Ghani Khan Choudhury Institute of Engineering and Technology
(A CFTI, Established by Ministry of Education, Govt. of India.)
Vill & P.O.: Narayanpur, Malda, Pin: 732141

Admission Notification under AICTE-KARMA scheme
Admission is going on for short term skill development courses under Kaushal Augmentation and Restructuring Mission of AICTE (KARMA) scheme
of AICTE at Ghani Khan Choudhury Institute of Engineering and Technology (GKCIET), Narayanpur Campus. As there are limited seats so admission
will be on first come first serve basis with following specializationsSl. No.
Sector
/KARMA
Model
01/
Food
Model-1
Engineering

Job roles

NSQF
level

Multi Skill Technician
(Food Processing)

Level 4

Course
Duration
(Hours)
880

Entry requirements

02/
Model-3

Food
Engineering

Jam, Jelly and Ketchup
Processing Technician

Level 3

340

03/
Model-1
04/
Model-1

Electrical
(CSDCI)
Capital Goods

Assistant Electrician

Level 3

400

1. Class 12th passed in any stream
2. Class 10th passed and 2 years course in any stream
3. Class 10th passed and 2 years of experience
4. Class 10th passed and 2 years of ITI
Minimum age is 18 years
1. Class 10th passed or
2. Class 8th passed and 2 years of relevant experience
Minimum age is 18 years
( Model 3: skill based training for nearby school
students)
10th Standard Pass

Manual
Metal
Arc
Welding/Shielded
Metal
Arc Welding (CSC/Q0204)

Level 3

480

10th Standard Pass

There is no course fees, however candidate has to pay only Exam/Assessment fees of Rs 1400/- (approx.) for Model-1 course (Assessment fees will
be charged by respective Sector Skill Council/NCVET recognised body before the examination). Waiver in Assessment fees may be considered for
economically weaker candidates on production of relevant documents. Course in Sl. No.02/ Model 3 is only for candidate who is at present a school students,
and no fees will be charged for them. 5% seats shall be offered to PwD students under Fee waiver scheme. Youths from all categories including General,
EWS, SC, ST, OBC, Minorities, school dropouts and financially backward classes are highly welcome in these courses. NCVET recognised bodies will
award certificates after successful course completion and passing the assessment by candidate. Admission form are available at Ghani Khan Choudhury
Institute of Engineering and Technology (GKCIET) campus, Narayanpur, Malda from 06 October, 2022 to 21 October, 2022, Time: Monday to Friday from
10:00 am to 5:00 pm.
For any further Enquiry contact:
Food Engineering: 9734974924, 8250855041, Civil (for Electrical): 9609797110, Welding: 9679040440

গ্ফি খান চ ৌধুরী ইনফিটটউট অফ ইঞ্জিননয়ানরিং অযান্ড চেকননালঞ্জি
(এ টি CFTI, রশক্ষা েন্ত্রণালয়, িারমতর সর ার দ্বারা প্ররতটিত )
চপাঃ িারায়ি পুর , চিলাঃ োলো, পদ্ধিিবঙ্গ - ৭৩২১৪১
সুখবর

এ.আই সি.টি.ই – “ক ৌশল বৃদ্ধি এবং পুনর্ঠন
গ সিশননর (KARMA)” অধীনন ভসতগর জনয সবজ্ঞসি

সুখবর

গনি খাি চ ৌধুরী ইন্সিটিউি অফ ইন্সিনিয়ানরিং অযান্ড চিকনিালন্সি কানরগনর নিক্ষা প্রনিষ্ঠানির িারায়িপুরকযাম্পানে AICTE (KARMA) এর ক ৌশল
অগমেমেশন অযান্ড ররস্ট্রা চাররিং রেশন (এ.আই .নি.টি.ই দ্বারা ক ৌশল বৃদ্ধি এবিং পুনগঠন
গ রেশন), নিম্ননলনখি চকানে হানি
ে
কলনে প্রনিক্ষণ
পাঠ্যক্রনে ভনিে নলনিনে । আেিেিংখযা েীনেি ।আনগ আনেনল আনগ ভনিের েুন াগ।
Sl. No/
KARMA
model

কসক্টর

জব করোল

NSQF
কলল্পেল

০১/ Model-1 খাদ্য প্রন ৌশল

োরি রিল কি রনরশয়ান
(খািয প্রদ্ধক্রয়া রণ)

কলমিল ৪

০২/ Model-3 খাদ্য প্রন ৌশল

জযাে, কজরল এবিং ক চাপ
প্রমসরসিং কি রনরশয়ান

কলমিল ৩

সবভার্ (CSDCI) অযানেস্ট্যান্ট
ইনলটট্রনিয়াি
যারপিাল গুেস
ওময়দ্ধডিং / রশমডে কেিাল
আচগ ওময়দ্ধডিং

কলমিল ৩

০৩/ Model-1
০৪/ Model-1

ববদ্ুযসত

কলমিল ৩

ককোল্পসরস
েফতস ক োগ্যতো
সময়কোল
(ঘন্টো)
৮৮০
1. কেম ান রস্ট্রমে দ্বািশ কেণী পাশ
2. কেম ান রস্ট্রমে ১০ে কেণী পাস এবিং 2 বছমরর ক াস গ
3. িশে কেণী পাস এবিং 2 বছমরর অরিজ্ঞতা
4. ১০ তে কেণী পাস এবিং 2 বছর ITI
সবরনম্ন
গ
বয়স ১৮ বছর
৩৪০
1. িশে কেণী পাশ বা
2. ৮ ে কেণী পাস এবিং 2 বছমরর প্রাসরি অরিজ্ঞতা
সবরনম্ন
গ
বয়স ১৮ বছর
( েমেল 3:
াছা ারছ িুল ছাত্রমির জনয িক্ষতা
রিরি প্ররশক্ষণ।)
৪০০
িশে কেণী পাশ
৪৮০

িশে কেণী পাশ

এই প্রকল্পে ককোন ককোস সফি কনই, তল্পব মল্পেল-১ ককোল্পসরস জনয প্রোর্থীল্পক শুধুমোত্র পরীক্ষো বো মূলযোয়ন ফি বোবদ প্রোয় ১৪০০/- টোকো (পরীক্ষার
আমগ সিংরিষ্ট কসক্টর রিল াউদ্ধিল বা এনরসরিইটি স্বী ৃ ত সিংস্থা দ্বারা েূলযায়ন খরচ রিমসমব) রিমত িমব । েূলযায়ন রি ছাড় কিওয়া িমত পামর বা রবমবচনা
রা কেমত পামর অর্ননরত
গ
িামব িুবলগ প্রার্ীমির জনয, (প্রাসরি নরর্ জো রমল ) । ক াস ক্রে.
গ
নাম্বর.০২ (েমেল- ৩) শুধুোত্র কসই প্রার্ীমির জনয
োরা বতগোমন এ জন িুল ছাত্র, তামির জনয ক ান রি কনওয়া িমব না। ৫% আসন সিংররক্ষত র্া মব প্ররতবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী কির জনয ।চকাে গুনল
ে
েোনির
েেস্ত চেণী, নিনিষ কনর এে নে, এে টি, ওনিনে, েিংখযালঘু চেণী, স্কুল েুি এিিং অর্নিনিক
ে
ভানি নপনেনয় র্াকা েকল চেণীর ুিক ুিিীনের কর্া চভনি
তিনর করা হনয়নে । প্রনিক্ষণ চিনষ NCVET স্বী ৃ ত সিংস্থা দ্বারা োটিে নফনকি প্রোি করা হইনি াহা িাহানের ভনিষযনি স্বনিভেরিীল হইচি োহা য করনি
। ভনিের নিনেে ষ্ট আনিেিপনের িিয শ্রীঘ্রই চ াগান াগ করুি – GKCIET, িারায়িপুর কযাম্পাে, চিলা- োলো । আনিেি এর িানরখঃ-06 অমক্টাবর,
2022 কর্ম 21 অমক্টাবর, 2022, েেয়–চোেিার হইনি শুক্রিার েকাল ১০ িা হইনি নিনকল ৫:০০ চি প ন্ত।
ে অনুসন্ধামনর কোগামোগ নম্বর ৯৬০৯১১৯৭২০, ৮২৫০৮৫৫০৪১, ওময়দ্ধডিং: ৯৬৭৯০৪০৪৪০, কিট্রাকেি/ নেনভল ৯৬০৯৭৯৭১১০

