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പരിപത്ര ം (Revised)
വിവിധ
അലോട്ട ്മെ ന്റ ്

പി.ജി.

പ്ര ോഗ്ര ാമു കളിലേ ക്ക ്

ലിസ്റ്റു കള്

പ്ര വേ ശനത്ത ിനു ള്ള

പ്ര സിദ്ധ ീകരിച്ച ിട്ടു ണ്ട ്.

പ്ര വേ ശന

2-ാം

ഘട്ട

നടപടികള്

ആരംഭിക്കു ന്ന തിനു ള്ള തീയതികള് താഴെ കൊടു ക്കു ന്നു .
തീയതി

പ്രോഗ്രാം

25.10.2021, തിങ്കള്

സംസ്കൃ ത സാഹിത്യ ം, സംസ്കൃ തം ജനറല് , മലയാളം,

മുതല്

ജ്യ ോഗ്ര ഫി, ഫിലോസഫി, സൈ ക്ക ോളജി, സോഷ്യ ോളജി,

28.10.2021, വ്യാഴം മ്യൂ സിക്, ഫിസിക്ക ല് എജ്യൂ ക്കേ ഷന് , കമ്പ ാരറ്റ ീവ്
ലിറ്റ റേ ച്ച ര് , ഭരതനാട്യ ം
വരെ
26.10.2021, ചൊവ്വ

ഇംഗ്ല ീഷ്, ഹിസ്റ്റ റി, സംസ്കൃ തം ന്യ ായം, സംസ്കൃ തം വേ ദാന്ത ം,

28.10.2021, സംസ്കൃ തം വ്യ ാകരണം, അറബിക്, ഹിന്ദ ി, സോഷ്യ ല് വര് ക്ക ്

മുതല്

വ്യാഴം വരെ
1 st

choice

ലഭിച്ച വര് ക്കു ം,

ഒരു

സെ ന്റ റില്

മാത്ര ം

ഉള്ള

പ്ര ോഗ്ര ാമു കളിലേ ക്കു ം താല് ക്ക ാലിക പ്ര വേ ശനം അനു വദിക്കു ന്ന തല്ല . 2-ാം ഘട്ട
പ്ര വേ ശന നടപടികളു ടെ അവസാന തീയതി 28.10.2021 ആയിരിക്കു ം.
ബന്ധ പ്പെ ട്ട

വകു പ്പ ് തലവന് മാരു ം, ക്യ ാമ്പ സ് ഡയറക്ട ര് മാരു ം പി.ജി.

പ്ര വേ ശനം പൂ ര് ത്ത ീകരിക്കു ന്ന തിനു ള്ള നടപടികള് എടു ക്കേ ണ്ട താണ്.
ഒപ്പ ്
ശ്ര ീജ എം.
അസിസ്റ്റ ന്റ ് രജിസ്ട്ര ാര് (പരീക്ഷ ാ വിഭാഗം)
രജിസ്ട്ര ാര് ക്കു വേ ണ്ട ി
പകര് പ്പ ്
എല്ല ാ വകു പ്പ ് തലവന് മാര് ക്കു ം/ ക്യ ാമ്പ സ് ഡയറക്ട ര് മാര് ക്കു ം
പി.എസ്. ടു വി.സി./പി.വി.സി./രജിസ്ട്ര ാര്
ഡെ പ്യൂ ട്ട ി രജിസ്ട്ര ാര് (പരീക്ഷ ) / ജോയിന്റ ് രജിസ്ട്ര ാര്  (അക്ക ാദമിക്)
ഐ.ടി. ഇന് ചാര് ജ് /പി.ആര് .ഒ./ഇന് ഫര് മേ ഷന് കൗണ്ട ര്
സ്റ്റ ോക്ക ് ഫയല് /ഫയല് കോപ്പ ി

