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നട്ട്മെന്റ-നി൪ലേശങ്ങൾ
്

2019-20 അധ്യയന വർഷസെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദപ്രവശനെിനുള്ള

ഒന്ാിം

അലാട്ട്സെന്റ ്
www.kannuruniversity.ac.in
എന് സവബ്സസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
അരക്ഷകർ ആപ്ലിക്കഷന് നമ്പറുിം രാസ് വർഡുിം ഉരയാഗിച്ച് ലാഗിന് സെയ്ത ്
തങ്ങളുസെ അലാട്ട്സെന്റ ് രരിശാധ്ിക്കണ്ടതാണ്.അലാട്ട്സെന്റ ് ലഭിച്ച വിദയാർത്ഥികള്
അഡ് മിഷന് ഫീസ് SBI Collect വഴി നിർബന്ധൊയുിം അെയ്ക്കണ്ടതാണ്. ഫീസ്
അെയ്ക്കാെവർക്ക്, ലഭിച്ച അലാട്ട്സെന്റ ് നഷ്ടൊവുകയുിം തുെർന്ുള്ള അലാട്ട്സെന്റ ്
പ്രപ്കിയയിൽ നിന്് രുറൊവുകയുിം സെയ്യുിം. അഡ് മിഷന് ഫീസ് ജനറൽ വിഭാഗെിന് 610/രൂരയുിം എസ്.സി/എസ്.െി വിഭാഗെിന് 550/- രൂരയുൊണ്. PG Admission- Admission

Fee(General / SEBC),

PG Admission- Admission Fee(SC/ST) എന്ീ കാറ്റഗറിയിൽ ൊപ്തിം

ഓൺസലനായി ഫീസ് അെക്കാന് പ്രതയകിം പ്ശദ്ധിക്കണ്ടതാണ്.
ഫീസെച്ചാൽ ഒരു കാരണവശാലുിം രരിഗണിക്കുന്തല്ല.

െറ്റ്

കാറ്റഗറിയിൽ

അഡ് മിഷന് ഫീസ് അെച്ച വിദയാർത്ഥികള് ലാഗിന് സെയ്ത ് അഡ് മിഷന് ഫീസ് ഒെുക്കിയ
വിവരിം 04.06.2019 ന് 5 െണിക്കു െുന്രായി സവബ്സസറ്റിൽ നൽകി തങ്ങളുസെ
അലാട്ട്സെന്റ ് ഉറപ്പാക്കണ്ടതാണ്. അഡ് മിഷന് ഫീസ് ഒെുക്കിയ വിവരിം യഥാസെയിം

www.kannuruniversity.ac.in ൽ െർക്കാെ അരക്ഷകരുസെ അലാട്ട്സെന്റ ് റദ്ദാക്കുന്
താണ്.
ഇങ്ങസനയുള്ള
വിദയാർത്ഥികസള
യാസതാരുകാരണവശാലുിം
അെുെ
അലാട്ട്സെന്റിൽ രരിഗണിക്കുന്തല്ല. അലാട്ട്സെന്റ ്ലഭിച്ച അരക്ഷകർ തങ്ങള്ക്ക് ലഭിച്ച
സീറ്റിൽ സിംതൃപ്തരസല്ലങ്കിലുിം തുെർന്ുള്ള അലാട്ട്സെന്റുകളിൽ രരിഗണിക്കസപ്പെണ
സെന്ുസണ്ടങ്കിൽ അതിനായി അഡ് മിഷന് ഫീസ് യഥാസെയിം അെച്ച് ആ വിവരിം നിശ്ചിത
സെയെിനുള്ളിൽ സവബ്സസറ്റിൽ െർക്കണ്ടതാണ്.
അലാട്ട്സെന്റ ് ലഭിച്ച അരക്ഷകർ തങ്ങള്ക്ക് ലഭിച്ച സീറ്റിൽ സിംതൃപ്തരാസണങ്കിൽ
അഡ് മിഷന് ഫീസ് ഒെുക്കിയ വിവരിം സവബ്സസറ്റിൽ െർെശഷിം അവരുസെ ഹയർ
ഓര്ഷനുകള് 04.06.2019 ന് 5 െണിക്കുള്ളിൽ നീക്കിം സെയ്യണ്ടതാണ്.ഇപ്രകാരിം സവന്തിം
ഇഷ്ടെിനനുസരിച്ച് റദ്ദ് സെയ്ത ഹയർ ഓര്ഷനുകള്
രിന്ീെ് ഒരു കാരണവശാലുിം
രുന:സ്ഥാരിച്ച് സകാെുക്കുന്തല്ല. ഹയർ ഓര്ഷനുകള് നിലനിർെുന് അരക്ഷകസര
അെുെ അലാട്ട്സെന്റിൽ ആ ഓര്ഷനുകളിലക്ക് രരിഗണിക്കുന്തുിം അവർ രുതിയ
അലാട്ട്സെന്റ നിർബന്ധൊയുിം
്
സവീകരിക്കണ്ടതുൊണ്.
രണ്നാം അല

നട്ട്മെന്റ ്

- 11.06.2019

ലകനലേജ് പ്രലേശനാം
ഒന്ാിം അലാട്ട്സെന്റിനു ശഷിം ഒഴിവ് വരുന് സീറ്റുകളിലക്ക് രണ്ടാിം അലാട്ട്സെന്റ ്
നെെുന്താണ്. ഒന്്, രണ്ട് അലാട്ട്സെന്റുകളിൽ അലാട്ട്സെന്റ ലഭിക്കുന്
്
വിദയാർത്ഥികള്
രണ്ടാിം അലാട്ട്സെന്റിനുശഷിം ൊപ്തിം അതാത് കാളജുകളിൽ അഡ് മിഷനു വണ്ടി
ഹാജരാകണ്ടതാണ്. അഡ് മിഷന് ലഭിക്കുന്തിനായി ഹാജരാക്കുന്തിനുള്ള അലാട്ട്സെന്റ ്
സെമാ രണ്നാം അല നട്ട്മെന്റിനു ശഷിം ൊപ്തിം സവബ്സസറ്റിൽനിന്ുിം ലഭയൊകുന്താ
ണ്.
അലാട്ട്സെന്റ ്
സെമായാസൊപ്പിം
താസഴസക്കാെുെിരിക്കുന്
രഖകളുിം
പ്രവശനസെയെ് അതാത് കാളജുകളിൽ ഹാജരാക്കണ്ടതാണ്.

1)

ഓൺസലന് അരക്ഷയുസെ പ്രിന്റൗട്ട്

രജിസ്പ്െഷന് ഫീസ്, സർവ്വകലാശാല ഫീസ് എന്ിവ SBI Collect
വഴി
ഓൺസലനായി അെച്ച രസീതീസന്റ പ്രിന്റൗട്ട്
3) യാഗയത രരീക്ഷയുസെ അസ്സൽ ൊർക്ക് ലിസ്റ്റ്
4) ജനനതീയ്യതി സതളിയിക്കുന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
5) വിെുതൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
6) കാഴ്സ്& കാൺഡക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
7) അസ്സൽ കമയൂണിറ്റി / ബി.രി.എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
8) അസ്സൽ നാൺപ്കീെിസലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്(എസ്.ഇ.ബി.സി വിഭാഗങ്ങള്ക്ക്)
9) പ്ഗസ്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്തിനാവശയൊയ അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
10) കരളെിന് രുറെുള്ള സർവകലാശാലയിൽ നിന്ുിം ഡിപ്ഗി രൂർെിയായവരുിം
കരളെിൽ
നിന്ാ
രുറെുള്ള
സർവകലാശാലയിൽ
നിന്ാ വയതയസ്ത
നാെകരണെിൽ ബിരുദിം രൂർെിയായവരുിം കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാലയുസെ
2)

Recognition Certificate/ Equivalence Certificate ഹാജരാക്കണ്ടതാണ്.
11) അരക്ഷയിൽ സകാെുെിരിക്കുന് െറ്റ് ആനുകൂലയങ്ങള് സതളിയിക്കുന്തിനുള്ള
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

ഫീസടച്ച േിേരങ്ങൾ അടങ്ങിയ പ്രിന്റൗട്ട്
ഓൺസലന് രജിസ്റ്റർ സെയ്ത എല്ലാ വിദയാർത്ഥികളുിം ഫീസെച്ചതിസന്റ
വിവരങ്ങള് അെങ്ങിയ പ്രിന്റൗട്ട് സകവശിം സൂക്ഷിക്കണ്ടതാണ്. ഇ െലാന് വഴി
ഫീസ് അെച്ചവർക്ക് onlinesbi.com എന് സവബ്സസറ്റിസല Reprint remittance form
എന് ലിങ്ക് വഴി പ്രിന്റ ് ഔട്ട് എെുക്കാവുന്താണ്.ഓൺസലന് സരയ്സെന്റ ് വഴി ഫീസ്
അെച്ചവർ ഈ സവബ്സസറ്റിസല Payment History
എന് ലിങ്ക് വഴി പ്രിന്റ ് ഔട്ട്
എെുക്കണ്ടതാണ്. ഈ പ്രിന്റൗട്ട് അഡ് മിഷന് സെയെ് നിർബന്ധൊയുിം കാളജിൽ
ഹാജരാക്കണ്ടതാണ്.

കൂെുതൽ

വിവരങ്ങള്ക്ക്

0497-2715261,

0497-2715284

എന്ീ

നമ്പറുകളിൽ

വിളിക്കുക.

ഒപ്പ്/സഡരയൂട്ടി രജിസ്പ്ൊർ(അക്കാദ്)
രജിസ്പ്ൊർക്കു വണ്ടി

