
 
കേരള ആകരോഗ്യശോസ്ത്ര സർവ്വേലോശോല 

തൃശൂർ-680596 
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞോപനം 

കേരള ആകരോഗ്യ ശോസ്ത്ര സർവ്വേലോശോലയുഞ്ഞെ സ്റ്റുഡൻറ്സ് യൂണിയൻ ജനറൽ 
േൗൺസിലികലക്്ക പ്രൈവറ്റ് സവോശ്രയ അൺ എയ്ഡഡ് കേോകളജുേളിൽ നിന്നം പത്്ത 
അംഗ്ങ്ങഞ്ഞള (വനിതേൾക്ക് സംവരണം ഞ്ഞെയ്തിട്ടുള്ള സീറ്റുേൾ ഉൾഞ്ഞപ്പഞ്ഞെ) 2010 ഞ്ഞല 
ആകരോഗ്യ ശോസ്ത്ര സർവ്വേലോശോല നിയമത്തിഞ്ഞല അദ്ധ്യോയം  VI  വകുപ്പ് 48  ഉപവകുപ്പ്  
3 (v) ൈേോരവം, സർവ്വേലോശോലയുഞ്ഞെ സ്ററോറ്റൂട്ട് പോർട്ട് സി, ലിൻകധോ േമിറിററി 
നിർകേശങ്ങൾ  അനുസരിച്ചം രഹസയ ബോലറ്റ് മുകേന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നെത്തുവോൻ 
വിജ്ഞോപനം പുറഞ്ഞപ്പടുവിക്കുന്ന.  

 

ക്രമ 
നമ്പർ 

തസ്തിേേൾ തസ്തിേേളുഞ്ഞെ എണ്ണം 

1 Member-Modern Medicine (General) One 

2 Member-Dental Science (General) One 

3 Member- Indian Systems of Medicine 

(General) 

One 

4 Member-Nursing (General) One           

 

5 Member-Nursing- Women (Reserved) Two          

 

6 Member-Pharmacy (General) One 

7 Member-Pharmacy –Women (Reserved) One 

8 Member-Other than the subjects or 

disciplines mentioned above (General) 

One 

9 Member-Other than the subjects or 

disciplines mentioned above - Women 

(Reserved) 

One 

 Total  number of Posts Ten 

 

 



13-01-2020ൽ ൈസിദ്ധ്ീേരിച്ച അവസോന കവോട്ടർ പട്ടിേയിൽ (Final Electoral Roll) 
ഉൾഞ്ഞപ്പട്ട അംഗ്ങ്ങൾക്ക് മോത്രകമ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പഞ്ഞെടുക്കുവോൻ അർഹത 
ഉണ്ടോയിരിക്കുേയുള്ളൂ.  ഏഞ്ഞതെിലം േോരണവശോൽ ൈസ്തുത അംഗ്തവം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 
തിയതിക്ക് മുൻപ് നഷ്ടഞ്ഞപ്പടുന്നവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പഞ്ഞെടുക്കുവോൻ 
അർഹതയി്ോതോയി  തീരുന്നതോണ്.  

500/-രൂപക്ക് (അഞ്ഞൂറ് രൂപ മോത്രം) ഫിനോൻസ് ഓഫീസർ, കേരള ആകരോഗ്യ 
ശോസ്ത്ര സർവ്വേലോശോലയുഞ്ഞെ കപരിൽ, കേറ്റ് ബോെ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഞ്ഞേ.യു.എച്ച.്എസ് 
ശോേ തൃശൂർ-ൽ മോറ്റോവന്ന ഡിമോൻഡ് ഡ്രോഞ്ഞെടുത്തു ആവശയഞ്ഞപ്പട്ടോൽ ഡീൻ സ്റ്റുഡൻറ് 
അഫകയഴ് സ് ഓഫീസിൽ നിന്നം കവോട്ടർ പട്ടിേ ലഭിക്കുന്നതോണ്. കവോട്ടർ പട്ടിേ 
യൂണികവഴ്സിറ്റിയുഞ്ഞെ കനോട്ടീസ് കബോർഡിലം പരികശോധിക്കോവന്നതോണ്.     

നോമനിർകേശ പത്രിേ കഫോറവം നിർകേശങ്ങളും യൂണികവഴ്സിറ്റിയുഞ്ഞെ ഞ്ഞവപ്രൈറ്റ് 
ആയ www.kuhs.ac.in ൽ നിന്നം ഡൗൺകലോഡ് ഞ്ഞെഞ്ഞയ്തടുക്കോവന്നതോണ്. നിർകേശങ്ങൾ 
േർശനമോയി പോലിച്ചഞ്ഞേോണ്ടോയിരിക്കണം   നോമ നിർകേശ പത്രിേ സമർപ്പികക്കണ്ടത്.    
നിർകേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധ്മോയി സമർപ്പിക്കുന്ന നോമനിർകേശ പത്രിേേൾ  
നിരസിക്കുന്നതോണ്.  നോമനിർകേശ പത്രിേേൾ  18-01-2020 11.30 A.M വഞ്ഞര  
യൂണികവഴ്സിറ്റിയുഞ്ഞെ രണ്ടോം നിലയിൽ റികട്ടർണിംഗ്് ഓഫീസറുഞ്ഞെ മുറിയിൽ ൈകതയേമോയി 
സജ്ജമോക്കിയ ഞ്ഞപട്ടിയിൽ നികേപിക്കോവന്നതോണ്.  നോമനിർകേശ പത്രിേഅെങ്ങിയ 
േവറിന് പുറത്തു “ കേരള ആകരോഗ്യ ശോസ്ത്ര സർവ്വേലോശോല സ്റ്റുഡന്റസ് യൂണിയൻ 
ജനറൽ േൗൺസിലികലക്ക് , പ്രൈവറ്റ്, സവോശ്രയ , അൺ എയ് ഡഡ് കേോകളജുേളിഞ്ഞല 
യു.യു.സി േളിൽ  നിന്നള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിഞ്ഞന്റ നോമ നിർകേശേ പത്രിേ ” എന്ന് 
എഴുതിയിരികക്കണ്ടതോണ്. തപോൽ മുകേന ലഭിക്കുന്ന നോമനിർകേശ പത്രിേേൾ  
സവീേരിക്കുന്നത്.  

സ്ഥോനോർത്ഥിക്കും സ്ഥോനോർഥി കരേോമൂലം ചുമതലഞ്ഞപ്പടുത്തിയ 
വരണോധിേോരിയുഞ്ഞെ അംഗ്ീേോരം കനെിയതുമോയ ഒരു ൈതിനിധിക്കും നോമനിർകേശ 
പത്രിേേൾ സൂക്ഷ്മ പരികശോധന നെത്തുന്ന സമയത്ത് സന്നിഹിതരോേോവന്നതോണ്. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuhs.ac.in/


തിരഞ്ഞെടുപ്പ് േോരയ പരിപോെി 

1 നോമ നിർകേശ പത്രിേേൾ സമർപ്പികക്കണ്ട 
അവസോന തിയതിയും സമയവം 

18/01/2020; 11.30 AM വഞ്ഞര 

2 നോമ നിർകേശ പത്രിേേളുഞ്ഞെ സൂക്ഷ്മ 
പരികശോധന തിയതിയും സമയവം 

18/01/2020;12 Noon 

3 സോധുവോയ നോമ നിർകേശം ഞ്ഞെയ്യഞ്ഞപ്പട്ട 
സ്ഥോനോർത്ഥിേളുഞ്ഞെ ലിേ് 
ൈസിദ്ധ്ീേരിക്കുന്ന തിയതി 

18/01/2020 

4 സ്ഥോനോർത്ഥിതവം പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള 
അവസോന തിയതിയും സമയവം 

20/01/2020, 11.30 AM വഞ്ഞര 

5 മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥോനോർത്ഥിേളുഞ്ഞെ അന്ത്ിമ 
ലിേ് ൈസിദ്ധ്ീേരിക്കുന്ന തിയതി 

20/01/2020, 12.30 PM 

6 തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിയതിയും സമയവം സ്ഥലവം  25/01/2020 10.00 AM  മുതൽ 12 
Noon വഞ്ഞര,കേരള ആകരോഗ്യ 
ശോസ്ത്ര സർവ്വേലോശോല 
ആസ്ഥോന മന്ദിരം, 
മുളങ്കുന്നതുേോവ്, 
തൃശൂർ,പിൻ.680596  

7 കവോഞ്ഞട്ടണ്ണൽ നെത്തുന്ന തിയതിയും സമയവം   25/01/2020- 2.30PM മുതൽ 

8 ഫല ൈേയോപനം നെത്തുന്ന തിയതി  25/01/2020 (കവോഞ്ഞട്ടണ്ണൽ 
േഴിെോലെൻ) 

 

 

  ഒപ്പ്/- 

തൃശൂർ                    ഡീൻ (സ്റ്റുഡൻറ് അഫകയഴ് സ്) 

       & റികട്ടണിങ്ങ് ഓഫീസർ 

16.01.2020              


