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विद्यािारिव िः - (पीएच.् डी.) प्रिेशपिीक्षा - 2021
१.

के न्द्रीयसस्ं कृतविश्वविद्यालयस्य सवं क्षप्तपरिचयिः

भाितसिगकािे ि सस्ं कृ त-आयोर्स्य
(१९५६-५७) अनश
सस्ं कृ तस्य
विकासाथं
ु सं ानसु ािं
प्रचािप्रसािाथगञ्च के न्द्रीयसिगकािस्य संस्कृ तविषयकनीतीनां कायगक्रमािाञ्च वक्रयान्द्ियनाथं १९७० तमे िषे
अक्टूबिमासस्य १५ वदनाङ्के िावरियसंस्कृ तसंस्थानं स्िायतसंघटनरूपेि
संस्थावपता संस्था
अवस्त।मानिससं ािनविकासमन्द्त्रालयेन ०७-०५-२००२ वदनाङ्के अयं बहुपरिसिीयः मावनतविश्वविद्यालयः
घोवषतः।भाितसिगकािस्य १७-४-२०२०वदनाङ्कस्य CG-DL-A-१७०४२०२०-२१९०६८ िाजपत्रसंख्यानर्ु िु ं
िावरियसंस्कृ तसंस्थानम३् ०-४-२०२०वदनाङ्कतः के न्द्रीयसंस्कृ तविश्वविद्यालयत्िेन प्रोन्द्नतम् ।
एषा संस्था िावरिय-अध्यापकवशिापरिषदा (NCTE), विश्वविद्यालय-अनदु ान-आयोर्ेन (UGC) च मान्द्यता
प्राप्ता अवस्त । अवप च भाितीय-विश्वविद्यालयसंघस्य सदस्योऽवप अवस्त । विश्वविद्यालयोऽयं
िावरियमल्ू याङ्कनप्रत्यायनपरिषदा (NAAC) “ए” श्रेण्या प्रत्यावयतः । देशस्य विवभन्द्नेषु भार्ेषु वस्थतेषु अस्य द्वादशसु
परिसिे षु प्राक्शावस्त्रतः आिभ्य विद्यािारिविपयगन्द्तम् अध्ययनाथं व्यिस्थाः उपलभ्यन्द्ते । ितगमाने अस्य दशसु परिसिे षु
वशिाशावस्त्रपाठ्यक्रमः प्रितगते यत्र प्रिेशः वशिाशावस्त्रप्रिेशपिीिामाध्यमेन कल््यते।के न्द्रीयसंस्कृ तविश्वविद्यालयेनानेन
के षवु चत् परिसिे षु वशिाचायगपाठ्यक्रमोऽवप सञ्चाल्यते।
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२. विद्यािारिव प्रिेशपिीक्षायािः कृते न्द्यूितमयोग्यता
(i)( अ) सिे अभ्यवथगनः ये संस्कृ तसम्बद्धे कवस्मवं श्चद् विषये स्नातकोतिपिीिायाम् ; विश्वविद्यालयानदु ानायोर्ेन
मान्द्यताप्राप्तविश्वविद्यालयात् न्द्यनू तमान् पञ्चपञ्चाशत् (55%) प्रवतशतम् अङ्कान् प्रा्य उतीिागः
स्यःु ,विद्यािारिविप्रिेशपिीिायाः कृ ते अहागः भविरयवन्द्त ।
(आ)वद्विषीयवशिाचाये न्द्यनू तमाः (55%) अङ्काः अथिा एकिषीयवशिाचाये न्द्यनू तमः (55%) अङ्कः सह
सस्ं कृ तस्नातकोति – (एम.ए. सस्ं कृ त/आचायग/तत्समकिपिीिायां) (55%) अङ्काः अथिा एम.ए. एजक
ु े शन/ एम.एड
मध्ये न्द्यनू तमः (55%) अङ्कः सह संस्कृ तस्नातकोति – (एम.ए. संस्कृ त/आचायग/तत्समकिपिीिायाम)् 55%
अङ्काः अपेविताः सवन्द्त।
(ii) अनसु वू चतजातीनाम/् अनसु वू चतजनजातीनाम/् अन्द्य-अप्रर्तजातीनां
(ओ.बी.सी.)
अन्द्यथासिमािाम्
अभ्यवथगनां कृ ते संस्कृ तविषयसम्बद्धायाम् आचायगपिीिायाम् न्द्यनू तमानां (50%) अङ्कानाम् उपलवब्िः अवप मान्द्या
भविरयवत ।
(iii) िदेवशकाभ्यवथगनः यः कस्मादवप मान्द्यताप्राप्तविदेशीयविश्वविद्यालयात् संस्कृ ते/संस्कृ तसम्बद्धविषये िा
न्द्यनू तमाः पञ्चपञ्चाशत्प्रवतशतम् (55%) अङ्काः प्राप्ताः तेऽवप भाितसिगकािस्य विदेशमन्द्त्रालयस्य वशिामन्द्त्रालयस्य
चमाध्यमेन विद्यािारिविप्रिेशपिीिायाः कृ ते आिेदनं कतगमु ् अहागः भविरयवन्द्त।
(iv) विद्यािारिविप्रिेशपिीिायां तेऽवप अभ्यवथगनः अहागः भविरयवन्द्त, यः स्नातकोतिपिीिा तु वलविता, पिन्द्तु येषां
परििामः घोवषतः न स्यात् । एतः अभ्यवथगवभः विद्यािारिविपाठ्यक्रमे पञ्जीकििात् पूिं
वनिागरितयोग्यतानुरूपमअ
् ङ्कपत्रम् अिश्यमेि प्रस्तोतव्यम् ।
(v) येछात्ािःवशक्षाशास्त्रे
/संस्कृतेविश्वविद्यालयािुर्दािायोगेिसञ्चावलतायांजे.आि.् एफ./िेट/स्लेट्पिीक्षायामुत्तीिाणिः,संस्कृते / वशक्षाशास्त्रे एम.् वफल-् पिीक्षोत्तीिाणिः च सवन्द्त, ते विद्यािारिव प्रिेशपिीक्षाम्
अिश्यं वलखेयुिः,अवप च तिः विद्यािारिव प्रिेशपिीक्षायािः आिेर्दिं शुल्कञ्च अवििायणरूपेि पूििीयम् ।
(vi) भाितशासनस्य वनयमानसु ािे ि आिििनीतेः पालनं करिरयते (आवथगकािमिर्गः -10%, अनसु वू चतजावतः
15%,अनसु वू चतजनजावतः – 7.5%,अविकवसतिर्गः – 27%एिम् अन्द्यािििं सिं भाितसिगकािस्य वनयमानुसािं
भविरयवत ।
(vii) अनसु वू चतजावत/जनजातीयानां कृ ते – वजल्लािीशः/उपवजल्लािीशः(एस.डी.एम.)
एम.आि.ओ. एि प्रमािपत्रदातािः अविकारििः िा भिवन्द्त ।
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/तहसीलदािः/

३.चयिविव िः
विद्यािारिविपाठ्यक्रमे प्रिेशः विद्यािारिविप्रिेशपिीिेत्याख्यया(VVET)वलवितप्रिेशपिीियाभविरयवत। सिे
प्रिेशावथगनः सद्यस्कमाध्यमेन (ऑनलाईन) आिेदनं कुयगःु । सिैिहगच्छात्रः वलवितपिीिायां सवम्मवलतभागव्यम।्
विद्यािारिविप्रिेशपिीिाप्रिेशपत्रं जालस्थानतः (िेबसाईट) यथाविवि प्राप्तंु शक्यते । विश्वविद्यालये प्रिेशाथं
योग्यतासचू ी अविलभाितीयस्तिे एिं विश्वविद्यालयशः वनवमगता भिवत । सफलच्छात्रािां सचू ी जालस्थाने (िेबसाईट)
उद्घोषवयरयते ।

४. विद्यािारिव प्रिेशशुल्कम्
क्र.सं
विद्यािारिविशल्ु कम्

शल्ु कम्
6800/-

विवि व्ययिः- परिसिे विवििव्ययः अभ्यवथगना प्रदेयः । एष व्ययः छात्रेभ्यः अथिा छात्रसम्बद्धकायेभ्यः अपेवितः
भविरयवत ।
५. छात्िवृ त्तिः
विद्यािारिविपाठ्यक्रमे विश्वविद्यालयस्य वनयमानसु ािे ि अहगशोिावथगभ्यः छात्रिृवतः अवप प्रदास्यते ।

६. विद्यािारिव - अध्ययिके न्द्रावि क्र. िामावि
स ं.
1. के न्द्रीयसस्ं कृ तविश्वविद्यालयः
श्रीिििीिपरिसिः, जम्मू
2. के न्द्रीयसस्ं कृ तविश्वविद्यालयः
लिनऊपरिसिः, लिनऊ
3. के न्द्रीयसंस्कृ तविश्वविद्यालयः
श्रीिाजीिर्ान्द्िीपरिसिः, शङ्र्ेिी
4. के न्द्रीयसंस्कृ तविश्वविद्यालयः
जयपिु परिसिः, जयपिु म्
5.

के न्द्रीयसंस्कृ तविश्वविद्यालयः

पत्संकेतािः
कोट-भलिालः,
जम्मःू , जम्मक
ू ाश्मीिम-् 181122
विशालिण्ड:-5, र्ोमतीनर्िम,्
लिनऊ, उतिप्रदेश: -226010
मेनसे, भाितीनर्िम्
शृङ्र्ेिी, किागटकम–् 577 139
वत्रिेिीनर्िम,् र्ोपालपिु –
बाईपास, जयपिु म,्
िाजस्थानम–् 302018
चन्द्दनहजिू ीिोड, पिु ी,
5

एस.वट.वड.
कूटाङ्किः
0191

र्दूिभाषा संख्या

0522

2393948

08265

250258

0141

2761115

06752

223439

2623090

6.
7.
8.

श्रीसदावशिपरिसिः,पिु ी
के न्द्रीयसंस्कृ तविश्वविद्यालयः
र्रुु िायिू परिसिः,र्रुु िायिू
के न्द्रीयसंस्कृ तविश्वविद्यालयः
भोपालपरिसिः, भोपालम्
क.जे.सोमयासस्ं कृ तविद्यापीठम,् मम्ु बई
परिसिः, मम्ु बई

9.

के न्द्रीयसंस्कृ तविश्वविद्यालयः
िेदव्यासपरिसिः,बलाहिः
10. के न्द्रीयसस्ं कृ तविश्वविद्यालयः
एकलव्यपरिसिः,अर्ितला
11. के न्द्रीयसंस्कृ तविश्वविद्यालयः
िघनु ाथकीवतगपरिसिः,देिप्रयार्ः
12. के न्द्रीयसंस्कृ तविश्वविद्यालयः
र्ङ्र्ानाथझापरिसिः
13. के न्द्रीयसंस्कृ तविश्वविद्यालयः
मख्ु यालयः
14. पिू प्रग ज्ञसश
ं ोिनमवन्द्दिम्

ओवडशा-752001
र्रुु िायिू , पिु नाट्टुकिा, वत्रशिू ः
के िलम् – 680551
संस्कृ तमार्गः, बार्सेिवनया,
भोपालम् , म.प्र.- 462043
२१३, वद्वतीयतलम,्
पोवलटेवक्नकमहाविद्यालयभिनम्
विद्याविहाि: (प.ू ), मम्ु बई,
महािारिम् - 400 077
बलाहिः, सहू ी, देहिा,
वहमाचलप्रदेशः– 177108
िािानर्िम,् अर्ितला,
पवश्चमवत्रपिु ा - 799006
देिप्रयार्ः, पौडीर्ढिालः,
उतिािण्डः -249301
चन्द्रशेिि-आजाद-पाकग ,
कम्पवन-बार्, प्रयार्िाजः,
उतिप्रदेशः-211002
56-57इवन्द्स्टट्यश
ू नल् एरिया,
जनकपिु ी,निदेहली 110058
कवत्रर््ु पा मेन िोड,
बेङ्र्लरुू ः 560028 किागटकम्

0487
0755

2307208
2307608
2418043

022

25025452

01970

245409

0381

2907859

01378

266028

0532

2460957

011

28521258

088

26694026

७. शो ोपा ेिः िाम विषयश्च अस्यशोिोपािेःनामविद्यािारिविः(पीएच.डी.)इवतविद्यते।अस्यप्रमािपत्रम् आङ्ग्लभाषानिु ादसवहतेन सस्ं कृ तेन
विश्वविद्यालयस्य दीिान्द्तसमािोहे प्रदास्यते। एष उपाविः अन्द्यविश्वविद्यालयेषु Ph.D.इवत नाम्ना मान्द्यताप्राप्तः अवस्त।
विद्यािारिविपाठ्यक्रमे अिोवलविताः विषयाःभिवन्द्त 1.
2.
3.
4.

सावहत्यम्
प्राचीनव्याकििम्
फवलतज्योवतषम्
वसद्धान्द्तज्योवतषम्

12.
13.
14.
15.

बौद्धदशगनम्
जनदशगनम्
िमगशास्त्रम्
पिु ािेवतहासः
6

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

न्द्यायिशेवषकम्
नव्यन्द्यायः
अद्वतिेदान्द्तः
द्वतिेदान्द्तः
मीमांसा
साङ्ख्ययोर्ः
सिगदशगनम्

16.
17.
18.
19.
20.
21.

िेदः
पौिोवहत्यम् (कमगकाण्डम)्
सामान्द्यसस्ं कृ तम्
काश्मीिशिदशगनम्
वशिाशास्त्रम्
नव्यव्याकििम्

८. उपलब्धध्यस्थािसख्
ं या
य.ू जी.सी. इवत सस्ं थायाः वनदेशानसु ािम् उपलब्िाचायगसंख्यानसु ािं शोिावथगनां कृ ते अिोवलवितावनस्थानावन
विद्यन्द्ते ।
प्रवतपदं शोिावथगसङ्ख्या अिोवलवितानसु ािे ि विद्यते –
(i) आचायगस्य कृ ते

08

(ii) सहाचायगस्य कृ ते

06

(iii) सहायकाचायगस्य कृ ते

04

विभार्ीयसवमतेः/स्थानीयशोिसवमतेः वनयमानसु ािम् अथिा अन्द्यापरिहायगकाििः विश्वविद्यालयस्य
कुलपवतः अस्यां सङ्ख्यायांपरिितगनमवप कतंु शक्नोवत ।
९. विद्यािारिव प्रिेशपिीक्षा – 2021वर्दिाङ्किः समयश्च
के न्द्रीयसंस्कृ तविश्वविद्यालयःदेशस्य विवभन्द्नभार्ेषु वनिागरितके न्द्रषे ु विद्यािारिविः (पीएच.् डी.) इत्यपु ािये
प्रिेशाथं 2021 तमे िषे अर्स्त-मासस्य 08 वदनाङ्के अपिाह्णे 02.00 िादनतः 05.10
िादनपयगन्द्तं
विद्यािारिविप्रिेशपिीिाम् (2021) आयोजवयतंु प्रितगते । अहगच्छात्राः प्रिेशपिीिाथं वनिागरिते अििौ सद्यस्कआिेदनम् (ऑनलाईन) अिोवलवितजालस्थानमाध्यमेन(िेबसाईट) कतंु शक्नुिवन्द्त-
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प्रमुखवर्दिाङ्किः
सद्यस्क-आिेर्दिम(् आिलाईि) (विलम्बशुल्किवितम)् – 15 मई 2021 तिः 25 जूि 2021 पयणन्द्तम्
सद्यस्क-आिेर्दिम(् आिलाईि) (विलम्बशुल्कसवितम)् – 26 जूि 2021 तिः 05 जुल 2021 पयणन्द्तम्
सद्यस्क-आिेर्दिपत्स्य र्दोषसंशो िम् – 06 जुल 2021 तिः 10 जुल 2021 पयणन्द्तम्
पिीक्षावर्दिाङ्किः – 08 अगस्त 2021 िवििासििः, अपिाह्णे 02:00 िार्दितिः 05:10 िार्दिपयणन्द्तम्
जालस्थाितिः प्रिेशपत्ािििं 15 जुल 2021तिः

१०.पिीक्षाके न्द्रावि
पिीिाके न्द्रवनिागििं छात्रप्रदतसचू नानसु ािमेि भविरयवत । अतः छात्रः साििानतया पिीिाके न्द्रस्य चयनं
कुयागत।् के न्द्रवनिागििानन्द्तिं वकमवप परिितगनं न भविरयवत । वनिागरितके न्द्रे एि पिीिा लेिनीया ।
क्र.स.ं
1.
2.
3.
4.
5.
6.

पिीक्षाके न्द्रम्
वशमला
हमीिपिु म्
चण्डीर्ढम्
देहली
लिनऊ
िािािसी

क्र.स.ं
7.
8.
9..
10.
11.
12.

पिीक्षाके न्द्रम्
हरिद्वािम्
बेङ्र्लरुू ः
वत्रशिू
जयपिु म्
कोलकाता
पटना

क्र.स.ं
13.
14.
15.
16.
17.
18.

पिीक्षाके न्द्रम् क्र.स.ं
मम्ु बई
19.
भोपालम्
20.
वतरुपवतः
अर्ितला
पिु ी
कटकः

पिीक्षाके न्द्रम्
भिु नेश्विम्
जम्मःू

११. अत्यािश्यकसूचिािः
१.
२.
३.
४.
५.
६.

एषा वनदेवशका ध्यानेन अध्येतव्या ।
अस्यां प्रिेशविषवयकाः आिश्यकसचू नाः सङ्कवलताः ।
सद्यस्क-आिेदनं ध्यानेन पिू िीयम् ।
सद्यस्क-आिेदने वलवितानां तथ्यानां सत्यापनं पिीिासमये प्रिेशसमये च भविरयवत ।
कस्यवचत् तथ्यस्य असत्यत्िे प्रमाविते सवत, यथावनयमं न्द्यावयकदण्डः, पिीिायाः वनरकासनम् /
प्रिेशवनिस्तीकििम् इत्यावदकं यथायोग्यं प्रकल्पवयरयते ।
सद्यस्क-आिेदने छायावचत्रं स्पष्टं निीनतमं च स्यात् । पिीिासमये प्रिेशसमये िा यवद छायावचत्रस्य मेलनं न
भविरयवत तवहग पिीिायाः वनरकासनं / प्रिेशवनिस्तीकििं यथावनयमं न्द्यावयकदण्डव्यिस्था अवप करिरयते ।
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७.

सद्यस्कािेर्दिाय शल्ु कम् विलम्बशल्ु किवितम्
विलम्बशुल्कसवितम्

-

2000 रुप्यकावि ।
3000रुप्यकावि।

१२. सद्यस्क-आिेर्दिाथं विर्देशािः
प्रावथगना प्रिेशाथं वििीयमानम् आिेदनम् सद्यस्कमाध्यमेन संस्थानस्य जालस्थानतः कतंु शक्यते।
सद्यस्कवनवमतं सङ्के ताः प्रथमपटु े उवल्लविताः । त्रवु टपिू मग ,् अपिू ं, वनवश्चतवतथेिनन्द्तिं कृ तम् आिेदनं न स्िीकरिरयते ।
प्रिेशपिीिायाम् उतीिागः प्रावथगनः एि ििीयताक्रमेि ततत्पाठ्यक्रमे वनिागरितपरिसिे प्रिेशाहागः भविरयवन्द्त । इयं
ििीयतासचू ी के िलं 2021 विष्टाब्दस्य कृ ते एि मान्द्या भविरयवत । प्रिेशपिीिां लेवितंु पिीिाके न्द्रोल्लेिसमवन्द्ितं
प्रिेशपत्रं प्रावथगना 15 जल
ु 2021 वदनाङ्कतः आन्द्तं याित् आहतंु (Download) शक्यते ।
सषा विर्देवशका साि ाितया पठिीया, स्िकीयपात्ताया अिबो िािन्द्तिमेि अभ्यवथणिा सद्यस्क-आिेर्दिं
कििीयम् । एकतिः अव कावि प्रपरू ितावि सद्यस्क-आिेर्दिावि प्रिेशपात्तां वििस्तां कािवयष्यवन्द्त ।
सद्यस्क-आिेदने अिनु ातनावन वदनाङ्काङ्वकतावन पासपोटग- (passport) आकािावि छायावचत्रावि हस्ताििञ्च
वनयोजनीयम् ।
१३.सद्यस्क-आिेर्दिात् पिू ं ध्यातव्यावि तथ्यावि
i.

के िलमहगप्रावथगवभः वलवितपिीिायां सवम्मवलतभागव्यम् । यवद कवश्चद् अहगः नावस्त, पिन्द्तु विद्यािारिविप्रिेशपिीिायासं वम्मवलतः भिवत, तवहग परििामाथं स व्यविर्तरूपेि स्ियम् उतिदायी भविरयवत ।

ii.

विद्यािारिविपाठ्यक्रमः य.ू जी.सी. द्वािा मान्द्यताप्राप्तः अवस्त । विश्वविद्यालयस्य विवभन्द्नपरिसिे षु
वनिागरितसख्ं यानसु ािं योग्यताक्रमानसु ािे ि एि प्रिेशः प्रकल्पवयरयते ।

iii.

प्रिेशाहगतापरिशीलनम,् िेत्रसम्बद्धवनिगयः आिििादीनां वनश्चयश्चएतत्सिं विश्वविद्यालयस्यअिीनं ितगते ।

vi

प्रिेशविषये संस्थानस्य कुलपतेः वनिगय एि अवन्द्तमः ।

v.

न्द्यावयकविषयेषु वदल्ली-उच्चन्द्यायालयस्य एि िेत्राविकािः भविरयवत ।

vi.

उतिपवु स्तकायाः पनु ः मल्ू याङ्कनं नि भविरयवत ।

vii.

विद्यािारिविप्रिेशपिीिायाः प्रिेशसमये पिीिाप्रकोष्ठे प्रिेशपत्रं विना प्रिेशः न भविरयवत ।
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viii.

विश्वविद्यालयपरिसिे षु विद्यािारिविपाठ्यक्रमे प्रिेशसमयेऽवप प्रिेशपिीिायाः (2021) मल
ू प्रिेशपत्रं
समपगिीयम।्

१४. विद्यािारिव प्रिेशपिीक्षायािः पाठ्यक्रमिः स्िरूपञ्च(सिेषां शास्त्रािाम् /विषयािाम)्

शोिकायेच्छुकाः अपेक्ष्यन्द्ते यत् ते –
i.
ii.
iii.
iv.

वलवितपिीिा सस्ं कृ तमाध्यमेनि भिवत ।स्िस्नातकोतिकिायां पवठतविषयस्य सम्यक् ज्ञातािः स्यःु ।
प्राचीनभाितीयेवतहासम,् संस्कृ तिाङ्मयम,् संस्कृ तसावहत्यं भाषाविकासस्य विवभन्द्नसोपानावन चावप
सामान्द्यरूपेि जानीयःु ।
शोिप्रवििेः हस्तलेिविज्ञानस्य ग्रन्द्थसम्पादनविषयस्य च सामान्द्यज्ञानम् अपेवितमवस्त।
समसामवयकविश्वस्य ितगमानभाितस्य सिं िावनकस्िरूपस्य सामान्द्यज्ञानमवप िावञ्छतं ितगते ।

प्रश्नपत्प्रारूपम्
अस्यांप्रिेशपिीिायांद्वप्रे श्नपत्रेभविरयतः।प्रत्येकं प्रश्नपत्रेशतमअ
् ङ्काः,समयािविश्चसािैकहोिामात्रं1½
भविरयवत ।
प्रश्नपत्रप्रारूपम् अिः उवल्लख्यते –
प्रथम-प्रश्नपत्प्रारूपम् (समयिः 02:00 तिः – 03:30 पयणन्द्तम)्

पूिाणङ्किः : 100

अवस्मन् पत्रे चत्िािः िण्डाः भविरयवन्द्त ।
1.
2.
3.
4.
5.

खण्डिः - क
पि
ू ाणङ्किः 30
6
सामान्द्यज्ञानम् (भाितम,् भाितीयसमाजः,सस्ं कृ वतश्च)
6
संस्कृ तभाषायाः क्रवमकविकासः (विवभन्द्नशास्त्रेषु कालेषु च)
6
विवििाः िमागः दशगनावन च (भािते प्रचवलतावन /उद्भूतावन च)
6
सिगशास्त्रािां मल
ू परिचयः (मल
ू वसद्धान्द्तमात्रस्य ज्ञानम)्
6
पाण्डुवलवपज्ञानम् /शोिप्रवििेःसामान्द्यःपरिचयः(सन्द्दभगः, पादवट्पिी,
ग्रन्द्थसचू ीवनमागिम,् परिवशष्टावन, वल्यन्द्तििज्ञानम)्
खण्डिः - ख

1.
2.
3.
4.

पि
ू ाणङ्किः 20
4
4
4
4

िेदः
छन्द्दः
ज्योवतषम्
पिु ािेवतहासः
10

5. अलङ्कािशास्त्रम्
खण्डिः- ग
सस्ं कृ तस्य प्रायोवर्कव्याकििस्य सामान्द्यज्ञानम्
(सवन्द्िः,समासः,कािकम,् िाच्यपरिितगनम् सबु न्द्तावन, वतङन्द्तावन, कृ दन्द्तावन,
तवद्धतान्द्तावन पदावन)
खण्डिः- घ
संस्कृ तसावहत्यस्य सामान्द्यपरिचयः

4
पि
ू ाणङ्किः 25
25
पूिाणङ्किः 25
25

अवस्मन् भार्े चत्िािः िण्डाः भविरयवन्द्त ।सिे प्रश्नाः चतुिक
ै वल्पकोतिाः एकमात्रशद्ध
ु ोतिाश्च भविरयवन्द्त ।
OMR इत्याख्ये उतिपत्रके एकवस्मन् प्रश्ने एकमेि अग्राङ्वकतं (●) शद्ध
ु ोतिवचह्नं लेिनीयम् । वद्विा वचवह्नतं प्रश्नोतिम्
एकाविकम् उतिं िा वनिस्तं भविरयवत । प्रश्नपत्रं संस्कृ ते एि भविरयवत ।
वितीयं प्रश्नपत्म् (विबन्द् ात्मकप्रश्नािः)
i.
ii.

अवस्मन् प्रश्नपत्रे स्नातकोतिे पाठ्यक्रमे अिीतस्य शास्त्रस्य सम्यक् ज्ञानम् अपेवितम् ।
अनेकविषयिर्ेभ्यः विषयचयनञ्च स्िीकायं न भविरयवत ।

समयिः - 03:40 तिः 05:10 पयणन्द्तम्

पि
ू ाणङ्कािः - 100

अवस्मि् प्रश्नपत्े खण्डियं भिवत । क-खण्डिः ख-खण्डश्च ।
क-खण्डिः– वनवदगष्टविषयः/शास्त्रम् - 10x5 प्रश्नाः (अष्टसु प्रश्नेष)ु
ख-खण्डिः– अनसु न्द्िानपद्धवतः - 25x2 प्रश्नाः (चतषु गु प्रश्नेष)ु
पूिाणङ्किः
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50
50
100
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१५. विद्यािारिव प्रिेशपिीक्षायािः पाठ्यक्रमिः स्िरूपञ्च (वशक्षाशास्त्रम)्
वशिाशास्त्रस्य प्रथमप्रश्नपत्रे 100 िस्तवु नष्ठप्रश्नाः भविरयवन्द्त येषु ‘क’ िण्डे 30 तथा ‘ि’ िण्डे 20 प्रश्नाः
भविरयवन्द्त। द्वयोः िण्डयोः प्रदतं प्रवतिेत्रं 10 िस्तवु नष्ठप्रश्नाः भविरयवन्द्त । ‘र्’-िण्डः ‘घ’-िण्डश्च
अिोवलविततावलकानुसािे ि भविरयतः।
प्रथमप्रश्नपत्प्रारूपम् (समयिः 02:00 तिः – 03:30 पयणन्द्तम)् पूिाणङ्किः : 100
अवस्मन् पत्रे चत्िािः िण्डाः भविरयवन्द्त ।
खण्डिः – क

पि
ू ाणङ्किः 30
10
1. वशिादशगनम्
10
2. वशिामनोविज्ञानम्
10
3. भाितीयवशिायाः इवतहासः समस्याश्च
खण्डिः – ख
पूिाणङ्किः 20
10
1.संस्कृ तवशििम्
2.शास्त्रवशििम् – दशगनम,् व्याकििम् एिं सावहत्यम् । 10
खण्डिः - ग
पूिाणङ्किः 25
25
सस्ं कृ तस्य प्रायोवर्कव्याकििस्य सामान्द्यज्ञानम्
(सवन्द्िः,समासः,कािकम,् िाच्यपरिितगनम् सबु न्द्तावन, वतङन्द्तावन,
कृ दन्द्तावन, तवद्धतान्द्तावन पदावनइतिे च )
खण्डिः – घ
पूिाणङ्किः 25
25
संस्कृ तसावहत्यस्य सामान्द्यपरिचयः
अवस्मन् भार्े चत्िािः िण्डाः भविरयवन्द्त ।सिे प्रश्नाः चतुिक
ै वल्पकोतिाः एकमात्रशद्ध
ु ोतिाश्च भविरयवन्द्त ।
OMR इत्याख्ये उतिपत्रके एकवस्मन् प्रश्ने एकमेि अग्राङ्वकतं (●) शद्ध
ु ोतिवचह्नं लेिनीयम् । वद्विा वचवह्नतं प्रश्नोतिम्
एकाविकम् उतिं िा वनिस्तं भविरयवत । प्रश्नपत्रं संस्कृ ते एि भविरयवत ।
वितीयं प्रश्नपत्म् (विबन्द् ात्मकप्रश्नािः)
अवस्मन् प्रश्नपत्रे वशिाचायग/एम.् ए. (वशिाशास्त्रम)् पाठ्यक्रमे अिीतस्य विषयस्य सम्यक् ज्ञानम् अपेवितम् ।
समयिः - 03:40 तिः05:10 पयणन्द्तम्

पूिाणङ्कािः -100

अवस्मि् प्रश्नपत्े खण्डियं भिवत । क-खण्डिः ख-खण्डश्च ।
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50
50
100

क– वशिाशास्त्रम्
-10x5 प्रश्नाः (अष्टसु प्रश्नेष)ु
ि– अनसु न्द्िानपद्धवतः- 25x2 प्रश्नाः (चतषु गु प्रश्नेष)ु
पूिाणङ्किः
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विद्यािारिव प्रिेशपिीक्षायाम् उत्तीिणताय अपेवक्षतन्द्यूितमाङ्कप्रवतशतम्
विद्यािारिविप्रिेशपिीिायाः प्रथमिण्डे प्राप्तपञ्चाशत्प्रवतशताङ्कानां(50%) छात्रािामेि वद्वतीयिण्डस्य मल्ू याङ्कनं
भविरयवत । वद्वतीय िण्डे अवप पृथक् पृथक् न्द्यनू तमा पञ्चाशत्प्रवतशतम् (50%) अङ्कप्रावप्तः अपेविता । ततः पिमेि
ििीयताक्रमेि चयनं भविरयवत ।
१६. अन्द्तिःशास्त्रीयविषयिगणस्य विषयसूची
अितिेर्दान्द्तिः

ितिेर्दान्द्तिः

सांख्ययोगिः
न्द्याय-िशेवषकम्

िव्यन्द्यायिः

पुिािेवतिासिः
प्राचीिव्याकििम्

िव्यव्याकििम्

वसद्धान्द्तज्यौवतषम्

फवलतज्यौवतषम्

सांख्ययोर्ः,न्द्यायः,िशेवषकम,् पिु ािेवतहासः,मीमांसा, आर्मः,बौद्धदशगनम,् जनदशगनम,्
सिगदशगनम,् संस्कृ तम् (दशगनिर्गः), तन्द्त्रयोर्ः, द्वताद्वतम,्
विवशष्टाद्वतिेदान्द्तः,
द्वताद्वतम,् िामानन्द्दिेदान्द्तः।
सांख्ययोर्ः,न्द्यायः,िशेवषकम,् पिु ािेवतहासः,मीमांसा, आर्मः,बौद्धदशगनम,् जनदशगनम,्
सिगदशगनम,् संस्कृ तम् (दशगनिर्गः), तन्द्त्रयोर्ः, द्वताद्वतम,् विवशष्टाद्वतिेदान्द्तः,
द्वताद्वतम,् िामानन्द्दिेदान्द्तः।
िेदान्द्तः, न्द्यायिशेवषकम,् पिु ािेवतहासः, बौद्धदशगनम,् जनदशगनम,् आर्मः,
आयिु दे ः, सस्ं कृ तम् (दशगनिर्गः), तन्द्त्रयोर्ः, द्वताद्वतम,् प्रकृ वतविज्ञानम् ।
िेदान्द्तः,सांख्ययोर्ः,बौद्धदशगनम,् जनदशगनम,् संस्कृ तम(् दशगनिर्गः),
तन्द्त्रयोर्ः,
सिगदशगनम,् द्वताद्वतम,् आिवु नकन्द्यायशास्त्रम,्
नीवतशास्त्रम,्
विविशास्त्रम,्
सङ्र्िकविज्ञानम् ।
िेदान्द्तः,सांख्ययोर्ः,बौद्धदशगनम,् जनदशगनम,् संस्कृ तम(् दशगनिर्गः),तन्द्त्रयोर्ः,
सिगदशगनम,् द्वताद्वतम,् आिवु नकन्द्यायशास्त्रम,्
नीवतशास्त्रम,्
विविशास्त्रम,्
सङ्र्िकविज्ञानम।्
िेदान्द्तः, सांख्ययोर्ः, िेदः, ज्योवतषम,् िमगशास्त्रम,् आर्मः, तन्द्त्रयोर्ः,
सिगदशगनम,् सावहत्यम,् संस्कृ तम् (सावहत्यिर्गः) प्राचीनभाितीयेवतहासः संस्कृ वतश्च ।
िेदः,
सावहत्यम,्
सिगदशगनम,्
पिु ािेवतहासः, भाषाविज्ञानम,् सस्ं कृ तम्
(व्याकिििर्गः)पावलः,
प्राकृ तम,्
भाितीयभाषाः, सङ्र्िकविज्ञानम,्
तल
ु नात्मकभाषाविज्ञानम।्
िेदः,
सावहत्यम,्
सिगदशगनम,्
पिु ािेवतहासः, भाषाविज्ञानम,् सस्ं कृ तम्
(व्याकिििर्गः)पावलः,प्राकृ तम,्
भाितीयभाषाः,
सङ्र्िकविज्ञानम,्
तल
ु नात्मकभाषाविज्ञानम।्
िेदः, िेदाङ्र्ावन, वसद्धान्द्तज्यौवतषम,् फवलतज्यौवतषम,् िास्तश
ु ास्त्रम,् सवं हता,
पिु ािेवतहासः, िमगशास्त्रम,् कृ वषविज्ञानम,् पयागिििविज्ञानम,् अन्द्तरििविज्ञानम,्
िर्ोलशास्त्रम,् प्रकृ वतविज्ञानम,् कमगकाण्डम,् पौिोवहत्यम,् िमागर्मः, सिगदशगनम् ।
िेदः, िेदाङ्र्ावन, वसद्धान्द्तज्यौवतषम,् फवलतज्यौवतषम,् िास्तश
ु ास्त्रम,् सवं हता,
पिु ािेवतहासः,
िमगशास्त्रम,् कृ वषविज्ञानम,् पयागिििविज्ञानम,् अन्द्तरििविज्ञानम,्
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िर्ोलशास्त्रम,् प्रकृ वतविज्ञानम,् कमगकाण्डम,् पौिोवहत्यम,् िमागर्मः, सिगदशगनम् ।
मणशास्त्रम्
िेदः, िेदाङ्र्ावन, वसद्धान्द्तज्यौवतषम,् फवलतज्यौवतषम,् िास्तश
ु ास्त्रम,् संवहता,
पिु ािेवतहासः, िमगशास्त्रम,् कृ वषविज्ञानम,् पयागिििविज्ञानम,् अन्द्तरििविज्ञानम,्
िर्ोलशास्त्रम,् प्रकृ वतविज्ञानम,् कमगकाण्डम,्
पौिोवहत्यम,्
िमागर्मः,
सिगदशगनम,् मीमासं ा,
सस्ं कृ वतः,तल
भाितीयविविशास्त्रम,्
ु नात्मक-विविशास्त्रम,्
आिवु नक- भाितीयविविशास्त्रम,् िमागर्मः
मीमांसा
िमगशास्त्रम,् िेदः, िेदान्द्तः, आर्मः, संस्कृ तम् (दशगनिर्गः), दशगनम,् तन्द्त्रयोर्ः
सख्ययोर्ःिमागर्मः, सिगदशगनम् , व्याकििम,् न्द्यायः
बौद्धर्दशणिम्
पावलः, प्राकृ तम,् संस्कृ तम् (दशगनिर्गः), प्राचीनभाितीयेवतहासः संस्कृ वतश्च,
जनदशगनम,् शिदशगनम,् सांख्ययोर्ः, योर्ार्मः, तन्द्त्रयोर्ः, जनतन्द्त्रम,् बौद्धतन्द्त्रम,्
सिगदशगनम,् िास्त,ु न्द्यायः, व्याकििम,् आयिु दे ः
जिर्दशणिम्
प्राकृ तम,् पावलः, संस्कृ तम,् बौद्धदशगनम,् सांख्ययोर्म,् स्थापत्यकलाविज्ञानम,्
भाितीयप्राचीनेवतहासः संस्कृ वतश्च, जनतन्द्त्रम,् बौद्धतन्द्त्रम,् सिगदशगनम,् न्द्यायः,
व्याकििम,् आयिु दे ः ।
सिणर्दशणिम्
सांख्ययोर्ः,न्द्यायः,िशेवषकम,् पिु ािेवतहासः,मीमांसा, आर्मः,बौद्धदशगनम,् जनदशगनम,्
सिगदशगनम,् संस्कृ तम् (दशगनिर्गः), तन्द्त्रयोर्ः, द्वताद्वतम् विवशष्टाद्वतिेदान्द्तः,
द्वताद्वतम,् िामानन्द्दिेदान्द्तः
सावित्यम्
व्याकििम,् पिु ािेवतहासः, तन्द्त्रार्मः, संस्कृ वतः, दशगनम,् पावलः, प्राकृ तम,्
आयिु दे ः, जनतन्द्त्रम,् बौद्धतन्द्त्रम,् सिगदशगनम,् न्द्यायः, व्याकििम,्
िेर्दिः
व्याकििम,् िेदान्द्तः, आर्मः, तन्द्त्रार्मः, योर्तन्द्त्रम,् िमगशास्त्रम,् मीमासं ा,
पौिोवहत्यम,्
पिु ािेवतहासः, सांख्ययोर्ःप्राचीनभाितीयेवतहासः, संस्कृ वतश्च,
अवभलेिाशास्त्रम,् आयिु दे ः, ज्योवतषम,् सिगदशगनम,् िास्त,ु र्वित-विज्ञानम् ।
काश्मीिशिर्दशणिम्
आर्मः,
तन्द्त्रार्मः,
योर्तन्द्त्रम,्
िमगशास्त्रम,्
मीमासं ा,
पौिोवहत्यम,् पिु ािेवतहासः,सांख्ययोर्ःप्राचीनभाितीयेवतहासः,
संस्कृ वतश्च,
अवभलेिाशास्त्रम,् आयिु ेदः,ज्योवतषम,्
सिगदशगनम,् न्द्यायः,बौद्धदशगनम,्
जनदशगनम,् द्वताद्वतम् विवशष्टाद्वतिेदान्द्तः, द्वताद्वतम,् िामानन्द्दिेदान्द्तः
पौिोवित्यम् (कमणकाण्डिः) िेदाङ्र्ावन,आर्मः,
तन्द्त्रार्मः,
योर्तन्द्त्रम,्
िमगशास्त्रम,्
मीमांसा,
पौिोवहत्यम,् पिु ािेवतहासः,सांख्ययोर्ः,प्राचीनभाितीयेवतहासः, संस्कृ वतश्च,
वशक्षाशास्त्रम्
वशिादशगनम,् वशिामनोविज्ञानम,् शविकशोिः, शविक-प्रौद्योवर्की, अध्यापकवशिा,
न्द्यायः,
व्याकििम,्
सावहत्यम,्
सिगदशगनम,्
िेदः,िमगशास्त्रम,् पौिोवहत्यम,् ज्योवतषम,् कमगकाण्डः
सामान्द्यसंस्कृतम्
सामान्द्यसस्ं कृ तम्
विशेषसूचिािः
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 विद्यािारिविप्रिेशपिीिायां पिीिावथगनः पिीिासमये
आनयेयःु ।

नीलां /कृ रिििां लेिनीं (बॉलपेन ) स्ियम्

 विद्यािारिविप्रिेशपिीिायाम् अििसािनावन अिलम्बयन् उतिावि लेवितमु ् अन्द्यतः साहाय्यं प्रा्निु न्
अनश
ु ासनहीनतां िा प्रदशगयन् पिीिाथी के न्द्राध्यिेि सद्यः पिीिाया बवहरकरिरयते यथाविवि दण्डनं िा
करिरयते ।
 छायावचत्रेि सह िषम्ये सवत, सन्द्दहे े जाते, पिीिातः वनलम्बनम/् प्रिेशात् वनलम्बनम् /
विविित् दण्डनं िाकरिरयते। तदथं छात्रः स्ियम् उतिदायी भविरयवत।
 पिीिाभिने र्िकयन्द्त्रं, चलदिू िािी, स्माटग घटी इत्यावदकं सिगथा िवजगतम् ।
१७.पिीक्षापरििामसम्बद्धविशेषसूचिािः
१.
२.

प्रिेशपिीिायाः परििामस्य ििीयतासचू ी अविलभाितस्तिे भविरयवत ।
विश्वविद्यालयःस्िप्रिेशनीवतमनसु त्ृ य प्रिेशं कल्पवयरयवत
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१८.

आर्दशणप्रश्नपत्म्

अ –भागिः
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