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വേിജ്പനം

KEAM -2022 
എഞ്ചിനീയറിംഗ്  /  ആർകിടടെക്ചർ കക്ഴ്    സുകളികലക്കുള്ള   

രണ്ട്ം ഘട്ട കകേീ്ത 
അകല്ട്ട്ടമെന്റ് പ്രസിദീകരിചെ  .  

 

     2022  ടല സം്്നട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ,  ആർകിടടെക്ചർ  കക്സകളികലക്കുള്ള

പ്രകവേശന്ിനുള്ള രണ്ട്ം ഘട്ട കകേീ്ത അകല്ട്ട്ടമെന്റ്  www.cee.kerala.gov.in  എന്ന ടവേബ് 

സസറ്റിൽ പ്രസിദീകരിചെ. 

അകല്ട്ട്ടമെന്റ് സംബനിച വേിവേരങ് വേിദ്യ്ർർത്ികകളടടെ കഹ്ം കപേിൽ   ലഭ്യമെ്ണ്. 

വേിദ്യ്ർർത്ിഥിടടെ കപര് ,  കറ്് നമർ,  അകല്ട്ട്ടമെന്റ്  ലഭിച കക്ഴ് ,  കക്കളേ്,  അകല്ട്ട്ടമെന്റ്

ലഭിച ക്റ്റഗറി ,  ഫീസ്  സംബനമെ്യ വേിവേരങ് എന്നിവേ വേിദ്യ്ർർത്ിഥിടടെ അകല്ട്ട്ടമെന്റ്

ടമെകമ്മ്യിൽ കരഖടപെ്ിയിതിണ്ട്. 

അകല്ട്ട്ടമെന്റ് ടമെകമ്മ്  ,   ഡ്റ്റ് ഷീറ്റ്  

         അകല്ട്ട്ടമെന്റ് ലഭിച വേിദ്യ്ർർത്ിക് കഹ്ം കപേിൽ നിനം അകല്ട്ട്ടമെന്റ് ടമെകമ്മ്ഥിടടെ

പ്രിന്റ ഔട്ട്ട്  എെകകണ്ടത്ണ് .  ഈ  ഘട്ട്ിൽ  ലഭ്യമെ്കന്ന അകല്ട്ട്ടമെന്റ്  ടമെകമ്മ്  പിന്നീടെ്

ലഭ്യമെ്കന്നതന.  ആയതിന്ൽ  അകല്ട്ട്ടമെന്റ്  ടമെകമ്മ്ഥിടടെ  പകർപ്  വേിദ്യ്ർർത്ിക്

പിന്നീെള്ള ആവേശ്യങ്ക്യി  സക്ഷിചെടവേകെണ്ടത്ണ് .  അകല്ട്ട്ടമെന്റ്  ലഭിച വേിദ്യ്ർർത്ി

ക്ക് അവേരുടടെ കഹ്ം കപേിടല ‘Data Sheet’  എന്ന ടമെനു ഐറ്റം കിക് ടചെയ്് ഡ്റ്റ് ഷീറ്റ്

ഡൗൺകല്ഡ്  ടചെയട്െക്െന്നത്ണ്.  പ്രകവേശനം  കനെന്ന സമെയ്്  ഡ്റ്റ്  ഷീറ്റ് ,

അകല്ട്ട്ടമെന്റ്  ടമെകമ്മ്  എന്നിവേഥിം  കപ്ര്സ് ടപെ്സ്  കക്സ്  11.7.1  -ൽ  പറഞിരിക്കുന്ന

ബ്ധകമെ്യ കരഖകകളം കക്കളേ് അധിക്രിക്ക് മന്നിൽ ഹ്േര്കകണ്ടത്ണ്.
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      ഫീസ്

അകല്ട്ട്ടമെന്റ്  പ്രക്രം  പുുത്യി  അകല്ട്ട്ടമെന്റ്  ലഭിക്കുന്ന വേിദ്യ്ർർത്ിക്

അകല്ട്ട്ടമെന്റ്  ടമെകമ്മ്യിൽ  ക്ണിചിതിള്ളും,  പ്രകവേശന  പരീക്ഷ്  കമ്മീഷണർക്

അടെകെണ്ടുമെ്യ  ഫീസ്  01.10.2022 മതൽ  11.10.2022  ഉചക്  2.00  മെണി  വേടര ഓൺസലൻ

കപടയ്മെന്റ്  മഖ്ന്തിരകമെ്  ടഹഡ്  കപ്്്  ഓഫീസുക്  മകഖനകയ്  ഒെകിയതിനുകശഷം

അകല്ട്ട്ടമെന്റ്  ലഭിച കക്കളുകളിൽ ഹ്േര്യി  11.10.2022  സവേകകന്നരം  3.00  മെണിക്കുള്ളിൽ

പ്രകവേശനം കനകടെണ്ടത്ണ്. കപ്്് ഓഫീസുകകളടടെ ലി്് ടവേബ് സസറ്റിൽ ലഭ്യമെ്ണ്.

  എഞ്ചിനീയറിംഗ്,  ആർകിടടെക്ചർ  കക്സക്ക്  ഒന്ന്ം  ഘട്ട്ിൽ  ലഭിച

അകല്ട്ട്ടമെന്റിൽ നിനം വേ്യത്യസമെ്യ അകല്ട്ട്ടമെന്റ് രണ്ട്ം ഘട്ട്ിൽ ലഭിചവേർ അധിക ുക

പ്രകവേശന പരീക്ഷ് കമ്മീഷണറുടടെ കപരിൽ അടെകെണ്ടുടണ്ടടിൽ മകളിൽ പറഞ പ്രക്രം

നിശിത  തീയതിക്കുള്ളിൽ  ഒെകകണ്ടും  11.10.2022  സവേകകന്നരം  3.00  മെണിക്കുള്ളിൽ

അകല്ട്ട്ടമെന്റ് ലഭിച കക്കളുകളിൽ ഹ്േര്യി പ്രകവേശനം കനകടെണ്ടുമെ്ണ്.

കക്കളുകളിൽ ഒെകകണ്ട ഫീസ് പ്രകവേശന സമെയ്് വേിദ്യ്ർർത്ിക് അകല്ട്ട്ടമെന്റ്

ലഭിച കക്കളുകളിൽ ഒെകകണ്ടത്ണ്.

നിശിത  സമെയ്ിനുള്ളിൽ  ഫീസ്  /  അധിക  ുക    (  ബ്ധകടമെടിൽ  )    ഒെക്്  

വേിദ്യ്ർർത്ികകളടടെഥിം  ,        കക്കളുകളിൽ  ഹ്േര്യി  പ്രകവേശനം  കനടെ്്     മഴുവേൻ  

വേിദ്യ്ർർത്ികകളടടെഥിം  അകല്ട്ട്ടമെമം  ബനടപട്ട സീമെിടല ഹയർ  ഓപ്ഷനുകകളം

റദ്കന്നത്ണ്  .  

പ്രകവേശന്ിനുള്ള സമെയക്രമെം

നിലവേിൽ  അകല്ട്ട്ടമെന്റ്  ലഭിചിതിള്ള എന്  വേിദ്യ്ർർത്ികകളം  അകല്ട്ട്ടമെന്റ്  ടമെകമ്മ്

പ്രക്രമള്ള കക്കളുകളിൽ 06.10.2022  മതൽ 11.10.2022 (മെതപരമെ്യ ടപ്ു അവേധി ഒഴിടക) 

സവേകകന്നരം 3 മെണികകം പ്രകവേശനം കനടെിയിരികകണ്ടത്ണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ്/ആർകിടടെക്ചർ

കക്സകളിൽ പ്രകവേശനം കനകടെണ്ട തീയതിഥിം സമെയെം ഉ്ടപെ്ിടക്്ള്ള വേിശദമെ്യ

ടഷഡ്യൂ്  ബനടപട്ട കക്കളുക്  അവേരുടടെ ടവേബ് സസറ്റിൽ  പ്രസിദീകരിക്കുന്നത്ണ് .

അകല്ട്ട്ടമെന്റ്  ലഭിച കക്കളുകളിൽ ഹ്േര്യി  പ്രകവേശനം കനകടെണ്ട തീയതിഥിം സമെയെം

അറിഥിന്നതിന്യി വേിദ്യ്ർർത്ിക് ബനടപട്ട കക്കളുകകളടടെ ടവേബ് സസറ്റ് നിർബനമെ്ഥിം
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സനർശികകണ്ടത്ണ്. അകല്ട്ട്ടമെന്റ് ലഭിച കക്കളുക് പ്രകവേശന്ിന്യി നിർകദശിക്കുന്ന

സമെയക്രമെം വേിദ്യ്ർർത്ിക് പ്ലികകണ്ടത്ണ്.

മൂന്ന്ം ഘട്ട അകല്ട്ട്ടമെന്റ്

   മൂന്ന്ം  ഘട്ട അകല്ട്ട്ടമെന്റിന്  മൻപ്യി  ഓൺസലൻ  ഓപ്ഷൻ  കൺഫർകമെഷൻ

നടെത്തുന്നതിനും  ,    നിലവേിലള്ള ഓപ്ഷനുക്  ക്രമെീകരിക്കുന്നതിനും  ,    ആവേശ്യമെിന്്  

ഓപ്ഷനുക് റദ്  ടചെയെന്നതിനും  ,    പുതിയ കക്സകകള് കക്കളുകകള് ഉ്ടപെത്തുന്ന പക്ഷം  

അവേയികലക്  ഓപ്ഷനുക്  രേി്ർ  ടചെയെന്നതിനുമള്ള സൗകര്യം    06-10-2022     മതൽ  

ലഭ്യമെ്കന്നത്ണ്  .   ഇുമെ്യി  ബനടപട്ട വേിശദമെ്യ  വേിജ്പനം  പിന്നീടെ്

പ്രസിദീകരിക്കുന്നത്ണ്.  പ്രകവേശന  പരീക്ഷ്  കമ്മീഷണർ,  സ്വക്ര്യ സ്വ്ശയ

എഞ്ചിനീയറിംഗ് കക്കളുകളികലക്കു നടെത്തുന്ന ഈ വേർഷട് അവേസ്ന ഘട്ട അകല്ട്ട്ടമെന്റ്

ആയിരിക്കും മൂന്ന്ം ഘട്ട്ിൽ നടെക്കുന്നത്.

പ്രധ്നടപട്ട അറിയിപക്ക്യി വേിദ്യ്ർർത്ിക് പ്രകവേശന പരീക്ഷ് കമ്മീഷണറുടടെ

www.cee.kerala.gov.in എന്ന ടവേബ് സസറ്റ് നിരന്തരം സനർശികകണ്ടത്ണ്.

ടഹൽപ് സലൻ നമർ : 04712525300

 
 
 
 
 
 
തിരുവേനന്തപുരം
30/09/2022

 
 
 

പ്രകവേശന പരീക്ഷ് കമ്മീഷണർ
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