കണ്ണൂർ സർവകലാശാല മഞ്ചേശവരം കയാമ്പസ് ഉൽഘാടനം

കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ എട്ടാമടെ കയാമ്പസ് കാസർഗ ാഡ് ൈില്ലയിടല
മഗേശവരെ് നവംബർ 20 ന് ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി ന്ത്ശീ.പിണറായി വിൈയൻ
ഉൽഘാെനം

ടെയ്ും.

വിദയാഭയാസ

വകുപ്പ്

ഒൺലലനായി
മന്ത്രി

നെക്കുന്ന

ഗഡാ.ആർ.ബിന്ദു

െെങ്ങിൽ
അധയക്ഷത

ബഹു.ഉന്നത
വഹിക്കും.

സർവകലാശാല ലവസ്-ൊൻസലർ ടന്ത്പാഫ.ഗ ാപിനാഥ് രവീന്ത്ന്ദൻ സവാ തം
ആശംസിക്കും. രാവിടല 11ന് മഗേശവരം കയാമ്പസിൽ നെക്കുന്ന ഒഫ്ലലൻ
ഗന്ത്പാന്ത് ാമിൽ മഗേശവരം എം.എൽ.എ ന്ത്ശീ.എ.ടക.എം.അഷ്റഫ് അധയക്ഷം
വഹിക്കും.

കാസർഗ ാഡ്

എം.പി.

ന്ത്ശീ.രാൈ്ഗമാഹൻ

ഉണ്ണിൊൻ,

ഉദുമ

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

അഗതാറിറ്റി,

ന്ത്ശീ.എം.സുലഹബ്

എന്നിവർ

മുഖ്യാതിഥികൾ

ആവും. സിൻഡിഗക്കറ്റ് അം ം ഗഡാ.എ.അഗശാകൻ റിഗപ്പാർട്ട് അവതരിപ്പിക്കും.
ണ ,
കാസർഗകാെ് ൈില്ലാപോയെ് ന്ത്പസിഡന്റ് ന്ത്ശീമതി ഗബബി ബാലകൃഷ്ൻ
മഗേശവരം

ഗലാക്ക്

പോയെ്

ന്ത്പസിഡന്റ്

ന്ത്ശീമതി

ഷമീന

െീച്ചർ,

മഗേശവരം ന്ത് ാമപോയെ് ന്ത്പസിഡന്റ് ന്ത്ശീമതി.ൈീൻ ലവീന ടമാഗരഗരാ,
കാസർഗകാെ് ൈില്ലാപോയെ് അം ം ന്ത്ശീമതി കമലാക്ഷി ടക, ഗക്ഷമകാരയ
സ്റ്റാൻഡിം ്

കമ്മിറ്റി

മ്പതാം വാർഡ്

ടെയർമാൻ

ന്ത്ശീ.എൻ.അബ്ദുൽ

ഹമീദ്,

മഗേശവരം

അം ം ന്ത്ശീ.യാദവ ബഡാടൈ, യൂണിഗവഴ്ിസ റ്റി യൂണിയൻ

ൈനറൽ ടസന്ത്കട്ടറി കുമാരി ശിൽപടക.വി, സിൻഡിഗക്കറ്റ് അം ം ഗഡാ.രാഖ്ി
മ രക സമിതി ടസന്ത്കട്ടറി ന്ത്ശീ.ൈയാനന്ദ
രാഘവൻ, രാഷ്ന്ത്െകവി ഗ ാവിന്ദ ലപ സ്ാ

ടക.ആർ

എന്നിവർ

ആശംസകൾ

അർപ്പിക്കും.

ഗന്ത്പാ-ലവസ്

ൊൻസലർ

ടന്ത്പാഫ.സാബു എ നന്ദി ന്ത്പകാശനം നെെും.

ഗകരളെിന്ടറ വെഗക്ക അറ്റമായ കാസർഗ ാഡ്, മഗേശവരം ന്ത്പഗദശങ്ങൾ
ഇരയൻ ഗദശീയതയുടെ പരിഗേദം തടന്നയാണ്. മലയാളെിനു പുറഗമ തുളു,
കന്നഡ, ബയാരി, മറാഠി, ടകാങ്കണി, ഉർദു എന്നീ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവർ
ത ാഷകളുടെയും സാംസ്ാ
ക രിക ബഹുസവരതയുടെയും
ഈ ൈില്ലയിലുണ്ട്. സപ്ഭ
ഭൂമിയാകുഗമ്പാഴും വികസന രം ടെ പിഗന്നാക്കാവസ്ഥടയ കാസർഗ ാഡ്
തരണം

ടെയ്തു

വരുന്നഗതയുള്ളൂ.

ഉന്നത

വിദയാഭയാസ

സ്ഥാപനങ്ങൾ

കുറവായതിനാൽ ഈ ന്ത്പഗദശടെ വിദയാർഥികൾ ഉപരിപഠനാർത്ഥം അയൽ
സംസ്ഥാനമായ
വിദയാഭയാസ

കർണാെകെിഗലക്കാണ്
ഗപാരായ്മകൾ

രം ടെ

സർവകലാശാലയുടെ
സ്ഥാപിക്കടപ്പെുന്ന

ൈില്ലയുടെ

പരിഹരിക്കാനുള്ള

ന്ത്പതിഞ്ൈാബദ്ധതയാണ്
ഈ

കയാമ്പസ്

അേ്

വർഷടെ

ഈവർഷം തടന്ന

ഇന്റഗന്ത് റ്റഡ്

ഉന്നത
കണ്ണൂർ

മഗേശവരെ്

അെയാളടപ്പെുെുന്നത്.

ന്ത്പവർെനം തുെങ്ങുന്നതിന്ടറ ഭാ മായി
ആരംഭിക്കും.

ഗപാകുന്നത്.

പിൈി

കയാമ്പസ്
LLM ഗകാഴ്് സ

ഗകാഴ്സുകൾ

ആരംഭിക്കുന്ന കാരയം സർവകലാശാലയുടെ പരി ണനയിലാണ്. മഗേശവരം
കയാമ്പസിടന

ഭാഷാ

ലവവിധയപഠന

ഗകന്ത്ന്ദമായി

വളർെിടയെുക്കുന്നതിനാണ് സർവകലാശാല ലക്ഷയമിെുന്നത്. അെുെ
വർഷങ്ങൾടകാണ്ട്

സർവകലാശാലയുടെ മറ്റ്

5

കയാമ്പസുകൾക്ക് തുലയമായ

തലെിഗലക്ക് മഗേശവരം കയാമ്പസിടനയും വളർെിടയെുക്കുക എന്നതാണ്
ലക്ഷ യം.

എം. എസ്. സി. വുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടടക്ഞ്ചനാളജി - സീറ്റ് ഒഴിവ്
കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല മങ്ങാട്ടുപറമ്പ കയാമ്പസിടല വുഡ് സയൻസ് &
ടെക്ഗനാളൈി പഠന വകുപ്പിൽ
എം. എസ്. സി. വുഡ് സയൻസ് ആൻഡ്
ട ി ലിങ്ക്ഡ)് ഗകാഴ്ിസ ൽ എസ്. ഇ. ബി. സി., പട്ടിക ൈാതി/
ടെക്ഗനാളൈി (ഇൻഡസ്റ
പട്ടിക വർ
വിഭാ െിൽ
ഏതാനും ഴിവുകൾ ഉണ്ട്. അർഹരായ
വിദയാർഥികൾ അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം 2021 നവംബർ 24 നു
രാവിടല 10.30 നു ഗനരിട്ട് ഹാൈരാകണം. ഗഫാൺ: 0497-2782790, 9496353817.
എം.എ ഹിന്ദി സീടറ്റാഴിവ്
കണ്ണൂർ
സർവ്വകലാശാല,
നീഗലശവരം
പി.ടക
രാൈൻ
ടമഗമ്മാറിയൽ
കയാംപസിടല ഹിന്ദി പഠന വകുപ്പിൽ എം.എ ഹിന്ദി ഗകാഴ്ിസ ൽ എസ്. ഇ. ബി. സി,
പട്ടികൈാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാ ങ്ങൾക്കായി സംവരണം ടെയ്ത ഏതാനും
സീറ്റുകളിൽ
ഴിവുണ്ട്.
ന്ത്പഗവശനം
ആന്ത് ഹിക്കുന്ന
ഗയാ യരായ
വിദയാർത്ഥികൾ നവംബർ 23 ടൊവ്വാഴ്ച്ച രാവിടല 10 മണിക്ക് അസ്സൽ
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം ഗനരിട്ട് ഹാൈരാകണം.ഗഫാൺ: 9847859018.
അസിസ്റ്റൻറ് എൻജിനീയർ ഒഴിവ്
കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാലയിൽ അസിസ്റ്റൻറ് എേിനീയർ (ഇലക്ന്ത്െിക്കൽ)
തസ്ിത കയിലുള്ള
രു
ഴിവിഗലക്ക്
കരാറെിസ്ഥാനെിൽ
പരമാവധി
രുവർഷഗെക്ക് നിയമിക്കടപെുന്നതിന് ഈഴവ/തിയ്/ബില്ലവ വിഭാ െിടല
ഗയാ യരായ ഉഗദയാ ാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അഗപക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള അഗപക്ഷ 27-11-2021 ലവകുഗന്നരം 5 മണിക്ക്
മുൻപായി
സർവകലാശാല
രൈിസ്ന്ത്ൊർ
മുമ്പാടക
ഗനരിഗട്ടാ
registrar@kannuruniv.ac.in എന്ന ഈടമയിൽ മുഗഖ്നഗയാ സമർപ്പിഗക്കണ്ടതാണ്.
ന്ത്പായം, വിദയാഭയാസഗയാ യത, ന്ത്പവർെിപരിെയം, കമ്മയൂണിറ്റി എന്നിവ
ടതളിയിക്കുന്ന
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ
പകർപ്പ്
അഗപക്ഷഗയാടൊപ്പം
ഗെർഗക്കണ്ടതാണ്.
വിശദവിവരങ്ങൾ
സർവകലാശാല
ടവബ്ലസറ്റിൽ
(www.kannuruniversity.ac.in)
ലഭയമാണ്.
അഭിമുഖ്
തീയതി
പിന്നീെ്
അറിയിക്കുന്നതാണ്. ഈഴവ/തിയ്/ബില്ലവ വിഭാ ങ്ങളിടല ഉഗദയാ ാർഥികളുടെ
അഭാവെിൽ അർഹതടപ്പട്ട മറ്റ് സംവരണ വിഭാ ങ്ങളിലുള്ളവടരയും
പരി ണിക്കുന്നതാണ്.
അധ്യാപക തസ്ിത കകളിൽ ഒഴിവ്
കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ധർമ്മശാല കാമ്പസിൽ ന്ത്പവർെിക്കുന്ന സ്കൂൾ
ഒഫ്
ടപഡഗ ാ ിക്കൽ
സയൻസസിൽ
ടന്ത്പാഫസർ,
അഗസാസിഗയറ്റ്
ടന്ത്പാഫസർ, അസിസ്റ്റന്റ് ടന്ത്പാഫസർ തസ്ിത കകളിഗലക്ക് ടറ്റനയൂവർ (TENURE)
അെിസ്ഥാനെിൽ (2 വർഷഗെക്ക്) നിയമനെിന് അഗപക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.
അഗപക്ഷകൾ
ഒഫ്
ലലനായി
24.11.2021
വടര
സവീകരിക്കും.
വിശദവിവരങ്ങൾ സർവകലാശാല ടവബ്ലസറ്റിൽ (www.kannuruniversity.ac.in)
ലഭയമാണ്.
ടടംഞ്ചടബിൾ
08.12.2021 ന് ആരംഭിക്കുന്ന അഫീലിഗയറ്റഡ് ഗകാഗളൈുകളിടല ഒന്ാം
ടസമസ്റ്റർ എം. സി. എ. ടറ ുലർ/ സപ്ലിടമന്ററി/ ഇംന്ത്പൂവ്ടമന്റ് (2014
മ
അഡ്ിഷൻ
മുതൽ),
നവംബർ
2020
പരീക്ഷകളുടെ
ലെംഗെബിൾ
സർവകലാശാല ടവബ്ലസറ്റിൽ ന്ത്പസിദ്ധീകരിച്ചു.
പരീക്ഷ തീയതി

മ
അോം ടസമസ്റ്റർ ബിരുദ (2009 – 2013 അഡ്ിഷനുകൾ)
ഞ്ചമഴ്ിസ ചാൻസ്
പരീക്ഷകൾ 08.12.2021 മുതൽ സർവകലാശാല ആസ്ഥാനെ് വച്ച് നെക്കും.
പരീക്ഷാവിജ്ഞാപനം
സർവകലാശാല പഠനവകുപ്പുകളിടല രണ്ാം ടസമസ്റ്റർ (ടറ ുലർ), ടമയ് 2021
പരീക്ഷകൾ വിജ്ഞാപനം ടെയ്തു.
·
എം. എ./ എം. എസ് സി./ എം. സി. എ./ എം. ബി. എ./ എൽഎൽ. എം./
എം. ടലബ്. ഐ. എസ് സി. പരീക്ഷകൾക്ക് 23.11.2021 മുതൽ 25.11.2021 വടര
പിഴയില്ലാടതയും 27.11.2021 വടര പിഴഗയാെ് കൂടെയും ഒൺലലനായി
അഗപക്ഷിക്കാം.
·
എം. എഡ്. പരീക്ഷകൾക്ക് 26.11.2021 മുതൽ 29.11.2021 വടര
പിഴയില്ലാടതയും 01.12.2021 വടര പിഴഗയാെ് കൂടെയും ഒൺലലനായി
അഗപക്ഷിക്കാം.
·
എം. പി. എഡ്./ ബി. പി. എഡ്. പരീക്ഷകൾക്ക് 25.11.2021 വടര
പിഴയില്ലാടതയും 27.11.2021 വടര പിഴഗയാെ് കൂടെയും അഗപക്ഷിക്കാം.
ഇന്ഞ്ചറണൽ മാർക്ക്
അഫീലിഗയറ്റഡ് ഗകാഗളൈുകളിടല നാലാം ടസമസ്റ്റർ ബിരുദ (ഏന്ത്പിൽ 2021)
പരീക്ഷകളുടെ ഇന്ഗറണൽ മാർക്ക് 23.11.2021, ടവകുഞ്ചന്രം 5 മണിക്കകം
സമർപ്പിക്കണം.

