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വിജ്ഞാപനം
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വിഷയം:-  ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സര്വകലാശാല ബി.എ, ബി.എഫ്.എ/ഡിപ്ലേ ാമ 
               പ്ലേ"ാഗ്രാമുകളിപ്ലേലക്കുള്ള "പ്ലേവശനം 2022-വിജ്ഞാപനം -  സംബന്ധിച്ച്.

ശ്രീ  ശങ്കരാചാര്യ  സംസ്കൃത  സര്വകലാശാലയുടെ1  കാല1ി  മുഖ്യപ്ലേകന്ദ്രത്തിലും  വിവിധ
"ാപ്ലേ7ശിക  പ്ലേകന്ദ്രങ്ങളിലും  2022-23 അദ്ധ്യയന  വര്ഷത്തിപ്ലേലക്ക്  വിവിധ  ബിരു7
പ്ലേ"ാഗ്രാമുകളിപ്ലേലക്കും ഡിപ്ലേ ാമ പ്ലേ"ാഗ്രാമിപ്ലേലയ്ക്കും പ്ലേയാഗ്യരായ വി7്യാര്ത്ഥികളില് നിന്നും അപ്ലേപക്ഷ
ക്ഷണിക്കുന്നു. 

 ബിരു7  പ്ലേ"ാഗ്രാമുകളായ സംസ്കൃതം  -  സാഹിത്യം,  സംസ്കൃതം  -  പ്ലേവ7ാന്തം,  സംസ്കൃതം  -
വ്യാകരണം, സംസ്കൃതം - ന്യായം, സംസ്കൃതം - ജനറല്, സംഗീതം (വായ്പാട്ട്), ഡാന്സ് (ഭരതനാ1്യം,
പ്ലേമാഹിനിയാട്ടം)  ബി.എഫ്.എ  (ടെപയിന്റിംഗ്,  മ്യൂറല്  ടെപയിന്റിംഗ്,  സ്കള്പ്ചര്)  എന്നീ  ബിരു7
വിഷയങ്ങളും ഡിപ്ലേ ാമ പ്ലേ"ാഗ്രാമായ ആയുര്പ്ലേവ7 പഞ്ച   കര്മ്മയും അന്താരാഷ്ട്ര സ്പാ ടെതറാപ്പിയും
പ്ലേചായ്സ് പ്ലേബസ്ഡ് ടെ[ഡിറ്റ് ആന്റ് ടെസമസ്റ്റര് സമ്പ്ര7ായത്തിലായിരിക്കും  ന1ത്തടെപ്പടുക. 

മുഖ്യ പ്ലേകന്ദ്രമായ കാല1ിയില് സംസ്കൃത വിഷയങ്ങള് കൂ1ാടെത സംഗീതം, നൃത്തം എന്നീ കലാ
വിഭാഗങ്ങള്  മുഖ്യ  വിഷയമായി  ത്രിവത്സര  ബി.എ  ബിരു7  പ്ലേ"ാഗ്രാമുകളിപ്ലേലക്കും  ടെപയിന്റിംഗ്,
മ്യൂറല്  ടെപയിന്റിംഗ്,  സ്കള്പ്ചര്  വിഷയങ്ങളില്  നാലു  വര്ഷടെത്ത  ബി.എഫ്.എ  ബിരു7
പ്ലേ"ാഗ്രാമുകളിപ്ലേലക്കും  "പ്ലേവശനം  നല്കുന്നു.  സര്വകലാശാലയുടെ1  തിരുവനന്തപുരം  (സംസ്കൃതം
സാഹിത്യം, ന്യായം, പ്ലേവ7ാന്തം, വ്യാകരണം),  പന്മന (സംസ്കൃതം പ്ലേവ7ാന്തം), ഏറ്റുമാനൂര് (സംസ്കൃതം
സാഹിത്യം),  തുറവൂര്  (സംസ്കൃതം സാഹിത്യം),  ടെകായിലാണ്ടി  (സംസ്കൃതം സാഹിത്യം,  പ്ലേവ7ാന്തം,
ജനറല്), തിരൂര് (സംസ്കൃതം വ്യാകരണം), പയ്യന്നൂര് (സംസ്കൃതം വ്യാകരണം, പ്ലേവ7ാന്തം, സാഹിത്യം)
എന്നീ  "ാപ്ലേ7ശിക  പ്ലേകന്ദ്രങ്ങളില്  വിവിധ  സംസ്കൃത  വിഷയങ്ങളിലാണ്  "പ്ലേവശനം  നല്കുന്നത്.
കുറഞ്ഞത്  10  വി7്യാര്ത്ഥികടെളങ്കിലും  "പ്ലേവശനം  പ്ലേന1ാത്ത  പ്ലേകന്ദ്രങ്ങളിടെല  വി7്യാര്ത്ഥികള്ക്ക്
സ്റ്റുഡന്റ്ഷിപ്പ്  നല്കി അവടെര മറ്റ്  പ്ലേകന്ദ്രങ്ങളിപ്ലേലക്ക് മാറ്റുന്നതാണ്.  യു.ജി.സി നിര്പ്ലേsശ "കാരം
തയ്യാറാക്കിയ  ഫലാധിഷ്ഠിത വി7്യാഭ്യാസ സമ്പ്ര7ായം (ഒ.ബി.1ി.എല്.ഇ സ്കീം) "കാരമാണ് ബിരു7
പാഠ്യപദ്ധതികള്  തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.  സംസ്കൃത  വിഷയങ്ങളില്  ബിരു7  പഠനത്തിന്
"പ്ലേവശനം പ്ലേനടുന്ന മുഴുവന് വി7്യാര്ത്ഥികള്ക്കും "തിമാസം 500/- രൂപ വീതം പ്ലേസ്കാളര്ഷിപ്പ് നല്
കുന്നു.

നൃത്തം  (പ്ലേമാഹിനിയാട്ടം,  ഭരതനാ1്യം)  സംഗീതം,  ടെപയിന്റിംഗ്,  മ്യൂറല്  ടെപയിന്റിംഗ്,
സ്കള്പ്ചര്  എന്നിവ  മുഖ്യവിഷയമായ  പ്ലേ"ാഗ്രാമുകള്ക്ക്  അഭിരുചി  നിര്ണ്ണയ  പരീക്ഷയുടെ1  കൂ1ി
അ1ിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും "പ്ലേവശനം നല്കുന്നത്.  ബിരു7 പ്ലേ"ാഗ്രാമുകളുടെ1 "പ്ലേവശനത്തിനുള്ള
"ായം 2022 ജൂണ് 1-ന് 22 വസ്സില് കൂടുതല് ആകരുത്.  

ഏറ്റുമാനൂര് "ാപ്ലേ7ശിക പ്ലേകന്ദ്രം ന1ത്തുന്ന 2022 – 23 അദ്ധ്യയനവര്ഷത്തില് ഒരു വര്ഷടെത്ത
ഡിപ്ലേ ാമ  പ്ലേ"ാഗ്രാമായ  ആയുര്പ്ലേവ7  പഞ്ചകര്മ്മ  അന്താരാഷ്ട്ര  സ്പാ  ടെതറാപ്പി  പ്ലേ"ാഗ്രാമിപ്ലേലക്കും
പ്ലേയാഗ്യരായ വി7്യാര്ത്ഥികളില് നിന്നും അപ്ലേപക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൂ1ാടെത ശാരീരിക ക്ഷമതയുടെ1യും
ഇന്റര്വ്യൂവിടെന്റയും  മാന7ണ്ഡത്തിലുള്ള  മാര്ക്കിടെന്റ  അ1ിസ്ഥാനത്തിലാണ്  ഡിപ്ലേ ാമ
പ്ലേ"ാഗ്രാമുകളിപ്ലേലക്കുള്ള "പ്ലേവശനം അനുവ7ിക്കുന്നത്.  ഡിപ്ലേ ാമ പ്ലേ"ാഗ്രാമുകളിപ്ലേലക്കുള്ള സീറ്റിടെന്റ
എണ്ണം 20.  "ായം വിജ്ഞാപന തീയതിക്കനുസൃതമായി 17 നും 30 നും ഇ1യിലായിരിക്കണം.

 സ് ടു/ടെവാപ്ലേക്കഷണല് ഹയര് ടെസക്കന്ററി അഥവാ തത്തുല്ല്യ അംഗീകൃത പ്ലേയാഗ്യതയുള്ളവര്
ക്ക്  (രണ്ട്  വര്ഷം)  പ്ലേമല് പറഞ്ഞ  പ്ലേ"ാഗ്രാമുകളിപ്ലേലക്ക്  (പരമാവധി  മൂന്ന്  പ്ലേ"ാഗ്രാമുകള്ക്ക്  ഒരു
പ്ലേകന്ദ്രത്തില്  നിന്നും)  അപ്ലേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.  ബിരു7പ്ലേയാഗ്യതയുള്ളവര്ക്ക്  ഡിപ്ലേ ാമ
പ്ലേ"ാഗ്രാമുകളിപ്ലേലക്ക് അപ്ലേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.



താല്പര്യമുള്ള  വി7്യാര്ത്ഥികള്  സര്വ്വകലാശാല  ടെവബ്സൈസറ്റില്  www.ssus.ac.in വഴി
അപ്ലേപക്ഷ  സമര്പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.  ഓണ്സൈലന്  അപ്ലേപക്ഷയുടെ1  "ിന്റ്  പ്ലേകാപ്പിയും  നിര്sിഷ്ട

പ്ലേയാഗ്യത  ടെതളിയിക്കുന്ന  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ1യും  (SSLC,  PLUS  2)  സംവരണാനുകൂല്യം

ടെതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സാക്ഷ്യടെപ്പടുത്തിയ പകര്പ്പുകളും   അപ്ലേപക്ഷ ഫീസായി ഓണ്സൈലന് വഴി

ബിരു7 പ്ലേ"ാഗ്രാമുകള്ക്ക്  50  രൂപ (SC/ST  വി7്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് 10/-  രൂപ)  അ1ച്ച രസീത് ,   

ഡിപ്ലേ ാമ പ്ലേകാഴ്സുകള്ക്ക് 300/- രൂപ  (എസ്.സി, എസ്.1ി വി7്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് 100/-രൂപ) ഉള്ടെപ്പടെ1

അതതു പ്ലേകന്ദ്രങ്ങളിടെല വകുപ്പ് അദ്ധ്യക്ഷന്മാര്ക്ക്/  ഡയറക്ടര്മാര്ക്ക് 23.07.2022  ന് മുന്പായി

സമര്പ്പിപ്ലേക്കണ്ടതാണ്. ടെ"ാടെസ്പക്ടസ് www.ssus.ac.in     എന്ന ടെവബ്സൈസറ്റില്   ലഭ്യമാണ്.
അപ്ലേപക്ഷകള്  ഓണ്സൈലന്  വഴി  സമര്പ്പിപ്ലേക്കണ്ട  അവസാന  തീയതി   15.07.2022

ഓണ്സൈലന് അപ്ലേപക്ഷയുടെ1 "ിന്റ് പ്ലേകാപ്പിയും സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ1 പകര്പ്പും ഓണ്സൈലന് ഫീസ്
രസീതും ലഭിപ്ലേക്കണ്ട അവസാന തീയതി 23.07.2022.

പ്ലേ"ാഗ്രാം സംബന്ധിച്ച വിശ7വിവരങ്ങള് ടെ"ാടെസ്പക്ടസിലും സര്വ്വകലാശാല ടെവബ്സൈസറ്റ്
www.ssus.ac.in ല് ലഭ്യമാണ്.  പ്ലേ"ാഗ്രാമിടെന്റ ഉള്ള1ക്കത്തില് മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനുള്ള അധികാരം
സര്വ്വകലാശാലയ്ക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

ഒപ്പ്/-
ഡഡാ. എം.ബി . ഡ�ാപാലകൃഷ്ണന്

രജിസ്ട്രാര്

http://www.ssus.ac.in/
http://www.ssus.ac.in/
http://www.ssus.ac.in/www.ssusonline.org
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