छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशशक्षण व
मानव शवकास संस्था (सारथी), पुणे
(महाराष्ट्र शासनाची स्वायत्त संस्था)

स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची मननषा बाळगणाऱ्या युवक- युवतींसाठी
स्वावलंबनाची सुवणण संधी !!!
सारथीचा कौशल्य विकास कार्य क्रम

कौशल्य विकास कार्य क्रम मार्गदर्शशका
सारथी, पुणे याांच्या कौशल्य विकास काययक्रमाांतर्यत मराठा , कुणबी ,
कुणबी –मराठा ि मराठा -कुणबी
गटाच्या

युवक - युवतींसाठी

समाजाच्या

नॉन निमीलेअर

Maharashtra Ex-Servicemen

Corporation Limited (मे स्को), Pune मार्फणत कौशल्य नवकासाचे
प्रनशक्षण कायणिम राबनवण्यात येणार आहे त. सदर प्रनशक्षण कायणिम,
प्रवेशाकनरता आवश्यक शैक्षनणक पात्रता आनण कालावधी यांचा
तपशील खालील प्रमाणे आहे ,
अ. क्र. प्रवशक्षण कायग क्रमाचे नाि
1
2

मेकॅविकल विटर / Mechanical Fitter
सीएनसी ऑपरे टर / CNC Operator

वकमान शै क्षवणक पात्रता कालािधी
दहािी पास
दहािी पास

3 मवहिे
3 मवहिे

प्रवशक्षण केंद्राचा पत्ता
महाराष्ट्र माजी सैवनक महामं डळ मयावदत (मे स्को),
महासैवनक ओद्योर्ीक इस्टे ट, प्लॉट नं. T-153/ 1,
भोसरी , पुणे 411026

 प्रवत प्रवशक्षणाथीसाठीचे प्रनशक्षण शुल्क सुमारे रु 20,000/- सारथी
कडू ि वदले जाणार आहे .
 वििासी प्रवशक्षणाथींकवरता भोसरी, पुणे येथे ननवास व भोजन
व्यवस्था प्रनशक्षण संस्था (मेस्को, पुणे) मार्फणत करण्यात येणार
आहे . ननवास व भोजन व्यवस्थेकनरताचा संपण
ू ण खचण सारथी, पुणे
कडू न केला जाणार आहे .

प्रशशक्षण कार्य क्रमाची वैशशष्ट्ये : महाराष्ट्र माजी सैवनक महामंडळ मयावदत (मेस्को), पुणे या नामांवकत
संस्थे मार्गत उच्च दजाचे प्रवशक्षण
 यशस्िीरीत्या प्रवशक्षण पूणग केलेल्या प्रवशक्षणाथींना उत्तम पर्ाराच्या
नोकरीची संधी
 मे स्को, पुणे यांच्या भोसरी ये थील प्रवशक्षण केंद्रामध्ये आधुवनक

उपकरणे, साधन सामग्री यांिर अवधकावधक प्रत्यक्ष कामाचा अनुभि
(ऑन जॉब रेननर्) ि सराि करण्याची संधी
 मे हनती ि होतकरू प्रवशक्षणाथींना प्रवशक्षण घे त असतानाच उिगवरत

िेळेमध्ये जिळच्या कंपनयांमध्ये रेनी म्हणून काम करून अनुभि आवण
अथाजगन करण्याची संधी

READ THE FOLLOWING
GUIDELINES VERY
CAREFULLY BEFORE
YOU APPLY ONLINE

ऑनलाईन अजग भरण्यापूिी
उमेदिारांनी खालील सूचना
काळजीपूिगक िाचाव्यात.
अजय करण्र्ाची प्रशक्रर्ा :
1. वर िमूद केलेल्यापैकी कोणत्याही प्रनशक्षण कायणिमात सहभागी
होण्याकनरता पात्र उमेदवारांनी https://sarthi-maharashtragov.in/
> NOTICE BOARD> MESCO>APPLY ONLINE येथे
क्ललक करून ऑनलाईन अजण करावा.
2. फक्त ऑनलाईन द्वारे केलेले अजणच स्वीकारले जातील. प्रत्यक्ष जमा
केलेले, पोस्ट, कुनरअर, ई-मेल ककवा अन्य कोणत्याही माध्यमाद्वारे
केलेले अजण क्विकारले जाणार नाहीत.
3. उमेदवार आपल्या जवळच्या ई -सेवा केंद्र , सायबर कॅ फे इत्यादी
वठकाणी जाऊन ऑनलाईन अजण करण्यासाठी कोणाचीही मदत घे ऊ
शकतात.
4. ऑनलाईन अजण करण्यापूवी सवण आवश्यक कागदपत्रे व त्यांच्या
स्कॅ न कॉपीज जवळ तयार ठे िाव्यात ि योग्य वठकाणी अपलोड
कराव्यात.

5. ऑनलाईन अजण करताना खालील कागदपत्रे व त्यांच्या स्कॅ न कॉपीज
जवळ ठे वाव्यात योग्य वठकाणी अपलोड कराव्यात.
1) उमेदवारचा फोटो
2) उमेदवाराची स्वाक्षरी
3) दहावी, बारावी, नडप्लोमा प्रमाणपत्रे
4) जातीचे प्रमाणपत्र
5) नॉन निमी लेयरचे प्रमाणपत्र
6) जन्म दाखला / शाळा सोडल्याचा दाखला
7) रनहवासी दाखला (डोनमसाईल प्रमाणपत्र)
8) आधारकाडण
9) उमेदिाराांच्या स्वाक्षरीचे नवनहत नमुन्यातील प्रनतज्ञापत्र
6. प्राप्त अजांमधून ननकषाच्या आधारे

छाननी करून ननवडक

उमेदवारांना प्रवेश चाचणी परीक्षा / मुलाखती / समुपदे शन / कल
चाचणी इत्यादी साठी प्रनशक्षण संस्थेमाफणत दूरध्वनी ककवा ई - मेल
द्वारे कळविण्यात येईल.
7. संबंनधत उमेदवारांनी ननवड कायणिम स्थळी स्वखचाने उपस्स्थत
राहावे.

8. प्रनशक्षण

कायणिम ननवडण्यापूवी

कायणिमानवषयी
कायणिमाची

मूलभूत मानहती

ननवड

उमेदवारांनी
घे ऊन

करावी. याबाबतचे

मगच

प्रनशक्षण
प्रनशक्षण

मागणदशणन ि अविक

मावहतीकवरता प्रनशक्षण संस्थे चा संपकण िमांक खालीलप्रमाणे आहे .
महाराष्ट्र माजी सैवनक महामं डळ मयावदत (मे स्को),
पुणे
श्री. परार् - 8208596559
प्रवशक्षण केंद्राचा पत्ता
महाराष्ट्र माजी सैवनक महामं डळ मयावदत (मे स्को),
महासैवनक ओद्योर्ीक इस्टे ट, प्लॉट नं. T-153/ 1,
भोसरी , पुणे 411026

10. प्रनशक्षण कायणिम ननवडण्यापूवी उमेदवारांनी पुढे नदलेली प्रनशक्षण
नवषयक मानहती काळजीपूवणक वाचावी.

एकच ध्यास – कौशल्य विकास

प्रवशक्षण कायग क्रम बद्दलची मावहती ि भविष्ट्यातील िाटचाल
सीएनसी ऑपरे टर (CNC OPERATOR) जॉब म्हणजे काय?
Computerized Numerical Control (सीएिसी):- आिुविक तांत्रज्ञािाच्या
युर्ात कांप्युटराईज्ड न्युमवरकल कांट्रोल (सीएिसी) यांत्रणेचा िापर सीएिसी
ऑपरे टर विविि प्रकारच्या उत्पादिाांसाठी िातू ि प्लाक्वटकची उत्पादिे
बिविण्यासाठी करतात. सीएिसी ऑपरे टरकडे यांत्रािर काम करण्याचे कौशल्य
असणे आिश्यक आहे तसेच सीएिसी ऑपरे टरला इांवजिीयरींर् ड्रॉईांर् िाचता
येणेही र्रजेचे असते. सीएिसी या क्षेत्रामध्ये रोजर्ाराचे प्रमाण वदिसेंवदिस िाढत
असूि औदयोवर्क क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कुशल कामर्ाराांिा मार्णी आहे .
कांप्युटराईज्ड न्युमवरकल कांट्रोल (सीएिसी) ऑपरे टर आवण प्रोग्रामसयची
मुख्यत: उत्पादि कांपन्याांमध्ये अत्यांत महत्िाची भूवमका असते. सीएिसी ऑपरे टर
सांर्णकाद्वारे प्रोग्राम केलेली मशीिरी हाताळतात ि अशा मशीिरीद्वारे वड्रललर्,
कलटर् लकिा आकार दे णे यासारखी विविि काये करतात.

कवरयरमधील भविष्ट्यातील संभाव्य संधी:

प्रोग्रामर
फेटर (Fetter)

ऑपरे टर

(1 वर्ण ऑपरे टर
म्हणून कययणकयळ
पूणण केल्ययनां तर)

(1 वर्ण हिटर
म्हणून कययणकयळ
पूणण केल्ययनां तर)

प्रवत मवहना रु.18000/- ते 25000/-

प्रवत मवहना रु.15000/- ते 18000/-

(3 महिन्यां चे यशस्वी
प्रहशक्षण पूणण
केल्ययनां तर)
प्रवत मवहना रु.11000/- ते 12000/-
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अ.
क्र.
1
2

3

कवरयरमधील टप्पा ि त्यासाठी अंदावजत कालािधी

अंदावजत अपेवक्षत पर्ार
(प्रवत मवहना)
प्रवशक्षण यशविीवरत्या पूणय केल्यािांतर ऑपरे टर म्हणूि िोकरीची
रु. 11,000/- ते
सांिी
12,000/1 वषण ऑपरे टर म्हणून काम केल्यानंतर आनण आपल्या
रु. 15,000/- ते
कौशल्यामध्ये अनधकानधक सुधारणा (र्फाईन ट्यूकनग) केल्या नंतर
18,000/फेटर (Fetter) म्हणून काम करण्याची संधी
फेटर (Fetter) म्हणूि १ िर्य काम केल्यािर आवण त्याच्या
रु. 18,000/- ते
कौशल्यामध्ये अनधकानधक सुधारणा (र्फाईन ट्यूकनग) केल्या नंतर
25,000/प्रोग्रामर म्हणूि काम करण्याची सांिी. याकवरता इांग्रजी भार्ेचे ज्ञाि
(इांग्रजी बोलणे ि वलवहणे) असणे, इांग्रजीतील तपासणी िॉमय भरता
येणे आवण Engineering Drawing िाचता येणे आिश्यक असते.

टीप: उपरोलत प्रमाणे िोकरीची हमी सारथी दे त िसूि कौशल्ययुलत उमेदिाराांिा उपरोलत प्रमाणे सांिी
उपलब्ि आहे याबाबतची मावहती वदली आहे . तथावप उपरोलत प्रमाणे यशविीवरत्या प्रवशक्षण पूणय करूि
कौशल्ययुलत उमेदिाराांिा सांबांवित औद्योवर्क क्षेत्रात िोकरी वमळविण्यासाठी मेवको, पुणे कडू ि
मार्यदशयि करण्यात येईल ि योग्य उमेदिाराांिा सांबांवित औद्योवर्क क्षेत्राशी सांपकय सािूि सांिी
वमळविण्यासाठी प्रयत्ि करण्यात येईल.

मे कॅवनकल वर्टर (Mechanical Fitter) चा जॉब म्हणजे काय?
यांत्रसामग्री बिविणे, इन्वटॉले शि करणे आवण दुरुवत करणे यासाठी मेकॅविकल
विटरची आिश्यकता असते. मशीलिर्, वमललर्, वड्रललर्, कलटर् आवण िेल्ल्डर्
उपकरणे, पांप्स, वर्यर बॉलसेस याांसारख्या अिेक साििे आवण उपकरणाांचे
वफटींर्, इन्वटॉलेशि ि दुरुवती ही कामे मेकॅविकल विटर करतात. तसेच
सािारणपणे खालील प्रकारची कामे ही मेकॅविकल विटर करतात.
१) याांवत्रकी दे खरे खीची कामे जसे की पांप / कॉम्प्रेसर / टबाइि / सिय
प्रकारच्या यांत्रसामग्रीच्या दे खभालीचे कामे

२) वट्रलचर / पाईप िॅ विकेशिची कामे, छप्पर, इमारत आवण बाांिकाम,
जहाजे, ऑटोमोबाईल आवण त्याांची दुरुवती,
कुशल मेकॅविकल विटरिा रे ल्िे लकिा इन्रावट्रलचर क्षेत्रातील साियजविक आवण
खाजर्ी क्षेत्रातील कांपन्यामध्ये चाांर्ल्या िोकरीच्या सांिी वमळू शकतात.

कवरयरमधील भविष्ट्यातील संभाव्य संधी:

शिशनयर
टे क्निशियन

टे क्निशियन

टर े नी
(३ महिन्यचे
यशस्वी प्रहशक्षण
पूणण केल्ययनां तर)

(1 वर्ण टर े नी म्हणून
कययणकयळ पूणण
केल्ययनांतर)

(1 वर्ण टे क्निहशयन
म्हणून कययणकयळ
पूणण झयल्ययनां तर)
प्रवत मवहना रु.14000/- ते 20000/-

प्रवत मवहना रु.10000/- ते 14000/-

प्रवत मवहना रु.7000/- ते 10000/-
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कवरयरमधील टप्पा ि त्यासाठी अंदावजत कालािधी

1

अंदावजत अपेवक्षत पर्ार
(प्रवत मवहना)
रु.7000/- ते 10000/-

प्रवशक्षण यशविीवरत्या पूणय केल्यािांतर ट्रेिी टे क्लिवशयि
म्हणूि िोकरीची सांिी
2
1 िर्य केल्यािांतर ट्रेिी टे क्लिवशयि म्हणूि काम केल्यािांतर रु.10,000/- ते 14,000/आवण आपल्या कौशल्यामध्ये अनधकानधक सुधारणा
(र्फाईन ट्यूकनग) केल्या नंतर टे क्लिवशयि म्हणून काम
करण्याची संधी
3
1 िर्य टे क्लिवशयि म्हणूि काम केल्यािर आवण आवण रु.14,000/- ते 20,000/त्याच्या कौशल्यामध्ये अनधकानधक सुधारणा (र्फाईन
ट्यूकनग) केल्या नंतर म्हणूि काम करण्याची सांिी.
टीप: उपरोलत प्रमाणे िोकरीची हमी सारथी दे त िसूि कौशल्ययुलत उमेदिाराांिा उपरोलत प्रमाणे सांिी
उपलब्ि आहे याबाबतची मावहती वदली आहे . तथावप उपरोलत प्रमाणे यशविीवरत्या प्रवशक्षण पूणय
करूि कौशल्ययुलत उमेदिाराांिा सांबांवित औद्योवर्क क्षेत्रात िोकरी वमळविण्यासाठी मेवको, पुणे
कडू ि मार्यदशयि करण्यात येईल ि योग्य उमेदिाराांिा सांबांवित औद्योवर्क क्षेत्राशी सांपकय सािूि
सांिी वमळविण्यासाठी प्रयत्ि करण्यात येईल.

उमेदवाराने ऑनलाईन अजय करताना अपलोड करावर्ाच्र्ा प्रशतज्ञापत्राचा
नमुना
सूचना: उमेदवाराने खालील प्रशतज्ञापत्रात नमूद शनर्म काळजीपूवयक वाचून
मगच त्र्ावर स्वाक्षरी करावी. स्वाक्षरी केलेल्र्ा प्रशतज्ञापत्राचा नमुना
ऑनलाईन अजय भरताना स्कॅ न करून अपलोड करावा.
१.

प्रनशक्षणासाठी अजण करणाऱ्या उमेदवारांपैकी पात्र उमेदवारांची ननवड
मुलाखत, कल चाचणी, परीक्षा इत्यादीच्या आधारावर केली जाईल. सदर
ननवड प्रनिया पूणणपणे महाराष्ट्र एक्स-सर्व्व्हसमेन कॉपोरे शन नलनमटे ड
(मेस्को ),पुणे माफणत राबनवली जाणार आहे .

२.

संपण
ू ण प्रनशक्षणादरम्यान प्रनशक्षणाथींची 100% उपस्स्थती आवश्यक आहे .

३.

प्रनशक्षण संस्थेमाफणत वेळोवेळी घे ण्यात येणाऱ्या परीक्षा, चाचण्या,
इत्यादीना प्रनशक्षणाथींनी पूणण तयारीननशी उपस्स्थत राहणे आवश्यक आहे .

४.

प्रनशक्षण संस्थेने घालून नदले ल्या सवण ननयमांचे काटे कोर पालन करण्यास
प्रत्येक प्रनशक्षणाथी बांधील असेल, तसे न केल्यास प्रनशक्षणाथीचे नाव
प्रनशक्षणातून कमी करण्याचा अनधकार प्रनशक्षण संस्थेला असेल व
प्रनशक्षणा-दरम्यान झालेला खचण प्रनशक्षणाथीकडू न वसूल करण्यात येईल.

५.

प्रनशक्षण संस्थेमाफणत वेळोवेळी घे ण्यात येणाऱ्या परीक्षा, चाचण्या इत्यादींना
पूणण तयारीननशी उपस्स्थती, प्रनशक्षणादरम्यान वर उल्लेखले ल्या प्रमाणे
100% उपस्स्थती, प्रनशक्षण संस्थेचे ननयम व नशस्तीचे पालन व अटी पूणण
करणारे प्रनशक्षणाथीच प्रमाणपत्र नमळण्यास पात्र असतील.

६.

प्रनशक्षणाला प्रवेश घे ताना प्रनशक्षणाथीस त्याची मूळ कागदपत्रे व 2

छायांनकत प्रती महाराष्ट्र एक्स-सर्व्व्हसमेन कॉपोरे शन नलनमटे ड ( मेस्को ),
पुणे कडे जमा कराव्या लागतील व प्रनशक्षण पूणण केल्याचे प्रमाणपत्र
नमळे पयंत कागदपत्र महाराष्ट्र एक्स- सर्व्व्हसमेन कॉपोरे शन नलनमटे ड
(मेस्को ), पुणे कडे राहतील.
७.

प्रनशक्षणाथींना एका वेळी सारथी मार्फणत राबनवण्यात येणाऱ्या एकाच
कौशल्य नवकास कायणिमात एकदाच सहभागी होता येईल.

८.

याव्यनतनरक्त प्रनशक्षणासाठी ननवड झाल्यानंतर सारथी आनण

महाराष्ट्र

एक्स-सर्व्व्हसमेन कॉपोरे शन नलनमटे ड (मेस्को), पुणे यांनी ठरनवलेल्या इतर
अटी व ननयम यांचे पालन करणे आवश्यक राहील.

अवधक मावहतीकवरता प्रवशक्षण संस्थे चा संपकग क्रमांक
महाराष्ट्र माजी सैवनक महामं डळ मयावदत (मे स्को),
महासैवनक ओद्योर्ीक इस्टे ट, प्लॉट नं. टी-153/ 1,
भोसरी , पुणे 411026
श्री. परार् - 8208596559

कौशल्य नवकास कायणिमाच्या माध्यमातून
प्रगतीचा मागण
Last

Date

Application

and

Time

for

Online 27 / 10 / 2019 by 5 PM

