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PRESS RELEASE 

 

The Institute of Human Resources Development (IHRD), a Government of Kerala 

Undertaking, invites application for admission in Part Time PG Diploma in Cyber Forensics and 

Security to commence during June, 2021 at College of Engineeering Kallooppara 

 

Sl. 

No. 
Courses Qualification 

Last Date for 

Application 

1 

PG Diploma in 

Cyber Forensics 

and Security 

(PGDCF) - Part 

Time (1 Year) 

i)B.Tech./ M.Tech/ MCA/ B.Sc/ 

M.Sc / BCA 

ii)Candidates who have been 

presently working in IT/ITeS based 

companies/organizations and 

having an experience of atleast two 

years may apply. Such candidates 

should produce the latest experience 

certificate from their employer at 

the time of admission 

15.06.2021 

 

Application form and prospectus can be downloaded from the website www.ihrd.ac.in or 

cek.ac.in. Filled up application form should be submitted to the Principal, College of Engineering 

Kallooppara, Thiruvalla, Pathanamthitta along with the registration fee paid as Demand draft for 

Rs.150/- (Rs.100/- in case of SC/ST candidates) drawn in favour of the head of institution or by 

online payment on or before  4.00 PM on 15.06.2021 

 

Further details can be had from College of Engineering Kallooppara or from the IHRD 

website www.ihrd.ac.in./ College website cek.ac.in 

 

 

                        Sd/- 

          DIRECTOR 

Thiruvananthapuram,  

Date: 25.05.2021 

 

http://www.ihrd.ac.in/
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No.DB1/1212/2020/HRD                               Dated: 25.05.2021 

പത്രക്കുറുപ്പ ്  

 

തരൊഴിലധിഷ്ഠ ിര Part Time പി ജി ഡിപ്ലൊമ ഇൻ സൈബർ 

പ് ൊതറൻൈിക്സ ് ആൻഡ ് തൈക്യൂരിറ്റി പ്ക്ൊഴ്ൈിപ്ലക്ക ് അപ്പക്ഷ 

ക്ഷണിച്ചു  
 

  കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ IHRD യുടെ േീഴിൽ പ്പവർത്തിക്കുന്ന  േല്ലൂപ്പാറ 

എഞ്ചിനീയറിിംഗ ്കോകളജിൽ ആരിംഭിക്കുന്ന ടതാഴിലധിഷ്ഠ ിത Part Time പി ജി 

ഡികലാമ  ഇൻ സസബർ ക ാടറൻസിക്സ ് ആൻഡ് ടസേയൂരിറ്റി (1 വർഷിം) 

കോഴ്സികലക്ക ് അകപക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. B.Tech/ M.Tech / MCA / B.Sc./M.Sc / BCA 

കയാഗയതയുള്ളവർക്ക ്അകപക്ഷിക്കാിം.  അകപക്ഷേർക്ക ്   IT/ITeS അനുബന്ധ 

കമഖലയിൽ  പ്പവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ േുറഞ്ഞത ് രണ്ടു വർഷിം 

പ്പവർത്തി പരിചയിം ഉണ്ടായിരിക്കണിം.  അഡ്മിഷൻ സമയത്ത ്  പ്പവർത്തി 

പരിചയിം ടതളിയിക്കുന്ന  സർട്ടി ിക്കറ്റ ് ഹാജാരാകക്കണ്ടതാണ്.  

അകപക്ഷിക്കാനുള്ള ഉയർന്ന  പ്പായപരിധി 50 വയസ ് .  ജനറൽ  വിഭാഗത്തിന ് 150 

രൂപയുിം സിംവരണ വിഭാഗക്കാരക്്ക് 100 രൂപയുമാണ ്അകപക്ഷ  ീസ.്  അകപക്ഷ 

 ീസ ് DD ആകയാ ഓൺസലൻ കപയ്ടമനറ് ് മുകഖനകയാ  നൽോവുന്നതാണ ് . 

അകപക്ഷ  ക ാറിം IHRD ടവബ്സസറ്റ ് www.ihrd.ac.in ൽ നികന്നാ  കോകളജ് 

ടവബ്സസറ്റ ് www.cek.ac.in.ൽ നികന്നാ ഡൗൺകലാഡ് ടചയ്ാിം.  താല്പരയമുള്ളവർ 

2021 JUNE 15ന ് മുൻപായി The Principal, College of Engineering Kallooppara, 

Kadamankulam P.O, Kallooppara,Thiruvalla-689583 എന്ന വിലാസത്തിൽ 

അകപക്ഷികക്കണ്ടതാണ.് േൂെുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക ് 9447402630, 0469-2677890, 

2678983, 8547005034 എന്നീ നമ്പറുേളിൽ  ബന്ധടപ്പകട്ടാ www.ihrd.ac.in, 

www.cek.ac.in എന്നീ  ടവബ് സസറ്റുേൾ സന്ദർശികച്ചാ  അറിയാവുന്നതാണ.് 

                                                                                                                              ഒപ്പ ്

രിരുവനന്തപുരം        ഡയറക്ടർ 

25.05.2021 


