
 
INDO GERMAN TOOL ROOM, AURANGABAD 

CANDIDATE REGISTRATION FORM 

उमेदवार नोंदणी अर्ज 
 

NAME OF CANDIDATE 

उमेदवाराचे नाव 
 

VILLAGE/GP/BLOCK 

गाव/ग्रामपचंायत/गट 

 

DATE OF BIRTH 

र्न्मतारीख 
 

AGE 

वय 
 

GENDER 

ल गं 
 

CATEGORY* (SC/ST/OBC) 

प्रवगज*(अ.र्ा/अ.र्/इ.मा.व.) 
 

CATEGORY* (PWD) 

प्रवगज* (अपगं व्यक्ती) 
 

MINORITY* (YES/NO) 

अल्पसखं्याक*(होय/नाही) 
 

HIGHEST EDUCATION 

उच्चतम लिक्षण 
 

REFERRING STAKEHOLDAR 

भागदारक सदंभज 
 

ADDRESS 

पत्ता 
 
 
 
 
 

CONTACT DETAILS 

सपंकज  तपिी  
 

COURSE 

अभ्यासक्रम 

 

 

  

Candidate signature/ उमेदवाराचे स्वाक्षरी 
*Certificate required 

*अर्जासोबत र्ोडजवयजची कजगदपते्र:  
 

१) ववहहत नमुन्याती  व पासपोटज फोटो सहहत अर्ज २) िाळा सोडल्याचा दाख ा ३) आठवी / दहावी / बारावी / आय टी आय / डडप् ोमा चे गणुपत्रक 

व प्रमाणपत्र (प्रलिक्षणाच्या पात्रतेप्रमाणे) ४) दाररद्र्यरेषखेा ी  नोंद असल्याचा परुावा/ बी पी ए  काडज / मनरेगा र्ॉब काडज / आर एस बी वाय काडज / 

अतं्योदय अन्न योर्ना रेिन काडज / स्वय ंसहाय्यता गट ५) रहहवासी दाख ा ६) र्ातीचे प्रमाणपत्र ७) पासपोटज साईर् फोटो ८) आधार काडज  

 



 
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नन्नती अभियान (MSRLM) - ग्रामीण ववकास मंत्रालय (महाराष्ट्र शासन) 

व 
इंडो जममन टूल रूम (IGTR) औरंगाबाद (िारत सरकारची संस्था - सुक्ष्म,लघु एवं मध्यम मंत्रालय) 

 

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नन्नती अभियान व इंडो जममन टूल रूम (आय.जी.टी.आर) औरंगाबाद यांच्या संयकु्त ववद्यमाने ग्रामीण िागातील अल्प 
उत्पन्नन गटातील (दाररद्र्य रेषेखालील - BPL) यवुक/यवुतीसाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नन्नती अभियानांतगमत (MSRLM) खाली दशमववलेल्या 
अभ्यासक्रमासमोर नमुद पात्रताधारक व शारीररकदृष्ट््या सक्षम; परंत ुसघस्थीतीत ंपढुील भशक्षण घेत नसलेल्या ग्रामीण िागातील गरीब व दलूमक्षक्षत 
उमेदवारांकडून ववहहत नमुन्नयात अजम मागववण्यात येत आहेत. 
 

अ.क्र प्रभशक्षणाच े(कोसमचे) नाव कालावधी प्रवेश क्षमता शैक्षणणक पात्रता 
१ सटीफिकेट कोसम इन मशीन ऑपरेशन्नस १२ महहने ७० आठवी पास 
२ सटीफिकेट कोसम इन सीएनसी टर्नमग अॅड भमलींग १२ महहने ७० 

दहावी (एस एस सी) पास 
३ कंडेन्नसड कोसम इन टूल अॅड डाय मेफकंग १२ महहने १४० 

४ सटीफिकेट कोसम इन सीएनसी भमभलगं ६ महहने २४५ 

५ सटीफिकेट कोसम सीएनसी टर्नमग ६ महहने २१० 

६ अॅडव्हान्नस सटीफिकेट कोसम इन सीएनसी मभशनींग १२ महहने ७० आय टी आय  

(टनमर / फिटर / माभशर्नष्ट्ट / ग्राइंडर / 
टूल अॅड डाय मेकर / वेल्डर) पास  

७ अॅडव्हान्नस सटीफिकेट कोसम इन वेलल्डगं टेक्नॅालोजी १२ महहने ७० 
८ सटीफिकेट कोसम इन मभशनींग ६ महहने २१० 
९ पोस्ट डडप्लोमा इन टूल अॅड डाई मॅन्नयिॅुक्चररगं १२ महहने ३५ डडप्लोमा (मॅकॅर्नकल / प्रोडक्शन / 

ऑटोमोबईल) पास १० मास्टर सटीफिकेट कोसम इन सीएनसी टेक्नोलॅाजी ६ महहने ३५ 
 

१) सदर प्रभशक्षण हे पणूमकालीन , र्नवासी व र्न:शुल्क असून प्रभशक्षणादरम्यान र्नवास, िोजनाची व्यवस्था शासनामािम त करण्यात येईल. 
२) ग्रामीण िागातील अल्प उत्पन्नन गटातील गरीब, दलुमक्षक्षत,गरज ूव इच्छुक पात्रताधारक उमेदवारांनी ववहहत नमुन्नयातील अजम व त्याअनषुगंगक 

कागदपात्रांच्या छायांफकत प्रतीसह ११/०१/२०१८ पयतं स्पीड पोस्टने अथवा साध्या पोस्टने फकंवा प्रत्यक्ष, खाली हदलेल्या पत्त्यावर सादर करावेत. 
ववहहत नमुन्नयातील अजम WWW.igtr-aur-org  या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. 

३) अपणुम असलेले तसेच मुदतीनतंर आलेले अजम ववचारात घेतले जाणार नाहीत. प्रभशक्षण सुरु झाल्यानतंर उमेदवाराला प्रभशक्षणास गैरहजर राहता 
येणार नाही अथवा प्रभशक्षण सोडुन जाता येणार नाही. प्राप्त अजाममधनू र्नकषाच्या आधारे अजामची छाननी करुन र्नवडक उमेदवारांना 
लेखीपरीक्षा व मलुाखतीसाठी बोलववण्यात येईल. 

४) दीन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजेनेअतंगमत अनसुुगचत जाती, अनसुुगचत जमाती , अल्पसंख्याक , महहला व यांच्यासाठी वगमवार 
आरक्षण ठेवण्यात आले आहे.  

५) लेखीपरीक्षा व मुलाखतीसाठी र्नवड झालेल्या पात्र उमेदवारांना कळवण्यात येईल व त्यांची यादी www.igtr-aur.org या संकेतस्थळावर तसेच 
संस्थचे्या मुख्य प्रवेश व्दारावर प्रभसद्ध करण्यात येईल.  

६) संबगधत उमेदवाराने र्नवड कायमक्रमस्थळी , स्वखचामने उपलस्थत राहाव ेलागेल. 
७) प्रभशक्षणासाठी र्नवड झालेल्या उमेदवारांची यादी वरील संकेतस्थळावर प्रभसद्ध करण्यात येईल. 
 

अर्जासोबत र्ोडजवयजची कजगदपते्र :  
१) ववहहत नमुन्नयातील व पासपोटम िोटो सहहत अजम २) शाळा सोडल्याचा दाखला ३) आठवी / दहावी / बारावी / आय टी आय / डडप्लोमा च े
गुणपत्रक व प्रमाणपत्र (प्रभशक्षणाच्या पात्रतेप्रमाणे) ४) दाररद्र्यरेषखेालील नोंद असल्याचा परुावा/ बी पी एल काडम / मनरेगा जॉब काडम / आर एस 
बी वाय काडम / अतं्योदय अन्नन योजना रेशन काडम / स्वय ंसहाय्यता गट ५) रहहवासी दाखला ६) जातीचे प्रमाणपत्र ७) पासपोटम साईज िोटो ८) 
आधार काडम  
 

अर्ा स्वीकजरण्यजची अतंतम मुदत: ११/०१/२०१८   
 

अर्ा सजदर करण्यजचज पत्तज: (पाफकटावर हदन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेअतंगमत अजम असा स्पष्ट्ट उल्लेख करावा) 
 

प्रभशक्षण वविाग, 
 इंडो र्मान टूल रूम  
पी-३१, एमआयडीसी इंडस्रीयल एररया, गचकलठाणा, औरंगजबजद ४३१००६ (महाराष्ट्र राज्य) दरूध्वनी क्र. (०२४०) २४८६८३२, २४७०५४१ 

http://www.igtr-aur-org/
http://www.igtr-aur.org/

