श्रीशङ्कराचार्यसंस्कृ तसर्वकलाशाला, कालटी
SREE SANKARACHARYA UNIVERSITY OF SANSKRIT, KALADY
നം.എസിഡി.സി2/8998/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2021
തീയതി, 29.07.2022

പരിപത്രം

വിഷയം :- 2022-23 അദ്ധ്യയനവര്ഷത്തെ ബിരുദ/ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ
പ്രവേശനത്തിനുള്ള സമയക്രമപ്പട്ടിക (അഡ്മിഷന് ഷെഡ്യൂള്) - സംബന്ധിച്ച്.
സൂചന

:- 2022 ലെ ബിരുദ, ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന വിജ്ഞാപനം.

2022-23 അദ്ധ്യയനവര്ഷത്തിലെ വിവിധ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് ബി.എ. സംസ്കൃതം
(സാഹിത്യം, വേദാന്തം, ന്യായം, വ്യാകരണം, ജനറല് ) സംഗീതം, നൃത്തം, ബി.എഫ്.എ (ചിത്രകല,
ചുമര്ചിത്രകല, ശില്പകല) തുടങ്ങിയ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കും ഏറ്റുമാനൂര് പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തില്
നടത്തുന്ന ആയുര്വേദ പഞ്ചകര്മ്മ & അന്തര്ദേശീയ സ്പാ തെറാപ്പി ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമിലേക്കുള്ള
പ്രവേശനത്തിനുള്ള സമയക്രമപ്പട്ടിക താഴെ പറയും പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവായിരിക്കുന്നു.
ക്രമ
നമ്പര്

ഇനം

തീയതി

1

വിജ്ഞാപന തീയതി

01.07.2022

2

ഓണ്ലൈന് രജിസ്ട്രേഷന് വഴി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി

30.07.2022

3

ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പ്രവേശനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ശാരീരിക ക്ഷമത പരീക്ഷ,
അഭിമുഖം

03.08.2022

4

ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമിലെ ക്ലാസ്സുകള് ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി

08.08.2022

മാര്ക്ക് ലിസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള നിര്ദ്ദിഷ്ടരേഖകളുടെ പകര്പ്പും, ഓണ്ലൈന് അപേക്ഷയുടെ
പ്രിന്റൗട്ടും സഹിതം, പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങളില് അതത് ഡയറക്ടര്മാര്ക്കും, കാലടി
മുഖ്യകേന്ദ്രത്തില് അതത് വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷന്മാര്ക്കും സമര്പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി

09.08.2022

5

6

ബി.എ. സംഗീതം, നൃത്തം, ചിത്രകല വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടുന്നതിനുവേണ്ടി നടത്തുന്ന
അഭിരുചി പരീക്ഷ
അഭിരുചി പരീക്ഷ നടക്കുന്ന രീതി, പരീക്ഷ
നടത്തുന്ന സ്ഥലം

തീയതി

ചിത്രകല

ഓഫ്ലൈന്, ചിത്രകലാ വിഭാഗം, കാലടി

16.08.2022

സംഗീതം

ഓഫ്ലൈന്, സംഗീത വിഭാഗം, കാലടി

16.08.2022,17.08.2022

ഭരതനാട്യം

ഓഫ്ലൈന്, നൃത്ത വിഭാഗം, കാലടി

22.08.2022,23.08.2022

മോഹിനിയാട്ടം

ഓഫ്ലൈന്, നൃത്ത വിഭാഗം, കാലടി

23.08.2022,24.08.2022

പ്രോഗ്രാം

6
7

റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന തീയതി

29.08.2022

വേദാന്തം,
ന്യായം,
വ്യാകരണം,
വിഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള അഭിമുഖം
സംസ്കൃതം

(സാഹിത്യം,

ജനറല്)

31.08.2022

8

സംഗീതം, നൃത്തം വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള അഭിമുഖം

31.08.2022

9

ബി.എഫ്.എ.
(ചിത്രകല,
ചുമര്ചിത്രകല,
പ്രവേശനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള അഭിമുഖം

31.08.2022

10

ക്ലാസ്സുകള് ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി

01.09.2022

11

ഈ അദ്ധ്യയനവര്ഷത്തെ പ്രവേശനം അവസാനിക്കുന്ന തീയതി

30.09.2022

ശില്പകല)

വിഭാഗത്തിലേക്ക്

പ്രവേശനത്തിനുള്ള യോഗ്യത പ്ലസ് ടു / വൊക്കേഷണല് ഹയര് സെക്കന്ററി അഥവാ തത്തുല്യ
അംഗീകൃത യോഗ്യതയാണ്. ബിരുദ യോഗ്യതയുള്ളവര്ക്കും ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
ബിരുദ, ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ പ്രവേശനത്തില് പാലിച്ച സംവരണങ്ങള് (റൊട്ടേഷന് ഉള്പ്പെടെ)
സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് വകുപ്പുമേധാവികള് അടിയന്തിരമായി സമര്പ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്നറിയിക്കുന്നു.
നൃത്തം (മോഹിനിയാട്ടം, ഭരതനാട്യം), സംഗീതം, ചിത്രകല, ചുമര് ചിത്രകല, ശില്പകല എന്നിവ
മുഖ്യവിഷയമായ പ്രോഗ്രാമുകള്ക്ക് അഭിരുചി നിര്ണ്ണയ പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പ്രവേശനം
നല്കുന്നത്.
അഭിമുഖം

ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം, യോഗ്യത പരീക്ഷയുടെ മാര്ക്ക്, ശാരീരിക ക്ഷമത,
എന്നിവയ്ക്കു

ലഭിച്ച

മാര്ക്കിന്റെയും

അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും.

പ്രവേശനം

സംബന്ധിച്ച

വിശദവിവരങ്ങള് പ്രോസ്പെക്ടസില് ലഭ്യമാണ്. ബിരുദ പ്രോഗ്രാമിലേക്കും ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കുമുള്ള
പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങള് പ്രോസ്പെക്ടസിലും www.ssus.ac.in ലും ലഭ്യമാണ്. പ്രോഗ്രാമിന്റെ
ഉള്ളടക്കത്തില് മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനുള്ള അധികാരം സര്വകലാശാലയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
മേല് പട്ടികയനുസരിച്ച് വിവിധ ബിരുദ പ്രവേശനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള് നിലവിലെ
റഗുലേഷന് അനുസരിച്ചും സംവരണ ചട്ടങ്ങള് പാലിച്ചും നടത്തേണ്ടതാണ്. കാലടി മുഖ്യകേന്ദ്രത്തില് അതത്
വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷന്മാരും, പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങളില് ഡയറക്ടര്മാരും ആവശ്യമായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

N.B. : 1.

2.

വകുപ്പ് മേധാവികളും/പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം ഡയറക്ടര്മാരും ബിരുദ പ്രവേശനത്തന്റെ
നടപടിക്രമങ്ങളില് കോവിഡ്- 19 മാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ്
വരുത്തേണ്ടതാണ്.
വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ഫീസ് ഓൺലൈന് മുഖേന സ്വീകരിക്കുന്നതിനുളള നടപടികള് എെ ടി വിഭാഗം
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഒപ്പ്/
ഡോ. ഗോപാലകൃഷ്ണന് എം.ബി
രജിസ്ട്രാര്

പകര്പ്പ്
1) ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷന്മാര്/പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം ഡയറക്ടര്മാര്
2) വി.സി./പി.വി.സി/രജിസ്ട്രാര് എന്നിവരുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാര്
3) ഫിനാന്സ് ഓഫീസര്/ഡി.ആര് (പരീക്ഷാവിഭാഗം)
4) പി.ആര്.ഒ./ഡി.എസ്.എസ്./ഡിപ്പാര്ട്ടുമെന്റല് സിസ്റ്റം
5) ഐ.ടി.ഓഫീസര് (ഇന് ചാര്ജ്ജ്)/സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര്/സീനിയര് പ്രോഗ്രാമര് തുടര്
6) നോഡല് ഓഫീസര് (എക്സാം ഡിജിറ്റൈലേഷന്) നടപടികള്ക്ക്
7) ഐ.ക്യുഎ.സി./എസ്.എഫ്./എഫ്.സി.

അംഗീകാരത്തോടെ

സെക്ഷന് ഓഫീസര്

श्रीशङ्कराचार्यसंस्कृ तसर्वकलाशाला, कालटी
SREE SANKARACHARYA UNIVERSITY OF SANSKRIT, KALADY

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

ഐ.ടി. ഓഫീസര് ഇന് ചാര്ജിനുള്ള കുറിപ്പ്
വിഷയം:-

പി.ജി.പ്രവേശനം 2020 - സംബന്ധിച്ച്.

സര്വ്വകലാശാലയില്
അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള

2020-21

അവസാന

വര്ഷത്തേക്കുള്ള പി.ജി. പ്രവേശനത്തിന് ഓണ്ലൈനായി
തീയതി

സമര്പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി 2020 ജൂണ് 19

2020 ജൂണ്

14

ആയും

ഹാര്ഡ്

കോപ്പി

ആയും പുനര് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

സര്

വ്വകലാശാലയുടെ വെബ്സൈറ്റില് ഇതിനു വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങള് നടത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാര് (അക്കാദമിക്)
രജിസ്ട്രാര്ക്കു വേണ്ടി

പകര്പ്പ് : സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര്

