പരീക്ഷാഭവന്റെ Wന്റെ Website – ലൂടെ Wടെ Teacher Eligibility Test – ന് Online ആയി
Registration നടെത്തുന്നതിനുള്ള മാര്ഗ്ഗ നിര്േശങദ്ദേശങ്ങള്
•

േശങകേരള പരീക്ഷാഭവന്റന് നടെത്തുന്ന K-TET എന്ന Examination ന് Online ആയി
Application നല്കുന്നതിന് േശങവന്റണ്ടി www.keralapareekshabhavan.in എന്ന
പരീക്ഷാഭവന്റെ Wന്റെ ഔദ്യേശങദ്യാഗികേ െ Wവന്റബ്സൈസൈറ്റിലൂടെ Wടെ K-TET 2015 എന്ന Link click െ Wചെയ
േശങശഷം ചുവന്റെ Wടെ േശങചെര്ക്കുന്ന നിര്േശങദ്ദേശങ്ങള് പാലിക്കുകേ.

• രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായാണ് Application നല്േശങകേണ്ടത്.
A) K-TET Online Application Step I
B) K-TET Online Application Step II
A. K-TET Chalan Form ലഭിക്കുന്നതിന്
• K- TET Online Application StepI എന്ന Link-ല് click െ Wചെയ്യുകേ. സ്ക്രീനില് െ Wതളിയുന്ന
Form-ല് ഏത് വന്റിഭാഗത്തിലാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നെ Wതന്ന് തീരുമാനിച്ചതിനുേശങശഷം
ശ്രദ്ധാപൂര്വ്വം form-ല് data േശങരഖപ്പെ Wപ്പെടുത്തി "Next button” click െ Wചെയ്യുകേ. Enter െ Wചെയ
വന്റിവന്റരങ്ങള് Screen ല് ലഭയമാകും. തിരുത്തല് േശങവന്റണെ Wമങ്കില് "Edit Application” click
െ Wചെയ് മാറ്റം വന്റരുേശങത്തണ്ടതാണ്. “Final submit” button click െ Wചെയ് Chalan form
down load െ Wചെയ് പ്രിന്റെ് എടുേശങക്കേണ്ടതാണ്.
• Chalan Form Submit െ Wചെയ്യുേശങമ്പാള് ലഭിക്കുന്ന form പ്രിന്റെ് എടുത്ത് അതില്
കോണിച്ചിരിക്കുന്ന SBT Branch-ല് തുകേ അടെേശങയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഫീസൈ് അടെേശങയ്ക്കേണ്ട അവന്റസൈാന
തീയതി 25.08.2015 ആയിരിക്കും ഒരു കോരണവന്റശാലും 25-ാാം തീയതിക്കു േശങശഷം
ഫീസൈ് അടെയ്ക്കോന് കേഴിയില.
• Chalan Form
പൂരിപ്പെിക്കുേശങമ്പാള് പരീക്ഷാഫീസൈില് ഇളവുണ്ടേശങണ്ടാെ Wയന്ന കോരയം
പ്രേശങതയകേം ശ്രദ്ധിേശങക്കേണ്ടതാണ്, കൂടൊെ Wത തുകേ അടെയ്ക്കുന്നതിന് സൈൗകേരയപ്രദ്മായ SBT
Branch െ Wതരെ Wഞ്ഞെടുേശങക്കേണ്ടതുമാണ്. െ Wതരെ Wഞ്ഞെടുക്കുന്ന SBT Branch- ല് മാത്രമെ Wമ
ഫീസൈ് അടെയ്ക്കോന് സൈാധിക്കുകേയുള.
• Chalan Form-ല് കോണുന്ന Application Number-ഉം Application ID-ഉം തുടെര്
ആവന്റശയങ്ങള്ക്കോയി സൂക്ഷിച്ചു വന്റേശങയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
• ഒന്നില് കൂടുതല് Category-യ്ക്കേ് അേശങപക്ഷിക്കുന്നവന്റര് ഒരു Chalan Form-ല് തെ Wന്ന
അത് േശങരഖപ്പെ Wപ്പെടുത്തി ബാങ്കില് ഫീസൈ് അടെേശങയ്ക്കേണ്ടതാണ് .
• ഒരു അേശങപക്ഷകേന് ഒരു അേശങപക്ഷാേശങഫാം മാത്രമെ Wമ പരീക്ഷയ്ക്കുേശങവന്റണ്ടി ഓണ്ലൈലന്
രജിേശങസ്ട്രേഷനു
ഉപേശങയാഗിക്കുവന്റാന്
പാടുള.
ഒന്നിലധികേം
വന്റിഭാഗങ്ങളില്
അേശങപക്ഷിക്കുന്നവന്റര് ഒരു അേശങപക്ഷേശങഫാമില് തെ Wന്ന ഇക്കോരയം േശങരഖപ്പെ Wപ്പെടുത്തിയാല്

മതിയാവുണ്ടന്നതാണ്.
പരിഗണിക്കുന്നതല.

ഒന്നിലധികേം

അേശങപക്ഷകേള്

തരുന്നവന്റരുെ Wടെ

അേശങപക്ഷ

B. K-TET Online Application അയയ്ക്കുന്നതിന് .
• ഫീസൈ് Bank-ല് അടെച്ചതിനു േശങശഷം േശങമല് പറഞ്ഞെ Website-ല് പ്രേശങവന്റശിച്ച് K-TET
Online Application Step II എന്ന Link-ല് click െ Wചെയ്യുകേ. അേശങപ്പൊള് ലഭിക്കുന്ന
സ്ക്രീനില് Application Number-ഉം Application ID-ഉം െ Wകോടുത്ത് Login െ Wചെയ്യുകേ.
ഫീസൈ് അടെച്ച് 24 മണിക്കൂറിന് േശങശഷം മാത്രമെ Wമ Step II െ Wചെയ്യാന് സൈാധിക്കുള.
• Submit െ Wചെയ്യുന്ന Application 26.08.2015 വന്റെ Wര Edit െ Wചെയ്യാവുണ്ടന്നതാണ്. Editing
ആവന്റശയമിെ Wലങ്കിേശങലാ, അേശങപക്ഷ പൂര്ണ്ണമായി എന്ന് േശങബാധയമായാേശങലാ Online
Application Form Login െ Wചെയ്യുേശങമ്പാള് ലഭിക്കുന്ന Application േശങഫാമിെ Wന്റെ മുകേള്
ഭാഗത്തുള്ള "Confirm Application Form” എന്ന Link click െ Wചെേശങയ്യണ്ടതാണ്.
• അേശങപക്ഷകേെ Wന്റെ 30 KB-യില് താെ Wഴ size-ലുള്ള JPEG Format – ലുള്ള േശങഫാേശങട്ടാ (രണ
മാസൈത്തിനകേം എടുത്തത്) ആണ് upload െ Wചെേശങയ്യണ്ടത്.
• Category 3,4 വന്റിഭാഗത്തില് apply െ Wചെയ്യുന്നവന്റര് അവന്റരുെ Wടെ വന്റിഷയം െ Wതറ്റുകൂടൊെ Wത
െ Wതരെ Wഞ്ഞെടുേശങക്കേണ്ടതാണ്.
• ഓേശങരാ
വന്റിഭാഗത്തിലും
അേശങപക്ഷിക്കുന്നവന്റര്
Language-I,
Language-II
െ Wതരെ Wഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഏെ Wതാെ Wക്കേയാണ് എന്ന് കൃതയമായി select െ Wചെേശങയ്യണ്ടതാണ്.
• Application form confirm െ Wചെയാല് മാത്രമെ Wമ അേശങപക്ഷ നല്കേിയതായി
പരിഗണിക്കുകേയുള .
• Online ആയി Application രജിസ്റ്റര് െ Wചെയ്യാവുണ്ടന്ന അവന്റസൈാന ദ്ിവന്റസൈം 24.08.2015 2 PM
വന്റെ Wരയാണ്. എന്നാല് അേശങപക്ഷ Online ആയി സൈമര്പ്പെിച്ചവന്റര്ക്കേ് 26.08.2015 വന്റെ Wര
Application Confirm െ Wചെയ് പ്രിന്റെ് എടുക്കോവുണ്ടന്നതാണ്.
• Chalan േശങഫാമിേശങന്റെേശങയാ Application Form െ Wന്റെേശങയാ പ്രിന്റൌട്ടുകേള് പരീക്ഷാഭവന്റനിേശങലക്കേ്
അയേശങക്കേണ്ടതില. എന്നാല് എെ Wന്തെങ്കിലും പ്രേശങതയകേ കോരണംെ Wകോണ്ട് ആവന്റശയെ Wപ്പെടുന്ന
പക്ഷം അവന്റ പരീക്ഷാഭവന്റനിേശങലക്കും K-TET പാസ്സാകുന്നവന്റര് ജിലാ വന്റിദ്യാഭയാസൈ
ഓഫീസൈിേശങലക്കും ഹാജരാക്കുന്നതിന് േശങവന്റണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു വന്റേശങയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

സൈംശയങ്ങള്ക്കേ്
0471-2546832

െ Wസൈക്രട്ടറി

