
 

കകേരള സർക്കാർ
പകവേശന പരരക്ാ കേകമ്കീഷണറുടട കോര്ാലയം

ടഹൌസിംഗ് കബാർഡ് ബിൽഡിംഗ് (അഞ്ചാം നില) േശാനിനഗർ
തിരുവനന്തരം-695001

 

വിജാപരനം

സ്വകോര് സ്വാശ്രയ ടമെഡിക്കൽ കകോകളജിൽ എം  .  ബി  .  ബി  .  എസ് കകോഴിന്   2018-19   അധ്യന വർീം  
പകവേശനം ലിി=      വിദ്ാർതിക്ക് ബിപരിഎൽ ക്കോാളർീിിിന് കവേി സമെർിി= അകപര്യികകഷയിൽ  

ജില്ലാ കേളക്ടണറുടട ്തന  :  പരരികേശാധനാ റികിാർോിടല ടവയികിറജ് മൊർക്ക് പസിസകകേരിീ  .  

               06.06.2018-ടല സർക്കാർ ഉതരവ്  (എംഎസ്)  നമ്പർ  107/2018/ആ.ക.വ,  19.07.2018-ടല
സർക്കാർ ഉതരവ് (എംഎസ്) നമ്പർ 138/2018/ആ.ക.വ, 19.08.2018-ടല സർക്കാർ ഉതരവ് (എംഎസ്)
നമ്പർ  169/2018/ആ.ക.വ എനക സർക്കാർ ഉതരവകേക പകോരം  2017-18  അധ്യന വർീം  മതൽ
സംസ്ഥാനടത സ്വകോര് സ്വാശ്രയ  ടമെഡിക്കൽ  കകോകളുകേളിൽ  എംബിബിഎസ്  കകോഴ് -ന്
പകവേശനം  കനടിയിട്ടു ബിപരിഎൽ  വിിാഗതിൽടിപന വിദ്ാർതികേകക്ക്  ക്കോാളർീിിിടന
രൂപരതിൽ  ഫൂകസിളവ്  നടിിലാ്നതി്ു പരസതി  സർക്കാർ  ആവിരരി=ിട്ടേ് .  പസ്തുത
പരസതിയുടട ിാഗമൊയി  2018-19  അധ്യന  വർീം  എംബിബിഎസ്  കകോഴിൽ  പകവേശനം  ലിി=
വിദ്ാർതികേളിൽ നിനം ക്കോാളർീിിിന് കവേിയുു അകപര്കേക ്ഷി=ിരുന. അതികപകോരം
ലിി= അകപര്കേക അർഹതാ പരരികേശാധനക്കായി ബനടിോ ജില്ലാ കേളക്ടർമൊർക്ക്  അയ=ിരുന .
തുടർന്  23.07.2020-ടല WP(C)  7771/2018  കകേസിടല ഉതരവ്  പകോരം  ബിപരിഎൽ  ക്കോാളർീിി് 
സംബനി= 06.06.2018-ടല സർക്കാർ  ഉതരവ്  (എംഎസ്)  നമ്പർ  107/2018/ആ.ക.വ
ബഹ.ഹഹകക്കാടതി റദ്ാക്കിയിരുന. തുടർന് 27.01.2021-ടല WP(C) 25475 & 26683 of 2020  കകേസിടല
ബഹ.ഹഹകക്കാടതിയുടട ഉതരവ്  പകോരം അർഹരായ വിദ്ാർകികേകക്ക് ബിപരിഎൽ ക്കോാളർീിി് 
അ്വദി്നതിന്  ഉതരവായിട്ടേ്.  ജില്ലാ കേളകേടർമൊരിൽ നിനം നിലവിൽ  ലിി= പരരികേശാധനാ
റികിാർട്ടകേക  പകോരമു ടവയികിറജ്  മൊർ്കേക  പസിസകകേരി്കേയും  അർഹരായ
വിദ്ാർതികേകക്ക്  ക്കോാളർീിി്  അ്വദി്കേയും  ടചെിട്ടേ്.  തുടർന്  ക്കോാളർീിി്  ലിിക്കാത
വിദ്ാർകി സമെർിി= അകപര് പകോരം തിരുവനന്തരം ജില്ലാ കേളക്ടർ നൽകേിയ ്തന :പരരികേശാധനാ
റികിാർോ്  പകോരമു ടവയികിറജ്  മൊർക്ക്  www.cee.kerala.gov.in  എന ടവബ് ഹസിറിൽ  
പസിസകകേരി്ന.

(കമെൽ പരറ്ിരി്ന സർക്കാർ ഉതരവകേക പകോരം  ജില്ലാ  കേളക്ടർമൊർ  നൽകേിയ റികിാർോിൽ
മികതാ  അതിൽുപതകലാ  ടവയികിറജ്  മൊർക്ക്  ലി്മൊയ  ബിപരിഎൽ  വിിാഗം  വിദ്ാർകികേകക്ക്
മൊത്രമൊഷ്  ബിപരിഎൽ  ക്കോാളർീിിിന്  അർഹത  ഉുത്.  (ചുവടടിറയുന വിിാഗതിൽടിോ
കപംബങ്ങളിൽ നിനം വരുനവടര ബിപരിഎൽ പരോികേയിൽ നിനം ഴിിവാകക്കേതാഷ്)

1. സ്വനമൊയി ഴകരക്കറിന് കമെൽ മമെിയുുവർ (പരോികേ വർഗ്ഗക്കാർ ഴിിടകേ) 
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2. സ്വനമൊയി 1000 ചതുരശ്ര അടിക്ക് കമെൽ  വിസ്തകർണമു വകകടാ, ഫ്ലാകിറാ ഉുവർ 

3. നാല് ചക വാഹനം സ്വനമൊയി ഉുവർ (ഏകേ ഉപരജകവന മൊർഗ്ഗമൊയ ടാകി ഴിിടകേ) 

4. കപംബതിൽ ആർടക്ക്ിിം വികദേശ കജാലിയിൽ നികനാ, സ്വകോര് സ്ഥാപരന കജാലിയിൽ 
നികനാ 25000/-രൂപരയിൽ അധികേം പതിമൊസ വരുമൊനമുവർ 

Thiruvananthapuram
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പകവേശന പരരക്ാ കേകമ്ിീഷർ 
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