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പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്
എസ്.സി/എസ്.ടി സ്്രോട്ട് അഡ്ിമ ഷന് ജൂലൈ 16 ന്
അഞ്ാിം അലാട്ട്സെന്റിനുശഷിം എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള
ഒഴിവുകളിലക്ക് ജൂലല 16 ന് കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല താവക്കര കാമ്പസിൽ സവച്ച്
സ്പാട്ട് അഡ് മിഷന് നടത്തുന്നതാണ്. എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗത്തിൽ വിവിധ
കാളജുകളിൽ
വന്നിട്ടുള്ള
ഒഴിവുകളുസട
വിവരങ്ങള്
സവബ്
ലസറ്റിൽ
പ്പസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സ്പാട്ട്
അഡ് മിഷനിൽ
പസെടുക്കാന്
താൽപരയെുള്ള
എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗത്തിൽസെട്ട വിദയാർത്ഥികള് ജൂലല 16 ന് രാവിസല 11
െണിക്കു െുന്പായി ആവശയൊയ രഖകള് സഹിതിം കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാലയുസട
താവക്കര കാമ്പസിൽ ഹാജരായി അപക്ഷ സെർെിക്കണ്ടതാണ്. രാവിസല 11െണിക്ക്
ശഷിം
ലഭിക്കുന്ന
അപക്ഷകള്
ഒരു
കാരണവശാലുിം
സവീകരിക്കുന്നതല്ല.
എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗത്തിൽസപട്ട വിദയാർത്ഥികസള ൊപ്തെ സ്പാട്ട് അഡ് മിഷനിൽ
പസെടുെിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതു വസര ഓണ്ലലന് രജിസ്റ്റർ സെയ്യാത്തവർക്ക് ജൂലല 15 ന്
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 െണി വസര http://admission.kannuruniversity.ac.in എന്ന സവബ്ലസറ്റിലൂസട
ഓണ്ലലന് രജിസ്റ്റർ സെയ്യാന് അവസരെുണ്ട്. ഇതിനു െുന്പ് പ്പവശനിം നടിയ
വിദയാർത്ഥികള്ക്കുിം സ്പാട്ട് അഡ് മിഷനിൽ പസെടുക്കാവുന്നതാണ്.

്കോ്േജ് തൈ സ്്രോട്ട് അഡ്ിമ ഷന് ജൂലൈ 17 ന്
അഞ്ാിം അലാട്ട്സെന്റിനുശഷിം ഒഴിവു വന്നിട്ടുള്ള സീറ്റുകളിലക്കുിം ജൂലല 16
നു ശഷിം
ഒഴിവു
വരുന്ന എസ്.സി/എസ്.ടി
സീറ്റുകളിലക്കുിം
ഗവ/എയ്ഡ ഡ്
കാളജുകളിൽ ജൂലല 17 ന് കാളജ് തല സ്പാട്ട് അഡ് മിഷന് നടത്തുന്നതാണ്.
അഞ്ാിം
അലാട്ട്സെന്റിനു
ശഷെുള്ള
ഒഴിവു
വിവരങ്ങള്
സവബ്ലസറ്റിൽ
പ്പസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പാട്ട് അഡ് മിഷനിൽ പസെടുക്കുന്നവർ ജൂലല 17 ന് രാവിസല
11 െണിക്ക് െുമ്പായി കാളജിൽ ഹാജരായി അപക്ഷ സെർെിക്കണ്ടതാണ്. 11
െണിക്കുശഷിം ലഭിക്കുന്ന അപക്ഷകള് ഒരു കാരണവശാലുിം പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.
ഒന്നിലധികിം
കാളജുകളിൽ
സ്പാട്ട്
അഡ് മിഷന്
ഹാജരാകുന്നുസണ്ടെിൽ
വിദയാർത്ഥികള് നരിട്ട് ഹാജരാകണസെന്നില്ല പകരിം പ്പതിനിധിസയ അയച്ചാൽ
െതിയാവുിം. ഓണ്ലലന് രജിസ്റ്റർ സെയ്ത വസര ൊപ്തസെ സ്പാട്ട് അഡ് മിഷനിൽ
പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതുവസര ഓണ്ലലന് രജിസ്റ്റർ സെയ്യാത്തവർക്ക് ജൂലല 15 ന്
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 െണി വസര http://admission.kannuruniversity.ac.in എന്ന സവബ്ലസറ്റിലൂസട
ഓണ്ലലന് രജിസ്റ്റർ സെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓണ്ലലന് രജിസ്റ്റർ സെയ്ത വർക്ക് ജൂലല 15 ന്
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 െണി വസര ഓപ്ഷന് ൊറ്റാനുള്ള സൗകരയിം ലഭയൊണ്. ഇതുവസര
അലാട്ട്സെന്റ ് കിട്ടാത്ത വിദയാർത്ഥികള്ക്കുിം, അലാട്ട്സെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തായ
വിദയാർത്ഥികള്ക്കുിം ഇതിനു െുന്പ് പ്പവശനിം നടിയ വിദയാർത്ഥികള്ക്കുിം സ്പാട്ട്
അഡ് മിഷനിൽ പസെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓപ്ഷന് സകാടുത്ത എല്ലാ ഗവ/എയ്ഡ ഡ്
കാളജുകളിലുിം
സ്പാട്ട്
അഡ് മിഷനിൽ
പസെടുക്കാവുന്നതാണ്.
സ്പാട്ട്
അഡ് മിഷനിൽ പസെടുത്ത് അഡ് മിഷന് ലഭിച്ചവർ നിലവിൽ പ്പവശനിം നടിയിരിക്കുന്ന
കാളജിൽ നിന്നുിം ജൂസല 18 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 െണിക്കു െുമ്പായി ടി.സി. വാങ്ങണ്ടതുിം
ജൂസല 18 ന് ലവകുന്നരിം 3 െണിക്കു െുമ്പായി പുതുതായി അഡ് മിഷന് ലഭിച്ച
കാളജിൽ പ്പവശനിം നടണ്ടതുൊണ്.

മ
്കോ്േജ് തൈ സ്്രോട്ട് അഡ്ിഷന്
റോങ്ക് ൈിസ്റ്റ്
ജൂലല 17 ന് രാവിസല 11 െണിക്ക് െുമ്പായി കാളജിൽ ഹാജരായി അപക്ഷ
സെർെിച്ച വിദയാർത്ഥികളുസട വിവരങ്ങള് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 െണിക്ക് െുമ്പായി നാഡൽ
ഓഫീസർൊർ
സർവ്വകലാശാലസയ
അറിയിക്കണ്ടതാണ്.
ഈ
വിവരങ്ങളുസട
അടിസ്ഥാനത്തിൽ
സർവ്വകലാശാല റാെ് ലിസ്റ്റ്
തയ്യാറാക്കി ജൂലല 17 ന്
സവബ്ലസറ്റിൽ
പ്പസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.
ജൂലല
17,18
തീയ്യതികളിലായി
കാളജുകളിൽ പ്പവശനിം നടണ്ടതാണ്.
അണ് എയ്ഡ ഡ്
നടത്തുന്നതാണ്.

കാളജുകളിസല

സ്പാട്ട്

അഡ് മിഷന്

ജൂലല

19

ന്

ഓര്ഷന് മോറ്റോന് അവസരം
ജൂലല 15 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 െണി വസര വിദയാർത്ഥികള്ക്ക് കാളജ് ഓപ്ഷന്
ൊറ്റാന് അവസരിം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ഒെ്/സഡപയൂട്ടി രജിസ്പ്ടാർ(അക്കാദ്)
രജിസ്പ്ടാർക്കു വണ്ടി

