പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്
എം.എസ് സി. ഫിസിക്് സ - സീറ്റ് ഒഴിവ്

ഔണ്ണൂർ സർവ്വഔലാശാല പയ്യന്നുർ ഔയാമ്പ്സിലല ഭൗതിഔ
ശാസ്്ത പഠനവഔുപ്പിൽ എം എസ് സി ഫിസിക്(് സ അഡവാൻസ്് ഡ
ലമറ്റീരിയൽസ്)2021-23 പ്പാ്ഖാമിപലക്ക് എസ്സി (3) എസ് ടി(1)
വിഭാഖത്തിലല വിദയാർത്ഥിഔൾക്കായി സംവരണലത്ത ലെയ്ത
സീറ്റുഔൾ ഴിവുണ്ട്. പയാഖയരായ വിദയാർഥിഔൾ അസ്സൽ
പരകഔൾ
ആവശയത്തിനുള്ള
പഔാപ്പിഔൾ
സഹിതം
20/10/2021ബുധനാഴ് ച രാവിലല 10-30 നു പഠനവഔുപ്പിൽ പനരിട്ട്
ഹാജരാഔണം. പഫാൺ :0497 2806401, 9447458499
രി.ജി. മൂന്നം അലലനട്ട്മമന്റ് നിർലേശങ്ങൾ
അഫിലിപയറ്റഡ് പഔാപളജുഔളിപലക്കുള്ള 2021-22 അധയയനവർഷലത്ത
ബിരുദാനന്തരബിരുദ
്പപവശനത്തിൻലറ
മൂന്നാം
അപലാട്ട്ലമന്റ്
www.admission.kannuruniversity.ac.in എന്ന ലവബ്സസറ്റിൽ ്പസിദ്ധീഔരിച്ചു.
അപപക്ഷഔർ ആപ്ലിപക്കഷൻ നമ്പറും പാസ് പവർഡും ഉപപയാഖിച്ച്
പലാഖിൻ ലെയ്ത് തങ്ങളുലട അപലാട്ട്ലമന്റ് പരിപശാധിപക്കണ്ടതാണ്.
മ
ആദയമായി ( First time ) അപലാട്ട്ലമന്റ് ലഭിച്ച വിദയാർത്ഥിഔൾ അഡ്ിഷൻ
ഫീസ്
20.10.2021 ന് അഔം
SBI epay വഴി നിർബന്ധമായും
അടയ്പക്കണ്ടതാണ്. ഫീസ് അടയ്ക്കാത്തവർക്ക് ലഭിച്ച അപലാട്ട്ലമന്റ്
നഷ്ടമാഔുന്നതാണ് .
മ
അഡ്ിഷൻ
ഫീസ്
ജനറൽ
വിഭാഖത്തിന്
എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഖത്തിന് 550/- രൂപയുമാണ്.

610/-

രൂപയും

ന്നും രണ്ടും
അപലാട്ലമന്റുഔളിൽ, അപലാട്ട്ലമന്റ് ലഭിച്ച
വിദയാർഥിഔൾ വീണ്ടും ഹയർ ഒപ്ഷൻ ലഭിച്ചാൽ ഫീസ് അടയ്
പക്കണ്ടതില. അപലാട്ട്ലമന്റ് ലഭിച്ചവർ pay fees ബട്ടൺ ക്ലിക്ക്
ലെയ്താണ് ഫീസ് അടയ്പക്കണ്ടത്. ഫീസ് അടച്ചവർ പലാഖിൻ ലെയ്തു
ഫീസ് അടച്ച വിവരങ്ങൾ അവരുലട ല്പാസഫലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
മ
എന്ന് ഉറപ്പു വരുപത്തണ്ടതാണ്. അഡ്ിഷൻ
ഫീസ് SBI epay വഴി
ടുക്കാത്ത അപപക്ഷഔരുലട അപലാട്ട്ലമന്റ് റദ്ദാക്കുന്നതാണ്.
 ഔണ്ണൂർ
സർവ്വഔലാശാലയിൽ നിന്നലാലത പയാഖയതാ പഔാഴ്് സ
പൂർത്തിയാക്കിയ വിദയാർത്ഥിഔൾ ലറക്കഗ്നീഷൻ ഫീ ആയ 165/

രൂപയും ലമ്ടിക്കുപലഷൻ ഫീ ആയ 165/- രൂപയും ഉൾലപ്പലട 330/രൂപ
പഔാപളജിൽ
്പപവശനം
പനടിയതിനു
പശഷം
സർവഔലാശാല ലവബ്സസറ്റിൽ ലഭയമാഔുന്ന ലിങ്ക് വഴി അടയ്
പക്കണ്ടതാണ്
 ന്നും രണ്ടും അപലാട്ലമന്റുഔളിൽ, അപലാട്ട്ലമന്റ് ലഭിച്ച്, ഫീസ്
ടുക്കിയവർ
വീണ്ടും ഹയർ ഒപ്ഷൻ ലഭിച്ചാൽ ഫീസ്
അടപക്കണ്ടതില.
പഔാപളജ് ്പപവശനം
മൂന്നാം അപലാട്ലമന്റിൽ അപലാട്ട്ലമന്റ് ലഭിക്കുന്ന വിദയാർത്ഥിഔൾ
മ
അതാത് പഔാപളജുഔളിൽ അഡ്ിഷനു
പവണ്ടി 21.10.2021
തീയ്യതിയിൽ
മ
ഹാജരാപഔണ്ടതാണ്.
അഡ്ിഷൻ
ലഭിക്കുന്നതിനായി
ഹാജരാക്കുന്നതിനുള്ള
അപലാട്ട്ലമന്റ്
ലമപമാ
ലവബ്സസറ്റിൽ
ലഭയമാഔുന്നതാണ്.
അപലാട്ട്ലമന്റ്
ലമപമാപയാലടാപ്പം
താലഴലക്കാടുത്തിരിക്കുന്ന പരകഔളും ്പപവശനസമയത്ത് അതാത്
പഔാളജുഔളിൽ ഹാജരാപക്കണ്ടതാണ്.
1. ഒൺസലൻ അപപക്ഷയുലട ്പിന്റ് ഓട്ട്
2. രജിസ്പ്ടഷൻ

ഫീസ്,
സർവ്വഔലാശാല
ഫീസ്,
എന്നിവ
ഒൺസലനായി അടച്ച രസീതിന്ലറ ്പിന്റ് ഓട്ട്
3. പയാഖയതാ പരീക്ഷയുലട അസ്സൽ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് & ല്പാവിഷണൽ
/ഡി്ഖീ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
4. ജനനതീയ്യതി ലതളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
5. വിടുതൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (TC)
6. പഔാഴ്്/സ പഔാണ്ടക്് ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
7. അസ്സൽ ഔമയൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
8. EWS
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
(ലപാതു/
മുപന്നാക്ക
വിഭാഖത്തിലല
സാമ്പത്തിഔമായി പിപന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് )
9. അസ്സൽ
പനാൺ്ഔീമിലലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (എസ്.ഇ.ബി.സി
വിഭാഖങ്ങൾക്ക്)
10. പ്ഖസ് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനാവശയമായ അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
11. പഔരളത്തിന് പുറത്തുള്ള സർവഔലാശാലഔളിൽ നിന്നും വിദൂര
വിദയാഭയാസം വഴി പയാഖയതാ പഔാഴ്് സ പൂർത്തിയാക്കിയവരും
വയതയസ് ത നാമഔരണത്തിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയായവരും ഔണ്ണൂർ
സർവ്വഔലാശാലയുലട Equivalence Certificate ഹാജരാപക്കണ്ടതാണ്.
ഏലതങ്കിലും
ബിരുദമാണ്
പയാഖയത
എങ്കിൽ
ഔണ്ണൂർ
സർവ്വഔലാശാലയുലട Recognition Certificate മതിയാഔും.
12. അപപക്ഷയിൽ
ലഔാടുത്തിരിക്കുന്ന
മറ്റ്
ആനുഔൂലയങ്ങൾ
ലതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ഫീസടച്ച വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ്പിന്റ് ഓട്ട്
ഒൺസലൻ
രജിസ്റ്റർ
ലെയ്ത
എലാ
ഫീസടച്ചതിന്ലറ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ്പിന്റ്
മ
സൂക്ഷിപക്കണ്ടതാണ്.
അഡ്ിഷൻ
സമയത്തു
പഔാപളജിൽ ഹാജരാപക്കണ്ടതാണ്.

വിദയാർത്ഥിഔളും
ഓട്ട് സഔവശം
നിർബന്ധമായും

ഔൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ www.admission.kannuruniversity.ac.in
സസറ്റിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്

എന്ന

ലഹൽപ്പ് സലൻ നമ്പർ:04972715261, 7356948230 ഇ ലമയിൽ

ലവബ്
ഐഡി

pgsws@kannuruniv.ac.in.

ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ് (തുറന് സംവനദം ) 03. 11. 2021 ന്
ഔണ്ണൂർ സർവ്വഔലാശാലയിൽ ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ ഖപവഷണം നടത്തുന്ന
രജുല. ലഔ.വി എന്ന വിദയാർത്ഥി തൻ്്ലറ പി എച്ച്ഡി ബിരുദത്തിനായി സമർപ്പിച്ച
ഖപവഷണ ്പബന്ധത്തിൻ പമലുള്ള തുറന്ന സംവാദം (ഒപ്പൺ ഡിഫൻസ്) 03. 11. 2021
ബുധനാഴ് ച രാവിലല 11 മണിക്ക് വീഡിപയാ പഔാൺഫറൻസിങ്ങിലൂലട നടത്തുന്നതാലണന്ന്
ട അറിയിച്ചു .
റിസർച്ച് ഡയറക്ർ
്പസ്ുത ത ്പബന്ധം ലസമിനാറിന് മൂന്നു ദിവസം മുൻപ്
മുതൽ നീപലശവരം
പഡാ. പി. ലഔ. രാജൻ ലമപമാറിയൽ ഔയാമ്പസിലല ഹിന്ദി
വിഭാഖം സല്ബറിയിൽ പരിപശാധനയ്ക്ക് ലഭയമായിരിക്കും.

ഇന്ലറണൽ മനർക്ക് സമർപ്പണം
അഫിലിപയറ്റഡ്
പഔാപളജുഔളിലലയും
ഐ.ടി
എഡയൂപക്കഷൻ
ലസന്ററുഔളിലലയും നനലനം മസമസ്റ്റർ എം.സി.എ മമയ് 2021
ലസഷൻ പരീക്ഷയുലട ഇന്പറണൽ മാർക്കുഔൾ 20.10.2021 മുതൽ 25.10.2021
വലര ഒൺസലനായി സമർപ്പിപക്കണ്ടതാണ്.
പ്രനലയനഗിക രരീക്ഷകൾ

ഏഴനം
മസമസ്റ്റർ ബി.മെക് ( സപ്ലിലമന്ററി- 2007
മ
അഡ്ിഷൻ
മുതൽ - പാർട്ട് സടം ഉൾപ്പലട ) നവംബർ 2019 മമക്കനനിക്കൽ
എഞ്ചിനീയറിംഗ്
വിഭാഖം ്പാപയാഖിഔ
പരീക്ഷഔൾ
ഒക്ലെനബർ 20 ന്
വിവിധ പരീക്ഷ
പഔ്ന്ദങ്ങളിൽ വച്ച് നടത്തുന്നതാണ്. പരീക്ഷ സടംപടബിൾ
സർവഔലാശാല ലവബ്സസറ്റിൽ ലഭയമാണ്.

