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നാലാിം
അലാട്ട്സെന്റ ്
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എന്ന സവബ്സസറ്റിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അലാട്ട്സെന്റ ് ലഭിച്ച വിദയാർത്ഥികള് അഡ് മിഷന് ഫീസ് SBI Collect
െുഖാന്തരിം ൊപ്തിം അടച്ച് ഫീസ് അടച്ച വിവരങ്ങള് സവബ്സസറ്റിൽ ലാഗിന് സെയ്ത ്
ജൂസല 3 ന് സവകുന്നരിം 5 െണിക്ക് െുമ്പായി അര് ലാഡ് സെയ്യണ്ടതാണ്.
അല്ലാെ രക്ഷിം അലാട്ട്സെന്റ ് റദ്ദാകുന്നതായിരിക്കുിം. അഡ് മിഷന് ഫീസ് ജനറൽ
വിഭാഗെിന് 720/- രൂരയുിം എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗെിന് 660/- രൂരയുൊണ്. UG
Admission- Admission Fee (General / SEBC), UG Admission- Admission Fee(SC/ST) എന്നീ
കാറ്റഗറിയിൽ
ൊപ്തിം
ഓൺസലനായി
ഫീസ്
അടക്കാന്
പ്രതയകിം
പ്ശദ്ധിക്കണ്ടതാണ്.
െറ്റ്
കാറ്റഗറിയിൽ
ഫീസടച്ചാൽ
ഒരു
കാരണവശാലുിം
രരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒന്ന്,രണ്ട് ,െൂന്ന് അവലാട്ട്മെന്റുകളിൽ അവലാട്ട്മെന്റ ലഭിച്ച്
്
ഫീസ്
അടച്ച്
ഫീസ്
ഒടുക്കിയ
േിേരങ്ങള്
അര്
വലാഡ്
മെയ്ത
േിദയാർത്ഥികള് േീണ്ടും ഫീസ് അടവക്കണ്ടതില്ല.
വകാവളജ് പ്രവേശനം
അലാട്ട്സെന്റ ് ലഭിച്ച വിദയാർത്ഥികള് ജൂസല 4 ന് അതാത് കാേജുകേിൽ
പ്രവശനിം നടണ്ടതാണ്. അലാട്ട്സെന്റ ് സെമാ സവബ്സസറ്റിൽ നിന്നുിം
ലഭയൊകുന്നതാണ്. ഓൺസലന് അരക്ഷയുസട പ്രിന്റൗട്ട്, അലാട്ട്സെന്റ ് സെമാ,
ഫീസടച്ച
വിവരങ്ങള്
അടങ്ങിയ
പ്രിന്റൗട്ടുകള്,
യാഗയത
സതേിയിക്കുന്ന
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകള്,സിംവരണ സിംബന്ധൊയ െറ്റ് രഖകള്(നറ്റിവിറ്റി, കമയൂണിറ്റി,
നാൺപ്കീെിസലയർ
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
സെഡിക്കൽ
ബാർഡ്
അിംഗീകരിച്ച
ഡിസ്എബിലിറ്റി
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
െുതലായവ),സവയ്റ്റജ്
അനുവദിക്കുന്നതിനാവശയൊയ
രഖകള്(എന്.എസ്.
എസ്/
എന്.സി.സി,എക്സ്
സർവീസ്സെന് തുടങ്ങിയവ), എസ്. എസ്.എൽ.സി. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ സഹിതിം
അതാത് കാേജുകേിൽ ഹാജരാകണ്ടതാണ്.
ഒന്ന് ,രണ്ട് , െൂന്ന് അലാട്ട്സെന്റുകേിൽ താത്കാലിക പ്രവശനിം നടിയ
വിദയാർത്ഥികള്ക്ക്
നാലാെസെ
അലാട്ട്സെന്റിൽ
ഹയർ
ഓര്ഷന്
ലഭിച്ചിട്ടുസണ്ടങ്കിൽ
ഇപാള്
അലാട്ട്സെന്റ ്
ലഭിച്ച
കാേജിൽ
നിന്നുിം
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകള് തിരിച്ചു വാങ്ങി രുതുതായി അലാട്ട്സെന്റ ് ലഭിച്ച കാേജിൽ
പ്രവശനിം നടണ്ടതാണ്. നാലാെസെ അലാട്ട്സെന്റിൽ ഹയർ ഓര്ഷന്
ലഭിക്കാെ
താത്കാലിക
പ്രവശനിം
നടിയ
വിദയാർത്ഥികള്
അടുെ
അലാട്ട്സെന്റ ് വസര കാെിരിക്കണ്ടതാണ്. ജൂസല 9 നാണ് അഞ്ചാെസെ
അലാട്ട്സെന്റ. ്
താത്ക്കാലിക പ്രവേശനം
ഹയർ ഓര്ഷന് നിലനിർെുന്നവർക്ക് ആവശയസെങ്കിൽ നാലാെസെ
അലാട്ട്സെന്റിനു ശഷവുിം താത്ക്കാലിക പ്രവശനിം നടാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി
അവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകസേല്ലാിം ഇപാള് അലാട്ട്സെന്റ ് ലഭിച്ച കാേജിൽ
ഹാജരാക്കി പ്രവശനിം ഉറപുവരുെണ്ടതാണ്. ഇെരിം വിദയാർത്ഥികള് െറ്റു
ഫീസുകള് അടക്കണ്ടതില്ല. അടുെ അലാട്ട്സെന്റിൽ ഈ വിദയാർത്ഥികള്ക്ക്
ഹയർ ഓര്ഷന് ലഭിക്കുകയാസണങ്കിൽ ഇപാള് അലാട്ട്സെന്റ ് ലഭിച്ച കാേജിൽ

നിന്നുിം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകള് തിരിച്ചുവാങ്ങി രുതുതായി അലാട്ട്സെന്റ ് ലഭിച്ച
കാേജിൽ പ്രവശനിം നടാവുന്നതാണ്. താത്ക്കാലിക പ്രവശനിം
നടിയ
വിദയാർത്ഥികേുസട
വിവരങ്ങള്
കാേജുകള്
പ്രതയകിം
രജിസ്റ്ററിൽ
രഖസപടുെണ്ടതാണ്. ഹയർ ഓര്ഷന് നിലവിലില്ലാെ എല്ലാ വിദയാർത്ഥികേുിം
െുഴുവന് ഫീസ് അടച്ച് അന്നു തസന്ന സ്ഥിരിം പ്രവശനിം നടണ്ടതാണ്.
അലാട്ട്സെന്റ ്
ലഭിച്ച
അരക്ഷകർ
തങ്ങള്ക്ക്
ലഭിച്ച
സീറ്റിൽ
സിംതൃപ്തരാസണങ്കിൽ അഡ് മിഷന് ഫീസ് ഒടുക്കിയ വിവരിം സവബ്സസറ്റിൽ
െർെശഷിം അവരുസട ഹയർ ഓര്ഷനുകള് 4.07.2019 ന് 5 െണിക്കുള്ളിൽ
നീക്കിം സെയ്യണ്ടതാണ്. ഹയർ ഓര്ഷനുകള് നിലനിർെുന്ന അരക്ഷകസര
അടുെ അലാട്ട്സെന്റിൽ ആ ഓര്ഷനുകേിലക്ക് രരിഗണിക്കുന്നതുിം അവർ
രുതിയ അലാട്ട്സെന്റ നിർബന്ധൊയുിം
്
സവീകരിക്കണ്ടതുൊണ്.
ൊവനജ്മെന്റ കവാട്ട
്
പ്രവേശനം
അഡ് മിഷന് അവസാനിക്കുന്ന തീയ്യതി വസര ൊനജ്സെന്റ ് കവാട്ടയിലക്ക്
ഓൺസലനായി രജിസ്റ്റർ സെയ്യാവുന്നതുിം പ്രവശനിം നൽകാവുന്നതുൊണ്.

കൂടുതൽ

വിവരങ്ങള്ക്ക്

0497-2715261,

0497-2715284

എന്നീ

നമ്പറുകേിൽ

വിേിക്കുക.
ഒപ്/സഡരയൂട്ടി രജിസ്പ്ടാർ(അക്കാദ്)
രജിസ്പ്ടാർക്കു വണ്ടി

,

