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കകേരള സർക്കർക

പ്രകവേശനപരീക്ഷ കേമ്മീഷണറുടടെ കേകര്യകലയം

ഹൗസിംഗ് കബകർകഡ് ബിൽഡിംഗ്സ് , അഞ്ചകം നില,
ശകന്തി നഗർക, തിരുവേനന്തപുരം- 695001

വേിജ്ഞകപനം

ബി.ഫകം (ലകറ്ററൽ എൻടി) കകേകഴികലേക പ്രകവേശന പരീക്ഷ 2021
ഓൺലലൻ അകപക്ഷകേൾ ക്ഷണിേക.
കകേരളതിടല വേിവേിി സർക്കർക /സ്വകേകര്യ ഫകർകമസി കകേകകളേകേളിടല 2021-22 അദ്ധ്യയന
വേർകഷടത ബി .ഫകം (ലകറ്ററൽ എൻടി) കകേകഴികലേക പ്രകവേശന പരീക്ഷയ് അകപക്ഷകേൾ
ക്ഷണിച്ചുടകേകള്ളുക.
പ്രകവേശനതിി കവേണ കയകഗ്യതകേൾ
i. കനറ്റിവേിറ്റി: അകപക്ഷകേൻ കകേരളീയനകയ ഇൻഡ്യൻ പൗരനകയിരി്ണം
ii. വേിദ്യകാഭ്യകസ കയകഗ്യത: 50% മകർക്ിൽ കറയകടതെക ഡി .ഫകം ബിരുദം (ഡികപ്ലകമ ഇൻ

ഫകർകമസി). അകപക്ഷകേർക ഫകർകമസി കേൗൺസിലിടെ അംഗീകേകര്ക സകപനതിൽ പഠി്തി്
കസ്റ്റേറ്റ് കബകർകഡ് ഓഫ് ഡി.ഫകം/തത്തുല്യ പരീക്ഷ എഴുതിതി ടമകതതിൽ 50% മകർക്ിൽ
കറയകടത കനടെിയിരി്ണം.
iii. അകപക്ഷകേർക ഫകർകമസി കേൗൺസിലിൽ രജിക്ട്ഷൻ നടെകതണേണ്ം കേൗൺസിലിംഗ്
സമയത് രജിക്ട്ഷൻ സർകടിഫി്റ്റ് ഹകജരകക്ണേണ്മകണ് .
iv. വേയസ്സ്: പ്രകവേശനതിന് ർയർക പ്രകയ പരിിിയി .
പ്രകവേശന പരീക്ഷ
ലകറ്ററൽ എൻടി ്കഖഖേന ബി.ഫകം കകേകഴിി പ്രകവേശനം ആഗഹിേ വേർക പ്രകവേശന പരീക്ഷക
കേമ്മീഷണർക കകേരളതിടല വേിവേിി കകേന്ളിൽ വേ്തി് നടെത്തു കേമ്പ്യടർക അിിിത്ിത പ്രകവേശന
പരീക്ഷ എഴുതികതണതകണ് . പ്രകവേശന പരീക്ഷയ് 1 ½ മണികർക ലദർകർഘ്യ്യ്ക 120 കചകദ്യ്ളുക ഒരു
കപപ്പറകണുകത് . കചകദ്യ്ൾ ഒബ്ജക്ടീവേ് മകതകേയിളകതകയിരിേം.
ഓൺലലൻ അകപക്ഷ സമർകപ്പണപണം അകപക്ഷക ഫീഫീസം

കപ്രകടസക്ടഫീസം ഓൺലലൻ അകപക്ഷകകഫകറപണം 28.06.2022 ്തൽ www.cee.kerala.gov.in എ ടവേബ്
ലസറ്റിൽ ലാഭ്യമകണ്. അകപക്ഷകേർക നിശ്ിത ഫീസ് ഓൺലലൻ കപടയ്മെകകയക, ഇ-ടചലകൻ
്കഖഖേനകയക അടെകയണതകണ്. ഇ-ടചലകൻ വേഴിി ഫീസ് ഒടുേ വേർക ഓൺലലനകയി അകപക്ഷ
സമർകപ്പിേകമകൾ ലാഭിേ
ഇ -ടചലകൻ ർപകയകഗി്തി് പണമകയി കകേരളതിടല ഏടതങിളം
ടഹഡ്/സബ് കപകസ്റ്റേ് ഓഫീസിൽ അടെകയണതകണ് . ഫീസ് ഒടു്ിയകശഷം അകപക്ഷകേടെ കഫകകടക,
ഒപ്പ്, സർകടിഫി്റ്റിടെ കകേകപ്പി (ബകികേമകയത് ) എ ിവേ അപ്കലകഡ് ടചക്ണതകണ് . അകപക്ഷെടടെ
പ്രിൌട് സർകടിഫി്റ്റ്/മറ്റ് അിബന കരഖഖേകേളുടടെ കകേകപ്പി എ ിവേ പ്രകവേശന പരീക്ഷക കേമ്മീഷണറുടടെ
കേകര്യകലയതികലയ് അയകയണതി .
അകപക്ഷക ഫീസ് : ജനറൽ വേിാഭകഗ്കർക 800 രൂപെം, എസ്.സി വേിാഭകഗ്കർക 400 രൂപെം
ഒടുക്ണതകണ് . എസ്.റ്റി വേിാഭകഗ്കർക ഫീസ് ഒടുക്ണതി . ഒരി്ൽ ഒടു്ിയ അകപക്ഷകഫീസ്
റീഫണ് ടചെ ത . കപ്രകടസക്ടസ് https://cee.kerala.gov.in എ
ടവേബ്ലസറ്റിൽ നികം
ഡൗൺകലകഡ് ടച്കപണ തകണ് .

File No.CEE/608/2022-TA4

ഓൺലലൻ അകപക്ഷ സമർകപ്പിക്ണ അവേസകന തീയതിെം സമയപണം
ബി.ഫകം(ലകറ്ററൽ എൻടി)-2021 കകേകഴികല്് അകപക്ഷി്കൻ ആഗഹിേ വേർക ഓൺലലനകയി
സമർകപ്പി്തി
അകപക്ഷകയകടടെകപ്പം
കപ്രകടസക്ടസ്
കകകസ്
7.3.5
ൽ
പറഞിഞിടക
സർകടിഫി്റ്റ്/അിബന കരഖഖേകേൾ എ ിവേ 06.07.2022 ലവേകക രം 3.00 മണിയ് ്മകയി അപ്
കലകഡ് ടചക്ണതകണ് . ഓൺലലനകയി സമർകപ്പി്തി അകപക്ഷെടടെ കേൺഫർകകമഷൻ കപജിടെെം
അപ്കലകഡ് ടചെ കരഖഖേകേളുകടെെം പ്രിൌടിടെ കകേകപ്പി ലകേവേശം സക്ഷിക്ണതകണ് . പ്രസത
കരഖഖേകേൾ പ്രകവേശന പരീക്ഷക കേമ്മീഷണറുടടെ ഓഫീസികല്് അയകയണതി .
അഡ്മിറ്റ് കേകർകഡ്
പ്രകവേശന പരീക്ഷഷക അഡ്മിറ്റ് കേകർകഡ് പ്രകവേശന പരീക്ഷക കേമ്മീഷണറുടടെ www.cee.kerala.gov.in എ
ടവേബ്ലസറ്റിൽ നികം പരീക്ഷഷ ്മകയി ഡൗൺകലകഡ് ടച്കപണ തകണ് .
പ്രകവേശന പരീക്ഷ
പ്രകവേശന പരീക്ഷഷക സീം , സിലബസ് േണ്ടെ്ി വേിദ്യകർകതികേൾേക ടപകേണ്വേകയ നിർകകദശ്ൾ
സർക്കർക അംഗീകേരി്തി കപ്രകടസക്ടസ് കകകസ് 8 ൽ ലാഭ്യമകണ്.
റകങ് ലിസ്റ്റേ്
സർക്കർക അംഗീതത കപ്രകടസക്ടസിടെ കകകസ് 10 ൽ പ്രതിപകദി്തിിഞിടളള മകനദണ്ൾ അിസരി്തി്
ബി.ഫകം (ലകറ്ററൽ എൻടി) 2021 കകേകഴിടെ റകങ് ലിസ്റ്റേ് പ്രകവേശന പരീക്ഷക കേമ്മീഷണർക
ത്കറകേ തകണ്.
ഓൺലലനകയി
അകപക്ഷ
സമർകപ്പി്തിതിികശഷം
സർകടിഫി്റ്റ്/അിബനകരഖഖേകേൾ പുേണ്തകയി ർൾടപ്പടുതകൻ അിവേദിേ ത . അകപക്ഷ
സമർകപ്പിേ തിന് ്മ് അകപക്ഷകർകതികേൾ https://cee.kerala.gov.in എ ടവേബ്ലസറ്റിൽ ലാഭ്യമകയ
കപ്രകടസക്ടസിടല വേിശദകംശ്ൾ വേകയിച്ചു മനസ്സിലകക്ണതകണ് .
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