
ST DOMINIC’S COLLEGE KANJIRAPPALLY 

APPLICATION FOR ADMISSION TO PG PROGRAMMES (2022-2023) 
COMMUNITY QUOTA 

(Only for aided Programmes) 
 

കമ്മ്യൂണിറ്റി കകവോട്ട പ്രകേശനം - നിർകേശങ്ങൾ 

1. എല്ലാ അപേക്ഷകര ും മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകല്ാശാല്യ ടെ അഡ്മിഷൻ 

പോർട്ടല്ിൽ രജിസ്റ്റർ ടെയ്യുപപാൾ ല്ഭിക്ക ന്ന രജിസ്റ്റർ നപർ നിർബന്ധമായ ും 
അപേക്ഷാ പ ാമിൽ നിശ്ചിത സ്ഥാനത്ത്  പരഖടെെ ത്തിയിരിക്കണും. 

2. സീപ ാ മല്ബാർ ക്കിസ്തതയൻ വിഭാഗത്തിൽടെട്ട ക ട്ടികൾക്ക  മാക്തപമ 

കമ്മ്യൂണിറ്റി പകവാട്ടയിൽ ക്േപവശനും ല്ഭിക്ക വാൻ അർഹതയ ള്ളൂ. 

3. എല്ലാ പകാളങ്ങളുും േൂർണ്ണമായി േൂരിെിച്ചപശഷും അപേക്ഷ പ ാും 
അപേക്ഷാ ീസ്ത ആയ 50 രൂേ അെച്ച് പകാപളജ് ഓ ീസിൽ സമർെിക്ക ക. 
SSLC, കൺക ോളികേറ്റഡ് കപ്േഡ് കോർഡ്, പപ്രോേിഷണൽ  ർട്ടിഫിക്കറ്റ്, േിപ്േി 
 ർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മൈകപ്േഷൻ  ർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ൈറ്റു  ർേകലോശോലകളിൽ േിപ്േി 
രഠനം രൂർത്തിയോക്കിയേർ), ക ോണസ് ൈോർക്കിന് അർഹതയുപെങ്കിൽ 
ആയത് പതളിയിക്കുന്ന  ർട്ടിഫിക്കറ്റ്, േിദ്യോർത്ഥി പ്കിസ്തയൻ  ീക ോ ൈല ോർ 
േിഭോേത്തിൽപരട്ട ആളോപണന്ന് പതളിയിക്കുന്നതിനോയി േികലേജ് ഓഫീ  ുപെ 
 ോക്ഷ്യരപ്തം എന്നിവയ ടെ േകർെുകൾ പ ാമിടനാെും 
സമർെിപക്കണ്ടതാണ്. 

4. ഡിക്ഗി േഠന കാല്യളവിടല് സർട്ടി ിക്കറ്റുകൾ മാക്തപമ പബാണസ്ത മാർക്കിന് 

േരിഗണിക്ക കയ ള്ളൂ. 

5.  ാങ്ക് ല്ിസ്റ്റ് അന സരിച്ചാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പകവാട്ട ക്േപവശനും സാധ്യമാവ ക. 
6. ഏടതങ്കില് ും കാരണവശാൽ േരിപശാധ്നാസമയത്ത് മാർക്കിൽ വയതയാസും 

കടണ്ടത്ത ന്നേക്ഷും  ാങ്ക് ല്ിസ്റ്റിൽ നിന്ന ും നീക്കും ടെയ്യടെെ ന്നതാണ്. 

 
1. MGU CAP Registartion No  :  

 
2. Full Name (In Block letters)  :  

3. Date of Birth  :                                            4.   Gender :                              5.    Religion & Caste :        
                       

6. Address for communication with Pin code : 

      

 

                  
7. Mobile  :                                                                              8.   Email ID :   

                         
9. Name of the Parish & Diocese : 

 
 

10. CHOICE FOR THE PG PROGRAMME   :    PREFERENCE 1.           

                                                           

                                  PREFERENCE 2.     

 

                                            

 

 



STATEMENT OF MARKS - DEGREE 

 Marks Awarded 
Maximum 

Marks 
CGPA Credits  

 
Common Course 1 
English  

    

 
Common Course 2: 
Additional language 

    

 
Main /Core Course :  
 
…………………………….. 

    

 
Complementary 
Course 1 

    

 
Complementary 
Course 2 

    

 
Open Course 
 

    

 
11. Institution last attended : 

12. Name of the University :              

13. Year of Passing : 

14. Number of chances taken for passing the qualifying examination : 

15. Marks Awarded:                                                   

16. Percentage:         

17. Whether eligible for NSS/NCC/SCOUT / Ex-military bonus mark :   Yes    /    No 

(If YES, Specify) 

18. Name of the Parent  : 

19. Contact number of the Parent : 

 

DECLARATION: 

I hereby declare that all the informations provided by me are true and complete to the 

best of my knowledge.  

Place: 

Date :                                                                                                                           Signature of the Student 

 

 


