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ല് എഞ്ചിനുറം.  എ 2 – 2661/2017                                                                                           തഷിയ്യതഷി: 08.05.2017
വഷിജാതപല് എഞ്ചിനുറം

ഈ കോകളജഷില് പ്രവരരഷിികള്ച്ചജ് വരുന്ന ഫാുറം റിങ്ങ് ആന്റ് ടമ്ഷില് എഞ്ചിനറഷി റിങ്ങ് ആന്റ് ടയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെമെഷിനറി ടെസഷിഞ്ചിനീയറിങജ് റിങ്ങ് ആന്റ് ടസനീയറിങ്ങ് ആനര എന്ന റിങ്ങ് ആന്റ് ടപ്രാജ്ങ് സെന്റര് എന്ന പ്രൊജകഷിറിങ്ങ് ആന്റ് ടവ്വകല
ഒഴഷിവുള്ള താറിങ്ങ് ആന്റ് ടഴ തപറയുന്ന തുന്ന തസഷിേേളഷികവ്വകലതികകളിലേകജ് വാേജ് -  ഇന -  ഇനീയറിങ്ങ് ആനരവ് ര്വ്യൂ വഴഷി േരാറയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെഷിരാറടിസാല് എഞ്ചിനരഷില് ഒരു
വര്കരതികകളിലേകജ് ല് എഞ്ചിനഷിയമല് എഞ്ചിനുറം ല് എഞ്ചിനയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെത്തുന.  കയാോഗ്രായ ഉകയ്ാോഗാരോഷിേകളതികകളിലേകജ് തപറയുന്ന വ്വരാറടിസേകള ുറം
ല് എഞ്ചിനഷിബന്ധല് എഞ്ചിനേകള ുറം വഷികക്കും വിധേയമായഷി ഇനീയറിങ്ങ് ആനരവ് ര്വ്യൂവഷില് തപറിങ്ങ് ആന്റ് ടര്വ്യൂവില് പങ്കെടുതികകളിലേകാവുന്നതാല് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണജ്.  വഷിവകലാശയാുറംവകലാശഞ്ചിനീയറിങകള ചുവറിങ്ങ് ആന്റ് ടയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെ
കചേര ന.

ക.
ല് എഞ്ചിനുറം.

തുന്ന തസഷിേ തുന്ന തസഷിേേളുറിങ്ങ് ആന്റ് ടയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെ 
എണുറം

വഷിയ്ാഭ്ാസ കയാോഗ്ത യഷിവസ
കവതല് എഞ്ചിനുറം

1. റിങ്ങ് ആന്റ് ടയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെമെഷിനറി ടെസജ് എ ചറല് എഞഷില് എഞ്ചിനറല് എഞ്ചിനീയര 1 1.ബഷി.റിങ്ങ് ആന്റ് ടയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെേജ് (അഗഷി.  എ ചറല് എഞഷി.)
ബഷിരുയവുുറം, ഫാുറം റിങ്ങ് ആന്റ് ടമ്ഷില് എഞ്ചിനറഷിയഷില്
ഉള്ള അക്കും വിധേഷിേ കയാോഗ്തയുുറം
ഉണായഷിരഷിതികകളിലേകല് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണുറം .
2.ഫാുറം റിങ്ങ് ആന്റ് ടമ്ഷില് എഞ്ചിനറഷി
റിങ്ങ് ആന്റ് ടയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെമെഷിനറി ടെസഷിഞ്ചിനീയറിങഷിലുള്ള പ്രവരരഷി
തപരഷിചേയുറം അഭഷിവ്വകല്ല് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണറല് എഞ്ചിനീയുറം.

1300/-₹

2. അസഷിമെഷിനറി ടെസനീയറിങ്ങ് ആനജ്  എചറല് എഞഷില് എഞ്ചിനറല് എഞ്ചിനീയര (അഗഷി.) 1 1.ബഷി.റിങ്ങ് ആന്റ് ടയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെേജ് (അഗഷി.  എ ചറല് എഞഷി.)
ബഷിരുയവുുറം, ഫാുറം റിങ്ങ് ആന്റ് ടമ്ഷില് എഞ്ചിനറഷിയഷില്
ഉള്ള അക്കും വിധേഷിേ കയാോഗ്തയുുറം
ഉണായഷിരഷിതികകളിലേകല് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണുറം .

1300/-₹

3. റിങ്ങ് ആന്റ് ടയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെകല് എഞ്ചിനറല് എഞ്ചിനീ്്ന 1 1. എസജ്.എസജ്.എല് .സഷി
2.കൃ്ഷി വകലാശാസ്ത്രരഷില് അഗഷി
റിങ്ങ് ആന്റ് ടമതികകളിലേകാല് എഞ്ചിനഷിേജ് സര്ഷിഫഷിതികകളിലേക്ടിഫിക്കറജ്
കോഴജ് സജ്.

650/-₹

ല് എഞ്ചിനഷിബന്ധല് എഞ്ചിനേകള
1. കയാോഗ്രായ ഉകയ്ാോഗാരോഷിേകള 23.05.2017  ല് എഞ്ചിനജ് രാവഷിറിങ്ങ് ആന്റ് ടവ്വകല 10.00  മല് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണഷിതികകളിലേകജ് വഷിയ്ാഭ്ാസ
കയാോഗ്ത,  പ്രവൃരഷി തപരഷിചേയുറം,  മതുറം,  ജാതഷി എന്നഷിവ റിങ്ങ് ആന്റ് ടതളഷിയഷി ന്നതഷിനുള്ള അസ്സല്
സര്ഷിഫഷിതികകളിലേക്ടിഫിക്കറ പുേകള സകറ്റുകള് സഹഷിതുറം ഈ ഓഫറല് എഞ്ചിനീസഷില് കറ്റുകള് സഹാജരാകേണതാല് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണജ്.

2. ഇകതാറിങ്ങ് ആന്റ് ടയറിങ്ങ് ആന്റ് ടൊപ്പുറം അനുബന്ധമായഷി കചേരരഷി് പുള്ള മാതൃേയഷില് ബകയാകതൃകയില് ബയോഡേ്ടിഫിക്കറ തയ്യാറാതികകളിലേകഷി വാേജ്-
ഇന -ഇനീയറിങ്ങ് ആനരവ് ര്വ്യൂ സമയരജ് സമരപ്പഷികതികകളിലേകണതാല് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണജ്. 
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3. ല് എഞ്ചിനഷിയമല് എഞ്ചിനുറം ഒരു വര്കരകതികകളിലേകാ ബന്ധറിങ്ങ് ആന്റ് ടപ്പ് തുന്ന തസഷിേയഷില് രാറടിസഷിര ല് എഞ്ചിനഷിയമല് എഞ്ചിനുറം
ല് എഞ്ചിനയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെത്തുന്നതുവകരകതികകളിലേകാ ഏതാകല് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണാ ആയ്ുറം സുറംഭവഷി ന്നതജ് അതുവകരതികകളിലേകജ് ആയഷിരഷി ുറം.

4. ല് എഞ്ചിനഷിയമഷിതികകളിലേകറിങ്ങ് ആന്റ് ടപ്പടുന്നവരതികകളിലേകജ് തുന്ന തസഷിേയുറിങ്ങ് ആന്റ് ടയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെ യഷിവസ കവതല് എഞ്ചിനരഷില് എഞ്ചിനലാറിങ്ങ് ആന്റ് ടത സരസര്വ്വേവ്വകലാവകലാശാവ്വകലയഷില്
മറിങ്ങ് ആന്റ് ട്ടിഫിക്കറാരു ആനുകൂവ്വകല്രഷിനുുറം അരകറ്റുകള് സഹത ഉണായഷിരഷിതികകളിലേകഷില.

5. 01.05.2017 ല് എഞ്ചിനജ് ഉകയ്ാോഗാരോഷിേളുറിങ്ങ് ആന്റ് ടയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെ കുറഞ്ഞ പ്രായുറം 18 വയസ്സ പുുറം കൂയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെഷിയ പ്രായുറം 36 വയസ്സ പുുറം
ആയഷിരഷിതികകളിലേകല് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണുറം. അരകറ്റുകള് സഹരായവരതികകളിലേകജ് ല് എഞ്ചിനഷിയമാനുസൃതമായ വയസ്സഷിളവജ് വ്വകലഭഷി ന്നതാല് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണജ്.

തൃകയില് ബയോഡേറല് എഞ്ചിനീന (ോര്ഷിേ എചറല് എഞഷില് എഞ്ചിനറല് എഞ്ചിനീയറഷിഞ്ചിനീയറിങജ് ) i/c

സ്റല് എഞ്ചിനീേരരാവജ്: തൃകയില് ബയോഡേയറ്ങ് സെന്റര് എന്ന പ്രൊജകര , റിങ്ങ് ആന്റ് ടസനീയറിങ്ങ് ആനര കഫാര ഇ-ോഗകവരല് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണനസജ്/കല് എഞ്ചിനാ്റല് എഞ്ചിനീസജ് കബാരതൃകയില് ബയോഡേജ് - കോകളജജ്/കോഗ്ടിഫിക്കറജ്.
തപേരപ്പജ്: കതൃകയില് ബയോഡോ.  തപഷി ആര ജയന ,  പ്രഫസര &  റിങ്ങ് ആന്റ് ടകറ്റുകള് സഹതൃകയില് ബയോഡേജ് &  പ്രഷിനസഷിപ്പല് ഇനവമെഷിനറി ടെസഷികോഗ്ടിഫിക്കറര എഫജ്..എുറം.യറിങ്ങ് ആന്റ് ടെഷി.സഷി
തൃകയില് ബയോഡേഷിപ്പാരയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെജ് റിങ്ങ് ആന്റ് ടമനീയറിങ്ങ് ആനജ്.


