കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല
ഡയറക്ടററററ്റ് ഓഫറ്റ് അഡലിഷന്സറ്റ്
പത്രക്കുറലിപറ്റ്
2022-23 അദദ്ധ്യയന വര്ഷറത്തേക്കുള്ള ബലിരുദ പ്രറവശനത്തേലിനകായുള്ള ഓണ്ലലന്
രജലിറസ്ട്രേഷന് ആരരംഭലിച. 21.07.2022 നറ്റ് ലവകലിടറ്റ് 5 മണലി വരര ഓണ്ലലന് അറപക
സമര്പലിക്കകാവുന്നതകാണറ്റ് . അറപകകാഫഫീസറ്റ് : എസറ്റ്.സലി/എസറ്റ്.ടലി 175 രൂപ, മറ്റുള്ളവര് 420/രൂപ. രവബറ്റ്ലസററ്റ് : www.admission.uoc.ac.in
ഓണ്ലലന് അറപക സമര്പണത്തേലിരന്റെ ആദദ്ധ്യ ഘടത്തേലില്
പകാസറ്റ്റവഡരം

രമകാലബലലില്

CAP ID യുരം

ലഭദ്ധ്യമകാകുന്നതലിനുറവണലി

http://admission.uoc.ac.in/ug/ -> Apply Now എന്ന ലലിങലില്

അറപകകര്

അവരുരട അടലിസകാന

വലിവരങ്ങള് നല്റകണതകാണറ്റ് . ഓണ്ലലന് രജലിസറ്റ്റട്രേഷരന്റെ തുടക്കത്തേലില് രമകാലബല്
നമ്പര് ശരലിയകായലി നല്കകാത്തേതലിനകാല് CAP ID, രസകക്യൂരലിറലി കഫീ എന്നലിവ ലഭദ്ധ്യമകാകകാത്തേ
സകാഹചരദ്ധ്യരം ഒഴലിവകാക്കുന്നതലിനകായലി രമകാലബല് നമ്പര് ഓ.ടലി.പലി (One Time Password)
രവരലിഫലിറക്കഷന് നടപലിലകാക്കലിയലിട്ടുണറ്റ്. ആയതലിനകാല് രജലിസ്റ്റര് രചയ്യുന്ന വലിദദ്ധ്യകാര്തലികള്
അവരുരടറതകാ, അരല്ലെങലില് രകലിതകാവലിരന്റെറയകാ റഫകാണ് നമ്പര് മകാത്രറമ ഓണ്ലലന്
രജലിറസ്ട്രേഷന് സമയത്തേറ്റ് നല്കകാവ.
പകാസറ്റ്റവഡരം

ഉപറയകാഗലിച്ച റ്റ്

അറപകകര്ക്കറ്റ്

തുടര്ന്നറ്റ്

റലകാഗലിന്

ഓണ്ലലന്

രചയറ്റ്

അറപകകാ

രമകാലബലലില്
അറപക
സമര്പണ

ലഭലിച്ച CAP ID യുരം

പൂര്ത്തേഫീകരലിറക്കണതകാണറ്റ്.
റവളയലില്

ലഭലിക്കുന്ന

പകാസറ്റ്റവര്ഡലിരന്റെ രഹസദ്ധ്യ സസ്വഭകാവരം രവളലിരപടുത്തേകാന് പകാടലില്ലെകാത്തേതുരം പ്രറവശനപ്രകലിയ
അവസകാനലിക്കുന്നതു വരര സുരകലിതമകായലി സൂകലിറക്കണതുമകാണറ്റ് .

അറപകയുരട

അവസകാനമകാണറ്റ് രജലിസറ്റ്റട്രേഷന് ഫഫീസറ്റ് അടയറ്റ്റക്കണതറ്റ് . Save & Proceed എന്ന ബടണ്
കലികറ്റ് രചയ്യുന്നതലിനറ്റ് മുന്റപ അറപകയലില് നല്കലിയ വലിവരങ്ങള് ശരലിയകാരണന്നറ്റ്
പരലിറശകാധലിച്ച റ്റ് ഉറപകാറക്കണതകാണറ്റ്. അറപകകാ ഫഫീസറ്റ് അടച്ചതലിനുറശഷരം വഫീണരം റലകാഗലിന്

രചയറ്റ് അറപകയുരട പ്രലിന്റെറ്റ്ഔടറ്റ് എടുറക്കണതകാണറ്റ് .

പ്രന്റെറ്റ്ഔടറ്റ് ലഭലിക്കുന്നറതകാരട മകാത്രറമ

അറപക പൂര്ണ്ണമകാകുകയുള.
അറപകകര് ഓണ്ലലന് രജലിറസ്ട്രേഷന് സമയത്തേറ്റ് നല്കുന്ന മകാര്ക്കറ്റ്, NSS NCC
തുടങ്ങലിയ രവയലിററജറ്റ് , റനകാണ്-കഫീമലിരലയര്, EWS സരംവരണ വലിവരങ്ങള് എന്നലിവ കൃതദ്ധ്യ
മകാരണന്നറ്റ് ഉറപ്പുവരുറത്തേണതകാണറ്റ് .
ഓണ്ലലന് റജലിറസ്ട്രേഷനറ്റ് വലിദദ്ധ്യകാര്തലികള്ക്കറ്റ് 20 ഓപറ്റ്ഷന് വരര നല്കകാവുന്ന
തകാണറ്റ്. ഗവ., എയറ്റ്ഡഡറ്റ് , സസ്വകാശ്രയ റകകാറളജുകളലിരല റകകാഴ്സുകളലില് വലിദദ്ധ്യകാര്തലികള്ക്കറ്റ്
ഏറവുരം

തകാല്പരദ്ധ്യമുള്ള/ആഗ്രഹലിക്കുന്ന

സമര്പലിക്കകാന് ശ്രദലിറക്കണതകാണറ്റ് .

ഓപറ്റ്ഷനുകള്

മുന്ഗണന

കമത്തേലില്

രസല്ഫറ്റ് ഫലിനകാന്സലിരംഗറ്റ് റകകാഴ്സുകളുരട ഫഫീസറ്റ്

എയറ്റ്ഡഡറ്റ് / ഗവണ്രമന്റെറ്റ് റകകാഴ്സുകളുരട ഫഫീസലില് നലിനരം വദ്ധ്യതദ്ധ്യസ്തമകായലിരലിക്കുരം.
കമക്യൂണലിറലി

റകസ്വകാടയലില്

പ്രറവശനരം

ലഭലിറക്കണ

വലിദദ്ധ്യകാര്തലികരള

അവര്

തലിരരഞ്ഞെടുക്കുന്ന 20 (ഇരുപതറ്റ് ) റകകാറളജറ്റ് ഓപറ്റ്ഷനുകളലില് ഉള്രപടുന്ന എയറ്റ്ഡഡറ്റ്
റകകാറളജുകളലിരല അര്ഹമകായ കമക്യൂണലിറലി കസ്വകാടയലിറലക്കകായലിരലിക്കുരം പരലിഗണലിക്കുക. ഓറരകാ
കമക്യൂണലിറലിക്കുരം അര്ഹമകായ റകകാറളജുകളുരട ലലിസ്റ്ററ്റ് രവബറ്റ്ലസറലില് പ്രസലിദരപടുത്തേലിയലി
ട്ടുണറ്റ്.

ഈ ലലിസ്റ്റലില് ഉള്രപടുന്ന റകകാറളജുകള്, കമക്യൂണലിറലി റകസ്വകാട പ്രറവശനരം

ആഗ്രഹലിക്കുന്ന

വലിദദ്ധ്യകാര്തലികള്

അറപക

പ്രകകാരരം

തലിരരഞ്ഞെടുത്തേ

റകകാറളജറ്റ്

ഓപറ്റ്ഷനുകളലില് ഉള്രപടലിട്ടുരണന്നറ്റ് ഉറപ്പുവരുറത്തേണതകാണറ്റ് .
അറപക

സമര്പലിച്ച റ്റ്

പ്രലിന്റെന്റൗടറ്റ്

എടുത്തേ

വലിദദ്ധ്യകാര്തലികള്ക്കറ്റ്

ഓണ്ലലന്

രജലിറസ്ട്രേഷരന്റെ അവസകാന തലിയ്യതലി വരര അറപക എഡലിററ്റ് രചയ്യുന്നതലിനുള്ള സന്റൗകരദ്ധ്യരം
സ്റ്റുഡന്റെറ്റ് റലകാഗലിനലില് തരന്ന ലഭദ്ധ്യമകായലിരലിക്കുരം. എഡലിററ്റ് രചയ്യുന്ന വലിദദ്ധ്യകാര്തലികള് പുതുക്കലിയ
അറപകയുരട പ്രലിന്റെന്റൗടറ്റ് നലിര്ബന്ധമകായുരം ഡന്റൗണ്റലകാഡറ്റ് രചയറ്റ് സൂകലിറക്കണതകാണറ്റ് .
ഓണ്ലലന് അറപകയുരട പ്രലിന്റെറ്റ്ഔടറ്റ് യൂണലിറവഴലിറലിയലിറലറക്കകാ റകകാറളജുകളലി
റലറക്കകാ അയറക്കണതലില്ലെ. എന്നകാല് അഡലിഷന് ലഭലിക്കുന്ന അവസരത്തേലില് അറപക
യുരട പ്രലിന്റെറ്റ്ഔടറ്റ് മറ്റു അനുബന്ധ റരഖകറളകാരടകാപരം അതകാതറ്റ് റകകാറളജുകളലില് സമര്പലി
റക്കണതകാണറ്റ് .
പ്രറവശനരം

ആഗ്രഹലിക്കുന്ന

എല്ലെകാ

വലിദദ്ധ്യകാര്തലികളുരം

(ജനറല്,

മകാറനജറ്റ്രമന്റെറ്റ്,

കമക്യൂണലിറലി റകസ്വകാട, റസകാര്ടറ്റ്സറ്റ്, ഭലിന്നറശഷലി വലിഭകാഗക്കകാര്, വലിവലിധ സരംവരണ വലിഭകാഗക്കകാര്)

ഓണ്ലലനകായലി രജലിസ്റ്റര് രചറയ്യണതകാണറ്റ് .
മകാറനജറ്റ്രമന്റെറ്റ് ,
വലിദദ്ധ്യകാര്തലികള്

റസകാര്ടറ്റ്സറ്റ്

ഓണ്ലലന്

എന്നഫീ

റകസ്വകാടകളലില്

രജലിറസ്ട്രേഷനു

പുററമ

പ്രറവശനരം

ആഗ്രഹലിക്കുന്ന

പ്രറവശനരം

ആഗ്രഹലിക്കുന്ന

റകകാറളജുകളലില് അറപക സമര്പലിറക്കണതകാണറ്റ് .
അറലകാടറ്റ്രമന്റെറ്റ്, അഡലിഷന് തുടങ്ങലിയവയുമകായലി ബന്ധരപട സുപ്രധകാന വലിവരങ്ങള്
അതതറ്റ്

സമയത്തേറ്റ്

രവബറ്റ്ലസറലില്

പ്രസലിദഫീകരലിക്കുന്നതകായലിരലിക്കുരം

http://admission.uoc.ac.in. പ്രറവശനരം ആഗ്രഹലിക്കുന്ന വലിദദ്ധ്യകാര്തലികള് ഈ നലിര്റദശങ്ങള്/
സര്വ്വകലകാശകാല വകാര്ത്തേകള് എന്നലിവ ശ്രദലിറക്കണതകാണറ്റ് . അറലകാടറ്റ്രമന്റെറ്റ്/അഡലിഷന്
എന്നലിവയുമകായലി ബന്ധരപട വദ്ധ്യകലിഗത അറലിയലിപ്പുകള് സര്വ്വകലകാശകാല നല്കുന്നതല്ലെ.

Sd/ഡയറക്ടര്
C.U. Campus
08.07.2022

