1.

How to apply On-line

1.1

Candidates should apply on-line, make payment of fees online and complete all the
required steps on or before the last dates prescribed for each. Candidate are advised to
apply without waiting for last date in order to get the exam centre of their choice.
Number of seats in an examination centre is limited and exam centre will be alloted first
come first basis.
On-line applications shall be submitted only through the Website
www.cusat.nic.in. No hard copies shall be sent to the University by post.

1.2
1.3

Steps for on-line application:
1.3.1 Creating login ID – Open the web site www.cusat.nic.in. Click on the link “New
Candidate Registration” and enter correctly the candidates Name, Date of Birth
and Age exactly as given in the qualifying certificate. Provide a Working/VALID
e-mail id and an Active Mobile Number of the Candidate or his/her Parent.
This email ID will be the user name for further login by the candidate.
1.3.2

After logging in you will see 2 options. The First Option “Online Registration
Indian Citizens /NRI /Children of Indian Gulf Workers (CGW)” is for all Indian
Citizens applying for Non-NRI / NRI / CGW Seats. The Second Option
“International Candidates / PIO” is for those who are applying for seats
reserved for Foreign Citizens or Persons of Indian Origin (PIO). A candidate
applying for the Second Option “International Candidates / PIO” cannot apply
for the First Option.

1.3.3

A candidate applying for the First Option “Online Registration Indian Citizens
/NRI /Children of Indian Gulf Workers (CGW)” can apply either for any one of
the categories or for two categories or for all the three categories as per his/her
choice. But they cannot apply for the Second Option “International Candidates
/ PIO”.

1.4

Note that the e-mail id and mobile number used for login creation will be known as the
Registered E-mail Id & Mobile Number and after registration all communications will
be sent to theseemail and mobile number only. Therefore the candidates are advised to
provide only the Mobile Number which is always available with them and through which
they can be contacted and keep the Registered E-mail Id & Mobile Numberactive till the
end of admission process.

1.5

A one-time password (OTP) will be sent to the registered E-mail ID and Mobile Number
of the candidate. Candidate should login to the site www.cusat.nic.in using this One
Time Password (OTP) and change his password immediately. CANDIDATE WILL NOT BE
ABLE TO PROCEED FURTHER IN THE APPLICATION PROCEDURE WITHOUT THE USER
NAME AND THE NEWLY CREATED PASSWORD. HENCE CANDIDATES SHOULD WRITE
DOWN THE USER NAME AND PASSWORD AND KEEP THOSE DETAILS WITH THEM TILL
THE END OF ADMISSION PROCESS.The candidates should click on the link provided and
proceed following the instructions that appear on the screen till final submission of the
application.

1.6

After the Registration is over the candidate will be prompted to pay the applicable fees.
For the same the candidate has to Login to his page through the login window in the
website using his username and password. Upon login Click on the option “Online
Payment” and proceed. Payment can be made by way ofCredit/ Debit Card or through
Net Banking for which the instructions will be available in the concerned page in the
website.

1.7

Those who are applying for different programmes like M Sc. and/or MBA and/or M Tech
may submit separate applications one by one after logging into his Home Page by

clicking on the links provided on the left side of the screen. A single application fee is
sufficient for all these separate applications.
1.8

If by any chance the confirmation is not received after 3 working days from the date of
payment, it should be brought to the notice of the IRAA Unit of CUSAT immediately by
sending an e-mail to cusathelpdesk@gmail.com showing the details.

1.9

After the final on-line submission further modifications are NOT possible and all further
procedures will be absolutely based on the inputs given by the candidate during on-line
application submission. Therefore the candidate alone will be responsible for loss of
any chance or candidature by way of wrong entries.

1.10

Candidates who have claimed / applied for seat reservations/seat quota/fee concession
etc., on the basis of being in the Non-Creamy Layer category, Reserved Community,
Lower Income Category etc.,while submitting their online applications, must submit the
original Certificates for their claim, along with attested copies, obtained from the
authorized government bodies at the time of their admission / counseling to the
programme to which they have been selected based on their CAT Rank, failing which
they will not be eligible for such concessions / reservations as claimed by them. This may
also result in losing their right / chances of Admission / Counseling for which the
University will not be responsible in any way.

1.11

Candidates applying on the basis of GATE Score or any Management Aptitude Test shall
email a soft copy of their Score Sheet/Mark List to cusathelpdesk@gmail.com on
or before the final date for on-line submission of application.

1.12

Information of general nature shall be published in the web site cusat.nic.in and
individual communications will be available in the home page of the candidate.
Candidates must login to their home page on a regular basis and follow the instructions
given therein without fail.

1.13

Enquiry in any form regarding lost/forgotten Password or User ID or Mobile Number or
Email-ID of any candidate will not be entertained by the University at any cost.

1.14

Admission related enquiries may be mailed to cusathelpdesk@gmail.com or may
be made over the telephone numbers 0484- 2577159 / 0484-2577100

1.2. ഓണ് ലൈനില് അപേക്ഷകള് സമര്പ്പിപേണ്ട വിധം
1.2.1

അപേക്ഷകര് ഓണ്ലൈനിൈുള്ള അപേക്ഷാ സമര്പണം, ഓണ്ലൈന് ഫീസ
ഒടുക്കല്, മറ്റു നടേടിക്കമങ്ങള് എന്നിവ നിര്പേശിച്ചിട്ടുള്ള തീയതികള്ക്കുള്ളില്
തന്നന്ന േൂര്തീകരിച്ചിരിക്കണം.

1.2.2

www.cusat.nic.inഎന്ന

ന്നവബലസറ്റില്കൂടി

അപേക്ഷകള്
സമര്പിക്കാവൂ.
അവയുന്നട
സര്വകൈാശാൈയിപൈക്ക
അയപക്കണ്ടതില്ല.
സവീകരിക്കുന്നതുമല്ല.

1.2.3

മാക്തപമ

ഓണ്ലൈന്

ക്േിന്റ
ന്നെയ്ത
പകാപികള്
അവ
സര്വകൈാശാൈ

ഓണ്ലൈൻഅപേക്ഷ സമര്പ്പിപേണ്ടവിധം:

1.2.3.1 പൈാഗിന്ഐഡിഉണ്ടാപക്കണ്ടതഎങ്ങിന്നന:-

www.cusat.nic.inഎന്നന്നവബലസറ്റസന്ദര്ശിക്കുക.
അതില്കാണുന്ന“New Candidate Registration”എന്നൈിങ്ക്കലിന്നചെയ്യുക.
അപപാള്വരുന്നസക്കീനില്അപേക്ഷകരുന്നടപേര,
ജനനതീയതി,
വയസ്സഎന്നിവഅവരുന്നടവിദ്യാഭ്യാസപയാഗയതാസര്ട്ടിഫിക്കറ്റില്ന്നകാടു
തിരിക്കുന്നക്േകാരംകൃതയമായിന്നതറ്റാന്നതലടപന്നെയ്യുക.അപേക്ഷക
ര്ഥിരമായിഉേപയാഗിക്കുന്ന,എപപാഴുംനിൈവിൈുള്ളഅപേക്ഷകരുന്നടഇന്നമയില്ഐ.ഡിയുംഅതുപോന്നൈതന്നന്നഅപേക്ഷകരുന്നടഅന്നല്ലങ്ക്കില്അ
പേക്ഷകരുന്നടരക്ഷകര്താവിന്നന്റഎപപാഴുംക്േവര്തനക്ഷമമായന്നമാലബ
ല്പഫാണ്നമ്പറുംനല്കുക.

ക്േസ്തുതഇ-ന്നമയില്ഐ.ഡിആയിരിക്കുംആഅപേക്ഷകര്ഈ
ന്നവബലസറ്റില്പൈാഗിന്ന്നെയ്യാന്ഇനിമുതല്ഉേപയാഗിപക്കണ്ടയൂസര്ന്നന
യിം.അപേക്ഷകര്സര്വകൈാശാൈന്നവബലസറ്റില്രജിസ്റ്റര്ന്നെയ്ത തിനുപശ
ഷ൦സര്വകൈാശാൈന്നവബലസറ്റില്നിന്നുള്ളഎല്ലാസപന്ദശങ്ങളുംക്േസ്തുതര
ജിപേര്പ്ഡ്ഇമമയില്ഐ.ഡി.യിപൈക്കുംമമൊലൈല്നമ്പറിപൈേുമാണഅയക്കുക.
ആയതിനാല്ഇവരണ്ടുംകൃതയമായിരിക്കാന്ക്േപതയകംക്ശദ്ധിക്കുക.

1.2.3.2 പൈാഗിന്ഐ.ഡി(LoginID)രൂേീകരണം:-www.cusat.nic.inഎന്ന
ന്നവബലസറ്റില് ക്േപവശിച്ച“New Candidate Registration” എന്ന ൈിങ്ക്കില്
ലിക്ക
ന്നെയ്യുക.
തുടര്നന്
വരുന്ന
സക്കീനില്
അപേക്ഷകരുന്നടപേരുവിവരങ്ങള്
പയാഗയതാസര്ട്ടിഫിക്കറ്റില്
ഉളള
ക്േകാരം
തന്നന്ന
ലടപ
ന്നെയ്യുക.അപേക്ഷകരുന്നട
നിൈവിൈുള്ളതും
ഉേപയാഗിക്കുന്നതുമായഇ-മമയില്ഐ.ഡി.-യുംമമൊലൈല്പഫൊണ്
നമ്പറും
മാക്തപമ
പൈാഗിന്
ന്നെയ്യുപമ്പാള്
നല്കാവൂ.
ഇപത
ഇമമയില്ഐ.ഡി.ആയിരിക്കും േിന്നീട പൈാഗിന് ന്നെയ്യുന്നതിനുള്ള യൂസര്
ന്നനയിം(User

Name).

1.2.3.3 പൈാഗിന് ന്നെയ്ത തിനു പശഷം അടുതു വരുന്ന സക്കീനില് അപേക്ഷകര്ക്ക
രണ്ട

തൈന്നക്കട്ടുകള് (ഓേഷനുകള്) കാണാം. ഒന്നാമപതത “Online
Registration Indian Citizens /NRI / Children of Indian Gulf Workers
(CGW)”എന്നുള്ളതാണ.
ഈഓേഷന്ഇന്ത്യന്ന്നേൌരന്മാര്ക്കും,
വിപദ്ശതുപജാൈി
ന്നെയ്യുന്നഇന്ത്യക്കാര്ക്കും(എന്.ആര്.ഐ)
ഗള്ക്ഫാജയങ്ങളില്പജാൈിന്നെയ്യുന്ന
ഇന്ത്യക്കാരുന്നടകുട്ടികള്ക്കുംപവണ്ടിയുള്ളതാണ.
രണ്ടാമപതത“International
Candidates
/
PIO”എന്നുള്ളതാണ.
ഈഓേഷന്വിപദ്ശികള്ക്കും,
വിപദ്ശന്നേൌരതവമുള്ളവിപദ്ശതതാമസിക്കുന്നഇന്ത്യന്വംശജര്ക്കുംപവ
ണ്ടിയുള്ളതാണ.

1.2.3.4ഇതില്ഒന്നാമന്നതഓേഷനായ “Online Registration Indian Citizens /NRI /

Children
of
Indian
Gulf
Workers
(CGW)”എന്നതൈന്നക്കട്ടില്അപേക്ഷിക്കുന്നവയക്തിക്കഇന്ത്യൻമേൌരൻ /
എൻ.ആര്പ്.ഐ
സി.ജി.ഡബ്ലുഎന്നിവയില്ഏന്നതങ്ക്കിൈുംഒരുവിഭ്ാഗതിപൈാ,

/

രണ്ടുവിഭ്ാഗങ്ങളിപൈാഅന്നല്ലങ്ക്കില്മൂന്നുവിഭ്ാഗങ്ങളിൈുപമാഅപേക്ഷിക്കാ
വുന്നതാണ.

എന്നാല്ഇവര്രണ്ടാമന്നതഓേഷനായ

“International

Candidates/PIO”–വിഭ്ാഗതില്അപേക്ഷിക്കാന്അര്ഹരല്ല.
1.2.3.5 രണ്ടാമന്നതഓേഷനായ

“International

Candidates/PIO”

എന്നതൈന്നക്കട്ടില്അപേക്ഷിക്കുന്നവയക്തിഒന്നാമന്നതഓേഷനഅപേക്ഷി
ക്കാന്അര്ഹനല്ല.

1.2.4

പൈാഗിന്ന്നെയ്യുപമ്പാള്അപേക്ഷകര്നല്കുന്നഇന്നമയില്ഐ.ഡിയുംന്നമാലബല്നമ്പറുംഅപേക്ഷകരുന്നടരജിപേര്പ്ഡ്ഇമമയില്ഐ.ഡിയുംമമൊലൈല്നമ്പറുമൊയിട്ടൊണ്േരിഗണിക്കുക.
അപേക്ഷകര്സര്വകൈാശാൈന്നവബലസറ്റില്പൈാഗിന്ന്നെയ്യാന്ഇനിമുതല്ഉേപയാ
ഗിപക്കണ്ടയൂസര്ന്നനയിംഅപേക്ഷകരുന്നടരജിപസ്റ്റര്ഡഇന്നമയില്ഐ.ഡിആയിരിക്കും.
രജിസ്പരേഷനുപേഷമുള്ളഈമവൈ്ലസറ്റില്നിന്നുള്ളഎല്ലൊസപേേങ്ങ
ളുംരേസ്തുതഇ-മമയില്ഐ.ഡി.
യിപൈേുംമമൊലൈല്നമ്പറിപൈേുമൊണ്അയേുക.
ആയതിനാല്അപേക്ഷകര്ഇവരണ്ടുംഎഴുതിന്നവച്ചിട്ടുള്ളപരഖസര്വകൈാശാൈയു
ന്നടക്േപവശനനടേടിക്കമങ്ങള്േൂര്തിയാകുന്നതുവന്നരസൂക്ഷിപക്കണ്ടതാണ.
അതുപോന്നൈതന്നന്നഅപേക്ഷകര്സര്വകൈാശാൈയില്നിന്നുള്ളനിര്പേശങ്ങള്ക്കാ
യിതന്നന്റന്നമാലബല്ന്നമസ്സജുകളുംഇന്നമയില്ഇന്പബാക്ുംസര്വകൈാശാൈയുന്നടക്േപവശനനടേടിക്കമങ്ങള്േൂര്തിയാ
കുന്നതുവന്നരദ്ിവപസനേരിപശാധിപക്കണ്ടതാണ.

1.2.5

ഇവമറന്നുപോകുകപയാനഷ്ടന്നപടുകപയാന്നെയ്യുന്നേക്ഷംസര്വകൈാശാൈന്നയസമീ
േിച്ചാല്അവകന്നണ്ടതിന്നക്കാടുക്കുവാനുള്ളഉതരവാദ്ിതവംസര്വകൈാശാൈക്കഉ
ണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.
അതരംഅപനവഷണങ്ങള്ച്ര്വകൈാശാൈയില്നിന്നമറുേടിൈഭ്ിക്കുന്നതല്ല.
ആയതിനാല്ഇക്കാരയതിൈുള്ളേരിേൂര്ണഉതരവാദ്ിതവംഅപേക്ഷകനുമാക്തമാ
യിരിക്കും.
പൈാഗിന്
നടേടിക്കമങ്ങള്
േൂര്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാല്
അപേക്ഷകരുന്നട
രജിപേര്പ്ഡ്ഇ-മമയില്ഐ.ഡിയിപൈേും,മമൊലൈല്നമ്പറിപൈേും
ഒരുഒറ്റതവണോസ്സപവര്ഡ
അയക്കന്നപടും.
ആ
ോസ്സപവര്ഡ
ൈഭ്ിച്ചയുടന്
അപേക്ഷകര് www.cusat.nic.inഎന്നസര്വകൈാശാൈന്നവബലസറ്റ സന്ദര്ശിച്ച
തന്നന്റ യൂസര് ന്നനയിമും (രജിപസ്റ്റര്ഡഇ-ന്നമയില്ഐ.ഡി) അയാള്ക്ക ൈഭ്ിച്ച
ഒറ്റതവണ ോസ്സപവര്ഡും (ഒ.ടി.േി) ഉേപയാഗിച്ചു പൈാഗിന് ന്നെയ്യുക.
പൈാഗിന്
ന്നെയ്ത യുടന് വരുന്ന
സക്കീനില്
അപേക്ഷകര്
അപേക്ഷകരുന്നട
ഒറ്റതവണ ോസ്സപവര്ഡ (ഒ.ടി.േി) ഉടന് തന്നന്ന മാറ്റി േുതിയ േൊസ്്പവര്പ്ഡ്
നല്കുക. ഈ േുതിയ ോസ്സപവര്ഡില് ഒരു ക്േപതയക െിഹ്നം (സന്നേഷയല്
കയാരകടര്/Special Character), ഒരു സംഖയ (നമ്പര്) എന്നിവ നിര്ബന്ധമായും ഉണ്ടാകണം.
ഈ
ക്േക്കിയ
േൂര്തിയാക്കാന്നത
അപേക്ഷകന
അടുത
ഘട്ടതിപൈക്ക
ക്േപവശിക്കുവാന്
സാധിക്കില്ല.
അതിനാല്
േുതിയ
ോസ്സപവര്ഡ
നല്കുന്നപതാന്നടാപം തന്നന്ന അപേക്ഷകര് ആ േുതിയ ോസ്സപവര്ഡ എഴുതി
സൂക്ഷിപക്കണ്ടതാണ. തന്നന്റ യൂസര് ന്നനയിമും േുതിയ ോസ്സപവര്ഡുമില്ലാന്നത
അപേക്ഷകന വീണ്ടും പൈാഗിന് ന്നെയ്യാന് സാധിക്കുന്നതല്ല. ആയതിനാല്
അപേക്ഷകര്
ഈ
വിവരങ്ങള്
സര്വകൈാശാൈയുന്നട
ക്േപവശനനടേടിക്കമങ്ങള്േൂര്തിയാകുന്നതുവന്നര
നഷ്ടന്നപടാന്നത
സൂക്ഷിപക്കണ്ടത അതയാവശയമാണ.

1.2.6

േുതിയ ോസ്സപവര്ഡ നല്കിയ പശഷം അടുതു വരുന്ന സക്കീനില് അപേക്ഷകര്
വീണ്ടും പൈാഗിന് ന്നെയ്യണം. അതിനായി അപേക്ഷകര് അവരുന്നട യൂസര് ന്നനയിമും
(രജിപസ്റ്റര്ഡഇ-ന്നമയില്ഐ.ഡി) േുതിയ ോസ്സപവര്ഡുമാണ ഉേപയാഗിപക്കണ്ടത.

1.2.7

വീണ്ടും പൈാഗിന് ന്നെയ്ത പശഷം അപേക്ഷകര് അവര് തിരന്നഞ്ഞടുക്കുന്ന
വിഷയങ്ങള്ക്ക / വിഭ്ാഗതിന അനുസൃതമായുള്ള/നല്പകണ്ടതായിട്ടുള്ള ഫീസ
നല്പകണ്ടതാണ. അതിനായി സക്കീനില് കാണുന്ന “Online Payment”എന്ന ൈിങ്ക്കില്
ലിക്ക ന്നെയ്യണം. അപപാള് അടുതു വരുന്ന സക്കീനില് നല്കിയിട്ടുള്ള
നിര്പേശങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച
അയാള്ക്ക
ഫീസ
അടക്കാവുന്നതാണ.
ഫീസ
അടക്കുന്നതിനായി ന്നക്കഡിറ്റ കാര്ഡ / ന്നഡബിറ്റ കാര്ഡ / ന്നനറ്റ ബാങ്ക്കിംഗ
ന്നസൌകരയങ്ങള് ൈഭ്യമാണ. അതിനു പവണ്ടതായ നിര്പേശങ്ങള് ന്നവബലസറ്റിന്നൈ
അതിപനാടനുബന്ധിച്ച സക്കീനുകളില് ൈഭ്യമായിരിക്കും.

1.2.8

എം.എസ.സി / എം.ബി.എ / എം. ന്നടക എന്നിങ്ങന്നന വിവിധങ്ങളായ പകാഴ്്ുകള്ക്ക
ഒപര വയക്തി അപേക്ഷിക്കുന്നുന്നണ്ടങ്ക്കില് അവന്നക്കല്ലാം വിവിധ അപേക്ഷകള്
പൈാഗിന് ന്നെയ്ത ു കഴിഞ്ഞു വരുന്ന അപേക്ഷകന്നന്റ പഹാം പേജില് ഇടതു ഭ്ാഗതു
കാണുന്ന ഓേഷനുകള് ലിക്ക ന്നെയ്ത നല്കാവുന്നതാണ. എന്നാല് ഈ വയതയസ്ത
അപേക്ഷകള്ന്നക്കല്ലാം കൂടി ഒരു ഫീസ മാക്തപമ അടപക്കണ്ടതുള്ളൂ.
ഫീസ അടച്ച രണ്ടു ദ്ിവസങ്ങള്ക്കുപശഷം അപേക്ഷകര് തന്നന്റ യൂസര് ന്നനയിമും
ോസ്സപവര്ഡു൦ ഉേപയാഗിച്ച വീണ്ടും പൈാഗിന് ന്നെയ്യണം. അപേക്ഷകര് പൈാഗിന്
ന്നെയ്ത തിനു പശഷം ൈഭ്ിക്കുന്ന പേജില് (പഹാം പേജില്) ക്േപതയക നിര്പേശങ്ങള്
എന്നന്ത്ങ്ക്കിൈും ഉന്നണ്ടങ്ക്കില് അവ േൂര്തിയാക്കിയ പശഷം അവര്ക്ക തങ്ങളുന്നട
അപേക്ഷ

സമര്പിച്ചതിന്നന്റ

കണ്ഫര്പമഷന്

പേജ

(Conformation

Page)ഡ൱ണ്പൈാഡ

ന്നെയ്യാം. അപേക്ഷ വിജയകരമായി സമര്പിച്ചു എന്നതിനുള്ള
ന്നതളിവാണ
കണ്ഫര്പമഷന്
പേജ.
ആ
‘കണ്ഫര്പമഷന്
പേജ’
അപേക്ഷകര്അവരുന്നട ലകയ്യില് സൂക്ഷിപക്കണ്ടതാണ.
ന്നടസ്റ്റ/ക്ഗൂപ

ഡിസ്കഷന്/ഇനറര്വയൂ/ക൱ണ്സിൈി൦ഗ/അഡ് മിഷന്

എന്നിവയുന്നട

സമയത മറ്റു സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്ന്നക്കാപംഡ൱ണ്പൈാഡ ന്നെയ്ത കണ്ഫര്പമഷന്
പേജും ലകയ്യില് കരുപതണ്ടതും ആവശയന്നപട്ടാല് സമര്പിപക്കണ്ടതുമാണ.

1.2.9

ഏന്നതങ്ക്കിൈും കാരണവശാല് ഫീസ അടച്ച രണ്ടു ദ്ിവസതിനുള്ളില് അപേക്ഷകന
തന്നന്റ അപേക്ഷ സവീകരിച്ചതിനുള്ള സവീകൃതി സപന്ദശം (Confirmation Message)
ൈഭ്ിച്ചിട്ടില്ല എങ്ക്കില് ക്േസ്തുത വിവരം ഉടന് തന്നന്ന സര്വകൈാശാൈയുന്നട
ഐ.ആര്.എ.എ വിഭ്ാഗതിന്നന cusathelpdesk@gmail.com എന്ന ഇ-ന്നമയില്
ഐ.ഡിയില് വിശദ് വിവരങ്ങപളാന്നട ഇ-ന്നമയില് വഴി അറിയിപക്കണ്ടതാണ.

1.2.10 ന്നവബലസറ്റില് ന്നകാടുതിരിക്കുന്ന നിര്പേശങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച എല്ലാ കാരയങ്ങളും
കൃതയമായി ന്നെയ്ത പശഷം മാക്തപമ അപേക്ഷകര് തന്നന്റ അപേക്ഷ അന്ത്ിമമായി
സമര്പിക്കാവൂ.
അപേക്ഷകര്
ഓണ്ലൈനായി
തന്നന്റ
അപേക്ഷയില്
നല്കിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുന്നട അടിഥാനതിൈായിരിക്കും സര്വകൈാശാൈയുന്നട
എല്ലാ അനന്ത്ര നടേടികളും ഉണ്ടാകുക. അതിനാല് അപേക്ഷയുന്നട അന്ത്ിമ
സമര്പണതിനു മുന്ോയി അപേക്ഷകര് തന്നന്റ അപേക്ഷയില് നല്കിയിട്ടുള്ള
വിവരങ്ങന്നളല്ലാം തന്നന്ന കൃതയമാണ എന്ന ഉറപു വരുപതണ്ടതാണ.
അപേക്ഷ സമര്പ്പിച്ചതിനു പേഷം അതില് തിരുത്തൈുകള് വരുത്തുവൊൻ
സൊധയമല്ല. ആയതിനാല് ഇക്കാരയം ക്േപതയകം ക്ശദ്ധിപക്കണ്ടതാണ.മതറ്റൊയ
വിവരങ്ങള്
നല്കുന്നത്
വഴി
അപേക്ഷ
നിരസിേമപേുകപയൊ,
അപേക്ഷകന്
അവസരം
നിപഷധിേമപേുകപയൊ,
സപേേങ്ങള്
ൈഭിേൊതിരിേുകപയൊ
മെയ്യുന്നതിന്
സര്പ്വകൈൊേൊൈ
ഉത്തരവൊദിയൊയിരിേുന്നതല്ല.
ഇേൊരയത്തിൈുള്ള
േരിേൂര്പ്ണഉത്തരവൊദിതവംഅപേക്ഷകനുമൊരതമൊയിരിേും.

1.2.11 പനാണ്-ക്കീമിന്നൈയര്

വിഭ്ാഗം/ സംവരണ വിഭ്ാഗം/ താഴന്ന വരുമാനക്കാര്
എന്നിങ്ങന്നന വിവിധ സംവരണ / ഫീസിളവു വിഭ്ാഗങ്ങളില് അപേക്ഷിക്കുന്ന
അപേക്ഷകര്
ഓണ്
ലൈന്
അപേക്ഷ
സമര്പിക്കുപമ്പാള്
അതരം
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുന്നട
പകാപികള്
സമര്പിപക്കണ്ട
ആവശയമില്ല.
േന്നക്ഷ
സര്വകൈാശാൈയുന്നട ക്േപവശന േരീക്ഷ (കാറ്റ-2018) എഴുതിയതിനു പശഷം റാങ്ക്ക
ൈിസ്റ്റില് ഉള്ന്നപട്ടിട്ടുള്ള അതരം അപേക്ഷകര് അഡ് മിഷന / ന്നകൌണ്സിൈിംഗിന
ഹാജരാകുപമ്പാള് അവര് അപേക്ഷയില് ക്േസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങന്നള
സംബന്ധിച്ചതും, സംവരണ / ഫീസിളവു സംബന്ധിച്ച സര്ക്കാരില് നിന്ന
ൈഭ്ിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ യഥാര്ഥ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അവയുന്നട സാക്ഷയന്നപടുതിയ
പകാപികളും ഹാജരാപക്കണ്ടതാണ. അല്ലാത േക്ഷം അവരുന്നട സംവരണ/
ഫീസിളവിനുള്ളതും
അഡ് മിഷനുമുളള
അവകാശം
നഷട്ടമാപയക്കാം.
ഇേൊരയത്തിൈുള്ള
േരിേൂര്പ്ണ
ഉത്തരവൊദിതവം
ആ
അപേക്ഷകനു/അപേക്ഷകേു
മൊരതമൊയിരിേും.
സര്പ്വകൈൊേൊൈേ്
ഇേൊരയത്തില് യൊമതൊരുവിധ ഉത്തരവൊദിതവവും ഉണ്ടൊയിരിേുന്നതല്ല.

1.2.12 പഗറ്റ

സപകാര്
അഥവാ
മാപനജന്നമന്റ
അഭ്ിരുെി
േരീക്ഷ
എന്നിവയുന്നട
അടിഥാനതില്
സര്വകൈാശാൈയിന്നൈ
വിവിധ
പകാഴ്്ുകള്ക്ക
അപേക്ഷിക്കുന്നവര്
അവരുന്നട
പഗറ്റ
/
മാപനജന്നമന്റ
അഭ്ിരുെി
േരീക്ഷ
എന്നിവയുന്നട സപകാര് ഷീറ്റിന്നന്റ / മാര്ക്ക ൈിസ്റ്റിന്നന്റ പസാഫറ്റ പകാപി

cusathelpdesk@gmail.comഎന്ന

ഇ-ന്നമയില് ഐ.ഡി യിപൈക്ക ഓണ്ലൈന്
അപേക്ഷ സമര്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതിക്കു മുന്ോയി അയപക്കണ്ടതാണ.
മറ്റ
യാന്നതാരുവിധ
പരഖകളു൦,
ക്േപതയകമായി
ആവശയന്നപടാത
േക്ഷം
യൂണിപവഴ്്ിറ്റിയിപൈക്ക പോസ്റ്റല് ആയി അയയക്കുകപയാ ന്നെപയ്യണ്ടതില്ല. (ഐറ്റം
നമ്പര് 2.2 കൂടി കാണുക)

1.2.13 ന്നോതുവായ

വിഷയങ്ങളിൈുള്ള

വിവരങ്ങള്മാക്തപമ

സര്വകൈാശാൈ

ന്നവബലസറ്റായ
www.cusat.nic.in–ല് ക്േസീദ്ധീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരാളുന്നട
അപേക്ഷന്നയക്കുറിച്ചും,
തുടര്നടേടികന്നളക്കുറിച്ചുമുള്ള
വിവരങ്ങള്
അപേക്ഷകരുന്നട പൈാഗിന് നടതിയ പശഷം ൈഭ്ിക്കുന്ന പേജില് (പഹാം പേജില്)
മാക്തപമ ൈഭ്യമായിരിക്കുകയുള്ളൂ. ആയതിനാല് അപേക്ഷകര് നിരന്ത്രമായി
തങ്ങളുന്നട പഹാം പേജ സന്ദര്ശിച്ച അവിന്നട ന്നകാടുതിരിക്കുന്ന നിര്പേശങ്ങള്
കൃതയമായി ോൈിച്ചിരിക്കണം.
സീറ്റ വിഭ്ജനതിന്നന്റ േൂര്ണരൂേം/ഓേഷന് രജിസപക്ടഷനുള്ള നിര്പേശങ്ങള്/
ക൱ണ്സിൈി൦ഗിനും/അഡ് മിഷനുമുള്ള നിര്പേശങ്ങള്/സപോട്ട അഡ് മിഷന് റൂള്സ
എന്നിവ
യഥാസമയം
www.cusat.nic.inഎന്ന
ന്നവബലസറ്റില്
ക്േസിദ്ധന്നപടുതുന്നതാണ.അപേക്ഷകര്
നിര്ബന്ധമായും
ഇവ
വായിച്ചിരിപക്കണ്ടതും നിര്പേശങ്ങള് കൃതയമായി ോൈിപക്കണ്ടതുമാണ.

1.2.14 അപേക്ഷകര്തന്നന്റ

രജിപേര്പ്ഡ്ഇ-മമയില്ഐ.ഡിയുംമമൊലൈല്നമ്പറു൦
എഴുതിന്നവച്ചിട്ടുള്ളപരഖസര്വകൈാശാൈയുന്നടക്േപവശനനടേടിക്കമങ്ങള്േൂര്തി
യാകുന്നതുവന്നരഅപേക്ഷകരുന്നടലകയ്യില്സൂക്ഷിപക്കണ്ടതാണ.
അതുപോന്നൈതന്നന്നഅപേക്ഷകര്സര്വകൈാശാൈയില്നിന്നുള്ളനിര്പേശങ്ങള്ക്കാ
യിതന്നന്റന്നമാലബല്ന്നമസ്സജുകളും,ഇ-ന്നമയില്ഇന്പബാക്ും
സര്വകൈാശാൈയുന്നട
ക്േപവശനനടേടിക്കമങ്ങള്േൂര്തിയാകുന്നതുവന്നരദ്ിവപസനേരിപശാധിപക്കണ്ടതാ
ണ

ഇവമറന്നുപോകുകപയാനഷ്ടന്നപടുകപയാന്നെയ്യുന്നേക്ഷംഅപേക്ഷകര്
സര്വകൈാശാൈന്നയസമീേിച്ചാല്അവകമണ്ടത്തിമേൊേുേുവൊനുള്ളഉത്തര
വൊദിതവംസര്പ്വകൈൊേൊൈേ്ഉണ്ടൊയിരിേുന്നതല്ല.
അത്തരംഅപനവഷണങ്ങള്്സര്പ്വകൈൊേൊൈയില്നിന്ന്മറുേേിൈഭിേുന്നത
ല്ല.
ആയതിനൊല്ഇേൊരയത്തിൈുള്ളേരിേൂര്പ്ണഉത്തരവൊദിതവംഅപേക്ഷകനു
മൊരതമൊയിരിേും.

1.2.15 അഡ് മിഷന്,

CAT2018
എന്നിവയുമായിബന്ധന്നപട്ട
cusathelpdesk@gmail.comഎന്നഇ-ന്നമ യില് ഐ.ഡി
ന്നെയ്യുകപയാ 0484- 2577159 / 0484-2577100എന്നീ
ബന്ധന്നപടുകപയാ ന്നെയ്യാവുന്നതാണ.

അപനവഷണങ്ങള്ക്ക
യിപൈക്ക

പഫാണ്

ന്നമയില്

നമ്പരുകളില്

