
പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന ്

എം.എസ്.സി ജ്യോപ്രഫി- സ്ജരോട്ട ്അഡ്മിഷൻ  

കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല പയ്യന്നുർ സവാമി അനന്ദതീർത്ഥ കയാമ്പസിലല    

ഭൂമിശാസത്തവകുപ്പിൽ എം.എസത.സി ജ്യാ്ഗഫി ജ്പാഗാമിൽ എസത. സി 

വിഭാഗത്തിനത  സംവരണം ലചയ്ത രണ്ടു സീറ്ും  എസത.ടി  വിഭാഗത്തിനത 

സംവരണം  ലചയ്ത ഒരു സീറ്ും ഒഴിവുണ്ടത. ഇ സീറ്ുകളിജലക്കത  

്പജവശനത്തിനായി ആതര സംവരണ വിഭാഗത്തിൽനിന്നുമുള്ള ജയാഗയതയുള്ള 

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സതജപാട്ടത ഄഡ്മിഷൻ നടത്തുന്നതാണത. കൂടാലത EWS 

വിഭാഗത്തിനതസംവരണം  ലചയ്ത രണ്ടു സീറ്ുകളിജലക്കത EWS 

വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്കായി സതജപാട്ടത ഄഡ്മിഷൻ നടത്തുന്നു. താല്പരയമുള്ളവർ 

ഄസ്സൽ്പമാണങ്ങൾ സഹിതം നവംബർ 26നത  (ലവള്ളി) രാവിലല 11മണിക്കത   

ഭൂമിശാസത്തവകുപ്പിൽ  ഹാ്രാകണം.  Ph.9447085046   

 അക്കോദമിക് കൗൺസിൽ ജ ോര തീരുമോനങ്ങൾ  

നവംബർ 22 നത ഓൺലലനായി നടത്തിയ ഄക്കാദ്മികത കൗൺസിൽ  

ജയാഗത്തിലല ്പധാന തീരുമാനങ്ങൾ: 
  

സർവകലാശാല ഡിപ്പാർട്ടതലമനതറുകളുലടയും വിവിധ ഫാക്കൽറ്ികളുലട 

പുനഃസംഘടന നടത്തി. അസൂ്തണ ജബാർഡത ശുപാർശ ലചയ്ത ്പകാരം 

ആനതറജ്ഗറ്ഡത ജ്പാ്ഗാമുകളും ആനതറർ ഡിസിപ്ലിനറി ജ്പാ്ഗാമുകളും 

അരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നിർജേശം ചർച്ച ലചയ്ത ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു.  
  

2021-22 ഄധയയന വർഷം മുതൽ നരവംശശാസത്തത്തിലും 

സാമൂഹയശാസത്തത്തിലും ഄഞ്ചത വർഷലത്ത സംജയാ്ിത ജ്പാ്ഗാം 

ഄവതരിപ്പിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കത മൂന്നത വർഷത്തിനത ജശഷം ഒരു ബാച്ചിജലഴ്സത 

ബിരുദ്ം നൽകും. പഠനം തുടരുകയാലണങ്കിൽ ഄഞ്ചു വർഷത്തിനു ജശഷം  

ജസാജഷയാള്ിയിജലാ നരവംശശാസത്തത്തിജലാ സതലപഷയലലജസഷജനാലട 

ബിരുദ്ാനന്തര ബിരുദ്ം ലഭിക്കും. 
  

ഄധയാപക വിദ്യാഭയാസ ജമഖലയിൽ സംജയാ്ിത ജ്പാ്ഗാം അരംഭിക്കുന്നതിനത 

തതവത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു. ജകരള സർക്കാർ ഔപചാരിക മാർഗനിർജദ്ശങ്ങൾ 

പുറലപ്പടുവിച്ചതിനത ജശഷം ജ്പാഗാം തുടങ്ങും.  
  

നിലവിലല ജകാവിഡത മഹാമാരി സാഹചരയം കണക്കിലലടുത്തത, വിദ്ൂര 

വിദ്യാഭാസ വിഭാഗത്തിലല മൂന്നാം വർഷ  ബി.ബി.എ വിദ്യാർത്ഥികളുലട  

‘ജപ്ലസതലമനതറത ല്ടയിനിങത അൻഡത ല്പാ്കതറ്ത റിജപ്പാർട്ടത’ എന്ന  ജപപ്പറിനത 

വയവസായ സന്ദർശനം ഒഴിവാക്കി  പകരം ഇ വർഷം ഒരു ജ്പാ്കതറ്ത റിജപ്പാർട്ടത 

സമർപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും. 
  

ഄടുത്ത ഄധയയന വർഷം മുതൽ ഄഫിലിജയറ്ഡത ജകാജള്ുകളിലും 

സർവകലാശാല വകുപ്പുകളിലലയും ജ്പാ്ഗാമുകളുലട ജകാർ ജകാഴ്സു കൾ 

എകികരിക്കും  എന്നാൽ വയതയസ്ത എലകതറ്ീവത ജകാഴ്സു കൾ തിരലെടുക്കാം.  
  



്ശീ.്പജമാദ്ത ലവള്ളച്ചാൽ ഄവതരിപ്പിച്ച ഄക്കാദ്മികത ലകൗൺസിൽ 

ഄംഗീകരിച്ച ്പജമയം. 

അരവോദ പ്രചോരണങ്ങൾ തള്ളിക്കള ുക 

കുറച്ചുകാലമായി സർവ്വകലാശാലലക്കതിലര ഄപവാദ് ്പചാരണങ്ങളും  

വാസ്തവവിരുദ്ധ ്പസ്താവനകളുമായി മുജന്നാട്ടു ജപായിലക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണത 

ചില സംഘടനകളും, നമ്മുലട സർവ്വകലാശാലയിലല ചില ഄക്കാദ്മികത 

കൗൺസിൽ ലസനറ്ത ഄംഗങ്ങളും. നാകത ഄ്കഡിജറ്ഷൻ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള 

ഏറ്വും ജമാശമായ വാർത്തകൾ, ജബാർഡത ഓഫത സ്റ്റഡീസുമായി ബന്ധലപ്പട്ട 

തരം താണ വാർത്തകൾ, ലപാളിറ്ിക്കൽ സയൻസത സിലബസ്സുമായി 

ബന്ധലപ്പട്ടുള്ള വാർത്തകൾ, ഄക്കാദ്മികത കൗൺസിൽ മീറ്ിങ്ങിൽ  ലമക്കത 

ഓഫാക്കി സംസാരിക്കാൻ ഄനുവദ്ിച്ചില്ല എന്ന പച്ചക്കള്ളം, സിണ്ടിജക്കറത  

ഄംഗങ്ങൾലക്കതിലര ഄടിസ്ഥാനരഹിതമായ അജരാപണങ്ങൾ, 

നിയമനവുമായി ബന്ധലപ്പട്ട അജരാപണങ്ങൾ ആവലയല്ലാം തലന്ന 

സർവ്വകലാശാലലയ ലപാതുസമൂഹത്തിൽ ഄപകീർത്തിലപ്പടുത്തുക എന്ന 

ഒലരാറ് ഈജേശം മുന്നിൽ ലവച്ചത ലകാണ്ടുള്ളതാണത. ആത്തരം സംഘടനകൾ 

നിരാശാഭരിതരായി ചില മാധയമങ്ങളുലട ഄകമഴിെ പിന്തുണജയാലട 

നടത്തിവരുന്ന വിലകുറെ ഄപവാദ് ്പചാരണങ്ങലള ഄർഹിക്കുന്ന 

ഄവജ്ഞജയാലട തള്ളിക്കളയണം എന്നത ലപാതു സമൂഹജത്താടത ഇ 

ഄക്കാദ്മികത കൗൺസിൽ ജയാഗം അവശയലപ്പടുന്നു. 

ജഹോൾടിക്കറ്്റ 

രണ്ോം ലസമസ്റ്റർ എം. എം. ആംഗ്ലിഷത/ എം. ജകോം. (ലറഗുലർ/ സപ്ലിലമനതററി/ 

ആം്പൂവതലമനതറത- 2014 ഄഡ്മിഷൻ മുതൽ), ഏ്പിൽ 2021 പരീക്ഷകളുലട 

ജഹാൾടിക്കറ്ത സർവകലാശാല ലവബതലസറ്ിൽ ലഭയമാണത. 

രുനർമൂല്യനിർണ ഫല്ം 

ഄഫീലിജയറ്ഡത ജകാജള്ുകളിലല മൂന്ോം ലസമസ്റ്റർ എം. ബി. എ. 

(ഒകതജറ്ാബർ 2020) പരീക്ഷകളുലട പുനർമൂലയനിർണയഫലം സർവകലാശാല 

ലവബതലസറ്ിൽ ലഭയമാണത. 

രരീക്ഷോഫല്ം 

നോല്ോം ലസമസ്റ്റർ ബി. രി. എഡ്. (ലറഗുലർ/ സപ്ലിലമനതററി), ലമയത 2021 

പരീക്ഷാഫലം സർവകലാശാല ലവബതലസറ്ിൽ ്പസിദ്ധീകരിച്ചു. 

പുനഃപരിജശാധന, ജഫാജട്ടാജകാപ്പി, സൂക്ഷമപരിജശാധന എന്നിവക്കുള്ള 

ഄജപക്ഷകൾ 03.12.2021 വലര സവീകരിക്കും.   
 


