
 

 

 

जाहिरात क्रमाांक : एमडीएल/एटीएस/02/2019  
    वर्ष 2019 करीता व्यवसाय प्रहिक्षणार्थ ांची हिवड - अजष (प्रहिकु्ष अहिहियम 1961 च्या अांतर्षत) 

प्रशिकु्ष अशिशियम 1961 च्या अंतर्गत खालील तक्त्यात िमदू केलेल्या व्यवसायांमध्ये व्यवसाय प्रशिक्षणार्थचंी (शिकाऊ उमेदवार) शिवड 
करण्याकरीता भारतीय िार्रीकांकडूि शवशित िमुन्यात ऑिलाइि पद्धतीि ेअर्ग मार्वीत आिोत. 
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वयोमयाषदा 

 

ग्रपु "क"  (10 वीं इयत्ता उत् तीणष )  

1. ड्राफ्ट्समिै (मेकेहिकल)  20 8 6 2 1 2 1 

 
2 वर्ग 

 
 

 

प्रर्म वर्ग   

रु. 7577/- 

शिशतय वर्ग  

रु. 8659/- 

01.07.2019 
को 15 स े
19 वर्ष 

2. इलहेरिहियि   30 11 9 3 2 3 2 

3. हिटर  50 17 15 5 4 6 3 

4. पाइप हिटर  50 17 15 5 4 6 3 

5. स्ट िर चरल हिटर  50 17 15 5 4 6 3 
 

  वर्ष ‘ख’  आय॰ टी॰ आय॰ परीक्षा उत्तीणष   

1. आई.सी.टी.एस.एम. 15 7 4 1 1 1 1 

1 वर्ग 

 

रु. 9742/- 

 

01.07.2019
को  16 स े
21 वर्ष 

2. इलरे िॉहिक मेक हिक  30 11 9 3 2 3 2 

3. कारपने् टर  30 11 9 3 2 3 2 

4. 
हिटर स्ट िर चरल (एरस 
आई.टी.आई. हिटर) 50 17 

 

15 
 

5 4 6 3 
 

ग्रपु  "र्" (8 वीं इयत्ता उत् तीणष)  

1. 
 

ररर्र  
 

60 19 

 
 

18 

 
 

7 5 7 4 2 वर्ग  

 

प्रर्म वर्ग   

रु. 7577/- 

शिशतय वर्ग  

रु. 8659/- 

01.07.2019
को 14 स े
18 वर्ष 2. वेल् डर (र्सै एवां इलहेरिक)  60 19 

 

 
18 

 

 
7 5 7 4 

1 वर्ग 3 
माि  

. ** आई.सी.टी.एस.एम.: इन्फोमगिि एंड कम्युशिकेिि टेक्तिोलॉर्ी शसस्टम मेंटेिेंस  
 

अजष कसा करावा: 

 अर्ग ऑिलाइि पद्धतीिे भरावयाचा आिे. इच्छुक उमेदवारांिी माझर्ांव डॉक शिपशिल् डसग शलशमटेडच्या www.mazagondock.in  

या संकेतस् र्ळाावरती Career / Apprentices या िीर्गकाखाली भेंट ध्यावी. िंतर अर्ागकरीता अप्लायवर (Apply) शक्तलक करा 
आशण िवीि िोंदणीकरीता लॉर् इि करा. 

 ऑिलाइि अर्ग भरन्यापवूथ उमेदवारांिी शियम आशण शियमावली, फोटो, सिी, रु्ण पशिका, इतर कार्दपिे अपलोशडंर्संिंिी आशण 
अर्ागचे िुल्क भरण्यासंिंिी इ्यादी सचूिा काळाज़ीपुवगक वाचाव्यात. 

 ऑिलाइि अर्ागची िोंदणी शदिांक  17 जुलाई 2019 (बुिवार) पासूि सुरु िोईल आहण हदिाांक 31 जुलाई 2019 
(बुिवार) रोर्ी िंद िोईल. 

अखेरच्या तारीखेिंतर िवीि अर्ागची िोंदणी िोणार िािी, याची कृपया  िोंद घ्यावी. 

 अशिक माशितीकरीता मदत क्रमांक (Helpline Number) 022-23764155 यावर सोमवार ते िशिवार सकाळाी 9.00 ते सायं. 5.00 
वारे्पयंत संपकग  सािावा.    

 सरकारी शिदेिािुसार आराक्षणामाशिल फेरफार / िदल केले र्ातील.  
 
 

माझर्ाांव डॉक हिपहबल्डसष हलहमटडे  /  MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED 

(भारत सरकार चा उपक्रम), डॉक याडष रोड, माझर्ाांव, मुांबई – 400 010 

 (A Govt. Of India Undertaking), Dock Yard Road, Mazagaon, Mumbai 400 010 

 
 

www.nm
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n

http://www.mazagondock.in/


(1) योग्यता हिकर्: 
 

i) वर्ष ‘क’: - उमेदवार 10 वी ची परीक्षा (एस.एस.सी. परीक्षा) शवज्ञाि आशण र्शणत शवर्यांसि प्रर्म प्रय्िात उत्तीणग असावा॰ सवगसािारण/ 
ओ.िी.सी./एस.ई.िी.सी./ई.डब्ल.ूएस./ शदव्यांर् / एएफसी उमेदवारांकरीता  कमीत कमी  50 % रु्ण.,  अ॰र्ा॰ आशण अ॰र्॰ उमेदवारांकरीता प्रर्म 
प्रय्िात, उत्तीणग शे्रणी.     
 

II) वर्ष “ख”:- उमेदवार शफटर, आई.सी.टी.एस.एम, कारपेंटर, इलेक्तरोशिक मकेैशिक व्यवसायामध्ये िासकीय / िासकीय मान्यता प्राप्त औद्योशर्क 
प्रशिक्षण संस्रे्तिू औ॰ प्र॰सं॰ प्रर्म प्रयत्िात उत्तीणष असावा॰ सवगसािारण/ ओ.िी.सी./एस.ई.िी.सी./ई.डब्ल.ूएस./ शदव्यांर् / एएफसी 
उमेदवारांकरीता कमीत कमी 50 % रु्ण॰ अ॰र्ा॰ आशण अ॰र्॰ उमेदवारांकरीता प्रर्म प्रय्िात, उत्तीणग शे्रणी. रे् उमेदवार सेशमस्टर शसस्टम अंतर्गत 
आय॰ टी॰ आय॰ मध्य ेप्रशिक्षण घेत आिेत / घेतलेले आिेत, ते अंशतम सेशमस्टरमध्ये प्रर्म प्रय्िात उतीणग असावेत. ्यांचा प्रशिक्षण कालाविी 
वाढलेला िसावा. शफटर, आई.सी.टी.एस.एम., सुतार आशण इलेक्तरॉशिक्तस मकेैशिक वर्ळाता उमेदवारािी “गु्रप - ख” करीता अर्ग करू ियेत. 
आय.टी.आय. उत्तीणग उमेिारांचा “गु्रप क” आशण “गु्रप र् “साठी शवचार केला र्ाणार िािी.  
 

(III) वर्ष ‘र्’ :- उमेदवार इ॰ 8 वी ची परीक्षा (10+2 अभ्यासक्रमाअंतर्गत) शवज्ञाि आशण र्शणत शवर्यांसि प्रर्म प्रय्िात उत्तीणग असावा॰  
सवगसािारण/ ओ.िी.सी./एस.ई.िी.सी./ई.डब्ल.ूएस./ शदव्यांर् / एएफसी उमेदवारांकरीता  कमीत कमी  50 % रु्ण॰  अ॰र्ा॰ आशण अ॰र्॰ 
उमेदवारांकरीता प्रर्म प्रय्िात, उत्तीणग  शे्रणी.  
 

*सवग उमेदवारांिा आपल्या िकै्षशणक योग्यता प्रर्म प्रय्िात पास केल्याचे संिंशित िाला / आय.टी.आय.संस्रे्कडूि घेतलेले प्रमाण पि र्मा करिे 
अशिवायग आिे. ते ि केल्यास प्रवेि पािता रद्द केशल र्ाईल.  

(अर्गकरण्या संिंशि अशिक माशिती करीता वेिसाईट www.mazagondock.in या संकेतस् र्ळाावरती Career / Apprentices वर हियम 
एवां अहिहियम पिा व त्यािुसार अजष करावा) 
 

(2) वयोमयाषदतेील हिर्ीलता:   अिुसशूचत र्ाती आशण अिुसशूचत र्मातीच्या  उमेदवारांकरीता 5 वरे्, इतर मार्ासवर्थयांकरीता 3 वर्ग  आशण 
िारीररकदृष्टया  अपंर्ांकरीता 10 वर्ग - याकरीता शवशित िमुन्यात असलेले सक्षम अशिका-याचे प्रमाणपि (कॉपी) अपलोड करावे. 
 

**(यु.आर.. - सवगसािारण ,एस.सी.- अिुसशूचत र्ाती, एसटी - अिुसशूचत र्माती, ओ.िी.सी.- अन्य मार्ासलेल्या र्ाती, एस.ई.िी.सी.- सामाशर्क व 
िकै्षशणक दुिगल वर्ग, ई.डब्ल.ूएस. – आशर्गकद्रष्टया दुिगल वर्ग, शदव्यांर् – िारीररक शवकलांर्, ए.एफ.सी. – आमग फ़ोसग व्यक्तीची मुले, प्रय्िांची संख्या 
– उमेदवारािे शकती प्रय्िात पास िोण्याचे यि संपाशदत केले)   

 

(3) वर्ष जूि 2019 पासूि प्रहिक्षणार्थ ांची हिवडीची परीक्षा ऑिलाइि पद्धतीि ेिोईल. आवश्यक सचूिा / मोक टेस्टची (MOCK TEST) व्यवस्र्ा 
िोंद्णीकृत उमेदवारांसाठी िंतर केली र्ाईल आशण संिंशित माशिती सदरिु उमेदवारांच्या मेल आयडी/ मोिाईल िंिरवर पाठशवत येईल. ऑिलाइि 

परीक्षा (CBT) िी उपरोक्त िकै्षशणक पाितेवर आिारीत असेल. परीक्षा कें द्र िे केवळा मंुिईतच असेल. 
 

(4) हिवड प्रहक्रया: प्रहिक्षणासाठी प्रत्यके वर्ष / र्टातील उमेदवारांची शिवड  माझर्ांव डॉक शिपशिल्डसग शलशमटेडच्या ऑिलाइि परीके्षतील 
उच्चतम रु्णवत्तापणूग (मेररटवर) आिारीत असेल. तदिंतर कार्दपिांची छाििी आशण विैकीय चाचणी िोईल. रेडसंिंिी शिवड /रेड वाटप प्रशक्रया िे 
कार्दपिांची छाििी आशण विैकीय चाचणीत ‘योग्य’ (FIT)   घोशर्त असल्यावरच िोईल.  विैकीय चाचणीिंतर शिवडलेल्या उमेिारािा 
क्रमाक्रमािे िोलशवण्याkत येईल. मुलाखतीची प्रशक्रया िंद करण्यात आलेली आिे. याची कृपया िोंद घ्यावी. ऑिलाइि परीके्षची तारीख, वेळा व 
स्र्ळा यासंिंिीची सचूिा पाि उमेदवारांच्या मेल आयडीवर पाठशवण्यात येईल. या संिंिीची माशिती यरू्र िेम आशण पासवडग लॉर् इि केल्यािंतर 

िोंदणीकृत पोटगलवर पािता येईल. (माझर्ाांव डॉक हिपहबल् डसष हलहमटडेच्या www.mazagondock.in या संकेतस् र्ळाावरती 

Career/Apprentices  सांबांहित माहिती उपलब्ि िोईल). 
 

(5) अजाषच ेिलु्क ऑिलाइि भरन्याबाबत:- उमेदवारािे माझर्ांव डॉकच्या संकेतस्र्ळाावर र्ाऊि ऑिलाइि अर्ग भरावयाचा आिे. ऑफ़लाइि अर्ग 
(छापील अर्ग) स्वीकारले र्ाणार िािीत. उमेदवार अर्ागचे िुल्क िक्त ऑिलाइि भरू िकतात. अर्ागचे िुल्क रूपये 100 /- आशण िैंक िुल्क (ि 
परत येण्यायोग्य) (चारे्स) (दोन्िी शविा परतावा) असे आिे. अिुसूहचत जाती आहण अिुसूहचत जमातीच े  उमेदवार हविािलु्क अजष करू 
िकतात॰ हविािलु्क अजाषकरीता हवहित िमुन्यात असलले े सक्षम अहिका–यािी हदलले्या जात प्रमाणपत्राची प्रत अपलोड करावी 
लार्ले॰ अजाषच ेिलु्क वर दिषहवल्याप्रमाणचे जमा करावे. अजाषच ेिलु्क मार्णी ििाकर्षण   (डी. डी.)/ ििादिे/ टपाल इतर कोणत्यािी 
प्रकारे स्टवीकारल ेजाणार िािींत॰ अर्ग केलेली रक्तकम परत अदा केशल र्ाणार िािी. 

 

(6) रे् उमेदवार आय.टी.आय. परीके्षच्या शिकालाच्या प्रशतके्षत आिेत ्यािी ्यांच्या संस्रे्िे शदलेला िोिाफाईड दाखला ऑिलाइि अर्ग करतािा 
अपलोड करायचा आिे. उमेदवाराची शिवड झाल्यास उमेदवारािे विै शिकाल प्रर्म प्रय्िात उत्तीणग दाखल्यासशित कार्द पिांच्या छाििीवेळाी र्मा 
करावयाचे आिे. 
 

(7) शिवड झालेल्या उमेिारािी प्रशिक्षण सुरू िोण्यापवूथ आपल्या शिवासाच्या भार्ातील पोलीस आयुक्त/ पोलीस अशिक्षक यांच्या संिंशित कायागलयािे 
शदलेला ‘पोलीस तपासणी अिवाल’ (PVR) सादर करणे िंििकारक आिे॰ या उमेदवारािा रुर् ू िोण्याच्या तारीखेस ‘पोलीस तपासणी अिवाल’ 
देण्याकरीता तीि आठवड्याचा अविी शदला र्ाईल॰ ‘पोलीस तपासणी अिवाल’ (PVR) सादर ि करणा-याची शिवड रद्द केली र्ाईल. 
 

सूचिा:- (1) अ.र्ा. आशण अ.र्. उमेिारांिी अर्ागसोित र्ातीचे विै प्रमाणपि ि र्ोडल्यास उमेदवाराचा अर्ग िाद केला र्ाईल. (2) शिवडलेल्या 

उमेिारािी ्याचे िचत िैंक खाते क्रमांक ता्काळा कळावावे लारे्ल. ्याच िँकेत ्यांचे  शवदयावेति (stipend) ECS माफ़ग त र्मा केले र्ाईल या 

व्यशतररक्त ििादेि कंपिी कडूि शदला र्ाणार िािी. (3) शिवडलेल्या उमेदवारांिे ्वरीत आयकर खा्याकडूि प ि काडष उपलब्ि करूि द्यावे 

लारे्ल. (4) शिवड झालेल् या पुरुर् आशण मशिला उमेदवारांिी कंपिीमध् ये रुर् ूिोतािा प्रचशलत र्णवेिात येणे सक्तीचे आिे. (5)  सदरिाितची माशिती 

िोंद्णीकृत  अर्गदारािा ्यांच्या शदले्रल्या मोिाइलवर एसएमएस िारे पाठशवण्यात येईल.  कृपया िोंद घ्यावी की उमेदवारांिे पािता मयागदा पणूग ि 

केलेले शिदिगिास आल्यास ्याला / शतला ्वरीत अपाि केले र्ाईल. (6) या पुढील अशिक माशिती एम.डी.एल. वेिसाईट वर अपलोड करण्यात येइल. 

(7) एम.डी.एल. भतथ प्रशक्रयेदरम्याि दिगशवलेल्या र्ार्ा व ररक्त र्ार्ा भरिे अर्वा रद्द िादल करन्याचा अशिकार मिेैर्मेंटला राशिल. (8) एम.डी.एल. 

ची भतथ दरम्याि शविा िोशटस रद्द / िदल  करन्याचा अशिकार राखिू  ठेवण्यात आला आिे.  
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