
 

 

 

शालये वर्ष े२०२०-२१ करिता मलू्यमापन /पिीक्षा यातून वगळण्यात आलले्या पाठ्य घटकाांची यादी  

ववर्षय: मल्टीस्कील टेक्निवशयन (इलेवरिकल) (E-3) 

थअेिी अभ्यासक्रम 

अनु.क्र युवनट कोड युवनटचे नाव 
उपघटक  

क्रमाांक 

वगळण्यात आलेल्या 

उपघटकाचे नाव 

ववधाथी /वशक्षक 

हस्तपुवस्तका 

पान क्रमाांक 

वगळलले्या 

आशयाबद्दल 

अविप्राय/सूचना  

१ 
L4- MST-ET- 
1 

ई- कचिा  

  

ई- कचिा, 

हाताळण्याची पद्धत 

आवि तयाांचा 

पयाावििाविील घातक 

परििाम तक्ता  

२-३ स्वयांअध्यानासाठी  

२ 
L4- MST-ET- 
2 

LED लाईट  

  

LED क्नदव्याची 

दरुुस्तीसाठी लागिािी 

हतयािे व साधन े

७ स्वयांअध्यानासाठी  

३ 
L4- MST-ET- 

3 

ववदु्यत उपकििे - 

कुलि    रूम कुलिची दरुुस्ती  
११-१२ स्वयांअध्यानासाठी  

ववदु्यत उपकिि े- 

वॉटि प्युरिफायि     

आि. ओ. वॉटि 

प्युरिफायि इांस्टोलशेन 
१८-१९ स्वयांअध्यानासाठी  

ववदु्यत उपकिि े- 

वमरसि   
  

वमरसिच्या 

दरुुस्तीसाठी लागिािी 

हतयािे आवि साधन े 

२७-२८ स्वयांअध्यानासाठी  

४ 
L4- MST-ET- 

4 
उद्योजगता ववकास  

३.२ देिेकऱयाांची वही  ३३ स्वयांअध्यानासाठी  

३.४ जमा खचााची वही  ३४-३६ स्वयांअध्यानासाठी  

शालये वर्ष े२०२०-२१ करिता मलू्यमापन /पिीक्षा यातून वगळण्यात आलले्या पाठ्य घटकाांची यादी  

ववर्षय: मल्टीस्कील टेक्निवशयन (इलेवरिकल) (E-3) 

प्रातयवक्षक अभ्यासक्रम 

अनु.क्र युवनट कोड घटकाचे नाव 
प्रातयवक्षक 

क्रमाांक 

वगळण्यात आलेला 

आशय तपशील/ 

प्रातयवक्षकाचे नाव 

ववधाथी /वशक्षक 

हस्तपुवस्तका 

पान क्रमाांक 

वगळलले्या 

आशयाबद्दल 

अविप्राय/सूचना  

१ 
L4- MST-ET- 
1 

ई- कचिा  -       

२ L4- MST-ET- 
2 

LED लाईट  २ 

LED क्नदव्याची िचना 

(LED क्नदव्याचे ववववध 

िाग व जोडिी)  ६ 

स्वयांअध्यानासाठी  

३ 
L4- MST-ET- 

3 

ववदु्यत उपकििे - 

कुलि  
३ 

रूम कुलिची िचना 

(रूम कुलिचे ववववध 

िाग व जोडिी)   १०-११ 

स्वयांअध्यानासाठी  

ववदु्यत उपकिि े- 

वॉटि प्युरिफायि   
४ 

आि. ओ. वॉटि 

प्युरिफायि इांस्टोलशेन  
१८-१९ स्वयांअध्यानासाठी  

ववदु्यत उपकिि े- 

वमरसि   
५ 

वमरसिची 

आांतििचना 

(वमरसिचे ववववध 

िाग व जोडिी)   

२५-२७ स्वयांअध्यानासाठी  



 

 

 

अल्का गजभिये        उदय कुलकर्णी   

  

भिदेशाकाचे िाव व स्वाक्षरी       भिदेशाकाचे िाव व स्वाक्षरी 

भदिाांक: ३१/०१/२०२१       भदिाांक: ३१/०१/२०२१ 

४ 
L4- MST-ET- 

4 
उद्योजगता ववकास  -       

टीप– १) शालेय वर्ष े२०२०-२१ करिता प्राप्त होिाऱया मुल्यामापानातून मल्टीस्कील टेक्निवशयन (इलेवरिकल) E-3 इयत्ता १२वव 

करिता विील पाठ्याघटक वगळण्यात आले आहते. अांतगात मलू्यमापन तसेच वार्र्षाक पिीक्षामध्ये या घटकावि आधािीत प्रश्न 

ववचािले जाऊ नयेत. 

२) सदि मजकूि पायािूत पाठ्यपुस्तकात अांतिूात आह.े म्हिजे तो तया ववर्षयाचा अभ्यासासाठी उपयोगी आहचे.पि वशकवण्यास 

पुिेसा वेळ नाही म्हिून तो ववध्याथााना स्वयांअध्यानासाठी सोडला आह.े २०२०-२१ या वर्षााच्या पिीक्षासाठी तयावि प्रश्न येिाि 

नाहीत. पुढील वर्षााच्या अभ्यासासाठी स्वयांअध्यानासाठी सोडललेा मजकूि उपयोगी असू शकेल ववध्याथाानी तयाचा तयाांच्या सवडीने 

अभ्यास किायचा आह.े  


