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നം.എസിഡി.സി2/8998/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2021തീയതി,29.07.2022
പരിപത്രം

വിഷയം:-2022-23അദ്ധ്യയനവര്ഷത്തെ ബിരുദ/ഡിപ്ല%ോമപ്ല(ോഗ്രോമുകളുത്തെ- 
(പ്ലവശന ിനുള്ളസമയക്രമപ്പട്ടിക(അഡ്മിഷന്ത്തെഷഡ്യൂള്)-സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:-2022ത്തെ>ബിരുദ,ഡിപ്ല%ോമപ്ല(ോഗ്രോമുകളിപ്ല>ക്കുള്ള(പ്ലവശനവിജ്ഞോപനം.

2022-23 അദ്ധ്യയനവര്ഷ ിത്തെ>  വിവിധ  ബിരുദ  പ്ല(ോഗ്രോമുകളിപ്ല>ക്ക്  ബി.എ. സംസ്കൃതം
(സോഹിത്യം, പ്ലവദോന്തം, ന്യോയം, വ്യോകരണം, ജനറല്) സംഗീതം, നൃ ം,ബി.എഫ്.എ(ചിത്രക>,
ചുമര്ചിത്രക>, ശില്പക>) തു-ങ്ങിയ  പ്ല(ോഗ്രോമുകളിപ്ല>ക്കും  ഏറ്റുമോനൂര്  (ോപ്ലദശിക  പ്ലകന്ദ്ര ില്
ന-ത്തുന്നആയുര്പ്ലവദ പഞ്ചകര്മ്മ &  അന്തര്പ്ലദശീയ സ്പോ ത്തെതറോപ്പി ഡിപ്ല%ോമ  പ്ല(ോഗ്രോമിപ്ല>ക്കുള്ള
(പ്ലവശന ിനുള്ളസമയക്രമപ്പട്ടികതോത്തെ`പറയും(കോരംഅംഗീകരിച്ച്ഉ രവോയിരിക്കുന്നു.

ക്രമ 
നമ്പര്

ഇനം തീയതി

1 വിജ്ഞോപനതീയതി 01.07.2022

2 ഓണ്ലൈ>ന്രജിപ്ലfഷന്വ`ിഅപ്ലപക്ഷിക്കോനുള്ളഅവസോനതീയതി 30.07.2022

3
ഡിപ്ല%ോമ പ്ല(ോഗ്രോമിപ്ല>ക്ക് (പ്ലവശന ിനുപ്ലവണ്ടിയുള്ളശോരീരികക്ഷമതപരീക്ഷ,
അഭിമുഖം 03.08.2022

4 ഡിപ്ല%ോമപ്ല(ോഗ്രോമിത്തെ>ക്ലോസ്സുകള്ആരംഭിക്കുന്നതീയതി 08.08.2022

5
മോര്ക്ക്>ിസ്റ്റ്അ-ക്കമുള്ളനിര്ദ്ദിഷ്ടപ്ലരഖകളുത്തെ-പകര്പ്പും,ഓണ്ലൈ>ന്അപ്ലപക്ഷയുത്തെ-
(ിന്റൗട്ടും സഹിതം, (ോപ്ലദശിക  പ്ലകന്ദ്രങ്ങളില് അതത് ഡയറക്ടര്മോര്ക്കും, കോ>-ി
മുഖ്യപ്ലകന്ദ്ര ില്അതത്വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷന്മോര്ക്കുംസമര്പ്പിപ്ലക്കണ്ടഅവസോനതീയതി

09.08.2022

6
ബി.എ. സംഗീതം, നൃ ം, ചിത്രക>വിഭോഗങ്ങളിപ്ല>ക്ക്(പ്ലവശനംപ്ലനടുന്നതിനുപ്ലവണ്ടിന-ത്തുന്ന
അഭിരുചിപരീക്ഷ

പ്ര�ോഗ്രോം 
അഭിരുചി പരീക്ഷ നടക്കുന്ന രീതി, പരീക്ഷ

നടത്തുന്ന സ്ഥലം
തീയതി

ചിത്രക> ഓഫ്ലൈ>ന്,ചിത്രക>ോവിഭോഗം,കോ>-ി 16.08.2022

സംഗീതം ഓഫ്ലൈ>ന്,സംഗീതവിഭോഗം,കോ>-ി 16.08.2022,17.08.2022

ഭരതനോ-്യം ഓഫ്ലൈ>ന്,നൃ വിഭോഗം,കോ>-ി 22.08.2022,23.08.2022

പ്ലമോഹിനിയോട്ടം ഓഫ്ലൈ>ന്,നൃ വിഭോഗം,കോ>-ി 23.08.2022,24.08.2022

6 റോങ്ക്>ിസ്റ്റ്പുറത്തെപ്പടുവിക്കുന്നതീയതി 29.08.2022

7
സംസ്കൃതം (സോഹിത്യം, പ്ലവദോന്തം, ന്യോയം, വ്യോകരണം, ജനറല്)
വിഭോഗ ിപ്ല>ക്ക്(പ്ലവശന ിനുപ്ലവണ്ടിയുള്ളഅഭിമുഖം 31.08.2022

8 സംഗീതം,നൃ ംവിഭോഗങ്ങളിപ്ല>ക്ക്(പ്ലവശന ിനുപ്ലവണ്ടിയുള്ളഅഭിമുഖം 31.08.2022

9
ബി.എഫ്.എ.  (ചിത്രക>, ചുമര്ചിത്രക>, ശില്പക>) വിഭോഗ ിപ്ല>ക്ക്
(പ്ലവശന ിനുപ്ലവണ്ടിയുള്ളഅഭിമുഖം 31.08.2022

10 ക്ലോസ്സുകള്ആരംഭിക്കുന്നതീയതി 01.09.2022

11 ഈഅദ്ധ്യയനവര്ഷത്തെ (പ്ലവശനംഅവസോനിക്കുന്നതീയതി 30.09.2022



(പ്ലവശന ിനുള്ള പ്ലയോഗ്യത %സ്  ടു / ത്തെവോപ്ലക്കഷണല് ഹയര്  ത്തെസക്കന്ററി  അഥവോ  തത്തു>്യ
അംഗീകൃതപ്ലയോഗ്യതയോണ്. ബിരുദപ്ലയോഗ്യതയുള്ളവര്ക്കുംഡിപ്ല%ോമപ്ലകോഴ്സിപ്ല>ക്ക്അപ്ലപക്ഷിക്കോവുന്നതോണ്.
ബിരുദ, ഡിപ്ല%ോമ  പ്ല(ോഗ്രോമുകളുത്തെ-  (പ്ലവശന ില്  പോ>ിച്ച  സംവരണങ്ങള് (ത്തെറോപ്ലട്ടഷന്  ഉള്ത്തെപ്പത്തെ-)
സംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങള്വകുപ്പുപ്ലമധോവികള്അ-ിയന്തിരമോയിസമര്പ്പിപ്ലക്കണ്ടതോണ്എന്നറിയിക്കുന്നു.

നൃ ം (പ്ലമോഹിനിയോട്ടം, ഭരതനോ-്യം), സംഗീതം, ചിത്രക>, ചുമര്  ചിത്രക>, ശില്പക>  എന്നിവ
മുഖ്യവിഷയമോയപ്ല(ോഗ്രോമുകള്ക്ക്അഭിരുചിനിര്ണ്ണയപരീക്ഷയുത്തെ-അ-ിസ്ഥോന ി>ോയിരിക്കും(പ്ലവശനം
നല്കുന്നത്.  ഡിപ്ല%ോമ  പ്ല(ോഗ്രോമിപ്ല>ക്കുള്ള(പ്ലവശനം, പ്ലയോഗ്യത പരീക്ഷയുത്തെ- മോര്ക്ക്, ശോരീരിക ക്ഷമത,
അഭിമുഖം  എന്നിവയ്ക്കു  >ഭിച്ച  മോര്ക്കിത്തെന്റയും  അ-ിസ്ഥോന ി>ോയിരിക്കും.  (പ്ലവശനം  സംബന്ധിച്ച
വിശദവിവരങ്ങള്പ്ല(ോത്തെസ്പക്ടസില്>ഭ്യമോണ്. ബിരുദ  പ്ല(ോഗ്രോമിപ്ല>ക്കും ഡിപ്ല%ോമ  പ്ല(ോഗ്രോമുകളിപ്ല>ക്കുമുള്ള

(പ്ലവശനംസംബന്ധിച്ചവിശദവിവരങ്ങള്പ്ല(ോത്തെസ്പക്ടസിലും www.ssus.ac.in ലും>ഭ്യമോണ്. പ്ല(ോഗ്രോമിത്തെന്റ
ഉള്ള-ക്ക ില്മോറ്റംവരുത്തുന്നതിനുള്ളഅധികോരംസര്വക>ോശോ>യ്ക്ക്ഉണ്ടോയിരിക്കുന്നതോണ്.

പ്ലമല്  പട്ടികയനുസരിച്ച്  വിവിധ  ബിരുദ  (പ്ലവശന ിനുപ്ലവണ്ടിയുള്ള  ന-പ-ിക്രമങ്ങള്  നി>വിത്തെ>
റഗുപ്ല>ഷന്അനുസരിച്ചുംസംവരണചട്ടങ്ങള്പോ>ിച്ചുംന-പ്ല ണ്ടതോണ്. കോ>-ിമുഖ്യപ്ലകന്ദ്ര ില്അതത്
വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷന്മോരും,(ോപ്ലദശികപ്ലകന്ദ്രങ്ങളില്ഡയറക്ടര്മോരുംആവശ്യമോയന-പ-ികള്സ്വീകരിപ്ലക്കണ്ടതോണ്.

N.B. : 1.വകുപ്പ്പ്ലമധോവികളും/(ോപ്ലദശികപ്ലകന്ദ്രംഡയറക്ടര്മോരുംബിരുദ(പ്ലവശന ത്തെന്റ
ന-പ-ിക്രമങ്ങളില്പ്ലകോവിഡ്-19മോനദണ്ഡങ്ങള്പോ>ിക്കുന്നുത്തെണ്ടന്ന്ഉറപ്പ്
വരുപ്ല ണ്ടതോണ്.
2.വിദ്യോര്ത്ഥികളുത്തെ-ഫീസ്ഓണ്ലൈ>ന്മുപ്ലഖനസ്വീകരിക്കുന്നതിനുളളന-പ-ികള്എത്തെ�-ിവിഭോഗം
 സ്വീകരിപ്ലക്കണ്ടതോണ്.


ഒപ്പ്/

പ്ര$ോ. പ്ര&ോപോലകൃഷ്ണന് എം.ബി
രജിസ്ട്രോര്

പകര്പ്പ്

1)ബന്ധത്തെപ്പട്ടവകുപ്പദ്ധ്യക്ഷന്മോര്/(ോപ്ലദശികപ്ലകന്ദ്രംഡയറക്ടര്മോര്
2)വി.സി./പി.വി.സി/രജിfോര്എന്നിവരുത്തെ-ലൈ(വറ്റ്ത്തെസക്രട്ടറിമോര്
3)ഫിനോന്സ്ഓഫീസര്/ഡി.ആര്(പരീക്ഷോവിഭോഗം)
4)പി.ആര്.ഒ./ഡി.എസ്.എസ്./ഡിപ്പോര്ട്ടുത്തെമന്റല്സിസ്റ്റം
5)ഐ.-ി.ഓഫീസര്(ഇന്ചോര്ജ്ജ്)/സിസ്റ്റംഅഡ്മിനിപ്ലfറ്റര്/സീനിയര്പ്ല(ോഗ്രോമര്തു-ര്
6)പ്ലനോഡല്ഓഫീസര്(എക്സോംഡിജിലൈറ്റപ്ല>ഷന്)-ന-പ-ികള്ക്ക്
7)ഐ.ക്യുഎ.സി./എസ്.എഫ്./എഫ്.സി.



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


അം&ീകോരപ്ര/ോടെട

ടെ1ക്ഷന് ഓഫീ1ര്



श्री�शङ्�करा�चा�र्य�संस्क� तसंर्व�कला�श�ला�,�क�लाटी�
SREE SANKARACHARYA UNIVERSITY OF SANSKRIT, KALADY

No. Acd.B1/1875/SSUS/2020  (2)                                 

ഐ  .  ടി  .     ഓഫീ1ര് ഇന് ചോര്ജിനുള്ള   കുറിപ്പ്  

വിഷയം:- പി.ജി.(പ്ലവശനം2020-സംബന്ധിച്ച്.

സര്വ്വക>ോശോ>യില്  2020-21  വര്ഷപ്ല ക്കുള്ളപി.ജി. (പ്ലവശന ിന് ഓണ്ലൈ>നോയി

അപ്ലപക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള  അവസോന  തീയതി 2020ജൂണ് 14 ആയും  ഹോര്ഡ്  പ്ലകോപ്പി

സമര്പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള  തീയതി 2020 ജൂണ് 19  ആയും  പുനര്  നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.  സര്

വ്വക>ോശോ>യുത്തെ-ത്തെവബ്ലൈസറ്റില്ഇതിനുപ്ലവണ്ടക്രമീകരണങ്ങള്ന- ണത്തെമന്ന്അറിയിക്കുന്നു.



  അ1ിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രോര് (അക്കോദമിക്)
രജിസ്ട്രോര്ക്കു പ്ര?ണ്ടി 

പകര്പ്പ്:സിസ്റ്റംഅഡ്മിനിപ്ലfറ്റര്
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