
ऴाऱेय ळवे २०२०-२१ कररता मूल्यमापन/परीक्षा यातून ळगलण्यात आऱेल्या पाठ्य घटकाांची यादी  
वळवय: मल्टीस्कीऱ टेक्ननशऴयन (अन्न प्रक्रिया) (E6) 

थेअरी अभ्याशिम 

अन.ुक्र 
मनुनट 

कोड 
मनुनटच ेनाल 

उऩघटक  

क्रभाांक 

लगऱण्मात आरेल्मा 
उऩघटकाचे नाल 

वलधाथी /शळषक 
शस्तऩसु्स्तका 
ऩान क्रभाांक 

लगऱरेल्मा 
आळमाफद्दर 

अशबप्राम/वचूना  
         Part- ‘B’ Vocational skills     

१ 

L4- 
MST-
FP-1 

पऱे ल बाज्मा 
लाऱवलणे 

  

पऱे ल बाज्मा 
लाऱवलण्माची 
आलश्मकता, पऱे ल 
बाज्मा 
लाऱवलण्मावाठी 
लाऩयण्मात मेणाये 

अन्न वांयषणाचे तत्ल 

१ स्लमांअध्मानावाठी  

२ 

L4- 
MST-
FP-2 

भवारे ल भवाल्माचे 
ऩदाथथ   

भवारे ऩाककरेत 
लाऩयताना घ्मालमाची 
काऱजी १० 

स्लमांअध्मानावाठी  

३ 

L4- 
MST-
FP-3 रोणची   

शभठाच्मा द्रालणात 
आांफवलणे, 

रोणची ऩॅक ांग १४ 

स्लमांअध्मानावाठी  

४ 

L4- 
MST-
FP-4 

फेकयी ऩदाथथ तमाय 
कयणे   

ब्रेड तमाय कयण्माच्मा 
ऩद्धती, फेकयी ऩदाथथ 
आलेष्टनफांद 
कयालमाचे तांत्रसान २७ त े३० 

स्लमांअध्मानावाठी  

५ 

L4- 
MST-
FP-5 उद्मोजकता वलकाव   

देनेकाऱ्माची लशी, वलक्र  
ल मेणे ऩशै्माची लशी ३७-३८ 

स्लमांअध्मानावाठी  

ऴाऱेय ळवे २०२०-२१ कररता मूल्यमापन /परीक्षा यातून ळगलण्यात आऱेल्या पाठ्य घटकाांची यादी  
वळवय: मल्टीस्कीऱ टेक्ननशऴयन (अन्न प्रक्रिया) (E6) 

प्रात्यक्षक्षक अभ्याशिम 

Part- ‘B’ Vocational skills 

१ 
L4- 
MST-
FP-1 

पऱे ल बाज्मा 
लाऱवलणे 

  
फोयकूट तमाय कयणे, 

वकेुऱी तमाय कयणे 
४६ स्लमांअध्मानावाठी  

२ 

L4- 
MST-
FP-2 

भवारे ल भवाल्माचे 
ऩदाथथ   चाट भवारा ४८ 

स्लमांअध्मानावाठी  



३ 

L4- 
MST-
FP-3 रोणची   काांद्माच ेरोणच े ४९ 

स्लमांअध्मानावाठी  

४ 

L4- 
MST-
FP-4 

फेकयी ऩदाथथ तमाय 
कयणे   ब्रेडचे प्रकाय ५२ त े५५ 

स्लमांअध्मानावाठी  

५ 

L4- 
MST-
FP-5 उद्मोजकता वलकाव         

टीऩ– १) ळारेम लऴ े२०२०-२१ करयता प्राप्त शोणाऱ्मा भलु्माभाऩानातनू भल्टी स्क र टेस्ननशळमन (अन्न प्रक्रक्रमा) E6 

इमत्ता १२ ली करयता लयीर ऩाठ्माघटक लगऱण्मात आरे आशेत. अांतगथत भलू्मभाऩन तवेच लावऴथक ऩयीषाभध्मे मा 
घटकालय आधायीत प्रश्न वलचायरे जाऊ नमेत. 

२) वदय भजकूय ऩामाबतू ऩाठ्मऩसु्तकात अांतबूथत आशे. म्शणजे तो त्मा वलऴमाचा अभ्मावावाठी उऩमोगी आशेच.ऩण 
शळकलण्माव ऩयेुवा लेऱ नाशी म्शणून तो वलध्माथाथना स्लमांअध्मानावाठी वोडरा आशे. २०२०-२१ मा लऴाथच्मा 

ऩयीषावाठी त्मालय प्रश्न मेणाय नाशीत. ऩढुीर लऴाथच्मा अभ्मावावाठी स्लमांअध्मानावाठी वोडरेरा भजकूय उऩमोगी 
अव ूळकेर वलध्माथाथनी त्माचा त्माांच्मा वलडीने अभ्माव कयामचा आशे.  

 

         

  कुणार दद. गगे               वलुणाथ नागये 

ननदेऴकाचे नाळ ळ स्ळाक्षरी              ननदेऴकाचे नाळ ळ स्ळाक्षरी  

 

ददनाांक- २९/०१/२०२१             ददनाांक- २९/०१/२०२१ 
 


