
പ്രധാനമന്ത്രകൗശൽ ിരവിക്കൗശാ �രോജാ ന 

കകേന്ദ്ര സർക്കാരിനന്റെ 啭 PMKVY പദ്ധത് പകേനനം 2018 ര നുവികര് ര20 മു്ധതൽ 4 മനസം
നീണ ന്ൽക്കുന റെ ്ധതനഴ്ൽ  അധ്ി്്ധത  കകേന്ത  കജജഴ്സന്ധത്  എഞ്നീറി്ം쓲ത
കകേനകളജ്ൽ ആനംഭി്ക്കുക. 

പനകറന쓲്കേ  പന്ലീതനത്നത  ഊന്നൽ  നൽനന പസ്ധത  കകേന്ത
പൂർകത്റനക്കുനവർക്കാരിത  നനജജഴ്സത്നകേതം  പുിതം  കജനത്  തഭി്ക്കുന്ധത്തിനുള
സനധജഴ്സ്ധതകേൾ ഏറെ ിറനണത.  മനത്രവമല പസ്ധത കകേന്ത  പൂർകതീകേന്ക്കുന പകം
കകേന്ദ്ര സർക്കാരിനന്റെ 啭 സർകട്്്്്കാരി്റും തഭി്ക്കുന്ധതനണത.

  
                 കകേനഴത സ്റെ 啭 വ്വനണം  :  അ ്സ്റ്റന്റ�രരഇലക്ട്രീഷ്യൻ 
                                          കറന쓲ജഴ്സ്ധത : 10th പാസ്സ്

         അകപകകേൾ സ്വീകേന്ക്കുന അവസനന ്ധത്യ്ധത് : 2018ര നുവികര്ര05

ോകൗശാഴ്സ�രപൂർണമായുംര ൽ നൻമാണ�ര

പകവലനം ആരഹി്ക്കുനവർക കകേനകളജത ോ്ീസ്ൽ / റെ വബത സസൈ്ൽ തഭിജഴ്സമനറ
ക്നിത്ൽ അകപക്ക്കാരിക്ധതനണത. കൂടു്ധതൽ വ്വനങൾ്കാരിത  04884 259000,

+917904415269 എനീ നമ്പറകേള്ൽ ബധറെ പടുകേ 

Rev Fr Roy Joseph Vadakkan             Rev Dr Jaison Paul Mulerikkal CMI
Assistant Manager (Academics)         Principal



പ്രധാനമന്ത്രകൗശൽ ിരവിക്കൗശാ �രോജാ ന 

കകേന്ദ്ര സർക്കാരിനന്റെ 啭 PMKVY പദ്ധത്  പകേനനം  2018 ര നുവികര് ര20 മു്ധതൽ നനതത
മനസം നീണ ന്ൽക്കുന റെ ്ധതനഴ്ൽ അധ്ി്്ധത കകേന്ത കജജഴ്സന്ധത് എഞ്നീറി്ം쓲ത
കകേനകളജ്ൽ ആനംഭി്ക്കുക. 

പനകറന쓲്കേ  പന്ലീതനത്നത  ഊന്നൽ  നൽനന പസ്ധത  കകേന്ത
പൂർകത്റനക്കുനവർക്കാരിത  നനജജഴ്സത്നകേതം  പുിതം  കജനത്  തഭി്ക്കുന്ധത്തിനുള
സനധജഴ്സ്ധതകേൾ ഏറെ ിറനണത.  മനത്രവമല പസ്ധത കകേന്ത  പൂർകതീകേന്ക്കുന പകം
കകേന്ദ്ര സർക്കാരിനന്റെ 啭 സർകട്്്്്കാരി്റും തഭി്ക്കുന്ധതനണത.

  
               കകേനഴത സ്റെ 啭 വ്വനണം  :  പ്ലമ്പ്ങ്ങ�ര-ര നറി
                                     കറന쓲ജഴ്സ്ധത : 10th പാസ്സ�
      അകപകകേൾ സ്വീകേന്ക്കുന അവസനന ്ധത്യ്ധത് : 2018 ജനുവരി 05

ോകൗശാഴ്സ�രപൂർണമായുംര ൽ നൻമാണ�ര

പകവലനം ആരഹി്ക്കുനവർക കകേനകളജത ോ്ീസ്ൽ / റെ വബത സസൈ്ൽ തഭിജഴ്സമനറ
ക്നിത്ൽ അകപക്ക്കാരിക്ധതനണത. കൂടു്ധതൽ വ്വനങൾ്കാരിത  04884 259000,

9447732619 എനീ നമ്പറകേള്ൽ ബധറെ പടുകേ 

Rev Fr Roy Joseph Vadakkan             Rev Dr Jaison Paul Mulerikkal CMI
Assistant Manager (Academics)         Principal



പ്രധാനമന്ത്രകൗശൽ ിരവിക്കൗശാ �രോജാ ന 

കകേന്ദ്ര സർക്കാരിനന്റെ 啭 PMKVY പദ്ധത് പകേനനം 2018 ര നുവികര് ര20 മു്ധതൽ 4 മനസം
നീണ ന്ൽക്കുന റെ ്ധതനഴ്ൽ അധ്ി്്ധത കകേനഴത ൾകേൾ കജജഴ്സന്ധത് എഞ്നീറി്ം쓲ത
കകേനകളജ്ൽ ആനംഭി്ക്കുക. 

പനകറന쓲്കേ  പന്ലീതനത്നത  ഊന്നൽ  നൽനന പസ്ധത  കകേന്ത
പൂർകത്റനക്കുനവർക്കാരിത  നനജജഴ്സത്നകേതം  പുിതം  കജനത്  തഭി്ക്കുന്ധത്തിനുള
സനധജഴ്സ്ധതകേൾ ഏറെ ിറനണത.  മനത്രവമല പസ്ധത കകേന്ത  പൂർകതീകേന്ക്കുന പകം
കകേന്ദ്ര സർക്കാരിനന്റെ 啭 സർകട്്്്്കാരി്റും തഭി്ക്കുന്ധതനണത.

  
           കകേനഴത സ്റെ 啭 വ്വനണം   :രജൂന്ജർരോ ാഫ്റ്റ�രവവികജർരവെവികല്ർ
                കറന쓲ജഴ്സ്ധത  : B Tech (CSE/IT), BSc (Computer Science), BCA

       അകപകകേൾ സ്വീകേന്ക്കുന അവസനന ്ധത്യ്ധത് :ര2018ര നുവികര്ര05

ോകൗശാഴ്സ�രപൂർണമായുംര ൽ നൻമാണ�ര

പകവലനം ആരഹി്ക്കുനവർക കകേനകളജത ോ്ീസ്ൽ / റെ വബത സസൈ്ൽ തഭിജഴ്സമനറ
ക്നിത്ൽ അകപക്ക്കാരിക്ധതനണത. കൂടു്ധതൽ വ്വനങൾ്കാരിത  04884 259000,

9539130122 എനീ നമ്പറകേള്ൽ ബധറെ പടുകേ 

Rev Fr Roy Joseph Vadakkan              Rev Dr Jaison Paul Mulerikkal CMI
Assistant Manager (Academics)          Principal


