दिन ांक: १७ ऑक्टोबर २०१६
सांिर्भ क्रम ांक: एमके सीएल:२०१६/Renewal/०२

विषय : ‘िषभ २०१७ स ठी MS-CIT कें द्र नूतनीकरण प्रदक्रय ’
वप्रय MS-CIT कें द्र समन्ियक,
सप्रेम नमस्क र,
िषभ २०१६ मध्ये MS-CIT च्य ऑक्टोबर आवण नोव्हेंबर य २ बॅचेस प्रिेश स ठी अद्य प वशल्लक आहेत. आपल्य पैकी
बहुत ांशी कें द्र ांनी य िषीच्य विपरीत पररवस्ितीतही च ांगली क मवगरी के ली आहे. तय ांचे मन प सून कौतुक. पण
आपल्य पैकी क ही कें द्र ांच व्यिस य अजूनही गेल्य िष इ
भ तक झ लेल न ही. य कररत अिक प्रयत्न कर िे ल गण र
आहेत. ‘वशक्षकदिन सम रां र्’, ‘स्पर् भ परीक्ष Genius’, ‘मह IT Genius स्पर् भ’, ‘SSC प्रवक्टस टेस्ट’, ‘मह ज गृती
अवर्य न’, MKCL तर्फे ‘घरपोहोच फ्ल यर अवर्य न’ तसेच इतर स्ि वनक म के टटग उपक्रम ांच ऊपयोग करून ज स्तीत
ज स्त प्रिेश नोंििून तुम्ही सिभजण उतकृ ष्ट क मवगरी कर ल य ची मल ख त्री आहे.
िषभ २०१७ मध्ये प्रिेश करत असत न MS-CIT कें द्र नूतनीकरण सांबांर्ी महति च्य ब बी ज नेि री २०१७ ची बॅच सुरु
होण्य आर्ी ३ मवहने तुम्ह ल कळिण्य स ठी हे सविस्तर पत्र वलहीत आहे. पत्र प्रिीघभ असले तरी महति चे असल्य ने
आपण िेळ त िेळ क ढू न ते पूणभ ि च िे ि क ळजीपूिभक ि च िे ही विनांती.

१. कें द्र नूतनीकरण स ठी दकम न प्रिेश च
ां वनकष:

कोसभ

बॅच

MS-CIT

ज नेि री २०१६ ते
नोव्हेंबर २०१६

१.१.

शहरी/ वनमशहरी र् ग तील

ग्र मीण र् ग तील ALCsस ठी

ALCsस ठी दकम न प्रिेश

दकम न प्रिेश

१०० *

५० *

*शैक्षवणक सांस्ि न (श ळ ि कॉलेजेस) य वनयम तून िगळण्य त आलेले आहे.

१.२. जी कें द्रे दकम न प्रिेश ांच वनकष पूणभ करतील अश च कें द्र च्य solar login मध्ये MS-CIT कें द्र
नूतनीकरण ची ललक दिन ांक २२ ऑक्टोबर २०१६ प सून उपलब्र् होईल.
१.३.

जी कें द्रे वनकष पूणभ करण र न हीत तय ांच्य स ठीच्य सूचन ख ली दिल्य आहेत.
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२. शुल्क (र्फी):
२.१ िषभ २०१६ मध्ये जी MS-CIT कें द्रे प्रिेश च िरील वनकष पूणभ करू शकण र न हीत अश कें द्र न
२०१७ च्य कें द्र नूतनीकरण च्य प्रदक्रयेमध्ये गेल्य िषी दिलेली ‘स्लॅबि इज सेक्युरीटी विपॉझीट’ र्रून
नूतनीकरण करण्य ची सुविर् उपलब्र् होण र न ही य ची कृ पय नोंि घ्य िी.
म त्र ख लील विशेष सुविर् क ही वनकष पूणभ करण ऱ्य कें द्र ांन उपलब्र् करून िेण्य त येईल:

पय य
भ क्र.

ALC च
Area Type

ज नेि री २०१६ ते नोव्हेंबर
२०१६ बॅचमर्ील
MS-CIT प्रिेश सांख्य

र्र िे ल गण रे सेक्युरीटी विपॉझीट

१

शहरी/वनमशहरी

० ते ५९

सेक्युरीटी विपॉझीटच पय य
भ उपलब्र् न ही
(नूतनीकरण होऊ शकण र न ही)

२

शहरी/वनमशहरी

६० ते ९९

रु. १,२२,६००/-

३

ग्र मीण

० ते २९

सेक्युरीटी विपॉझीटच पय य
भ उपलब्र् न ही
(नूतनीकरण होऊ शकण र न ही)

४

ग्र मीण

३० ते ४९

रु. ६१,३००/-

२.१.१. जी कें द्रे िर िशभविल्य प्रम णे दकम न प्रिेश ांच वनकष पूणभ करतील अश च कें द्र च्य solar
login मध्ये MS-CIT कें द्र सशतभ नूतनीकरण ची ललक २५ नोव्हेंबर २०१६ प सून उपलब्र्
होईल.
२.१.२. िर िशभविल्य प्रम णे सेक्युरीटी विपॉझीट कें द्र ने विवहत मुितीत र्रले तरच तय ांचे
नूतनीकरण होईल.
२.१.३. सेक्युरीटी विपॉझीट MS-CIT / KLiC / Mastering कोसेसच्य प्रिेश स ठी (MFO)
म्हणून िषभ २०१७ मध्ये ि परत येईल.
२.१.४. ज्य MS-CIT कें द्र ांचे िषभ २०१७ स ठी नूतनीकरण होण र न ही अश कें द्र ांन िषभ २०१७
मध्ये

KLiC कोसभस सुद्ध च लवित येण र न हीत. तसेच अश कें द्र न
ां िषभ २०१७ स ठी

Exclusive KLiC कें द्र ची सुद्ध म न्यत वमळण र न ही.
२.१.५. ज्य MS-CIT कें द्र ांचे िषभ २०१७ स ठी नूतनीकरण होण र न ही अश कें द्र च्य जिळ
अिि तय कें द्र च्य ज गेिर निीन कें द्र िेण्य ची प्रदक्रय विसेंबर २०१६ मध्ये र बविण्य त येईल.
अश रठक णी ज्य सांस्ि ांनी MS-CIT िषभ २०१७ स ठी अगोिरच अजभ के लेले आहेत अश
सांस्ि ांच विच र करण्य त येईल.
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२.१.६. जी MS-CIT कें द्रे िषभ २०१७ स ठी नूतनीकरणस प त्र आहेत परां तु क ही अपररह यभ
क रण ांमुळे तय ांन नूतनीकरण करणे शक्य न ही अश कें द्र च
ां े म लक MKCLकिे २५ नोव्हेंबर
२०१६ पयंत लेखी अजभ करून ि MKCL च्य लेखी स्िरूप तील पूिभ परि नगीनांतर आपले कें द्र
िुसऱ्य सांस्िेल हस्त ांतररत करू शकत त.
२.२ MS-CIT कें द्र नूतनीकरण चे वनकष पूणभ करण ऱ्य कें द्र स
ां ठी ख लील िोन पय य
भ आहेत:
पय य
भ १] MS-CIT कें द्र नूतनीकरण िषभ २०१७ य एक च िष क
भ रीत :
शीषभक

शुल्क (रुपय म
ां ध्ये)

नूतनीकरण शुल्क

५,०००/-

प्रदक्रय शुल्क

५००/-

पय य
भ २] प च िष ंकररत MS-CIT कें द्र नूतनीकरण ची सशतभ हमी (१ ज नेि री २०१७ ते ३१
विसेंबर २०२१):
शहरी/वनमशहरी र् ग तील ALCsस ठी

ग्र मीण र् ग तील ALCsस ठी प्रवतिषी अांि जे

प्रवतिषी अांि जे नोव्हेंबर मवहन्य त र्रिय चे
ि र्षषक सेक्युरीटी विपॉझीट

नोव्हेंबर मवहन्य त र्रिय चे ि र्षषक सेक्युरीटी
विपॉझीट

100* MS-CIT MFO

50* MS-CIT MFO

टीप:
प्रवतिषी अांि जे नोव्हेंबर मवहन्य त िर िशभविल्य प्रम णे सेक्युरीटी विपॉझीट कें द्र ने विवहत मुितीत
र्रले तरच तय ांचे तय तय िष भस ठी नूतनीकरण होईल.
२.२.१. प च िष ंपैकी कु ठल्य ही िष भस ठी सेक्युरीटी विपॉझीट र्रण्य स विलांब झ ल अिि ते
र्रले न ही तर कें द्र ची म न्यत आपोआप रद्द होईल ि प च िष भतील उिभररत क ल िर्ी स ठी
कें द्र च लित येण र न ही.
२.२.२. िषभ २०१७ स ठी MFO रुपये १२२६ असल्य ने य िषी ख लील िर ने ि र्षषक सेक्युरीटी
विपॉझीट र्र िे ल गेल.
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शहरी/वनमशहरी र् ग तील ALCsस ठी

ग्र मीण र् ग तील ALCsस ठी सेक्युरीटी

सेक्युरीटी विपॉझीट

विपॉझीट (शुल्क रुपय मध्ये)

१,२२,६००

६१,३००

तसेच MS-CIT कें द्र नूतनीकरण २०१७ िष क
भ रीत शुल्क:
नूतनीकरण शुल्क

५,०००/-

प्रदक्रय शुल्क

५००/-

२.२.३. एख द्य िषी प्रिेशसांख्येच्य वनकष ची पूतभत न झ ल्य सही य सेक्युरीटी विपॉझीट
पय भय च अिलांब करून ALCs न तय ांचे कें द्र १ ज नेि री २०१७ ते ३१ विसेंबर २०२१य प च
िष भतील उिभररत क ल िर्ीस ठी प्रवतिषी ठर विक विपॉझीट र्रून च लू ठे ित येईल.
२.२.४. य पय भय द्व रे कें द्र ांन पुढील प च िषे सुरवक्षत आर्षिक गुांतिणूक करून ि मनुष्यबळ ची
तरतूि करून वनयोजनबद्ध व्यिस य करण्य ची सांर्ी वमळे ल.
२.२.५. सेक्युरीटी विपॉझीट MS-CIT / KLiC / Mastering कोसेसच्य प्रिेश स ठी (MFO)
म्हणून िषभ २०१७ मध्ये ि परत येईल.
२.२.६. तसेच िरिषी सेक्युरीटी विपॉझीट हे शहरी/वनमशहरी र् ग स ठी १०० ि ग्र मीण
र् ग स ठी ५० प्रिेश ांच MS-CIT MFO इतक र्र ि ल गेल.
२.३ िषभ २०१७ स ठी कें द्र नूतनीकरण करत ांन कें द्र स TP बिल करणे अगिी अवनि यभ असल्य स तय ांन
तय ांच्य solar login मर्ून तशी सक रण विनांती करत येईल ि सध्य च्य TP बरोबर चच भ के ल्य नांतरही
तय ांच वनश्चय क यम र वहल्य स तय ांन तय ांच्य पसांतीच TP वनिित येईल.
२.४ िषभ २०१७स ठी कॉमन म के टटग र्फांि (CMF) असण र न ही.
२.५ िषभ २०१७ स ठी सिभ नूतनीकरण झ लेल्य कें द्र ांस ठी MKCL eStoreची सुविर् क य भवन्ित करण्य त
येईल. CMF ऐिजी MKCL तर्फे कें द्र कररत स्ि वनक प तळीिरील िैयविक म के टटगस ठी उपयुि
असण री उतप िने कें द्र च्ां य म गणीनुस र ि जिी िर मध्ये ऑनल ईन उपलब्र् करून िेण र आहोत.
MKCL eStore च्य सांकेतस्िळ िर MKCL कोसेसशी सांबांवर्त लीर्फलेट, फ्ल यसभ, ब्रोशसभ, िँगलसभ,
पोस्टसभ, कौन्सेललग वफ्लपच टभस, इ. अनेक गोष्टी कें द्र च्य ि र्षषक आग ऊ ऑिभरनुस र उपलब्र् करून िेण र
आहोत. य सुविर्ेची सविस्तर म वहती लिकरच आपल्य ल कळविली ज ईल.
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३. OnCeT:
MS-CIT कें द्र नूतनीकरण प्रदक्रय २०१७ स ठी कें द्रसमन्ियक, वशक्षण सुलर्क (Learning Facilitator) ि
समुपिेशक य ांनी ख लील Online Certification Test (OnCeT) परीक्ष उत्तीणभ करणे आिश्यक र हील.



OnCeT for Center Coordinator (कें द्र समन्ियक)
OnCeT for Learning Facilitator (वशक्षण सुलर्क)



OnCeT for Counselor (समुपिेशक)

३.१. प्रतीव्यिी/प्रतीपरीक्ष OnCeT शुल्क हे रु. १००/- इतके आहे.
३.२. िषभ २०१७ कररत MS-CIT कोसभच अभ्य सक्रम ह Windows 7 आवण MS Office 2013 िर
आर् ररत असेल.
३.३. कें द्रच लक (Center Coordinator), वशक्षण सुलर्क (Learning Facilitator) ि समुपिेशक
(Counselor) य ांन तय ांच्य आर् र क ि भचे तपशील solar िर र्रणे आिश्यक र हील.

४. कें द्र च्य सेट-अपबद्दलचे वनयम:
ख लील गोष्टींस ठी कें द्र त स्ितांत्र ज ग असणे आिश्यक आहे.
४.१.

समुपिेशन कक्ष (Counseling Area)

४.२.

िगभखोली (क्ल सरूम): प्रती १० विद्य र्थय ंस ठी दकम न १०० स््िेअर र्फूट ज ग आिश्यक

४.३.

िगभखोलीत शुध्ि ि खेळतय हिेच स्रोत अस ि ि ब हेरील गोंग ट च उपद्रि न होण्य ची क ळजी

घ्य िी.
४.४.

िगभखोली (क्ल सरूम)मध्ये ख लील गोष्टी असणे बांर्नक रक आहे.
४.४.१. वशक्षण सुलर्क स ठी (Learning Facilitator स ठी) १ टेबल, १ खुची, कें द्र च्य ERA
Server ल LAN/Wireless LAN ने जोिलेल

एक Laptop/Desktop ि तय ल जोिलेली

उतकृ ष्ट गुणित्तेची ख लील उपकरणे: Camera, Speaker, Mike ि Projector
४.४.२. िगभखोलीच्य लर्तीिर योग्य उां चीिर ल िलेल , योग्य आक र च ि उतकृ ष्ट गुणित्तेच
Projection Screen असणे आिश्यक
४.४.३. १० विद्य र्थय ंस ठी १० खुच्य भ (ERA तील प्रोजेक्ट के लेल शैक्षवणक आशय बघण्य स ठी सिभ
खुच्य भ स्क्रीनकिे िळित य व्य त ि गटचच भ/गटउपक्रम ांच्य िेळी ितुभळ क र म ांित य व्य त)
४.५.

सांगणक प्रयोगश ळ (कम््यूटर लॅब): प्रतयेक विद्य र्थय भने १ सांगणक स्ितांत्ररीतय ि परण्य स ठी प्रती

१० विद्य र्थय ंस ठी दकम न १०० स््िेअर र्फूट ज ग आिश्यक
४.६.

सांगणक प्रयोगश ळे त eProcessfolio च्य पूिभतय रीस ठी आरस
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४.७.

इतर सुविर् : कें द्र च न मर्फलक, कें द्र किे ज ण्य च रस्त िशभिण रे दिश िशभक र्फलक, स यकल स्टँि,

स्िच्छ स्िच्छत गृह, वपण्य चे शुध्ि प णी, च्पल स्टँि, नोटीस बोिभ, कें द्र समन्ियक ि इतर स्ट र्फचे
न ि ांसह र्फोटो असलेल तसेच च लू बॅचेसमर्ील विद्य र्थय ंचे परीक्षेस ठी ग्र ह्य असे र्फोटो असलेल विस््ले
बोिभ, इ.
४.८.

MS-CIT कोसभच सेशनि ईज सविस्तर अभ्य सक्रम, र्फी, प्रिेश प्रदक्रय , क्ल सरूम ि लॅबमर्ील

वशक्षण प्रदक्रय , अांतगभत मूल्यम पन, अांवतम online परीक्ष इ. सांबांर्ीचे २०१७ स ठीचे तपशील ALCच्य
विच र िभ य मवहन अखेर पयंत प ठिण्य त येतील ि स र् रणतः १५ नोव्हेंबर २०१७ पूिी तय ांन अांवतम
स्िरूप िेण्य त येईल.

५. आय.टी. इन्र स्रक्चरचे वनयम:
५.१.

विद्य र्थय ंच्य सोयीस ठी शक्यतो प्रतयेक कें द्र हे परीक्ष कें द्र व्ह िे ि प्रतयेक बॅचची अांवतम परीक्ष एकच

दििस त सांपित य िी य िृष्टीने ि इतर क ही त ांवत्रक क रण स्ति िषभ २०१७ प सून Xtenda सेटअप
ि परत येण र न ही य ची नोंि घ्य िी.
५.२.

सांगणक/लॅपटॉपची दकम न आिश्यक सांख्य :
शहरी/वनमशहरी र् ग तील ALCsस ठी ग्र मीण र् ग तील ALCsस ठी दकम न

कोसभ
MS-CIT

५.३.

दकम न आिश्यक सांगणक/लॅपटॉप सांख्य

आिश्यक सांगणक/लॅपटॉप सांख्य

१server + १० clients

१ server + ५# clients

# ग्र मीण र् ग तील कें द्र ांची MSBTE किू न MS-CIT चे परीक्ष कें द्र म्हणून वनिि होण्य स ठी

अजून ५ अवतररि सांगणक/लॅपटॉपची पूतभत परीक्षेच्य दििशी करणे बांर्नक रक असेल.
५.४.

प्रतयेक Client Machine स ठी २ िेबकॅ मेऱ्य ांच (Web Camera) setup ल िणे बांर्नक रक

असण र आहे. एक िेबकॅ मेर ह विद्य र्थय भच्य चेहऱ्य च समोरील view वचवत्रत करण्य स ठी तय च्य
समोर ल िल प वहजे ि िुसर िेबकॅ मेर ह विद्य र्थय ंच्य ह त ांच ि कीबोिभ-म ऊसच view वचवत्रत
करण्य स ठी विद्य र्थय भच्य िोक्य िर ल िल प वहजे. ह्य २ िेबकॅ मेर च्य मितीने MS-CITची अांवतम
online परीक्ष घेण्य त येण र आहे.
५.५.

प्रतयेक कें द्र ल ५ िेबकॅ मेरे पूिीच MKCLतर्फे मोर्फत िेण्य त आले आहेत. अजून ५ िेबकॅ मेरे विसेंबर

२०१६ अखेरपयंत मोर्फत िेण्य त येतील. उिभररत िेबकॅ मेरे कें द्र ने स्ितःच्य खच भने घ्य िय चे आहेत.
५.६.

प्रतयेक कें द्र ल ब योमेररक उपकरण (Biometric Device) ल िणे बांर्नक रक असण र आहे.

Biometric Deviceच्य मितीने प्रतयेक विद्य र्थय भल रोजची उपस्िीती नोंििय ची आहे. प्रतयेक कें द्र ल
१ Biometric Device पूिीच MKCLतर्फे मोर्फत िेण्य त आल आहे. तो न िुरुस्त झ ल असल्य स कें द्र ने
स्िखच भने नि Device घेणे अपेवक्षत आहे.
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५.७.

िषभ २०१७ स ठी Server ि Client Machines च्य Configuration मध्ये कोणत ही बिल

करण्य त आलेल न ही. पण जर तुम्ही तुमच्य कें द्र चे आय.टी. इन्र स्रक्चर अपिेट करू इवच्छत अस ल
तर ख लील प्रम णे बिल कर ि :


Minimum Server Configuration: Dual Core Processor (2.4 Ghz) with 8 GB
RAM, 500GB Hard disk, Integrated Graphics, 10/100 Mbps Ethernet Card



Minimum Client Configuration:Dual Core Processor 1.6 GHz Processor, 4GB
RAM, 160GB Hard disk, 10/100 BaseT PCI Ethernet

५.८.

िषभ २०१८ कररत िरील आय.टी. इन्र स्रक्चर बांर्नक रक असण र आहे. तय मुळे जर आपण

आपल्य कें द्र तील आय.टी. इन्र स्रक्चर य िषीच अपिेट करण र अस ल तर आत्त च िरीलप्रम णे बिल
कर ि .
५.९.

कें द्र ांन Worm Software मर्ून तय ांच्य लॅब मर्ील Server ि Client Machines ज हीर कर िी

ल गतील. जी Server ि Client Machines Worm Software मर्ून approve होतील तय मर्ूनच
विद्य र्थय ंन ERA प्रण लीच ि पर करत येईल.

येण ऱ्य स्पर् भतमक क ळ त विद्य र्थय ंप्रती समर्षपत र हण्य स ठी, उतकृ ष्टत आवण गुणित्तेची क स र्रण्य स ठी, आपल्य
व्य िस वयक प्रगतीस ठी तसेच आपल्य कें द्र तील ऑक्टोबर ि नोव्हेंबर २०१६ च्य MS-CIT ि KLiC प्रिेश ांस ठी
मन प सून शुर्ेच्छ िेिून हे विशेष पत्र सांपवितो.
आपल स्नेह ांदकत,

वििेक स िांत
व्यिस्ि पकीय सांच लक ि मुख्य क यभक री अवर्क री
मह र ष्ट्र ज्ञ न मह मांिळ मय दभ ित
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