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പത്രക്കുറിപ്പ്
കണ്ണൂർ സർവകലാശാല യു ജി സി - എച് ആർ ഡി സി ക്കു

2020-21

വർഷത്തിൽ അനുവദിച്ച കകാകേജ് / സർവകലാശാല അധ്യാപകർക്കായുള്ള
പരിശീലന കകാഴ്സുകേിൽ 23-02-2021 മുതൽ 08-03-2021 വരര നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന
സമ്മർ സ്ൂക ൾ : കമ്പ്യൂട്ടെഷണൽ സസോഷയൽ സയൻസ് കകാഴ്സികലക്കുും 25-022021 മുതൽ 10-03-2021

വരര നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിന്റർ സ്ൂക ൾ : മോത്തമോറ്റിക്്,സ

കമ്പ്യൂെർ സയൻസ് & ഇൻഫർസമഷൻ ട്ടെക്സനോളജി കകാഴ്സികലക്കുും അകപക്ഷ
ക്ഷണിച്ചു. ഓൺലലൻ അകപക്ഷകൾ ലവകുകന്നരും 18 -02-2021 05.00 മണി വരര
സവീകരിക്കുന്നതാണ്. (രവബ്ലസറ്റിൽ
്
നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ക

ാും ലിങ്കിൽ

ക്ലിക്ക് രചയ്ത് അകപക്ഷിക്കാും).
ഓൺലലൻ
പരിമിതമായ

ലലവ്

രസഷൻ

സീറ്റുകേികലക്ക്

മുഖാന്തിരമാണ്

ക്ലാസ്

തിരരെടുക്കരെടുന്നവർക്ക്

നടത്തുന്നത്.
ീസ്

അടച്ച

രസീതിന്രെ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് അകപക്ഷകർ നൽകിയ ഇ
രമയിൽ

വിലാസത്തികലക്ക്

സർവകലാശാല

അയച്ചു രകാടുക്കുന്നതാണ്. വിശദ

രവബ്ലസറ്റിൽ
്

തിരരെടുക്കരെടുന്നവർക്കു

(www.kannuruniversity.ac.in)

അകപക്ഷ

ക

ാമിൽ

ലഭ്യമാണ്.

നൽകിയിരിക്കുന്ന

രമയിലിൽ അെിയിെ് ലഭ്ിച്ചതിനുകശഷും മാത്തും രെജിസ്കത്ടഷൻ
മതി. ഒരിക്കൽ നൽകിയ

വിവരങ്ങൾ

ഇ

ീ അടച്ചാൽ

ീ ഒരു കാരണവശാലുും തിരിരക നൽകുന്നതല്ല.
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Press Release

Kannur University Human Resource Development Centre will be conducting the
following UGC approved Courses for Teachers of University Departments and Affiliated
Colleges (Sanctioned for the year 2020-21) via online.
1. Summer School : Computational Social Sciences(Online). (Duration : 14
days. Dates: 23.02.2021 to 08.03.2021.)
2. Winter School : Mathematics, Computer Sciences and Information
Technology. (Online)(Duration 14 days. Dates: 25.02.2021 to 10.03.2021.)
Online applications are invited for the courses through the Google form link provided in
the Kannur University website (www.kannuruniversity.ac.in). The link for submitting the
application will be available till 18.02.2021 5.00PM. The Course will be conducted with online
live classes/sessions and the seats are limited. Confirmation of selection to the courses will be
sent only by email address given in the application form. Registration Fee has to be paid only
after receiving the confirmation mail from UGC-HRDC. The registration fee, once paid, will not
be refunded. Details and application form links are available in the University Website.

Sd/Director

