ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിപേണ്ട രീതി
(മാനേജ്മമന്റ് ക്വാട്ടയിനേക്ക് മാത്രം ബാധക്ം)

അനേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുൻേ്:1) നരാഷർ മഡൌൺനോഡ് മെയ്യുക്.ശ്രദ്ധാപൂർവം വായിക്കുക്.
2) നയാഗ്യത: 1. എസ് എസ് എൽ സി അമെങ്കിൽ തതുേയ േരീക്ഷ ോസ്
ആയിരിക്കണം.(ഒന്നാം വർഷനേക്കുള്ള അഡ്മിഷേ് )
2) ഫിസിക്സ്, മക്മിസ്ട്രി, മാത്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങൾ േഠിച്ചു പ്ലസ് ടു /തതുേയം ോസ്

ആയിരിക്കണം.(സർക്കാർ േിർനേശ പ്രക്ാരം രണ്ാം വർഷനേക്കുള്ള ോറ്ററൽ എൻട്രി
അഡ്മിഷേ് )
3) സർക്കാർ േിശ്ചയിച്ച ഈ നയാഗ്യതക്ൾ േിർബന്ധമായം ഉണ്ായിരിക്കണം.
4) അനേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുൻേ് എൊ നക്ാഴ്സുക്മെ കുറിച്ചും മിക്ച്ച ധാരണ ഉണ്ാക്കുക്യം

നശഷം മാത്രം മുേ്ഗ്ണഏറ്റവം കൂടുതൽ ഉള്ള നക്ാഴ്സം, മുൻഗ്ണേ ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ നക്ാഴ്സം
തീരുമാേിക്കുക്യം മെയ്യുക്.

5) ഫീസ് വിശോംശങ്ങൾ താമഴ േറയം പ്രക്ാരമായിരിക്കും:ഒന്നാം വർഷനേക്ക് നേരിട്ടുള്ള അഡ്മിഷൻ നേടുന്ന വിേയാർത്ഥിക്ൾക്ക് :ഒന്നാം വർഷം : ₹ 43000 (ോല്പേി മൂവായിരം രൂേ, ഫീസ്, േിടിഎ ഫണ്്, മറ്റ് ൊർജുക്ൾ
ഉൾമെമട)
(ടൂൾ &ഡഡ എേ്ജിേീറിംഗ്് നു 500 രൂേ കൂടി അധിക്ം ബാധക്ം)

രണ്ാം വര്ഷം :₹38500 (മുെേി എട്ടായിരേി അഞ്ഞൂറ് രൂേ)
മൂന്നാം വർഷം:₹38500 (മുെേി എട്ടായിരേി അഞ്ഞൂറ് രൂേ):രണ്ാം വർഷനേക്ക് നേരിട്ടുള്ള അഡ്മിഷൻ നേടുന്ന വിേയാർത്ഥിക്ൾക്ക്(ോറ്ററൽ
എൻട്രി) :രണ്ാം വർഷം:₹ 53000(അേ്േേി മൂവായിരം രൂേ) (ടൂൾ& ഡഡ എേ്ജിേീറിംഗ്് നു 500
രൂേ അധിക്ം ബാധക്ം)

മൂന്നാം വർഷം: ₹ 38500( മുെേി എട്ടായിരേി അഞ്ഞൂറ് രൂേ)
**ോനഠയതര േരിോടിക്ൾക്ക് ആവശയം വരുന്ന മുറയ്ക് മറ്റ് ഫീസുക്ൾ ഈടാക്കുന്നതായിരിക്കും.

അനേക്ഷ സമർെിക്കുനപാൾ:1. എൊ നക്ാെങ്ങെിലം കൃതയവം പൂര്ണവമായ വിവരങ്ങൾ നരഖമെടുേണം. അപൂർണ്ണമായ
അനേക്ഷക്ൾ േിരസിക്കുന്നതാണ്. േിങ്ങളുമട നൊയ്സുക്ൾ ശ്രദ്ധനയാമട
മതരമഞ്ഞടുക്കുക്.
2. മിക്ച്ച േിേവാരമുള്ളതും ഇെം േിറം േശ്ചാേേമായി വരുന്നതുമായ ോനപാർട്ട് ഡസസ്
നഫാനട്ടാ അേ്നോഡ് മെയ്യുക്. മമാഡബൽ നഫാണിൽ എടുക്കുന്നതും ഇെം േിറമൊേ
മറ്റ് േിറങ്ങൾ േശ്ചാേേേിൽ വരുന്നതുമായ നഫാനട്ടാക്ൾ അനുവേേീയമെ.
3. എൊ വിവരങ്ങളും എന്റർ മെയ്ത് നഫാനട്ടാ ശരിയായി അേ്നോഡ് മെയ്തതിനു നശഷം
"Submit" ബട്ടൺ അമർത്തുക്.
4. "submit" ബട്ടൺ പ്രസ് മെയ്താൽ േിങ്ങൾ നരഖമെടുേിയ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു
േി ഡി എഫ് നഫാം േഭിക്കും. നരഖമെടുേിയ വിവരങ്ങൾ ഒന്ന് കൂടി േരിനശാധിച്ച്
കൃതയമാമണന്നു ഉറപ്പു വരുത്തുക്.
5. േി ഡി എഫ് നഫാം പ്രിന്റ് മെനേണ് ക്ാരയമിെ. ഒെ് നരഖമെടുനേണ്ത് അഡ്മിഷൻ
േഭിക്കുന്ന സമയേ് മാത്രം ആണ്.
6. തുടർന്നുള്ള ഘട്ടങ്ങെിനേക്കായി നമല്പറഞ്ഞ േിഡിഎഫ് സൂക്ഷിക്കുക്.

അനേക്ഷാ ഫീസ് അടനക്കണ് വിധം:
1. നക്ാനെജിമന്റ അക്കൌണ്് വിവരങ്ങൾ താമഴ മക്ാടുേിരിക്കുന്ന വിധമാണ്.
Bank Name: UCO Bank
Branch: PALAYAM, CALICUT
IFSC: UCBA0000147
Account Name: Association for Welfare of the Handicapped.
Account Number: 01470100011466

2. അനേക്ഷാ ഫീസ് 300 രൂേ നമല്പറഞ്ഞ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ിൽ അടച്ച നശഷം രസീറ്റ്
സൂക്ഷിക്കുക്. ഫീസ് ഓൺഡേൻ ആയി അടക്കുന്നവർ വിജയക്രമായി തുക് അടച്ചു എന്ന്
ക്ാണിക്കുന്നതും ഇടോടിമന്റ റഫറൻസ് േപർ ഉള്ളതുമായ മമാഡബൽ സ്ക്രീൻ നഷാട്ട്
എടുേ് മവക്കണം.
ബാങ്കുക്െിൽ നേരിട്ട് അടക്കുന്നവർ( ഏതു ബാങ്കിലം NEFTഉൾമെമട) തുക് അടച്ച നശഷം
േഭിക്കുന്ന രസീറ്റ് മന്റ വയക്തമായ ഒരു നഫാനട്ടാ ഡക്വശം ക്രുനതണ്താണ്.

അനേക്ഷാ നഫാം, സർട്ടിഫിക്കറ്റുക്ളുമട േക്ർെ്,ഫീസ് അടച്ച രസീറ്റ് എന്നിവ
സമർെിക്കുന്ന വിധം:1. നക്ാനെജ് മവബ്ഡസറ്റ് ആയ www.awhpolytechnic.org യിൽ പ്രനവശിക്കുക്. തുടർന്ന്
അനേക്ഷ നഫാം,ഫീസ് രസീറ്റ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റുക്ളുമട േക്ർപ്പുക്ൾ എന്നിവ അേ്നോഡ്
മെോോയി േൽക്ിയിട്ടുള്ള േിങ്ക് തുറക്കുക്.
2.േിങ്ക് തുറന്ന നശഷം അനേക്ഷക്മന്റ ഇ മമയിൽ ഐ ഡി അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്റർ
മെയ്യുക്.
3.തുടർന്ന് അനേക്ഷാ നഫാം, ഫീസ് രസീറ്റ്, എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
ആവശയമമങ്കിൽ പ്ലസ് ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയമട സ്കാൻ മെയ്ത നക്ാെി അേ്നോഡ്
മെയ്യുക്. തുടർന്ന് "submit" ബട്ടൺ പ്രസ് മെയ്ത് അനേക്ഷ സമർെിക്കുക്.
4.അനേക്ഷ സവീക്രിച്ചതിമന്റ വിവരം, േൽക്ിയിട്ടുള്ള ഇ മമയിൽ വിോസേിൽ
േഭയമാക്കുന്നതാണ്.
അമെങ്കിൽ,
താമഴ േറയന്ന നരഖക്ൾ awhptc@gmail.com എന്ന ഇ മമയിൽ വിോസേിനേക്ക്
അയക്കുക്.
1)അനേക്ഷ നഫാം
2)ഫീസ് രസീറ്റ്
3)എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റിമന്റ േക്ർെ്
4)പ്ലസ് ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റിമന്റ േക്ർെ്(ോറ്ററൽ എൻട്രി അനേക്ഷക്ർക്ക് മാത്രം)
** ഇ മമയിൽ അയക്കുനപാൾ subject നക്ാെേിൽ "Application for Admission) എന്ന്
നരഖമെടുേണം.

അഡ്മിഷൻ:എസ് എസ് എൽ സി/പ്ലസ് ടു മാർക്കിമന്റ അടിസ്ഥാേേിൽ നയാഗ്യരായ അനേക്ഷക്മര
അഡ്മിഷൻ/ സീറ്റ് രജിസ്നട്രഷൻ എന്നതിോയി വിെിക്കുന്നതാണ്. അതിോയി ശരിയായ
നഫാൺ േപർ തമന്ന അനേക്ഷനയാമടാെം േല്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക്. ആവശയം വരുന്ന മുറയ്ക്
മറ്റു േിർനേശങ്ങൾ നഫാൺ വഴി േൽകുന്നതായിരിക്കും.
ഓൺഡേൻ അനേക്ഷ സമർെിക്കുന്നതുമായി ബന്ധമെട്ട ഏതു സംശയേിനും
9809234055 എന്ന േപറിനേക്ക് sms/whatsapp/call മെയ്യുക്.
അമെങ്കിൽ vivekpjohn@gmail.com എന്ന വിോസേിനേക്ക് ഇ മമയിൽ മെയ്യുക്.
NB:- ഫീസ് അടക്കാേനതാ, ശരിയായ ഫീസ്രസീറ്റ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റുക്ളുമട േക്ർെ് എന്നിവ
അയക്കാേനതാ ആയ അനേക്ഷക്ൾ േിരസിക്കുന്നതാണ്.
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