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hnZym`ymk hIp¸n\p IognÂ Un.FÂ.FUvþsâ ZznhÕc tImgvknte¡pff 
ഗവ/എയ്ഡഡ്,സ്വാശ്രയം (HUMANITIES& COMMERCE) 2022þ2024 hÀjs¯ 

{]thi\¯nsâ A`napJhpw, sXcsªSp¸pw താഴെപറയുന്ന തീയതികളിൽ  ഇടപ്പള്ളി 

ഗവര്ന്ഴെന്റ എച്ച്  എസ്സ് എസ്സിൽ h¨v \S¯s¸Spന്നു.  A`napJ¯n\v e`n¨ Adnbn¸pw 

Xmsg ]dbp¶hbpsS AÊÂ tcJIfpw klnXw നിര്ബ¸ന്ധമാാും Xm¦Ä \nÝnX kab¯v 

lmPcmtIXmWv.  "tImhnUvþ19' s{]mt«mtImÄ ]ment¡താണ്.  sImphtc 

kÀ«n^n¡äpIfpsS hniZhnhc§Ä kqN\ hnÚm]\¯nÂ ]cmaÀin¨n«pള്ളവ  താഴെ  

നൽകിയികികുനുന്നു.  

1. Fkv.Fkv.FÂ.kn _p¡v 

2. lbÀ sk¡dn / {]oþUn{Kn / X¯peyambn AwKoIcn¨ ]co£bpsS amÀ¡v 

enÌv/NIOS ]mÊmbhcpsS Equivalency Certificate  

3. 

Ahkm\w ]Tn¨ Øm]\¯nÂ \n¶pff hnSpXÂ kÀ«n^n¡äv (Sn.kn).നിലവില്

ഏതെങ്കില ും  ക ോര്സ്   ികികുന നവര്സ  പ്ികവശനും  ഉറപ്പോകുനിയെിന   കശഷും  മോപ്െും  ഹോജരോകുനിയോല്
മെിയോ  നെോണ് 

4. kz`mh kÀ«n^n¡äv 
5. Kh.AknÌâv kÀP³ dm¦nÂ Ipdbm¯ saUn¡Â Hm^okdpsS t^mdw 42þÂ Dff 

saUn¡Â kÀ«n^n¡äv. 

6. Phmsâ / hnapà`Ssâ B{inX\msW¶v sXfnbn¡p¶Xn\pff \nÝnX t^md¯nepff 

kÀ«n^n¡äv. 

7. ]nt¶m¡ hn`mK¯n\v \nÝnX t^md¯nepff PmXn kÀ«n^n¡äv. 

8. Ct¡mtWman¡en ho¡À sk£sâ (EWC Certificate) kÀ«n^n¡äv. 

9. 

 

10.                      

ഭിനകശഷികുനോരോയവര്സഅവരവര തെ (ജി.ഓ.(എും .എ് )31/81/ജി.എഡ്യൂ.,െീയെി27.02.1981) പ്ി ോരും
സര്സകുനോര്നിര്സകേശിച്ചവവ ലയത്തിതഎെീപ്വെ(ശെമോനും) ോണികുന നസര്സടിഫിക്കികുനറ്. 
 

എൻ.സി.സിസര്സെിഫിക്കികുനറ്. 
  
  Cu tImgvkn\v koäpIÄ ]cnanXhpw tbmKycmbhÀ Gsdbpff kmlNcy¯nÂ 

Xm¦Ä¡v \nÝbn¨p \ÂInbn«pff kab¯v Xm¦Ä lmPcmbn«nÃm¯ ]£w 

sXm«Sp¯bmsf ]cnKWn¡p¶Xpw Xm¦fpsS Ahkcw \jvSs¸Sp¶XpamWv.  C¡mcy¯nÂ 

]p\:]cntim[\ \S¯p¶XÃ.  At]£tbmsSm¸w kaÀ¸n¨ tcJIfpw AÊÂ tcJIfpw 

X½nÂ GsX¦nepw hyXymkw ImWp¶]£w Xm¦fpsS {]thi\w d±m¡p¶Xmbncn¡pw.  

AÊÂ tcJIfpsS kaÀ¸W¯n\v asämchkcw \ÂIp¶XÃ.  Xm¦Ä sXcsªSp¡p¶ 

]£w XÂkabw Xs¶ \nÝnX ^okv HSp¡n At¶ Znhkw Xs¶ {]thi\w 

t\tSXmWv.  . koäpIÄ ]cnanXambXn\mÂ ]n.Fkv.kn dm¦venÌv {]Imcapff Ip«nIsf 

{]thin¸n¨p IgnªmÂ CâÀhyq Ahkm\n¡p¶Xmbncn¡pw. ിി.എ് .സി യില് നിന്
ലഭികുന നസോദ്ധ്യെറോങ്ക്ലിസ്റ്റ്13/10/2022 ന   ddeernakulam.in  എനവസറില് പ്ിസിധി രികുന നെോണ്. 
 

1 ക ോകമഴ്സ്  Khs×âv / FbvUU v / 

സ്വാശ്രയം 
 25/10/2022 

(കാവിഴെ 9 aWnapXÂ) 

2 ഹയ മോനിെീ്  Khs×âv / FbvUU v / 

സ്വാശ്രയം 
 26/10/202 

(കാവിഴെ 9 aWnapXÂ) 
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