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Executive Summary

Introduction:

Today’s children are tomorrow’s citizens and the role of educational institution is paramount in moulding the
students. Moreover, the onus and responsibility on the Sanskrit institutions is much more as they work in not
only chiselling the students as future ideal citizens, but also protecting, preserving, promoting and popularizing
study of Sanskrit, which is the base or backbone of the Indian culture. Central Sanskrit University, Delhi is a
premier institution in this regard with its proven track record dating back to five decades ago.

Devavani Sanskrit, which has undergone through many vicissitudes in history like River Saraswati, is
replenished with new vigor and vitality, with the establishment of Rashtriya Sanskrit Sansthan on Oct. 15,
1970 on the  recommendation of Sanskrit Commission, under the aegis of Ministry of Education, Government of
India, with the mandate to establish campuses in the country for the protection, preservation, promotion and
propagation of Sanskrit language and learning, and also to serve as a nodal agency for implementation of
Sanskrit Policies and Schemes of the Government of India.

Rashtriya Sanskrit Sansthan, functioning initially from various rented accommodations in New Delhi, set about
on the arduous task of establishing / acquiring campuses like Ranbir Campus at Jammu (established by Maharaja
Ranbir Singh of Jammu and Kashmir at Raghunath Temple, Jammu) in 1858 and Shri Sadashiva Campus, Puri,
Odisha, (started as a Teaching of Oriental Languages school during the British Raj in 1918), in 1971. With
passage of time, the Sansthan got its own building, and more and more campuses were added. Later, in 1987, Lal
Bahadur Shastri Kendriya Sanskrit Vidyapeetha, New Delhi, and Kendriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati,
Andhra Pradesh hitherto campuses under Rashtriya Sanskrit Sansthan became Deemed Universities.  Rashtriya
Sanskrit Sansthan, too, was declared a Deemed to be University in June, 2002.

On 25 March, 2022, the Parliament of India, passed the Central Sanskrit Universities Act 2020, whereby
Rashtriya Sanskrit Sansthan transformed as Central University, under the name ‘Central Sanskrit University,
Delhi.’ At present it has the following campuses at various significant locations in India as notified in Gazette of
India: In addition, it has also 26 Adarsh Mahavidyalayas including four Adarsh Sodh Sansthans and many
affiliated Sanskrit institutions.

The total area of all the campuses combined together is 123.66 acres (500442.80 sq.m.). It has spacious
playgrounds, 22 seminar halls, 342 class-rooms, 111 ICT enabled class-rooms with features like smart boards
etc. So, the teachers are able to deliver lectures, using Power Point Presentations, audios, videos, and the internet



resources. The staff rooms, HoDs’ Office Chambers, Directors’ Chambers, libraries, and offices are equipped
with computers etc. numbering to 983.

All the campuses have well-equipped libraries. The total number of books on accession is 3 lakh, 54 thousand, 7
hundred and 85. These libraries also house rare manuscripts. Among them, Prayagraj Campus has 56475,
Jammu Campus has 23, Sringeri Campus has 164 and Puri Campus has 177 manuscripts.

The University offers 56 programmes. There are 247 regular teachers,contract and guest teachers 206, i.e.
453 teachers in total. Total number of students on roll is 5950. (Excluding students enrolled in distance mode.) 

 

 

Vision:

वैि�क�रे भारत� ग�रमाणं �ापियतंु िव�गु��ेन भारतं �ित�ापियतंु च �म� िव��रीयिव�िव�ालय� �पेण
के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� प�रवध�नम्।

Transformation of Central Sanskrit University as a world-class university for establishment of the glory of
Sanskrit learning in the global context in the order to make Bharat as "Vishwa guru".

 

Mission:

सं�ृतपर�राि�त� नव�ानराशेः  अवा�ये अपेि�तायाः  वेिदकायाः  सज�नम्।
स���े�ेषु सव�षु भारतीय�ान�णा�ाः  �ो�यनम् ।
मु�धारायां सं�ृतमा�मेन िश�णाय �व�थापनम्।
सं�ृतब�ु�� आधुिनकजगता सह जोडनम् ।
ब�िवषयकानुस�ान� जीव�े��पेण सं�ृत� �ापनम्।
सं�ृत�ानके��ेन के.सं.िव. ( िसएसयु) इ�� िवकासस�ादनम् ।

 

To create a platform for new knowledge based on Sanskrit heritage.
To promote Indian Knowledge system in all relevant fields.
To bring Sanskrit as a medium in mainstream Education.
To connect the Sanskrit fraternity to the modern academia.
To make Sanskrit as a vibrant field of multidisciplinary research.
To develop CSU as an accredited Sanskrit based knowledge hub.

SWOC

Institutional Strength :

The world’s largest and the only multi-campus Sanskrit University.



12 campuses, each capable of qualifying as a university in itself, spread across the country. Each campus
is like Mini India and promotes one nation, one country and one culture.
Highly qualified and experienced faculty with a majority of them holding Ph.D. degrees.
Existence of Women’s Cell, Career Counselling cell, Committee against Sexual Harassment, Anti-
Ragging Cell, etc.
Centre for Dramatics at Bhopal Campus, Women's Study Centre at Balahar Campus, Prakrit Study
Centre at Jaipur campus and Pali Study Centre at Lucknow campus.
Special coaching centres for NET-JRF/CTET/State TET/JCO/ other competitive exam. 
Free education, free lodging facilities at the hostels within the campuses.
Liberal scholarships.
ICT facilities in the classrooms, well-equipped computer labs for computer education.
Modern campus buildings and well-ventilated classrooms with comfortable seating for students.
Vast playgrounds, badminton courts, volleyball courts, gymnasiums etc.
Well-equipped campus libraries, departmental library in each department in campuses, in addition to
central library at the Headquarters.
Wi-Fi enabled campuses.
All India Sanskrit Elocution contest held annually.
All India Sanskrit Natyamahotsavah is conducted every year.
Inter campus Youth festival is organized every year to motivate the students in academic, cultural games
and sports activities.
Dedicated Faculty with spirit of team work.
Multi-disciplinary and inter-disciplinary research facility.

Institutional Weakness :

1. Students from backward areas, with poor backgrounds and financially challenged sections of the society.
2. Many campuses in remote/hard/hilly and backward areas.
3. Covid-19 slows down pace of the university.

Institutional Opportunity :

1. With the emergence of India as a force to reckon with, there is a global resurgence of interest in India
and everything Indian, including its ancient knowledge systems, of which Sanskrit has the most
celebrated repository. The University can emerge at the global level as the ‘go to’ knowledge centre.

2. It has a great role to play in propelling India as Big Brother at global level.
3. It enters into MoUs with universities of repute and soon in other countries in the near future.
4. There is a growing realization that Sanskrit provides better employment opportunities as compared to

other disciplines. Courses like Vastu, Jyotisha, Yoga, Ayurveda Literature and Sanskrit Journalism provide
ample job opportunities.

Institutional Challenge :

1. The University trying to restore normalcy in its academic sessions to pre-Covid time.
2. Easy availability of computer software for performing various Jyotisha and Karmkanda works is a

major challenge, but the students can overcome it with their super manual skills.
3. Fierce competition among the Sanskrit institutions is another challenge which spurs this premier

Sanskrit institution to emerge as the winner without any doubt.
4. Implementation of NEP-2020, Simple Standard Sanskrit at UG & PG level, interdisciplinary and

multidisciplinary research and MOOCs etc.



Criteria wise Summary

Curricular Aspects :

The mission and vision of the University is the essence in designing the curricula of the University. The
Committees, constituted for the purpose, take all important measures in this regard.
The Board of Studies constituting the faculty, schools and departments have significant role in planning
and developing curricular aspects. Employability, innovation and research needs are important factors
continuously assessed to re-orienting the existing curricula and designing the future ones.
Special attention is given to quality sustenance and scope of future.
Admission to the programmes is through Central University Entrance Test (CUET).
Choice Based Credit System has been introduced in the university
Feedback from all the concerned stakeholders is regularly obtained and their observations and inputs play
a vital role in designing the future curricula.
Programme, Programme Specific and Course outcomes are available on the official wall.
Indepth shastric learning, creative writing entrepreneurship, skill development, interdisciplinary, 64 kalas
and Indigenous knowledge passed on to students through modern applications.
All the traditaional courses along with texts and the examinations are conducted in Sanskrit medium.
Content of all the courses is in line with Simple Standard Sanskrit.
Indian knowledge systems are blended with modern knowledge systems to suit with Simple Standard
Sanskrit.
CSU has innovative courses in combination with Yoga, Ayurveda literature, Ancient and modern
Mathematics, Computer science, Vastu-shastra, Natya-shastra & Sanskrit journalism etc., 
The dual mode of face to face teaching and MOOCs is being pursued - a unique feature of CSU.
Skill oriented courses are given importance.
Gender equality is followed in the strictest manner.
Human values are promoted along with professional ethics.
Modern subjects like- History, Pol.Science, Economics, Computer Science, English literature, Hindi
literature and Regional languages (Dogri, Kannada, Oria, Tamil, Telugu and Malayalam etc.,) are taught
alongwith the traditional subjects.
Feedback obtained from all the stakeholders is analysed, assessed and adapted through the apex bodies
like- academic council & executive council.
CSU maintains high standard in teaching and research in all the programmes, which is evident from the
publication of theses and books.
SLMs for distance student learners are of very high standard and also available on digital platform.

Teaching-learning and Evaluation :

The University charges reasonable tuition fee.
The admission process is totally transparent and student compatible. The University has a centralized
admission process, and all applications for admission including payment of fees are done online.
Reservation for seats for the SC/ST/OBC/EWS/Physically disabled etc. is as per the central government
guidelines.
Provisions are in place for preparing students for entrance test to B.Ed. and other competitive
examinations of NET/SLET/UPSC/PSC/CTET/State TET and for other government, non-government
and quasi-government jobs.
The University has a zero-tolerance policy with regard to ragging and sexual harassment at the campuses
and offices of the University.
Students’ representation in various advisory, academic, administrative bodies & IQAC of the University is
ensured in order to make them effective stakeholders.



Frequent national seminars, conferences and special lectures by eminent personalities and subject experts
are organized so as to update the students and the teachers to the latest trends and emerging technologies
of the present world.
The slow learners are diagnosed through evaluation of assignments and tests and special remedial
classes are conducted to bring them at par with the advanced learners.
Students belonging to backward and under-privileged sections of society, as well as from remote and rural
background are given special encouragement. 
Student survey is periodically conducted through online and offline.
The university has a robust and efficient Examination Section which conducts all the examinations and
declares results within a strict timeframe. Perfect confidentiality is ensured in preparation of question
papers and conduct of central evaluation process. All the results are displayed on the University and
Campus websites. Hardcopies of the Marks Sheets and Degrees are dispatched to the concerned campuses
in time. A proper provision for review and redressal of candidates’ grievances is in place.
Examinations and evaluation for traditional subjects are conducted in Sanskrit medium. 
Even during the COVID-19 time the CSU conducted online teaching-learning, examinations and
evaluation in successful and innovative way.
The GURU-SHISHYA PARAMPARA of Gurukul tradition is implemented by CSU in its mentor-
mentee system.
The MUKTASWADHYAYPEETHAM KENDRAS located in all the campuses provide extra assistance
to its learners in a very dedicative & effective manner.

Research, Innovations and Extension :

The University has a Campus Research Committee in each campus of the University, headed by the
Director of the Campus. All the heads of the Departments of the Campus are its members. All the research
proposals from the campus are placed before this committee for consideration and necessary action. The
Local Committee forwards the cleared research proposals to the Central Research Board which weighs
each proposal as per merit and grants approval to the deserving ones.
The University strictly adheres to the UGC specified minimum standards and procedures for the award of
Ph.D. Degree Regulations 2016/2022.
Research - incentives, seed money, ethics, minor & major projects including Ashtadashi, PDF, innovations
and consultancy are pursued. 
After the successful completion of the research, a copy of the thesis in PDF format is forwarded to
INFLIBNET and another copy of the thesis in PDF format on CD is forwarded to the UGC, New Delhi,
under rules, while keeping 6 hard copies of the theses and a soft copy in PDF Format on CD for
University record.
The University campuses provide a number of ICT enabled facilities like computer systems for browsing,
printers, scanners and Wi-Fi internet etc., to research scholars.
The faculties of the University are the best in the country in their respective fields. They frequently
publish books and articles in reputed peer reviewed journals. Almost all the campuses of the University
have their own magazines, research journals and 14 journals have also been included in the CARE list of
the UGC.
In line with the NEP-2020, attempts are being made to create linkages, collaborations, etc. with
mainstream educational institutions to create educational atmosphere conducive to interdisciplinary and
multidisciplinary research. For this purpose, MOUs have been signed with IGNOU and others to explore
the possibilities of dual degree systems, multiple entry and exit systems, CBCS etc.
The students and faculty members regularly attend national and international seminars and conferences
and webinars at national and international levels. They get exposure to the speeches of eminent
personalities in the various subjects.
The campuses organize department-wise weekly, monthly and yearly lectures, sangoshthis, Vagvardhini
Sabhas etc.



Infrastructure and Learning Resources :

The CSU has adequate teaching learning facilities and sufficient IT infrastructure.
All the campuses, except Mumbai campus, have spacious class-rooms, smart classes, auditoriums,
playgrounds, badminton courts, volleyball courts, separate gyms etc.
All the campuses have sufficient number of computers, for the use of the teachers, students, and office.
They also have computer labs, technology labs, psychology labs, language labs, Jyotish labs etc.
All the campuses have seminar /assembly/conference halls & Natyanusandhan kendra with modern
seating arrangements and sound and lighting systems for organizing academic, social and cultural events.
Most of the campuses have hostels for boys and girls with mess. Nominal fees are charged for lodging,
except electricity charges and mess expenses.
There are common rooms with amenities for girl students.
Staff quarters facility is available in some of the campuses.
Some of the campuses have health centres for healthcare of students and staff, where a doctor is available
on designated dates.
All the campuses have well-equipped, automated and well-furnished libraries, with reading rooms.
In addition, there are departmental libraries at the campus-level.
There is also a well-equipped and well-furnished library at the New Delhi Headquarters of the University.
The CSU has association with INFLIBNET, Shodhaganga, E-Shodhasindhu, Bharat Vani portal, e-
PGpathshala, MOOCs - SWAYAM, CEC & NPTEL.
The library assets of CSU are as below:-

1. Total No. of Books :-  3,18,108
2. Total No. of Reference Books :- 50,421
3. Total No. of Manuscripts - 56,775
4. Total No. of Rare books - 5,945
5. Total No. of Journals subscribed :- 753
6. Total No. of E-resources - 215
7. Total No. of  (Ph.D.) Theses :- 766
8. Total No. of CD & Video collections :- 483

The University allocates sufficient funds for the purchase, upgradation and maintenance of the
infrastructure and equipment at the Headquarters and campuses.
Qualitative IT tools and ICT enabled classrooms and smart classrooms are provided in all campuses. 
48 Laptops and 983 computers are used by Teaching, Non-Teaching staff and students.
The CSU has 120 episodes of Sanskrit Learning Video contents on its website. 
CSU has 1GBPS bandwidth using fibre optic connectivity. 
It spends large amount in the beautification of the campuses.

Student Support and Progression :

The University has a liberal scholarship policy under which scholarships are available to the students of the
University as per following table (at the campus level) –

 

Programmes

Number of
Scholarships
available

Amount

Prak Shastri I & II 60% +60% Rs. 600/-  pm

Shastri I, II & III 60% +60% + 60% Rs. 800/-  pm



Acharya 15 per Subject Rs. 1000/- pm
Vidyavaridhi - Rs. 8000/- pm
Siksha Shastri 60% Rs. 800/-   pm
Siksha Acharya  Rs. 1000/- pm

The university has important bodies like Anti-ragging Committee, Committee against Sexual
Harassment etc. They operate in a proactive way and keep vigil and take prompt action, wherever and
whenever necessary.   
The University has active SC/ST cells and Equal Opportunity Cells at all levels to ensure that rights of
students and staff are well taken care of.
Many campuses of the University have NSS units which organize various activities for the students. They
organize camps in and around areas nearby to make the public aware of various activities and cleanliness
drives etc.
It has number of development schemes like guidance for competitive exams, career, personal &
professional counselling, training for deciphering ancient manuscripts, proof reading of Devnagari
texts, training of Karmakanda & Vedic recitation with correct intonation, fine arts and
theatre to enhance the capability of students.
Each campus has a Physical Education department under Assistant Director of Physical Education to
organize various sports activities and competitions to prepare the students for sports events and
competitions like Intercampus Youth Festival, Inter-university and national level etc.
All India Sanskrit Drama fest is being organized every year.
All India Sanskrit Elocution contest is being conducted every year to promote the academic talent of
students at national level. 
Students’ feedback is obtained through online and offline modes and followed the inputs and
observations for the future development.
The central government prescribed programmes like Sanskrit Saptaha, Swaccha-Bharat, Vigilance
awareness week, Unity Day, IWD, IYD, Hindi Pakhawada and other activities conducted.
The CSU sponsors various activities in the NGOs and other Sanskrit institutions.
It promotes students’ involvement in excellent manner for their priceless contribution to the university's
dynamic nature.

Governance, Leadership and Management :

The Vision and Mission of the University have been set in accordance with the mandate as envisioned by
the Sanskrit Commission 1956-57. As such, the University is trying its best to implement it and to open
new campuses whenever and wherever it becomes possible.
The President of India is the Visitor of the University. 
The Union Minister for Education is the ex officio Chancellor of the University and acts as University-
Government interface.
It provides Ministry’s grant for 22 Adarsh Mahavidyalayas and 04 research institutions established under
the central scheme across the country. These are independently managed educational institutions, which
teach the University syllabi and whose examinations are conducted by the university. The inspection
teams from CSU often visit these institutions to oversee the kind of teaching being imparted and also as
Observers during the examinations. In addition, there are many affiliated institutions of the university
located throughout the country.
It has a robust Research and Publication Department which brings out high-class publications by eminent
scholars and young research scholars in Sanskrit and allied fields. The Department also provides financial
assistance to Sanskrit scholars for publication of their works. The Department follows IQAC guidelines in
its functioning to create and maintain a high level of excellence in University publications.
Social values of the University are reflected in the social service activities undertaken by the University,
such as, campus cleanliness drives, green campus drives, NSS activities, voter Awareness Campaigns etc.



It engages with the neighbouring communities by adopting villages, organizing Nukkad Natakas for
promotion of unity and integration of the Nation and spreading social awareness.
Establishment of IQAC at the University and campus levels has given a great fillip to the quality
enhancement in the University functioning. Online admission process, online enrolment, online exam and
testing etc. have become the norm during Corona period and now.
The University finances are managed primarily through the Finance Department, headed by the Finance
Officer. The accounts are routinely audited by internal auditing teams and the external teams from the
Accountant General’s office at the Headquarters as well as at campuses to ensure transparency and
accountability.

Institutional Values and Best Practices :

Gender equity is reflected in the harmonious atmosphere which is the perfect ambience for both boys &
girls to pursue their studies.
It organizes all important events, festivals, days, regional, cultural and social activities with a lot of
fervour.
 CSU conducts Green, Energy & Environment audits to maintain ecological balance.
The University lays a special emphasis on environmental awareness, and as such, is in the process of
implementing a Green Campus policy. The ancient Sanskrit Shastras are replete with best environmental
practices. It is trying to implement Campus environmental policy as per those norms. Trees, herbs and
shrubs which are considered to be of special environmental significance are planted. Gardens featuring
plants associated with various Planets as per Astrology have been developed.
The requisite facilities like ramp, lifts, wheelchair, tactile paving for DIVYANGJAN are available. 
Implementation of solar water heating systems, water recharging, rainwater harvesting and
awareness drives for clean and green campus.
Visiting guests and dignitaries are invited to plant trees in the campus premises. Latest in the series of
attempts and promoting green campus is to ask each student to plant a tree and protect it during the years
of his/her stay in the campus, creating an emotional bond with Nature.
One of the Best practices of the CSU is Multi-Dimensional approach in education for: (1) In-depth
knowledge through Shastric training. (2) Knowledge creation through Research. (3) Employability
through Professional Training and Skill Development. 
 Another Best practice of CSU is Sanskrit oriented activities organized every year. They are :- (1) All
India Sanskrit Elocution Contest. (2)  All India Sanskrit Drama Fest (Natya Mahotsav). (3) Inter
Campus Youth Festival.
For the holistic development and spreading of Sanskrit study all over India CSU has a distinguished
forum of Non- Formal Sanskrit Centre. 
It is trying to create linkages whereby students and scholars from other universities and science and
technology institutions, such as, IITs, IIMs, institutions specializing in Architecture, Ayurveda, etc. may
come to this University and vice versa through exchange programmes to broaden the horizons of
educational research, and improve the scientific understanding of ancient Indian Knowledge Systems.

Profile

BASIC INFORMATION

Name and Address of the University



Name CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY, DELHI

Address CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY, 56-57
INSTITUTIONAL AREA, JANAKPURI

City NEW DELHI

State Delhi

Pin 110058

Website www.sanskrit.nic.in

Contacts for Communication

Designation Name Telephone with
STD Code Mobile Fax Email

Vice Chancellor Shrinivasa
Varakhedi 011-28523949 9483501353 011-

28524993 vc@csu.co.in

IQAC / CIQA
coordinator

Sudesh Kumar
Sharma 011-28520979 9549160005 011-

28524993 skjpr15@gmail.com

Nature of University

Nature of University Central University

Type of University

Type of University Unitary

Establishment Details

Establishment Date of the University 15-10-1970

Status Prior to Establishment,If applicable

Recognition Details

Date of Recognition as a University by UGC or Any Other National Agency :

Under Section Date View Document

2f of UGC

http://www.sanskrit.nic.in/


12B of UGC

University with Potential for Excellence

Is the University Recognised as a 'University with
Potential for Excellence (UPE)' by the UGC? No

Location, Area and Activity of Campus

Campus
Type Address Location

*

Campus
Area in
Acres

Built up
Area in
sq.mts.

Programmes
Offered

Date of
Establishment

Date of
Recognition
by
UGC/MHRD

Main
campus

CENTRAL
SANSKRIT
UNIVERSIT
Y, 56-57
INSTITUTI
ONAL AREA,
JANAKPURI

Urban 0.4958 2006.7 One

Off
Campus

Shri Sadashiv
Campus
Chandan
Hazuri Road
Puri - 752001

Urban 15.28 11115 Thirty Eight 01-04-1971 02-04-1971

Off
Campus

Shri Ranbir
Campus, Kot
Bhalwal,
Jammu -
181122

Rural 10.51 9340 Twenty Four 01-04-1971 02-04-1971

Off
Campus

Guruvayoor
Campus
Puranattukara,
Trissur, Kerala
- 680551

Semi-
urban 15.15 11975.07 Fifteen 16-07-1979 17-07-1979

Off
Campus

Jaipur
Campus,
Gopalpura
Bypass Triveni
Nagar Jaipur -
302018

Urban 7.27 8179.5 Twenty Eight 13-05-1983 14-05-1983

Off
Campus

Lucknow
Campus Vishal
Khand-4,
Gomati Nagar,
Lucknow -
226010

Urban 10 7964 Twenty Two 02-08-1986 03-08-1986



Off
Campus

Shri Rajiv
Gandhi
Campus,
Menase,
Bharati Nagar
Post, Sringeri -
577139

Hill 10.2 9770.28 Twenty
Seven

13-01-1992 14-01-1992

Off
Campus

Vedvyas
Campus,
Balahar,
Kangra
-177108

Hill 6.5 9760 Seventeen 16-09-1997 17-09-1997

Off
Campus

Bhopal
Campus,
Sanskrit Marg,
Baghsewaniya,
Bhopal -
462043

Urban 10 16333.16 Twenty Six 16-09-2002 17-09-2002

Off
Campus

K.j. Somaiya
Campus,
Suruchi
Bhavan,
Vidyavihar (E)
Mumbai -
400077

Urban 1 8342.53 Fourteen 31-03-2002 01-04-2002

Off
Campus

Ekalavya
Campus,
Agartala,
Village Sipai
Para, Po-
Lembucherra
Dist- West
Tripura -
799210

Rural 12.47 14376.6 Twenty Five 04-06-2013 05-06-2013

Off
Campus

Shri
Raghunath
Kirti Campus,
Devprayag,
Pauri Garwal
-249301

Hill 22.803 19112 Twenty Two 16-06-2016 17-06-2016

Off
Campus

Ganganath Jha
Campus
Chandrda
Shekar Azad
Park
Allahabad-
211002

Urban 1.97 890.31 One 01-04-1971 02-04-1971



ACADEMIC INFORMATION

Affiliated Institutions to the University

Type of Colleges Permanent Temporary Total

Furnish the Details of Colleges of University

Number
Constituent Colleges 0
Affiliated Colleges 0
Colleges Under 2(f) 0
Colleges Under 2(f) and 12B 0
NAAC Accredited Colleges 0
Colleges with Potential for Excellence(UGC) 0
Autonomous Colleges 0
Colleges with Postgraduate Departments 0
Colleges with Research Departments 0
University Recognized Research Institutes/Centers 0

Is the University Offering any Programmes Recognised by any Statutory
Regulatory Authority (SRA)

SRA program Document
NCTE 101026_1783_4_1663154026.pdf
DEB-UGC 101026_1783_21_1663143489.pdf

: Yes

Details Of Teaching & Non-Teaching Staff Of University

Teaching Faculty
Professor Associate Professor Assistant Professor
Male Female Others Total Male Female Others Total Male Female Others Total

Sanctioned 27 37 203
Recruited 23 3 0 26 31 2 0 33 153 35 0 188
Yet to Recruit 1 4 15
On Contract 0 0 0 0 0 0 0 0 157 49 0 206

Non-Teaching Staff
Male Female Others Total

Sanctioned 292
Recruited 143 39 0 182
Yet to Recruit 110

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/iiqa/sradocuments/101026_1783_4_1663154026.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/iiqa/sradocuments/101026_1783_21_1663143489.pdf


On Contract 37 19 0 56

Technical Staff
Male Female Others Total

Sanctioned 7
Recruited 1 0 0 1
Yet to Recruit 6
On Contract 9 4 0 13

Qualification Details of the Teaching Staff

Permanent Teachers
Highest Qualification Professor Associate Professor Assistant Professor

Male Female Others Male Female Others Male Female Others Total
D.sc/D.Litt/LLD/DM/MCH 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Ph.D. 70 12 0 32 4 0 93 27 0 238
M.Phil. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Temporary Teachers
Highest Qualification Professor Associate Professor Assistant Professor

Male Female Others Male Female Others Male Female Others Total
D.sc/D.Litt/LLD/DM/MCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ph.D. 0 0 0 0 0 0 51 17 0 68
M.Phil. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Part Time Teachers
Highest Qualification Professor Associate Professor Assistant Professor

Male Female Others Male Female Others Male Female Others Total
D.sc/D.Litt/LLD/DM/MCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ph.D. 0 0 0 0 0 0 77 23 0 100
M.Phil. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PG 0 0 0 0 0 0 28 10 0 38
UG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Distinguished Academicians Appointed As

Male Female Others Total



Emeritus Professor 0 0 0 0
Adjunct Professor 0 0 0 0
Visiting Professor 1 0 0 1

Chairs Instituted by the University

Sl.No Name of the Department Name of the Chair Name of the Sponsor
Organisation/Agency

1 School of Shastric Knowledge
Systems

Bharat Ratna Pt. Madan Mohan Malviya
Distinguished University Chair

Central Sanskrit
University Delhi

2 School of Multidisciplinary
Sciences and Technology

Bharat Ratna PV Kane Distinguished
University Chair

Central Sanskrit
University Delhi

Provide the Following Details of Students Enrolled in the University During the Current Academic Year

Program
From the State

Where
 College is Located

From Other States of
India

NRI
Students

Foreign
Students Total

UG
Male 1584 579 0 0 2163
Female 1098 603 0 0 1701
Others 0 0 0 0 0

PG
Male 815 140 0 0 955
Female 875 69 0 0 944
Others 0 0 0 0 0

Doctoral (Ph.D)
Male 10 80 0 1 91
Female 4 50 0 0 54
Others 0 0 0 0 0

Diploma
Male 8 7 0 0 15
Female 25 2 0 0 27
Others 0 0 0 0 0

Certificate /
Awareness

Male 29 429 3 4 465
Female 13 322 3 3 341
Others 0 0 0 0 0

Does the University offer any Integrated Programs? No

Details of UGC Human Resource Development Centre, If applicable

Year of Establishment Nill
Number of UGC Orientation Programs 0
Number of UGC Refresher Course 0
Number of University's own Programs 0



Total Number of Programs Conducted (last five years) 0

Accreditation Details

Cycle Info Accreditation Grade CGPA Upload Peer Team Report

A 3.25

NAAC Cycle 1
Accreditation
Report.pdf
Remove

Cycle 1 Accredation

Provide the Following Students Details

Total Number of Students in Distance Learning 826
Total Number of General Students in Institution 5950

Institutional preparedness for NEP

1. Multidisciplinary/interdisciplinary:

•Transforms the vision and mission into a holistic
multidisciplinary university. •Integrates Indian
Knowledge Systems with Indian Languages and
Modern Subjects. •Innovative curricula to teach the
traditional subjects. •The best practice of
multidisciplinary approach leading to qualitative
research transforming the institution into multifarious
organization. •The syllabi support the idea of
multidisciplinary/interdisciplinary study as its
students learn traditional subjects like Vyakarana,
Nyaya and Jyotisha etc., in addition to modern
subjects like English, Hindi, History, Political
Science and Computer Science etc., in UG
porgrammes. •Wide range of options to study in the
evening courses in other subjects like Vastu,
Ayurveda Literature, Yoga and Natya Shastra, etc.

2. Academic bank of credits (ABC):

•Academic Bank of Credits is a novel idea of the
UGC in which the credits earned by the students
during their learning period are maintained in this
virtual/digital storehouse. •Helps them in the
execution of the process of multiple exits and
multiple entries. •Enter into MoUs with reputed
institutions to facilitate credit transfer. •Curriculum
design based on the innovative and pedagogical
approaches for learning materials, assignments and
assessment etc. •University implements ABC as
prescribed in NEP 2020.

3. Skill development: •The professional programmes like Siksha Shastra
and Siksha Acharya are conducted as per the
guidelines of NCTE. •Professional training in

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/ssrprofile/cycle_peerrept/1665579773.pdf


developing the finer elements of skill of the students.
•Psychology Lab, Language Lab, Computer Lab and
ICT Lab help the students in areas like internship and
practical guidance. •Ten day spoken Sanskrit camps
for students enhance proficiency in spoken and
written skills of Sanskrit and in Devanagari script as
well. •Vag Vardhini, conducted for all classes
including pedagogy, helps students to improve their
Sanskrit language skills. •Skill in Sanskrit journalism
is obtained through a Diploma/Certificate Course
conducted by Non Formal Sanskrit Education.
•Mukta Swadhyaya Peetham (Institute of Distance
Education) conducts various programmes helps
Sanskrit lovers learning Sanskrit language skills.

4. Appropriate integration of Indian Knowledge
system (teaching in Indian Language, culture, using
online course):

•Integrating Indian Knowledge System into the
curricula. •Training students through Sanskrit
medium in classroom teaching and Devanagari script
in examinations. •Teaches Indian languages and
Modern subjects like History and Political Science
etc. •MOOCs is an important online platform to
provide the learning of IKS subjects. •Non Formal
Education Scheme provides the facility of learning
the traditional subjects of IKS to propagate the rich
Indian culture. •Vastu Shastra, Natya Shastra, Yoga
and Ayurveda Literature are taught. •Simple Standard
Sanskrit is followed in imparting learning in view of
NEP 2020.

5. Focus on Outcome based education (OBE):

•The programmes like Shastri, Acharya, Vidya
Varadhi, Siksha Shastra, Siksha Acharya are available
. •The Diploma courses in Yoga, Ayurveda Literature,
Vastu and Natya Shastra are available. •The subjects
like Vyakarana, Sahitya, Nyaya, Jyotisha, Mimansa,
Puranetihas, Sarva Darshan, Shaiva Darshan,
Bauddha Darshan and Jain Darshan are being taught.
•The various training camps like Spoken Sanskrit
Workshop, Vag Vardhini and all India Sanskrit
Elocution Contest provide enough of opportunities to
students with result oriented knowledge.

6. Distance education/online education: •The University has a separate Centre for Distance
Education called Mukta Swadhyaya Peetham through
which Bridge courses, Prak Shastri, Sahstri and
Acharya programmes are taught in Vyakarana,
Sahitya and Jyotisha subjects in addition to English,
Hindi, History, Political Science and Environmental
Science etc. •Non Formal Scheme of Education
provides learning of Simple Sanskrit in courses like
Diploma in Sanskrit Journalism etc. •Correspondence
courses provide online learning to the Sanskrit loving
learners. •Provides Self Learning Materials
delineating assignments and assessments etc. •Has a
large number of regional centres for conducting
contact classes and disseminating knowledge. •A



large number of training centres work under Non
Formal Sanskrit Education disseminating knowledge
in Sanskrit studies. •MOOCs provides online learning
to students in a large variety of subjects/topics.

QIF

1.Curricular Aspects
1.1 Curriculum Design and Development
1.1.1 Curricula developed/ rare shastric texts adopted have relevance to the local/ national/ regional/ global
developmental needs with learning objectives including programme outcomes, programme specific outcomes
and course outcomes of all the programmes offered by the Institution.

िवकिसता पा�चया�/ �ीकृताः  दुल�भाः  शा���ाः , �थानीय-राि�� य-�ादेिशक-वैि�क-िवकास� आव�कतया
अिधगमो�े�ैः  काय��म� प�रणामैः , िनिद��काय��म� प�रणामैः , पा��म� प�रणामैः , सं�थया ��ुतानां
सव�षां काय��माणां च प�रणामैः  सह स�ितं भज�े।

Answer: 

भारतसव�कारेण सं�थािपत� के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� मु�म् उ�े�ं वत�ते सं�ृतवा�ये िनिहत�
भारतीय�ानराशेः  समाजं �ित समानयनम् । अतः  िव�िव�ालय�ारा  �थानीय-राि�� य-�ादेिशक-वैि�क-िवकास�
आव�कतानुगुणं काले काले पा��म� िवकासो िविहतः  िवधीयमान� वत�ते।

 सव�ः  िज�ासुिभः   सुलभ�ा�तया अ�ेतुम् आनुकू�ं िवदधानोऽयं िव�िव�ालयः   देश� िविवधेषु �थानेषु
िनजप�रसरान् ध�े। एवं ब�प�रसरीये अ��न् िव�िव�ालये  वेदः , वेदा�ािन, योगिव�ानम्, सािह�म्,
भारतीयभाषाः , समकािलक�ान�णाली एवं मानिवकशा�म्, शा�ीय�ान�णाली, भारतीयदश�नािन,
ब�िवषयकिव�ानम् एवं �ौ�ोिगकी इित नानाशाखािभः  सा�ितकी ंसामािजकस�ितं भजमानाः  पा��माः
�वत��े।
 स�ािलतानां/ स�ा�मानानां शा��-आचाय�-िड�ोमा-�माणप�पा��माणां प�रणामाः  उ�े��
यश��तायै सफलाः  स��। त� साफ�ाय ‘पा��मेषु �रानुगुणं िनिद��ो�े�ानुगुण� अ�ीकृताः  दुल�भाः
शा���ाः ’ मु�ं कारणं भवित ।

वेद-वेदा�स�ायगते वेदिवभाग� पा��मे  ‘ऋ�ेदभा�भूिमका’ इित �ीकृत� ���ा�यनेन वेद�
पौ�षेयता�म�  िनरासः  अपौ�षेयता�ान� च स�माणं ��थरीकरणं भवित। िन��ं वेदम�ाणां श�ानां िनव�चनं
�ापयित । शु�यजुव�दमा���नसंिहतादश�पूण�मासयाग� यथािविध अनु�ानेन रोगा�ु��ः  भवित  इ�ािदः
गहनाथ�ः  �ीकृतेन वेदपा��मेण �ातंु श�ते। का�ायन�ौतसू�म्, महीधरभा�म्, सायणभा�म्, �ाितशा��
अ�� दुल�भं वेदवा�ये िनिहतं रह�म् अिधग�ंु ब�पकारकम��। िव�िव�ालयेन �व��मानः  पौरोिह�-
कम�का�पा��मः  समाजे िवशेषतः  भारतीयसेनायां प��तपद�ा�ये, तया रा�� सेवायै च उपकरोित। 
िव�िव�ालय� ज�ू-लखनऊप�रसरयोः  अयं पा��मः  �वत�ते।
वेद-वेदा�स�ायगते �ाकरणिवभाग� पा��मे पािणनीय�ाकरणं भाषायाः  िनिम�ितिवषये
वै�ािनकतमम�ीित लोक�िस��ः । त� आधारभूताः  शा���ाः  अ�ा�ायी, पात�लमहाभा�म्, वा�पदीय�
भवित।  सम�ायाः  सं�ृतभाषायाः  ल�ािधकश�ानां साधु�म् असाधु�� बोधयित दुल�भः  ��ः
िस�ा�कौमुदी । कािशका,  लघुश�े�दुशेखरः , प�रभाषे�दुशेखर� ��ाः  �ाचीन-नवीनसं�ृतभाषाशा�ीयान्
�मेयान् तुलना�कतया �ातंु नूनमुपयोिगनः  वत��े। आधुिनकभाषाशा�ीयं �मेयजातं शा�बोधािद�णा�ा सह
�ातंु िव�िव�ालयेन �ीकृतः  �ाकरणशा�ीयपा��मः  मह�पूण� वत�ते।
वेद-वेदा�स�ायगते �ौितषिवभाग� पा��मे  होरा, संिहता, गिणत�ेित ि���ा�क� �ौितषशा��
मनु�� जीवनेन अप�रहाय�ः  स��ः  अ��। त� �हाणां ��थितः , �भावः , खगोल��पम् इ�ादयः  कुतूहलजनकाः
िवषयाः  पा��मे �ीकृतेषु बृह�ंिहतािद��ेषु �ितपािदताः  स��। आधुिनकखगोलिव�ानेन सह



�ाचीनभारतीय�ोितिव��ान� िवषयान् प�रशीलियतंु पा���ाः  इमे िविश�ाः  स��।  गु�वायू�-��ेरी-मु�ई-
भोपाल-लखनऊ-पुरी-जयपुर-गरली-देव�याग��थतेषु िव�िव�ालय� प�रसरेषु असौ पा��मः  स�ा�ते।
वा�ु-�ौितषिड�ोमापा��मे  भारतीय� वा�ुिव�ान� अ��े समाजे महती अपे�ा वत�ते। वा�ुकार-
अिभया��की ंभारतीयां वा�ुप�ितं च समाि�� भवनं िनमा�तुम् इ��� जनाः  । समाजे तािममां जनानाम् इ�ां
पूरियतुम् असौ पा��मः  स�तो वत�ते।
भाषासािह�सं�ृितस�ायगते सािह�िवभाग� पा��मे समाज� दप�णः  सािह�म्। �ाचीनभारतीया
जीवनप�ितः , आहारि�या, िदनचया�, �शासनम् धमा�नु�ानम् इ�ादयः  िवषयाः  सू��िभः  सुच�रतै� का�ेषु
�ितपािदताः । एते खलु सा�ितकेऽिप काले ��ेः , समाज�, रा���, िव�� च अ�ु�तये पथ�दश�काः  भव��।
�शा�जीवनाय वेदशा�ािदषु उपिद�ानां मागा�णां �ायोिगकं �माणं भवित काद�री का�म्, मेघदूतं
ख�का�म्, रघुवंश-िशशुपालवध-नैषधािदमहाका�म्, अिभ�ानशाकु�लं �पक�। का���प/
रचनाप�ितबोधकाः  ��ालोकः , का��काशः , सािह�दप�णः , रसग�ाधरः  इ�ेते पा��मे �ीकृता
��ाः  सं�ृतसािह�ेन सह भारतीयभाषाणामिप सािह�� उपकारकाः  स�� ।
ना�शा�म् भारतीयनृ�स�ीतािदकलायाः   आधार��ः  वत�ते। भारतीयर�म��  �काशक� असौ ��ः
िस�ा�ं बोधियतंु पा��मे �ीकृतः । �योग��ुितपा��मोऽिप भोपालप�रसरे ना�ानुस�ानके��ारा
स�ा�ते। समाजेन आ�स��ानां सं�ृत�पकाणां �योगपा��मेण भारतीयर�म�� न��ाय� पुन��ाने
ना�शा�� भूिमका िविश�ा वत�ते।
दश�नस�ायगते �ायिवभाग� पा��मे  िव�िव�ालय�ारा �ाचीननवीनपा��मः  स�ा�ते। ‘मानाधीना
मेयिस��ः ’। �माणपूव�कं िस�� �मेय�/ पदाथ�� �ामा�ं खलु �ीि�यते। तदथ� व�ुनः  िनदु��तया
��पकथनिविधः  �ायशा�ीयः  िवल�णो वत�ते।  �ायकुसुमा�िलः , हे�ाभाससामा�िन���ः , �ायम�री,
गादाधरी इ�ािद��ेषु �ितपािदताः  दुल�भाः  िवषयाः  इतरशा�ाणां/पा��माणां  �मेय�ानाथ�म��म्
अपेि�ताः ।
दश�नस�ायगते बौ�दश�निवभाग� पा��मे  भारतीयदश�नेषु अ�� िविश�ं �थानं बौ�दश�न�। अिभधम�कोशः ,
िव���मा�तािस��ः , मा�िमकका�रका, बौ�तक� भाषा, बोिधचया�वतारः  इतीमे दुल�भाः   शा���ाः  बौ�दश�नं
�काशय��।
दश�नस�ायगते जैनदश�निवभाग� पा��मे एत�श�न� मूल��ानां ग�ीरम् अ�यनम् िवि��ालयेन �व��ते।
�मेयकमलमात��ः , जैनतक� भाषा, प�ा��कायसङ्�हः , समयसारः , �ा�ादम�री च ��ाः  पा��मे स��।

दश�नस�ायगते सां�योगदश�निवभाग� पा��मे  इतरदश�नेषु िविश�ं �ानं �ा�ुमुपकारकः । 
दश�नस�ायगते मीमांसादश�निवभाग� पा��मे �ौतकम�णां यागादीनां िन�पणम्, कमा�नु�ानबोधकानां
वेदवा�ानाम् अथ�िन�पण� िज�ासून् बोधियतंु पा��मेऽ��न् भा�दीिपका, शाबरभा�म्, �ोकवाि��कम्,
त�वाि��कम्, भा�रह�म्, मीमांसाकौ�ुभः  इ�ेते शा�ीय��ाः  �ीकृताः  स��।
दश�नस�ायगते वेदा�दश�निवभाग� पा��मे इहलोके सुखं भु�ा अ�े मो�मवा�ुयाम् इित भारतीय�
मनीषा। 
शा�स�ाय� धम�शा�िवभाग� पा��मे �वहारमयूखः , दायभागः , कौिटलीयम् अथ�शा�म्, द�कमीमांसा,
कालमाधव� ��ाः  स��।
सम�े भारते मा�िमक-उ�मा�िमक�रेषु सं�ृतिश�काणाम् अपे�ा वत�ते  । िश�ाशा�पा��मे सं�ृतं 
स�ूण�देशे पाठियतंु �सारियतंु च  अ�ापकाः  अ�ापनकौशलं �ा�ुव��। 

योग-आयुव�दसािह�िड�ोमा �ा�िवषयकः  पा��मः  समाज� ब�पकारी एव वत�ते। सा�तम् अ�
योगायुव�दसािह�� �ायोिगकप��  �थानीय-राि�� य-�े�ीय�रेषु  �ासि�कता  वत�ते। स�ूण�िव�े योग�
�ायोिगकप�� मह�मुपल�  अनुस�ानािन �वत��े । िव�िव�ालय�ारा िड�ोमापा��मः  चा�मानोऽ��।

*English version available in the additional information link 
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1.1.2 Percentage of programmes where syllabus revision was carried out during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु िविहत� पा�िववरणपुनरी�ण� �ितशतं मानम्।

Answer: 73.21

1.1.2.1 How many Programmes were revised out of total number of Programmes offered during the last five
years

िवगतेषु प�सु वष�षु ��ुतेषु स�ूण�सङ्�ाकेषु काय��मेषु कित काय��माः  पुनरीि�ताः ?

Answer: 41
File Description Document

Minutes of relevant Academic Council/BOS meeting View Document

Institutional data as per Data Template View Document

Details of Programme syllabus revision in last 5 years View Document

Any additional information View Document

1.1.3 Percentage of courses having focus on indepth-shastric learning/ creative writing/ entrepreneurship/
skill development/ Interdisciplinary/ 64 Kalas/ Indigenous Knowledge base with modern application during
the last five years

िवगतानां प�ानां वषा�णाम् आमूलशा�ा�यनं/ सज�ना�कलेखनं/ उ�ोग�ा��-साम��म्/ कौशलिवकासम्/
अ��ा�ीयम�यनं/ 64 कलाः / आधुिनकानु�योगयुतां भारतीय�ानपर�रां च ल�ीकृ� �वित�तानां
पा��माणां �ितशतं मानम्।

Answer: 100

1.1.3.1 Number of courses having focus on  entrepreneurship/ skill development/ Interdisciplinary/ 64 Kalas/
Indigenous Knowledge base with modern application during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु उ�ोग�ा��-साम��/ कौशलिवकासं/ अ��ा�ीयम�यनं/ 64 कलाः / आधुिनकानु�योगयुतां
भारतीय�ानपर�रां च ल�ीकृ� �वित�तानां पा��माणां सङ्�ा -

Answer: 870
File Description Document

Programme/ Curriculum/ Syllabus of the courses View Document

MoU's with relevant organizations for these courses, if any View Document

Minutes of the Boards of Studies/ Academic Council
meetings with approvals for these courses View Document

Any additional information View Document

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.1.1_1668772651_1783.pdf
http://www.sanskrit.nic.in/outcome.php
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.1.2_1668784299_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.1.2_1668784195_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.1.2_1668685521_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.1.2_1668685562_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.1.3_1668685621_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.1.3_1668172012_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.1.3_1668862333_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.1.3_1668686989_1783.xlsx


1.1.4 All Syllabi related to Sanskrit/Shastra subjects are available through Sanskrit medium.

सवा�िण सं�ृतस��ािन शा�स��ािन च पा�िववरणािन सं�ृतमा�मेन उपल��े।

Answer: 

के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय�  उ�े�म् सं�ृतभाषायाः  �सारः , सं�ृतवा�ये िनिहत� �ानराशेः  �ा�थ� सव��ः
अवसर�दानम्, सौकय��क�न�। सं�ृते िनिहता िवषयाः  सं�ृतमा�मेन पा�मानाः  िनिद��म् उ�े�ं
सफलिय��� इ�तः  सव� पा��माः  सं�ृतेन सं�ृतस��तया च �चा��े। �चा�मानेषु पा��मेषु
सं�ृतस��ाः  शा�स��ा� पा�ांशाः  शतं �ितशतं सं�ृतमा�मेन उपल��े। तेषां पा�ांशानां िववरणम् एवं
वत�ते-

शा��पा��मः  - एषः  िव�िव�ालय� �ातकपा��मः । षट्सु स�ाध�षु िवभ�ः  शा��पा��मः  १.न��ाकरणम्
२.�ाचीन�ाकरणम् ३.सािह�म् ४.िस�ा��ौितषम् ५.फिलत�ौितषम् ६.सव�दश�नम् ७.धम�शा�म् ८.पुराणेितहासः
९.वेदः  १०.पौरोिह�म् ११.जैनदश�नम् १२.बौ�दश�नम् १३. सां�योगः  १४. न��ायः  १५. �ाचीन�ायवैशेिषकम्
१६.मीमांसा १७.अ�ैतवेदा�ः  १८. का�ीरशैवदश�नम् इ�ेतेषु अ�ादशिवषयेषु स�ा�ते। �थमि�तीयतृतीयचतुथ�स�ाध�षु
�ितस�ाध� स�प�ािण प�मे ष�े च स�ाध� अ�ौ प�ािण भव��। एवं शा��पा��मे चतु��ा�रंशत् प�ािण भव��।
सवा�िण शत� अ�ानां कृते वत��े।

तेषु �ितस�ाध�म् उप�रिनिद� �ेषु शा�ीयिवषयेषु अ�तमिवषय� �े प�े (वैक��कशा�िवषयके) भवतः । एव�
�ादशप�ािण वैक��कशा�िवषयकािण भव��। �थमे ि�तीये च स�ाध�  �ाकरणिवषयकम् अिनवाय�प�म् एकैकम्,
तृतीये चतुथ� च स�ाध� सािह�िवषयकम् अिनवाय�प�म् एकैकम्, प�मे ष�े च स�ाध� दश�निवषयकम् अिनवाय�प�म्
एकैकम् चेित  षट्  सं�ृतस��ािन प�ािण भव��। इ�ेवं शा��पा��मे अ�ादशप�ािण(१८) सं�ृत/
शा�स��ािन वत��े येषां पा�ांशाः  पूण��माणेन सं�ृतभाषायां भव��।

शा���ित�ापा��मः  - िव�िव�ालयेन स�ा�मानः  शा���ित�ापा��मः  १.न��ाकरणम् २.सािह�म्
 ३.िस�ा��ौितषम् ४. अ�ैतवेदा�ः  ५.फिलत�ौितषम् ६.सव�दश�नम् ७.धम�शा�म् ८.वेदः   ९.सां�योगः   १०.मीमांसा
११. न��ाय  इ�ेतेषु एकादशिवषयेषु स�ा�ते। अ��न् पा��मे ४८ प�ािण भव��। तेषु ४४ प�ािण शा��पा��मे
िनिद��ािन एव। तेषु अ�ादश प�ािण सं�ृतस��ािन शा�स��ािन च । ष�चमे ष�े च स�ाध� शा�ीयप�म्
(वैक��कम्)एकम्, �गतसं�ृतप�म् (अिनवाय�म्) एकम् इित अित�र�तया �े �े प�े भवतः । िव�िव�ालयेन �ीकृतेषु
स�दशिवषयेषु अिप शा���ित�ापा��मः  �वत�ते । एव� शा���ित�ापा��मे१८+०४= २२ प�ािण सं�ृतमा�मेन
उपल�मानािन स��।

आचाय�पा��मः  - एषः  के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� �ातको�रपा��मो वत�ते। अ��न् पा��मे स�दश
शा�ीयाः  िवषयाः  स��। ते च १. न��ाकरणम् २. �ाचीन�ाकरणम् ३.सािह�म् ४.िस�ा��ौितषम्
५.फिलत�ौितषम् ६.सव�दश�नम् ७.धम�शा�म् ८.जैनदश�नम् ९.बौ�दश�नम् १०.सां�योगः  ११.न��ायः
१२.�ाचीन�ायवैशेिषकम् १३.मीमांसा १४.अ�ैतवेदा�ः  १५.पुराणेितहासः  १६. वेदः  १७.पौरोिह�म् १८.
का�ीरशैवदश�नम्।

आचाय�पा��मः  चतुषु� स�ाध�षु िवभ�ः । �ितस�ाध� प�प�ािण स��। पा��मे िवंशितः  प�ािण भव��। �ितस�ाध�
प�मं प�म् ऐ��कम्। अ�ािन अिनवाय�प�ािण। िव�िव�ालयेन अ�ीकृतेषु उप�रिनिद� �ेषु स�दशिवषयेषु सवा�िण
प�ािण शा�ीयािण। तेषां पा�ांशाः  पूण��माणेन (१००%) सं�ृते उपल��े।

िश�ाशा��पा��मः  - िव�िव�ालय�ारा ि�वष�यः  िश�ाशा��पा��मः  �चा�ते। अ��न् पा��मे �थमवष�
स� सै�ा��कप�ािण स��। ि�तीयवष� च प� स��। वष��येन ८०० अ�ानां �ायोिगकिश�णिवषयाः  स��।
सै�ा��कप�ाणां �ायोिगकिवषयाणां च पा�ांशाः  पूण��पेण सं�ृतमा�मेन उपल�मानाः  स��।

िश�ाचाय�पा��मः  - िव�िव�ालय�ारा स�ा�मानः  िश�ाचाय�पा��मः  चतुषु� स�ाध�षु िवभ�ः । अ��न् पा��मे
�थम-ि�तीयस�ाध�योः  ��ेकस�ाध� प� सै�ा��कप�ािण स��। तृतीय-चतुथ�स�ाध�योः  ��ेकस�ाध�  �ीिण प�ािण स��।



चतुषु� स�ाध�षु २२०  अ�ानां �ायोिगकिश�णिवषयाः  स��। सै�ा��कप�ाणां �ायोिगकिवषयाणां च पा�ांशाः  पूण��पेण
सं�ृतमा�मेन उपल�मानाः  स��।

सं�ृतमा�मेन उपल�मानानां पा�ांशनां प�सं�ाको�कम्

�.सं पा��मः प�ाणां सं�ा
१ शा��पा��मः  (अ�ादशिवषयेषु) ३४८
२ शा���ित�ापा��मः  (एकादशिवषयेषु) ३७२
३ आचाय�पा��मः  (अ�ादशिवषयेषु) ३८२
४ िश�ाशा��पा��मः २८
५ िश�ाचाय�पा��मः २२

के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� िविवधप�रसरेषु स�ा�मानानां पा��माणां िववरणम्

1.ज�ूक�ीर� �ीरणबीरप�रसरे

१.शा��पा��मः       (वेद-�ाकरण-�ौितष-सािह�-सव�दश�निवषयेषु)

२.आचाय�पा��मः      (वेद-�ाकरण-�ौितष-सािह�-सव�दश�निवषयेषु)

३.िश�ाशा��पा��मः

४. िश�ाचाय�पा��म� �वत�ते।

2. राज�थान� जयपुरप�रसरे

१.शा��पा��मः (वेद-�ाकरण-धम�शा�-जैनदश�न-सव�दश�न-�ौितष-सािह�िवषयेषु)

२.आचाय�पा��मः (वेद-�ाकरण-धम�शा�-जैनदश�न-सव�दश�न-�ौितष-सािह�िवषयेषु)

३.िश�ाशा��पा��मः

४. िश�ाचाय�पा��म� �वत�ते।

3.ि�पुरारा�� एकल�प�रसरे

१.शा��पा��मः  (अ�ैतवेदा�-धम�शा�-�ाकरण-�ौितष-सािह�-बौ�दश�निवषयेषु)

२. आचाय�पा��मः (अ�ैतवेदा�-धम�शा�-�ाकरण-�ौितष-सािह�-बौ�दश�निवषयेषु)

३.िश�ाशा��पा��म� �वत�ते।

4.िहमाचल�देश� �ीवेद�ासप�रसरे

१.शा��पा��मः  (अ�ैतवेदा�-�ाकरण-�ौितष-सािह�िवषयेषु)

२.आचाय�पा��मः (अ�ैतवेदा�-�ाकरण-�ौितष-सािह�िवषयेषु)

३.िश�ाशा��पा��म� �वत�ते।

5. ओिडशारा�� �ीसदािशवप�रसरे



१.शा��पा��मः (अ�ैतवेदा�-धम�शा�-�ाय-�ाकरण-�ौितष-सािह�-सां�योग-पुराणेितहास-सव�दश�निवषयेषु)

२.आचाय�पा��मः  (अ�ैतवेदा�-धम�शा�-�ाय-�ाकरण-�ौितष-सािह�-सां�योग-पुराणेितहास-सव�दश�निवषयेषु)

३.िश�ाशा��पा��म� �वत�ते।

6.उ�र�देश� लखनऊ प�रसरे

१.शा��पा��मः (वेद-�ाकरण-�ौितष-सािह�-बौ�दश�निवषयेषु)

२.आचाय�पा��मः (वेद-�ाकरण-�ौितष-सािह�-बौ�दश�निवषयेषु)

३.िश�ाशा��पा��म� �वत�ते।

7.उ�राख�� �ीरघुनाथकीित�प�रसरे

१.शा��पा��मः  (वेद-�ाकरण-�ौितष-सािह�-�ायिवषयेषु)

२. आचाय�पा��मः (वेद-�ाकरण-�ौितष-सािह�-�ायिवषयेषु)

३.िश�ाशा��पा��म� �वत�ते।

8.केरल� गु�वायू�प�रसरे

१.शा��पा��मः (अ�ैतवेदा�-�ाकरण-�ौितष-�ाय-सािह�िवषयेषु)

२.आचाय�पा��मः (अ�ैतवेदा�-�ाकरण-�ौितष-�ाय-सािह�िवषयेषु)

३.िश�ाशा��पा��म� �वत�ते।

9. कना�टक� राजीवगा�ीप�रसरे

१.शा��पा��मः  (मीमांसा-अ�ैतवेदा�-�ाकरण-�ाय-�ौितष-सािह�िवषयेषु)

२.आचाय�पा��मः (मीमांसा-अ�ैतवेदा�-�ाकरण-�ाय-�ौितष-सािह�िवषयेषु)

३.िश�ाशा��पा��म� �वत�ते।

10. म��देश� भोपाल् प�रसरे

१.शा��पा��मः (�ाकरण-जैनदश�न-�ौितष-सािह�िवषयेषु)

२. आचाय�पा��मः (�ाकरण-जैनदश�न-�ौितष-सािह�िवषयेषु)

३.िश�ाशा��पा��मः

४. िश�ाचाय�पा��म� �वत�ते।

11. महारा�� � के. जे. सोमैयाप�रसरे

१.शा��पा��मः  (�ाकरण-�ौितष-सािह�िवषयेषु)



२.आचाय�पा��मः (�ाकरण-�ौितष-सािह�िवषयेषु)

३.िश�ाशा��पा��म� �वत�ते।

िव�िव�ालय�ारा सं�ृत/शा�स��ाः  अ�ेऽिप केचन अंशाः  अ� िनिद���े। िव�ावा�रिध-उपा�थ� शोधिव�ािथ�िभः
र�मानः  शोध�ब�ः  सं�ृतभाषायां भवित। िश�ाचाय�पा��मे छा�ाः  लघुशोध�ब�ं सं�ृतभाषया ��ुव��। छा�ाणं
सं�ृत/शा�भाषण� कौशलवध�नाय स�ा�माना ‘वा�िध�नीप�रषद्’ ना�ी सा�ािहकी सभा  पूण�तया सं�ृतभाषायां
�वत�ते।

*English version available in the additional information link 

File Description Document

Provide UG and PG Syllabus prepared in Sanskrit View Document

Provide link of the Institution website View Document

1.1.5 Electronic media and other digital components in the curriculum  offered by DDE- Percentage of the
Courses on offer by DDE that have incorporated electronic/digital media and other digital components in
their curriculum delivery during the last five years

दूर�थिश�ािनदेशालयेन ��ुतपा�चया�याम् इले�� ॉिनक-मा�मः  अ�ािन  िडिजटल-घटकािन च - िवगतेषु प�सु
वष�षु दूर�थिश�ािनदेशालयेन ��ुतपा��मेषु सि�िव�ानाम् इले�� ॉिनक-मा�मानाम् अ�ेषां  िडिजटल-
घटकानां च �ितशतं मानम्।

Answer: 100

1.1.5.1 Total number of the Courses on offer by DDE have incorporated electronic/ digital media and other
digital components in their curriculum delivery year wise during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु दूर�थिश�ािनदेशालयेन ��ुतपा�चया�याः  पा��मेषु सि�िव�ानाम्  इले�� ॉिनक-मा�मानाम्
अ�ेषां   िडिजटल-घटकानां च वािष�की स�ूणा� सङ्�ा।

Answer: 102
1.1.5.2 Total number of courses across all programmes offered by the DDE during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु दूर�थिश�ािनदेशालयेन ��ुतकाय��मेषु सि�िव�ानां पा��माणां स�ूणा� सङ्�ा।

Answer: 102
File Description Document

Details of Programmes incorporating electronic media and
other digital components offered year wise over the last five
years

View Document

Data Template View Document

Any other relevant information View Document

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.1.4_1668862370_1783.pdf
http://www.sanskrit.nic.in/syllabus.php
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.1.5_1668685664_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.1.5_1668687001_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.1.5_1668685670_1783.pdf


1.1.6 Percentage of programmes wherein Simple Standard Sanskrit is adopted as medium of text/reference
book during the last five years. 

िवगतेषु प�सु वष�षु �वित�तानां काय��माणां �ितशतं मानं य� सरलमानकसं�ृतं पा�/स�भ���ानां
मा�म�पेण समाि�तम्।

Answer: 14.29

1.1.6.1 Number of programmes wherein Simple Standard Sanskrit is adopted as medium of text/reference book
during the last five years:

िवगतेषु प�सु वष�षु �वित�तानां काय��माणां सङ्�ा य� सरलमानकसं�ृतं पा�/स�भ���ानां मा�म�पेण समाि�तम्
–

Answer: 8
File Description Document

As per Date Template View Document

Any additional information View Document

1.1.7 Percentage of courses wherein Simple Standard Sanskrit is adopted as medium of text/reference book
during the last five years.

िवगतेषु प�सु वष�षु �वित�तानां पा��माणां �ितशतं मानं य� सरलमानकसं�ृतं पा�/स�भ���ानां
मा�म�पेण समाि�तम्।

Answer: 31.49

1.1.7.1 Number of courses wherein Simple Standard Sanskrit is adopted as medium of text/reference book
during the last five years:

िवगतेषु प�सु वष�षु �वित�तानां पा��माणां सङ्�ा य� सरलमानकसं�ृतं पा�/स�भ���ानां मा�म�पेण समाि�तम्
–

Answer: 274
File Description Document

List of courses. View Document

As per Data Template View Document

Any additional information View Document

1.1.8 Courses developed and taught leading to blending of Sanskrit Knowledge Tradition with Modern
Knowledge System having Simple Standard Sanskrit text/Reference books.

आधुिनक�ान�णा�ा सह सं�ृत�ानपर�रायाः  समायोजनं दधानाः  सरलमानकसं�ृतेन पा�/
स�भ���सिहताः  िवकािसताः  पािठता� पा��माः ।

Answer: 

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.1.6_1668687011_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.1.6_1668685697_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.1.7_1668755376_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.1.7_1668687021_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.1.7_1668862389_1783.pdf


के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः  भारतीय�ानपर�रायाः  स�ोषणाय िविवधािन काय�त�ािण आल�ते। सं�ृत�
�सारः , शा�ेषु �ितपािदतानां मू�ानां समाजे उपयु�तानयनम्, का�ादीनां सव�जनीनता च तेषां काय�त�ाणां मु�ं
ल�ं भवित। एतदु�े�ेन िविवधानां पा��माणां रचना, स�ालनम्, पा���िनमा�णम्, पा���िनमा�णे �ो�ाहनम्
इ�ादीिन िविवधािन काया�िण िनव�हित। पा��माणां रचनावसरे भाषायाः  िवषये अवधानं दीयते। सव�षु पा��मेषु
सं�ृतभाषया संरिचते�िप अ�ेतुः  सुवे�ता त� मु�ां भूिमकाम् आवहित। भाषा सरला चेत् पा�ांश� अवगमने सार�ं
भवित। य�िप ��ानां रचनाशैली शा�े शा�े िभ�ते। अथा�त् �ितशा�ं �ितपा�िवषयाणां िविश�ा कािचत् शैली वत�ते।
िविवधशा�ेषु पा��माणां िनमा�णावसरे सव�साधारणतया कािचदेका शैली अवल��तंु न श�ते। तथािप
�ाचीनशै�िवरोधेन भाषायां िव�मान एव सः  सार�प�ः  समा�यणीयः । सार�ं च सं�ृतभाषायाः  �भाव एव।
त� सार�ं �ाकरणशा�� िनयमेन िस�म् । सैव भाषायाः  मानकता। एवं सार�ेन �ाकरणिनयमेन च यु�ं
भवित सरलमानकसं�ृतम्। भारतीय�ानशाखानां सुबोधे स�ित  सरलमानकसं�ृतेन िवर�मानः  पा��मः  
जनानुरागी वत�ते।

सरलमानकसं�ृत� ि�या�याय िव�िव�ालय�ारा २०.०१.२०१६ तमे िदना�े कािचत् सिमितः  घिटता अभूत्। सा सिमितः
सामा�स�क� ः , िश�णम्, वा�ा�, मनोर�नम्, जालपुटकम्, �शासनम्, प�का�रता इ�ेतेषु िवषयेषु सरलमानकसं�ृत�
अ�यनाय माग�दश�नं करोित।

पा���ानां िनमा�णिवषये सिमित�ारा एषः  ��ावः  कृतो वत�ते।  ‘सं�ृत��ानां पाठनं सं�ृतेन करणीयं चे�दथ�
सरलसं�ृतेन तेषां �ा�ाना�कानां पु�कानां िनमा�णं करणीयम् । �ाय-�ाकरण-मीमांसािद��ाः  िवषय���ा यथा
ग�ीराः  तथा त����यु�ायाः  �ौढसं�ृतभाषायाः  कारणेनािप दु�हाः  स�� इ�तः  त� �वे�टुकामानां कृते तेषां
पा���ानां पुनः  सरलसं�ृतभाषया लेखनं �काशनं च अपे�ते । सं�ृतभाषािनब�ानां वा�ीिक-�ास-भास-
कािलदासादीनां का�रचनानां स�ेषण�मः  सरलया सं�ृतभाषया िल�खतपु�कैः  पुनरिप �सरेत् । एतदित�र�
भूगोलेितहासगिणतिव�ानादीनाम् आधुिनकानां पा�िवषयाणां पु�कािन अिप सरलसं�ृतेन िनमा�त�ािन स��, येन
सं�ृतभाषायाः  सव��ापक�ं, सव�िवषयाणाम् अवबोधनाय यो�ता साम��व�ं च िस�ं भवेत्’ इित ।

िव�िव�ालय� िविवधेषु  पा��मेषु सरलमानकसं�ृत� अ�यः  कृतो वत�ते। िनयत�पेण �ा�ा��पा��मः ,
शा��पा��मः , आचाय�पा��मः  िश�ाशा��पा��मः , िश�ाचाय�पा��मः , पदिवकापा��मः
�माणप�ीयपा��मः  च स�ा�ते। मु��ा�ायपीठ�ारा केचन पा��माः  स�ा��े। ते च

सं�ृतावतरणी- �ा�ा��सेतुपा��मः
�ा�ा��पा��मः  (सािह�े �ाकरणे, �ोितषे च)
सं�ृतावगाहनी- शा��सेतुपा��मः (सािह�े, �ाकरणे, �ोितषे च)
शा��पा��मः  (सािह�े �ाकरणे, �ोितषे च)
शा�ावगाहनी-आचाय�सेतुपा��मः (सािह�े, �ाकरणे, �ोितषे च)
आचाय�पा��मः  (सािह�े, �ाकरणे फिलत�ोितषे च)
पाली-पदिवकापा��मः
�ाकृत-पदिवकापा��मः
�ाकृत-�माणप�ीयपा��मः
प�का�रता-�माणप�ीयपा��मः

एतेषु पा��मेषु सरलमानकसं�ृतेन अ�यन��ाः  िवकािसताः  स��। एते ��ाः  िनयतपा��माणाम् अिप
उपकारकाः  स��। सरल-मानक-सं�ृतेन िल�खतानां ��ानां यद् ��पम�� तद् सव�मिप िवषयिन�ं  वत�ते , ��ेकं
वा�� संयोजनम् अि�मवा�ेन सह �मब��पेण वत�ते। यथा- आधुिनकिवषयेषु (सामािजक-िव�ानािदषु)
�ानसंरचना, िवषयिववेचनं वत�ते, तथैव सरल-मानक-सं�ृतेन िल�खतानां ��ानां मूलल�ं वत�ते । सरल-मानक-सं�ृतेन
िल�खतानां ��ानां �ा�ायकरणे अिधकािधक�योगः  भवित। सं�ृतशा�ीय��ेषु �ितपा�िवषय� सरल-मानक-
सं�ृतेन अिधगमः  सार�ेन स�वित। सरल-मानक-सं�ृतेन चतुणा�मिप भाषाकौशलानां(�वणं-भाषणं-पठनं-लेखनम्   ) 
अ�ासः  सव�षामिप सं�ृतानुरािगणां कृते �िचकरं सौिव�पूण� भवित।  िविवधेषु पा��मेषु िवकािसतानां पा���ानां
नामािन एवं स��।



�ा�ा��पा��मे

लघुिस�ा�कौमुदी (आिदतः  �ािदपय��ा)  रचनानुवादः  च,
��वासवद�म् �ुतबोध�
का�दीिपका
वैयाकरणिस�ा�कौमुदी
भा�रीयबीजगिणतम्
ज�प�दीपकम्
िकराताजु�नीयम्
बीजगिणतम्
�हलाघवम्
च�ालोकः

शा��पा��मे

सािह�दप�णः
काद�री (शुकनासोपदेशा�भागः )
लघुिस�ा�कौमुदी
तािजकनीलक�ी
वैयाकरणिस�ा�कौमुदी
महाभा�म्
अिभ�ानशाकु�लम्
लौिककसं�ृतसािह�ेितहासः
नैषधीयच�रतम्
मेघदूतम्
केशवीयजातकप�ितः
भाव�काशः
गोलप�रभाषा
सव�दश�नसङ्�हतः  औलू�दश�नम्, अ�पाददश�नम्, जैिमिनदश�नं च
उ�ररामच�रतम्
बृह�ातकम्
जैिमनीयसू�म्
जातकाल�ारः
�ौढमनोरमा

आचाय�पा��मे (�ाकरणम्)

लघुश�े�दुशेखरः
महाभा�म् (�थमा�ाय� �थमे पादे ५ तः  ९ आि�कं यावत्)
प�रभाषे�दुशेखरः
वैयाकरणभूषणसारः
वैिदकवा�य�ेितहासः  भारतीयसं�ृित�
लघुश�े�दुशेखरः
�ु�ि�वादः
वा�पदीयम्
वैयाकरणिस�ा�परमलघुम�जूषा
�ाकरणशा�ेितहासः



आचाय�पा��मे (�ोितषम्)

भारतीय-कु�लीिव�ानम्
सारावली (१-३० अ�ायाः )
प��राः
सिच�-सामुि�करह�म्
बृह�ंिहता (�थमभागः )
सूय�िस�ा�ः
बृह�राशरहोराशा�म्
भावकुतूहलम्
नरपितजयचया�
बृह�ा�ुमाला
फिलतिवकासः
�ौितषशा�ेितहासः

आचाय�पा��मे (सािह�म्)

का��काशः
��ालोकः
���िववेकः
रसग�ाधरः
अिभधावृ�मातृका
व�ो��जीिवतम्
का�शा�ेितहासः

एतदित�र� भूगोलेितहासगिणतिव�ानादीनाम् आधुिनकानां पा�िवषयाणां पु�कािन अिप सरलसं�ृतेन िनमा�त�ािन
स��।

*English version available in the additional information link 

File Description Document

Any Additional information View Document

Link for Additional Information View Document

1.2 Academic Flexibility
1.2.1 Whether the Institution has designed and offered any Innovative Courses/ Courses in emerging area/
Sanskrit based courses including scientific and technical literature leading to both traditional and modern
degrees (e.g. Shastri, B.Sc. etc) with combination of yoga, Ancient and Modern Mathematics/ Economics/
Management/ Law/ Computer Science/ Theoretical Ayurveda/ Krishi-parashara/ Vrikshayurveda etc.

सं�थया ��ुतेषु सव�षु िविवधायामव�ु पा��मेषु (वै�ािनक-�ौ�ोिगक-सािह�समा�येण शा�ी/ बी.एस्.सी-
�भृितपार��रकाधुिनकोपािधना�ा योगशा�� �ाचीन-आधुिनकगिणतयोः / अथ�शा��/ �ब�नशा��/
िविधशा��/ स�णकीयिव�ान�/ आयुव�दिस�ा�� (दश�न�)/ कृिषपाराशर�/ वृ�ायुव�द� च स�टनेन
समार�ाः  नवीनपा��माः  तथा उदयमानिवषयकपा��माः / सं�ृताि�तपा��माः ) अिभनवपा��माः ।

Answer: 

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.1.8_1668862401_1783.pdf
http://www.sanskrit.nic.in/sss.php


समाज� अपे�ानुगुणं समये समये प�रव��माना िश�ा�णा�ाः  �व�था देशम् उ�यित। सं�ृतवा�ये िव�मानानां
मौिलकानां ��ेः , समाज�, देश�, िव�� च �ेमवध�कानां सव�शा���दानां च िवषयाणां शैि�किविधमा�मेन सह
�दानाय के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः  कृतस��ः  वत�ते। िव�िव�ालय� तदनु�पाः  गितिवधयः  वत��े। अ�
िनयतपा��माः  एवं वत��े।

शा�ी(�ातकः )
आचाय�ः (�ातको�रः )
िश�ाशा�ी (िब.एड्)
िश�ाचाय�ः (एम्.एड्)
पदिवका (िड�ोमा)
िव�ावा�रिधः (िपएच्.िड)
िव�ावाच�ितः (िड.िलट्)  

एतेषु पा��मेषु �ाचीनैः  पा�प�ैः  सह कालोिचतािन कािनचन नवीनपा�प�ािण  �ीकृतािन वत��े।

शा��पा��मे आचाय�पा��मे च िस�ा��ौितषिवषयके �ाचीनगिणतस��ीिन प�ािण भव��। त�
शा��पा��मे िस�ा�िशरोमिणः , िस�ा�त�िववेकः , केतकीय�हगिणतम् इतीमािन प�ािण भव��।
आचाय�पा��मे लीलावती, सरलि�कोणिमितः , रेखागिणतम्, गोलप�रभाषा सूय�िस�ा�ः  इतीमािन प�ािण
�ाचीनगिणतस��ीिन स��। गोल� ��थितं �हाणां गित� िनदु��तया �ितपादियतंु �ोितिव��ाने आि�त� �ाचीन�
गिणत� प�रचयः   एतैः  पा�प�ैः  स��ते। ‘िस�ा�िशरोमिणः ’ इित प�ेण भारतीयगिणतप��ा �हणकाल� िनण�यः
िनदु��तया �ातंु श�ते। फिलत�ोितषिवषयके �ाचीनगिणतम् आि�ते आचाय�पा��मे सूय�िस�ा�ः ,
भारतीयकु�लीिव�ानम् इित प�े भवतः । भारतीयकु�लीिव�ानम् इित प�े �ाचीनगिणतमाि�� कु�लीिनमा�णिवधानं
�ितपािदतम��।

धम�शा�िवषयके शा��पा��मे या�व��ृितः , मनु�ृितः  चेित �े प�े भवतः । त� �वहारः  दायभाग�
�ाचीनभारतीयप�तेरनुगुणं �ातंु अ��ोपयोगी अ��। आचाय�पा��मे च कौिटलीय-अथ�शा�म्, �वहारमयूखः ,
दायभागः , िनण�यिस�ुः , महाभारत� शा��पव�, आधुिनकिह�दुिविधः  इतीमािन पा�प�ािण �ाचीनभारत� जनानाम्
आचारः , नीितः , �वहारः , शासन�मः , सामर�म्, द�िविधः  इ�ादीन् िवषयान् �ितपादय��। आधुिनकिह�दुिविधः  इित
प�ं िह�दूनां �ायनीितं वेषभूषां च (Hindu Law and Costume) िवमृशित। धम�शा�पा��मे कौिटलीय-अथ�शा�म्
आधुिनकम् अथ�शा�म् इित प��यं भवतीित हेतोः  अथ�शा�� �ाचीनिनयमान् नवीनिनयमान् च अिधग�ुम् अवसरो
वत�ते।

शा��पा��मे सव�दश�निवषयके योगसू�म् इित प�े योगिव�ान� पुरा �वृ�ं सै�ा��कं िच�नम् उि��म��।

योगः  एवम् आयुव�दसािह�म् इित संरिचतः  नवीनः  िड�ोमापा��मः  �ा�संर�ण/संवध�निवधानं �ाचीनप��ा सह
िन�पयित। अ��न् संयु�पा��मे योगशा�स��ािन आयुव�दस��ािन च षट् प�ािण स��। तािन

१.योग� सामा�प�रचयः  योग� �मुखाः  धाराः

२. जीवनशैली योगिचिक�ा च

३. आयुव�दप�रचयः  मूलिस�ा�ाः  च

४. ��िव�ानं नाम�प�ानं च

५. �थमदी�ा ि�तीयदी�ा च

६. �ायोिगकयोगः  ।



अ� सै�ा��क�पेण आयुव�दः  पा�ांश�ेन �ीकृतः । मु�तया नवीनपा��म� अ� उ�े�ं
सो�ाहजीवनशैलीस�ादनम्, शरीर� मनसः  च �ा�संर�णम्, ि�दोषाणां प�रचयः ,  आयुव�दीयस�ानां प�रचयः  इित।
एतान्  िवषयान् अवग� �श�जीवनशैलीम् अवा�ंु श�ते। 

िव�िव�ालय� शा��पा��मे अथ�शा�म्/समाजशा�म्/राजनीितशा�म् इित �ितस�म् एकं प�म् अ��।
शा��पा��मे �ीकृतेषु स�दशिवषयेषु सव�षाम् अिनवाय��पेण स�णकिव�ानम् एकं प�ं भवित। प�मे ष�े च
स�ाध� पया�वरणिश�ा इित नवीनेन प�ेण छा�ाणां पया�वरण� �योजनं त� संर�णम् इ�ािदिवषयाणाम् अवगमनं
भवित। शा��पा��मः  पौरोिह�िवषयकः  समाजे, भारतीयसेनायाम्, अ�� च धम�गु��पेण सेवां कतु�म् अपेि�तं �ानं
�ा�ुम् उपयु�ो वत�ते।

�माणप�पा��मः (षा�ािसकः ) -ना�शा�ं सं�ृतर�म�ः  च

िव�िव�ालय� भोपाल् प�रसर� ना�ानुस�ानके��ारा (२०२०-२१) चािलतः । पा��मेऽ��न् प�म्

१.सं�ृतर�म�ः  ना�शा�ं च

२. सं�ृतर�म��योगः  ।

िड�ोमापा��मः -भारतीयशा�ीयर�म�ः  िव�िव�ालय� भोपाल् प�रसर� ना�ानुस�ानके��ारा  स�ा�ते।
प�ािण-

१.ना�शा�ं र�म��

२. ना�ािभनयः  �योग�

३.म�स�ा एवं ना�त�ािण

४. पार��रकना�शैली लोकना�शै�ः  एवं र�स�ीतम् इतीमािन । 

भारतीयर�म�� िड�ोमापा��मः  �माणप�पा��म� आधुिनकर��योगेषु िव�मानैः  त�ैः  साकं
पार��रकर�त�ाणां साम��े अ�ुपयोगी वत�ते। पा��मे सं�ृतभाषायां िल�खतानां �पकाणां सं�ृतभाषायामेव
ना�शा�ाधारेण �योगं कतु� िदशािनद�शः  वत�ते।

िश�ाशा��पा��मे िश�ाचाय�पा��मे च सं�ृतभाषायाः  िश�णिविधः  बो�ते। िश�णिवधय� �ाचीनाः  नवीना�
संयु��पेण पा��मे योिजताः  स��। त� िश�ाशा��पा��मे

१.दश�नसमाजशा�योः  प�र�े�े िश�ा

२.अिधगमिवकासयोः  मनोिव�ानम्

३.सामािजकिव�ानिश�णम् (प�ांशः )

४.नवीनशैि�क�वृ�यः  ( शारी�रकिश�ा, पया�वरणिश�ा, जनसं�ािश�ा)

५.समसामियकं भारतं िश�ा च

६. शा��िश�ा/मानवािधकारिश�ा/मू�िश�ा/िश�ायां लैि�कसम�ाः

इतीमािन प�ािण भव��। इमािन प�ािण पार��रकिवषयाणाम् आधुिनकैः  िवषयैः  सह सम�य�पेण रिचतािन।

िश�ाचाय�पा��म� प�ािण। �थमस�ाध�-

ै



१.शैि�क�ि�यायां दश�नशा�म्

२.पार��रकसं�ृतिश�ा

३.शैि�कानुस�ानम् आधारभूतसां��की च

४. िश�ा शा���

५.शैि�कं �ावसाियकं च िनद�शनम् अथवा शैि�कम् आयोजनं �शासनं च

ि�तीयस�ाध�-

१.शैि�क�ि�यायां समाजशा�म्

२.िश�ायां सूचना�िविधः  एवं सं�ेषण�िविधः

३.�ानम्, अिधग�ा, अिधगम�ि�या च

४. मू�िश�ा/ �ौढिश�ा

५. समावेशा�किश�ा/ शैि�क�िविधः

तृतीयस�ाध�

१.सं�ृतिश�ायां नवीन�वृ�यः

२.शैि�कानुस�ानम् आधारभूतसां��की च

चतुथ�स�ाध�

१.वैय��किवकासाथ� मनोिव�ानम्

एतैः  प�ैः  यु�ः  पा��मः  सं�ृतिश�ायाः  अनुस�ान� िविवधसामािजक��थतीनां च स��य� िदशं िनिद�शित।
िविवध�रेषु सं�ृतिश�ाथ�म् अपेि�त�ौ�ोिगकिवषयाणाम् अ�यिवधीन् िनिद�शित। िश�क� िश�णिवधान� गुणव�ां
िनिद�शित।

एते पा��माः  उप�रिनिद� �ैः  प�ैः  सह के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� प�रसरेषु स�ा��े।

*English version available in the additional information link 

File Description Document

Minutes of relevant Academic Council/BOS meeting View Document

Any additional information View Document

1.2.2 Percentage of Programmes in which Choice Based Credit System (CBCS)/elective course system has
been implemented (Latest Completed academic year)

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.2.1_1668862417_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.2.1_1668685806_1783.pdf


िवक�ाि�त�ेयोऽ��णा�ा/ ऐ��कपा��म�णा�ा �वित�तानां काय��माणां �ितशतं मानम्। (स�ः
समा�शैि�कवष��)

Answer: 98.21

1.2.2.1 Number of Programmes in which CBCS/ Elective course system implemented.

िवक�ाि�त�ेयोऽ��णा�ा/ ऐ��कपा��म�णा�ा �वित�तानां काय��माणां सङ्�ा।

Answer: 55
1.2.2.2 Number of programmes offered during latest completed academic year.

स�ः  समा�शैि�कवष� ��ुतानां काय��माणां सङ्�ा

Answer: 56
File Description Document

Minutes of relevant Academic Council/BOS meetings View Document

Institutional data as per Data Template View Document

Any additional information View Document

1.2.3 Institution provides the flexibility of bringing together the conventional face-to-face mode, MOOCs,
online education and allow students to choose and combine the courses they are interested in. Provide details.

सं�थया ���िश�णिवधेः   सामूिहकमु�ा�जा�ल-पा��म� (MOOCs) अिधत��िश�ाणां च
पर�रसम�यनाय नमनीयता �क��ता, तेन ��िचपूणा�नां पा��माणां चयने संयोजने च �ा�ाः  अनुमताः ।
ि�या�यनिववरणं देयम्।

Answer: 

िव�ृतस��पा��म� (MOOCs) प�रचयः  -

िव�ृतस��पा��मः  (MOOCs) अ�जा�लाधा�रतः  िनः शु�ः  दूर�थिश�ण� िविधः  वत�ते। अ� िनिम�ितरेव
भौगोिलक���ा िवभ�ानां ब�सं�ाकानां छा�ाणां कृते कृता�� । िक� िव�ृतस��पा��म� उ�े�मेव
अ�जा�लमा�मेन सव�षां कृते असीमायाः  सहभािगतायाः  मु�ावसर�क�नम् । पार��रकपा��म� पािठतया
पाठनीयाया� अ�यनसाम�ा सह,  MOOCs �ारा, उपयो�ॄणां वेिदकया (USER FORUM)
सामािजकमा�म�ारा(Social media) वा संभाषणा�काः  क�ाः  चा��े । तेन छा�ाणाम् अ�ापकानाम्
 अ�ापनसहायकानां च म�े िमथः  संभाषण� अवसरः  �ा�ते । ता�ािलक�ितपु��थ� �ूित��धा� ः  िनब�नािन च
आयोजियतंु श��े । 2008 तमे वष� समार�ा 2012 तमे वष� अ�यन� �िस�प�ित�ेन �ाता इयं MOOCs �व�था
स�ित दूर�थिश�णिवषये िविश�ेन अनुस�ानेन �वत�ते ।

MOOCs �व�था िव�ृता�यन� दूर�थिश�ण� च अ��नूतनेषु िविधषु अ�तमः  । MOOCs �व�था सततं विध��ुः
सती उ�िश�णे नूतना�यनावसरान् िनमा�ित । सं�ृत�/शा�ाणां पा��म� स�ालनाथ�म्
अपेि�तपा�साम�ीिनमा�णे सु�ढ उपगमः  एषः  इ�तः  के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयेन  असौ उप�मः  ि�यते ।

MOOCs इ�� मह�पूण� त�ं गुणव�ा, सा च पा��म� िनमा�ण-वध�न-�दानेषु सव�षु �रेषु समा�यणीया ।
पा��म� िनमा�णावसरे पा��म�दा�ाः  सं�थायाः /पा��म�दातुः  गण� �रे साधनीया । िव�िव�ालय�रे

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.2.2_1668685856_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.2.2_1668687036_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.2.2_1668862428_1783.pdf


पा�मानाः  िवषया अिप MOOCs म�े स�� । सामा�तः  िव�िव�ालये पा�मानाः  बहवः  िवषयाः  MOOCs प��ा
पाठियतुम् श�ाः  । �ावसाियकगुणव�ावध�नाथ� �ावहा�रककौशलािन अिप मह�पूणा�िन भव�� ।

के�ीयसं�ृतिव�िव�ालये MOOCs �व�थया िविवध�रे पा��मं िवधातंु िविभ�ानां प�रसराणां
सव�िवभागीया�ापकानां कृते एकल�प�रसरे (अगरतला,ि�पुरा)  22-28 माच� 2018 िदवसयोः  एत���ा
काय�शाला आयोिजता आसीत् । अ�ां काय�शालायां िव�िव�ालय� अ�ापकैः  भागः  ऊढः  काय�शालाया लाभ�
�ा�ः  ।

िव�िव�ालय-अनुदान-आयोग� 2021तमे वष� �थािपतिनयमानुसारं स�ृहमन�ानां यूनां कृते अ�ज�लमा�मेन
स��ा�यनपा��म� �ेिडट् इित प��ाः  �ीकारिवषयकः  एकः  उप�मः  कृतो वत�ते। 2022 वष�� जून् मास�
तृतीये तथा अ�ािवंशे िदने भारतसव�कारेण �सा�रतं �प�कम् ( D.O.  F. NO. 1-8/2017, SECRETARY, UGC, GOVT.
OF INDIA)  अनुसरता के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयेन SWAYAM-MOOCs पा��म� स�ालनम् आर�म्
अ�� । तदथ� के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� सुयो�ेन अिधका�रणा शै�िणक-परामश�-सिमितः  AAC �थािपता ।
2020 वष�� राि�� य-शैि�क-नी�नुसारम् सं�ृतिवदुषां सामा�जनानां च महदुपकार�म� UGC-SWAYAM-
MOOC इ�� पा��म� िनमा�णे संभावनानां िच�नाथ� 18/04/2022 तमे िदना�े सूचना द�ा । 

तदनु के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयेन NPTEL इित �थािनकप��ा अ� �थापनाथ� MOOCs-SWAYAM इित
स��पा��म� चालनाथ� समेषु प�रसरेषु �प�कं �सा�रतम् (प�रिश�ं-3 म�े संल�म्) । अधोद�ानां
UGC/SWAYAM-MOOCs 2017 & 2021 इ�� िनद�शानुसारं स��मा�मेन MOOC/SWAYAM इ��
�ातक�रे, �ातको�र�रे �माणप�ीये, पदिवकायां च पा��माणां िनमा�णाथ� �ेम� अिभ���प�ितम् (E.O.C.)
अ�ीकतु� के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� समेऽिप प�रसराः  सूिचताः  ।

के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� िनयिमताः  पा��मा�ु नमनीयतागुणेन यु�ाः  स��। तेषु िनयिमतपा��मः
मु��ा�ायपीठ�ारा �वत�मानः  पा��मः  इित ि��कारकः  पा��मः  वत�ते। उभयिवधपा��मे छा�े�ः  क��तानां
नमनीयतानां िववरणम् एवं वत�ते।

िनयतपा��मे नमनीयताः  एवं स��-

१.प�रसरचयने नमनीयता

िव�िव�ालयोऽयं ब�प�रसरीयः । अ� िव�िव�ालय� प�रसराः  भारत� िविभ�रा�ेषु  स��। पा��मं �िविव�ु�ः
छा�े�ः  तेषु प�रसरेषु �� अपे�ानुगुणम् अ�तमं प�रसरं चेतुम् अवसरः  क��तः ।

२.शा�/िवषयचयने नमनीयता

शा��पा��मे आचाय�पा��मे च  शा�चयने छा�ाणां �ात��ं क��तम�� िव�िव�ालयेन। शा��पा��मे
अधीतवेदा�ः  छा�ः  आचाय�पा��मे सािह�ं फिलत�ोितषम् अ��ा शा�ं �ीकतु� श�ोित। एवम् शा��पा��मे
अ�तमं शा�म् आचाय�पा��मे अ�तमं शा�ं �ीकतु� श�ते इित शा�चयने नमनीयता वत�ते।

३.पा�प�� चयने नमनीयता

िव�िव�ालय� आचाय�पा��मे वैक��क��प�ािण भव��। िव�िव�ालय� सव�षु प�रसरेषु एषा �व�था �क��ता ।
अ� अधोिनिद� �ेषु चतुद�श वैक��किवषयेषु छा�ाणाम् इ�ानुगुणम् कि�देकः   िवषयः  चेतंु श�ः । 
मु��ा�ापीठ�ारा स�ा�मानेषु पा��मेषु �क��ता नमनीयता :-

१.अवधेः  अ�ेसारणम्  छा�ः  िनधा��रतपा��माणां िनिद��ावधेः  ि�गुिणतं समयं �ा�ंु श�ोित।

२.वयोिमतेः  नमनीयता  मु��ा�ायपीठ� सव�षु पा��मेषु वयसः  ग�र�तायाः  िनयमः  ना��। �िविव�ुः   किन�िमतेः
ऊ�� कदािप पा��मं �ीकतु� श�ोित।



३.�णालीप�रवत�नम् िनयिमत�णा�ां ��थतः  छा�ः  पा��म� म�काले �थमवषा�त्  ि�तीयवषा��ा अन�रम्,
मु��ा�ाय�णा�ा तमेव पा��मम् अ�े अनुवत�ियतंु श�ोित। एवमेव मु��ा�ाय�णा�ां म�े पा��मं िह�ा
िनयिमतपा��मम् अनुवत�ियतंु श�ोित।

४.सेतुपा��मः  �ातक�रे सं�ृतम् अपिठतवतां �ातको�र�रे (आचाय��रे)पा��मं �ीकतु�
मु��ा�ाय�णा�ाम् अवसरः  क��तः  । सं�ृतं िवना �ातकपदवीम् उ�ीण�ः  छा�ः  मु��ा�ायपीठ� सेतुपा��मं
(अविधः  एकवष�म्) समापयेत्। ततः  सः  आचाय�पा��मं �ीकतु� श�ोित इित सामा�ः  िनयमः ।

*English version available in the additional information link 

File Description Document

Any additional information View Document

Provide Link to MOOCs, online Platform View Document

1.2.4 Number of employment generating courses including skill oriented vocational courses introduced
during the last five years.

िवगतेषु प�सु वष�षु �वित�तानां कौशलो�ुख�ावसाियकपा��मान् अ�भा�� उ�ोगो�ादकपा��माणां
सङ्�ा।

Answer: 64

1.2.4.1 Number of employment generating courses including skill oriented vocational courses introduced during
the last five years:

िवगतेषु प�सु वष�षु �वित�तानां कौशलो�ुख�ावसाियकपा��मान् अ�भा�� उ�ोगो�ादकपा��माणां सङ्�ा –

Answer: 64
File Description Document

Brochure or any other document relating to employment
generating Courses. View Document

As per Data Template View Document

Any additional information View Document

1.2.5 Percentage of students pursuing such courses specified in 1.2.4 during the last five years.

िवगतेषु प�सु वष�षु १.२.४ सङ्�ामाने िनिद��ान् पा��मान् �ीकृतवतां छा�ाणां �ितशतं मानम्।

Answer: 93.15

1.2.5.1 Number of students pursuing employment generating courses specified in 1.2.4 year-wise during the last
five years

िवगतेषु प�सु वष�षु १.२.४ सङ्�ामाने िनिद��ान् उ�ोगो�ादनं कुव�तः  पा��मान् �ीकृतवतां छा�ाणां वािष�की सङ्�ा।

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.2.3_1668754448_1783.pdf
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Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
4733 5647 5964 6319 1713

File Description Document
List of students pursuing employment generating courses
specified in 1.2.4 View Document

As per Data Template View Document

Any additional information View Document

1.3 Curriculum Enrichment
1.3.1 Institution integrates cross cutting issues as reflected in Sanskrit literature relevant to contemporary
issues including Gender, Environment and Sustainability, Human Values and Professional Ethics and
traditional system of shastric learning into the Curriculum.

सं�था, सं�ृतसािह�े शा�पर�रायां च �ितफिलतान् �ीपु�ष-पया�वरण-��थरता-मानवीयमू�-वृि�नीित-
पार��रकशा�ािधगम-�णालीसिहतसमसामियकसम�ािवषयकान् सव��ानु�ूतांशान् पा�चया�यां सम�यित।

Answer: 

सं�ृतसािह�� उपदेशसारः  वत�ते ‘सव� भव�ु सु�खनः  सव� स�ु िनरामयाः । सव� भ�ािण प��ु मा
कि�द्दुः खभा�वेत्’ इित। वेदाः , शा�ािण च �भुस��ततया, पुराणािन िम�स��ततया, का�ािन का�ास��ततया च
जनान् उपिदश��। अतः  एतेषां सं�ृतवा�यगतानां ��ानाम् अ�यन� उपदेश�ा��पूव�कं तथा आचरणम् एव मु�ं
�योजनम्। ततः  जनाः  पर�रं सामर�ेन जीव�ः  सामािजकी ंशा��ं वध�येयुः ।

के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः  वेदािदि�िवधमिप सािह�म् आि�� िविवधाः  पा�चया� ः  समचालयत्। पा��मेषु ��थतािन
समता, ��थरता, एकता, देशभ��ः , अिहंसा, स�म्, अ�ेयः , शौचम्, इ��यिन�हः  इ�ादीिन मू�ािन  �ाका�ं नीतािन।
दा��धम�ः , राजधम�ः , पौरजानपदधम�ः , कौटु��काचाराः , पया�वरण� मह�म्, वृि�नीितः  इित नैके िवषयाः  पा�चया�यां
सम�य��। ता�शाः  स�ेपतः  अ� उ����े।

शा��पा��मे �थमस�ाध� सािह�े च�ूरामायणम् इित प�े   दौ��गुण� हेयता । सािह�दप�णः  इित प�े सािह��
अ�यने सव�षाम् अिधकारिन�पणम्। धम�शा�े या�व��ृितः  इित प�े सदाचारणम् । पुराणेितहासे
वा�ीिकरामायण� सु�रका�म् इित प�े परोपकारः , दूतधम�ः , सेवकवृि�ः । शु�यजुव���दे ‘इषे �ो ज��ा’
इ�ािदम�ेषु अ�ेयः  गवािदपशुसंर�ा, स�नसं�ावृ��ः  । ‘इदमहम् अनृता��मुपैिम’ इ�ािदम�ेषु
स�माग�ः । अ�ैतवेदा�े कठोपिनषद् इित प�े यमनिचकेतसोः  संवादेन आ�ा��कं मू�म्।

शा��पा��मे ि�तीयस�ाध�  सािह�े काद�री इित प�े शुकनासोपदेशेन रा�ः  �भावः , अितस�दो
दु��रणामाः , परव�नादा�र�णम्  । सव�दश�ने योगसू�म् इित प�े भारतीययोगदश�न� सव�पादेयता।  पुराणेितहासे
वा�ीिकरामायणम् इित प�े रा�ः  �जापालने अवधेयाः  अंशाः । अ�ैतवेदा�े मु�कोपिनषद् इित प�े जीव��णोः
ऐ�भावः ।

शा��पा��मे सािह�े तृतीयचतुथ�स�ाध�योः  अिभ�ानशाकु�लम् इित प�े �ीणां पु�षाणां च समािधकारः  । महष�ः
क�� गु�कुले महष�ः  मारीच�ा�मे च वसतां ताप�ः  मुिनकुमारा�  इ�ेतेषां �ीपु�षाणां सहा�यनम् । क�ायाः
िनजमनोरथानुसारं पितवरणम्। द��ोः  सामर�ेन जीवनम् ।  तृतीयस�ाध� सािह�े मेघदूतम् इित प�े द��ोः  मै�ा सह
जलसंर�णम्, वृि�िव�ानम्, भौगोिलकाख�ता, च। पौरोिह�े �ा�िववेकः  इित प�े पूव�जानां �रणम्। जैनदश�ने
इ�ोपदेशः  इित प�े  ‘वासनामा�मेवैतत् सुखं दु:खं च देिहनाम् । तथा ह्यु�ेजय�ेते भोगा रोगा इवापिद’ इ�ािदना
पा�ांशेन अितिवषयास�ेः  प�र�ागः । अ�ैतवेदा�े तैि�रीयोपिनषद् इित प�े अिधलोक-अिध�ौितष-अिधिव�-अिध�ज-
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अ�ा�नािमकाः  प�महासंिहताः । ईशावा�ोपिनषद् इित प�े अधम�माग�� प�र�ागः । आचाय�ः  पूव��पम्
अ�ेवा�ु�र�पम् । िव�ा स��ः । �वचनं स�ानम् । इ�ािद-उपिनष�ा�ैः  पा�ांशैः  पार��रकिश�ा�णालीप�रचयः ।

शा��पा��मे चतुथ�स�ाध� पुराणेितहासे �ीम�गव�ीता इित प�े भ��ः , पु�षो�म�ा��ः ।

शा��पा��मे प�मस�ाध� पया�वरणिश�ा इित प�े पया�वरण� मह�म्,त�ंर�णम्। सािह�े िशशुपालवधम् इित प�े
�ाशासिनकं कौशलम्। पुराणेितहासे अि�पुराणे का��मेयसङ्�हः ।

शा��पा��मे ष�स�ाध� वेदा�सारः  इित प�े  आ�ा��कं मौ�म्। पया�वरणिश�ा इित प�े �कृितसंर�णम्,
जलसंर�णम्, भूिमसंर�णम् च। अ�ैतवेदा�े �ीम�गव�ीता इित प�े अह�ारप�र�ागः , आहारप�ितः ,
स�रज�मसां गुणानां ��पम्, त�भावः  च ।

शा���ित�ापा��मे िकराताजु�नीयम् इित प�े राजनैितकिवचाराः  । भ��रसामृतिस�ुः  इित प�े भ��माग�� मह�म् ।
नीितशतकम् इित पा�ांशेन सुभािषतैः  स�ाग�पदेशः ।  इ�ेतािन साव�कािलकतया अ��ोपादेयािन त�ािन
शा��पा��मे िव�मानािन पा�चया�याम् अनु�ूततया सम�यं लभ�े।

आचाय�पा��मे सािह�े ना�शा�म् इित प�े का�ेषु ना�ेषु च आ�ा�मानानां रसानां भावानां च ��पं य�
भारतीयानां �पकाणां स�ित चल���ािद�पेण प�रणतानां च मूलाधारः  । वेणीसंहारम् इित प�े राजत�े धमा�धम�िववेकः
।  रसग�ाधरः  इित प�े का�सािह�त�िनण�ये भारतीयानां �ि�ः । ��ालोकः  इित प�े भारतीयभाषागतानां
सािह��काराणां िनमा�णे अ��ोपादेयः  �िनिस�ा�ः । 

 आचाय�पा��मे धम�शा�े कौिटलीयाथ�शा�म् इित प�े िवनयािधकारनामके �थमािधकरणपा�ांशे अमा�ो�ि�ः , 
म��पुरोिहतिनयु��ः , म��णां स�परी�ा, आ�र�णम्, दूतकम� इ�ादयः  राजनैितकाः  िवचाराः । मनु�ृितः  इित प�े रा�ः
�वहारदश�नम्, �वहारभेदाः , धनसंर�णोपायाः  इ�ादयः  िवचाराः । 

आचाय�पा��मे जैनदश�ने समयसारः  इित प�े �कृितः , कम�ब�ः , मो�ः  जीवनल�म् इित दाश�िनकः  िवचारः ।

आचाय�पा��मे बौ�दश�ने ‘धमा�णां �िवचयम�रेण ना�� �ेशानां यत उपशा�येऽ�ुपायः ’ इ�ािदना धम�पदेश�
साव�कािलकी उपादेयता।

आचाय�पा��मे सां�योगे भारतीयदश�नानां प�रचयः  इित प�े दश�नानां ��पम्, उपादेयता, भारतीयदश�नानां
सारसङ्�हः । आसनम्, �ाणायामः , च�म्, कु�िलनी, ब�ः , ि�या, श��ः , नाडी, मु�ा इ�ादीनां हठयोगस���नां
साधनोपायाः ।

आचाय�पा��मे मीमांसायां �ौतयागानां िन�पणम्। अ�ैतवेदा�े छा�ो�ोपिनषद् इित प�े स�� अिभ���माग�ः  ।

आचाय�पा��मे पुराणेितहासे �ीम�ागवतम् इित प�े साधन�ानम्, िस��ानम्, साधनभ��ः , िस�ा भ��ः , मया�दामाग�ः ,
अनु�हमाग�ः , �ैत-अ�ैतसम�यः  इ�ािदिवषयाः  आ��कतायाः  �थैय�स�ादकाः  । भारतीयसं�ृितः  इित प�े भारतीयानां
कौटु��क�व�था, जीवनशैली, सं�ाराः  च।

एवं के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय�ारा स�ािलतेषु पा��मेषु, सं�ृतसािह�े िव�मानाः  मैिलकाः  िवषयाः , शा�पर�रया
िस�ाः  समाजे अ�यं लभमानाः  अ�ु�ितका�रण� िवषयाः  यु�ाः  स��।

*English version available in the additional information link 

File Description Document
The list of courses where the above topics are included View Document

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.3.1_1668686188_1783.pdf


Any additional information View Document

A description of courses which address Gender, Environment
and Sustainability, Human Values and Professional Ethics,
traditional system of shastric learning

View Document

1.3.2 Number of value added courses imparting transferable and life skills offered during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु ��ुतानां �थाना�राहा�णां जीवनकौशल�दानां मू�ाधा�रताना� पा��माणां सङ्�ा।

Answer: 17

File Description Document
List of value added courses (Institutional data as per Data
Template) combined with 1.3.3 View Document

Brochure or any other document relating to value added
courses View Document

Any additional information View Document

1.3.3 Percentage of students enrolled in the courses under 1.3.2

१.३.२ िब�ोः  अनु�पं जीवनकौशल�दे मू�ाधा�रते च पा��मे �िव�ानां छा�ाणां �ितशतं मानम्।

Answer: 13.8

1.3.3.1 Number of students enrolled in value added courses imparting transferable and life skills offered year-
wise during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु ��ुतानां �थाना�राहा�णां जीवनकौशल�दानां मू�ाधा�रतपा��माणां वािष�की सङ्�ा।

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
1060 671 916 445 518

File Description Document
List of students enrolled (as per data template) combined
with 1.3.2 View Document

Any additional information View Document

1.3.4 Percentage of students undertaking field projects/ internship/ training programme/ summer assignment
etc. (Latest completed academic year data)

�े�काय�प�रयोजनासु अ�ः �िश�णेषु �िश�णकाय��मेषु �ी�ावकाशीयकाय�षु गृहीतभागानां छा�ाणां �ितशतं
मानम्। (स�ः  समा�शैि�कवष��)

Answer: 10.74

1.3.4.1 Number of students undertaking field projects/ internship/ training programme/ summer assignment etc.
during the latest completed academic year.
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स�ः  समा�शैि�कवष� �े�काय�प�रयोजनासु अ�ः �िश�णेषु �िश�णकाय��मेषु �ी�ावकाशीयकाय�षु गृहीतभागानां
छा�ाणां सङ्�ा।

Answer: 639
File Description Document

List of Programmes and number of students undertaking
field projects / internships ( As per Data Template) View Document

Any additional information View Document

1.3.5 Institution Curriculum has units and sub-units of the modern subjects like History, Physical and
Mathematical Sciences, Political Science, Education, Sociology, Psychology and Human behavior,
Economics, Management, Computer Science and Application etc. have contents from Sanskrit based
knowledge and being taught in Sanskrit medium. Modern Sanskrit Literature is also included in the
curriculum, provide details.

सं�थापा�चया�याम् आधुिनकिवषयाणां यथा इितहासः , भौितकिव�ानं, गिणतीयिव�ानािन, राजनीितशा�म्,
िश�ाशा�ं, समाजशा�ं, मनोिव�ानं, मानव�वहारशा�ं, अथ�शा�ं, �ब�नशा�ं, स�णकीयं िव�ानम्
अनु�योग� इ�ादीनाम् अधुनातन�पेण सह सं�ृत�ानपर�रायाम् एत���ं यत् िकमिप त�ं �ा�ते तेन सह
एतेषां भागोपभाग�पेण समावेशः  वत�ते। अिप च एते अंशाः  सं�ृतिगरा पा�मानाः  वत��े।

आधुिनकसं�ृतसािह��ािप पा�चया�यां समावेशः  �ात्। (िववरणं देयम्।)

Answer: 

सं�ृतमा�मेन पा�मानाः  भागोपभागाः

के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय�ारा शा��पा��मः , आचाय�पा��मः , िश�ाशा��पा��मः , िश�ाचाय�पा��मः ,
�माणप�ीयपा��मः , पदिवकापा��मः  च स�ािलताः  स��।  एतेषु पा��मेषु सं�ृत/शा�ीयिवषयैः  सह 
आधुिनकाः  िवषयाः  अिप यु�ाः  वत��े। भारतीय�ानपर�रायाः  �ानेन सह िव�िव�ालय� छा�ाः  आधुिनकिवषयेषु
नवाचारेषु च िविश�ं �ानं �ा�ुयुः , तेन समाजे �ात��ेण कालोिचतं योगदानं कतु� च ते �भवेयुः   इित उ�े�ेन तान्
आधुिनकानिप िवषयान् �ीकृ� िव��ः  पा��मः  स�ािलतो वत�ते। ति�वरणम� ि�यते। शा��पा��मे  चतुथ�प�ं
वैक��किवषयकम्। त� एते िवषयाः  वत��े-

1. इितहासः

2. राजनीितशा�म्

3. समाजशा�म्

4. अथ�शा�म्

           शा���ित�ापा��मे  �ितस�ाध�म् अ��मं प�ं �गतसं�ृतम्। त� वैक��कं ई-सं�ृतमूलािन इित प�म्।
शा��पा��मे धम�शा�िवषये कौिटलीयम् अथ�शा�म् इित प�ं वत�ते। भारत� �ाचीनतमः  अथ�शा�ीयः  ��ः  एषः
�ामी, अमा�ः , सु�त्, कोषः , रा�� म्, दुग�ः , बलम्, इ�ेवं�पेण देश� अ�ा��व�थायाः  �ितपादकः  वत�ते।
पुराणेितहासिवषये महाभारतम्- शा��पव� इित िवषयः  िनधा��रतो वत�ते। राजनैितकाः  बहवः  अंशाः  अ� छा�ाणाम्
अ��ोपयोिगनः  वत��े। आचाय�पा��मे �ितस�ाध�म् अ��मं प�ं ब�वैक��कं वत�ते । त�- 

1.    सं�ृतिश�णाय अिधगमाथ�� साम�ु�ादनम्
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2.    शारी�रकिश�ा

3.    सं�ृतसािह�ेितहासः  भाषािव�ान�

4.    सं�ृतं सं�ृित�

5.    �ाचीनभारतीयमनोिव�ानम्

6.    वणा��कं भाषािव�ानम्

7.    भारतीयर�म�ः   सं�ृतनाटक��ुित�

इतीमे िवषयाः  नवीनतया पा�ांशानां योजनेन सह िनधा��रताः  समचा��। िव�िव�ालय�ारा �चािलते शा��पा��मे
आचाय�पा��मे च स�ाध�परी�ायां उप�र िनिद��ानां िवषयाणां पाठनम् अंशतः  सं�ृतमा�मेन �ावत�त। स�ाध�परी�ायाम्
एतेषां िवषयाणां लेखनमा�मः  सं�ृतम्/िह�ी/आङ्�म् इित ि�षु अ�तमः । िव�िव�ालयेन लेखनाय वैक��कावसरः
क��तो वत�ते। अधुिनकिवषयाणाम् अ�ापकाः  सं�ृतभाषां जान��। एव� िह�ी-आङ्�भाषामा�मेन सह 
अ�ापकाः  यथाश�� सं�ृतमा�मेनािप अपाठयन्।

           िश�ाशा��पा��मे िवषयाः  सं�ृतमा�मेन अपा��। अ��न् पा��मे सं�ृतस��ाः  िश�ािविधबोधकाः
नैके िवषयाः  वत��े।  तेषां िववरणम्-

�थमवष�

1.    दश�नसमाजशाशा�योः  प�र�े�े िश�ा

2.    अिधगमिवकासयोः  मनोिव�ानम्

3.    िश�णािधगमयोः  सूचना-स�ेषनिविधः

4.    भाषािश�ा

5.    सं�ृतिश�णम्

6.    आधुिनकिवषयिश�णम्/ आधुिनकभाषािश�णम्

7.    शैि�क�ब�नम् /नवीनशैि�क�िव�यः

ि�तीयवष�

1.    पा�चया� िव�ालय�

2.    अिधगमाकलनम्

3.    समसामियकभारतम् िश�ा च

4.    शा�िश�णम्

5.    समावेशा�कं िश�णम् तथा  ( शा��िश�ा / मानवािधकारिश�ा/ मू�िश�ा/ िश�ायां लैि�कसम�ाः )

िश�ाचाय�पा��मे स�ाध��णाली अनुि�यते। �थमे ि�तीये च स�ाध� ��ेकं प� िवषयाः  अपा��। �थमस�ाध�-

1.    शैि�क�ि�यायां दश�नशा�म्



2.    पार��रकसं�ृतिश�ा

3.    शैि�कानुस�ानम् आधारभूता सां��की च

4.    िश�ा शा���/ दूर�थिश�ा

5.    शैि�कं �ावसाियक� िनद�शनम्/ शैि�कम् आयोजनम् �शासन�

ि�तीयस�ाध�-

1.    शैि�क�ि�यायां समाजशा�म्

2.    िश�ायां सूचनािविधः  स�ेषणिविध�

3.    �ानम्, अिधग�ा अिधगम�ि�या च

4.    मू�िश�ा/�ौढिश�ा

5.    समावेशा�किश�ा/शैि�क�िविधः

तृतीयस�ाध�-

1.    सं�ृतिश�ायां नवीन�वृ�यः

2.    शैि�कानुस�ानम् आनुमािनकसां��की च

3.    तुलना�किश�ा/पया�वरणिश�ा त�ुन��ार�

चतुथ�स�ाध�

1.    वैय��किवकासाथ� मनोिव�ानम्

2.    अ�ापकिश�ा

3.    मा�िमकिश�ा/पा�चया�िवकासः

इतीमे िवषयाः  सं�ृतमा�मेन अपा��। एतेषां िवषयाणां सं�ृतभाषायां पा�ांशाः  िनिम�ता� स��।

           िश�ाशा��पा��मे िश�ामनोिव�ानम् इित िवषयः  वत�ते। शा��पा��मम् आचाय�पा��मं वा समािपतव�ु
अशीित�ितशतं छा�ाः  एनं पा��मं �ीकृतव�ः ।  अतः  मनोिव�ान� अ�यनेन छा�ाः  अ�ापनाय अपेि�तं िविश�ं
कौशलं स�ािदतव�ः ।

आधुिनकसं�ृतसािह�म्   

आचाय�पा��मे  आचाय�चतुथ�स�ाध� ‘�िस�कवयः  �िस�पा�ा�सािह�कारा�’ इित िवषयके प�े आधुिनकानां कवीनां
त�ृतीनां च अ�यनं �ावत�त। त�

भ�मथुरानाथशा�ी त�ृतयः
जानकीव�भशा�ी त�ृतयः
ब�ूलाल अव�थी त�ृतयः
राधाव�भ ि�पाठी त�ृतयः



इ�ादयः  �मुखाः  आधुिनकाः  कवयः  तेषां कृतय� पा��मे िनधा��रताः  आसन्। एवम् आधुिनकसं�ृतसािह��
िनधा�रणेन भारतीय� का�सािह�� दीघ�पर�रायाः  प�रचयं �ा�वतां छा�ाणां कृते, सा�ितकानां सं�ृते िव�मानानां
सािह��काराणां प�रचयः  �ा�ः  । �िस�पा�ा�सािह�कारेषु अर�ु, होरेसः , �रचड�, वड��थ� काचे इ�ादीनां
पा�ा�सािह�काराणां त�ृतीनां च सामा�प�रचयः  सं�ृतमा�मेन �ादािय।

           के�ीयसं�ृतिव�िव�ायेन िनधा��रतेषु पा��मेषु आधुिनकसािह�ं �ीकृतं वत�ते। शा��पा��मे  षट्सु
स�ाध�षु �ितस�ाध� चतुथ�प�ं वैक��कं भवित। त� िह�ीसािह�म् इित िवषयः  अिप िनधा��रतो वत�ते। िह�ीसािह�े ग�म्,
किवता, नाटकम्, उप�ासः ,िनब�ः ,आ�कथा, सं�रणम्, �ङ्�सािह�म्, या�ासािह�म् इित सािह��
िविवध�कारकाः  पा�िवषय�ेन �ीकृताः  स��।   नागाजु�नः , भवानी�साद िम�ः , केदार नाथ अ�वालः , मोहन राकेशः ,
�ेमच�,अमरका�ः , उषा ि�यंवदा, म�ू भ�ारी इ�ादीनां सािह�ं �ीकृतं वत�ते।

           शा��पा��मे षट्सु स�ाध�षु �ितस�ाध� भाषा�पेण िह�ी/�ा�ीयभाषा इित िनधा��रतं िव�ते। त� �ा�ीयभाषा
इित वैक��के प�े भाषासु िवक�ाः  स��। ब�ला, उिडया, नेपाली, डोगरी, मलयालम्, मिणपुरी, तिमल, क�ड इ�ेतासां
भाषाणां �ाचीन-आधुिनकसािह�ं पा��मे �ीकृतं वत�ते।

*English version available in the additional information link 

File Description Document

List of units and sub-units of the modern subjects View Document

Any additional information View Document

1.4 Feedback System
1.4.1 Structured feedback received from 

1) Students
2) Teachers
3) Employers
4) Alumni 

for design and review of syllabus Semester wise /year-wise

अध�स��णा�ाः , वािष�कस��णा�ाः  वा पा�िववरणसंरचनाथ� समी�ाथ�� संरिचता �ितपुि�ः  �ीि�यते -

१.     छा�े�ः          
२.      अ�ापके�ः
३.     िनयोजके�ः  
४.      पूव��ा�े�ः

Answer: A. All 4 of the above अ.उप�र िनिद� �ेषु सव� च�ारः

File Description Document

As per Data Template View Document

Any additional information (Upload) View Document

Action taken report of the Institution on feedback report as
stated in the minutes of the Governing Council, Syndicate,
Board of Management (Upload)

View Document

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.3.5_1668686699_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.3.5_1667821650_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.4.1_1668687109_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.4.1_1668686859_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.4.1_1668166976_1783.pdf


URL for stakeholder feedback report View Document

1.4.2 Feedback processes of the institution may be classified as follows:

सं�थायाः  �ितपुि��ि�या अधोिल�खत�मेण िवभ� द��ते–

Answer: A. Feedback collected, analysed, action taken and available on website 1. �ितपुि�ः  सङ्गृहीता,
िव�ेिषता, ि�या��ता, जाल�थाने उपल�ते च।

File Description Document

Upload any additional information View Document

URL for feedback report View Document

1.4.3 The feedback thus obtained is

Discussed in the Statutory Bodies of the Institution like Academic Council/ Executive Council etc.
Is used for restructuring the curriculum
Discussed with Traditional scholars/ Peers

इ�ं सङ्गृहीता �ितपुि�ः  -

सं�थायाः  िव���रषिद/ शािसप�रषिद/ �ायसभायाम्/ अ�ेषु �ािधकारेषु चिच�ता।
पा�चया�याः  पुनः  िनमा�णाय उपयु�ते।
पार��रकैः  िव���ः  �वरगणैः  वा सह चिच�ता।

 

Answer: 

के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः  �कीयिहतधारके�ः  �ितपुि�ं संगृ�  पा�चया�याः  िनमा�णे �ितपु�ेः  �योगं करोित ।
ब�प�रसरीय� अ� िव�िव�ालय�  काया�िण िविवधप�रष�्वारा �वत��े। िविवधे�ः  िहतधारके�ः  युगानुरोधेन �ितपुि�ं
�ीकतु� �ितपु�ेः  ��पंिनधा�िय�तंु िवशेष�ैः  माग�दश�नं �ा�म्।

 िवगतप�वषा�णां 2017 तः  2022 पय��ं िविवधसा�िभ�क��ानुसारं िविवधे�ः  िहतधारके�ः  युगानुरोधेन
�ितपुि�ं संकल� पा�चया�याम् आव�कतानुगुणं प�रवत�नािन िविहतािन।    
�ितपु�ेः  ��ेकं िहतधारके�ः  (छा��े�ः ,अ�ापके�ः , पूव�छा��े�ः ,िनयोजके�ः ) �ा�� द�ांश� िवशु��ं
िवधाय पुनरावृि�दोषान् िनवाय� वै�ािनकरी�ा �व�थीकरणं कृतम्। �ा�द�ांशाना िव���रषिद चचा� िवधाय
अनुमोदनं �ा�म्।
िविवधिहतधारके�ः  �ा�� �ितपु�ेः  स��िवशेष�ैः  साकं चचा�स�ेषु िवमशा�न् कृ�ा ब�मू�ािन म��ािन ,
सं�ुतयः  संकिलतािन। सव�षामिप म��ानां,सं�ुतीनां �ावहा�रक�योगं िव�िव�ालयीय पा�चया�षु
पा�ेतरि�यासु कतु� सं�थागत- सव�षु अिप �रेषु िच�नं िविहतम्। िविवधिहतधारके�ः  �ा��ितपु�ेः  �योगं
िविवधनीितिनमा�णकाय�षु साहा�ं करोित।   िविवधिहतधारके�ः  �ा��ितपुि�ः  अ�ाकं सव�षामिप प�रसराणां
युगानु�पं प�रवत�नािन संशोधनािन सूचयित।
िविवधिहतधारके�ः  �ा��ितपुि�ः  राि�� य-अ�ापक-िश�ा-प�रषदः  िनण�यान् िश�ाशा��- िश�ाचाय�क�ासु
ि�या�यनं कतु� सूचयित।
िविवधिहतधारके�ः  �ा��ितपुि�ः  राि�� य-शैि�क-अनुस�ान-प�रषदः  िनण�यान्  �ाक्-शा��क�ासु  ि�या�यनं
कतु�  सूचयित।
िविवधिहतधारके�ः  �ा��ितपु��नुगुणं �ा�ा��- शा��क�ासु  संगणकिव�ानपा��मः  छा��े�ः
अिनवाय��पेण  योिजतः । 

http://www.sanskrit.nic.in/iqac/feedback_survey.html
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.4.2_1668857910_1783.pdf
https://csu.co.in/iqac_data/naac_ssr/1/1_4_2_Graph.pdf


िविवधिहतधारके�ः  �ा��ितपु��नुगुणं शा��क�ासु पया�वरणिव�ानपा��मः  छा��े�ः   योिजतः ।  छा��ेषु
पया�वरण� जाग�कता स�ादनाय , वायु-जल-�िन�दूषणं दूरीकतु� सतक� ता समु�ादनाय
पया�वरणिव�ानपा��मः  �ासि�कः  वत�ते।
शै�िणकप�रषदः  उपवेशने िविवधिहतधारके�ः  (अ�ापक-छा��-पूव�छा��-वृि�दातृ�ः ) �ा��ितपु�ेः  चचा� कृता ।
ततः  प�रषदः  सव� सद�ाः  �कीयमतािन �थािपतव�ः । उपवेशने िनिद� �ेषु िब�दुषु चचा�  िविहता । एत��रपाटीम्
अनुसृ� गतपया�ये पा��माणां नवीकरणम्, प�रवत�नम्, प�रवध�नम्, इ�ादयः  िवषयाः  शै�िणकप�रषदः  पुरतः
उपा�था��। अपे�ानुगुणं काय�प�रषदः  अनुशंसां �ीकृ� काया��यः  कृतः । आदौ प�रसरे�ः  आगताः  अिभ�ाया
अिप प�रगृहीताः । मु��पेण चचा� िविहता। प�रषदः  िनण�यानुसारं ति�द�शम् अनुसृ� िव�िव�ालयः  काय�म्
अकरोत्।
िविवधिहतधारके�ः  �ा�� �ितपु�ेः  िव�ेषणं �ावहा�रकसं�ुतय� काय�प�रषिद, योजना-िनय�णम��ां,
िव�सिमतौ, शै�िणकप�रषिद, परी�ाम��ां, के�ीयानुस�ान-म��ां,  �काशनसिमतौ, �शासनसिमतौ
इ�ािदषु �े�ते िवचाय�ते च  । शैि�कािण, �ाशासिनकािन, आनुस�ािनकािन, �ाकाशिनकािन च काया�िण
िव�िव�ालय� �गतेः  सा�ात् सूचकािन भव��। ि�याशीलाः  इमाः  प�रषदः  िनिद��ानां काया�णां िनवा�हे िविश�म्
अनुभवम् आवह��। िविवधिहतधारके�ः  (अ�ापके�ः ,छा��े�ः ,पूव�छा��े�ः ,िनयोजके�ः ) �ा��ितपु�ेः    इमाः
प�रषदः  �योगं कुव���।
 िविवधिहतधारके�ः  (अ�ापके�ः ,छा��े�ः ,पूव�छा��े�ः ,िनयोजके�ः ) �ा��ितपु�ेः    िनण�याय शै�िणकप�रषद्
एव मु�ा भवित। त�ाः  प�रषदः  अ�ीकारा�रं �ितपु�ेः  िनण�त� �क�� ि�या�यः  ि�यते। शै�िणकपुरोगितं
�ा� िव�िव�ालयः  अ�सं�थािभः  सह  �िध�तुम् ईहते।   �ितपु�ेः  �योगः  पा��मरचनािदषु शैि�ककाय�षु
अिवल�ं ल�पूत�ये अ�यनम�ली ंरचियतंु इयं प�रषत् �ो�ाहयित अनुम�ते च।  अ�यनम�ली�ारा
अ�ीकृतं िनण�यं प�रशीलयित। अपे�ानुगुणं प�र�ारं सूचयित। शै�िणकिनण�याः  पूण�तया छा�के��ताः  छा�ि�या�
भवेयुः , तदथ� शै�िणकप�रषद्  सततं त�रा भवित। प�रषदः  काय�त�� ल�ं भवित अधीतशा�ाः  �धा��के
जगित अनित�मेण उ�ोगं लभेरन् इित।
शै�िणकप�रषद् अ�यनम�ली एते उभे अिप सहयोगेन िव�िव�ालय� शै�िणकी ंकाय��णाली ंकु�तः ।
िव�िव�ालय� सवा�ि�किवकासे तयोः  उभयोः  काय�योजना, काले अ�ीि�यमाणः  िनण�यः , �थाने दीयमाना
�ितपुि�ः  च  िविश�ां भूिमकां वहित। िविवधिहतधारके�ः   (अ�ापके�ः ,छा��े�ः ,पूव�छा��े�ः ,िनयोजके�ः )
�ा�� �ितपु�ेः  �योगः     समाज� अ�ेतृणां च अपे�ाः  सू�ं िव�ाय शैि�किनण�यानां ि�या�यः  कत��ो भवित।
यतः  स  एव प�रसरेषु प�रणामजनकः  भवित। िश�ाशा��पा��म� िश�ाचाय�पा��म� च शैि�ककाया�िण
NCTE िनयमाव�ाधारेण �वत��े। �ा�ा��पा��म� तािन काया�िण NCERT िनयमाव�ाधारेण �वत��े।
िव�िव�ालय� शै�िणकप�रषद्  अनयोः  सं�थयोः  िनयमान् प�रशीलयित। तदिवरोधेन िव�िव�ालय� उ�े�ं
साधियतंु काय�योजनां करोित। 
के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� सव�षु प�रसरेषु ��ेकं िवभागीय भौितकमा�मेन अिप छा��े�ः   �ितपु�ेः  सं�हणं  
कृतम��। इ�ं स  िविवधिहतधारके�ः   (अ�ापके�ः ,छा��े�ः ,पूव�छा��े�ः ,िनयोजके�ः ) �ा�� �ितपु�ेः
�योगः   िविश� छा��े�ः  िव�िव�ालय� क�ाणाय क�ते।
शै�िणकप�रषदः  अ�यनम��ाः  च िविवधिहतधारके�ः  �ा�� �ितपु��ाधारेणैव िव�िव�ालयः  पा�प�ं
िनधा�रयित। �ा�ा��पा��मे शा��पा��मे च अिनवाय�प��ेन स�णकिव�ानम् योिजतम्। अ��े
स�णकिव�ानं सव�� औ�ोगोक�े�ेषु अिनवाय�तया अपेि�तम् अ��। तेन सं�ृतपदवीधराणाम् औ�ोिगक�े��
िव�ारः  अभवत्।
शा��पा��मे पया�वरणिव�ानम् इित प�ं योिजतम्। समाज� �ितपु��नुसारं शैि�कप�रषदः  ि�या�यन�
इदम् अ�दुदाहरणम्। अ� प�� अ�यनेन ब�िन �योजनािन वत��े। पया�वरण� स�ुलनायाः  र�णम्,
�दूषण� िनय�णम्, शु�� वायोः  जल� च मह�म् इ�ादीन् अनेकान् िवषयान् अ�ेतारः  अवग���। प�िमदं
स�ारोपणे �ेरणां ददाित, वृ��ेदनाद् िनवृ�ौ �ेरणां ददाित। आ�ानं प�रतः  ��तायाः  र�णे उ�ाहं वध�यित।
प�रसरेषु सु�रो�ान� िनमा�णं �ो�ाहयित। ह�र�नो�ेशः  प�रसरेषु सव�षां सद�ानां  मनसः  उ�ासं वध�यित।

िव�िव�ालय� मु��ा�ापीठ� सव�  शै�िणककाय��माः  पा��माः  च   िविवधिहतधारके�ः  �ितपुि�म् अनुसृ�
�वत��े �वध��े च।

*English version available in the additional information link 
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2.Teaching-learning and Evaluation
2.1 Student Enrollment and Profile
2.1.1 Average variation in enrolment of learners in the DDE during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु दूर�थिश�ािनदेशालये अ�ेतॄणां नामा�ने प�रवत�न� म�मानम्।

Answer: 27

2.1.1.1 Number of learners newly enrolled at DDE year-wise during the last five years.

िवगतेषु प�सु वष�षु दूर�थिश�ािनदेशालये नूतनतया नामा�नं कृतवताम् अ�ेतॄणां वािष�की सङ्�ा।

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
1 1 763 713 840

File Description Document
Total enrolment data year wise authenticated by Registrar of
the University View Document

Data Template View Document

Any other relevant information View Document

2.1.2 Demand Ratio

अिभयाचनायाः  अनुपातः

Answer: 133.74

2.1.2.1 Number of eligible applications received for admissions to all the Programmes year-wise during the last
five years

िवगतेषु प�सु वष�षु �चािलतेषु सव�षु काय��मेषु �ा�ाह�तानाम् आवेदनप�ाणां वािष�क�मेण स�ूणा� सङ्�ा

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
4733 4187 3715 5919 2522
2.1.2.2 Number of seats available year-wise during the last five years

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.4.3_1668862482_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/1.4.3_1668772635_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.1.1_1667386156_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.1.1_1668761953_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.1.1_1668924928_1783.pdf


िवगतेषु प�सु वष�षु �ितवष�म् उपल�ानां �थानानां सङ्�ा।

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
3324 3228 3087 3043 3077

File Description Document

Institutional Data as per data template View Document

Any additional information View Document

2.1.3 Percentage of seats filled against seats reserved for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, EWS
etc.) as per applicable reservation policy during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु, आर�णनी�नुसारेण, नाना�वग��ः  (अनुसूिचतजाितः , अनुसूिचतजनजाितः , अ�-
अ�गतजाितः , िद�ा�जनाः , आिथ�क���ा दुब�लाः  इ�ादयः ) िनिद��ेषु आरि�त�थानेषु, स�ू�रतानाम्
आरि�त�थानानां �ितशतं मानम्।

Answer: 55.15

2.1.3.1 Number of actual students admitted from the reserved categories year-wise during the last five years.

िवगतेषु प�सु वष�षु �ितवष�म् आरि�त�वग��ः  �ा��वेशानां छा�ाणां सङ्�ा।

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
1046 1085 970 1002 1006
2.1.3.2 Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/State Govt. rule year-wise during the last
five years

िवगतेषु प�सु वष�षु  भारतशासन� अथवा रा�शासन� िनयमानु�पम् आरि�त�वग��ः  िनिद��ानां �थानानां वािष�की
सङ्�ा

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
2076 2037 1931 1616 1603

File Description Document
Average percentage of seats filled against seats reserved
(Institutional data as per Data Template) View Document

Any additional information View Document

2.2 Catering to Learner Diversity

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.1.2_1668761968_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.1.2_1668407283_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.1.3_1668761979_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.1.3_1668407309_1783.pdf


2.2.1 The institution assesses the learning levels of the students, after admission and organises special
programmes (including Tour programs/ Gurukulas/ spoken Sanskrit shibirams/ camps/ workshops/ Science
Appreciation/ Program of Karmakanda/  Communication (Oral and written) workshops/ Cultural musuem
visits and manuscript liabraries/ summer schools etc.) for advanced learners and slow learners.

सं�था छा�ाणां �वेशा�रं तेषाम् अिधगम�रं िनरी�ते अिप च �गता�ेतॄणां म�ा�ेतॄणां च कृते िविश�ान्
काय��मान् च आयोजयित। (त� काय��मेषु पय�टनकाय��माः / गु�कुलं �ित पय�टनं/ सं�ृतस�ाषणिशिबरािण/
आवासीयिशिबरािण/ काय�शालाः / िव�ानक�शंसाः / कम�का�काय��माः / संवादकाय�शालाः  (मौ�ख�ः  िल�खताः
च)/ सां�ृितकसङ्�हालयं �ित ह�लेखागारं �ित च या�ा/ �ी�कािलकिशिबरािण इ�ादीिन अ�भ�व��।)

Answer: 

अिधगम�रभेदेन छा�ाः  �गता�ेतारः , म�मा�ेतारः , म�ा�ेतारः  च भव��। के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय�ारा
�चा�माने शा��पा��मे, आचाय�पा��मे च  छा�ाः  शैि�काह�तानुसारं ��नुगुणं च पा��मं �ीकतु�म्
अह���।  

िव�िव�ालयः  सं�ृत/शा�ा�यनाथ� छा�ाणां िविवधं सौिव�ं क�यित। छा�ाः  �ीयानुकूलतानुगुणं िव�िव�ालय�
�ादशप�रसरेषु अ�तमं प�रसरं िच���। ��ेकं प�रसरे िविभ�रा�ानां छा�ाः  �वेशं �ा�ुव��। तेषां मातृभाषा िभ�ते।
एवं िविवधान् अंशान् प�रगण� िव�िव�ालयः  छा�ाणाम् अिधगम�रवृ�थ� सोपान�मेण अनेकान् काय��मान्
आयोजयित।

म�ा�ेतॄणां छा�ाणां कृते-

1. सं�ृतस�ाषणकौशलपा��मः  शा��पा��मे �वेशं �ा�वतां छा�ाणां कृते �वेशसमन�रं िव�िव�ालयः ,
��ेकं प�रसरे सं�ृतस�ाषणिशिबरम् आयोजयित। सं�ृतभाषया अप�रिचताः  छा�ाः  दशिदना�के त��न्
िशिबरे भागं गृही�ा सरलसं�ृतस�ाषणकौशलं अ����।

2. श�भ�ारवध�नम् भाषणे पाटवस�ादनाथ� सं�ृतषायाः  श�रािशः  अपे�ते। अपेि�तानां श�ानां सङ्�हाथ�
�ितिदनम् एका क�ा �क��ता वत�ते। त� श��पािण, धातु�पािण, अमरकोष� पा��े। एकमासावधौ
�चा�मानायाम् अ�ां क�ायाम् उप��थताः  म�ािधग�ारः  एत�योजनं लभ�े।

3. सं�ृतमा�मेन पाठनम् िव�िव�ालय� अ�ापनमा�मः  सं�ृतम्। छा�ाः  ��ेकं क�ायां सं�ृतं ���ः
भाषापाटवं �ा�ुव��।  तथािप म�ािधग�ॄणां शा�िवषयेषु अिधगमाय दश�ितशतं िह�ी/आङ्�भाषायामिप
पा�ते।

4. आ��रकमू�ा�नम्  �ितप�म् एकैक� भाग� समा�ेः  परं छा�ाः  परी��े। तेन त�ि�षये  छा��
अिधगम�रः  �ायते।

5. स�ीयपरी�ा िव�िव�ालय� स�ीयपरी�ा�ारा छा�ाणां �रः  �ायते। िविभ�पा��मेषु पठतां तेषां �रे �ाते
सित म�ा�ेतॄणां �रवध�नाय उपायाः  िविभ�ाः  िवधीय�े।

6. सु�ानक�ा म�ािधग�ॄणां कृते पृथ�या अपे�ानुसारं क�ाः  �ीि�य�े। क�ायाः  �ीकारात् �ाक् प�ात् च
तेषां �र� परी�ा ि�यते। �रे उ�ितम् अ�ा�वतां म�ा�ेतॄणां पुनः  प�र�माथ� माग�दश�नं ि�यते।

7. वा�िध�नी प�रषत् प�रष�्वारा सा�ािहकम् अिधवेशनं �चा�ते। छा�ाः  अधीत� सं�ृत� शा�� वा
कि�ि�षयम् अवल� भाष�े। अ�ापकाः  तैः  भािषते िवषये ��ान् पृ���। छा�ाः  समाद�ुः । अ�था
अ�ापकाः  समाधानमु�ा छा�ं ति�दं कुव���।

8. द�काय�म्  िव�िव�ालय�ारा आ��रकमू�ा�ना�तया द�काय� �क��तं वत�ते। अ�ापकाः  पािठते िवषये
द�काय� ददित। म�ा�ेतारः  छा�ाः  िनिद� �े काले द�काय� िवधाय अिधगम� �रो�ितं �ा�ुव��।

�गता�ेतॄणां छा�ाणां कृते-

1. वा�ाथ�प�रषत् प�रसरीयाः  अ�ापकाः  शा�ीयम् एकं िवषयम् अवल� आदश��पेण वा�ाथ� कुव���। प�रषदः
अिधवेशने उप��थताः  छा�ाः  शा�वा�ाथ��णालीम् अ����। िव�िव�ालय� केषुिच��रसरेषु इयम्
अिधगम�णाली �वत�ते।



2. �धा�नाम् आयोजनम्  काले काले शैि�काः  सां�ृितका� िविवधाः  �धा�ः  आयो��े। भारतीयिव�ा�थानानां
बोधदा�ा�य �ूित��धा� आयो�ते। अ�सरा�ेतारः  छा�ाः  त� भागमूढ्वा �योजनं लभ�े।

3. िविश��ा�ानम्  सव�षु प�रसरेषु िविश��ा�ानािन आयो��े। शा�ाणां, सं�ृतभाषायाः , भारतीयसं�ृतेः
अ�ेषु मौ��ितपादकेषु  िवषयेषु �ा�ानािन आयोिजतािन भव��। आम��ताः   िविश�ाः  िव�ांसः  �ा�ानं
िवदधित। छा�ाः  त� लाभं �ा�ुव��।

4. �ितयोिगतासु माग�दश�नम्  शैि�क/सां�ृितक/�ीडा�धा�सु रा��रीयासु रा���रीयासु भाग�हणाय माग�दश�नं
ि�यते। छा�ाः  बिहः  �वत�मानासु �ितयोिगतासु सो�ाहं भागं गृ���। भाग�ािह�ः  छा�े�ः  िव�िव�ालयप�तः
माग��यः  दीयते।

5. �ो�ाहनम्/अिभ�ेरणा रा��रीय/रा���रीय�धा�सु �ा�पुर�ाराणां छा�ाणां िव�िव�ालयप�तः  प�रसरे
अिभन�नं ि�यते। सामािजकजालपुटेषु वाता� �साय�ते। िव�िव�ालय� पि�कायां सं�ृतवाता� इ��
पुर�ारवृ�ा�ः  �का�ते। एता�शैः  उ�ाहवध�कैः  काय�ः  अ�ेऽिप छा�ाः  �े�रताः  भिव���।

6. सभास�ालनम् िव�िव�ाल� प�रसरेषु िविवधकाय��माणां स�ालनं �ागतकथनम्, ध�तािव�रणम्
इ�ािदकौशलं �ा�ुम् अवसरः  क��ते।

7. आवासीयिशिबरम्    लेखनकौशलवध�नाय आवासीयिशिबरं चा�ते।
8. महािव�ालयीय�ा�वग�ः  अ��न् वग� सं�ृते भाषणम्, लेखनम्,पाठनम् इ�ािदिवषयेषु �िश�णं दीयते।
अवकाशकाले अयं छा�वग�ः  आयो�ते। इ��काः  छा�ाः  लाभं �ा�ुव��।

9. शा�ाथ��िश�णवग�ः  छा�ेषु शा�ीयं िविश�ं �ानम् आधातंु िव�िव�ालय�ारा शा�ाथ��िश�णवग�ः  आयो�ते।
प�रसर�रे िचताः  अ�सरा�ेतारः  छा�ाः  �िश�णवग� भागं गृ���।

10. �िश�णवग�षु भाग�हणाथ� �ो�ाहनम्  अ�सं�था�ारा �चा�मानेषु भाषाबोधनवग�ः , वेदिश�णम्,
शा�ाथ��िश�णवग�ः ,  स�ाषणिशिबरम् इ�ािद�िश�णवग�षु भाग�हणाय छा�ाणां कृते अवसरः  क��ते।
भाग�ािह�ः  माग��यः  दीयते।

11. त�ांशिनमा�ण�िश�णम् शा���ानां app िनमा�णे त�ांशिनमा�णे च छा�ाणां कृते �िश�णं दीयते। छा�ाः
िविवध��ानां सं�ृतस���नः  त�ांशान्, Android App च िनमा�तंु कौशलं �ा�ुव��।

12. �वेशपरी�ाणां माग�दश�नम्  िविश�ा�यनाथ�म् िविभ�पा��मेषु �वेशं ल�ंु NET, SET/SLET, PSST, PVVT
इ�ािदपरी�ासु छा�ाणां कृते माग�दश�नं ि�यते। िव�िव�ालयीय� छा�ाः  �ातक/ �ातको�रपा��म� अवधौ
एत�ाग�दश�नं �ा� उ�ता�यने �वेशं लभ�े।

13. लघुचल���िनमा�णे माग�दश�नम् सं�ृते लघुचल���िनमा�णाथ�म् अवसरः  क��ते। िव�िव�ालयः  युवमहो�वे
लघुचल����धा�म् आयोजयित। त�  छा�ैः  िनिम�तानां चल���ाणां �दश�नं भवित। िचतािन िच�ािण पुर��य�े।

14. पय�टनकाय��माः  छा�ाणां िविश�ानुभव�ा�ये िव�िव�ालयः  पय�टनकाय��मान् आयोजयित। २०२० तमे वष�
�ितप�रसरं छा�ाः  इतरिव�िव�ालयं �ित पय�टनाय सूिचताः  आसन्।  सप�ेव Covid 19 िवषम��थतेः  कारणेन
तत् न श�म्।

म�ा�ेतॄणाम् �गता�ेतॄणा� छा�ाणां �रो�यनाय िविभ�ाः  काय�योजनाः  िव�िव�ालय�ारा अनु�ीय�े।

*English version available in the additional information link 
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Answer: 13.13

File Description Document

Any additional information View Document

2.3 Teaching- Learning Process
2.3.1 Student centric methods, such as experiential learning, participative learning and learning through
dialogue mode and use of hermeneutics in the teaching of knowledge texts and Kavyas, problem solving
methodologies are used for enhancing learning experiences

अनुभवा�कः  अिधगमः , सहभागी अिधगमः , संवादप��ा अिधगमः  इ�ादयः  छा�के��तिवधयः , वादप��ा
िश�णं, शा�ाणां का�ानां च पाठने टीकाभा�ािदप�तयः  सम�ाप�र�ारिविधिव�ानािन च 
अिधगमानुभवसमिभवध�नाय उपयु��े।

Answer: 

के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय�ारा मु�तया शा��पा��मः  शा���ित�ापा��मः , आचाय�पा��म� स�ा�ते।
पा��मेषु तेषु इमे शा�ीयाः  िवषयाः  िनिद��ाः  स��। १.न��ाकरणम् २.�ाचीन�ाकरणम् ३.सािह�म्
४.िस�ा��ौितषम् ५.फिलत�ौितषम् ६.सव�दश�नम् ७.धम�शा�म् ८.पुराणेितहासः  ९.वेदः  १०.पौरोिह�म्
११.जैनदश�नम् २.बौ�दश�नम् १३. सां�योगः  १४. न��ायः  १५. �ाचीन�ायवैशेिषकम् १६.मीमांसा १७.अ�ैतवेदा�ः ,
का�ीरशैवदश�नम् ।

भारतीय�ानशाखानाम् एतासां सुदीघा� अ�यन-अ�ापनपर�रा वत�ते। गु�ः  िश�� �रं जानानः  एव अ�ा�ं िवषयं
उिचतेन िविधना अ�ापयित, काले पय�वे�ते, परी�ते च । त� छा�के��ताः  िवधयः  -

1. अनुभवा�कः  अिधगमः  सािह�े ��ारािदरसानां प�रचयः  क�ायां �ा�ते। वैद्युतफलके �द��मानािन
�पकािण ���ा छा�ाः  अनुभव�ारा रस�ानं �ा�ुव��। िव�िव�ालयेन �ितवष�म् आयो�मानः
सं�ृतना�महो�वः  सा�ात् अनुभवा�कािधगमाय अवसरं क�यित। फिलत�ौितषे जातक� कु��ां
फलादेशिवचारः  पा�ते। छा�ाः  �ानुभवेन सह फलादेशिवधानम् अ����। 

2. साहचया�िधगमः  ‘पादं स��चा�र�ः ’ अतः  छा�ाः  सहभािगिभः  सह पा�ांशम् अवग���।  न��ाकरणे पािठतं
सू�ं सहा�ाियनः  िमथः  िच�नं कुव���।  िस�ा��ौितषगिणतीय�ि�यां स�ूय अ����। एवं फिलत�ौितषे 
सां�योगे, मीमांसायाम्, अ�ैतवेदा�े च �योः  �याणां वा समूहं िनमा�य एकैक� समूह� कृते एकैकः  िवषयः
दीयते। तं समूहशः  अ����।

3. �वणपूव�कः  अिधगमः  क�ायां िवशेषावधानपूव�कं �ोतंु सूचना दीयते। अ�समयापे�ी िवषयः  अ�ापकेन
पा�ते। छा�ैः  ऐका�ेण �ूयते।

4. मननािधगमः  यु��िभः  िच�नं मननम्। �ाये, सािह�े, वेदा�े मीमांसायां सां�योगे �ाकरणे बौ�दश�ने च छा�ाः
मननािधगम� अवसरं �ाचुय�ण �ा�ुव��। हे�ाभासः , रसः , भावना, �ोटः  इ�ादीन् �मेयान् मननेन
अिधग���।

5. �ा�ायािधगमः  शा�ेषु िव�मानाः  िवषयाः  पािठता भव��। ततः  त�ंवािदनः  िवषयान् बोद्धंु छा�ाः  सू��े।
�ा�ायेन ते छा�ाः  तं िवषयम् अवग���। �ाकरणे रामश�� �ि�यापाठना�रम् अकरा�पु���श�ान्
कृ� इ�ादीन् �ा�ायेन अिधग���। एवं सािह�े का��, �ौितषे मु�त���� च �ा�ायािधगमः  �वत�ते।

6. प�रसंवादपूव�कः  अिधगमः  छा�ाः  क�ायां सहा�ाियिभः  सह अ�ापकेन सह वा प�रसंवादं कुव���। सािह�े
अिभ�ानशाकु�ल� पा�ांशानां संवादं कुव���। वेदा�े कठोपिनषदं संवादा�कतया पठ��।   एवं नाटकेषु
िविवध�स�ान्, शा�ेषु पूव�प�-उ�रप��पेण वा�ाथा�� अनेन िविधना अ����।

7. अवलोकना�कािधगमः   एषः  अिधगमः  सव�षु उप�रिनिद� �ेषु िवषयेषु �वत�ते। यथा �ौितषे च��हणािदिवचारः ।
वेदे म�ाणाम् अनुवाकः । पा�ांशेन संब�ान् अ�ान् िवषयान् यू�ूब् इ�ािदजाल�थानेषु अवलोकय��।

8. ��िविधः  एषः  �ाचीनः  िविधः । ��ोपिनषिद ‘��चय�ण ��या संव�रं संव�थ यथाकामं ��ान् पृ�त, यिद
िव�ा�ामः , सव� ह वो व�ाम’ इित िनद�शः  ल�ते।कालांशे क�न समयः  छा�ाणां िज�ासोपशमनाय िनिद��ो
भवित। छा�ाः  ��ान् पृ���।  पािठत� िवषय� पठनसमये उ��ान् ��ान् अि�मकालांशे पृ���। ततः
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अ�ापकात् समाधानं �ा�ुव��। वा�िध�नीप�रषिद छा�-अ�ापकयोः  म�े �वत�मानेन ��ो�रमा�मेन शा�ीयं
िवषयम् अवग���।

9. �योगपूव�कः  अिधगमः  सािह�े नाटक�, �ौितषे फलादेशिवचार�, पौरोिह�े कम�का�� च योगशा�े
आसनानां �योगपूव�कं �ानं स�ा�ते।  

अ�ापनिवधयः

1. वादिविधः  वादे वादे जायते त�बोधः । शा�ीय��ेषु दश�न��ेषु च �मेयिवचारः  वादसर�ा �ितपािदतो वत�ते।
अतः  वेदा�े �ाये �ाकरणे मीमांसायां बौ�दश�ने, जैनदश�ने, सां�योगे च अ�ापकाः  अमंु िविधम् आ�य�े।
वा�ाथ�प�रषिद अ�ापकाः  िवशेषतः  अनेन िविधना �मेयं �ितपादय��।

2. ��ा�िविधः  �ाकरणे �ोटः , वण�िन��म्, वेदा�े अ�ासः , �मः , सािह�े वृ�यः ,  मीमांसायां िविभ��मेयाः
(लौिकक�ायानाम् उपयोगः ) एवं नैकेषां िवषयाणां पाठने च एषः  िविधः  �यु�ते। �दीयमानेन ��ा�ेन
दा�ा���क� सुलभावगितः  भवित।

3. अ�ारोप-अपवादिविधः  सोपान�मेण िवषयोप�ासेन अ�ापनम्। �थूलात् सू�ं �ित, अ�ातात् �ातं �ित,
इ��यग�ाद् अती��यं �ित िवषयं �मेण बोधियतुम् एषः  िविधः  आ�ीयते। अ�ैतवेदा�े ��णः  ��पकथनादौ
�यु�ते।

4. �ा�ानिविधः  �िस�ोऽयं िविधः  सािह�े नैषधीयच�रतम्, सां�े सृि��ि�याम् इतरशा�िवषयान् च बोधियतुम्
अवल�ते।

5. कथािविधः  �ितपा�� िवषय� स���नः  अनेके कथा�स�ाः  उ��े। का�ानाम्, पुराणानाम्, उपिनषदां
भगव�ीतायाः  च पाठने असौ िविधः  आ�ीयते।

6. आदश�वाचनिविधः  पुराणम् वेदम�ाः , का�ािन इ�ेतेषां पाठनाय प�रसरेषु �ाचुय�ण असौ िविधः  �ीकृयते।
7. सम�ासमाधानिविधः  शा�ीयिवषयाणां पाठनसमये आदौ संशयः  ततः  समाधानं पुनः  संशयः  ततः  समाधानम्
इ�ेवं �मेण िस�ा�� �थापनं ि�यते। िव�िव�ालय� पा��मेषु अ��ोपयोिगनम् एनं िविधम् आ�य�े
अ�ापकाः ।

8. परी�ािविधः  शा�ाणां �ढावगितस�ादनाय शलाकापरी�ा ि�यते। अवा�रिवषये पािठते घटकपरी�ा ि�यते।
9. टीकाभा�प�ितः  िविभ�पा��मेषु िव�मानानां    शा�ीय��ानां पाठनाय टीकाप�ितः  अ��म् उपादेया
वत�ते। 

एतैः  िविधिभः  सह �वचनिविधः , स�ो�ी, क���थरीकरणम्, अिभनयिविधः  इ�ादयः  िवधयः  यथोपयोिगतया
आ�ीय�े। िक� िव�िव�ालयेन िश�ाशा��पा��मः  �व��ते। त��न् पा��मे उप�रिनिद��ानां �ायः  सव�षां िवधीनां
��पं पा�ते।

*English version available in the additional information link 
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2.3.2 Teachers use ICT- enabled tools including online resources for effective teaching and learning
processes

िश�काः  �भािवतया अ�यन-अ�ापन�ि�यायै अ�जा�ले समुपल�ाः  साम�ीः  अ�भा�� सूचना-स�ार-
�ौ�ोिगकी (सू.सं.�ौ)-सम��तािन उपकरणािन उपयु�ते।
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िव�िव�ालय� पा��मेषु �भावो�ादकतया अ�यन-अ�ापन�ि�यायाः  िनवा�हाय भूयान् अवसरः  वत�ते। तदथ�
िश�काः  अ�जा�ले समुपल�ाः  साम�ीः  समाकलय��। सूचना-स�ार-�ौ�ोिगकी सम��तािन (सू.सं.�ौ) उपकरणािन
उपयु�ते।  इयं �ौ�ोिगकी िश�ा�े�े िविश�ां भूिमकां वहित। स�णकम्- जाल�व�था, रेिडयो दूरदश�नम्, उप�हः
इ�ािदिभः  मा�मैः  �ौ�ोिगकी अिधक�भावजिनका वत�ते। एतेषु मा�मेषु ब�िवधािन उपकरणािन स�� येषाम् उपयोगात्
िश�काः  अ�ापने गुणाधानं कुव��� छा�ा� अ�ेयिवषये�ः  �ृहय��।

स�ित सूचना-स�ार-�ौ�ोिग�ाः  ब�षु �े�ेषु गहना �ापृितः  स�ाता वत�ते। िश�ा�े�म्, वािण�म्, वै�कम्, िव�ानम्
इित त�ाः  �धानािन �े�ािण। िश�ा�े�े अ�यनम्, अ�ापनम्, अनुस�ानम्, स�ेषणम्, ��ुतीकरणम्,
मू�ा�नम्, �सारः , �काशनम्, िश�ािवधीनां िवकासः  इ�ािदषु अ�ेषु सूचना-स�ार-�ौ�ोिगकी िविश�ं पा�ं वहित।
सं�ृतिश�ा�े�े च छा�ाणाम् अपे�ाः  वध�मानाः  स��। तासां पूरणे सूचना-स�ार-�ौ�ोिगकी साहा�म् आचरित।

िव�िव�ालयः  सािह�ािदषु िवषयेषु िविवधान् पा��मान् स�ालयित। तेषु �ा�ा�ी, शा�ी, आचाय�ः , िश�ाशा�ी,
िश�ाचाय�ः , पदिवका, �माणप�ीयः  च पा��माः  मु�तया स��। मु��ा�ायपीठ�ारा अिप सािह�े �ाकरणे �ोितषे
च शा��-आचाय�पा��माः  स�ा��े। योगे आयुव�दसािह�े च पदिवका, �माणप�ीयः  च पा��मः  स�ा�ते।

िश�काः  स�णकमा�मेन िनधा��रतान् िवषयान् पाठय��। िव�िव�ालय�ारा प�रसरेषु क��तः  �ाट्� क�ा�को�ः ,
वाईफाई, स�णक�को�ः  च यू�ूब इ�ादौ अ�जा�ले समुपल�ानां साम�ीणाम् उपयोगे सहाया भव��। 
स��मा�मेन अ�यनम् अ�ापनं च ब�पे�तया िव�िव�ालये सम��तं िव�ते। मु��ा�ायपीठ�ारा अनेकाः
क�ाः  सूचना-स�ार-�ौ�ोिगकीसम��तोपकरणैः  स�ा��े। मु��ा�ायपीठं िव�िव�ालय� दूर�थिश�ाके�ं
भवित। स�ित दूर�थिश�ा�े�े सूचना-स�ार-�ौ�ोिगकी ब�नुकूलतां जनयित। अतः  सा अ��म् अिनवाय�तया
अपे�ते।

िश�कैः  अधोिनिद��ानां पा���ानां �िनमुि�तपाठाः / वीिडयोपाठाः  िनिम�ताः  स��।

�ा�ा��पा��मे

लघुिस�ा�कौमुदी
अज�हल�स��ः
पूव��रकृद��करणम्
िकराताजु�नीयम्

शा��पा��मे

सािह�दप�णः
काद�री (शुकनासोपदेशा�भागः )
लघुिस�ा�कौमुदी
तािजकनीलक�ी
वैयाकरणिस�ा�कौमुदी
तक� भाषा
अिभ�ानशाकु�लम्
समासः
सव�दश�नसङ्�हः
उ�ररामच�रतम्

आचाय�पा��मे

का��काशः
��ालोकः
���िववेकः



रसग�ाधरः
व�ो��जीिवतम्
प��राः

सूचना-स�ार-�ौ�ोिग�ाः  सम�येन िश�णािधगम�ि�यायाः  सरलता सुबोधता च िस�ित। पा�साम�ीिनमा�णे अिप
अ�ाः  िविश�ं �थानं वत�ते। िव�िव�ालय� औपचा�रकिश�ायाः  अनौपचा�रकिश�ायाः  च  अ�यन-अ�ापन�ि�यायां
सम�ाधा�म् वत�ते। रोचक�ि�यया छा�ाः  अिभ�ेरणां �ा�ुव��। ते आ�नः  ऐका�ं वध�य��। िश�ाशा��पा��मे
सूचना-स�ार-�ौ�ोिग�ाः   सम�यः  कथं करणीयः  इित िवचारः  पा�ांश�ेन �ीकृतो वत�ते। िश�का�
िश�ाशा��पा�ांशान् ICT मा�मेन पाठय��। �ौितषपा��मे सूचना-स�ार-�ौ�ोिग�ाः  सम�येन िश�काः
गिणतं फिलतं च पाठय��। वा�ु�ोितषपदिवकापा��मे च एतद�यः  वत�ते।

िव�िव�ालय� प�रसरेषु क�ा�को�े सूचना-स�ार-�ौ�ोिग�ाः  सम�येन अ�ापनाय सौिव�ािन क��तािन वत��े।
�ौ�ोिगकीिविधना पाठ� िस�ताथ� िश�काणां कृते स�णकशाला अनुमता वत�ते।

िव�िव�ालय� प�रसरेषु अनया �ौ�ोिग�ा सम��तािन उपकरणािन �क��तािन स��। िच�म् (�ािफ�्) �ोजे�र्, 
दूरदश�नम्, स�णकम्,  िडिजटल् बोड्�, केमरा, ले�ाप्, टेिल का�फ़ेरे�्, वीिडयो का�फ़ेरे�्, ��-
��ोपकरणािन, शैि�कत�ांशाः  इ�ेतािन सौिव�ािन �क��तािन स��। िव�िव�ालय� जालपुटे ‘भाषािश�ण�
��पाठाः ’ उपारोिपताः  वत��े। सं�ृतभाषायाः  शा�ाणां च अनेकािन �ा�ानािन िश�काणाम् अ�ेषां च उपयोगाय
जालपुटे उपारोिपतािन वत��े।

िव�िव�ालयः  कालोिचतं समालो� काय��णाली ंयोजयित। अ��े भारतीय�ानशाखानां बहवः  पा��माः  ब�षु �रेषु
अपेि�ताः  स��। तेषां पा��माणां समये स�ालनाय िव�िव�ालयः  कृतस��ः  वत�ते। तदनुसारं पा��माणाम्
अनुपमतया स�ालने  इयं सूचना-स�ार-�ौ�ोिगकी सहाया वत�ते।

*English version available in the additional information link 

File Description Document

Upload any additional information View Document

Provide link for webpage describing the " LMS/ Academic
Management System" View Document

2.3.3 Ratio of students mentored  for academic and other related issues (Data to be provided only for the latest
completed academic  year)

शैि�किवषयेषु अ�स��िवषयेषु च माग�दश�नं �ा�वतां छा�ाणाम् अनुपातः  (स�ः  समा�शैि�कवष�� द�ांशः
एव देयः )

Answer: 29.02

2.3.3.1 Number of mentors

माग�दश�कानां सङ्�ा

Answer: 205
File Description Document

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.3.2_1667907380_1783.pdf
http://www.sanskrit.nic.in/econtent.php


Upload year-wise, number of students enrolled and full time
teachers on roll.

View Document

Mentor/Mentee ratio View Document

Circulars pertaining to assigning the mentors to mentees View Document

2.3.4 Availability of digitized SLMs for the learners  - Percentage of programs offered by DDE having access
to online SLMs

अ�ेतॄणां कृते िडिजटल-�ा�ायसाम�ाः  उपल�ता – दूर�थिश�ािनदेशालयेन ��ुतकाय��माणां �ितशतं मानं
येषां �ा�ायसाम�ी अिधत�� सुलभा।

Answer: 100

2.3.4.1 Number of programmes offered by DDE where learning material of the Institution are digitized and the
SLMs uploaded on the website / Online Repository/ e-content app / LMS for their availability to the learners
during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु दूर�थिश�ािनदेशालयेन ��ुतानां काय��माणां सङ्�ा य� अ�यनसाम�ीणां िडिजटलैजेशन् कृतं
वत�ते अिप च अ�ेतॄणाम् उपल�तायै �ा�ायसाम�ः  जाल�थाने/ अिधत��कोषे / ई-िवषयत�ांशे/ अिधगम�ब��णा�ाम्
उपारोिपताः ।

Answer: 6
2.3.4.2 Number of Programs offered by the DDE (Without repeat count) during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु दूर�थिश�ािनदेशालयेन ��ुतानां काय��माणां सङ्�ा (पुनरावित�तगणनां िवना)

Answer: 6
File Description Document

Data template in Section B View Document

Any other relevant information View Document

Links to Digital repository of SLMs View Document

2.3.5 Mechanism to provide academic counselling support at DDE A mechanism is in place at DDE to
provide academic counselling support to learners enrolled in different programmes including strategies for
learner participation and engagement as well as development of required competencies and skills

दूर�थिश�ािनदेशालये शैि�कपरामश�सहयोग�दानाथ� ि�यािविधः  दूर�थिश�ािनदेशालये िविभ�पा��मेषु
नामाि�ते�ः  िश�ािथ��ः  शैि�कसाहा�ं �दातुम् एकः  ि�यािविधः  अ��, य��न् अ�ेतॄणाम्  �ितभािगतायै
सहभािगतायै च रणनीितः  तथा च आव�कद�तानां कौशलाना� िवकासः  समािव�ः  वत�ते।

Answer: 

के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� शैि�ककाय�षु दूर�थिश�णम् अ�तमं भवित। मु��ा�ापीठम् इ�िभधानेन �थते असौ
िनदेशनालयः । देह�ां ��थते िव�िव�ालय� मु�ालये िव�मानं पीठ� �धानं के�ं दूर�थिश�ाकाय� िनव�हित।
िव�िव�ालय� �ितप�रसरं �ा�ायपीठम् इित ना�ा दूर�थिश�ा�यनके�ं वत�ते। अ�ेतॄणां भाग�हणाय, सहभािगतायै
च पीठ�ारा कुशलकाय� िन��ते।

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.3.3_1668431970_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.3.3_1668161866_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.3.3_1668522932_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.3.4_1668761996_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.3.4_1668762052_1783.pdf
http://www.sanskrit.nic.in/msp/slm.php


२०१० तमवष� समार�ं मु��ा�ायपीठं िव�िव�ालयानुदान-आयोग� दूर�थिश�ािवभागेन मा�तां �ा�
काय��मान् योजयित। IGNOU/ NOS, सं�ृतसंवध�न�ित�ानम् इ�ािदिभः  शैि�कसं�थािभः   स��ं ध�े। भारते
दूर�थिश�ायाम् इ�रागा�ीमु�िव��ालयः  लोकि�यो वत�ते। त� �ा�ायसाम�ी, स�क� क�ा, परी�ािवधान�
आकष�णीयतां धरित। के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� मु��ा�ायपीठमिप  �ा�ायसाम�ीणां िनमा�णे
इ��रागा�ीिव�िव�ालय� माग�दश�नं �ा�ोित। तेन मु��ा�ापीठ�ारा िनिम�ता सं�ृत� �ा�ायसाम�ी भारते
दूर�थिश�ा�णा�ाम् अ�ु�ृ�ा इित �िस��ः  वत�ते।

मु��ा�ायपीठ� मु�ः  अिधकारी ‘िनदेशकः ’ भवित। �ा�ायके�� मु�ः  ‘सम�यकः ’ भवित। सः
स�क� क�ा, अ�ापकानां िनधा�रणम्, अ�ेतृ�ः  सूचना�दानम् इ�ािदकाय� िनव�हित।

िव�िव�ालय� मु��ा�ायपीठ�ारा �ाकरणे सािह�े फिलत�ोितषे च  �ा�ा��-सेतुपा��मः ,
�ा�ाश��पा��मः , शा��-सेतुपा��मः , शा��पा��मः , आचाय�सेतुपा��मः , आचाय�पा��मः  च स�ा�ते।
 पाली, �ाकृतम्, सं�ृतप�का�रता इ�ेतेषु िवषयेषु �माणप�ीयपा��मा� �व���े। अ��े समये पीठेनानेन सव�षां
िनिद��ानां पा��माणाम् उ�ृ�ा �ा�ायसाम�ी संरिचता वत�ते। काले काले पा��माणां प�रवध�नं नवीनपा��माणां
योजनं कतु� पीठिमदं नमनीयतां ध�े। तेन िविभ�ानां भारतीय�ानशाखानाम् अ�यनाय मु�ः  अवसरः  क�नीयः  इित
काय�योजना �वत�ते। मु.�ा.पीठिमदम् अ�ेतृ�ः  नैकािन सौिव�ािन क�यित।

अ�ेता िनधा��रतपा��माणां िनिद��ावधेः  ि�गुिणतं समयं �ा�ंु श�ोित।
मु��ा�ायपीठ� सव�षु पा��मेषु वयसः  ग�र�तायाः  िनयमः  ना��। �िविव�ुः   किन�िमतेः  ऊ��
कदािप पा��मं �ीकतु� श�ोित।
�ातक�रे सं�ृतम् अपिठतवतां �ातको�र�रे (आचाय��रे)पा��मं �ीकतु�
मु��ा�ाय�णा�ाम् अवसरः  क��तः  ।
उ�ोगे िनरताः  अ�े च  िनयिमत�पेण पा��मं �वे�टंु ये न श�ुव��, तेषां कृते एषः  उ�मः  अवसरः ।
अ�ेतॄणाम् अपे�ाः  पूरियतंु भारते चतुद�श �ा�ायके�ािण मु��ा�ापीठ� उ�े�ं सफलय�� स��।
पा��मे �िव�े�ः  अ�ेतृ�ः  िव�िव�ालय�ारा प�रचयप�ं दीयते।
�िव�े�ः  अ�ेतृ�ः  िम�तु�ा �ा�ायसाम�ी �दीयते।
आिडयो/ वीिडयो �पेण अ�यनसाम�ी �क��ते।
पा��मे �िव�ानाम् अ�ेतॄणां  िज�ासोपशमनाय सव�षु �ा�ायके�ेषु वष� ि�वारं पाि�की
स�क� क�ा �व�था�ते।
स�क� क�ायाम् अ�ेतॄणां कृते सरलया प��ा बोधन� �व�था क��ता वत�ते।
शा�ेषु िवच�णानाम् अ�ापकानां माग�दश�नं क��ते।
अ�े�ा िनजिज�ासाशमनाय आवष� दूरवा�ा वाट्साप् समूहेन वा माग�दश�काः  अ�ापकाः  स�िच�तंु
श��े।
िव�िव�ालय� मु��ा�ायपीठं द�काया�णां गुणो�ृ�ाम् आ��रकमू�ा�नप�ितम् अनुसरित।
अ�ेतॄन् �ित द�काय��/ अधीत� िवषय� प�र�ारः  िल�खत�पेण िनिद��ते।
पा��मे �ाकरणम्/सािह�म्/फिलत�ौितषम् इित िवषयेण सह िह�ी/ �ा�ीयभाषा, आङ्�म्,
इितहासः  इ�ेतेषामिप प�ाणां पठनाय अवसरः  क��तो वत�ते।
 िव�िव�ालय�ारा वािष�कपरी�ायाः  आयोजनम्, मू�ा�नम्, पदवी�दान� िन��ते।
प�ीकरणं कृतवताम् अ�ेतृणां कृते �ा�ायके�े एव �ा�ायसाम�ाः  �ा���व�था क��ते।
�ा�ायके�ेषु ��ालय�व�था क��ता वत�ते।
अ�ेतॄणां कृते पा��मे नामा�नाथ� श�दानं शु�म् ।
�ा�ायसाम�ीणां मू�म् अ�ं गुणो महान् ।
स�क� क�ायाः  अ�ापके�ः  मानदेय�व�था मु��ा�ायपीठ�ारा �क��ते।
मु��ा�ायपीठ� पा��मेषु �िव�ाः  अ�ेतारः , िनयिमतपा��म� सौिव�ानुभूितं �ा�ुव��।   

COVID 19 इ�नेन महारोगेण समा�ा�े िवषमकाले िनयिमतपा��माणां वेगशीला गितः  कु��ता अभूत्। सव��
िव�ासं�थासु के��ारा एव अ�जा�लमा�मेन स�क� क�ाः  चािलताः । परी�ायाः  सुचा�स�ादने िवल�ः  समजायत।



मु��ा�ापीठमिप अनया बाधया उपहता अभूत्। पीठ� सवा�िण काया�िण समये न स��ािन।

िक�ु स�ित पुनः  मु��ा�ापीठ� महान् अवसरः  वत�ते। दूर��थतानाम् भारतीयिव�ाः  अविजगिमषूणाम् इ�ां पूरियतंु
दूर�थिश�ण�व�था ब�पका�रणी वत�ते। अतः  िनि�तः  स��योऽ�� पीठ� यत् िविभ�ानां भारतीयिव�ा�थानानां
नवीनया प��ा ता��कोपकरणै� सह प�रचायनीयाः  पा��माः  देशे देशा�रे च ��थतानां सं�ृत-शा�ािधिजघांसूनाम्
अभी��तं पूरिय��ीित। तद�ां िदिश के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� मु��ा�ापीठम् अ�ेसरित।

 अ�ाद् वषा�त् मु��ा�ायपीठ�ारा स��मा�मेन पा��मान् स�ालियतंु स��ः  कृतो वत�ते। भगव�ीता, योगः ,
वेदा�ः , आयुव�दसािह�म् इ�ेतेषु िवषयेषु �माणप�ीयपा��मान् पदिवकापा��मान् च स�ालियतंु िनधा��रतं वत�ते।
िक� सं�ृतं पिठतुम् इ�तां सव�षां मु��ा�ायपीठम् अ�िवधसौकया�णामिप समावेशं  कतु�मु�हते। यथा
ता��कोपकरणैः  सह �ा�ायसाम�ीणां नवीनतास�ादनम्, िनयिमतपा��मे अध� समा� िश�मध�
मु��ा�ायके�� पा��मे अनुवत�ियतुम् अवसर�दानम्, एवमेव िनयिमतपा��मम् अध� समा�
मु��ा�ायपा��मे अनुवत�ियतंु च अवसर�दानम्, नूतनपा��माणाम् आर�ः  इ�ादीिन ।

*English version available in the additional information link 

 

File Description Document

Schedules of different counselling activities View Document

Any other relevant information View Document

2.3.6 Institution encourages the Grurukula method of teaching/ Pathashalas/ Traditional Oriental Learning
System (TOLS)/ Gurukula/ Shastrapeethas/ Interdisciplinary Research on Sanskrit and Sanskrit knowledge
system.

सं�था गु�कुलप��ा अ�ापनं/ पाठशालाः / पर�रागत�ा�ािधगम�णालीः / गु�कुलािन/ शा�ाथ�पीठािन/
सं�ृतिव�ां सं�ृत�ानपर�रां च आि�� अ��ा�ीयानुस�ानािन �ो�ाहयित।

Answer: 

िव�िव�ालय� पा��माः  अनुस�ान�े�� िव�ारकाः  वत��े।  अ�ापनप�ितः  आधुिनक�णा�ा सह
गु�कुल�णालीमिप अवल�ते। िव�िव�ालये पर�रागत�ा�ािधगम�णा�ा शा�ा�ापनं �वत�ते। य�शाला,
वेधशालािद�व�था मीमांसािदपा��मे �ायोिगकं �ानं ददाित। �ोितषपा��मे �ायोिगक�ानाथ� �योगशाला�ारा
िवषयाः  पा��े।

िव�िव�ालय�ारा शा��पा��मः  शा���ित�ापा��मः  , आचाय�पा��म�मु�तया स�ा�ते। पा��मेषु तेषु
इमे शा�ीयाः  िवषयाः  िनिद��ाः  स��। १.  न��ाकरणम् २.�ाचीन�ाकरणम् ३. सािह�म्४.िस�ा��ौितषम्
५. फिलत�ौितषम्६.सव�दश�नम् ७. धम�शा�म्८.पुराणेितहासः  ९. वेदः १०.पौरोिह�म् ११. जैनदश�नम्२.बौ�दश�नम् १३.
 सां�योगः १४. न��ायः  १५ . �ाचीन�ायवैशेिषकम्१६.मीमांसा १७.अ�ैतवेदा�ः  । अ� पा��मे िनिद��ानां
भारतीय�ानशाखानाम् एतासां सुदीघा� अ�यन-अ�ापनपर�रा वत�ते। िव�िव�ालयः  शा�ा�यन�णाली ंपार��रकी ं
 प�रगृ� �वत�ते।अ��ा�ीयाः  िवषयाः  पा��मे िनिद��ा वत��े। आचाय�पा��मे चतुषु� अिप स�ाध�षु �ितस�ाध�म् एकं
वैक��कं प�म् अ��ा�ीयं वत�ते। त�्वारा अ��ा�ीयेषु िवषयेषु अनुस�ानाय अवसरः  क��तो वत�ते।

आचाय�पा��मे िनिद��ाः  अ��ा�ीयाः  िवषयाः  इमे स��। पािलभाषा सािह�ं च, �ाकृतभाषा सािह�ं च, जैनदश�नं
बौ�दश�नं च, सं�ृतिश�णाय अिधगमाथ� च साम�ु�ादनम्, धम�शा�म्, शारी�रकिश�ा, सं�ृतसािह�ेितहासः
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भाषािव�ानं च, सं�ृतं सं�ृित�, जैनदश�नं- सािह�म् अ�ासः  च, वैिदकसािह�म् उपिनषदः  च,
�ाचीनभारतीयमनोिव�ानम्, वणा��कं भाषािव�ानम्, वा�ु, भारतीयर�म�ः  सं�ृतना���ुित� ।

प�रसरेषु वा�िध�नीप�रषद्, वा�ाथ�सभा, शा�ाथ�सभा, शा�परी�ा, शा��धा�, सं�ृतकिवसमवायः
इ�ादयः  अनुस�ाने �ेरकाः  काय��माः  िव�िव�ालय�ारा आयोिजता भव��।

िव�िव�ालय� प�रसरेषु िविवधेषु शा�ीयेषु िवषयेषु िविश��ा�ानािन आयो��े।  त� स��मानैः  शा�ेषु िविश�ानां
�िस�िवपि�दां �ा�ानैः  छा�ाः  अनुस�ाना�कं िच�नं लभ�े।

वा�ाथ�सभायाः   आयोजने �ो�ाहनं दीयते। िव�िव�ालय� राजीवगा�ीप�रसरे अ�ापकवा�ाथ�प�रषद् स�िटता
वत�ते। प�रष�्वारा वा�ाथ�सभाः  आयो��े। सभासु प�रसरीयाः  अ�ापकाः  आदश�वा�ाथ� ��ुव��। तेन  छा�ाः
शा�ीयेषु सू�ेषु िवषयेषु गवेषणमाग�ः  की�शः  भवेत् इित �ातुम् अवसरं �ा�ुव��।

गु�कुलेषु आि�यमाणाः  िवधयः  िव�िव�ाल� पा��मेऽिप अ�ापनाय अवल��े।

1. शा�ीय��ेषु दश�न��ेषु च �मेयिवचारः  वादसर�ा �ितपािदतो वत�ते। अतः  वेदा�े �ाये �ाकरणे
मीमांसायां, बौ�दश�ने, जैनदश�ने, सां�योगे च अ�ापकाः  वादिविधम् आ�य�े।

2. �ाकरणे �ोटः , वण�िन��म्, वेदा�े अ�ासः , �मः , सािह�े वृ�यः ,  मीमांसायां िविभ��मेयाः
(लौिकक�ायानाम् उपयोगः ) एवं नैकेषां िवषयाणां पाठने च ��ा�िविधः  उपयु�ते।

3. सोपान�मेण िवषयोप�ासेन अ�ापनम्। �थूलात् सू�ं �ित, अ�ातात् �ातं �ित, इ��यग�ाद् अती��यं
�ित िवषयं �मेण बोधियतुम् अ�ारोप-अपवादिविधः  आि�यते।

4. सािह�े नैषधीयच�रतम्, सां�े सृि��ि�याम् इतरशा�िवषयान् च बोधियतंु �ा�ानिविधः  अवल�ते।
5. �ितपा�� िवषय� स���नः  अनेके कथा�स�ाः  उ��े। का�ानाम्, पुराणानाम्, उपिनषदां

भगव�ीतायाः  च पाठने कथािविधः  आ�ीयते।
6. पुराणम् वेदम�ाः , का�ािन इ�ेतेषां पाठनाय प�रसरेषु �ाचुय�ण आदश�वाचनिविधः  �ीकृयते।
7. शा�ीयिवषयाणां पाठनसमये आदौ संशयः  ततः  समाधानं पुनः  संशयः  ततः  समाधानम् इ�ेवं �मेण

िस�ा�� �थापनं ि�यते। िव�िव�ालय� पा��मेषु अ��ोपयोिगनं सम�ासमाधानिविधम्
आ�य�े अ�ापकाः ।

8. शा�ाणां �ढावगितस�ादनाय शलाकापरी�ा ि�यते। अवा�रिवषये पािठते घटकपरी�ा ि�यते।
�ाचीनः  परी�ािविधः  ��िविधः  वा उपयु�ते।

9. टीकाभा�प�ितः  िविभ�पा��मेषु िव�मानानां   शा�ीय��ानां पाठनाय टीकाप�ितः  अ��म्
उपादेया वत�ते।

अ�े च �वचनिविधः , स�ो�ी, क���थरीकरणम्, अिभनयिविधः  इ�ादयः  िवधयः  यथोपयोिगतया आ�ीय�े। एतैः
िविधिभः  अ�ािपतान् िवषयान् अधीयानाः  छा�ाः  आ�नः  अनुस�ान�ि�ं वध�य��।

छा�ाः  अनुस�ानाथ� �ेय��े। भारतीय�ानशाखानां िमथः  स��ः  भूयान् वत�ते। अतः  अनुस�ातारः  अ�ः स��ेषु िवषयेषु
गवेषणाय  िवषयैः  िनिद���े।

िव�िव�ालयः  शोधप�रयोजनासु अ��ा�ीयम् अनुस�ानं पुर�ृ� कतु� �ो�ाहं ददाित। राि�� यश�ानीितः
भारतीय�ानशाखानाम् अनुस�ान���ा अ�यनं �ो�ाहयित। िव�िव�ालयः  स�ित सव�षु �रेषु तदनु�पं पा��मं
रचयित।

*English version available in the additional information link 
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2.3.7 Percentage of teachers teaching Simple Standard Sanskrit medium programmes in Institution during
the last five years.

िवगतेषु प�सु वष�षु सं�थायां सरलमानकसं�ृतमा�मेन स�ािलतेषु काय��मेषु पाठियतॄणाम् अ�ापकानां
�ितशतं मानम्।

Answer: 403.75

2.3.7.1 Number of teachers teaching Simple Standard Sanskrit medium programmes during the last five years:

िवगतेषु प�सु वष�षु सरलमानकसं�ृतमा�मेन स�ािलतेषु काय��मेषु पाठियतॄणाम् अ�ापकानां सङ्�ा -

Answer: 1829
File Description Document

As per Data Template View Document

Any Additional information View Document

2.3.8 Use of Simple Standard Sanskrit/ Sanskrit while teaching higher shastric text in higher level
programmes.

उ�तरकाय��मेषु उ�शा�ीयपाठ� अ�ापने सरलमानकसं�ृत�/ सं�ृत� �योगः ।

Answer: 

िव�िव�ालय� पा��माः  िविश�ैः  अनेकैः  उ�े�ैः  संरिचताः  स��। त� भारतीय�ानशाखानां   सं�ृतभाषामा�मेन
अ�ापनम् इित  मु�म् उ�े�ं वत�ते। समयानुगुणं पा��मे अ�ापनिवधौ च प�रवध�नं िव�िव�ालयेन ि�यते।
वत�मानकाले अ�ापने सरलमानकसं�ृत� आव�कता अ��। अ��गत�रीयकाय��मेषु यथा अ� अपे�ा
वत�ते तथैव उ�तरकाय��मेषु अिप वत�ते। यतः  �ौढानां शा�ीय��ानाम् उ�तरकाय��मेषु पा�माणां सुबोधाय
सरलमानकसं�ृत� अिनवाय�ता वत�ते। शा��पा��मेषु आचाय�पा��मेषु च सािह�म्, �ाकरणम्, वेदा�ः ,
जैनदश�नम्, बौ�दश�नम्, सव�दश�नम्, �ायः , मीमांसा, �ोितषम् इ�ादयः  िवषयाः  स��। एतेषाम् अ�ापन�णा�ां
सरलमानकसं�ृत� �योगः  िविवध�कारेण ि�यमाणः  वत�ते। यथा अज�श�ानां बा��ेन �योगः , यु�दथ�
भव��� �योगः , एकवचनब�वचनयोः  �योगः , िवभ��िवषये सार�म्, भूतकालाथ� कृद��योगः , लट्, लङ्,
लृट्, लोट् इित चतुणा� लकाराणां बा��ेन �योगः , लघूनां वा�ानां �योगः , कत��र�योग� आिध�ेन उपयोगः ,
अ�यानुसारेण वा��योगः  इ�ादयः ।

अ�ापकाः  क�ायां शा���� पाठनावसरे अज�ेषु हल�ेषु च ��थतानां सामा�श�ानां केषा�न सव�नामश�ानां च
�चुरं �योगं कुव���। सुब�ेषु सं�ाश�ाः , जाितगुणवाचकाः  श�ाः , �ुट्-घञ्-अच्-��न्-�भृतयः  श�ाः , भाववाचकाः
श�ाः , स��वाचकाः  श�ाः , सङ्�ावाचकाः  पूरण��या�ाः  च श�ाः  आिध�ेन उपयु��े। सरलसं�ृते
याव��म् अज�श�ानां �योगः  ि�यमाणः  वत�ते। त�ािप अकारा�पंुिल�श�ानाम् अकारा�नपंुसकिल�श�ानाम्,
आकारा�- ईकारा��ीिल�श�ानां च �योगः  आिध�ेन ि�यते । यथा -

अकारा�पंुिल�श�ाः  - बालकः , वृ�ः , माग�ः , आपणः , अ�ापकः , िव�ालयः , काया�लयः , सोदरः , जनकः
इ�ादयः  ।
अकारा�नपंुसकिल�श�ाः  - फलम्, नगरम्, पु�म्, वातायनम्, �ारम्, भवनम् इ�ादयः  ।
आकारा�ाः  �ीिल�श�ाः  - लता, माला, शाला, बािलका, मिहला, भाषा इ�ादयः ।
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ईकारा�ाः  �ीिल�श�ाः  - लेखनी, अ�नी, भिगनी, जननी, िव�ािथ�नी, नदी इ�ादयः  ।

सरलमानकसं�ृतमाग�दिश�कायाः  अयम् आशयः  वत�ते ‘�वहार�ितिनिधभूते अमरकोषे अिप एता�शाः  चतुिव�धश�ाः  एव
आिध�ेन स�� ।एतेषां चतुिव�धानां केषाि�त् सव�ना�ां केषाि�त् अ�यानां च आधारेण सव�िवधाः  अिप अिभ�ायाः  िवना
�ेशं िवना दोषं च �काशियतंु श�ाः  । अतः  एतैः  चतुिव�धैः  एव श�ैः  �वहारं िनव�ढंु �य�ः  करणीयः , येन �ोतुः  �यो�ुः
च �मः  िनतरां �ूनः  भवेत्’ इित । पया�यश�ेषु स�िप ब�षु, तेषु श�ेषु अकारा�ः  श�ः  �ायेण �ीि�यते । यथा –
गजाथ�केषु ह��न्, क�रन् इ�ािदषु पया�यश�ेषु गजः  इित अकारा�ः  श�ः  �ीि�यते । एवमेव जलमुक्, जलदः , वा�रदः ,
अ�ुभृत् इ�ािदषु ब�षु श�ेषु स�ु अिप मेघः  इित अकारा�ः  श�ः  �ीि�यते।

मातृभाषायां ��थतानां सं�ृतश�ानां आिध�ेन �ीकरणात् छा�ः  अथ� झिटित अवग�ित । तेन सहजतया सं�ृत�
सरलताम् अ�ुपग�ित सः  । त�ात् अ��न् िवषये अ�ापकाः  सावधानाः  वत��े।

भूतकाले �-�व�ोः  �योगः  �चुरतया ि�यते। िविधिलङ्-लकारः  लङ्-लकारः  च �यु�ते। धातुषु �थम-चतुथ�-ष�-
दशमगणेषु पिठताः  पर�ैपिदनः  धातवः  आिध�ेन �यु��े। अ�गणीयानाम् अपे�ायां स�ां �ुड�ेन सह
भाववाचक��ययु�ेन अ�ेन सह वा 'करोित' इ�� �योगः  �ो�ा�ते। उदाहरणतया ‘भुङ्�े - भोजनं करोित’ इित ।
एवं यथानुकूलम् अ�यपदानां �योगः  आिध�ेन ि�यते।

अ�ापकाः  �ाकरणानुगुणम् अपवादरिहतान् अ�ापवादयु�ान् वा िनयमान् �ाथ�ेन अवल��े। अ�ापकाः
सामा��पेण यु�दथ� भव��� �योगं कुव���।  एवं �ाचुय�ण   एकवचनब�वचनयोः  �योगं कुव���।

मातृभाषायां ि�वचन� �योगः  ना�� इ�तः  सुलिलततया त�योगे तदवगमने वा जनाः  �ेशम् अनुभव�� । अतः
शा���ानां पाठनावसरे यथास�वं ि�वचन� प�रहारः  ि�यते ।

अतः   '�यम् ' इ�� योजनेन ि�यमाणः  श��योगः  सुकरः  भवित । यथा - 'बालकौ' इित व��े 'बालक�यम्' इित,
'बािलके' इित व��े 'बािलका�यम्' इित, 'फले' इित व��े 'फल�यम्' इित च व�ंु श�ते । एवं बालक�यम् अ��,
बािलका�यम् अ��, फल�यम् आनय इित एकवचना�ं ि�यापदं सार�ेन �यो�ंु प�रसरीयाः  छा�ाः  �ेरणाः  �ा�ुव�� । 

प��ािदिवभ��िवषये सार�ं कृतं वत�ते। िवभ����या�ेन यः  अथ�ः  बो�ेत सः  एव अथ�ः  �िचत् अ�येन अिप बो�ते
। ता�शे अवसरे अ�य� उपादानं ि�यते । यथा ‘तः ’ इ�� प��थ� �योगः  । �ामतः , िव�ालयतः , शालातः , आपणतः ,
नदीतः , नगरतः , काशीतः , वृ�तः  इ�ेवमादयः  । �ाितपिदकात् तिसल्, तस् वा त� । तेन  'शालायाः ' इ�ादौ प�मी उत ष�ी
इित �म� नावसरः  । मु�तया भूतकालाथ� कृद��योगः   ि�यमाणो वत�ते। मु��ा�ायपीठ�ारा सरलसं�ृतेन
रिचतानाम्  अ�यनसाम�ीणां सदुपयोगः  स��ते।
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2.4 Teacher Profile and Quality
2.4.1 Percentage of full time teachers against sanctioned posts during the last five years

अनुमोिदतािन पदािन ल�ीकृ� िवगतेषु प�सु वष�षु िनयु�ानाम् अ�ापकानां �ितशतं मानम्।

Answer: 165.1

2.4.1.1 Number of sanctioned posts for full time teachers year-wise during the last five years
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िवगतेषु प�सु वष�षु पूण�कािलका�ापके�ः  अनुमोिदतानां पदानां वािष�की सङ्�ा

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
276 250 280 240 275

File Description Document
Year-wise full time teachers and sanctioned posts for 5 years
(Institutional Data as per data Template) View Document

List of the faculty members authenticated by the Head of
HEI View Document

Any additional information View Document

2.4.2 Percentage of full time teachers with Ph.D/ D.Lit. during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु, पी-एच्.डी/ डी.िलट्. इ�ुपािधमतां पूण�कािलका�ापकानां �ितशतं मानम्।

Answer: 92.72

2.4.2.1 Number of full time teachers with Ph.D/ D.Lit. during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु, पी-एच्.डी/ डी.िलट्. इ�ुपािधमतां पूण�कािलका�ापकानां सङ्�ा।

Answer: 420
File Description Document

List of number of full time teachers with PhD/D.Lit. and
number of full time teachers for 5 years ( Institutional data as
per data Template)

View Document

Any additional information View Document

2.4.3 Average teaching experience of full time teachers in the same institution (Data to be provided only for
the latest completed academic year, in number of years)

पूण�कािलका�ापकानां त�ामेव सं�थायाम् अ�ापनानुभव� म�मानम् (स�ः  समा�शैि�कवष�� द�ांशः
वषा�णां सङ्�ायां देयः )

Answer: 11.11

2.4.3.1 Total experience of full-time teachers.

पूण�कािलका�ापकानां स�ूण�ः  अ�ापनानुभवः

Answer: 5031
File Description Document

List of Teachers including their designation, department and View Document

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.4.1_1668926289_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.4.1_1668407462_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.4.1_1668407554_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.4.2_1668762073_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.4.2_1668407586_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.4.3_1668925041_1783.xlsx


experience details (Data Template as of 2.4.1)

Any Additional information View Document

2.4.4 Percentage of full time teachers who received awards, recognition, fellowships at State, National,
International level from Government recognised bodies during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु रा�-राि�� य-अ�ाराि�� य�रेषु, सव�कार-सव�कारािभ�ातिनकायैः  पुर�ारम् अिभ�ानं
िव�द्वृि�ं वा �ा�वतां पूण�कािलका�ापकानां �ितशतं मानम्।

Answer: 11.04

2.4.4.1 Number of full time teachers who received awards, recognition, fellowships at State, National,
International level from Government recognised bodies during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु रा�-राि�� य-अ�ाराि�� य�रेषु, सव�कार-सव�कारािभ�ातिनकायैः  पुर�ारम् अिभ�ानं िव�द्वृि�ं वा
�ा�वतां पूण�कािलका�ापकानां सङ्�ा।

Answer: 50
File Description Document

Institutional data: as per Data Template View Document

e-copies of award letters (scanned or soft copy) View Document

Any additional information View Document

2.4.5 Full-time teachers and other academics in positions – Percentage of the sanctioned posts occupied by
full-time teachers and other academics in DDE respectively during the last five years

पूण�कािलकिश�काणाम् अ�िश�ािवदां च ��थितः  - िवगतेषु प�सु वष�षु दूर�थिश�ािनदेशालये �ीकृतपदेषु
पूण�कािलकिश�कैः  अ�ैः  िश�ािव��� पू�रतानां पदानां �मशः  वािष�कं �ितशतं मानम्।

Answer: 100

2.4.5.1 Number of Fulltime teachers and other academics appointed at DDE against the sanctioned posts during
the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु दूर�थिश�ािनदेशालये �ीकृतपदेषु िनयु�ानां पूण�कािलकिश�काणाम् अ�ेषां च िश�ािवदां सङ्�ा।

 

 

Answer: 47
2.4.5.2 Number of sanctioned post of full time teacher and other academics available at DDE during the last five
years

िवगतेषु प�सु वष�षु दूर�थिश�ािनदेशालये पूण�कािलका�ापकानाम् इतरिश�काणा� �ीकृतपदानाम् उपल�ा सङ्�ा।

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.4.3_1668925010_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.4.4_1668762089_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.4.4_1668171170_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.4.4_1668407610_1783.pdf


Answer: 47
File Description Document

List of the faculty members authenticated by the Registrar of
the University View Document

Details of full time teachers and other academics as per Data
Template View Document

Any other relevant information View Document

2.4.6 Faculty are available for new programmes/ emerging areas of study such as Research papers, Projects,
Consultancy, Prashikshan-Experience, Dharmashastra, Cultural Tourism, Computational linguistics,
Computational Sanskrit, Translation Studies, Comparative Philosophy, Comparative Aesthetics, Yogic
Science, Yoga Darshan, Samskrit Journalism, Sanskrit manuscriptology, Management, Jurisprudence,
Temple Culture and Administration, Vastushastra, Medicinal Astrology etc.

नूतनकाय��माणाम्/उदयमान-�े�ाणां (शोधप�ािण, प�रयोजनाः , परामश�ः , �िश�णानुभवः , धम�शा�ं,
सां�ृितकपय�टनं, स�णकीय-भाषाशा�ं, स�णकीय-सं�ृतम्, अनुवादा�यनं, तोलिनकं दश�नं, तोलिनकं
सौ�य�शा�ं, योगिव�ानम्, योगदश�नं, सं�ृतप�का�रता, सं�ृतमातृकाशा�म्, �ब�नशा�ं, िविधशा�ं,
देवालयसं�ृितः  �शासनं च, भैष��ोितषं, वा�ुशा�म् इ�ादीनाम्) अ�ापनाय अ�ापकाः  उपल��े।

Answer: 

के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः  यथा भारतीयिव�ानां िश�णे त�रोऽ�� तथा वत�मान-अपे�ानुगुणम् उदयमानानां
ब�िवषयकपा��माणाम् अ�िव�षयकपा��माणाम् अ�ेषां �ाशासिनक-वािण�-भैष�ानां पा��माणां च
सम�यने ब�ादरोऽ��। शोधप�ािण, प�रयोजनाः , परामश�ः , �िश�णानुभवः , धम�शा�ं, सां�ृितकपय�टनं, स�णकीय-
भाषाशा�ं, स�णकीय-सं�ृतम्, अनुवादा�यनं, तौलिनकं दश�नं, तौलिनकं सौ�य�शा�ं, योगिव�ानं, योगदश�नं,
सं�ृतप�का�रता, सं�ृतमातृकाशा�ं, �ब�नशा�ं, िविधशा�ं, देवालयसं�ृितः  �शासनं च, भैष��ोितषं,
वा�ुशा�म्, भारतीयर�म�ः  �ीक्-नाटकपर�रा, अवधानकला, आयुव�दसािह�म् आहारिव�ानं च, वा�ुशा�म्
इ�ादीनां नूतनपा��माणाम् अ�ापनाय �ा�ाः  अ�ापकाः  िव�िव�ालय� प�रसरेषु समुपल��े।

प�रसरेषु अ�ापने िनरताः  अ�ापकाः  सािह�म्, �ाकरणम्, त�शा�म्, योगदश�नम्, सं�ृतप�का�रता, 
�ोितषम्, वा�ुिव�ानम्, सौ�य�शा�म्, पौरोिह�ं देवालयसं�ृित� इ�ादीनां िवषयाणां बोधने संयु�ाः  स��।
आङ्�म्, िह�ी, इितहासः , रा�शा�म् इ�ादीन् िवषयान् ते बोधय�ः  वत��े।

�ितशैि�कस�ं संपक� क�ाः  यथाकालं �वत��े। त��न् समये ि�वारं चतुवा�रं वा एताः  क�ाः  स�ा��े। िवषयिवशेष�ाः
अ�ापकाः  क�ासु �ाकरण-योगदश�नािदिवषयान् सार�पेण अ�ापय��। पा��मे �िव�ाः  अ�ेतारः  यथािविध
क�ायां भागं गृ���। अ�ािपतान् िवषयान् अिधग� स�ु�ा भव��। िज�ासां िन��ोचं ते �कटय��। अ�ापका�
तान् समाधाय क�ां समापय��। एवं िवषयेषु िविश�यो�तावताम् अ�ापकानां माग�दश�नेन अ�ेतारः  अस���ा
भव��। िव�िव�ालय� �णालीयं अ�ेतृि�या वत�ते। िव�िव�ालय� अ�यनसाम�ी अिप उ�ृ�ा वत�ते। अ�ापकाः
सू�ेि�कया अ�यनसाम�ीम् इमां स�ीकृतव�ः । त�ाद् अ�ेतारः  साथ�कताम् अनुभव��।

अ�ाः  याः  शैि�कसं�थाः  उप�रिनिद� �ेषु िवषयेषु नवीनपा��मान् चालय�ः  स��, तािभः  सह उ�ष� �ध�मानः  सन्
के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः  साधु योगं भजित। शुभोदक�  िविच� िविभ�ान् संयु�पा��मान् िनमा�तंु योजनां करोित।
संयु�पा��मे आधुिनकिवषयाणाम् अ�ापनाय अपेि�तां �व�थां कतु� िव�िव�ालयः  काय�योजनां िवदधाित। अ�
सामा�ाः  िव�िव�ालयाः  राि�� यिश�ानी�ा अ��ताः  स�ः  ���तां लभमानाः  स��। के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयोऽिप
उदयमानाः  आव�कताः  पूरियतंु स�ते। स�णकीयभाषाशा��, स�णकीयसं�ृत� च बोधनकौशलानाम् अवा�ये 
अयम् अवसरः  वत�ते। पा��मः  एषः  प�रसरेषु काय�रतान् स�णकीय-अ�ापकान् �ो�ाहयित।

स�णकीयकाय��मिनमा�णे सं�ृतभाषायाः  आनु��ेण योगः  इतरा�ः  भाषा�ः  अितशियतफलदः  इित जगित
िविदतं वत�ते। िव�े बहवः  इमां व�ु��थितं जानानाः  िव�िव�ालयाः  सं�ृतपा��माणां स�ालने उ�हमानाः  वत��े।

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.4.5_1667403214_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.4.5_1668762099_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.4.5_1668407904_1783.pdf


स�णकीयभाषाशा�म् ब�पेि�तं सत् अ� उदयमानेषु िश�ा�े�ेषु इतरे�ः  िविश�ते। अ��न् स�णकीयभाषाशा�े
�ान�दत��ानम्, सं�ृत�ाकरणशा�म्, आधुिनकभाषाशा�म् इित �यः  िवभागाः  भव��। पािणनीय-
अ�ा�ायी एव अ� ब�िवषयकपा��म� मूलाधारः  भवित। �ायः , मीमांसा, �ाकरणम्, सािह�म् इ�ािदषु
शा�ेषु भाषाशा�ीयाः  नैके प�ाः  िवचा�रताः  स��। वण��, पद�, पदावयव�, वा��, वा�समुदाय�,
अथ��, स��� इ�ेवं�पेण ते स��। आधुिनकभाषाशा�� अ��ततया �वत�मानम् एतेषां िविश�म् अ�यनम्
ब�न् अवसरान् सृजित।  �ाकृितकभाषा�ि�यायाः  योजनेन सं�ृतभाषायां ता��क�े�� िव�ारः  भवित।

तुलना�कत�शा�ं िविश�ं िवभ�ा�यनं कतु�म् अवसरं ददाित। भारतीयत�शा�ेण सह तौलिनका�यनेन
पा�ा�त�शा�� अ���ि�ः  गोचरीभवित। तुलना�कसौ�य�शा�ीयम् अ�यनमिप िविश��योजनकं वत�ते। एष
पा��मः  भरतमुनेः  ना�शा�� अ�र�ाटल� का�शा�� च तुलना�क-अ�यनाय भूयांसम् अवसरं क�यित।
अ�र�ाटलेन उ�ं �ाथिस�स्, भरतमुिनना उ�ः  रसान�� समानौ इित िव�ाय छा�ाः  का�त�� वैि�की ं�ि�ं लभेरन्।

स�ित योगिव�ा संयु�रा�� स�ेन अ�ीकृता वत�ते। सम�ं िव�ं योगिव�ां भारत�  सकौतुकं  वी�ते। योगेन आधेः  �ाधे�
शमनं भवतीित िवषयं िव�ाय वैदेिशकाः  िव�ािममां सब�मानम् आि�य�े।

सं�ृतप�का�रता नूतनः  कि�त् पा��मः  वत�ते। अ� अनेकाः  स�ावनाः  वत��े। �ितगृहं �ायेण दूरदश�नं वत�ते। ष��ां
जनेषु �ितशतं मोबैल् वत�ते। अिधकांशा जनाः  जगतः  वृ�ा�ं �ातुम् इ���। अतः  सं�ृतप�का�रतायाः  ��मा�मेषु
भूयान् उ�ोगावसरः  स�ा�ते।

सं�ृते �ब�नशा�� अ� अपे�ा वत�ते। वैदेिशकाः   �ाचीनभारतीय�ब�नशा��ारा नैितकमू�ेन सह �ब�नप�ितं
�ातंु समु�ुकाः  भवेयुः । सां�ृितकयाि�क� उप�मः  सं�ृतेः  सू�ं �ानं स�ादियतुम् िविश�म् अवसरं क�िय�ित।

अनुवादाद�यनेन उ�ोगावसराः  नैके स�ा��े।  एवम् अ�भाषासािह�� सं�ृते अनुवादेन च स�� �योजनािन।
भारतीयवा�ुिव�ान� अपे�ानुगुणं �सारः  न वत�ते। वा�ुशा�पा��म� उप�मेण सः  भवेत्। देवालयसं�ृितः
भारत� भूिमकां िनव�हित। देवालयसं�ृित�ारा भारतीयसं�ृतेः  िविभ��ोतसां सू�त�ािन अिधग�ंु श��े। त�
�ाशासिनकनैपु�ाः  िवमश�ः  �ासि�कतां भजते।      

पा��मस��तया शोधप�ािण, प�रयोजनाः , परामश�ः  च स�ित अपे�ाम् अ���। सं�ृतमातृकाशा�� भूयान्
अवसरः  वत�ते। तेन मातृकाणां स�ादनािद काय� सु�ठु िनव�त�ियतंु श�ते।

भैष��ोितषम्, वा�ुशा�म् इ�ािदिवषयकाः  नवीनाः  पा��माः  भारतीय�ानपर�रायाः  अगाधतां �ढय��।
प�रणामतः  वैदेिशकाः  भारत� अवगमनाय नवीनां �ि�ं लभेरन्। सं�ृते िनिहतानां िवषयाणां सव�दा उपादेयता वत�ते इित
सततं �ूयते। अ� तासां भारतीयिव�ाशाखानां �ासि�कता िन�पणीया वत�ते। अतः  एतेषां भारतीयिवषयाणां नूतिवषयैः
नूतनप��ा च सह �व��मानं पा��मः  इमाम् अपे�ां पूरयेत्।

*English version available in the additional information link 

 

File Description Document

Upload any additional information View Document

Link for additional Information View Document

2.4.7 Contribution of faculty to innovation of activities and Specialisation in various academics of Shastra-
Chudamani/ Emeritus/ Adjunct Faculty/ Fellows/ Visiting Professors/ Post Doctoral Fellows etc,.

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.4.6_1667907440_1783.pdf
https://csu.co.in/iqac_data/naac_ssr/2/2_4_6_Documents.pdf


शा�चूडामिणिवदुषां, रा�� �रीयाचाया�णाम्, अित�ाचाया�णां, संयोिजताचाया�णां, �िति�ताचाया�णां,
िव�ावा�र�ु�रशोधरतानां िविवधिश�ािवदां िवशेषकाय�कलापानां नवीकरणाथ�म्अ�ापकानां योगदानम्।

Answer: 

के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः  शा�चूडामिणिवदुषां, रा���रीयाचाया�णाम्, अित�ाचाया�णाम्, संयोिजताचाया�णम्,
�िति�ताचाया�णाम्, िव�ावा�र�ु�रशोधरतानां िवदुषां च स��ं �थापयित। गतेषु प�सु वष�षु अ�ाकं िव�िव�ालयेन
स��ानां तेषां िवदुषां नामािन अ� सू��े ।

�ीसदािशवप�रसरः , पुरी, ओिडशा

डा.िव�नाथ �ाईं, (शा�चूडामिणः ) पुरी�थे �ीजग�ाथवेदकम�का�महािव�ालये काय�रतः  असौ आचाय�ः
उ�ृ�िविधना सह रसग�ाधरः , का�ािन, रसिन�ि�ः  इ�ािदिवषयान् अबोधयत्।
डा.ए.के �ेह न�ः , (सदािशवप�रसर� आचाय�चरः ) सािह�शा�े िविश�ां गितं वहन् एषः  आचाय�ः  छा�ान्
�पक�िश�णेन िशि�तवान्। शा�चूडामिणप�रयोजनायां छा�ाणां माग�दश�नं कृतवान्।
�ो.�जिकशोर �ाईँ, �ो.माधवच� प�ा च पुरी�थ� �ीजग�ाथसं�ृतिव�िव�ालय� आचाय� धम�शा�े
कृतभू�र�मौ मनु�ृतौ िव�मानान् दायभागः  इ�ादीन् मु�ान् िवषयान् अबोधयताम्।
�ो.वाच�ितशमा�  दब�गा��थत� के.एस.िड.सं�ृतिव�िव�ालय� (िबहार) आचाय�ः  धम�शा�े िविश�गितमान्
धम�शा�े किठनान् िवषयान् अपाठयत्।
�ो.सुधांशुशेखर शा�ी, बनारस्-िह�दूिव�िव�ालय� आचाय�ः  (वाराणसी) तथा �ो.एस.के.सेनापितः ,
के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� (मु�ालयः , नवदेहली) आचाय�ः  सव�दश�न� अ�ैतवेद�� च ��ान्  ��सू�भा�ं
च छा�ाणां कृते सुबो�तया अपाठयन्।
�ो.ग��ा, के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः  �ीसदािशवप�रसरः  (पुरी) इ�� आचाय�ः  अ�ैतवेदा�े िच�ुखी��ं
सुलिलततया अ�ापयत्।
�ो. हरेकृ�महापा�ः  राि�� यसं�ृतसं�थान� �ीसदािशवप�रसर� �ाचाय�चरः  पािणिन�ाकरण� ब��ुतः  िव�ान्
महाभा�ािद��ान् अबोधयत्।
�ो.�लयकुमार न�, �ीजग�ाथसं�ृतिव�िव�ालयः , पुरी इ�� आचाय�ः  तथा �ो.ग�ाधर प�ा,
को�णिव�िव�ालयः , चाईवासा, झाडख�ः  इ�� कुलपितः  िश�ाशा�� िव�ांसौ िश�ात�ानां बोधनम्
अकु�ताम्।
�ो.शीतलाकुमार शु�, ला.के.सम्.िव,नवदेह�ी, �ो.�ामभापट्, स�ूणा�न�.सं.िव.िव,वाराणसी, �ो.का��चरण
प�ा, रामाधीनसं�ृतमहािव�ालयः , ��पुरम् एते सािह�े �ाकरणे च िव�ांसः  प�रसर� अ�ागताः  आसन्।
�ो.शिशरानी िम�ः , स�ूणा�न�.सं.िव.िव,वाराणसी, �ो.गोपालच� दाशः , �ाकरणे सािह�े च िव�ान्
(उ�लिव�िव�ालयः , भुवने�रः )|

जयपुरप�रसरः , जयपुरम्, राज�थानम्

�ो.चा�िकरण सलूजा, (सं�ृतस�ध�न�ित�ानम्, नवदेहली),
�ो.गंगाधर प�ा, िश�ाशा��ः , (को�णिव�िव�ालयः , चाईवासा, झाडख�ः )
�ो.अक� नाथ चौधरी,  वैयाकरणः , पूव�कुलपितः , (�ीसोमनाथसं�ृतिव�िव�ालयः , गुजरात्)
�ो.रमेश कुमार पाठकः , सािह�िवत्, स�ाया��ः , (एसएलबीएस राि�� यसं�ृतिव�िव�ालयः , देहली)
�ो.जी.एस्.आर्. कृ�मूित�ः , सािह�शा��ः , कुलसिचवः , (राि�� यसं�ृतिव�िव�ालयः , ित�पितः  )
�ो.दीनानाथ शमा�, तथा  �ो.सलोनी जोशी, (गुजरात िव�िव�ालयः )  
�ो.कमलेश कुमार जैन, (बनारस िह�दूिव�िव�ालयः , वाराणसी)
�ो.स� �काश शमा�, (अलीगढ़ मु��म िव�िव�ालयः )
डा.ऋषभ च� जैन, (अिहंसा अनुसंधान के�म्, वैशाली)
�ो.जगराम भ�ाचाय�ः , (िव� भारती, शा��िनकेतनम् , पि�मबंगाल)
�ो.सुदीप कुमार जैन, (एसएलबी राि�� यसं�ृतिव�िव�ालयः , देहली)
�ो.जयकुमार उपा�ायः , (एसएलबी राि�� यसं�ृतिव�िव�ालयः , देहली)



�ो.दामोदर शा�ी, (िव�भारतीमािनतिव�िव�ालयः )
डा.महावीर �भाच� शा�ी, (शोलापुर) डा.बलराम शु�ः , (िद�ी िव�िव�ालयः )
�ो.क�ना जैन, (एसएलबी राि�� यसं�ृतिव�िव�ालयः , देहली )
�ो.िवजय कुमार जैन, (के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः , लखनऊ प�रसरः )  | 

राजीवगा�ीप�रसरः , ��ेरी, कना�टकम्

�ो.एम्.एल्.नरिसंहमूित�ः , वेदा�शा�े मूध��िव�ान्, कुलपितः , (राि�� यसं�ृतिव�िव�ालयः , ित�पितः  )
�ो.रामच�भ�ः , कोटेमने, योग-वेदा�ािदषु कृतभू�र�मः , गु�कुलिश�ािविध�ः , कुलपितः , (योगिव�िव�ालयः ,
बे�लू�)
�ो.वर�सादरावः , सािह�िवत् (आचाय�नागाजु�निव�िव�ालयः , गंुटूर)
�ो.शु�ान� पाठकः , वेदा�शा��ः , (एसएलबी राि�� यसं�ृतिव�िव�ालयः , देहली)
�ो.िकशोर च� पाढी, (एस्.जे.एस्,िव�िव�ालयः , पुरी)
�ो.�ीपादभ�ः , �ौितषशा�े �िस�ः  िव�ान्, (राि�� यसं�ृतिव�िव�ालयः , ित�पितः )
�ो.के.पी.केशवन्, सािह�िवत् (के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः , गु�वायूर प�रसरः  केरल)
डा.वेणीमाधव जोशी, पूव�स�ाया��ः , (कना�टकिव�िव�ालयः )
डा.रामकुमारशमा�, (के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः , जयपुरप�रसरः ,राज�थानम् )
�ो.पीयूषका� दीि�तः , कुलपितः , (उ�राख�सं�ृतिव�िव�ालयः  )
डा.गोपालकृ� हेगडे, िनदेशकः , (वेदसं�ृत-अकादमी, कना�टकम् )
�ो.वाई.एस्.रमेशः , िश�ाशा��ः  (के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः , जयपुरप�रसरः , राज�थानम् )
�ो.राधाव�भ ि�पाठी, ब��ुतः  िव�ान्, पूव�कुलपितः , (के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः , नवदेहली )
�ो.मुरलीधरशमा�, िश�ाशा��ः , कुलपितः , (राि�� यसं�ृतिव�िव�ालयः , ित�पितः )
�ो.जी.एस्.आर्.कृ�मूित�ः , स�ाया��ः , (राि�� यसं�ृतिव�िव�ालयः , ित�पितः )
डा.जनाद�न हेगडे, (सं�ृतभारती, बे�लू�)
�ो.िव.पा�ुर�नरिसंह रावः , (इ��रागा�ी राि�� यमु�िव�िव�ालयः )
डा.मधुसूदन भ�ः , �ाचाय�ः , (उपे�पै महािव�ालयः , उडुपी, कना�टकम्)
डा.राधागोिव� ि�पाठी, (राि�� यसं�ृतिव�िव�ालयः , ित�पितः )
प��त वे�ट सु���म्, (�ोम �योगालयः , बे�लू�) डा.राधाकृ�न्, (मैलापुरसं�ृतमहािव�ालयः , च�ै)
�ो.उ�ीकृ�न् न�ूिथरी, (राि�� यसं�ृतिव�िव�ालयः , ित�पितः )
�ो.देवी �साद ि�पाठी, कुलपितः , (उ�राख�सं�ृतिव�िव�ालयः , उ�राख�ः )
�ो.के. कृ�भ�ः , योगिवभागः , (म�लू�िव�िव�ालयः , म�लू�, कना�टकम्)
महामहोपा�ायः  कृ�मूित�शा�ी, पूव��ाचाय�ः , (मैलापुरसं�ृतमहािव�ालयः , च�ै)
�ो.गंगाधर प�ा, (को�णिव�िव�ालयः , चाईवासा, झाडख�ः )
�ो.लिलतकुमारि�पाठी, (के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः , �ीग�ानाथझाप�रसरः , �यागराजः )
�ो.ल�ीनारायणभ�ः , सािह�शा��ः  �ाचाय�ः , (एस्.एम्.एस्.िप.सं�ृतमहािव�ालयः , उडुपी, कना�टकम्)
�ो.रवी� मुले, स�ाया��ः , (सािव�ीिव�िव�ापीठम्, पुणे) डा. के.सी.नागेशः , �ा�ापकः ,
(�ीमातासं�ृतमहािव�ालयः , उ�िचिग, कना�टकम्)

भोपालप�रसरः , भोपाल्, म��देशः

�ो.चा�िकरण सलूजा, (सं�ृतभारती, नवदेहली)
�ो.गंगाधर प�ा, (को�णिव�िव�ालयः , चाईवासा, झाडख�ः )
�ो.अक� नाथ चौधरी,  पूव�कुलपितः , (�ीसोमनाथसं�ृतिव�िव�ालयः , गुजरात्)
�ो.िद�चैत� ��चारी (स�ूणा�न�.सं.िव.िव. वाराणसी)
�ो.सु�ाय िव. भ�ः  िनदेशकः , (के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः , राजीवगा�ीप�रसरः , ��ेरी)
�ो.वासुदेवशमा�, िनदेशकः ,  (के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः , ज�ूप�रसरः )
�ो.मीना�ी िम�ा, (एल्. िब. एस्. िव�िव�ालयः , िद�ी)



�ो.रमाका� पा�ेयः ,  (बनारस् िह�दू िव�िव�ालयः , वाराणसी)
�ो.के. जे. सुरेशः , (मा.ला.च.प. िव�िव�ालयः , भोपाल्)
�ो.देवनारायण झा, (�ीकामे�रिस� दभ��ासं�ृतिव�िव�ालयः , िबहार)
�ो.��ाद जोशी, (राि�� यसं�ृतिव�िव�ालयः , ित�पितः )

*English version available in the additional information link 

File Description Document

Any additional information View Document

Link for additional Information View Document

2.4.8 Systems adopted to recharge academically and rejuvenate teachers (e.g. learning with traditional Gurus,
providing research grants, study leave, nomination to national/international conferences/ seminars, in-
service training, organizing national/international conferences, vakyartha-Sabhas, Shastrartha-Sabha,
Shastra-Pareeksha, Shastra-spardha/Samskrita-Kavi-Samavaya (Sanskrit Poets’ Meet) etc.)

अ�ापकान् शैि�क�पेण पुनन�वीकतु�म् अिभगृहीताः  �व�थाः  - यथा-पार��रकगु�णां सिवधे अ�यनम्,
अनुस�ानानुदान�दानम्, अ�यनावकाश�दानम्, राि�� य/अ�ाराि�� यस�ेलने नामिनद�शनम्/ सेवारत�िश�णं,
राि�� य/अ�ाराि�� यस�ेलन� आयोजनं, वा�ाथ�सभाः , शा�ाथ�सभाः , शा�परी�ाः , शा��धा�ः , सं�ृतकिव-
समवायः  इ�ादयः ।

Answer: 

अ�ापकानां शैि�क�पेण पुनन�वीकरणाय के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयेन अनेके काय��माः  आयो��े।
िव�िव�ालयानुदान-आयोगेन तथा भारतसव�कारेण िनधा��रताः  अनुस�ानानुदान�दानम्, अ�यनावकाश�दानम्, राि�� य/
अ�ाराि�� यस�ेलने नामिनद�शनम्/सेवारत�िश�णम्, राि�� य/अ�ाराि�� यस�ेलन� आयोजनम्, इित नैकाः  �व�थाः
क�यित। प�रसरेषु अ�ापनरतानाम् अ�ापकानां वा�ाथ�सभाः , शा�ाथ�सभाः , शा�परी�ाः , शा��धा�ः ,
सं�ृतकिवसमवायः  इ�ादयः  काय��मा� िव�िव�ालय�ारा आयोिजता भव��।

          �ितवष� सं�ृतस�ाहः  िव�िव�ालय� सव�प�रसरेषु समाचय�ते। �ावणपूिण�मायां सं�ृतिदवसम् उपल�
आचय�माणे अ��न् काय��मे शैि�काः  स�ो��ः  आयो��े।

�ितवष� जून् मास� २१ तमे िदना�े ‘अ�ाराि�� ययोगिदवसः ’ आयो�ते।  अ��न् योगदश�न� मह�म् उपल�
िविश�ं �ा�ानम् आयो�ते। योगासनानां �िश�णं दीयते। अ�ापकाः  त� भागं गृ���। तेन �ितिदनम् आसनािन कतु�
�भव��।

          �ितवष� �ी�ावकाशे के�ीयिव�ालय� िश�काणां कृते सेवारत�िश�णवग�ः  आयो�ते।
के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः  वग�� आयोजकः  भवित। अ��न् वग� भारते िव�मानानां के�ीयिव�ालयानाम् अ�ापकाः
भागं गृ���। असौ वग�ः  �ितभािगनां सौकय����ा देश� �थान�ये आयो�ते। त� भाषाबोधन���ा काय�शाला चा
आयोिजता भवित।

          �ितवष� वा�ितयोिगता, शलाका, �ूित��धा�, क�पाठ�धा� च आयो�ते। िविवधेषु शा�ीयेषु िवषयेषु �धा�ः
स�ा��े। ताः  �धा�ः  �थानीय�रे, रा��रे, रा���रे च भव��। छा�ाः  इतर�ा�ैः  सह �िध��ा �थानीय�रे रा��रे
च िचताः  स�ः  रा���रे �वेशं लभ�े। िविवध�रेषु भागं गृ�तां छा�ाणां कृते प�रसरेषु अ�ापकाः  माग�दश�नं य���।
�धा�थ� िनधा��रतान् िवषयान् छा�ान् पाठय��। तदथ� ते िविश�ां कौशल� स�ादय��। अ� छा�ाणां यशिस अ�ापकानां
शा�ीयम् अ�ापनकौशलं िब��तं भवित।

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.4.7_1667907447_1783.pdf
https://csu.co.in/iqac_data/naac_ssr/2/2_4_7_Documents.pdf


          िव�िव�ालय� प�रसरेषु �ितवष� रा���रीयाः  स�ो��ः , अ�जा�लीयाः  स�ो��ः , स�ेलनािन च आयो��े।
 तदेतद् आयोजनम् अ�ापकानां शै�िणककौशलनां पुनन�वीकरणे एका वेिदका भवित।

          िव�िव�ालय� प�रसरेषु अ�ापनिनरतानाम् अ�ापकानां कृते िव�िव�ालयानुदान-आयोग� िनयमानुसारम्
अपेि�तेषु सेवािनरत�िश�णेषु भागं �हीतंु  अवसरः  क��ते।  ते अ�ापकाः  यूजीिस-मानवसंसाधनिवकासके�ेषु
आयो�माने पुन�या�पा��मे (RC), अिभिव�ासपा��मे (Orientation Programme) च भाग�हणाय �े��े।
अ�ापकाः  एत�ा��मे भागं गृही�ा नैकािन अ�ापनकौशलािन �ा�ुव��। प�रसरेषु काय�िनरताः  अ�ापकाः
पुन�या�पा��मे, अिभिव�ासपा��मे अ�ेषु च िविभ�पा��मेषु भागम् अगृ�न्। तेषां नामािन-

  डा. अ�णभ�ः   स�ायिवकासकाय��मे (FDP) भागम् अगृ�ात्। डा. अ�णभ�ः , डा. �मोदभ�ः , डा. नारायणवै�ः , डा.
अरिव�कुमार सोमद�ः , डा. दयािनिधः , डा. ओम �काश सहािन, डा. रतन कुमार पा�े च  अिभिव�ासपा��मे भागं
गृहीतव�ः । �ी आकाश बाबू जैन रचना�क-िनद�शा�कपा��मे (FIP) भागं गृहीतवान्। एते िव�िव�ालय�
राजीवगा�ीप�रसर� (��ेरी, कना�टकम्) अ�ापकाः  स��।

डा. वेणुगोपाल रावः , डा. के.िग�रधररावः , �ो. ई.एम्. राजन्, मिणिच� िप. एस्. रािधका िप. आर्. िवजयान� अिडगः  इ�ेते
स�ायिवकासकाय��मे (FDP) भागम् अगृ�न्। �ी दानेश िप.िव, केिवएस्-सेवारतकाय��मे भागं गृहीतवान्।  �ो.
हष�कुमारः  पुन�या�पा��मे भागम् अगृ�ात्। �ो.हष�कुमारः , िनशा िवनोदः , र�ा िप.आर्. डा. रामच�जो�सः  च
काय�शालायां भागं गृहीतव�ः । डा. शीबा एम्.के, �ो. के.के. शैन्, िप. िव�ाधरः , �ामराजः  िस. वेणुगोपालरावः , जे�� के.
ए, एन्. आर्.  �ीधरन्, �ीिनवासन् िप.के. इ�ेते  अिभिव�ासपा��मे भागम् अगृ�न्। एते िव�िव�ालय�
गु�वायू�प�रसर�  (ि�शूर्, केरलम्) अ�ापकाः  स��।

िव�िव�ालय� प�रसरेषु िविवधेषु शा�ीयेषु िवषयेषु िविश��ा�ानािन आयो��े।  त� स��मानैः  शा�ेषु िविश�ानां
�िस�िवपि�दां �ा�ानैः  अ�ापकाः   अिधकं �योजनं लभ�े।

वा�ाथ�सभायाः   आयोजने �ो�ाहनं दीयते। िव�िव�ालय� राजीवगा�ीप�रसरे अ�ापकवा�ाथ�प�रषद् स�िटता
वत�ते। प�रष�्वारा वा�ाथ�सभाः  आयो��े। सभासु प�रसरीयाः  अ�ापकाः  आदश�वा�ाथ� ��ुव��। िस�तापूव�कं
पूव�प�िस�ा��मेण िवषयोप�थापनकौशलं �ा�ुम् ते अवसरं �ा�ुव��।

अ��थानेषु आयो�मानासु शा�ाथ�सभासु िव�िव�ालय� अ�ापकाः  भागं गृ���। यथा- ��ेरीशारदापीठे �ितवष�
�वत�मानायां शा�ाथ�सभायां राजीवगा�ीप�रसरीयाः  अ�ापकाः  भागं गृ���। तेनाली, पुणे, अह�दनगरम्,
काशी इ�ािद�देशेषु �चा�मानासु शा�परी�ासु भाग�हणाय अ�ापकाः  �ो�ा��े।  

�ितभायाः  �काशनाय किवस�ेलनम् एका वेिदका भवित। िव�िव�ालय� �ितभाव�ः  अ�ापकाः   का�ािन िवरच�
स�ेलनेषु ��ुव��। प�रसरेषु िविवधावसरेषु सं�ृतकिवसमवायः   आयो�ते। राजीवगा�ीप�रसरे, प�रसर�
रजतमहो�वकाले (२०१७) राि�� यकिवस�ेलनम् आयोिजतम्।

अ�ादशीप�रयोजना�ग�ततया शैि�कानुस�ानाय िव�िव�ालयः  अनुदानं ददाित। इयं �व�था �ितवष� महा/
लघुप�रयोजनायाः  कृते आवेदनं द�व�ः  अनुस�ानाय वत�ते। िव�िव�ालय� प�रसरेषु काय�िनरताः  अ�ापकाः
अनुस�ानप�रयोजनाथ�म् आवेदय��। अनुदानेन तेषां �ो�ाहनं ि�यते।

एवं बहवः  शैि�काः  काय��माः  अ�ापकानां पुनन�वीकरणाय अिभगृहीताः  वत��े।
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2.4.9 Institution has devised a mechanism to enable the young faculty to learn shastras under learned Gurus.
Specify the names of Gurus from whom the teachers/ faculty members have studied Shastras/Veda Shakhas.

सं�थायां क�न ि�यािविधः  वत�ते य��न् युवा�ापकाः  व�र�िवदुषां सि�धौ शा�ा�यनाय �ो�ा��े। गु�णां
नामािन सूचय�ु ये�ः  अ�ापकाः  शा�ाणां वेदशाखानां वा पार��रकम् अ�यनमकुव�न्।

Answer: 

शा�ाणां वेदशाखानां च अ�यनम्, अ�ापनम्, अनुस�ानम्, �सारः  इ�ािदिभः  ि�यािभः  भारतीय�ानशाखानां
सामािजकोपयोगः  िस�ित। सं�ृतवा�य� समाजपय��ं नयने िवधीयमाने समाजेन सह त� स��ः  ��थरो भवित।
तेन समाजे शा��ः , सौहाद� म्, �ा�म्, धम�� स���ते। एतदु�े�ेन के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः  नैकान् िवधीन्
अनुसरित। िव�िव�ालये िविवधस�ायेषु काय�रताः  अ�ापका� िविश�ाः  िव�ांसः  वत��े। गु�णां सि�धौ अधीतशा�ाः
व�र�ाः  युवान� अ�ापकाः  वत��े। िव�िव�ालये काय�रताः  युवानः  अ�ापकाः   व�र�ानां िवदुषां सि�धौ शा�ा�यनम्
अ�वत�यन्/ अनुवत�य��। तेषाम् नामािन इ�ं वत��े।

एकल�प�रसरः , अगत�ला, ि�पुरा

डा. गणे�रनाथ झा, �ाकरणिवभागा��ः ,  महामहोपा�ायानां मिण�िवडशा��वया�णाम् आचाया�णां
राजारामशु�वया�णां च सि�धौ �ायशा�ं वेदा�शा�ं च अधीतवान्।

�ीवेद�ासप�रसरः  गरली, िहमाचल�देशः

�ो. सु���म्, �ौितषिवभागा��ः ,  घनपािठनां के. िव. सोमयाजुलुवया�णां सि�धौ वेद�मपाठम् अधीते।

�ीरघुनाथकीित�प�रसरः , देव�यागः , उ�राख�ः

�ो. िवजयपालशा�ी आचाया�णां सूय�का�बालीवया�णां सि�धौ सािह�म्
�ो. बनमालीिब�ालः   आचाया�णां सरोजाभाटेमहोदयानां सि�धौ �ाकरणम्
डा. कृपाश�रशमा� आचाया�णां के. एन्. शु�महाभागानां सि�धौ सािह�म्
डा. �फु� गडपालः  आचाया�णां रमाका�पा�ेयवया�णां सि�धौ सािह�म्
डा. आर्. बालमु�घन् आचाया�णां िव�ुपो�ीमहाभागानां सि�धौ �ायम्
डा. स��दान��ेही आचाया�णां हरेरराम ि�पािठवया�णां सि�धौ �ायम्
डा. अिनल कुमारः  आचाया�णां सुखदेव भोई वया�णां सि�धौ सािह�म्
डा. शैले� �साद उिनयालः  आचाया�णां महेशच� दासवया�णां सि�धौ वेदम्
डा. �ीओम् शमा� आचाया�णां �जभूषण ओझावया�णां सि�धौ �ाकरणम्
डा. अरिव� िसंघ गौर्  आचाया�णां एस्.के. माथुरवया�णां सि�धौ
डा. अशोक थ��यालः  आचाया�णां देवी�साद ि�पािठवया�णां सि�धौ �ौितषम्
डा. मुकेशकुमारः  आचाया�णाम् ए.िप.स��दान�वया�णां सि�धौ �ौितषम्
डा. मिनश जुगरन् आचाया�णां वाइ. एस्. रमेशवया�णां सि�धौ सािह�ं च अ�गीषत।

�ीसदािशवप�रसरः  पुरी, ओिडशा

          अधोिनिद��ाः  व�र�ाः  िव�ांसः  मासे �ितभानुवासरं यूनः  अ�ापकान् अपाठयन्। ते यथा- 

�ो. अतुल कुमार न�ः , �ो. खगे�र िम�ः ,
�ो. �ज िकशोर �ाईं,  
�ो. जय कृ� िम�ः ,
�ो. माधव च� प�ा,  
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डा. िव�ानाथ �ाईं, इ�ेते आचाया� ः  धम�शा�म्.
डा.सुधांशु शेखर शा�ी वेदा�म्
�ो. कृ�का� शमा� सां�योगम्
डा. गणपित शु�ः , �ो. राजाराम शु�ः  �ायम्
�ो. सुका� कुमार सेनापितः , �ो. �लय कुमार न�ः  च सव�दश�नम् अ�ापयन्।

जयपुरप�रसरः  जयपुरम्, राज�थानम्

डा. िकरण �खंची, �ो. िशवका� झा, �ो. �ीधर िम�ः , �ो. िव�ुका� पा�ेयः , �ो. कमलच�योगी इ�ेतेषाम्
आचाया�णां सि�धौ �ाकरणम्
डा. राकेशकुमार जैनः , डा. लिलतिकशोर शमा�, आरती मीणा च �ो. रामकुमार शमा� �ो. िकशोर कुमार दलाई
इ�ेतेषाम् आचाया�णां सि�धौ सािह�म्
डा. कृ�ाशमा�, डा. अि�त दधीचः  डा. सु�त सा� च  �ो. भगवती सुदेशवया�णां सि�धौ धम�शा�म्
डा. रानी दधीच, डा. पवन �ासः , डा. चेतन कुमारः , �ो. स�म कुमारीवया�णां सि�धौ सव�दश�नम्
डा. सुधाकर कुमार पा�ेयः , डा. �काश र�न िम�ः  च  डा. ल�ोदर िम�वया�णां सि�धौ वेदम् अधीतव�ः ।

�ीराजीवगा�ीप�रसरः  ��ेरी, कना�टकम्

डा. नारायण रायकरः , डा. राघवे� पी. अरो�ी, डा. �ामसु�र भ�ः  च �ो. नवीन हो�वया�णां सि�धौ
�ायशा�म्
�ी िनर�न भ�ः , डा. िव�नाथ संुकसालः  च डा. गणेश ई�रभ�वया�णां सि�धौ अ�ैतवेदा�म्
डा. �ीकरः  िव. डा. राघवे�भ�वया�णां सि�धौ सािह�म्
डा. नारायण वै�ः  डा. च�का�वया�णां सि�धौ िश�ाशा�म्
डा. गोिव� िज. हेगडे �ो. सु�ाय भ�वया�णां सि�धौ  मीमांसाशा�म् अ�गीषत।

भोपाल प�रसरः  भोपाल्, म��देशः

�ो. सुबोध शमा�, �ो. जे. भानु मूित�ः , �ो. हंसधर झा, �ो. सन�न कुमार ि�पाठी �ो. अच�ना दुबे इ�ादयः  आचाया� ः
 प�रसर� यूनः  अ�ापकान् शा�ािण अ�ापयन्।
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2.5 Evaluation Process and Reforms
2.5.1 Average number of days from the date of last semester-end/ year-end examination till the declaration of
results during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु, षा�ािस�ाः  वािष��ाः  च परी�ायाः  अ��मिदना�ात् परी�ाप�रणामघोषणािदना�ं यावत्
िदनानां सङ्�ायाः  म�मानम्

Answer: 36.4

2.5.1.1 Number of days from the date of last semester-end/ year- end examination till the declaration of
results year-wise during the last five years.

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.4.9_1668522956_1783.pdf
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िवगतेषु प�सु वष�षु, षा�ािस�ाः  वािष��ाः  च परी�ायाः  अ��मिदना�ात् परी�ाप�रणामघोषणािदना�ं यावत् िदनानां
वािष�की सङ्�ा।

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
33 41 39 40 29

File Description Document
List of Programmes and date of last semester and date of
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2.5.2 Percentage of students who made complaints/grievances about evaluation against total number
appeared in the examinations during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु, परी�ासु स��िलतेषु छा�ेषु मू�ा�निवषये प�रवादं/�थां वा कृतवतां छा�ाणां �ितशतं
मानम्।

Answer: 0.46

2.5.2.1 Number of students who made complaints/grievances about evaluation year-wise during the last five
years

 

िवगतेषु प�सु वष�षु, परी�ासु स��िलतेषु छा�ेषु मू�ा�निवषये प�रवादं/�थां वा कृतवतां छा�ाणां वािष�की सङ्�ा।

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
18 0 8 90 85
2.5.2.2 Number of students appeared in the Institution examination year-wise during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु, सं�थायां परी�ासु स��िलत�ा�ाणां वािष�की सङ्�ा

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
9336 8918 8696 8476 8201
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2.5.3 IT integration and reforms in the examination procedures and processes (continuous internal
assessment and end-semester assessment) have brought in considerable improvement in examination
management system of the institution

सूचना�िविधना परी�ाप�तेः  प�र�ारेण (िनर�रम् आ��रकपरी�णं अ��मस�ा��परी�णं) च सं�थायाः
परी�ा�ब�नसिमतेः  वध�ने िविश�म् आनुकू�म् आनीतम्।

Answer: 

पा��माणाम् अ�ं भवित परी�ाप�ितः । के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� परी�ाप�ितः , त��ानस��ेः  सहकारेण
सूचना�िविधसंयोजनेन  परी�ास���काया�िण िनव�हित। परी�ाप�ितः , आ��रकपरी�ा�णाली, आ��रकमू�ा�नं च
यथाकालं सम�यित। िव�िव�ालय�ारा �ा�ा��पा��मः , शा��पा��मः , आचाय�पा��मः ,
िश�ाशा��पा��मः , िश�ाचाय�पा��मः , िव�ावा�रिधपा��मः , पदिवकापा��मः , �माणप�ीयपा��म�
स�ा�ते। त� �ा�ा��-िश�ाशा��पा��मौ वािष�कप��ा, शा��-आचाय�पा��मौ स�ाध�प��ा च �वत�ते।
�ा�ा�ी, शा�ी, िश�ाशा�ी, आचाय�ः , िश�ाचाय�ः  इ�ादीनां पा��माणां �ि�या �वेशपरी�या आर�ते। सवा� ः
�वेशपरी�ाः  स��मा�मेन (Online) स�ा��े। तदथ� मास�यात् पूव� सूचना�सारादयः  सवा� ः  िस�ताः  िव�िव�ालय�
परी�ािवभागेन िन���े। परी�ािवभागः  ��प�िनमा�णाय िवषय�ान् अनुभिवनः  अ�ापकान् सूचयित। ��प�िनमा�णाय
दशिदना�कः  कालः  िनिद��ते। समानिवषये �ीिण ��प�ािण िनमा�तंु ते अ�ापकाः  िनिद��ाः  भव��।  

परी�ािथ�नः  छा�ाः  परी�ा�प�ं पूरयेयुः । िनिद��ं email स�ेतं कूटा�रं च आदाय िनिद��जालपुट�ारा परी�ाशु�ं
समप�येयुः । �वेशप�ं जालपुटे आरोिपतं परी�ािथ�नः  �यम् अवरोपणं कतु� श�ुव��। परी�ाथ� परी�ाके�ं
�ेवेशप�ेण सह �िवशेत् इित िनयमः  अनुि�यते। 

��प�ाणाम् उ�रपु��कायाः  च मु�णं िवधाय परी�ाके�ं �ित �े�ते। िविभ�रा�ेषु ��थताः  िव�िव�ालय� प�रसराः ,
आदश�महािव�ालयाः  च परी�ाके�ािण भव��। परी�ायाः  सु�ठुस�ादनाय सव�षु परी�ाके�ेषु मु�परी�कः  िनयु�ो
भवित।    

1. परी�ा�ि�या

के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय�ारा �ा�ा��-शा��-िश�ाशा��-िश�ाचाय�-िव�ावा�रिध-पा��मेषु �वेशे�ुक�ा�ाणां
कृते �वेशपरी�ाः  आयो��े। आसु परी�ासु �ा�ा��-शा��-पा��मयोः  कृते प�रसर�र एव �वेशपरी�ा
आयो�ते। िश�ाशा��-िश�ाचाय�-िव�ावा�रिधपा��मेषु च �वेशे�ुक�ा�ाणां कृते अ�खलभारतीय�रे �वेशपरी�ाः
आयो��े । सवा�सामिप परी�ाणां कृते �वेशे�ुका�िथ�िभः   के�ीयसं�ृत-िव�िव�ालय� जालपुटमा�मेन
स��ावेदनं (Online Application) ि�यते । तदनु �ा�ा��-शा��पा��मयोः  कृते िव�िव�ालय� सव�षु प�रसरेषु
िनधा��रतितथौ परी�ा आयो�ते । िश�ाशा��-िश�ाचाय�-िव�ावा�रिधपा��माणां कृते तु देश� िविभ�ेषु नगरेषु देहली-
वाराणसी-ज�ू-ह�र�ारािदषु  िवंशतौ �थानेषु �वेशपरी�ाः  आयो��े । इमाः  �वेशपरी�ाः  �ायेण मई-जूनमासयोः
आयो��े । एतदथ� िव�ृताः  सूचनाः  िव�िव�ालय�  प�रसराणा� जालपुटेषु �िस�वाता�पि�कासु  च िव�ािपताः
भव��।

ि�वष�यशा��-ि�वष�य-आचाय�-ि�वष�यिश�ाचाय�पा��ममधीयानानां छा�ाणां �ितवष� ि�ः  स�ाध�परी�ा(Semester
Exams) आयो��े । एवं शा��पा��म� आह� षट् स�ाध�परी�ाः  आचाय�पा��म� चत�ः  स�ाध�परी�ाः
िश�ाचाय�� चािप चत�ः  स�ाध�परी�ाः  आयो��े । आसु स�ाध�परी�ासु �थम-तृतीय-प�मस�ाध�परी�ाः  नव�र-
िदस�रमासयोः  ि�तीय-चतुथ�-ष�स�ाध�परी�ाः  मई-जूनमासयोः  आयो��े ।

ि�वष�य�ा�ा��पा��म� ि�वष�यिश�ाशा��पा��म� च �ितवष� वािष�की परी�ा  आयो�ते। वािष�की परी�ा
�ायेण अि�ल-मई-मासयोः  आयो�ते ।  िव�ावा�रिधपा��ममधीयानानां शोध�ा�ाणां कृते षा�ािसकपाठय�म�
अ�े िल�खतपरी�ा आयो�ते अिप च शोधकाय�� अ�े शोध�ब�समप�णात् परं मौ�खकी परी�ा आयो�ते ।



सव�षामिप पा��माणां ��ेकं ��प�� िल�खतपरी�या साकम् आ��रकपरी�णमिप िवधीयते। सम���प�� 20
�ितशतं मू�ा�नम् आ��रकपरी�णमा�मेन ि�यते । िश�ाशा��-िश�ाचाय�पा��मयोः  कृते �ायोिगकपरी�ा अिप
आयो��े । य� बा�परी�कः  छा�ाणां �ायोिगककाया�णां  कौशलाना� आधारेण मू�ा�नं िवदधाित । 

1. सूचना�िवधेः  साहा�म्

सूचना�िविधः

िविभ�ानां काया�णां स�ादने सौकय� क�यित अतः  स�ित सूचना�िवधेः  �भावः   सव�षु �े�ेषु वत�ते । िश�ाजग�िप
नवनवीनानां �योगाणां प�रणामतो नवनवीनाः  �िवधयः  �यु�माना वत��े । अधुना िश�णे�िश�णे अ�यने मू�ा�ने
िविभ�ेतरगितिवधीनां स�ादने च सूचना�िविधः  अ��ं सहायको भवित । परी�ा�ब�न�णा�ाः   स�ालनेऽिप 
सूचना�िविधः  अ��मुपकारी वत�ते । पूव� सूचना�िवधेरभावे  परी�ािनिम�मावेदनपूरणे एव महान् कालः  समय� भवित
� तदधुना सूचना�िवधेः  कारणात् भृशं र�ते । स�ित के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय�ारा आयो�मानानां िविभ�ानां
परी�ाणामावेदनप�ािण तदथ� सम��माणं शु�� सव�मिप स��मा�मेन (Online) ि�यमाणं वत�ते । अिप च सवा� ः
अिप सूचनाः  जालपुटमा�मेनैव �दीयमानाः  स�� । भािविन काले अ� �िवधेः   िविभ�ेषु काय�षु इतोऽिप अनु�योगाय
के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः  �यतमानो वत�ते ।

1. िनर�रम् आ��रकपरी�ण�णाली

िनर�रम् आ��रकपरी�ण�णाली  स�ित सव��ािप  परी�ण� मु�ा��ेन िव�माना वत�ते । सवा�सु शैि�कसं�थासु
बा�परी�णेन साकं िनर�रम् आ��रकपरी�णमिप स�ा�ते । के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयेनािप �ीयप�रसरेषु
िविभ�पा��मान् अधीयानानां छा�ाणां िनर�रम् आ��रकं परी�णं स�ा�ते। छा�� क�ोप��थितः , पु�कालये 
प�पि�काणाम् अ�यनम्, पा�सहगािमि�यासु सहभािगता, प�रयोजनाकाया�णां स�ादन�ेित िवषयानिधकृ� िनर�रम्
आ��रकं परी�णं िवधीयते । छा�� सहभािगतानुसारं त� �दश�नानुसार� त�ै अ�ाः  �दीय�े ।

1. स�णकपटलोप�र प�मौ�मापन�व�था

स�णक-सहायकानुदेशनैः  सह मू�ा�नकाय��िप िव�िव�ालय� परी�ािवभागेन यथासमयं िनद�शाः  दीय�े । िवगत-
कोिवड19-महामाया� ः  �कोपिविश�प�र��थितषु परी�ािवभागेन उ�रपु��कािभः  स��मू�ा�नायािप ��िनद�शाः
�द�ाः  एव (यथा काया�लयादेशः  के.सं.िव./परी�ा/कोिवड-19/2021/133 िदना�ः  11.306.2021)। िनद�शेषु
ऑनलाइनमा�मेन उ�रपु��कानां स�णकपटलोप�र-मू�ा�नमेव कत��िमित िविश�मेव । एतदथ�म् उ�रपु��कानां
भौितक��पम् अ�ीकृ� िवतरणं मू�ा�न� अिनिद� �ं िनिष�� । अनया �ि�यया अनाव�ककग�ज-िव�ािद�योऽिप
नाभवत्, तथैव अ�ापकानां परी�काणां च सहयोगोऽिप �ा�ः  । एतैः  ि�याकलापैः  परी�ा�ब�नसिमतेः  वध�ने आनुकू�ं
समानीतं वत�ते।

*English version available in the additional information link 

File Description Document
Year-wise number of applications, students and revaluation
cases View Document

Any additional information View Document

2.5.4 Status of automation of Examination division along with approved Examination Manual.

परी�ािवभाग� या��कीकरणेन सह अ�ीकृतायाः  परी�ामाग�दिश�कायाः  ��थितः
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Answer: B. Only student registration, Hall ticket issue & Result Processing 2. केवलं छा�ाणां प�ीकरण-परी�ा-
�वेशप�ं फिलतांश�ि�या च

File Description Document

Current Manual of examination automation system View Document

Any additional information View Document

Annual reports of examination including the present status of
automation (Institutional data as per Data Template) View Document

2.5.5 Institution has a policy of question paper setting in Sanskrit language and mechanism of encouraging
students in writing answers in Sanskrit.

सं�थायां सं�ृतेन ��प�स�ताथ� कािचद् नीितः , तथा च सं�ृतेन उ�रलेखनाथ� छा�ाणां �ो�ाहनाय ि�यािविध�
वत�ते।

Answer: 

के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः   भारतीय�ानशाखानां िश�णं �ो�ाहयित। �ानशाखाः  ताः  वेदः , वेदा�ािन, दश�नािन,
शा�ािण, पुराणािन, का�ािन च भव��। सवा� ः  इमाः  शाखाः  सं�ृतभाषया उपिनब�ाः । वेदादीनां �ानशाखानां सु�ठु
अवगतये सं�ृतभाषा एव आ�यणीया । भाषा�रे अवगमनापे�या मूलभाषायां स��यः  याथा��न भवित। अतः
सं�ृतिव�िव�ालय� सव� पा��माः  सं�ृतभाषायां संरिचताः  स��। िवषयाणाम् अ�ापनं सं�ृतमा�मेन भवित।
परी�ायाः  लेखनमा�मः  सं�ृतभाषा देवनागरीिलिप� वत�ते।   

िव�िव�ालये �ा�ा�ी, शा�ी, आचाय�ः , िश�ाशा�ी, िश�ाचाय�ः  इ�ेतेषु  िनयिमतपा��मेषु छा�ाः  �वेशं
�ा�ुव��। �वेशपरी�ाम् उ�ीय� आगतेषु तेषु ि��कारकाः  छा�ाः  भव��। केचन पार��रकप��ा पूव�क�ाम्
उ�ीय� समागताः । अ�े केचन आधुिनकप��ा पूव�क�ाम् उ�ीय� समागताः । पार��रकप��ा अधी� �वेशं
ल�व�ः  छा�ाः  क�ायां सं�ृतमा�मेन  �व��मानं पाठम् अवग�ंु पारय��। लेखनेन च ते प�रिचता भव��।
िक�ु आधुिनकप��ा अधी� �वेशं ल�व�ः  छा�ाः  पाठ� अवगमने सं�ृतेन लेखने च �ेशम् अनुभव��।
अतः  �वेशसमन�रं स�ाषिशिबरं काय�शाला च आयो�ते। तेन भाषणे लेखने च �ाथिमकं �ानं �ा�ुव��।  

          िव�िव�ालयेन स�ा�माने शा��पा��मे आचाय�पा��मे च १.न��ाकरणम् २.�ाचीन�ाकरणम्
३.सािह�म् ४.िस�ा��ौितषम् ५.फिलत�ौितषम् ६.सव�दश�नम् ७.धम�शा�म् ८.पुराणेितहासः  ९.वेदः  १०.पौरोिह�म्
११.जैनदश�नम् २.बौ�दश�नम् १३. सां�योगः  १४. न��ायः  १५. �ाचीन�ायवैशेिषकम् १६.मीमांसा १७.अ�ैतवेदा�ः  इित
स�दशिवषया वत��े। एते िवषयाः  सं�ृतमा�मेनैव पा��े।

�ा�ा��पा��मे शा��पा��मे च आङ्�म्, िह�ी अथवा �ा�ीयभाषा इित प�े भवतः । अनयोः  पाठन-
लेखनमा�मः  सा सा भाषा एव भवित। इितहासः / राजनीितशा�म्/ दश�नम्/ समाजशा�म्/ अथ�शा�म् इित प�ं
स�णकिव�ानम् इित प�� आङ्लभाषामा�मेन िह�ीभाषामा�मेन वा पा�ते। सं�ृतभाषया अिप पा�ते।
लेखनमा�मः  सं�ृतम् िह�ी आङ्�ं वा  भिवतुम् अह�ित। एव� आधुिनकभाषाणाम् इितहासािदिवषयाणां च अ�ापन�
लेखन� च मा�मः  वैक��कतया सं�ृतं िनिद� �ं वत�ते।

शा��पा��मे तथा आचाय�पा��मे �ितस�ं िवंशतेः  अ�ानाम् आ��रकी परी�ा भवित । त�
आ��रकमू�ा�नाय िल�खतपरी�ा भवित । त�ाः  परी�ायाः  ��प�ं सं�ृतमा�मेन भवित, छा�ाः
सं�ृतमा�मेन उ�र�� ।

िश�ाशा��पा��मे आधुिनकभाषािवषयं िवहाय इतरािण प�ािण सं�ृतमा�मेन पा��े । छा�ाणां िश�णा�ासः
मनोिव�ान� �ायोिगकपरी�ा च सं�ृतभाषया एव �व��ते ।
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िव�ावा�रिधपा��मे शोधरताः  छा�ाः  शोध�ब�ं सं�ृतमा�मेन ��ुव�� । सं�ृतभाषायां िल�खत�ैव शोध�ब��
परी�णयो�ता इित िव�िव�ालय� सामा�ः  िनयमः  वत�ते। तेषां शोध� मू�ा�नं परी�ण� सं�ृतमा�मेन भवित।
एत�ु छा�ाणां गवेषणेन सह सं�ृतभाषायां िविश�ां गितं �ा�ंु महा�म् अवसरं क�यित।

�ा�ा��पा��मात् आचाय�पा��मं यावत् िश�ाशा��पा��मात् िश�ाचाय�पा��मं यावत् िनधा��रतः
सव�ऽिप िवषयः  सं�ृतवा�ये िनिहतानां त�ानाम् अनुस�ाने �वृि�ं जनयित। सं�ृतमा�मेन पाठनेन इदं
�योजनं �ा�ंु श�ते। �ेयः  पदाथ�ः  मूलभाषया �ातः  एव अ�िभच�रतो भवित।

पार��रकधारायाम् अधी� �िव�ाः  छा�ाः  इव आधुिनकधारायाम् अधी� �िव�ानाम् अिप सुलभ�ा�तया �िचं वध�यित
स�ाषणपा��मः । असौ पा��मः  सं�ृतेन अप�रिचतेषु छा�ेषु    जायमानां भीितं िनवारयित। अ���ा��मे
श�कोषः , उ�ारणम्, वा�रचना, ि�यापदावली इ�ेतेषु िब�दुषु अवधानं दीयते। सव�ऽिप स�ाषणपा��मः  पूण�तया
सं�ृतमा�मेन स�ा�ते।  भाषणकौशलम् अिधग�ुम् एषः  सरलः  माग�ः । त�ात् छा�ाः  अ��न् पा��मे उ�ाहेन भागं
गृ���। एवं सव�षु �रेषु छा��ेही पा��मः  स�ालनीयः  इ�िप िव�िव�ालय� िच�नं वत�ते।

िव�ािथ�दशायां �ा�ं स�ाषणकौशलम् अि�मकाले अ�ापक�ेन िनयु�ये अ�ापनकम�िण च ब�पका�र भिव�ित। तत्
इतरे�ः  वैिश��ं �ापयित। अतः  सं�ृता�ापक� सं�ृतस�ाषणम् ‘स�ा’ भवित। स�ित �ाशासिनकिवभागेषु
सं�ृतं प�रचायियतंु िव�िव�ालयः  काय�योजनां िनमा�ित। अि�मकाले सं�ृतिव�िव�ालय� सव�ऽिप िवभागाः
सं�ृतस�ाषणेन प�रिचताः  भिव���। प�रसरेषु, आदश�महािव�ालयेषु, स��सं�थासु च सं�ृतभाषया स�ाषणं कतु�
िव�िव�ालय�ारा �ो�ाहनं दीयमानं वत�ते। तेन काया�लयीयाः  अिप िविश�ां �ेरणां �ा� सं�ृते स�ाषणं कतु� �भव��।
अ�ापका� नूनं सं�ृतस�ाषणं कुयु�ः  येन प�रसरीयं वातावरणं सं�ृतं भवित इित िव�िव�ालयेन उि��ं वत�ते।
अतः  िनयु�ौ ता�शाः  कुशलाः  एव अ�पक�ेन चीय�े। तेन छा�ाः  �यं �े�रता भिव���।  िव�िव�ालय�
सा�ािहकमेलनम्, वािष�को�वः , ना�महो�वः , युवमहो�वः  इ�ादयः  अनेके काय��माः  सं�ृतभाषायां भाषण�
आ�तां वह��।
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2.6 Student Performance and Learning Outcomes
2.6.1 The institution has stated learning outcomes (generic and programme specific)/ graduate attributes
which are integrated into the assessment process and widely publicized through the website and other
documents

सं�था�ारा अिधगमप�रणामाः  (िविश�ाः  िनिद��ा� काय��माः )/ �ातकोपािधधा�रणां परी�णप�ितसम��ताः
शैि�कगुणोपल�यः  �ापक�चाराथ� सं�थायाः  जाल�थाने अ�ेषु �प�ेषु च िनिद���े।

Answer: 

भारत� िविभ�ेषु रा�ेषु के�ीयिव��ालय� प�रसराः  वत��े। िव�िव�ालय�ारा प�रचािलतानां सव�षां पा��माणां
प�रणामाः  उद्घो��े।पा��माणां िविश�प�रणामाः  जाल�थाने िनिद���े, �द���े च ।तेन छा�ैः , प�रसरीयैः
िनदेशकैः , अ�ापकैः  च  यथासमयं प�रणामाः  �ातंु श��े। िव�िव�ालय� जाल�थानम्
http://sanskrit.nic.inवत�ते ।त� सुलभ�ा�ा सरिणः  अनुसृता वत�ते। छा��थली, प�रसर�थली, गु��थली इित
�ीिण �थानिन पृथग् िनिद��ािन। स����ः  सूचनाः  स���िभः  सा�ात् त��थाने �ा�ंु श��े। जाल�थाने

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.5.5_1667992916_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.5.5_1667992829_1783.pdf
https://csu.co.in/iqac_data/naac_ssr/2/2_5_5_Additional.pdf
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प�रणामानां �काशन� िनिद��ा कािचत् �ि�या वत�ते। िव�िव�ालय�ारा �ा�ोपाधयः  तया �ि�यया स�ु�ा�
स��।

िव�िव�ालयेन �ा�ा�ी, शा�ी, आचाय�ः , िश�ाशा�ी, िश�ाचाय�ः , िव�ावा�रिधः  इित पा��माः  स�ा��े। एते
पा��माः  िव�िव�ालय� सव�षु प�रसरेषु �व��मानाः  स��।योगः , आयुव�दसािह�म्, वा�ु-�ोितषम्, भारतीयर�म�ः
इित िवषयेषु पदिवकापा��म�  गु�वायू�-��ेरी-भोपाल-जयपुरप�रसरेषु �व��ते। िश�ाशा��-िश�ाचाय�पा��मौ
राि�� यिश�किश�ाप�रषदः  िनयमम् अनुसृ� �वत��ते। अ�े पा��माः  िव�िव�ालयानुदान-आयोग� िनयमाधारेण
�वत��े।

िव�िव�ालय� सव�ऽिप पा��मः  चतुमु�खी वत�ते । िवषयः , समयः , पुि�ः , तुि�ः  इित चतुरः  िब�दून् प�रगण�
पा��माणां िव�ासः  ि�यते। पा��मे अ�ीकरणीयाः  िवषयाः  शा�ीयाः  आधुिनका� भारतीयमौ��ितपादकाः
भवेयुः । िक� ते सा�ितकाः  भवेयुः । सव�ऽिप पा��माः  िनधा��रतसमयेन साम��ं भजेरन्। पा��माः  अ�ेतुः
समाज� च अपे�ाणां पूरणे तुि��दा भवेयुः । सव� पा��माः  अ�ेतुः  तोषजनकाः  �ुः । तुि�� पा��माणाम् आकष�केण
िव�ासेन िस�ित। एवं चतुमु�खी पा��मः  िव�िव�ालयेन िनधा�य�ते।

िव�िव�ालय� अ�यनप�रषत् पा��माणां िनधा�रणं करोित। िव�िव�ालय� माननीयेन कुलपितना सह िवमृ�
प�रषिदयं तान् पा��मान् िनधा�रयित। प�रषिद िव�िव�ालय� अ�िव�िव�ालयाना� आचाया� ः  सद��ेन भव��।
शैि�किवभागः  सव�षां पा��माणां स�ालन�ि�यां िनव�त�यित। अ�यनप�रषदा िनधा��रतानां पा��माणाम् अनुमोदनाय
शैि�किवभागः  काय�प�रषदः  पुर�ात् ��ावं करोित। एवं िविवध�रेषु अनुशीलन-अनुमोदनपुर�रं िनधा��रताः
पा��माः  िव�िव�ालय� जालपुटे �का��े।�ितवष��यं पा��म� प�रवत�नं िवधीयते।

िव�िव�ालय� शैि�किवभागः  पा��माणां प�रणामान् िविश�प�रणामां� प�रशीलयित। समये समये �ीि�यमाणया
योजनया प�रणामेषु गुणाः  ल��े। ततः   अ�ासां शैि�कयोजनानां ि�या�यने उ�ाहः  वध�ते।

िव�िव�ालय� �ेयो�े�ानुगणं पा��माः  िनधा�य��े।नाना�े�ेषु उ�ोग�ा�ये एते पा��माः  सहका�रणः  भव��।
केरलरा�े �ा�ा��पा��मः �ाथिमकशालायां िनयु�ेः  शै�िणकाह�ता�पेण अ�ीकृतो वत�ते। तेन अमंु पा��मं
समा� बहवः  त��न् रा�े उ�ोगं �ा�व�ः । िव�िव�ालय� एषः  उ�मः  प�रणामः  वत�ते।

शा��पा��म� अह�ताधारेण िविवधाः  उ�ोगावसराः  ल��े। िव�कोषः ,  भारतीयरे�े, रा�नाग�रकसेवा,
के�नाग�रकसेवा, भारतीयपो�्-िवभागः  इ�ादीनां �वेशपरी�ां ले�खतुम् अह�ता �ा�ते। अ�िव�िव�ालयानां पदवीधरैः
सह के�ीयिव�िव�ालय� पदवीधराः   समानावसरं लभमानाः  स��। बहवः  उ�ेषु औ�ोिगक�े�ेषु वृि�म् अलभ�। 
आयुव�दसािह��, वा�ु�ोितष�, योगिव�ान� च पदिवकापा��माः  कौशलाधा�रता वत��े। तेन �ा�पदवीकानां
�त�तया उ�ोगं कतु� द�ता िव�ास� िस�ित।  असौ िव�िव�ालय� पा��माणां सा�ात् प�रणमः  वत�ते।

िव�िव�ालय� पा��मेषु �ाचीनिव�या सह आधुिनकिव�ाया अिप सम�यः  वत�ते। सं�ृतपदवीधराः
आङ्�भाषायामिप िनपुणाः  स�ः  िवदेशेषु सं�ृत�चारकाय� कतु�म् उ�ह�े। एवं ते भारत� सां�ृितक�ितिनिध�ेन
आ�ानं �ापारियतंु स���े।

िव�िव�ालय� पारदिश�नी नीितः  छा�ि�या शा�ि�या च वत�ते। शैि�ककाया�णां सवा� ः   सूचनाः  िव�िव�ालय�/
प�रसराणां िभ�ौ �का��े। ताः  सूचनाः  अ�ापकैः  अिभभावकै� सुलभतया अनुसतु�म् एष उप�मः  सौिव�ं क�यित।
एवं पा��माणां प�रणामाः  ह�ामलकीि�य�े।

िव�ावा�रिधपा��मे ईमैल् �ारा, दूरवाणीमा�मेन च अनुस�ातुः  कृते मौ�खकपरी�ायाः  सूचना दीयते।
मौ�खकपरी�ायाम् उ�ीणा�नां नामािन िव�िव�ालय� स���प�रसर� च अ�जा�ले �का��े।

मु��ा�ायके��ारा स�ा�मानानां सव�षां पा��माणां प�रणामाः  अ�जा�ल�थाने िनिद���े �का��े
च। तेन भारते अ�� देशे िव�मानाः  च सवा�न् िवषयान् �ातंु �भव��।



एवं िव�िव�ालय� अ�जा�ल�भावेण दूर�थाः  अिप प�रसराः  सहभािगन� पा��वित�नः  इव ल��े। त��रणामेन
उ�ानाम् उपल�ीनां ि�या�यः  सुकरः  समप�त।
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2.6.2 Attainment of Programme outcomes, Programme specific outcomes and course outcomes are evaluated
by the institution

एतेषां सव�षां काय��मप�रणामानां, काय��मिविश�प�रणामानां, पा��मप�रणामानां िन��ीनां च मू�ा�नं
सं�था करोित।

Answer: 

के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� पा��माः  भारतीय�ानपर�राि�ताः  वत��े। भारतपर�रा, सं�ृितः , वेदेषु शा�ेषु च
िनिहताः  िवचारधाराः  इ�ेते िब�वः  पा��मेषु िब��ता भव��। पा��माणां िनमा�णम्, िन�ि�ः , प�रणामानां
मू�ा�नम्, िन��ेः  मू�ा�नम्,  मापनम् इतीमािन चाि�ककाया�िण यथाकालं िवधीय�े।

पा��म� प�रचय�दानम् �वेशकाले �ाकरणम्, सािह�म्, �ोितषम्, वेदा�ः  इ�ादीनां पा��मगतानां
वैक��कानां शा�िवषयाणां सामा�प�रचयः  ि�यते।  स��पा��म� सिमतेः  सद�ाः  त�ाय� स�ादय��। छा�ेण
चीयमान� पा��म� पा�प�ाणामिप प�रचयः  ि�यते। पा��माणां िविश�ं �योजनं िकिम�िप उ�ते।

पा�ांशपूरणम् अ�ापकेन िनिद��समये पा�ांशः  समापनीयः । अतः  ��ेकं िवषय� अ�ापकेन पा�प�े �ितमासं
पाठनीय� अंश� िवभागः  ि�यते। मासे मासे िनिद��ः  पा�ांशः  पूय�ते। तेन समये पा�ांशपूरणं स�वित।
पुनरवलोकनम्, परी�ािस�ता च त� कतु� सौिव�ं वत�ते।

आ��रकमू�ा�नम् पा��म� अवधौ आ��रकमू�ा�नाय उप��थितः , द�काय�म्, मािसकपरी�ा, ��ालयकाय�म्
इित च�ारः  अंशाः  प�रग��े।

उप��थितः  क�ा-अ�ापने छा�ाणाम् उप��थितः  पा��म� प�रणामं िनधा�रयित।

�ितशतं प�स�ितः  उप��थितः  �ूनतम�ेन अपेि�ता परी�ायाम् उपवेशनाय।

द�काय�म् छा�ाः िनिद� �े पा�िवषये पीपीटी- �ारा िवषयोप�थापनम्, ��ानाम् आवलीिनमा�णम्, लघुसमी�ा
इ�ािदकाया�िण कुव�ते।
मािसकपरी�ा पािठते िवषये मािस मािस परी�ा ि�यते। तेन छा�ाः  अ��मपरी�ायाः  न िब�ित।
��ालयकाय�म् िवभागीयपु�कानां वग�करणम्, शा���ेषु म�ल�ोकसङ्�हः , भरतवा�ानां सङ्�हः ,
सं�ृतपि�काणाम् आवलीिनमा�णम्,  ई-��ालयानां प�रचयः  इ�ादीिन काया�िण दीय�े। एवं चतुिभ�ः  एतैः
आ��रकमू�ा�नं भवित। �ा�ा�ाः  स�ीयपरी�ायाः  प�रणामेन सह यो��े।

अित�र�क�ाः   आ��रकमू�ा�नेन छा�ाणां �िमतमापनं भवित। साम�तया ते म�ा�ेतारः , म�मा�ेतारः ,
अ�ेसरा�ेतारः  इित िवभ�ाः  भव��।  आ�योः  �रो�यनाथ� ि�यमाणः  य�ः  प�रणामे मु�ं पा�ं वहित। प�रसरेषु
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अित�र�क�ाः  �ीकृताः  त��रणामा� ल�ीकृताः ।

स�ीयपरी�ाः  छा�ाणां परी�ाफलेन पा��माणां गुणः   िनधा�य�ते। िव�िव�ालय�ारा परी�ा, मू�ा�नम्, फिलतांश�
पि�कािनमा�णम्, त� घोषणा, अ�तािलका�दानम् च ि�यते। एतािभः  अवा�रि�यािभः  पा��माणां प�रणामाः  �ातंु
श��े।स�ािलतेषु पा��मेषु अ�े स�ीयपरी�ाः  समचा��। ततः  �थमि�तीया�ाः  �े�ः  िनधा��रताः ।

पुनमू��ा�नम् िव�िव�ालयेन स�ा�मानानां पा��माणां   मू�ा�न� �ामा�े पुनमू��ा�न�ािप अ�� मह�म्।
छा�ैः  परी�ायां िविहत� य�� अनुसारं �ा�ः अ�ः  पा��माणां साफ�िनधा�रणे कारणं भवित। िव�िव�ालये इयं
�व�था क��ता वत�ते।

पूरकपरी�ाः  छा�ाः  स�ीयपरी�ायाः  फले वृ��म् इ��ः  पूरकपरी�ाथ�म् आवेदय��। ते पा��मे अपेि�ते प�े
पूरकपरी�ां दातंु श�ुव��।अनया �ि�यया पा��माणां प�रणामानां िन�ि�ः  सुकरा भवित।

��ादानम्(Feedback) ��ेकं पा��म� समा�ौ �ीि�यमाणं ��ादानं पा��माणां प�रणामं िनधा�रयित।
िव�िव�ालय�ारा वैद्युितकप�केण ��ादानं �ीकृतम्।

िनयु��ः  िव�िव�ालये पा��मं समा� �ा�पदवीकाः  िविभ�ेषु �े�ेषु वृि�ं लभ�े। �ा�ा��पा��मं समा�व�ः
अनेके केरले �ाथिमकशालासु िनयु�ाः ।  िश�ाशा��पा��मं समा�व�ः  िविवधरा�ेषु �ौढशालासु वृि�म् अलभ�।
िव�कोषे केचन �ा�ुवन्। अ�े नाग�रकसेवािदषु आ�ानं �ापारियतंु �ेरणाम् अलभ�। त�री�ासु िस�तारता अभूवन्।
NET, KSET, CTETइ�ािद- उ�ोग�ारपरी�ाः  उ�ीणा� ः । बहवः  योगः , आयुव�दसािह�म्, वा�ु-�ोितषम् इ�ादीन्
कौशलाधा�रतपा��मान् समा� �यमु�ोगम् आर�व�ः ।

िव�िव�ालयेन पा��माणां प�रणामानां िन��े� मापनं िविहतम्। अ� �ा�ा�ी, शा�ी, आचाय�ः , िश�ाशा�ी,
िश�ाचाय�ः , िव�ावा�रिधः  �माणप�म्, पदिवका इ�ेते पा��माः  स�ािलताः । एते पा��माः  िनिद��ो�ेशैः  सह �वित�ताः ।
उ�ेशानुगुणं तेषां ि�या�याथ� काया�िण �धीय�। �वेशकाले द�ेन शा�ीयाणां पा��माणां प�रचयेन छा�ाः  िविवधेषु
शा�ेषु िवभ�ाः  अभवन्। नािमतमापनेन आस�ेः  िनधा�रणं समप�त। िश�ाशा��पा��मे मनोिव�ानािदना
अ��रतमापनं भवित। छा�ाः  िनिद� �े िवषये शू�ा�ं �ा�व�ोऽिप ��ा�रे पृ�े अ�ं �ा�ुवन्। पा��मेषु �ितस�ं
स�ीयपरी�ासु �ा�ं फलं वी� आनुपाितकं मापनं िविहतम्। तेन पा��मे प�रवत�नं प�रवध�नं च कतु� िच�नं स��म्।

          पा��माणां यथो�ेशैः  प�रणामैः  के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः  अ�वित�िभः  इतरिव�िव�ालयैः  सह �िध�तंु समथ�ः
भवित। Covid 19 इ�ािदिभः  िवषम��थितिभः  बहवः  देशाः  पीिडताः  वत��े।भारतम् तदित�ा���थितं ल�ंु श�ोित।
समकाले वसुधैव कुटु�कम् इित सव�पादेयं त�ं �सारियतंु समथ� च भवित।

*English version available in the additional information link 

File Description Document

Upload any additional information View Document

Provide link for Additional Information View Document

2.6.3 Pass percentage of students (Data for the latest completed academic year)

छा�ाणाम् उ�ीण�तायाः  �ितशतं मानम्। (स�ः  समा�शैि�कवष�� द�ांशः )

Answer: 95.81

2.6.3.1 Total number of final year students who passed the Institution examinations

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.6.2_1667979788_1783.pdf
http://www.sanskrit.nic.in/outcome.php


सं�थायाः  परी�ासु उ�ीणा�नाम् अ��मवष�याणां छा�ाणां स�ूणा� सङ्�ा

Answer: 2060
2.6.3.2 Total number of final year students who appeared for the examinations

परी�ासु स��िलतानां अ��मवष�याणां छा�ाणां स�ूणा� सङ्�ा

Answer: 2150
File Description Document

Upload list of Programmes and number of students passed
and appeared in the final year examination (Data Template) View Document

Upload any additional information View Document

Provide link for the annual report View Document

2.6.4 The Institution has mechanism to evaluate the performance of students through the
vakyartha/shastrartha-Sabhas, Shalaka-Pareeksha, Shastra-Pareeksha (Oral), Shastra-spardha, Writing
Sanskrit-Slokas/Padya/Poetry etc.

सं�थायां वा�ाथ�/शा�ाथ�सभा-शलाकापरी�ा-शा�परी�ा (मौ�खकं)-शा��धा�-सं�ृत�ोक-प�-
का�ािदिभः  छा�ाणां ��ुतेः  मू�ा�नाथ� क�न ि�यािविधः  वत�ते।

Answer: 

िव�िव�ालये/प�रसरेषु �थानीय�रे, रा��रे, रा���रे च शा��धा�सु भाग�हणम्, वा�ाथ�सभानाम् आयोजनम्
इ�ािदषु छा�ाणां ��ुतेः  मू�ा�नं सरलिवदानेन ि�यते। त�था -

१.वा�ाथ�सभा - िव�िव�ालय� प�रसरेषु सा�ािहकी वा�िध�नीसभा आयो�ते। समयसा�र�ाम् सभायाः  कालांशः
िनधा��रतो भवित। अतः  अिनवाय�प��थितः  वत�ते। िनिद� �े/�ाभी�े शा�िवषये ते वा�ाथ� ��ुव��। िवषये ��ुते
अ�ापकाः  ��ान् पृ���। अ�दानेन ��ुतानां वा�ाथा�नां �ेणीिनधा�रणं ि�यते। अिधकासु सभासु गृहीतभागाः  छा�ाः
पुर��य�े। शा�सभा आयो�ते। त� अ�ापकाः  आदश�वा�ाथ� ��ुव��। छा�ाः  अिनवाय�प��थ�ा वा�ाथ���ावं
वी�माणाः  शा�ाथ���ुतेः  कौशलम् अ����। ��करणाय ते छा�ाः  अनुमता भव��।

२.अ�खलभारतीय�रे शा�ीय�धा�नाम् आयोजनम् - िव�िव�ालयः  अ�खलभारतीय�रे �धा�नाम् आयोजन�
उ�रदािय�ं िनव�हित। शा�शलाका, शा�भाषणम्, का�क�पाठः , अमरकोषक�पाठः ,  अ�ा�ायीक�पाठः ,
धातु�पक�पाठः ,  सम�ापूित�ः , अ�र�ोकी, शा�ीय�ूित��धा� इित एतासां �वत�मान�धा�नां िनयमावली ं
स�ीकरोित।  रा��रे रा���रे च अपेि�ताः   सूचनाः  ददाित। छा�ाणां साधु��ुतेः  मू�ा�न� च �व�थां क�यित।

३.शलाकापरी�ा -  िव�िव�ालय� प�रसरेषु अ�ापकाः  छा�ान् स�ीकुव���। चयनाय �धा�म् आयोजय��। ततः
िचताः  �ितभािगनः  रा��रीय�धा�यां ततः  अ�खलभारतीय�रे च भागं गृ���। रा���रे िवजियनः  सौवण�शलाकया
सौवण�पदकेन धनरािशना �माणप�ेण च पुर��य�े। शलाका�धा�यां �धा�लुना िनिद��शा�� िनिद����भाग�
सम�तया अ�यनं काय�म् । �धा�लुः  ��� िनिद��भाग� सवा� ः  पङ्�ीः  क��थीकुया�त्, ��पङ्�ीनां िवशदं
�ा�ानं कतु� साम�� स�ादयेत्, िनिद� �े ��भागे िव�मानिवषयेषु गहनशा�चचा� कतु� कौशलं स�ादयेत् ।
परी�ािवधानम् अ�खलभारतीयायां, रा��रीयायां च शलाकापरी�ायां िनिद����म् अधीतवतः  ��ेकं �धा�लोः  परी�णं
ि�षु घ�ेषु ि�यते।

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.6.3_1668762147_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.6.3_1668407965_1783.pdf
http://www.sanskrit.nic.in/annual_report.php


�थमः  घ�ः  �ृितबल/धारणाश��परी�णम्। परी�कैः  शलाकया उद्धृतात् �थानात् एका ��पङ्��ः
उ�ाय�ते । ततः  आर� छा�ेण अि�मपङ्�यः  परी�काः  यावत् �ोतुिम��� ताव�य��ं �ावणीयाः । परी�केषु
एकैकः  अिप एक� छा�� एता�शपरी�णम् अ�ूनं ि�वारं कुया�त् । �धा�िथ�सं�ाम्, समयं च अनुसृ� परी�काः
ततोऽिधक��ान् अिप कतु�मह���। परी�कैः  असकृत् शलाकया एव ���थानािन उद्घाटनीयािन ।
ि�तीयः  घ�ः  �ा�ानसाम��परी�णम् । परी�कैः  शलाकया उद्घािटत�थानात् ��पङ्��रेका उ�ाय�ते ।
त�ाः  पङ्�ेः  िवशदं �ा�ानं छा�ः  कुया�त् । छा�� एता�शं परी�णं एकैकः  अिप परी�कः  अ�ूनं ि�वारं कुया�त्
। परी�कैः  �ितवारं शलाकया ���थानािन चेत�ािन ।
तृतीयः  घ�ः  िवशेषावगितपरी�णम्/गाढ�ानपरी�णम्। परी�काः  िनधा��रत��भागे िव�माने िवषये गहन��ान्
कुयु� ः । छा�ेण सह शा�चचा� कुयु�ः । छा�ेण �द�समाधानमनुसृ� पुनः  ��ान् अिप परी�काः  कतु�मह��� येन
छा�� ��ावगतेः  �रः  िनण�तः  भवेत् । ��पुनः ���पेण शा�चच�या समाधानं �ा�ुयुः । इयं रीितः  प�कृ�ः
भवेत्। परी�ायाम् उ�ीणा�नाम् एव पुर�ाराय �थम/ि�तीय/तृतीय�थानिन�यः  ि�यते ।

४.शा�ाथ�िवचार�धा� िव�िव�ालय� �ातकािदषु पा��मेषु अधीयानाः  छा�ाः  अ�ां भागं गृ���। �थानीय�रे,
रा��रे, रा���रे च इयं �धा� स�ा�ते। शा�ाथ�िवचार�धा� युगलवा�ाथ��धा� वत�ते । �धा�लुिभः  िनिद��िवषये
शा�ाथ�िवचारः  करणीयः  । �द�िवषये क�न पूव�प�म् अ�ः  िस�ा�प�ं च उप�थापयेत् । �व��िवषय�
शा�ा�रेण स��ं/सा�ं/भेदं पूव�प�ं, िस�ा�ं च स�गवग�ेयुः । �धा�र�ात् एकघ�ातः  पूव� सोपान�ये अिप
िनिद� �े�ः  िवषये�ः  क�न िवषयिवशेषः  शा�ाथ�िवषय� शीष�क�ेन उद्घो�ते । ��ेकं �धा�लुयुगल� परी�णं
सोपान�ये ि�यते -

�थमसोपानम् िनिद��ेषु िवषयेषु क�न िवषयः  �धा�थ� �दीयते । ति�षयमादाय �धा�लुयुगलेन शा�ाथ�ः
कत��ः  । िनणा�यकाः  िवषयोप�थापनकाले कदािप ��ं कतु�म् अह��� । िनणा�यकाः  �धा��ोः
िवषय�ितपादनसाम��� िवषय�ान� च परी�णं कुयु�ः । त� उ�ीण� युगलषट्कं ि�तीयसोपानं �ित
आह�तां �ा�ोित । अ��न् सोपाने �ितयुगलं िवषयोप�थापनाथ� 15 िनमेषाः  �दीय�े ।
ि�तीयसोपानम् अ� �थमसोपाने �द�ं िवषयं िवहाय िनिद��ेषु िवषयेषु क�न िवषयः  �दीयते ।
ति�षयमादाय युगलषट्केन शा�ाथ�ः  कत��ः  । त�ािप पुनः  िनणा�यकाः  �धा��ोः
िवषय�ितपादनसाम��� िवषय�ान� च परी�णं कुयु�ः  । िनणा�यकाः  िवषयोप�थापनकाले कदािप ��ं
कतु�म् अह��� । त� उ�ीण� युगल�यं तृतीयसोपानं �ित ग�ित । अ��न् सोपाने �ितयुगलं
िवषयोप�थापनाथ� 15 िनमेषाः  �दीय�े ।
तृतीयसोपानम् अ� �थमसोपाने ि�तीयसोपाने च �द�ं िवषयं िवहाय िनिद��ेषु िवषयेषु क�न िवषयः
शा�चचा�यै �दीयते । ति�षयमादाय युगल�येन शा�ाथ�ः  कत��ः  । त�ािप िनणा�यकाः  �धा��ोः
िवषय�ितपादनसाम��� िवषय�ान� च परी�णं कुयु�ः । िनणा�यकाः  िवषयोप�थापनकाले कदािप ��ं
कतु�म् अह��� । त� युगलमेकं �थम�थानं �ा�ोित । अ�त् च युगलं ि�तीय�थानं �ा�ोित । अ��न् सोपाने
�ितयुगलं िवषयोप�थापनाथ� 30 िनमेषाः  �दीय�े ।

*English version available in the additional information link 

File Description Document

Upload any additional information View Document

Provide link for Additional Information View Document

2.7 Student Satisfaction Survey
2.7.1 Online Student Satisfaction Survey regarding Teaching Learning process

अ�ापन-अिधगमयोः  �ि�यािवषये अिधत�� छा�स�ु�ेः  सव��णम्।

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.6.4_1667979799_1783.pdf
http://www.sanskrit.nic.in/abss.php


Answer: 

File Description Document
Upload database of all currently enrolled students
(Institutional data as per Data Template) View Document

2.7.2 Online Learner Satisfaction Survey regarding teaching-learning process

अ�ापना�यन�ि�यास�भ�  अिधत�� अ�ेतृस�ुि�सव��णम्

Answer: 

File Description Document

Data Template View Document

Database of all currently enrolled Distance Learners View Document

Any other relevant information View Document

3.Research, Innovations and Extension
3.1 Promotion of Research and Facilities
3.1.1 The institution’s Research facilities are frequently updated and  there is  a well defined policy for
promotion of research which  is uploaded on the institutional website and implemented

सं�थायाः  अनुस�ानयोजनाः  मु�मु��ः  नवीकृताः । एवमेव अनुस�ान� �ो��ै सुचा�िनिद��ा योजना सं�थायाः
जाल�थाने उपारोिपता ि�या��ता च।

 

Answer: 

��ावना
•    के�ीयसं�ृतिव�िव�ालये अनुस�ाने उ�ृ�तायाः  �ासि�कताया� गवेषणप�रणामः  �ा�ते । अतः  उ�तममानकेषु
अनुस�ानं स�ालियतंु शोधनीित�प�िमदं समुिचतो�मशोध�थानां िवषये माग�दश�नं िवदधाित ।
•    शोधनीित�प�� उ�े�ं िव��ािपमानकानुसारं िविश�ानुस�ानसमूहानां संघटनं िवधाय अनुकूलानुस�ानसं�ृतेः
पा�र��थितकीत�� च �थापनं वत�ते ।
•    शोधनीित�प�िमदं वैि�कसमाज� अ�यनिहताय शोधिन�षा�न् �यो�ंु �ाथिमकतां �य�ित । 
•    इदं �प�ं शै�िणकमानकानां नैितकताया� पालिय�ी ंशोधसं�ृितम् आरभते त�ंवध�न� कु�ते ।
•    अ� �प�� उ�े�ं  िव�ृतानुस�ानगितिवधीनां संवध�नं शोधस��काय�नीतेः  �दानं वत�ते ।
•    �प�िमदं सै�ा��क�ान� प�रणामेषु ि�या�यनं िवधातुमवसरं �य�ित अिप च �प�िस�ा�ानाम् अनु�योगाधारेण
अनुस�ानाथ� माग� �दश�यित ।
शोधनीित�प�� उ�े�ािन
•    �ूहा�क-�ािविधक-प�रचालना�क�रेषु सव�षां िव�िव�ालयानुस�ानगितिवधीनां योजनाथ�म् आय�याथ�
िनय�णाथ�� सं�थागत�मतानां संवध�नम् ।
•    संकायसद�ानां छा�ाणा� शोधप�रयोजनासु  उप�मेषु  च साहा�ाथ� सौिव��दानाथ�� पया��शोधिनधेः  �थापनं
�ब�न� ।
•    अनुस�ानाथ� धनिवतरणे पुर�ार�थापने इतरेषु सव�षु च काय�षु साहा�ाथ� नीतीनां िवधीनां मानकाना� िनमा�णम् ।
•    �ीयो�े�ैः  ���ा च सह अ�ाराि�� यिवकासल�ानु�पं िवधातंु िव�िव�ालये सव�िवधशोध�यासानां समुिचत�पेण
सम�याथ� �व�था�दानम् ।
•    िव�िव�ालय� शोधकाय�सूची ंिनमा�तंु त��थरीकरणाथ�� �मुखसमुिचत�े�े�ो िव�पोिषतशोधप�रयोजना��
सव���ाथिमकतायाः  �परेखािनमा�णम् ।

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.7.1_1668762180_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.7.2_1668762190_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.7.2_1668176229_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/2.7.2_1668254419_1783.pdf


शोध� �ापक�े�ािण 
1.    शोधप�रयोजनाः
•    मूलधनस���ावधानािन राि�� या�ाराि�� यमह�� मह�पूण��े�ेषु �ित�िध�शोधप�रयोजनायाः  �ो�ाहनं िवधा���
। मूलधन�ानुदानेन नवीनिवचाराणां �ान� च संवध�नं भिव�ित अिप च शोधप�रयोजनानां स�ालने  सौिव�ं भिव�ित
याः  बा�ानुदानमा�मेन �ीय�ोतांिस स�ािवत�पेण िवकासिय��� ।
•    शोधप�रयोजनाथ� भौितक�व�थायाः  �दानं (य� सौिव�ं संसाधनािन सेवा� स��िलतािन) िव�पोषण�
के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� �धानकाया�लयिद�ी�ारा क�र�ते । �ावधानािन शोधप�रयोजनानां स�ालनाय सं�ृत�
सं�ृतिश�ाया� �े�े नवाचारान् संवध�ियतंु संरचिय��े ।
2.    शोध�काशनािन
•    िव�िव�ालयः  सं�ृत� अ�स��िवषयाणां �े�े गुणव�ापूण�पि�काणां मु�णं स���काशन� संवध�िय�ित ।
•    िव�िव�ालयः  �िस�ानां िवदुषां लेखकाना� दुल�भ�काशनानां पुनः �काशनेऽिप आिथ�क�पेण साहा�ं क�र�ित।
•    िव�िव�ालयः  उ�ानु�िमतगुणव�ापूण�पि�कासु गुणव�ापूण�शोधप�ािण �काशियतंु स�ायसद�ानां �ो�ाहनं
सि�यािभ�ेरण� िवधा�ित ।
3.    बौ��कस�दिधकारः  (IPR)
•    �प�िमदं भारतशासन�ारा �ीकृत� �ापकिवषय� ‘सज�ना�कभारतं नवाचारभारतम्’ इ��ानुसारं
 िव�िव�ालये गितशीलां सजीवां स�ुिलतबौ��कािधकार�णाली ं�ो�ाहयित ।
•    नीित�प�िमदं रचना�कतां नवाचारान् उ�िमतां सामािजकसां�ृितकािथ�किवकास� संवध�िय�ित । अिप च
सं�ृत�ानपर�रायाः  इतर�े�ेषु योगायुव�द�ा�सततिवकासेषु मह�पूण�सामािजकािथ�क-�ािविधकिवकास�े�ेषु च
उ�यनाथ�म् अिधकावधानं क�र�ित ।

4.    पा�ुिलपीनां भा�ारः
•    बौ��कस�दिधकार�ेन एक�ािधकार�ेन (पेट�ट) च �ा�ानां पा�ुिलपीनाम् अंशनं एक�ीकरणं �यणं अ�ीकरणं
�ीकरण�ेित सवा�िण काया�िण �यागराज�थग�ानाथझाप�रसरे  स�ादिय��े ।
•    पा�ुिलपीनां िनभालनं संर�ण� संर�णिनयमानुसारं िवचारणीयं भिव�ित ।

5.    िविभ�काय��मेषु अनुस�ानम्
•    िव�िव�ालयः  िविभ��रेषु �ातक-�ातको�र-शोध-िव�ावा�र�ु�र�रेषु िव�िव�ालय�ारा �दीयमानिविभ�-
काय��मेषु गुणव�ापूणा�नुस�ानं संवध�ियतंु �ितब�ो वत�ते । 
•    अनुस�ाने गुणव�ां सुिन�ेतंु िव�िव�ालय� सकाशे उपयु��काय��माणां कृते िव�ृतमाग�दिश�का भिव�ित ।
के�ीयशोधम�ल� भूिमका उ�रदािय��
•    िव�िव�ालय� शोधनी�िभलेखानां स�ीकरणम् ।
•    िव���रषदा �द�� शोध�े�� स�ीकरणम्,  य��न् बृहतीनां ल�वीनां प�रयोजनानां परामश�� अथवा
अ�शोधगितिवधीनां समावेशो भिव�ित ।
•    शोध��ावानां  पुनरी�णं  शोधशीष�क� चरम�ीकृितः  ।
•    ��े�ािधकारे शोध�  �मुख�े�ाणां िनधा�रणम् ।
•    िव�िव�ालयेन राि�� यैः  /अ�ाराि�� यािभकरणैवा� िव�पोषणाय सां�थािनकशोधकाय��माणां मू�ा�नम् 
अनुस�ाननीतेः  काया��यनत�म्
•    िव�िव�ालय� के�ीयशोधम�लं,  िव�िव�ालय�ब�नेन  िविभ��रेषु अ�सिमितिभ� सह संयु� काय� कृ�ा
अ�ाः  शोधनीतेः  अिभलेख� ि�या�यने दािय�भाग् भिव�ित । शोधस�ाय�मुखोऽ� अिभलेख�
काया��यनिनधा�रणं क�र�ित। िन�िल�खत�पेण नीतेः  ि�या�यनं कतु�  कािनिचत् त�ािण स��-
•     संकायसद�ैः  अनुस�ानाय सौिव��दानं तथा �ार��कधन�दानाय एक� अनुस�ानिव�कोष� �थापनाय च
िव�िव�ालय�ब�नेन सह काय�करणम् 

*English version available in the additional information link 



File Description Document
Minutes of the Research Committee/ Academic Council/
Governing Council/ Syndicate/ Board of Management
related to research promotion policy adoption

View Document

Any additional information View Document

URL of Policy document on promotion of research uploaded
on website View Document

3.1.2 The institution provides seed money for in-depth Shastric training/inter-disciplinary training to its
teachers for research during the last five years (average of five years; INR in Lakhs)

िवगतेषु प�सु वष�षु सं�था अ�ापके�ः  अनुस�ानाय तल�िश�-शा�-�िश�णाय अ�ः शा�ीय-�िश�णाय च
मूलिनिधं ददाित। (प�ानां वषा�णां म�मानम्; ल�शः  ��केषु)

Answer: 3.8

3.1.2.1 The amount of seed money provided by institution to its faculty year-wise during the last five years
(INR in lakhs).

सं�थया िवगतेषु प�सु वष�षु अ�ापके�ः  �द�� मूलिनधेः  वािष�की सङ�ा (ल�शः )।

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
4.5 0.35137 0.36506 12.92 0.83979

File Description Document

Minutes of the relevant bodies of the Institution View Document

List of teachers receiving grant and details of grant received
(Institutional data as per Data Template) View Document

Budget and expenditure statements signed by the Finance
Officer indicating seed money provided and utilized View Document

Any additional information View Document

3.1.3 Percentage  of teachers receiving national/ international fellowship/financial support by various
agencies for advanced studies/ research  during the last five years

गतेषु प�सु वष�षु िविवधसं�था�ः  �ो�यनाय/अनुस�ानाय राि�� याम्/अ�ाराि�� यां िव�द्वृि�म्/िव�ीयसाहा�ं
�ा�वताम् अ�ापकानां �ितशतं मानम्।

Answer: 10.15

3.1.3.1 Number of teachers who received national/ international fellowship/financial support from various
agencies, for advanced studies / research; during the last five years

गतेषु प�सु वष�षु िविवधसं�था�ः  �ो�यनाय/अनुस�ानाय राि�� याम्/अ�ाराि�� यां िव�द्वृि�म्/िव�ीयसाहा�ं �ा�वताम्
अ�ापकनां सङ्�ा।

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.1.1_1667469129_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.1.1_1667469143_1783.pdf
http://www.sanskrit.nic.in/uploads/2022_08_24_Research_Policy_Document.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.1.2_1667563251_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.1.2_1668256435_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.1.2_1667563262_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.1.2_1668415124_1783.pdf


Answer: 46
File Description Document

List of teachers and their international fellowship details
(Data Templates) View Document

e-copies of the award letters of the teachers View Document

3.1.4 Number of JRFs, SRFs, Post Doctoral Fellows, Research Associates and other research fellows
enrolled in the Institution during the last five years

सं�थायां िवगतेषु प�सु वष�षु प�ीकृतानां किन�शोध�ा�ाणां (JRF) व�र�शोध�ा�ाणां (SRF)
शोधो�रानुस�ातॄणाम् (PDF) अनुस�ानसहायकानाम् अ�ेषां च अनुस�ातॄणां सङ्�ा

Answer: 76

File Description Document
Provide a list of research fellows and their fellowship details
(Data Template) View Document

Any additional information View Document

3.1.5 Institution has the following facilities

1. Central Instrumentation Centre/ Language Laboratory Computer Lab/ICT Lab
2. Museum
3. Studios/ Recording Studio for Audio-Video/e-P.G.Pathashala Facilities
4. Research/Statistical Databases
5. Manuscript Resource Centre (MRC)
6. Manuscript Conservation Centre (MCC)
7. Yoga Training Centre
8. Yoga Therapy Centre with modern equipments
9. Observatory/Yajnashala

10. Psychology Laboratory
11. Any other facility to support research

सं�थायाम् अधोिल�खतािन सौिव�ािन स��-

1. के�ीयम् उपकरणके�म्/ भाषा�योगशाला/ स�णक�योगशाला/ सूचना-स�ेषण-�ािविध�योगशाला
2. पुरात�सङ्�हालयः
3. ��-��-साम�ीिनमा�णाय िच�ा�नशालायाः  ���नशालायाः  ई.पी.जी पाठशालायाः  वा सौिव�ािन।
4. अनुस�ानम्/साङ्�कीयो द�ांशिनिधः
5. पा�ुिलिपसंसाधनके�म्
6. पा�ुिलिपसंर�णके�म्
7. योग�िश�णके�म्
8. आधुिनकय�सिहतं योग-उपचारके�म्
9. वेधशाला/य�शाला

10. मनोिव�ान�योगशाला
11. अनुस�ान� समथ�नाय िकि�त् सौिव�म्

Answer: A. Any four or more the above अ. उपयु��ेषु केिचत् च�ारः  अथवा ततोऽिधकाः

File Description Document

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.1.3_1668256446_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.1.3_1667477670_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.1.4_1668256457_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.1.4_1668849107_1783.pdf


Upload the list of facilities provided by the Institution and
their year of establishment (Institutional data as per Data
Template)

View Document

Upload any additional information View Document

Paste link of videos and geotagged photographs View Document

3.1.6 Percentage of departments with UGC-SAP, CAS, funding from DST/ ICSSR/ ICPR, Shastra-chudamani
Scheme, Ashtadashi Scheme and other similar recognitions by government agency (Data for the latest
completed academic year)

िव�िव�ालयानुदानायोग� िविश�सहायताकाय��म� (SAP) �गता�यनके��ेन डी.एस्.टी.,
आय्.सी.एस्.एस्.आर्., आय्.सी.पी.आर्. सं�था�ः  शोधिनिम�ं धन�ा��ः , शा�चूडामिणयोजनायां �कष�के��ेन
नवाचारके��ेन अ�ादशीयोजनायाम् अ��ां वा स�शयोजनायाम् अिभ�ातानां िवभागानां �ितशतं मानम्। (स�ः
समा�शैि�कवष�� द�ांशः )

Answer: 33.33

3.1.6.1 Number of departments with UGC-SAP, CAS, funding from DST/ ICSSR/ ICPR, Shastra-chudamani
Scheme, Ashtadashi Scheme and other similar recognitions by government agency.

िव�िव�ालयानुदानायोग� िविश�सहायताकाय��म� �गता�यनके��ेन डी.एस्.टी., ऐ.सी.एस्.एस्.आर्.,
ऐ.सी.पी.आर्. सं�था�ः  शोधिनिम�ं धन�ा��ः  शा�चूडामिणयोजनायां �कष�के��ेन नवाचारके��ेन
अ�ादशीयोजनायाम् अ��ां वा स�शयोजनायाम् अिभ�ातानां िवभागानां सङ्�ा।.

Answer: 5
3.1.6.2 Number of departments offering academic programmes during the latest completed academic year

स�ः  समा�शैि�कवष� शैि�ककाय��मान् ��ूयमानानां िवभागानां सङ्�ा

Answer: 15
File Description Document

List of departments and award details (Institutional data as
per Data Template) View Document

e-version of departmental recognition letters or other award
letters View Document

Any additional information View Document

3.1.7 Does the Institution has the following –

1. Scheme for preparation of critical edition of unpublished manuscripts for research projects and research
degrees

2. Sanskrit as the compulsory medium of writing thesis/dissertation/ Project Report etc.

3. Provision for the translation of Sanskrit/Shastric texts as part of formal research degree?

4. Incentive to write Sanskrit-Teeka-s/commentaries on Sanskrit texts

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.1.5_1668256470_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.1.5_1668415142_1783.pdf
https://csu.co.in/iqac_data/naac_ssr/3_1_5/3_1_5_Links_for_vedios_photos.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.1.6_1668256488_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.1.6_1667651936_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.1.6_1668415156_1783.pdf


5. Scheme for production of Study materials in Sanskrit

 

सं�थायाम् अधोिल�खतांशाः  स��–

1.  अनुस�ानप�रयोजनानां शोधोपाधीनां च कृते अ�कािशतपा�ुिलपीनां समी�ा�क���ा ��स�ादनयोजना

2.  शोध�ब�/लघुशोध�ब�/प�रयोजना�ितवेदनेषु अिनवाय�मा�म�ेन सं�ृतम्

3.  औपचा�रक-अनुस�ान-उपा��तया सं�ृत��ानां शा�ीय��ानां वाऽनुवादाय �ो�ाहनम्

4.  औपचा�रक-अनुस�ान-उपा��तया गृहीत� सं�ृत��� टीका/�ा�ालेखनाथ� �ो�ाहनम्

5.  सं�ृतमा�मेन अ�यना�ापनसाम�ीिनमा�णाय योजना

 

Answer: 

िव�िव�ालये अधोिल�खताः  अंशाः  स��।

1.     अनुस�ानप�रयोजनानां शोधोपाधीनां च कृते अ�कािशतपा�ुिलपीनां समी�ा�क���ा
��स�ादनयोजना  -  

एकं िवषयिवशेषमिधकृ� िव�रेण ि�यमाणम् अ�यनम् ; िवशेषतः  नूतनत�ानां नूतनपदाथा�नां च �मब��पेण
अ�ेषणम् एव अनुस�ानम् इित उ�ते। त�ािप अ�कािशतपा�ुिलपीनां समी�ा�क���ा ��स�ादनादीनां काया�णां
स�ादनेन अ�कािशत��ानां ��काराणां वैिश��ािन बिहराया��। अ�ातकतृ�क��ाः  इित अपवादोऽिप दूरीभवित
अ�ाकािशतानां �व��थत�पेण �काशनेन। अतः  के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� �ादशसु प�रसरेषु
अ�कािशतपा�ुिलपीनां समी�ा�क���ा ��स�ादनादीिन काया�िण शोध�ा�ैः  ि�य�े। िविश� एतदथ�मेव
�यागराज�थे ग�ानाथझाप�रसरे �ा�ोधपा��मा�ग�त�ेन िविश�ाः  �िश�णकाय�शालाः  अिप आयो��े । उपि�शतं
शोध�ा�ाः  �ितवष� त� �ा�ोधपा��म� अ�यनाय िविभ�प�रसरे�ः  ग���।  56,475 सङ्�ाकाः  पा�ुिलपयः
त� स��। सवा�िधका: पा�ुिलपयः  अ�ाविध �कािशताः  स��।  ग�ानाथझाप�रसर� पा�� समृ�ः  पा�ुिलिपस�हालयो
वत�ते। य��न् सं�ृतवा�य� सवा�साम् शाखानां पा�ुिलपयः  सङ्गृहीताः  स��। िविवध-�ा�ीय-िलिपषु िनब�ानाम्
पा�ुिलपीनाम् सं�ा षड्प�ाशत् सह�म् वत�ते। अ��ानाम् शोध�ा�ाणां, ��नु�पं शोधकाय�हेतवे ह�लेखानाम्
आव�नं ि�यते। तद्नु माग�दश�क� िनद�शात् शोध�ा�ाः  पा�ुिलपीनाम् स�ादनम्, अनुशीलनं, तुलना�कम्
समी�णम् शोधोपािधहेतवे कुव���। अ� िनयु�ाः  आचाया� ः , सहाचाया� ः , सहायकाचाया� ः  अिप पा�ुिलपीनाम् स�ादनं
कुव���। राि�� य-अ�ाराि�� य-�रेऽिप शोधस�ादन-हेतवे शोधािथ��ः  पा�ुिलपयः  �दीय�े। गु�वायू�प�रसरे 172
संङ्�ाकाः  , ज�ूप�रसरे 73 , पुरीप�रसरे 177 संङ्�ाकाः  च  तालप�ेषु िल�खताः  पा�ुिलपयः  स��। आयुव�द�
�ौितष� वेदा�ादीनां शा�ाणां पा�ुिलपयः  स�ािदताः  अिप स��। एवम�े�िप प�रसरेषु शतशः  वत��े।
िव�िव�ालय�  अ�ादशी इ��ां िविश�ायां प�रयोजनायाम् अिप ��स�ादनयोजनानां �ीकाराथ� �चुरमा�ेण अवसराः
स��। आिथ�कम् अनुदानम् अिप दीयते । के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� शोधनीतौ अिप मातृकास�ादन�
��स�ादनयोजनाया� �ा�पं कथं भवेत़ इ�� माग�दश�नसू�ािण उ���खतािन स��।

2. शोध�ब�ािदषु अिनवाय�मा�म�ेन सं�ृतम् -

िव�िव�ालय� सव�ऽिप शोध�ब�ाः  लघुशोध�ब�ाः  सं�ृतप�रयोजना� सं�ृतमा�मेन एव िवर��े। िवगतेषु प�सु
वष�षु 855 संङ्�ाकाः  शोध�ब�ाः  सं�ृतभाषामा�मेन एव िल�खताः  स��। िव�िव�ालय� शोधिनयमाव�ाम् अिप
सु��ं िल�खतं वत�ते यत् सं�ृतमा�मेन एव शोध�ब�ाः  लघुशोध�ब�ाः  शोधप�ािण च लेखनीयािन इित।
िश�ाचाय��रीयाः  छा�ाः  �ीयान् लघुशोध�ब�ान्  सं�ृतेन एव िलख��। िव�ानमनोिव�ान�ौ�ोिग�ािदषु



िवषयिवशेषेषु शोधावसरे लघुशोध�ब�िनमा�णावसरे चािप सं�ृतमा�मेन एव सव� काय� स�ा�ते। एवम् आधुिनके
िश�ाशा�े िव�मानान् अ�ाधुिनकिवषयान् अवल� अिप सं�ृतमा�मेन एव िव�िव�ालय� छा�ाः  शोधकाय�
स�ादय��।

3. अनुस�ानोपािधलाभाय सं�ृतशा���ानां अनुवादावसरः  -

िव�िव�ालये अनुस�ानकाय��ेन  सं�ृतशा���ानां अनुवादाथ�मिप अवसरः  क��ते। ये ��ाः  �ौढशै�ा िल�खताः
स�� ते दुब�धाः  भवेयुः  इित म�ा बालानां सुखबोधाय सरलभाषया त�ा�शानां ��ानाम् अनुवादकाय�मिप
सरल�ा�ामुखेन स�ादय��। �ा�ी , शारदा इ�ा�ासु िलिपषु िनब�ानां ताड��ानां देवनागया�म् अनू� िलख��
शोध�ा�ाः ।�ादेिशकभाषासु िनब�ानां सं�ृत��ानां मूल�तयः  ल��े चे�िह� तासाम् अिप अनुवादकाय� स�ादय��
शोध�ा�ाः । अनेन तेषां कृते िव�ावा�रिधः  इित उपािधः  दीयते। मातृकास�ादनावसरे �ूनाित�ूनं ित�ः  मातृकाः
अपे��े। तासाम् अ�यनम् अिनवाय� भवित शोधोपािध�हणाय । मातृका: �ादेिशकभाषा�िप �चुरमा�ेण िलिपब�ा:
भव��। अ�ाद�ां िविवधसं�ृतसािह�ानाम् अनुवादाय आिथ�कम् अनुदानम् अिप दीयते, य� लाभम् अ�ाकं
प�रसरीयाः  अ�ापकाः  असकृत् कुव���।

4.औपचा�रक-अनुस�ान-उपा��तया गृहीत� सं�ृत��� टीका�ा�ालेखाथ� �ो�ाहनम् -

सू�भा�वाित�कािन टीकोपटीकाः  �ा�ा� सं�ृतवा�य� जीवातुभूतािन त�ािन स��। त�ािप शा�िश�ण�धानाः
�ादशः  प�रसराः  स�� िव�िव�ालय�। अतः  टीकालेखनाय �ा�ालेखनाय च �ितपदं माग�दश�नं कुव��� िश�काः  ।
�यमिप प�रसरीयैः  शा��ैः  िश�कैः  शा�ीयाः  टीका��ाः  िवरिचताः  िव�ावा�रिध�र�ुपािधलाभाय। िव�िव�ालय�
�काशनेन अिप एता�शाः  िव��ूणा� ः  टीका��ाः  �कािशताः  स��। िव�िव�ालय� शोध�ा�ाः  अिप अ�कािशतानां
टीका��ानां स�ादनं कृ�ा �ाचीनान् टीकाकारान् पुन��ीवय�ः  स��।

आन�कुमारि�पाठी इ�ेषः  शोध�ा�ः  रामऋिषकृतायाः  नलोदयका�टीकायाः  यमकबोिध�ाः  (२०१८) इद�थमतया
स�ादनम् अकरोत्। बहवो िह टीकाः  सं�ृतवा�ये अ�कािशताः  एव स��। टीकां स�ा� �ा�ालेखनेन शतािधकाः
शोध�ा�ाः  िव�ावा�रिधः  इित उपािधं �ा�ुव��।

5. सं�ृतमा�मेन अ�यना�ापनसाम�ीिनमा�णयोजना  -

िव�िव�ालये सं�ृतमा�मेन  अ�यना�ापनसाम�ीिनमा�णयोजनाः  बहवः  स��। िव�िव�ालय� योजनािवभागेन अिप
एतदथ� ब�िवधाः  योजनाः  िविनिम�ताः  स��। �ाथिमक�रे दी�ापा��म� अ�यना�ापनाय दी�ापु�कािन ल�शः
�कािशतािन। अ�ाविध 300000 संङ्�ाकािन दी�ापु�कािन �कािशतािन। एतािन अ�यना�ापनसाम�ी�पेण ब��
उपयु��े। िव�िव�ालय� �काशनिवभागः  सि�यः  वत�ते य�ात् ब�िन शा�ीयपु�कािन �का��े। अ�ादशी इित
िविश�ा योजना िव�िव�ालय� वत�ते। अ� सं�ृतेन पा�पु�कानां िविवधसाधनानां �काशनाय धनसहयोगः  दीयते।
प�रसरीयैः  िश�कैः  अिप बहवः   अ�यना�ापनसाम�ः  िनम�य�े। अतः  छा�ाः  िवना �ेशं सं�ृतमा�मेन एव
सं�ृतिश�ाम् अवा�ंु �भव��।

*English version available in the additional information link 
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3.2 Resource Mobilization for Research
3.2.1 Grants for research projects sponsored by non-government sources such as industry, corporate houses, 
other allied organizations, national/international bodies,  endowments,  chairs in the institution during the
last five years (INR in Lakhs)

औ ै
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सं�थायां गतेषु प�सु वष�षु उ�ोग-औ�ोिगकािध�ान-द�िनिध-राि�� य-अ�ाराि�� यिनकायैः  अ�ािभ�
असव�कारीयसं�थािभः  �ायोिजतानां शोधयोजनानां कृते �ा�मनुदानं पीठािन च (ल�शः )

Answer: 5

3.2.1.1 Total Grants for research projects sponsored by  non-government sources such as industry, corporate
houses, other allied organizations, national/international bodies, endowments, Chairs in the institution year-wise
during the last five years (INR in Lakhs)-

सं�थायां गतेषु प�सु वष�षु उ�ोग-औ�ोिगकािध�ान-द�िनिध-राि�� य-अ�ाराि�� यिनकायैः  अ�ािभ� असव�कारीयसं�थािभः
�ायोिजतानां शोधयोजनानां कृते �ा�ानाम् अनुदानानां वािष�कः  योगः  (ल�शः )

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
00 00 00 00 5

File Description Document
List of project and grant details (Institutional data as per Data
Template) View Document

e-copies of the grant award letters for research projects
sponsored by non-government sources. View Document

3.2.2 Grants for research projects sponsored by  government sources like UGC, Central Sanskrit University
(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan), IGNCA, NMM, Sanskrit Academies, ICPR, DST, ICHR etc. during
the last five years (INR in Lakhs)

िवगतेषु प�सु वष�षु िव�िव�ालयानुदानायोग-के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय (�ा�नं राि�� यसं�ृतसं�थानम्)-
इ��रागाँधीराि�� यकलाके�-राि�� यपा�ुिलिप िमशन्-सं�ृताकादमी- भारतीयदाश�िनकानुस�ानप�रषद्-
भारतीयैितहािसकानुस�ानप�रषदािदिभ: सव�कारीयसं�थािभः  �ायोिजतानां शोधप�रयोजनानां कृते
�ा�मनुदानम्। (ल�शः )

Answer: 257.3

3.2.2.1 Total Grants for research projects sponsored by government sources year-wise during the last five
years (INR in Lakhs).

िवगतेषु प�सु वष�षु सव�कारीयसं�थािभः  �ायोिजतानां शोधप�रयोजनानां कृते �ा�ानामनुदानानां वािष�कः  योगः । (ल�शः )

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
100 4 13.60 76.70 63

File Description Document
List of project and grant details (Institutional data as per Data
Template) View Document

E-copies of the grant award letters for research projects
sponsored by government View Document
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Any additional information View Document

3.2.3 Number of research projects per teacher funded by government and Non-Government agencies during
the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु सव�कारीयािभः  असव�कारीयािभ� सं�थािभः  ��ेकम् अ�ापकाय आिथ�कसाहा�ेन
��ुतशोधयोजनाः ।

Answer: 0.09

3.2.3.1 Number of research projects funded by government and non-government agencies during the last five
years

िवगतेषु प�सु वष�षु सव�कारीयािभः  असव�कारीयािभ� सं�थािभः  ��ेकम् अ�ापकाय आिथ�कसाहा�ेन �द�शोधयोजनानां
सङ्�ा।

Answer: 40
File Description Document

Supporting document from Funding Agency View Document

List of research projects and funding details ( Institutional
data as per Data Template) View Document

Any additional information View Document

Provide Link for the funding agency website View Document

3.2.4 Institution provides funds out of its internal resources for the promotion of research. Provide details

सं�था आ��रक�ोतो�ः  �ा�धनं अनुस�ान� �ो�यनाय प�रक�यित िकम्? िववरणं देयम्।

Answer: 

आ��रक�ोतो�ः  �ा�ं धनरािशं के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः  अनुस�ान� �ो�यनाय अिप प�रक�यित।

१. अनुस�ानप�रयोजना:

के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� �ादशः  प�रसराः  स��। सव��िप प�रसरेषु अनुस�ानप�रयोजनानां �ीकरणाय 2016 तमे
वष� 1,80,00000 प�रिमतः  धनरािशः  प�रसरीये�ः  �ा�ापके�ः  मु�ालयेन �द�ः । अनुस�ानप�रयोजनाः
मु�प�रयोजनाः  लघुप�रयोजनाः  इित ि�धा िवभ�ः  । मु�शोधप�रयोजना�ः  1500000 प�रिमतधनरािशः
लघुशोधप�रयोजना�ः  800000 प�रिमतधनरािशः  च �द�ः । िद�ा�ं यथा -

1. 2016 तः  2018 वष�पय��ं   भि�महाका��ा�ायः  इित मु�शोधप�रयोजना ग�ानाथझाप�रसरीयैः  आचाय�ः
लिलतकुमारि�पािठवय�ः  �ीकृतः । वष��य� प�रयोजना एषा। एतदथ� 1500000 प�रिमतधनरािशः  िव�िव�ालयेन
�द�ः ।

2. 2019 तमे वष� �ीम�हाभारत�थािन उपा�ानािन अवल� कथािनमा�णपूव�कं त�ासि�कतायाः  िन�पणम् इित
ल�वी अनुस�ानप�रयोजना राजीव गा�ी प�रसर� सहायकाचाया��ां डा. च�शेखरभ�- डा. राघवे�भ�वया��ां
स�ािदता। एतदथ� िव�िव�ालयेन ५००००० प�रिमतधनरािशः  �द�ः ।

3. वट�ंुकूर- राजराजवम�कृतं  केरलीय-सं�ृतसािह�च�र�म् इ�� सं�ृतानुवादपरं शोधकाय� 2016 तमे वष� डा.
इ. एम् . राजन् वय�ः  के.जे. सोम�ाप�रसरे स�ािदतम् । एतदथ� िव�िव�ालयेन 500000 प�रिमतधनरािशः  �द�ः ।

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.2.2_1668415172_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.2.3_1667713328_1783.pdf
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https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.2.3_1668415184_1783.pdf
https://www.education.gov.in/en/sanskrit-vedic-institutions


4. न��जातकम् इ�� िह�ी भाषायाम् अनुवादः  जयपुरप�रसर� आचाय�ः  वासुदेवशमा�वय�ः  2016 तमे वष�
स�ािदतः । एतदथ� िव�िव�ालयेन 200000 ल�प�रिमतधनरािशः  �द�ः ।

5. एकल�प�रसरीयिनदेशकैः  आचाय�ः  सव�नारायणझावय�ः  �ौितषे वैद्युितकप�� वैद्युितक��ालय� च
िविनमा�णाय �मशः  500000 ��कािण �ीकृतािन। इयं शोधप�रयोजना सकाले स�ािदता। 

6. सं�ृतानुस�ानकोषः  इित िवषये ल�वी प�रयोजना २०१६-१७ तमे वष� भोपालप�रसरीयेण सािह�िवभाग�
आचाय�ण धम��कुमार वय�ण �ीकृ� स�ािदता । एवं बह्�ः  शोधप�रयोजनाः  2016 तः  आर� 2019 पय��ं
स�ािदताः ।

२. शोध�ा�े�ः  आिथ�कसहयोगः

सव��ः  शोध�ा�े�ः  छा�वृि�सिहतं षा�ािसकं �िश�णं िव�िव�ालयः  ग�ानाथझाप�रसरमुखेन �य�ित। अ��न्
प�रसरे िविश�ाः  काय�शालाः  िव�िव�ालयेन आयो��े य� सव�षां भाग�हणम् अिनवाय� भवित। �मशः  यथा-

१. �ा�ोधपा��मे �ा�ानाथ� �ितवष�म् अ�प�रसरीयाः  बा�ाः  च िव�ांसः   �ितवष� ग�ानाथझाप�रसरं  ग���।
ते�ः  आवास� भोजन� गमनागमन� च �व�था प�रसरप�तः  ि�यते। ते शोधस��ािन िविश�ािन �ा�ानािन
शोधािथ�नां कृते �य���। मानदेय�पेण �ित�ा�ानं १००० ��कािण दीय�े। २९/०३/२०२२ तः  ०१/०४/२०२२ पय��ं
िविश��ा�ानाथ� राजीवगा�ीप�रसर� सहायकाचाय�ः  डा.गणेश टी. प��त महोदयः  ग�ानाथझाप�रसरं ग�ा
शोध�िवधेः  िविभ�ेषु िवषयेषु �ा�ानािन अय�त्। भारतीय�ान�णालीम् आि�� िविश�ािन �ा�ानािन कृतािन।
शोध�ा�पिनमा�णम् , शोध��ाव� स�ीकरणम् , शोधसि���कािनमा�णम् इ�ािदषु िवषयेषु �ायोिगकं �िश�णम्
अय�त्। एवमेव आचाया� ः  वाइ. एस. रमेशवया� ः  , आचाया� ः  सुदेशकुमारशम�वया� ः  , आचाया� ः  सूय�नारायणभ�ाः  , आचाया� ः
मण�ािवडशा��णः  , आचाया� ः  अिभराजराजे�िम�ाः  अ�ेऽिप बहवः  शोध�े�े नूतनानां िवचाराणाम् उप�थापनाय �ितवष�
क�ां �ीकुव���।

२.आचाया� ः  सूय�नारायणभ�ाः  01/06/22 तः  04/06/22 पय��ं शोध�ा�ाणां शोधकाय�स�ादनाय िविश�ं �ा�ानम्
अकुव�न्। ते�ः  शोध�ा�ानाथ� �ित�ा�ानं मानदेयम् अिप द�म्। शा�ार�-सू�ाथ�िन�पणम् , भावनायाः  िन�पणम्
, िवधेः  िवभागः  , उ�ि�िविधः , �ुितिन�पणम्, िल�वा�िन�पणम् , �करण�थान-समा�ािन�पणम् इित िवषयेषु
शोधकाय� कतु� तैः  माग�दश�नं  कृतम् ।

३.आचाया� ः  रमाका�पा�ेयवया� ः  ल�णपुरीप�रसरे तथा वेद�ासप�रसरे च शोध�ा�ानािन अकुव�न्। प�रसरप�तः
उभय�ािप  ३००० ��कािण मानदेय�पेण �ित�ा�ानं �द�ािन। एवं सव�षु ��रसरेषु शोधािथ�नां �ो�ाहनाय
अ�ापकाः  �ा�ानािन आयोजय��।

सव�षु प�रसरेषु �थानीयाः  शोधसंयोजकाः  िव�िव�ालयेन िनयु�ाः  स��। ते शोधस��ानां काया�णां �भा�रणः  भव��।
शोधस��सा�ा�ार� उपवेशन� गो��ाः  स�ालनम् अिप एते कुव���।

३. अ�ादशी प�रयोजना:

 िव�िव�ालय� �िस�ा अ�ादशी इ�ेषा योजना वत�ते य� िविभ�ाः  प�रसरीयाः  िश�काः  शोधकाया�य आिथ�कम् अनुदानं
मु�ालयप�तः  �ा�ुव��। शोधप�रयोजनानां ि�या�यनाय अ�ाद�ाम् अवसरः  वत�ते इ�तः  आ��रक�ोतो�ः
अिधक� धनराशेः  �यः  न ि�यते। 

४. शोधपि�कायाः  �काशनम्

प�रसरेषु �थानीयाः  िनदेशकाः  शोधपि�कायाः  �धानाः  स�ादकाः  भव��। शोधपि�कायाः  �काशनाय अिप
आ��रक�ोतसः  िविनयोगः  ि�यते। अ� सव��ािप शोध�ा�ाणां शोधलेखाः  भव��। ��ेकं शोध�ा�ः  सं�ृतेन
अिनवाय��पेण �ितवष� �ूनाित�ूनं शोधस��ं िवषयम् आि�� शोधलेखान् िलखेत् । एवं शोध�वृ�ेः  िवकासाय अिप
अनुस�ानकाया�णां �ो�यनाय िव�िव�ालयः  सव�दा य�शीलः  वत�ते। राजीवगा�ीप�रसर� शारदा इ��ाम्,
सदािशवप�रसर� सदािशवम् इ��, जयपुर�थ� जय�ी इ��ाम्, �यागराज�थ� उशती इ��ाम् ,



रणबीरप�रसर� �ीवै�वी इ��ाम् अ�ासु च पि�कासु च शोध�ा�ाः  अनुस�ानेन स��ान् शोधलेखान् िलख��। न
केवलं िश�काः  �ा�ानादीनां मा�मेन अिप तु �काशनकाया�णां मा�मेन अिप अनुस�ानकाया�िण स�ादय��।

के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� अनुस�ानस�ाय�मुखाः  िव�िव�ालय� शोधकाया�णां वध�नाय नवाचाराणाम्  अिभवध�नाय
च �ो�ाहय��। २०२२ तः  आर� शोधस�ाय�मुखाः  इित पदं िव�िव�ालयेन प�रक��तं वत�ते। एते िव�िव�ालय�
शोध�े�ं प���।
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3.3 Innovation Ecosystem
3.3.1 Institution has created an eco-system for innovations including Incubation centre/ Research
Labs/Manuscript repositories/subject based networks/teaching learning centers (TLC)/MOOCS studio/NRC
and other initiatives for creation and transfer of knowledge

स��सं�था�ारा एका पा�र��थितकी िवरिचता य� अिभनव� �ान� सज�नाथ� स�ेषणाथ� च
अिभनव�ानिन�ि�के�ािण/ अनुस�ान�योगशालाः /पा�ुिलिपसंर�णके�ािण/िवषयाधा�रतजलस�क� ः /
अ�ापना�यनके�ािण/सामूिहका�जा�लपा��मा�नशाला/ एन्.आर्.सी. तथा अ�े उपायाः  उपल��े।

Answer: 

ना�� �ानसमो लाभः  इ�ु��ं  िव�िव�ालयः  मनिस िनधाय �ान� �े�े नवाचाराणां �ागतीकरणाय सव�दा संिस�ः
वत�ते। ��ेकं प�रसरः  अिभनव�ानिन��ेः  के��ेन �ो�तं भवेत् इित िव�िव�ालयः  िवभावयित। अतः  एव इद�थमतया
भारतीय�ान�णा�ाः  �सारपरायां के�सव�कार� योजनायां सो�ाहं भागं गृ��� िव�िव�ालय� िश�काः । �मशः  यथा
-

१.भारतीय�ानपर�रायाः  �िश�ुताकाय��मेषु भागं गृहीतुम् उद्यु�ाः  स�� िव�िव�ालय� �ा�ापकाः  छा�ाः  च।
भारतीय�ानसंवाहनयोजनायाः  - २०२२-२०२३ अ�ग�त�ेन िविभ�ानां �ाचीन�ानशाखानां अिभनवशै�ा अिभनवप��ा
च बोधियतंु प�रयोजनाः  िव�िव�ालय� सद�ैः  �ीकतु� �यासः  आर�ः  वत�ते। AICTE इ�� अ�ग�त�
भारतीय�ानपर�राके�� िविवधयोजनासु िविश� सं�ृतवा�येन स��ासु िव�िव�ालय� िश�काः  सो�ाहं भागं
गृ���। एताः  सवा� ः  नूतनाः  योजनाः  स��। अतः  �मशः  औपचा�रक�पेण अिभनव�ानिन�ि�के��ेन प�रणताः  भव��
िव�िव�ालय� प�रसराः  सव�। 

२.के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� �ादशसु प�रसरेषु �यागराज�थः  ग�ानाथझाप�रसरः  अनुस�ानकाया�िदषु मूि�� ित�ित।
१९४३ तमे वष� ग�ानाथझा शोधसं�थानं ना�ा �ार�िमदं १९७१ तमे वष� सं�थानाधीनमभूत् । स�ित
के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� अनुस�ानकाय�णां �धानं के�म् इदम् एव वत�ते। व�ुतः  ना�ा अनुस�ान�योगशाला
ना��। पर�ु कम�णा एषः  प�रसरः  �ित�ापनात् आर� (१९४३) सं�ृतानुस�ान�े�े नूतनान् �यासान् कुव�न्
सं�ृत�े�� अनौपचा�रकानुस�ान�योगशाला इव िवभाित। भारतीयाः  वैदेिशकाः  च छा�ाः  अ��न् प�रसरे शोधकाय�
स�ादियतुम् आया��।

वैदेिशकाः  िविभ�ानां िव�िव�ालयानां िश�काः  च अ� आग� सं�ृतगणकीयभाषािव�ानािदषु िविश�ािन �ा�ानािन
शोधािथ�नां कृते �य���। सव�षां प�रसराणां शोधाथ� िचताः  छा�ाः  अ� प�रसरे षा�ािसकं पा��मम् अ�ेतुम् आया��।
एवम् अयं प�रसरः  िव�िव�ालय� पर�रया  अनुस�ान�योगशाला इ�ेव व�ंु श�ते । १२०० सङ्�ाकाः  शोध�ब�ाः
अ� ��ालये स��। अ� प�रसर� िनदेशकाः  स�ित िव�िव�ालय� शोधस�ाय�मुखाः  अिप स��। अतः  िविवधाः
स�ावनाः  स��।
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३.पा�ुिलपयः  िव�िव�ालय� प�सु प�रसरेषु िवशेष�पेण उपल��े । गु�वायू� प�रसरे १७२ सङ्�ाकाः
पा�ुिलपयः  स��। ११७ सङ्�ाकाः  पा�ुिलपयः  पुरीप�रसरे , ७३ संङ्�ाकाः  पा�ुिलपयः   ज�ूप�रसरे , ��िग�र�थे
राजीव गा�ी प�रसरे १३७ सङ्�ाकाः  च संरि�ताः  स��। सवा�िधकाः  पा�ुिलपयः  �यागराज�थे ग�ानाथ-झा प�रसरे
संरि�ताः  स�� ।

अ� ५६४७५ सङ्�ाकाः  पा�ुिलपयः  िव��े। िव�िव�ालयः  पा�ुिलपीनां संर�णे ब�ादरः  वत�ते। अतः  एव अतीव
�धानाः  दुल�भाः  च पा�ुिलपयः  प�रसरेषु संरि�ताः  स��।

४. सव� प�रसराः  िव�िव�ालय� औपचा�रकािन िश�णािधगमके�ािण एव स��। िविश� पूव��रपव�तीय�ा�ेषु
इद�थमतया  िव�िव�ालय� एकल�प�रसरे िश�किवकासके�� �ित�ापनं िविहतं वत�ते। एवं जयपुरप�रसरे
अ��ािप एता�शानां के�ाणां �ित�ापनाय िव�िव�ालयः  उद्यु�ः  वत�ते।

५. िव�िव�ालय� एकल�प�रसरे २२/०३/२०१८ तः  २८/०३/२०१८ पय��ं MOOCs मा�मेन पा��माणां संरचनाय
िव�िव�ालय� �ा�ापके�ः  इद�थमतया �िश�णं द�म् । िविभ�ाः  प�रसरीयाः  िश�काः  अ��न् �िश�णवग� भागं
गृही�ा लाभा��ताः  अभवन्।   युवाका�ापूण�म���े�ः   सि�यािधगमाथ� जालीयम�यनम् शैि�क���ा
नवनवो�ेषशािलनां यूनां म���ो�ेजनाय  ते�ः  सि�यािधगमसौकय��दानाय  च प�रक��तं अ�जा�लाि�तं
शैि�कजाल�थानमेव  SWAYAM इित व�ंु श�ते । �यं पोट�ल् इ�ेतत् एकं के�सव�कारीयं शैि�कमुख�ारोपमं
जाल�थानं वत�ते। भारत� सवा�सु िद�ु िश�ां �साय� शैि�क�णा�ाः  प�र�ारस�दनमेव  अ�ो�ेशं वत�ते । एतदनु
िव�िव�ालय� सव��ः  प�रसरे�ः  अ�जा�लाि�तपा��माणां संरचनाय NPTEL, IGNOU, CEC, ITMB इ�ेतेषां
पा��मसमूहानाम् अनु�योगाय संसूचनाः  �द�ाः  स��।

MOOCs- �ापकमु�ा�जा�लाि�तपा��मः  इ�ेषः  अ�जा�लाि�तः  दूर�थिश�ाकाय��मः  इ�िप व�ंु श�ते।
भौगोिलक���ा दूर�थाः  अिप छा�ाः  िश�काः  च अ� जाल� मा�मेन समीप�थाः  एकि�ताः  वा भव�� ।िन��ायाः  (
equity ) गुणभूिय�ायाः  ( quality ) िश�ायाः  स�ा��ः  ( access ) समे�ः  िश�ािथ��ः  उपल�ेत इित िधया इदम् 
अ�जा�िलकशैि�क�थानं िव��म��।

�ापकमु�ा�जा�लाि�तपा��मेषु नैके पा��माः  भाषास��ाः  स�� । सं�ृतभाषास��ेषु MOOCs
जाल�थान�थेषु पा��मेषु अिधकािधकाः  उ�मा�िमक�रीयाः  सं�ृतपाठाः  (३०९) एव ।  सं�ृत�ाकरण�
प�रचया�पा��मः  , स�ाषणसं�ृतम् , सं�ृतिश�णेन स��ः  अ�जा�लाि�तः  अिभिव�ासकाय��मः  ,
सं�ृत�ाकरणम्  इ�ेवं स� ख�ाः  त� नयनाितथयो भव�� । स�ित िव�िव�ालय� िविभ�े�ः  प�रसरे�ः
दशािधकाः  अ�जा�लाि�तपा��मसंरचनाय ��ावाः  समागताः  स��।
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3.3.2 Number of awards/ recognitions received for research/ innovations won by the institution/ teachers/
research scholars/ students during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु सं�थया/ अ�ापकैः / अनुस�ातृिभः / छा�ैः  अनुस�ानाथ�/ नवाचाराथ� �ा�ानां पुर�ाराणां/
स�ानानां सङ्�ा।

Answer: 28

3.3.2.1 Total number of awards/ recognitions received for research/ innovations  won by the institution/ teachers/
research scholars/ students year wise during the last five years 
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िवगतेषु प�सु वष�षु सं�थया/ अ�ापकैः  अनुस�ानाथ�/ नवाचाराथ� �ा�ानां पुर�ाराणां/स�ानानां वािष�की स�ूणा� सङ्�ा।

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
10 3 3 5 7

File Description Document

List of innovation and award details (Data Template) View Document

e- copies of award letters View Document

3.3.3 Workshops/ seminars conducted on innovative practices at DDE

दूर�थिश�ािनदेशालयेन नवाचार� अ�ासाथ�म् आयोिजताः  काय�शालाः / संगो��ः

Answer: 27

3.3.3.1 Total number of workshops/seminars conducted by DDE year wise during the last five years on:

Intellectual Property Rights (IPR);
Open Educational Resources (OERs);
Massive Open Online Courses (MOOCs);
Technology-Enabled Learning;
Learning Management System;
Development of e-content and 
Other innovative technologies

िवगतेषु प�सु वष�षु दूर�थिश�ािनदेशालयेन अधोिल�खतेषु �े�ेषु आयोिजतानां काय�शालानां/ संगो�ीनां वािष�की स�ूणा�
सङ्�ा

बौ��कसंपदिधकारः
मु�शैि�कसंसाधनम्
बृह�तरे मु�ाः  अिधत��पा��माः  (एमओओसी)
�ौ�ोिगकीसंबिलतं िश�णम्
िश�ण�ब��णाली
ई-साम�ाः  िवकासः  अिप च 
अ�ाः  नवाचारयुताः  �ौ�ोिग�ः

 

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
00 00 8 9 10

File Description Document

List of workshops/seminars over the last five years View Document
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Report of the event/ link to the material developed View Document

3.3.4 Mentoring provided to newly established Institutes,  new research and innovation initiatives established
in other universities in the area of Sanskrit basic and applied research, Quality Improvement Program in
Sanskrit.

स�ः  �थािपतानां सं�थानां समार�ाय �द�ािन माग�दश�नािन, अ�िव�िव�ालयेषु मौिलकसं�ृते
अनु�यु�ानुस�ान�े�े च �थािपतं नवानुस�ानं नावी�ोप�मा�, सं�ृते गुणव�ासुधारणकाय��माः

Answer: 

या कािप सं�था भवतु सासकाले माग�दश�नं स�ा� ल�वी पुरा वृ��मती च प�ात् इितवत् िवकासं �ा�ंु स�मा भवित।
एतदनु के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः  अिप नवसं�था�ः  सं�ृतेन स��ेषु आधारभूतेषु काय�षु अनुस�ानेषु च माग�दश�नं
करोित। �मशः  यथा -

1. िव�िव�ालयः  इतरेषु िव�िव�ालयेषु उ�सं�थासु च सं�ृतभाषायां  �ाथिमकके�ािण स�ालियतंु माग�दश�नं
करोित। IIT, IIM, HEI इ�ािदषु अनौपचा�रकसं�ृतिश�णके�ाणां नूतनतया आर�णाय अनुमितं ददाित।
के�िश�काणां चयनिनयोजनािदकम् अिप करोित।

2. भारते औपचा�रक�पेण अनौपचा�रक�पेण च सं�ृतभाषायाः  अ�यनाय अपेि�तािन अ�यनसंसाधनािन (study
material) अिप �य�ित। दी�ापु�कािन ल�शः  मुि�तािन स��।

3. उ�त-भारत- अिभयान इ�नया योजनया अिभ�े�रतः  के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः  िविभ�प�रसराणां समीपवित�षु
िव�मानान् �ामान् द�क�पेण �ीकृ� सं�ृतमयवातावरणं त� त� सृजन् अ��। यथोदाहरणम् -

1. गु�वायू� प�रसरेण अदत (adat) इित �ामः  द�क�पेण �ीकृतः ।
2. भोपालप�रसरेण बराई इित �ामः  द�क�पेण �ीकृतः ।
3. वेद�ासप�रसरेण मसोत  �ामः  द�क�पेण �ीकृतः  िव�ते।
4. अगरतला�ा�े िव�मानेन  एकल�प�रसरेण जुगु�ा इित �ामः  द�क�पेण �ीकृतः  िव�ते।
5. राजीवगा�ीप�रसरेण िशवमो�ा �ा�े िव�मानः  िच�ेबैल इित �ामः  द�क�पेण �ीकृतः  वत�ते।

          िव�िव�ालयः  जाित- धम� - िल� - वयोभेदं िवना सव��ः  सं�ृत�े�े अ�यनाय मु�ावसरं क�यित। पुनः  एषः
�माणप�ीयान् पा��मान् अिप स�ालयित। �ोित�ा�े वा�ुिव�ायां योगािदषु शा�ेषु �माणप�ीयान् पा��मान्
�क�� िव�िव�ालयः  सव�दा सव�� सं�ृतभाषयाः  �चाराय य�शीलः  वत�ते।

1. सं�ृत�ा�ः  यः  कोऽिप भवतु सः  �यमेव अिधग�ंु �ाथिमकभाषा�ानं च �ा�ंु सं�ृतेन श�ुयात् इ�ेव
सा�मुि�काः  िनमा�य शतािधकान् पाठान् त� िनि�� सं�ृतं सव�संसे�म् इित भावनां जगतीतले उ�ादियतंु
िव�िव�ालयः  �मः  वत�ते।

2. वैद्युितकपु�कािन िव�िव�ालय� जालपुटे आरोिपतािन स��। एतेषां साहा�ेन करतलामलकवत् सं�ृत��ानां
पठनं श�ते।

3. मु��ा�ायपीठेन सं�ृता�यनाय साव�जिनके�ः  अिप अवसरः  क��तः  वत�ते। िविवध�े�ाणां िव�ांसः  अिप
सं�ृतेन सं�ृतवा�य� अ�यनाथ�म् अ� नामा�नं कुव���।

4. IGNOU इ�नेन मु�िव�िव�ालयेन सह िव�िव�ालय� संिव��ापकं कृतं ��ते। अनेन बहवः  सं�ृत�े�ं �ित
समाकृ�ाः  स��।

5. िव�िव�ालयः  न केवलं सं�ृतस�ाषणिशिबरािण प�रसरीये�ः  एव आयोजनं करोित अिप तु इतरिव�िव�ालयेषु
महािव�ालयेषु अिप �ीयान् छा�ान् स�े� त�ािप सं�ृतभाषायाः  �चाराय य�ं करोित।

6. सं�ृतना�ो�व - युवमहो�व - वा�ितयोिगतासु इतरिव�िव�ालयानां िश�काः  िनणा�यकाः  भव��।
वा�ितयोिगतायाः  सम�भारत� िविभ�गु�कुलानां महािव�ालयानां िव�िव�ालयानां छा�ाः  भागं गृ���।

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.3.3_1668256602_1783.xlsx
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7. के�सव�कार� के�ीययोजनानां स�ालनिनव�हणािदकं दािय�ं िव�िव�ालय� एव वत�ते। एतासु छा�ाणां कृते
छा�वृि��दानािदकम् अिप अ�तमा योजना एव । भारत� य�ां क�ां वा सं�थायां छा�ाः  भव�ु यिद ते सं�ृतेन
िनयिमत�पेण च पठ�� तिह� अहा� ः  भव��। अ�ादशी योजना अिप अतीव िविश�ा योजना वत�ते। अ�
िविवधप�रयोजनानां �ीकरणाय सव��ः  अवसरः  वत�ते। ल�शः  ��कािण �ीकृ� िविभ�सं�थानाम् िश�काः
शोधकाय� कुव���। ताः  यथा -

1. सं�ृतभारती, बे�ळू�
2. सं�ृतसंवध�न�ित�ानम्, नवदेहली
3. सं�ृत-अकादमी, उ�ािनया िव�िव�ालयः , हैदराबाद
4. पूण���शोधसं�थानम्, बे�ळू� इ�ादीिन

8. आदश�महािव�ालयाः  शोधसं�थानािन अिप िव�िव�ालय� वत��े। के�ीययोजनासु एताः  अ�भ�व��। एता�ः
सं�था�ः  अिप �भूतं सहयोगं िव�िव�ालयः  एव �ददाित।

          एवं िव�िव�ालय� गितिवधयः  परसं�थानां उि�कासे सहायकाः  स��। सं�ृतेन मूलभूतािन अनुस�ानकाया�िण
कतु� तथा अनु�योगा�कशोधकाय� कतु� िव�िव�ालय� शोधनीतौ िव�रेण िन�पणं कृतम् अ��। िव�िव�ालय�
जालपुटे आरोिपतािन च स��।

*English version available in the additional information link 

File Description Document

Any additional information View Document

3.4 Research Publications and Awards
3.4.1 The institution ensures implementation of its  stated Code of Ethics for research 

The institution has a stated Code of Ethics for research and  the implementation of which is ensured through
the following:

1. Inclusion of research ethics in the research methodology course work
2. Presence of institutional Ethics committees (Animal, chemical,bio-ethics etc.,)
3. Plagiarism check
4. Research Advisory Committee

सं�था अनुस�ानाथ� घोिषतनीितसंिहतायाः  ि�या�यनं िनि�नोित। 

सं�था अनुस�ानाथ� घोिषतां नीितसंिहतां दधाित य�ाः  ि�या�यनम् अधो िल�खत�कारेण सुिन�ीयते -

1. १. अनुस�ान�िविधपा��मे अनुस�ाननीितिस�ा�� समावेशः ।
2. २. सां�थािनकनीितसिमतीनाम् (पशु-रासायिनक-जैिवकनीितस���नीनाम्) िव�मानता।
3. ३. कृितचौय�िनरी�णम्।
4. ४. अनुस�ानपरामश�सिमितः ।

Answer: A. All of the above अ. उप�र िनिद��ाः  सव�

File Description Document
Code of ethics for Research document, Research Advisory
committee and ethics committee constitution and list of
members on these committees, software used for Plagiarism
check, link to Website

View Document
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3.4.2 The institution provides incentives to teachers who receive state, national and international
recognitions/awards

1. Commendation and monetary incentive at a Institution function
2. Commendation and medal at a Institution function
3. Certificate of honor
4. Announcement in the Newsletter/ website

सं�था रा��रीयां/ राि�� याम्/ अ�ाराि�� यां मा�तां/ पुर�ृितं �ा�वतः  अ�ापकान् �ो�ाहयित।

1. १.    सं�थासमारोहे �श��प��दानेन धनरािश�दानेन च �ो�ाहनम्।
2. २.    सं�थासमारोहे �श��प��दानं पदक�दानं च।
3. ३.    स�ान�माणप�म्
4. ४.    वाता�प�े/जाल�थाने उद्घोषणम्

Answer: A. All of the above अ. उप�र िनिद��ाः  सव�

File Description Document
List of Awardees and Award details (Institutional data as per
Data Template) View Document

E- copies of the letters of awards View Document

Any additional information View Document

3.4.3 Patents acquired/Creative writing / or critical Shastric writing composed in Sanskrit / copyright
generated / hitherto unknown manuscripts brought to light through publication.

�ा�ाः  ��ािधकाराः / सं�ृतेन सज�ना�कलेखनम्/ अथवा समी�ा�कं शा�ीयं लेखनम्/ �ा�ं
�ितकृित�ा�म्/ एतावा�य��म् अ�ाताः  मु�णेन �ाका�मानीताः  मातृकाः ।

Answer: 

सं�ृतेन िल�खतानां �कािशतानां सृ�ानां च िविवधानां सािह�ानाम् इितहासः  सुदीघ�ः  वत�ते। िव�िव�ालय� सव�ऽिप
िश�काः  शा�प��ताः  च एता�शेषु नवाचारेषु औ�ु�ं �दश�य��। समी�ा�कानां शा�ीयलेखानां �काशनम्
अ�जा�लीयपि�कासु वािष�कशोधपि�कासु च �का��े। एताव�य��म् अ�ाताः  मातृकाः  बह्�ः  ग�ानाथझा प�रसरेण
�कािशताः  स��। �ितकृित�ा�ं िव�िव�ालय� एव शोध��ानां पि�काणां च �काशनावसरे अनौपचा�रक�पेण वत�ते
एव। �मशः  यथा-

1. 'सं�ृतसािह�प�रचयः ' इ�ेतत् पा�पु�कं राि�� यशैि�कानुस�ान�िश�णप�रषत् (NCERT) प�तः  2022 तमे
वष� संशो� �कािशतं वत�ते। अ� पु�क� िनमा�णे िव�िव�ालय� आचाया�णां योगदानं वत�ते। आचाय� बनमाली
िब�ालवय�ः  जनाद�न मिणः  �भृतयः  अ� योगदानम् अय�न्। NCERT, NCTE, AICTE इ�ा�ाः  प�रषदः
िव�िव�ालय� तदीयानां िश�काणां च सहयोगेनैव िविवधान् नूतनान् नवाचारोपेतान् पा��मान् आरचय��।
वेदका�नाटककथादीनां नवयुगे नवशै�ा नवैः  िविधिभः  च अिधग�ंु भारतीये�ः  छा�े�ः  एता�शािन पु�कािन
साहा�ं कुव���।

2. समकािलककथाः  सं�ृतेन अ�मा�ेण िल��े। िल�खतानां �काशनम् अिप �चुरमा�ेण न भव��। एनां सम�ां
वारियतंु कथास�रत् इ�ेषा षा�ािसकी पि�का सफला वत�ते। सज�ना�ककथालेखाः  अ� �का��े। अ�ाः
पि�कायाः  स�ादकाः  िव�िव�ालय� आचाया� ः  बनमाली िब�ालवया� ः  स��। 2020 तमे वष�
कोरोनाकथािवशेषतर�ः  इ�ेषः  िवशेषा�ः  �कािशतः  अ��। आचाया� ः  बनमाली िब�ालवया� ः  ब�नां
नवाचारोपेतानां ��ानां सृ�ारः  स��। िद�ा�ं यथा -

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.4.2_1668256619_1783.xlsx
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https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.4.2_1667811619_1783.pdf


1. िववेकलहरी - िववेकान�� च�रतम� सं�ृतेन विण�तम् अ��।
2. कुलगीतमािलका - िव�िव�ालय� वैिश��म् अिधकृ� माहा�म् अिधकृ� च िविभ�ैः  िविश�ैः  च िव���ः
गीतािन रिचतािन। तािन अ� स�ल� �कािशतािन (2022) स��।

3. द��नः  दशकुमारच�रतम् अतीव �िस�म् अ��। त� अ�मात् उ�ासात् �ीकृतः  िव�ुतच�रतम् इित भागः
नव�पेण उप�थािपतः ।

1. पि�कासु अिप िव�िव�ालय� िश�कैः  बहवः  लेखाः  िल�खताः  स��। online education इ�� िवप�रणामान्
अिधकृ� डा.रेखा शमा� महोदयया सज�ना�कशै�ा लेखः  (१४/०९/२०२०)  िल�खतः । कोरोना काले जगतीतले
जात� प�रवत�न� िवषये अिप जन �खरे महोदयया िल�खतम् अ��।

2. अ�वेषणम् इ���न् शीष�कोपेते आमुखे (blog म�े http://manovinodini21.blogspot.com/2021/06/blog-
post_25.html ) डा.गणेश ित .प��त महोदयेन िवषमप�र��थतौ सं�ृत�े�� ��थितग�ोः  िवषये िल�खतम्।
िव�ेषणा�काः  सज�ना�का� एते लेखाः  कोरोना काले शा�ीय�ानिवकासाथ� के के मागा� ः  अनुसतु� श��े इित
िवचारं �ाकटयत् ।

3. (Virtual Interview/Smart Interview and Recruitment System in Sanskrit Field) सं�ृत�े�ाय इयं �णाली
न�ा एव। कोरोनाकाले �थमावत� च अ�जा�लाि�तमा�मेन त� त� सं�ृत�ा�ाणां सा�ा�ारः  िनयु��ः
इ�ािदकम् अ�मा�ेण वा जातम् �ादिप। परं सं�ृतलोके साव�ि�क�पेण च व�ुिन�ः  कोऽिप परो�योजकः
(Virtual Recrutor) नैव ��ः  �ुतो वा। स�ित एता�श� जन� सं�थाया� महती आव�कता वत�ते।
सं�ृतसं�थानां स�ालकैः  एति�षये िवशेषादरः  वोढ� एव।

�ाय�शैि�कसं�थानां जालािन अन�ािन भारते स��। तासां पा��मे सं�ृतमिप अ�� छा�ाः  अिप ल�शः  पठ�ः
स�� ।िविश� मा�िमको�मा�िमक�रयोः  समिधकाः  स��। ताः  सं�थाः  एकवषा�देव परो��पेण
िवषमप�र��थ�नु�पशैि�कि�याकलापानां स�ालने िनयोजने च समथा� ः  अभव�िप। सव�कारीयशैि�कसं�थानामपे�या
समिधकािन सौकया�िण अ�ािभः  प�रक���े इित दश�ियतुमिप तािभः  सं�थािभः  ब�िवधचे�ाः  ि�य�े इित सव� जान��।
परो�िश�ा�स�ेऽिप वयमेव अ�ग�ाः  �ः  इित तेषां वादः । एता�शीिभः  सं�थािभः  सं�ृतसं�थानां स�क� ः  सततं �ात्।
Campus Selection इ�ेषः  स��यः  अिभया��क�ािविधकािदषु �े�ेषु आबहोः  कालात् वत�ते। स�ित गमनागमनमिप
िनिष�िम�तः  परो��पेण सा�ा�ारं कृ�ा (Virtual Interview) त� त� िनयु��मिप कुव��ः  स�� ताः ।
आभासीयिनयु���र�िप (Virtual Recruitment) अ�ाः  �ि�यायाः  नामा�रम्। एता��ः  �ि�याः  सं�ृतिवषयोपेतासु
आधुिनकधारायु�ासु च शैि�कसं�थासु सदैव चल��। गिणतिव�ानािदषु कृतप�र�माणां  िवषयिवशेष�ानां
सा�ा�ारिनयु�ािदषु तासु सं�थासु कृ�� काले अिप अहमहिमकता �द��ते।

" पुरतः  कृ�� काल� धीमा�ा�ित पू�षः ।

स कृ�� कालं स�ा� �थां नैवेित किह�िचत्॥ "

          इतीदं �ासवचनम् एता�शेषु सज�ना�कसं�ृतलेखेषु उपिनब�म् अ��।

1. आचाय� �ीिनवास वरखेिडवया�णाम् आ�य�वे �धानस�ादन�े च ना�नवाि�कम् इित ��ः  नूतनतया सु�िस�ैः
आचाय�ः  अिभराजे�िम�वय�ः  स�ािदतः । अमृतमहो�व��माला इ�नेन मा�मेन बहवः  िविश�ाः  ��ाः
लोकािप�ताः  स��।

2. आचाय� कुलदीपशमा� महोदयेन �हेिलकाशतकम् इ�ेतत् िविश�ं पु�कं िल�खतम् अ��। �हेिलकाः  सं�ृत�
वा�यात् िवमुखीभव�� चेत् वा�य�ैव �ितः  हािनः  वा भिव�ित इित त�तम् ।

          अिभनवसं�ृत�हेिलकाः  अ� सङ्गृ� �द�ाः  स��। बालसािह�े सरलमानकसं�ृतेन च अयं ��ः  रिचतः ।

          एवमेव िव�िव�ालय� िविश�ासु शैि�कशोधपि�कासु समी�ा�काः  शा�ीयलेखाः  उपल��े।

*English version available in the additional information link 



File Description Document

List of the year of the publications of the patents etc. View Document

3.4.4 Number of Ph.Ds awarded per teacher during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु ��ेकम् अ�ापक� िनद�शने पी-एच्.डी  इ�ुपािधभाजां शोध�ा�ाणां सङ्�ा।

Answer: 4.16

3.4.4.1 How many Ph.Ds awarded during the last 5 years

िवगतेषु प�सु वष�षु कितिभः  छा�ैः  पी-एच्.डी इ�ुपाधयः  �ा�ाः ?

Answer: 761
3.4.4.2 Number of teachers who are recognized guides during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु माग�दश�क�ेन मािनतानाम् अ�ापकानां सङ्�ा।

Answer: 183
File Description Document

List of PhD scholars and their details like name of the guide,
title of thesis, year of award etc ( Institutional data as per
Data Template)

View Document

Any additional information View Document

URL to the research page on HEI web site View Document

3.4.5 Number of research papers per teacher in the Journals notified on UGC website/recognised peer
reviewed journals/ reputed journals published by Sanskrit/ General Universities/ Departments/ Research
Institutes and notified journals by the Central Sanskrit University (Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan) in
its website and in the Conference Proceedings

िवगतेषु प�सु वष�षु िव�िव�ालयानुदानायोग� जाल�थाने अिधसूिचतासु शोधपि�कासु समीि�तपि�कासु,
सं�ृतिव�िव�ालयैः  ति�भागैः  �कािशतासु �िति�तशोधपि�कासु, के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� (�ा�न�
राि�� यसं�ृतसं�थान�) जाल�थाने  अिधसूिचतासु शोधपि�कासु स�ेलनकाय�वृ�ेषु वा ��ेकम् अ�ापक�
�कािशतशोधप�ाणां सङ्�ा।

 

Answer: 4.19

3.4.5.1 Number of research papers in aforesaid journals year-wise during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु उपयु��शोधपि�कासु �कािशतशोधप�ाणां वािष�की सङ्�ा।

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.4.3_1668865052_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.4.4_1668849145_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.4.4_1668849157_1783.pdf
http://www.sanskrit.nic.in/section_rp.php


Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
154 216 332 492 704

File Description Document
List of research papers by title, author, department, name and
year of publication (Institutional data as per Data Template) View Document

Any additional information View Document

3.4.6 Number of books/ Monographs edited in Sanskrit and Other Languages (excluding awarded works) per
teacher during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु ��ेकम् अ�ापकेन सं�ृतेन इतरभाषया च स�ािदतानां ��ानां/ लघु�ब�ानां सङ्�ा।
(पुर�ृत��ान् िवहाय)

Answer: 2.06

3.4.6.1 Total number of books /Monographs edited in Sanskrit and Other Languages (excluding awarded works)
year-wise during the last five years.

िवगतेषु प�सु वष�षु सं�ृतेन इतरभाषया च स�ािदतानां ��ानां/ लघु�ब�ानां वािष�की स�ूणा� सङ्�ा। (पुर�ृत��ान्
िवहाय)

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
115 83 138 112 484

File Description Document

Institutional data as per Data Template View Document

Any additional information View Document

3.4.7 Number of original creative writings (books) in Sanskrit/Sanskrit shastras etc. (excluding awarded
works) per teacher during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु ��ेकम् अ�ापकेन सं�ृतेन िल�खतानां मूलसज�ना�कलेखनानां/ शा�ीयलेखनानाम्
अ�िवधलेखनानां च (पु�कानाम्) सङ्�ा। (पुर�ृत��ान् िवहाय)

Answer: 0.26

3.4.7.1 Total number of original creative writings (books) in Sanskrit/ Sanskrit shastras etc., (excluding awarded
works) year-wise during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु सं�ृतेन िल�खतानां मूलसज�ना�कलेखनानां/ शा�ीयलेखनानाम् अ�िवधलेखनानां च (पु�कानां)
वािष�की स�ूणा� सङ्�ा। (पुर�ृत��ान् िवहाय)

Answer: 

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.4.5_1668256712_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.4.5_1668415212_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.4.6_1668256792_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.4.6_1668415226_1783.pdf


2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
12 12 35 30 31

File Description Document

Institutional data as per Data Template View Document

Any additional information View Document

3.4.8 Number of chapters in edited volumes/ other creative short pieces etc., (excluding awarded works) per
teacher during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु ��ेकम् अ�ापकेन स�ािदत��ेषु िल�खतानाम् अ�ायानां/ लघुसज�ना�कानाम् अंशानाम्
अ�िवधलेखनानां च सङ्�ा। (पुर�ार�ा���ान् िवहाय)

Answer: 2.75

3.4.8.1 Number of chapters in edited volumes, other creative short pieces etc., (excluding awarded works) year-
wise during the last five years.

िवगतेषु प�सु वष�षु स�ािदत��ेषु िल�खतानाम् अ�ायानां/ लघुसज�ना�कानाम् अंशानाम् अ�िवधलेखनानां च वािष�की
सङ्�ा। (पुर�ृत��ान् िवहाय)

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
19 34 51 421 720

File Description Document

Institutional data as per Data Template View Document

3.4.9 Does the Institution publish any research journal(s)

If yes, indicate the year of starting the research journal, composition of the editorial board, editorial policies
and state whether it is listed in any international database.

िकं सं�था शोधपि�काः  �काशयित? य�ेवम्, तिह� शोधपि�काणां �ार�वष�म्, स�िटता स�ादकसिमितः ,
स�ादनिनयमाः , अिप च य� एताः  �िचत् अ�ाराि�� यद�ांशेषु सूची कृता इित संसूचनीयम्।

 

Answer: 

के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� मु�ालयम् अिप संयो� �योदशः  प�रसराः  स��।अिधकािधके�ः  प�रसरे�ः
शोधपि�काः  �का��े। १४ पि�काणां नामािन िव�िव�ालयानुदानायोग� मािनतायां शोधपि�कायाः  तािलकायां स��।
�मशः  यथा -

1. ग�ानाथझा प�रसर� The Journal of Ganganth Jha इ�ेषा पि�का १९४३ तमसंव�र� नव�र-  मासात्
आर� �का�ते। सवा�दौ  �ो.आर.िड. रानडे , डा. ए.िसि�िक , डा. उमेशिम�ा इ�ेतैः  स�ािदता एषा
अ�ाराि�� यद�ांशेषु सूचीकृता ( ISSN No : 0337-0575) वत�ते। शोधसारः  , कुि�कापदािन, शोध��ावना, �ितपा�ः
िवषयः  , प�रशीिलतस�भा�ः  , सहायक��सूची इ�ादयः  ��माः  �मब��पेण भवेयुः  इित शोधपि�कायाः
स�ादनिनयमाः  स��। िव�िव�ालय� �थमा शोधपि�का एषा एव । ि�तीया उशती इित शोधपि�का अिप अ�ात् एव

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.4.7_1668348895_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.4.7_1668348904_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.4.8_1668349517_1783.xlsx


प�रसरात् �का�ते। आचाय�ः  लिलतकुमारि�पाठी , डा. अपरािजता िम�ा , डा. मोनाली दास इ�ेते स�ादकसिमतौ
स�ित स��।  १९८२ तमसंव�र� नव�र-  मासात् आर� इयम् उशती �का�ते। अ�ाराि�� यद�ांशेषु सूचीकृतायाः  (
ISSN No: 2277-680X ) अ�ाः  स�ादकम��ां सवा�दौ डा. गयाचरणि�पाठी, �ी.िशवकुमार िम�, डा.गोपराजू रामा ,
डा. आजाद िम� , डा.िशवकुमारि�वेदी ,�ीजीवे�र झा , �ी सुबोधच� प� इ�ेतेषां स�िटत�यासेन इयं पि�का
�कािशता वत�ते।

2.सं�ृतिवमश�ः  इ�ेषा शोधपि�का के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� मु�ालयेन �का�ते। १९९० तमात् संव�रात् इयं
शोधपि�का िनयत�पेण �का�ते। डा.ि�यदिश�नी ठाकुर महोदया अ�ाः  पि�कायाः  �थमा स�ािदका वत�ते।
अ�ाराि�� यद�ांशेषु सूचीकृतायाः  ( ISSN No: 0975-1769) अ�ाः  पि�कायाः  �िस��ः  देशे िवदेशे चा��।
िव�िव�ालय� कुलपतयः  एव अ�ाः  शोधपि�कायाः  स�ादन�मुखाः  भव�� सव�दा। स�ित आचाया� ः  �ीिनवासः
वरखेिडवया� ः  अ�ाः  �धानाः  स�ादकाः  स��। डा. मधुके�रभ�ः  , डा. देवान�शु�ः  च अ�ाः  शोधपि�कायाः  स�ादकौ
�ः ।

3. पुरी�थः  सदािशवप�रसरः  सवा�िधकाः  शोधपि�काः  �काशयित। प�दशािधकासु पि�कासु पौण�मासी( ISSN No:
2347-9469) इ�ेषा �ाचीना । १९५० तमे वष� आर�ा एषा पि�का �िस�ा वत�ते। �ीसदािशवम् इ�ेषा वैद्युितकी
अ�ाराि�� या शोधपि�का ( ISSN No: 2582-1326)अिप अनेन प�रसरेण �का�ते। २००५ तमे वष� आर�ा िश�ासुरिभः
( ISSN No: 2582-1326) , िश�ा�ीः  (ISBN- 818822095-6) इ�ा�ाः  पि�काः  अ� प�रसर� िवशेषताः  स��। 

4.के.जे.सोम�ा प�रसरात् आचाया�णां बोधकुमारझावया�णां मु�स�ादनेन िव�ार��ः  ( ISSN No: 2277-6443) इित
शोधपि�का �का�ते। इयं २०११ तमे संव�रे समार�ा। २०१६ तमे संव�रे वा�ै �� ( ISSN No: 2457-0729) इित
शोधपि�का समार�ा। िश�ार��ः  इित िश�ािवभागीया पि�का अिप २०१४ तमे संव�रे समार�ा वत�ते।

5. भोपालप�रसरात्  २००५ तमात् संव�रात् आर� रा�� ी ( ISSN No: 2321-6948) इित २०११ तमात् संव�रात् आर�
शा�मीमांसा चेित शोधपि�का�यं �का�ते।

6. ज�ू�थात् �ी रणबीरप�रसरात् २००७ तः  आर� �ीवै�वी इित शोधपि�का समार�ा( ISSN No: 7552-2779)
वत�ते। एवम् एव िश�ामृतम् इित िश�ा िवभाग� शोधपि�का २०११ तमे संव�रे समार�ा( ISSN No: 2349-6452)
वत�ते।

7. ��िग�र�थात् राजीवगा�ीप�रसरात् वा�ाथ�भारती इित शोधपि�कायाः  �काशनं २००७ तः  समार�ं वत�ते।
प�रसरिनदेशकाः  एव �धानस�ादकाः  अ�। आचाय�रामानुजदेवनाथवया� ः  अ� �थम�धानस�ादकाः  आसन्।
िव�िव�ालयानुदानायोग� मािनतायां शोधपि�कायाः  तािलकायां वा�ाथ�भारती पि�का ( ISSN No: 2249-58X) वत�ते।
अ�ां शोधपि�कायां िविभ�ानां िविश�िवदुषां �ा�ानािन िलिपब�ािन भव��। रा�� पितपुर�ृतानां
महामहोपा�ायिब�दाि�तानां , प��ीः , बादरायणािदिभः  पुर�ारैरिप पुर�ृतानां च अ� शोधलेखाः  भव��।

8. जयपुरप�रसर� जय�ी इित शोधपि�का १९९० तमे संव�रे समार�ा।( ISSN No: 2248- 9495) आचाया� भगवती
सुदेश महोदया अ�ाः  पि�कायाः  �धानस�ािदका वत�ते। िश�ास�ेशः  इित पि�का २०१३ तः   िश�ािवभागेन �का�ते(
ISSN No: 2248- 9495)।

9. लखनऊ प�रसरप�तः  गोमित ( ISSN No: 2231- 0800) इित शोधपि�का १९९७ तमे संव�रे समार�ा।
�ुितिनः �िसता ( ISSN No: 2456- 2847) पािल�ाकृतानुशीलनम् (ISSN No:2349-3097) सािह�समा�ा ( ISSN
No: 2349-851X) च अिप  �का�ते।

10. वेद�ासप�रसर� प� शोधपि�काः  स��। वेदिवपाशा -२०१३ ( ISSN No: 2348-7828) खगोलः  -२०१५ ( ISSN
No: 2546-3420) इित पि�का�यं UGC Care Listed म�े �ः  । पुनः   िनः �ेयसी , पदग�ा , सािह�वेिदका चेित ित�ः
शोधपि�काः  �का��े। 

*English version available in the additional information link 



File Description Document

Upload any additional information View Document

3.4.10 Number of books published per teacher in Simple Standard Sanskrit medium during the last five years.

िवगतेषु प�सु वष�षु ��ेकम् अ�ापकेन सरलमानकसं�ृतमा�मेन �कािशतानां ��ानां सङ्�ा।

Answer: 0.22

3.4.10.1 Number of books published in Simple Standard Sanskrit medium during the last five years:

िवगतेषु प�सु वष�षु सरलमानकसं�ृतमा�मेन �कािशतानां ��ानां सङ्�ा –

Answer: 101
File Description Document

List of books View Document

As per Data Template View Document

3.4.11 Number of text/reference books prepared by the institution with the help of teachers from the
institution in Simple Standard Sanskrit during the last five years.

िवगतेषु प�सु वष�षु सं�थया तदीया�ापकानां साहा�ेन सरलमानकसं�ृतेन िनिम�तानां पा�/स�भ���ानां
सङ्�ा।

Answer: 76

File Description Document

List of books View Document

As per Data Template View Document

3.5 Consultancy
3.5.1 Institution has a policy for consultancy including revenue sharing between the institution and the
individual  and encourages its faculty to undertake consultancy

सं�था परामश�काया�य अथ च सं�थायाः  ��े� म�े राज�िवतरणाय कांिचत् नीितं दधाित तथा च अ�ाः
स�ायसद�ान् परामश�काय� �ीकतु� �ो�ाहयित।

Answer: 

��ावना :- 

परामश��ि�याः  स�ूयका�रताः  इ�ेतासां नीितस��िदशािनद�शानां सं�थापनोप�े�म�� यत्  वत�मानकाले �थानीये
रा�� ीये  वैि�क�रे वा उपल�मानािन बौ��कभौितकसंसाधानािन िमथः  उपयु� पार��रकसहयोगेन सं�ृतभाषायाः
�ान� वा िव�तोमुख��ापनाय शैि�कनाग�रक�ावसाियकसं�थािभः  सह परामश��ि�याः  स�ूयका�रताः  इ�ेतासां
नीतेः   औपचा�रक�पेण ि�या�यन�ानस�ादनम् । यतोऽिह िव�िमदं �ाचीनसं�ृतवा�ये सि�िहता�ां �ानिव�ाना�ां

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.4.9_1667921387_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.4.10_1668348950_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.4.10_1668348956_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.4.11_1668415248_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.4.11_1668256818_1783.xlsx


लाभा��तं सत् परामश��ि�याः  स�ूयका�रताः  इ�ेतासां मा�मेन स�तं अिभवृ�ं भवेत्। ततो �ा��ानानुभविवशेष�ताः
बृहते समाजाय स�दाय िव�िव�ालयसमाजयो�भयोरिप क�ाणं िच�येत् इित ।

अिभयानम्/ �ेयम्

            अिभयान� ता�य�म् अ�� यत् िव�िव�ालयाय तथा िदशािनद�शः  कत��ः  यथा सः  �ाचीनसं�ृत��ेषु
सि�िहत� �ाचीनभारतीय�ान� (य�ा�य�करावशेषाः  अ�ािप भारत� कोणे कोणे िवकीणा�ः  स��, त�)
सा�ितकिव�ान�ौ�ोिग�ो� स�क� सेतुः  इव काय� कतु� श�ुयात्। �ा�ािलके जगित भारतं
�ानिव�ान�ौ�ोिग�ािदषु �े�ेषु शीष��थाने तथैव िवराजते � यथा� जगित पा�ा�रा�� ािण िवराज�े।
िव�िव�ालयः  ि�िवध�ाना�ां सा�ितकाय िव�ाय ि�गुिणतं लाभं दापियतुम् इ�ित।

दूर�ि�ः

            �ेयपिथकेन िव�िव�ालयेन पूव���ेयानामवा�ये स�ित मु�धारायां वत�मानैः  शैि�कशोधसं�थाना�रैः
सह (य� अिभया��की ,वै�कीयम्, �ौ�ोिगकी इ�ा�ाः  सं�थाः  स��िलताः  �ुः ) स�ूयका�रताः  िविनि��
�ाचीनभारतीय��ावगाहानपूव�कं त� िवशु�ं शोधकाय� च िवधाय एक� �मब�� �ानभा�ागार� िनमा�णं
कत��ं ;  य� च लाभं �े�िवशेषे शोधरताः  िवना �ेशं स�ा� �शोधकाय�स��ाव�कतानां प�रपूत�ये
अपेि�तान् िव�िव�ालय� िवषयिवशेष�ान् पाथ��ेन/���शः / �े�ामा�ेण स�क� ियतंु श�ुयुः । 

परामश��ि�याः

            परामश��ि�या सः  मह�पूण�ः  ��मः   यः  के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� िव��ः  ��ान�
िवशेष�ताया� सव�काराय साव�जिनकसं�था�ः  �ाय�स�टना�ः  सामुदाियकसमूहे��  �दातंु अवसरं
ददाित। परामश��ि�यायां ि�मुख�वेश�ारवत् अ�ः ि�याः  �चल�� य�ैक�ात् मुखात्
िविभ�घटकस�टनभागिवभागािदिभः  अ�ैः  सिहताय समाजाय तदीयिविभ��े��थैः  िवशेष�ैः  िव�िव�ालयात् �ा�ानां
सव��म�ानानुभव�ौ�ोिग�ादीनां �ानं स�ायते; ि�तीयात् मुखात् अथा�त् परामश�क�पेण ग�ा �ितिनवृ�िवदुषः  (
िव�िव�ालय�ितिनिधभूत�) स�ा�ा����ेः  अनुभव� स�क� � अवलोकनेन
तदीयपरवित�कािलका�यनानुस�ानादीनां परी�णेन च िव�िव�ालयोऽिप �ीयं �ानं िवशेष��ं च वा�िवक�पेण
सफलं वा िवफलं वा इित अिभ�ातंु �भवित ।परामश��ि�यािभः  परामश��ि�यायां संल�ाः  िवशेष�ाः  िव�ांसः  लाभा��ताः
भव��। िव�िव�ालय� राज�ेऽिप वृ��ः  जायते।

स�ूयका�रता

            स�ूयका�रता इ�ेत� पद� ता�य� तया �ि�यया अ�� यया िव�िव�ालय� सेवासु वृ��ं िवकासं च
स�ादियतंु श�ते। एवमेव तदीयाः  िश�काः  ���शः  िवभागशः  अथवा सम�िव�िव�ालयप�तः  सव�कारेण
अ�शैि�कसं�थािभः  साव�जिनक�े��थो�मैः  सव�कारीयेतरसं�थािभः  �ापारपरस�टनैः  सामुदाियकसमूहै� सह
साथ�कमेकं संिव��ापकं �वत�ियतंु �भव��।

परामश��ि�याः  स�ूयका�रताः  इ�ेतासां नीतेः  िदशािनद�शाः

1. िव�िव�ालयः  िविभ�िवभागेषु उपल�मानाः  िविश�द�ताः  �िश�काणां िवशेषोपल�ीः  िविश��मता� आदावेव
�कटीकरोित; कुत�ेत् या कािप ���ः  �ीये स���े�िवशेषे परामश��ि�यायाः  आव�कताम् अनुभवित तिह�
सा सवा�दौ अ�ाकं स�क�  कुया�त् इित ।

2. �ाचीनभारतीय�ानपर�रायां िविश� �थाप�कलायां �ोितिव��ाने भैष�े श�े शरीरिव�ाने अिभया���ां
िविधशा�े कृषौ लिलतकलासु च अ�ाविध अ�ृ�ाः  अनुस�ेया� ये िवषयाः  स�� तेषु अनुस�ानकाय�स�ादनाय
िव�िव�ालयः  �ीयान्  िवदुषः  छा�ान् च अिभ�ेरयेत्। अ�ः शा�ीयिवषयेषु शोधकाय�स�ादनाय िव�ांसः  �ेरणीयाः
य� �ाचीन�ान� आधुिनकशोधसाधनानां मापद�ानां मा�मेन स�ापनं कतु� श�ते। अनेन �ाचीन�ानं
वै�ािनक�मेण स�ापन�मैः  िस�ा�ैः  समाधा�रतम�ीित आधुिनकिव�ािननोऽिप  िव�िसतंु श�ुव��।



3. िव�िव�ालयः  प�रसर�रे के��रे च   परामश��ि�याः  स�ूयका�रताः  इ�ेतासां नीतेः  िवषये समिप�तिच�ं ता�शम्
 एकैकम् अिधका�रणं िनयोजयेत् यः  परामश��ि�याः  स�ूयका�रताः  इ�ेतासां नीतेिव�षये अपेि�तसूचनाः  दातंु
समथ�ऽ��।

4. प�रसरीयः  काया�लयः  सूचनािधकारी च िव�िव�ालय� परामश��ि�यास��िवचारवे�ा सन् त���ान् सवा�न्
अिभलेखान् �प�ािण च �कोषे सं�थापयेत् । सः  परामश�काि�िभः  ि�यमाणान् ��ान्  �ीकृ�  तेषां
समाधाना�ेषणाय मु�ालय� कृते तान् ��ान् अ�े सारयेत् ।

5. परामश��ि�याः  स�ूयका�रताः  इ�ेतासां नीतेः  स��ानां सेवानां सुचा��पेण स�ालनाय यिद बा�िवशेष�ानां
मानवीयसंसाधनानां वा आव�कता अनुभूयते तिह� िव�िव�ालयािधकृतािधका�रणां पूवा�नुमितं �ीकृ�
अपेि�त�व�थां कतु� श�ते। 

6. परामश��ि�यायाः  स�ूयका�रताया� स��सङ्�ानानां प�रसमा�ौ (संिव��ापकसमा�ौ) िव�िव�ालय�
(आय�यम�नावधौ) त�म�चा�रणां म�े  राज�िवतरणम् अधोिल�खततेन तािलका�मेण स�वित।

िव�िव�ालयस��कम�चा�रणां म�े राज�िवतरणम्

�कारः िव�िव�ालय� �ितशतता िश�काणां/कम�चा�रणां  �ितशतता
���गतपरामश�ः 20% 80%
प�रयोजनापरी�णम् 40% 60%
सामािजक�िश�णम् 30% 70%

*English version available in the additional information link 

File Description Document

Upload soft copy of the Consultancy Policy View Document

Upload minutes of the Governing Council/ Syndicate/Board
of Management related to consultancy policy View Document

Upload any additional information View Document

Paste URL of the Consultancy policy document View Document

3.5.2 Revenue generated from consultancy during the last five years (INR in Lakhs)

िवगतेषु प�सु वष�षु सं�थया परामश��ारा अवा�ं राज�ं (ल�शः )

Answer: 14.1

3.5.2.1 Total amount generated from consultancy year-wise during the last five years (INR in lakhs).

िवगतेषु प�सु वष�षु सं�थया परामश��ारा अवा�ं राज�ं संव�र�मेण (ल�शः )

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
0.79932 0 13.30 0 0

File Description Document

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.5.1_1667566090_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.5.1_1668263908_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.5.1_1668415261_1783.pdf
http://www.sanskrit.nic.in/iqac/uploads/policy_on_consultancy.pdf


List of consultants and revenue generated by them
(Institutional data as per Data Template)

View Document

Audited statements of accounts indicating the revenue
generated through consultancy View Document

Any additional information View Document

3.6 Extension Activities
3.6.1 Extension activities in the neighborhood community in terms of impact and sensitising students to social
issues and holistic development during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु छा�ेषु सामािजकिवषये संवेदनशीलतािवकासाय, तेषां सम�िवकासाय च �ाितवेिशकसमुदाये
अनुि�ताः  िव�ारगितिवधयः ।

Answer: 

समाज� लघु�पाः  स�� िव�िव�ालय� प�रसराः । समाज� िविवधानम् आव�कतानां प�रपूत�ये समाजे
जनजागया�याः  �ो�यने च िव�िव�ालयः  सव�दा �यतते। छा�ेषु सामािजकसंवेदनशीलतायाः  िवकासे तेषां ����ो�यनाय
च पूरकान् काय��मान् सव�ऽिप प�रसरः  समायोजयित । �मशः  यथा –

१. बालचरस�� �िश�णम् -

बालाः  नमनीयाः  भव�� सदा । अ�यनदशायाम् एव बालानां समाजो�ुखीकरणेन ते भािविन काले सु�ढ� समाज�
सुनाग�रकाः  जाय�े। सु�ढानां नाग�रकाणां िनमा�णाय ते�ः  �िश�णं देयम् इित म�ा िव�िव�ालयेन बालचरस��
�िश�णकाय��माः  िनयत�पेण िविश� िश�ािवभागेन  आयोिजताः । �ौट ए� गैड इ�� मा�मेन बालानां
सामािजकसंवेदनशीलतायाः  िवकासः  �ुतग�ा जायते।

2.सं�ृतस�ाषणिशिबरम्, वीथीनाटकम् , शोभाया�ा च

' �ामं �ामं ग�ाम सं�ृतिश�ां य�ाम ' इित वद�ो िव�िव�ालय� छा�ाः  सं�ृतस�ाषणिशिबरािण सव��
समायोजय�ः  सं�ृतिव�िव�ालयः  समाजेन सह वत�ते पुनः  सामािजकं िहतम् अिभलषित इित �ापय��। सामािजकाः
अिप सरलसं�ृतेन भािषतंु स�माः  स��। ते�िप सं�ृतसा�रतायाः  स�ारः  प�र��ते। एवम् एव
�ावसाियक�मतो�यनकाय��म� मा�मेन वीिथनाटकानाम् आयोजनम् अिप िव�िव�ालयः  प�रसराणां मा�मेन
स�ादयित। ��ाचारिनवारणोपायाः  , अनैितकतायाः  वारणम्, पया�वरण� प�रर�णम् , ��भारतम् , वरदि�णा�थायाः
उ�ूलनम् इ�ािदषु िवषयेषु प�रसर�ा�ाः  लघु�पकािण समाज� म�े वीथी ंिवपिणं च �िव� �दश�य��। तथैव पठत
सं�ृतम् वदत सं�ृतम्, जयतु भारतम् जयतु सं�ृतम् इ�ादीिन फलकािन गृही�ा शोभाया�ामिप �थानीयेषु प�रवेषेषु
स�ादय��। िश�ाशा��णां पा��मे एते काय��माः  िवशेषतः  वत��े।

3. साव�जिनकयोग�िश�णकाय��मः

सव��िप प�रसरेषु योग�िश�णं दीयते। अ�ाराि�� ययोगिदवसस�भ� तु िवशेष�पेण िविश�ाः  काय��माः  आयो��े य�
िह सामािजकसं�थानां सद�ाः  भागं गृ���। जयपुरप�रसर� योगायुव�दिवभागेन साव�जिनकानां कृते 50 सङ्�ाकािन
योगिशिबरािण योग�िश�णेन स��ाः  िविश�ाः  काय��माः  च िभ�िभ��ा�ेषु आयोिजताः  स��। नैर�य�ण
समाजो�ुखयोग�िश�णकाय��मान् अ�ात् प�रसरिवभागात् आयो�ते ।

4. र�दानिशिबरम्

र�दानेन जीवर�ा भिव�ित इित प�रसरप�रवारः  िवजानाित। अतः   प�रसरेषु र�दानिशिबरािण आयो��े ।
सामािजकसेवासं�थाः  यदा र�दानिशिबरािण आयोजय�� तदा प�रसर� छा�ाः  िश�काः  च ग�ा र�दानं कुव���।
एवमेव प�रसरेषु अिप र�दान� िशिबराणाम् आयोजनं भवित। सव�कारीयवै�ालय� अिधका�रणः  वै�ाः  च प�रसरम्
आग� र�दानाय यो�ान् अिभ�ाय र�सङ्�हकाय��मं सुस�ादय��।

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.5.2_1668256837_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.5.2_1667566452_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.5.2_1668415277_1783.pdf


5. ��तािभयानम्

��े प�रसरे वसतां जनानां �ा�ं सव�दा प�ररि�तं भवित। ��भारतम् इित अिभयानं गा�ीमहोदय� जय�ीम्
उपल� �धानम��णा सव�� आचरणाय �ेरणा अिप द�ा। सव�ऽिप प�रसरः  ��तािभयान� औपचा�रक�पेण
आचरणं करोित। न केवलं प�रसरे अिप तु प�रसरात् बिहः  अिप,  माग�म् उभयतः  िवप�ां च छा�ाः  ग�ा ��ताकाय��मं
स�ादय��। जयपुरप�रसर� एन एस.एस. िवभागेन �ितवष� ��तास�ाहः , वृ�ारोपणादयः
सामािजकसंवेदनशीलतायाः  अिभवध�काः  काय��माः  आयो��े।

6.पया�वरणप�रर�णकाय��मः

प�रसर�ा�ाः  वायु�दूषण� जल�दूषण� �िन�दूषण� भू�दूषण� च िवषये जनजागया�म् उ�ादय��। पया�वरण�
प�रर�णाभावे �ाकृितकदुघ�टनाः  अिभवध��े इित छा�ाः  जान��। अतः  प�रसरेषु पया�वरणप�रर�णकाय��मान्
औपचा�रक�पेण स�टय��।

7. वृ�ारोपणम्

वृ�ाः  छायाम�� कुव���  �यमातपे ित��� च । एवं लोकोपकारक�ं वृ�ेषु वत�ते। अतः  वृ�र�ा करणीया इित
जनजागया� सव�� छा�ाः  समु�ादय��। वृ�ारोपणेन �भूतः  �ाणवायुः  ल�ते इित प�र�ानं सव�षु प�रसरेषु छा�ाः
िवजान��। अतः  एत���ािन काया�िण ते सु�ठु स�ािदतय�� ।

8. �ामपालक�ोप�मः

सं�ृत�ाम� प�रक�ना िव�िव�ालय� वत�ते एव। एतदनु प�रसराः  �ामान् एव द�क�पेण �ीकृ� त� सं�ृतमयं
सं�ारपूण� च वातावरणं िनमा�तंु �यत�े । वेद�ासप�रसरीयाः  एति�षये अ�ेसराः  स��। एवं भोपालप�रसरेण अिप �ामाः
द�क�पेण �ीकृताः  स��।

9.मठम��रसं�थानां काय��मेषु सहयोगः

िव�िव�ालय� अिधकािधकाः  प�रसराः  पु��े�ेषु महानगरेषु च स��। अतः  धािम�ककाय��माः  अ�दानािदकं
जलपान�व�था इ�ािदकं त� त� साव�जिनकानां कृते आयोजय�� । एता�शेषु स�भ�षु प�रसर�ा�ाः  अिप तासां
सं�थानां काय��मेषु साहा�ं कुव���। ता�ािलक�पेण सेवामनोभावनया च काय� कतु�म् अ�ाकं प�रसरीयाः  छा�ाः
साव�जिनकानां िव�ासभूिम�पाः  स��।

10.�ा�संवध�नकाय��माः

िव�िव�ालये योगायुव�दिवभागः  वत�ते जयपुरप�रसरे । अनेन िवभागेन �ा�संवध�नकाय��माः  अिप असकृत् आयो��े
। आयुव��दे शा�े उपविण�तायाः  मा�ायाः  अनुगुणं �वन�ाशनादीनां िनमा�णिव�ानं �ायोिगक�पेण सव�षां पुरतः  पाठय��
िश�काः । एवं �िशि�ताः  छा�ाः  समाजं ग�ा अ� अनु�योगं कुव���। एवं समाज� �ा�संवध�नाय िव�िव�ालयः
�यतते। िव�िव�ालयेन गा�ीजय�ी, मातृभाषािदवसः , �ादेिशकभाषािदवसः , कािलदाससमारोहः  , िश�किदनम्
इ�ादयः  काय��माः  असकृत् आयो��े।

एते सव�ऽिप काय��माः  समाजेन सह िव�िव�ालयं संयोजयित। सामािजकसंवेदनशीलतां जागरयित च।

*English version available in the additional information link 
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Provide link for additional information View Document

3.6.2 Number of awards and recognition received for extension activities from Government/recognised bodies
during the last five years

िव�ारगितिवधीनां कृते सव�कारात्/ मा�ता�ा�िनकाये�ः  िवगतेषु प�सु वष�षु �ा�ाः  पुर�ाराः / स�ानािन

Answer: 3

3.6.2.1 Total number of awards and recognition received for extension activities from Government/recognised
bodies year-wise during the last five years

िव�ारगितिवधीनां कृते सव�कारात्/ मा�ता�ा�िनकाये�ः  िवगतेषु प�सु वष�षु �ा�ानां पुर�ाराणां/ स�ानानां वािष�कः
योगः ।

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
2 0 0 1 0

File Description Document

Number of awards for extension activities in last 5 year View Document

Institutional data as per Data Template View Document

E-copy of the award letters View Document

3.6.3 Number of extension and outreach Programmes conducted by the institution including those through
NSS/ NCC/ Government and Government recognized bodies during the last five years\

िवगतेषु प�सु वष�षु राि�� यसेवायोजनायाः / राि�� यसैिनक�ा�समूह� / सव�कारीयसं�थानां सव�कारैः
मािनतिनकायानां च साहा�ेन आयोिजतानां िव�ारकाय��माणां बिहमु�खकाय��माणां च सङ्�ा।

Answer: 105

3.6.3.1 Number of extension and outreach Programmes conducted by the institution including those through
NSS/ NCC/ Government and Government recognized bodies year-wise during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु राि�� यसेवायोजनायाः / राि�� यसैिनक�ा�समूह�/ सव�कारीयसं�थानां सव�कारैः  मािनतिनकायानां च
साहा�ेन आयोिजतानां िव�ारकाय��माणां बिहमु�खकाय��माणां च वािष�की सङ्�ा।

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
35 17 11 15 27

File Description Document

Reports of the event organized View Document

Number of extension and outreach Programmes conducted View Document
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for the last five years (Institutional data as per Data
Template)

Any additional information View Document

3.6.4 Percentage of students participating in extension activities with Government Organisations,  Non-
Government Organisations and Programmes such as Spoken Sanskrit Camps/Shibiras/Yoga camps etc.
during the last five years.

िवगतेषु प�सु वष�षु सव�कारीयसं�थािभः  असव�कारीयसं�थािभ� सह समायोिजतेषु सं�ृतस�ाषणिशिबर-
योगिशिबरािदिव�ारकाय��मेषु छा�ाणां भाग�ािहतायाः  �ितशतं मानम्।

 

Answer: 80.66

3.6.4.1 Total number of students participating in extension activities with Government Organisations, Non-
Government Organisations and Programmes such as Spoken Sanskrit Camps/Shibiras/Yoga camps etc. year-wise
during the last five years.

िवगतेषु प�सु वष�षु सव�कारीयसं�थािभः  असव�कारीयसं�थािभ� सह समायोिजतेषु सं�ृतस�ाषणिशिबर-
योगिशिबरािदिव�ारकाय��मेषु छा�ाणां भाग�ािहतायाः  वािष�की सङ्�ा।

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
5607 2072 4972 3734 4722

File Description Document

Report of the event View Document

Average percentage of students participating in extension
activities with Govt. or NGO etc (Institutional data as per
Data Template)

View Document

Any additional information View Document

3.6.5 The Institution gives attention to make Sanskrit and Shastra learning popular in the surrounding areas
by offering evening courses Provide details

सं�था �ितवेिश�े�ेषु सं�ृत� शा�ाणा� लोकि�यतास�ादनाय सा�पा��मान् ��ौित? य�ेवम्, तिह�
िववरणं देयम्।

Answer: 

के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः   �ितवेिश�े�ेषु सं�ृत� शा�ाणा� लोकि�यतास�ादनाय सा�पा��मान् िनयत�पेण
िनव�त�यित ।सा�पा��मे न केवलं सामािजकाः  अिप तु प�रसर�ा�ाः  अिप भागं गृ���। अतः  उभे च काले िविवधाः
पा��माः  �वत��े। �मशः  यथा -

1. एकवष�यः  वा�ु िड�ोमा काय��मः  /  वा�ु�ौितषप�रचयपरः  पा��मः

अयम् एकः  शा�ाणां लोकि�यतायाः  स�ादनपरः  पा��मः  वत�ते। अ� पा��म� स�ालनं ��िग�र�थेन
राजीवगा�ीप�रसरेण भोपालप�रसरेण च स�ा�ते। जयपुरप�रसर� अिप वा�ु�ौितषप�रचयपरः  पा��मः

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.6.3_1668415297_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.6.4_1667912814_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.6.4_1668849380_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.6.4_1668415315_1783.pdf


स�ाकाले स�ा�ते। ���ं �ौितषं शा�म् इ�तः  सहजतया सामािजकाः  �ोित�ा�म् अ�ेतुम् आया��।
कालिवधानशा�� अ� एकवष�यः  पा��मः  आकष�कः  वत�ते।

अ��न् पा��मे प�प�ािण स��। �मशः  यथा -

१. �थमप�म् - अ��न् प�े �थमदी�ायाः  ि�तीयदी�ायाः  च पा�पु�कािन स��। सामािजकाः  सं�ृतभाषायां द�ाः
स�ः  शा�ािण अिधग�ेयुः  इित उ�े�ेन इदं प�ं क��तम��। �थमदी�ायाः  उ�े�ािन स�� यत् छा�ाः  सामािजका�
दैन��न�वहारोपयोिगसं�ृते भाषण� लेखन� पठन� च �ार��क�मतायाः   िवकासं स�ादयेयुः  इित।
ि�तीयदी�ायाः  उ�े�म् अ�� यत् �ावहा�रक���ा मह�पूणा�नां समेषां भावानां सं�ृते अिभ����मतायाः
िवकासकरणम्।

२. ि�तीयं प�म् - अ��न् प�े ितिथ-वार-न��- करण - योग इित प�ा�ानां प�रचया�कः  पा�ः  वत�ते। अनेन सह
ज�प�दीपकः  इित अपरः  पा�ः  वत�ते। कु�लीिनमा�णिव�ानम् अिधग�ुम् एषः  उपकारकः  वत�ते।

३. तृतीयप�म् - तृतीये प�े वा�ुर�ावली इित ��ः  वत�ते। भूप�रचयः  , �श�ा भूिम , भवनिनमा�णे वा�ुशा����ा
अवधेयांशाः , �ारिवचारः , पाकशालािवचारः , शयनक�ा�थानािन, शौचालयिनमा�णम्  इ�ािदषु िवषयेषु वा�ुस�तािन
मतािन अ� िलिपब�ािन स��।

४. चतुथ�प�म् - अ��न् प�े मु�त�िच�ामिणः  इित ��ः  वत�ते। सुखदुः खकरं कम� शुभाशुभमु���जम् इ�ु��ः  �िस�ा एव
। शुभ� काय�� स�ादनाय िव�मानः  �श�ः  मु�त�ः  कः  ? अ�श�� कः  ? इित अ� िवचाय�ते। अ� शा�� षड�ेषु
मु�त��ािप गणना वत�ते। यथो�ं ��माग� -

जातकगोलिनिम���-

मु��ा��गिणतनामािन ।

अिभदधतीह षड�ािन

आचाया� �ोितषे महाशा�े ॥

५. प�मप�म् - अ��न् प�े लीलावती, रेखागिणतम् , सा�ितकं वा�ुशा�ा�यनम् इित �यः  प�ाः  िव��े। लीलावती
भा�ाराचाय��णीतः  िविश�ः  गिणतीय��ः  वत�ते य� ��ेकं गिणतीयिवषयं �ितपा� लीलावतीम् उि�� अ�े �ातांश�
�ढीकरणाय ��ाः  ि�य�े। यथा -

अये बाले लीलावित मितमित �ूिह सिहतान्

ि�प��ाि�ंश�� �नवितशता�ादश दश।

शतोपेतानेतानयुतिवयुतां�ािप वद मे

यिद ��े यु���वकलनमाग�ऽिस कुशला ॥ (लीलावती,प�रकमा��कम् -१३)। 

एवम् एकवष�य� वा�ु िड�ोमा काय��म� पा��माः  लोकि�याः  स�� इित ��म्।

जयपुरप�रसरे चातुमा�िसकः  �माणप�ोपेतः  वा�ु�ौितषयोः  पा��मः  पाथ��ेन स�ाकाले च स�ा�ते । �योः  शा�योः
इितहासः  , प�रचयः  , उ�वः  , िवकासः  , मु�ाः  �ितपा�िवषयाः  पाथ��ेन पा��े । �ौितषे - प�ा�प�रचयः  ,
�ह��ीकरणम् , रािशप�रचयः  , �हमै�ी , ल�साधनिविधः  , दशाभु��िवचारः  , अ�र�िवचारः  , मु�त�िवचारः  , अ�कूटानां
गुणप�रचयः  , योगाः  , ��कु�ली िवचारः  इ�ादयः  स��।



वा�ुशा�ीये पा��मे वा�ुभेदाः  , भूख�िवचारः  , वेधिवचारः  , भवनिनमा�णम् , �ारिवचारः  , वा�ुस�तं �ितमानम् ,
अस�तं �ितमानम् इ�ादयः  िवषयाः  स��।

2.स�ाकािलकम् अनौपचा�रकसं�ृतिश�णम्

िव�िव�ालय� अनौपचा�रकसं�ृतिश�णके�ािण अनु�ूततया िविभ�ेषु प�रसरेषु दी�ापा��मान् स�ाकाले
स�ालय��। अनेन छा�ाः  नाग�रकाः  च लाभा��ताः  भव��। दी�ापा��म� प� सोपानािन स��। �मशः  यथा -

१. �थमं सोपानम् - �थमदी�ायाः  उ�े�ािन स�� यत् छा�ाः  सामािजका� दैन��न�वहारोपयोिगसं�ृते भाषण� 

लेखन� पठन� च �ार��क�मतायाः   िवकासं सु�ठु स�ादयेयुः  इित।

२. ि�तीयं सोपानम् - अ��न् सोपाने अिभ����मतायाः  उप�र �ानं दीयते। ि�तीयदी�ायाः  उ�े�म् अ�� यत्
�ावहा�रक���ा मह�पूणा�नां समेषां भावानां सं�ृते अिभ����मतायाः  िवकासस�ादनम् ।

३. तृतीयं सोपानम् - अ� अ�ेतुः  भाषायाः  प�र�राथ� तथा सं�ृत� सरलका�ानाम् अवबोधनस�ादनाथ� च  य�ः
िवधीयते।

४. चतुथ� सोपानम् - अ� अ�ेता उ��रीयेन सं�ृतभाषायाः  िश�णेन सह का�� अ�यनं कतु� श�ोित। 

५.प�मं सोपानम् - अ� अ�ेता भाषा�योगकौशलेन सह का�� अ�यनं िवदधाित।

सं�ृतस�ाषणिशिबरािण

एतैः  सह सं�ृतस�ाषणिशिबरािण अिप चा��े य� छा�ाणाम् एव न अिप तु सामािजकानाम् अिप भाग�हणं स�ायते।
सामािजकानां सं�ृत� अ�यनो�ुखतायाः  स�ादनम् अिप अ� स�ा�ते। एवं िव�िव�ालय� समाजो�ुखकाय�षु
एतािन पूव��ािन अिप अ�भ�व��।

File Description Document

Any additional information View Document

3.6.6 Teachers participate in the live commentaries / lectures / discussion  programmes/on the print and
electronic media. Provide details.

वा�ा�प�ेषु ई-गणमा�मेषु च ���िववरण�दानाय/ धारािववरण�सारणाय/ प�रसंवादकाय��माय िश�का
भाग�ािहणो भव��, िववरणािन देयािन।

Answer: 

वाता�प�ेषु वैद्युितकगणमा�मेषु च ���िववरण�दानाय धारािववरण�दानाय प�रसंवादकाय��माय च
के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� िविभ�प�रसरीयाः  िश�काः  मु�ालयीयािधका�रणः  �शासका� असकृत् भागं गृ���।
िव�िव�ालय� केचन प�रसराः  पु��े�ेषु पुराणेितहास�िस�ेषु च �ा�ेषु च स��। अतः  एता�श�े�ेषु काय��माः  अिप
�चुरमा�ेण आयो��े । त� अ�ाकं प�रसरीयाः  �ा�ापकाः  ��ुतीकतु� प�रचचा� कतु� च ग���। �ादेिशकासु
वाता�पि�कासु अिप अ�ाकं िश�काणां सि�यभाग�हणं वत�ते एव। िविश� दूरदश�नािदषु सव�कारीयेषु मा�मेषु
सि�यसंवादकाय��मेषु िश�काणां भूिमकाम् अिधकृ� अ� �मशः  ��ुतीि�यते ।

1. भारत� सा�ितकानां �धानम��णां �ीनरे� मोिद महाभागानां िविश�ािन भाषणािन प�रसंवादकाय��माः  चचा�स�ािण
सा�ा�ारादय�  �सारभार�ा आकाशवा�ां दूरदश�ने च �साय��े। परम् अ� अनुवादः  �ादेिशकभाषासु अिप जायते
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चेत् तिह� �ामीणाः  अिप सुखेन अवग�ंु श�ुव�� इित म�ा �ादेिशकभाषासु अनू� तेषां काय��माणां �सारः  ि�यते। त�
ज�ूप�रसरीयाः  आङ्�भाषायाः  व�र�ाचाया� ः  �ी शर��शम�महोदयाः  डोि� भाषायाम् �धानम��णः  भाषणािन
चचा�िदकं अनुवद�� । एता�शाः  अनूिदताः  काय��माः  ' चाय पे चचा� ' मन की बात ' 'गरीब क�ाण के आठ साल '
इ�ादयः  �सारभारतीप�तः  �साय��े। गणरा�ो�वे रा�� म् उि�� रा�� पितना कृत� भाषण� अिप डोि� भाषायां
लेखनम् अनुवादकथनम् इ�ािदकम् एतैः  स�ािदतम् ।

2. डा.शीबा एम.के. वया� गु�वायू�प�रसरे अ�ािपका वत�ते। इयं महोदया आकाशवा�ाः  सि�यसंवादेषु भागं गृ�ाित।
आकाशवा�ाम् आङ्�भाषायां  �ीपर�ा�ानम् अकरोत् । 18/05/2017 तमे वष� अ� �सारः  जातः  वत�ते।
वेदा�िवभागीया डा. गाय�ी देवी महोदया अिप वेदा�शा�ीयं �ा�ानम् आकाशवा�ाम् अकरोत्।

3. जयपुरप�रसर� सहायकाचाय�ः  डा. कुलदीपशम�वय�ः  14/08/2018 तमे संव�रे �वृ�े दूरदश�न�
राज�थानीयमा�मे सं�ृतवा�ये रा�� भ��ः  इित प�रसंवादपरे काय��मे भागं गृही�ा वेदेषु उपिनष�ु पुराणेषु
का�ेषु नाटकेषु च िनब�ान् िवचारान् स�माणं सोदाहरणं च ��पयत्। वयं रा�� े जागृयाम इ�ादीन् वेदम�ान् अिप
स�स�म् उदाहरत् ।

4. के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� कुलपतीनाम् आचाया�णां �ीिनवासवरखेिडवया�णां दूरदश�ने अ�ेषु
सि�यसामािजकमा�मेषु सा�ा�ार - संवाद- प�रचचा�िदकं च  िनयत�पेण �सा�रतं वत�ते। उ�ष�महो�व� �सारः
ब�षु दूरदश�नमा�मेषु सुस��ः  । अ��न् महो�वे कुलािधपतयः  िविभ�ानां िव�िव�ालयानां कुलपतयः
िश�ाम�ालयािधका�रणः  िश�काः  छा�ाः  च भागम् अगृ�न् । एतत् सव� सम�े भारते �सा�रतम् अ��। अ� महो�व�
�सारः  त�ाले प�रसरेषु अिप स�ािदतः  वत�ते।एति�षयकं चचा�िदकं �थानीयेषु  दूरदश�नेषु राि�� यपि�कासु च स��म्
अ��। सं�ृतभाषायाः  िव�तोमुख�म् इित िवषयकराि�� यस�ो�ी अिप अ��न् स�भ� संवृ�ा। अ�ाः  अिप �सारः
दूरदश�नेषु स�ािदतः  वत�ते।

5. पुरी�थाः  स� सङ्�ाकाः  सदािशवप�रसर� �ा�ापकाः  जग�ाथ� रथया�ायाः  िववरणं 2020-21 तमे संव�रे
रथो�वसमये दूरदश�नेषु च समपादयन् । त��ः  डा. गणे�र �साद िम�वय�ः  ' दैिनक भा�र ' इ��ां पि�कायाम्
असकृत् सामियकं धािम�का�ा��किवचारान् आि�� �ौितषशा�ीय�शा च  िलख��।

6. भोपालप�रसरीयाः  2016 तमे संव�रे �वृ�ायाः  िसंह�थकु�मेलायाः  चचा�स�े भागम् अगृ�न् । एषः  प�रचचा�स��ः
काय��मः  म��देश� सव�कारेण समायोिजतः  आसीत्।

7.डा.शैले� उिनयाल वय�ः  2021 तमे संव�रे दूरदश�नेन आयोिजते  आ�था का �तीक कु� इित प�रसंवादपरे
काय��मे महाकु�� िवषये संवादम् अकुव�न्। एते उ�राख�रा�� रघुनाथकीित�प�रसरे वेदिवभाग� िवभागा��ाः
स��।

8. रघुनाथकीित�प�रसर� िनदेशकानां आचाया�णां बनमाली िब�ालवया�णां सा�ा�ारः  डा. अिनलकुमारमहोदयेन
2021 तमे संव�रे स�ािदतः । एषः  सार�तः  संवादः  इित काय��मः  रघुनाथवाता�व�ां �कािशतः  वत�ते। अ� तेषां
����� िव�ा�यनपर�रायाः  शैि�क��ेः  �ाशासिनक��ेः  च िवषये ��ो�र�पेण स��ः  संवादः  उ���खतः  वत�ते।

9. भोपालप�रसरीयाः  �ा�ापकाः  ि�केट �ीडाकूट� आयोजनावसरे �ीडाम् अिप सं�ृतेन �ा�ा��। अ�
�सारः  दूरदश�नेषु पि�कासु च स�ातः  वत�ते।

10. जयपुरप�रसर� आचाया� ः  सुदेशकुमारशमा�वया�ः  04/04/22 तमे िदना�े दूरदश�नं राज�थानम् इ�� 'भारतीय
नववष� के वै�ािनक मह�' इित िवषये �वृ�े संवादकाय��मे भागम् अगृ�न् । ते पा�ा�ानां पौर�ानां संव�र�
प�रगणनायां कालगणनायां च प�र��मानं सा�ं वैष�ं च अिधकृ� सिव�रम् अ�ुवन्।

*English version available in the additional information link 
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3.7 Collaboration
3.7.1 Institution’s collaboration with other agencies impacted the visibility, identity and diversity of activities
on campus? To what extent has the Institution benefitted academically and financially because of
collaborations? The nature of the skill development Programmes introduced for students initiated by the
Institution in collaboration with professional bodies.

सं�थायाः  इतरसं�थािभः  सह संयु�ोप�मः  प�रसर� प�र��ं, प�रचयं, िविवधि�याकलापां� �भावयित?
संयु�ोप�म�ारा सं�था िकयता प�रमाणेन शैि�किदशा आिथ�किदशा च लाभा��तो भवित? अ�ासां
वृि��दातृसं�थानां सहयोगेन छा�ाणां कौशलिवकासाय सं�थया समार�ानां काय��माणां िववरणम्।

Answer: 

'य�ािधतं गु�तरैिव�िवधैः  �य�ैः  तद् रोचते िह परमं पु�ष� ल�म्' इित सू�ं सू��मु�ाव�ाम् । एतदनुव
के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः  इतरसं�थािभः  सह शैि�कि�याकलापेषु सं�ृतसंवध�नकाय��मेषु च औपचा�रक�पेण
अनुब�ं सं�थापयित। के�सव�कार� के�कािभकरणम् ( Nodal Agency) इित अयं िव�िव�ालयः  अनुमतः  वत�ते।
अतः  इतरािभः  सव�कारीयािभः  नैजािभः  च सं�ृतिश�ासं�थािभः  सह संयु�ोप�मान् समारभते । �मशः  यथा -

1. िव�िव�ालयः  नवदेहली�थेन  सं�ृतसंवध�न�ित�ानेन  ि�यमाणेषु िश�णानुस�ानकाय�षु सहयोगं करोित।
सं�ृतसंवध�न�ित�ानेन हैदराबाद् नगरे 18/08/2018 तः  19/08/2018 पय��ं समायोिजतायां सं�ृते
अनु�योगा�कानुस�ान� �ो�यनम् इ��ां काय�शालायां िव�िव�ालय� िविभ�प�रसरीयाः  �योदशः  िश�काः  भागम्
अगृ�न् । ते च यथा -

१. सोम�ाप�रसरः  , मंुबई- तः  डा. नारायणन् इ. आर् तथा डा. देवद� सरोदे इित �ौ सहयोगं द�व�ौ ।

२. ��िग�र�थात् राजीवगा�ीप�रसरात् डा.वे�टेशमूित�ः  तथा डा.गणेशप��तः  इ�ेतौ भागः  गृहीतव�ौ ।

३. भोपालप�रसरात् डा.पवनकुमारः  तथा डा.सोमनाथसा� इ�ेतौ भागं गृहीतव�ौ।

४.जयपुरप�रसरात् डा.पवन�ासः  भागम् अगृ�त् ।

५. पुरीप�रसरात् डा. प�िम�म् िब िप एम् वय�ः  भागं गृहीतवान् ।

६.देव�यागात् डा. मुकेशशमा� महोदयः  एकल�प�रसरात् डा. िजते� कुमार रायगु� महोदयः  च भागं गृहीतवान् ।

७. वेद�ासप�रसरात् डा.सीतारामशमा�वय�ः  , ज�ूप�रसरात् डा. दयानाथवय�� भागं गृहीतवान् ।

८.  ग�ानाथझा प�रसर� आचाय�ः  लिलतकुमारि�पािठवय�ः   अिप असकृत् IIIT हैदराबाद् इ�� भाषा�ौ�ोिगकके�ं
�ित भाषायाः  वै�ािनकिव�ेषणकाय� भागं गृ�ाित। अ� काय�शालायम् अिप भागम् अगृ�त्।

           सं�ृतसंवध�न�ित�ानिमदं सव��ः  भाग�ािह�ः  आवास� भोजन� गमनागमन�य� च �व�थाम्
अक�यत् । पािणनेः  �ाकरण� भािषकिव�ेषणे सं�ृतिव�िव�ालयानां भूिमकां योगदानं च अिधकृ� चचा� समजिन।
िश�णािधगमेन स��ानां पा��मानु�पाणां मनोवै�ािनकानां च  साधनानां िविनमा�णे �ित�ानिमदं त�रम् अ��।
के�सव�कार� िविवधानां िवभागानां प�तः  अनुदानं �ा� सं�ृतभाषायाः  संवध�नाय इदं �ित�ानं त�रम् अ��।
िव�िव�ालयः  अिप सं�ृतभाषायाः  सवा��ीणिवकासाय �वृ�ः  वत�ते इ�तः  सहयोिगसं�था�पेण �ित�ानं प�रगणयित ।
ल�के��ताय िश�ािथ�नां समूहाय अपेि�त� पा��म� िवकासे �ित�ानिमदं त�रम् अ��। अतः  एत�
पा��मिनमा�णे अिप िव�िव�ालय� िश�काः  अनौपचा�रक�पेण सहयोगं  य���। कौशलके��त�

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.6.6_1667912909_1783.pdf


िश�क�िश�णकाय��म� सं�ृतेन स�ालनाय के�म् इदम् उद्यु�म् अ��। अतः  आव�कतायां स�ां
िव�िव�ालयः  सहयोगं �य�ित। अनु�यु�े पािणनीये �ाकरणे शोधस�ावनाः  इित िवषयम् अवल� �ित�ानेन
स�िटतायां काय�शालायां िव�िव�ालय� िश�काः  भागं गृहीतव�ः । 2018 तः  आर�  सहयोग� �ा��ः  वत�ते। अ�
अविधः  पूव�िनधा��रतः  ना��।

2. के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः  ित�पित�थाय राि�� यसं�ृतिव�िव�ालयाय शा�ाथ��िश�ण�दानाय आिथ�कं सहयोगं
ददाित। �ी�कािलकवग�ः  त�ात् िव�िव�ालयात् समयोिजतः  य� अ�ाकं िविभ�ाः  प�रसरीयाः  छा�ाः  ग�ा �िश�णम्
अवा�ुवन् । एवं प�रसरीयाः  िश�काः  अिप �िश�क�ेन त� समा�ताः  ।  के�सव�कारः  िव�िव�ालय� िविभ�ानां
योजनानां मा�मेन इतरा�ः  सं�था�ः  धनसाहा�ं करोित य� च लाभः  न केवलं �ा�सं�थायै एव अिप तु िव�िव�ालय�
िश�के�ः  छा�े�ः  च पर�रया उपल�ते । सं�ृतो�यनपरेषु काय��मेषु सव�षु िव�िव�ालय� सहयोगः  भवित।

3. िव�िव�ालय� प�रसरेषु स�ाषणिशिबरािण �िश�णवगा� ः  भाषा�बोधनकाय�शालाः  महािव�ालय�ा��िश�णवगा��
आयो��े। अ��न् स�भ� सं�ृतभारती इ��ाः  सं�थायाः  सहयोगः  सव�दा भवित। सं�ृतभार�ाः  सहयोगेन अ�ाकं
प�रसर�ा�ाः  स�ाषणिशिबरािण स�ालियतंु �िश�ताः  स�ः  िविभ�ेषु �थानेषु ग�ा सं�ृत� �चारपरािण सरलािन
सं�ृतस�ाषणिशिबरािण स�ालय��।  

4. के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयािधिनयमः  -2020 इ�� ि�या�यनात् परं �यः  के�ीयाः  िव�िव�ालयाः  �रवृ��म्
अवा�ुवन् । नवदेहली�थः  के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः  तथा लाल बहादूरशा�ी राि�� यसं�ृतिव�िव�ालयः  , ित�पित�थः   
राि�� यसं�ृतिव�िव�ालयः  इ�ेते �यः  अिप स�ूय �ितवष�म् उ�ष�महो�वं पया�य�मेण आचर��। ि�िभः  के�ीयैः  
सं�ृतिव�िव�ालयैः  सं�ृत�े�� िवकासाय स�ूय �यासः  िवधीयते। पार��रकसहयोगेन सं�ृतकाय�स�ादनाय एतैः
ि�िभः  य�ः  समार�ः  वत�ते।

5.पुरी�थः  सदािशवप�रसरः  14/04/2018 तमे िदना�े तथा 25/07/2019 तमे िदना�े च रेभे�ा इ�� िव�िव�ालय�
�ातक�र� �ातको�र�र� च पा��मैः  सह िव�िव�ालय� पा��म� तौलिनकम् अ�यनम् अकरोत्। एवमेव
10/12/2020 तमे िदना�े उभा�ां िव�ावा�रधेः  पा��म� समी�ा स�ूय स�ािदता। एवमेव 22/01/22 तमे िदना�े
समप�ण इ��ाः  समाजसेवासं�थायाः  सहयोगेन सदािशवे प�रसरे र�दानिशिबरम् आयोिजतम्। एता�शकाय��मेषु
समाजिहतसंसाधकेषु गितिविधषु च िव�िव�ालय� प�रसराः  सहयोगपूणा� ः  एव भव��।

6. ित�पित�थेन राि�� यसं�ृतिव�िव�ालयेन �ितवष� �ाितभसमारोहः  आयो�ते। एत� अ�तया छा�े�ः  िविवधाः
शैि�काः  सां�ृितकाः  �ीडापराः  च �ितयोिगताः  आयो��े। अ� समारोह� स�ादने िव�िव�ालय� प�रपूण�ः
सहयोगः  वत�ते।

*English version available in the additional information link 
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3.7.2 Number of functional MoUs with institutions of national, international importance, other universities,
industries, corporate houses etc. during the last five years (only functional MoUs with ongoing activities to be
considered)

िवगतेषु प�सु वष�षु राि�� य-अ�ाराि�� यमह�शािलनीिभः  सं�थािभः , िव�िव�ालयैः , औ�ोिगकप�रवारैः  च सह
कृतानाम् आिथ�कानुब�ानां सङ्�ा (केवलं �वत�मानगितिवधीनामेव आिथ�कानुब�सहयोगप�ािण
�ीकरणीयािन)

Answer: 11

https://csu.co.in/iqac_data/naac_ssr/3_7_1/3_7_1_English.pdf


File Description Document
e-copies of the MoUs with institution/ industry/ corporate
house View Document

Details of functional MoUs with institutions of national,
international importance, other universities etc. during the
last five years (Institutional data as per Data Template)

View Document

3.7.3 Provide details of the Joint publication Programme of the Institution in collaboration with other
Universities/institutes and well established publishing firms

सं�थायाः  अ�िव�िव�ालयैः / ल��ित��काशनसं�थािभः  सह संयु��काशनकाय��म� िववरणं �दीयताम्

Answer: 

के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� िविश�ायाम्  अ�ादशी इ��ां योजनायां �ाचीनदुल�भसं�ृत��ानां �काशनाय
िविभ�े�ः  िव�िव�ालये�ः  ल��ित��काशनसं�था�ः   आिथ�कं योगदानं दातुम् अवसरः  �क��तः  वत�ते। एतदनु बहवो
िह ��ाः  �कािशताः ।

�मशः  यथा -

1.हैदराबाद�थ - उ�ािनयािव�िव�ालय� सं�ृत अकाडमी इ�नेन िव�िव�ालय�
िवरल��पुनमु��णकाय��मा�ग�त�ेन 2019 तमे वष�  रामकृ�युिधि�रच�रतच�ू इतीदं िविश�ं च�ूका�ं
�कािशतम् अ��। उ�ािनयािव�िव�ालय� कुलसिचवः  आचाय�ः  गोपालरेि�वय�ः  अ� �काशकः  वत�ते। सं�ृत-
अकाडमी इ�� �भारी िनदेशकः  असौ �ा�न�  राि�� यसं�ृतसं�थान� आिथ�कं सहयोगम् अवा� एनं ��म्
एकवष�� अवधावेव �ाकाशयत्।  

2.सं�ृत-अकाडमी इ�� ष�����मालायाः  ष�ं कुसुमम् आ�का�कथाः  ना�ा 2020 तमे संव�रे �कािशतम्
। सं�ृत-अकाडमी इ�ेषा के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� मािनता शोधसं�था वत�ते। िशरोमिणना सि�धानं
सूय�नारायणशा��णा िवरिचत� एत� िविश�� कथा��� �काशनं उ�ािनयािव�िव�ालय�  सं�ृत-अकाडमी
इ�नया कृतम् । अ�ाः  िनद�शकः  आचाय�ः  के. नीलक�म् वय�ः  िव�िव�ालय� आिथ�कं सहयोगं स�ा� वष��ये (2018-
2020)  एनं ��ं स�ािदतवान्। अशीितसह�ो�रदशल���कािण (10,80,000 ) एकसह�पुटा�क� तेलगुिल�ां
िव�मान� ��� �काशनाय �द�ः  ।

3. 2021 तमे संव�रे �ीराघवयादवीयम् इित अनुलोम - िवलोमका�म् एकं  िव�िव�ालय� आिथ�कं सहयोगं
स�ा� उ�ािनयािव�िव�ालय�  सं�ृत-अकाडमी इ�नया वष��ये (2020- 2021) एषः  ��ः  स�ािदतः । सं�ृत-
अकाडमी इ��ाः  िनद�शकः  आचाय�ः  के. नीलक�म् वय�ः  िव�िव�ालय� आिथ�कं सहयोगं स�ा� एनं �ाकाशयत् ।
िव�िव�ालयः  ��� स�ादनावसरे �काशनावसरे मू�ा�नावसरे पूण�शः  सहयोगं �ाय�त्। सं�ृत-अकाडमी
िव�िव�ालययोः  संयु�ेन सहयोगेन िविश�ाः  ��ाः  लोकािप�ताः  स��।

4. बे�लू�नगर�थम् अ�रम् इतीदं सं�ृतभार�ाः  �काशनं २०२० तमे संव�रे सं�ारर�माला इ��ाः  ��मालायाः
�काशनं िव�िव�ालय� संयु�सहयोगेन अकरोत्। सं�ारर�माला इ�ेषः  धम�शा�ीयः  ��ः  वत�ते। अ��न् ��े
गभ�धानम् उपनयनम् इ�ादयः  षोडशः  सं�ाराः  विण�ताः  स��। िविकपीिडया म�े अिप अयं ��ः  समारोिपतः  वत�ते।

१. सं�ारर�माला - �थमभागे �थमः  ख�ः

२. सं�ारर�माला - �थमभागे ि�तीयः  ख�ः

३. सं�ारर�माला - �थमभागे तृतीयः  ख�ः

४. सं�ारर�माला- �थमभागे चतुथ�ः  ख�ः  इ�ेवं �ीभ�गोपीनाथिवरिचतानां ख�शः  िवभ�ानां ��ानां
संयु��काशनकाय��मा�तया �कािशतम् । एतेषां �काशनाय १०,००००० प�रिमतः  धनरािशः  िव�िव�ालयेन �द�ः ।

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/3.7.2_1668075266_1783.pdf
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5. आचाय� - राजचूडामिणदीि�तः  इ�नेन िवरिचतः  का�दप�णः  इ�ेषः  ��ः  िव�िव�ालय�
संयु��काशनकाय��मा�तया �कािशतः  अ��।भाग�ये अयं ��ः  उपिनब�ः  वत�ते। का�शा�� अ�यने एषः  ��ः
िनतराम् उपकरोित इित म�ा �े�् इ��ूट् पा��चे�र , पा��चे�र इ�नया सं�थया िव�िव�ालय� संयु�सहयोगेन
बहवो िह �काशन�यासाः  समनु�ीय�े।

6. 2019 तमे संव�रे सं�ृतभार�ाः  �काशनेन अल�ारमिणहारः  इ�ेषः  ��ः  िव�िव�ालय� संयु�सहयोगेन
�कािशतः । कृ���त�परकालसंयमी�ैः  िवरिचत� एत� ��� �काशनं भागचतु�ये जातम् । �मशः  यथा -

१.अल�ारमिणहारः  - �थमः  भागः । अ� उपमाल�ारात् समासो��ं यावत् २४ सङ्�ाकाः  अल�ाराः  सोदाहरणं
संर�णं च उपिनब�ाः  स��।

२.अल�ारमिणहारः  - ि�तीयः  भागः । अ� प�रकराल�ारात् मालादीपकं यावत् २५ अल�ाराः  सोदाहरणं संर�णं
च उपिनब�ाः  स��।

३. अल�ारमिणहारः  - तृतीयः  भागः ।

अ� साराल�ारात् हे�ल�ारं यावत् 53 संङ्�ाकाः  अल�ाराः  सोदाहरणं संर�णं च उपिनब�ाः  स��।

४.अल�ारमिणहारः  - चतुथ�ः  भागः ।

अ� रसव�ल�ाराणां िन�पणम् अ��।

' �धाने�� वा�ाथ� य�ा�ं तु रसादयः  का�े त��न् अल�ारो रसािद�रित मे मितः  '।। इित रसव�ल�ाराणां
ल�णम् उ�म् । अ��न् भागे रसवदल�ारसरः  इ��ात् श�ाल�ारसरः  इ�ेतावत् पय��ं 17 संङ्�ाकाः  अल�ाराः
उपिनब�ाः  वत��े। एवं भागचतु�ये उपिनब�ः  ला�िणकः  ��ः  एषः  संयु��काशनकाय��मा�तया सुस�ािदतः  ।

के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय�  सं�ृत-अकाडमी इ��ाः  सहयोगेन ष�����मालायाः  संयु��काशनकाय��म�
अ��ेन �कािशताः  केचन िविश�ाः  दुल�भाः  ��ाः  यथा -

१. तारकम् - 2020 तमे वष� �कािशतम् । अ� का�� आङ्�ानुवादः  अिप भावाथ�दीिपका इ�नया सं�ृत�ा�या
सह �कािशतः ।

२. सि�धानं सूय�नारायणशा��- लघुका�सङ्�हः  - 2022

३.दीिपकासव��म् - कुरग�� रामशा��णा िवरिचतम् ।  2022 तमे संव�रे स�ािदतम् ।

४. अिभ�ानशाकु�लम् - पूण�च��का तथा मृ�ु�यभूपालीया इित �ा�ा�योपेतं कािलदास� नाटकम् । 2020 तमे
संव�रे नीलक�ं महोदयेन स�ािदतम् ।

५. �ीवे�टेशच�ू�ब�ः  - 2021

६. युिधि�रा�मेधच�ू�ब�ः  -2022

७. िव�मोव�शीयं नाम नाटकम् - 2022

एवं िव�िव�ालयः  िव�िव�ालयेतराणां शोधसं�थानां च सहयोगेन िविभ�ान् ��ान् संयु��काशनकाय��मा��ेन  �ितवष�
स�ादयित।

*English version available in the additional information link 
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4.Infrastructure and Learning Resources
4.1 Physical Facilities
4.1.1 The institution has adequate facilities for teaching- learning. viz., classrooms, laboratories, computing
equipment, etc.

सं�थायां क�ा�को�ः , �योगशाला, स�णकय�ादीिन िश�णािधगमस��ीिन भौितकसौिव�ािन उपल��े।

Answer: 

िव�िव�ालयोऽयं ब�प�रसरीयो वत�ते।भारत� ज�ू, देव�यागः , गरली, �यागराजः , जयपुरम्, लखनऊ, पुरी, अगत�ला,
भोपाल्, मु�ई, ��ेरी, ि�शू� इ�ेतेषु �थानेषु िव�िव�ालय� प�रसराः  वत��े।

सव� प�रसराः  भारतीय�ानशाखानाम् अ�यनम्, अ�ापनम्, गवेषणम्, �काशनम् इ�ेतैः  मु�ैः  काय�ः
अ�ेसराः  वत��े।
िव�िव�ालय� मु�ालयः  देह�ां जनकपुरी इ�� वत�ते। �त�े भवने �ाशासिनकम्, शैि�कम्,
परी�ास��� च काय� �वत�ते।
सव�षु प�रसरेषु शैि�कािन �ाशासिनकािन काया�िण �त�ेषु िनजभवनेषु �वत��े।
देव�यागे ��थत� �ीरघुनाथकीित�प�रसर� िनिम�तं नूतनं भवनम् उ�ाटनाथ� समयं �ती�ते।अनितकालेन
सोऽिप प�रसरः  िनजभवने काय� �वत�िय�ित।
�ितप�रसरं शैि�कभवनम्, ��ालयः , �ाशासिनकिवभागः , छा�ावासः  च वत��े।
भवनेषु जल�व�था, शौचालय�व�था, पया���को�ाः , वातायनािन च स��।
िवकलचेतनानां कृते  अपेि�ता �व�था क��ता वत�ते। भवनेषु रा�्, च�ासनम्, उपवेशनक�ः  च
प�रक��तो वत�ते।
प�रसरेषु पु�षाणां मिहलानां च ��ेकं छा�ावासः  वत�ते। 
छा�ाणां िज�ासोपशमनाय ��ालयः  वत�ते।
�ायामेन �ा�ं र�ते। अपेि�तािभः  साम�ीिभः  उपेता �ायामशाला  प�रसरेषु छा�ाणां
शारी�रकसौ�वध�नाय �थािपता��। 
सुखासनैः  यु�ाः  क�ा�को�ाः  छा�ि�याः  वत��े।

Covid 19 िवषमप�र��थ�ा काले कविलते नूतनाः  त�ागमाः  उप�ा�ाः  अभूवन्। अ�ापने अिधगमे च नवीनािन िवधानािन
जिनम् अलभ�। स��मा�मेन अ�ापनिविधः  लोकि�यताम् आ�ोत्। िव�िव�ालयः  चतुर�ैः  स�ारैः  समेतः  सन् पुनः
�ित�ायै पदं िनदधाित।

िश�ा-अनुस�ान�े�े कालानुगुणं त�ोपकरणैः  अलङ्ि�यमाणे वत�ते। िक� �ाचीननवीनयोः
भारतीयशैि�कप�रपा�ोः  स��सेतु� वत�ते। क�ा�को�ाः  िव�ािथ�नां सखायः  स��।
कृ�फलकािन, �ेतफलकािन,  �जनािन, िवद्यु�ीपाः , गवा�ाः  इ�ेतैः  उपकरणैः  समुपेताः  वत��े।
क�ा�को�ेषु अनुकूलः  वायुः , �काशः  च छा�ान् समाकष�ित सान�ािधगमे �ेरयित च। 
अिनवाय�िवषयकक�ाणां वैक��किवषयकक�ाणां च यथापे�-प�रमाणेन �को�ाः  िनिम�ताः  स��। 
शौच� मह�ं प�रगणयित िव�िव�ालयः । �ितिदनं �थलशु��ः  अप�रहाय� काय� कम�चा�रिभः  ि�यते।
छा�ाणां कृते माज�न�को�ः  क��तो वत�ते।
ICT �योगाथ� यो�ाः  क�ा�को�ाः  वैद्युतफलकैः  सह �ो�तीकृताः  स��।
आधुिनकमनोिव�ानिश�णं �ा�ंु मनोवै�ािनक-�योगशाला िव�ते।
िव�िव�ालये भाषास���नां काया�णां मह�ं वत�ते। सव�षु प�रसरेषु भाषा�योगशालाः  स��।
कितपयप�रसरेषु �ािविधक�योगशालाः  िवलस��।
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�योगशलासु स�णकय�ािण पया��मा�ािण वत��े।
स�णक�को�ाः  स�णकय�ैः  जविनकािभः  च युता वत��े।
य�ोपकरणैः ,Wi-Fi इ�ािदिभः  िन��ीप�रकरैः  च उपेताः  स�ो�ी-सभागाराः  वत��े। अनया �व�थया
स�ो�ी, अ�जा�लस�ो�ी, स�ेलनम्, उपवेशनम् इ�ादीनां ि�याकलापानाम् आयोजनाय आनुकू�ं
क��तं वत�ते।
िव�िव�ालय� गु�वायू�-भोपाल् इ�ािदषु प�रसरेषु �े�ागारा वत��े। ते �े�ागाराः  र�वेदी, �काशनम्,
�िनः , आसनािन इ�ािदिभः  उ�ृ�ाः  स��। रा�� �रीयाः , अ�ः प�रसरीयाः  िविवधाः  सां�ृितकाः
काय��माः  तेषु �े�ागारेषु समप��। िव�िव�ालय� सं�ृतना�महो�वः   युवमहो�वः  इ�ादयः
लोक�िस�ाः  उ�वाः  अ�ां वेिदकायां स�ावत��।
िव�िव�ालय� ��ालयः  ई-��ालयेन,  0.4 Cloud आवृि�-त�ांशेन च सम��तः   वत�ते। सु�व��थतः
��ालयः  प�रसरेषु पठनशीलान् छा�ान् आकष�ित। ��ा�ेषणे छा�ाणां सौकय� भवित।
��ालयेषु पु�कािन, मातृकाः  च यथािविध रि�ताः  स��। छा�ाणाम्, अ�ापकानाम्, कम�चा�रणां च
पु�क�ा�ौ ��ालये सरलावसरः  क��तो वत�ते।
प�रसरेषु गूढ/ चारच�ूंिष (CCTV) संयोिजतािन । तेन �ाशासिनक� काय�� द�ता संविध�ता वत�ते। अतः
छा�ाः  जाग�कतां वह��।
शोध�ा�ाणां पृथ�या �को��व�था वत�ते। िव�िव�ालय�ारा �क��तािन स�णकय�म्, Wi-Fi,
मु�णय�म् च तेषाम् अनुस�ानकम�िण गुणो�ष�म् आधातंु सहकारीिण भव��।
काया�लयः  उ�ृ�ोपकरणािन उ�ीिटकादीिन, स�णकय�ािण, मु�णय�म्, अ�जा�ल�व�था,
�ितकृितय�म् (Xerox Machine) इ�ािदनासौकय�णसम��तोवत�ते।
काया�लय एव मु�ालय� प�रसर� च म�े स�क� सू�म् अ�� । काया�णां शै�्यस�ादनाय सौकया�िण
सहकुव���। ‘गृहाय त��का’ (FTTH) इित वेगवान् जालमाग� काया�िण ि��ं साधयित।

िव�िव�ालय� प�रसरेषु �क��तािन आरो�के�म्, �ीडा�नम्, अ�द�वनशाला, उ�ानम् इ�ादीिन सौकया�िण
अ�ेतृणां कृते गेह�ीितं जनय��।

*English version available in the additional information link 

File Description Document

Upload any additional information View Document

Provide link for additional information View Document

4.1.2 The institution has adequate facilities for

1. Seminar/Conference Hall with infrastructural facilities
2. Auditorium for cultural activities
3. Laboratory for Functional Sanskrit
4. Yajnashala
5. Observatory
6. Language Laboratory
7. Psychology Laboratory
8. Meditation Centre
9. Sports, games (indoor, outdoor, gymnasium, etc)

10. Artifacts Museum Ancient Arts/Objects’ Museum
11. Heritage Museum
12. Manuscript Resource Centre (MRC)
13. Manuscript Conservation Centre(MCC)
14. Recording Studio/e-P.G.Pathshala Facilities

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/4.1.1_1668179298_1783.pdf
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15. Yoga Training and or Therapy Centre with modern equipments
16. Liasion with Bharat Vani Portal
17. Sanskrit-Science/Agama Exhibition Facilities 

सं�थायाम् अधोिनिद��ािन सौिव�ािन पया��ािन स��।

1. मूलसौिव�युतं स�ो�ीभवनम्
2. सां�ृितकािदकाय��माणां कृते सभागृहम्
3. �ायोिगकसं�ृत�को�ः
4. य�शाला
5. वेधशाला
6. भाषा�योगशाला
7. मनोिव�ान-�योगशाला
8. �ानके�म्
9. �ीडासौिव�ािन (अ��ा�र-बिह�ा�र-देहदा�ा�िदकम्)

10. कलाकृितसङ्�हालयः  (�ाचीनकलानां/ व�ूनां सङ्�हालयः )
11. �ाचीनिश�कलासङ्�हालयः
12. पा�ुिलिपसंसाधनके�म् (एम्.आर्.िस.)
13. पा�ुिलिपसंर�णके�म् (एम्.िस.िस.)
14. �िनमु�णालयः /इ-पी.जी-पाठशालासुिवधाः
15. योगिश�णके�म् / आधुिनकोपकरणयु�ंयोगिचिक�ाके��
16. भारतवाणीसंसाधनेन सहयोगः
17. सं�ृतिव�ान-आगम�दश�नसुिवधाः

Answer: 

िविवधरा�ेषु िव�िव�ालय� प�रसराः  वत��े। तेषु प�रसरेषु सं�ृत� /शा�ाणाम् अ�यनाय अ�ापनाय च स�� बहवः
सुिवधाः ।  पा�सहगािमि�याणां िन��ये च सौिव�ािन वत��े।

मूलसौिव�युतं स�ो�ीभवनम्

सव�षु प�रसरेषु स�ो�ीशाला वत�ते। 
स�ो�ीशालायां ��ेपकः  (�ोजे�र्),  पटलः  (�ीन्) च समवेतो वत�ते।  सुखासनैः  अलङ्कृता वेिदका, अलङ्कृताः
उ�ीिठकाः , सु�सारी �िनवध�कः ,  उ�मािन ��साधनािन च स�ो�ीशालायां वत��े।

सां�ृितकािदकाय��माणां कृते सभागृहम्

सं�ृितः  सं�ृताि�ता’ भारतीयानां सां�ृितकत�ानां िवषये �ेरणादानाथ� िव�िव�ालय� िविश�ं सभागृहं वत�ते।
उ�ृ�ािन ��साधनािन,  ��साधनािन, Ultrasound �िन�व�था, ब�वण�काः  िवद्यु�ीपाः , सुखासनािन, 
अलङ्कृतवेिदका च स��।
स�ो�ीशालायां वातिनय�कं योिजतं वत�ते। 
�ीणां पु�षाणां च ��ेकं माज�न�को�ाः  स��।
छा�ैः  सां�ृितककाय��मान् सुचा� ��ोतंु यो�ा इयं शाला ब�नां काय��माणां �थानं वत�ते।
अ�ः प�रसरीयना��धा� (सं�ृतना�महो�वः ) युवमहो�वः  इ�ादयः  काय��माः  अ�ाम् शालायां �वृ�ािन।
सां�ृितकसभागारे अ��न् अ�खलभारतीयशा�ीय�धा� ः  आयोिजताः  आसन्।

�ायोिगकसं�ृत�को�ः  

प�रसरेषु  �ायोिगकसं�ृत�को�ः  वत�ते। त� इमािन िवशेषाधानहेतूिन संसाधानािन स��।



स�णकय�ािण
��साधनािन
��साधनािन
सुखासनािन
वैद्युतीयफलकम्
Wi-Fi

य�शाला शैि�कस�� आर�ावसरे,  िविश�ेषु पव�सु च याि�ककाय�� अनु�ानाय य�शाला अपे�ते।  िनिव��तया
स�ाणां �वत�नाय भगवतः  आराधना कत��ेित समुदाचारः ।

िव�िव�ालय� अनेकेषु प�रसरेषु य�शाला वत�ते।
य�शालायां य�वेदी, पूजा�थलम्, पूजासाम�ी च समासािदता वत�ते।
छा�ैः  त����पा��मेषु ल��वेशैः  याि�क�ि�याः  �ायोिगकतया �ातुम् अवसरः  क��तो वत�ते।

वेधशाला

पुरीप�रसरे वेधशाला वत�ते।
वेधशालायां दूरदश�कादीिन अनेकािन उपकरणािन स��।
छा�ाः  अ�े प�रसरसद�ा� रा�ौ �हाणां गितं वीि�तंु तािन सहायकािन भव��।
�ोितषशा�ीयािण अ�यनम्, अनुस�ानम् इ�ादीिन काया�िण िवधातंु शालेयम् उपयु�ा वत�ते।

भाषा�योगशाला  सं�ृतवा��वहार� प�रवध�नाथ� �योगशाला इयं सहकरोित। अपेि�तेन त�ांशेन सह
स�णकय�ािण त� सं�थािपतािन वत��े।

मनोिव�ान�योगशाला मनोवै�ािनकाः  �योगाः  अ�ां शालायां ि�य�े। िश�ाशा��पा��मे िश�ाचाय�पा��मे च
अ�यनांश�ेन एते �योगाः  िनिद��ाः  स��। अ� �ायोिगकपरी�ा ि�यते। छा�े�ः  तदाधारेण अ�ाः  दीय�े। सव�षु
प�रसरेषु मनोिव�ान�योगशाला वत�ते। शाला िविवधैः  �योगोपकरणैः  समुपेता वत�ते।

अवधानिव�ृितमापनोपकरणम् (Techistoscope)
दप�णरेखािच�ोपकरणम् (Mirror drawing apparatus)
�ासि�क-अ�ब�धपरी�णम् (Thematic Apperception Test (TAT))
रोषामषीिच�परी�ा (Rorschach test)
बु��परी�णम् (Intelligence test)
����परी�णम् (Personality test) इ�ादयः  �योगाः  अ� �वत��े।

सूचना-स�क� �ौ�ोिगकी�योगशाला िडश्, पटलः , िच���ेपकः , अ�ु�त��ेपकः , स�ीतोपकरणम्, िसडी�वत�कम्,
दूरदश�नम्, इ�ा�ैः  उपकरणैः  समुपेता सूचनास�क� �ौ�ोिगकी�योगशाला वत�ते।

�ानके�म्  ‘त� ��यैकतानता �ानम्’ इित पात�लं सू�म्। धारणा�थाने िच�वृ�ेः  एक�पतास�ादन�पं �ानं
अधीयमानायाः  िव�ायाः  अनुस�ानाय महोपकारकं वत�ते। िव�िव�ालय� छा�ाणाम् अ�ापकानां कम�चा�रणां च मनसः
अनु�ेगतासाधनाय �ानके�ं �थािपतं वत�ते।

�ीडासौिव�ािन (अ��ा�र-बिह�ा�र-देहदा�ा�िदकम्)

िव�िवधालय� सव�षु प�रसरेषु अ��ा�र�ीडा�णम्, बिह�ा�र�ीडा�णम् च वत�ते।
अ��ा�र�ीडा�णे चतुर�म्, कैरम्, फलकीय�ीडा, स�ीत-आसनम्, टेबल टेिनस् इ�ादीनां �ीडानां �ीडनाय 
�व�था वत�ते।
बिह�ा�र�ीडा�णे �ेपणम्, धावनम्, कूद�नम्, कोको, कब�ी,  ि�केट्, वा��बाल् इ�ादीनां �ीडाणां �ीडनाय
�व�था वत�ते।



छा�ाणां �ीडाथ�म् अपेि�तािन उपकरणािन �क��तािन। तािन �थानीय-रा��रीय-अ�ः प�रसरीय-
रा���रीय�धा�थ� िस�ताः  कतु� सौिव�ािन साहा�म् आचर��।

पा�ुिलिपसंर�णके�म् िव�िव�ालय� ग�ानाथझाप�रसरे (�यागराजः ) गु�वायू�प�रसरे (ि�शू�) च
पा�ुिलिपसंर�ण� �व�था वत�ते। बहवो मातृकाः  त� संरि�ताः  स��।

योगिश�णके�म्

प�रसरेषु योगिश�ण� सौकय� क��तं वत�ते।
�ातः  सायं च छा�ाः  प�रसरसद�ा� योगिश�णाय �ो�ा��े।
गु�वायू�प�रसरे अ�� च आयुव�दीयिचिक�ायाः  �ा�ेः  अवसरः  क��तो वत�ते।

सां�ृितक�को�ः  भारतीयना�कलायाः  �ो�ाहन���ा  भोपालप�रसरे ना�शा�के�ं �थािपतम्। त�
सां�ृितककाय��माणां ��ुतेः  अपेि�ताः  आहाय�साम�ः  सङ्गृहीताः  स��।

*English version available in the additional information link 
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4.1.3 The institution has adequate facilities like health centre, bank, ATM, post office, theatre, women centre,
counseling centre and cultural activities centre etc.

सं�थायाम् आरो�के�ं, िव�कोषः , �यंचािलतधनदय�म्, प�ालयः , र�म�पः , मिहलाके�म्, परामश�के�ं तथा
सां�ृितककाय��मके�म् इ�ादीिन पया���पेण उपल��े।

Answer: 

िव�िव�ालय� �ित�ा उपक��तािभः  �व�थािभः िस�ित। अ��न् िव�िव�ालये आरो�के�ादीिन उपल��े।
िव�िव�ालय� मु�ालयः  देह�ां जनकपुरी इ�� वत�ते। मु�ालयः  िविभ�रा�ेषु ��थतानां सव�षां प�रसराणां
�ाशासिनकं के�ं वत�ते।

िव�िव�ालयः  ‘भारतीय �ेट ब�क’ इ�नेन िव�कोषेण सह कृतािभस��ः  वत�ते।  मु�ालय� �ोशाध�मा�दूर एव
िव�कोषः  �यंचािलतधनदय�ं च आ�े।  तेन िव�िव�ालयीयं दैन��नं िव�ीयकाय�म् अनायासेन िन��ते।
मु�ालय� अ�ः  प�ालये  अिव�मानेऽिप स��काया�िण िवना िवल�ं सा�ते।
समीपतरवत� प�ालयः  आ�तापूव�कं मु�ालयीयं काय� िनव�हित।

य�िप मु�ालये र�म�पः , सां�ृितककाय��मके�ं च न वत�ते तथािप तयोः  अनुपल��ं न अनुभव�� उ�ोिगनः ।

िव�िव�ालये मिहलाक�ः  घिटतो वत�ते। मु�ालये काय�िनरताः  मिहलाः  सौहाद�न काय� िवदधित।  स�वित
अ��ेशे त� मिहलाक�� मु�ािभः  सह समालो� �ेशं प�रहर��।
िव�िव�ालय� प�रसरेषु आरो�के�ं वत�ते। ब�षु प�रसरेषु बालक�ा�ावासे बािलका�ा�ावासे च पृथक्
आरो�के�ं �थािपतं िव�ते। त� वै�� उप��थितः  स�ाहे सकृत् भवित । अिनवाय�ताया�ु आ�तः  सः  अनु�णम्
उपल�ते । तेन प�रसर� सद�ानाम् आरो�परी�णे आनुकू�ं वत�ते। अतः  छा�ाः  उ�ोिगनः  च गृह�ीितम्
अनुभव��।
प�रसरान् िनकषा प�ालयः  वत�ते। ��प��ा��ः , उ�रपु��का�ेषणम् इ�ादीिन ग�ीरकाया�िण अिप सुखेन
सा��े। िक� मु�ालयेन सह प�रसरीयः  सव�ः  प�ाचारः  सुचा� स��ते।

https://csu.co.in/iqac_data/naac_ssr/4/All_QlM_4/4_1_2_Photos_Videos.pdf


मिहलानां सम�ायाः  समाधानाय ‘मिहलाक�ः ’ (Women`s Cell) वत�ते। सव���ायालय�
िव�िव�ालयानुस�ान-आयोग� च िनद�शानुसारं िव�िव�ालयः  क�ममुम् अ�थापयत्। व�र�ा मिहला क��
मु�ािधका�रणी भवित। सव�षु प�रसरेषु िव�मानः  अयं क�ः  काले काले उपवेशनम् आयोजयित। काय�िनरतानां
मिहलानाम् अ�यनरतानां बािलकानां च सम�ायाम् अवधानं ददाित। ‘य� नाय��ु पू��े रम�े त� देवताः ’
इित धारणा वत�ते िव�िव�ालय�। अतः  मिहलास����ः  सम�ाः  �ायेण न भव��। स�ां सम�ायां,
मिहलाक�ः  तां सम�ां समाधाय मिहलाः  सो�ासं काय� कतु� �ेरयित। अिधका�र�ः  सावधानं बािलकानां सम�ां
�णोित प�रहर�िप। अतः  अ��न् मिहलाक�े बािलकाः   िव��ाः  स��। एवं मिहलाक�ः  मिहलाके�� काय�
िनव�हित।
प�रसरेषु सां�ृितकगितिवधीनां िनवा�हाय ‘सां�ृितकसिमितः ’ ‘�ीडासिमितः ’ च वत��ते। सं�ृतना�महो�वः ,
युवमहो�वः  इ�ादीनां िव�िव�ालय� ब��ुतेषु सां�ृितकपव�सु सिमती इमे छा�ान् �ेरयतः  । छा�ाणां कृते
माग�दश�न� �व�थां कु�तः । प�रसरेषु स��मानानां सां�ृितककाय��माणां सां�ृितक�धा�नां च सुचा�
स�ादने सां�ृितकसिमतेः  उ�रदािय�ं वत�ते।
िव�िव�ालय� प�रसरेषु र�म�पः  वत�ते। भोपालप�रसरे गु�वायू�प�रसरे च िविश�ः  �े�ागारः  वत�ते। तेषु
६०० आसनािन  स�दयान् उपवेशनाथ�म् आ�य��। सां�ृितककाय��माणां िविश�ानां �दश�ने र�म�प�
वेिदका मह�ं भजते। िव�िव�ालय�ारा �ितवष� सं�ृतना�महो�वः   आयो�ते। सं�ृतना�पर�रायाः
समु�यने उ�व� अ� महती भूिमका वत�ते। भारतीयर��योगपर�रायाः  ता��कं �दश�नम् अ��न् उ�वे
स��मानं वत�ते। ना�महो�वेषु एते �े�ागाराः  प�रसरीयसद�ैः  सह बा�ान् सामािजकान्  अितथीकुव���। 
�िनवध�क�व�था, ब�वण�कदीप�व�था, वातिनय�ण�व�था सुखासन�व�था च सां�ृितककाय��मेषु
रसानुभूतौ �े�काणां िनिम�कारणािन भव��। िस�तायै बालकानां बािलकानां च पृथग् नेप�ागारः  वत�ते। प�रसरेषु
अ�ासशाला पूवा��ासाथ�म् उपकरोित। �े�ागारे शौचालयाः  वत��े। ��ोतॄणाम् उपयोगाय नेप�ागारे बालकानां
बािलकानां पृथग् माज�न�को�ाः  स��।
‘�ायामशाला’ छा�ाणां शारी�रक�ा�र�णे  सहकरोित। सव�षु प�रसरेषु �ायामशाला वत�ते। ह�ब�ः
(Wrist straps) र�ाकवचम्  (Guard) सु�ािहका (Grips) वलयः  (Rings) भारो�ुला (weight lift)  इ�ादीिन
�ायामसाधनािन शालायां िव�मानािन �ायामपटूनाम् ‘आहोपु�षुकां’ जनय��।  �ायामशाला इयं बालकानां
बािलकानां च ��ेकतया �थािपता िव�ते। इयं शाला योगा�ासेन सह �ायामम् उ�ेजयित।

*English version available in the additional information link 

File Description Document

Any additional information View Document

Provide link for additional information View Document

4.1.4 Percentage of classrooms and seminar halls with ICT - enabled facilities such as smart class, LMS
(Learning Management System), etc. (Latest completed academic year data)

सूचनासं�ेषण�िविध-�ूत�क�ा-अिधगम�ब��णाली�भृितिभः  उपो�िलतक�ाणां स�ो�ीक�ाणां च �ितशतं
मानम्। (स�ः  समा�शैि�कवष�� द�ांशः )

Answer: 32.46

4.1.4.1 Number of classrooms and seminar halls with ICT facilities.

उपो�िलतक�ाणां, सड्गो�ीक�ाणां च सङ्�ा।

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/4.1.3_1667829259_1783.pdf
https://csu.co.in/iqac_data/naac_ssr/4/All_QlM_4/4_1_3_Adnl_inf_link.pdf


Answer: 111
4.1.4.2 Total number of classrooms and seminar halls

क�ाणां स�ो�ीक�ाणां च स�ूणा� सङ्�ा

Answer: 342
File Description Document

Upload Number of classrooms and seminar halls with ICT
enabled facilities (Institutional data as per Data Template) View Document

Upload any additional information View Document

Provide link for additional information, (Hyper linked video) View Document

4.1.5 Percentage of expenditure, excluding salary for infrastructure augmentation during the last five years
(INR in Lakhs)

िवगतेषु प�सु वष�षु वेतनं िवहाय मूलभूतसौिव�संवध�नाय कृत� �य� �ितशतं मानम् (ल�शः )

Answer: 40.87

4.1.5.1 Expenditure for infrastructure augmentation, excluding salary year-wise during the last five years
(INR in lakhs).

िवगतेषु प�सु वष�षु वेतनं िवहाय मूलभूतसौिव�संवध�नाय कृतः  �यः  वािष�क�मेण। (ल�शः )

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
2133.46 2876.59 5077.33 5106.59 7106.25

File Description Document
Upload Details of budget allocation, excluding salary during
the last five years View Document

Upload audited utilization statements View Document

4.2 Library as a Learning Resource
4.2.1 Library is automated using Integrated Library Management System (ILMS)

��ालयः  पूण��पेण �यं�वृ�ः  य� सम��त��ालय-�ब�न�णाली उपयु�ते।

Answer: 

िव�िव�ालय� प�रसराणां ��ालयेषु सम��त��ालय�ब�न�णा�ाः  त�ांशः  उपयु�ते। त� िव�िव�ालय�
प�रसरेषु ‘ई-��ालयः  ‘त�ाशः  0.4  Cloud’ इित आवृ�ा संयु�ो वत�ते। पूव� ई-��ालयः  0.3 आवृि�ः  उपयु�ते �।
ई-��ालयः  भारतसव�कार� एले�� ािनक् एवं सूचना�ौ�ोिगकी म�ालयः  इ�नेन िवकिसतः  सन् िन��माणो
वत�ते। असौ  सव�कारीय��ालयानां या�ीकृत�व�था भवित। अ�ां वेिदकायां राि�� यसूचनाके�म् (NIC) िडिजटल्
मापका�ेन सह  ��ालय�ब�नत�ांश�  काय��णाली ंिनव�हित। असौ ��ेक�थानदः  त�ांशः ,  काय�िनवा�हाय िस�ः

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/4.1.4_1668589286_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/4.1.4_1667829306_1783.pdf
https://csu.co.in/iqac_data/naac_ssr/4/4_1_4_Additional_link.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/4.1.5_1667920569_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/4.1.5_1667920514_1783.pdf


त�ांशः  वत�ते। अयं PostgreSQL त�ं �ीकृ� काय� कतु� �मतां ध�े। स��तया द�ांशानाम् उपारोपणम् अ� सुशकं
भवित। आरोिपतायां ��ाव�ां ��ानाम् अ�ेषणे सौिव�ं वत�ते।

ई-��ालये सरलेन िवधानेन �ाभी�ं ��म् अ�े�टुम् श�ोित। तदथ� प�रसराणां ��ालयेषु एकैकम् OPAC य�ं
संयोिजतं वत�ते। िक� NICSI आविलिनिम�ितगुणोपेतं वत�ते। अ��न् ��ालये छा�ाः ,  शोध�ा�ाः ,  अ�ापकाः , उ�ोिगनः
अ�े च िव�िव�ालय� सद�ाः  सुलभतया �वेशं �ा�ंु श�ुव��। इ�ुकाः  बा�ा अिप प�रसरिनदेशक�  िवशेषानुम�ा
�वेशं ल�ंु श�ुव��।

Cloud आवृ�ा सम��त� ‘ई-��ालय� ल�णािन एवं स��-

1. स��ं साव�जिनकोपयु�ं केटलाग् (OPAC)

 

1. सुलभतया अ�ेषणसौकय�म् – ��नाम, अनुपल�पु�का�ेषणम्, स�ाियपि�का इ�ािद।
2. पाठकानां कृते ई मेल् तथा स�ेश�ारा सूचनादानम्  
3. िविवधसूचीिनमा�णम्-  लेखकानुसारं िवषयानुसारं च कवािटकासूची, ��सूची

�ाचीनत�ांशगतानां द�ांशानां नवीनत�ांशे समारोपणकारणात् िव�िव�ालय� समयसा�� �यंचिलत��ालय�
आंिशक�पेण काय� स��ं वत�ते।

िव�िव�ालय� ��ालयाः  अधोिनिद��-आचरणाय सम��त��ालय�ब�नत�ाशम् (ILMS) उपयु�ते।

1. त�ांशे शीष�काणां सूचीिनमा�णम्

2. त�ांशे शीष�काणां �तीनां सूचीिनमा�णम्

3. पु�कानां िवतरण� िववरणम् (पु�कानां िनग�मः  तथा �ीकृितः )

4.OPAC  मा�मेन कैटलॉग- अ�ेषणे उपयो�ृणां कृते मु�ावसर�दानम्।

5. पु�कानां िनग�म� �ीकृतेः  च एसएमएस अथवा ईमेल�ारा पाठकानां कृते सूचनादानम्।

के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� पु�कालयेषु ILMS काया��यन� सं�रणम् तथा वष�म् अधोिनिद��री�ा
वत�ते।

प�रसर��ालय�
नाम त�ांश� नाम आवृि�ः �यं�वृ��िकयावष�म्

पूव�म् उपयु�ा
त�ांशः  आवृि�ः
च

�यंचिलत�
�कृितः

ग�ानाथ झा प�रसरः ,
�यागराजः ई-��ालयः 4.0 2022 ई-��ालयः  3.0 

(2009) आंिशक�पेण

�ीरणवीरप�रसरः , ज�ू ई-��ालयः 4.0 2022 ई-��ालयः  3.0 आंिशक�पेण
�ीसदािशवप�रसरः , पुरी ई-��ालयः 4.0 2022 - आंिशक�पेण
गु�वायूर् प�रसरः ,
केरलम् ई-��ालयः 4.0 2022 ई-��ालयः , 3.0 आंिशक�पेण

जैपुरप�रसरः , जैपुरम् ई-��ालयः 4.0 2017 ई-��ालयः , 3.0
(2007) आंिशक�पेण

लखनऊ प�रसरः ई-��ालयः 4.0 2022 - आंिशक�पेण
वेद�ासप�रसरः , ई-��ालयः 4.0 2021 ई-��ालयः , 3.0 पूण��पेण



िहमाचल�देशः (2007)
भोपालप�रसरः , भोपाल् ई-��ालयः 4.0 2021 ई-��ालयः , 3.0 आंिशक�पेण
के.जे. सोमयाप�रसरः ,
मु�ई ई-��ालयः 3.0 2012 - आंिशक�पेण

एकल�प�रसरः ,
अगत�ला ई-��ालयः 4.0 2015-16 - आंिशक�पेण

�ीरघुनाथकीित�प�रसरः ,
देव�यागः ई-��ालयः 4.0 2019 - पूण��पेण

प�रसर��ालयानां ��सूचीनां स��मा�मेन साव�जिनकोपयोगाय स�क� सू�म्

प�रसर��ालय� नाम OPAC स�क� सू�म्
ग�ानाथ झा प�रसरः ,
�यागराजः

https://eg4.nic.in/sanskrit/OPAC/Default.aspx?LIB_CODE=CSUGJCLIB

�ीरणवीरप�रसरः , ज�ू https://eg4.nic.in/sanskrit/OPAC/Default.aspx?LIB_CODE=CSUSRCLIB
�ीसदािशवप�रसरः , पुरी https://eg4.nic.in/sanskrit/OPAC/Default.aspx?LIB_CODE=CSUSSCLIB
गु�वायूर् प�रसरः , केरलम् https://eg4.nic.in/sanskrit/OPAC/Default.aspx?LIB_CODE=CSUGCKL
जयपुरप�रसरः , जयपुरम् https://eg4.nic.in/sanskrit/OPAC/Default.aspx?LIB_CODE=RSKSJPR
लखनऊ प�रसरः https://eg4.nic.in/sanskrit/OPAC/Default.aspx?LIB_CODE=CSULCLIB
वेद�ासप�रसरः ,
िहमाचल�देशः

https://eg4.nic.in/sanskrit/OPAC/Default.aspx?LIB_CODE=CSUVCCLIB

भोपालप�रसरः , भोपाल् https://eg4.nic.in/sanskrit/OPAC/Default.aspx?
LIB_CODE=RSKSBHOPAL

के.जे. सोमयाप�रसरः , मु�ई https://eg4.nic.in/sanskrit/OPAC/Default.aspx?
LIB_CODE=RSKJMUMBAI

एकल�प�रसरः , अगरतला https://eg4.nic.in/sanskrit/OPAC/Default.aspx?LIB_CODE=RSKSELC
�ीरघुनाथकीित�प�रसरः ,
देव�यागः

https://eg4.nic.in/sanskrit/OPAC/Default.aspx?LIB_CODE=SRKLIB

के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः ,
नवदेहली

https://eg4.nic.in/sanskrit/OPAC/Default.aspx?LIB_CODE=CSUDELHI

*English version available in the additional information link 

File Description Document

Any additional information View Document

Provide link for additional information View Document

4.2.2 Collection of rare books, manuscripts, special reports or any other knowledge resource for library
enrichment

��ालयसंवध�नाथ� िवरलपु�कानां, पा�ुिलपीनां, िविश��ितवेदनानाम्, अ�ा�शैि�कसंसाधनानां च सं�हः ।

Answer: 

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/4.2.1_1667829795_1783.pdf
https://csu.co.in/iqac_data/naac_ssr/4/4_2_1_QlM_link.pdf


के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� ��ालये िवरलपु�कानाम्, पा�ुिलपीनाम्, िविश��ितवेदनानाम्,
अ�ा�शैि�कसंसाधनानां च सङ्�हः  वत�ते। सं�ृत/शा�स��ाः  ��ाः  िवरलोपल�ाः , पा�ुिलिपिन�ाः  च स��। तेषां
��ानां सामा��पेण एवं वग�करणं कतु� श�ते।

िवरलपु�कािन/ पा�ुिलपयः / तालप�ािण/ कागदम्/ भूज�प�ािण/ इतरप�ािण
िनण�यसागरः  इ�ादौ �ाचीन�थाने  �कािशतािन पु�कािन
�काशक� नाम
लेखक� नाम
�तीनां सं�ा
�काशनवष�म् इ�ािद।

िव�िव�ालय� प�रसरेषु िव�मानानां ता�शपु�कानां ह��तीनां च िववरणम् एवं वत�ते।

१.ग�ानाथझा प�रसरः , �यागराजः

िवरलपु�कािन/ / तालप�ािण/ कागदम्/ भूज�प�ािण/ इतरप�ािण – KCC 5331
िवरलपा�ुिलपयः  - 56475

क�ीरशैवदश�न� पु�कािन, शारदािल�ां िल�खताः  मातृकाः  इित दुल�भ��ाः  �व��थत�पेण संरि�ताः  स��।

३. �ीसदािशवप�रसरः , पुरी

प��त ह�रहर दाश��ालये तालप�ेषु िल�खताः  दुल�भाः  पा�ुिलिप��ाः  संरि�ताः  स�� ।

४. जयपुरप�रसरः

मधुसूदन ओझा पु�कालये 32,296 सं�या मुि�तपु�कािन स��।
24 ई-पु�कािन स��।
250  मुि�तिनयतकािलकाः  पि�काः  स��।
315 शोध�ब�ाः  स��।
188 शोध�ा�ाणां शोध�ब�ाः  स��।
100 अ��ं दुल�भािन पु�कािन स��।
कािनचन  दुल�भािन पु�कािन �त�तायाः  पूव� �कािशतािन।
बह्�ः  �ाचीनपि�काः   िवशेष�पेण सङ्�हीताः  स��।
100 पु�कािन राज�थानसािह�स��ािन। तािन  िविश�सं�ृतेः  �ितिनिध�ं वह��।
30 पि�काः , 12 वा�ा�पि�काः  च स��।

५. �ीराजीवगा�ी प�रसरः  , ��ेरी

तालप�ेषु िल�खताः  ��ाः  128 सं�काः  स��। एताः  मातृकाः  �व��थत�पेण संरि�ताः  स��।

६. वेद�ासप�रसरः , गरली

सािह�म्, �ोितषम्, �ायः , अ�ैतवेदा�ः , सां�म्, मीमांसा, रामायणम्, धम�शा�म्, महाभारतम्, त�म्,
उपिनषदः , संिहता, िश�ाशा�म्, आङ्�म्, िह�ी इ�ािदिवषयकािन  25,000 तः  अिधकािन मुि�तपु�कािन
सङ्गृहीतािन स��।

७. भोपालप�रसरः



भोपालप�रसर� वर�िच��ालये पु�कानां महान् सङ्�हः  वत�ते। िश�ा, स�णकिव�ानम्, मानिवकीशा�म्,
सामािजकिव�ानम्, िह�ी, आङ्�म् इ�ािदवषयकािन पु�कािन वत��े। िविश�ाः  पि�काः , सामा�ाः  पि�काः ,
शोध�ब�ाः  च  सङ्गृहीताः  स��। तेषां सं�ा �ायेण 20940 वत�ते। ��ालये तािन पु�कािन �व��थततया
�थािपतािन वत��े।
छा�ाणाम् उ�ोिगनां च सुलभतया �ा��तया पु�ककोषे 1537 पु�कािन संरि�तािन। एतािन  20940 पु�केषु न
अ�भ�व��।
59 पु�कािन िव�कोशपरािण वत��े।
सा�ािहकी, मािसकी, �ैमािसकी, अध�वािष�की वािष�की च पि�काः  ब�सं�ायां स��।
5 अ�ाराि�� य –पि�काः  स��।
2 अनुशीिलते समी�ा��के च पि�के �ः ।

८. क.   जे. सोमैयाप�रसरः , मु�ई

116 दुल�भािन पु�कािन संरि�तािन स��।

९. गु�वायू� प�रसरः , केरलम्

172 दुल�भाः  पा�ुिलिप��ाः  स��। तेषां पा�ुिलिप��ानां �व��थत�पेण संर�णं िविहतं वत�ते।
32208 पु�कािन छा�ाणाम् उ�ोिगनां च कृते उपल�ािन स�� ।

१०. �ीरघुनाथकीित�प�रसरः , देव�यागः

कािलदासिवरिचत� अिभ�ानशाकु�ल� राघवभ�ीय�ा�ोपेत� गोडेबोले नारायण बालकृ��ारा
स�ािदत� 1926वष� �कािशत� संर�णं कृतं वत�ते।
भवभूितिवरिचतं मालतीमाधवम्, भ�ाचाय��ारा स�ािदतम्। �काशनवष�म् 1936
म�टभ�िवरिचत� का��काश� िग�रधर लाल �ास�ारा स�ािदत� संर�णं िविहतम्। 1934 तमे वष�
�कािशतम्।
म�टभ�िवरिचत� का��काश� िग�रधर लाल �ास�ारा स�ािदत� संर�णं िविहतम्। 1948 तमे वष� िद�ी-
शारदाम��र�ारा पुनः  �कािशतम्।
आन�वध�निवरिचतः  ��लोकः  1953 तमे वष� चौख�ातः  �कािशतः । 
महाकिवमाघिवरिचतं िशशुपालवधम्, देवव�भ- म��नाथयोः  �ा�ा�येन यु�म्, 1985 तमे वष� �कािशतम्।

उप�रिनिद��ानां तेषां ��ानां स�ादनं शोधकाय� वा अपेि�तं वत�ते। शोध�ा�ाः  त��न् कम�िण �ेय��े।

*English version available in the additional information link 

File Description Document

Any additional information View Document

Provide link for additional information View Document

4.2.3 Does the Institution/ Library have the following:

1. Back Volumes of Rare Sanskrit Journals/Indological Journals/Journals Related to Sanskrit Studies
like Indian Historical Quarterly (IHQ)/ Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute
(ABORI)/Brahmavidya/Sarasvati-sushama etc

2. Sanskrit magazines and Sanskrit Periodicals
3. e-journals

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/4.2.2_1668087078_1783.pdf
https://csu.co.in/iqac_data/naac_ssr/4/4_2_2_QlM_link.pdf


4. e-books
5. e-dictionaries of Sanskrit
6. Sanskrit Databases
7. Bharatavani Portal
8. CD’s/ DVD’s/ other e-materials for the study of Vedas
9. Electronic Display Board

10. Internet/Wifi Facility
11. Search Facility
12. Reprographic facility

��ालये अधोदिश�तािन िकय�� स�� ?

1. िवरलसं�ृतपि�काणां/भारतीयिव�ापि�काणां �ाचीनस�ुटािन/ सं�ृतिव�ास��पि�काः  यथा –
भारतीयेितहास�ैमािसकी/ भ�ारकर�ा�िव�ापि�का/ ��िव�ा/ सार�तीसुषमा�भृतयः

2. सं�ृतपि�काः  िनयतकािलकसं�ृतपि�का�
3. ई-पि�काः
4. ई-पु�कािन
5. ई-सं�ृतभाषाकोषाः
6. सं�ृततद�ांशिनिधः
7. भारतवाणीसंसाधनािन
8. वेद��ानां पाठनाय �िनमुि�काः  सा�मुि�काः  अ�ा�
9. ई-�दश�नफलकम्

10. अ�जा�ल/िन���जालसौिव�म्
11. स�णकीयगवेषणसौिव�म्
12. छाया�ितसौिव�म्

Answer: A. Any 4 or more of the above 1. उप�र िनिद� �ेषु ये केिचत् च�ारः  अथवा सव�

File Description Document

Upload any additional information View Document

Details of subscriptions like e-journals, e-ShodhSindhu,
Shodhganga Membership etc (Institutional data as per Data
Template)

View Document

4.2.4 Average annual expenditure for purchase of books/e-books and journals during the last five years (INR
in Lakhs)

पु�कानाम्/ ई-पु�कानां पि�काणां च �यणाय िवगतेषु प�सु वष�षु �ियत� धन� वािष�कं म�मानम्।
(ल�शः )

Answer: 58.71

4.2.4.1 Annual expenditure for purchase of books/e-books and journals year-wise during the last five years (INR
in lakhs)

पु�कानाम्/ ई-पु�कानां पि�काणां च �यणाय िवगतेषु प�सु वष�षु �ियत� धन� वािष�कः  �यः  (ल�शः )

Answer: 

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/4.2.3_1667829919_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/4.2.3_1668589320_1783.xlsx


2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
6.16 3.41 6.95 3.01 13.35

File Description Document
Details of annual expenditure for purchase of books/e-books
and journals during the last five years (Institutional data as
per Data Template)

View Document

Audited statements of accounts View Document

Any additional information View Document

4.2.5 Percentage per day usage of library by teachers and students (Latest completed academic year data)

अ�ापकैः  छा�ै� �ितिदनं ��ालयोपयोग� �ितशतं मानम् (स�ः  समा�शैि�कवष�� द�ांशः )

Answer: 15.59

4.2.5.1 Number of teachers and students using library per day over last one year.

गतवष� �ितिदनं ��ालयोपयोगं कृतवताम् अ�ापकानां छा�ाणा� सङ्�ा।

 

Answer: 998
File Description Document

Details of library usage by teachers and students View Document

Any additional information View Document

Provide a link of the data uploaded in the institutions website View Document

4.2.6 e-content is developed by teachers :

1. For e-PG-Pathashala
2. For CEC (Under Graduate)
3. For SWAYAM
4. For other MOOCs platform
5. Any other Government initiative
6. For institutional LMS
7. e-books Uploaded on Website, Youtube channels etc

अ�ापकैः  िवकािसताः  ई-साम�ः

1. ई-पीजी-पाठशालायै
2. शैि�क-स�ेषण-स�ाय (�ातक�रे)
3. ‘�यम्’ इ��ै
4. अ� ‘मू�’ इ�ाधाराय
5. अ�े�ः  सव�कारीयोप�मे�ः
6. सां�थािन�ै अिधगम�ब�न�णा�ै
7. जाल�थाने उपारोिपताः  ई-��ाः , यू�ूब्-वािह�ः  इ�ादयः

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/4.2.4_1668589347_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/4.2.4_1668591391_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/4.2.4_1667920634_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/4.2.5_1667830070_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/4.2.5_1667830085_1783.pdf
http://www.sanskrit.nic.in/section_library.php


Answer: A. Any 4 or more of the above अ. उप�र िनिद� �ेषु ये केिचत् च�ारः  अथवा ततोऽ�िधकाः

File Description Document
Details of e-content developed by teachers for e-PG-
Pathshala, CEC (UG) (Institutional data as per Data
Template)

View Document

Any additional information View Document

Give links or upload document of e-content developed View Document

4.2.7 Number of books based on Modern Knowledge System in Sanskrit knowledge tradition (Simple
Standard Sanskrit) added to the library during the last five years.

िवगतेषु प�सु वष�षु आधुिनक�ान�णालीम् आि�� सं�ृत�ानपर�राधा�रतानां (सरलमानकसं�ृतेन
िल�खतानां) ��ालये विध�तानां ��ानां सङ्�ा।

Answer: 493

File Description Document

List of books View Document

As per Data Template View Document

Any additional information View Document

4.3 IT Infrastructure
4.3.1 Institution has an IT policy, makes appropriate budgetary provisions and updates its IT facilities
including the Wi-Fi facility

सं�था सूचना�ौ�ोिगकीनीितं दधाित, तदथ� पया��ं िव�ीयं �ावधानं च करोित, तथा च िन���सौिव�सिहतािन
सूचना�ौ�ौिगकीयसौिव�ािन नवीकरोित।

Answer: 

सा�ितके काले शौि�केषु �ाशासिनकेषु च काय�षु  िन����व�थायाः  अ�जा�ल�व�थाया� अिनवाय�ता वत�ते। काले
काले �व�थायाः  अ�ाः  संवध�नं मु�ं कम� भवित। अतः  प�रव��मानायाः  अपे�ायाः  अनुसारं िव�िव�ालय�ारा स�णकेषु
त�ांश� �थापना ि�यते। स�णकीय- काय�त�� यथासमयं संवध�नमिप िवधीयते। वैराणुिनरोधकः  स�णक�
र�ाकवचः  भवित। अतः  समये समये वैराणुिनरोधक� नवीकरणं ि�यते।

स�णकानां लघु समीकरणकाय�/ शोधनं चे�त् प�रसर�रे स��ते। यिद हाड्�- िड�् इ�ािदषु अवयवेषु मु�ं
शोधनम् अपेि�तम् तिह� स��ायाः  सं�थायाः  य���ारा शोधनं काय�ते।
िन��� अ�रफलकं, मौस् इ�ािदकं व�ुजातं ता��क�व�थायां नवीन�ं िन�पयित। अतः  िव�िव�लयीय
-ता��क�व�थायां ता�शािन अ�रफलकािन संयोिजतािन।
गुणो�ृ�ं मु�णय�म् (Printer) मु�णे उ�ष�म् आनयित। अतः  िव�िव�ालये प�रसरेषु च गुणोपेतं मु�णय�ं
�व�थािपतं वत�ते।
अ�जा�ल� वेगवध�ने, ब�स�च�णे च ‘Wi-Fi साधनम्’ महोपकारकं वत�ते। छा�ाणाम् अ�ापकानां कम�चा�रणां च
उपयोगाय प�रसरेषु  Wi-Fi �व�था क��ता वत�ते। काले काले त�ाः  �व�थायाः  संवध�नं नवीकरणं च
िवधीयमानम् अ��।
प�रसरेषु िव�मानायां भाषा�योगशालायां त�ांशः  काले काले नवीकृतो वत�ते।
प�रसरेषु ई-साम�ीणां िनमा�णं िविहतं वत�ते। Covid 19 िवषमकाले छा�- अ�ापकयोः  स�क� साधन�ु
अ�जा�लमेव अभवत्। अ�जा�लावल��- अ�ापनकम�णा छा�ाः  �ेशम् अ�भूवन्। तेषु वेगवतः  त�ाधन�

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/4.2.6_1668591078_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/4.2.6_1668003864_1783.pdf
https://csu.co.in/iqac_data/naac_ssr/4/4_2_6.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/4.2.7_1667920728_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/4.2.7_1668591096_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/4.2.7_1667838098_1783.pdf


दौल��ात्। त��न् काले Wi-Fi साधन� अपे�ाः  अवध��। अपे�ानुगुणं िव�िव�ालय�ारा त�थािपतं वत�ते।
त��न् िवषमकाले ई-अ�यनसाम�ीिनमा�णकाय�म् आर�त। त��रणामेन स�ित िविवधेषु शा�ीयेषु िवषयेषु
ई-साम�ः  िनिम�ताः  अभूवन्।
िव�िव�ालयः  भारतसव�कार� ‘िडिजटल् इंिडया’ इित योजनाम् अनुसरित। तां सफलियतंु �यतते। अतः
िव�िव�ालयः  आ�नः  प�रसराणां च काया�लयेषु कागजरिहतं प��वहारम् उ�ेजयित।
सव�षां सद�ानां पा���कं स�क� म् अिप ई-मैल् मा�मेन िनव�हित। तदथ� सव��ः  िव�िव�ालय� सद�े�ः  
वैद्युत-प�ा�ः  �द�ः  वत�ते। सद�ाः  सूचनाप�ािण, अिधसूचनािन, आदेशप��ािण, िनद�शप��ािण च
वैद्युतप��ा��ारा �ा�ुव��। छा�ा�  �ीयं वैद्युत-प��ा�ं र���। �वेश�ि�या, परी�ाशु��दानम्
इ�ािदकाया�थ� तेषां कृते वैद्युत-प��ा�� अिनवाय�ता कृता वत�ते। त�्वारा ते शु��दानािदकाय� िनव�ह��। �ाक्-
शा��पा��मे �िविव�ूणां �वेशपरी�ा स��मा�मेन ि�यते। अ�िथ�नः  मोबाइल् �ारा वौद्युत��प��ं �ा�
िनिद� �े समये उ�र��। इयं �व�था अिप ‘िडिजटल् इंिडया’ इित योजनां �ो�ाहयित।
प�रसरेषु सव�ऽिप िव�ीयः  �वहारः  स��मा�मेन �वत�नीयः  इ�तः  ता�शी �व�था क��ता वत�ते। उ�ोिगनां
वेतनम्, छा�ाणां छा�वृि�ः , शोध�ा�ाणां शोधिवि�ः , अ�ािन देयािन च स��मा�मेन �व���े। िव�िव�ालयः  
एतािन काया�िण स��मा�मेन िनव�हन् ‘िडिजटल् इंिडया’ इित योजनाम् ई�रीकरोित।
छा�ाणाम्, अ�ापकानाम्, उ�ोिगनां च  अपे�ाः  पूरियतंु िव�िव�ालयः  ICT सौल�ं काले काले नवीकरोित।
दश�नीयक�ा (�ाट्�-�ास्) �व�थािपता वत�ते। िवशेषतः  िश�ाशा���ा�ेषु, िश�ाचाय��ा�ेषु च
शै�िणक�िवधेः , अ�ापनकौशलानां च  आधाने इयं क�ा ब�पयोिगनी वत�ते।
सा�तं वैद्युत-वेिदकायाः  सव�� िव�मानं �ाधा�ं जानता िव�िव�ालयेन  कागज�ोपयोगम् अ�थ�मेव
�ूनीकरोित। �ि�यायां पारदश�कता ब�गुणेन व��ते। िव�िव�ालय� शैि�ककाया�णां �सारः  ि��र्, फेस् बूक्
मा�मेन ि�यमाणो वत�ते। छा�ाणां  वाट्स्-आप् गणाः  िनिम�ताः  स��। तेन क�ायाः  िट�णीः , शै�िणकवा�ा� ः
च छा�ैः  तूण� �ा�ंु श��े।
क�ासु छा�ाणाम् उप��थित�हणाय वैद्युत- उप��थितपु��का स�ीकृता। तेन समय�, कागज� च
अिधक�यः  न भिव�ित। अ�ाः  पु��कायाः  काया��यः  भागशः  अभवत्।

िव�िव�ालय� उ�िश�ासं�थान� च काय�िनव�हणाय वैद्युतमा�मः  वत�ते समथ�पटलम्। सव�कारीय� अ�
पटल� मु�ता, सुर�ता, �ामािणकता इित गुणाः  वत��े।  िव�िव�ालय� सव� शैि�कसद�ाः  समथ�पटले
�ीयं शैि�कं सामािजकं �ाशासिनकं काय� त� उपारोपय��। िविभ�यो�ताः  अिप त� आरोपय��। तेन सद�-
द�ांशाः   समये �ा�ंु श��े। स�ित अ� समथ�पटल� उपयोगः  आर�ो वत�ते। अनितकाले पूण��पेण तदुपयोगः
स��ते।

*English version available in the additional information link 

File Description Document

Upload any additional information View Document

Provide the link for additional information View Document

4.3.2 Student - Computer ratio (Latest completed academic year data)

छा� –स�णकय�ानुपातः  (स�ः  समा�शैि�कवष�� द�ांशः )

Answer: 15.59

4.3.2.1 Total number of computers in the campus for academic purpose.

पठन�ि�याथ� प�रसरेषु वत�मानानां गणकय�ाणां सङ्�ा

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/4.3.1_1668842733_1783.pdf
http://www.sanskrit.nic.in/iqac/uploads/IT_POLICY.pdf


Answer: 645
File Description Document

Student – computer ratio View Document

Geotagged photo View Document

4.3.3 Available bandwidth of internet connection in the Institution

सं�थायाम् अ�जा�ल� (सा�ा�ीघ�कािलक�) वेगसाम��पल��ः

Answer: A. ≥1 GBPS 1. ≥1 जीबीपीएस्

File Description Document

Upload any additional information View Document

Details of available bandwidth of internet connection in the
Institution View Document

4.3.4 ICT enabled facilities at DDE: Percentage of the classrooms and seminar halls of the DDE with ICT
enabled facilities

दूर�थिश�ािनदेशालये सूचना-स�ार-�ौ�ोिगकीसंबिलतािन सौिव�ािन - दूर�थिश�ािनदेशालये सूचना-स�ार-
�ौ�ोिगकी-संबिलतसौिव�युतानां क�ाणां स�ो�ीक�ाणां च �ितशतं मानम्।

Answer: 46.88

4.3.4.1 Number of classrooms and seminar halls of the DDE (cumulative) with ICT enabled facilities

दूर�थिश�ािनदेशालये सूचना-स�ार-�ौ�ोिगकी-संबिलतसौिव�युतानां क�ाणां स�ो�ीक�ाणां च सङ्�ा (सि�ता)

Answer: 15
4.3.4.2 Total number of classrooms and seminar halls of the DDE (cumulative)

दूर�थिश�ािनदेशालय� क�ाणां स�ो�ीक�ाणां च स�ूणा� सङ्�ा (सि�ता)

Answer: 32
File Description Document

Photographs of infrastructure facilities at DDE View Document

As per Data Template View Document

Any other relevant information View Document

4.4 Maintenance of Campus Infrastructure
4.4.1 Percentage of expenditure incurred on maintenance of physical facilities and academic support
facilities excluding salary component during the last five years

� ै ौ ौ � ै ौ �

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/4.3.2_1667920785_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/4.3.2_1667920791_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/4.3.3_1668077508_1783.pdf
https://nkn.gov.in/en/connected-institutions-en
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/4.3.4_1668077686_1783.pdf
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िवगतेषु प�सु वष�षु वैतिनकघटकं िवहाय भौितकसौिव�ानाम् अनुर�णाथ� शैि�कसाहा�सौिव�ाथ� च �य�
�ितशतं मानम्

Answer: 59.06

4.4.1.1 Expenditure incurred on  maintenance of  physical facilities and academic support facilities excluding
salary component year-wise during the last five years (INR in lakhs)

िवगतेषु प�सु वष�षु वैतिनकघटकं िवहाय भौितकसौिव�ानाम् अनुर�णाथ� शैि�कसाहा�सौिव�ाथ� च वािष�कः  �यः
(ल�शः  ��केषु)

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
7059.63 5846.01 7645.38 6232.72 5440.41

File Description Document

Upload any additional information View Document

Details about assigned budget allocation and expenditure on
physical facilities and academic facilities (Data Templates as
in 4.1.4)

View Document

Audited statements of accounts. View Document

4.4.2 Established systems and procedures for maintaining and utilizing physical, academic and support
facilities - laboratory, library, sports complex, computers, classrooms etc., exists.

�योगशाला-��ालय-�ीडा�ण-स�णकय�-पठनक�ा-�भृतीनां भौितक-शै�िणक-सहायकसौिव�युतानां
प�रर�णाथ� समुपयोगाथ� च सं�थायां सुिनि�ता �णाली काय�प�ित� िव�ते।

Answer: 

सं�थायां, �योगशाला-��ालय-�ीडा�ण-स�णकय�-पठनक�ा-�भृतीनां भौितक-शै�िणक-सहायकसौिव�युतानां
प�रर�णाथ� समुपयोगाथ� च सुिनि�ता �णाली काय�प�ित� िव�ते। संरिचतािभः  प�रष��ः  सिमितिभः  वा िनिद��ानां
काया�णां िनवा�हः  ि�यते। िव�िव�ालये/ प�रसरेषु �योगशालादीनां प�रर�णाणाथ� समुपयोगाथ� च सिमतयः   संरिचताः
वत��े। िवषयिवशेष�ाः , शैि�क�मुखाः , छा��ितिनधयः  च सिमितषु भव��।

��ालयपरामश�/ पु�क�यणसिमितः  –सिमितः  काले काले अपेि�तानां पु�कानां �यणम् अनुशंसित। 
�ाचीनानां पु�कानां िवसज�नं जीणा�नां बै��ंग् काय� च अनुशंसित।

��ालये पु�किवभागः , आिडयो/वीिडयो िवभागः  च वत�ते। त� पु�कानाम्, स�णकानाम्, पीठोपकरणानां च संर�णम्,
कीटिनरोधक�योगः  इ�ािदकाय� यथापे�ं ि�यते।

�ीडासिमितः  –सिमितः  छा�ाणां िविवध�ीडानां िनवा�हं करोित। अ�ः प�रसरीयाः  युवमहो�व�धा� ः , प�रसरीयाः
वािष�क�धा� ः  रा��रीयािद�धा� ः  इ�ेतासु �धा�सु छा�ाः  �िश��े। �ीडा�ण� लघुिनवा�हः
सिमितसूचनानुसारं स��ते। मु�ं िनव�हणं लोकिनिम�ितके��ारा (CPWD) ि�यमाणं वत�ते। अ� �ीडा�णेषु 
अ���ीडाः  िव�िव�ालय� छा�ाः  अ�िव�िव�ालयानां छा�ैः  सह  समबलेन �िध�तंु श�ुव��।
लेखनसाम�ी-�यणसिमितः  –अपेि�ताः  लेखनसाम�ीः  �ेतुम् अनुशंसां करोित।

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/4.4.1_1667921123_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/4.4.1_1668591166_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/4.4.1_1668077729_1783.pdf


साम�ी�यणसिमितः  –स�णकम्, �ेतफलकम्, कवािटका इ�ादेः  व�ुजात� काले काले �यणाय अनुशंसां
ददाित।
समीकरण-िनव�हणसिमितः  – भवनेषु काय� जीणा�नाम् /अनुपयु�ानां व�ूनां प�रशीलनम् इयं सिमितः  करोित।
िवद्यु�ीपः , �जनम्, �ारम्, वातायनम्,  उ�ीिठकाः , आसनािन, स�णकािन इ�ादीनां नाशो�ुखानां
समीकरणाय अनुशंसां करोित।

मु�ं समीकरणकाय� लोकिनिम�ितके��ारा (CPWD) स��ते। यथा जलिनव�हणम्, िवद्युदुपकरणािन, भवनेषु मु�तया
ि�यमाणािन समीकरणकाया�िण इ�ादीिन।  भवन� िभि�षु वलिभषु वा जायमानः  जल�ावः  िनिम�ितके��ारा
समीि�यते।

प�रसरसौ�य�िनव�हणसिमितः  – अनया सिम�ा भवनानां/ �को�ानां शु�तािवषये अवधानं द�ं वत�ते। सिमित�रयं
माज�न�को�ानां शुिच�ं प�रशीलयित। भवनािन प�रतः  िव�मान� �देश� नैम��र�णे सिमतेः  मु�ा �ि�ः  वत�ते।
प�रसरेषु �ा��क् उपयोगिवषये जागया� वत�ते। अवकराणां �ितिदनम् अ�� नयनेन िनव�हणं स��ते।
उ�ानिनव�हणम्, वािटकािनव�हणम्, अवा�रमागा�णां िनव�हणम्, यानमु�वातावरण� िनवा�हः  इ�ािदषु
िवषयेषु प�रसराः  अवधानं य���।
नाटकसां�ृितकसिमितः  –सिमितः  अ�ः प�रसरीयना�महो�वे �दश�नाथ� िनिद���  �पक� िस�तां करोित।
प�रसरेषु �वत�मानानां सां�ृितककाय��माणां माग�दश�नं च करोित। अ� कलासाम�ीणाम् उपयोगः  ि�यते।
स��क�ासव��णसिमितः  Covid19 समये इयं सिमितः  घिटता। इयं स��क�ायाः  स�ालन�
सव��णकाय�म् अकरोत्।
स�णकीयक�ायाः  �ायोिगकक�ायाः  स�ालनम्, छा�ैः  आवेदनप�पूरणम् इ�ादीनां काया�णां स�ादनाय 
स�णकशालायाः  िनव�हणं ि�यते।
छा�ाणां भाषा�यनकौशल� �ानाय भाषा�योगशालायाः  िनव�हणं ि�यमाणं वत�ते। सं�ृतभाषायाः
आङ्�भाषाया� वा�ौशल� स�ादनाय एकं मु�ं स�णकम्, अ�ािन िनद�शवािह-स�णकािन
भाषा�योगशालायां योिजतािन वत��े।
िश�ापा��मे िव�मानानां मनोवै�ािनक�योगाणां दश�नाय मनोवै�ािनक�योगशालायाः  िनव�हणं ि�यते। 
स�णक�ाः  एतासाम् शालानां िनव�हणाथ� िनिद��ा भव��। त� जनरेटर् �व�था क��ता िव�ते।
बालकानां बािलकानां च पृथ�या छा�ावासः  वत�ते। �को�ेषु िवद्यु�ीपः , �जनम्, म�ः , कवािटका इ�ादीिन
सौिव�ािन क��तािन । छा�ावास� िनव�हणाय छा�ावासा��ः  िनयु�ो वत�ते।
िवकलचेतनानां कृते आनुकू�ं क��तं वत�ते। तेषां गमनागमनयोः  सौिव�ाय िन�ावरोही माग�ः  क��तो वत�ते।
मु��थानेषु भवनं प�रतः  उ�ताः  �ाकाराः  िनिम�ताः  स��। गूढच�ूंिष (CCTV) योिजतािन स��। प�रसरेषु
र�कभटाः   िनयु�ाः  वत��े।

          शैि�िणक-सहायकसौिव�ानां समुपयोगाय अ�ाः  अिप सिमतयः  परो�तया साहा�म् आचर��। के�ीय/
�थानीयशोधम�ली, एंटी रैिगंग सेल, ��थसंवादसिमितः , छा�क�ाणसिमितः , अनुशासनसिमितः , �काशनसिमितः ,
मानवािधकार/यौन-उ�ीडनसिमितः , छा�परामश�- िनयु��सिमितः  इ�ादयः ।

*English version available in the additional information link 
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Provide link for additional information View Document

5.Student Support and Progression
5.1 Student Support

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/4.4.2_1668842791_1783.pdf
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5.1.1 Percentage of students benefited by scholarships/ freeships provided by the Government and non-
government bodies/ industries/ individuals/ philanthropists/UGC/ Central Sanskrit University (Formerly
Rashtriya Sanskrit Sansthan) during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु सव�कार�ारा असव�कारीयिनकारय�ारा च/ उ�मके��ारा/ ����ारा/ समाजसेिव�ारा/
िव.अ.आ �ारा/ के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय (�ा�नराि�� यसं�ृतसं�थान) �ारा �द�ा�ः  छा�वृि��ः
शु�मु���� �ा�लाभानां छा�ाणां �ितशतं मानम्।

Answer: 54.18

5.1.1.1 Number of students benefited by scholarships/ freeships provided by the Government and non-
government bodies/ industries/ individuals/ philanthropists/UGC/ Central Sanskrit University (Formerly
Rashtriya Sanskrit Sansthan) year-wise during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु सव�कार�ारा असव�कारीयिनकारय�ारा च/ उ�मके��ारा/ ����ारा/ समाजसेिव�ारा/ िव.अ.आ �ारा/
के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय (�ा�न राि�� यसं�ृतसं�थान) �ारा �द�ा�ः  छा�वृि��ः  शु�मु���� �ा�लाभानां
छा�ाणां वािष�की सङ्�ा।

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
3124 2480 2824 3068 2683

File Description Document
upload self attested letter with the list of students sanctioned
scholarship View Document

Average percentage of students benefited by scholarships and
freeships provided during the last five years (Institutional
data as per Data Template)

View Document

5.1.2 Percentage of students benefited by scholarships, freeships,etc. provided by the institution besides
Government schemes during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु सव�कारीययोजनाित�र�ं सं�थया �द�ािभः  छा�वृि�-शु�मु���भृितिभ� लाभा��तानां
छा�ाणां �ितशतं मानम्।

Answer: 54.18

5.1.2.1 Number of students benefited by scholarships, freeships, etc provided by the institution besides
government schemes year-wise during the last five years.

िवगतेषु प�सु वष�षु सव�कारीययोजनाित�र�ं सं�थया �द�ािभः  छा�वृि�-शु�मु���भृितिभ� लाभा��तानां छा�ाणां
वािष�की सङ्�ा।

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
3124 2480 2824 3068 2683

File Description Document

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/5.1.1_1668002081_1783.pdf
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Upload any additional information View Document

Number of students benefited by scholarships and freeships
besides government schemes in last 5 years (Institutional
data as per Data Template)

View Document

5.1.3 Number of capability enhancement and development schemes

1. Guidance for competitive examinations
2. Career counselling
3. Softskill development
4. Remedial coaching
5. Language lab
6. Bridge courses
7. Yoga and Meditation\
8. Personal Counselling
9. Training for deciphering ancient manuscripts
10. Training on Composing Sanskrit Creative poetry and Dramaturgy
11. Shastra Vakyartha Training
12. Proof Reading for Devanagari Texts
13. Spoken Sanskrit Classes
14. Foreign Language Study and Training
15. Training on Vedic Recitation with correct Intonation
16. Training on Karma-Kanda
17. Fine Arts, Performing Arts and Theatre

साम��संवध�नाय ति�कासाय च स�ािलतानां योजनानां सङ्�ा

1. �धा��कपरी�ाणां कृते माग�दश�नम्
2. वृि�परामश�ः
3. सू�कौशलिवकासः
4. उपचारा�कम् अनुिश�णम्
5. भाषा�योगशाला
6. सेतुपा��माः
7. योगः  �ानं च
8. वैय��कपरामश�ः
9. �ाचीन-पा�ुिलिप-पठन�िश�णम्
10. का�लेखन-ना��िश�णम्
11. शा�ाथ�/वा�ाथ�-�िश�णम्
12. देवनागरी-मु�ा�रशोधन�िश�णम्
13. सं�ृतस�ाषण�िश�णम्
14. वैदेिशकभाषा�यनम्
15. वेदानां स�रपाठ�िश�णम्
16. कम�का��िश�णम्
17. लिलतकला �दश�नकला अिभनयकला वा

Answer: A. 10 or more of the above 1. उपयु��ेषु ये केिचद् दश अथवा ततोऽ�िधकाः

File Description Document
Details of capability enhancement and development schemes
(Institutional data as per Data Template) View Document
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Any additional information View Document

Link to Institutional website View Document

5.1.4 Percentage of students benefited by guidance for competitive examinations and career counselling
offered by the institution during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु सं�थया �द�ेन �धा��कपरी�ामाग�दश�नेन वृि�परामश�न च लाभा��तानां छा�ाणां �ितशतं
मानम्।

Answer: 35.91

5.1.4.1 Number of students benefited by guidance for competitive examinations and career counselling
offered by the institution year-wise during the last five years.

िवगतेषु प�सु वष�षु सं�थया ��ुतेन �धा��कपरी�ामाग�दश�नेन वृि�परामश�न च लाभा��तानां छा�ाणां वािष�की सङ्�ा।

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
2003 1912 1809 1767 1905

File Description Document
Number of students benefited by guidance for competitive
examinations and career counselling during the last five
years (Institutional data as per Data Template)

View Document

Any additional information View Document

5.1.5 The Institution adopts the following for redressal of student grievances including sexual harassment
and ragging cases

1. Implementation of guidelines of statutory/regulatory bodies
2. Organisation-wide awareness and undertakings on policies with zero tolerance
3. Mechanisms for submission of  online/offline students’ grievances
4. Timely redressal of the  grievances through appropriate committees

सं�था लैि�कम् उ�ीडनम् आ धष�णं च समावे� छा��थानां िनवारणाथ� अधो िल�खतान् आ�यित -

1. शािसकिनकायानां/िनयामकिनकायानां माग�दिश�कायाः  ि�या�यनम्।
2. सं�था�रे जाग�कता अिप च शू�सिह�ुततया नीतीनाम् अनुसरणम्।
3. छा��थानां िनवारणाय अिधत��/अनिधत�� ि�यािविधः ।
4. समुिचतसिमतीिभः  समयेन �थानां िनवारणम्।

Answer: A. All of the above अ. उप�र िनिद��ाः  सव�

File Description Document
Minutes of the meetings of student redressal committee,
Internal Complaints Committee prevention of sexual
harassment committee and Anti-Ragging committee

View Document

Details of student grievances including sexual harassment
and ragging cases View Document
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5.1.6 The Institution organises Inter-University Talent Festival, Vakyartha, Shastrartha, Salakapareeksha,
Sanskrit elocution contest, Inter-Sanskrit-university Youth festival, Inter College Youth festival, Sanskrit
Poets’ Meet, special coaching or training in creative writing, Sanskrit-Poetry writing/DTP, Copy editing,
Proof reading, Cultural tourism, Hospitality, Purana Pravachana, lalita-kala etc.

सं�था अ�िव��िव�ालय�ाितभसमारोहं, वा�ाथ�सभां, शा�ाथ�सभां, शलाकापरी�ां, सं�ृतभाषण�धा�,
अ��ं�ृत-िव�िव�ालय-युवसमारोहम्, अ�म�हािव�ालय-युवसमारोहं, सं�ृत-किवसमवायािद-काय��मान्
आयोजयित। अिप च सज�ना�कलेखन�, सं�ृतका�लेखन�/ स�णक-िव�ान-िवषयक-पु�क�काशन�,
�ितकृितस�ादन�, �े�वाचन� (Proof Reading), सां�ृितकपय�टन�, आित�-िनव�हण�, पुराण-�वचन�,
लिलतकलानाम् अ�ेषां च िवषयाणां िविश�म् अनुिश�णं/�िश�णं �ददाित।

Answer: 

के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� के�िब�वः  स�� त�ा�ाः  । छा�ाणां सवा�तोमुखािभवृ�ये िव�िव�ालयः  ब�िवधान्
शैि�कान् रचना�कान् सज�ना�कान् सां�ृितकान् च काय��मान् आयोजयित। अपेि�तेषु ि�याकलापेषु िवशेषतः
िश�णम् अनुिश�णं �िश�णं च �य�ित। एत�ल��पेणैव िव�िव�ालय� छा�ाः  ब�ीसु �धा�सु कलासु च
सव��थम�थानम् अलङ्कुव��� । िव�िव�ालय� पा�सहागािमनः  ि�याकलापाः  अ��ं िविश�ाः  �ापका� स��।
अमीषां ि�याकलापानाम् आयोजनात् �ाक् छा�ाणां स�ीकरणे संल�ो भवित िव�िव�ालय� िश�कगणः ।
िव�िव�ालय� िश�कगणेन िशि�ताः  अनुिशि�ताः  �िशि�ता� छा�ाः  भारत� कोणे कोणे स��मानेषु काय��मेषु
�ितयोिगतासु परी�ासु शा�ाथ�सभासु च भागं गृही�ा िवजयवैजय�ा सहैव ��ाया��। िव�िव�ालयेन स�िटताः
िविश�ाः  ि�याकलापाः  यथा -

1. अ�ः प�रसरीयः  युवमहो�वः

            िव�� सवा�िधकसं�ृत�ा�ोपेत� सं�ृतिव�िव�ालय�ा� बृह�मः  उ�वः  नाम अ�ः प�रसरीयः
युवमहो�वः  एव। उपप�ाश�ङ्�ाकाः  �ितयोिगताः  अ� आयो��े । �ीडाकलावा�नृ�लेखनसज�निनमा�णािदषु
िविवधिवभागेषु �धा�ः  आयो��े । एकैक��न् वष� एकैक��न् प�रसरे �वत�माने अ��न् महो�वे ��ेकं प�रसर�
िचताः  एव �ितभाशािलनः  भागं गृही�ा �ीयाम् अिनतरसाधारणी ं�ितभां �दश�य��। िव�िव�ालय� �ितभाभा�ागार�
अनावरणम् अ��न् महो�वस�भ� स�वित। अ� िचताः  �थम�थानाप�ाः  च िविभ�प�रसर�ा�ाः
सामा�िव�िव�ालय�रीययुवमहो�वाथ�मिप िचताः  भव��। अ�खलभारतीय�ीडा�ितयोिगतायां योगासने म�यु�े
धावन�धा�यां खो-खो �ीडायां च िव�िव�ालय� छा�ाः  यश��तया भागं गृहीतव�ः । एवमेव
इतरसं�ृतिव�िव�ालयेषु महािव�ालयेषु च �वत�मानेषु युवमहो�वेषु �ाितभसमारोहेषु च भागं गृही�ा त�ािप
िवजयवैजय�ीम् अवा� ब�धा समागताः  स��। ित�पित�थ� राि�� यसं�ृतिव�िव�ालय� वािष�के �ाितभसमारोहे
अ�ाकं प�रसर�ा�ाः  िनयत�पेण भागं गृही�ा ब�न् पुर�ारान् अिव�न्।अ�म�हािव�ालययुवसमारोहािदकं प�रसरः
य��न् रा�े वत�ते त� पाथ��ेन �िचत् आयो�ते। अ��ं�ृतिव�िव�ालययुवसमारोहः  सं�ृतिव�िव�ालया�रेषु य�
चल�� त� अ�ाकं छा�ाः  भागं गृही�ा पुर�ारं �ा�ुव��।

2. वा�ाथ�सभा शा�सभा  शा�ाथ�गो�ी इ�ा�ाः

वा�ाथ��णाली पार��रकशा�िश�ण� जीवातुभूता �णाली वत�ते। अतः  वा�ाथ�पर�रायाः  प�रर�णाय
आदश�वा�ाथा�नाम् आयोजनं ि�यते। वा�ाथ�भारती ना�ी शोधपि�का अिप राजीवगा�ीप�रसरेण �ितवष� �का�ते
। वा�ाथ�सभासु छा�ाः  अिप भागं गृही�ा शा��ानां िश�काणां वा�ैखरी ं���ीकतु� �भव��। िज�ासूनां समाधानािन
सभामुखमेव य��� िश�काः  ।

            शा�सभासु ��िग�र�थेन �ीशारदामठेन आयो�माना शा�सभा अतीव िविश�ा । अ�ािप
िव�िव�ालय� �ा�ापकाः  शा�ाथ�िववेचनाय समाम���े । �ोतारः  छा�ाः  सो�ाहं भागं गृही�ा अिभ�े�रताः  भव��।
काशी ,का�ी, तेनािल, पु�प�नम्, ि�पण�ू� इ�ािदषु �थानेषु अिप शा�सभाः  स�व��। अ� व�र�ाः  छा�ाः  िश�काः
च भागं गृ���। युगलवा�ाथ��धा� ः  अिप िवशेष�पेण आयो��े ।



3. सं�ृतभाषण�धा�, शलाकापरी�ा

            के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः  �ितवष� रा�� �रीयसं�ृतभाषण�धा� शलाकापरी�ां च आयोजयित। सवा�दौ
रा�सव�कारैः  रा��रीयाः  सं�ृतभाषण�धा� ः , शलाकापरी�ाः  च िविवधशा�ेषु समायो��े । त� िचताः  एव छा�ाः
रा���रीयशा�ीयभाषण�धा�सु शलाकापरी�ासु भागं गृहीतंु �भव��। रा���रीयसं�ृतभाषण�धा�नां शलाकापरी�ाणां
च आयोजनं के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयेन एव ि�यते। एतदथ� िविभ�रा��थाः  िव�िव�ालय� प�रसराः  बालान्
स�ीकुव���। स�ूण��ितयोिगतानां सव�िवध�यं �व�थां च िव�िव�ालयः  एव िनव�हित। अ� ये �थमि�तीयतृतीय�थानािन 
�ा�ुव�� ते �ण�पदकेन रजटपदकेन कां�पदकेन च सह दशसह�ािण स�सह�ािण प�सह�ािण च ��कािण
�मशः  �ा�ुव��। एता�शकाय��माणाम् आयोजनाय ल�शः  �यीकरोित िव�िव�ालयः । शलाकापरी�ा तु अ��ं
िविश�ा वत�ते। िविभ�रा�ानां िविभ�ानां सं�ृतिव�िव�ालयानां युवानः  छा�ाः  अ� भागं गृ��� इ�तः
अयमेकः अ��ं�ृतिव�िव�ालययुवसमारोहः  इ�िप व�ंु श�ते।

4. सज�ना�कलेखन� का�लेखन� स�णकानु�योग� पुराण�वचन� च �िश�णम्

            अथ अती� ब�ून् अवलङ्� िम�ा�ाचाय�माग�ित िश�दोषः  इित िव�िव�ालयः  िवभावयित । अतः  काले
काले बालानां कृते सज�ना�कलेखने का�लेखने स�णकानु�योगे पुराण�वचने च अनुिश�ण� �िश�ण� च
�व�थां �क�यित। सज�ना�कलेखने तु सामियकं प�र�े�ं मनिस िनधाय कथं ले�खतंु श�ते इित िश�काः
आदश�लेखनमा�मेन पाठय��। छा�ाः  छा��ितभा�दश�नफलकेषु �ीयां सज�ना�क�ितभां �दश�य��।
प�रसरीयवािष�कपि�का�िप छा�ाणां सज�ना�कलेखाः  का�ािन च �का��े। स�णकक�ा तु बालानाम् अिनवाया�
वत�ते। एति�हाय युवसमारोहािदषु �धा�ः  गणकानु�योगस��ाः  आयो��े। छा�ाणाम् उ��नपुटिव�ासादीनां श�ीनां
संवध�नाय अ� िवशेष�पेण अनुिश�ण�व�था अिप वत�ते। भागवत�वचनं रामायण�वचनं गीतापारायणम् इ�ािदकं
प�रसरेषु आयो��े । 

5. �े�वाचनम्, सां�ृितकपय�टनम्, आित�िनव�हणम्, लिलतकलाः  च

            प�रसरीयपि�कायाः  �काशन� च स�ादकसिमतौ छा�ाः  अिप भव��। ते �े�वाचनादीिन काया�िण
�धानस�ादकानां माग�दश�ने स�ादय��। क�ा�िप अयम् अ�ासः  स�भा�नुगुणं काय�ते । सां�ृितकपय�टनािदकमिप
छा�ाः  िविवध�थानेषु �ितयोिगतािदकं प�रसमा� ल�े समये कुव���। शैि�कया�ािद�िप िश�ाशा��णः  छा�ाः  िश�कैः
सह ग���। आित�िनव�हणेऽिप अ�ाकं छा�ाः  अ�ेसराः  स��। युवमहो�वे ना�महो�वे च छा�ाः  समागतानाम्
अ�ागतानाम् अितथीनां च िनव�हणं कारं कारं अ��ाः  भव��।
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5.1.7 Making Study Material available to Learners in a timely fashion by DDE  Strategy followed by DDE for
timely availability of study material to learners

दूर�थिश�ािनदेशालयेन अ�ेतृ�ः  यथासमयं �ा�ायसाम�ाः   �ापणम्  दूर�थिश�ािनदेशालयेन अ�ेतृ�ः
यथासमयं �ा�ायसाम�ाः  �ापणाथ�  �ीकृता रणनीितः

Answer: 

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/5.1.6_1668859254_1783.pdf
http://www.sanskrit.nic.in/gallery.php


दूर�थिश�ािनदेशालय� के�मा�ं दूर�थं भवित न तु सौकय�म्। दूर�थिश�ािनदेशालय� �ा�ायके�ािण
प�रसरेषु सं�थािपतािन स��। अतः  िविभ�ानां रा�ानां छा�ाः  िवना �ेशं �ा�ायके�ाणां मा�मेन �ा�ायसाम�ी ंिवना
�ेशं िव���। मु��ा�ायके�ेषु क��तािन सौकया�िण यथा -

1. �वेश�ि�यायाः  अन�रं मुि�त�ा�ायसाम�ः  (SLM), केचन ��/��पाठाः  �े��े। आदौ �ा�ायसाम�ः
मु��ा�ायपीठ� मु�ालयतः  �ा�ायके�े�ः  �े��े। तदन�रं �ा�ायके�ािण अ�ेतृ�ः  तेषां
पा��मानुसारेण �ा�ायसाम�ीः  �ेषय��। �वेशसुिनि�तेः  अन�रं प�दशिदवसा��रे पा��ममाग�दिश�कया सह
पा�साम�ीणां �थमब�ं �ेषियतंु �यासः  ि�यते। मुि�त�ा�ायसाम�ः  प�ालयमा�मेन अ�ेतुः  प�स�ेतं �ित �े��े।
�ा�ायसाम�ीणां संगणकीय�ितः  (पीडीएफ) अ�ेतॄणाम् आव�कतानुगुणम् अ�जा�लमा�मेन �े�ते। केचन ��/
��पाठाः , ई-पाठाः , अ�जा�लसंकेतसू�ािण च ईमेल्-मा�मेन अ��सारमा�मेन वा िवतीय��े।

2.क�ानुगुणम् एव सामािजकमा�मानां साहा�ेन अ�यनसमूहाः  के�ेण िनिम�ताः  स��। अनेन अ�यनसाम�ी ं
�णा�ा�रे एव समूहे �सारियतंु श�ते । छा�ाणां �ा�ायसाम�ीस��ाः  सम�ाः  अिप अ� उपारोपियतुम् अवसरः
वत�ते। पर�रं भावय�ः  सव� सद�ाः  अ�यनं कुव���।

3. मु��ा�ायपीठ� मा�मेन िनदेशालयः  ����पाठान् �सारयित। स�क� जालसू�म् आदौ एव दीयते। तत्
उद्घा� अपे�ानुगुणं ����पाठान् पिठतंु �भव�� छा�ाः । िविवधवयोदेशीयाः  छा�ाः  ����ैः  साधनैः  ब�धा
उपकृताः  भव��।

4.स�ेहिनवारणाय स�ेहिनवारणस�ािण अिप परो��पेण स�ा�ते । छा�ाः  दूरभाषायाः  मुखेन वैद्युितकप�मुखेन अिप
���शः  स�क�  कतु� श�ुव��। तत् �णे एव �थानीयाः  िनदेशकाः  तेषां अपे�ायाः  पूरणाय य�ं कुव���।

5.मुख�ितमुख-स�ेषण� �व�था अिप क��ता भवित। अनेन छा�ाः  लाभा��ताः  भव��। अ� गूगल मीट, जूम
इ�ादीिन अ�जा�लाि�तािन साधनािन स��। तेषां साहा�ेन छा�ाः  संसाधनािन िव��� स�ेहान् च �कट� तेषां
प�रहारम् अिप अवा�ुव��।
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5.1.8 Addressing learners’ grievances – The Institution has a transparent mechanism for timely redressal of
learner grievances. Percentage of grievances received at HQ and redressed during the last five years

अ�ेतॄणां �थानां िनदानम् - सं�थायां यथासमयं अ�ेतॄणां �थािनवारणाथ�म् एकः  पारदिश�ि�यािविधः  वत�ते।
 िवगतेषु प�सु वष�षु मु�ालये �ा�ानां �थानां तासां िनवारणानां च �ितशतं मानम्।

Answer: 93.67

5.1.8.1 Number of grievances received at HQ year wise during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु मु�ालये �ा�ानां �थानां वािष�की सङ्�ा

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/5.1.7_1668859383_1783.pdf


46 26 33 25 28
5.1.8.2 Number of grievances received at HQ that are redressed year wise during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु मु�ालये �ा�ानां �थानां तासां िनवारणानां च वािष�की सङ्�ा

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
42 24 32 24 26
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5.1.9 Efforts taken by Institution to enhance the capabilities of students for both speaking and writing in
Simple Standard Sanskrit fluently, correctly and naturally.

सं�थया सरलमानकसं�ृतेन भाषणलेखना�ां छा�ाणां साम�� धारा�वाह�पेण साधुरी�ा �ाभािवकतया च
वध�ियतंु �ीकृताः  �यासाः ।

Answer: 

के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः  सरलमानकसं�ृतेन भाषणलेखना�ां छा�ाणां साम�� धारा�वाह�पेण साधुरी�ा
�ाभािवकतया च वध�ियतंु  नैकिवधान् �यासान् �करोित । �मशः  यथा -

1.सरलमानकसं�ृतेन भाषणकलायाः  �िश�णम्

 �वणपठनभाषणलेखनािन मूलभूतािन कौशलािन इित िन��चम्।यः  कोऽिप या कािप भाषाभाषी भवतु सः  भाषाद�तां
स�ादियतुम् इमािन च�ा�र मूलभूतािन कौशलािन अिधग�ेदेव।अ�था सः  �ुताथ� नािधग�ित। पिठतान् िवचारान्
आ�सा�तु� न �भवित।एवमेव �भावो�दकरी�ा �ीयान् िवचारान् मौ�खक�पेण िलिपब��पेण च अिभ��ियतंु न
�भवित। अतः  च�ा�र भाषाकौशलािन सव�णािप मानवेन अिधग��ािन एव भव��। अतः  एव िव�िव�ालयः  सव�दा
प�रसरेषु  सरलमानकसं�ृतेन भाषणकलायाः  �िश�णं �य�ित। एतदथ� सं�ृतस�ाषणिशिबरािण स�ार�े एव
स�ालयित। दशिदना�के स�ाषणिशिबरे भागं गृही�ा सव�ऽिप छा�ाः  सरलमानकसं�ृतेन �वहतु� �िश�णं �ा�ुव��।
ि��ािण उदाहरणािन यथा-

१. सं�ृतगीतानाम् अ�ासः  - प�रसरीयाः  छा�ाः  सरलसं�ृतगीतािन क��थीकृ� अनुगाय��। रचयेम सं�ृतभवनम्
, सं�ृत� वध�नाय ब�प�रकरा वयम् , पठत सं�ृतं वदत सं�ृतम्  इ�ादीिन गीतािन अ����।

२.भाषा�ीडाः  - प�रसर�ा�ाः  भाषा�ीडािभः  अिप िवशेष�पेण लाभा��ताः  भव��। �ीडाव�ी इित पु�कम् अिप अ�
सहायकं वत�ते।

३. कथाकथना�ासः  - प�रसर�ा�ाः  कथानां वाचनेन अिप सरलमानकसं�ृतेन भािषतुम् अ��ाः  भव��। कथानां
वाचनेन बालेषु वािचकं �िश�णम् अिप सहजतया उपल�ते।

४. �पकाणां �दश�नम् :- सां�ृितकाः  काय��माः  सव� सं�ृतेन एव �चल��। सं�ृतो�वे वािष�को�वे
वा�िध�नीमहो�वे �ितयोिगतासु च बालाः  सरलसं�ृतेन एव नाटकम् एकपा�ािभनयं कलां च �दश�य��। एवं तेषां
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भाषा�ासः  जायते।

1.सरलमानकसं�ृतेन लेखनकलायाः  �िश�णम्

लेखनम् अिप बालानाम् अिभ��ा�ककौशल� प�रचायकं वत�ते। सरलमानकसं�ृतेन ले�खतंु बालाः  �ितपदं
�िश�णं �ा�ुव��। यथा -

१. द�काय�म् - बालाः  िश�कैः  �द�ािन क�ाकाया�िण गृहकाया�िण च �पि�कासु  िल�ख�ा अ�ासं कुव��� ।
क�ाकाया�णां मू�ा�नं िश�काः  कृ�ा माग�दश�नं िवधा���। छा�कृतान् दोषान् प�रमाज�य�� च । अनेन शु�तया
��तया ले�खतंु ते �िशि�ताः  भव��।

२. वािष�कपि�कासु लेखाः  :- प�रसरीयेषु वािष�कपि�कासु िभि�पि�कासु च छा�ाः  सरलमानकसं�ृतेन लेखान् कथाः
किवताः  ग�ािन सज�ना�किनब�ान् च िनयत�पेण िलख��। अनेन लेखनकलायां �िश�णम् उपल�ते । एतेषां लेखानां
गुणव�ां िश�काः  परी��े । िश�काः  अिप बालानां सुखबोधाय यो�ान् एव लेखान् अ� िविल� �थापय��। पुरा
लेखनाथ�म् अिप �िश�णं आसीत् एव । मा�ू�े उ�मिप -

िकि��ो नभसः  �ांसाद् बा�ं �ि�ं िनपातयेत्।

�साय� चाङ्गुलीः  सवा�- �ालयेत् करम�लम्।। इित।

सुलेख� अ�ासं कृ�ा छा�ाः  सु�ठु लेखने समथा� ः  भव��।

३. क�ापरी�ासु लेखनम्  आदश�लेखाः  च  :- अ�ापकाः  सव� छा�ाणाम् उ�रपि�कायाः  मू�ा�नमिप सकाले
कुव���। छा�ाः  यिद दोषपूणा�िन िलख�� चेत् तेषां कृते ���शः  उ�ोधय�� । यथा गु�ः  तथा िश�ः  इित उ�ते। अतः
गुरवः  कृ�फलके प�ेषु आदश�लेखान् िविल� �दश�य��। सरलमानकसं�ृतेन लेखनाय िश�काः  ���गत�पेण
अिप साहा�ं कुव���। एवं िव�िव�ालय� शैि�कि�याकलापेषु िविश� भाषाकौशलेषु सरलमानकसं�ृत� अ�ासः
जायते इ�तः  छा�ाणां साम�� धारा�वाह�पेण साधुरी�ा �ाभािवकतया च वध�ते।
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5.2 Student Progression
5.2.1 Percentage of placement of outgoing students during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु �ा�ो�ोगानाम् अ��मवष��ा�ाणां �ितशतं मानम्।

Answer: 2.67

5.2.1.1 Number of outgoing students placed year-wise during the last five years.

िवगतेषु प�सु वष�षु �ा�ो�ोगानाम् छा�ाणां वािष�की सङ्�ा
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Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
95 50 40 59 17

File Description Document

Self attested list of students placed View Document

Details of student placement during the last five years
(Institutional data as per Data Template) View Document

5.2.2 Percentage of student progression to higher education (Latest completed academic year data)

उ�तरक�ाः  �ित अ�ेसराणां छा�ाणां �ितशतं मानम् (स�ः  समा�शैि�कवष�� द�ांशः )

Answer: 26.17

5.2.2.1 Number of outgoing students progressing to higher education during the latest completed academic year

स�ः  समा�शैि�कवष� उ�तरक�ाः  �ित अ�ेसराणां छा�ाणां सङ्�ा

Answer: 539
File Description Document

Upload supporting data for student/alumni View Document

Details of student progression to higher education
(Institutional data as per Data Template) View Document

5.2.3 Percentage of students qualifying in state/ national/ international level examinations during the last five
years

(eg: NET/SLET/ TOEFL/Civil Services/State government examinations)

िवगतेषु प�सु वष�षु रा�/रा�� /अ�ारा�� �रीयासु परी�ासु समु�ीणा�नां छा�ाणां �ितशतं मानम् (उदा.नेट्-�ेट्-
टोफेल्-नाग�रकसेवा-रा�सव�कारपरी�ाः )

Answer: 100

5.2.3.1 Number of students qualifying in state/ national/ international level examinations (eg:
NET/SLET/TOEFL/ Civil services/ State government examinations) year-wise during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु रा�/रा�� /अ�ारा�� -�रीयासु परी�ासु समु�ीणा�नां छा�ाणां वािष�की सङ्�ा (उदा-नेट्-�ेट्- टोफेल्-
नाग�रकसेवा-रा�सव�कारपरी�ाः )

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
68 45 72 23 11
5.2.3.2 Number of students appearing in state/ national/ international level examinations (eg:
NET/SLET/TOEFL/ Civil Services/ State government examinations) year-wise during the last five years
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िवगतेषु प�सु वष�षु रा�/रा�� /अ�ारा�� -�रीयासु परी�ासु भागं गृहीतवतां छा�ाणां वािष�की सङ्�ा (उदा-नेट्-�ेट्-
टोफेल्-नाग�रकसेवा-रा�सव�कारपरी�ाः )

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
68 45 72 23 11

File Description Document

Upload supporting data for the same View Document

Number of students qualifying in state/ national/
international level examinations during the last five years
(Institutional data as per Data Template)

View Document

5.2.4 Details of the programme for the exchange/participation of students at national/international level for
academic and cultural activities with other institutions

िव�िव�ालया�रेण अ�या सं�थया सह वा राि�� य-अ�ाराि�� य�रेषु शैि�कसां�ृितकगितिवधीनां कृते छा�ाणां
िविनमयाय स�ािलत� काय��म� िववरणम्

Answer: 

         के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� �ि�ः  वैि�की वत�ते। अयं सवा�िभः  सं�ृतो�सं�थािभः  सह मधुरस��ं वहित। अ�
िव�िव�ालय� छा�ाः  इतरैः  सं�ृतिव�िव�ालयैः  आयोिजतेषु काय��मेषु भागं गृ���। अमृत� पु�ाः  वयम् इित भावना
सव�षु छा�ेषु वत�ते। �यः  के�ीयाः  सं�ृतिव�िव�ालयाः  भारते स��। �यः  अिप स�ूय उ�ष�महो�वं महता वैभवेन
�ितवष� समाचर��। एता�शेषु काय��मेषु �याणां िव�िव�ालयानां िश�काः  कम�चा�रणः  छा�ाः  च स�ूय
सं�ृतकाय��मान् स�ालय��। सम�भारत� सं�ृतिव�िव�ालयानां �ितिनधयः  अ� उप��थताः  भव��। अि�मेषु
िदवसेषु अ�यनाथ�म् अिप छा�ाणां िविनमयः  भव��ित िच�नं �वत�ते। अधुना �ातको�रिश�ाम् अ�ाकं प�रसरेषु
स�ा� अ�े अनुस�ानकाय�स�ादनाय िव�िव�ालया�रं ग��� पुनः  अ��ात् िव�िव�ालयात् �ातकिश�ामवा�
उ�िश�ां �ा�ुम् अ� आया��। य�िप एति�षये िविनमयानुब�ः  नैव कृतः  तथािप �ाकृितक�पेण एव छा�ाणां
अ�यनाथ� गमनागमनं वत�ते।

        'एकं भारतं �े�ं भारतम् ' इित घोषवा�ं 2019 तमे वष� �कटीकृतम् । एतदनु िव�िव�ालय� ��ेकम् अिप
प�रसरात् 50 सङ्�ाकानां छा�ाणां सामा�िव�िव�ालयेषु सां�ृितकिविनमययोजनानुगुणं �ेषणाय िव�िव�ालयेन
सकलाः  िस�ताः  कृताः  । िवरामिदवसेषु �ी�ावकाशेषु च छा�ाः  िव�िव�ालया�रं ग�ा त��ेषु ि�याकलापेषु भागं
गृ��� पुनः  त� �सं�ृितं प�रचायय�� चेत् महान् लाभः  भवित इित म�ा एता�शाः  छा�ाणां िविनमयाय योजनाः  कृताः
आसन्। पर�ु कोरोना कारणेन एताः  योजनाः  हठादेव �थिगताः । इदानी ंपुनः  िव�िव�ालयेन एता�शाः  �यासाः  आर��े।

         व�ुतः  ' बा�वाः  िशवभ�ा� �देशो भुवन�यम् ' इित भावनया अ�ाकं सव�ऽिप छा�ाः  इतरिव�िव�ालयानां
युवसमारोहेषु �ाितभसमारोहेषु च भागं गृ���। के�सव�कार� िच�नम् आसीत् यत् 50 सङ्�काः  एकैक�ात्
प�रसरात् इ�ु�े 600 सङ्�ाकाः  छा�ाः  िविनमययोजनायां िव�िव�ालया�रेषु �िव� त��ान् िवशेषान् आ�सा�ुयु�ः
इित।सामा�िव�िव�ालयीयैः  सह प�रसर�ा�ाः  संवादं कुयु�ः  । धना�काः  िवकासपरा� चचा�काय��माः  छा�ाणां िविनमयेन
भवित। छा�ाणां िविनमयेन छा�ाणां �ि�ः  �ािपका भवित। ब�मुखी सं�ृितः  की�शी इित िव�ाय तदनु सां�ृितकमू�ानां
�हणे िविनमयकाय��माः  भृशम् उपकुव���।

         शैि�कसां�ृितकगितिवधीनां मा�मेन िव�िव�ालयः  अ�ाराि�� ये �रे �िस�ः  वत�ते। िव�सं�ृतस�ेलन�
आयोजनं िविभ�ेषु रा�� ेषु िव�िव�ालयः  करोित। एवमेव सम�भारते शतािधकानाम् अनौपचा�रकसं�ृतके�ाणां मा�मेन
सं�ृत� िश�णं �ददाित। अनेन अिभ�े�रताः  बालाः  औपचा�रकिश�ायाः  �हणाय िव�िव�ालय� िविभ�ेषु प�रसरेषु
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�वेशं �ा�ुव��। िव�िव�ालय� ब�षु �थानीयेषु काय��मेषु अनौपचा�रक�पेण पर�रं छा�ाणां िविनमयः  जायते।
�ी�काले यदा महािव�ालय�ा�वग�� आयोजनं ि�यते तदा इतरेषाम् अिप महािव�ालयानां सं�ृतमहापाठशालानां
छा�ाः  प�रसरम् आया��। ��िग�रप�रसरे महािव�ालय�ा�वग�� आयोजनावसरे ित�पित�थ�
सं�ृतिव�िव�ालय� व�र�ाः  छा�ाः  आग� प�रसरीयान् अ�ान् छा�ान् च पाठय��। िव�िव�ालय� प�रसराः
सामािजकसं�ृत�चारपरैः  स�टनैः  सह सव�दा मधुरं स��ं �थापयित। अनेन समाजो�ुखाः  भू�ा सं�ृतकाय� मम
काय�म् इित म�ा छा�ाः  सं�ृतिशिबरािण अ�ान् काय��मान् च आयोजय��। एवं रा�� ीयाणाम् अ�ाराि�� याणां च
काय��माणां स�ालने छा�ाणां िविनमयािदषु िव�िव�ालय� सव�दा उ�ाहः  भवित।

        छा�ाणां िविनमयाथ�म् अ��े िव�िव�ालयः  िविश�ां प�रक�नां कुव�न् अ��। अनौपचा�रक�पेण छा�ाणां िविनयमः
तु जायमानः  एव वत�ते। पर�ु कोरोना कारणेन ब�षु काय�षु िव�ाः  समजिन । िवषमप�र��थतेः  �भावेण बहवः  योजनाः
ि�या�पं नैव अवा�ुवन् । इतः  परं एति�षये सि�ययोजनाः  िनमा�तंु श�ते। भारतीयायाः  सं�ृतेः  सम�ः  प�रचयः  छा�ाणां
िविनमयािदिभः  ि�यािभः  जायते। पुनः  अनेन �ाजेन छा�ाः  अनेकतायाम् एकता अ�� इित िव�ाय तदनु �ीयं मनोभावं
िवकासियतंु �भव��। िविश� सं�ृतिव�िव�ालयाः  सं�ृतेतरैः  िव�िव�ालयैः  सह एति�षये सहकारानुब�ं कुव���
चे�िह� सं�ृतेतराणां िव�िव�ालयानां छा�ाः  अिप सं�ृतम् अवग�ंु श�ुव��। िविश�ानां �थानीयानां जनपदिवशेष�
काय��माणाम् अिप पर�रं ��ुतीकरणेन एकं भारतं �े�ं भारतम् इित भावना छा�ेषु आयाित । गणत��व�था भारते
देशे वत�ते। गणत��व�थायाम् अ�ां िविवधरा�ानां छा�ाणां जोडनाय िविश�ानाम् काय��माणाम् आयोजनाय िच�नं
�वत�ते।

*English version available in the additional information link 
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Any additional information View Document

Provide link for additional information View Document

5.2.5 Percentage of learners passed term end examination (data for latest completed academic year)

दूर�थिश�ािनदेशालय� स�ा�परी�ाम् उ�ीणा�नां िश�ािथ�नां �ितशतं मानम् (स�ः  समा�शैि�कवष��
द�ांशः )

Answer: 98.88

5.2.5.1 Number of  learners  passed the term end examination (only newly enrolled in programmes offered by
DDE)

स�ा�परी�ाम् उ�ीणा�नां िश�ािथ�नां सङ्�ा (केवलं दूर�थिश�ािनदेशालयेन ��ुतकाय��मेषु नूतनतया नामा�नं
कृतवताम्)

Answer: 792
5.2.5.2 Total Number of learners  enrolled in the latest completed year (only in programmes offered by DDE
who are newly enrolled)

स�ः  समा�शैि�कवष� नामा�नं कृतवतां िश�ािथ�नां स�ूणा� सङ्�ा (दूर�थिश�ािनदेशालयेन ��ुतकाय��मेषु नूतनतया
नामा�नं कृतवताम्)
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Answer: 801
File Description Document

Number of learners (only freshly enrolled)who have passed
term end examination View Document

List of programmes on offer View Document

Data Template View Document

Web-link of examination schedule View Document

5.2.6 Support mechanism and initiatives taken out by the institution for preparing the students to participate,
succeed in reputed examination and indepth shastra knowledge/ Avadhana/ shastrartha to the students and
encouraging them to take various shastra exams conducted by different organisations in addition to regular
teaching.

सं�थया िनयता�ापनेन सह िविवधसं�थािभः  आयो�मानासु �िस�ासु परी�ासु/ गभीरशा��ानाय िविवधेषु
उप�मेषु/ अवधानकाय��मेषु/ शा�ाथ�सभासु भागं �हीतंु साफ�ं च �ा�ंु स�तायै छा�ाणां �ो�ाहनाय
�ीकृताः  साहा�ि�यािवधयः  उपाया�।

Answer: 

िव�िव�ालयः  नैजसं�थािभः  स�ा�मानासु िविवधासु वेदशा�परी�ासु भाग�हणाय छा�ान् सव�दा �ेरयित। एतदथ�
शा�ा�ापकानां मा�मेन िश�णं �िश�णं च प�रक�यित। न केवलं क�ािश�णमा�म् अिप तु िविवधपरी�ाथ�म्
अित�र��पेण ���शः  अिप िवदुषां िनमा�णाय िव�िव�ालय� शा�िश�काः  �यत�े। 'िव�ान् सव�� पू�ते' इित
सुभािषत� वचनानुसारं िवदुषां �ितभाशािलनां च छा�ाणां सव�� स�ाननं भव�ेव। भारते मु�तया ित�ः  सं�थाः
िवशेष�पेण परी�ाः  स�ालय��। एतदथ� ��िग�र�थाः  गु�वायू�प�र�थाः  छा�ाः  िवशेषतः  भागं गृ���। �मशः  यथा -

1. वेदशा�ोपबंृहणप�रषदः  परी�ाथ� छा�ाणां स�ीकरणम् । महारा�� रा�� अहमदनगरे वत�मानेन
वेदा�िव�ापीठ�थेन �ीद�देव�थान�ासेन वेदशा�ोपबंृहणप�रषत् इित एका प�रषत्
�ाय�ाकरणपूव��रमीमांसािदषु शा�ेषु �ितवष� स��ये परी�ां चालयित। अ�ां परी�ायां िव�िव�ालय� छा�ाः
भागं गृ���। िवशेष�पेण राजीवगा�ीप�रसर�ा�ाः  भागं गृ��� तदा तदा। एताः  परी�ाः  सव�ः  छा�ैः  �ीकतु�
श��े। १५ परी�ाः  भव��। आसु परी�ासु �ितस�ं ि�तीय�थमिविश��े�ाम् उ�ीण�तां �ा�व�ः  छा�े�ः
�मशः  १५००, २०००, २५०० ��कािण च �ितमासं छा�वृि��पेण प�रषदा दीयते। अि�मपरी�ासु अिप
�ा��े�ाः  प�रर�णं प�रवध�नं च करणीयं भवित।एवमेव शा�िश�के�ः  �ितस�ं �ितछा�ं स�ीकतु�
गौरवधन�पेण १००० ��कािण दीय�े।

2. तेनािलशा�पोषकसभायाः  परी�ाथ� छा�ाणां स�ीकरणम् आ��देश� गु�ू� जनपदे वत�मानेन
तेनािलशा�पोषकसभा इ�नेन सं�थानेन षट्सु दश�नेषु षट्सु वेदा�ेषु च परी�ाः  �ितवष� चा��े। १९९१ तः  अनेन
सं�थानेन परी�ाः  समार�ाः  स��। आसु परी�ासु िव�िव�ालय� बहवः  छा�ाः  भागं गृ���। अ��मपरी�ा (१५)
महापरी�ा इित क�ते। अ�ां परी�ायाम् उ�ीण�तां �ा�व�ः  छा�े�ः  िविश�पुर�ाराः  दीय�े। िविश��े�ाम्
उ�ीणा� ः  ल�शः  धनरािशं पुर�ार�पेण �ा�ुव��। आसु परी�ासु �ितस�ं ि�तीय�थमिविश��े�ाम् उ�ीण�तां
�ा�व�ः  छा�े�ः  �मशः  १५००, २०००, २५०० ��कािण च �ितमासं छा�वृि��पेण प�रषदा दीयते। एवम् एव
िश�के�ः  गौरवधनम् अिप यथोिचतं य���। तेनािलपरी�ायाः  अ��मे घ�े अथा�त् महापरी�ास�भ�
का�ीमठ� पीठाधी�राः  छा�� परी�णं कृ�ा उपािधं य���। नगरपरी�ायाः  अ��मे घ�े ��िगरेः
पीठाधी�राः  परी�णं कुव���।

3. सं�ृतभार�ाः  शलाकापरी�ाथ� छा�ाणां स�ीकरणं सं�ृतभारती इ�ेषा सं�था �ितवष� रा���रे िविश�
�ाकरणे शलाकापरी�ाम् आयोजयित। अ�ां परी�ायां िविभ�ेषु प�रसरेषु अधीयानाः  छा�ाः  भागं गृ���। भाषायां
�भु�स�ादनाय �ाकरणशा�े गितः  अिनवाया�। एतासु परी�ासु ये �थमि�तीयतृतीयादीन् पुर�ारान् �ा�ुव�� ते

ौ
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सह�शः  ��कािण िव���। ��िगरौ महागणपितवा�ाथ�सभा �ितवष� भा�पदे मासे �वत�ते । अ�ािप
िव�िव�ालय� शा�प��ताः  िश�काः  छा�चराः  भागं गृ���। एवं िव�िव�ालय� छा�ाः  पा��मा�यनेन सह
बा�परी�ासु सभासु च भागं गृ���। िव�िव�ालय� सव�षु प�रसरेषु भाग�ािहणाम् उ�ािहनां छा�ाणां
स�ीकरणाय �िश�ण�दानाय च सव�दा िश�काः  िविवधान् िश�णोप�मान् समा�य��।

*English version available in the additional information link 
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Upload any additional information View Document

Link for additional Information View Document

5.3 Student Participation and Activities
5.3.1 Number of awards/medals for outstanding performance in sports/cultural activities at Inter-university,
State/ national/international level (award for a team event should be counted as one) during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु अ�िव��िव�ालय-रा�-रा�� -अ�ारा�� -�रीयासु �ीडा-सां�ृितकचया�सु अ�ु�ृ�-यो�ताम्
अिभल� �ा�ानां पुर�ाराणां/पदकानां सङ्�ा। (गण� पुर�ारः  एकपुर�ार�ेन ग�ते)

Answer: 140

5.3.1.1 Number of awards/medals for outstanding performance in sports/cultural activities atInter-university,
State/ national/international level (award for a team event should be counted as one) year-wise during the last
five years

िवगतेषु प�सु वष�षु अ�िव��िव�ालय-रा�-रा�� -अ�ारा�� -�रीयासु �ीडा-सां�ृितकचया�सु अ�ु�ृ�यो�ताम् अिभल�
�ा�ानां पुर�ाराणां/पदकानां वािष�की सङ्�ा। (गण� पुर�ारः  एकपुर�ार�ेन ग�ते)

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
22 11 45 30 32

File Description Document
Number of awards/medals for outstanding performance in
sports/cultural activities at inter-university
national/international level during the last five year
(Institutional data as per Data Template)

View Document

e-copies of award letters and certificates View Document

5.3.2 Presence of an active Student council/Chatra-parishat/ Chatra-mandal and representation of students
on academic and administrative bodies/committees of the institution

सं�थायाः  �ाशासिनकशैि�कसिमितषु छा�ाणां �ितिनिध�ं तथा सि�यायाः  छा�प�रषदः  िव�मानता।

Answer: 
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के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� �ादशः  प�रसराः  स��। एतेषु सव�षु प�रसरेषु छा�ाः  एव के�िब�वः  स��। अतः  सव�षु
�ाशसिनकासु शैि�कासु च सिमितषु छा�ाः  िनयिमत�पेण �ितिनधयः  भव��। िव�िव�ालय�
आ��रकगुणव�ा�ासनके�े अिप छा�ाणां �ितिनधयः  स��। ��ेकम् अिप प�रसरे छा�ाणां प�रषत् िविश�ा कािचत्
भवित। वा�िध�नीप�रषत् , छा�सभा, छा�स�ः , युवसभा इ�ादीिन नामािन अ�ाः  प�रषदः  स��। सामा�तः  छा�ाणां
प�रषदः  काय�दिश�नः  काय�दिश��ः  अ�ेषां �ितिनधीनां च चयनं िनवा�चनमुखेन अिप भवित। परं िव�िव�ालयीयः  प�रसरः
शैि�क���ा सव��थमं छा�म् एव ��ितिनिध�पेण िनयोजयित। एवं ये व�र�ाः  शोधा�ेतारः  स�� ते एव

          छा�ाणां �ितिनधयः  भू�ा आ��रकगुणव�ा�ासनके�ािदषु स����े । पूव�तनक�ासु ये छा�ाः  अिधकान् अ�ान्
�ा�ुव�� ते एव क�ा�ितिनिध�पेण िचताः  भव��। िविवधानां काय��माणाम् आयोजनावसरे प�रसरीयानाम् अ�ापकानां
आव�ां छा��ितिनधीनाम् अिप समावेशः  ि�यते। प�रसरेषु िविवधानां पा��माणाम् अिप �ितिनधयः  भव��। यथा -

1. �ा�ा�ी �थमवष�म् - छा��ितिनिधः  - बालकानां प�तः  एकः  य� दश�ां सवा�िधकान् अ�ान् अवा�ोित सः  ।
बािलकानां प�तः  एका �ितिनिधः  या सवा�िधका�ैः  उ�ीणा� । �िचत् �ौ बालकौ �े बािलके इित �ितिनिधचतु�य�
िनयोजनम् अिप ि�यते।

2. एवमेव �ा�ा�ी ि�तीये वष� अिप �ितिनधयः  भव��।
3. शा�ी�रे �थमे ि�तीये तृतीये च वष� क�ानुगुणं षट् सङ्�ाकाः  अिधकािधक�पेण �ादशः  छा�ाः  �ितिनधयः
भव��।

4. आचाय��रे �थमे ि�तीये च वष� िमिल�ा षट् सङ्�ाकाः  छा�ाः  �ितिनधयः  भव��। छा�सभायाः  अथवा
छा�स�� काय�दिश��थाने/अ���थाने व�र�ः  छा�ः  िचतः  भवित। अ� अिप सवा�िधका�ान् �ा�वताम् एव अह�ता
भवित। उपा��� �थाने िश�ाचाय��रीय� अिप अवसरः  क��ते। एवं छा�सभायाम् ४० सङ्�ाकाः  अिप
छा�ाः  भव��। एते प�रसरीयेषु शैि�केषु �ाशासिनकेषु काय�षु आव�कतायां स�ां साहा�ं कुव���। छा�ाणां
भूिमकाः  एकैक� प�रसरे एकैक�पेण वत�ते। िद�ा�ं प�रष�द�ाः  यथा -

1. वा�िध�नीप�रषदः  काय�दश� काय�दिश�नी च
2. �िध��ुप�रषदः  काय�दश� काय�दिश�नी सद�ः  च
3. पि�काकाय�दश� काय�दिश��ः  च  ।
4. वेिदकास�तायाः  काय�दिश�नः  काय�दिश��ः  च।
5. शारदा�सादिवतरकाः
6. क�ा�ितिनधयः  च।

          ��िगरौ वत�माने राजीवगा�ीप�रसरे �ीमठात् आगत� शारदा�साद� िवतरणं (मा�ाि�कभोजन�) छा�ाः
एव कुव���। �ीशारदापीठाधी�राणाम् अनु�हेण कोरोनाकाले सव��ः  प�रसर�ा�े�ः  �ैकािलकभोजन�व�था
कृता आसीत्। एवम् एव िविभ�सिमतौ छा�ाः  ��थ�ा साहा�ं कुव���।

          जयपुरप�रसरे �ाकरणिवभागीया छा�प�रषत् इित कािचत् िविश�ा प�रषत् वत�ते। अ� प�दश सङ्�ाकाः
 छा��ितिनधयः  स��। एवमेव छा�क�ाणप�रषत् इित िविश�ा एका प�रषत् वत�ते अ��न् प�रसरे। इयं प�रषत्
प�रसरीय� छा�कोष� िनव�हणावसरे योगदानं ददाित। छा�कोषात् एकम् अिप पणकं �यीि�यते चे�िह�
छा�क�ाणप�रषदः  सं�ाने तत् भवित एव । एवं छा�कोषात् तेषां सवा��ीणिवकासाय ि�यमाणेषु सव�िवधेषु काय��मेषु
अ�ाः  प�रषदः  सद�ाः  योगदानं कुव���।
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5.3.3 Average number of sports and cultural activities / competitions organised at the institution level per year

�ितवष� सं�थया आयोिजतानां �ीडा-सां�ृितकगितिवधीनां/ �धा�नां सङ्�ायाः  म�मानम्

Answer: 60.2

5.3.3.1 Number of sports and cultural activities / competitions organised at the institution level year-wise
during the last five years.

िवगतेषु प�सु वष�षु आयोिजतानां �ीडा-सां�ृितकगितिवधीनां/ �धा�नां वािष�की सङ्�ा

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
26 23 62 77 113

File Description Document
Report of the event (for ex. Sanskrit Pratibha Samaroha,
Natya Mohotsava etc..) View Document

Number of sports and cultural activities / competitions
organised per year (Institutional data as per Data Template) View Document

5.3.4 The Institution involves and encourages its students to publish materials like catalogues, wall
magazines, Institution magazine, and other materials. List the major publications/ materials brought out by
the students during the last four academic sessions.

सं�थया सं�हसूचीनां, िभि�पि�काणां, सं�थापि�काणां तिदतरसाम�ीणां च �काशनाय छा�ाः  समावे��े/
�ो�ा��े च। िवगतशैि�कवष�चतु�ये/ अध�स�चतु�ये छा�ैः  �कािशतानां �मुख�काशनानां/ साम�ीणां च सूची
दीयताम्।

Answer: 

के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� सव�षु प�रसरेषु वािष�कपि�काः  �का��े। शोधपि�काः  �का��े। िभि�पि�काः  अिप
त� त� �का��े। सवा�सां पि�काणां �काशनावसरे प�रसरः  छा�ाणां साहा�ं �ीकरोित। पि�कायां लेखाः  भव�� चे�िह�
तेषां लेखानां सङ्�हणे �ुिटिन�ासने मु�णे च छा�ाणां सहयोगं �ीकरोित �काशनसिमितः । �काशनसिमतौ छा�ाणां
�ितिनधयः  अिप भव��।

          सव�ऽिप प�रसरः  पि�का�यं पि�का�यं �काशयित। सवा�िधकाः  पा��माः  िव�िव�ालय� पुरीप�रसरे स��।
सवा�िधकाः  िवभागाः  छा�ाः  पि�काः  अिप अ� स��। छा�ाणां सहयोगेन पुरी�थः  सदािशवप�रसरः  13 सङ्�ाकाः  पि�काः
�काशयित। �मशः  यथा-

1. पौण�मासी - इयं प�रसरीया वािष�कपि�का वत�ते। एवमेव सदािशवस�ेशः  इित वाता�पि�का अिप अनेन प�रसरेण
�का�ते। वािष�कपि�कायां छा�ाणां िश�काणां लेखाः  भव��। एषा �ाचीना पि�का अिप वत�ते।

2. मुखं �ाकरणं �ृतम् इित उ�ते। एतदनु �ाकरणिवभाग� गोिणका इित पि�का �का�ते। य�
�ाकरणिवभाग� िश�काणां छा�ाणां च लेखाः  भव��।

3. सािह�सौरभम् इित पि�का सािह�िवभागेन पुराण�ो�ा इित पि�का पुराणिवभागेन �ीदेवयानः  इित पि�का
धम�शा�िवभागेन अ�ैतिनिधः  इित पि�का वेदा�िवभागेन दश�न�भा इित दश�निवभागेन तक� तरि�णी इित
न��ायिवभागेन �ोितषामृतम् इित �ोितषिवभागेन साङ्�योगामृतम् इित साङ्�योगिवभाग� िश�ासुरिभः
इित िश�ाशा�िवभाग� नीलाचलसौरभम्  इित िह�ीिवभाग� च पि�काः  अनेन प�रसरेण �का��े।
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4. जयपुरप�रसरे जय�ी इित िविश�ा पि�का �का�ते। अ�ां िश�काणां छा�ाणां च िचताः  िविश�ाः  लेखाः  भव��।
आचाय�वै�नाथझा- अिभन�न��िवशेषा�ः  (२२४८-९४९५) अिप २०१८ तमे वष� जय�ाः  प�दश पु��पेण
�कािशतम् । ६७ सङ्�ाकाः  लेखाः  किवताः  आ�वृ�ा�ाः  अ� उपिनब�ाः  स��। एवमेव िश�ास�ेशः  इित
पि�का िश�ािवभागेन �का�ते। यिद राि�� यगो��ः  स�व�� चे�िह� तदा त� म��तान् शोधलेखान् स�ल�
अिप �काशनं ि�यते। एवं �ाकृितः  इित पि�का �ाकरणिवभागेन �कािशता वत�ते। एवं छा�ाणां िवकासाय
िभि�पि�कायाः  िदनच��का इ��ाः  �काशनं फलके भवित। अ� दैिनकं प�ा�ं िल�ते। एवमेव नीित�ोकानां
िभि�फलके लेखनपर�रा अिप वत�ते अ�।

5. गु�वायू�प�रसरे “गु�दीिपका” इित छा�ाणां पि�का वत�ते। पि�कायाम् अ�ां छा�ाणां सव�िवध�ितभापाटवं
��ते। त�ािप िविश� किवतासु, लघुकथासु, पि�कािनमा�णे एवं िच�लेखनािदषु तेषां पा���ं, सज�ना�कता,
िच�नशैली च ��टंु श�ते। इयं पि�का छा�ाणां रचनाकौशल��ीकरणाथ�, िवकासाथ�� वत�ते। एवं
सकारा�कालोचनावध�नाथ� छा�ाणां उपयोगाय वत�ते। इयं पि�का �ितशैि�कवष� वािष�को�विदने िवमो�ते।
पि�कायाः  �धानस�ादकः  िनदेशकः , एवं स�ादकम��ां छा�क�ाणसिमतेः  �ितिनिधः  तथा  स��सद�ाः
अिप अ�भू�ताः  भव��। िनब�माला इित वािष�कपि�का प�रसरेण �का�ते । पुनः  िश�ावािहनी इित पि�का अिप
िश�ािवभागेन �का�ते।

6. राजीवगा�ीप�रसरेण शारदा इ�ेषा पि�का �का�ते। इयं पि�का वािष�की वत�ते। अ�ां पि�कायां छा�ैः  िल�खताः
लेखाः , का�ािन, कथाः  , अनुभववचांिस, ग�प�ादीिन च भव��। अ�ां पि�कायां सं�ृतिवभागः , क�डिवभागः ,
िह�ीिवभागः  , आङ्�िवभागः  इित िवभागचतु�यं वत�ते। अ�ाः  पि�कायाः  िनव�हणं वा�िध�नी इित छा�प�रषत्
करोित। छा�ाः  अ��ं ��या �ीयान् लेखान् िलख��। िदनच��का इ�ेषा िभि�पि�का अिप प�रसरेण
�का�ते। अ� ितिथन��वासराणाम् उ�ेखः  �ा�ते। एवमेव संवे�ा इ��ां छा�ाः  नीित�ोकान् िलख��।
 राजीवगा�ीप�रसर� शोध�ा�ेण आयु�ता �ण�म�ार आय� इ�नेन 2018 तमे वष� िश�ाशा��
अ�यन�स�े नीितव�री इित पु�क� रचना कृता। अ��न् पु�के िविश�ाः  नीित�ोकाः  सिव�रम्
उ���खताः  स��। �ोकानां अथा� ः  भावाथ�ः  च भाषाचतु�ये िनब�ाः  स��। सं�ृतेन िह��ाम् आङ्�े मराठी
भाषायां नीित�ोकाः  सु�ठु �ा�ाताः  स��। स�म् , अिहंसा , परोपकारः , िव�ा , िन�ा, ��ा इ�ािदषु िवषयेषु
सं�ृतवा�ये उपल�मानान् �ोकान् िच�ा अनेन छा�दशायाम् एव अ� नीितव�री इ�� पु�क� रचना
कृता।

7. एवमेव �ीवै�वी ,�ासस�ेशः , गोमती  इ�ा�ाः  पि�काः  िविभ�ेषु प�रसरेषु �का��े। एति�हाय मु�ालयेन
अिप सं�ृतिवमश�ः  इित �ाचीनपि�का �का�ते । अ� शोध�ा�ाः  अिप लेखान् िलख��। एवमेव �ितवष�
ग�ानाथझाप�रसरेण अिप िविश�ाः  शोधपि�काः  �का��े। उशती इित पि�का अतीव �िस�ा वत�ते। एवं
के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� िविभ�ैः  प�रसरैः  �कािशतासु पि�कासु छा�ाणां भूिमकाः  �धानाः  भव��।

*English version available in the additional information link 
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5.3.5 Percentage of students’ participation in Simple Standard Sanskrit training sessions regarding
communication practice during the last five years.

िवगतेषु प�सु वष�षु संवादा�ासस��ेषु सरलमानकसं�ृत�िश�णस�ेषु छा�ाणां भाग�ािहतायाः  �ितशतं
मानम्।

Answer: 18.86

5.3.5.1 Number of students participated in Simple Standard Sanskrit training sessions regarding communication
practice year-wise during the last five years
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िवगतेषु प�सु वष�षु संवादा�ासस��ेषु सरलमानकसं�ृत�िश�णस�ेषु भाग�ािहणां छा�ाणां वािष�की सङ्�ा।

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
1075 935 1043 911 972

File Description Document

As per Data Template View Document

Any Additional information View Document

5.4 Alumni Engagement
5.4.1 The Alumni Association/Chapters (registered and functional) contributes significantly to the
development of the institution through financial and non financial means during the last five years

पूव��ा�स�ः  (प�ीकृतः  काय� कुव�न् च) िवगतेषु प�सु वष�षु आिथ�कयोगदानेन अ�ैः  उपायै� सं�थायाः  उ��थ�
साथ�कतया �यतमानः  िव�ते।

Answer: 

प�रसरेषु छा�चरस�ाः  सि�याः  स��। छा�चरस�ाः  छा�चरे�ः  �ाधीतसं�थया सह सव�दा स�क�  भिवतुम् अवसरं
क�यित। छा�ाः  अ�यनो�रमिप �ाधीतेन प�रसरेण संल�ाः  भव�� चे�िह� ते प�रसर� पर�रया िव�िव�ालय� च
�गितं िव�ातंु �भव��। �ीयं योगदानं ���शः  दातुम् अिप छा�चरस�ेषु �व�थाः  वत��े। िव�कोषेषु छा�चरस��
कोषाः  अिप भव��। अतः  य� �ािप ��थ�ा यदा कदािप धनं सं�थापियतंु श�ुव�� छा�चराः ।

      सामा�तः  अ�यनो�रं छा�ाः  छा�चरस�� सद�तां �ीकुव���। सद�तायाः  शु�म् अिप सामा�मेव भवित।
राजीवगा�ीप�रसर� छा�चरस�ेन सद�तायाः  शु�ं 100 ��कािण िनिद��ािन स��। केचन छा�ाः  िनिद��� धन�
अपे�या अिधकं धनम् अिप समप�य��। कुमुदा राव् इ�ेका बािलका 400 ��कािण कोषे �थािपतवती । 2012 तमे वष�
आर�े अ��े छा�चरस�� कोषे 2022 नव�रपय��ं 1,60,782 ��कािण स��। अ�ाविध 1000 संङ्�ाकाः
छा�चराः  अ� सद�तां ��कुव�न् । यथाशी�म् ि�ल�ा�कधनराशेः  सङ्�हणाय स�ः  ि�याशीलः  वत�ते। अनेन
अिधकृत�पेण अ� प�ीकरणं श�ते।

      प�रसरेषु यदा यदा िविश�ाः  काय��माः  स�ा��े तदा तदा �थानीयाः  छा�चराः  ��ेरणया आग� �ीयं योगदानं
य���। रजतो�वे ,अमृतमहो�वे , �ण�जय�ु�वे अ�ेषु स�भ�षु छा�चराणां मु�भूिमकाः  भव��।  

      पुरी�थे सदािशवप�रसरे शतमानो�वः  आच�रतः । त��ः  प�रसरः  पुरा सं�ृतमहािव�ालय�पेण अिप �िस�ः
आसीत् एव। शतमानो�व� काय��मे छा�चराः  महता उ�ाहेन भागम् अगृ�न् । राजीवगा�ीप�रसरेण रजतमहो�वः
महता वैभवेन आच�रतः । अ��न् महो�वे छा�चरैः  अिप सह�शः  धनं द�म् । छा�चराणां गो�ी अिप समायोिजता
आसीत्। एवमेव छा�चरैः  प�रसरे नाटक� य�गान� नृ�ादीनां �दश�नं कृतम् । छा�चराणाम् आगमनेन उ�वः  अ��ं
�िस�ः  अभवत्। अ��न् उ�वे छा�चराणां स�ाननम् अिप कृतम् आसीत्।

      छा�चराः  अिप िव�िव�ालय� स�दः  एव स��। ते सं�ृत� दूताः  इव काय� कुव���। �त�तायाः
अमृतमहो�वस�भ� िव�िव�ालय� कुलपितिभः  आचाय�ः  �ीिनवासवरखेिडवय�ः  उ�म् अ�� यत् िविभ�ेषु प�रसरेषु
अ�यनरताः  छा�ाः  िव���न् अिप िव�े सव�� स�र�ः  सं�ृत� सं�ृतिव�िव�ालय� च �चारं �सारं कुवा�णाः
स�ेशवाहकाः  दूताः  इव िवलस�� इित। अनेन �ायते यत् छा�चराः  िव�िव�ालय� अिभ�ाः  स�दः  स�� इित।

      सामा�तः  पूव��ा�स�� अ��ाः  काय�दिश�नः  अ�ेषु सद�ेषु अिधकाः  प�रसर� सा�ितकाः  कम�चा�रणः
अिप भव��। अतः  पूव��ा�स�� सव�षु ि�याकलापेषु पारदश�कता भवित एव। छा�चरस�ाः  य� प�ीकृताः  न स��
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त� अिप अनौपचा�रक�पेण ते ि�याशीलाः  स��। एता�शाः  स�ाः  समाज� िहताय काय� कुव���। छा�चरस�ेन काले
काले र�दानािदकाः  काय��माः  आयो��े । एता�शानां काय��माणां साहा�ेन बहवो िह जनाः  रोिगणः  उपकृताः
भव��। ��भारतम् इ�� अिभयान� अ�ग�त�पेण प�रसरेषु ��ताकाय��माणाम् आयोजनम् अिप िविहतम् एव।
एवं छा�चरस�ाः  प�रसरीयैः  छा�चरैः  अथा�त् सा�ितकैः  कम�चा�रिभः  िश�कै� स�ूय रचना�कािन काया�िण
स�ादयित। अ� स�� कृते सव�षु काय��मेषु औपचा�रक�पेण आ�ानम् अिप दीयते। छा�चरस�� सहयोगेन
अ�यनरताः  छा�ाः  अिप �े�रताः  भव��। तेषां कृते एते आदश��ायाः  स�व��। अतः  छा�स�� आव�कता सव�दा
अनुभूयते। सामा�तः  प�रसर� मु�कोषादिप िविवधानां काय��माणां स�ालनावसरे �शासकाः  साहा�म् आचर��।
अतः  स�ः  �कोषात् अिधकं �यं न करोित। एवं जाग�कतया धन� िविनयोिगथ� �यतते असौ स�ः  ।

       छा�चरस�� स�टनावसरे सव�दा िव�िव�ालय� पारदिश�ता भवित एव। अ� स�� साहा�ं �ीकृ� िविवधानां
समाजो�ुखकाया�णाम् आयोजनं श�म् इित प�रसरः  जानाित। अतः  समाजोऽिप सव�दा प�रसरेण सह मधुरं स��ं
�थापयित। सामािजक�ित�ां ल�ा अिप पूवा�धीतसं�थायाः  िवकासे योगदानं देयम् इित छा�चराः  िच�नं कुव���। अतः  ते
सव�दा प�रसरो�ुखाः  भव��। प�रसर� वािष�को�वे प�रसरे अिभन�न��ादीनां मु�णावसरे  तेन स��ेषु
काय��मेषु छा�चराणां छा�चरस�� च योगदानं भवित । 

      छा�चरस�ः  �ा�ािलकैः  छा�ैः  सह नव�िव�ानां छा�ाणां स�क�  साधियतंु सेतुः  इव काय� करोित। पूव�तनानां छा�ाणां
यशोगाथायाः  �ानेन तेषां ����ो�यन� उप�माणां दश�नेन सा�तम् अ�यनरताः  छा�ाः  अिभ�े�रताः  जाय�े। एवं
छा�ाणां छा�चराणां च साहा�ेन िव�िव�ालय� �ित�ा वध�तेतमाम् ।
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5.4.2 Alumni contribution during the last five years (Amount in Rupees)
िवगतेषु प�सु वष�षु पूव��ा�स�ेन ��ुतं िव�ीयं योगदानम्-(��केषु)

Answer: A. ≥ 1.00 Lakhs अ. ≥ १.०० ल�ाः
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6.Governance, Leadership and Management
6.1 Institutional Vision and Leadership
6.1.1 The governance of the Institution is reflective of an effective leadership in tune with the vision and
mission of the University 

सं�थायाः  दूर�ि��ेयानुसारेण �वत�मान� काय�द�� नेतृ�� �ितफलनं सं�थायाः  �शासने भवित।

Answer: 

अथ अनूचानपर�रायाः  प�रर�णाय �ित�ािपत� के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय�  ' योऽनूचानः  स नो महान्' इतीदं
�ेयवा�म� �ेयं दूर�ि�ं च सा�ेितक�पेण अिभ�न��। अयं िव�िव�ालयः  पारदश�क�शासन�णा�ाः

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/5.4.1_1668404160_1783.pdf
http://www.sanskrit.nic.in/alumni.php
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/5.4.2_1666938857_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/5.4.2_1668326185_1783.xlsx


ि�या�नयन� फल��पेण  मु�ालयेन सह �ादशिभः  प�रसरैः  संयु�ः  आभारतं �ा�� वत�ते। �ापक�ा�
िव�िव�ालय� �ि�रिप �ािपका एव अ��। �ि�पूतं �सेत् पादम् इित वचनम�ुपग� िव�िव�ालयः  समेधमानः
वत�ते।

दूर�ि�ः  �शासन�-

1. मु�ालय� िविवधप�रसराणां च भवन�को��योगशाला�ीडा�णावास�थानानां ��ालयवाचनालयकाया�लयादीनां
आस�पीठोपकरण����संसाधनानां च अिभवृ��स�ादनं �रो�यन�।

2. िविवधशैि�क�ाशासिनकसौकया�णां �क�नपुर�रं सं�थायाः  पुनारचना।
3. राि�� यिश�ानीतेः  (NEP-2020)  ि�या�यनपुर�रं भारतीय�ान�णा�ाः  तद�ग�तभाषाकलासं�ृते� �चाराय
िवकासाय च अपेि�तानां साथ�कमाग�पायानम् अ�वेषणम्।

4. िव�िव�ालये सं�ृतिव�ाशाखानां िव�ा�थानानां च अ�यनानुस�ानाथ�म् अपेि�तानाम् 
अ�ाराि�� य�रीयसौकया�णां �क�नम् अ�ाराि�� या�यनके�ाणां �ित�ापनं च ।

5. िव�िव�ालय� िव�ा�थानानां िव�ाशाखानां च पुनः  स�टनपुर�रं नवाचार� �ौ�ोिग�ा� अनु�योगपुर�रं
छा�े�ः  अ�यनाय �त�ावसर�क�नम् ।

6. वैि�क�रे सं�ृतभाषायाः  �चाराय �साराय च अपेि�त� उ�ृ�ोप�म� उि�कासः  ।
7. सं�ृत-पािल-�ाकृता�ानां �ाचीनभारतीयभाषाणां संर�ण�सारिवकासैः  सह नवस�तेः  अपे�ानु�पायाः
भाषा�यना�ापनपर�रायाः  सज�नम्। सरलमानकसं�ृत� समा�यणं च।

8. सं�ृतवा�ये िनब�ानां त�ानां गवेषणपुर�रम् अ� वा�य� सव�साधारणीकरणम् ।
9. धन� समय� श�े� अ�मा�ेण अनु�योगपुर�रं  सरलसं�ृतेन �ािविधकोपकरणानां साहा�ेन च 
गभीरशा�ीयिवचाराणां सरलशै�ा ��ुतीकरणम् ।

10. सं�ृतवा�ये सि�िहतानां त�ानाम् अ�यनाय अनुस�ानाय िश�णाय च उ�ुके�ः  जने�ः  देश-काल-जाित-
िल�-�रादीनां बाधकानां वारणपूव�कम् अवसरक�नम् इ�ादीिन िव�िव�ालय� अ���ौ स��।

�ेयं �शासन� -        

        अनुिदनं लोकस�तािन �ेयािन �ायतः  जन�/स�टन� �ेयपदाथ�िवशेषेषु  स�ः  सहजतया स�ायते। एतदनु
�ेयेषु पार��रकशा�ीयिवषयिवशेषेषु िव�िव�ालय� स�ः  स�ातोऽ��। िव�िव�ालय� िविभ�ेषु प�रसरेषु िविभ�ानां
शा�ाणाम् अ�यना�ापनपर�रा अव����पेण �चलित। देश� िवदेश� च छा�े�ः  �ाभी�ं शा�ीयं िवषयं
�ाभी�प�रसरे पिठतुम� अवसरः  �क��तोऽ��। य� िव�ं भव�ेकनीडम् इतीमां वैिदकसू��ं  �ायतः
िव�िव�ालय� �शासनेन प�रसरेषु एतदथ� सु�व�था प�रक��ता अ�� । पुनः  भारतीय�ान�णा�ाः  संर�णोपायन् 
अनु�णं �ायन् के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः  �ाचीन�ानिव�ानयोः  �चाराकान् संर�कान् च िवना भेदभावं �ो�ाहयित।
िव�िव�ालय� िविश�ाः  योजनाः  एतदथ�मेव सि�याः  स��। तासु �मुखाः  यथा -

आदश�सं�ृतमहािव�ालयाः /शोधसं�थानािन

            के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयेन २२ आदश�सं�ृतमहािव�ालयाः  एवं ०४ शोधसं�थानािन च स�ूण�भारते �व���े,
एताः  सं�थाः    के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयात् ९५% आवत�कधनरािशं तथा ७५% अनावत�कधनरािशम् आिथ�कानुदान�पेण
�ा�ुव��।

�ातक�रे िश�ाशा���रे च अ�ापक�िश�णम्

            िव�िव�ालयः  �ितवष� िश�ाशा��क�ायां �वेशाय अ�खलभारत�रे �वेशपरी�ां िनव�त�यित, त�ािप
वरीयता�मेण छा�ाणां चयनं भवित। ��ेक��न् प�रसरे (ग�ानाथझाप�रसरं िवहाय) अ�ापक�िश�णम्
आधुिनकत�ािण आि�� �व��ते। ��ेक��न् वष� बहवः  यो�ा� सं�ृता�ापकाः  िव�िव�ालयेन िनम�य�े, ते च
अ�ापकाः  स�ूण�भारते मा�िमक�रे �भावपूण�या शै�ा पाठय�� ।

िविभ��रेषु सं�ृता�यनिवषयकसंशोधनकाया�णां �व�थापनम्



            सं�थान� सव��िप प�रसरेषु बहवः  छा�ाः  शोधकाय� कुव���, त�ो�ाहनाय सं�थानेन शोध�ा�े�ः
उ�मशोधवृि�ः  �दीयते तथा िव�ावा�रिधः  इित उपािधना च यो�ाः  स�ा��े । शोध�ा�ाणां �चेः  वध�नाय समये समये
सु�िस�ानां िवदुषां �ा�ानािन च समायो��े  ।

सं�ृत� समु�तये मानवसंसाधनिवकासम�ालय�ारा �क��तानां योजनानां काया��यः  –

            सं�ृतभाषायाः  एवं शा�ाणां संर�णाय �चार�साराय च भारतसव�कार� मानवसंसाधनिवकासम�ालयेन
क��तानां योजनानां काया��यः  िव�िव�ालयेन अधोिल�खतेषु िवषयेषु ि�यते ।

शा�चूडामिणयोजना –

            अ�ां योजनायां िविभ�शा�ेषु छा�ाणां कृते पाठनाय सु�िस�ाः  िव�ांसः /सेवातः  िनवृ�ाः  ये त�ा�शानां िवदुषां
िनयु��ः  सं�थानेन ि�यते । अ�ाः  योजनायाः  ल�ं गभीरशा�ाणां �िश�णम् ।

पु�क�यणयोजना

            अ�ां योजनायाम् िव�िव�ालयः  सं�ृतपु�कािन लेखकात् अथवा �काशकात् �ी�ा सं�ृतपु�कालये�ः
िनः शु�ं �य�ित ।

�ावसाियक�िश�णयोजना

           अ� अ�कािलकं �वसाया�कं िश�णं छा�ाणां कृते दीयते। त� इमे िवषयाः  मु�तया भव�� – �ोितषम्,
कम�का�ः , िशलालेखा�यनम् (Paleography) सूिचब�ा�यनम् (Cataloguing) पा�ुिलपीनाम�यनं
सं�ृताशुिल��यनम्, ट�णा�यनम् इ�ादयो िवषयाः ।

�यंसेिवसं�था�ः  आिथ�कसहायता�दानम्

            अ�ां योजनायां सं�ृत� �चार-�साराय यािन सं�ृतसं�थानािन वत��े ते�ः  सव��ः  तेषां काय�िनव�हणाय ७५%
आिथ�कसहायता �दीयते ।

आदश�सं�ृतमहािव�ालयशोधसं�थाने�ः  च आिथ�कसहायता�दानम् ।

            अ�ां योजनायां देशे िव�माने�ः  िचते�ः  पार��रकसं�ृतमहािव�ालये�ः , शोधसं�थाने�� सुचा��पेण
काय�स�ादनाय ९५% आिथ�कसहायता तथैव आव�कानां व�ूनां कृते ७५%  आिथ�कसाहा�� आचय�ते । स�ित देशे
अ�ां योजनायां 25 सं�थानािन वत��े ।

�िस�ानां सं�ृत-अरिबक-पारसीिवदुषां स�ाननम् –

            अ�ां योजनायां �ितहायनं �त�तािदवससमारोहे भारतसव�कारः  १५ सं�ृतिवदुषां ३ अरिबकिवदुषां ३
पारसीिवदुषां �माणप�ेण सह आजीवनं ५००००(�ितवष�म्) िव�ीयानुदानं च ददाित ।

अ�खलभारतीयसं�ृतशा�ीय�धा�

            एतद�तया पार��रकसं�ृतिश�णसं�थासु अधीयानानां �ितभां �ो�ाहियतुम् अ�खलभारत�रे िविवधाः
शा�ीय�धा� ः  आयो��े ।

���काशनाय अनुदानम्

            अ�ां योजनायां िवदुषां कृते सं�थाना� कृते सं�ृतभाषायाः  ��ानां �काशनाय ८०% यावत् आिथ�कानुदानं
�दीयते ।
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6.1.2 The institution practices decentralization and participative management

सं�था सहभािग�ब�न�व�थां िवके�ीकरण�ि�यां च अनुसरित।

Answer: 

के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� �ब�न�व�था पूण�शः  सहभािगनी िवके�ीकरण�ि�याि�ता चा��।   स�े श��ः  कलौ
युगे इित वचनमनुसृ� �शासन�व�था �ीयानां मानवीयत�ानां  सहयोगं �ीकृ� एव काय� करोित। �ब�नप�र�मयोः
सुचा��पेण स�टनाभावे �शासनकाया�िण िनिव��ं न स�व��। अतः  सहभािग�ब�न�व�थां िवके�ीकरण�ि�यां च
के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः  अनुसरित । सहभािग�ब�न�व�थायाः  अनुसरणेन िवके�ीकरण�ि�यायाः  ि�या�यनेन
च  के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� कृते जायमानाः  लाभाः  यथा -

1. सं�ृतेन स��ानां नूतनिवचाराणां योजनानां च ि�या�यनावसरे िव�िव�ालय� �ब�न�व�था आ�ानं सबलम्
इित भावयित। यतोऽिह समेषां प�रसरीयाणां प�रपूण�ः  सहयोगः  एव �ब�न�व�थायाः  बलम��।

2. ल��ा���स�े समयसीि� काय�कारणावसरे सम�ायाः  समाधाना�ेषणावसरे च ��ेकमिप प�रसरः
���गतभूिमकां दािय�ं च अवग� �ितपदं ���गतं योगदानं �य�ित।अनेन िव�िव�ालय�
धनसमयश�ीनां सदुपयोगः  जायते।

3. सहभािग�ब�न�व�थायाः  अनुसरणेन के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� समेषां कम�चा�रणां मनोबलं �ितपदं
समिभवध�तेतमाम् ।

4. ��ेकमिप प�रसर� �थानीय�ब�न�व�था िव�िव�ालय� �ब�न�व�थायाः  सश�ीकरणाय कायेन वाचा
मनसा काय� करोित। अतः  प�रसरेषु िवकीण�ऽिप िव�िव�ालयः  सु�ढ�शासन�व�थां िनिव��ं वहित।

5. सहभािग�ब�न�व�थायाः  अनुसरणेन िवके�ीकरण�ि�यायाः  ि�या�यनेन च िव�िव�ालयः  आभारतं �ा�ः
एकमेवाि�तीयः  अ�ः प�रसरीयः  सं�ृतिव�िव�ालयः  इित �की��ते।

6. िव�िव�ालयः  नूतनयोजनानां ि�याकलापानां च अनु�योगात् पूव�  परामश�शैलीम् आि�� समेषां परामशा�न्
�ीकृ� अ��मिनण�यं �ीकरोित  । एवमेव अ��मिनण�य�स�ेऽिप संयु�िनण�यशैली ंसमाि�� �शा��।
िविभ�ाः  प�रषदः , सिमतयः , �को�ाः , म�लािन ,िव�ा�थानािन िव�ाशाखा� �शासन��थां सबलीकतु�मेव
सं�रिचताः  स��।

            िव�िव�ालय� �ितिनिधभूताः  प�रसरीयाः  िविभ�ाः  सिमतयः  सं�थायाः  िहतं िवकासं च मनिस िनधाय काय�
कुव���। तासु �मुखाः  सिमतयः  यथा -

1. परी�ासिमितः

            मु�ालयात् ��प��ीकरणम्, परी�ायाः  �व�थापनम्, के��थान� िनधा�रणम्, �वेशप���प�ादीनां
िवतरणम्, उ�रपि�काणां �ीकरणम्, मू�ा�नाथ� मु�ालयं �ित �ेषणम् इ�ादीिन काया�िण प�रसर�रेषु स�व��।

2. �थानीयशोधसिमितः

            �थानीयशोधसिमितः  िचतानां शोधािथ�नां शोध��ावं प�रशीलयित । समी� च मु�ालयं �ेषयित । छा�वृि��दाने
सं�ौित । काय��गतेः  िनरी�णं करोित। शोध�रप�रर�णाय अपेि�त�व�थािदकं प�रसर�रे िवधाय के�ीयशोधसिमतेः
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संसूचनानां अनुपालनं करोित।

3. ��ालयसिमितः

            ��ालयसिमितः  पु�कानां �यणसंर�णसं�थापनिवतरणािदषु काय�षु �ितपदं माग�दश�नं करोित।

4. िव�सिमितः

            िव�सिमितः  प�रसर�रे वेतनछा�वृि�िन�नैिमि�क�यादीनां �ब�नाय काय� करोित। �थानीयिव�ीयसिमतेः
अनुमोदनेन सहयोगेन च  ि�याकलापान् प�रसरः  संयोजयित।

5. परामश�सिमितः

            परामश�सिमितः  प�रसर� उपल�संसाधनानां सुचा��पेण िविनयोगाय परामश� �य�ित।

6. �वेशसिमितः

            �वेशसिमितः  छा�ाणां �वेश�ि�यायाः  नामा�न� प�रचयप��वेिशकादीनां च िवतरणकाय� िनव�हित।
�वेशसिमते: अनुशासनेन िव�ािथ�नां �वेश: िनयमानुसरं ि�यते |

7. अनुशासनसिमितः

            अनुशासनसिमितः  अनुशासनभ�करान् प�रवेषान् वारियतुम् अनुशासन�व�थां प�ररि�तंु च साहा�ं करोित ।

8. छा�ावाससिमितः

            छा�ावाससिमितः  प�रसरेषु छा�ाणां आवासभोजन��थादीनां �व�थािदकं िनव�हित । छा�ावासे �वेशाय
अपेि�तान् िनयमान् िनधा�रयित ।  छा�ाणां �ितिनिध�: छा�ावासिनव�हणािदषु सहयोग�दानाय �चोदयित |

9. छा�वृि�सिमितः

            छा�वृि�सिमितः  छा�वृि��ा�ये अहा�णां छा�ाणां नामावली ंस�ीकृ� व�ुिन�मा�मेन छा�वृि��दानाय
�व�थां क�यित।

10. शैि�कसिमितः

            शैि�कसिमितः  शैि�कि�याकलापानां स�ालनाय �ितपदं शासन� साहा�म् आचरित।

11. �काशनसिमितः

            �काशनसिमितः  प�रसरीयवािष�कपि�कायाः  शोधपि�कायाः  िनम�णपि�कादीनां  च �काशनाय उपकरोित ।

12. समयसा�रणीिनमा�णसिमितः

            समयसा�रणीिनमा�णसिमितः  क�ानुगुणं िवषयानुगुणं िश�कानुगुणं िवभागानुगुणं च समयसा�रणीिनमा�णकाय�
स�ादयित ।

 13. उ�ीडनावरोधकसिमितः

            उ�ीडनावरोधकसिमितः  प�रसरे उ�ीडनादीनाम् अनैितकगितिवधीनां िनय�णाय त� संल�ान् द�नाय  च
संसुितं �य�ित।



14. िश�कािभभावकसिमितः

             िश�कािभभावकसिमितः  छा�ाणाम् अिभभावकैः  दीयमानान् परामशा�न् �ीकृ� छा�ाणां ���गतिवकासं
अिभभावके�ः  संसूचयित।

15. �ितयोिगतासिमितः

            �ितयोिगतासिमितः  छा�ाणां सवा��ीणिवकासाय अपेि�ताः  िविवध�ितयोिगताः  आयोजयित �ेरयित च।

16. �यणिव�यणसिमितः

            �यणिव�यणसिमितः  प�रसराय अपेि�तपदाथा�नां �यणाय न�पदाथा�नां िव�यणाय च सं�ौित।

17. मु�णिव�ापनसिमितः

             मु�णिव�ापनसिमितः  प�रसर� शैि�कशैि�केतरकाय��मैः  स��ानां द�ांशानां मु�णाय काय� करोित ।

            एवं िविश�ासु सिमितषु िव�िव�ालय� िश�काः  कम�चा�रण� शासनाय प�रपूण� सहयोगं य���। एताः  सिमतयः
िभ�िभ�प�रसरेषु त�द्प�रसरानुगुणं िभ�िभ�ाः  एव स�� । आसां मा�मेन सव�ऽिप शैि�क�ाशासिनककाया�िण
सुचा��पेण जाय�े।

1. सं�थायाः  उ�ादकतायां गुणव�ायां च उ�रो�रो�रं  वृ��स�ादनाय सहभािग�ब�न�व�था भृशं साहा�म्
आचरित।

2. �जात�ा�क�णा�ाः  उि�कासे सहभािग�ब�न�व�थायाः  मु�भूिमका अ�� इ�� िव�िव�ालय�
�ढिव�ासः  िव�ते।

3. �ब�नकौशलानां िवकासे उपाज�ने च सहभािगतायाः  �मुखं �थानम् अ�� इित िव�िव�ालयः  अिभ�ैित।

            काया��क-िव�ीय-�ाशासिनक�ाय�ताः  अिप �थाना�रेषु ��ािन भव�� अ� । िविभ�ेषु प�रसरेषु
�थानीय�शासन�व�था प�रक��ता अ�� इ�तः  शासन�व�थायां पारदिश�ता प�र��ते। �शासनं भारभूतिमित भावः
िवके�ीकरण�णा�ां नैव आयाित ।

            एवं िविभ��रेषु शासन� अिधकार� श�ीनां च िवतरणं िव�िव�ालय� वत�ते। सू�े मिणगणाः  इव �शासने
िवके�ीकरण�णाली शोभते।

*English version available in the additional information link 

File Description Document

Upload any additional information View Document

Provide link for additional information View Document

6.1.3 Sanskrit-Version of vision, mission statement of the Institution, the Act, Statute, MoA and Rules,Official
notification/information, Regulations are available in Institutional website

 Sanskrit is adopted as medium in the process of administration/ management/ writing of notes on files/
official notification on notice board/ faculty information etc., in the Institution

सं�थायां दूर�ि�प��, �ेयप��, अिधिनयमानाम्, संवैधािनकिनकायानाम्, सं�थायाः  िल�खतिनयमानाम्,
औ�ोिगकसूचनानां िविनयमाना� सं�ृत�पा�रणम् उपल�ते
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 सं�थया �शासने/ �ब�ने/ सि�कानामुप�रिट�णीलेखने/ सूचनाफलक�ोप�र काया�लयीयसूचनासु/
िश�किवषयकसूचना�दाने अ�ेषु काय�षु वा मा�म�पेण सं�ृतभाषा �ीकृता

Answer: 

िव�िव�ालयो�ाकं
के�ीयसं�ृतािभधः ।
दीघ����ो�तैल��ैः
राजते ब�िभगु�णैः ।।

अथ सं�ृतभाषायाः  सव�तोमुखिवकासाय  आभारतं सं�ृत� �चाराय �साराय  च   �ाय�सं�था�पेण १९७० तम�
अ�ोबर् मास� १५ िदना�े राि�� यसं�ृतसं�थानं �ित�ािपतम् । यदा  के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयािधिनयमः
-२०२० इ�ेषः  अिधिनयमः  लोकसभायां पा�रतोऽभूत् तदा सं�थानिमदं के�ीयसं�ृतिव�औ�ोिगकसूचनानां
िविनयमाना� सं�ृत�पा�रणम् उपल�ते। अ��न् िव�िव�ालये दूर�ि�प��, �ेयप��, अिधिनयमानाम्,
संवैधािनकिनकायानाम्, िव�िव�ालय� िल�खतिनयमानाम्, औ�ोिगकसूचनानां िविनयमाना� अिधकािधकािन
सं�ृत�पा�रािण स�ािदतािन । तेषु कािनचन जालपुटे आरोिपतािन स��। िव�िव�ालय� जालपुटे एति�षयकं
िववरणमिप अ��। एवं �शासने, �ब�ने, सि�कानामुप�र िट�णीलेखने,  सूचनाफलक�ोप�र ,
काया�लयीयसूचनासु,  िश�किवषयकसूचना�दाने अ�ेषु काय�षु च  मु�मा�म�पेण सं�ृतभाषा �ीकृता
वत�ते। सव�षु प�रसरेषु सं�ृतमा�मेन अिधकािधकाः  सूचनाः  �साय��े। प�रसरिनदेशकाः  सव� सं�ृत�ाः  �शासकाः
एव। अिधकािधकाः  काया�लयीयकम�चा�रण� सं�ृतेन �वहतु� ले�खतंु च �भव��। अतः  काया�लयीयसूचनाः
�थानीयप�रवेषानुगुणं सं�ृतेन �ादेिशकभाषासु च �साय��े। छा�स��ाः  शै�कि�याकलापानां स��ाः  सूचनाः
अिधकािधकाः  सं�ृतेन सह िह��ाम् , आङ्�भाषायां वा �साय��े। िव�िव�ालयः  सव�प�रसराणां �ब�नाथ�
के�ीय�ाशासिनकसम�य�पेण काय� करोित ।भारतसव�कार�ारा सं�ृतिश�ािवकासाय �ीकृतिविभ�योजनानां
काय��माणां च ि�या�यनं िव�िव�ालयः  सं�ृतमा�मेन एव करोित। मु�ालय� �वेश�ारे सं�ृतेन सह िह��ाम्
आं�भाषाया� �ाशासिनकश�ानां सं�ृतसू�ीना� दश�नाय अनुसरणाय च यो�ं वैद्युितकं फलकं
(िडिजटल-िड��े) िनि��ं वत�ते। प�रसरेषु अिप सूचना �साराय श�प�रचयाय प�ा�पठनाय यो�ािन
वैद्युितकफलकािन त� त� स��।

�ो�े�� �ा�थ� सव�कार� िविभ�योजनानाम्/काय��माणां िन�ादनाय िव�िव�ालयः  अधोिल�खतगितिवधीन्
संचालयित।

1. िविभ�रा�ेषु प�रसराणां �थापना।
2. मा�िमक- पूव��ातक-�ातक-�ातको�र-िव�ावा�रिध�रेषु पार��रकप��ा सं�ृतिश�म्।
3. �ातक-(िश�ाशा�म्/िब.एड्.)�ातको�र-(िश�ाचाय�/एम्.एड्.)�रयोः  सं�ृतिश�ण�िश�म्।
4. सं�ृत� िविभ�िवषयेषु शोधकाया�थ� �ो�ाहनम्।
5. सं�ृत� �चाराय मानवसंसाधनिवकासम�ालय� योजनानां काया��यम्।
6. सं�ृतपु�कालयानां पा�ुिलिपसं�हालयानां �थापना तथा दुल�भपा�ुिलपीनां मह�पूण�यो�पु�कानां
�काशनम्

7. सं�ृता�ायनाथ� प�ाचारपा��म� संचालनम् इ�ादीनाम् उ�ेखः  िव�िव�ालय� जालपुटे सं�ृतेन एव कृतः
वत�ते।

          एवमेव दूर�ि�प�� �ेयप�� सं�ृत�पा�रणम् सं�थायाः  जाल�थाने उपल�ते।अिधकािधकानां �लेखानां
सं�ृत�पा�रण� काय�म् अ�ाविध स�ािदतम�� ।

ल�म् उ�े�ािन च सं�ृतभाषायाम् अनू� जालपुटे �थािपतािन स�� । यथा -

1. िविभ�रा�ेषु प�रसराणां �थापना



          अ� शैि�कगितिवधयः  �ादशसु प�रसरेषु �चल�� । मु�ालयं संयो� �योदश प�रसराः  आभारतं िवलस��।

2. पर�रागतमा�मेन मा�िमक-�ातक-�ातको�र-िव�ावा�रिध�रेषु अ�ापनम् -

          �योदश�ः  प�रसरे�ः  अित�र�ाः  २३ आदश�सं�ृतमहािव�ालयाः  एवं शोधसं�थानािन तथैव ८४
�यंसेिवसं�ृतसं�था� िव�िव�ालयेन स��ाः  स��।

          िव�िव�ालय� ��ेक��न् प�रसरे (�यागराजप�रसरं िवहाय) आचाय�क�ापय��ं पठनपाठने भवतः  । त� इमे
िवभागाः  िवलस�� यथा – सािह�िवभागः , �ायिवभागः , �ाकरणिवभागः , धम�शा�िवभागः , पुराणेितहासिवभागः ,
अ�ैतवेदा�िवभागः , जैनदश�निवभागः , न��ायिवभागः , साङ्�योगिवभागः , मीमांसािवभागः  वेदिवभागः
�ौितषिवभाग� स�� । िवभागीयसूचनाः  अिधकािधकाः  सं�ृतेन िनग����। ग�ानाथझाप�रसरः  शोधकाया�य भारते एव
अि�तीयके��ेन �िस�ो वत�ते । प�रसरोऽयं १९७१ तमे वष� सं�थानेन �ाय�ीकृतः । अ��न् प�रसरे बहवः  छा�ाः
िव�ावा�रिधः  इ�ुपािधं �ा�ंु शोधकाय� �वेशं लभ�े। सवा�िण अनुस�ानकाया�िण सं�ृतमा�मेन एव जाय�े।
बृह�ु�कालयोऽिप प�रसरेऽ��न् वत�ते य� सव�शा�स��ािन पु�कािन तथैव पा�ुिलपयः , ताडप�ािण,भूज�प�ािण च
िव��े।

3. �ातक�रे िश�ाशा���रे च अ�ापक�िश�णम्

          �ितवष� िश�ाशा��क�ायां �वेशाय अ�खलभारत�रे सं�ृतेन �वेशपरी�ां िनव�त�यित, त�ािप वरीयता�मेण
छा�ाणां चयनं भवित। ��ेक��न् प�रसरे (ग�ानाथझाप�रसरं िवहाय)अ�ापक�िश�णम् आधुिनकत�ािण आि��
सं�ृतमा�मेन �व��ते। ��ेक��न् वष� बहवः  यो�ा� सं�ृता�ापकाः  सं�थानेन िनम�य�े, ते च अ�ापकाः
स�ूण�भारते मा�िमक�रे �भावपूण�या शै�ा पाठय�� ।

4. िविभ��रेषु सं�ृता�यनिवषयकसंशोधनकाया�णां �व�थापनम्

          सव��िप प�रसरेषु बहवः  छा�ाः  शोधकाय� कुव���, त�ो�ाहनाय सं�थानेन शोध�ा�े�ः  उ�मशोधवृि�ः  �दीयते
तथा िव�ावा�रिधः  इित उपािधना च यो�ाः  स�ा��े । शोध�ा�ाणां �चेः  वध�नाय समये समये सु�िस�ानां िवदुषां
�ा�ानािन च समायो��े सव�षु प�रसरेषु ।

5. सं�ृत� समु�तये मानवसंसाधनिवकासम�ालय�ारा �क��तानां योजनानां काया��यः ।

6. िविश�पा�ुिलिप��ानां शोध��ाना� �काशनम्

          िव�िव�ालयः  िविभ�ैः  िव���ः  सु�ठु स�ािदतानां िविवधानां पा�ुिलिप��ानाम्, शोध��ानां च �काशनं करोित ।

7. प�ाचारपा��मः

          भारते िवदेशेषु च सं�ृतभाषायाः  प�रचयं �ाथिमकिश�ण� �दातंु सं�थानेन िह�ीमा�मेन, आङ्�मा�मेन च
वष��या�कः  सं�ृतभाषाप�रचयपा��मः  स�ा�ते।

8. सं�ृता�जा�ल (NET) प�रयोजना

          िव�िव�ालयः  इ��रागा�ीराि�� यमु�िव�िव�ालय� सहयोगेन भाषाम�ािकनी ना��ां �ानदश�ना�ग�तवािह�ां
िविवधान् सं�ृतभाषामयान् शैि�ककाय��मान् �सारयित । िव�िव�ालयेन स�ीकृतपा�साम�ी वी.सी.डी. मा�मेनािप
उपल�ते। एवमेव िव�ावा�रधेः  िनयमाविलः  , परामश��ि�याः  स�ूयका�रताः  इ�ेतासां नीितः  , छा�ाथा� आचारसंिहता
,िश�काथा� आचारसंिहता इ�ादीनां सं�ृत�पा�रािण   िव�िव�ालय� जालपुटे आरोिपतािन स��।
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6.2 Strategy Development and Deployment
6.2.1 Perspective/Strategic plan and deployment documents are available in the institution

सं�थायां भिव��ोजनायाः / �ूहा�कयोजनायाः  िनयोजन�लेखाः  ि�या�यनस��ािन �माणािन वा उपल��े।

Answer: 

सं�ृतवा�यं िविवधशा�भूिय�म�ीित िविदतमेव । न केवलम् आ�ा��कशा�ाणाम् अिप तु लौिककानां वै�ािनकानां
च ब�नां शा�ाणां बह�ा�ागारोपमं वत�ते वा�यिमदम् । अतः  सम�ः  स��यः  िव�िव�ालय� भिव��ोजनायां
सि�िहतः  वत�ते य� िह शा�सव��म् + स��व��म् स�िलतं स��िलतं चा��। �मशः  यथा -

१. शा�ो�ीिवका ( Mission mode project) िहतशासकािन शा�ािण । अतः  शा�ाणां पुन��ीवनाय िव�िव�ालयः
ि�याशीलाः  प�रयोजनाः  िनमा�ित। िविवधानां िव�ा�थानानां िव�ाशाखानां च समुद्घाटनेन �चारेण च शा�ािण
प�ररि�तािन भव��।
२.शा�सेतुः  (Shastra bridge program) एकस����ानम् अपरस����ारकम् इ�ु�ते। शा�ािण य�िप िविभ�ािन
परं तािन सवा�िण पर�रं स��ािन एव स��। साङ्�योगयोः  �ायवैशेिषकयोः  योगायु�व�दयोः  �ाचीनावा�चीनयोः
शा�योः  इ�ेवं िविभ�ानां शा�ाणां सेतुपा��माणां स�योगः  औपचा�रक�पेण िवधातुम् िव�िव�ालयः  िच�यित।
३.शा�बीजर�ा ( Seed saving for the future) 
शा�ािण अन�ािन। त� आ�ं शा�म् इित �कीित�तं साङ्�शा�ं स�ित नेप�ं गतम��। सह�व�ा� सामवेदः  इित
उ�ते। स�ित केवलं शाखा�यम् उपल�ते । अतः  वेदशा�ाणां प�रर�णाय अि�मस��ै �दानाय च शा�बीजर�ा
इित योजना िव�िव�ालय� भिव��ोजनायां समािहतम् अ��। 
४. शा��ि�ः  (Shastric perception program) �ि�पूतं �सेत् पादम् इित उ�ते। शा��ि�ः  लौिककालौिककसुखमूला
अ�� इित �ापनाय त�ाः  ���ीकरण�पाणां काय��माणां स�टनाय िव�िव�ालयः  िच�नं करोित। 
५.शा��योगः  (Application of Shastric Principles) 'शा�ा�धी�ािप भव�� मूखा�ः  य�ु ि�यावान् पु�षः  स
िव�ान् ' इित सुभािषतकारः  वदित। शा�ािण �योगपथे न स�� चे�िह� तािन िन�योजकािन स�व��। न केवलं िश�ा�े�े
अिप �शासने �ब�ने च शा�ीयिस�ा�ानाम् अनु�योगाय िव�िव�ालयः  योजनाः  िविनमा�ित।
६. शा�सम�यः  (Shastra + Modern social science) सव� भव�ु सु�खनः  इित भारतीयानां िच�नधारा। एतदनु
�ाचीनशा�ाणाम्  आधुिनकसामािजकिव�ानानां च म�े सम�यं स�ा� स��ि�तपा�चया� िनमा�य तद�यनाय
�त�तावसरक�नं िव�िव�ालय� भिव��ोजनायाः  एकम् अ�म् अ��। सव�िवधानां छा�ाणां सव�िवधापे�ायाः  पूित�
कतु� सम�यः  अिनवाय�ः  एव ।नविश�ानीितरिप �ाचीन-अवा�चीनशा�ाणां सम�यस�दानाय संसूचनाः  �ाय�त्। 
७. शा�जीिवका (Employment/Livelihood focus) उ�ोिगनं पु�षिसंहमुपैित ल�ीः  दैवेन देयिमित कापु�षा वद��
इित सू�ं सुभािषतकारेण। आजीिवका�दानाभावे शा�ाणाम् अ�यना�ापने समिधको�ाहं न �कटयेयुः  । सं�ृत�ानां
कृते सं�ृत�े�े सं�ृतेतरेषु इतरे�िप �े�ेषु िविवधो�ोगावसर�क�नम् अिप िव�िव�ालय� भिव��ोजनायाः  एकम्
अ�ं वत�ते। 
८.मु�शा�शाला (Open , online , short time courses) बृह�ु�ा�जा�लाि�तपा��मः   ( MOOCs) इ�ेषः
अ�जा�लाि�तः  दूर�थिश�ाकाय��मः  अ��े िश�णािधगम�े�े �िस�ः  �ासि�कः  सामियक� वत�ते। भौगोिलक���ा
दूर�थाः  अिप छा�ाः  िश�काः  च अ� जाल� मा�मेन समीप�थाः  एकि�ताः  वा भव�� । जगतीतले य��न् क���िप
कोणे वसता िश�ािथ�ना िनः शु�िश�ा�हणाय प�रक��तायाम् अ�ां अ�जा�लाि�तशैि�क�व�थायां ����पेण
िनयत�पेण च   �ानस�ादनाय िवफलाः  छा�ाः  लाभा��ताः  स�व��। अतः  मु�शा�शालानां �ित�ापनं
िव�िव�ालय� भिव��ोजनायाम् अ�भ�वित। 
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९. शा�ा�रानुस�ानम् (Multidisciplinary research) ब�िवषयका�यनानुस�ानसौकया�िण �क��
उ�िश�ासं�थानां �रो�यनाय राि�� यिश�ानीतौ (NEP -2020) नैकाः  संसूचनाः  �द�ाः । Multi-disciplinary Education
and Research Universities (MERU) इ�� प�रक�नानुसारं िव�िव�ालये शा�ा�रानुस�ानाय िविवधाः  सि�याः
भिव��ोजनाः  स���ताः  स��।
१०. शा��ोितः  (Establishment of research centres) शा�श�ाः  आसन् बहवो िह मनीिषणः ।  आधारभूतम् अथवा
िवशु�म् अनुस�ानं पूव�वत् स�ादियतुम् अनुस�ानके�ािण अपे��े। सव�षु प�रसरेषु शा�ानुस�ानके�ािण �ित�ा�
नवनवीनत�ानां संशोधनाय िश�के�ः  शोधािथ��ः  च अवसर�क�नम् अिप भिव��ोजनासु मु�ा योजना एव वत�ते

यथा शा�सव��ं भिव��ोजनायां सि�िहतं वत�ते तथैव स��व��म् अिप सि�िहतं वत�ते। त�था-

1. भारतीय�ान�णा�ाः  के�म् 
2. िव�शा�ै ब�धािम�कसंवादके�म्
3. िस�ीपीठम् , उ�लपीठम्
4. अ�ाराि�� यं भारता�यनके�म् 
5. अ�ाराि�� यं  योगके�म् 
6. अ�ाराि�� यं  कौशलिवकासके�म् 
7. अ�ाराि�� यं  पुरात�सं�ृतके�म्

 

�ानं भारः  ि�यां िवना' इ�ु��ं  �ारं �ारं के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः   सं�ृत�े�� सवा��ीणिवकासाय नैकिवधाः
भिव��ोजनाः  िनमा�ित। िव�िव�ालय� जाल�थाने एताः  सव�िवधयोजनाः  सिव�रम्  उ���खताः  स��।
�ूहा�कयोजनासु ि�यापराः  समयसा�ा� याः  योजनाः  स�� तासां िनव�हणाय के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� 
योजनािवभागः  अनुिदनं काय� करोित। �ितवष� िव�िव�ालय� योजनास��ािन िविवधािन िव�ापनािन पि�कासु
सामािजकमा�मेषु च �कटीि�य�े। िव�िव�ालय� वािष�क�ितवेदनेऽिप एति�षयकं िववरणं सिव�रम् उपल�ते।  
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6.2.2 Organizational structure of the Institution including governing body, administrative setup, and
functions of various bodies, service rules, procedures, recruitment, promotional policies as well as grievance
redressal mechanism

सं�थायां सव�िवधाः  �ब�न�व�थासंरचनाः  यथा �ब�नसिमितः , �शासन�व�था, िविवधिनकायानां काया�िण,
सेवािनयमाः , �ि�याः , िनयु�यः , पदो�ितिनयमाः , �थािनवारणि�यािवधय� उपल��े।

Answer: 

अथ सं�ृतभाषायाः  सवा��ीणिवकासाय आभारतं सं�ृत� �चाराय �साराय च �ाय�सं�था�पेण १९७० तमसंव�रे
अ�ोबर मास� १५ िदना�े राि�� यसं�ृतसं�थानं �ित�ािपतम् । यदा के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयािधिनयमः  - २०२०
इ�ेषः  अिधिनयमः  लोकसभायां पा�रतोऽभूत् तदा सं�थानिमदं  के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयना�ा �िथतमभूत्।   

प�रदश�कः /कुला��ः
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            भारत� रा�� पितः  के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� प�रदश�क�थाने अथा�त् कुला���थाने िवलसित। कुला��ः
िव�िव�ालय� काय�� �गते� काले काले अवलोकनाय मू�ा�नाय च ���िवशेषान् िनयो� ततः  �ा��ितवेदनं
कुलािधपतेः  कुलपते� मा�मेन �व�थापनप�रषिद म�ियतंु सूचयित । ततः  �ा�परामशा�न् अवलो� िव�िव�ालय�
िहताय अपेि�तमाग�दश�नं करोित।

के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� �शासन�व�थायाम्  अधोिल�खताः  स��िलताः  स��।

1. कुलािधपितः

            भारत� िश�ाम�ीके�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� कुलािधपितः  अ��। कुलािधपतेः  चयनं कुला��ः
प�रिनयमानाम् आधारेण करोित। पदािभधान���ाकुलािधपितः  के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� �धानः  वत�ते। सः
िव�िव�ालय� उपािध�दान�स�े दी�ा�समरोहािदषु अ��पीठम् अल�रोित।

2. कुलपितः

            कुलपतेः  िनयु�थ� कुलािधपितना संरिचता एकाचयनसिमितः  तदथ�म् अहा�णाम् एकां तािलकां िनमा�ित।तािलकातः
कुला��ः  एकं �प��िवशेषं कुलपित�ेन िनयोजियतुम् अनु�ां ददाित। प�रिनयमानुगुणमेव कुलपतेः  चयनं जायते।
कुलपतेः  अधीने कुलसिचवः , परी�ािनय�कः , िव�ािधकारी, ��पालकः , प�रसरिनदेशकाः , स�ाय�मुखाः ,
मुकत�ा�ायपीठिनदेशकादयः   काय� कुव���। िव�िव�ालय� �ािधकरणं �ब�न�व�थां िनव�हित।
के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� �ब�न�व�थायाम् एतािन अ�भ�व��। यथा -

1. सभा :- के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयािधिनयमः  - 2020 इ�� 20 तमधारायां सभायाः  अिधकारः  ��पं काया�िण च
िन�िपतािन स��। इयं सभा �ब�न�व�थायां शीष��थाने ित�ित।

2. �व�थापनप�रषत्/काय�का�रणी प�रषत् :- िव�िव�ालय� सुचा��पेण स�ालनाय िव�माना मु�ा प�रषत्
इ�ु�े �व�थापनप�रषत्/काय�का�रणी प�रषत् एव वत�ते। इयं प�रषत् िव�िव�ालय� नीितिनधा�रणे तेषाम् अनु�योगे च
�धानं पा�ं वहित।

3. िव���रषत् :- िव�िव�ालयीयिश�ायाः  , िश�ण�ि�यायाः , �िश�ण�, परी�ायाः , अनुस�ानकाय��माणां च
�रप�रर�णकम�िण  िव���रषत् मु�ं �थानं भजते।

4. अ�यनम�लम् :- िव�िव�ालय� िविभ�पा��माणां िनमा�णं अ�यनम�लं करोित। अ�यनम�लं काले काले
च िविभ�पा��माणां संशोधनं प�रवत�नािदकं कृ�ा कृतसंशोधनानां प�रवत�नादीनाम् अनुमोदनाय िव���रषदं
�ितसारयित।

5. योजना तथा अनु�वणम�लम् :- िव�िव�ालय� िवकासाय अपेि�तानां योजनानां िनमा�णम् अ� म�ल� काय�
वत�ते। म�लिमदं के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� योजनानां िनमा�णे अनु�वणे च �धानं पा�ं वहित।

6. िव�ा�थानािन िव�ाशाखा� :- िव�ा�थानािन िव�ाशाखा� िव�िव�ालय� दश�निश�ादीिन िव�ा�थानािन �ोतय��।
��ेकं िव�ा�थान� एकः  िनिद��ः  के�ीयः   स�ाय�मुखः  िव�ाशाखायाः  िनिम�म् एकः  िनिद��ः  के�ीयः  िवभागा���
भवित।

7. अनुदानसिमितः   :- अनुदानसिमितः  िविवधयोजनानां ि�या�यनाय अपेि�त� अनुदान� िनधा�रणिनव�हणादीिन
काया�िण करोित। योजना तथा अनु�वणम�ल� स��सिमित�पेण अनुदानसिमितः , �काशनसिमितः ,
छा�वृि�चयनसिमितः , अनुस�ानम�ली, परी�ाम�ली इ�ा�ाः  सिमतयः  काय� कुव���। िव�िव�ालय�
वािष�क�ितवेदने जाल�थाने च िविवधिनकायानां काया�िण िव�रेण उ���खतािन स��।

            के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� �ादशसु प�रसरेषु िनयु�ाः  िनदेशकाः  प�रसरीय�शासन�व�थां स�ादय��।
प�रसर�रे िविभ�ाः  सिमतयः  स��। यथा -



1. परी�ासिमितः
2. �थानीयशोधसिमितः
3. ��ालयसिमितः
4. िव�सिमितः
5. छा�प�रदेवनािनवारणसिमितः
6. मिहलाप�रदेवनािनवारणसिमितः
7. छा�वृि�सिमित इ�ा�ाः  सिमतयः  प�रसरिनदेशकानां माग�दश�ने गितशीलाः  स��।

 िव�िव�ालय� अ� �ादशः  प�रसराः  स��। एते िविभ�ेषु रा�ेषु िवकीणा� ः  स��। एकैक� अिप प�रसर� एकैकः
िनदेशकः  िव�ते। एते �थानीयाः  �शासकाः  इित �पिद��े। एतेषां माग�दश�ने एव सवा� ः  प�रसरीयाः  शैि�काः
�ाशासिनकाः  च ि�याकलापाः  �वत��े।  �मशः  िव�िव�ालय� प�रसराः  यथा -

1. �ी ग�ानाथझाप�रसरः , �यागराजः  (उ�र�देशरा�म्)
2. �ी सदािशवप�रसरः , पुरी (उ�लरा�म् )
3. रणबीरप�रसरः  ज�ु (ज�ु एवं का�ीरः )
4. गु�वायू�प�रसरः  ि�शू� (केरलरा�म्)
5. जयपुरप�रसरः  जयपुरम् (राज�थानरा�म्)
6. लखनऊ प�रसरः  लखनऊ (उ�र�देशरा�म्)
7. राजीवगा�ीप�रसरः  ��ेरी (कणा�टकरा�म्)
8. �ीवेद�ासप�रसरः  बलाहरः  (िहमाचल�देशरा�म्)
9. भोपालप�रसरः  भोपालम् (म��देशरा�म्)

10. के.जे. सोम�ाप�रसरः  मु�ई (महारा�� रा�म्)
11. एकल�प�रसरः  अगत�ला (ि�पुरारा�म्)
12. �ीरघुनाथकीित�प�रसरः  देव�यागः  (उ�राख�रा�म्)

प�रदेवनािनवारणकाय��मः

            प�रदेवनािनवारणकाय��माणां स�टन� आधारः  िव�िव�ालयानुदानायोगािधिनयमः   -2018 इ�ेषः  वत�ते।
�वेश�ि�यािदषु छा�ाणां सम�ाः  स�� चेदिप एषः  अिधिनयमः  ि�या��तः  भवित। पुनः  िव�िव�ालय� प�रसरेषु
प�रदेवनािनवारणकाय��म�णा�ाः  सुचा��पेण स�ालनाय िविवधाः  सिमतयः  रिचताः  स��।  आिभः  सिमितिभः
गोपनीयतापूव�कं सम�ायाः  व�ुिन�प�रहारोपायाः  संसू��े। यौनो�ीडनस��सिमितः , छा�सम�ािनवारणसिमितः ,
कम�चा�रणां स�ापापनोदनसिमितः  इ�ा�ाः  सि�याः  सिमतयः   प�रसरेषु स��।

सेवािनयमाः , �ि�याः , िनयु�यः , पदो�ितिनयमाः   च

            के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः  िव�िव�ालयानुदानायोग� 2018 तमसंव�र� िनयमाविलं समाि�� सेवािनयमान्
पदो�ितिनयमान् च िनधा�रयित। िव�िव�ालय� 34 तमे अ�ादेशे िश�काणां काया�लयीयकम�चा�रणां िनयु��ः
सेवािनयमाः  च  सङ्�हेण उ���खताः  स��। ���िनयु�ौ �े�तायाः  आधारेण िनयु�ौ च  िव�िव�ालयानुदानायोग�
िनयमाविलमेव समा�यित िव�िव�ालयः ।

*English version available in the additional information link 
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6.2.3 Implementation of e-governance in areas of operation

https://csu.co.in/iqac_data/naac_ssr/6/6_2_2.pdf


1. Administration
2. Finance and Accounts
3. Student Admission and Support
4. Examination

ि�या�यन�े�ेषु ई-�शासन� िनयोजनम्

1. �शासनम्
2. िव�ं,लेखा�
3. छा�ाणां �वेशः , �ो�लनं च
4. परी�ा

Answer: A. All of the above अ. उपयु��ेषु सव�

File Description Document

Screen shots of user interfaces View Document

ERP (Enterprise Resource Planning) Document View Document

Details of implementation of e-governance in areas of
operation Administration etc. (Institutional data as per Data
Template)

View Document

Any additional information View Document

6.2.4 Effectiveness of various bodies/cells/committees is evident through minutes of meetings and
implementation of their resolutions

िविवधसिमतीनां काय�िववरणे�ः , िनण�यानां ि�या�यनात् च �ायते यत् सं�थायाः  िविवधिनकायाः / िवभागाः /
 सिमतयः  �भािवतया फलो�ुखतया च काय�त�राः  स�� इित।

Answer: 

यथा नदीनदाः  सव� सागरे या�� सं��थितम् तथा सव� िनकायाः  िवभागाः  सिमतय� सम��
के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� दूर��ेः  अनु�पं �ेयानाम् आपूत�ये च सं��थताः  स��। करचरणा��ानां शरीरसंरचनायां
या�शी भूिमका वत�ते ता�शी एव भूिमका िविवधानां िव�ा�थानानां िव�ाशाखानां िविभ�सिमतीनां च वत�ते। अवयववैक�े
�ूनतायां वा  यथा शरीरं न शोभते तथैव िविवधानां िनकायानां िवभागानां सिमतीनां सुचा��पेण स�टनाभावे
िव�िव�ालयः  अिप न शोभते। अतः  के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः  अमीषां सि�यतायाः  िवषये िविश�ं �ानं वहित। िविश�
िवके�ीकरण�शासन�णाली वत�ते इ�तः  अमीषां म�े साम��म् अिप सं�थापयित।

            िवके�ीकरण�शासन�णाली ंसमाि�� संरिचत� के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� िविवधिनकायाः  िवभागाः
सिमतय� ि�याशीलाः  स�ः  िव�िव�ालय� अिभवृ�ये स�तं चे��े। िव�िव�ालय� �व�थापनप�रषदः  सभाः
िनयत�पेण �ितवष� जाय�े य� िह िवकासपरनीतयः  िनण�य�े। िनधा��रतिनण�यानां ि�या�यन���ा अिप इयं प�रषत्
�धानभूिमकां िनव�हित। िव���रषत् िव�िव�ालयीयिश�ायाः , िश�ण�ि�यायाः , �िश�ण�, परी�ायाः ,
अनुस�ानकाय��माणां च �रप�रर�णकम�िण काय�रता भवित। अ�ाः  संसूचनाः  िवभागमुखेन सिमितमुखेन च
ि�या��ताः  भव��। अ�यनम�लं िव�िव�ालय� िविभ�पा��माणां िनमा�णं करोित।

            आ��रकगुणव�ा�ासन�को�ानां िविवधसिमतीनां मा�मेन च पा��माणां �वत�नाय माग�दश�नं ल�ते। योजना
तथा अनु�वणम�लं िव�िव�ालय� िवकासाय अपेि�तानां योजनानां िनमा�णकाय� करोित। अ� म�ल� िनण�याः
िवकास���ा �धानाः  भव��। िव�ा�थानािन िव�ाशाखा� िव�िव�ालय� दश�निश�ादीिन िव�ा�थानािन �ोतयित।

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/6.2.3_1667714135_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/6.2.3_1668767337_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/6.2.3_1667390429_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/6.2.3_1668321059_1783.pdf


एतािन िविवधतायाम् एकतायाः  �ोतकािन स��। िव�िव�ालय� िविवधयोजनानां ि�या�यनाय अपेि�त� अनुदान�
िनधा�रणिनव�हणादीिन  काया�िण अनुदानसिमितः  करोित।

            पुनः  िव�िव�ालय� आ��रकगुणव�ा�ासन�को�ः  शैि�केषु �ाशासिनकेषु च ि�याकलापेषु गितशीलतायाः
संवध�नाय एक�ाः  �णा�ाः  िवकासं करोित। आ��रकगुणव�ा�ासन�को�� �ाथिमको�े�ेषु सं�थायाः
गुणव�ासंवध�नाय िव�िव�ालयेन अनुसत��ाः  माग�पायाः  �मुखाः  स��। �को�ोऽयं मु�ालयेन सह ��ेक���िप प�रसरे
�संयोजकमुखेन काय� करोित। काले काले सभास�ो��ादीनाम् आयोजनेन आिथ�कसहयोगादीनां �दानेन च
िव�िव�ालय� िवकासाय �यतते ।   तदीय�ितवेदनेषु िव�िव�ालय� गुणव�ािनधा�रकमानकानां ि�या�यनेन �ा��
फल� िववरणम् उ���खतं वत�ते। िव�िव�ालय� सव�प�रसरीयाः  सव�ऽिप ि�याकलापाः  छा�ाणां िवकासाय पूरकाः
�ु�रित स��ेन आ��रकगुणव�ा�ासन�को�� �ित�ापनं िविहतम् अ��। आ��रकगुणव�ा�ासन�को��
संसूचनाः  आि�� सि�याणां िवभागसिम�ादीनां काय�षु स�ाताः  �गतयः  यथा -

1. िव�िव�ालये तदीयप�रसरेषु च छा�के��तवातावरणं िव�ते येन िश�णािधगम�ि�यायां �ौ�ोिग�ाः  समावेशः
�मशः  जायमानः  वत�ते।

2. गुणव�ास��ेषु त�ेषु छा�ाणाम् अिभभावकानां सामािजकानां च �िति�याः  �ीकृ� िश�णािधगम�ि�यायाः
संवध�निदिश िव�िव�ालयः  स�तम् अ�ेसरः  वत�ते।

3. उ�िश�ायाः   िविश� शा�िश�ण� पर�रागतपा��माणां च अिभवध�ने  िव�मानान् मानकान् िविनि�� तेषां
पूण�शः  ि�या�यनाय य�ः  िवधीयते।

4. िव�िव�ालय� गुणव�ायाः  संवध�नाय अ�ः प�रसरीयैः  प�रसरीयेतरैः  सह स�ी� काले काले काय�शालानां
स�ो�ीनां सभासमारोहाणाम् आयोजनं ि�यते।

5. िव�िव�ालय� िवभागाः  फलो�ुखतया काय�त�राः  भिवतुम् अपेि�तानां भौितकसंसाधनानां �व�थापनं कुव���।
6. आ��रकगुणव�ा�ासन�को�� सहयोगेन प�रसरेषु िवभागीयाः  ��ालयाः  समार�ाः । पुनः  ब�िन पु�कािन
�ी�ा सं�थािपतािन इ�तः  िवभागाः  सव� �रो�ितं �ा�ुव�ः  स��।

7. आ��रकगुणव�ा�ासन�को�ः  िवकास� मा�म�पेण काय� करोित इ�तः  सव� िवभागाः  सिमतयः  काय�त�राः  
िव��े।

8. िनयत�पेण िवभागानां पय�वे�णं �को�ेन िवधीयते इ�तः  िवभागानां काय�त�रतायाः  मू�ा�नं जायमानं वत�ते। 

परी�ासिमितः , �थानीयशोधसिमितः , ��ालयसिमितः , िव�सिमितः , छा�ावाससिमितः , �ीडासिमितः ,
कलासं�ृितस��सिमितः  इ�ेवं बह्�ः  सिमतयः  सदा सि�याः  एव स����े। आसां िनण�याः  प�रसरिनदेशकेन
ससू�म् अवलो� अ��माः  िनण�याः  �ीि�य�े। छा�प�रदेवनािनवारण�को�ः , मिहलाक�ः  इ�ादयः  अिप �थानीय�रे
सम�ानां िनवारणाय काय� कुव���। के�ीयानुस�ानम��ाः  िनण�यानां यथावत् प�रपालनं प�रसरीया
�थानीयशोधसिमितः  करोित। एवं सव� िवभागसिमितिनकायाः  फलदाः  ि�यापरा� स��।

            सामा�तः  प�रसरेषु �ितवष� शैि�कस�ार�ात् आस�ा�ं काय��माणां स�ालनाय िविवधाः  सिमतयः  िनदेशकेन
संर��े। वािष�को�व� सं�ृतो�व� वा�िध�नीमहो�व� राि�� यस�ो��ाः  �ीडा�ितयोिगतादीनां च आयोजनाय
पाथ��ेन सिमतयः  र��े। काय��मसिमितः  प�रसरीयाणां �धानकाय��माणां िनव�हणाय काय� करोित। एषा सिमितः
काय��माणां �ितवेदनमिप िनदेशकाय समप�यित। वेिदकासिमितः  वेिदकािनमा�णािदषु काय�षु माग�दश�नं िवदधाित।
सभास�ालनसिमितः  सभाकाय��माणां स�ालनाय �व�थां करोित। पुर�ारिवतरणसिमितः  छा�ाणां कृते �धा�िदषु
�ा�पुर�ाराणां िवतरणाय �व�थां करोित। एवमेव अनुशासनसिमितः  अनुशासनप�रर�णकम�िण साहा�ं िवदधाित।
��तासिमितः  प�रसर� ��ताप�रर�णे �ितपदं माग�दश�नं करोित। एवं िवंश�िधकाः  सिमतयः  ��ेक��न् अिप
प�रसरे सि�याः  स��। स� अ�ौ शा�िवभागाः  प�रसरेषु भव��। एतेषां िवभागानां िवभागा��ाः  िवभागीय�ितवेदनं
स�ीकृ� िनदेशकाय समप�य��। िविवधसिमतीनां �धानसंयोजकाः  अिप िवभागा��ाः  एव भव��। िवभागा��ाः  एव
उ�रदाियनः  अिप भव��। िव�िव�ालय� स�ाय�मुखाः  िवभागा��ा� स��स�ायानां िवभागानां काय�िनव�हणािदकम्
अवलोकय��।

*English version available in the additional information link 
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6.2.5 Institution has a strategy to implement Simple Standard Sanskrit in the following ways:

सरलमानकसं�ृत� ि�या�यनाय सं�थायाः  �ूहः  एवं �कारेण वत�ते -

Answer: A. Prominently included in the mission statement, in the main entrance, webpage and all major policy
documents अ) �ेयप�े मु��वेश�ारे जालपुटे सव�षु �मुखनीित�प�ेषु च समािव�म्।

File Description Document

Upload policy document and geo-tagged photographs. View Document

Upload any additional information View Document

URL for particular content on webpage of official
institutional website. View Document

6.2.6  The strategies adopted by the Institution for initiating the concept of Simple Standard Sanskrit by
conducting events in following ways:

सरलमानकसं�ृतस��नायाः  उप�माय सं�थया अधोिल�खत�कारेण काय��माणाम् आयोजन�ारा �ीकृताः
�ूहाः –

Answer: A. Programs of communication practice in Simple Standard Sanskrit/ training Sessions - 12 camps
over the year covering at least 80% of the students and teachers. अ) सरलमानकसं�ृतेन/�िश�णस�ैः
संवादा�स� काय��माः  – वष� �ूनाित�ूनं ८०% छा�ान् िश�कान् च आकल� १२ िशिबरािण।

File Description Document
Upload reports of the training programs along with list of
students attended in each program. View Document

Upload course module, event schedule and report of the
program, geo-tagged photographs. View Document

Upload any additional information View Document

6.2.7 Institution has adopted the following strategies for the successful implementation of Simple Standard
Sanskrit as medium of communication in campus, hostel etc.,:

प�रसरे छा�ावासािदषु च संवादमा�म�पेण सरलमानकसं�ृत� सफलि�या�यनाय सं�थया अधोिल�खताः
�ूहाः  �ीकृताः  –

Answer: A. Stakeholders have been given capacity building training and quality improvement inputs necessary
for time - bound implementation of Simple Standard Sanskrit as medium of communication and Written
directions given to all residents of campus अ) िहतधारके�ः  सरलमानकसं�ृतं संवादमा�मं भवेत् एतदथ�म् अपेि�तं
साम��िनमा�ण�िश�णं गुणव�ाप�र�रणिनवेशाः  अिप च सव��ः  प�रसरवािस�ः  साविधकः  िनद�श� �द�ः ।
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6.2.8 Institution has adopted the strategies for the implementation of Simple Standard Sanskrit as medium of
teaching.

सं�थया सरलमानकसं�ृत� ि�या�यनाय अ�ापनमा�म�पेण �ीकृताः  �ूहाः ।

Answer: 

के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः  07/07/2020 तमे संव�रे �वृ�े तदीये आ��रकगुणव�ा�ासन�को�� उपवेशने
सरलमानकसं�ृत� ि�या�यनाय साथ�कं िनण�यं ��करोत्। एतदनु िव�िव�ालय� सव�षु प�रसरेषु
सरलमानकसं�ृत� मा�मेन एव अ�ापनाय  औपचा�रकी  सूचना �द�ा। पुनः  स��र मास� नवमे िदना�े (
09/09/2020 ) सरलमानकसं�ृत� अनु�योगात् परं जातायाः  �गतेः  समी�ा आ��रकगुणव�ा�ासन�को�ेन
िविहता। य�िप कोरोना कारणेन �ुतग�ा प�रणामः  नैव ल�ः  तथािप परो��पेण ����ोपकरणानां साहा�ेन Google
meet, Zoom इ�ादीिन सामािजकािन मा�मािन आि�� िश�काः  पाठियतुम् आरभ�। अधुना कोरोना रोग� दु�भावः
�ूनः  जातः । अतः  ����पेण िश�णं दातंु श�ाः  स�� सव��। एतदनु अ�ापन�ूहाः  अिप केचन िनिम�ताः  । �मशः  यथा
-
१. �ूहः  ल��ा�ेः  साथ�कः  ��मः  वत�ते। त� स�ाषणिशिबरं �धानः  �ूहः  अवत�त। स�ार�े एव �ा�ा�ीतः  आर�
आचाय��रपय��ं सं�ृतस�ाषणिशिबरािण सव�षु प�रसरेषु स�ा��े । सुरससुबोधा िव�मनो�ा लिलता ��ा च
सं�ृतभाषा स�ाषणेन एव अिधग�ंु श�ा। अतः   स�ाषणिशिबरािण बालानां सं�ृतक�ासु �वेशाय भाषणकलायां
द�तास�ादनाय च भृशम् उपाकरोत् । 
२. बालानां सुखबोधाय िश�कैः  उपयु�मानाः  िवधयः  अिप  सरलाः  संवृ�ाः । कालानुकूलतायाः  अभावं मनिसकृ�
समयसीमानं मनिस िनधाय च िश�काः  �ािविधकोपकरणाि�तान् एव िवधीन् उपयु� अपाठयन् । अनेन बालाः  अ��ं
लाभा��ताः  भव�� इित �ापियतुम् एव अमू��ः  �यासः  िव�िव�ालयेन  िविहतः । अधुना ����पेण स��ा�ं पाठियतुम्
अवसरः  वत�ते।
३.िव�िव�ालये बालानां आ��रकं मू�ाकलनं िवधीयते। स�ीयिल�खतपरी�यां �ा�ा�ैः  सह छा�ैः  स�ािदत�
सरलसं�ृताि�त� क�ाकाय�� गृहकाय�� परी�णं कृ�ा आ��रकान् अ�ान् िश�काः  �य���। ��ालयेषु
िव�मानानां सरलमानकसं�ृताि�तानां स�ाषणस�ेशः  , च�मामा ,  सुधमा�, भारती  इ�ादीनां पठनेन अिप
छा�ाः  लाभा��ताः  भव��। अतः  ��ालयेषु अ�यनाय अिप कालांशाः  िनधा��रताः  भव��। िश�काः  एत� अिप
मू�ाकलनं कुव���। 
४. िश�काः  �ितस�ाहं छा�गो�ी ंवा�िध�नीसभां च आयोजय��। अ� क�ानुगुणं �रानुगुणं छा�ाः  िविवधेषु
पा��मेषु सि�िहतानां गभीरशा�ीयिवचाराणां सरलमानकसं�ृतभाषामा�मेन ��ुतीकरणं कुव���। अ�ािप छा�ाणां
मू�ा�नं िवधीयते। एवमेव अयम् अिप एकः  उ�ृ�ः  �ूहः  एव।
५. छा�ाणां कृते िश�काः  पाठ्सहगािमि�याः  �ितस�ाहम् आयोजय��। समयसार�ाम् अ� उ�ेखः  भवित।
िव�िव�ालयेन सव��रीयाः  याः  समयसा�र�ः  िविनिम�ताः  स�� ताः  सवा� ः  अिप सरलमानकसं�ृतभाषायाः  अ�ासाय
�चाराय �ो�यनाय च पूरकाः  एव स��। 
६. िश�ाशा��णः  भािविन काले िश�काः  स�ः  समाजे िविवधेषु िव�ालयेषु सं�ृत� �चारं कुव���। अतः  एतेषां
पा��मे पूण�शः  सरलमानकसं�ृत� अनु�योगः  ��ते। �िश�ुताकाय��मेषु ( Internship) �ावसाियक -
�मतो�यन- काय��मेषु च िविवधाः  सरलमानकसं�ृताि�ताः  ि�याकलापाः  नयनपथम् अवतर��। िश�णा�ासे
िनयिमत�पेण सव�ऽिप छा�ा�ापकाः  
छा�ा�ािपकाः  सरलमानकसं�ृतेन एव पाठय��। 
७. काया�लये सं�ृतेन �वहारः  प�र��ेत इित म�ा सरलमानकसं�ृतेन काया�लयीये�ः  कम�चा�र�ः  सं�ृतेन
�वहाराय �िश�णं �ार�म्। मु�ालयेन काया�लये सं�ृतम् इित िविश�ः  �योगः  अिप �ार�ः  वत�ते। २०२२ तमे
सं�ृतो�वे अयं काय��मः  िवशेषतः  मु�ालये समार�ः । 
एवं न केवलम् अ�ापने अिप तु �ाशासिनककाय��िप सरलमानकसं�ृत� िवकासाय पूरकाः  �ूहाः  उपिनब�ाः
स��।
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6.2.9 Institution has adopted the strategies for implementation of Simple Standard Sanskrit as medium of
entertainment or cultural programs.

मनोर�नकाय��म� सां�ृितककाय��म� वा मा�म�पेण सरलमानकसं�ृत� ि�या�यनाय सं�थया
�ीकृताः  �ूहाः ।

Answer: 

के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः  �ादशसु प�रसरेषु सव�दा अ�ः प�रसरीयान् मनोर�कान् सां�ृितकान् च काय��मान्
आयोजयित। एतेषु  �ितवष�म् आयो�मानः  युवमहो�वः  ना�महो�वः  च �धानः  वत�ते। एतेषु सरलमानकसं�ृताि�ताः
एव काय��माः  अिधकाः  । गभीरशा�ीयिवषयेषु वा�ितयोिगतां पाथ��ेन रा���रे �ितवष� समायोजयित। त� �ौढिवषयान्
 �ौढशै�ा उप�थापय�� छा�ाः । अतः  मनोर�कसां�ृितककाय��माणां प�र��े सरलमानकसं�ृत� मा�म�पेण
�यु�ाः  �ूहाः  एव अ� �मशः  उप�था��े । 
१. मनोर�ककाय��माणां मा�मभाषा सरलमानकसं�ृतभाषा 
   िव�िव�ालये बालानां सुखबोधाय सव�दा िविवधाः  मनोर�ककाय��माः  आयो��े । बालाः  िविवधेषु
उ�वेषु मनोर�ककाय��मान् �दश�य��। त� प�रसरीयैः  आयो�मानाः  �मुखाः  काय��माः  यथा- 

वािष�को�वः  
सं�ृतस�ाहः  
वा�िध�िनमहो�वः
सामािजकमा�माि�ताः   इ�ादयः  

वािष�को�वे मनोर�ककाय��माणां �दश�नात् पूव� संयोजकसिमितः  काय��माणां मू�ा�नं करोित। तेषाम् औिच�ं �ा�ा
एव अनुमितं ददाित। �े�काणां बु��ग�ान् एव नृ�गीतवा�य��पकाणां �दश�नाय अनुमितं ददाित।
 सरलमानकसं�ृतभाषायाः  मा�मेन छा�ाः  मनोर�नं कारय�� चे�िह� काला�रे �े�काः  सं�ृत�े�ं �ित आकृ�ाः
भव�� इित प�रसराः  िवभावय�� । सं�ृतस�ाहे अिप एषैव ��थितः  । बाले�ः  िविवधानां प�ानां गीतानां वाचनाय अवसरः
दीयते। �धा�ः  अिप आयो��े । मनोर�नेन सह �ान� वध�नाय पूरकान् एव �ूहान् िवरच� प�रसराः  सफलाः  भव��।
पुर�ारिवतरणम् अिप कुव��� इ�तः  छा�ेषु धना�कािभ�वृि�ः  प�र��ते। छा�ाः  वा�िध�नीप�रषत् प�तः  �िचत्
काय��मान् आयोजय�� । त�ािप सरलभाषया एव काय��माः  भव��। YouTube, Facebook, Twitter इ�ािदषु
सामािजकमा�मेषु अिप बालाः  सरससं�ृताि�तान् काय��मान् िनमा�य आरोपय��। एकं भारतं �े�ं भारतम् इित �ेयं
�ीकृ� िविभ�ाः  प�रसरीयाः  छा�ाः YouTube म�े लघुिच�ािण िनम�य आरोिपतव�ः  । त� �यु�ा भाषा
सरलमानकसं�ृतभाषा एव अवत�त। प�रसर�ा�ाः  सरलस�ाषणिशिबराणां चालनावसरे सरलसं�ृतेन भाग�ािहणां
मनोर�नाय अिप िविवधान् काय��मान् आयोजय��। युवमहो�वे अिप दशािधकाः  िविश�ाः  नृ�गीतादयो
मनोर�ककाय��माः  �ितयोिगता�पेण आयो��े । 
२. सां�ृितककाय��माणां मा�मभाषा सरलमानकसं�ृतभाषा
ना�ं िभ��चेज�न� ब�धा�ेकं समाराधनम् इित �ोकवा�ं �िस�म् अ��। अतः  सरलशै�ा प�र�ृतभाषया एव
छा�ाः   अिभनय�� । ना�ो�वेषु िविवधपा�ािण वह�ः  रामािदवत् �वित�त�ं न रावणािदवत् इित स�ेशं य���।
सािभनयं नाटकेषु सं�ृतेन वाता�लापं कुव��� इ�तः  आबालवृ�ा अिप सामािजकाः  सं�ृतनाटकम् आ�ादियतंु
�भव��। िविभ�ेषु प�रसरेषु िव�िव�ालयः  ना�ो�वम् आयो� सरलसं�ृतभाषामुखेन सवा�न् सामािजकान्
समाकष�यित।
पा�सहगािमि�याकलापान्  अिप �मशः  िव�िव�ालय� प�रसराः  आयोजय��। मनोर�नेन सह �ानम् अिप अज�य��
बालाः  । त� �मुखाः  ि�याकलापाः  यथा -
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1. भाषा�ीडाः  
2. िशिबरगीतािन 
3. गीताजय�ु�वा�तया काय��माः
4. सं�ृतसंवादवगा�ः  
5. िवनोदकिणकाः  
6. वीथीनाटकम्
7.शोभाया�ा इ�ादयः
एतेषां सव�षां ि�याकलापानाम् उ�े�म् अ�� यत् बालाः  सरलमानकसं�ृतेन पर�रं �वहर�ः  काला�रे अ�ान् अिप
एति�िश �ेरयेयुः  इित। 
" पठािम सं�ृतं िन�ं
वदािम सं�ृतं सदा।
�ायािम सं�ृतं िन�ं 
व�े सं�ृतमातरम्।। " 
 इित �ितिदनं �ाथ�नां कुव��� बालाः ।  
'' पठत सं�ृतं वदत सं�ृतं
लसतु सं�ृतं िचरं
गृहे गृहे च पुनरिप '' 
 इित वद�ः  िशिबरस�ालकाः  व�र�ाः  छा�ाः  सु�ा�गीतमुखेन किन�ान् छा�ान् अिभ�ेरय��। एतदथ� सव�षु प�रसरेषु
अपेि�तां �व�थां �थानीयाः  �शासकाः  कुव���। एता�शैः  िविभ�ैः  िविश�ैः  �ूहैः  सरलमानकसं�ृतभाषा सव�� �ा�ा
वत�ते।
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6.3 Faculty Empowerment Strategies
6.3.1 The institution has effective welfare measures for teaching and non-teaching staff

सं�थया अ�ापके�ः  अ�ापकेतरकम�चा�र�� �भािवसं�ेमोपायाः  अनुि�य�े।

Answer: 

के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� अ�ापकाः  अ�ापकेतरकम�चा�रण� तदीयाः  मानवीयस�दः  स��। अतः  एतेषां �ेमाय
िव�िव�ालयः  सव�दा किटब�ः  वत�ते। न केवलं काय�रत�कम�चा�रणः  अिप तु त� स�ूण�प�रवार� अिप �ेमिच�नं
िव�िव�ालयः  करोित। शारी�रक�पेण मानिसक�पेण पा�रवा�रक�पेण आिथ�क�पेण सामािजक�पेण च कम�चारी
स�ृ�ः  चे�िह� सः  िवगत�ेशः  सन् िव�िव�ालये �ीयं कत��ो�रदािय�ािदकं स�क् िनव�ढंु �भवित न अ�था। अतः
एव समेषाम् अ�ापकानाम् अ�ापकेतरकम�चा�रणां �ेमाय नैके माग�पायाः  िव�िव�ालयेन अनुि�य�े । �मशः  यथा

वै�कीयौषधोपचारसौकय�म्, �ाथिमकोपचार�व�था, वै�कीयिवरमादयः  सं�ेमोपायाः

            ‘शरीरमा�ं खलु धम�साधनम्’ इ�ु��ं मनिस िनधाय समेषां कम�चा�रणां �ा�प�रर�णाय िव�िव�ालयेन
नानािवधािन सौकया�िण �क��तािन स��। सव��िप प�रसरेषु �ाथिमकोपचार�व�था सव��ः  िव�िव�ालयीये�ः
िनः शु�ं प�रक��ता अ��। आक��क�पेण �ित��ानां ता�ािलक�पेण उपचाराय �ाथिमकोपचारपेिटकाः  सव��
प�रसरे सं�थािपताः  स��। यिद िनयतकम�चा�रणः  गभीर�पेण अ��थाः  भव�� चे�िह� ��ालयं ग�ा औषधोपचारं कतु�
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श�ुव��। न केवलं कम�चा�रणः  अिप तु तेषां स�ूण�ः  प�रवारः  वै�कीयसौकया�िण सव�िवधािन िव�ित।
वै�कीयिवरामसौकय�मिप �क��तािन स�� सव��ः  िनयतकम�चा�र�ः । कोरोना�ितरोधकसूिचकाः  सवा�दौ िनः शु�ं
सव��ः  कम�चा�र�ः  �दानाय िव�िव�ालयेन अपेि�त�व�था कृता।

शैि�कप�रकरसौकया�िण

            अ�ापकानाम् अ�ापकेतरकम�चा�रणां स�तयः  सुिशि�ताः  भवेयुः  इित कृ�ा ता�ः  वािष�कशैि�कप�रकराणां
�व�थापनाय शैि�कसौकय�वेतनम् अित�र��पेण दीयते। कम�चा�रणां स�तेः  �वेशशु�म्, समव�शु�म्,
वाहनशु�म्, पु�कशु�म् इ�ादीिन शु�ािन दातुम् अपेि�तः  िनिद��धनरािशः  िनयमानुगुणं दीयते। अतः  कम�चा�रणां
प�रवारोऽिप लाभा��तः  भवित। स�तेः  शैि�कािथ�कभारं िव�िव�ालयः  एव िनव�हित इ�िप िवशेषः ।

स�ारवेतनम्, महाघ�तावेतनम्, भाटकगृहवेतनम् इ�ादीिन

            अ�ापकानाम् अ�ापकेतरकम�चा�रणां कृते स�ारवेतनम्, महाघ�तावेतनम्, भाटकगृहवेतनम् इ�ादीिन
िविश�ािन वेतनसौकया�िण िव�िव�ालयेन दीय�े। मूलवेतनेन सह महाघ�तावेतनं देश� आिथ�कमहाघ�तां संवी�
सव�कारेण िनधा�य�ते। सव�कारेण उद्घु�ानां महाघ�तावेतनादीनां �ा��ः  सकाले जायते इ�तः  िव�िव�ालय� कम�चा�रणः
सव� सस�ोषं काय� कुव���। या�ा�स�ेषु जायमान� अित�र�या�ा�य� दािय�ं िव�िव�ालयः  एव वहित।
भाटकगृहाथ�मिप िविश�ं सौकय� क��तं भवित।

कत��ावकाशः , सामा�ावकाशः , �सवावकाशः , �सिव�ाः  पोषणावकाशः , शैि�कावकाशः , अ�यनावकाशः
इ�ादयः ।

            िव�िव�ालय� कम�चा�रणः  त� मूलस�दः  स�� इ�तः  ते�ः  िविवधस�भ�षु अपेि�तानाम् अवकाशानां �दाने
िव�िव�ालयः  सव�दा उ�ुकोऽ��। �सवावकाशः , �सिव�ाः  पोषणावकाशः  इ�ादयः  अवकाशाः  न कदािप िनराि�य�े।
िवषमप�र��थतौ िव�िव�ालयः  कम�चा�रणा सह स���ते।

गृहिनमा�णाथ� गणकय�ाद्युपकारणानां �यणाय च साहा�म्

            गणकय�ाद्युपकारणानां अनु�योगेण कम�चा�रणः  सव� सामियकाः  भव��। अतः  ५०, ००० ��कािण एतदथ�म्
अि�मधन�पेण �ीकतु� श�ुव��। अन�रं �मशः  �ीकृतधन� ��प�णं िनधा��रतिनयमानुगुणं कत��म्। एवमेव
पदयो�तानु�पं गृहिनमा�णाय िनिम�तगृह�ीकरणाय च अिधकािधकम् एककोिटपय��मिप अि�मधनरािश�पेण
(मूलवेतन� १३९ गुिणतः  धनरािशः  अि�मधनरािश�पेण) कम�चारी �ीकतु� श�ोित। स�म� वेतनायोग�
ि�या�यनात् पूव� वाहन�मणाय ि�चि�का�यणाय च अि�मधनरािश�पेण िव�िव�ालयः  ब��ः  कम�चा�र�ः
�व�थाम् अकरोत्।

या�ासौकया�िण

िवमानया�ा, समु�माग�या�ा, �थानीयया�ा, भारतदश�नहेतुकी सिवरामया�ा, गृहगमनाथ�कसिवरामया�ा, �थाना�रया�ा,
सेवािनवृि�या�ा, अि�मया�ा इ�ािदषु या�ा�स�ेषु कम�चा�र�ः  िविश�ािन सौकया�िण िव�िव�ालयः  �क�यित।
भारतदश�नािदषु सिवरामया�ा�स�ेषु अिज�तिवरामिदवसान् वेतन�ेन प�रव�� सुखेन सप�रवारं या�ां कतु�म् अिप अवसरः
वत�ते।

�ै��किनवृि�ः , समयपूव�िनवृि�ः , िचिक�ाधा�रतिनवृि�ः , असाधारणिनवृि�ः  इ�ािदषु �स�ेषु सौकया�िण।

            सेवा�ाग�स�ेषु के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� अ�ापकाः  अ�ापकेतरकम�चा�रण� िविश�ािन सौकया�िण
�ा����।

सेवािनवृ�ेः  सौकया�िण



            के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� अ�ापकानां अ�ापकेतरकम�चा�रणां �ाभािवकिनवृि�स�भ� िविश�ािन
सौकया�िण क��तािन स��। �ाभािवकिनवृ�ेः  परमिप काय� कतु� िनवृि�धनेन सह िविश�वेतनं दातुमिप अ� अवसरः
वत�ते। सेवावधौ अिज�तिवरामानां धन�ेन प�रवत�नाय अिप अवसरः  अ��। िनवृ�� देहावसनात् परमिप िव�िव�ालयः
िनयमानुगुणं �व�थां करोित।

एतदित�र� अ�ािन आरि�तानां कृते िनयु�ौ सौकया�िण यथा -

1. अनुसूिचतजातीयानां जनजातीयानां �ेमाय आर�णसौकया�िण।
2. सामािजक�पेण शैि�क�पेण च पृ�गािमनां �ेमाय आर�णसौकया�िण ।
3. पदाधा�रतािन आर�णसौकया�िण ।
4. िवकला�ानाम् आर�णसौकया�िण।
5. मेधािवनां �ीडापटूनां कृते आर�णसौकया�िण।
6. दुब�लानाम् आर�णसौकया�िण इ�ादीिन।

            एवं ब�िवधािन सौकया�िण िव�िव�ालयेन क��तािन स��। िव�िव�ालयः  के�सव�कार� कम�चा�रणां
सं�ेमोपायानां िनिम�ं िव�मानान् सव�कारीयान् अ�ादेशान् यथावत् प�रपालयित। वेतनायोग� �ितवेदनं �ितवष�
प�रशी� नवीनादेशान् यथावत् प�रपालयन् �� अ�ापकाः  अ�ापकेतरकम�चा�रण� यथा ससुखं स�ेमं च जीवनं
यापयेयुः  तथा �व�थां क�यित ।

            उ�वि�याः  भारतीयाः  । अतः  �थानीयो�वस�भ�षु (ओणम् इ�ािदषु) �थानीयप�रवेषं मनिस िनधाय
िवशेषावकाशाः  कम�चा�र�ः  दीय�े। उ�वाथ�मेव अि�मवेतन�पेणािप िश�केतरकम�चा�रणां कृते िनिद��ः   धनरािशः
�दीयते। एति�हाय मानवीय���ा िव�िव�ालयीयकम�चा�रणां �ेमाय िनदेशकाः  अ�े सद�ाः  च साहा�ं ���शः  अिप
कुव���।

*English version available in the additional information link 
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6.3.2 Percentage of teachers provided with financial support to attend conferences/ workshops and towards
membership fee of professional bodies during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु स�ो�ीषु/काय�शालासु भाग�हणाय, �ावसाियकिनकायेषु सद�ताशु�िनिम��
िव�ीयसहायतां �ा�वताम् अ�ापकानां �ितशतं मानम्।

Answer: 33.11

6.3.2.1 Number of teachers provided with financial support to attend conferences/ workshops and towards
membership fee of professional bodies during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु स�ो�ीषु/काय�शालासु भाग�हणाय,�ावसाियकिनकायेषु सद�ताशु�िनिम�� आिथ�कसहायतां
�ा�वताम् अ�ापकानां सङ्�ा

Answer: 150

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/6.3.1_1667835634_1783.pdf
https://csu.co.in/iqac_data/naac_ssr/6/6_3_1_English.pdf


File Description Document

Upload any additional information View Document

Details of teachers provided with financial support to attend
conferences, workshops etc. during the last five years
(Institutional data as per Data Template)

View Document

6.3.3 Average number of professional development / administrative training Programmes organized by the
Institution for teaching and non teaching staff during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु िश�काणां वृि�िवकासाथ�, िश�केतरकम�चा�रणां �ाशासिनक�िश�णाथ�� सं�थया
समायोिजताः  काय��माः ।

Answer: 18.6

6.3.3.1 Total number of professional development / administrative training Programmes organized by the
Institution for teaching and non teaching staff year-wise during the last five years.

िवगतेषु प�सु वष�षु िश�काणां वृि�िवकासाथ�, िश�केतरकम�चा�रणां �ाशासिनक�िश�णाथ�� सं�थया समायोिजतानां
काय��माणां वािष�की स�ूणा� सङ्�ा।

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
28 12 11 17 25

File Description Document

Upload any additional information View Document

Reports of the Human Resource Development Centres (UGC
ASC or other relevant centres). View Document

Reports of HRDC or similar centers View Document

Details of professional development / administrative training
Programmes organized by the Institution for teaching and
non teaching staff (Institutional data as per Data Template)

View Document

6.3.4 Percentage of teachers attending professional development Programmes, viz., Orientation Programme,
Refresher Course, Short Term Course, Faculty Development Programmes during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु अिभिव�ासकाय��म-पुन�या�पा��म-��कािलकपा��म-
अ�ापकिवकासकाय��मािदवृि�िवकासकाय��मेषु भाग�ािहणाम् अ�ापकानां �ितशतं मानम्।

Answer: 99.78

6.3.4.1 Number of teachers attending professional development Programmes, viz., Orientation Programme,
Refresher Course, Short Term Course, Faculty Development Programmes during the last five years

िवगतेषु प�सु वष�षु अिभिव�ासकाय��म-पुन�या�पा��म-��कािलकपा��म-
अ�ापकिवकासकाय��मािदवृि�िवकासकाय��मेषु भाग�ािहणाम् अ�ापकानां सङ्�ा।
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Answer: 452
File Description Document
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Reports of the Human Resource Development Centres (UGC
ASC or other relevant centers). View Document

IQAC report summary View Document

Details of teachers attending professional development
Programmes during the last five years (Institutional data as
per Data Template)

View Document

6.3.5 Institution has Performance Appraisal System for teaching and non-teaching staff            

सं�थायां िश�काणां िश�केतरकम�चा�रणां काय�िन�ादन�ापन�णाली वत�ते।

Answer: 

सव�षां शैि�ककम�चा�रणां �शासिनककम�चा�रणां च काय�िन�ादन�णाली गोपनीयं िववरणं च सं�ृतिव�िव�ालय� तथा
के�सव�कार� िनयमानुगुणं स�ा�ते । सव�िवध�ि�याः  िव�िव�ालय-अनुदान-आयोग� मानकमवल�
आ��रकगुणव�ा�को�ेन ि�यते ।

            के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� प�रसरीयाः  सव� िश�काः  िश�केतरकम�चा�रण� िनिद��िनयमानुगुणं
काय�िन�ादन� �प�ं प�रपूरय�� । �प�ं �पूय� �िवभागा��े�ः  समप�य�� । िवभागा��ाः  तािन �प�ािण प�रशी�
िनदेशकानां सम�ं �ेषय�� । तदनु िनदेशकः  पुनः  प�रशीलयित । एवं �कारेण िविवधानां िवभागानां िवभागा��ाणाम्
अ�ेसारणेन प�रसरिनदेशकानाम् अनुमोदनेन च काय��णालीयं स�ािदता भवित । एवं �कारेण सवा�िण �प�िण �पूय�
सं�ृतिव�िव�ालयं नवदेहली ं�ित अथा�त् मु�ालयं �ित �ेिषतािन भव�� । त� एतेषां �प�ाणां समी�ा भवित ।
�प�ाणाम् आधारेण यो�ा�ापके�ः  कम�चा�र�� पदो�ितः  अ�े लाभा� दीय�े ।एतत् मू�ा�नं �ितवष� भवित । एतेषां
कम�चा�रणां काय�िन�ादन� मू�ा�नं च भवित । यथा –

(क) सव�षां िनयिमतशैि�ककम�चा�रणाम् ।

(ख) सव�षां िनयिमत�शासिनककम�चा�रणाम् ।

(ग) सव�षाम् अनुब��तशैि�ककम�चा�रणाम् ।

(घ) सव�षाम् अनुब��त�शासिनककम�चा�रणाम् ।

(ङ) सव�षाम् अितिथशैि�ककम�चा�रणाम् ।

            सव�षां कम�चा�रणां नाम, अह�ता, प�रचायकप�म्, िवभागः , काय��थानम्, शैि�कस�म् इ�ादीनाम् उ�ेखः  �प�े
ि�यते। सव�षां िनयिमतशैि�ककम�चा�रणाम् अनुब��तशैि�ककम�चा�रणाम् अितिथशैि�ककम�चा�रणाम् तिदतराणां च
आ�मू�ाकलनेन स��ं िववरणं  �प�� �थमभागे वत�ते। त� एते अंशाः  पूरणीयाः  भव��। यथा -

1. नाम, पदवी, स�ेतः , �रः
2. �थमिनयु�ेः  िववरणम्, िनयु�ेः  िनवृ�े� ितिथः
3. शैि�कयो�ताः
4. ��थरो�ोगी/संिवदा/आंशकािलकः  इ�� पद� उ�ेखः ।

 ततः  �ातक�ातको�र�रीयाणां िश�काणाम् क�ाकाया�दीनाम् उ�ेखः  वत�ते। यथा-

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/6.3.4_1667835742_1783.pdf
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1. स�े िवतीणा�ः  कालांशाः
2. स�े �ीकृताः  कालांशाः
3. �ायोिगककाया�थ� िवतीणा�ः  कालांशाः
4. �ायोिगककाया�थ�  �ीकृताः  कालांशाः
5. क�ादीनाम् अ�ीकरणे हेतवः

िश�काणां शोध�वृ�ेः  मू�ाकलन�व�था अिप िव�िव�ालयेन ि�यते। यथा -

1. वष�ऽ��न् माग�दश�क�ेन �ीकृतानां शोध�ा�ाणां सङ्�ा ।
2. उपािध�ा�वतां शोध�ा�ाणां सङ्�ा ।
3. शोधप�रयोजनानां िववरणम्  -कृतानां क�र�माणानां च सङ्�ा ।
4. धनदाियनी सं�था ।
5. मु�ः  गवेषकः  ।
6. �ा�प�रणामाः  ।
7. राि�� ये अ�ाराि�� ये च �रे शोधप�ािण ��ुतीकृतं चे�िह� ति�षये िववरणम् ।
8. शोधके��तस�ो��ािदषु भाग�हण� उ�ेखः ।
9. पु�क�काशनादीिन काया�िण ।

10. रचना�कसज�ना�कगितिवधीनाम् उ�ेखः  ।
11. सभायाः  काय�शालायाः  राि�� यस�ो��ाः  तिदतरेषां काय��माणां संयोजक�ेन कृतकाय�� िववरणम् ।
12. िव�िव�ालय� परी�ाकाय�षु सव�षां िनयिमतशैि�ककम�चा�रणां सव�षां िनयिमत�शासिनककम�चा�रणां

सव�षाम् अनुब��तशैि�ककम�चा�रणां सव�षां अनुब��त�शासिनककम�चा�रणां
सव�षाम् अितिथशैि�ककम�चा�रणां काय�िन�ादन�ािप परी�णं िवधीयते।

13. पा�सहगािमि�यासु, सामािजकेषु सां�ृितकेषु च ि�याकलापेषु कम�चा�रणां भूिमकायाः  प�रगणनं
िवधीयते।

14. एक��न् वष� िनदेशकेन िवभागा��ेण च तिदतर�शासकैः  �द�ानां दािय�ानां िववरणम् ।
15. िश�कैः  �यु�मानानां �ािविधकोपकरणानां पुनः  िश�णाथ� गवेिषतानां च नूतनोपकरणानाम् उ�ेखः ।

एत���ािन अिधकिववरणािन कृतकाया�णां �माणैः  सह �पूय� कम�चा�रणा दीयते। �ितवेदनािधकारी पुनः  �माणीकरणं
करोित। �ितवेदनािधकारी अधोिल�खतानां िववरणं पूरयित । यथा -

1. िवषय�ानम्
2. िवषय�ानवध�नाय िश�केण कृताः  �यासाः
3. िश�णसाम��म्
4. िनयिमतता
5. िश�ायाः  गुणव�ा
6. छा�ैः  सह स��ः
7. सहो�ोिगिभः  सह स��ः
8. योजनािनमा�ण�मता
9. साधनस��ता

10. भाग�ािहता इ�ादीिन।

समी�कािधका�रणा अधोिल�खताः  सारांश�पेण िल��े। यथा -

1. िश�काणां िश�केतरकम�चा�रणां च काया�िण अ�ु�मािन स��।
2. िश�काणां िश�केतरकम�चा�रणां च काया�िण उ�मािन स��।
3. िश�काणां िश�केतरकम�चा�रणां च काया�िण तृ��करािण स��।
4. िश�काणां िश�केतरकम�चा�रणां च काया�िण अतृ��करािण स��।



 अ� सव��ािप अिधकारी ��ेकमिप िश�क� काय�िन�ादन� िववरणं ���शः  व�ुिन��पेण च पूरयित।
त�ितवेदनम् अतीव मह�पूण� भवित।

1. िश�क� िश�केतरकम�चा�रणः  च�र�म् अ�ु�मम् अ��।
2. िश�क� िश�केतरकम�चा�रणः  सम�यः  अ�ु�मः  अ��।
3. िश�क� िश�केतरकम�चा�रणः  �ितपुि�ः  अ�ु�मा अ��।
4. िश�क� िश�केतरकम�चा�रणः  अ�ः  कोऽिप िवशेषांशः   अ�� चे�िह� त� उ�ेखः ।   

एत� समी�णं स�क् िवहाय िनदेशकः  अ�े सारयित। एवं िव�िव�ालय� िश�काणां िश�केतरकम�चा�रणां
काय�िन�ादन�ापन�णाली �व��थता व�ुिन�ा च �चलित।
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6.3.6 Percentage of participation of non-Sanskrit background teachers/Non-teaching staff in programs of
communication practice in Simple Standard Sanskrit/ Sanskrit training sessions etc., during the last five
years.

िवगतेषु प�सु वष�षु सरलमानकसं�ृत/सं�ृत�िश�णस�ािदषु संवादा�ासकाय��मेषु सं�ृतेतरपृ�भूमेः
अ�ापकानां/िश�केतरकम�चा�रणां भाग�ािहतायाः  �ितशतं मानम्।

Answer: 55.84

6.3.6.1 Number of non-Sanskrit background teachers/Non-teaching staff participated in programs of
communication practice in Simple Standard Sanskrit/ Sanskrit training sessions etc., during the last five years:

िवगतेषु प�सु वष�षु सरलमानकसं�ृत/सं�ृत�िश�णस�ािदषु संवादा�ासकाय��मेषु भाग�हीतॄणां सं�ृतेतरपृ�भूमेः
अ�ापकानां/िश�केतरकम�चा�रणां सङ्�ा –

Answer: 153
6.3.6.2 Number of non-Sanskrit background teachers/Non-teaching staff during the last five years:

िवगतेषु प�सु वष�षु सं�ृतेतरपृ�भूमेः  अ�ापकानां/िश�केतरकम�चा�रणां सङ्�ा –

Answer: 274
File Description Document
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1 View Document
6.3.7 Strategies adopted for capacity building of all staff by giving training etc., necessary for making Simple
Standard Sanskrit as medium of administration and management.

सरलमानकसं�ृतं �शासन�ब�नयोः  मा�म�पेण �ित�ापियतुम् अिनवाय�तया �िश�णािद�ारा सव�षां
कम�कराणां साम�� िनमा�तंु �ीकृताः  �ूहाः ।

Answer: 

�शासन�ब�नयोः  मा�म�पेण सरलमानकसं�ृत� �ित�ापनाय िव�िव�ालयेन  कोरोना कालख�ो�रं िविवधाः
नव�ूहाः  संरिचताः  स��। य�िप िव�िव�ालये सं�ृत�ाः /शा��ाः   एव अिधकाः  �शासकाः  �ब�काः  च  स��  तथािप
अ�ेषाम् अिप काया�लयीयकम�चा�रणां कृते  सरलमानकसं�ृतमुखेन �िश�ण�दानाय िव�िव�ालयेन िविवधाः  �ूहाः
रिचताः  स��।  ते च �मशः  यथा - 
१. काया�लये सं�ृतम् 
काया�लयः  �शासन�ब�नयोः  कृते गितशीलतां य�ित। काया�लयः  यिद पूण�शः  सं�ृतमयः  भवित तिह� �शासन�ब�नयोः
सं�ृतपरकाया�णां गितशीलता समिभवध�तेतमाम् । अतः  एव मु�ालयेन काया�लये सं�ृतम् इित न�ः  �ूहः  िवरिचतः
वत�ते। सवा�न् काया�लयीयान् सरलमानकसं�ृतमुखेन �िश�ियतुमेव अयं �ूहः  कुलपितिभः  प�रक��तः  वत�ते। अ��न्
वष� २०२२ तमे संव�रे सं�ृतो�वा�तया अयं ' काया�लये सं�ृतम् '  इित िविश�ः  �ूहः   औपचा�रक�पेण
 ि�या�पम् अिव�त। काया�लये�ः  सूचनाप�ािण आदेशप�ािण िव�ापनािन यािन िनग���� तािन सं�ृतेन �का��े
चे�िह� धना�कः  प�रणामः  आयाित। िविवधानां िवभागीयानां सूचनाप�ािण सं�ृतेन एव संल�ािन भव��। तदुप�र रा���
�ाशासिनकभाषायाम् अथा�त् िह��ां कु�िचत् आङ्�े �ादेिशकभाषायां च सूचनाप�ािण आरो� �सारय�� काया�लयीयाः  ।
�ाकरणिवभागीया गो�ी �चलित चे�िह� गो�ीस��ं िव�ापनािदकं िववरणािदकं च सरलमानकसं�ृतेन एव भव��।
तदुप�र काया�लयादेशप�ं संयोजय��। इतः  परं सव�िवधािन सूचनाप�ािण सरलमानकसं�ृतेन अिप �काशियतंु य�ः
आर�ः  वत�ते।
२. िव�िव�ालय� जाल�थानेषु सरलमानकसं�ृतम् 
के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� जाल�थाने स�ूण�� िव�िव�ालय� िवभागादीनां सिमतीनां सौकया�णां च िववरणं िह�ी
भाषायाम् आङ्�भाषायां च इतः  पूव�म् आसीदेव। �गतवषा�त् आर� सरलमानकसं�ृतेन अिप जाल�थाने
िव�िव�ालय� लघुप�रचय�पािण िववरणािन संयोिजतािन स��। िव�िव�ालय� �ित�ापनं कदा अभवत्? कित
िवभागाः  स��? काय��े�ािण कािन ? िव�िव�ालय� दूर�ि�ः  की�शी? �ेयािन कािन ? कित प�रसराः  स��?
कित आदश�महािव�ालयाः  शोधसं�थानािन च िव�िव�ालय� वत��े? इ�ादीिन त� सरलमानकसं�ृतेन
उ���खतािन स��। अतः  बालाः   अ��ं �शासन�ब�नयोः  िलिपब�ं प�रचयं सरलमानकसं�ृतमुखेन �ा�ंु �भव��।
३.�शासन�ब�न�को�ेषु सरलमानकसं�ृतम्
िव�िव�ालय� �ादशः  प�रसराः  स��। त��ेषु �शासन�ब�न�को�ेषु इतर� च िभि�षु सरलसुभािषतवा�ािन
नीितवा�ािन मू�यु�ाः  म�ाः  उ���खताः  स��। वेदोऽ�खलो धम�मूलम् , स�ं वद धम� चर , �ा�ाया�ा �मदः ,
िव�ाधनं सव�धन�धानम्, िव�या िव�तेऽमृतम् इ�ादीिन सरलवा�ािन म�ा� काय�पथे वत�मानान् �शासकान् �ब�कान्
अनुिदनं �ेरय��।
४.सं�ृतस�ाषणिशिबरैः    सरलमानकसं�ृतम्
       प�रसर�रे �थानीयाः  �शासकाः  काया�लयीयकम�चा�रणां कृते सरलमानकसं�ृतमुखेन �िश�ण�दानाय  
सं�ृतस�ाषणिशिबरािण काले काले आयोजय��। एतेषां िशिबराणां साहा�ेन 
काया�लयीयकम�चा�रणः  सरलसं�ृतेन �वहतु�म् अपेि�तं साम�� िव���। केचन �ब�काः  काया�लयीयकम�चा�रणः  च
यथा िश�काः  सरलमानकसं�ृतमुखेन भाषणं कुव��� तथा एते अिप कतु� श�ुव��। ��ालये, गणकय�िवभागे
शारी�रकिश�ािवभागे , छा�ावासेषु च काय�रताः  अिधकािधकाः  कम�चा�रणः  सरलमानकसं�ृतेन भािषतंु समथा� ः  स��।
वािटकासु , वरा�ेषु , �वेश�ारेषु , िनग�म�ारेषु अिप सं�ृतभाषाभािषणः  प�रसरेषु नयनपथमवतर��।
५. दी�ापा��मः  सरलमानकसं�ृतं   च ।
न केवलं छा�ाः  अिप तु िविवधप�रसरीयाः  कम�चा�रणः  अिप दी�ापा��मम् अधी� �माणप�ािण �ा�व�ः । अयं
पा��मः  पूण�शः  सरलमानकसं�ृतेन एव िलिपब�ः  वत�ते। दी�ापा��मम् अधी� �माणप�ािण आसा� कम�चा�रणः
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वयं सं�ृत� �चारपरािण काया�िण कतु� श�ुमः  इित िन�पय��। एता�शैः  िविवधैः  उपायैः  �ूहै� �शासन�व�था
पूण�शः  सं�ृतपरा वत�ते इित फिलतम्।
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6.4 Financial Management and Resource Mobilization
6.4.1 Institution conducts internal and external financial audits regularly

सं�था िनयिमतम् आ�रं बा�ं च िव�लेखा�े�णं करोित।

Answer: 

सव��ाः  अिप सं�थायाः  आिथ�क�ा�प�रर�ण���ा आ�रं बा�ं च िव�लेखा�े�णं �ाथ�ं भजते। एतदनु
के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयोऽिप िनयत�पेण आ�रं बा�ं च िव�लेखा�े�णं स�ादयित। �ितवष� िव�लेखा�े�णेन
िव�िव�ालय� िव�ीय�हाराणां प�र�ानं स�वित। िव�ीयकोष� परी�णेन मू�ा�नेन च आय�या�ां सह �ूनतायाः
दोष� वा �ानं भवित। िव�ीय�वहारेषु पारदिश�तायाः  प�रर�ण���ा िव�लेखा�े�णम् अतीव �धानं काय�म् अ��।
िव�लेखा�े�णं तु आ�रं बा�म् इित �ैिव�ं भजते। �मशः  यथा -

1. के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� आ�रं िव�लेखा�े�णम्  -

            मु�ालय� िव�सिमितः  ��ेकम् अिप प�रसर� आ�रं िव�लेखा�े�णं कतु�म् एकां सिमितं िवरच� �ित
प�रसरं�ेषयित। अ�ां सिमतौ एकः  िनवृ�ः  लेखािधकारी भवित। अनेन सह आ��रकाः  लेखािधका�रणः
प�रसरा�रिव�िवभागािधका�रण� सद��पेण भव��। ते अिधका�रणः  ��ेकमिप प�रसर� आ�रं िव�लेखा�े�णं
कृ�ा �ितवेदनं मु�ालयाय �ेषय��। के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� �ादशः  प�रसराः  स��। एतदित�र� मु�ालयोऽिप
�� आ�रं बा�ं च िव�लेखा�े�णं स�ादयित। अ�े सम�� िव�िव�ालय� स�िलतं िव�लेखा�े�णं
�व�थापनिव�प�रषदोः  अनुमोदनेनजायते।

  िव�िव�ालय� ��ेकं प�रसरः  आय�ययोः  100% लेखा�े�णं स�ादयित।आ�रं िव�लेखा�े�णं कतु� या सिमितः
िनयत�पेण प�रसरं ग�ित त�ाः  काया�िण यथा -

1. प�रसरिनदेशक� िववरण�ा��ः ।
2. �गतिव�लेखा�े�ण�ितवेदन� तथा संसूचनानां च प�रशीलनम् ।
3. प�रसरीयदूरभाषादीनाम् उपयोग� त���पि�कायाः  च परी�णम् ।
4. प�रसरीयानां समेषाम् अिभलेखानां पि�कानां च परी�णम् ।
5. भाटक�पेण �ीकृतानां भवनानां छा�ावासानाम् आवास�थानानां च स��पि�कानां परी�णम् ।
6. मािसककोष� शेषांश� त���प�ाणां च परी�णम्।
7. िव�ीयवष�� सवा�सां िव�ीयपि�काणां परी�णम् ।
8. अनुब��तदेयेन प�रवहनदेयेन च स��ानां पि�कानां प�रशीलनम् ।
9. सव�कारीयवाहनसौकय��व�था प�रसरे अ�� चे�िह� त���पि�कायाः  िनरी�णम् ।
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10. सव�कारीयकम�कराय सं�थायै अ�े�ः  सौकय��क�के�ः  अ�द�धनराशेः  िववरणं यिद अ�� तिह� त�ि�कायाः
प�रशीलनम् ।

11. चरभौितकपदाथा�नां प�रशीलनम् । पुनः  तेषां भौितकपय�वे�णेन स��ानाम् अिभलेखानां परी�णम्।
12. प�रसरे न�ानां िन�पयु�ानां च पदाथा�नां प�र�ागाथ� िनिम�तसू�ाः  तथा  िन�पयु�धनराशे� परी�णम् ।
13. ��थरकम�चा�रणां सेवापु��कायाः  ���गतपु��काया� परी�णम् ।
14. सव�कारीयमािनतसं�था�ः  पदाथा�नां �यणावसरे अनुसृतानां ��माणां  िववरणोपेतायाः  पु��कायाः  परी�णम्।
�यणसिमतेः  मा�मेन �ीतं वा नवेित परी�णम्।

15. वािष�कसहकारानुब�ः  बा�सं�थािभः  सह प�रसरेण कृत�ेत् तिह� त��रशीलनम् ।
16. �ायालयािभयोगादीनां स�े तेषां प�रशीलनम् । आर.िट.आइ .स��ानां द�ांशानां प�रशीलनम्।
17. चेक बुक इ�� िज.िप.एफ् .कोष� तथा सामा�कोष� च प�रशीलनम् ।
18. �यप�� प�रसरीयकम�चा�रणां   आयकरिवभागस��प�ावलीनां च प�रशीलनम् ।
19. �याथ� िनिद��धनराशेः  अपे�या ऊ�� �ियत� धनराशेः  सकारणं प�रशीलनम् ।
20. आयकरिवभागस��ािभलेखानां �व�थापन�मप�रशीलनम् ।
21. पूव�वष�� पि�कायाः  पय�वे�णम् ।
22. �धान�यपि�कायाः  अवलोकनम् ।
23. न�धनपदाथा�दीनां िववरणपि�कायाः  अवलोकनम्
24. ��ालयीयपरीि�तपु�कस���ितवेदन� अवलोकनम् ।
25. सि�ययोजनानां त���ािभलेखानां च परी�णम्।

 एत�व� काय� आ�रिव�लेखा�े�णेन स��ं वत�ते। ��ेकं प�रसर� िनदेशकः  एति�षये उ�रदायी भवित। अतः
आ�रिव�लेखा�े�णात् पूव�मेव तदथ�म् अपेि�तां सव�िवधिस�तां सव�� कुव���।

2. के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� बा�ं िव�लेखा�े�णम् -

            प�रसरः  य��न् रा�े वत�ते तत् रा�� �धानलेखा�े�णकाया�लय� लेखािधका�रणः  बा�िव�लेखा�े�ण�
काय� स�ादियतुम् आया��। एते प�रसर� काया�लयेन �व�थािपतानाम् अिभलेखानां प�रशीलनं कुव���। मासानुगुणं
जात� �य� प�रशीलनं कुव���। प�रसर� िव�कोषेन स��ानां समेषां प�ावलीनाम् िनरी�णकाय� स�ादय��। तेषां
िनरी�णेन स��ाः  �धानाः  पि�काः  अिभलेखाः  च यथा -

1. अनुमोिदतािन पदािन तेषां िववरणस��ा पि�का।
2. काय�रतानां कम�चा�रणां िववरणपि�का,�र�पदािन च।
3. िव�कोष� िविवधािन िवगणनािन ।
4. सेवा�दानसं�थास��ानुब�ानां पि�का।
5. वाहनानां सङ्�ा। तेषां िनव�हण�यः ।
6. सि�तकोषाः ।
7. बा�कम�चा�रणां िववरणपि�का ।
8. आ��रकिव�लेखा�े�ण� �ितवेदनप�ािण।
9. िवभागीयलेखा�े�णम् ।

10.  पूव�तनलेखा�े�णस�भ� उ�ािवताः  सम�ाः  समाधानािन ।
11.  ��ालयपि�का।
12.  �ीतानां पदाथा�नां िववरणपि�का।
13.  धन� अप�येन अित�येन च स��ाः  पि�काः ।
14.  एक��न् वष� स�ािदतानां सािधतानां च काया�णां िववरणम् ।
15.  राज�सङ्�मण� िववरणम्।
16.  या�ािवराम�वासािदिभः  स��ाः  अिभलेखाः  ।



    एवं ब�िवधप�ाणां पि�कानाम् अिभलेखानां पय�वे�णात् परं प�रसरिनदेशकानां ��ीकरणं पृ���। तद�े �ितवेदनं
िस�ं भवित। सामा�तः  िव�ीयस�ेहान् िनदेशकः  प�रहरित चे�िह� तद�े �सा�रतः  न भवित। तदभावे सकारणसूचनायाः
उ�ेखम् अिधका�रणः  कुव���।

   एवं िस�ािन �ितवेदनािन मु�ालय� िव�सिमतेः  पय�वे�णे भव��। अित�र�लेखा�े�ण� िनिम�ं िव�िव�ालय�
�व�थापनप�रषदः  अनुमोदनं �ीि�यते। पुनरिप लेखा�े�णं स�ा� लोकसभायां त� उप�थापनं ि�यते।
िव�ीयानुदानादीनां �ा�ौ एतदेव �ितवेदनं �धानं भवित।

*English version available in the additional information link 
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6.4.2 Funds / Grants received from government bodies during the last five years for development and
maintenance of infrastructure (not covered under Criteria III and V )     (INR in Lakhs)

िवगतेषु प�सु वष�षु आधारभूतसंरचनायाः  िवकासाय अनुर�णाय च सव�कारीयिनकाये�ः  �ा�धनम्/ अनुदानम्
(यिद तृतीये प�मे च िनकषे न अ�भू�तम्) (ल�शः  ��केषु)

Answer: 345136.56

6.4.2.1 Total Grants received from government bodies for development and maintenance of infrastructure (not
covered under Criteria III and V) year-wise during the last five years (INR in Lakhs)

िवगतेषु प�सु वष�षु आधारभूतसंरचनायाः  िवकासाय अनुर�णाय च सव�कारीयिनकाये�ः  �ितवष�म् अनुदान� वािष�कः  योगः
(यिद तृतीये प�मे च िनकषे न अ�भू�तम्) (ल�शः ��केषु)

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
19883.16 19285.07 264699.28 21437.99 19831.06

File Description Document
Details of Funds / Grants received from government bodies
during the last five years (Data Template) View Document

Any additional information View Document

Annual statements of accounts View Document

6.4.3 Funds / Grants received from non-government bodies, individuals, philanthropists during the last five 
years for development and maintenance of infrastructure (not covered under Criteria III and V ) (INR in
Lakhs)

िवगतेषु प�सु वष�षु आधारभूतसंरचनायाः  िवकासाय अनुर�णाय च असव�कारीयिनकाये�ः , ����ः ,
समाजसेिव�ः  च �ा�धनम्/ अनुदानं गृहीतम् (यिद तृतीये प�मे च िनकषे न अ�भू�तम्) (ल�शः  ��केषु)

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/6.4.1_1667835832_1783.pdf
https://csu.co.in/iqac_data/naac_ssr/6/6_4_1_English.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/6.4.2_1668762537_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/6.4.2_1667835854_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/6.4.2_1667993260_1783.pdf


Answer: 18.05

6.4.3.1 Total Grants received from non-government bodies, individuals, philanthropists for development and
maintenance of infrastructure (not covered under Criteria III and V ) year-wise during the last five years (INR in
Lakhs)

िवगतेषु प�सु वष�षु आधारभूतसंरचनायाः  िवकासाय अनुर�णाय च असव�कारीयिनकाये�ः , ����ः , समाजसेिव�ः  च
�ितवष� गृहीत� अनुदान� वािष�कः  योगः  (ल�शः  ��केषु)

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
9.99692 2.27849 2.31903 1.89762 1.56

File Description Document
Details of Funds / Grants received from non-government
bodies during the last five years (Data Template as of 6.4.2) View Document

Any additional information View Document

Annual statements of accounts View Document

6.4.4 Institutional strategies for mobilisation of funds and the optimal utilisation of resources

िविवधसंसाधनानां सवा�िधकसमुपयोगाथ�, िव�रािशसङ्�हाथ�� सं�थायाः  �ूहाः ।

Answer: 

�णशः  कणश�ैव िव�ामथ� च साधयेत् इ�ु��ं मनिस स�ल� के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः  �� 
मानवीयसंसाधनानां भौितकसंसाधनानां च सदुपयोगाथ� सदैव �यतते। िविवधसंसाधनानां सदुपयोगः  भवेिदित म�ा
�कम�चा�रषु अ�तमान्  �ब�क�ेन पय�वे�क�ेन संर�क�ेन च िनयोजयित । प�रसरिनदेशकाः  अिप
प�रसरीयपदाथा�नां सवा�िधकसमुपयोगाथ� िविवधाः  सिमतीः  रचय��। सिमतीनां माग�दश�ने सव�षां मानवीयसंसाधनानां
भौितकसंसाधनानां च उपयोगः  ि�यते। तदथ� िविश�ान् �ूहान् अिप आरचयित िव�िव�ालयप�रसरः  ।

�मशः  यथा -

1. िविवधसंसाधनानां सवा�िधकोपयोगस��ाः  �ूहाः

1. िव�िव�ालय� प�रसरेषु सु�व��थत�ीडा�णािन स�� ब��। एतेषां �ीडा�णानाम् उपयोगः  न केवलं
�ीडाकलापानां िनिम�मेव अिप तु बृह�भादीनां स�टनावसरे िविवधगो�ीनां स�ालनावसरे च
मु�सभा�ण�पेणािप ि�यते। युवमहो�वािदषु ना�ो�वस�भ�षु च  सह�ािधकाः  जनाः  स��िलताः  भव��
इ�तः  त��न् स�भ� �ीडा�ण� प�रपूण�ः  उपयोगः  जायते।

2. सु�व��थताः  ��ालयाः  प�रसरेषु स��। एतेषां िनवा�हकाः  ��पालकाः  न केवलं  पु�किनव�हणिवतरणािदकं
काय� कुव��� अिप तु  िव�िव�ालयेन �कािशतानां पु�कानां िव�यणाथ�मिप �व�थां कुव���। िव�िव�ालयेन
अ�ाविध �कािशतानां 116 सङ्�ाकानां  वेद-शा�-पुराण-इितहास-का�-कोष-�ृित��ानां 137 सङ्�ाकानां
स�भ���ानां पुनः  प�रसरेण �कािशतानां िविवधशा�कोष��ानां िव�यके�ािण �ादशेषु के�ेषु चल��।

3. �ायामशालायाः  �योगशालायाः  गणकशालायाः  अ�ासां च संसाधनानाम् उपयोगः   �ायामशालाः
�योगशालाः  गणकशालाः , �ािविधक�योगशालाः , मनोिव�ान�योगशाला� अिधकािधकेषु प�रसरेषु स��।
�ायामशालायाः  सदुपयोगं छा�ाः  िनयतं कृ�ा शा�र�रकसौ�वं स�ादय��। �योगशालािभः  छा�ाः  ����पेण
अिधग���। �यो��योजक�थानाप�ाः  छा�ाः  िविवध�योगशालानां साहा�ेन �यं �योगं कृ�ा अिधग���।

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/6.4.3_1668841931_1783.xlsx
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/6.4.3_1667835872_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/6.4.3_1668430679_1783.pdf


4. उपवनो�ानपु�वािटकादीनां सदुपयोगः  िव�िव�ालय� प�रसरीयप�रवेषाः  पु�ो�ानैः  वािटकािभः  उपवनै�
सव�दा सुशोभ�े । ग�ानाथझाप�रसर�ु बृहदु�ानम�े शोभते। अ� िवकिसतानां पु�ाणां सदुपयोगं सर��ाः
पूजने मालािनमा�ण�स�ेषु अच�नो�वािदषु ि�यते।

5. छा�ावास-अितिथभवन-िश�कावासादीनाम् उपयोगः  प�रसरेषु अिधकािधकेषु सु�व��थताः  छा�ावासाः  स��।
बालकानां बािलकानां च छा�ावासाः  सव�दा पूणा� ः  एव भव��। अितिथभवनािन अिप �व��थत�पेण स�ीकृ�
सं�थािपतािन स��। के.जे.सोम�ा प�रसरे य�िप भवनािन पया��मा�ेण न स�� तथािप छा�ाणां कृते
उ�मपया�य�व�थां दातंु �थानीय�शासनं �यतते।

6. क�ासभा�णा�द�वा�रक�ीडा�णादीनाम् उपयोगः  प�रसरेषु  क�ासभा�णा�द�वा�रक�ीडा�णादीनाम्
उपयोगः  िनयत�पेण जाय�े। �र�े समये क�ो�र�स�ेषु च िश�काणाम् उपवेशनािदकं कतु�मिप क�ादीनाम्
उपयोगः  जायते। �ी�कािलकावकाशेषु अनौपचा�रकसं�ृतिश�णादीनां �दानावसरे प�रसरीयक�ाणाम्
उपयोगः  जायते। अतः  िव�िव�ालय� भौितकसंसाधनािन िवरामिदवसे�िप उपयोगयो�ािन एव भव�� ब�धा।

2. िव�रािशसङ्�हाथ� िव�िव�ालय� �ूहाः

            िव�िव�ालयः  य�िप �� �यिनव�हणाय पूण�शः  के�सव�कारावल��तः  वत�ते तथािप अयं ���शः  अिप
िव�रािशसङ्�हाथ� नैकान् �ूहान् रचयित । �मशः  यथा -

1. िव�िव�ालय� �काशनिव�यके�ािण भारत� िविभ�ेषु �देशेषु/प�रसरेषु/ आदश�महािव�ालयेषु 
िव�िव�ालय� �ादशसङ्�ाकािन ��थरिव�यके�ािण स��। अ� िव�िव�ालय� उपि�शतं �काशनािन
�यणाय उपल��े। पु�कानां िव�यणेन अ�ाविध ल�शः  ��कािण िव�िव�ालयेन अिज�तािन स��।
पु�क� मू�ेषु ४०% धनम् उद्धृतभाग�पेण ��ते। ब�िन पु�कािन िवना लाभं िवना हािनं च िव�ीय�े।
िव�िव�ालय� दी�ापु�कािन िव��िस�ािन स��। अ�ाविध ३,००,००० प�रिमतािन पु�कािन िव�ीतािन स��।
दी�ापु�कगु�� मू�मधुना केवलं ५०० ��कािण एव । �ा�ाययो�ािन सरलसं�ृतपु�कािन इमािन ।
एवमेव अनौपचा�रकसं�ृतिश�णेन स��ायाः  सा�मुि�कायाः  गु�ोऽिप ब�धा िव�ीताः  । एवं
सा�मुि�कािभरिप धनमज�यित िव�िव�ालयः । सं�ृतमहो�व - पु�कमेला च य� य� �चल�� त� ब��
अ��थरिव�यणके�ािण िव�िव�ालयेन �ित�ा��े । पु�कानां �ेतारः  उ�ुकाः  भवेयुः  इित म�े म�े
मू�ो�ारमिप उद्घोषयित िव�िव�ालयः ।

2. �ासधनसङ्�ह�ूहः  िव�िव�ालय� मु�ालये प�रसरेषु च �ासधनसङ्�हाथ� धनदािय�ः  दािन�ः  अवसरः
क��तः  वत�ते। ब�षु प�रसरेषु �ासधन�ेन ल�शः  धनं दािनिभः  �द�ं वत�ते। तैः  �द�धनं मूलधन�ेन प�रसरकोषे
एव स���ते।त�न� वािष�कलाभांशमा�� िविनयोगः  पुर�ारस�ारादीनां िनिम�ं ि�यते । िविवधमठाधीशैः
सामािजकस�टनै� छा�ाणां �ो�ाहनाय �ासधनं प�रसरेषु िनि��ं वत�ते। ��िग�रप�रसर�ा�ाणां �ो�ाहनाय
त��ैः  पीठाधी�रैः  २१८००० ��कािण �ासधन�ेन िनि��ािन वत��े। कुलपितचरैः  उडुपवय�ः  ल��यं
�ासधन�ेन �द�म��।

3. िव�िव�ालय�ासधन�तीहारः  के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयेन िव�रािशसङ्�हाथ�मेव
 िव�िव�ालय�ासधनकोषः  इित क�न न�ः  कोषः  �क��तोऽ�� । �यं कुलपितिभः  अिप एतदथ� िनजकोषात्
आदश�धनं िनि��म��। मु�ालय�ासधनकोषे १०,००,००० प�रिमत-��कािण अ�ाविध सं�हीतािन।
 िव�िव�ालय�ासधन�तीहार� िववरणं िव�िव�ालय� जाल�थाने सिव�रम् उपल�ते।

4. �ाचीनवाता�पि�काणां तिदतरपदाथा�नां च िव�यणम् प�रसरेषु िव�मानानां �ाचीनवाता�पि�काणां
तिदतरपदाथा�नां च िव�यणं �िचत् स�वित । अनेन सह�शः  ��कािण प�रसरेण अ���े ।

5. अितिथभवनभाटकधनैः  फलिव�यणािदिभः  च िव�सङ्�हण�ूहः  प�रसरीयेषु अितिथभवनेषु वासाय अिप
िनयमानुगुणं �व�था अ��। अ�मू�ेन सुस��तसु�र�को�ाः  स��े�ः  भाटक�पेण दीय�े। तेनािप सं�थायै
ईषिदव धनम् उपल�ते।

*English version available in the additional information link 
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6.5 Internal Quality Assurance System
6.5.1 Internal Quality Assurance Cell (IQAC) has contributed significantly for institutionalizing the quality
assurance strategies and processes, by constantly reviewing the teaching-learning process, structures &
methodologies of operations and learning outcomes, at periodic intervals

आ��रकगुणव�ा�ासनके�म् अ�ापनािधगम�ि�यायाः , ि�या�यन� संरचनायाः  काय�प�ते�,
अिधगमप�रणामानां च िनयता�राले पुनरी�णेन गुणव�ा�ासन�ूहानां त�ि�याणां च सं�थागतं �पं �दातुम्
उ�ेखनीयम् अवदानम् अकरोत्।

Answer: 

सं�थायाः  आ��रकगुणव�ा�ासनके�ं सं�थायाः  शैि�क�रािभवृ�ये �रप�रर�णाय च काय� कु�ते। गुणव�ापूणा� नीितः
एव अ� के�� �ोतकम् िव�ते। नीतेः  अनु�योगाय िव�िव�ालय� ��ेक��न् अिप अ�ाय के�िमदं माग�दश�नं
करोित। सं�थानीकरणेन उ�िश�ासं�थायाम् अथा�त् के�ीयसं�ृतिव�िव�ालये गुणा�कसं�ृतेः  िवकासः  जायते इित
आ��रकगुणव�ा�ासनके�ं िवभावयित। आ��रैः  बा�ैः  च सहयोगैः  िव�िव�ालय� सवा��ीणिवकासं स�ादियतुम्
असौ �यतते। अिभवृ�ेः  िवकास� च िमतयः  काः  काः  स�� इित सव�दा के�म् इदं िच�नं करोित। अिधग�ुः  के��तं
शैि�कं वातावरणं िनमा�तंु तदथ�म् अपेि�तानां प�रप�दशास��ानां िश�काणां च स�ीकतु� के�िमदं चे�ते।��
गुणव�ापर� काय�� स�ादनाय सां�थािनकैः  सं�था�र�थैः  सह प�रचचा�म् अिप इदं करोित।    

          गुणाः  पूजा�थानम् इ�ु��ः  �िस�ा एव । एतदनु सं�ृतिश�ण� ��ेक��न् अिप प�े िव�मानान् गुणान्
आकलियतुम् आवध�ियतंु च आ�ासनं ददाित के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� आ��रकगुणव�ा�ासनके�म् । के�िमदं
२०१६ तमे वष� पुनः  स�िटतं  सत् िश�णािधगम�ि�यािभः  स��ानां समेषां प�ाणां गुणव�ाम् अिभवध�ियतुम् अपेि�तान्
�ूहान् नैर�य�ण रचयद�� । त� िह गुणव�ा�ासन�ूहानां �ि�याणां च सं�थानीकरणाय अनेन के�ेण ि�यमाणाः
�यासाः  यथा -

1. काय�ण सह त���गुणव�ावध�कमानकानां िनधा�रणम् ।
2. शैि�काणां शैि�केतराणां च अिधगमल�ाणां स�ा�ये िव�मानानां मानद�ानां िनधा�रणम् ।
3. िव�िव�ालये छा�के��त� शैि�कवातावरण� सज�नम् ।
4. िश�णेन स��ानां नवाचाराणां अनु�योगाय �ौ�ोिग�ाः  आ�सा�रणाय च  िश�काणां �चोदनं  तेषां

स�ीकरणं च ।
5. के�ीयसं�ृतिव�िव�ालये सव��मिश�ा�व�थायाः  संवध�निदिश िश�काणां छा�ाणाम् अिभभावकानां

च अिभ�ायसङ्�हणम्।
6. गुणव�ापूण�शैि�कवातावरण� प�रर�णाय पूरकाणां काय��माणां काय�शालानां स�ो�ीनां च

आयोजनम्।
7. कालानुगुणं िवकासपरकाया�णाम् अिभलेखसङ्�हणम्।
8. राि�� यमू�ा�न��ायनप�रषदः  मानकानुगुणं िव�िव�ालय� मू�ा�नयो��स�ादन���ा

स�ीकरणम् ।
9. आ��रकगुणव�ा�ासनके�ेण स��ानां सव�िवधानाम् अिभलेखानां वािष�क�ितवेदनानां पि�कानां च

�व��थ�पेण स�ादनम् ।

          आ��रकगुणव�ा�ासनके�ेण कृतानां काया�णाम् आमूलचूलं प�रशीलनं राि�� यमू�ा�न��ायनप�रषदः
िनरी�णावसरे जायते। अतः  आ��रकगुणव�ा�ासनके�ं �कत��ािन सव�दा िनव�हित। त�त��ािन यथा -

1. �भावपूण�नेतृ�वहनम्
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2. �ब�ने भाग�हणम्
3. ि�यासा�ानां योजनानां िनमा�णम्
4. वैद्युितक�शासन�व�थायाः  �शंसनं �ो�ाहनं च
5. िविभ�ानां िनकायानां िवभागानां �को�ानां क�ाणां च �भाव� मापनं तेषां �ो�ाहनम्
6. आिथ�कसहयोग�दानम्  
7. �ावसाियकिवकासस�ादनम्
8. िश�णेन सह इतरशैि�कि�याकलापेषु भाग�हणाय �चोदनम्
9. शैि�कलेखा�े�ण� �ाशासिनकलेखा�े�ण� �ितवेदनिनमा�णम्

10. िविभ���ायन�स�ेषु भाग�हणम्

          के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� नवस�िटते आ��रकगुणव�ा�ासनके�े 30 सङ्�ाकाः  सद�ाः  स�� ।
कुलपतयः  आचाया� ः  �ीिनवासवरखेिडवया� ः  अ� अ��ाः  स��। आचाया� ः  सुदेशकुमारशम�वया� ः  अ� सद�सिचवाः
स��। आचाया� ः  सुका�कुमारसेनापितवया� ः  आचाया� ः  लिलतकुमारि�पािठवया� ः  आचाया� ः  ई�रभ�ाः  अ�े आ��राः
बा�ाः  च सद�ाः  छा��ितिनधय� अ��न् वत��े। एवं िविश�ं के�िमदं के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय�
गुणव�ा�ासन�दाने सि�यम��।

          आ��रकगुणव�ा�ासनके�� �धानं काय�म् अ�� यत् अ� िहतधारकाणां िच�नेषु नवाचाराणां समावेशः ।
वत�मानकाय��णालीम् अवगमियतुम् आ��रकगुणव�ा�ासनके�ं सव�दा �यतते। गुणव�ापूण�सं�ृतेः  �ाय�ीकरणाय
अपेि�तान् �ूहान् काले काले संरचयित। अ� सद�ाः  सव� मु�क�ेन गुणव�ासंवध�नोपायान् म�ियतंु समथा� ः  स��।
आ��रकगुणव�ा�ासनके�� प�रपूण� सहयोगं �ीकृ� एव िव�िव�ालयः  �ितपदं काय� करोित। अतः  िव�िव�ालय�
�रः  समेधमानः  एव वत�ते। के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� सािह��ाकरण�ायसव�दश�निश�ाशा�ािदषु िवभागेषु
अपेि�तसाहा�ं कतु� के�िमदं सव�दा स��ं भवित। सं�थायाः  िनण�येषु उ�ृ�तायाः  प�रर�णे अिप अ� अिनतरसाधारणं
योगदानम् अ��। अनुस�ानिवभागे अिप अ� मह�पूण� योगदानं वत�ते। यथा -

1. �ा�ोधपा��माथ� �िश�णस�भ�
2. शोध�ा�ाणां माग�दश�नवेलायाम्
3. शोधकम�िण गुणव�ासंवध�नस�भ�
4. पु�कालय� उि�कासस�भ�
5. िश�काणां �ावसाियकािभ�मतायाः  अिभवध�न�स�े
6. अपेि�तसंसाधनानां �व�थापन�स�े च

आ��रकगुणव�ा�ासनके�ेण सव�षु प�रसरेषु िविश�ाः  गुणव�ापूणा� ः  च काय��माः  आयो��े। यथा-

वृ�ारोपणम् - वृ�ो र�ित रि�तः  इित उ�ते। वृ�ैः  �ाणवायुरिप �चुरमा�ेण ल�ते। अनेन मानवीयत�ानां
समेषां �ा�ं संवध�ते ।
कग�जरिहतकाय�म् - िमत�यी प�रसरः  भवेत्। अतः  अ��म् अिनवाय� चे�िह� कग�जानां �योगः  क���ः  इित
िहतोपदेशाय के�िमदं सवा�न् �चोदयित।
�ा��क् पदाथा�नां रासायिनकौषधानां च उ�ूलनम् - प�रसर� प�रवेषः  �ा��क् - पदाथ�ः  मु�ः  भवेत्।
िव�िव�ालये रासायिनकपदाथा�नाम् उपयोगः  अिप यथास�वं न �ात् इित �थानीयके�ं िच�यित।
��ता सु�रीकरणं च - प�रसर� ��ताप�रर�णे सौ�य�वध�ने च के�ं सव�दा माग�दश�नं करोित।
पया�वरणप�रर�णिदवसाचरणम्, ��भारतािभयानम् - प�रसरेषु पया�वरणप�रर�णिदवसाचरणावसरे
��भारतािभयाने च के�िमदं �चोदककाय� करोित।

          एवं िव�िव�ालय� आ��रकगुणव�ा�ासनके�ं �थानीय�रानु�पं िच�नं करोित वैि�क�रानु�पं काय�
करोित।
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6.5.2 Quality assurance initiatives of the institution include:

1. Regular meeting of Internal Quality Assurance Cell (IQAC);
2. Timely submission of Annual Quality Assurance Report (AQAR) to NAAC;
3. Academic Administrative Audit (AAA) and initiation of follow up action
4. Participation in NIRF
5. UGC Recognition for any other Academic Excellence or any other quality audit recognized by state,

national agencies.

 

सं�थायाः  गुणव�ा�ासनोप�मेषु अ�भू�ताः  स�� -

1. आ.गु.आ.के�� िनयिमतमुपवेशनम्,
2. रा.मू.�.प�रषदे समयेन वािष�कगुणव�ा�ासन�ितवेदनसमप�णम्।
3. शैि�कं �ाशासिनकं लेखाप�म्, अनुगति�याणामुप�मणम्।
4. राि�� यसां�थािनक�ेिणक�परेखायां भाग�हणम्।
5. िव�िव�ालयानुदानायोगेन मा�ता�ा�ः  यः  क�न शैि�को�ष�ः  अथवा रा�� /रा�-अिभकरणैः  मा�ता�ा�ं

िकमिप गुणाव�ा�े�णम्।

Answer: A. Any 4 or all of the above (अ) उपयु��ेषु केचन च�ारः  अथवा सव�
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6.5.3 Incremental improvements made during the preceding five years (in case of first cycle) Post
accreditation quality initiatives (second and subsequent cycles)

गतेषु प�सु वष�षु स�ािदताः  �मिवकासाः  (�थमच�स�भ�)  ��ायनो�रं कृताः  गुणव�ोप�माः  (ि�तीयािदच�ेषु)

Answer: 

उ�रो�रं िवकासं कामयमानः  िव�िव�ालयः  िवगतेषु प�सु वष�षु यथाश�� �ीये शैि�के �ाशासिनके च �े�े
गुणािभवध�नाय �ायतत। कोरोना-कारणेन अथा�त् िवषमप�र��थतेः  �भावेण म�े य�िप अवरोधः  जातः  तथािप
के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयािधिनयमः -२०२० इ�� ि�या�यनात् परं िव�िव�ालय� िवकासः  �ुतग�ा जायमानः  वत�ते।
नूतन�  अिधिनयम� अ�ादेशेषु �शासन� ��पं काय��णाली च विण�ता अ��।  िव�िव�ालय� शैि�के
�ाशासिनके च काय� स�ित आधुिनक�ौ�ोिग�ाः  पूण�शः  अनु�योगः  जायमानः  वत�ते। वैद्युितक�ाशासिनक�व�थायाः
अनु�योगेण सवा�िण काया�िण �ुतग�ा जायमानािन स��। �मशः  यथा -

�
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1. िवगतप�वष�षु �ाशासिनक�े�� गुणािभवध�ने कृताः  सफल�यासाः  ।

          िवकासो नाम प�रवत�नम् । त� गतेषु प�सु वष�षु ब�धा जातमेव । िवगतप�वष�षु �ाशासिनकसंरचनायां प�रवत�नं
जातम��।�ा�ािलक� राि�� यसं�ृतसं�थान� �ाशासिनकसंरचनातः  सा�ितक� के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय�
�ाशासिनकसंरचना िभ�ा �ािपका समु�ता चा��। २०१६ तमे  संव�रे (१६/०६/२०१६) उ�राख�रा�� देव�यागः
इ���न् �थाने िव�िव�ालय� नूतनः  प�रसरः  समार�ः । �शासन� अिवरतेन �यासेन त� रघुनाथकीित�प�रसरः  इ�ेषः  
प�रसरः  �ित�ािपतः  । एवमेव पव�तीय�ा�ेषु िव�मानानां प�रसराणां िवषये �शासनं सव�दा िविश�ं �ानं वहित। अनेन
�शासन� िवकासपरेषु काय�षु वृ��ः  ��ते।

1. �ब�न�व�थायाः  संरचना�क��पे अिप प�रवत�नं जातम् अ��। के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयािधिनयम�
ि�या�यनात् परं �ब�न�व�थायाः  ��पप�रवत�नम् अिप जातम् इ�तः  तत् अिप  िवकास� �ोतकम् एव।
प�रसरेषु इदानी ं�ाचाया�णां �थाने िनदेशकाः  स��। तेषां चयने अिप िव�मानाः  मानद�ाः  अ�ादेशे िलिपब�ाः
वत��े। प�रसरिनदेशकचयनसिमतेः  अ���थाने कुलपितः  उपिवशित। �व�थापनप�रषदः  अ��ेण नामाि�तः
त��रषदः  सद�ः  अ�ािप सद�ः  भवित। �व�थापनप�रषदः  अ��ेण नामाि�तौ �ौ बा�ौ िवशेष�ौ तथा एकः
व�र�ः  स�ाय�मुखः , कुलसिचवः  इ�ेते सद�ाः  भव��। िनदेशकः  एव प�रसर� �ाशासिनक�मुखः  शैि�क�मुखः
चा��।

2. �शासनं य�िप इतरके�ीयिव�िव�ालयवत् एव वत�ते तथािप अ� �ाशासिनकसंरचना अधुना �ािपका स�ाता।
�ादशः  प�रसराः  �ादशः  �थानीयाः  �शासकाः  अथा�त् िनदेशकाः  स�� । तेषाम् उ�रदािय�ेषु काय�भारेषु च 
वृ��ः  स�ाता अ��।

3. �ादशे अ�ादेशे �धान�शासक� अथा�त् कुलपतेः  सेवािनयमाः , अिधकाराः , काया�िण च िन�िपतािन स��।
कुलपितः  एव िनदेशकानां िवभाग�मुखानां स�ाय�मुखानां छा�संर�काणां िनयोजकः  वत�ते। एवं िविभ�ेषु
िलिपब�ेषु िव�िव�ालय� अ�ादेशेषु �ाशासिनकसंरचनायाः  काया�णां च नूतनं ��पम् उपविण�तम् अ��।

2. िवगतप�वष�षु शैि�क�े�� गुणािभवध�ने कृताः  सफल�यासाः  ।

          िश�ैका तु �ुतेर�ं िश�ा�ा �ुितचोिदता इित वृ�वचनम्। सं�ृतिश�ायाः  अथा�त् वेद-वेदा�-दश�न-�ाकरण-
पुराणेितहासादीनां पार��रकपा��माणां स�ालनाय िव�िव�ालयः  सव�दा य�शीलः  अ��। �ादशसु प�रसरेषु
सवा�िधकाः  पा��माः  पुरी प�रसरे स��। सदािशवप�रसरः  िव�िव�ालय� �ाचीनप�रसरेषु तृतीयं �थानं लभते। अ�ेऽिप
गुणािभवध�ने कृताः  सफल�यासाः  यथा -

1. िव�िव�ालय� आ��रकगुणव�ा�ासनके�ं सव�दा गुणािभवध�नोपायान् संसूचयित। गुणािभवध�न� मानकान् च
िनधा�रयित। अ� के�� �भावेण सं�ृतिश�ण� सव�षु िवभागेषु गुणािभवध�नं जायमानम् अ��। उपवेशनेषु
सव�दा पुरोगतेः  िवषयेषु ि�यापराः  योजनाः  िनधा�य��े। २०१७ तः  २०२२ पय��म् आ��रकगुणव�ा�ासनके��
३० सङ्�ाकािन उपवेशनािन/सभाः  संवृ�ाः । एषु उपवेशनेषु िव�िव�ालयेन संसािधतानां सफलकाय��माणां
िच�नं स�वित ।

2. िवगतेषु प�सु वष�षु नूतनानां पा��माणाम् अनु�योगेण जात� गुणािभवृ�ेः  प�रशीलनमिप ि�यते। य�िप एनं
िव�िव�ालयं िवहाय अ�ेऽिप सं�ृतो�िश�ासं�थाः  भारते स�� तथािप अ� पा��माः  आभारतं �ा�ाः  स��।
आसेतुिहमाचलं �ा�� िव�िव�ालय� िविभ�ेषु प�रसरेषु षट्सह�ािधकाः  छा�ाः  िश�ां �ा�ुव��।

3. सं�ृतिश�णे �सारे िवकासे च के�सव�कार� मा�मसं�था�पेण अयं िव�िव�ालयः  �ीयां भूिमकां वहित।
छा�े�ः  आवासभोजना�ाः  सकलाः  �व�थाः  स�� इ�तः  आवासीयिव�िव�ालये अ��न् िश�ां �ा�ंु छा�ाणां कृते
�ेशाः  न भव��।

4. साध�कशतं शोध�ा�ाः  �ितवष� शोधकाय�� स�ादनाय प�ीकरणं कुव���। सं�ृतेन एव शोधप�ािण शोध�ब�ान्
च िलख��। िव�िव�ालय� शोधपि�काः  िव�िव�ालयानुदानयोग� मािनतसू�ामिप राज�े। �ीवै�वी, जय�ी,
वा�ाथ�भारती, सदािशवम् इ�ा�ाः  शोधपि�काः  शैि�कगुणािभवृ��ं सा�ेितक�पेण �कटय��।

5. शैि�कनवाचारेषु अिप िव�िव�ालयः  अ�ेसरः  वत�ते। कोरोनाकाले अिप अिव����पेण शैि�कगुणािभवध�नाय
गूगल मीट, जूम, �ैपे इ�ादीनाम् अ�जा�लाि�तानां मा�मानां साहा�ेन परो�ं िश�ा �द�ा एव । अतः
शैि�कगुणािभवृ��ः  अ�िलत�पेण जायते।



3.  ��ायनो�रिवकासः

          य�िप गतच�े एव िव�िव�ालय� मू�ा�न��ायनादीिन गुणव�परी�णपरािण काया�िण स�ादनीयािन आसन्।
�ितवष�म् आ��रकगुणव�ा�ासन�ितवेदन� िनमा�णाय िस�ता ि�यमाणा एव आसीत्। पर�ु वष��यं ( 2020 तथा
2021)  िवषमप�र��थतेः  �भावेण अथा�त् कोरोनाकारणेन ��ायनकाय� नैव जातम् । िवषमप�र��थतेः  �भावेण एव ब�षु
प�रसरेषु य�िप िश�णािधगम�ि�यायाः  ����पेण स�टनं न जातं परमधुना सव�मिप �व��थ�पेण �चलत् अ��।

*English version available in the additional information link 

File Description Document

Any additional information View Document

Provide link for additional information View Document

7.Institutional Values and Best Practices
7.1 Institutional Values and Social Responsibilities
7.1.1 Measures initiated by the Institution for the promotion of gender equity and Institutional initiatives to
celebrate/ organize national and international commemorative days, events and festivals during the last five
years.

िवगतेषु प�सु वष�षु सं�थया �ीपंुससमतायाः  संवध�नाय आर�ाः  उपायाः  अिप च राि�� य-अ�ाराि�� य�ारकिदवसेषु
काय��माणाम् उ�वानां च आचरणाय/आयोजनाय �ीकृताः  उप�माः

 

Answer: 

�ीपंुसयोः  िश�णािधगम�ि�यायां सममा�ेण अवसरः  िव�िव�ालयेन प�रक��तः  वत�ते। न केवलं
िश�णािधगम�ि�यायाम् अिप तु पा�सहगािमि�यासु िविवधेषु उ�वेषु राि�� येषु अ�ाराि�� येषु च काय��मेषु च
समानावसराः  प�रक��ताः  स��। एकेन ह�ेन यथा करताडनं न स�वित तथैव केवलं बालैः  केवलं बालािभः  वा
शैि�कि�याकलापाः  पूण�तां नैव या��।

          अतः  िव�िव�ालयः  िल�भेदम्/युवयुवितभेदम् अकृ�ा एव ि�याकलापान् संयोजयित।
के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयेन �ीपंुसयोः  समतायाः  संवध�नाय िवगतेषु प�सु वष�षु समनुि�ताः  उप�माः  यथा-

1. “सह नाववतु सह नौ भुन�ु’’ इित �ाथ�नाम�ं �ितिदनं बालकाः  बािलकाः  िमिल�ा पठ��। �ाथ�नासभायाम्,
क�ाम्, ��ालये, �ीडा�णे, �ितयोिगतासु, वादिववाद�धा�सु, वािष�को�वे च समानावसराः
युवयुवित�ः  स�� । ते च सममा�ेण सो�ाहं भागं गृ��� च । सव�षु प�रसरेषु एता�शं धना�कं वातावरणं �ितवष�
��ते। 

2. वा�िध�नीप�रषत् छा�प�रषत् छा�सभा छा�गो�ी छा�क�ाणप�रषत् इ�ा�ाः  प�रषदः  �ितवष� प�रसरेषु
संर��े। आसु प�रष�ु यथा बालकानां �ितिनधयः  भव�� तथा बािलकानां प�तः  अिप क�ा�ितिनधयः
िनयत�पेण भव��। एवमेव यथा छा�ाणां काय�दश� छा�समूह� �ितिनिधः  भू�ा प�रसरीयेषु ि�याकलापेषु
योगदानं �य�ित तथैव बािलकानां प�तः  अिप काय�दिश�नी कािचत् अव�मेव भवित।

3. िव��ा�िदवसः  (07/04/2018) मिहलािदवसः  (08/08/2018) मातृभाषािदवसः  (21/02/2018)
गणरा�ो�वः  (26/01/2018) अ�ेडकर-जय�ी (08/12/2017)  िह�ी-पखवाडा (14-29/07/2017) इ�ादयः
उ�वाः  पुरी�थेन सदािशवप�रसरेण महता वैभवेन समाच�रताः  ।  राि�� यः  वा भवतु अ�ाराि�� यः  उ�वः  वा  भवतु ; 
म�लाचरणे र�व�ीिनमा�णे पु�गु�स�ीकरणे तिदतरेषु ि�याकलापेषु बािलकानां कृते �ाथ�ं दीयते।

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/6.5.3_1667835937_1783.pdf
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बािलकाः  अिप सु�ा�ं म�लाचरणं कुव���। �ीडासु अिप युवयुवतयः  स�ूय अिप �ीड��। ना� भेदः  अ��।
�ीपंुसयोः  सममा�ेण अवसरः  वत�ते काय��मेषु ।

4. वादिववादे वा�ाथ� संवादािदषु काय��मेषु एक��न् प�े (पूव�प�े) बालकः  ित�ित चे�िह� बािलका अपर��न् प�े ।
एव� बालाः  स�ूय एव शैि�ककाय� सव� स�ादय��। अ��े ब�षु प�रसरेषु  बािलकाः  अिधकमा�ेण
पठनपाठनािदषु ���े। उ�ीण�तायाः  �ितशतता अिप तृ��करी वत�ते।

5. जयपुरप�रसरेण 2017 (27/08/2017) तमे वष� (उ�ीडनावरोधकसिम�ा) एका स�ो�ी समायोिजता। बािलकानाम्
उ�ीडनािभः  स��ाः  िवचाराः  अ� चिच�ताः  । पुनः  �ीणां सम�ाः  ��यः  एव िव�ातंु �भव�� ना�े पु�षाः । अतः
�ीणां सबलीकरणाय तासां  (16/12/17) मूलभूतािधकाराणां �ापनाय च िविश�ािन �ा�ानािन अिप त�
प�रसरे आयोिजतािन। ब�� प�रसराणां प�तः  एता�शािन �ा�ानािन �ितवष�म्  आयो��े । िव�िव�ालय�
वािष�क�ितवेदने एतेषाम् उ�ेखः  वत�ते एव।

6. िव�िव�ालय� िश�ाशा��णः  िश�णा�ासकाय��म� अ�तया िव�ालयं �ितवष� ग���। त��े�ः
िश�के�ः  िशि�का�ः  च आदश�िश�कः  आदश�िशि�का इ�ादीिन िब�दािन द�ा िश�किदवसे तेषां तासां
स�ाननम् अिप प�रसरप�रवारः  �ितवष� करोित। �िश�ुतास�भ� �ावसाियक�मतो�यनकाय��मे च सव��
�ीपंुसयोः  सममा�ेण अवसरः  द�ः  वत�ते।

7. प�रसरेषु बािलका�को�ः  िवशेष�पेण बािलकानां िनिम�ं प�रक��ताः  भव��। बािलकानां िव�ा��काले अयं
�को�ः  उपकारकः  िस�ित। 2019 तमे संव�रे (03/08/2019) गु�वायू�प�रसरे बािलका�को�ः  िवशेष�पेण
�ित�ािपतः । एवमेव शा�ाथ�िवचारे नाटके �ीडासु च अ��ाः   युवयुवतयः  स�ूय भागं गृ���।

8. बालाः  िवषमस�भ�षु आ�र�णाथ� अ��ाः  भवेयुः । एतदथ� ता�ः  (िविवधस�भा�न् स�ुखीकतु�) �िश�णं �दाय
तासु धैय� संवध�ियतंु िव�िव�ालयः  सव�दा य�शीलः  वत�ते। सदािशवप�रसरे  एतदथ� �िश�णं द�म्।
उ�ीडनावरोधकक�ः , मिहला�को�ः  इ�ादयः  त� प�रसरे �ित�ािपताः  स��।

9. अ�ाराि�� यमिहलािदवसः  सव�षु प�रसरेषु महता उ�ाहेन आयो�ते। पुरीप�रसरे अ�ाराि�� यमिहलािदवसम्
उपल� 2020 तमे संव�रे (08/03/2020) जाग�कता सभा इित कािचत् आयोिजता आसीत्।

10. लैि�कसमतायाः  िवषये बालकानां बािलकानां च सु�ठु प�र�ानं भवेिदित म�ा केरलरा�े वत�मानेन गु�वायू� -
प�रसरेण  राि�� या स�ो�ी (वेिबना�) समायोिजता। कोरोना कालख�ः  आसीत् इ�तः  वेिबना� म�े डा. उषा
बालकृ�न् (मलयालम् अ�ािपका) बािलकािभः  कथं वित�त�म्? िल�भेदस��ाः  सम�ाः  काः  काः  स��?
इ�ािदकं सु�ठु ��पयत्।

11. लखनऊ प�रसरेण 2021 तमे संव�रे ( 08/03/2021) अ�ाराि�� यमिहलािदवसम् उपल� राि�� या स�ो�ी (वेिबना�)
समायोिजता। “२१ तमे शता�ौ मिहलानां ��थितः ’’ इित शीष�कम् अवल� आयोिजतायां स�ो��ां (वेिबना�)
मिहलानां सुर�ा स�ाननं �ावल�नम् इित िवषये िव�रेण चचा� िविहता। डा. पूजा �ासः  मु�ाितिथ�पेण
भागम् गृहीतवती । युव क�ाण अिधकारी पु�ा िसंह िविश�ाितिथ�पेण भागं गृही�ा मिहलानां
सव�तोमुखिवकास���ा अनुसत��ान् उप�मान् आि�� �ा�ानं द�वती ।

12. सव�षु प�रसरेषु कालानुगुणम् आयो�मानेषु िविश�ेषु काय��मेषु मिहलाः  िविश�ाितिथ�पेण आग� भाषणं
िवधा��� । 
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7.1.2 The Institution has facilities and initiatives for

1. Alternate sources of energy and energy conservation measures  
2. Management of the various types of degradable and non-degradable waste
3. Water conservation
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4.  Green campus initiatives
5. Disabled-friendly, barrier free environment

सं�थायाम् अधोिल�खतसौिव�ािन य�ा� वत��े।

1. वैक��क� ऊज�सः  �ोतांिस तेषां संर�णोपाया�
2. िविभ��कारकिवघटनीय-अिवघटनीयापिश��ब�नम्
3. जलसंर�णम्
4. ह�रतप�रसराय य�ाः
5. िद�ा�जनानुकूलं िनबा�धं च वातावरणम्

Answer: A. 4 or All of the above १. वैक��क� ऊज�सः  �ोतांिस तेषां संर�णोपाया�
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7.1.3 Quality audits on environment and energy regularly undertaken by the Institution.
The institutional environment and energy initiatives are confirmed through the following

1. Green audit / Environment audit
2. Energy audit
3. Clean and green campus initiatives
4. Beyond the campus environmental promotion activities 

पया�वरण� ऊज�स� गुणव�ालेखापरी�णं िनयिमत�पेण सं�थया ि�यते।
सां�थािनकपया�वरण� ऊज�स� उप�माः  अधोिनिद��ैः  अंशैः  �ढीि�य�े –

१.     ह�रतलेखापरी�णम्
२.     ऊज�लेखापरी�णम्
३.     पया�वरणलेखापरी�णम्
४.     ��ह�रतप�रसरमा�ताः /पुर�ाराः
५.     प�रसरात् बिहः  पया�वरण�चारगितिवधयः

 

Answer: A. All of the above अ. उप�र िनिद� �ेषु सव�
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7.1.4 Describe the Institutional efforts/initiatives in providing an inclusive environment i.e., tolerance and
harmony towards cultural, regional, linguistic, communal socioeconomic and Sensitization of students and
employees to the constitutional obligations: values, rights, duties and responsibilities of citizens

सां�ृितक-�े�ीय-भािषक-सा�दाियक-सामािजकािथ�क-िविवधताः  �ित समावेिशवातावरणं िनमा�तंु सिह�ुतां
स�ावं च संवध�ियतंु सां�थािनक�य�ानाम् अिप च छा�ेषु कम�चा�रषु च सांवैधािनकदािय�ं �ित संवेदनशीलतायाः
समृ��ः  – नाग�रकमौ�ािन �ित अिधकारान् कत��ािन च �ित  जग�कतास�ादन� वण�नं कु�त।

Answer: 

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/7.1.2_1668414596_1783.pdf
https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/7.1.3_1668866085_1783.pdf


‘स�े श��ः  कलौ युगे’ इतीदं स�वा�ं सुिव�ाय िव�िव�ालयः  सव�षु प�रसरेषु मु�ालये च समावेशा�क�
वातावरण� प�रर�णाय �ितपदं चे�ते।

          सां�ृितक - �े�ीय - भािषक - सा�दाियक - सामािजक - आिथ�किविवधताः  स�िप िविवधानां काय��माणां
साहा�ेन  मानवीयत�ानां म�े सिह�ुतां  स�ावं संवध�ियतंु च असौ सफलः  वत�ते। एवमेव छा�ेषु कम�चा�रषु च
सांवैधािनकदािय�ं �ित संवेदनशीलतायाः  अिभवध�नाय नाग�रकमौ�ानां िवषये कत��� उ�रदािय�भावनायाः
जागरणाय च िविवधान् िविश�ान् च उपा�मान् आवष�  समायोजयित। �मशः  यथा -

1. सतक� ता - जाग�कतास�ाहः  :-  प�रसरीयाः  सव� जनाः  भारत� नाग�रकाः  एव। अतः  नाग�रक�ेन �कत��ानां
िवषये तेषु जागया� सव�दा भवेत् एव । एतदथ�म् एव सव�षु प�रसरेषु सतक� ता - जाग�कतास�ाहः  �ितवष�
समायो�ते । एतदनु 30/10/2017 तः  04/11/2017 पय��ं रणबीरप�रसरेण आस�ाहं िविश�ाः  काय��माः
स�ािलताः  । िविश�ाः  अितथयः   छा�ान् सव�दा उि�� सांवैधािनकावसराणां िवषये नाग�रकाणां मूलभूतकत��ानां
िवषये सु�ठु ��पयन्।०४ िदना�े आयोिजते स�ूित�समारोहे ज�ू-का�ीररा�� उपमु�मंि�णः
िवशेषािधकारी िविश�ाितिथ�पेण समाग� सवा�न् उपािदशन् । वेद�ासप�रसरेण अिप अयं स�ाहः  सु�ठु
समायोिजतः । तैः  प�मे िदना�े स�ूित�समारोहः  आयोिजतः । 31-10-2017 तमे िदना�े सायं चतुवा�दने
�ित�ा�ीकारसमारोहः  आयोिजतः । नाग�रकाणां  सतक� ता - जाग�कता इ�नयोः  िवषये सव�ः  �ित�ा िविहता।
एवमेव अ�प�रसरीयैः  अिप िवशेष�पेण अयं स�ाहः  आच�रतः ।

2. �ितवष� अ�ोबर मास� अ��मे स�ाहे सरदार व�भभाई पटेल महोदयानां जय�ीम् अिभल�
राि�� यैकतािदवसः  स�ाह� समाचय�ते। केरलरा��थेन गु�वायू� प�रसरेण 31/10/2017 तमे िदना�े म�ा�े 02
वादनतः  स�ो�ी समायोिजता। अ� सं�ृतेन मलयालं भाषया िह�ी भाषया आङ्�भाषया च व�ंु माग�दश�नं
सूचनां च �शासकाः  �ाय�न् । सरदार व�भभाई पटेल महोदयानां रा�� सेवाम् अिधकृ� िविवधभाषासु छा�ैः
िश�कै� सू�म् । 31/10/2017 तमे िदना�े राि�� यैकतािदवसम् उपल� जयपुरप�रसरेण छा�ाणां कृते
िनब��ितयोिगतायाः  शीष�करचनािनमा�ण�धा�या� आयोजनं िविहतम् । �थम-ि�तीया�ाः  पुर�ाराः  अिप छा�े�ः
�द�ाः । िनब��ितयोिगतायाः  िवषय�ेन सरदार - व�भभाई - पटेलवया�णां जीवनवृ�ं द�म् । एवमेव
शीष�करचनािनमा�ण�धा�यां दश शीष�वा�ािन  राि�� यैकताम् अिधकृ� देशभ��म् अिधकृ� रचियतंु �द�ािन।

3. मानवािधकारिदवसः  अिप महता वैभवेन सव�षु प�रसरेषु �ितवष� समायो�ते। मानवः  मानवािधकाराणां �ाता सन्
मानवीयािन मू�ािन अिधग� आचारे ����े च तेषाम् आ�सा�रणं कुया�त् इित उ�े�ेन मानवािधकारिदवसः
�ितवष� समायो�ते। 10/12/2017 तमे िदना�े ज�ूप�रसरीयाः  एनं काय��मं सभामुखेन आयोिजतव�ः ।
आधुिनकिवभागा��ाः  �ी शर��शम�महोदयाः  िश�ाशा�िवभागा�ापकाः  मदनिसंहमहोदयाः  च
मानवािधकार� ��पम् अिधकृ� सिव�रम् अ�ुवन्। एकादशे िदना�े (11/12/2017) केरलीयप�रसरे अ��
प�रसरेषु अयं काय��मः  स��ः ।

4. नवे�र मासे संिवधानिदवसः  अिप ��ेकं प�रसरेण समायो�ते । अ��न् िदवसे संिवधान� मह�म् अिधकृ�
�ा�ानािन समायो��े। 26/11/2017 तमे िदना�े ज�ूप�रसरीयः  वेदिवभागा�ापकः  डा. दीपककुमारशम�वय�ः
�ागतभाषणम् अकरोत्।

5. 20/01/2019 तमे िदना�े गु�वायू� प�रसरेण राि�� यमतदानिदवसः  समाच�रतः । िनवा�चन� मह�ं मतदान� च
�भावम् अिधकृ� िविभ�ेषु प�रसरेषु िविश�ाः  काय��माः  काले काले आयो��े। 25/01/2020 तमे िदना�े
लखनऊ प�रसरप�तः  राि�� यः  मतदातािदवसः  सवैभवं समाच�रतः ।

6. �यागराज�थेन ग�ानाथझाप�रसरप�रवारेण नवे�र मासे २६ तमे िदना�े संिवधानिदवसः  वैभवेन आच�रतः ।
अ��न् काय��मे इलाहाबाद उ��ायालय� अिधव�ा �ीमान् िशवकुमार पाल महोदयः  मु�ाितिथ�पेण
समागतः । डा. �ाममोहनिम�महोदयः  िविश�ाितिथ�पेण समागतः । प�रसरिनदेशकाः  आचाया� ः
लिलतकुमारि�पाठीवया� ः  अ���थाने आसन्। अितथयः  संिवधान� मह�म्, संिवधानिदवसाचरण� मह�ं
��पयन् । 24/11/2020 तमे िदना�े अगरतला �ा�े वत�मानेन एकल�प�रसरेण अिप संिवधानिदवसाचरण�
मह�म् अिधकृ� गो�ी स�ािलता ।

7. गु�वायू�प�रसरेण जाग�कता िदवसः  तथा संिवधानिदवसः  च िमिल�ा 29/11/2021 तमे िदना�े आच�रतः ।
रा�� ीयः  मतदाता िदवसः  लखनऊ प�रसरप�तः  25/01/2022 तमे िदना�े समाचा�रतः । एवं िव�िव�ालय� िविभ�ेषु
प�रसरेषु िविश�ाः  काय��माः  आयो��े।



*English version available in the additional information link 
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7.2 Best Practices
7.2.1 Describe two Best practices successfully implemented by the Institution as per the NAAC format
provided in the Manual.

रा.मू.�.प�रषदः  िनदिश�कायाः  �प�ानुसारं सं�थया साफ�ेन प�रपािलतं सव��मं प�रपािट�यं िववृणुत।

Answer: 

1. सव��मप�रपाटेः  शीष�कम्

के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� सव��मप�रपािटषुसं�ृतमयाः िविश�ाः  ि�याकलापाः  �ाथ�ं भज�े। ते च �ाधा�ेन
ि��पाः  । यथा -

1. अ�खलभारतीयशा�ीय�ितयोिगताः
2. सं�ृतना�ो�व�दिश�नी
3. अ�ः प�रसरीयः  युवमहो�वः  चेित ।

2. सव��मप�रपाटेः  उ�े�ािन

          सम�भारते सं�ृतमा�मेन आवष� िविवधान् िविश�ा�ा�सहगािमि�याकलापान् समायो� अधोिल�खतानाम्
उ�े�ानाम् अवा�ये िव�िव�ालयः  �ितपदं �यतते । तािन उ�े�ािन यथा -

1. अ�खलभारतीयशा�ीय�ितयोिगतानाम् आयोजनपुर�रं �ाचीनशा�पर�रायाः  संर�णं ह�ा�रं संवध�नं च।
2. गु�कुल�रात् �ार�  रा�� �रपय��ं िविवधेषु �ा�ेषु रा�ेषु च शा�ीय�ितयोिगताः  शलाकापरी�ाः
वा�ाथ��ितयोिगताः  अ�ा�री�धा� ः  च समायो� भारतीय�ान�णा�ाः  अनावरणम् ।

3. भासकािलदासभवभूित�भृितिभः  िवरिचतैः  �ाचीननाटकैः  सह आधुिनकसं�ृतनाटककारैः  िवरिचतानां रा�� िहत-
रा�� िवकास -रा�� र�ापराणां च  नाटकानां र�म�े साव�जिनक�थानेषु च �द�� सामािजकजागया�याः  समु�ादनम्।
सामािजकानां सं�ृत�े�ं �ित �ानाकष�णम् । तेषु सं�ृतचेतनायाः  अिभिनवेश�।

1. �ात��वीराणां रा�� सेवकानां योगदानं देशसेवां च ����संसाधनानां साहा�ेन सं�ृत�ाकृता�ासु
भाषासु  च ��ुतीकृ�  वा�य� िवषये भारतीयभाषाणां िवषये यूनां �ानाकष�णम् ।

2. अ�ः प�रसरीययुवमहो�वे िविभ�रा��ा�वण�जाितधमा�वल��नां �ितभाशािलनां छा�ाणां कृते
समानावसरं �क�� सं�ृतभाषा सव�जनसाधारणी भाषा वत�ते इित �ापनम्। िविवधतायाम् एकतायाः
�ापनम् ।

3. िविश�ि�याकलापान्  िनयत�पेण समायो� सं�ृत�ा�ाणां शारी�रक- मानिसक- सामािजक - सांवेिगक
- नैितक - भौितक- ���गतेित िविभ�प�ाणां �िमकिवकासाय अवसर�दानम् ।

4. सं�ृत�ा�ाणां सू�ल�िनरी�ण�वृ�ेः  उि�कासपुर�रं तेषां  �ित�द�न�मतायाः  उ�यनम् ।
5. छा�े�ः  मानवजीवन� िविभ�ानाम् अव�थानां ��थितगतीनां �दश�नपुर�रं शु�तया ��तया च
भावािभ��नकौशल� िवकासस�ादनम् । पुनः  तेषां तािक� कसज�ना�किच�न�मतादीनां �चोदनम् ।

6. प�र��थ�नुगुणं �वहतु�म् अवसरानुगुणं वाता�लापं कतु� परो��पेण �िश�ण�दानम् ।
7. अिज�त�ान� कौशल� च िविभ�देशकालप�र��थितषु �भावो�ादकरी�ा अिभ��नाय अवसर�दानम् ।

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/7.1.4_1668414236_1783.pdf
https://csu.co.in/iqac_data/naac_ssr/7/7_1_4_Institutional_Efforts.pdf


8. एकं रा�� म् एका भाषा एका अख�सं�ृितः  इ�ेत� समि�िच�न� �गितस�ादनम्।
4. स�भ�ः

          स�भ�ऽ��न् सं�ृतपार��रक�ितयोिगतािभः  महो�वैः  �ानमनोर�निविवध�कैः  �पकैः  च िव�िव�ालयः  भारते
कथं सं�ृत�ा�ाणां सवा��ीणिवकासाय �ीयां प�रपािटं स�ालयित इ�ेतत् सव� स�माणं समूलं सोदाहरणं च
उ���ते।

4. प�रपािटः

          के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः  भारत� िविभ�ेषु सं�ृतिव�िव�ालयेषु पाठशालासु गु�कुलेषु महािव�ालयेषु च
अधीयानानां सं�ृत�ा�ाणां सव�तोमुखािभवृ�ये आबहोः कालात् आर� �यतमानः  वत�ते। अतः  एव आवष� िविवध�रेषु
अ�खलभारतीय�धा�याः  आयोजनं कुव�न् अ��। अ�ाः  सव��मप�रपाटेः  �भावेण अ� 32 संङ्�ाकाः  िविश�ाः  �धा�ः
गु�कुल�रात् आर� रा�� �रपय��म् आयोजयित।

          �ा�ाय�वचना�ां न �मिदत�म् इित वेदवचनं �ारं �ारं देश� कोणे कोणे शा�ा�यनरतेषु छा�ेषु
धना�क�धा��कमनोभाव� जागरणाय िव�िव�ालय� प�रपािटः  अिव����पेण �वत�ते । 2022-2023 स�योः
ि�याकलापाः  िनयमाः  गितिवधय� िव�िव�ालय� जाल�थानेऽिप समारोिपताः  स��। एति�षयकिववरणं सङ्�हेण अ�
उप�था�ते।

1. सं�ृतभाषण�धा� ः  इ�ु�े केवलं स�ाहसा�ः  माससा�ः  काय��मः  नैव । �धा�ः  पार��रकशा�मा�के��ताः
अिप न स��। एते  िविवधिवषयेषु गहना�यना�ासयोः  �ोतकाः  समि�िच�न� अिभ��काः  च स��। अतः
सािह��ाकरण�ायमीमांसािदषु यथा आवष�  �धा�ः  आयोजयित तथा भारतीयिव�ानिवशेषेषु अिप �धा�ः
समायो� ' �ानिव�ानिवमु�ये ' इतीदं वेदवा�ं सफलीकरोित िव�िव�ालयः ।

2. भारतीये कृिषिव�ाने पया�वरणिव�ाने �ा�िव�ाने �ब�निवधौ अथ�शा�े अ��र�िव�ाने द��व�थायाम्
भौितकिव�ाने रसायनिव�ाने �ािणिव�ाने च सं�ृत�ा�ाणां गितं मितं च परीि�तंु �धा�ः  समायोजयित
िव�िव�ालयः । वै�ािनकेषु पा��मेषु सं�ृत�ा�ाणाम् अ�यन�वृि�म् अिभवध�ियतुम् एताः  �धा�ः
पुनब�लनकाय� कुव���। सं�ृत�ा�ेषु वै�ािनक�वृ�ेः  िवकासः  िव�िव�ालय� प�रपाटौ समािहतोऽ��। �ादशसु
�ानिव�ानिवभागेषु अ�खलभारत�रीय�धा�समायोजन� प�रपािटः  अिव����पेण �वत�ते।

3. शलाकापरी�ाः  छा�ाणां ती�णबु�ेः  परी�णाय तेषां �हणािभ��नकौशलयोः  िवकासाय च साहा�म् आचर�� ।
अतः  एव वेदा�सािह��ाकरणैः  सह भारतीयगिणतशा�े अथ�शा�े च पाथ��ेन शलाकापरी�ाः  आयोजयित
िव�िव�ालयः । एतदथ�म् अपेि�तं पूव��िश�णम् अिप �दातंु िव�िव�ालयः   �चोदयित। पा��मम् िनयमाविलं च
स�ार�े एव �कटीकरोित �ीये जाल�थाने आरोपयित च । अनेन छा�ाः  आवष� स�क् अ�� िनिद����ान्
िजण�कृ� �धा�थ�म् उ�ुखाः  भव��। दशसु िविश�िवषयेषु शलाकापरी�ाणां
स�ालनिनव�हण�िश�ण�ो�ाहना�ाः  प�रपाटयः  िव�िव�ालयेन �ाय�ीकृताः  स��।

4. शा�ाथ�िवचारेषु भारतीयानां सं�ृत�ा�ाणां गतेः  मतेः  च संवध�नाय अिप िव�िव�ालयः  �ूहा�कयोजनाः  �ितवष�
िनमा�ित। िविश� शा�ेषु चिच�तान् गभीरिवचारान् आि�� शा�ाथ�करणाय �चोदनकाय� करोित। शा�ाथ�िवचारेषु
इमे �धानाः  स��। यथा -

1. शा�बोधिवचारः
2. धा�थ�िवचारः
3. कालिन�पणम्
4. अ��तािभधानवादः
5. �ाितप�कम्

          यिद एतेषु िवचारेषु वा�ाथ�साम�� क�न अवा�ोित तिह� सः  शा�ेषु गहना�यनशीलः  भिव�ित। अतः  इयं
प�रपािटः  िव�िव�ालयेन समाि�ता वत�ते।

1. का�शा�िवनोदेन कालो ग�ित धीमताम् इित वचनमनुसृ� का�क�पाठाय भारतीयान् सं�ृत�ा�ान्
िव�िव�ालयः  �चोदयित।  महाका�ेषु सि�िहतानां नैितकमू�ानां सामािजकमू�ानां राि�� यमू�ानां च सङ्�ा��ः



सकाले �ािदित इित िधया िव�िव�ालयेन इयं प�रपािटः  समाि�ता। एवमेव अमरकोषे , अ�ा�ा�ाम् , धातुषु ,
भगव�ीतायाम् , सुभािषतेषु , क�पाठ�धा� ः  आयोजयित िव�िव�ालयः । सं�ृतवा�य� सव�िवधान् �कारान्
के�ीकृ� एव िव�िव�ालय� प�रपाटयः  �वत��े।

2.  सम�ा�ूित��धा� ः  भारतीयानां सं�ृत�ा�ाणां सज�ना�क�वृ�ेः  रचना�क�वृ�ेः  च िवकासाय भृशं साहा�ं
कुव���। एवमेव अ�र�ोकी शा�ीय�ूित��धा� ः  च िनयत�पेण स�ा��े । 2022- 23 स�े 32 संङ्�ाकेषु
िविवधेषु िवभागेषु िविवधाः  �धा�ः  आभारतम् आवष� �चिल���। एत�व� िव�िव�ालय� प�रपाटीः  स�ेतयित।

3. सं�ृतनाटकािन भारतीयभ�ेितहासं स�माणं �दश�य��। सामािजकस�ेशानां �ुतग�ा स�ेषणे इमािन साहा�ं
कुव���। अतः  िव�िव�ालयः  �ितवष� िविश�ं स��यं मनिस िनधाय अ�ः प�रसरीयं ना�महो�वं भारत�
िविभ�ेषु �थानेषु आयोजयित। अ�ादशी अ�ः प�रसरीया ना��धा� भोपालप�रसरे स�ः  समायोिजता। 22/03/2022
तः  24/03/2022 पय��म् आयोिजतायाम् अ�ां �धा�यां िविभ�प�रसरीयाः  छा�ाः  रा�� सेवकानां देशभ�ानां
नाटकािन �द�� सवा�न् तोिषतव�ः । सामािजकेषु युवयुवितषु देशभ��भावजागरणे िव�िव�ालय� इयं प�रपािटः
ब��ः  वष��ः  �चल�ी वत�ते।

4. अ�ः प�रसरीयः  युवमहो�वः  अिप अ��ं �ापक�पेण समायोजयित िव�िव�ालयः । सं�ृतेन सं�ृताय
सं�ृतयुवानः  एकि�ताः  भू�ा �ीयाम् अिनतरसाधारणी ं�ितभाम् अ� �कटय��। युवयुवतयः  िवना भेदभावम्
एकि�ताः  स�ः  के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� अख�ं भ�ं च �पं �दश�य��। 

5. के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� सव�ऽिप ि�याकलापाः  सं�ृतभाषायाः  संर�णे �चारे िवकासे च पूरकाः  स��। अतः
एतेषां ि�याकलापानाम् आयोजनप�रपािटः  अनु�ूततया �वत�ते । िव�िव�ालय� समयसा�र�ां जाल�थाने च
अमीषां प�रपाटीनाम् उ�ेखः  सव�दा उपल�ते। स�क� सू�ािण अिप त� उ���खतं भवित। अतः  पूव�िस�तां कतु�म्
महान् अवसरः  छा�ाणां कृते उपल�ते ।

1. िव�िव�ालय� प�रपाटयः  सरलमानकसं�ृतमुखेन �वत��े। िव�िव�ालय� मा�मभाषा अिप
सरलमानकसं�ृतभाषा एव वत�ते। अनेन सामािजकाः  अिप िवशेष�पेण िव�िव�ालय� ि�याकलापान्
सुखेन अवग���। सामािजकानां सव�िवधाः  सं�ृतेन स��ाः  आका�ाः  आसां प�रपाटीनां मा�मेन पू�रताः
भव��।

5. सव��मप�रपाटेः  साफ�� �माणम्

          के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� सव��मप�रपािटषु पूव����खताः  ि��पाः  ि�याकलापाः  िवशेषतः  प�रल��े।
�मशः  �माणािन यथा -

1. अ�खलभारत�रीय�धा�समायोजन� िनिम�म् एव आवष� ल�शः  ��कािण   िव�िव�ालयः  �यीकरोित।
अ�खलभारतीयशा�ीय�धा� -2022-2023 या आयो�माना वत�ते सा षि�तमी �धा� वत�ते। 59 संव�राणाम्
इितहासः  एव अ� उ�ृ�ं �माणं वत�ते िव�िव�ालय� सव��मप�रपाटेः  �ोतनाय ।

1. 32 सङ्�ाकेषु िवषयेषु गु�कुल�रात् आर� रा���रपय��म् छा�ाणां स�ीकरणाय �ेषणाय �िश�णाय च
िव�िव�ालयः  िविश�ां योजनां िनमा�ित। 32 सङ्�ाकेषु िवषयेषु पुर�ाराः  अिप सवा�िधकाः  दीय�े। त�था -

2. सङ्�ाकेषु शा�ीयिवषयेषु पुर�ारः  पदकािन च यथा -
�थम�थानम् - �ण�पदकम् , 12000/- ��कािण च

ि�तीयं �थानम् - रजतपदकम् , 8000/- ��कािण च
तृतीयं �थानम् - कां�पदकम् , 5000/- ��कािण च
िविश�पुर�ारः  - 80% अ�ैः  तदुप�र अ�ैः  वा उ�ीण��ः  2500/- ��कािण। 3,30,000 ��कािण केवलं
शा�ीयिवषयेषु पुर�ारधनरािश�पेण िव�िव�ालयः  �यीकरोित। पदकानां िनिम�ं पुनः  ल�शः  �यः  जायते।

शलाकापरी�ाः  दशसु (10) िवभागेषु �चलित। त� पुर�ाराः  यथा -

�थम�थानम् - �ण�पदकम्+ �ण�शलाका + 25,000 ��कािण च।

ि�तीयं �थानम् - रजतपदकम्+   20,000 ��कािण च।



तृतीयं �थानम् - कां�पदकम्+   15,000 ��कािण च।
िविश�पुर�ारः  - 80% अ�ैः  तदुप�र अ�ैः  वा उ�ीण��ः  2500/- ��कािण। आह�  6,25,000 प�रिमतः
धनरािशः  शलाकापरी�ायां पुर�ृते�ः  �य�ित िव�िव�ालयः । पदकानां िनिम�ं पुनः  ल�शः  �यीकरोित ।
सं�ृत� छा�ाणां �ृितबल� ��पङ्�ेः  �ा�ानसाम��� िविश��ान� च परी�णम् अनेन �कारेण
स�वित।

          एवमेव शा�ाथ�िवचारे, का�क�पाठे, अमरकोषक�पाठे, अ�ा�ायीक�पाठे, धातु�पक�पाठे,
भगव�ीताक�पाठे, सुभािषतक�पाठे, सम�ापूत�, अ�र�ो�ाम्, शा�ीय�ूित��धा�यां च �थमि�तीयतृतीय�थानेषु
िवजिय�ः   पदकािन धनरािशः  च दीयते। �माणप�म् अित�र� व�ु�पेण ���पेण अिप पुर�ाराः  दीय�े। एवं
छा�ाणाम् अिभ�ेरणाय आिथ�कबौ��कसहयोग�दानाय च िव�िव�ालयः  �ीयाः   िविश�ाः  प�रपाटीः  अनुसरित।

1. िविभ��धा�सु �धा�लूनां पुर�ारोपल�ेः  आधारेण अ�िधका�भाजे �धा�लुगणाय िवजयवैजय�ी अिप �ितवष�
दीयते। एवं िवजयवैजय�ाः  �दानप�रपािटरिप आर�कालादेव अनुवत�ते।

2. ना�महो�व� आयोजनाय अिप ल�शः  ��कािण िव�िव�ालयः  �यीकरोित। सव�ऽिप प�रसरीयाः  �द�ं
�पकम् आि�� भारत� िविभ�ेषु प�रसरेषु आयोिजतासु ना��धा�सु भागं गृ���। �थमि�तीयतृतीयपुर�ारैः
सह सव��मनटाय िनदेशकाय र�म�स�ाकाय इ�ेवं िविभ�ेषु िवभागेषु अिप पुर�ारान् िव���। 18 वारं
ना��धा�ः  सफलतया स��ाः  इ�तः  �ितवष� नूतनान् सामािजकस�ेशान् लोकोपदेशान् मनिसकृ� �धा�ः
आयोजयित। प�रसर�रे एतदथ� िविश�ं �िश�णम् अिप दापयित िव�िव�ालयः । एवं कुशीलवान् छा�ान्
स�ीकुव�न् अ�� िव�िव�ालयः । अ�ाराि�� य�रे िवदेशेषु च िव�िव�ालय� छा�ाः  नाटकं �दश�य��।
सव�िवध�यं िव�िव�ालयः  एव सव�दा िनव�हित।

3. अ�ः प�रसरीयः  युवमहो�वः  अिप िविश�ः  एव। �ादशसु प�रसरेषु अधीयानाः  छा�ाः  िविवधिवभागेषु िविवधासु
�ितयोिगतासु भागं गृ���।

          िविभ��धा�सु �धा�लूनां पुर�ारोपल�ेः  आधारेण अ�िधका�भाजे प�रसरीयाय �धा�लुगणाय िवजयवैजय�ी
अिप दीयते। ��िग�र�थः  राजीवगा�ीप�रसरः  सवा�िधकवारं िवजयवैजय�ीम् अवा�ोत् । सा�िच�ाणां िनमा�णाय
अ�जा�ले उपारोपणाय अिप युवमहो�वा�तया आयोिजतासु �धा�सु अवसरः  वत�ते। एकं भारतं �े�ं भारतम्, बेटी
बचाओ, बेटी पढाओ, ��भारतम् अिभयानम् इ�ािदषु सामियकिवषयेषु िव�िव�ालय� छा�ाः  सा�िच�ािण िनमा���।
उपशीष�कोपेतािन एतािन ��ेकं भारतीयः  सव�दा अवलोकियतंु श�ोित। एवं प�रपाटयः  सफलतया स�ा��े।

6. सव��मप�रपाटेः  ि�या�यनावसरे अिभमुखीकृताः  सम�ाः  आव�कसंसाधनािन च।

          िव�िव�ालय� िविश�ानां ि�याकलापानां ि�या�यनावसरे नैकाः  सम�ाः  अिप समागताः  एव । �ाकृितकिवकोपैः
िवषमप�र��थतेः  �भावेण च आवष� ����पेण ि�याकलापानां स�ालनावसरे सम�ाः  समागताः । ते च यथा -

1. COVID-19 कारणेन िव�िव�ालय� ि�याकलापानां स�ालनावसरे बाधा समु��ा। वष��यं (2020,2021)
युवमहो�वः  ना�महो�वः  �ितयोिगताः  समायोजियतंु नैव श�ाः  । कोरोना कारणेन परो�िश�ायाः  ( Online)
य�िप �व�थाः  कृताः  पर�ु अमीषां ि�याकलापानां स�ालनाय ���� पूरक� च काल� िनिम�ं
िव�िव�ालयेन �ती�ा कृता। य�िप आिथ�कसम�ाः  2021,2022 तमयोः  संव�रयोः  म�े नैव आसन् तथािप
प�र��थितः  एव िवषमा आसीत्।

2. आव�कसंसाधनािन

          सम�ानां स�ुखीकरणाय िव�िव�ालयेन परो�िश�ासंसाधनािन �यु�ािन। अ�जा�लाि�तसंसाधनानां साहा�ेन
छा�े�ः  �िश�णं द�म् । िव�िव�ालय� ि�याकलापेषु अिधकािधकाः  अ�जा�ले उपारोिपताः  स��। अतः  एतेषां
साहा�ेन छा�ाः  लाभा��ताः  अभवन् ।

1. िव�िव�ालय� िविवधाः  ि�याकलापाः   ना�ो�वाः  युवमहो�वाः  �ितयोिगताः  च भारत� िविभ�ेषु �थानेषु आवष�
�चल��। अतः  त� त� सव�ऽिप छा�ाः  िश�काः  अ�े सामािजकाः  ग�ा ��टंु न �भव��। एतदथ� िव�िव�ालयेन
����संसाधनानां साहा�ेन तेषां ि�याकलापानां सङ्�हः  ( Recording)  अिप ि�यते। एतेषां ना�ो�वादीनां



यदा कदािप दश�नाय YouTube मा�मेन अवसरः  अिप क��तः । एवं िव�िव�ालयः  अनुि�तानां ि�याकलापानां
संर�णाय �चाराय अिप �ीयां प�रपािटं स�ालयित। YouTube म�े िवना �यं उपारोपियतंु श�ते इ�तः
मु��पेण �त��पेण च ि�याकलापाः  समावेिशताः  । ����संसाधनानां �व�थाः  अिप प�रसरेषु
िव�िव�ालयेन प�रक��ताः  स��।

2. रा��रे अिप िविवधाः  �धा�ः  रा�सव�कारैः  आयो��े। एत�ाय�� स�ादनाय अिप िवशेष�पेण िव�िव�ालयः
आिथ�कसहयोगं ददाित। रा��रीय�धा�संयोजकािभः  सं�थािभः  उपल�ानुदानरा�नुसारेण पुर�ाराः  दीय�े।
िवशेषतः  िव�िव�ालयः  भारत� �धा�संयोजकसं�था�ः  त�े�ः  छा�े�ः  �ितभाशािल�ः  च छा�वृ�ादीनां
मा�मेन साहा�ं करोित।

3. के�सव�कारः  िव�िव�ालयाय �ितवष�म् अनुदानं �य�ित। अ� धन� उपयोगः  अधुना ि�याकलापानां स�ालने
िव�िव�ालयः  करोित। वष��यात् पूव� 2019 पय��ं 68 कोिटः  ��कािण सव�कारः  य�ित �। तदा ि�याकलापानां
स�ालनं �ा�धनराशेः  अनुसारं भवित �। अधुना �चुरमा�ेण धनम् उपल�म�ी�तः  सव�� सव�ऽिप
ि�याकलापान् महता वैभवेन कालानुगुणं िव�िव�ालयः  स�ादयित । पुर�ारधनरािशषु अिप अधुना वृ��ः
स�ाता।

4. अ�ः प�रसरीय� युवमहो�व� आयोजनाय अिप 55,00000 ��कािण िव�िव�ालयः  �यीकरोित। कोरोना
कालख�े 2020 तः  2022 पय��ं युवमहो�वेन स��ानां ि�याकलापानां स�ालने बाधा समजिन। अधुना
िव�िव�ालय� 2022-23 तम� संव�र� ि�याकलापानां पि�का िनिम�ता वत�ते। नवस�े ि�याकलापानां
स�ालनाय िव�िव�ालयः  स��ः  वत�ते।

7. िट�णी

सा िव�ा या मदं ह�� सा �ीया�िथ�षु वष�ित।

धमा�नुसा�रणी या च सा बु��रिभधीयते ।। इित

          �ोकवचनानुसारं िव�िव�ालय� प�रपाटयः  िविश�ल�पूत�ये सहाियकाः  स��। अतः  अ�ेऽिप सं�थाः
िव�िव�ालयाः  आसां प�रपाटीनाम् अनुसरणं कतु� श�ुव��।यथा -

1. के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः  अ�खलभारत�रीय�धा�समायोजन� िनिम�म् एव आवष� ल�शः  ��कािण
�यीकरोित। सम�भारते सं�ृतमा�मेन एव सव�षां कृते गु�कुल�रात् आर� रा���रपय��ं �धा�ः  समायो�
पुर�ारान् �य�ित। एता�शी ंप�रपािटम् अ�ेऽिप िव�िव�ालयाः  अनुसतु� श�ुव��।

2. ना�महो�व� �धा�या� आयोजनाय अिप ल�शः  ��कािण िव�िव�ालयः  �यीकरोित। सव�ऽिप प�रसरीयाः
पूव�िनयोिजतं �पकम् आि�� भारत� िविभ�ेषु प�रसरेषु आयोिजतासु ना��धा�सु भागं गृ���।
�थमि�तीयतृतीयपुर�ारैः  सह सव��मनटाय िनदेशकाय र�म�स�ाकाय इ�ेवं िविभ�ेषु िवभागेषु अिप
पुर�ारान् िव�िव�ालयः  �य�ित। एता�शी ंिविश�ां प�रपािटम् अ�ेऽिप िव�िव�ालयाः  अनुसतु� श�ुव��।

3. िव�िव�ालयः  अ�ः प�रसरीयं युवमहो�वम् अिप िविश��पेण एव आयोजयित। �ादशसु प�रसरेषु अधीयानाः
छा�ाः  िविवधिवभागेषु िविवधासु �ितयोिगतासु भागं गृ���।

          िविभ��धा�सु �धा�लूनां पुर�ारोपल�ेः  आधारेण अ�िधका�भाजे प�रसरीयाय �धा�लुगणाय िवजयवैजय�ी
अिप दीयते। एवमेव अ�े अिप िव�िव�ालयाः  युवमहो�ादीनां स�ालनं �ापक�पेण कतु� श�ुव��। एवं �मेण
िव�िव�ालय� प�रपाटयः  �वत��े।
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Best practices as hosted on the Institutional website View Document
7.3 Institutional Distinctiveness
7.3.1 Portray the performance of the Institution in one area distinctive to its priority and thrust within 1000
words

सं�थायाः   �ाथ�-�ाधा����ा वैिश��ं दश�ियतंु कमिप एकं �े�िवशेषम् आि�� कृतकाय�� िववरणं सह�ेण
श�ैः  दीयताम्।

Answer: 

सं�ृतभाषायाः  िव�तोमुख��ापनं के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� �धानं ल�म् अ��। क�ािश�णमा�ेण
औपचा�रकिश�ण�दानमा�ेण वा सं�ृतभाषायाः  िव�तोमुख��ापनं क�सा�ं समयसा�ं च । िक�
क�ािश�णमा�ेण आबालवृ�ानां सामािजकानां सं�ृता�यनाका�ां प�रपूरियतंु न श�ोित िव�िव�ालयः । अतः  �ामं
�ामं ग�ाम सं�ृतिश�ां य�ाम इित यथा नैजसं�थािभः   आ�ोलनम् आर�ं तथा समाजं समाजं ग�ा सं�ृतिश�ां दातंु
िव�िव�ालयः  �यतमानः  वत�ते। एति�िश के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः  2002 (14/12/2002) तमात् संव�रात् एव �ीयं
य�म् आरभत। �ल�प�रपूत�ये अनौपचा�रकिश�णके�ािण सं�था� 20 वष��ः  अिव����पेण सं�ृतकाय� कुव�न्
अ��। अतः  िव�िव�ालय� ि�याकलापेषु अनौपचा�रकसं�ृतिश�णं �ाथ�ं भजते। स�ु ब�षु सं�ृतिव�िव�ालयेषु
औपचा�रकसं�ृतिश�णे एव ब�नां िव�िव�ालयानां य�ः  प�र��ते। परं  के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः  न केवलम्
औपचा�रकिश�णमा�ेण स�ृ�ः  वत�ते। अतः  एव अनौपचा�रकसं�ृतिश�णकाय��मं �ार� देश� कोणे कोणे
अनौपचा�रकसं�ृतिश�ण� के�ािण  �ित�ा� स�ः  आभारतं �ा�ः  वत�ते। अ� िव�िव�ालय� �े�िवशेषेषु
अनौपचा�रकसं�ृतिश�णकाय��म� अ�भूिमका वत�ते। तदेवा� �मशः  िन��ते।

1. अनौपचा�रकसं�ृतिश�ण� आर�ः  य�िप िवंशितः  वष��ः  �ागेव �ार�ः  तथािप त� पा��मः  2016 पय��म्
एकिवधः  एव आसीत्। 2016 तमे वष� भाग�ािहणाम् आका�ां �रम् उ�ाहं च  संवी� ि�िवधः  पा��मः
प�रक��तः । तदार� अ� प�रविध�तपा��म�ेन सं�ृतभाषा- �माणप�ीय-पा��मः , सं�ृतभाषा-द�ता-
पा��मः  इित ि�िवधौ पा��मौ सव�षु के�ेषु �वत��ते।

2. सवा�दौ 100 के�ािण अनौपचा�रकसं�ृतिश�ण� उद्घािटतािन। कोरोना कालख�ेऽिप इमािन िश�णके�ािण
सु�ठु स�ािलतािन। 2021-22 तमे संव�रे भारते 77 सङ्�ाकािन अनौपचा�रकसं�ृतिश�ण� के�ािण
सफलतया स�ािलतािन।

3. 15/07/2022 तः  आर� 15/05/2023 पय��ं अनौपचा�रकसं�ृतिश�ण� नूतनपा��माविधः  अिप िनिद��ः
वत�ते। अनौपचा�रकसं�ृतिश�ण� के�ािण अिप आधुिनकिव�िव�ालयेषु, IIT, IIM इ�ा�ासु
उ�ाधुिनकिश�ासं�थासु महािव�ालयेषु इ�ेवं िभ�िभ��थानेषु सव�दा उद्घा��े। कृषकाः  आपिणकाः  गृिह�ः
युवयुवतयः , िचिक�काः , अिभय�ारः , िव�कोषकिम�णः , िश�काः , छा�ाः  इ�ेवं समाज� िविभ�ाः  सद�ाः  िवना
�ेशं य� एकि�ताः  भिवतंु श�ुव�� त� के�म् उद्घा� सं�ृतिश�णं ददाित के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः ।

4. देश� िविभ�ेषु �थानेषु साविधकके�ाणाम् उद्घाटनाय नवदेहली�थायाः  के�ीयसिमतेः  अनुमितः  अिनवाया�।
अनौपचा�रकसं�ृतिश�णेन  स��ा  के�ीयसिमितः  अधोिल�खत�मेण वत�ते। त�था -

�ो. �ीिनवास वरखेडी, कुलपितः  - अ��ः
�ो.गोपब�ुिम�ः  - सद�ः
�ीस�नारायणभ�ः  - सद�ः
�ीवे�टेशमूित�ः  - सद�ः
डा.रणिजतितवारी - सद�ः
डा.र�मोहनझाः  - सद�सिचवः

1. अनौपचा�रकसं�ृतिश�ण�दनाय अपेि�त� के�िश�क� चयनाथ�म् अिप ��ं मानद�म् अनुसरित
िव�िव�ालयः । पा��म�य� स�ालनाथ� िव�िव�ालयः  के�िश�के�ः  �िश�णं आदौ ददाित। �िश�णात् पूव�
तेषां भािषकसाम��� परी�णाय मौ�खकी ंिल�खतां च परी�ां िनयत�पेण संयोजयित। त� उ�ीण��ः  �िश�णं
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�दाय �िश�णो�रं पुनरिप मौ�खकी ंिल�खतां च परी�ां संयो� त� सफले�ः  एव अनौपचा�रकसं�ृतिश�णाय
अह�तां �य�ित। 

2. के�िश�काः  भारत� िविभ�ेषु �थानेषु ��थ�ा के�ािण उ�ा� सं�ृतिश�ां य���। ते�ः  आवासीयं �िश�णं
वेतनािदकं सव�िवधसौकय�  िव�िव�ालयः  एव क�यित।

3. भारते 2002 तः  आर� 2022 पय��ं 12,932 सङ्�ाकािन अनौपचा�रकसं�ृतिश�ण�  के�ािण िव�िव�ालयेन
सफलतया स�ािलतािन। 4,21,778 सङ्�ाकाः  सामािजकाः  एतेषु के�ेषु �िव� सं�ृतिश�णम् अवा�
�माणप�ािण अिप अिव��। एकैक� के�� िनव�हणाय एकैकवारं सह�शः  ��कािण िव�िव�ालयः
�यीकरोित ।

4. अनौपचा�रकसं�ृतिश�ण� आर�काले िव�िव�ालयः  के�िश�काय १५,००० ��कािण गौरवधन�पेण 
�य�ित �। तद�े कालानुगुणं २५,००० ��कािण गौरवधन�पेण ��ेकं िश�काय �ाय�त्। स�ित ४०,०००
��कािण एकैक�ै के�िश�काय एकैक� के�� स�ालनाय �ददाित। एकैक��न् अिप के�े एकैक�ािप
पा��म� स�ालनावसरे 50 संङ्�ाकाः  सं�ृता�यने�ुकाः  सामािजकाः  िश�णं �ा�ंु �भव��।

5. समाज�  सव��रीयाः  जाितधम�वण�िल�ादीनां गणनां िवना एक�ीभूय सं�ृतिश�ां �ा�ंु श�ुव�� इित िवशेषः ।
आह� 323,300,000 ��कािण अ�ाविध 12,932 सङ्�ाकानां के�ाणां स�ालनाय सं�ृतिव�िव�ालयेन
�यीकृतािन ।

6. स�ित िवंश�िधकेषु रा�ेषु के�ािण चल�� स��। न केवलम् उ�रभारते न वा दि�णे भारते अिप तु
पूव��ररा�े�ेव 20 संङ्�ाकािन के�ािण अ� अिव����पेण �वत�मानािन स��। पूव��ररा�ेषु
पव�तीय�ा�ेषु च सं�ृतिश�ावसरवि�ते�ः  सामािजके�ः  सं�ृतिश�ां दातंु िव�िव�ालयः  कृतस��ः  वत�ते। 
एवं सं�ृत� र�णाय �साराय िवकासाय च ब�प�रकरः  िव�िव�ालयः  सरलमानकसं�ृतमुखेन एव ल�शः
जनान् सं�ृत�ान् अकरोत् ।

7. ल�शः  सामािजकाः  अनौपचा�रकसं�ृतिश�ण� साहा�ेन सं�ृतभाषायां सामा�द�ताम् अवा� तद�े
के�ीयसं�ृतिव�िव�ालय� िविवधपा��मान् अ�ेतुम् अिप �वेशाह�तां िव���। योगे आयुव��दे
दूर�थिश�ामा�मेन सािह�े �ौितषे �ाकरणे च  िविवधान् िविश�ान् पा��मान्  स�ालयित
के�ीयसं�ृतिव�िव�ालयः  । एतेषु  पा��मेषु  �वेशाय  अनौपचा�रकसं�ृतिश�णं �ा�वतां  कृते �िण�मः
अवसरः  वत�ते। एवं िविवधपा��माणाम् अ�यन� �वेश�ारोपमं िश�णं नाम अनौपचा�रकसं�ृतिश�णम् इित
व�ंु श�ते।

8. अनौपचा�रकसं�ृतिश�णाय अपेि�तानां कुशलके�िश�काणां िनमा�णाय एव
आवासीयसं�ृतिश�क�िश�णवगा�न् िव�िव�ालयः  काले काले आयोजयित। शतािधकाः  अ� भागं गृही�ा
�िशि�ताः  भव��।

9. स�ः  बे�लू�नगर�थे �ी�ामीनारायणगु�कुले आयोिजते (30/03/2022 तः  21/04/2022)
आवासीयसं�ृतिश�क�िश�णवग� 118 सङ्�ाकाः  �ितभािगनः   �िशि�ताः  अभवन् । अमीषां �िश�णाय
िव�िव�ालय� िव�िव�ालयेतर�ा�� 21 संङ्�ाकाः  आचाया� ः  िनयु�ाः  आसन्।

10. न केवलं सं�ृतिश�क�िश�णवग�मा�ेण स�ृ�ो भवित िव�िव�ालयः । अतः  एव तदा तदा
सं�ृतभाषाबोधनवग�म्, �ाकरणबोधनवग�म्, आवासीय-उ�ुखीकरणकाय��मम्,
िश�कािभमुखीकरणकाय��मम्, �गत�िश�णकाय��मािदकं समायो� �ीयं काय��मं सव�तोभावेन सफलीकतु�  
�यतते।

11. Indian Institute of Technology कानपुर, वाराणसी इ�ािदषु All India Institute of Medical sciences पटना
�भृितषु IIMT मेरठ इ�ािदषु पुनः  Pacific Institute of Management, Udaipur, Rajasthan, Ayurvedic
College, Telangana, West Bengal इ�ेवमािदषु �ब�नसं�थासु आयुव�दमहािव�ालयेषु च
अनौपचा�रकसं�ृतिश�ण� के�ािण सव�दा �चल�� स��।

2022 तमे संव�रे वै�कीय�े�स��ेषु सं�थासु �ब�नसं�थासु कलावािण�महािव�ालयेषु अिभया��कसं�थासु इ�ेवं
16 संङ्�ाकासु उ�ृ�ो�िश�ासं�थासु के�ािण �चल�� स��। एतासु सं�थासु आधुिनकिवषय�िवधयः  य�िप
औपचा�रक�पेण पा��मे वत��े तथािप अनौपचा�रकसं�ृतिश�ां �ा�ंु त��ाः  छा�ाः  समिधकमा�ेण भागं गृ���
इित िवशेषः ।

*English version available in the additional information link 
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Extended Profile

Program

Number of programmes during the last five years (Without repeat count):

िवगतेषु प�सु वष�षु काय��माणां सङ्�ा (पुनरावित�तगणनां िवना):

Answer: 56
 

Number of courses during the last five years (Without repeat count):

िवगतेषु प�सु वष�षु पा��माणां सङ्�ा (पुनरावित�तगणनां िवना):

Answer: 870
 Students

Number of students year wise during the last five years (face-to-face only)

िवगतानां प�ानां वषा�णां छा�ाणां वािष�की सङ्�ा

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
5950 5426 5045 4976 4771

Number of outgoing / final year students year wise during the last five years (face-to-face only)

िवगतेषु प�सु वष�षु उ�ीणा�नां छा�ाणां वािष�की सङ्�ा

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
2060 2125 1973 1874 1729
Teachers

Number of full time teachers year wise during the last five years (face-to-face only)

िवगतेषु प�सु वष�षु पूण�कािलका�ापकानां वािष�की स�ूणा� सङ्�ा

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
453 445 446 403 434

https://assessmentonline.naac.gov.in/storage/app/hei/SSR/101026/7.3.1_1668416272_1783.pdf
http://www.sanskrit.nic.in/nfse_scheme.php


Number of full time teachers during the last five years (Without repeat count):

िवगतेषु प�सु वष�षु पूण�कािलका�ापकानां सङ्�ा (पुनरावित�तगणनां िवना) :

Answer: 453
Institution

Total Expenditure excluding salary year wise during the last five years (INR in Lakhs) (face-to-face only)

िवगतेषु प�सु वष�षु वेतनं िवहाय सं�थायाः  वािष�कः  स�ूण�ः  �यः  (ल�शः )

Answer: 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
9199.25 8726.01 12729.66 11342.32 12560.01

Conclusion

Additional Information :

CSU has introduced New National Education policy, 2020 from the academic year of 2022-23.
It implements the integration of Indian Knowledge Systems with Indian Modern Languages.
Modern languages like English, Regional language, Hindi, History, Political Science, Economics,
Computer Science, Environment Science, Hindi Literature and English Literature, etc., are taught and they
are included in the syllabi of UG Courses.
It has implemented the Choice Based Credit system.
It starts Academic Bank of Credits very soon in consonance with the education policies of Ministry of
Education and UGC etc.
It has the facility of multi-disciplinary and multi-linguistic approach for holistic development.
It’s astounding growth in a rapid manner inspires the establishment of many Sanskrit institutions in India.
It intends to expand its arena by opening courses in Science and Technology relating them to the study of
Sanskrit.
It establishes Chairs sponsored by the Government of India or donors under its Endowment Scheme.
With its Multidimensional approach and Mini India face as its best practice and nature respectively, it
mulls the idea of opening campuses in almost all states including total North East.
It moots to open the extra campuses in the states where a campus already exists due to heavy demand, like
Odisha.
It wishes to open campuses abroad and thereby to support the idea of Bharat mantling the role of Global
Leader through the spread of Sanskrit study.
It acts as the custodian in protecting, popularizing and propagating study of Sanskrit and thereby India’s
rich cultural heritage in India and abroad.
It just limps back to normalcy after the dreadful Covid-19.

Concluding Remarks:

The Central Sanskrit University, Delhi passed through important phases from its humble beginning in
1970 as Rashtriya Sanskrit Sansthan an autonomous body registered under Societies Act, to the present
status Central University through the enactment of Parliament Act in 2020, with twelve campuses under
its belt located at significant places across the length and breadth of India including North East.
It started its journey with courses from Prathama, Madhyama, Purva Madhyama, Uttar Madhyama, Shastri
and Acharya to Pedagogy (Siksha Shastra) and Research (Vidya Varidhi) in traditional subjects like



Vyakarana, Sahitya, Jyotisha, Nyaya, Vedanta, Sarva Darshana, Puranetihas, Dharma Shastra, Karma
Kanda etc in 1970.
When it became a Deemed to be University its courses from Prathama to Purva Madhyama were
discontinued and programmes from Prak Shastri to Acharya and Pedagogy including Siksha Acharya
(2006) were continued.
As the Nodal agency of MoE, it also manages twenty six Adarsh Mahavidyalayas including four Adarsh
Shodha Sansthans under the Central scheme.
It has many affiliated institutions where Prathama to Shastri/Acharya courses are taught.
Its Centre for Distance Education called Mukta Swadhyaya Peetham runs programmes from Prak Shastri
to Acharya in Vyakarana, Sahitya and Jyotisha besides Bridge Courses. It has a tie up with IGNOU in this
regard.
It runs Correspondence Courses for learning simple Sanskrit.
Under Non Formal Sanskrit Education (NFSE) it conducts Diploma Courses in Basic Sanskrit and
Sanskrit Journalism etc.
It introduces Simple Standard Sanskrit (Saral Manak Samskrutam) in Prak Shastri course.
MOOCs awareness is being brought through organizing seminars and workshops etc.
Under the Central Scheme, it runs diploma courses in Pali and Prakrit etc. In addition it has courses in
Baudha and Jain studies.
It has a dedicated campus exclusively for research programme and publications at Ganganath Jha Campus,
Prayagraj (erstwhile Allahabad). The campus conducts the mandatory six month Pre-PhD course. It
preserves more than 56000 manuscripts. Even foreign scholars also do their research works.  It publishes
quality research articles.
It will attain the status of Centre of Excellence in the study of Sanskrit and Sanskrit Research in near
future.
Ordinances, policies & cadre recruitment rules are available in website.

EXCLUDED METRICES

No Metrices are Excluded

ANNEXURE


