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 मूल्यमापन योजना 
         शालये श्रणेी अननवायय नवषय 
   

१. आरोग्य व शारीररक नशक्षण 

आरोग्य व शारीररक नशक्षण हा शालेय श्रेणीचा अननवायय नवषय असून या नवषयासाठी प्रचनलत 

अभ्यासक्रमानुसार घटक ननहाय भाराांश देऊन क्षमता ननश्चचत कराव्यात. लेखी परीक्षा घेऊ नय.े 

ननश्चचत केलेल्या क्षमताांनुसार प्रथम सत्र व श्व्दतीय सत्रात स्वतांत्रप्रणे प्रात्यनक्षक परीक्षा, मैदानी खेळ 

घेऊन मूल्यमापन करावे. 

वानषयक ननकाल पत्रक 

  प्रथम सत्र   + श्व्दतीय सत्र = एकूण   

       १००     +   १००     = २००   

वानषयक ननकालपत्रक तयार करताना प्रथम सत्रातील गुण, श्व्दतीय सत्रातील गुण एकत्र करून           

सरासरी नुसार त्या गुणाांच ेश्रेणीत रुपाांतर करावे. ती श्रेणी नवदयार्थयाांच्या अांनतम गुणपत्रकात दशयवण्यात 

यावी. 

 

२. स्व-नवकास व कलारसास्वाद  

स्व – नवकास व कलारसास्वाद या नवषयाचे मूल्यमापन करताना खालील बाबींचा नवचार करावा.

 पाठ्यपुस्तकात प्रकरण ननहाय मूल्यमापन आराखडा नदलेला आहे. लेखी परीक्षा घेऊ नय.े 

प्रत्येक प्रकरणाच्या शेवटी मूल्यमापन आराखडयामध्ये काही ननकष नदलेले आहेत. त्या ननकषाांनुसार 

(नशक्षकाांच्या नोंदी व मुलाांची नोंदवही यावरून) गुणदान करावे. 

वानषयक ननकालपत्रक तयार करताना प्रथम सत्रातील गुण, श्व्दतीय सत्रातील गुण एकत्र करून त्या गुणाांच े

श्रेणीत रुपाांतर करावे. ती श्रेणी नवदयार्थयाांच्या अांनतम गुणपत्रकात दशयवण्यात यावी. 

 प्रथम सत्र   (प्रकरण १ ते ४)  - ५० गुण    

 श्व्दतीय सत्र (प्रकरण ५ ते ९)  -  ५० गुण  

 

 

अ.क्र   नवद्यार्थयायचे नाव   प्रथम सत्र 
(५०) 

श्व्दतीय सत्र 
(५०) 

 

एकूण 
१०० 

श्रेणी 
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 शालेय श्रणेी वकैश्ल्पक नवषय  

 

सांरक्षणशास्त्र/एम.सी.सी (फक्त इयत्ता ९ वी)/स्काऊट गाईड/नागरी सांरक्षण व वाहतूक सुरक्षा / 

एन.सी.सी  यापैकी कोणताही एक नवषय शाळेन ेआपल्या सोयीनुसार ननवडावा. 

 

    मलू्यमापन योजना 

(अ) सांरक्षणशास्त्र  

या नवषयाचे मूल्यमापन करताना पुढील बाबी लक्षात घ्याव्यात –  

(१) या नवषयासाठी लेखी परीक्षा नाही.        

(२) सांरक्षणशास्त्र काययपुश्स्तकेत नदलेल्या लेखी कामासाठी ४०% भाराांश आनण कृती/प्रात्यनक्षक चचाय, 

क्षेत्रभेट, भूनमकानभनय, सांग्रह यासाठी ६०% भाराांश ठेवण्यात आला आहे.         

(३) स्थाननक उपलब्ध पररश्स्थतीनुसार – ननधायररत उपक्रमासोबत इतर उपक्रमाचेही आयोजन करण्यास 

हरकत नाही. तथानप ननधायररत उपक्रम घेण ेआवचयक आहे. 

सांरक्षणशास्त्र इयत्ता ९ वी च्या काययपुश्स्तकेत नदलेल्या उपक्रमाांची सवयसाधारण नवभागणी 

पुढीलप्रमाणे आहे - 

(अ) लेखीकामावर आधाररत उपक्रम 

(ब)   कृती कायायवर आधाररत उपक्रम (उदा. चचाय, क्षेत्रभेट, मुलाखती, अनभनयाद्वारे          

नवनवध भूनमकाांचे सादरीकरण भूनमकानभनय, इांटरनेटचा वापर, नचत्र,े कात्रणे, याांचा सांग्रह, 

नकाशावाचन, आराखडा तयार करणे इत्यादी.) 

नवद्यार्थयाांनी केलेल्या लेखी आनण कृती कायायचे मूल्यमापन करताना सवयसाधारणपणे पुढील ननकष 

वापरावेत- 

(अ) लेखीकामावर आधाररत उपक्रम   (उदा.…………तुमच्या शब्दाांत नलहा.) 

(१) उपक्रमाची माांडणी 

(२) घटक ननहाय आलेले मुदे्द 

(३) वापरलेले सांदभय, सानहत्य, पसु्तके, इांटरनेट इत्यादी. 

(४) मुद्दयाांची क्रमबद्ध माांडणी 

(५) स्वत:चे मत, नवचार, स्पष्टता 

(६) लेखनाची सुरुवात, मध्य, शेवट, लेखनाची शैली, ताांनत्रक बाबी या ननकषाचा नवचार करावा. 
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    (ब)    कृतीकायय – क्षेत्रभटे, भूनमकानभनय, मुलाखती, आराखडा तयार करणे, नकाशावाचन, कात्रणे            

    इत्यादी. साठी 

             (१)    कृतीत स्वत:हून सहभाग घेण.े 

      (२)    कृतीतील सहजता, सातत्य, उत्स्फूतयपणा इत्यादी. 

      (३)    कृतीचा मुदे्दसूद अहवाल नलनहणे. 

     (४)    क्षेत्रभेट – सांबांनधत व्यक्ती, सांस्था याांची मान्यता, भेटीचे ननयोजन, भेटीनांतर सांबांनधताांना  

       आभार पत्र पाठवणे इत्यादी . 

     (५)    मुलाखतीसाठी पवूय तयारी, प्रत्यक्ष मुलाखत, आभार इत्यादी ननकषाांचा नवचार करावा. 

          

(क) सांकनलत मलू्यमापन – प्रथम व श्व्दतीय सत्रातील मूल्यमापन स्वतांत्रपणे कराव े व त्यानुसार 

वषायअखेरीस नदलेल्या सारणीनुसार सांकनलत गुणपत्रक तयार करावे. 

नवषय : सांरक्षणशास्त्र 

इयत्ता : नववी                               तुकडी :  

 

अ.क्र नवद्यार्थयायच ेनाव          प्रथम सत्र         श्व्दतीय सत्र  एकणू 
(अ+ब) 
  
 

 सरासरी 
 अ+ब 

   २ 
 

 श्रणेी 
 
 
 

लेखी 
काम              
          

उपक्रमातील 
 प्रत्यक्ष 
 सहभाग 

एकणू 
  (अ) 

लेखी 
काम            
         

उपक्रमातील 
प्रत्यक्ष         
सहभाग 

एकणू 
(ब) 

(४०) (६०) (१००) (४०) (६०)      (१००)  २०० 
 

 १००  

           
 

 

(ब)    एम.सी.सी (इयत्ता ९ वी साठी) 

 वैकश्ल्पक गटातील शालेय श्रेणीच्या नवषयाांपैकी एम.सी.सी हा नवषय फक्त इयत्ता ९ वी साठीच राहील. 

एम.सी.सी हा नवषय नवद्यार्थयाांना ऐश्च्िक स्वरुपाचा परांतू माध्यनमक शाळाांना मात्र अननवायय राहील. सांबांनधत 

नवदयार्थयाांना महाराष्टर िात्र सनेा या नवषयाचे प्रमाणपत्र शाळेमाफफतच देण्यात येईल 

प्रात्यनक्षक व नोंदवहीचे गुण एकत्र करुन प्रथम सत्र व श्व्दतीय सत्रात १०० गुणाांपैकी गुणदान करावे. प्रत्येक 

सत्रात नमळालेल्या २०० गुणाांचे रुपाांतर १०० गुणात करुन त्यानुसार श्रेणी द्यावी. लेखी परीक्षा घेऊ नय.े 
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(क) स्काऊट गाईड 

स्काऊट गाईड या नवषयासाठी महाराष्टर स्काऊट गाईड सांस्थेने ननधायररत केलेला पाठ्यक्रम व मूल्यमापन 

पध्दती नुसार मूल्यमापन करावे. नवद्यार्थयाांच्या अांनतम ननकाल पत्रकात श्रेणी दशयनवण्यात यावी. 

 

(ड)   नागरी सांरक्षण व वाहतकू सरुक्षा         

 नागरी सांरक्षण व वाहतूक सांरक्षा या नवषयासाठी प्रचनलत अभ्यासक्रमानुसार क्षमता ननश्चचत कराव्यात. 

क्षमता ननश्चचत करताना नवद्यार्थयायचा वयोगट, पूवयज्ञान, आकलनक्षमता या बाबींचा नवचार करावा. लेखन 

कायायसाठी  स्वतांत्र २०० पानी वही करावी. त्यामध्य ेनचत्र,े आकृत्या, ताश्त्वक मानहती, नामननदेनशत आकृत्या, 

वैनशष्टपूणय नोंदी इत्यादी याांचा समावेश असावा.      

 प्रात्यनक्षक परीक्षा व नोंदवही असे प्रत्येकी ५० गुण देऊन प्रत्येक सत्रात स्वतांत्रपणे मूल्यमापन करावे. 

अांनतम ननकालपत्रकात २०० गुणाांचे रुपाांतर १०० गुणात करुन श्रेणी द्यावी. लेखी परीक्षा घेऊ नय.े 

   

 

(इ)      एन. सी. सी 

 या नवषयाची काययवाही केंद्र शासनाने ननधायररत केलेल्या प्रचनलत पध्दतीप्रमाणे लाग ू राहील. 

नवद्यार्थयाांच्या अांनतम ननकाल पत्रकात श्रेणी दशयनवण्यात यावी. 

 

 

श्रणेी तक्ता 
 

अ. क्र. मिळालले ेगणु  (टक्के) श्रेणी 

१. ६० % व त्यापके्षा अमिक अ 

२. ४५ % व त्यापके्षा अमिक परंत ु
६० % पके्षा किी. 

ब 

३. ३५ % व त्यापके्षा अमिक परंत ु
४५% पके्षा किी. 

क 

४. ३५ % पके्षा किी गणु ड 

          


