
 
इयत्ता ९ वी  व इ. 10 वी ववषय योजना व 
सुधावित मूल्यमापन योजना. 

 

महािाष्ट्र शासन 
शालये वशक्षण व क्रीडा ववभाग 

शासन वनणणय क्र.संकीणण 2019/प्र.क.(243/19)/एसडी-4 
हुतात्मा िाजगुरू चौक, मादाम कामा मागण, 

मंत्रालय (ववस्ताि), मंुबई-32 
    वदनाकं :- 08 ऑगस्ट, 2019. 

       संदभण- शालेय वशक्षण व क्रीडा ववभाग, शासन वनणणय क्र.अभ्यास-२११८/प्र.क्र.२४३/एस.डी.४, 
                    वद.9 जुलै, 2019. 
 

प्रस्तावना-  
इयत्ता ९ वी ते इ. १२ वी ववषय योजना व मूल्यमापन योजनेचा पनुणववचाि किण्याकविता शासन वनणणय 

वद. ९ जुलै, २०१९ अन्वये वशक्षण आयकु्त यांच्या अध्यक्षतेखाली सवमती गठीत किण्यात आली होती. सवमतीने 
सादि केलेल्या अहवालातील वशफािशी ववचािात घेऊन इ.९ वी व इ. १० वी कविता या शासन वनणणयान्वये सन 
२०१९-२० पासून ववषय योजना व सुधावित मूल्यमापन योजना किण्याची बाब शासनाच्या ववचािाधीन होती.   
शासन वनणणय-  

सन २०१९-२० पासनू इ.९ वी व इ. १० कविता ववषय योजना व सधुावित मूल्यमापन योजना खाली नमूद 
केल्याप्रमाणे वनवित किण्यात येत आहे. 

1) लेखी मूल्यमापनासोबत ववद्यार्थ्यांच्या वगेवगेळ्या क्षमतांच े मापन किण्यासाठी तसेच ववद्यार्थ्यांच्या 
प्रगतीच ेसातत्यपणूण मूल्यमापन होण्यासाठी अतंगणत मूल्यमापन समाववष्ट्ट किण्यात येत आहे.   

2) इ.९ वी व इ. १० कविता भाषा आवण सामावजक शास्त्रे या ववषयांकविता लेखी पिीक्षवे्दािे मूल्यमापन 80 
गुणांचे व अंतगणत मूल्यमापन 20 गुणांचे िाहील.  

3) इ. १० वीची अंवतम पिीक्षा (िाज्य मंडळामाफण त घेण्यात येणािी) ही केवळ इ. १० वीच्या अभ्यासक्रमावि 
आधावित असेल.  

4) अंतगणत मूल्यमापनामध्ये ववद्यार्थ्यांकविता द्यावयाच ेप्रकल्प हे समाववेशत स्वरूपाचे असतील व हे प्रकल्प 
वशक्षकानंी ववद्यार्थ्यांकडून वगात करून घ्यावते.  

5) इ.९ वी व इ. १० वीच्या अवंतम पिीक्षेच्या प्रश्नपवत्रकेचे स्वरूप व घटकवनहाय गणुभाि िाज्य मंडळ 
स्तिावि संबवंधत ववषयांच्या अभ्यास सवमतीच्या/अभ्यास गटाच्या सहायाने वनवित केले जाईल. 

6) इ.९ वी व इ. १० मध्ये उत्तीणण होण्याकविता ववद्यार्थ्यास प्रत्येक ववषयात लेखी व अतंगणत मूल्यमापन 
वमळून वकमान ३५ टक्के गुण प्राप्त किणे अवनवायण िाहील. 

7) िाज्य मंडळाच्या प्रचलीत वनकषाप्रमाणे सवलतीच्या गणुांची तितूद (Grace Marks System) सुरू 
िाहील तसचे शास्त्रीय कला, वचत्रकला, लोककला व क्रीडा क्षेत्रात प्राववण्य वमळववणाऱ्या/सहभागी 
होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांना देण्यात येणािे सवलती अवतविक्त गणु प्रचलीत वनकषाप्रमाणे सरुू िाहतील. 

8) इ.९ वी व इ. १० वी साठी ववषय योजना, मूल्यमापन योजना व पिीक्षेचा कालावधी याबद्दलचा तपशील 
सोबत वदल्याप्रमाणे आहे. 
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2.  इ. 9 वी साठी ववषयवनहाय मूल्यमापन योजना- 

1)   ' भाषा ' ववषयासंाठी लेखी पिीक्षा आवण अंतगणत मूल्यमापनाची गणुववभागणी पढुीलप्रमाणे- 
प्रथम सत्र वितीय सत्र 

लेखी पिीक्षा- 80 गणु लेखी पिीक्षा- 80 गणु 
अंतगणत मूल्यमापन- 20 गुण अंतगणत मूल्यमापन- 20 गुण 
१) तोंडी पिीक्षा-  
श्रवण कौशल्य-५ गुण 
भाषण कौशल्य - ५ गुण 

१) तोंडी पिीक्षा-  
श्रवण कौशल्य-५ गुण 
भाषण कौशल्य - ५ गुण 

२) स्वाध्याय- प्रत्येकी 5 गुणाचंे 2 स्वाध्याय 
घ्यावते-१० गुण 

२) स्वाध्याय- प्रत्येकी 5 गुणाचंे 2 स्वाध्याय 
घ्यावते-१० गुण 

 

तोंडी पिीक्षकेविता पढुील २ कौशल्ये वनवडण्यात यावीत. 
 श्रवण कौशल्य- (खालीलपैकी कोणतेही एक) (५ गुण)  
1. पविच्छेद ऐकून त्यावि आधावित ववचािलेल्या वस्तुवनष्ट्ठ प्रश्नांची उत्तिे वलवहणे (वकमान 5 प्रश्न) 
2. 5 वाक्य ककवा 10 शब्द ऐकून वलवहणे. 
3. कववता ऐकून त्यावि आधावित वस्तुवनष्ट्ठ प्रश्नाचंी उत्तिे वलवहणे (वकमान 5) 
4. Audio Clip ऐकून त्यावि आधावित वस्तुवनष्ट्ठ प्रश्नाचंी उत्तिे वलवहणे (वकमान 5) 
 भाषण कौशल्य- (खालीलपैकी कोणतेही एक) (५ गणु) 

1. वाचन केलेल्या कोणत्याही एका पसु्तकाववषयीचे स्वमत प्रकट किाव.े 
2. वदलेल्या ववषयांवि ववचाि प्रकट किाव े(सदि ववषय ववद्यार्थ्यांच्या अनुभव ववश्वाशी सुसगंत 

असावते).  
3. पाठ्यपसु्तकातील पाठ ककवा कववता यावि 8 ते 10 वाक्यामंध्ये आपले ववचाि प्रकट किावते.  

 भाषा ववषयांच्या अंतगणत मूल्यमापनातील तोंडी पिीक्षेच ेप्रत्येक ववद्यार्थ्याच े(कौशल्यातील ज्या पयायाची 
वनवड केली आहे, त्याप्रमाणे) खालील अवभलेख शाळा स्तिावि जतन किणे अवनवायण िाहील.  

1) श्रवण कौशल्य (उदा. श्रवण, आकलनाच्या उत्तिपवत्रका जमा किणे). 
2) भाषण कौशल्य  (उदा. वाचलेल्या पसु्तकाबद्दल ववद्यार्थ्यांचे स्वमत). 

       भाषा ववषय उत्तीणणतेच ेवनकष- 

 पिीक्षा प्रथम सत्र- 100 गुण + वितीय सत्र- 100 गुण = 200 / 2 = 100 गणु सिासिी. याप्रमाणे 3 
भाषांचे 100 प्रमाणे सिासिी 300 गुण.   

 ३०० गुणांच्या तीन भाषा ववषयांचा गट उत्तीणणतेसाठी एकवत्रत असेल. या तीन भाषा ववषयांच्या 
एकवत्रत गटामध्ये उत्तीणणतेसाठी वकमान १०५ गुण आवश्यक िाहील. त्यापकैी १०० गुणांच्या भाषा  
ववषयांमध्ये वकमान २५ व दोन्ही संयकु्त भाषा ववषयामंध्ये वमळून वकमान २५ गुण प्राप्त होणे 
आवश्यक िाहील.  
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 2) गवणत ववषयासाठी लेखी आवण अंतगणत मूल्यमापनाची गुणववभागणी पढुीलप्रमाणे- 
प्रथम सत्र  वितीय सत्र  

लेखी पिीक्षा - 80 गुण  लेखी पिीक्षा - 80 गुण 

गवणत भाग 1 (बीजगवणत)- 40 गुण गवणत भाग 1 (बीजगवणत)- 40 गुण 

गवणत भाग 2 (भवूमती) - 40 गुण  गवणत भाग 2 (भवूमती) - 40 गुण 

अंतगणत मूल्यमापन- 20 गुण  
१) गृहपाठ-  २ गृहपाठ (गवणत भाग 1 व  
भाग 2 प्रत्येकी एक ) यावि आधावित  
(प्रत्येकी ५ गणु) -१० गुण  
2)प्रात्यवक्षक पिीक्षा/ बहुपयायी प्रश्न पिीक्षा  
 (भाग 1- 10 गुण व भाग 2- 10 गुण)  
या 20 गणुांचे रूपांति १० गणुांत किाव.े 

अंतगणत मूल्यमापन- 20 गुण  
१) गृहपाठ-  २ गृहपाठ (गवणत भाग 1 व  
भाग 2 प्रत्येकी एक ) यावि आधावित  
(प्रत्येकी ५ गणु) -१० गुण  
2)प्रात्यवक्षक पिीक्षा/ बहुपयायी प्रश्न पिीक्षा  
 (भाग 1- 10 गुण व भाग 2- 10 गुण)  
या 20 गणुांचे रूपांति १० गणुांत किाव.े 

 
 प्रथम सत्र पिीक्षा - 100 गुण + वितीय सत्र पिीक्षा - 100 गुण = 200 / 2 = 100 गुण सिासिी.  

 

3) ववज्ञान व तंत्रज्ञान ववषयासाठी लेखी आवण अंतगणत मूल्यमापनाची गुणववभागणी पढुीलप्रमाणे- 
प्रथम सत्र वितीय सत्र 

ववज्ञान भाग 1- 40 गुण ववज्ञान भाग 1- 40 गुण 

ववज्ञान भाग 2- 40 गुण  ववज्ञान भाग 2- 40 गुण 

प्रात्यवक्षक पिीक्षा व उपक्रम- 20 गुण  
प्रयोग- 12 गुण (पेपि 1- 6 गणु, पेपि 2- 6 
गुण) 
नोंदवही- 04 गुण (पपेि 1- 2 गुण, पेपि 2- 2 
गुण) 
उपक्रम नोंदणी- 04 गुण (पेपि 1- 2 गणु, 
पेपि 2- 2 गुण) 
उपक्रम नोंदवही शाळास्तिावि ठेवणे आवश्यक 
िाहील. 

प्रात्यवक्षक पिीक्षा व उपक्रम- 20 गुण
  
प्रयोग- 12 गुण (पेपि 1- 6 गणु, पेपि 2- 
6 गुण) 
नोंदवही- 04 गुण (पपेि 1- 2 गुण, पेपि 
2- 2 गणु) 
उपक्रम नोंदणी- 04 गुण (पेपि 1- 2 गणु, 
पेपि 2- 2 गुण) 
उपक्रम नोंदवही शाळास्तिावि ठेवणे 
आवश्यक िाहील. 

  
 प्रथम सत्र पिीक्षा - 100 गुण + वितीय सत्र पिीक्षा - 100 गुण = 200 / 2 = 100 गुण सिासिी.  
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 उत्तीणणतेसाठी गवणत व ववज्ञान ववषयांचा एक गट असेल. दोन्ही ववषयांच्या एकवत्रत गटामध्ये 
उत्तीणणतेसाठी 200 गुणांपैकी वकमान 70 गुण प्राप्त होणे आवश्यक आहे व त्यापकैी प्रत्येक ववषयात 
वकमान २५ गुण प्राप्त होणे आवश्यक िाहील.   

      4) सामावजक शास्त्रे ववषयासाठी लेखी आवण अंतगणत मूल्यमापनाची गणुववभागणी पढुीलप्रमाणे- 

प्रथम सत्र वितीय सत्र 

इवतहास व िाज्यशास्त्र - 28 + 12 = 40 गुण इवतहास व िाज्यशास्त्र - 28 + 12 = 40 गुण 

भगूोल    = 40 गुण भगूोल     = 40 गुण 

अतंगणत मूल्यमापन = 20 गुण (प्रथम व वितीय सत्रासाठी प्रत्येकी ) 

ववषय गृहपाठ 
(प्रत्येकी ५ 
गुणांच)े 

गुण रूपांति 
(गुण) 

बहुपयायी 
प्रश्न  

गुण  रूपांति 
(गुण)  

इवतहास+ 
िाज्यशास्त्र 

१ + १ 1०  ५  1 चाचणी  ८ + २ ५   

भगूोल २  १०  ५  1 चाचणी  १०  ५  
 

 प्रथम सत्र पिीक्षा - 100 गुण + वितीय सत्र पिीक्षा - 100 गुण = 200 / 2 = 100 गुण सिासिी.  
 इ.९ वीमध्ये सिाव चाचण्या, गृहपाठ व अन्य लेखी कायण प्रचवलत पध्दतीप्रमाणे सुरू िाहील.  

 

3. इ.१० वी साठी ववषयवनहाय मूल्यमापन योजना- 

 इ. १० वीच्या शैक्षवणक वषामध्ये प्रथम सत्र पिीक्षा, सिाव पिीक्षा (Preliminary Examination) 
या इ.९वी च्या ववषयवनहाय मूल्यमापन आिाखडयाप्रमाणे आयोवजत केल्या जातील. 

 िाज्य मंडळामाफण त आयोवजत माध्यवमक शालान्त (इ.१० वी) पिीक्षा पढुील मूल्यमापन 
योजनेप्रमाणे िाहील. 

 1) भाषा ववषयासंाठी लेखी पिीक्षा आवण अतंगणत मूल्यमापनाची गणुववभागणी पढुीलप्रमाणे- 
अंवतम लेखी पिीक्षा 80 गुण 
अंतगणत मूल्यमापन 20 गुण 
१) तोंडी पिीक्षा-  
श्रवण कौशल्य-५ गुण 
भाषण कौशल्य - ५ गुण  

10 गुण 

२) स्वाध्याय- प्रत्येकी 5 गुणाचंे 2 
स्वाध्याय घ्यावते 

१० गुण 

 
तोंडी पिीक्षकेविता पढुील २ कौशल्ये वनवडण्यात यावीत. 
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 श्रवण कौशल्य-(खालीलपैकी कोणतेही एक) (५ गुण) 
१. पविच्छेद ऐकून त्यावि आधावित ववचािलेल्या वस्तुवनष्ट्ठ प्रश्नांची उत्तिे वलवहणे (वकमान 5 प्रश्न) 
२.  वाक्य ककवा 10 शब्द ऐकून वलवहणे. 
३. कववता ऐकून त्यावि आधावित वस्तुवनष्ट्ठ प्रश्नांची उत्तिे वलवहणे (वकमान 5) 
४ . Audio Clip ऐकून त्यावि आधावित वस्तुवनष्ट्ठ प्रश्नाची उत्तिे वलवहणे (वकमान 5) 
 भाषण कौशल्य- (खालीलपैकी कोणतेही एक) (५ गणु) 
1. वाचन केलेल्या कोणत्याही एका पसु्तकाववषयीचे स्वमत प्रकट किाव.े 
2. वदलेल्या ववषयांवि ववचाि प्रकट किाव े(सदि ववषय ववद्यार्थ्यांच्या अनुभव ववश्वाशी सुसगंत 

असावते). 
3. पाठ्यपसु्तकातील पाठ ककवा कववता यावि 8 ते 10 वाक्यामंध्ये आपले ववचाि प्रकट किावते.  
4. भाषा ववषयांच्या अंतगणत मूल्यमापनातील तोंडी पिीक्षचेे प्रत्येक ववद्यार्थ्याच े (कौशल्यातील ज्या 

पयायाची वनवड केली आहे, त्याप्रमाणे) खालील अवभलेख शाळा स्तिावि जतन किणे अवनवायण 
िाहील.  

1) श्रवणकौशल्य (उदा. श्रवण आकलनाच्या उत्तिपवत्रका जमा किणे.) 
2) भाषणकौशल्य  (उदा. कोणत्याही वाचलेल्या एका पसु्तकाबाबत ववद्यार्थ्यांच ेस्वमत.) 

       भाषा ववषय उत्तीणणतेच ेवनकष-  

 ३०० गुणांच्या तीन भाषा ववषयांचा गट उत्तीणणतेसाठी एकवत्रत असेल. या तीन भाषा ववषयांच्या 
एकवत्रत गटामध्ये उत्तीणणतेसाठी वकमान १०५ गुण आवश्यक िाहील. त्यापकैी १०० गुणांच्या भाषा  
ववषयांमध्ये वकमान २५ व दोन्ही संयकु्त भाषा ववषयामंध्ये वमळून वकमान २५ गणु प्राप्त होणे 
आवश्यक िाहील.  

2) गवणत ववषयासाठी लेखी आवण अंतगणत मूल्यमापनाची गुणववभागणी पढुीलप्रमाणे िाहील. 
 अंवतम लेखी पिीक्षा - 80 गणु 

गवणत भाग 1 (बीजगवणत)- 40 गुण 
गवणत भाग 2 (भवूमती)- 40 गणु 

 अंतगणत मूल्यमापन- 20 गुण  
1. गृहपाठ-  २ गृहपाठ (गवणत भाग 1 व भाग 2 प्रत्येकी एक) यावि आधावित (प्रत्येकी ५ गणु)- 

१० गुण  
२.प्रात्यवक्षक पिीक्षा/ बहुपयायी प्रश्न पिीक्षा (भाग 1- 10 गुण व भाग 2- 10 गुण) या 20 गुणांचे रूपातंि   
    १० गुणांत किाव.े 
3) ववज्ञान व तंत्रज्ञान ववषयासाठी लेखी आवण अंतगणत मूल्यमापनाची गुणववभागणी पढुीलप्रमाणे िाहील. 

 अंवतम लेखी पिीक्षा - 80 गणु 
ववज्ञान भाग 1- 40 गुण 
ववज्ञान भाग 2- 40 गुण 
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 ववज्ञान व तंत्रज्ञान ववषयासाठी अतंगणत मूल्यमापनाची गणुववभागणी पढुीलप्रमाणे- 
प्रात्यवक्षक पिीक्षा उपक्रम- 20 गुण  
प्रयोग- 12 गुण (भाग 1- 6 गणु, भाग 2- 6 गणु) 
नोंदवही- 04 गुण (भाग 1- 2 गुण, भाग 2- 2 गुण) 
उपक्रम नोंदणी- 04 गुण (भाग 1- 2 गुण, भाग 2- 2 गणु) 
उपक्रम नोंदवही शाळास्तिावि जतन किणे आवश्यक िाहील. 
 प्रात्यवक्षक  पिीक्षेसाठी बवहस्थ पिीक्षकाचंी वनयकु्ती ववभागीय मंडळाकडून किण्यात येईल. 
 उत्तीणणतेसाठी गवणत व ववज्ञान ववषयांचा एक गट असेल. दोन्ही ववषयांच्या एकवत्रत गटामध्ये 

उत्तीणणतेसाठी 200 गुणांपैकी वकमान 70 गुण प्राप्त होणे अवनवायण असेल व त्यापैकी प्रत्येक 
ववषयात वकमान २५ गुण प्राप्त होणे अवनवायण िाहील.   
 

4) सामावजक शास्त्र ेववषयासाठी लेखी आवण अतंगणत मूल्यमापनाची गणुववभागणी पढुीलप्रमाणे िाहील. 
 अंवतम लेखी पिीक्षा- 80 गुण  
 अंतगणत मूल्यमापन    = 20 गुण 
 इवतहास व िाज्यशास्त्र   28 + 12 = 40 गणु 
 भगूोल = 40 गुण 
      एकूण  = १०० गुण 

अतंगणत मूल्यमापन = 20 गुण पढुीलप्रमाणे 

ववषय गृहपाठ 
(प्रत्येकी ५ 
गुणांच)े 

गुण रूपांति 
(गुण) 

बहुपयायी 
प्रश्न  

गुण  रूपांति 
(गुण)  

इवतहास+ 
िाज्यशास्त्र 

१ + १ 1०  ५  1 चाचणी  8 + २  ५   

भगूोल २ १०  ५  1 चाचणी  १०  ५  
 

4. इ. ९ वी १० वी ची ववषय योजना व मूल्यमापन योजना याबाबतची मावहती प्रपत्र अ मध्ये 
तपशीलवाि देण्यात आली आहे.  
5. इ. 9 वी, 10 वी च्या श्रेणी ववषयातील वकैल्ल्पक गटात संिक्षणशास्त्र या ववषयाला सद्यल्स्थतीत 
एम.सी.सी. (इ. ९ साठी) स्काउट गाईड, नागिी संिक्षण व वाहतूक सुिक्षा, एन.सी.सी. हे ववषय सुरू 
आहेत. शैक्षवणक वषण 20२०-2१ पासून कायणवशक्षण, समाजसेवा व व्होकेशनल V1, V2 इ. व्यवसाय 
ववषयांच ेपयाय उपलब्ध िाहतील.  
6. जलसुिक्षा हा ववषय श्रेणी ववषयांमध्ये नव्याने समाववष्ट्ट किण्यात येत असनू शैक्षवणक वषण 20२०-
2१ पासून हा ववषय श्रेणी ववषयात अवनवायण िाहील स्वववकास व कलािसास्वाद हा ववषय सिंक्षण 
शास्त्र या ववषयासोबत वकैल्ल्पक गटात समाववष्ट्ट असेल.    
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7. इ.9 वी व इ.१० वी अभ्यासक्रम, ववषय योजना, मूल्यमापन योजना यासंदभातील मावहती सवण 
संबवंधतांना वमळावी याकविता वशक्षकांसाठी प्रत्यक्ष प्रवशक्षणाचे आयोजन िाज्य मंडळातफे किण्यात 
येईल. 
8. इ. ९ वी व १० वीची ववषय व मूल्यमापन योजनेसंदभातील सवण आवश्यक सूचना िाज्य मंडळातफे  
सवण माध्यवमक शाळांना देण्यात येतील.  

सदि शासन वनणणय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंत स्थळावि उपलब्ध किण्यात 
आला असून त्याचा संगणक साकेंताकं क्रमाकं 201908081805010921 असा  आहे. हा आदेश वडजीटल 
स्वाक्षिीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

   महािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आदेशानुसाि व नावांने, 

 
      
     (डॉ. सुवणा वस. खिात) 

                                                                   सह सवचव, महािाष्ट्र शासन 
 
प्रत, मावहतीसाठी व आवश्यक त्या कायणवाहीसाठी अगे्रवषत. 

1. मा. मंत्री, शालेय वशक्षण व क्रीडा ववभाग याचंे खाजगी सवचव 
2. मा. अपि मुख्य सवचव, शालेय वशक्षण व क्रीडा ववभाग  
3. आयुक्त (वशक्षण), महािाष्ट्र िाज्य, पुणे 
4. अध्यक्ष, माध्यवमक व उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळ, महािाष्ट्र िाज्य, पुणे. 
5. वशक्षण संचालक (माध्यवमक), महािाष्ट्र िाज्य, पुणे.  
6. संचालक, ववद्याप्रावधकिण, पुणे.  
7. सवण ववभागीय अध्यक्ष, माध्यवमक व उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळ.  
8. सवण ववभागीय सवचव, माध्यवमक व उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळ.  
9. सवण ववभागीय वशक्षण उपसंचालक. 
10. सवण वशक्षणावधकािी (माध्यवमक), वजल्हा पविषद, सवण 
11. वशक्षण वनविक्षक, मंुबई (पविम, दवक्षण, उत्ति) 
12. वनवड नस्ती, एसडी-4  

 
 
 
 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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इ. 9 वी व 10 वी मूल्यमापन योजना (प्रपत्र -अ) 
 

अ. 
क्र 

ववषय लखेी पिीक्षा अतंगणत / प्रात्यवक्षक पिीक्षा एकूण गुण 
प्रश्नपवत्रका 

संख्या 
गुण कालावधी 

तास 
गुण कालावधी 

तास 
 

1 प्रथम भाषा 01 80 03  20 -- 100 
2 वितीय भाषा ककवा संयुक्त 

भाषा 
01/०२  80 

40 + 40 
03 
2 + 2 

20 
10 + 10 

-- 100 

3 तृतीय भाषा 01 80 03 20 -- 100 
4 गवणत (भाग १-  बीजगवणत + 

भाग २- भवूमती) 
02 80  

(40+40) 
2 तास 
प्रत्येकी 

20  
(10 +10) 

-- 100 

5 ववज्ञान आवण तंत्रज्ञान 02 40 + 40 2 तास 
प्रत्येकी 

20 
(10 +10) 

२ तास  
 

100 

6 सामावजक शास्त्र े
अ) इवतहास व िाज्यशास्त्र 
ब) भगूोल 

 
01 
 
01 

 
40  
(28+12) 
40 

 
2 तास 
 
2 तास 

 
1०  
 
१० 

 
-- 
 
-- 

 
 
100 

7 NSQF व्यवसाय ववषय  
(मिाठी व इंग्रजी भाषा 
वगळता अन्य भाषा व  
सामावजक शास्त्र ववषयास 
पयाय) 
 

01 30 (80 
गुणांची 
पिीक्षा 
घेऊन 30 
गुणात 
रूपांति) 

3 तास 70 गुण 3 तास 100 

8 आिोग्य व शािीविक वशक्षण      श्रेणी 
9 स्व- ववकास व 

कलािसास्वाद**  
     श्रेणी 

10 संिक्षणशास्त्र ककवा एम. सी. 
सी (इ.9 वी साठी) / स्काउट 
गाईड/ नागिी संिक्षण व 
वाहतूक सुिक्षा / एन. सी. 
सी, कायणवशक्षण / समाज 
सेवा)/व्यवसाय ववषय-(V1, 
V2 इ.) 

     श्रेणी 

 एकूण      600 
 

** जलसुिक्षा हा ववषय श्रेणी ववषयामध्ये नव्याने समाववष्ट्ट किण्यात येत असून पढुील वषापासून (सन 2020-21) 
हा ववषय स्वववकास व कलािसास्वाद या श्रणेीववषयांऐवजी श्रेणी व अवनवायण स्वरूपाचा असेल व स्वववकास व 
कलािसास्वाद हा ववषय सिंक्षण शास्त्राला अन्य पयायी ववषयांसोबत उपलब्ध असेल.    


		2019-08-08T18:15:21+0530
	Suvarna Siddharth Kharat




