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जशक्षाचायय (एम.् एड्.) प्रवेशपरीक्षा – 2022
1.

के न्द्रीयसंस्कृतजवश्वजवद्यालयस्य संजक्षप्तपररचयः
सवयकाि्य (1956) स्ं कृ तायोगकृ तानश
ु सं ाधािे ण भाितसवयकािद्वािा 1970 इत्यव्मन् वषे िावरियस्ं कृ तसं्र्थान्य ्र्थापना अभवत।् अ्य मख्ु योद्देश्यम् आभाितं सं्कृ तवशिा, वशिणम,् अनसु न्सधानसम्वधयनम,् प्रचािाः
संििणञ्च वतयते। इदं पणू यताः भाितसवयकाि्य मानवसंसाधनववकासमन्सत्रालयद्वािा (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-अवधवनयमाः 2020 (इत्य्य संख्या 5) अन्सतगयतं संसदा के न्सरीयसं्कृ तववश्वववद्यालयाः,
वदल्ली इवत रूपेण पारिताः। महामवहमिारिपवतमहोदयानामनमु ोदनोपिान्सतं 30 अप्रैल् 2020 इत्यताः के न्सरीयसं्कृ तववश्वववद्यालयाः, वदल्ली इवत रूपेण समािब्धाः।
ववश्वववद्यालयोऽयम् अवखलभाितीयववश्वववद्यालयसङ्घ्य सद्योऽव्त तर्था च िावरियमल्ू याङ्कनप्रत्यायनपरिषदा (NAAC) द्वािा ‘ए’ इवत श्रेणयां प्रत्यावयतोऽव्त । देश्य वववभन्सनभाग्र्थेषु परिसिे षु प्राक्शास्त्री इत्यािभ्य
आचायय/ववद्यावारिवधाः यावत् अध्ययनं भववत। अ्य दशपरिसिे षु वद्ववषीयवशिाशावस्त्रपाठ्यक्रमोऽवप सञ्चाल्यते।
अ्मात् शैविकसत्रात् (2022-23) वशिाशावस्त्रकिायां प्रवेशार्थयम् अवखलभाितीय्तिे भाितसवयकािे ण सञ्चावलत्य
नेशनल टे जस्टंग एिेन्द्सी (NTA) इत्य्य माध्यमेन वशिाशावस्त्रप्रवेशपिीिा आयोज्यमाना ववद्यते। वद्ववषीयाः
वशिाचाययपाठ्यक्रमोऽवप कवतपयपरिसिे षु सञ्चाल्यते। ववश्वववद्यालयेन अत्रावप प्रवेशार्थयम् अवखलभाितीय्तिे नेशनल
टे जस्टंग एिेन्द्सी (NTA) इत्य्य माध्यमेन वशिाचाययप्रवेशपिीिा आयोज्यमाना अव्त। जशक्षाचाययप्रवेशपरीक्षायाः
प्रश्नपत्रकूटाङ्कः एन.टी.ए.द्वारा PGQP10 जनर्ायररतो जवद्यते।
2.
जशक्षाचाययप्रवेशपरीक्षायै (2022) अर्यताः
▪ मान्सयताप्राप्तववश्वववद्यालयात/् सं्र्थानात् वशिाशावस्त्र/बी.एड्. (सं्कृ तवशिणववषयसवहतम्) न्सयनू ावतन्सयनू ं
50% अङ्कााः ।
▪ अहयतापिीिायां प्रववष्टााः छात्रााः अवप आवेदनं कतंु शक्नवु वन्सत।
▪ के न्सरीयसवयकाि्य वनयमानसु ािम् अनसु वू चतजावतजनजातीयानाम,् अन्सयाप्रगतजातीयानाम,् अन्सयर्था
सिमाणां च कृ ते न्सयनू तम-प्रवेशाहयतायां 5% अङ्कानां वशवर्थलता भववरयवत ।
प्रवेशकाले आवेदनेन सह योग्यतापिीिोत्तीणयतायााः प्रमाणपत्र्य प्र्तवु ताः अवनवायाय । यवद पिीिायााः परिणामाः
अघोवषताः भववत तवहय प्रवेशसमये व्यविगतरूपेण वा गोपनीयरूपेण वा परिणामसम्बद्ध-प्रमाणपत्र-समपयणे प्रवेशाः दीयते,
अन्सयर्था प्रवेश्य योग्यता वनि्यते ।

3|Page

चयनजवजर्ः
भाितसवयकाि्य वनदेशानाम् अनरू
ु पेण के न्सरीयसं्कृ तववश्वववद्यालय्य वशिाचाययपाठ्यक्रमेषु अध्ययनार्थं
एन.टी.ए.द्वािा प्रश्नपत्रकूटाङ्के न (PGQP10) सह सीयूईटी-पीिी 2022 इत्य्यााः पिीिायााः आयोजनं सवु नवितम्
अव्त। प्रवेशपरीक्षायाम् आवेर्दनात् प्रागेव सवे अभ्यजथयनः एन.टी.ए.द्वारा प्रकाजशतसवयजनर्देशान् सम्यक्तया
अवगच्छे युः । प्रत्येकं स्तरे आवेर्दनकाले सावर्ानं समस्तसूचनाः प्रर्देयाः।
वशिाचाययपाठ्यक्रमे प्रवेशाय सम्तैाः अभ्यवर्थयवभाः एन.टी.ए.द्वािा वनधायरित-सद्य्क-आवेदनप्रवक्रयया
आवेदनीयमव्त । आवेदनोपिान्सतम् एन.टी.ए.द्वािा वनधायरितेषु वववभन्सनके न्सरषे ु आवेदकै ाः सङ्गणकाधारितपिीिण्य
(CBT) माध्यमेन पिीिा सम्पादनीया अव्त । चयनमापदणडानाम् अनरू
ु पेण प्रवेशपिीिोत्तीणणाः छात्रैाः पनु ाः
के न्सरीयसं्कृ तववश्वववद्यालय्य वशिाचाययकृते वनयतपरिसिे षु अध्ययनार्थं प्रवेशाय सद्य्क-आवेदनं किणीयमव्त ।
प्रवेशार्थयम् आवेदनकाले प्रत्येकं छात्रैाः के न्सरीयसं्कृ तववश्वववद्यालय्य वनवदयष्टपरिसिे षु प्रवेशार्थयम् अवधकावधकविीयताक्रमेण ्वीयववकल्पानाम् उल्लेखाः किणीयाः अव्त । एत्यााः विीयतायााः क्रमेण परिसिे षु प्रवेशाः शक्याः ।
इष्टपरिसिे ्र्थान्य अनपु लब्धौ विीयताक्रमानुसािे ण अन्सयव्मन् परिसिे प्रवेशाहयता भववरयवत। ववश्वववद्यालये प्रवेशार्थयम्
अवखलभाितीय्तिीया विीयतासचू ी वनमायतव्या । ववश्वववद्यालय्य जालपटु े सफलछात्राणां सचू ी उपािोहणीया
भववरयवत ।
3.
जशक्षाचाययपाठ्यक्रमाय उपलब्र्स्थानसङ्ख्या
ववश्वववद्यालये वशिाचाययपाठ्यक्रमाय उपलब्ध्र्थानसङ्ख्या 150 (पञ्चाशदवधकम् एकशतम)् अव्त ।
पररसरनाम
उपलब्र्स्थानाजन
के न्सरीयसं्कृ तववश्वववद्यालयाः, जयपिु परिसिाः, जयपिु म्
50
के न्सरीयस्ं कृ तववश्वववद्यालयाः, भोपालपरिसिाः, भोपालम्
50
के न्सरीयसं्कृ तववश्वववद्यालयाः, श्रीसदावशवपरिसिाः, पिु ी
50
नोट- सम्बद्धपररसरे प्रवेशस्य, अस्य जनरस्तीकरिस्य अजर्कारः
सक्षमाजर्काययर्ीनो वतयते।
4.
आरक्षिम्
भाितसवयकाि्य वनयमानसु ािम् आििणव्यव्र्था अधोवलवखता वतयते ▪ अनसु वू चतजातीयानां कृ ते
▪ अनसु वू चतजनजातीयानां कृ ते
▪ अन्सय-अप्रगवतजातीयानां कृ ते
▪ वदव्याङ्गानाम् (अन्सयर्थासिमाणां)/प्रज्ञाचिषु ां कृ ते
▪ यद्ध
ु /े सैवनकसंघषे सशस्त्रासेनागत-हताहतानां ववधवानाम् /अपत्यानाम् कृ ते

जवश्वजवद्यालयस्य

15%
7.5%
27%
3%
3%
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(प्रमाणपत्रो हताहताव्र्थाववषये ्पष्टोल्लेखाः अपेविताः अव्त।)
▪ िावरिय्ति्य क्रीडालनू ां कृ ते
2%
▪ आवर्थयकरूपेण अिमाणां कृ ते
10%
ध्यातव्यम् - भाितशासन्य/ववश्वववद्यालयानदु ानायोग्य वनदेशानसु ािे ण आिवितच्छात्राणाम् अनपु लब्धौ
सामान्सयवगीयच्छात्रैाः रिि्र्थानावन विीयताक्रमेण पिू वयरयन्सते।
उपययि
ु कोटीनाम् आवेदकै ाः परिसिे प्रवेशकाले अहयतायााः प्रमाणपत्रं िाजपवत्रतावधकारिवभाः प्रमाणीकृ त्य
आवेदनेन सह प्र्तोतव्यम।् अन्सयर्था प्रवेशाहयता वनि्ता भववरयवत। आिवितश्रेणयााः प्रावर्थयनामभावे रिि्र्थानावन
सामान्सयैाः प्रावर्थयवभाः विीयताक्रमेण पिू वयरयन्सते। आििणवनधायिणं के न्सरीय्तिे एव भववरयवत।
5.
आरजक्षतश्रेिीनां प्रमािपत्रर्दातारः अजर्काररिः
▪ अनसु वू चतजावत/जनजावत/अन्सय-अप्रगतजातीयानां कृ ते - वजल्लाधीशाः/ उपवजल्लाधीशाः
(एस.डी.एम.)/तहसीलदािाः/एम.आि.ओ.।
▪ वदव्याङ्गानाम् (अन्सयर्था सिमाणां)/प्रज्ञाचिषु ां कृ ते िाजकीयवचवकत्सालय्य प्रधानवचवकत्सावधकािी।
40% ववकलाङ्गता ततोऽवधका वा अहयताऽवधकता)।
▪ सशस्त्रसेनानीनां बालकानां/ववधवानां कृ ते - सैवनक/नाववक/वायसु ेनासंघटनानां सवचवाः।
6.
जशक्षाचायय (एम.् एड्.) प्रवेशपरीक्षायै (2022) जनर्देशाः
के न्सरीयस्ं कृ तववश्वववद्यालये वशिाचाययकिायाम् अध्ययनावर्थयभ्याः एन.टी.ए.द्वािा सीयईू टी-पीिी 2022
इत्य्यााः पिीिायााः माध्यमेन देश्य वववभन्सनभागेषु वनधायरितके न्सरषे ु वद्ववषीयवशिाचायय (एम.् एड्.) पाठ्यक्रमाय
प्रवेशपिीिा आयोज्यमाना वतयते । प्रवेशपिीिायााः वदनाङ्क्य समय्य च घोषणा एन.टी.ए.द्वािा भववरयवत ।
योग्यतायतु ैाः छात्रैाः प्रवेशपिीिार्थयम् अधोवलवखतजालपटु ्य माध्यमेन वनयतावधौ सद्य्क-आवेदनं कतंु शक्यते https://cuet.nta.nic.in/
साक्षात् पञ्िीयनाथयम् आवेर्दनाथयञ्च –
https://examinationservices.nic.in/ExamSys22/Registration/Instruction.aspx
प्रमख
ु जर्दनाङ्काः
▪ प्रवेशपिीिायै सद्य्क-आवेदनप्रवक्रया
- 19 मई 2022 ताः 18 जनू ् 2022
(11.50 PM पययन्सतम)्
▪ पणू यतया आवेवदतावेदन्य शल्ु कसमपयणम्
- 19 जनू ् 2022
▪ आवेवदतावेदन्य संशोधनम्
- 20 जनू ् 2022 ताः 22 जनू ् 2022
▪ पिीिावदनाङ्काः
- यर्थासमयं एन.टी.ए.द्वािा घोषणा भववरयवत।

5|Page

अभ्यवर्थयनाः कृ पया आवेदनेन च सम्बद्धसम्तानां महत्त्वपणू यवदनाङ्कानां ववषये एन.टी.ए.द्वािा प्रदीयमानानां
सचू नानां ववषये जागरुकााः भवेयाःु । एतदर्थं एन.टी.ए.सं्र्थायााः जालपटु ं सततम् अवलोकनीयम।् आवेदन-प्रवेशप्रवक्रयाणां
ववषये एन.टी.ए.सं्र्थायााः एव एकावधकािोऽव्त ।
7.
परीक्षाके न्द्राजि
एन.टी.ए.द्वािा वनधायरितेषु पिीिाके न्सरषे ु क्यवचत् एक्य के न्सर्य चयनं छात्रैाः प्रदत्तसचू नाधािे ण भववरयवत।
के न्सरवनधायिणादीनां सम्बन्सधे एन.टी.ए.द्वािा प्रकावशतवनयमावल्यााः सावधानम् अवलोकनम् आवश्यकम् इवत। अभ्यवर्थयनाः
वचतके न्सरे एव पिीिार्थयम् अहायाः भववरयवन्सत ।
8.
अत्यावश्यकसूचनाः
▪ आवेदनप्रवक्रयायााः प्राक् एन.टी.ए.द्वािा प्रकावशतवनदेवशकायााः, अ्यााः वनदेवशकायाि अवबोधाः
आवश्यकाः अव्त ।
▪ सीयईू टी-पीजी इत्यन्सतगयतं सद्य्क-आवेदनं ध्यानेन किणीयम् । अपणू यसद्य्क-आवेदनम् अ्वीकाययवमवत।
▪ सद्य्क-आवेदने वलवखतानां तथ्यानां सत्यापनं पिीिासमये प्रवेशसमये च भववरयवत।
▪ क्यवचत् तथ्य्य असत्यत्वे प्रमावणते सवत, यर्थावनयमं न्सयावयकदणडाः, पिीिावनरकासनम्/
प्रवेशवनि्तीकिणम् इत्यावदकं यर्थायोग्यं प्रकल्पवयरयते।
▪ एन.टी.ए.द्वािा वनधायरितशल्ु कं समर्पयय आवेदनप्रवक्रया सम्पादनीया।
9.
जवश्वजवद्यालयपररसरेषु अध्ययनाथं सद्यस्क-आवेर्दनाय जनर्देशाः
प्रवेशपिीिायाम् उत्तीणे सवत अभ्यर्थी अध्ययनाय ववश्वववद्यालय्य जालपटु े परिसिचयनं करिरयवत। एतदर्थयम्
उत्तीणायभ्यवर्थयनां सचू ी प्रकाशवयरयते । उत्तीणायभ्यवर्थयनाः प्रवेशाय सद्य्क-प्रवेश-आवेदनं के न्सरीयसं्कृ तववश्वववद्यालय्य
जालपटु े प्रदवशयतवनदेशानाम् अनरू
ु पेण कतंु शक्नुववन्सत। त्रवु टपणू य-अपणू ायवन आवेदनावन, वनवितवतथ्यनन्सतिं समवपयतावन
आवेदनावन अ्वीकायायवण भववरयवन्सत । वशिाचाययप्रवेशपिीिायाम् उत्तीणायाः छात्रााः एव विीयताक्रमेण वशिाचाययपाठ्यक्रमाय वनधायरितववश्वववद्यालय्य परिसिे षु प्रवेशाहायाः भववरयवन्सत। इयं विीयतासचू ी के वलम् एकवषायय (2022) एव
मान्सया भववरयवत । प्रवेशोपिान्सत्य ्र्थानान्सतिण्य अनमु वताः अशक्या । तर्था च प्रवेशोपिान्सतं शल्ु कमवप अप्रत्यपयणीयम।्
वनदेवशके यं ध्यानेन पठनीया । यदा अपेवितााः अहयतााः ववद्यन्सते, तदा एतदर्थयम् आवेदनीयम् ।
पररसरप्रवेशाय आवेर्दनप्रजक्रयाथयम् अवर्ेयाः अंशाः ▪ अभ्यर्थी के न्सरीयसं्कृ तववश्वववद्यालय्य जालपटु े वशिाचाययप्रवेशार्थं वनधायरितावेदनप्रवक्रयां सम्पादवयतंु
शक्नोवत ।
▪ वनवदयष्टवतवर्थताः पिं कृ तावन आवेदनपत्रावण ्वीकृ तावन न भववरयवन्सत।
▪ वशिाचाययप्रवेशपिीिोत्तीणायाः छात्रााः एव वशिाचाययपाठ्यक्रमे वनधायरितपरिसिे विीयताक्रमेण प्रवेशाय
अहायाः भववरयवन्सत ।
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10.

11.

▪ इयं योग्यतासचू ी के वलं 2022 वषय्य कृ ते एव मान्सया भववरयवत।
▪ सद्य्क-आवेदने नवीनतमवदनाङ्काङ्वकतच्छायावचत्रं ह्ताििं च उपिोहणीये ।
सद्यस्क-आवेर्दनात् प्राक् ध्यातव्यतथ्याजन
▪ के वलमहयप्रावर्थयवभाः पिीिायां सवम्मवलतैभायव्यम।् यवद कविदहयाः नाव्त, पिन्सतु वशिाचाययप्रवेशपिीिायां
सवम्मवलतो भववत, तवहय परिणामे स एव व्यविगतरूपेण ्वयम् उत्तिदायी भववरयवत।
▪ वशिाचाययपाठ्यक्रमाः एन.सी.टी.ई.द्वािा मान्सयताप्राप्ताः अव्त। ववश्वववद्यालय्य वववभन्सनपरिसिे षु
वनधयरितसङ्ख्यानसु ािं योग्यताक्रमानसु ािे ण एव प्रवेशाः प्रकल्पवयरयते।
▪ प्रवेशाहयतापरिशीलनम,् िेत्रसम्बद्धवनणययाः आििणादीनां वनियि, एतत्सवं ववश्वववद्यालय्य अधीनं
वतयते।
▪ प्रवेशववषये ववश्वववद्यालय्य कुलपतेाः वनणयय एव अवन्सतमाः।
▪ न्सयावयकववषयेषु देहली-उच्चन्सयायालय्य एव िेत्रावधकािाः भववरयवत।
▪ पनु ाः मल्ू याङ्कनं नैव भववरयवत।
परीक्षावजर्ः परीक्षासम्बद्धसच
ू नाः च
▪ पिीिायै एन.टी.ए. इत्य्यााः वनयमावली सावधानं पठनीया ।
▪ पिीिाववधाः होिाद्वयात्मकाः इवत । अयञ्च वनधायरित-्लोट (Slot) रूपेण वनधायरितो भववरयवत ।
▪ वशिाचाययप्रवेशपिीिायाम् अभ्यर्थी सङ्गणकाधारितपिीिण्य (CBT) माध्यमेन पिीिां
सम्पादवयरयवत। यवद अपेक्ष्यते, सङ्गणकपरिचालन्य अभ्यासाः अवश्यमेव किणीयाः ।
▪ सवे प्रश्नााः वैकवल्पकााः भववरयवन्सत।
▪ प्रवेशपिीिासमये पिीिाकिे प्रवेशपत्रम् अवनवाययतया प्र्तोतव्यम।्
▪ वशिाचाययप्रवेशपिीिायाम् अवैधसाधनावन अवलम्बयन् उत्तिावण लेवखतमु ् अन्सयताः साहाय्यं प्रार्पनवु न्
अनश
ु ासनहीनतां वा प्रदशययन् पिीिार्थी के न्सराध्यिेण सद्याः पिीिाया बवहरकरिरयते यर्थावववध दणडनं वा
करिरयते।
▪ छायावचत्रेण सह वैषम्ये सवत, सन्सदहे े जाते, पिीिाताः वनलम्बनम/् प्रवेशात् वनलम्बनम/् वववधवत् दणडनं वा
करिरयते। तदर्थं छात्राः ्वयम् उत्तिदायी भववरयवत।
▪ पिीिाभवने गणकयन्सत्रं, चलदिू वाणी, ्माटय-घटी चेत्यावदकं सवयर्था ववजयतम।्
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12.

प्रश्नपत्ररूपरेखा
सङ्गणकाधारिता वशिाचाययप्रवेशपिीिा बहुववकल्पात्मकप्रश्नपत्रमाध्यमेन भववरयवत । अ्य प्रश्नपत्र्य
खणडद्वये 100 बहुववकल्पीया प्रश्नााः प्रष्टव्यााः सवन्सत । अव्मन् प्रश्नपत्रे वनम्नवलवखतं खणडद्वयं वनधायरितम् –
▪ खण्डः ‘अ’ – जशक्षिसम्बद्धं सामान्द्यज्ञानम् (General Knowledge related to Education)
(25 बहुववकल्पीयााः प्रश्नााः)
▪ खण्डः ‘ब’
• भागः 1 – संस्कृतभाषार्दक्षता (Proficiency in Sanskrit Language) (25 बहुववकल्पीयााः
प्रश्नााः)
• भागः 2 – सस्ं कृतजशक्षिम् (Teaching of Sanskrit) (25 बहुववकल्पीयााः प्रश्नााः)
• भागः 3 – जशक्षामनोजवज्ञानम् (Educational Psychology) (25 बहुववकल्पीयााः प्रश्नााः)
प्रत्येकं प्रश्न्य चत्वारि वैकवल्पकावन उत्तिावण भववरयवन्सत, येषु एकमेव सम्यक् उत्तिं भववरयवत। के वलम् एकं
सम्यक् उत्तिं वचत्वा सङ्गणकपटले प्रववष्टव्यं भववरयवत ।
13. मूल्याङ्कनजवजर्ः
वशिाचाययपाठ्यक्रम्य माध्यमं सं्कृ तमेव अव्त । प्रवेशपिीिायाम् उत्तीणयतायै अधोवलवखतााः वनदेशााः
ध्यातव्यााः सवन्सत –
▪ खणडाः ‘अ’ एवञ्च खणडाः ‘ब’- खणडद्वये कुलप्राप्ताङ्कानां (100 अङ्काना)ं समानरूपेण गणनया
उत्तीणयतासचू ी वनधायरिता भववरयवत ।
▪ प्रवेशपिीिायाम् उत्तीियतायै अभ्यवर्थयने 35% न्सयनू तमानाम् अङ्कानां प्रावप्ताः अवनवायाय भववरयवत ।
▪ वशिाशावस्त्रपाठ्यक्रमे प्रवेशाथयम् अहयतायै अभ्यवर्थयना प्राप्तप्राप्ताङ्कानां विीयतायााः अन्सयसम्बद्धवनयमानां
चानरू
ु पेण वनवमयता भववरयवत ।
14. परीक्षापररिामसम्बद्धाः जवशेषसूचनाः
▪ प्रवेशपिीिापरिणाम्य विीयतासचू ीवनमायणम् अवखलभाितीय्तिे भववरयवत ।
▪ ववश्वववद्यालयप्रवेशनीतेाः अनुसािे ण प्रवेशाः भववरयवत ।
▪ प्रवेशानन्सतिं प्रववष्टपरिसिात् अन्सयपरिसिं प्रवत ्र्थानान्सतिणं न भववरयवत ।
15. जशक्षाचाययप्रवेशपरीक्षायाः (2022) पाठ्यक्रमः
प्रवेशपरीक्षायाः कूटसङ्ख्या - PGQP10
पाठ्यक्रमः
खण्डः 1 (25 बहुववकल्पीयााः प्रश्नााः)
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भागः 1 - जशक्षिसम्बद्धसामान्द्यज्ञानम् (General Knowledge related to Education) (25
बहुववकल्पीयााः प्रश्नााः)
वशिासं्र्थााः CSU New Delhi, NSU Tirupati, SLBSNSU, New Delhi, MHRD, UGC, NCTE,
NCERT, NUEPA, ICSSR, DIET, etc., भाितीयसंववधानम,् वशिानीवताः, वशिागतसम्यााः, वशिाप्रकािाः,
अध्यापकवशिा सेवाकावलकप्रवशिणम,् वववभन्सनवशिायोगााः, के वन्सरकपाठ्यक्रमाः (Core Curriculum), दिू वशिा,
पयायविणवशिा, िारिीयसािितावमशन,् प्रौढवशिासं्र्थााः, वक्रयात्कमकमनसु न्सधानम,् RUSA, RMSA, UEE,
मल्ू यवशिा।
खण्डः 2 (5 बहुववकल्पीयााः प्रश्नााः)
भागः 1 - संस्कृतभाषार्दक्षता (Proficiency in Sanskrit Language) (25 बहुववकल्पीयााः प्रश्नााः)
माहेश्विसत्रू ावण प्रत्याहािवनमायणञ्च, सवन्सधाः, समासप्रवक्रया, कािकावण, उपपदववभियि, लकािप्रयोगाः, प्रवक्रयााः वणच,्
सन,् कृ त्प्रत्ययााः, तवद्धतप्रत्ययाः, स्त्रीप्रत्ययााः - टाप,् ङीप,् ङीष्।
भागः 2 - सस्ं कृतजशक्षिम् (Teaching of Sanskrit) (25 बहुववकल्पीयााः प्रश्नााः)
सं्कृ तवशिणम,् वववभन्सनााः उपागमााः, पाठ्यप्ु तकसम्प्रत्ययाः, वशिणपद्धतयाः
श्रव्यदृश्योपकिणावन, पाठ्यसहगावमवक्रयााः, पाठयोजनासोपानावन

उद्देश्यम,्

सोपानावन,

भागः 3 - जशक्षामनोजवज्ञानम् (Educational Psychology) (25 बहुववकल्पीयााः प्रश्नााः)
मनोववज्ञानपरिभाषा, मनोववज्ञानसम्प्रदायााः, बालानाम् अव्र्थागतववशेषतााः, अवधगमसप्रं त्ययाः ववशेषतााः, अवभप्रेिणा
ववशेषतााः, बवु द्धाः वसद्धान्सतााः च, व्यवित्व्यार्थयाः, प्रकृ वताः, मापनम,् मानवसक्वा्थ्यम,् वववशष्टबालकााः, सांवख्यकी।
16. प्रवेशपरीक्षायां प्रष्टव्यानां प्रश्नानाम् उर्दार्रिाजन
PART-A
Section 1 - जशक्षिसम्बद्धं सामान्द्यज्ञानम्
1. प्रायोजनाववधेाः दाशयवनकाः आधािाः ववद्यते 1.
आदशयवादाः
2.
3.
यर्थार्थयवादाः
4.
2.

5-ई इवत िचनावावदप्रवतमाने इदं प्रर्थमसोपानम् अव्त 1.
अन्सवेषणम्
2.
3.
व्याख्या
4.

प्रकृ वतवादाः
प्रयोजनवादाः
उत्तरम् - प्रयोिनवार्दः
सल
ं ग्नता
मल्ू याङ्कनम्
उत्तरम् - संलग्नता
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PART B
SECTION - 1 संस्कृतभाषार्दक्षता
3. ‘ववद्यावान्’ अव्मन् पदे अयं प्रत्ययाः अव्त 1.
वतपु ्
3.
मतपु ्
4.

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

SECTION - 2 सस्ं कृतजशक्षिम्
5. व्याकिणवशिणाय अयं वववधाः उपयि
ु ाः 1.
व्याख्यावववधाः
3.
आगमन-वनगमनवववधाः
6.

अन्सवयववधेाः वणयनं प्रार्पयते 1.
अन्सवयप्रबोधे
3.
अन्सवयप्रकाशे

SECTION – 3 – जशक्षामनोजवज्ञानम्
7 अवधगमवदशा व्यवहािवादी अयं नाव्त 1.
व्कनि ्
3.
पॉवलव्
8.

2.
4.

ड्मतपु ्
ववत
उत्तरम् - वतुप्

2.
4.

तत्परुु षाः
द्वन्सद्वाः
उत्तरम् - बर्ुव्रीजर्ः

2.
4.

दणडान्सवयाः
खणडान्सवयाः
उत्तरम् - आगमन-जनगमनजवजर्ः

2.
4.

अन्सवयदीवपकायाम्
अन्सवयशास्त्रे
उत्तरम् – अन्द्वयप्रबोर्े

2.
4.

र्थोनयडाइक्
वपयाजे
उत्तरम् - जपयािे

अवधगमे प्रबलनवसद्धान्सत्य प्रवतपादकोऽयं ववद्यते 1.
व्कनि ्
2.
3.
पॉवलव्
4.

र्थोनयडाइक्
वपयाजे
उत्तरम् - जस्कनर्
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