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ഒ�ാം വ� ഷ ഹയ�  െസക്ക� ഡറി ഇം�വ്െമ�്/സപ്ളിെമ�റി പരീക്ഷ

െസപ്�ംബ�  17 �ത! 

ഒ�ാം  വ� ഷ  ഹയ�  െസക്ക� ഡറി

ഇം�വ്െമ�്/സപ്ളിെമ�റി  പരീക്ഷക#  െസപ്�ംബ�  17
�ത!  22  വെര  നട&ം.  പരീക്ഷ  എ(തുവാനാ*ഹി&�

വിദയ്ാ� -ിക#  , അവ�  2012 മാ� 0ിെല ഒ�ാം വ� ഷ പരീക്ഷ

എ(തിയ  23കളി!  ആഗസ്റ്  13  നകം  അേപക്ഷ

സമ� 7ിക്കണം.  2012 മാ� 0ി!  ഏെത:ി;ം  വിഷയ<# ക്ക്

ഒ�ാം  വ� ഷ  പരീക്ഷ  എ(താ�  സാധിക്കാെതേപായ  വിദയ്ാ� -ിക#  ആ

വിഷയ<# െക്ക>ാം  ഇേ7ാ#  പരീക്ഷ  എ(തണം.  ഇ?രം  വിദയ്ാ� -ിക# ക്ക്

എ(താ? വിഷയ<#  എ(തു�തിന് @റെമ, എ(തിയ വിഷയ<ളി!  ഏെത:ി;ം A�്

വഷയ<# &വെര  േBാCക#  െമ0െ7ടു?ാം.  മാ� 0ി!  എ>ാ  വിഷയ<3ം  എ(തിയ

വിദയ്ാ� -ിക# &ം  ഏെത:ി;ം  A�്  വിഷയ<# &വെര  േBാCക#  െമ0െ7ടു?ാ� 

കഴിFം.  Bീം  ഒ�ി!  2010,  2011,  2012  വ� ഷ<ളി!  ഹയ�  െസക്ക� ഡറി

പരീക്ഷെയ(തി ഉ�തപഠന?ിന് േയാഗയ്ത േനടാ? വിദയ്ാ� -ിക# ക്ക് 2013 മാ� 0ി! 

നട&�  രIാം വ� ഷ പരീക്ഷ  എ(താ�  േയാഗയ്ത  േനടണെമ:ി!  ,  ആ വിഷയ<3െട

ഒ�ാം  വ� ഷ  േപ7Cക#  ഇേ7ാ#  നട&�  ഒ�ാം  വ� ഷ  ഇം�വ്െമ�്/സപ്ളിെമ�റി

പരീക്ഷയി!  എ(തിയിരിക്കണം. സി.ബി.എസ്.ഇ. തുട<ിയ മ�് േബാ� ഡുകളി!  പഠി0്

2012-13 അധയ്യന വ� ഷ?ി!  രIാം വ� ഷ ഹയ�  െസക്ക� ഡറി േകാKിന് േച� �വ� 

ഇേ7ാ#  നട&�  ഒ�ാം  വ� ഷ  ഇം�വ്െമ�്/സപ്ളിെമ�റി  പരീക്ഷFെട  എ>ാ

േപ7Cക3ം  എ(തണം.  2008-2009 അധയ്യന  വ� ഷ?ിന്  �� പ്  ഒ�ാം  വ� ഷ  ഹയ� 

െസക്ക� ഡറി പഠനം M� ?ിയാ&കFം, രIാം വ� ഷ േകാK് കയ്ാ� സ!  െചN് വീOം

2012-13 -!  രIാം വ� ഷ േകാKിേലക്ക് @നഃQേവശനം േനടിയവSം ഈ ഒ�ാം വ� ഷ

ഇം�വ്െമ�്/സപ്ളിെമ�റി  പരീക്ഷ  എ(േതIതാണ്.  ബേയാളജി  വിഷയം

എ(താനാ*ഹി&�വ�  േബാVണി,  Wേവാളജി  േപ7Cക#  രOം  എ(തണം.
വിദയ്ാ� -ിക# ക്ക് അവ�  പഠി0ിS� 23കളി!  നിേ�ാ പരീക്ഷ എ(തിയ െസ�റി! 

നിേ�ാ  അേപക്ഷ  വാ<ാം.  ഒS  വിഷയ?ിന്  125 Xപയാണ്  പരീക്ഷാഫീസ്.  @റെമ

സ� Vിഫിക്ക�്  ഫീസായി  20  Xപ  കൂടി  അട[ണം.  ഓ7]  2#  ഉ# 7െടF^

വിദയ്ാ� -ിക3െട  Mരി7ി0  അേപക്ഷക#  അതത്  Qി� സി7! മാ�  സ_ീകരിേക്കIതും

വിദയ്ാ� -ിക3െട  വിവര<#  ആഗസ്റ്  14-നകം  പരീക്ഷാ  െസകര്Vറി  ലഭയ്മാ&�

േസാb്  െവയ�  ഉപേയാഗി0്  അപ്  േലാഡ്  െചേcIതുമാണ്.  ഗ# ഫ്  രാജയ്<ളിെല

23കളി!  നിdം  മാ� 0്  2012-!  ഒ�ാം  വ� ഷ  പരീക്ഷെയ(തിയ  വിദയ്ാ� -ിക# ക്ക്

ദുബായ്  നf  ഇgയ്�  േമാഡ!  ഹയ�  െസക്ക� ഡറി  2ളി!  ഒ�ാം  വ� ഷ

ഇം�വ്െമ�്/സപ്ളിെമ�റി പരീക്ഷ എ(താം. പരീക്ഷാ ൈടംേടബി#  : െസപ്�ംബ�  17
തി:ളാi  -  രാവിെല  പാ� V്  -  ഒ�്  ഇംഗ്ളീഷ്,  ഉ0[്  െസക്ക�്  ലാംേഗ_ജ്,  കംപfV� 

ഇ� ഫ� േമഷ�  െടേക്നാളജി, െസപ്�ംബ�  18 െചാkാi - രാവിെല ഫിസിക്സ്, േജയ്ാ*ഫി,
അെക്കൗI� സി,  ഫിേലാസഫി,  മfസിക്,  അേnാേ7ാളജി,  േജ� ണലിസം,  ഉ0[്

ജിേയാളജി,  േസാഷയ്!  വ� ക്ക്,  െസപ്�ംബ�  18  oധനാi  -  രാവിെല  െകമിpി,



െപാളി�ിക്സ്, സംqത ശാr. ഉ0[് ഗാsിയ�  സ്റഡീസ്, സ്റാ�ിസ്റിക്സ്. െസപ്�ംബ� 

20 വയ്ാഴാi - രാവിെല കണക്ക്, പാ� V് - A�് ലാംേഗ_ജസ്, കംപfV�  ആപ്ളിേക്കഷ�  ,

ൈസേക്കാളജി, സംqത സാഹിതയ്. ഉ0[് കംപfV�  സയ� സ്, ഇക്കേണാമിക്സ്, പാ� V് -
A�്  ഇംഗ്ളീഷ്  ലി�േറ0�  .  െസപ്�ംബ�  22  ശനിയാi  -  രാവിെല  ബേയാളജി,
േസാേഷയ്ാളജി. ഉ0[് േഹാം സയ� സ്, ഹിസ്ററി, ബിസിനu് സ്റഡീസ്, ഇസ്ളാമിക്

ഹിസ്ററി  &  ക# 0�  ,  ഇലേvാണിക്സ്,  ഇലേvാണിക്സ്  സ� വീസ്  െടേക്നാളജി,
കwfണിേക്ക�ീവ് ഇംഗ്ളീഷ്. Qാക്ടിക്ക!  ഇ>ാ? വിഷയ<# ക്ക് രാവിെല 9.30 �ത! 

12.15  വെരFം  ഉ0[്  രI്  �ത!  4.45  വെരFം,  Qാക്ടിക്ക!  ഉ^  വിഷയ<# ക്ക്

രാവിെല  9.30  �ത!  11.45  വെരFം  ഉ0[്  രI്  �ത!  4.15  വെരFമാണ്  പരീക്ഷാ

സമയം.  ബേയാളജിക്ക്  രാവിെല  9.30  �ത!  11.55  വെരFം  മfസിക്കിന്  9.30  �ത! 

11.15 വെരFമായിരി&ം പരീക്ഷാ സമയം. പി.എ�  .എക്സ്.5160/12
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