
പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന ് 

 

ബിരുദ/  ബിരുദാനന്തര ബിരുദ ക്ലാസുകൾ 

 

കണ്ണൂർ സർവകലാശാല അഫിലിയയറ്റഡ് യകായളജുകൾ/ പഠന 

വകുപ്പുകൾ / സസന്ററുകളിസല    2021-22 അധയയന വർഷസെ    

ബിരുദ/  ബിരുദാനന്തര ബിരുദ ക്ലാസുകൾ   പൂർണമായുും  ഓഫ് 

ലലൻ രീതിയിൽ (ക്ലാസ്സ ്റൂും പഠനും) യകാവിഡ് യ്പായ ായകാൾ 

പാലിച്ചുസകാണ്്ട 2021   ഒക്യ ാബർ  25  ന ്

ആരുംഭികുന്നതായിരികുും.     ഇതിനകും ക്ലാസ്സുകൾ ആരുംഭിച്ച 

അവസാന വർഷ ബിരുദ/ബിരുദാനന്തര ബിരുദ 

വിദയാർത്ഥികൾക് ഒക്യ ാബർ 20 മുതൽ 23 വസര  ക്ലാസ്സുകൾ 

ഉണ്ടായിരികുന്നതല്ല. 

 

എം.എസ്.സി. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് - സീറ്റുകൾ  

 

 കണ്ണൂർ സർവകലാശാല മാങ്ങാട്ടുപറമ്പ കയാമ്പസ്സിലുള്ള 

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റികൽ സയൻസസ ് പഠന വകുപ്പിസല ഒന്നാും സസമസ്റ്റർ 

എും.എസ.്സി. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റികസ് ് യകാഴ്സിയലക് എസ.്സി. (2 

ഒഴിവുകൾ), എസ.് ി. (1  ഒഴിവ്) വിഭാഗെിസല 

വിദയാർത്ഥികൾകായി സുംവരണും സെയ്തിട്ടുള്ള സീറ്റുകൾ 

ഒഴിവുണ്്ട. യയാഗയരായ വിദയാർഥികൾ ബന്ധസപ്പട്ട യരഖകൾ 

സഹിതും 25.10.2021 ന ് രാവിസല  10.30ന ് മാങ്ങാട്ടുപറമ്പ 

കയാമ്പസ്സിലുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റികൽ സയൻസസ ് പഠന വകുപ്പിൽ 

ഹാജരായകണ്ടതാണ്. 

 
കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ യ ാഗം 

 
കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല 22 മത ്അകാദമിക ്കൗൺസിൽ യയാഗും 20-10-2021ന ്

ലവസ ് ൊൻസിലർ സ്പാഫ. യഗാപിനാഥ ് രവീ്രൻസറ അധയക്ഷതയിൽ 

ഓൺലലനായി ന ന്നു. മറ്റു സർവകലാശാല ബിരുദങ്ങളുസ  തുലയത 

അുംഗീകരികുന്നത ് സുംബന്ധിച്ച നിർയേശങ്ങൾ അുംഗീകരിച്ചു. ഫിസികൽ 

എജയൂയകഷൻ ഡയറക്ടർ യഡാ. സക.പി മയനാജിന ് റിസർച്്ച ലഗഡ്ഷിപ ്

നൽകുന്ന കാരയും പരിഗണികുും. യു.ജി.സി. വിഭാവനും സെയ്യുന്ന സെസണ്ടഡ് 

യലണിുംഗ ് സുംബന്ധിച്്ച കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല െർച്ച സുംഘ ിപ്പികുും. 

യഡാ.്ശീജ.പി, യഡാ.ദീപ സക,  യഡാ.അയന എൻ, ്ശീ.രഘുനാഥ ് പി,  

യഡാ.ഗിരീഷ് വി, യഡാ.യമാഹനൻ എ, ്ശി.ശശി സി. ി, ്ശീ.സജിത ്കുമാർ പി,  

യഡാ. ്ശീധര എൻ, ്ശീമതി.സസമീനാബി സക. സക, യഡാ.ഷാനവാസ ്പി. എെ്. 

യഡാ. ജിയതഷ് സക, യഡാ. യബബി പുഷ്പലത, ്ശീ. എൻ.സി.ബിജു,  യഡാ.അജിത 



വി,  യഡാ. പി. പി. ഷാജു, യഡാ. സവരൺ  പി.ആർ. എന്നിവർ വിവിധ  

്പയമയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. യയാഗെിൽ യ്പാ-ലവസ ് ൊൻസലർ 

യഡാ.സാബു അബ്ദുൽ ഹമീദ്, രജിസ്് ാർ (ഇൻ-ൊർജ്)  യഡാ. അനിൽ ആർ 

എന്നിവരുും   പസെ ുെു. െർച്ചകൾക് സിൻഡിയകറ്റ ് അുംഗങ്ങളായ യഡാ. 

എ.അയശാകൻ, ്പയമാദ് കുമാർ സക.വി, യഡാ.  ി.പി. അഷറഫ്, യഡാ. 

സക.എും.െ്രയമാഹൻ, യഡാ. ്പസാദൻ പി. സക എന്നിവർ മറുപ ി നൽകി. 
 

 
യു. ജി അഞ്ചാം ഘട്ട അലലചട്ട്മമന്റ ്നിർലേശങ്ങൾ 

 

    2021 - 22 അധ്യയന വർഷത്തെ  ബിരുദ പ്രവവശനെിനുള്ള അഞ്ചാം ഘട്ട 

അവലചട്ട്ത്തമന്റ് http://www.admission.kannuruniversity.ac.in/ എന്ന ത്തവബ്സസറ്റിൽ 

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച .ു അവരക്ഷകർ ആപ്ലിവേഷൻ നമ്പറുാം രചസ്വവഡുാം ഉരവയചഗിച്ച ്

വലചഗിൻ ത്തെയ്ത  ് തങ്ങളുത്തെ 

അവലചട്ട്ത്തമന്റ് രരിവശചധ്ിവേണ്ടതുാം അഞ്ചാം അവലചട്ട്ത്തമന്റിൽ ആദയമചയി (First 

time) അവലചട്ട്ത്തമന്റ ്  ലഭിച്ചവർ 2021 ഒക്വെചബർ 21 ന് അകാം  SBI e-

pay വഴി  അഡ്മിഷന് ഫീസ് നിർബന്ധമചയുാം അെവേണ്ടതുമചണ.് മറ്റു രീതികളില് 

ഫീസ് അെച്ചചല്  ഒരു കചരണവശചലുാം രരിഗണിേുന്നതല്ല. ഫീസ ്

അടക്കചത്തവർക്ക,് ലഭിച്ച അലലചട്ട്മമന്റ ്നഷ്ടമചകുകയുാം തുടർന്നുള്ള 

അലലചട്ട്മമന്റ ്പ്രപ്കിയയിൽ നിന്ന ് രുറത്തചവുകയുാം മെയ്ുാം. അഡ്മിഷൻ 

ഫീസ് ജനറൽ വിഭചഗെിന്  830/- രൂരയുാം SC/ST വിഭചഗെിന് 770/-

 രൂരയുമചണ.് ഒന്ന,്രണ്ട,്മൂന്ന,്നചല ് അവലചട്ട്ത്തമന്റുകളിൽ 

അവലചട്ട്ത്തമന്റ് ലഭിച്ച,് ഫീസ് അെച്ച വിദയചർത്ഥികൾ വീണ്ടുാം ഹയർ ഓര്ഷൻ 

ലഭിച്ചചൽ ഫീസ് 

അെവേണ്ടതില്ല. അവലചട്ട്ത്തമന്റ ്ലഭിച്ചവർ Pay Fees ബട്ടണില്  ക്ലിേ ്ത്തെയ്തചണ് ഫീസ

െയ്വേണ്ടത.്  ഫീസെച്ചവർ   വലചഗിന് ത്തെയ്ത  ് അഡ്മിഷന് ഫീസ് 

വിവരങ്ങള്  അവരുത്തെ ത്തപ്രചസഫലില്  വന്നിട്ടുവണ്ടച എന്ന ്  ഉറപ്പു 

വരുവെണ്ടതചണ.് അഡ്മിഷൻ ഫീസ ്E PAY വഴി ഒടുക്കചത്ത അലരക്ഷകരുമട 

അലലചട്ട്മമന്റ ്റേചക്കുന്നതചണ.്    

ലകചലളജ ്പ്രലവശനാം 

   ഒന്ന,്രണ്ട,്മൂന്ന,് നചല ്അവലചട്ട്ത്തമന്റുകളിൽ തചത്കചലിക പ്രവവശനാം 

വനെിയവര് അഞ്ചാം അവലചട്ട്ത്തമന്റിൽ ഹയര് ഓര്ഷന് ലഭിച്ചചല് 

നിലവില്  അഡ്മിഷന് ലഭിച്ച വകചവളജില്  നിന്നുാം സര്ട്ടിഫിേറ്റുകള്  തിരിച്ചു 

വചങ്ങി  രുതുതചയി അവലചട്ട്ത്തമന്റ് ലഭിച്ച വകചവളജില്  മുഴുവന് ഫീസുകളുാം 

അെച്ച ്പ്രവവശനാം വനവെണ്ടതചണ.് അഞ്ചാം അവലചട്ട്ത്തമന്റിൽ 

അവലചട്ട്ത്തമന്റ് ലഭിച്ച വിദയചർത്ഥികൾ 2021 ഒക്ലടചബർ 22,23,25 തീയതികളിലച

യി അവലചട്ട്ത്തമന്റ് ലഭിച്ച ലകചലളജുകളിൽ 

പ്രലവശനത്തിന ് ഹചജരചലകണ്ടതചണ.് അഞ്ചാം അവലചട്ട്ത്തമന്റുമുതൽ 

പ്രവവശനാം വനെുന്നവർ  സ്ഥിര പ്രവവശനമചണ ്വനവെണ്ടത.് ഇതു വത്തര തചത്കചലിക 

പ്രവവശനാം വനെിയ എല്ലച വിദയചര്ത്ഥികളുാം ഹയര് ഓര്ഷന് ലഭിച്ചിത്തല്ലങ്കില് 

മുഴുവന് ഫീസുകളുാം അെച്ച ് അതചതു വകചവളജുകളിൽ  സ്ഥിര പ്രവവശനാം 

വനവെണ്ടതചണ.് സ്ഥിര പ്രലവശനാം ലനടിയവര് ആവശയമിമെങ്കില്  ഹയര്

ഓര്ഷന് സ് കചന് സല്  മെലയ്ണ്ടതചണ.്ഏത്തതങ്കിലുാം കചരണെചൽ നിശ്ചിത 

http://www.admission.kannuruniversity.ac.in/


തീയതിയിൽ അഡ്മിഷൻ എെുേചൻ സചധ്ിേചെവർ, അതചത ് വകചവളജ ്

പ്രിൻസിപ്പചളുമചയി ബന്ധത്തപ്പവെണ്ടതചണ ്.  അഡ്മിഷൻ ലഭിേുന്നതിനചയി 

ഹചജരചേുന്നതിനുള്ള അവലചട്ട്ത്തമന്റ ്ത്തമവമച ത്തവബ്സസറ്റിൽ നിന്നുാം 

ലഭയമചകുന്നതചണ.് അവലചട്ട്ത്തമന്റ് ത്തമത്തമചവയചത്തെചപ്പാം തചത്തഴത്തേചെുെിരിേുന്ന 

വരഖകളുാം പ്രവവശന സമയെ ് അതചത ് വകചവളജുകളിൽ ഹചജരചവേണ്ടതചണ.് 
 

1 . ഓൺസലൻ അവരക്ഷയുത്തെ പ്രിന്റ ് ഔട്ട,് അവലചെ്ത്തമന്റ് ത്തമവമച 

2.രജിസ്വപ്െഷൻ ഫീസ്, സർവകലചശചല അഡ്മിഷൻ ഫീസ് എന്നിവ  

 ഓൺസലനചയി അെച്ച രസീതിന്ത്തറ പ്രിന്റ ്ഔട്ട ്

3.  വയചഗയതച രരീക്ഷയുത്തെ അസൽ മചർേ് ലിസ്്റ്റ 

4. ജനനതീയതി  ത്തതളിയിേുന്ന സർട്ടിഫിേറ്്റ 

5. വിെുതൽ സർട്ടിഫിേറ്്റ 

6. വകചഴ്സ ്& വകചണ്ടക്ട ് സർട്ടിഫിേറ്്റ 

7. അസ്സൽ കമയുണിറ്റി/Caste സർട്ടിഫിേറ്്റ  (SC/ST വിഭചഗങ്ങൾേ്), 

EWS വിഭചഗമചത്തണങ്കിൽ ത്തതളിയിേുന്ന സർട്ടിഫിേറ്്റ 

8. അസ്സൽ വനചൺ പ്കീമിത്തലയർ സർട്ടിഫിേറ്്റ ( SEBC വിഭചഗങ്ങൾേ്) 

9. വപ്ഗസ് മചർേ് ലഭിേുന്നതിനചവശയമചയ അസ്സൽ സർട്ടിഫിവേറ്്റ 

10. HSE,VHSE,THSE,CBSC,CISCE,NIOS,വകരള പ്ലസ ്െു തുലയത രരീക്ഷ എന്നിവ ഒഴിത്തക 

മറ്റു വബചർഡുകളിൽ നിന്നുാം വയചഗയത രരീക്ഷ     രചസചയവർ കണ്ണൂർ 

സർവകലചശചലയുത്തെ Recognition Certificate  ഹചജരചവേണ്ടതചണ ്

11.വനറ്റിവിറ്റി ത്തതളിയിേുന്നതിനചവശയമചയ ഏത്തതങ്കിലുാം വരഖ. 

12.അവരക്ഷയിൽ ത്തകചെുെിരിേുന്ന മറ്്റ ആനുകൂലയങ്ങൾ ത്തതളിയിേുന്നതിനു

ള്ള സർട്ടിഫിേറ്്റ 

 ഫീസടച്ച വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ പ്രിന്റ ്ഔട്ട ്

ഓൺസലൻ രജിസ്റ്റർ ത്തെയ്ത എല്ലച വിദയചർത്ഥികളുാം ഫീസെച്ചതിന്ത്തറ വിവരങ്ങൾ 

അെങ്ങിയ പ്രിന്റ ്ഔട്ട ് സകവശാം സൂക്ഷിവേണ്ടതുാം  അഡ്മിഷൻ സമയെ ്

നിർബന്ധമചയുാം വകചവളജിൽ ഹചജരചവേണ്ടതുമചണ.് 

  കമ്മ്യൂണിറ്റി കവചട്ടച റചങ്ക ്ലിസ്റ്റ ്

UG കമയൂണിറ്റി കവചട്ടയിവലേ ് അവരക്ഷിച്ചവരുത്തെ റചങ്്ക 

ലിസ്്റ്റ 21.10.2021 ന്  വകചവളജുകളില്  പ്രസിദ്ധീകരിേുന്നതചണ.് അവരക്ഷകർേ് 

അതചതു വകചവളജുമചയി ബന്ധത്തപ്പെചവുന്നതചണ ്
  

കൂെുതല്  വിവരങ്ങള് േ് www.admission.kannuruniversity.ac.in എന്ന ത്തവബ ് സസറ്്റ 

സന്ദര്ശിേുക. 

ത്തഹൽപ്പ ് സലൻ നമ്പറുകൾ           :           0497-2715261,   7356948230.  e-mail id:  
ugsws@kannuruniv.ac.in 

 LLM യകാഴ്സിയലക്്ക  അയരക്ഷ ക്ഷണിച്ചു 

സർവകലാശാല മയേശവരും കയാമ്പസ,് നിയമ  പഠന 

വിഭാഗെിൽ  2021-22 വർഷും ആരുംഭികുന്ന  LLM Course with 

specialization in Criminal Law & Criminal Justice    യകാഴ്സിയലകുള്ള 

http://www.admission.kannuruniversity.ac.in/
mailto:deptsws@kannuruniv.ac.in


അയപക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അയപക്ഷാ യഫാറും  സർവകലാശാല സവബ്

ലസറ്റിൽ ലഭികുും. ഡൗൺയലാഡ് സെയ്ത അയപക്ഷകൾ 

പൂരിപ്പിച്ചു ആവിശയമായ യരഖകൾ സഹിതും തലയേരി, പാലയാ ് 

, സക്ൂൾ ഓഫ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ ് ,നിയമ പഠന  വകുപ്പ ്

യമധാവികു മുമ്പാസക  2021 ഒകയ് ാബർ 28 തീയതി വസര  

സമർപ്പികാവുന്നതാണ്. ഇതു സുംബന്ധിച്ച വിശദ 

വിവരങ്ങൾ സർവകലാശാലയുസ  സവബ ് ലസറ്റിൽ ലഭയമാണ് 

.(www .kannuruniversity .ac .in ) Ph -0490 -2345210  

നാലാം സസമസ്റ്റർ ബിരുദ രരീക്ഷ- ട ം യ ബിൾ 

     02.11.2021 ന ്ആരുംഭികുന്ന നാലാം സസമസ്റ്റർ ബിരുദ പരീക്ഷകളുസ  

(ഏപ്രിൽ 2021 )ല ും യ ബിൾ സർവ്വകലാശാല സവബ്ലസറ്റിൽ 

ലഭയമാണ്. 

 


