കണ്ണൂര്

സര്വകലാശാല

(സിിംഗിൾ വിന്ഡാ അഡ്മിഷന് സസൽ )

നം.അക്കാദ്/SWC/4056/2019

തീയ്യതി :-07-06-2019

പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്
കണ്ണൂര് സര്വകലാശാലയിസല വിവിധ രഠനവകുപ്പുകളിലക്കുള്ള
പ്രവശനരട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
കണ്ണൂര് സര്വകലാശാലയിലല വിവിധ പഠനവകുപ്പുകളിലലക്കുള്ള പ്പലവശനപട്ടിക
പ്പസിദ്ധീകരിച്ചു. പട്ടികയും അഡ് മിഷൻ ലഷഡ്യൂളും www.admission.kannuruniversity.ac.in എന്ന
ലവബ്സസറ്റില്
ലഭ്യമാണ്.
Login
Id
ഉപലയാഗിച്ച്
ലകാൾ
ലലറ്റര്
ഡ്ൗണ്ലലാഡ്്
ലെയ്യാവുന്നതാണ്.

യു.ജി. - ഒന്ാിം അലാട്ട്സെന്റ-നി൪േശങ്ങൾ
്
2019-20 അധയയന വര്ഷലെ ബിരുദപ്പലവശനെിനുള്ള ഒന്നാം അലലാട്ട്ലമന്റ ്
www.admission.kannuruniversity.ac.in
എന്ന ലവബ്സസറ്റില് പ്പസിദ്ധീകരിച്ചു. അലപക്ഷകര്
ആപ്ലിലക്കഷൻ നമ്പറും പാസ് ലവര്ഡ്ും ഉപലയാഗിച്ച് ലലാഗിൻ ലെയ്ത ് തങ്ങളുലെ അലലാട്ട്ലമന്റ ്
പരിലശാധിലക്കണ്ടതാണ്. അലലാട്ട്ലമന്റ ് ലഭ്ിച്ച വിദയാര്ത്ഥികൾ 10.06.2019 മുതല് 11.06.2019
വലര അഡ് മിഷൻ ഫീസ് SBI Collect വഴി
അെയ്ക്കാെവര്ക്ക്, ലഭ്ിച്ച അലലാട്ട്ലമന്റ ്
പ്പപ്കിയയില് നിന്ന് പുറൊവുകയും ലെയ്യും.
രൂപയും എസ്.സി/എസ്.െി വിഭ്ാഗെിന് 660/-

നിര്ബന്ധമായും അെയ്ലക്കണ്ടതാണ്. ഫീസ്
നഷ്ടമാവുകയും തുെര്ന്നുള്ള അലലാട്ട്ലമന്റ ്
അഡ് മിഷൻ ഫീസ് ജനറല് വിഭ്ാഗെിന് 720/രൂപയുമാണ്. UG Admission- Admission Fee

(General / SEBC),

UG Admission- Admission Fee (SC/ST) എന്നീ കാറ്റഗറിയില് മാപ്തം
ഓണ്സലനായി ഫീസ് അെക്കാൻ പ്പലതയകം പ്ശദ്ധിലക്കണ്ടതാണ്. മറ്റ് കാറ്റഗറിയില്
ഫീസെച്ചാല് ഒരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.
അഡ് മിഷൻ ഫീസ് അെച്ച വിദയാര്ത്ഥികൾ ലലാഗിൻ ലെയ്ത ് അഡ് മിഷൻ ഫീസ് ഒെുക്കിയ
വിവരം 11.06.2019 ന് 5 െണിക്കു മുൻപായി ലവബ്സസറ്റില് നല്കി തങ്ങളുലെ അലലാട്ട്ലമന്റ ്
ഉറപ്പാലക്കണ്ടതാണ്.
അഡ് മിഷൻ
ഫീസ്
ഒെുക്കിയ
വിവരം
യഥാസമയം
www.admission.kannuruniversity.ac.in ല് ലെര്ക്കാെ അലപക്ഷകരുലെ അലലാട്ട്ലമന്റ ് റദ്ദാക്കുന്ന
താണ്. ഇങ്ങലനയുള്ള വിദയാര്ത്ഥികലള യാലതാരുകാരണവശാലും അെുെ അലലാട്ട്ലമന്റില്
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.അലലാട്ട്ലമന്റ ് ലഭ്ിച്ച
അലപക്ഷകര്
തങ്ങൾക്ക്
ലഭ്ിച്ച
സീറ്റില്
സംതൃപ്തരലല്ലങ്കിലും തുെര്ന്നുള്ള അലലാട്ട്ലമന്റുകളില് പരിഗണിക്കലപ്പെണ ലമന്നുലണ്ടങ്കില്
അതിനായി അഡ് മിഷൻ ഫീസ് യഥാസമയം അെച്ച് ആ വിവരം നിശ്ചിത സമയെിനുള്ളില്
ലവബ്സസറ്റില് ലെര്ലക്കണ്ടതാണ്.
അലലാട്ട്ലമന്റ ് ലഭ്ിച്ച അലപക്ഷകര് തങ്ങൾക്ക് ലഭ്ിച്ച സീറ്റില് സംതൃപ്തരാലണങ്കില്
അഡ് മിഷൻ ഫീസ് ഒെുക്കിയ വിവരം ലവബ്സസറ്റില് ലെര്െലശഷം അവരുലെ ഹയര്
ഓപ്ഷനുകൾ 11.06.2019 ന് 5 െണിക്കുള്ളിൽ നീക്കം ലെലയ്യണ്ടതാണ്. ഇപ്പകാരം സവന്തം
ഇഷ്ടെിനനുസരിച്ച് റദ്ദ് ലെയ്ത ഹയര് ഓപ്ഷനുകൾ
പിന്നീെ് ഒരു കാരണവശാലും
പുന:സ്ഥാപിച്ച് ലകാെുക്കുന്നതല്ല. ഹയര് ഓപ്ഷനുകൾ നിലനിര്െുന്ന അലപക്ഷകലര
അെുെ അലലാട്ട്ലമന്റില് ആ ഓപ്ഷനുകളിലലക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതും അവര് പുതിയ
അലലാട്ട്ലമന്റ നിര്ബന്ധമായും
്
സവീകരിലക്കണ്ടതുമാണ്.
രണ്ാിം അലാട്ട്സെന്റ ്
- 13.06.2019
െൂന്ാിം അലാട്ട്സെന്റ ്
- 18.06.2019
കാളജ് പ്രവശനിം
ഒന്നാം അലലാട്ട്ലമന്റിനു ലശഷം ഒഴിവ് വരുന്ന സീറ്റുകളിലലക്ക് രണ്ടും മൂന്നും
അലലാട്ട്ലമന്റുകൾ നെെുന്നതാണ്. ഒന്ന്, രണ്ട് , മൂന്ന് അലലാട്ട്ലമന്റുകളില് അലലാട്ട്ലമന്റ ്
ലഭ്ിക്കുന്ന വിദയാര്ത്ഥികൾ മൂന്നാം അലലാട്ട്ലമന്റിനുലശഷം മാപ്തം അതാത് ലകാലളജുകളില്

അഡ് മിഷനു ലവണ്ടി ഹാജരാലകണ്ടതാണ്. അഡ് മിഷൻ ലഭ്ിക്കുന്നതിനായി ഹാജരാക്കുന്ന
തിനുള്ള അലലാട്ട്ലമന്റ ് ലമലമാ െൂന്ാിം അലാട്ട്സെന്റിനു ലശഷം മാപ്തം ലവബ്സസറ്റില്
നിന്നും ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. അലലാട്ട്ലമന്റ ് ലമലമാലയാലൊപ്പം താലഴലക്കാെുെിരിക്കുന്ന
ലരഖകളും പ്പലവശനസമയെ് അതാത് ലകാലളജുകളില് ഹാജരാലക്കണ്ടതാണ്.
1) ഓണ്സലൻ അലപക്ഷയുലെ പ്പിന്റൗട്ട്
2) രജിസ്ലപ്െഷൻ ഫീസ്, സര്വകലാശാല ഫീസ് എന്നിവ SBI Collect
വഴി
ഓണ്സലനായി അെച്ച രസീതീലന്റ പ്പിന്റൗട്ട്
3) ലയാഗയത പരീക്ഷയുലെ അസ്സല് മാര്ക്ക് ലിസ്റ്റ്
4) ജനനതീയ്യതി ലതളിയിക്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
5) വിെുതല് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
6) ലകാഴ്സ് & ലകാണ്ഡ്ക്ട് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
7) അസ്സല് കമയൂണിറ്റി / ബി.പി.എല് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
8) അസ്സല് ലനാണ്പ്കീമിലലയര് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്(എസ്.ഇ.ബി.സി വിഭ്ാഗങ്ങൾക്ക്)
9) ലപ്ഗസ് മാര്ക്ക് ലഭ്ിക്കുന്നതിനാവശയമായ അസ്സല് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്.
10) HSE, VHSE, CBSE, ISCE,NIOS,ലകരള പ്ലസ് െു തുലയതാ പരീക്ഷ എന്നിവ ഒഴിലക മറ്റു
ലബാര്ഡ്ുകളില് നിന്നും ലയാഗയത പരീക്ഷ പാസായവര് കണ്ണൂര് സര്വകലാശാലയുലെ
Recognition Certificate ഹാജരാലക്കണ്ടതാണ്.
11) അലപക്ഷയില് ലകാെുെിരിക്കുന്ന മറ്റ് ആനുകൂലയങ്ങൾ ലതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്.

ഫീസടച്ച വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ പ്രിന്റൗട്ട്
ഓണ്സലൻ രജിസ്റ്റര് ലെയ്ത എല്ലാ വിദയാര്ത്ഥികളും ഫീസെച്ചതിലന്റ വിവര
ങ്ങൾ അെങ്ങിയ പ്പിന്റൗട്ട് സകവശം സൂക്ഷിലക്കണ്ടതാണ്. ഇ െലാൻ വഴി ഫീസ്
അെച്ചവര്ക്ക് onlinesbi.com എന്ന ലവബ്സസറ്റിലല Reprint remittance form എന്ന
ലിങ്ക് വഴി പ്പിന്റ ് ഔട്ട് എെുക്കാവുന്നതാണ്.ഓണ്സലൻ ലപയ്ലമന്റ ് വഴി ഫീസ്
അെച്ചവര് ഈ ലവബ്സസറ്റിലല Payment History
എന്ന ലിങ്ക് വഴി പ്പിന്റ ് ഔട്ട്
എെുലക്കണ്ടതാണ്. ഈ പ്പിന്റൗട്ട് അഡ് മിഷൻ സമയെ് നിര്ബന്ധമായും ലകാലളജില്
ഹാജരാലക്കണ്ടതാണ്.

ൊനജ്സെന്റ കവാട്ട
്
രജിസ്പ്ടഷന്
മാലനജ്ലമന്റ ് കവാട്ടയില് പ്പലവശനം ആപ്ഗഹിക്കുന്നവര്ക്ക് ഓണ്സലനായി
രജിസ്ലപ്െഷൻ ലെയ്യാവുന്നതാണ്.ഇതിനു മുൻപ് ഓണ്സലനായി രജിസ്റ്റര് ലെയ്ത വര്
വീണ്ടും രജിസ്റ്റര് ലെലയ്യണ്ടതില്ല.
പ്പലവശനവുമായി ബന്ധലപ്പട്ട സംശയങ്ങൾക്ക്
നമ്പറുകളില് ബന്ധലപ്പലെണ്ടതാണ്.

0497-2715261, 0497-2715284

എന്ന

ഒപ്പ്/ലഡ്പയൂട്ടി രജിസ്പ്ൊര്(അക്കാദ്)
രജിസ്പ്ൊര്ക്കു ലവണ്ടി

