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No.A4/180/2022-23/MPP/LET Admn.                                          30.08.2022 

 

MODEL POLYTECHNIC COLLEGE, PAINAVU 

Managed by IHRD, a Govt. of Kerala Undertaking 

Painavu P.O, Idukki, PIN 685 603 

Ph: 04862 232 245/ 04862 297 617/ 8547005084 

Second Allotment - Admission (Lateral Entry) 

 

സംസ്ഥഺന  സർക്കഺർ  സ്ഥഺപനമഺയ IHRD - യഽടെ  പപനഺവ്  
മമഺഡൽ മപഺള഻ടെക്ന഻ക്  മ ഺമളജ഻ൽ  രണ്ഺം വർഷത്ത഻ൽ 
ഒഴ഻വഽള്ള ലഺറ്ററൽ എൻെ഻ സ഼റ്റു ള഻ മലയ്ക്ക്ക് സമപഺട്ട് അഡ്മ഻ഷൻ  
നെക്കഽന്നഽ. അഡ്മ഻ഷന് തഺല്പരൿമഽള്ള +2 SCIENCE/ VHSE/ ITI / KGCE പഺസ്സഺയ 
വ഻ദ്ൿഺർത്ഥ഻ ൾ ഓഗസ്റ്റ് 25  മഽതൽ 30 വടര നെക്കഽന്ന സമപഺട്ട് 
അഡ്മ഻ഷന഻ൽ മയഺഗൿത  ടതള഻യ഻ക്കഽന്ന സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്റു ളുമഺയ഻ 
രക്ഷ ർത്തഺക്കമളഺടെഺപ്പം മ ഺളജ഻ൽ മനര഻ട്ട്  ഹഺജരഺമ ണ്തഺണ്. 

ബമയഺടമഡ഻ക്കൽ എഞ്ച഻ന഼യറ഻ംഗ്,  മ്പ്ൿാട്ടർ  ഹഺർഡ് .ടവയർ 
എഞ്ച഻ന഼യറ഻ംഗ്,  മ്പ്ൿാട്ടർ എഞ്ച഻ന഼യറ഻ംഗ് ,  ഇലക്മെഺണ഻ക്സ ആൻഡ് 
 മൿാണ഻മക്കഷൻ എഞ്ച഻ന഼യറ഻ംഗ് എന്ന഼  എഞ്ച഻ന഼യറ഻ംഗ്  ഡ഻മലഺമ  
മപഺഗഺമഽ ള഻മലക്കഺണ് പമവശനം. റഺങ്ക഻ന്ടറ വ഻വരങ്ങൾ  

https://www.polyadmission.org/let എന്ന പസറ്റ഻ൽ ലഭൿമഺണ്.  

SC/ST/OEC/OBC-H വ഻ദ്ൿഺർത്ഥ഻ ൾക്ക് ഫ഼സ഻ളവ്   ലഭ഻ക്കഽന്നതഺണ്.  

 ാെഽതൽ വ഻വരങ്ങൾക്ക് : 04862 297617 , 9447847816 , 85470 05084, 9495276791  

വിദ്ൿാർത്ഥികൾ  താഴെപറയുന്ന രേഖകളുഴെ ഒറിജിനൽ 
ഴകാണ്ടുവേണം.  

1. വ഻ദ്ൿഺർത്ഥ഻ ളുടെ വഺട്ട്സ ആപ്പ് ടമഺപബൽ നമ്പ്ർ (വ഻ദ്ൿഺർത്ഥ഻ 

ക്ലഺസ ഗാപ്പ഻നഺയ഻) 

2. മഺതഺപ഻തഺക്കളുടെ വഺട്ട്സ ആപ്പ് ടമഺപബൽ നമ്പ്ർ (PTA 

ഗാപ്പ഻നഺയ഻) 

3. SSLC/THSLC/CBSE/ICSE 10th certificate (original & copy) 

4. Plus Two/VHSE/CBSE/ICSE 12th Certificate (original & copy) 

5. TC and Conduct Certificate  

6. 2  പഺസമപഺർട്ട് പസസ മഫഺമട്ടഺ ളും ആധഺർ  ഺർഡ഻ന്ടറ 

പ ർപ്പും 
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7. വരഽമഺനം /  മ്മ്ൿാണ഻റ്റ഻  / മനഺൺ -  ഼മ഻ ടലയർ / EWS  
സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്റ് (സംവരണം ഉള്ളവർക്ക് മഺതം) 

8. ജനറൽ വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ പമവശനം ലഭ഻ച്ചഺൽ 24,565 /- ഫ഼സ 

അെയ്ക്മക്കണ്തഺണ്.  

9. SC/ST/OEC വ഻ദ്ൿഺർത്ഥ഻ ൾക്ക് ഫ഼സ 4,750/- മഺതം  

10. പാർണ്ണമഺയ ഫ഼സ ഘെന https://www.polyadmission.org/let എന്നത഻ൽ  

ലഭൿമഺണ്.  

11. SC/ST/OEC വ഻ദ്ൿഺർത്ഥ഻ ൾ ഫ഼സ ഇളവ഻ന് അർഹരഺണ്, അത്തരം 

വ഻ദ്ൿഺർത്ഥ഻ ൾ വരഽമഺനവഽം  മ്മ്ൿാണ഻റ്റ഻ സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്റും 

സമർപ്പ഻മക്കണ്തഺണ്.  

12. അഡ്മ഻ഷൻ എെഽക്കഽന്നത഻ന് മഽൻപ് വ഻ദ്ൿഺർത്ഥ഻ ൾ ഒറ഻ജ഻നൽ 

സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്റു ളുടെ മത഻യഺയ മ ഺപ്പ഻ ൾ എെഽത്ത് 

വയ്ക്മക്കണ്തഺണ്. അമപക്ഷ ർ മ ഺവ഻ഡ് -19 മപഺമട്ടഺമക്കഺളു ൾ 

 ഺമ്പ്സ഻ൽ  ർശനമഺയ഻ പഺല഻മക്കണ്തഺണ്.  

 

Details of Fee remitted at the time of admission 2022-23 

 

Sl 

No 
  Amount (₹) Remittance 

Amount to be 

remitted at the 

time of 

Admission  

(3rd Semester) 

Amount to be 

remitted in 2nd 

Instalment 

(4th Semester) 

1 Admission Fee 500   
At the time of 

Admission only 
500 - 

2 Tuition Fee 21900 
 per 

year 

₹10950 /- X 2 

installments 
10950 10950 

6 Special Fee (LE) 10000 
 per 

year 

₹ 5000 /- X 2 

installments 
5000 5000 

7 Caution Deposit 1500   

At the time of 

Admission only 

(Refundable after 

completion of the 

course) 

1500 - 
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8 PTA Fund 2500   
At the time of 

Admission only 
2500 - 

9 Placement 750   
At the time of 

Admission only 
750   

10 Other Fees 1200     1200   

  Total 38350     22400 15950 

 

 

   P R I N C I P A L  

 

 


