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UNIVERSITY OF CALICUT

(DIRECTORATE OF ADMISSIONS)

NOTIFICATION FOR ADMISSION TO PG PROGRAMMES WITHOUT ENTRANCE IN AFFILIATED
COLLEGES / UNIVERSITY CENTRES - PGCAP 2021 - 22

Online Applications are invited for admission to Post Graduate Programmes in Affiliated
Colleges/Centres of the University of Calicut for the academic year 2021-2022.

All candidates seeking admission to PG programmes irrespective of the Quota (General merit/
Reservation/ Sports/ Persons with disabilities/ Kashmir Students/ Tamil Linguistic Minority/ Community/
Management etc.) should compulsorily register through Centralised Admission Process (CAP). The
candidates who have not registered through CAP will not be permitted to take admission at
any stage of the admission process.

As per the eligibility criteria, for Non English candidates applying for M A English, admission will be
based on an Entrance Test. University will provide a confirmation link to such students, for the purpose
of confirming their attendance for the MA English entrance examination. Hall tickets will only be issued
to students who provides their confirmation in the link provided by the University within the prescribed
time. No individual communication regarding the confirmation link/entrance examination will be sent to
the candidates. Candidates should go through the University Websites and the University Press
release for the latest information. 

I) Admissions to Programmes which come under the purview of Centralised Allotment

Centralised Admission Process

Allotment to the seats under the merit/reservation quota is conducted through Centralised Allotment.
Selection/Allotment of a candidate to a particular programme to any College will be based on the index
mark & the priority given by the candidate and the availability of the seat.

II) Mode of Registration

Mode of Registration : Online

Date of Commencement of Online Registration 24.09.2021

Last Date for Online Registration 04.10.2021, 5 pm

Steps for Online Registration is provided in the Prospectus for PG Centralised Admission Process
2021-22 available in the website https://admission.uoc.ac.in/

 

 



III) Payment of Online Registration Fees

The fee for online registration can be remitted from 24.09.2021 onwards. Last date for Fee payment
will be 04.10.2021, 5 pm.

Payment of fee for online registration can be made only through e-payment system (SBI Online/
Payment Gateway/ Friends Janasevana Kendram/ Akshaya Centres). Printout of the application will be
provided only if the payment is successful.

Online Registration Fees: For General : Rs.280/- ;  For SC/ST : Rs.115 /-

Important Note:- Application fee once remitted will not be refunded under any circumstances.

IV) Eligibility for Admission and Index of Marks

Candidates registering their options, should satisfy all the eligibility criteria with regard to the academic
qualifications prescribed in the eligibility criteria and indexing rules for admission to various courses
published in the website before starting of the registration.

V) Allotments

There will be a minimum of two allotments for GOVERNMENT, AIDED,UNAIDED COLLEGES &
UNIVERSITY CENTRES prior to commencement of classes.

VI) Mandatory Fee :

Rs. 480/- For General category.

Rs 115/- for SC/ST/OEC-SC/OEC-ST/COMMUNITIES ELIGIBLE FOR EDUCATIONAL
CONCESSIONS AS IS GIVEN TO OEC Candidates.

After the allotment, the prescribed Mandatory Fee due to the University as detailed below will have to
be remitted by the candidate through e-payment within the time prescribed to claim the allotment. The
candidates failing to do so will loose his/her current allotment and they will be expelled from
further allotments.

(The SC/ST/OEC-SC/OEC-ST/COMMUNITIES ELIGIBLE FOR EDUCATIONAL CONCESSIONS AS IS
GIVEN TO OEC candidates taking admission in the self financing programmes at Aided/Self Financing
colleges should remit Sports Affiliation Fee (Rs.280/-) and University Union fee (Rs. 85/-) at the
college while taking admission.)

VII) Schedule of PG Single Window Admission 2021-22

Detailed Schedule of PG Single Window Admission 2021-22 will be published in
https://admission.uoc.ac.in/

Candidates should compulsorily go through the Prospectus, Eligibility Criteria & Indexing Rules
for PGCAP Admissions 2021-22 available in the website https://admission.uoc.ac.in/

Note: The printout of the Online application and chalan/payment slips need not be sent to the
University , but candidates are directed to keep the same with themselves and shall submit it
to the colleges where he/she gets admission.

                                                                                                                                                                 
          Dr. Satheesh.E.K

Registrar



കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല
ഡയറക്ടററററ്റ് ഓഫറ്റ് അഡലിഷന്സറ്റ്

പത്രക്കുറലിപറ്റ്

2021-2022  അദദ്ധ്യയന  വര്ഷതത്തെ  ഏകജകാലകകം  മുറഖേനയുള്ള  ബലിരുദകാനന്തര

ബലിരുദ  പ്രറവശനത്തെലിനകായുള്ള  ഓണ്ലലന്  റജലിറസ്ട്രേഷന്  ആരകംഭലിച.  04.10.2021

ലവകലിടറ്റ് 5 മണലി  വതര ഓണ്ലലനകായലി അറപകലിക്കകാകം.   അറപകകാഫഫീസറ്റ് : ജനറല് -

280/-  രൂപ.   എസറ്റ്.സലി/എസറ്റ്.ടലി  -  115  രൂപ.  പ്രറവശന  വലിജറ്റ് ഞകാപനത്തെലിനകം

റപ്രകാസ്പക്ടസലിനകം തവബറ്റ് ലസററ്റ് https://admission.uoc.ac.in സന്ദര്ശലിക്കുക.

ഓൺലലൻ  രജലിസറ്റ് റട്രേഷതന്റെ  തുടക്കത്തെലിൽ  തമകാലബൽ  നമ്പർ  ശരലിയകായലി

നൽകകാത്തെതലിനകാൽ  CAP  ID,  തസകക്യൂരലിറലി  കഫീ  എനലിവ  ലഭദ്ധ്യമകാകകാത്തെ  സകാഹചരദ്ധ്യകം

ഒഴലിവകാക്കുനതലിനകായലി തമകാലബൽ  നമ്പർ  ഓ.ടലി.പലി  (One  Time  Password)

തവരലിഫലിറക്കഷൻ നടപലിലകാക്കലിയലിട്ടുണറ്റ്.  ആയതലിനകാല് രജലിസ്റ്റര് തചയ്യുന വലിദദ്ധ്യകാര്തലികള

അവരുതടറതകാ,  അതല്ലെങലില്  രകലിതകാവലിതന്റെറയകാ  റഫകാണ്  നമ്പര്  മകാത്രറമ  ഓണ്ലലന്

രജലിറസ്ട്രേഷന്  സമയത്തെറ്റ്  നല്കകാവ.  തുടർനറ്റ്   തമകാലബലലില്  ലഭലിച്ച  CAP  ID  യുകം

പകാസറ്റ് റവഡകം  ഉപറയകാഗലിച്ചറ്റ്  റലകാഗലിന്  തചയറ്റ്  അറപക  പൂര്ത്തെഫീകരലിറക്കണതകാണറ്റ്.

അറപകകാ  ഫഫീസറ്റ്  അടച്ചതലിനറശഷകം  റഫീ  റലകാഗലിന്  തചയറ്റ്  അറപകയുതട  പ്രലിന്റെറ്റ്ഔടറ്റ്

എടുറക്കണതകാണറ്റ്.   പ്രന്റെറ്റ്ഔടറ്റ് ലഭലിക്കുനറതകാതട മകാത്രറമ അറപക പൂര്ണ്ണമകാകുകയുള. 

അറപകകര്  അന്തലിമ  സമര്പണകം  നടത്തെലിയതലിനറശഷമുള്ള  തലിരുത്തെലുകളക്കറ്റ്

പലിനഫീടറ്റ്  അവസരകം നല്കുനതകാണറ്റ്.

ഓണ്ലലന്  അറപകയുതട  പ്രലിന്റെറ്റ് ഔടറ്റ്  യൂണലിറവഴലിറലിയലില്  സമര്പലിറക്കണതലില്ലെ.

എനകാല്  അഡലിഷന്  ലഭലിക്കുന  അവസരത്തെലില്  അറപകയുതട  പ്രലിന്റെറ്റ് ഔടറ്റ്  മറ

അനബന്ധ റരഖേകറളകാതടകാപകം അതകാതറ്റ് റകകാറളജുകളലില് സമര്പലിറക്കണതകാണറ്റ്.  



പ്രറവശനകം ആഗ്രഹലിക്കുന എല്ലെകാ വലിദദ്ധ്യകാര്തലികളകം (ജനറല്, മകാറനതജ്മെന്റെറ്റ്, കമക്യൂണലിറലി

റകകകാട,  റസ്പകാര്ടറ്റ്സറ്റ്,  ഭലിനറശഷലി വലിഭകാഗക്കകാര്,  വലിവലിധ സകംവരണ വലിഭകാഗക്കകാര് ഉളപതട)

ഓണ്ലലനകായലി അറപകകാസമര്പണകം നടത്തെലി അറപകയുതട പ്രലിന്റെറ്റ് എടുറക്കണതകാണറ്റ്.

മകാറനതജ്മെന്റെറ്റ്,  റസ്പകാര്ടറ്റ്സറ്റ്  എനഫീ  റകകകാടയലില്  പ്രറവശനകം  ആഗ്രഹലിക്കുന

വലിദദ്ധ്യകാര്തലികള  ഓണ്ലലന്  റജലിറസ്ട്രേഷന  പുററമ  പ്രറവശനകം  ആഗ്രഹലിക്കുന

റകകാറളജുകളലിലുകം  അറപക  സമര്പലിറക്കണതകാണറ്റ്.

ഓണ്ലലന്  റജലിറസ്ട്രേഷനറ്റ്  വലിദദ്ധ്യകാര്തലികളക്കറ്റ്  10  ഓപറ്റ്ഷന്  വതര

നല്കകാവുനതകാണറ്റ്.   കമക്യൂണലിറലി  റകകകാടയലില്  പ്രറവശനകം  ലഭലിറക്കണ  വലിദദ്ധ്യകാര്തലികതള

അവര് തലിരതഞ്ഞെടുക്കുന 10 (പത്തെറ്റ്)  റകകാറളജറ്റ് ഓപറ്റ്ഷനകളലിൽ ഉൾതപടുന എയറ്റ് ഡഡറ്റ് 

റകകാറളജുകളലിതല അർഹമകായ കമക്യൂണലിറലി കകകാടയലിറലക്കകായലിരലിക്കുകം പരലിഗണലിക്കുക.  ഓറരകാ

കമക്യൂണലിറലിക്കുകം  അർഹമകായ  റകകാറളജുകളതട  ലലിസ്റ്ററ്റ്  തവബറ്റ് ലസറലിൽ

പ്രസലിദതപടുത്തെലിയലിട്ടുണറ്റ്.   ഈ  ലലിസ്റ്റലില്  ഉളതപടുന  റകകാറളജുകള  വലിദദ്ധ്യകാര്തലി

തലിരതഞ്ഞെടുത്തെ 10 റകകാറളജറ്റ് ഓപറ്റ്ഷനകളലില് ഉളതപടലിട്ടുതണനറ്റ് ഉറപ്പുവരുറത്തെണതകാണറ്റ്.

ഗവ.,  എയറ്റ്ഡഡറ്റ്,  സകകാശ്രയ  റകകാറളജുകളലിതല  റകകാഴ്സുകളലില്  വലിദദ്ധ്യകാര്തലികളക്കറ്റ്

ഏറവുകം തകാല്പരദ്ധ്യമുള്ള/ആഗ്രഹലിക്കുന ഓപറ്റ്ഷനകള മുന്ഗണന ക്രമത്തെലില് സമര്പലിക്കകാന്

ശ്രദലിറക്കണതകാണറ്റ്.

            (ഒപറ്റ്)      

   ഡയറക്ടര്
C.U. Campus
24.09.2021
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