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जशक्षाशास्त्री (बी.एड्.) प्रवेशपरीक्षा – 2022
1.

के न्द्रीयसंस्कृतजवश्वजवद्यालयस्य संजक्षप्तपररचयः
सववकाि्य (1956) स्ं कृ तायोगकृ तानश
ु सं ािािे ण भाितसववकािद्वािा 1970 इत्यव्मन् वषे िावरियस्ं कृ तसं्र्थान्य ्र्थापना अभवत।् अ्य मख्ु योद्देश्यम् आभाितं सं्कृ तवशिा, वशिणम,् अनसु न्सिानसम्विवनम,् प्रचािाः
संििणञ्च वतवते। इदं पणू वताः भाितसववकाि्य मानवसंसािनववकासमन्सत्रालयद्वािा (साम्प्रतं वशिामन्सत्रालयेन)
ववत्तपोवषतम् आसीत।् पािम्परिकस्ं कृ तवशिायााः प्रचािप्रसाििेत्रे अ्यावदानं वनिीक्ष्य िावरियस्ं कृ तस्ं र्थानं मईमास्य सप्तमवदनाङ्के 2002 इत्यव्मन् वषे मावनतववश्वववद्यालयरूपेण समद्घु ोवषतम्। सम्प्रवत िावरियसं्कृ तसं्र्थानं
के न्सरीयसं्कृ तववश्वववद्यालय-अविवनयमाः 2020 (इत्य्य संख्या 5) इत्य्य अन्सतगवताः संसदा
के न्सरीयसं्कृ तववश्वववद्यालयाः, वदल्ली इवत रूपेण पारिताः। महामवहमिारिपवतमहोदयानामनमु ोदनोपिान्सतं 30 अप्रैल्
2020 इत्यताः के न्सरीयस्ं कृ तववश्वववद्यालयाः, वदल्ली इवत रूपेण समािब्िाः।
ववश्वववद्यालयोऽयम् अवखलभाितीयववश्वववद्यालयसङ्घ्य सद्योऽव्त तर्था च िावरियमल्ू याङ्कनप्रत्यायनपरिषदा (NAAC) द्वािा ‘ए’ इवत श्रेणयां प्रत्यावयतोऽव्त । देश्य वववभन्सनभाग्र्थेषु परिसिे षु प्राक्शािी
इत्यािभ्य आचायव/ववद्यावारिविाः यावत् अध्ययनं भववत। अ्य दशपरिसिे षु वद्ववषीयवशिाशाविपाठ्यक्रमोऽवप
सञ्चाल्यते। यश्च िावरियवशिकवशिापरिषदा मान्सयता सम्प्राप्य ववद्यते। वशिाशाविकिायां प्रवेशार्थवम्
अवखलभाितीय्तिे वशिाशाविप्रवेशपिीिा समायोज्यते। ववश्वववद्यालयद्वािा वद्ववषीयाः वशिाचायवपाठ्यक्रमोऽवप
कवतपयपरिसिे षु सञ्चाल्यते। अत्रावप प्रवेशाः अवखलभाितीय्तिे सञ्चावलतवशिाचायवप्रवेशपिीिाद्वािा भववत ।
अ्मात् शैविकसत्रात् (2022-23) वशिाशाविकिायां प्रवेशार्थवम् अवखलभाितीय्तिे भाितसववकािे ण
सञ्चावलत्य नेशनल टे जस्टंग एिेन्द्सी (NTA) इत्य्य माध्यमेन वशिाशाविप्रवेशपिीिा आयोज्यमाना ववद्यते।
जशक्षाशाजस्त्रप्रवेशपरीक्षायाः प्रश्नपत्रकूटाङ्कः एन.टी.ए.द्वारा PGQP09 जनर्ााररतो जवद्यते। ववश्वववद्यालयेन
वद्ववषीयाः वशिाचायवपाठ्यक्रमोऽवप कवतपयपरिसिे षु सञ्चाल्यते। अत्रावप प्रवेशार्थवम् अवखलभाितीय्तिे नेशनल
टे जस्टंग एिेन्द्सी (NTA) इत्य्यैव माध्यमेन वशिाचायवप्रवेशपिीिा आयोज्यमाना अव्त ।
2.
सीयूईटी-पीिी 2022 अन्द्तगातायाः जशक्षाशाजस्त्रप्रवेशपरीक्षायाः कृते अर्ाताः
(अ) अर्ाताः
2.
जशक्षाशाजस्त्रप्रवेशपरीक्षायाः कृते न्द्यूनतमार्ाताः
▪ वशिाशाविप्रवेशपिीिायां प्रवेशार्थवम् अभ्यर्थी शाविपिीिायाम् अर्थवा वषवत्रयेऽवप सं्कृ तमुख्यववषयक(बी.ए.) पिीिायाम् / आचायवाः /एम.ए. (सं्कृ ते) इवत पिीिायां तत्समकिपिीिायां वा न्सयनू ावतन्सयनू ैाः
पञ्चाशत् (50%) प्रवतशताङ्कै ाः उत्तीणवाः ्यात।्
▪ अहवतापिीिायां प्रववष्ााः छात्रााः अवप आवेदनं कतंु शक्नवु वन्सत।
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▪ के न्सरीयसववकाि्य वनयमानसु ािम् अनसु वू चतजावतजनजातीयानाम,् अन्सयाप्रगतजातीयानाम,् अन्सयर्था
सिमाणां च कृ ते शािी/बी.ए.(स्ं कृ तेन)/आचायवाः/एम.ए. (स्ं कृ तेन) इवत पिीिायाम् अङ्कानां
पञ्चचत्वारिंशत् प्रवतशतम् (45%) अहवताऽव्त। अन्सयााः व्यव्र्थााः सामान्सयााः वतष्ठवन्सत।
पिीिाफलघोषणे ववलम्बे सवत प्रवेशकाले सािात् अर्थवा गोपनीयपिीिोत्तीणवताप्रमाणमवश्यमेव समपवणीयं
्यात् अन्सयर्था प्रवेशाः वनि्यते।
चयनजवजर्ः
भाितसववकाि्य वनदेशानाम् अनरू
ु पेण के न्सरीयसं्कृ तववश्वववद्यालय्य पाठ्यक्रमेषु अध्ययनार्थं एन.टी.ए.द्वािा
प्रश्नपत्रकूटाङ्के न PGQP09 सह सीयूईटी-पीिी 2022 इत्य्यााः पिीिायााः आयोजनं सवु नवश्चतम् अव्त।
प्रवेशपरीक्षायाम् आवेर्दनात् प्रागेव सवे अभ्यजथानः एन.टी.ए.द्वारा प्रकाजशत सवाजनर्देशान् सम्यक्तया
अवगच्छे युः । प्रत्येकं स्तरे आवेर्दनकाले सावर्ानं समस्तसूचनाः प्रर्देयाः।
वशिाशाविपाठ्यक्रमे प्रवेशाय सम्तैाः अभ्यवर्थववभाः एन.टी.ए.द्वािा वनिावरित-सद्य्क-आवेदनप्रवक्रयया
आवेदनीयमव्त । आवेदनोपिान्सतम् एन.टी.ए.द्वािा वनिावरितेषु वववभन्सनके न्सरषे ु आवेदकै ाः सङ्गणकािारितपिीिण्य
(CBT) माध्यमेन पिीिा सम्पादनीया अव्त । चयनमापदणडानाम् अनरू
ु पेण प्रवेशपिीिोत्तीणणाः छात्रैाः पनु ाः
के न्सरीयसं्कृ तववश्वववद्यालय्य वववभन्सनपरिसिे षु अध्ययनार्थं प्रवेशाय ऑनलाइन-आवेदनं किणीयमव्त ।
प्रवेशार्थवम् आवेदनकाले प्रत्येकं छात्रैाः के न्सरीयस्ं कृ तववश्वववद्यालय्य नवपरिसिे षु प्रवेशार्थवम् अविकाविकविीयताक्रमेण ्वीयववकल्पानाम् उल्लेखाः किणीयाः अव्त । एत्यााः विीयतायााः क्रमेण परिसिे षु प्रवेशाः शक्याः ।
इष्परिसिे ्र्थान्य अनपु लब्िौ विीयताक्रमानुसािे ण अन्सयव्मन् परिसिे प्रवेशाहवता भववरयवत। ववश्वववद्यालये प्रवेशार्थवम्
अवखलभाितीय्तिीया विीयतासचू ी वनमावतव्या । सफलच्छाणां सचू ी ववश्वववद्यालय्य जालपटु े उपािोहणीया
भववरयवत ।
3.
जशक्षाशाजस्त्रपाठ्यक्रमे उपलब्र्स्थानानां संख्या
वशिाशाविपाठ्यक्रमे उपलब्ि्र्थानानां सङ्ख्या 715 अव्त । परिसिशाः उपलब्िानां कुल्र्थानानां सङ्ख्या
वनम्नवलवखताव्त –
जशक्षाशास्त्री – अध्ययनके न्द्रे/पररसरे उपलब्र्स्थानाजन
क्र.
के न्द्रीयसंस्कृतजवश्वजवद्यालयस्य पररसरनाम
उपलब्र्संख्या
1.
के न्सरीयसं्कृ तववश्वववद्यालयाः, श्रीिणवीिपरिसिाः, कोट-भलवालाः, जम्मूाः,
110
जम्मक
ू ाश्मीिम-् 181122
2.
के न्सरीयसं्कृ तववश्वववद्यालयाः, लखनऊपरिसिाः, ववशालखणडाः-4, गोमतीनगिम,्
55
लखनऊ, उत्तिप्रदेशाः -226010
3.
के न्सरीयस्ं कृ तववश्वववद्यालयाः, श्रीिाजीवगावन्सिपरिसिाः, मेनसे, भाितीनगिम,् श्रृङ्गेिी,
55
कणावटकम-् 577 139
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

के न्सरीयसं्कृ तववश्वववद्यालयाः, जयपिु परिसिाः, वत्रवेणीनगिम,् गोपालपिु ा-बाईपास,
जयपिु म,् िाज्र्थानम-् 302018
के न्सरीयसं्कृ तववश्वववद्यालयाः, श्रीसदावशवपरिसिाः, चन्सदनहजिू ीिोड, पिु ी, ओवडशा752001
के न्सरीयस्ं कृ तववश्वववद्यालयाः, गरुु वायिू परिसिाः, गरुु वायिू ाः, पिु नाट्टुकिा, वत्रशिू ाः के िलम् 680551
के न्सरीयसं्कृ तववश्वववद्यालयाः, भोपालपरिसिाः, सं्कृ तमागवाः, बागसेववनया, भोपालम् ,
म.प्र.- 462043
के न्सरीयसं्कृ तववश्वववद्यालयाः, वेदव्यासपरिसिाः, बलाहिाः, सहू ी, देहिा, वहमाचलप्रदेशाः
177108
के न्सरीयस्ं कृ तववश्वववद्यालयाः, एकलव्यपरिसिाः, वसपाईपािा, लेम्बचु ेिा, अगितला,
पवश्चमवत्रपिु ा-799210

110
110
55
110
55
55

4

आरक्षिम्
भाितसववकाि्य वनयमानसु ािम् आििणव्यव्र्था अिोवलवखता वतवते ▪ अनसु वू चतजातीयानां कृ ते
15%
▪ अनसु वू चतजनजातीयानां कृ ते
7.5%
▪ अन्सय-अप्रगतजातीयानां कृ ते
27%
▪ वदव्याङ्गानाम् (अन्सयर्थासिमाणां) / प्रज्ञाचिषु ां कृ ते
3%
▪ यद्ध
3%
ु े / सैवनकसंघषे सशिासेनागत-हताहतानां वविवानाम् /अपत्यानाम् कृ ते
(प्रमाणपत्रे हताहताव्र्थाववषये ्पष्ोल्लेखाः अपेविताः अव्त।)
▪ िावरिय्ति्य क्रीडालनू ां कृ ते
2%
▪ आवर्थवकरूपेण अिमाणां कृ ते
10%
ध्यातव्यम् - भाितशासन्य/ववश्वववद्यालयानदु ानायोग्य वनदेशानसु ािे ण आिवितछात्राणाम् अनपु लब्िौ
सामान्सयवगीयच्छात्रैाः रिक्त्र्थानावन विीयताक्रमेण पिू वयरयन्सते।
उपयवक्त
ु कोटीनाम् आवेदकै ाः परिसिे प्रवेशकाले अहवतायााः प्रमाणपत्रं िाजपवत्रताविकारिवभाः प्रमाणीकृ त्य
आवेदनेन सह प्र्तोतव्यम।् अन्सयर्था प्रवेशाहवता वनि्ता भववरयवत। आिवितश्रेणयााः प्रावर्थवनामभावे रिक्त्र्थानावन
सामान्सयैाः प्रावर्थववभाः विीयताक्रमेण पिू वयरयन्सते। आििणवनिाविणं के न्सरीय्तिे एव भववरयवत।
5.
आरजक्षतश्रेिीनां प्रमािपत्रर्दातारः अजर्काररिः
▪ अनसु वू चतजावत/जनजावत/अन्सय-अप्रगतजातीयानां कृ ते - वजल्लािीशाः/ उपवजल्लािीशाः
(एस.डी.एम.)/तहसीलदािाः/एम.आि.ओ.।
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6.

▪ वदव्याङ्गानाम् (अन्सयर्था सिमाणां)/प्रज्ञाचिषु ां कृ ते िाजकीयवचवकत्सालय्य प्रिानवचवकत्साविकािी।
40% ववकलाङ्गता ततोऽविका वा अहवताऽविकता)।
▪ सशिसेनानीनां बालकाना/ं वविवानां कृ ते - सैवनक/नाववक/वायसु ेनासघं टनानां सवचवाः।
जवश्वजवद्यालयस्य पररसरेषु अध्ययनर्ाराक्रमेि आरजक्षतस्थानाजन
▪ वशिाशाविकिायां वनिावरित्र्थानानाम् अशीवतप्रवतशतं (80%) पिम्पिागतिािायााः शािी, आचायवाः,
वशिोमवणाः, ववद्वन्समध्यमा, ववद्वदत्तु मा बी.ओ.एल.् (सं्कृ तम)् अर्थवा तत्समकिपिम्पिागतपिीिायाम्
उत्तीणववतां छात्राणां कृ ते, ववंशवतप्रवतशतम् (20%) आिवु नकिािायााः बी.ए. (वत्रषु वषेषु सं्कृ तसवहतम्)
/ एम.ए. (सं्कृ तम)् अर्थवा तत्समकिपिीिोत्तीणवच्छात्राणां कृ ते आिवितावन सवन्सत।
▪ पािम्परिकिािा - शािी, आचायवाः, वशिोमवणाः, ववद्वन्समध्यमा, ववद्वदत्तु मा तत्समकिा पिम्पिािािया ।
▪ आिवु नकिािा - बी.ए. (स्ं कृ तम)् , एम.् ए. (स्ं कृ तम)् तत्समकिा स्ं कृ तेन सवहतम् ।
(याः छात्राः आिवु नकिािया बी.ए. (सं्कृ तम)् समत्तु ीयव तदनन्सतिं पािम्परिकिािया आचायव/तत्समकिायां
प्रर्थमवषे अिीयानाः सोऽवप आिवु नकिािायामेव अन्सतभवववत।)
▪ वनिावरितप्रवेश्र्थानेषु पञ्चाशत-् प्रवतशतं ्र्थानावन (50%) अवखलभाितीयविीयतायााः आिािे ण
अहेभ्याः प्रत्यावशभ्याः आिवितावन। अववशष्ावन पञ्चाशत्प्रवतशतं ्र्थानावन (50%) प्रत्येकं परिसि्य,
तेन सम्बद्धिेत्र्य च प्रत्यावशनां कृ ते आिवितावन सवन्सत। एतेषु वत्रंशत् प्रवतशतं (30%) ्र्थानावन
सम्बद्धिेत्रे अध्ययनं कृ तवतां छात्राणां कृ ते, अवप च ववंशवतप्रवतशतं (20%) ्र्थानावन तत्िेत्रे व्र्थतात्
ववश्वववद्यालयपरिसिात् शावि/आचायवपिीिोत्तीणावनां प्रत्यावशनां कृ ते आिवितावन।
▪ के न्सरीयसं्कृ तववश्वववद्यालय्य
जम्म-ू लखनऊ-शृंगेिी-जयपिु -पिु ी-वत्रशिू -भोपाल-मम्ु बई-अगितलाबलाहि-देवप्रयागपरिसिे षु वनयवमतरूपेण अध्ययनं कृ त्वा शाविपिीिां समत्तु ीणववन्सताः अर्थवा तृतीयवषे
अिीयानााः अवप च आचायववद्वतीयवषे अवन्सतमखणडे अिीयानााः अर्थवा उत्तीणावश्च वनयवमतच्छात्रााः एव
परिसिसम्बद्धाििणे अन्सतभवववन्सत।
▪ प्रवेशपिीिोत्तीणववतां पवू ोत्तििाज्यानां छात्राणां कृ ते एकलव्यपरिसिे 50% ्र्थानावन आिवितावन सवन्सत।
(अविेयं यत् प्रवेशकाले अवश्यं छात्रेण सम्बद्धसिमाविकारिवभाः सत्यावपतं वनवास्र्थानप्रमाणपत्रं
प्र्तोतव्यम।् )
▪ ववश्वववद्यालयपरिसिाय आिवितेषु ्र्थानेषु रिक्तेषु सत्सु इमावन ्र्थानावन प्रवेशाहणाः तत्िेत्रीयप्रत्यावशवभाः
पिू वयरयन्सते। परिसिसम्बद्धिेत्रार्थवम् आिवितेषु ्र्थानेषु रिक्तेषु सत्सु तावन अवखलभाितीयविीयतासच्ू यां
व्र्थतैाः प्रवेशाहणाः प्रत्यावशवभाः पिू वयरयन्सते।
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▪ िेत्रवनिाविणम् - प्रत्यावशना य्य परिसिसम्बद्धिेत्र्य ववश्वववद्यालयात् मान्सयताप्राप्तपिीिासं्र्थायााः वा
शावि/बी.ए. (स्ं कृ तेन)/आचायवाः/एम.ए. (स्ं कृ तेन) पिीिा उत्तीणाव भवेत,् साः त्य एव िेत्र्य प्रत्याशी
इवत गणयते।
(उदाहिणम् - यवद कश्चन छात्राः शाविपिीिोत्तीणवतािािे ण आवेदनं किोवत तवहव त्य िेत्रवनिाविणम् एवं
भववत - शाविपिीिाम/् बी.ए. (स्ं कृ तम)् पिीिाम् उत्तिप्रदेश्य क्मावच्चत् ववश्वववद्यालयात् उत्तीयव
जयपिु े आचायव/एम.ए. प्रर्थमवषे अिीयान्य छात्र्य सम्बद्धिेत्रम् उत्तिप्रदेश एव भववत, न तु
िाज्र्थानम् ।)
जवशेषः - िािा/िेत्रावदसंबद्धेषु आिवित्र्थानेषु आवश्यकतानसु ािं परिवतवन्य अविकािाः
ववश्वववद्यालयािीनाः ्यात्।
सम्बद्धक्षेत्रस्य पररगिनम् अजन्द्तमपरीक्षोत्तीिाानुगुिमेव भवजत।
सम्बद्धक्षेत्रे जस्थतानां जवश्वजवद्यालयानां /परीक्षासंस्थानां कृते पररसरसम्बद्धक्षेत्राजि (राज्याजन)
क्र.
पररसरस्य नाम
पररसरसम्बद्धक्षेत्राजि (राज्याजन)
1. श्रीिणवीिपरिसिाः
जम्मू एवं काश्मीिम,् पञ्जाबाः, चणडीगढम,् लद्दाक
2. लखनऊपरिसिाः
उत्तिप्रदेशाः, उत्तिाखणडाः
3. श्रीिाजीवगावन्सिपरिसिाः कनावटकाः, तेलङ्गाणा, आन्सरप्रदेशाः, गोवा, लक्ष्यद्वीपम,् दमनद्वीपसमहू ाः,
4. जयपिु परिसिाः
िाज्र्थानम,् वदल्ली
5. श्रीसदावशवपरिसि
ओवडशा, वबहािाः
6. गरुु वायिू परिसिाः, के िलम,् तवमलनाडुाः, पदु चु ेिी, अणडमान-वनकोबािाः
7. भोपालपरिसिाः
मध्यप्रदेशाः, छत्तीसगढाः, झािखणडाः, महािारिम,् गजु िाताः, दादिा-नगिहवेली
8. वेदव्यासपरिसिाः
वहमाचलप्रदेशाः, हरियाणा
9. एकलव्यपरिसिाः
वत्रपिु ा, प. बंगालाः, असमाः, मवणपिु म,् नागालैणड, वसवक्कम, अरुणाचलप्रदेशाः, मेघालयाः, वमजोिम्
7.

जशक्षाशाजस्त्र (बी.एड्.) प्रवेशपरीक्षायै (2022) जनर्देशाः
के न्सरीयसं्कृ तववश्वववद्यालये वशिाशाविकिायाम् अध्ययनावर्थवभ्याः एन.टी.ए.द्वािा सीयूईटी-पीिी 2022
इत्य्यााः पिीिायााः माध्यमेन देश्य वववभन्सनेषु भागेषु वनिावरितके न्सरषे ु वद्ववषीयवशिाशावि-(बी.एड्.) पाठ्यक्रमाय
प्रवेशपिीिा आयोज्यमाना वतवते । प्रवेशपिीिायााः वदनाङ्क्य समय्य च घोषणा एन.टी.ए.द्वािा भववरयवत ।
योग्यतायतु ैाः छात्रैाः प्रवेशपिीिार्थवम् अिोवलवखतजालपटु ्य माध्यमेन वनयताविौ सद्य्क-आवेदनं कतंु शक्यते https://cuet.nta.nic.in/
साक्षात् पञ्िीयनाथाम् आवेर्दनाथाञ्च –
https://examinationservices.nic.in/ExamSys22/Registration/Instruction.aspx
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प्रमख
ु जर्दनाङ्काः
▪ प्रवेशपिीिायै सद्य्क-आवेदनप्रवक्रया

- 19 मई 2022 ताः 18 जनू ् 2022
(11.50 PM पयवन्सतम)्
▪ पणू वतया आवेवदतावेदन्य शल्ु कसमपवणम्
- 19 जनू ् 2022
▪ आवेवदतावेदन्य संशोिनम्
- 20 जनू ् 2022 ताः 22 जनू ् 2022
▪ पिीिावदनाङ्काः
- यर्थासमयं एन.टी.ए.द्वािा घोषणा भववरयवत।
अभ्यवर्थवनाः कृ पया आवेदनेन प्रवेशप्रवक्रयया च सम्बद्धसम्तानां महत्त्वपणू ववदनाङ्कानां ववषये एन.टी.ए.द्वािा
प्रदीयमानानां सचू नानां ववषये जागरुकााः भवेयाःु । एतदर्थवम् एन.टी.ए.सं्र्थायााः जालपटु ं सततम् अवलोकनीयम।्
आवेदन-प्रवेशप्रवक्रयाणां ववषये एन.टी.ए.सं्र्थायााः एव एकाविकािोऽव्त ।
8.
परीक्षाके न्द्राजि
एन.टी.ए.द्वािा वनिावरितेषु पिीिाके न्सरषे ु क्यवचत् एक्य के न्सर्य चयनं छात्रैाः प्रदत्तसचू नािािे ण भववरयवत ।
के न्सरवनिाविणादीनां सम्बन्सिे एन.टी.ए.द्वािा प्रकावशतवनयमावल्यााः साविानम् अवलोकनम् आवश्यकम् इवत।
अभ्यवर्थवनाः वचतके न्सरे एव पिीिार्थवम् अहावाः भववरयवन्सत ।
9.
अत्यावश्यकसूचनाः
▪ आवेदनप्रवक्रयायााः प्राक् एन.टी.ए.द्वािा प्रकावशतवनदेवशकायााः, अ्यााः वनदेवशकायाश्च परिचयाः
आवश्यकाः अव्त ।
▪ सीयईू टी-पीजी इत्यन्सतगवतं सद्य्क-आवेदनं ध्यानेन किणीयम् । अपणू वसद्य्क-आवेदनम् अ्वीकायवम्
इवत।
▪ सद्य्क-आवेदने वलवखतानां तथ्यानां सत्यापनं पिीिासमये प्रवेशसमये च भववरयवत।
▪ क्यवचत् तथ्य्य असत्यत्वे प्रमावणते सवत, यर्थावनयमं न्सयावयकदणडाः, पिीिायााः वनरकासनम/्
प्रवेशवनि्तीकिणम् इत्यावदकं यर्थायोग्यं प्रकल्पवयरयते।
▪ एन.टी.ए.द्वािा वनिावरितशल्ु कं समप्यव आवेदनप्रवक्रया पणू वतया सम्पादनीया।
10. जवश्वजवद्यालयपररसरेषु अध्ययनाथं सद्यस्क-आवेर्दनाय जनर्देशाः
प्रवेशपिीिायाम् उत्तीणे सवत अभ्यर्थी अध्ययनाय ववश्वववद्यालय्य जालपटु े परिसिचयनं करिरयवत। एतदर्थवम्
उत्तीणावभ्यवर्थवनां सचू ी प्रकाशवयरयते । उत्तीणावभ्यवर्थवनाः प्रवेशाय सद्य्क-प्रवेश-आवेदनं के न्सरीयसं्कृ तववश्वववद्यालय्य
जालपटु े प्रदवशवतवनदेशानाम् अनरू
ु पेण कतंु शक्नुववन्सत। त्रवु टपणू व-अपणू ाववन आवेदनावन, वनवश्चतवतथ्यनन्सतिं समवपवतावन
आवेदनावन च अ्वीकायाववण भववरयवन्सत । वशिाशाविप्रवेशपिीिायाम् उत्तीणावाः छात्रााः एव विीयताक्रमेण
वशिाशाविपाठ्यक्रमाय वनिावरितपरिसिे षु प्रवेशाहावाः भववरयवन्सत। इयं विीयतासचू ी के वलं वषावय 2022 एव मान्सया
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भववरयवत । प्रवेशोपिान्सत्य ्र्थानान्सतिण्य अनमु वताः अशक्या । तर्था च प्रवेशोपिान्सतं शल्ु कमवप अप्रत्यपवणीयम् ।
वनदेवशके यं ध्यानेन पठनीया । यदा अपेवितााः अहवतााः ववद्यन्सते, तदा एतदर्थवम् आवेदनीयम् ।
पररसरप्रवेशाथाम् आवेर्दनप्रजक्रयाथाम् अवर्ेयाः अंशाः ▪ सद्य्क-आवेदने नवीनतमवदनाङ्काङ्वकतच्छायावचत्रं ह्ताििं च उपिोहणीये ।
▪ ववश्वववद्यालये प्रवेशाय पिीिावर्थवनां सम्बद्धिेत्रं (Catchment Area) तदेव यताः शावि/बी.ए.
(स्ं कृ तम)् /आचायवाः/एम.ए. (स्ं कृ तम)् पिीिा उत्तीणाव कृ ता।
▪ ववश्वववद्यालयपरिसि्य कूटाङ्काः ववश्वववद्यालयािीतैाः छात्रैाः एव पिू णीयाः, ये छात्रााः ववश्वववद्यालय्य
जम्म-ू लखनऊ-शृंगेिी-जयपिु -पुिी-वत्रशिू -भोपाल-मम्ु बई-बलाहि-अगितला-देवप्रयागपरिसिे षु
वनयवमतरूपेण शावितृतीयवषोत्तीणावाः सवन्सत, उत् अिीयानााः सवन्सत। तर्था च ये छात्रााः वनयवमतरूपेण
आचायववद्वतीयवषव्य अवन्सतमसत्रािेषु अध्ययनितााः सवन्सत, उत् उत्तीणावाः सवन्सत ।
वनदेवशके यं साविानं पठनीया, ्वकीयपात्रतायााः अवबोिनानन्सतिमेव अभ्यवर्थवना सद्य्क-आवेदनं किणीयम।्
11. सद्यस्क-आवेर्दनात् प्राक् ध्यातव्याजन तथ्याजन
▪ के वलमहवप्रावर्थववभाः पिीिायां सवम्मवलतैभावव्यम।् यवद कवश्चद् अहवाः नाव्त, पिन्सतु वशिाशाविप्रवेशपिीिायां सवम्मवलतो भववत, तवहव परिणामे साः व्यवक्तगतरूपेण ्वयम् उत्तिदायी भववरयवत।
▪ वशिाशाविपाठ्यक्रमाः एन.सी.टी.ई.द्वािा मान्सयताप्राप्ताः अव्त। ववश्वववद्यालय्य वववभन्सनपरिसिे षु
वनिावरितसख्ं यानसु ािं योग्यताक्रमानसु ािे ण एव प्रवेशाः प्रकल्पवयरयते।
▪ प्रवेशाहवतापरिशीलनम,् िेत्रसम्बद्धवनणवयाः आििणादीनां वनश्चयश्च, एतत्सवं ववश्वववद्यालय्य अिीनं
वतवते।
▪ प्रवेशववषये ववश्वववद्यालय्य कुलपतेाः वनणवय एव अवन्सतमाः।
▪ न्सयावयकववषयेषु देहली-उच्चन्सयायालय्य एव िेत्राविकािाः भववरयवत।
▪ पनु ाः मल्ू याङ्कनं नैव भववरयवत।
12. परीक्षावजर्ः परीक्षासम्बद्धसूचनाः च
▪ पिीिायै एन.टी.ए. इत्य्यााः वनयमावली साविानं पठनीया ।
▪ पिीिावविाः होिाद्वयम् इवत । अयञ्च वनिावरित-्लोट (Slot) रूपेण वनिावरितो भववरयवत ।
▪ वशिाशाविप्रवेशपिीिायाम् अभ्यर्थी सङ्गणकािारितपिीिण्य (CBT) माध्यमेन पिीिां
सम्पादवयरयवत । यवद अपेक्ष्यते, सङ्गणकपरिचालन्य अभ्यासाः अवश्यमेव किणीयाः ।
▪ सवे प्रश्नााः वैकवल्पकााः भववरयवन्सत।
▪ प्रवेशपिीिासमये पिीिाकिे प्रवेशपत्रम् अवनवायवतया प्र्तोतव्यम।्
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▪ वशिाशाविप्रवेशपिीिायाम् अवैिसािनावन अवलम्बयन् उत्तिावण लेवखतमु ् अन्सयताः साहाय्यं प्राप्नवु न्
अनश
ु ासनहीनतां वा प्रदशवयन् पिीिार्थी के न्सराध्यिेण सद्याः पिीिाया बवहरकरिरयते यर्थावववि दणडनं वा
करिरयते।
▪ छायावचत्रेण सह वैषम्ये सवत, सन्सदहे े जाते, पिीिाताः वनलम्बनम/् प्रवेशात् वनलम्बनम/् ववविवत् दणडनं
वा करिरयते। तदर्थं छात्राः ्वयम् उत्तिदायी भववरयवत।
▪ पिीिाभवने गणकयन्सत्रं, चलदिू वाणी, ्माटव-घटी चेत्यावदकं सववर्था ववजवतम।्
13. प्रश्नपत्ररूपरेखा
सङ्गणकािारिता वशिाशाविप्रवेशपिीिा बहुववकल्पात्मक-प्रश्नपत्ररूपेण भववरयवत । अ्य पत्र्य द्वयोाः
खणडयोाः 100 बहुववकल्पीयााः प्रश्नााः भववरयवन्सत। अव्मन् प्रश्नपत्रे वनम्नवलवखतं खणडद्वयं भववरयवत –
▪ खण्डः ‘अ’ – सामान्द्यज्ञानं मानजसकयोग्यता च (25 बहुववकल्पीयााः प्रश्नााः)
▪ खण्डः ‘ब’
• भागः 1 – संस्कृतभाषार्दक्षता (25 बहुववकल्पीयााः प्रश्नााः)
• भागः 2 – संस्कृतसाजर्त्यम् (25 बहुववकल्पीयााः प्रश्नााः)
• भागः 3 – जशक्षिाजभरुजचः (25 बहुववकल्पीयााः प्रश्नााः)
प्रत्येकं प्रश्न्य चत्वारि वैकवल्पकावन उत्तिावण भववरयवन्सत, येषु एकमेव सम्यक् उत्तिं भववरयवत। के वलम् एकं
सम्यक् उत्तिं वचत्वा सङ्गणकपटले प्रववष्व्यं भववरयवत ।
14. मूल्याङ्कनजवजर्ः
वशिाशाविपाठ्यक्रम्य उद्देश्यं प्रवशवितसं्कृ तवशिकाणां वनमावणम् अव्त। अताः सम्पणू वप्रश्नपत्र्य माध्यमं
स्ं कृ तमेव भववरयवत । अताः वशिाशाविप्रवेशपिीिायाम् उत्तीणवतायै ▪ खणडाः ‘अ’ एवञ्च खणडाः ‘ब’- खणडद्वये कुलप्राप्ताङ्कानां (100 अङ्काना)ं समानरूपेण गणनया
उत्तीणवतासचू ी वनिावरिता भववरयवत ।
▪ प्रवेशपिीिायाम् उत्तीिातायै अभ्यवर्थवने 35% न्सयनू तमानाम् अङ्कानां प्रावप्ताः अवनवायाव भववरयवत ।
▪ वशिाशाविपाठ्यक्रमे प्रवेशाथाम् अहवतायै अभ्यवर्थवना प्राप्तप्राप्ताङ्कानां विीयतायााः अन्सयसम्बद्धवनयमानां चानरू
ु पेण वनवमवता भववरयवत ।
15. परीक्षापररिामसम्बद्धाः जवशेषसूचनाः
▪ प्रवेशपिीिापरिणाम्य विीयतासचू ीवनमावणम् अवखलभाितीय्तिे भववरयवत ।
▪ ववश्वववद्यालयप्रवेशनीतेाः अनुसािे ण प्रवेशाः भववरयवत ।
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16.

जशक्षाशाजस्त्रप्रवेशपरीक्षायाः (2022) पाठ्यक्रमः
प्रवेशपरीक्षाकूटसङ्ख्या - PGQP09
पाठ्यक्रमः
खण्डः ‘अ’ (25 बहुववकल्पीयााः प्रश्नााः)
भागः 1 - सामान्द्यज्ञानं मानजसकयोग्यता च (General Knowledge & Mental Ability)
भाितीयसं्कृ वताः, इवतहासाः, सङ्गीतम,् क्रीडा, िाज्यावन, भाितीयसंवविानम,् सं्कृ तसावहत्यम,् साििता, ववज्ञानम,्
िाजिावन, ऐवतहावसक्र्थानावन, पिु ्कािााः (क्रीडा, सावहत्यम,् सैन्सयम,् ववज्ञानम)् , वववशष्वदनाङ्कााः, मानवाविकािााः,
ववश्वसम्मेलनावन, सं्कृ तसं्र्थााः, समसामावयकववषयााः, वणवमाला-क्रमवनिाविणम्, संख्या-क्रमवनिाविणम,्
आिोह/अविोहक्रमाः, समयाः, वासिााः, वदनावन, होिााः, दपवणे समयाः/शब्दाः, आिािाः आिेयश्च।
खण्डः [75 बहुववकल्पीयााः प्रश्नााः]
भागः 1 - संस्कृतभाषार्दक्षता (Proficiency in Sanskrit Language) [25 बहुववकल्पीयााः प्रश्नााः]
शब्दरूपावण, िातुरूपावण, सवन्सिाः, समासः – अव्ययीभावाः, तत्परुु षाः, द्वन्सद्वाः/वद्वगाःु , कमविाियाः/नञ,् बहुव्रीवहाः,
कािकम् - कतृव, कमव, किणम,् सम्प्रदानम,् अपादानम,् अविकिणम,् उपपदववभक्तयाः, कृ दन्सतााः - वणजन्सतााः, सन्सनन्सतााः,
तवद्धतााः - अपत्यार्थवकााः, मतपु /् वतपु ,् िीप्रत्ययााः - टाप,् ङीप,् ङीष,् वाच्यम् - कतृववाच्यम,् कमववाच्यम,् भाववाच्यम,्
वतवनीगता अशवु द्धाः।
भागः 2 - सस्ं कृतसाजर्त्यम् (Sanskrit Literature) [25 बहुववकल्पीयााः प्रश्नााः]
वैवदकवाङ्मयम,् ब्राह्मणावन, आिणयकावन, उपवनषदाः, वेदान्सताः, दशवनावन, पिु ाणावन, िामायणम,् महाभाितम,्
महाकाव्यावन, कववाः, नाटकम,् गद्यम,् पद्यम,् चम्प,ू आिवु नकिचनााः िचनाकािाश्च।
भागः 3 - जशक्षिाजभरुजचः (Teaching Aptitude) (25 बहुववकल्पीयााः प्रश्नााः)
वशिा, उद्देश्यम,् वशिकगुणााः, वशिणवसद्धान्सतााः, अनश
ु ासनम्, वशिणावभवृवत्ताः, किाप्रबन्सिनम,् वशिकभवू मका,
वशिणोद्देश्यावन, प्राचीनवशिा, वशिामनोववज्ञानम,् वशिेवतहासाः, वशिादशवनम,् वशिासमाजशािम,् समावेवशतवशिा,
िावरियवशिानीतयाः (1968, 1986, 2020)।
17. प्रवेशपरीक्षायाः प्रश्नानाम् उर्दार्रिाजन
PART-A
Section 1 - सामान्द्यज्ञानं मानजसकयोग्यता च
1. योगवदवसाः आयोज्यते ?
1.
21 मई
3.
21 जनू ्

2.
4.

22 मई
22 जनू ्
उत्तरम् - 21 िून्
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2.

AI, BJ, CK, ?
1.
EM
3.
EL

2.
4.

DM
DL
उत्तरम् - DL

3.
4.

ड्मतपु ्
ववत
उत्तरम् - वतुप्

‘वद्वत्रााः’ अत्र समासाः अव्त 1.
बहुव्रीवहाः
3.
वद्वगाःु

3.
4.

तत्परुु षाः
द्वन्सद्वाः
उत्तरम् - बर्ुव्रीजर्ः

SECTION - 2 संस्कृतसाजर्त्यम्
5. अनबु न्सिचतष्ु ये नान्सतभवववत 1.
ववषयाः
3.
प्रयोजनम्

3.
4.

PART B
SECTION - 1 सस्ं कृतभाषार्दक्षता
3. ‘ववद्यावान’् अव्मन् पदे अयं प्रत्ययाः अव्त 1.
वतपु ्
3.
मतपु ्
4.

अविकािी
उपदेष्ा
उत्तरम् - उपर्देष्टा
6. ‘माता भूवमाः पत्रु ोऽहं पृवर्थव्यााः’ सवू क्तरियं कव्मन् वेदे उपलभ्यते?
1.
ऋग्वेदे
3. यजवु ेदे
3.
सामवेदे
4. अर्थवववेदे
उत्तरम् – अथवावेर्दे
SECTION – 3 – जशक्षिाजभरुजचः
7 िावरियवशिानीवताः 2020 प्रकावशता 1.
30 माचव्
2. 29 जुलै
3.
30 अप्रेल्
4. 20 जनू ्
उत्तरम् - 29 िुलै
8. वशिणं कदा पणू ं भववत ?
1.
यदा पाठाः समाप्यते ।
3. यदा कालांशाः समाप्यते ।
3.
यदा छात्र्य अविगमाः भववत ।
4. यदा वशिकाः वशिणसमावप्तं घोषयवत ।
उत्तरम् - यर्दा छात्रस्य अजर्गमः भवजत ।
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