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माध्यममक शाळेचे नाव व पत्ता :-

मंडळाचा सांकेमिक क्रमांक :- यू-डायस क्रमांक :-

संपकक  कें द्रामार्क ि 

आयोमिि सराव 

चाचण्या , पूर्क 

केलेल्या स्वाध्याय 

पुमस्िका , गृह 

कायक, प्रकल्प 

यापैकी एक वा 

अमधक बाबींसाठी 

प्राप्त झालेल्या 

गुर्ांचे 

मवषयमनहाय 

रुपांिरीि गुर्

िोंडी परीक्षा
एकूर् (रकाना 

क्र.१+२)

संपकक  कें द्रामार्क ि 

आयोमिि सराव 

चाचण्या , पूर्क 

केलेल्या स्वाध्याय 

पुमस्िका , गृह 

कायक, प्रकल्प 

यापैकी एक वा 

अमधक बाबींसाठी 

प्राप्त झालेल्या 

गुर्ांचे 

मवषयमनहाय 

रुपांिरीि गुर्

िोंडी परीक्षा
एकूर् (रकाना 

क्र.४+५)

या पूवी 

उत्तीर्क 

झालेली 

अंमिम 

इयत्ता इ.----

वी

या पूवी 

उत्तीर्क 

झालेल्या  

अंमिम 

इयत्त्त्तेचा 

ममहना व वषक

अंमिम 

परीक्षेिील 

एकूर् 

गुर्ांची 

टके्कवारी

८० २० १०० ८० २० १००

१ २ ३ ४ ५ ६

प्रथम भाषा  मििीय भाषा

गुर् -----

अ. क्र. बैठक क्रमांक मवद्यार्थयाांचे नाव

या पूवी उत्तीर्क झालेल्या शेवटच्या 

इयत्तेचा िपशील (इ ५ वी िे इ ९ 

वी )

ळगग शऴऺकाच ेनाळ ळ स्ळाऺरी    १)                             २)                                ३) मुख्याध्यापक स्ळाऺरी                    
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संपकक  कें द्रामार्क ि 

आयोमिि सराव 

चाचण्या , पूर्क 

केलेल्या स्वाध्याय 

पुमस्िका , गृह 

कायक, प्रकल्प 

यापैकी एक वा 

अमधक बाबींसाठी 

प्राप्त झालेल्या 

गुर्ांचे 

मवषयमनहाय 

रुपांिरीि गुर्

िोंडी परीक्षा
एकूर् (रकाना 

क्र.७+८)

 अंिगकि 

मूल्यमापन

एकूर् (रकाना 

क्र.१०+११+१

२)

 मंडळाच्या 

मागकदशकक 

सुचंनेप्रमारे् 

आयोमिि 

मवशेष 

लेखनकायक

एकूर् (रकाना 

क्र.१४+१५+१

६)

८० २० १००

गमर्ि भाग-१ 

(४० गुर् )

गमर्ि भाग-२ 

(४० गुर् )

२० १००

मवज्ञान भाग-१ 

(४० गुर् )

मवज्ञान भाग-२ 

(४० गुर् )

२० १००

७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७

संपकक  कें द्रामार्क ि आयोमिि 

सराव चाचण्या, पूर्क केलेल्या 

स्वाध्याय पुमस्िका , गृह कायक, 

प्रकल्प यापैकी एक वा अमधक 

बाबींसाठी प्राप्त झालेल्या गुर्ांचे 

मवषयमनहाय रुपांिरीि गुर्  

(४०+४०)

मवज्ञान

संपकक  कें द्रामार्क ि आयोमिि 

सराव चाचण्या, पूर्क केलेल्या 

स्वाध्याय पुमस्िका , गृह कायक, 

प्रकल्प यापैकी एक वा अमधक 

बाबींसाठी प्राप्त झालेल्या गुर्ांचे 

मवषयमनहाय रुपांिरीि गुर्  

(४०+४०)

गमर्ििृिीय भाषा

ळगग शऴऺकाच ेनाळ ळ स्ळाऺरी    १)                             २)                                ३) मुख्याध्यापक स्ळाऺरी                    
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 अंिगकि 

मूल्यमापन

एकूर् (रकाना 

क्र.१८+१९+२

०)

शे्रर्ी शे्रर्ी मवषय कोड शे्रर्ी

इमिहास  (४० 

गुर् )

भूगोल     (४० 

गुर् )

२० १००

१८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६

आरोग्य व 

शारीररक 

मशक्षर् (पी-१)

        स्काऊट गाईड / एनसीसी 

/ संरक्षर्शास्त्र / नागरी  संरक्षर् 

व वाहिूक सुरक्षा (पी-२ िे पी -

५ पैकी एक )

शेरा

स्व-मवकास व 

कलारसास्वाद

(आर-७)

संपकक  कें द्रामार्क ि आयोमिि 

सराव चाचण्या, पूर्क केलेल्या 

स्वाध्याय पुमस्िका , गृह कायक, 

प्रकल्प यापैकी एक वा अमधक 

बाबींसाठी प्राप्त झालेल्या गुर्ांचे 

मवषयमनहाय रुपांिरीि गुर्  

(४०+४०)

सामामिक शास्त्रे

ळगग शऴऺकाच ेनाळ ळ स्ळाऺरी    १)                             २)                                ३) मुख्याध्यापक स्ळाऺरी                    



पररशऴष्ठ - पी २
मषाराष्र राज्य माध्यशमक ळ उच्च माध्यशमक शऴसण मंडल, पुणे ४११००४.       

माध्यशमक ऴाऱांत प्रमाणपत्र (इ. १० ळी) परीसा शन २०२१       
ऴालेचा शंकशऱत ननकाऱ (ननयशमत खाजगी वळद्यार्थयाांशाठी )      (पी २ शंयुक्त भावा)  
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माध्यममक शाळेचे नाव व पत्ता :-

मंडळाचा सांकेमिक क्रमांक :- यू-डायस क्रमांक :-

संयुक्त भाषा 

भाग-१

संयुक्त भाषा 

भाग  २

संयुक्त भाषा 

भाग-१

संयुक्त भाषा 

भाग  २

या पूवी उत्तीर्ण 

झालेली अंमिम 

इयत्ता इ.----वी

या पूवी उत्तीर्ण 

झालेल्या  

अंमिम 

इयत्त्त्तेचा 

ममहना व वषण

अंमिम 

परीक्षेिील 

एकूर् गुर्ांची 

टके्कवारी

संपकण  कें द्रामार्ण ि 

आयोमिि सराव 

चाचण्या , पूर्ण 

केलेल्या स्वाध्याय 

पुमस्िका , गृहकायण , 

प्रकल्प यापैकी एक 

वा अमधक 

बाबींसाठी प्राप्त 

झालेल्या गुर्ांचे 

मवषयमनहाय 

रुपांिरीि गुर्

 िोंडी परीक्षा
एकूर् (रकाना 

क्र.७+८)

संपकण  कें द्रामार्ण ि 

आयोमिि सराव 

चाचण्या , पूर्ण 

केलेल्या स्वाध्याय 

पुमस्िका , गृहकायण , 

प्रकल्प यापैकी एक 

वा अमधक 

बाबींसाठी प्राप्त 

झालेल्या गुर्ांचे 

मवषयमनहाय 

रुपांिरीि गुर्

संपकण  कें द्रामार्ण ि 

आयोमिि सराव 

चाचण्या , पूर्ण 

केलेल्या स्वाध्याय 

पुमस्िका , गृहकायण , 

प्रकल्प यापैकी एक 

वा अमधक 

बाबींसाठी प्राप्त 

झालेल्या गुर्ांचे 

मवषयमनहाय 

रुपांिरीि गुर्

८० २० १०० ४० ४० १० १० १००

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

मििीय भाषा

 िोंडी परीक्षा (१०+१०)

एकूर् (रकाना 

क्र.१०+ ११ 

+१२+१३)

मवद्यार्थयाांचे नावअ. क्र. बैठक क्रमांक

गुर्---- 

प्रथम भाषा
या पूवी उत्तीर्ण झालेल्या शेवटच्या इयत्तेचा 

िपशील (इ ५ वी िे इ ९ वी )

ळगग शऴसकाच ेनाळ ळ स्ळासरी    १)                             २)                                ३) मुख्याध्यापक स्ळासरी                    



पररशऴष्ठ - पी २
मषाराष्र राज्य माध्यशमक ळ उच्च माध्यशमक शऴसण मंडल, पुणे ४११००४.       

माध्यशमक ऴाऱांत प्रमाणपत्र (इ. १० ळी) परीसा शन २०२१       
ऴालेचा शंकशऱत ननकाऱ (ननयशमत खाजगी वळद्यार्थयाांशाठी )      (पी २ शंयुक्त भावा)  
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संपकण  कें द्रामार्ण ि 

आयोमिि सराव 

चाचण्या , पूर्ण 

केलेल्या स्वाध्याय 

पुमस्िका , गृहकायण , 

प्रकल्प यापैकी एक 

वा अमधक 

बाबींसाठी प्राप्त 

झालेल्या गुर्ांचे 

मवषयमनहाय 

रुपांिरीि गुर्

िोंडी परीक्षा
एकूर् (रकाना 

क्र.१५+१६)

 अंिगणि 

मूल्यमापन 

(गमर्ि भाग १ 

व २)

एकूर् (रकाना 

क्र.१८+१९+२

०)

 मंडळाच्या 

मागणदशणक 

सुचंनेप्रमारे् 

आयोमिि 

मवशेष 

लेखनकायण

एकूर् (रकाना 

क्र.२२+२३+२

४) (शास्त्र भाग 

१ व २)

८० २० १००
गमर्ि भाग-१ 

(४० गुर् )

गमर्ि भाग-२ 

(४० गुर् )
२० १००

मवज्ञान भाग-१ 

(४० गुर् )

मवज्ञान भाग-२ 

(४० गुर् )
२० १००

१५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५

िृिीय भाषा

संपकण  कें द्रामार्ण ि आयोमिि 

सराव चाचण्या, पूर्ण केलेल्या 

स्वाध्याय पुमस्िका गृह कायण, 

प्रकल्प यापैकी एक वा अमधक 

बाबींसाठी प्राप्त झालेल्या गुर्ांचे 

मवषयमनहाय रुपांिरीि गुर्  

(४०+४०)

संपकण  कें द्रामार्ण ि आयोमिि 

सराव चाचण्या, पूर्ण केलेल्या 

स्वाध्याय पुमस्िका , गृह कायण, 

प्रकल्प यापैकी एक वा अमधक 

बाबींसाठी प्राप्त झालेल्या गुर्ांचे 

मवषयमनहाय रुपांिरीि गुर्  

(४०+४०)

गमर्ि मवज्ञान

ळगग शऴसकाच ेनाळ ळ स्ळासरी    १)                             २)                                ३) मुख्याध्यापक स्ळासरी                    



पररशऴष्ठ - पी २
मषाराष्र राज्य माध्यशमक ळ उच्च माध्यशमक शऴसण मंडल, पुणे ४११००४.       

माध्यशमक ऴाऱांत प्रमाणपत्र (इ. १० ळी) परीसा शन २०२१       
ऴालेचा शंकशऱत ननकाऱ (ननयशमत खाजगी वळद्यार्थयाांशाठी )      (पी २ शंयुक्त भावा)  
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 अंिगणि 

मूल्यमापन

एकूर् (रकाना 

क्र.२६+२७+ 

२८)

शे्रर्ी शे्रर्ी मवषय कोड शे्रर्ी

इमिहास  (४० 

गुर् )

भूगोल     (४० 

गुर् )
२० १००

२६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४

शेरा

आरोग्य व 

शारीररक 

मशक्षर् (पी-१)

सामामिक शास्त्रे

स्व-मवकास व 

कलारसास्वाद

(आर-७)

संपकण  कें द्रामार्ण ि आयोमिि 

सराव चाचण्या, पूर्ण केलेल्या 

स्वाध्याय पुमस्िका , गृह कायण, 

प्रकल्प यापैकी एक वा अमधक 

बाबींसाठी प्राप्त झालेल्या गुर्ांचे 

मवषयमनहाय रुपांिरीि गुर्  

(४०+४०)

स्काऊट गाईड / एनसीसी / 

संरक्षर्शास्त्र / नागरी  संरक्षर् व 

वाहिूक सुरक्षा (पी-२ िे पी -५ 

पैकी एक )

ळगग शऴसकाच ेनाळ ळ स्ळासरी    १)                             २)                                ३) मुख्याध्यापक स्ळासरी                    
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माध्यशमक ऴाऱांत प्रमाणपत्र (इ. १० ळी) परीऺा सन २०२१        
ऴालेचा संकशऱत ननकाऱ (ननयशमत दिवयांग खाजगी वळद्यार्थयाांसाठी )        
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संपर्क  र्ें द्रामार्क त 

आयोजित सराव 

चाचण्या , पूर्क 

रे्लेल्या स्वाध्याय 

पुजस्तर्ा , गृह 

र्ायक, प्रर्ल्प 

यापैर्ी एर् वा 

अजिर् बाबींसाठी 

प्राप्त झालेल्या 

गुर्ांचे 

जवषयजिहाय 

रुपांतरीत गुर्

एरू्र् (रर्ािा 

क्र.१)

संपर्क  र्ें द्रामार्क त 

आयोजित सराव 

चाचण्या , पूर्क 

रे्लेल्या स्वाध्याय 

पुजस्तर्ा , गृह 

र्ायक, प्रर्ल्प 

यापैर्ी एर् वा 

अजिर् बाबींसाठी 

प्राप्त झालेल्या 

गुर्ांचे 

जवषयजिहाय 

रुपांतरीत गुर्

एरू्र् (रर्ािा 

क्र.३)

संपर्क  र्ें द्रामार्क त 

आयोजित सराव 

चाचण्या , पूर्क 

रे्लेल्या स्वाध्याय 

पुजस्तर्ा , गृह 

र्ायक, प्रर्ल्प 

यापैर्ी एर् वा 

अजिर् बाबींसाठी 

प्राप्त झालेल्या 

गुर्ांचे 

जवषयजिहाय 

रुपांतरीत गुर्

तोंडी परीक्षा
एरू्र् (रर्ािा 

क्र.५+६)

या पूवी उत्तीर्क 

झालेली अंजतम 

इयत्ता इ.----वी

या पूवी उत्तीर्क 

झालेल्या  अंजतम 

इयत्त्त्तेचा मजहिा 

व वषक

अंजतम 

परीक्षेतील एरू्र् 

गुर्ांची टके्कवारी
१०० १०० १०० १०० ८० २० १००

१ २ ३ ४ ५ ६ ७

माध्यजमर् शाळेचे िाव व पत्ता :-

मंडळाचा सांरे्जतर् क्रमांर् :- यू-डायस क्रमांर् :- 

तृतीय भाषा

या पूवी उत्तीर्क झालेल्या शेवटच्या इयत्तेचा 

तपशील (इ ५ वी ते इ ९ वी )

गुर्---- 

अ. क्र. बैठर् क्रमांर् जवद्यार्थयाांचे िाव

र्ायकजशक्षर् र्ायकजशक्षर् 
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 अंतगकत 

मूल्यमापि

एरू्र् 

(रर्ािा 

क्र.८+९+ 

१०)

 मंडळाच्या 

मागकदशकर् 

सुचंिेप्रमारे् 

आयोजित 

जवशेष 

लेखिर्ायक

एरू्र् 

(रर्ािा 

क्र.१२+१३+

१४)

 अंतगकत 

मूल्यमापि  

परीक्षा

एरू्र् 

(रर्ािा 

क्र.१६+१७+

१८)

शे्रर्ी शे्रर्ी जवषय र्ोड शे्रर्ी

गजर्त भाग-

१ (४० गुर् )

गजर्त भाग-

२ (४० गुर् )

२० १००

जवज्ञाि भाग-

१ (४० गुर् )

जवज्ञाि भाग-

२ (४० गुर् )

२० १००

इजतहास  

(४० गुर् )

भूगोल     

(४० गुर् )

२० १००

८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४

आरोग्य व 

शारीररर् 

जशक्षर् (पी-

१)

स्व-जवर्ास 

व 

र्लारसास्वा

द

(आर-७)

        स्र्ाऊट गाईड / 

एिसीसी / संरक्षर्शास्त्र / 

िागरी  संरक्षर् व वाहतूर् 

सुरक्षा (पी-२ ते पी -५ पैर्ी 

एर् )

शेरा

गजर्त जवज्ञाि सामाजिर् शास्त्रे

संपर्क  र्ें द्रामार्क त आयोजित 

सराव चाचण्या , पूर्क रे्लेल्या 

स्वाध्याय पुजस्तर्ा , गृह र्ायक, 

प्रर्ल्प यापैर्ी एर् वा अजिर् 

बाबींसाठी प्राप्त झालेल्या गुर्ांचे 

जवषयजिहाय रुपांतरीत गुर्  

(४०+४०)

संपर्क  र्ें द्रामार्क त आयोजित 

सराव चाचण्या , पूर्क रे्लेल्या 

स्वाध्याय पुजस्तर्ा , गृह र्ायक, 

प्रर्ल्प यापैर्ी एर् वा अजिर् 

बाबींसाठी प्राप्त झालेल्या गुर्ांचे 

जवषयजिहाय रुपांतरीत गुर्  

(४०+४०)

संपर्क  र्ें द्रामार्क त आयोजित 

सराव चाचण्या , पूर्क रे्लेल्या 

स्वाध्याय पुजस्तर्ा , गृह र्ायक, 

प्रर्ल्प यापैर्ी एर् वा अजिर् 

बाबींसाठी प्राप्त झालेल्या गुर्ांचे 

जवषयजिहाय रुपांतरीत गुर्  

(४०+४०)
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संपर्क  र्ें द्रामार्क त 

आयोजित सराव 

चाचण्या , पूर्क 

रे्लेल्या स्वाध्याय 

पुजस्तर्ा , गृह 

र्ायक, प्रर्ल्प 

यापैर्ी एर् वा 

अजधर् बाबींसाठी 

प्राप्त झालेल्या 

गुर्ांचे 

जवषयजनहाय 

रुपांतरीत गुर्

तोंडी परीक्षा

एरू्र् 

(रर्ाना 

क्र.१+२)

संपर्क  र्ें द्रामार्क त 

आयोजित सराव 

चाचण्या , पूर्क 

रे्लेल्या स्वाध्याय 

पुजस्तर्ा , गृह 

र्ायक, प्रर्ल्प 

यापैर्ी एर् वा 

अजधर् बाबींसाठी 

प्राप्त झालेल्या 

गुर्ांचे 

जवषयजनहाय 

रुपांतरीत गुर्

तोंडी परीक्षा

एरू्र् 

(रर्ाना 

क्र.४+५)

संपर्क  र्ें द्रामार्क त 

आयोजित सराव 

चाचण्या , पूर्क 

रे्लेल्या स्वाध्याय 

पुजस्तर्ा , गृह 

र्ायक, प्रर्ल्प 

यापैर्ी एर् वा 

अजधर् बाबींसाठी 

प्राप्त झालेल्या 

गुर्ांचे 

जवषयजनहाय 

रुपांतरीत गुर्

तोंडी परीक्षा

एरू्र् 

(रर्ाना 

क्र.७+८)

या पूवी उत्तीर्क 

झालेली अंजतम 

इयत्ता इ.----वी

या पूवी उत्तीर्क 

झालेल्या  

अंजतम 

इयत्त्त्तेचा 

मजहना व वषक

अंजतम 

परीक्षेतील 

एरू्र् गुर्ांची 

टके्कवारी ८० २० १०० ८० २० १०० ८० २० १००

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९

माध्यजमर् शाळेचे नाव व पत्ता :-

मंडळाचा सांरे्जतर् क्रमांर् :- य-ूडायस क्रमांर् :- 

 जितीय भाषा तृतीय भाषा

या पूवी उत्तीर्क झालेल्या शेवटच्या इयत्तेचा 

तपशील (इ ५ वी ते इ ९ वी )
अ. क्र. बैठर् क्रमांर् जवद्यार्थयाांचे नाव

गुर्---- 

प्रथम भाषा
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एरू्र् (रर्ाना 

क्र.१०+११)

एरू्र् 

(रर्ाना 

क्र.१३+१४+

 १५+१६)

 अंतगकत 

मूल्यमापन

एरू्र् 

(रर्ाना 

क्र.१८+ 

१९+२०)

शे्रर्ी शे्रर्ी जवषय र्ोड शे्रर्ी

अंर्गजर्त (५० 

गुर् )

र्ायकजशक्षर् 

(५० गुर् )

१००

शरीरशास्त्र व 

आरोग्यशास्त्र   

(३० गुर् )

गृहशास्त्र (३० 

गुर् )

शरीरशास्त्रव 

आरोग्यशास्त्र 

  (२० गुर् )

गृहशास्त्र 

(२० गुर् )

१००

इजतहास  (४० 

गुर् )

भूगोल     (४० 

गुर् )

२० १००

१० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६

स्व-जवर्ास 

व 

र्लारसास्वा

द

(आर-७)

        स्र्ाऊट गाईड / 

एनसीसी / संरक्षर्शास्त्र / 

नागरी  संरक्षर् व वाहतूर् 

सुरक्षा (पी-२ ते पी -५ पैर्ी 

एर् )

शेरा

गजर्त जवज्ञान सामाजिर् शास्त्रे

आरोग्य व 

शारीररर् 

जशक्षर् (पी-

१)

संपर्क  र्ें द्रामार्क त आयोजित सराव 

चाचण्या , पूर्क रे्लेल्या स्वाध्याय 

पुजस्तर्ा गृह र्ायक, प्रर्ल्प यापैर्ी एर् 

वा अजधर् बाबींसाठी प्राप्त झालेल्या 

गुर्ांचे जवषयजनहाय रुपांतरीत गुर्  

(५०+५०)

संपर्क  र्ें द्रामार्क त आयोजित सराव 

चाचण्या , पूर्क रे्लेल्या स्वाध्याय 

पुजस्तर्ा , गृह र्ायक, प्रर्ल्प यापैर्ी एर् 

वा अजधर् बाबींसाठी प्राप्त झालेल्या 

गुर्ांचे जवषयजनहाय रुपांतरीत गुर्  

(३०+३०)

संपर्क  र्ें द्रामार्क त आयोजित सराव 

चाचण्या , पूर्क रे्लेल्या स्वाध्याय 

पुजस्तर्ा , गृह र्ायक, प्रर्ल्प यापैर्ी एर् 

वा अजधर् बाबींसाठी प्राप्त झालेल्या 

गुर्ांचे जवषयजनहाय रुपांतरीत गुर्  

(४०+४०)

 मंडळाच्या मागकदशकर् 

सुचंनेप्रमारे् आयोजित 

जवशेष लेखनर्ायक
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