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शिकाऊ उमेदवार कायदा १९६१, अंतर्गत सत्र २०२२-२३ करीता प्रशतक्षा यादीतुन शनवड झालेल्या उमेदवारांची 

तापु्तरती शनवड यादी क्र. - ०२  
१) औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेतुन वीजतंत्री व्यवसायात आय. टी. आय उत्तीणण झालेल्या पात्र उमेदवाराकडून अउदा संवसु गवभाि, 

भंडारासाठी  वर्ण -२०२३ करीता एकूण २६ जिाकररता गिकाऊ उमेदवारी करीता एक वर्ण कालावधी साठी ऑनलाईन अजण 

सादर करण्याची अंगतम गद. २७.०६.२०२२ पयंत तसेच आवश्यक कािदपत्रासागित ऑफलाईन फामण सादर करण्याचा अंगतम  

गद. ३०.०६.२०२२ िोता.      
 

२) प्राप्त झालेल्या ऑनलाईन व ऑफलाईन अजाणनुसार प्राप्त एस.एस.सी तसेच आय.टी.आय (वीजतंत्री) च्या एकगत्रत िुणांच्या ५० 

टके्क सरासरीच्या आधारावर आगण प्रविणगनिाय आवश्यक सामागजक आरक्षणाच्या आधारे तापु्तरती गनवड यादी तयार 

करण्यात आलेली िोती. या कायाणलयाची प्रथम गनवड यादी व त्यानंतर प्रथम गनवड यादीतून उमेदवार कािदपते्र पडताळनीस 

उपस्स्थत न झाल्याने प्रथम प्रतीक्षा यादी मिापारेर्ण कंपनीच्या www.mahatransco.in या संकेतस्थळाच्या मुखपृष्ठावर 

प्रकागित करण्यात आलेली िोती.  
 

३) वरीलप्रमाणे यादीत नमुद अटी व िथीचं्या आधारे  िैक्षगणक  कािदपते्र पडताळणीत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची एक वर्ीय 

प्रगिक्षणाथी  म्हणून गनवड केलेली आिे. तसेच गनवड/ प्रथम प्रतीक्षा  यादीतुन अनुपस्स्थत असलेल्या उमेदवारांच्या जािी 

िुणांच्या सरासरीच्या आधारावर आगण प्रविणगनिाय आवश्यक सामागजक आरक्षणाच्या आधारे पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची  

तापु्तरती प्रतीक्षा शनवड यादी -२ खालीलप्रमाणे  तयार करण्यात आलेली आिे.  
 

 

४) ज्या दोन गकवा अगधक उमेदवारांचे एकूण िुण समान आिेत अश्या उमेदवारांची जन्मतारीख गवचारात घेवून वयाच्या 

जेष्ठतेनुसार  क्रमवारी लावण्यात आलेली आिे.  
 

५) तातु्परत्या गनवड यादीत नावाचा समावेि आिे म्हणून गिकाऊ उमेदवारीकरीता उमेदवाराचा कोणािी िक्क रािणार नािी. 

तातु्परती गनवड यादी गि उमेदवारांची िैक्षगणक अिणता, जात प्रमाणपत्र व इतर अटी व िती पूणण करण्याच्या अधीन राहून आिे. 

त्यामुळे जर उमेदवार म्हणून गनवड िोण्यासाठीची पात्रता धारण करीत नसल्यास गकवा आवश्यक अटी व ितीचा भंि िोत 

असल्यास संबगधत उमेदवारांची उमेदवारी / गनवड कोणत्यािी टप्प्यावर रद्द करण्यात येईल.  
 

६) तातु्परती गनवड झालेल्या सवण उमेदवाराना आवश्यक सवण कािदपते्र पडताळणीच्या वेळेस िैक्षगणक पात्रतेसंबधी िुणपगत्रका 

/ प्रमाणपते्र, सामागजक आरक्षणाकारीता ज्या प्रविाणतून अजण सादर केलेला आिे त्या प्रविाणचे जात प्रमाणपत्र,प्रित िटात मोडत 

नसल्याचे प्रमाणपत्र (नकनगक्रगमलीयर) प्रमाणपत्र , आगथणक व सामागजकदृष्ट्या दुबणल घटकात अजण केलेल्या उमेदवाराना ( लािु 

असल्यास EWS Certificate), अगधवास प्रमाणपत्र , िाळा सोडल्याचा दाखला इत्यादी मुळ प्रमाणपत्र व त्याच्या साक्षांगकत 

झेरकक्स प्रत सोबत आणणे आवश्यक आिे. जर उमेदवार कािदपते्र पडताळणीच्या वेळेस वरीलपैकी मुळ प्रमाणपत्र 

दिणगवण्यात असमथण ठरल्यास गकवा मुळ प्रमाणपत्र व अजाणसोबत जोडलेल्या प्रमाणपत्रामधे्य तफावत आढळलयास संबगधत 

उमेदवाराची गनवड रद्द करण्यात येईल.  
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७) तातु्परती गनवड झालेल्या उमेदवारापैकी कािदपते्र पडताळणीत अपात्र ठरल्याने तसेच पडताळणीसाठी गवगित मुदतीत िजर 

न झाल्याने अथवा कािदपत्र पडताळनीस पात्र ठरूनिी गदलेल्या गठकाणी गवगित मुदतीत रुजू न झाल्याने ररक्त असलेल्या 

जिाकररता प्रतीक्षा यादीतील क्रमवारीने प्रविणगनिाय उमेदवारांची गनवड तथा पुनश्च यादी लावण्याचे अगधकार या कायाणलयाकडे 

राितील.  
 

८) तातु्परती गनवड यादी व प्रतीक्षा यादी तयार करताना सवण प्रकारची ििागनिा केलेली आिे. तथागप अनावधनाने गकवा मुद्रण 

दोर्ामुळे झालेल्या चुका वेळोवेळी  सुधाररत करण्यात येतील.  
 

९) गनवड न झलेल्या व प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांनी कुठल्यािी प्रकारचे फोन, ई-मेल गकवा पत्रव्यविार या कायाणलयाकडे करू 

नये. उमेदवाराकडून आलेल्या कोणत्यािी पत्राची व  ई-मेलची दाखल घेण्यात येणार नािी याची नोदं घ्यावी. 
 

१०) तातु्परत्या प्रतीक्षा यादी – २ गनवड झालेल्या उमेदवारांनी गद. १३.०१.२०२३ ते २०.०१.२०२३ पयंत “कायणकारी अगभयंता” (यांचे  

कायाणलय) अउदा संवसु गवभाि, मिापारेर्ण, भंडारा , पगिला माळा, गवदु्यत भवन, भंडारा या कायाणलयात कायाणलयीन 

कामकाजाच्या  गदविी सकाळी १०:३० ते सायंकाळी ०६:00 पयंत सवण मुळ प्रमाणपत्र (१ संच साक्षांगकत झेरकक्स प्रगतसि ) 

पडताळणीकरीता िजर रािावे. गद. २०.०१.२०२३ नंतर येणाऱ्या उमेदवारांची गनवड रद्द करण्यात येईल. 

 

११)    कािदपत्र पडताळणीसाठी येणाऱ्या उमेदवाराना कुठल्यािी प्रकारचा प्रवासखचण गकवा इतर कुठलािी खचण गदल्या जाणार  

      नािी. सवण उमेदवाराना स्वखचाणने कािदपत्र पडताळणी करीता उपस्स्थत रािावे लािेल. 

      अउदा संवसु गवभाि, मिापारेर्ण भंडारा या गवभािासाठी एक वर्ण प्रगिक्षणाकररता गवजतंत्री उमेदवारांची तातु्परती प्रतीक्षा 

यादी क्र.-२  खालीप्रमाणे प्रकागित करण्यात येत आिेत.  
  

     Provisional Waiting List - 2  
 

     OPEN CATEGORY 
 

 Sr. 
No. 

Application 
Code 

Opportunity 
Name 

Candididate Name Caste Selection Category 

1 AP0622279131 Electrician Akash Dipchand Turkar OBC 
Selected against 
OPEN 

2 
AP0622254020 Electrician MAYUR NILKANTH HATTIMARE OBC 

Selected against 

OPEN 

3 
AP0622226525 Electrician GAURAV VILASRAO PAWAR OPEN 

Selected against 

OPEN 

   4 AP0622298995 
Electrician DANISH MURSALIN PATHAN OPEN 

Selected against 

OPEN 

5 AP0622221007 
Electrician Pratiksha Devanand Deshabhratar SC 

Selected against 

OPEN 

6 AP0622222798 
Electrician Vishal Vasanta Sathawane OBC 

Selected against 

OPEN 

7 AP0622220581 
Electrician PRANALI KISHORRAO DAFADE OBC 

Selected against 

OPEN 

 

      
 
 



 
 
            SC CATEGORY 

 

Sr. 
No. 

Application 
Code 

Opportunity 
Name 

Candididate Name Caste 

1 AP0622256109 
Electrician Ashik bhimrao mandape SC 

2 AP0622226761 
Electrician VIBHANSHU SC 

 

           

 

         ST CATEGORY 

Sr. 
No. 

Application 
Code 

Opportunity 
Name 

Candididate Name Caste 

1 AP0622221030 
Electrician PRANALI VILAS KUDAVE ST 

 

 

 

 

            OBC CATEGORY 
 

 

Sr. 
No. 

Application 
Code 

Opportunity 
Name 

Candididate Name Caste 

1 AP0622238604 
Electrician Shilpa Bhaiyyalal Rane OBC 

2 
AP0622222748 Electrician Ankosh Mukesh Mehar OBC 

              

            EWS CATEGORY 

Sr. 
No. 

Application 
Code 

Opportunity 
Name 

Candididate Name Caste 

1 AP0622268757 
Electrician SAHIL MAJID SHEIKH EWS 

 

 
 
 
 

SD/- 
Executive Engineer 

EHV O&M Division Bhandara 
 


