
എം.എസ് സി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഗ് ോഴ്സസ് മോഗ്േജ്മമന്റ്  വോട്ട രരഗ്േശേത്തിന്റ 

അഗ്രക്ഷിക്കുന്നേര് രശദ്ധിഗ്ക്കണ്ട  ോര്യങ്ങള് 

2021-2022 വര്ഷത്ത എം.എസ് സി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് (എയ്ഡഡ്) 

ഗ്ര ോഴ്സിത്െ മോഗ്രേജ്ത്മന്റ്  വോട്ട േരഗ്രവശേതിേുള്ള അഗ്രരക്ഷ ഗ്ര ോഗ്രേജിന്റത്െ 

ഔഗ്ര്യോറി  ത്വബ്സസ്റ് ആയ www.mesmarampally.org യിത്െ admission 

2021-2022 ഗ്രരജില്  ൂടി ഓണ്സെന് ആയി അഗ്രരക്ഷിഗ്രേണ്ടതോണ്. 

മഹോത്മോറോന്ധി യുേിഗ്രവഴ്സി്റിയുത്ട ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഗ് ോഴ്സസ് (IP CAP) 

േരഗ്രവശേതിേുള്ള അഡ്മിഷന് ഗ്രരോര്ട്ടെില് ഓണ്സെന് ആയി രജിസ്റ്റര് 

ത്െയ്തതിത്ന്റ അഗ്രരക്ഷ േപര്ര് (IP CAP ID) േിര്ധിഷ്ട സ്ഥ നത്ോേത് 

ഗ്രരഖത്െടുതിയിരിേണം. 

    മോഗ്രേജ്ത്മന്റ്  വോട്ട സീ്റില് േരഗ്രവശേം ഗ്രേടുവോന് 

ആേറഹിേുന്നവര്േ് +2 / Equivalent examination with Chemistry as one of the 

optional subjects and Part III (Except English, Malayalam, Hindi) 60% മോര്േില് 

 ുെയുവോന് രോടുള്ളതുമെല. ഗ്രമല് രെഞ്ഞിട്ടുള്ള മോര്േില് 

 ുെവുള്ളവരുത്ട അഗ്രരക്ഷ ള് യോത്തോരു  ോരണവശോെും 

സവീ രിേുന്നതെല. 

അഗ്രരക്ഷഗ്രയോത്ടോെം മോഗ്രേജ്ത്മന്റ്  വോട്ട ഗ്ര ോെവും Download Now  (A4 

ത്വള്ള ഗ്രരെെില് േരിന്റ് എടുത് എെലോ ഗ്ര ോേങ്ങേും രൂരിെിച്ച് 

അഗ്രരക്ഷ ന്റത്െയും രക്ഷ ര്തോവിന്റത്െയും ശുരോര്ശ ത്െയ്യുന്ന 

വയക്തിയുഗ്രടയും ഒഗ്രെോടു ൂടിയത്) തോത്െ രെയുന്ന ഗ്രരഖ േും upload 

ത്െഗ്രയ്യണ്ടതോണ്.  

 Passport Size Photograph (jpg size <500 Kb) 

 SSLC (scanned copy  pdf  size <800 Kb) 

 Qualifying Examination Mark list (scanned copy pdf size <800 Kb) 

 Supporting Document if applicable (scanned copy pdf size <800 Kb) 

 Management Quota Form (scanned copy pdf size <800 Kb) in Stage II 

 

http://www.mesmarampally.org/
https://mesmarampally.org/Uploads/MainDocuments/Management%20Form%20IP%202021-22.pdf


How to apply 

Stage I- General Application 

 Go to online application portal Apply Now 

 Select Application for MES College Marampally : IP Admission 

 Register with your Name, E-Mail ID and a new password 

 Select Application Category – General  

 Admission Quota – Management Admission 

 Provide IP CAP ID 

 Fill the personal details, qualifying details, course selection 

 Upload photo and documents 

 Make application fee payment through Digital Payment gateway Application 

fee 55/- 

 Submit the application 

 Download and keep acknowledgement slips 

Stage II – Management Application 

 Go to online application portal Apply Now 

 Select Application for MES College Marampally : IP Management Admission 

 Login with Mail ID and Password 

 Select Course 

 Make application fee payment through Digital Payment gateway Application 

fee 250/- 

 Upload Scanned Copy of Management Quota Form (Duly filled and signed) 

 Submit the application 

 Download and keep acknowledgement slip 

https://tcs.mesmarampally.org/Register.aspx
https://tcs.mesmarampally.org/UCCRegister.aspx

