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േകരള സർ ാർ 
െമഡിെമഡി ൽ ൽ വിദ ാഭ ാസവിദ ാഭ ാസ  കാര ാലയംകാര ാലയം

നന ർ.ർ.ബിബി6/1909/2022/ 6/1909/2022/ െമ.വി .വ.െമ.വി .വ. തീയതിതീയതി : 27/10/2022: 27/10/2022
 

വി ാപനംവി ാപനം
 

എം.എസ.്സിഎം.എസ.്സി  ന ിംഗ്ന ിംഗ്  േകാ ്േകാ ് 2022-2023 2022-2023
സസർർ ീസ്ീസ്  ക ാക ാ   േവശനംേവശനം

 
       െമഡി ൽ വിദ ാഭ ാസ വ ിെ  കീഴി   എം.എസ.്സി ന ിംഗ ്േകാ ിെ  2022-23

അധ യന വർഷെ  സർ ീസ ് ക ാ  േവശന ിനായി അേപ ി  ഡി.എം.ഇ വിഭാഗം
ജീവന ാ െട  സസർർ ീസ്ീസ്  ക ാക ാ   േയാഗ തേയാഗ ത  സംബ ിസംബ ി   വിവരവിവര ൾൾ    െമഡി ൽ
വിദ ാഭ ാസ കാര ാലയ ി ം, ഡി.എം.ഇ- െട െവബ ് ൈസ ി ം സി ീകരി ി .്
ഡി.എം.ഇ വിഭാഗം ജീവന ാരിൽ  അേപ ി വർ ( 3  അേപ കൾ ) ആ ം തെ
േ ാെ സ ് വ വ  കാരം  സർ ീസ ്ക ാ  േയാഗ ത  ്അർഹത േനടിയി ി .
 
    ത േകാ ിെ  അേ ാ െ്മ റ് ് തി വന രം േവശന പരീ  ക ീഷണ െട

ഓഫീസ ് ഖാ ിരം നട താണ.് വിശദ വിവര ൾ  ്തി വന രം േവശന പരീ

ക ീഷണ െട ഓഫീ മായി ബ െ ടാ താണ.്

വിശ തേയാെട,

ഡയറകട്ർ േവ ി
SALEENA SHAHSALEENA SHAH

JO INT D IRECTOR (NURSING)JO INT D IRECTOR (NURSING)

 
പകർ :് 1. എ ാ സർ ാർ െമഡി ൽ േകാേളജ ് ിൻസി ാൾമാർ ം MCH,SAT,RIO,IMCH

 ്മാർ ം
 2. ഡി.എം.ഇ/ െജ.ഡി.എം.ഇ (എം& ജി)/ െജ.ഡി.എൻ.ഇ/എ ിവ െട സി.എ  

മാർ ്
 3. എ.എ.3/ സീനിയർ  ്(ബി െസ ൻ), ഡി.എം.ഇ ഓഫീസ്
 4. േനാ ീസ ്േബാർഡ്
 5. സർജ  ് (ഡി.എം.ഇ. ഓഫീസ)്
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Finalized List of Service Quota Candidates for Admission to 

M.Sc Nursing Course 2022-2023 (DME)
 
SI.No Name Designation & Name

of Institution
DME/DHS Claim for

reservation
under
Service
Quota

Application
Number

Remarks

1. THAFSALA K T Nursing Officer Gr.
I,GTDMCH
,Alappuzha

DME NSQ 6100034 Not Eligible

2. RESHMA  M  C Staff Nurse Grade
II,Institute of
Maternal & Child
Health, GMC,KKD

DME NSQ 6100161 Not Eligible

3. SINCY  JOHN Nursing Officer Gr. I,
GMC EKM

DME NSQ 6100044 Not Eligible

 
 
  .
 

Yours Faithfully,

For Director

SALEENA SHAH
JOINT DIRECTOR (NURSING)
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