
इयत्ता 11 वी  व इ. 12 वी सुधारित रवषय 
योजना व मूल्यमापन योजना. 
 

महािाष्ट्र शासन 
शालये रशक्षण व क्रीडा रवभाग 

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

मंत्रालय (रवस्ताि), मंुबई-32 
रदनाकं :-08 ऑगस्ट, 2019. 

      सदंभण  1.  शालेय रशक्षण व क्रीडा रवभाग, शासन रनणणय क्र.अभ्यास-२११८/प्र.क्र.२४३/एस.डी.४, 
                         रद.9 जुलै, 2019. 
 

प्रस्तावना-  
इयत्ता ९ वी ते इ. १२ वी रवषय योजना व मूल्यमापन योजनेचा पनुणरवचाि किण्याकरिता शासन रनणणय 

रद. ९ जुलै, २०१९ अन्वये रशक्षण आयकु्त यांच्या अध्यक्षतेखाली सरमती गठीत किण्यात आली होती. सरमतीने 
सादि केलेल्या अहवालातील रशफािशी रवचािात घेऊन इ. ११ वी व इ. १२ वी करिता या शासन रनणणयान्वये 
सुधारित रवषय योजना व सधुारित मूल्यमापन योजना किण्याची बाब शासनाच्या रवचािाधीन होती.   
 

शासन रनणणय-  
सन २०१९-२० पासून इ.११ वीसाठी व सन २०२०-२१ पासून इ. १२ वी करिता सुधारित रवषय योजना व 

सुधारित मूल्यमापन योजना खाली नमूद केल्याप्रमाणे रनरित किण्यात येत आहे. 
1) शैक्षरणक वषण 2019-20 पासून इ.११ वी साठी व शैक्षरणक वषण २०२०-२१ पासून इ. १२ वी 

करिता अंरतम मूल्यमापन हे 6५० ऐवजी ६०० गुणांच ेिाहील.  
2) सद्यस्स्ितीतील पयाविण शास्त्र रवषयास देण्यात येणाऱ्या 50 गुणांऐवजी प्राप्त गणुांचे श्रेणीमध्ये 

रूपांति किण्यात येईल तसेच पयाविण शास्त्र या रवषयामध्ये जल सुिक्षा हा रवषय नव्याने 
समारवष्ट्ट िाहील. 

3) लेखी मूल्यमापनासोबत रवद्यार्थ्यांच्या वगेवगेळ्या क्षमतांचे मापन किण्यासाठी तसचे 
रवद्यार्थ्यांच्या प्रगतीच े सातत्यपणूण मूल्यमापन होण्यासाठी अंतगणत मूल्यमापन समारवष्ट्ट केले 
आहे.   

4) अंतगणत मूल्यमापन शैक्षरणक वषाच्या शेवटी न किता पणूण वषणभिात किण्याची मुभा िाहील 
यासंदभातील रनयोजन करनष्ट्ठ महारवद्यालय/उच्च माध्यरमक शाळा स्तिावि किण्यात येईल.  

5) इ.११ वी ची वार्षषक पिीक्षा इ.११ वी च्या सपंणूण अभ्यासक्रमावि व इ.१२ वी वार्षषक पिीक्षा इ.१२ 
वी च्या संपणूण अभ्यासक्रमावि आधारित िाहील. 

6) इ.११ वी व इ. १२ वी सत्र तसेच वार्षषक पिीक्षेच्या प्रश्नपरत्रकेच ेस्वरूप व घटकरनहाय गुणभाि 
िाज्य मंडळाने सबंरंधत रवषयांच्या अभ्यास सरमतीच्या/अभ्यास गटाच्या सहायाने रनरित 
किण्यात येईल. 

7) इ.११ वी व इ.१२ मध्ये उत्तीणण होण्याकरिता रवद्यार्थ्यास प्रत्येक रवषयात लेखी व अंतगणत 
मूल्यमापन रमळून रकमान ३५ टक्के गुण प्राप्त किणे अरनवायण िाहील. 
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पषृ्ठ 2 पैकी 2 

8) िाज्य मंडळाच्या प्रचलीत रनकषाप्रमाणे सवलतीच्या गुणाचंी तितूद (Grace Marks System) 
सुरू िाहील तसचे क्रीडा क्षते्रात प्रारवण्य रमळरवणाऱ्या/सहभागी होणाऱ्या रवद्यार्थ्यांना देण्यात 
येणािे सवलती अरतरिक्त गणु प्रचलीत रनकषाप्रमाणे सरुू िाहतील. 

9) इ.११ वी व इ.१२ वीच्या वार्षषक पिीक्षेच्या प्रश्नपरत्रकेत वस्तुरनष्ट्ठ व बहुपयायी प्रकािचे रकमान 
२५ टक्के प्रश्न असतील. 

10) इ.११ वी व इ. १२ वी करिता रवषय योजना Annexure A प्रमाणे िाहील. 
11) इ.11 वी इ.12 वी करिता मूल्यमापन योजना Annexure B व Annexure C प्रमाणे िाहील.  
12) इ.११ वी व इ.१२ वी अभ्यासक्रम, रवषय योजना, मूल्यमापन योजना यासंदभातील मारहती सवण 

संबरंधतांना रमळावी याकरिता रशक्षकांसाठी प्रत्यक्ष प्ररशक्षणाचे आयोजन िाज्य मंडळातफे 
किण्यात येईल. 

13)  इ. ११ वी व १२ वीची रवषय व मूल्यमापन योजनेसदंभातील सवण आवश्यक सचूना िाज्य 
मंडळातफे  सवण माध्यरमक शाळांना देण्यात येतील.  

सदि शासन रनणणय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंत स्िळावि उपलब्ध किण्यात 
आला असून त्याचा संगणक साकेंताकं क्रमाकं 201908081809591321 असा  आहे. हा आदेश रडजीटल 
स्वाक्षिीने साक्षांरकत करुन काढण्यात येत आहे.  

   महािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आदेशानुसाि व नावांने, 

 
 

     (डॉ. सुवणा रस. खिात) 
                                                                   सह सरचव, महािाष्ट्र शासन 

प्रत, मारहतीसाठी व आवश्यक त्या कायणवाहीसाठी अगे्ररषत. 
1. मा. मंत्री, शालेय रशक्षण व क्रीडा रवभाग याचंे खाजगी सरचव 
2. मा. अपि मुख्य सरचव, शालेय रशक्षण व क्रीडा रवभाग  
3. आयुक्त (रशक्षण), महािाष्ट्र िाज्य, पुणे 
4. अध्यक्ष, माध्यरमक व उच्च माध्यरमक रशक्षण मंडळ, महािाष्ट्र िाज्य, पुणे. 
5. रशक्षण संचालक (माध्यरमक), महािाष्ट्र िाज्य, पुणे.  
6. संचालक, रवद्याप्रारधकिण, पुणे.  
7. सवण रवभागीय अध्यक्ष, माध्यरमक व उच्च माध्यरमक रशक्षण मंडळ.  
8. सवण रवभागीय सरचव, माध्यरमक व उच्च माध्यरमक रशक्षण मंडळ.  
9. सवण रवभागीय रशक्षण उपसंचालक. 
10. सवण रशक्षणारधकािी (माध्यरमक), रजल्हा परिषद, सवण 
11. रशक्षण रनरिक्षक, मंुबई (परिम, दरक्षण, उत्ति) 
12. रनवड नस्ती, एसडी-4  

http://www.maharashtra.gov.in/


Annexure- A (Subjects Scheme for 11th & 12th std.)  

Arts Commerce Science HSC Vocational (MCVC) 

Group A Group A Group A Group A 

English Language and 

Literature 
English Language and Literature English Language and Literature 

English Language and 

Literature 

Jal Suraksha and 

Environmental Education 
 

Jal Suraksha and Environmental 

Education 
 

Jal Suraksha and 

Environmental Education 
 

Jal Suraksha and 

Environmental Education 
 

Health and Physical 

Education 
Health and Physical Education Health and Physical Education Health and Physical Education 

A. Modern Indian Language 

and Literature Or 

B. Modern Foreign 

Language and Literature 

or 

C. Classical Language and 

Literature. 

D. Information Technology  

E. Bifocal Paper -I  

A. Modern Indian 

Language and 

Literature or 

B. Modern Foreign 

Language and 

Literature or 

C. Classical Language 

and Literature. 

D. Information 

Technology  

E. Bifocal Paper -I 

A. Modern Indian 

Language and 

Literature or 

B. Modern Foreign 

Language and 

Literature or 

C. Classical Language 

and Literature. 

D. Information 

Technology  

E. Bifocal Paper -I 

A. Modern Indian 

Language and 

Literature or 

B. Modern Foreign 

Language and 

Literature or 

C. Classical 

Language and 

Literature. 

- 
 

- 
 

- Foundation Course of MCVC 

Group B Group B Group B Optional Subjects 

Modern Indian Language and 

Literature 

Mathematics and Statistics Mathematics and Statistics 

Take any one subject from the 

given list of Vocational subjects 

offered by the college. Each 

subject will have three papers 

Modern Foreign Language 

and Literature or Classical 

Language and Literature 

 

History 

Economics Economics Physics 

Political Science Book keeping and Accountancy Chemistry 

Sociology 
Organization of commerce and 

management 

Biology 
Psychology Secretarial practice 

Geography cooperation 

Philosophy 
Information Technology  

 

Information Technology  

 

Bifocal Paper -II Information Technology  

 

Bifocal Paper -II  Bifocal Paper -II 



 

Group C 

 

Group C 

 

Group C 

Defence Studies 
Defence Studies Defence Studies 

Logic Logic Logic 

Information Technology 
Information Technology  Information Technology  

Education History History 

Mathematics and Statistics Political Science Economics 

Agricultural Science and 

Technology 
Agricultural Science and Technology 

Agricultural Science and 

Technology 

Animal Science and 

Technology 
Animal Science and Technology Animal Science and Technology 

Textile Philosophy Philosophy 

History of Art and 

Appreciation 
Sociology Sociology 

History of Development of 

Indian Music 
Geography Geography 

Library and Information 

Science 
Psychology Psychology 

Book Keeping and 

Accountancy 

National Skill qualifications 

framework (NSQF) 
Book keeping and accountancy 

Child Development  Child development 

Home management  Home management 

Food Science and Technology  Food science and technology 

Organization of Commerce 

and management 
 

Organization of commerce and 

management 

Cooperation  Textile 

National skills qualifications 

framework (NSQF) 
 Geology 

  
National skill qualifications 

framework (NSQF) 

 



 

For Arts, Commerce and Science students  

1. Total number of subjects to be taken are eight. 

2. All subjects from Group A are Compulsory. 

3. A student should take minimum Three subjects from Group B and either One subject from Group B or One subject from Group C. 

4. Students who wish to take Information Technology (IT) can opt for Information Technology in place of any subject other than English , 

EVS and HPE. 

5. The total number of subjects to be taken from Group B and / or Group C will be Four subjects. 

6. Students can select One option for NSQF. 

 

For HSC Vocational (MCVC) 

1. Total number of subjects to be taken are Eight. 

2. All subjects from Group A are Compulsory. 

3. A student should take any One subject from list of optional groups. Every subject has Three papers. 

 

Students of Bifocal Vocational subjects. 

1. Total number of subjects to be taken are Eight. 

2. English, Jal Suraksha and Environmental Education and Health and Physical Education from Group A are compulsory. 

3. Bifocal Paper I  (Science and Commerce) will be take in lieu of Modern Indian / Foreign Language / Classical Language. 

4. Bifocal Paper II for Science will be taken in place of Biology. 

5. Bifocal paper II for Commerce will be taken in place of any subject from Commerce Group B above. 

6. Student can opt for remaining three subjects from Group B or Group C. 

 

Important – 

For Arts faculty student can select two languages from Group B which are other than one offered under compulsory languages.  

 



Annexure -B 

इयत्ता अकरावी व बारावी पुनरर चित अभ्यासक्रम : माध्यमचनहाय पाठ्यपुस्तके व मूल्यमापन योजना  

अ.क्र  पाठ्यपुस्तक  
पाठ्यपुस्तक 

माध्यम  

लेखी परीक्षा  
प्रात्यचक्षक/ प्रकल्प/ तो ोंडी/ िािणी / 

अोंतर्रत मूल्यमापन इत्यादी  
एकूण रु्ण  

पेपर सोंख्या  स्वरूप  
परीक्षा 

कालावधी  
रु्ण  स्वरूप   

परीक्षा 

कालावधी  
रु्ण  

1.   इंग्रजी भाषा व साहित्य  (अचनवायर चवषय)                      इंग्रजी  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

2.  
जलसुरक्षा (Environmental Education)  

पर्ाावरण हिक्षण व (अचनवायर चवषय)      
मराठी , English - ...  ..... ... आिे  

वाहषाक कार्ा व 

प्रकल्प   
50 

50 गुणांचे 

शे्रणीत 

रूपांतर  

3.  
आरोग्य व िारीररक हिक्षण   ( Health and 

Physical Education)  (अचनवायर चवषय)                            
मराठी , English 1 प्रश्नपहिका 1.5 तास  25 आिे  वाहषाक कार्ा 25   

50 गुणांचे 

शे्रणीत 

रूपांतर 

4.  आधुहनक परकीर् भाषा - जमान  जमान  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

5.  आधुहनक परकीर् भाषा - फ्रें च  फ्रें च  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

6.  आधुहनक परकीर् भाषा - रहिर्न  रहिर्न  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

7.  आधुहनक परकीर् भाषा - जपानी  जपानी  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

8.  आधुहनक परकीर् भाषा - सॅ्पहनि  सॅ्पहनि  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

9.  आधुहनक परकीर् भाषा - हचनी  हचनी  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

10.  आधुहनक भारतीर् भाषा व साहित्य - मराठी  मराठी  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

11.  अहभजात भाषा - संसृ्कत  संसृ्कत  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

12.  अहभजात भाषा - पाली  मराठी  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

13.  अहभजात भाषा - अधामागधी  मराठी  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

14.  अहभजात भाषा - मिाराष्ट्र ी प्राकृत  मराठी  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 



15.  आधुहनक भारतीर् भाषा व साहित्य - हिंदी  हिंदी  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

16.  आधुहनक भारतीर् भाषा व साहित्य - पंजाबी  पंजाबी  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

17.  आधुहनक भारतीर् भाषा व साहित्य - बंगाली  बंगाली  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

18.  हिक्षणिास्त्र (Education) English, मराठी  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

19.  आधुहनक भारतीर् भाषा व साहित्य- उदद ा   उदद ा   1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

20.  अहभजात भाषा - पहिार्न  उदद ा   1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

21.  अहभजात भाषा - अरेहबक  उदद ा   1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

22.  आधुहनक भारतीर् भाषा व साहित्य - कन्नड   कन्नड  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

23.  तका िास्त्र (logic) English, मराठी  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

24.  गृि व्यवस्थापन (Home Management ) English, मराठी  1 प्रश्नपहिका 3 तास  70 आिे  3 तास  30 100 

25.  आधुहनक भारतीर् भाषा व साहित्य - गुजराती  गुजराती  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

26.  वस्त्रिास्त्र (Textile) English, मराठी  1 प्रश्नपहिका 3 तास  70 आिे  3 तास  30 100 

27.  आधुहनक भारतीर् भाषा व साहित्य  - हसंधी  हसंधी - अरेहबक  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

28.  आधुहनक भारतीर् भाषा व साहित्य - हसंधी  हसंधी - देवनागरी  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

29.  आधुहनक भारतीर् भाषा व साहित्य- तेलुगु   तेलुगु 1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

30.  आधुहनक भारतीर् भाषा व साहित्य - मल्र्ाळम  मल्र्ाळम  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

31.  आधुहनक भारतीर् भाषा व साहित्य - तहमळ   तहमळ  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

32.  बाल हवकास (Child Development) English, मराठी  1 प्रश्नपहिका 3 तास  70 आिे  3 तास  30 100 

33.  भदगोल (Geography) English, मराठी  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे  

वाहषाक 

प्रात्यहक्षक 

 (3 तास)  

20 100 



34.  मानसिास्त्र (Psychology) English, मराठी  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे  

वाहषाक 

प्रात्यहक्षक  

(3 तास) 

20 100 

35.  भदिास्त्र (Geology) English, मराठी  1 प्रश्नपहिका 3 तास  70 आिे  3 तास  30 100 

36.  अथािास्त्र (Economics) English, मराठी  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

37.  राज्यिास्त्र (Political Science) English, मराठी  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

38.  इहतिास  (History)  English, मराठी  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

39.  समाजिास्त्र (Sociology) English, मराठी  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

40.  तत्वज्ञान (Philosophy) English, मराठी  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

41.  
गं्रथालर् व माहितीिास्त्र (Library and 

Information Science ) 
मराठी  1 प्रश्नपहिका 2 तास  50 आिे  3 तास  50 100 

42.  
गहणत आहण संख्यािास्त्र (कला आहण हवज्ञान ) 

Mathematics and Statistics (Arts and Science) 
English 1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे  1 तास  20 100 

43.  
गहणत आहण संख्यािास्त्र (वाहणज्य )         

Mathematics and Statistics (Commerce) 
English 1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे  1 तास  20 100 

44.  
पुस्तकपालन व लेखाकमा                                

(Book Keeping and Accountacy ) 
English, मराठी  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

45.  
वाहणज्य संघटन आहण व्यवस्थापन (organization 

of Commerce and Management ) 
English, मराठी  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

46.  सिकार (Cooperation ) English, मराठी  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

47.  हचटणीसाची कार्ापद्धती (Secretarial Practice) English, मराठी  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

48.  भौहतकिास्त्र (Physics) English 1 प्रश्नपहिका 3 तास  70 आिे  3  तास  30 100 

49.  रसार्निास्त्र (Chemistry) English 1 प्रश्नपहिका 3 तास  70 आिे  3 तास  30 100 

50.  जीविास्त्र (Biology) English 1 प्रश्नपहिका 3 तास  70 आिे  3  तास  30 100 

51.  
पिुहवज्ञान  आहण  तंिज्ञान                                 

(Animal Science and Technology) 
English 1 प्रश्नपहिका 3 तास  70 आिे  3  तास  30 100 

52.  
कृषीहवज्ञान  आहण तंिज्ञान                               

(Agricultural Science and Technology) 
English 1 प्रश्नपहिका 3 तास  70 आिे  3  तास  30 100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.  
अन्नहवज्ञान व तंिज्ञान   (Food Science and  

Technology) 
English, मराठी  1 प्रश्नपहिका 3 तास  70 आिे  3  तास  30 100 

54.  माहिती तंिज्ञान (Information Technology) English 1 प्रश्नपहिका 2 1/2 तास  80 आिे  3  तास  20 100 

55.  संरक्षणिास्त्र (Defence Studies) English, मराठी  1 प्रश्नपहिका 3 तास  80 आिे हनरंक  20 100 

56.  
कलेचा इहतिास आहण रसग्रिण                           

(History of Arts and Appreciation)  
मराठी  1 प्रश्नपहिका 2 तास  50 आिे  वाहषाक कार्ा  50 100 

57.  
भारतीर् संगीताचा इहतिास व हवकास                    

(History and Development of Indian music ) 
मराठी  1 प्रश्नपहिका 2 तास  50 आिे  वाहषाक कार्ा  50 100 
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उच्च माध्यममक स्तर मिज्ञान शाखा (भौमतकशास्त्र / रसायनशास्त्र / जीिशास्त्र ) ि 30 गुणाांच्या  प्रात्यमिक परीिा असलले्या अन्य मिषयाांसाठी मूल्यमापन  
इयत्ता ११ िी इयत्ता  १२ िी 

क्र. प्रथम सत्र   गुण  मितीय सत्र  गुण   
प्रथम सत्र - 5० गुण -  2 १/२ तास (प्रश्नपमत्रका, क.महामिद्यालय स्तरािर) 
 
सराि परीिा - (Preliminary Examination)  
प्रश्नपमत्रका  -  ७० गुण -३ तास (प्रश्नपमत्रका, क.महामिद्यालय स्तरािर) 
प्रात्यमिक परीिा  -  ३० गुण-  ३ तास 
  एकूण - १०० गुण  
 
बोर्ड परीिा  -  
लेखी परीिा-७० गुण -३ तास (प्रश्नपमत्रका) 
प्रात्यमिक परीिा -  3० गुण - 3 तास   
  एकूण - १०० गुण   
 
 प्रात्यमिक परीिा गुण मिभागणी प्रात्यमिक हस्तपुस्स्तकेत मिल्याप्रमाणे. 
 प्रात्यमिक  परीिेसाठी बमहस्थ परीिकाची मनयकु्ती मिभागीय मांर्ळाकरू्न 

करण्यात यािी. 

१) चाचणी क्र.१   
(प्रश्नपमत्रका) 

25 गुण  
(१ १/२ तास) 

चाचणी क्र.२   
(प्रश्नपमत्रका) 

25 गुण 
(१ १/२ तास) 

२) प्रथम सत्र परीिा 
 (प्रश्नपमत्रका) 

50  
 (2 १/२ तास) 

िार्षषक लेखी परीिा 
(प्रश्नपमत्रका) 
प्रात्यक्षीक परीक्षा  

70 गुण  
(3 तास) 
30 गुण  
(3 तास) 

प्रात्यमिक परीिा गुण मिभागणी प्रात्यमिक हस्तपुस्स्तकेत मिल्याप्रमाणे  
 अांमतम मनकाल सरासरी २००/२=१०० गुण  
 िार्षषक परीिेत पूणड िषाचा अभ्यासक्रम राहील. 
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उच्च माध्यममक स्तर  भाषा मिषयाांसाठी मूल्यमापन योजना 
इयत्ता ११ िी इयत्ता  १२ िी 

क्र. प्रथम सत्र   गुण  मितीय सत्र  गुण   
प्रथम सत्र - 5० गुण -  2 १/२ तास (प्रश्नपमत्रका, क.महामिद्यालय स्तरािर) 
 
सराि परीिा - (Preliminary Examination)  
प्रश्नपमत्रका  -  ८० गुण -३ तास (प्रश्नपमत्रका, क.महामिद्यालय स्तरािर) 
तोंर्ी परीिा  - २० गुण 
  एकूण - १०० गुण  
 
बोर्ड परीिा  -  
लेखी परीिा-८० गुण -३ तास (प्रश्नपमत्रका) 
तोंर्ी परीिा -  २० गुण  
  एकूण - १०० गुण   
 
तोंर्ी परीिा गुण मिभागणी  
१.श्रिण कौशल्य- ३ शब्ि ि २ िाक्ये मिचार िशडन, िाक्यात उपयोग करा, िाक्यप्रचार, 
म्हणी पूणड करा, कमिता ऐकणे ि त्याचा साराांश ५ ओळीत मलमहणे, कथा, उतारा, एखािे 
नाटक, ऑर्ीओ (१० गुण)  
 
२.भाषण कौशल्य-मनयोमजत मिषय / आयत्यािळेचे भाषण/कमिता पठण/अभांग/ओिी 
(१० गुण) 
 

 

१) चाचणी क्र.१   
(प्रश्नपमत्रका) 

25 गुण  
(१ १/२ तास) 

चाचणी क्र.२   
(प्रश्नपमत्रका) 

25 गुण 
(१ १/२ तास) 

२) प्रथम सत्र परीिा 
 (प्रश्नपमत्रका) 

50  
 (2 १/२ तास) 

िार्षषक लेखी परीिा 
(प्रश्नपमत्रका) 
तोडंी परीक्षा  

८० गुण  
(3 तास) 
२०  गुण  
 

 
 अांमतम मनकाल सरासरी २००/२=१०० गुण  
 िार्षषक परीिेत पूणड िषाचा अभ्यासक्रम राहील. 

 
तोंर्ी परीिा गुण मिभागणी  
१.श्रिण कौशल्य- ३ शब्ि ि २ िाक्ये मिचार िशडन, िाक्यात उपयोग करा, िाक्यप्रचार, म्हणी पूणड करा, 
कमिता ऐकणे ि त्याचा साराांश ५ ओळीत मलमहणे, कथा, उतारा, एखािे नाटक, ऑर्ीओ (१० गुण)  
 
२.भाषण कौशल्य-मनयोमजत मिषय / आयत्यािळेचे भाषण/कमिता पठण/अभांग/ओिी (१० गुण) 
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उच्च माध्यममक स्तर गमणत (कला,मिज्ञान ि िामणज्य) ि 20 गुणाांच्या  प्रात्यमिक परीिा असलले्या अन्य  मिषयासाठी मूल्यमापन 
इयत्ता ११ िी इयत्ता  १२ िी 

क्र. प्रथम सत्र   गुण  मितीय सत्र  गुण   
प्रथम सत्र - 5० गुण -  2 १/२ तास (प्रश्नपमत्रका, क.महामिद्यालय स्तरािर) 
 
सराि परीिा - (Preliminary Examination)  
प्रश्नपमत्रका  -  ८० गुण -३ तास (प्रश्नपमत्रका, क.महामिद्यालय स्तरािर) 
प्रात्यमिक परीिा  -  २० गुण- १ तास 
  एकूण - १०० गुण  
 
बोर्ड परीिा  -  
लेखी परीिा-८० गुण -३ तास (प्रश्नपमत्रका) 
प्रात्यमिक परीिा -  २० गुण - १ तास   
  एकूण - १०० गुण   
 
 प्रात्यमिक परीिा गुण मिभागणी प्रात्यमिक हस्तपुस्स्तकेत मिल्याप्रमाणे. 
 प्रात्यमिक  परीिेसाठी (केिळ गमणत मिषयासाठी)  बमहस्थ परीिकाची 

मनयकु्ती मिभागीय मांर्ळाकरू्न करण्यात यािी. 

१) चाचणी क्र.१   
(प्रश्नपमत्रका) 

25 गुण  
(१ १/२ तास) 

चाचणी क्र.२   
(प्रश्नपमत्रका) 

25 गुण 
(१ १/२ तास) 

२) प्रथम सत्र परीिा 
 (प्रश्नपमत्रका) 

50  
 (2 १/२ तास) 

िार्षषक लेखी परीिा 
(प्रश्नपमत्रका) 
प्रात्यक्षीक परीक्षा  

८० गुण  
(3 तास) 
२० गुण  
(१ तास) 

प्रात्यमिक परीिा गुण मिभागणी प्रात्यमिक हस्तपुस्स्तकेत मिल्याप्रमाणे  
 अांमतम मनकाल सरासरी २००/२=१०० गुण  
 िार्षषक परीिेत पूणड िषाचा अभ्यासक्रम राहील. 
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उच्च माध्यममक कला/िामणज्य शाखेच्या  ि 20 गुणाांच्या   प्रात्यमिक /अांतगडत मूल्यमापन परीिा असलले्या अन्य  मिषयाांसाठी मूल्यमापन 
इयत्ता ११ िी इयत्ता  १२ िी 

क्र. प्रथम सत्र   गुण  मितीय सत्र  गुण   
प्रथम सत्र - 5० गुण -  2 १/२ तास (प्रश्नपमत्रका, क.महामिद्यालय स्तरािर) 
 
सराि परीिा - (Preliminary Examination)  
प्रश्नपमत्रका  -  ८० गुण -३ तास (प्रश्नपमत्रका, क.महामिद्यालय स्तरािर) 
प्रात्यमिक/अंतगात मदल्र्मापन  -  २० गुण 
  एकूण - १०० गुण  
 
बोर्ड परीिा  -  
लेखी परीिा-८० गुण -३ तास (प्रश्नपमत्रका) 
प्रात्यमिक /अंतगात मदल्र्मापन  -  २० गुण - १ तास   
  एकूण - १०० गुण   

 अांतगडत मूल्यमापनाचे २० गुण उपयोजनाांिर (Application based) आधाररत 

चाचणीच्या आधारे हदले जातील. 

१) चाचणी क्र.१   
(प्रश्नपमत्रका) 

25 गुण  
(१ १/२ तास) 

चाचणी क्र.२   
(प्रश्नपमत्रका) 

25 गुण 
(१ १/२ तास) 

२) प्रथम सत्र परीिा 
 (प्रश्नपमत्रका) 

50  
 (2 १/२ तास) 

िार्षषक लेखी परीिा 
(प्रश्नपमत्रका) 
प्रात्यक्षीक /अंतगात मदल्र्मापन 

८० गुण  
(3 तास) 
२० गुण  
 

 
 अांमतम मनकाल सरासरी २००/२=१०० गुण  
 िार्षषक परीिेत पूणड िषाचा अभ्यासक्रम राहील. 
 अांतगडत मूल्यमापनाचे २० गुण उपयोजनाांिर (Application based) आधाररत चाचणीच्या आधारे 

हदले जातील. 
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उच्च माध्यममक स्तर इतर मिषय मूल्यमापन- 

आरोग्य ि शारीमरक मशिण 

 गुण ५०  

प्रश्नपमत्रका  २५ गुण 

प्रात्यमिक कायड  २५ गणु 

५० गुणाांपैकी प्राप्त गुणाांचे श्रणेीत रूपाांतर करण्यात येईल. 

पयािरण शास्त्र ि जलसरुिा  

गुण ५० 

प्रश्नपमत्रका  ३० गुण 

प्रात्यमिक कायड  २० गणु 

५० गुणाांपैकी प्राप्त गुणाांचे श्रणेीत रूपाांतर करण्यात येईल. 
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