
‘बायफोकल’ 
11वी करीता सुवर्णसंधी 

 
 

महाराष्ट्र  शासनाने मागील काही वर्ाांपासून मंुबई, पुरे्, नाशशक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर 

या प्रमुख शहरांमधे इ. 11वी करीता 100% ऑनलाईन प्रवेशप्रशिया राबशवण्याचे धोरर् पारदशणक 

पद्धतीने राबशवण्याचे सुरू ठेवले आहे. तसेच 11वी सायन््स व कॉमसणकडे उपलब्ध व्यवसाय 

अभ्यासिमाकडील शवर्यांकरीता महाशवद्यालय स्तरावर समांतर प्रवेशप्रशिया करण्याचे शनयोजन 

केलेले आहे. या व्यवसाय अभ्यासिमांना शिलक्ष्यी अथवा बायफोकल असे संबोधले जाते. या 

शवर्यांना शवद्याथी व पालकांची प्रचंड मागर्ी असते. त्यामुळे या शवर्याची प्रवेशप्रशिया मेरीटनुसार 

तसेच आरक्षर्ाचे सवण शनयम लावून महाशवद्यालय स्तरावर राबशवली जाते. 

 

ज्या शवद्यार्थ्ाांना 12वी नंतर इंशजशनयरीगं अथवा आय्.आय्.टी. अशा उच्च शशक्षर्ाकडे जाण्याचे धे्यय 

आहे त्यांना 200 गुर्ांचा बायफोकल शवर्यांचा फायदा होर्ार आहे. यामधे 100 गुर्ांचा प्रात्यशक्षक 

शवर्य असल्याने स्कोअरीगं कररे् इतर भार्ा शवर्यांपेक्षा सोपे जाते. तसेच इंशजशनयरीगं प्रवेशाकरीता 

पी.सी.एम्. मधे 50% गुर्ांची आवश्यकता असते. त्यामधे जर हे गुर् 50% पेक्षा कमी येत असतील 

तर केशमस्ट्र ी या शवर्याच्या गुर्ांऐवजी बायफोकल शवर्याचे मार््क्ण उपयोगी पडतात. बायफोकल 

प्रवेशप्रशियेमधे सवण प्रवेश आरक्षर्ाच्या शनयमानुसार त्यामधे 25% जागा 10वी मधे टेक्निकल शवर्य 

घेतलेल्या शवद्यार्थ्ाांना राखीव असतात. आय्.आय्.टी. धे्यय असलेल्या शवद्यार्थ्ाांनाही प्रवेशाकरीता इ. 

12वी प्रवेशाच्या एकूर् 75% गुर्ांची अट असते. त्यामधे्यही बायफोकल शवर्याचा फायदा होतो. 

त्यामुळे आय्.आय्.टी. प्रवेश सोपा होतो. 

 

पुणे व पपिंपरी -पचिंचवड शहरातील बायफोकलमधील पवषय 
 

महाराष्ट्र  शासनाने कोठारी आयोगाच्या शशफारसीनुसार 1978 पासून इ.11वी व 12वी या +2 स्तरावर 

क्नददलक्ष्यी व्यवसाय अभ्यासिमातील शवर्य शवशेर्त: सायन्स व कॉमसण या शाखेकडे 200 गुर्ांचे 

म्हर्जे एकूर् गुर्ांच्या 33% व्याप्ती ठेवून सुरू ठेवलेले आहेत. हे अभ्यासिम सध्याच्या स्कील 

डेव्हलपमेंटप्रमारे् आहेत. सायन्स शाखेकडे शवशेर्त: अशभयांशिकीकडे अथवा आय.आय.टीकडे 

कल असलेले शवदयार्थ्ाांना या बायफोकल शवर्यांचा शवशेर् फायदा होतो. 
 

सायन्स शाखेकडे बायफोकलचे उपलब्ध शवर्य 

1)  इलेटर ॉशनस 

2)  कॉम्प्युटर सायन्स 
 

याशवर्यांची प्रवेशसंख्या मयाणशदत असलेने शवदयाथी व पालकांनी ऑनलाईन प्रवेशाच्या 

वेबसाईटवरती महाशवद्यालयानुसार प्रवेशसंख्या व इतर माशहती पहारे् आवश्यक आहे. 
 



क्नददलक्ष्यी व्यवसाय अभ्यासिम शवर्य हे सायन्स शाखेकडे दोन लक्ष्य ठेवून सुरू केलेले असल्याने 

क्नददलक्ष्यी अथवा बायफोकल या नावाने ओळखले जातात ज्या शवद्यार्थ्ाांना अशभयांशिकी, ऑशकण टेचर, 

आयआयटी, शेतकी इ. के्षिात कररयर करायचे धे्यय आहे ते शवद्याथी हे बायफोकलचे शवर्य 

प्राधान्याने शनवडतात ज्यामुळे अशभयांशिकी प्राथशमक तयारी 2 स्तरावरच पायासहीत भक्कम होते 

क्नददलक्ष्यीचे शवर्य हे व्यवसायशभमुख असल्याने शवदयाथी शफजीर््क्, केशमस्ट्र ी व मॅथेमॅशटर््क् 

याबरोबरीने शवशेर् आवडीने व प्रशशक्षर् घेतात. जे शवद्याथी सुरवातीपासूनच म्हर्जे 8वी पासूनच 

उच्चतंि अथवा आयआयटी इंशजशनअरीगंकडे जाण्याचे ठरशवतात त्यांना या शवर्यांचा शवशेर् उपयोग 

होत असलेने क्नददलक्ष्यी शवर्यांना इ. 11वी व 12वी सायन्सकडे प्रचंड मागर्ी आहे याबरोबरच 

क्नददलक्ष्यी शवर्यांचा सी.ई.टी. जे.ई.ई. नाटा यासांरख्या परीके्षच्या तयारीकररता उपयोग होतो. 
 

इ.11 सायन्सकडे एकूर् सहा शवर्य प्रामुख्याने घ्यावे लागतात. बायफोकलमधील एक शवर्य 200 

गुर्ांच्या असलेने नेहमीच्या दोन शवर्यांऐवजी एक क्नददलक्ष्यी शवर्य घेता येतो. उदा. क्नददतीय भार्ा 

(100 गुर्) व जीवशास्त्र (100 गुर्)च्या ऐवजी क्नददलक्ष्यी शवर्याकडील 200 गुर्ांचा इलेटर ॉशनस, 

कॉमु्पटर सायन्स, एसएमएस यापैकी एक शवर्य घेता येतो. इ.11वी मधे प्रवेश घेताना खालीलप्रमारे् 

सहा शवर्य शवद्यार्थ्ाांना महाशवद्यालयातील उपलब्धतेनुसार घेता येतील. 
 

1) इंग्रजी 2) क्नददतीय भार्ा ऐवजी क्नददलक्ष्यी पेपर 1  3) शफशजस  

4) केशमस्ट्र ी  5) मॅथेमॅशटस  6) बायोलॉजी ऐवजी क्नददलक्ष्यी पेपर 2   
 

हा सहा शवर्यांचा पॅटनण बायफोकलमधील शवर्य घेऊन 12वी सायन्स पूर्ण केल्यास शवदयाणर्थ्ाांना 

पुढील फायदे होऊ शकतात. 
 

1. इ. 12वी शकंवा सी.ई.टी.मधे्य कमी गुर् शमळाल्यास शडप्लोमाच्या दुसर्या वर्ाणकररता थेट 

प्रवेश. याकररता पाि बायफोकल शवर्यांची यादी पहारे् आवश्यक आहे. 

2. कोर्त्याही इंशजशनअररंग शाखेकररता पाि उदा. बायफोकल इलेटर ॉशनस् घेतलेल्या शवद्यार्थ्ाणस 

कॉम्प्युटर सायन्स, शसक्नव्हल, मेकॅशनकल इ. शवर्यांकडे प्रवेश घेता येतो. 

3. आशकण टेचर पदवीकररता प्रवेशास एकूर् गुर्ांचा समावेश असल्याने क्नददलक्ष्यीचा फायदा 

होतो 

4. बी.एस.सी. अथवा बी.एस.सी. कॉम्प्युटर सायन्स प्रवेशास पाि. 

5. बी.सी.ए., बी.बी.ए. इ. अभ्यासिमास पाि 

6. आय.आय.टी.करता 12वीच्या एकूर् गुर्ांची अहणता शमळशवर्ासाठी बायफोकलचा उपयोग 

होतो.  

8. फामणसी पदशवका / पदवीकररता प्रवेशास पाि. 

9. बी.टेक. कृर्ी पदवीकररता प्रवेशास पाि. 

10. बायफोकल अभ्यासिमामधील शवर्य हे 200 गुर्ांची असून शथअरी 100 व पॅ्रशटकल 100 

गुर्ांचे असलेने 12वी मधे्य अशधक गुर् शमळशवरे् शय होते. तसेच क्नददतीय भार्ा आशर् जीवशास्त्र या 

शवर्यास पयाणय उपयुत ठरतो. बायफोकल शवर्याकररता ११वी ऑनलाईन फॉमण - पाटण १ मधे्य 



बायफोकल ऑप्शन समोर "होय' असे करावयाचे आहे. अनावधानाने "होय' करायचे राशहल्यास 

महाशवद्यालय स्तरावर बायफोकल शवर्य घेता येतो. 
 

 इ. ११वी मधे्य बायफोकल शवर्य शनवडरे् ही एका सुवर्णसंधी आहे. इ. १२वी मधे्य बायफोकल शवर्य 

थेट घेता येत नाही. 


