കണ്ണൂർ സർവകലാശാല
ട ററ്റ്)
( റിസർച്ച്ഡയറക്റ
താവക്കര,സിവിൽറേഷൻ പി

No.RD/B2/400/F/2020
ഒ

തീയതി : 12 /04 2021

പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്
ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ് (തുറന്ന സംവാദം ) 19 /04 /2021 ന്
കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാലയിൽ സസറക്കാളജിയിൽ ഗറവഷണം നടത്തു
ന്ന ശ്ശീമതി അഭിജിത.എം

എന്ന ഗറവഷണ വിദ്യാർഥിനി തൻ്്ററ പി.എ

ച്ച്.ഡി ബിരുദ്ത്തിനായി സമർപ്പിച്ച ഗറവഷണ ശ്പബന്ധത്തിൻറമലുള്ള തു
റന്ന സംവാദ്ം (ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ്)
19 /04/2021 തിങ്കാളാഴ് ച ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് വീഡിറയാ
ട അറി
റകാൺഫറൻസിങ്ങിലൂറട നടത്തുന്നതാറണന്ന് റിസർച്ച് ഡയറക്ർ
യിച്ചു
ശ്പസ്ുത തശ്പബന്ധം റസമിനാറിന് മൂന്നു ദ്ിവസം മുൻപ് മുതൽ കണ്ണൂർ
സർവകലാശാല മാങ്ങാട്ടുപറമ്പ കാമ്പസ്സിറല സ്ൂക ൾ ഓഫ് ബിറേവിയറൽ
സയൻസ് വിഭാഗം സലശ്ബറിയിൽ പരിറശാധനയ്്ക്ക് ലഭയമായിരിക്കും .

.ഒ പ്പ്/ട ററ്റ് )
അസിസ്റ്റൻറ് രജിസ്പ്രാർ (റിസർച്ച് ഡയറക്റ
ട ക്കുറവണ്ടി
ഡയറക്ർ
സവീകർത്താവ്:
പി.ആർ.ഒ (കണ്ണൂർ യൂണിറവഴ്സിറ്റി

റവബ്സസറ്റിലും
്
എല്ലാ

പശ്തങ്ങളിലും പശ്തക്കുറിപ്പ് നൽകുന്നതിനും റവണ്ടി .)

കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല
ട ററ്റച )
(റിസർച്ച്ഡയറക്റ

ആർഡി /ബി1/542/19

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
പി.ഒ
തീ യതി :12/04/2021

പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്
ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ് (തുറന്ന സംവാദം ) 29. 04. 2021 ന്
കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാലയിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ
ഗറേഷണം നടത്തുന്ന
പ്പണത എസച. നമ്പ്യാർ എന്ന ഗറേഷണ േിദ്യാർഥിനി തൻ്ചററ പി. എച്ചഡി
ബിരുദ്ത്തിനായി സമർപ്പിച് ഗറേഷണ പ്പബന്ധത്തിൻ റമലുള്ള തുറന്ന
സംോദ്ം (ഓപ്പൺ ഡിഫൻസച) 29/04/2021നച, േയാഴാഴ്ച, രാേിറല 11 മണിക്കച
േീഡിറയാ
റകാൺഫറൻസിങ്ങിലൂറട
നടത്തുന്നതാറണന്നച
റിസർച്ച
ഡയറക്ടർഅറിയിച്ു
.
പ്പസ്തുത പ്പബന്ധം റസമിനാറിനച മൂന്നു ദ്ിേസം മുൻപച മുതൽ കണ്ണൂർ
യൂണിറേഴ്സിറ്റി റസൻപ്ടൽ ലലപ്ബറിയിൽ പരിറശാധനയചക്കച ലഭ്യമായിരിക്കും.

ഒപ്പച /അസിേൻറ് റജിസ്പ്രാർ (റിസർച്ച് ഡയറക്റററ്)
ട ക്ക് സ്റ്റവണ്ടി
ഡയറക്ർ
സവീകർത്താേച:

:
പി.ആ ർ.ഒ , (സർേകലാശാല റേബചലസറ്റിലും
്
എല്ലാ
പപ്തങ്ങളിലും പപ്തക്കുറിപ്പായി നൽകുന്നതിനും റേണ്ടി )

കണ്ണൂർ സർവകലാശാല
ട ററ്റ്
( റിസർച്ച്ഡയറക്റ

താവക്കര,

RD/B-2/423 /F/2021
സിവിൽറേഷൻ പി ഒ

തീയതി : 09 /04 /2021

പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്
ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ് (തുറന്ന സംവാദം ) 29 /04 /2021 ന്
കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാലയിൽ
കകമിസ്്രിയിൽ
ഗറവഷണം
നരത്തുന്ന ്ശീമതി ജാസ്്മിൻ റതാമസ് എന്ന ഗറവഷണ വിദ്യാർഥിനി തൻ്്കറ
പി.എച്ച്.ഡി ബിരുദ്ത്തിനായി സമർപ്പിച്ച ഗറവഷണ ്പബന്ധത്തിൻറമലുള്ള തുറ
ന്ന സംവാദ്ം (ഓപ്പൺഡിഫൻസ്) 29/04/2021വയാഴാഴ് ച രാവിലല 11 ന് വീഡിറയാ
ട അറിയിച്ചു .
റകാൺഫറൻസിങ്ങിലൂകര
നരത്തുന്നതാകണന്ന് റിസർച്ച് ഡയറക്ർ
്പസ്ുത ത ്പബന്ധം കസമിനാറിന് മൂന്നു ദ്ിവസം മുൻപ് മുതൽ
കണ്ണൂർ എസ്
.എൻ
റകാറേജികല
കകമിസ്്രി
വിഭാഗം
ലല്ബറിയിൽ
പരിറശാധനയ്്ക്ക് ലഭയമായിരിക്കും
.

Sd/ട ററ്റ്
അസിസ്റ്റൻറ് രജിസ്പ്രാർ (റിസർച്ച് ഡയറക്റ
)

ട ക്കുറവണ്ടി
ഡയറക്ർ

സവീകർത്താവ്:
പി.ആർ.ഒ (കണ്ണൂർ യൂണിറവഴ്സിറ്റി
പ്തങ്ങേിലും പ്തക്കുറിപ്പ് നൽകുന്നതിനും റവണ്ടി

കവബ്ലസറ്റിലും
്
എല്ലാ
.)

കണ്ണൂർ സർവകലാശാല
ട ററ്റ്)
( റിസർച്ച്ഡയറക്റ
താവക്കര,സിവിൽറേഷൻ പി ഒ
തീയതി : 09/04/2021

RD/B2/310/F/2018

പ്പസിദ്ധീകരണത്തിന്
ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ് (തുറന്ന സംവാദം ) 05 /05 /2021 ന്
കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാലയിൽഹിന്ദിയിൽ ഗറവഷണംനടത്തുന്ന പ്ശീമ
തി സിലിഷ.സി എന്ന ഗറവഷണ വിദ്യാർഥിനി തൻ്്ററ പി.എച്ച്.ഡി
ബിരുദ്ത്തിനായി സമർപ്പിച്ച ഗറവഷണ പ്പബന്ധത്തിൻറമലുള്ള തുറന്ന

സംവാദ്ം (ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ്) 05 /05/2021ബുധനാഴ് ച രാവിലല 11
മണിക്ക് വീഡിറയാറകാൺഫറൻസിങ്ങിലൂറട നടത്തുന്നതാറണന്ന് റിസർ
ട അറിയിച്ചു .
ച്ച് ഡയറക്ർ
പ്പസ്ുത തപ്പബന്ധം റസമിനാറിന് മൂന്നു ദ്ിവസം മുൻപ് മുതൽ
ർ സർവകലാശാല റസൻപ്ടൽ
ലലപ്ബറിയിൽ

കണ്ണൂ

പരിറശാധനയ്്ക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കും.

Sd/ട ററ്റ് )
അസിേൻറ് രജിസ്പ്ടാർ (റിസർച്ച് ഡയറക്റ
ട ക്കുറവണ്ടി
ഡയറക്ർ
സവീകർത്താവ്:
പി.ആർ.ഒ (കണ്ണൂർ യൂണിറവഴ്സിറ്റി റവബ്ലസറ്റിലും
്
എല്ലാ
പപ്തങ്ങളിലും പപ്തക്കുറിപ്പ് നൽകുന്നതിനും റവണ്ടി .)

