
മഹാ�ാഗാ�ി സർവകലാശാല
ഒ�ാം വർഷ ബിരുദാന�ര ബിരുദ �പേവശനം 2021

ഓൺൈലൻ രജിസ്േ�ടഷൻ െച�ുേ�ാൾ  �ശ�ിേ�� കാര��ൾ

● േ�ാ�െപ�്സ് വിശദമായി വായി�തി� േശഷം മാ�ം ഓൺൈലൻ രജിേ�ഷൻ  ആരംഭി�ുക.
● ഓൺൈലൻ അേപ�ാ േഫാറ�ിെല എല� ാ വിവര�ളും �ശ�േയാെടയും�ത�തേയാെട�ം �രി�ി�ക.
● സർ�ാർ േകാേള�കളിെല ��വൻ സീ�കളിേല�ം േഫാർേവഡ് ക��ണി�ി എ�ഡഡ് േകാേള�കളിെല 70

% സീ�കളിേല�ം ബാ�് േവർഡ് ക��ണി�ി എ�ഡഡ് േകാേള�കളിെല 60 % സീ�കളിേല�ം സ�ാ�യ
േകാേള�കളിെല�ം എ�ഡഡ് േകാേള�കളിെല സ�ാ�യ േ�ാ�ാ�കളിെല�ം 50 % സീ�കളിേല�ം
േക�ീ�ത ഏകജാലകം വഴിയാണ് �േവശനം നട��ത്. ആയതിനാൽ ഓപ് ഷ�കൾ നൽകു�തിന്
�ൻപായി െമറി�് സീ�ുകൾ സംബ�ി�്  വ��മായിമന�ിലാേ��താണ്.

● രജിേ�ഷൻ നടപടിക�െട ആദ� െ��് അേപ�ാ ന��ം പാ�് േവർഡും ജനേറ�് െച�ക എ��താണ്.
ഇതിനായി www.cap.mgu.ac.in ൈസ�ിെല PGCAP േപജ് എ�� േശഷം “Click Here to Apply”
എ�� ലി�് �ി�് െച�ക. ഇവിെട അേപ�ാർ�ിയുെട േപര്, പാ�് േവർഡ് ജനന തീയതി,
സർ�കലാശാല, രജി�ർ ന�ർ, കാ�ഗറി, ഇ.െമയിൽ ഐ.ഡി., എ�ീ വിവര�ൾ നൽകുക.
എസ്.എസ്.എൽ.സി. യിെല േപാെല തെ� േപര്, ജനന തീയതി എ�ിവ ന�ാൻ ��ി�ക. രജി�ർ ന�ർ
ബി�ദ േ�ഡ് കാർഡിെല േപാെല തെ� നൽകുക. പ�ിക ജാതി /പ�ിക വർഗ� വിഭാഗ�ിൽ
െപ��വര�ാ�വർ General Category െസല�് െച�ക. കാ�ഗറി െത�ായി നൽകിയാൽ അേലാ�്െമ�്
െത�ായി വരിക�ം �േവശന�ിന് ��ി��ക�ം െച�ം.

ഇതി� േശഷം അേപ�ാ ന�ർ എ�ിവ ലഭി�ം. അേപ�ാ ന�ർ ജനേറ�് െച� കഴി�ാൽ ഓൺൈലൻ
അേപ�ാ േഫാറം �രി�ി�ാനായി േലാഗിൻ െച�ക. ഏ� െ��കളായാണ് അേപ�ാ േഫാറം
�രി�ിേ��ത്.

1. വിദ�ാർഥിയുെട െ�പാൈഫൽ രജിസ്േ�ടഷൻ.
േകരളീയൻ അ�ാ�വർ സംവരണ ആ��ല��ൾ�് അർഹർ ആയിരി��ത�. ആയതിനാൽ
േകരള�ിന് �റ�് നി��വർ സംവരണം െക� യിം െച�ാൻപാ��ത�.
ഇ.ഡ��എസ് (എ�േണാമി�ലി വീ�ർ െസ�ൻ) ��ാ� സ�ദായ�ളിെല സാ��ികമായി
പിേ�ാ�ം നിൽ�ു�വർ�ു� സംവരണം ആണ്. വിേ�ജ് ഓഫീസർ നൽകു� Income and
Assets സാ��പ�മാണ് ഈ സംവരണം ലഭി�ാൻ ആവശ�മായ േരഖ. ബി.പി.എൽ സർ�ിഫി��്,
േറഷൻ കാർഡ് എ�ിവ ഇതിനായി പരിഗണി�ു�തല� .
േ�ാസ് െപ�് സിൽ അ�ബ�മായി േചർ�ിരി�ു� ജാതി ലി�് പരിേശാധി� േശഷം മാ�ം ഒ.ഇ.സി.
�തലായ ജാതികൾ േരഖെ���ക. അ�ബ�ം III ൽ വ�� ജാതികൾ മാ�േമ ഒ.ഇ.സി. ലി�ിൽ
വ���. അ�ബ�ം III ൽ വ�� ജാതിയിൽ ഉൾെ�ടു�വർ ഒ.ഇ.സി. ഫീസ് ആ��ല��ൾ�്
മാ�മാണ് അർഹർ
�ീമിെലയർ �ാ�സ് ��േയാെട മാ�ം നൽകുക. എസ്.ഇ.ബി.സി സംവരണ�ിന് അർഹമായവർ
േനാൺ �കീമിെലയർ സർ�ിഫി��് ൈകവശം കരുേ��താണ്.
എസ്.സി./ എസ്.ടി. / ഒ.ഇ.സി. �തലായ സംവരണ�ൾ�ും ഒ.ഇ.സി. ഫീസ് ആ��ല��ൾ�ും
അർഹരായവർ അത് െതളിയി�ാൻ ആവശ�മായ സർ�ിഫി��ുകൾ അേപ�ി�� സമയം തെ�
ക�ിൽ കരുേത�താണ്.

ഹാജരാേ�� സർ�ിഫി��ുകളുെട  വിവര�ൾ
1. Gradecards of all parts of the Degree/equivalent examination/Final semester Grade Card
2. Caste certificate in the case of SC/ST candidates



3. Community Certificate along with non-creamy layer certificate(as per Government rules) from
the revenue authorities concerned in the case of SEBC candidates who claim reservation
under SEBC category. The non-cramy layer certificate should not have been issued earlier
than 12 months prior to the submission of application.

4. Income and Asset Certificate from the revenue authorities concerned as stipulated in GO
(MS) No. 128/2020/H Edn dated 20/03/2020 in the case of candidates who wish to avail of
reservation under EWS.

5. Candidates who wish to avail of bonus/weightage of marks shall produce the relevant
certificates

Differently Abled - ഭി�േശഷി ഉ�വർ�ായു� സീ�ിന് അേപ�ി��വർ െമഡി�ൽ
േബാർഡിെ� സർ�ിഫി��് (കാലാവധി 5 വർഷം ) / സർ�ാർ സാ�ഹിക േ�മ വ��ിെ� േരഖ
എ�ിവ ൈകവശം ��ി�ണം. ഇ�ര�ാർ ഓൺൈലനായി അേപ�ി�ണം. റാ�് ലി�്
സർ�കലാശാല ത�ാറാ�ു�താണ്.
NSS, NCC, EX-Servicemen/widow or children of jawan and ex-servicemen �തലായ െവയിേ�ജ്
മാർ�ിന് അർഹരായവർ ബ�െ�� േകാള�ൾ ��േയാെട �രി�ി�ക. െവയിേ�ജ് സംബ�മായ
വിവര�ൾ�് േ�പാസ്െപക്ട്സ് കാണുക.
സ�ാ�യ േ�ാ�ാ�കളി�ം സ�ാ�യ േകാേള�കളി�ം ഉയർ� ഫീസ് നിര�ാണ്. ആയതിനാൽ സ�ാ�യ
േ�ാ�ാ�കളി�ം സ�ാ�യ േകാേള�കളി�ം ഓ�ഷ�കളായി നൽകുേ�ാൾ ഈ കാര�ം �േത�കം
��ി�ക. ഫീസ് നിര�കൾ േ�പാസ് െപക്ട് സിൽ അനുബ�മായിനൽകിയി�ു�്.
ഒ� െമാൈബൽ ന�ർ ഉപേയാഗി�് ഒ� തവണ മാ�േമ രജിേ�ഷൻ സാധ�മാ�ക��. ആയതിനാൽ
ഓൺൈലൻ അേപ�യിൽ നൽകു� െമാൈബൽ ന�ർ �േവശന നടപടികൾ �ർ�ിയാകു�ത്
വെര മാ��ത്. �േവശനെ� സംബ�ി� െമേ��കൾ ഈ ന�റിേല�ാണ് അയ��ത്. ഇ.െമയിൽ
ഐ.ഡി, െമാൈബൽ ന�ർ എ�ിവ വിദ�ാർ�ിയുെടേയാ ര�ാകർ�ാവിെ�േയാ മാ�ം നൽകുക.
ക���ർ െസ�ർ �തലായവ�െട ന�േറാ ഇ.െമയിൽ ഐ.ഡിേയാ ഒ� കാരണവശാ�ം നൽകരുത്.
ക���ർ െസ�റുകൾ ഈ കാര�ം �പേത�കം �ശ�ി�ുക.

2. അ�ാഡമിക്  െ�ാൈഫൽ രജിസ്േ�ടഷൻ.
● ബി�ദം പാ�ായ വർഷം, സർ�കലാശാല, �ീം, രജി�ർ ന�ർ, എ�ാമത് തവണയാണ് പാസായത്

എ�ിവ �ത�തേയാെട നൽേക�താണ്. ഒ�ിൽ ��തൽ ചാൻസുകൾ ഉപേയാഗി�് ബി�ദം /
േയാഗ�ത പരീ� പാസായവർ Number of Appearamces എ� േകാള�ിൽ �ത�മായ വിവരം
(എ�ാമത് തവണയാണ് പാസായത് എ�് ) നൽകണം േയാഗ�താ പരീ� പാ�ായവർ എ��� ഓേരാ
അധിക ചാൻസിനും ഇൻഡക്സ് മാർ�ിൽ നി�് 5 മാർ�് �റവ് െച��താണ്. അതിനാൽ ഈ
വിവരം ��േയാെട�ം �ത�മാ�ം നൽേക�താണ്.

● സർ�കലാശാലകളിൽ നി�ം ബി�ദം പാ�ായ വിദ�ാർ�ികൾ േ�േവശന സമയ�് മഹാ�ാഗാ�ി
സർവകലാശാലയിൽ നി�� �ല�ത സർ�ിഫി��് (എലിജിബിലി�ി സർ�ിഫി��്/ equivalency
certificate) േകാേളജിൽ ഹാജരാ�ണം. ഇത് മുൻകൂ�ി ക�തിവയ് േ��താണ്.

3. ഓ�ഷ�കൾ നൽകുക.
വിദ�ാർ�ികൾ�് മന�ിലാ��തിെ� എ���ിനായി സ�ാ�യ േ�ാ�ാ�കൾ ഓപ് ഷനായി െസല�്
െച�േ�ാൾ �വ� നിറ�ിൽ self financing എ�ം എ�ഡഡ്/സർ�ാർ േ�ാ�ാ�കൾ െസല�്
െച�േ�ാൾ പ� നിറ�ിൽ Aided എ�ം കാണി��താണ്. ആയതിനാൽ േ�ാ�ാ�കൾ ത�ി��
വ�ത�ാസം മന�ിലാ�ി മാ�ം ഓപ് ഷ�കൾ നൽകുക. ഓ�ഷ�കൾ നൽകു�ത് ��ാ�ർവം
െച�ക. വിദ�ാർഥികൾ�് താ�ര��� േകാേള�ക�ം േ�ാ�ാ�ക�ം മാ�ം നൽകുക. ഓ�ഷ�കൾ
�ൻകൂ�ി ധാരണ��ാ�ി ലി�് െച� വ��ത് ന�ായിരി�ം. ഒ� ��ി�് 30 ഓപ് ഷ�കൾ വെര
ന�ാനാ�െമ�ി�ം ആവശ��� ഓപ് ഷ�കൾ നൽകു�തിന് ��ി�ക.

4. രജിേ�ഷൻ ഫീ അട�ുക.



രജിേ�ഷൻ ഫീസ് ഓൺൈലൻ ആയി മാ�ം അട�ക. (ഫീസ് വിവര�ൾ േ�ാ�െപ�്സ് ൽ
നൽകിയി�ു�്). ഇതിനായി ഇ�ർെന�് ബാ�ിങ്, െഡബി�്/െ�ഡി�് കാർഡുകൾ �ട�ിയവ
ഉപേയാഗി�ാം. ഫീസ് അട�േ�ാൾ �ാൻസാ�ൻ എറർ എെ��ി�ം ഉ�ാ�കേയാ അ�ൗ�ിൽ
നി�് �ക േപായി�ം വീ�ം ഫീസ് അട�ാ�� നിർേ�ശം ലഭി�കേയാ െച�ാൽ സർവകലാശാല
അ�ിഷൻ വിഭാഗ�മായി േഫാൺ/ഇ.െമയിൽ �ഖാ�ിരം ബ�െ��് മ�പടി ലഭി� േശഷം മാ�ം വീ�ം
ഓൺൈലൻ േപയ് െമ�ി� �മി�ക. മൾ�ി�ിൾ േപയ് െമ�് നട�ാൽ �ക റീഫ�് െച�ാൻ
കാലതാമസം േനരി��താണ്.

5. സാ��പ��ൾ അപ് േലാഡ് െച�ുക.
● സാ��പ��ൾ അപ് േലാഡ് െച�േ�ാൾ നി�ിത േഫാർമാ�ിലും വലി��ി�ം ഉ�ത് മാ�ം

െച�ാൻ �ശ�ി�ുക. [digital copies of certificatesin pdf format of maximum size 200 kb].
6. ആ�ിേ�ഷൻ െവരിൈഫ െച�ുക.

നൽകിയ വിവര�ൾ എ�ാം തെ� ��േയാ� �ടി വായി�ക. നി�ിത വിവര�ളിൽ തി��ൽ
വ��ാ��താണ്.

7. �ി�ൗ�് എ��ക.
● രജിേ�ഷൻ പൂർ�ിയായാൽ അേപ�യുെട �പി�ൗ�് എടു�്��ിേ��താണ്.
● രജിേ�ഷൻ കാലയളവ് �ർ�ിയാവു�തിനു�ിൽ അേപ�ാർ�ിയുെട അറിേവാ സ�തേമാ �ടാെത

മ�ാെര�ി�ം െ�ാൈഫലിെല വിവര�ളിൽ മാ�ം വ��ാതിരി�ാൻ രജിേ�ഷൻ �ർ�ിയാ�ിയാൽ
ഉടെന തെ� െ�ാൈഫൽ േലാഗിൻ െച�് പാ�് േവർഡ് മാ�ം വ��ാൻ ��ി�ക. അ�ിഷൻ
നടപടികൾ �ർ�ിയാകു�ത് വെര അേപ�ാ ന��ം പാ�് േവർഡും ആവശ�മായതിനാൽ ഇവ
ഓർ�ിരിേ��താണ്. അേലാ�്െമ�് പരിേശാധി�ാനും�ടർ നടപടികൾ�ും ഇത് ആവശ�മാണ്.

● തി���കൾ എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ അേപ� സമർ�ി�ു കഴി�് �യൽ അേലാ�െമ�ി�ി� േശഷം
ഡാ�ാ േമാഡിഫിേ�ഷ�� സൗകര�ം ലഭ�മാ�� േവളയിൽ നട�ാ���ം െ�ാൈഫലിൽ എ�് മാ�ം
വ��ിയാ�ം അേപ��െട ഏ��ം �തിയ �ി�ൗ�് എ��് ��ിേ��താണ്.

● ഓൺൈലൻ  അേപ�യുെട �പി�ൗ�് സർവകലാശാലയിേല�് അയ�രുത്.
● വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത, സംവരണം, േ�സ് മാർ�ുകൾ �തലായവ�് ആവശ�മായ സർ�ിഫി��ുകൾ

അേപ�ി�� സമയം തെ� ക�ിൽ ക�േത��ം അവ�െട ഡിജി�ൽ പകർ�് ഓൺൈലനായി അപ്
േലാഡ് െചേ���മാണ്. അേലാ�െമ�് ലഭി�തി� േശഷം അേപ�ാ സമയ�് അപ് േലാഡ് െച�
സാ��പ���െട ഡിജി�ൽ പകർ�ുകളുെറ അടി�ാന�ിൽ നട���ം പി�ീട് സർ�കലാശാല
നി�ർഷി�ു� സമയ�് ഒറിജിനൽ സാ��പ��ൾ ഹാജരാേ���മാണ്. അേപ�കർ �േവശനം
താ�കാലികേമാ �ിരേമാ എ�ത് അേലാ�െമ�് ലഭി�് ഓൺൈലൻ ആയി ഫീസ് ഒ� �ിയ േശഷം
െസല�് െചേ���ം �ടർ�് �ിര�േവശെമ�ിൽ േകാേള�കളിൽ ഒ�േ�� ഫീസ് ബ�െ�� േകാേളജ്
നി�ർഷി�ു� ഓൺൈലൻ േമാഡ് വഴി ഒ�േ���മാണ്. ഇതിനായി അേപ�കണ് അേലാ�െമ�്
ലഭി�തിന് േശഷം  േകാേള�മായി ബ�െ�േട�താണ്.

● �േപാർ�്സ് ക�ാ�, ഭി� േശഷി�ാർ�ായു� ക�ാ�, കൾ�റൽ ക�ാ� എ�ിവ�െട രജിേ�ഷൻ
ഓൺൈലൻ മുേഖനയാണ് െചേ��ത്.

�േപാർ�്സ് ക�ാ�, ഭി� േശഷി�ാർ�ായു� ക�ാ�,കൾ�റൽ ക�ാ�
ഈ ക�ാ�ാകളിേല�് അേപ�ി��വർ േനാൺക�ാ�് രജിേ�ഷനാ�� ലി�ിൽ �േവശി�് ക�ാ�്
ആ�ിേ�ഷൻ ന�ർ, പാസ് െവർഡ് എ�ിവ ഉപേയാഗി�് േലാഗിൻ െചയ് താൽ മാ�േമ രജിേ�ഷൻ
െച�ാൻ സാധി�ക��. ഇ�െന��വർ�് �േപാർ�്സ് േന���െട സർ�ിഫി��ുകൾ അപ് േലാഡ്
െച��തിനായി ഒ� െ��് ലഭ�മാ�ം. െവബ് ൈസ�ിെല നി�ിത േകാള�ിൽ �േപാർ�്സ് േന�ം
െസല�് െച�് അതിെ� സർ�ിഫി��് �ാൻ െച�് അപ് േലാഡ് െചേ��താണ്. അേപ�ാർ�ിയുെട



ഓേരാ േന���െട സർ�ിഫി��ുകളും �ല�മായ േന�ം െസല�് െച�് അപ് േലാഡ് െച�ാൻ ��ി�ക.
സർ�ിഫി��ുകൾ എ� എ�ം േവണെമ�ി�ം അപ് േലാഡ് െച�ാ��താണ്. സർ�ിഫി��ുകൾ
അപ് േലാഡ് െച� കഴി�ാൽ അ�� െ��ിേല�് േപാകാ��താണ്. ഓൺൈലൻ രജിേ�ഷൻ
�ർ�ിയായാൽ ൈ�ൈഫലിെല ലി�് ഉപേയാഗി�് അപ് േലാഡ് െച� സർ�ിഫി��ുകൾ കാണാൻ
സാധി��താണ്. നി�ിത തീയതി��ിൽ �തിയവ അപ് േലാഡ് െച�വാ�ം നിലവി��വ നീ�ം
െച�ാ�ം സാധി�ം. �ടർ�് ആവശ�മായ ഓപ് ഷനുകൾ നൽകുകയുംെച�ണം.
ഇ�കാരം സർ�ിഫി��ുകൾ അപ് േലാഡ് െച�് ആവശ�മായ ഓപ് ഷ�കൾ നൽകിയവർ�് മാ�േമ
മാ�േമ �േപാർ�്സ് ക�ാ� റാ�് ലി�ിൽ ഉൾെപടുകയും �േവശന�ിന് അർഹത േന�ക�ം
െച�ക��. ഇേത രീതി തെ� ഭി� േശഷി�ാർ�ായു� ക�ാ�, കൽ�റൽക�ാ�ാ എ�ിവ�്
സ�ീകരിേ��താ�നി�ിത സമയപരിധി� േശഷം �േപാർട്സ് /കൾ�റൽ ക�ാ�ാകളിേല�്
�േവശനം അ�വദി��ത�.

മാേനജ് െമ�്/കമ�ണി�ി ക�ാ�ാ �േവശനം: മാേനജ് െമ�്/കമ�ണി�ി ക�ാ�ാ �േവശന�ിനായി അേപ�കർ
േകാേള�ക�മായി ബ�െ�േട��ം ഓൺൈലൻ ക�ാ�് അേപ�ാ ന�ർ നൽേക�തുമാണ്. ക�ാ�ിൽ �ടി
അേപ�ി�ാ�വർ�് മാേനജ് െമ�്/കമ�ൂ ണി�ി ക�ാ�ാകളിേല�് അേപ�ി�ാൻ സാധി�ു�തല� .

ഓൺൈലൻ അ�ിഷനായി ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് 9188641784, 9188651784,9188661784
എ�ീ ന��കളിേലാ pgcap@mgu.ac.in എ� ഇ.െമയിൽ ഐഡിയിേലാബ�െപ�ക.
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