
 

 Nomination form ) നാമനി.ർദേശപത്രിക( 
                                                                                                                                                                     പ്രിന്സിപ്പാളുടെ സീൽ 

      കേരള ആകരാഗ്യ ശാസ്തപ്ര സർവ്വേലാശാല 

      കേരള ആകരോഗ്യ ശോസ്ത്ര സർവ്വേലോശോലയുടെ ടേ.യു.എച്ച.്എസ് സ്സ്റ്്ുഡന്റ്സ് യൻ   ന് 2020 ടല 

ജനറൽ േൗൺസ ല കലക്ക് ആകരോഗ്യ ശോസ്ത്ര സർവ്വേലോശോലോ ന  മം 2010  ടല അദ്ധ്യോ ം  VI  വകുപ്പ് 48  

ഉപവകുപ്പ്  3 (v) പ്രേോരമുള്ള 10 പ്രത ന ധ േളുടെ  ത രടെടുപ്പ്.   
 (പത്ര േ പൂര പ്പ ക്കുന്നത നു മുമ്പോ   മറുവശത്തു ടേോടുത്ത ര ക്കുന്ന ന ർകേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധ് കക്കണ്ടതോ ് ) 

നോമ ന ർകേശ പത്ര േ 
1 സ്ഥോനോർഥ  മത്സര ക്കുന്ന തസ്ത േയുടെ കപര്   

2 സ്ഥോനോർത്ഥ യുടെ കപര് 

 (കവോട്ടർ പട്ട േ പ്രേോരം ) 

 

                                       *കേോഴ്സ്, വർഷം, 

                                      *കേോകളജ് 

സ്ഥോനോർത്ഥ യുടെ             *ക ോൺ നമ്പർ                                    

     വ ലോസം                     * ഇടമ  ൽ  

 

 

 * യൻ  കവഴ്സ റ്റ  രജ സ്റ്റർ നമ്പർ/     

      തോൽേോല േ രജ സ്റ്റർ നമ്പർ 

 

 കവോട്ടർ പട്ട േ  ൽ  

സ്ഥോനോർത്ഥ യുടെ   ക്രമ നമ്പർ 

 

3 ന ർകേശേടെ  

*കപര്(കവോട്ടർ പട്ട േപ്രേോരം ) 

*കേോഴ്സ്, വർഷം, 

*കേോകളജ് 

 

 * യൻ  കവഴ്സ റ്റ  രജ സ്റ്റർ നമ്പർ/     

      തോൽേോല േ രജ സ്റ്റർ നമ്പർ 

 

 കവോട്ടർ പട്ട േ  ൽ ന ർകേശേടെ   ക്രമ 
നമ്പർ 

 

കോകളജ് 

പ്രിന്സിപ്പാൾ 

സാക്ഷ്യടപ്പെുത്തിയ 

രാസ്തകരാര്ട്ട് 
വലുപ്പത്തിലുള്ള 

ക ാകടാ 



 ന ർകേശേടെ    ഒപ്പ്                                                            തീ ത  

4 പ ന്തു ക്കുന്ന ആളുടെ  

*കപര് (കവോട്ടർ പട്ട േപ്രേോരം ) 

*കേോഴ്സ്, വർഷം, 

*കേോകളജ് 

 

 * യൻ  കവഴ്സ റ്റ  രജ സ്റ്റർ നമ്പർ/     

      തോൽേോല േ രജ സ്റ്റർ നമ്പർ 

 

 കവോട്ടർ പട്ട േ  ൽ പ ന്തു ക്കുന്ന ആളുടെ ക്രമ 
നമ്പർ 

 

 

 പ ന്തു ക്കുന്ന ആളുടെ    

    ഒപ്പ്                                                         തീ ത  

 

സ്ഥോനോർത്ഥ യുടെ സമ്മതപത്രം 

      ത രടെടുക്കടപ്പടുന്ന പക്ഷം കേരള ആകരോഗ്യ ശോസ്ത്ര സർവ്വേലോശോലയുടെ ജനറൽ േൗൺസ ൽ അംഗ്മോ    
സർവ്വേലോശോല ന  മങ്ങൾക്ക് വ കധ മോ   കസവനമനുഷ്െ ച്ചു ടേോള്ളോടമന്ന്  ഇത നോൽ സമ്മത ക്കുന്നു.   

 

തീ ത          സ്ഥോനോർത്ഥ യുടെ ഒപ്പ്                

 

                          

 

 

 

 

 



 

 

INSTRUCTIONS FOR SUBMITTING NOMINATION 

(നോമന .ർകേശപത്ര േ സമർപ്പ ക്കുന്നത നുള്ള ന ർകേശങ്ങ.ൾ ) 

ന ർകേശങ്ങൾ 

ഓകരോ നോമ ന ർകേശ പത്ര േ  ലം സ്ഥോനോർത്ഥ   ഒപ്പ ട്ട സമ്മതപത്രവം നോമ ന ർകേശേടെയും 
പ ന്തു യ്ക്കുന്ന ആളുകെയും പൂർണ്ണമോ  കപരം വ ലോസവം ഒപ്പം ഉണ്ടോ  ര കക്കണ്ടതോ ്.  നോമന ർകേശ 
പത്ര േേൾ 18.01.2020 നു രോവ ടല 11.30 ന് മുമ്പോ   വര ോധ േോര യുടെ ഓ ീസ ൽ ഇത നോ   
സ്ഥോപ ച്ച ട്ടുള്ള ടപട്ട   ൽ ന കക്ഷപ കക്കണ്ടതോ ്. 

 
രജ സ്റ്റർ നമ്പർ ലഭ ച്ച ട്ട ല്ലോത്ത ഒന്നോം വർഷ വ േയോർത്ഥ േൾ നോമന ർകേശ പത്ര േക ോടെോപ്പം 

ഒന്നോംവർഷ വ േയോർത്ഥ  ോട ന്നുള്ള പ്ര ന്സ പ്പല ടെ സോക്ഷയ പത്രത്ത ടെ പേർപ്പ് 
സമർപ്പ കക്കണ്ടതോ ്.  അസ്സ്റ്ൽ പര കശോധനക്ക്     നൽകേണ്ടതോ ്.   

         നോമന ർകേശ പത്ര േേൾ കേട ഴുത്തോൽ പൂര പ്പ ച്ചതോ  ര ക്ക ം.  അപൂർ വം കെപ്പ് 
ടെയ്തതുമോ  പത്ര േേൾ സവീേര ക്കുന്നതല്ല. കവോട്ടർ പട്ട േ  ൽ ഉള്ളതുകപോടല കപരം നോമന ർകേശേ 
പട്ട േ  ൽ ആവശയടപ്പട്ട മു വ വരങ്ങളും എഴുകതണ്ടതോ ്. സ്ഥോനോർത്ഥ  ക്ര മ നൽ വ െോര  
കനര ടുന്നവരം ഇന്ത്യന് ക്ര മ നൽ കേോെത േളോൽ ശ ക്ഷ ക്കടപ്പട്ടതും ആേരത്.  സ്ഥോനോർത്ഥ  കേരള 
ആകരോഗ്യ ശോസ്ത്ര സർവ്വേലോശോലയുടെ  അച്ചെക്ക നെപെ േൾക്ക് വ കധ മോ  ആളോേരത് .  

ന ർകേശേനും പ ന്തു ക്കുന്ന ആളും കവോട്ടർ പട്ട േ  ൽ കപരള്ളവർ ആ  ര ക്ക ം. 
ന ർകേശേന് തസ്ത േേളുടെ എണ്ണത്ത ൽ കൂടുതൽ സ്ഥോനോത്ഥ േടള ന ർകേശ ക്കോന് 
പോെ ല്ല. പ ന്തു ക്കുന്ന ആൾ തസ്ത േേളുടെ എണ്ണത്ത ൽ കൂടുതൽ സ്ഥോനോർത്ഥ േടള 
പ ന്തു ക്കോന് പോെ ല്ല.സ്ഥോനോർത്ഥ ക്ക് മടറ്റോര സ്ഥോനോർത്ഥ ട  അകത തസ്ത േ  കലക്ക്  
ന ർകേശ ക്കോനും പ ന്തു യ്ക്കോനും പോടുള്ളതല്ല.    

നോമ ന ർകേശ പത്ര േേളുടെ സൂക്ഷ്മ പര കശോധന വര ോധ േോര ക ോ അകേഹം ചുമതലടപ്പടുത്ത   
ഉകേയോഗ്സ്ഥകനോ 18.01.2020 നു മധയോഹ്നം 12 നു  നെത്തുന്നതോ ്.  സ്ഥോനോർത്ഥ ക്കും അകേഹം കരഖോമൂലം 

ന  മ ച്ചതും വര ോധ േോര  അംഗ്ീേര ച്ചതുമോ  ഒര പ്രത ന ധ ക്കും ആവശയമുള്ള കരഖേൾ  സഹ തം 
തത്സമ ം ഹോജരോേോവന്നതോ ്. 

  

 ഡീന് (സ്റ്റുഡന്റ് അ ക ഴ്സ്) & റ കട്ട  ങ്ങ് ഓ ീസർ     

 

 

 

 



Nomination Withdrawal form (നാമനി.ർദേശം പിന്വലിി്കുന്നതരിനകുന്ള പത്രിക )   

      കേരള ആകരാഗ്യ ശാസ്തപ്ര സർവ്വേലാശാല 

                                         നാമ നിർദേശപത്രിക പിന്വലിി്കുന്നതരിനകുന്ള ദനാട്ടീസ്  

സ്വീകർത്താവ്   

വരണാധികാരി & ഡീന് സ്റ്റുഡന്റ് അഫദേഴ്സ് 

  ദകരള   ആദരാഗ്യ ശാസ്ത്ര സ്ർവ്വകലിാശാലി  

മകുനളങ്കകുന്നതത്തകുനകാവ്,  രൃശൂർ 

 

 ഞാന്…………………………………………………………………………………………..………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… (പൂർണ്ണമാേ  ദപര് , ദകാഴ്സ്, വർഷം , ദകാദളജ് , രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ) ദകരള  

ആദരാഗ്യ ശാസ്ത്ര സ്ർവ്വകലിാശാലിേകുനടെ പ്ത്പവറ്റ് , സ്വാത്ശേ, അൺഎയ്ഡഡ്  ദകാദളജകുനകളിൽ 

നി്നതകുനം ടക.േകുന.എച്.എസ് സ്റ്റുഡന്റ്സ് േൂണിേന് ജനറൽ കൗൺസ്ിലിിദലി്് 10 ത്പരിനിധിളുടെ 

രിരടെെകുന്ടെെകുന്നതരിനാേി   സ്മർെിച്ച  എന്ടറ  സ്ഥാനാർത്ഥിരവം ഇരിനാൽ പിന്വലിി്കുന്നതകുന.  

 സ്ഥലിം 

രിേരി                                                                         സ്ഥാനാർത്ഥിേകുനടെ ഒെ്  
............................................................................................................................. ........................................................................... 

എനി്് ദനരിട്ട് വ്നത് സ്ഥാനാര്ഥിരവം പിന്വലിി്ാന് കഴിോത്തരിനാൽ  

ഞാന്…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..(ചകുനമരലിടപെകുന
ത്തകുന്നത ആളുടെ ദപര് , ദകാഴ്സ്, വർഷം , ദകാദളജ് , രജിസ്റ്റർ നമ്പർ) എ്നത  ആടള സ്ഥാനാർത്ഥിരവം 

പിന്വലിി്കുന്നതരിനാേി ഏര്ടെെകുനത്തകുന്നതകുന  . 

ഏർടെെകുനത്തിേ ആളുടെ ഒെ്                        സ്ഥാനാർത്ഥിേകുനടെ ഒെ് 

 

രിേരി :                                                                വരണാധികാരി &ഡീന് (സ്റ്റുഡന്റ് അഫദേഴ്സ്) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

           കേരള ആകരാഗ്യ ശാസ്തപ്ര സർവ്വേലാശാല 

 

നാമ നിർദേശ പത്രിക പിന്വലിി്കുന്നതരിനകുന്ള ദനാട്ടീസ് നല്കിേരിനകുന്ള രസ്ീത് 

                      ദകരള  ആദരാഗ്യ ശാസ്ത്ര സ്ർവ്വകലിാശാലിേകുനടെ  പ്ത്പവറ്റ് , സ്വാത്ശേ, അൺഎയ്ഡഡ്  

ദകാദളജകുനകളിൽ നി്നതകുനം ടക.േകുന.എച്.എസ് സ്റ്റുഡന്റ്സ് േൂണിേന് ജനറൽ കൗൺസ്ിലിിദലി്കുന്ള 

രിരടെെകുനെിനാേി  ത്ശീ/ ത്ശീമരി………………………………. സ്മർെിച്ച നാമ നിർദേശ പത്രിക 

പിന്വലിി്കുന്നതരിനകുന്ള ദനാട്ടീസ്..............................)o 

രിേരി.........................മണി്്ത്ശീ/ത്ശീമരി................................................ …………..സ്ഥാനാർത്ഥി/ അടലിെങ്കിൽ 

സ്ഥാനാർത്ഥി ദരഖാമൂലിം ചകുനമരലിടെെകുനത്തിേ ആൾ സ്മർെിച്ചു. 

 

 സ്ഥലിം                                                                                  വരണാധികാരി & ഡീന് (സ്റ്റുഡന്റ്   അഫദേഴ്സ്) 

രിേരി                                                                                                          


