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                  अभ्मावक्रभाची उद्रिष्टे- 
१) वलद्यार्थमााभध्मे रेखनवलऴमक बावऴक कौळल्माचा वलकाव कयिे. 
२) वलद्यार्थमााभध्मे प्रभािबाऴा रेखनवलऴमक शनमभांचे सान देिे. 
3) वलद्यार्थमााना भसद्रित ळोधनाची वकंल्ऩनास्लरूऩ ल भशत्ल मांचेसान देिे. 
४) वलद्यार्थमााभध्मे भसद्रित ळोधनाची कौळल्मल षभता  वलकशवत कयिे. 
५)योजगायाशबभसख  शळषिाफयोफय वषभ, स्लालरफंी षभताशधष्टीत मळस्ली भसद्रित ळोधक  घडवलिे.  

अभ्मावक्रभाचा कारलधी - (३० ताशवका)            
प्रलेळ ऩात्रता – १२  ऩाव                             प्रलेळ  

वंख्मा -३०                                                                      

                                                     अभ्मावक्रभ 
अ -व्माखान  

अ. क्र 

ळीऴाक 

 

अभ्मावक्रभ 
एकूि ताशवका 

कारलधी 

1 

प्रभाि बाऴा प्रभाि बाऴा: वंकल्ऩना ,स्लरूऩ ल भशत्ल   5 

2 

प्रभािबाऴा 
रेखनवलऴमक 
शनमभ 

 प्रभािबाऴा रेखनवलऴमक शनमभांचे  अध्ममन  
5 

3- 

भसद्रित ळोधन भसद्रित ळोधनाचे स्लरूऩ ल आलश्मकता 
5 

4 

 भसद्रित 
ळोधनाची शचन्शे  
ल खसिा 

भसद्रित ळोधनाची  शचन्शे ल खसिा  
5 

5 

भसद्रित ळोधन: 
उऩमोजन   

भसद्रित ळोधन: उऩमोजन, उता-माचे भसद्रित ळोधन 

5 



 

फ- प्रात्मषषक: 
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अ.क्र 

 

प्रात्मषषके एकूि ताशवका कारलधी 

1 

प्रभािबाऴा रखेनवलऴमक 
शनमभांचे उऩमोजन    

02 

2 

भसद्रित ळोधन: उऩमोजन उता-
माचे भसद्रित ळोधन ०३ 

                                   एकूि ताशवका   ---  ३० 



 

 iz’uif=dsps Lo#i o xq.kfoHkkx.kh Û 

 eqfnzr'kks/ku o ys[kufo”k;d fu;e     50 xq.k 

 mi;ksftr eqfnzr’kks/ku ¼varxZr ewY;ekiu½    50 xq.k 

 

                                             &&&&&&&& 

 osG 2 rkl            ,dw.k 100 xq.k 

 

       iz’uif=dsps Lo#i 

 

iz’u 1 yk-  ,dk okD;kr mÙkjs fygk-   10 xq.k 

iz’u 2 jk- varxZr fodYiklg nh?kksZÙkjh iz’u  15 xq.k 

  ¼?kVd 1 o 2 oj vk/kkfjr½ 

iz'u 3 jk- varxZr fodYiklg nh?kksZÙkjh iz’u  15 xq.k 

  ¼?kVd 3 o 4 oj vk/kkfjr½ 

iz'u 4 Fkk- y?kwÙkjh iz’u      10 xq.k 

  ¼pkj iSdh nksu½            -------------------------- 

                                     ,dw.k 50 xq.k 

 

  varxZr ewY;ekiu  

izR;{k eqnz.kizr rikl.ks     20 xq.k 

?kVd pkp.kh                           10xq.k  

x`gikB                                10 xq.k  

mifLFkrh                              10xq.k  

                                     ---------------------------- 

                                     ,dw.k     50 xq.k 

Gradation  

Sr. No. Marks Grade Class 

1 70 to 100 A I
st  

Class
 
With Distinctions 

2 60 to 70 B I
st
 Class  

3 50 to 60 C II
nd  

Class 

4 35 to 50 D Pass Class 

 


