FAROOK COLLEGE(AUTONOMOUS)
P.O. Farook College, Kozhikode
ADMISSION 2020-21
Online Admission - Instructions
1. Log in to the Admissions Portal with your User ID (Email ID) and Password.

2. Click the Download Affidavit icon from the Dashboard screen that appears and fill it
out.
3. Click on the Upload Documents icon and click on C
 hoose files and choose scanned
copies of (.pdf format only) Plus 2. Certificate, T. C. , Filled in Affidavit etc.., then
click the Upload button, click the File Preview icon, confirm the uploaded files, and then
click the Next button to continue.
4. From the screen that appears, select the Fee category and Submit to save then click on
the Next button to proceed to the next step.
5. Verify category and fee amount to be paid from the screen that appears and click on the
Pay & Accept  button. You will be directed to the Bank’s Payment screen through which
you can pay the admission fee. Allotment Slip of payment should be kept with you for
further verification.
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