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 െവക്കുക
1. ജനന തീയതിസ്ട
: എസ്.എസ്.എല.സിസ്ട. സര്ദ്ദടിസ്ടഫിസ്ടക്കേറ്റിസ്ടെന്റെ േഷനകാപ്പിസ്ട
2. െമാൈബൈല
നമ്പര്ദ്ദ
:
(അേഷനപക്ഷകെന്റെേഷനയാ/
അേഷനപക്ഷകെന്റെ
മാതാപിസ്ടതാക്കേളുടെടേഷനയാ/ രക്ഷകര്ദ്ദത്താവിസ്ടെന്റെേഷനയാ മാത്രം സമര്ദ്ദപ്പിസ്ടക്കുക.) ഒര
കാരണവശാലും ഇന്റെര്ദ്ദെനറ്റ് കേഷനഫ, അേഷനപക്ഷ പൂരിസ്ടപ്പിസ്ടക്കുനതിസ്ടനായിസ്ട സമീപിസ്ടചിസ്ടട്ടുള്ള
മറ്റു ഏജന്സിസ്ടകളുടെടേഷനയാ െമാൈബൈല നമ്പര്ദ്ദ നലകരത്.
3. ഇ-െമയിസ്ടല
: (അേഷനപക്ഷകെന്റെേഷനയാ/ അേഷനപക്ഷകെന്റെ
മാതാപിസ്ടതാക്കേളുടെടേഷനയാ/ രക്ഷകര്ദ്ദത്താവിസ്ടെന്റെേഷനയാ മാത്രം സമര്ദ്ദപ്പിസ്ടക്കുക.) ഒര
കാരണവശാലും ഇന്റെര്ദ്ദെനറ്റ് കേഷനഫ, അേഷനപക്ഷ പൂരിസ്ടപ്പിസ്ടക്കുനതിസ്ടനായിസ്ട സമീപിസ്ടചിസ്ടട്ടുള്ള
മറ്റു ഏജന്സിസ്ടകളുടെടേഷനയാ ഇ-െമയിസ്ടല ഐ.ഡിസ്ട. നലകരത്. ഇ-െമയിസ്ടല
ഇല്ലാത്തവര്ദ്ദ ഒര ഐ.ഡിസ്ട. ഉണ്ടാക്കുക.
4. അേഷനപക്ഷ ഫീസ് : ജനറല കാറ്റഗറിസ്ട വിസ്ടദ്യാര്ദ്ദത്ഥിസ്ടകളക്കേ് രൂപ 250/എസ്.സിസ്ട/എസ്.ടിസ്ട. വിസ്ടഭാഗത്തിസ്ടലെപ്പട വിസ്ടദ്യാര്ദ്ദത്ഥിസ്ടകളക്കേ്
രൂപ 100/ഫീസ് അടയ്ക്കുനതിസ്ടെന സംബൈന്ധിസ്ടച് താെഴ പറയുന നിസ്ടര്ദ്ദേഷനദ്ദേശങ്ങള ശ്രദ്ധിസ്ടച് വായിസ്ടക്കുക
https://www.uoc.ac.in URL ഉപേഷനയാഗിസ്ടക്കുക
2. െവബ്ബ് ൈസറ്റിസ്ടെന്റെ താെഴ െകാടുത്തിസ്ടട്ടുള്ള instant pay ക്ലിസ്ടക്കേ് െചെയ്യുക.
3. 1 മതല 7 വെര കാണുന വിസ്ടവരങ്ങള േഷനരഖെപ്പടുതക. (െമാൈബൈല നമ്പര്ദ്ദ & ഇെമയിസ്ടല എനിസ്ടവ (അേഷനപക്ഷകെന്റെേഷനയാ/ രക്ഷാകര്ദ്ദത്താവിസ്ടെന്റെേഷനയാ മാത്രം
േഷനരഖെപ്പടുതക.
4. ഫീസ് അടയ്ക്കാന് ഉേഷനദ്ദേശിസ്ടക്കുന വിസ്ടധം േഷനരഖെപ്പടുതക.
േഷനകരളത്തിസ്ടെലൈ അേഷനപക്ഷകര്ദ്ദക്കേ് താെഴ പറയുന വിസ്ടധത്തിസ്ടല ഫീസ്
അടയ്ക്കാവുനതാണ്.
a) എസ്.ബൈിസ്ട.ടിസ്ട ഓണ്ലൈലൈന് േഷനപെയ്മെന്റെ് (ഇന്റെര്ദ്ദെനറ്റ് േഷനപെയ്മെന്റെ്
1.

സൗകരയമള്ളവര്ദ്ദക്കേ് മാത്രം)
b) േഷനനാഡല െസന്റെര്ദ്ദ (കാലൈിസ്ടക്കേറ്റ് യൂണിസ്ടേഷനവഴ്സിസ്ടറ്റിസ്ടയുെട കീഴിസ്ടലുള്ള വിസ്ടവിസ്ടധ
േഷനകാേഷനളജുകളിസ്ടല േഷനനാഡല െസന്റെറുകള പവര്ദ്ദത്തിസ്ടക്കുന്നുണ്ട്. ലൈിസ്ടസ്റ്റ്
െവബ്സൈസറ്റിസ്ടല ലൈഭയമാണ്.)
c) അക്ഷയേഷനകന്ദ്രങ്ങള
d) ജനേഷനസവന േഷനകന്ദ്രങ്ങള
േഷനകരളത്തിസ്ടെന്റെ പുറതനിസ്ടന്നുള്ളവര്ദ്ദ
i) േഷനസ്റ്ററ്റ് ബൈാങ്ക് ഓഫ് ടാവന്കൂര്ദ്ദ (ഇന്റെര്ദ്ദെനറ്റ് േഷനപെയ്മെന്റെ് സൗകരയമള്ളവര്ദ്ദക്കേ്
മാത്രം)
ii) ഇ-െചെലൈാന് (േഷനസ്റ്ററ്റ് ബൈാങ്ക് ഓഫ് ടാവന്കൂര്ദ്ദ)
േഷനസ്റ്ററ്റ് ബൈാങ്ക് ഓഫ് ടാവന്കൂര്ദ്ദ ഓണ്ലൈലൈന് േഷനപെയ്മെന്റെ് തിസ്ടരെഞ്ഞെടുക്കുനവര്ദ്ദ താെഴ
പറയുന നിസ്ടര്ദ്ദേഷനദ്ദേശങ്ങള ശ്രദ്ധിസ്ടക്കുക.
a) എസ്.ബൈിസ്ട.ടിസ്ട 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.
എസ് . എം.എസ് . ലൈഭിസ്ടച ഉടെന ഓണ്ലൈലൈന് അപ്ലിസ്ടേഷനക്കേഷന്
സമര്ദ്ദപ്പിസ്ടക്കോവുനതാണ്.
ഇ-െചെലൈാന് േഷനപെയ്മെന്റെ് രീതിസ്ട തിസ്ടരെഞ്ഞെടുത്തവര്ദ്ദ താെഴ പറയുന നിസ്ടര്ദ്ദേഷനദ്ദേശങ്ങള
ശ്രദ്ധിസ്ടക്കുക. (േഷനകരളത്തിസ്ടനു പുറതള്ളവര്ദ്ദ മാത്രം)
എസ്.ബൈിസ്ട.ടിസ്ട ഇ-െചെലൈാന് തിസ്ടരെഞ്ഞെടുത്തവര്ദ്ദക്കേ് 2 മതല 6 മണിസ്ടക്കൂറുനുള്ളിസ്ടല
പണം അടക്കോന് നിസ്ടര്ദ്ദേഷനദ്ദേശിസ്ടച്െകാണ്ട് ഒര എസ്.എം.എസ്. ലൈഭിസ്ടക്കും.
പസ്തുത
എസ്.എം.എസ്. ലൈഭിസ്ടചതിസ്ടന് േഷനശഷം മാത്രേഷനമ പണം അടയ്ക്കാന് സാധിസ്ടക്കുകയുള. പണം
അടചതിസ്ടന് 24 മണിസ്ടക്കൂറിസ്ടന്ശേഷനശഷം വീണം ഒര എസ്.എം.എസ്. ലൈഭിസ്ടക്കും. പസ്തുത
എസ്.എം.എസിസ്ടല ഐ.ഡിസ്ട നമ്പര്ദ്ദ & പാസ് േഷനവര്ദ്ദഡ് ലൈഭയമായിസ്ടരിസ്ടക്കും. ഇതിസ്ടനുേഷനശഷം
ഓണ്ലൈലൈന് അേഷനപക്ഷ സമര്ദ്ദപ്പിസ്ടക്കോവുനതാണ്.
രണ്ടാം ഘടം : ഓണ്ലൈലൈന് അേഷനപക്ഷ സമര്ദ്ദപ്പിസ്ടക്കോന്
താെഴ പറയുന േഷനരഖകള തയ്യാറാക്കേിസ്ട െവക്കുക
1. ഐ.ഡിസ്ട നമ്പര്ദ്ദ, പാസ് േഷനവര്ദ്ദഡ് (െമാൈബൈലൈിസ്ടല ലൈഭിസ്ടചത്)
2. +2 മാര്ദ്ദക്കേ് ലൈിസ്ടസ്റ്റ്

3. 40 kb യിസ്ടല താെഴയുളല jpg േഷനഫാര്ദ്ദമാറ്റിസ്ടലുള്ള പാസ്പ്േഷനപാര്ദ്ദട് ൈസസ്
േഷനഫാേഷനടാ.
4. അേഷനപക്ഷിസ്ടക്കോന് ഉേഷനദ്ദേശിസ്ടക്കുന േഷനകാേഷനളജ് - േഷനകാഴ്സ്, മന്ഗണന പകാരം
തയ്യാറാക്കുക. ഒര അേഷനപക്ഷകന് വിസ്ടവിസ്ടധ േഷനകാേഷനളജുകളിസ്ടല നിസ്ടന്നുമായിസ്ട 20
േഷനകാഴ്സുകള െതരഞ്ഞെടുക്കോവുനതാണ്. േഷനകാേഷനളജ് - േഷനകാഴ്സ്, എനിസ്ടവയുെട
വിസ്ടവരം െവബ്സൈസറ്റിസ്ടല ലൈഭയമാണ്. േഷനകാേഷനളജ് െതരെഞ്ഞെടുക്കുേഷനമ്പാള
പസ്തുത േഷനകാഴ്സ് സവാശ്രയേഷനകാഴ്സാേഷനണാ എന് ശ്രദ്ധിസ്ടക്കുക. സവാശ്രയ
േഷനകാേഷനളജുകളിസ്ടല ഫീസ് മറ്റ് ഗവണ്മന്റെ്, എയിസ്ടഡഡ് േഷനകാേഷനളജിസ്ടല നിസ്ടന്നും
വയതയസ്തമായിസ്ടരിസ്ടക്കും.
5. ബൈിസ്ട.പിസ്ട.എല വിസ്ടഭാഗത്തിസ്ടല അേഷനപക്ഷിസ്ടക്കുന മേഷനനാക്കേ സമദ്ായക്കോര്ദ്ദ
വരമാന സര്ദ്ദടിസ്ടഫിസ്ടക്കേറ്റ് തയ്യാറാക്കേിസ്ട െവേഷനക്കേണ്ടതാണ്.
ഓണ്ലൈലൈന് െറജിസ്ടേഷനസ്ടേഷന് നടതനതിസ്ടന് താെഴ പറയുന നിസ്ടര്ദ്ദേഷനദ്ദേശങ്ങള പാലൈിസ്ടക്കുക.
www.cuonline.ac.in എന െവബ്ബ് ൈസറ്റ് വഴിസ്ട CAP ല പേഷനവശിസ്ടക്കുക.
നാലൈ് േഷനസ്റ്റജിസ്ടലൈായാണ് ഓണ്ലൈലൈന് അപ്ലിസ്ടേഷനക്കേഷന് സമര്ദ്ദപ്പണം നടക്കുക.
1.

Step (1)
a) േഷനഫാേഷനടാ അപ്പേഷനലൈാഡ് െചെയ്യുക.
Step (2)
A)പാഥമിസ്ടക വിസ്ടവരങ്ങള
ഒഴിസ്ടഞ്ഞെ േഷനകാളങ്ങളിസ്ടല പസക്ത വിസ്ടവരങ്ങള സമര്ദ്ദപ്പിസ്ടക്കുക
B)വയക്തിസ്ടഗത വിസ്ടവരങ്ങള
1. സംവരണവിസ്ടഭാഗക്കോര്ദ്ദ യഥാര്ദ്ദത്ഥത്തിസ്ടല അര്ദ്ദഹതെപ്പടത് മാത്രം നലകുക,
അല്ലാത്തപക്ഷം പേഷനവശനം നിസ്ടരസിസ്ടക്കുനതായിസ്ടരിസ്ടക്കും. (വരമാന സര്ദ്ദടിസ്ടഫിസ്ടക്കേറ്റ്,
േഷനനാണ്ലക്രീമിസ്ടെലൈയര്ദ്ദ സര്ദ്ദടിസ്ടഫിസ്ടേഷനക്കേറ്റ് അഡിസ്ടഷന് സമയത്ത്
സമര്ദ്ദപ്പിസ്ടേഷനക്കേണ്ടതാണ്.)
2. ബൈിസ്ട.പിസ്ട.എല വിസ്ടഭാഗക്കോര്ദ്ദ വരമാന സര്ദ്ദടിസ്ടഫിസ്ടക്കേറ്റിസ്ടെന്റെ ഉത്തരവ് നമ്പര്ദ്ദ, തിസ്ടയ്യതിസ്ട,
സര്ദ്ദടിസ്ടഫിസ്ടക്കേറ്റ് നല്കിസ്ടയ അധിസ്ടകാരിസ്ട എനിസ്ടവ േഷനരഖെപ്പടുതക. പസ്തുത
സര്ദ്ദടിസ്ടഫിസ്ടക്കേറ്റ് അഡിസ്ടഷന് സമയത്ത് േഷനകാേഷനളജിസ്ടല സമര്ദ്ദപ്പിസ്ടേഷനക്കേണ്ടതാണ് .
3. െവയ്റ്റേഷനറ്റജ് വിസ്ടവിസ്ടധ തരത്തിസ്ടലുള്ള െവയ്റ്റേഷനറ്റജിസ്ടന് അര്ദ്ദഹരായിസ്ടട്ടുള്ള അേഷനപക്ഷകര്ദ്ദ
പസ്തുത വിസ്ടവരം േഷനരഖപ്പടുേഷനത്തണ്ടതാണ്.

ഇതവെര എന്റെര്ദ്ദ െചെയ്ത വിസ്ടവരങ്ങള ഇേഷനപ്പാള എഡിസ്ടറ്റ്
െചെയ്യാവുനതാണ്. എഡിസ്ടറ്റ് െചെയതതിസ്ടന് േഷനശഷേഷനമാ അല്ലാെതേഷനയാ
അടുത്ത േഷനസ്റ്റജിസ്ടേഷനലൈക്കേ് േഷനപാകുനതിസ്ടനായിസ്ട "SAVE AND PROCEED”
ക്ലിസ്ടക്കേ് െചെയ്യുക.
Step(3)

1).ഈ േഷനസ്റ്റജിസ്ടല എത്ര തവണ എടുത്താണ് പരീക്ഷ പാസായത്
എന് േഷനരഖപ്പടുതക.ആദ്യതവണയ്ക്ക് േഷനശഷം തടര്ദ്ദന് എടുത്തിസ്ടട്ടുള്ള
ഓേഷനരാ തവണയ്ക്കും 10 മാര്ദ്ദക്കേ് വീതം നഷ്ടമാവുനതാണ്.
2)+2 പരീക്ഷയുെട േഷനബൈാര്ദ്ദഡ് േഷനരഖെപ്പടുതക.
3)+2 പരീക്ഷയുെട സ്ട്രീം തിസ്ടരെഞ്ഞെടുക്കുക. (സയന്സ്,ഹുമാനിസ്ടറ്റീസ്,
െകാേഷനമഴ്സ്, എനിസ്ടവ) ഓേഷനരാ സ്ടേീമിസ്ടനു കീഴിസ്ടല വരന വിസ്ടവിസ്ടധ
േഷനകാംബൈിസ്ടേഷനനഷന് തിസ്ടരെഞ്ഞെടുക്കുക.
4)2016 വര്ദ്ദഷം VHSE, HSE പാസായ വിസ്ടദ്യാര്ദ്ദത്ഥിസ്ടകളുടെട
മാര്ദ്ദക്കേ് സ്ക്രീനിസ്ടല ലൈഭയമായിസ്ടരിസ്ടക്കും. മറ്റുള്ളവര്ദ്ദ ആയ േഷനരഖെപ്പടുതക.
5)മാര്ദ്ദക്കേ് എന്ടിസ്ട : മാര്ദ്ദക്കേ് േഷനരഖപ്പടുതേഷനമ്പാള അതീവശ്രദ്ധ
െചെലുേഷനത്തണ്ടതാണ്.
6)ഈ േഷനസ്റ്റജിസ്ടല േഷനരഖപ്പടുത്തിസ്ടയ വിസ്ടശദ്ാംശങ്ങള ഇേഷനപ്പാള എഡിസ്ടറ്റ്
െചെയ്യാവുനതാണ്.
അടുത്ത േഷനസ്റ്റജിസ്ടേഷനലൈക്കേ് േഷനപാകുനതിസ്ടനായിസ്ട "SAVE AND PROCEED”
ക്ലിസ്ടക്കേ് െചെയ്യുക.

േഷനസ്റ്റജ് (4)

ഈ േഷനസ്റ്റജിസ്ടല നിസ്ടങ്ങള ഉേഷനദ്ദേശിസ്ടക്കുന േഷനകാേഷനളജ്, േഷനകാഴ്സ് എനിസ്ടവ
േഷനരഖപ്പടുത്താവുനതാണ്.
മന്ഗണനാക്രമത്തിസ്ടല േഷനനരെത്ത തയ്യാറാക്കേിസ്ടെവച േഷനകാേഷനളജ്, േഷനകാഴ്സ്
ലൈിസ്ടസ്റ്റ് എന്റെര്ദ്ദ െചെയ്യുക.
എയിസ്ടഡഡ്/സവാശ്രയ േഷനകാേഷനളജുകളിസ്ടെലൈ മാേഷനനജ്മെമന്റെ് കവാടയിസ്ടല
അേഷനപക്ഷിസ്ടക്കോന് മാത്രം ഉേഷനദ്ദേശിസ്ടക്കുനവര്ദ്ദ പസ്തുത വിസ്ടവരം
േഷനരഖെപ്പടുതക.
ജനറല
അേഷനലൈാടെമന്റെിസ്ടന്
ഇവര്ദ്ദ
പരിസ്ടഗണിസ്ടക്കേെപ്പടുനതല്ല.
സമര്ദ്ദപ്പിസ്ടച ഓപ്ഷന് കാണാവുനതം
എഡിസ്ടറ്റ് െചെയ്യുകയും, അതെല്ലങ്കിസ്ടല സമര്ദ്ദപ്പിസ്ടക്കോവുനതമാണ്.
െവരിസ്ടഫിസ്ടേഷനക്കേഷന് പിസ്ടന്റെ് ഔട് എടുത്ത് േഷനരഖെപ്പടുത്തിസ്ടയ വിസ്ടവരങ്ങള ശരിസ്ടയാണ് എന്
ഉറപ്പുവരതക.
എഡിസ്ടറ്റിസ്ടംഗ്
ഓേഷനരാ വിസ്ടദ്യാര്ദ്ദത്ഥിസ്ടക്കും 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 എടുത്ത് േഷനരഖെപ്പടുത്തിസ്ടയ വിസ്ടവരങ്ങള
ശരിസ്ടയാണ് എന് ഉറപ്പുവരത്തിസ്ടയ േഷനശഷം മാത്രം അനിസ്ടമ സമര്ദ്ദപ്പണം നടതക.
അേഷനപക്ഷയുെട അനിസ്ടമ സമര്ദ്ദപ്പണത്തിസ്ടനുേഷനശഷം പിസ്ടന്റൌട് എടുക്കോവുനതാണ് .
പിസ്ടന്റൌട് ഉളെപ്പെട ഒര േഷനരഖയും യൂണിസ്ടേഷനവഴ്സിസ്ടറ്റിസ്ടയിസ്ടേഷനലൈക്കേ് അയേഷനക്കേണ്ടതിസ്ടല്ല . അേഷനപക്ഷയും
ഓണ്ലൈലൈന് േഷനപെയ്മെന്റെ്
രശീത്/െചെലൈാന് രശീതിസ്ടെന്റെ േഷനകാേഷനളജ് േഷനകാപ്പിസ്ട എനിസ്ടവ
അഡിസ്ടഷന് എടുക്കുന േഷനകാേഷനളജിസ്ടല സമര്ദ്ദപ്പിസ്ടേഷനക്കേണ്ടതാണ്.
മാേഷനനജ്മെമന്റെ് കമ്മ്യൂണിസ്ടറ്റിസ്ട വിസ്ടകലൈാംഗ േഷനസ്പാര്ദ്ദട്സ് കവാടകളിസ്ടേഷനലൈക്കേ് അേഷനപക്ഷിസ്ടക്കുനവര്ദ്ദ
േഷനകാേഷനളജിസ്ടല അേഷനപക്ഷ സമര്ദ്ദപ്പിസ്ടക്കുനതിസ്ടനു മമ്പായിസ്ട നിസ്ടര്ദ്ദബൈന്ധമായും CAP വഴിസ്ട രജിസ്ടസ്ട്രര്ദ്ദ
െചെേഷനയ്യണ്ടതാണ്.
കമ്മ്യൂണിസ്ടറ്റിസ്ട േഷനകവാട
കമ്മ്യൂണിസ്ടറ്റിസ്ട േഷനകവാടയിസ്ടേഷനലൈക്കേ് അേഷനപക്ഷിസ്ടക്കോന് ഉേഷനദ്ദേശിസ്ടക്കുനവര്ദ്ദക്കേ് താത്പരയമള്ള
േഷനകാേഷനളജുകള തിസ്ടരെഞ്ഞെടുക്കോവുനതാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്ടറ്റിസ്ട േഷനകവാടയിസ്ടേഷനലൈക്കേ് അേഷനപക്ഷിസ്ടക്കോന്
താത്പരയമേഷനണ്ടാ എന് േഷനചൊദ്യം/ഓപ്പ്ഷൻ ആദ്യം ക്ലിസ്ടക്കേ് െചെയ്യുക.
പിസ്ടനീട് േഷനകാേഷനളജ് ഓപ്പ്ഷൻ തിസ്ടരെഞ്ഞെടുത്തതിസ്ടനുേഷനശഷം േഷനമലപറഞ്ഞെ പകാരം
കമ്മ്യൂണിസ്ടറ്റിസ്ട േഷനകവാടയിസ്ടേഷനലൈക്കേ് ഓപ്പ്ഷൻ നല്കിസ്ടയവര്ദ്ദക്കേ് അവര്ദ്ദക്കേ് അര്ദ്ദഹതയുള്ള
േഷനകാേഷനളജുകളിസ്ടേഷനലൈക്കേ് കമ്മ്യൂണിസ്ടറ്റിസ്ട േഷനകവാടയിസ്ടല അേഷനപക്ഷിസ്ടക്കുനതിസ്ടന് അവസരമണ്ടായിസ്ടരിസ്ടക്കും.
പേഷനതയക ശ്രദ്ധക്കേ്
 രജിസ്ടേഷനസ്ട്രഷെന്റെ േഷനവളയിസ്ടല ഏെതങ്കിസ്ടലും േഷനസ്റ്റജിസ്ടല പിസ്ടനിസ്ടട് തടരാം എന് ഉേഷനദ്ദേശിസ്ടക്കുന
പക്ഷം Logout െചെയ്യുക.
 രജിസ്ടേഷനസ്ട്രഷെന്റെ േഷനവളയിസ്ടല ഒര കാരണവശാലും ബൈാക്കേ് ബൈടണ്ല ഉപേഷനയാഗിസ്ടക്കേരത് .
 രജിസ്ടേഷനസ്ട്രഷന് ഉപേഷനയാഗിസ്ടക്കുന കംപയൂടര്ദ്ദ ഐ.പിസ്ട.അഡ്രസ് യൂണിസ്ടേഷനവഴ്സിസ്ടറ്റിസ്ട
േഷനശഖരിസ്ടക്കുനതം, കുറ്റകരമായ ക്രമേഷനക്കേടുകള േഷനബൈാധപൂര്ദ്ദവ്വമായിസ്ട വരതനത്
ൈസബൈര്ദ്ദ നിസ്ടയമപകാരം ശിസ്ടക്ഷാര്ദ്ദഹവുമാണ്.
ഏതങ്കിസ്ടലും തരത്തിസ്ടലുള്ള െതറ്റായ വിസ്ടവരങ്ങള സമര്ദ്ദപ്പിസ്ടക്കുനത് കുറ്റകരവും,
അഡിസ്ടഷന് റദ്ദേ് െചെയ്യുനതിസ്ടന് കാരണമാവുകയും െചെയ്യുനതാണ് . സമര്ദ്ദപ്പിസ്ടക്കുന
വിസ്ടവരങ്ങള
ശരിസ്ടയാണ്
എന്
ഉറപ്പുവരേഷനത്തണ്ടത്
അേഷനപക്ഷകെന്റെ
ഉത്തരവാദ്ിസ്ടത്തമാണ്.

