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UNIVERSITY OF CALICUT

Abstract
General and Academic - Faculty of Language and Literature - Scheme and Syllabus of Common Courses in Malayalam
under CBCSS UG Regulations 2019 -Incorporating Outcome Based Education-Implemented w.e.f 2020 Admission
onwards- Subject to ratification by Academic Council -Orders Issued

G & A - IV - B

Read:-1.U.O.No. 12287/2019/Admn Dated, 07/09/2019
2.Minutes of the combined meeting of the BoS in Malayalam UG and Malayalam PG
held on 17/05/2021(Item No 2)
3.Remarks of the Dean, Faculty of Language and Literature dtd 26/05/2021 
4.Orders of Vice Chancellor dtd 28/05/2021

ORDER

1. The scheme and syllabus of Common Courses in  Malayalam  in accordance with CBCSS UG
Regulations 2019 has been implemented in the University, with effect from 2019 Admission
onwards,  vide paper read (1) above.

2. The combined meeting of the Board of Studies in Malayalam UG and Malayalam PG held on
17/05/2021, vide paper read (2) above has approved Out Come Based Education(OBE) in the
existing syllabus of Common Courses in  Malayalam, under CBCSS UG Regulations  2019, 
without changing the content ,w.e.f 2020 admission onwards.

3. The Dean, Faculty of Language and Literature has approved, vide paper read  (3) above, the
minutes of the combined meeting of the Board of Studies in Malayalam UG and Malayalam
PG held on 17/05/2021. 

4. Considering the urgency in implementation of the syllabus, sanction has  been accorded by the
Vice Chancellor on 28.05.2021 to implement Outcome Based Education in the existing syllabus
of  Common Courses in  Malayalam  in tune with the new CBCSS UG Regulations 2019, without
changing the content, with effect from 2020 Admission onwards, subject to ratification by the
Academic Council. 

5. The scheme and syllabus of  Common Courses in  Malayalam under CBCSS UG Regulations
2019 incorporating Outcome Based Education (OBE) in the existing syllabus  without changing
the content is therefore implemented in the University with effect from 2020 Admission onwards,
subject to ratification by the Academic Council.

6. Orders are issued accordingly.  (Syllabus appended)

 

To
1.The Principals of all Affiliated Colleges 2. The Director, SDE
Copy to: PS to VC/PA to PVC/ PA to Registrar/PA to CE/JCE I/JCE II/JCE III/JCE IV/JCE
VIII/EX and EG Sections/GA I F /CHMK Library/Information Centres /IQAC/SF/DF/FC
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SCHEME & SYLLABUS 

( 2020 Admission onwards ) 



 

                                          ക ോമൺ  ക ോഴ ്സ   
 

 രിക്കുലം  

 

 

ബിരുദ വിദയാർഥികളിൽ മാതൃഭാഷയ ാടുും  സാഹിതയയതാടുള്ള താല്പരയും 

വർദ്ധിപ്പിക്കുക . 

 

തന്മൂലും വിദയാർത്ഥികളുടട സാുംസ്കാരിക  ഉന്നതി  ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു.  

 

ഭാഷാ പ്രയ ാഗതിൽ നൈരുണ്യും വളർതുക . 

 

വയതയസ്ത കാലഘട്ടതിടല മല ാള സാഹിതയവുും ഭാഷാ പ്രയ ാഗ രീതി ുും 

മൈസ്സിലാക്കുക . 

 

യകരള സുംസ്കാരതിൻടെ വയതയസ്ത തലങ്ങൾ മൈസ്സിലാക്കുക. 

 

മല ാളതിടല വിവിധ സാഹിതയരൂരങ്ങടള ുും വയവഹാരരൂരങ്ങടള ുും  

രരിച ടപ്പടുതുക. 

 

 വിദയാർത്ഥികളുടട ആശ വിൈിമ  യശഷി ുും സർഗ്ഗാത്മക  രചൈാഭിരുചി ുും 

യരാഷിപ്പിക്കുക. 

  

രരമ്പരാഗതും അല്ലാത  ബിരുദ യകാഴ്സു കൾ രഠിക്കുന്ന വിദയാർത്ഥികളിൽ 

ശാസതപ്തസാഹിതയ തിൽ അഭിരുചി  ഉണ്ടാക്കുക . 

 

ബിയകാും/ബിബിഎ യരാലുള്ള വാണ്ിജ്യ വിഷ ങ്ങൾ രഠിക്കുന്ന വിദയാർത്ഥികൾ  

വാണ്ിജ്യ സുംബന്ധമാ  ഭാഷാപ്രയ ാഗും സവാ തമാക്കുക. 

 

ഭരണ്ഭാഷാരദാവലി ുും ഉരയ ാഗരീതി ുും ഭരണ്രരമാ  വയവഹാര രൂരങ്ങളുും 

രരിച ടപ്പടുക.. 

 

 ബിഎ/ബി എസത സി രരമ്പരാഗത  യകാഴ്സു കൾ രഠിക്കുന്ന വിദയാർത്ഥികൾ 

അടിസ്ഥാൈ വയാകരണ് ൈി മങ്ങൾ സവാ തമാക്കുക. 

 



ക ോമൺ ക ോഴ്സ് മലയോളം 
 

മലയോള സോഹിത്യം 1( MALIA07(1)) 
1 മലയാള സാഹിത്യത്തിലല വിവിധ ഘട്ടങ്ങലള പരിചയലെടുന്നു 
2. മലയാളത്തിലല കഥ, കവിത് എന്നീ സാഹിത്യരൂപങ്ങളുലട വായനയിലുും 

രചനയിലുും ത്ാല്പരയും ഉണ്ടാകുന്നു 
3. മലയാളത്തിന്ലെ സാഹിത്യപാരമ്പരയലത്ത മനസ്സിലാക്കുകയുും 

ഇന്ത്യൻഭാഷകളിൽ അത്ിനുള്ള പ്പാധാനയലത്ത ഉൾലക്കാള്ളുകയുും ലചയ്യുന്നു. 
4. മലയാളത്തിന്ലെ നാടൻ വാലമാഴിപാരമ്പരയലത്തയുും നാടടാടി 

സാഹിത്യസമ്പത്തിലനയുും മനസ്സിലാക്കുന്നു 
 
മലയോള സോഹിത്യം 2 (MAL2A08(1)) 

1. ആധുനിക മലയാള കവിത്ാസാഹിത്യലത്ത സാമാനയമായി പരിചയലെടുന്നു 
2. മലയാളത്തിന്ലെ ഗദ്യസാഹിത്യരൂപങ്ങളിൽ വായനാശീലും രൂപലെടുന്നു 
3. മലയാള വിമർശനസാഹിത്യലത്ത മനസ്സിലാക്കുകയുും 

സാഹിത്യവിമർശനത്തിന്ലെ മാത്ൃകകലള മനസ്സിലാക്കുകയുും ലചയ്യുന്നു 
 
മലയോള സോഹിത്യം 3 (MAL3A09) 

1. മലയാളത്തിലല നാടകും, ത്ിരക്കഥ, ആത്മകഥ, സഞ്ചാരസാഹിത്യും എന്നീ 
രചനാടമഖലകലള പരിചയലെടുകയുും അവയിൽ വായനാത്ാല്പരയും 
ഉണ്ടാവുകയുും ലചയ്യുന്നു 

2. നാടകരുംഗത്ത് പരിശീലനങ്ങളുും പരിചയവുും ടനടുന്നു 
3. മലയാളസിനിമയുലട ആസവാദ്നത്തിലുും രചനയിലുും പ്കിയാത്മകമായി 

ഇടലപടുന്നു 
4. സഞ്ചാരസാഹിത്യത്തിന്ലെ പുത്ിയ രൂപങ്ങലള പ്പാടയാഗികമായി 

പരിചയലെടുന്നു 
 
മലയോള സോഹിത്യം 4 (MAL4A10) 
 

1. മലയാളത്തിന്ലെ ഭാഷാപരവുും സാടേത്ികവുമായ പ്പടത്യകത്കൾ 
പ്പാടയാഗികമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. 

2. മലയാളഭാഷയിൽ ലളിത്മായുും ലത്റ്റിലലാലത്യുും എഴുത്ാൻ പരിശീലനും 
ടനടുന്നു 

3. മലയാള ഭാഷാ എഡിറ്റിുംഗ്, പ്പൂഫ് വായന എന്നിവയിൽ പരിശീലനും 
ടനടുന്നു. 

4. ഇുംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിടലക്ക് വിവർത്തനും ലചയ്യാനുള്ള കഴിവ് 
ടനടുന്നു. 

5. മലയാളത്തിൽനിന്ന് ഇുംഗ്ലീഷിടലക്ക് വിവർത്തനും ലചയ്യാനുള്ള പരിചയും 
ടനടുന്നു 

6. മലയാള ടനാവൽ സാഹിത്യലത്ത പരിചയലെടുകയുും ടനാവൽ വായനയിലുും 
ആസവാദ്നത്തിലുും ഇടലപടുകയുും ലചയ്യുന്നു 

 
 
മലയോള സോഹിത്യപഠനം 1 ( MALIA07(2)) 

1. മലയാള സാഹിത്യലത്തയുും ഭാഷലയയുും സാമാനയമായി പരിചയലെടുന്നു 



2. മലയാള സാഹിത്യരചനയിൽ ത്ാല്പരയും ഉണ്ടാകുന്നു 
3. വാണിജ്യവിജ്ഞാനലത്ത മലയാളഭാഷയുമായി ബന്ധിെിക്കുന്നു 
4. വാണിജ്യപരമായ കത്തിടപാടുകൾ, കരാെുകൾ, പരസയങ്ങൾ എന്നിവയിൽ 

ഉചിത്മായ മലയാള ഭാഷ പ്പടയാഗിക്കുന്നു 
 
 

മലയോള സോഹിത്യപഠനം 2 ( MAL2A08(2)) 
1. മലയാള കഥ, കവിത്, നാടകും, ജ്ീവചരിപ്ത്ും ത്ുടങ്ങിയ സാഹിത്യടമഖലകളിൽ 

പരിചയും ടനടുകയുും വായനയിൽ ത്ാല്പരയമുണ്ടാവുകയുും ലചയ്യുന്നു. 
2. വാണിജ്യവിജ്ഞാനലത്ത മലയാളഭാഷയുമായി ബന്ധിെിക്കുന്നു 
3. വാണിജ്യപരമായ കത്തിടപാടുകൾ, കരാെുകൾ, പരസയങ്ങൾ എന്നിവയിൽ 

ഉചിത്മായ മലയാള ഭാഷ പ്പടയാഗിക്കുന്നു 
4. മലയാള സാഹിത്യകൃത്ികലള ആസവാദ്നും നടത്തുന്നത്ിന് പ്പാടയാഗിക 

പരിചയും ടനടുന്നു 
 
 

 
മലയോള ഭോഷയ ം സോഹിത്യവ ം 1( MALIA07(3)) 
മലയോള ഭോഷയ ം സോഹിത്യവ ം2 (( MAL2A08(3)) 

1. മലയാള കഥ, കവിത്, നാടകും, ജ്ീവചരിപ്ത്ും ത്ുടങ്ങിയ സാഹിത്യടമഖലകളിൽ 
പരിചയും ടനടുകയുും വായനയിൽ ത്ാല്പരയമുണ്ടാവുകയുും ലചയ്യുന്നു 

2. ശാസ്തപ്ത്വിജ്ഞാനലത്ത മലയാളഭാഷയുമായി ബന്ധിെിക്കുന്നു 
3. മലയാള സാഹിത്യകൃത്ികലള ആസവാദ്നും നടത്തുന്നത്ിന് പ്പാടയാഗിക 

പരിചയും ടനടുന്നു 
4. ശാസ്തപ്ത്വിഷയങ്ങളിൽ ടലഖനങ്ങൾ എഴുത്ുന്നത്ിൽ പരിശീലനും ടനടുന്നു 
5. ശാസ്തപ്ത്ടലഖനങ്ങൾ മലയാളത്തിടലക്ക് വിവർത്തനും ലചയ്യാൻ പരിശീലനും 

ടനടുന്നു. 
 

 



 

 

UNIVERSITY OF CALICUT 

CHOICE BASED CREDIT & SEMESTER SYSTEM -2019 

B.A./BSc DEGREE PROGRAMME 

COMMON COURSE (MALAYALAM) 

 

 

Sem Code No Course Title Insti/ 

Hrs/ 

week 

Credit Exam 

Hrs 

Marks Total 

Credit 
Int Ext 

1 MAL1AO7(1) 

 

ae-bmf kmlnXyw 1 

 

4 4 2.30 20% 80% 4 

2 MAL2AO8(1) ae-bmf kmlnXyw 2 

 
4 4 2.30 20% 80% 4 

3 MAL3AO9 ae-bmf kmlnXyw 3 
 

 

5 4 2.30 20% 80% 4 

4 MAL4A10 ae-bmf kmlnXyw 4 
 

 

5 4 2.30 20% 80% 4 

 

B.Com DEGREE PROGRAMME  

Sem Code No Course Title Insti/ 

Hrs/ 

week 

Credit Exam 

Hrs 

Marks Total 

Credit 
Int Ext 

1 MAL1A07(2) ae-bmf kmlnXy ]T\w 1 

 

5 4 2.30 20% 80% 4 

2 MAL2A08(2) ae-bmf kmlnXy ]T\w 2 

 
5 4 2.30 20% 80% 4 

 

BSc  PROGRAMME (IN OTHER PATTERN) 

Sem Code No Course Title Insti/ 

Hrs/ 

week 

Credit Exam 

Hrs 

Marks Total 

Credit 
Int Ext 

1 MAL1A07(3) ae-bmf `mjbpw kmlnXyhpw 1 

 
5 4 2.30 20% 80% 4 

2 MAL2A08 (3) ae-bmf `mjbpw kmlnXyhpw 2 

 
5 4 2.30 20% 80% 4 

 



MAL1AO7(1) 

    

H¶mw ska-ÌÀ 

tIma¬ tImgvkv 7 
_n.F/_n. Fkvkn 
ae-bmfkmlnXyw 1 

]T-\-k-a-bwþ64 aWn-¡qÀ 
s{IUn-ävþ4 

 
Dt±iye£y-§Ä 
 

ae-bmfkmlnXy hfÀ¨-bpsS hnhn[ Ime-L-«-§sf ]cn-N-b-s¸-Sp-I. Fgp-¯p-Im-cpsS cN-\m-k-
hn-tijXIÄ s]mXp-hmbn a\-Ên-em-¡p-I.  

 

samUyqÄ 1 

ae-bmf IhnXmkmlnXy¯nse BZy-Ime IrXn-IÄ. Ihn-X-I-fpsS s]mXp-kz-`m-h-§Ä. Ihn-I-
sf-¸-än-bpÅ kmam-\y-hn-h-c-W-§Ä F¶n-h. Hcp Imhy`mKw am{Xta ]mTy-hnjbam-hp-¶pÅp 
F¦nepw Imhy-s¯-¸-än kmam-\y-[m-cW hnZymÀ°n-IÄ¡v e`n-¨n-cn-¡-Ww. 

1. sNdp-tÈcn : Imfn-b-aÀ±\w (IrjvW-KmY) 

_me-I-·m-cp-ambn………………………………… 

………………….akvXIw sIm−§Sn¨p sNt½ 
       (F¬]Xv hcn) 
 

2. Fgp-¯-Ñ³ : e£vaW km´z\w (A²ymß cmam-bWw) 

e£vaWhoc³ kpan{Xbma-½sb……………….. 

………………cmL-h³ Xs¶ ]ncn-ªmÂ s]mdp-¡ptam? 
      (A³]-¯n \mev hcn) 

3. ]q´m\w : Úm\-¸m\ 

Øm\-am-\-§Ä sNmÃn-¡-e-ln¨p…………….. 

……………….………………………………\mw hrYm 
 

4. Ip©³ \¼ymÀ : cpIvanWn kzbw-hcw (Hm«³ XpÅÂ) 

IpÞn-\-hm-kn-IÄ t_m[n-t¡Ww………………… 
..................tJZn-¡-cptX cpIvanWn \n·-Xn-tam-Zn-t¡-W-a-Sp¯p hnhmlw. 
 

samUyqÄ 2 

\mS³]m-«v, hS-¡³]m-«v, am¸n-f-¸m«v F¶n-§s\ hyXy-kvX-amÀ¶Xpw X\n-a-bp-Å-Xp-amb kmln-
Xy-imJ-bn-te-¡pÅ {]th-i-\w. 

1. \mS³ ]m«v : 
  F´p Xsâ Xo−-em-Wv…………. 
 



2.  hS-¡³ ]m«v : 
  Bäp-½-W-t½Â D®n-bmÀ¨ Iq¯p ImWm³ t]mb IY 

    Bäpa-W-t½se…………………………………….. 

    ……………………..B \mSpw hoSpw IS¶v t]mbn 
 

3. am¸n-f-¸m«v :  
   
  adnb-¡p-«n-bpsS I¯v:  ]pen-t¡m-«nÂ sslZ-À (I¯p]m«nsâ BZy-`mKw am{Xw) 

samUyqÄ 3 : IY-IÄ 

ae-bmf sNdp-IYmkmlnXy¯nsâ hfÀ¨-bpsS hnhn[ L«-§Ä {]Xn-\n-[m\w sN¿p¶ IY-I-
fmWv 3,4 samUyq-fp-IfnÂ DÄs¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-¶-Xv. Hmtcm IYm-Ir-¯ntâbpw Hmtcm cN-\-Isf 
am{Xsa DÄs¸-Sp-¯n-bn-«pÅq. F¦nepw apgp-h³ cN-\-I-sf-¡p-dn¨pw kmam-\y-amb [mcW 
hnZymÀ°n¡v e`n-¨n-cn-¡-Ww. 

 

1. ImcqÀ   : tamXncw 
2. sI.-k-c-kzXn A½ : U_nÄ BIvSv 
3. Ddq_v   : cm¨n-b½ 

samUyqÄ 4: IY-IÄ 

1. F³.]n apl-½Zv  : DÅp-cp¡w 
2. kn.hn {iocm-a³  : H«p-sNSn 
3. KoXm -ln-c-Wy³  : Lsc _mbvsc 
4. {]tamZv cma³    :  X´¯mgv 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MAL2AO8(1) 

c−mw ska-ÌÀ 

tIma¬ tImgvkv _n.F/_n. Fkvkn 

ae-bmf kmlnXyw 2 
]T-\-k-a-bwþ64 aWn-¡qÀ 

s{IUn-ävþ4 
 

 Dt±iye£y-§Ä 
 

ae-bmfIhnXmkmlnXy¯nsâ hfÀ¨-bpsS L-«-§Ä, {]Øm-\-§Ä, ]pXnb `mhp-I-Xz-§Äþ 
Ch-sb-¸-änbpw KZy-km-ln-Xy-¯n-sâbpw hnaÀi\kmln-Xy-¯n-sâbpw hfÀ¨-sb-¸-änbpw 
kmam\y-[m-cW cq]-s¸-Sp-¯p-I. 

samUyqÄ 1. Ihn-XIÄ  

ae-bmfIhn-X-bnse ImÂ]-\nIX, bYm-XY{]Øm\§sf ]cn-N-b-s¸-SpI. Ihn-X-I-fpsS s]mXp-
kz-`m-hh-pw `mhp-I-Xz-]-cn-Wm-a-hpw hyà--am-¡-Ww. Hmtcm Ihn-bp-sSbpw {][m\ cN-\-I-sf-¸-än 
hnZymÀ°n-Isf kmam-\y-[m-c-W-bn-te¡v \bn-t¡-−-Xm-Wv. 

1. Ipam-c-\mim³           : \fn\n 

        \Ã ssla-h-X-`q-hnÂ……………… 

            ………………..]m«p-tI-«-]-c-amÀ¶p IuXpIw 
2. Pn. i¦-c-¡p-dp¸v : kqcy-Im´n 
3. CS-¸Ån  : aWn-\mZw 

  
samUyqÄ 2. Ihn-XIÄ 

ae-bmf Ihn-X-bpsS B[p-\nI L«w apXÂ C¶s¯ ae-bmf IhnX hsc. {]tab kzoI-c-Ww, 
Ah-X-cWw F¶n-h-bnse hyXn-bm-\-§sf]än hyà-amb [mcW cq]-s¸-S-Ww. 

1. A¡n¯w    : Item-]m-kI³ (IcX-em-aeIw) 
2. A¿-¸-¸-Wn-¡À   : IpXn-c-s¡m¼v 
3. BäqÀ     : ]p¯³sNmÃv 
4. kmhn{Xn cmPo-h³   : A½sb Ipfn-¸n-¡p-t¼mÄ 

samUyqÄ 3,4 : hnaÀi-\w/ \ncq-]Ww 

ae-bmf kmln-Xy-¯nse hnaÀi\ cq-]-§-sfbpw {]Øm-\-§-sfbpw ]cn-N-b-s¸-Sp-¯p-I. 
 

1. Ip«n-Ir-jvW-am-cmÀ  : Aw_ 
2. ap−-tÈcn   : Imfn-Zm-k\pw Ime-¯nsâ Zmk³    
3. sI.]n A¸³   : ac-W-¯nsâ kuµcyw (t£m`n-¡p-¶-h-cpsS kphn-tijw) 
4. IÂ¸ä \mcm-b-W³  : kv{Xobn-Ãm¯ amXr-̀ qan (Ihn-X-bpsS Poh-N-cn{Xw) 
5. ]n.sI cmP-ti-J-c³  : F-gp¯pw A-[n-Im-chpw(A-Ô\mb ssZhw) 
 



 

MAL3AO9 

aq¶mw ska-ÌÀ 

tIma¬ tImgvkv _n.F/_n. Fkvkn 

ae-bmf kmlnXyw 3 

]T-\-k-a-bwþ80 aWn-¡qÀ 
             s{IUn-ävþ4 

Dt±iye£y-§Ä 

\mS-Iw, Xnc-¡-Y, Bß-I-Y, k©m-c-km-lnXyw XpS-§n-b kmln-Xy-imJ-IsfIpdn¨v 
kmam-\y-[m-cW hnZymÀ°n-IÄ¡v e`n-¨n-cn-¡-Ww. 

samUyqÄ 1 : \mSIw 

\mSIw, \mSI kmln-Xy-N-cn{Xw F¶n-h-sb-¸än kmam-\y-amb Adn-hv e`n-¨n-cn-¡-Ww. 

1. Pn. i¦-c-¸nÅ    : `c-X-hmIyw 
2. hb-em hmkp-tZ-h³ ]nÅ  : X\Xp \mSI ZÀi\w (teJ\w) 

 (\mS-I-§Ä, \mSI ]T-\-§Ä) 

samUyqÄ 2 : Xnc-¡Y 

Ne-¨n{XIe-sb-¡p-dn-¨pÅ kmam-\y-amb A-dnhv. Xnc-¡Y F¶ kmln-Xyhn-`m-K-s¯-  
]cn-N-b-s¸-SÂ 
 
1. Fw.Sn hmkp-tZ-h³ \mbÀ  : s]cp-´-¨³( Xnc-¡Y) 
2. ASqÀ tKm]m-e-Ir-jvW³  : kwhn-[m-b-Isâ Ie (teJ\w) 

 (kn\n-a-bpsS temIw) 

samUyqÄ 3 : Bß-I-Y/ kvacW 

Bß-I-Y, PohN-cn-{Xw XpS§n-b kmln-Xycq]§sf ]cn-N-b-s¸-SÂ 
 
1. hn.Sn. `«-Xn-cn-̧ mSv  : sISm¯ Xo\m-f-§Ä (I®ocpw In\mhpw)   
2. ]n. Ipªn-cm-a³ \mbÀ  : ]pjv]tKm]pcw (Ihn-bpsS ImÂ¸m-Sp-IÄ) 
3. tdmkn tXmakv   : \oe-¡-S-em-knÂ s]mXnª ]¨-¡p-Xnc 
                                            (Ch-s\sâ {]nb kn.-sP)          

4. Cu¨c hmcyÀ   : Icp-Xn-sh¨ Hcn-e-t¨mdv(Hc-Ñsâ HmÀ½-¡p-dn-¸p-IÄ)                                            

samUyqÄ 4 : k©m-c-km-lnXyw 

ae-bmf k©m-c-km-lnXy -imJ-sb Ipdn v̈ kmam-\y-[m-cW cq]-s¸-Sp-¯p-I. 

1. cmP³ Im¡-\m-S³   : lna-hmsâ apIÄ¯«nÂ 

 



 

 

 

 

MAL4A10 

\memw ska-ÌÀ 

tIma¬ tImgvkv _n.F/_n. Fkvkn 

ae-bmf kmlnXyw 4 

]T-\-k-a-bwþ80 aWn-¡qÀ 
             s{IUn-ävþ4 

 

`mj, Fgp¯v, hnhÀ¯-\w, kwkv¡m-c-]-T\w F¶nhs¡m¸w t\mhÂ F¶ kmln-Xy- 
cq-]t¯bpw ]cn-N-b-s¸-Sp-¯p-I. 
 
samUyqÄ 1  

1.  sI.Fw {]`m-I-c-hm-cyÀ   : `mjbpw Bi-b hn-\n-a-bhpw  
(`mjbpw a\-Èm-kv{Xhpw) 

2. kn. hn. hmkptZh`«Xncn   :hrYmØqeX (\Ã aebmfw) 
 

3. Fw.-F³ Imc-tÈcn   : Xoäbpw P\m-[n-]-Xy-hpw, `wKn-hm¡v (Xmbvsamgn) 
 

4. ]n. ]hn-{X³    : tUmIvSÀam-cpsS tcmKw, th−Xv kuµ-cym-ßI 

hnZym-`ymkw (amXr-`m-jbv¡v th−n-bpÅ kacw) 

 

 

samUyqÄ 2 : hnhÀ¯\w 

hnhÀ¯\w þ \nÀÆ-N-\-§Ä þ s]m-Xp-X-Xz-§Ä, hnhÀ¯-\-co-Xn-IÄ- þ -en-]y-´-c-Ww. hnhÀ -̄\-
¯n-sâ kmwkvIm-cnI [À½w  F¶nhsb Ipdn¨v kmam-\y-[m-cW cq]-s¸-Sp-¯p-I. 

1. sI.]n i¦-c³    : A{]m-]y-amb Hcp hnXm\w (teJ\w) 
 

2. dqan     : hymP-kq-N-\-IÄ (IhnX)  
                                            (hnhÀ¯\w. sI. Pb-Ip-amÀ) 
 

3. Hmw{]Imiv hmÂaoIn   : F¨nÂ (XymKn CâÀ tImtfPv {Kma-¯n\p 

                                             ]pd¯mWv………IS¶v h¶n-cp¶p F¶v     
                                             \nÊw-ibw hsc) 

IqS-msX, 



Bi-b-hn-\n-ab coXn-I-fpsS ]cn-io-e\w s]mXp hnj-bs¯ Bkv]-Z-am¡n D]-\ymk 
cN\ ]cn-io-en-¡Â, hmIy-§-fnse sXäv Xncp-¯m³ ]Tn-¡p-I, k¯ tNmÀ¶v t]mImsX kw{K-
ln-¡m³ ]cnioen¡p-I. 

samUyqÄ 3 : kmwkvIm-cnI Ncn{Xw 

1. Fw. tKmhn-µ³  : Adn-hnsâ ^e-§Ä  
                                    (Fw. tKmhn-µsâ D]\ymk§Ä) 
 

2. Fw.hn hn-jv-Wp-\-¼q-Xncn  : hy-àn-\m-a-]T-\-§Ä 
(\m-«-dnhpw \m-a-]T-\hpw --6.1 apXÂ 6.6 h-sc `m-K§Ä) 

 
3. Fw. sI km\p  : a\p-jy-scÃmw tkmZ-cÀ 
                                    (\mcm-b-W-Kp-cp-kzm-an- þ A²ymbw 12) 

 

samUyqÄ 4 : t\mhÂ 

1. \µ\mÀ    : A\p`h§Ä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

MAL1A07(2) 

H¶mw ska-ÌÀ  

tIma¬ tImgvkv 7 
_n.tImw/_n._n.F 
ae-bmf kmlnXy ]T\w 1 

]T-\-k-a-bwþ80 aWn-¡qÀ 
             s{IUn-ävþ4 

 

 

Dt±iye£y-§Ä 
 

hmWn-Py-imkv{X hnZymÀ°n-IÄ¡v (BCom, BBA) ae-bmf kmln-Xys¯ kmam-\y-ambn ]cn-N-b-
s¸-Sm³ Ah-kcw \ÂIp-Ibpw kmln-Xy-¯nÂ XmÂ]cyw P\n-¸n-¡p-Ibpw sN¿p-I. 

samUyqÄ 1 

1. Fw.]n t]mÄ   : kuµ-cy-\n-co-£Ww(BZy-s¯ teJ\w) 
2. Fkv. Kp]vX-³ \mbÀ  : kzmXnbpsS k¶n[nbnÂ 

  (kamtemN\bpw ]p\cmtemN\bpw) 
3. Fw.-F³ hnP-b³   : kzÀ®-a-Õy-§Ä (NnX-bnse shfn¨w) 
4. kpIp-amÀ Ago-t¡mSv  : aXhpw aX-§fpw (\hbm{X-IÄ) 

 

 

samUyqÄ 2 : IY-IÄ 

1. kpNn-apJn    : ae-bm-äqÀ 
2. AbÂcmPmhv    : Fw. kpIp-am-c³ 
3. Hcn-XÄ     : am\kn 

samUyqÄ 3 : t\mhÂ 

1. \qdp knwlm-k-\-§Ä   : Pb-tam-l³ 

samUyqÄ 4 bm{Xm-hn-h-cWw 

1. IpSIv bm{X-IÄ   : F³. {]`m-I-c³ 

 



 

 

MAL2A08(2) 

c−mw ska-ÌÀ  

tIma¬ tImgvkv _n.tImw/_n._n.F 

ae-bmf kmlnXy ]T\w 2 

]T-\-k-a-bwþ80 aWn-¡qÀ 
             s{IUn-ävþ4 

 

 

samUyqÄ 1  IhnX 

1. Fsâ `mj    : hÅ-t¯mÄ 
2. agp-hnsâ IY    : _mem-a-Wn-b½ 
3. k^-e-ao-bm{X    : F³.-F³ I¡mSv 

samUyqÄ 2 IY  

1. _w¥mhv     : Sn.hn sIm¨p-_mh 
2. Zpjvj´³ amjv    : hn.sI.F³ 
3. Xmbv Ipew     : kmdm tPmk^v 
4. tam-ZØnX\mb§v  hkn¸q ae t]mse :Fkv lcojv  
 

samUyqÄ 3 \mSIw 

1. kmtIXw   : kn. F³. {ioIWvT³ \mbÀ 
 

samUyqÄ 4 Bß-IY -/Poh-N-cn{Xw 

1. Hcp knµq-c-s]m-«nsâ HmÀ½bv¡v  : H.hn hnP-b³ (H.hn hnP-bsâ te-J-\§Ä)  
2. jmtcm-Wnse tdmkm-¸q-¡Ä   : ssh¡w N{µ-ti-J-c³ \mbÀ(A£-c-§Ä) 
3. ]mh-¡q«n     : am[-hn-¡p«n (hÀj-§Ä¡v ap¼v)    

    

 

 

 

 

 



 

 

 

MAL1A07(3) 

H¶mw ska-ÌÀ 

tIma¬ tImgvkv 7 

_n.Fkv.kn. AZÀ]m-tä¬  

ae-bmf`mjbpw kmlnXyhpw 1 

]T-\-k-a-bwþ80 aWn-¡qÀ 
             s{IUn-ävþ4 

 

Dt±iye£y-§Ä 
 

]c-¼-cm-K-X-a-Ãm¯ kb³kv hnj-b-§Ä ]Tn-¡p¶ hnZymÀ°n-IÄ¡v imkv{X kmwkvIm-cnI 
taJ-e-I-fn-te¡v amXr-`m-j-bn-eqsS sNs¶-¯m-\pÅ Ah-kcw \ÂIp-I. hnhn[ kmlnXy cq]-§-
sf ]cn-N-bs¸SpI.   
 

samUyqÄ 1 teJ-\-§Ä 

    
  

1. Iebpw Bhn-jvIm-chpw (H¶mw `mKw)  : \nXy-ssN-X-\y-bXn 
2. R§Ä \n§Ä¡v `qan hnämÂ   : knbm-änÂ aq¸³ 
3. I−Â PohnXw     : s]m¡p-S³ 

samUyqÄ 2 IY-IÄ 

1. th−mwISn      : tImhn-e³ 
2. teme F¶ Atacn-¡³ s]¬InSmhv  : ]ß-cm-P³ 
3. H¯pXoÀ¸pIÄ (hn-kv-a-b-Nn-Ó-§Ä)   : AjnX  
  

samUyqÄ 3 k©m-c-km-lnXyw 

1. Im¸n-cn-I-fpsS \m«nÂ     : Fkv.sI s]mä-¡m«vv 
 

 

samUyqÄ 4 Ihn-X-IÄ 

1. _p²\pw Rm\pw \cnbpw    : CS-tÈcn 
2. sImtÃ-−-sX-§s\     : kpK-X-Ip-amcn 



3. aoc ]mSp¶p     : k¨n-Zm-\-µ³  
4. ]e t]mkn-epÅ t^mt«m-IÄ  : sI.-Pn.-Fkv 

 

 

MAL2A08(3) 

c−mw ska-ÌÀ 
tIma¬ tImgvkv 

_n.Fkv.kn. AZÀ]m-tä¬  
ae-bmf `mjbpw kmlnXyhpw 2 

]T-\-k-a-bwþ80 aWn-¡qÀ 
             s{IUn-ävþ4 

 

samUyqÄ 1 IY-IÄ 

1. Hcp a\p-jy³      : _joÀ 
2. h³ac-§Ä hogp-t¼mÄ    : F³.-Fkv am[-h³ 
3. ]b-dp-h-Ån-I-fnÂ C\n \½-sfms¡   : {]nb F. Fkv 

 

samUyqÄ 2 t\mhÂ 

1. F³aIsP    : Aw_n-Im-kp-X³ am§mSv 
 

samUyqÄ 3 \mSIw 

1. `á-`-h\w    : F³. Irjv-W]nÅ 
 

samUyqÄ 4 Bß-IY/kvacW 

1. ]mhw a\p-jy³   : sNdp-ImSv (Pohn-X-¸mX) 
2. k-´m -\-tKm-]m-ew   :Fw.F³.]m-eqc v(I-Y-bnÃm-¯h-sâ IY) 
3. DÕh-Im-ew                 : N{µaXn (R-−p-I-fp-sS \m-«nÂ H-cn-Sth-f) 
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