
 
                                                                                                                                                                                                                                           
 
 

 
 

    
   

नॅशनल एससी एसटी हब व इंडो जर्मन टूल रूर् (आय.जी.टी.आर) औरंगाबाद याांच्या सांयुक्त विद्यमाने  एससी एसटी  युिक/युिती जे उद्योजक होऊ 

इच्छितात वकां िा उद्योजक आहेत याांच्यासाठी क्षमता बाांधणी प्रविक्षण (Capacity Building Training) काययक्रम खाली दियविलेल्या अभ्यासक्रमासमोर नमुद 

पात्रताधारक ि िारीररकदृष्ट्या सक्षम उमेदिाराांकडून विवहत नमुन्यात अजय मागविण्यात येत आहेत. 
 

अ.

क्र 
प्रशशक्षणाचे (कोसमचे) नाव 

कालावधी 

(तास) 

प्रवेश 

क्षर्ता 
शैक्षशणक पात्रता 

१ हॅन्ड हेल्ड प्रोडक्टस   (मोबाइल ररपेररांग) ४६० २५ १२ िी पास  / आय टी आय पास / वडप्लोमा पास / बी ई 

/ बी टेक पास  कोणतीही  िाखा २ ऑवडओ च्छिवडओ  (टीिी  ररपेररांग) ४६० २५ 

३ मास्टर सटीविकेट कोसय इन मेकॅटर ॉवनक्स ७८० ३० वडप्लोमा / वडग्री (इलेच्छक्टर कल / इलेक्टर ॉवनक्स / 

इांसु्टमेंटेिन / 

 मेकॅवनकल  / प्रोडक्शन ) पास ४ 
मास्टर सटीविकेट कोसय इन ऑटोमेिन  अॅन्ड 

प्रोसेस कां टर ोल 
७८० ३० 

५ 
अॅडिान्स वडप्लोमा इन स्टर क्चरल वडझाइन 

अॅन्ड अॅनावलवसस 
७८० ३० वडप्लोमा / वडग्री (वसच्छिल) पास 

 

 सदर प्रविक्षण हे पूणयपणे वनिुल्क ि वनिासी आहे. 

 इिुक पात्रताधारक उमेदिाराांनी विवहत नमुन्यातील अजय ि त्याअनुषांवगक कागदपत्राांच्या छायाांवकत प्रतीसह १०/११/२०२२ पयंत स्पीड पोस्टने 

अथिा साध्या पोस्टने वकां िा प्रत्यक्ष, खाली वदलेल्या पत्त्यािर सादर करािेत. विवहत नमुन्यातील अजय www.igtr-aur.org  या सांकेतस्थळािर 

उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. 

 अपुणय असलेले तसेच मुदतीनांतर आलेले अजय विचारात घेतले जाणार नाहीत. प्रविक्षण सुरु झाल्यानांतर उमेदिाराला प्रविक्षणास गैरहजर राहता 

येणार नाही अथिा प्रविक्षण सोडुन जाता येणार नाही. प्राप्त अजायमधून वनकषाच्या आधारे अजायची छाननी करुन वनिडक उमेदिाराांना लेखी 

परीके्षसाठी बोलविण्यात येईल. 

 सांबवधत उमेदिाराने वनिड काययक्रमस्थळी लेखीपरीके्षसाठी आपल्या ओळखपत्रासह (आधारकाडम)  स्वखचायने 

उपच्छस्थत राहािे. 

 प्रविक्षणासाठी वनिड झालेल्या उमेदिाराांची यादी िरील सांकेतस्थळािर प्रवसद्ध करण्यात येईल. 

 वनिड झालेल्या उमेदिाराांनी पडताळणीसाठी मुळ कागदपते्र सादर करणे अवनिायय राहील. 

 सिय प्रविक्षण काययक्रमासांदर्ायत, प्रविक्षण सुरु होण्याची तारीख, प्रविक्षणाचा कालािधी, प्रिेि क्षमता ,  

िैक्षवणक पात्रता इ. बाबतचे सिय हक्क / अवधकार सांस्थेकडे राखीि असतील. 

 सदर प्रविक्षणासाठी उमेदिाराचे िय १८ िषय पूणय असणे आिश्यक आहे. 

 अजय पोस्ट वकां िा गुगल िॉमय द्वारे जमा करू िकता. गुगल  िॉमय ची वलां क पुढील प्रमाणे आहे  https://tinyurl.com/scsthub 
 

अजामसोबत जोडावयाची कागदपते्र :  

१) विवहत नमुन्यातील ि पासपोटय िोटो सवहत अजय २) िाळा सोडल्याचा दाखला ३) दहािी / बारािी / आय टी आय / वडप्लोमा / वडग्री चे गुणपत्रक ि प्रमाणपत्र 

(प्रविक्षणाच्या पात्रतेप्रमाणे) ४) जातीचे प्रमाणपत्र ५) पासपोटय साईज ४ कलर िोटो  ६) आधार काडय  

अजम स्वीकारण्याची अंशतर् रु्दत: १०/११/२०२२, पात्रता प्रवेश परीक्षा  : १२/११/२०२२, प्रशशक्षण सुरु होण्याचा शदनांक : १४/११/२०२२.   

अजम सादर करण्याचा पत्ता: (पावकटािर नॅशनल एससी एसटी हब योजनेअांतगयत अजय असा स्पष्ट उल्लेख करािा) 

प्रविक्षण विर्ाग, इांडो जमयन टूल रूम पी-३१, एमआयडीसी इांडस्टर ीयल एररया, वचकलठाणा, औरांगाबाद ४३१००६ (महाराष्टर ) दूरध्वनी.क्र. 

(०२४०) २६१०१००, २४७०५४१., ९४२१४२२७२८ Email: training@igtr-aur.org       website: www.igtr-aur.org  

   

 

  

एम एस एम ई –  टेकनॉलॉजी  सेंटर 

इंडो जममन टूल रूम औरंगाबाद 
(भारत सरकारची ससं्था - सकु्ष्म,लघ ुएव ंमध्यम मंत्रालय) 

मोफत ननवासी कोसम मोफत ननवासी कोसम 

 

प्रवेश सूचना 

मोफत ननवासी कोसम 

http://www.igtr-aur.org/
mailto:training@igtr-aur.org
http://www.igtr-aur.org/

