ഓണ്ലൈലൈന് രജിസ്ടേഷനസ്ടേഷനുള്ള നിസ്ടര്ദ്ദേഷനദ്ദേശങ്ങള
www.cuonline.ac.in സന്ദര്ദ്ദശിസ്ടക്കുക
െസന്ടൈലൈസഡ് അഡിസ്ടഷന് തട ർ ചയായേഷനപാസസ് മഖാനരമള്ള ഒനാം വര്ദ്ദഷ
ഡിസ്ടഗിസ്ട അഡിസ്ടഷന് തട ർ ചയായ രണ ഘടങ്ങളായിസ്ടടാണ് നടതനത്
ഒനാം ഘടം
രണ്ടാം ഘടം

: ഫീസ് അടയ്ക്കുക. ഓണ്ലൈലൈന് വഴിസ്ട മാത്രം
: ഓണ്ലൈലൈന് അപ്ലിസ്ടേഷനക്കേഷന് സമര്ദ്ദപ്പണം

താെഴപറയുന േഷനരഖകള തയ്യാറാക്കേിസ്ട െവയ്ക്കുക
1. ജനന തീയതിസ്ട
: എസ് .എസ് .എല.സിസ്ട. സര്ദ്ദടിസ്ടഫിസ്ടക്കേറ്റിസ്ടെന്റെ േഷനകാപ്പിസ്ട.
2. െമാൈബൈല നമ്പര്ദ്ദ : (അേഷനപക്ഷകെന്റെേഷനയാ/ അേഷനപക്ഷകെന്റെ മാതാപിസ്ടതാക്കേളുടെടേഷനയാ/
രക്ഷകര്ദ്ദത്താവിസ്ടെന്റെേഷനയാ മാത്രം സമര്ദ്ദപ്പിസ്ടക്കുക.) ഒരു കാരണവശാലും ഇന്റെര്ദ്ദെനറ്റ്
കേഷനഫകളുടെടേഷനയാ, അേഷനപക്ഷ പൂരിസ്ടപ്പിസ്ടക്കുനതിസ്ടനായിസ്ട സമീപിസ്ടചിസ്ടട്ടുള്ള മറ്റു ഏജന്സിസ്ടകളുടെടേഷനയാ
െമാൈബൈല നമ്പര്ദ്ദ നലകരുത്. (അേഷനലൈാട്െമന്റെ് േഷനപാലുള്ള സുപധാനമായ പലൈ കാരയങ്ങളുടം
SMS വഴിസ്ടയാണ് അറിസ്ടയിസ്ടക്കുനത്. പധാനെപ്പട ഈ വിസ്ടവരങ്ങളുടം മറ്റും െമാൈബൈല നമ്പര്ദ്ദ
സമർപ്പിസ്ടക്കോത്തപക്ഷം അറിസ്ടയാെത േഷനപാകവാന് ഇടയുണ്ട് .)
3. ഇ-െമയിസ്ടല
: (അേഷനപക്ഷകെന്റെേഷനയാ/ അേഷനപക്ഷകെന്റെ മാതാപിസ്ടതാക്കേളുടെടേഷനയാ/
രക്ഷകര്ദ്ദത്താവിസ്ടെന്റെേഷനയാ മാത്രം സമര്ദ്ദപ്പിസ്ടക്കുക.) ഒരു കാരണവശാലും ഇന്റെര്ദ്ദെനറ്റ്
കേഷനഫകളുടെടേഷനയാ, അേഷനപക്ഷ പൂരിസ്ടപ്പിസ്ടക്കുനതിസ്ടനായിസ്ട സമീപിസ്ടചിസ്ടട്ടുള്ള മറ്റു ഏജന്സിസ്ടകളുടെടേഷനയാ
ഇ-െമയിസ്ടല ഐ.ഡിസ്ട. നലകരുത്. ഇ-െമയിസ്ടല ഇല്ലാത്തവര്ദ്ദ ഒരു ഐ.ഡിസ്ട. സവനമായിസ്ട
ഉണ്ടാക്കുക.
അേഷനലൈാട്െമന്റെ് േഷനപാലുള്ള സുപധാനമായ പലൈ കാരയങ്ങളുടം ഇ-െമയിസ്ടല മഖാനരവും
അറിസ്ടയിസ്ടക്കുനതാണ് .
4. അേഷനപക്ഷ ഫീസ്
: ഓേഷനരാ പേഷനവശന വിസ്ടജ്ഞാപനത്തിസ്ടലും പതിസ്ടപാദിസ്ടചിസ്ടട്ടുളള ഫീസ്
ഫീസ് അടയ്ക്കുനത് സംബൈന്ധിസ്ടച് താെഴ പറയുന നിസ്ടര്ദ്ദേഷനദ്ദേശങ്ങള ശ്രദ്ധിസ്ടക്കുക
1. https://www.uoc.ac.in URL ഉപേഷനയാഗിസ്ടക്കുക
2. െവബൈസറ്റിസ്ടൽ െകാടത്തിസ്ടട്ടുള്ള instant pay ക്ലിസ്ടക്കേ് െചെയ്യുക. ഓേഷനരാ പേഷനവശന
വിസ്ടജ്ഞാപനത്തിസ്ടലും പതിസ്ടപാദിസ്ടചിസ്ടട്ടുളള ഫീസ് െതരെഞടത്ത് സമ ർപ്പിസ്ടക്കുക .
3. തടർന വരുന സീനിസ്ടല ആവശയെപ്പടിസ്ടട്ടുളള വിസ്ടവരങ്ങള േഷനരഖെപ്പടതക . (െമാൈബൈല
നമ്പര്ദ്ദ & ഇ-െമയിസ്ടല എനിസ്ടവ (അേഷനപക്ഷകെന്റെേഷനയാ/ രക്ഷാകര്ദ്ദത്താവിസ്ടെന്റെേഷനയാ മാത്രം
േഷനരഖെപ്പടതക.
4. ഫീസ് അടയ്ക്കാന് ഉേഷനദ്ദേശിസ്ടക്കുന വിസ്ടധം േഷനരഖെപ്പടതക.
േഷനകരളത്തിസ്ടെലൈ അേഷനപക്ഷകര്ദ്ദക്കേ് താെഴ പറയുന വിസ്ടധത്തിസ്ടല ഫീസ് അടയ്ക്കാവുനതാണ് .
a) േഷനസ്റ്റേറ്റ് ബൈാങ്ക് ഓണ്ലൈലൈന് (ഇന്റെര്ദ്ദെനറ്റ് േഷനപെയ്മെന്റെ് സൗകരയമള്ളവര്ദ്ദക്കേ് മാത്രം )
b) േഷനപെയ്മെന്റെ് െഗയ്റ്റേഷനവ
c) േഷനനാഡല െസന്റെര്ദ്ദ (കാലൈിസ്ടക്കേറ്റ് യൂണിസ്ടേഷനവഴ്സിസ്ടറ്റിസ്ടയുെട കീഴിസ്ടലുള്ള വിസ്ടവിസ്ടധ േഷനകാേഷനളജുകളിസ്ടല
േഷനനാഡല െസന്റെറുകള പവര്ദ്ദത്തിസ്ടക്കുനണ്ട് .
(ലൈിസ്ടസ്റ്റേ് www.cuonline.ac.in എന

െവബൈസറ്റിസ്ടൽ ലൈഭയമാണ്.)
d) അക്ഷയേഷനകന്ദ്രങ്ങള
e) ജനേഷനസവന േഷനകന്ദ്രങ്ങള
f) ഇന്റെര്ദ്ദെനറ്റ് േഷനപെയ്മെന്റെ് സൗകരയം പദാനം െചെയ്യുന മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള
േഷനസ്റ്റേറ്റ് ബൈാങ്ക് ഓണ്ലൈലൈന് േഷനപെയ്മെന്റെ് െതരെഞടക്കുനവര്ദ്ദ താെഴ പറയുന നിസ്ടര്ദ്ദേഷനദ്ദേശങ്ങള
ശ്രദ്ധിസ്ടക്കുക.
a) േഷനസ്റ്റേറ്റ് ബൈാങ്ക് ഓണ്ലൈലൈന് േഷനപെയ്മെന്റെ് (ഇന്റെര്ദ്ദെനറ്റ് േഷനപെയ്മെന്റെ് ൈസറ്റിസ്ടെലൈ
നിസ്ടര്ദ്ദേഷനദ്ദേശങ്ങളക്കേ് വിസ്ടേഷനധയമായിസ്ട ഫീസ് അടയ്ക്കുക.)
b) ഫീസ് അടച ഉടെന തെന െറജിസ്ടേഷനസ്ടേഷന് സമയത്ത് സമര്ദ്ദപ്പിസ്ടച െമാൈബൈല
നമ്പറിസ്ടേഷനലൈക്കേ് CAP ഐ.ഡിസ്ട നമ്പര്ദ്ദ, പാസ് േഷനവര്ദ്ദഡ് എനിസ്ടവ എസ്.എം.എസ്. ആയിസ്ട
ലൈഭിസ്ടക്കുനതാണ്.
രണ്ടാം ഘടം : ഡിസ്ടഗിസ്ട/ േഷനകാഴ്സുകളിസ്ടേഷനലൈക്കേ് /േഷനപാഗാമകളിസ്ടേഷനലൈക്കേ് അഡിസ്ടഷനായുളള
ഓണ്ലൈലൈന് അേഷനപക്ഷ സമര്ദ്ദപ്പിസ്ടക്കോന് താെഴ പറയുന േഷനരഖകള
തയ്യാറാക്കേിസ്ട
െവക്കുക
1. കയാപ് ഐ.ഡിസ്ട നമ്പര്ദ്ദ/െചെല്ലാന് നമ്പര്ദ്ദ, പാസ് േഷനവര്ദ്ദഡ് (െമാൈബൈലൈിസ്ടല ലൈഭിസ്ടചത്)
2. േഷനയാഗയത പരീക്ഷയുെട മാര്ദ്ദക്കേ് ലൈിസ്ടസ്റ്റേ്
3. 20 kb ക്കും 40 kb ക്കും ഇടയിസ്ടലുളള .jpg േഷനഫാര്ദ്ദമാറ്റിസ്ടലുള്ള പാേഷനസാർട് ൈസസ്
േഷനഫാേഷനടാ.
4. അേഷനപക്ഷിസ്ടക്കോന് ഉേഷനദ്ദേശിസ്ടക്കുന േഷനകാേഷനളജ് /േഷനകാഴ്സ്, മന്ഗണന പകാരം തയ്യാറാക്കുക.
ഒരു അേഷനപക്ഷകന് വിസ്ടവിസ്ടധ േഷനകാേഷനളജുകളിസ്ടല നിസ്ടനമായിസ്ട വിസ്ടജ്ഞാപനത്തിസ്ട ൽ
പതിസ്ടപാദിസ്ടചിസ്ടട്ടുളള അത്രയും
േഷനകാഴ്സുകള/േഷനപാഗാമകള െതരഞടത്ത്
സമർപ്പിസ്ടക്കോവുനതാണ്.
േഷനകാേഷനളജ്/േഷനകാഴ്സ്,
എനിസ്ടവയുെട
ലൈിസ്ടസ്റ്റേ്
www.cuonline.ac.in എന
െവബൈസറ്റിസ്ടല
ലൈഭയമാണ്.
സവാശ്രയ
േഷനകാേഷനളജുകളിസ്ടെലൈയും, എയിസ്ടഡഡ് േഷനകാേഷനളജുകളിസ്ടെലൈ സവാശ്രയ േഷനകാഴ്സുകളുടെടയും
ഫീസ് ഗവണ്മന്റെ് േഷനകാേഷനളജുകളിസ്ടെലൈ ഫീസ് നിസ്ടരക്കേിസ്ടല നിസ്ടനം വയതയസ്തമായിസ്ടരിസ്ടക്കും.
അതാത് വര്ദ്ദഷെത്ത ഫീസ് ഘടന പേഷനവശന വിസ്ടജ്ഞാപനത്തിസ്ട ൽ
പസിസ്ടദ്ധീകരിസ്ടക്കുനതാണ്.
5. ബൈിസ്ട.പിസ്ട.എല വിസ്ടഭാഗത്തിസ്ടല അേഷനപക്ഷിസ്ടക്കുന മേഷനനാക്കേ സമദായക്കോര്ദ്ദ വരുമാന
സര്ദ്ദടിസ്ടഫിസ്ടക്കേറ്റ് തയ്യാറാക്കേിസ്ട െവേഷനയ്ക്കണ്ടതാണ്.
ഡിസ്ടഗിസ്ട േഷനകാഴ്സുകളിസ്ടേഷനലൈക്കേ് /േഷനപാഗാമകളിസ്ടേഷനലൈക്കേ് ഓണ്ലൈലൈന് അേഷനപക്ഷ സമര്ദ്ദപ്പണം
നടതനതിസ്ടന് താെഴ പറയുന നിസ്ടര്ദ്ദേഷനദ്ദേശങ്ങള പാലൈിസ്ടക്കുക .
www.cuonline.ac.in -UG/PG Registration എന ലൈിസ്ടങ്കിസ്ടല കയാപ് ഐ.ഡിസ്ട, പാസ് േഷനവര്ദ്ദഡ് നല്കിസ്ട
റജിസ്ടേഷനസ്ട്രേഷന് ആരംഭിസ്ടക്കുക.
നാലൈ് ഭാഗങ്ങളായിസ്ടടാണ് ഓണ്ലൈലൈന് അേഷനപക്ഷ സമര്ദ്ദപ്പണം നടക്കുക .
ഭാഗം (1)
എ) േഷനഫാേഷനടാ അപ്പ് േഷനലൈാഡ് െചെയ്യുക.( 20 kb ക്കും 40 kb ക്കും ഇടയിസ്ടലുളള യിസ്ടല താെഴയുളള
jpg േഷനഫാര്ദ്ദമാറ്റിസ്ടലുള്ള പാേഷനസാർട് ൈസസ് േഷനഫാേഷനടാ ).

ഭാഗം (2)
(എ)പാഥമിസ്ടക വിസ്ടവരങ്ങള
ഒഴിസ്ടഞ േഷനകാളങ്ങളിസ്ടല പസക്ത വിസ്ടവരങ്ങള സമര്ദ്ദപ്പിസ്ടക്കുക .
(ബൈിസ്ട) വയക്തിസ്ടഗത വിസ്ടവരങ്ങള
1. സംവരണവിസ്ടഭാഗക്കോര്ദ്ദ അവര്ദ്ദക്കേ് അര്ദ്ദഹതയുളള വിസ്ടവരങ്ങള മാത്രം നലകക,
അല്ലാത്തപക്ഷം ലൈഭിസ്ടക്കുന പേഷനവശനം നിസ്ടരസിസ്ടക്കേെപടനതായിസ്ടരിസ്ടക്കും. (േഷനനാണ്ല
ക്രീമിസ്ടെലൈയര്ദ്ദ സര്ദ്ദടിസ്ടഫിസ്ടക്കേറ്റ്/വരുമാന സര്ദ്ദടിസ്ടഫിസ്ടക്കേറ്റ് അഡിസ്ടഷന് സമയത്ത്
സമര്ദ്ദപ്പിസ്ടേഷനക്കേണ്ടതാണ്.)
2. ബൈിസ്ട.പിസ്ട.എല വിസ്ടഭാഗക്കോര്ദ്ദ വരുമാന സര്ദ്ദടിസ്ടഫിസ്ടക്കേറ്റിസ്ടെന്റെ ഉത്തരവ് നമ്പര്ദ്ദ, തിസ്ടയ്യതിസ്ട,
സര്ദ്ദടിസ്ടഫിസ്ടക്കേറ്റ് നല്കിസ്ടയ അധിസ്ടകാരിസ്ട എനിസ്ടവ േഷനരഖെപ്പടതക. പസ്തുത സര്ദ്ദടിസ്ടഫിസ്ടക്കേറ്റ്
അഡിസ്ടഷന് സമയത്ത് േഷനകാേഷനളജിസ്ടല സമര്ദ്ദപ്പിസ്ടേഷനക്കേണ്ടതാണ് .
3. െവയിസ്ടേഷനറ്റജ് : വിസ്ടവിസ്ടധ തരത്തിസ്ടലുള്ള െവയിസ്ടേഷനറ്റജിസ്ടന് അര്ദ്ദഹരായിസ്ടട്ടുള്ള അേഷനപക്ഷകര്ദ്ദ
പസ്തുത വിസ്ടവരം േഷനരഖെപ്പടേഷനത്തണ്ടതാണ്.
േഷനരഖെപ്പടത്തിസ്ടയ വിസ്ടവരങ്ങള എഡിസ്ടറ്റ് െചെയ്യാവുനതാണ് . എഡിസ്ടറ്റ് െചെയതതിസ്ടന് േഷനശഷേഷനമാ
അല്ലാെതേഷനയാ അടത്ത ഭാഗത്തിസ്ടേഷനലൈക്കേ് േഷനപാകനതിസ്ടനായിസ്ട "SAVE AND PROCEED ” ക്ലിസ്ടക്കേ്
െചെയ്യുക.
ഭാഗം (3)

1) ഈ ഭാഗത്തിസ്ടൽ എത്ര തവണ എടത്താണ് പരീക്ഷ പാസായത് എന്
േഷനരഖപ്പടതക. ആദയതവണയ്ക്ക് േഷനശഷം തടര്ദ്ദന് എടത്തിസ്ടട്ടുള്ള ഓേഷനരാ
തവണയ്ക്കും 10 മാര്ദ്ദക്കേ് വീതം നഷ്ടമാവുനതാണ് (പരമാവധിസ്ട 25 മാര്ദ്ദക്കേ് ).
2) േഷനയാഗയത പരീക്ഷയുെട േഷനബൈാര്ദ്ദഡ് /യുണിസ്ടേഷനവഴ്സിസ്ടറ്റിസ്ട േഷനരഖെപ്പടതക.
3) േഷനയാഗയത പരീക്ഷയുെട േഷനബൈാര്ദ്ദഡ് /യുണിസ്ടേഷനവഴ്സിസ്ടറ്റിസ്ട പരീക്ഷയുെട സ്ട്രേീം
െതരെഞടക്കുക. (സയന്സ്, ഹൂമാനിസ്ടറ്റീസ്, േഷനകാേഷനമഴ്സ് തടങ്ങയവ) ഓേഷനരാ
സ്ട്രേീമിസ്ടനു കീഴിസ്ടല വരുന വിസ്ടവിസ്ടധ േഷനകാംബൈിസ്ടേഷനനഷന് െതരെഞടക്കുക.
4) സീനിസ്ടല മാര്ദ്ദക്കേ് സവേഷനമധയ ലൈഭയമായിസ്ടട്ടുെണ്ടങ്കിസ്ടല ആയത് ശരിസ്ടയാണ്
എന് ഉറപ്പുവരുതക. മറ്റുള്ളവര്ദ്ദ മാര്ദ്ദക്കേ് േഷനരഖെപ്പടതക.
5)മാര്ദ്ദക്കേ് എന്ടിസ്ട : മാര്ദ്ദക്കേ് േഷനരഖപ്പടതേഷനമ്പാള അതീവ ശ്രദ്ധ
െചെലുേഷനത്തണ്ടതാണ്.
6) ഈ ഭാഗത്ത് േഷനരഖപ്പടത്തിസ്ടയ വിസ്ടവരങ്ങളുടം എഡിസ്ടറ്റ് െചെയ്യാവുനതാണ് .
അടത്ത ഭാഗത്തിസ്ടേഷനലൈക്കേ് േഷനപാകനതിസ്ടനായിസ്ട "SAVE AND PROCEED ”
ക്ലിസ്ടക്കേ് െചെയ്യുക.

ഭാഗം (4)

ഈ ഭാഗത്തിസ്ടല അേഷനപക്ഷകര്ദ്ദ ഉേഷനദ്ദേശിസ്ടക്കുന േഷനകാേഷനളജ്, േഷനകാഴ്സ് എനിസ്ടവ
േഷനരഖപ്പടേഷനത്തണ്ടതാണ്.
മന്ഗണനാക്രമത്തിസ്ടല േഷനനരെത്ത തയ്യാറാക്കേിസ്ടെവച േഷനകാേഷനളജ് , േഷനകാഴ്സ് ലൈിസ്ടസ്റ്റേ്
എന്റെര്ദ്ദ െചെയ്യുക.
എയിസ്ടഡഡ് േഷനകാേഷനളജുകളിസ്ടെലൈ കമ്മ്യൂണിസ്ടറ്റിസ്ട േഷനകവാടയിസ്ടല അേഷനപക്ഷിസ്ടക്കോന്
ഉേഷനദ്ദേശിസ്ടക്കുനവര്ദ്ദ േഷനകാേഷനളജ്, േഷനകാഴ്സ് എനിസ്ടവ േഷനരഖെപ്പടതക. സമര്ദ്ദപ്പിസ്ടച
ഓപ്ഷന് കാണാവുനതം ആവിസ്ടശയെമങ്കിസ്ടല എഡിസ്ടറ്റ് െചെയ്യാവുനതാണ് .

അതെല്ലങ്കിസ്ടല െവരിസ്ടഫിസ്ടേഷനക്കേഷന് പിസ്ടന്റെ് ഔട് എടത്ത് േഷനരഖെപ്പടത്തിസ്ടയ
വിസ്ടവരങ്ങള ശരിസ്ടയാണ് എന് ഉറപ്പുവരുത്തിസ്ടയതിസ്ടനു േഷനശഷം അനിസ്ടമ
സമര്ദ്ദപ്പണം നടതകയും പിസ്ടന്റെറ് എടക്കുകയും െചെയ്യുക.
എഡിസ്ടറ്റിസ്ടംഗ്
ഓേഷനരാ വിസ്ടദയാര്ദ്ദത്ഥിസ്ടക്കും അേഷനപക്ഷ "അനിസ്ടമ സമര്ദ്ദപ്പണം" നടതനത് വെര എഡിസ്ടറ്റ്
െചെയ്യുനതിസ്ടനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിസ്ടരിസ്ടക്കും. അനിസ്ടമ സമര്ദ്ദപ്പണത്തിസ്ടനു േഷനശഷം എെനങ്കിസ്ടലും
എഡിസ്ടറ്റ് െചെയ്യുനതിസ്ടന് വിസ്ടവിസ്ടധ േഷനകാേഷനളജുകളിസ്ടല പവര്ദ്ദത്തിസ്ടക്കുന േഷനനാഡല െസന്റെറുകളിസ്ടല മാത്രേഷനമ
സാധിസ്ടക്കുകയുള.
ആയതിസ്ടനാല െവരിസ്ടഫിസ്ടേഷനക്കേഷന് പിസ്ടന്റെ് ഔട് എടത്ത് േഷനരഖെപ്പടത്തിസ്ടയ വിസ്ടവരങ്ങള
ശരിസ്ടയാണ് എന് ഉറപ്പുവരുത്തിസ്ടയ േഷനശഷം മാത്രം അനിസ്ടമ സമര്ദ്ദപ്പണം നടതക.
അേഷനപക്ഷയുെട അനിസ്ടമ സമര്ദ്ദപ്പണത്തിസ്ടനുേഷനശഷം പിസ്ടന്റൌട് എടക്കോവുനതാണ് . പിസ്ടന്റൌട്
ഉളെപ്പെട ഒരു േഷനരഖയും യൂണിസ്ടേഷനവഴ്സിസ്ടറ്റിസ്ടയിസ്ടേഷനലൈക്കേ് അയേഷനക്കേണ്ടതിസ്ടല്ല . അേഷനപക്ഷയും ഓണ്ലൈലൈന്
േഷനപെയ്മെന്റെ് രശീത്/െചെലൈാന് രശീതിസ്ടെന്റെ േഷനകാേഷനളജ് േഷനകാപ്പിസ്ട എനിസ്ടവ അഡിസ്ടഷന് എടക്കുന
േഷനകാേഷനളജിസ്ടല സമര്ദ്ദപ്പിസ്ടേഷനക്കേണ്ടതാണ്.
മാേഷനനജ്മെമന്റെ്, േഷനസാര്ദ്ദട്സ് കവാടകളിസ്ടേഷനലൈക്കേ് അേഷനപക്ഷിസ്ടക്കുനവര്ദ്ദ േഷനകാേഷനളജിസ്ടല അേഷനപക്ഷ
സമര്ദ്ദപ്പിസ്ടക്കുനതിസ്ടനു മമ്പായിസ്ട നിസ്ടര്ദ്ദബൈന്ധമായും CAP വഴിസ്ട രജിസ്ടസ്ട്രേര്ദ്ദ െചെേഷനയ്യണ്ടതാണ്.
മാന്േഷനഡറ്ററിസ്ട ഫീസ്
അേഷനലൈാട്െമന്റെ് ലൈഭിസ്ടക്കുന വിസ്ടദയാര്ദ്ദത്ഥിസ്ടകള, മാന്േഷനഡറ്ററിസ്ടഫീസ് അടച് അേഷനലൈാട്െമന്റെ്
ഉറപ്പാേഷനക്കേണ്ടതാണ്. മാന്േഷനഡറ്ററിസ്ട ഫീസ് ഒറ്റത്തവണ മാത്രേഷനമ അടേഷനയ്ക്കണ്ടതള. അേഷനലൈാട്െമന്റെ്
ലൈഭിസ്ടച് മാന്േഷനഡറ്ററിസ്ട ഫീസ് അടയ്ക്കാത്തവേഷനരക്കേ് നിസ്ടലൈവിസ്ടല ലൈഭിസ്ടച അേഷനലൈാട്െമന്റെ് നഷ്ടമാവുനതം
തടര്ദ്ദനളള അേഷനലൈാട്െമന്റെ് പക്രിസ്ടയയിസ്ടല നിസ്ടനം പുറത്താകനതാണ് . പിസ്ടനീട് ഒരു കാരണവശാലും
അവര്ദ്ദക്കേ് പിസ്ടനീട് അേഷനലൈാട്െമന്റെ് പക്രിസ്ടയിസ്ടല തിസ്ടരിസ്ടെക പേഷനവശിസ്ടക്കോന് സാധിസ്ടക്കുനതല്ല.
അേഷനലൈാട്െമന്റെ് പക്രിസ്ടയയിസ്ടലൂടെടയല്ലാെത അഡിസ്ടഷന് നടതന സീറ്റുകളിസ്ടേഷനലൈക്കേ് പേഷനവശനം
േഷനനടനവരും െഷഡയൂള പകാരം പഖയാപിസ്ടക്കുന തീയ്യതിസ്ടക്കുള്ളിസ്ടല മാന്േഷനഡറ്ററിസ്ട ഫീസ്
അടേഷനയ്ക്കണ്ടതാണ്.
മാേഷനനജ്മെമന്റെ് േഷനകവാട
എയ്ഡഡ്
േഷനകാേഷനളജുകളിസ്ടലും /എയ്ഡഡ്
േഷനകാേഷനളജുകളിസ്ടെലൈ
സവാശ്രയ
േഷനകാഴ്സുകളിസ്ടെലൈയും/േഷനപാഗാമകളിസ്ടെലൈയും സവാശ്രയ േഷനകാേഷനളജുകളിസ്ടലും മാേഷനനജ്മെമന്റെിസ്ടന്
നീക്കേിസ്ട െവചിസ്ടട്ടുള്ള സീറ്റുകള .
പസ്തുത സീറ്റുകളിസ്ടേഷനലൈക്കുള്ള അഡിസ്ടഷന് മാേഷനനജ്മെമന്റുകള േഷനനരിസ്ടട് നടതനതാണ് .
മാേഷനനജ്മെമന്റെ് േഷനകവാടയിസ്ടേഷനലൈക്കേ് പേഷനവശനം േഷനനടാന് ആഗഹിസ്ടക്കുനവര്ദ്ദ സിസ്ട .എ.പിസ്ട റജിസ്ടേഷനസ്ട്രേഷന്
പൂര്ദ്ദത്തീകരിസ്ടേഷനക്കേണ്ടതിസ്ടേഷനനാെടാപ്പം പേഷനവശനം േഷനനടാന് ഉേഷനദ്ദേശിസ്ടക്കുന േഷനകാേഷനളജിസ്ടല നിസ്ടനം ലൈഭിസ്ടക്കുന

അേഷനപക്ഷ പൂരിസ്ടപ്പിസ്ടച് അതാത് േഷനകാേഷനളജിസ്ടൽ സമര്ദ്ദപ്പിസ്ടേഷനക്കേണ്ടതമാണ് .
കമ്മ്യൂണിസ്ടറ്റിസ്ട േഷനകവാട
കമ്മ്യൂണിസ്ടറ്റിസ്ട േഷനകവാടയിസ്ടേഷനലൈക്കേ് അേഷനപക്ഷിസ്ടക്കോന് ഉേഷനദ്ദേശിസ്ടക്കുനവര്ദ്ദക്കേ് താത്പരയമള്ള
േഷനകാേഷനളജുകള തിസ്ടരെഞടക്കോവുനതാണ്.
കമ്മ്യൂണിസ്ടറ്റിസ്ട േഷനകവാടയിസ്ടേഷനലൈക്കേ് അേഷനപക്ഷിസ്ടക്കോന്
താത്പരയമേഷനണ്ടാ എന് േഷനചൊദയം/ഓപ്പ്ഷന് ആദയം ക്ലിസ്ടക്കേ് െചെയ്യുക. േഷനമലപറഞ പകാരം ഓപ്പ്ഷന്
നല്കിസ്ടയവര്ദ്ദക്കേ് അര്ദ്ദഹതയുള്ള േഷനകാേഷനളജുകളിസ്ടേഷനലൈക്കേ് കമ്മ്യൂണിസ്ടറ്റിസ്ട േഷനകവാടയിസ്ടല അേഷനപക്ഷിസ്ടക്കുനതിസ്ടന്
അവസരമണ്ടായിസ്ടരിസ്ടക്കും.
േഷനസാര്ദ്ദട് സ ് േഷനകവാട
േഷനസാര്ദ്ദട്സ് േഷനകവാടയിസ്ടേഷനലൈക്കേ് പേഷനവശനം േഷനനടാന്
ആഗഹിസ്ടക്കുനവര്ദ്ദ കയാപ് റജിസ്ടേഷനസ്ട്രേഷന്
പൂർത്തീകരിസ്ടേഷനക്കേണ്ടതം കടാെത പേഷനവശനം േഷനനടാന് ഉേഷനദ്ദേശിസ്ടക്കുന േഷനകാേഷനളജിസ്ടല നിസ്ടനം ലൈഭിസ്ടക്കുന
അേഷനപക്ഷ പൂരിസ്ടപ്പിസ്ടച്ചു അതാത് േഷനകാേഷനളജിസ്ടല സമര്ദ്ദപ്പിസ്ടേഷനക്കേണ്ടതമാണ് . േഷനസാര്ദ്ദട്സ് േഷനകവാടയിസ്ടേഷനലൈക്കേ്
അഡിസ്ടഷന് ലൈഭിസ്ടക്കുനതിസ്ടന് േഷനസാര്ദ്ദട്സ് ഇനത്തിസ്ടെലൈ മിസ്ടകവ് െതളിസ്ടയിസ്ടക്കുന സര്ദ്ദടിസ്ടഫിസ്ടക്കേറ്റും
േഷനകാേഷനളജിസ്ടല സമര്ദ്ദപ്പിസ്ടേഷനക്കേണ്ടതാണ്.
ഹയര്ദ്ദ ഓപ്ഷന് റദ്ദോക്കേല
എല്ലാ ഹയര്ദ്ദ ഓപ്ഷനുകളുടം റദ്ദോക്കോന് േഷനനാഡല െസന്റെറുകള മഖാനരേഷനമ
സാധയമാവുകയുള. ഹയര്ദ്ദ ഓപ്ഷനുകള ഭാഗിസ്ടകമായിസ്ട റദ്ദേ് െചെയ്യുനതിസ്ടന് വിസ്ടദയാര്ദ്ദത്ഥിസ്ടകളക്കേ്
േഷനനരിസ്ടേഷനടാ അെല്ലങ്കിസ്ടല, അക്ഷയ േഷനകന്ദ്രം, േഷനനാഡല െസന്റെര്ദ്ദ, ഇന്റെര്ദ്ദെനറ്റ് േഷനപെയ്മെന്റെ് സൗകരയം
പദാനം െചെയ്യുന മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള എനിസ്ടവയുെടേഷനയാ േഷനസവനം ഉപേഷനയാഗിസ്ടക്കോവുനതാണ് .
ഹയര്ദ്ദ ഓപ്ഷനുകള ഭാഗിസ്ടകമായിസ്ട റദ്ദോക്കുനതിസ്ടന് വിസ്ടദയാര്ദ്ദത്ഥിസ്ടകള സവനം േഷനലൈാഗിസ്ടന് വിസ്ടവരങ്ങള
ഉപേഷനയാഗിസ്ടച് േഷനലൈാഗിസ്ടന് െചെയ്തതിസ്ടന് േഷനശഷം ആവശയമിസ്ടല്ലാത്ത ഓപ്ഷനുകള റദ്ദോക്കോവുനതാണ്.
േഷനകാേഷനളജ് േഷനകാഴ്സ് പുനഃക്രമീകരണം
ടയല അേഷനലൈാട്െമന്റെിസ്ടനുേഷനശഷം േഷനനരെത്ത സമര്ദ്ദപ്പിസ്ടച േഷനകാേഷനളജ് , േഷനകാഴ്സ് ഓപ്ഷനുകള
പുനഃക്രമീകരിസ്ടക്കോവുനതാണ് ഇതിസ്ടനായിസ്ട വിസ്ടദയാര്ദ്ദത്ഥിസ്ടയുെട േഷനലൈാഗിസ്ടന് വിസ്ടവരങ്ങള ഉപേഷനയാഗിസ്ടച്
േഷനലൈാഗിസ്ടന് െചെയ്ത് േഷനകാളജ് േഷനകാഴ്സ് ഓപ്ഷന് ഡ്രാഗ് ആന്റെ് േഷനഡ്രാപ് സൗകരയം ഉപേഷനയാഗിസ്ടച്
പുനഃക്രമീകരിസ്ടക്കോവുനതാണ് പുതിസ്ടയ േഷനകാേഷനളേഷനജാ, േഷനകാഴ്സുകേഷനളാ, ഈ അവസരത്തിസ്ടല കടിസ്ടേഷനചെര്ദ്ദക്കോന്
സാധിസ്ടക്കുനതല്ല.
അഡിസ്ടഷന്
1.സ്ഥിസ്ടരം അഡിസ്ടഷന്
ഓേഷനരാ അേഷനലൈാട്െമന്റെിസ്ടനുേഷനശഷവും ഒനാമെത്ത ഓപ്ഷനിസ്ടേഷനലൈക്കേ് അേഷനലൈാട്െമന്റെ് ലൈഭിസ്ടചവര്ദ്ദക്കും
ലൈഭിസ്ടച അേഷനലൈാട്െമന്റെിസ്ടല തൃപ്തരായവര്ദ്ദക്കും സ്ഥിസ്ടരം അഡിസ്ടഷന് എടക്കോവുനതാണ് . മൂനാമെത്ത
അേഷനലൈാട്െമന്റെിസ്ടനുേഷനശഷം അതവെര അേഷനലൈാട്െമന്റെ് ലൈഭിസ്ടച എല്ലാ വിസ്ടദയാര്ദ്ദത്ഥിസ്ടകളുടം അതാത്
േഷനകാേഷനളജിസ്ടല നിസ്ടര്ദ്ദബൈന്ധമായും സ്ഥിസ്ടരം അഡിസ്ടഷന് എടേഷനക്കേണ്ടതാണ് .
2.താത്കാലൈിസ്ടക അഡിസ്ടഷന്
രണ്ടാമെത്ത അേഷനലൈാട്െമന്റെിസ്ടന് േഷനശഷം അേഷനലൈാട്െമന്റെ് ലൈഭിസ്ടച് ഹയര്ദ്ദ ഓപ്ഷനുകളക്കോയിസ്ട
കാത്തിസ്ടരിസ്ടക്കുന എല്ലാ വിസ്ടദയാര്ദ്ദത്ഥിസ്ടകളുടം േഷനകാേഷനളജുകളിസ്ടല റിസ്ടേഷനപ്പാര്ദ്ദട് െചെയ്ത് താത്ക്കോലൈിസ്ടക അഡിസ്ടഷന്
എടേഷനക്കേണ്ടതാണ്. താത്ക്കോലൈിസ്ടക അഡിസ്ടഷന് എടക്കുന വിസ്ടദയാര്ദ്ദത്ഥിസ്ടകള യാെതാരു വിസ്ടധ ഫീേഷനസാ
ഒറിസ്ടജിസ്ടനല സര്ദ്ദടിസ്ടഫിസ്ടേഷനക്കേറ്റുകേഷനളാ നലേഷനകണ്ടതിസ്ടല്ല .

പേഷനതയക ശ്രദ്ധക്കേ്
 രജിസ്ടേഷനസ്ട്രേഷെന്റെ േഷനവളയിസ്ടല ഏെതങ്കിസ്ടലും ഭാഗത്തിസ്ടല പിസ്ടനിസ്ടട് തടരാം എന് ഉേഷനദ്ദേശിസ്ടക്കുന
പക്ഷം േഷനലൈാഗ് ഔട് െചെയ്യുക.
 രജിസ്ടേഷനസ്ട്രേഷെന്റെ േഷനവളയിസ്ടല ഒരു കാരണവശാലും ബൈാക്കേ് ബൈടണ്ല ഉപേഷനയാഗിസ്ടക്കേരുത് .
 രജിസ്ടേഷനസ്ട്രേഷന് ഉപേഷനയാഗിസ്ടക്കുന കംപയൂടര്ദ്ദ ഐ.പിസ്ട.അഡ്രസ് യൂണിസ്ടേഷനവഴ്സിസ്ടറ്റിസ്ട േഷനശഖരിസ്ടക്കുനതാണ് .
കറ്റകരമായ ക്രമേഷനക്കേടകള േഷനബൈാധപൂര്ദ്ദവ്വം വരുതനത് ൈസബൈര്ദ്ദ നിസ്ടയമപകാരം
ശിസ്ടക്ഷാര്ദ്ദഹമാണ് .
ഏതങ്കിസ്ടലും തരത്തിസ്ടലുള്ള െതറ്റായ വിസ്ടവരങ്ങള സമര്ദ്ദപ്പിസ്ടക്കുനത് കറ്റകരവും, അഡിസ്ടഷന് റദ്ദേ്
െചെയ്യുനതിസ്ടന് കാരണമാവുകയും െചെയ്യുനതാണ് . സമര്ദ്ദപ്പിസ്ടക്കുന വിസ്ടവരങ്ങള ശരിസ്ടയാണ്
എന് ഉറപ്പുവരുേഷനത്തണ്ടത് അേഷനപക്ഷകെന്റെ ഉത്തരവാദിസ്ടത്തമാണ് .
 മാര്ദ്ദക്കേ് ഇംപ്രൂവ്മെമന്റെ്, റീവാലൈയുവേഷനവഷന് മതലൈായവ കാരണം െറജിസ്ടേഷനസ്ട്രേഷെന്റെ അവസാന
തിസ്ടയ്യതിസ്ടക്കുേഷനശഷം മാര്ദ്ദക്കേ് മാറിസ്ടയ വിസ്ടദയാര്ദ്ദത്ഥിസ്ടകളക്കേ് പസ്തുത മാര്ദ്ദക്കുകള മൂനാം
അേഷനലൈാട്െമന്റെിസ്ടനുേഷനശഷേഷനമ പരിസ്ടഗണിസ്ടക്കുകയുള. ഇതിസ്ടനായിസ്ട
േഷനനാഡല െസന്റെറുകള
മഖാനരം പുതിസ്ടയ മാര്ദ്ദക്കേ് ഷീറ്റ് സ്കാന് െചെയ്ത് യൂണിസ്ടേഷനവഴ്സിസ്ടറ്റിസ്ടയിസ്ടേഷനലൈക്കേ് ഇ-െമയിസ്ടല മഖാനരം
അയേഷനക്കേണ്ടതാണ്.
 സിസ്ട.എ.പിസ്ട ഐ.ഡിസ്ട /ഓണ്ലൈലൈന് ഐഡിസ്ട/ചെലൈാന് നമ്പര്ദ്ദ/പാേഷനസവര്ദ്ദഡ് എനിസ്ടവ
രജിസ്ടേഷനസ്ട്രേഷന് ആരംഭിസ്ടച് അഡിസ്ടഷന് അവസാനിസ്ടക്കുനതിസ്ടന് ഇടയിസ്ടല നഷ്ടെപ്പടനപക്ഷം
വിസ്ടദയാര്ദ്ദത്ഥിസ്ടകളക്കേ് ആയത് താെഴപറയുന എെതങ്കിസ്ടലും മാര്ദ്ദഗം ഉപേഷനയാഗിസ്ടചാ ൽ വിസ്ടധം
തിസ്ടരിസ്ടെക ലൈഭിസ്ടക്കുനതാണ്.
(എ) രജിസ്ടേഷനസ്ട്രേഷന് േഷനപജിസ്ടെന്റെ ചുവെട നല്കിസ്ടയിസ്ടട്ടുള്ള 'FORGOT PASSWORD'
ഉപേഷനയാഗിസ്ടക്കോവുനതാണ്.
(ബൈിസ്ട) epay.uoc.ac.in എന െവബ്ബ്ൈസറ്റിസ്ടെന്റെ േഷനഹാം േഷനപജിസ്ടല നിസ്ടനം Reprint/SMS
എന ലൈിസ്ടങ്ക് ഉപേഷനയാഗിസ്ടക്കോവുനതാണ്.
 ഇത്തരത്തിസ്ടല നഷ്ടെപ്പടന എല്ലാ വിസ്ടവരങ്ങളുടം രജിസ്ടേഷനസ്ട്രേഷന് സമയത്ത് സമര്ദ്ദപ്പിസ്ടചിസ്ടട്ടുള്ള
െമാൈബൈല നമ്പറിസ്ടേഷനലൈക്കേ് ലൈഭിസ്ടക്കുനതാണ്.
കടതല വിസ്ടവരങ്ങളക്കേ് അഡിസ്ടഷന് റൂളസ് - ൈക പുസ്തകം, േഷനപാ െക്സ്പെക്റ്റസ്
കാണുക

എന്നിവ

