डी. सी. ए. इन (शाखा - एयक
ु े शन) ेस नोट
जल
ु ै २०१२-१३ बॅच वेश न"दणी %&या स'
ु
वयापीठ अनद
ु ान आयोग मायताात व महारा शासन थापत यशवंतराव च हाण महारा
म"
ु त वयापीठ (YCMOU) तफ+ जाह-र केले1या अ2धकृत प5कानस
ु ार “)ड*लोमा इन क,*यट
ु र
अॅि*लकेशन” या अ6यास7माअंतग8त “एयक
ु े शन” शाखेसाठ; वष8 २०१२ -१३ या शैCDणक वषा8कEरता
वेश F7या सG
ु करHयात आल- आहे .
सदर “)ड*लोमा इन क,*यट
ु र अॅि*लकेशन – (शाखा – एयक
ु े शन) हा पदवका अ6यास7म पाट8 टाइम
असन
ू कालावधी एक वषा8चा आहे . यात NयेकO सहा मPहयाचे दोन स5 (सेQमटर) असणार आहे त.
या अ6यास7माकEरता वयापीठातफ+ संपण
ू 8 महाराात गती फाऊंडेशनTया माफ8त 5ेचाळीस
अ2धकृत

कVWांना

संकेतथळावर

मायता

Pदलेल-

आहे .

सव8

अ2धकृत

(http://ycmou.digitaluniversity.ac/)

व

अ6यासकVWाची
गती

याद-

वयापीठाTया

फाऊंडेशनTया

संकेतथळावर

(http://www.pragatifoundation.com) Pदलेल- आहे .
Fकमान बारावी पास Fकं वा समकC वयाथY या अ6यास7माकEरता वेश घेवू शकतो. याकEरता
वया[या\ना माक8शीट सोबत जम तारखेTया दाख1याTया सNय ती या या लागणार आहे . हा
अ6यास7म पाट8 टाईम अस1यामळ
ु े बोड8 Fकं वा वयापीठांची डी^ी / `डलोमा करत असलेले वयाथY
सa
ु ा हा अ6यास7म कG शकतात. NयांTयाकEरता हा अ6यास7म एक वरदाणच ठरणार आहे .
तसेच, नोकर- Fकं वा उयोग करणाdयांना सa
ु ा यामeये कfयट
ु रशी संब2धत सव8 Cे5 जसे, ऑFफस
ऑटोमेशन. डीट-पी, ^ाFफ"स `डझायनींग, अकाऊंPटंग, हाड8वेअर, वेब `डझायनींग, डेटाबेस इNयाPद
वषयांवर भर Pदलेला अस1यामळ
ु े वया[या\ना भरपरू वाव उपलjध झालेला आहे .
तसेच यात एयक
ु े शन या वशेष शाखेमळ
ु े वया[या\ना “कfयट
ु र ट-चर” तसेच वयालय आDण
महावयालयांमeये कfयट
ु र लॅ ब इनचाज8 आDण खासगी कfयट
ु र संथेमeये सe
ु दा कfयट
ु र
QशCक या पदांकEरता नोकर-त सं2ध उपलjध होणार आहे त.
आजचे यग
ु

माPहती तं5ाmानाचे यग
ु अस1यामळ
ु े संगणक (कfयट
ु र) इंड-ला असणार- वाढती

मागणी लCात घेता या Cे5ात वया[या\ना कEरयर करHयासाठ; अनेक Cे5 आDण सं2ध उपलjध
आहे त. तसेच वेगवेगळे पया8य अस1याने कोणNयाह- एका वषयात ावHय (पेशलायझेशन) Qमळवन
ू
इथे जम बसवता येतो.
शाळा, कॉलेज, कोपpरे qस, सरकार- आDण rनम सरकार- काया8लये, वैmाrनक संशोधन कंपया तसेच
अQभयांs5क, वैयकOय Cे5ात होणारे

संगणकOकरण लCात घेता संगणक QशCण घेणाdया

वया[या\ची संtया PदवसVPदवस झपाqयाने वाढत आहे . शहर- भागांमाणेच ^ामीण भागात संगणक
आrनवाय8 झाला आहे . मं5लयापासन
ू तर ^ामपंचायत पय\त सव8 यं5णा संगणीकृत झालेल- आहे .
या उप7मळ
ु े राuयातील सQु शvCत बेरोजगारांना माPहती तं5mान Cे5ात रोजगारची एक उNतम संधी
उपलjध होणार आहे . आज Nयेक कंपनीत दज+दार े नर तसेच संगणक ऑपरे टर, ^ाFफक `डझायनर,
वेबसाइट `डझायनर, अQसटं ट ो^ामर, हाड8वेअर इंजीrनयर यांची गरज आहे . Nयामळ
ु े “`डलोमा इन
कfयट
ु र अॅिलकेशन – (शाखा – एuयक
ु े शन)” या अ6यास7मामळ
ु े फ"त संगणक QशCकच न हे तर
आय. ट-. Cे5ात हवे असलेले मागणी असलेले इतर तm सद
ु धा उपलa होतील, तसेच सeया फोफावत
असले1या बी. पी. ओ. इंड-ला आय. ट-. Cे5ात हवे असलेले े नर उपलjध होतील. याQशवाय हा
अ6यास7म पण
ू 8 केलेले वयाथY वतचे कfयट
ु र े rनंग सVटर Fकं वा सायबर कॅफे सa
ु ा सG
ु कG
शकतात.
अ2धक म4हतीसाठ8 यशवंतराव च:हाण महारा;< म=
ु त >व?यापीठ (YCMOU) चे अ2धकृत स>वGस
ोवायडर गती फाऊंडेशन मब
ुं ई ०२२-२७७२३१२२ – २२९१०५७६ %कं वा ९८२१२४५६१३ या &मांकावर
संपकG साधावा तसेच सांकेRतक Sथळ (http://www.pragatifoundation.com/programme-dca.htm) व
(http://ycmou.digitaluniversity.ac/) वर भेट ?यावी.

