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Notification 
As per GO (Rt) No 305/2023/H&FWD, dated 08/02/2023, Government has 

issued specific guidelines for the posting of Foreign Medical Graduates in 

Government Medical Colleges of the State for completing their internship in 

accordance with the norms of NMC. In abiding with the instructions stipulated in 

the aforesaid GO, the candidates are requested to fill up the details pertaining to 

each one of them to the below mentioned google form on or before 22/02/2023, 

5PM for processing their requests. The details submitted through any other 

communication medium will not be accepted. 

Link: https://forms.gle/MG9je6on5irpC4jL8 

The candidates are requested to fill up the details with utmost care and 

multiple applications are not allowed under any circumstances. This office will not 

be responsible for any lapse of allotment due to wrong selection. The time limit has 

to be strictly adhered to. 

Those who have started their Internship by joining on or before 

21.10.2022 ( the cutoff date as approved by NMC as per Public Notice dated 

04.01.2023 No.U-15024/17/2022-UGMEB(Part)) need not apply (even if there is 

extension of Internship) as their Internship is approved by NMC as an one time 

exception. 
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""ഭരണഭാഷഭരണഭാഷ- - മാ ഭാഷമാ ഭാഷ""

േകരളേകരള  സസർർ ാാർർ

സം ഹംസം ഹം

ആേരാഗ  ംബ േ മ വ ് -വിേദശ ് െമഡി ൽ വിദ ാഭ ാസം ർ ിയാ ിയ
വിദ ാർ ികൾ ് (FMGs) നാഷണൽ െമഡി ൽ ക ീഷെ  നിർേ ശാ സരണം സം ാന ്
ഇേ ൺഷി ്  അ വദി തി  നടപടികൾ സ ീകരി തിന് െമഡി ൽ വിദ ാഭ ാസ
ഡയറ െറ മതലെ ി ഉ രവ് റെ വി .

ആേരാഗആേരാഗ   ംബേ മംബേ മ ( (എസ്എസ്) ) വ ്വ ്

G.O.(Rt)No.305/2023/H&FWD   തീയതി,തി വന രം, 08-02-2023

  പരാമർശം:- 1.  വിേദശ ് െമഡി ൽ വിദ ാഭ ാസം ർ ിയാ ിയ വിദ ാർ ികൾ
സമർ ി  നിേവദനം

2. 16.10.2020 െല സ.ഉ.(സാധാ) നം. 1903/2020/ആ വ 

3.
നാഷണൽ െമഡി ൽ ക ീഷെ   19.10.2022  െല U-15024/44/2022UGMEB
ന ർ സർ ലർ

4. 22.11.2022 -ൽ ടിയ  ഉ തതല േയാഗ ിെ  നടപടി റി കൾ
5. നാഷണൽ െമഡി ൽ ക ീഷെ   04.01.2023  െല U-15024/17/2022-UGMEB

ന ർ പ ിക് േനാ ീസ്
6. െമഡി ൽ വിദ ാഭ ാസ ഡയറ െട  08.11.2022, 19.01.2023 തീയതികളിെല

ബി1/1366/െമവിവ  ന ർ ക കൾ

ഉ രവ്ഉ രവ്
      വിേദശ രാജ ളിൽ െമഡി ൽ പഠനം ർ ിയാ ി സം ാന ് മട ിെയ ിയ
വിദ ാർ ികൾ ്  ഇേ ൺഷി ് അ വദി മായി ബ െ ് നിരവധി നിേവദന ൾ സർ ാരിൽ
ലഭി ക ായി.   േദശീയ െമഡി ൽ ക ീഷൻ റെ വി  വിവിധ സർ ല ക െട ം
അറിയി ക െട ം അടി ാന ിൽ സർ ാർ ഈ  വിഷയം പരിേശാധി ക ം വിശദമായ
െ ാേ ാസൽ സമർ ി ാൻ െമഡി ൽ വിദ ാഭ ാസ ഡയറ െറ മതലെ ക ായി.  
   2. േകരള േ ് െമഡി ൽ കൗൺസിൽ ലഭ മാ ിയ വിശദാംശ െട അടി ാന ിൽ 
ഇേ ൺഷി ്  അ വദി തി  വിശദമായ െ ാേ ാസൽ  പരാമർശം (6) െല ക ് കാരം 
െമഡി ൽ വിദ ാഭ ാസ ഡയറ ർ സമർ ി ക ായി. താെഴ പറ  4 കാ ഗറികളിൽ ഉൾെ
വിേദശ െമഡി ൽ  വിദ ാർ ിക െട ലി ാണ്  േകരള സം ാന െമഡി ൽ കൗൺസിൽ
ലഭ മാ ിയി െത ് െമഡി ൽ വിദ ാഭ ാസ ഡയറ ർ റിേ ാർ ് െച ി ്.  

1. Catogory-A1 - Catogory-A1 - FMG's who have obtained Provisional Registration Certificate but not yet started
their one year internship. (Those who does not come under the purview of the Public Notice
dated 28.07.2022 of NMC  )
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2. Catogory-B1 - Catogory-B1 - FMG's who have obtained Provisional Registration Certificate but not yet started
their two year internship.  (Those who come under the purview of  the Public Notice dated
28.07.2022 of NMC and require two years of  internship) )

3.   Catogory-B2Catogory-B2  -  FMG's who have obtained Provisional Registration Certificate and started 1st

year of internship but not completed and currently undergoing internship. (Those who come
under the purview of  the Public Notice dated 28.07.2022 of NMC and require two years of
internship )

4.  Catogory-B3 Catogory-B3 - FMG's who have obtained Provisional Registration Certificate and have

completed the 1st year of internship and yet to undergo one more year of internship. (Those
who come under the purview of  the Public Notice dated 28.07.2022 of NMC  and require two
years of internship )

    3. സർ ാർ ഇ ാര ം വിശദമായി പരിേശാധി തിെ  അടി ാന ിൽ വിേദശ ് െമഡി ൽ
പഠനം ർ ിയാ ി സം ാന ് മട ിെയ ി എഫ്. എം. ജി പരീ  പാസായ േശഷം നടപടി മം
പാലി ് ഇേ ൺഷി ിന് അേപ ി  വിദ ാർ ികൾ ് താെഴ പറ  മാനദ ൾ ്
വിേധയമായി സം ാനെ  സർ ാർ െമഡി ൽ േകാേള കളിൽ ഇേ ൺഷി ് അ വദി തിന്
െമഡി ൽ വിദ ാഭ ാസ ഡയറ െറ മതലെ ി ഉ രവാ .

      i) ഇേ ൺഷി ് അ വദി തിനായി  വിദ ാർ ികൾ (FMGs) െമഡി ൽ വിദ ാഭ ാസ
ഡയറ േറ ിെ  െവ ൈസ ് േഖന അേപ  സമർ ിേ താണ്. ടർ ്, േകരള േ ്
െമഡി ൽ കൗൺസിൽ ലഭ മാ ിയ കാ ഗറിക െട താെഴ റ  ൻഗണനാ മം
അടി ാനമാ ി സർ ാർ െമഡി ൽ േകാേള കളിൽ ഒ ാംഘ  അേലാ ്െമ ്  നടപടികൾ
ആരംഭിേ താണ്. 

      ii) േമൽ ഖ ിക (2) െല കാ ഗറി B3B3 യിൽ ഉൾെ വർ ് ഇേ ൺഷി ് അ വദി തിന്
ൻഗണന നൽേക താണ്.  ടർ ് കാ ഗറി B1-B1-ൽ   ഉൾെ വർ ം, ആയതിന് േശഷം കാ ഗറി

A1A1-ൽ   ഉൾെ വർ ം അേലാ ്െമ ് അ വദിേ താണ്. അവസാനമായി കാ ഗറി B2B2-ൽ
ഉൾെ വർ ് ഒ ാം വർഷ ഇേ ൺഷി ് ർ ിയാ  റ ് ര ാം വർഷ ഇേ ൺഷി ്
അേലാ ്െമ ് അ വദിേ മാണ്.

   iii) േകരള േ ് െമഡി ൽ കൗൺസിൽ രജിേ ഷ ം, കാ ഗറി ം അടി ാനമാ ി ലഭ മാ ിയ
ൻഗണന പ ിക ം (Seniority List) ഒഴി ക െട എ ം കണ ിെല െകാ ് വിദ ാർ ികൾ ്

അേലാ ്െമ ് അ വദിേ താണ്.

     iv) വിദ ാർ ികൾ അേപ  േഫാമിൽ ഇേ ൺഷി ് െച വാനാ ഹി  ജി െട േപര് (2
എ ം) ൻഗണന മ ിൽ േരഖെ േ താണ്.
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    v) വിദ ാർ ികൾ സമർ ി  അേപ കൾ  െമഡി ൽ വിദ ാഭ ാസ ഡയറ ർ, സിഡ ്
,േകരള േ ് െമഡി ൽ കൗൺസിൽ (The Council of Modern Medicine), േജായി ് ഡയറ ർ
(െമഡി ൽ), േകരള േ ് െമഡി ൽ കൗൺസിൽ രജി ാർ എ ിവർ ഉൾെ  ക ി ി
പരിേശാധിേ ം ത ക ി ി െട പാർശ െട അടി ാന ിൽ  വിദ ാർ ികൾ ് (FMG
Students) വിവിധ സർ ാർ െമഡി ൽ േകാേള കളിൽ അേലാ ്െമ ് അ വദിേ മാണ്.

   vi) വിദ ാർ ികൾ ് ഓ ഷൻ നൽകാൻ അവസരം ഉെ ി ം സാഹചര ൾ ്
അ സരി ് ഓ ഷ  റെമ  സർ ാർ െമഡി ൽ േകാേള കളിേല ് അേലാ ്െമ ്
അ വദി ത് ത ക ി ി െട അ ിമ തീ മാന ിന് വിേധയമായിരി ം.

         ഇ ാര ിൽ െമഡി ൽ വിദ ാഭ ാസ ഡയറക്ടർ ആവശ മായ നടപടികൾ
സ ീകരിേ താണ്. 

ഗവർണ െട ഉ രവിൻ കാരം)
MINI M

ADDITIONAL SECRETARY
െമഡി ൽ വിദ ാഭ ാസ ഡയറ ർ, തി വന രം

ിൻസി ൽ അ ൗ ് ജനറൽ (ആഡി ്/ഏ&ഇ) േകരളം,
                                                                        തി വന രം
രജി ാർ, േകരള േ ് െമഡി ൽ കൗൺസിൽ, തി വന രം
ആേരാഗ  വ ് ഡയറ ർ, തി വന രം
രജി ാർ, േകരള ആേരാഗ  സർ കലാശാല, ർ
എ ാ സർ ാർ  െമഡി ൽ േകാേളജ് ിൻസി ൽമാർ ം
ഇൻ◌്ഫർേമഷൻ ഓഫീസർ, െവബ് &ന  മീഡിയ, ഐ& പിആർ.ഡി,
                                                    െസ േ റിയ ്, തി വന രം
ക തൽ ഫയൽ/ഓഫീസ് േകാ ി

ഉ രവിൻ കാരം 

െസ ൻ ഓഫീസർ
പകർ ്:- ബ .ആേരാഗ ം വനിതാശി വികസന ം മ ി െട
               ൈ വ ് െസ റി ്
            അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ റി െട പി.എ ്

G.O.(Rt)No.305/2023/H&FWD






