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ക്കാര് ക മ മേഖലയ ല്  കഴിവ വു  തെളിതളിയി യ ച്ച്ാഡ്  സച്ച്  സംസ്ഥാന ്കാന  തലത്തില്  ല്
കര്ക അവാര്്കാരഡാഡ്   മനടിയ  വി യ  വാര് ദ്യാര്ട്കാര  കള്ക്ക്   കാകാഡ്   ക്കാര് ക

സരര്വ്വകല്കാശാലയ്കാലയ ല്   പ്രമവാര്ശാലയനച്ച്  സം

ക്കാര് ക മ മേഖലയ ല് തല്പരര്കായ വാര് ദ്യാര്ട്കാര  കതെളിളിയി
മപ്ര്കാത്്കാഹിപ് പ്പി ക്കുന്നത നും വിദ്യാരച്ച്  സം വാര് ദ്യാര്ട്കാര  കതെളിളിയിയും  യുവാക്കളെയുംച്ച്  സം  യും  യുവാക്കളെയുംവാര്്കാകതെളിളിയിയും  യുവാക്കളെയുംച്ച്  സം കൃ് യ മലകാഡ്
ആകര് ക്കുന്നത നും വിദ്യാര മവാര്ണ്ടിയും  യും  യുവാക്കളെയുംച്ച്  സം സരക്കാര നടിയ  വിപ്പി ല്കാക  വാര്രുന്ന വാര് വാര് ധ
പദ്ധത കളുതെളിടിയ  വി ഭാ്കാഗ മേ്കായ   മകരളിയി ക്കാര് ക സരര്വ്വകല്കാശാലയ്കാലയും  യുവാക്കളെയുംതെളിടിയ  വി കാശാലയുടെ കീഴിവ ല് നടിയ  വിത്തുന്ന
ബി.എ .എസാഡ്.സ .  (ഓമേഴാഡ്)  അഗ കള്ക്ക്   കാച്ച്ര  മക്കാഴിവാഡ് സ നാഡ് ക്കാര് ക മ മേഖലയ ല്
പ്രവാര്ാശാലയുടെ കീേടച്ച്  സം തെളിതളിയി യ ച്ച് സച്ച്  സംസ്ഥാന ്കാന തലത്തില്  ല് അവാര്്കാരലത്തില് അവാര്ഡുകള്ക്ക്   കാ കരസ്ഥാന  മേ്കാക യ
കര്ക പ്രത ഭായ്കായ ഒരു വാര് ദ്യാര്ട്കാര  യ്ക്ക് താഴൊഡ് ത്കാതെളിഴിവ പറയും  യുവാക്കളെയുംന്ന ന ബി.എന്ധനകള്ക്ക്   കാകാഡ്
വാര് മധയ മേ്കായ  2016-17 അദ്ധടയന വാര്ര്മത്തില് കാഡ് പ്രമവാര്ശാലയനച്ച്  സം  നല്്രവേശനം  നല്കുന.

  1.  ഈ അമപക്കാര    സച്ച്  സംസ്ഥാന ്കാന തലത്തില്  ല് സച്ച്  സംസ്ഥാന ്കാന സരക്കാര തെളിംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ 
അവാര്്കാരഡാഡ്  മേത്കാവുച്ച്  സം ഈ മ മേഖലയ ല്  പ്ര്കാഗത്ഭ്ടച്ച്  സം തെളിതളിയി യ ച്ച് ആളു 
 മേ്കായ ര കേച്ച്  സം.

2.   ബി.എ . എസാഡ്. സ . (ഓമേഴാഡ്)  അഗ കള്ക്ക്   കാച്ച്ര  മക്കാഴിവാഡ് സ നാഡ്  മവാര്ണ്ടിയും   അടിയ  വി സ്ഥാന ്കാന
മയ്കാഗടതയ്കായ  +2/ഹിപ്യരതെളിസകന്ഡറ /തത്തുലട പരാശാലയുടെ കീക  പ്കാസ്കാവുകയും  യുവാക്കളെയുംച്ച്  സം
ഫ സ കാഡ്,  തെളിക മേ സ ,  ബി.എമയ്കാളിയിേ  വാര് ്യങ്ങളിയി ല് 50%   മേ്കാരകാഡ് മനടുകയും  യുവാക്കളെയുംച്ച്  സം 
തെളിെയ്തവാര്ര്കായ ര കേച്ച്  സം.

 3.   മകരളിയി എന്്ട്രന്സാഡ്  പരാശാലയുടെ കീക്കാ കമ്മീഷണരാശാലയുടെ കീ്േര നടിയ  വിത്തുന്ന മക്കാ മേണ് എന്്ട്രന്സാഡ് 
എക്കാ മേ മന്ന ല് തെളി മേഡ കല് സാശാലയുടെ കീച്ച്  സം  മക്കാഴിവാഡ് സ മലക്കുളിയിളിയി 2016-തെളില
പ്രമവാര്ശാലയനത്തില്  നാഡ് മയ്കാഗടത മനടിയ  വി യ ട്ടുള്ളവാര്ര്കായ ര കേച്ച്  സം.

4.   അമപക്കാര  കള്ക്ക്   കാ മകരളിയിത്തില്  ല് േന ച്ചു വാര്ളിയിരന്ന ആളിയി്കായ ര കേച്ച്  സം.

മ മേല് വാര് വാര്ര ച്ച് മയ്കാഗടതകള്ക്ക്   കാ ഉള്ളവാര്രകാഡ് ഇമത്കാതെളിടിയ  വി്കാപ്പിച്ച്  സം അനും വിദ്യാരബി.എന്ധ മേ്കായ 
മെരത്തില്  അമപക്കാമഫ്കാച്ച്  സം തെളിഡാഫോം ഡൌണ്മല്കാഡാഡ് തെളിെയ്താഡ് അമപക സ മേരപ്പി ക്കാച്ച്  സം.
അമപക്കാഫാശാലയുടെ കീസാഡ്  ഇനത്തില്  ല്  മകരളിയി ക്കാര് ക സരര്വ്വകല്കാശാലയ്കാല്കാ കച്ച്  സംമവക്കാളിയിറുതെളിടിയ  വി
മപര ല്  മ സ്റ്റേറ്റ് ാഡ്  ബി.എ്കാങ്ക് ഓഫാഡ് ഓഫാഡ് ്ട്ര്കാവാര്ന്് ഓഫ് ട്രാവന്കൂറ തെളിംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ  തെളിവാര്ള്ള്കാന കര തെളിക.  എ.  യും  യുവാക്കളെയും.
ബ്കാഞ ല്   മേ്കാറ തെളിയടുക്കാവുന്ന 500/-  രൂപയും  യുവാക്കളെയുംതെളിടിയ  വി (അഞ്ഞുറാഡ്  രൂപ   മേ്കാത്രച്ച്  സം) ഡ  മേ്കാംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റൊഡ്
ഡ്കാഫ്ാഡ്   അമപകമയ്കാതെളിടിയ  വി്കാപ്പിച്ച്  സം സ മേരപ്പി മകണ്ടിയും ത്കാോഡ്.   ് ഓഫ് ട്രാവന്കൂടിയ  വി്കാതെളിത േനനത്തില് ാശാലയുടെ കീയത ,
മയ്കാഗടതകള്ക്ക്   കാ ,  എന്്ട്രന്സാഡ്   പരാശാലയുടെ കീക്കാ റ്കാങ്ക് ഓഫാഡ് ,  മനറ്റ്  വാര് റ്റ്  ,  സച്ച്  സംസ്ഥാന ്കാന കര്ക
അവാര്്കാരഡാഡ്  ബി.എഹു മേത  മുതല്കായവാര് തെളിതളിയി യ ക്കുന്ന മരഖകളുതെളിടിയ  വി   സ്കാകടതെളിപ്പിടുത്തില്  യ
പകരപകര്പ്പുകളുച്ച്  സം അമപകമയ്കാതെളിടിയ  വി്കാപ്പിച്ച്  സം സ മേരപ്പി കേച്ച്  സം.  അപൂരര്ണ്ണവുച്ച്  സം
തെളിതറ്റ് ്കായതു മേ്കായ അമപകകള്ക്ക്   കാ ന രുപ്കാത കച്ച്  സം ന രസ ക്കുന്നത്കാോഡ്.  അമപക
ലഭാ മകണ്ടിയും  അവാര്സ്കാന ത യത  05.10.2016.

                                     രേ സ്കാര 
              

മകരളിയി ക്കാര് ക സരര്വ്വകല്കാശാലയ്കാല 
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