ഓണൈലന രജിേസഷനള നിരേദശങള
www.cuonline.ac.in സനരശികക
െസനടൈലസഡ് അഡിഷന േപാസസ് മഖാനരമള ഒനാം വരഷ ഡിഗി അഡിഷന രണ
ഘടങളായിടാണ് നടതനത് .

ഒനാം ഘടം

രജിേസഷന് മന െസപകള ഉണ്.
1. ഫീസ് അടയക. (ഓണൈലന വഴി മാതം)
2. േഫാേടാ അപ് േലാഡ് െചയക.
3. വയകിഗത വിവര സമരപണം.
a) പാഥമിക രജിേസഷന
b) വയകിഗത വിവരങള
c) െവയേറജ് കാറഗറി സമരപണം.

രണാം ഘടം

രജിേസഷന് രണ് െസപകള ഉണ്.
1. വയകിഗത വിദയാഭയാസ വിവര സമരപണം.
2. േകാേളജ്/േകാഴ് ഓപഷന സമരപികല

ഒനാം ഘടം ഓണൈലന രജിേസഷനള നിരേദശങള
ഒനാം ഘടം

ഓണൈലന അേപകയെട െസപ് 1 സമരപികാന താെഴ പറയന േരഖകള

തയാറാകി െവകക . 2013-2014 ലം 2014-2015 ലം +2 പരീകക് രജിസര െചയിടള േകരള
HSE/VHSE വിദയാരതികളെട ലഭയമായ വിവരം സീനില കാണാവനതാണ് . മറ വിവരങള
സമരപിേകണതാണ് .
1. ജനന തീയതി

: എസ്.എസ്.എല.സി. യെട േകാപി.

2. െമാൈബല നമര

: അേപകകേനേയാ/അേപകകെന മാതാപിതാകളേടേയാ/
രകകരതാവിേനേയാ മാതം സമരപികക. (ഒര കാരണവശാലം
ഇനരെനറ് കേഫയേടേയാ അേപക പരിപികനതിനായി സമീപിചിടള
മറ ഏജനസികളേടേയാ െമാൈബല നമര നലകരത്).

3. ഇ-െമയില

: അേപകകേനേയാ/അേപകകെന മാതാപിതാകളേടേയാ/
രകകരതാവിേനേയാ മാതം സമരപികക. (ഒര കാരണവശാലം
ഇനരെനറ് കേഫയേടേയാ അേപക പരിപികനതിനായി സമീപിചിടളള
ടള മറ ഏജനസികളേടേയാ, ഇ-െമയില ഐഡി നലകരത്.
ഇ-െമയില ഇലാതവര ഒര ഇ-െമയില ഐഡി ഉണാകക).
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4. അേപകാഫീസ് :

ജനറല കാറഗറി വിദയാരതികളക് രപ 250/എസ് സി/എസ് ടി വിഭാഗതിലെപട വിദയാരതികളക് രപ 100/-

ഒനാം ഘടം െസപ് 1: ഫീസ് േപെയന് പകിയ.
ഫീസ് അടയനതിെന സംബനിച് താെഴ പറയന നിരേദശങള ശദിച് വായികക .
1. യണിേവഴിറിയെട ഔേദയാഗിക െവബ് ൈസറില നിനം(www.universityofcalicut.info) Instant
Web Payment System(CUIWPS) - കിക് െചയക, അഥവാ
2. അഡിഷന െവബ് ൈസറില (www.cuonline.ac.in) നിനം Online Registration - > Fee
Remittance കിക് െചയക, അഥവാ
3. https://www.uoc.ac.in സനരശികക.
4. കിക് - Instant Pay – select purpose UGSW15 – Centralised Admission Process Degree 2015 – Application Fee.
5. ഒഴിഞ േകാളങളില പസക വിവരങള സമരപികക . (െമാൈബല നമര & ഇ-െമയില
എനിവ അേപകകേനേയാ/രകാകരതാവിേനേയാ, മാതം േരഖെപടതക.)
6. ഫീസ് അടയാന ഉേദശികന വിധം േരഖെപടതക.
േകരളതിെല അേപകകരക് താെഴ പറയന വിധതില ഫീസ് അടയാവനതാണ് .
a) എസ്.ബി.ടി ഓണൈലന േപെയന് (ഇനരെനറ് േപെയന് സൗകരയമളവരക് മാതം)
b) ഇ-െചലാന (േസറ് ബാങ് ഓഫ് ടാവനകര)
േകരളതിന് പറതനിനളവര
i) േസറ് ബാങ് ഓഫ് ടാവനകര (ഇനരെനറ് േപെയന് സൗകരയമളവരക് മാതം)
ii) ഇ-െചലാന (േസറ് ബാങ് ഓഫ് ടാവനകര)
േസറ് ബാങ് ഓഫ് ടാവനകര ഓണൈലന േപെയന് െതരെഞടകനവര താെഴ പറയന
നിരേദശങള ശദികക.
a) എസ്.ബി.ടി ഓണൈലന േപെയന് (ഇനരെനറ് േപെയന് ൈസറിെല നിരേദശങളക്
വിേധയമായി ഫീസ് അടയക.)
b) ഫീസ് അടച ഉടെന തെന െറജിേസഷന സമയത് സമരപിച െമാൈബല നമറിേലക്
CAP ID നമര, പാസ് േവരഡ് എനിവ എസ്.എം.എസ്. ആയി ലഭികനതാണ്.
c) ഫീസ് അടചതിെന രശീത് പിന് എടത് സകികക.
എസ്.എം.എസ്. ലഭിച ഉടെന ഓണൈലന അേപക സമരപികാവനതാണ് .
ഇ-െചലാന േപെയന് രീതി െതരെഞടതവര താെഴ പറയന നിരേദശങള ശദികക.
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ഇ-െചലാന പിന് എടകക .
എസ്.ബി.ടി ഇ-െചലാന െതരെഞടതവരക് ഇ-െചലാന എടതതിന് 3 മണികറിന് േശഷം പണം
ഏെതങിലം അടതള എസ്.ബി.ടി ശാഖയില അടകാവനതാണ്. പണം അടച് 24 മണികറിനളില
ഒര എസ്.എം.എസ്. ലഭികം. പസത എസ്.എം.എസില CAP ID No. & Password ലഭയമായിരികം.
ഇതിനേശഷം ഓണൈലന അേപക സമരപികാവനതാണ്.
െസപ് 1: ഫീസ് േപെയന് പകിയ അവസാനിച
CAP ID യം പാസ് േവരഡം ലഭിചാല രജിസഷന പരതിയാവനില. ഒനാം
ഘടം

ഓണൈലന

അേപകയെട

െസപ്

2 ഉം, 3 ഉം

പരിപിച്

സമരപിചാല മാതേമ അേപക പരണമാവകയള .

ഇ-െചലാന

നഷെപടക, online payment രശീത്

നഷെപടക, SMS

നഷെപടക, ലഭികാതിരികക എനീ ഘടങളില www.uoc.ac.in എന
ൈസറില താെഴ െകാടതിടളള Reprint/Get sms കിക് െചയക.
ഒനാം ഘടം ഓണൈലന അേപകയെട െസപ് 2 ,3 സമരപികാന താെഴ പറയന േരഖകള
തയാറാകി െവകക .
1. CAP ID ഐഡി നമര, പാസ് േവരഡ് (െമാൈബലില ലഭിചത്)
2. എസ്.എസ്.എല.സി യെട േകാപി.
3. 40 kb യില താെഴയളള jpg േഫാരമാറിലള പാസേപാരട് ൈസസ് േഫാേടാ.
4. ബി.പി.എല

വിഭാഗതില

അേപകികന

മേനാക

സമദായകാര

വരമാന

സരടിഫികറ് തയാറാകി െവേകണതാണ്.
ഓണൈലന െറജിേസഷന നടതനതിന് താെഴ പറയന നിരേദശങള പാലികക .
www.cuonline.ac.in എന െവബ് ൈസറില നിനം Online Registration - >
Registration കിക് െചയക, വഴി CAP ല പേവശികക .
ഒനാം ഘടം െസപ് 2 : േഫാേടാ അപ് േലാഡ് െചയക .
ഒനാം ഘടം െസപ് 3 : വയകിഗത വിവര സമരപണം .
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2013-2014 ലം 2014-2015 ലം +2 പരീകക് രജിസര െചയിടള േകരള
വിദയാരതികളെട

ലഭയമായ

വിവരം

സീനില

കാണാവനതാണ് .

മറ

HSE/VHSE
വിവരങള

സമരപിേകണതാണ് .
പാഥമിക രജിേസഷനില ഒഴിഞ േകാളങളില പസക വിവരങള സമരപികക.
1. േഫാണ നമര േരഖെപടതക
2. ഇ-െമയില ഐ.ഡി േരഖപടതക.
വയകിഗത വിവരങള
1. സംവരണ വിഭാഗകാര യഥാരതതില അരഹതെപടത് മാതം നലകക,
അലാതപകം പേവശനം നിരസികനതായിരികം.
2. ബി.പി.എല വിഭാഗകാര േകാരപേറഷന/മനസിപല/പഞായത് െസകടറിമാരില
നിനം ലഭിച സരടിഫികറിെന ഉതരവ് നമര, തിയതി, സരടിഫികറ് നലിയ
അധികാരി എനിവ േരഖെപടതക.

പസത സരടിഫികറ് അഡിഷന സമയത്

േകാേളജില സമരപിേകണതാണ്.
3. മതം, സംവരണ വിഭാഗം, ജാതി എനിവ കതയമായി േരഖെപടതക. ഏെതങിലം മതം,
സംവരണ വിഭാഗം, ജാതി േരഖെപടതനതിന് ലഭയമെലങില ആയത് cac@uoc.ac.in
എന ഇ-െമയിലിേലക് S.S.L.C. ബകിെന പസക േപജ് സഹിതം അയചാല
ഉളെപടതനതാണ്.

പസത കാരയം പരിഹരിചതിന് േശഷം മാതം രജിേസഷന

ആരംഭികക.
െവയേറജ് കാറഗറി
1. േപാെസകസിെല െവയേറജ് കാറഗറി ലിസ് വായിച് മനസിലാകക.
2. അവരവരക് അരഹമായ െവയേറജ് കാറഗറി മാതം േരഖെപടതക.
3. എന.സി.സി. സരടിഫികറ് (എ & ബി) +2 തലതില ലഭിചതാെണങില മാതം
സമരപികക. അലാതപകം അഡിഷന നിരസികനതായിരികം.
ഒനാം ഘടതി ല െസപ് 3 ല ഇതവെര സമരപിച വിവരങള ഇേപാള എഡിറ് െചയാവനതാണ്.
എഡിറ് െചയതിന് േശഷേമാ അലാെതേയാ അടത േസജിേലക് േപാകനതിനായി "SAVE AND
PROCEED” കിക് െചയക.
2013-2014 ലം 2014-2015 ലം +2 പരീകക് രജിസര െചയിടള േകരള
വിദയാരതികളക്

എഡിറ്

സൗകരയം

ലഭയമായിരികില . പസത
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HSE/VHSE

വിദയാരതികളെട

വിശദാംശങള

േനരിട്

തിരതനതിന് മമായി
അേപകയെട

േശഖരിചതിനാല ,

ഏെതങിലം

വിധതിലളള

െതറകള

HSE/VHSE േബാരഡകളില നിനം തിരതിേകണതാണ് .

പിനൗട്

എടകാവനതാണ്.

യണിേവഴിറിയിേലക് അയേകണതില.

പിനൗട്

ഉളെപെട

അേപകയം ഓണൈലന േപെയന്

ഒര

േരഖയം

രശീത്/െചലാന

രശീതിെന േകാപി എനിവ അഡിഷന എടകന േകാേളജില സമരപിേകണതാണ്.
പേതയക ശദക്
•

രജിേസഷന േവളയില ഏെതങിലം േസജില പിനീട് തടരാം എന് ഉേദശികന പകം Logout
െചയക.

•

രജിേസഷന േവളയില ഒര കാരണവശാലം ബാക് ബടണ ഉപേയാഗികരത്.

•

രജിേസഷന്

ഉപേയാഗികന

കറകരമായ

കമേകടകള

കംപയടര I.P.
േബാധപരവം

അഡസ്
വരതനത്

യണിേവഴിറി
ൈസബര

േശഖരികനതം,
നിയമപകാരം

ശികാരഹവമാണ്.
•

ഏെതങിലം തരതിലള െതറായ വിവരങള സമരപികനത് കറകരവം, അഡിഷന റദ്
െചയനതിന് കാരണമാവകയം െചയനതാണ്.

സമരപികന വിവരങള ശരിയാണ് എന്

ഉറപവരേതണത് അേപകകെന ഉതരവാദിതമാണ്.

രണാം ഘടം ഓണൈലന രജിേസഷന HSE/VHSE/CBSE പരീകകളെട ഫലം
പസിദീകരിചതിന് േശഷം മാതേമ ആരംഭികകയള.

രണാം ഘടം ഓണൈലന രജിേസഷനള നിരേദശങള പിനീട്
പസിദീകരികനതാണ്.
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