
 
കകേരളസർക്കാർ 

പ്രകവേശന പരീക്ഷാ കേമീീണറുടട നടപടരമംǴ�
ഹൗസരǴ�ഗ് കബാർഡ് ബരൽഡരǴ�ഗ് , ശാനരനഗർ 

തരരുവേനന്തരǴ�-695001
ഹാജർ : ഇൻപകശേഖർ.ടകേ,  ഐ.എ.എസ്

പ്രകവേശന പരീക്ഷാ കേമീീണറുടട കോരയാലയǴ�  -  സǴ�സ്ഥാനടത്ത സ്കോരയ സ്ാ്യ ടംഡരക്കൽ
കകോകളജുകേളരൽ 2018-19  അധയയന വേർണǴ� എǴ�ബരബരഎസ് കകോ്രൽ പ്രകവേശനǴ� ലഭര്ചǴ� ബരപരഎൽ 
കസ്കാളർണരപ്പരന് അർഹത കനടരയരടുചംായ    വേരദയാർതരക്ക്  ഒനാǴ� വേർണടത്ത ട്ണൻ ഫീസരട  
90 % ചകേ ബര.പര.എൽ കസ്കാളർണരപ്പായര അനവേദര് ്ഉത്തരവോകു.

നǴ�.എ 3/196/2022/പ്ര.പ.കേ    തീയതര:13/03/2022

പരാംർശǴ�: 1.സർക്കാർ ഉത്തരവേ് (എǴ�.എസ്) നǴ�. 107/2018/ആകവേ തീയതര 06.06.2018.
2.സർക്കാർ ഉത്തരവേ്  (എǴ�.എസ്) നǴ�. 138/2018/ആകവേ തീയതര 19.07.2018.
3.സർക്കാർ ഉത്തരവേ് (എǴ�.എസ്) നǴ�. 169/2018/ആകവേ തീയതര 19.08.2018
4.23/07/2020-ടല WP(C)No.7771/2018 & connected case –ടല ബഹ.ഹഹകക്കാടതര ഉത്തരവേ്.
5.27/01/2021-ടല WP(C)No.25475 &26683/2020 –ടല ബഹ.ഹഹകക്കാടതര ഉത്തരവേ്.
6. കംാരര ുഹരന ടംായ്ദീൻ പര പര  സംർപ്പര് നരകവേദനǴ�.
7. 30.11.2021-ടല കകോഴരകക്കാട്   ജരലാ കേളകുടട കേത്ത് നമർ DCKKD/6789/2019-N1
8.30.12.2021-ടല ഈ കോരയാലയത്തരടല എ 3/693/2019/പ്രപകേ പ്രകോരുു വേരജാപനǴ�.
9.12.01.2022-ടല AFRC/ASC ടചെയർംാട  ഉത്തരവേ് നമർ ASC 100/18/MBBS/CFBPL
10.സർക്കാർ ഉത്തരവേ് (പര) നǴ�. 83/2018/ആകവേ തീയതര 05.06.2018

ഉത്തരവേ്
സǴ�സ്ഥാനടത്ത സ്കോരയ സ്ാ്യ ടംഡരക്കൽ കകോകളജുകേളരൽ  2017-18  അധയയന വേർണǴ�

ുതൽ  എǴ�ബരബരഎസ്  കകോ്രന്  പ്രകവേശനǴ�  ലഭര്രടു ദാരര്യ കരേഖയ്്  താടഴയു (ബര.പര.എൽ)
വേരദയാർതരകേികക്ക് കസ്കാളർണരപ്പ്  രപത്തരൽ ഫീസ്  ഇളവേ്  നടപ്പരലാാനതരനു പദതര പരാംർശǴ�
1,2,3  ഉത്തരവുകേിക പ്രകോരǴ� സർക്കാർ ആവേരകരരര്രടട്.  ബരപരഎൽ കസ്കാളർണരപ്പരന്  അർഹരാകന
വേരദയാർഥരകേിക അഡരണൻ ഫീ ടറെകലലറര കേമീരലര കഫാർ ടംഡരക്കൽ എഡ്കക്കണൻ നരശയര്രടു
വോർണരകേ  ട്ണൻ ഫീസരട  10%  ചകേ സ്യǴ�  കേടടകത്തടചǴ�  ബാക്കര  ഫീസരന്  ചലയംായ  ചകേ
കസ്കാളർണരപ്പ്  ഇനത്തരൽ  ലഭയംാാനചംാറ്.  ബരപരഎൽ  വേരഭാഗǴ�  വേരദയാർഥരകേികക്ക്  കസ്കാളർണരപ്പ് 
അനവേദരാനതരനു ംാനദ്Ǵ�  ബനണടപ്പപ   ജരലാ  കേളകർംാർ  നൽകന പരരകശാധനാ
റരകപ്പാർപരടല സൂചെകേങ്ങളുǴ�, ുപ്പചǴ� (30) അതരൽ കൂടുതലുǴ� ടവേയരകലജ് ംാർാംാറ്. 

പരാംർശǴ�  1,2,3  സർക്കാർ  ഉത്തരവുകേളുടട അടരസ്ഥാനത്തരൽ  സǴ�സ്ഥാനടത്ത സ്കോരയ
സ്ാ്യ  ടംഡരക്കൽ  കകോകളജുകേളരൽ  2018-19  അധയന  വേർണത്തരൽ  എǴ�ബരബരഎസ്  കകോ്്-ന്
പ്രകവേശനǴ�  ലഭര് വേരദയാർഥരകേളരൽ  നരുǴ�  അകപക്ഷകേിക  ക്ഷറര്രരുു .  ചടർന്  പരാംർശǴ�  (4)
പ്രകോരǴ�  ബര.പര.എൽ  കസ്കാളർണരപ്പ്  സǴ�ബനണര് പരാംർശǴ�  (1)  സർക്കാർ  ഉത്തരവേ്  ബഹ.
ഹഹകക്കാടതര  റദ്ാക്കരയരരുു.  പരാംർശǴ�  (5)  പ്രകോരǴ� അർഹരായ വേരദയാർതരകേികക്ക്  ബര.പര.എൽ
കസ്കാളർണരപ്പ്  അനവേദര്നതരന്  ബഹ.ഹഹകക്കാടതര  വേരധര  ്തറടപ്പടുവേര്രടട്.  ആയചപ്രകോരǴ�
വേരദയാർഥരകേളരൽ  നരുǴ�  ലഭര് അകപക്ഷകേളരകിൽ  ബനണടപ്പപ ജരലാ  കേളകർംാർ  നൽകേരയ
പരരകശാധനാ  റരകപ്പാർടകേിക  പ്രകോരǴ�  അർഹരായ  വേരദയാർഥരകേികക്ക്  അഡരണൻ  ഫീ
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ടറെകലലറര/സൂപ്പർഹവേസറര  കേമീരലരയടട അǴ�ഗീകോരപ്രകോരǴ�  കസ്കാളർണരപ്പ്  വേരതരറǴ�  ടചെതരരുു .
ചടർന് അർഹരായ വേരദയാർഥരകേികക്ക് ചടർ വേർണങ്ങളരടല കസ്കാളർണരപ്പ്  ്തചക്കര നൽകേരയരടുട്.

ചടർന്  തരരുവേനന്തരǴ�  SUT  അക്കാദംര  ഓഫ്  ടംഡരക്കൽ  സയൻസരടല 2018-19  ബാ്്
എǴ�ബരബരഎസ്  വേരദയാർഥരയായ  കംാരര  ുഹരന  കംായ്ദീൻ  പര  പര  സംർപ്പര്  പരാംർശǴ�  (6)
നരകവേദനത്തരട  അടരസ്ഥാനത്തരൽ ടരയാളുടട അകപക്ഷ അർഹതാ പരരകശാധനക്കായര കകോഴരകക്കാട്  
ജരലാ  കേളകർക്ക്  അയ്രരുു.  പരാംർശǴ�  (7)  പ്രകോരǴ�  ടരയാളുടട കസ്കാളർണരപ്പരനു ടവേയരകലജ്
ംാർക്ക് കകോഴരകക്കാട് ജരലാ കേളകർ റരകപ്പാർപ് ടചെതരടട്.  ആയത്പ്രകോരǴ� പരാംർശǴ� (8)  അനസരര്്
ടര  ടവേയരകലജ്  ംാർക്ക്  വേരജാപനǴ�  ടചെതരരുു.  ചടർന്  ടരയാികക്ക്  ബരപരഎൽ  കസ്കാളർണരപ്പ് 
അനവേദരാനതരന്  അഡരണൻ  ഫീ  ടറെകലലറര/സൂപ്പർഹവേസറര  കേമീരലരക്ക്  കേത്തയാകേയടായര.
ആയതരട  അടരസ്ഥാനത്തരൽ  പരാംർശǴ�  (9)  പ്രകോരǴ� അഡരണൻ ഫീ ടറെകലലറര/സൂപ്പർഹവേസറര
കേമീരലര  കംാരര  ുഹരന  ടംായ്ദീൻ  പര  പരക്ക്  ബരപരഎൽ  കസ്കാളർണരപ്പ്  അനവേദരാനതരനു
അǴ�ഗീകോരǴ� നൽകേരയരടട്.

കംൽസാഹചെരയത്തരൽ 2018-19  അധയയന  വേർണǴ�  സǴ�സ്ഥാനടത്ത സ്കോരയ സ്ാ്യ
ടംഡരക്കൽ കകോകളജുകേളരൽ  എǴ�ബരബരഎസ്  കകോ്രന്  പ്രകവേശനǴ�  ലഭര് വേരദയാർഥരയǴ� ,  ബരപരഎൽ
കസ്കാളർണരപ്പ്  നൽകനതരന്  അഡരണൻ  ഫീ  ടറെകലലറര/സൂപ്പർഹവേസറര  കേമീരലര  അǴ�ഗീകോരǴ�
നല്കരയരടുചംായ പപരകേയരൽ പറയന വേരദയാർഥരനരക്ക്  പരാംർശǴ� (10)  സർക്കാർ ഉത്തരവേ്  പ്രകോരǴ�
AFRC  അǴ�ഗീകേരര്   ട്ണൻ  ഫീസരട   90%  ചകേ  ബരപരഎൽ  കസ്കാളർണരപ്പായര  അനവേദര്്
ഉത്തരവോകു.  പപരകേ ഉുടക്കǴ� ടചെയ്യുു. 

Annexure

Sl.
No.

Sl.No. in
the 
Registe
r 

Roll.
No 

Name of 
Students 

Name of 
College 

Weigh
tage 
mark

Tuition 
Fee 

approved 
by AFRC 

BPL 
Scholarship (90%
of Tuition 
Fee) 

1 65 208724 Muhsina
Moideen P P

SUT Academy of 
Medical Sciences Tvm 31 5,32,000 4,78,800

                                                                                 Total-₹4,78,800/-
(₹Four lakhs Seventy eight thousand and eight hundred only) 

 പ്രകവേശന പരീക്ഷാ കേമീീണറർ
പകേർപ്പ് 

1.ബനണടപ്പപ വേരദയാർതരകേികക്ക് 

2.ബനണടപ്പപ സ്കോരയ സ്ാ്യ ടംഡരക്കൽ കകോകളജ് പ്രരൻസരപ്പാികംാർക്ക് 

3.ആകരാഗയ കടുǴ�ബകക്ഷം വേകപ്പ്, ടസമപറരകയല്, തരരുവേനന്തരǴ� (ആുേഖ കേത്ത് സഹരതǴ�) 

4. ഉനത വേരദയാഭയാസ വേകപ്പ്, ടസമപറരകയല്, തരരുവേനന്തരǴ� (ആുേഖ കേത്ത് സഹരതǴ�) 

5.ഡയറകർ, ഡയറകർ ഓഫ് ടംഡരക്കൽ എഡ്കക്കണൻ, തരരുവേനന്തരǴ� 

6.ഡയറകർ, ആകരാഗയ വേകപ്പ്, തരരുവേനന്തരǴ� 
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