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കകരള സർക്ർ

പ്രകവേശന പരീക്ഷ് കമീീണറുടട നടപടരമം
ഹൗസര ഗ് കബ്ർഡ് ബരൽഡര ഗ് , ശ്ന്തരനഗർ, തരരുവേനന്തപുര -695001
ഹ്ജർ : ഇൻപകശഖർ. ടക., ഐ.എ.എസ്

പ്രകവേശന പരീക്ഷ് കമീീണറുടട ക്രയ്ലയ - സ സ്ഥ്നടത്ത സ്ക്രയ സ്്്യ ടംഡരകൽ
കക്കളജുകളരൽ 2017-18 അധയയന വേർണ എ .ബര.ബര.എസ് കക്ഴരൽ പ്രകവേശന ലഭരച്ചതു ബരപരഎൽ
കസ്ക്ളർണരപ്പരന് അർഹത കനടരയരടുതും്യ വേരദയ്ർതരകൾക് അവേരുടട ന്ല് വേർണടത്തത
അഞ്ച് വേർണടത്തത ട്ണൻ ഫീസരടെ  (2020-21 & 2021-22) 90 % തുക ബര.പര.എൽ
കസ്ക്ളർണരപ്പ്യര അനുവവേദരച്ച് ഉത്ത്തരവേ്കുന്.
ന .എ 3/251/2022/പ്ര.പ.ക
പര്ംർശ

തീയതര:02/04/2022

1.സർക്ർ ഉത്ത്തരവേ് (എ .എസ്) ന . 107/2018/ആകവേ തീയതര 06.06.2018.
2.സർക്ർ ഉത്ത്തരവേ് (എ .എസ്) ന . 138/2018/ആകവേ തീയതര 19.07.2018.
3.സർക്ർ ഉത്ത്തരവേ് (എ .എസ്) ന . 169/2018/ആകവേ തീയതര 19.08.2018
4.സർക്ർ ഉത്ത്തരവേ് (എ എസ് ) ന . 40/2018/ആകവേ തീയതര 09.04.2018
5.ഈ ക്രയ്ലയത്തരടല വേരവേരധ തീയതരകളരടല ഉത്ത്തരവേ് നപർ എ 3/2378/2018/പ്രപക
6.23/07/2020-ടല WP(C)No.7771/2018 & connected case –ടല ബഹ.ഹഹകക്ടതര ഉത്ത്തരവേ് .
7.27/01/2021-ടല WP(C)No.25475 &26683/2020 –ടല ബഹ.ഹഹകക്ടതര ഉത്ത്തരവേ് .
8.15.03.2022-ടല കകരള ആകര്ഗയശ്സ് സർവകല് ശ്ല് രജരസ്്ുടട കത്ത് നപർ
2021/8690/ബര3/എക്സ് ടംഡ് /ടകതഎച്ച്എസ്
9.13.01.2022-ടല സർക്ർ കത്ത് നപർ എസ് 3/423/2021-ആകര്ഗയ .

ഉത്ത്തരവേ്
സ സ്ഥ്നടത്ത സ്ക്രയ സ്്്യ ടംഡരകൽ കക്കളജുകളരൽ 2017-18 അധയയന വേർണ
മുതൽ എ .ബര.ബര.എസ് കക്ഴരന് പ്രകവേശന ലഭരച്ചരടു ദ്രരദയ കരഖഖ് ത്ടഴതു (ബര.പര.എൽ)
വേരദയ്ർതരകൾക് കസ്ക്ളർണരപ്പ് രൂപത്തരൽ ഫീസ് ഇളവേ് നടപ്പരല്്കതരനുവു പ്തര പര്ംർശ
1,2,3 ഉത്ത്തരവുകൾ പ്രക്ര സർക്ർ ആവേരഷരരച്ചരടി്. തുടർക് പര്ംർശ (6) പ്രക്ര ബര.പര.എൽ
കസ്ക്ളർണരപ്പ് സ ബന്ധരച്ച പര്ംർശ (1) സർക്ർ ഉത്ത്തരവേ് ബഹ. ഹഹകക്ടതര റദ്്കരയരരുുന്.
തുടർക് പര്ംർശ (7) പ്രക്ര അർഹര്യ വേരദയ്ർതരകൾക് ബര.പര.എൽ കസ്ക്ളർണരപ്പ്
അനുവവേദരയ്ക്കുകതരന് ബഹ.ഹഹകക്ടതര വേരധര പുറടപ്പെവേരച്ചരടി്.
പ്രസത പ്തരതടട ഭ്ഗം്യര 2017-18 അധയയന വേർണത്തരൽ സ സ്ഥ്ടത്ത സ്ക്രയ
സ്്്യ ടംഡരകൽ കക്കളജുകളരൽ എ .ബര.ബര.എസ് കക്ഴരന് പ്രകവേശന
ലഭരച്ചരടു
വേരദയ്ർതരകികടട അർഹത പരരകശ്ധരച്ച് അർഹതടപ്പ് വേരദയ്ർതരകൾക് ട്ണൻ ഫീസരടെ  90%
തുക ബര.പര.എൽ കസ്ക്ളർണരപ്പ്യര അനുവവേദര്കത , കകരള ആകര്ഗയശ്സ് സർവകല് ശ്ലയരൽ

File No.CEE/251/2022-A3

217

I/6197/2022

നരുന്ു ടരയ്ന്രുടട തുടർ വേർണങ്ങളരടല പരീക്ഷ് ഫലങ്ങികടട അടരസ്ഥ്നത്തരൽ അർഹതടപ്പ്
വേരദയ്ർതരകൾക് അവേരുടട തുടർ വേർണങ്ങളരടല ട്ണൻ ഫീസരടെ  90 % തുക കസ്ക്ളർണരപ്പ്യര
കക്ർപ്പസ് ഫിരൽ നരുന് വേരതരറ ടചെയ്തരടുതും്കുന്. തുടർക് പര്ംർശ (8) പ്രക്ര
സപ്ലരടംെ റര പരീക്ഷയരൽ മക് വേർണ എ ബരബരഎസ് പരീക്ഷ വേരജയരച്ച 9 വേരദയ്ർഥരകികടട പരീക്ഷ്
ഫല കകരള ആകര്ഗയശ്സ് സർവകല്ശ്ല് രജരസ്്ർ അറരയരച്ചരടി് . കംൽ സ്ഹചെരയത്തരൽ
ടരയ്ന്ർക് ന്ല് വേർണടത്ത ബരപരഎൽ കസ്ക്ളർണരപ്പരന് അർഹതതി് . പര്ംർശ (9) സർക്ർ
കത്ത് പ്രക്ര എ ബരബരഎസ് കക്ഴ്-ടെ  മുുഴുവവേൻ ക്ല്വേധരയരകല് (ടഹൗസ് സർജൻസര
ക്ല്വേധര ഒഴരടക) കസ്ക്ളർണരപ്പ് അനുവവേദനീയം്ടറുന് വേരദയ്ർഥരകൾക് അഞ്ച് വേർണ
കസ്ക്ളർണരപ്പ് അനുവവേദരക്വുകത്ടറുന് അറരയരച്ചരരര്ുന്. കംൽ സ്ഹചെരയത്തരൽ 2017-18
അധയയന വേർണ സ സ്ഥ്നടത്ത സ്ക്രയ സ്്്യ ടംഡരകൽ കക്കളജുകളരൽ എ ബരബരഎസ്
കക്ഴരന് പ്രകവേശന ലഭരകകത പര്ംർശ (8) ഉത്ത്തരവേ് പ്രക്ര ന്ല് വേർണത്തരൽ ബരപരഎൽ
കസ്ക്ളർണരപ്പരന് അർഹത കനെകത ടചെയ്ത 9 വേരദയ്ർഥരകൾക് ന്ല് വേർണടത്തത സചെന (9)
സർക്ർ കത്തരടെ  അടരസ്ഥ്നത്തരൽ അഞ്ച് വേർണടത്തത ട്ണൻ ഫീസരടെ  90% തുക
ബരപരഎൽ കസ്ക്ളർണരപ്പ്യര അനുവവേദരച്ച് ഉത്ത്തരവേ്കുന്. വേരദയ്ർതരകികടട പ്രക ഉത്ുടക ടചെ്ുന്.
Annexure

Sl.No. in
Name of
Sl.No.
the
Roll.No
Students
Register

1

5

190906

Ayisha Raiba
S
Akhil

2

18

179876

Mohammed
K

3

41

226230

4

64

216083

Name of College

BPL
Tuition Fee Scholarship
approved
for 4th and 5th
by AFRC
year (90% of
Tuition Fee)

Al Azhar Medical college
& Super speciality Hospital,

4,85,000/-

Thodupuzha. Idukki
MES Medical College
Malappuram

Mori Grace

Malabar Medical College

MS

Hospital Kozhikode

Unaisa

PK Das Institute of Medical

Jasmin T U

Sciences Palakkad

4,85,000/-

4,85,000/-

5,22,300/-

Al Azhar Medical college
5

73

227953 Alfiya Navas & Super speciality Hospital,

4,36,500/- x 2
= 8,73,000/-

4,36,500/- x 2
= 8,73,000/4,36,500/- x 2
= 8,73,000/4,70,070/-x 2
=9,40,140/4,36,500/-x 2

4,85,000/-

= 8,73,000/-

Thodupuzha. Idukki
Sree Gokulam Medical
6

75

172512 Raneesh K M

College
Thiruvananthapuram

4,85,000/-

4,36,500/- x 2
= 8,73,000/-
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SUT Medical College
7

95

140289

Akash V

Thiruvananthapuram

4,60,560/-

Dr. Somervell Memorial
8

96

111412

Sneha J

CSI Medical College,
Karakonam.

4,14,504/-x 2
=8,29,008/-

4,36,500/- x 2
4,85,000/-

= 8,73,000/-

Thiruvananthapuram
9

97

220577

Shaheer M

DMWIMS Medical College
Wayanad

5,18,560/-

4,66,704/-x 2
=9,33,408/-

Total - ₹79,40,556/(₹ Seventy nine lakhs forty thousand five hundred and fifty six only)
Signature Not Verified
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പ്രകവേശന പരീക്ഷ് കമീീണറർ
പകർപ്പ്
1. ബന്ധടപ്പ് വേരദയ്ർതരകൾക്
2. ബന്ധടപ്പ്
3. ആകര്ഗയ

സ്ക്രയ സ്്്യ ടംഡരകൽ കക്കളജ് പ്രരൻസരപ്പ്ൾം്ർക്

കെ ബകക്ഷം വേകപ്പ്, ടസമ്റരകയറ്റ്, തരരുവേനന്തപുര (ആമുഖ കത്ത്

സഹരത )
4. ഉത്കത

വേരദയ്ഭയ്സ വേകപ്പ്, ടസമ്റരകയറ്റ്, തരരുവേനന്തപുര (ആമുഖ കത്ത്
സഹരത )

5. ഡയറക്ടർ,

ഡയറക്ടർ ഓഫ് ടംഡരകൽ എഡ്കകണൻ, തരരുവേനന്തപുര

6. ഡയറക്ടർ,

ആകര്ഗയ വേകപ്പ്, തരരുവേനന്തപുര
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