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क्षििाचायय (एम.्एड्.) प्रिेिपिीिा – 2023 
 

1. केन्द्रीयसंसृ्कतविश्वविद्यालयस्य संक्षिप्तपरिचयाः 
सियकािस्य (1956) संसृ्कतायोगकृतानिंुसािािेि भाितसियकािद्वािा 1970 इत्यस्मिन् िष े िाष्ट्ष्टियसंसृ्कत-

संस्थानस्य स्थापना अभित।् अस्य मखु्योद्देश्यम ्आभाितं संसृ्कतक्षििा, क्षिििम्, अनसुन्धानसम्वियनम,् प्रचािाः संिििञ्च 
ितयत।े इदं पिूयताः भाितसियकािस्य मानिसंसािनविकासमन्त्रालयद्वािा (साम्प्रतं क्षििामन्त्रालयने) वित्तपोष्ट्षतम ्आसीत।् 
पािम्परिकसंसृ्कतक्षििायााः प्रचािप्रसाििते्र े अस्यािदानं वनिीक्ष्य िाष्ट्ष्टियसंसृ्कतसंस्थानं मई- मासस्य सप्तमददनाङे्क 2002 
इत्यस्मिन ् िष े मावनतविश्वविद्यालयरूपिे समदु्घोष्ट्षतम।् सम्प्रवत िाष्ट्ष्टियसंसृ्कतसंस्थानं केन्द्रीयसंसृ्कतविश्वविद्यालय-
अधिवनयमाः 2020 (इत्यस्य  संख्या 5) अन्तगयतं संसदा केन्द्रीयसंसृ्कतविश्वविद्यालयाः, ददल्ली इवत रूपिे पारिताः। 
महामदहमिाष्टिपवतमहोदयानामनमुोदनोपिान्तं 30 अप्रलै ् 2020 इत्यताः केन्द्रीयसंसृ्कत-विश्वविद्यालयाः, ददल्ली इवत रूपिे 
समािब्धाः।  

विश्वविद्यालयोऽयम ्अखखलभाितीयविश्वविद्यालयसङ्घस्य सदस्योऽस्मि तर्था च िाष्ट्ष्टियमलू्याङ्कन-प्रत्यायनपरिषदा 
(NAAC) द्वािा ‘ए’ इवत श्रणे्यां प्रत्याययतोऽस्मि। देिस्य विधभन्नभागस्थेष ु परिसिेष ु प्राक्शास्त्री इत्यािभ्य 
आचायय/विद्यािारिधिाः याित ् अध्ययनं भिवत। अस्य दिपरिसिेष ु दद्विषीयक्षििािास्त्रस्त्रपाठ्यक्रमोऽष्ट्प सञ्चाल्यत।े अिात ्
िकै्षिकसत्रात ् (2023-24) क्षििािास्त्रस्त्रकिायां प्रिेिार्थयम ् अखखलभाितीयििे भाितसियकािेि सञ्चाक्षलतस्य नेिनल 
टेस्टगं एजने्सी (NTA) इत्यस्य माध्यमने क्षििािास्त्रस्त्रप्रििेपिीिा आयोज्यमाना विद्यत।े दद्विषीयाः क्षििाचाययपाठ्यक्रमोऽष्ट्प 
कवतपयपरिसिेष ु सञ्चाल्यत।े विश्वविद्यालयने अत्राष्ट्प प्रििेार्थयम ् अखखलभाितीयििे नेिनल टेस्टगं एजने्सी (NTA)  
इत्यस्य माध्यमने क्षििाचाययप्रििेपिीिा आयोज्यमाना अस्मि। क्षििाचाययप्रििेपिीिायााः प्रश्नपत्रकूटाङ्काः एन.टी.ए.द्वािा 
ACQP02 वनिारितो विद्यत।े  
2. क्षििाचाययप्रिेिपिीिाय ै(2022) अहयतााः 

▪ मान्यताप्राप्तविश्वविद्यालयात/्ससं्थानात ् क्षििािास्त्रस्त्र/बी.एड्. (संसृ्कतक्षिििविषयसदहतम)् न्यनूावतन्यनंू 
50% अङ्कााः । 

▪ अहयतापिीिायां प्रविष्टााः छात्रााः अष्ट्प आिदेनं कतु ंिक्निुस्न्त। 
▪ केन्द्रीयसियकािस्य वनयमानसुािम ् अनसुचूचतजावतजनजातीयानाम,् अन्याप्रगतजातीयानाम,् अन्यर्था 

सिमािां च कृत ेन्यनूतम-प्रिेिाहयतायां 5% अङ्कानां क्षिधर्थलता भविष्यवत ।  
प्रििेकाल े आिदेनने सह योग्यतापिीिोत्तीियतायााः प्रमािपत्रस्य प्रिवुताः अवनिाया । यदद पिीिायााः परििामाः 

अघोष्ट्षताः भिवत तदहि प्रििेसमय े व्ययिगतरूपिे िा गोपनीयरूपिे िा परििामसम्बद्ध-प्रमािपत्र-समपयि े प्रििेाः दीयत,े 
अन्यर्था प्रििेस्य योग्यता वनिस्यत े।  
चयनविधिाः 

भाितसियकािस्य वनदेिानाम ् अनरुूपिे केन्द्रीयसंसृ्कतविश्वविद्यालयस्य क्षििाचाययपाठ्यक्रम े अध्ययनार्थ ं
एन.टी.ए.द्वािा प्रश्नपत्रकूटाङे्कन (ACQP02) सह सीयईूटी-पीजी 2023 इत्यस्यााः पिीिायााः आयोजनं सवुनक्षितम ् अस्मि। 
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प्रिेिपिीिायाम ्आिदेनात ्प्रागिे सिे अभ्यधर्थिनाः एन.टी.ए.द्वािा प्रकाक्षितसियवनदेिान ्सम्यिया अिगचे्छयाुः । प्रत्यकंे ििे 
आिदेनकाले साििानं समिसचूनााः प्रदेयााः।  

क्षििाचाययपाठ्यक्रम े प्रििेाय समिाैः अभ्यधर्थिधभाः एन.टी.ए.द्वािा वनिारित-सद्यस्क-आिदेनप्रष्ट्क्रयया 
आिदेनीयमस्मि । आिदेनोपिान्तम ् एन.टी.ए.द्वािा वनिारितषे ु विधभन्नकेने्द्रष ु आिदेकैाः सङ्गिकािारितपिीििस्य (CBT) 
माध्यमने पिीिा सम्पादनीया अस्मि। चयनमापदण्डानाम ् अनरुूपिे प्रििेपिीिोत्तीिणाः छात्राैः पनुाः केन्द्रीयसंसृ्कत-
विश्वविद्यालयस्य क्षििाचाययकृत ेवनयतपरिसिेष ुअध्ययनार्थ ंप्रिेिाय सद्यस्क-आिदेनं कििीयमस्मि ।  

प्रििेार्थयम ् आिदेनकाल े प्रत्यकंे छात्राैः केन्द्रीयसंसृ्कतविश्वविद्यालयस्य वनददयष्टपरिसिेष ु प्रििेार्थयम ् अधिकाधिक-
ििीयताक्रमिे स्वीयविकल्पानाम ्उल्लखेाः कििीयाः अस्मि । एतस्यााः ििीयतायााः क्रमिे परिसिेष ुप्रििेाः िक्याः । इष्टपरिसिे 
स्थानस्य अनपुलब्धौ ििीयताक्रमानसुािेि अन्यस्मिन् परिसिे प्रििेाहयता भविष्यवत। विश्वविद्यालय े प्रििेार्थयम् 
अखखलभाितीयििीया ििीयतासचूी वनमातव्या । विश्वविद्यालयस्य जालपटुे सफलछात्रािां सचूी यर्थासमयम् 
उपािोहिीया भविष्यवत ।  
3. क्षििाचाययपाठ्यक्रमाय उपलब्धस्थानसङ्ख्या 

विश्वविद्यालय ेक्षििाचाययपाठ्यक्रमाय उपलब्धस्थानसङ्ख्या 150 (पञ्चािदधिकम ्एकितम)् अस्मि । 
परिसिनाम उपलब्धस्थानावन 

केन्द्रीयसंसृ्कतविश्वविद्यालयाः, जयपिुपरिसिाः, जयपिुम् 50 
केन्द्रीयसंसृ्कतविश्वविद्यालयाः, भोपालपरिसिाः, भोपालम ् 50 
केन्द्रीयसंसृ्कतविश्वविद्यालयाः, श्रीसदाक्षििपरिसिाः, पिुी 50 

 
नोट- सम्बद्धपरिसिे प्रििेस्य, अस्य वनििीकििस्य अधिकािाः विश्वविद्यालयस्य सिमाधिकाययिीनो ितयत।े 

4.  आिििम ्
विधभन्नप्रििेाधर्थिनां कृत ेभाितसियकािस्य वनयमानसुािम ्आिििव्यिस्था अिोक्षलखखता ितयत े-  
▪ अनसुचूचतजातीयानां कृत े       15% 
▪ अनसुचूचतजनजातीयानां कृत े       7.5% 
▪ अन्य-अप्रगतजातीयानां कृत े       7% 
▪ अन्यर्थासिमािां प्रज्ञाचक्षुषां चा कृत े      3% 
▪ यदेु्ध/सवैनकसंघष ेसिस्त्रासनेागत-हताहतानां विििानाम ्/अपत्यानाम ्कृत े  3% 

(प्रमािपत्र ेहताहतािस्थाविषय ेस्पष्टोल्लखेाः अपके्षिताः अस्मि।) 
▪ िाष्ट्ष्टिय-अन्तािाष्ट्ष्टियस्पर्थास ुप्रवतभायगभ्याः प्रििेाधर्थिभ्याः क्रीडालनूां कृत े   2% 
▪ आधर्थिकरूपिे अिमािां कृत े(EWS)       10%  
▪ अन्तािाष्ट्ष्टियानां, पिूोत्तििाज्यािां (NER) च अभ्यधर्थिभ्याः, जम्मकूश्मीिाभ्यधर्थिभ्याः, एकल-बाक्षलकाभ्याः 

आिििम्         5%  
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उपयुयिश्रिेीनाम ् आिदेकैाः परिसिेष ु प्रििेकाले आिक्षितश्रिेीवनवमतं्त विधिित ् विवनददयष्टं स्वीयम ् प्रमािपत्रं 
िाजपष्ट्त्रत-अधिकारिद्वािा सत्यापनपिुस्सिम ् आिदेनपत्रिे साकम ् अवनिाययरूपेि समपयिीयम।् अन्यर्था, प्रििेाः वनििो 
भविष्यवत। विश्वविद्यालयस्य परिसिेभ्याः आिििवनिाििं केन्द्रीयििे एि भविष्यवत। अनसुचूचतजाताेः अनसुचूचतजनजाताेः, 
अन्य-अप्रगतजातीयानां च कृत ेआिक्षितस्थानावन अपरिितयनावन भविष्यस्न्त। अन्यािििविषये अयं वनयमाः नास्मि। 
5. आिक्षितश्रिेीनां प्रमािपत्रदातािाः अधिकारििाः 

▪ अनसुचूचतजावत/जनजावत/अन्य-अप्रगतजातीयानां कृत े - क्षजल्लािीिाः/उपक्षजल्लािीिाः (एस.डी.एम.)/ 
तहसीलदािाः/ एम.आि.ओ. 

▪ ददव्याङ्गानाम ्(अन्यर्था सिमािां)/प्रज्ञाचक्षुषां कृत ेिाजकीयचचष्ट्कत्सालयस्य प्रिानचचष्ट्कत्साधिकािी। 
40% विकलाङ्गता ततोऽधिका िा अहयताऽधिकता)।  

▪ सिस्त्रसनेानीनां बालकानां/विििानां कृत े - सवैनक/नाविक/िायसुनेासंघटनानां सचचिाः। 
6. क्षििाचायय (एम.्एड्.) प्रिेिपिीिाय ै(2023) वनदेिााः  
 केन्द्रीयसंसृ्कतविश्वविद्यालय े क्षििाचाययकिायां प्रििेाधर्थिभ्याः एन.टी.ए.द्वािा सीयईूटी-पीजी 2023 इत्यस्यााः 
पिीिायााः माध्यमने देिस्य विधभन्नभागषे ु वनिारितकेने्द्रष ु दद्विषीयक्षििाचायय (एम.्एड्.) पाठ्यक्रमाय प्रििेपिीिा 
आयोज्यमाना ितयत े । प्रििेपिीिायााः ददनाङ्कस्य समयस्य च घोषिा एन.टी.ए.द्वािा भविष्यवत । योग्यतायतुाैः छात्राैः 
प्रििेपिीिार्थयम ्अिोक्षलखखतजालपटुस्य माध्यमने वनयताििौ सद्यस्क-आिदेनं कतु ंिक्यत े-  

https://cuet.nta.nic.in/ 
सािात ्पञ्जीयनार्थयम ्आिदेनार्थयञ्च – 
https://examinationservices.nic.in/examsys23/Root/home.aspx?enc=WPJ5WSCVWOM

NiXoyyomJgHJ9FVBANu9iDOjdCzhgilL9GRm8nW4Arp/9qoHdg7fj    
प्रमखुददनाङ्कााः 

▪ प्रििेपिीिाय ैसद्यस्क-आिदेनप्रष्ट्क्रया    - 20 माचय 2023 ताः 19 अप्रेल 2023 
   (05.00 PM पययन्तम)् 

▪ पिूयतया आिदेदतािदेनस्य िलु्कसमपयिम ्  - 19 अप्रले 2023  
   (11.50 PM पययन्तम)् 

▪ आिदेदतािदेनस्य अपके्षितसंिोिनार्थयम ्अिसिाः  - 20 अप्रले 2023 ताः 23 अप्रले 2023 
▪ प्रििेपत्रप्राप्प्ताः     - यर्थासमयं एन.टी.ए.द्वािा घोषिा भविष्यवत। 
▪ पिीिाददनाङ्काः      - यर्थासमयं एन.टी.ए.द्वािा घोषिा भविष्यवत। 
▪ पिीिासमयाः       - यर्थासमयं एन.टी.ए.द्वािा घोषिा भविष्यवत।  
अभ्यधर्थिनाः कृपया आिदेनने च सम्बद्धसमिानां महत्त्वपिूयददनाङ्कानां विषय ेएन.टी.ए.द्वािा प्रदीयमानानां सचूनानां 

विषय े जागरुकााः भिेयाुः। एतदर्थ ं एन.टी.ए.संस्थायााः जालपटुं सततम ् अिलोकनीयम।् आिदेनप्रििे-प्रष्ट्क्रयािां विषय े
एन.टी.ए.संस्थायााः एि अस्न्तमवनिययो भविष्यवत।  
  

https://examinationservices.nic.in/examsys23/Root/home.aspx?enc=WPJ5WSCVWOMNiXoyyomJgHJ9FVBANu9iDOjdCzhgilL9GRm8nW4Arp/9qoHdg7fj
https://examinationservices.nic.in/examsys23/Root/home.aspx?enc=WPJ5WSCVWOMNiXoyyomJgHJ9FVBANu9iDOjdCzhgilL9GRm8nW4Arp/9qoHdg7fj
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7. पिीिाकेन्द्राणि 
 एन.टी.ए.द्वािा वनिारितषे ु पिीिाकेने्द्रष ु कस्यचचत ् एकस्य केन्द्रस्य चयनं छात्राैः प्रदत्तसचूनािािेि भविष्यवत। 
केन्द्रवनिाििादीनां सम्बन्ध े एन.टी.ए.द्वािा प्रकाक्षितवनयमािल्यााः साििानम ् अिलोकनम ् आिश्यकम ् इवत। अभ्यधर्थिनाः 
चचतकेने्द्र एि पिीिार्थयम ्अहााः भविष्यस्न्त ।  
8. अत्यािश्यकसचूनााः 

▪ आिदेनप्रष्ट्क्रयायााः प्राक् एन.टी.ए.द्वािा प्रकाक्षितवनदेक्षिकायााः, अस्यााः वनदेक्षिकायाि अिबोिाः आिश्यकाः 
अस्मि ।  

▪ सीयईूटी-पीजी इत्यन्तगयतं सद्यस्क-आिदेनं ध्यानने कििीयम् । अपिूयसद्यस्क-आिदेनम ्अस्वीकाययवमवत।  
▪ सद्यस्क-आिदेन ेक्षलखखतानां तथ्यानां सत्यापनं पिीिासमय ेप्रििेसमय ेच भविष्यवत।  
▪ कस्यचचत ् तथ्यस्य असत्यत्व े प्रमाणित े सवत, यर्थावनयमं न्याययकदण्डाः, पिीिावनष्कासनम/् 

प्रििेवनििीकििम ्इत्याददकं यर्थायोगं्य प्रकल्पययष्यत।े  
▪ एन.टी.ए.द्वािा वनिारितिलंु्क समर्प्य आिदेनप्रष्ट्क्रया सम्पादनीया।  

9. विश्वविद्यालयपरिसिेषु अध्ययनार्थ ंसद्यस्क-आिदेनाय वनदेिााः 
प्रििेपिीिायाम ् उत्तीि े सवत अभ्यर्थी अध्ययनाय विश्वविद्यालयस्य जालपटुे परिसिचयनं करिष्यवत। एतदर्थयम ्

उत्तीिाभ्यधर्थिनां सचूी प्रकािययष्यत।े उत्तीिाभ्यधर्थिनाः प्रििेाय सद्यस्क-प्रििे-आिदेनं केन्द्रीयसंसृ्कतविश्वविद्यालयस्य 
जालपटुे प्रदक्षिितवनदेिानाम ् अनरुूपिे कतु ं िक्निुस्न्त। त्रषु्ट्टपिूय-अपिूावन आिदेनावन, वनक्षितवतथ्यनन्तिं समष्ट्पितावन 
आिदेनावन अस्वीकायाणि भविष्यस्न्त। क्षििाचाययप्रििेपिीिायाम ् उत्तीिााः छात्रााः एि ििीयताक्रमिे क्षििाचायय- 
पाठ्यक्रमाय वनिारितविश्वविद्यालयस्य परिसिेष ुप्रििेाहााः भविष्यस्न्त। इयं ििीयतासचूी केिलम ्एकिषाय (2023) एि 
मान्या भविष्यवत। प्रििेोपिान्तस्य स्थानान्तििस्य अनुमवताः अिक्या। तर्था च प्रििेोपिान्तं िलु्कमष्ट्प अप्रत्यपयिीयम।् 
वनदेक्षिकेयं ध्यानने पठनीया । यदा अपके्षितााः अहयतााः विद्यन्त,े तदा एतदर्थयम ्आिदेनीयम ्।  

परिसिप्रिेिाय आिदेनप्रष्ट्क्रयार्थयम ्अििेयााः अंिााः - 
▪ अभ्यर्थी केन्द्रीयसंसृ्कतविश्वविद्यालयस्य जालपटुे क्षििाचाययप्रििेार्थ ं वनिारितािदेनप्रष्ट्क्रयां सम्पादययतु ं

िक्नोवत । 
▪ वनददयष्टवतधर्थताः पिं कृतावन आिदेनपत्राणि स्वीकृतावन न भविष्यस्न्त। 
▪ क्षििाचाययप्रििेपिीिोत्तीिााः छात्रााः एि क्षििाचाययपाठ्यक्रम े वनिारितपरिसिे ििीयताक्रमिे प्रििेाय अहााः 

भविष्यस्न्त ।  
▪ प्रििेार्थयम ्इयं योग्यतासचूी केिलं 2023 िषयस्य कृत ेएि मान्या भविष्यवत। 

10. सद्यस्क-आिदेनात ्प्राक् ध्यातव्यतथ्यावन 
▪ केिलमहयप्राधर्थिधभाः पिीिायां  सस्म्मक्षलतभैाव्यम।् यदद कक्षिदहयाः नास्मि, पिन्त ु क्षििाचाययप्रििेपिीिायां 

सस्म्मक्षलतो भिवत, तदहि परििाम ेस एि व्ययिगतरूपिे स्वयम ्उत्तिदायी भविष्यवत। 
▪ क्षििाचाययपाठ्यक्रमाः एन.सी.टी.ई.द्वािा मान्यताप्राप्ताः अस्मि। विश्वविद्यालयस्य विधभन्नपरिसिेष ु

वनियरितसङ्ख्यानसुािं योग्यताक्रमानसुािेि एि प्रििेाः प्रकल्पययष्यत।े  
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▪ प्रििेाहयतापरििीलनम,् आिििादीनां वनियि, एतत्सि ंविश्वविद्यालयस्य अिीनं ितयत।े  
▪ प्रििेविषय ेविश्वविद्यालयस्य कुलपताेः वनियय एि अस्न्तमाः।  
▪ न्याययकविषयषे ुदेहली-उच्चन्यायालयस्य एि िते्राधिकािाः भविष्यवत।  
▪ पनुाः मलू्याङ्कनं निै भविष्यवत। 

11. पिीिािधिाः पिीिासम्बद्धसचूनााः च  
▪ पिीिाय ैएन.टी.ए. इत्यस्यााः वनयमािली साििानं पठनीया ।  
▪ पिीिािधिाः होिाद्वयात्मकाः इवत । अयञ्च वनिारित-समयािधिाः स्लोट् (Slot) रूपिे वनिारितो भविष्यवत ।  
▪ क्षििाचाययप्रििेपिीिायाम् अभ्यर्थी सङ्गिकािारितपिीििस्य (CBT) माध्यमेन पिीिां सम्पादययष्यवत। यदद 

अपके्ष्यत,े सङ्गिकपरिचालनस्य अभ्यासाः अिश्यमिे कििीयाः ।  
▪ सि ेप्रश्नााः िकैल्पल्पकााः भविष्यस्न्त। 
▪ प्रििेपिीिासमय ेपिीिाकि ेप्रििेपत्रम ्अवनिाययतया प्रिोतव्यम।् 
▪ क्षििाचाययप्रििेपिीिायाम् अििैसािनावन अिलम्बयन ् उत्तिाणि लखेखतमु ् अन्यताः साहायं्य प्राप्निुन् 

अनिुासनहीनतां िा प्रदिययन ् पिीिार्थी केन्द्राध्यििे सद्याः पिीिाया बदहष्करिष्यत े यर्थाविधि दण्डनं िा 
करिष्यत।े  

▪ छायाचचत्रिे सह िषैम्य े सवत, सने्दहे जात,े पिीिाताः वनलम्बनम/्प्रििेात ् वनलम्बनम,् विधिित ् दण्डनं िा 
करिष्यत।े तदर्थ ंछात्राः स्वयम ्उत्तिदायी भविष्यवत। 

▪ पिीिाभिन ेगिकयन्त्रं, चलदिूिािी, िाटय-घटी चते्याददकं सियर्था िक्षजितम।् 
12. प्रश्नपत्ररूपिेखा 

सङ्गिकािारिता क्षििाचाययप्रििेपिीिा बहुविकल्पात्मकप्रश्नपत्रमाध्यमने भविष्यवत । अस्य प्रश्नपत्रस्य खण्डद्वय े
100 बहुविकल्पीया प्रश्नााः प्रष्टव्यााः सस्न्त । प्रश्नपत्र ेवनम्नक्षलखखतं खण्डद्वयं वनिारितम ्– 

▪ खण्डाः ‘अ’ – क्षिििसम्बदं्ध सामान्यज्ञानम ् (General Knowledge related to Education) (25 
बहुविकल्पीयााः प्रश्नााः) 

▪ खण्डाः ‘ब’  
• भागाः 1 – संसृ्कतभाषादिता (Proficiency in Sanskrit Language) (25 बहुविकल्पीयााः प्रश्नााः) 
• भागाः 2 – संसृ्कतक्षिििम ्(Teaching of Sanskrit) (25 बहुविकल्पीयााः प्रश्नााः) 
• भागाः 3 – क्षििामनोविज्ञानम ्(Educational Psychology) (25 बहुविकल्पीयााः प्रश्नााः) 

प्रत्यकंे प्रश्नस्य चत्वारि िकैल्पल्पकावन उत्तिाणि भविष्यस्न्त, यषेु एकमिे सम्यक् उत्तिं भविष्यवत। केिलम ् एकं 
सम्यक् उत्तिं चचत्वा सङ्गिकपटल ेप्रविष्टवं्य भविष्यवत । 
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13. मूल्याङ्कनविधिाः 
क्षििाचाययपाठ्यक्रमस्य माध्यमं संसृ्कतमिे अस्मि । प्रििेपिीिायाम ्उत्तीियताय ैअिोक्षलखखतााः वनदेिााः ध्यातव्यााः 

सस्न्त –  
▪ खण्डाः ‘अ’ एिञ्च खण्डाः ‘ब’- खण्डद्वये कुलप्राप्ताङ्कानां (100 अङ्कानां) समानरूपिे गिनया उत्तीियतासचूी 

वनिारिता भविष्यवत । 3 
▪ सी.य.ूई.टी-पी.जी. 2023 प्रििेपिीिायााः प्राप्ताङ्कानाम ् आिािेि विश्वविद्यालयस्य प्रििेसवमवतद्वािा 

वनवमितायााः ििीयतासचू्ााः अनसुािेि प्रििेाः सवुनक्षितो भविष्यवत।  
▪ क्षििािास्त्रस्त्रपाठ्यक्रम े प्रिेिार्थयम ् अहयताय ै अभ्यधर्थिना प्राप्तप्राप्ताङ्कानां ििीयतायााः अन्यसम्बद्धवनयमानां 

चानरुूपिे वनवमिता भविष्यवत ।  
14.  पिीिापरििामसम्बद्धााः वििषेसचूनााः 

▪ प्रििेपिीिापरििामस्य ििीयतासचूीवनमािम ्अखखलभाितीयििे भविष्यवत । 
▪ विश्वविद्यालयप्रििेनीताेः अनसुािेि प्रििेाः भविष्यवत । 
▪ प्रििेानन्तिं प्रविष्टपरिसिात ्अन्यपरिसिं प्रवत स्थानान्तििं न भविष्यवत । 

15. क्षििाचाययप्रिेिपिीिायााः (2023) पाठ्यक्रमाः 
प्रिेिपिीिायााः कूटसङ्ख्या – ACQP02 

पाठ्यक्रम 
1. PART (25 Questions) 
SECTION - 1 – क्षिििसम्बद्धसामान्यज्ञानम ्(General Knowledge related to Education) [25 Questions] 

क्षििासंस्थााः CSU New Delhi, NSU Tirupati, SLBSNSU, New Delhi, MHRD, UGC, NCTE, 
NCERT, NUEPA, ICSSR, DIET, etc., भाितीयसंवििानम ्, क्षििानीवताः, क्षििागतसमस्यााः, क्षििाप्रकािााः, 
अध्यापकक्षििा सिेाकाक्षलकप्रक्षिििम ्, विधभन्नक्षििायोगााः, केप्न्द्रकपाठ्यक्रमाः (Core Curriculum), दिूक्षििा, 
पयािििक्षििा, िाष्ट्ष्टियसाििताधभयानम,् प्रौढक्षििासंस्थााः, ष्ट्क्रयात्मकमनसुन्धानम ्, िाष्ट्ष्टियोच्चक्षििाधभयानम ् (RUSA), 
माध्यवमकक्षििाधभयानम ्(RMSA), क्षििायााः साियभौमीकििम ्(UEE), मलू्यक्षििा। 
PART - B (75 Questions) 
SECTION - 1 संसृ्कतभाषादिता (Proficiency in Sanskrit Language) [25 Questions] 

माहेश्विसतू्राणि प्रत्याहािवनमािञ्च, सस्न्धाः, समासप्रष्ट्क्रया, कािकाणि, उपपदविभियाः, लकािप्रयोगाः, प्रष्ट्क्रयााः  
णिच ्, सन ्, कृत्प्रत्ययााः, तणद्धतप्रत्ययाः, स्त्रीप्रत्ययााः - टाप,् ङीप,् ङीष।् 
SECTION - 2 संसृ्कतक्षिििम ्(Teaching of Sanskrit) [25 Questions] 

संसृ्कतक्षिििम ्, विधभन्नााः उपागमााः, पाठ्यपिुकसम्प्रत्ययाः, क्षिििपद्धतयाः उद्देश्यम ्, सोपानावन, 
श्रव्यदृश्योपकििावन, पाठ्यसहगावमष्ट्क्रयााः, पाठयोजनासोपानावन 
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SECTION - 3 – क्षििामनोविज्ञानम ्(Educational Psychology) [25 Questions] 
मनोविज्ञानपरिभाषा, मनोविज्ञानसम्प्रदायााः, बालानाम ् अिस्थागतवििषेतााः, अधिगमसंप्रत्ययाः वििषेताि, 

अधभप्रिेिा तस्यााः वििषेतााः, बणुद्धाः तदीयााः क्षसद्धान्तााः च, व्ययित्वस्यार्थयाः, प्रकृवताः, मापनम ्, मानक्षसकस्वास्थ्यम ्, 
विक्षिष्टबालकााः, सांख्यख्यकी। 
16.  प्रिेिपिीिार्थ ंपषृ्टव्यप्रश्नानाम ्उदाहििावन 
PART-A 
Section 1 -   क्षिििसम्बदं्ध सामान्यज्ञानम ्
1. प्रायोजनावििेाः दाियवनकाः आिािाः विद्यते - 
 1. आदियिादाः 2. प्रकृवतिादाः 
 3. यर्थार्थयिादाः 4. प्रयोजनिादाः 
    उत्तिम ्- प्रयोजनिादाः 
2. 5-ई इवत िचनािाददप्रवतमाने इदं प्रर्थमसोपानम ्अस्मि - 
 1. अने्वषिम ् 2. संलग्नता 
 3. व्याख्या 4. मूल्याङ्कनम ्
    उत्तिम ्- संलग्नता 
PART B 
SECTION - 1 संसृ्कतभाषादिता 
3. ‘विद्यािान’् अस्मिन ्पदे अयं प्रत्ययाः अस्मि - 
 1. ितुप ् 2. ड्मतुप ्
 3. मतुप ् 4. िवत 
    उत्तिम ्- ितपु ्
4. ‘दद्वत्रााः’ अत्र समासाः अस्मि -  
 1. बहुव्रीदहाः 2. तत्पुरुषाः 
 3. दद्वगुाः 4. द्वन्द्वाः 
    उत्तिम ्- बहुव्रीदहाः 
SECTION - 2 संसृ्कतक्षिििम ्
5. व्याकििक्षिििाय अयं विधिाः उपयुिाः - 
 1. व्याख्याविधिाः 2. दण्डान्वयाः 
 3. आगमन-वनगमनविधिाः 4. खण्डान्वयाः 
    उत्तिम ्- आगमन-वनगमनविधिाः 
6. अन्वयवििेाः िियनं प्रार्प्ते - 
 1. अन्वयप्रबोिे 2. अन्वयदीष्ट्पकायाम ्
 3. अन्वयप्रकाि े 4. अन्वयिास्त्र े
    उत्तिम ्– अन्वयप्रबोि े
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SECTION – 3 – क्षििामनोविज्ञानम ्
7 अधिगमददिा व्यिहाििादी अयं नास्मि -  
 1. स्त्रस्कनि ् 2. र्थोनयडाइक् 
 3. पॉिलि ् 4. ष्ट्पयाज े
    उत्तिम ्- ष्ट्पयाज े
8. अधिगमे प्रबलनक्षसद्धान्तस्य प्रवतपादकोऽयं विद्यते - 
 1. स्त्रस्कनि ् 2. र्थोनयडाइक् 
 3. पॉिलि ् 4. ष्ट्पयाज े
    उत्तिम ्-  स्त्रस्कनि ्
 

उपयुयिमागयदक्षििकायां सियवििं परिितयन ं संिोिनञ्च केन्द्रीयसंसृ्कतविश्वविद्यालयस्य माननीयकुलपताेः अिीनं 
भविष्यवत।  
 


