കണ്ണൂർ സർവകലാശാല മഞ്ചേശവരം കയാമ്പസ് ഉൽഘാടനം നവംബർ 20
ന്
കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ എട്ടാമടെ കയാമ്പസ് കാസർഗ ാഡ് ൈില്ലയിടല
മഗേശവരെ് നവംബർ 20 ന് ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി ന്ത്ശീ.പിണറായി വിൈയൻ
ഈൽഘാെനം ടെയ്ും. ഒൺലലനായി നെക്കുന്ന െെങ്ങിൽ ബഹു.ഈന്നത
വിദയാഭയാസ
വകുപ്പ്
മന്ത്രി
ഗഡാ.അർ.ബിന്ദു
ഄധയക്ഷത
വഹിക്കും.
സർവകലാശാല ലവസ്-ൊൻസലർ ടന്ത്പാഫ.ഗ ാപിനാഥ് രവീന്ത്ന്ദൻ സവാ തം
അശംസിക്കും. രാവിടല 11ന് മഗേശവരം കയാമ്പസിൽ നെക്കുന്ന ഒഫ്ലലൻ
ഗന്ത്പാന്ത് ാമിൽ മഗേശവരം എം.എൽ.എ ന്ത്ശീ.എ.ടക.എം.ഄഷ്റഫ് ഄധയക്ഷം
വഹിക്കും. കാസർഗ ാഡ് എം.പി. ന്ത്ശീ.രാൈ്ഗമാഹൻ ഈണ്ണിൊൻ, ഈദുമ
ട ന്ത്ശീമതി.ഭണ്ഡാരി സവാ ത്
എം.എൽ.എ ന്ത്ശീ.സി.എച്ച്.കുഞ്ഞമ്പു, ൈില്ലാ കളക്ർ
രൺവീർെന്ദ് ഐ.എ.എസ്, കാസർഗ ാഡ് സബ്.ൈഡ്് ജ & ടസന്ത്കട്ടറി, ൈില്ലാ ലീ ൽ
സർവീസസ് ഄഗതാറിറ്റി, ന്ത്ശീ.എം.സുലഹബ് എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികൾ
അവും. സിൻഡിഗക്കറ്റ് ഄം ം ഗഡാ.എ.ഄഗശാകൻ റിഗപ്പാർട്ട് ഄവതരിപ്പിക്കും.
ണ ,
കാസർഗകാെ് ൈില്ലാപോയെ് ന്ത്പസിഡന്റ് ന്ത്ശീമതി ഗബബി ബാലകൃഷ്ൻ
മഗേശവരം ഗലാക്ക് പോയെ് ന്ത്പസിഡന്റ് ന്ത്ശീമതി ഷമീന െീച്ചർ,
മഗേശവരം ന്ത് ാമപോയെ് ന്ത്പസിഡന്റ് ന്ത്ശീമതി.ൈീൻ ലവീന ടമാഗരഗരാ,
കാസർഗകാെ് ൈില്ലാപോയെ് ഄം ം ന്ത്ശീമതി കമലാക്ഷി ടക, ഗക്ഷമകാരയ
സ്റ്റാൻഡിം ് കമ്മിറ്റി ടെയർമാൻ ന്ത്ശീ.എൻ.ഄബ്ദുൽ ഹമീദ്, മഗേശവരം
മ്പതാം വാർഡ് ഄം ം ന്ത്ശീ.യാദവ ബഡാടൈ, യൂണിഗവഴ്ിസ റ്റി യൂണിയൻ
ൈനറൽ ടസന്ത്കട്ടറി കുമാരി ശിൽപടക.വി, സിൻഡിഗക്കറ്റ് ഄം ം ഗഡാ.രാഖ്ി
മ രക സമിതി ടസന്ത്കട്ടറി ന്ത്ശീ.ൈയാനന്ദ
രാഘവൻ, രാഷ്ന്ത്െകവി ഗ ാവിന്ദ ലപ സ്ാ
ടക.അർ എന്നിവർ അശംസകൾ ഄർപ്പിക്കും. ഗന്ത്പാ-ലവസ് ൊൻസലർ
ടന്ത്പാഫ.സാബു എ നന്ദി ന്ത്പകാശനം നെെും.

ഗകരളെിന്ടറ വെഗക്ക ഄറ്റമായ കാസർഗ ാഡ്, മഗേശവരം ന്ത്പഗദശങ്ങൾ
ആരയൻ ഗദശീയതയുടെ പരിഗേദം തടന്നയാണ്. മലയാളെിനു പുറഗമ തുളു,
കന്നഡ, ബയാരി, മറാഠി, ടകാങ്കണി, ഈർദു എന്നീ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവർ
ത ാഷകളുടെയും സാംസ്ാ
ക രിക ബഹുസവരതയുടെയും
ഇ ൈില്ലയിലുണ്ട്. സപ്ഭ
ഭൂമിയാകുഗമ്പാഴും വികസന രം ടെ പിഗന്നാക്കാവസ്ഥടയ കാസർഗ ാഡ്
തരണം
ടെയ്തു
വരുന്നഗതയുള്ളൂ.
ഈന്നത
വിദയാഭയാസ
സ്ഥാപനങ്ങൾ
കുറവായതിനാൽ ഇ ന്ത്പഗദശടെ വിദയാർഥികൾ ഈപരിപഠനാർത്ഥം ഄയൽ
സംസ്ഥാനമായ
കർണാെകെിഗലക്കാണ് ഗപാകുന്നത്. ൈില്ലയുടെ ഈന്നത
വിദയാഭയാസ
രം ടെ
ഗപാരായ്മകൾ
പരിഹരിക്കാനുള്ള
കണ്ണൂർ
സർവകലാശാലയുടെ
ന്ത്പതിഞ്ൈാബദ്ധതയാണ്
മഗേശവരെ്
സ്ഥാപിക്കടപ്പെുന്ന
ഇ
കയാമ്പസ്
ഄെയാളടപ്പെുെുന്നത്.
കയാമ്പസ്
ന്ത്പവർെനം തുെങ്ങുന്നതിന്ടറ ഭാ മായി ഇവർഷം തടന്ന LLM ഗകാഴ്് സ
അരംഭിക്കും.
ഄേ്
വർഷടെ
ആന്റഗന്ത് റ്റഡ്
പിൈി
ഗകാഴ്സുകൾ
അരംഭിക്കുന്ന കാരയം സർവകലാശാലയുടെ പരി ണനയിലാണ്. മഗേശവരം
കയാമ്പസിടന
ഭാഷാ
ലവവിധയപഠന
ഗകന്ത്ന്ദമായി
വളർെിടയെുക്കുന്നതിനാണ് സർവകലാശാല ലക്ഷയമിെുന്നത്. ഄെുെ 5

വർഷങ്ങൾടകാണ്ട് സർവകലാശാലയുടെ മറ്റ് കയാമ്പസുകൾക്ക് തുലയമായ
തലെിഗലക്ക് മഗേശവരം കയാമ്പസിടനയും വളർെിടയെുക്കുക എന്നതാണ്
ലക്ഷ യം.

സസനറ്റിഞ്ചലക്ക് എതിരില്ലാസത സതരസെടുത്തു

കണ്ണൂർ
സർവ്വകലാശാല
ടസനറ്റിടല
ഴിവുകളിഗലക്ക്
നിയമ
സഭാ
സാമാൈികരുടെ മണ്ഡലെിൽ നിന്നും ന്ത്ശീമതി. ടക.ടക. ലശലൈ െീച്ചർ, ന്ത്ശീ.
എം.
വിൈിൻ
എന്നിവരും
തഗേശ
സവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിടല
ഗമയർ/ടെയർമാൻ/ ന്ത്പസിഡന്റുമാർ എന്നിവരുടെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും
ന്ത്ശീമതി. പി.പി. ദിവയ (ൈില്ലാ പോയെ്), ന്ത്ശീ. മാധവൻ മണിയറ (ഗലാക്ക്
പോയെ്), ന്ത്ശീ. ടക.എഫ്. ഄലക്സാണ്ടർ, ഄഡവ. ഈഷ. എ.പി, ന്ത്ശീ. പി.വി.
ണ
ബാലകൃഷ്ൻ
(ന്ത് ാമ പോയെ്), ന്ത്ശീമതി. ടക.എം. ൈമുനാറാണി െീച്ചർ
(മുനിസിപ്പാലിറ്റി) എന്നിവരും എതിരില്ലാടത ടതരടഞ്ഞെുക്കടപ്പട്ടു.
എം.സി.എ സ്ഞ്ചപാട്ട് ഄഡ്ിമ ഷൻ
കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല
തലഞ്ചേരി പാലയാട് കാമ്പസിസല ഐ ടി
സസൻറ്ററിൽ ഒന്ാം സസമസ്റ്റർ എം.സി.എ ഗകാഴ്സിൽ ഏതാനും സീറ്റുകൾ
ഴിഞ്ഞു
കിെക്കുന്നു
.
ഗയാ യരായ
ൈനറൽ
ഈൾടപ്പടെ
എല്ലാ
വിഭാ െിലുമുള്ള വിദയാർത്ഥികൾക്ക് 22-11-2021 തിങ്കളാഴ്ച്ച 10.30ന് കണ്ണൂർ
സർവ്വകലാശാല മാങ്ങാട്ടുപറമ്പ കാമ്പസ്സിസല ആൻഫർഗമഷൻ സയൻസ്
മ
വകുപ്പിൽ അവശയമായ റിൈിനൽ ഗരഖ്കഗളാടെ സ്ഗപാട്ട് ഄഡ്ിഷനിൽ
പടങ്കെുക്കാവുന്നതാണ് .

പരീക്ഷ പുനഃക്കമീകരിച്ചു
രണ്ാം ടസമസ്റ്റർ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ (ടറ ുലർ/ സപ്ലിടമന്ററി/
ആംന്ത്പൂവ്ടമന്റ)് , ഏന്ത്പിൽ 2021 പരീക്ഷകൾ പുനന്ത്കമീകരിച്ചു. ലെംഗെബിൾ
സർവകലാശാല ടവബ്ലസറ്റിൽ ലഭയമാണ്.
പരീക്ഷാഫലം
മൂന്നാം ടസമസ്റ്റർ എം. പി. എഡ്. (ടറ ുലർ/ സപ്ലിടമന്ററി), നവംബർ 2020)
പരീക്ഷാഫലം
സർവകലാശാല
ടവബ്ലസറ്റിൽ
ന്ത്പസിദ്ധീകരിച്ചു.
പുനഃപരിഗശാധന,
ഗഫാഗട്ടാഗകാപ്പി,
സൂക്ഷമപരിഗശാധന
എന്നിവക്കുള്ള
ഄഗപക്ഷകൾ 27.11.2021 വടര സവീകരിക്കും.

