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ാപനം

2020 അ ിഷൻ ൈ വ ് രജിേ ഷൻ വിദ ാർഥിക െട ഒ ാം െസമ ർ ബി. എ./
ബി. എ. അ ൽ ഉൽ ഉലമ/ ബി.േകാം./ ബി. ബി. എ. െറ ലർ (നവംബർ 2020)
പരീ കൾ ് 07.01.2022 തൽ 15.01.2022 വെര പിഴയി ാെത ം 18.01.2022 വെര
പിഴേയാ െട ം ഓൺൈലനായി അേപ ി ാം. അേപ ക െട പകർ ം ചലാ ം
21.01.2022 നകം സർവകലാശാലയിൽ (വി ര വിദ ാഭ ാസ വിഭാഗ ിൽ) സമർ ി ണം.
വിശദമായ പരീ ാ വി
ാപനം സർവകലാശാല െവബ്ൈസ ിൽ.
േഹാൾടി ്
12.01.2022 ന് ആരംഭി
ഒ ാം വർഷ വി ര വിദ ാഭ ാസ ബി ദ സ ിെമ റി/
ഇം വ്െമ ് (ഏ ിൽ 2021) പരീ ക െട േഹാൾടി
്, േനാമിനൽ േറാൾ എ ിവ
സർവകലാശാല െവബ്ൈസ ിൽ നി ം െഡൗൺേലാഡ് െച ാം. േഫാേ ാ പതി ്
അ
് െച േഹാൾടി
മായി പരീ
് ഹാജരാേക താണ്.
ൈടംേടബിൾ
11.01.2022
തൽ ആരംഭി
സർവകലാശാല പഠനവ കളിെല ര ാം
െസമ ർ പി. ജി./ ബി. പി. എഡ്. െറ ലർ, െമയ് 2021 പരീ ക െട ൈടംേടബിൾ
സർവകലാശാല െവബ്ൈസ ിൽ ലഭ മാണ്.
പരീ ാഫലം
അ ാം െസമ ർ ബി. എ. എൽഎൽ. ബി. (െറ ലർ/ സ ിെമ റി – നവംബർ
2020), അ ാം െസമ ർ ബി. എ. എൽഎൽ. ബി. (േകാവിഡ് െ ഷ ൽ – നവംബർ 2019),
ഒ ാം െസമ ർ എൽ.എൽ. എം. (െറ ലർ - നവംബർ 2020) പരീ ാഫലം
സർവകലാശാല െവബ്ൈസ ിൽ ലഭ മാണ്.
നഃപരിേശാധന ം പകർ ി ം
മപരിേശാധന ം 18.01.2022 വെര അേപ ി ാം.
സർ കലാശാല പഠനവ ിെല ഒ ാം െസമ ർ എം എസ് സി ിനി ൽ &
കൗൺസിലിംഗ് ൈസേ ാളജി (റ ലർ-നവംബർ 2020) പരീ ാഫലം സർ കലാശാലാ
െവബ്ൈസ ിൽ ലഭ മാണ് .
നഃപരിേശാധന,
പരിേശാധന, േഫാേ ാേകാ ി എ ിവ ് 19.01.2022 ന്
ൈവ േ രം 5 മണി വെര അേപ ി ാ
താണ്.
ഒ ്/അസി
് രജി ാർ I
പരീ ാവിഭാഗം

KANNUR UNIVERSITY
EXAMINATION BRANCH
No.EX/EG I - II/35612/Pvt Reg/UG/2021

K. U. H. Q.,Dated: 06.01.2022

NOTIFICATION
Ref: U. O. No. EGI.3/Exam.Fee Revision/ 2019 dated 24.12.2021
It is hereby notified for the information of all concerned that the following is the schedule for First
Semester B. A. Economics/ Malayalam/ Afzal Ul Ulama/ English/ History/ Political Science,
BBA, B. Com. Degree (Private Registration) Regular Examinations, November 2020:

Online Registration

Start date

07.01.2022

End date (Without Fine)

15.01.2022

End date (With Fine of ₹170/-) 18.01.2022

Last Date for Receipt of Applications, Chalan, list of eligible
candidates

and statement of fees in the University (SDE 21.01.2022, 5 p. m.

Branch)
Four working
Date for issuing hall tickets

commencement

days before
of

theory

examination
Tentative date of Commencement of Examination

will be announced later

The Director, School of Distance Education may forward the applications for examinations along
with chalan receipts to the Controller of Examinations on or before 28.01.2022.

Examination Fees:
Particulars

Fee (₹)

Application form

50

Theory (per paper)

120

Practical (per paper)

130

Project

120

Viva

200
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Grade Card

70

C V Camp Fee

250

Centre Fee

50

Payment shall be made through ‘SBI Collect’ on www.kannuruniversity.ac.in/ SBI Chalan/
Treasury Chalan/ payment counter available in the University Head Quarters.
The Schedule of Examinations will not be intimated to the candidates individually. The timetable
will be published on the university website. Candidates registered for the examination shall visit the
university website for further information in this regard.
The centre of Examinations will be informed when the hallticket is published. Centre once allotted
will not be changed on requests of the candidates.
The date of publication of results will be announced later.

Sd/CONTROLLER OF
EXAMINATIONS
To:
The Director, School of Distance Education

Copy to:
PA to CE/JR/DR I, III/DR SDE/AR I, IV, VI, VII/ AR SDE
/Enquiry/Tappal/TabulatiSections /SF/DF/FC/ EX C I, II/CE Section/CP
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