മഹഺരഺജഺസ് ക

ഺകളജ്, എറണഺ

ബ഻രുദഺനന്തരബ഻രുദ ക്രഺ്രഺമു
അകരക്ഷ

ുളം

ള഻കലക്ക് ്രകേശനം കനടുന്നത഻ന്

ൾ സമർപ്പ഻ക്കുകപഺൾ ്ശദ്ധ഻കക്കണ്ട
മഺർഗ്ഗന഻ർകേശങ്ങൾ

1. അപേക്ഷിപേണ്ടവിധം
ഓൺലലനായാണ്
നല്കുന്നതിനുള്ള

അപേക്ഷ

അവസരം

www.maharajasonline.kerala.gov.in

സമർപ്പിപേണ്ടത്.

അപേക്ഷകൾ

www.maharajas.ac.in
എന്നീ

website

അല്ലെങ്കിൽ

കളിൽ

ലഭൿമാണ്.

വിവിധ

പോരാമുകളിപലേ് ഒറ്റ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ
അപേക്ഷകൾ

ഓൺലലനിൽ

സമർപ്പിേുന്നവരുല്ട

അപേക്ഷ

അോരണം

ല്കാണ്ടു തല്ന്ന തള്ളല്പ്പടും.
2. അപേക്ഷാഫീസ്.
SC/ST വിഭാരങ്ങൾ ഒഴില്കയുള്ള അപേക്ഷകർ Rs-200/- ആണ് അപേക്ഷാ
ഫീസ്

ആയി

അടപേണ്ടത്.

SC/ST

വിഭാരത്തിലുള്ളവർ

Rs-100/-

അപേക്ഷാ

ഫീസ് അടേണം. അപേക്ഷ ഓൺലലനായി സമർപ്പിേുന്നതിപനാല്ടാപ്പം Online
Payment Gateway വഴിയാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ് അടപേണ്ടത്. അപേക്ഷാ ഫീസ്
ഒരിേൽ അടച്ചാൽ ഒരു കാരണവശാലും തിരില്ക ലഭിേുന്നതലെ.
3. അപേക്ഷ

സമർപ്പിപേണ്ടതിനാവശൿമായ

പോസ്ല്േക്ടസും
നൽകുന്നതിനു

അനുബന്ധ

മുൻോയി

കാരൿങ്ങളും

പോസ്ല്േക്ടസ്

എലൊ

വിവരങ്ങളുമടങ്ങിയ

Website-ൽ
Website

-

ലഭൿമാണ്.

അപേക്ഷ

ൽ

Download

നിന്നും

ല്െയ്തത് ശദ്ധാേൂർവം വായിച്ചിരിേണം.
4. അപേക്ഷ സമർപ്പിപേണ്ടതിന്ല്റ ആദ്ൿേടിയായ രജിസ്പടഷൻ സമയത്ത് സവന്തം
ല്മാലബൽ
േപതൿകം
നല്കുന്ന

നമ്പർ,

സവന്തം

ശദ്ധിേണം.

email

അപേക്ഷ

അറിയിപ്പുകൾ

ID

എന്നിവ

സമർപ്പിച്ചതിനു

േൂർണ്ണമായും

നല്കുവാൻ
പശഷം

email/sms

അപേക്ഷകർ

പകാപളജിൽ

നിന്ന്

വഴിയായിരിേും.

അതുല്കാണ്ട് സ്ഥിരമായി ഉേപയാരത്തിലുള്ള പഫാൺ നമ്പരും email ID യുമാണ്
നൽകുന്നല്തന്ന് േപതൿകം ശദ്ധിേണം.
5. പോരാമുകൾ

ല്തരല്െടുേുന്നതിലും

പകാഴ്സുകളുല്ട

മുൻരണന

നിശ്ചയിേുന്നതിലും അപേക്ഷകർ േപതൿകം ശദ്ധിേണം. അപേക്ഷാ സമയത്ത്
പോരാമുകൾേ്

നല്കുന്ന

മുൻരണന

അനുസരിച്ചായിരിേും

Allotment

നടേുന്നല്തന്ന് േപതൿകം ഓർമ്മിേുക.
6. അപേക്ഷ

Final

തിരുത്തലുകൾ

Submit

ല്െയ്യുപമ്പാൾ

വരുത്തി

അപേക്ഷ

Preview

Final

േരിപശാധിച്ച്

Submit

Confirm

ആവശൿല്മങ്കിൽ
ല്െപയ്യണ്ടതാണ്.

Final Submit ല്െയ്തതതിനുപശഷം അപേക്ഷയിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുവാൻ

Final

സാധിേുകയിലെ.

Submit

‘Confirm’

ചെയ്തത഻നുകശഷം

എടുക്കുന്ന

ആപ്ല഻കക്കഷൻ ്ര഻ൻറ് ഔട്ട഻ൽ മഺ്തകമ ആപ്ല഻കക്കഷൻ നപർ ഉണ്ടഺേു
Application Number
തയ്യാറാേുന്ന

ഇലൊത്ത അപേക്ഷകൾ അേൂർണ്ണമായിരിേും.

അവസരത്തിൽ

Final

Submission

നടത്താത്ത

യുള്ളൂ.

റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
അപേക്ഷകൾ

േരിരണിേുകയില്ലെന്ന കാരൿവും ഓർമ്മല്പ്പടുത്തുന്നു.
7. അപേക്ഷ

േകാരം

അപേക്ഷകർേ്

തയ്യാറാേിയ

രണ്ടു

ദ്ിവസം

ല്സലക്ഷൻ
തങ്ങളുല്ട

വരുത്തുവാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നതാണ്.

ലിസ്റ്റ്

േസിദ്ധീകരിച്ച

അപേക്ഷകളിൽ

പശഷം

തിരുത്തലുകൾ

HOW TO APPLY - PG Admission 2022
1

Application for admission to all the Post graduate Programmes can be registered only
online through a single application. The provision for applying online is available at the
website www.maharajas.ac.in or www.maharajasonline.kerala.gov.in

Submission of more than one application by a candidate will lead
to rejection of the candidature.
2

Application Fee:
The application fee will be as follows:
For candidates except SC and ST

: Rs. 200/-

For SC and ST students

:Rs. 100/-

Application fee can be remitted by all applicants through the online payment
gateway during the process of submission of online application form.
The application fee once remitted will not be refunded under any circumstances.

3

Availability of Prospectus
Prospectus and all appendixes can be downloaded from the website www.maharajas.ac.in
or www.maharajasonline.kerala.gov.in It will not be available by post or from the Office
of the Principal, Maharaja’s College, Ernakulam or from any other office.

4

Submission of Application Form
Stages in the Submission of Application Form
Stage 1- Registration of Personal Data
x
x
x
x
x

Go to website www.maharajasonline.kerala.gov.in and click on ‘New Candidate
Registration’
Click on ‘PG PROGRAMME’
Provide all the required information with utmost care. No further editing will be
allowed.
OTP will be sent to the registered email and mobile number for verification
After providing all the required information, Click on ‘CONFIRM’ button to
proceed further

x

Application ID will be generated and the same will be sent to the registered mobile
number and e-mail id. Please note down the application ID for future reference.
x Username will be your registered email id.
Stage 2- Remittance of application fee
Pay the registration fee (Rs. 200/-for General & Rs. 100/- for SC/ST) through
online payment gateway.
Stage 3- Entry of Basic and Other Details
x
x
x
x
x

Basic Details
Communication Address
Permanent Address
Contact Details
Other Details (NCC, NSS, Ex-Servicemen, Person with Disability, Sports
Quota, Cultural Quota)

NB: 1. NCC and NSS certificates during the period of study for
Undergraduate Programmes
2. Candidates who are applying under Person with Disability,
Sports Quota and Cultural Quota shall upload self-attested copies
of the relevant documents as a single PDF file

After entering all the above information, first Click ‘SAVE’ button and then proceed to
‘NEXT’ button.
Stage 4- Upload Photo and Signature
Upload your recent passport size photograph (3.5 cm x 4.5 cm with the file size less than
30 KB) and Signature (3.5 cm x 1.5 cm with file size less than 30 KB) in jpg format.
Stage 5- Entry of Academic data
x
x

Provide the UG level or equivalent qualification details
Choose your Subjects as per mark list. If any subject/language name is not listed,
Choose Other subject/Other language. Candidates who have studied language as
optional subject may choose corresponding PART III language.
x Click on ‘CONFIRM’ button and ‘PROCEED’.
Stage 6- Entry of qualifying examination mark details
Enter the mark details as in qualifying examination mark list and click ‘SUBMIT’

All candidates are required to upload consolidated mark sheet/
grade sheet

Stage 7- Programme Selection
A Candidate can select maximum of 3 programmes.
Stage 8- Order of Programme Preference
Choose the programme carefully as per your preference.

Your allotment will be strictly on the basis of your order
of preference and the order of preference shall not be
changed further under any circumstance
Stage 9- Verify and Confirm Selection
Verify your details furnished and the order of programmes preferred, click on ‘Confirm
Selection’ button.
Stage 10- Final Submit
x Click on “Final Submit”
x Click on the ‘Preview’ button to view the application form (without application
number)
x Read the declaration and tick the check box to enable the ‘Confirm’ button.
x Click on ‘Confirm’ button. Now your application is submitted successfully.
x Print application form (with application number).
The printout of the application form should be submitted at the time of admission
(Hardcopy of the application form with application number). Those candidates who
fail to ‘final submit’ their application form will not be considered for admission.

Candidates are requested to keep the Password and Registration
ID strictly confidential to protect their interest.

