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No. C/2138/2021                                       Date : 08/10/2021 
പസി ീകരണ ിന്  

േപാളിെടക് നിക്  പേവശനം 2021 -22  ഒ ാം ഘ  സ്േപാട് അ ിഷൻ - ഇടു ി ജി ാ  

2021 -22  അധ യന വർഷെ  ഡിേ ാമ അ ിഷേനാട് അനുബ ി ു ഒ ാം 
സ്േപാട് അ ിഷൻ ഇടു ി ജി യുെട േനാഡൽ േപാളിെടക് നിക ്  ആയ മു ം 

സർ ാർ േപാളിെടക് നിക ്  േകാേളജിൽ വ  ് താെഴ പറയു   തീയതികളിൽ  

നട െ ടു ു  .  

11/10/2021              തി ൾ 
12/10/2021             െചാ  
13/10/2021             ബുധൻ 
18/10/2021             തി ൾ 

സ്േപാട് അ ിഷൻ നട ു ത ്  താെഴ പറയു  േപാളിെടക ്നിക്   
േകാേളജുകളിേല ു ആണ ്

സർ ാർ േപാളിെടക് നിക്   േകാേളജ് മു ം 

സർ ാർ േപാളിെടക് നിക്   േകാേളജ് കുമളി 
സർ ാർ േപാളിെടക് നിക്   േകാേളജ് െനടു ം 

സർ ാർ േപാളിെടക് നിക്   േകാേളജ് പുറ ുഴ, െതാടുപുഴ 

 

ഇതിനായി ഇടു ി ജി ് സ്േപാട് അ ിഷനു രജി ർ െച  വിദ ാർ ികൾ  

താെഴ പറയു     സമയ കമമനുസരി ു അ ൽ സർ ിഫി ്കൾ/അ ിഷൻ 
ിപ് , സ്േപാട് രജിസ ്േ ടഷൻ  ിപ ്   ,ഫീസ ്അട ാനു  ATM കാർഡ് ,പി ടി എ 

ഫ ് മുതലായവ സഹിതം ഹാജരാേ താണ്  .  

സമയ കമം  

തീയതി സമയം 
റാ ്/ 

സംവരണവിഭാഗം 
സ് ടീം 

11/10/2021 

8.30am മുതൽ 9.00am വെര പി എച്  ) PH (േകാ യിൽ 
ഉ  മുഴുവൻ 

ആളുകളും 
 

ഒ  ്9.00am  മുതൽ 9.30 am വെര  1 മുതൽ 15000 വെര 
10.00am മുതൽ 10.30 am വെര 15001 മുതൽ 18000  വെര 
11.00am മുതൽ 11.30 am വെര 18001 മുതൽ 21000  വെര 
12.00pm മുതൽ 12.30 pm വെര 21001മുതൽ 25000  വെര 
2.00pm മുതൽ 2.30 pm വെര 25001മുതൽ 28000  വെര 



 

 

12/10/2021 
 

8.30am മുതൽ 9.00am വെര 28001മുതൽ 30000  വെര 

ഒ  ്

9.00am  മുതൽ 9.30 am വെര  30001മുതൽ 32000  വെര 
10.00am മുതൽ 10.30 am വെര 32001മുതൽ 34000  വെര 
11.00am മുതൽ 11.30 am വെര 34001മുതൽ 38000  വെര 
12.00pm മുതൽ 12.30 pm വെര 38001മുതൽ 40000  വെര 
2.00pm മുതൽ 2.30 pm വെര 40001മുതൽ 42000  വെര 

13/10/2021 

8.30am മുതൽ 9.00am വെര 42001മുതൽ 44000  വെര 
9.00am  മുതൽ 9.30 am വെര  44001മുതൽ 46000  വെര 
10.00am മുതൽ 10.30 am വെര 46001മുതൽ 48000  വെര 
11.00am മുതൽ 11.30 am വെര 48001മുതൽ 52000  വെര 
12.00pm മുതൽ 12.30 pm വെര 52001മുതൽ 54000  വെര 
2.00pm മുതൽ 2.30 pm വെര 54001മുതൽ 56000  വെര 

18/10/2021 

8.30am മുതൽ 9.00am വെര 56001മുതൽ 58000  വെര 
9.00am  മുതൽ 9.30 am വെര  58001മുതൽ 60000  വെര 
10.00am മുതൽ 10.30 am വെര 60001മുതൽ 62000  വെര 
11.00am മുതൽ 11.30 am വെര 62001മുതൽ 65000  വെര 

18/10/2021 ര  ്

 

പേവശനം പൂർണമായും േകാവിഡ് മാനദ ൾ പാലി ു െകാ ായിരി ും .

അ ിഷന് എ ിേ രു വർ സാമൂഹിക അകലം പാലിേ തും മാ ് 
ധരിേ തും ആണ ് 

ഫീസ്   :  

അ ിഷൻ ഫീസ്  

*ഫീസ ്ആനുകൂല ം ഉ വർ ് 1000 /- (ATM  കാർഡ് വഴി മാ തം   ) 

* ഫീസ ്ആനുകൂല ം ഇ ാ വർ 3780 /-(ATM  കാർഡ് വഴി മാ തം   ) 

              

         പിൻസി ാൾ 

  

*പി ടി എ +   അേസാസിേയഷൻ ഫ  ് മുതലായവ(  -- ക ാഷ ്ആയി  ്അട ുക) 

12.00pm മുതൽ 12.30 pm വെര സ് ടീം ര ിൽ ഉ  
മുഴുവൻ ആളുകളും 
(ഗവ: േപാളിെടക്നിക് 
േകാേളജ് കുമളിയിെല 
CABM േകാ ിേല ്) 


