
 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-४११०१८ 
नाग रकांची सनद 

औ ोिगक िश ण िवभाग 
१) औ ोिगक िश ण सं था, मोरवाडी (मुले व मुल साठी) 

प ा :- मोरवाडी कोटाजवळ, पपरी, पुणे ४१११८ 
दूर वनी मांक (०२०) २७४७३३६१ 
ई मेल :- itimorwadi@pcmcindia.gov.in 

२) औ ोिगक िश ण सं था (मुल ची), कासारवाडी (फ  मुल साठी) 

प ा :- पपळे गुरव रोड, कासारवाडी रे वे टेशनजवळ, 

कासारवाडी, पुणे ४११०३४ 

दूर वनी मांक (०२०) २७१४४६०६ 
ई मेल :- itigkasarwadi@pcmcindia.gov.in 

अनु मिणका 
 

अ. . िवषय पानांक 

१ वेश या २ 

२ िश ण ३ 

३ बोनाफाईड दाखला ४ 

४ िनकाल ५ 

५ िश णाथ  राजीनामा देणे. ६ 

६ तारणधन अनामत परतावा करणे. ७ 

७ 
रा ीय वसाय माणप  (NTC) / रा ीय िशकाऊ 
उमेदवारी माणप  (NAC) माणप  देणे. 

८ 

८ िश ण फ  धोरण ९ 

 
ाचाय 

औदयोिगक िश ण िवभाग 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

पपरी-१८ 
 

१ 



 

ाचाय 
औदयोिगक िश ण िवभाग 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
      पपरी-१८ 

सोबत :- िश ण फ  धोरण . 
 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-४११०१८ 
नाग रकांची सनद 

 

१) िवभागाचे नांव :- औ ोिगक िश ण सं था मोरवाडी/कासारवाडी 
२) िवषय :- वेश या 
३) आव यक कागदप े:- १) िविहत नमु यातील वेश अज (Online form), 

२)  शाळा सोड याचा मुळ दाखला,  ३)मागासवग यांक रता जातीचा दाखला 
४)  मागासवग य (VJ-A, NT-B, NT-C, NT-D,SBC,OBC)क रता 

चालू आ थक वषातील नॉन िमलेयर दाखला 
५) SSC/HSC/इ. ८ वी. मुळ गुणपि का 
६) म.न.पा.तील रिहवास दाखला (मािहती पुि तकाम ये नमूद आहे.) 
७) इतर कागदप े (मािहती पुि तकाम ये नमूद आहे.) 

४) अंितम िनणयासाठी लागणाराकालावधी :- दहावी िनकाल लाग यानंतर साधारण ०१ मिहना कालावधी 
५) मािहती व दाखले िमळ याचे  

ठकाण :- 
१) मा.संचालक, वसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा  रा य, 

मंुबई.        www.dvet.gov.in, २)  म.न.पा. संकेत थळ, 
३) औ. .सं था मोरवाडी/ कासारवाडी कायालय 
४) सव शासक य औ. .सं था कायालय. 

६) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील 
या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम :- 

कलम ६३, ७२(अ), (ब), (क) 

७) शासन िनणय, आदेश, प रप क 
ठराव इ. :-  

१) औ. .सं था मोरवाडी/कासारवाडी धोरण, 
२) मा.सहसंचालक, DVET, घोलेरोड, पुण े
३) मा.संचालक, DVET, महारा  रा य, मंुबई यांचे आदेश 

८) िनणय घेणारे अिधकारी :- 
 तर पदनाम िनणयासाठी लागणारा कालावधी 

 पिहला तर िलिपक ,  रोखपाल 
जािहरातीम ये नमूद वेश फेरी 
काय म 

 दुसरा तर गटिनदेशक, ाचाय 

 आदेश माणप  िनगिमत कर यास स म 
अिधकारी ाचाय 

 

९) 
 

आव यक फ  व याचे प रप क :- 
 

मा.महापािलका सभा ठराव .५८ दनांक २०/०४/२०१६ 

१०) फ  भर याची प दत :- औ. .सं था मोरवाडी/कासारवाडी कायालयात रोखीने/धनादेशा ारे. 

११) अंितम िनणय िविहत कालावधीम ये न घेतला 
गे यास यांना जबाबदार धरायचे यांचे नांव व 
पदनाम  :- 

वेश फेरी काय मानुसार  शासक य कामकाज कर या या या ट यावर 
कायवाही लंिबत असेल अशा  िवभागाकडील कमचारी/अिधकारी यांस 
जबाबदार राहील. 

१२) सेवा िविहत कालावधीत पुरवली न गे यास 
या याकडे त ार करता येईल अशा 

 िवभागाकडील अिधकारी व याचा दुर वनी . 
:- 

ाचाय 
औ. .सं था मोरवाडी /कासारवाडी 
पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी १८ 

०२० – २७४७३३६१ ई मेल –itimorwadi@pcmcindia.gov.in 

  ०२० –२७१४४६०६ई मेल –itigkasarwadi@pcmcindia.gov.in 
१३) वरील सेवा सुिवधा संबंधी अिधक मािहती :- १)मा.सहसंचालक, वसाय िश. व िश. ादेिशक कायालय, घोले रोड, पुण े

  २)सं था कायालय. 

२ 



 
 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-४११०१८ 
नाग रकांची सनद 

 

१) िवभागाचे नांव :- औ ोिगक िश ण सं था मोरवाडी/कासारवाडी 

२) िवषय :- िश ण 
३) आव यक कागदप े:- वेश िनि तीनंतर मुळ माणप  जमा क न घे यात येते. 

४) अंितम िनणयासाठी लागणाराकालावधी :- िश ण कालावधी :- १ वष/२ वष वसायिनहाय. 

५) मािहती व दाखले िमळ याचे  
ठकाण :- 

वेश िनि तीनंतर िश ण कालावधीतील मुळ माणप  दाखले जमा 
कर यात येतात. 

६) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील 
या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम :- 

कलम ६३, ७२(अ), (ब), (क) 

७) शासन िनणय, आदेश, प रप क 
ठराव इ. :-  

१) औ. .सं था मोरवाडी/कासारवाडी धोरण, 
२) मा.सहसंचालक, DVET, घोलेरोड, पुण े

३) मा.संचालक, DVET, महारा  रा य, मंुबई यांचे आदेश 
८) िनणय घेणारे अिधकारी :- 

 

 तर पदनाम िनणयासाठी लागणारा कालावधी 

 पिहला तर िनदेशक िश ण कालावधी 

 दुसरा तर गटिनदेशक िश ण कालावधी 

 आदेश माणप  िनगिमत कर यास 
स मअिधकारी 

ाचाय िश ण कालावधी 

 

९) 
 

आव यक फ  व याचे प रप क :- 
 

िश ण फ  मनपा धोरणा माणे. 

१०) फ  भर याची प दत :- औ. .सं था मोरवाडी/कासारवाडी सं था कायालय 
रोखीने/धनादेशा ारे. 

११) अंितम िनणय िविहत कालावधीम ये न घेतला 
गे यास यांना जबाबदार धरायचे यांचे नांव व 
पदनाम  :- 

िश ण िवषयक कामकाजकामी शासक य कामकाज कर या या 
या ट यावर कायवाही लंिबत असेल अशा  िवभागाकडील 

कमचारी/अिधकारी यांस जबाबदार राहील. 

१२) सेवा िविहत कालावधीत पुरवली न गे यास 
या याकडे त ार करता येईल अशा 

 िवभागाकडील अिधकारी व याचा दुर वनी . 
:- 

ाचाय 
औ. .सं था मोरवाडी /कासारवाडी 
पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी १८ 

०२० – २७४७३३६१ ई मेल –itimorwadi@pcmcindia.gov.in 

  ०२० –२७१४४६०६ई मेल –itigkasarwadi@pcmcindia.gov.in 

१३) वरील सेवा सुिवधा संबंधी अिधक मािहती :- औ. .सं था मोरवाडी /कासारवाडीसं था कायालय 

 
 

ाचाय 
औदयोिगक िश ण िवभाग 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
      पपरी-१८ 

सोबत :- िश ण फ  धोरण . 
 

३ 



 

ाचाय 
औदयोिगक िश ण िवभाग 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
      पपरी-१८ 

 
 
 
 
 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-४११०१८ 
नाग रकांची सनद 

 

१) िवभागाचे नांव :- औ ोिगक िश ण सं था मोरवाडी/कासारवाडी 

२) िवषय :- बोनाफाईड दाखला 
३) आव यक कागदप े:- १) वेश िनि तीनंतर िश णाथ  िवनंती अज 

२)  िश णाथ  पारप  (पासपोट) फोटो (०२ नग) 
४) अंितम िनणयासाठी लागणारा कालावधी 

 

अज ा  झाले या दनांकापासून ०२ कायालयीन दवस 
५) मािहती व दाखले िमळ याचे  

ठकाण :- 
१) औ. .सं था मोरवाडी/कासारवाडी सं था कायालय, 
२) औ. .सं था मोरवाडी/कासारवाडी गटिनदेशक कायालय 

 

६) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
मधील या कलमांचे आधारे काम करणे 
आहे ते कलम :- 
 

कलम ६३, ७२(अ), (ब), (क) 

७) शासन िनणय, आदेश, प रप क 
ठराव इ. :-  

िनरंक 

८) िनणय घेणारे अिधकारी :- 
 

 तर पदनाम िनणयासाठी लागणारा कालावधी 

 पिहला तर िनदेशक, मु य िलिपक ०१ दवस 

 आदेश माणप  िनगिमत कर यास 
स मअिधकारी गटिनदेशक ०१ दवस 

 

 

९) 
 

 

आव यक फ  व याचे प रप क :- 
 

 

िनरंक. 

१०) फ  भर याची प दत :- लागू नाही. 

११) अंितम िनणय िविहत कालावधीम ये न 
घेतला गे यास यांना जबाबदार 
धरायचे यांचे नांव व पदनाम  :- 

बोनाफाईड दाखला देणेकामी शासक य कामकाज कर या या 
या ट यावर कायवाही लंिबत असेल अशा  िवभागाकडील 

कमचारी/अिधकारी यांस जबाबदार राहील. 

१२) सेवा िविहत कालावधीत पुरवली न 
गे यास या याकडे त ार करता येईल 
अशा  िवभागाकडील अिधकारी व याचा 
दुर वनी . :- 

ाचाय 

औ. .सं था मोरवाडी /कासारवाडी 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी १८ 

०२० – २७४७३३६१ ई मेल –itimorwadi@pcmcindia.gov.in 

  ०२०–२७१४४६०६ई मेल –itigkasarwadi@pcmcindia.gov.in 

१३) वरील सेवा सिुवधा संबंधी अिधक 
मािहती :- 

औ. .सं था मोरवाडी/कासारवाडी सं था कायालय 

४ 



 

ाचाय 
औदयोिगक िश ण िवभाग 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
      पपरी-१८ 

 
 
 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-४११०१८ 
नाग रकांची सनद 

 

१) िवभागाचे नांव :- औ ोिगक िश ण सं था मोरवाडी/कासारवाडी 

२) िवषय :- िनकाल 
३) आव यक कागदप े:- १) Hall ticket 

२)  िश णाथ  ओळखप  (Trainee I – Card) 

४) अंितम िनणयासाठी लागणाराकालावधी :- 
 
शासनाने  िनकाल ( रझ ट) जाहीर क न उपल ध के यानंतर वरीत 
िवतरीत करणे. 

५) मािहती व दाखले िमळ याचे  
ठकाण :- 

सं था कायालय 

६) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील 
या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम :- 

कलम ६३, ७२(अ), (ब), (क) 

७) शासन िनणय, आदेश, प रप क 
ठराव इ. :-  

मा.संचालक, DVET यांचे प रप क 

८) िनणय घेणारे अिधकारी :- 
 

 तर पदनाम िनणयासाठी लागणाराकालावधी 

 पिहला तर िलिपक ०१ दवस 

 आदेश माणप  िनगिमत कर यास 
स मअिधकारी िलिपक 

 

 

९) 
 

आव यक फ  व याचे प रप क :- 
 

िनरंक 

१०) फ  भर याची प दत :- लागूनाही. 

११) अंितम िनणय िविहत कालावधीम ये न घेतला 
गे यास यांना जबाबदार धरायचे यांचे नांव व 
पदनाम  :- 

िनकाल  देणेकामी शासक य कामकाज कर या या या ट यावर 
कायवाही लंिबत असेल अशा  िवभागाकडील कमचारी/अिधकारी यांस 
जबाबदार राहील. 

१२) सेवा िविहत कालावधीत पुरवली न गे यास 
या याकडे त ार करता येईल अशा 

 िवभागाकडील अिधकारी व याचा दुर वनी . 
:- 

ाचाय 
औ. .सं था मोरवाडी /कासारवाडी 
पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी १८ 

०२० – २७४७३३६१ ई मेल –itimorwadi@pcmcindia.gov.in 

  ०२०–२७१४४६०६ई मेल –itigkasarwadi@pcmcindia.gov.in 

१३) वरील सेवा सुिवधा संबंधी अिधक मािहती :- शासक य ITI./ मा.सहसंचालक, वसाय िश. व िश. ादेिशक 
कायालय, घोले रोड, पुण े

५ 



 
 

 

ाचाय 
औदयोिगक िश ण िवभाग 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
      पपरी-१८ 

 
 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-४११०१८ 

नाग रकांची सनद 
 

१) िवभागाचे नांव :- औ ोिगक िश ण सं था मोरवाडी/कासारवाडी 

२) िवषय :- िश णाथ  राजीनामा देणे. 

३) आव यक कागदप े:- १) िवनंती अज 
२)  पालकांचे संमतीप  
३)  िनदेशक, गटिनदेशक अिभ ाय 
४)  िश ण फ  भर याची पावती 

४) अंितम िनणयासाठी लागणाराकालावधी :- अज ा  झाले या दनांकापासून ०७ कायालयीन दवस 

५) मािहती व दाखले िमळ याचे  
ठकाण :- सं थाकायालय 

६) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील 
या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम :- 

कलम ६३, ७२(अ), (ब), (क) 

७) शासन िनणय, आदेश, प रप क 
ठराव इ. :-  

औ. .सं था मोरवाडी /कासारवाडी सं था िनयमावली 

८) िनणय घेणारे अिधकारी :- 
 

 तर पदनाम िनणयासाठी लागणाराकालावधी 

 पिहला तर िनदेशक ०२ दवस 

 दुसरा तर गटिनदेशक ०१ दवस 

 ितसरा तर िलिपक ०३ दवस 

 आदेश माणप  िनगिमत कर यास 
स मअिधकारी ाचाय ०१ दवस 

 

९) 
 

आव यक फ  व याचे प रप क :- 
 

िश ण फ  पावती 

१०) फ  भर याची प दत :- रोखीने  औ. .सं था मोरवाडी /कासारवाडी सं था कायालयात. 

११) अंितम िनणय िविहत कालावधीम ये न घेतला 
गे यास यांना जबाबदार धरायचे यांचे नांव व 
पदनाम  :- 

राजीनामा अज ि वकारणे कामी शासक य कामकाज कर या या या 
ट यावर कायवाही लंिबत असेल अशा  िवभागाकडील 
कमचारी/अिधकारी यांस जबाबदार राहील. 

१२) सेवा िविहत कालावधीत पुरवली न गे यास 
या याकडे त ार करता येईल अशा 

 िवभागाकडील अिधकारी व याचा दुर वनी . 
:- 

ाचाय 
औ. .सं था मोरवाडी /कासारवाडी 
पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी १८ 

०२० – २७४७३३६१ ई मेल –itimorwadi@pcmcindia.gov.in 
  ०२०–२७१४४६०६ई मेल–itigkasarwadi@pcmcindia.gov.in 
१३) वरील सेवा सुिवधा संबंधी अिधक मािहती :- औ. .सं था मोरवाडी /कासारवाडीसं था कायालय 

६ 



 
 

 

ाचाय 
औदयोिगक िश ण िवभाग 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
      पपरी-१८ 

सोबत : िश ण फ  धोरण. 
 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-४११०१८ 
नाग रकांची सनद 

 

१) िवभागाचे नांव :- औ ोिगक िश ण सं था मोरवाडी/कासारवाडी 

२) िवषय :- तारणधन अनामत परतावा करण े
३) आव यक कागदप े:- १) िविहत नमु यातील िवनंती अज 

२)  िनदेशक /गटिनदेशक िशफारस प  
३)  िश ण फ  भर याची पावती (तारणधन) 

४) अंितम िनणयासाठी लागणाराकालावधी :- अज ि वकार या या अंितम दनांकापासून १५ कायालयीन दवस 
५) मािहती व दाखले िमळ याचे  

ठकाण :- 
औ. .सं था मोरवाडी /कासारवाडी सं थाकायालय. 

६) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील 
या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम :-  

७) शासन िनणय, आदेश, प रप क 
ठराव इ. :-  

मा.महापािलका सभा ठराव .४०२४ दनांक ०७/०४/१९९९ 

८) िनणय घेणारे अिधकारी :- 
 

 तर पदनाम िनणयासाठी लागणाराकालावधी 

 पिहला तर िनदेशक ०२ दवस 

 दुसरा तर गटिनदेशक ०१ दवस 

 ितसरा तर िलिपक १० दवस 

 आदेश माणप  िनगिमत कर यास 
स मअिधकारी 

ाचाय ०२ दवस 

 
९) 

 
आव यक फ  व याचे प रप क :- 

 
सोबत जोडलेले िश ण फ  िवषयक मािहती 

१०) फ  भर याची प दत :- रोखीने  औ. .सं था मोरवाडी /कासारवाडी सं था कायालयात. 
११) अंितम िनणय िविहत कालावधीम ये न घेतला 

गे यास यांना जबाबदार धरायचे यांचे नांव व 
पदनाम  :- 

तारणधन अनामत परतावा करणेकामी शासक य कामकाज 
कर या या या ट यावर कायवाही लंिबत असेल अशा 
 िवभागाकडील कमचारी/अिधकारी यांस जबाबदार राहील. 

१२) सेवा िविहत कालावधीत पुरवली न गे यास 
या याकडे त ार करता येईल अशा 

 िवभागाकडील अिधकारी व याचा दुर वनी . 
:- 

ाचाय 
औ. .सं था मोरवाडी /कासारवाडी 
पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी १८ 

०२० – २७४७३३६१ ई मेल –itimorwadi@pcmcindia.gov.in 

०२० –२७१४४६०६ई मेल –itigkasarwadi@pcmcindia.gov.in 

१३) वरील सेवा सुिवधा संबंधी अिधक मािहती :- १) औ. .सं था मोरवाडी /कासारवाडी सं था कायालय 
२) मा.सहसंचालक, वसाय िश. व िश. ादेिशक कायालय, 

घोले रोड, पुण े

७ 



 
 

 
ाचाय 

औदयोिगक िश ण िवभाग 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

      पपरी-१८ 
 
 
 
 
 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-४११०१८ 
नाग रकांची सनद 

 

१) िवभागाचे नांव :- औ ोिगक िश ण सं था मोरवाडी/कासारवाडी 

२) िवषय :- रा ीय वसाय माणप  (NTC) / रा ीय िशकाऊ उमेदवारी 
माणप  (NAC) माणप  देणे. 

 

३) आव यक कागदप े:- िश णाथ  ओळखप  

४) अंितम िनणयासाठी लागणाराकालावधी :- शासनाकडून माणप  ा  झालेनंतर िवतरीत करणे. 

५) मािहती व दाखले िमळ याचे  
ठकाण :- 

औ. .सं था मोरवाडी /कासारवाडीसं था कायालय 

६) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील 
या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम :- 

कलम ६३, ७२(अ), (ब), (क) 

७) शासन िनणय, आदेश, प रप क 
ठराव इ. :-  

मा.संचालक, DVET मंुबई यांचे प रप क 

८) िनणय घेणारे अिधकारी :- 
 

 तर पदनाम िनणयासाठी लागणाराकालावधी 

 पिहला तर िलिपक ०१ दवस 

 आदेश माणप  िनगिमत कर यास 
स मअिधकारी 

िलिपक ०१ दवस 

 

९) 
 

आव यक फ  व याचे प रप क :- 
 

िनरंक 

१०) फ  भर याची प दत :- लागू नाही. 

११) अंितम िनणय िविहत कालावधीम ये न घेतला 
गे यास यांना जबाबदार धरायचे यांचे नांव व 
पदनाम  :- 

NTC/NAC  माणप  दणेेकामी शासक य कामकाज कर या या 
या ट यावर कायवाही लंिबत असेल अशा  िवभागाकडील 

कमचारी/अिधकारी यांस जबाबदार राहील. 
१२) सेवा िविहत कालावधीत पुरवली न गे यास 

या याकडे त ार करता येईल अशा 
 िवभागाकडील अिधकारी व याचा दुर वनी . 
:- 

ाचाय 
औ. .सं था मोरवाडी /कासारवाडी 
पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी १८ 

०२० – २७४७३३६१ ई मेल –itimorwadi@pcmcindia.gov.in 

  ०२० –२७१४४६०६ई मेल –itigkasarwadi@pcmcindia.gov.in 

१३) वरील सेवा सुिवधा संबंधी अिधक मािहती :- औ. .सं था मोरवाडी /कासारवाडीसं था कायालय 

८ 



 
पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-४११०१८ 

औ ोिगक िश ण िवभाग 
मोरवाडी / कासारवाडी सं था 

 
नाग रकांची सनद 

 
िश ण फ  धोरण :-  

(१) महारा  शासन, उ  व तं  िश ण िवभाग शासन िनणय मांक संक ण ३३१५/ . .१७/ िश – ३ 
मं ालय, मुबई ३२ दनांक १४/०५/२०१५ 

(२) मा.महापािलका सभा ठराव .५८  दनांक ०१/०४/२०१६ अ वय े
 

१ वष कालावधी वसाय 
 पपरी चचवड मनपा 

हददीतील उमेदवार 
पपरी चचवड मनपा 

हददीबाहेरील उमेदवार 
महारा  रा याबाहेरील 

उमेदवार 
सं था 

िश ण शु क १५००/- ५०००/- २०,०००/- ITI 
मोरवाडी व 
ITI (म.) 
कासारवाडी 

िश ण अनामत र म ५००/- ५००/- ५००/- 
ंथालय अनामत  १००/- १००/- १००/- 

एकुण २१००/- ५६००/- २०,६००/- 

 
२ वष कालावधी वसाय 

 पपरी चचवड मनपा 
हददीतील उमेदवार 

पपरी चचवड मनपा 
हददीबाहेरील उमेदवार 

महारा  रा याबाहेरील 
उमेदवार 

सं था 

िश ण शु क ३०००/- १०,०००/- ४०,०००/- ITI 
मोरवाडी व 
ITI (म.) 
कासारवाडी 

िश ण अनामत र म ५००/- ५००/- ५००/- 
ंथालय अनामत  १००/- १००/- १००/- 

एकुण ३६००/- १०,६००/- ४०,६००/- 

 

 
 

ाचाय 
औदयोिगक िश ण िवभाग 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
      पपरी-१८ 

 


