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PHONE: 0471-2335133                             
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  തിരുവന�പുരം 

                       14.11.2017 

 

 

�പസി�ീകരണ�ിനായി 

 

 

െക മാ�് േകരള 2018  പരീ���ു�  അേപ�കൾ സ�ീകരി��  

തുട�ി 

 

 

േകരള�ിെല എല�ാ സർ�കലാശാലകളിേല�ും, സർവകലാശാലകള�െട 

കീഴിലു� േകാേളജുകളിേല�ും എം ബി എ �പേവശന�ി� അർഹത 

േനടു�തി� േവ�ിയു� �പേവശന പരീ�യായ െക മാ�് േകരള 2018 

െഫ�ബുവരി 4 � നട�ു�താ�.െക മാ�് േകരള 2018, േകരള 

സർവകലാശാലയുെട ആഭിമുഖ��ിലും �പേവശനേമൽേനാ� സമിതിയുെട 

നിയ��ണ�ിലും ആ� നട�ു��. 

 

അേപ�കൾ നവംബർ 16 മുതൽ ഓൺൈലനായി സമർ�ി�ാവുതാ�. 

അേപ�കൾ സമർ�ി�ു�തിനും വിശദ വിവര�ൾ�ും kmatkerala.in 

എ� െവ�ൈസ�ിൽ  ലഭ�മാ�. ഓൺൈലനായി ഫീ� അട�േ�� 

അവസാന തിയതി 19.01.2018 വെരയും ഓൺൈലൻ അേപ� 

സമർ�ിേ�� അവസാന തിയതി 20.01.2018 ൈവകുേ�രം 5 മണി 

വെരയും ആ�.അേപ�ാഫീ� : ജനറൽ വിഭാഗ�ി� 1000 രൂപയും 

എ� സി /എ� �ി വിഭാഗ�ി� 750  രൂപയും ആ�.  

 

െക മാ�് േകരള, സി മാ�് , ക�ാ�്  [ജനറൽ വിഭാഗ�ി� 15% 

എ�ഇബിസി (SEBC) വിഭാഗ�ി� 10% എ� സി /എ� �ി വിഭാഗ�ി� 

7.5%] എ�ീ �പേവശന പരീ�കളിൽ ഏെത�ിലും ഒ�ിൽ അർഹത 

േനടിയവർ�് മാ�തേമ േകരള�ിെല എല�ാ സർവകലാശാലകളിലും അതിനു 

കീഴിലു� എം ബി എ േകാേളജുകളിലും �പേവശനം ലഭി�ുകയു��. 
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അവസാന വർഷ ബിരുദ വിദ�ാർ�ികൾ�ും പരീ� ഫലം 

�പതീ�ി�ു�വർ�ും െക മാ�് േകരള �പേവശന പരീ���് 

അേപ�ി�ാവു�താ� .  

 

സംശയ നിവാരണ�ൾ�ും കൂടുതൽ വിവര�ൾ�ുമായി �പേവശന 

േമൽേനാ� സമിതിയുെട തിരുവന�പുരം ഓഫീസിെല 0471-2335133, 

8547255133 എ�ീ ന�രുകളിൽ ബ�െ�ടാവു�താെണ�് െചയർമാൻ �ശീ. 

ജ�ി� ആർ രാേജ��ബാബു അറിയി��. 

 

 

    Sd/- 

         െചയർമാൻ 

 



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 

04 Last date of submission of application 
20.01.2018,  

05.00 PM 

05 Download/ Issue of Hall ticket 
27.01.2018 to 

03.02.2018 midnight 

06 Date of Examination  

04.02.2018,              

10.00 AM to 12.30 

PM 

07 Answer Key Publication  
04.02.2018,  

05.00 PM 

08 
Objections, if any, to answer key to be 

registered with ASC  

07.02.2018, up to 

05.00 PM 

09 
Clearance of objection, if needed, and 

publication of final key 

09.02.2018,  

up to 05.00 PM 

10 Result Declaration  15.02.2018 

11 Issue of score card  

20.02.2018 to till the 

closing date of 

admission 

 

 


