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കകരളസർക്ർ

പ്രകവേശന പരീക്ഷ് കമീീണറുടട നടപടരമംǴ
ഹൗസരǴഗ് കബ്ർഡ് ബരൽഡരǴഗ് , ശ്ന്തരനഗർ
തരരുവേനന്ത്തരǴ-695001
ഹ്ജർ : ഇൻപകശേഖർ.ടക, ഐ.എ.എസ്

പ്രകവേശന പരീക്ഷ് കമീീണറുടട ക്രയ്ലയǴ - സǴസ്ഥ്നടത്ത സ്ക്രയ സ്്്യ ടംഡരകൽ
കക്കളജുകളരൽ 2019-20 അധയയന വേർണǴ എǴബരബരഎസ് കക്ഴരൽ പ്രകവേശനǴ ലഭര്ചǴ ബരപരഎൽ
കസ്ക്ളർണരപ്പരന് അർഹത കനടരയരടുചം്യ വേരദയ്ർതരക് ഒന്Ǵ വേർണടത്ത ട്ണൻ ഫീസരട
90 % ചക ബര.പര.എൽ കസ്ക്ളർണരപ്പ്യര അനവേദര്് ഉത്തരവേ്കു.
നǴ.എ 3/248/2022/പ്ര.പ.ക

തീയതര:10/06/2022

പര്ംർശǴ: 1) സർക്ർ ഉത്തരവേ് (എǴ.എസ്) നǴ. 107/2018/ആകവേ തീയതര 06.06.2018.
2) സർക്ർ ഉത്തരവേ് (എǴ.എസ്) നǴ. 138/2018/ആകവേ തീയതര 19.07.2018.
3) സർക്ർ 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.ഹഹകക്ടതര
ഉത്തരവേ്.
5) 27/01/2021-ടല WP(C)No.25475 &26683/2020 –ടല ബഹ.ഹഹകക്ടതര ഉത്തരവേ്.
6) കം്രര ഡയ്നടസൻ എ സംർപ്പര്അകപക്ഷ
7) 23.05.2022-ടല തരരുവേനന്ത്തരǴ ജരല്് കളകുടട കത്ത് നമ്ർ A3-258707/20.
8) 28.05.2022-ടല ഈ ക്രയ്ലയത്തരടല എ 3/248/2022/സരഇഇ പ്രക്രമു
വേരജ്ഞ്പനǴ.
9) 07.06.2022-ടല AFRC/ASC ടചെയർം്ട ഉത്തരവേ് നമ്ർ ASC 100/19/MBBS/CFBPL
10) 06.07.2019-ടല സർക്ർ ഉത്തരവേ് (എǴ എസ് ) നǴ. 100/2019/ആകവേ
ഉത്തരവേ്
സǴസ്ഥ്നടത്ത സ്ക്രയ സ്്്യ ടംഡരകൽ കക്കളജുകളരൽ 2017-18 അധയയന വേർണǴ
മതൽ എǴബരബരഎസ് കക്ഴരന് പ്രകവേശനǴ ലഭര്രടു ദ്രര്യ കരേഖയ്് ത്ടെയു (ബര.പര.എൽ)
വേരദയ്ർതരകികക് കസ്ക്ളർണരപ്പ് രപത്തരൽ ഫീസ് ഇളവേ് നടപ്പരല്ാനതരനു പദതര പര്ംർശǴ
1,2,3 ഉത്തരവുകിക പ്രക്രǴ സർക്ർ ആവേരകരരര്രടട്. ബരപരഎൽ കസ്ക്ളർണരപ്പരന് അർഹര്കന
വേരദയ്ർഥരകിക അഡരണൻ ഫീ ടറെകലലറര കമീരലര കഫ്ർ ടംഡരകൽ എഡ്കകണൻ നരശയര്രടു
വേ്ർണരക ട്ണൻ ഫീസരട 10% ചക സ്യǴ കടടകത്തടചǴ ബ്കര ഫീസരന് ചലയം്യ ചക
കസ്ക്ളർണരപ്പ് ഇനത്തരൽ ലഭയം്ാനചം്റ് . ബരപരഎൽ വേരഭ്ഗǴ വേരദയ്ർഥരകികക് കസ്ക്ളർണരപ്പ്
അനവേദരാനതരനു ം്നദണ്Ǵ ജരല്് കളകർം്ർ നൽകന പരരകശ്ധന് റരകപ്പ്ർടിലരടല
സൂചെകങ്ങളുǴ, മപ്പചǴ (30) അതരൽ കൂതുǴ ടവേയരകലജ് ം്ർാം്റ് .
സർക്ർ ഉത്തരവുകളുടട അടരസ്ഥ്നത്തരൽ സǴസ്ഥ്നടത്ത സ്ക്രയ സ്്്യ
ടംഡരകൽ കക്കളജുകളരൽ 2019-20 അധയന വേർണത്തരൽ എǴബരബരഎസ് കക്ഴ്-ന് പ്രകവേശനǴ ലഭര്
വേരദയ്ർഥരകളരൽ നരുǴ അകപക്ഷകിക ക്ഷറര്രരുു. ആയചപ്രക്രǴ ലഭര് അകപക്ഷകളരകനൽ
ബനടപ്പടില ജരല്് കളകർം്ർ നൽകരയ പരരകശ്ധന് റരകപ്പ്ർടകിക പ്രക്രǴ അർഹര്യ
വേരദയ്ർഥരകികക് അഡരണൻ ഫീ ടറെകലലറര/സൂപ്പർഹവേസറര കമീരലരയടട അǴഗീക്രപ്രക്രǴ
കസ്ക്ളർണരപ്പ് വേരതരറǴ ടചെ്രരുു. ചടർന് പര്ംർശǴ (4) പ്രക്രǴ ബര.പര.എൽ കസ്ക്ളർണരപ്പ്
സǴബനര് പര്ംർശǴ (1) സർക്ർ ഉത്തരവേ് ബഹ. ഹഹകക്ടതര റദ്്കരയരരുു. പര്ംർശǴ (5)
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പ്രക്രǴ
അർഹര്യ
വേരദയ്ർതരകികക്
ബര.പര.എൽ
കസ്ക്ളർണരപ്പ്
അനവേദരയനതരന്
ബഹ.ഹഹകക്ടതര വേരധര ്തറടപ്പൂവേര്രടട്. ആയചപ്രക്രǴ 2019-20 ബ്്രടല അർഹര്യ
വേരദയ്ർഥരകികക് ചടർ വേർണങ്ങളരടല കസ്ക്ളർണരപ്പ് ്തചകര നൽകരയരടട് .
ചടർന് തരരുവേനന്ത്തരǴ SUT ടംഡരകൽ കക്കളജരടല 2019-20 ബ്്് എǴബരബരഎസ്
വേരദയ്ർഥരയ്യ കം്രര ഡയ്നടസൻ എ-യടട പര്ംർശǴ (6) നരകവേദനത്തരട അടരസ്ഥ്നത്തരൽ
ടരയ്ളുടട അകപക്ഷ അർഹത്പരരകശ്ധനക്യര തരരുവേനന്ത്തരǴ ജരല്് കളകർക് അയ്രരുു .
പര്ംർശǴ (7) പ്രക്രǴ ടരയ്ളുടട കസ്ക്ളർണരപ്പരനു ടവേയരകലജ് ം്ർക് തരരുവേനന്ത്തരǴ ജരല്്
കളകർ റരകപ്പ്ർടില് ടചെ്രടട്. ആയത്പ്രക്രǴ പര്ംർശǴ (8) അനസരര്് ടവേയരകലജ് ം്ർക്
വേരജ്ഞ്പനǴ ടചെ്രരുു. ചടർന് ജരല്് കളകുടട പരരകശ്ധന് റരകപ്പ്ർടില് അഡരണൻ ഫീ
ടറെകലലറര/സൂപ്പർഹവേസറര കമീരലരക് കത്തയാകയട്യര. ആയതരട അടരസ്ഥ്നത്തരൽ
പര്ംർശǴ (9) പ്രക്രǴ അഡരണൻ ഫീ ടറെകലലറര/സൂപ്പർഹവേസറര കമീരലര ടരയ്ന് ബരപരഎൽ
കസ്ക്ളർണരപ്പ് അനവേദരാനതരനു അǴഗീക്രǴ നൽകരയരടട്.
കംൽസ്ഹചെരയത്തരൽ 2019-20 അധയയന വേർണǴ സǴസ്ഥ്നടത്ത സ്ക്രയ സ്്്യ
ടംഡരകൽ കക്കളജരൽ എǴബരബരഎസ് കക്ഴരന് പ്രകവേശനǴ ലഭര് വേരദയ്ർഥരയǴ , ബരപരഎൽ
കസ്ക്ളർണരപ്പ് നൽകനതരന് അഡരണൻ ഫീ ടറെകലലറര/സൂപ്പർഹവേസറര കമീരലര അǴഗീക്രǴ
നല്കരയരടുചം്യ പടിലരകയരൽ പറയന വേരദയ്ർഥരക് പര്ംർശǴ (10) സർക്ർ ഉത്തരവേ് പ്രക്രǴ
AFRC അǴഗീകരര് ട്ണൻ ഫീസരട
90% ചക ബരപരഎൽ കസ്ക്ളർണരപ്പ്യര അനവേദര്്
ഉത്തരവേ്കു. പടിലരക ഉുടകǴ ടചെ്ു. കം്രര ഡയ്നടസൻ എ നരശരത ം്ൃകയരുു
കബ്ട് ഹ്ജര്കകടത്റ് .
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Annexure
Roll.
No

Name of
Students

Name of
College

SUT Academy of Medical Sciences
Thiruvananthapuram
103050 Dayanasen
A

BPL
Weigh Tuition
Scholarship
(90%
Fee
tage approved
of
mark by AFRC
Tuition
Fee)
36

585200

526680

Total - ₹5,26,680/(₹ Five lakhs twenty six thousand six hundred and eighty only)
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പകർപ്പ്

പ്രകവേശന പരീക്ഷ് കമീീണറർ

1. ബനടപ്പടില വേരദയ്ർതരകികക്
2. ബനടപ്പടില സ്ക്രയ സ്്്യ ടംഡരകൽ കക്കളജ് പ്രരൻസരപ്പ്ികം്ർക്
3. ആകര്ഗയ കൂǴബകക്ഷം വേകപ്പ്, ടസമടിലറരകയല്, തരരുവേനന്ത്തരǴ (ആമേഖ കത്ത് സഹരതǴ)
4. ഉനത വേരദയ്ഭയ്സ വേകപ്പ്, ടസമടിലറരകയല്, തരരുവേനന്ത്തരǴ (ആമേഖ കത്ത് സഹരതǴ)
5. ഡയറകർ, ഡയറകർ ഓഫ് ടംഡരകൽ എഡ്കകണൻ, തരരുവേനന്ത്തരǴ
6. ഡയറകർ, ആകര്ഗയ വേകപ്പ്, തരരുവേനന്ത്തരǴ
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