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വേിജ്ഞ്പനം

കീം   -2022  

എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രകവേശനനി്ളള സ ിടലിമമറി റ്ക് ലിറ് തയ്റ്ക്തിന്
കയ്ഗ്യത് പരീക്ഷഷടടെ ല്ർക് ഓൺലലന്യി സലർപിികണം

     കകരളനിടല സർക്ർ  കക്റ്  ടഷയറിംഗ്  എഞ്ചിനീയറിംഗ്  കക്കളേകളിലം

സ്വക്ര്യ സ്വ്ശയ   എഞ്ചിനീയറിംഗ്  കക്കളേകളിലം  ഒഴിവളള  എഞ്ചിനീയറിംഗ്

സീറ്റുകളിൽ  പ്രകവേശനം  നടെത്തു്തിന്യി  ഒരു സ ിടലിമമറി  റ്ക്  ലിറ്

തയ്റ്ക്തിന്  പ്രകവേശന പരീക്ഷ് കമ്മീഷണടറ ചലതലടപിെനിടക്ക് 01.10.2022

ടല G.o(Rt)No.1451/2022/HEDN  പ്രക്രം  സർക്ർ ഉത്നരവേ്യിടക്.  2022  ടല കകരള

എഞ്ചിനീയറിംഗ്  പ്രകവേശന  പരീക്ഷയിൽ  കയ്ഗ്യത  കനടെിയ  കശഷം  റ്ക്  ലിറ്

തയ്റ്ക്തികലേയ്യി  കയ്ഗ്യത്  പരീക്ഷഷടടെ ല്ർക്  വേിവേരങ്ങ  നിശിത

സലയനിനകം  സലർപിിക്നതിന്ൽ  പ്രകവേശന  പരീക്ഷ്  കമ്മീഷണർ

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എഞ്ചിനീയറിംഗ്  റ്ക്  ലിറിൽ  ഉത്്ങടപിടെ്തിരു്വേർക്  പുതുതത്യി

തയ്റ്ക് സ ിടലിമമറി റ്ക് ലിറിൽ ഉത്്ങടപിെ്തിന്യി കയ്ഗ്യത് പരീക്ഷഷടടെ

ല്ർക് വേിവേരങ്ങ സലർപിിക്വ്ത്ണ്. 

2022  ടല എഞ്ചിനീയറിംഗ്  പ്രകവേശന പരീക്ഷയിൽ ലഭിിച്ച കസ്്റി്ം ,  കയ്ഗ്യത്

പരീക്ഷയിൽ  ( സ/തത്തുല്യം)  രക്ം വേർഷനിൽ ലഭിിച്ച ല്ർകി്ം തുതല്യ പരിഗണന

നൽകിയ്ണ്  സ ിടലിമമറി  എഞ്ചിനീയറിംഗ്  റ്ക്  ലിറ്  തയ്റ്ക്ത്.

എഞ്ചിനീയറിംഗ്  പ്രകവേശന പരീക്ഷയിൽ കയ്ഗ്യത കനടെിയ വേിയ്യ്ർ്ിക്ങ ,  അവേർക്

കയ്ഗ്യത്  പരീക്ഷഷടടെ ( സ/തത്തുല്ല്യം)  രക്ം  വേർഷനിൽ ല്നലറിറ്,  ഫിസിറ്,

ടകലസ്ട്രി  എ്ീ  വേിഷയങ്ങക്  ലഭിിച്ച ല്ർക്  www.cee.kerala.gov.in  എ്

ടവേലബ്സൈറിലൂടടെ സലർപിികകകത്ണ് .  ടകലസ്ട്രി  പഠിിച്ചിിില്ല്നവേർക്  കമ്പിർ

സയൻസിടിമമഷം.  ടകലസ്ട്രിഷം  കമ്പിർ  സയൻുംട്ടം  പഠിിച്ചിിില്ല്നവേർക്
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ബകയ്ടടെകക്ളജിഷടടെഷം, ടകലസ്ട്രി, കമ്പിർ സയൻസ്, ബകയ്ടടെക്കന്ളജി എ്ിവേ

പഠിിച്ചിിില്ല്നവേർക്  ബകയ്ളജിഷടടെഷം  ല്ർക്  പരിഗണിക്ത്ണ്.  ഇപ്രക്രം

സലർപിിച്ച ല്ർക് /കഗഡിന്  തുതല്യല്യ  ല്ർക്  KEAM-2022   കപ്ര്സ് ടപെസ്  കക്സ്

9.7.4(b)  പ്രക്രം  റ്ൻഡ്ർലഡകസഷൻ  പ്രകിയക്  വേികയയല്കിയകശഷല്ണ്

സ ിടലിമമറി എഞ്ചിനീയറിംഗ്  റ്ക് ലിറ് തയ്റ്ക്ത്.  സ ിടലിമമറി റ്ക് ലിറിൽ

ഉത്്ങടപിെ്തി്കവേകി  കയ്ഗ്യത്  പരീക്ഷഷടടെ ല്ർക്  ഓൺലലന്യി

സലർപിിക്തിന്  18.10.2022  ഉത്ച്ചേയ്  1  ലണിവേടര ടവേലബ്സൈറിൽ  സൗകര്യം

ലഭി്യല്കു്ത്ണ്. നിശിത സലയനിനകം ലഭി്യല്കു് ല്ർക് വേിവേരങ്ങ പരിഗണിച്ച്

സ ിടലിമമറി എഞ്ചിനീയറിംഗ് റ്ക് ലിറ് പ്രസിദ്ധീകരിക്ത്ണ്.

കലൽപിറപറഞ ടവേലബ്സൈറിൽ ടക്െനിടട ‘KEAM-2022-Candidate  Portal’ എ്

ലികിലൂടടെ അകപക്ഷ്ർ്ിക്ങ  അവേരുടടെ അകപക്ഷ്  നമർ ,  പ്സ്സ് കവേഡ്  എ്ിവേ

നൽകി കഹ്ം കപജിൽ പ്രകവേശിച്ച കശഷം ‘Mark Submission for Supplementary Rank List’

എ് ടല് ഐറം കിക് ടചെയ്് കയ്ഗ്യത് പരീക്ഷയിൽ നിശിത വേിഷയങ്ങക് ലഭിിച്ച

ല്ർക് സലർപിികകകത്ണ്. കയ്ഗ്യത് പരീക്ഷ പ്സ്യ കബ്ർഡ്, വേർഷം, രജിറർ

നമർ  എ്ിവേ  കരിടപിെത്തുകമ്്ങ  വേിയ്യ്ർ്ിഷടടെ കയ്ഗ്യത്  പരീക്ഷഷടടെ

ല്ർകിടന സംബന്ധിചട വേിവേരങ്ങ  അതത്  കബ്ർകക്ങ  ഈ  ഓഫീസിൽ

ലഭി്യല്കിയിടടകകിൽ  ആയത്  ടവേബ്  കപജിൽ  ദശ്യല്കു്ത്ണ്.  ഇപ്രക്രം

ടവേബ്കപജിൽ തട് ല്ർക്  വേിവേരം  ലഭി്യല്കു് വേിയ്യ്ർ്ിക്ങ ല്ർകക്ങ വേീ്ം

കരിടപിെകനകതില്ല.  എ്്ൽ  ടവേബ്  കപജിൽ  ക്ണിച്ചിടട ല്ർകക്ങ  ല്ർക്

ലിസ്റ്റുല്യി  ത്രതല്യം  ടചെയ്്  ശരിയ്കണ്  എ്്  കബ്ദ്ധ്യടപിിതി്കശഷം

തിരുനലക്ങ ആവേശ്യലിടല്ലകിൽ ‘Finalize Mark Data’ എ് ബിൺ കിക് ടചെയ്് ല്ർക്

സലർപിികകകത്ണ്.

ടവേലബ്സൈറിൽ  ക്ണിച്ചിടട ല്ർകക്ങ  ല്ർക്  ലിറിലടതിൽ  നി്ം  

വേ്യത്യസ്തല്ടണകിൽ  ‘change’ ബിൺ കിക് ടചെയ്് ശരിയ്യ ല്ർക് സലർപിിച്ചകശഷം

‘Finalize Mark Data’ബിൺ കിക് ടചെയകയകത്ണ്.

ല്ർകിടന സംബന്ധിചട വേിവേരങ്ങ ബന്ധടപിി പരീക്ഷ് കബ്ർകക്ങ ഈ

ഓഫീസിൽ  ലഭി്യല്കിയിിില്ല്ന പക്ഷം  വേിയ്യ്ർ്ിക്ങ  അവേരവേരുടടെ കബ്ർഡ് ,
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പ്സ്യ വേർഷം,  രജിറർ നമർ എ്ിവേ കരിടപിെത്തുകമ്്ങ ദശ്യല്കു് കപജിൽ

ബന്ധടപിി വേിഷയങ്ങക് ലഭിിച്ച ല്ർകക്ങ ടവേലബ്സൈറിൽ നികർഷിക്തുതകപ്ടല

കരിടപിെനി ‘Finalize Mark Data’ ബിൺ കിക് ടചെയകയകത്ണ്.

വേിയ്യ്ർ്ിക്ങ ഓൺലലന്യി  സലർപിിക് ല്ർക്  വേിവേരങ്ങ അകതപടെി

സ ിടലിമമറി  റ്ക്  ലിറ്  തയ്റ്ക്തിന്യി  പരിഗണിക്ത്ണ്.  ഈ  ല്ർക്

വേിവേരങ്ങ  പ്രകവേശന  സലയന്  കക്കളജ്  അയിക്രിക്ങ  പരികശ്യിക്തുതം

എടന്തകിലം  വേ്യത്യ്സം  ഉത്ട പക്ഷം  പ്രകവേശനം  നിരസിക്തുതല്ണ് .ആയതിന്ൽ

വേിയ്യ്ർ്ിക്ങ കയ്ഗ്യത് പരീക്ഷഷടടെ ( സ/തത്തുല്യം)  രക്ം വേർഷനിൽ നിശിത

വേിഷയങ്ങക്  ലഭിിച്ച ല്ർക്  ഓകര്  വേിഷയനിടലഷം  പരല്വേയി  ല്ർക്  എ്ിവേ

ല്ർക്  ലിസ്ററിലടതുതകപ്ടല സലർപിിക്തിന്  പ്രകത്യകം  ശദ്ധികകകത്ണ് .

വേിയ്യ്ർ്ിക്ങ  ടതറ്യി  സലർപിിക് ല്ർക്  വേിവേരങ്ങക്  പ്രകവേശന  പരീക്ഷ്

കമ്മീഷണർ ഉത്നരവേ്യിയ്യിരിക്തല്ല.

കലൽപറപറഞ പ്രക്രം ടവേബ് ലസറ് വേഴി യഥ്സലയം കയ്ഗ്യത് പരീക്ഷഷടടെ

ല്ർകക്ങ  കരിടപിെന്ന വേിയ്യ്ർ്ികടള സ ിടലിമമറി  എഞ്ചിനീയറിംഗ്  റ്ക്

ലിറിൽ ഉത്്ങടപിെത്തു്തല്ല.

സർക്ർ  കക്റ്  ടഷയറിംഗ്  എഞ്ചിനീയറിംഗ്  കക്കളേകളിലം  സ്വക്ര്യ

സ്വ്ശയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കക്കളേകളിലം ഒഴിവട സീറ്റുകളിൽ സം്്ന പ്രകവേശന

പരീക്ഷ്  കമ്മീഷണർ  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിടളള  കകരള്  എഞ്ചിനീയറിംഗ്  റ്ക്  ലിറിൽ

ഉത്്ങടപിിിടട വേിയ്യ്ർ്ികടള പരിഗണിച്ച കശഷം ഒഴിവക്ങ പിട്ഷം നിലനിൽക്

പക്ഷം  സ ിടലിമമറി  എഞ്ചിനീയറിംഗ്  റ്ക്  ലിറിൽ  ഉത്്ങടപിിിടളള  വേിയ്യ്ർ്ികടള

പരിഗണിക്വ്ത്ണ്.

ടഹൽപ് ലലൻ നമർ : 04712525300

 
 
 
 
തിരുവേനന്തപുരം
16/10/2022

 

പ്രകവേശന പരീക്ഷ് കമ്മീഷണർ
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