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शिक्षाचार्य - (एम.् एड्.) प्रवेिपरीक्षा - 2021

१.के न्द्रीयसंस्कृ तविश्वविद्यालयस्य संविप्तपरिचयः
भाितसियकािे ण सस्ं कृ त-आयोगस्य
(१९५६-५७) अनुिसं ानुसािं
सस्ं कृ तस्य
विकासाथं
प्रचािप्रसािाथयञ्च के न्द्रीयसियकािस्य संस्कृ तविषयकनीतीनां काययक्रमाणाञ्च वक्रयान्द्ियनाथं १९७० तमे िषे अक्टूबिमासस्य
१५ वदनाङ्के िावरियसंस्कृ तसंस्थानं स्िायत्तसंघटनरूपेण संस्थावपता संस्था अवस्त।मानिसंसािनविकासमन्द्त्रालयेन ०७-०५२००२ वदनाङ्के अयं बहुपरिसिीयः मावनतविश्वविद्यालयः घोवषतः।भाितसियकािस्य १७-४-२०२०वदनाङ्कस्यCG-DL-A१७०४२०२०-२१९०६८िाजपत्रसख्ं यानगु णु ं
िावरियसस्ं कृ तसस्ं थानम३् ०-४-२०२०वदनाङ्कतः
के न्द्रीयसंस्कृ तविश्वविद्यालयत्िेन प्रोन्द्नतम् ।
एषा सस्ं था िारिीय-अध्यापकवििापरिषदा (NCTE), विश्वविद्यालय-अनदु ान-आयोगेन (UGC) च मान्द्यता
प्राप्ता अवस्त । अवप च भाितीय-विश्वविद्यालयसंघस्य सदस्योऽवप अवस्त । विश्वविद्यालयोऽयं
िारिीयमल्ू याङ्कनप्रत्यायनपरिषदा (NAAC) “ए” श्रेण्या प्रत्यावयतः । देिस्य विवभन्द्नेषु भागेषु वस्थतेषु अस्य द्वादिसु
परिसिे षु प्राक्िावितः आिभ्य विद्यािारिविपययन्द्तम् अध्ययनाथं व्यिस्थाः उपलभ्यन्द्ते । ितयमाने अस्य दिसु परिसिे षु
वििािाविपाठ्यक्रमः प्रितयते यत्र प्रिेिः वििािाविप्रिेिपिीिामाध्यमेन कल््यते।के न्द्रीयसंस्कृ तविश्वविद्यालयेनानेन
के षवु चत् परिसिे षु वििाचाययपाठ्यक्रमोऽवप सञ्चाल्यते।
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२.शिक्षाचार्यप्रवेिपरीक्षार्ाः कृते न्र्ूितमर्ोग्र्ता
(I) िैशक्षकर्ोग्र्ता
(i)
अयं पाठ्यक्रमः वद्विषीयः यत्र कस्मादवप मान्द्यताप्राप्तविश्वविद्यालयात् वििािावि/बी.एड्. (सस्ं कृ तवििणसवहतम)्
आचाययः / एम.ए. (संस्कृ तम)् / समकिपिीिोत्तीणायः छात्राः प्रिेिाहायः भविरयवन्द्त ।
ii)

वििािाविपिीिायाम् अथिा बी.एड्. (संस्कृ तवििणसवहतायाम)् पिीिायाम् सैद्धावन्द्तके प्रायोवगके च भागयोः
पृथक् पृथक् न्द्यनू तमः 50% योगः, पणू यय ोगे च 50% अङ्काः अपेविताः ।

(iii)

अनसु वू चतजावत/अनुसवू चतजनजावत /अन्द्य अप्रगवतजातीयानाम् /अन्द्यथासिमिगीयाभ्यवथयनां कृ ते पृथक् पृथक्
सैद्धावन्द्तके प्रायोवगके च 45%अङ्काः अपेविताः ।

(iv)

वििाचाययपाठ्यक्रमे वििाचाययप्रिेिपिीिा (2021) इत्याख्यप्रिेिपिीिायां योग्यतासच्ू यनुसािं ििीयताक्रमेण
अवप भाितसियकािस्य वनयमानुसािमेि आििणानसु ािं प्रिेिः प्रदास्यते ।

(II)

आर्ुः-सीमा
वििाचाययपाठ्यक्रमप्रिेिाथं 01.10.2021 वदनाङ्कं याित् अभ्यथी न्द्यनू ावतन्द्यनू ः द्वाविंिवतिषीयः (22) स्यात् ।
अवस्मन् विषये न वकमवप िैवथल्यम् अनुमन्द्यते ।

(III) चर्िशवश ः
वििाचाययकिायां प्रिेिः वििाचाययप्रिेिपिीिेत्याख्यया (SAET) वलवखतप्रिेिपिीिया भविरयवत । सिे
प्रिेिावथयनः सद्यस्कमाध्यमेन(ऑनलाईन) आिेदनं कुययःु । सिैिहयच्छात्रैः वलवखतपिीिायां सवम्मवलतैभायव्यम् ।
वििाचाययप्रिेिपिीिाप्रिेिपत्रं जालस्थानतः (िेबसाईट) यथाविवि प्राप्तंु िक्यते । विश्वविद्यालयस्य परिसिे प्रिेिाथं
योग्यतासचू ी अवखलभाितीयस्तिे वनवमयता भिवत । सफलच्छात्राणां सचू ी जालस्थाने (िेबसाईट) उद्घोषवयरयते ।
३.शिक्षाचार्यपाठ्र्क्रमे स्थािाशि
एते वनदेिाःवििाचाययप्रिेिपिीिा, 2021माध्यमेन विश्वविद्यालयस्य परिसिे षु वििाचाययपाठ्यक्रमप्रिेिाय ितयन्द्ते।
विश्वविद्यालये वििाचाययपाठ्यक्रमस्य कृ ते ितं (100) स्थानावन ितयन्द्ते ।
क्र.सं
उपलब्ि स्थान
के न्द्रीयसंस्कृ तविश्वविद्यालयः,जयपिु परिसिः
50
के न्द्रीयसंस्कृ तविश्वविद्यालयः,भोपालपरिसिः
50
ध्र्ातव्र्म् - सम्बद्धपररसरे प्रवेिर्दािं शिराकरिं वा शवश्वशवद्यालर्स्र् सक्षमाश काररिः अ ीिम् ।
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४.अध्र्र्ििल्ु कम्
क्र.सं
वििाचाययप्रथमिषयम्
वििाचाययवद्वतीयिषयम्

िल्ु कम्
6100रू
6600रू

अध्र्र्ििल्ु कम-् वििा वनश्िल्ु करूपेण दीयते, तथावप प्रिेिसमये अभ्यवथयवभः विश्वविद्यालयस्यवनयमानसु ािं िल्ु कं देयम् ।
शवशव व्र्र्ः– परिसिे वििकप्रवििणविषयकसामान्द्यविवििव्ययः अभ्यवथयना प्रदेयः । एष व्ययः छात्रेभ्यः अथिा
छात्रसम्बद्धकायेभ्यः अपेवितः भविरयवत।
५. अ. आरशक्षतस्थािाशि
भाितसियकािस्य वनयममनसु त्ृ य आििणव्यिस्था अिोवलवखता ितयते आवथयकरूपेण अिमाणां कृ ते 10% अनसु वू चतजातीयानां कृ ते
अनसु वू चतजनजातीयानाक
ं ृ ते
अन्द्य-अप्रगवतजातीयानाक
ं ृ ते

15%
7.5%
27%

ध्र्ातव्र्म् – भाितिासनस्य/विश्वविद्यालयानदु ानायोगस्य वनदेिानसु ािे ण अन्द्य-अप्रगवतजातीयानां छात्राणाम्
अनपु लब्िौसामान्द्यिगीयच्छात्रैः रिक्तस्थानावन पिू वयरयन्द्ते ।
वदव्याङ्गानाम् / प्रज्ञाचिषु ां कृ ते
3%
यद्ध
3%
ु े / सैवनकसघं षे सििसेनागत – हताहतानां विििानाम् /अपत्यानाम् कृ ते
(प्रमाणपत्रे हताहतािस्थाविषये स्पट उ उल्लेखः अपेवितः )
क्रीडालनू ां कृ ते (िावरिय-अन्द्तािावरियस्तिे स्पिायसु प्रवतभागस्य कृ ते)
2%
उपययक्त
ु कोवटषु यवद कवश्चदािेदकः स्यात्तवहय तेन परिसिे प्रिेिकाले अहयतायाः प्रमाणपत्रं िाजपवत्रताविकारिवभः
(Gezetted) प्रमाणीकृ त्य आिेदनेन सह प्रस्तोतव्यम् । अन्द्यथा प्रिेिाहयता वनिस्ता भविरयवत । एतादृिानां छात्राणामभािे
रिक्तस्थानावन सामान्द्यैः प्रावथयवभः ििीयताक्रमेण पिू वयरयन्द्ते । आििणवनिायिणं के न्द्रीयस्तिे एि भविरयवत ।
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५. आ. आरशक्षतश्रेिीिां प्रमािपत्रर्दातारः अश काररिः
i.
ii.

अनसु वू चतजावत/जनजातीयानां कृ ते – शिल्ला ीिः / उपशिल्ला ीिः(एस.डी.एम.)
/तहसीलर्दारः/एम.आर.ओ. ।
अन्द्यथासिमाणां / प्रज्ञाचिषु ां कृ ते िाजकीयवचवकत्सालयस्य प्रिानवचवकत्साविकािी ।
(40 प्रशतितशवकलाङ्गता ततोऽश का वा अहयताऽश कृता) ।

iii.

सििसेनानां कृ ते सवचिः – सैवनकः / नाविक / िायसु ेनासंघटनम्

६.प्रवेिपरीक्षा – 2021 शर्दिाङ्कः समर्श्च के न्द्रीयसस्ं कृ तविश्वविद्यालयःदेिस्य विवभन्द्नभागेषु वनिायरितके न्द्रषे ु वद्विषीयवििाचाययपाठ्यक्रमस्य(एम.् एड्.) कृ ते
2021तमे िषे अगस्त-मासस्य 08 वदनाङ्के प्रातः 10:00 िादनतः 12:40 िादनपययन्द्तं वििाचाययप्रिेिपिीिाम् (2021)
आयोजवयतंु प्रितयते । अहयच्छात्राः प्रिेिपिीिाथं सद्यस्क-आिेदनं (ऑनलाईन) वनिायरिते अििौ अिोवलवखतजालस्थान
(िेबसाईट)माध्यमेन कतंु िक्नुिवन्द्त-

www.sanskrit.nic.in
प्रमख
ु शर्दिाङ्काः
सद्यस्क-आवेर्दिम(् आिलाईि) (शवलम्बिुल्करशहतम)् – 15 मई 2021 तः 25 िूि 2021 पर्यन्तम्
सद्यस्क-आवेर्दिम(् आिलाईि) (शवलम्बिुल्कसशहतम)् – 26 िूि 2021 तः 05 िुलै 2021 पर्यन्तम्
सद्यस्क-आवेर्दिपत्रस्र् र्दोषसंिो िम् – 06 िुलै 2021 तः 10 िुलै 2021 पर्यन्तम्
परीक्षाशर्दिाङ्कः – 08 अगस्त 2021 रशववासरः, प्रातः 10:00 वार्दितः 12:40 वार्दिपर्यन्तम्
िालस्थाितः प्रवेिपत्राहरिं 15 िुलै 2021तः
७.परीक्षाके न्राशि
पिीिाके न्द्रवनिायिणं छात्रप्रदत्तसचू नानसु ािमेि भविरयवत । अतः छात्रः साििानतया पिीिाके न्द्रस्य चयनं कुयायत।्
के न्द्रवनिायिणानन्द्तिं वकमवप परिितयनं न भविरयवत । वनिायरितके न्द्रे एि पिीिा लेखनीया ।यवद एकवस्मन् पिीिाके न्द्रे 25 तः
न्द्यनू ाः छात्राः भिवन्द्त तवहय तत् के न्द्रं वनिस्तं भिवत तत्स्थाने तेषां छात्राणां कृ ते समीपस्थपिीिाके न्द्रं वनिायरितं भिवत ।
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क्र.सं.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

परीक्षाके न्रम्
विमला
हमीिपिु म्
चण्डीगढम्
देहली
लखनऊ
िािाणसी

क्र.सं.
7.
8.
9..
10.
11.
12.

परीक्षाके न्रम्
हरिद्वािम्
बेङ्गलुू ः
वत्रििू
जयपिु म्
कोलकाता
पटना

क्र.सं.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

परीक्षाके न्रम् क्र.सं.
मम्ु बई
19.
भोपालम्
20.
वतुपवतः
अगितला
पिु ी
कटकः

परीक्षाके न्रम्
भिु नेश्विम्
जम्मःू

८.अत्र्ावश्र्कसूचिाः
१.
२.
३.
४.
५.

एषा वनदेविका ध्यानेन अध्येतव्या ।
अस्यां प्रिेिविषवयकाः आिश्यकसचू नाः सङ्कवलताः ।
सद्यस्क-आिेदनं ध्यानेन पिू णीयम् ।
सद्यस्क-आिेदने वलवखतानां तथ्यानां सत्यापनं पिीिासमये प्रिेिसमये च भविरयवत ।
कस्यवचत् तथ्यस्य असत्यत्िे प्रमावणते सवत, यथावनयमं न्द्यावयकदण्डः, पिीिायाः वनरकासनम् /
प्रिेिवनिस्तीकिणम् इत्यावदकं यथायोग्यं प्रकल्पवयरयते ।
६.
सद्यस्क-आिेदने छायावचत्रं स्पट उं निीनतमं च स्यात् । पिीिासमये प्रिेिसमये िा यवद छायावचत्रस्य मेलनं न
भविरयवत तवहय पिीिायाः वनरकासनं / प्रिेिवनिस्तीकिणं यथावनयमं न्द्यावयकदण्डव्यिस्था अवप करिरयते।
७.सद्यस्कावेर्दिार् िुल्कम् शवलम्बिल्ु करशहतम्
शवलम्बिुल्कसशहतम्

-

2000 रुप्र्काशि ।
3000रुप्र्काशि ।

९. सद्यस्क-आवेर्दिाथं शिर्देिाः
प्रावथयना प्रिेिाथं वििीयमानम् आिेदनम् सद्यस्कमाध्यमेन विश्वविद्यालयस्य जालस्थानतः कतंु िक्यते।
सद्यस्कवनवमत्तं सङ्के ताः प्रथमपटु े उवल्लवखताः । त्रवु टपणू यम,् अपणू ं, वनवश्चतवतथेिनन्द्तिं कृ तम् आिेदनं न स्िीकरिरयते ।
प्रिेिपिीिायाम् उत्तीणायः प्रावथयनः एि ििीयताक्रमेण वििाचाययपाठ्यक्रमे के न्द्रीयसस्ं कृ तविश्वविद्यालयस्य परिसिे प्रिेिाहायः
भविरयवन्द्त । इयं ििीयतासचू ी के िलं 2021संित्सिस्य कृ ते एि मान्द्या भविरयवत । प्रिेिपिीिां लेवखतंु
पिीिाके न्द्रोल्लेखसमवन्द्ितं प्रिेिपत्रं प्रावथयना 15 जल
ु ै 2021 वदनाङ्कतः आन्द्तं याित् आहतंु (Download) िक्यते ।
प्रिेिानन्द्तिं स्थानान्द्तिणं न भविरयवत, तथैि िल्ु कस्य अवप स्थानान्द्तिणं न भविरयवत ।
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सैषा शिर्देशिका साव ाितर्ा पठिीर्ा, स्वकीर्पात्रतार्ा अवबो िािन्तरमेव अभ्र्शथयिा सद्यस्क-आवेर्दिं
करिीर्म् । एकतः अश काशि प्रपूररताशि सद्यस्क-आवेर्दिाशि प्रवेिपात्रतां शिरस्तां कारशर्ष्र्शन्त ।
सद्यस्क-आिेदने अिनु ातनावन वदनाङ्काङ्वकतावन पासपोटय- (Passport) आकािावण छायावचत्रावण हस्ताििञ्च
वनयोजनीयम् ।
१०.सद्यस्क-आवेर्दिात् पूवं ध्र्ातव्र्ाशि तथ्र्ाशि
i.

के िलमहयप्रावथयवभः वलवखतपिीिायां सवम्मवलतैभायव्यम् । यवद कवश्चद् अहयः नावस्त, पिन्द्तु
वि.आचाययप्रिेिपिीिायां सवम्मवलतः भिवत, तवहय परिणामाथं स व्यवक्तगतरूपेण स्ियम् उत्तिदायी भविरयवत।

ii.

वििाचाययपाठ्यक्रमः एन.सी.टी.ई. द्वािामान्द्यताप्राप्तः अवस्त । विश्वविद्यालयस्यविवभन्द्नपरिसिे षु वनिायरितसंख्यानसु ािं
योग्यताक्रमानसु ािे ण एि प्रिेिः प्रकल्पवयरयते ।

iii.

प्रिेिाहयतापरििीलनम,् िेत्रसम्बद्धवनणययः आििणादीनां वनश्चयश्च, एतत्सिं विश्वविद्यालयस्यअिीनं ितयते ।

iv.

प्रिेिविषये विश्वविद्यालयस्यकुलपतेः वनणयय एि अवन्द्तमः ।

v.

न्द्यावयकविषयेषु देहली - उच्चन्द्यायालयस्य एि िेत्राविकािः भविरयवत ।

vi.

उत्तिपवु स्तकायाः पनु ः मल्ू याङ्कनं नैि भविरयवत ।

११. परीक्षार्ाः अवश ः
पिीिायाः अिविः साियवद्वहोिापययन्द्तम् अवस्त । सािैकहोिा (1½) ‘अ’ भागे िैकवल्पकप्रश्नपत्रस्य कृ ते, एकहोिा ‘ब’
भागे भावषकतत्त्िज्ञानपिीिायै वनिायरिता । मध्ये दिवनमेषात्मकः अवतरिक्तसमयः प्रश्नपत्रस्य प्रथमभागस्य
उत्तिपवु स्तकाप्रश्नपवु स्तकासंग्रहाथं, वद्वतीयभागस्य उत्तिपवु स्तकावितिणाथं च प्रदीयते । वद्वतीयभागस्य प्रश्नपत्रं 11.35 समये एि
वितरितव्यम् । एतवस्मन्द्नििौ अभ्यवथयनः स्िस्थाने एि स्थास्यवन्द्त ।
परीक्षासम्बद्धसच
ू िाः
i.
ii.

iii.

वििाचाययप्रिेिपिीिायां पिीिावथयनः पिीिासमये नीलां /कृ रणिणां लेखनीं(बालपेन ) स्ियम् आनयेयुः ।
वििाचाययप्रिेिपिीिायाम् अिैिसािनावन अिलम्बयन् उत्तिावण लेवखतमु ् अन्द्यतः साहाय्यं प्रा्निु न्
अनि
ु ासनहीनतां िा प्रदिययन् पिीिाथी के न्द्राध्यिेण सद्यः पिीिाया बवहरकरिरयते यथाविवि दण्डनं िा
करिरयते ।
छायावचत्रेण सह िैषम्ये सवत, सन्द्दहे े जाते, पिीिातः वनलम्बनम/् प्रिेिात् वनलम्बनम् / विविित् दण्डनं िा
करिरयते। तदथं छात्रः स्ियम् उत्तिदायी भविरयवत।
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iv.

पिीिाभिने गणकयन्द्त्रं, चलदिू िाणी, स्माटय-घटी चेत्यावदकं सियथा िवजयतम् ।

१२. प्रश्नपत्ररूपरेखा – प्रश्नपत्रे द्वौ भागौ भशवष्र्तः – प्रथमः ‘अ’ भागः शद्वतीर्श्च ‘ब’ भागः
‘अ’ भागः
अवस्मन् भागे चत्िािः खण्डाः भविरयवन्द्त । प्रत्येकं खण्डे 25 प्रश्नाः भविरयवन्द्त । सिे प्रश्नाः चतिु क
ै वल्पकोत्तिाः
एकमात्रिद्ध
ु ोत्तिाश्च भविरयवन्द्त । OMRइत्याख्ये उत्तिपत्रके एकवस्मन् प्रश्ने एकमेि अग्राङ्वकतं (●) िद्ध
ु ोत्तिवचह्नं लेखनीयम् ।
वद्विा वचवह्नतं प्रश्नोत्तिम् एकाविकम् उत्तिं िा वनिस्तं भविरयवत । प्रश्नपत्रं संस्कृ ते एि भविरयवत ।
प्रथमो भागः – (अ-भागः) (वस्तुशिष्ठात्मकप्रश्नाः)
(प्रातः 10.00 वार्दितः 11.30 वार्दिपर्यन्तम)्

पूिायङ्काः 100

१.संस्कृ तभाषादिता

25 अङ्काः

२.वििामनोविज्ञानम्

25 अङ्काः

३.वििा-वििणसम्बद्धसामान्द्यज्ञानम्

25 अङ्काः

४.सस्ं कृ तवििणम्

25 अङ्काः

शद्वतीर्ो भागः – (ब-भागः) (शवषर्परकप्रश्नाः)
(प्रातः 11.40 वार्दितः 12.40 वार्दिपर्यन्तम)्

पूिायङ्काः 50

(अ) संस्कृ तभावषकतत्त्िज्ञानम्

10 अङ्काः

(ब) गद्यपद्यपाठयोजनारूपिे खा

10 अङ्काः

(स) प्रदत्तविषये वक्रयात्मकिोियोजना

20 अङ्काः

(द) प्रदत्तविषये सन्द्तवु लतप्रश्नपत्रवनमायणम्

10 अङ्काः
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१३. मूल्र्ाङ्किशवश ः
वििाचाययपाठ्यक्रमः संस्कृ तमाध्यमेन ितयते । ‘अ’ भागे ‘ब’ भागे च पृथक्-पृथक् न्द्यनू तमा 50% अङ्काः
प्राप्तव्याः, पिन्द्तु ‘अ’ भागे 50%अङ्के षु अप्राप्तेषु सत्सु वद्वतीयस्य ‘ब’ भागस्य मल्ू याङ्कनं न करिरयते ।

१४. शविेषसूचिाः
१.

प्रिेिपिीिायाः परिणामस्य ििीयतासचू ी अवखलभाितस्तिे भविरयवत ।

२.

विश्वविद्यालयः स्िप्रिेिनीवतमनसु त्ृ य प्रिेिं कल्पवयरयवत ।

३.

प्रिेिात्पिं एकस्मात् परिसिात् अपिवस्मन् परिसिे स्थानान्द्तिणं नभविरयवत ।
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१५.शिक्षाचार्यप्रवेिपरीक्षापाठ्र्क्रमःशिक्षाचार्यप्रवेिपरीक्षापाठ्र्क्रमे प्रथमभागः (वस्तुशिष्ठः)
‘अ’ खण्डः
सस्ं कृतभाषार्दक्षता 25 अङ्काः
1. माहेश्विसत्रू ावणप्रत्याहािवनमायणञ्च
2. सवन्द्िः
3. समासप्रवक्रया
4. कािकावणउपपदविभक्तयश्च
5. लकािप्रयोगः
6. प्रवक्रयाः – वणच,् सन्
7. कृ त्प्रत्ययाः
8. तवद्धतप्रत्ययाः
9. िाच्यपरिितयनम्

‘ब’ खण्डः
शिक्षामिोशवज्ञािम् 25अङ्काः
1. मनोविज्ञानपरिभाषा
2. मनोविज्ञानसम्प्रदायाः
3. बालानाम् अिस्थागतवििेषताः
4. अविगमसंप्रत्ययःवििेषताः
5. अवभप्रेिणा – वििेषताः
6. बवु द्धः – वसद्धान्द्ताः मापन,ं बवु द्धपिीिम्
7. व्यवक्तत्िस्याथयः,प्रकृ वतः, मापनम्
8. मानवसकस्िास्थ्यम्
9. विविट उबालकाः
10. सांवख्यकी

‘स’ खण्डः
शिक्षाशिक्षिसम्बद्धसामान्र्ज्ञािम् 25 अङ्काः
1. वििासस्ं थाःCSU, Delhi,RSV, Tirupati,
SLBSRSV New Delhi, ME, UGC, NCTE,
NCERT, NUEPA, ICSSR, DIET,etc
2. भाितीयसंवििानम्
3. िावरियपाठ्यक्रमरूपिे खा 2005
4. िावरियपाठ्यक्रमरूपिे खा 2009
5. वििानीवतः
6. वििागतसमस्याः
7. वििाप्रकािः
8. अध्यापकवििा – सेिाकावलकप्रवििणम्
9. विवभन्द्नवििायोगाः
10. के वन्द्रकपाठ्यक्रमः (Core Curriculum)
11. दिू वििा
12. पयायििणवििा
13. िारिीयसािितावमिन्
14. प्रौढवििासंस्था
15. वक्रयात्कमकमनसु न्द्िानम्
16. RUSA
17. RMSA
18. UEE
19. मल्ू यवििा
‘र्द’ खण्डः
सस्ं कृतशिक्षिम् 25 अङ्काः
1. सस्ं कृ तवििणम्
2. विवभन्द्नाः उपागमाः
3. पाठ्यपस्ु तकसम्प्रत्ययः
4. वििणपद्धतयः उद्देश्यम,् सोपानावन
5. श्रव्यदृश्योपकिणावन
6. पाठ्यसहगावमवक्रयाः
7. पाठयोजनासोपानावन
8. मल्ू याङ्कनम्
वििेषताः
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16. SAET – 2021 Sample Question Paper

12 | P a g e

13 | P a g e

14 | P a g e

15 | P a g e

16 | P a g e

