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No.A3/291 /2022/ LET Admn./MPTCM                                                       Dated :30/09/2022 

 

മറ്റക്കര പ ോളിടെക ്നിക ്  രണ്ോാം വർഷ ഡിപലോമ 

പകോഴ്സു കളിപേക്കു (േോറ്ററൽ എൻട്െി)      ട് പവശനാം  2022 -23 

                                   പകരള സർക്കോർ  സ്ഥോ നമോയ ഐ .എച്ച  . ആർ .ഡി. യുടെ കീഴിൽ 

ട് വർത്തിക്കുന്ന    മറ്റക്കര          പമോഡൽ   പ ോളിടെക ്നിക ്     പകോപളജിൽ    2022-2023  

അദ്ധ്യയനവർഷത്തിൽ   ട്രിവത്സര എഞ്ചിനീയറിാംഗ   ഡിപലോമ പകോഴ ്സിൽ   

1. ഇലക്ട്രോണിക്സ ് എഞ്ചിനീയറിിംഗ്  

2. ഇലക്ട്രോണിക്സ ്&  കമ്മ്യൂണിടേഷൻ  എഞ്ചിനീയറിിംഗ്   

3. കമ്പ്യൂട്ടർ  എഞ്ചിനീയറിിംഗ്   

4.  കമ്പ്യൂട്ടർ ഹോർഡ്്വെയർ  എഞ്ചിനീയറിിംഗ്    

 

എന്നീ  ട്രോഞ്ചുകളിൽ രണ്ോാം വർഷ ഡിപലോമ പകോഴ്സു കളിപേക്കു     േോറ്ററൽ എൻട്െി  വഴി 

റോങ്ക  േിസ്റ്റിൽ ഉൾടെട്ട്വിദ്യോർത്ഥികൾക്ക  രണ്ോാം വർഷ ഡിപലോമ ട് പവശനാം 02/09/2022 

മുരൽ 30/10/2022 വടര  നെത്തുന്നരോണ  .് വിദ്യോർത്ഥികൾ്അടന്ന് ദ്ിവസങ്ങളിൽ ് 11്

മണിക ്മുൻ  ്പകോപളജിൽ്വന്നു്രജിസ്റ്റർ്ടെപേണ്രോണ .  

 

ഇതുെവെ ഓൺലലൻ ആയി െജിസ്റ്റർ വെയ്യോത്ത / അടേക്ഷ സമർപ്പിേോത്ത 

െിദ്യോർത്ഥികൾ സർട്ടിഫിേറ്റുമോയി ടകോടേജിൽ െന്നു െജിസ്റ്റർ വെയ്ത  ്അഡ്മിഷൻ 

എരുേോെുന്നതോണ്.് ് അഡ്മിഷന ടറ കൂെുരൽ വിവരങ്ങൾ അെുത്ത പ ജിൽ 

വിവരിച്ചിട്ടുണ്  അരുപ ോടേ  www.polyadmission.org/let എന്ന ടവര സസറ്റിേുാം  

േഭിക്കുന്നരോണ . 

കൂെുരൽ വിവരങ്ങൾക്ക ്  9747872160, 9947130573 എന്നീ  നമ്പരിൽ  

രന്ധടെെോവുന്നരോണ .           

NB:   അഡ്മിഷൻ്സമയത്തു്മുഴുെൻ്ഫീസ്്അരയേ്ോൻ്സോധിേോത്ത്

കുട്ടികൾേ്്2000/-്െൂേ്ഫീസ്്   

            അരച്ചു്തോത്കോലിക്അഡ്മിഷൻ്എരുേോെുന്നതോണ്. 

                                                                                                               ട് ിൻസിെോൾ 

 



 

 

MODEL POLYTECHNIC COLLEGE MATTAKKARA 

SECOND ALLOTMENT -  ADMISSION ( Lateral Entry ) 

Students who are included in the state rank list are directed  to take permanent admission from 02/09/2022 to 

30/10/2022, along with one parent.  Rank / status can be obtained from  https://www.polyadmission.org/let . 

 

്്്്്്്സ പ ോെ  അഡ്മിഷൻ  02/09/2022 മുരൽ 30/10/2022 വടര മറ്റക്കര പ ോളിടെക ്നിക ്  

പകോപളജിൽ വച്ച  ആയിരിക്കുാം. 

െിദ്യോർത്ഥികൾ ്തോവഴപ്പറയുന്ന്ടെഖകേുവര ്ഒറിജിനൽ ്

വകോണ്ടുെെണിം 

1. വിദ്യോർത്ഥികളുടെ്വോട്ട ്സ ്ആെ ്ടമോസരൽ്നമ്പർ്(വിദ്യോർത്ഥി്ക്ലോസ ്

ട്ഗൂെിനോയി) 

2. മോരോ ിരോക്കളുടെ്വോട്ട ്സ ്ആെ ്ടമോസരൽ്നമ്പർ്(P T A്ട്ഗൂെിനോയി) 

3.   +2 / VHSE or  KGCE / ITI ( 2 Year ) ,   SSLC / THSE, TC and  Conduct certificate 

4. 3്-് ോസ ്പ ോർട്ട ്സസസ ്പ ോപട്ടോകളുാം്ആധോർ്കോർഡിന ടറ് കർെുാം. 

5. വരുമോനാം്/്കമ്മ്യൂണിറ്റി്/്പനോൺ്-്ട്കീമി്ടേയർ്/ EWS സർട്ടി ിക്കറ്റ ്്്് 

്്്(സാംവരണാം ഉള്ളവർക്ക  മോട്രാം). 

6. ജനറൽ വിഭോഗത്തിൽ ട് പവശനാം്േഭിച്ചോൽ്22,470 /-   ീസ ്്്

അെയ ്പക്കണ്രോണ   

7. SC/ST/OEC വിദ്യോർത്ഥികൾക്ക  ് ീസ  Rs. 6,020/-്മോട്രാം. 

*അഡ്മിഷൻ്സമയത്തു്മുഴുെൻ്ഫീസ്്അരയേ്ോൻ്സോധിേോത്ത്

കുട്ടികൾേ്്2000/-്െൂേ്ഫീസ്്അരച്ചു്തോത്കോലിക്അഡ്മിഷൻ്

എരുേോെുന്നതോണ്. 

8.  ൂർണ്ണമോയ് ീസ ്ഘെന്https://www.polyadmission.org/let എന്നരിൽ്േഭയമോണ  

9. SC/ST/OEC വിദ്യോർത്ഥികൾ് ീസ ്ഇളവിന ്അർഹരോണ , അത്തരാം്്് 

്്്വിദ്യോർത്ഥികൾ്സമർെിപക്കണ്രോണ ്വരുമോനവുാം്കമ്മ്യൂണിറ്റി്്് 

്്്സർട്ടി ിക്കറ്റുാം. 

10. അഡ്മിഷൻ്എെുക്കുന്നരിന ്മുമ്പ ്വിദ്യോർത്ഥികൾ്ഒറിജിനൽ്

സർട്ടി ിക്കറ്റുകളുടെ്്്മരിയോയ്പകോെികൾ്എെുത്ത  ടവപക്കണ്രോണ . 

http://www.polyadmission.org/


11. അപ ക്ഷകർ്പകോവിഡ ്- 19്പട് ോപട്ടോപക്കോളുകൾ്കോമ്പസിൽ്കർശനമോയി്

 ോേിപക്കണ്രോണ . 

12. കൂെുരൽ്വിവരങ്ങൾക്ക ്8547005081, 9747872160, 7907325067്എന്നീ്

നമ്പറുകളിൽ്രന്ധടെെുക. 

 

 

 

 

 

MODEL POLYTECNIC COLLEGE MATTAKKARA 
Managed by IHRD , a Govt. of Kerala Undertaking 

Mattakkara P.O, Kottayam. Ph : 0481-2542022 / 8547005081 

 

LET Admission 2022-23 
    

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

Sl 

.No 
Fee Particulars 

To be paid as per 

prospectus for 

Installment - 1 

2nd Installment  

(Fourth Sem. ) 

1 Admission Fee 500 0 

2 Tuition Fee 10950 10950 

3 Additional Tution  Fee ( LET Admn) 5000 5000 

4 Caution Deposit 1500 0 

5 PTA 2500 0 

6 Student Insurance Fee 200 0 

7 Placement Training Fee 750 0 

8 ID Card 60 0 

9 IHRD Cooperative Society 60 0 

10 Record Book 450 0 

11 Bus Maintanance  500 0 

  Total 22470 15950 

  SC/ST/OEC/OBC(H) Category 6020   



    

Second year Total   :   38,420   

Third Year  Total      :   21,900   

    

 

                                                                                                                                 

PRINCIPAL 


