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B.Tech Lateral Entry Admission 2022-23

Original Documents/ Certificates to be submitted at the time of admission:

1. Allotment Memo issued by DTE(2 Copies)
2. Admit card (2 Copies) 
3. SSLC Book attested by a gazette officer (2 Copies)
4. The DIPLOMA or equivalent Mark sheet and Certificate attested by a gazette officer (2 Copies)
5. Certificate to prove date of birth in original (SSLC/Birth Certificate/Valid Indian Passport)
6. Proof of Nativity in original (SSLC/Birth Certificate/Valid Indian Passport)
7. Non-creamy layer Certificate (if admitted category is OBC)
8. EWS Certificate (if admitted category is EWS)
9. Caste/Community Certificate (if admitted category is SC/ST/OEC/OBC/BH)
10. Transfer Certificate
11. Conduct Certificate
12. Physical Fitness Certificate
13. Migration Certificate (for those studying for DIPLOMA outside Kerala)
14. 2 photographs
15. Undertaking (format available in college website)

             PRINCIPAL



UNDERTAKING

I,  ...............................................................  (Full  name  of  student  with  admission/registration/enrolment
number)  s/o  d/o Mr./Mrs./Ms............................................................,  having  been  admitted to  Government
Engineering College Thrissur.  will remit fees as and when instructed  by the Principal, GEC, Thrissur 

I am aware that, if I failed to remit fees in stipulated time my admission is liable to be cancelled.

Signature of parent:                Signature of candidate:
Name of parent: Name of candidate:

                                                സത്യപ്രസ്താവന

ഞാൻ,  .....................................................................  (   വിദ്യാർത്ഥിയുടെ� മുഴുവൻ പേ�ര്,
പ്രപേവശനം/രജിപേ�ഷൻ/  എൻപേ�ാൾടെ�ന്റ് നമ്പർ)  �കൾ/  �കൻ ശ്രീ/ശ്രീ�തി
……………………………………………………………    തൃശ്ശൂർ ഗവടെ'ന്റ് എഞ്ചിനീയ�ിംഗ്

……………………………………………………പേകാപേ*ജിൽ .  (ബ്രാഞ്ച്)     ൽ പ്രപേവശനം പേന�ിയ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്.
        പ്രിൻസിപ്പൽ നിർപേദശിക്കുന്നസ�യത്ത് ഫീസ്അ�ക്കുകയും ടെ6യ്തിരിക്കും . 

          ഞാൻ യഥാസ�യം ഫീസ്അ�ക്കതിരുന്നാൽ പ്രപേവശനം �ദ്ദാക്കുടെ�ന്ന് എനിക്ക് ഉത്ത��ായ പേ=ാധ്യമുണ്ട്

.  

രക്ഷകർത്താവിടെന്റ ഒപ്പ്: വിദ്യാർത്ഥിയുടെ� ഒപ്പ്:
രക്ഷകർത്താവിടെന്റ പേ�ര്: വിദ്യാർത്ഥിയുടെ� പേ�ര്:



UNDERTAKING

I,  ...............................................................  (Full  name  of  student  with  admission/registration/enrolment
number)  s/o  d/o Mr./Mrs./Ms............................................................,  having  been  admitted to  Government
Engineering College Thrissur. I will produce my TC & CC ,etc to .......................................... before  .............

I am aware that, if I failed to submit the documents in stipulated time and if any misappropriation is found
in the documents, my admission is liable to be cancelled.

Signature of parent:     Signature of candidate:
Name of parent:     Name of candidate:

                                                     സത്യപ്രസ്ഥാവന

ഞാൻ,  .....................................................................  (   വിദ്യാർത്ഥിയുടെ� മുഴുവൻ പേ�ര്,
പ്രപേവശനം/രജിപേ�ഷൻ/  എൻപേ�ാൾടെ�ന്റ് നമ്പർ)  �കൾ/  �കൻ ശ്രീ/ശ്രീ�തി
……………………………………………………………    തൃശ്ശൂർ ഗവടെ'ന്റ് എഞ്ചിനീയ�ിംഗ്

……………………………………………………പേകാപേ*ജിൽ .  (ബ്രാഞ്ച്)     ൽ പ്രപേവശനം പേന�ിയ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്.
  ഞാൻ എടെന്റ �ിസി/   സിസി ,     …………………………………………………………………മുതലായവ

     തിയ്യതിക്കകംഈസ്ഥാ�നത്തിൽഹാജരാക്കുകയും ടെ6യ്യും .

        ഞാൻ സ�ർപ്പിച്ച ഏടെതങ്കിലും പേരഖക*ിൽ അ�ാകതയുടെണ്ടങ്കിൽ പ്രപേവശനം �ദ്ദാക്കുടെ�ന്ന് എനിക്ക് ഉത്ത��ായ
പേ=ാധ്യമുണ്ട്.  

രക്ഷകർത്താവിടെന്റ ഒപ്പ്: വിദ്യാർത്ഥിയുടെ� ഒപ്പ്:
രക്ഷകർത്താവിടെന്റ പേ�ര്: വിദ്യാർത്ഥിയുടെ� പേ�ര്:
  

  


