
SCHOOL OF LEGAL STUDIES 

SPOT ADMISSION 
 BBA/B.Com LLB DEGREE  PROGRAMME 

Candidates (as per the details shown below) from the rank list for 

BBA/B.Com Degree Programme of CAT 2019 are directed to report at 

School of Legal Studies for spot admission to the vacant seats on 20th July 

2019 at 9.30 am. Candidates reporting after 10.30 am shall not be 

considered for admission. Details of vacancy position and rank numbers 

of candidates called for spot admission are as given below: 

BBA LLB Degree 

Category Vacancy Rank No.s of candidates who can 

attend spot admission 

GEN/ AIQ 3 1 to 100 

ETB 1 1 to 150 

MSM 1 1 to 150 

SC 1 All candidates from the rank list under 

this category. 

 

B.Com LLB Degree 
Category Vacancy Rank No.s of candidates who can 

attend spot admission 

GEN/ AIQ 4 1 to 100 

MSM 1 1 to 150 

VSK 1 All candidates from the rank list 

under these categories. CHLD 1 

 

Selected candidates must pay full fees as given below on the same day. 

BBA/B.Com LLB –> ` 26,770 + ` 4,510 

 



Following documents  (S.no 4 to 9 -in original along with 2 self attested copies) are to be 

produced at the time of counselling: 

1 Admit  Card 
 

2 Two passport size photographs 
 

3 Copy of Aadhar Card. 
 

4 X standard Marklist (SSLC/AISSE/ICSE). 
 

5 XII standard  Marklist (HSC/AISSCE/ISC). 
 

6 Transfer Certificate from the College/Institution last attended. 
 

7 Conduct Certificate from the Institution last attended. 
 

8 Non-Creamy Layer Certificate for those claiming Reservation 
 

9 Community Certificate for SC/ST candidates . 

  
 

  
 

 
 

  
 

                   Sd/- 

DIRECTOR 

 



പ ത ുറി ് 

കുസാ ് പ വൽസര ബി.ബി.എ/ബി.േകാം എൽ.എൽ.ബി. സീ ് ഒഴി   

േപാ ് അ മിഷൻ 

െകാ ി: െകാ ി ശാ ത സാേ തിക സർ കലാശാലയുെട  കൂൾ ഓ  
ലീഗൽ ഡീ  വകു ് നട ു  പ വൽസര ബി.ബി.എ/ബി.േകാം 
എൽ.എൽ.ബി േകാ സിൽ ഈ വർഷെ  അ മിഷ  ഏതാനും 
സീ കൾ ഒഴിവു ്.  CAT 2019  റാ ് ലി ിൽ ഉൾെ വർ ജാതി, 
േയാഗ ത എ ിവ െതളിയി ു  അസൽ സർ ിഫിക കള ം ഇവയുെട 
ര ് േകാ ികള ം,  ര ് പാ േപാർ ് ൈസ  േഫാേ ായും ഉൾെ െട 
2019   ജൂൈല 20  ശനിയാ ച രാവിെല 9.30   േനരി ് 
ഹാജരാകണെമ ് വകു ് േമധാവി അറിയി .  10.30   മണി ് േശഷം 
വരു വെര െകൗൺസിലി ിൽ ഉൾെ ടു ു തല.  അ മിഷൻ 
ലഭി ു വർ നിയമാനുസൃത  ഫീ  അട ് അ മിഷൻ 
ഉറ ാേ താ . കാ ഗറി തിരി  ഒഴിവുകള െട എ വും, 

പെ ടു ാവു  റാ ുകാരുെട വിവര ള ം, ഫീ  വിവര ള ം 
കുസാ ് അ മിഷൻ െവ ൈസ ിൽ ലഭ മാ .   

 

ഡയറ ടർ 

 

 


