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वाचले - १)  शासन िवभागाकडील जािहरात कटन   शा/११/कािव/ ८१ /२०१८   

       द.  ०१/०२/२०१८  

        २)   औ ोगीक िश ण सं था मोरवाडी द.७/२/२०१८,  व द.१६/२/२०१८ ची  
       ा  यादी  

           ३)    कासारवाडी  यांचेकडील  द . द.३/२/२०१८ ची ा  यादी  
  ४)    द.१९/०३/२०१८ चा मा य ताव  

--------------------------------------------------------------------------------------------                                          
पपरी चचवड महानगरपािलका, 
पपरी ४११ ०१८. 

मािहती व तं ान िवभाग  
मातंिव/०५/कािव/१६७/२०१८ 
दनांक - १९ /०३/२०१८ 

 

िवषय  :- िशकाऊ उमेदवार अिधिनयम १९६१ अंतगत   महानगरपािलका आ थापनेवर     
                   “पासा” िशकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत ... 

आदेश, 

               पपरी चचवड महानगरपािलका आ थापनेवर िशकाऊ उमेदवार अिधिनयम १९६१ अंतगत सन 
२०१७ -२०१८ चे स ाक रता खालील उमेदवारांना “पासा” वसायाचे पदावर िश णाथ  हणुन एक वष 
कालावधीसाठी िशकाऊ उमेदवार हणून नेमणुक दे यात येत आह.े 

उपरो  वाचले . १, . २ व ३ नुसार खालील पा  िश णाथ  हणुन एक वष कालावधीसाठी 
िशकाऊ उमेदवार हणून नेमणुक दे यात येत आह.े 

 
       अ . नाव व प ा जात वग 

१ कु-हाडे भा य ी य लपा 
कासारवाडी केशवनगर पुणे-३४ 

खुला 
हदू वडार 

२ टेमकर पाली भरत 
क डीबा माग धावडेव ती भोसरी पुणे-३९ 

खुला 
हदू मराठा 

३ शदे शामल बाब ू
काळुराम काटेचाळ दापोडी पुण-े१२ 

खुला 
हदू मराठा 

४ कलाटे हषदा भाकर 
द ्मं दर रोड वाकड पुणे-४११०५७ 

खुला 
हदू मराठा 

५ अिनकेत संतोष च हाण 
रपीनगर िचखली पुणे-४१२११४ 

खुला 
हदू मराठा 

६ िनखील वसंत पवार 
जयभवानी नगर थेरगाव 

खुला 
हदू मराठा                                                                                    

७ फुगे साद िवलास 
फुगेआळी भोसरी पुणे-४११०३९ 

खुला 
हदू मराठा 

८ गवई रोशन सुिनल 
रंभापुर वणी अकोला 

खुला 
अनु.जाती 

९ कांबळे रोिहणी रमेश 
बोधननगर जलकोट उदिगर 

खुला 
अनु.जाती 

१० कांबळे बालाजी मोहन 
लोणी उदगीर  लातूर 

खुला 
अनु.जाती 

११ गौड अंकुश नारायण 
रेणुकानगर बोरगांवमंजु 

हदु कुणबी 
खुला 

१२ शेगोकार अमोल सुरेश 
संताजी नगर डाबक  रोड अकोला 

खुला 
अनु.जाती  

१३ कोकणी िशलेश दस-या 
रा.बारी पो.करंजी नंदुरबार 

हदु कोकणी 
खुला 
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१४ कु पखेळे संगमे  वर अिभराम 
आटोळा ता.चाकूर लातूर  

हदु लगायत 
खुला 

१५ हरले मेघा साहेबराव 
बलोरा आलोडा अमरावती  

खुला 
अनु.जाती 

१६ आ वर अ य रावसाह 
सावतानगर वाक  िशराळबोड 

हदु माळी 
इमाव 

१७ ठाकरे गणेश िवजय 
आकोली , िनवाणा, बुलडाणा  

हदु कुणबी 
इमाव 

१८ गावडे चैताली कैलास 
ढापुरा अकोला 

हदु कुणबी 
इमाव 

१९ िनकंुभ मिनष संजय 
िनजामपूर िशवाजी रोड जैताने   

हदु शपी 
इमाव 

२० शेख फरोज सिलम 
हावी तळेगाव यावल  िज .जळगाव  

मुि लम 
इमाव 

२१ ढवळे मोनाली नागोराव 
हातोडी ता.िज.अकोला  

अनु.जाती 

२२ तायडे अ य रतन 
रा.पाडळसे ता.यावल िज.जळगाव  

अनु.जाती 

२३ पानपाटील हषदा साहेबराव 
मु.बांभोरी एरंडोल जळगाव  

अनु.जाती 

२४ ग ड राकेश अिनल 
ता.नांदगाव िज.नािशक आनंदनगर  

अनु.जाती 

२५ गावीत पाली पुनमचंद 
कंुभारवाडा िवसरवाडी नंदुरबार 

अनु.जमाती 

२६ महाले ल मण िव म 
अंबापुर पो.आ  ेिज.नंदुरबार  

अनु.जमाती 

२७ तडवी सुपडू अ लाउदृदीन 
बोरखेडा खुद यावल िज.जळगाव  

अनु.जमाती 

२८ राणी गुरखा नाईक 
खडक  जामनेर जळगाव  

बंजारा 
िवजा अ 

२९ ीनाथ महादेव गजानन 
रा.आसलगां वता.जळगाव बुलडाणा 

भोई 
भज ब 

३० पवार गणेश नानासाहेब 
पांढरेवाडी ता.परांडा  उ मानाबाद  

हदु धनगर 
भज क 

३१  शदे वि  ल कशोर 
हायटेक कॉमपुटर अनगर मोहोळ 

हदु धनगर 
भज क 

३२ सुयवंशी आकाश जगदीश 
जुनी पोलीसलाईन नंदुरबार 

हदु धनगर 
भज क 

३३ राख ज लदर रमेश 
हातोला पो ट पाटसरा आ ी िज.बीड  

हदु वंजारी  
भज ड 

     ३४ डगणे गोिवद तुकाराम 
नरवाडी ता.सोनपेठ िज परभणी  

हदु साळी  
िवमा  

३५ पराते अिनकेत अशोकराव 
मुल चे व तीगृहाजवळ वधा-४४२१०५ 

को ी 
िवमा  

 
ित ा यादी 

१ मोरे पुजा राजु 
देवजन ता.उदगीर  

खुला 

२ जाधव अमोल बबन 
चेडगाव पो . ा हणी अहमदनगर  

खुला 

३ शेटे मंगेश महादेव 
कॉ पुटर अनगर मोहोळ सोलापुर  

खुला 

४ कुलकण  महेश ल म्ण 
कौडगांव परळीवे बीड ४३१५३० 

खुला 



6 
 

५ घामले शांत अिनल 
शदे अहमदनगर  

खुला 

६ दाणी वैभव राजेश 
आंबेटकर चौक राजवाडा नािशक 

अनु-जाती 

७ साळंुके समीर संजय 
सोसायटी सासवड ता.पुरंदर िज. पुणे 

अनु-जाती 

८ धो े दप गोव ण 
नरखेड ता माहोळ सोलापुर -४१३२१३ 

िवजा-अ 

९ कोळी रिव कुमार होना पा 
१००१ नुती वडारवाडी ि मु ी िब ड ग पुण-े१६ 

िवमा  

वरील िशकाऊ उमेदवाराकंरीता िश ण कालावधीम ये खालील अटी व शत   बधंनकारक राहतील.  
 १) Web site :- www.apprenticeship.gov.in (DGET MIS PORTAL) यावरील उमेदवाराचंे 

रिज ेशन असणे आव यक आह.े यावसाियक िश णाथ  हणून या आदेशा वये दे यात आलेली 
नेमणूक पूणत: िनि त कालावधीची आह.े  िश ण कालावधी पुण होताच िदलेली नेमणूक संपु ात येईल.  
यावसाईक पदावरील िश णाथ ं चा महापािलका आ थापनेवर कोण याही कारचा ह क राहणार नाही. 

 
२)  सदरची नेमणुक ही उमेदवारांनी सादर केले या शै िणक अहता व तां ि क पा ता, (ITI उ ीण)  तसेच 

शाळेचे, जातीच,े  आधारकाड इ. माणप ा या स य ती तपासून दे यात आलेली आह.े याम ये काही 
तफावत आढळून आ यास तसेच िश णाथ  आदेशातील अटी व शत चा भंग करीत अस यास सदरची 
नेमणुक ता काळ र  कर यात येईल. 

 
३) नेमणकू िदले या िशकाऊ उमेदवारां नी महापालीका मािहती व तं ान िवभागाम ये वरीत जू  होऊन 

शै िणक अहतेची,शाळे या व जाती या मुळ माणप ासह दोन ितत स य ती सादर करणे आव यक 
आह.े या बरोबर वतःचे पाच फोटो यापैक  दोन फोटो वतं  कागदावर िचकटवून तु हास  ओळखणा-या 
अिधकारी/पदािधकारी यांची वा री घेऊन सादर के या नंतरच  यािशवाय जू  क न घेणेत येईल. मुळ 

ती एक मिह याचे कालावधीत परत घेऊन  जाणेची जबाबदारी उमेदवारांची असेल. जू न झा यास 
कोणताही प  यवहार न करता तुमची नेमणुक र  झा याचे समज यात येईल. 

४) िशकाऊ उमेदवारास नेमुन िदलेला िश ण कालावधी पुण करावा लागेल अिधिनयम  १९६१ मिधल 
तरतुदीनुसार िविहत नमुना शेड्युल-३ िनयम १४ नुसार करारनामा ावा लागेल.  सदरचा करारनामा 
उमेदवारानी वत: वतं  तीन ितत टंकिलिखत क न सा ीदारां या  वा री  घेऊन सादर करणे 
आव यक रािहल. अपुण तसेच खाडाखोड केलेले व अपुण मािहती भरलेले फॉम ि वकारले जाणार नाहीत. 

 
५) िश ण कालावधीत उमेदवाराची गैरहजेरी व गैरवतणुक आढळ यास यास कोण याही कारची 

पुवसुचना अथवा नोटीस न देता िश णाथ  पदाव न कमी केले जाईल कोणताही  मोबदला िदला जाणार 
नाही. 

 
६) अिधिनयम १९६१ मधील िनयम पोट कलम (अ) १ नुसार वषात १२ िदवस िकरकोळ रजा,  िनयम ९ (ब) 

१ नुसार १५ िदवस वै क य रजा फ  अनु ेय राहतील. या यित र   अ य फायदे अथवा सवलती 
अनु ेय राहणार नाहीत. 

 
७) नेमणुक िदले या उमेदवारांनी महानगरपािलके या माहीती व तं ान िवभागात वरीत जू  हाव.े जू न 

झा यास कोण याही कारचा  प  यवहार न करता नेमणुक र  झाली आह.े असे समज यात यावे.    
 
८) िश णाची वेळ ही संबिधत कायालयाचे वेळे माणे रािहल. सव शासक य सु ् या देय राहतील. िशकाऊ 

उमेदवारांना अ य पदाचे कामकाज देय राहणार नाही.  
 
९) िशकाऊ उमेदवारांची सं िवदा मुलभूत िश ण तथा अनुषं िगक सुचना क  िनगडी  पुणे  – १९ यांचे     
         कायालयात कोण याही कारणा तव ऑनलाईन न दणी न झा यास यांची नेमणुक वरीत र  होऊन    
          यांना कायमु  कर यात येईल या बाबत  कोणतीही त ार िवचारात घेतली जाणार  नाही.  
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मुलभूत  िश ण  तथा अनुषंगीक सुचना क , िनगडी, पुणे-१९. यांचे माफत होणा-या प र ेस 
बस यास आव यक कागदप ांची व फ ची पुतता संबिधत उमेदवारांनी वत: करावयाची आह.े 
याकरीता िश ण कालावधी पूण हो या या तीस दवस अगोदर मािहती व तं ान िवभागात संपक 

साधून मािहती यावी. अ य़था यास उमेदवार वत: जबाबदार रािहल याची प  न द यावी. 
 

 १०)   औ ोगीक िश ण क ,मोरवाडी,  प. च.म.न.पा ची औ ोगीक िश ण सं था कासारवाडी यांचे  
कडील ा  यादीनुसार पा  उमेदवारांना नेमणूक देणेत येत आह.े 
 
         सही/- 

                                                                                           सहा यक आयु  ( शासन) 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, 

िपंपरी ४११ ०१८. 
ित - 

सव संबं िधत िशकाऊ उमेदवार 

त - १) लेखा िवभाग  २) मुलेप िवभाग  ३) संबं िधत िवभाग 

       २/-       िशकाऊ उमेदवारांना आपले िनयं णाखाली िविवध िवभागांम ये तसेच े ीय कायालयात दर तीन 

मिह यानंतर िश णाथ  हणून नेमणूक दे यात यावी.  उमेदवारांना दरमहा ावयाचे िव ावेतन, कामगार क याण िवभागाकडून दर 
सहा मिह यांनी िकमान वेतनाचे दर मागवून िश णाचे कालावधीनुसार एकूण िकमान वेतनाचे ८०%, या माणे िव ावेतन येक 

मिह याचे पाच तारखे पयत देणेत याव े  िश णाथ ं ना येक मिह याचे ०५ तारखेपुव  हजेरी माणे िव ावेतन अदा क न 

िव ावेतन बॅ ं क खा याम ये जमा के याचा पु रावा हणून यां या पासबुकची छायांक त त व हजेरी शासनास सादर करावी. सदरची 

मािहती ०५ तारखे पयत सादर न के यास अथवा िवलंबाने सादर के यास याची सव वी जबाबदारी िवभाग मुख/शाखा मुख यांची 

राहील.  िश णाथ ं ना यांचे यवसायाचे सखोल िश ण दे यास संबधीत अिधकारी/कमचारी यांना सूचना दे यात या यात. 

िश णाथ  सतत गैरहजर रािह यास तसेच िश तभंग के यास यांचेवर िवभाग मुखांनी कारवाई करावी. यांना यावसाईक प र ेस 

बस यास आव यक या कागदप ांची पूतता क न आपले माफत फॉमवर वा री दे यात यावी.  तसेच  

िश ाथ ं चा िश ण कालावधी पूण होताच यांना कायमु  कर यात यावे.  अिधिनयमानुसार उमेदवारांचा िश ण 

कालवधी िनि त अस याने यां या कालावधीत वाढ होणार नाही.  “कोपा पासा”  िश णाथ ं चा िश ण कालावधी एक वषाचा 

आह.े. याची प  न द घेणेत यावी. कोण याही प रि थतीत िशकाऊ उमेदवारांचा कालावधी वाढिव याचा ताव सादर क  नये. 

िश णािथचा कालावधी महारा  शासन, मुलभूत िश ण तथा अनुषंगीक सुचना क, िनगडी, पुण-े१९. यांचेकडून िनि त 

कर यात आलेला आहे.   

   मा. ाचाय, मुलभूत िश ण तथा अनु षंगीक सुचना क, ारा-औ ोगीक िश ण  
      सं था िपंपरी िचंचवड, टे कोरोड िनगडी, पुणे-१९.      

   यांना मािहतीकरीता सादर    

         सही/- 
मु य मािहती व तं ान अिधकारी, 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 
िपंपरी ४११०१८. 

 
 
 
 
 

 

  

 


