2020

DME's notification and circular regarding Vacancy fill after online mop up

ഓൺലൈൻ മോപ് അപ്പ് അല്ലോട്മെന്റിന്
യുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും
ശേഷം വന്നസർക്കുലറും
ഒഴിവു നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ചു DME
28.07.2020
[

notification

] [ Circular ][ Vacancy_list ] [ vacancy filling conditions ][ Priority list1 ][ priority list_2 ]

Vacancy fill after online mop up

ഓൺലൈൻ മോപ് അപ്പ് അല്ലോട്മെന്റിന് ശേഷം വന്ന ഒഴിവു നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ചു
28.07.2020

[

Press_release

]

Mop-up allotment result published

ഓൺലൈൻ മോപ് അപ്പ് അലോട്ട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
24.07.2020

[ Notification

വിജ്ഞാപനം

]

[ Allotment _list ]
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Revised Kerala state ranklist/Category list published

പുതുക്കിയ കേരളം സ്റ്റേറ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് / കാറ്റഗറി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
23.07.2020

[ Notification

വിജ്ഞാപനം ]

[ revised_Kerala state rank list ][ Category_list ]

Online Mopup allotment-Online option invited
ഓൺലൈൻ മോപ് അപ്പ് അല്ലോട്മെന്റിലേക്കുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു

16.07.2020

[ Notification

വിജ്ഞാപനം

]

Facilty for rectification of application for newly eligible candidate
പുതിയതായി യോഗ്യത നേടിയവർക്ക് അപേക്ഷയിലെ ന്യൂന്യതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം
16.07.2020

[ Notification

വിജ്ഞാപനം

]

Re-opening of application submission facility following lowering of the minimum qualifying percentile

യോഗ്യത മാനദണ്ഡത്തിൽ ഇളവ് വരുത്തിയതിനാൽ പുതിയതായി യോഗ്യത നേടിയവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു
10.07.2020

[ Notification

വിജ്ഞാപനം

] [ press release പത്രകുറിപ്]
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Second phase of allotment published

രണ്ടാംഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
08.07.2020

[ Notification

വിജ്ഞാപനം ][

Allotment_lis t ][ Last rank ]

[ MCC notice ]

[ List of the candidate who will not be considered for further allotment as the stand admitted in AIQ or deemed/central university]

[ List of the candidate who cancelled 1st phase allotment and higher option ]

Second phase allotment-List will be published on 08.07.2020

രണ്ടാംഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് 08.07.2020 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും
07.07.2020

[ Press release

പത്രകുറിപ്

] [ seat_reverted from AIQ ]

Second phase allotment-Facility for online option confirmation/registration/delete/rearrangement available
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രണ്ടാംഘട്ട ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കി .ഓപ്ഷൻ കോൺഫിർമിഷൻ /പുനഃക്രമീകരണം /റദ്ദാക്കൽ /എന്നിവക്കും സൗകര്യം ലഭ്യ
02.07.2020

[ Notification

വിജ്ഞാപനം ]

[ Press release

പത്രകുറിപ്

]

Category list published

കാറ്റഗറി ലിസ്റ്റ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
30.06.2020

[ Notification

വിജ്ഞാപനം ][

Press release

പത്രകുറിപ്

] [ category list ]

First Phase Allotment Result published
22.04.2020

First Phase Allotment result for admission to PG Dental Courses 2020 is provisionally published herewith in the website www.cee.kerala.gov.in.

ഒന്നാംഘട്ട അലോട്ട് മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിശദവിവരത്തിന് വിജ്ഞാപനം .കാണുക

[ Notification-Modified ] | [ Notification ] | [ Allotment List ] [ Last Rank ]

[Seat distribution and order]
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1. Govt colleges

2. Self financing colleges]
Provisional Kerala State Rank List published
18.04.2020

The Kerala State Rank list of candidates who have applied for admission to PG Dental Courses 2020 is provisionally published herewith in the
website.

കേരള റാങ്ക് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

[ Notification ] | [ Kerala State Rank List - Provisional ]
First Phase Allotment : Options Registration Date Extended
17.04.2020

Option Registration date is extended to 20.04.2020.

ഓപ്ഷനുകള് സമര്പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി ദീര്ഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
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[ Press Release ]
First Phase Allotment : Options Registration
13.04.2020

The activities related to the first phase of centralized allotment commences from 13/04/2020(Monday). For details, see Notification...

ആദ്യഘട്ട അലോട്ട്മെന്റിനായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്
13/04/2020 ന് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശദവിവരത്തിനായി വിജ്ഞാപനം കാണുക...

[ Notification ][ Fess -self financing colleges]

Medical Board for PWD candidates postponed
ഭിന്ന ശേഷിക്കാരായ (PwD)വിഭാഗം
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മെഡിക്കൽ

[ Press release

പരിശോധന മാറ്റിവെച്ചു

20.03.2020

പത്രകുറിപ് ]

Medical Board for PWD candidates
ഭിന്ന ശേഷിക്കാരായ (PwD)വിഭാഗം
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മെഡിക്കൽ

പരിശോധന

17.03.2020

[ Press Release ]
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Admission to post Graduate courses in dental surgery(MDS)2020-21 Kerala-Application invited

ബിരുദാനന്തര ബിരുദ ഡെന്റൽ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള (എം ഡി എസ് ) പ്രവേശനം 2020-21 അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
10.03.2020

[ Notification

വിജ്ഞാപനം ]

[ Press release

പത്രകുറിപ് ]

[ Cutoff_mark ][ prospectu s]

വിവിധ ആനുകൂല്യ സെർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ മുൻകൂട്ടി വാങ്ങി വെക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു
02.12.2019

[

പത്ര കുറിപ്പ്]

NRI quota-documents regarding-എൻ ക്വോട്ട
ആർ ഐ

[Notification_ NRIdocuments reg :

രേഖകൾ സംബന്ധിച്ച്

02.12.2019

വിജ്ഞാപനം(എൻ ആർ ഐ രേഖകൾ)]
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