കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല
ഡയറക്ടററററ്റ് ഓഫറ്റ് അഡലിഷന്സറ്റ്

പത്രക്കുറലിപറ്റ്
ബലി.എഡറ്റ് . പ്രറവേശനനം - 2021
കകാലലിക്കററ്റ്

സര്വ്വകലകാശകാല

2021

അധധ്യയന

വേര്ഷതലിറലക്കുള്ള

ബലി.എഡറ്റ്.

പ്രറവേശനതലിനുള്ള ഓണ്ലലന് രജലിറസ്ട്രേഷന് ആരനംഭലിച. (http://admission.uoc.ac.in)
അറപക്ഷ സമര്പലിറക്കണ്ട അവേസകാന തലിയ്യതലി 21.09.2021. അറപക്ഷകാ ഫഫീസറ്റ് - ജനറല
555/- രൂപ , SC/ST 170/- രൂപ.
ഓണ്ലലനകായലി അറപക്ഷ സമര്പലിച്ചതലിനുറശഷനം നലിര്ബന്ധമകായനം പ്രലിനറ്റ്ഔടറ്റ്
എടുതറ്റ്

സൂക്ഷലിറക്കണ്ടതകാണറ്റ് .

പ്രലിനറ്റ്ഔടറ്റ്

ലഭലിക്കുന്നറതകാടടെ

മകാത്രറമ

അറപക്ഷ

പൂര്ണ്ണമകാകുകയള.
റസകാര്ടറ്റ്സറ്റ് റകകകാട വേലിഭകാഗതലിലുള്ള വേലിദധ്യകാര്തലികളുടടെ റകാങറ്റ് ലലിസറ്റ് തയ്യകാറകാക്കുന്നതറ്റ്
തലിരുവേനന്തപുരത്തുള്ള റകരള റസററ്റ് റസകാര്ടറ്റ്സറ്റ് കകൗണ്സലിലകാണറ്റ് .

റകാങറ്റ് ലലിസലില

ഉള്ടപടുന്നതലിനകായലി റസകാര്ടറ്റ്സറ്റ് റകകകാടയലിറലക്കറ്റ് അറപക്ഷലിക്കുന്നവേര് കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാ
ശകാലയടടെ

2021

സര്ടലിഫലിക്കറലിടന

ബലി.എഡറ്റ്.

ഓണ്ലലന്

പകര്പറ്റ്,

റസകാര്ടറ്റ്സലിനറ്റ്

അറപക്ഷകാ
പ്രകാവേഫീണധ്യനം

പ്രലിനറ്റ്ഔടറ്റ്,

റയകാഗധ്യതകാ

ടതളലിയലിക്കുന്നതലിനുള്ള

സര്ടലിഫലിക്കറ്റുകളുടടെ പകര്പറ്റ് സഹലിതനം ടസക്രടറലി, റകരള റസററ്റ് റസകാര്ടറ്റ്സറ്റ് കകൗണ്സലില ,
തലിരുവേനന്തപുരനം - 695001 എന്ന വേലിലകാസതലിറലക്കറ്റ് അയറക്കണ്ടതകാണറ്റ് .
അറപക്ഷകര് ഓണ്ലലന് രജലിറസ്ട്രേഷന് സമയതറ്റ് നലകുന്ന മകാര്ക്കറ്റ്/റഗ്രേഡറ്റ് , NSS
NCC തുടെങലിയ ടവേയലിററജറ്റ് , റനകാണ്-ക്രഫീമലിടലയര്, സനംവേരണ വേലിവേരങള് എന്നലിവേ കൃതധ്യ
മകാടണന്നറ്റ് ഉറപ്പുവേരുറതണ്ടതകാണറ്റ് .

റനകാണ് ക്രഫീമലിടലയര് വേലിഭകാഗതലിലടപടവേര്ക്കറ്റ് മകാത്രറമ എസറ്റ് .ഇ.ബലി.സലി. സനംവേരണനം
ലഭലിക്കുകയള.

എസറ്റ്.ഇ.ബലി.സലി സനംവേരണതലിനറ്റ് അര്ഹരകായവേര് (ഇ.ടെലി.ബലി., മുസഫീനം,

ഒ.ബലി.എച്ചറ്റ്., ഒ.ബലി.എകറ്റ്., എല.സലി., കുടുനംബലി തുടെങലിയവേര്) രജലിറസ്ട്രേഷന് സമയതറ്റ് Non
Creamy Layer – YES എന്നറ്റ് നലകണനം.
മുറന്നകാക്ക

വേലിഭകാഗതലിലുള്ളവേര്ക്കുള്ള

സകാമ്പതലികമകായലി പലിറന്നകാക്കനം നലിലക്കുന്ന
സനംവേരണതലിനറ്റ്

(EWS)

അര്ഹരകായവേര്

റപ്രകാസക്ടസലില നലകലിയലിരലിക്കുന്ന മകാതൃകയലിലുള്ള സര്ടലിഫലിക്കററ്റ് പ്രറവേശന സമയതറ്റ്
ഹകാജരകാറക്കണ്ടതകാണറ്റ് .
വേലിഭലിന്നറശഷലി,

കമമ്മ്യൂണലിറലി,

റസകാര്ടറ്റ്സറ്റ് ,

ഡലിഫന്സറ്റ്,

ടെഫീറച്ചര്സറ്റ് ,

ലലിങകലിസലികറ്റ്

ലമറനകാറലിറലി എന്നഫീ വേലിഭകാഗക്കകാരുടടെ പ്രറവേശനതലിനറ്റ് ഓണ്ലലന് അറലകാടറ്റ്ടമനറ്റ്
ഉണ്ടകായലിരലിക്കുന്നതല. പ്രസ്തുത വേലിഭകാഗതലില രജലിസര് ടചെയ്തവേരുടടെ റകാങറ്റ് ലലിസറ്റ് അതകാതറ്റ്
റകകാറളജലിറലക്കറ്റ് നലകുന്നതുനം റകകാറളജറ്റ് പ്രസ്തുത റകാങറ്റ് ലലിസലില നലിനനം പ്രറവേശനനം
നടെത്തുന്നതുമകാണറ്റ് .
ഓണ്ലലന് അറപക്ഷയടടെ പ്രലിനറ്റ്ഔടറ്റ് യൂണലിറവേഴലിറലിയലിറലറക്കകാ റകകാറളജുകളലി
റലറക്കകാ അയറക്കണ്ടതലില.

എന്നകാല അഡലിഷന് ലഭലിക്കുന്ന അവേസരതലില അറപക്ഷ

യടടെ പ്രലിനറ്റ്ഔടറ്റ് മറ്റു അനുബന്ധ റരഖകറളകാടടെകാപനം അതകാതറ്റ് റകകാറളജുകളലില സമര്പലി
റക്കണ്ടതകാണറ്റ് .
പ്രറവേശനനം
കമമ്മ്യൂണലിറലി

ആഗ്രേഹലിക്കുന്ന

റകകകാട,

റസകാര്ടറ്റ്സറ്റ് ,

എലകാ

വേലിദധ്യകാര്തലികളുനം

വേലിഭലിന്നറശഷലി

(ജനറല,

വേലിഭകാഗക്കകാര്,

വേലിവേലിധ

മകാറനജറ്റ്ടമനറ്റ് ,
സനംവേരണനം

വേലിഭകാഗക്കകാര് ഉള്ടപടടെ) ഓണ്ലലനകായലി രജലിസര് ടചെറയ്യണ്ടതകാണറ്റ് .
മകാറനടജ്മെനറ്റ് റകകകാടകളലില പ്രറവേശനനം ആഗ്രേഹലിക്കുന്ന വേലിദധ്യകാര്തലികള് ഓണ്ലലന്
രജലിറസ്ട്രേഷനു

പുററമ

പ്രറവേശനനം

ആഗ്രേഹലിക്കുന്ന

റകകാറളജുകളലില

അറപക്ഷ

സമര്പലിറക്കണ്ടതകാണറ്റ് .
ഓണ്ലലന് രജലിറസ്ട്രേഷനറ്റ് വേലിദധ്യകാര്തലികള്ക്കറ്റ് 15 ഓപറ്റ്ഷന് നലകകാവുന്നതകാണറ്റ് .
പുററമ

എയറ്റ്ഡഡറ്റ് റകകാറളജുകളലിടല കമമ്മ്യൂണലിറലി റകകകാട സഫീറ്റുകളലില പ്രറവേശനനം

ആഗ്രേഹലിക്കുന്ന അതകാതറ്റ് കമമ്മ്യൂണലിറലിയലിലടപട വേലിദധ്യകാര്തലികള്ക്കറ്റ് 1 ഓപറ്റ്ഷന് അധലികമകായലി
നലകകാവുന്നതകാണറ്റ് .

അറലകാടറ്റ്ടമനറ്റ് സനംബന്ധലിച്ച വേലിവേരങള് ഓണ്ലലന് രജലിറസ്ട്രേഷന് സമയതറ്റ്
സമര്പലിക്കുന്ന റഫകാണ് നമ്പറലിറലക്കറ്റ് മകാത്രറമ അയക്കുകയള.

ആയതലിനകാല രജലിസര്

ടചെയ്യുന്ന വേലിദധ്യകാര്തലികള് അവേരുടടെറതകാ, അടലങലില രക്ഷലിതകാവേലിടനറയകാ റഫകാണ് നമ്പര്
മകാത്രറമ ഓണ്ലലന് രജലിറസ്ട്രേഷന് സമയതറ്റ് നലകകാവ.
ഗവേ.,

എയറ്റ്ഡഡറ്റ് ,

സകകാശ്രയ

ടട്രെയലിനലിനംങറ്റ്

റകകാറളജുകളലിടല

റകകാഴ്സുകളലില

വേലിദധ്യകാര്തലികള്ക്കറ്റ് ഏറവുനം തകാലപരധ്യമുള്ള/ആഗ്രേഹലിക്കുന്ന ഓപറ്റ്ഷനുകള് മുന്ഗണന
ക്രമതലില സമര്പലിക്കകാന് ശ്രദലിറക്കണ്ടതകാണറ്റ് .

ടസലഫറ്റ് ഫലിനകാന്സലിനംഗറ്റ് റകകാഴ്സുകളുടടെ

ഫഫീസറ്റ് എയറ്റ്ഡഡറ്റ് / ഗവേണ്ടമനറ്റ് റകകാഴ്സുകളുടടെ ഫഫീസലില നലിനനം വേധ്യതധ്യസ്തമകായലിരലിക്കുനം.
പ്രറവേശനവുമകായലി ബന്ധടപട വേലിവേരങള്ക്കറ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ടവേബറ്റ്ലസറ്റുനം
വേകാര്തകളുനം ശ്രദലിറക്കണ്ടതകാണറ്റ് .
റഫകാണ് : 0494 2407016, 2407017.

C.U. Campus
10.09.2021

To
പബലികറ്റ് റലിറലഷന്സറ്റ് ഓഫഫീസര് (14 ജലിലകളലിലുനം പ്രസലിദഫീകരലിക്കുന്നതലിനുറവേണ്ടലി)

(ഒപറ്റ്)
ഡയറക്ടര്

