
ന . 11396/CDC-A3/2017/Admn

തീയതി: 19.03.2020

സ ലസ ല

വിഷയം:- സി.ഡി.സി. - സർവകലാശാല  ്കീഴി  ആർ സ് & സയൻസ് േകാേള കളിെല ം
അറബിക/്ഓറിയ ൽ ൈട ിൽ േകാേള കളിെല ം വിവിധ േകാഴ് കൾ  ്2020-21
അധ യന വർഷേ  ്താൽ ാലികമായി സീ കൾ വർ ി ി തി  അേപ
സ ീകരി ത് സംബ ി  അറിയി  ്.

ചന :- 1. 07.03.2020 തി തിയിെല സിൻഡിേ  ്േയാഗ ിെ  2020.252* ന ർ നടപടി റി .്
2. 17/03/2020 െല ൈവസ് ചാൻസല െട ഇേത ഫയലിെല ഉ രവ്.

    കാലി  ് സർവകലാശാല  ് കീഴിൽ ഉ  ആർ സ് & സയൻസ് േകാേള കൾ, അറബിക/്ഓറിയ ൽ

ൈട ിൽ േകാേള കൾ എ ിവയിൽ നട  വിവിധ േകാ കൾ  ് (2018-19 അധ യന വർഷ ിേലാ
അതി േ ാ അധ യനം ട ിയ േകാ കൾ )് ചന (1) ൽ പരാമർശി  സിൻഡിേ  ്േയാഗ തീ മാന

കാരം താെഴ െകാ ിരി  നിബ നകൾ  ് വിേധയമായി 2020-21 അധ യന
വർഷേ  ് താ കാലിക സീ  ് വർധനവിന ് (Marginal Increase) പരിഗണി തിനായി അേപ കൾ

ണി .

1. 2020-21 അധ യന വർഷേ  ് താൽകാലികമായി സീ കൾ വർധി ി തി  അേപ
ണി ത്  താെഴ െകാ ിരി  പരാമാവധി സീ  ്പരിധി  ്വിേധയമായാണ്.

മ
നം.

ബി ദം/ബി ദാന രം േകാ ിെ  േപര് പരാമാവധി സീ ്
പരിധി

1

ബി ദം

ബി.എ (ഭാഷാ വിഷയ ൾ) 40

2 മ  ്ബി.എ വിഷയ ൾ 60

3 ബി.േകാം 60

4 ബി.എസ്.സി (ഫിസി ,് െകമി ി, മാ മാ ി )് 48
5 മ  ്ബി.എസ്.സി വിഷയ ൾ /ബിസിഎ 36

6
 ബി.ബി.എ / ബി.എസ് .ഡ  / ബി.ടി.ടി.എം /

ബി.വി.സി / ബി.എച.്എ /ബി.എ
മൾ ീമീഡിയ/ബി.േവാക ് ട ിയവ

50

7 അഫ്സ ൽ ഉലമ  ിലിമിനറി 60

8 ബി.എ അഫ്സ ൽ ഉലമ  40

9
ബി ദാന രം

എം.എസ്.സി വിഷയ ൾ (മാ മാ ി  ്ഒഴിെക) 12
10 മ  ് ബി ദാന ര വിഷയ ൾ 20

2. ഗവെ /്എ ഡഡ് ആർ സ് & സയൻസ് േകാേള കളിെല ം അറബിക/്ഓറിയ ൽ ൈട ിൽ
േകാേള കളിെല ം സ ാ യ േകാ കൾ ഒഴിെക  േകാഴ് കൾ  ് (2018-19 അധ യന വർഷ ിേലാ
അതി േ ാ അധ യനം ട ിയ േകാ കൾ )് പരമാവധി സീ  ് പരിധി  വിേധയമായി 20%
താ കാലിക സീ  ്വർധനവ് അ വദി ിരി . ഇ മായി ബ െ  ടർ നടപടികൾ ഡയറ േറ  ്ഓഫ്
അ ിഷൻ വിഭാഗം (DoA) ൈകെകാേ താ ..

3. 3. ഗവെ /്എ ഡഡ് ആർ സ് & സയൻസ് േകാേള കളിെല ം അറബിക/്ഓറിയ ൽ ൈട ിൽ
േകാേള കളിെല ം സ ാ യ േകാ കൾ ഒഴിെക  േകാഴ് കൾ  ് അവ െട അഭ ർ ന െട
അടി ാന ിൽ പരമാവധി സീ  ് പരിധിവെര അധിക താൽകാലിക
വർധനവ് അ വദി ിരി . ത േകാേള കളിൽ നി  ് അഭ ർ ന ലഭി  പ ം ടർ

നടപടികൾ ഡയറ േറ  ്ഓഫ് അ ിഷൻ വിഭാഗം (DoA) ൈകെകാേ താ ..



 

വീണവീണ  ആആർർ.. 
Joint Registrar

4. സ ാ യ ആർ സ് & സയൻസ് േകാഴ് കൾ ം സ ാ യ അറബിക/്ഓറിയ ൽ ൈട ിൽ
േകാഴ് കൾ ം താ കാലിക സീ  ് വർധനവിന ്പരിഗണി തിനായി നി ിതനി ിത  മാ കയിമാ കയിൽൽ  (അേപ
േഫാറ ിെ  മാ ക ഇേതാട ം ഉ ട ം െച ി )്  അേപ കഅേപ കൾൾ  ഇെമയിഇെമയിൽൽ  േഖനേഖന
സമസമർർ ിേ താണ്ിേ താണ്. ഒ  േകാേളജിെല വിവിധ േകാ കൾ  താ കാലിക സീ  ് വ ധനവിന ് ഒ

േഫാമിൽ അേപ ി ാൽ മതി. ഒഒ   േകാ ിന്േകാ ിന്  ₹  30003000 ( ായിരംായിരം പപ) ആണ്ആണ്  അേപ ാഅേപ ാ
ഫീസ്ഫീസ്. അേപഅേപ കകൾൾ  പിഴപിഴ  ടാെതടാെത 25/03/2020  25/03/2020 വെര ംവെര ം  അതിഅതി   േശഷംേശഷം  അേപ െയാ ിന്അേപ െയാ ിന്   10 1000 00 പപ
പിഴേയാപിഴേയാ   ടിടി 31/03/2020  31/03/2020 വെര ംവെര ം  സ ീകരി താണ്സ ീകരി താണ്. . അേപ േട ംഅേപ േട ം  ഫീസ്ഫീസ്  ഒ ിയതിെഒ ിയതിെ   ചലാചലാൻൻ
രസീതിെ ംരസീതിെ ം  ാാൻൻ  െചെച   പകപകർർ ്് ( (ഒറിജിനഒറിജിനൽൽ  അേപഅേപ
അയേ തിഅയേ തി ) ) cucdcm@gmail.comcucdcm@gmail.com  എഎ   ഇെമയിലിേലഇെമയിലിേല   അയേ താഅയേ താ .

5. സ ാ യ ആർ സ് & സയൻസ് േകാഴ് കൾ ം സ ാ യ അറബിക/്ഓറിയ ൽ ൈട ിൽ
േകാഴ് കൾ ം അവ െട അേപ െട അടി ാന ിൽ 2020-21 അധ യന വർഷേ  ്പരമാവധി
സീ  ്പരിധി  വിേധയമായി 20% വെര താ കാലിക സീ  ്വർധനവ് അ വദി താ .

6. സഹകരണ േമഖല/എൽബിഎസ്/ഐഎ ആ്ർഡി എ ിവ  ് കീഴി  േകാേള കളിെല സ ാ യ
ആർ സ് & സയൻസ് േകാഴ് കൾ  ് അവ െട അേപ െട അടി ാന ിൽ പരമാവധി സീ ്
പരിധിവെര സീ  ്വർധനവ് അ വദി താ .

7. അേപ  ഫീസ്  'OTTAA01- Administration or Affiliation Fee' എ  ശീർഷക ിൽ ഓൺൈലൻ

േപയ്െമ  ്/അ യ / സ്് ജനേസവനേക ം/േപാ  ്ഓഫീസ് വഴി ഒ േ താ .

8. 2018-19  അധ യന വർഷ ിേലാ അതി േ ാ  ാ കൾ  ആരംഭി  േകാ കൾ  ്  മാ േമ
താ കാലിക സീ  ്വർധനവിന ് അർഹത .

9. സീ  ് വർധനവ്  കണ ാ േ ാൾ  ഭി  സംഖ  വ കയാെണ ിൽ െതാ  ർണ സംഖ  ആയി
കണ ാ താ .

10. 2020-21 അധ യന വർഷേ  നൽ  താ കാലിക സീ  ് വർ നവിന ്ആ വർഷെ
േവശന ി   മാെ േമ സാ ത .

11. േകാേള കളിൽ താ കാലിക സീ  ് വർധനവ് നട ിൽ വ േ ാൾ സർ ാരിേനാ
ണിേവ ി ിേ ാ യാെതാ  വിധ ി  അധിക സാ ിക ബാധ ത ഉ ാവാൻ പാടി .

12. താ കാലിക വർധനവ് ലഭി  സീ കളിേല  ് േകാേള കൾ അഡിമിഷൻ നട തി  നിലവി
സംവരണ നിയമ ൾ ത മായി പാലിേ താണ്.

13. അേപ കൾ സമർ ിേ  അവസാന തി തിയായ 31/03/2020  േശഷം ലഭി  അേപ കൾ

യാെതാ  കാരണവശാ ം പരിഗണി ത .

സ ീക ാവ്
1. ആർ സ് & സയൻസ് , അറബിക ്േകാേള ക െട ിൻസി ൽമാർ  ്(അറിവിേല ം
ആവശ മായ നടപടി ം).
2. ഡയറ ർ, ഡയറ േറ  ്ഓഫ് അ ിഷൻ (ഉപവാക ം (2) ം (3) ം ചി ി  കാര ളിൽ

ടർ നടപടികൾ ൈകെകാേ താ ) .
പകർ :്
ൈവസ് ചാൻസല െട പി.എസ്/ രജി ാ െട പി.എ/സി.ഇ െട പി.എ/ സിഡിസിയിെല
െസ കൾ/ ക തൽ ഫയൽ.

 



                                  UNIVERSITY OF CALICUT

                                       (College Development Council)  

APPLICATION FOR MARGINAL INCREASE FOR 2020-21

(FOR   SELF FINANCING PROGRAMMES   ONLY)  

(vide Circular No. 11396/2017/CDC-A3/Admn dated 19/03/2020)

Name of College 
with district and 
Phone Number

Name of the 
Educational Agency

Details of programmes for which Marginal Increase is applied for:-

No Programmes

Existing 
sanction

ed 
strength

MI 
require

d
Remarks

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Details 
of Fee 

Remitted

Challan No Challan date Amount
Mode of Remittance 

(online only)

Certified  that the college has sufficient institutional and infrastructural facilities required 
for the marginal increase now applied for. Also certified that admission of candidates to the 
enhanced seats, if sanctioned, shall be made strictly in accordance with the admission rules 
as prescribed by the University and also as contained in the circular No. 11396/2017/CDC-
A3/Admn dated 19/03/2020.

                                                       Dated signature of the Principal with seal

             College seal



General Instructions

Payment of Fee

• The fee shall be remitted via e-payment mode ONLY through E-payment/ SBT E-

Challan/ Akshaya/ FRIENDS/ Post Offices/ Payment Gate way. 

• Payment  shall  be  made  under  the  Purpose  code  –  OTAA  01 

Affiliation/Administration fee 

• Fee for all the programmes shall be paid by a single challan. 

• Rate of fee is  Rs-3,000/-  per programme  .   The last date for receipt of 

applications  without  fine is  25  th   March of  2020   and the last  date for 

receipt  of  applications  accompanied  by  a  fine  of  Rs.  1,000  (per 

application) is 31  st   March of 2020   .

Mode of Submission of Application

• Scanned (pdf format) copy of the duly filled application along with signature and 

seal of the Principal and also affixing office seal of the college, shall be forwarded 

to the email id – cucdcm@gmail.com 

• Applications forwarded to any other source will not be entertained.

• No hard copy of the Application /Covering letter need be forwarded. 

• Applications received after the last date fixed will not be considered. 

General

• Submission of application and payment of fee alone shall not entitle the colleges 

for the marginal increase. The marginal increase, if eligible will be granted on the 

basis of the recommendation of the Inspection Commission constituted.

• University will  not be responsible  for  any admissions made by the colleges in 

anticipation of the sanctioning of marginal increase.

• The admission of candidates to the enhanced seats, if sanctioned, shall be made 

strictly in accordance with the admission rules as prescribed by the University.


