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പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്
യു.ജി. - ഒന്ാിം അലാസ്്െന്റ-നി൪േശങ്ങൾ
്
2019-20 അധ്യയന വർഷത്തെ ബിരുദപ്രവവശനെിനുള്ള ഒന്ാം അവ ാത്ത്്െന്റ ്
www.admission.kannuruniversity.ac.inഎന് ത്തവബ്സ ൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചി്ുണ്ട്. അവരക്ഷകർ
ആപ്ലിവക്കഷന് നമ്പറും രാസ് വവർഡും ഉരവയാഗിച്ച് വ ാഗിന് ത്തെയത് തങ്ങളുത്തെ അവ ാത്ത്്െന്റ ്
രരിവശാധ്ിവക്കണ്ടതാണ്.അവ ാത്ത്്െന്റ ് ഭിച്ച വിദയാർത്ഥികൾ 10.06.2019 െുതൽ 11.06.2019
വത്തര അഡ് മിഷന് ഫീസ് SBI Collectവഴി നിർബന്ധൊയും അെവയ്ക്കണ്ടതാണ്. ഫീസ്
അെയ്ക്കാെവർക്ക്,
ഭിച്ച അവ ാത്ത്്െന്റ ് നഷ്ടൊവുകയും തുെർന്ുള്ള അവ ാത്ത്്െന്റ ്
പ്രപ്കിയയിൽ നിന്് രുറൊവുകയും ത്തെയ്യും.അഡ് മിഷന് ഫീസ് ജനറൽ വിഭാഗെിന് 720/രൂരയും എസ്.സി/എസ്.െി വിഭാഗെിന് 660/- രൂരയുൊണ്.UG Admission- Admission

Fee(General / SEBC), UG Admission- Admission Fee(SC/ST)എന്ീ കാറ്റഗറിയിൽ ൊപ്തം
ഓൺബ് നായി ഫീസ് അെക്കാന് പ്രവതയകം പ്ശദ്ധിവക്കണ്ടതാണ്. െറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ
ഫീസെച്ചാൽ ഒരു കാരണവശാ ും രരിഗണിക്കുന്തല്ല.
അഡ് മിഷന് ഫീസ് അെച്ച വിദയാർത്ഥികൾ വ ാഗിന് ത്തെയത് അഡ് മിഷന് ഫീസ് ഒെുക്കിയ
വിവരം 11.06.2019 ന് 5 െണിക്കു െുന്രായി ത്തവബ്സ ൈറ്റിൽ നൽകി തങ്ങളുത്തെ അവ ാത്ത്്െന്റ ്
ഉറപ്പാവക്കണ്ടതാണ്.അഡ്ിമ ഷന്
ഫീസ്
ഒടുക്കിയ
വിവരിം
യഥാസെയിം
www.admission.kannuruniversity.ac.inൽ
േര്ക്കാത്ത
അരക്ഷകരുസട
അലാസ്്െന്റ ്
റോക്കുന്താണ്. ഇങ്ങത്തനയുള്ള വിദയാർത്ഥികത്തള യാത്തതാരുകാരണവശാ ും അെുെ
അവ ാത്ത്്െന്റിൽ രരിഗണിക്കുന്തല്ല.അവ ാത്ത്്െന്റ ് ഭിച്ച അവരക്ഷകർ തങ്ങൾക്ക്
ഭിച്ച
സീറ്റിൽ സംതൃപ്തരത്തല്ലങ്കി ും തുെർന്ുള്ള അവ ാത്ത്്െന്റുകളിൽ രരിഗണിക്കത്തപ്പെണ
ത്തെന്ുത്തണ്ടങ്കിൽ അതിനായി അഡ് മിഷന് ഫീസ് യഥാസെയം അെച്ച് ആ വിവരം നിശ്ചിത
സെയെിനുള്ളിൽ ത്തവബ്സ ൈറ്റിൽ വെർവക്കണ്ടതാണ്.
അവ ാത്ത്്െന്റ ് ഭിച്ച അവരക്ഷകർ തങ്ങൾക്ക്
ഭിച്ച സീറ്റിൽ സംതൃപ്തരാത്തണങ്കിൽ
അഡ് മിഷന് ഫീസ് ഒെുക്കിയ വിവരം ത്തവബ്സ ൈറ്റിൽ വെർെവശഷം അവരുത്തെ ഹയർ
ഓര്ഷനുകൾ11.06.2019 ന് 5 െണിക്കുള്ളിൽ നീക്കം ത്തെവയ്യണ്ടതാണ്.ഇപ്രകാരം സവന്തം
ഇഷ്ടെിനനുസരിച്ച് റദ്ദ് ത്തെയത ഹയർ ഓര്ഷനുകൾ
രിന്ീെ് ഒരു കാരണവശാ ും
രുന:സ്ഥാരിച്ച് ത്തകാെുക്കുന്തല്ല. ഹയർ ഓര്ഷനുകൾനി നിർെുന് അവരക്ഷകത്തര
അെുെ അവ ാത്ത്്െന്റിൽ ആ ഓര്ഷനുകളിവ ക്ക് രരിഗണിക്കുന്തും അവർ രുതിയ
അവ ാത്ത്്െന്റ നിർബന്ധൊയും
്
സവീകരിവക്കണ്ടതുൊണ്.

കാേജ് പ്രവശനിം
ഒന്ാം അവ ാത്ത്്െന്റിനു വശഷം ഒഴിവ് വരുന് സീറ്റുകളിവ ക്ക് രണ്ടും െൂന്ും
അവ ാത്ത്്െന്റുകൾ
നെെുന്താണ്.ഒന്്, രണ്ട് , െൂന്് അവ ാത്ത്്െന്റുകളിൽ അവ ാത്ത്്െന്റ ്
ഭിക്കുന്
വിദയാർത്ഥികൾ
െൂന്ാം
അവ ാത്ത്്െന്റിനുവശഷംഅവ ാത്ത്്െന്റ ് ത്തെവമാ
ൈറ്റിൽ
ത്തവബ്സ
നിന്ും ത്തഡൌൺവ ാഡ് ത്തെയത് ആവശയൊയ സർ്ിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം
അവ ാത്ത്്െന്റ ് ഭിച്ച വകാവളജിൽ നിശ്ചിത തീയതിക്ക് തത്തന് ഹാജരാവകണ്ടതാണ്. സയന്സ്
വിഷയങ്ങളുത്തെ അഡ് മിഷന് ജൂൺ 19,20 തീയതികളി ും ത്തകാവെഴ് ൈ് വിഷയങ്ങളുവെത് ജൂൺ 21
നും ആർട്്,ൈ ഭാഷാ വിഷയങ്ങളുവെത് ജൂൺ 22 തീയതികളി ും നെക്കും. ഒന്ാം ത്തസെസ്റ്റർ
ക്ലാസുകൾ ജൂൺ 24 ന് ആരംഭിക്കും.

രി.ജി. - രണ്ാിം അലാസ്്െന്റ ്
ബിരുദാനന്തര ബിരുദ ഏകജാ ക പ്രവവശനെിനുള്ള രണ്ടാം അവ ാത്ത്്െന്റ 12.06.2019
്
ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്താണ് അവ ാത്ത്്െന്റ ് ഭിച്ച അവരക്ഷകർ സർവ്വക ാശാ ാ ഫീസ്.SBI
Collectെുഖാന്തിരം ൊപ്തം അെച്ച് ഫീസെച്ച വിവരങ്ങൾ ത്തവബ്സ ൈറ്റിൽ വ ാഗിന് ത്തെയത് അര്
വ ാഡ് ത്തെവയ്യണ്ടതാണ്അല്ലാെരക്ഷം ഭിച്ച അവ ാത്ത്്െന്റ. ് .റദ്ദാകുന്തായിരിക്കും ഒന്ാിം

അലാസ്്െന്റിൽ അലാസ്്െന്റ ലഭിച്ച്
്
ഫീസ് അടച്ച് ഫീസ് ഒടുക്കിയ വിവരങ്ങൾ
അര് ലാഡ് സേയത വിദ്യാര്ത്ഥികൾവീണ്ുിം ഫീസ് അടക്കണ്തില്ല. അവ ാത്ത്്െന്റ ്
ത്തെവമാ ത്തവബ്സ ൈറ്റിൽ നിന്ും ഡൌൺവ ാഡ് ത്തെയത് ആവശയൊയ വരഖകൾ സഹിതം അതാതു
വകാവളജിൽ പ്രവവശനം വനവെണ്ടതാണ്.
വകാവളജുകളിൽപ്രവവശനം വനവെണ്ട തീയതിജൂൺ 13െുതൽജൂൺ 14വത്തരയാണ്.
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പ്രസിദ്ധീകരിച്ചി്ുണ്ട്. 2019 ൽ കണ്ണൂർ
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ാശാ

ബിരുദത

രരീക്ഷാഫ

ം

വിദൂര വിദയാഭയാസ ബിരുദ രരീക്ഷ

രാസായ വിദയാർത്ഥികൾക്ക് ൊപ്തം ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പ്രവവശനെിന് ഇന്് (11.06.2019)
ബ്വകുവന്രം
5
െണിക്കു
െുമ്പായി
www.admission.kannuruniversity.ac.inഎന്
ത്തവബ്സ ൈറ്റിൽഓൺബ് നായി അവരക്ഷ സെർപ്പിക്കാവുന്താണ്.
പ്രവവശനവുൊയി ബന്ധത്തപ്പ് സംശയങ്ങൾക്ക് 0497-2715261, 0497-2715284 എന് നമ്പറുകളിൽ
ബന്ധത്തപ്പവെണ്ടതാണ്.

ഒപ്പ്/ത്തഡരയൂ്ി രജിപ്്രാർ(അക്കാദ്)
രജിപ്്രാർക്കു വവണ്ടി

