गुणदान व ऩयीऺा ऩध्दत माभध्मे फदर कयण्माफाफत समभती सदसमाांच्मा
ततसऱ्मा फैठकीचा कामयवतृ ताांत

ऩयीषा ऩयीऴदे कडून आज ददनाांक १९ डडवेंफय २०१७ योजी गण
ु दान ल ऩयीषा ऩध्दत माभध्मे फदर कयण्माफाफत वमभती वदसमाांची ततवयी फैठक आमोजजत कयण्मात आरी
शोती.

१. श्री. यभेळ खानवलरकय, अध्मष
अळावकीम वदसम,

भशायाष्ट्र याज्म ऩयीषा ऩरयऴद, ऩण
ु े

२. श्री. वयु े ळ भाऱी,

वशामक आमक्
ु त तथा उऩामक्
ु त

भशायाष्ट्र याज्म ऩयीषा ऩरयऴद, ऩण
ु े

३. वौ. शे भरता ढभढे ये, वदसमा
४. श्री. वांतोऴ झांजाड, वदसम
५. श्री. वांजम नाईक, वदसम

६. श्री. वांतोऴ ऩाटीर, वदसम
वदय वमभतीने ईभेरद्लाये याज्मातीर वलवलध तसाांकडून आरेल्मा वलवलध भद्
ु माांलय भागीर दोन फैठकीत वखोर चचाा करून आजच्मा ततवऱ्मा फैठकीत खारीरप्रभाणे

मळपायवी करून अांततभ अशलार वादय कयीत आशोत.

अ.क्र.
१

आरेरे भुद्दा
ळावनाने ज्माप्रभाणे वला
कामाारमाभध्मे इांग्रजी ल भयाठी
अषये इज्प्रांट केरेरे की-फोडा

ऩयु लरेरे आशे त, त्माच धतीलय

सद्मस्सथती

समभतीने केरेल्मा मिपायसी

कामायरमाचा अमबप्राम

वध्मा भयाठी अषये इज्प्रांट केरेरे वध्मा ऩयीषा ऩरयऴदे ने वांसथेचे कीफोडा
की-फोडा लाऩयात नाशी.

सलीकायण्मावलऴमी ऩयीषा केंद्ाांना वूचना

ददे रेल्मा आशे त. तथावऩ वलवलध कांऩन्मा ल
रेआऊटचे कीफोडा उऩरब्ध अवल्माने मा

फाफतीत लैमजक्तक सतयालय वलद्मार्थमाारा
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त्माचा पामदा शोत नाशी. तयी मालय

वांसथाांनी त्माांच्मा वांसथेत अवे की-

कामभसलरूऩी उऩाममोजना ्शणून

फोडा लाऩयालेत मालय बय द्माला,

वलद्मार्थमाारा त्माचा सलत:चा USB

आणण ऩयीषा केंद्ालय दे खीर अळाच

Keyboard लाऩयण्माची भुबा दे ण्मात माली.

की-फोडाचा लाऩय व्शाला.

USB Keyboard शे जोडण्माव अत्मांत

वोमीसकय अवून शे CPU रा जोडताना त्माचा
इतय Hardware ककांला Software लय काशीशी
ऩरयणाभ शोणाय नाशी. वदय कीफोडा वाठी
ऩयीषा केंद् ककांला ऩयीषा ऩरयऴद माांना

कोणत्माशी प्रकायचा आर्थाक फोजा अवणाय
नाशी.

लयीर फाफ शी ऩूणऩ
ा णे वांसथा ककांला

वलद्मार्थमाांवाठी ऐजच्िक अवणाय आशे .

अळा प्रकाये मळपायव कयण्मात मेत आशे .

२

फॎकसऩेव ल डडरीट शी वांगणकाची

वध्माच्मा गुणदान ऩध्दतीनुवाय

वध्माच्मा ऩयीषा ऩध्दतीभध्मे ईभेर, रेटय,

फॎकसऩेव आणण डडरीट कीज

सटे टभें ट मा प्रशनाांवाठी फॎकसऩेव ल डडमरट

ऩयीषेतीर सऩीडवश वला प्रशनाांना

चा लाऩय केल्माव अळा प्रत्मेक

लाऩयण्माची वुवलधा अवाली.

की वाठी एक चक
ू धयरी

मा कीज लाऩयण्माची भुबा आशे . तथावऩ

कये क्ळन पीचवा अवल्माने

जाऊन गुण कभी केरे जातात.

सऩीड ऩॎवेज भध्मे भात्र फॎकसऩेव ल डडमरट
मा कीज लाऩयल्माव वलद्मार्थमााचे भाक्वा
कभी शोतात. त्माभुऱे ऩयीषेतीर वला

प्रशनाांभध्मे एकवूत्रता ददवून मेत नाशी.
त्मावाठी सऩीड ऩॎवेजवाठीवुध्दा वदय
वुवलधा अवाली.

सऩीड टाईऩ कयणे शा कौळल्माचा बाग
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अवून

वलद्मार्थमााने कॉ््मुटयच्मा डडमरट

फॎकसऩेव वायख्मा कये क्ळनच्मा

वुवलधाांवदशत ददरेल्मा लेऱेत त्माचे अचक
ू

टाईवऩांगचे कौळल्म दाखवलणे भशत्लाचे आशे .
मा कीजचा लाऩय कयताना
दरू
ु सतीवाठी वलद्मर्थमााचा लेऱ लामा जात
अवल्माने अांततभ गण
ु लत्तेलय मा ववु लधा

भान्म केल्माभऱ
ु े काशीशी ऩरयणाभ शोणाय
नाशी. तवेच शी ववु लधा ददल्माभऱ
ु े

वलद्मार्थमााचे भानमवकदृष्ट्टमा दडऩण कभी
शोईर.
आणखी भशत्त्लाची टे जक्नकर फाफ अळी
आशे की भयाठी ल दशांदी मा ऩयीषाांभध्मे
काशी जोडाषयाांवाठी अळा कीज चा लाऩय
अटऱ अवतो. उदा. वशाय्म, सलातांत्र्म
लयीर वला गोष्ट्टीांचा वलचाय कयता डडमरट
फॎकसऩेव मा वुवलधाांचा लाऩय सऩीड

ऩॎवेजवाठीवुध्दा भान्म कयण्मात माला अळी
मळपायव कयण्मात मेत आशे .
३

जी.आय. भध्मे ४० ळ.प्र.मभ. वाठी ३०
ळ.प्र.मभ. ऩयीषेची ऩूल-ा अट कामभ

करुन ४० ळ.प्र.मभ. ऩयीषेत सऩेळर

वध्मा ४० ळ.प्र.मभ.वाठी ऩूलअ
ा ट
नाशी.

४० ळ.प्र.मभ.ऩयीषेवाठी ३० ळ.प्र.मभ.ची
ऩूलअ
ा ट ठे लण्मात मेऊ नमे. तवेच

कोणत्माशी ऩयीषेत वलबाग २ ल सऩीड

सकीर प्रभाणेच सऩीडरा वलबाग दोन

एकत्र ऩामवांग ऩध्दती नवाली. सऩीड ऩॎवेज

भध्मे कांफाईन ऩामवांग कयाले.

शा वांगणक टाइवऩांग ऩयीषेचा भूऱ ऩामा
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अवून त्मावाठी सलतांत्र ऩामवांग अवणे
गयजेचे आशे .

अळी मळपायव आशे .
४

ऩेऩय वेट कयताना तस भांडऱीांनी

वद्मजसथतीभध्मे प्राजशनकाांनी

ऩेऩय वेट कयताना अळी मळपायव कयण्मात

आऩरे वलद्माथी ककभान आठली

ददरेल्मा प्रशनाांभधन
ू फॎचलाईज

मेत आशे की आताऩमांतच्मा ऩयीषेलेऱी

प्रत्मेकी २५ प्रशन तनलडरे

प्रत्मेक लेऱेव ऩेऩय वेट कयण्मात मेत शोते.

जातात. त्माभऱ
ु े काशी

त्माभऱ
ु े प्रत्मेक ऩयीषेनांतय ऩेऩय वेट

कठीण प्रशन मेतात.

त्मालय तसाांचे अमबप्राम ल अशलार तमाय

उत्तीणा आशे त माचे बान ठे लन
ू कभी
कादठण्म अवरेरे वोऩे प्रशन वो्मा

बाऴेतच काढालेत. आऩल्मा फौजध्दक
ऩातऱीची तुरना वलद्मार्थमाांलय राद ू
नमे.

वलद्मार्थमाांना वोऩे तय काशीांना

लेफवाइटलय जाशीय करून आषेऩ भागलून

वध्मा प्रत्मेक ऩयीषेलेऱी ऩेऩय

करून नांतय ऩरयऴदे ने तनणाम घेणे मात

वेदटांग केरे जाते ल त्मा

फयाच लेऱ जात आशे ऩरयणाभी तनकार

अनुऴांगाने लेऱ ल आर्थाक बाय

जाशीय कयण्माव वलरांफ शोत आशे . मालय

लाढतो.

अळी वूचना कयण्मात मेते की माऩुढे एकाच
लेऱेव ऑब्जेक्टीव्शचे प्रत्मेक वलऴमाचे १०००
प्रशन अवे एकूण ५००० प्रशन तमाय केरे
जालेत. उदा. OS, Word, Excel,

Powerpoint, Internet इत्मादद. माभध्मे
कभी कादठण्म ल भध्मभ कादठण्म ऩातऱी
अवे २ बाग कयण्मात मालेत. मा वला
प्रशनाांलय एकाच लेऱेव आषेऩ भागवलण्मात
मालेत. ल त्मानुवाय तसाांकडून दरू
ु सती

करुन घेण्मात माली. अळा प्रकाये ५०००
प्रशनाांभधन
ू वॉफ्टलेअयद्लाये कोणतेशी केलऱ
२५ प्रशन वलद्मार्थमााव ऩयीषेवाठी मेतीर.
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माची वाांजख्मकी केलऱ ०.००५% इतकी मेत.े
अळा प्रकाये ऩयीषेभध्मे वलद्मार्थमाांना
प्रत्मेकाव लेगलेगऱे प्रशन मेतीर. त्माभुऱे
कॉऩीवायख्मा गैयप्रकायाांना आऱा फवेर.

ऩरयणाभी ऩयीषेचा तनकार वलद्मार्थमााची
ऩयीषा झाल्माफयोफय On the Spot
सरीनलय रालणे ळक्म शोईर.
मामळलाम आणखी भशत्लाची गोष्ट्ट ्शणजे
प्रत्मेक ऩयीषेरा ऑब्जेक्टीव्श प्रशनवांच
तनमभाती कामाळाऱे वाठी रागणाया अभूल्म
लेऱ ल आर्थाक फचत शोईर.

वदय प्रशन ऩेढी चा कारालधी ३ लऴे
कारभमााददत अवाला तवेच अभ्मावरभ
फदर कारालधीच्मा अधीन याशून भमााददत
अवाला अळी मळपायव आशे .
५

ऩेऩय वेदटांगचे ऩ.ऩ.चे आलाशन दर
ा
ु ष

ऩेऩय वेदटांगवाठी भमााददत

ऩेऩय वेदटांग फाफत ऑब्जेक्टीव्श प्रशनवांच

करुन चाय दोन वांसथा-चारकच

वांसथाचारक मेतात शी

मेतात. त्माांनी ऩेऩय वेट कयताांना

लसतुजसथती आशे .

लयीर भुद्दा र.४ च्मा मळपायळीप्रभाणे

प्रशनाांच्मा लेऱेचे आणण आकायाचे
बान ठे लून प्रशनाांचे आकाय ठे लाले.

सऩीडचे ळब्द कभी ठे लाले. वलळेऴत्
भयाठीवाठी चाय अषयाांचा एक ळब्द
ह्मानुवाय सऩीड काढाला.

वलचायात घेतरा तय पक्त वलबाग २ ल ३

वध्मा ५ सरोकचा एक ळब्द

मा प्रॎजक्टकर प्रशनवांचाांचे काभ कयाले

माप्रभाणे सऩीड भोजरा जातो.

रागेर. त्मावाठी प्रत्मेक ऩयीषेवाठी
लेगलेगळ्मा प्राजशनकाांकडून प्रशनवांच तमाय
करून घेण्मात मालेत.

सऩीडफाफत अषयाांप्रभाणे सऩीड भोजरा जात
नवून कीसरोक प्रभाणे भोजरा जातो. वध्मा
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ऩाच कीसरोक्वचा एक ळब्द माप्रभाणे सऩीड
भोजरा जातो. त्मात फदर करून चाय
सरोक्वचा एक ळब्द माप्रभाणे फदर
कयण्मावाठी मळपायव कयण्मात मेत आशे .
६

ऑब्जेजक्टव्श करयता वलद्मार्थमाांना

वध्मा अळी Objective

भागादळाक ्शणन
ू Objective

Question Bank/Guide

Question Guide भधीर प्रशन

भद्द
ु ा र. ४ प्रभाणे मळपायव आशे .

उऩरब्ध नाशी.

ऩऩच्मा अांततभ भुख्म ऩयीषेत
वलचायरे जालेत.
७

ऑगसट २०१७ भॎन्मुअर टामवऩांग

शी वूचना भान्म शोऊन

ऑगसट २०१७ भध्मे भॎन्मुअर टामवऩांगची

वलद्मार्थमाांना रयवऩटय ्शणून

ऑगसट २०१७ भॎन्मुअर

वलद्मार्थमाांची भॎन्मुअर टामवऩांग ऩुन:ऩयीषा

ऩयीषेत नाऩाव झारेल्मा

वांगणक टामवऩांग ऩयीषेव
फववलणेफाफत

त्माप्रभाणे अर्धवूचनेभध्मे
टामवऩांग ऩयीषेत नाऩाव
झारेल्मा वलद्मार्थमाांना रयवऩटय
्शणून जानेलायी २०१८ भध्मे

ळेलटची ऩयीषा झारी. मा ऩयीषेत अनुत्तीणा
शोणाय नवरमाभुऱे त्मा वलद्मार्थमाांचे

ळैक्षषणणक नुकवान शोणाय आशे . त्मावाठी
नाऩाव झारेल्मा वलद्मार्थमाांना वांगणक

शोणाऱ्मा वांगणक टामवऩांग

टामवऩांग जानेलायी २०१८ भध्मे शोणाऱ्मा

ऩयीषेव फववलण्मावाठी मरांक

ऩयीषेत रयवऩटय वलद्माथी ्शणून ऩयीषेव

दे ण्मात मेणाय अवल्माचा
उल्रेख आशे .

फवण्माची ऩयलानगी दे ण्मात माली. शी
ऩयलानगी पक्त जानेलायी २०१८ च्मा
ऩयीषेवाठीच दे ण्मात माली.

अळी मळपायव

आशे .
८

वांगणक टामवऩांग प्रभाणऩत्रालय

वध्मा वांगणक टामवऩांग

वध्माच्मा वांगणक टामवऩांग प्रभाणऩत्रालय

वांगणक टामवऩांग वांसथेच्मा

प्रभाणऩत्रालय टामवऩांग वांसथेचा

कोठे शी वांगणक टामवऩांग वांसथेच्मा नालाचा

नालाचा उल्रेख अवणेफाफत

पक्त कोड नांफय अवन
ू ऩयीषा

उल्रेख नाशी. तो आलशमक अवन
ू कयण्मात
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वेंटयचे भात्र ऩूणा नालाचा
उल्रेख आशे .

माला. तवेच GCC-SSD-CTC मा ऩयीषेत
इांग्रजी ५० ळ.प्र.मभ. सऩीड ल वांगणकाचे
Advanced सकीर चा वभालेळ
अवल्माभऱ
ु े सऩेळर सकीर (GCC-SSDCTC) प्रभाणऩत्रालय टां करेखन ५०

ळ.प्र.मभ. प्रभाणे Higher Prificiency
अवा उल्रेख कयण्मात माला अळी मळपायव
आशे .
९

रयवऩटय वलद्मार्थमाांची ऩयीषा

वध्मा ऩयीषा ऩरयऴद लऴाातून

भुद्दा रभाांक ७ च्मा मळपायळीांचा अलरांफ

वलद्मार्थमाांच्मा ऩयीषेचे लेगऱे

त्मा अनुऴांगाने रयवऩटयची ऩयीषा

तनकारानांतय ताफडतोफ घेण्माफाफत दोन लेऱा ऩयीषा घेते. रयवऩटय
तनमोजन नाशी.

केल्माव ऩयीषेचा तनकार रलकय रागेर ल
तनकारानांतय एक ते दीड भदशन्मात
घेण्माची मळपायव आशे .

१०

ऩयीषा केंद्ाांलय मेणाऱ्मा

वद्मऩरयजसथतीभध्मे ऩयीषा

ऩयीषा केंद् तनलडताना भशायाष्ट्र याज्म

अडचणीांफाफत ल आम.टी.टीचवा

केंद्ाांलय वलवलध अडचणी आशे त

कडून त्माफाफत शोणाऱ्मा

ल काशी आम.टी.टीचवा

ऩयीषा ऩरयऴदे ने नेभणूक केरेल्मा एजन्वीने

दर
ा ाफाफत.
ु ष

प्रत्मेक ऩयीषा केंद्ाची ऩाशणी करून तेथीर

त्माफाफत मोग्म तततके रष

Hardware ल Software भशायाष्ट्र याज्म

ऩुयवलत नाशीत अळी जसथती

ऩयीषा ऩरयऴदे च्मा वांफांर्धत अर्धकाऱ्माांनी

आशे .

खात्री करून तनमभाप्रभाणे फयोफय अवेर तय
त्मानांतयच ऩयीषा केंद् कामभ कयाले. तवेच
ऩयीषेऩूली ऩयीषा केंद्ालयीर वला

आम.टी.टीचवा ना आलशमक रे तनांग दे ण्मात
माले. ल ऩयीषेभध्मे मेणाऱ्मा वलावाधायण
अडचणी ल त्मालयीर उऩाममोजना मा
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वांदबाातीर जव्शडडओ तमाय करून ऩयीषा
केंद्ाांना दे ण्मात मेणाऱ्मा वॉफ्टलेअय वोफत
दे ण्मात माले. ऩयीषा ऩरयऴदे त रे तनांग
घेतरेरे आम.टी.टीचवाच तेथे अवालेत. मा
आम.टी.टीचवा कडून वला वच
ू नाांची

अांभरफजालणी शोत अवल्माची खात्री ऩयीषा
ऩरयऴदे च्मा अर्धकाऱ्माांनी कयाली. तवे
नवल्माव तत्काऱ गैयशजय आम टी. टीचवा
११

जी.आय. भध्मे वुधायणा
कयण्माफाफत

वध्माच्मा जी.आय. भधीर फाफी
मा २०१३ भध्मे ठयवलल्मा

लय तनमभानव
ु ाय कायलाई कयण्मात माली.
आत्ताऩमांत झारेल्मा ऩयीषाांचा अनुबल

रषात घेऊन ददनाांक ३१ ऑक्टोफय २०१३

गेल्मा आशे त. कॉ््मुटय

च्मा ळावनतनणामाभध्मे काशी वुधायणा

अवरेरे फदर ल वध्माच्मा

षेत्राभध्मे लेऱोलेऱी शोणाये फदर रषात

षेत्राभध्मे लेऱोलेऱी शोत

इतय काशी फाफीांभध्मे वुधायणा
झारेल्मा नाशीत.

आलशमक आशे त. तवेच कॉ््मुटय
घेऊन वुधारयत अभ्मावरभ तमाय

कयण्मावलऴमी ळावन सतयालय कामालाशी
कयण्मावाठी प्रमत्न कयाले.

११ अ) ऑब्जेक्टीव्शरा २५ ऩैकी १० प्रशन

११ फ)

वध्मा २५ ऑब्जेक्टीव्श प्रशनाांना

फयोफय अवणे आलशमक ठे लून ५०

५० गुण अवून ५०% ऩामवांग

वलबाग ३ सऩीडवाठी २० ऩैकी ७ गण
ु

वध्मा वलबाग ३ सऩीडवाठी २०

ऩैकी २० गुण ऩामवांगवाठी अवालेत.
ऩामवांगवाठी अवालेत.

आशे . तवेच २ ग्रेव गुण आशे त.
गण
ु ाांऩैकी १० गण
ु ाांचे ऩामवांग
आशे . तवेच वलबाग २ ल ३

वदय भुद्दा ळावनतनणामाच्मा (GR) च्मा
अधीन अवल्माने GR दरू
ु सतीलेऱी शा

प्रसताल दे ण्मात माला अळी मळपायव आशे .
वदय भद्द
ु ा ळावनतनणामाच्मा (GR) च्मा
अधीन अवल्माने GR दरू
ु सतीलेऱी शा

प्रसताल दे ण्मात माला अळी मळपायव आशे .

मभऱून २ ग्रेव गण
ु आशे त.
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११ क) जी.आय. भध्मे वुधायणा

वध्माच्मा जी.आय. भधीर फाफी

कयण्माफाफत

मा २०१३ भध्मे ठयवलल्मा

च्मा ळावनतनणामाभध्मे काशी वुधायणा

अवरेरे फदर ल वध्माच्मा

षेत्राभध्मे लेऱोलेऱी शोणाये फदर रषात

इतय काशी फाफीांभध्मे वध
ु ायणा
झारेल्मा नाशीत.
सऩेळर सकीर मा वलऴमाच्मा
ऩयीषेभध्मे वलबाग दोन भध्मे

रषात घेऊन ददनाांक ३१ ऑक्टोफय २०१३

गेल्मा आशे त. कॉ््मुटय
षेत्राभध्मे लेऱोलेऱी शोत

११ ड)

आत्ताऩमांत झारेल्मा ऩयीषाांचा अनुबल

आलशमक आशे त. तवेच कॉ््मट
ु य

घेऊन मवरॎ फव अऩडेट कयण्मावलऴमी
मळपायव आशे .

मा वलाांवाठी एक वलबाग अवून सऩेळर सकीर मा वलऴमाच्मा ऩयीषेभध्मे
एकत्र ऩामवांग ऩध्दती आशे .

रेटय, फॎरन्व ळीट, भोफाईर

वलबाग दोन भध्मे रेटय, फॎरन्व ळीट,

भोफाईर कॉ््मुदटांग अवा एक वलबाग

कॉ््मुदटांग अवा एक वलबाग

आणण सऩीड ऩॎवेज वाठी सलतांत्र वलबाग

आणण सऩीड ऩॎवेज वाठी सलतांत्र

अवाला ल त्मा अनुऴांगाने गुणदान अवाले

वलबाग अवाला.

अळी मळपायव आशे .

वयीर ११ - अ, फ, क, ड सांदबायत ववषम तनहाम ववसतत
ृ तऩिीर खारीरप्रभाणे
जी.सी.सी.-टी.फी.सी. ३० ि.प्र.मभ. (इांग्रजी/भयाठी/हहांदी)
अ.क्र.
I.

जी. आय. भधीर सद्मस्सथती
वलबाग १. : ऑब्जेक्टीव्श प्रशनाांभध्मे एकूण २५

वलबाग १. : ऑब्जेक्टीव्श प्रशनाांभध्मे प्रत्मेकी १ गण
ु ाचे

गुण). ऩैकी ऩाव शोण्मावाठी ५०% ( २५ गुण )

्शणजेच १० गुण अवालेत अळी मळपायक कयण्मात मेत

प्रशन अवून एकूण गुण ५० आशे त (प्रत्मेकी २
आलशमक आशे त.
II.

समभतीने जी. आय. फदराफाफत केरेल्मा मिपायसी

वलबाग २ : ईभेर, रेटय, सटे टभें ट
१. ईभेर – ५ गण
ु

कामायरमाचा अमबप्राम

एकूण २५ प्रशन अवालेत ऩैकी ऩाव शोण्मावाठी ४०%
आशे .

वलबाग २ : ईभेर, रेटय, सटे टभें ट
१. ईभेर – ५ गण
ु
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२. रेटय – १५ गुण

२. रेटय – १८ गुण

३. सटे टभें ट- १० गुण

३. सटे टभें ट- १२ गुण

वलबाग २ एकूण ३० गुण अवून एकत्रत्रत

ऩामवांग ५०% ्शणजेच १५ गण
ु आलशमक.
III.

वलबाग २ भध्मे लयीरप्रभाणे एकूण ३५ गुण अवालेत.

एकत्रत्रत ऩामवांग ४०% ्शणजेच १४ गण
ु अवालेत अळी
मळपायक आशे .

वलबाग ३ : गती उताया (Speed Passage)

वलबाग ३ : गती उताया (Speed Passage)

वलबाग ३ वाठी २० गण
ु अवन
ू ऩामवांग ५०%

वलबाग ३ वाठी ४० गण
ु अवालेत. ऩामवांग ४०% ्शणजेच

१
उताया भध्मे प्रत्मेक चक
ु ीवाठी /२

चक
ु ीवाठी १ गुण कभी कयण्मात माला अळी मळपायव

्शणजेच १० गुण आलशमक आशे त. तवेच गती १६ गुण अवालेत. तवेच गती उताया भध्मे प्रत्मेक
कयण्मात मेतो.

Existing Pattern

W.P.M.

Question
Type

Section 1

Section 3

Description
25 Questions,

Objective
Section 2

आशे .

Summary Marking System (गुणदान ऩद्धती) – G.C.C.-T.B.C.30 W.P.M.

30
Section

गुण कभी

E-Mail
Letter
Statement
Speed
Passage
Total
Marks

50

Marks

( 2 Marks Each)
5 Marks
15 Marks
10 marks
20 Marks
100 Marks

Passing
(50%)

Proposed Pattern
Marks Deducted
Per Mistake

Question Type

Description
25 Questions,

25
Marks

2 Marks

Objective

25 Marks

15
Marks

1/2 Mark
1/2 Mark
1/2 Mark

E-Mail
Letter
Statement

( 1 Mark Each)
5 Marks
18 Marks
12 marks

1/2 Mark

Speed Passage

40 Marks

Total Marks

100 Marks

10
Marks
50
Marks

Passing
(40%)

Marks Deducted Per
Mistake

10
Marks

1 Mark

14
Marks

1/2 Mark
1/2 Mark
1/2 Mark

16
Marks
40
Marks

1 Mark

लयीर गुणदान ऩद्धतीभध्मे वद्म जसथतीतीर ग्रेव भाकाांची तयतूद आशे तळीच ठे लाली अळी मळपायव आशे .
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जी.सी.सी.-टी.फी.सी. ४० ि.प्र.मभ. (इांग्रजी/भयाठी/हहांदी)
अ.क्र.
I.

जी. आय. भधीर सद्मस्सथती
वलबाग १. : ओब्जेक्टील प्रशनाांभध्मे एकूण २५

वलबाग १. : ओब्जेक्टील प्रशनाांभध्मे प्रत्मेकी १ गण
ु ाचे

गण
ु ). ऩैकी ऩाव शोण्मावाठी ५०% ( २५ गण
ु )

्शणजेच १० गण
ु अवालेत अळी मळपायक कयण्मात मेत

प्रशन अवन
ू एकूण गण
ु ५० आशे त (प्रत्मेकी २
आलशमक आशे त.
II.

वलबाग २ : ईभेर, रेटय, सटे टभें ट

कामायरमाचा अमबप्राम

एकूण २५ प्रशन अवालेत ऩैकी ऩाव शोण्मावाठी ४०%
आशे .

वलबाग २ : ईभेर, रेटय, सटे टभें ट

१. ईभेर – ५ गुण

१. ईभेर – ५ गुण

३. सटे टभें ट- १० गुण

३. सटे टभें ट- १२ गुण

२. रेटय – १५ गुण

२. रेटय – १८ गुण

वलबाग २ एकूण ३० गुण अवून एकत्रत्रत

ऩामवांग ५०% ्शणजेच १५ गुण आलशमक.
III.

समभतीने जी. आय. फदराफाफत केरेल्मा मिपायसी

वलबाग २ भध्मे लयीरप्रभाणे एकूण ३५ गुण अवालेत.

एकत्रत्रत ऩामवांग ४०% ्शणजेच १४ गुण अवालेत अळी
मळपायक आशे .

वलबाग ३ : गती उताया (Speed Passage)

वलबाग ३ : गती उताया (Speed Passage)

वलबाग ३ वाठी २० गुण अवून ऩामवांग ५०%

वलबाग ३ वाठी ४० गुण अवालेत. ऩामवांग ४०% ्शणजेच

१
उताया भध्मे प्रत्मेक चक
ु ीवाठी /२

चक
ु ीवाठी १ गुण कभी कयण्मात माला अळी मळपायव

्शणजेच १० गुण आलशमक आशे त. तवेच गती १६ गुण अवालेत. तवेच गती उताया भध्मे प्रत्मेक
कयण्मात मेतो.

गुण कभी

आशे .
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Summary Marking System (गुणदान ऩद्धती) – G.C.C.-T.B.C. 40 W.P.M.
40 W.P.M.
Section

Question
Type

Section 1

Objective
Section 2

Section 3

E-Mail
Letter
Statement
Speed
Passage
Total
Marks

Existing Pattern
Passing
Description
(50%)
25 Questions,
25
50 Marks
Marks
( 2 Marks Each)
5 Marks
15
15 Marks
Marks
10 marks
10
20 Marks
Marks
50
100 Marks
Marks

Marks Deducted
Per Mistake

Question Type

2 Marks

Objective

1/2 Mark
1/2 Mark
1/2 Mark

E-Mail
Letter
Statement

1/2 Mark

Speed Passage
Total Marks

Proposed Pattern
Passing
Description
(40%)
25 Questions,
10
25 Marks
Marks
( 1 Mark Each)
5 Marks
14
18 Marks
Marks
12 marks
16
40 Marks
Marks
40
100 Marks
Marks

Marks Deducted Per
Mistake
1 Mark
1/2 Mark
1/2 Mark
1/2 Mark
1 Mark

लयीर गुणदान ऩद्धतीभध्मे वद्म जसथतीतीर ग्रेव भाकाांची तयतूद आशे तळीच ठे लाली अळी मळपायव आशे .

Special Course in Computer Typing for Instructors and Students (GCC-SSD-CTC)
अ.क्र.
I.

जी. आय. भधीर सद्मस्सथती

समभतीने जी. आय. फदराफाफत केरेल्मा मिपायसी

वलबाग १. : ऑब्जेक्टीव्श प्रशनाांभध्मे एकूण २०

वलबाग १. : ऑब्जेक्टीव्श प्रशनाांभध्मे प्रत्मेकी १ गण
ु ाचे

गुण). ऩैकी ऩाव शोण्मावाठी १५ गुण आलशमक

्शणजेच ८ गुण अवालेत अळी मळपायक कयण्मात मेत

प्रशन अवून एकूण गुण ४० आशे त (प्रत्मेकी २
आशे त.

कामायरमाचा अमबप्राम

एकूण २० प्रशन अवालेत ऩैकी ऩाव शोण्मावाठी ४०%
आशे .
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II.

वलबाग २ : ईभेर, रेटय, सटे टभें ट

वलबाग २ : ईभेर, रेटय, सटे टभें ट

१. ईभेर – ५ गुण

१. ईभेर – ५ गुण

३. सटे टभें ट- १५ गण
ु

३. सटे टभें ट- १५ गण
ु

२. रेटय – २० गुण

४. गती उताया – २० गण
ु
वलबाग २ एकूण ६० गण
ु अवन
ू एकत्रत्रत
ऩामवांग ३५ गण
ु आलशमक.

२. रेटय – २० गुण

वलबाग २ भध्मे लयीरप्रभाणे एकूण ४० गण
ु अवालेत.

एकत्रत्रत ऩामवांग ४०% ्शणजेच १६ गण
ु अवालेत अळी
मळपायक आशे .

गती उताया वाठी खारीरप्रभाणे सलतांत्र वलबाग ३
कयण्मात माला अळी मळपायव आशे .

III.

वलबाग ३ : गती उताया (Speed Passage)
गती उताया मावाठी जी.वी.वी. ३० आणण ४० ळ.प्र.मभ.
प्रभाणेच सलतांत्र वलबाग अवाला.
वलबाग ३ वाठी ४० गुण अवालेत. ऩामवांग ४०% ्शणजेच
१६ गुण अवालेत. तवेच गती उताया भध्मे प्रत्मेक

चक
ु ीवाठी १ गुण कभी कयण्मात माला अळी मळपायव
आशे .
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Summary Marking System (गुणदान ऩद्धती) – GCC-SSD-CTC
GCC-

Existing Pattern

SSD-CTC
Section

Question
Type

Section 1

Description
20 Questions,

Objective

40 Marks

( 2 Marks Each)
Section 2

Mobile

Passing
(50%)
15

Marks

Proposed Pattern
Marks Deducted
Per Mistake
2 Marks

Computing

Letter

20 Marks

1/2 Mark

Sheet

Speed
Passage
Total
Marks

15 marks

Marks

20 Marks
100 Marks

Section 2

Mobile

20 Marks

Computing

5 Marks

Letter

20 Marks

Balace
Sheet
Section 3

Passing
(40%)

20 Questions,
Objective

1/2 Mark
1/2 Mark

50
Marks

Description

( 1 Marks Each)
1/2 Mark

Balace

Question
Type

Section 1

5 Marks
35

Section

Speed
Passage
Total Marks

8

Marks

100 Marks

1 Mark

1/2 Mark
16

Marks

15 marks
40 Marks

Marks
Deducted Per
Mistake

1/2 Mark
1/2 Mark

16

Marks
40
Marks

1 Mark

लयीर गण
ु दान ऩद्धतीभध्मे वद्म जसथतीतीर ग्रेव भाकाांची तयतद
ू आशे तळीच ठे लाली अळी मळपायव आशे .
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अ.क्र.

आरेरे भुद्दा

१२

भशायाष्ट्र ळावनाने प्रमवद्ध केरेल्मा

भशायाष्ट्र ळावनाने प्रमवद्ध

भशायाष्ट्र ळावनाने प्रमवद्ध केरेल्मा

वांगणक अशातेफाफतच्मा याजऩत्राची

केरेल्मा याजऩत्रानव
ु ाय काशी

याजऩत्रानव
ु ाय काशी ळावकीम वलबागातीर

झारेल्मा जादशयातीांभध्मे

टी.फी.वी. ल सऩेळर सकीर (GCC-SSD-

जी.वी.वी.-टी.फी.वी. ल सऩेळर

CTC) मा वांगणक अशातेचा उल्रेख

सकीर (GCC-SSD-CTC) मा

शोण्मावाठी ऩयीषा ऩरयऴदे च्मा सतयालय वला

वांगणक अशातेचा उल्रेख शोत

ळावकीम, तनभ-ळावकीम वलबागाांना त्लरयत

नाशी.

वूर्चत कयण्मात माले अळी मळपायव आशे .

अांभरफजालणी शोणेफाफत

१३

सद्मस्सथती

ळावकीम वलबागातीर प्रमवद्ध

समभतीने केरेल्मा मिपायसी

कामायरमाचा अमबप्राम

प्रमवद्ध झारेल्मा जादशयातीांभध्मे जी.वी.वी.-

सऩेळर सकीर (GCC-SSD-

वध्म जसतथीत सऩेळर सकीर

सऩेळर सकीर (GCC-SSD-CTC) शा

CTC) मा कोवाचा नोकयीवलऴमक

(GCC-SSD-CTC) मा

कोवा वलळेच प्रावलण्म (Higher

वांगणक अशातेभध्मे वभालेळ

कोवाचा नोकयीवलऴमक वांगणक

Proficiency) अवल्मा कायणासतल

कयण्मात माला.

अशातेभध्मे वभालेळ नाशी.

नोकयीवलऴमक वांगणक अशातेभध्मे वभालेळ
कयण्मात माला अळी मळपायक आशे .

१४

वला टां करेखन ल वांगणक

वध्म जसथती भध्मे वला

वला टां करेखन ल वांगणक टां करेखन वांसथा

टां करेखन वांसथा तवेच ऩयीषा

टां करेखन ल वांगणक टां करेखन

तवेच ऩयीषा केंद्ाांलय Bio-Metric

केंद्ालय Bio-Metric उऩजसथती

तवेच ऩयीषा केंद्ालय Bio-

उऩजसथती वक्तीची कयण्मात माली अळी

घेणे फाफत

Metric उऩजसथती घेतरी जात

मळपायव आशे .

नाशी.
१५

अांध वलद्मार्थमाांना वांगणक

अांध वलद्मार्थमाांवाठी कोणतीशी

अांध वलद्मार्थमाांना वांगणक टां करेखनाचे

टां करेखनाचे कौळल्म प्रा्त

वांगणक टां करेखन ऩयीषा

कौळल्म प्रा्त शोण्माच्मा दृष्ट्टीने वलळेऴ

शोण्माच्मा दृष्ट्टीने ऩयीषा

वध्मा उऩरब्ध नाशी.

तसाांचे भागादळान घेऊन कामालाशी कयण्मात

घेण्माफाफत

माली अळी मळपायक आशे .
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वलद्माथी दशत ल कोवा भधीर त्रट
ु ी दयू कयण्माच्मा दृष्ट्टीने लयीर वला भुद्दमाांलय तनणाम घेण्मात माला आणण जानेलायी २०१८ भध्मे शोणाऱ्मा ऩयीषेऩावन
ू

अांभरफजालणी कयण्मात माली अळी वमभतीची मळपायक आशे .

वौ. शे भरता ढभढे ये,
वदसमा

श्री. वांतोऴ झांजाड,
वदसम

श्री. यभेळ खानवलरकय,

अध्मष, अळावकीम वदसम,

भशायाष्ट्र याज्म ऩयीषा ऩरयऴद, ऩण
ु े

श्री. वांजम नाईक,
वदसम

श्री. वांतोऴ ऩाटीर,
वदसम

श्री. वयु े ळ भाऱी,

वशामक आमक्
ु त तथा उऩामक्
ु त

भशायाष्ट्र याज्म ऩयीषा ऩरयऴद, ऩण
ु े

Page 16 of 16

गुणदान व ऩयीऺा ऩध्दत माभध्मे फदर कयण्माफाफत समभती सदसमाांच्मा
ततसऱ्मा फैठकीचा कामयवतृ ताांत

ऩयीषा ऩयीऴदे कडून आज ददनाांक १९ डडवेंफय २०१७ योजी गण
ु दान ल ऩयीषा ऩध्दत माभध्मे फदर कयण्माफाफत वमभती वदसमाांची ततवयी फैठक आमोजजत कयण्मात

आरी शोती.

१. श्री. यभेळ खानवलरकय, अध्मष
अळावकीम वदसम,

भशायाष्ट्र याज्म ऩयीषा ऩरयऴद, ऩण
ु े

२. श्री. वयु े ळ भाऱी,

वशामक आमक्
ु त तथा उऩामक्
ु त

भशायाष्ट्र याज्म ऩयीषा ऩरयऴद, ऩण
ु े

३. वौ. शे भरता ढभढे ये, वदसमा
४. श्री. वांतोऴ झांजाड, वदसम
५. श्री. वांजम नाईक, वदसम

६. श्री. वांतोऴ ऩाटीर, वदसम
वदय वमभतीने ईभेरद्लाये याज्मातीर वलवलध तसाांकडून आरेल्मा भद्
ु माांलय वखोर चचाा करून जी.आय.सांदबायतीर फदराांफाफत खारीरप्रभाणे मळपायवी केल्मा आशे त.

अ.क्र.
अ)

फ)

आरेरे भुद्दा

सद्मस्सथती

ऑब्जेक्टीव्शरा २५ ऩैकी १० प्रश्न

वध्मा २५ ऑब्जेक्टीव्श प्रश्नाांना

फयोफय अवणे आलश्मक ठे लून ५०

५० गुण अवून ५०% ऩामवांग

वलबाग ३ सऩीडवाठी २० ऩैकी ७ गण
ु

वध्मा वलबाग ३ सऩीडवाठी २०

ऩैकी २० गुण ऩामवांगवाठी अवालेत.
ऩामवांगवाठी अवालेत.

आशे . तवेच २ ग्रेव गुण आशे त.
गुणाांऩैकी १० गुणाांचे ऩामवांग

समभतीने केरेल्मा मिपायसी

कामायरमाचा अमबप्राम

वदय भुद्दा ळावनतनणामाच्मा (GR) च्मा
अधीन अवल्माने GR दरू
ु सतीलेऱी शा

प्रसताल दे ण्मात माला अळी मळपायव आशे .
वदय भुद्दा ळावनतनणामाच्मा (GR) च्मा
अधीन अवल्माने GR दरू
ु सतीलेऱी शा
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आशे . तवेच वलबाग २ ल ३
क)

जी.आय. भध्मे वध
ु ायणा
कयण्माफाफत

मभऱून २ ग्रेव गुण आशे त.

वध्माच्मा जी.आय. भधीर फाफी
मा २०१३ भध्मे ठयवलल्मा

अवरेरे फदर ल वध्माच्मा

षेत्राभध्मे लेऱोलेऱी शोणाये फदर रषात

झारेल्मा नाशीत.
ऩयीषेभध्मे वलबाग दोन भध्मे
रेटय, फॅरन्व ळीट, भोफाईर
कॉम्प्मुदटांग अवा एक वलबाग

आणण सऩीड ऩॅवेज वाठी सलतांत्र
वलबाग अवाला.

रषात घेऊन ददनाांक ३१ ऑक्टोफय २०१३
च्मा ळावनतनणामाभध्मे काशी वध
ु ायणा

इतय काशी फाफीांभध्मे वुधायणा
सऩेळर सकीर मा वलऴमाच्मा

आत्ताऩमंत झारेल्मा ऩयीषाांचा अनब
ु ल

गेल्मा आशे त. कॉम्प्मट
ु य
षेत्राभध्मे लेऱोलेऱी शोत

ड)

प्रसताल दे ण्मात माला अळी मळपायव आशे .

आलश्मक आशे त. तवेच कॉम्प्मट
ु य

घेऊन मवरॅ फव अऩडेट कयण्मावलऴमी
मळपायव आशे .

मा वलांवाठी एक वलबाग अवून सऩेळर सकीर मा वलऴमाच्मा ऩयीषेभध्मे
एकत्र ऩामवांग ऩध्दती आशे .

वलबाग दोन भध्मे रेटय, फॅरन्व ळीट,

भोफाईर कॉम्प्मुदटांग अवा एक वलबाग

आणण सऩीड ऩॅवेज वाठी सलतांत्र वलबाग
अवाला ल त्मा अनुऴांगाने गुणदान अवाले
अळी मळपायव आशे .

अ, फ, क, ड सांदबायत ववषम तनहाम ववसतत
ृ तऩिीर खारीरप्रभाणे
लयीर वला भद्
ु माांलय वखोर चचाा करून जी.आय.सांदबायतीर फदराांफाफत समभतीने खारीरप्रभाणे मिपायसी केरेल्मा आहे त.

Page 2 of 9

जी.सी.सी.-टी.फी.सी. ३० ि.प्र.मभ. (इांग्रजी/भयाठी/हहांदी)
अ.क्र.
I.

जी. आय. भधीर सद्मस्सथती
वलबाग १. : ओब्जेक्टील प्रश्नाांभध्मे एकूण २५

वलबाग १. : ओब्जेक्टील प्रश्नाांभध्मे प्रत्मेकी १ गण
ु ाचे

गण
ु ). ऩैकी ऩाव शोण्मावाठी ५०% ( २५ गण
ु )

म्पशणजेच १० गण
ु अवालेत अळी मळपायक कयण्मात मेत

प्रश्न अवन
ू एकूण गण
ु ५० आशे त (प्रत्मेकी २
आलश्मक आशे त.
II.

वलबाग २ : ईभेर, रेटय, सटे टभें ट

कामायरमाचा अमबप्राम

एकूण २५ प्रश्न अवालेत ऩैकी ऩाव शोण्मावाठी ४०%
आशे .

वलबाग २ : ईभेर, रेटय, सटे टभें ट

१. ईभेर – ५ गुण

१. ईभेर – ५ गुण

३. सटे टभें ट- १० गुण

३. सटे टभें ट- १२ गुण

२. रेटय – १५ गुण

२. रेटय – १८ गुण

वलबाग २ एकूण ३० गुण अवून एकत्रत्रत

ऩामवांग ५०% म्पशणजेच १५ गुण आलश्मक.
III.

समभतीने जी. आय. फदराफाफत केरेल्मा मिपायसी

वलबाग २ भध्मे लयीरप्रभाणे एकूण ३५ गुण अवालेत.

एकत्रत्रत ऩामवांग ४०% म्पशणजेच १४ गुण अवालेत अळी
मळपायक आशे .

वलबाग ३ : गती उताया (Speed Passage)

वलबाग ३ : गती उताया (Speed Passage)

वलबाग ३ वाठी २० गुण अवून ऩामवांग ५०%

वलबाग ३ वाठी ४० गुण अवालेत. ऩामवांग ४०% म्पशणजेच

१
उताया भध्मे प्रत्मेक चक
ु ीवाठी /२

चक
ु ीवाठी १ गुण कभी कयण्मात माला अळी मळपायव

म्पशणजेच १० गुण आलश्मक आशे त. तवेच गती १६ गुण अवालेत. तवेच गती उताया भध्मे प्रत्मेक
कयण्मात मेतो.

गुण कभी

आशे .
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Summary Marking System (गुणदान ऩद्धती) – G.C.C.-T.B.C.30 W.P.M.
30

Existing Pattern

W.P.M.
Section

Question
Type

Description

Section 1

25 Questions,
50

Objective
Section 2

Section 3

Marks

( 2 Marks Each)
5 Marks
15 Marks
10 marks

E-Mail
Letter
Statement
Speed
Passage

20 Marks

Total Marks

100 Marks

Passing
(50%)

Proposed Pattern
Marks Deducted
Per Mistake

Description
25 Questions,

25
Marks

2 Marks

15
Marks
10
Marks
50
Marks

Question Type
Objective

25 Marks

1/2 Mark
1/2 Mark
1/2 Mark

E-Mail
Letter
Statement

( 1 Mark Each)
5 Marks
18 Marks
12 marks

1/2 Mark

Speed Passage

40 Marks

Total Marks

100 Marks

Passing
(40%)

Marks Deducted Per
Mistake

10
Marks

1 Mark

14
Marks

1/2 Mark
1/2 Mark
1/2 Mark

16
Marks
40
Marks

1 Mark

लयीर गुणदान ऩद्धतीभध्मे वद्म जसथतीतीर ग्रेव भाकांची तयतूद आशे तळीच ठे लाली अळी मळपायव आशे .
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जी.सी.सी.-टी.फी.सी. ४० ि.प्र.मभ. (इांग्रजी/भयाठी/हहांदी)
अ.क्र.
I.

जी. आय. भधीर सद्मस्सथती
वलबाग १. : ओब्जेक्टील प्रश्नाांभध्मे एकूण २५

वलबाग १. : ओब्जेक्टील प्रश्नाांभध्मे प्रत्मेकी १ गण
ु ाचे

गण
ु ). ऩैकी ऩाव शोण्मावाठी ५०% ( २५ गण
ु )

म्पशणजेच १० गण
ु अवालेत अळी मळपायक कयण्मात मेत

प्रश्न अवन
ू एकूण गण
ु ५० आशे त (प्रत्मेकी २
आलश्मक आशे त.
II.

वलबाग २ : ईभेर, रेटय, सटे टभें ट

कामायरमाचा अमबप्राम

एकूण २५ प्रश्न अवालेत ऩैकी ऩाव शोण्मावाठी ४०%
आशे .

वलबाग २ : ईभेर, रेटय, सटे टभें ट

१. ईभेर – ५ गुण

१. ईभेर – ५ गुण

३. सटे टभें ट- १० गुण

३. सटे टभें ट- १२ गुण

२. रेटय – १५ गुण

२. रेटय – १८ गुण

वलबाग २ एकूण ३० गुण अवून एकत्रत्रत

ऩामवांग ५०% म्पशणजेच १५ गुण आलश्मक.
III.

समभतीने जी. आय. फदराफाफत केरेल्मा मिपायसी

वलबाग २ भध्मे लयीरप्रभाणे एकूण ३५ गुण अवालेत.

एकत्रत्रत ऩामवांग ४०% म्पशणजेच १४ गुण अवालेत अळी
मळपायक आशे .

वलबाग ३ : गती उताया (Speed Passage)

वलबाग ३ : गती उताया (Speed Passage)

वलबाग ३ वाठी २० गुण अवून ऩामवांग ५०%

वलबाग ३ वाठी ४० गुण अवालेत. ऩामवांग ४०% म्पशणजेच

१
उताया भध्मे प्रत्मेक चक
ु ीवाठी /२

चक
ु ीवाठी १ गुण कभी कयण्मात माला अळी मळपायव

म्पशणजेच १० गुण आलश्मक आशे त. तवेच गती १६ गुण अवालेत. तवेच गती उताया भध्मे प्रत्मेक
कयण्मात मेतो.

गुण कभी

आशे .
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Summary Marking System (गुणदान ऩद्धती) – G.C.C.-T.B.C. 40 W.P.M.
40 W.P.M.
Section

Question
Type

Section 1

Objective
Section 2

Section 3

E-Mail
Letter
Statement
Speed
Passage
Total
Marks

Existing Pattern
Passing
Description
(50%)
25 Questions,
25
50 Marks
Marks
( 2 Marks Each)
5 Marks
15
15 Marks
Marks
10 marks
10
20 Marks
Marks
50
100 Marks
Marks

Marks Deducted
Per Mistake

Question Type

2 Marks

Objective

1/2 Mark
1/2 Mark
1/2 Mark

E-Mail
Letter
Statement

1/2 Mark

Speed Passage
Total Marks

Proposed Pattern
Passing
Description
(40%)
25 Questions,
10
25 Marks
Marks
( 1 Mark Each)
5 Marks
14
18 Marks
Marks
12 marks
16
40 Marks
Marks
40
100 Marks
Marks

Marks Deducted Per
Mistake
1 Mark
1/2 Mark
1/2 Mark
1/2 Mark
1 Mark

लयीर गुणदान ऩद्धतीभध्मे वद्म जसथतीतीर ग्रेव भाकांची तयतूद आशे तळीच ठे लाली अळी मळपायव आशे .

Special Course in Computer Typing for Instructors and Students (GCC-SSD-CTC)
अ.क्र.
I.

जी. आय. भधीर सद्मस्सथती

समभतीने जी. आय. फदराफाफत केरेल्मा मिपायसी

वलबाग १. : ओब्जेक्टील प्रश्नाांभध्मे एकूण २०

वलबाग १. : ओब्जेक्टील प्रश्नाांभध्मे प्रत्मेकी १ गण
ु ाचे

गुण). ऩैकी ऩाव शोण्मावाठी १५ गुण आलश्मक

म्पशणजेच ८ गुण अवालेत अळी मळपायक कयण्मात मेत

प्रश्न अवून एकूण गुण ४० आशे त (प्रत्मेकी २
आशे त.

कामायरमाचा अमबप्राम

एकूण २० प्रश्न अवालेत ऩैकी ऩाव शोण्मावाठी ४०%
आशे .
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II.

वलबाग २ : ईभेर, रेटय, सटे टभें ट

वलबाग २ : ईभेर, रेटय, सटे टभें ट

१. ईभेर – ५ गुण

१. ईभेर – ५ गुण

३. सटे टभें ट- १५ गण
ु

३. सटे टभें ट- १५ गण
ु

२. रेटय – २० गुण

४. गती उताया – २० गण
ु
वलबाग २ एकूण ६० गण
ु अवन
ू एकत्रत्रत
ऩामवांग ३५ गण
ु आलश्मक.

२. रेटय – २० गुण

वलबाग २ भध्मे लयीरप्रभाणे एकूण ४० गण
ु अवालेत.

एकत्रत्रत ऩामवांग ४०% म्पशणजेच १६ गण
ु अवालेत अळी
मळपायक आशे .

गती उताया वाठी खारीरप्रभाणे सलतांत्र वलबाग ३
कयण्मात माला अळी मळपायव आशे .

III.

वलबाग ३ : गती उताया (Speed Passage)
गती उताया मावाठी जी.वी.वी. ३० आणण ४० ळ.प्र.मभ.
प्रभाणेच सलतांत्र वलबाग अवाला.
वलबाग ३ वाठी ४० गुण अवालेत. ऩामवांग ४०% म्पशणजेच
१६ गुण अवालेत. तवेच गती उताया भध्मे प्रत्मेक

चक
ु ीवाठी १ गुण कभी कयण्मात माला अळी मळपायव
आशे .
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Summary Marking System (गुणदान ऩद्धती) – GCC-SSD-CTC
GCC-

Existing Pattern

SSD-CTC
Section

Question
Type

Section 1

Description
20 Questions,

Objective

40 Marks

( 2 Marks Each)
Section 2

Mobile
Computing

5 Marks

Letter

20 Marks

Balace
Sheet

Speed
Passage
Total
Marks

15 marks

Passing
(50%)
15

Marks

Marks Deducted
Per Mistake

35

Marks

2 Marks

Question
Type

1

Description

Objective

20 Marks

Section

Mobile

2

Computing

5 Marks

Letter

20 Marks

1/2 Mark

Balace

1/2 Mark

Sheet
Section
3

Passing
(40%)

20 Questions,
( 1 Marks Each)

1/2 Mark
50
Marks

Section
Section

1/2 Mark

20 Marks
100 Marks

Proposed Pattern

Speed
Passage
Total Marks

8

Marks

100 Marks

1 Mark

1/2 Mark
16

Marks

15 marks
40 Marks

Marks Deducted
Per Mistake

1/2 Mark
1/2 Mark

16

Marks
40
Marks

1 Mark

लयीर गण
ु दान ऩद्धतीभध्मे वद्म जसथतीतीर ग्रेव भाकांची तयतद
ू आशे तळीच ठे लाली अळी मळपायव आशे .
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वलद्माथी दशत ल कोवा भधीर त्रट
ु ी दयू कयण्माच्मा दृष्ट्टीने लयीर वला भुद्दमाांलय तनणाम घेण्मात माला आणण ऩुढीर ऩयीषेऩावून अांभरफजालणी कयण्मात

माली अळी वमभतीची मळपायक आशे .

वौ. शे भरता ढभढे ये,
वदसमा

श्री. वांतोऴ झांजाड,
वदसम

श्री. यभेळ खानवलरकय,

अध्मष, अळावकीम वदसम,

भशायाष्ट्र याज्म ऩयीषा ऩरयऴद, ऩण
ु े

श्री. वांजम नाईक,
वदसम

श्री. वांतोऴ ऩाटीर,
वदसम

श्री. वयु े ळ भाऱी,

वशामक आमक्
ु त तथा उऩामक्
ु त

भशायाष्ट्र याज्म ऩयीषा ऩरयऴद, ऩण
ु े

Page 9 of 9

