वाचले - १) शा/११/कािव/७८०/२०१६ िद. २९/८/२०१७
२) औ ोगीक िश ण सं था िपं परी िचं चवड यां चेकडील िद.२५/१०/२०१७ चे ा प
३) ०३/११/२०१७ चा मा य ताव
------------------------------------------------------------------------------------------------िपं परी िचं चवड महानगरपािलका,
िपं परी ४११ ०१८.
मािहती व तं ान िवभाग
मातं िव/१/कािव/ ७५०/२०१७
िदनां क - ०३ /११/२०१७
िवषय :- िशकाऊ उमेदवार अिधिनयम १९६१ अं तगत महानगरपालीका आ थापनेवर
“पासा” िशकाऊ उमेदवारां ची नेमणू क करणेबाबत ...
आदेश,
िपं परी िचं चवड महानगरपािलका आ थापनेवर िशकाऊ उमेदवार अिधिनयम१९६१ अं तगत सन २०१७ २०१८ चे स ाक रता खालील उमेदवारां ना “पासा” यवसायाचे पदावर िश णाथ हणु न एक वष कालावधीसाठी
िशकाऊ उमेदवार हणू न नेमणु क दे यात येत आहे.
अ .
१
२
३

४

५
६
७

८

९

नाव व प ा

जात वग

राज कु मार
खु ला
यु.एम.टी. आय. रजिहल पाक रोड,
िहं द ु-जाट
खडक , पु ण-े ४११ ०२०
कोरे अ य भाऊसाहेब
खु ला
पो. कोरेगाव ता.कजत िज.अ.नगर
िहं द ु-वाणी
जसवीर िसं ह बलवं त
खु ला
यु.एम.टी. आय. पाक रोड,
िसख-जाठ
रजिहल खडक पु ण-े ४११ ०२०
सु र िसं ह िशशपाल िसं ह
खु ला
यु.एम.टी. आय. पाक रोड, रजिहल खडक
िहं द ु-जाठ
पु णे - ४११ ०२०
ठाकरे के तन पं ढरीनाथ
खु ला
१ ब सं तसेना नगर हावी कॉलनी
िहं द ु- हावी
देवपू र धु ळे
कवडे समाधान आबासाहेब
खु ला
रा. कोळवाडी ता.कजत िज.अ.नगर
िहं द ु-मराठा
पाटील योती सु रेश
खु ला
पो. िहवरखेडा बु.ता. जामनेर
कु णबी OBC
िज.जळगाव - ४२४ २०६
सोनकाबं ळे आशा गु लचं द
खु ला
िवजय ोि हजन टोअस जवळ द नगर
िहं द ु-महार
िचं चवड पु णे- ४११ ०१९
का हरकर तेज ी वामी
घर नं. २९८, भगवती शॉपी, राधाबाई दळवी
खु ला
माग, दळवीनगर, िचं चवड पु णे- ४११ ०१९

२ सेमी.गु ण

ट के वारी

337

84.25%

330

82.50%

330

82.50%

328

82.00%

321

80.25%

312

78.00%

302

75.50%

292

73.00%

291

72.75%

खु ला
तळपे सागर चं कां त
१०
िहं द ु-महादेव
290
72.50%
घर नं. ५/१३ बी/१ स ना कॉलनीराम नगर
कोळी ST
राहटणी पु ण-े ४११ ०१७
अचना मधु कर ढबे (डोळस) सां गवी
खु ला
११
281
70.25%
M.S.E.B कॉलनी ता.भोर िज - पु णे
िहं द ु-ग धळी
येडगे मं गला सखाराम
खु ला
१२ सं.नं. ६/१ कै लास नगर,कै लास
275
68.75%
धनगर
कायालयासमोर थेरगाव पु णे - ४११ ०३३
करडके राज सयराम
खु ला
१३
मृ ितगं ध िनवास, ल मण नगर थेरगां व
274
68.50%
िहं द ू-सु तार
पु ण-े ४११ ०३३
भालेराव िपयु ष बाळकृ ण
खु ला
१४ िदघी गावठाण इं िदरा गां धी चौक
272
68.00%
िहं द ु-सु तार
िदघी पु णे - ४११ ०१५
मु ठे रिसका हनु मं ता
खु ला
व नपु त िब ड ग वाघेरे कॉलनी
१५
िहं द ु-महादेव
266
66.50%
िपं परीगाव पु णे- ४११ ०१७
कोळी ST
गायकवाड अिनके त िनवृ ी
खु ला
१६ A-201 भ दशन सोसा. रामनगर
130
65.00%
िहं द ु-महार
िपं पळे गु रव पु ण४११
े ०६१
बो े सकं प सतीश
खु ला
१७ ४४२/२४२३ सं ततु काराम नगर िपपं री
257
64.25%
िहं द ु- िशं पी
पु णे - ४११ ०१८
िपसाळ अिव कार अिनल
िपसाळ िनवास, पी.सी. एम. सी शाळा रोड
१८
खु ला मराठा
229
57.25%
नजराणा बेकरी शेजारी कासारवाडी,
पु णे - ४११०३४
वरील िशकाऊ उमेदवारांकरीता िश ण कालावधीम ये खालील अटी व शत बंधनकारक राहतील.
१) Web site :- www.apprenticeship.gov.in (DGET MIS PORTAL) यावरील उमेदवारांचे रिज शन
असणे आव यक आहे. यावसाईक िश णाथ हणू न या आदेशा वये दे यात आलेली नेमणू क पू णत: िनि त
कालावधीची आहे. िश ण कालावधी पु ण होताच िदलेली नेमणू क सं पु ात येईल. यावसाईक पदावरील
िश णाथ ं चा महापािलका आ थापनेवर कोण याही कारचा ह क राहणार नाही.
२)
सदरची नेमणु क ही उमेदवारां नी सादर के ले या शै िणक अहता व तां ि क पा ता, (ITI उ ीण) तसेच
शाळेचे, जातीचे, आधारकाड इ. माणप ा या स य ती तपासू न दे यात आलेली आहे. याम ये काही
तफावत आढळू न आ यास तसेच िश णाथ आदेशातील अटी व शत चा भं ग करीत अस यास सदरची
नेमणु क ता काळ र कर यात येईल.
३)
नेमणूक िदले या िशकाऊ उमेदवारां नी महापालीका मािहती व तं ान िवभागाम ये वरीत जू होऊन
शै िणक अहतेची,शाळे या व जाती या मु ळ माणप ासह दोन ितत स य ती सादर करणे आव यक
आहे. या बरोबर वतःचे पाच फोटो यापैक दोन फोटो वतं कागदावर िचकटवू न तु हास ओळखणा-या
अिधकारी/पदािधकारी यां ची वा री घेऊन सादर के या नं तरच यािशवाय जू क न घेणेत येईल. मु ळ
ती एक मिह याचे कालावधीत परत घेऊन जाणेची जबाबदारी उमेदवारां ची असेल. जू न झा यास
कोणताही प यवहार न करता तु मची नेमणु क र झा याचे समज यात येईल.
४)
िशकाऊ उमेदवारास नेमु न िदलेला िश ण कालावधी पु ण करावा लागेल अिधिनयम १९६१ मिधल
तरतु दीनु सार िविहत नमु ना शेड्यु ल-३ िनयम १४ नु सार करारनामा ावा लागेल. सदरचा करारनामा

५)

६)

७)
८)
९)

१०)
११)
१२)

उमेदवारानी वत: वतं तीन ितत टं किलिखत क न सा ीदारां या वा री घेऊन सादर करणे
आव यक रािहल. अपु ण तसेच खाडाखोड के लेले व अपु ण मािहती भरलेले फॉम ि वकारले जाणार नाहीत.
िश ण कालावधीत उमेदवाराची गैरहजेरी व गैरवतणु क आढळ यास यास कोण याही कारची
पु वसु चना अथवा नोटीस न देता िश णाथ पदाव न कमी के ले जाईल कोणताही मोबदला िदला जाणार
नाही.
अिधिनयम १९६१ मधील िनयम पोट कलम (अ) १ नु सार वषात १२ िदवस िकरकोळ रजा, िनयम ९ (ब)
१ नु सार १५ िदवस वै क य रजा फ अनु ेय राहतील. या यित र अ य फायदे अथवा सवलती
अनु ेय राहणार नाहीत.
नेमणु क िदले या उमेदवारां नी महानगरपािलके या माहीती व तं ान िवभागात वरीत जू हावे. जू न
झा यास कोण याही कारचा प यवहार न करता नेमणु क र झाली आहे. असे समज यात यावे.
िश णाची वेळ ही सं बिधत कायालयाचे वेळे माणे रािहल. सव शासक य सु ् या देय राहतील. िशकाऊ
उमेदवारां ना अ य पदाचे कामकाज देय राहणार नाही.
िशकाऊ उमेदवारां ची सं िवदा मु लभू त िश ण तथा अनु षं िगक सु चना क िनगडी पु णे – १९ यां चे
कायालयात कोण याही कारणा तव न दणी न झा यास यां ची नेमणु क वरीत र होऊन यां ना कायमु
कर यात येईल या बाबत कोणतीही त ार िवचारात घेतली जाणार नाही.
मुलभू त िश ण तथा अनु षं िगक सु चना क िनगडी पु ण–े १९ यां चे माफत होणा-या परी ेस बस यास
आव यक कागदप ां ची व फ ची पु तता सं बिधत उमेदवारां नी वतः करावी.
िशकाऊ उमेदवारां चे िव ावेतन वेळोवेळी बदलणा-या िकमान वेतना या ८०% दरानु सार िव ावेतन अदा
करणेत येईल .
सदरचे आदेश जािहरात िस दीतील ा अजातील पा उमेदवारां ना तसेच औ ोगीक िश ण सं था,
मोरवाडी, िनगडी, औं ध येथील ा यादीतील उमेदवारां ना देणेत येत आहे.
सही/सहा यक आयु ( शासन)
िपं परी िचं चवड महानगरपािलका,
िपं परी ४११ ०१८.

ित सव सं बं िधत िशकाऊ उमेदवार
त - १) लेखा िवभाग २) मु लेप िवभाग ३) सं बं िधत िवभाग
२/- सदर या उमेदवारां ना दरमहा ५ तारखेपु व िव ावेतन सं बं िधत िवभाग मु खां नी अदा करावे आिण यां ची मािसक हजेरी
िवचारात घेऊन उमेदवार गैरहजर रािह यावर आपले अिधकाराम ये यां चेिव द कारवाई करावी. तसेच िशकाऊ
उमेदवारां ना यां चे यवसायाचे सखोल िश ण देणेकामी सं बं िधतां ना सु चना ा यात
. उमेदवारां चे यावसाियक प र ेकामी
आव यक असणारे सव कागदप ां ची पु तता सं बं िधत उमेदवाराने औ ोिगक िश ण सं था, िपं परी िचं चवड पु णे – १९
यां चेकडे सं पक साधू न िविहत मु दतीत करणेकामी आपलेमाफत फॉम सही क न ावेत.
४) मा. सहा. िश णाथ स लागार (व र ) मु लभू त िश ण तथा अनु षं िगक सु चना क, .
ारा औ ोिगक िश ण सं था, िपं परी िचं चवड, पु णे १९
५) मा. रोजगार व वयं रोजगार मागदशन अिधकारी, रोजगार व वयं रोजगार मागदशन क ४८१,
रा तापेठ पु णे ४११ ०११.
६) मा. रोजगार व वयं रोजगार मागदशन अिधकारी, रोजगार व वयं रोजगार मागदशन क , रे वे उड् डान पु लाशेजारी, िपं परी,
पु णे ४११०१७.
७) मा. ाचाय, औ ोिगक िश ण क , मोरवाडी, िपं परी १८.
सही/मु य मािहती व तं ानअिधकारी,
िपं परी िचं चवड महानगरपािलका
िपं परी ४११०१८.

