ണിേവ ി ി ഓഫ് കാലി
്
ൾ ഓഫ് ഡി ൻസ് എഡ േ ഷൻ
139721/SDE-C-ASST-3/2017/Admn (I)
10.11.2020

േനാ ീസ്
.ജി.(സി.ബി.സി.എസ്.എസ് ) എസ്.ഡി.ഇ
ാം െസമ
േച ിനായി അേപ
ണി .

റിേല

ീം

കാലി
് സർ കലാശാലയിെല അഫിലിേയ ഡ് േകാേള കളിൽ 2016 തൽ 2019 വെര
വർഷ ളിൽ ബി ദ പഠന ിന് േചർ (ബി.എ /ബി.േകാം / ബി.എസ്.സി.മാ സ് /ബി.ബി.എ )
ഒ ം ര ം െസമ ർ പരീ കൾ എ തിയതി
േശഷം
ടർപഠനം നട ാൻ കഴിയാ
വിദ ാർ ികൾ ്
ൾ ഓഫ് ഡി ൻസ് എഡ േ ഷൻ വഴി
ാം െസെമ റിൽ േചർ പഠനം
ടരാ
താണ്.
ീം േച ് േന
വർ
ാം െസമ ർ പരീ , സി ബി സി എസ് എസ് 2019 സിലബസ്
കാരം ആണ് എ േത ത്. 2019 സിലബസിൽ (ഒ ് ര ് െസമ ർ) ഉ
ം പഴയ
സിലബസിൽ ഇ ാതി
മായ േപ കൾ (െഡഫിഷ ൻസി േപ കൾ) വിദ ാർഥികൾ സ ം
ഉ രവാദിത
ിൽ
ണിേവ ി ി അ ശാസി
നിയമ ൾ
വിേധയമായി എ തി
പാസാേവ താണ്.
േഹാം േപജി
Instant Web payment system (CUIWPS)>Instant pay യി
SDE CBCSS UG
Stream Change to III semester എ
ലി ി െട ഫീസ് അട ാ
താണ്. ഫീസട
േശഷം
www.uoc.ac.in>Pareeksha Bhavan>online registration>SDE-III Semester Stream Change from
UG Regular to UG SDE (CBCSS) വഴി അേപ സമർ ി ാ
താണ്.
ഫീസ് വിവര

ഷ ൽ ഫീസ് : ₹ 1385/-.
ii) േപാ ൽ ചാർജ് : ₹ 60/-.
iii) താെഴ പറ
കാരം ീം േച

ൾ

i) െ

് െച

വിദ ാർ

ികൾ ട ഷൻ ഫീ അടേ

താണ്.

III semester Tuition Fee Details
B.A

₹1545

B.Com/ B.Sc

₹1765

B.B.A

₹3310

Last date of fee remittance without fine

30.11.2020

Last date of fee remittance with a fine of Rs.100/-

10.12.2020

Last date for online registration

11.12.2020

Last date for receipt of application, along with the relevant documents and
original chalan receipt as detailed below should be addressed to the Director,
SDE, University of Calicut, Calicut University (P.O). PIN. 673 635.

12.12.2020

Along with the hard copy of the application candidates have to submit the following documents:
1. Original Chalan Receipt for the required fee.
2. Original Transfer Certificate from the College (Regular/Affiliated) last attended.
3. Original and copies of qualifying certificate and Mark list. (Plus Two).
4. Copy of SSLC/Equivalent for proof of age and Date of Birth (Self attested).
5. Self addressed envelope of size 30 cm x 25 cm .
6. Copy of the Hall ticket of the Examination last attended.(II Semester).

തൽ വിവര

ൾ

് കാലി

്

of Distance Education > Notification )

ണിേവ ി ി െവ

ൈസ ് സ ർശി

ക. (www. uoc,ac.in > School

Sharmila Viswanath
Deputy Registrar

