
 

കകേരള സർക്കാർ 

പ്രകവേശന പരീര്ഷാാ കേ്്ഷീഷണറുടടെ  നടെ പരീടെ ിക്രമംാ
ഹൗസിക്ാഗ് കബാർഡ് ബിക്ൽഡിക്ാഗ് , ശാന്തിക്നഗർ, തിക്രുവേനന്തപുരാ-695001

ഹാജർ : ഇൻപരീകശേഖർ.ടകേ,  ഐ.എ.എസ്

പ്രകവേശന പരീര്ഷാാ കേ്്ഷീഷണറുടടെ  കോരയാലയാ  -  സാസ്ഥാനടത്ത സ്കോരയ സ്ാ്യ ടമംഡിക്ക്കൽ
കകോകളജുകേളിക്ൽ 2019-20 അധയയന വേർീഷണാ എാബിക്ബിക്എസ് കകോ്ിക്ൽ പ്രകവേശനാ ലഭിക്്ചാ ബിക്പരീിക്എൽ 
കസ്കാളർീഷണിക്പ്പിക്ന്  അർഹത കനടെ ിക്യിക്ടുചമംായ    വേിക്ദയാർർതിക്ക്ക്  രണാാ വേർീഷണടത്ത (2020-21)  ടെ ്ീഷണൻ
ഫ്ഷസിക്ടന 90% ചകേ ബിക്.പരീിക്.എൽ കസ്കാളർീഷണിക്പ്പായിക് അനവേദിക്് ്ഉത്തരവോകു.

നാ.എ 3/248/2022/പ്ര.പരീ.കേ    ത്ഷയതിക്:05/09/2022

പരീരാമംർശാ 1) സർക്കാർ ഉത്തരവേ് (എാ.എസ്) നാ. 107/2018/ആകവേ ത്ഷയതിക് 06.06.2018.
2) സർക്കാർ ഉത്തരവേ്  (എാ.എസ്) നാ. 138/2018/ആകവേ ത്ഷയതിക് 19.07.2018.
3) സർക്കാർ ഉത്തരവേ് (എാ.എസ്) നാ. 169/2018/ആകവേ ത്ഷയതിക് 19.08.2018
4) സർക്കാർ ഉത്തരവേ് (എാഎസ്) നാ. 100/2019/ആകവേ ത്ഷയതിക് 06.07.2019
5) ഈ കോരയാലയത്തിക്ടല വേിക്വേിക്ധ ത്ഷയതിക്കേളിക്ടല  ഉത്തരവേ് നമ്പർ എ 3/4784/2019/പ്രപരീകേ 
6) ഈ കോരയാലയത്തിക്ടല വേിക്വേിക്ധ ത്ഷയതിക്കേളിക്ടല  ഉത്തരവേ് നമ്പർ എ 3/248/2022/പ്രപരീകേ 
7) 23/07/2020-ടല WP(C)No.7771/2018 & connected case –ടല ബഹ.ഹഹകക്കാടെ തിക് ഉത്തരവേ്.
8) 27/01/2021-ടല WP(C)No.25475 &26683/2020 –ടല ബഹ.ഹഹകക്കാടെ തിക് ഉത്തരവേ്.
9) 26.07.2022-ടല കകേരള ആകരാഗയ സർവകേലാ ശാലാ രജിക്സ്ാുടടെ  കേത്ത് നമ്പർ 
14754/2021/B2/Ex.Med/Kuhs

 
ഉത്തരവേ്

 
സാസ്ഥാനടത്ത സ്കോരയ സ്ാ്യ ടമംഡിക്ക്കൽ കകോകളജുകേളിക്ൽ  2019-20  അധയയന വേർീഷണാ

മുതൽ എാ.ബിക്.ബിക്.എസ്  കകോ്ിക്ന്  പ്രകവേശനാ  ലഭിക്്ിക്ടു ദാരിക്ദയ കരേഖയ്  താടഴെു (ബിക്.പരീിക്.എൽ)
വേിക്ദയാർർതിക്കേികക്ക് കസ്കാളർീഷണിക്പ്പ്  രപരീത്തിക്ൽ ഫ്ഷസ്  ഇളവേ്  നടെ പ്പിക്ലാാക്കതിക്നു പരീദതിക് പരീരാമംർശാ
1,2,3  ഉത്തരവുകേിക പ്രകോരാ സർക്കാർ ആവേിക്കരരിക്്ിക്ടണ്.  ചടെ ർക്ക് പരീരാമംർശാ  (7)  പ്രകോരാ ബിക്.പരീിക്.എൽ
കസ്കാളർീഷണിക്പ്പ്  സാബന്ധിക്് പരീരാമംർശാ  (1)  സർക്കാർ ഉത്തരവേ്  ബഹ.  ഹഹകക്കാടെ തിക് റദ്ാക്കിക്യിക്രുു.
പരീരാമംർശാ (8)  പ്രകോരാ അർഹരായ വേിക്ദയാർർതിക്കേികക്ക് ബിക്.പരീിക്.എൽ കസ്കാളർീഷണിക്പ്പ് അനവേദിക്്ക്കതിക്ന്
ബഹ.ഹഹകക്കാടെ തിക് വേിക്ധിക് പുറടപ്പെവേിക്്ിക്ടണ്.

പ്രസത പരീദതിക്െടടെ  ഭാഗമംായിക്  2019-20  അധയയന വേർീഷണത്തിക്ൽ സാസ്ഥാനടത്ത സ്കോരയ
സ്ാ്യ  ടമംഡിക്ക്കൽ  കകോകളജുകേളിക്ൽ  എാബിക്ബിക്എസ്  കകോ്ിക്ന്  പ്രകവേശനാ  ലഭിക്്ിക്ടു
വേിക്ദയാർർതിക്കേികടടെ  അർഹത പരീരിക്കശാധിക്്് അർഹതടപ്പ്    വേിക്ദയാർർതിക്കേികക്ക് ടെ ്ീഷണൻ ഫ്ഷസിക്ടന  90%
ചകേ ബിക്.പരീിക്.എൽ കസ്കാളർീഷണിക്പ്പായിക് അനവേദിക്ാകേൊ,  കകേരള ആകരാഗയശാസ സർവകേലാ ശാലയിക്ൽ
നിക്ുു ടെ ിക്യാനാരുടടെ  പരീര്ഷാാ  ഫലങ്ങളികടടെ  അടെ ിക്സ്ഥാനത്തിക്ൽ അർഹതടപ്പ് വേിക്ദയാർർതിക്കേികക്ക്
അവേരുടടെ  ചടെ ർ  വേർീഷണങ്ങളളിക്ടല കസ്കാളർീഷണിക്പ്പ്  പരീരാമംർശാ  (5),  (6)  ഉത്തരവുകേിക  പ്രകോരാ
അനവേദിക്ാകേൊ ടെ ്ീഷണൻ ഫ്ഷസിക്ടന  90% ചകേ കകോർപ്പസ് ഫണിക്ൽ നിക്ുാ കസ്കാളർീഷണിക്പ്പായിക് വേിക്തരറാ
ടചെയ്തിക്ടുചമംാകു.  ചടെ ർക്ക് ബിക്പരീിക്എൽ സ് കകോളർീഷണിക്പ്പ് ലഭിക്് വേിക്ദയാർയിക്െടടെ  ചടെ ർ വേർീഷണങ്ങളളിക്ടല
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പരീര്ഷാാ ഫലങ്ങളിക   പരീരാമംർശാ  (9)  പ്രകോരാ കകേരള ആകരാഗയശാസ സർവകേലാ ശാലാ രജിക്സ്ാർ
അറിക്യിക്്ിക്ടണ്. 

കമംൽ  സാഹചെരയത്തിക്ൽ  2019-20  അധയയന  വേർീഷണാ  സാസ്ഥാനടത്ത സ്കോരയ സ്ാ്യ
ടമംഡിക്ക്കൽ കകോകളജിക്ൽ എാബിക്ബിക്എസ് കകോ്ിക്ന്  പ്രകവേശനാ ലഭിക്ാകേൊ ബിക്പരീിക്എൽ കസ്കാളർീഷണിക്പ്പ് 
അനവേദിക്ാകേൊ  ടചെയ്ത ചവേടടെ പ്പറെക്ക വേിക്ദയാർയിക്ക്ക്  പരീരാമംർശാ  (4)  സർക്കാർ  ഉത്തരവേ്  പ്രകോരാ
അാഗ്ഷകേരിക്് ടെ ്ീഷണൻ ഫ്ഷസിക്ടന 90%  ചകേ രണാാ വേർീഷണടത്ത (2020-21)  ബിക്പരീിക്എൽ കസ്കാളർീഷണിക്പ്പായിക്
അനവേദിക്് ്ഉത്തരവോകു.  പരീ്ിക്കേ ചവേടടെ  കചെർാു.

 Annexure

Sl. 
No.

Sl.No.
in 
the 

Registe
r 

Roll. 
No 

Name of 
Students 

Name of 
College 

Tuition 
Fee 

approved 
by AFRC 

BPL 
Scholarship
(90% of 
Tuition 
Fee) 

1 54 103050 Dayanasen A
SUT Academy of Medical Sciences 
Thiruvananthapuram 

  
585200 526680 

 

Total ₹526680/-
(Rupees Five lakh twenty six thousand six hundred and eighty only) 

 
 

പ്രകവേശന പരീര്ഷാാ കേ്്ഷീഷണറർ 
പരീകേർപ്പ് 

1. ബന്ധടപ്പ് വേിക്ദയാർർതിക്ക്ക് 

2. ബന്ധടപ്പ് സ്കോരയ സ്ാ്യ ടമംഡിക്ക്കൽ കകോകളജ് പ്രിക്ൻസിക്പ്പാികന് 

3. ആകരാഗയ കൊബകാമം വേകപ്പ്, ടസര്റിക്കയറ്റ്, തിക്രുവേനന്തപുരാ (ആമുേഖ കേത്ത് സഹിക്താ) 

4. ഉക്കത വേിക്ദയാഭയാസ വേകപ്പ്, ടസര്റിക്കയറ്റ്, തിക്രുവേനന്തപുരാ (ആമുേഖ കേത്ത് സഹിക്താ) 

5. ഡയറക്ടർ, ഡയറക്ടർ ഓഫ് ടമംഡിക്ക്കൽ എഡ്കക്കീഷണൻ, തിക്രുവേനന്തപുരാ 

6. ഡയറക്ടർ, ആകരാഗയ വേകപ്പ്, തിക്രുവേനന്തപുരാ 
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