
പവവേശന പരീക്ഷ  കമ്കീഷണറുടട നടപരടക്രമ
ടഹൌസകമഗ് വബഷർഡ് ബകൽഡകമഗ്സ്  ,   േശഷനക നഗർ  ,   തകരുവനന്തീമ  -1  

പവവേശന പരീക്ഷ  കമ്കീഷണറുടട  ഷീയഷലയമ  -  സമസ്ഥഷനടത്ത സ് ഷീയ സ്ഷ്യ ടരഡക്ൽ
വ ഷവളേജു ളേകൽ 2018-19 അധയയന വർീമ എമ.ബക.ബക.എസ് വ ഷഴകൽ പവവേശനമ ലഭകച്മ ബകപരകഎൽ 
വസ്കഷളേർീകപ്പകന്  അർഹത വനടകയകടു്രഷയ    വകദയഷർർതക ികൾ്് അവരുടട ീണഷമ വർീ/  മൂന്നഷമ
വർീടത്ത ട്ീൂ ഫകസകടെ (2019-20 & 2020-21) 90 % ്  ബക.പരക.എൽ വസ്കഷളേർീകപ്പഷയക അനവദകച്
ഉത്തീവഷകുനവ.
നമ.എ 3/196/2022/പ.പര.     തകയതക:24/02/2022

പരീഷരർേശമ 1.സർ്ഷർ ഉത്തീവ് (എമ.എസ്) നമ. 107/2018/ആകുനവ തകയതക 06.06.2018.
2.സർ്ഷർ ഉത്തീവ്  (എമ.എസ്) നമ. 138/2018/ആകുനവ തകയതക 19 ൦.07.2018.
3.സർ്ഷർ ഉത്തീവ് (എമ.എസ്) നമ. 169/2018/ആകുനവ തകയതക 19.08.2018
4.സർ്ഷർ ഉത്തീവ് (പരക) നമ. 83/2018/ആകുനവ തകയതക 05.06.2018
5.ഈ  ഷീയഷലയത്തകടല വകവകധ  തകയതക ളേകടല ഇവത നമർ ഉത്തീത ികൾ.
6.23/07/2020-ടല WP(C)No.7771/2018 & connected case –ടല ബഹ.ഹഹവ്ഷടതക ഉത്തീവ്.
7.27/01/2021-ടല WP(C)No.25475 &26683/2020 –ടല ബഹ.ഹഹവ്ഷടതക ഉത്തീവ്.
8.വ ീളേ ആവീഷഗയ സർവ ലഷേശഷലഷ ീജിക്ഷർ-ടെ 06.01.2022-ടല  ത്ത് നമർ 
14754/2021/ബക2/എക്സ്.ടരഡ്
9.വ ീളേ ആവീഷഗയ സർവ ലഷേശഷലഷ ീജിക്ഷർ-ടെ 21.01.2022-ടല  ത്ത് നമർ 
14754/202/ബക2/എക്സ്.ടരഡ്
10.09.02.2022-ടല  ണ്ണൂർ ഗവ.ടരഡക്ൽ വ ഷവളേജി് പകൂസകപ്പഷളേകടെ  ത്ത് നമർ 
ബക1.1519/14/GMCK

 
ഉത്തീവ് 

സമസ്ഥഷനടത്ത സ് ഷീയ സ്ഷ്യ ടരഡക്ൽ വ ഷവളേജു ളേകൽ  2017-18  അധയയന വർീമ
മുതൽ എമ.ബക.ബക.എസ്  വ ഷഴകന്  പവവേശനമ  ലഭകചകടു ദഷീകദയ വീഖയ്  തഷടഴെു (ബക.പരക.എൽ)
വകദയഷർർതക ികൾ്് വസ്കഷളേർീകപ്പ്  രപരത്തകൽ ഫകസ്  ഇളേവ്  നടപ്പകലഷാന്നതകനു പരദതക പരീഷരർേശമ
1,2,3  ഉത്തീത ികൾ പ ഷീമ സർ്ഷർ ആവകകരീകചകടണ്.  ്ടർന്ന് പരീഷരർേശമ  (6)  പ ഷീമ ബക.പരക.എൽ
വസ്കഷളേർീകപ്പ്  സമബന്ധകച പരീഷരർേശമ  (1)  സർ്ഷർ ഉത്തീവ്  ബഹ.  ഹഹവ്ഷടതക റദ്ഷ്കയകരുവ.
പരീഷരർേശമ  (7)  പ ഷീമ അർഹീഷയ വകദയഷർർതക ികൾ്് ബക.പരക.എൽ വസ്കഷളേർീകപ്പ് അനവദക്ന്നതകന്
ബഹ.ഹഹവ്ഷടതക വകധക ്തറടപ്പെവകചകടണ്.  

പസത  പരദതകെടട ഭഷഗരഷയക  2018-19  അധയയന  വർീത്തകൽ  സമസ്ഥഷടത്ത സ് ഷീയ
സ്ഷ്യ  ടരഡക്ൽ  വ ഷവളേജു ളേകൽ  എമ.ബക.ബക.എസ്  വ ഷഴകന്  പവവേശനമ  ലഭകചകടു
വകദയഷർർതക ികടട അർഹത പരീകവേശഷധകച ്അർഹതടപ്പ്    വകദയഷർർതക ികൾ്് ട്ീൂ ഫകസകടെ  90 %
്  ബക.പരക.എൽ  വസ്കഷളേർീകപ്പഷയക  അനവദകാ െമ,  പസത  ഉത്തീവകെ അടകസ്ഥഷനത്തകൽ
അർഹതടപ്പ് വകദയഷർർതക ികൾ്്  അവരുടട ഒന്നഷമ  വർീടത്ത ട്ീൂ  ഫകസകടെ   90  %  ് 
വസ്കഷളേർീകപ്പഷയക വ ഷർപ്പസ് ഫണകൽ നകവമ വകതീഷമ ടയ്തികടു്രഷകുനവ. 

വരൽ സഷഹയ്തീയത്തകൽ 2018-19  അധയയന വർീത്തകൽ സമസ്ഥഷനടത്ത സ് ഷീയ സ്ഷ്യ
ടരഡക്ൽ  വ ഷവളേജു ളേകൽ  എമ.ബക.ബക.എസ്  വ ഷഴകന്  പവവേശനമ  ലഭകചകടു വകദയഷർർതക ികൾ  
ഒന്നഷമ/ീണഷമ  വർീടത്ത (2018-19  &  2019-20)  റഗുലർ  യഷകവവഴകറക  പരീക് വകജിയകചകടടണുണകൽ
അവർ്് അവരുടട ീണഷമ/മൂന്നഷമ വർീടത്ത (2019-20  & 2020-21)  ട്ീൂ ഫകസകടെ  90  %  ് 
വസ്കഷളേർീകപ്പഷയക  അനവദകവ്ണതഷഷ്.  ആയതകനഷൽ  പസത  വകദയഷർർതക ികൾ  ഒന്നഷമ/ീണഷമ
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വർീടത്ത റഗുലർ  യഷകവവഴകറക  പരീക് വകജിയകചകടവണഷ  എന്ന വകവീമ  റകവപ്പഷർ്്  ടയ്തെഷടരന്ന്
ആവേശയടപ്പ്്  വ ീളേ  ആവീഷഗയ സർവ ലഷേശഷല  ീജിക്ഷർ്്   ത്ത്    നൽ കയകരുവ.  അതകൂ
പ ഷീമുു റകവപ്പഷർ്് പരീഷരർേശമ (8), (9) പ ഷീമ ലഭയരഷയകടണ്.

പരീഷരർേശമ  (10)  പ ഷീമ  ണ്ണൂർ ഗവ.ടരഡക്ൽ വ ഷവളേജി്  പകൂസകപ്പൽ ടക  സ്ഥഷപരനമ  2019
വർീത്തകലഷഷ് സർ്ഷർ ഏടറെത്തടതവമ ആ വർീമ മുതൽ പവവേശനമ ലഭകച വകദയഷർിക ികൾ്്
രഷതവര സർ്ഷർ ഫകസ്  ബഷധ രഷയകടള എവമ ടക വ ഷവളേജികടല 2018-19 ബഷച് വകദയഷർികയഷയ ്ക
മുനകസ് റ്ഷൂ 2018-19, 2019-20  വർീങളേകൽ 560000/-  രപര വകതമ ട്ീൂ ഫക ഒെ്കയകടുതഷെമ 
അറകയകചകടണ്.  ആയതകനഷൽ  ടകയഷന്  വസ്കഷളേർീകപ്പ്  അനവദക്ഷതന്നതഷടഷവമ  റകവപ്പഷർ്്
ടയ്തികടണ്.  ടകയഷന്  ഒന്നഷമ  വർീ വസ്കഷളേർീകപ്പ്  (2018-19)  നൽ കയകടണ്.  വരൽസഷഹയ്തീയത്തകൽ ടക
യഷന് ീണഷമ വർീടത്ത വസ്കഷളേർീകപ്പ്  അനവദക്ഷതന്നതഷഷ്.

ഈ സഷഹയ്തീയത്തകൽ പരീഷരർേശമ (5)  പ ഷീമ ബക.പരക.എൽ വസ്കഷളേർീകപ്പകന് അർഹത വനടകയ
വകദയഷർർതക ളേകൽ  വ ീളേ  ആവീഷഗയ സർവ ലഷേശഷല  ീജിക്ഷണറുടട പരീഷരർേശമ  (9)  പ ഷീമുു
റകവപ്പഷർ്കടെ അടകസ്ഥഷനത്തകൽ  2018-19  അധയയന  വർീമ  സ് ഷീയ സ്ഷ്യ  ടരഡക്ൽ
വ ഷവളേജു ളേകൽ  എമ.ബക.ബക.എസ്  വ ഷഴകന്  പവവേശനമ  ലഭക് െമ  ഒന്നഷമ/ീണഷമ  വർീടത്ത
യഷകവവഴകറക  പരീക് വകജിയകാ െമ  ടയ്തികടു       വകദയഷർർതക ികൾ്്  അവരുടട ീണഷമ /മൂന്നഷമ
വർീടത്ത ട്ീൂ  ഫകസകടെ   90  %  ്  വസ്കഷളേർീകപ്പഷയക  അനവദകച്  ഉത്തീവഷകുനവ.
വകദയഷർർതക ികടട പര്ക  ഉുട്മ ടയ്തചവ. 

Annexure

Sl.
No.

Sl.No.in
the

Register

Roll No. Name of
the

Student

Name of
College

Tuition Fee
(Approved

by
AFRC)
(Rs.)

BPL
Scholarship

(90% of
Tuition

Fee) for II
and III
year

Total
(Rs.)

1 28
191039 Fathima

Hiba P

Karuna
Medical
College

Palakkad

540540
486486

x1
486486

2 60 229131 Anusha
Binoy

Azeezia
Institute of

Medical
Sciences&
Research,

Kollam

560000 504000 x 2 1008000

3 61 238968 Kannan
D

Dev

SUT
Academy of

Medical
Sciences

Tvm

532000 478800x1 478800

4 62 235060 Ajisha V

Malabar
Medical &
Research
Center,
Calicut

 
560000

504000 x 2 1008000
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5 63 144654 Munees
Rahman

Govt.
Medical
College
Kannur

560000 504000
x1

504000

6 64 196344 Jithin K

Sree
Gokulam
Medical

College &
Research

Foundation
Tvm

560000 504000x1 504000

      Total 3989286

(ആട  ₹  മുപ്പത്തക ഒൂപരത് ല്ത്തക എപത്പരത്തക ഒൂപരതകനഷയകീത്തക ഇരുറ്ററക എപത്പരത്തക ആണറു രപര രഷതമ) 
 
 

പവവേശന പരീക്ഷ  കമ്കീഷർ
പര ർപ്പ് 

1.ബന്ധടപ്പ് വകദയഷർർതക ികൾ്് 
2.ബന്ധടപ്പ് സ് ഷീയ സ്ഷ്യ ടരഡക്ൽ വ ഷവളേജി് പകൂസകപ്പഷികൾരഷർ്് 
3.ആവീഷഗയ കുനെമബവ്ര വകുനപ്പ്, ടസ്്റകവയറ്, തകരുവനന്തീമ (ആമുഖ  ത്ത് സഹകതമ) 
4. ഉന്നത വകദയഷഭയഷസ വകുനപ്പ്, ടസ്്റകവയറ്, തകരുവനന്തീമ (ആമുഖ  ത്ത് സഹകതമ) 
5.ഡയറക്ടർ, ഡയറക്ടർ ഓഫ് ടരഡക്ൽ എഡ്വ്ീൂ, തകരുവനന്തീമ 

6.ഡയറക്ടർ, ആവീഷഗയ വകുനപ്പ്, തകരുവനന്തീമ 
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