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പ�ത�ുറി�് 

 
2020-2021 അ��യന വർഷേ��ു� ബിരുദ    

�പേവശന�ിേനാടനുബ�ി�് ഓൺൈലൻ റജിസ്േ�ടഷൻ 03.08.2020    

മുതൽ ആരംഭി��. 17.08.2020 ൈവകി�് 5 മണി വെര ഓൺൈലൻ        

അേപ� സമർ�ി�ാവു�താണ്. അേപ�ാഫീസ് : ജനറൽ 280/- രൂപ.       

എസ്.സി/എസ്.ടി 115 രൂപ. െവബ് ൈസ�് :  www.cuonline.ac.in/ug. 

ഓൺൈലൻ അേപ� സമർ�ണ�ിെ� ആദ� ഘ��ിൽ     

CAPIDയും പാസ് േവഡും െമാൈബലിൽ ലഭ�മാകു�തിനുേവ�ി    

അേപ�കർ http://cuonline.ac.in/ug/ -> Apply Now എ� ലി�ിൽ       

അവരുെട അടി�ാന വിവര�ൾ നൽേക�താണ്. തുടർ�്     

െമാൈബലിൽ/ഇെമയിലിൽ ലഭി� CAPID യും പാസ് േവഡും ഉപേയാഗി�്      

േലാഗിൻ െചയ്ത് അേപ� പൂർ�ീകരിേ��താണ്. അേപ�യുെട     

അവസാനമാണ് രജിസ് േ�ടഷൻ ഫീസ് അടയ് േ��ത് . Final Submit &        

Pay എ� ബ�ൺ �ിക് െച���തിന് മുൻേപ അേപ�യിൽ നൽകിയ        

വിവര�ൾ ശരിയാെണ�് പരിേശാധി�് ഉറ�ാേ��താണ്. അേപ�ാ     

ഫീസ് അട�തിനുേശഷം റീ േലാഗിൻ െചയ്ത് അേപ�യുെട �പി�ഔ്�്       

എടുേ��താണ്. �പ�ഔ്�് ലഭി�ു�േതാെട മാ�തേമ അേപ�     

പൂർ�മാകുകയു��.  

അേപ�കർ ഓൺൈലൻ രജിസ്േ�ടഷൻ സമയ�് നൽകു�     

മാർ�്, NSS NCC തുട�ിയ െവയിേ�ജ്, േനാൺ-�കീമിെലയർ, സംവരണ       

വിവര�ൾ എ�ിവ കൃത� മാെണ�് ഉറ��വരുേ��താണ്. EWS      

സംവരണ�ിന് മുേ�ാ� സമുദായ�ളിെല സാ��ികമായി    

പിേ�ാ�ം നിൽ�ു�വർ�് മാ�തമാണ് അർഹതയു�ാവുക. 

http://www.cuonline.ac.in/


അേപ�കൾ അ�ിമ സമർ�ണം നട�ിയതിനുേശഷം,    

ഓൺൈലൻ രജിസ്േ�ടഷെ� അവസാന തീയതി വെരയു� എ�ാ      

തിരു�ലുകൾ�ും കാലി��് യൂണിേവഴ്സി�ിയുെട കീഴിലു� വിവിധ     

അഫിലിേയ�ഡ് േകാേളജുകളിൽ �പവർ�ി�ു� േനാഡൽ    

െസ�റുകള�െടേയാ ബിരുദ രജിസ് േ�ടഷെ� േഹാം േപജിെല Support      

Center എ� െമനുവിെ�േയാ േസവനം ഉപേയാഗിേ��താണ്.     

ഓൺൈലൻ രജിസ്േ�ടഷെ� അവസാന തിയതി�്േശഷം മൂ�്     

അേലാ�്െമ��ന് മു�ായി അേപ�കന് യാെതാരുവിധ തിരു�ലുകള�ം     

അനുവദി�ു�ത�. 

വിഭി�േശഷി�ാരുെട �പേവശന�ിന് ഓൺൈലൻ അേലാ�്െമ� ്    

ഉ�ായിരി�ു�ത�. �പസ്തുത വിഭാഗ�ിൽ റജി�ർ െചയ്തവരുെട     

റാ�് ലി�് അതാത് േകാേളജിേല�് നൽകു�തും േകാേളജ് �പസ്തുത      

റാ�് ലി�ിൽ നി�ും �പേവശനം നട�ു�തുമാണ്. 

ഓൺൈലൻ അേപ�യുെട �പി� ്ഔ�് യൂണിേവഴ്സി�ിയിേലേ�ാ    

േകാേളജുകളി േലേ�ാ അയേ��തി�. എ�ാൽ അഡ്മിഷൻ     

ലഭി�ു� അവസര�ിൽ അേപ� യുെട �പി� ്ഔ�് മ�� അനുബ�       

േരഖകേളാെടാ�ം അതാത് േകാേളജുകളിൽ സമർ�ി േ��താണ്.  

�പേവശനം ആ�ഗഹി�ു� എ�ാ വിദ�ാർ�ികള�ം (ജനറൽ,     

മാേനജ് െമ� ്, ക���ണി�ി േക�ാ�, സ്േപാർ�്സ്, വിഭി�േശഷി     

വിഭാഗ�ാർ, വിവിധ സംവരണം വിഭാഗ�ാർ) ഓൺൈലനായി (CAP)      

റജി�ർ െചേ��താണ്. 

മാേനജ്െമ� ്, സ്േപാർ�്സ് എ�ീ േക�ാ�കളിൽ �പേവശനം     

ആ�ഗഹി�ു� വിദ�ാർ�ികൾ ഓൺൈലൻ റജിസ്േ�ടഷനു പുറേമ     

�പേവശനം ആ�ഗഹി�ു� േകാേളജുകളിൽ അേപ�    

സമർ�ിേ��താണ്. 

ഓൺൈലൻ റജിസ്േ�ടഷന് വിദ�ാർ�ികൾ�് 20 ഓപ്ഷൻ     

നൽകാവു�താണ്. പുറേമ വിവിധ എയ്ഡഡ് േകാേളജുകളിെല     

ക���ണി�ി േക�ാ� സീ��കളിൽ �പേവശനം ആ�ഗഹി�ു� അതാത്      

ക���ണി�ിയിൽെ�� വിദ�ാർ�ികൾ�് 5 ഓപ്ഷനുകൾ വെര     

അധികമായി നൽകാവു�താണ്. 



അേലാ�്െമ� ് സംബ�ി� വിവര�ൾ ഓൺൈലൻ രജിസ്േ�ടഷൻ     

സമയ�് സമർ�ി�ു� േഫാൺ ന�റിേല�് മാ�തേമ അയ�ുകയു��.      

ആയതിനാൽ രജി�ർ െച��� വിദ�ാർ�ികൾ അവരുെടേതാ,     

അെ��ിൽ ര�ിതാവിെ�േയാ േഫാൺ ന�ർ അഥവാ ഇെമയിൽ ഐ       

ഡി  മാ�തേമ ഓൺൈലൻ രജിസ്േ�ടഷൻ സമയ�് നൽകാവൂ. 

ഗവ., എയ്ഡഡ്, സ�ാ�ശയ േകാേളജുകളിെല േകാഴ്സുകളിൽ     

വിദ�ാർ�ികൾ�് ഏ�വും താൽപര�മു� /ആ�ഗഹി�ു� ഓപ്ഷനുകൾ     

മുൻഗണന �കമ�ിൽ സമർ�ി�ാൻ �ശ�ിേ��താണ്. െസൽഫ്     

ഫിനാൻസിംഗ് േകാഴ്സുകള�െട ഫീസ് എയ്ഡഡ് / ഗവൺെമ� ്      

േകാഴ്സുകള�െട ഫീസിൽ നി�ും വ�ത�സ്തമായിരി�ും. 

അേലാ�്െമ� ് ലഭി�ു� ഓപ്ഷനുകള�െട താെഴയു�    

ഓപ്ഷനുകൾ �ിരമായി നഷ്ടമാവു�തും ഒരു ഘ��ിലും തിരിെക      

പുനഃ�ാപി�ു�തുമ�. 

ബിരുദ �പേവശവുമായി ബ�െ�� വിവര�ൾ�് സർ�കലാശാല     

വാർ�കൾ �ശ�ിേ��താണ്.വിശദ വിവര�ൾ�ായി   

http://cuonline.ac.in/ug/ എ� െവബ് േപജ് സ�ർശി�ുക  
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