
 
പുതിയ ക ോഴ്സു ൾക്ക്  അകപക്ഷിക്കോാം  

 
 

കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള മഞ്ചേശവരം ഞ്ചകാഞ്ചേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് 
സയന്സില്  2021-22 അധ്യയന വർഷം തുെങ്ങുന്നതിന്  അനുമതി ലഭിച്ച B.A. English 

with Journalism, M. Com. Finance എന്നീ ഞ്ചകാഴ്സുകേിഞ്ചലക്കുള്ള അഡ്മിഷന് ബന്ധടെട്ട 
ഞ്ചകാഞ്ചേജിഞ്ചലക്ക് ഞ്ചനരിട്ട് അഞ്ചേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. 2021-22 അധ്യയന വർഷടെ 
യു.ജി/േി.ജി  ഞ്ച്ോസ്ടേക്െസ് അെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അഡ്മിഷന് നെെുന്നത്. 
താത്േരയമുള്ളവർ, അഞ്ചേക്ഷകൾ ഞ്ചകാഞ്ചേജ് നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് ്േകാരം  ഓഫ് 
പ്ലലന് ആഞ്ചയാ  ഓൺ പ്ലലന് ആഞ്ചയാ 
ഞ്ചകാഞ്ചേജില്  സമർെിഞ്ചക്കണ്ടതാണ്. രജിസ്ഞ്ച്െഷന് ഫീയിനെില് ജനറല് വിഭാഗം -
420/- രൂേ,  (എസ് സി/എസ് െി വിഭാഗം-യു.ജി.ക്ക്  250/- േി.ജി.ക്ക്  100/-) SBI Collect 

Kannur University  മുഖാന്തരം അെഞ്ചക്കണ്ടതാണ്. അഞ്ചേക്ഷകൾ സമർെിക്കാനുള്ള 
അവസാന തീയതി 20.10.2021 ആണ്. ഞ്ചകാഞ്ചേജ് അഡ്മിഷന്  25.10.2021      

28.10.2021    . വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞ്ചകാഞ്ചേജുമായി ബന്ധടെൊവുന്നതാണ്. 
 
Ph:04998-215615 
e-mail id : casmanjeswaram.ihrd@gmail.com 
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Ip-¸nÂ    .  .     ^nknIvkv (Advanced Materials) tImgvknÂ Fkv.-
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പരീക്ഷാവിജ്ഞാപനം 

രണ്ാം സെമസ്റ്റർ പി. ജി. (സെഗുലർ/ െപ്ലിസമന്റെി/ ഇംപ്രൂവ്സമന്റ് – 2014 അഡ്മിഷൻ 

മുതൽ), ഏപ്രിൽ 2021 പരീക്ഷകൾക്ക് 21.10.2021 മുതൽ 23.10.2021 വസര 

പിഴയില്ലാസതയം 25.10.2021 വസര പിഴയയാട് കൂസടയം അയപക്ഷിക്കാം. ഓൺലലൻ 

അയപക്ഷകളുസട പകർപ്പ് 28.10.2021 നകം െർവകലാശാലയിൽ ലഭിക്കണം. 2014 

അഡ്മിഷൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇത് അവൊന അവെരമാണ്.  വിശദ്മായ 
പരീക്ഷാവിജ്ഞാപനം െർവകലാശാല സവലൈറ്റിൽ. 

പരീക്ഷാഫലം 
 

 

െർവകലാശാല പഠനവകുപ്പുകളിസല നാലാം സെമസ്റ്റർ  എം. എെ് 

െി. അലപ്ലഡ് സുയവാളജി/ യമാളികുലാർ ബയയാളജി (സെഗുലർ/ െപ്ലിസമന്റെി), സമയ് 
2021 പരീക്ഷാഫലം െർവകലാശാല സവലൈറ്റിൽ 

പ്രെിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂലയനിർണയത്തിനം സൂക്ഷ്മപരിയശാധനക്കം 

പകർപ്പിനം 27.10.2021 ന് ലവകുയേരം 5 മണി വസര അയപക്ഷിക്കാം. 

  
പരീക്ഷായകന്ദ്രം മാറ്റി 

 

 

രാമഗുരു യ. പി. സ്കൂൾ ചിെക്കൽ,  പുതിയസതരു  പരീക്ഷാ യകന്ദ്രമായി ലഭിച്ച രണ്ാം വർഷ 
വിദൂരവിദ്യാഭയാെ 

ബിരുദ് പരീക്ഷാർഥികൾ 12.10.2021 (സചാവ്വ) ന് നടക്കേ പരീക്ഷ മാത്രം സക. എം. എം. വി

മൻെ് യകായളജ് പള്ളിക്കേിൽ ഹാജരായി പരീക്ഷ എഴുതണം. മറ്റു ദ്ിവെങ്ങളിൽ ഇവർ 

രാമഗുരു െ്കൂളിൽ തസേയാണ് പരീക്ഷ എഴുതണം.  PRO (I/C). 

Kannur University.  
 


