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ഒന്നാം അറേലാട്ട് മെമന്റിനു റേശഷം റേQാഡൽ ഓഫീസര്മാര്  ശ്രദ്ധിറേക്കണ്ട കാര്യങ്ങൾ:

1). 2020-2021  അധ്യയQ 4ര്ഷറേYക്കുള്ള ബിരുദ പ്രറേ4ശQറേYാടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒന്നാം
അറേലാട്ട്മെമന്റ് 24.09.2020 Q് വൈ4കിട്ട് 5 മണിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. 

2). അറേലാട്ട്മെമന്റ്  ലഭിച്ച  4ിദ്യാര്ഥികൾ  ബന്ധമെപ്പടുന്ന  പക്ഷം  29.09.2020 നുള്ളിൽ
മാന്റേഡറ്ററി  ഫീ  അടയ്ക്കുന്നതിQ്  Qിര്റേhശിറേക്കണ്ടതാണ്.  അറേലാട്ട്മെമന്റ്  ലഭിക്കുകയും
മാന്റേഡറ്ററി  ഫീ  അടയ്ക്കാതിരിക്കുകയും  മെjയ്യുന്ന4മെര  തുടര്ന്നുള്ള
അറേnാട്മെമന്റുകളിറേലക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കിn. 
◦ (ഫീസ്  ഘടQ  :  SC/ST/  OEC-SC/OEC-ST/OBC  COMMUNITIES  ELIGIBLE  FOR

EDUCATIONAL CONCESSIONS AS IS GIVEN TO OEC 4ിദ്യാര്ത്ഥികൾക്ക് 115/-  രൂപയും
മറ്റുള്ള4ര്ക്ക് 480/- രൂപയുമാണ് ).

◦ റേപയ് മെമന്റ്  QടYിയ 4ിദ്യാര്ത്ഥികറേളാട്   അ4ര4രുമെട റേലാഗിQിൽ റേപയ് മെമന്റ്
ഡീമെറ്റയിൽസ്  ഉമെണ്ടന്ന് ഉറപ്പാക്കാന് Qിര്റേദശിറേക്കണ്ടതാണ് 

3). ഒന്നാമമെY ഓപ്ഷQിറേലക്കു അറേലാട്ട്മെമന്റ് ലഭിച്ച 4ിദ്യാര്ത്ഥികൾ റിറേപ്പാര്ട്ടു മെjയ്യുന്ന
പക്ഷം,  രണ്ടാം  അറേലാട്ട്മെമന്റിQ്  റേശഷം   സര്വ്വകലാശാല  അനു4ദിക്കുന്ന
സമയക്രമYിൽ  റേകാറേളജിൽ ഹാജരായി പ്രറേ4ശQമെമടുക്കാന് Qിര്റേദശിറേക്കണ്ടതാണ്.

4). ലഭിച്ച  ഓപ്ഷQിൽ  തൃപ്തരായ  4ിദ്യാര്ത്ഥികമെള  ഹയര്  ഓപ്ഷനുകൾക്ക്
പരിഗണിറേക്കണ്ടതിമെnങ്കിൽ Qിര്ബന്ധമായും ഹയര് ഓപ്ഷന് റh് മെjയ്യുന്നതിQ്  Qിര്
റേhശിറേക്കണ്ടതാണ്.   ഹയര്  ഓപ്ഷനുകൾ  QിലQിര്ത്തുന്ന  പക്ഷം  പ്രസ്തുത  ഹയര്
ഓപ്ഷനുകളിൽ  ഏമെതങ്കിലും  ഒന്നിറേലക്ക്  തുടര്ന്ന്  അറേലാട്ട്മെമന്റ്  ലഭിച്ചാൽ  ആയത്
Qിര്ബന്ധമായും  സ്വീകരിറേക്കണ്ടതാണ്.  ഇറേതാമെട  മുമ്പ്  ലഭിച്ചിരുന്ന  അറേലാട്ട്മെമന്റ്
Qഷ്ടമെപ്പടുന്നതും അത് യാമെതാരു കാരണ4ശാലും പുQഃസ്ഥാപിച്ചു Qൽകുന്നതുമn.

5). 4ിദ്യാര്ഥികൾ  അ4ര4രുമെട  Student  Login -  4ഴിയാണ്  ഹയര് ഓപ് ഷനുകൾ  റh്
മെjറേ�ണ്ടത് .

6). ക്യാന്സൽ  മെjയ്യുന്ന  ഹയര്  ഓപ്ഷനുകൾ  ഒരു  കാരണ4ശാലും  പുQഃസ്ഥാപിച്ചു
Qൽകുന്നതn.



7). റേകാറേളജ്,  റേകാഴ്സ്  പുQഃക്രമീകരിക്കാവുന്നതിറേQാ,   പുതിയ  റേകാറേളറേജാ,  റേകാഴ്സുകറേളാ,
കൂട്ടിറേjര്ക്കുന്നതിറേQാ   ഈ അ4സരYിൽ സാധിക്കുന്നതn.

8). രണ്ടാം  അറേലാട്ട്മെമന്റിനു റേശഷം മാത്രറേമ 4ിദ്യാര്ഥികൾ റേകാറേളജുകളിൽ പ്രറേ4ശQം
റേQറേടണ്ടതുള്ളൂ. 

9). രണ്ടാം അറേലാട്ട്മെമന്റിQ് റേശഷം  മാത്രറേമ അഡ് മിറ്റ്   കാര്ഡ് ലഭിക്കുകയുള്ളു.
10). രണ്ടാം അറേലാട്ട്മെമന്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുറേമ്പാൾ ഓറേരാ 4ിദ്യാര്ത്ഥിയും പ്രറേ4ശQYിQ്

ഹാജരാറേകണ്ട  സമയക്രമം   സര്വ്വകലാശാല   4ിദ്യാര്ത്ഥികമെള
അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും.  പ്രസ്തുത  സമയക്രമം  റേകാറേളജ്  റേലാഗിQിൽ
ലഭ്യമാക്കുന്നതായിരിക്കും 

11). റേകാ4ിഡ്  ഭീഷണി QിലQിൽക്കുന്ന സാഹjര്യYിൽ സാധാരണ പ്രറേ4ശQ  രീതിക്കു
പുറമെമ  ഓണ്വൈലന്  പ്രറേ4ശQYിനുള്ള  സൗകര്യം  കൂടി   റേകാറേളജ്  റേലാഗിQിൽ
സര്വ്വകലാശാല ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് .  ഇതിQായി 4ിദ്യാര്ത്ഥികൾക്ക്   STUDENT LOGIN
മുറേ¦Q ,  അ4രുമെട സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ   അപ് റേലാഡ് മെjയ്യുന്നതിനും റേകാറേളജുകൾക്ക്
College  Login  മുറേ¦Q  പ്രസ്തുത  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ  മെ4രിവൈഫ  മെjയ്ത്  പ്രറേ4ശQം
അനു4ദിക്കുന്നതിനുള്ള   സൗകര്യം സര്വ്വകലാശാല ലഭ്യമാക്കുന്നതായിരിക്കും.

12). ക്രിട്ടിക്കൽ കവൈണ്ടന്റ്മെമന്റ്  റേസാണ്,  റേകാ4ിഡ്   Qിരീക്ഷണം എന്നി4യിലുൾമെപ്പട്ട
4ിദ്യാര്ത്ഥികൾക്ക്  ഓണ്വൈലന്  റിറേപ്പാര്ട്ടിങ്ങിലൂമെട  പ്രറേ4ശQം  റേQടുന്നതിനുള്ള
സൗകര്യം റേകാറേളജുകൾ അനു4ദിറേക്കണ്ടതാണ് 

13). പ്രറേ4ശQYിQായി  ഓണ്വൈലന്  രീതിയിൽ റിറേപ്പാര്ട്ട്  മെjയ്യുന്ന   4ിദ്യാര്ഥികൾക്ക്
ഫീസ് ഓണ്വൈലQായി അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മാര്ഗ്ഗQിര്റേദശങ്ങൾ അ4ര് ബന്ധമെപ്പടുന്ന
മുറയ്ക്ക് റേകാറേളജ് അധികൃതര് Qൽറേകണ്ടതാണ്.  

14). കമ്മ്യൂണിറ്റി  റേക്വാട്ടയിറേലക്ക്  പരിഗണിക്കമെപ്പടാന്  റേQരിട്ടുള്ള  റിറേപ്പാര്ട്ടിംഗിQ്  പുറമെമ
ഓണ്വൈലന് റിറേപ്പാര്ട്ടിങ് സൗകര്യം കൂടി സര്വ്വകലാശാല Qൽകുന്നതായിരിക്കും .

15). ക്രിട്ടിക്കൽ  കവൈണ്ടന്റ്മെമന്റ്  റേസാണിലുള്ള  റേകാറേളജുകൾക്കും  പ്രറേ4ശQം
സമയബന്ധിതമായി  പൂര്Yീകരിറേക്കണ്ടതിQാൽ  ഓണ്വൈലന്  റിറേപ്പാര്ട്ടിങ്ങിലൂമെട
പ്രറേ4ശQYിനുള്ള  സജ്ജീകരണങ്ങൾ റേകാറേളജുകൾ റേQരമെY തമെന്ന ത�ാറാക്കി
മെ4റേക്കണ്ടതാണ്. 

                                                        

 
 

                                                                                      റേഡാ. ഡിറേQാജ് മെസബാസ്റ്റ്യന് 
                                                     ഡയറക്ടര്


