
എസ ്ഡി ഇ /എസ ്ഡി ഇ I - 1/843/2020 Kannur,തീയതി: 29.11.2021

 

ഒ  ്/- 
ഡയറ ർ ( എസ ്ഡി ഇ ) 

കക ർർ സസർർ കലാശാലകലാശാല

( ( എസ്എസ്  ഡിഡി  ഇഇ I) I)

സി ീകരണ ിന്സി ീകരണ ിന്

    

    ക ർ സർ കലാശാല വി ര വിദ ാഭ ാസ വിഭാഗ ിൽ ഇം ീഷ ് വിഷയ ിൽ  കരാർ
അടി ാന ിൽ  അസി ൻറ ്െ ാഫസർമാെര േകാ  ് േകാർഡിേന ർമാരായി ഒ  വർഷേ  ്
നിയമി തിന ്online ഇൻറർവ   നട  25,000 /- പയാണ ്നിലവിെല തിമാസ േവതനം .

ത  വിഷയ ിൽ 55  ശതമാന ിൽ റയാ  ബി ദാന ര ബി ദ ം െന ം ആണ്
അടി ാന േയാഗ ത . അന  സം ാന സർ കലാശാലയിൽ നി ം നിർദി  േയാഗ ത േനടിയ
ഉേദ ാഗാർ ികൾ ക ർ സർ കലാശാല നൽ  ല ത സർ ിഫി  ് ഹാജരാേ താണ ് .
താ ര വർ നിർദി  അേപ ാ േഫാറം സർവകലാശാല െവബൈ്സ ിൽ നി  ്െഡൗൺ േലാഡ്
െച  ് dirsde@kannuruniv.ac.in  എ   ഇ െമയിൽ ഐ ഡി യിേല  ്    03 /12/2021  നകം 
അയേ താണ.് അേപ ാ ഫീസിന ിൽ    220/- പ  സർ കലാശാല െവബൈ്സ ി  SBI
Collect എ  ലി  ് വഴി സർ  കലാശാലാ ഫ ിൽ  ഓൺൈലൻ ആയി ഒ ിയതിൻെ     രശീ ം
അയേ താണ ് .  ഇ ർവ  തീ തി പി ീട ് അറിയി താണ.് വിശദ വിവര ൾ  ് 0497-
2715183 .(www.kannuruniversity.ac.in ) 05.11.2021 തീ തിയിെല േനാ ിഫിേ ഷൻ കാരം
അേപ  സമർ ി വർ വീ ം അേപ ിേ തി .

സ ീകർ ാവ്:
പി ആർ ഒ 
ക ർ െസൽ (െവബൈ്സ ിേല  ്)



                                        KANNUR          UNIVERSITY
(School of Distance Education)

Post: Assistant Professor (on contract) as Course Co-ordinator in ………………………………

(To be filled by the candidates in block letters)

Name :

Sex     :

Address :

Age & Date of Birth :

Community Category :

Phone  No. (with STD code) :                                              Mobile:

                                                                                                            E mail:

AADHAR No :

Educational  Qualifications    :

Exam Subject Board/ University Total Marks/
CGPA

Class/Grade % of
Marks

SSLC

Degree

PG

M.Phil

Ph. D

NET

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                        ( PTO)



                                                                                                                                                      

Details of 
Publications 
if any

Details of
Seminars,
Workshops 
etc attended

Details of 
Experience if
any

Application Fee Details  :

Amount of Rs 220/- (Receipt No.)      :                                                             Date:

(Original copies of PG, NET, M.Phil/Ph.D. and Experience certificates have to be produced for verification 
and their attested copies along with the original Chalan receipt have to be submitted at the time of Interview)

 I herby declare that all the information furnished in this application is true, complete and correct 
to the best of my knowledge and belief. 

Date: Signature of the Candidate

                                                                                                             Name:

……………………………………………………………………………………………………………..

FOR OFFICE USE ONLY


