अधिसच
ु ना
3 x 660 es-oW- dksjkMh izdYi ck/khr xkokrhy mesnokjkauk सामाजिक

उत्तरदायित्व

;kstus varxZr izf'k{k.kkFkhZ Eg.kwu यिवड-

e-jk-oht fufeZrh daiuhP;k 3 x 660 es-oW izdYick/khr xkokrhy vk;-Vh-vk;- /kkjd mesnokjka
djhrk सामाजिक उत्तरदायित्व ;kstus varxZr

izf'k{k.k ;kstuk jkcfo.;kr ;sr vlwu R;k varxZr

izf'k{k.kkFkhZ Eg.kwu ik=k mesnokjkadMwu vkWu ykbZu i/nrhus foghr ueqU;kr vtZ ekxfo.;kr ;sr
vkgsr- vkWu ykbZu i/nrhus vtZ lknj dj.;kckcr lfoLrj lqpuk dksjkMh izf'k{k.k dsanzkP;k
www.ktcmahagenco.com ladsr LFkGkoj miyC/k vkgs- vtZ Hkj.;kiwohZ अिजदारािे laiw.kZ tkfgjkr
dkGthiwoZd okpkohlnj lqpus varxZr vtZ dj.;k&;k mesnokjkus izkeq[;kus [kkyhy vgZrk iw.kZ dj.ks vko';d vkgs - :1- mesnokj gk izdYixzLr ifjokjkrhy vlkok] fdaok dsafnz; ou o i;kZoj.k foHkkxkus uewn
dsysY;k izdYi ck/khr ¼ 3 x 660 es-oW- dksjkMh) {ks=kQGkrhy vlkok fdaok izdYixzLr
ifjokjkrhy ulY;kl R;k xkoBk.kkarhy ifjokjkiSdh vlkok2- उमेदवार हा सदर योजने अंर्ग
त र् समाववष्ठ यादीमिील गावचा मळ
ु रहीवासी असावा. कोराडी,
पांजरा, नांदा, महादल
ु ा, लोणखैरी, खापा, बाभुळखेडी, गुमथी, बोखारा, सुरादे वी, वारे गाव, कवठा,
म्हसाळा, खसारा, खैरी.

3- mesnokj gk ek/;ehd 'kkykar ifj{kk vk.kh 'kklu ekU;rkizkIr vk;-Vh-vk;- mfRr.kZ vlkok-

4- vtZ Hkj.;kP;k varhe rkj[ksyk mesnokjkps o; 18 o"kkZis{kk deh o 44 o"kkZis{kk tkLr ulkos-

आवश्यक अर्हता
१. उमेदवार र्ा सबं धं ित शासन मान्य औद्योधिक प्रधशक्षण सस्ं थेचा (आय.टी.आय) कोसह उर्त्तीण / राष्ट्रीय व्यवसाय
प्रधशक्षण पररषद, नवी धदल्ली, यानं ी सबं धं ित व्यवसायासाठी धदलेले राष्ट्रीय व्यवसाय प्रधशक्षण उर्त्तीण (NCTVT)
/ (MSCVT), सदर पदासाठी खालील व्यवसाय (रेड) धवर्ीत करण्यात आले आर्ेत. १) इलेक्ट्रीधशयन (वीजतत्रं ी)
२) वायरमन (तारतंत्री) ३) मधशधनस्ट (यत्रं कारािीर) ४) धिटर (जोडारी) ५) इलेक्ट्रॉधनक्ट्स / इलेक्ट्रॉधनक्ट्स मेकॅधनक
/ इन्िॉरमेशन टेक्ट्नॉलॉजी अँन्ड इलेक्ट्रॉधनक्ट्स धसस्टीम मेटेनन्स ६) इलेक्ट्रॉधनक्ट्स कम्यधु नके शन धसस्टीम ७) वेल्डर
(संिाता) ८) इन्स्रयमु टें मेकॅधनक ९) ऑपरे टर कम मेकॅधनक पोल्यश
ु न कंरोल इक्ट्वीपमेंट १०) बॉयलर अटेंडन्स
११) धस्वच बोडह अटेंडन्स १२) धस्टम टबाहईन ऑक्ट्झीलरी प्लॅन्ट ऑपरे टर / धस्टम टबाहईन ऑपरे टर १३) ऑपरे टर
कम मेकॅधनक मटेररयल र्ॅडलींि
इक्ट्वीपमेंट १४) ऑपरे टर कम मेकॅधनक (पावर प्लॅन्ट ) या शासनमान्य आय.टीआय.
ं
/ (NCTVT) / (MSCVT) उर्त्तीण असणा-या उमेदवारांनी अजह करावेत.

प्रशिक्षणाकरीर्ा ऑन लाईन अजत सादर करणे कररर्ा र्ाररख वेळ व पद्िर्ी
उमेदवाराने अिीसुचनेच्या अिीन राहुन सवत आवश्यक पुवातवश्यक्यर्ा पुणत करीर् असल्याची
खात्रीकरुन कोराडी प्रशिक्षण केंद्र येथे व्यक्क्र्िाह: मूळ रहहवासी प्रमाणपत्रासह उपक्थथर् राहुन ऑन
लाईन अजत सादर करावा.
१. अजत सादर करण्याची मुदर् २६.१०. २०१७ (सकाळी १०.३० नंर्र) र्े २७.११.२०१७ (दप
ु ारी ४.००
वाजेपयंर्) राहील.
२. उपरोप्र् कालाविी मध्ये सावतजननक सुट्टी दस
ु रा चौथा िननवार र्सेच रवववार वगळर्ा इर्र
हदविी सकाळी १०.३० र्े दप
ु ारी १.३० व २.३० र्े ४.०० या वेळेर् अजत सादर करण्याकरीर्ा उपक्थथर्
राहावे.
३. ऑनलाईन अजत सादर करण्याकररर्ा उपक्थथर् राहर्ाना उमेदवाराने खालील नमूद कागद पत्रांचा
सॉफ्ट कॉपी र्सेच

छायांककर् प्रनर् व

दोन रं गीर् पासपोटत साईझ फोटो आवश्यक

कागद पत्र
पासपोटत साईझ फोटो

राहर्ील.

सॉफ्ट कॉपी करीर्ा आवश्यक Size & Format
20KB – 50KB ( jpg/jpeg/png/gif/bmp/pdf)

थवहथर्ाक्षर (Signature) फोटो
Residential proof form concern
GramSevak/SarPunch/Talathi
SSC - Marksheet

10KB – 20KB ( jpg/jpeg/png/gif/bmp/pdf)

ITI from Govt. Recognised Institute - Marksheet

300KB पयंर् ( jpg/jpeg/png/gif/bmp/pdf)

Proof of Age - SSC Certificate/ जन्मदाखला
Proof of Address - Aadhar Card/ Domicile
Certificate
Proof of Identity - Pan Card/Driving
Licences/Aadhar card

300KB पयंर् ( jpg/jpeg/png/gif/bmp/pdf)

300KB पयंर् ( jpg/jpeg/png/gif/bmp/pdf)
300KB पयंर् ( jpg/jpeg/png/gif/bmp/pdf)

300KB पयंर् ( jpg/jpeg/png/gif/bmp/pdf)
300KB पयंर् ( jpg/jpeg/png/gif/bmp/pdf)

fuoM izfdz;k :१. उमेदवारांची िणु वर्त्ता यादी र्ी तयांनी माध्यधमक शालांत पररक्षेत (SSC) धमळधवलेल्या िणु ांच्या आिारे लावण्यात
येईल.
२. अर्हता प्राप्त उमेदवारांपैकी माध्यधमक शालांत पररक्षेचे िणु समान असल्यास आय.टी.आय च्या िणु ाक्रमानसु ार व
तयात देखील समानता असल्यास वयाच्या जेष्ठतेनसु ार प्राथम्यक्रम यादी तयार करण्यात येईल.

izf'k{k.k dkyko/kh :izf'k{k.kkpk dkyko/kh 5 o"kkZpk jkfgy-

मात्र प्रधशक्षणादरम्यान प्रधशक्षाणाथीचे वय ४५ वषह पूर्ण झाल्यास धकंवा

५ वषाहचा प्रधशक्षण कालाविी यापैकी जो कालाविी अिोदर पणू ह र्ोईल तयानसु ार प्रधशक्षण संपष्टु ात येईल.प्रशिक्षर्
कालावधीनं तर सदर उमे दवारां ना कंपनीच्या सेवेत सामावून घेण्याचे कोर्तेही बंधन महाशनशमण ती कंपनीवर राहर्ार
नाही.

izf'k{k.k dkyko/khr feG.kkjs eku/ku :ifgys o"kZ

&

#i;s 6000@&

nqljs o"kZ

&

#i;s 6500@&

frljs o"kZ

&

#i;s 7000@&

pkSFkss o"kZ

&

#i;s 7500@&

ikpos o"kZ

&

#i;s 8000@&

अटी व शर्ती :1.

ऑनलाईन (Online) अजत करण्याची अंर्ीम र्ारीख २७.११.२०१८ दप
ु ारी ४.०० पयंर् राहील. ऑिलाईि ( Online)
अिज आणि पूवाजवश्िकर्ता पि
ू ज करीर्त असल्िाबाबर्तचे आवश्िक दस्र्ताऐवि उमेदवारािे त्िाच्िा कडेच साांभाळूि
ठे विे आवश्िक आहे . सदर र्तारखेिांर्तर ऑिलाईि अिज करर्ता िेिार िाही. र्तसेच पात्र उमेदवाराांिा दस्र्ताऐवि
र्तपासिीसाठी बोलववले असल्िास िेमूि ददलेल्िा र्तारखेला अिज व सवज आवश्िक दस्र्ताऐवि िाांची झेरॉक्स व
मळ
ु प्रयर्त

2.

सह हिर राहिे आवश्िक राहील.

gh izf'k{k.k ;kstuk सामाधजक उर्त्तरदाधयतव योजनेअतं िहत dkS'kY; fodkl ;k dk;ZdzekarxZr jkcfo.;kr
;sr vlwu egkfufeZrh daiिीP;k lsosr dk;e Lo#ih uksdjh ekx.;kpk gDd dks.kR;kgh
izf'k{k.kkFkhZauk djrk ;s.kkj ukgh-

3. या योजनेतंितह प्रधशक्षणाथी ५ वषे प्रधशक्षण पणु ह न करता सोडून िेल्यास तयाच्या जािेवर दसु -या उमेदवाराला प्रधशक्षणाथी
म्र्णनू संिी धमळणार नार्ी.
4.

izf'k{k.kkFkhZauk izf'k{k.k dkGkr ममळिा-िा eku/kuk O;frjhDr dks.krkgh HkRrk ns; gks.kkj ukgh-

5.

izf'k{k.kkFkhZph deky la[;k gh 500 ,o<h jkghy- R;kis{kk tkLr izf'k{k.kkFkhZ #tw d#u ?ksrk ;s.kkj
ukgh-

6.

izf'k{k.kkpk dkyko/kh 5 o"kkZpk vlwu] 5 o"kZ iw.kZ gksrkp ककां वा प्रमशक्षिादरम्िाि प्रमशक्षिार्थिंचे वि ४५
वर्षे पि
ु ज होर्ताच िापैकी िे dkyko/kh अगोदर पि
ू ज होईल त्िा तारखेला R;k izf'k{k.kkFkhZph izf'k{k.k ;kstuk

vkiksvki laiq"Vkr ;sbZy- R;k djhrk osxGk dk;ZeqDrhpk vkns'k dk<.;kph xjt ukgh- rs
vkiksvki dk;ZeqDr >kys vls let.;kr ;sbZy o 5 o"kkZuarj 'ksoVP;k fno'kh ककां वा
प्रमशक्षिादरम्िाि विाची ४५

वर्षज पि
ू ज झाल्िािांर्तर lacaf/kr vf/kdkjh R;kauk izf'k{k.k iq.kZ dsY;kps

izek.ki=k gLrkarjhr djrhy7.

izf'k{k.kkFkhZauk ck;ksEkWVªhd i/nrhus gtsjh uksanokoh ykxsy o njjkst 8 rkl izf'k{k.k iq.kZ dj.ks
xjtsps vkgs- mifLFkrhच्िा gtsjhuqlkj mifLFkr fnolkaoj izf'k{k.k eku/ku vnk dj.;kr ;sbZy-

8.

izf'k{k.kkFkhZauk ,dk o"kkZr 15 oS|dh; jtk o lkIrkfgd ,d lqêh feGsy-

9.

izf'k{k.kkFkhZuk dks.kR;kgh izdkjpk fuoklh xkGk miyC/k d#u ns.;kr ;s.kkj ukgh-

10. izf'k{k.kkFkhZaph fuoM gh xq.krRrsP;k vk/kkjkoj dsY;kuarj सांacaf/kr mesnokj Bjoqि

dk;Zdkjh vfHk;ark ;kaP;kdMs gtj gksrhy o R;k foHkkx izeq[kkaekQZr

fnysY;k

R;kaP;k izf'k{k.kkps

eqY;ekiu dj.;kr ;sbZy- eqY;ekiukuarj njo"khZ 5 izek.ks xq.k ns.;kr ;srhy- deky xq.kkph
e;kZnk 25 jkfgy- lnj xq.k egkfufeZrh daiuh ljGlsosph ra=kK 3 inkph tkfgjkr ;sbZy R;kosGsl
fopkjkr ?ks.;kr ;srhy11-

आय.टी.आय प्रमाणपत्र धकंवा चाररत्र्य पडताळणी अतं ी कोणतीर्ी आक्षेपार्ह बाब आढळल्यास पवु ह सचु ना न देता
प्रधशक्षण बंद करण्यात येईल.

12.

र्े प्रधशक्षण ऐधच्िक असनु मर्ाधनधमहती कंपनीमध्ये कायमस्वरुपी सामावनू घेण्याबाबत कोणतीर्ी र्मी देत नार्ी. सोबत
बिं पत्र नमनु ा जोडला आर्े. तो १०० रु. च्या बिं पत्रावर नोटरी करुन प्रधशक्षणाकररता रुजु र्ोण्यापवु ी सादर करावा.

13.

जे उमेदवार प्रधशक्षण कालाविीत १ मर्ीन्यापेक्षा अधिक िैरर्जर रार्तील तयांचे प्रधशक्षण ताबडतोब बंद करण्यात
येईल.

14. साप्र्ताहीक सट्
ु टी व १५ वैद्िकीि रिा वगळूि प्रत्िेक वर्षी एकुि हिेरीच्िा 75% र्जेरी आवश्यक

आर्े.

तयापेक्षा कमी र्जेरी असल्यास पढु ील प्रधशक्षणासाठी सबं धं ित प्रधशक्षणाथाहस अपात्र ठरधवण्यात येईल व प्रधशक्षण बदं
करण्यात येईल.
15. प्रशिक्षण कालावधीत कं पनीच्या शनयमांचे / शिस्तीचे पालन करणे प्रशिक्षणार्थीवर बंधनकारक राहील.

कं पनीच्या शनयमाचा व शिस्तीचा भंग करणा-या प्रशिक्षणर्थीना पुवव सूचना न देता काढु न टाकण्यात येईल व
सदर प्रशिक्षणार्थीला परत संधी शमळणार नाही.

16. प्रशिक्षणार्थीना कं पनीत प्रशिक्षण कालावधीत सुरक्षा शवषयक शनयमांचे पालन करतांना हेल्मेट , गमबुट तसेच

अँप्रोन स्वखचावने खरे दी करावे लागेल त्यासाठी कं पनी कोणत्याही प्रकारे अनुदान देणार नाही.
17. प्रशिक्षणार्थीना कं पनीत प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थीना दरम्यान देय अपघात शवमा करीता हप्ता साधारण रु. १००/प्रशिक्षाणार्थयाांना देय वेतनातून कपात करण्यात येईल ककं वा आवश्याक असल्यास त्याची पु तत
व ा संबशं धत
शवभागाकडे रोखीने करावी लागेल.
18. प्रशिक्षणार्थीना तीन पाळीमध्ये प्रशिक्षण देण्यात येईल. ज्या पाळीमध्ये प्रशिक्षणार्थीना काम देण्यात येईल त्या

पाळीमध्ये प्रशिक्षणार्थीना काम करणे बंधनकारक राहील.
19. प्रशिक्षणार्थी महीलांना रात्रपाळीत काम ददले जाणार नाही.
20. प्रशिक्षणार्थीना कोणत्याही संघटनेचे सदस्य होता येणार नाही ककं वा संघटना स्र्थापना करता येणार नाही.
21.

प्रशिक्षणार्थीना न्यायालयात प्रशिक्षणाच्या अनुषंगाने कोणताही दावा दाखल करता येणार नाही.

22.

अपंि उमेदवारांमध्ये एक पाय बाधित व कणहबाधिर या प्रविाहतीलच उमेदवार अजह करण्यास पात्र रार्तील. इतर अपंि
प्रविाहतील उमेदवार अजह करण्यास पात्र रार्णार नार्ीत.

23. दस्ताऐवज सादर करण्यात धदलेल्या कालाविमध्ये उमेदवाराने दस्ताऐवज सादर न के ल्यास तयाची उमेदवारी रद्द
करण्यात येईल.
दस्ताऐवज तपासणीसाठी बोलाववण्यात येणा-या उमेदवाराने अजााबरोबर सादर करावयाचे आवश्यक

दथर्ाऐवज –

१.

अिज

२.

ज्या िावठाणातील मळ
ु रर्ीवासी असल्याचे अजाहत नमदु आर्े तया िावठाणातील संबंिीत ग्रामसेवक, सरपचं धकंवा तलाठी यांच्या
कडून धनिधमत मळ
ु रधर्वासाचा दाखला

३.

माध्िममक शाळा पररक्षा उत्तीिज प्रमािपत्र

४.

आि.टी.आि उत्तीिज

५.

माध्िममक शाळा (SSC Leaving Certificate) सोडल्िाचा दाखला / िन्म दाखला

६.

मर्ाराष्ट्र शासनाचे अधिवासाचे प्रमाणपत्र

७.

ओळखपत्र (पॅन काडह / ड्रायधव्र्िं लायसेंस / आिारकाडह )

असल्याचा दाखला (शासन मान्य संस्थेचे)

8. सादर प्रधक्रये दरम्यान उमेदवारांनी तयाच
ं ा मोबाईल क्रमांक तसेच तयाचं ा ई-मेल आय डी सरुु ठे वावे तसेच सादर प्रधक्रयेचा अद्यावत
माधर्तीसाठी उमेदवारांनी www.ktcmahagenco.com ladsr LFkG पार्त रार्ावे.

Sd/-

मख्
ु य अवियंता (प्रवि.)
कोराडी प्रविक्षण कें द्र, महाजेनको, कोराडी

