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शिक्षािाशस्त्र - (बी.एड्.) प्रवेिपरीक्षा - 2021
१.के न्द्रीयसंस्कृतशवश्वशवद्यालयस्य संशक्षप्तपररचयः
भाितसिशकािे ि संस्कृ त-आयोगस्य(१९५६-५७) अनि
संस्कृ तस्य विकासाथं प्रचािु सं ानसु ािं
प्रसािाथशञ्च के न्द्रीयसिशकािस्य सस्ं कृ तविषयकनीतीनां कायशक्रमािाञ्च वक्रयान्द्ियनाथं १९७० तमे िषे अक्टूबिमासस्य
१५ वदनाङ्के िावरियसंस्कृ तसंस्थानं स्िायत्तसघं टनरूपेि संस्थावपता संस्था अवस्त।मानिसंसािनविकासमन्द्त्रालयेन
०७-०५-२००२ वदनाङ्के अयं बहुपरिसिीयः मावनतविश्वविद्यालयः घोवषतः।भाितसिशकािस्य १७-४२०२०वदनाङ्कस्यCG-DL-A-१७०४२०२०-२१९०६८
िाजपत्रसख्ं यानगु िु ं
िावरियसस्ं कृ तसस्ं थानम३् ०-४२०२०वदनाङ्कतः के न्द्रीयसंस्कृ तविश्वविद्यालयत्िेन प्रोन्द्नतम् ।
एषा सस्ं था िारिीय-अध्यापकवििापरिषदा (NCTE), विश्वविद्यालय-अनदु ान-आयोगेन (UGC) च मान्द्यता
प्राप्ता अवस्त । अवप च भाितीय-विश्वविद्यालयसंघस्य सदस्योऽपिवप अवस्त । विश्वविद्यालयोऽपियं
िारिीयमल्ू याङ्कनप्रत्यायनपरिषदा (NAAC) “ए” श्रेण्या प्रत्यावयतः । देिस्य विवभन्द्नेषु भागेषु वस्थतेषु अस्य द्वादिसु
परिसिे षु प्राक्िावितः आिभ्य विद्यािारिविपयशन्द्तम् अध्ययनाथं व्यिस्थाः उपलभ्यन्द्ते । ितशमाने अस्य दिसु परिसिे षु
वििािाविपाठ्यक्रमः प्रितशते यत्र प्रिेिः वििािाविप्रिेिपिीिामाध्यमेन कल््यते।विश्वविद्यालयेनानेन के षवु चत्
परिसिे षु वििाचायशपाठ्यक्रमोऽपिवप सञ्चाल्यते।

२.

शिक्षािाशस्त्रप्रवेिपरीक्षायाः कृते न्द्यूितमयोग्यता
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(अ)

िैशक्षकयोग्यता

i.
वििािाविप्रिेिपिीिायां प्रिेिाथशम् अभ्यथी 10+2+3 वििाप्रिालीमनसु त्ृ य िाविपिीिायाम्
अथिा(िषशत्रयेऽपिवप संस्कृ तमख्ु यविषयकः)बी.ए. पिीिायाम् / आचायशः /एम.ए. (संस्कृ ते) इवत पिीिायां
तत्समकिपिीिायां िा न्द्यनू ावतन्द्यनू पः पञ्चाित् (50%) प्रवतिताङ्कप ः उत्तीिशः स्यात् ।
अथवा
कवस्मवं श्चत् मान्द्यताप्राप्तविश्वविद्यालये/महाविद्यालये अथिा मान्द्यताप्राप्तपिीिासस्ं थायांिावितृतीयिषे अथिा
तत्समकितृतीयिषे अिीयानः छात्रः आहत्य न्द्यनू ावतन्द्यूनान् (50%)पञ्चाित्प्रवतिताङ्कान् प्रा्नयु ात् अथिा
आचायशप्रथमिषशपिीिायाम/् आचायशसेतपु िीिायाम/् तत्समकिपिीिायां िा उत्तीिशता स्यात् । वकन्द्तु अहशतायप अपेविताः
पञ्चाित्प्रवतिदङ्काः (50%) वत्रिषीयिाविपाठ्यक्रमस्य/तत्समवत्रिषीयपाठ्यक्रमस्य एि गण्यन्द्ते।
ii.
अनसु वू चतजावतजनजातीयानाम,् अन्द्यप्रगतजातीयानाम,् अन्द्यथा सिमािां च कृ ते िािी/बी.ए. (संस्कृ तेन),
आचायशः/एम.ए.(सस्ं कृ तेन) इवत पिीिायाम् अङ्कानां पञ्चचत्िारिंित् प्रवतितम् (45%) अहशताऽपिवस्त । अन्द्याः
व्यिस्थाः सामान्द्याः वतष्ठवन्द्त ।
iii. पिीिाफलघोषिे विलम्बे सवत प्रिेिकाले सािात् अथिा गोपनीयपिीिोत्तीिशताप्रमािमिश्यमेि प्रदिशनीयं
स्यात् अन्द्यथा प्रिेिः वनिस्यते ।
(ब)

आयुः-सीमा

वििािाविपाठ्यक्रमप्रिेिाथं1-10-2021 वदनाङ्कं याित् अभ्यथी न्द्यनू ावतन्द्यनू ः विि
ं वतिषीयः (20) स्यात्
। अवस्मन् विषये न वकमवप िपवथल्यम् अनुमन्द्यते ।
(स)

चयिशवश ः

वििािाविकिायां प्रिेिः वििािाविप्रिेिपिीिेत्याख्यया (SSET) वलवखतप्रिेिपिीिया भविरयवत । सिे
प्रिेिावथशनः सद्यस्क-माध्यमेन(आँिलाईि) आिेदनं कुयशःु । सिैिहशच्छात्रपः वलवखतपिीिायां सवम्मवलतपभाशव्यम् ।
वििािाविप्रिेिपिीिाप्रिेिपत्रं जालस्थानतः (िेबसाईट) यथाविवि प्राप्तंु िक्यते । आिेदनकाले प्रावथशना
विश्वविद्यालयस्य ििीयताक्रमानसु ािं प्रिेिः प्रकल्पवयरयते । परिसिे षु प्रिेिाथं योग्यतासचू ी अवखलभाितीयस्तिे
वनवमशता भिवत । सफलच्छात्रािां सचू ी जालस्थाने (िेबसाईट) उद्घोषवयरयते ।
३.

शिक्षािाशस्त्रपाठ्यक्रमे स्थािाशि

एते वनदेिाः वििािाविप्रिेिपिीिा, 2021माध्यमेन अिोवलवखतेषवु िश्वविद्यालयस्यपरिसिे षु वििािाविपाठ्यक्रमप्रिेिाय ितशन्द्ते।प्रवतपरिसिं वनिाशरितस्थानसंख्या अवप अत्र उवल्लवखता, यत्र प्रिेिः इरयते तदनसु ािे ि परिसिः
चेतव्यः ।

क्रमाङ्कः विश्वविद्यालयस्यनाम
के न्द्रीयसस्ं कृ तविश्वविद्यालयः, देहली

वििािाविपाठ्यक्रमे उपलब्िस्थानसंख्या
770
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४. शिक्षािाशस्त्र - अध्ययिके न्द्राशि उपलभ्यमािस्थािाशि (कोष्ठके प्रर्दशिितम)् च क्र.स.ं

1.

के न्द्रीयसस्ं कृतशवश्वशवद्यालयस्य
पररसरिामाशि उपलब् स्थािसख्ं या च

9.

िेदव्यासपरिसिः,बलाहिः
(55)

कोट-भलिालः,
जम्मःू , जम्मक
ू ाश्मीिम-् 181122
वििालखण्ड:-5, गोमतीनगिम,्
लखनऊ, उत्तिप्रदेि: -226010
मेनसे, भाितीनगिम्
िृङ्गेिी, किाशटकम–् 577 139
वत्रिेिीनगिम,् गोपालपिु –
बाईपास, जयपिु म,्
िाजस्थानम–् 302018
चन्द्दनहजिू ीिोड, पिु ी,
ओवडिा-752001
गरुु िायिू , पिु नाट्टुकिा, वत्रििू ः
के िलम् - 680551
संस्कृ तमागशः, बागसेिवनया,
भोपालम् , म.प्र.- 462043
२१३, वद्वतीयतलम,्
पोवलटेवक्नकमहाविद्यालयभिनम्
विद्याविहाि: (प.ू ), मम्ु बई,
महािारिम् - 400 077
बलाहिः, सहू ी,
देहिा, वहमाचलप्रदेिः– 177108

10.

एकलव्यपरिसिः,अगितला
(55)

िािानगिम,् अगितला,
पवश्चमवत्रपिु ा - 799006

2.
3.

श्रीिििीिपरिसिः, जम्मःू
(110)
लखनऊपरिसिः, लखनऊ
(55)
श्रीिाजीिगान्द्िीपरिसिः, िृङ्गेिी
(55)

पत्रसङ्के ताः

4.

जयपिु परिसिः, जयपिु म्
(110)

5.

श्रीसदावििपरिसिः,पिु ी
(110)
गरुु िायिू परिसिः,गरुु िायिू
(55)
भोपालपरिसिः, भोपालम्
(110)
क.जे.सोमपयासंस्कृ तविद्यापीठम,् मम्ु बई
परिसिः, मम्ु बई
(55)

6.
7.
8.

५.

एस.शि.शड.
कूिाङ्कः

र्दूरभाषसख्ं या

0191

2623090

0522

2393948

08265

250258

0141

2761115

06752

223439

0487
0755

2307208
2307608
2418043

022

25025452

01970

245409

0381

2907859

अध्ययििुल्कम्
क्र.सं
वििािाविप्रथमिषशम्
वििािाविवद्वतीयिषशम्

िल्ु कम्
5100रू
5600रू

अध्ययििल्ु कम–् वििा वनश्िल्ु करूपेि दीयते, तथावप प्रिेिसमये अभ्यवथशवभः विश्वविद्यालयीयवनयमानसु ािं
वनिाशरितं िल्ु कं देयम् ।
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शवशव व्ययः –परिसिे वििकप्रविििविषयकसामान्द्यविवििव्ययः अभ्यवथशना प्रदेयः । एष व्ययः छात्रेभ्यः अथिा
छात्रसम्बद्धकायेभ्यः अपेवितः भविरयवत ।
६ अ. आरशक्षतस्थािाशि
भाितसिशकािस्य वनयममनसु त्ृ य आिििव्यिस्था ितशते, यथा  आवथशकरूपेि अिमािां कृ ते

10%

 अनसु वू चतजातीयानां कृ ते

15%

 अनसु वू चतजनजातीयानांकृते

7.5%

 अन्द्य-अप्रगवतजातीयानाक
ं ृ ते

27%

ध्यातव्यम–् भारतिासिस्य/शवश्वशवद्यालयािुर्दािायोगस्य
शिर्देिािुसारेि
अप्रगशतजातीयािां छात्रािाम् अिुपलब् ौसामान्द्यवगीयच्छात्रैः ररक्तस्थािाशि पूरशयष्यन्द्ते ।

अन्द्य

-

 वदव्याङ्गानाम् / प्रज्ञाचिषु ां कृ ते 3%
 यद्ध
ु े / सपवनकसंघषे सििसेनागत – हताहतानां विििानाम् /अपत्यानाम् कृ ते 3%
(प्रमािपत्रे हताहतािस्थाविषये स्पष्टोल्लेखः अपेवितः )
 क्रीडालनू ां कृ ते (िावरिय-अन्द्तािावरियस्तिे स्पिाशसु प्रवतभागस्य कृ ते) 2%
उपयशक्त
ु कोवटषु यवद कवश्चदािेदकः स्यात्तवहश तेन परिसिे प्रिेिकाले अहशतायाः प्रमाि पत्रं
िाजपवत्रताविकारिवभः (Gezetted) प्रमािीकृ त्य आिेदनेन सह प्रस्तोतव्यम् । अन्द्यथा प्रिेिाहशता वनिस्ता
भविरयवत । एताृशिानां छात्रािामभािे रिक्तस्थानावन सामान्द्यपः प्रावथशवभः ििीयताक्रमेि पिू वयरयन्द्ते ।
आिििवनिाशििं के न्द्रीयस्तिे एि भविरयवत ।
६ आ.आरशक्षतश्रेिीिां प्रमािपत्रर्दातारः अश काररिः
i.

अनसु वू चतजावत/जनजातीयानां कृ ते
/तहसीलर्दारः/एम.आर.ओ. ।

– शजल्ला ीिः

/

उपशजल्ला ीिः

ii.

अन्द्यथासिमािां /प्रज्ञाचिषु ां कृ ते िाजकीयवचवकत्सालयस्य प्रिानवचवकत्साविकािी ।

(एस.डी.एम.)

(40% प्रशतितशवकलाङ्गता ततोऽश का वा अहिताऽश कृता)
iii.

सििसेनानां कृ ते सवचिः – सपवनकः / नाविक / िायसु ने ासंघटनम।्

७.

शवश्वशवद्यालयस्यपररसरेषु अध्ययि ाराक्रमेि आरक्षिस्थािाशि
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i.

वििािाविकिायां
वनिाशरितस्थानानामअ
(80%)
पिम्पिागतिािायाः
् िीवतप्रवतितं
िािी,आचायशः,वििोमविः, विद्वन्द्मध्यमा, विद्वदत्तु मा बी.ओ.एल(् सस्ं कृ तम)् चेवत अथवा
तत्समकिपिम्पिागतपिीिायाम् उत्तीिशितां छात्रािां कृ ते, विि
ं वतप्रवतितम् (20%) आिवु नकिािायाः
बी.ए. (वत्रषु िषेषु सस्ं कृ तसवहतम)् / एम.ए. (सस्ं कृ तम)् अथिा तत्समकिपिीिोत्तीिशच्छात्रािां कृ ते
आिवितावन सवन्द्त ।

पारम्पररक ारा
-िास्त्री,आचायिः,शिरोमशिः,
(संस्कृतम)् तत्समकक्षा परम्पर ारया

शवद्वन्द्मध्यमा,

शवद्वर्दुत्तमा

बी.ओ.एल्

आ शु िक ारा – बी.ए.(सस्ं कृतम)् एम.् ए.(सस्ं कृतम)् तत्समकक्षा सस्ं कृतेि सशहतम्
(यः छात्रः आ शु िक ारया बी.ए.(सस्ं कृतम)् समुत्तीयि तर्दिन्द्तरं पारम्पररक ारया आचायि/तत्समकक्षायां
प्रथमवषे अ ीयािः सोऽशप आ शु िक ारायामेव अन्द्तभिवशत।)
ii.

वनिाशरितप्रिेिस्थानेषु पञ्चाित-् प्रवतितं स्थानावन (50%) अवखलभाितीयििीयतायाः आिािे ि अहेभ्यः
प्रत्याविभ्यः आिवितावन। अिविष्टावन पञ्चाित्प्रवतितं स्थानावन (50%) प्रत्येकं परिसिस्य, तेन
सम्बद्धिेत्रस्य च प्रत्याविनां कृ ते आिवितावन सवन्द्त । एतेषु वत्रि
ं त् प्रवतितं (30%) स्थानावन सम्बद्धिेत्रे
अध्ययनं कृ तितां छात्रािां कृ ते अवप च विंिवतप्रवतितं (20%) स्थानावनविश्वविद्यालयपरिसिात् िावि /
आचायशपिीिोत्तीिाशनां प्रत्याविनां कृ ते आिवितावन ।

(के न्द्रीयसस्ं कृतशवश्वशवद्यालयस्यजम्मू-लखिऊ-िगृं ेरी-जयपरु -परु ी-शत्रिरू -भोपाल-मुम्बई-अगरतला-बलाहरर्देवप्रयागपररसरेषशु ियशमत-रूपेि अध्ययिं कृत्वा िाशस्त्रपरीक्षां समुत्तीििवन्द्तः अथवा तृतीयवषे
अ ीयािाःअशप च आचायिशद्वतीयवषेऽशन्द्तमखण्डे अ ीयािाः अथवा उत्तीिािश्च शियशमतच्छात्राः एव
पररसरसम्बद्धाारक्षिे अन्द्तभिवशन्द्त ।)
प्रिेिपिीिोत्तीिशितां पिू ोत्तििाज्यानां (NER) छात्रािां कृ ते विश्वविद्यालयस्य एकलव्यपरिसिे एि50%
स्थानावन आिवितावन सवन्द्त ।(शकन्द्तु अव ेयं यत् प्रवेिकाले अवश्यं छात्रेि सम्बद्धासक्षमाश काररशभः
सत्याशपतं शिवासस्थािप्रमािपत्रं प्रस्तोतव्यम् ।)
iii.

विश्वविद्यालयपरिसिाय आिवितेषु स्थानेषु रिक्तेषु सत्सु प्रिेिाहैः तत्िेत्रीयप्रत्याविवभः पिू वयरयन्द्ते ।
परिसिसम्बद्धिेत्राथशम् आिवितेषु स्थानेषु रिक्तेषु सत्सु तावन अवखलभाितीयििीयतासूच्यां वस्थतपः प्रिेिाहैः
प्रत्याविवभः पिू वयरयन्द्ते ।
iv.

क्षेत्रशि ािरिम-् प्रत्याविना यस्य परिसिसम्बद्धिेत्रस्य विश्वविद्यालयात् मान्द्यताप्राप्तपिीिासंस्थायाः िा
िावि/बी.ए. (संस्कृ तेन)/ आचायश / एम.ए. (संस्कृ तेन) पिीिा उत्तीिाश भिेत् सः तस्य एि िेत्रस्य प्रत्यािी
इवत गण्यते ।

(उर्दा- यशर्द कश्चि छात्रः िाशस्त्रपरीक्षोत्तीििता ारेि आवेर्दिं करोशत तशहि तस्य क्षेत्रशि ािरिम् एवं भवशत
िाशस्त्रपरीक्षाम/् बी.ए. (संस्कृतम)् परीक्षाम् उत्तरप्रर्देिस्य कस्माशच्चत् शवश्वशवद्यालयात् उत्तीयि जयपुरे आचायि
/ एम.ए. प्रथमवषे अ ीयािस्य छात्रस्य सम्बद्धाक्षेत्रम् उत्तरप्रर्देि एव भवशत ितु राजस्थािम)्
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सम्बद्धाक्षेत्रस्य पररगििम् अशन्द्तमपरीक्षोत्तीिाििुगि
ु मेव भवशत।
सम्बद्धाक्षेत्रे शस्थतािां शवश्वशवद्यालयािां /परीक्षासंस्थािां कृते पररसरसम्बद्धाक्षेत्राशि (राज्याशि)
क्र.सं.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

पररसरस्य िाम
श्रीिििीिपरिसिः
लखनऊपरिसिः
श्रीिाजीिगावन्द्िपरिसिः
जयपिु परिसिः
श्रीसदावििपरिसि
गरुु िायिू परिसिः
भोपालपरिसिः
के .जे.सोमपया-संस्कृ तविद्यापीठम,् मम्ु बईपरिसिः
िेदव्यासपरिसिः
एकलव्यपरिसिः

पररसरसम्बद्धाक्षेत्राशि (राज्याशि)
जम्मू एिं काश्मीिम,् पञ्जाबः, चण्डीगढम,् लद्दाक
उत्तिप्रदेिः, उत्तिाखण्डः
कनाशटकः, तेलङ्गािा, आन्द्रप्रदेिः, गोिा,लक्ष्यद्वीपम,् दमनद्वीपसमहू ः,
िाजस्थानम,् वदल्ली
ओडीिा, वबहािः
के िलम,् तवमलनाडुः, पदु चु ेिी, अण्डमान -वनकोबािः
मध्यप्रदेिः, छत्तीसगढः, झािखण्डः
महािारिम,् गजु िातः, दादिा -नगिहिेली
वहमाचलप्रदेिः, हरियािा
वत्रपिु ा, प.बंगालः, असमः, मविपिु म,्
अरुिाचलप्रदेिः, मेघालयः, वमजोिम्

नागालपण्ड,

वसवक्कम,

८. प्रवेिपरीक्षा – 2021 शर्दिाङ्कः समयश्च के न्द्रीयसंस्कृ तविश्वविद्यालयः, देिस्य विवभन्द्नभागेषु वनिाशरितके न्द्रषे ु वद्विषीयवििािाविपाठ्यक्रमस्य
(बी.एड्.) कृ ते 2021तमे वषे अगस्त-मासस्य 08 शर्दिाङ्के प्रातः 10.00 वार्दितः 12.40 वार्दिपयिन्द्तं
वििािाविप्रिेिपिीिाम् (2021) आयोजवयतंु प्रितशते । अहशच्छात्राः प्रिेिपिीिाथं सद्यस्क-आिेदन(ं आनलाईन)
वनिाशरिते अििौ अिोवलवखतजालस्थान-माध्यमेन (िेबसाईट)कतंु िक्निु वन्द्तwww.sanskrit.nic.in

प्रमुखशर्दिाङ्कः
सद्यस्क-आवेर्दिम(् आिलाईि) (शवलम्बिल्ु करशहतम)् – 15 मई 2021 तः 25 जूि 2021 पयिन्द्तम्
सद्यस्क-आवेर्दिम(् आिलाईि) (शवलम्बिुल्कसशहतम)् – 26 जूि 2021 तः 05 जुलै 2021 पयिन्द्तम्
सद्यस्क-आवेर्दिपत्रस्य र्दोषसंिो िम् – 06 जुलै 2021 तः 10 जुलै 2021 पयिन्द्तम्
परीक्षाशर्दिाङ्कः – 08 अगस्त 2021 रशववासरः, प्रातः 10:00 वार्दितः 12:40 वार्दिपयिन्द्तम्
जालस्थाितः प्रवेिपत्राहरिं 15 जुलै 2021तः
९.

परीक्षाके न्द्राशि
पिीिाके न्द्रवनिाशििं छात्रप्रदत्तसचू नानसु ािमेि भविरयवत । अतः छात्रः साििानतया पिीिाके न्द्रस्य चयनं
कुयाशत।् के न्द्रवनिाशििानन्द्तिं वकमवप परिितशनं न भविरयवत । वनिाशरितके न्द्रे एि पिीिा लेखनीया । यशर्द एकशस्मि्
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परीक्षाके न्द्रे 25 तः न्द्यूिाः छात्राः भवशन्द्त तशहि तत् के न्द्रं शिरस्तं भवशत । तेषां छात्रािां कृ ते समीपस्थपिीिाके न्द्रं
वनिाशरितं भिवत ।
क्र.स.ं
1.
2.
3.
4.
5.
6.

परीक्षाके न्द्रम्
विमला
हमीिपिु म्
चण्डीगढम्
देहल
लखनऊ
िािािसी

क्र.स.ं
7.
8.
9..
10.
11.
12.

परीक्षाके न्द्रम्
हरिद्वािम्
बेङ्गलरुू ः
वत्रििू ः
जयपिु म्
कोलकाता
पटना

क्र.सं.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

परीक्षाके न्द्रम् क्र.स.ं
मम्ु बई
19.
भोपालम्
20.
वतरुपवतः
अगितला
पिु ी
कटकम्

परीक्षाके न्द्रम्
भिु नेश्विम्
जम्मःू

१०.

अत्यावश्यकसूचिाः

१.

एषा वनदेविका ध्यानेन अध्येतव्या ।

२.

अस्यां प्रिेिविषवयकाः आिश्यकसचू नाः सङ्कवलताः ।

३.

सद्यस्क-आिेदनं ध्यानेन पिू िीयम् ।

४.

परू ितािेदनपत्रं प्रिेिसमये समपशिीयम।्

५

सद्यस्क-आिेदने वलवखतानां तथ्यानां सत्यापनं पिीिासमये प्रिेिसमये च भविरयवत ।

६.

कस्यवचत् तथ्यस्य असत्यत्िे प्रमाविते सवत, यथावनयमं न्द्यावयकदण्डः, पिीिायाः वनरकासनम् /
प्रिेिवनिस्तीकििम् इत्यावदकं यथायोग्यं प्रकल्पवयरयते ।

७.

सद्यस्क-आिेदने छायावचत्रं स्पष्टं निीनतमं च स्यात् । पिीिासमये प्रिेिसमये िा यवद छायावचत्रस्य मेलनं न
भविरयवत तवहश पिीिायाः वनरकासनं / प्रिेिवनिस्तीकििं यथावनयमं न्द्यावयकदण्डव्यिस्था अवप करिरयते।

८. सद्यस्कावेर्दिाय िुल्कम् शवलम्बिल्ु करशहतम्
शवलम्बिल्ु कसशहतम्
११.

-

2000 रुप्यकाशि ।
3000रुप्यकाशि ।

सद्यस्क-आवेर्दिाथं शिर्देिाः

प्रावथशना प्रिेिाथं वििीयमानम् आिेदनम् सद्यस्कमाध्यमेन विश्वविद्यालयस्य जालस्थानतः कतंु िक्यते।
सद्यस्कवनवमत्तं सङ्के ताः प्रथमपटु े उवल्लवखताः । त्रवु टपिू शम,् अपिू ं, वनवश्चतवतथेिनन्द्तिं कृ तम् आिेदनं न स्िीकरिरयते।
प्रिेिपिीिायाम् उत्तीिाशः प्रावथशनः एि ििीयताक्रमेि तत्तत्पाठ्यक्रमे वनिाशरितपरिसिे प्रिेिाहाशः भविरयवन्द्त । इयं
ििीयतासचू ी के िलं 2021 विष्टाब्दस्य कृ ते एि मान्द्या भविरयवत । प्रिेिपिीिां लेवखतंु पिीिाके न्द्रोल्लेखसमवन्द्ितं
प्रिेिपत्रं प्रावथशना 15 जल
ु प 2021 वदनाङ्कतः आन्द्तं याित् आहतंु (Download) िक्यते । प्रिेिानन्द्तिं स्थानान्द्तििं
न भविरयवत । तथपि िल्ु कस्य अवप स्थानान्द्तििं न भविरयवत ।
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सैषा शिर्देशिका साव ाितया पठिीया, स्वकीयपात्रताया अवबो िािन्द्तरमेव अभ्यशथििा सद्यस्क-आवेर्दिं
करिीयम।् एकतः अश काशि प्रपरू रताशि सद्यस्क-आवेर्दिाशि प्रवेिपात्रतां शिरस्तां कारशयष्यशन्द्त ।
i.

सद्यस्क-आिेदने अिनु ातनावन वदनाङ्काङ्वकतावन पासपोटश (passport) इत्याकािावि छायावचत्रावि
हस्ताििञ्च वनयोजनीयम् ।

ii.

विश्वविद्यालयपरिसिे प्रिेिच्े छुकानां सम्बद्धिेत्रं तदेि भविरयवत, यतः यवस्मन् िाज्ये तपः िािी/बी.ए.
(संस्कृ तेन)/आचायश/एम.ए. (संस्कृ तेन) इवत पिीिा समत्तु ीिाश ।

iii

परिसिे षु प्रिेिच्े छुकप ःतपिेि छात्रपःपिू िीयं, यपः
जम्म–ू लखनऊ–िृगं िे ी–जयपिु –पिु ी–वत्रििू –भोपाल–
मम्ु बई–अगितला–बलाहि - देिप्रयाग-परिसिे षु वनयवमतरूपेि अध्ययनं कृ त्िा िाविपिीिा समत्तु ीिाश अथिा
तृतीयिषे अध्ययनं कृ त्िा िावषशकपिीिा वलवखता । आचायशवद्वतीयिषेऽपिवन्द्तमखण्डे अिीयानाः उत्तीिाशश्च
वनयवमतच्छात्राः अवप एतदथशम् अहाशः भविरयवन्द्त ।

१२.

सद्यस्क-आवेर्दिात् पूवं ध्यातव्याशि तथ्याशि

i.

के िलमहशप्रावथशवभः वलवखतपिीिायां सवम्मवलतपभाशव्यम् । यवद कवश्चद् अहशः नावस्त, पिन्द्तु
वि.िाविप्रिेिपिीिायां सवम्मवलतः भिवत, तवहश परििामाथं स व्यवक्तगतरूपेि स्ियम् उत्तिदायी
भविरयवत ।

ii.

वििािाविपाठ्यक्रमःएन.सी.टी.ई. द्वािामान्द्यताप्राप्तः अवस्त।

विश्वविद्यालयस्यविवभन्द्नपरिसिे षु

वनिाशरितसंख्यानसु ािं योग्यताक्रमानसु ािे ि एि प्रिेिः प्रकल्पवयरयते ।
iii.

प्रिेिाहशतापरििीलनम,् िेत्रसम्बद्धवनिशयः आिििादीनां वनश्चयश्च, एतत्सिं विश्वविद्यालयस्य अिीनं ितशते ।

vi

प्रिेिविषये विश्वविद्यालयस्य कुलपतेः वनिशय एि अवन्द्तमः ।

v.

न्द्यावयकविषयेषु वदल्ली - उच्चन्द्यायालयस्य एि िेत्राविकािः भविरयवत ।

vi.

उत्तिपवु स्तकायाः पनु ः मल्ू याङ्कनं नपि भविरयवत ।

१३.

परीक्षायाः अवश ः
पिीिायाः अिविः सािशवद्वहोिापयशन्द्तम् अवस्त । होिाद्वयम् ‘अ’ भागे िपकवल्पकप्रश्नपत्रस्य कृ ते, होिािं ‘ब’
भागे भावषकतत्त्िज्ञानपिीिायप वनिाशरितम् । मध्ये दिवनमेषात्मकः अवतरिक्तसमयः प्रश्नपत्रस्य प्रथमभागस्य
उत्तिपवु स्तकाप्रश्नपवु स्तकासग्रं हाथं, वद्वतीयभागस्य उत्तिपवु स्तकावितििाथं च प्रदीयते । वद्वतीयभागस्य प्रश्नपत्रस्य12:05
समये एि वितििं भविरयवत । एतवस्मन्द्नििौ अभ्यवथशनः स्िस्थाने एि स्थास्यवन्द्त ।

परीक्षासम्बद्धासूचिाः
 वििािाविप्रिेिपिीिायां पिीिावथशनः पिीिासमये नीलां /कृ रिििां लेखनीं (बॉलपेन) स्ियम् आनयेयःु ।
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 वििािाविप्रिेिपिीिायाम् अिपिसािनावन अिलम्बयन् उत्तिावि लेवखतुम् अन्द्यतः साहाय्यं
प्रा्निु नअ
् नि
ु ासनहीनतां िा प्रदिशयन् पिीिाथी के न्द्राध्यिेि सद्यः पिीिाया बवहरकरिरयते यथाविवि दण्डनं िा
करिरयते ।
 छायावचत्रेि सह िपषम्ये सवत, सन्द्दहे े जाते, पिीिातः वनलम्बनम/् प्रिेिात् वनलम्बनम् / विविित्
दण्डनं िाकरिरयते। तदथं छात्रः स्ियम् उत्तिदायी भविरयवत।
 पिीिाभिने गिकयन्द्त्रं, चलदिू िािी, स्माटश घटी चेत्यावदकं सिशथा िवजशतम् ।
१४.

प्रश्नपत्ररूपरेखा (अ) शिक्षािाशस्त्रप्रवेिपरीक्षाप्रश्नपत्रे द्वौ भागौ भशवष्यतः ‘अ’ भागः‘ब’भागश्च

(i)

प्रथमो भागः (अ भागः) 10.00 वार्दितः 12.00 वार्दिपयिन्द्तम्
वििािाविप्रिेिपिीिायां प्रथमः भागः बहुविकल्पोत्तिप्रश्नपत्रद्वािा सम्पत्स्यते । एतवस्मन् प्रश्नपत्रे

वनम्नवलवखताः चत्िािः खण्डाः भविरयवन्द्त –
प्रथमो भागः – (अ भागः)

पूिािङ्काः 160

१.

संस्कृ तभाषादिता

40 अङ्काः

२.

सामान्द्यज्ञानं मानवसकयोग्यता च

40 अङ्काः

३.

वििि-अवभरुवचः

40 अङ्काः

४.

सस्ं कृ तिाङ्मयम्

40 अङ्काः

सिे प्रश्नाः चतिु क
ै वल्पकोत्तिाः एकमात्रिद्ध
ु ोत्तिाश्च भविरयवन्द्त । उत्तिपत्रप्रारूपे एकवस्मन् प्रश्ने िद्ध
ु ोत्तिस्य
कोष्ठके एकमेि अग्राङ्वकतवचह्नम् (•) वनमाशतव्यम् । वद्विा वचवह्नतं प्रश्नोत्तिम् एकाविकम् उत्तिं िा विफलं भविरयवत ।
ृशष्टान्द्ताः उत्तिपत्रप्रारूपे रष्टव्याः। सिे प्रश्नाः संस्कृ तभाषायामेि भविरयवन्द्त ।
(ii)

शद्वतीयो भागः (ब भागः) 12.10 वार्दितः 12.40 वार्दिपयिन्द्तम्

एतवस्मन् भागे विषयात्मकाः लेखनपिकाः प्रश्नाः भविरयवन्द्त –
शद्वतीयो भागः – (ब भागः)पूिािङ्काः 40
(अ) संस्कृ तभाषादिता

10 अङ्काः

(ब) अिबोिनम्

20 अङ्काः

(स) सजशनात्मकलेखनम्

10 अङ्काः

(आ) मूल्याङ्किशवश ः
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शिक्षािाशस्त्रपाठ्यक्रमः संस्कृतशिक्षकप्रशिक्षिाथं वतिते अतः र्दक्षतायै भाशषकतत्त्वज्ञािपरीक्षोत्तीिितायै
शि ािररताङ्के षु
(I) संस्कृ तभाषादिता तथा च संस्कृ तिाङ्मयवमवत ‘अ’ भागस्य प्रथमे चतथु े च खण्डे एिञ्च ‘ब’ भाग इवत
वद्वतीये भागे पृथक्-पृथक् न्द्यनू तमाः प्रवतपत्रम् 35%अङ्काः प्राप्तव्याः । अिविष्टखण्डेषु (अ भागस्य वद्वतीये तृतीये च)
अवप प्रवतखण्डं विंिवतप्रवतितम् (20%) न्द्यनू तमा अङ्काः अवनिायशतया उत्तीिशतायप प्राप्तव्याः ।
(ii)

‘अ’ भागस्य सिेषु खण्डेषु वनिाशरिताङ्कान् प्रा्य उत्तीिाशनां छात्रािामेि ‘ब’ भागस्य मल्ू याङ्कनं
भविरयवत ।

(iii)

‘अ’ भागे “ब’ भागे च उभयत्र उत्तीिाशः छात्राः एि सफलाः भविरयवन्द्त ।

१५.

शविेषसूचिाः

१.

प्रिेिपिीिायाः परििामस्य ििीयतासचू ी अवखलभाितस्तिे भविरयवत ।

२.

विश्वविद्यालयः स्िप्रिेिनीवतमनसु त्ृ य प्रिेिं कल्पवयरयवत ।

३.

प्रिेिात्पिं एकस्मात् परिसिात् अपिवस्मन् परिसिे स्थानान्द्तििनं भविरयवत
स्थानान्द्तििािेदनप्रावप्तमात्रेििप तस्य/तस्याः प्रिेिः तत्कालं वनिस्यते।

४.

सम्बद्धिेत्रश्रेण्यां वचतः प्रविवििःु छात्रः के िलं विश्वविद्यालयस्य वनयमानसु ािे िपि प्रिेष्टुमहशवत ।

। छात्रस्य/छात्रायाः
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