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പ്രത്യേക പ്രദ്ധയ്ക്ക് 
 

1. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള 

സർക്കാർ ങ്ക ാളിറെക്നിക്കുകളിറല മുഴുവൻ 

സീറ്റുകളിങ്കലക്കുും  എയ്ഡഡ്  

ങ്ക ാളിറെക്നിക്കുകളിറല  85%  സീറ്റുകളിങ്കലക്കുും  
സവാശ്രയ ങ്ക ാളിറെക്നിക്കുകളിറല 50% 

സീറ്റുകളിങ്കലക്കുും IHRD സവാശ്രയ 

ങ്ക ാളിറെക്നിക്കുകളിറല മുഴുവൻ 

സീറ്റുകളിങ്കലക്കുും ശ് ങ്കവരനും ആശ്രഹിക്കുന്ന 

വിദ്യാർത്ഥികൾ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ 

വകുപ്പിന്റെ റവബ്ബ്സസറ്റിലൂറെ നിശ്ചിത 

തിയ്യതിക്കുള്ളിൽ ഓൺ സലനായി 
അങ്ക ക്ഷിങ്കക്കണ്ടതുും, അങ്ക ക്ഷാ ഫീസ് 

ഓൺസലനായി തറന്ന അെങ്കക്കണ്ടതുും ആണ്.   

അങ്ക ക്ഷയുറെ   കർങ്കപ്പാ അങ്ക ക്ഷാ ഫീങ്കസാ 

ഓൺസലനായി അലലാറത മററ്റാരിെത്ുും 
നൽങ്കകണ്ടതിലല.  
 

2. www.polyadmission.org എന്ന റവബ്ബ് സസറ്റ് വഴിയാണ് 

ഓൺസലനായി അങ്ക ക്ഷിങ്കക്കണ്ടത്. അങ്ക ക്ഷ 

ഓൺസലനായി സമർപ്പിക്കുങ്കപാൾ റമാസൈൽ 

OTP റവരിഫിങ്കക്കഷനു ങ്കരഷും അങ്ക ക്ഷാഫീസ് 

അെക്കുവാനുള്ള ലിേ് ലഭ്ിക്കുന്നതാണ്. 

അശ് കാരും ഫീസ് അെക്കാൻ സാധിക്കാത്വർക്ക് 
 ിന്നീട് www.polyadmission.org എന്ന റവബ്ബ്സസറ്റിറല 

ങ്കഹാും ങ്ക ജിറല Modify Diploma Application എന്ന ലിേ് 
വഴി അപ്ലിങ്കക്കഷൻ വീണ്ടുും ഓപ്പൺ 

റെയ്യാവുന്നതുും ഏറ്റവുും അവസാനറത് ങ്ക ജിൽ 

എത്ുങ്കപാൾ ഫീസ് അെക്കാവുന്ന ലിേ് വീണ്ടുും 
ലഭ്ിക്കുന്നതുമാണ്.  ഫീസ് അെച്ചതിനു ങ്കരഷും 
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മാശ്തങ്കമ അങ്ക ക്ഷയുറെ ശ് ിന്് എെുക്കുവാൻ 

സാധിക്കുകയുള്ളു. 
 

3. ഓൺസലനായി അങ്ക ക്ഷ സമർപ്പിക്കുങ്കപാൾ  

താറഴ െയുന്ന കാരയങ്ങൾ ഉെപ്പുവരുത്ുക. 

 

i. അങ്ക ക്ഷയിൽ രജിസ്റ്റർ റെയ്യുന്ന റമാസൈൽ 

നപർ അങ്ക ക്ഷകന്ങ്കെതായിരിക്കണും.  
അങ്ക ക്ഷകന് റമാസൈൽ നപർ ഇലലാറയേിൽ 

മതാ ിതാക്കളുങ്കെങ്കതാ അെുത് 

ൈന്ധുക്കളുങ്കെങ്കതാ ആയിരിക്കണും.  
ശ് ങ്കവരനും സുംൈന്ധിച്ച  അെിയിപ്പുകൾ 

രജിസ്റ്റർ റെയ്തിരിക്കുന്ന റമാസൈൽ 

നപെിങ്കലക്കാണ് അയക്കുന്നത്.  ആയതിനാൽ 

സ്ഥിരമായി ഉ ങ്കയാരിക്കുന്ന റമാസൈൽ 

നപൊണ് രജിസ്റ്റർ റെങ്കയ്യണ്ടത്. കമ്പ്േൂട്ടർ 

സെന്റർ അക്ഷയ സെന്റർ മുയലായ 

സ്ഥാരനങ്ങളുസെ സമാബൈൽ നമ്പ്ർ ദയവായി 
നൽകരുത്. കമ്പ്േൂട്ടർ / അക്ഷയ സെന്ററുകൾ 

ഇകാരേം ത്പ്രയേകം പ്രദ്ധികുക. 

 

ii. സുംവരണത്ിങ്കനാ മറ്റു അനുകൂലയങ്ങൾങ്കക്കാ 

അർഹതയുള്ളവർ അർഹത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
ൈന്ധറപ്പട്ട ഓഫീസിൽ നിന്നുും 
ലഭ്യമാക്കിയതിനു ങ്കരഷും അങ്ക ക്ഷ 

 ൂരിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ക ക്ഷയിൽ റതറ്റായ 

വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്  ഒഴിവാക്കാൻ 

സഹായിക്കുും. ഒെിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ 

അഡ്മിഷൻ സമയത്് നിർൈന്ധമായുും 
ഹാജരാങ്കക്കണ്ടതുമാണ്. 
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4. ഓൺസലനായി സമർപ്പിച്ച അങ്ക ക്ഷയുറെ ഒരു 
 കർപ്പ് (ഫീസ് ഓൺസലനായി അെച്ചതിനു 
ങ്കരഷമുള്ള)  അങ്ക ക്ഷകൻ സൂക്ഷിങ്കക്കണ്ടതാണ്. 

 

5. ഒരു അങ്ക ക്ഷകൻ  ശ് ങ്കവരനത്ിനായി സുംസ്ഥാന 

തലത്ിൽ  ഒരു അങ്ക ക്ഷ മാശ്തും സമർപ്പിച്ചാൽ 

മതിയാകുും. 
 

6. എസ്.സി./ എസ്.റ്റി/ ഒ.ഇ.സി എന്നീ വിഭ്ാരങ്ങൾ 

ഒഴിറകയുള്ളവർ  വരുമാനത്ിന്റെ 

അെിസ്ഥാനത്ിലുള്ള  ഫീസാനുകുലയും/ 
സ്ങ്കകാളർഷിപ്പ്  എന്നിവ  ലഭ്ിക്കുന്നതിനായി 
വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഡ്മിഷൻ സമയത്് 
ഹാജരാങ്കക്കണ്ടതാണ്.  
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ത്രാളിസെക്നിക് ത്കാത്ളജ് പ്രത്വരനം-2020-21 

 
അത്രക്ഷ െമർപ്പണത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗ നിർത്േരങ്ങൾ 

 

➢ www.polyadmission.org എന്ന റവബ്ബ്സസറ്റിലൂറെയാണ് 

ഓൺസലൻ അങ്ക ക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത്. 

 

➢ ഓൺസലൻ അങ്ക ക്ഷാ തനിറയ തയാൊക്കി 
സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്വർക്ക് അെുത്ുള്ള 

രവറെന്് / എയ്ഡഡ് / IHRD 

ങ്ക ാളിറെക്നിക്കുകളിൽ തയ്യാൊക്കിയിട്ടുള്ള 

ഓൺസലൻ റഹൽപ് റഡസ്കുകളുറെ 

സഹായങ്കത്ാറെ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

 

➢ ങ്ക ാളിറെക്നിക് അഡ്മിഷനുമാങ്കയാ ഓൺസലൻ 

അങ്ക ക്ഷാ സമർപ്പണമാങ്കയാ ൈന്ധറപ്പട്ട 

സുംരയങ്ങൾക്ക് എലലാ 
ങ്ക ാളിറെക്നിക്കുകളിറലയുും റഹൽപ് റഡസ്കിൽ 

ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള അദ്ധ്യാ കരുറെ റമാസൈൽ 

നപെുകളിൽ ൈന്ധറപ്പൊവുന്നതാണ്. റഹല്പപ് 

റഡസ്കുകളിറല റമാസൈൽ നപെുകൾ 

റവബ്സസറ്റിറല Contact Us എന്ന ലിേിൽ 

ലഭ്ിക്കുന്നതാണ്. 

 

➢ അങ്ക ക്ഷാ ഫീസായി SC/ST വിഭാഗക്കാർ 75 രൂപയ ും 

മറ്റുള്ളവർ  150 രൂ യ ും  ഓൺസലനായി 
അെങ്കക്കണ്ടതാണ്. 

 

➢ റവബ്സസറ്റിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ങ്കശ് ാസ്റ ക്ട്സ് 

വിരദ്മായി വായിച്ചതിനു ങ്കരഷും മാശ്തും 
ഓൺസലൻ അങ്ക ക്ഷ സമർപ്പണും ആരുംഭ്ിക്കുക. 

http://www.polyadmission.org/


5 
 

 

➢ ഓൺസലൻ അങ്ക ക്ഷാ ങ്കഫാമിറല എലലാ 

വിവരങ്ങളുും വളറര ശ്രദ്ധ്ങ്കയാെുും കൃതയതങ്കയാെുും 
 ൂരിപ്പിക്കുക. 

 

➢ ആപ്ലിങ്കക്കഷനിറല വിവരങ്ങറള സുംൈന്ധിക്കുന്ന 

ങ്കരഖകൾ ഒന്നുും അപ്ങ്കലാഡ് 

റെങ്കയ്യണ്ടതിലലാത്തിനാൽ അങ്ക ക്ഷയിൽ നൽകുന്ന 

വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കുും ൊേ് ലിസ്റ്റ് 
തയ്യാൊക്കുന്നത്. അങ്ക ക്ഷയിൽ റതറ്റു 
വരാതിരിക്കാൻ  ങ്കശ് ങ്കതയകും ശ്രദ്ധ്ിങ്കക്കണ്ടതാണ്. 

 

➢ സാമുദ്ായിക സുംവരണും (SC / ST / OEC / SEBC 

വിഭ്ാരങ്ങൾ),  രാരീരിക  സവകലയമുള്ളവർക്കുള്ള 

സുംവരണും, ങ്കശ് ാസ്റ ക്ട്സിൽ ശ് തി ാദ്ിച്ചിട്ടുള്ള 

5.4.2 മുതൽ 5.4.8 വറര റകാെുത്ിട്ടുള്ള ശ് ങ്കതയക  

സുംവരണും, മറ്റു സാമുദ്ായിക സുംവരണങ്ങൾക്ക് 
അർഹത ഇലലാത് സാപത്ികമായി  ിങ്കന്നാക്കും 
നിൽക്കുന്നവർക്കുള്ള (Economically Weaker Sections - 

EWS) സുംവരണും എന്നിവ ആവരയമുള്ളവർ 

ഓൺസലൻ അങ്ക ക്ഷയിൽ നിശ്ചിത സ്ഥാനത്് 
ങ്കരഖറപ്പെുത്ിയിരിക്കണും.  നൽകിയ 

വിവരങ്ങറളലലാും കൃതയവുും,  ൂർണ്ണവുമാറണന്ന് 
ങ്കൈാധയറപ്പട്ടതിനുങ്കരഷും മാശ്തങ്കമ  Final Submission 

നെത്ാവൂ. 
 

➢ അങ്ക ക്ഷയിൽ 30 ഓപ്ഷനുകൾ വറര 

സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുും.  അങ്ക ക്ഷകർ തങ്ങൾക്ക് 
ആവരയമുള്ളതുും ങ്കെർന്നു  ഠിക്കുവാൻ 

താല്പ രയമുള്ളതുമായ ങ്കശ് ാശ്രാും, സ്ഥാ നും 

എന്നിവ ങ്കനാക്കി ങ്കവണും ഓപ്ഷൻ 
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സമർപ്പിങ്കക്കണ്ടത്. സുംസ്ഥാനറത് എലലാ 

ങ്ക ാളിറെക്നിക്കുകളിറലയുും എലലാ 

ങ്കശ് ാശ്രാമുകളിങ്കലക്കുും ഓപ്ഷൻ 

തിരറെെുക്കാവുന്നതാണ്. 

 

ഓൺബലൻ അത്രക്ഷ െമർപ്പികുന്ന വിധം: 
 

➢ www.polyadmission.org എന്ന റവബ്സസറ്റിറല Online 

Submission ലിേിൽ ക്ലിക്ക് റെയ്ത് ഓൺസലൻ 

അങ്ക ക്ഷ സമർപ്പിക്കാും. 
 

➢ ആദ്യറത് ങ്ക ജിൽ നിങ്ങളുറെ അെിസ്ഥാന 

ങ്കയാരയതയുും  രീക്ഷ  ാസായ വർഷവുും രജിസ്റ്റർ 

നപെുും നൽകിയതിന് ങ്കരഷും Next ലിേിൽ ക്ലിക്ക് 
റെയ്യുക.  

 

➢ നിങ്ങൾ നൽകിയ വിവരങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഡാറ്റ 

ലഭ്യമാറണേിൽ അവ അെുത് ങ്ക ജുകളിൽ തനിറയ 

ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. അത്രും വിവരങ്ങളിൽ 

നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റും വരുത്ാവുന്നതാണ്. വിവരങ്ങൾ 

തനിറയ വന്നിറലലേിൽ നിങ്ങൾക്ക്  ുതിയതായി 
അത് ങ്കെർക്കാവുന്നതാണ്. 

 

 

➢ ഇങ്കപ്പാൾ കിട്ടുന്ന ങ്ക ജിൽ നിങ്ങളുറെ ങ്ക ര്, 

രക്ഷകർത്ാവിൻറെ ങ്ക ര്, 

രക്ഷകർത്ാവുമായുള്ള ൈന്ധും, അശ്ഡസ്, 

 ിൻങ്കകാഡ്, റമാസൈൽ നപർ(10 അക്കും), 
ഈറമയിൽ അശ്ഡസ്, ആധാർ നപർ, ലിുംരും, ജനന 

തീയതി, നാഷണാലിറ്റി, ജനിച്ച ജിലല എന്നിവ 

നൽകുക. AICTE യുറെ  ുതിയ മാനദ്ണ്ഡശ് കാരും 
ആസ് ിങ്കരഷണൽ ഡിസ്ശ്െിക്െിൽ ( ാലക്കാട്, 

http://www.polyadmission.org/
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മലപ്പുെും, വയനാട്, കാസർങ്കകാഡ്) ങ്കനറ്റിവിറ്റി 
ഉള്ളവർക്ക് ഇൻഡക്സ് മാർക്ക് കണക്കാക്കുങ്കപാൾ 

0.5 മാർക്ക് ങ്കൈാണസ് ആയി നൽകുന്നതാണ്. ഇവ 

നൽകിയതിന് ങ്കരഷും Next ലിേിൽ ക്ലിക്ക് റെയ്യുക. 

 

➢ ഇങ്കപ്പാൾ കിട്ടുന്ന ങ്ക ജിൽ Annual Family Income 

ങ്കകാളത്ിൽ വാർഷിക വരുമാനും ഇൻകും 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ങ്കനാക്കി ങ്കരഖറപ്പെുത്ുക. നിങ്ങളുറെ 

മാതാ ിതാക്കൾ മിശ്ര വിവാഹിതർ ആറണേിൽ 

Eligible for reservation under inter-caste married ങ്കകാളും െിക്ക് 
റെയ്യുക. നിങ്ങളുറെ കമ്മ്യൂണിറ്റി 
ങ്കശ് ാസ്റ ക്ട്സിറല 5.6.2 - ൽ ശ് തി ാദ്ിച്ചിട്ടുള്ള 

കാരയങ്ങൾ വിരദ്മായി വായിച്ചതിനു ങ്കരഷും മാശ്തും 
റസലക്ട് റെയ്യുക. െിസർങ്കവഷന് അർഹത 

ഇലലാത്വർ Other റസലക്ട് റെയ്യുക. കൂൊറത 

ങ്കശ് ാസ്റ ക്ട്സിൽ അനുൈന്ധും ആയി 
ങ്കെർത്ിരിക്കുന്ന ജാതി ലിസ്റ്റ്  രിങ്കരാധിച്ച ങ്കരഷും 
മാശ്തും  ഓ.ഇ.സി മുതലായ ജാതികൾ 

ങ്കരഖറപ്പെുത്ുക. അനുൈന്ധും VI ൽ List of other eligibile 

communities (Reservation group : OEC) ൽ 

കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ജാതികൾ മാശ്തങ്കമ ഓ.ഇ.സി 
ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നുള്ളു. റതാട്ടെുത് ങ്ക ജിൽ 

കാണിച്ചിരിക്കുന്ന List of communities eligible for 

educational concessions as is given to oec ൽ വരുന്ന 

ജാതിയിൽ ഉൾറപ്പെുന്നവർ ഓ.ഇ.സി ഫീസ് 

ആനുകൂലയങ്ങൾക്ക് മാശ്തമാണ് അർഹർ. മറ്റു 
സാമുദ്ായിക സുംവരണങ്ങൾക്ക് അർഹത ഇലലാത് 

സാപത്ികമായി  ിങ്കന്നാക്കും നിൽക്കുന്നവർക്കുള്ള 

(Economically Weaker Sections - EWS) സുംവരണും 
ആവരയമുള്ളവർ ആ ങ്കകാളും െിക്ക് റെങ്കയ്യണ്ടതുും 
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അനുൈന്ധും XVI ശ് കാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
അഡ്മിഷൻ സമയത്് ഹാജരാങ്കക്കണ്ടതുും ആണ്. 

നിങ്ങൾ ശ്കീമിറലയർ വിഭ്ാരത്ിലാങ്കണാ ങ്കനാൺ 

ശ്കീമിറലയർ വിഭ്ാരത്ിലാങ്കണാ റ െുന്നത് 

എന്നതുും ങ്കരഖറപ്പെുത്ുക.  

 

VHSE  ാസായവർ ആ ങ്കകാളും െിക്ക് റെയ്യുക. 

ഭ്ിന്നങ്കരഷിയിൽ സുംവരണും ഉള്ളവർ അത് െിക്ക് 
റെയ്യുക. ഭ്ിന്നങ്കരഷിയിൽ സുംവരണും ങ്കവണ്ടവർ 

റമഡിക്കൽ ങ്കൈാർഡിന്റെ റമഡിക്കൽ 

സർട്ടിഫിക്കറ്റുും ങ്ക ാളിറെക്നിക്കുകളിറല 

 ഠനത്ിനാവരയമായ രാരീരിക ക്ഷമത ഉറണ്ടന്നു 
സാക്ഷയറപ്പെുത്ിയ അനുൈന്ധും XVII ശ് കാരമുള്ള 

ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുും അഡ്മിഷൻ സമയത്് 
ഹാജരാങ്കക്കണ്ടതാണ്. മറ്റു സ്റ ഷയൽ 

െിസർങ്കവഷൻ ഉള്ളവർ അതിനു ങ്കനറരയുള്ള ങ്കകാളും 
െിക്ക് റെങ്കയ്യണ്ടതുും അതുമായി ൈന്ധറപ്പട്ട 

അനുൈന്ധത്ിൽ  െെിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഡ്മിഷൻ സമയത്് 
ഹാജരാങ്കക്കണ്ടതുും ആണ്. ങ്കരഷും Next ലിേിൽ ക്ലിക്ക് 
റെയ്യുക. 

 

➢ ഇങ്കപ്പാൾ കിട്ടുന്ന ങ്ക ജിൽ നിങ്ങളുറെ അെിസ്ഥാന 

ങ്കയാരയതയുമായി ൈന്ധറപ്പട്ട    വിവരങ്ങളുും 
നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്ിച്ച മാർക്ക് അറലലേിൽ ങ്കശ്രഡ് 

നിങ്ങളുറെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ അങ്കത ങ്കഫാർമാറ്റിൽ 

തറന്ന ലഭ്യമാറണേിൽ ങ്കരഖറപ്പെുത്ുക. നിങ്ങൾ 

നൽകുന്ന മാർക്ക് / ങ്കശ്രഡിന്റെ അെിസ്ഥാനത്ിൽ 

ആണ് ൊേ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാൊക്കുന്നത്. അതിനാൽ 

എറെേിലുും സുംരയും ഉറണ്ടേിൽ സുംരയും 
തീർത്തിന് ങ്കരഷും മാശ്തങ്കമ അപ്ലിങ്കക്കഷൻ 
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 ൂർത്ിയാക്കാൻ  ാെുള്ളു. നിങ്ങളുറെ മാർക്ക് 
ലിസ്റ്റിന്റെ ങ്കഫാർമാറ്റ് ലഭ്യമറലലേിങ്കലാ നിങ്ങളുറെ 

മാർക്ക് / ങ്കശ്രഡിൽ എറെേിലുും സുംരയും 
ഉറണ്ടേിങ്കലാ നിങ്ങൾ ഏറ്റവുും അെുത്ുള്ള 

ങ്ക ാളിറെക്നിക്കിന്റെ റഹൽപ് റഡസ്ക് 

നപെുമായി ൈന്ധറപ്പങ്കെണ്ടതാണ്. റഹല്പപ് 

റഡസ്കുകളിറല റമാസൈൽ നപെുകൾ 

റവബ്സസറ്റിറല Contact Us എന്ന ലിേിൽ 

ലഭ്ിക്കുന്നതാണ്. എലലാ വിവരങ്ങളുും നൽകിയതിന് 

ങ്കരഷും Next ൈട്ടൺ ക്ലിക്ക് റെയ്യുക. 

 

➢ നിങ്ങൾക്ക് ആവരയമുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ ഈ ങ്ക ജിൽ 

നൽകാവുന്നതാണ്. ഒരു അങ്ക ക്ഷയിൽ 30 

ഓപ്ഷനുകൾ വറര സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുും.  
അങ്ക ക്ഷകർ തങ്ങൾക്ക് ആവരയമുള്ളതുും ങ്കെർന്നു 
 ഠിക്കുവാൻ താല്പ രയമുള്ളതുമായ ങ്കശ് ാശ്രാും, 
സ്ഥാ നും എന്നിവ ങ്കനാക്കി ങ്കവണും ഓപ്ഷൻ 

സമർപ്പിങ്കക്കണ്ടത്. സുംസ്ഥാനറത് എലലാ 

ങ്ക ാളിറെക്നിക്കുകളിറലയുും എലലാ 

ങ്കശ് ാശ്രാമുകളിങ്കലക്കുും ഓപ്ഷൻ 

തിരറെെുക്കാവുന്നതാണ്. ഓപ്ഷനുകൾ 

ശ്കമീകരിക്കുന്നതിൽ വലിയ ശ് ാധാനയും ഉള്ളതിനാൽ 

നലലവണ്ണും ആങ്കലാെിച്ചു മാശ്തങ്കമ ഓപ്ഷനുകൾ 

നല്പകാൻ  ാെുള്ളു. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവുും 
താല്പ രയമുള്ള ങ്കശ് ാശ്രാമുും ങ്കകാങ്കളജുും ആണ് 

ഉയർന്ന ഓപ്ഷൻ ആയി തിരറെെുങ്കക്കണ്ടത്. 

നിങ്ങൾക്ക് ആവരയമുള്ളതുും എന്നാൽ ഏറ്റവുും 

താല്പ രയും കുെെതുമായ ഓപ്ഷനുകൾ ഏറ്റവുും 

അവസാനും ശ്കമീകരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക്  ഠിക്കാൻ 

താല്പ രയമിലലാത്തായ ഓപ്ഷനുകൾ ദ്യവായി 
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ങ്കെർക്കാതിരിക്കുക. ഓപ്ഷനുകൾ നൽകിയതിന് 

ങ്കരഷും Next ൈട്ടൺ ക്ലിക്ക് റെയ്യുക. 

 

➢ നിങ്ങൾ നൽകിയ ഓപ്ഷനുകൾ എലലാും നൽകിയ 

ശ്കമത്ിൽ ഈ ങ്ക ജിൽ കാണിക്കുന്നതാണ്. നൽകിയ 

ഓപ്ഷനുകളുറെ ശ്കമത്ിൽ മാറ്റും വരുത്ാൻ ഈ 

ങ്ക ജിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുും. ശ്കമത്ിൽ മാറ്റും 
വരുത്ാൻ ഉങ്കേരിക്കുന്നു എേിൽ 

നിങ്ങൾക്കാവരയമായ  ുനശ്കമീകരണും 
നെത്ാവുന്നതാണ്. അതിനു ങ്കരഷും Next ൈട്ടൺ ക്ലിക്ക് 
റെയ്യുക. 

 

➢ ഇങ്കപ്പാൾ കിട്ടുന്ന ങ്ക ജിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള 

ഡിക്ലങ്കെഷൻ വായിച്ചു ങ്കനാക്കിയതിനു ങ്കരഷും I Agree 

എന്ന ങ്കകാളത്ിൽ െിക്ക് റെയ്യുക. അതിനു ങ്കരഷും 
Save and Preview ൈട്ടൺ ക്ലിക്ക് റെയ്യുക. 

 

➢ ഇങ്കപ്പാൾ കിട്ടുന്ന ങ്ക ജിൽ നിങ്ങൾ നൽകിയ മുഴുവൻ 

വിവരങ്ങളുും കാണിക്കുന്നതാണ്. അത് വായിച്ചു 
ങ്കനാക്കിയതിനു ങ്കരഷും എറെേിലുും മാറ്റും 

വരുത്ാനുറണ്ടേിൽ ങ്ക ജിന്റെ ഏറ്റവുും 
അവസാനും കാണിച്ചിരിക്കുന്ന Modify എന്ന ൈട്ടണിൽ 

ക്ലിക്ക് റെയ്യുക. നൽകിയ വിവരങ്ങൾ എലലാും 

റരരിയാറണന്നു ഉെപ്പുറണ്ടേിൽ Save എന്ന ൈട്ടണിൽ 

ക്ലിക്ക് റെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്ിച്ച അപ്ലിങ്കക്കഷൻ 

നപർ മെക്കാറത കുെിറച്ചെുക്കുക. 

അഡ്മിഷനുമായി ൈന്ധറപ്പട്ട എലലാ കാരയങ്ങൾക്കുും 

ഈ അപ്ലിങ്കക്കഷൻ നപർ ആവരയമാണ്. 

 

➢ ഇങ്കപ്പാൾ കിട്ടുന്ന ങ്ക ജിൽ നിങ്ങളുറെ റമാസൈൽ 

നപർ റവരിഫിങ്കക്കഷൻ നെങ്കത്ണ്ടതാണ്. 
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ആയതിങ്കലക്കായി നിങ്ങൾ നൽകിയ 10 അക്ക 

റമാസൈൽ നപെിൽ ഒരു റവരിഫിങ്കക്കഷൻ ങ്കകാഡ് 

ലഭ്ിക്കുന്നതായിരിക്കുും. സ്ശ്കീനിൽ 

റവരിഫിങ്കക്കഷൻ ങ്കകാഡ് നൽകിയതിന് ങ്കരഷും Next 

ൈട്ടൺ ക്ലിക്ക് റെയ്യുക.  

 

➢ ഇങ്കപ്പാൾ നിങ്ങൾ  ഫീസ് അെക്കുന്നതിന്റെ 

ങ്ക ജിങ്കലക്ക് ങ്ക ാകുന്നതായിരിക്കുും. ഫീസ് 

അെക്കുന്നതിനായി വിവിധ തരത്ിലുള്ള 

ങ്ക യ്റമന്് ഓപ്ഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് 
ലഭ്യമായിരിക്കുും. അനുങ്കയാജയമായ ഓപ്ഷൻ 

തിരറെെുത്് ഫീസ് അെക്കുക. അശ് കാരും ഫീസ് 

അെക്കാൻ സാധിക്കാത്വർക്ക്  ിന്നീട് 

www.polyadmission.org എന്ന റവബ്സസറ്റ് ങ്കഹാും 
ങ്ക ജിറല Modify Diploma Application എന്ന ലിേ് വഴി 
അപ്ലിങ്കക്കഷൻ വീണ്ടുും ഓപ്പൺ റെയ്യാവുന്നതുും 
ഏറ്റവുും അവസാനറത് ങ്ക ജിൽ എത്ുങ്കപാൾ 

ഫീസ് അെക്കാവുന്ന ലിേ് വീണ്ടുും 
ലഭ്ിക്കുന്നതുമാണ്.  ഫീസ് അെച്ചതിനു ങ്കരഷും മാശ്തങ്കമ 

അങ്ക ക്ഷയുറെ ശ് ിൻ് എെുക്കുവാൻ 

സാധിക്കുകയുള്ളു.  
 

➢ നിങ്ങളുറെ അപ്ലിങ്കക്കഷൻ ഓൺസലനിൽ ഓപ്പൺ 

റെയ്തു ങ്കനാക്കുങ്കപാൾ ഏറ്റവുും മുകളിലായി 
കാണുന്ന Fee Status എന്ന ങ്കകാളത്ിൽ Fee Paid 

എന്നാണ് ങ്കരഖറപ്പെുത്ിയിരിക്കുന്നറതേിൽ 

അപ്ലിങ്കക്കഷൻ രജിസ്റ്റർ റെയ്തതായി കണക്കാക്കാും.  
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അഡ്മിഷൻ െമയത്ത്നിർൈന്ധമായും 

െമർപ്പിത്കണ്ട ത്രഖകൾ: 

• എസ്.എസ്.എൽ.സി / തത്ുലയും / 

വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. ങ്കയാരയതാ  രീക്ഷയുറെ 
അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 

• ങ്കനറ്റിവിറ്റി റതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ങ്കരഖ:- AICTE 

യുറെ  ുതിയ മാനദ്ണ്ഡശ് കാരും 
ആസ് ിങ്കെഷണൽ ഡിസ്ശ്െിക്െിൽ ( ാലക്കാട്, 

മലപ്പുെും, വയനാട്, കാസർങ്കകാഡ്) ങ്കനറ്റിവിറ്റി 
ഉള്ളവർക്ക് അത്രും ജിലലകളിറല 

ശ് ങ്കവരനത്ിന് ങ്കൈാണസ്സ് ങ്ക ായിന്് 

ലഭ്ിക്കുന്നതിന് ങ്കക്ലാസ് 9.12.4 ശ് കാരമുള്ള 

ങ്കരഖയുും ങ്കകരളീയനാണ് എന്ന് 
റതളിയിക്കുന്നതിന് ങ്കക്ലാസ് 9.12.5 ശ് കാരമുള്ള 

ങ്കരഖയുും ഹാജരാങ്കക്കണ്ടതാണ്. 

 

➢    ൊമുദായിക െംവരണം ആവരേമുള്ളവർ  

 

• സാമൂഹികവുും, വിദ്യാഭ്യാസ രവുമായി 
 ിങ്കന്നാക്കും നിൽക്കുന്ന (SEBC) വിഭ്ാരക്കാർ 

നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള ങ്കനാൺ ശ്കീമിറലയർ 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റുും  വരുമാന 

സർട്ടിഫിക്കറ്റുും ൈന്ധറപ്പട്ട െവനയൂ 
അധികാരിയിൽ നിന്നുും ലഭ്ിച്ചതിന്റെ അസൽ 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 
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• SC/ST  വിഭ്ാരക്കാർ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
ൈന്ധറപ്പട്ട തഹസിൽദ്ാരിൽ നിന്നുും വാങ്ങി 
ഹാജരാങ്കക്കണ്ടതാണ്. 

• മറ്റർഹ സമുദ്ായത്ിൽറ ട്ട (OEC) 

വിദ്യാർത്ഥികൾ ൈന്ധറപ്പട്ട െവനയൂ 
അധികാരിയി നൽകുന്ന ങ്കനാൺ ശ്കീമിറലയർ 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  അലലാറയേിൽ ജാതി 
സർട്ടിഫിക്കറ്റുന്ങ്കെയുും വരുമാന 

സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെയുും അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 
• ങ്കനാൺ ശ്കീമിറലയർ വിഭ്ാരത്ിൽ ഉൾറപ്പൊത്  

OEC  അങ്ക ക്ഷകർ 

വിദ്യാഭ്യാസാനുകുലയങ്ങൾക്കുങ്കവണ്ടി വിങ്കലലജ് 

ഓഫീസർ നൽകുന്ന ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
ഹാജരാങ്കക്കണ്ടതാണ്. 

• ങ്കശ് ാസ് ക്െസിൽ അനുൈന്ധുംVIൽ 

കാണിച്ചിരിക്കുന്ന List of communities eligible for 

educational concessions as is given to oec ൽ വരുന്ന 

ജാതിയിൽ ഉൾറപ്പെുന്നവർ 

വിദ്യാഭ്യാസാനുകുലയങ്ങൾ ലഭ്ിക്കുന്നതിന് ജാതി 
സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്ങ്കെയുും  വരുമാന 

സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്ങ്കെയുും അസൽ 

ഹാജരാങ്കക്കണ്ടതാണ്. 

 

➢ രാരീരിക ബവകലേമുള്ളവർകുള്ള െംവരണം 

ആവരേമുള്ളവർ:-  
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• രാരീരിക സവകലയമുള്ളവർക്കുള്ള 

സുംവരണും ആവരയമുള്ളവർ ജിലലാ റമഡിക്കൽ 

ങ്കൈാർഡ് നൽകിയ രാരീരിക 

സവകലയത്ിന്റെ ങ്കതാത് സൂെിപ്പിക്കുന്ന 

സർട്ടിഫിക്കറ്റുും  ങ്ക ാളിറെക്നിക്കുകളിറല 

 ഠനത്ിനാവരയമായ രാരീരിക ക്ഷമത 

ഉറണ്ടന്നു സാക്ഷയറപ്പെുത്ിയ അനുൈന്ധും XVII 

ശ് കാരമുള്ള ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുും 
അഡ്മിഷൻ സമയത്് ഹാജരാങ്കക്കണ്ടതാണ്. 

 

➢  പ്രത്യേക െംവരണം ആവരേമുള്ളവർ:-   

 

• ങ്കക്ലാസ് 5.4.2 മുതൽ  5.4.8 വറര ശ് ങ്കതയക 

സുംവരണത്ിന് അർഹരായിട്ടുള്ളവർ 

ആവരയമായ അർഹത റതളിയി ക്കുന്നതിനുള്ള 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഡ്മിഷൻ സമയത്് 
ഹാജരാങ്കക്കണ്ടതാണ്. 

 

➢ മിപ്ര വിവാഹിയരുസെ മകൾകുള്ള 

ആനുകുലേങ്ങൾക്:-   
 

• മിശ്ര വിവാഹിതരുറെ മക്കൾക്ക് SEBC/OEC 

സുംവരണും ആവരയമുള്ള  ക്ഷും അവർ 

ൈന്ധറപ്പട്ട  ഓഫീസിൽ നിന്നുും ങ്കനാൺ 

ശ്കീമിറലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി 
സമർപ്പിക്കണും.  എന്നാൽ മിശ്ര 

വിവാഹിതരിൽ ഒരാൾ SC/ST വിഭ്ാരത്ിൽ 

റ ട്ടയാളാറണേിൽ അവരുറെ മക്കൾക്ക് SC/ST 
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വിഭ്ാരങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന 

ഫീസാനുകുലയങ്ങൾ ലഭ്ിക്കുന്നതിന് 

തഹസിൽദ്ാർ നൽകുന്ന മിശ്രവിവാഹ 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാങ്കക്കണ്ടതാണ്. 

➢ Economically Weaker Section (EWS):-   

• മറ്റു സാമുദ്ായിക സുംവരണങ്ങൾക്ക് അർഹത 

ഇലലാത് സാപത്ികമായി  ിങ്കന്നാക്കും 
നിൽക്കുന്നവർക്കുള്ള (Economically Weaker Sections 

- EWS) സുംവരണും ആവരയമുള്ളവർ 

അനുൈന്ധും XVI ശ് കാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
അഡ്മിഷൻ സമയത്് ഹാജരാങ്കക്കണ്ടതാണ്. 

 

➢ ഫീൊനുകുലേം, സത്കാളർഷിപ്പ് എന്നിവ 

ആവരേമുള്ളവർ:- 

 

• SC/ST/OEC വിഭ്ാരക്കാർ ഒഴിറകയുള്ള മറ്റ്  
വിഭ്ാരക്കാർ (ജനെൽ കാറ്റരെി ഉൾറപ്പറെ) 
കുെുുംൈ വാർഷിക വരുമാനത്ിന്റെ 

അെിസ്ഥാനത്ിലുള്ള ഫീസ് ആനുകുലയങ്ങൾ/ 

സ്ങ്കകാളർഷിപ്പ് എന്നിവ ലഭ്ിക്കുന്നതിനായി  
വിങ്കലലജ് ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള വരുമാന 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാങ്കക്കണ്ടതാണ്. 

 

ൈന്ധസപ്പട്ട അധികാരികൾ നൽകുന്ന 

െർട്ടിഫികറ്റുകളിസല എലലാ വരികളും ത്കാളങ്ങളും 

രൂരിപ്പിച്ചിട്ടുസണ്ടന്നും, അധികാരിയുസെ ഒപ്പ്, 
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ഉത്ദോഗത്പ്പരുള്ള െീൽ, ഓഫീസ െീൽ എന്നിവ 

രയിപ്പിച്ചിട്ടുസണ്ടന്നും ഉറപ്പ് വരുത്ത്തണ്ടയാണ്. 

 


