ददनाांक: २० नोव्हेंबर २०१६
सांदभष क्रमाांक: एमके सीएल:२०१६/MS-CIT/०२

ववषय : ‘वषष २०१७ साठी MS-CIT अभ्यासक्रमाच्या कायाषन्वयनातील बदल’
विय MS-CIT कें द्र समन्वयक,
सिेम नमस्कार,
आपल्या कें द्राांमध्ये आर्थथक दुबषल घटकाांतील युवाांसाठी MKCL चा MS-CIT/तत्सम असा आांतररराष्ट्रीय दजाषचा
रोजगारावभमुख कौशल्य ववकास अभ्यासक्रम MKCLच्या English Communication + Soft Skills सांबांधीच्या
पूरक अभ्यासक्रमाांसह मोठ्या िमाणावर राबवण्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या ववचाराधीन असल्याने आपल्या िचवलत
कायाषन्वयनात या सांभाव्यतेशी सुसांगत असे बदल वषष २०१७ मधील बॅचेस सुरु करताना करणे आवश्यक आहे.
हे बदल करताना वरील पार्श्षभम
ू ीबरोबरच अनेक कें द्र सांचालकाांनी व्यक्त के लेल्या अडी-अडचणी, स्पधाषत्मक वास्तवात
व्यवसाय वृद्धीसाठी व ववद्यार्थयाांच्या वहतासाठी त्याांनी वेळोवेळी मनमोकळे पणाने के लेल्या उपयुक्त सूचना; ववद्याथी,
पालक, एम्प्लॉयसष, इ. कडू न िाप्त झालेला फीड्बॅक व त्याांच्या अपेक्षा व सूचना; मावहती-तांत्रज्ञानात झपाट्याने होत
असलेले बदल व त्याांचे समाजावर व उद्योग ववर्श्ावर होत असलेले इष्ट-अवनष्ट पररणाम, ग्रामीण व शहरी ववद्यार्थयाांच्या
बदललेल्या आशा-आकाांक्षा; त्याांना िाप्त होऊ घातलेल्या नवनवीन कररअर सांधी; देशातील नवे कौशल्य ववकास कायषक्रम
व धोरणे, इ. चा सुयोग्य मेळ घालण्याचा ियत्न के ला आहे.
त्यामुळे वषष २०१७ मध्ये िवेश करत असताना MS-CIT अभ्यासक्रमाच्या कायाषन्वयनातील या महत्वाच्या
बदलाांबाबत जानेवारी २०, २०१७ च्या बॅचची कें द्राांमधील पूवषतयारी सुरु होण्याआधी हे सववस्तर पत्र पाठवत आहे.
या पत्राचा पवहला कच्चा मसुदा आपल्या ववचाराथष पाठवला होता. तो िदीघष असला तरी महत्वाचा असल्याने आपण
वेळात वेळ काढू न कें द्रातील आपल्या सवष सहकाऱयाांबरोबर त्याचे काळजीपूवषक सहवाचन करावे व त्याांच्याबरोबर
सववस्तर चचाष करावी अशी ववनांती के ली होती. तसेच आपले त्यासांबांधीचे िश्नही मागवण्यात आले होते. त्यातील बऱयाच
िश्नाांसांबांधी ददनाांक १५ नोव्हेंबर रोजी वेबकास्टद्वारे स्पवष्टकरण देण्यात आले व िाप्त झालेल्या काही उपयुक्त सूचनाांचा
स्वीकार के ल्याचेही तात्काळ घोवषत करण्यात आले. इतर अडचणींचा तसेच ववशेषत: उन्हाळी सुट्टीतील मेगाबॅचसांबांधी
कें द्राांपुढील िश्नाांचा काळजीपूवषक व सकारात्मक ववचार व त्यावरील कें द्राांनी िस्ताववत के लेल्या व्यवहायष सूचनाांचा
स्वीकार करून हा पक्का मसुदा आपल्याला पाठवण्यात येत आहे. यातील आशयाला अनुसरून वषष २०१७ साठी आपल्या
कें द्राला वापरावयाचे िवसद्धी सावहत्य छापावे ही ववनांती.
यापुढे वेळोवेळी येणारे अनुभव/अडचणी सांवेदनशीलपणे ववचारात घेवन
ू व िाप्त होणाऱया सूचनाांचा उपयोग करून मूळ
आराखड्याला बाधा न आणता त्यात कें द्राांच्या व ववद्यार्थयाांच्या सोयीसाठी सातत्याने fine tuning करण्यात येईल.
‘वषष २०१७ साठी MS-CIT अभ्यासक्रमाच्या कायाषन्वयनातील बदल’

Page 1 of 13

१. वशक्षणाची ‘क्लासरूम + लॅब’ रचना
वषष २०१७ पासून MS-CIT च्या बॅचेस तीन/चार/पाच/सहा मवहन्याांच्या असणार नाहीत. आता MS-CIT च्या सवष
बॅचेसचा कालावधी २ मवहन्याांचाच असेल. वववशष्ट ववद्यार्थयाांसाठी हा कालावधी खाली स्पष्ट के ल्यािमाणे ४ मवहन्याांपयांत
वाढववता येईल.
पूवी िमाणेच वषष २०१७ मध्ये देखील MS-CIT च्या ित्येक ववद्यार्थयाषस दररोज २ तास कें द्रात उपवस्थत राहून वशक्षण
घेणे आवश्यक आहे. या २ तासाांपैकी त्याने िथम १ तास क्लासरूममध्ये आपल्या ग्रुपमधील इतराांबरोबर व नांतर १ तास
कां ्यूटर लॅबमध्ये १ सांगणक एकट्याने स्वतांत्ररीत्या वापरून वशकायचे आहे. त्यामुळे कें द्रात सवषसाधारणपणे समान बैठक
सांख्येच्या क्लासरूम्पस व कां ्यूटर लॅबस् च्या जोड्या आवश्यक आहेत.
उदा. एकाच ERA server ला जोडलेली २० बैठक सांख्येची एक क्लासरूम व २० बैठक सांख्येची १ लॅब अशी जोडी ककवा २० बैठक सांख्येची एक
क्लासरूम व १० बैठक सांख्येच्या २ लॅबस्, इ... अशी व्यवस्था असावी. या व अशा रचनाांमध्ये एका वेळी क्लासरूमसाठी १ व १ ककवा २ लॅबस्
साठी वमळू न १ असे २ लर्ननग फॅ वसलीटेटसष/LFs म्पहणजेच सुलभक आवश्यक असतील.
पण एकाच ERA server ला जोडलेल्या १० बैठक सांख्येच्या २ क्लासरूमस् व २० बैठक सांख्येची १ लॅब अशी रचना के ल्यास renewal साठी चालू
शके ल. पण एका वेळी २ क्लासरूमस् साठी २ व १ लॅबसाठी १ असे ३ लर्ननग फॅ वसलीटेटसष/LFs म्पहणजेच सुलभक वनयुक्त करणे खर्थचक ठरे ल.

वरील रचनेत ववद्यार्थयाषला ERA मधील inform content हा LF login द्वारे क्लासरूम मध्ये (ित्येकाने कानाला स्वतांत्र
हेडफोन न लावता, एकाच िोजेक्टर व स्पीकरद्वारे ) सगळयाांबरोबर एकत्र वशकायचा आहे आवण लॅबमध्ये एकट्याने १
सांगणक स्वतांत्रपणे वापरून ERA मधील perform content (challenges, bigger challenges, do-it-yourself, English
and/or देवनागरी -मराठी/हहदी- typing, session-end tests, etc.) स्वत:चे Learner Login वापरून कृ तीद्वारे व सरावाद्वारे
वशकायचा आहे. त्याचबरोबर लॅबमध्ये ERA बाहेर जावून ववववध ऑदफस टूल्सचा सरावही करायचा आहे. लॅबमध्ये

आवश्यकतेनुसार काही वेळ ववद्यार्थयाषने हेडफोन व माईक वापरणे आवश्यक आहे. ववद्यार्थयाषला perform content
बरोबरच क्लासरूम मधील inform content ही गरज पडल्यास Learner Login मध्ये उपलब्ध करून देता येईल.
उदाहरण: एका कें द्रात १० ववद्यार्थयाांसाठी बैठक व्यवस्था असलेली क्लासरूम व १० ववद्यार्थयाांसाठी (१+१०) सांगणक असलेली कम्प्यूटर लॅब असेल
तर दररोज ववववध ग्रु्सना खाली दशषववल्यािमाणे वशक्षण घेता येईल:
Time Slot in a Typical Day
7 am to 8 am
8 am to 9 am
9 am to 10 am
10 am to 11 am
11 am to 12 noon
12 noon to 1 pm
1 pm to 2 pm

Classroom For Learner Group
A
B
C
D
E
F
##

Computer Lab For Learner Group
**
A
B
C
D
E
F

** ददवसाचा पवहला राखीव तास: अनुपवस्थताांना हुकलेली लॅब लगेच भरून काढण्यासाठी व इतराांना एक्स्रा सरावासाठी. ## ददवस अखेरचा राखीव तास: अनुपवस्थताांना
हुकलेली क्लासरूम लगेच भरून काढण्यासाठी व इतराांना एक्स्रा उजळणीसाठी. या दोन्ही तासाांसाठी ववद्यार्थयाांनी अॅडव्हान्स बुककग कारणे आवश्यक.

थोडक्यात A ग्रुप सकाळी ७ ते ९ या वेळेत वशके ल तर B ग्रुप त्यापाठोपाठ म्पहणजे सकाळी ८ ते १० या वेळेत वशके ल.
त्यासाठी ERA मध्ये लनषर डेटा डाउनलोड होताना तो टाईम स्लॉटनुसार करण्याची व्यवस्था असेल.
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एका ग्रुपमधील ववद्यार्थयाषला सोयीच्या वेळेच्या दुसऱया ग्रुप मध्ये transfer करता येईल. तसेच एका ग्रुपमधील
ववद्यार्थयाषला त्याच्या सोयीच्या वेळेिमाणे एका Time Slot मधून दुसऱया Time Slot मध्येही transfer करता येईल
याची नोंद घ्यावी.
कोणत्याही ग्रुपच्या लॅबमधील ररकाम्पया रावहलेल्या मशीन्सवर KLiC चे िवेश करता येतील. मात्र KLiC साठी स्वतांत्र
लॅब असल्यास उत्तम.
अशा पद्धतीने क्लासरूममध्ये inform content वशकू न ित्येक ग्रुपचे ववद्याथी पुढच्या तासाला लॅबमध्ये perform
content वशकतील. दुपारी २ पयांतचे वरील टाईम स्लॉटस् फक्त उदाहरणादाखल दशषववले आहेत. ित्यक्षात रात्री ८
ककवा ९... वाजेपयांतही कें द्राच्या सोयीिमाणे पुढील टाईम स्लॉट उपलब्ध असतीलच व G,H,I,J,K,L,… ग्रुपचे ववद्याथी
त्यात वशकतील.
शक्यतो एका ग्रुपमध्ये (A,B,C,D,…) एकाच माध्यमाच्या (इां वग्लश/मराठी/हहदी) ववद्यार्थयाांना िवेश द्यावा.
क्लासरूममध्ये ते सोयीचे होईल. वभन्न माध्यमाचे ववद्याथी एकाच ग्रुपमध्ये घेणे भाग पडल्यास अथाषतच सवष
ववद्यार्थयाांच्या सोयीने योग्य/वमश्र/बहु माध्यमाांचा सलग/आलटून-पालटू न वापर करता येईल.

२. Intake Capacityचे वनयम:
ददवस भरात ित्येक सांगणक साधारणपणे १२/१४/१६ तास वापरला जाईल असे गृहीत धरून व बॅचच्या कालावधीत
ित्येक ववद्यार्थयाषस दररोज १ तास १ सांगणक स्वतांत्ररीत्या वापरण्यास द्यायचा असल्याने वषष २०१७ पासून MS-CIT
कोसषच्या िती बॅच (म्पहणजे जानेवारी २०१७, माचष २०१७, इ.) Intake Capacity चे वनयम खालीलिमाणे राहतील:
िती बॅच Intake Capacity:
सांगणक सांख्या

ALC मध्ये दकमान आवश्यक वगषखोली (क्लासरूम) व सांगणक ियोगशाळा (कां ्यूटर

५ Client सांगणकाांसाठी

६०/७०/८०

१० Client सांगणकाांसाठी

१२०/१४०/१६०

लॅब) साठी

१२/१४/१६


एका दकमान ठरवून ददलेल्या सव्हषर configuration साठी २०Client
सांगणकाांपेक्षा अवधक सांगणक जोडता येणार नाहीत. सव्हषरच्या higher

ित्येक Extra Client

configuration नुसार २० पेक्षा जास्त Client सांगणक जोडता येतील

सांगणकासाठी

असा पयाषय उपलब्ध करून ददला जाईल.


िवेशसांख्या वाढवायची असल्यास intake capacity वाढवून घेण्यासाठी
एक्स्रा सांगणकाांबरोबर क्लासरूमच्या मॅहचग बैठक सांख्येचीही वाढीव सोय
करावी लागेल.
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त्यामुळे एक वगषखोली असलेल्या व १+५ सांगणक (ग्रामीण भागात) असलेल्या कें द्राांची कमाल वार्थषक (६ बॅचेस
वमळू न) इनटेक कपॅवसटी ३६०/४२०/४८० ववद्याथी इतकी तर एक वगषखोली असलेल्या व १+१० सांगणक
(शहरी/ग्रामीण भागात) असलेल्या कें द्राांची कमाल वार्थषक (६ बॅचेस वमळू न) इनटेक कपॅवसटी ७२०/८४०/९६०
ववद्याथी इतकी असेल.



क्लासरूम-कम-लॅब असा सेट-अप असलेल्या व १+५ सांगणक (ग्रामीण भागात) असलेल्या कें द्राांची कमाल
वार्थषक (६ बॅचेस वमळू न) इनटेक कपॅवसटी १८०/२१०/२४० ववद्याथी इतकी तर क्लासरूम-कम-लॅब असा सेटअप असलेल्या व १+१० सांगणक (शहरी/ग्रामीण भागात) असलेल्या कें द्राांची कमाल वार्थषक (६ बॅचेस वमळू न)
इनटेक कपॅवसटी ३६०/४२०/४८० ववद्याथी इतकी असेल.



सवष eContent हे ERA Server Machineवर असेल. क्लासरूममधील machine सुद्धा ERA Server
Machineशी LAN/Wi-Fiद्वारे जोडावे लागेल. क्लासरूममधील machineवर LF त्याांचे लॉगीन करून
क्लासरूममध्ये (िोजेक्टर व स्पीकरचा उपयोग करून) वनरवनराळे कां टेंट ERA मधून क्रमश: सादर करतील.



वेगळी क्लासरूम नसलेल्या व क्लासरूम-कम-लॅब असा सेट-अप असलेल्या कें द्राांसाठी लॅबमधील सवष
ववद्यार्थयाांच्या client machines सांबांवधत LF च्या client machine शी sync करण्याची सुववधा ERA
मधून देण्यात येईल व inform content िोजेक्टर न वापरता वशकवता येईल.



अनवधकृ त कें द्राांना आळा घालण्यासाठी एकापेक्षा जास्त Server Machineवर ERA अॅक्टीव्हेशन परस्पर
करता येणार नाही. जर एकापेक्षा जास्त Server Machineवर ERA िणालीचे अॅक्टीव्हेशन करायचे असेल
तर MKCLची पूवषपरवानगी घ्यावी लागेल.



MKCL Secured Browserच्या माध्यमातूनच ERA िणालीचा वापर ववद्यार्थयाांना व LFना करता येईल.
दुसऱया कोणत्याही Browser च्या माध्यमातून ERA िणालीचा वापर करता येणार नाही.



MKCL Secured Browserच्या माध्यमातून ERA िणालीचा वापर के ल्यामुळे एकावेळी एका Machineवर
एकापेक्षा जास्त ववद्यार्थयाांचे ERA लॉगीन होणार नाही. तसेच एकापेक्षा जास्त Machineवर एका ववद्यार्थयाषचे
एकावेळी ERA लॉगीन होणार नाही.



WORM Softwareमध्ये MAC ID बदलून एकच Machineमागे एकापेक्षा जास्त वेळा Intake Capacity
घेता येणार नाही.

३. Projector (िोजेक्टर)/ TV


काही कें द्राांमध्ये यापूवीच क्लासरूम मध्ये TV सेट लावलेला आहे. अशा कें द्राना Projector लावावा लागणार
नाही. ज्या कें द्रामध्ये यापूवी TV सेट लावलेला नाही त्याांना क्लासरूम/लॅब मध्ये Projector (िोजेक्टर) अथवा
TV सेट लावता येईल.
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४. MS-CIT २०१७ मधील लर्ननग टॉवपक्स, बॅचचा कालावधी, एकू ण तास, सेशन्सची दैनदां दन व एकू ण
सांख्या व आशय आवण अांतगषत मूल्यमापन पद्धत:
A. MS-CIT २०१७ मधील लर्ननग टॉवपक्स:
शैक्षवणक वषष २०१७ साठी MS-CIT च्या अभ्यासक्रमात खालील टॉवपक्स समाववष्ट करण्यात आले आहेत:
1. हवडोज 7
2. एमएस वडष 2013
3. एमएस एक्सेल 2013
4. एमएस पॉवरपॉइां ट 2013
5. इां टरनेट
6. पसषनल इां फॉमेशन मॅनेजर
7. इां वग्लश व/ककवा देवनागरी (मराठी/हहदी) टायहपग

B. MS-CIT कोसषच्या ित्येक बॅचचा एकू ण कालावधी: २ मवहन्यात १४४ तास
1. बॅचचा कालावधी: ५० कामाचे ददवस
2. म्पहणजेच रवववार व सुट्ट्ट्या ववचारात घेता ित्येक बॅचचा कालावधी ६० ददवस ककवा दोन मवहने
3. MKCL तफे वषष २०१७ च्या सुट्या वनवित करून जाहीर करण्यात येतील. या सुट्या वनवित करत असताना
स्थावनक सुट्याांचा सुद्धा समावेश करण्यात येईल. सवष रवववार व जाहीर के लेल्या सुट्ट्ट्या सोडता इतर ददवशी
कें द्र चालू ठे वावे लागेल. काही अपररहायष कारणास्तव कामाच्या ददवशी कें द्र बांद ठे वणे भाग पडल्यास solar
login मधून आगाऊ ववनांती पत्र पाठवून पूवषपरवानगी घ्यावी लागेल व रावहलेला अभ्यासक्रम सुट्टीच्या ददवशी
ववद्यार्थयाांना बोलवून वेळेत पूणष करून घ्यावा लागेल.
4. ित्येक बॅचचा एकू ण कालावधी: १४४ तास
a) ित्येक ववद्यार्थयाषचे कें द्रातील वशक्षण, िवशक्षण, सराव व अांतगषत मूल्यमापन: १०० तास
b) कें द्रातील सांगणकावर अवतररक्त (एक्स्रा) सराव करण्यासाठी: ७ तास (ददवसाचा पवहला राखीव तास)
c) वैयवक्तक शांका समाधान/मागषदशषन/क्लासरूम उजळणी: ७ तास (ददवस अखेरचा राखीव तास)
d) घरी पुस्तकवाचन, स्वयांअध्ययन व गृहपाठ: ३० तास
5. ित्येक दैनांददन सेशन = २ तास = १ तास:- क्लासरूम अवर (hour) + पुढचा १ तास:- लॅब अवर
6. ित्येकी २ तासाांच्या सेशन्सची एकू ण सांख्या:- ५० (५० क्लासरूम अवसष + ५० लॅब अवसष = १०० तास)
7. ५० सेशन कवम्प्लशन इ-सर्टटदफके टस्
8. ऑदफस एक्स्पटष इ-सर्टटदफके टस्
‘वषष २०१७ साठी MS-CIT अभ्यासक्रमाच्या कायाषन्वयनातील बदल’
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9. टायहपग इ-सर्टटदफके ट

C. ित्येक क्लासरूम अवरचे स्वरूप:
ित्येक क्लासरूम अवरमध्ये (िोजेक्टर व स्पीकरचा उपयोग करून) वनरवनराळे कां टेंट ERA मधून LF सादर करतील.
त्याबरोबरच ते ववद्यार्थयाांशी सांवाद साधतील व त्याांना वशकण्यासाठी मागषदशषन देखील करतील.
तपशील

Part क्र.

अवधी

पवहल्या ददवशी :S4 अथाषत सांयक्त
ु स्वागत व समारोप समारां भ
इतर ददवशी: िोसेसफ़ोवलओ कृ तीदशषन (डेमो): लॅब सेशनमध्ये ववद्यार्थयाांनी
Part-1

१५
वमवनटे

आदल्या ददवशी तयार के लेल्या के लेल्यापैकी ३ वनवडक do-it-yourself
िोसेसफ़ोवलओज् चे LF तफे कृ तीदशषन व त्यानांतर LF व ववद्यार्थयाांकडू न
रसग्रहण/ चचाष/ सूचना/ िश्नोत्तरे / collaboration/शाबासकी/ िोत्साहन ...
लर्ननग कां टेन्ट: पुस्तकातील आशयाचे आवण वर ददलेल्या ७ टॉवपक्सचे ERA मधून
क्रमश: सादरीकरण व LF तफे उदाहरणासह स्पवष्टकरण (उदा. वग्रटींग काडष,

Part-2

कां पनी िेझेंटेशन, मावसक बजेट, इ.), आदशष िोसेसफोवलओचे सादरीकरण व

३०
वमवनटे

लॅबमध्ये ववद्यार्थयाांनी स्वत: करण्याववषयीच्या रट्स
आजचे आकषषण: ERA मधून नव्या उपयुक्त वेबसाइट्ट्स, नवी उपयुक्त मोबाईल
Part-3

अॅ्स, नवी ICT Applications तसेच गो ग्रीन, नेटीके ट्ट्स, एगोनॉवमक्स, इ. च्या
स्माटष रट्स

१०
वमवनटे
५५
वमवनटे*

एकू ण वेळ
*५ वमवनटे लॅब अवर पूवीचे मध्यांतर

LF login मध्ये के वळ LF ला ददसेल अशा नोट्ट्स-व््यू मधून ववद्यार्थयाांना वशकवण्यासाठी उपयुक्त अशा अवतररक्त आशय/रट्स
देण्यात येतील.

D. ित्येक लॅब अवरचे स्वरूप:
ित्येक लॅब अवरमध्ये ित्येक ववद्याथी स्वतांत्र सांगणकावर ERA िणालीतून व वेगवेगळया टूल्सचा वापर करून
सराव करे ल. तसेच त्याचे दैनांददन अांतगषत मूल्यमापनही पूणष के ले जाईल.
Part क्र.

तपशील

अवधी

हॅन्ड्स-ऑन िॅवक्टस: इां वग्लश व/ककवा देवनागरी (मराठी/हहदी)
Part-1

टायहपग सराव
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िोसेसफ़ोवलओ / डू -इट-युवरसेल्फ: क्लासरूम अवरमध्ये वशकलेल्या
Part-2

कां टेन्टवर आधाररत सराव व िोसेसफ़ोवलओज् (उदा. वग्रटींग काडष,

३० वमवनटे

-

१० वमवनटे

५०

१० वमवनटे

५०

६० वमवनटे

१००

कां पनी िेझेंटेशन, मावसक बजेट इ)
Part-3

टेक-अ-चॅलेंज व टेक-अ-वबगर- चॅलेंज: ५ ब्लू चॅलेंजेस्
सेशन कां व्लशन टेस्ट: एकू ण १० रे ड चॅलेंजेस (त्या ददवशीच्या

Part-4

क्लासरूम अवरवर आधाररत ५ ऑब्जेवक्टव िश्न + लॅब अवरवर
आधाररत ५ िॅवक्टकल िश्न) अांवतम ऑनलाईन परीक्षेच्या दैनांददन
सरावासाठी त्या परीक्षेसारख्याच User Interface (UI) सह
एकू ण वेळ

1. ित्येक लॅब अवरमध्ये कमाल १०० पॉईंट्ट्स स्कोअर करता येतील व नांतर त्याचे स्कोअर के लेल्या पॉईंट्ट्सच्या
िमाणात कमाल १ गुणात रूपाांतर के ले जाईल. (उदा. १०० पैकी ५० पॉईंट्ट्स स्कोअर के ल्यास १ पैकी ०.५
गुण)
2. सवषसामान्य ववद्यार्थयाांची आकलन क्षमता, वशकण्याचा वेग व १०० तासाांची कालमयाषदा नजरे समोर ठे वून
सध्याच्या अभ्यासक्रमात व सेशन ्लॅनमध्ये योग्य ते बदल करून २० वडसेंबर २०१६ पयांत कें द्राांना कळवण्यात
येतील.

E. अांतगषत मूल्यमापन पद्धत: एकू ण : ५० गुण
1. MS-CIT च्या अांवतम परीक्षा पात्रतेसाठी दकमान ४० सेशन्सचे (क्लासरूम आवण लॅबमधील) वशक्षण व सराव
पूणष करणे व वववशष्ट तारखेपयांत २० गुण वमळवणे आवश्यक आहे.
2. पवहल्या ४० सेशन्समध्ये (कमाल ४० गुणाांसह) खालील गोष्टी साध्य करणे अपेवक्षत आहे:


लर्ननग कां टेंटच्या माध्यमातून क्लासरूम आवण लॅब सेशनमधून वमळवलेली िाथवमक कौशल्ये



टेक-अ- चॅलन्े जच्या माध्यमातून कां ्यूटर वापराची तोंडओळख

3. पुढील १० सेशन्समध्ये (उवषररत कमाल १० गुणाांसह) खालील गोष्टी साध्य करणे अपेवक्षत आहे:


वर नमूद के लेल्या टॉवपक्सवर आधाररत वसच्युएशन्स व ररयल लाइफ के स स्टडीजच्या माध्यमातून
वमळवलेली िगत कौशल्ये



ररयल लाइफ के सस्टडीज व िगत कौशल्याांवर आधाररत टेक-अ-वबगर-चॅलेन्जच्या माध्यमातून कां ्यूटर
वापरण्याचा आत्मववर्श्ास

F. ववद्यार्थयाषची अनुपवस्थती हाताळण्याची कायषपद्धती व गुणाांवरील पररणाम
1. ववद्याथाषला एका ददवसात त्याला नेमन
ू ददलेल्या २ तासाांच्या टाईमस्लॉटस् मध्ये एका सेशनचे (म्पहणजेच १
क्लासरूम+१लॅबचे) लर्ननग पूणष करता येईल.
2. जर एखादा ववद्याथी त्याला नेमून ददलेल्या टाईमस्लॉटस् (उदा. 7am to 8am-क्लासरूम व 8am to 9am
लॅब) मधल्या सेशनला अनुपवस्थत रावहला तर त्याला त्याच ददवशीच्या इतर उपलब्ध स्लॉटस् मध्ये ते सेशन LF
च्या सांमतीने पूणष करता येईल. त्यामुळे तो पुढच्या ददवशी आपल्या ग्रुपबरोबर पुढील सेशन वशके ल.
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3. जर त्या ववद्यार्थयाषने ते सेशन त्याच ददवशी पूणष के ले नाही तर ते पेंहडग वलस्ट मध्ये ठे वले जाईल व त्याला
पुढच्या ददवशी आपल्या ग्रुपबरोबर पुढील सेशन वशकता येईल. ववद्यार्थयाांच्या अनुपवस्थतीची सांभाव्यता लक्षात
घेऊन बहुतेक सेशन्स मागील सेशन्सवर फार अवलांबून ठे वलेली नाहीत. त्यामुळे ती नांतर पूणष करणे शक्य होईल.
4. पेंहडग वलस्ट मधील सेशन्स त्याला कोसष सांपायच्या आत सवडीने पूणष करता येतील. पण सेशन पूणष करे पयांत त्या
सेशनचे गुण मात्र वमळणार नाहीत.
5. एक रे गुलर सेशन व एक पेंहडग वलस्ट मधील सेशन अशी कमाल दोनच सेशन्स एका ददवशी पूणष करता येतील.
6. २० जानेवारी, २० जुल,ै २० स्टेंबर व २० नोव्हेंबर अशा ४ दुमाही बॅचेस कररता पेंहडग वलस्ट मध्ये एकू ण ४
सेशन्स ठे वली जातील. त्यातील ३ सेशन्स हे ववद्यार्थयाषच्या हातात असतील तर एक सेशन हे कें द्राकडे (स्वत:च्या
सांभाव्य अडचणीवर मात करण्यासाठी) राखीव असेल. योग्यवेळी कें द्र ते राखीव सेशन ववद्यार्थयाषला गरज
भासल्यास उपलब्ध करून देऊ शकतील.
7. पेंहडग वलस्ट मध्ये एका वेळी ४ पेक्षा जास्त सेशन ठे वली जाणार नाहीत. उदा. ववद्यार्थयाषच्या अनुपवस्थतीमुळे
पेंहडग वलस्ट मध्ये आता सेशन क्रमाांक ११, १५, १९ व २३ आहेत. पण तो सेशन क्रमाांक २८ लाही अनुपवस्थत
रावहला तर सेशन क्रमाांक ११ पेंहडग वलस्ट मधून आपोआप वगळले जाईल. त्यामुळे त्या सेशनमधील कां टेंट
त्याला उपलब्ध राहील व ते तो ददवसाच्या पवहल्या व अखेरच्या राखीव तासाांत बघू/ऐकू शके ल पण त्या
सेशनचा १ गुण आता त्याला कायमचा गमवावा लागेल. तो त्याला कधीच वमळणार नाही.
8. उन्हाळी सुट्टीतील बॅचेस ववचार कररता पेंहडग वलस्ट मध्ये ४ ऐवजी एकू ण ६ सेशन्स ठे वली जातील. त्यातील ५
सेशन्स हे ववद्यार्थयाषच्या हातात असतील तर एक सेशन हे कें द्राकडे राखीव असेल. योग्यवेळी कें द्र ते राखीव
सेशन ववद्यार्थयाषला उपलब्ध करून देऊ शकतील.
9. रवववार व जाहीर के लेल्या सुट्ट्ट्या सोडता इतर ददवशी काही अपररहायष कारणास्तव कें द्र (पूणषपणे/अांशत:) बांद
ठे वणे भाग पडल्यास दुसऱया ददवशी सांबांवधत ववद्यार्थयाांना हुकलेले सेशन पेंहडग वलस्ट मध्ये न जाता नेहमीिमाणे
वशकता येतील. अशा कें द्राने हुकलेला ददवस शक्यतो लगेच येणाऱया पुढच्या रवववारी भरून काढू न पुन्हा
राज्यातील इतर सवष कें द्राांबरोबर राहणे अपेवक्षत आहे.
10. जे ववद्याथी MS-CIT परीक्षेसाठी लागणारी पात्रता (दकमान ४० सेशन्सच्या वशक्षणाची पूतत
ष ा व अांतगषत
मूल्यमापनात दकमान २० गुण) ददलेल्या २ मवहन्याच्या मुदतीत पूणष करणार नाहीत, अशा ववद्यार्थयाांना कें द्राने
वनवित के लेली अवतररक्त फी कें द्रास देऊन उवषररत सेशन्स् पूणष करावी लागतील. (या अवतररक्त फी मध्ये
MKCLचा वाटा असणार नाही.) अशी मुदतवाढ मात्र जास्तीत जास्त २ मवहन्याांसाठी वमळे ल व ववद्यार्थयाांचे
ERA login त्या दोन मवहन्याांसाठी MKCL तफे ववनामूल्य चालू ठे वण्यात येईल. त्याने उवषररत सेशन्स् चालू
बॅचबरोबर पूणष करावी व पुढच्या दुमाही परीक्षेस बसावे.
11. अनुपवस्थत ववद्यार्थयाांच्या बाबतीत कें द्राने नक्की कशािकारे व्यवस्थापन करावे हे दररोज त्या त्या ववद्यार्थयाषच्या
व LF च्या लॉगीनमध्ये automatically ERA software मधून सूवचत के ले जाईल. त्या ववद्यार्थयाषने या
सूचनेनुसार सेशन न घेतल्यास automatically ERA software मधून पुढचा नवीन ्लॅन सुचवला जाईल.
त्याला तसे SMS द्वारे ही सूवचत के ले जाईल. म्पहणजेच कें द्राने काळजी करत बसण्याची गरज पाडणार नाही.
Dynamic Calendar सुववधेद्वारे learner लॉगीनमधून ित्येक ववद्यार्थयाषला त्याची िगती / backlog/ नवीन
्लॅन इ. सतत दाखववण्यात येईल.
‘वषष २०१७ साठी MS-CIT अभ्यासक्रमाच्या कायाषन्वयनातील बदल’
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12. ERA मधील काही ताांवत्रक अडचणीमुळे समजा ववद्यार्थयाांचे सेशन त्या वेळी पूणष होऊ शकले नाही तर ते
उरलेले सेशन ववद्यार्थयाांना ददवसभरात कधीही करता येईल ककवा कें द्राकडे राखीव असलेल्या पेंहडग वलस्ट मध्ये
ठे वून नांतर पूणष करता येईल.

G. Office 365 ऑनलाईन सुववधा:
MS-CIT साठी नोंदणी के लेल्या ित्येक ववद्यार्थयाषला Office 2013 साठी कें द्रात उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या
सरावाव्यवतररक्त अवधक सराव करण्यासाठी एक ऑनलाईन लॉगीन उपलब्ध करून देण्यात येईल. या लॉगीनचा
उपयोग के ल्यास क्लाऊडवर उपलब्ध करून ददलेल्या Office 365 चा अॅक्सेस ित्येक ववद्यार्थयाषला वमळे ल. Office
365 चा उपयोग करून ित्येक ववद्याथी आता वडष, एक्सेल, पॉवरपॉइां ट या टूल्सचा भरपूर सराव घरबसल्याही करू
शकतील. मात्र ERA तील सेशन्सचा अॅक्सेस कें द्राबाहेर वमळणार नाही.
Office 365 वापरण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सांगणक व इां टरनेटची व्यवस्था ववद्यार्थयाषला स्वत:ची स्वत: व
स्वखचाषने करावी लागेल व तसे त्याांना मावहती पत्रकातून सूवचत के ले जाईल.

H. MS-CIT उत्तीणष झाल्यावर ववनामूल्य Refresh लॉगीन सुववधा:
Refresh लॉगीन या ऑनलाईन सुववधेमुळे कोसष उत्तीणष झाल्यावर नोकरी करणाऱया ववद्याथाषला आपल्या
नोकरीच्या रठकाणाचे तपशील ददल्यास पुढील १ वषष मुदतीसाठी MS-CIT मध्ये वशकलेल्या कु ठल्याही वस्कलची
ववनामूल्य उजळणी आपल्या कामात आलेल्या अडचणीचे तात्काळ वनराकरण करण्यास ‘Search Utility’ वापरून
तसेच MKCL Call Center शी सांपकष साधून करता येईल. Refresh लॉगीनमधून अख्खा कोसष मात्र वशकता
येणार नाही.

I. वषष २०१७ मधील बॅचस
े ची सांख्या, बॅचस
े चे मवहने व बॅचस
े सुरू होण्याच्या तारखा:
1. वषष २०१७ पासून MS-CIT च्या बॅचेस तीन/चार/पाच/सहा मवहन्याांच्या असणार नाहीत.
2. वर स्पष्ट के ल्यािमाणे MS-CIT च्या सवष बॅचेसचा कालावधी २ मवहन्याांचाच असेल.
3. बॅचेस दरमहा सुरू न होता दर दोन मवहन्याांनी सुरू होतील. म्पहणजेच एक बॅच पूणष झाल्यावरच पुढची बॅच सुरू
होईल.
4. त्यामुळे २०१७ मध्ये उन्हाळी सुट्टीच्या बॅचेसचा ४ मवहन्याांचा काळ वगळता २० जानेवारी, २० जुल,ै २०
स्टेंबर व २० नोव्हेंबर अशा ४ दुमाही बॅचेस उपलब्ध होतील.
5. ित्येक ववद्यार्थयाषला MS-CIT चा िवेश घेत असताना स्वत:च्या आधार काडाषची ित कें द्रात जमा करावी
लागेल. ववद्यार्थयाषची मावहती आधार काडषशी पडताळली गेल्यामुळे ववद्यार्थयाांच्या मावहतीमध्ये बदल करण्याची
गरज भासणार नाही.
6. ववद्यार्थयाांना दररोज बायोमेररक उपवस्थती नोंदवावी लागेल.
7. उन्हाळी सुट्टीतील काही बॅचस वगळता उवषररत ित्येक बॅचसाठी खालीलिमाणे वेळापत्रक असेल:
a. ववद्यार्थयाषने िवेश घेण्यासाठीची शेवटची तारीख: १५
‘वषष २०१७ साठी MS-CIT अभ्यासक्रमाच्या कायाषन्वयनातील बदल’
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b. कें द्राने िवेश solarवर वनवित करण्याची शेवटची तारीख: १८
c. बॅचसाठी िवशक्षण सुरु करण्याची तारीख: २०
8. ित्येक बॅचचे व त्यातील ित्येक ववद्यार्थयाषचे िवशक्षण हे २० तारखेलाच सुरु करायचे असल्यामुळे लेट फीचा
(रु.१०/-, रु.२०/-, रु.४०/-) पयाषय उपलब्ध असणार नाही.
9. उन्हाळी सुट्टीत म्पहणजे माचष २०१७ ते जुलै २०१७ या काळात सवषसाधारणपणे खालीलिमाणे बॅचेस व अांवतम
परीक्षा उपलब्ध असतील:
बॅच

िवेशाचा

िवेशाचा

बॅचचा शेवटचा

MS-CIT अांवतम

पवहला ददवस

शेवटचा ददवस

ददवस

online परीक्षेचा
मवहना

माचष २०१७-अ

०१ माचष २०१७

१५ माचष २०१७

१९ मे २०१७

मे २०१७

माचष २०१७-ब

१६ माचष २०१७

३१ माचष २०१७

०२ जून २०१७

जून २०१७

एविल २०१७-अ

१ एविल २०१७

१५ एविल २०१७

१९ जून २०१७

जून २०१७

एविल २०१७-ब

१६ एविल २०१७

३० एविल २०१७

०२ जुलै २०१७

जुलै २०१७

मे २०१७

१ मे २०१७

१५ मे २०१७

१९ जुलै २०१७

जुलै २०१७

10. उन्हाळी सुट्टी सोडता इतर सवष बॅचेसचे सवष ग्रु्सचे ( उदा. Group A: 7am to 9 am; Group B: 8 am to
10 am….) वशक्षण एकाच ठराववक ददवशी म्पहणजे २० जानेवारी, २० जुल,ै २० स्टेंबर व २० नोव्हेंबरला
सुरु होतील. त्यानांतर त्या बॅचला नवीन ववद्यार्थयाषला िवेश देता येणार नाही.
11. उन्हाळी सुट्टीतील बॅचेसच्यावेळी कोठल्याही एका ग्रुपचे िवेश करून लगेचच वशक्षण सुरु करता येईल. त्यासाठी
२० तारखेची वाट बघावी लागणार नाही. कें द्राने शक्यतो त्या ग्रुपमधील पूणष िवेश करूनच वशक्षण सुरु करावे.
12. परां तू काही कारणास्तव त्या ग्रुपमधील पूणष िवेश न होता काही ववद्यार्थयाांचे वशक्षण सुरु करावे लागले तर मग
automatically त्या ग्रुपमध्ये उरलेल्या जागाांवर dummy ववद्यार्थयाांना िवेश ददला जाईल. कें द्राला त्या
dummy ववद्यार्थयाांच्या जागेवर योग्य त्या ववद्यार्थयाांचे िवेश पुढील ४ ददवसाांच्या आत करून वशक्षण सुरु करावे
लागेल.
13. समजा त्या dummy ववद्यार्थयाांपैकी थोड्याशा जागाांवर वेळेत िवेश झाले नाहीत तर अशा ववद्यार्थयाांचे िवेश
झाल्यावर त्याांचा वेगळा ग्रुप करून कें द्रातील अन्य छोट्या जागेत त्या थोड्या ववद्यार्थयाांना क्लासरूमसदृश
सुववधा देता येईल व कें द्राचे सांगणक ररक्त राहण्याने होणारे नुकसान टाळता येईल. तसेच अशा ववद्यार्थयाांचा
वेगळा ग्रुप करून त्याांना क्लासरूम-कम-लॅब सुववधा देखील उपलब्धतेनुसार देता येईल.
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५. MS-CIT शुल्क (फी):

Mode

MS-CIT फी

Single Installment
Two Installments

(रू.)

3500
3600

First
Installment

Second
Installment

(रू.)

(रू.)

3500
1800

N/A
1800

1. MFO १-२ मोडची सुववधा उपलब्ध राहील.
2. ित्येक बॅचचा कालावधी हा २ मवहन्याांचा असल्यामुळे Three Installmentsचा पयाषय उपलब्ध असणार नाही.

६. MS-CITअांवतम Online परीक्षा:
1. वषष २०१७ पासून MS-CITच्या अांवतम online परीक्षा सुद्धा दर मवहन्यात न होता दर दोन मवहन्याांनी एकदा
होतील.
2. त्यामुळे २०१७ मध्ये जानेवारी, माचष, मे, जुल,ै स्टेंबर, नोव्हेंबर अशा ६ मवहन्याांत MS-CITच्या अांवतम
online परीक्षा होतील.
3. उन्हाळी सुट्टीच्या बॅचेसचा पयाषय लक्षात घेऊन जून २०१७ मवहन्यामध्येही MS-CITची अांवतम online परीक्षा
होईल.
4. ज्या कें द्रात ववद्याथी वशकत असतील त्याच कें द्रात शक्यतो त्याांची अांवतम परीक्षा घेण्यासाठी MSBTE शी चचाष
करण्यात येईल व त्यामुळे त्या कें द्रातील ित्येक दुमाही बॅचच्या सवष ववद्यार्थयाांची परीक्षा एकाच ददवसात पार
पडता येईल.
5. ित्येक बॅच मवहन्याच्या २० तारखेला सुरु होईल व दोन मवहने सांपताना या बॅचच्या ववद्यार्थयाांची अांवतम
online परीक्षा होईल.
a. उदा. जानेवारी २०१७ ह्या बॅचच्या अॅडवमशन्स् १८ जानेवारी २०१७ पयांत करता येईल.
b. या बॅचच्या ववद्यार्थयाांना २० माचष २०१७ पयांत वशकता येईल व कोसष सांपल्यावर माचष २०१७ मध्ये
पूवषवनयोवजत तारखेला या ववद्यार्थयाांची अांवतम online परीक्षा होईल.
6. जे ववद्याथी परीक्षेच्या पवहल्या ियत्नात अनुत्तीणष होतील/गैरहजर राहतील अशा ववद्यार्थयाांना पुढील परीक्षेसाठी
re-exam फी भरून आणखी दोनच सांधी त्यानांतरच्या लगतच्या दुमाही exam event मध्ये उपलब्ध होईल.
या दोन re-exam ची सांधी जानेवारी, माचष, मे, जुलै व स्टेंबर बॅचेससाठी उपलब्ध होईल. नोव्हेंबर बॅचसाठी
re-exam ची एकच सांधी उपलब्ध होईल.
a. उदा. जानेवारी २०१७ बॅचच्या ववद्यार्थयाांची अांवतम online परीक्षा माचष २०१७ मध्ये पूवषवनयोवजत
तारखेला होईल.
b. अनुत्तीणष/गैरहजर ववद्यार्थयाांची पवहली अांवतम online पुनःपरीक्षा मे २०१७ मध्ये पूवषवनयोवजत
तारखेला होईल.
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c. अनुत्तीणष/गैरहजर ववद्यार्थयाांची दुसरी अांवतम online पुनःपरीक्षा जुलै २०१७ मध्ये पूवषवनयोवजत
तारखेला होईल.

७. MS-Office 2013 License Software
1. ित्येक कें द्राला ह्या पूवीच MKCLतफे ५ Client Machine साठी Windows 7 व MS-Office 2013
License Package Software मोफत देण्यात आले आहेत.
2. ज्या कें द्राांना अजून ५ Client Machines साठी Windows 7 व MS-Office 2013 License Package
Software घ्यावयाचे असतील त्याांनी त्याांच्या Solar लॉगीन मधून EOI देऊन annual subscription फी
रु. ४०००/- solar advance system मधून भरावी.

८. SOLAR Advance व Awards System
1. MKCLतफे देण्यात येणाऱया कोणत्याही awardsची रक्कम कें द्राच्या solar advance account मध्ये जमा
करण्यात येईल.
2. त्या awardsची रक्कम कें द्राला MS-CIT / KLiC / Mastering यापैकी कोणत्याही कोसेसच्या िवेशासाठी
(MFO) म्पहणून वापरता येईल.
3. मात्र त्या awardsची रक्कम कें द्राला solar advance account मधून काढू न घेता येणार नाही. ती वववहत
मुदतीत न वापरल्यास आपोआप जप्त होईल.

९. Xtenda सेटअपचा पयाषयी वापर
ज्या कें द्राकडे Xtenda सेटअप आहे त्याांना त्याचा पयाषयी वापर खालीलिमाणे करता येईल:
1. MS-CIT, MS-ACIT व KLiC ववद्यार्थयाांना ERA बाह्य extra practice
2. MKCL eSchool: पाचवी ते नववीच्या ववद्यार्थयाांसाठी ICT सह सवष िमुख ववषयाांच्या इ-लर्ननग व इ-टेस्टसह
नव्या आकषषक सुववधा. कें द्रानवजकच्या शाळाांशी जूनपासून टायअप के ल्यास MS-CIT सदृश उत्पनाची शक्यता
3. MKCL Finishing School: YCMOU चे BBA व B.Sc. Computer Hardware पदवी अभ्यासक्रम
4. EASY व Digital Freelancing द्वारे MS-CIT व KLiC ववद्यार्थयाांमाफष त कें द्राला व ववद्यार्थयाांना उत्पन्न
5. MKCL सुराज्य: नागररकाांना अवभनव पद्धतीने शासकीय सुववधा
6. MKCL Mastering Series:


Mastering Computer Typing & Data Entry



Mastering Engineering Subjects for FE/SE इां टनषल व एक्स्टरनल Exams



Mastering GATE for PSU Jobs



Mastering MHT-CET



Mastering Banking (IBPS) & Railways



Mastering MPSC

‘वषष २०१७ साठी MS-CIT अभ्यासक्रमाच्या कायाषन्वयनातील बदल’

Page 12 of 13



Mastering Talathi & Police Bharti



Mastering STET and CTET

वरील 1 ते 6 सांबांधी अवधक मावहती वार्थषक सभाांमध्ये देण्यात येईल.

१०.

MI On Demand

1. वषष २०१७ मध्ये माके टटग इां टनष (MI) ची उपलब्धता कें द्राांच्या मागणीनुसार (on demand) करून देण्याचा
ियत्न के ला जाईल.
2. ज्या कें द्राला MIच्या मदतीने Event करायचा असेल त्याांनी त्या event चे तपशीलवार आयोजन (स्थळ;
ददनाांक; वेळ; अवधी; आयोजक शाळा/कॉलेज/सांस्था याांच्या सांबवां धत अवधकाऱयाचे नाव, हुद्दा, फोन नांबर;
श्रोत्याांची पार्श्षभूमी; सादरीकरणात अपेवक्षत असलेला/ले िॉड्टस्; इ.) पक्के करून ते त्याांच्या solar login मधून
MI साठी आगाऊ बुककग करताना भरणे आवश्यक असेल.
3. ित्येक Eventसाठी कें द्राला रु.४००/- एवढे शुल्क solar login मधून आगाऊ भरावे लागेल.
4. त्या event मध्ये बुककग करणाऱया कें द्रासाठीच माके टटग के ले जाईल.
5. कें द्राच्या िवतवनधीने Event ला वनयोवजत वेळेपूवी व Event सांपेपयांत उपवस्थत राहणे आवश्यक आहे.
6. Event झाल्यानांतर समजा त्या कें द्राला तो event समाधानकारक वाटला नाही तर MKCL त्या eventची
बुककग फी त्या कें द्राला परत करे ल.
7. ज्या कें द्राांनी पाच वषाांच्या renewal चा पयाषय वनवडला असेल अशा कें द्राांना वषष २०१७ मध्ये एकू ण १० MI
Events परस्पर सोयीच्या ददवशी मोफत उपलब्ध असतील.
वरील बदल हे MS-CIT कें द्र तसेच त्याांच्या सॅटेलाईट कें द्राांनाही ही लागू असतील.
तुमच्या कें द्रातील MS-CITच्या िवेशाांसाठी आवण २०१७मधील तुमच्या यशासाठी पुन्हा एकदा मनापासून शुभच्े छा
देवून हे ववशेष पत्र सांपववतो.
आपला स्नेहाांदकत,

वववेक सावांत
व्यवस्थापकीय सांचालक व मुख्य कायषकारी अवधकारी
महाराष्ट्र ज्ञान महामांडळ मयाषददत
टीप: वर के लेले बदल के वळ MS-CIT अभ्यासक्रमाला लागू करण्यात आलेले आहे. सध्या चालू असलेल्या KLiC
कोसेसच्या िचवलत कायाषन्वयनात कोणताही बदल िस्ताववत नाही.
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