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പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ പുറപ്പെടുേിച്ച അവ ാട്ട്പ്പെന്റ് പ്രകാരം സാവേതിക 

േിദ്യാഭ്യാസ ഡിറക്ടവററ്റിന് (DTE) കീഴിലുള്ള  എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകാവേജുകേിവ ക്ക് 

(എയ്ഡഡ് ഉൾപ്പെപ്പെ) നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന േിദ്യാർത്ഥികപ്പേ പ്രവേശിെിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച 

നിർവേശങ്ങൾ: 

എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ കമ്മിഷണർ പുറപ്പെടുേിച്ച അവ ാട്ട്പ്പെന്റ് പ്രകാരം, ഗേപ്പെന്റ് 

അപ്പെേിൽ ഗേപ്പെന്റ്-എയ്ഡഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകാവേജിൽ അവ ാട്ട്പ്പെന്റ്   ഭ്ിച്ച 

േിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, താപ്പഴെറയുന്ന ഒരു രീതിയിൽ  പ്രവേശനം വനടുന്നതിന് അനുേദ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

1)  സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പ്രവേശനം (അവ ാട്ട്പ്പെന്റ്  വനെിയ വകാവേജിൽ വനരിട്ട് 

ഹാജരായി പ്രവേശനം വനടുന്ന രീതി) 

2) Virtual admission (അവ ാട്ട്പ്പെന്റ്  വനെിയ വകാവേജിൽ ഇ വരാണിക് ൊധയെം േഴി 

വരഖകൾ അയച്ചവശഷം അടുത്തുള്ള റിവൊർട്ടിങ് പ്പസന്ററിൽ ഹാജരായി പ്രവേശനം 

വനടുന്ന രീതി) 

 

1) സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പ്രവേശനം  

ബാധകൊയ എൊ പ്പസർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുപ്പെയും  ഒറിജിനൽ സഹിതം, ഈ രീതിയിലുള്ള 

അഡ്മിഷനിൽ,   േിദ്യാർത്ഥി രക്ഷാകർത്താേിപ്പനാെം അവ ാട്ട്പ്പെന്റ്   ഭ്ിച്ച വകാവേജിൽ 

ഹാജരാവകണ്ടതാണ്. ഏതു ദ്ിേസൊണ് ഹാജരാവകണ്ടപ്പതന്ന്, അതാത് വകാവേജിപ്പന്റ 

പ്പേബ് സസറ്റിൽ, പ്രസിദ്ധീകരിവക്കണ്ടതാണ്. േിദ്യാർത്ഥിയുപ്പെ തിരിച്ചറിയൽ വരഖയുപ്പെ 

ഒറിജിനൽ  (ആധാർ / വോട്ടർ ഐഡി, തുെങ്ങിയതിൽ ഏപ്പതേിലും) േിദ്യാർത്ഥി അഡ്മിഷൻ 

സെയത്ത്  ഹാജരാവക്കണ്ടതാണ് .  

േിദ്യാർത്ഥി സവയം അഡ്മിഷന് ഹാജരാകുന്നിപ്പെേിൽ, േിദ്യാർത്ഥിക്ക് പകരം ഹാജരാകുന്ന 

േയക്തി, തപ്പന്ന  ചുെത്തപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു കാണിച്ച് േിദ്യാർത്ഥിയും രക്ഷിതാം ം ഒെിട്ട 

സാക്ഷയപത്രം, പ്പകാണ്ടുേവരണ്ടതാണ്.  പകരംേരുന്ന േയക്തിയുപ്പെ സകേശം 

അവേഹത്തിപ്പന്റ തിരിച്ചറിയൽ വരഖയുപ്പെ ഒറിജിനൽ ഉണ്ടായിരിവക്കണ്ടതാണ് .  

വരഖകൾ പരിവശാധിച്ച് വബാധയപ്പെട്ടതിനു വശഷം, അവ ാട്ട്പ്പെന്റ്  ഭ്ിച്ച വകാവേജ്, 

േിദ്യാർത്ഥിപ്പയ പ്രവേശിെിച്ചതായുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്ഥാപനം നൽവകണ്ടതാണ്. 

 

2) Virtual admission 

െതിയായ കാരണങ്ങോൽ അവ ാട്ട്പ്പെന്റ്  ഭ്ിച്ച വകാവേജിൽ ഹാജരാകാൻ സാധിക്കാത്ത 

േിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, Virtual അഡ്മിഷൻ േഴി പ്രവേശനം വനടുന്നതിന് അനുെതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

ഈ രീതിയിലുള്ള അഡ്മിഷനിൽ േിദ്യാർത്ഥി അവ ാട്ട്പ്പെന്റ്  ഭ്ിച്ച വകാവേജിൽ 

ഹാജരാവകണ്ടതിെ. പകരം േിദ്യാർത്ഥിക്ക് സൗകരയപ്രദ്ൊയ ഒരു റിവൊർട്ടിങ് പ്പസന്ററിൽ 

ഹാജരാകുകയും, വരഖകളുപ്പെ പകർെ് അവ ാട്ട്പ്പെന്റ്  ഭ്ിച്ച വകാവേജിവ ക്ക് വകാവേജിപ്പന്റ 

പ്പേബ് സസറ്റിൽ നിർവേശിച്ചിരിക്കുന്ന േിധത്തിൽ ഇ വരാണിക് ൊധയെം േഴി അയക്കുകയും 
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പ്പെയ്യുന്നു. ഈ രീതിയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന േിദ്യാർത്ഥികൾ,  അനുബന്ധം (1) ൽ 

പ്പകാടുത്തിരിക്കുന്ന  ിസ്റ്റിൽ ഉള്ള ഏപ്പതേിലും ഒരു റിവൊർട്ടിങ് പ്പസന്ററിൽ ഹാജരായി താപ്പഴ 

പ്പകാടുത്തിരിക്കുന്ന വരഖകൾ സെർെിക്കാനാണ് നിർവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

1.  Virtual admission അനുേദ്ിക്കണപ്പെന്നുള്ള അവപക്ഷ - േിദ്യാർത്ഥിയും രക്ഷാകർത്താം ം 

ഒെിട്ടത്  

2)  അവ ാട്ട്പ്പെന്റ് പ്പെവമ്മായുപ്പെ പകർെ്  

3)  ട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് - original നൽവകണ്ടതാണ്, പകർെ് അനുേദ്നീയെെ. 

4) സവഭ്ാേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (conduct certificate) - original നൽവകണ്ടതാണ്, പകർെ് 

അനുേദ്നീയെെ. 

5) Certificates-പ്പന്റ  ഒറിജിനൽ  പിന്നീെ് ഹാജരാക്കാപ്പെന്നുള്ള, നിശ്ചിത ഘെനയിലുള്ള 

സാക്ഷയപത്രം (Undertaking)  - േിദ്യാർത്ഥിയും രക്ഷാകർത്താം ം ഒെിട്ടത്  

6)  േിദ്യാർത്ഥിയുപ്പെ തിരിച്ചറിയൽ വരഖയുപ്പെ പകർെ്. തിരിച്ചറിയൽ വരഖയുപ്പെ ഒറിജിനൽ 

പരിവശാധനക്ക് ഹാജരാവക്കണ്ടതാണ് .  

{ േിദ്യാർത്ഥി സവയം റിവൊർട്ടിങ് പ്പസന്ററിൽ ഹാജരാകുന്നിപ്പെേിൽ, േിദ്യാർത്ഥിക്ക് പകരം 

ഹാജരാകുന്ന േയക്തി, തപ്പന്ന  ചുെത്തപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു കാണിച്ച് േിദ്യാർത്ഥിയും 

രക്ഷിതാം ം ഒെിട്ട സാക്ഷയപത്രം, പ്പകാണ്ടുേവരണ്ടതാണ്. കൂൊപ്പത പകരം ഹാജരാകുന്ന 

േയക്തിയുപ്പെ തിരിച്ചറിയൽ വരഖയുപ്പെ പകർെ് സെർെിവക്കണ്ടതാണ്. തിരിച്ചറിയൽ 

വരഖയുപ്പെ ഒറിജിനൽ പരിവശാധനക്ക് ഹാജരാവക്കണ്ടതാണ്.}  

റിവൊർട്ടിങ് പ്പസന്ററിൽ ഹാജരായി മുകേിൽെറഞ്ഞ വരഖകൾ സെർെിച്ചതിനു വശഷം, 

ഓവരാ േിദ്യാർത്ഥിയും അേർക്ക് അവ ാട്ട്പ്പെന്റ്  ഭ്ിച്ച വകാവേജിവ ക്ക്, അേരുപ്പെ 

പ്പസർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുപ്പെ  പകർെ് ഇ വരാണിക് ൊധയെം േഴി അയവക്കണ്ടതാണ്. ഇത് 

സംബന്ധിച്ച ൊർഗനിർവദ്ശങ്ങൾ അതാത് വകാവേജിപ്പന്റ പ്പേബ് സസറ്റിൽ  

പ്രസിദ്ധീകരിവക്കണ്ടതാണ്. 

TC യും Conduct Certificate ഉം ഏപ്പതേിലും റിവൊർട്ടിങ് പ്പസന്ററിൽ  ഭ്ിച്ചു എന്ന േിേരം ം;  

വരഖകളുപ്പെ പകർെ് ഇ വരാണിക് ൊധയെങ്ങേിലൂപ്പെ   ഭ്ിച്ചും  കഴിഞ്ഞാൽ, അേ 

പരിവശാധിച്ചതിന് വശഷം, താത്കാ ിക പ്രവേശനം (provisional admission)നല്കിയതായുള്ള 

അറിയിെ്,  പ്രവേശനം നൽകിയ വകാവേജ് ഓവരാ േിദ്യാർത്ഥിക്കും ഇപ്പെയിൽ േഴി 

നൽവകണ്ടതാണ്.  

പ്രവേശനത്തിനുള്ള അവപക്ഷയും,  TC യും Conduct Certificate ഉം റിവൊർട്ടിങ് പ്പസന്ററിൽ 

സെർെിച്ചിട്ടുണ്ട്  എന്ന േിേരം; പ്രവേശനം നെത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും, റിവൊർട്ടിങ് 

പ്പസന്ററുകളും റിവൊർട്ട് പ്പെയ്യാനുള്ള വപാർട്ട ിപ്പന്റ േിശദ്ാംശങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതാണ്. 

ഇവത വപാർട്ട ിൽ നിന്നുതപ്പന്ന തങ്ങൾക്ക് അവ ാട്ട് പ്പെയ്തിരിക്കുന്ന േിദ്യാർത്ഥി ഏപ്പതേിലും 

റിവൊർട്ടിങ് പ്പസന്ററിൽ വരഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടുവണ്ടാ എന്ന േിേരം ം അറിയാം ന്നതാണ്. 
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രണ്ടാം ഘട്ട അവ ാട്ട്പ്പെന്റ്: 

വനരിട്ട് പ്രവേശനം നൽകിയ സ്ഥാപനം: 

വനരിട്ട് പ്രവേശനം നെത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ, േിദ്യാത്ഥിക്ക് അഡ്മിഷൻ നൽകിയ വശഷം; 

ആ േിേരം ഡി.റ്റി.ഇ യുപ്പെ വപാർട്ട ിൽ നൽകുക. 

റിവൊർട്ടിങ് പ്പസന്റർ: 

റിവൊട്ടിങ് പ്പസന്ററുകൾ വെൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വരഖകൾ ോങ്ങി പരിവശാധിച്ച് 

േിദ്യാർത്ഥിക്ക് രസീത് നൽകിയ വശഷം; ആ േിേരം ഡി.റ്റി.ഇ യുപ്പെ വപാർട്ട ിൽ 

നൽകുക. 

Virtual admission നെത്തുന്ന സ്ഥാപനം: 

സ്ഥാപനം നിർവേശിച്ചിരിക്കുന്ന േിധത്തിൽ ഇ വരാണിക് ൊധയെങ്ങേിലൂപ്പെ വരഖകൾ 

പ്പഡൗൺവ ാഡ് പ്പെയ് ത്  പരിവശാധിക്കുക. അതിവനാപ്പൊെം പ്രവേശനത്തിനുള്ള 

അവപക്ഷയും,  TC യും Conduct Certificate ഉം റിവൊർട്ടിങ് പ്പസന്ററിൽ സെർെിച്ചിട്ടുണ്ട്  

എന്ന േിേരം ഡി.റ്റി.ഇ യുപ്പെ വപാർട്ട ിൽ പരിവശാധിച്ച് ഉറെ് േരുത്തുക. 

തൃപ്തികരൊപ്പണേിൽ േിദ്യാർത്ഥിക്ക് താത്കാ ിക പ്രവേശനം നൽകിയ വശഷം ആ േിേരം 

ഡി.റ്റി.ഇ യുപ്പെ വപാർട്ട ിൽ നൽകുക. 

 ഭ്ിച്ച അഡ്മിഷൻ റോക്കുന്നതിനും ട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരിപ്പക ോങ്ങുന്നതിനും  

A) വനരിട്ട് പ്രവേശനം വനെിയേർ   

പ്രവേശനം വനെിയ വകാവേജിൽ വനരിട്ട് ഹാജരായിട്ട് അഡ്മിഷൻ റോക്കണപ്പെന്നും TC 

തിരിപ്പക  ഭ്ിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവപക്ഷ (േിദ്യാർത്ഥിയും രക്ഷിതാം ം ഒെിട്ടത്) നൽകുക.  

B) Virtual അഡ്മിഷൻ വനെിയേർ   

അഡ്മിഷൻ റോക്കണപ്പെന്നും, TC/Conduct Certificate തിരിപ്പക  ഭ്ിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവപക്ഷ 

(േിദ്യാർത്ഥിയും രക്ഷിതാം ം ഒെിട്ടത്) പ്രവേശനം വനെിയ വകാവേജിപ്പന്റ പ്പേബ് സസറ്റിൽ 

പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം വകാവേജിവ ക്ക് ഇ വരാണിക് ൊധയെം േഴി അയക്കുക. 

േിശദ്േിേരങ്ങൾ പ്രവേശനം വനെിയ വകാവേജിപ്പന്റ പ്പേബ് സസറ്റിൽ  ഭ്യൊവക്കണ്ടതാണ്. 

അതിനു വശഷം, വനരപ്പത്ത TC -യും െറ്റും സെർെിച്ച റിവൊർട്ടിങ് പ്പസന്ററിൽ 

താപ്പഴെറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വരഖകൾ സെർെിക്കണം. 

1) േിദ്യാർത്ഥിയും രക്ഷിതാം ം ഒെിട്ട, അഡ്മിഷൻ റോക്കണപ്പെന്നും TC തിരിപ്പക 

 ഭ്ിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവപക്ഷയുപ്പെ ഒറിജിനൽ  

2) TC സെർെിക്കുവപാൾ റിവൊർട്ടിങ് പ്പസന്ററിൽ നിന്നും പ്പകാടുത്ത രസീതിപ്പന്റ ഒറിജിനൽ  
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{(3) േിദ്യാർത്ഥി സവയം ഹാജരാകുന്നിപ്പെേിൽ, േിദ്യാർത്ഥിക്ക് പകരം ഹാജരാകുന്ന 

േയക്തിപ്പയ ചുെത പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സാക്ഷയപത്രം. ഈ സാക്ഷയപത്രത്തിൽ 

േിദ്യാർത്ഥിയും രക്ഷിതാം ം ഒെിവെണ്ടതാണ്.   

(4)പകരം േരുന്ന ആേിപ്പന്റ തിരിച്ചറിയൽ വരഖയുപ്പെ പകർെ്. അവേഹത്തിപ്പന്റ സകേശം 

തിരിച്ചറിയൽ വരഖയുപ്പെ ഒറിജിനൽ ഉണ്ടായിരിവക്കണ്ടതാണ്    

(5) േിദ്യാർത്ഥി സവയം ഹാജരാകുകയാപ്പണേിൽ േിദ്യാർത്ഥിയുപ്പെ തിരിച്ചറിയൽ വരഖയുപ്പെ 

പകർപ്പം ഒറിജിനലും  (ആധാർ / വോട്ടർ ഐഡി, തുെങ്ങിയതിൽ ഏപ്പതേിലും) േിദ്യാർത്ഥി  

ഹാജരാവക്കണ്ടതാണ്. }  

TC, Conduct സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിേയുപ്പെ ഒറിജിനൽ തിരിപ്പക  ഭ്ിക്കുവപാൾ അേ തിരിപ്പക 

 ഭ്ിച്ചതായുള്ള രസീത്, േിദ്യാർത്ഥി അപ്പെേിൽ പകരം േന്ന േയക്തി, നൽവകണ്ടതാണ് .  

വനരിട്ട് പ്രവേശനം നൽകിയ സ്ഥാപനം: 

പ്രവേശനം റോക്കിയ വശഷം; ആ േിേരം ഡി.റ്റി.ഇ യുപ്പെ വപാർട്ട ിൽ നൽകുക. 

റിവൊർട്ടിങ് പ്പസന്റർ: 

റിവൊട്ടിങ് പ്പസന്ററുകൾ വെൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വരഖകൾ ോങ്ങി പരിവശാധിച്ച് 

േിദ്യാർത്ഥിക്ക് രസീത് നൽകിയ വശഷം; ആ േിേരം ഡി.റ്റി.ഇ യുപ്പെ വപാർട്ട ിൽ 

നൽകുക. 

ഡി.റ്റി.ഇ യുപ്പെ വപാർട്ട ിൽ പ്രവേശനം നൽകിയ സ്ഥാപനം പ്രവേശനം റോക്കിപ്പയാ 

എന്ന് പരിവശാധിച്ച വശഷം, റോക്കിയിട്ടുപ്പണ്ടേിൽ േിദ്യാർത്ഥി അപ്പെേിൽ പകരം േന്ന 

േയക്തി - യിൽ നിന്നും രസീത് സീകരിച്ചിട്ട്;  TC, Conduct സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിേയുപ്പെ 

ഒറിജിനൽ തിരിപ്പക നൽകുക. ഈ േിേരം ഡി.റ്റി.ഇ യുപ്പെ വപാർട്ട ിൽ നൽകുക. 

Virtual admission നൽകിയ സ്ഥാപനം: 

സ്ഥാപനം നിർവേശിച്ചിരിക്കുന്ന േിധത്തിൽ ഇ വരാണിക് ൊധയെങ്ങേിലൂപ്പെ പ്രവേശനം 

റോക്കാനുള്ള അവപക്ഷ  ഭ്ിച്ചിട്ടുവണ്ടാ എന്ന് പരിവശാധിക്കുക. അതിവനാപ്പൊെം പ്രവേശനം 

റോക്കാനുള്ള അവപക്ഷ  ഭ്ിച്ചിട്ടുവണ്ടാ റിവൊർട്ടിങ് പ്പസന്ററിൽ സെർെിച്ചിട്ടുണ്ട്  എന്ന 

േിേരം ഡി.റ്റി.ഇ യുപ്പെ വപാർട്ട ിൽ പരിവശാധിച്ച് ഉറെ് േരുത്തുക. തൃപ്തികരൊപ്പണേിൽ 

േിദ്യാർത്ഥി യുപ്പെ താത്കാ ിക പ്രവേശനം റോക്കിയ വശഷം ആ േിേരം ഡി.റ്റി.ഇ യുപ്പെ 

വപാർട്ട ിൽ നൽകുക. 

തുെർന്നുള്ള അവ ാട്ട്പ്പെന്റിൽ പ്രവേശനത്തിനുള്ള ൊർഗനിർവേശങ്ങൾ, മൂന്നാെപ്പത്ത 

അവൊട്പ്പെന്റിനു മുൻപായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. 
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പ്രവേശനം  ഭ്ിച്ച (Virtual admission ഉൾപ്പെപ്പെ) േിദ്യാർത്ഥികേിൽ നിന്നും ഫീസ് 

സവീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് : 

രണ്ടാം അവ ാട്ട്പ്പെന്റ്  ഭ്ിച്ച SC/ST/OEC േിദ്യാർത്ഥികേിൽ നിന്നും 1000 രൂപയും, 

SC/ST/OEC ഒഴിപ്പകയുള്ള േിദ്യാർത്ഥികേിൽ നിന്നും 9650 രൂപയും  സവീകരിക്കാനുള്ള 

നെപെികൾ പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുപ്പെ ഓഫീസ് സവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക  താപ്പഴ 

പ്പകാടുത്തിരിക്കുന്ന ഫീസിനങ്ങേിൽ േിദ്യാർത്ഥി നൽകിയതായി പരിഗണിക്കാം ന്നതാണ്.  

(1) െൂഷൻ ഫീ (ഒരു േർഷവത്തക്ക്) : 6300  രൂപ (SC/ST/OEC ഒഴിപ്പക) 

(2) പ്പെഷയൽ ഫീ (റേനൂ + പി.ഡി.):  2110 രൂപ (SC/ST/OEC ഒഴിപ്പക) 

(3) അഡ്മിഷൻ ഫീ : 240 രൂപ (SC/ST/OEC ഒഴിപ്പക) 

(4) കാഷൻ പ്പഡവൊസിറ്: 1000 രൂപ (എൊ േിദ്യാർത്ഥികേിൽ നിന്നും)  

CEE സ്ഥാപനത്തിന് ഈ തുക സകൊറ്റം (റീഇംവബഴ്സ്പ്പെന്റ്) പ്പെയ്യുവപാൾ, അതാത് 

പ്പഹഡ്-ഒഫ്--അക്കൗണ്ട് / പി.ഡി അക്കൗണ്ടുകേിൽ അെച്ചു േിദ്യാർത്ഥിക്ക് രസീത് 

നൽകാം ന്നതാണ്. 

ആയതിനാൽ ബാക്കിയുള്ള ഫീസ് (യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അെയ് വക്കണ്ടതും, 

സ്ഥപാപങ്ങൾക്കു  ഭ്ിവക്കണ്ടതും), േിദ്യാർത്ഥിയുപ്പെ പ്രവേശനം സ്ഥാപനം സ്ഥിരീകരിച്ച 

വശഷം ോങ്ങിയാൽ െതിയാകും. ആേശയപ്പെേിൽ േിദ്യാർത്ഥിയിൽ നിന്നും ഇതു 

സംബന്ധൊയ വരഖാമൂ മുള്ള ഉറെ് (undertaking) ോങ്ങാം ന്നതാണ്. സാവേതിക 

േിദ്യാഭ്യാസ േകുെിൻപ്പറ കീഴിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ോങ്ങിയ ഫീസ്, തുെർന്നു േരുന്ന 

അവൊട്ട്പ്പെന്റിൽ സാവേതിക േിദ്യാഭ്യാസ േകുെിൻപ്പറ കീഴിലുള്ള െപ്പറ്റാരു സ്ഥാപനത്തിൽ 

(എയ്ഡഡ് വകാവേജ് ഉൾപ്പെപ്പെ) േീണ്ടും ോങ്ങുന്നിെ എന്ന് ഉറപ്പേരുവത്തണ്ടതാണ്. 

സാവേതിക േിദ്യാഭ്യാസ േകുെിൻപ്പറ വപപ്പെന്റ് വപാർട്ട ായ digipay.dtekerala.gov.in 

ൽ സ്ഥാപനം നിർവദ്ശിക്കുന്ന ഫീസുകൾ ോങ്ങാനും, സ്ഥാപനത്തിൻപ്പറ ട്രഷറി 

അക്കൗണ്ടുകേിവ ക്ക് ഓൺസ നായി അെയ്ക്കാനുമുള്ള സംേിധാനം നി േിലുണ്ട്. കൂൊപ്പത 

ഈ വപാർട്ട ിൽ സ്ഥാപനം എൻവറാൾ പ്പെയ്യുന്ന േിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺസ നായി 

രജിസ്റ്റർ പ്പെയ്യാനും, സ്ഥാപനം വപാർട്ട ിലൂപ്പെ ആേശയപ്പെടുന്ന ഫീസ് േിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 

ഓൺസ നായി നൽകാനുമുള്ള സംേിധാനം ം  നി േിലുണ്ട്. 

ഈ വപാർട്ടൽ േഴി ഫീസ് പ്രവേശന സെയത്തു ോങ്ങുന്നിെ എേിൽത്തപ്പന്നയും, 

പ്രവേശനം സ്ഥിരീകരിച്ച േിദ്യാർത്ഥികപ്പേ ഈ വപാർട്ട ിൽ  സ്ഥാപനം എൻവറാൾ 

പ്പെവയ്യണ്ടതാണ്.
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അനുബന്ധം (1) 

റിവൊർട്ടിങ് പ്പസന്ററുകൾ  

Sl.No Name of Enginnerin College / Report Centre District Contact Number website 

1 Govt. College of Engineering,  Kannur  Kannur  9847143493 www.gcek.ac.in 

2 Govt. Engineering College, Mananthavady, Wayanad  Wayanad  9447054909 www.gecwyd.ac.in 

3 Govt. Engineering College,  Kozhikode  Kozhikode  
9447842699 

www.geckkd.ac.n 

7907297631 

4 Govt. Engineering College, Sreekrishnapuram, Palakkad Palakkad 

9400006412 

https://gecskp.ac.in 9745554255 

9895231120 

5 N.S.S. College of Engineering, Akathethara P O, Palakkad  Palakkad 9495450646 www.nssce.ac.in 

9447297645 

6 Govt. Engineering College,  Thrissur Thrissur 
9400006411 

www.gectcr.ac.in 

0487 2334590 

7 Mar Athanasius College of Engineering, Kothamangalam, Ernakulam  Ernakulam  9446502510 www.mace.ac.in 

8 Govt. Engineering College,  Painavu, Idukki Idukki 9446429524 www.gecidukki.ac.in 

9 Rajiv Gandhi Institute of Technology, Pampady, Kottayam Kottayam 
9446592196 

www.rit.ac.in 

9946666717 

10 T.K..M. College of Engineering, Kollam  Kollam  

9526233520 

www.tkmce.ac.in 9947790387 

9847072024 

http://www.gcek.ac.in/
http://www.gecwyd.ac.in/
http://www.geckkd.ac.n/
https://gecskp.ac.in/
http://www.nssce.ac.in/
http://www.gectcr.ac.in/
http://www.mace.ac.in/
http://www.gecidukki.ac.in/
http://www.rit.ac.in/
http://www.tkmce.ac.in/
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11 Govt. Engineering College,  Barton Hill, Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram  7012293277 www.gecbh.ac.in 

12 College of Engineering, Thiruvananthapuram  Thiruvananthapuram  
9446035072 

https://www.cet.ac.in 

9497622232 

          

  Reporting Centre       

13 Government Polytechnic College , Periya  Kasaragod   9400006458   

14 Government Polytechnic College, Thirurangadi  Malappuram 9400006449   

15 Government Polytechnic College, Kalamassery  Ernakulam 9400006435   

16 Women’s Government Polytechnic College, Kayamkulam   Alappuzha 9400006427   

17 Government Polytechnic College, Adoor  Pathanamthitta 9400006424   
 

 

 

http://www.gecbh.ac.in/
https://www.cet.ac.in/

