
शालेय वरे्ष २०२०-२१ करिता मूल्यमापन /पिीक्षा यातून वगळण्यात आलेल्या पाठ्य 

घटकाांची यादी  

ववर्षय: मल्टीस्कील अविस्टांट टेक्निवशयन (X1) (Class- 9th) 

थेअिी अभ्यािक्रम 

अनु.क्र 
युननट 

कोड 
युननटचे नाव 

उपघटक  

क्रमाांक 

वगळण्यात आलेल्या 

उपघटकाचे नाव 

नवधार्थी 

/निक्षक 

हस्तपुस्तस्तका 

पान क्रमाांक 

वगळलेल्या 

आियाबद्दल 

अनिप्राय/सूचना  

Part- ‘A’ Employability skills   
  

1 Unit-1  
Communication 
skills-1 

Session-8 Talking about self  41-45 Self study  

2 Unit-1  
Communication 
skills-1 

Session-9 Asking question-1 45-49 Self study  

3 Unit-1  
Communication 
skills-1 

Session-
10 

Asking question-2 49-54 Self study  

4 Unit-2 
Self management 
skills-1  

Session-4 Positive thinking  71-75 Self study  

5 Unit-3 
Information and  
communication 
information skills-1 

Session-2 
ICT tools:Smart 
phones and tablets-1 

87-92 Self study  

6 Unit-3 
Information and  
communication 
information skills-1 

Session-3 
ICT tools:Smart 
phones and tablets-2 

92-95 Self study  

7 Unit-4 
Entrepreneurial 
skills-1 

Session-6 
Product, service and 
hybrid business 

155-159 Self study  

8 Unit-5 
Green skills-1 

Session-2 
Conserving natural 
resources 

178-181 Self study  

Part- ‘B’ Vocational skills     

१ 

MSFC-
L1-
WET- 2  

  नवनवध वसू्तचे 

मोजमापन  
2 मोजमापाची साधने  10 ते ११ स्वयांअध्यानासाठी  

२ 

MSFC-
L1-

WET- ३  

सुतारकाम  2 
सुतारकामात उपयोगात 

येणारे नवनवध प्रकारचे 

लाकूड  

17 स्वयांअध्यानासाठी  

३ 

MSFC-
L1-

WET- ४  

सोल्डररांग आनण 

फाब्रीकेिन 
1 

सोल्डररांग, बे्रन ांग व 

वेस्तल्डांग मधील फरक  
29 स्वयांअध्यानासाठी  



४ 

MSFC-
L1-

WET- ६ 

वेल्डी ांगचा जॉब 

बनवणे  
2 

वेस्तल्डांग टीपची 

काळजी, नफलर रॉड 

व फ्लक्स, इलेक्ट्र ोड, 

वेस्तल्डांग ब्लो पाईप 

४१ ते ४२  स्वयांअध्यानासाठी  

५ 

MSFC-
L1-

WET- ७ 

बाांधकाम सानहत्याचा 

आभ्यास करणे  
1 

मजबुती साठी रचना 

व सानहत्य  
४५ ते ४७  स्वयांअध्यानासाठी  

६ 

MSFC-
L1-

WET- ९ 

प्रवाह आकृती  1 
फ्लो चाटट काढण्याच्या 

पद्धती व फायदे  
56 स्वयांअध्यानासाठी  

७ 

MSFC-
L1-EE- 

०१ 

नवद्युत साधने, 

हत्याराांची ओळख व 

साांकेनतक नचने्ह  

1 

नवद्युत के्षत्रािी 

सबांनधत साांकेनतक 

नचने्ह  

६२ ते ६३ स्वयांअध्यानासाठी  

८ 

MSFC-
L1-EE- 

०२ 

नवनवध वायर, केबल 

व स्वीचचे प्रकार  
1 वायरचे प्रकार  ६९ ते ७०  स्वयांअध्यानासाठी  

९ 

MSFC-
L1-EE- 

०४ 

साधे वायररां ग करणे  1 

नवद्युत तांत्रज्ञान 

सबांनधत मुलिूत 

सांकल्पना  

७८-७९  स्वयांअध्यानासाठी  

१० 

MSFC-
L1-EE- 

०७ 

फु्यजचे प्रकार व 

कायट  

2 

फु्यज युननटचे प्रकार, 

फु्यनजांग 

गुणक,डीस्ट्र ीबू्यिन 

बॉक्स 

९१-९२  स्वयांअध्यानासाठी  

११ 

MSFC-
L1-EE- 

०९ सोल्डररांग करणे  

1 सोल्डररांगचे प्रकार  ९६-९७  स्वयांअध्यानासाठी  

१२ 

MSFC-
L1-EE- 

१० 

लेड अनसड बॅटरीची 

देखिाल  

2 हायडर ोमीटर 101 स्वयांअध्यानासाठी  

१३ 

MSFC-
L1-EE- 

११ 

नवनवध प्रकारच्या 

स्ट्ोव्हची  देखिाल 

आनण उपयोग  

1 

वातीचा स्ट्ोव्ह, पे्रिर 

स्ट्ोव्ह, गॅस िेगडी व 

ननधूटर चूल  

१०३-१०७  स्वयांअध्यानासाठी  

१४ 

MSFC-
L1-EE- 

१२ 

प्रकािाचे प्रकार  2 
नैसनगटक प्रकािाचे 

प्रकार  
111 स्वयांअध्यानासाठी  

१५ 

MSFC-
L1-EE- 

१३  

वीज नबल काढणे व 

वीज बचतीच्या 

उपाय योजना  

1 
नवजेच्या सुरनक्षत 

वापरासाठी सूचना  
११७-११८ स्वयांअध्यानासाठी  

१६ 

MSFC-
L1-EE- 

१४ 

कचऱ्याचे ननमुटलन 

आनण पुनननटनमटती 

2 

वैद्यकीय कचऱ्याचे 

प्रकार व नवले्हवाट 

लावण्याच्या पद्धती  

124 स्वयांअध्यानासाठी  



१७             

१८ 

MSFC-
L1-
GNAT-2 

जमीन, मिागत 

आनण नपक लागवड, 

नपकास खते देणे, 

मस्त्चांग करणे  

3 िेतीचे नवनवध प्रकार  145 स्वयांअध्यानासाठी  

१९ 

MSFC-
L1-
GNAT-3 

बीज प्रनक्रया, 

जनमनीनुसार 

लागवडीसाठी 

लागणाऱ्या नबजाांचे 

प्रमाण ठरवणे  

2 बीज सांस्कार  151 स्वयांअध्यानासाठी  

२० 

MSFC-
L1-
GNAT-4 

गाांडूळखत, व्हमीवॉि 

नननमटती प्रनक्रया व 

फायदे  

2 खते व खताांचे प्रकार  १६१-१६५  स्वयांअध्यानासाठी  

२१ 

MSFC-
L1-
GNAT-5 

सेंनिय कीटकनािक 

नननमटती प्रनक्रया 

सेंनिय कीटकनािक 

वापराचे फायदे  

2 
वनस्पती व 

वनस्पतीजन्य घटक 
१७४-१७८ स्वयांअध्यानासाठी  

२२ 

MSFC-
L1-
GNAT-

७ 

पिुखाद्य प्रकार, 

जनावराच्या 

वजनानुसार 

आहाराचा खचट 

काढणे  

3 
दुष्काळात जनावराांच्या 

चाऱ्याची काळजी  
195 स्वयांअध्यानासाठी  

२३ 

MSFC-
L1-
GNAT-

८ 

पाळीव प्राणी 

आजार, सांगोपन व 

काळजी (गाय, मै्हस, 

िेळी) 

3 िेळी व मेंढी २०३-२०५ स्वयांअध्यानासाठी  

२४ 

MSFC-
L1-FPT-

२ 

नवनवध अन्न 

पदार्थाटची ओळख  

1 

तृणधाने्य, तृणधाण्याचे 

महत्व, तृणधान्य मधून 

नमळणारे पोषक 

घटक 

२३९-२४० स्वयांअध्यानासाठी  

२५ 

MSFC-
L1-FPT-

३ 

अन्न पदार्थट 

निजवण्याच्या पद्धती 
2 

आधुननक पद्धती- 

सूक्ष्मलहरी 

िट्टी,सूयटचूल, 

इांफ्रामॅनटक नकां वा 

इांफ्रारेड निजवणे 

२५९-२६१ स्वयांअध्यानासाठी  

२६ 

MSFC-
L1-FPT-

५ 

अन्न पदार्थट- 

उत्पादन, कॉस्तस्ट्ांग, 

पॅकेनजांग व लेबनलांग  

1 माकेनटांग सवे 270 स्वयांअध्यानासाठी  

२७ 

MSFC-
L1-FPT-

६ 

नकिोरवयीन मुले व 

मुली याांचा आहार  
2 

आहाराचा नहिोब 

करण्यासाठी 

आवश्यक मानहती  

२७७-२८० स्वयांअध्यानासाठी  



              

शालेय वरे्ष २०२०-२१ करिता मूल्यमापन /पिीक्षा यातून वगळण्यात आलेल्या पाठ्य 

घटकाांची यादी  

ववर्षय: मल्टीस्कील अविस्टांट टेक्निवशयन (X1) (Class- 9th) 

प्रात्यवक्षक अभ्यािक्रम 

अनु.क्र 
युननट 

कोड 
घटकाचे नाव 

प्रात्यनक्षक 

क्रमाांक 

वगळण्यात आलेला 

आिय तपिील/ 

प्रात्यनक्षकाचे नाव 

नवधार्थी 

/निक्षक 

हस्तपुस्तस्तका 

पान क्रमाांक 

वगळलेल्या 

आियाबद्दल 

अनिप्राय/सूचना  

Part- ‘A’ Employability skills 

1 Unit-1  
Communication 
skills-1 

Session-8 Talking about self  41-45 Self study  

2 Unit-1  
Communication 
skills-1 

Session-9 Asking question-1 45-49 Self study  

3 Unit-1  
Communication 
skills-1 

Session-
10 

Asking question-2 49-54 Self study  

4 Unit-2 
Self management 
skills-1  

Session-4 Positive thinking  71-75 Self study  

5 Unit-3 
Information and  
communication 
information skills-1 

Session-2 
ICT tools:Smart 
phones and tablets-1 

87-92 Self study  

6 Unit-3 
Information and  
communication 
information skills-1 

Session-3 
ICT tools:Smart 
phones and tablets-2 

92-95 Self study  

7 Unit-4 
Entrepreneurial 
skills-1 

Session-6 
Product, service and 
hybrid business 

155-159 Self study  

8 Unit-5 
Green skills-1 

Session-2 
Conserving natural 
resources 

178-181 Self study  

Part- ‘B’ Vocational skills 

१ 
MSFC-
L1-
WET- 2  

  नवनवध वसू्तचे 

मोजमापन  
2 मोजमापाची साधने  10 ते ११ स्वयांअध्यानासाठी  

२ 
MSFC-
L1-

WET- ३  

सुतारकाम  1 
सुतारकामात वापरली 

जाणारी हत्यारे  
१२ ते १६  स्वयांअध्यानासाठी  

३ 
MSFC-
L1-

WET- ३  

सुतारकाम  3 
पुस्तक ठेवणी तयार 

करणे  
२४ ते २५   स्वयांअध्यानासाठी  

४ 
MSFC-
L1-

WET- ४  

सोल्डररांग आनण 

फाब्रीकेिन 
1 

पत्रकाम करतानाची 

पद्धत व मेटॅनलक 

जॉइांट 

31 स्वयांअध्यानासाठी  



५ 

MSFC-
L1-

WET- ६ 

वेल्डी ांगचा जॉब 

बनवणे  
2 

आकट  व गॅस वेस्तल्डांग 

करणे  
३९ ते ४०  

यामधे्य नवदार्थी 

स्वता वेस्तल्डांग करू 

िकत नाहीत 

फक्त पाहू 

िकतात व 

त्याबद्दलची मानहती 

घेतात.   

६ 
MSFC-
L1-

WET- ७ 

बाांधकाम सानहत्याचा 

आभ्यास करणे  
2 

बाांधकाम करताना 

लक्षात ठेवण्याचे मुदे्द  
५० ते ५२ स्वयांअध्यानासाठी  

७ 
MSFC-
L1-

WET- ९ 

प्रवाह आकृती  1 
सोल्डररांग करणे फ्लो 

चाटट 
57 स्वयांअध्यानासाठी  

८ 

MSFC-
L1-EE- 

२  

नवनवध वायर, केबल 

व स्वीचचे प्रकार  
2 नवनवध स्वीचचे प्रकार  ७२-७४  स्वयांअध्यानासाठी  

९ 
MSFC-
L1-EE- 

०५  

वायररां गचे प्रकार- 

नजना व गोडाउन 

वायररां ग  

2 गोडाउन वायररां ग ८५-८६  स्वयांअध्यानासाठी  

१० 
MSFC-
L1-EE- 

०९ 

सोल्डररांग करणे  1 सोल्डररांगचे प्रकार  ९६-९७  स्वयांअध्यानासाठी  

११ 
MSFC-
L1-EE- 

१० 

लेड अनसड बॅटरीची 

देखिाल  

2 हायडर ोमीटर 101 स्वयांअध्यानासाठी  

१२ 
MSFC-
L1-EE- 

११ 

नवनवध प्रकारच्या 

स्ट्ोव्हची  देखिाल 

आनण उपयोग  

1 

वातीचा स्ट्ोव्ह, पे्रिर 

स्ट्ोव्ह, गॅस िेगडी व 

ननधूटर चूल  

१०३-१०७  स्वयांअध्यानासाठी  

१३ 
MSFC-
L1-EE- 

१३  

वीज नबल काढणे व 

वीज बचतीच्या 

उपाय योजना  

1 वीज नबल काढणे  ११३-११६  स्वयांअध्यानासाठी  

१४ 
MSFC-
L1-EE- 

१४ 

कचऱ्याचे ननमुटलन 

आनण पुनननटनमटती 

2 

वैद्यकीय कचऱ्याचे 

प्रकार व नवले्हवाट 

लावण्याच्या पद्धती  

124 स्वयांअध्यानासाठी  

१५ MSFC-
L1-
GNAT-1 

िेतीसाठी वापरल्या 

जाणाऱ्या अवजाराांची 

ओळख व उपयोग  

3 िेती उपयुक्त यांते्र  १३७-१३९ स्वयांअध्यानासाठी  

१६ MSFC-
L1-
GNAT-2 

जमीन, मिागत 

आनण नपक लागवड, 

नपकास खते देणे, 

मस्त्चांग करणे  

2 मस्त्चांग करणे  १४३-१४४  स्वयांअध्यानासाठी  



 

 

 

 

१७ MSFC-
L1-
GNAT-3 

बीज प्रनक्रया, 

जनमनीनुसार 

लागवडीसाठी 

लागणाऱ्या नबजाांचे 

प्रमाण ठरवणे  

2 बीज सांस्कार  151 स्वयांअध्यानासाठी  

१८ 
MSFC-
L1-
GNAT-4 

गाांडूळखत, व्हमीवॉि 

नननमटती प्रनक्रया व 

फायदे  

2 खते व खताांचे प्रकार  १६१-१६५  स्वयांअध्यानासाठी  

१९ MSFC-
L1-
GNAT-5 

सेंनिय कीटकनािक 

नननमटती प्रनक्रया 

सेंनिय कीटकनािक 

वापराचे फायदे  

2 

अमृतजल तयार करणे 

व सप्त धान्याांकुर 

सांजीवक तयार करणे   

१६९-१७१ स्वयांअध्यानासाठी  

२० 
MSFC-
L1-
GNAT-

७ 

पिुखाद्य प्रकार, 

जनावराच्या 

वजनानुसार 

आहाराचा खचट 

काढणे 

2 

जनावराांचे वजन, 

दुधाची क्षमता व 

चाऱ्यातील टी. डी. 

एन 

१९२-१९५ स्वयांअध्यानासाठी  

२१ MSFC-
L1-FPT-

३ 

अन्न पदार्थट 

निजवण्याच्या पद्धती 
2 

आधुननक पद्धती- 

सूक्ष्मलहरी 

िट्टी,सूयटचूल, 

इांफ्रामॅनटक नकां वा 

इांफ्रारेड निजवणे 

२५९-२६१ स्वयांअध्यानासाठी  

२२ 
MSFC-
L1-FPT-

५ 

अन्न पदार्थट- 

उत्पादन, कॉस्तस्ट्ांग, 

पॅकेनजांग व लेबनलांग  

1 माकेनटांग सवे 270 स्वयांअध्यानासाठी  

२३ 
MSFC-
L1-FPT-

६ 

नकिोरवयीन मुले व 

मुली याांचा आहार  
2 

आहाराचा नहिोब 

करण्यासाठी 

आवश्यक मानहती  

२७७-२८० स्वयांअध्यानासाठी  

टीप– १) िालेय वषे २०२०-२१ कररता प्राप्त होणाऱ्या मुल्यामापानातून  मल्टीस्कील अविस्टांट टेक्निवशयन 

(X1) (Class- 9th) कररता वरील पाठ्याघटक वगळण्यात आले आहेत. अांतगटत मूल्यमापन तसेच वानषटक 

परीक्षामधे्य या घटकावर आधारीत प्रश्न नवचारले जाऊ नयेत. 

२) सदर मजकूर पायािूत पाठ्यपुस्तकात अांतिूटत आहे. म्हणजे तो त्या नवषयाचा अभ्यासासाठी उपयोगी आहेच.पण 

निकवण्यास पुरेसा वेळ नाही म्हणून तो नवध्यार्थाटना स्वयांअध्यानासाठी सोडला आहे. २०२०-२१ या वषाटच्या 

परीक्षासाठी त्यावर प्रश्न येणार नाहीत. पुढील वषाटच्या अभ्यासासाठी स्वयांअध्यानासाठी सोडलेला मजकूर उपयोगी असू 

िकेल नवध्यार्थाटनी त्याचा त्याांच्या सवडीने अभ्यास करायचा आहे.  

   
 

   



 

 

 

 

शालेय वरे्ष २०२०-२१ करिता मूल्यमापन /पिीक्षा यातून वगळण्यात आलेल्या पाठ्य घटकाांची 

यादी  

ववर्षय: मल्टीस्कील अविस्टांट टेक्निवशयन (X1) (class-10th) 

थेअिी अभ्यािक्रम 

अनु.क्र 
युननट 

कोड 
युननटचे नाव 

उपघटक  

क्रमाांक 

वगळण्यात आलेल्या 

उपघटकाचे नाव 

नवधार्थी /निक्षक 

हस्तपुस्तस्तका 

पान क्रमाांक 

वगळलेल्या 

आियाबद्दल 

अनिप्राय/सूचना  

Part- ‘A’ Employability skills   
  

1 
Unit-1 

Communication skills-
2 

Session 6 
Writing skills- parts 
of speech 

24-31 Self study 

२ Unit-1 

Communication skills-
2 

Session 7 
Writing skills- 
Sentences 

31-39 Self study 

3 Unit-2 Self management-2         

४ Unit-3 

Iinformation and 
communication 
technology skills-2  Session 2 

Performing basic file 
operations 

70-74 Self study 

5 
Unit-4 

Entrepreneurial skills-
2 Session-3  

Myths about 
entrepreneurship 

94-99 Self study 

६ Unit-5 Green skills-2         

Part- ‘B’ Vocational skills     

१ 

MSFC-
L2-

WET- १ 

अनियाांनत्रकी आरेखन 

साधनाांची ओळख   
1 

आरेखनासाठी 

लागणाऱ्या साधनाांची 

ओळख व उपयोग  

१५-१७  स्वयांअध्यानासाठी  

२ 

MSFC-
L2-
WET- 3 

अनियाांनत्रकी नविागात 

घ्यावयाची काळजी. 
५ ५ 'S' ३६-३७ स्वयांअध्यानासाठी  

३ 

MSFC-
L2-

WET- ५ 

पायनपांगच्या नवनवध 

पद्धती  
2 थे्रनडांग डायचे प्रकार  ४४-४५ स्वयांअध्यानासाठी  

४ 

MSFC-
L2-

WET- ६ 

वेस्तल्डांग टेस्तिक व 

जोडाची तपासणी  
3 

वेस्तल्डांग जोडाची 

तपासणी  
५१-५२ स्वयांअध्यानासाठी  



५ 

MSFC-
L2-

WET- ७ 

बाांधकाम सांबांधीच्या 

मुलिूत सांकल्पना  
7 नकां मत काढणे  ६१ स्वयांअध्यानासाठी  

६ 

MSFC-
L2-

WET- ८ 

आर.सी.सी.(RCC) 

कॉलम तयार करणे  
5 

आर.सी.सी.(RCC) 

कॉलमची नकां मत 

काढण्याचे उदाहरण  

६६-६७ स्वयांअध्यानासाठी  

७ 

MSFC-
L2-

WET- ८ 

आर.सी.सी.(RCC) 

कॉलम तयार करणे  
6 

बाांधकाम- फ्लो चाटट-

आर.सी.सी.(RCC) 

कॉलम  तयार करणे  

६८ स्वयांअध्यानासाठी  

८ 

MSFC-
L2-

WET- ९ 

बाांधकाम नकां मत काढणे  1 
नसमेंटची टाकी व 

टेबलची नकां मत 

काढणे  

६९ -७३  स्वयांअध्यानासाठी  

९ 

MSFC-
L2-
WET- 

१० 

प्लास्ट्ररांग व पेंनटांग  2 पेंनटांग (रांगकाम) ७७-७८ स्वयांअध्यानासाठी  

१० 

MSFC-
L2-
WET- 

१० 

प्लास्ट्ररांग व पेंनटांग  1 प्लास्ट्ररांगचे प्रकार  ७५-७६ स्वयांअध्यानासाठी  

११ 

MSFC-
L2- EE-

१ 

नवद्युत तांत्रज्ञानाची 

ओळख व प्रात्यानक्षके  
3 

एकसर व समाांतर 

जोडणीतील फरक  
८६ स्वयांअध्यानासाठी  

१२ 

MSFC-
L2- EE-

२ 

नवद्युत पांप , 

डी.ओ.एल. स्ट्ाटटर 

व इन्व्व्हटटरची ओळख  

2 
सेन्ट्र ीफु्यगल पांप व 

हातपांप  
९२-९३ स्वयांअध्यानासाठी  

१३ 

MSFC-
L2- EE-

२ 

नवद्युत पांप , 

डी.ओ.एल. स्ट्ाटटर 

व इन्व्व्हटटरची ओळख  

3 
डी.ओ.एल. स्ट्ाटटरची 

कायटप्रणाली (मोटार) 
९६-९७ स्वयांअध्यानासाठी  

१४ 

MSFC-
L2- EE-

३ 

सौर उजाट  2 सौर यांत्रनेचे कायट  १००-१०२  स्वयांअध्यानासाठी  

१५ 

MSFC-
L2- EE-

४ 

पेटर ोल व डी ेल 

इां नजन वापराचे तांत्र  

2 पेटर ोल इां नजन  १०८ स्वयांअध्यानासाठी  

१६ 

MSFC-
L2- EE-
5 

बायोगॅस मुलिूत 

सांकल्पना व वापर  

5 बायोमास म्हणजे काय  ११३-११६  स्वयांअध्यानासाठी  



१७ 

MSFC-
L2- EE-
6 

पजटन्यजल सांधारण 

सांकल्पना व िूसवेक्षण 

पद्धती  

1 
िूजलसांवधटनाच्या 

पद्धती  
११७-१२१  स्वयांअध्यानासाठी  

१८ 

MSFC-
L2- EE-

८ िूसवेक्षण पद्धती  

1 
नकािा व सामोच्च 

रेषा  
१२६-१२९  स्वयांअध्यानासाठी  

१९ 

MSFC-
L2- 
GNAT- 

१ रोपवानटका तांत्रज्ञान 

8 
रोपवानटकेतील काही 

महत्वाचे घटक  
१४१-१४२ स्वयांअध्यानासाठी  

२० 

MSFC-
L2- 
GNAT- 

२ 

जलसांधारण व 

जलनसांचन पद्धती  

1 

सांवधटन पन्हाळे, िूजल 

बाांध, सांवधटन खड्डा, 

सांवधटन कालवा, 

सांवधटन नवनहरीसह 

कालवा  

१५३-१५४ स्वयांअध्यानासाठी  

२१ 

MSFC-
L2- 
GNAT- 

२ 

जलसांधारण व 

जलनसांचन पद्धती  

2 
पारां पाररक जलनसांचन 

पद्धती  
१५६-१५७  स्वयांअध्यानासाठी  

२२ 

MSFC-
L2- 
GNAT- 

३ माती परीक्षण  

2 

माती तपासणी 

(मातीचा सामू, 

नायटर ोजन, फॉसे्फट, 

पोटॅिीयम) व 

अहवाल तयार 

करण्यास निकणे  

१६३-१६६ स्वयांअध्यानासाठी  

२३ 

MSFC-
L2- 
GNAT- 

४ कृनत्रम रेतन पद्धत  

2 

कृनत्रम रेतणासाठी 

उपयुक्त गाय व 

म्हिीचे वाण 

१७१-१७२ स्वयांअध्यानासाठी  

२४ 

MSFC-
L2- 
GNAT- 

५ 

जनावराांसाठी चारा 

नननमटती  

3 

युरोमील, चाटण-

िवरूप खाद्य, चारा 

प्रनक्रया, चाऱ्यावर 

प्रनक्रया करण्याचे 

फायदे. 

१७८-१७९ स्वयांअध्यानासाठी  

२५ 

MSFC-
L2- 

PHH- १ सांतुनलत आहार  

3 
जीवनसत्व- कायट, 

अिावाने होणारे 

दुष्पररणाम व स्त्रोत  

१८५-१८६ स्वयांअध्यानासाठी  

२६ 

MSFC-
L2- 

PHH- २ 

वैयस्तक्तक आरोग्य व 

स्वच्छतेचे ननयम  

1 
वैयस्तक्तक आरोग्याच्या 

काही चाांगल्या सवयी 
१९०-१९२ स्वयांअध्यानासाठी  



२७ 

MSFC-
L2- 

PHH- ३ 

सांसगटजन्य व 

असांसगटजन्य रोग  

1 

रोग्प्प्रतीबांधात्मक उपाय 

आनण वैयस्तक्तक 

आरोग्यासाठी उपयुक्त 

सवयी व लसीकरणाचे 

महत्व  

२०६-२०७ स्वयांअध्यानासाठी  

२८ 

MSFC-
L2- 

PHH- ४ 

रक्तदाब व 

नहमोग्लोनबन मोजणी 

पद्धत  

2 

नहमोग्लोनबन सांकल्पना 

आनण नहमोग्लोनबन 

मोजण्याची पद्धती  

२१९-२२१ स्वयांअध्यानासाठी  

२९ 

MSFC-
L2- 

PHH- ५ 

सामानजक स्वास्र्थ व 

पयाटवरण सांरक्षण  

1 

नविेष गरजा 

असलेल्या व्यक्ती -

सुनवधा व उपक्रम  

२२२-२२९ स्वयांअध्यानासाठी  

३० 

MSFC-
L2- 

PHH- ५ 

सामानजक स्वास्र्थ व 

पयाटवरण सांरक्षण  

2 

कौटुांनबक आरोग्य व 

त्याचे आनर्थटक 

ननयोजन  

२३१-२३३ स्वयांअध्यानासाठी  

३१ 

MSFC-
L2- 

PHH- ७ अन्नपदार्थट  

2 

नटकवण काळानुसार 

अन्नपदार्थाटचे वगीकरण 

व ताजे व निळे अन्न 

पदार्थट  

२४८-२५२ स्वयांअध्यानासाठी  

शालेय वरे्ष २०२०-२१ करिता मूल्यमापन /पिीक्षा यातून वगळण्यात आलेल्या पाठ्य घटकाांची 

यादी  

ववर्षय: मल्टीस्कील अविस्टांट टेक्निवशयन (X1) (class-10th) 

प्रात्यवक्षक अभ्यािक्रम 

अनु.क्र 
युननट 

कोड 
घटकाचे नाव 

प्रात्यनक्षक 

क्रमाांक 

वगळण्यात आलेला 

आिय तपिील/ 

प्रात्यनक्षकाचे नाव 

नवधार्थी /निक्षक 

हस्तपुस्तस्तका 

पान क्रमाांक 

वगळलेल्या 

आियाबद्दल 

अनिप्राय/सूचना  

Part- ‘A’ Employability skills 

1 
Unit-1 

Communication skills-
2 

Session 6 
Writing skills- parts 
of speech 

24-31 Self study 

2 
Unit-1 

Communication skills-
2 

Session 7 
Writing skills- 
Sentences 

31-39 Self study 

3 Unit-2 Self management-2         

4 
Unit-3 

Iinformation and 
communication 
technology skills-2  Session 2 

Performing basic file 
operations 

70-74 Self study 

5 
Unit-4 

Entrepreneurial skills-
2 Session-3  

Myths about 
entrepreneurship 

94-99 Self study 

6 Unit-5 Green skills-2         



Part- ‘B’ Vocational skills 

१ 

MSFC-
WET-

०२ 

अनियाांनत्रकी आरेखन 

(लांबजन्य व 

तुल्यप्रनतमा) 

2 तुल्यप्रनतमा काढणे  २८-३०  स्वयांअध्यानासाठी  

२ 

MSFC-
WET-

०४ 

अनियाांनत्रकी मोजमापन 

उपकरणाांची ओळख  
2 

आउटसाइड 

मायक्रोमीटर 
४०-४१  स्वयांअध्यानासाठी  

३ 

MSFC-
WET-

०६ 

वेस्तल्डांग टेस्तिक व 

जोडाची तपासणी  
1 रणवेस्तल्डांग करणे  ५२-५३  

कायटिाळेत वेस्तल्डांग 

करण्यास मनाई 

असल्यामुळे 

नवद्यार्थी स्वतः 

प्रात्यनक्षक करत 

नाहीत फक्त 

पाहतात व मानहती 

घेतात. 

४ 

MSFC-
WET-

०७ 

बाांधकाम सांबांधीच्या 

मुलिूत सांकल्पना  
1 

फेरोनसमेंट िीट तयार 

करणे  
५८-५९ स्वयांअध्यानासाठी  

५ 
MSFC-

WET-१० 
प्लास्ट्ररांग व पेंनटांग  2 

पेंनटांग (रांगकाम) 

करणे  
७७-७८ स्वयांअध्यानासाठी  

६ 
MSFC-

EE-०२ 

नवद्युत पांप , 

डी.ओ.एल. स्ट्ाटटर 

व इन्व्व्हटटरची ओळख  

2 नवदूत पांप  ९१-९३ स्वयांअध्यानासाठी  

७ 
MSFC-

EE-०५ 

बायोगॅस मुलिूत 

सांकल्पना व वापर  
1 

बायोगॅस सयांत्राचे 

प्रकार   
१११-११२  स्वयांअध्यानासाठी  

८ 
MSFC-

EE-०८ 
िूसावेक्षण पद्धती  2 

पे्लन टेबल पद्धत व 

डम्पी लेवल पद्धत  
१२९-१३४ स्वयांअध्यानासाठी  

९ 
MSFC-

GNAT-१  
रोपवानटका तांत्रज्ञान 1 

रोपवानटकेत रोपे तयार 

करण्याच्या पद्धती  
१३९-१४०  स्वयांअध्यानासाठी  

१० 
MSFC-

GNAT-२ 

जलसांधारण व 

जलनसांचन पद्धती  
1 

जलसांधारच्या अर्थवा 

िूजलसांधारनाच्या 

पद्धती  

१५१-१५४  स्वयांअध्यानासाठी  

११ 

MSFC-
GNAT-

४ 
कृनत्रम रेतन पद्धत  1 

कृनत्रम रेतानाच्या 

पद्धती  
१७० 

नवद्यार्थी स्वतः 

प्रात्यनक्षक करू 

िकत नाहीत 

फक्त त्याची 

मानहती घेतात व 

पाहतात त्यामुळे 

प्रश्न नवचारू नये. 



१२ 

MSFC-
GNAT-

५ 

जनावराांसाठी चारा 

नननमटती  
3 

हायडर ोपोननक चार 

तयार करणे  
१७८ 

चारा तयार 

करण्याचा 

कालावधी जास्त 

असतो त्यामुळे 

परीके्षला प्रस्तक्ट्कल 

करून दाखवणे 

नवद्यार्थ्ाटना 

सोयीस्कर नाही. 

१३ 
MSFC-

PHH-०२ 

सांसगटजन्य व 

असांसगटजन्य रोग  
2 लसीकरनाचे महत्व २०७ स्वयांअध्यानासाठी  

१४ 
MSFC-

PHH-०४  
रक्त व रक्तगट - 

प्रार्थनमक मानहती  
1 रक्तगट तापसणी  २१६- २१७  

नवद्यार्थ्ाांना वगाटमधे्य 

प्रात्यनक्षक करन्यास 

प्रनतबांध  आहे 

त्यामुळे फक्त 

प्रात्यनक्षक करून 

दाखवले जाते.  

१५ 
MSFC-

PHH-०४  

रक्तदाब व नहमोग्लोनबन 

मोजणी पद्धत  
2 

नहमोग्लोनबन तपासणी 

पद्धत   
२१९-२२१ 

नवद्यार्थ्ाांना वगाटमधे्य 

प्रात्यनक्षक करन्यास 

प्रनतबांध  आहे 

त्यामुळे फक्त 

प्रात्यनक्षक करून 

दाखवले जाते.  

१६ 

MSFC-
PHH-

०७  
अन्नपदार्थट  3 

आवेष््टन बांद करून 

व आवेष््टन बांद न 

करता नवकले जाणारे 

पदार्थट  २४७-२४८ 

स्वयांअध्यानासाठी  

टीप– १) िालेय वषे २०२०-२१ कररता प्राप्त होणाऱ्या मुल्यामापानातून मल्टीस्कील अविस्टांट टेक्निवशयन 

(X1) (class-10th) कररता वरील पाठ्याघटक वगळण्यात आले आहेत. अांतगटत मूल्यमापन तसेच वानषटक परीक्षामधे्य 

या घटकावर आधारीत प्रश्न नवचारले जाऊ नयेत. 

२) सदर मजकूर पायािूत पाठ्यपुस्तकात अांतिूटत आहे. म्हणजे तो त्या नवषयाचा अभ्यासासाठी उपयोगी आहेच.पण 

निकवण्यास पुरेसा वेळ नाही म्हणून तो नवध्यार्थाटना स्वयांअध्यानासाठी सोडला आहे. २०२०-२१ या वषाटच्या परीक्षासाठी 

त्यावर प्रश्न येणार नाहीत. पुढील वषाटच्या अभ्यासासाठी स्वयांअध्यानासाठी सोडलेला मजकूर उपयोगी असू िकेल 

नवध्यार्थाटनी त्याचा त्याांच्या सवडीने अभ्यास करायचा आहे.  
 

 

 



                                                                           

 (Mr. Sul Keshav Ramesh)                                   (Mr. Yadav Sanket Balasaheb) 


