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   സർക്ർ  /  എയ്ഡഡ് എഞ്ചിനീയീിഗ്  /  ആർകിടടെക്ചർ കക്സികലകളള      പ്രകവേശനം   -2022  
ഓൺലലൻ കമ്പ്  -  അപ് അകല്ട്ടമെ്      പ്രസിദ്ധീകരിച  

 
സർക്ർ എഞ്ചിനീയീിംഗ്,  ആർകിടടെക്ചർ കക്ഴകളികലകളള  2022 –ടല കമ്പ്-അപ് അകല്ട്ടമെ്
 www.cee.kerala.gov.in  എന്ന ടവേബല ിൽ  പ്രസിദ്ധീകരിച .  ഈ  ഘട്ിൽ  അകല്ട്ടമെ്  ലഭിചട്
വേിദ്യ്ർതികിക  22.10.2022  ലവേകകന്നരം  5.00 മണിക്  മു്യി  അതത്  കക്കളുകളിൽ പ്രകവേശനം
കനകടെേത്ണ്.  അകല്ട്ടമെ് സംബനിചട് വേിവേരങിക വേിദ്യ്ർതികകളടടെ കഹ്ം കപേിൽ ലഭ്യമ്ണ് . 
അകല്ട്ടമെ്  ലഭിചട് വേിദ്യ്ർതികിക  കഹ്ം  കപേിൽ  നിനം  അകല്ട്ടമെ്  ടമകമ്മ്ോടടെ പ്രിൌട്
എടകകേത്ണ്.   ഈ  ഘട്ിൽ  ലഭ്യമ്കന്ന അകല്ട്ടമെ്  ടമകമ്മ്  പിന്നീട്െ  ലഭ്യമ്കന്നതല .  
ആയതിന്ൽ അകല്ട്ടമെ്  ടമകമ്മ്ോടടെ പകർപ്   വേിദ്യ്ർതികിക പിന്നീടളള ആവേശ്യങികക്യി
സൂക്ഷിച വേക്േത്ണ് .  അകല്ട്ടമടെ് ലഭിചട് വേിദ്യ്ർതികികക്   അവേരുടടെ കഹ്ം കപേിടല ‘ Data
Sheet’  എന്ന ടമു ഐം  കിക്  ടചെയ്്  ഡ്്  ഷീ്  ഡൗൺകല്ഡ്  ടചെയട്ടക്്ന്നത്ണ് . 
പ്രകവേശനം കനടന്ന സമയ്് ഡ്് ഷീ്,  അകല്ട്ടമെ് ടമകമ്മ് എന്നിവേോം കപ്ര്ടസ്സ് കക്സ്
11.7.1  -ൽ  പീഞിരികന്ന ബ്ധകമ്യ  കരേകകളം   കക്കളേ്  അധിക്രികികക്  മന്നിൽ
ഹ്േര്കകേത്ണ്.  വേിദ്യ്ർതിോടടെ കപര് ,  കീ്ിക നുർ,  അകല്ട്ടമെ്  ലഭിചട് കക്സ് ,  കക്കളേ്,
അകല്ട്ടമെ്  ലഭിചട് ക്ഗീി ,  ഫീസ്  സംബനമ്യ  വേിവേരങിക  എന്നിവേ  വേിദ്യ്ർതിോടടെ
അകല്ട്ടമെ് ടമകമ്മ്യിൽ കരേടപട്ിയിിയിേ്. 

അകല്ട്ടമെ് ലഭിചട് വേിദ്യ്ർതികിക അകല്ട്ടമെ് ടമകമ്മ്യിൽ ക്ണിചട്ിിയിളളും ,  പ്രകവേശന
പരീക്ഷ്  കമ്മീഷണർക്  അടെക്േുമ്യ  ഫീസ്  (ബ്ധകടമെങിൽ)  21.10.2022  മതൽ  22.10.2022, 
ലവേകകന്നരം  4  മണിവേടര ഓൺലലൻ കപടയെ് മേ്ന്തിരകമ് കകരള്ിടല ഏടതെങികം ടഹഡ്
കപ്സ്റ്റ് ഓഫീസ് മേ്ന്തിരകമ് ഒടകിയകശഷം  22.10.2022  ലവേകകന്നരം  5 മണികകം അകല്ട്ടമെ്
ലഭിചട് കക്കളുകളിൽ പ്രകവേശനം  കനകടെേത്ണ് .  കപ്സ്റ്റ്  ഓഫീസകകളടടെ ലിസ്റ്റ്  ടവേബ് ലസിൽ
ലഭ്യമ്ണ്.

               നിശ്ചിത  സമയ്ിുുിൽ  ഫിസ്/അധിക  ുക  (ബ്ധകടമെങിൽ)  ഒടകി
കക്കളുകളിൽ പ്രകവേശനം കനടെ്് വേിദ്യ്ർതികകളടടെ അകല്ട്ടമെ്  ീദ്കന്നത്ണ് .  കമ്പ്  അപ്
അകല്ട്ടമെിലൂടടെ അകല്ട്ടമെ്  ലഭിചട് കശഷം  കമൽ  പീഞിരികന്ന സമയ്ിുുിൽ
അകല്ട്ടമെ്  ലഭിചട് കക്കളേിൽ/കക്ഴ് സിൽ  പ്രകവേശനം കനടെ്് വേിദ്യ്ർഥികകളടടെോം പ്രകവേശനം
കനടെിയ കശഷം വേിടതൽ വേ്ങന്ന വേിദ്യ്ർതികകളകടെോം കമ്പ് അപ് രേിസ് കടഷൻ ഫീസ് അന്വേശ്യ
ഓപ് ഷൻ നൽകിയതിുു ടപന്ൽിയ്യി കണക്കന്നും ഫീസ് തിരിടക നലന്നുമല.
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  പ്രകവേശന്മ്യി  ബനടപട വേിവേരങികക്  വേിദ്യ്ർതികിക  അകല്ട്ടമെ്   ലഭിചട്
കക്കളുമ്യി ബനടപകടെേത്ണ്.

കീിപ് – 

1. സർക്ർ/എയ്ഡഡ്  കക്കളുകളിൽ മൻ  അകല്ട്ടമെ്  പ്രക്രം  അഡിഷൻ ലഭിചട്ിരുന്ന
വേിദ്യ്ർതികിക ഈ ഘട്ിടല ഓപ്ഷൻ പ്രക്രം പുതിയ അകല്ട്ടമെ് ലഭിചട്ിിയിളള പക്ഷം
നിർബനമ്ോം  പുതിയ  അകല്ട്ടമെ്  സ്ീകരകികകേത്ണ്.  ഈ  ഘട്ിടല
സർക്ർ/എയ്ഡഡ്  കക്കളുകളിൽ  അകല്ട്ടമെ്  ലഭിചട് വേിദ്യ്ർതികകളടടെ   മൻ
അകല്ട്ടമെ് പ്രക്രം ലഭിചട്ിരുന്ന അഡിഷൻ ീദ്യിിയിേ്. 

2. 22.10.2022  ലവേകിട്  5  മണിക് കശഷം ഒഴി് വേരുന്ന സീറകിക കസ്ട് അഡിഷൻ മേ്ന്തിരം  
ബനടപട കക്കളുകിക നികതന്നത്ണ്. 

 

അകല്ട്ടമെ്  സംബനിചട് എല്  വേിശദ്ംശങകളം  പ്രകവേശന  പരീക്ഷ്  കമ്മീഷണറുടടെ  

www.cee.kerala.gov.in   എന്ന ടവേബ് ലസിൽ ലഭ്യമ്ണ്.

ടഹൽപ് ലലൻ നുർ : 04712525300

 
 
 
 
തിരുവേനന്തപുരം
20/10/2022

 
 

പ്രകവേശന പരീക്ഷ് കമ്മീഷണർ
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