
वाचले : 
           १) शा/४/का व/६११/२०१३ द. ११/६/२०१३ 
       २) मुलभूत िश ण तथा अनुषांगीक सुचना क  यांचे कड ल द.१४/१०/२०१५  
       ३) औ ोगीक िश ण क  मोरवाड  व साईशारदा म हला औ ोगीक िश ण क      
          कासारवाड  यांचेकड ल ा  प   

  ४)  ६/०४/२०१६ चा मा य ताव  
-------------------------------------------------------------------------------------------------                                              
                                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  ४११ ०१८. 

 मा हती व तं ान वभाग  
                                               मातं व/१/का व/231/२०१६ 
                                               दनांक -  07/4/2016 
 

वषय  :- िशकाऊ उमेदवार अिधिनयम १९६१ अंतगत महापािलका आ थापनेवर 
िशकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत ... 

आदेश, 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर िशकाऊ उमेदवार अिधिनयम १९६१ अंतगत सन 
२०१५-२०१६ चे स ाक रता खालील उमेदवारांना यांचे नावासमोर नमुद केले या यवसायाचे पदावर 
िश ण कालावधीसाठ  व व ावेतनावर िशकाऊ उमेदवार हणून नेमणुक दे यात येत आहे. 
अ. 
. 

उमेदवाराचे नाव आ ण प ा ेड/ य
वसाय 

िश ण 
कालावधी 

व ावेतन 
दरमहा 
र. . 

शेरा  

 

१ 
फुगे आ ेषा गुलाब  
ग हाणे तालीम मागे मुजाबा मं िदरा समोर फुगे 
वाडा भोसरी  
पुणे ३९ 

पासा १ वष ६१९२/- खुला  

 

२ 

शेख सजनबी बाबूसाहब  
िहराबाई झोपडप ी िवकास नगर 
कासारवाडी 

पासा १ वष ६१९२/ खुला 

३ बलकवडे गौरव अिवनाश  
िवशालआंगण ए िवंग लाट न. ३  
िपंपरीगाव   

पासा १ वष ६१९२/ खुला 



४ यमगर वंदना जया पा  
िपंपळे गुरव जयभवानी नगर  
पुणे ६१ 

पासा १ वष ६१९२/ खुला 

५ देडे ि ती िबिभषण  
र निदप हौिसंग सोसायटी स.ेन.ं २२ िब.न.ं 
३ .न.ं१०५  िनगडी पुणे ३४ 

पासा १ वष ६१९२/ खुला 

६ िशंद े अि नी मा ती 
वा हेकर वाडी, िचंचवडगाव  
पुणे ३३ 

पासा १ वष ६१९२/ खुला 

7 चौहान अशोक राम यान  
िशव काँलनी गणेश नगर थेरगाव 
पुणे ३३ 

पासा १ वष ६१९२/ खुला 

8 हे े िवजय सौर पा  
मोरवाडी पुण े  

पासा १ वष ६१९२/ खुला 

९ गायकवाड अिनकेत िनवृती  
रामनगर नवी सांगवी पुणे २७  

पासा १ वष ६१९२/ खुला 

१० गगजे चं कला दशरथ 
सृ ी चौक िपपळे गुरव पुणे  

पासा १ वष ६१९२/ अनु-
जाती. 

११ सोनवणे कुणाल भा कर  
िव ल नगर िपंपरी पुणे १८ 

पासा १ वष ६१९२/ खुला 

१२ शेख रेषमा चाँद  
िवकास नगर रे वे गेट जवळ कासार वाडी 

पासा १ वष ६१९२/ खुला 

१३ जगदाळे काितक  हेमंत 
िपंपरी पुणे १८ 

पासा १ वष ६१९२/ इमाव 

१४ वाबळे सोनल अशोक  
सृ ी चौक िपपळे गुरव पुणे  

पासा १ वष ६१९२/ वमा  

१५ राठोड रमेश तोळाराम  
हकनवाडी (राठोड तांडा ) सोमनाथपुर ता. 
उदगीर 

पासा १ वष ६१९२/ वजा-अ 

१६ राऊत व नाली  िभवाजी  
सुदशन नगर िपंपळे गुरव पुणे ६१ 

पासा १ वष ६१९२/ खुला 

१७ साळवे वा मीक  िभमराव  पासा १ वष ६१९२/ अनु-



१५ हाद नगर भुसावळ  
िज. जळगाव  

जाती 

१८ वाणी िववेक सु रेश  
ल मी नारायण नगर भुसावळ  

पासा १ वष ६१९२/ इमाव  

        

      वर ल िशकाऊ उमेदवारांवर िश ण कालावधीम ये खालील अट  व शत  बंधनकारक राहतील.                     
 
  १) वर ल उमेदवारांना िन:सं द धपणे समज दे यात येते क , यांची या आदेशा वये करणेत आलेली       
     नेमणुक ह  पुणत: िश णाथ  हणून कर यात आलेली आहे. िश णाचा व हत कालावधी पुण     
     होताच िश णाथ  हणून कर यात आलेली ह  नेमणुक आपोआप संपु ात येईल.  यामुळे या   
     उमेदवारांना महानगरपािलका आ थापनेवर ल कोण याह  पदावर ह क सांगता येणार नाह  अथवा    
     ह क राहणार नाह . 
 
२)सदर या नेमणुका या उमेदवारांनी दले या शै णक अहता व तां क पा ता, पाहून दले या     
  आहेत. याम ये व मुळ दाख याम ये काह  तफावत आढळ यास कंवा िनयम अट म ये बसत     
  नस यास िश णाथ  हणून केलेली नेमणुक र  कर यात येईल. व याबाबत कोणतीह  त ार    
  वचारात घेतली जाणार नाह . 
 
३)नेमणुक चे पदावर जू होताना उमेदवारांनी शै णक अहता व पा ता, जाती वषयक व    
  शाळा सोड याचा दाखला यांची मुळ त व यां या येक  दोन मा णत स य त    
  आणा यात. यािशवाय जू क न घेतले जाणार नाह . 
         

  ४) िश णाथ  जू होताना न याने काढले या आप या छायािच ा या पाच ती सोबत    
    आणा यात व यापैक  दोन फोटो दोन वतं  कागदावर िचकटवून या फोटोवर ओळखणारे     
  अिधकार  / पदािधकार  यांची वा र  घेऊन सादर करावेत. यािशवाय जू क न घेतले     

    जाणार नाह . 
 
५)नेमणुक दले या उमेदवारांनी दनांक १०/०४/२०१६ पुव  महानगरपािलके या 
   माह ती व तं ान वभागात जू हावे. या मुदतीत जू न झा यास कोण याह      
   कारचा  प  यवहार न करता नेमणुक र  झाली आहे. असे समज यात यावे. तसेच      
   औ ोिगक िश ण क , मोरवाड  व कासारवाड  पं.िचं.मनपा यांचेकडून ा  झालेले गुण    
   व जात इ. तपिशल वचारात घेऊन नेमणुका द या आहेत. या मा हतीम ये तफावत         
   अस यास व य ात जातीचा दाखला नस यास िशकाऊ उमेदवारास जु क न घेतले    
   जाणार नाह . अशा उमेदवारांची नेमणुक आपोआप संपु ात येईल असे समज यात यावे. 



 
६)नेमणुक दले या िशकाऊ उमेदवारास नेमुन दलेला िश ण कालावधी पुण करावा लागेल व    
  िशकाऊ उमेदवार अिधिनयमातील तरतुद नुसार व हत नमुना शे युल-३ म ये (िनयम . १४)     
  करारनामा क न ावा लागेल.  सदर करारना याचा फॉम, हाऊस ऑफ फॉमस सॅ ड वक   
  कंपनीसमोर, कासारवाड  कंवा औ ोिगक िश ण सं था बी.ट .आर.आय. वभाग, औंध, पुणे ७   
  येथुन उमेदवाराने वत: आणून या या तीन वतं ती टंकिल खत क न व हत नमु यातील  
  फॉममधील जागेवर सा ीदारां या वा र  घेऊन सादर करणे बंधनकारक रा हल. खाडाखोड केलेले  
  अथवा अपुण मा हती भरलेले फॉम वकारले जाणार नाह त. 
 
७)उमेदवार िश ण कालावधीत वनापरवाना गैरहजर रा ह यास कंवा गैरवतणुक आढळ यास   
  यास कोण याह  कारची पुवसुचना अगर नोट स न देता के हाह  िश णाथ  पदाव न कमी    
  केले जाईल व िश णाथ चा िशकाऊ उमेदवार अिधिनयमातील तरतुद नुसार कोणताह  फायदा  
  दला जाणार नाह . 
 
८) िश ण कालावधीम ये उमेदवारांना नमुद के या माणे व ावेतन व िशकाऊ उमेदवार      
  अिधिनयम १९६२ 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 नाह त,    
 
९) िश ण कामकाजाची वेळ ऑ फस टाफचे कायालयीन कामाचे वेळेनुसार रा हल व सव  
  शासक य सु या देय राहतील. िशकाऊ उमेदवारांना अ य पदाचे कामकाज देय राहणार नाह .  
 
१०)िशकाऊ उमेदवारांची सं वदा औ ोिगक िश ण सं था, पंपर  िचंचवड पुणे – १९ येथे  
   कोण याह  कारणा तव न दणी न झा यास सदर या उमेदवारांस वर त कायमु  कर यात   
   येईल व कोणतीह  त ार वचारात घेतली जाणार नाह . 
 
११) िशकाऊ उमेदवारांचे यावसाियक प र ेकामी आव यक असणारे सव कागदप ांची पुतता  
   संबंिधत उमेदवाराने वत: बी.ट .आर.आय. वभाग औ ोिगक िश ण सं था, पंपर   
   िचंचवड पुणे – १९  यांचेकडे संपक साधुन वभाग मुखांमाफत व हत मुदतीत करावी. 

 
१२)िशकाऊ उमेदवारांनी मा हती व तं ान वभागात जू होतेवेळ  आय.ट .आय. कड ल गुणप केची मूळ 
त जमा करावी लागेल, यािशवाय जू क न घेतले जाणार नाह .सदरची मूळ त दनांक २०/०५/२०१६ 

ते दनांक ३०/०५/२०१६ या कालावधीत मा हती व तं ान वभागात वत: येऊन वा र  पोहोच देऊन 
परत घेऊन जावीत. सदर मुदतीत मूळ कागदप े न ने यास यास मा हती व तं ान वभाग जबाबदार 
राहणार नाह . 



                                                                 
                                               सह /-                        

                                                 सहा यक आयु  ( शासन) 
                                                 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,     

    पंपर  ४११ ०१८. 
ित - 

सव संबंिधत िशकाऊ उमेदवार 

त - १) लेखा वभाग २) मुलेप वभाग  ३) संबंिधत वभाग 
२/- सदर या उमेदवारांना दरमहा ५ तारखे पुव  व ावेतन संबंिधत वभाग मुखांनी अदा करावे 

आ ण यांची मािसक हजेर  वचारात घेऊन उमेदवार गैरहजर रा ह यावर आपले अिधकाराम ये 
यांचे व द कारवाई करावी. तसेच िशकाऊ उमेदवारांना यांचे यवसायाचे सखोल िश ण देणेकामी 

संबंिधतांना सुचना ा यात. उमेदवारांचे यावसाियक प र ेकामी आव यक असणारे सव कागदप ांची 
पुतता संबंिधत उमेदवाराने औ ोिगक िश ण सं था, पंपर  िचंचवड पुणे – १९  यांचेकडे संपक साधून 
व हत मुदतीत करणेकामी आपलेमाफत फॉम सह  क न ावेत. 
४) मा. सहा. िश णाथ  स लागार (व र ) मुलभूत िश ण तथा अनुषंिगक सुचना क , ारा 
औ ोिगक िश ण सं था, पंपर  िचंचवड, पुणे १९ 
५) मा. रोजगार व वयंरोजगार मागदशन अिधकार , रोजगार व वयंरोजगार मागदशन क  ४८१, 
रा तापेठ पुणे ४११ ०११. 
६) मा. रोजगार व वयंरोजगार मागदशन अिधकार , रोजगार व वयंरोजगार मागदशन क , रे वे उ डान 
पुलाशेजार , पंपर , पुणे ४११०१७. 
७) मा. ाचाय, औ ोिगक िश ण क , मोरवाड , पंपर  १८. 
 

मु य मा हती व तं ान अिधकार , 
                                                       मा हती व तं ान वभाग  

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
  पंपर  ४११०१८. 

 
 
 
 
 
 


