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സർക്കുലർ   -2/   യു ജലി കകഭപറ്റ്   -2020 

വേലിഷയള :  2020-2021  അദകയന  വേര്ഷറത്തേക്കുള്ള  ബലിരുദ  പ്രറവേശന  സമയത
സസസ്വീകരലിക്കുന്ന ഫസ്വീസുകളള സളബനലിചറ്റ്.

  കഭലലിക്കററ്റ്  സര്വ്വകലഭശഭലയറ്റ്  കസ്വീഴലില്  പ്രവേര്ത്തേലിക്കുന്ന  മുഴുവേന  ഗവേണ്ളമനറ്റ്/
എയറ്റ്ഡഡറ്റ്/സസഭശ്രയ/ഐ.എചറ്റ്.ആര്.ഡലി  റകഭറളജുകള,  യൂണലിറവേഴലിറലി  റനരലിടറ്റ്  നടതന്ന
സസഭശ്രയ വേലിദകഭഭകഭസ സഭപനങ്ങള ഉളളപ്പെളട യു.ജലി. അ ഡലിഷന സമയത്തേറ്റ് സസസ്വീകരലിക്കുന്ന
ടട്യൂഷന ഫസ്വീസറ്റ്/ളസ്പെഷകല് ഫസ്വീസറ്റ് എന്നലിവേയുളട ഘടന ഇറതഭളടഭപ്പെമുള്ള അനുബനങ്ങളലില്
റചേര്ത്തേലിരലിക്കുന.   സര്വ്വകലഭശഭല  ഉത്തേരവേറ്റ്  നമ്പര്  520/2019/admn  dated  14.01.2019
പ്രകഭരള  ഫസ്വീസറ്റ്  ഘടനയലില്  സൂചേലിപ്പെലിചതലഭളത  മളറഭരു  ഫസ്വീസുള  വേലിദകഭര്തലികളലില്  നലിനള
റകഭറളജുകള  ഈടഭക്കഭന  പഭടുള്ളതല.   ഈടഭക്കുന്ന  ഫസ്വീസറ്റ്  ഇനങ്ങളള  തുകയുള  ഫസ്വീസറ്റ്
രശസ്വീതലിയലില് നലിര്ബനമഭയുള സൂചേലിപ്പെലിറക്കണ്ടതഭണറ്റ്.

അനുബനള 1  :  സര്ക്കഭര്/എയറ്റ്ഡഡറ്റ് റകഭറളജുകളലിളല എയറ്റ്ഡഡറ്റ് റകഭഴ്സുകളളട ഫസ്വീസറ്റ്  
      ഘടന.

അനുബനള 2 : എയറ്റ്ഡഡറ്റ്/സസഭശ്രയ റകഭറളജുകളലിളല സസഭശ്രയ റകഭഴ്സുകളളട ഫസ്വീസറ്റ് 
     ഘടന.

അനുബനള3 : ഐ. എചറ്റ്. ആര്. ഡലി. മഭറനജറ്റ് ളമനലിനറ്റ് കസ്വീഴലിലുള്ള സസഭശ്രയ റകഭറളജുകളലിളല
റകഭഴ്സുകളളട ഫസ്വീസറ്റ് ഘടന.

അനുബനള 4 : സര്വ്വകലഭശഭല സസഭശ്രയ ളസനറുകളലിളല ഫസ്വീസറ്റ് ഘടന.
 

                                                                                           
 

                                                                              

                                                                                        Dr. Denoj Sebastian.
                        DIRECTOR.

To
സര്വ്വകലഭശഭല  ബലിരുദ  റകഭഴ്സുകളലിറലക്കറ്റ്  അഡലിഷന  നടതന്ന  എലഭ  റകഭറളജുകളലിറലയുള

പ്രലിനസലിപ്പെല്/ റനഭ   ഡല് ഓഫസ്വീസര്മഭര്.
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അനുബനള   1

Fee Structure for UG Courses in Govt/Aided Colleges

സര്ക്കഭര്  /  സര്വ്വകലഭശഭല ഉത്തേരവുകളക്കറ്റ് വേലിറധേയമഭയലി ഫസ്വീസറ്റ് ഇനത്തേലിലുള തുകയലിലുള മഭറള വേരഭവുന്നതഭണറ്റ്

• യൂണലിറവേഴലിറലി  യൂണലിയന ഫസ്വീ,  റസ്പെഭര്ടറ്റ്സറ്റ്  അഫലിലലിറയഷന ഫസ്വീ,  ളമടലിക്കുറലഷന ഫസ്വീ
എന്നലിവേ ജനറല് വേലിഭഭഗള ഒന്നഭള ളസമസ്റ്റര് വേലിദകഭര്തലികളലില് നലിനള, ളമടലിക്കുറലഷന
ഫസ്വീ എസറ്റ്.സലി./എസറ്റ്.ടലി. വേലിഭഭഗള ഒന്നഭള ളസമസ്റ്റര് വേലിദകഭര്തലികളലില് നലിനള മഭറനററലി
ഫസ്വീയഭയലി  യൂണലിറവേഴലിറലിയലില്  സസസ്വീകരലിചലിട്ടുള്ളതലിനഭല്  അഡലിഷന  സമയത്തേറ്റ്
വേലിദകഭര്തലികളലില്  (എസറ്റ്.സലി./എസറ്റ്.ടലി.  ഉളളപ്പെളട)  നലിനള  പ്രസ്തുത  ഫസ്വീസുകള
ഈടഭക്കഭന പഭടുള്ളതല.

• എസറ്റ്.സലി./എസറ്റ്.ടലി.  ,  ഓ  .ഇ  .സലി.  ,  ഓ  .ഇ  .സലി.  ക്കറ്റ്  തതലകമഭയ  വേലിദകഭഭകഭസ
ആനുകൂലകങ്ങൾ  ലഭലിക്കുന്ന  ഇതര  30  സമുദഭയങ്ങളലിളല  വേലിദകഭര്തലികളളട
ളമടലിക്കുറലഷന  ഫസ്വീസറ്റ്  ഒഴലിളകയുള്ള  മഭറനററലി ഫസ്വീസറ്റ്  ഇനങ്ങള  (യൂണലിറവേഴലിറലി
യൂണലിയന  ഫസ്വീ  &  റസ്പെഭര്ടറ്റ്സറ്റ്  അഫലിലലിറയഷന  ഫസ്വീ  എന്നലിവേ)  ഇ-ഗഭനറ്റ്സറ്റ്  മുറഖേന
സര്ക്കഭരലില്  നലിനള  ലഭകമഭക്കലി   അതഭതറ്റ്  ളഹെഡലില്  സർവ്വകലഭശഭല ഫണ്ടലില്
അടവേഭറക്കണ്ടതഭണറ്റ്.

• 26-02-2020  തസ്വീയതലിയലിളല സ.  ഉ.  ന  2593/2020/admn  പ്രകഭരള   ഒ.  ഇ.  സലി.
വേലിഭഭഗള  വേലിദകഭര്തലികളലിൽ  നലിനള  ഒ.  ഇ.  സലി.  ക്കറ്റ്  തതലകമഭയ  വേലിദകഭഭകഭസ
ആനുകൂലകങ്ങൾ  ലഭലിക്കുന്ന  ഇതര  30  സമുദഭയങ്ങളലിളല  വേലിദകഭര്തലികളലിൽ  നലിനള
യഭളതഭരുവേലിധേ ഫസ്വീസുള മുൻകൂറഭയലി ഈടഭക്കുവേഭൻ പഭടുള്ളതല. 
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Lab Fee Amount

1. B.Sc. Main Rs.250/-  per subject

2. B.Sc. Sub  Rs.150/- per subject

Sl 
No

Particulars BA/B.Sc/B.Com
(except

electronics,
Computer

Science and
Biotechnology)

B.Sc.
Electronics,
Computer

Science and
Biotechnology

1 Admission fee 75

2. Caution Money 360

3 Tuition fee 1,000/- per 
annum

3000/- per 
Annum

4 Library Fee 100

5 Stationery Fee 50

6 Magazine Fee 50

7 Association Fee 50

8 Athletic Fee 100

9 Calendar Fee 30

10 University Union fee 85

11 Sports affiliation fee 280

12 Matriculation fee 115

13 Medical Inspection fee 5

14 Women Study 5

15 Student Aid Fund 5

16 Audio Visual 25

17 Group Personal Accident 
Insurance Scheme

5

18 College Union fee
1* 115

19 Scout
2* 5

20 Women cell fee
3* 60



അനുബനള  .   2

Fee Structure for Self Financing UG Courses in Aided/Self Financing Arts & Science Colleges

സര്ക്കഭര്  /  സര്വ്വകലഭശഭല ഉത്തേരവുകളക്കറ്റ് വേലിറധേയമഭയലി ഫസ്വീസറ്റ് ഇനത്തേലിലുള തുകയലിലുള മഭറള വേരഭവുന്നതഭണറ്റ്

• യൂണലിറവേഴലിറലി  യൂണലിയന ഫസ്വീ,  റസ്പെഭര്ടറ്റ്സറ്റ്  അഫലിലലിറയഷന ഫസ്വീ,  ളമടലിക്കുറലഷന ഫസ്വീ
എന്നലിവേ ജനറല് വേലിഭഭഗള ഒന്നഭള ളസമസ്റ്റര് വേലിദകഭര്തലികളലില് നലിനള, ളമടലിക്കുറലഷന
ഫസ്വീ എസറ്റ്.സലി./എസറ്റ്.ടലി. വേലിഭഭഗള ഒന്നഭള ളസമസ്റ്റര് വേലിദകഭര്തലികളലില് നലിനള മഭറനററലി
ഫസ്വീയഭയലി  യൂണലിറവേഴലിറലിയലില്  സസസ്വീകരലിചലിട്ടുള്ളതലിനഭല്  അഡലിഷന  സമയത്തേറ്റ്
വേലിദകഭര്തലികളലില്  (എസറ്റ്.സലി./എസറ്റ്.ടലി.  ഉളളപ്പെളട)  നലിനള  പ്രസ്തുത  ഫസ്വീസുകള
ഈടഭക്കഭന പഭടുള്ളതല.

• സസഭശ്രയ റകഭറളജുകളലിളല എസറ്റ്.സലി./എസറ്റ്.ടലി.  ,  ഓ  .ഇ  .സലി.  ,  ഓ  .ഇ  .സലി.  ക്കറ്റ്
തതലകമഭയ  വേലിദകഭഭകഭസ  ആനുകൂലകങ്ങൾ  ലഭലിക്കുന്ന  ഇതര  30  സമുദഭയങ്ങളലിളല
വേലിദകഭര്തലികളക്കറ്റ്  ഫസ്വീ  കണ്സഷന  ഇലഭത്തേതലിനഭല്  മഭനറഡററലി  ഫസ്വീ  ആയലി
അടവേഭക്കുന്ന  ളമടലിക്കുറലഷന  ഫസ്വീ  ഒഴലിളക  മറ്റു  ഫസ്വീസുകള,  റകഭറളജറ്റ്  പ്രറവേശന
സമയത്തേറ്റ് അടവേഭറക്കണ്ടതഭണറ്റ്.

• എസറ്റ്.സലി./എസറ്റ്.ടലി. ,  ഓ  .ഇ  .സലി.  ,  ഓ  .ഇ  .സലി.  ക്കറ്റ്  തതലകമഭയ  വേലിദകഭഭകഭസ
ആനുകൂലകങ്ങൾ  ലഭലിക്കുന്ന  ഇതര  30  സമുദഭയങ്ങളലിളല  വേലിദകഭര്തലികളലില്   നലിനള
സസസ്വീകരലിക്കുന്ന യൂണലിറവേഴലിറലി യൂണലിയന ഫസ്വീ,  റസ്പെഭര്ടറ്റ്സറ്റ് അഫലിലലിറയഷന ഫസ്വീ എന്നലിവേ
റകഭറളജുകള അതഭതറ്റ് ളഹെഡലില് സര്വ്വകലഭശഭലഭ ഫണ്ടലില് അടവേഭറക്കണ്ടതഭണറ്റ്.

Tuition Fee

Sl No Name of Course Fee Per Semester (Rs.)

1 B.Com, BBA, BA BSW etc 9,000/-

2 B.Sc. Maths, Physics, Chemistry, Botany, Zoology, Home 
Science, Geology,Psychology, Geography (courses with 
practicals) & Travel & Tourism, Functional Languages, 
B.Com. CA,B.Sc. Zoology and Industrial Microbiology 
(Double Main), B.A Audiography & Digital Editing ,B.Sc. 
Bioinformatics 

11,250/-

3 BCA, BSc. Computer Science, Electronics, IT & All Applied 
Courses like Health Science, Agriculture, Enviornmental 
studies/Science, BMMC, BA Mass
Communication etc.

18,750/-

4 B.Sc. Microbiology, Biotechnology, Bio Chemistry 
Fashion/Food Technology,Interior Decoration, B.Sc. Culinary
Arts & Catering Technology etc

19,500/-

5 B.A. Multimedia, B.A. Visual Arts (Interior Design), B.Sc. 
Visual Communication, B.A. Animation & Visual Effects 

24,000/-

6 B.B.M, BVoc 6,000/- 

7 B.L.I.Sc 
15,000/- 
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Special Fee

Sl No. particulars Amount

1. University Union fee 85

2. Sports affiliation fee 280

3. Matriculation fee 115

4. College Union Fee
1* 115

5. Women cell Fee
3* 60

അനുബനള  . 3
Fee Structure for Self Financing UG Courses in College of Applied Science, managed by IHRD 

സര്ക്കഭര്  /  സര്വ്വകലഭശഭല ഉത്തേരവുകളക്കറ്റ് വേലിറധേയമഭയലി ഫസ്വീസറ്റ് ഇനത്തേലിലുള തുകയലിലുള മഭറള വേരഭവുന്നതഭണറ്റ്

• യൂണലിറവേഴലിറലി  യൂണലിയന ഫസ്വീ,  റസ്പെഭര്ടറ്റ്സറ്റ്  അഫലിലലിറയഷന ഫസ്വീ,  ളമടലിക്കുറലഷന ഫസ്വീ
എന്നലിവേ ജനറല് വേലിഭഭഗള ഒന്നഭള ളസമസ്റ്റര് വേലിദകഭര്തലികളലില് നലിനള, ളമടലിക്കുറലഷന
ഫസ്വീ  എസറ്റ്.സലി./എസറ്റ്.ടലി.  വേലിഭഭഗള  ഒന്നഭള  ളസമസ്റ്റര്  വേലിദകഭര്തലികളലില്  നലിനള
മഭറനററലി ഫസ്വീയഭയലി യൂണലിറവേഴലിറലിയലില് സസസ്വീകരലിചലിട്ടുള്ളതലിനഭല് അഡലിഷന സമയത്തേറ്റ്
വേലിദകഭര്തലികളലില്  (എസറ്റ്.സലി./എസറ്റ്.ടലി.  ഉളളപ്പെളട)  നലിനള  പ്രസ്തുത  ഫസ്വീസുകള
ഈടഭക്കഭന പഭടുള്ളതല.

• എസറ്റ്.സലി./എസറ്റ്.ടലി. ,  ഓ  .ഇ  .സലി.  ,  ഓ  .ഇ  .സലി.  ക്കറ്റ്  തതലകമഭയ  വേലിദകഭഭകഭസ
ആനുകൂലകങ്ങൾ  ലഭലിക്കുന്ന  ഇതര  30  സമുദഭയങ്ങളലിളല  വേലിദകഭര്തലികളളട
ളമടലിക്കുറലഷന  ഫസ്വീസറ്റ്  ഒഴലിളകയുള്ള  മഭനറഡററലി  ഫസ്വീസറ്റ്  ഇനങ്ങള  (യൂണലിറവേഴലിറലി
യൂണലിയന  ഫസ്വീ  ,  റസ്പെഭര്ടറ്റ്സറ്റ്  അഫലിലലിറയഷന  ഫസ്വീ  എന്നലിവേ)  ഇ-ഗഭനറ്റ്സറ്റ്  മുറഖേന
സര്ക്കഭരലില്  നലിനള  ലഭകമഭക്കലി  അതഭതറ്റ്  ളഹെഡലില്  സര്വ്വകലഭശഭലഭ  ഫണ്ടലില്
അടവേഭറക്കണ്ടതഭണറ്റ്.

• 26-02-2020  തസ്വീയതലിയലിളല സ.  ഉ.  ന  2593/2020/admn  പ്രകഭരള   ഒ.  ഇ.  സലി.
വേലിഭഭഗള  വേലിദകഭര്തലികളലിൽ  നലിനള  ഒ.  ഇ.  സലി.  ക്കറ്റ്  തതലകമഭയ  വേലിദകഭഭകഭസ
ആനുകൂലകങ്ങൾ  ലഭലിക്കുന്ന  ഇതര  30  സമുദഭയങ്ങളലിളല  വേലിദകഭര്തലികളലിൽ  നലിനള
യഭളതഭരുവേലിധേ ഫസ്വീസുള മുൻകൂറഭയലി ഈടഭക്കുവേഭൻ പഭടുള്ളതല. 

Sl
No

Particulars B.Sc/B.C.A
(Rs.)

B.Com CA/
Finance (Rs.)

B.B.A/B.A (Rs.)

1 Tuition fee 14,900/- 11150/- 7,000/-

2 Students Amenities Fee 800/- 700/- 700/-

Total Semester fee 15,700/- 11,850/- 7,700/-

3 Admission fee (Payable at the time
of admission)

300/- 300/- 300/-

4. Caution deposit (refundable) 
(Payable at the time of admission)

1,000/- 1,000/- 1,000/-
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FEE Remittance Schedule B.Sc/B.C.A (Rs.) B.Com CA/
Finance (Rs.)

B.B.A/B.A (Rs.)

A. First Installment fee(Including 
Caution deposit)
for First Semester: (to be paid at the 
time of admission)

9,500/-  7,575/-  5,500/-

B. Second Installment fee for first 
Semester:
(to be paid during 3rd month of 
admission)

7,500/- 5,575/- 3,500/-

C. Semester fee for remaining 
Semesters :
(to be paid at the beginning of each 
semester classes)

15,700/- 11,850/- 7,700/-

       Special Fee

Sl No. particulars Amount

1. University Union fee 85

2. Sports affiliation fee 280

3. Matriculation fee 115

4. College Union Fee1* 115

5. Women cell fee
3* 60

അനുബനള  . 4

Fee Structure   for BTA Course in University  Dept.( JMC ARANATTUKARA, Thrissur)

സര്ക്കഭര്  /  സര്വ്വകലഭശഭല ഉത്തേരവുകളക്കറ്റ് വേലിറധേയമഭയലി ഫസ്വീസറ്റ് ഇനത്തേലിലുള തുകയലിലുള മഭറള വേരഭവുന്നതഭണറ്റ്

• യൂണലിറവേഴലിറലി  യൂണലിയന ഫസ്വീ,  റസ്പെഭര്ടറ്റ്സറ്റ്  അഫലിലലിറയഷന ഫസ്വീ,  ളമടലിക്കുറലഷന ഫസ്വീ
എന്നലിവേ ജനറല് വേലിഭഭഗള ഒന്നഭള ളസമസ്റ്റര് വേലിദകഭര്തലികളലില് നലിനള, ളമടലിക്കുറലഷന
ഫസ്വീ എസറ്റ്.സലി./എസറ്റ്.ടലി. വേലിഭഭഗള ഒന്നഭള ളസമസ്റ്റര് വേലിദകഭര്തലികളലില് നലിനള മഭറനററലി
ഫസ്വീയഭയലി  യൂണലിറവേഴലിറലിയലില്  സസസ്വീകരലിചലിട്ടുള്ളതലിനഭല്  അഡലിഷന  സമയത്തേറ്റ്
വേലിദകഭര്തലികളലില്  (എസറ്റ്.സലി./എസറ്റ്.ടലി.  ഉളളപ്പെളട)  നലിനള  പ്രസ്തുത  ഫസ്വീസുകള
ഈടഭക്കഭന പഭടുള്ളതല.
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• എസറ്റ്.സലി./എസറ്റ്.ടലി. ,  ഓ  .ഇ  .സലി.  ,  ഓ  .ഇ  .സലി.  ക്കറ്റ്  തതലകമഭയ  വേലിദകഭഭകഭസ
ആനുകൂലകങ്ങൾ  ലഭലിക്കുന്ന  ഇതര  30  സമുദഭയങ്ങളലിളല  വേലിദകഭര്തലികളളട
ളമടലിക്കുറലഷന  ഫസ്വീസറ്റ്  ഒഴലിളകയുള്ള  മഭനറഡററലി  ഫസ്വീസറ്റ്  ഇനങ്ങള  (യൂണലിറവേഴലിറലി
യൂണലിയന ഫസ്വീ  ,  റസ്പെഭര്ടറ്റ്സറ്റ്  അഫലിലലിറയഷന ഫസ്വീ  എന്നലിവേ)  ളസനറുകള അതഭതറ്റ്
ളഹെഡലില് സര്വ്വകലഭശഭലഭ ഫണ്ടലില് അടവേഭറക്കണ്ടതഭണറ്റ്.

• 26-02-2020  തസ്വീയതലിയലിളല സ.  ഉ.  ന  2593/2020/admn  പ്രകഭരള   ഒ.  ഇ.  സലി.
വേലിഭഭഗള  വേലിദകഭര്തലികളലിൽ  നലിനള  ഒ.  ഇ.  സലി.  ക്കറ്റ്  തതലകമഭയ  വേലിദകഭഭകഭസ
ആനുകൂലകങ്ങൾ  ലഭലിക്കുന്ന  ഇതര  30  സമുദഭയങ്ങളലിളല  വേലിദകഭര്തലികളലിൽ  നലിനള
യഭളതഭരുവേലിധേ ഫസ്വീസുള മുൻകൂറഭയലി ഈടഭക്കുവേഭൻ പഭടുള്ളതല. 
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Sl No Fee Items
Amount

1
Admission fee

170

2
Tution Fee

1,105/- per
annum

3 Library Fee 115

4 Stationery Fee 60

   5 Magazine Fee 115

6 Association Fee 60

7 Athletic Fee 115

8 Calendar Fee 40

9 Audio Visual Fee 35

10 Medical Inspection Fee 20

11 Student aid fund Fee 15

12 Women Cell fee
3* 60

13 University Union Fee 85

14 Sports Affiliation Fee 280

15 Quasi university Fee 25

16 Departmental Union Fee 115

17 Caution Deposit 555



സര്ക്കഭര്  /  സര്വ്വകലഭശഭല ഉത്തേരവുകളക്കറ്റ് വേലിറധേയമഭയലി ഫസ്വീസറ്റ് ഇനത്തേലിലുള തുകയലിലുള മഭറള വേരഭവുന്നതഭണറ്റ്

Fee Structure for UG Courses in University Self Financing  Centres

Sl No Name of Course  Fee Structure(Rs.)

1

Centre for Computer Science & Information Technology

BSc (IT)

Admission fee 5500/-

Tution Fee 13,200 per sem

Caution deposit 1,000/-

2

Centre for Costume and Fashion Designing

BSc (C&FD) Admission fee 5500/-

Tution Fee 22,000 per sem

Caution deposit 2,000/-

BSc (C&FD) NRI Admission fee $275 

Tution Fee $550 per sem

     3

Centre for Physical Education 

BPE

Admission fee 5,000/-

Tution Fee 16,000/- per year

Caution deposit 250/-

BPEd Admission fee 5,000/-

Tution Fee 15,000/- per sem

Caution deposit 250/-
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Special Fee

Sl No Fee Items
Amount

1. Library Fee 115

2. Stationery Fee 60

3. Magazine Fee 115

4. Association Fee 60

5. Athletic Fee 115

6. Calendar Fee 40

7. Audio Visual Fee 35

8. Medical Inspection Fee 20

9. Student aid fund Fee 15

10. Women cell fee
3* 60

11. University Union Fee 85

12. Sports Affiliation Fee 280

13. Quasi university Fee 25

14. Student welfare Fund 225

      15. College Union Fee
1* 115

1* റകഭറളജറ്റ് യൂണലിയന ഫസ്വീ (സര്വ്വകലഭശഭല ഉത്തേരവേറ്റ് നമ്പര് 4377/2019/Admn dated 25.03.2019)
ഫണ്ടറ്റ് വേലിനലിറയഭഗവുമഭയലി ബനളപ്പെട നലിര്റദ്ദേശങ്ങളക്കറ്റ് ഡലിപ്പെഭര്ടറ്റ്ളമനറ്റ് ഓഫറ്റ് സ്റ്റുഡനറ്റ് 
ളവേല്ളഫയറുമഭയലി ബനളപ്പെറടണ്ടതഭണറ്റ്.

2* സസ്കൗടറ്റ്/ഗഗഡറ്റ് പ്രവേര്ത്തേലിക്കുന്ന റകഭറളജുകളക്കറ്റ് മഭത്രറമ സസ്കൗടറ്റ് ഫസ്വീ വേഭങ്ങലിക്കഭനുള്ള 
അനുവേഭദമുള.

3*വുമൺ  ളസൽ  ഫസ്വീസറ്റ്  (സര്വ്വകലഭശഭല  ഉത്തേരവേറ്റ്  നമ്പര്  7760/2019/Admn  dated  14.06.2019)
ഇനത്തേലിൽ  സസസ്വീകരലിക്കുന്ന  തുക  റകഭറളജുകളലിളല  സറ്റ് ത്രസ്വീ  ശഭകസ്വീകരണ  പ്രവേർത്തേനങ്ങൾക്കറ്റ്
വേലിനലിറയഭഗലിറക്കണ്ടതഭണറ്റ്.
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                                                          Refund of Fees:.

 If a student chooses to withdraw from the program of study in which he/she is enrolled,
the institution concerned shall  follow the following four-tier system for the refund of  fees
remitted by the student. UO.No. 11428/2018/Admn Dated,29.09.2018

Sl
No.

Percentage of Refund of Aggregate
fees*

Point of time when notice of
withdrawal  of  admission  is  served  to  HEI  (Higher
Education Institution)

1. 100% 15  days  before  the  formally-notified  last  date  of
admission

2. 80% Not more than 15 days after the
formally-notified last date of admission

3. 50% More than 15 days but less than 30 days after formally-
notified last date of admission

4. 00% More than 30 days after formally- notified last  date of
admission

*(Inclusive of course fees and non-tuition fees but exclusive of caution money and security deposit)

 In case of (1) in the table above, the HEI concerned shall deduct an amount not more than
10% of the aggregate fees as processing charges from the refundable amount.

 Fees shall be refunded by all HEIs to an eligible student within fifteen days from the date of
receiving a written application from him/her in this regard.
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