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वाचले -  १) शा/४/कािव/६११/२०१३ िद. ११/६/२०१३ 

   २) औ ोगीक िश ण क  मोरवाडी, साईशारदा मिहला औ ोगीक िश ण क      
            कासारवाडी व औ ोगीक िश ण सं था औध यांचेकडील ा  प   
           ३)   १८/११/२०१६ चा मा य ताव  
-------------------------------------------------------------------------------------------                                        

                                                      िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                           िपंपरी ४११ ०१८. 

          मािहती व तं ान िवभाग  
                                                        मातं िव/१/कािव/  ७५७  /२०१६ 
                                                          िदनांक -  १८  /११/२०१६ 
 

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

 आदेश, 

        िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर िशकाऊ उमेदवार अिधिनयम 
१९६१ अंतगत सन २०१६-२०१७ च े स ाक रता खालील उमेदवारांना “पासा“  
यवसायाच े पदावर िश णा करीता एक वष कालावधीसाठी िशकाऊ उमेदवार हणून 

नेमणुक दे यात येत आह.े 
 

अ.
. 

िश णा याच ेनांव व प ा 
ेड/ 

यवसायाचे 
नाव 

िश ण 
कालावधी 

िवदयावेतन 
र. . वग 

१ 
 

शेजवळ सीमा दगडू, 
ल मी नगर,स.ंन.ं१/१  
िपंपळे गुरव 

पासा १ वष ६५२५/- खुला 

२ 
पठाण रझवाना गुलजार, 
च पाणी वसाहत रोड,िशवशंकर 
नगर,कॉलनी न.ं४,भोसरी-३९ 

पासा १ वष ६५२५/- खुला 

३ 
जाधव सुरज मुरलीधर 
वामी समथ कॉलनी,  

िपंपळे सौदागर,  पुणे - २७ 

पासा १ वष ६५२५/- खुला 

४ 
काटे आकाश मा ती 
महादेव आळी, दापोडी,  
पुणे – १२ 

पासा १ वष ६५२५/- 
खुला  

५ 
मे ाम िव ा ी हरीष 
हाउस नं  - १२२४/४, दशनगर, 
काळेवाडी, िपंपरी,पुणे – १८ 

पासा १ वष ६५२५/- 
अजा 

६ 

भोसले अचना शहाजी, 
रामनगर हौिसंग सायटी,िशवनेरी 
िब ड ग अ/५/६ ग हाणे व ती 
भोसरी,पुण े३९  

पासा १ वष ६५२५/- खुला 
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अ.
. 

िश णा याच ेनांव व प ा 
ेड/ 

यवसायाचे 
नाव 

िश ण 
कालावधी 

िवदयावेतन 
र. . वग 

७ 
गोवळकर ाज ा काश, 
५३/१ बी,िवनायक नगर, नवी 
सांगवी, चच जवळ,पुण-े६१ 

पासा १ वष ६५२५/- खुला 

८ 
जाधव िदपाली राज , ४८/९१  
गु नानक कॉलनी,केशवनगर 
,कासारवाडी,पुण-े३४ 

पासा १ वष ६५२५/- खुला 

९ 

आरेकर बाबू  दौलत 
इं िदरा नगर, टे को रोड, पंचिशल 
हॉटेल मागे, िचंचवड, पुणे – १९ 

पासा १ वष ६५२५/- खुला 

१० 

तामिचकर राहल काश 
िब ड ग नं  ६/५४, भाटनगर, 
िपंपरी, पुणे – १७ 

पासा १ वष ६५२५/- खुला 

११ 

शेख जावेद चांदपाशा वरा य 
हाँटेल शेजारी , तुकारामनगर 
वा हेकरवाडी, िचंचवड,पुण े 

पासा १ वष ६५२५/- खुला 

१२ 
दगडे अमृता िमल द 
रामनगर,िपंपळे गुरव, पुण-े६१ 

पासा १ वष ६५२५/- खुला 

१३ 

हळदमणी संतोष बाब ू
पञा चाळ, मोरेव ती, िचखली, 
पुणे – ४१२११४ 

पासा १ वष ६५२५/- खुला 

१४ 
भगत योती जयिशंग     
 गंगा रेिसडे सी तळेगाव  

पासा १ वष ६५२५/- खुला 

१५ 

फडतरे ितक राज  
िवनायक नगर, दळवीनगर, 
िचंचवड,पुणे - ३३ 

पासा १ वष ६५२५/- खुला 

१६ 

पवार अपणा सुर , 
शा ी चौक,आळंदी रोड, 
भोसरी,पुण-े३९ 

पासा १ वष ६५२५/- खुला 

१७ 

आहेर िनलम साहेबराव  
दारीका नगरी,िब ड ग सी 

न.ं२२, कासारवाडी, पुणे ३४ 

पासा १ वष ६५२५/- खुला 

१८ 

ग  िव ा भाकर, 
साईकंुज, बी/५ 
केशवनगर,कासारवाडी, पुण-े३४ 

पासा १ वष ६५२५/- खुला 

१९ 

डाखोडे शांत सु िशल 
टे को रोड, कंुजीर चाळ, नेह  
नगर, िपंपरी, पुणे - १८ 

पासा १ वष ६५२५/- खुला 
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अ.
. 

िश णा याच ेनांव व प ा 
ेड/ 

यवसायाचे 
नाव 

िश ण 
कालावधी 

िवदयावेतन 
र. . वग 

२० 

मळगे रे मा िकशोर  
नविजवन हौिसंग सोसा. िब डीग 
न०ं३, लँट .२१६,िव लवाडी 
नेह नगर झोपडप ी  

पासा १ वष ६५२५/- खुला 

२१ 

दळवी अिनकेत अजून 
बु ड व ती, च-ह ली बु ू क, पुणे 
- ४१२१०५ 

पासा १ वष ६५२५/- खुला 

२२ 

शेख सािदया मशाक, 
डे कन पेपर बॉ स जवळ,संजय 
नगर फुगेवाडी-पुण-े१२ 

पासा १ वष ६५२५/- खुला 

२३ 

गनगे काश भारत 
समथ हौ.सोसायटी, िब ड ग नं  - 
ई-२३, म नं  - ११४, िनगडी, 
पुणे - ४४ 

पासा १ वष ६५२५/- खुला 

२४ 

कगार िभमाशंकर य ला पा 
ल मण बराटे चाळ, काकडे 
पॅलेस शेजारी, कवनगर, पुणे ५२ 

पासा १ वष ६५२५/- खुला 

२५ 

साळी मनोज ानदेव 
नविनमाण 
हौ.सोसायटी, पीनगर, िनगडी, 
पुणे - ४४ 

पासा १ वष ६५२५/- खुला 

२६ 

धो े िव क  मा ती  
जयिहंद पे ोल पंप समोर  
कृ णा सुपर माकट या 

पासा १ वष ६५२५/- खुला 

२७ 

ीम. कशाळे सु िनता िचंधू  
६०२, नथु  फुगे चाळ, िव ल 
मं िदरा जवळ, फुगेवाडी पुणे -१२ 

पासा १ वष ६५२५/- खुला 

२८ 
पांचाळ गु िनरंजन द ाराम  
िपंपरी  

पासा १ वष ६५२५/- खुला 

२९ 

काळे िनतीन िशवाजी 
अिजं य तारा हौ, सोसा, ता हाणे 
व ती, िचखली, पुण े 

पासा १ वष ६५२५/- खुला 

३० 

ीम. िशरसाठ मयुरी िभमराव  
ी साई समथ काँलनी, िबजली 

नगर, िचंचवड, पुणे ३३ 

पासा १ वष ६५२५/- खुला 

३१ 
जाधव रे मा रमेश, 
कािशद व ती,रवी बंध भगतिसंग 
चौक जवळ,िपंपळे गुरव,पुण-े६१ 

पासा १ वष ६५२५/- भ ज - ब 
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अ.
. 

िश णा याच ेनांव व प ा 
ेड/ 

यवसायाचे 
नाव 

िश ण 
कालावधी 

िवदयावेतन 
र. . वग 

३२ 
काची आरती िनलकंठ, 
चं रंग पॅराडाईज,जवळकर नगर, 
सव न-ं९१,िपंपळे गुरव-६१ 

पासा १ वष ६५२५/- िवजा - अ 

३३ 

आरबेकर मोिनका दशरथ, 
आरबेकर चाळ,  कासारवाडी, 
पुण-े४११०३४ 

पासा १ वष ६५२५/- िवजा 

३४ 
ेञे आकाश बाळू 

िभम नगर, िपंपरी, पुणे – १७ 
पासा १ वष ६५२५/- अनुसु िचत 

जाती 

३५ 

िशंदे सारीका बाळू 
बौ द नगर, िगरजू  बाबा मंदीरा 
जवळ,काळेवाडी, िपंपरी,पुणे १८ 

पासा १ वष ६५२५/- अनुसु िचत 
जाती 

 

वरील िशकाऊ उमेदवारांकरीता िश ण कालावधीम य े खालील अटी व शत  
बंधनकारक राहतील. 
१)  वरील उमेदवारांना समज दे यात येत े क , यांची या आदेशा वय े दे यात आलेली 

नेमणुक ही पुणत: िश णाथ  हणून कर यात आलेली आह.े िश ण कालावधी 
पुण होताच िदलेली नेमणुक आपोआप संपु ात येईल. यवसाईक पदावरील िशकाऊ 
उमेदवारांचा महानगरपािलका आ थापनेवरील कोण याही कारचा ह क राहणार 
नाही 

२)  सदरची नेमणुक ही औ ोगीक िश ण सं था मोरवाडी, साईशारदा मिहला 
औ ोगीक िश ण क , कासारवाडी, औ ोगीक िश ण सं था औ ं ध यांनी सादर 
केले या शै िणक अहता व तां ि क  पा ता, (ITI उ ीण) तसेच शाळेच,े जातीच,े  
आधारकाड इ. माणप ा या पु रिव यात आले या मािहती नुसार दे यात आलेली 
आह.े याम य ेकाही तफावत आढळून आ यास तसेच िश णाथ   देशातील अटी व 
शत चा भंग करीत अस यास सदरची नेमणुक ता काळ र  कर यात येईल. 

३)  नेमणूक िदले या िशकाऊ उमेदवारांनी महापािलका मािहती व तं ान िवभागाम ये 
वरीत ज ू होऊन शै िणक अहतचेी,शाळे या व जाती या मुळ माणप ासह या 

बरोबर वतःचे पाच फोटो  सादर के या नंतरच ज ूक न घेणेत येईल. कागदप ां या 
मुळ ती एक मिह याचे कालावधीत परत घेऊन जाणेची जबाबदारी उमेदवारांची 
असेल. ज ू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 केलेल ेव अपुण मािहती भरलेल ेफॉम  ि वकारल ेजाणार नाहीत. 

५)  िश ण कालावधीत उमेदवाराची गैरहजरेी 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. 
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