सदं र्भ क्रम ंक: २०१९: MS-CIT: ०१
ददन ंक: ०७ जल
ु ै २०१९
विषय: MS-CIT अभ्यासक्रम आता दोन पयाा यात: MS-CIT(Job Readiness) ि MS-CIT (IT Awareness)
विय MS-CIT ALC समन्ियक,
सिेम नमस्कार.
गेल्य समु रे दोन दशक त मह र ष्ट्र च्य जनम नस मध्ये MS-CIT कोसभची दजेद र ‘IT AWARENESS’ अभ्य सक्रम अशी प्रदतम दृढ करण्य त आपल्य ल
लक्षणीय यश दमळ ले आहे ही अदर्म न स्पद ब ब आहे. आपण सर् ांनी प्रदीर्भ क ळ एकददल ने के लेल्य अस म न्य अश स मदु हक प्रयत्न चे ते फदलत आहे.
श लेय दर्द्य र्थी, सर्भस म न्य ज्येष्ठ न गररक दकंर् गृदहणी अश ंस रख्य सम ज र्टक ंच्य दृष्टीने ही प्रदतम आजही समपभक आहे. त्य मळ
ु े दतचे जतन र् संर्र्भन
करणे आर्श्यक आहे.
पण बदलत्य क ळ नसु र शहरी र् ग्र मीण र् ग तील यर्ु (यर्ु क र् यर्ु ती) दर्द्य र्थय ांच्य अपेक्ष बदलत आहेत. त्य नं रोजग रक्षम बनर्ण रे नर्नर्ीन
अभ्य सक्रम त तडीने हर्े आहेत. त्य मळ
ु े आपण त्य नं सक र त्मक प्रदतस द देणे आपल्य व्यर्स य च्य दीर्भक लीन यशस्र्ी र् टच लीस ठी आर्श्यक आहे.
त्य दृष्टीने MS-CIT कोसभची दजेद र ‘JOB READINESS’ अभ्य सक्रम अर्थ भत यर्ु ंन रोजग रक्षम बनर्ण र दजेद र अभ्य सक्रम अशीही नर्ी प्रदतम
दनम भण करण्य ची र् ती त्र्ररत आदण मोठ्य प्रम ण र्र यर्ु मं ध्ये दहरररीने रुजर्ण्य ची गरज आहे.
स्र्त:ची रोजग रक्षमत र् ढदर्ण्य स ठी IT कौशल्ये दशकू इदच्िण रे यर्ु अदलकडे नॉनव्हेकेशन क ळ त म्हणजेच जल
ु ै ते म चभ य नऊ मदहन्य ंमध्ये बहुसंख्येने
MS-CIT अभ्य सक्रम ल प्रर्ेश र्ेत त. त्य ंची ही गरज लक्ष त र्ेऊन नॉनव्हेकेशन क ळ त 'जॉब रेडीनेस' ह MS-CIT च परर्लीच शब्द (प सर्डभ)
बनर् र् ल गेल. MS-CIT अभ्य सक्रम च आशय ‘जॉब रे दडनेस’र्र कें दित के ल्य स आपल्य कें ि त ‘दमशन व्हेकेशन’ इतके दकंर् त्य पेक्ष अदर्क MS-CIT
प्रर्ेश ‘वमशन नॉनव्हेकेशन’ अतं गभतही दरर्र्षी होऊ शकतील.
हे लक्ष त र्ेऊन य पढु े MS-CIT अभ्य सक्रम आत ख लील दोन पय भय त जल
ु ै २०१९ प सनू (सप्टेंबर २०१९ Exam Event प सून) उपलब्र् करून देण्य त येत
आहे:
पयााय १: MS-CIT (Job Readiness) – IT कौशल्ये दशकून रोजग रक्षमत (Employability) र् ढर्ू इदच्िण ऱ्य दजज्ञ सनंू :





पदहली नोकरी / स्र्यंरोजग र दमळदर्ण्य स ठी
पढु ची अदर्क च ंगली नोकरी / अदर्क च ंगल स्र्यंरोजग र दमळदर्ण्य स ठी
अर्भर्ेळ नोकरी करून IT कौशल्य ंर्र आर् ररत जोडव्यर्स य करण्य स ठी
IT कौशल्ये र् परून कंपनीची उत्प दकत र् सेर्ेची गणु र्त्त र् ढर्नू च लू नोकरीत प्रगती / पग रर् ढ / बढतीस ठी






आपल्य ग र् त र हून पणू भर्ेळ ऑनल ईन ग्लोबल फ्रील दन्संग पद्धतीच्य स्र्यंरोजग र स ठी
आपल्य ग र् त र हून नोकरी / र्रक म / व्यर्स य स ंर् ळून अर्भर्ेळ ऑनल ईन ग्लोबल फ्रील दन्संग पद्धतीच्य स्र्यंरोजग र स ठी
आपल्य ग र् त र हून स्पर् भ परीक्ष ंची तय री करत न ऑनल ईन ग्लोबल फ्रील दन्संग पद्धतीच्य स्र्यंरोजग र स ठी
आपल्य ग र् त र हून कदनष्ट / र्ररष्ठ मह दर्द्य लयीन दकंर् पॉदलटेदननकमर्ील दशक्षण स ंर् ळून ऑनल ईन ग्लोबल फ्रील दन्संग पद्धतीच्य
स्र्यंरोजग र स ठी

पयााय २: MS-CIT (IT Awareness) – IT कौशल्ये दशकून दडदजटल यगु त आत्मदर्श्व स ने पढु े ज र्ू इदच्िण रे :
 प्र मख्ु य ने श लेय दर्द्य र्थी
 दशक्षक, मख्ु य ध्य पक, प्र ध्य पक, प्र च यभ
 श सकीय/ दनमश सकीय कमभच री र् अदर्क री
 ज्येष्ठ न गररक
 गृदहणी
 कुतूहल पोटी / मनोरंजन स ठी / आत्मसन्म न स ठी संगणक दशकू इदच्िण रे , इ.स ठी

हे बदल सर्भ ALCs न व्यर्दस्र्थत समज र्नू स गं ण्य स ठी र् ते कसे आमल त आण र्ेत य चे म गभदशभन करण्य स ठी लर्करच ऑनल ईन प्रदशक्षण आयोदजत
करण्य त येईल. य प्रदशक्षण क यभक्रम त आपल्य शक
ं र् सर्ं व्य अडचणींचे दनर करण करण्य त येईल. तसेच य ऑनल ईन प्रदशक्षण दरम्य न MS-CIT च
‘जॉब रे डीनेस' र् ‘IT अर्ेअरनेस’ आशय र् ढर्ण्य च्य ददशेने आपल्य न दर्न्यपणू भ सचू न चं े सक
ं लनही करण्य त येईल.
MS-CIT ची निी ििेश पद्धत:
र्र उल्लेदखलेल्य महत्र्पणू भ व्य र्स दयक र्ृद्धीच्य उदिष्ट स ठी MS-CITच्य प्रर्ेश पद्धतीत न मम त्र बदल करण्य त येत आहे.
सध्य सरुु असलेल्य पद्धतीनुस र दर्द्य र्थय भची म दहती BizClient मर्नू र्र र्ी.
म दहती र्रत असत न MS-CIT (Job Readiness) दकंर् MS-CIT (IT Awareness) य पैकी योग्य पय भय दर्द्य र्थय भच्य संमतीने दनर्ड र् .
दनर्डलेल पय भय नंतर बदलत येण र न ही य ची नोंद घ्य र्ी.
नेहमीच्य पद्धतीनसु र SOLAR मर्ून दर्द्य र्थी कन्फमभ कर र्े.
दनर्डलेल्य पय भय नसु र दर्द्य र्थय भल MS-CIT (Job Readiness) दकंर् MS-CIT (IT Awareness) ह कोसभ ‘इर ’ लॉग इन मध्ये उपलब्र्
होईल र् त्य नुस र त्य ल लदनांग करत येईल.
7. र्रील दोन पय भय तील MS-CIT अभ्य सक्रम चे प्रर्ेश BizClient मर्नू ददन ंक १२ जल
ु ै २०१९ रोजी सरू
ु होतील. तोपयांत सप्टेंबर २०१९ Exam
Event स ठी जन्ु य MS-CIT अभ्य सक्रम चे प्रर्ेश BizClient मर्नू च लू र हतील.
8. र्रील दोन पय भय तील MS-CIT अभ्य सक्रम चे इर मर्ील लदनांग ददनक २५ जुलै २०१९ प सून सरू
ु होईल.
9. सप्टेंबर Exam Event मध्ये जन्ु य MS-CIT अभ्य सक्रम ची तसेच दोन पय भय तील नव्य MS-CIT अभ्य सक्रम ची परीक्ष र्ेण्य त येईल.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MS-CIT चा निीन इरा-कंटें ट:
1.
2.

बहुत ंश कंटेंट आपल्य ERA Server र्र आहेच.
MS-CIT (Job Readiness) र् MS-CIT (IT Awareness) य अभ्य सक्रम ंस ठी ल गण र उर्भररत कंटेंट आपल्य SBU Coordinator च्य
मदतीने Hard Disk मर्नू ERA Server र्र आपण copy करून घ्य र् .

MS-CIT ची निी अभ्यास पद्धती:
1.
2.

MS-CIT (Job Readiness) र् MS-CIT (IT Awareness) य दोन्ही पय भय ंमध्ये एकूण ५० सेशन्स
प्रत्येक सेशन दोन त स चं े

3.
4.

पदहल्य ४० सेशन्समध्ये प्रत्येकी १ त स नल सरूम र् एक त स लॅब
पदहल्य ४० सेशन्समर्ील अभ्य सक्रम त्य त्य पय यभ च्य सर्भ दर्द्य र्थय ांन सम न

5.
6.

शेर्टच्य १० सेशन्समध्ये प्रत्येक सेशनचे दोनही त स लॅबमध्येच पणू भ कर र्े ल गतील.
य १० सेशन्समर्ील एकूण २० त स ंच्य लॅबमध्ये MS-CIT (Job Readiness) दकंर् MS-CIT (IT Awareness) चे प्रदशक्षण दर्द्य र्थय ांन
त्य ंच्य पसंतीच्य कौशल्य संबंर्ीच्य २-२ त स ंच्य इलेदनटर् सेशन्सद्व रे (ऐदच्िक सेशन्सद्व रे ) इर प्रण लीतून देण्य त येईल.

7.
8.

य न दर्न्यपणू भ र् आकर्षभक अश इलेदनटर् सेशन्सची य दी आपण स लर्करच प ठर्ण्य त येईल.
दर्द्य र्थय ांन त्य य दीतून त्य ंच्य आर्डीप्रम णे इलेदनटर् सेशन्स दनर्डत येतील.

9. दर्द्य र्थय नां ी अशी १० सेशन्स त्य ंच्य आर्डीप्रम णे दनर्डून ती २० त स त पूणभ करणे अपेदक्षत आहे.
10. एक द्य दर्द्य र्थय भल इर तील य इ-कंटेंटच्य ददु नयेत मक्त
ु -सफर करून अनेक रोजग र चं ी/करीयसभची दकंर् IT कौशल्य ंची ओळख करून र्ेत येईल.

पण गुण दमळर् यचे असल्य स संबंदर्त सेशन पणू भ कर र्े ल गेल. दर्द्य र्थय ांनी दनर्डलेले एक दे सेशन त्य ंन पसंत न पडल्य स ते सेशन अध्य भर्र
सोडून दर्द्य र्थी दसु रे सेशन लगेच दनर्डू शकत त.
11. र्दर्ष्ट्य त रोजग र क्षेत्र तील म गणीनस
ु र र् तंत्रज्ञ न तील अद्यय र्त रेंड्सनुस र नर्नर्ीन इलेदनटर् सेशन्स स तत्य ने उपलब्र् करून देण्य त येतील.
12. तसेच क लब ह्य होऊ र् तलेली सेशन्स र्ेळोर्ेळी अभ्य सक्रम तून ग ळण्य त येतील.

MS-CIT निी अंतर्ात मूल्यमापन पद्धती:
1.
2.

MS-CIT च्य अतं गभत मल्ू य क
ं न स ठी ५० सेशन्समध्ये दर्च रण्य त येण रे प्रश्न सोडर्नू कम ल ५० गणु दमळदर्त येतील.
म त्र MS-CIT अंदतम ऑनल ईन परीक्षेल प त्र होण्य स ठी ५० सेशन्सपैकी पदहली ४० सेशन्स दर्दहत मदु तीत पणू भ करणे र् त्य ंच्य अंतगभत
मल्ू यम पन त ४० पैकी दकम न २० गणु दमळदर्णे बंर्नक रक आहे.

3.
4.

पदहल्य ४० सेशन्समर्ील गुण हे दर्द्य र्थय भने सोडर्लेल्य ब्लू र् रे ड चॅलेंजेस र् सेशन-एन्ड टेस्टनसु र देण्य त येतील.
म त्र अखेरच्य १० इलेदनटर् सेशन्सर्रील सर्भ गुण हे के र्ळ अचक
ू सोडर्लेल्य रे ड चॅलेंजेसस ठी र् सेशन-एन्ड टेस्टस ठी देण्य त येतील.

5.
6.

दर्द्य र्थय ांनी दनर्डलेले इलेदनटर् सेशन पूणभ दशकल्य स त्य सेशनमर्ील अचक
ू सोडर्लेल्य रे ड चॅलेंजेचे गुण त्य ंन देण्य त येतील.
दर्द्य र्थय ांनी दनर्डलेले इलेदनटर् सेशन पूणभ न के ल्य स ते सेशन र् त्य सेशमर्ील अचक
ू सोडर्लेल्य रे ड चॅलेंजेसचे गुण ग्र ह्य र्रण्य त येण र न हीत.

MS-CIT ची निी अंवतम ऑनलाईन परीक्षा:
अदं तम ऑनल ईन परीक्षेस ठी असलेल्य एकूण ५० गुण ंस ठी पदहल्य ४० सेशन्समर्ील अभ्य सक्रम र्रच प्रश्न दर्च रले ज तील.
अखेरच्य १० सेशन्सर्र अंदतम ऑनल ईन परीक्षेत प्रश्न दर्च रले ज ण र न हीत क रण दनरदनर ळ्य दर्द्य र्थय ांनी अभ्य सलेली इलेदनटर् सेशन्स दर्न्न
असतील.
तुमच्य कें ि मध्ये ‘दमशन नॉनव्हेकेशन’ अंतगभत MS-CIT तसेच KLiC प्रर्ेश तील र्रीर् र् ढीस ठी पन्ु ह एकद मन प सनू शर्ु ेच्ि देर्नू हे दर्शेर्ष पत्र संपदर्तो.
1.
2.

आपल स्नेह ंदकत,

वििेक सािंत
व्यर्स्र्थ पकीय संच लक
मह र ष्ट्र ज्ञ न मह मंडळ मय भददत

Job Readiness
To Master Job Readiness and Self Employability in Digital Space

Getting First Job/ or
becoming Self Employed

Job Readiness
To Master Job Readiness and Self Employability in Digital Space

Getting the next better Job/Self
Employment

Job Readiness
To Master Job Readiness and Self Employability in Digital Space

Working at University/
Colleges & Freelancing

Job Readiness
To Master Job Readiness and Self Employability in Digital Space

Part Time Job with Freelancing

Job Readiness
To Master Job Readiness and Self Employability in Digital Space

Full Time Freelancing

Job Readiness
To Master Job Readiness and Self Employability in Digital Space

Increase in Job Performance &
Companies Productivity

Job Readiness
To Master Job Readiness and Self Employability in Digital Space

Job/Business/Household Work
with Freelancing

Job Readiness
To Master Job Readiness and Self Employability in Digital Space

Preparation for Competitive
Exams & Freelancing

IT Awareness
To Master digital skills in fast growing IT World

Homemakers

IT Awareness
To Master digital skills in fast growing IT World

Teachers

IT Awareness
To Master digital skills in fast growing IT World

School Students

IT Awareness
To Master digital skills in fast growing IT World

learning Computer for
Self-esteem, Curiosity &
Entertainment

IT Awareness
To Master digital skills in fast growing IT World

Government & Semi Govt.
Employees and Officers

IT Awareness
To Master digital skills in fast growing IT World

Senior Citizens

