
ഡിഎ 1/2245/2019/എച്ച്.ആ൪.ഡി                                                    തീയതി 26.10.2020

രണ്ടാം ഘട്ട അല�ാട്ട്മെ�ന്റിൽ ഐ  .  എച്ച്  .  ആ൪  .  ഡി എഞ്ചിനിയറിംഗ് ല'ാല(ജു'(ിൽ അല�ാട്ട്മെ�ന്റ്  
�ഭിച്ച വിദ്യാ൪ത്ഥി'(ുമെ0 ശ്രദ്ധക്ക്  .  

അല�ാട്ട്മെ�ന്റ് �ഭിച്ച് ല'ാല(ജിൽ പ്രലവശനം ലന0ുന്നതിന് 

എൻട്രൻസ് പരീക്ഷാ 'മ്മീഷണ൪ പുറമെ?0ുവിച്ച അല�ാട്ട്മെ�ന്റ് പ്ര'ാരം ഐ.എച്ച്.ആ൪.ഡി
എഞ്ചിനിയറിംഗ്  ല'ാല(ജു'(ിൽ അല�ാട്ട്മെ�ന്റ് �ഭിച്ച വിദ്യാ൪ത്ഥി'ൾക്ക് താമെA?റയുന്ന ഒരു
രീതിയിൽ പ്രലവശനം ലന0ാവുന്നതാണ്.

1. സാധാരണ രീതിയി�ുള്ള പ്രലവശനം - അല�ാട്ട്മെ�ന്റ് ലന0ിയ ല'ാല(ജിൽ ലനരിട്ട് ഹാജരായിട്ട്.

2. മെവ൪ച്ച്വൽ അഡ്�ിഷൻ വAി പ്രലവശനം

1.   സാധാരണ രീതിയി�ുള്ള പ്രലവശനം  

ബാധ'�ായ  എല്ലാ  സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റു'(ുല0യും  ഒറിജിനൽ  സഹിതം,  ഈ  രീതിയി�ുള്ള
അഡ്�ിഷനിൽ,  വിദ്യാ൪ത്ഥി  രക്ഷ'൪ത്താവിലനാമെ0ാ?ം  അല�ാട്ട്മെ�ന്റ്   �ഭിച്ച  ല'ാല(ജിൽ
ഹാജരാല'ണ്ടതാണ്.   ഏത്  ദിവസ�ാണ്  ഹാജരാല'ണ്ടമെതന്ന്,  അതാത്   ല'ാല(ജിമെന്റ
മെവബ്സൈസറ്റിൽ,  പ്രസിദ്ധമെ?0ുത്തിയിരിക്കും.   വിദ്യാ൪ത്ഥിയുമെ0  തിരിച്ചറിയൽ  ലരഖയുമെ0
ഒറിജിനൽ  (ആധാ൪/ലവാട്ട൪  ഐഡി തു0ങ്ങിയതിൽ ഏമെതങ്കി�ും)   വിദ്യാ൪ത്ഥി   അഡ്�ിഷൻ
സ�യത്ത് ഹാജരാലക്കണ്ടതാണ്.

�തിയായ  'ാരണങ്ങ(ാൽ  വിദ്യാ൪ത്ഥി  സ്വയം   അഡ്�ിഷന്  ഹാജരാ'ുന്നിമെല്ലങ്കിൽ,
വിദ്യാ൪ത്ഥിക്ക്  പ'രം  ഹാജരാ'ുന്ന  ആ(ിമെന  ചു�ത�മെ?0ുത്തിയിരിക്കുന്ന  സാക്ഷ്യപത്രം,
മെ'ാ0ുത്ത് വില0ണ്ടതാണ്.  ഈ സാക്ഷ്യപത്രത്തിൽ വിദ്യാ൪ത്ഥിയും രക്ഷിതാവും ഒ?ില0ണ്ടതാണ്.
പ'രം  വരുന്ന  ആ(ിമെന്റ  സൈ'വശം  അലXഹത്തിമെന്റ  തിരിച്ചറിയൽ  ലരഖയുമെ0   ഒറിജിനൽ
ഉണ്ടായിരിലക്കണ്ടതാണ്.

ലരഖ'ൾ  പരിലശാധിച്ച്  ലബാധ്യമെ?ട്ടതിന്  ലശഷം,  അല�ാട്ട്മെ�ന്റ്   �ഭിച്ച  ല'ാല(ജ്,
വിദ്യാ൪ത്ഥിമെയ  പ്രലവശി?ിച്ചതായുള്ള സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റ് മെ'ാ0ുക്കും.

2.   മെവ൪ച്ച്വൽ അഡ്�ിഷൻ  

അല�ാട്ട്മെ�ന്റ്   �ഭിച്ച  ല'ാല(ജിൽ  ഹാജരാ'ാൻ  സാധിക്കാത്ത  വിദ്യാ൪ത്ഥി'ൾക്ക്,
മെവ൪ച്ച്വൽ അഡ്�ിഷൻ വAി  പ്രലവശനം ലന0ാവുന്നതാണ്.   ഈ രീതിയി�ുള്ള അഡ്�ിഷനിൽ
വിദ്യാ൪ത്ഥി  അല�ാട്ട്മെ�ന്റ്   �ഭിച്ച  ല'ാല(ജിൽ  ഹാജരാല'ണ്ടതില്ല.   പ'രം  വിദ്യാ൪ത്ഥിക്ക്
സൗ'ര്യപ്രദ�ായ  ഒരു  റില?ാ൪ട്ടിങ്ങ്  മെസന്ററിൽ  ഹാജരാ'ു'യും,  ലരഖ'(ുമെ0  പ'൪?്
അല�ാട്ട്മെ�ന്റ്   �ഭിച്ച  ല'ാല(ജില�ക്ക്   ല'ാല(ജിമെന്റ  മെവബ്സൈസറ്റിൽ  നി൪ലXശിച്ചിരിക്കുന്ന
വിധത്തിൽ ഇ�ല\]ാണി'് �ാധ്യ�ം വAി അയക്കു'യും മെചയ്യുന്നു.

ഈ  രീതിയിൽ  അഡ്�ിഷൻ  എ0ുക്കുന്ന  വിദ്യാ൪ത്ഥി'ൾ,  താമെAമെ'ാ0ുത്തിരിക്കുന്ന
�ിസ്റ്റി�ുള്ള ഏമെതങ്കി�ും   ഒരു  റില?ാ൪ട്ടിങ്ങ്  മെസന്ററിൽ ഹാജരാലക്കണ്ടതാണ്.   റില?ാ൪ട്ടിങ്ങ്
മെസന്ററിൽ  ഹാജരായതിന്  ലശഷം  താമെA?റഞ്ഞിരിക്കുന്ന  ലരഖ'ൾ  അവിമെ0
സ�൪?ിലക്കണ്ടതാണ്.  അവിമെ0നിന്നും ഒരു രസിത് �ഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.

1.ഐ.എച്ച്.ആ൪.ഡി  എഞ്ചിനിയറിംഗ്  ല'ാല(ജിൽ  മെവ൪ച്ച്വൽ  അഡ്�ിഷന്
അനുവദിക്കണമെ�ന്നുള്ള അലപക്ഷ. വിദ്യാ൪ത്ഥിയും രക്ഷ'൪ത്താവും ഒ?ിട്ടത്.

2. അല�ാട്ട്മെ�ന്റ്  മെ�ലമ്മായുമെ0 പ'൪?്.



3.  ലയാഗ്യതാ  പരീക്ഷയുമെ0  (  / /   )   HSE CBSE ICSE or equivilent �ാ൪'്  �ിസ്റ്റിമെന്റ  പ'൪?്  -
ഒറിജിനൽ പരിലശാധനക്ക് ഹാജരാലക്കണ്ടതാണ്.

4.  ട്രാൻസ്ഫ൪  സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റ്  &  സ്വഭാവ  സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റ്  (  )  -   Conduct Certificate ഒറിജിനൽ
നൽല'ണ്ടതാണ്, പ'൪?് അനുവദനീയ�ല്ല.

5. എൻട്രൻസ് പരീക്ഷാ 'ൺലട്രാ(൪ക്ക് ( ) CEE ഫീസ0ച്ചതിമെന്റ രസീതിമെന്റ പ'൪?്

6.  അല�ാട്ട്മെ�ന്റ്  �ഭിച്ച  ഐ.എച്ച്.ആ൪.ഡി  എഞ്ചിനിയറിംഗ്  ല'ാല(ജിൽ  ഫീസ0ച്ചതിമെന്റ
രസീതിമെന്റ പ'൪?്

7.  അല�ാട്ട്മെ�ന്റ്  �ഭിച്ച ഐ.എച്ച്.ആ൪.ഡി എഞ്ചിനിയറിംഗ്   ല'ാല(ജിൽ  ഒറിജിനൽ പിന്നീ0്
ഹാജരാക്കാമെ�ന്നുള്ള,  നിശ്ചിത  ഘ0നയി�ുള്ള  സാക്ഷ്യപത്രം  ( )  -  Undertaking വിദ്യാ൪ത്ഥിയും
രക്ഷ'൪ത്താവും ഒ?ിട്ടത്.

8.  വിദ്യാ൪ത്ഥിയുമെ0  തിരിച്ചറിയൽ ലരഖയുമെ0   പ'൪?്.  തിരിച്ചറിയൽ ലരഖയുമെ0   ഒറിജിനൽ
പരിലശാധനക്ക് ഹാജരാലക്കണ്ടതാണ്.

9.  വിദ്യാ൪ത്ഥി  സ്വയം  റില?ാ൪ട്ടിങ്ങ്  മെസന്ററിൽ  ഹാജരാ'ുന്നിമെല്ലങ്കിൽ,  വിദ്യാ൪ത്ഥിക്ക്  പ'രം
ഹാജരാ'ുന്ന ആ(ിമെന  ചു�ത�മെ?0ുത്തിയിരിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപത്രം.   ഈ സാക്ഷ്യപത്രത്തിൽ
വിദ്യാ൪ത്ഥിയും  രക്ഷ'൪ത്താവും  ഒ?ില0ണ്ടതാണ്.   'ൂ0ാമെത  പ'രം  ഹാജരാ'ുന്ന ആ(ിമെന്റ
തിരിച്ചറിയൽ ലരഖയുമെ0   പ'൪?്  സ�൪?ിലക്കണ്ടതാണ്.  തിരിച്ചറിയൽ ലരഖയുമെ0  ഒറിജിനൽ
പരിലശാധനക്ക് ഹാജരാലക്കണ്ടതാണ്.

റില?ാ൪ട്ടിങ്ങ്  മെസന്ററിൽ ഹാജരായി  �ു'(ിൽ?റഞ്ഞ ലരഖ'ൾ സ�൪?ിച്ചതിന്  ലശഷം,
ഓലരാ  വിദ്യാ൪ത്ഥിയും  അവ൪ക്ക്   അല�ാട്ട്മെ�ന്റ്   �ഭിച്ച  ല'ാല(ജില�ക്ക്,  അവരുമെ0
സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റു'(ുമെ0   scanned പ'൪?് ഇ�ല\]ാണി'് �ാധ്യ�ം വAി അയലക്കണ്ടതാണ്.  ഇത്
സംബന്ധിച്ച �ാ൪ഗ്ഗ നി൪ലXശങ്ങൾ അതാത്  ല'ാല(ജിമെന്റ മെവബ്സൈസറ്റിൽ �ഭ്യ�ായിരിക്കും.

ലരഖ'(ുമെ0   scanned പ'൪?്  �ഭിച്ച്  'Aിഞ്ഞാൽ,  അവ  പരിലശാധിച്ചതിന്  ലശഷം,
പ്രലവശനം നൽ'ിയതായുള്ള അറിയി?്,  പ്രലവശനം നൽ'ിയ ല'ാല(ജ് ഓലരാ വിദ്യാ൪ത്ഥിക്കും
ഇമെ�യിൽ വAി നൽ'ുന്നതായിരിക്കും.

റില?ാ൪ട്ടിങ്ങ്  മെസന്ററിൽ  നൽ'ുന്ന  ഒറിജിനൽ  സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റു'(ുമെ0  ല'ാ?ി'ൾ
വിദ്യാ൪ത്ഥി'ൾ 'രുലതണ്ടതാണ്.

(മെവ൪ച്ച്വൽ  അഡ്�ിഷൻ  എ0ുക്കുന്നവ൪,2020  ഒല]ാബ൪  30 ന്,  4  �ണിക്ക്  �ുൻപായി
റില?ാ൪ട്ടിങ്ങ് മെസന്ററിൽ ല�ൽ?റഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലരഖ'ൾ നൽല'ണ്ടതാണ്.)

മെവ൪ച്ച്വൽ അഡ്�ിഷന് വിദ്യാ൪ത്ഥി'ൾക്ക് ഹാജരാ'ാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള റില?ാ൪ട്ടിങ്ങ്
മെസന്ററു'ൾ

1. ഐ.എച്ച്.ആ൪.ഡിയുമെ0 എല്ലാ എഞ്ചിനിയറിംഗ് ല'ാല(ജു'(ും

. a ആറ്റിങ്ങൽ  – 8547005037, 0470-2627400

. b മെ'ാട്ടാരക്കര -  8547005039, 0474-2453300

. c 'രുനാഗ?ള്ളി - 8547005036, 0476-2665935

. d അ0ൂ൪ - 8547005100, 04734-231995

. e മെചങ്ങന്നൂ൪ - 8547005032, 0479-2456046

. f 'ല്ലൂ?ാറ - 8547005034, 0469-2678983

. g ലച൪ത്ത� - 8547005038, 0478-2553416

. h പൂഞ്ഞാ൪ - 8547005035, 04822-271737 

. I ല�ാഡൽ എഞ്ചിനിയറിംഗ് ല'ാല(ജ്, എറണാ'ു(ം - 8547005097, 0484-2575370



2. തൃശ്ശൂ൪ ജില്ല  - ല�ാഡൽ ലപാ(ിമെ0'്നി'് ല'ാല(ജ്, �ാ( - 8547005080, 0480-2720746

3. പാ�ക്കാ0് ജില്ല - അസൈmഡ് സയൻസ് ല'ാല(ജ്, വ0ക്കലഞ്ചരി - 8547005042, 0491-2985061

4. ��?ുറം ജില്ല - അസൈmഡ് സയൻസ് ല'ാല(ജ്, വട്ടം'ു(ം -  8547005054, 0494-2689655

5. ല'ാAിലക്കാ0് ജില്ല - അസൈmഡ് സയൻസ് ല'ാല(ജ്, ല'ാAിലക്കാ0് - 8547005044, 0495-2765154

6. വയനാ0് ജില്ല - അസൈmഡ് സയൻസ് ല'ാല(ജ്, �ാനന്തവാ0ി -  8547005060

7.  'ണ്ണൂ൪  &  'ാസ൪ല'ാഡ്  ജില്ല'ൾ-  ല�ാഡൽ  ലപാ(ിമെ0'്നി'്  ല'ാല(ജ്,  'ല്ല്യാലശ്ശരി-
8547005082, 0497-2780287

പ്രലവശനം �ഭിച്ച അഡ്�ിഷൻ റXാക്കുന്നതിനും ട്രാൻസ്ഫ൪ സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരിമെ'
വാങ്ങുന്നതിനും

. A സാധാരണ രീതിയി�ുള്ള പ്രലവശനം ലന0ിയവ൪ 

പ്രലവശനം ലന0ിയ ല'ാല(ജിൽ ലനരിട്ട് ഹാജരായിട്ട്  അഡ്�ിഷൻ റXാക്കണമെ�ന്നും  TC തിരിമെ'
�ഭിക്കുന്നതിനു�ുള്ള അലപക്ഷ (വിദ്യാ൪ത്ഥിയും രക്ഷ'൪ത്താവും ഒ?ിട്ടത്) നൽ'ു'.

. B മെവ൪ച്ച്വൽ അഡ്�ിഷൻ ലന0ിയവ൪ 

അഡ്�ിഷൻ  റXാക്കണമെ�ന്നും   TC തിരിമെ'  �ഭിക്കുന്നതിനു�ുള്ള  അലപക്ഷ  (വിദ്യാ൪ത്ഥിയും
രക്ഷ'൪ത്താവും  ഒ?ിട്ടത്)   പ്രലവശനം  ലന0ിയ  ല'ാല(ജില�ക്ക്  ഇ�ല\]ാണി'്  �ാധ്യ�ം  വAി
അയക്കു'.  വിശദവിവരങ്ങൾ പ്രലവശനം ലന0ിയ ല'ാല(ജിമെന്റ മെവബ്സൈസറ്റിൽ �ഭ്യ�ായിരിക്കും.

അതിന്  ലശഷം,  ലനരമെത്ത  -  TC യും  �റ്റും  സ�൪?ിച്ച   റില?ാ൪ട്ടിങ്ങ്  മെസന്ററിൽ
താമെA?റഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലരഖ'ൾ സ�൪?ിക്കണം.

1.  വിദ്യാ൪ത്ഥിയും  രക്ഷ'൪ത്താവും  ഒ?ിട്ട  അഡ്�ിഷൻ  റXാക്കണമെ�ന്നും   TC തിരിമെ'
�ഭിക്കുന്നതിനു�ുള്ള  അലപക്ഷയുമെ0 ഒറിജിനൽ

2.  TC സ�൪?ിക്കുലpാൾ റില?ാ൪ട്ടിങ്ങ് മെസന്ററിൽ നിന്നും മെ'ാ0ുത്ത രസിതിമെന്റ ഒറിജിനൽ

3.  വിദ്യാ൪ത്ഥി  സ്വയം  ഹാജരാ'ുന്നിമെ�ങ്കിൽ  വിദ്യാ൪ത്ഥിക്ക്  പ'രം  ഹാജരാ'ുന്ന  ആ(ിമെന
ചു�ത�മെ?0ുത്തിയിരിക്കുന്ന  സാക്ഷ്യപത്രം.   ഈ  സാക്ഷ്യപത്രത്തിൽ  വിദ്യാ൪ത്ഥിയും
രക്ഷ'൪ത്താവും ഒ?ില0ണ്ടതാണ്.

4.  പ'രം  വരുന്ന ആ(ിമെന്റ തിരിച്ചറിയൽ ലരഖയുമെ0   പ'൪?്.   അലXഹത്തിമെന്റ സൈ'വശം
തിരിച്ചറിയൽ ലരഖയുമെ0 ഒറിജിനൽ ഉണ്ടായിരിലക്കണ്ടതാണ്.

5.  വിദ്യാ൪ത്ഥി  സ്വയം  ഹാജരാ'ു'യാമെണങ്കിൽ  വിദ്യാ൪ത്ഥിയുമെ0  തിരിച്ചറിയൽ  ലരഖയുമെ0
പ'൪?ും  ഒറിജിന�ും  (ആധാ൪/ലവാട്ട൪  ഐഡി  തു0ങ്ങിയതിൽ  ഏമെതങ്കി�ും)  വിദ്യാ൪ത്ഥി
ഹാജരാലക്കണ്ടതാണ്.

,   TC Conduct സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റ്  എന്നിവയുമെ0  ഒറിജിനൽ തിരിമെ'  �ഭിക്കുലpാൾ അവ തിരിമെ'
�ഭിച്ചതായുള്ള രസീത്, വിദ്യാ൪ത്ഥി അമെല്ലങ്കിൽ പ'രം വരുന്ന വ്യക്തി, നൽല'ണ്ടതാണ്.

                    ഒ?്
                                     ഡയറ]൪     

 


