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സര്ക്കുലര് - 6 /യു ജി ക്യാപ്പ് -2020

തീയതി: 24.09.2020

ഒന്നാം അലോട്ട്മെന്റിനു ശേഷം നോഡൽ ഓഫീസർമാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ:
1). 2020-2021 അധ്യയന വര്ഷത്തേക്കുള്ള ബിരുദ പ്രവേശനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒന്നാം

അലോട്ട്മെന്റ് 24.09.2020 ന് വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.
2). അലോട്ട്മെന്റ്

ലഭിച്ച വിദ്യാർഥികൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന പക്ഷം 29.09.2020 നുള്ളിൽ
മാൻഡേറ്ററി ഫീ അടയ്ക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടതാണ്. അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിക്കുകയും
മാൻഡേറ്ററി
ഫീ
അടയ്ക്കാതിരിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നവരെ
തുടർന്നുള്ള
അല്ലോട്മെന്റുകളിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല.
◦ (ഫീസ് ഘടന : SC/ST/ OEC-SC/OEC-ST/OBC COMMUNITIES ELIGIBLE FOR
EDUCATIONAL CONCESSIONS AS IS GIVEN TO OEC വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 115/- രൂപയും
മറ്റുള്ളവർക്ക് 480/- രൂപയുമാണ് ).
◦ പേയ്മെന്റ് നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളോട് അവരവരുടെ ലോഗിനിൽ പേയ്മെന്റ്
ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നിർദേശിക്കേണ്ടതാണ്

3). ഒന്നാമത്തെ ഓപ് ഷനിലേക്കു അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുന്ന

പക്ഷം, രണ്ടാം അലോട്ട്മെന്റിന് ശേഷം സർവ്വകലാശാല അനുവദിക്കുന്ന
സമയക്രമത്തിൽ കോളേജിൽ ഹാജരായി പ്രവേശനമെടുക്കാൻ നിർദേശിക്കേണ്ടതാണ്.
4). ലഭിച്ച
ഓപ്ഷനില്
തൃപ്തരായ
വിദ്യാര്ത്ഥികളെ
ഹയര്
ഓപ്ഷനുകള്ക്ക്
പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലെങ്കില് നിര്ബന്ധമായും ഹയര് ഓപ്ഷന് റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിന് നിര്
ദ്ദേശിക്കേണ്ടതാണ്. ഹയര് ഓപ്ഷനുകള് നിലനിര്ത്തുന്ന പക്ഷം പ്രസ്തുത ഹയര്
ഓപ്ഷനുകളില് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലേക്ക് തുടര്ന്ന് അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ചാല് ആയത്
നിര്ബന്ധമായും സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതോടെ മുമ്പ് ലഭിച്ചിരുന്ന അലോട്ട്മെന്റ്
നഷ്ടപ്പെടുന്നതും അത് യാതൊരു കാരണവശാലും പുനഃസ്ഥാപിച്ചു നല്കുന്നതുമല്ല.
5). വിദ്യാർഥികൾ അവരവരുടെ Student Login - വഴിയാണ് ഹയർ ഓപ്ഷനുകൾ റദ്ദ്
ചെയ്യേണ്ടത് .
6). ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന ഹയർ ഓപ്ഷനുകൾ ഒരു കാരണവശാലും പുനഃസ്ഥാപിച്ചു
നൽകുന്നതല്ല.

7). കോളേജ്, കോഴ്സ് പുനഃക്രമീകരിക്കാവുന്നതിനോ, പുതിയ കോളേജോ, കോഴ്സുകളോ,
കൂട്ടിചേര്ക്കുന്നതിനോ ഈ അവസരത്തില് സാധിക്കുന്നതല്ല.
8). രണ്ടാം അലോട്ട്മെന്റിനു ശേഷം മാത്രമേ വിദ്യാർഥികൾ കോളേജുകളിൽ പ്രവേശനം
നേടേണ്ടതുള്ളൂ.
9). രണ്ടാം അലോട്ട്മെന്റിന് ശേഷം മാത്രമേ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ലഭിക്കുകയുള്ളു.
10). രണ്ടാം അലോട്ട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും പ്രവേശനത്തിന്
ഹാജരാകേണ്ട
സമയക്രമം
സർവ്വകലാശാല
വിദ്യാർത്ഥികളെ
അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും.
പ്രസ്തുത
സമയക്രമം
കോളേജ്
ലോഗിനിൽ
ലഭ്യമാക്കുന്നതായിരിക്കും
11). കോവിഡ് ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സാധാരണ പ്രവേശന രീതിക്കു
പുറമെ ഓൺലൈൻ പ്രവേശനത്തിനുള്ള സൗകര്യം കൂടി കോളേജ് ലോഗിനിൽ
സർവ്വകലാശാല ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് . ഇതിനായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് STUDENT LOGIN
മുഖേന , അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും കോളേജുകൾക്ക്
College Login മുഖേന പ്രസ്തുത സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത് പ്രവേശനം
അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം സർവ്വകലാശാല ലഭ്യമാക്കുന്നതായിരിക്കും.
12). ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടൈൻറ്മെൻറ് സോൺ, കോവിഡ് നിരീക്ഷണം എന്നിവയിലുൾപ്പെട്ട
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലൂടെ പ്രവേശനം നേടുന്നതിനുള്ള
സൗകര്യം കോളേജുകൾ അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്
13). പ്രവേശനത്തിനായി ഓൺലൈൻ രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക്
ഫീസ് ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ അവർ ബന്ധപ്പെടുന്ന
മുറയ്ക്ക് കോളേജ് അധികൃതർ നൽകേണ്ടതാണ്.
14). കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്വോട്ടയിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ നേരിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗിന് പുറമെ
ഓൺലൈൻ റിപ്പോർട്ടിങ് സൗകര്യം കൂടി സർവ്വകലാശാല നൽകുന്നതായിരിക്കും .
15). ക്രിട്ടിക്കൽ
കണ്ടൈൻറ്മെൻറ്
സോണിലുള്ള
കോളേജുകൾക്കും
പ്രവേശനം
സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതിനാൽ ഓൺലൈൻ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലൂടെ
പ്രവേശനത്തിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ കോളേജുകൾ നേരത്തെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി
വെക്കേണ്ടതാണ്.
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