
 
 

കകരള സർക്ർ
പ്രകവേശന പരീര്ഷാ് കമ്മ്ഷഷണറുടട ക്രാല്ംടട

ടഹൌസിടഗ് കബ്ർഡ് ബിൽഡിടഗ് (അഞ്ച്ട നിം) ശ്ന്തിനഗർ
തിരുവേനന്തപുരട-695001

 26/02/2022

വേിജ്ഞ്പരീനട

സ്വക്രാല സ്വ്ശ്രട ടമെഡികൽ കക്കളജിൽ ംട  .  ബി  .  ബി  .  ംസ് കക്ഴിന്   2017-18  
അധാലടന വേർഷണട പ്രകവേശനട ം ിഭിച      വേിദാല്ർർതിക് ബിപരീിംൽ കസ്ളർഷണി്ിന് കവേേി  
സമെർ്ിഭിച അകപരീാടികന്മേൽ      ജില്ല് കളക്ടുടട പരീരികശ്ധന് ടിക്്ർടിടം ടവേടികറജ്  

മെ്ർക് പ്രസിദ്ഷകരിച��  .  

               06.06.2018-ടം സർക്ർ  ഉത്രവേ്  (ംടംസ്)  നമർ  107/2018/ആ.ക.വേ,
19.07.2018-ടം സർക്ർ ഉത്രവേ്  (ംടംസ്)  നമർ  138/2018/ആ.ക.വേ, 19.08.2018-ടം
സർക്ർ ഉത്രവേ് (ംടംസ്) നമർ 169/2018/ആ.ക.വേ ംന്ഷ സർക്ർ ഉത്രതരവകക
പ്രക്രട  2017-18  അധാലടന  വേർഷണട  മതൽ  സട്്നടത് സ്വക്രാല സ്വ്ശ്രട
ടമെഡികൽ  കക്കളജകളിൽ  ംടബിബിംസ്  കക്ഴ്-നു പ്രകവേശനട  കനടിടിുള�
ബിപരീിംൽ  വേി ്ഗത്ിൽട്പന വേിദാല്ർർികകക്  കസ്ളർഷണി്ിടി രപരീത്ിൽ
ഫ്ഷസിളവേ്  നട്ിം്ലനതിനു� പരീദതി  സർക്ർ  ആവേിഷരിഭിചിുളേ് .  പ്രസ്തുത
പരീദതിയുടട  ്ഗമെ്ടി 2017-18 അധാലടന വേർഷണട ംടബിബിംസ് കക്ഴിൽ പ്രകവേശനട
ം ിഭിച വേിദാല്ർർികളിൽ  നിനട  കസ്ളർഷണി്ിന്  കവേേിയു� അകപരീാകക
ാറിഭിചിരുന.  അതിൻപ്രക്രട  ം ിഭിച അകപരീാകക അർഹത്  പരീരികശ്ധനക്ടി
ബന്ധട്ട ജില്ല്  കളക്ടർമെ്ർക്  അടലകയുട ജില്ല്  കളകടർമെ്രിൽ നിനട   ം ിഭിച
പരീരികശ്ധന് ടിക്്ർുളകക പ്രക്രമ� ടവേടികറജ്  മെ്ർലകക പ്രസിദ്ഷകരിലകയുട
അർഹര്ട വേിദാല്ർർികകക് കസ്ളർഷണി്്  അനുവേദിലകയുട ടചെിരുന.   
               തുടർന്  23.07.2020-ടം WP(C)  7771/2018  കകസിടം ഉത്രവേ്  പ്രക്രട
ബിപരീിംൽ  കസ്ളർഷണി്്  സടബന്ധിഭിച 06.06.2018-ടം സർക്ർ  ഉത്രവേ്  നമർ  
107/2018/ആ.ക.വേ ബഹ.ഹഹകക്ടതി  ടദ്്കിടിരുന.  27.01.2021-ടം WP(C)  25475  &
26683  of  2020  കകസിടം ബഹ .ഹഹകക്ടതിയുടട ഉത്രവേ്  പ്രക്രട  അർഹര്ട
വേിദാല്ർർികകക്  ബിപരീിംൽ  കസ്ളർഷണി്്  അനുവേദിലനതിന്  ഉത്രവേ്ടിുളേ്.
ആടതിടി അടി്്നത്ിൽ അർഹര്ട വേിദാല്ർർികകക് കസ്ളർഷണി്്  വേിതരറട
ടചെിുളേ്.                 തുടർന്  18.01.2022-ടം സർക്ർ  കത്്  നമർ
ംസ്3/246/2021/ആകര്ഗാലട  പ്രക്രട  ബിപരീിംൽ  കസ്ളർഷണി്്  ം ിലനതിന്
ടർ്സമെടട അകപരീാ സമെർ്ിക്തിരുന 2017-18 ബ്ഭിചിടം ശ്ര്ഷ ശ്ര്ഷവേിണ ടജ ംസ് -
ടി  അകപരീാ സ്വ്ഷകരിഭിച്  തുടർ  നടപരീടികക  സ്വ്ഷകരികറടമെന്  നിർകദ്ശിഭിചിരുന .
ടിട്ൻ സമെർ്ിഭിച അകപരീാ  പ്രക്രട തിരുവേനന്തപുരട ജില്ല് കളക്ടർ  നിനട ം ിഭിച
പരീരികശ്ധന്  ടിക്്ർട്  പ്രക്രമ� ടവേടികറജ്  മെ്ർക്  www.cee.kerala.gov.in  ംന
ടവേബ് ഹസറിൽ  പ്രസിദ്ഷകരിലന.
(കമെൽ പരീട്ിരിലന സർക്ർ ഉത്രതരവകക പ്രക്രട ജില്ല് കളക്ടർമെ്ർ നൽകിട
ടിക്്ർടിൽ മ്കത് അതിൽടപതകം് ടവേടികറജ് മെ്ർക് ം ാലമെ്ട ബിപരീിംൽ വേി ്ഗട
വേിദാല്ർർികകക്  മെ്തമെ്റ്  ബിപരീിംൽ  കസ്ളർഷണി്ിന്  അർഹത  ഉ�ത്.
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(ചുവേടട്ടയുന വേി ്ഗത്ിൽട്ട കപടബങ്ങളിൽ  നിനട  വേരുനവേടര ബിപരീിംൽ
പരീടികടിൽ നിനട  ഒിവേ്കകേത്റ്)

1. സ്വന്തമെ്ടി  കരകടിന് കമെൽ ഭമെിയു�വേർ (പരീടിക വേർഗക്ർ  ഒിടക) 
2. സ്വന്തമെ്ടി 1000 ചതുരശ്ര അടിക് കമെൽ  വേിസ്ഷർണമ� വേ്ഷകട്, ഫ്ല്കറ് ഉ�വേർ 
3. ന്ം് ചക വേ്ഹനട സ്വന്തമെ്ടി ഉ�വേർ (ഏക ഉപരീജ്ഷവേന മെ്ർഗമെ്ട ട്ടി 
 ഒിടക) 

4. കപടബത്ിൽ ആർടകെങ്ിിലുട വേികദശ കജ്ംിടിൽ നികന്, സ്വക്രാല ്്പരീന 
കജ്ംിടിൽ നികന് 25000/-രപരീടിൽ അധികട പ്രതിമെ്സ വേരുമെ്നമ�വേർ 

Thiruvananthapuram

 Roll No. Name Name of 
College

Weightage
mark 
given in 
the
Report  

Remarks

No.and 
date of
report of 
the 
District 
Collector

1 113624 Sreevishnu
J S

Al-Azhar 
Medical 
College 

Thodupuzha

35 Eligible
  

Letter NoA3-354663/21 of 
the DC 
Tvm

 
 
 

  
പ്രകവേശന പരീര്ഷാ് കമ്മിഷണറർ 
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