Kerala Teacher Eligibility Test – ന് Online ആയി Registration
നടത്തുന്നതിനുള്ള മാര്ഗ്ഗ നിര്േശങദ്ദേശങ്ങള്
ഈ വര്ഷം പരീക്ഷാര്ത്ഥികള്ക്ക് ഫീസ് അടയ്ക്കാന് ഓണ്ലൈലൈന് സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഒന്നില് കൂടുതല് കാറ്റഗറി പരീക്ഷകള് എഴുതുന്നവര് ഒരു അേശങപക്ഷ മാത്രം നല്കിയാല് മതി.
ഒന്നാംഘട്ടം - പരീക്ഷാ കാറ്റഗറി, എത്ര പരീക്ഷകള് ഇവ െതരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതും ഫീസ്
അടയ്ക്കുന്നതുമാണ് ഈ ഘട്ടത്തില്
രണ്ടാംഘട്ടം - പരീക്ഷാര്ത്ഥികളുടെട മറ്റു വിവരങ്ങളുടം േശങഫാേശങട്ടായും നല്കി പൂര്ത്തീകരിച്ച
അേശങപക്ഷ സമര്പ്പിക്കുന്നതിനും അതിെന്റെ പ്രിന്റെ് എടുക്കുന്നതിനും സാധിക്കും.
ഒന്നാംഘട്ടം ( STEP I REGISTRATION)
പരീക്ഷാഭവെന്റെ ഔദ്ദ്യേശങദ്ദേയാഗിക െവബ്സൈസറ്റായ www.keralapareekshabhavan.in വഴി
KTET online application 2016 എന്ന link – ല് click െചെയ്ത് ലൈഭിക്കുന്ന പുതിയ േശങപജില്
KTET online application step 1 െസലൈക്ട് െചെയ്യുക.
തുടര്ന്ന് വരുന്ന േശങപജില് ഏറ്റവും അവസാനമായുള്ള Check Box – Tick െചെയ്തു Proceed
Button അമര്ത്തുക.

പുതുതായി അേശങപ്പാള് ലൈഭിക്കുന്ന േശങപജില് payment category SCERT-KTET EXAM – 2016
എന്ന് select െചെയ്യുക.
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അടുത്തതായി പരീക്ഷാര്ത്ഥികള് എത്ര കാറ്റഗറി പരീക്ഷകളാണ് എഴുതുന്നത് എന്നും ഏത്
വിഭാഗത്തില് െപടുന്നു എന്നും േശങരഖപ്പെപ്പടുത്തണം.
ഏെതങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറി എഴുതുന്നവര് '1'
എന്നും 2 കാറ്റഗറി പരീക്ഷകള്
(ഉദാഹരണത്തിന് കാറ്റഗറി 2 ഉം 3 ഉം എഴുതുന്നവര്) എഴുതുന്നതിനാല് '2' എന്നും വയതയസ്ത 3
കാറ്റഗറികള് എഴുതുന്നവര് '3' എന്നും എല്ലാ കാറ്റഗറിയിെലൈ പരീക്ഷകളുടം എഴുതുന്നവര് '4'
എന്നും േശങരഖപ്പെപ്പടുത്തണം.
ഒരു അേശങപക്ഷകന് ഒന്നില്കൂടുതല് രജിേശങസ്ട്രേഷന്, payment ഇവ അനുവദിക്കുന്നതല്ല
പരീക്ഷാര്ത്ഥി General/OBC/OEC/SC/ST ഇതില് ഏത് വിഭാഗത്തിലൈാണ്
ഉള്െപ്പടുന്നെതന്ന് രണ്ടാമെത്ത േശങബാക്സില് കൃതയമായി േശങരഖപ്പെപ്പടുത്തണം. General
വിഭാഗത്തിന് GEN എന്നും OBC വിഭാഗത്തിന് OBC എന്നും OEC വിഭാഗത്തിന് OEC
എന്നും SC വിഭാഗത്തിന് SC എന്നും ST വിഭാഗത്തിന് ST എന്നും capital letter ല് കൃതയമായി
േശങരഖപ്പെപ്പടുത്തണം.
ഭിന്നേശങശഷിയുള്ള പരീക്ഷാര്ത്ഥികള് General/OBC/OEC/SC/ST എന്നത് ഈ
ഘട്ടത്തില് െസലൈക്ട് െചെയ്യരുത്. (രണ്ടാംഘട്ടത്തില് ഇതിലുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.)
പകരം PDA എന്ന് േശങരഖപ്പെപ്പടുേശങത്തണ്ടതാണ്. (Person with Differently Abled)
ഈ രണ്ട് വിവരങ്ങളുടം േശങരഖപ്പെപ്പടുത്തിയ േശങശഷം submit button click െചെയ്യുക.

തുടര്ന്നുള്ള േശങപജില് ജനനതീയതി dd/mm/yyyy ഉദാ:- (20/05/1994) എന്ന
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േശങഫാര്മാറ്റില് നല്കണം. തുടര്ന്ന് ഏെതല്ലാം പരീക്ഷാ കാറ്റഗറികളാണ് എഴുതുന്നെതന്ന്
െസലൈക്ട് െചെയ്യണം. ഇതിനായി കാറ്റഗറി 1,2,3,4 ഇവയില് ഓേശങരാന്നിനും പരീക്ഷ എഴുതുന്ന
വിഭാഗത്തിന് 'Y' എന്നും എഴുതാത്ത വിഭാഗത്തിന് 'N' എന്നും select െചെയ്യുക. തുടര്ന്ന്
േശങപരും ജനനതീയിതി, െമാൈബല് നമ്പരും നല്കിയ േശങശഷം submit button click െചെയ്യുക.

തുടര്ന്ന് വരുന്ന verification േശങപജില് നല്കിയ വിവരങ്ങള് എല്ലാം ശരിയാെണന്ന്
ഉറപ്പു വരുത്തിയതിന് േശങശഷം 'confirm' button click െചെയ്യുക.

ഇനി വരുന്ന േശങപജില് നിന്നാണ് ഏത് രീതിയിലൈാണ് ഫീസ് അടേശങയ്ക്കണ്ടത് എന്ന്
തീരുമാനിക്കുന്നത്.
Net-Banking, card payments, Other payment modes എന്നീ ഓപ്ഷനുകളില് നിന്ന്
ഉചെിതമായത് െസലൈക്ട് െചെയ്ച് payment complete െചെയ്യാവുന്നതാണ്.
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Online payment കഴിയുേശങമ്പാള് ലൈഭിക്കുന്ന transaction receipt െന്റെ printout എടുത്ത്
സൂക്ഷിേശങക്കണ്ടതാണ്. അേശങപ്പാള് ലൈഭിക്കുന്ന SBCOLLECT Reference Number
രണ്ടാംഘട്ടത്തിെലൈ വിവരങ്ങള് നല്കുന്നതിന് ആവശയമാണ്.
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ആദയഘട്ടം പൂര്ത്തീകരിച്ചേശങശഷം രണ്ടാംഘട്ടത്തിെലൈ വിവരങ്ങള് നല്കുന്നതിന്
അടുത്ത ദിവസം മാത്രേശങമ സാധിക്കുകയുള.Other payment modes ല് chalan വഴി ഫീസ്
അടയ്ക്കുന്നവര് chalan print െചെയ്ത് അടുത്തുള്ള SBT ശാഖപ്പയില് ഫീസ് അടേശങയ്ക്കണ്ടതാണ്.
chalan ല് േശങരഖപ്പെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന SB Collect Reference No. ആണ് രണ്ടാംഘട്ടത്തില്
വിവരങ്ങള് നല്കുവാനായി ഉപേശങയാഗിേശങക്കണ്ടത്.
രണ്ടാംഘട്ടം

(STEP II REGISTRATION)

ഫീസ് അടച്ചവര്ക്ക് മാത്രേശങമ രണ്ടാംഘട്ടത്തില് വിവരങ്ങള് നല്കാന് സാധിക്കുകയുള.
ഫീസ് അടച്ചതിന് അടുത്ത ദിവസം മുതല് വിവരങ്ങള് നല്കാം. ഇതിനായി പരീക്ഷാഭവെന്റെ
െവബാൈസറ്റായ www.keralapareekshabhavan.in ല് നിന്നും KTET online application
2016 എന്ന link – ല് click െചെയ്ത് ലൈഭിക്കുന്ന പുതിയ േശങപജില് KTET online application step
2 െസലൈക്ട് െചെയ്യുക. തുടര്ന്ന് ലൈഭിക്കുന്ന login screen ല് SB Collect Reference No, Date of
Birth,MoblieNo നല്കി login െചെയ്യുക.

പുതുതായി ലൈഭിക്കുന്ന േശങപജില് ആവശയെപ്പടുന്ന വിവരങ്ങള് ശ്രദ്ധാപൂര്വ്വം നല്കുക.
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Photo Upload െചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിര്േശങദ്ദേശങ്ങള്
➢ കളര്/ബ്ലാക്ക് & ൈവറ്റ് േശങഫാേശങട്ടാ
➢ േശങഫാേശങട്ടാ 20 kb മുതല് 30 kb വെരയുള്ളതായിരിക്കണം.
➢ 150 x 200 pixel (150 width 200 height)
➢ jpeg format ല് ആയിരിക്കണം.
➢ േശങഫാേശങട്ടായില് േശങപര്, തീയതി ഇവ േശങരഖപ്പെപ്പടുത്തരുത്.
➢ േശങഫാേശങട്ടായുടം background ൈലൈറ്റ്കളര് ആയിരിക്കണം
േശങഫാേശങട്ടാ upload െചെയ്തേശങശഷം േശങസവ് െചെയ്യുക. തുടര്ന്ന് ലൈഭിക്കുന്ന preview page ല്
നല്കിയ വിവരങ്ങള് ശ്രദ്ധാപൂര്വ്വം പരിേശങശാധിച്ച് തിരുത്തലുകള് ആവശയെമങ്കില് edit button
click െചെയ്ത് മാറ്റങ്ങള് വരുത്തുക. തുടര്ന്ന് േശങസവ് െചെയ്ത് final confirm െചെയ്യുക.
Final confirmation െചെയ്തതിന് േശങശഷം യാെതാരുവിധത്തിലുമുള്ള തിരുത്തലുകളുടം
അനുവദിക്കുന്നതല്ല. തുടര്ന്ന് ലൈഭിക്കുന്ന application െന്റെ printout എടുക്കാവുന്നതാണ്.
*********************************************************************
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