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No. A4/118/2021/MPCP                                                                                                                 dated 14/09/2021 

 

മ ോഡൽ മ ോളിടെക്നിക് മകോമളജ് പ നോവ് 
ഒന്ോാം വർഷ ഡിമലോ  പ്രമവശനാം 2021-22 

 
സാംസ്ഥോന സർക്കോർ സ്ഥോ ന ോയ IHRD  -യുടെ  അനുബന്ധസ്ഥോ ന ോയ പ നോവ് മ ോഡൽ 
മ ോളിടെക്നിക് മകോമളജിൽ ബമയോട ഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിാംഗ്, കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിാംഗ്, 
കമ്പ്യൂട്ടർ ഹോർഡ്ടവയർ എഞ്ചിനീയറിാംഗ്, ഇലമരോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിമക്കഷൻ 
എഞ്ചിനീയറിാംഗ് എന്ീ ത്രിവത്സര എഞ്ചിനീയറിാംഗ് ഡിമലോ  മപ്രോഗ്രോമുകളിമലക്ക് ഈ 
സ്ഥോനത്തിൽ 2020 -21   അദ്ധ്യയനവർഷത്തിമലക്കു പ്രമവശനാം ലഭിച്ചിരിക്കുന് വിദ്യോർത്ഥികടളയുാം 
അവരുടെ രക്ഷിതോക്കടളയുാം ഹോർദ്ദവ ോയി സവോഗതാം ടെയ്യുന്നു. 
പ്രമവശനത്തിനുള്ള രണ്ടോ ടത്ത അമലോട്ട്ട ന്റ് പ്രക്രിയ  2021 ടസ ്റാംബർ 15 മുതൽ 17 വടരയുള്ള 
തീയതികളിൽ രോവിടല 9.30  മുതൽ ഉച്ചക്ക് മശഷാം 3.30  വടര നെക്കുന്തോണ് .  
മകോവിഡ് 19    ോനദ്ണ്ഡങ്ങൾ പൂർണ്ണ ോയുാം  ോലിച്ചു ടകോണ്ടോയിരിക്കുാം പ്രമവശനപ്രക്രിയ നെക്കുക. 
 
പ്രമവശനാം മനടുന്വർക്കോയുള്ള പ്രധോന നിർമദ്ദശങ്ങൾ : 
 

 പ്രമവശനത്തിനോയി വരുന്വർ രക്ഷിതോവിമനോടെോപ്പാം തോടെ  റയുന് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാം  റ്റു 
മരഖകളാം ഫീസാം ടകോണ്ടുവമരണ്ടതോണ്. 

 

Documents to be produced at the time of admission 

Sl no Documents Original Additional Copies 

1 Application Printout/allotment slip downloaded 
from the site – polyadmission.org 

Original 
  

2 SSLC or equivalent Certificate Original 2 Copies 

3 TC and Conduct Certificate Original   

4 
Community, Income and Nativity Certificates Original 2 Copies 

5 Certificates to prove eligibility to claim any other 
reservations / concessions applied 

Original 
2 Copies 

6 Aadhaar Card Original 2 Copies 

7 Relevant page of Bank Pass Book Original 2 Copies 

8 Passport size Photo   2 Copies 

9 Declarations in the prescribed forms given from 
this College at the time of admission 
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 ഫീസ് വിവരങ്ങൾ 
       

Model Polytechnic College Painavu 
First year FEE STRUCTURE  2021 - 22 

SL 
NO  

FEE DETAILS  
TOTAL FEE 
(Academic 

Year 2021-22) 

1st 
Instalment 

(At the time 
of admission) 

Details of balance to be paid in three 
instalments  

2nd 
Instalment 
 OCT 2021 

3rd 
Instalment 

DEC 2021 

4th 
Instalment  

FEB 2021  

1 Admission fee 
(at the time of 
admission only) 

Rs.500/- Rs.500/- -  -  -  

2 
Tuition fee 

Rs.18000/- 
(per annum) 

Rs.4500/- Rs.4500/- Rs.4500/- Rs.4500/- 

3 
Special fee 

Rs.3000/- 
(per annum) 

*Rs.750/- Rs.750/- Rs.750/- Rs.750/- 

4 
Additional exam fee 

Rs.400/- 
(per annum) 

Rs.100/- Rs.100/- Rs.100/- Rs.100/- 

5 Student's Amenities 
fee 

Rs.500/- 
(per annum) 

*Rs.500/- -  -  -  

6 Caution Deposit 
(REFUNDABLE-to be 
paid at the time of 
admission) 

Rs.1500/- Rs.1500/- -  -  -  

7 SUBTOTAL Rs.23900/- Rs.7850/- Rs.5350/- Rs.5350/- Rs.5350/- 

8 PTA Rs.2500/- Rs.2500/- -  -  -  

9 Placement Cell Rs.750/- Rs.750/- -  -  -  

10 ID card Rs.60/- Rs.60/- -  -  -  

11 Students' Group 
Insurance 

Rs.50/- Rs.50/- -   - -  

12 TOTAL  Rs.27260/- Rs.11210/- -   - -  

13 *Deduction from the 1st instalment  
due to Covid 19 situation 

- Rs.1250 -  -  -  

14 Total fee to be paid Rs.27260/-  Rs.9960 Rs.5350/- Rs.5350/- Rs.5350/- 
 

 മകോവിഡ് 19  ശ്ചോത്തലത്തിൽ ടെഷയൽ ഫീസ് (Rs.750 /- )  അ ീനിറീസ് ഫീസ്  
(Rs.500 /- )  എന്ിവ തോത്കോലിക ോയി ഒെിവോക്കിയിരിക്കുന്തിനോൽ അഡ്മിഷൻ 
സ യത്തു 9960 /-  രൂ   ോത്രാം അെച്ചോൽ  തിയോകാം. 

 ഒന്ോാം വർഷവാം മൂന്ോാം വർഷവാം അഡ്മിഷൻ ഫീസ് (Rs.500 /- ) മകോഷൻ ടഡമപ്പോസിറ്  
(Rs.1500 /- )  ി.െി.എ ഫണ്ട് (Rs.2500 /-)എന്ിവ ഒെിവോകന്തോണ് . 
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 എസ്.സി /എസ്.െി  (SC /ST ) വിഭോഗത്തിൽ ട ട്ടവർക്ക് തിരിടക ലഭിക്കുന് മകോഷൻ 
ഡിമപ്പോസിറോയ (Rs.1500/-), സ്റ്റുഡൻറ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് , ഐഡി കോർഡ് എന്ിവയെക്കാം 
Rs.2360/- രൂ യുാം , ഓ .ഇ. സി (OEC) വിഭോഗത്തിൽടപ്പട്ടവർക്ക് Rs.4860/-രൂ യു ോണ് 
അഡ്മിഷൻ സ യത്ത്   അെമക്കണ്ടത്. 

 എസ്.സി /എസ്.െി  (SC /ST ) വിഭോഗത്തിൽടപ്പട്ടവർ അഡ്മിഷൻ മനെി ഒരോഴ്ചയ്ക്കകാം  
ഈ-ഗ്രോൻഡ്സ് വെി ആനുകൂലയങ്ങൾ ലഭിക്കുന്തിനുള്ള ഓൺപലൻ അമ ക്ഷ 
സ ർപ്പിമക്കണ്ടതോണ്. ആയതിൻടറ പ്രിൻറ് ഔട്ട് എടുത്ത് ബന്ധടപ്പട്ട മരഖകളടെ 
മകോപ്പികൾ സഹിതാം മകോമളജിടല ഓഫീസിൽ ഏൽപ്പിമക്കണ്ടതോണ്. 

 മകോമളജ് തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന് സ യാം മുതൽ വിദ്യോർഥികൾ നിർദ്ദിഷ്ഠ യൂണിമഫോാം ധരിച്ചു 
 ോത്രമ  മകോമളജിൽ പ്രമവശിക്കോവൂ . യൂണിമഫോ ിടന്റ കളറാം  ോതൃകയുാം  ിന്ീെ് 
അറിയിക്കുന്തോണ്. 

  ഠനക്ര ാം, അച്ചെക്കാം, മുതലോയ കോരയങ്ങളിൽ സർക്കോർ,  ോമനജ്ട ൻറ്, മകോമളജ് 
അധികൃതർ എന്ിവർ പുറടപ്പടുവിക്കുന് നിർമദ്ദശങ്ങൾ  ോലിമക്കണ്ടതോണ്. 

 വിശദ്വിവരങ്ങൾക്ക്  9947889441 / 8547005084 / 8590712040 /9447576125 / 04862 232246 / 
04862 297617എന്ീ നമ്പ്യറകളിൽ ബന്ധടപ്പെോവന്തോണ്. 
 

വിജയോശാംസകമളോടെ, 
 
 
 
 

പ്രിൻസിപ്പൽ 
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