കകേരള സര്കക്കാര്
സസംഗ്രഹസം
ആയുഷഷ് വകുപഷ് - ആയൂര്കവദ പപ.ജപ പ്രകവശനസം 2018-19 - എസം.ഡപ ആയൂര്കവദ
(വക്കാചസ്പതപ) & എസം.എസഷ് ആയൂര്കവദ (ധനന്വന്തരപ)- ബഹുമക്കാനപപട്ട ഹഹകകക്കാടതപ വപധപ
പ്രകേക്കാരസം സസീറഷ് പമടപകഷ് പരപഷ്ക്കരപചഷ്- കപ്രക്കാപസ്പക്ടസപല് കഭേദഗതപ വരുതപ- ഉതരവഷ്
പുറപപടുവപക്കുന.
ആയുഷഷ് (എ) വകുപഷ്
സ.ഉ. (സക്കാധക്കാ) നസം. 583 /2018/ആയുഷഷ്

തസീയതപ, തപരുവനന്തപുരസം, 13.11.2018.

പരക്കാമര്ശസം: 1. 20.07.2018 പലെ സ.ഉ (സക്കാധക്കാ) നസം.405/2018/ആയൂഷഷ് നമ്പര് സര്കക്കാര് ഉതരവഷ്.
2. 12.10.2018 പലെ സ.ഉ (സക്കാധക്കാ) നസം. 532/2018/ആയൂഷഷ് നമ്പര് സര്കക്കാര് ഉതരവഷ്.
3. 22.10.2018 പലെ സ.ഉ (സക്കാധക്കാ) നസം. 550/2018/ആയൂഷഷ് നമ്പര് സര്കക്കാര് ഉതരവഷ്.
4. WP(c) No.35190 & 32426/2018 എനസീ കകേസുകേളപപലെ 12.01.2018 പലെ കകേക്കാടതപ വപധപ
5. WP(c) 36053/2018 കകേസപപലെ 12.01.2018 പലെ കകേക്കാടതപ വപധപ
6. ആയൂര്കവദ പമഡപകല് വപദദക്കാഭേദക്കാസ ഡയറക്ടറുപട 13.11.2018 പലെ
ജപ3/1083/2018/ഡപ.എ.എസം.ഇ നമ്പര് കേതഷ്.

ഉതരവഷ്
ആയൂര്കവദ പപ.ജപ കകേക്കാഴ്സുകേളക്കായ എസം.ഡപ ആയൂര്കവദ (വക്കാചസ്പതപ) & എസം.എസഷ്
ആയൂര്കവദ (ധനന്വന്തരപ) കകേക്കാഴ്സുകേളുപട 2018-19 വര്ഷപത പ്രകവശനസം സസംബനപചഷ്
പരക്കാമര്ശസം 1 പലെ സര്കക്കാര് ഉതരവഷ് പ്രകേക്കാരസം അസംഗസീകേരപച കപ്രക്കാപസ്പക്ടസപപലെ സര്കക്കാര്
പമറപറഷ് സസീറ്റുകേളപകലെക്കുള്ള സസീറഷ് പമടപകഷ് സന്വക്കാശ്രയ കകേക്കാകളജഷ് മക്കാകനപജ്മെന്റുകേള്കഷ് 15%
സസീറ്റുകേളപകലെകഷ് പ്രകവശനതപനഷ് അനുമതപ നല്കേപയ പരക്കാമര്ശസം 2 പലെ സര്കക്കാര്
ഉതരവപപന്റെ പവളപചതപല് പരപഷ്ക്കരപചഷ് കഭേദഗതപ വരുതപ പരക്കാമര്ശസം 3 പ്രകേക്കാരസം സര്കക്കാര്
ഉതരവഷ് പുറപപടുവപചപരുന.
2.
പരക്കാമര്ശസം 4 പ്രകേക്കാരമുള്ള കകേക്കാടതപവപധപയപപലെ അകപക്ഷകേര്കഷ് ആയൂര്കവദ പപ.ജപ
കകേക്കാഴ്സുകേള്കഷ് ഓണ്ഹലെന് വഴപ അകപക്ഷ നല്കുനതപനഷ് അനുവദപയ്ക്കണപമനസം,
കയക്കാഗദതയുപട അടപസക്കാനതപല് അവര്കഷ് അനുവദപചപട്ടുള്ള ഭേപനകശഷപ കകേന്വക്കാട്ടക്കായപല്
കയക്കാഗദതയുപട അടപസക്കാനതപല് പ്രകവശനസം നല്കേണപമന കകേക്കാടതപ ഉതരവപപന്റെയുസം
പരക്കാമര്ശസം 3 പലെ സര്കക്കാര് ഉതരവഷ് പ്രകേക്കാരസം കഭേദഗതപ വരുതപയ സസീറഷ് പമടപകഷ്പ്രകേക്കാരസം
സര്കക്കാര് കകേക്കാകളജുകേളപപലെ സസീറ്റുകേള് സസംവരണ വപഭേക്കാഗങ്ങള്കഷ് അനുവദപചതപപന തുടര്നഷ്
പപക്കാതു വപഭേക്കാഗതപനഷ് സസീറ്റുകേള് കുറഞ്ഞതഷ് പുന:പരപകശക്കാധപകണപമന പരക്കാമര്ശസം 5 പലെ
കകേക്കാടതപ വപധപയുകടയുസം അടപസക്കാനതപല് സസീറഷ് പമടപകഷ്
പരപഷ്ക്കരപചഷ് ഉതരവഷ്
പുറപപടുവപയ്ക്കണപമനഷ് പരക്കാമര്ശസം 6 പലെ കേതഷ് പ്രകേക്കാരസം ആയൂര്കവദ പമഡപകല്
വപദദക്കാഭേദക്കാസ ഡയറക്ടര് അഭേദര്തപചപരുന.

3.
സര്കക്കാര് കമല് വപഷയസം വപശദമക്കായപ പരപകശക്കാധപച. 2018-19 പലെ ആയൂര്കവദ പപ.ജപ
പ്രകവശനസം സസംബനപചഷ് പരക്കാമര്ശസം 1,3 പ്രകേക്കാരസം അസംഗസീകേരപച കപ്രക്കാപസ്പക്ടസപപലെ അനകര് II,
III, III A, III B, III C, III D, III E, III F, III G, IIIH, III I, III J എനപവയപല് പരക്കാമര്ശസം 4,5 പലെ കകേക്കാടതപ
വപധപയുപട അടപസക്കാനതപല് ആയൂര്കവദ പമഡപകല് വപദദക്കാഭേദക്കാസ ഡയറക്ടര് നപര്കദ്ദേശപച
കഭേദഗതപകേള് വരുതപ അസംഗസീകേരപചഷ് ഉതരവഷ് പുറപപടുവപയ്ക്കുന. കഭേദഗതപ വരുതപയ
അനകറുകേള് അനുബനമക്കായപ കചര്തപരപക്കുന .
(ഗവര്ണറുപട ഉതരവപന് പ്രകേക്കാരസം)

ഭൂഷണ് വപ
അഡസീഷണല് പസക്രട്ടറപ
പ്രകവശന പരസീക്ഷക്കാ കേമസീഷണര്, തപരുവനന്തപുരസം.
ഡയറക്ടര്, ആയൂര്കവദ പമഡപകല് വപദദക്കാഭേദക്കാസ വകുപഷ്, തപരുവനന്തപുരസം
ഡയറക്ടര്, ഭേക്കാരതസീയ ചപകേപതക്കാ വകുപഷ്, തപരുവനന്തപുരസം.
അഡന്വകകറഷ് ജനറല്, എറണക്കാകുളസം.
പവബഷ് & നന്യൂ മസീഡപയ (പ്രസപദസീകേരണതപനഷ്)
കസക്കാകഷ് ഫയല് / ഓഫസീസഷ് കകേക്കാപപ
ഉതരവപന് പ്രകേക്കാരസം

പസക്ഷന് ഓഫസീസര്

