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PRESS RELEASE
Entrance Examination for admission to Ph.D. Programme 2020-21 for candidates who had applied
in response to University notification of even No. dated 06.11.2020 is scheduled to be held on 27.03.21 from
11 am onwards (for the subjects - Biochemistry, Chemistry, Economics, English, Environmental
Studies and Library Science) at Kannur University, Thavakkara Campus. Applicants are directed to report
at the centre by 10.15 on the day.
Subject wise list of candidates who are to attend the entrance exam will be available on the
University website. Complaints, if any, in this regard should be brought to notice of the Director, Research
Directorate before 3 PM on 25.03.2021, ( Phone No. 0497 – 2715208 / 2715207 )
The hall ticket for the entrance test can be downloaded from the University website
(www. kannuruiversity.ac.in) from 24.03.2021onwards.
The hall ticket with photograph of the candidate duly pasted and attested by a gazetted officer ,
should be produced at the time of the examination.
Sd /Dr. Joby K Jose
DIRECTOR (Research Directorate)
To

1. PRO – to arrange for a press release in all dailies (State wide) and in AIR, Kannur
2. Director , IT Centre- Publishing Press release in the website.

