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സാങ്കേതിക വിദയാഭയാസ ഡയറക്ടങ്കററ്റിൻററ കീഴിലുള്ള ഗവറെന്റ  ്അറെേിൽ  

ഗവറെന്റ -്എയ്ഡഡ  ്എഞ്ചിനീയറിിംഗ  ്ങ്കകാങ്കളജിൽ അങ്കലാട്ട്റമന്റ  ് ലഭിച്ച 

വിദയാൿത്ഥികളുറെ ശ്രദ്ധക്ക് 

സാങ്കേതിക വിദയാഭയാസ ഡയറക്ടങ്കററ്റിൻററ കീഴിലുള്ള ഗവറെന്റിം, ഗവറെന്റ്-എയ്ഡഡിം ആയ  

എഞ്ചിനീയറിിംഗ് ങ്കകാങ്കളജുകളുറെ ലിസ്റ്റ് അനുബന്ധിം 1 ൽ (1  മുതൽ 12 വറര) നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത 

സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അങ്കലാട്ട്റമന്റ  ് കിട്ടിയ വിദയാൿത്ഥികൾക്ക  ് മാത്രങ്കമ ഈ മാൿഗ്ഗനിൿങ്കേശങ്ങൾ 

ബാധകമായിരിക്കകയുള്ളൂ. KEAM വഴി അങ്കലാട്ട്റമന്റ് ലഭിച്ച വിദയാൿത്ഥിക്ക് പ്രങ്കവശനിം നൽങ്കകണ്ട 

സ്ഥാപനിം, റവബ്സൈറ്റിലൂറെങ്കയാ, ഇറമയിലൂറെങ്കയാ നൽന്ന നിൿങ്കേശങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന 

നൽങ്കകണ്ടതാണ്.  ഇതുඁൊറത, അങ്കലാട്ട്റമൻറ് ലഭിച്ച വിദയാൿത്ഥികൾക്കായുള്ള റപാതുവായ 

നിൿങ്കേശങ്ങൾ താറഴ റകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

1 . അങ്കലാട്ട്റമന്റ്  ലഭിച്ച ങ്കകാങ്കളജിൽ പ്രങ്കവശനിം ങ്കനടുന്നതിന് 

എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ കമ്മിഷണൿ പുററെടുവിച്ച അങ്കലാട്ട്റമന്റ് പ്രകാരിം, ഗവറെന്റ് അറെേിൽ 

ഗവറെന്റ്-എയ്ഡഡ് എഞ്ചിനീയറിിംഗ് ങ്കകാങ്കളജിൽ അങ്കലാട്ട്റമന്റ്  ലഭിച്ച വിദയാൿത്ഥികൾക്ക്, 

താറഴെറയുന്ന രു രീതിയിൽ  പ്രങ്കവശനിം ങ്കനൊവുന്നതാണ്  

1) അങ്കലാട്ട്റമന്റ് ലഭിച്ച ങ്കകാങ്കളജിൽ ങ്കനരിട്ട് ഹാജരായി ങ്കനടുന്ന സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പ്രങ്കവശനിം   

2) Virtual admission വഴിയുള്ള പ്രങ്കവശനിം 

(1.1 ) സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പ്രങ്കവശനിം  

ഈ രീതിയിൽ പ്രങ്കവശനിം ലഭിക്കാനായി,   വിദയാൿത്ഥി രക്ഷാകൿത്താവിറനാെിം അങ്കലാട്ട്റമന്റ്  ലഭിച്ച 

ങ്കകാങ്കളജിൽ KEAM 2020 ങ്കപ്രാറെക്ട്സിൽ  അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് ഹാജരാക്കാൻ ആവശയറെട്ടിരുന്ന  

എൊ  റസൿട്ടിഫിക്കറ്റുകളുറെയുിം  original സഹിതിം  (യഥാൿത്ഥ റസൿട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ) ഹാജരാങ്കകണ്ടതാണ്. 

ഏതു ദിവസമാണ് ഹാജരാങ്കകണ്ടറതന്ന്, അതാത് ങ്കകാങ്കളജിറന്റ റവബ് ബ്സസറ്റിൽ, 

പ്രസിദ്ധറെടുത്തിയിരിക്കുിം. വിദയാൿത്ഥിയുറെ തിരിച്ചറിയൽ ങ്കരഖയുറെ റിജിനൽ  (ആധാൿ / ങ്കവാട്ടൿ ഐഡി, 

തുെങ്ങിയതിൽ ഏറതേിലുിം) വിദയാൿത്ഥി അഡ്മിഷൻ സമയത്ത്  ഹാജരാങ്കക്കണ്ടതാണ് .  ങ്കരഖകൾ 

പരിങ്കശാധിച്ച് ങ്കബാധയറെട്ടതിനു ങ്കശഷിം, അങ്കലാട്ട്റമന്റ് ലഭിച്ച ങ്കകാങ്കളജ്, വിദയാൿത്ഥിറയ 

പ്രങ്കവശിെിച്ചതായുള്ള സൿട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽിം. 

(1.2)  Virtual admission വഴിയുള്ള പ്രങ്കവശനിം 

വിദയാൿത്ഥിക്ക് അങ്കലാട്ട്റമന്റ് ലഭിച്ച സ്ഥാപനിം നിഷ്കൿഷിച്ചിട്ടുണ്ടേിങ്കലാ, മതിയായ കാരണങ്ങളാൽ 

(ദൂരയാത്ര, വിദയാൿത്ഥി/ടുിംബാിംഗങ്ങൾ കവാറബ്സന്റനിൽ, വിദയാൿത്ഥിയുറെ വീെ് കബ്സണ്ടൻറമൻറ് ങ്കസാണിൽ 

തുെങ്ങിയവ) അങ്കലാട്ട്റമന്റ് ലഭിച്ച ങ്കകാങ്കളജിൽ ഹാജരാകാൻ വിദയാൿത്ഥിങ്കക്കാ പകരിം നിങ്കയാഗിക്കുന്ന  

വയക്തിങ്കക്കാ സാധിക്കാത്ത സാഹചരയമുറണ്ടേിങ്കലാ; Virtual admission വഴി പ്രങ്കവശനിം ങ്കനൊവുന്നതാണ്. ഈ 

രീതിയിലുള്ള അഡ്മിഷനിൽ, വിദയാൿത്ഥി അങ്കലാട്ട്റമന്റ് ലഭിച്ച ങ്കകാങ്കളജിൽ ഹാജരാങ്കകണ്ടതിെ. പകരിം KEAM 

2020 ങ്കപ്രാറെക്ട്സിൽ  അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് ഹാജരാക്കാൻ ആവശയറെട്ടിരുന്ന  എൊ 

റസൿട്ടിഫിക്കറ്റുകളുറെയുിം സ്കാൻറചയ്ത ങ്കകാെി, അങ്കലാട്ട്റമന്റ് ലഭിച്ച ങ്കകാങ്കളജിറന്റ റവബ്സൈറ്റിൽ  

നിൿങ്കേശിച്ചിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇലങ്കരാണിക് മാധയമിം വഴി അയക്കുകയുിം; വിദയാൿത്ഥിക്ക് സൗകരയപ്രദമായ 
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സാങ്കേതിക വിദയാഭയാസ ഡയറക്ടങ്കററ്റിൻററ കീഴിലുള്ള രു റിങ്കൊൿട്ടിങ് റസന്ററിൽ (റിങ്കൊൿട്ടിങ് 

റസന്ററുകളുറെ ലിസ്റ്റ് അനുബന്ധിം (1) ൽ  നൽകിയിട്ടുണ്ട്) ഹാജരാകയുിം, KEAM വഴി ലഭിച്ച 

പ്രങ്കവശനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി  പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ങ്കരഖകൾ അവിറെ സമൿെിക്കുകയുിം റചങ്കേണ്ടതാണ്. 

അവിറെ നിന്നുിം രസീത് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കുിം. പ്രങ്കവശനിം നൽങ്കകണ്ട സ്ഥാപനിം Virtual Admission നായുള്ള 

അങ്കപക്ഷയുിം, ഇലങ്കരാണിക് മാധയമിം വഴി അയച്ച ങ്കരഖകളുിം പരിങ്കശാധിച്ച ങ്കശഷിം, അൿഹതയുള്ള 

വിദയാൿത്ഥിക്ക്  താത്കാലികമായി പ്രങ്കവശനിം നൽന്നതുിം, ആ വിവരിം ഇലങ്കരാണിക് മാധയമത്തിലൂറെ 

വിദയാൿത്ഥിറയ അറിയിക്കുന്നതുമാണ്.  Virtual Admission ലഭിച്ച വിദയാൿത്ഥികൾ, അറിയിെ് 

ലഭിക്കുന്നതനുസരിച്ച്, ഇലങ്കരാണിക് മാധയമിം വഴി അയച്ച ങ്കരഖകളുറെ original (യഥാൿത്ഥ 

റസൿട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ), ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഹാജരാങ്കക്കണ്ടതുിം, എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ കമ്മിഷണൿ ഒഫീസിൽ 

നൽകിയിരിക്കുന്ന ഫീസ് ഴിറക ബാക്കിയുള്ള ഫീസുകൾ സ്ഥാപനത്തിൽ നൽകയുിം റചയ്യുങ്കപാൾ മാത്രങ്കമ, 

പ്രങ്കവശനിം സ്ഥിരീകരിച്ച്  നൽകയുള്ളൂ. ഇതു സിംബന്ധമായ രു  Undertaking റിങ്കൊൿട്ടിങ് റസറന്ററിൽ 

നൽങ്കകണ്ടതാണ്. 

രു പ്രാവശയിം ങ്കരഖകൾ നൽകിയ സാങ്കേതിക വിദയാഭയാസ ഡയറക്ടങ്കററ്റിൻററ കീഴിലുള്ള രു 

റിങ്കൊൿട്ടിങ് റസന്റൿ, തുെൿന്നു വരുന്ന അങ്കൊെ്റമന്റകളിൽ, വിദയാൿത്ഥിക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതെ. 

എന്നാൽ തുെൿന്ന് വരുന്ന അങ്കലാട്ട്റമന്റിൽ, പ്രങ്കവശനിം ലഭിങ്കക്കണ്ട സ്ഥാപനത്തിൽ ങ്കനരിട്ട് 

ഹാജരാന്നതിന് ഇത് ബാധകമെ. 

ഒങ്കരാ അങ്കലാട്ട്റമന്റിലുിം,  എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ കമ്മിഷണൿ പ്രങ്കവശനത്തിനായി നിൿങ്കേശിച്ചിരിക്കുന്ന 

ആദയ തീയതി മുതൽ അവസാന തീയതിയുറെ തങ്കലദിവസിം ബ്സവങ്കന്നരിം 4 മണിക്ക് മുൻപായി റിങ്കൊൿട്ടിങ്  

റസന്ററുകളിൽ Virtual Admission നായുള്ള അങ്കപക്ഷയുിം, മറ്റു ങ്കരഖകളുിം നൽങ്കകണ്ടതാണ്. 

റിങ്കൊൿട്ടിങ് റസന്ററിൽ നൽന്ന  യഥാൿത്ഥ സൿട്ടിഫിക്കറ്റുകളുറെ ആവശയമായ അററ്റസ്റ്റഡ് 

(attested) ങ്കകാെികൾ (പകൿപ്പുകൾ) മറ്റാവശയങ്ങൾക്കായി വിദയാൿത്ഥികൾ കരുങ്കത്തണ്ടതാണ്. 

 

 ഇതുവറരയുിം രു ങ്കകാങ്കളജിലുിം പ്രങ്കവശനിം ങ്കനെിയിട്ടിൊത്ത വിദയാൿത്ഥികൾക്ക് (1.1)-ൽ 

പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുങ്കപാറല ങ്കനരിങ്കട്ടാ, (1.2) -ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുങ്കപാറല virtual admission വഴിങ്കയാ 

പ്രങ്കവശനിം ങ്കനൊവുന്നതാണ്.  

 Virtual Admission മുങ്കഖന പ്രങ്കവശനിം ങ്കനെണറമന്നുറണ്ടേിൽ സൗകരയപ്രദമായ റിങ്കൊൿട്ടിങ് 

റസന്ററിൽ താറഴ പറയുന്ന ങ്കരഖകൾ സമൿെിങ്കക്കണ്ടതാണ്. അതിനു മുൻപ് തറന്ന  KEAM 2020 ങ്കപ്രാസ്

റപക്ട്സിൽ അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് ഹാജരാക്കാൻ ആവശയറെട്ടിരുന്ന എൊ റസൿട്ടിഫിക്കറ്റുകളുറെയുിം 

സ്കാൻറചയ്ത ങ്കകാെി, അങ്കലാട്ട്റമന്റ് ലഭിച്ച ങ്കകാങ്കളജിറന്റ റവബ്സൈറ്റിൽ  നിൿങ്കേശിച്ചിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ 

ഇലങ്കരാണിക് മാധയമിം വഴി അയക്കുകയുിം റചേണിം.  

(i) Virtual Admission അനുവദിക്കണറമന്നുള്ള അങ്കപക്ഷ - വിദയാൿത്ഥിയുിം രക്ഷാകൿത്താവുിം െിട്ടത് 

[അനുബന്ധിം (2.1)] 

(ii) അങ്കലാട്ട്റമന്റ് റമങ്കമ്മായുറെ പകൿെ്  

(iii) ട്രാൻസ്ഫൿ സൿട്ടിഫിക്കറ്റ് (TC)- original ഉിം, രു പകൿപ്പുിം  

സാങ്കേതിക വിദയാഭയാസ ഡയറക്ടങ്കററ്റിൻററ കീഴിലുള്ള ഗവറെന്റ് അറെേിൽ ഗവറെന്റ്-
എയ്ഡഡ  ് എഞ്ചിനീയറിിംഗ  ്ങ്കകാങ്കളജിൽ, ആദയമായി  പ്രങ്കവശനിം ങ്കനടുന്ന വിദയാൿത്ഥികൾ  
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(iv) Certificates-റന്റ  റിജിനൽ  പിന്നീെ് ഹാജരാക്കാറമന്നുള്ള, നിശ്ചിത ഘെനയിലുള്ള 

സാക്ഷയപത്രിം (Undertaking)  - വിദയാൿത്ഥിയുിം രക്ഷാകൿത്താവുിം െിട്ടത് [അനുബന്ധിം (2.1)] 

(v) വിദയാൿത്ഥിയുറെ തിരിച്ചറിയൽ ങ്കരഖയുറെ പകൿെ്. തിരിച്ചറിയൽ ങ്കരഖയുറെ റിജിനൽ 

പരിങ്കശാധനക്ക് ഹാജരാങ്കക്കണ്ടതാണ് .  

റിങ്കൊൿട്ടിങ് റസന്ററിൽ നിന്നുിം അങ്കപക്ഷയുിം, ട്രാൻസ്ഫൿ സൿട്ടിഫിക്കറ്റ് (TC)- original ഉിം ലഭിച്ചതിനുള്ള 

രസീത് നൽന്നതാണ്. 

പ്രങ്കവശനിം നൽങ്കകണ്ട സ്ഥാപനിം Virtual Admission നായുള്ള അങ്കപക്ഷയുിം, ഇലങ്കരാണിക് മാധയമിം വഴി 

അയച്ച ങ്കരഖകളുിം പരിങ്കശാധിച്ച ങ്കശഷിം, അൿഹതയുള്ള വിദയാൿത്ഥിക്ക്  താത്കാലികമായി പ്രങ്കവശനിം 

നൽന്നതുിം, ആ വിവരിം ഇലങ്കരാണിക് മാധയമത്തിലൂറെ വിദയാൿത്ഥിറയ അറിയിക്കുന്നതുമാണ്.  

 

 ങ്കനരറത്തയുള്ള അങ്കലാട്ട്റമന്റിൽ, സാങ്കേതിക വിദയാഭയാസ ഡയറക്ടങ്കററ്റിൻററ പുററമയുള്ള 

സ്ഥപനത്തിൽ സമൿെിച്ചിട്ടുള്ള അസ്സൽ ങ്കരഖകൾ (TC ഉൾറെറെ) തിരിറക വാങ്കങ്ങണ്ടതാണ്.  

 ഖണ്ഡിക (1.1) ൽ പ്രദിപാതിച്ചിരിക്കുന്നതുങ്കപാറല സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പ്രങ്കവശനരീതിയിങ്കലാ, 

ഖണ്ഡിക (1.2) ൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതുങ്കപാറല Virtual അഡ്മിഷൻ വഴിങ്കയാ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രങ്കവശനിം 

ങ്കനൊവുന്നതാണ്.  

 Virtual Admission മുങ്കഖന പ്രങ്കവശനിം ങ്കനെണറമന്നുറണ്ടേിൽ സൗകരയപ്രദമായ റിങ്കൊൿട്ടിങ് 

റസന്ററിൽ  താറഴ പറയുന്ന  ങ്കരഖകൾ സമൿെിങ്കക്കണ്ടതാണ്. അതിനു മുൻപ് തറന്ന  KEAM 2020 ങ്കപ്രാസ്

റപക്ട്സിൽ അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് ഹാജരാക്കാൻ ആവശയറെട്ടിരുന്ന എൊ റസൿട്ടിഫിക്കറ്റുകളുറെയുിം 

സ്കാൻറചയ്ത ങ്കകാെി, അങ്കലാട്ട്റമന്റ് ലഭിച്ച ങ്കകാങ്കളജിറന്റ റവബ്സൈറ്റിൽ  നിൿങ്കേശിച്ചിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ 

ഇലങ്കരാണിക് മാധയമിം വഴി അയക്കുകയുിം റചേണിം.  

(i) Virtual Admission അനുവദിക്കണറമന്നുള്ള അങ്കപക്ഷ - വിദയാൿത്ഥിയുിം രക്ഷാകൿത്താവുിം 

െിട്ടത് [അനുബന്ധിം (2.1)] 

(ii) ങ്കനരറത്ത പ്രങ്കവശനിം ലഭിച്ച സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുിം ലഭിക്കുന്ന Transfer Facilitation Slip 

(TFS) വിദയാൿത്ഥിക്കുള്ള ങ്കകാെിയുറെ original ഒ പ്രിന്റൗങ്കട്ടാ (printout) 

(iii) അങ്കലാട്ട്റമന്റ് റമങ്കമ്മായുറെ പകൿെ്  

(iv) ട്രാൻസ്ഫൿ സൿട്ടിഫിക്കറ്റ് (TC)- original ഉിം, രു പകൿപ്പുിം  

(v) Certificates-റന്റ  റിജിനൽ  പിന്നീെ് ഹാജരാക്കാറമന്നുള്ള, നിശ്ചിത ഘെനയിലുള്ള 

സാക്ഷയപത്രിം (Undertaking)  - വിദയാൿത്ഥിയുിം രക്ഷാകൿത്താവുിം െിട്ടത് [അനുബന്ധിം (2.1)] 

(vi) വിദയാൿത്ഥിയുറെ തിരിച്ചറിയൽ ങ്കരഖയുറെ പകൿെ്. തിരിച്ചറിയൽ ങ്കരഖയുറെ റിജിനൽ 

പരിങ്കശാധനക്ക് ഹാജരാങ്കക്കണ്ടതാണ് .  

റിങ്കൊൿട്ടിങ് റസന്ററിൽ നിന്നുിം അങ്കപക്ഷയുിം, ട്രാൻസ്ഫൿ സൿട്ടിഫിക്കറ്റ് (TC)- original ഉിം 

ലഭിച്ചതിനുള്ള രസീത് നൽന്നതാണ്. 

KEAM-ൻററ പരിധിയിലുള്ള, എന്നാൽ സാങ്കേതിക വിദയാഭയാസ ഡയറക്ടങ്കററ്റിൻററ 
പുററമയുള്ള സ്ഥപനത്തിൽ ങ്കനരറത്തയുള്ള അങ്കലാട്ട്റമന്റിൽ പ്രങ്കവശനിം ലഭിക്കുകയുിം, 

സാങ്കേതിക വിദയാഭയാസ ഡയറക്ടങ്കററ്റിൻററ കീഴിലുള്ള ഗവറെന്റ്  അറെേിൽ ഗവറെന്റ്- 
എയ്ഡഡ  ് എഞ്ചിനീയറിിംഗ  ്ങ്കകാങ്കളജിൽ ഇങ്കൊൾ ആദയമായി  അങ്കലാട്ട്റമന്റ  ്ലഭിക്കുകയുിം 

റചയ്ത വിദയാൿത്ഥികൾ 
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പ്രങ്കവശനിം നൽങ്കകണ്ട സ്ഥാപനിം Virtual Admission നായുള്ള അങ്കപക്ഷയുിം, ഇലങ്കരാണിക് മാധയമിം വഴി 

അയച്ച ങ്കരഖകളുിം പരിങ്കശാധിച്ച ങ്കശഷിം, അൿഹതയുള്ള വിദയാൿത്ഥിക്ക്  താത്കാലികമായി പ്രങ്കവശനിം 

നൽന്നതുിം, ആ വിവരിം ഇലങ്കരാണിക് മാധയമത്തിലൂറെ വിദയാൿത്ഥിറയ അറിയിക്കുന്നതുമാണ്.  

 

  Virtual Admission വഴി  പ്രങ്കവശനിം ങ്കനടുന്നതിന്; രണ്ടാിം അങ്കലാട്ട്റമന്റിൽ, സാധാരണരീതിയിലാണ് 

അഡ്മിഷൻ എടുത്തറതേിൽ അങ്കത  സ്ഥാപനത്തിലുിം, virtual അഡ്മിഷൻ രീതിയിലാണ് പ്രങ്കവശനിം 

ങ്കനെിയറതേിൽ, ആ ഘട്ടത്തിൽ TC സമൿെിച്ച റിങ്കൊൿട്ടിങ് റസന്ററിലുിം ഹാജരായി താറഴെറയുന്ന 

ങ്കരഖകൾ സമൿെിങ്കക്കണ്ടതാണ്. അതിനു മുൻപ് തറന്ന  KEAM 2020 ങ്കപ്രാറെക്ട്സിൽ  അഡ്മിഷൻ 

സമയത്ത് ഹാജരാക്കാൻ ആവശയറെട്ടിരുന്ന എൊ റസൿട്ടിഫിക്കറ്റുകളുറെയുിം സ്കാൻറചയ്ത ങ്കകാെി, 

അങ്കലാട്ട്റമന്റ് ലഭിച്ച ങ്കകാങ്കളജിറന്റ റവബ്സൈറ്റിൽ  നിൿങ്കേശിച്ചിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇലങ്കരാണിക് മാധയമിം 

വഴി അയക്കുകയുിം റചേണിം.  

(i) പുതിയ സ്ഥാപനത്തിൽ Virtual Admission അനുവദിക്കണറമന്നുള്ള അങ്കപക്ഷ - വിദയാൿത്ഥിയുിം 

രക്ഷാകൿത്താവുിം െിട്ടത് [അനുബന്ധിം (2.1)] 

(ii) അങ്കലാട്ട്റമന്റ് റമങ്കമ്മായുറെ പകൿെ്  

(iii) Certificates-റന്റ  റിജിനൽ  പിന്നീെ് പുതിയ സ്ഥാപനത്തിൽ ഹാജരാക്കാറമന്നുള്ള, 

നിശ്ചിത ഘെന- യിലുള്ള സാക്ഷയപത്രിം (Undertaking)-വിദയാൿത്ഥിയുിം രക്ഷാകൿത്താവുിം 

െിട്ടത് [അനുബന്ധിം (2.1)] 

റിങ്കൊൿട്ടിങ് റസന്ററിൽ നിന്നുിം അങ്കപക്ഷ ലഭിച്ചതിനുള്ള രസീത് നൽന്നതാണ്. 

 പ്രങ്കവശനിം നൽങ്കകണ്ട സ്ഥാപനിം Virtual Admission നായുള്ള അങ്കപക്ഷയുിം, ഇലങ്കരാണിക് മാധയമിം 

വഴി അയച്ച ങ്കരഖകളുിം പരിങ്കശാധിച്ച ങ്കശഷിം, അൿഹതയുള്ള വിദയാൿത്ഥിക്ക്  താത്കാലികമായി പ്രങ്കവശനിം 

നൽന്നതുിം, ആ വിവരിം ഇലങ്കരാണിക് മാധയമത്തിലൂറെ വിദയാൿത്ഥിറയ അറിയിക്കുന്നതുമാണ് 

 

 Virtual Admission വഴി  പ്രങ്കവശനിം ങ്കനടുന്നതിന്; രണ്ടാിം അങ്കലാട്ട്റമന്റിൽ, സാധാരണരീതിയിലാണ് 

അഡ്മിഷൻ എടുത്തറതേിൽ അങ്കത  സ്ഥാപനത്തിലുിം, virtual അഡ്മിഷൻ രീതിയിലാണ് പ്രങ്കവശനിം 

ങ്കനെിയറതേിൽ, ആ ഘട്ടത്തിൽ TC സമൿെിച്ച റിങ്കൊൿട്ടിങ് റസന്ററിലുിം ഹാജരായി താറഴെറയുന്ന 

ങ്കരഖകൾ സമൿെിങ്കക്കണ്ടതാണ്. 

(i) പുതിയ പുതിയ ങ്കകാഴ്സിൽ (ബ്രാഞ്ചിൽ) Virtual Admission അനുവദിക്കണറമന്നുള്ള അങ്കപക്ഷ - 

വിദയാൿത്ഥിയുിം രക്ഷാകൿത്താവുിം െിട്ടത് [അനുബന്ധിം (2.1)] 

(ii) അങ്കലാട്ട്റമന്റ് റമങ്കമ്മായുറെ പകൿെ്  

റിങ്കൊൿട്ടിങ് റസന്ററിൽ നിന്നുിം അങ്കപക്ഷ ലഭിച്ചതിനുള്ള രസീത് നൽന്നതാണ്. 

സാങ്കേതിക വിദയാഭയാസ ഡയറക്ടങ്കററ്റിൻററ കീഴിലുള്ള ഗവറെന്റ് അറെേിൽ ഗവറെന്റ്-
എയ്ഡഡ  ് എഞ്ചിനീയറിിംഗ  ്ങ്കകാങ്കളജിൽ ങ്കനരറത്തയുള്ള അങ്കലാട്ട്റമന്റിൽ പ്രങ്കവശനിം 

ലഭിക്കുകയുിം, ഇങ്കൊഴറത്ത അങ്കൊെ്റമന്റിൽ  അങ്കത സ്ഥാപനത്തിൽ പുതിറയാരു ങ്കകാഴ്സിൽ 
(ബ്രാഞ്ചിൽ) അങ്കലാട്ട്റമന്റ  ്ലഭിക്കുകയുിം റചയ്ത വിദയാൿത്ഥികൾ 

സാങ്കേതിക വിദയാഭയാസ ഡയറക്ടങ്കററ്റിൻററ കീഴിലുള്ള ഗവറെന്റ് അറെേിൽ ഗവറെന്റ്-
എയ്ഡഡ  ് എഞ്ചിനീയറിിംഗ  ്ങ്കകാങ്കളജിൽ ങ്കനരറത്തയുള്ള അങ്കലാട്ട്റമന്റിൽ പ്രങ്കവശനിം ലഭിക്കുകയുിം, 

ഇങ്കൊഴറത്ത അങ്കൊെ്റമന്റിൽ  സാങ്കേതിക വിദയാഭയാസ ഡയറക്ടങ്കററ്റിൻററ കീഴിലുള്ള മററ്റാരു 
സ്ഥാപനത്തിൽ അങ്കലാട്ട്റമന്റ  ്ലഭിക്കുകയുിം റചയ്ത വിദയാൿത്ഥികൾ 
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 പ്രങ്കവശനിം നൽങ്കകണ്ട സ്ഥാപനിം Virtual Admission നായുള്ള അങ്കപക്ഷയുിം, ഇലങ്കരാണിക് മാധയമിം 

വഴി അയച്ച ങ്കരഖകളുിം പരിങ്കശാധിച്ച ങ്കശഷിം, അൿഹതയുള്ള വിദയാൿത്ഥിക്ക്  താത്കാലികമായി പ്രങ്കവശനിം 

നൽന്നതുിം, ആ വിവരിം ഇലങ്കരാണിക് മാധയമത്തിലൂറെ വിദയാൿത്ഥിറയ അറിയിക്കുന്നതുമാണ്.  

2. ലഭിച്ച പ്രങ്കവശനിം റോക്കുന്നതിനുിം ട്രാൻസ്ഫൿ സൿട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരിറക 

വാങ്ങുന്നതിനുിം  

അഡ്മിഷൻ റോക്കാനായുള്ള അങ്കപക്ഷ, പ്രങ്കവശനിം നൽകിയ സ്ഥാപനിം , റവബ്സൈറ്റിലൂറെ 

നിഷ്കൿച്ചിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇലങ്കരാണിക് മാധയമത്തിലൂറെ ആ സ്ഥാപനത്തിനയച്ചു  റകാടുക്കുകയുിം; TC 

നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ (സാധാരണ പ്രങ്കവശനിം ലഭിച്ച സ്ഥാപനത്തിങ്കലാ, Virtual Admission 

ആറണേിൽ റിങ്കൊൿട്ടിങ് റസന്ററിങ്കലാ) വിദയാൿത്ഥി ങ്കനരിട്ട് ഹാജരായി; അഡ്മിഷൻ റോക്കാനുിം TC തിരിറക 

ലഭിക്കുന്നതിനുമുള്ള അങ്കപക്ഷ (വിദയാൿത്ഥിയുിം രക്ഷിതാവുിം െിട്ടത്) നൽകയുിം റചേണിം.  പ്രങ്കവശനിം 

റോക്കുന്നതിനുള്ള നെപെികൾ പൂൿത്തിയാക്കുന്ന ക്രമത്തിൽ, നൽകിയ TC തിരിറക വാങ്ങി രസീത് 

നൽങ്കകണ്ടതാണ്. 

KEAM പരിധിക്ക് പുറത്തള്ള രു സ്ഥാപനത്തിങ്കലക്ക് പ്രങ്കവശനിം ങ്കനടുന്നതിന് ങ്കവണ്ടിയാണ്, ലഭിച്ച 

പ്രങ്കവശനിം റോക്കുന്നറതേിൽ പ്രങ്കവശനിം റോക്കാനുള്ള അങ്കപക്ഷങ്കയാറൊെിം, KEAM ൽ തുെൿന്നുള്ള 

ഒപ്ഷനുകളിൽ പ്രരിഗണിറെങ്കെണ്ടതിെ എന്ന രു Undertaking ഉിം നൽങ്കകണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള 

അങ്കപക്ഷകൾ KEAM വഴിയുള്ള പ്രങ്കവശനിം അവസാനിക്കുന്ന ദിവസിം വറര TC സമൿെിച്ച സ്ഥാപനത്തിൽ 

നൽകാവുന്നതാണ്.  

KEAM പരിധിക്കുള്ളിൽ വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിങ്കലക്ക്, അങ്കലാട്ട്റമന്റ് ലഭിക്കുകയാറണേിൽ, 

ങ്കനരറത്ത പ്രങ്കവശനിം ലഭിച്ച സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുിം, പുതിയ സ്ഥാപനത്തിങ്കലക്ക് പ്രങ്കവശനിം 

ലഭിക്കുന്നതിങ്കലക്ക് ആവശയമായ Transfer Facilitation Slip (TFS) ൻററ വിദയാൿത്ഥിക്കുള്ള ങ്കകാെി തപാൽ 

മുങ്കഖനയുിം, അതിറന്റ ങ്കസാഫ്റ്്ങ്കകാെി ഇറമയിൽ മുങ്കഖനയുിം, അയച്ചു തരുന്നതാണ്. TFS ഇറമയിൽ മുങ്കഖന 

ലഭിച്ചിട്ടിറെേിൽ,  പ്രങ്കവശനിം ലഭിച്ച സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധറെങ്കെണ്ടതാണ്.  

 

KEAM ൽ സാങ്കേതിക വിദയാഭയാസ ഡയറക്ടങ്കററ്റിൻററ കീഴിലൊത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിങ്കലക്ക് 

പ്രങ്കവശനത്തിനായി TC തിരിറക ആവശയമാറണേിൽ അങ്കപക്ഷങ്കയാറൊെിം പ്രങ്കവശനിം ലഭിച്ച സ്ഥാപനിം 

നൽകിയ TFS റന്റ ങ്കകാെി ඁെി TC സമൿെിച്ച റിങ്കൊൿട്ടിങ് റസന്ററിൽ സമൿെിങ്കക്കണ്ടതാണ്. 

അഡ്മിഷൻ റോക്കാനായുള്ള അങ്കപക്ഷ, പ്രങ്കവശനിം നൽകിയ സ്ഥാപനിം , റവബ്സൈറ്റിലൂറെ 

നിഷ്കൿച്ചിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇലങ്കരാണിക് മാധയമത്തിലൂറെ ആ സ്ഥാപനത്തിനയച്ചു  റകാടുക്കണിം.  

 TC നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ (സാധാരണ പ്രങ്കവശനിം ലഭിച്ച സ്ഥാപനത്തിങ്കലാ, Virtual 

Admission ആറണേിൽ റിങ്കൊൿട്ടിങ് റസന്ററിങ്കലാ) വിദയാൿത്ഥി ങ്കനരിട്ട് ഹാജരായി താറഴെറയുന്നവ 

നൽകയുിം റചേണിം.  

A) പ്രങ്കവശനിം ലഭിച്ച അഡ്മിഷൻ റോക്കുന്നതിനുിം ട്രാൻസ്ഫൿ സൿട്ടിഫിക്കറ്റ  ്തിരിറക 
വാങ്ങുന്നതിനുിം  (KEAM റന്റ പരിധിയ്ക്കു പുറത്തള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രങ്കവശനത്തിനായി) 
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(i) വിദയാൿത്ഥിയുിം രക്ഷിതാവുിം െിട്ട, അഡ്മിഷൻ റോക്കണറമന്നുിം TC തിരിറക ലഭിക്കുന്നതിനുമുള്ള 

അങ്കപക്ഷ [അനുബന്ധിം (2.2)] 

(ii) TC സമൿെിക്കുങ്കപാൾ റിങ്കൊൿട്ടിങ് റസന്ററിൽ നിന്നുിം റകാടുത്ത രസീതിറന്റ റിജിനൽ  

(iii) KEAM ൽ തുെൿന്നുള്ള ഒപ്ഷനുകളിൽ പ്രരിഗണിറെങ്കെണ്ടതിെ നിശ്ചിത ഘെനയിലുള്ള 

സാക്ഷയപത്രിം (Undertaking)  - വിദയാൿത്ഥിയുിം രക്ഷാകൿത്താവുിം െിട്ടത് [അനുബന്ധിം (2.2)] 

TC റിജിനൽ തിരിറക ലഭിക്കുങ്കപാൾ അവ തിരിറക ലഭിച്ചതായുള്ള രസീത് [അനുബന്ധിം (2.4)], 

വിദയാൿത്ഥി നൽങ്കകണ്ടതാണ്.  

 

 അഡ്മിഷൻ റോക്കാനായുള്ള അങ്കപക്ഷ, പ്രങ്കവശനിം നൽകിയ സ്ഥാപനിം , റവബ്സൈറ്റിലൂറെ 

നിഷ്കൿച്ചിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇലങ്കരാണിക് മാധയമത്തിലൂറെ ആ സ്ഥാപനത്തിനയച്ചു  റകാടുക്കണിം. ഈ 

സ്ഥാപനിം ഇലങ്കരാണിക് മാധയമിം വഴി അയച്ചു തരുന്ന TFS -റന്റ print കരുങ്കതണ്ടതാണ് .  

 അതിനു ങ്കശഷിം, TC നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ (സാധാരണ പ്രങ്കവശനിം ലഭിച്ച 

സ്ഥാപനത്തിങ്കലാ, Virtual Admission ആറണേിൽ റിങ്കൊൿട്ടിങ് റസന്ററിങ്കലാ) വിദയാൿത്ഥി ങ്കനരിട്ട് 

ഹാജരായി താറഴെറയുന്നവ നൽകയുിം റചേണിം.  

(i) വിദയാൿത്ഥിയുിം രക്ഷിതാവുിം െിട്ട, രണ്ടാിം ഘട്ടത്തിൽ പ്രങ്കവശനിം ലഭിച്ച ങ്കകാങ്കളജിറല അഡ്മിഷൻ 

റോക്കണറമന്നുിം TC തിരിറക ലഭിക്കുന്നതിനുമുള്ള, അങ്കപക്ഷ [അനുബന്ധിം (2.3)] 

(ii) TC സമൿെിക്കുങ്കപാൾ റിങ്കൊൿട്ടിങ് റസന്ററിൽ നിന്നുിം റകാടുത്ത രസീതിറന്റ റിജിനൽ  

(iii) ങ്കനരറത്ത പ്രങ്കവശനിം ങ്കനെിയ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുിം ലഭിച്ച TFS--റന്റ പകൿെ്  

TC റിജിനൽ തിരിറക ലഭിക്കുങ്കപാൾ അവ തിരിറക ലഭിച്ചതായുള്ള രസീത് [അനുബന്ധിം (2.4)], 

വിദയാൿത്ഥി നൽങ്കകണ്ടതാണ്.  

3  അങ്കലാട്ട്റമൻറ  ് ലഭിച്ച വിദയാൿത്ഥിക്ക  ്പകരിം, രു വയക്തിറയ പ്രങ്കവശനിം ലഭിങ്കക്കണ്ട ങ്കകാങ്കളജിങ്കലാ, 

റിങ്കൊൿട്ടിങ  ്റസന്ററിയിങ്കലാ നെപെികൾക്കായി ചുമതലറെടുത്തകയാറണേിൽ 

 അങ്കലാട്ട്റമൻറ്  ലഭിച്ച വിദയാൿത്ഥിക്ക് പകരിം, രു വയക്തിറയ പ്രങ്കവശനിം ലഭിങ്കക്കണ്ട ങ്കകാങ്കളജിങ്കലാ, 

റിങ്കൊൿട്ടിങ് റസന്ററിയിങ്കലാ പ്രങ്കവശന നെപെികൾക്കായി ചുമതലറെടുത്തകയാറണേിൽ; വിദയാൿത്ഥിക്ക് 

പകരിം ഹാജരാന്ന വയക്തിറയ ചുമത്തറെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സാക്ഷയപത്രിം (KEAM 2020 ങ്കപ്രാറെക്ട്സിൽ  

നൽകിയിരിക്കുന്ന Authorization Letter (Annexure XIX)), രു ങ്കഫാങ്കട്ടാങ്കകാെി സഹിതിം പകരിം വരുന്ന 

വയക്തിയുറെ ബ്സകവശിം റകാടുത്ത വിങ്കെണ്ടതാണ്.  പകരിം വരുന്ന വയക്തിയുറെ ബ്സകവശിം അങ്കേഹത്തിറന്റ 

തിരിച്ചറിയൽ ങ്കരഖയുറെ റിജിനൽ ഉണ്ടായിരിങ്കക്കണ്ടതാണ് .Authorization Letter (തിരിച്ചറിയൽ ങ്കരഖയുറെ 

റിജിനൽ) പരിങ്കശാധനക്ക് ങ്കശഷിം തിരിറക നൽന്നതാണ്. 

റിെ്: റിങ്കൊൿട്ടിങ് റസന്ററിൽ അങ്കപക്ഷയുറെയുിം, Undertaking റന്റയുിം, രസീതിറന്റയുിം പ്രിന്റൗട്ട് (printout) 

എടുക്കാനുള്ള സിംവിധാനമുണ്ടായിരിക്കുിം. വിദയാൿത്ഥിയുിം, രക്ഷാകൿത്താവുിം അവിറെറയത്തി െിട്ട് 

നൽകിയാൽ മതിയാിം.

(B)   KEAM റന്റ പരിധിയിലുള്ളസാങ്കേതിക വിദയാഭയാസ ഡയറക്ടങ്കററ്റിൻററ 
കീഴിലൊത്ത,സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രങ്കവശനത്തിനായി, രണ്ടാിം ഘട്ടത്തിൽ ഗവറെന്റ് അറെേിൽ  

ഗവറെന്റ്-എയ്ഡഡ  ്എഞ്ചിനീയറിിംഗ  ്ങ്കകാങ്കളജിൽ ലഭിച്ച അഡ്മിഷൻ റോക്കുന്നതിനുിം ട്രാൻസ്ഫൿ 

സൿട്ടിഫിക്കറ്റ  ്തിരിറക വാങ്ങുന്നതിനുിം  
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അനുബന്ധിം (1) 

റിങ്കൊൿട്ടിങ  ്റസന്ററുകൾ  

Sl.No Reporting Centers under the Directorate of Technical Education District Contact Number website 

Government  and Government Aided Engineering Colleges under the Directorate of Technical Education (1 – 12) 
[ Reporting cum Admitting Centers ] 

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 Centers   

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/
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അനുബന്ധിം (2.1) 

[Format of the request for Virtual Admission and Undertaking]  

To 

 The Principal 

 ................................................................  

 (Name  and address of the reporting centre) 

Sir, 

As per the allotment memo from Controller of Entrance Examinations, Kerala,  (select the appropriate one) 

1. $$ I got KEAM 2020 allotment in …………………………………………<allotted course (branch)> 

branch in ………………………………… < allotted College>.  As I am not able to be present in 

person for the regular admission in the college due to ………………………………………… 

............................................................................................................................................ .................................., 

I opt for virtual admission process permitted by the college. In this connection, I request you to 

receive my TC and allotment letter (copy) so that I can complete my virtual admission process.  

 

2. ## I was admitted to  ………………………………….. <previous admitted course (branch)> branch in 

……………………………………. <previous admitted college> in the previous allotment of KEAM 

2020.  Now, in this allotment of KEAM 2020, I was re-allotted to ………………………………... 

<newly allotted course (branch)> branch in ……………………………………..<newly allotted 

college>. As I am not able to be present in person for the regular admission in the  <newly allotted 

college> due to ……………………. ………………………….  .................................................................... 

.............................................................................. ........................,  I opt for virtual admission process 

permitted by the college. In this connection, I request you to receive my TC, allotment letter (copy), 

and TFS from  ……………………………………… <previous admitted college>, where I was 

admitted earlier, so that I can complete my virtual admission process.  

 

3. && I was admitted to ………………………………………… <previous admitted course (branch)> 

branch in ………………………………………….. <previous admitted college> in the previous 

allotment of KEAM 2020.  Now, in the this allotment of KEAM 2020, I was re-allotted to 

………………………………… <newly allotted course (branch)>  branch in the same college. As I am 

not able to be present in person for the regular admission in the  newly allotted college due to 

................... ...................................................... ..................................................................... ............................, 

I opt for virtual admission process permitted by the college. I have already submitted my TC in this 

reporting center. Now, I request you to receive my allotment letter, so that I can complete my 

virtual admission process to the ……………………………………….. <newly allotted course 

(branch)> branch in ………………………………….. <admitted college>. 

 

4. @@ I was admitted to  ………………………………………………… <previous admitted course 

(branch)> branch in …………………………………………….. <previous admitted college> in the 

previous allotment of KEAM 2020.  Now, in this allotment of KEAM 2020, I was re-allotted to 

………………………………………………. <newly allotted course (branch)>  in ………… 

………………………….. <newly allotted college>. As I am not able to be present in person for the 

regular admission in the  newly allotted college due to ……………..……………………….... ………. 

.......................................................................... .............................,  I opt for virtual admission process 
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permitted by …………………………… <newly allotted college>. I have already submitted my TC  

in this reporting center. Now, I request you to receive my allotment letter, so that I can complete 

my virtual admission process to the ………………………….. <newly allotted branch> in 

……………………………….. <newly allotted college>. 

 

[Signature  of the candidate with date]  

 

UNDERTAKING BY THE CANDIDATE 

I, <name of the student> declare that, 

1. I have already uploaded the required data and documents to  

……………………………….. <name of the allotted college> using the online channel 

provided by the college. 

2. The data  uploaded online are true and correct to the best of my knowledge  

3. The documents uploaded are genuine, unaltered copies of the original certificates and 

documents.  

I understand that, 

1. The admission is provisional and will be confirmed only after verification of the 

certificates and documents in original. 

2. The admission liable to be cancelled at any stage if the documents/certificates submitted 

by me are not genuine and valid and/or eligibility conditions for admissions are not met. 

3. I shall pay the institutional and university fees I owe the college, if any, once admission is 

confirmed.  

Signature  of the candidate with date: 

Name in full:       Roll No.:  

Address: 

 

Counter-signed by parent/guardian:       

Name of parent or guardian: 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

$$:    Fresh admission     
##:  Transfer from an outside college to college under DTE  
&&: Branch change in the same college  
@@: Transfer from one college under DTE to another college under DTE 
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അനുബന്ധിം (2.2) 

[Format of the request for cancellation of admission and return of TC(original) and 

Undertaking (in the case of withdrawal from KEAM allotment process) ]  

To 

 The Principal 

 ................................................................  

 (Name  and address of the reporting centre) 
 

Sir, 

As per the allotment memo from Controller of Entrance Examinations, Kerala, I have been 

allotted ……………………………… <admitted course (branch)> branch in …………………… 

<admitted college>.   And, as part of virtual admission process, I submitted my TC to this centre 

on ..............................  

As I am now withdrawing from the admission process, I request you to return my TC  

Signature  of the candidate with date:  

 

UNDERTAKING BY THE CANDIDATE 

I, ....................................................................... (name) understand that,  

1.   By reclaiming my TC, I withdraw voluntarily from the allotment and admission   of   

Engineering and allied courses under KEAM 2020. 

1. I have no future claim of the seat allotted to me. 

2. I will not be included in any future allotment of Engineering and allied courses under KEAM 

2020. 

I also undertake that I will not make any further claims, whatsoever, with respect to allotment 

and admission to Engineering and Allied courses of the year 2020. 

 

Signature  of the candidate with date: 

 

Name in full:       Roll No.:  

Address: 

 

Counter-signed by parent/guardian: 

Name of parent or guardian: 
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അനുബന്ധിം (2.3) 

[Format of the request for cancellation of admission and return of TC(original) for getting 

admission in another allotted institute in the KEAM allotment process) ]  

 

To 

 The Principal 

 ................................................................  

 ................................................................   

 (Name  and address of the reporting centre) 

 

Sir, 

As per the allotment memo from Controller of Entrance Examinations, Kerala, I have been 

allotted ………………………………. <admitted course (branch)> branch in 

……………………………..  <admitted college>.   And, as part of virtual admission process, I 

submitted my TC  to this centre on..............................  

I request you to take arrangements for cancelling the admission obtained in <admitted course 

(branch)> branch in <admitted college> and return the TC (original) for joining in the new 

institution. 

 

Signature of the candidate with date:      

Name in full:                                             Roll No.:  

Address: 
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അനുബന്ധിം (2.4) 

[Format of the receipt to be submitted on returning the TC(original)]  

 

 

RECEIPT 

Received from the Principal, …………………………………………… <Name of Reporting Center> 

my Transfer Certificate (original), which I have submitted for virtual admission process  to 

……………………………….. <admitted course(branch)>  branch  in 

……………………………………………. <admitted college name> on ........................ as part of the 

KEAM 2020 allotment process. 

 

Signature  of the candidate with date:      

Name in full:      Roll No.:  

Address: 

 

 


