്ലീഷിൽ 
േൂടുതൽ മാർക്ക് കനടിയവർക്ക് മുൻഗ്ണന നൽേും. വീണ്ടും 
ഒരു പ്ലട ഉഡണ്ടങ്കിൽ, രണ്ടാം ഭാഷയിഡല മാർക്കുേൾ 
പരിഗ്ണിക്കുേയും ഡപാതുവായ വയവസ്ഥേൾ 
ോധേമാവുേയും ഡ യ്യും.. 

B B A ( േിസിനസ് 
അെ്മിനിസ്ക്ടഷനിൽ 

േിരുദം) 

കേരള കസ്റ്ററ്റ്് ഹ്യർ ഡസക്കൻെറി പരീക്ഷയുഡട 
എച്ച്എസ്ഇ അഡല്ലങ്കിൽ അതിന് തുലയഡമന്ന് 
തിരിച്ചറിഞ്ഞ മകറ്റ്ഡതങ്കിലും പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചവർ 
(ഹ്യർ സ്റ്റെീസിന് കയാഗ്യത) 50% ൽ േുറയാത്ത 
്പകവശനത്തിന് കയാഗ്യതയുണ്ട്. ഒേിസി / ഒഇസി 
സ്ഥാനാർത്ഥിേൾക്ക് 5% ഇളവ് നൽേും. പട്ടിേജാതി 
/ പട്ടിേവർഗ്ക്കാർക്ക് മാ്തകമ ലഭിക്കൂ. (U.O.No.GAI 
/ J2 / 2907/2003 േന്ധഡപ്പട്ട തീയതി 

ഇന്െേ്സ് മാർക്ക്: ഓകരാ ഡോകമഴ് സ് കപപ്പറുേൾക്കും 
ആഡേ മാർക്ക് + 25 മാർക്ക് പരമാവധി 50 മാർക്കിന് 
വികധയമാണ്. ഡോകമഴ് സ് കപകപ്പഴ് സ് അക്കൗണ്ടൻസി / 
അക്കൗണ്ടൻസി, ഓെിറ്റ്ിംഗ്് / അക്കൗണ്ടൻസി വിത്ത് േമ്പയൂട്ടർ 
അക്കൗണ്ടിംഗ്് / അക്കൗണ്ടൻസി (ഫിനാൻഷയൽ 
കസ്റ്ററ്റ്് ഡമന്റുേളുഡട വിശേലനം) / അക്കൗണ്ടൻസി 
(േമ്പയൂട്ടപ്ലറസ്െ് അക്കൗണ്ടിംഗ്്) / അക്കൗണ്ടുേൾ / ോങ്കിംഗ്് 
സഹ്ായം / ഡസ്േകട്ടറിയൽ ്പാക്ടീസ് / േുക്ക് േീപ്പിംഗ്്, 
അക്കൗണ്ടൻസി / േുക്ക് േീപ്പിംഗ്് & കേസിേ് മാത്തമാറ്റ്ിേ്സ് 
/ േുക്ക്-ഡേപിഎൻജി & അക്ക അക്കൗണ്ടൻസി / േിസിനസ് 
സ്റ്റെീസ് / േിസിനസ് സ്റ്റെീസ് വിത്ത് ഫംഗ്്ഷണൽ 
മാകനജ്ഡമന്റ് / േിസിനസ് മാത്തമാറ്റ്ിേ്സ് / ോറ്റ്റിംഗ്് ആൻെ് 
ഡറകസ്റ്റാറൻറ് മാകനജ്ഡമന്റ് / ഡോകമഴ്സ് / ഡോകമഴ്സയൽ 
േറസ്കപാണ്ടൻസ്, ഡോകമഴ്സയൽ കജയാ്ഗ്ഫി / ഡോകമഴ്സയൽ 
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കജയാ്ഗ്ഫി & ഡോകമഴ്സയൽ േറസ്കപാണ്ടൻസ് / ജനറൽ 
ഇൻഷുറൻസ് / മാകനജ്ഡമന്റ് / മാർക്കറ്റ്ിംഗ്് / മാർക്കറ്റ്ിംഗ്്, 
ഡസയിൽസ്മാൻഷിപ്പ് / ഓഫീസ് ഡസ്േട്ടറിഷിപ്പ് / സവീേരണം, 
പുസ്തേ സൂക്ഷിക്കൽ, ആശയവിനിമയം. 
 
പ്ലട ക്േക്ക്: ഇൻഡെേ്സ് മാർക്കുേളിൽ ഒരു സമനില 
ഉഡണ്ടങ്കിൽ, ൈസ് ടു അഡല്ലങ്കിൽ അതിനു തുലയമായ വാണിജയം 
പഠിച്ചവർക്ക് മുൻഗ്ണന ലഭിക്കും. വാണിജയ വിഷയങ്ങളിൽ 
മാർക്ക് ഉഡണ്ടങ്കിൽ ആദയം പരിഗ്ണിക്കും, തുടർന്ന് 
ഇംഗ്ലീഷിഡന്റ മാർക്കും തുടർന്ന് അധിേ ഭാഷയുഡട / രണ്ടാം 
ഭാഷയുഡട മാർക്കും പരിഗ്ണിക്കും. അവസാനമായി 
ഡപാതുവായ വയവസ്ഥേൾ ോധേമാണ്. 

B Sc. മാത്തമാറ്റ്ിേ്സ ് കേരള കസ്റ്ററ്റ്് ഹ്യർ ഡസക്കൻെറി പരീക്ഷയുഡട 
എച്ച്എസ്ഇ അഡല്ലങ്കിൽ മാത്തമാറ്റ്ിേ്സ് ്ഗ്ൂപ്പുമായി 
തത്തുലയഡമന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മകറ്റ്ഡതങ്കിലും 
പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചവർ (ഹ്യർ സ്റ്റെീസിന് 
കയാഗ്യത) േിഎസ് സി മാത്തമാറ്റ്ിേസ്്. ്പകവശനത്തിന് 
കയാഗ്യതയുണ്ട്. 

ഇന്െേ്സ് മാർക്ക്: ഭാഗ്ം III + േിഎസ് സി 
മാത്തമാറ്റ്ിേ് സിനായി മാത്തമാറ്റ്ിേ് സിന് ലഭിച്ച മാർക്ക്. 
 
പ്ലട ക്േക്ക്:: പ്ലട വിഷയമുഡണ്ടങ്കിൽ േന്ധഡപ്പട്ട 
വിഷയത്തിൽ േൂടുതൽ മാർക്ക് കനടിയവർക്ക് മുൻഗ്ണന 
നൽേണം. വീണ്ടും ഒരു പ്ലട ഉഡണ്ടങ്കിൽ നിർേന്ധിത 
സേ്സിെിയറി വിഷയങ്ങളുഡട മാർക്കും രണ്ടാമഡത്ത 
സേ്സിെിയറി വിഷയത്തിന് ലഭിച്ച മാർക്കും വളഡര 
പരിഗ്ണിക്കഡപ്പടുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ ലഭിച്ച മാർക്കുേൾ 
സമനിലയിലായതിനുകശഷവും, രണ്ടാമഡത്ത ഭാഷ 
പരിഗ്ണിക്കുേയും അവസാനം ഡപാതുവായ വയവസ്ഥേൾ 
്പകയാഗ്ിക്കുേയും ഡ യ്യുന്നു. 

ക്പാസ്ഡപക്ടസ് ്പസിദ്ധീേരിച്ചതിനുകശഷവും സർവേലാശാല കമൽപ്പറഞ്ഞ കയാഗ്യത / ഇന്െേ്സ് മാർക്ക് നിയമങ്ങളിൽ ്പഖയാപിക്കുന്ന മാറ്റ്ങ്ങൾ 
കമൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാ കോഴ്സുേളികലക്കും ഉള്ള  ്പകവശന ്പ്േിയയക്ക് ബോധകമോയിരിക്കും.   
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http://ihrd.kerala.gov.in/cascap എന്ന കപാർട്ടലിൽ അകപക്ഷേർ പൂരിപ്പിച്ച ഓൺപ്ലലൻ അകപക്ഷ 
സമർപ്പിക്കണം. താഡഴ ഡോടുത്തിരിക്കുന്ന ്പോരം ഡമറിറ്റ്ിഡന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോകളജ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കും. 

 

  

ൈസ് ടു പരീക്ഷേളിൽ ലഭിച്ച മാർക്കുേൾ േണക്കിഡലടുക്കുേയും UO No. GA1/A2/1658/2007 dated 

28.02.2008 പ്രകോരം ഇൻഡക്സ് മോർക്ക് േണക്കാക്കുേയും ഡ യ്യുന്നു. അകപക്ഷേഡന്റ ഡമറിറ്റ്് വിലയിരുത്തുേയും 
്പകതയേ ക്പാ്ഗ്ാമികലക്കുള്ള ്പകവശനത്തിനായി ഇൻഡക്സ്  മാർക്കിഡന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 
തയ്യാറാക്കുേയും ഡ യ്യും. 

 

 

1. ഇൻഡക്സ് മാർക്ക് േണക്കാക്കുന്നതിേ് കയാഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ ലഭിച്ച ആഡേ മാർക്കുേളിൽ കോണസ് / 
ഡവയികറ്റ്ജ് മാർക്ക് ക ർക്കുേയും ആവശയമായ മിനിമം മാർക്ക് ഇതിനേം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളവരുഡട ോരയത്തിൽ 
ഡസലക്ഷൻ െിസ്റ്റ് തയ്യോറോക്കി  റാങ്കുഡ യ്യുേയും ഡ യ്യും. 

2. BSc./BCom./BCA/BBA ക്പാ്ഗ്ാമുേൾക്ക് മുൻ സർവീസ്മാൻ, വിധവേൾ, ജവാൻ, എന്നിവർ, 
ഡോല്ലഡപ്പട്ടകതാ അ്പാപ്തമാക്കിയകതാ ആയ േി.എസ്.എഫ് ഉകദയാഗ്സ്ഥരുഡട വിധവേളുഡട േുട്ടിേൾക്കും 
ആഡേ 15 മാർക്കിഡന്റ ഡവയ്കറ്റ്ജ് നൽേും. 

3. നിരക്ഷരത നിർമാർജന പരിപാടിയിൽ േുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷഡമങ്കിലും സവകമധയാ ് പവർത്തിച്ച വിദയാർത്ഥിേൾക്ക് 
റാങ്കിംഗ്ിനായി കോണസ് / ഡവയികറ്റ്ജായി 15 മാർക്ക് അനുവദിക്കും. 

3.അെ്മിഷൻ നടപടി്േമം 

ഡമറിറ്റ്ിഡന്റ അസ്സസ്സ്ഡമന്റ് 

 കോണസ് / ടവയ്കറ്റജ് മോർക്ക് 

http://ihrd.kerala.gov.in/cascap
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4. റാങ്കിംഗ്ിനായി ഇനിപ്പറയുന്ന നിേന്ധനേൾ പാലിക്കുന്നതിന് വികധയമായി 15 മാർക്ക്  N S S / N C C  
കേെറ്റ്ുേൾക്ക് കോണസ് മാർക്കായി നൽേും. 

I. എൻസിസി അകപക്ഷേഡര സംേന്ധിച്ചിടകത്താളം, െയറക്ടർ ഒപ്പിട്ട എൻസിസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ിഡന്റ 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോണസ് മാർക്ക് നൽേും, േൂടാഡത പരിപാടിയുഡട ്പവർത്തനങ്ങളിൽ 
പഡങ്കടുത്ത കശഷം േുറഞ്ഞത് 75% ഹ്ാജർ കനടിയവർക്ക്. 

II. എൻഎസ് എസ് പഡങ്കടുക്കുന്നവർക്ക് കോണസ് മാർക്ക് നൽേുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം പഠന 
പരിപാടിയിൽ ഉടൻ നൽേിയ എൻഎസ് എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്് ആയിരിക്കും, ്പകവശനത്തിന് 
െയറേ് ടർ ഒപ്പിട്ടതും എൻഎസ് എസ് െയറക്ടകററ്റ്് നൽേുന്നതുമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ിഡന്റ 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോണസ് മാർക്ക് നൽേും. 

III. ്പകവശന ആവശയത്തിനായി കോണസ് മാർക്കിഡന്റ ആനുേൂലയം ഒന്നുകിൽ N S S അഡല്ലങ്കിൽ N 

C C ഏഡതങ്കിലും ഒരു വിഭാഗ്ത്തിൽ മാ്തം രരിരണിക്കുന്നതോയിരിക്കും.    
IV. A, B, C സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ുേൾ പ്ലേവശമുള്ള കേെറ്റ്ുേൾക്ക് െി്ഗ്ി ക്പാ്ഗ്ാമുേളിൽ ് പകവശനത്തിന് 

യഥാ്േമം 3, 5, 10 മാർക്ക് അധിേ ഡവയികറ്റ്ജ് ലഭിക്കാൻ അർഹ്തയുണ്ട്, പരമാവധി 10 
മാർക്ക്േളിൽ മാ്തം പരിമിതഡപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

V. ക്ഗ്സ് മാർക്ക് ഇതിനേം നൽേിയിട്ടുഡണ്ടങ്കിൽകപ്പാലും എൻസിസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ുള്ളവർക്ക്  
കോണസ് കപായിൻറുേൾ അഡല്ലങ്കിൽ അധിേ ഡവയികറ്റ്ജ് മാർക്കുേൾ നൽേും (U.ONo.685 / 

2017 / അെ്മിൻ തീയതി 17.01.2017). 
5. കേരള സംസ്ഥാന ഹ്യർ ഡസക്കൻെറി / ഡവാകക്കഷണൽ ഹ്യർ ഡസക്കൻെറി ആർട്സ് ഡഫസ്റ്റിവലുേളിൽ 

ഒന്നാം സ്ഥാനം / എ ക്ഗ്െ് കനടിയവർക്ക് 10 മാർക്കുേളുഡട കോണസ് / ഡവയികറ്റ്ജ് നൽേും. 
6. ഇൻഡെേ്സ് മാർക്കിൽ നിന്ന് പരമാവധി 25 മാർക്കിന് വികധയമായി കയാഗ്യതാ പരീക്ഷ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ആദയ 

്ശമത്തിന് കശഷം തുടർച്ചയായുള്ള ഓകരാ ്ശമത്തിനും 10 മാർക്ക് േുറയ്ക്കും. അവസരങ്ങളുഡട എണ്ണം എന്നാൽ 
കയാഗ്യതാ പരീക്ഷയുഡട ഏഡതങ്കിലും ഭാഗ്കമാ ഭാഗ്ങ്ങകളാ വിജയിക്കാൻ എടുത്ത അവസരങ്ങളുഡട എണ്ണം. 
പരീക്ഷയുഡട മികവ് വർധിപ്പിക്കോൻ എഴുതിയ രരീക്ഷകൾ ഒരു അവസരമായി കണക്കോക്കുകയില്ല. 

 

 

1. ഒകര ഇൻഡെേ്സ് മാർക്ക് കനടിയ വിദയാർത്ഥിേളുഡട ്പകവശനം ആദയം ്പായത്തിഡന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലും പിന്നീട് 
വയക്തമാക്കിയിട്ടിഡല്ലങ്കിൽ അക്ഷരമാലാ്േമത്തിലും തീരുമാനിക്കും. (U.O. No.GA1 / A2 / 7226/200 
തീയതി 04-05-2001) 

2. േി.കോം/േി.േി.എ ക്പാ്ഗ്ാമുേളികലക്കും ഡോകമഴ് സ് ആന്റ് മാകനജ് ഡമന്്റ ഫാക്കൽറ്റ്ിയുഡട േീഴിലുള്ള മഡറ്റ്ല്ലാ 
ക്പാ്ഗ്ാമുേളികലക്കും വി.എച്ച്.എസ്.ഇ വിദയാർത്ഥിേളുഡട ോരയത്തിൽ, ഡവാകക്കഷണൽ ്പാകയാഗ്ിേ രരീക്ഷ   
ഇകന്റൺഷിപ്പ് ഇവാലുകവഷൻ എന്നിവ ഒഴിഡേയുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളുഡടയും മാർക്ക് എടുത്ത് ഇൻഡെേ്സ് 
മാർക്ക് കണക്കോക്കും. (യു.ഒ. നമ്പർ 2422/2015 തീയതി 11.03.2015). 

3. കേരള എച്ച്എസ്ഇയുഡട ൈസ് ടുവിന് തുലയമായ കോഴ്സുേളുഡട ോരയത്തിലും കേരള എച്ച്എസ്ഇയുഡട ൈസ് 
ടുവിന് അനുസൃതമല്ലാത്ത പരമാവധി മാർക്കുേകളാ ക്ഗ്െുേകളാ ഉഡണ്ടങ്കിൽ, കേരള എച്ച്എസ്ഇയുഡട ൈസ് 

ഡപാതു നിേന്ധനേൾ 
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ടുവിഡന്റ പരമാവധി മാർക്കികലക്ക് ഇത് ഏകീകരിക്കും. അതേുസരിച്ച് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്  തയ്യാറാക്കും    (യുഒ നമ്പർ 
2422/2015 തീയതി: 11.03.2015) 

4. േിഎ ക്പാ്ഗ്ാമുേളികലക്കുള്ള ്പകവശനത്തിനായി, എച്ച്എസ്ഇ യിൽ തത്തുലയമായ (നിലവിഡല ്പകവശന 
നിയമത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന) വിഷയം പഠിച്ചവർക്ക്  50 മാർക്കിഡന്റ ഡവയികറ്റ്ജ്  െഭ്ിക്കും. (യു. ഒ നമ്പർ 
2422/2015 തീയതി: 11.03.2015). 

 

 

 

1. ഐ.എച്ച്.ആർ.െി  അപ്പ്ളളഡ് സയൻസ് കോകളജുകൾ കകരള സർക്കോർ േിയപ്രണത്തിെോണ് 
പ്രവർത്തിക്കുന്നത് . എല്ലാ സീറ്റ്ുേളികലക്കും ്പകവശനം പൂർണ്ണമായും ഡമറിറ്റ്ിഡന്റ / സർവേലാശാല 
നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിെോയിരിക്കും. ഏത് രൂപത്തിലും ോൻവാസ് ഡ യ്യുന്നത് നിയമവിരുദ്ധവും 
േർശനമായി നികരാധിച്ചിരിക്കുന്നതും ആണ്. 

2. ോലിക്കറ്റ്് സർവേലാശാലയുഡട 15.05.2013 തീയതിയിഡല യു.ഒ നമ്പർ: 1632/2013 സി.യു ഉത്തരവ് ്പോരം 
തിരഡഞ്ഞടുക്കൽ രീതി പരിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് . 

3. ്പകവശനത്തിനായി അകപക്ഷേഡര തിരഡഞ്ഞടുക്കുന്നത് അകപക്ഷേൻ അവഡന്റ / അവളുഡട അകപക്ഷയിൽ 
നൽേിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുഡട അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. ഓൺപ്ലലൻ അകപക്ഷാ കഫാം ്ശദ്ധാപൂർവ്വം 
പൂരിപ്പിക്കുേയും അകരക്ഷകർ നൽേിയ വിവരങ്ങളുഡട അടിസ്ഥാനത്തിൽ റാങ്കിംഗ്് നടത്തുേയും ഡ യ്യും. 
അപൂർണ്ണമായ അകപക്ഷേൾ ഒരു അറിയിപ്പും േൂടാഡത നിരസിക്കഡപ്പടും. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

േുറിപ്പ് 
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IHRD നിയ്ന്തിക്കുന്ന ഡടേ്നിക്കൽ ഹ്യർ ഡസക്കൻെറി സ്േൂളുേളിൽ നിന്ന് THSS പരീക്ഷ പാസായവർക്കായി 
ഇലക്ക്ടാണിേ്സ്, B C A, B Sc. േമ്പയൂട്ടർ സയൻസ് എന്നിവയിൽ 15% സീറ്റ് സംവരണം  ടെയ്തിരിക്കുന്നു.  

 

 

വടക്കൻക രി, േിഴക്കൻകേരി, വണ്ടാഴി, േണ്മ്പ, പുതുകോട് ്ഗ്ാമപോയത്ത് ്പകദശങ്ങളിഡല കോകളജ് ഓഫ് 
അപ്ലൈെ് സയൻസിൽ ഐ എച്ച് ആർെിക്ക് (േിഎസ് സി ഇലക്ക്ടാണിേ്സ്, േിഎസ് സി േമ്പയൂട്ടർ സയൻസിന് മാ്തം) 
അനുവദിച്ച 20% സീറ്റ്ുേൾ ്പകദശഡത്ത പരിധിയിലുള്ള വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് കയാഗ്യതാ പരീക്ഷ പാസായ 
്പാകദശിേർക്ക് സംവരണം  ടെയ്തിരിക്കുന്നു. 

 4. റിസർകവഷൻ 
(തോടഴ ടകോെുത്തിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഐ.എച്ച്.ആർ.െി  അപ്പ്ളളഡ് സയൻസ് കോകളജുകൾക്ക്  കനരിട്ട് 
്പകവശേം  അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള 50% സീറ്റ്ുേളിൽ ടിഎച്ച്എസ്എസ് റിസർകവഷനും കലാക്കൽ റിസർകവഷനും നൽേുന്നു) 

THSS റിസർകവഷൻ 

 

്പാകദശിേ റിസർകവഷൻ 

 

കേ്ന്ദഭരണ ്പകദശങ്ങളിഡല ലക്ഷദവീപ് / േശ്മീരി വിദയാർത്ഥിേൾ / ആൻെമാൻ നികക്കാോർ / സ്കപാർട്സ് േവാട്ട / മാനസിേ ഡവല്ലുവിളി 
കനരിടുന്നവർ / ജുവപ്ലനൽ ജസ്റ്റിസ് ഡസന്ററുേളിഡല തടവുോർ എന്നിവരുഡട േവാട്ടയിൽ സീറ്റ്ുേളുഡട സംവരണം സർവേലാശാല 
മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും. അകപക്ഷാ കഫാമിന് മുേളിലുള്ള “ോറ്റ്ഗ്റി നാമത്തിന് േീഴിലുള്ള അകപക്ഷ” എന്ന അടിക്കുറികപ്പാഡട 
അവർ കോകളജിൽ അകപക്ഷ സമർപ്പികക്കണ്ടതാണ്. സ് കപാർട് സ് േവാട്ട വിഭാഗ്ത്തിൽ അകപക്ഷിക്കുന്നവർ അകപക്ഷയുഡട പേർപ്പ് 
േന്ധഡപ്പട്ട ജില്ലാ സ് കപാർട് സ് േൗൺസിലിലും സമർപ്പിക്കണം. സ് കപാർട് സ് േവാട്ടയികലക്കുള്ള തിരഡഞ്ഞടുപ്പ് േന്ധഡപ്പട്ട ജില്ലാ സ് കപാർട് സ് 
േൗൺസിലുേൾ സമർപ്പിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റിഡന അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും. 
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കനരിട്ടുള്ള ്പകവശനത്തിനായി ഐഎച്ച്ആർെി അപ്ലൈെ് സയൻസ് കോകളജുേൾക്ക് അനുവദിച്ച സീറ്റ്ുേളികലക്കുള്ള 
്പകവശനത്തിനുള്ള അകപക്ഷ ഐഎച്ച്ആർെിയുഡട കകോകളജ് അഡ്മിഷൻ ഡവേ്പ്ലസറ്റ്് 
http://ihrd.kerala.gov.in/cascap. വഴി ഓൺപ്ലലനായി സമർപ്പിക്കണം * ഓൺപ്ലലൻ അകപക്ഷ 
സമർപ്പിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് മുമ്പായി ആവശയമായ രജിസ്ക്ടഷൻ ഫീസ് അെച്ച്  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ുേളുഡട 
പേർപ്പുേൾ എന്നിവ  സഹ്ിതം ഓൺപ്ലലൻ അകപക്ഷയുഡട ്പിന്റൗട്ട് േന്ധഡപ്പട്ട കോകളജുേളുഡട ്പിൻസിപ്പലിന് 
സമർപ്പിക്കണം. ഐഎച്ച്ആർെിക്ക് േീഴിലുള്ള ഓകരാ കോകളജ് ഓഫ് അപ്ലൈെ് സയൻസിലും ്പകവശനത്തിനായി 
്പകതയേ ്പിന്റൗട്ട് അകപക്ഷ സമർപ്പിക്കണം 

ഐഎച്ച്ആർെിക്ക് േീഴിലുള്ള അപ്ലൈെ് സയൻസ് കോകളജുേൾ കനരിട്ട് പ്രകവശേം േെത്തുന്ന സീറ്റ്ുേളികലക്ക് 
്പകവശനത്തിന് ഓൺപ്ലലനായി അകപക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അകരക്ഷകർ ോലിക്കറ്റ്് സർവേലാശാല UGCAP 

്പകവശന കപാർട്ടലിൽ ഓൺപ്ലലൻ രജിസ്ക്ടഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. 

 

 

അകപക്ഷ രജിസ്ക്ടഷൻ ഫീസ് 750 രൂപയായിരിക്കും.(എസ്സി / എസ്ടി വിഭ്ോരത്തിേ്  250 രൂപ). ഐ എച്ച് ആർ ഡി 
യുടെ കോെിക്കറ്റ് യൂണികവഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിെുള്ള എല്ലോ കകോകളജുകളികെക്കുമുള്ള എല്ലോ ഓര്ഷേുകൾക്കും കൂടെ ഒരു 
രജിസ്കപ്െഷേും ഒരു കരയ്ടമന്ും മതിയോകും. ഐ എച്ച് ആർ ഡി ്പകവശന കരോർട്ടെിടെ േിർകദശങ്ങൾക്കേുസരിച്ച് 
എസ് ബി ഐ കളൿറ്റ് വഴി ആണ് അകപക്ഷ ടരജിസ്കപ്െഷൻ ഫീസ് അെയ്കക്കണ്ടത്. ഒരിക്കൽ അയച്ച അകപക്ഷ 

5. അകപക്ഷികക്കണ്ടവിധം 

ഓൺപ്ലലൻ അകപക്ഷ  

ഏക ജോെക അകപക്ഷാ രജിസ്ക്ടഷൻ ഫീസ് നിരക്ക് 

http://ihrd.kerala.gov.in/cascap
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രജിസ്ക്ടഷൻ ഫീസ് ഒരു സാഹ് രയത്തിലും മടക്കിനൽേില്ല. അകപക്ഷ സമർപ്പിച്ചതിഡന്റ വിശദാംശങ്ങൾ ഓൺപ്ലലൻ 
അകപക്ഷ സമർപ്പിക്കുകമ്പാൾ ്പകവശന കപാർട്ടലിൽ നൽേണം. അകപക്ഷ ഫീസ് അടക്കാത്ത അകപക്ഷേൾ ഉടൻ 
നിരസിക്കും 

 

 

 

ഓൺപ്ലലൻ അകപക്ഷ സമർപ്പിച്ചതിന് കശഷം എടുത്ത ്പിന്റൗട്ട് േന്ധഡപ്പട്ട കോകളജ് ഓഫ് അപ്ലൈെ് സയൻസ് 
്പിൻസിപ്പലിന് സമർപ്പിക്കുേ (കോകളജ് ഓഫ് അപ്ലൈെ് സയൻസസിഡന്റ ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള വിലാസത്തിനായി 
ഖണ്ഡിേ 1 ോണുേ) ോലതാമസം വന്ന അകപക്ഷേൾ / അപൂർണ്ണമായ അകപക്ഷേൾ / നിർേിഷ്ട കഫാമിൽ ഇല്ലാത്ത 
അകപക്ഷേൾ / പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കരഖേൾ ഇല്ലാത്ത  അകപക്ഷേൾ / അകപക്ഷ രജിസ്ക്ടഷൻ ഫീസ് ഇല്ലാത്ത  
അകപക്ഷേൾ എന്നിവ ഉടൻ നിരസിക്കഡപ്പടും. 

ഓൺപ്ലലനായി അകപക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ േഴിയുന്നിഡല്ലങ്കിൽ ഒരു വിദയാർത്ഥിക്ക് ഐഎച്ച്ആർെിക്ക് േീഴിലുള്ള 
അപ്ലൈെ് സയൻസ് കോകളജുേളികലക്ക് കനരിട്ട് അകപക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അകപക്ഷേന് ഐഎച്ച്ആർെി ഡവേ്
പ്ലസറ്റ്ായ www.ihrd.ac.in ൽ നിന്ന് അകപക്ഷാ കഫാം ൌൺകലാെ് ഡ യ്യാവുന്നതാണ്. അകപക്ഷാ കഫാം പൂരിപ്പിച്ച് 
അകപക്ഷാ രജിസ്ക്ടഷൻ ഫീസ് അ െച്ചതിഡന്റ ഡതളിവ് സഹ്ിതം തപാൽ വഴി ോലിക്കറ്റ്് സർവേലാശാല നിശ്ചയിച്ച 
ഓൺപ്ലലൻ അകപക്ഷേൾ സമർപ്പിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് മുമ്പായി ്പകവശനം കനടാൻ അകരക്ഷകൻ 
ആ്ഗ്ഹ്ിക്കുന്ന കോകളജ് ഓഫ് അപ്ലൈെ് സയൻസ് ്പിൻസിപ്പൽ ഓഫീസിഡലത്തിക്കാം.. അത്തരം സാഹ് രയങ്ങളിൽ 
േന്ധഡപ്പട്ട കോകളജ് ഓഫ് അപ്ലൈെ് സയൻസ് ്പിൻസിപ്പലിൻടറ്റ കരരിൽ എടുത്ത െിെി വഴി അകപക്ഷാ രജിസ്ക്ടഷൻ 
ഫീസ് അടയ്ക്കാം 

 

 

1. അകപക്ഷേഡന്റ ജനനത്തീയതി ഡതളിയിക്കുന്നതിന് എസ്എസ്എൽസി / തത്തുലയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ിഡന്റ സവയം 
സാക്ഷയഡപ്പടുത്തിയ പേർപ്പ്. 

2. കയാഗ്യതാ പരീക്ഷയുഡട മാർക്ക് പട്ടിേയുഡട സവയം സാക്ഷയഡപ്പടുത്തിയ പേർപ്പ് 
3. എൻ എസ് എസ്, എൻ സി സി, എേ്സ്-സർവീസ് ഡമൻ െിപൻെൻസി എന്നിവയ്ക്ക് ക്ഗ്സ് മാർക്ക് ഡെയിം 

ഡ യ്യുന്നതിന് കയാഗ്യതയുള്ള അകതാറിറ്റ്ിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ്പസക്തമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ിഡന്റ സവയം 
സാക്ഷയഡപ്പടുത്തിയ പേർപ്പ്. 

4. THSS റിസർകവഷൻ ഡെയിം ഡ യ്യുന്നതിനുള്ള ്ടാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്് / കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ിഡന്റ സവയം 
സാക്ഷയഡപ്പടുത്തിയ പേർപ്പ്. 

അകപക്ഷ സമർപ്പിക്കൽ 

ഓൺപ്ലലൻ അകപക്ഷയുഡട ്പിന്റിഡനാപ്പം സമർപ്പികക്കണ്ട കരഖേൾ 

http://www.ihrd.ac.in/
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* അകപക്ഷ സവീേരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയുടെ കോരയത്തിൽ സർവേലാശാല വിജ്ഞാപനമേുസരിച്ച് മാറ്റ്ം വരു 
ന്നതോയിരിക്കും. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഡസമസ്റ്റർ ഫീസ് ഇേം B Sc./B C A 
(Rs.) 

B Com. CA/ Finance 
(Rs.) 

B B A/B A 
(Rs.) 

ടയൂഷൻ ഫീസ് 17,270* 13,035* 8,470* 

ആഡേ 17,270 13,035 8,470 

്പകവശന സമയത്ത് മാ്തം നൽകേണ്ട ഫീസ് 
്പകവശന ഫീസ് 330* 330* 330* 

മുൻേരുതൽ നികക്ഷപം  
( റീഫണ്ട് ഡ യ്യാവുന്നതും എല്ലാ 
വിഭാഗ്ം വിദയാർത്ഥിേൾക്കും 
നിർേന്ധവുമാണ് ) 

1,000 1,000 1,000 

 

*കേരള സർക്ാർ അുംഗീോരത്തിന ്വികേയും 

6. ഫീസ് 
(യൂണികവഴ്സിറ്റ്ി സർക്കുലർ നമ്പർ: 96901 / DOAASST7 / 2020 / അെ്മിൻ തീയതി 
23.07.2020 ്പോരം) 

േി എസ്സി / േി സി എ, േി കോം, േി േി എ / േി എ എന്നിവയുഡട 
ഓകരാ ഡസമസ്റ്ററിനുമുള്ള ഫീസ് വിശദാംശങ്ങൾ 
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്പകവശന സമയത്ത് ആദയ ഡസമസ്റ്റർ ഫീസും കശഷിക്കുന്ന എല്ലാ ഡസമസ്റ്ററുേൾക്കും ഡസമസ്റ്റർ ഫീസ് ഓകരാ 
ഡസമസ്റ്ററിഡന്റയും തുടക്കത്തിൽ തഡന്ന നൽേണം. 

(*ആവശയഡമങ്കിൽ അർഹ്രായ വിദയോർത്ഥികൾക്കോയി ഫീസ് അെക്കൽ ടഷഡയൂളിൽ മോറ്റം വരുത്തോൻ േന്ധഡപ്പട്ട 
കോകളജുേളിഡല ്പിൻസിപ്പൽമാർക്ക് അധിോരമുണ്ട്.) 

 

 

 

1. േൂടാഡത, യൂണികവഴ്സിറ്റ്ി പരീക്ഷാ ഫീസ് ഉൾഡപ്പഡട ോലാോലങ്ങളിൽ യൂണികവഴ്സിറ്റ്ി ആവശയഡപ്പടുന്ന 
യൂണികവഴ്സിറ്റ്ി അഫിലികയഷൻ / അെ്മിനിസ്ക്ടഷനും മറ്റ്് നിർേന്ധിത ഫീസുേളും വിദയാർത്ഥി 
അടയ് കക്കണ്ടതാണ്. 

2. േന്ധഡപ്പട്ട കോകളജ് ശുപാർശ ഡ യ്യുന്ന പിടിഎ ഫീസ്, മാഗ്സിൻ, അകസാസികയഷൻ ഫീസ് എന്നിവയും 
്പകവശന സമയത്ത് അയയ്ക്കണം. 

1. SE/ST/OEC വിദയോർത്ഥികളും സർക്കാർ നിർകേശിച്ച ്പോരം മകറ്റ്ഡതങ്കിലും വിഭാഗ്വും ്പകവശന തീയതി 
മുതൽ 15 ദിവസത്തിനേം വിദയാഭയാസ ആനുേൂലയത്തിനുള്ള അകപക്ഷ നിശ്ചിത കഫാമിൽ എസ്സി / എസ്ടി 
വിേസന വേുപ്പിന് സമർപ്പിക്കുന്നരക്ഷം വയവസ്ഥകകളോടെ നിർേിഷ്ട ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് / 
ഒഴിവാക്കഡപ്പടും. അല്ലോത്തരക്ഷകമോ, അഡല്ലങ്കിൽ എസ്സി / എസ്ടി വിേസന വേുപ്പ് വിദയാഭയാസ ഇളവ് 
അേുവദിക്കോതിരിക്കുകയോടണങ്കികെോ, മുഴുവൻ ഫീസും അടയ്ക്കാൻ വിദയാർത്ഥിക്ക് ോധയതയുണ്ട്. 

2. SC/ST/OEC ഒഴിഡേയുള്ള വിവിധ വേുപ്പുേൾ / കക്ഷമ ഏജൻസിേൾ അഡല്ലങ്കിൽ സർക്കാർ നിർകേശിക്കുന്ന 
മകറ്റ്ഡതങ്കിലും വിഭാഗ്ത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏഡതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിദയാഭയാസ ആനുേൂലയത്തിന് അർഹ്രായവർ 
ഉൾഡപ്പഡട എല്ലാ വിദയാർത്ഥിേളും. സമയാസമയങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഫീസും ഡഷെയൂൾ ്പോരം അയയ്ക്കണം. 
എന്നാൽ കയാഗ്യതയുള്ള വിദയാർത്ഥിേൾക്ക് വിദയാഭയാസ ആനുേൂലയത്തിനായി വേുപ്പ് / കക്ഷമ ഏജൻസിേൾ 
അനുവദിക്കുന്ന തുേ സ്ഥാപനത്തിൽ  ലഭിക്കുകമ്പാൾ അത്  ്പിൻസിപ്പൽ അവർക്ക് തിരിഡേ നൽേും. 
 

 

 

 

ഫീസ് അെക്കൽ ഡഷെയൂൾ 
 

ഫീസ് ഇളവ് 

േുറിപ്പ് 
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1. െി്ഗ്ി ക്പാ്ഗ്ാമുേളിൽ ്പകവശനം കനടിയ ഏഡതങ്കിലും വിദയാർത്ഥി പിന്നീട് ഐ എച്ച് ആർെി നിയ്ന്തിക്കുന്ന 
ഏഡതങ്കിലും കോകളജ് ഓഫ് അപ്ലൈെ് സയൻസിൽ നിന്ന് തഡന്റ / അവളുഡട പഠനം നിർത്തുേയാഡണങ്കിൽ , 
G.O.(MS)no. 319/2017/H.Edn.(J) dated 29-12-2017 ൽ വയക്തമാക്കിയ വയവസ്ഥേൾ അനുസരിച്ച് 
ടിസി നൽേും. അതായത്, കോഴ് സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വിദയാർത്ഥി കപാേുേയാഡണങ്കിൽ, ക്പാസസ്സിംഗ്് ഫീസ് 
1,000 / - (ആയിരം രൂപ മാ്തം) േുറച്ചതിനുകശഷം വിദയാർത്ഥിയിൽ നിന്ന് പിരിഡച്ചടുത്ത മുഴുവൻ ഫീസും കോകളജ് 
തിരിഡേ നൽേും. കോഴ് സിൽ ക ർന്നതിനുകശഷം ഒരു വിദയാർത്ഥി കപായാൽ (ൊസുേൾ ആരംഭിച്ച തീയതിക്ക് കശഷം) 
ഒഴിവുള്ള സീറ്റ്് മഡറ്റ്ാരു വിദയാർത്ഥി ്പകവശന അവസാന തീയതിയിൽ പൂരിപ്പിക്കുേയാഡണങ്കിൽ, കോകളജ് ക്പാസസ്സിംഗ്് 
ഫീസ് േുറച്ചതിനുകശഷം കശഖരിച്ച ഫീസ് തിരിഡേ നൽേും. Rs. 1000/- (ആയിരം രൂപ മാ്തം), ്പതിമാസ ഫീസ്, മറ്റ്് 
ോധേമായ ഫീസ് എന്നിവയുഡട ആനുപാതിേ േിഴിവുേൾ. ഒഴിവുള്ള സീറ്റ്് പൂരിപ്പിച്ചിട്ടിഡല്ലങ്കിൽ, മുന്നറിയിപ്പ് 
നികക്ഷപത്തിഡന്റ മാ്തം റീഫണ്ട് ലഭിക്കാൻ അകപക്ഷേന് അർഹ്തയുണ്ട്. യൂണികവഴ്സിറ്റ്ി ്പകവശന പ്രപ്കിയ 2021-22  
അവസാനിപ്പിച്ചതിനുകശഷം മാ്തകമ അത്തരം റീഫണ്ട് ക്പാസസ്സ് ഡ യ്യുേയുള്ളൂ. അകത ്പകവശന വർഷത്തിൽ തഡന്ന 
ഐ എച്ച് ആർെി നിയ്ന്തിക്കുന്ന മകറ്റ്ഡതങ്കിലും അപ്ലൈെ് സയൻസ് കോകളജുേളിൽ ്പകവശനം കനടുന്നതിനുള്ള 
അകപക്ഷേഡന്റ ഫീസ് അെ്മിഷൻ ഫീസ് േുറച്ച കശഷം ്േമീേരിക്കും. 

2. അകത യൂണികവഴ്സിറ്റ്ിയിഡല ഐ എച്ച് ആർെിക്ക് േീഴിലുള്ള അപ്ലൈെ് സയൻസ് കോകളജുേൾക്കിടയിൽ ഇന്റർ 
കോകളജ് ്ടാൻസ്ഫറും ്പകവശനം അവസാനിച്ച തീയതിക്ക് കശഷമുള്ള ക്പാ്ഗ്ാമും ആഡണങ്കിൽ, ടിസി നൽേും. ക്പാസസ്സിംഗ്് 
ഫീസ് 2000 / - (രൂപ രണ്ടായിരം മാ്തം). അത്തരം സാഹ് രയങ്ങളിൽ, ടയൂഷൻ ഫീസിഡല 75% റീ-റീഫണ്ട് ലഭിക്കാൻ 
അകപക്ഷേന് അർഹ്തയുണ്ട്. 

3. യൂണികവഴ്സിറ്റ്ിയിഡല യുജി ്പകവശനത്തിനായി യൂണികവഴ്സിറ്റ്ി ഡസൻ്ടപ്ലലസ്െ് അകലാട്ട്ഡമന്റ് ക്പാസസ് 
(CAP)അനുവദിച്ച ഹ്യർ ഓപ്ഷനിൽ ക രാൻ ഒരു വിദയാർത്ഥി ടിസിക്ക് അകപക്ഷിക്കുേയാഡണങ്കിൽ , ടിസിയും മറ്റ്് കരഖേളും 
സമയാസമയങ്ങളിൽ സർവേലാശാല മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നൽേും. മുേളിൽ നൽേിയിരിക്കുന്ന 1, 2, 3 നിയമങ്ങൾ 
സർവേലാശാലയുഡട കേ്ന്ദീേൃത ്പകവശന ്പ്േിയയിലൂഡട ്പകവശനം കനടിയവർ ഉൾഡപ്പഡട ്പകവശനം കനടിയ എല്ലാ 
വിദയാർത്ഥിേൾക്കും ോധേമാണ്. 

7. ്ടാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്് നൽേുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ 
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1. അകപക്ഷയുഡട രസീത് അംരീകരിച്ച് ഒരു രജിസ്ക്ടഷൻ നമ്പർ അനുവദിക്കും. ്പകവശനവുമായി േന്ധഡപ്പട്ട എല്ലാ ഭാവി 
േത്തിടപാടുേളിലും രസീതിൽ ോണിച്ചിരിക്കുന്ന രജിസ്ക്ടഷൻ നമ്പർ സൂ ിപ്പിക്കണം. 

2. അകപക്ഷയിൽ നൽേിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുഡട അടിസ്ഥാനത്തിൽ േന്ധഡപ്പട്ട ്പിൻസിപ്പൽമാർ പ്രകവശേത്തിേുള്ളവടര   
തിരഡഞ്ഞടുക്കുന്നതോയിരിക്കും. 

3. ്പകവശനത്തിനുള്ള തിരഡഞ്ഞടുപ്പ് യഥാർത്ഥ കരഖേളുഡട അെിസ്ഥോേത്തിെും സർവ്വേലാശാലയുഡട അംഗ്ീോരത്തിനു  
വികധയവുമായിരിക്കും. പരികശാധനയിൽ അകപക്ഷയിൽ നൽേിയിട്ടുള്ള ഏഡതങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ഡതറ്റ്ാഡണന്ന് 
േഡണ്ടത്തിയാൽ അഡല്ലങ്കിൽ മകറ്റ്ഡതങ്കിലും ോരണത്താൽ യൂണികവഴ്സിറ്റ്ി ്പകവശനം നിരസിക്കുേയാഡണങ്കിൽ, 
്പകവശനത്തിനുള്ള അകപക്ഷേർ അവഡന്റ / അവളുഡട ഡെയിം നഷ് ടഡപ്പടുത്തും. 

4. അഭിമുഖത്തിനായി വിളിക്കടപ്പട്ട അകരക്ഷകരുടെ പട്ടിേയും അഭിമുഖ ഡഷെയൂളും േന്ധഡപ്പട്ട കോകളജ് കനാട്ടീസ് കോർെ് 
േൂടാഡത / അഡല്ലങ്കിൽ േന്ധഡപ്പട്ട കോകളജ് ടവബ്ളസറ്റിൽ ്പസിദ്ധീേരിക്കും. ഡസലക്ഷൻ ഡമകമ്മ്ാ ഇഡമയിൽ വഴി 
മോയിരിക്കും അയയ്ക്കുക. അതിനാൽ സാധുവായ ഇ - ഡമയിൽ ഐെിയും ഒരു കോൺടാേ്റ്റ്് ഡടലികഫാൺ നമ്പറും 
േൽകകണ്ടത്  നിർേന്ധമാണ്. സ്ഥാപനത്തികലാ ഡവേ് പ്ലസറ്റ്ികലാ ്പസിദ്ധീേരിച്ച പട്ടിേയിൽ നിന്ന് അകരക്ഷകർ അവരുഡട 
സ്ഥാനം പരികശാധിച്ച് അഭിമുഖത്തിന് ഹോജരോകകണ്ടതോണ്.       

5. അഭിമുഖത്തിനായി വിളിക്കടപ്പട്ട അകരക്ഷകർ എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ുേളുഡടയും ഒറിജിനലുേൾ സവന്തം ഡ ലവിൽ 
േിർകേശിച്ചിട്ടുള്ള തീയതിേളിൽ ഡോണ്ടുവരണം. 

6. േിർകേശിച്ചിട്ടുള്ള ഡഷെയൂൾ അനുസരിച്ച് അഭിമുഖത്തിന് ഹ്ാജരാോത്ത അകരക്ഷകർ ്പകവശനത്തിനുള്ള അവസരം 
നഷ്ടഡപ്പടുത്തും. േൂടാഡത റാങ്ക് കനടിയാലും ്പകവശനത്തിനുള്ള ഭാവി ഒഴിവുേളികലക്ക് രരിരണിക്കടപ്പെില്ല. എന്നിരുന്നാലും, 
ഒരു അകരക്ഷകേ്  യഥാർത്ഥ ോരണങ്ങളാൽ അഭിമുഖത്തിൽ പഡങ്കടുക്കാൻ േഴിയുന്നിഡല്ലങ്കിൽ, രക്ഷേർത്താവ ്/ രക്ഷിതാവ് 
അഡല്ലങ്കിൽ ഏഡതങ്കിലും അംഗ്ീേൃത വയക്തിക്ക് ഒരു അകരക്ഷകൻടറ്റ   ക്പാേ്സിയായി ്പവർത്തിക്കാൻ േഴിയും. 

8. ഡപാതുവായ നിർകേശങ്ങൾ 
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7. യു ജി ക്പാ്ഗ്ാമികലക്ക് ് പകവശനം ആ്ഗ്ഹ്ിക്കുന്ന അകപക്ഷേർ ോലാോലങ്ങളിൽ പുറഡപ്പടുവിക്കുന്ന േയാമ്പസ് നിയമങ്ങളും 
 ട്ടങ്ങളും പാലികക്കണ്ടതുണ്ട്. ഐ എച്ച് ആർെിക്ക് േീഴിലുള്ള സ്ഥോരേങ്ങളിൽ  ഇകപ്പാൾ േിെവിെുള്ള ോമ്പസ് നിയമങ്ങൾ 
 ുവഡട ടകോെുത്തിരിക്കുന്നു. 

I. ശരിയായ യൂണികഫാമിൽ അല്ലോടത ഒരു വിദയാർത്ഥിക്കും ോമ്പസികലക്ക് ്പകവശിക്കാൻ അനുവാദമില്ല. യുജി 
വിദയാർത്ഥിേൾക്ക ്നിർകേശിച്ചിട്ടുള്ള യൂണികഫാം ഇ്പോരമാണ്. ഡപൺേുട്ടിേൾ: ക്ഗ് പ്ലപജാമ, പ്ലവറ്റ്് േുർത്ത, ക്ഗ് 
ദുപ്പട്ട/ ഓവർ കകോട്ട്, േറുത്ത ഷൂസ്. ആൺേുട്ടിേൾ: ഡവളുത്ത ഹ്ാഫ് സ്ലീവ് ഷർട്ട്, േറുത്ത ഷൂസ്, ക്ഗ് പാന്റുേൾ. 
(ജീൻസും താഴ്ന്ന അര പാന്റും  േർശനമായി നികരാധിച്ചിരിക്കുന്നു) 

II. ോമ്പസിലുള്ള വിദയാർത്ഥിേൾ കമാകട്ടാർ വാഹ്നങ്ങൾ ഉപകയാഗ്ിക്കുന്നത് േർശനമായി നികരാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏത് 
സാഹ് രയത്തിലും, പ്ലസക്കിളല്ലാഡത വയക്തിഗ്ത വോഹേം ോമ്പസിനുള്ളിൽ അനുവദിക്കില്ല. 

III. ോമ്പസിനുള്ളിൽ മദയം, മയക്കുമരുന്ന്, പുേവലി എന്നിവ േർശനമായി നികരാധിച്ചിരിക്കുന്നു. പുേവലി, മയക്കുമരുന്ന്, 
മദയപാനം എന്നിവഡയല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒഴിവാക്കാൻ വിദയാർത്ഥിേകളാട് നിർകേശിക്കുന്നു, ോരണം പുേവലി, മയക്കുമരുന്ന്, 
മദയപാനം എന്നിവ ആകരാഗ്യത്തിന് ഹ്ാനിേരമാഡണന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കയോമ്പസിൽ െഹരി ഉരകയോരിച്ചുടകോണ്ട് 
എത്തിയതോയി േഡണ്ടത്തിയ വിദയാർത്ഥിേഡള ഉടൻ സസ് ഡപൻെ് ഡ യ്യും. േുറ്റ്ക്കാരനാഡണന്ന് േഡണ്ടത്തിയാൽ 
പുറത്താക്കൽ ഉൾഡപ്പഡട േർശന അച്ചടക്കനടപടി സവീകരിക്കുന്നതോയിരിക്കും. 

IV. ഡേട്ടിടവും ോമ്പസും വൃത്തിയുള്ളതോക്കി നിലനിർത്തുന്നതിനും ഫർണിച്ചർ, ലകോറട്ടറി ഉപേരണങ്ങൾ, മറ്റ്് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 
സവത്തുക്കൾ എന്നിവ നഷ്ടകമാ കേടുപാടുേകളാ ഇല്ലാഡത സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും വിദയാർത്ഥിേകളാട് അഭയർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് 
വിദയാർത്ഥിേളുഡട േൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. സ്ഥാപന കമധാവിേൾക്ക് ഉ ിതമായ പിഴ കശഖരിക്കാനും സ്ഥാപന 
സവത്ത് മനപൂർവ്വം നശിപ്പിക്കുന്ന വിദയാർത്ഥിേൾഡക്കതിഡര നടപടിഡയടുക്കാനും അധിോരമുണ്ട്. 

V. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നൽേിയ തിരിച്ചറിയൽ ോർെ് ഓകരാരുത്തരും ഡനേിൽ ് പദർശിപ്പിക്കണം. ോർെ് പ്ലേവശം വച്ചാൽ മാ്തം 
കപാരാ. 

VI. അക്കാദമിേ് ോരയങ്ങളിലും ഡപാതു അച്ചടക്കത്തിലും ് പിൻസിപ്പലിഡന്റയും മറ്റ്് ജീവേക്കോരുടെയും     നിർകേശങ്ങൾ എല്ലാ 
വിദയാർത്ഥിേളും േർശനമായി പാലിക്കണം. 

VII. ഡമെിക്കൽ ോരണങ്ങളാൽ മാ്തകമ അവധി അനുവദിക്കുേയുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാലും, അത്തരം അവധി ഹോജരിടന് 
േുറവ് അംഗ്ീേരിക്കുന്നതിന് മാ്തം പരിഗ്ണിക്കും. 

VIII. ഐഎച്ച്ആർെിക്ക് േീഴിലുള്ള അപ്ലൈെ് സയൻസ് കകോകളജുകളിൽ കഹ്ാസ്റ്റൽ സൗേരയങ്ങൾ ലഭയമല്ല, അതിനാൽ 
വിദയാർത്ഥിേൾ കോർെിംഗ്ിനും താമസത്തിനും സവന്തമായി ഒരുക്കങ്ങൾ നടകത്തണ്ടതുണ്ട്. 

IX. ഡമാപ്ലേൽ കഫാണുേളുഡട ഉപകയാഗ്ം, സിനിമാറ്റ്ിേ് ൊൻസ്, ഫാഷൻ കഷാേൾ എന്നിവയുഡട ്പേടനം ോമ്പസിൽ 
േർശനമായി നികരാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ോമ്പസിഡല ഉപകയാഗ്ത്തിനിടയിൽ പിടിക്കഡപ്പട്ടാൽ ഡമാപ്ലേൽ കഫാണുേൾ 
േണ്ടുഡേട്ടഡപ്പടും. 

X. ോമ്പസ് നിയമ്പോരം േുറ്റ്ക്കാരാഡണന്ന് േഡണ്ടത്തിയ വിദയാർത്ഥിേൾഡക്കതിഡര സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കൽ 
ഉൾഡപ്പഡട ഉ ിതമായ അച്ചടക്കനടപടി സവീേരിക്കാൻ സ്ഥാപന കമധാവിക്ക് അധിോരമുണ്ട്.  
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റാഗ്ിംഗ്് എന്നത് കേരള റാഗ്ിംഗ്് നികരാധന ആേ്റ്റ്്. 1998 ടെ വയവസ്ഥേൾ പ്രകോരം കുറ്റകരവും 
ശിക്ഷോർഹവും ആണ്.   . 

ഈ വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനത്തിനേകത്താ പുറകത്താ റാഗ്ിംഗ്് നികരാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനത്തിനേകത്താ പുറകത്താ റാഗ്ിംഗ്് 
കനരികട്ടാ അല്ലാഡതകയാ ഡ യ്യുന്നകതാ പഡങ്കടുക്കുന്നകതാ ക്പാത്സാഹ്ിപ്പിക്കുന്നകതാ ്പ രിപ്പിക്കുന്നവകരാ ആയവർക്ക്  ശിക്ഷിക്കഡപ്പട്ടാൽ രണ്ട് 
വർഷം വഡര നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു ോലകത്തക്ക് തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കുേയും പതിനായിരം രൂപ വഡര പിഴ ഈടാക്കുേയും ഡ യ്യും. ഈ 
നിയമ്പോരം േുറ്റ്േൃതയത്തിന് ശിക്ഷിക്കഡപ്പട്ട ഏഡതാരു വിദയാർത്ഥിഡയയും വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് രുറത്തോക്കുന്നതോയിരിക്കും. 
അത്തരം വിദയാർത്ഥിഡയ പുറത്താക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് തീയതി മുതൽ മൂന്ന് വർഷകത്തക്ക് മകറ്റ്ഡതങ്കിലും വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനത്തിൽ 
പ്രകവശിപ്പിക്കുന്നതല്ല.  

തിരുവനന്തപുരം          Sd/- 

14-07-2022                െയറക്ടർ 

9. ോമ്പസിഡല റാഗ്ിംഗ്് തടയൽ 

ഈ ക്പാസ്ഡപക്ടസിൽ ്പകതയേമായി ഉൾഡപ്പടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത മകറ്റ്ഡതങ്കിലും 
വിശദാംശങ്ങൾ ഉള്ളത്  ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നയോൾ തീരുമാനിക്കുേയും 

അത്തരം തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കുകയും ടെയ്യും. 
  


