
ഓൺലൈൻ പ്രവേശനം വേടുന്ന േിദ്യാർത്ഥികളുടട പ്ശദ്ധയ്ക്ക്  

 1. പ്രവേശന ഫീസ് ഓൺ ലൈനാവ ാ / ഓഫ് ലൈനാവ ാ അടക്കാേുന്നതാണ്  

2. സർക്കാരിവൈയ്ക്ക്ക് അട വക്കണ്ട ഫീസുും വ ാവേജിൽ അ വക്കണ്ട ഫീസുും രണ്ട് അക്കൗണ്ടിൈാണ്   . 

അടയ്ക്വക്കണ്ടത്. 

3. ഇതിനാ ി ഈ വരജിൽ താഴെ നൽ ി ിരിക്കുന്ന രണ്ടു ൈിങ്കു ൾ ഉരവ ാഗഴെടുത്തണും രണ്ട് ഫീസുും അടച്ചാൽ 

മാപ്തമ പ്രവേശനും രൂർത്തി ാ ു  ുള്ളു. 

4. ഓൺലൈൻ ഫീസ് അടക്കുവപാൾ വരജ് refresh ഴെയ്യു വ ാ backവൈക്ക് വരാ ു വ ാ ഴെയ്യരുത്  

5 ഒരു വരയ്ക്ഴമന്റ് രൂർത്തി ാക്കി തിന്റ വശഷും മാപ്തും അടുത്ത വരയ്ക്ഴമന്റ് ഴെയ്യു . 

6. ഫീസ് ഓഫ് ലൈനാ ി അടയ്ക്ക്കുന്നേർ താഴെ സൂെിെിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് അക്കൗണ്ട് േിവൈക്കുും സി.എസ് .ബി 
ബാങ്കിൽ വനരിട്ട് ഴെവന്നാ മറ്റു ബാങ്കു ൾ മുവേനവ ാ അയ്ക്ക്കാേുന്നതാണ്  

7 . േിേിധ േിഭാഗത്തിഴെട്ട േിദ്യാർഥി ൾ അടയ്ക്വക്കണ്ട ഫീസിൻഴെ േിശദ്ാുംശങ്ങൾ താഴെഴക്കാടുത്തിരിക്കുന്ന 

രട്ടി  ിൽ നൽ ി ിട്ടുണ്ട്  

8 . മാവനജ്ഴമന്റെ വ ാട്ട ിൈുും  മ്മ്യൂണിറ്റി വ ാട്ട ിൈുും പ്രവേശിക്കുന്നേർക്ക് ഗേ. നിർവേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഫീസ് 

ഇേവ് ൈഭിക്കുന്നതൈല 

9 . ഫീസ് ഇേേുള്ള േയതയസ്ത േിഭാഗങ്ങേിൽഴരട്ടേർക്ക് സർക്കാർ ഫീസിന്റ മാപ്തമാണ് ഇേവ് ഉള്ളത്. വ ാവേജ് 

ഫീസ് 4600 രൂര എൈലാേർക്കുും ഒന്നു തഴന്ന ാ ിരിക്കുും .  

10 . വ ാവേജ് ഫീസ് ഒന്നാവ ാ രണ്ടു ഗഡുക്കോവ ാ നൽ ാേുന്നതാണ് . രണ്ടാ ി നൽ ുന്നേർ ൈിങ്ക് വരജിഴൈ Part 

Payment വബാക്സസ് ഴസൈക്സ് ഴെയ്ക്ത വശഷും ആദ്യ ഗഡുോ  2600 രൂരാ അടയ്ക്ക്കു . ബാക്കി 2000 രൂരാ 

ക്ലാസ്സു ൾ തുടങ്ങുന്ന മുെയ്ക്ക്ക് അടയ്ക്വക്കണ്താണ്.  

 ഫീസ് വരയ്ക്ടെന്റ് നിർവദ്ശങ്ങൾ  

 (ഫീ വരയ്ക്ഴമന്റ് വരജു േിഴൈ CAP Registration Number/ Name of the Student/ Mobile number/Programme എന്നീ േിേരങ്ങൾ 

നിർബന്ധമാ ുും നാവ ണ്ടതാണ്)  

 1 . താഴെ നൽ ി ിരിക്കുന്ന ൈിങ്കു ൾ രണ്ടിൈുും ഫീ വരയ്ക്ഴമന്റ് ഴെവയ്യണ്ടതാണ് 2 . ഒന്നാമഴത്ത ൈിങ്ക് ഗേ. 

ഫീസിനുള്ളതുും രണ്ടാമഴത്ത ൈിങ്ക് വ ാവേജ് ഫീസ് അടക്കാനുള്ളതുമാണ്  

3 . ആദ്യഴത്ത ൈിങ്കിൽ പ്രവേശിച്ച വശഷും അതാത് േിഭാഗങ്ങേിൽ ഴരട്ട അവരക്ഷ ർ അതാത് ഓപ്ഷനു ൾ ടിക്സ 

ഴെയ്യാൻ പ്ശദ്ധിക്കു . ഉദ്ാഹരണമാ ി SC/ST / OEC േിഭാഗങ്ങേിൽ ഴരട്ടേർ SC/ST / OEC എന്നീ ഓപ്ഷന്റ േിൽ 

ബാധ മാ ത് മാപ്തും ടിക്സ ഴെയ്യു  

4 . ജനെൽ, ഓ.ബി.സി േിഭാഗത്തിൽ ഉള്ളേർ ോർഷി  േരുമാനും ഒരു ൈക്ഷത്തിൽ  ുെോഴണങ്കിൽ മാപ്തും 

പ്രസ്തുത ഓപ്ഷൻ ടിക്സ ഴെയ്യു  

5 . ോർഷി  േരുമാനും ഒരു ൈക്ഷത്തിൽക്കൂടുതൽ ഉള്ളേർ തങ്ങൾ അവരക്ഷിക്കുന്ന ഡിപ്ഗി വപ്രാപ്ഗാമിന്റ 

വേണ്ടി ുള്ള ഓപ്ഷൻ മാപ്തും ടിക്സ ഴെയ്യു . 

7 . തങ്ങൾക്ക് ആേശയമിൈലാത്ത ഓപ്ഷനു ൾ remove ഴെയ്യാൻ േൈത് േശത്തുള്ള remove ബട്ടൺ 

ഉരവ ാഗിക്കാേുന്നതാണ്. 

8  . പ്ശദ്ധിക്കു  !!! ആേശയമിൈലാത്ത ഓപ്ഷൻ ടിക്സ ഴെയ്ക്താൽ അധി  ഫീസ് അടവക്കണ്ടതാ ി േരുന്നതാണ്. 

അങ്ങഴന അടച്ച തു  തിരിഴ  ൈഭിക്കാൻ ബാങ്കു േിൽ വേണ്ടിേരുന്ന  ാൈതാമസും വനരിടുന്നതാണ്.  

9 . രണ്ടാമത് നൽ ി ിരിക്കുന്ന ൈിങ്ക് വ ാവേജ് ഫീസ് അടക്കാനുള്ളതാണ്. ൈിങ്കിൽ പ്രവേശിച്ച വശഷും പ്രാഥമി  

േിേരങ്ങൾ നൽ ു . വശഷും വ ാേജ് ഫീസ് അടവ് ഴതരഴെടുക്കു . Full Payment ഓപ്ഷൻ ഴതരഴെടുത്ത് ടിക്സ 

ഴെയ്ക്താൽ Part Payment ഓപ്ഷൻ remove ഴെയ്യു . Part Payment ഓപ്ഷൻ ഴതരഴെടുത്ത് ടിക്സ ഴെയ്ക്താൽ Full  

Payment ഓപ്ഷൻ remove ഴെയ്യു . 

10 . ഓൺലൈൻ ഫീ വരയ്ക്ഴമന്റെിനാ ി നിങ്ങേുഴട Debit / Credit  ാർഡു േുും Internet Banking, UPI തുടങ്ങി  

ഉരാധി േുും ഉരവ ാഗിക്കാേുന്നതാണ്   

 


