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 आयसीटीसी विषय मलू्यमापन  

 

 

प्रात्यक्षिक पररिा गणु विभागणी 

अ.
न. 

घटकाचे नाि  गणु 

१ श ॉंफ्टळेअरच्या व्षर्जनशष प्रात्यक्षसकाच ेअचकू ऴीवजक(Title with correct Software and Version )  
02 

2 कृती/पायऱ्या  (Procedure/Steps ) 03 

3 शॉंगणकाळरीऱ शादरीकरण  (Execution ) 03 

4 प्रयोगळषी  (Journal) 02 

एकूण गणु   १० 

 

 र्ुन २०१३ पाशनू माहषती शॉंपे्रवण तॉंत्रहान (ICT) वळवयाचा अननळायज गटात शमाळेऴ झाऱा 
आषे.माचज २०१४ मध्ये षोणाऱ्या पररसशेाठी ळरीऱ प्रमाणे मलू्यमापन ळ गणुदान योर्ना आषे. 

 एकूण ५० गणुा पकैी ४० गणुाॉंची ऱेखी पररसा पररसा कें द्राळर षोईऱ.अॉंतगजत मलू्यमापना शाठीची 
प्रात्यक्षसक पररसा ऴाऱेयस्तराळर अॉंतगजत पररसकाॉंमार्ज त आयोजर्त कराळयाची आषे.प्रात्यक्षसक 
पररसेच्या उत्तर पत्रत्रका मॉंडलाकडून ममलतीऱ.   

 प्रात्यक्षसक पररसेशाठी आयशीटी वळवयाच्या क्रममक पाठ्यपसु्तकातीऱ १२ प्रात्यक्षसका पकैी एक 
प्रात्यक्षसक परोसेशाठी घ्याळे ळ ळरीऱ प्रमाणे गणु वळभागणी कराळी.  

 प्रात्यक्षसक पररसेशाठी उत्तर पत्रत्रकेळरीऱ गणुाॉंची नोंद मॉंडलाकडून ममलणाऱ्या गणुपत्रत्रकेत कराळी. 
(शॉंदभज :- एशएशशी बोडज कोल्षापरू याॉंचे हद.१३.०८.२०१३ चे पररपत्रक ) 

अ .नन.  पररिा  िेळ गणु  
१ ऱेखी पररसा )पररसा कें द्राळर (  २ ताश  ४०  

२ प्रात्यक्षसक पररसा )ऴाऱेय स्तराळर (  १ ताश  १० 

एकूण गणु     ५० 
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अ .न.  प्रकरण क्र. गुण वळकाल्पाशष गुण 

1 1 04 08 

2 2 10 12 

3 3 06 10 

4 4 04 06 

5 5 04 04 

6 6 12 16 

 

Sr.no Objective  Marks Marks with option  

1 Knowledge 10 16 

2 Understanding   10 12 

3 Application 12 16 

4 Skill  08 12 

Total 40 56 

Sr.No Type of 
Question 

Marks Marks 
with 
option 

1 Objective type 16 16 

2 Short answer 16 24 

3 Long answer 08 16 

Total 40 56 

अ .न.  प्रश्न प्रकार प्रश्न शॉंख्या  गुण  वळकाल्पाशष 

गुण  

1 ररकाम्या र्ागा भरा  05- प्रत्येक प्रश्नाऱा 1 गुण  05 05 

2 शत्य अशत्य मऱषा.  05- प्रत्येक प्रश्नाऱा 1 गुण 05 05 

3 हदऱेल्या पयाजयातून ररकाम्या र्ागा भरा. 60-प्रत्येक प्रश्नाऱा 1 गुण 60 60 

4 ररकाम्या र्ागा भरा.हदऱेल्या पयाजयातून 
02 पयाजय मऱहषणे . 

64  पैकी 02 प्रश्न शोडळणे.प्रत्येक 
प्रश्नाऱा 02 माकज   

60 60 

5 ऱघु उत्तरी  60 पैकी 06 प्रश्न शोडळणे. प्रत्येक 
प्रश्नाऱा 02 माकज  

21 20 

6 हदरघोत्तरी 60 पैकी 61 प्रश्न शोडळने प्रत्येक प्रश्नाऱा 
60 गुण 

60 20 

एकूण गुण 06 60 


