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കകരളസർക്ർ

പ്രകവേശനപരീക്ഷ കമ്മീഷണറുടടെ ക്ര്യ്ലയം

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

വേിജ്പനം
കീം-2021
കകരളത്തിടല സ്വക്ര്യ സ്വ്ശയ ആയൂർകവേേദ, സിദ,
യുന്നി കക്കളജകളികലേക് പ്രകവേശനം-2021

പുതുത്യി അകപക്ഷ സമർപ്പിച്ചവേരുടടെയും ഓപ്ഷൻ ര ിസർ ടചചവേരുടടെയും പ്രകവേശനത്തിിനു്
ത്ത്ക്ലിക ലിസകറ പ്രസിദീകരിച.

11 - 05 - 2022 ടല സർക്ർ കത്ത് No: AYUSH - A3/125/2022 -AYUSH ടല നിർകേദശടത്ത
തുടെർന്ന്, കകരളത്തിടല സ്വക്ര്യ സ്വ്ശയ കക്കളജകളിടല ആയൂർകവേേദ, സിദ,
യുന്നി കക്ഴകളിൽ ഒഴിവ് സീറകറ നികതന്നതിന്യി 12.05.2022-ടല ഇകത
നമർ
വേിജ്പന
പ്രക്രം
വേിേദ്യ്ർ്ഥിികറക്
പുതുത്യി
അകപക്ഷകറ
സമർപ്പിേകന്നതിിനും നിലവേിള്ള ് അകപക്ഷകർക് ഓപ്ഷിനുകറ ര ിസർ ടചെന്നതിിനും
13.05.2022 ര്വേിടല 10.00 മണി വേടര അവേസരം നൽകിയിരുു . അതിൻപ്രക്രം
10.05.2022 ര്വേിടല 10 മണിവേടര പുതുത്യി ലഭിച്ച അകപക്ഷകകം ഓപ്ഷൻ നൽകിയ
നിലവേിള്ള ് അകപക്ഷകടരയും ഉറടപ്പ്ത്തി പ്ര്രസത കക്ഴകളിൽ പ്രകവേശനത്തിിനു്
ആയുർകവേേദ ടമഡികൽ ത്ത്ക്ലിക സപിടമെനിറി റ്ങ്ക് ലിസകറ പ്രസിദീകരിച.
പ്ര്രസത തീയതിേക്ിൽ ലഭിച്ച ഓപ്ഷിനുകറ അടെിൽ്നമ്കി ആയൂർകവേേദ, സിദ,
യുന്നി കക്ഴകളിടല ഒഴിവ് സീറകറ നികതന്നതിന്യി തടഴപ്പറയുന്ന രണ്
ത്ത്ക്ലിക
സ്ധ്യത്
ലിസകറ
പ്രകവേശന
പരീക്ഷ്
കമ്മീഷണറുടടെ
www.cee.kerala.gov.in എന്ന ടവേബ് സസ്ിൽ പ്രസിദീകരിച . ത്ത്ക്ലിക
ലിസകളിൽ
ആകക്ഷപള്വേർ
16.05.2022
ര്വേിടല
10
മണിേക്ിൽ
ceekinfo.cee@kerala.gov.in എന്ന ഇടമയിലിൽ അറിയിക്വന്നത്ണ് . 16.05.2022
ര്വേിടല 10 മണിേക്ിൽ ലഭിേകന്ന പര്തികറ പരിഗണിച്ച് 16.05.2022 ന് അന്തിമ റ്ങ്ക്
ലിസ് പ്രസിദീകരിേകന്നത്ണ്.
ളൻഗണന്ലിസ് -1 സപിടമെനിറി റ്ങ്ക് ലിസിൽ ഉറടപ്പെി്ട് വേിേദ്യ്ർ്ഥിികറ
ആയൂർകവേേദ, സിദ, യുന്നി കക്ഴകളിൽ പ്രകവേശനത്തിന്യി നൽകിയ ഓപ്ഷിനുകറ
അടെിൽ്നമ്കി തയ്റ്കിയ അകല്െ്ടമെന് ലിസ് (ആയുർകവേേദ റ്ങ്കിടന
അടെിൽ്നമ്കി ആയുർകവേേദ അകല്െ്ടമെന് ലിസം ടമഡികൽ റ്ങ്കിടന
അടെിൽ്നമ്കി സിദ, യുന്നി കക്ഴകളികലേക് അകല്െ്ടമെന് ലിസം)
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ളൻഗണന്ലിസ് -2 ആയൂർകവേേദ, സിദ, യുന്നി കക്ഴകളിൽ പ്രകവേശനത്തിന്യി
തയ്റ്കിയ സപിടമെനിറി റ്ങ്ക് ലിസിൽ ഉറടപ്പെ കയ്ഗ്യര്യ എല്വേരും.
ഒഴിവകറ നികതന്നതിന്യി ആേദ്യ പരിഗണന ളൻഗണന ലിസ് -1 ന്
ആയിരിേകം. ളൻഗണന്ലിസ് 1-ൽ ആവേശ്യ്ിനുസരണം കയ്ഗ്യര്യ വേിേദ്യ്ർ്ഥിികറ
ലഭ്യമടലങ്കിൽ ളൻഗണന് ലിസ്-2 ൽ ഉറടപ്പെി്ട്വേടര പരിഗണിേകന്നത്ണ് .
ഇങ്ങടന പരിഗണിേകന്നതിന് റ്ങ്കിടെന ളൻഗണന്കമവം കന്ിവേി്ി വേ്യവേൽയും
നിർബന്ധമ്യും പ്ലികകണത്ണ്.
ഒഴിവകളികലക് പരിഗണികടപ്പ്ന്നതിന്യി ത്ത്പര്യള് വേിേദ്യ്ർ്ഥിികറ കീം
2021 കപ്ര്സ്ടപെസ് കക്സ് 11.7.1 ൽ പ്രതിപ്േദിേകന്ന അസൽ കരേഖൽകകമ്യി 17.05.2022
ളതൽ 20.05.2022 ഉച്ചക് 2 മണികകം സീറകറ ഒഴിവ് കക്കളജകകമ്യി ബന്ധടപ്പെ്
പ്രകവേശനം ഉറപ്പ്കകണത്ണ്. പുതുത്യി അകപക്ഷ സമർപ്പിച്ച ഏതത്ിനും ചില
വേിേദ്യ്ർ്ഥിികകടടെ അകപക്ഷയിള്ള ം അപ്കല്ഡ് ടചച സർെിിികററുകളിള്ള ം ന്നതകറ
കടണത്തിയി്ടണ്. അത്തരം അകപക്ഷകടര ത്ത്ക്ലികമ്യി ളൻഗണന്
ലിസകളിൽ ഉറടപ്പ്ത്തിയി്ടണ്. അകപക്ഷയിടല/ സർെിിികറകളിടല ന്നതകറ
പ്രകവേശനത്തിിനുളമ്യി
അകപക്ഷകൻ
പരിഹരികകണത്ണ് .
ന്നതകറ
പരിഹരിേകന്നതിന്വേശ്യമ്യ കരേഖൽകറ ceekinfo.cee@kerala.gov.in എന്ന ഇടമയിലിൽ
നൽകകണത്ണ്.
20.05.2022
ന്
ര്വേിടല
11.00
മണിേകളമ്യി
അകപക്ഷയിടല/സര്െിിിക്ടകളിടല ന്നതകറ പരിഹരിക്ത്തവേടര പ്രകവേശനത്തിന്
പരിഗണിേകന്നതല.
സ്വക്ര്യ സ്വ്ശയ കക്കളജകളിടല ആയൂർകവേേദ, സിദ, യുന്നി കക്ഴകളിൽ
ഒഴിവ് സീറകളികലക് പരിഗണികടപ്പ്ന്നതിന് വേിേദ്യ്ർ്ഥിികറക് ത്ടഴ പറയുന്ന
കയ്ഗ്യതകറ ഉണ്യിരികണം.
• പ്രകവേശന പരീക്ഷ് കമ്മീഷണർ
പ്രകത്യകമ്യി പ്രസിദീകരിച്ചി്ട് റ്ങ്ക്
ലിസിൽ ഉറടപ്പ്ന്നവേരും, കീം 2021 കപ്ര്ടസ്പെെസ് പ്രക്രം നിർകദ്ദശികടപ്പെ
കയ്ഗ്യത കനടെിയവേരും ആയിരികണം.
• കീം 2021 കപ്ര്ടസ്പെെസ് കക്സ് 6.2 പ്രക്രം പ്ര്രസത കക്ഴ്സികലക്
പരിഗണികടപ്പ്ന്നതിിനു് അക്േദമിക കയ്ഗ്യതയു്വേര്യിരികണം.
• നിലവേിൽ എം.ബി.ബി.എസ്/ ബി.ഡി.എസ്/ ആയൂർകവേേദ/ കഹ്മികയ്/ സിദ/
യുന്നി/ ി്ർമസി/ ടമഡികൽ അിനുബന്ധ കക്ഴകളിൽ അഡ്ിഷൻ
കനടെ്ത്തവേര്യിരികണം.
• എം.ബി.ബി.എസ്/ ബി.ഡി.എസ്/ ആയൂർകവേേദ/ കഹ്മികയ്/ സിദ/ യുന്നി/
ി്ർമസി/ ടമഡികൽ അിനുബന്ധ കക്ഴകളിൽ കമ്പ് അപ് അകല്െ്ടമെനിിലൂടടെ
അകല്െ്ടമെന് ലഭിച്ചിെില്ത്തവേരും ആയിരികണം.
• AACCC
യുടടെ ഇൻഎലി ിബിറ
അകപക്ഷകരുടടെ ലിസിൽ
ഉറടപ്പെിെില്ത്തവേര്കണം.
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20.05.2022 ഉച്ചക് 2.00 മണിവേടര ഹ് ര്കുന്ന വേിേദ്യ്ർ്ഥിികടള ത്ടഴപ്പറയുന്ന
നിബന്ധനകറ പ്ലിചം ടവേബ്സസ്ിൽ നൽകിയി്ട് മ്ർഗ്ഗനിർകദ്ദശങ്ങറ
അിനുസരിചം കീം 2021 കപ്ര്ടസ്പെെസ് വേ്യവേൽകറ പ്ലിചം നിലവേിടല ഒഴിവകളികലക്
പരിഗണിച്ച് ഒഴിവകറ അത്ത് കക്കളജകറ നികതന്നത്ണ് .
ഒഴിവകറ നികതന്നതിന്യി ആേദ്യ പരിഗണന ളൻഗണന ലിസ് -1 ന്
നൽകകണത്ണ്. ളൻഗണന്ലിസ് 1-ൽ
ആവേശ്യ്ിനുസരണം
കയ്ഗ്യര്യ
വേിേദ്യ്ർ്ഥിികറ ലഭ്യമടലങ്കിൽ
ളൻഗണന് ലിസ്-2 ൽ ഉറടപ്പെി്ട്വേടര
പരിഗണിക്വന്നത്ണ് . ഇങ്ങടന പരിഗണിേകന്നതിന് റ്ങ്കിടെന ളൻഗണന്കമവം
കന്ിവേി്ി വേ്യവേൽയും നിർബന്ധമ്യും പ്ലികകണത്ണ്.
ക്്ഗറി സീറകളിൽ ഒഴിവകറ നിലനിൽേകന്ന പക്ഷം അവേ കപ്ര്ടസ്പെെസ്
വേ്യവേൽകറ പ്രക്രം അർഹമ്യ ക്്ഗറിയ്യി പരിവേർത്തനം ടചച് കമൽപറ്ത്
തീയതികകം അത്ത് കക്കളജകറ പ്രകവേശനം നടെകത്തണത്ണ് .
പ്രകവേശന
സമയത്ത്
വേിേദ്യ്ർ്ഥിിയുടടെ
NEET
കസ്ക്ർ,
ഹ് ര്േകന്ന
സർെിിികറകകടടെ ആധിക്രികത തുടെങ്ങിയ ആവേശ്യമ്യ കരേഖൽകറ കക്കള ്
അധിക്രികറ പരികശ്ധിച്ച് ഉറപ്പ് വേരുകത്തണത്ണ് . ളൻ വേിജ്പന പ്രക്രം
പുതുത്യി അകപക്ഷ സമർപ്പിച്ചവേരിൽ ഏതത്ിനും അകപക്ഷകർ സമർപ്പിച്ച കരേഖൽകളിൽ
അപ്കതകറ കടണത്തിയി്ടണ്. അത്തരം അകപക്ഷകടര ത്ത്ക്ലികമ്യിെ്ണ്
സപ്ളിടമെനറി റ്ങ്ക് ലിസിൽ/ളൻഗണനലിസകളിൽ
ഉറടപ്പ്ത്തിയിരിേകന്നത്.
അകപക്ഷകറ/ സർെിിികറ കളിൽ അപ്കതയു്വേർ 20.05.202 ര്വേിടല 11.00
മണികകം ceekinfo.cee@kerala.gov.in എന്ന ഇടമയിൽ ളേഖൽ്ന്തിരം പ്രകവേശന പരീക്ഷ്
കമ്മീഷണറുടടെ ഓിീമമ്യി ബന്ധടപ്പെ് അപ്കതകറ പരിഹരികകണത്ണ് .
അകപക്ഷകറ/ സർെിിികറകളിടല അപ്കതകറ പരിഹരിച്ച വേിേദ്യ്ർ്ഥിികറക്
മ്ത്രമ്ണ് പ്രകവേശനം നൽകുന്നടതന്ന് കക്കള ധിക്രികറ ഉറപ്പ് വേരുകത്തണത്ണ് .
പ്രകവേശനം നൽകിയ വേിേദ്യ്ർ്ഥിികടള സംബന്ധിച്ച റികപ്പ്ർെ്
20.05.2022
സവേകുകന്നരം 5.00 മണിക് ളമ്യി പ്രകവേശന പരീക്ഷ് കമ്മീഷണർക്
നൽകകണത്ണ്. ഒഴിവകറ സംബന്ധിച്ച വേിശേദ്ംശങ്ങറ , ഒഴിവകറ നികതന്നത്
സംബന്ധിച്ച വേിശേദമ്യ മ്ർഗ്ഗനിർകദ്ദശം എന്നിവേ പ്രകവേശന പരീക്ഷ് കമ്മീഷണറുടടെ
www.cee.kerala.gov.in എന്ന
ടവേബ്സസ്ിൽ പ്രസിദീകരിച്ചി്ടണ്. പ്രകവേശനം
ആഗ്രഹിേകന്ന വേിേദ്യ്ർ്ഥിികറ ടവേബ് സസററിൽ നൽകിയി്ട് മ്ർഗ്ഗനിർകദ്ദശങ്ങറ
മനസില്കകണത്ണ്.
ടഹൽപ് സലൻ നമർ : 04712525300
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പ്രകവേശന പരീക്ഷ് കമ്മീഷണർ
തിരുവേനന്തപുരം
14/05/2022
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