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വേിജ്ഞ്പനം

സർക്ർ എഞ്ചിനീയറിംിംഗ്  ,   ആർകിടടെക്ചർ കക്ഴകളികല്് ഓൺലലൈലള കമോപ്പ് അപ്  
അകല്ട്ടമോപെന് –   2022  

പുതുത്യി ഓപ്ഷനുകത സമോപർപിക്കുതിന് അവേസരം
      

സംസ്നടത സർക്ർ /എയ്ഡഡ്  എഞ്ചിനീയറിംിംഗ്,  ആർകിടടെക്ചർ
കക്കളജകളിടല 2022-23  അധ്യയന  വേർഷടത എഞ്ചിനീയറിംിംഗ് ,  ആർകിടടെക്ചർ 
കക്ഴകളിൽ  ഒഴിവളള  സീറകത  നികത്തുകുതിന്യളള  കമോപ്പ്  അപ്
അകല്ട്ടമോപെനികല്്യി  വേിദ്യ്ർ്ികതക്  2022  ഒകക്ബർ  17   മുതൽ  ഒകക്ബർ  19
ര്വേിടല 10  മോപണിവേടര പുതുത്യി  ഓപ്ഷനുകത  സമോപർപിക്വകുത്ണ്.  ഒഴിവകത
നികത്തുകുതിന്യി  നടെതടപടകു  ഈ  ഓൺലലൈലള  കമോപ്പ്-അപ്  അകല്ട്ടമോപെനിൽ
സംസ്ന  പ്രകവേശന  പരീക്ഷ്  കമ്മീഷണർ  പ്രസിദീകരിച്ിിളള  എഞ്ചിനീയറിംിംഗ്,
ആർകിടടെക്ചർ റിം്ങ്ക്  ലിസ്റിൽ  ഉതടപടിിളളതും കപ്ര്ടസകസ്  കക്സ്  6  പ്രക്രമുളള
കയ്ഗ്യത  കനടെിയിിളളതുമോപ്യ  വേിദ്യ്ർ്ികതക്  പടങ്കടക്വകുത്ണ്.  മുള
അകല്ട്ടമോപെന്  പ്രക്രം  സർക്ർ/എയ്ഡഡ്/സ്വക്ര്യ സ്വ്ശയ  എഞ്ചിനീയറിംിംഗ് ,
ആർകിടടെക്ച്ചർ/സർക്ർ  കക്സ്റ്  ടഷയറിംിംഗ്  എഞ്ചിനീയറിംിംഗ്  കക്കളജകളിൽ 
പ്രകവേശനം  കനടെിയിിളളവേർക്ം,  അകല്ട്ടമോപെന്  ലഭിച്്  പ്രകവേശനം  കനടെ്ള
കഴിയ്തകത്,  പ്രകവേശനം  കനടെിയതിനുകശഷം  വേിടതൽ  വേ്ങിിയവേകര്  ആയ
വേിദ്യ്ർ്ികതക്ം  ഇതുവേടര അകല്ട്ടമോപടെന്റൊന്ം  ലഭിക്ത വേിദ്യ്ർ്ികതക്ം
ഒഴിവളള  സീറകളിൽ  പരിഗണികടപടെ്ള  പുതുത്യി  ഓപ്ഷനുകത
സമോപർപിക്വകുത്ണ്.  എകു്ൽ മുള അകല്ട്ടമോപനകത പ്രക്രം സ്വക്ര്യ സ്വ്ശയ
എഞ്ചിനീയറിംിംഗ്,  ആർകിടടെക്ചർ  കക്കളജകളിൽ  പ്രകവേശനം  കനടെിയിിളള
വേിദ്യ്ർഥികളുടടെയം  19.10.2022,  ലലൈവേകുകകുരം  3  മോപണിക്ള്ളിൽ  പ്രകവേശനം  കനടകു
വേിദ്യ്ർഥികളുടടെയം ഈ കമോപ്പ്–അപ്  ഘടതിടല അകല്ട്ടമോപെന് /പ്രകവേശനം ഇതുമോപ്യി
ബന്ധടപട സർക്ർ  ഉതരവകതക്  വേികധയമോപ്യിരിക്ം .   സർക്ർ  /  എയ്ഡഡ്  
കക്കളജകളിൽ  നിലവേിൽ  പ്രകവേശനം  ലഭിച്ിിളള  വേിദ്യ്ർഥികളുടടെയം    19.10.2022,  
ലലൈവേകുകകുരം   3   മോപണിക്ള്ളിൽ പ്രകവേശനം കനടകു വേിദ്യ്ർഥികളുടടെയം ഈ കമോപ്പ്  -  അപ്  
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അകല്ട്ടമോപെന്  വേഴി  അകല്ട്ടമോപെന്  മോപ്റം  ലഭിക്കു പക്ഷം  നിലവേിടല അഡിഷള
റിംദ്ദ്കുകുത്ണ്  .  

നിലവേിൽ  പ്രകവേശനം  കനടെിയിരിക്കു വേിദ്യ്ർ്ികതക്   ഈ  കമോപ്പ്-അപ്
അകല്ട്ടമോപെന്  വേഴി  ഒഴിവളള  സീറകളികലക്  അകല്ട്ടമോപെന്  മോപ്റം  ലഭിക്കു പക്ഷം
പുതുത്യി  ഒഴിവ വേരുകു സീറകളും  ഈ  അകല്ട്ടമോപെനിൽ  തടകു
നികതടപടകുതിന്ൽ  വേിദ്യ്ർ്ികത  പ്രകവേശനം  കനടെ്ള  ത്ത്പര്യമുളള  എല്യ്
കക്ഴ്/കക്കളേികലേം  ഓപ്ഷനുകത  സമോപർപിക്ള  ശദികകകകത്ണ്.
വേിദ്യ്ർ്ികത  മുള  ഘടങിളിൽ  നൽകിയിരുകു ഓപ്ഷനുകത  ഈ  ഓൺലലൈലള
കമോപ്പ്അപ്  അകല്ട്ടമോപെനിന്  പരിഗണിക്കുതല്യ.  കമോപ്പ്  അപ്  അകല്ട്ടമോപെനിൽ 
പടങ്കടക്കുതിന്യി വേിദ്യ്ർ്ികതക് പുതുത്യി ഓപ്ഷനുകത നൽക്വകുത്ണ്. 
നിശിത സമോപയതിനകം ഓൺലലൈലള ഓപ്ഷനുകത സമോപർപിക്ത വേിദ്യ്ർ്ികടള
ഈ അകല്ട്ടമോപെനിൽ പരിഗണിക്കുതല്യ.

17.10.2022
ഓൺലലൈലള  ഓപ്ഷള  പുതുത്യി  രേിസ്റർ  ടചെകുതിന്  ടവേലലൈബറ് 
 സജ്ജമോപ്കുറൊന്.

19.10.2022
(ര്വേിടല 10 മോപണി)

ഓൺലലൈലള  ഓപ്ഷള രേിസ്റർ ടചെകുതിനുളള സൗകര്യം അവേസ്നിക്റൊന്.

20.10.2022 കമോപ്പ് അപ് അകല്ട്ടമോപെന് പ്രസിദികരിക്റൊന്
22.10.2022
(ലലൈവേകിട്4.00 മോപണി)

കക്കളേിൽ പ്രകവേശനം കനടവേ്നുളള അവേസ്ന തീയതി

     

കമോപ്പ് അപ് അകല്ട്ടമോപെനികല്് ഓൺലലൈലള ഓപ്ഷള നിർബന്ധമോപ്ണ്.  കമോപ്പ്
അപ്  അകല്ട്ടമോപെനിൽ  പടങ്കടക്ള  ത്ത്പര്യമുളള  വേിദ്യ്ർ്ികത

www.cee.kerala.gov.in എകു ടവേലലൈബറിടല ‘ KEAM 2022 – Candidate Portal’  എകു ലിങ്ക്
കിക് ടച്ത്് ആലികകഷള നപർ,  പ്സ്സ് കവേഡ് എകുിവേ കരേഖിടപടതി കഹ്ം കപേിൽ
പ്രകവേശിച് കശഷം  കഹ്ം കപേിൽ ലഭ്യമോപ്യ ‘Option Registration’  എകു ടമോപനുവേിൽ കിക്
ടച്ത്് 17.10.2022 മുതൽ 19.10.2022 ര്വേിടല 10 മോപണിവേടര ഓൺലലൈലന്യി ഓപ്ഷനുകത
രേിസ്റർ  ടചയ്യ്വകുത്ണ്.

കമോപ്പ്  അപ്  ഘടതിതടടെ അകല്ട്ടമോപെന്  ലഭിക്കു വേിദ്യ്ർ്ികത  പ്രകവേശന
പരീക്ഷ്  കമ്മീഷണർക്  ഒടകകകകത്യ  ഫീസ്,  അകല്ട്ടമോപെന്  ടമോപകമ്മ്യിൽ
സൂചിപിക്റൊന്ടവേങ്കിൽ  ഓൺലലൈലന്കയ് കകരളതിടല തിടരടഞടകടപട ടഹഡ്
കപ്കസ്റ്ഫീസ്  മുകേഖിനകയ് ഒടകിയ കശഷം കപ്ര്ടസകസ്  കക്സ്  11.7.1  പ്രക്രമുളള
അസ്സൽ  കരേഖികളുമോപ്യി  22.10.2022  ലലൈവേകുകകുരം  4.00  ന്  മുപ്യി  ബന്ധടപട
കക്കളേിൽ ഹ്േര്യി അഡിഷള കനകടെകകത്ണ്. അഡിഷള സമോപയത്, ബന്ധടപട 
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സർക്ർ  ഉതരവകത  പ്രക്രം  ബ്കി  ടെ്ഷള  ഫീസ്,  ടഡകപ്സിറ്
(ബ്ധകടമോപങ്കിൽ),  മോപറ്  ഫീകകത  ഒടകകകകതുടകകങ്കിൽ  അവേ  കക്കളേിൽ
ഒടകകകകത്ണ്.

പ്രകവേശനം  കനടെിയ  വേിദ്യ്ർ്ികളുടടെ വേിവേരങിത   അതത്  കക്കളേ്
പ്രിളസിപൽമോപ്ർ അംഗീകരിച്്  22.10.2022  ലലൈവേകുകകുരം  5  മോപണിക്  മുപ്യി  പ്രകവേശന
പരീക്ഷ് കമ്മീഷണർക്  ഓൺലലൈലള അഡിഷള മോപ്കനടജെന്  സിസ്റം (OAMS)  മുകേഖിന
സമോപർപികകകകത്ണ്.

കുറിംിപ് -  വേിദ്യ്ർ്ികത ഈ ഘടതിൽ നൽകുകു ഓപ്ഷനുകത   മോപ്തകമോപ തുടെർകു്
സർക്ർ/എയ്ഡഡ് കക്കളജകളികല്് ഓൺലലൈലള കമോപ്പ് അപ് അകല്ട്ടമോപനകത
ഉടകകങ്കിൽ  അതിൽ പരിഗണിക്കയളള. തുടെർറൊന്ളള കമോപ്പ് അപ് അകല്ട്ടമോപനകളിൽ 
(ഉടകകങ്കിൽ)  ഓപ്ഷള  പുന.ക്രമോപീകരണം,  റിംദ്ദ്കൽ  എകുിവേ
അനുവേദിക്കയില്യ്തതിന്ൽ വേിദ്യ്ർ്ികത ഓപ്ഷനുകത നൽകുകുതിൽ അതീവേ
ശദ പുലർകതകകത്ണ്.

കമോപ്പ് അപ് രേികസഷള ഫീസ്     

 കമോപ്പ്  അപ്  അകല്ട്ടമോപളറിം്  ഓപ്ഷള  രേിസ്റർ  ടചയ്യ്ള  ആഗഹിക്കു
വേിദ്യ്ർ്ികത  2000  രൂപ  (രൂപ  രകക്യിരം  മോപ്തം)  പ്രകവേശന  പരീക്ഷ്
കമ്മീഷണർക് രേികസഷള ഫീസ് ആയി ടക്ടകകകകത്ണ്. 

 എസ്  സി/എസ്  ടെി/ ഒ  ഇ  സി/   ഒ  ഇ  സി  ക്  തുല്യമോപ്യ  ആനുുല്യങിതക്
അർഹര്യ സമുദ്യതിൽടപട വേിദ്യ്ർ്ികത/ GO (Ms) No.25/2005/SCSTDD
dated  20.06.2005,  GO  (Ms)  No.10/2014/BCDD  dated  23.05.2014  എകുീ  സർക്ർ
ഉതരവകത  പ്രക്രം  ഫീസ്  ആനുുല്യതിന്  അർഹര്യ  വേിദ്യ്ർഥികളും
ശീചിത കഹ്ം ,  ജവേലലൈനൽ  കഹ്ം,  നിർഭയ  കഹ്ം  എകുിവേിടെങിളിടല
വേിദ്യ്ർ്ികളും രേികസഷള ഫീസ് ടക്ടകകകകതില്യ. 

 രേികസഷള  ഫീസ്  പ്രകവേശന  പരീക്ഷ  കമ്മീഷണർക്  ഒടകിയതിനു കശഷം
മോപ്തകമോപ ഓപ്ഷള രേിസ്റർ ടചയ്യ്ള സ്ധിക്കയയ.  ഒരികൽ രേികസഷള
ഫീസ്  അടെച കഴിഞ്ൽ  പികുീട്െ  രേികസഷള  ഫീസിൽ  ഒരു തരതിതള്ള
മോപ്റവം  അനുവേദിക്കുതല്യ.  രേികസഷള  ഫീസ്  ഓൺലലൈലന്കയ്  കപ്സ്റ്
ഓഫീസ് മുേഖി്ന്തിരകമോപ് ഒടക്വകുത്ണ്. 

 പ്രകവേശന പരീക്ഷ് കമ്മീഷണറുടടെ അകല്ട്ടമോപളറിം്  തടടെ 2022  ടല ഏടതങ്കിതം
കക്ഴകതക് രേികസഷള/  അഡിഷള എകുിവേയികലക് വേിദ്യ്ർ്ികത അടെച്
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തുക ഈ കമോപ്പ്  അപ്  രേികസഷള ഫീസിനതിൽ വേകയിരുത്തുകുല്യ.  ഇതരം
വേിദ്യ്ർ്ികത  പുതുത്യി  മുകളിൽ  പറിംഞിരിക്കു രേികസഷള  ഫീസ്
അടെക്കകത്ണ്.  അകല്ട്ടമോപളറിം്  ലഭിക്കുപക്ഷം  രേികസഷള  ഫീസ്,  കക്ഴ്
ഫീസികലക് വേകയിരുത്തുകുത്ണ്. 

 കമോപ്പ്  അപ്  അകല്ട്ടമോപളറിം്  ലഭിക്ത വേിദ്യ്ർ്ികളുടടെ രേികസഷള ഫീസ്
റിംീഫകക് ടചെകുത്ണ്. 

 കമോപ്പ് അകല്ട്ടമോപെനിതടടെ അകല്ട്ടമോപളറിം് ലഭിച്കശഷം നിശിത തീയതിക്ള്ളിൽ
പ്രകവേശനം  കനടെ്ത വേിദ്യ്ർ്ികളുടടെയം  പ്രകവേശനം കനടെിയകശഷം  വേിടതൽ
വേ്ങ്ങുകു വേിദ്യ്ർ്ികളുടടെയം  അവേരവേർക്  ബ്ധകമോപ്യ രേികസഷള ഫീസ്
ടപന്ൽറിയ്യി കണക്ക്കുതും തിരിടക നൽകുകുതും അല്യ.

               പ്രകവേശനവമോപ്യി  ബന്ധടപട്  എല്യ്  വേിശദ്ംശങിളും  സർക്ർ
ഉതരവകളും  പ്രകവേശന പരീക്ഷ്  കമ്മീഷണറുടടെ www.cee.kerala.gov.in എകു ടവേബ് 
ലലൈസറിൽ ലഭ്യമോപ്ണ്.

ടഹൽപ് ലലൈലള നപർ : 04712525300

 
 
 
 
 
തിരുവേനന്തപുരം              പ്രകവേശന പരീക്ഷ് കമ്മീഷണർ
16/10/2022
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