CSIR-Integrated Skill Initiative
Skill Development Training Program
CSIR-NEIST Skill Development Training Centre, CSIR-NEIST, Jorhat
Council of Scientific and Industrial Research, Govt. Of India, New Delhi
‘িচএছআইআৰ সংহত দ তা উেদ াগ’, ব ািনক আৰু ঔেদ াগীক গেৱষণা পিৰষেদ সম দশজু িৰ থকা ইয়াৰ গেৱষণা িত ানসমূ হৰ অিভ তা আৰু আ :গাঁথিন ব ৱহাৰ কিৰ
আৰ কৰা এক ৰা ীয় কায ম । উ ৰ-পূ ৱ ভাৰতত কাম কিৰ থকা িচএছআইআৰ একমা গেৱষণাগাৰ িচএছআইআৰ – নইে এই সংহত দ তা উেদ াগৰ অধীনত তলত উে খ কৰা
িশ ণ কায মসমূ হ অনুি ত কিৰব িবচািৰেছ । িশ ণ কায মসমূ হৰ বােব আ হী ভাৰতীয় নাগিৰকৰ পৰা আেৱদন প আ ান কৰা হেছ । আেৱদন প ৰ নমু না তলত িদয়া হেছ ।
িমক নং
িশ ণ কায ম
িশ ণৰ অৱিধ
ল’বলগীয়া সবািধক িশ াথ
অহতা আৰু ম ব
(Sl No.)
(Training program)
(Duration)
(Maximum nos of intake)
(Qualification and remarks)
20
(Welding)

েয়াজনীয়
িশ াগত অহতা অ ম ণী উ ীণ হ’ব লািগব ।
Basic training on
িতিন (3) মাহ
১
20 (Fitting)
 Assistant Electrician ৰ বােব নু ন তম িশ াগত অহতা :
(a) Welding, (b) Fitting,
(২০/০৮/২০১৯ ৰ পৰা
20
(Plumbing)
শম ণী উ ীণ ।
(c) Plumbing,
১৯/১১/২০১৯ ল)
10
(Assistant
Electrician)
(d) Assistant Electrician.
 2D & 3D Auto CAD ৰ বােব নুন তম িশ াগত অহতা :
10 (2D & 3D drafting
(e) 2D & 3D drafting
শম ণী উ ীণ / ITI অথবা িড মাধাৰী ।
(Mech) using AutoCAD)
(Mech) using AutoCAD.
 Weaving-অৰ বােব মিহলা াথ ক অ ািধকাৰ িদয়া হ’ব ।
40 (Jacquard weaving)
(f) Jacquard weaving.
২

Advanced training on
(a) CNC turning &
machining.
(b) Advanced welding.

িবেশষ

িতিন (3) মাহ
(২০/০৮/২০১৯ ৰ পৰা
১৯/১১/২০১৯ ল)

10 (CNC turning &
machining)
10 (Advanced welding)

আেৱদন কৰাৰ িনয়ম আৰু াথ িনবাচন :
1. আেৱদনকাৰীেয় িব াপনত িদয়া আেৱদন -প ৰ নমু না অনু সােৰ আেৱদন কিৰব লািগব ।
2. ৱাক-ইন সা াৎকাৰৰ (Walk-in interview) িভি ত াথ িনবাচন কৰা হ’ব ।
আগতীয়াৈক -প প য়াব নালােগ ।

3. ৱাক-ইন সা াৎকাৰৰ (Walk-in interview) তািৰখ :






08/08/2019 (9AM) for Basic training (Welding, Fitting, Plumbing,
Assistant electrician) at CSIR-NEIST, Jorhat.
09/08/2019 (9AM) for Basic training (AutoCAD) and Advanced
Training (CNC and Advanced welding) at CSIR-NEIST, Jorhat.
13/08/2019 (10AM) for Basic Training(weaving) at the Branch Office
of the associated NGO, SNEHPAD, Gayanabari, Titabor, Jorhat.

4. সা াৎকাৰৰ সময়ত াথ সকেল সকেলা েয়াজনীয় নিথৰ মূ ল কিপ দখু ৱাব লািগব ।
লগেত সইিদনা নিথসমূ হৰ এখনৈক - ত ািয়ত (self attested) িতিলিপ জমা িদব

েয়াজনীয় িশ াগত অহতা- (a) welding-ত ITI উ ীণ,
mechanical অথবা allied িবষয়ত িড ’মা (Advanced
Welding-ৰ বােব) (b) Machinist/Turner-ত ITI উ ীণ,
mechanical অথবা allied িবষয়ত িড ’মা (CNC -ৰ বােব)

CSIR-Integrated Skill Development
Skill Development Training Program

ব :

1. িশ ণৰত ছা ছা ীক পঢ়া নাৰ যা তীয় মেহকীয়া নু ন তম খৰচ দান কৰা হ’ব ।
2. নামভিতৰ মাছু ল (অেফৰতেযাগ ) : Basic Training –ৰ বােব 3000.00 (িতিন হাজাৰ
টকা মা ); Advanced Training-ৰ বােব 5000.00 (পাঁচ হাজাৰ টকা মা ) । দিৰ
সীমােৰখাৰ তলৰ াথ েয় মাণপ (BPL কাড) দািখল কিৰেল নামভিতৰ মাচুল স ূ ণ
ৰহাই িদয়া হ’ব ।
3. বয়সৰ উ সীমা : 38 বছৰ (চৰকাৰী িনয়ম অনু সিৰ বয়স ৰহাই িদয়া হ’ব) ।
4. িশ ণৰ অ ত মাণপ দান কৰা হ’ব ।
5. িশ ণৰ ান : (i) িচএছআইআৰ – নই (Welding, Fitting, Plumbing, Assistant
electrician, 2D & 3D drafting using AutoCAD, CNC turning & machining,
Advanced welding) (ii) Weaving -অৰ বােব গা নাবাৰী, িততাবৰ, যাৰহাট (আমাৰ
সহেযাগী NGO ‘ পদ’ৰ সেত) ।



CSIR-NEIST, Jorhat, Assam

Application Form

ফেটা

(Basic/Advanced Training)

1. আেৱদনকাৰীৰ নাম :
2. িপতৃ/অিভভাৱকৰ নাম :
3. বগ : অনুসূিচত জািত/অনুসূিচত জনজািত/অনান িপ পৰা
জািত
4. জ ৰ তািৰখ :
5.

কনা( ায়ী) : -------------------------------------------

6.

যাগােযাগৰ কনা : -------------------------------------

ণী/সাধাৰণ

7. দিৰ সীমেৰখাৰ তলৰ (BPL) নিক ? : হয়/নহয়
8. িশ াগত অহতা : --------------------------------------9.

ফান নং : ----------------------------------------------ই- মইল (যিদেহ আেছ) : ------------------------------

10. িশ ণৰ িনবাচন : ( িলখক অথবা √ িচন িদয়ক)
(ক) (অ ািধকাৰ িভি ত welding, fitting, plumbing ৰ পৰা I, II
আৰু III বাচিন কিৰব পােৰ ।)
I. ------------------- II. ------------------ III. ---------------IV. Assistant electrician V. 2D & 3D drafting (Mech)
using AutoCAD
VI. Jacquard Weaving
(খ) I. CNC turning & machining II. Advanced welding

লািগব ।
যাগােযাগ : ফান (অিফচ) : 0376-2370117 ((স : 2482); ই- মইল : dneog@neist.res.in; neog_dipankar@yahoo.com
িব াপন আৰু আেৱদন প িচএছআইআৰ- নই ৰ ৱবচাইট www.neist.res.in তা উপল ।

(আেৱদনকাৰীৰ চহী/ া ৰ)

