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WHAT TO DO AFTER SUBMISSION OF ONLINE APPLICATION ‐ ADMISSION TO UG
COURSES (2022‐‘23)

അേപക്ഷ ശരിയായി ൈഫനൈലസ് & സബ്മിറ്റ് െച േശഷം െവരിഫിേക്കഷൻ തുട ന്നത്
വെര കാത്തിരി ക. അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ Approved/Not-Approved/Rejected എന്നിവ
ക്ളിക്ക് െച ് നിങ്ങളുെട അേപക്ഷ ഏതിൽ ഉൾെപ്പടു എ പരിേശാധി ക. അ്ര വ്ഡ്
ആെണങ്കിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് സിദ്ധീകരി മ്േബാൾ അത് പരിേശാധിച്ച് പരാതികൾ ഉെണ്ടങ്കിൽ
ഉന്നയി ക.

Figure 1: Admission Statistics

േനാട്ട്-അ്ര വ്ഡ് ലിസ്റ്റിലാെണങ്കിൽ, കാരണം മന ിലാക്കി, ൈഫനൈലസ് െച അേപക്ഷ
എഡിറ്റ് െചയ്യാനുള്ള അേപക്ഷ സമർപ്പി ക. എഡിറ്റിങ്ങിനുള്ള അനുവാദം ലഭിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തി വീ ം ൈഫനൈലസ് & സബ്മിറ്റ് െച ക.
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Figure 2: Not‐Approved List ‐ Sample

െവരിഫിേക്കഷൻ/അഡ്മിഷൻ പുേരാഗമി ന്നതിന് അനുസരിച്ച് അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
വ്യത്യാസെപ്പ െകാണ്ടിരി ം.

Figure 3: How to Edit

യൽ-റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് സിദ്ധീകരി മ്േബാൾ അത് പരിേശാധിച്ച് പരാതികൾ ഉെണ്ടങ്കിൽ
ഉന്നയി ക. ൈഫനൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് സിദ്ധീകരിച്ച് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം ആദ്യ ഘട്ട
അേലാട്ട്െമന്റ് സിദ്ധീകരി ം. നിങ്ങളുെട ഇ-െമയിൽ, േകാേളജ് അഡ്മിഷൻ േപജ് എന്നിവ
പതിവായി പരിേശാധി ക. അഡ്മിഷൻ െകൗൺസിലി മായി ബന്ധെപ്പട്ട നടപടി മങ്ങൾ
മന ിലാക്കാൻ േ ാെ ്സ് കാണുക. അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധെപ്പട്ട നടപടി മങ്ങളിൽ
അനുവദനീയമായ സമയപരിധിക്ക് േശഷം, യാെതാരുവിധത്തിലുള്ള ഇളവും/പരിഗണനയും
ലഭി ന്നതല്ല. അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധെപ്പട്ട സാേങ്കതിക ശ്നങ്ങൾ പരിഹരി ന്നതിന്
താെഴെക്കാടുത്തിരി ന്ന െമയിലിൽ മാ ം ബന്ധെപ്പടുക.
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After submitting your applicationwait for veri icationprocess to begin. Click onApproved/Not‐
Approved/Rejected in the Admission Statistics and check, in which of these your application
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falls. If your application is approved, check the Trial‐Rank List when it is published and raise
if you have any complaints in it. If you are on the Note‐Approved list, ind out the reason and
submit a request to edit the inalized application. Once you get the permission to edit, make the
necessary changes and re‐ inalize and submit your application. Admission statistics will vary
according to the progress of veri ication/admission. When the trial‐rank list is published, check
it and raise if you have any complaints. The irst allotment will be published within a few days
after the inal rank list is published. Check your e‐mail and college admission page regularly. See
Prospects to understand the procedures related to Admission Counseling. To resolve technical
issues related to admission, contact us only at the mail‐id given below.
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Sandeep K V
Technical Coordinator, Admissions 2022‐‘23
Assistant Professor
Department of Physics
Mahatma Gandhi Government Arts College
Admission E‐mail : admission@mggacmahe.ac.in

For Principal, MGGAC Mahe
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