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 സർ ുലർ  
 വിഷയം :- ഹയർ  െസ ³Uറി വിദ ാഭ ാസം -  െപാതുവിദ ാഭ ാസ 

സംര ണയ ം - സമഗ േപാർ ൽ  - ഹയർ െസ ³Uറി 
വിഭാഗ ിെല വിവിധ വിഷയ ളുെട റിേസാ ് നിർ ാണം സംബ ി  നിർ േ ശ ൾ  പുറെ ടുവി ു ു. 

സൂചന:-   ൈക ് ൈവസ് െചയർ മാൻ  & എ ിക ൂ ീവ ്ഡയറ റുെട 16.10.2018 െല KITE/2018/1527 (91) ന ർ  ക ്. 
 

 െപാതുവിദ ാഭ ാസ സംര ണ യ ിsâ ഭാഗമായി 
എസ്.സി.ഇ.ആർ .ടിയുെട േനതൃത ിൽ  ൈക ് ത ാറാ ു  സമഗ എ  വിദ ാഭ ാസ  േപാർ ലിൽ  ഹയർ െസ ³Uറി തല ിെല വിവിധ വിഷയ ളുെട 
റിേസാ ് നിർ ാണ ിനായു   ശി ശാല 24.10.2018 മുതൽ  26.10.2018 വെര എറണാകുളം ആർ .ആർ .സിയിൽ  വ ് നട ു ു. പ ുത ശി ശാലയിൽ  താെഴ റയു  ഹയർ െസ ³Uറി അധ ാപകർ  പെ ടുേ താണ്. 
നം േപര് ൂൾ  വിഷയം 

1 േഡാ. ൈഫസൽ  മാവു ിട ിൽ  ജി.ജി.എ ്.എസ്.എസ്. മല ുറം 

ഉറുദു 
2 േഡാ. അബൂബ ർ  എം.സി. ജി.വി.എ ്.എസ്.എസ്. പു ാനൂർ  

3 ശീ. അ ു   െക. എ ്.എം.ൈവ.എ ്.എസ്.എസ്. മേ രി 
4 ശീ. പി.െക. ര ഞ്ജി ് ജി.എ ്.എസ്.എസ്. െകാടുവ ി 
5 ശീ. ല ീഫ്. െക. എസ്.എസ്.എം.എ ്.എസ്.എസ്. തളി റ  
6 ശീ. സ ി ഐ ജി.എ ്.എസ്.എസ് ച ുവൈര 

തമിഴ് 

7 ശീമതി. ശാ  എസ് ഗവ. തമിഴ ്എ ്.എസ്.എസ് ചാല 
8 േഡാ. ജീവലത എസ് ഗവ. എ ്.എസ്.എസ് തമിഴ്, േദവികുളം 

9 േഡാ. കരുണാനിധി എം സി.പി.എം. എ ്.എസ്.എസ് പീരുേമട് 

10 ശീമതി. അ ിപാ ുമ ഗവ. എ ്.എസ്.എസ് കുമിളി 



11 ശീ. അജി ് ആർ  പി  ഡി.ബി.എ ്.എസ്.എസ്. പരുമല 

 േസാേഷ ാളജി 
12 ശീ. ജേ ഷ് ജി.എ ്.എസ്.എസ്. ഇരി ി 
13 ശീ. ൈഫസൽ  െക ഇ.എം.ഇ.എ.എ ്.എസ്.എസ്. െകാേ ാ ി 
14 ശീ. പവീൺ കുമാർ  പി.ടി.എം.എ ്.എസ്.എസ്. താേഴേ ാട്, മല ുറം 
15 ശീ. ഉ ാസ് എൻ . ഗവ. എസ്.എ ്.എസ്.എസ്. തൃ ൂണി ുറ 

 സം ൃതം 

16 ശീ. രേമഷ ്വി ജി.െജ.എ ്.എസ്.എസ്, നടുവ ം 

17 ശീമതി. േരഖ ആർ  ബി.എസ്.എ ്.എസ്.എസ്. െകാ േ ാട് 
 

18 ശീമതി. ശാലിനി ആർ  
പി.െജ.എം.എസ്.ജി.എ ്.എസ്.എസ്. ക ാംകടവ് 

19 ശീമതി. നിർ ല ജി.എ ്.എസ്.എസ്. െകാടുവായൂർ  

20 ശീ അജി ്  പി.പി. എസ്.െക.എം.െജ. എ ്.എസ്.എസ്. കൽ  വയനാട് 

അ ൗ ൻ സി 
 
 

21 ശീ. രാേജ ൻ  എം.െക. ജി.എ ്.എസ്.എസ്. മീന ാടി 

22 ശീ. അനിൽ കുമാർ  ജി.എ ്.എസ്.എസ്. അ ൻ േകായി ൽ , െകാ ം 
23 ശീ. േതാമസ് പി.വി. ജി.എ ്.എസ്.എസ്. ആറളം, ക ൂർ  
24 ശീ. പസാദ ്കുമാർ  ജി.എ ്.എസ്.എസ് പറവ  

25 ശീ. സുൈലമാൻ  ടി.പി. ജി.െജ.എ ്.എസ്.എസ്  നടുവ ം ക ൂ ൈറ ് അ ൗ ിങ് 
26 ശീ. സ ീർ  ഹുൈസൻ  പി.ടി.എം.ൈവ.എ ്.എസ്.എസ്. എട ലം 

27 ശീ. ഹരികൃ ൻ  എം.എ.ആർ .എം.ജി.എ ്.എസ്.എസ്  ശ ിപുരം, തൃ ൂർ  

ബിസിനസ് ഡീസ് 

28 ശീ. സുേരഷ്  െക. എ. െസന്റ ്ജ ാസ് എ ്.എസ്.എസ്. മല ുറം 

29 ശീ. ഹരിദാസ് എ.െക.എം.എ ്.എസ്.എസ്. ചി ിലേ രി, പാല ാട് 
30 ശീ. േജായ ് ി. ജി.എ ്.എസ്.എസ്. ആ ി ൽ  
31 ശീ. സ ീർ  ജി.എ ്.എസ്.എസ്  കു ാവ് 
32 ശീ. ശശികുമാർ  എ ്.എസ്.എസ്. േതാ ര 



33 ശീ. ശശീധരൻ  ഇ ജി.എം.ബി.എ ്.എസ്.എസ് തൃശൂർ  

ഹി റി 34 ശീ. ന കുമാർ  ബി വി ജി.എ ്.എസ്.എസ് എടെ ാ ി, േകാ യം 

35 ശീ. യൂസഫ് കുമാർ  ജി.ജി.എ ്.എസ്.എസ് പ ം, തിരുവന പുരം 
36 ശീ. അജു ജി.എ ്.എസ്.എസ് പൂവ ൂർ  
37 ശീ. ൈസനു ീൻ  െക ജി.എ ്.എസ്.എസ് എട ാൾ , ആല ുറം 

അറബിക് 

38 ശീ. അ ുൾ  വഹാബ ്പി ജി.ജിഎ ്.എസ്.എസ് വ ൂർ  

39 ശീ. ഫിേറാസ് ി. ി. ജി.ബി.എ ്.എസ്.എസ് ആല ുറം 

40 ശീ. ഷിഹാബു ീൻ  എൻ  ജി.എ ്.എസ്.എസ് അരീേ ാട്, മല ുറം 

41 ശീ. ഇബാഹീം എ എ ഗവ. രാജാസ ്എ ്.എസ്.എസ് േകാ ൽ  

42 ശീ. െമാഹ ദ ്കു ി ബി ബി.ൈവ.െക.വി.എ ്.എസ്.എസ് വളവ ൂർ  
 
 2018 ഒക്േടാബർ  24, 25, 26 തീയതികളിÂ   നട ാൻ  നി യി ിരി ു  ഈ 
റിേസാ ് നിർ ാണ ശി ശാലയിൽ  പെ ടു ു തിനായി ടി അധ ാപകെര പിൻ സി ൽ മാർ  റിലീവ ്െചേ താണ.്                   
 

      H¸v 

                       ഡയറ ർ  
 


