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കകരളസർക്ർ
പ്രകവേശനപരീക്ഷ കമ്മീഷണറുടടെ ക്ര്യ്ലയം

ഹൗസിംഗ് കബ്ർഡ് ബിൽഡിംഗ്സ് , അഞ്ം നില,
ശ്ന്തി നഗർ, തിരുവേനന്തപുരം- 695001
വേിജ്പനം
കീം-2021

കകരളത്തിടല സ്വക്ര്യ സ്വ്ശ്രയ ആയൂർകവേദ, സിദ,
യുന്നി കക്കളജുകളികലക്കുള്ള പ്രകവേശനം-2021

പുതുത്യി അകപക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും ഓപ്ഷൻ ര ിസർ ടചചന്നതിനുിനുള്ള അവേസരം
2021-22 അധ്യയന വേർഷം കകരളത്തിടല സ്വക്ര്യ സ്വ്ശ്രയ ആയൂർകവേദ, സിദ, യുന്നി ടമഡികൽ
കക്കളജുകളിടല ഒഴിവള്ള സീറകളികലക് ന്ഷണൽ എലി ിബിലിറി കം എൻടൻസ് ടടെസ് (NEET
UG 2021) കയ്ഗ്യത കനടെിയ വേിദ്യ്ർതികളിൽ നിനം പുതുത്യി അകപക്ഷകക ക്ഷണിക്കുന. കമൽ
പറഞ്ഞ സീറകളികലക് പ്രകവേശനം ആഗഹിക്കുന്ന കയ്ഗ്യര്യ വേിദ്യ്ർതികകക് പ്രകവേശന പരീക്ഷ്
കമ്മീഷണറുടടെ www.cee.kerala.gov.in എന്ന ടവേബ്സസൈസറിടല 'Admission to Ayurveda, Siddha and Unani
Courses 2021 (in Private Self Financing Colleges)' എന്ന ലിക് ിനുകഖന 2022 ടമയ് 12 ിനുതൽ ടമയ് 14
ര്വേിടല 10.00 മണിവേടര ഓൺസസൈലന്യി അകപക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും ,
ഓപ്ഷൻ ര ിസർ
ടചചന്നതിനുിനുളള സൗകര്യം ലഭ്യമ്കുന്നത്ണ് .
2021-22 അക്ദമിക വേർഷടത്ത ആയുർകവേദ/സിദ/യുന്നി കക്ഴ്കളികലക്കുള്ള പ്രകവേശനത്തിന്യി
AACCC മ്നദണപ്രക്രം NEET UG 2021 -ടന്റെ ടപർടസടന്റെയിൽ കസ്കോ്ർ ത്ടഴ ടക്ടുത്തിരിക്കുന്നത്
പ്രക്രമ്ണ്.
Category
UR

45th

Percentile

Marks Range
720-122

35th

Percentile

121-096

SC

35th Percentile

121-096

ST

35th Percentile

121-096

UR/EWS & PwD

40th Percentile

121-108

OBC & PwD

35th Percentile

107-096

SC & PwD

35th Percentile

106-096

ST & PwD

35th Percentile

107-097

OBC

Revised Qualifying Percentile Criteria

31.05.2021 തീയതിയിടല വേിജ്പനപ്രക്രം കീം 2021 കക്ഴ്കളികലക് അകപക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും
ആയൂർകവേദ, സിദ, യുന്നി കക്ഴ്കളികലക്കുള്ള പ്രകവേശനത്തിന്യി 06.05.2022 ന് പ്രകവേശന പരീക്ഷ്
കമ്മീഷണർ പ്രസിദീകരിച ‘ലിസ് ഓഫ് എലി ിബിക ക്ൻഡികഡറ്സിൽ’ ഉകടപ്പട്ടിട്ടുള്ളതുമ്യ
വേിദ്യ്ർതികക കമൽ കക്ഴ്കളിടല ഒഴിവകളികലക് പ്രകവേശനം ആഗഹിക്കുന്ന പക്ഷം അവേരവേരുടടെ
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‘കീം 2021- ക്ൻഡികഡറ് കപ്ർട്ടൽ’ വേഴി ഓപ്ഷൻ മ്തം നൽകിയ്ൽ മതിയ്കും. ഇവേർ പുതുത്യി
അകപക്ഷ സമർപ്പികകകതിത . 2022 ടമയ്
14 ര്വേിടല 10.00 മണിവേടര ലഭ്യമ്കുന്ന
അകപക്ഷകളുകടെയും ഓപ്ഷനുകളുകടെയും അടെി്ഥാ്നത്തിൽ 14.05.2022 സസൈവേകുകന്നരം അകല്ട്ട്ടമന്റെ്
പ്രസിദീകരിക്കുന്നത്ണ് .
പ്രകവേശനത്തിന് കവേക കയ്ഗ്യതകക
കനറിവേിറി - കീം 2021 കപ്ര്ടസ്പെക്ടസ് കല്സ് 6.1 ക്ണുക.
വേിദ്യ്ഭ്യ്സ കയ്ഗ്യത: കീം 2021 കപ്ര്ടസ്പെക്ടസ് കല്സ് 6.2 ക്ണുക.

ഓൺസസൈലൻ അകപക്ഷയും ഓപ്ഷനുകളും സമർപ്പിക്നുളള തീയതി 2022 ടമയ് 12 ിനുതൽ ടമയ് 14
ര്വേിടല 10.00 മണി വേടരയ്ണ്. ഈ തീയതിയകം അകപക്ഷ്ർതിയുടടെ കഫ്കട്ട് (ആറു
മ്സത്തിനുള്ളിടലടുത്തത് ), ഒപ്പ്,
നന തീയതി ടതളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫികറ് , കനറിവേിറി
ടതളിയിക്കുന്നതിനുളള കരഖ, കയ്ഗ്യത ടതളിയിക്കുന്നതിനുളള
സർട്ടിഫികറകക, വേിവേിധ
സംവേരണ്നുുല്യ്യക ടതളിയിക്കുന്നതിനുളള കരഖകക മറ് അനുബബ കരഖകക എന്നിവേ
ഓൺസസൈലൻ അകപക്ഷകയ്ടടെ്പ്പം അപ്കല്ഡ് ടചകയയകത്ണ് . അകപക്ഷ് സമർപ്പണവമ്യി
ബബടപ്പട്ട വേിവേര്യകക്കും അപ്കല്ഡ് ടചകയയക കരഖകടള സംബബിചള്ള വേിശദമ്യ
വേിവേര്യകക്കും 31.05.2021 ന് പ്രസിദീകരിച കീം 2021 വേിജ്പനം ക്ണുക. അകപക്ഷയുടടെ
അകക്ന്ളഡ് ്ടമന്റെ് കപ ിടന്റെ പകർകപ്പ് മറ് കരഖകകള് തപ്ൽ ിനുകഖനകയ് /കനരികട്ട് പ്രകവേശന
പരീക്ഷ് കമ്മീഷണറുടടെ ക്ര്യ്ലയത്തിൽ അയകയകതിത.
അപൂർണ്ണമ്യതും,
നിർബബമ്യി
സമർപ്പികക വേിവേര്യളും
കരഖകളും
അപ്കല്ഡ്
ടചയയ്ത്തതുമ്യ അകപക്ഷ നിരസിക്കുന്നത്ണ് . ഓൺസസൈലൻ അകപക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ിനുു്യി
വേിദ്യ്ർതികക കീം 2021 കപ്ര്ടസ്പെക്ടപെക്ം, 31.05.2021 ടല വേിജ്പനവം നിർബബമ്യും വേ്യിച
മനസില്കകകത്ണ് .
അകല്ട്ട്ടമന്റെ്, പ്രകവേശനം എന്നിവേ സംബബിച വേിശദമ്യ വേിവേര്യക അറിയുന്നതിന് പ്രകവേശന
പരീക്ഷ് കമ്മീഷണറുടടെ www.cee.kerala.gov.in എന്ന ടവേബ്സസൈസറ് അകപക്ഷകർ നിരന്തരം
സന്ദർശികകകത്ണ്.
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