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The admission process will be held in Three phases:                   അഡ്മിഷൻ പ്രപ്രിയ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായാണു പ്രമീരരിച്ചിട്ടുള്ളത് 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General 

 The rank list will be published on the College notice 

board and on the website on 17 September (Thu) at   

5.00pm. The counseling will begin on 18 Sept., as per 

the rank of the candidates in the merit list. 

 The counseling and allotment process will be in online 

mode using zoom platform. 

 The online platform (zoom) link, date and time of 

counseling will be shared to the registered e-mail ID 

and/or SMS to the mobile number. Please check and 

ensure that phone no & email ids provided by the 

candidates are correct.   

 

 

പരാതുവായത് 

 റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ക ാകേജ് വെബ് സൈറ്റില ും ക ാട്ടീസ് ക ാർഡില ും 

വൈപ്റ്റ്റും ർ 17  െയാഴാഴാച  5 PM    
പ്രൈിദ്ധി രിക്ക ന്നതായിരിക്ക ും. പ്രൈിദ്ധി രിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്വറ 

അടിസ്ഥാ ത്തിൽ  ൗൺൈലിങ് വൈപ്റ്റ്റും ർ 18  മ തൽ 

ആരുംഭിക്ക ന്നതാണ്. 

 പ്രകെശ ത്തി  ള്ള  ൗൺൈലിങ് ും അകലാട്ട്വമന്് അഭിമ ഖെ ും 

ഓൺസല ായി ൈ ും മീറ്റിുംഗ് (Zoom meeting) െഴാഴിയാണ് 

പ് മീ രിച്ചിരിക്ക ന്നത്. 

 ൈ ും മീറ്റിുംഗിന്വറ തീയതിയ ും ൈമയപ് മങ്േ ും ലിങ്ക ും രജിസ്റ്റർ 

വ യ്തിരിക്ക ന്ന ഇവമയിൽ/ക ാൺ  മ്പറില വട 

അറിയിക്ക ന്നതായിരിക്ക ും.അകരക്ഷകയാവടാപ്പും തന്നിരിക്ക ന്ന  

ഇവമയിൽ/ക ാൺ  മ്പർ ശരിയാവെന്ന  അകരക്ഷ ർ 

ഉറപ്പ െര കത്തണ്ടതാണ് 

First Phase 

 In the first phase, the candidates and their parents 
can join the zoom meet in time intimated to them.  

 They will be allotted their preferred branch 
depending on the availability of seats. 

 If their first option is not available at the time of 
counseling, they can either opt their lower choice or 
opt for inclusion in the waiting list. 

 After confirming admission in a branch their lower 
options will be get cancelled. However, their higher 
options will remain unchanged till they cancel. 

 Second Phase 

 Candidate who got the allotment, shall proceed to 
remit the fees in online payment mode on the same 
day itself. (Fee structure is available in the website).  

 Non-payment of fees within the given time will result 
in automatic cancellation of the confirmed seat. The 
cancelled seat will be allotted to the next candidate in 
the waiting list.  

 
Third Phase 

 The selected candidates shall submit all the original 
certificates and documents at the college office at the 
given date and time. 

 After verification of all the documents, allotment 
memo & admission number will be issued. 

 The online allotment will be done with the belief that 
all the documents/certificates are genuine. If found 
otherwise at any time, their admission will be 
summarily cancelled.  

 

ഒന്നാാം ഘട്ടാം 

 ഒന്നാും ഘട്ടത്തിൽ അകരക്ഷ   ും അെര വട രക്ഷാ ർത്താെ ും  മ ൻ  ട്ടി 

 ിശ്ചയിച്ചിരിക്ക ന്ന ൈമയത്ത  തന്നിരിക്ക ന്ന ൈ ും ലിങ്ക് െഴാഴി (Zoom link) 

പ്രകെശ ത്തി  ള്ള അഭിമ ഖത്തിൽ (interview) രവങ്കട ക്ക    

 ൈീറ്റിന്വറ ലഭയത അ  ൈരിച്ച ് അെർക്ക  മ ൻഗെ യില ള്ള 

പ് ാഞ്ചികലക്ക  പ്രകെശ ും ലഭിക്ക ന്നതായിരിക്ക ും  

 അകരക്ഷ ന്വറ പ്രഥമ മ ൻഗെ  യില ള്ള പ് ാഞ്ച് ലഭയമവലെങ്കിൽ  

താവഴാഴയ ള്ള പ് ാഞ്ച  േിൽ കെെവമങ്കിൽ പ്രകെശ ും ക ടാെ ന്നതാണ്. 

അലൊത്തരക്ഷും അെർക്ക   വെയ്റ്റിുംഗ് ലിസ്റ്റിൽ കരര് ഉൾവരട ത്താൻ 

ആെശയവപ്പടാെ ന്നതാണ്. 

 ഒര  പ് ാഞ്ചിൽ പ്രകെശ ും ക ടിക്കഴാഴിയ കമ്പാൾ താവഴാഴയ ള്ള പ് ാഞ്ച് 
ഓപ്റ്ഷൻസ്  റദ്ദാക്കവപ്പട ന്നതാണ് . എന്നാൽ മ ൻഗെ യില ള്ള 

അതി  മ  േില ള്ള ഓപ്റ്ഷ   ൾ  ില ിൽക്ക ും. മ  േില ള്ള 

ഓപ്റ്ഷ   ൾ റദ്ദാക്ക ന്നതി    കെെവമങ്കിൽ ആെശയവപ്പടാെ ന്നതാണ്. 

രണ്ടാും ഘട്ടും 

 പ്രകെശ ും ലഭിച്ച അകരക്ഷ ർ വെബ് സൈറ്റിൽ 

പ്രൈിദ്ധി രിച്ചിക്ക ന്ന  ീസ് ഘട യ്ക്ക  ൈരിച്ച ള്ള (fee structure)  

ത   ഓൺസല ായി അകത ദിെൈും തവന്ന അടച്ച  അഡ്മിഷൻ 

ലഭിച്ച ൈീറ്റ് ഉറപ്പികക്കണ്ടതാണ്. 

  ിശ്ചിത ൈമയരരിധിക്ക ള്ളിൽ  ീസ് അടക്കാത്തരക്ഷും അെര വട 

പ്രകെശ ും റദ്ദാക്കവപ്പട ന്നതാണ്. ഇപ്ര ാരും റദ്ദാക്കവപ്പട ന്ന ൈീറ്റിൽ 

വെയ്റ്റിുംഗ് ലിസ്റ്റിൽ  ിന്ന ള്ള അകരക്ഷ ർക്ക് പ്രകെശ ും 

 ൽ  ന്നതാണ് 

 
മൂന്നാാം ഘട്ടാം 

 പ്രകെശ ും ഉറപ്പാക്കിയ അകരക്ഷ ർ ഒറിജി ൽ  ൈർട്ടി ിക്കറ്റ ും 

മറ്റ  കരഖ േ ും അറിയിക്ക ന്ന തീയതിയിൽ ക ാകേജിൽ 

ൈമർപ്പികക്കണ്ടതാണ്. 

 കരഖ േ വട ൈ ക്ഷ്മരരികശാധ ക്ക കശഷും അകലാട്ട്വമന്് 

വമകമായ ും അഡ്മിഷൻ  മ്പറ ും  ൽ  ന്നതാണ്. 

 ഓൺസല ായി  ിങ്ൾ ൈമർപ്പിച്ചിരിക്ക ന്ന െിെരങ്േ ും 

കരഖ േ ും ശരിയാവെന്ന െിശവാൈത്തിലാണ് അകലാട്ട്വമന്് 

 ൽ  ന്നത്. എന്നാൽ ഏവതങ്കില ും  ാരെത്താൽ 

ൈമർപ്പിച്ചിരിക്ക ന്ന െിെരങ്ൾ വതറ്റാവെന്ന   ക ാധയവപ്പട്ടാൽ 

അഡ്മിഷൻ റദ്ദാക്കവപ്പട ന്നതാണ്. 


