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കകരളസർക്ർ

പ്രകവേശനപരീക്ഷ കമ്മീഷണറുടടെ ക്ര്യ്ലയം

ഹൗസിംഗ് കബ്ർഡ് ബിൽഡിംഗ്സ് , അഞ്ച്ം നില,
ശ്ന്തി നഗർ, തിരുവേനന്തപുരം- 695001

വേിജ്ഞ്പനം
ബിരുദ്നന്തര ബിരുദ ടമെഡഡികൽ കക്്കളികലേയ പ്രകവേശനം 2022

വേിവേിധ സംവേരണ്നുല്യ സർടിടികിക് റ്റുർ വേ്ങി വേേ്കം
അവേ ഡിജികല്കർ സംവേിധ്നം റകഖന അപ്കല്ഡ് ടചെ്കം സംബംിസ്
2022 വേർഷടത ബിരുദ്നന്തര ബിരുദ ടമെഡഡികൽ കക്്കളികലേയ പ്രകവേശന നടെപടെിക് ഉടെ്റ
തട് ആരം്ിു്ത്ണ് . പ്രകവേശനതിന് അകപക്ഷ സമെഡർപിു് സംവേരണ വേി്്ഗതിൽ
ഉ്ടപടിട്ടുയ എല് വേിദ്യ്ർതികികളും സംവേരണ ആനുല്യം ല്ിു്തിന്യി ബംടപട റവേന്
അധിക്രികളിൽ നിനയ ജ്തി സർടിടികി് (എസ്.സി., എസ്.ിി വേി്്ഗക്ർ മെഡ്തം), കകരള
സർക്ർ
പഠന്വേശ്യങ്ക്യി
നൽക് കന്ന
കീമെഡിടലയർ
സർടിടികി്
(എസ്.ഇ.ബി.സി/ഒ.ഇ.സി/മെഡിശ്ര വേിവേ്ഹിതരുടടെ മെഡക്ക് ), നിശിത മെഡ്തകയിുയ വേരുമെഡ്ന
സർടിടികററ് (എസ്.സി., എസ്.ിി., ഒ.ഇ.സി വേി്്ഗക്ർ ഒഴിടകെയ ജനറൽ ക്ിഗറി
ഉ്ടപടടെെയ മെഡി് വേി്്ഗക്ർക് ടീസ്നുല്യങ്ക്യി ), കനിിവേിിി സർടിടികി് (സ്കൂ്
സർടിടികി്/ജനന സർടിടികിിൽ ജനന സലം കരഖടപപത്തവേർക് മെഡ്തം), EWS
സർടിടികി് (സ്മ്പതികമെഡ്യി പി്്കം നിൽു് സംവേകരണതര വേി്്ഗക്ർക് വേികലജ്
ഓടീസർ നൽക്ത് ), മമെഡകന്റിിി ക്വ്ട് സീിികലല് വേികലജ് ഓടീസർ നൽക്
മമെഡകന്റിിി/കമ്മ്ണിിി സർടിടികി് എ്ിവേ റ്റ ുറ്യി വേ്ങി വേകല്കേത്ണ് .
എ്റ.ആർ.ഐ ക്വ്ട പ്രകവേശനതിന് അകപക്ഷക്റ/അകപക്ഷക വേികദശത് കജ്ലി ടചെ് അച്റ/
അമ്മ/സകഹ്ദര്റ അടല്ലെങിൽ സകഹ്ദരി (മെഡ്ത്പിത്കികളുടടെ സകഹ്ദരീ സകഹ്ദര്റമെഡ്രുടടെ
മെഡക്റ/മെഡക് ഉ്ടപടടെ)/്ർത്വേ്/്്ര്യ/അചടന്റെകയ് അമ്മെടടെകയ് സകഹ്ദരീ സകഹ്ദര്റമെഡ്ർ
(അചടന്റെകയ് അമ്മെടടെകയ് മെഡ്ത്പിത്കികളുടടെ സകഹ്ദരീ സകഹ്ദര്റമെഡ്രുടടെ മെഡക്റ /മെഡക്
ഉ്ടപടടെ) / അർദ്ധ സകഹ്ദര്റ/ അർദ്ധ സകഹ്ദരി/ദടതപത അച്റ അടല്ലെങിൽ ദടതപത
അമ്മെടടെ ആശ്രിതര്യിരികണം. സംസ്നടത സ്വ്ശ്രയ കക്കളുകളിൽ എ്റ.ആർ.ഐക്വ്ട
സീികളികലല് പ്രകവേശനം ആഗഹിു് വേിദ്യ്ർതിക്
ത്ടഴപറെ് കരഖക് റ്റ ുറ്യി
വേ്ങി വേകല്കേത്ണ് .
1. എംബസി

സ്ക്ഷ്യടപപതിയ കസ്നസറുടടെ പ്സ്കപ്ർടിടന്റെ കക്പി ,
വേിസ/
ഗീ്റക്ർഡ് /ഓവേർസീസ് സിിിസന ഓട് ഇന്ത്യ (OCI) ആടണ്് ടതളിയിു്
സർടിടികി്.
പ്രസ്തുത കരഖയിൽ കസ്നസറുടടെ കജ്ലി സംബംിസ വേിവേരം
വേ്യക്തമെഡ്കിയിരികണം. പി.ജി. ടമെഡഡികൽ കക്്കികളുടടെ പ്രകവേശനം അവേസ്നിു്
തീയതി വേടര വേിസല് ക്ല്വേധി ഉ്കേ്യിരികണം.

2. പ്സ്കപ്ർടിടന്റെ കക്പി , വേിസ/ഗീ്റക്ർഡ് /ഓവേർസീസ് സിിിസന ഓട്

ഇന്ത്യ (OCI)
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എ്ിവേയിൽ
ടത്ഴിൽ
കരഖടപപത്ത പക്ഷം
എംബസി
/കക്നസുകലി്
സ്ക്ഷ്യടപപതിയ കസ്നസറുടടെ എംകപ്ല്ടയ്മെന്റെ് സർടിടികി് ഹ്ജര്കിയ്ൽ മെഡതിയ്കം.
3. കസ്നസറും വേിദ്യ്ർതിെം തമ്മിുളള

ബംം ടതളിയിു് റവേന് അധിക്രികളിൽ
നിനളള സർടിടികി് (ബംം വേിശദമെഡ്കിയിരികണം). ( കസ്നസർ, അകപക്ഷകടന്റെ
അചകന് അമ്മകയ് ആടണ്ലെങിൽ അകപക്ഷകടന്റെെം കസ്നസറുടടെെം കപരുക്
ഉ്ടപപ് വേിദ്യ്്്യ്സ കരഖക് മെഡതിയ്കം. (06.08.2014 - ടല ജി .ഒ (എം.എസ
്്)നം.243/14/ആ.ക.വേ).

4. വേിദ്യ്ർതി കസ്നസറുടടെ

ആശ്രിതന്ടണനം വേിദ്യ്ർതിെടടെ വേിദ്യ്്്യ്സ പരമെഡ്യ
എല് ടചലുകികളും (ടെ്ഷ്റ ടീസ് ,ടസഷ്യൽ ടീസ് ഉ്ടപടടെ റുവേ്റ കകെം കക്ഴ്
ക്ല്വേധിയിുടെനീളം) വേഹിക്ടമെഡനളള കസ്നസറുടടെ സമ്മതപതം 200/- രൂപെടടെ
റദ്രപതതിൽ തയ്യ്റ്കി ഒരു കന്ടറിടയടക്്കേ് സ്ക്ഷ്യടപപതിയിരികണം.

5. കസ്നസർ

വേികദശത്ടണ്ലെങിൽ വേിദ്യ്ർതി കസ്നസറുടടെ ആശ്രിതന്ടണനം
വേിദ്യ്ർതിെടടെ വേിദ്യ്്്യ്സപരമെഡ്യ എല് ടചലുകികളും (ടെ്ഷ്റ ടീസ് ,ടസഷ്യൽ ടീസ്
ഉ്ടപടടെ റുവേ്റ കകെം കക്ഴ് ക്ല്വേധിയിുടെനീളം) വേഹിക്ടമെഡനളള കസ്നസറുടടെ
സമ്മതപതം, കസ്നസർ കജ്ലി കന്ു് ര്ജ്യതിൽ നിലനിൽു് നിയമെഡങ്ക്
വേികധയമെഡ്യി കന്ടറികയ്/കക്നസുകലകി്/എംബസികയ് സ്ക്ഷ്യ ടപപതിയിരികണം.

ഇ-സർടിടികിക് ഡിജികല്കർ സംവേിധ്നതിതിലടടെ അപ്കല്ഡ് ടചെ്തിനയ മെഡ്ർഗകരഖ
ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് കകരള ഉ്ടപടടെ നിരവേധി സർക്ർ സംവേിധ്നങികളും വേിദ്യ്്്സ സ്പനങികളും
DigiLocker വേഴി സർടിടികിക് ല്്യമെഡ്ുന്കേ്. ഇതരതിൽ DigiLocker വേഴി ഇഷ് ടചയ്യടപപ്
സർടിടികിക്, ഓനമല്റ അകപക്ഷ്സമെഡർപണ കവേളയിൽ അകപക്ഷകടന്റെ DigiLocker accountൽ നിനം കനരിട് ഓനമല്റ അകപക്ഷെമെഡ്യി ബംിപിു്തിനയ സൗകര്യം പ്രകവേശന പരീക്ഷ്
കമ്മീഷണറുടടെ ഓനമല്റ അകപക്ഷകളിൽ സജ്ജമെഡ്ണ് . Digilocker വേഴി ഇഷ് ടചയ്യടപപ്
സർടിടികിക്, പ്രകവേശന പരീക്ഷ് കമ്മീഷണറുടടെ ഓനമല്റ അകപക്ഷ് സംവേിധ്നതിൽ
സജ്ജമെഡ്കിയിട്ടുയ DigiLocker Requester Interface വേഴിയ്യിരിും ഇനി റതൽ സ്വീകരിുക.
ആയതിന്ൽ, ്്വേി അകപക്ഷകർ അവേരവേരുടടെ DigiLocker account-കളിൽ അവേശ്യമെഡ്യ
കമെഡീകരണങ് നടെകത്കേത്ണ് . എ്്ൽ, ഒഴിച്ചുുടെ്ന്ക്ത ക്രണങള്ൽ DigiLocker-ൽ
രജിസർ ടചെവേ്്റ സ്ധിക്തവേർക്, കമ്പ്ടറിൽ നിനം സർടിടികിക് അപ്കല്ഡ്
ടചെ്തിനയ സംവേിധ്നം നില നിർതിയിട്ടു്കേ് . എ്ലെങിും, DigiLocker - വേഴി കനരിട് ല്ിു്
സർടിടികിക് വേളടര കവേഗതിൽ പരികശ്ധികടപപ്തിന്ൽ , അകപക്ഷെടടെ സ്ധതെം
സംവേരണം
ഉ്ടപടടെെയ ആനുല്യങ്ുയ അർഹതെം
വേളടര എികളുപതിൽ
അനവേദികടപപന. അതിന്ൽ, എല് ്്വേി അകപക്ഷകരും അവേരവേരുടടെ DigiLocker അകൗണ്ടുക്
ഉപകയ്ഗ സജ്ജമെഡ്കണടമെഡ്് അറിയിുന.
പ്രകവേശന പരീക്ഷ് കമ്മീഷണറുടടെ DigiLocker Requester Interface ഉപകയ്ഗിുവേ്്റ വേളടര
ലളിതമെഡ്ണ് . കംമ്പ്ടർ കട്്ഡറുകളിൽ നിനം ടയുക് അപ്കല്ഡ് ടചെ്തിന് സമെഡ്നമെഡ്യ
രീതിയില്ണ് ഈ Interface തയ്യ്റ്കിയിരിു്ത്. പ്രകവേശന പരീക്ഷ് കമ്മീഷണറുടടെ ഓനമല്റ
ആപ്ലികകഷനക് https://cee.kerala.gov.in എ് ടവേബ്മസിിൽ ല്്യമെഡ്ണ് . DigiLocker കലക് Sign Up
ടചെ്തിനം
കഡ്കനടമെഡകക്
ടഷയർ
ടചെ്തിനറയ വേ്യവേസകികളും
രീതികികളും
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മെഡനസില്ു്തിനമെഡ്യി അകപക്ഷ്ർതിക് https://www.digilocker.gov.in എ് ടവേബ്മസി്
സന്ദർശികക്കേത്ണ്.

ടഹൽപ് മല്റ നമ്പർ : 04712525300

Signature Not Verified
Digitally signed by INBASEKAR K IAS
Date: 2022.07.08 17:51:58 IST
Reason: Approved

തിരുവേനന്തപുരം
08/07/2022

പ്രകവേശന പരീക്ഷ് കമ്മീഷണർ

