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RD/C1/3701/2021                                                                               തി തി:08.12.2021
                                                                                           
          ക ർ സർ കലാശാലയിെല  2021 - 2022 വർഷെ  പി.എ ്.ഡി 

േവശന ിനായി  25.09.2021 തി തിയിെല വി ാപന കാരം അേപ ി വർ  േവശന പരീ
19.12.2021 (ഞായറാ ) രാവിെല 11 മണി തൽ സർ കലാശാല െട മ ാ പറ  ക ാ സിൽ  െവ ് നട താണ്
. അേപ കർ അേ  ദിവസം രാവിെല 10.15 ന് പരീ  േക ിൽ റിേ ാർ ് െചേ താണ്.   േവശന പരീ
ആവശ വ െട വിഷയം തിരി  േപര് വിവരം ണിേവ ി ി െവ ൈസ ിൽ 09.12.2021 തി തി തൽ
ലഭ മാണ്. ആയത് സംബ ി ് പരാതി എെ ി ം ഉെ ിൽ 13.12.2021 ന് 3  മണി ്  ൻപായി
അറിയിേ താണ്. േഫാൺ:04972-2715 208/ 207. പരീ  ഹാൾ ടി കൾ 15.12.2021 തൽ
സർവകലാശാല െവ ൈസ ിൽ  ലഭ മാ ം. ഡൗൺേലാഡ് െച  ഹാൾടി ിൽ അേപ കെ  / അേപ ക െട 
സ യം സാ െ ിയ േഫാേ ാ പതിേ താണ്. ടാെത, പരീ  സമയ ്   ഹാൾ
ടി ിേനാെടാ ം സാ വായ തിരി റിയൽ േരഖ   ഹാജരാേ മാണ ് (www.kannuruniv.ac.in).
                                                                                                           

Sd/- 
Dr. Anil R

DIRECTOR (Research Directorate)
 To

1. The Public Relation Officer - to arrange press release in all dailies (State wide)  / AIR
2. Director , IT Centre- Publishing Press release in the website.
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PRESS RELEASE

               Entrance Examination for admission to Ph.D.  Programme 2021 - 2022  for candidates who had
applied in response to University notification of even No. dated 25.09.2021 is scheduled to be held on
19.12.2021 (Sunday) from 11 AM  onwards  at Kannur University,  Mangatuparamba Campus,
Mangatuparamba. Applicants are directed to report at the centre by 10.15 AM on the day.
               Subject wise list of candidates who are to attend the entrance exam will be available on the
University website from  09.12.2021. Complaints, if any, in this regard should be brought to notice of the
Director, Research Directorate before 13.12.2021 , 3 PM ( Phone 0497 – 2715 208 / 207)
               The hall ticket for the entrance examination can be downloaded from the University website
(www.kannuruiversity.ac.in) from 15.12.2021 onwards.
              A Self-attested photograph of the candidate should be affixed  on the hall ticket. Valid identity card
should be produced along with the hall ticket at the time of the examination.
                                                                                                                               Sd/-
                                                                                                                           Dr. Anil R
                                                                                                                            DIRECTOR
(Research Directorate)

To

1. PRO – to arrange for a press release in all dailies (State wide) and in AIR, Kannur
2. Director , IT Centre- Publishing Press release in the website.


