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കകേരള സർക്കർ
പ്രകവേശന പരീര്ഷാ്ക കേ്്ഷീഷണറുടടെ  കേ്കരാ്കം
ടഹൌസി ഗ് കബ്കർഡ് ബിൽഡി ഗ് , ശ്കന്തിനഗർ, തിരുവേനന്തപുര -695001

വേിജ്ഞ്കപരീന

എൽ.എൽ.എ കകേ്കഴകേളികംേയ പ്രകവേശന 2021-22
രണ്ട്ക ഘട്ട അകം്കടടമമെന് പ്രസിധ്ഷകേരിന

22

കകേരളത്തിടം സർക്കർ കം്ക കകേ്കകളേജുകേളിടംെ സ്കേ്കരാ സ്്കാശ് കം്ക കകേ്കകളേജുകേളികംെ 2021വേർീഷണടത്ത എൽ .എൽ.എ കകേ്കഴകേളികംേയ പ്രകവേശനത്തിതയ രണ്ട്ക ഘട്ട അകം്കടടമമെന്

www.cee.kerala.gov.in

എന്ന ടവേബബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിധ്ഷകേരിന

ടവേബബ്സൈറ്റിടം LLM 2021-Candidate Portal -ലൂടടെ  ആപ്ികകീഷണഷ ന്രു പരീ്ക്സ് കവേഡു
കൃതാമമെ്ക ി നൽകേി കഹ്ക കപരീജിിൽ പ്രകവേശിി കശീഷണ ‘Allotment Result’ എന്ന ടമമെത ഐറ്റത്തിൽ കിക് ടചെയ്്
വേിദാ്കർത്ഥികേൾക് തങ്ടടെ  അകം്കട്ട്ടമമെന് കേ്കറ്കവന്നത്കറ് . അകം്കട്ട്ടമമെന് ംഭിി വേിദാ്കർത്ഥികേൾക്
‘Allotment memo’ എന്ന ടമമെത കിക് ടചെയ്് Allotment memo print എടുക്കവന്നത്കറ് . ടമമെക്്ക ിൽ
വേിദാ്കർത്ഥിെടടെ  കപരീര് , കറ്കൾ ന്ർ, അകം്കട്ട്ടമമെനിടന വേിശ ദ്കശങൾ, ടെ ്യൂീഷണഷ ഫ്ഷസ് തടെ ങി വേിവേരങൾ
ംഭാമമെ്കറ് . വേിദാ്കർത്ഥികേൾ അകം്കട്ട്ടമമെന് ടമമെക്്കെടടെ  പ്രിടനൌട്ട് എടുകകണ്ടത്കറ് . കൂടെ ്കടത കഹ്ക കപരീജിിൽ
പ്രകവേശിിതിതകശീഷണ ‘Data Sheet’ എന്ന ടമമെത ഐറ്റ കിക് ടചെയ്് വേിദാ്കർത്ഥികേൾക് അവേരുടടെ  ഡ്കറ്റ്ക
ീഷണ്ഷറ്റിടന പ്രിടനൌട്ട് എടുക്കവന്നത്കറ് .
അകം്കട്ട്ടമമെന് ംഭിി എല്ക വേിദാ്കർത്ഥികേ് അകം്കട്ട്ടമമെന് ടമമെക്്കെ കപ്ര്കടോസസ്സ് ഖണികേ 20 ൽ
പരീറെന്ന അ്സൽ കരഖകേ് സഹിത 22.01.2022 ബവേകേ്ഷട്ട് 4.00 മമെറിയ് മന് പരീ്ക ി ബനടപട്ട കകേ്കകളജിിൽ കനരിട്ട്
ഹ്കജിര്ക ി അഡിീഷണഷ കനകടെ ണ്ടത്കറ് . അഡിീഷണഷ സമമെ ത്ത് ബനടപട്ട സർക്കർ ഉത്തരുവകേൾ പ്രകേ്കരമയ
മഴുവേഷ ഫ്ഷം കകേ്കകളജിിൽ ഒടുകകണ്ടത്കറ് .
ആപദാ ഘട്ട അകം്കട്ട്ടമമെനിലൂടടെ  പ്രകവേശന ംഭിി വേിദാ്കർത്ഥികേൾക് രണ്ട്ക ഘട്ട അകല്കടെ ് ടമമെനിലൂടടെ 
അവേരുടടെ  ഹ ർ ഓപരീ് ീഷണഷ പ്രകേ്കരമയ മമെകറ്റടതതിങ കകേ്കകളജിിൽ പ്രകവേശന ംഭിി്കൽ
അവേർ മഷ
കകേ്കകളജിിൽ നിന ടെ ിസി , അ്സൽ കരഖകേൾ ,ഫ്ഷസ് എന്നിവേ തിരിടകേ വേ്കങി പുതി കകേ്കകളജിിൽ നിശ്ചിത
സമമെ ത്തിനകേ പ്രകവേശന
കനകടെ ണ്ടത്ക ്കറ്,.അല്കത്ത പരീാ അവേരുടടെ  നിംവേിടം അഡിീഷണത
റദ്കകന്നത്കറ്.
കകേ്കകളജി് പ്രിഷസിപൽമമെ്കർ 22.01.2022 ബവേകേ്ഷട്ട് 5. 00 മമെറിയ് പ്രകവേശന കനടെ ി വേിദാ്കർത്ഥികേ്ടടെ 
വേിവേരങൾ അ ഗ്ഷകേരിന പ്രകവേശന പരീര്ഷാ കേ്്ഷീഷണറർണ ഓൺബംഷ അഡിീഷണഷ മമെ്കകനടജജ്ന് സിസ (OAMS)
മകഖന സമമെർപികറ .
സർക്കർ/സ്കേ്കരാ കം്ക കകേ്കകളേജുകേളിൽ LLM കകേ്കഴ് സിന് 22.01.2022 കശീഷണ നിംനിൽണന്ന
ഒഴിവകേകേളികംക് (ഉടണ്ടതിൽ) ബനടപട്ട കകേ്കകളജി് അധികികൃതർണ കപ്ര്കടോസസ്്സ് വോവേ്ഥകൾകേൾ പ്രകേ്കര
പ്രകവേശന അതവേദിക്കവന്നത്കറ് .
അകം്കട്ട്ടമമെന്റുമമെ്ക ി ബനടപട്ട എല്ക വേിശദ്ക ശങ് www.cee.kerala.gov.in എന്ന ടവേബബ്സൈറ്റിൽ
ംഭിണന്നത്കറ് .
ടഹൽപരീ് ബംഷ ന്ർ : 0471 2525300
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