
പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന ്

        ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ് (തുറന്ന സംവാദം )  

 കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാലയിൽ ട്രാവൽ അൻഡ് രൂറിസം മാനനജ് 

മമന്റിൽ ഗനവഷണം നരത്തുനന് ട്ശീമതി നിമിന രാമചട്രൻ 

എനന് വിദയാർത്ഥിനി തൻ്്മറ പി.എച്്ചഡി. ബിരുദത്തിനായി 

സമർപ്പിച്ച ഗനവഷണ ട്പബന്ധത്തിൻ നമലുള്ള തുറന്ന 

സംവാദം (ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ്) 14-12-2021 മചാവ്വാഴ്ച രാവിമല 

10.30ന ്വീഡിനയാ നകാൺഫറൻസിങ്ങിലൂമര നരത്തുന്നതാമണന്ന ്

റിസർച്്ച ഡയറക്ടർ ഄറിയിച്ചു .   ട്പസ്തു ത ട്പബന്ധം മസമിനാറിന് 

മൂന്നു ദിവസം മുൻപ് മുതൽ കണ്ണൂർ യൂണിനവഴ്സിറ്റി നഡാ. മഹർമൻ 

ഗുണ്ടർട്്ട മസൻട്രൽ ലലട്ബറിയിൽ പരിനശാധനയ്ക് 

ലഭയമായിരികും.   

   

 കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാലയിൽ  ഫിസികൽ എഡൂനകഷനിൽ   

ഗനവഷണം നരത്തുന്ന ട്ശീമതി. ഷിജില പി എസ ്എന്ന വിദയാർത്ഥിനി 

തൻ്്മറ  പി എച്്ചഡി ബിരുദത്തിനായി സമർപ്പിച്ച ഗനവഷണ 

ട്പബന്ധത്തിൻ  നമലുള്ള  തുറന്ന  സംവാദം   (ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ)് 17-12- 

2021  മവള്ളിയാഴ്ച ് രാവിമല 10.30ന് വീഡിനയാ  

നകാൺഫറൻസിങ്ങിലൂമര നരത്തുന്നതാമണന്്ന റിസർച്്ച ഡയറക്ടർ 

ഄറിയിച്ചു.        ട്പസ്തു ത  ട്പബന്ധം  മസമിനാറിന ്മൂന്നു ദിവസം മുൻപ ്

മുതൽ  കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല  സ്കൂ ൾ ഓഫ് ഫിസികൽ ഏഡൂനകഷൻ 

& സ്നപാർട്സ ് സയൻസ ് ലലട്ബറിയിൽ   പരിനശാധനയ്ക്  

ലഭയമായിരികും. 

പപ്രാജക്റ് റിപ്പ്പാർട്ട ്

വിദൂര വിദയാഭയാസ വിഭാഗം എം.എ. ആംഗ്ലീഷ് രണ്ടാം വർഷ വിദയാർത്ഥികളുമര 

മട്പാജക്റ്റ ്റിനപ്പാർട്്ട 24.12.2021 നകം കണ്ണൂർ സർവകലാശാല (താവകര) വിദൂര 

വിദയാഭയാസ വിഭാഗത്തിൽ സമർപ്പിനകണ്ടതാണ്.         

പ്രീ മാരിറല് പ്കാഴ്സ് ഉദ്ഘാടനം 

നകരള സര്കാര് നയൂനപക്ഷ നക്ഷമ വകുപ്പ ് കണ്ണൂര് സര്വകലാശാലയുമായി 

സഹകരിച്്ച നഡാ. ജാനകി ഄമ്മാള് കയാംപസില ്വിവാഹപൂര്വ്വ കൗണ്സിലിംഗ ്

സംഘരിപ്പിച്ചു. പരിപാരിയുമര ജില്ലാതല ഉദ്ഘാരനം  ആന്്ന രാവിമല 10 മണിക്  

കണ്ണൂര് സര്വ്വകലാശാല മട്പാ-ലവസ ്ചാൻസലർ  നഡാ. സാബു എ നിര്വഹിച്ചു. 

കാംപസ ്ഡയറക്ടര് നഡാ. ഄനുപ ്കുമാര് ഄദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.  മാനനജ്മമന്റ് 

പഠന വിഭാഗം മഹഡ് ആൻ-ചാർജ് ട്ശീ.ഄനീഷ് കുമാര്, സർവകലാശാല 

വിദയാർത്ഥി യൂണിയൻ മചയർമാന ് ഄഡവ. എം.മക ഹസ്സന ് തുരങ്ങിയവര് 

സംസാരിച്ചു. തലനേരി സി.സി.എം.ലവ ട്പിനസ്ിപ്പാള് ട്ശീ. മുനീര് രി.മക 

സവാഗതവും ട്ശീമതി മീര നരിയും പറഞ്ഞു. 

                രരീക്ഷാഫലം 



നാലാം മസമസ്റ്റർ എം. ബി. എ. (മറഗുലർ/ സപ്ലിമമന്ററി), മമയ് 2021 

പരീക്ഷാഫലം സർവകലാശാല മവബ്ലസറ്റിൽ ട്പസിദ്ധ്ീകരിച്ചു. 

പുനഃപരിനശാധന, നഫാനട്ടാനകാപ്പി, സൂക്ഷമപരിനശാധന എന്നിവകുള്ള 

ഄനപക്ഷകൾ 10.12.2021 വമര സവീകരികും.   

സർവകലാശാല രഠനവകുപ്പുകളിപല രരീക്ഷകൾ 

സർവകലാശാല പഠനവകുപ്പുകളിമല രണ്ടാം മസമസ്റ്റർ മറഗുലർ (മമയ് 2021) 

പരീക്ഷകൾ ഡിസംബർ മൂന്നാം വാരം നരകും. 
  

രുനർമൂലയനിർണയഫലം 

രണ്ടാം വർഷ വിദൂരവിദയാഭയാസ ബി. നകാം. (ഏട്പിൽ 2020) പരീക്ഷകളുമര 

പുനർമൂലയനിർണയഫലം സർവകലാശാല മവബ്ലസറ്റിൽ ലഭയമാണ്. 

 പ്രാപ്യാഗിക രരീക്ഷകൾ 

നാലാം മസമസ്റ്റർ ബി. രി. രി. എം. ഡിട്ഗി (മറഗുലർ /സപ്ലിമമന്ററി ) ഏട്പിൽ 

2021 ട്പാനയാഗിക/വാചാ പരീക്ഷകൾ 06.12.2021, 07.12.2021  തീയതികളിൽ 

ഄതാത ്നകട്രങ്ങളിൽ മവച്്ച നരകും. 

നാലാം മസമസ്റ്റർ ബി നകാം മറഗുലർ / സപ്ലിമമന്ററി  ഏട്പിൽ 2021 

പരീക്ഷയുമര ട്പാനയാഗിക പരീക്ഷകൾ02.12.2021 മുതൽ  ഄതാത ്

നകാനളജുകളിൽ നരകും വിശദമായ ലരംനരബിൾ യൂണിനവഴ്സിറ്റി 

മവബ്ലസറ്റിൽ ലഭയമാണ്. രജിസ്റ്റർ മചയ്ത വിദയാർഥികൾ ഄതാത ്

നകാനളജുമായി ബന്ധമപ്പരുക. 
 


