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ಭಾರತ್ ಎಲೆಕಾಟ್ರ್ನಿಕ್ಸ್ ಮಿಟೆಡ್ 

( ರಕಷ್ಣಾ ಮಂತಾರ್ಲಯದ ಅಧೀನ ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರದ ಒಂದು ಉದಯ್ಮ)  
ಭಾರತ್ ಎಲೆಕಾಟ್ರ್ನಿಕ್ಸ್ ಮಿಟೆಡ್, ಒಂದು ನವರತನ್ ಮತುತ್ ಭಾರತದ ಪರ್ಮುಖ ವೃತಿತ್ಪರ ಎಲೆಕಾಟ್ರ್ನಿಕ್ಸ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಘಟಕಕೆಕ್ ಖಾಯಂ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಕಂಡ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ಅವಶಯ್ಕತೆ ಇದೆ. 
೧.೦ ಹುದೆದ್ಗಳು  

ಕರ್. 
ಸಂ. 

ಹುದೆದ್ಯ  
ಹೆಸರು 

ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ವೃತಿತ್ / ಷಯ 
ಹುದೆದ್ಗಳ 
ಸಂಖೆಯ್ 

ಅನುಭವ ಮೀಸಲಾತಿ ಧ 
ವೇತನ ವಗರ್ /  
ಬಡಿತ್ ಹಾದಿ / 
ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ 

(೧) (೨) (೩) (೪) (೫) (೬) (೭) (೮) 

೧. 

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 
ಸಹಾಯಕ 
ಕಷ್ಣಾಥಿರ್ 

(ಇ ಎ ಟಿ)* 

ಮಾನಯ್ತೆ ಪಡೆದ 
ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ  

ಕನಿಷಠ್ ೩ ವಷರ್ಗಳು 
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್  
ನ ಲ್ ಡಿ ಲ್ೕಮಾ 

ಎಲೆಕಾಟ್ರ್ನಿಕ್ಸ್ 
ಮತುತ್ 

ಕಮುಯ್ನಿಕೇಶನ್ 
೧೪ 

 
 

ಶೂನಯ್ 

ಸಾಮಾನಯ್ – 13 
ಇ. ಡಬುಲ್ಯ್.ಎಸ್-

02 
ಇ. .ವ.- 06 
ಪ.ಜಾ. – 03 
ಪ.ವ. – 01 

ವೇತನ ವಗರ್−VII / 

ಬಡಿತ್ ಹಾದಿ- VI 

ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ 

ರೂ.24,500 -3%-

ರೂ.90,000/-+ 

ವ್ೕಕಾರಾಹರ್ ಭತೆಯ್ಗಳು 
.ಟಿ. . ಅಂದಾಜು   
೬.೧೧ ಲಕಷ್ಗಳು  

 

ಮೆಕಾಯ್ನಿಕಲ್ ೧೦ 

ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ ೦೧ 

೨. ತಂತರ್ಜಞ್ –  

ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್  
+ ಐ ಟಿ ಐ +  
೧ ವಷರ್ 

ಅಪೆರ್ಂಟಿಸ್ ಪ್ 
ಅಥವಾ  

3 ವಷರ್ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ 
ಅಪೆರ್ಂಟಿಸ್ ಪ್ 
ಪರ್ಮಾಣೀಕರಣ  

ಕೋಸ್ರ್   
 

ಎಲೆಕೊಟ್ರ್ೕ 
ಮೆಕಾಯ್ನಿಕ್  

೧೭ 

ಶೂನಯ್ 

ಸಾಮಾನಯ್– 13 
ಇ. ಡಬುಲ್ಯ್.ಎಸ್-

02 
ಇ. .ವ– 07 
ಪ.ಜಾ–04 
ಪ.ಪಂ.– 01 

ವೇತನ ವಗರ್-IV /       
ಬಡಿತ್ ಹಾದಿ- V 
ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ 

ರೂ.21,500 -3%-
ರೂ.82,000/-

+ ವ್ೕಕಾರಾಹರ್ ಭತೆಯ್ಗಳು 
.ಟಿ. . ಅಂದಾಜು    
೫.೩೬ ಲಕಷ್ಗಳು  

ಫಿಟಟ್ರ್  ೦೩ 

ಮೆ ನಿಸ್ಟ್  ೦೬ 

ವೆಲಡ್ರ್ ೦೧ 

 

*ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕ ಕಷ್ಣಾಥಿರ್ಗಳು (ಇ.ಎ.ಟಿ) ಆರು ತಿಂಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯ ದುದ್, ಈ ಅವಧಿಯ ಲ್ ಅವರಿಗೆ 
ರೂ. 10,000/‐ ರಂತೆ ಪರ್ತಿ ತಿಂಗಳು ಸೆಟ್ೖಪೆಂಡ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. ತರಬೇತಿಯನುನ್ ಯಶ ವ್ಯಾಗಿ ಪೂಣರ್ಗೊ ದ ನಂತರ ಮತುತ್ 
ಶೆರ್ೕಣೀಕರಣ ಪರೀ ೆಯ ಲ್ ಉತಿತ್ೕಣರ್ರಾದವರನುನ್ ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ನಿಯತ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 
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೨.೦ ಅಹರ್ತೆ ಮಾನದಂಡ: 

(ಅ)  ರಾ ಟ್ರ್ೕಯತೆ    : ಅಭಯ್ಥಿರ್ ಭಾರತದ ಪರ್ಜೆಯಾಗಿರಬೇಕು  

(ಆ) 1. ವ ೕಮಿತಿ (01.01.2021 ರಂತೆ)  : 

ಕರ್.ಸಂ.  ಹುದೆದ್ 
ಗರಿಷಠ್ ವ ೕಮತಿ 

(01.01.2021) ರಂತೆ 
1.  ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕ ಕಷ್ಣಾಥಿರ್(ಇ ಎ ಟಿ) 28 ವಷರ್ 
2.  ಟೆಕಿನ್ೕ ಯನ್ –    28 ವಷರ್ 

 

2. ಗರಿಷಠ್ ವ ೕಮತಿಯ ಲ್ ಸಡಿ ಕೆ: 

ಕರ್.ಸಂ.  ವಗರ್  ವ ೕಮಿತಿಯ ಲ್ ಸಡಿ ಕೆ 
1  ಇ. .ವ (ಮೇಲಪ್ದರ ವಗರ್)   3 ವಷರ್ 
2  ಪ.ಜಾ./ ಪ.ಪಂ.  5 ವಷರ್ 
3  ಕನಿಷಠ್ 40% ಅಂಕ ಕಲತೆಯುಳಳ್ (ಪಿ.ಡಬುಲ್ಯ್ಡಿ) ವಯ್ಕಿತ್ 10 ವಷರ್ 

 

3. ಮೇಲೆ ಸೂಚಿ ದ ಗರಿಷಠ್ ವ ೕಮಿತಿಯು ಸಾಮಾನಯ್ ವಗರ್ದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಅನವ್ಯವಾಗುತತ್ದೆ. 

4. ವ ೕಮಿತಿಯ ಲ್ ಸಡಿ ಕೆಯನುನ್ ಬಯಸುವ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಅವಶಯ್ಕ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ತಮಮ್ ಅಜಿರ್ ಂದಿಗೆ ಲಗತಿತ್ ,  ಖಿತ 
ಪರೀ ೆ ಅಥವಾ/ ಮತುತ್ ನಂತರದ ಪರಿ ೕಲನೆ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯ ಹಂತದ ಲ್ ಮೂಲ ಪರ್ತಿಯನುನ್ ಪರ್ಸುತ್ತ ಪಡಿಸಬೇಕು.  

5. ಇ. ಡಬುಲ್ಯ್.ಎಸ್/ ಜಾತಿ/ ಅಂಗ ಕಲತೆ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ವು ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿ ಬಿ ಇ ಎಲ್ ಜಾಲತಾಣದ ಲ್ ಲಭಯ್ ರುವ ನಮೂನೆಯ ಲ್  
ಇರಬೇಕು, ಫಲವಾದ ಲ್ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ‘ಸಾಮಾನಯ್’ ವಗರ್ದ ಅಡಿಯ ಲ್, ಅವರು ಸಾಮಾನಯ್ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿ ದ ಇತರೆ ಎಲಲ್ 
ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಪೂರೈಸುವ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಮಾತರ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 

6. ಕನಿಷಠ್ 40%  ಅಂಗವೈಕಲಯ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಲಾಂಗ (ಪಿ.ಡಬುಲ್ಯ್.ಡಿ)  ವಗರ್ಕೆಕ್ ಸೇರಿದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ವ ೕ ತಿಯ ಲ್ 10 ವಷರ್ಗಳು 
ಸಡಿ ಕೆ  ಸೇರಿದದ್ಂತೆ ಮೇಲೆ ತಿ ದ ಪ.ಜಾ./ಅ.ಬು./ ಇ. .ವ ದ ವ ೕಮಿತಿಯ ಸಡಿ ಕೆಯು ಕೂಡ ಅನವ್ಯವಾಗುತತ್ದೆ. 

(ಇ) ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ: 

1. ೧- ಹುದೆದ್ಗಳು, ಕಾಲಮ್ (3) ರ ಲ್ ಉಲೆಲ್ೕಖಿಸಲಾದ ಎಲಾಲ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ದಾಯ್ಹರ್ತೆಗಳು ಮಾನಯ್ತೆ ಪಡೆದ ಶವ್ ದಾಯ್ಲಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು. 
2. ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯು ಸಮಂಜಸವಾದ ಎಲಾಲ್ ಅಂಕ ಪಟಿಟ್/ ಅಂತಿಮ ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ (ಘಟಾಕೋತಸ್ವ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್) ವನುನ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.  
3. ಕನಿಷಠ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಅಹರ್ತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪಾರ್ ೕಣಯ್ತೆಯನುನ್ ಅಂತಿಮ ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ದ ಲ್ ಉಲೆಲ್ೕಖಿಸದಿದದ್ ಲ್, ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಅಜಿರ್ ಂದಿಗೆ  

ಶವ್ ದಾಯ್ಲಯ / ಸಂಸೆಥ್ /  ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ದ ಪರ್ತಿಗಳೂೇಂದಿಗೆ ಮೂಲ ಪರ್ತಿಯನುನ್ ಪರಿ ೕಲನೆಯ ಸಮಯದ ಲ್ 
ತಮಮ್ ಪಾರ್ ೕಣಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್ ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ದ ಲ್ ಉಲೆಲ್ೕಖ ಮಾಡಲಾಗಿದುದ್ ಅದನುನ್ ಲಗತಿತ್  ಸ ಲ್ಸಬೇಕು.  
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4. ಕನಿಷಠ್ ಶೇಕಡವಾರು ಅಂಕಗಳು -  

ಕರ್.ಸಂ.  ಹುದೆದ್ ಕನಿಷಠ್ ಶೇಕಡವಾರು ಅಂಕಗಳು  

01  ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕ ಕಷ್ಣಾಥಿರ್ 
ಸಾಮಾನಯ್ / ಇ.ಡಬುಲ್ಯ್ ಎಸ್ / ಇ. .ವ - 60%   ಒಟಾಟ್ರೆ ಅಂಕ 
ಪ.ಜಾ./ಅ.ಬು./ ಪಿ. ಡಬುಲ್ಯ್.ಡಿ - 50%  - ಒಟಾಟ್ರೆ ಅಂಕ 

02  ತಂತರ್ಜಞ್ ‘ ’ 
ಸಾಮಾನಯ್ / ಇ ಡಬೂಲ್ಯ್ ಎಸ್ / ಇ. .ವ - 60% ಒಟಾಟ್ರೆ ಅಂಕ 
ಪ.ಜಾ./ಅ.ಬು./ ಪಿ. ಡಬುಲ್ಯ್.ಡಿ - 50% ಒಟಾಟ್ರೆ ಅಂಕ 

 

(ಈ). ಅನುಭವ – ಶೂನಯ್  
 

(೩) . ಆಯೆಕ್ಯ ಧಾನ: 
ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಪೂರೈಸುವ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯ ಲಘು ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಹರ್ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಈ 
ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 150 ಅಂಕಗ ಗೆ ಖಿತ ಪರೀ ೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. 
 

ಭಾಗ 1:  
ಸಾಮಾನಯ್ ಆಪಿಟ್ಟೂಯ್ಡ್: 50 ಅಂಕಗಳು -  ಸಾಮಾನಯ್ ಮಾನ ಕ ಸಾಮಥಯ್ರ್ ಮತುತ್ ಅಭಿರುಚಿಯಿಂದ ತಾಕಿರ್ಕ ಸಮಥರ್ನೆಯವರೆಗು, 

ಶೆಲ್ೕಷನಾತಮ್ಕ, ವಾಯ್ಪಕ ಸಾಮಥಯ್ರ್,ಮೂಲ ಸಂಖಾಯ್ಶಾಸ , ದತಾತ್ಂಶ ವಾಯ್ಖಾಯ್ನ ಕೌಶಲಯ್ 
ಮತುತ್ ಸಾಮಾನಯ್ ಾನವನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತತ್ದೆ. 

ಭಾಗ 2:  
ತಾಂತಿರ್ಕ ಆಪಿಟ್ಟೂಯ್ಡ್: 100 ಅಂಕಗಳು ‐     ತಾಂತಿರ್ಕ /ವೃತಿತ್ಪರ ಾನ ಪರೀ ೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಯಾ ಷಯದಿಂದ ನಿದಿರ್ಷಟ್ 100 ಪರ್ಶೆನ್ಗಳನುನ್  

ಒಳಗೊಂಡಿರುತತ್ದೆ. 
ಕನಿಷಠ್ ಅಹರ್ತಾ ಅಂಕಗಳು ೕಗಿವೆ: 

ವಗರ್  ಶೇಕಡ  
ಸಾಮಾನಯ್ / ಇ. .ವ./ ಇ. ಡಬುಲ್ಯ್.ಎಸ್  ಭಾಗ 1 ಮತುತ್ ಭಾಗ 2 ಎರಡರಲೂಲ್ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕವಾಗಿ 35% 
ಪ.ಜಾ./ಅ.ಬು./ ಪಿ.ಡಬುಲ್ಯ್ಡಿ  ಭಾಗ 1 ಮತುತ್ ಭಾಗ 2 ಎರಡರಲೂಲ್ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕವಾಗಿ 30% 

    

೪.೦ ವೇತನ ಮತುತ್ ಭತೆಯ್ಗಳು: ಆಯದ್ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ೧-ಹುದೆದ್ಗಳು, ಕಾಲಮ್ ೮  ರ ಲ್ ಉಲೆಲ್ೕಖಿ ರುವ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್  
ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕ ಕಷ್ಣಾಥಿರ್ (ಇ.ಎ.ಟಿ) ಆರು ತಿಂಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯ ದುದ್, 
ಈ ಅವಧಿಯ ಲ್ ಅವರಿಗೆ ರೂ. 10,000/‐ ರಂತೆ ಪರ್ತಿ ತಿಂಗಳು ಸೆಟ್ೖಪೆಂಡ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. ತರಬೇತಿಯನುನ್ ಯಶ ವ್ಯಾಗಿ 
ಪೂಣರ್ಗೊ ದ ನಂತರ ಮತುತ್ ಶೆರ್ೕಣೀಕರಣ ಪರೀ ೆಯ ಲ್ ಉತಿತ್ೕಣರ್ರಾದ ನಂತರ, ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ನಿಯತ ವೇತನ 
ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.  

೫.೦ ಅಜಿರ್ ಶುಲಕ್: 
ಅ. ಸಾಮಾನಯ್/ ಇ. .ವ./ ಇ.ಡಬುಲ್ಯ್.ಎಸ್. ವಗರ್ಕೆಕ್ ಸೇರಿದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು, ರೂ.300/- (ಮೂರು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತರ್) 

ಅಜಿರ್ ಶುಲಕ್ವನುನ್ ಪಾವತಿಸತಕಕ್ದುದ್. 
1. ಪ.ಜಾ./ಅ.ಬು./ ಪಿ. ಡಬುಲ್ಯ್ ಡಿ, ಅಜಿರ್ ಶುಲಕ್ ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ ನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 
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2. ಅಜಿರ್ ಶುಲಕ್ವನುನ್ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲ್. 
3. ಅಜಿರ್ ಶುಲಕ್ವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ದಲು ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಎಲಾಲ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತುತ್ ಅಹರ್ತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಎಚಚ್ರಿಕೆಯಿಂದ 

ಓದಿ ಅಥರ್ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ ಬೇಕು. 
4. ಅಜಿರ್ ಶುಲಕ್ವನುನ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ೕಡ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳು ಸಬೇಕು. 
 

ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆಗಳು: 
ಬಿಇಎಲ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ ಲ್ ಲಭಯ್ ರುವ ಂಕ್ ನ ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ  ಅಥವಾ  
1. www.onlinesbi.com ಗೆ ತೆರ  ಮತುತ್ ಆಯೆಕ್ಮಾಡಿ : ‐ ಸೆಟ್ೕಟ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ 
2. ನಿಯಮಗಳು ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಅಂಗೀಕರಿ  ನಂತರ ರ್ೕ ೕಡ್ ಅನುನ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ. 
3. ನಿಗಮದ ರಾಜಯ್ / ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ : ‐   ಅಖಿಲ ಭಾರತ. 
4. ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಉದಯ್ಮ ಮತುತ್ => Go ಗುಂಡಿಯನುನ್ ಒತಿತ್. 
5. ಭಾರತ್ ಎಲೆಕಾಟ್ರ್ನಿಕ್ಸ್ ಮಿಟೆಡ್ ಮತುತ್ SUBMIT ಗುಂಡಿಯನುನ್ ಒತಿತ್. 
6. ಶುಲಕ್ ಪಾವತಿಸುವ ವಗರ್ವನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ : ‐  (ಹುದೆದ್ಯ ಹೆಸರು:  ಅಧಿಕಾರರೇತರಿಗೆ - ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಂಪೆಲ್ಕ್ಸ್ ) 
7. ಮೇಲೆ ವರಿ ದಂತೆ ಪಾವತಿಯನುನ್ ಪೂಣರ್ಗೊ . 
8. ಪಾವತಿ ರ ೕದಿಯನುನ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮುದಿರ್ತ ಪರ್ತಿಯನುನ್ ಅಜಿರ್ ಂದಿಗೆ ಲಗತಿತ್ . 
9. ಜಾ ೕರಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಕ್ರ್ೕನ್ ಶಾಟ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವರವಾದ ಸೂಚನೆಗಳನುನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪರ್ದ ರ್ತವಾಗುವ “SBI  Collect  Reference  Number”  ಅನುನ್ ಅಜಿರ್ಯ ಲ್ 
ಉಲೆಲ್ೕಖಿಸಬೇಕು. ಪಾವತಿ ದ ಥ್ತಿಯನುನ್ ಬಿಇಎಲ್ ಮೂಲಕ ಸರಿಹೊಂದಿ ದ ನಂತರ ಅಜಿರ್ಯ ಲ್ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.  

 

೬.೦ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸುವುದು ಹೇಗೆ:  
 

(ಅ) ಮೇಲೆ ತಿ ಸಲಾದ ಮಾನದಂಡವನುನ್ ಪೂರೈಸುವ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಆನ್ ಲೈನ್ ನ ಲ್ ಅಜಿರ್ ನಮೂನೆಯನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಜಿರ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಮುನನ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಜಿರ್ಯನುನ್ ಹೇಗೆ ಭತಿರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ 
ಸೂಚನೆಗಳನುನ್ ದಯ ಟುಟ್ ಗಮನಿಸತಕಕ್ದುದ್. ಮುದಿರ್ತ / ಕಾಗದ ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲ್. 

(ಆ)   ಅಜಿರ್ಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ  ಸಾಕ್ಯ್ನ್ ಮಾಡಲಾದ ಸವ್ಪರ್ಮಾಣಿತ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 
1. ಇತಿತ್ೕಚಿನ ವಣರ್ ಪಾಸ್ ೕಟ್ರ್ ಆಕಾರ ೕಟೊ  
2. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್  / ಎಸ್ ಎಸ್  / ಐ ಎಸ್  ಅಂಕ ಪಟಿಟ್ ಮತುತ್ ಜನಮ್ ದಿನಾಂಕಕೆಕ್ ಸಾಕಷ್ಯ್ವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ಊಜಿರ್ತ 

ದಾಖಲೆ.                                                                                                                                          
3. ಪ.ಜಾ./ಪ.ಪಂ./ಇ. .ವ./ ಪಿ.ಡಬುಲ್ಯ್.ಡಿ./ಇ.ಡಬುಲ್ಯ್ಎಸ್  ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ನಿಧಾರ್ರಿತ ನಮೂನೆಯ ಲ್ ತಮಮ್ 

ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ವನುನ್ ಸ ಲ್ಸತಕಕ್ದುದ್.  
4. ಇ. .ವ. ವಗರ್ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ದಿನಾಂಕ ೦೧.೦೧.೨೦೨೦ ರಂದು ಅಥವಾ ನಂತರ ನಿಧಾರ್ರಿತ ನಮೂನೆಯ ಲ್ 

ಸಕಷ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ತರಿ ದ ಸಮುದಾಯ ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ವನುನ್ ಸ ಲ್ಸಬೇಕು ಮತುತ್ ೨೦೧೯-೨೦ ಸಾ ಗೆ ತರಿ ದ 
ಇ.ಡಬುಲ್ಯ್.ಎಸ್ ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ವನುನ್ ವ್ೕಕರಿಸಲಾಗುವುದು.(ನಿಧಾರ್ರಿತ ನಮೂನೆಗಳನುನ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ www.bel-india.in ನ ಲ್ 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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5.  ಸಂಗತ ಅಸಮಥರ್ನೀಯತೆ ೪೦% ಕಿಕ್ಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲಲ್ದ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು ಮಾತರ್ ಪಿ.ಡಬುಲ್ಯ್.ಡಿ ಯಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತುತ್ ಸಡಿ ಕೆಗೆ 
ಅಹರ್ರಿರುವರು. ವೈದಯ್ಕೀಯ ಮಂಡ ಯಿಂದ ಪಡೆದ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯ ಲ್ ಅಸಮಥರ್ನೀಯತೆ ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ವನುನ್ 
ಸ ಲ್ಸಬೇಕು (ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಗಳನುನ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ ಲ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ). 

6. ಪರ್ಸುತ್ತ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಂದ ಅ ೇಪಣಾ ರ ತ ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ (ಸಕಾರ್ರಿ / ಅರೆ ಸಕಾರ್ರಿ/ ಪಿ ಎಸ್ ಯು ನ ಲ್ ನೇಮಕ 
ಗೊಂಡ ಲ್) ಅನವ್ಯಿ ದದ್ ಲ್. ಇದನುನ್ ಅನುಭವ ವರಣೆಯ ಲ್ ಲಗತಿತ್ಸತಕಕ್ದುದ್.  

7. ಶವ್ ದಾಯ್ಲಯ / ಸಂಸೆಥ್ಯ ಮೂಲಕ .ಜಿ.ಪಿ.ಎ. ನಿಂದ ಶೇಕಡವಾರುಗೆ ಪರಿವತರ್ನೆ ಮಾಡಲು ಅಳವಡಿ ಕೊಂಡ  
ನಿಯಮಗಳ ಪುರಾವೆ, ಯಾವುದೇ ಇದದ್ ಲ್.  

8. ಅನವ್ಯವಾಗುವಂತೆ, ಐ ಟಿ  ಐ /ಎನ್ ಎ  /  ಅಪೆರ್ಂಟಿಸ್ ಪ್/ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿ ಲ್ೕಮ ಸೆಮಿಸಟ್ರ್ ಗಳ ಅಂಕ ಪತರ್ / 
ಪಟಿಟ್. 

9. ಸಕಷ್ಮ ಪಾರ್ಧಿಕಾರ / ಬೋಡ್ರ್ ನಿಂದ ಜಾರಿಯಾದ ಐ.ಟಿ.ಐ /ಎನ್ ಎ  /  ಅಪೆರ್ಂಟಿಸ್ ಪ್/ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿ ಲ್ೕಮಾ 
ಪರ್ಮಾಣಪತರ್. 

10. ಅಪೆರ್ಂಟಿಸ್ ಪ್ ನ ಅಂಕಪಟಿಟ್ ಮತುತ್ ಎನ್ ಎ  (ತಂತರ್ಜನ್ಯ್” ” ಹುದೆದ್ಗಾಗಿ). 
11. ಕನಾರ್ಟಕದ ಯಾವುದೇ ಉದೊಯ್ೕಗ ಕೇಂದರ್ದ ಲ್ ನೋಂದಣಿ. 

೭.೦ ಸಾಮಾನಯ್ ಸೂಚನೆಗಳು: 

1. ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಅಜಿರ್ಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಮುನನ್ ಜಾ ೕರಾತಿನ ಲ್ ತಿ ದ ಅಹರ್ತೆ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಪೂರೈ ರುವುದನುನ್ 
ಖಾತರಿಗೊ ಸತಕಕ್ದುದ್.  

2. ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರೀಕರು ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸತಕಕ್ದುದ್.  

3. ಸಕಾರ್ರಿ / ಅರೆ ಸಕಾರ್ರಿ / ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು “ ಆ ೇಪಣೆರ ತ ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ ” 
ವನುನ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆ ಸಮಯದ ಲ್ ( ಕೌಶಲ ಪರೀ ೆ / ಭೌತಿಕ ಸಾಮಥಯ್ರ್ ಪರೀ ೆ / ಖಿತ ಪರೀ ೆ / ನೇರ 
ಸಂದಶರ್ನ ) ಸ ಲ್ಸತಕಕ್ದುದ್. ಒಂದು ವೇಳ  ೆ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯು ಇದನುನ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಫಲವಾದ ಲ್ ಆತ / ಆಕೆಯ ಅಭಯ್ಥಿರ್ತನವು 
ಅನಹರ್ಗೊ ಸಲಾಗುವುದು. 

4. ನಿದಿರ್ಷಟ್ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ಮಾನದಂಡವು ಮಾನಯ್ತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸೆಥ್ / ಮಂಡ  / ಪರಿಷತುತ್ / ಶವ್ ದಯ್ಲಯದಿಂದ ಹೊಂದಿರತಕಕ್ದುದ್. 
ಪದ  /ಡಿ ಲ್ಮಾ ಪಡೆಯುವಾಗ ಎಲೆಲ್ ಲ್ ಜಿಪಿಎ/ಒಜಿಪಿಎ/ಡಿಜಿಪಿಎ ಅಥವಾ ಲೆಟರ್ ಗೆರ್ೕಡ್ ಉಲೆಲ್ೕಖವಾಗಿದೆ ೕ ಅದರ 
ಸಮಾನಾಂತರ ಶೇಕಡವಾರು ಅಂಕಗಳನುನ್ ಶವ್ ದಾಯ್ಲಯ/ ಸಂಸೆಥ್ಯು ಅಳವಡಿ ಕೊಂಡ ನಿಯಮಗಳನುಸಾರವಾಗಿ ಅಜಿರ್ 
ನಮೂನೆಯ ಲ್ ಅದನುನ್ ಸೂಚಿಸತಕಕ್ದುದ್.  ಜಿಪಿಎ/ಒಜಿಪಿಎ/ಡಿಜಿಪಿಎ ನಿಂದ ಶೇಕಡವಾರುವಾಗಿ ಪರಿವತರ್ನೆ ಮಾಡಲು 
ಶವ್ ದಾಯ್ಲಯ/ ಸಂಸೆಥ್ಯು ಅಳವಡಿ ಕೊಂಡ ನಿಯಮಗಳ ಸಾಕಷ್ಯ್ವನುನ್ ಪರಿ ೕಲನೆಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಪರ್ಸುತ್ತಪಡಿಸತಕಕ್ದುದ್.  

 

5. ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಊಜಿರ್ತ ೕಟೊ ಗುರುತಿನ ಸಾಕಷ್ಯ್ವನುನ್ ಕೌಶಲ ಪರೀ ೆ / ಖಿತಪರೀ ೆ ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಾಗ 
ಪರ್ಸುತ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ಪರ್ವಾಸ ಭತೆಯ್ ಕೋರುವ ಪ.ಜಾ./ಪ.ಪಂ. ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಜಾತಿ / ಅಸಮಥರ್ ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ ವನುನ್ 
ಪರ್ಸುತ್ತಪಡಿ  ಮತುತ್ ಅದರ ಪರ್ತಿಯನುನ್ ರೈಲು/ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ ಲ್ಸತಕಕ್ದುದ್.  

 

 6. ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯು ಆರೋಗಯ್ವಂತರಾಗಿರತಕಕ್ದುದ್. ಆರೋಗಯ್ ಮಾನಕಗಳ ಲ್ ಯಾವುದೇ ಸಡಿ ಕೆಯನುನ್ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲಲ್. 
ಆಯೆಕ್ಯಾದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯು ನಿಯಮಗಳು ಮತುತ್ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಆರೋಗಯ್ದ ಮಾನಕದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ 
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ನಿವರ್ ಸುವ ಪೂವರ್ ನೇಮಕಾತಿ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಪರೀ ೆಯ ಲ್ ವೈದಯ್ಕೀಯವಾಗಿ ಆರೋಗಯ್ವಂತ ಎಂಬುದುರ ಮೇಲೆ 

ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತಾತ್ರೆ. 
7. ಎಲಲ್ ಹೊರ ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ./ಪಿ.ಡಬಲ್ಯ್.ಡಿ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ಖಿತ ಪರೀ ೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಪರ್ವಾಸ ಭತೆಯ್ಯನುನ್ ತಮಮ್ ಅಂಚೆ 

ಳಾಸ / ಭಾರತದ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಕಾಯರ್ ಸಥ್ಳದಿಂದ ಬರುವ/ತೆರಳುವ ಪರ್ವಾಸ ಮಾಗರ್ದ ಹತಿತ್ರ ಮಾಗರ್ಕೆಕ್ 
( ಲ್ೕಪರ್ ಶೆರ್ೕಣಿ) ಪರ್ವಾಸ ಮಾಡಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳನುನ್ ಪರ್ಸುತ್ತಪಡಿ ದದ್ ಲ್ ಅದನುನ್ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಂದ 
ಸ ಲ್ಸಲಾದ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆ ನಂತರ ಪರ್ವಾಸ ಭತೆಯ್ಯನುನ್ ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆನ್ 
ಲೈನ್ ಅಜಿರ್ಯ ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಖಾತೆ ವರಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂಬುದನುನ್ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಗಮನಿಸತಕಕ್ದುದ್. ಇ  ಎಸ್ ಮೂಲಕ 
ನಂತರದ ದಿನಾಂಕದ ಲ್ ಮರುಪಾವತಿಯನುನ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

8. ಸಠ್ ೕಯ ಪರ್ಯಾಣ ಖಚರ್ನುನ್ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ೕೆ ಭರಿಸತಕಕ್ದುದ್. 

9. ಆನ್ ಲೈನ  ಅಜಿರ್ಯ ಲ್ ಒಮೆಮ್ ಘೋ ದ ವಗರ್ (ಸಾಮಾನಯ್/ ಪಜಾ/ಪ ಪಂ/ಇ. .ವಗರ್/ಇ. ಡಬುಲ್ಯ್.ಎಸ್) ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧ 
ಪಟಟ್ಂತೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕೋರಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲಲ್. 

 

10. ಇ. .ವ ಮೇಲಪ್ದರ (ಎನ್  ಎಲ್) ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ / ಸಡಿ ಕೆ / ರಿಯಾಯಿತಿಯು ದಸಾತ್ವೇಜು ಪರಿ ೕಲನೆಯ 
ಸಮಯದ ಲ್  ಸಕಷ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಜಾರಿಯಾದ “ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರ ಹುದೆದ್ಗಳ ಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ” ** ಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರ 
ದಿಂದ ನಿಧರ್ರಿ ದ ನಮೂನೆಯ ಲ್ ಘೋಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಮಾಣೀಕೃತ ಇ. .ವ (ಎನ್  ಎಲ್) ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ದ ಪರ್ತಿಯನುನ್ 
ಸ ಲ್ಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಆದಾಯ ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ವನುನ್ ಇ. .ವ ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ವನಾನ್ಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲ್. 
 

11. ಸಕಷ್ಮ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದಿಂದ 2019 – 20 ನೇ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಜಾರಿಯಾದ ಇ.ಡಬುಲ್ಯ್.ಎಸ್ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ವು** ಊಜಿರ್ತವಾಗುತತ್ದೆ. (ವೆಬ್ 
ಸೈಟ್ www.bel‐india.in ನ ಲ್ ನಿಧಾರ್ರಿತ ಪರ್ಪತರ್ ಉಪಲಬಧ್ ದೆ). 

 

12. ಯಾವುದೇ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯು ತನನ್ ಂದಿನ ಉದೊಯ್ೕಗದಾತರ ಬ  ಕಾನೂನು ವಾಯ್ಜಯ್ ದದ್ ಲ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಜಿರ್ಯ ಲ್ ಅದನುನ್ 
ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ ನಮೂದಿಸತಕಕ್ದುದ್. 

13. ಅಪೂಣರ್ವಾದ ಮತುತ್ ನಿಗದಿತ ಪರ್ಪತರ್ದ ಲ್ ಇಲಲ್ದ, ಅಗತಯ್ ಅಡಕಗಳನುನ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಜಿರ್ ನಮೂನೆಗಳನುನ್ ಒಮೆಮ್ಲೆ 
ತಿರಸಕ್ರಿಸಲಾಗುವುದು ಮತುತ್ ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರವನುನ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲ್. 

14. ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಜಿರ್ ನಮೂನೆಯ ಲ್ ಸಕಿರ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾನಯ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ನಮೂದಿಸುವುದು ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಖಿತ 
ಪರೀ ೆ / ನೇರ ಸಂದಶರ್ನಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ಎಲಾಲ್ ಮಾ ತಿಗಳನುನ್ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಂದ ನೀಡಲಪ್ಟಟ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಗೆ 
ಕಳು ಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಇತರರ ಇ-ಮೇಲ್ ಅನುನ್ ನೀಡಬಾರದು. ಇ-ಮೇಲ್ ಬೌನ್ಸ್ 
ಆದರೆ ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ ಜವಾಬಾದ್ರಿಯಾಗುವುದಿಲಲ್.  

15. ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಒಂದಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚುಚ್ ಅಜಿರ್ಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸಬಾರದು. ಅನೇಕ ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ ದ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಕೇವಲ ಕೊನೆಯ 
ಮಾನಯ್ (ಪೂಣರ್) ಅಜಿರ್ಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಜಿರ್ಗ ಗೆ ಸಂದಾಯವಾದ ಶುಲಕ್ವನುನ್ ಮುಟುಟ್ಗೋಲು 
ಹಾಕಲಾಗುವುದು.  



 

Page 7 of 7 
 

16. ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯ ಅಹರ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ಎಲಲ್ ಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್, ಆ ಅಹರ್ತೆಯ ಬಗೆಗ್ ಕೈಗೊಳಳ್ಲಾಗುವ ಪರಿ ೕಲನೆಯ ಧ 
ಹಂತಗಳ ಲ್, ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ಮತುತ್ ಇತರೆ  ಅಹರ್ತೆಯ ಪರ್ಮಾಣಗಳ ಲ್ ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ ನ ನಿಣರ್ಯವೇ ಅಂತಿಮ ಮತುತ್ 
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಇದಕೆಕ್ ಬದಧ್ರಾಗಿರುತಾತ್ರೆ. 

17. ಆಯೆಕ್ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯ ಎಲಾಲ್ ಹಂತದ ಲ್ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯ ಅಭಯ್ಥಿರ್ತನವು ತಾತಾಕ್ ಕವಾಗಿರುವುದು. ಕೇವಲ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ಮತುತ್ 
ಅನುಭವದ ಕನಿಷಠ್ ಮಾನದಂಡವನುನ್ ಪೂರೈ ದದ್ ಲ್ ಅವರನುನ್ ಖಿತ ಪರೀ ೆ ಕರೆಯಲು ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಹಕಕ್ನುನ್  
ಹೊಂದಿರುವುದಿಲಲ್. 

18. ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ ಆಡ ತವಗರ್ವು, ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡದೇ ಅಥವಾ ತದನಂತರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೇ ರದುದ್ / 
ನಿಬರ್ಂಧನೆ / ಪರಿವತರ್ನೆ / ನೇಮಕಾತಿಯ  ಬದಲಾವಣೆ ಆಯೆಕ್ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ಅಗತಯ್ ಇದದ್ ಲ್ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುತತ್ದೆ.  

19. ಅಭಯ್ಥಿರ್ತನವು ನೇಮಕಾತಿ/ಅಹರ್ತೆ/ಆಯೆಕ್ಯ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ಅಥವಾ ನೇಮಕವಾದ ನಂತರ ಜಾ ೕರಾತಿನ ಲ್ ಉಲೆಲ್ೕಖಿ ದ 
ಯಾವುದೇ ಮಾನಡಂಡಗಳನುನ್ ಪೂರೈಸದ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡಿದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯನುನ್ ಯಾವುದೇ ಹಂತದ ಲ್ ತಿರಸಕ್ರಿಸಲು 
ಜವಾಬಾದ್ರರಾಗಿರುತಾತ್ರೆ. ಅಭಯ್ಥಿರ್ತನವು ಒಂದು ವೇಳ  ೆಬಿ ಇ ಎಲ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕಶ್ಯ್/ಗಮನಕೆಕ್ ಆಜಿರ್ಯ ಲ್ ಸೂಚಿ ದ 
ದಾಯ್ಹರ್ತೆ, ಅನುಭವ ಮತುತ್ ಯಾವುದೇ ವರಗಳು / ಇತರೆ ನಮೂನೆಗಳು / ಮಾನಯ್ತೆ ಇಲಲ್ದ ನಮೂನೆಗಳು / ಸುಳುಳ್  / 

ತಪುಪ್ ದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುವ ಮತುತ್ / ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಮರೆಮಾಚುವ / ಬಿ ಇ ಎಲ್ ನ ಗಮನಕೆಕ್ ತರಬೇಕಾಗುವಂತಹ ವರಗಳು 
ಕಂಡು ಬಂದ ಲ್, ಯಾವುದೇ ಹಂತದ ಲ್ ತಿರಸಾಕ್ರಕೆಕ್ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತಾತ್ರೆ. 

20. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರ್ಚಾರವು ಅನಹರ್ಕೆಕ್ ಒಳಗಾಗುವುದು. ಯಾವುದೇ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್  ಆಯೆಕ್ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯ ಯಾವುದೇ  
ಹಂತದ ಲ್ ಬ ಷಾಕ್ರ / ಅನಹರ್ ಗೊ ಸಲು ಬಿ ಇ ಎಲ್ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುತತ್ದೆ.  

21. ಆಂಗಲ್ ಭಾಷೆ ಹೊರತು ಪಡಿ  ಈ ಜಾ ರಾತಿನ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಆವೃತಿತ್ಗಳ ಲ್ ಅಥರ್ ವರಣೆಯ ಕುರಿತು ವಾದಗಳು 
ಉಂಟಾದರೆ, ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ ಲ್ರುವ ಆಂಗಲ್ ಆವೃತಿತ್ಯು ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ರುತತ್ದೆ.  

22. ಈ ಭತಿರ್ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಜಾ ೕರಾತಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಾದಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲ್ರುವ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ 
ಏಕಮಾತರ್ ಅಧಿಕಾರ ೇತರ್ಕೆಕ್ ಒಳಪಟಿಟ್ರುತತ್ದೆ. 

23. ಈ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಎಲಾಲ್ ಮುಂದಿನ ಮಾ ತಿಗಳನುನ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ http://www.bel-india.in ನ ಲ್ 
ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.  

ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ೦೩.೦೨.೨೦೨೧ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
** ಟಿಪಪ್ಣಿ:  ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಧಿಕಾರಿಗ ಂದ ನಿಧಾರ್ರಿತ ಪರ್ಪತರ್ದ ಲ್ ಜಾರಿಯಾಗಿರುವ ಇ. .ವಗರ್ದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ 

(ಮೇಲಪ್ದರ ವಗರ್) ಮತುತ್ ಇ.ಡಬುಲ್ಯ್.ಎಸ್ ಗೆ ಆದಾಯ ಮತುತ್ ಆ ತ್ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ವು ಇ. .ವ/ ಇ.ಡಬುಲ್ಯ್.ಎಸ್ ವಗರ್ದ 
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಪರ್ಮಾಣವಾಗಿ ವ್ೕಕರಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 

i. ಜಿಲಾಲ್ ಮಾಯ್ಜಿ ಸೆಟ್ರ್ೕಟ್ / ಪೂರಕ ಜಿಲಾಲ್ ಮಾಯ್ಜಿ ಸೆಟ್ರ್ೕಟ್/ ಕಲೆಕಟ್ರ್ / ಉಪ ಕಮಿಷ್ ನರ್ / ಪೂರಕ ಉಪ ಕಮಿಷ್ ನರ್/ ಪರ್ಥಮ 
ಶೆರ್ೕಣಿ ಸೆಟ್ೖಪೆನಡ್ರಿ ಮಾಯ್ಜಿ ಸೆಟ್ರ್ೕಟ್ / ಸಬ್ ಡಿ ಶನಲ್ ಮಾಯ್ಜಿ ಸೆಟ್ರ್ೕಟ್ / ತಾಲೂಕು ಮಾಯ್ಜಿ ಸೆಟ್ರ್ೕಟ್ / ಎಕಿಸ್ಕೂಯ್ಟಿವ್ ಮಾಯ್ಜಿ ಸೆಟ್ರ್ೕಟ್ 
/ ಎಕಾಸ್ಟ್ರ್ಅ ಸೆಟ್ಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ರ್  

ii. ಚೀಫ್ ಪೆರ್ೕ ಡೆನಿಸ್ ಮಾಯ್ಜಿ ಸೆಟ್ರ್ೕಟ್ /ಅಡಿಶನಲ್ ಚೀಫ್ ಪೆರ್ೕ ಡೆನಿಸ್ ಮಾಯ್ಜಿ ಸೆಟ್ರ್ೕಟ್ / ಪೆರ್ೕ ಡೆನಿಸ್ ಮಾಯ್ಜಿ ಸೆಟ್ರ್ೕಟ್ 

iii. ಚೀಫ್ ಪೆರ್ೕ ಡೆನಿಸ್ ಮಾಯ್ಜಿ ಸೆಟ್ರ್ೕಟ್ /ಅಡಿಶನಲ್ ಚೀಫ್ ಪೆರ್ೕ ಡೆನಿಸ್ ಮಾಯ್ಜಿ ಸೆಟ್ರ್ೕಟ್ / ಪೆರ್ೕ ಡೆನಿಸ್ ಮಾಯ್ಜಿ ಸೆಟ್ರ್ೕಟ್ 

iv. ಅಭಯ್ಥಿರ್ ಹಾಗೂ/ ಅಥವ ಅವರ ಕುಟುಂಬವೂ ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ವಾ ಸುವ ಸಥ್ಳದ ಉಪ ಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ 


