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1st KMAT KERALA EXAMINATION 2018
Sl No

Particulars

Date

01

Notification

15.11.2017

02

Calling for application form

16.11.2017

03

Last date of fee remittance

19.01.2018
20.01.2018,

04

Last date of submission of application
05.00 PM
27.01.2018 to

05

Download/ Issue of Hall ticket
03.02.2018 midnight
04.02.2018,

06

Date of Examination

10.00 AM to 12.30
PM
04.02.2018,

07

Answer Key Publication
05.00 PM
Objections, if any, to answer key to be

07.02.2018, up to

08
registered with ASC
Clearance of objection, if needed, and

05.00 PM
09.02.2018,

09
publication of final key
10

Result Declaration

up to 05.00 PM
15.02.2018
20.02.2018 to till the

11

Issue of score card

closing date of
admission

