ÎÙÞvÞ·Þtß ØVÕµÜÞÖÞÜ
µbçG×X çÈÞGàØí

®.Áß.Ìß.3/3/പഴയ ടെ ക്സ്റ്റ് ബുക്ക്"/2020/ÍøÃ¢ååååå

ÄàÏÄß 04.02.2020

ÎÙÞvÞ·Þtß ØVÕµÜÞ ശാലയിൽ ഇപ്പ ാൾ ലഭ്യമായ പഴയ ടെ ക്സ്റ്റ്
ബുക്കുകൾ
തൂക്കി ÕÞBáÕÞX ÄÞÄíÉøcÎáUÕøßW ÈßKí ÎádÆ æÕºî µÕùßW
ÎrøÞ¿ßØíÅÞÈJßÜáU µbçG×ÈáµZ fÃßºîá æµÞUáKá.åµbçG×X çËÞùÕá¢
ÈßÌtÈµ{á¢ www.mgu.ac.in èØxßW ÈßKá¢ ÁìYçÜÞÁí æºÏîáµçÏÞ
®.Áß.Ìß.3 æØfÈßW ÈßKá¢ ÕÞBáµçÏÞ æºÏîÞÕáKÄÞÃí. µbçG×ÈáµZ æÁÉcâGß
ø¼ßØíd¿ÞV II(ÍøÃ¢) ®¢.¼ß.ØVÕµÜÞÖÞÜ ,çµÞGÏ¢ ®K ÕßÜÞØJßW ÜÍßçAI
¥ÕØÞÈ ÄàÏÄßåå11/02/2020å2.00 Éß.®¢. µbçG×X ¥¿A¢ æºÏñ µÕùßW R പഴയ
ടെ ക്സ്റ്റ് ബുക്ക്_ ടെ ബ്രുവരി 2020”   ®Kí çø¶æM¿áçJIÄÞÃí.
®Kí çø¶æM¿áçJIÄÞÃí. µbçG×ÈáµZ ÄáùAáK
ÄàÏÄßÏá¢ ØÎÏÕá¢: 11.02.2020

2.30 p.m

ഒ ്

æÁÉcâGß ø¼ßØíd¿ÞV II(ÍøÃ¢)
ø¼ßØíd¿ÞVAí çÕIß

ÎÙÞvÞ·Þtß ØVÕµÜÞÖÞÜ
®.Áß.Ìß.3/3/പഴയ ടെക്സ്റ്റ്  ബുക്ക് ടെ ക്സ്റ്റ്  ബുക്ക് ബുക്ക്  ബുക്ക്/20/ÍøÃ¢

ÄàÏÄß -04.02.2020

µbçG×X çËÞù¢
04.02.2020 æÜ µbçG×X çÈÞGàØí È¢: ®.Áß.Ìß.3/3/പഴയ ടെക്സ്റ്റ്  ബുക്ക് ടെ ക്സ്റ്റ്  ബുക്ക് ബുക്ക്  ബുക്ക്/2020/ÍøÃ¢
dÉµÞø¢ ÎÙÞvÞ·Þtß ØVÕµÜÞÖÞÜ യ ടെക്സ്റ്റ്  ബുക്ക്ിൽ  ഇപ്പ ോൾ  ലഭ്യമായ പഴയ ടെക്സ്റ്റ്  ബുക്ക് ടെ ക്സ്റ്റ്  ബുക്ക് ബുക്കുകൾ 
ØVÕµÜÞÖÞÜ ÈßVÌtÈµZAá ÕßçÇÏÎÞÏß
ÕÞBÕÞÈáU ØKiÄ ¥ùßÏßAáKá.

ÄÞæÝMùÏáK

ÈßøAßW

ÄâAß

പഴയ ടെക്സ്റ്റ്  ബുക്ക് ടെ ക്സ്റ്റ്  ബുക്ക് ബുക്കുകൾ  ഒരു  കിലോയ്ക്ക് കിപ്പ ോയ്ക്ക്  ബുക്ക്.................................................................രൂപ
( ..........................................................................................................................................................................................അക്ഷരത്തിൽ .)
çÉøí:
²Mí:
ÕßÜÞØ¢:

ÄàÏÄß:
æÎÞèÌW ÈOV:
GST No:

µbçG×X ÈßÌtÈµZ
µbçG×X çÈÞGàØí

നം.

®.Áß.Ìß.3/3/Áß.Áß.Ìß.3/3/Ìß.Áß.Ìß.3/3/3/3/ പഴയ ടെക്സ്റ്റ്  ബുക്ക്  ടെ ക്സ്റ്റ്  ബുക്ക്  ബുക്ക്  ബുക്ക്  /2020/ÍøÃ¢å ÄàÏÄß 04.Áß.Ìß.3/3/02.Áß.Ìß.3/3/2019

1.Áß.Ìß.3/3/ ø¼ßØíç¿Áí ÄÉÞW ÎÞVPçÎÞ çÈøßçGÞ, Áß.Áß.Ìß.3/3/¦V.Áß.Ìß.3/3/(ÍøÃ¢)II, ÎÙÞvÞ·Þtß
ØVÕµÜÞÖÞÜ, çµÞGÏ¢ _ 686 560 ®K ÕßÜÞØJßWå µbçG×X ØÎVMßçAI
¥ÕØÞÈ ÄàÏÄß 11.Áß.Ìß.3/3/02.Áß.Ìß.3/3/2020 2.Áß.Ìß.3/3/00 p.m µbçG×ÈßW ÉæC¿áAáKÕV ÈßøÄdÆÕcÎÞÏß
5000/_ øâÉ ËßÈÞXØí ³ËàØV ,®¢.Áß.Ìß.3/3/¼ß.Áß.Ìß.3/3/ØVÕµÜÞÖÞÜ Ïáæ¿ çÉøßW Áß.Áß.Ìß.3/3/Áß.Áß.Ìß.3/3/ ÏÞÏß ®¿áJí
µbçG×çÈÞæ¿ÞM¢ ØÎVMßçAIÄÞÃí.Áß.Ìß.3/3/
2.Áß.Ìß.3/3/µbçG×X ¥¿A¢ æºÏñ µÕùßW R പഴയ ടെക്സ്റ്റ്  ബുക്ക്  ടെ ക്സ്റ്റ്  ബുക്ക്  ബുക്ക്  ബുക്ക് _ ഫെ ബ്രുവരി 2020Q ®Kíçø¶æM¿áJÃ¢.Áß.Ìß.3/3/
µbçG×ÈáµZ ÄáùAáK ÄàÏÄßÏá¢ ØÎÏÕá¢: 11.Áß.Ìß.3/3/02.Áß.Ìß.3/3/2020 2.Áß.Ìß.3/3/30 p.m
3) çø¶æM¿áJáK ÕßÜ ÏâÃßçÕÝíØßxßAí ÜÞÍµøÎÞÏß çÌÞicæM¿ÞJ Éf¢ ¦ §ÈJßæÜ
µbçG×X ùgí æºÏîáKÄÞÃí.Áß.Ìß.3/3/ µbçG×X ©ùMßAáKÄáZæMæ¿ÏáU ®ÜïÞ µÞøcJßÜá¢
ØVÕîµÜÞÖÞÜÏáæ¿ ÄàøáÎÞÈ¢ ¥LßÎÎÞÏßøßAá¢.Áß.Ìß.3/3/
4)µbçG×X ©ùMßºîá µßGáKÏÞZ ÕßWMÈÏíAáU പഴയ ടെക്സ്റ്റ്  ബുക്ക്  ടെ ക്സ്റ്റ്  ബുക്ക്  ബുക്കുകൾ    ¥ùßÏßAáKÄÈáØøßºîí
സർവകലാശാലയ ടെക്സ്റ്റ്  ബുക്ക് ിൽ നിന്നും  നിന്നും çÖ¶øßºîí ¦ÏÄßæa ÕßÜÏá¢ ÈßÜÕßÜáU ÈßøAßW ÕßWÉÈ
ÈßµáÄßÏá¢ ¥¿ºîí ÄàVJí øØàÄí ÕÞçBIÄá¢, ÈßÖíºßÄ ÆßÕØJßÈµ¢ ÎÞçxIÄáÎÞÃí.Áß.Ìß.3/3/
5)µbçG×X ©ùMßºîá µßGáK Õcµñß/ÕcµñßµZ ØVÕµÜÞÖÞÜ ÈßVçÆÖBZAÈáØøßºîí ØÞÇÈ¢
®¿áAÞæÄ ÉßzÞùáK Éf¢ ÉáÈVÕßWMÈÏßW ©IÞµÞÕáK ®ÜïÞ È×í¿BZAá¢ ÌtæMG
ÉÞVGß ©JøÕÞÆßÏÞÏßøßAáKÄÞÃí.Áß.Ìß.3/3/ ÈßøÄdÆÕc¢ ©ZæMæ¿ ¥ÄáÕæø ¥¿ºî ®ÜïÞ ÄáµÏá¢
ØVÕµÜÞÖÞÜÞ ËIßçÜAá ÎáÄW µâGáKÄá¢ È×í¿¢ ÕøáK Äáµ çµÞ¿ÄßºîßÜÕáZæMæ¿
¨¿ÞAÞÈáU È¿É¿ß ®¿áAáKÄá¢ ¦Ãí.Áß.Ìß.3/3/
6)µbçG×ÈáµZ ÄáùAáK ÄàÏÄß ÎÞxáKÄßçÈÞ ÜÍßºî µbçG×ÈáµZ µÞøÃ¢ µÞÃßAÞæÄ
ÄæK ÈßøØßAáKÄßçÈÞ ©U ¥ÇßµÞø¢ ÈßVÕÙµÃ ©çÆcÞ·ØíÅÈí ©IÞÏßøßAá¢.Áß.Ìß.3/3/
7)dÉçÄcµ µÞøcB{áæ¿ ¥¿ßØíÅÞÈJßçÜÞ ¥ÜïÞæÄçÏÞ ©ùMßºî µbçG×X ùgÞAáKÄßÈáU
¥ÇßµÞø¢ ØVÕîµÜÞÖÞÜ ø¼ßØíd¿ÞùßW Èß×ßÉíÄÎÞÃí.Áß.Ìß.3/3/
8) µbçG×X ÈßÌtÈµZ ÉâVHÎÞÏá¢ ÉÞÜßçAIÄÞÃí.Áß.Ìß.3/3/
9)ക്വട്ടേ

ഷൻ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സാധനങ്ങളുടെ സാമ്പിൾ കാണുന്നതിന് എ ഡി ബി 3 ടെസക്ഷനുമായി

ബന്ധടെപ്പ ാവുന്നതാണ്
10)µbçG×ÈáÎÞÏß ÌtæMG µâ¿áÄW ÕßÕøBZ ®.Áß.Ìß.3/3/Áß.Áß.Ìß.3/3/Ìß.Áß.Ìß.3/3/3 æØfÈßW ÈßKá¢ ÜÍßAáKÄÞÃí.Áß.Ìß.3/3/
çËÞY :0481_2733308

ഒപ്പ്  ബുക്ക് 

æÁÉcâGß ø¼ßØíd¿ÞV II(ÍøÃ¢)
ø¼ßØíd¿ÞVAí çÕIß

