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 लिकाऊ उ्ेदिार अधिननय् १९६१ अनियेआय.टी.आय.उत्तीिण/आय.टी.आय परीक्षेस 
बसिारे उ्ेदिार,उच्च ्ध्यल्क परीक्षा(कक्ान कौिल्यािर आिारीत व्यिसाय 
अभ्यासक्र्) उत्तीिण उ्ेदिार ि एस.एस.सी परीक्षा उत्तीिण उ्ेदिाराुंकडून प्रलिक्षिार्थी या 
पदाकररता अर्ण ्ागिण्याबाबत॰ 
       बेस्ट उपक्रम त्यांच््य परिवहन अभि्यांत्रिकी ववियगयत भिकयऊ उमेदवयि अधिनन्म १९६१ अन्व्े 
्यांत्रिक(मोटयि वयहन ), ववजतांिी,जोडयिी,कयतयिी,सांियतय, ्य व््वसय्ांकयरितय आ्.टी.आ् उत्तीर्ण झयलेले 
उमेदवयि व आ्.टी.आ् पिीक्षेस बसर्यिे उमेदवयि,जोडयिी,कयतयिी,सांियतय व ्यांत्रिक( मोटयि वयहन) ्य 
व््वसय्ांकयरितय,मेकॅननकल टेक्नॉलॉजी व ऑटो इांजजननअरिांग टेजक्नभि्न हे ववष् घेवून उच्च मयध््भमक 
पिीक्षय (ककमयन कौिल््यवि आियिीत व््वसय् अभ््यसक्रम) उत्तीर्ण उमेदवयि ्यांचेकडून,त्यच प्रमयरे् 
्यांत्रिक(मोटि वयहन),मोटयि वयहन ववजतांिी व ववद््ुत पुिवठय ववियगयत ्यांत्रिक प्रभितन व वयतयनुकूलन 
आणर् तयिखांड जोडर्ीदयि ्य व््वसय्यकरितय एस.एस.सी उत्तीर्ण झयलेल््य उमेदवयियांकडून ऑगस्ट २०१७ 
्य सियकरितय प्रभिक्षर्यर्थी पदयसयठी ऑन लयइन अजण मयगववत आहे॰ 
 

अहताण:आय.टी.आय उत्तीिण/आय.टी.आय परीके्षस बसिार् या उ्ेदिाराुंकररता 
      ियलयांत पिीक्षेत गणर्त व ियस्ि ववष्यांसह उत्तीर्ण + सांबांधित व््वसय्यतील आ्.टी.आ्. प्रभिक्षर् 
पूर्ण करून अांनतम व््वसय् चयचर्ी उत्तीर्ण झयलेलय असयवय. तयिखांड जोडर्ीदयि  ्य व््वसय्यसयठी 
ियलयांत पिीक्षेत गणर्त व ियस्ि ववष्यसह उत्तीर्ण + तयितांिी ्य व््वसय्यतील आ्.टी.आ् प्रभिक्षर् परू्ण 
करून अांनतम व््वसय् चयचर्ी उत्तीर्ण झयलेलय असयवय. तसेच मोटयि वयहन ववजतांिी ्य व््वसय्यसयठी 
ियलयांत पिीक्षेत गणर्त व ियस्ि ववष्यसह उत्तीर्ण + ्यांत्रिक(मोटयि वयहन) ककां वय ववजतांिी ्य 
व््वसय्यतील आ्.टी.आ् प्रभिक्षर् पूर्ण करून अांनतम व््वसय् चयचर्ी उत्तीर्ण झयलेलय असयवय॰ 
ियसकी् औद््ोधगक प्रभिक्षर् सांस्रे्थतून जुले २०१७ च््य अांनतम व््वसय् चयचर्ीस बसर्यर् ् य उमेदवयियांचे 
अजण देखील स्वीकयिले जयतील॰पिांतु, अिय उमेदवयियांची ननवड झयल््यस त्यांनय नेमरु्कीपूवी अांनतम चयचर्ी 
उत्तीर्ण झयल््यचय दयखलय/प्रमयर्पि सयदि कियवे लयगेल.  
           
उच्च ्ाध्यल्क परीक्षा (कक्ान कौश्यल्यािर आिाररत व्यिसाय अभ्यासक्र्) उत्तीिण उ्ेद्िाराुंकररता  

जोडयिी, कयतयिी, व सांियतय ्य पदयकरितय मेकॅननकल टेक्नॉलॉजी व  ्यांत्रिकक(मोटयि वयहन) पदयकरितय 
ऑटो इांजीनीरिांग टेजक्नभि्न हे ववष् घेवून उच्च मयध््भमक पिीक्षय(ककमयन कौश््ल््यवि आियरित 
व््वसय् अभ््यसक्रम) उत्तीर्ण असयवय॰ 
 
 

पुढील पयनयवि ...... 
 
 
 



एस.एस.सी उत्तीिण उ्ेद्िाराुंकररता 
ियलयांत पिीक्षेत गणर्त व ियस्ि ववष्यसह ककमयन ५०% गुर् भमळवून उत्तीर्ण झयलेलय असयवय॰ 
मयगयसवगी् अनुसूचीत जयती/अनुसूचीत जमयती,ववमुक्तय जयती व िटक््य जमयतीतील उमेद्वयियांकरितय 
ियलयांत पिीक्षेच््य गुर्यांत ५% सूट(ककमयन ४५% गुर्). 
्राठीचे ज्ञान असिे आिश्यक आहे॰                                   
          

िय:   ०२.०८.२०१७ िोजी आ्.टी.आ्/उच्च मयध््भमक पिीक्षय (ककमयन कौश््ल््यवि आियरित  

  व््वसय्   अभ््यसक्रम) उत्तीर्ण उमेद्वयियांकरितय १७ ते २२ वषण व एस.एस.सी उत्तीर्ण  

  उमेद्वयियांकरितय १५ ते २०     वषण. 
प्रलिक्षि :  आ्.टी.आ् उत्तीर्ण उमेद्वयियांकरितय १ वषण,उच्च मयध््भमक पिीक्षय(ककमयन कौिल््यवि 

कािाििी आियिीत व््वसय् अभ््यसक्रम) उत्तीर्ण उमेद्वयियांकरितय १ ते २ वषण आणर् एस.एस.सी  
  उत्तीर्ण उमेद्वयियांकरितय २ ते ३ वषण(नेमून ददलेल््य व््वसय्यनुसयि) 

 

विद्यािेतन : भिकयऊ उमेदवयि अधिनन्म १९६१ अन्व्े 

 

     प्रभिक्षर् कयलयविी पूर्ण करून व््वसय् पिीक्षय उत्तीर्ण होर्यर् ् य प्रभिक्षर्यर्थीनय कोर्त्यही प्रकयिची 
नोकिी देरे् उपक्रमयवि बांिनकयिक नसेल॰ 
 

     ननवडलेल््य उमेदवयियांनय प्रभिक्षर्यसयठी प्रभिक्षर्यर्थी कियि कियवय लयगेल॰ भिकयऊ  उमेदवयि 
अधिनन्म १९६१ अन्व्े मयगयसवगी् अनुसूचीत जयती, अनुसूचीत जमयती, इति मयगयसवगी् उमेदवयि, 
मयजी सैननकयांच््य मुलयांसयठी तसेच अपांग उमेदवयियकरितय कयही जयगय ियखीव आहेत॰ सदि मयगयसवगी् 
उमेदवयियांनी मुलयखयत्तीच््य वेळेस सक्षम अधिकयर् ् यांकडून प्रय त केलेल््य आपल््य जयतीच््य दयखल््यची 
प्रमयणर्त झेिॉक्स प्रत अजयणसोबत सयदि किरे् आवश््क आहे॰ तसेच मयजी सैननकयांच््य मुलयांनी आपले 
वडील मयजी सैननक असल््यच््य दयखल््यची प्रमयणर्त झेिॉक्स प्रत सयदि किरे् आवश््क आहे. अपांग 
उमेदवयियांनी https://rojgar.mahaswayam.in ्य सांकेत स्र्थळयवि अपांग उमेदवयि ्य वगयणत स्वत:लय 
नोंदवून घेऊन ्य नोंदीची प्रत व अपांगतवयचे वैद््की् प्रमयर् पि सयदि किरे् आवश््क आहे.  

 

     विील अहणतय पूर्ण किर्यर् ् य उमेदवयियांनी आपले अजण ददनयांक १६/०६/२०१७  ते ३०/०६/२०१७ ्य 
दिम््यन बेस्ट उपक्रमयच््य www.bestundertaking.com ्य सांकेत स्र्थळयवि 
“Recruitments/Appointment of trade apprentices under the Apprentices Act, 1961 in the 

BEST Undertaking” ्य ववकल्पय अांतगणत ऑनलयइन रित्य सयदि कियव्यचे आहेत. इति तपिीलवयि 
मयदहती मुख्् पृष्ठयविील मयगणदभिणकय ्य ववकल्पय अांतगणत उपलब्ि आहे.   

 

     ऑन िाइन अर्ण ्िीकारण्याची अुंनत् तारी  ३० र्ून २०१७ आहे॰ त्य सांत्रबिीची कोर्तीही 
मयदहती अर्थवय अजण पिव््वहयियद्वयिे ददलय अगि स्वीकयिलय जयर्यि नयही तसेच प्रवयस वय इति 
कोर्त्यही प्रकयिचय खचण उपक्रमयकडून भमळर्यि नयही॰ 
                                                                     
         ्हाव्यि्र्थापक    

https://rojgar.mahaswayam.in/
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