
""`cW`mj þ amXr`mj'' 

F^v2/10054/2022             hnZ-ym-̀ -ymk D]-U-b-d-IvS-dpsS Imc-ym-ebw  

        Fd-Wm-Ip-fw, XobXn : 23/11/2022  
        t^m¬ : 0484þ2422210, 2422227 

        Cþ-sa-bnÂ : ddeekm.dge@kerala.gov.in  
sat½m 

       hnjbw :s]mXp hnZym`ymkw þ kÀ¡mÀ / FbvUUv / kzm{ib Un.FÂ.FUv 

(2021þ2023) Atem«vsaâv þ A`napJw þ kw_Ôn¨v 

kqN\ : s]mXphnZym`ymk UbdIvSdpsS 27.07.2022 Fw2/547994/22/Un.Pn.C 

        . \¼À hnÚmപ\w 

 . . . . . . . . . . . 

hnZym`ymk hIp¸n\p IognÂ Un.FÂ.FUvþsâ ZznhÕc tImgvknte¡pff 
ഗവ/എയ്ഡഡ്,സ്വാശ്രയം (SCIENCE,HUMANITIES& COMMERCE)  2022þ2024 hÀjs¯ നിലവിലുള്ള  
ഒഴിവുകളിലലക്ക് (രണ്ടാമത്തെ  അല ാട്ട്ത്തമന്റ്)A`napJhpw, sXcsªSp¸pw താഴഴപറയുന്ന 
തീയതികളിൽ എറണാകുളം  കാക്കനാട് സ്ിവി ്  ലേഷനിൽ രണ്ടാം നി യിൽ പ്രവര്ത്െിക്കുന്ന  

വിദ്യാഭ്യാസ്  ഉപഡയറക്ടറുത്തട കാരയാ യെിൽ h¨v \S¯s¸Spന്നു.  
ഇല ാത്തടാപ്പം ലേര്ത്െിട്ടുള്ള  ലി   ിേിള ലി(ഹ്യുമാനിടീസ്്- സ്വാശ്രയം,മറ്റ്  വിഭ്ാഗെിന്റത്തറ 

പി.എസ്്.സ്ി യിൽ  നിന്  ഭ്ിക്കുന്ന സ്ാദ്ധ്യ  റാങ്ക്  ിേ്  24/11/22 ന് ddeernakulam.in എന സസ്റ്റിൽ 
പ്രസ്ിധീകരിക്കുന്ന ാണ്) എലലാ  അലപക്ഷകരുും Xmsg ]dbp¶hbpsS AÊÂ tcJIള്  
klnXw നിര്ത്രന്ധമമാും \nÝnX kab¯v lmPcmtIണ്ടXmWv.  "tImhnUvþ19' s{]mt«mtImÄ 

]ment¡ണ്ടതാണ്.sImണ്ടphtcണ്ട kÀ«n^n¡äpIfpsS hniZhnhc§Ä kqN\ 

hnÚm]\¯nÂ ]cmaÀin¨n«pള്ളവ  താഴഴ  നൽകിയിരിക്കുന്നു.  

1. Fkv.Fkv.FÂ.kn _p¡v 

2. lbÀ sk¡ണ്ടdn / {]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).നി വിൽ  
ഏത്ത ങ്കിളം  ലകാര്ത്സ്്  പകിക്കുന്നവര്ത്  പ്രലവംനം  ഉറപ്പാക്കിയ ി    ലംഷം  മാരം  ഹ്യാാരാക്കിയാൽ  
മ ിയാകുന ാണ്  

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.                      

ഭിന്നശേഷിക്കാരായവര്  അവരവരുടെ (ജി.ഓ.(എം .എസ്)31/81/ജി.എഡ്യൂ., തീയതി27.02.1981) പ്രകാരം 
സര്ക്കാര്  നിര്ശേേിച്ച വവകല്യത്തിടെ  തീപ്വത (േതമാനം)കാണിക്കുന്ന സര്ിിഫിക്കിക്കറ്. 

 

       എൻ. സി .സി  സര്െിഫിക്കിക്കറ്. 
   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. രി.എസ്.സി യില്  നിന്ന് 
ല്ഭിക്കുന്ന സാദ്ധ്യത റാങ്ക് ല്ിസ്റ്റ്  24/11/22 ന് ddeernakulam.in  എന്ന വസറില് പ്രസിധികരിക്കുന്നതാണ് .  
 

1 സ്യന്റസ്് /ലകാലമഴ്സ്/ 
ഹ്യുമാനിടീസ്് 

Khs×âv / 

FbvUUv   

26/11/2022 
(രാവിത്ത  10 മണിക്ക്) 

2 സ്യന്റസ്് /ലകാലമഴ്സ്/ 
ഹ്യുമാനിടീസ്് 

സ്വാശ്രയം  26/11/2022 
(ഉച്ചയ്ക്ക്  2 മണിക്ക് 

     

hni-z-kvX-X-tbmsS 

 

hnZ-ym-̀ -ymk D]-U-b-d-IvSÀ   

Fd-Wm-Ipfw          


