പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
ത്കരളത്തിലല മുള്ളൃവൻ ഗവലെന്റ്, ഗവലെന്റ് എയ്ഡഡ്, IHRD,
സവാശ്രയ ത് ാളിലെക്നിക് ത്കാത്ളജുകളിത്ലക്കുമുള്ള ലാറ്ററൽ എൻട്രി വഴി
രണ്ാാം വർഷ ഡിത്ലാമ പ്രത്വശനത്തിനു അത് ക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ലസ് ടു / VHSE
അലെങ്കിൽ ITI /KGCE ാസായവർക്ക് യാലഴ റയുന്ന നിബന്ധകൾ പ്രകാരാം
പ്രത്വശനത്തിന് അത് ക്ഷിക്കാവുന്നയാണ്
1. ഫിസിക്സ്, ലകമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഇാംഗ്ലീഷ് എന്നിവ വിഷയങ്ങളായി
ഠിച്ചു ലസ് ടു ാസ്സായവർക്ക് ഫിസിക്സ്, ലകമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ്
വിഷയങ്ങളിൽ ഓത്രാന്നിനുാം 50% മാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുലണ്ങ്കിൽ
അത് ക്ഷിക്കാവുന്നയാണ്.ത്മൽ വിഷയങ്ങൾ ഠിച്ച വി എച് എസ് ഇ
കാർക്കുാം ലസ് ടുവിനു തുലേയയുലണ്ങ്കിൽ അത് ക്ഷിക്കാവുന്നയാണ്.
2. AICTE മാനദണ്ഡ പ്രകാരാം ഈ വർഷാം മുയൽ രണ്ടു വർഷ ITI /KGCE
ത്കാഴ്സുകൾ ാസായവർക്ക് യങ്ങളുലെ നനപുണേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
മായി ബന്ധലെട്ട ഡിത്ലാമ ത്പ്രാഗ്രാമിത്ലക്ക് ലാറ്ററൽ എൻട്രി വഴി
ത്നരിട്ട് രണ്ാാം വർഷത്തിത്ലക്ക് പ്രത്വശനാം ലഭിക്കുന്നയാണ്. െി
വിഭാഗക്കാർക്ക് ഒന്നാാം വർഷ ഡിത്ലാമ പ്രത്വശനത്തിന് നീക്കി വച്ച
മുള്ളൃവൻ സീറ്റുകളുാം ഈ വർഷാം മുയൽ ലാറ്ററൽ എൻട്രി വഴി രണ്ാാം
വർഷത്തിത്ലക്ക് ത്നരിട്ട് ലഭിക്കുന്നയാണ്. െി അത് ക്ഷകർക്ക് രണ്ടു
വർഷാം ലകാണ്് ഡിത്ലാമ പൂർത്തിയാക്കാവുന്നയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷാം
വലര ITI /KGCE
ത്കാഴ്സുകൾ ഠിച്ചവർക്ക് 3 വർഷാം ലകാണ്ടു
മാത്രലമ ഡിത്ലാമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുമായിരുന്നുള്ളു.
ഇത്ൊൾ
ത് ാളിലെക്നിക്
ത്കാത്ളജുകളിൽ
ഠിച്ചു
ലകാണ്ിരിക്കുന്നവർത്ക്കാ
ഠനാം ഇെക്കുവച്ചു നിർത്തിയവർത്ക്കാ
ഠനാം
പൂർത്തിയായവർത്ക്കാ അത് ക്ഷിക്കാവുന്നയെ. ലാറ്ററൽ എൻട്രി വഴി പ്രത്വശനാം
ത്നടുന്നവർ ത്പ്രാസ്ല ക്ട്സിൽ പ്രയി ാദിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാാം വർഷത്തിലന്റ
ലെഡിറ്റ് ലഭേമാക്കുന്നയിനായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അധിക വിഷയങ്ങൾ നിശ്ചിയ
സമയത്തിനകാം ാസ്സാത്കണ്യാണ്.

ഒരു ജിെയിലല മുള്ളൃവൻ ത് ാളിലെക്നിക്കുകളിത്ലക്കുാം അത് ക്ഷിക്കുന്നയിന്
300 രൂ യാണ് അത് ക്ഷ ഫീസ് (എസ് സി/ എസ് െി വിഭാഗക്കാർക്ക് 150
രൂ ). www.polyadmission.org/let എന്ന ലവബ്നസറ്റിലൂലെ അത് ക്ഷകൾ
06.08.2020 മുയൽ 17.08.2020 വലര ഓൺനലനായി സമർെിക്കാവുന്നയാണ്.
അത് ക്ഷത്യാലൊൊം
അത് ക്ഷാ
ഫീസ്
ഓൺനലനായി
യലന്ന
അെത്യ്ക്കണ്യാണ്.
റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് യയ്യാറാക്കുന്നയിനായി ലസ് ടു / VHSE ത്കാഴ്സുകൾ
ഇൻഡക്സ് മാർക്ക് യാലഴ റയുാം പ്രകാരമാണ് കണക്കാക്കുക

ഠിച്ചവർക്ക്

A = ഫിസിക്സിനു കിട്ടിയ മാർക്കിലന്റ ശയമാനാം
B = ലകമിസ്ട്രിക്ക് കിട്ടിയ മാർക്കിലന്റ ശയമാനാം
C = മാത്തമാറ്റിക്സ് നു കിട്ടിയ മാർക്കിലന്റ ശയമാനാം
T = ആലക കിട്ടിയ മാർക്കിലന്റ ശയമാനാം
ഇൻഡക്സ് മാർക്ക് I = A + B + C + T
ITI /KGCE ത്കാഴ്സുകൾ ഠിച്ചവർക്ക് ഇൻഡക്സ് മാർക്ക് കണക്കാക്കുന്നയ്
I = ITI /KGCE രീക്ഷയിൽ ലഭിച്ച ആലക മാർക്കിലന്റ ശയമാനാം.
ഇൻഡക്സ് മാർക്കിലന്റ അെിസ്ഥാനത്തിലാണ് റാങ്കുകൾ യയ്യാറാക്കുന്നയ്.
ജിൊെിസ്ഥാനത്തിൽ
യയ്യാറാക്കുന്ന
റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിലല
റാങ്കുകളുലെ
അെിസ്ഥാനത്തിൽ
ത്പാെ് അഡ്മിഷൻ വഴിയായിരിക്കുാം പ്രത്വശനാം.
അർഹയയുള്ളവർക്ക് ജായി സാംവരണവുാം ലഭിക്കുാം.
ട്രയൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റാം ട്രയൽ അത്ലാട്ലമന്റ് ലിസ്റ്റാം ആഗസ്റ്റ് 19 ന്
പ്രസിദ്ധലെടുത്തുന്നയാണ്. ട്രയൽ അത്ലാട്ലമന്റ് ലിസ്റ്റിൽ ത് ര് വന്നയ്
ലകാണ്് മാത്രാം അത് ക്ഷകന് ഏലയങ്കിലാം ത്പ്രാഗ്രാമിത്ലാ ത്കാത്ളജിത്ലാ
പ്രത്വശനാം ഉറെ് നൽകുന്നിെ. നിങ്ങളുലെ അത് ക്ഷയിൽ എലെങ്കിലാം ിശക്
സാംഭവിച്ചിട്ടുലണ്ങ്കിൽ ആഗസ്റ്റ് 20 ന് നവകിട്ട് 4 മണിക്ക് മുൻ ായി
യിരുത്ത്തണ്യാണ്.
ആഗസ്ത് 22നു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധലെടുത്തുന്നതുാം പ്രസ്തുയ റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിലന്റ
അെിസ്ഥാനത്തിൽ ആഗസ്ത് 27 നുള്ളിൽ പ്രത്വശനാം

നെത്തുന്നതുമാണ്.
ത്പ്രാസ്ല ക്ട്സിൽ
നിർത്േശിച്ചിട്ടുള്ള
പ്രത്വശന
ത്യാഗേയകൾ ഉറപ്പു വരുത്താലയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ത് ര് ഉൾലെട്ടിട്ടുണ്് എന്നയ്
ലകാണ്് മാത്രാം പ്രത്വശനത്തിന് അർഹയ ഉണ്ാവിെ. ലയറ്റായ വിവരങ്ങൾ
സമർെിക്കുന്നയ് അത് ക്ഷ നിരസിക്കുന്നയിന് കാരണമാകുാം. പ്രത്വശനത്തിന്
മുൻത് ാ ത്ശഷത്മാ അത് ക്ഷകൻ സമർെിച്ച വിവരങ്ങൾ ലയറ്റാലണന്ന്
ത്ബാധേലെട്ടാത്ലാ പ്രത്വശനത്തിന് ത്യാഗേയയിലെന്നു കലണ്ത്തിയാത്ലാ
പ്രത്വശനാം റോകുന്നതുാം അെച്ച ഫീസ് കണ്ടുലകട്ടുന്നതുമായിരിക്കുാം. പ്രത്വശന
സമയത്ത് നെത്തുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുലെ
രിത്ശാധനയിൽ ലയറ്റായ
വിവരങ്ങൾ
ആണ്
ആലിത്ക്കഷനിൽ
നൽകിയിരിക്കുന്നയ്
എന്ന്
കലണ്ത്തിയാൽ അഡ്മിഷൻ നിരസിക്കുന്നയായിരിക്കുാം.
ത്കാവിഡ്-19 നിർവോ ന ശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ പുറലെടുവിച്ചിട്ടുള്ള
ത്കാവിഡ്-19 മാനദണ്ഡങ്ങൾ ാലിച്ച് ലകാണ്് മാത്രത്മ അഡ്മിഷന് ത്വണ്
നെ െികൾ നെെിലാക്കുകയുള്ളു.

ഓൺനലൻ അത് ക്ഷ സമർെിക്കുന്ന വിധാം:
 www.polyadmission.org/let എന്ന ലവബ്നസറ്റിലല Online
Submission ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ലചയ്ത് ഓൺനലൻ അത് ക്ഷ
സമർെിക്കാാം.
 ആദേലത്ത ത് ജിൽ നിങ്ങൾ ഏതു ജിെയിലല ത് ാളിലെക്
നിക്കുകളിത്ലക്കാണ് അത് ക്ഷിക്കുന്നയ് എന്നയ് ലസലക്ട് ലചയ്യുക.
അയിനു ത്ശഷാം നിങ്ങളുലെ ത് ര്, രക്ഷകർത്താവിൻലറ ത് ര്,
രക്ഷകർത്താവുമായുള്ള ബന്ധാം, അഡ്രസ്, ിൻത്കാഡ്, 10 അക്ക
ലമാനബൽ നമ്പർ, ഈലമയിൽ അഡ്രസ്, ആധാർ നമ്പർ, ലിാംഗാം,
ജനന യീയയി, നാഷണാലിറ്റി, ജനിച്ച ജിെ എന്നിവ നൽകുക. Annual
Family Income ത്കാളത്തിൽ വാർഷിക വരുമാനാം ഇൻകാം
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ത്നാക്കി ത്രഖലെടുത്തുക. ഇവ നൽകിയയിന് ത്ശഷാം
Next ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ലചയ്യുക.
 ഇത്ൊൾ കിട്ടുന്ന ത് ജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആലിത്ക്കഷൻ നമ്പർ
ലഭിക്കുന്നയായിരിക്കുാം. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അലിത്ക്കഷൻ നമ്പർ
കുറിലച്ചടുക്കുക.
നിങ്ങളുലെ
ആലിത്ക്കഷൻ
പൂർത്തിയാക്കാൻ
സാധിക്കാലയ വരുകത്യാ മത്റ്റാ ആലണങ്കിൽ ഈ ആലിത്ക്കഷൻ
നമ്പർ ഉ ത്യാഗിച്ച് ത്ഹാാം ത് ജിലല Modify Application എന്ന ലിങ്ക്
വഴി
നിങ്ങൾക്ക്
അലിത്ക്കഷൻ
വീണ്ടുാം
ഓെൺ
ലചയ്ത്
പൂർത്തിയാക്കാവുന്നയാണ്.
നിങ്ങളുലെ
കമ്മ്യൂണിറ്റി
ത്പ്രാസ്ല ക്ട്സിൽ
പ്രയി ാദിച്ചിട്ടുള്ള
കാരേങ്ങൾ വിശദമായി വായിച്ചയിനു ത്ശഷാം മാത്രാം ലസലക്ട് ലചയ്യുക.
റിസർത്വഷന് അർഹയ ഇൊത്തവർ Other ലസലക്ട് ലചയ്യുക.
കൂൊലയ ത്പ്രാസ്ല ക്ട്സിൽ അനുബന്ധാം ആയി ത്ചർത്തിരിക്കുന്ന
ജായി ലിസ്റ്റ് രിത്ശാധിച്ച ത്ശഷാം മാത്രാം
ഓ.ഇ.സി മുയലായ
ജായികൾ ത്രഖലെടുത്തുക. അനുബന്ധാം IV ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന List
of communities eligible for educational concessions as is given to oec
ൽ വരുന്ന ജായിയിൽ ഉൾലെടുന്നവർ ഓ.ഇ.സി ഫീസ്
ആനുകൂലേങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് അർഹർ. ഈ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നവർ
ഓ.ഇ.സി. െിക്ക് ലചത്യ്യണ്യിെ. ത്കൾവി യകരാറുള്ളവരുലെ ലപഷേൽ
ബാച്ചിത്ലക്ക് അഡ്മിഷൻ ആവശേമുള്ളവർ ത്പ്രാസ്ല ക്ട്സിലല 3.2











ത്കാളാം വായിച്ചയിനു ത്ശഷാം മാത്രാം Hearing Impaired ത്കാളാം െിക്ക്
ലചയ്യുക. ത്ശഷാം Next ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ലചയ്യുക.
ഇത്ൊൾ കിട്ടുന്ന ത് ജിൽ നിങ്ങളുലെ അെിസ്ഥാന ത്യാഗേയയുത്െയുാം
മാർക്കിലന്റയുാം വിവരങ്ങൾ നൽകിയയിന് ത്ശഷാം Next ബട്ടൺ ക്ലിക്ക്
ലചയ്യുക.
ഇത്ൊൾ കിട്ടുന്ന ത് ജിൽ 15 ഓപ്ഷനുകൾ വലര സമർെിക്കുവാൻ
കഴിയുാം.
അത് ക്ഷകർ യങ്ങൾക്ക് ആവശേമുള്ളതുാം ത്ചർന്നു
ഠിക്കുവാൻ യാല്പരേമുള്ളതുമായ ത്പ്രാഗ്രാാം, സ്ഥാ നാം എന്നിവ ത്നാക്കി
ത്വണാം ഓപ്ഷൻ സമർെിത്ക്കണ്യ്. അത് ക്ഷയിൽ യിരലഞ്ഞടുത്ത
ജിെയിലല
എൊ
ത് ാളിലെക്നിക്കുകളിലലയുാം
എൊ
ത്പ്രാഗ്രാമുകളിത്ലക്കുാം
ഓപ്ഷൻ
യിരലഞ്ഞടുക്കാവുന്നയാണ്.
ഓപ്ഷനുകൾ െമീകരിക്കുന്നയിൽ വലിയ പ്രാധാനോം ഉള്ളയിനാൽ
നെവണ്ണാം ആത്ലാചിച്ചു മാത്രത്മ ഓപ്ഷനുകൾ നല്കാൻ
ാടുള്ളു.
നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവുാം യാല്പരേമുള്ള ത്പ്രാഗ്രാമുാം ത്കാത്ളജുാം ആണ്
ഉയർന്ന ഓപ്ഷൻ ആയി യിരലഞ്ഞടുത്ക്കണ്യ്. നിങ്ങൾക്ക്
ആവശേമുള്ളതുാം എന്നാൽ ഏറ്റവുാം യാല്പരോം കുറഞ്ഞതുമായ
ഓപ്ഷനുകൾ ഏറ്റവുാം അവസാനാം െമീകരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക്
ഠിക്കാൻ
യാല്പരേമിൊത്തയായ
ഓപ്ഷനുകൾ
ദയവായി
ത്ചർക്കായിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്കാവശേമുള്ള ത്പ്രാഗ്രാമുകൾ ലസലക്ട്
ലചയ്ത ത്ശഷാം Next ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ലചയ്യുക.
നിങ്ങൾ നൽകിയ ഓപ്ഷനുകൾ എൊാം നൽകിയ െമത്തിൽ ഈ
ത് ജിൽ കാണിക്കുന്നയാണ്. നൽകിയ ഓപ്ഷനുകളുലെ െമത്തിൽ
മാറ്റാം വരുത്താൻ ഈ ത് ജിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുാം. െമത്തിൽ മാറ്റാം
വരുത്താൻ
ഉത്േശിക്കുന്നു
എങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്കാവശേമായ
പുനെമീകരണാം നെത്താവുന്നയാണ്. അയിനു ത്ശഷാം Next ബട്ടൺ
ക്ലിക്ക് ലചയ്യുക.
ഇത്ൊൾ കിട്ടുന്ന ത് ജിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഡിക്ലത്റഷൻ വായിച്ചു
ത്നാക്കിയയിനു ത്ശഷാം I Agree എന്ന ത്കാളത്തിൽ െിക്ക് ലചയ്യുക.
അയിനു ത്ശഷാം Save and Preview ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ലചയ്യുക.
ഇത്ൊൾ കിട്ടുന്ന ത് ജിൽ നിങ്ങൾ നൽകിയ മുള്ളൃവൻ വിവരങ്ങളുാം
കാണിക്കുന്നയാണ്. അയ് വായിച്ചു ത്നാക്കിയയിനു ത്ശഷാം
എലെങ്കിലാം മാറ്റാം വരുത്താനുലണ്ങ്കിൽ ത് ജിലന്റ ഏറ്റവുാം
അവസാനാം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന Modify എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ലചയ്യുക.
നൽകിയ വിവരങ്ങൾ എൊാം ലശരിയാലണന്നു ഉറപ്പുലണ്ങ്കിൽ Save
എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ലചയ്യുക.

 നിങ്ങളുലെ അലിത്ക്കഷൻ ത്സവ് ലചയ്തയിലന്റ വിവരങ്ങൾ ഈ ത് ജിൽ
കാണിക്കുന്നയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അലിത്ക്കഷൻ നമ്പർ
കുറിലച്ചടുക്കുക. അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധലെട്ട എൊ കാരേങ്ങൾക്കുാം
ഫീസ് ഓൺനലനായി അെയ്ക്കുന്നയിനുാം ഈ അലിത്ക്കഷൻ നമ്പർ
ആവശേമാണ്. പ്രിൻറ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ലചയ്താൽ നിങ്ങളുലെ
അലിത്ക്കഷൻലറ പ്രിൻറ് ലഭിക്കുന്നയാണ്. Online Payment ബട്ടണിൽ
ക്ലിക്ക് ലചയ്താൽ ഓൺനലൻ ഫീസ് അെക്കുന്നയിലന്റ ത് ജിത്ലക്ക്
ത് ാകുന്നയായിരിക്കുാം.
ഇപ്രകാരാം
ഫീസ്
അെക്കാൻ
സാധിക്കാത്തവർക്ക്
ിന്നീെ് www.polyadmission.org/let എന്ന
ലവബ്നസറ്റിലല ത്ഹാാം ത് ജിലല Online Fee Payment എന്ന ലിങ്ക്
വഴി ഫീസ് ഓൺനലനായി അെക്കാവുന്നയാണ്.
 ഓൺനലൻ ആയി ഫീ അെക്കുത്മ്പാൾ അലിത്ക്കഷൻ നമ്പർ
നൽത്കണ്യാണ്. ആയയിനാൽ അലിത്ക്കഷൻ നമ്പർ കൃയേമായി
കുറിച്ച് വയ്ക്കുക. ഓൺനലനായി അെച്ച ഫീസ് ആലിത്ക്കഷനിൽ
പ്രയിഫലിക്കാൻ കുറഞ്ഞയ് 24 മണിക്കൂർ സമയാം എടുക്കുന്നയാണ്.
ഓൺനലനായി ഫീസ് അെച്ചാൽ മാത്രത്മ അലിത്ക്കഷൻ രജിസ്റ്റർ
ആവുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ അെച്ച ഫീസിലന്റ സ്റ്റാറ്റസ് രിത്ശാധിക്കാൻ
ത്ഹാാം ത് ജിലല Check Payment Status എന്ന ലിങ്ക്
ഉ ത്യാഗിക്കാവുന്നയാണ്. Fee Status എന്ന ത്കാളത്തിൽ Fee Paid
എന്നാണ് ത്രഖലെടുത്തിയിരിക്കുന്നലയങ്കിൽ അലിത്ക്കഷൻ രജിസ്റ്റർ
ലചയ്തയായി കണക്കാക്കാാം. 24 മണിക്കൂറിന് ത്ശഷവുാം Fee Unpaid
എന്നാണ്
ത്രഖലെടുത്തിയിരിക്കുന്നലയങ്കിൽ
നിങ്ങൾ
ഏറ്റവുാം
അടുത്തുള്ള ത് ാളിലെക്നിക്കിലന്റ ലഹൽ ് ലഡസ്ക് നമ്പറുമായി
ബന്ധലെത്െണ്യാണ്. ലഹല്പ് ലഡസ്കുകളിലല ലമാനബൽ നമ്പറുകൾ
ലവബ്നസറ്റിലല Contact Us എന്ന ലിങ്കിൽ ലഭിക്കുന്നയാണ്.
 അടുത്ത ത് ജിൽ നിങ്ങളുലെ ലമാനബൽ നമ്പർ ലവരിഫിത്ക്കഷൻ
നെത്ത്തണ്യാണ്. ആയയിത്ലക്കായി നിങ്ങൾ നൽകിയ 10 അക്ക
ലമാനബൽ
നമ്പറിൽ
ഒരു
ലവരിഫിത്ക്കഷൻ
ത്കാഡ്
ലഭിക്കുന്നയായിരിക്കുാം.
സ്െീനിൽ
ലവരിഫിത്ക്കഷൻ
ത്കാഡ്
നൽകിയയിന് ത്ശഷാം Next ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ലചയ്യുക. ലവരിഫിത്ക്കഷൻ
ലശരി ആത്യാ എന്ന് സ്െീനിൽ കാണിക്കുന്നയായിരിക്കുാം.
 നിങ്ങളുലെ
അലിത്ക്കഷൻ
ഓൺനലനിൽ
ഓെൺ
ലചയ്തു
ത്നാക്കുത്മ്പാൾ ഏറ്റവുാം മുകളിലായി കാണുന്ന Fee Status എന്ന
ത്കാളത്തിൽ Fee Paid എന്നാണ് ത്രഖലെടുത്തിയിരിക്കുന്നലയങ്കിൽ
അലിത്ക്കഷൻ രജിസ്റ്റർ ലചയ്തയായി കണക്കാക്കാാം.

