പത്രക്കുറിപ്പ്
കണ്ണൂർ സർവകലാശാല യു ജി സി - എച് ആർ ഡി സി ക്കു 2021-22
വർഷത്തിൽ യു ജി സി അനുവദിച്ച കകാഴ്സുകളിൽ താഴെ പറയുന്ന ഹ്രസവ കാല
കകാഴ്സുകൾക്ക്

സർവകലാശാല

-

കകാകളജ്

അധ്യാപകരിൽ

നിന്നുും

അകപക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു.
ഫാക്കൽറ്റി ഇൻഡക്ഷൻ കഹ്പാഹ്്ാും
അവസാനിക്കുും. ഈ

കകാഴ്സിനുള്ള

21-10-2021 നു തുടങ്ങി 19-11-2021നു

അകപക്ഷകൾ 05-10-2021

വവകുകന്നരും

അഞ്ചു മണി വഴര സവീകരിക്കുും.
റിഹ്ഫഷർ കകാഴ്സ് ഇൻ കകാകമെ്്സ് ആൻഡ് മാകനജ്ഴമന്റ് 30-09-2021

നു

തുടങ്ങി 13-10-2021നു അവസാനിക്കുും. ഈ കകാഴ്സിനുള്ള അകപക്ഷകൾ 23-092021 വവകുകന്നരും അഞ്ചു മണി വഴര സവീകരിക്കുും.
മൂക്ക് ഓപ്പൺ എഡയൂകക്കഷണൽ റികസാെ്സ് ഹ്രസവ കാല കകാഴ്സ് 30-092021 നു തുടങ്ങി 06-10-2021 നു അവസാനിക്കുും. ഈ കകാഴ്സിനുള്ള അകപക്ഷകൾ
24-09-2021 വവകുകന്നരും അഞ്ചു മണി വഴര സവീകരിക്കുും.
ഴവബ്വസറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന കകാഴ്സുകൾക്ക് കനഴരയുള്ള ്ൂ്ിൾ
കഫാും ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ഴചയ്തു അകപക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
ഓൺവലൻ വലവ് ഴസഷൻ മുഖാന്തിരമാണ്
പരിമിതമായ സീറ്റുകളികലക്ക്

ക്ലാസ് നടത്തുന്നത്.

തിരഴെടുക്കഴപ്പടുന്നവർക്ക്

ഫീസ്

അടച്ച

രസീതിന്ഴറ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് അകപക്ഷകർ നൽകിയ
ഈഴമയിലികലക്ക്
സർവകലാശാല

അയച്ചുഴകാടുക്കുന്നതാണ്.
ഴവബ്വസറ്റിൽ
്

വിശദവിവരങ്ങൾ

(www.kannuruniversity.ac.in)

ലഭ്യമാണ്.

തിരഴെടുക്കഴപ്പടുന്നവർക്കു അകപക്ഷാ കഫാമിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഇഴമയിലിൽ അറിയിപ്പ് ലഭ്ിച്ചതിനു കശഷും മാഹ്തും ഴറജിസ്കഹ്ടഷൻ ഫീ അടച്ചാൽ
മതി. ഒരിക്കൽ നൽകിയ ഫീ ഒരു കാരണവശാലുും തിരിഴക നൽകുന്നതല്ല.

Sd/Director

Press Release
Kannur University Human Resource Development Centre will be conducting the following UGC
approved course for Teachers of University Departments and affiliated colleges (Sanctioned for
the year 2021-22) via online.
1. Faculty Induction Program (From 21-10-2021 to 19-11-2021), Last date for submitting the
application is 05-10-2021 5.00pm.
2. Refresher course in Commerce and Management (From 30-09-2021 to 13-10-2021), Last
date for submitting the application is 23-09-2021 5.00pm.
3. MOOC’s്&്Open്Educational്Resources്്- I (From 30-09-2021 to 06-10-2021), Last date for
submitting the application is 24-09-2021 5.00pm.
Online applications are invited for the courses through the Google form link given
against

the

course

name

provided

in

the

Kannur

University

website

(www.kannuruniversity.ac.in)
The Courses will be conducted with online live classes/sessions and the seats are limited.
Confirmation of selection to the courses will be sent by email to the ID given in the
application form. Registration Fee has to be paid 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

