Government Tool Room & Training Centre
Rajajinagar Industrial Estate Bangalore – 560 010
Phone No.080-23152118
Website: https://karunadu.karnataka.gov.in/gttc
Requires experienced

- Tool Designer, CAD / CAM Engineer, Tool Maker / CNC Operator &
Technician on Temporary basis

GTTC a premier technical training institute administratively governed by Skill Development Entrepreneurship &
Livelihood Department [SDEL], Govt. of Karnataka, is in the field of manufacturing precision toolings - Jigs & fixtures,
Press tools, plastic injection moulds. Die Casting moulds and precision components for Aerospace applications.
GTTC invites application from talented aspirants for the post of 1) Tool Designer, 2) CAD CAM Engineer, 3) Tool
Maker / CNC Operator & 4) Technician having excellent technical skills in relevant domain for Bangalore production
centre.
Consolidated
Sl.
Name of the
No. of
Education
remuneration
Age Limit
Experience
No.
Post
Posts
Qualification
per month

Tool Designer
1

2

3

4

Rs.23,500.00
01

CAD / CAM
Engineer

Tool Maker /
CNC operator

Technician

02

Rs.
21,500.00

06

Rs.
19,000.00

07

Rs.
14,000.00

Bachelor's degree in
Mechanical
Engineering with
Master’s degree in
Tool Engineering with
First class either at
Bachelor’s degree or
at Master degree from
any recognized
University / Institution
approved by AICTE

Bachelor's degree in
Mechanical
Engineering with First
Class from any
recognized University
/ Institution approved
by AICTE

Diploma in Tool & Die
Making (DTDM) /
Diploma in Precision
Manufacturing (DPM)
with a minimum of
60% marks from a
Recognized Institution,
Approved by AICTE /
DTE
ITI / TDT (2 Years
course) or equivalent
from a Reputed

Min. 24
Years
Max.40
Years as on
notification
date.

Min. 24
Years Max.
30 years as
on
notification
date.

Min – 22
Years Max.
– 30 Years
as on
notification
date

Min – 22
Years Max.
– 30 Years

Minimum of two years in
design of toolings – Press
Tools / Plastic Injection
Moulds using latest CAD
software at reputed Tool
Room / Design centres

Minimum of two years in
relevant field at reputed
industry.
Should have experience
and knowledge on process
technics of various
conventional and CNC
machines. CNC
programmes using latest
software.
Knowledge of UG / CATIA
/ Master Cam is essential.
Minimum of two years in
relevant field at reputed
Tool Room / Industry.
DTDM: Should have
experience in Press tools /
Moulds.
DPM: Should have
experience in process
planning and worked on
CNC milling & turning
machines
Minimum of two years in

Institution affiliated
with NCVT

as on
notification
date

relevant field at reputed
industry

(iv)

Note: Details of number of candidates for the post of: - (i) Tool Designer, (ii) CAD / CAM Engineer,
(iii) Tool Maker / CNC Operator & (iv) Technician.
1. Tool Designer: 01
2. CAD / CAM Engineer: 02
3. Tool Maker / CNC Operator: 06

(i) Diploma in Tool & Die Making: 02
(ii) Diploma in Precession Manufacturing: 04
4. Technician: 07

(i) Electrician Trade: 01
(ii) Mechanical: 01
(iii) Turner: 01
(iv) Miller: 01
(v) Grinding: 01
(vi) Machinist: 01
(vii) Electronics: 01
1)

The selection will be based on written test - objective type followed by Practical test on specific stream and
Technical & Personal Interview.
2) (i) Candidates satisfying education qualification & work experience criteria will be called for written test (MCQ)
and practical test.
(ii) Candidates shortlisted after written and practical test results will be called for technical interview.
3) Duration of contract period: One year, which can be extended to a maximum period of 3 years based on
assessment of individual’s performance.
4) Application form can be downloaded from website: https://Karunadu.Karnataka.gov.in/gttc
5) Eligible candidates are requested to forward their filled in application to Managing Director, Government Tool
Room & Training Centre, Rajajinagar Industrial Estate, Bengaluru-560010. You are requested to super scribe
on left side of the envelope for the post of “Your Application category” e.g.: "Tool Designer", "Technician
(ITI)".
6) Original documents shall be brought for verification at the time of interview.
7) Last date for submission of application is 14.01.2022, before 5.30 PM.
8) Written test & practical test will be held probably during Last week of January 2022.
9) Short listed candidates will be intimated, with regard to date and venue of interview.
10) Applicant should have writing and speaking knowledge in Kannada.
11) For further information please visit our website: https://Karunadu.Karnataka.gov.in/gttc
12) For further details kindly contact: DGM - Academic 080-23385386 / Manager -Administration Ph: 08023384303,

“Management reserves all right to continue / cancel selection process”
Sd/Managing Director

ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಕಗಕರ ಮತ್ತು ತ್ರಬ ೇತಿ ರ್ ೇೇಂದ್ರ

ರಕಜಕಜಿನಗರ ಇೇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ ಟೇಟ್ , ಬ ೇಂಗಳೂರತ - 560 010

ದ್ೂರವಕಣಿ ಸೇಂಖ್ ೆ.080-23152118.

ವ ಬಸ ೈಟ್: https://karunadu.karnataka.gov.in/gttc
ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಹಾಗೂ ಅನುಭವವುಳ್ಳ “ಟೂಲ್ ಡಿಸ ೈನರ್”, “ಕ್ಯಾಡ /ಕ್ಯಾಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್”, “ಟೂಲ್್ಮೆಕರ್/ ಸಿಎನಸಿ ಆಪರ ೇಟರ್” ಮತ್ತು
“ಟ ಕ್ನಿಷಿಯನ” ಗಳನತಿ ತಯತ್ಕಲಿಕ ಆಧಯರದ ಮೇಲ ಹತದ್ ಗ
ೆ ಳಿಗ ಅಜಿಿ ಆಹ್ಯಾನಿಸಲಯಗಿದ್ .
ಜಿಟಿಟಿಸಿ ಒಂದತ ಪರಮತಖ ತಯಂತ್ರರಕ ತ್ರಬ ೇತ್ರ ಸಂಸ ಯ
ೆ ಯಗಿದತೆ, ಆಡಳಿತಯತ್ಮಕವಯಗಿ ಸಕ್ಯಿರದ ಕ್ೌಶಲ್ಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉದಾಮಶೇಲ್ತ ಮತ್ತು
ಜಿೇವನ ೂೇಪಯಯ ಇಲಯಖ [SDEL] ನಿವಿಹಿಸಲ್ಪಡತತ್ುದ್ . ಜಿಟಿಟಿಸಿ ಕನಯಿಟಕದ ನಿಖರವಯದ ಉಪಕರಣಗಳ ಕ್ ೇತ್ರಗಳಯದ - ಜಿಗ್ಸ್ ಮತ್ತು

ಫಿಕಚರ್ಗಳು, ಪ ರಸ್ ಟೂಲ್್, ಪಯಾಸಿಿಕ್ ಇಂಜ ಕ್ಷನ ಅಚ್ತಚಗಳು. ಏರ ೂೇಸ ಪೇಸ್ ಅಪ್ಲಾಕ್ ೇಶನಗಳಿಗಯಗಿ ಡ ೈ ಕ್ಯಸಿಿಂಗ್ಸ ಅಚ್ತಚಗಳು ಮತ್ತು ನಿಖರವಯದ
ತ್ಯಯರಿಕ್ ಯ ಘಟಕಗಳನತಿ ಹ್ ೂಂದ್ಧದ್ .
ಜಿಟಿಟಿಸಿ

1) ಟೂಲ್ ಡಿಸ ೈನರ್2) ಕ್ಾಾಡ್ / ಕ್ಾಾಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 3) ಟೂಲ್ ಮೆಕರ್ / CNC ಆಪರ ೇಟರ್ ಮತ್ತು 4) ಟ ಕ್ನಿಷಿಯನ.

ಬ ಂಗಳೂರತ ಉತಯಪದನಯ ಕ್ ೇಂದರಕ್ ಕ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕ್ ೇತ್ರಗಳಲಿಾ ಅತ್ತಾತ್ುಮ ತಯಂತ್ರರಕ ಕ್ೌಶಲ್ಾ ಹ್ ೂಂದ್ಧರತವ ಹತದ್ ಗ
ೆ ಳಿಗ , ಪರತ್ರಭಯವಂತ್
ಆಕ್ಯಂಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಅಜಿಿಯನತಿ ಆಹ್ಯಾನಿಸಲಯಗಿದ್ .
ಕ್ರ.

ಸಂ

ಹತದ್ ೆಯ ಹ ಸರತ

ಹುದ್ದೆಗಳ
ಸಂಖ್ದೆ

ತಿೇಂಗಳಿಗ

ಏಕೇಕೃತ್

ವಿದ್ಯೆಹಹತದ

ಪದವಿ ಹ್ಯಗೂ ಟೂಲ್

ಅಧಿಸೂಚ್ನ

ಪದವಿ ಯಯವುದ್ಯದರೂಂದತ

ಕನಿಷ್ಠ 24

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಸನಲಿಾ ಸಯಿತ್ಕ್ ೂೇತ್ುರ

1

ಡಿಸ ೈನರ್

01

ಅನತಭವ

ಸೇಂಭಕವನ
ಮಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಸನಲಿಾ

ಟೂಲ್

ವಯೇಮಿತ್ರ

ರೂ.

23,500.00

ಪದವಿಯಲಿಾ ಪರಥಮ ದಜ ಿ. ಅಥವಯ
ಯಯವುದ್ ೇ ಮಯನಾತ ಪಡ ದ

ವಿಶಾವಿದ್ಯಾನಿಲ್ಯ / ಸಂಸ ಯ
ೆ ಂದ
AICTE ಅನತಮೇದ್ಧಸಿದ

ದ್ಧನಯಂಕದ್ಧಂದ
ವಷ್ಿಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ 40

ವಷ್ಿಗಳು

ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡತ ವಷ್ಿಗಳು, ಟೂಲಿಂಗ್ಸ
ವಿನಯಾಸದಲಿಾ - ಪ ರಸ್ ಟೂಲ್್ ಮತ್ತು
ಪಯಾಸಿಿಕ್ ಇಂಜ ಕ್ಷನ ಮೇಲ್ಡಗಳು

ಪರತ್ರಷಿಠತ್ ಟೂಲ್ ರೂಮ / ವಿನಯಾಸ
ಕ್ ೇಂದರಗಳಲಿಾ ಇತ್ರುೇಚಿನ CAD

ಸಯಫ್ಿವ ೇರ್ ಅನತಿ ಬಳಸತವುದತ.

ಸಯಿತ್ಕ್ ೂೇತ್ುರ ಪದವಿ.

ಹ್ ಸರಯಂತ್ ಉದಾಮದ್ ೂಂದ್ಧಗ
ಎಐಸಿಟಿಇ ಅನತಮೇದ್ಧಸಿದ

ಕ್ಾಾಡ್್/್

2

ಕ್ಾಾಮ್

ಇಂಜಿನಿಯರ್

ರೂ.
02

21,500.00

ಯಯವುದ್ ೇ ಮಯನಾತ ಪಡ ದ

ವಿಶಾವಿದ್ಯಾನಿಲ್ಯ / ಸಂಸ ಯ
ೆ ಂದ

ಪರಥಮ ದಜ ಿಯಂದ್ಧಗ ಮಕ್ಯಾನಿಕಲ್
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಸನಲಿಾ ಪದವಿ

ಅಧಿಸೂಚ್ನ

ದ್ಧನಯಂಕದ್ಧಂದ
ಕನಿಷ್ಠ 24

ವಷ್ಿಗಳು

ಗರಿಷ್ಠ. 30

ವಷ್ಿಗಳು.

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕ್ ೇತ್ರದಲಿಾ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡತ
ವಷ್ಿಗಳು.

ವಿವಿಧ ಸಯಂಪರದ್ಯಯಕ ಮತ್ತು CNC
ಯಂತ್ರಗಳಲಿಾ ಅನತಭವ ಮತ್ತು

ಜ್ಞಯನವನತಿ ಹ್ ೂಂದ್ಧರಬ ೇಕತ. ಇತ್ರುೇಚಿನ
ಸಯಫ್ಿವ ೇರ್ ಬಳಸತವ CNC
ಕ್ಯಯಿಕರಮಗಳು.

UG / CATIA / ಮಯಸಿರ್ ಕ್ಯಾಮನ
ಜ್ಞಯನವು ಅತ್ಾಗತ್ಾ.

ಹ್ ಸರಯಂತ್ ಉದಾಮದ್ ೂಂದ್ಧಗ

3

ಆಪರ ೇಟರ್

ಅಧಿಸೂಚ್ನ

60% ಅಂಕಗಳ ೂಂದ್ಧಗ ಡಿಪ್ಲಾಮಯ

ಕನಿಷ್ಠ - 22

ಮಯನಾತ ಪಡ ದ ಸಂಸ ೆಯಂದ ಕನಿಷ್ಠ

ಟೂಲ್್ಮೆಕರ್

/ಸಿಎನ್ಸಿ

AICTE / DTE ಯಂದ ಅನತಮೇದ್ಧಸಿ

06

ರೂ.
19,000.00

ಇನ ಟೂಲ್ ಆಂಡ ಡ ೈ ಮೇಕ್ನಂಗ್ಸ/
ಡಿಪ್ಲಾಮಯ ಇನ ಪ್ಲರಸಿಷ್ನ
ಮಯಾನತಫ್ಯಾಕಚರಿಂಗ್ಸ.

ದ್ಧನಯಂಕದ್ಧಂದ
ವಷ್ಿಗಳು

ಗರಿಷ್ಠ. - 30
ವಷ್ಿಗಳು

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕ್ ೇತ್ರದಲಿಾ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡತ
ವಷ್ಿಗಳು.

DTDM: ಪರತ್ರಷಿಠತ್ ಟೂಲ್ ರೂಮನಲಿಾ
ಪ ರಸ್ ಟೂಲ್ಗಳು / ಮೇಲ್ಡಗಳಲಿಾ
ಅನತಭವವನತಿ ಹ್ ೂಂದ್ಧರಬ ೇಕತ.
DPM: ಪರಕ್ನರಯೆ ಯೇಜನ ಯಲಿಾ

ಅನತಭವವನತಿ ಹ್ ೂಂದ್ಧರಬ ೇಕತ ಮತ್ತು
CNC ಮಿಲಿಾಂಗ್ಸ ಮತ್ತು ಟನಿಿಂಗ್ಸ
ಯಂತ್ರಗಳಲಿಾ ಉದ್ ೂಾೇಗ
ನಿವಿಹಿಸಿರಬ ೇಕತ.

4

ಟ ಕ್ನಿಷಿಯನ

07

ರೂ.
14,000.00

ಐಟಿಐ / ಟಿಡಿಟಿ (2 ವಷ್ಿಗಳ

ಅಧಿಸೂಚ್ನ

ಯಂದ್ಧಗ ಸಂಯೇಜಿತ್ವಯಗಿರತವ

ಕನಿಷ್ಠ - 22

ತ್ರಬ ೇತ್ರ.

ಗರಿಷ್ಠ. - 30

ಕ್ ೂೇಸ್ಿ) ಅಥವಯ ಎನ್ಸಿವಿಟಿ

ದ್ಧನಯಂಕದ್ಧಂದ

ಪರತ್ರಷಿಠತ್ ಸಂಸ ಯ
ೆ ಂದ ಸಮಯನ

ವಷ್ಿಗಳು

ಹ್ ಸರಯಂತ್ ಉದಾಮದ್ ೂಂದ್ಧಗ

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕ್ ೇತ್ರದಲಿಾ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡತ
ವಷ್ಿಗಳು.

ವಷ್ಿಗಳು

ಸೂಚನ : ಹತದ್ ೆಗ ಅಭೆರ್ಥಾಗಳ ಸೇಂಖ್ ೆಯ ವಿವರಗಳು: - (i) ಟೂಲ್ ಡಿಸ ೈನರ್, (ii) ಕ್ಯೆಡ್್/್ಕ್ಯೆಮ್ಇೇಂಜಿನಿಯರ್
(iii) ಟೂಲ್ಮೆಕ್ರ್/ CNC ಆಪರ ೇಟರ್ ಮತ್ತು (iv) ಟ ಕಿಷಿಯನ್
1. ಟೂಲ್ ಡಿಸ ೈನರ್ ಸಂಖ ಾ: 01.

2. ಕ್ಾಾಡ್/ ಕ್ಾಾಮ್ಇಂಜಿನಿಯರ್: 02.
3. ಟೂಲ್್ಮೆಕರ್/CNC ಆಪರ ೇಟರ್ : 06
(i) ಡಿಪ್ಲಾಮಯ ಇನ ಟೂಲ್ & ಡ ೈ ಮೇಕ್ನಂಗ್ಸ

: 02

(ii) ಪ್ಲರಸಿಷ್ನ ಮಯನತಾಫ್ಯಾಕಚರಿಂಗ್ಸನಲಿಾ ಡಿಪ್ಲಾಮಯ : 04

4. ಟ ಕ್ನಿಷಿಯನ: 07

(i) ಎಲ ಕ್ನಿಷಿಯನ ಟ ರೇಡ : 01

(ii) ಮಕ್ಯಾನಿಕಲ್
(iii) ಟನಿರ್
(iv) ಮಿಲ್ಾರ್

(v) ಗ ರಂಡಿಂಗ್ಸ

(vi) ಮಷಿನಿಸ್ಿ
(vii) ಎಲ ಕ್ಯಿನಿಕ್್

: 01
: 01
: 01
: 01
: 01
: 01

1) ಆಯೆಕಯತ ಲಿಖಿತ್ ಪರಿೇಕ್ ಯನತಿ ಆಧರಿಸಿರತತ್ುದ್ - ವಸತುನಿಷ್ಠ ಪರಕ್ಯರದ ನಂತ್ರ ನಿದ್ಧಿಷ್ಿ ಸಿಿೇಮ ಮತ್ತು ತಯಂತ್ರರಕ ಮತ್ತು ವ ೈಯಕ್ನುಕ
ಸಂದಶಿನದಲಿಾ ಪಯರಯೇಗಿಕ ಪರಿೇಕ್ .
2) (i) ಶಕ್ಷಣ ಅಹಿತ ಮತ್ತು ಕ್ ಲ್ಸದ ಅನತಭವದ ಮಯನದಂಡಗಳನತಿ ಪೂರ ೈಸತವ ಅಭಾರ್ಥಿಗಳನತಿ ಲಿಖಿತ್ ಪರಿೇಕ್ (MCQ) ಮತ್ತು
ಪಯರಯೇಗಿಕ ಪರಿೇಕ್ ಗ ಕರ ಯಲಯಗತವುದತ.
(ii) ಲಿಖಿತ್ ಮತ್ತು ಪಯರಯೇಗಿಕ ಪರಿೇಕ್ ಯ ಫಲಿತಯಂಶಗಳ ನಂತ್ರ ಕ್ನರತಪಟಿಿ ಮಯಡಿದ ಅಭಾರ್ಥಿಗಳನತಿ ತಯಂತ್ರರಕ ಸಂದಶಿನಕ್ ಕ
ಕರ ಯಲಯಗತವುದತ.
3) ಗತತ್ರುಗ ಅವಧಿ: ಒಂದತ ವಷ್ಿ, ವಾಕ್ನುಯ ಕ್ಯಯಿಕ್ಷಮತ ಯ ಮೌಲ್ಾಮಯಪನದ ಆಧಯರದ ಮೇಲ ಗರಿಷ್ಠ 3 ವಷ್ಿಗಳ ಅವಧಿಗ
ವಿಸುರಿಸಬಹತದತ.

4) ಅಜಿಿ ನಮೂನ ಯನತಿ https://Karunadu.Karnataka.gov.in/gttc ವ ಬಸ ೈಟನಿಂದ ಡೌನಲ ೂೇಡ ಮಯಡಬಹತದತ:
5) ಅಹಿ ಅಭಾರ್ಥಿಗಳು ತ್ಮಮ ಭತ್ರಿ ಮಯಡಿದ ಅಜಿಿಯನತಿ ವಾವಸಯೆಪಕ ನಿದ್ ೇಿಶಕರತ, ಸಕ್ಯಿರಿ ಟೂಲ್ ರೂಮ ಮತ್ತು ತ್ರಬ ೇತ್ರ ಕ್ ೇಂದರ,
ರಯಜಯಜಿನಗರ ಇಂಡಸಿಿಯಲ್ ಎಸ ಿೇಟ, ಬ ಂಗಳೂರತ-560010 ಇವರಿಗ ಕಳುಹಿಸಲ್ತ ಕ್ ೂೇರಲಯಗಿದ್ . "ನಿಮಮ ಅಪ್ಲಾಕ್ ೇಶನ ವಗಿ" ಉದ್ಯ:
"ಟೂಲ್ ಡಿಸ ೈನರ್", "ಟ ಕ್ನಿಷಿಯನ (ITI)" ಹತದ್ ೆಗಯಗಿ ಲ್ಕ್ ೂೇಟ ಯ ಎಡಭಯಗದಲಿಾ ಬರ ಯಲ್ತ ವಿನಂತ್ರಸಲಯಗಿದ್ .
6) ಸಂದಶಿನದ ಸಮಯದಲಿಾ ಪರಿಶೇಲ್ನ ಗಯಗಿ ಮೂಲ್ ದ್ಯಖಲ ಗಳನತಿ ಹ್ ೂಂದ್ಧರಬ ೇಕತ.
7) ಅಜಿಿಯನತಿ ಸಲಿಾಸಲ್ತ ಕ್ ೂನ ಯ ದ್ಧನಯಂಕ 14.01.2022, ಸಮಯ 5.30 .
8) ಲಿಖಿತ್ ಪರಿೇಕ್ ಮತ್ತು ಪಯರಯೇಗಿಕ ಪರಿೇಕ್ ಯತ ಬಹತಶಃ ಜನವರಿ 2022 ರ 4 ನ ೇ ವಯರದಲಿಾ ನಡ ಯಲಿದ್ .
9) ಸಂದಶಿನದ ದ್ಧನಯಂಕ ಮತ್ತು ಸೆಳಕ್ ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಕ್ನರತ ಪಟಿಿ ಮಯಡಲಯದ ಅಭಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ತ್ರಳಿಸಲಯಗತವುದತ.
10) ಅಜಿಿದ್ಯರರತ ಕನಿಡದಲಿಾ ಬರ ಯತವ ಮತ್ತು ಮಯತ್ನಯಡತವ ಜ್ಞಯನವನತಿ ಹ್ ೂಂದ್ಧರಬ ೇಕತ.
11) ಹ್ ಚಿಚನ ಮಯಹಿತ್ರಗಯಗಿ ದಯವಿಟತಿ ನಮಮ ವ ಬಸ ೈಟಗ ಭ ೇಟಿ ನಿೇಡಿ: https://Karunadu.Karnataka.gov.in/gttc
12) ಹ್ ಚಿಚನ ವಿವರಗಳಿಗಯಗಿ ದಯವಿಟತಿ ಸಂಪಕ್ನಿಸಿ: ಉಪ ಪರಧಯನ ವಾವಸಯೆಪಕರತ -ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ 080-23385386 / ವಾವಸಯೆಪಕರತ -ಆಡಳಿತ್
Ph: 080-23384303,
"ಆಯೆಕ ಪರಕ್ನರಯೆಯನತಿ ಮತಂದತವರಿಸಲ್ತ / ರದತೆಗ ೂಳಿಸಲ್ತ ನಿವಿಹಣ ಯ ಎಲಯಾ ಹಕಕನತಿ ಕ್ಯಯೆರಿಸಿದ್ "
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ವಾವಸಯೆಪಕ ನಿದ್ ೇಿಶಕರತ.

