കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല
ഡയറക്ടററററ്റ് ഓഫറ്റ് അഡലിഷ ന

പത്രക്കുറലിപറ്റ്
കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാലയലിലല പഠന വകുപ്പുകളലിലലയയ , അഫലിലലിറയറഡറ്റ് റകകാറളജുകള ,
യൂണലിറവഴലിറലി ലസന്ററുകള എനലിവലിടങ്ങളലിലലയയ 2021-22 അധധ്യയന വര്ഷറത്തേക്കറ്റ്
പ്രറവശനപരരീക്ഷകളുള്ള ബലിരുദ / ബലിരുദകാനന്തര ബലിരുദ റകകാഴ്സുകളലിറലക്കറ്റ് അറപക്ഷ ക്ഷണലിച
കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാലയലട പഠനവകുപ്പുകളലിലല ബലിരുദകാനന്തര ബലിരുദ റകകാഴ്സുകള,
സസകാശ്രയ ലസന്ററുകള, അഫലിലലിറയറഡറ്റ് റകകാറളജുകള എനലിവയലിലല 2021-22 അധധ്യയന
വര്ഷറത്തേക്കറ്റ് പ്രറവശന പരരീക്ഷ മുഖകാന്തരയ പ്രറവശനയ നടത്തുന ബലിരുദ/ബലിരുദകാനന്തര ബലിരുദ
റകകാഴ്സുകളലിറലക്കുമുള്ള ഓണ്ലലന അറപക്ഷ ക്ഷണലിച .

അറപക്ഷകള ഓണ്ലലനകായലി

രജലിസ്റ്റര് ലചെയ്യുനതലിനയ ഫരീസറ്റ് അടയ്ക്കുനതലിനയ 10.05.2021 വലര സസൗകരധ്യമുണകായലിരലിക്കുനതകാണറ്റ് .
വലിജകാപന പ്രകകാരയ വലിവലിധ റകകാഴ്സുകളക്കറ്റ് നലിഷ്കര്ഷലിചലിട്ടുള്ള നലിശലിത റയകാഗധ്യതയള്ളവര്ക്കുയ
ഫലയ കകാത്തേലിരലിക്കുനവര്ക്കുയ അറപക്ഷലിക്കകായ.
രൂപ. എസറ്റ് .സലി/എസറ്റ്.ടലി. 160/- രൂപ.
അറപക്ഷലിക്കകായ.

അറപക്ഷകാഫരീസറ്റ് : ജനറല് വലിഭകാഗത്തേലിനറ്റ് 370/-

ഈ ഫരീസറ്റ് നലിരക്കലില് രണറ്റ് റപ്രകാഗകാമുകളക്കറ്റ് വലര

പ്രറവശന റയകാഗധ്യതയലട അടലിസകാനത്തേലില് ഒരു വലിദധ്യകാര്തലിക്കറ്റ്

മൂന

റപ്രകാഗകാമുകളക്കറ്റ് മകാത്രറമ അറപക്ഷ നല്കകാന സകാധലിക്കുകയള. ഒരു അധലിക റപ്രകാഗകാമലിനറ്റ് 55/രൂപ കൂടലി ഒനലിച റ്റ് അടക്കണയ.
ഓണ്ലലന അറപക്ഷ സമര്പലിറക്കണതറ്റ് രണറ്റ് ഘട്ടങ്ങളകായകാണറ്റ് .

ആദധ്യ ഘട്ടത്തേലില്

CAPID യയ പകാസറ്റ്റവഡയ ലമകാലബലലില് ലഭധ്യമകാകുനതലിനറവണലി അറപക്ഷകര് www.cuonline.ac.in
-> Registration -> UG/PG Entrance 2021 -> UG/PG Entrance Registration 2021 -> 'New
User (Create CAPID)’ എന ലലിങലില് അവരുലട അടലിസകാന വലിവരങ്ങള നല്റകണതകാണറ്റ്.
കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാലയലട നകാറനകാസയനസറ്റ് ആന്ററ്റ് ലടറകകാളജലി പഠനവകുപലില്
നടത്തുന എയ.ലടകറ്റ് . നകാറനകാസയനസറ്റ് ആന്ററ്റ് ലടറകകാളജലി റകകാഴലിനറ്റ് ഫരീസറ്റ് - 555 രൂപ (SC/ST –
280 രൂപ).

www.cuonline.ac.in -> Registration -> Nanoscience & Technology 2021 –

Registration -> 'New User (Create CAPID)’ എന ലലിങലില്
വലിവരങ്ങള നല്റകണതകാണറ്റ് .

അവരുലട അടലിസകാന

രണകായ ഘട്ടത്തേലില്, ലമകാലബലലില് ലഭലിച CAPID യയ പകാസറ്റ്റവഡയ ഉപറയകാഗലിച റ്റ് റലകാഗലിന
ലചെയറ്റ് അറപക്ഷ പൂര്ത്തേരീകരലിറക്കണതകാണറ്റ് .
ലഫനലലസറ്റ് ലചെറയ്യേണതറ്റ് .

അറപക്ഷകാ ഫരീസറ്റ് അടചതലിനറശഷയ റരീ റലകാഗലിന ലചെയറ്റ്

അറപക്ഷയലട പ്രലിന്ററ്റ്ഔട്ടറ്റ് എടുറക്കണതകാണറ്റ് .
പൂര്ണ്ണമകാകുകയള.

അറപക്ഷയലട അവസകാനമകാണറ്റ് ഫരീസറ്റ് അടചറ്റ്

പ്രന്ററ്റ്ഔട്ടറ്റ് ലഭലിക്കുനറതകാലട മകാത്രറമ അറപക്ഷ

ഓണ്ലലന പ്രലിന്ററ്റ്ഔട്ടറ്റ് സര്വ്വകലകാശകാലയലിറലറക്കകാ റകകാറളജുകളലിറലറക്കകാ

അയറക്കണതലില .
വലിജകാപനയ

ലചെയലിരലിക്കുന

റകകാഴ്സുകളലിറലക്കറ്റ്

അഫലിലലിറയറഡറ്റ്

റകകാറളജുകളലിലല

മകാറനജറ്റ്ലമന്ററ്റ് സരീറ്റുകള ഉളലപലട എലകാ വലിഭകാഗയ സരീറ്റുകളലിറലക്കുമുള്ള പ്രറവശനയ പ്രറവശന
പരരീക്ഷ റകാങറ്റ് ലലിസ്റ്റലില് നലിനറ്റ് മകാത്രമകായലിരലിക്കുയ നടത്തുക. ആയതലിനകാല് പ്രറവശന പരരീക്ഷ റകാങറ്റ്
ലലിസ്റ്റലില് ഉളലപട്ടവര്ക്കറ്റ് മകാത്രമകായലിരലിക്കുയ പ്രറവശന പരരീക്ഷ മുഖകാന്തരമുള്ള ബലിരുദ /ബലിരുദകാനന്തര
ബലിരുദ റകകാഴ്സുകളലില് പ്രറവശനയ ലഭലിക്കുനതറ്റ് .
പ്രറവശനയ സയബനലിച സുപ്രധകാന വലിവരങ്ങള ഓണ്ലലന ഫരീ അടയ്ക്കുറമകാള നലലിയ
ലമകാലബല് റഫകാണ് നമറലിറലക്കകായലിരലിക്കുയ അയയ്ക്കുക. ആയതലിനകാല്, ഓണ്ലലന രജലിറസ്ട്രേഷ
നകായലി ഫരീ അടയ്ക്കുറമകാഴയ ഓണ്ലലന രജലിറസ്ട്രേഷന നടത്തുറമകാഴയ വലിദധ്യകാര്തലികള അവരുലട
സസന്തയ അലലങലില് രക്ഷലിതകാക്കളുലടറയകാ മകാത്രയ ലമകാലബല് റഫകാണ് നമര് നല്റകണതകാണറ്റ് .
പ്രറവശന വലിജകാപനയ, പ്രറവശന പരരീക്ഷകാ സമയക്രമയ തുടങ്ങലിയ വലിശദവലിവരങ്ങളക്കറ്റ്
www.cuonline.ac.in എന ലവബറ്റ്ലസററ്റ് സന്ദര്ശലിക്കുക.
റഫകാണ് : 0494 2407016, 2407017.

ഡയറക്ടര്
C.U. Campus
27.04.2021

To
പബലികറ്റ് റലിറലഷനസറ്റ് ഓഫരീസര് (എലകാ ജലിലകളലിലയ പ്രസലിദരീകരലിക്കുനതലിനറവണലി)

