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ശ്ന്തിനഗർ
തിരുവേനന്ത്തരട-695001

 

വേിജ്പരീനട

സ്വക്രാല സ്വ്ശട ടമെഡികൽ കക്കളജുകളിൽ എട  .  ബി  .  ബി  .  എസ് കക്ഴിന്   2018-19   അധാലടന വേർഷണട  
പ്രകവേശനട ംിി:      വേിദാല്ർതിക് ബിപരീിഎൽ ക്കോ്ളർഷണിിിന് കവേേി സമെർിി: അകപരീാടിക്ൽ  

മെംപ്പുറട ജില് കള്ുടട ്തന  :  പരീരികശ്ധന് റികി്ർോിടം ടവേടികിറജ് മെ്ർക് പ്രസിസ്ഷകരിീ  .  

 

               06.06.2018-ടം സർക്ർ ഉതരവേ്  (എടഎസ്)  നമ്പർ  107/2018/ആ.ക.വേ,  19.07.2018-ടം
സർക്ർ ഉതരവേ് (എടഎസ്) നമ്പർ 138/2018/ആ.ക.വേ, 19.08.2018-ടം സർക്ർ ഉതരവേ് (എടഎസ്)
നമ്പർ  169/2018/ആ.ക.വേ എന്ഷ സർക്ർ ഉതരവകക പ്രക്രട  2017-18  അധാലടന വേർഷണട  മതൽ
സടസ്ഥ്നടത സ്വക്രാല സ്വ്ശട  ടമെഡികൽ  കക്കളജുകളിൽ  എടബിബിഎസ്  കക്ഴ് -ന
പ്രകവേശനട  കനടിടിട്ടു ബിപരീിഎൽ  വേിി്ഗതിൽടിപന വേിദാല്ർതികകക്  ക്കോ്ളർഷണിിിടന
രൂപരീതിൽ ഫ്ഷസിളവേ് നടിിം്്നതിനു പരീസതി സർക്ർ ആവേി്രി:ിട്ടേ്. 

               പ്രസത  പരീസതിുടട ി്ഗമെ്ടി  2018-19  അധാലടന  വേർഷണട  എടബിബിഎസ്  കക്ഴിൽ
പ്രകവേശനട ംിി: വേിദാല്ർതികളിൽ നിന്നട ക്കോ്ളർഷണിിിന് കവേേിുു അകപരീാകക ാറി:ിരുന്ന.
അതിൻപ്രക്രട ംിി: അകപരീാകക അർഹത് പരീരികശ്ധനക്ടി ബനടിോ ജില് കള്ർമെ്ർക്
അട:ിരുന്ന.  തുടർന്  23.07.2020-ടം WP(C)  7771/2018  കകസിടം ഉതരവ്േ  പ്രക്രട  ബിപരീിഎൽ
ക്കോ്ളർഷണിി്  സടബനി: 06.06.2018-ടം സർക്ർ  ഉതരവേ്  നമ്പർ   107/2018/ആ.ക.വേ
ബഹ.ഹഹകക്ടതി റദ്്കിടിരുന്ന. തുടർന് 27.01.2021-ടം WP(C) 25475 & 26683 of 2020  കകസിടം
ബഹ.ഹഹകക്ടതിുടട ഉതരവേ്  പ്രക്രട അർഹര്ട വേിദാല്ർകികകക് ബിപരീിഎൽ ക്കോ്ളർഷണിി് 
അനവേദി്നതിന്  ഉതരവേ്ടിട്ടേ്.  ജില്  കള്ർമെ്രിൽ നിന്നട  നിംവേിൽ  ംിി: പരീരികശ്ധന്
റികി്ർട്ടകക  പ്രക്രമു ടവേടികിറജ്  മെ്ർ്കക  പ്രസിസ്ഷകരി്കുട  അർഹര്ട
വേിദാല്ർതികകക് ക്കോ്ളർഷണിി്  അനവേദി്കുട ടചെിട്ടേ്. 

               തുടർന്  ക്കോ്ളർഷണിി്  ംിിക്ത വേിദാല്ർതിട്ട ശ്ഷ .മഹമ്മദ്  അഫ് ംഹ്  സമെർിി:
അകപരീാ പ്രക്രട  മെംപ്പുറട  ജില്  കള്ർ  നൽകിട   ്തന:പരീരികശ്ധന്  റികി്ർോ്  പ്രക്രമു
ടവേടികിറജ് മെ്ർക് www.cee.kerala.gov.in എന ടവേബ് ഹസിറിൽ  പ്രസിസ്ഷകരി്ന്ന.

(കമെൽ പരീറ്ിരി്ന സർക്ർ ഉതരവകക പ്രക്രട  ജില്  കള്ർമെ്ർ  നൽകിട റികി്ർോിൽ
മികത്  അതിൽുപതകം്  ടവേടികിറജ്  മെ്ർക്  ംിാലമെ്ട  ബിപരീിഎൽ  വേിി്ഗട  വേിദാല്ർതികകക്
മെ്ത്രമെ്റ്  ബിപരീിഎൽ  ക്കോ്ളർഷണിിിന്  അർഹത  ഉുത്.  (ചുവേടടിറുന വേിി്ഗതിൽടിോ
കപടബങ്ങളിൽ നിന്നട വേരുനവേടര ബിപരീിഎൽ പരീോികടിൽ നിന്നട ഴിിവേ്കകേത്റ്)
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1. സ്വന്തമെ്ടി ഴകരകറിന് കമെം്  ഭൂമെിുുവേർ (പരീോിക വേർഗക്ർ ഴിിടക) 
2. സ്വന്തമെ്ടി 1000 ചതുരശ അടിക് കമെൽ  വേിസ്ഷർണമു വേ്ഷകട്, ഫ്ല്കിറ് ഉുവേർ 
3. ന്ം് ചക വേ്ഹനട സ്വന്തമെ്ടി ഉുവേര്  (ഏക ഉപരീജ്ഷവേന മെ്ർഗമെ്ട ട്കി ഴിിടക) 
4. കപടബതിം്  ആർടകങ്കിലുട വേികദശ കജ്ംിടിൽ നികന്, സ്വക്രാല സ്ഥ്പരീന കജ്ംിടിൽ 

നികന് 25000/-രൂപരീടിൽ അധികട പ്രതിമെ്സ വേരുമെ്നമുവേർ 
Malappuram

Sl.No
Roll
No.

Name
Name of
College

Old
Weightage

mark

New
Weightag

e
mark

Remarks

No.and date of
report of the

District
Collector

1 229898
Muhammad

Aflah P

Travancore
Medical
College
Kollam

34 31

Not Eligible.
Owned 

House with
area above

1000 Sq.Feet

No.DCMPM/
6257/2021-L5
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