
പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന ് 
ഗ്പ്േഡ് കാർഡ്  വിതരണം  

കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വിദൂര വിദയാഭയാസ വിഭാഗത്തിന ്കീഴിൽ ജി പി എം 

കകാകളജ് മകേശവരം, ഗവ: കകാകളജ് കാസർകഗാഡ് എന്നീ  പരീക്ഷ കകന്ദ്രങ്ങൾ 

തെരതെടുത്ത ് 2021 മാർച്്ച മൂന്നാം വർഷ ബിരുദ (റഗുലർ /സപ്പ്ലിതമന്ററി 

/ആന്ദ്രൂവ്തമന്റ് ) പരീക്ഷ എഴുെിയ വിദയാർത്ഥികളുതട കന്ദ്ഗഡ് കാർഡ് 1/12/ 2021  

ബുധനാഴ്ച കണ്ണൂർ യൂണികവഴ്സിറ്റി കയാരസ,് ചാല , കാസർകഗാഡ് വച്്ച 10.30 AM 

മുെൽ 2.30 PM വതര വിെരണം തചയ്യതപ്പടുന്ന .ു വിദയാർത്ഥികൾ 

നിർബന്ധമായും ഹാൾ ടിക്കറ്റ/് യൂണികവഴ്സിറ്റി നൽകിയ െിരിച്ചറിയൽ കരഖ 

എന്നിവ ഹാജരാകക്കണ്ടെും കകാവിഡ്  മാനദണ്ഡങ്ങൾ  

പാലികക്കണ്ടെുമാകുന്നു.   
 കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല സ്ഗ്രാർട്സ ്കലണ്ടർ  

കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുതട 2021-22 വർഷതത്ത സ്കപാർട്സ ് കലണ്ടർ 

ന്ദ്പസിദ്ധീകരിച്ചു.  സർവകലാശാലയിൽ ഄഫിലികയറ്റ ് തചയ്തിട്ടുള്ള 

കകാകളജുകളിതല കായിക ഄധയാപകരുതട കനെൃെവത്തിൽ നടന്ന ഫിക്സ്ചർ 

മീറ്റിങ്ങിൽ അണ്  2021 -22 വർഷതത്ത ആൻറർ കകാകളജ് മത്സരങ്ങളുള്ള 

സ്ഥലവും െീയെിയും നിശ്ചയിച്ചെ.് മങ്ങാട്ടുപറര ്സ്കപാർട്സ ്കകാംപ്ലക്സിൽ വച്്ച 

നടന്ന ഫിക്സ്ച്ചർ മീറ്റിംഗ ് സർവ്വകലാശാല മുൻ രജിസ്ന്ദ്ടാർ ആൻ-ചാർജ് കഡാ. 

ഄനിൽ അർ  ഈദ്ഘാടനംതചയ്ത .ു കായിക വിഭാഗം കമധാവി കഡാ. 

തക.പി.മകനാജ്,  ഄക്കാദമിക ് കൗൺസിൽ ഄംഗം ന്ദ്ശീ.രഖുനാഥ ് പി,  കഡാ. 

തക.വി.ഄനൂപ ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.   പുരുഷ വനിൊ വിഭാഗങ്ങളിൽ 22 

കായിക ആനങ്ങളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നെ.് ഄഖികലന്ത്യാ, ഄന്ത്ർ 

സർവകലാശാല മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള സർവകലാശാല ടീമിതനയും ആവിതടനിന്്ന 

തെരതെടുക്കും. ഇ വർഷതത്ത അദയ ചാരയൻഷിപ്പ ് ബാഡ്മിൻറൺ 

ടൂർണതമൻറ് െളിപ്പറര ് കകയീ സാഹിബ ് തന്ദ്ടയിനിങ്ങ ് കകാകളജിൽ വച്്ച 

നവംബർ 29ന ് കന്ദ്ദാണാചാരയ ഄവാർഡ് കജൊവ് ന്ദ്ശീമെി തക സി കലഖ 

ഈദ്ഘാടനം തചയ്യും. ഫുട്കബാൾ (പുരുഷ വിഭാഗം ) ഄെല്റ്റിക്സ ്(പുരുഷ-വനിൊ 

വിഭാഗങ്ങൾ) മത്സരങ്ങളിൽ പതെടുക്കുന്ന കകാകളജുകൾ ന്ദ്പിൻസിപ്പൽ 

സാക്ഷയതപ്പടുത്തിയ എൻന്ദ്ടി കഫാം dpe@kannuruniv.ac.in എന്ന  ആതമയിൽ 

വിലാസത്തിൽ ഡിസംബർ എട്ടിന ് മുൻപായി സമർപ്പിക്കണം കൂടുെൽ 

വിവരങ്ങൾക്്ക  www.kannuruniversitydpe.com എന്ന  തവബ്സസറ്റ ്സരർശിക്കുക. 
  

ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ് (തുറന്ന സംവാദം ) 

കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാലയിൽ  എജയൂകക്കഷനിൽ ഗകവഷണം നടത്തുന്ന 

ന്ദ്ശീമെി. കജാെി എം.പി.വി എന്ന ഗകവഷണ വിദയാർത്ഥിനി െൻ്്തറ  പി 

എച്്ച.ഡി ബിരുദത്തിനായി സമർപ്പിച്ച ഗകവഷണ ന്ദ്പബന്ധത്തികന്ഩലുള്ള െുറന്ന 

സംവാദം (ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ)് 15.12.2021ന,് ബുധനാഴ്ച, രാവിതല 11.00 മണിക്്ക 

വീഡികയാ കകാൺഫറൻസിങ്ങിലൂതട നടത്തുന്നൊതണന്്ന റിസർച്്ച ഡയറക്ടർ 

ഄറിയിച്ചു .        ന്ദ്പസ്തു െ ന്ദ്പബന്ധം തസമിനാറിന ്മൂന്നു ദിവസം മുൻപ ്മുെൽ 

കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല ധർമ്മശാല കയാരസിതല എജയൂകക്കഷൻ വിഭാഗം 

സലന്ദ്ബറിയിൽ പരികശാധനയ്ക്്ക ലഭയമായിരിക്കും 

രരീക്ഷ രുനഃപ്കമീകരിച്ചു 

mailto:dpe@kannuruniv.ac.in
http://www.kannuruniversitydpe.com/


01.12.2021, 02.12.2021  െീയെികളിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന രണ്ടാം വർഷ 

വിദൂരവിദയാഭയാസ എം. എ. ഇംഗ്ലിഷ് പരീക്ഷയുതട Twentieth Century British 

Literature I, Twentieth Century British Literature II കപപ്പറുകൾ യഥാന്ദ്കമം 

13.12.2021, 14.12.2021 െീയെികളിൽ നടക്കുന്ന രീെിയിൽ പുനഃന്ദ്കമീകരിച്ചു. 
  

രുനർമൂലയനിർണയഫലം 

രണ്ടാം വർഷ വിദൂരവിദയാഭയാസ ബി. കകാം. (ഏന്ദ്പിൽ 2020) പരീക്ഷകളുതട 

പുനർമൂലയനിർണയഫലം സർവകലാശാല തവബ്സസറ്റിൽ ലഭയമാണ്. 
  

പ്രാഗ്യാേിക രരീക്ഷകൾ 

നാലാം  തസമസ്റ്റർ ബി. എ., ബി. എസ ്സി. ഡിന്ദ്ഗി (തറഗുലർ/ സപ്ലിതമന്ററി) 

ഏന്ദ്പിൽ 2021 ന്ദ്പാകയാഗിക പരീക്ഷകൾ ഄൊെ ്കകന്ദ്രങ്ങളിൽ തവച്്ച നടക്കും: 

1.         ബി. എസ ് സി. സമകന്ദ്കാബികയാളജി, കബാട്ടണി, പ്ലാന്റ് സയൻസ,് 

ഫിസിക്സ,് ബകയാആൻഫമാറ്റിക്സ,് ബകയാതടക്കനാളജി - 29.11.2021  മുതൽ  

2.    ആക്കകണാമിക്സ ്/ഡിതവലപത്മന്റ് - 30.11.2021 

രണ്ടാം തസമസ്റ്റർ എം. എ./ എം. എസ ്സി. ഡിന്ദ്ഗി  (തറഗുലർ/ സപ്ലിതമന്ററി) 

ഏന്ദ്പിൽ 2021 ന്ദ്പാകയാഗിക പരീക്ഷകൾ ചുവതട  സൂചിപ്പിച്ച  െീയെികളിൽ 

ഄൊെ ്കകന്ദ്രങ്ങളിൽ അരംഭിക്കും: 
  

1.         എം. എസ ്സി ഫിസിക്സ ് - 06.12.2021 

2.       എം. എസ ്സി  കബാട്ടണി   - 09.12.2021 

3.       എം. എ.  ഭരെനാടയം     - 02.12.2021                 

  

   സടംകടബിൾ സർവ്വകലാശാലാ തവബ ്സസറ്റിൽ ലഭയമാണ്. രജിസ്റ്റർ തചയ്ത 

വിദയാർഥികൾ ഄൊെ ്കകാകളജുമായി ബന്ധതപ്പടുക. 
  
 


