
अनु.�.
यु�नट 

कोड
यु�नटचे  नाव उप-घटक �मांक

वगळ�यात आलेला आशय तपशील / 

उप-घटकाचे नाव

�व�याथ! / "श#क 
ह%तपुि%तका पान 

�मांक

वगळले'या आशयाब)ल 

अ"भ+ाय/सूचना

१ इले.२०१ �व�युत औि4णक उपकरणाची द8ु%ती व 

काळजी

उपघटक २०१.३ �व�युत वॉटर <हटर १२ ते १६ %वयंअ>यानासाठ@

२ इले.२०३ इलेिABक Cयूबलाईट द8ु%ती व Eफ<टगं उपघटक २०३.३ सोGडयम Hहेपर लॅJप व 

मAयुKरL–HहेपरलॅJप

३५ ते ३७ %वयंअ>यानासाठ@

३ इले.२०४ "सगंल फेज BाQसफॉमKर- अSयास व टेि%टंग उपघटक २०४.३  BाQसफॉमKरचे +कार व उपयोग   ४७ ते ५७ %वयंअ>यानासाठ@

पूवK Hयवसा�यक अSयास�म

शालेय वषK २०२०-२१ करLता मू'यमापन / परL#ा

यांतून वगळ�यात आले'या पाCयघटकांची यादL

�वषय – NSQF  इलेि��कल टे�नॉलॉजी (९२)  इय�ता – दहावी

थेअरL /  सैधांतीक अSयास�म

३ इले.२०४ "सगंल फेज BाQसफॉमKर- अSयास व टेि%टंग उपघटक २०४.३  

उपघटक २०४.४

BाQसफॉमKरचे +कार व उपयोग   

BाQसफॉमKरचे वाईGडगं

४७ ते ५७ %वयंअ>यानासाठ@

४ इले.२०७ बॅटरL व इमजKQसी लाईट द8ु%ती व काळजी उपघटक २०७.२ इमजKQसी लाईट ७६ %वयंअ>यानासाठ@

५ इले.२१० इंडAशन कुकर / हॉट Wलेट - द8ु%ती व 

काळजी

उपघटक २१०.१ इंडAशन कुकर १०२ ते १०४ %वयंअ>यानासाठ@

६ इले.२११ अ"भयांXYकZ आरेखन ( Engg.Drg ) उपघटक इ.3 डी.सी मशीन मुAतह%त dचY १२७ %वयंअ>यानासाठ@
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�वषय – NSQF  इलेि��कल टे�नॉलॉजी (९२)  इय�ता – दहावी

अ.�. यु�नट 

कोड

यु�नटचे नाव +ाeयf#क �मांक वगळ�यात आलेला आशय तपशील 

(+ाeयf#काचे नांव)
�व�याथ! / "श#क 
ह%तपुि%तका पान 

�मांक

वगळले'या आशयाब)ल 

अ"भ+ाय/सूचना

१ इले.२०१ �व�युत औि4णक उपकरणाची द8ु%ती ,�नगा 

व काळजी

१ वॉटर <हटरचा अSयास कgन तसेच 

द8ु%ती ,टेि%टंग करणे

५ ते ७ %वयंअ>यानासाठ@

२ इले.२०४ "सगंल फेज BाQसफॉमKर- अSयास व टेि%टंग ४ "सगंल फेज BाQसफॉमKर व अॅटो 

BाQसफॉमKरचा अSयास करणे

१२ ते १३ %वयंअ>यानासाठ@

३ इले.२०७ बॅटरL व इमजKQसी लाईट द8ु%ती व काळजी ८ इमजKQसी लाईटचा अSयास करणे २० ते २१ %वयंअ>यानासाठ@

४ इले.२०९ "सगंल फेज मोटर Eफ<टगं व टेि%टंग १२ टेबल फॅन / "स"लगं फॅन जोडणी २८ ते २९ %वयंअ>यानासाठ@

+ाeयf#क अSयास�म

४ इले.२०९ "सगंल फेज मोटर Eफ<टगं व टेि%टंग १२ टेबल फॅन / "स"लगं फॅन जोडणी 

करणे

२८ ते २९ %वयंअ>यानासाठ@

५ इले.२१० इंडAशन कुकर / हॉट Wलेट - द8ु%ती व 

काळजी

१३ इंडAशन कुकर / हॉट Wलेट ची 

जोडणी करणे

३० ते ३१ %वयंअ>यानासाठ@

६ इले.२११ अ"भयांXYकZ आरेखन ( Engg.Drg ) शीट �मांक ३ डी.सी मशीन मुAतह%त dचY १४७ %वयंअ>यानासाठ@

७ इले.२११ अ"भयांXYकZ आरेखन ( Engg.Drg ) शीट �मांक ४ �व�युत dचQहे व �व�युत सा<हeय १४८ %वयंअ>यानासाठ@

१) jी.पवार Hयंकटेश शामा           २)jी. काटकर अमोल मलLकाजुKन           ३)jी.अeतार बशीर द%तगीर       ४)jी.लोणकर Eकशोरकुमार नारायण 

टLप – १) शालेय वषK २०२०-२१ करLता होणाkया मु'यामापनातून इलेिABकल टेAनोलॉजी (९२) इयeता – दहावी  करLता वरLल पाlयघटक वगळ�यात आलेले 

आहेत.अंतगKत मू'यमापन तसेच वा�षKक परL#ाम>ये या घटकावर आधारLत कोणतेहL +mन �वचार'या जाऊ नयेत.

२) सदर मजकूर पाlयपु%तकात अंतभूKत आहे,Jहणजे तो eया �वषयाचा अSयासासाठ@ उपयोगी आहेच.पण "शकव�यास पुरेसा वेळ नाहL, Jहणून तो �व>याpयाqना 

%वयंअ>यानासाठ@  सोडला आहे.२०२०-२१ या वषाKrया परL#ांrयासाठ@ eयावर +शन येणार नाहLत. पुढLल वषाKrया अSयासासाठ@ %वयंअ>यानासाठ@ सोडलेला मजकूर 

उपयोगी असू शकेल. �व�याpयाqनी eयाचा सवडीने अSयास करावा हL सूचना आहे.
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अनु.�. यु�नट कोड यु�नटचे  नाव उप-घटक 
�मांक

वगळ�यात आलेला आशय तपशील / उप-घटकाचे नाव 

�व�याथ! / 

"श#क 
ह%तपुि%तका 
पान �मांक

वगळले'या आशयाब)ल 

अ"भ+ाय/सचूना

१) इले.१०५ चुबंकeव इ.२ �व�यतु चुबंकZय +वतKन ६१ ते ७० %वयअं>यानासाठ@

२) इले.१०५ चुबंकeव इ.४ BाQसफॉमंKरची तपासणी ८० ते ८४ %वयअं>यानासाठ@

३) इले.१०६ पॉवर सWलाय इ.२ ए.सी व डी.सी. पॉवर सWलाय ८७ ते ९० %वयअं>यानासाठ@

४) इले.१०६ पॉवर सWलाय इ.३ ए.सी पॉवर चे डी.सी. पॉवरम>ये 8पांतर ९१ ते ९५ %वयअं>यानासाठ@

५) इले.१०७ इलेABॉ�नक साधने इ.१ डायोडची ओळख ९६ ते १०४ %वयअं>यानासाठ@

पूवK Hयवसा�यक अSयास�म
शालेय वषK २०२०-२१ करLता मू'यमापन / परL#ा
यांतून वगळ�यात आले'या पाCयघटकांची यादL

�वषय – NSQF  इलेि��कल टे�नॉलॉजी (९२)  इय�ता – नववी

थेअरL /  सैधांतीक अSयास�म

५) इले.१०७ इलेABॉ�नक साधने इ.१ डायोडची ओळख ९६ ते १०४ %वयअं>यानासाठ@

६) इले.१०७ इलेABॉ�नक साधने इ.२ Bांvझ%टरची ओळख १०५ ते १०९ %वयअं>यानासाठ@

७) इले.१०७ इलेABॉ�नक साधने इ.३ पॉवर इलेABो�नAस ११० ते ११४ %वयअं>यानासाठ@

८) इले.११०
अ"भयांXYकZ आरेखन व 

मा<हती तYंxान
इ.५ +माण पyीची रचना १६२ ते १६५ %वयअं>यानासाठ@

९) इले.११०
अ"भयांXYकZ आरेखन व 

मा<हती तYंxान
इ.६ मोजमापाचे तYं १६६ ते १६९ %वयअं>यानासाठ@

१० इले.११०
अ"भयांXYकZ आरेखन व 

मा<हती तYंxान
इ.९ ऑटोकॅड ची ओळख १८२ ते १९० %वयअं>यानासाठ@
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�वषय – NSQF  इलेि��कल टे�नॉलॉजी (९२)  इय�ता – नववी

अ.�  य�ुनट कोड घटकाचे नांव
+ाeयf#क 

�.
वगळ�यात आलेला आशय तपशील (+ाeयf#काचे नांव)

�व�याथ! / 

"श#क 
ह%तपुि%तका 
पान �मांक

वगळले'या आशयाब)ल 

अ"भ+ाय/सचूना

१ इले. १०१
बे"सक इलेिABक"सटL 

(मलुभतू �व�यतु शा%Y)
३

म'टLमीटरrया सा{याने �व�वध इलेABो�नAस घटकांचा 

अSयास व तपासणी करणे.
६ ते ७ %वयअं>यानासाठ@

२ इले. १०५ चुबंकeव ९
BाQसफॉमKरrया (रो<हY) +ायमरL व सेकंडरL वायGडगंची 

अखंडता तपासणे
१८ ते १९ %वयअं>यानासाठ@

३ इले. १०५ चुबंकeव १०
BाQसफॉमKरrया (रो<हY) +ायमरL व सेकंडरL वायGडगंrया 

<ठकाणी "मळणारे Hहो'टेज तपासणे
२० ते २१ %वयअं>यानासाठ@

४ इले. १०६ पॉवर सWलाय ११ एसी व डीसी पॉवर सWलायचा अSयास करणे २२ ते २३ %वयअं>यानासाठ@

+ाeयf#क अSयास�म

४ इले. १०६ पॉवर सWलाय ११ एसी व डीसी पॉवर सWलायचा अSयास करणे २२ ते २३ %वयअं>यानासाठ@

५ इले. १०७ इलेABॉ�नक साधने १२ Diac,Triac,Mosfet ची ओळख व मा<हती कgन घेणे २४ ते २५ %वयअं>यानासाठ@

६ इले. १०९ घरगुती वाय|रगं १७ "सरLज पॅरलल टेि%टंग बोडK तयार करणे ३४ ते ३५ %वयअं>यानासाठ@

७ इले. ११०
अ"भयांXYकZ आरेखन व 

मा<हती तंYxान

शीट 

�मांक ४
घानाकृतीचे लबंजQय +#ेप देखावे काढणे. (शकंू,दंडगोल) १९७ %वयअं>यानासाठ@

१) jी.पवार Hयकंटेश शामा          २)jी. काटकर अमोल मलLकाजुKन           ३)jी.अeतार बशीर द%तगीर       ४)jी.लोणकर Eकशोरकुमार नारायण 

टLप – १) शालेय वषK २०२०-२१ करLता होणाkया मु'यामापनातून इलेिABकल टेAनोलॉजी (९२) इयeता – नववी  करLता वरLल पाlयघटक वगळ�यात आलेले 

आहेत.अंतगKत मू'यमापन तसेच वा�षKक परL#ाम>ये या घटकावर आधारLत कोणतेहL +mन �वचार'या जाऊ नयेत.

२) सदर मजकूर पाlयपु%तकात अंतभूKत आहे,Jहणजे तो eया �वषयाचा अSयासासाठ@ उपयोगी आहेच.पण "शकव�यास पुरेसा वेळ नाहL, Jहणून तो �व>याpयाqना 

%वयंअ>यानासाठ@  सोडला आहे.२०२०-२१ या वषाKrया परL#ांrयासाठ@ eयावर +शन येणार नाहLत. पुढLल वषाKrया अSयासासाठ@ %वयंअ>यानासाठ@ सोडलेला 

मजकूर उपयोगी असू शकेल. �व�याpयाqनी eयाचा सवडीने अSयास करावा हL सूचना आहे.
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MSFC (Multi skill foundation course) / IBT (Introduction to basic technology) 

लेवल १- इयत्ता ९ वी 

विषयाच्या खाली विलेल्या अभ्यासक्रमातील पाठ्यघटक शैक्षणिक 

िषष २०२०-२०२१ साठी मूल्यमापन व परीके्षसाठी ठेवण्यात यावेत. 

अ.न णवभाग अभ्यासक्रमातील पाठ्यघटक 
णिकविे पध्दतीसाठी 

मागगदिगक सुचना   

१ 

अणभयाांणिकी 

कायगिाळेतील 

तांिज्ञानाची 

ओळख 

(Workshop 

& 

Engineering 

Techniques) 

मीटर टेप, व्हर्निअर कॅर्िपर आर्ि सू्क्र गेज, 

स्प्रिंग सिंतुिन अशा प्रकारची उपकरिे 

वापरून मोजमाप करिे.  

ऑन िाईन िेक्चर व घरगुती 

मापन साधनातून काही 

प्रात्यर्िक भाग.  

र्िस्ट काउिंट – ऑन िाईन   

व्हर्निअर कॅर्िपर आर्ि सू्क्र 

गेज हे प्रत्यि  

कार्िशाळेतीि मुिभूत साधने आर्ि उपकरिे 

ओळखा आर्ि त्यािंचा सुरर्ित वापर करता 

रे्िे. वापर सािंगता रे्िें. 

ऑन िाईन  

र्िर्हण्यासाठी पॅड, वृत्तपत्र होल्डर, प्रदशिन 

बोडि , सू्टि, इिेस्प्रिक  बोडि सारखी सोपी 

िाकडी वसू्त तर्ार करा. 

सैधदािंर्तक भाग ऑन िाईन , 

प्रात्यर्िक : शक्य असल्यास 

घरगुती साधने अन्यथा शाळेत 

आल्यावर  

खािीि पैकी कोितीही एक गोष्ट करा: शू 

सँ्टड, मेिबत्तीचे सँ्टड, हँगर (कपडे 

अडकवण्याची आकडी), कचरा गोळा 

करिारा, र्टन बॉक्स, T- र्ििेट जॉइिंट चा 

उपर्ोग करून बािंगड्ािंचे सँ्टड, ओपन कॉनिर 

जॉइिंट , र्सिंगि V - बट जॉइिंट 

वेर् ्डिंग सैधदािंर्तक : ऑन 

 ाईन     

 जॉइिंट चे प्रकार ऑन िाईन 

र्शकविे.   

वैकस्प्िक (optional) : 

प्रात्यर्िक करिे.  

र्बल्डी िंग मटेरीअि ओळखिे आर्ि त्यािंचा 

उपर्ोग स्पष्ट करता रे्िे. तसेच बािंधकामातीि  

आवश्यक साधने ओळखिे 

सैधदािंर्तक : ऑन िाईन  

प्रात्यर्िक भाग : घराजवळ 

शक्य असेि तर  

र्भिंतीचे र्वर्वध प्रकार ओळखा. 

सैधदािंर्तक : ऑन िाईन  

प्रात्यर्िक भाग : घराजवळ 

शक्य असेि तर 

र्वर्वध प्रकारच्या बॉण्ड मधे्य  र्वटा क्रमानुसार 

िावा. 

सैधदािंर्तक : ऑनिाईन  

प्रात्यर्िक : शाळेत  

प्लिंर्बिंग सार्हत्य वापरून साधी पाईप िाईन 

तर्ार करा ज्यात र्कमान र्कमान एक जॉइिंट 

असेि. 

प्रात्यर्िक : शाळेत  

२  
ऊर्ाग व 

पयागवरि 

र्वद्रु्त साधने आर्ि उपकरिे ओळख,  

त्यािंच्या वापर आर्ि त्यािंचा वापर करताना 

घ्यावर्ाची सुरिा  उपार्र्ोजना. 

ऑन िाईन : सैधदािंर्तक  

प्रात्यर्िक : शाळेत   



(Energy & 

Environment) 

वार्र, केबि आर्ि स्प्िचेसचे  र्वर्वध प्रकार 

ओळखा. 

ऑन िाईन : सैधदािंर्तक  

प्रात्यर्िक : शाळेत 

सँ्टडडि / अमेररकन वार्र गेजचा वापर व्यक्त 

करा 

ऑन िाईन : सैधदािंर्तक  

प्रात्यर्िक : शाळेत 

र्वद्रु्त वार्र जोडण्यासाठी वापरल्या जािारे 

र्वर्वध वार्र जोडण्याचे  प्रकार  करून 

दाखवा. 

ऑन िाईन : सैधदािंर्तक  

प्रात्यर्िक : शाळेत 

साधे / र्सिंम्पि इिेस्प्रिकि सर्कि ट तर्ार 

करिे 

प्रात्यर्िक : शाळेत 

र्जना वार्ररिंग कशी करतात ते दाखून द्या. प्रात्यर्िक : शाळेत 

अर्थिंग करून दाखवा प्रात्यर्िक : शाळेत 

फू्यज (fuse)कश्र्ाप्रकारेबसवावा हे 

दाखूनद्या.  

ऑन िाईन : सैधदािंर्तक  

प्रात्यर्िक : शाळेत 

सोल्डरी िंग मशीन चा उपर्ोग करून मूिभूत 

इिेरि ॉर्नक्स घटक कसे जोडावे ते दाखून 

द्या. 

ऑन िाईन : सैधदािंर्तक  

प्रात्यर्िक : शाळेत 

िीड अॅर्सड बैटरीची देखभाि करिे, त्याची 

specificgravity मोजिे. 

ऑन िाईन : सैधदािंर्तक  

प्रात्यर्िक : काही घरी व काही 

शाळेत 

प्रकाश (Lighting) आर्ि िर्िंपाकघर 

उपकरिािंचा (बल्ब, टू्यब, र्मक्सर, वॉटर 

हीटर इ.) र्ािंचा एकर्त्रत वापर काढून 

कुटुिंबाचे मार्सक वीज रु्र्नटचा वापर र्कती 

होतो हे काढता रे्िे. वीज बचत करण्याचे 

उपार् सािंगा. 

ऑन िाईन : सैधदािंर्तक  

प्रात्यर्िक : घरी  

र्वर्वध प्रकाराच्या र्दव्यातीि िरक / त्यािंचे 

प्रकार व िार्दे सािंगा / वििन करा 

ऑन िाईन : सैधदािंर्तक  

प्रात्यर्िक : घरी  

शोष खड्डर्ाची र्वर्वध वैर्शष्ट्टे्य ओळखा 

आर्ित्याचे काम करण्याचे तत्व सािंगा. 

ऑन िाईन : सैधदािंर्तक  

प्रात्यर्िक : शक्य झाल्यास 

घराजवळ  

कचऱ्र्ाचे र्वर्वध प्रकार ओळखा आर्ि शहरे 

आर्ि ग्रामीि भागात कच-र्ाच्या   

र्वले्हवाटीसाठी अवििंबण्यात रे्िाऱ्र्ा 

सविसाधारि कार्िपद्धती स्पष्ट करा.  

ऑन िाईन : सैधदािंर्तक  

प्रात्यर्िक : ित:च्या घरी  

३ 

बागकाम, 

रोपवाणटका 

आणि िेती 

तांिज्ञान 

(Gardening, 

Nursery & 

Agriculture 

Techniques) 

जमीन तर्ार करिे, र्किं वा कुिं डी / भािंडे भरिे.   
ऑन िाईन : सैधदािंर्तक  

प्रात्यर्िक : ित:च्या घरी 

शेती साधने आर्ि मानक,  शेती पद्धती 

वापरून एक पीक घेिे. 

ऑन िाईन : सैधदािंर्तक  

प्रात्यर्िक : शक्य असेि 

ित:च्या घरी 

एका िेत्रासाठी िागिारे र्बर्ािे / रोपे र्ािंच्या 

सिंखे्यची गिना करिे. 

ऑन िाईन : सैधदािंर्तक  

प्रात्यर्िक : शक्य असेि तर 

ित:च्या घरी 



पारिंपाररक पद्धत / जैर्वक खते / रसार्ने / 

खते र्ािंच्या बरोबर र्बर्ािे कसे हाताळावे 

उपचार कसा करावा हे दाखून द्या. 

ऑन िाईन : सैधदािंर्तक  

प्रात्यर्िक : शक्य असेि तर 

ित:च्या घरी 

र्बर्ािािंची  ागवड आर्ि र्पक वाढीच्या / 

र्वकासाच्या सिंदभािने कामे करिे. (खुरपिी, 

खत देिे, मर् ्चिंग - नुकत्याच  ाव े ्र्ा 

र्बर्ािािंच्या सिंरििासाठी र्ोग्यत्या गोष्टीचा 

वापर करून झाकिे इत्यादी.) 

ऑन िाईन : सैधदािंर्तक  

प्रात्यर्िक : शक्य असेि तर 

ित:च्या घरी 

गािंडूळ खत  आर्ि गािंडूळवॉश (वमी वॉश) 

तर्ार करिे 

ऑन िाईन : सैधदािंर्तक  

प्रात्यर्िक : शक्य असेि तर 

ित:च्या घरी 

४  

वैयक्तिक 

आरोग्य व 

स्वच्छता 

(Personal 

Health & 

Hygiene) 

सुरर्ित आर्ि र्ोग्य पधदती वापरून 

अन्नपदाथि तर्ार करता रे्िे. 

ऑन िाईन : सैधदािंर्तक  

प्रात्यर्िक :  ित:च्या घरी 

कच्च्च्या अन्न पदाथािची मू भूत वैर्शष्ट्टे्य 

ओळखिे आर्ि त्या ा साि करण्यासाठी 

आर्ि िच्छता राखण्यासाठीच्या पद्धती िंचा 

वापर करिे.     

ऑन िाईन : सैधदािंर्तक  

प्रात्यर्िक :  ित:च्या घरी 

िर्िंपाकासाठी आर्ि बेर्किं गसाठी  वापरिी 

जािारी भािंडी आर्ि उपकरिे ओळखिे 

आर्ि हाताळिे.  

ऑन िाईन : सैधदािंर्तक  

प्रात्यर्िक :  ित:च्या घरी 

र्वर्वध पदाथि (culinary) तर्ार करण्यासाठी 

र्ोग्य िर्िंपाक पद्धती वापरिे. 

ऑन िाईन : सैधदािंर्तक  

प्रात्यर्िक :  ित:च्या घरी 

पॅकेर्जिंग, िेबि आर्ि अन्न पदाथि पॅकेर्जिंग 

वरीि मार्हती कश्या प्रकारे समजून घ्यावी हे 

दाखून देिे.  

ऑन िाईन : सैधदािंर्तक  

प्रात्यर्िक : ित:च्या घरी 

 

 

अभ्यासक्रमातील खालील पाठ्यघटक शैक्षणिक िषष २०२०-२०२१ 

साठी मूल्यमापन व परीके्षसाठी वगळण्यात यावेत. 

कृपर्ा नोिंद घ्या खािीि र्दिेल्या टेबि मधीि अभ्यासक्रम हा २५ % इतका आहे जो 

वगळण्यात र्ावा असे सुचर्वण्यात रे्त आहे.  

अ.न णवभाग अभ्याक्रमातीलपाठ्यघटक 

१ 

अणभयाांणिकी कायगिाळेतील 

तांिज्ञानाची ओळख (Workshop & 

Engineering Techniques) 

र्दिेिे GI शीट व सोल्डररिंग पद्धत वापरून एक "कचरा 

कुिं डी" र्किं वा पत्र्याचा डबा बनविे. (र्किं वा कोितीही 

गरजेची गोष्ट उदा. नसराळे, इिेस्प्रिक मीटर बॉक्स, 

पाऊस गेज) तर्ार करा 

MS फॅ्लटर्डि र् िं ग, MS रॉड वरथे्रर्डिंग आर्िटॅर्पिंगकरा 

२ गोडाऊन वार्ररिंग करून दाखविे. 



ऊर्ाग व पयागवरि (Energy & 

Environment) 

र्मर्नएचर सर्कि ट बे्रकरची (MCB)मुख्य वैर्शष्ट्टे्य 

ओळखिे. 

र्वर्वध शेगडीचा वापर आर्ि त्याची देखभाि करता रे्िे.  

उदा. वातीचा स्टोव्ह / पे्रशर स्टोव्ह / LPG / र्नधुिि 

(धूररर्हत )चुल्हा.   

३ 

बागकाम, रोपवाणटका आणििेती 

तांिज्ञान (Gardening, Nursery & 

Agriculture Techniques) 

सेंद्रीर्कीटकनाशक तर्ार करिे 

जनावरािंचे वर् मोजा / ठरवा 

जनावरािंना आवश्यक असिाऱ्र्ा अन्नाचा अिंदाज 

घेण्यसाठी जनावरािंचे वजन करा / ठरावा - र्वर्वध चा-

र्ािंच्या  TDN वरून  जनावरािंना आवश्यक असिाऱ्र्ा 

चाऱ्र्ाचे प्रमाि ठरवता रे्िे. 

४ 
वैयक्तिक आरोग्य व स्वच्छता 

(Personal Health & Hygiene) 

र्कशोरवर्ीन पुरुष आर्ि स्त्री र्ािंची अन्नाची गरज / 

आवश्यकता ओळखिे. 

भेसळ ओळखण्याच्या पद्धती िंची मार्हती द्या  

 



 

MSFC (Multi skill foundation course) / IBT (Introduction to basic technology) 

लेवल २- इयत्ता १० वी 

विषयाच्या खाली विलेल्या अभ्यासक्रमातील पाठ्यघटक शैक्षणिक िषष 

२०२०-२०२१ साठी मूल्यमापन व परीके्षसाठी ठेवण्यात यावेत. 

अ.न णवभाग अभ्याक्रमातीलपाठ्यघटक 
णिकविे पध्दतीसाठी 

मागगदिगक सुचना   

१ 

अणभयाांणिकी 

कायगिाळेतील 

तांिज्ञानाची ओळख 

(Workshop & 

Engineering 

Techniques) 

पं्लब ंग साबित्य वापरून साधी  पाईप 

लाईन तयार करा ज्यात बकमान बकमान 

एक जॉइंट असेल. 

ऑन लाईन लेक्चर व 

शाळेत  प्रात्यबिक भाग.  

 

१.बिबमतीय  आबि बिबमतीय रचना 

ओळखिे,ओर्थोग्राबिक(बिबमतीय ) 

view वाचिे आबि सजवून घेिे,तसेच 

त्यातील मापे (डायमेन्शन) समजावून 

घेिे.आरेखानातीलसे्कलचा अर्थथ 

समजिे. 

ऑन लाईन लेक्चर  

 

बिलेल्या मापाची  

िेरोबसमेंटची वसू्त  नविे.(उिा. शीट/ 

टाकी) 

ऑन लाईन लेक्चर व 

शाळेत  प्रात्यबिक भाग.  

 

कमीतकमी १ स्क़े. मी. 

वीट ांधकामाचेपॅ्लस्टर आबि रंगकाम 

करिे. 

ऑन लाईन लेक्चर व 

शाळेत  प्रात्यबिक भाग.  

 

केलेल्या जॉ चे ब ल तयार करिे. 
सैधिांबतक : ऑनलाईन व 

स्वाध्याय   

२ 

ऊर्ाग व पयागवरि 

(Energy & 

Environment) 

साधी बवि्युत जोडिी(सकीट) करिे.  
ऑन लाईन लेक्चर व 

शाळेत  प्रात्यबिक भाग.  

इन्हटथरची मुख्य वैबशष्ट्ये ,िमता आबि 

त्याची िेखभाल यासं ंधीचे ज्ञान वापरता 

येिे. 

सैधिांबतक : ऑनलाईन 

प्रात्यबिक : घरी व शाळेत   

बडओएल (DOL) (स्टाटथर मोटरला 

 सबवता येिे. 

सैधिांबतक : ऑनलाईन व 

शाळेत  प्रात्यबिक भाग 

सौर बिवे आबि उपकरिाच्या कायाथचे 

ज्ञान असिे व ते सांगता येिे. 

सैधिांबतक : ऑनलाईन व 

शाळेत  प्रात्यबिक भाग 

 ायोगॅस  द्दलचे ज्ञान असिे. 
सैधिांबतक : ऑनलाईन व 

स्वाध्याय   



 ायोमास (जैबवक घटक )चा वापर 

करून कोळसा  नविे 

सैधिांबतक : ऑनलाईन 

प्रात्यबिक : घरी / शाळेत 

पजथन्यमापक  नविे  ,पाऊस मोजिे 

आबि िवामानाचे घटक  

सैधिांबतक : ऑनलाईन 

प्रात्यबिक : घरी / शाळेत 

समजिे.  

३ 

बागकाम, 

रोपवाणटका आणि 

िेती तांिज्ञान 

(Gardening, 

Nursery & 

Agriculture 

Techniques) 

नसथरी तंि वापरिे. 
सैधिांबतक : ऑनलाईन 

प्रात्यबिक : घरी / शाळेत 

जल बसंचन व जल संवधथनाच्या बवबवध 

पद्धतीचे ज्ञान असिे व त्या उपयोजता 

येिे. 

सैधिांबतक : ऑनलाईन 

 

माती परीििाचे ज्ञान असिे व बनष्कर्थ 

काढता येिे. 

सैधिांबतक : ऑनलाईन 

प्रात्यबिक : शाळेत 

जनावरांसाठी चारा तयार करिे. 
सैधिांबतक : ऑनलाईन 

प्रात्यबिक : घरी / शाळेत 

४ 

वैयक्तिक आरोग्य व 

स्वच्छता (Personal 

Health & 

Hygiene) 

पोर्ि आिारातील कमतरतेची लििे 

ओळखिे  

सैधिांबतक : ऑनलाईन 

प्रात्यबिक : घरी  

बनजाथलीकनाथचे कारिे ओळखिे आबि 

वर उपाय करिे.   

सैधिांबतक : ऑनलाईन 

प्रात्यबिक : घरी  

स्वयंचाचिी यंिाने स्वत:च्या रक्तिा  

मोजिे ,बिमोग्लोब न मोजिे तसेच 

आबि रक्त गट संच वापरून रक्तगट 

ओळखिे. 

सैधिांबतक : ऑनलाईन 

प्रात्यबिक :  शाळेत 

H2Sस्ट्स्टि पच्या चाचिीने पाण्याची 

गुिवत्ता तपासिे. 

सैधिांबतक : ऑनलाईन 

प्रात्यबिक :  शाळेत 

खाद्य पिार्थाथबवर्यी बवबवध मुदे्द आबि 

प्रश्न माबिती िोिे आबि योग्य ती 

ख रिारी  घेिे. 

सैधिांबतक : ऑनलाईन 

प्रात्यबिक : घरी व शाळेत 

 

 

अभ्यासक्रमातील खालील पाठ्यघटक शैक्षणिक िषष २०२०-२०२१ 

साठी मूल्यमापन व परीके्षसाठी वगळण्यात यावेत. 

कृपया नोिं घ्या खालील बिलेल्या टे ल मधील अभ्यासक्रम िा २५ % इतका आिे जो वगळण्यात 

यावा असे सुचबवण्यात येत आिे.  

अ.न णवभाग अभ्यासक्रमातील पाठ्यघटक 

१ 
अणभयाांणिकी कायगिाळेतील 

तांिज्ञानाची ओळख 

बिबमतीय  आबि बिबमतीय रचना ओळखिे - लं जन्य प्रिेपक 

िेखाव्यावरून तुल्यप्रतीमा िेखावा. 



(Workshop & 

Engineering 

Techniques) 

आर सी सी (RCC) कॉलम तयार करिे. 

खालील पैकी कोितीिी एक वसू्त तयार  करा. 

चप्पलसँ्टड, मेि त्ती सँ्टड,िँगर,कचरा गोळा करण्यासाठी 

यंि,डब्बा, ांगडी  सँ्टड यासाठी टी बिलेट सांधा,ओपन कॉनथर 

सांधा,बसंगलस्ट्ह ट सांधा इ. 

२ 
ऊर्ाग व पयागवरि (Energy 

& Environment) 

मोटर / पंप  द्दल ज्ञान आबि त्यांचे कायथ.(उिा. प्राइबमंग, िुट 

हॉल्ह इ.) 

पेटि ोल बकंवा बडझेल इंबजन चे कायथ आबि काम करण्याची पद्धत. 

रेनवाटरिावेस्ट्सं्टग साठी जागा बनवडिे. 

३ 

बागकाम, रोपवाणटका 

आणििेती तांिज्ञान 

(Gardening, Nursery & 

Agriculture 

Techniques) 

माती परीिनाच्या अिवालावरून खताची मािाठरवता येिे. 

कुबिमरेतन करताना सािाय्य करिे. 

 ४ 

वैयक्तिक आरोग्य व 

स्वच्छता (Personal 

Health & Hygiene) 

आरोग्यबवर्यी वैयस्ट्क्तक सवयी आबि  त्याचा वैयस्ट्क्तक आरोग्यावर 

पररिाम करिारे घटक ओळखिे. 

बनरबनराळे लोकसेवेच्या कायथक्रमांची माबिती असिे. प्रिूर्ि 

बनयंिनाचे उपाय माबिती िोने व ते उपाय रा विे. 

 

 



शालेय वर्ष २०२०-२१ करिता मूल्यमापन/पिीक्षा याांतनू 

वगळण्यात आलेल्या पाठ्य घटकाांची यादी  

ववर्य-मेकॅवनकल टेक्नोलॉजी (९१) इयत्ता-दहावी  
ववभाग वगळण्यात आलेले 

घटक 

पृष्ठ क्रमाांक वगळण्यात आलेले  
 

प्रात्यवक्षक/शीट 

पृष्ठ क्रमाांक वागलेल्या 

आशययाबाबत 

अवभप्राय/सूचना 

अवभयाांविकी 

आिेखन 

३) छेद दखेावे  १८ ते २६ शीट क्र.३) छेद दखेावे 

शीट क्र.४) असेम्ब्ली ड्राॅॅइग 
 

५३ 

५४ 

स्वयां-

अध्ययनासाठी 

वेल्ल्िंग  ४) प्लाझ्मा 

वेल्ल्िंग     

७७ ,७८ प्रात्यवक्षक क्र.१)वमग वेल्ल्िंग 

(स्रेट लाईन) 

प्रात्यवक्षक क्र.४) रेझिस्टन्स 

वेल्डिंग 

८३,८४ 

८८,८९ 

स्वयां-

अध्ययनासाठी 

शीटमेटलवकष   ७) पॅंटनष लेआउट 

तयाि किणे 

८) वशट मेटल 

मध्ये वापिल्या 

जाणाऱ्या मवशन 

९) वशट मेटल 

ऑपिेशन 

 

१२६ 
 

 ते १३६  

प्रात्यवक्षक क्र.३) हले्मग आवण 

वायरिग प्रॅक्टीस 
१३९ स्वयां-

अध्ययनासाठी 

टर्ननग  ३) करटग टूल्स व 

सांज्ञा  मधील 

करटग टूलचे अँगल 

४) लेथ ऑपिेशन 

मधील 4.2 स्पीिं 

व फििंची वनविं 

किणे 

4.4 लेथ 

मवशनविील 

ऑपिेशन-टेपि 

टर्ननग, थ्रेल्िंग, 

वड्रल्लग, 

बोरिग 

१७६,१७७ 
 
 
 

१८० 
 
 

१८४ ते 

१९० 

प्रात्यवक्षक क्र.१) करटग टूल 

ग्राईल्िंग : करटग टूलच्या 

ग्राईल्िंगचा सिाव किणे. 

करटग टूलचा करटग एज व 

त्याचा कोन तपासणे. 

प्रात्यवक्षक क्र.५) स्टेप टर्ननग व 

चॅम्बिरिग :जॉबला वबटवीन 

सेंटिमध्ये बाांधून स्टेप टर्ननग व 

चॅम्बिरिग फक्रया किणे. 

१९१,१९२ 
 
 
 
 

१९६, 

स्वयां-

अध्ययनासाठी 

 

१) िक्त शालेय वर्ष २०२०-२१ साठी अभ्यासक्रम/ पाठ्यक्रम कमी किण्यात आलेला आह.ेत्यावि मूल्यमापन 

होणाि नाही.तसेच अांतगषत मूल्यमापन व वार्षर्क पिीक्षाांमध्ये या घटकाांवि आधारित कोणतेही प्रश्न ववचािले 

जाऊ नयेत. 

२) प्रकल्प अांतगषत ववद्यार्थयाांकिूंन लेखी स्वरुपात प्रकल्प पूणष करून घेण्यात याव.ेया सांदभाषत कोणतीही क्षेि भेट 

काढू नये. 

३) सदिचे वगळलेले घटक अभ्यासाठी उपयुक्त असून ह ेघटक ववद्यार्थयाांना स्वयां-अध्ययनासाठी दणे्यात यावे. 

४) प्रात्यवक्षक आधारित ववर्याांची प्रात्यावक्षके ही शालेय वर्ष २०२०-२१ साठी वनवित केलेल्या आशयानुसाि व 

उपल्ध सोयीसुववधा नुसाि पूणष किावीत. 

अ.न. सवमती सदस्याचे नाव स्वाक्षिी 

१ श्री.िंोंगिे आि.िंी. 
 

२ श्री.िणफदवे पी.वाय. 

 
३ श्री.सावांत बी.बी. 

 
४ श्री.ििंतिे एस.एच. 

 
 



 

शालेय वर्ष २०२०-२१ करिता मूल्यमापन/पिीक्षा याांतनू 

वगळण्यात आलेल्या पाठ्य घटकाांची यादी  

ववर्य-मेकॅवनकल टेक्नोलॉजी (९१) इयत्ता-नववी  
ववभाग वगळण्यात आलेले 

घटक 

पृष्ठ 

क्रमाांक 

वगळण्यात आलेले  
 

प्रात्यवक्षक/शीट 

पृष्ठ क्रमाांक वागलेल्या 

आशययाबाबत 

अवभप्राय/सूचना  

अवभयाांविकी 

आिेखन 

५) प्रमाण पत्तयाांची 

िचना 

९) ऑटोकिं ची 

ओळख  

२७ ते 

३० 
 

४८ ते 

५७ 

शीट क्र.३) घनाकृतीचे 

लांबजन्य प्रक्ष्प दखेावे  

शीट क्र.४) घनाकृतीचे 

लांबजन्य प्रक्ष्प दखेावे  
 
 

६० 

६१ 

स्वयां-

अध्ययनासाठी 

फिरटग ५) जोिंकामात 

वापिल्या 

जाणाऱ्यामशीन्स 

६) नळ काम      

९६ ते 

९९ 
 
 

१०० ते 

१०५ 

प्रात्यवक्षक क्र.४) पाईप वर आटे 

पाडणे व उपनगािंचा वापर 

करून जोडणी करणे. 

११२,११३ स्वयां-

अध्ययनासाठी 

वेल्ल्िंग ५) ब्रेल्िंग व 

सोल्िंरिग पध्दत  

६) ऑवक्स फ्युअल 

वेल्ल्िंग व करटग  

 

१४८ ते 

१५२  

१५३ ते 

१७१ 

प्रात्यवक्षक क्र.४) आकष  वेल्ल्िंग 

द्वािे स्वेअि बटजॉईट तयाि 

किणे. 

 

प्रात्यवक्षक क्र.५) बे्रल्िंग चा 

सिाव किण े

 

प्रात्यवक्षक क्र.६) ऑवक्स 

अवसटीलीन गस द्वािे 

एम.एस.प्लेटवि वेल्ल्िंग किणे. 

  

१७८,१७९ 
 
 

१८० 
 

१८१ 

स्वयां-

अध्ययनासाठी 

कािपेंटिी ४) सुताि 

कामातील साांधे 

िास्टनि, अधेवसव्ह 

२०१ ते 

२०७ 

प्रात्यवक्षक क्र.३) नोटीस बोिंष 

तयाि किणे  

२११, 

२१२ 

स्वयां-

अध्ययनासाठी 

 

१) िक्त शालेय वर्ष २०२०-२१ साठी अभ्यासक्रम/ पाठ्यक्रम कमी किण्यात आलेला आह.ेत्यावि मूल्यमापन 

होणाि नाही.तसेच अांतगषत मूल्यमापन व वार्षर्क पिीक्षाांमध्ये या घटकाांवि आधारित कोणतेही प्रश्न ववचािले 

जाऊ नयेत. 

२) प्रकल्प अांतगषत ववद्यार्थयाांकिूंन लेखी स्वरुपात प्रकल्प पूणष करून घेण्यात याव.ेया सांदभाषत कोणतीही क्षेि भेट 

काढू नये. 

३) सदिचे वगळलेले घटक अभ्यासाठी उपयुक्त असून ह ेघटक ववद्यार्थयाांना स्वयां-अध्ययनासाठी दणे्यात यावे. 

४) प्रात्यवक्षक आधारित ववर्याांची प्रात्यावक्षके ही शालेय वर्ष २०२०-२१ साठी वनवित केलेल्या आशयानुसाि व 

उपल्ध सोयीसुववधा नुसाि पूणष किावीत. 
 

अ.न. सवमती सदस्याचे नाव स्वाक्षिी 

१ श्री.िंोंगिे आि.िंी. 
 

२ श्री.िणफदवे पी.वाय. 

 
३ श्री.सावांत बी.बी. 

 
४ श्री.ििंतिे एस.एच. 

 
 
 
 



अन.ुक्र.
यनुनट 
कोड

यनुनटचे  नाव उप-घटक क्रमाांक
वगळण्यात आलेला आशय तपशील / उप-

घटकाचे नाव

नवद्यार्थी / नशक्षक 
हस्तपसु्स्तका पान 

क्रमाांक

वगळलेल्या आशयाबद्दल 
अनिप्राय/सचूना

१ ET १०१ वकक शॉप प्रस्टटस इलेटरोननक लाब चा आराखडा स्वयांअध्ययनासाठी

२ ET १०२ मलुितू इलेस्टरनसटी इलेस्टरनसटीचे मलुितू ननयम- १) ओहम 
चा ननयम २) नकरचोफचे ननयम

स्वयांअध्ययनासाठी

३ ET १०3 मलुितू इलेटरोननटस PN जांटशन ची ओळख स्वयांअध्ययनासाठी

४ ET १०4 इलेटरोननक कां पोनांट रान्सफोमकर कायकतत्व, प्रकार स्वयांअध्ययनासाठी

५ ET १०५ इलेटरीकल आनि इलेटरोननटस घटकाांचे मोजमाप CRO ची ओळख स्वयांअध्ययनासाठी

पवूक व्यवसानयक अभ्यासक्रम

शालेय वर्क २०२०-२१ करीता मलू्यमापन / परीक्षा

याांतनू वगळण्यात आलेल्या पाट्यघटकाांची यादी

विषय – NSQF  इलेक्ट्रॉविक्ट्स टेक्ट्िॉलॉजी (९३)  इयत्ता – िििी

रे्थअरी /  सैधाांतीक अभ्यासक्रम
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विषय – NSQF  इलेक्ट्रॉविक्ट्स टेक्ट्िॉलॉजी (९३)  इयत्ता – िििी

अ.क्र. यनुनट 
कोड

यनुनटचे नाव प्रात्यनक्षक क्रमाांक वगळण्यात आलेला आशय तपशील 
(प्रात्यनक्षकाचे नाांव)

नवद्यार्थी / नशक्षक 
हस्तपसु्स्तका पान 

क्रमाांक

वगळलेल्या आशयाबद्दल 
अनिप्राय/सचूना

१ ET १०१ वकक शॉप प्रस्टटस इलेटरोननक लाब चा आराखडा तयार 
करिे

स्वयांअध्ययनासाठी

२ ET १०२ मलुितू इलेस्टरनसटी  ओहम चा ननयम पडताळिे स्वयांअध्ययनासाठी

३ ET १०3 मलुितू इलेटरोननटस PN जांटशन डायोड ओळखिे स्वयांअध्ययनासाठी

४ ET १०4 इलेटरोननक कां पोनांट स्टेप अप आनि स्टेप डाऊन 
रान्सफोमकरचा अभ्यास करिे

स्वयांअध्ययनासाठी

५ ET १०५ इलेटरीकल आनि इलेटरोननटस घटकाांचे मोजमाप CRO चा अभ्यास करिे स्वयांअध्ययनासाठी

टीप – १) फटत शालेय वर्क २०२०-२१ करीता होिाऱ्या मलु्यामापनातनू इलेटरोननटस टेटनोलॉजी (93) इयत्ता – नववी या इयत्ता करीता वरील पाठ्यघटक वगळण्यात आलेले 
आहेत.अांतगकत मलू्यमापन तसेच वार्षर्क परीक्षामध्ये या घटकावर आधारीत कोितेही प्रश्न नवचारले जाऊ नयेत.

२) सदर नवर्याचे पाठ्यपसु्तक उपलब्ध नसल्याने उपघटक व प्रात्यनक्षक क्रमाांक नमदू केलेलां नाहीत.

प्रात्यनक्षक अभ्यासक्रम
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अन.ुक्र.
यनुनट 
कोड

यनुनटचे  नाव उप-घटक क्रमाांक
वगळण्यात आलेला आशय तपशील / उप-

घटकाचे नाव

नवद्यार्थी / नशक्षक 
हस्तपसु्स्तका पान 

क्रमाांक

वगळलेल्या आशयाबद्दल 
अनिप्राय/सचूना

१ ET 201 Basic Electronics (Advanced) ओळख- साांकेनतक नचन्ह, गणुधमम, 
प्रकार, उपयोग आनण फायदे

स्वयांअध्ययनासाठी

२ ET 202 Applied Electronics पॉवर अम्पलीफायर स्वयांअध्ययनासाठी

३ ET 203 Digital Electronics (Elementary) TTL गेटचे गणुधमम स्वयांअध्ययनासाठी

४ ET 204 Power Supply लेड अनसड बटरी स्वयांअध्ययनासाठी

५ ET 205 Soldering Techniques सोल्डररग स्टेशनची ओळख स्वयांअध्ययनासाठी

पवूम व्यवसानयक अभ्यासक्रम

शालेय वर्म २०२०-२१ करीता मलू्यमापन / परीक्षा

याांतनू वगळण्यात आलेल्या पाट्यघटकाांची यादी

विषय – NSQF  इलेक्ट्रॉविक्ट्स टेक्ट्िॉलॉजी (९३)  इयत्ता – दहािी

रे्थअरी /  सैधाांतीक अभ्यासक्रम
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विषय – NSQF  इलेक्ट्रॉविक्ट्स टेक्ट्िॉलॉजी (९३)  इयत्ता – दहािी

अ.क्र. यनुनट 
कोड

यनुनटचे नाव प्रात्यनक्षक क्रमाांक वगळण्यात आलेला आशय तपशील 
(प्रात्यनक्षकाचे नाांव)

नवद्यार्थी / नशक्षक 
हस्तपसु्स्तका पान 

क्रमाांक

वगळलेल्या आशयाबद्दल 
अनिप्राय/सचूना

१ ET 201 Basic Electronics (Advanced)  JFET कां पोनांट ओळखणे आनण त्याच्या 
गणुधमाचा अभ्यास करणे

स्वयांअध्ययनासाठी

२ ET 202 Applied Electronics क्लास A, क्लास B, क्लास AB पॉवर 
अम्पलीफायर चा अभ्यास करणे

स्वयांअध्ययनासाठी

३ ET 203 Digital Electronics (Elementary) TTL गेटच्या गणुधमाचा अभ्यास करणे स्वयांअध्ययनासाठी

४ ET 204 Power Supply लेड अनसड बटरीची दरुुस्ती आनण 
काळजी

स्वयांअध्ययनासाठी

५ ET 205 Soldering Techniques सोल्डररग स्टेशनचे उपयोग स्वयांअध्ययनासाठी

टीप – १) फक्त शालेय वर्म २०२०-२१ करीता होणाऱ्या मलु्यामापनातनू इलेक्रोननक्स टेक्नोलॉजी (93) इयत्ता – दहावी या इयत्ता करीता वरील पाठ्यघटक वगळण्यात आलेले 
आहेत.अांतगमत मलू्यमापन तसेच वार्षर्क परीक्षामध्ये या घटकावर आधारीत कोणतेही प्रश्न नवचारले जाऊ नयेत.

२) सदर नवर्याचे पाठ्यपसु्तक उपलब्ध नसल्याने उपघटक व प्रात्यनक्षक क्रमाांक नमदू केलेलां नाहीत.

प्रात्यनक्षक अभ्यासक्रम
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