ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರ
ರ್ೈಲ್ವೇ ಸಚಿವಾಲಯ
ರ್ೈಲ್ವೇ ನ್ೇಮರ್ಾತಿ ಮಂಡಳಿ
ವಿವರವಾದ ರ್್ೇಂದ್ರೇಕೃತ ಉದ್್ಯೇಗ ಅಧಿಸ್ಚನ್
CEN 01/2019

NTPC ರಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಪದವಿ ಮತತು ಪದವಿ ಪೂವಾ ಹತದ್ೆಗಳಿಗಾಗಿ ನ್ೇಮರ್ಾತಿ

ಭಾರತದ ಸರ್ಾಾರ, ರ್ೈಲ್ವ ಸಚಿವಾಲಯ
ರ್ೈಲ್ವ ನ್ೇಮರ್ಾತಿ ಮಂಡಳಿ
ರ್್ೇಂದ್ರೇಕೃತ ಉದ್್ಯೇಗ ಪರಕಟಣ್ಸಂಖ್್ಯ. ಸಿಇಎನ್ 01/2019
ತಾಂತಿರರ್್ೇತರ ಜನಪ್ರರಯ ವಗಾಗಳು (ಎನ್ಟಿಪ್ರಸಿ)
ಪದವಿೇಧರರತ ಮತತು ಪದವಿ ಪೂವಾ ಹತದ್ೆಗಳು
RRB ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಕಟಣ್ಯಾದ ದ್ನಾಂಕ

28.02.2019

ಅರ್ಜಾಗಳ ಆನ್ಲ್ೈನ್ ನ್್ೇಂದಣಿ ತ್ರ್ಯತವಿರ್್
ಅರ್ಜಾಗಳ ಆನ್ಲ್ೈನ್ ನ್್ೇಂದಣಿಯ ಮತಚತುವಿರ್್
ಅರ್ಜಾ ಶತಲಕವನತು ಪಾವತಿಸಲತ ಅಂತಿಮ ದ್ನಾಂಕ ಮತತು ಮತಚತುವ ಸಮಯ:

01.03.2019 ರಂದತ 1 6.00 ಗಂಟ್
31.03.2019 ರಂದತ 23.59 ಗಂಟ್

(ಎ) ಆನ್ಲ್ೈನ್ (ನ್ಟ್ ಬಾಯಂಕಂಗ್/ರ್್ರಡಿಟ್ ರ್ಾರ್ಡಾ/ಡ್ಬಿಟ್ ರ್ಾರ್ಡಾ/ಯತಪ್ರಐ)
(ಬಿ) ಎಸಬಿಐ ಚಲನ್
(ಸಿ) ಪೇಸ್ ಆಫೇಸ ಚಲನ್
ಅರ್ಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಅಂತಿಮ ದ್ನಾಂಕ
1 ನ್ೇ ಹಂತದ ಕಂಪೂಯಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರಿೇಕ್ಷ್ (ಸಿಬಿಟಿ

05.04.2019 ರಂದತ 23.59 ಗಂಟ್
05.04.2019 ರಂದತ 15.00 ಗಂಟ್
05.04.2019 ರಂದತ 15.00 ಗಂಟ್
12.04.2019 ರಂದತ 23.59 ಗಂಟ್
ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ವ್ೇಳಾಪಟಿ್
ಜ್ನ್ ನಂದ ಸ್ಪ್್ಂಬರ್ 2019

ಈ ಪರಕಟಣ್ಯ ಪಾಯರಾ-20.0 ರಲ್ಲಿ ಪಟಿ್ ಮಾಡಲಾಗಿರತವಂತ್ ಸಿಬಿಟಿಗಳು ಮತತು ನ್ೇಮರ್ಾತಿ ಪರಕರಯೆಯ ಇತರ ಹಂತಗಳ ದ್ನಾಂಕಗಳನತು
ರ್ೈಲ್ವ ನ್ೇಮರ್ಾತಿ ಮಂಡಳಿಗಳ (ಆರ್ಆರ್ಬಿ) ವ್ಬಸ್ೈಟ್ಗಳ ಮ್ಲಕ ರ್ಾಲರ್ಾಲರ್್ಕ ತಿಳಿಸಲಾಗತವುದತ.
ತಾಂತಿರರ್್ೇತರ ಜನಪ್ರರಯ ವಗಾಗಳ (ಎನ್ಟಿಪ್ರಸಿ) ಅಂದರ್ ಜ್ನಯರ್ ಕಿರ್ಕಾ ಕಮ್ ಟ್ೈಪ್ರಸ್, ಅರ್ ಂಟ್್ ಕಿರ್ಕಾ ಕಮ್ ಟ್ೈಪ್ರಸ್,
ಜ್ನಯರ್ ಟ್ೈಮ್ ಕೇಪರ್, ರ್ೈಲತಗಳ ಹತದ್ೆಗಳಿಗ್ ಈ ಸಿಇಎನ್ನ ಪಾಯರಾ 4 ರಲ್ಲಿ ತರಲಾದ ಅಹಾ ಭಾರತಿೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯರತ ಮತತು
ಇತರ ಪರಜ್ಗಳಿಂದ ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳು ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಅರ್ಜಾಗಳನತು ಆಹ್ಾವನಸಿವ್. ಭಾರತಿೇಯ ರ್ೈಲ್ವಯ ವಿವಿಧ ವಲಯ ರ್ೈಲ್ವ ಮತತು
ಉತಾಾದನಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಕಾ, ಕಮಷ್ಟ್ಾಯಲ್ ಕಮ್ ಟಿರ್್ಟ್ ಕಿರ್ಕಾ, ಟಾರಫರ್ಕ ಅಸಿಸ್್ಂಟ್, ಗ್ರ್ಡ್ ಗಾರ್ಡಾ, ಸಿೇನಯರ್ ಕಮಷ್ಟ್ಾಯಲ್
ಕಮ್ ಟಿರ್್ಟ್ ಕಿರ್ಕಾ, ಸಿೇನಯರ್ ಕಿರ್ಕಾ ಕಮ್ ಟ್ೈಪ್ರಸ್, ಜ್ನಯರ್ ಅರ್ ಂಟ್ ಅಸಿಸ್್ಂಟ್ ಕಮ್ ಟ್ೈಪ್ರಸ್, ಸಿೇನಯರ್ ಟ್ೈಮ್ ಕೇಪರ್,
ಕಮಷ್ಟ್ಾಯಲ್ ಅಪ್ರಂಟಿಸ ಮತತು ಸ್್ೇಷನ್ ಮಾಸ್ರ್. ಎಲಾಿ ರಿೇತಿಯಲ್ಿ ಪೂಣಾಗ್್ಂಡ ಅರ್ಜಾಗಳನತು ಆಯೆ ರ್ೈಲ್ವ ನ್ೇಮರ್ಾತಿ
ಮಂಡಳಿಗ್ 23.59 ಗಂಟ್ಗಳವರ್ಗ್ ಆನ್ಲ್ೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬ್ೇಕತ. ಆಫ್ 12.04.2019.
ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಒಂದತ ನ್್ೇಟ
ಎ. 12 ನ್ೇ (+2 ಹಂತ) ಕನಷಠ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಹಾತ್ಯಂದ್ಗ್ ಪದವಿ ಪೂವಾ ಹತದ್ೆಗಳ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಮಾನ ಪರಿೇಕ್ಷ್ ಮತತು 01.07.2019 ರಂತ್
18 ರಿಂದ 30 ವಷಾದ್್ಳಗಿನ ವಯಸತ್.
ಕರಮ
ಸಂಖ್್ಯ

ಹತದ್ೆಯ ಹ್್ಸರತ

7

ನ್ೇ ಸಿಪ್ರಸಿ

ರಲ್ಲಿ ಮಟ್

ಆರಂಭಿಕ
ಪಾವತಿ (ರ್.)

ವ್ೈದಯಕೇಯ

ಒಟತ್ ಖ್ಾಲ್ಲ

ಮಾನದಂಡ

ಹತದ್ೆಗಳು
(

ಎಲಾಿ

ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳು)
1

ಜ್ನಯರ್ ಕಿರ್ಕಾ ಕಮ್ ಟ್ೈಪ್ರಸ್

2

19900

C-2

4319

2

ಅರ್ ಂಟ್್ ಕಿರ್ಕಾ ಕಮ್ ಟ್ೈಪ್ರಸ್

2

19900

C-2

760

3

ಜ್ನಯರ್ ಟ್ೈಮ್ ಕೇಪರ್

2

19900

C-2

17

4

ರ್ೈಲತಗಳು ಗತಮಾಸು

2

19900

A-3

592

5

ಕಮಷ್ಟ್ಾಯಲ್ ಕಮ್ ಟಿರ್್ಟ್ ಕಿರ್ಕಾ

3

21700

B-2

4940

ಒಟತ್

10628

1 Pag

ಬಿ. ವಿಶವವಿದಾಯನಲಯ ಪದವಿಯ ಕನಷಠ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಹಾತ್ಯಂದ್ಗ್ ಪದವಿ ಹತದ್ೆಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ಸಮಾನ ಮತತು ವಯಸತ್ 01.07.2019
ರಂತ್ 18 ರಿಂದ 33 ವಷಾಗಳು.
ಕರಮ

ಹತದ್ೆಯ ಹ್್ಸರತ

ಸಂಖ್್ಯ

7

ನ್ೇ ಸಿಪ್ರಸಿ
ರಲ್ಲಿ ಮಟ್

ಆರಂಭಿಕ
ಪಾವತಿ (ರ್.)

ವ್ೈದಯಕೇಯ

ಒಟತ್ ಖ್ಾಲ್ಲ

ಮಾನದಂಡ

ಹತದ್ೆಗಳು
(

ಎಲಾಿ

ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳು)
1

ಸಂಚಾರ ಸಹ್ಾಯಕ

4

25500

A-2

88

2

ಗ್ರ್ಡ್ ಗಾರ್ಡಾ

5

29200

A-2

5748

3

ಹಿರಿಯ ವಾಣಿಜಯ ಮತತು ಟಿರ್್ಟ್

5

29200

B-2

5638

4

ಹಿರಿಯ ಗತಮಾಸು ಮತತು

5

29200

C-2

2873

5

29200

C-2

3164

ಗತಮಾಸು
ಬ್ರಳಚತುಗಾರ

5
ಜ್ನಯರ್ ಅರ್ ಂಟ್ ಅಸಿಸ್್ಂಟ್
ಕಮ್ ಟ್ೈಪ್ರಸ್
6

ಹಿರಿಯ ಟ್ೈಮ್ ಕೇಪರ್

5

29200

C-2

14

7

ವಾಣಿಜಯ ಅಪ್ರಂಟಿಸ

6

35400

B-2

259

8

ಸ್್ೇಷನ್ ಮಾಸ್ರ್

6

35400

A-2

6865
ಒಟತ್ 24649

ಗಮನಸಿ:
ಎಸಸಿ, ಎಸಟಿ, ಒಬಿಸಿ (ನಾನ್ ಕರೇಮಿ ಲ್ೇಯರ್), ಇಡಬತಿಎಸ, ಪ್ರಡಬತಿಬಿಡಿ, ಮಾರ್ಜ ಸ್ೈನಕರಿಗಾಗಿ ಮಿೇಸಲಾತಿಗಳು ಮತತು
ವಿವಿಧ ಅಹಾ ವಗಾಗಳಿಗಾಗಿ ವಯಸಿ್ನ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಈ ಸಿಇಎನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗ್್ಂಡಿರತವ ವಿವರಗಳ ಪರರ್ಾರವಾಗಿ
ಅನವಯವಾಗತತುವ್.
ಆನ್ಲ್ೈನ್ ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನ್ ಮತತು ಅಪ್ರಿರ್್ೇಶನ್ ಸಲ್ಲಿಸತವ ಬಗ್ೆ ಮತಖ್ಯ ಸ್ಚನ್ಗಳು
1)

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಆನ್ಲ್ೈನ್ ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನ್ ಮತಚತುವ ದ್ನಾಂಕದಂದತ, ಅಂದರ್ 31.03.2019 ರಂದತ ಹತದ್ೆ(ಗಳಿ)ಗಾಗಿ
ನಗದ್ಪಡಿಸಲಾದ

ಎಲಾಿ

ಅಹಾತ್ಗಳನತು

ಹ್್್ಂದ್ರತವರತ/ಷರತತುಗಳನತು

ಪೂರ್ೈಸಿರತವರತ

ಎಂಬತದನತು

ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿರ್್್ಳಳಬ್ೇಕತ. ನಗದ್ತ ವಿದಾಯಹಾತ್ಯ ಅಂತಿಮ ಫಲ್ಲತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ರ್ಾಯತತಿುರತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅರ್ಜಾ
ಸಲ್ಲಿಸತವಂತಿಲಿ.
2)

ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಅರ್ಜಾಗಳನತು ಭ್ತಿಾಮಾಡತವ ಮತಂಚ್, ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಈ ಅಧಿಸ್ಚನ್ಯಲ್ಲಿ ಒಳಗ್್ಂಡಿರತವ ಸಿಇಎನ್ನಲ್ಲಿರತವ
ಮತತು ಆರ್ಆರ್ಬಿ ಗಳ ವ್ಬಸ್ೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರತವ ಎಲಾಿ ಸ್ಚನ್ಗಳು ಮತತು ಮಾಹಿತಿಯನತು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ರ್್್ಳಳಬ್ೇರ್್ಂದತ
ಸಲಹ್್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್.

3)

ಈ ಸಿಇಎನ್ನ ಪಾಯರಾ 20.0 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಚಿಸಲಾದ ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳು/ಆರ್ಆರ್ಸಿ ಗಳ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಬಸ್ೈಟ್ಗಳಿಗ್ ಮಾತರ ಭ್ೇಟಿ
ರ್್್ಡಬ್ೇರ್್ಂದತ ಮತತು ನಕಲ್ಲ ವ್ಬಸ್ೈಟ್ಗಳು ಮತತು ಉದ್್ಯೇಗ ಮೇಸಗಾರರ ಬಗ್ೆ ಬಹಳ ಎಚುರಿರ್್ಯಿಂದ ಇರಬ್ೇರ್್ಂದತ ಸಲಹ್್
ಮಾಡಲಾಗಿದ್.

4)

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಸವಂತ ಮಬ್ೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತತು ಮಾನಯ ಹ್ಾಗ್ ಸಕರಯ ವ್ೈಯಕುಕ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಯನತು ಹ್್್ಂದ್ರಬ್ೇಕತ ಮತತು
ಆರ್ಆರ್ಬಿ/ಆರ್ಆರ್ಸಿ ಗಳು ಎಸಎಂಎಸ ಮ್ಲಕ ಮಾತರವ್ೇ ಎಲಾಿ ನ್ೇಮರ್ಾಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂವಹನಗಳನತು ಕಳುಹಿಸತವದರಿಂದ
ಮತತು ನ್ೇಮರ್ಾತಯತ ಪೂಣಾಗ್್ಳುಳವವರ್ಗ್ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡತವುದರಿಂದ ಇಡಿೇ ನ್ೇಮರ್ಾತಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನತು
ಸಕರಯವಾಗಿ ಇಟತ್ರ್್್ಳಳಬ್ೇಕತ. ಆರ್ಆರ್ಬಿ/ಆರ್ಆರ್ಸಿ ಗಳು ಯಾವುದ್ೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಬ್ೈಲ್ ಸಂಖ್್ಯ ಮತತು ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸದ
ಬದಲಾವಣ್ಗಾಗಿ ಯಾವುದ್ೇ ರ್್್ೇರಿರ್್ಯನತು ಪರಿಗಣಿಸತವುದ್ಲಿ. ಈ ಸಿಇಎನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಮಬ್ೈಲ್ ಸಂಖ್್ಯ ಮತತು ಒಂದತ
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮ್ಲಕ ಒಂದತ ಆನ್ಲ್ೈನ್ ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನ್ ಅನತು ಮಾತರವ್ೇ ಅನತಮತಿಸಲಾಗತತುದ್.

5)

ಅರ್ಜಾಗಳನತು ಈ ಸಿಇಎನ್ನ ಪಾಯರಾ 20.0 ಯಲ್ಲಿ ಪಟಿ್ ಮಾಡಲಾದ ಆರ್ಆರ್ಬಿ ವ್ಬಸ್ೈಟ್ಗಳ ಮ್ಲಕ ಮಾತರವ್ೇ
ಆನ್ಲ್ೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬ್ೇಕತ. ಈ ಸಿಇಎನ್ನಲ್ಲಿನ ತನು ಎಲಾಿ ನ್್ೇಟಿಫ್ೈರ್ಡ ಹತದ್ೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯೆ ರ್ೈಲ್ವೇಸಗ್ ಒಂದಕಕಂತ
ಅರ್ಜಾಯನತು ಮಾತರವ್ೇ ಸಲ್ಲಿಸಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಒಂದತ ರ್ೈಲ್ವೇಗ್ ಮಾತರವ್ೇ ಅರ್ಜಾ ಹ್ಾಕಬಹತದತ. ಒಂದಕಕಂತಲ್
ಹ್್ಚತು ರ್ೈಲ್ವೇಗಳಿಗ್ ಅರ್ಜಾ ಸಲ್ಲಿಸತವಿರ್್ಯತ, ಈ ಸಿಇಎನ್ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯ ಅನಹಾತ್ ಮತತು ಉಚಾಾಟನ್ಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸತತುದ್.

6)

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳ ಪಟಿ್ಯನತು ತಿಳಿದತರ್್್ಳಳಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್, ಅವರ ಅಹಾತ್ಯನತು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿರ್್್ಳಳಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್
ಮತತು ಅವರ ಅಹಾತ್ಯ ಪರರ್ಾರವಾಗಿ ಆಯತೆರ್್್ಂಡ ರ್ೈಲ್ವೇಯಳಗ್ ರ್ೈಲ್ವೇಸ ಮತತು ಹತದ್ೆ(ಗಳಿ)ಗ್ ಆಯೆಕಗಳ ಬಗ್ೆ ಚಟತವಟಿರ್್
ನಡ್ಸಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್. ರ್ೈಲ್ವೇಸನ ಆಯೆಕಯತ ಒಮೆ ಪೂಣಾಗ್್ಂಡರ್ ಅದತ ಅಂತಿಮವಾಗಿರತತುದ್.

7)

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಅಹಾತ್ಯನತು ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಅರ್ಜಾಯಲ್ಲಿ ಒದಗಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇಲ್ ಮಾತರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತತುದ್.
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅಂಚ್ಯ ಮ್ಲಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ ಆರ್ಆರ್ಬಿ ಗಳಿಗ್ ಅರ್ಜಾ ಅಥವಾ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ ಅಥವಾ ಪರತಿಗಳ
ಪ್ರರಂಟ್ಔಟ್ಗಳನತು ಕಳುಹಿಸಬ್ೇರ್ಾಗಿಲಿ. ನ್ೇಮರ್ಾತಿಯ ಯಾವುದ್ೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಂತರ, ಆತ/ಆರ್್ಯ ಅರ್ಜಾಯಲ್ಲಿ
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ ಒದಗಿಸಿರತವ ಯಾವುದ್ೇ ಮಾಹಿತಿಯತ ಸತಳುಳ/ತಪುಾ ಎಂದತ ಕಂಡತಬಂದರ್ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ ಯಾವುದ್ೇ
ಸತಸಂಬದಧ ಮಾಹಿತಿಯನತು ಬಚಿುಟಿ್ದೆರ್ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ ಹತದ್ೆ(ಗಳಿ)ಗ್ ಅಹಾತಾ ಮಾನದಂಡವನತು ಪೂರ್ೈಸಿಲಿವ್ಂದತ
ಕಂಡತಬಂದರ್, ಆತ/ಆರ್್ಯ ಉಮೇದತವಾರಿರ್್ಯನತು ತಕ್ಷಣದ್ಂದಲ್ೇ ನರಾಕರಿಸಲಾಗತತುದ್.

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಆಯೆಕಮಾಡಿರ್್್ಂಡ ರ್ೈಲ್ವೇ, ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮತತು ಮಬ್ೈಲ್ ಸಂಖ್್ಯಯನತು ಹ್್್ರತತಪಡಿಸಿ, ಅರ್ಜಾಯನತು ಸಲ್ಲಿಸಿದ
ನಂತರವೂ, ಆದರ್ ಅರ್ಜಾ ಸಲ್ಲಿರ್್ಯ ರ್್್ನ್ಯ ದ್ನಾಂಕದ ಒಳಗಾಗಿ, ಮಾಪಾಾಡತ ಶತಲಕವನತು ಪಾವತಿಸತವ ಮ್ಲಕ ಅರ್ಜಾ
ವಿವರಗಳನತು ಮಾಪಾಾಡಿಸಬಹತದತ. ಆದರ್, ಅರ್ಜಾ ಸಲ್ಲಿರ್್ಗಾಗಿ ರ್್್ನ್ಯ ದ್ನಾಂಕದ ನಂತರ (12.04.2019)
ಆರ್ಆರ್ಬಿ/ಆರ್ಆರ್ಸಿ ಅರ್ಜಾಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಮಾಪಾಾಡಿಗಾಗಿ ಯಾವುದ್ೇ ಪಾರತಿನಧಯತ್ಯನತು
ಪರಿಗಣಿಸತವುದ್ಲಿ.
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8)

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ತಾವು ಆಯೆಕಮಾಡಿರ್್್ಳುಳತಿುರತವ ಹತದ್ೆ(ಗಳಿ)ಗಾಗಿ ನಗದ್ತ ವ್ೈದಯಕೇಯ ಸಾ್ಂಡರ್ಡಾಗಳನತು ಪೂರ್ೈಸಿರತವ
ಎಂಬತದನತು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿರ್್್ಳಳಬ್ೇಕತ. ಆಯೆಕಮಾಡಿರ್್್ಂಡ ಹತದ್ೆ(ಗಳಿ)ಗಾಗಿ ವ್ೈದಯಕೇಯವಾಗಿ ಹ್್್ಂದ್ರ್್್ಳುಳವುದ್ಲಿ ಎಂದತ
ಕಂಡತಬಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಯಾವುದ್ೇ ಪಯಾಾಯ ನ್ೇಮರ್ಾತಿಯನತು ನೇಡಲಾಗತವುದ್ಲಿ.

9)

ಸಿಬಿಟಿ ಗಾಗಿ ರ್್ೇಂದರ/ನಗರದ ಗ್್ತತುಪಡಿಸತವಿರ್್ಯತ ತಾಂತಿರಕ ಮತತು ಲಾರ್ಜಸಿ್ಕಲ್ ರ್ಾಯಾಸಾಧಯತ್ಯ ಮೇಲ್
ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರತತುದ್.

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು

ಪರಯಾಣಿಸಬ್ೇರ್ಾಗಬಹತದತ.

ಪರಿೇಕ್ಷಾ

ಸಿಬಿಟಿಗ್

ರ್್ೇಂದರದ

ಹ್ಾಜರಾಗತವುದರ್ಾಕಗಿ

ಬದಲಾವಣ್ಗಾಗಿ

ರ್್್ೇರಿರ್್ಯನತು

ಬ್ೇರ್

ನಗರಗಳು/ರಾಜಯಗಳಿಗ್

ಯಾವುದ್ೇ

ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿಯ್

ಅನತಮತಿಸಲಾಗತವುದ್ಲಿ.
10)

ರ್್್ನ್ಯ ನಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವಸರವನತು ತಪ್ರಾಸತವುದರ್ಾಕಗಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಆನ್ಲ್ೈನ್ ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನುನ ರ್್್ನ್ಯ ದ್ನಗಳ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟನ್ಾಟ್ ಅಥವಾ ವ್ಬಸ್ೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿೇ ಲ್್ೇರ್ಡ ಆಗತವ ರ್ಾರಣದ್ಂದಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ ಆರ್ಆರ್ಬಿ
ವ್ಬಸ್ೈಟ್ಗ್ ಲಾಗಾನ್ ಮಾಡಲತ ಅಸಮಥಾತ್/ವ್ೈಫಲಯತ್ಯ ಸಾಧಯತ್ ಇರಬಹತದಾಗಿರತವುದರಿಂದ ಮತಚತುವ ಅಥವಾ
ಅಂತಿಮ ದ್ನಾಂಕಕ್ಕ ಬಹಳ ಮತಂಚಿತವಾಗಿ ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಅರ್ಜಾಯನತು ರಿರ್ಜಸ್ರ್ ಮಾಡಲತ ಮತತು ಸಲ್ಲಿಸಲತ ತಮೆ ಸವಂತ
ಆಸಕುಯನತು ಹ್್್ಂದ್ರಬ್ೇರ್್ಂದತ ಸಲಹ್್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್.
ಮೇಲಕಂಡ ರ್ಾರಣಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ೇ ಇತರ್ ರ್ಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ರ್್್ನ್ಯ ದ್ನಾಂಕದ ಒಳಗಾಗಿ ತಮೆ ಅರ್ಜಾಯನತು
ರಿರ್ಜಸ್ರ್ ಮಾಡಲತ ಮತತು/ಅಥವಾ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಸಾಧಯವಾಗದ್ರತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಆರ್ಆರ್ಬಿ ಗಳು ಯಾವುದ್ೇ ಜವಾಬಾೆರಿಯನತು
ಸಿವೇಕರಿಸತವುದ್ಲಿ.
ಮತಖ್ಯ ಸ್ಚನ್ಗಳು – ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಪರಕರಯೆಗಳು

1)

ದತಷಕರೃತಯಗಳು: ಪರಿೇಕ್ಷ್/ಸಿಬಿಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯ ಅನತಚಿತ ಮಾಗಾವನತು ಬಳಸಿರತವುದತ ಕಂಡತಬಂದರ್, ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯಲ್ಲಿ
ಹ್ಾಜರಾಗಲತ

ಆತ/ಆರ್್ಯ

ರ್ಜೇವಿತಾವಧಿಯವರ್ಗ್

ಎಲಾಿ

ಸಾಾನದಲ್ಲಿ

ಬ್ೇರ್

ಯಾರ್್ೇ

ಆರ್ಆರ್ಬಿ/ಆರ್ಆರ್ಸಿ

ಗಳ

ಒಬಬರನತು
(ರ್ೈಲ್ವೇ

ಕಳುಹಿಸತವುದತ,
ನ್ೇಮರ್ಾಗಿ

ನಟಿಸಲತ

ಘಟಕ)

ಎಲಾಿ

ಪರಯತಿುಸಿದರ್
ಪರಿೇಕ್ಷ್ಗಳಲ್ಲಿ

ಹ್ಾಜರಾಗತವುದರಿಂದ ಉಚಾಾಟಿಸಲಾಗತತುದ್. ಆತ/ಆರ್್ಯತ ಈಗಾಗಲ್ೇ ನ್ೇಮಕಗ್್ಂಡಿದೆರ್, ರ್ೈಲ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ೇ
ನ್ೇಮರ್ಾತಿ ಪಡ್ಯತವುದರಿಂದ ಉಚಾಾಟಿಸಲಾಗತತುದ್, ಸ್ೇವ್ಯಿಂದ ವಜಾಗ್್ಳಿಸಲಾಗತತುದ್. ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು
ರ್ಾನ್ನನ ಪಾರಸಿಕ್ಯಶನುಗ್ ಬಾಧಯರಾಗತತಾುರ್.
2)

ನಷ್ೇಧಿತ ವಸತುಗಳು: ಮಬ್ೈಲ್ ಫೇನ್ಗಳು, ಬ್ಿಟ್ತ್, ಪ್ನ್ ಡ್ೈವ್, ರ್ಾಯಲತಕಲ್ೇಟರ್ಗಳು, ರಿಸ್ ವಾಚಗಳು ಅಥವಾ
ಯಾವುದ್ೇ ಇತರ್ ಸಂವಹನ ಸಾಧನಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ನತು/ಪ್ನ್ಲ್, ವಾಯಲ್ಟ್/ಪಸಾಗಳು, ಬ್ಲ್್ಗಳು, ಶೂಗಳು ಮತತು
ಆಭ್ರಣಗಳನತು

ಒಳಗ್್ಂಡ

ಲ್್ೇಹದ

ತ್್ಡತಗ್ಗಳು

ಇತಾಯದ್ಗಳಂತಹ

ಎಲ್ರ್ಾರನರ್ಕ

ಗಾಯಜ್ಟ್ಗಳನತು

ಪರಿೇಕ್ಷಾ

ರ್್್ಠಡಿಯಳರ್್ಕ ಕಟತ್ನಟಾ್ಗಿ ಅನತಮತಿಸಲಾಗತವುದ್ಲಿ. ಈ ಸ್ಚನ್ಯ ಯಾವುದ್ೇ ಚತಯತಿಯತ ಮತಂದ್ನ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಗಳಿಗ್
ಉಚಾುಟನ್ಯನತು ಒಳಗ್್ಂಡತ ರ್ಾನ್ನತ ಕರಮದ ಜ್್ತ್ಗ್ ಕ್ಷಿಪರ ನರಾಕರಣ್ಗ್ ಗತರಿಪಡಿಸಲಾಗತತುದ್. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು
ಸತರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಿಸತವ ವಯವಸ್ಾಯನತು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಲಾಗದ್ರತವುದರಿಂದ, ತಮೆ ಸವಂತ ಆಸಕುಯಲ್ಲಿ, ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಸಾಳರ್್ಕ, ಮಬ್ೈಲ್
ಫೇನ್ಗಳು ಇತಾಯದ್ಗಳನತು ಒಳಗ್್ಂಡತ ಯಾವುದ್ೇ ವಸತುಗಳನತು ತರಬಾರದ್ಂದತ ಸಲಹ್್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್.
3)

ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯ ಹಂತಗಳು: ಎರಡತ ಹಂತದ ಕಂಪೂಯಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರಿೇಕ್ಷ್ (ಸಿಬಿಟಿ) ನಂತರ

ರ್ ಶಲಯ ಪರಿೇಕ್ಷ್ (ಸ್್ೇಷನ್ ಮಾಸ್ರ್ ಮತತು ಟಾರಫರ್ಕ ಅಸಿಸ್್ಂಟ್ಗಾಗಿ ಕಂಪೂಯಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಆಪ್ರ್ಟ್ಯರ್ಡ ಟ್ಸ್, ಜ್ನಯರ್ ಕಿರ್ಕಾ ಕಮ್
ಟ್ೈಪ್ರಸ್, ಜ್ನಯರ್ ಟ್ೈಮ್ ಕೇಪರ್, ಅರ್ ಂಟ್್ ಕಿರ್ಕಾ ಕಮ್ ಟ್ೈಪ್ರಸ್, ಸಿೇನಯರ್ ಕಿರ್ಕಾ ಕಮ್ ಟ್ೈಪ್ರಸ್, ಜ್ನಯರ್ ಅರ್ ಂಟ್

ಅಸಿಸ್್ಂಟ್ ಕಮ್ ಟ್ೈಪ್ರಸ್ ಮತತು ಸಿೇನಯರ್ ಟ್ೈಮ್ ಕೇಪಗಾಾಗಿ ಸಿಕಲ್ ಟ್ಸ್ ಟ್ೈಪ್ರಂಗ್) ಇರತತುದ್. ತರತವಾಯ, ಡಾಕತಯಮಂಟ್
ಪರಿಶೇಲನ್ ಮತತು ವ್ೈದಯಕೇಯ ಪರಿೇಕ್ಷ್ ಇರತತುದ್.
ರ್ೈಲತಗಳ ಗತಮಾಸು, ವಾಣಿಜಯ ಕಮ್ ಟಿರ್್ಟ್ ಗತಮಾಸು, ಗ್ರ್ಡ್ ಗಾರ್ಡಾ, ಹಿರಿಯ ವಾಣಿಜಯ ಕಮ್ ಟಿರ್್ಟ್ ಗತಮಾಸು, ವಾಣಿಜಯ ಅಪ್ರಂಟಿಸ,
ಎರಡತ ಹಂತದ ಸಿಬಿಟಿ ನಂತರ ಡಾಕತಯಮಂಟ್ ಪರಿಶೇಲನ್ ಮತತು ವ್ೈದಯಕೇಯ ಪರಿೇಕ್ಷ್ ಇರತತುದ್.
4)

ಕರ್ಪತರಗಳು: ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಬಸ್ೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಲ್ಲಂರ್ಕಗಳಿಂದ ನಗರ, ದ್ನಾಂಕದ
ಮಾಹಿತಿಗಳು,

ಇ-ಕರ್

ಪತರಗಳು

ಮತತು

ಪರಯಾಣ

ಪಾರಧಿರ್ಾರವನತು

(ಅನವಯವಾಗತವಲ್ಲಿ)

ಡ ನ್ಲ್್ೇರ್ಡ

ಮಾಡಿರ್್್ಳಳಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್.
5)

ಅಂಕಗಳ ಸಾಮಾನಯೇಕರಣ: ಅಂಕಗಳನತು ಬಹತ ಅಧಿವ್ೇಶಗಳನತು ಒಳಗ್್ಂಡ ಸಿಬಿಟಿ ಗಾಗಿ ಸಾಮಾನಯೇಕರಿಸಲಾಗತತುದ್.
ಅಂಕಗಳನತು ಈ ನ್್ೇಟಿೇಸಿನ ಪಾಯರಾ 14.0 ಮತತು 14.1 ರಲ್ಲಿ ನೇಡಲಾದ ಸ್ತರದ ಪರರ್ಾರವಾಗಿ ಸಾಮಾನಯೇಕರಿಸಲಾಗತತುದ್.
ರ್ೈಲ್ವೇ ಆಡಳಿತವು ತಾಂತಿರಕ ಪರಿಗಣನ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ಫಾಮತಾಲಾವನತು ಮಾಪಾಡಿಸತವ/ವಿಭಿನು ಫಾಮತಾಲಾವನತು
ಅಳವಡಿಸಿರ್್್ಳುಳವ ಹಕಕನತು ರ್ಾಯಿೆರಿಸಿರ್್್ಂಡಿರತತುದ್.

6)

ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಆಯೆಕಪಟಿ್: ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳ ಪರರ್ಾರ ಸಿಬಿಟಿ 2 ನ್ೇ ಹಂತದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಕರತ ಪಟಿ್

ಯನತು ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳ 20 ಪಟತ್ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗತತುದ್ (ರ್ೈಲ್ವ ಆಡಳಿತದ ಅಗತಯರ್್ಕ ಅನತಗತಣವಾಗಿ ಹ್್ಚಾುಗಬಹತದತ ಅಥವಾ
ಕಡಿಮಯಾಗಬಹತದತ). 1 ನ್ೇ ಹಂತದ ಸಿಬಿಟಿಯಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಅಹಾತ್ಯನತು ಆಧರಿಸಿ 2 ನ್ೇ ಹಂತದ ಸಿಬಿಟಿಗ್ ಕರತ ಪಟಿ್
ಇರತತುದ್. ಕಂಪೂಯಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಆಪ್ರ್ಟ್ಯರ್ಡ ಟ್ಸ್ ಮತತು ಟ್ೈಪ್ರಂಗ್ ಸಿಕಲ್ ಟ್ಸ್ನಂತಹ ರ್ ಶಲಯ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಗಳ ಕರತ ಪಟಿ್ಯತ ಖ್ಾಲ್ಲ
ಹತದ್ೆಗಳ 8 ಪಟತ್ ಹ್್ಚಾುಗತತುದ್ (ರ್ೈಲ್ವ ಆಡಳಿತದ ಅವಶಯಕತ್ಯ ಪರರ್ಾರ ಹ್್ಚಾುಗಬಹತದತ ಅಥವಾ ಕಡಿಮಯಾಗಬಹತದತ) 2 ನ್ೇ
ಹಂತದ ಸಿಬಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಅಹಾತ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್.
7)

ಋಣಾತೆಕ ಅಂಕಗಳು: ಸಿಬಿಟಿ ಯಲ್ಲಿ ತಪಾಾದ ಉತುರಗಳಿಗ್ ಋಣಾತೆಕ ಅಂಕಗಳಿರತತುವ್. ಪರತಿಯಂದತ ಪರಶ್ುಗ್ 1/3ನ್ೇ
ಅಂಕಗಳನತು ಗ್್ತತುಪಡಿಸಲಾಗಿದತೆ ಪರತಿಯಂದತ ತಪಾಾದ ಉತುರರ್್ಕ ಕಡಿತಗ್್ಳಿಸಲಾಗತತುದ್.
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ವಿವರವಾದ ಸಿಇಎನ್
1.0

ಸಾಮಾನಯ ಸ್ಚನ್ಗಳು

1.1

ನ್ೇಮರ್ಾತಿ ಪರಕರಯೆಯ ಎಲಾಿ ಹಂತಗಳಿಗ್ ಪರವ್ೇಶವು, ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ನಗದ್ಪಡಿಸಿದ ಅಹಾತಾ ಷರತತುಗಳನತು ಪೂರ್ೈಸತವಿರ್್ಯ
ಮಿತಿಗ್್ಳಪಟತ್ ಪೂಣಾವಾಗಿ ತಾತಾಕಲ್ಲಕವಾಗಿರತತುದ್.

1.2

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ರ್್ೇವಲ ಇ-ಕರ್ ಪತರವನತು ನೇಡತವಿರ್್ಯತ ಅವರ ಅಭ್ಯರ್ಥಾತನವನತು ಆರ್ಆರ್ಬಿ/ಆರ್ಆರ್ಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ
ಸಿವೇಕರಿಸಿದ್

ಎಂಬತದನತು

ಸ್ಚಿಸತವುದ್ಲಿ.

ಅಭ್ಯರ್ಥಾತನವನತು

ನ್ೇಮರ್ಾತಿ

ಪರಕರಯೆಯ

ಯಾವುದ್ೇ

ಹಂತದಲ್ಲಿ

ನರಾಕರಿಸಬಹತದತ.
1.3

ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳು/ಆರ್ಆರ್ಸಿಗಳು ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯ ಎಲಾಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅಹಾರಾದ ನಂತರವಷ್್ೇ ಮ್ಲ ದಾಖ್ಲ್ಗಳಿಗ್
ಪರಾಮಶಾನದ್್ಂದ್ಗ್ ಅಹಾತಾ ಷರತತುಗಳ ಪರಿಶೇಲನ್ಯನತು ನಡ್ಸತತುವ್ ಮತತು ದಾಖ್ಲ್ ಪರಿಶೇಲನ್ಗಾಗಿ ಕರತಪಟಿ್
ಮಾಡಿರ್್್ಳಳಲಾಗತತುದ್. ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅಗತಯ ಮಾನದಂಡವನತು ಪೂರ್ೈಸಿಲಿ ಎಂದತ ಕಂಡತಬಂದ
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಮತತು ನ್ೇಮಕಗ್್ಂಡರ್ ನ್ೇಮರ್ಾತಿ ಪರಕರಯೆಯ ಯಾವುದ್ೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯ
ಅಭ್ಯರ್ಥಾತನವನತು ತಿರಸಕರಿಸಬಹತದತ, ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ ಸ್ೇವ್ಯಿಂದ ಕ್ಷಿಪರವಾಗಿ ತ್ಗ್ಯಲಾಡಲತ ಬಾಧಯನಾಗತವನತ.

1.4

ಈ ನ್್ೇಟಿಫರ್್ೇಶನುಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹತದ್ೆ(ಗಳಿ)ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಾ ಹ್ಾಕತವ ಮತಂಚ್, ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ವಯಸತ್, ವಿದಾಯಹಾತ್(ಗಳು)
ಮತತು ವ್ೈದಯಕೇಯ ಸಾ್ಂಡರ್ಡಾ(ಗಳ)ನತು ಒಳಗ್್ಂಡತ ಎಲಾಿ ಅಹಾತಾ ಮಟ್ವನತು ಪೂರ್ೈಸಿರತವರತ ಎಂಬ ಬಗ್ೆ ತಾವ್ೇ
ತೃಪುರಾಗಿರಬ್ೇಕತ. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಆನ್ಲ್ೈನ್ ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನ್ ಮತಚತುವ ದ್ನಾಂಕದಂದತ, ಅಂದರ್, 31.03.2019 ರಂದತ
ಇರತವಂತ್

ಮಾನಯತ್

ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿರ್್್ಳಳಬ್ೇಕತ.

ಪಡ್ದ
ನಗದ್ತ

ಮಂಡಳಿ/ಸಂಸ್ಾಯಿಂದ
ಅಹಾತ್ಗಾಗಿ

ಅಗತಯ

ಅಂತಿಮ

ಅಹಾತ್ಗಳನತು

ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯ

ಹ್್್ಂದ್ರತವರತ

ಫಲ್ಲತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ

ಎಂಬತದನತು

ರ್ಾಯತತಿುರತವವರತ

ಅಹಾರಾಗಿರತವುದ್ಲಿ, ಆದತದರಿಂದ ಅಂತಹವರತ ಅರ್ಜಾ ಹ್ಾಕಬಾರದತ.
1.5

ಒಂದ್ೇ ಹತದ್ೆಗ್ ಒಂದಕಕಂತಲ್ ಹ್್ಚತು ರ್ೈಲ್ವೇ ಮತತು/ಅಥವಾ ಬಹತ ಅರ್ಜಾಗಳನತು ಮಾಹಿತಿ ಮತತು/ಅಥವಾ ವಾಸುವಾಂಶಗಳ
ಚಿಕಕಪುಟ್

ಬದಲಾವಣ್ಗಳ್ ಂದ್ಗ್

ಅರ್ಜಾ

ಹ್ಾಕಲತ

ಪರಯತಿುಸತತಿುರತವ

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ

ಅರ್ಜಾಗಳನತು

ಕ್ಷಿಪರವಾಗಿ

ತಿರಸಕರಿಸಲಾಗತತುದ್ ಮತತು ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನತು ಆರ್ಆರ್ಬಿ ಮತತು ಆರ್ಆರ್ಸಿ ಯ ಮತಂದ್ನ ಎಲಾಿ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಗಳಿಂದ
ಉಚಾುಟಿಸಲಾಗತತುದ್.
1.6

ರ್ಜೇವಿತಾವಧಿಯ ಅಥವಾ ಇನ್ು ಪೂಣಾಗ್್ಂಡಿರದ ಯಾವುದ್ೇ ನದ್ಾಷ್ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಯಾವುದ್ೇ ಆರ್ಆರ್ಬಿ/ಆರ್ಆರ್ಸಿ
ಯಿಂದ ಉಚಾಾಟನ್ಗ್್ಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಈ ನ್್ೇಟಿಫರ್್ೇಶನುಗಾಗಿ ಅರ್ಜಾ ಹ್ಾಕಬಾರದತ. ಅವರ ಅಭ್ಯರ್ಥಾತನವನತು
ಪತ್ುಹಚುಲಾಟಾ್ಗ ನ್ೇಮರ್ಾತಿಯ ಯಾವುದ್ೇ ಸಂದಭ್ಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿರಸಕರಿಸಲಾಡತತುದ್.

1.7

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಎಸಎಸಎಲ್ಸಿ/ಮಟಿರಕತಯಲ್ೇಶನ್/ಹ್್ೈ ಸ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ತತ್ಮಾನ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖ್ಲಾಗಿರತವಂತ್
ಮಾತರವ್ೇ ಅವರ ಹ್್ಸರತ, ತಂದ್ಯ ಹ್್ಸರತ ಮತತು ಜನೆದ್ನಾಂಕವನತು ನಮ್ದ್ಸಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್. ಆದರ್, ಐಟಿಐ/ಎನ್ಎಸಿ
ಅಹಾತ್ ಹ್್್ಂದ್ರತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಮಾತರ ಐಟಿಐ/ಎನ್ಎಸಿ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ ಪರರ್ಾರವಾಗಿ ಈ ವಿವರಗಳನತು ನಮ್ದ್ಸಬಹತದತ.
ಹ್್ಸರತ ಬದಲಾವಣ್ಯ ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಅಪ್ರಿರ್್ೇಶನುನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬದಲಾದ ಹ್್ಸರನತು ಮಾತರ
ಸ್ಚಿಸಬ್ೇಕತ.

ಆದರ್,

ಇತರ್

ವಿವರಗಳು

ಮಟಿರಕತಯಲ್ೇಶನ್

ಅಥವಾ

ತತ್ಮಾನ

ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ನ್್ಂದ್ಗ್

ಹ್್್ಂದ್ರ್್ಯಾಗಬ್ೇಕತ. ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣ್ಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣ್ (ಅಥವಾ) ಅರ್ಜಾಯ ದ್ನಾಂಕವು ಆನ್ಲ್ೈನ್
ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನುನ ದ್ನಾಂಕರ್್ಕ ಮತಂಚಿತವಾಗಿರಬ್ೇಕತ.

ಅಂತಹ ಪರಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅನವಯವಾಗತವಂತ್ ಗ್ಜ್ಟ್ ನ್್ೇಟಿಫರ್್ೇಶನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ೇ ಇತರ್ ರ್ಾನ್ನನ ದಾಖ್ಲ್ಯನತು
ದಾಖ್ಲ್ ಪರಿಶೇಲನ್ಯ (ಡಿವಿ) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬ್ೇಕತ.
1.8

ಎಲಾಿ ದಾಖ್ಲ್ಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯ ಸಹಿಗಳು ನ್ೇಮರ್ಾತಿ ಪರಕರಯೆಯ ಎಲಾಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯ್ ಒಂದ್ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿರಬ್ೇಕತ
ಮತತು ಬರಹ ರ್ಪದಲ್ಲಿರಬ್ೇಕತ ಮತತು ದಪಾ ಅಥವಾ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿರದ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿರಬ್ೇಕತ. ಸಿಬಿಟಿ ಕಂಪೂಯಟರ್ ಆಧಾರಿತ
ಆಪ್ರ್ಟ್ಯರ್ಡ ಟ್ಸ್, ಟ್ೈಪ್ರಂಗ್ ಸಿಕಲ್ ಟ್ಸ್, ಡಾಕತಯಮಂಟ್ ವ್ರಿಫರ್್ೇಶನ್, ವ್ೈದಯಕೇಯ ಪರಿೇಕ್ಷ್ ಇತಾಯದ್ಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನು
ಶ್ೈಲ್ಲಯಲ್ಲಿರತವ ಸಹಿಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಾತನದ ರದ್ೆಯಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹತದತ.

1 .9

ಪರಿೇಕ್ಷ್ಗಳ ದ್ನಾಂಕಗಳನತು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸತವ ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳ ವ್ಬಸ್ೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಕಟಿಸಲಾಗತವುದತ. ಸಿಬಿಟಿಗಳು,
ಕಂಪೂಯಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಆಪ್ರ್ಟ್ಯರ್ಡ ಟ್ಸ್, ಟ್ೈಪ್ರಂಗ್ ಸಿಕಲ್ ಟ್ಸ್ ಮತತು ಡಾಕತಯಮಂಟ್ ಪರಿಶೇಲನ್ (ಅನವಯವಾಗತವಂತ್)
ಗಾಗಿ ಇ-ಕರ್ ಪತರಗಳನತು ವ್ಬಸ್ೈಟ್ಗಳಿಂದ ಮಾತರ ಡ ನ್ಲ್್ೇರ್ಡ ಮಾಡಬ್ೇಕತ ರ್ೈಲ್ವ ನ್ೇಮರ್ಾತಿ ಮಂಡಳಿಗಳು
ಸಂಬಂಧಿಸಿವ್. ಯಾವುದ್ೇ ಕರ್ ಪತರವನತು ಅಂಚ್ ಮ್ಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗತವುದ್ಲಿ. ಸಿಬಿಟಿ ರ್್ೇಂದರ, ಇ-ರ್ಾಲ್ ಪತರದಲ್ಲಿ
ಸ್ಚಿಸಲಾದ ದ್ನಾಂಕ ಮತತು ಶಫ್್ ಅಂತಿಮವಾಗಿರತತುದ್. ಯಾವುದ್ೇ ರ್ಾರಣವನತು ನಗದ್ಪಡಿಸದ್ ಹ್್ಚತುವರಿ ಸಿಬಿಟಿಗಳು /
ಟ್ೈಪ್ರಂಗ್ ಸಿಕಲ್ ಟ್ಸ್ / ಆಪ್ರ್ಟ್ಯರ್ಡ ಟ್ಸ್ ಮತತು / ಅಥವಾ ಹ್್ಚತುವರಿ ಡಾಕತಯಮಂಟ್ ಪರಿಶೇಲನ್ ಇತಾಯದ್ಗಳನತು
ಪರಿಚಯಿಸತವ ಹಕಕನತು ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳು ರ್ಾಯಿೆರಿಸಿದ್.
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1.10

ಸಿಇಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಚಿಸಲಾದ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳು ತಾತಾಕಲ್ಲಕವಾಗಿವ್ ಮತತು ರ್ೈಲ್ವೇ ಆಡಳಿತದ ವಾಸುವಿಕ ಅಗತಯತ್ಗಳ ಆಧಾರದ
ಮೇಲ್

ಮತಂದ್ನ

ಹಂತದಲ್ಲಿ

ಒಟಾ್ರ್ಯಾಗಿ

ಅಥವಾ

ನದ್ಾಷ್

ಸಮತದಾಯಗಳು/ಹತದ್ೆಗಳು/ಯತನಟ್ಗಳಲ್ಲಿ

ಕಡಿಮಯಾಗಬಹತದತ ಅಥವಾ ಹ್್ಚಾುಗಬಹತದತ ಅಥವಾ ಶೂನಯವೂ ಆಗಬಹತದತ. ಜ್್ತ್ಗ್, ರ್ೈಲ್ವೇಯಿಂದ ಹ್್ಚತುವರಿ ಹತದ್ೆಗಳು
ಅಗತಯವಾದರ್ ಅವುಗಳನ್ು ಮತಂದ್ನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ೇರಿಸಬಹತದತ.
ರ್ೈಲ್ವೇ ಆಡಳಿತವು ತನು ವಿವ್ೇಚನ್ಯ ಮೇರ್ಗ್ ನ್್ೇಟಿಫ್ೈ ಮಾಡಲಾದ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳನತು ರದತೆಪಡಿಸತವ ಹಕಕನ್ು
ರ್ಾಯಿೆರಿಸಿರ್್್ಂಡಿದ್ ಮತತು ಅಂತಹ ನಧಾಾರವು ಅಂತಿಮವಾಗಿರತತುದ್ ಮತತು ಎಲಿರ ಮೇಲ್ ಬಂಧನರ್ಾರಿಯಾಗಿರತತುದ್.
ನ್್ೇಟಿಫ್ೈಲ್ ಮಾಡಲಾದ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳ ರದ್ೆಯಾತಿ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಂದ ಪಾವತಿಸಲಾಟ್ ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಶತಲಕವನತು ಸಿಬಿಟಿ
ಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್್ೆಂಡ ವಿನಾಯಿತ ಪಡ್ದ ವಗಾಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಹ್್್ರತತಪಡಿಸಿ ಮರತಪಾವತಿಸಲಾಗತತುದ್. ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡ್ದ
ವಗಾಗಳಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾಯರಾ 7.0 ನ್್ೇಡಿ.
1.11

ಹತದ್ೆ( ಗಳು)

ಮತತು/ಅಥವಾ

ರ್ೈಲ್ವೇ(ಸ)/ಯತನಟ್(ಗಳಿ)ಗಾಗಿ

ಆದಯತ್:

ಆಯೆಕಮಾಡಿರ್್್ಂಡ

ರ್ೈಲ್ವೇಸನಲ್ಲಿ

ಅವರತ

ಅಹಾರಾಗತವುದರ್ಾಕಗಿ ವಿವಿಧ ಹತದ್ಗಳಿಗ್ ಆಯೆಕಮಾಡಿರ್್್ಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಂದ ಆಯೆಕಗಳನತು ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಅರ್ಜಾಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸತವ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಗ್ದತರ್್್ಳಳಲಾಗತತುದ್.
ನ್ೇಮರ್ಾತಿ ಪರಕರಯೆಯ ಎಲಾಿ ಹಂತಗಳು ಪೂಣಾಗ್್ಂಡ ನಂತರ, ಅಹಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಆಯೆಕಯ ಪರರ್ಾರ ಅಹಾತ್, ವ್ೈದಯಕೇಯ
ಗತಣಮಟ್ ಮತತು ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗ್ ಒಳಪಟ್ಂತ್ ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳು ಪೇಸ್ ಮತತು ರ್ೈಲ್ವ / ಘಟಕವನತು ನೇಡತತುವ್. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು
ತಮೆ ಅಹಾತ್ / ಆಯೆಕಯ ಪರರ್ಾರ ಎಂಪನ್ೇಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವರತ 7 ನ್ೇ ಸಿಪ್ರಸಿಯ ಅದ್ೇ ಮಟ್ದಲ್ಲಿ ಇತರ ಯಾವುದ್ೇ
ಹತದ್ೆ / ವಗಾರ್್ಕ ಪರಿಗಣಿಸತವ ಹಕಕನತು ಕಳ್ದತರ್್್ಳುಳತಾುರ್.
ಭಾಗಶಃ ಆಯೆಕಯನತು ಹ್್್ಂದ್ರತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನತು ಅವರತ ಆಯೆಕಮಾಡಿರ್್್ಂಡ ನದ್ಾಷ್ ವಗಾಗಳಿಗ್ ಮಾತರವ್ೇ
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತತುದ್. ನದ್ಾಷ್ ಹತದ್ೆಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದ್ೇ ಆಯೆಕಯನತು ನೇಡಲಾಗದ್ದೆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಇದನತು ಅದರ್್ಕ ಅವರ
ಇಷ್ವಿಲಿ ಎಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತತುದ್.
ಆದರ್, ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ(ಗಳು) ಸಂಬಂಧಪಟ್ ಹತದ್ೆಯ ಅಗತಯತ್ಗಳನತು ಪೂರ್ೈಸತವ ಮಿತಿಗ್್ಳಪಟತ್,
ಆಡಳಿತಾತೆಕ ಹಿತಾಸಕುಯಲ್ಲಿ ಅವಶಯಕವ್ಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಟ್ರ್, ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಆಯೆಕಮಾಡಿರ್್್ಂಡ ಹತದ್ೆ/ರ್ೈಲ್ವೇ/ಯತನಟ್
ಅನತು ಗ್್ತತುಪಡಿಸತವ ಹಕಕನ್ು ರ್ಾಯಿೆರಿಸಿರ್್್ಂಡಿದ್.
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ್ ಎಕ್ಜ್ನ್ಗಳ ಎಂಪಾಯನಲ್ೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರ್್್ರತ್ಯಾದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಆರ್ಬಿ/ಆರ್ಆರ್ಸಿ
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಮರಿಟ್ ಮತತು ಆಯೆಕಯ ಪರರ್ಾರವಾಗಿ, ಅಗತಯವಾದರ್, ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಹ್್ಚತುವರಿ ಪಟಿ್ಯನತು (ಸಾ್ಂರ್ಡಬ್ೈ ಪಟಿ್)
ಬಳಸಿರ್್್ಳುಳವ ಹಕಕನತು ರ್ಾಯಿೆರಿಸಿರ್್್ಂಡಿದ್. ಆದರ್, ನ್ೇಮರ್ಾತಿಯಾಗಿ ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಮೇಲ್ ಯಾವುದ್ೇ ನಹಿತ
ಹಕಕನ ಪರಿಗಣಿಸತವಿರ್್ಯನತು ಇದತ ಸ್ಚಿಸತವುದ್ಲಿ.
1.12

ಆರ್ಆರ್ಬಿಯಿಂದ ಆಯೆಕಯತ ರ್ೈಲ್ವೇಯಲ್ಲಿ ನ್ೇಮರ್ಾತಿಯ ಯಾವುದ್ೇ ಹಕಕನತು ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಪರದಾನ ಮಾಡತವುದ್ಲಿ.
ಆರ್ಆರ್ಬಿಯ ರ್ಾಯಾವು ವಲಯವಾರತ ರ್ೈಲ್ವೇಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ ಪಾರಧಿರ್ಾರಗಳಿಗ್ ಸ್ಕುವಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನತು ಶಫಾರಸತ
ಮಾಡತವುದಾಗಿದತೆ, ಆ ಶಫಾರಸಿನ ಮೇರ್ಗ್ ಪಾರಧಿರ್ಾರಗಳು ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳ ಲಭ್ಯತ್ಯ ಮತತು ಪೂವಾಗಾಮಿ ಮತತು ನಡತ್ಯನತು
ಒಳಗ್್ಂಡತ ಎಲಾಿ ಅಹಾತಾ ಮಾನದಂಡವನತು ಪೂರ್ೈಸತವಿರ್್ಯ ಮಿತಿಗ್್ಳಪಟತ್ ನ್ೇಮರ್ಾತಿ ಪತರದ ಪರಸಾುಪವನತು ನೇಡತತುದ್.

1.13

ಆಯೆಕಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ರ್ೈಲ್ವೇಸಗ್ ಸ್ೇರಿರ್್್ಳುಳವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಶಯಕವಾದಲ್ಲಿ ನಷ್ ಭ್ತಿಾ ಮತಚುಳಿರ್್ಯನತು
ರ್ಾಯಾಗತಗ್್ಳಿಸತವರತ.

1.14

ಆಯೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ರ್ೈಲ್ವಗ್ ಸ್ೇರತವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗತಯವಿರತವ ಕಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಯರಿಟಿ ಮತತು / ಅಥವಾ ನಷ್ ಪರಿಹ್ಾರ ಬಾಂರ್ಡ
ಅನತು ರ್ಾಯಾಗತಗ್್ಳಿಸಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್.

1.15

ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ, ರ್ೈಲ್ವ ಸ್ೇವಕನನತು ರ್ೈಲ್ವ ಅಥವಾ ರ್ೈಲ್ವ ಸಾಾಪನ್ಯಲ್ಲಿ ಅವನ / ಅವಳ ಸ್ೇವ್ಯ ಉದೆಕ್ಕ ನ್ೇಮಕ

ಮಾಡಲಾಗತವುದತ, ಅದನತು ಅವನತ / ಅವಳು ಮದಲ ನ್ೇಮರ್ಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗತತುದ್ ಮತತು ಮತ್್ುಂದತ ರ್ೈಲ್ವ
ಅಥವಾ ಇನ್್ುಂದತ ಸಾಾಪನ್ಗ್ ವಗಾಾವಣ್ಯ ಹಕಕನತು ಹ್್್ಂದ್ರತವುದ್ಲಿ. ಆದಾಗ್ಯ, ಸ್ೇವ್ಯ ಅಗತಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ, ರ್ೈಲ್ವ ಸ್ೇವಕನನತು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹ್್್ರಗ್ ಒಂದತ ಯೇಜನ್ ಸ್ೇರಿದಂತ್ ಯಾವುದ್ೇ ಇಲಾಖ್್ಗ್ ಅಥವಾ ರ್ೈಲ್ವ ಅಥವಾ ರ್ೈಲ್ವ ಸಾಾಪನ್ಗ್
ವಗಾಾಯಿಸಲತ ಸಮಥಾ ಪಾರಧಿರ್ಾರರ್್ಕ ಮತಕುವಾಗಿರತತುದ್.
1.16

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನ್ೇಮಕಗ್್ಂಡ ಆಯೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಪಾರದ್ೇಶಕ ಸ್ೈನಯದ ರ್ೈಲ್ವ ಎಂರ್ಜನಯರ್ಗಳ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಕರಯ ಸ್ೇವ್ಗ್

ಹ್್್ಣ್ಗಾರರಾಗಿದಾೆರ್.
1.17

ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಉಚಿತ ಸಿಿೇಪರ್ ರ್ಾಿಸ ರ್ೈಲ್ವೇ ಪಾಸ ಸಿವೇರ್ಾರಾಹಾವಾಗಿದ್. ಉಚಿತ ಪರಯಾಣ ಪಾರಧಿರ್ಾರವನತು

ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಿರ್್್ಳಳಲತ ಬಯಸತವ ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಅರ್ಜಾಯಲ್ಲಿ ಸತಸಂಬದಧ ರ್ಾಲಂನಲ್ಲಿ ’ಹ್ ದತ’ ಎಂದತ
ಸ್ಚಿಸಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್ ಮತತು ಮಾನಯ ಜಾತಿ ಪರಮಾಣಪತರವನತು ಅಪಲ್್ೇರ್ಡ ಮಾಡಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್. ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗಾಗಿ,
ಉಚಿತ ಸಿಿೇಪರ್ ರ್ಾಿಸ ರ್ೈಲ್ವೇ ಪಾಸ ನ್ೇಮರ್ಾತಿಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಿಗಾಗಿ, ಅಂದರ್ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮತತು ಆನ್ಲ್ೈನ್
ಅಪ್ರಿರ್್ೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಲ್್ೇರ್ಡ ಮಾಡಲಾದ ವಿವರಗಳ ಪರರ್ಾರವಾಗಿ ಸಿಬಿಟಿ ಅವರಿಗ್ ಕರ್ಮಾಡಿದಾಗ ಇ-ಕರ್ ಪತರದ
ಭಾಗವಾಗಿರತತುದ್. ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಅಪ್ರಿರ್್ೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ರ್ೈಲ್ವೇ ಸ್್ೇಷನುನ ಸರಿಯಾದ ಹ್್ಸರನತು ನೇಡತವುದತ ಉಚಿತ ಪರಯಾಣ
ಪಾರಧಿರ್ಾರವನತು ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಿರ್್್ಳುಳವುದತ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಜವಾಬಾೆರಿಯಾಗಿರತತುದ್, ಹ್ಾಗ್ ಮಾಡಲತ ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪರಯಾಣ
ಪಾರಧಿರ್ಾರವು ಪರಯಾಣರ್್ಕ ಮತತು ಮಿೇಸಲಾತಿ ಪಡ್ಯತವುದರ್್ಕ ಮಾನಯವಾಗದ್ರಬಹತದತ.

5 Pag

ಆರ್ಆರ್ಬಿ ಗಳು/ಆರ್ಆರ್ಸಿ ಗಳು ಅನವಾಯಾ ಮತತು ಅನವಯವಾಗತವಂತ್ ಈ ಸಿಇಎನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ೇಮರ್ಾತಿಯ
ನಬಂಧನ್ಗಳು

ಮತತು

ಷರತತುಗಳಲ್ಲಿ

ತದನಂತರದ

ಯಾವುದ್ೇ

ಬದಲಾವಣ್ಗಳು/ಮಾಪಾಾಡತಗಳು/ಸ್ೇರಿರ್್ಗಳನತು

ಏಕೇಕೃತಗ್್ಳಿಸತವ ಹಕಕನತು ರ್ಾಯಿೆರಿಸಿರ್್್ಂಡಿವ್.
1.18

ಈ ಸಿಇಎನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ೇಮರ್ಾತಿ ನಯಮಗಳು ಮತತು ಷರತತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ೇ ನಂತರದ ಬದಲಾವಣ್ಗಳು / ಮಾಪಾಾಡತಗಳು
/ ಸ್ೇಪಾಡ್ಗಳನತು ಸ್ೇರಿಸತವ ಹಕಕನತು ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳು ರ್ಾಯಿೆರಿಸಿರ್್್ಂಡಿವ್.

1.19

ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳು

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ

ಸಮೆತಿಯಂದ್ಗ್,

ಅವರ

ಸಂಸ್ಾಗಳಲ್ಲಿ

ನ್ೇಮರ್ಾತಿಗಾಗಿ,

ಇತರ್

ಸಚಿವಾಲಯಗಳು/ವಿಭಾಗಗಳು/ಸಾವಾಜನಕ ವಲಯದ ಅಂಡರ್ಟ್ೇಕಂಗ್ಗಳು (ಪ್ರಎಸಯತ) ಮತತು ಖ್ಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಾಗಳ್ ಂದ್ಗ್
ಆರ್ಆರ್ಬಿ/ಆರ್ಆರ್ಸಿ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರತ ಪಡ್ದ್ರತವ ಅಂಕಗಳನತು ಹಂಚಿರ್್್ಳಳಬಹತದತ. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅದರ್್ಕ ಆನ್ಲ್ೈನ್
ಅಪ್ರಿರ್್ೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ತಮೆ ಸಮೆತಿಯನತು ನೇಡಬಹತದತ ಅಥವಾ ನೇಡದ್ರಬಹತದತ.
2.0

ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳು

2.1

ವಿವಿಧ ಹತದ್ೆಗಳ ಹತದ್ೆ ಪರಮಿತಿಗಳು (ಅಹಾತ್, ವ್ೈದಯಕೇಯ ಸಾ್ಂಡರ್ಡಾ ಮತತು ಪ್ರಡಬತಿಬಿಡಿ ಇತಾಯದ್ಗಾಗಿ ಹತದ್ೆಯ ಹ್್್ಂದಾಣಿರ್್
ಇತಾಯದ್.) ಅನತಬಂಧ A ಯಲ್ಲಿನ ಈ ಸಿಇಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ೇರಿಸಲಾಟಿ್ವ್.

2.2

ಎಸಸಿ, ಎಸಟಿ, ಒಬಿಸಿ (ನಾನ್ ಕರೇಮಿ ಲ್ೇಯರ್), ಇಡಬತಿಎಸ, ಮಾರ್ಜ ಸ್ೈನಕ ಮತತು ಪ್ರಡಬತಿಬಿಡಿ ಗಾಗಿ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳ
ಮಿೇಸಲಾತಿಯನತು ಒಳಗ್್ಂಡತ ಎಲಾಿ ಸ್ಚಿತ ಹತದ್ೆಗಳಿಗಾಗಿ ರ್ೈಲ್ವೇ ಮತತು ಹತದ್ೆವಾರತ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳು ಅನತಬಂಧ B
ಯಲ್ಲಿವ್.

2.3

ಈ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳು ರ್ೈಲ್ವೇ ಆಡಳಿತದ ಅಗತಯತ್ಯ ಪರರ್ಾರವಾಗಿ (ದಯವಿಟತ್ ಸಾಮಾನಯ ಸ್ಚನ್ಗಳ ಪಾಯರಾ 1.10 ನತು
ನ್್ೇಡಿ) ಹ್್ಚಿುಸಬಹತದತ ಅಥವಾ ಕಡಿಮ ಮಾಡಬಹತದತ ಎಂಬತದನತು ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ದಯವಿಟತ್ ಗಮನಸಬಹತದತ.

3.0

ಹತದ್ೆಗಳಿಗಾಗಿ ವ್ೈದಯಕೇಯ ಸಾ್ಂಡರ್ಡಾ
ಡಿವಿಗಾಗಿ ಕರ್ಯಲಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅವರತ ಆಯತೆರ್್್ಂಡ ಹತದ್ೆಯಂ(ಗಳ್ ಂ)ದ್ಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕತಾವಯಗಳನತು
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ವ್ೈದಯಕೇಯವಾಗಿ ನವಾಹಿಸಲತ ಯೇಗಯರಾಗಿದಾೆರ್ ಎಂಬತದನತು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿರ್್್ಳಳಲತ ರ್ೈಲ್ವೇ ಆಡಳಿತದ್ಂದ
ನಡ್ಸಲಾಡತವ ಅಗತಯ ವ್ೈದಯಕೇಯ ದ್ೈಹಿಕ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯ(ಗಳ)ಲ್ಲಿ ತ್ೇಗಾಡ್ಯಾಗಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್. ದೃಷ್ಟ್್ ತಿೇಕ್ಷ್ಣತ್ಯ ಸಾ್ಂಡರ್ಡಾ
ರ್ೈಲ್ವೇ ಸಿಬಬಂದ್ಯ ವ್ೈದಯಕೇಯ ಅಹಾತ್ಯ ಮತಖ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್. ವಿಭಿನು ವಗಾಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಭಿನು ವ್ೈದಯಕೇಯ
ಸಾ್ಂಡರ್ಡಾಗಳ ವಿರತದೆ ವ್ೈದಯಕೇಯ ಅಗತಯತ್ಗಳನತು ಈ ರ್್ಳಗ್ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದ್:
ಕರ.
ಸಂ
1

ವ್ೈದಯಕೇಯ
ಸಾ್ಂಡರ್ಡಾ
ಎ-2

ಸಾಮಾನಯ
ಅಹಾತ್

ದೃಷ್ಟ್್ ತಿೇಕ್ಷ್ಣತ್

ದ್ರ ದೃಷ್ಟ್್: 6/9, 6/9 ಕನುಡಕವಿಲಿದ್ ಅಥವಾ ಕನುಡಕದ್್ಂದ್ಗ್ ಮತತು
(ಫಾಗಿಂಗ್ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯಿಲಿದ್)
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿಯ ಸಮಿೇಪ ದೃಷ್ಟ್್: ಎಸಎನ್. 0.6, 0.6 ಕನುಡಕವಿಲಿದ್ ಅಥವಾ ಕನುಡಕದ್್ಂದ್ಗ್
ಮತತು
ಲ್ಲಿಯ್
ವಣಾ ದೃಷ್ಟ್್, ಬ್ೈನಾಕತಯಲರ್ ದೃಷ್ಟ್್, ರಾತಿರ ದೃಷ್ಟ್್, ಮಯೇಪ್ರರ್ಕ ದೃಷ್ಟ್್
ದ್ೈಹಿಕವಾಗಿ ಇತಾಯದ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗತವ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಗಳಲ್ಲಿ ತ್ೇಗಾಡ್ಯಾಗಬ್ೇಕತ.
ಎಲಾಿ

ಅಹಾರಾಗಿರ
ಬ್ೇಕತ

ಎಲಾಿ
2

ಎ-3

ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿಯ
ಲ್ಲಿಯ್
ದ್ೈಹಿಕವಾಗಿ
ಅಹಾರಾಗಿರ

ದ್ರ ದೃಷ್ಟ್್: 6/9, 6/9 ಕನುಡಕವಿಲಿದ್ ಅಥವಾ ಕನುಡಕದ್್ಂದ್ಗ್ ಮತತು (2ಡಿ
ಮಿೇರಿಲಿದ ಲ್ನ್್ಗಳ ಪವರ್)
ಸಮಿೇಪ ದೃಷ್ಟ್್: ಎಸಎನ್. 0.6, 0.6 ಕನುಡಕವಿಲಿದ್ ಅಥವಾ ಕನುಡಕದ್್ಂದ್ಗ್
ಮತತು ಮತತು
ವಣಾ ದೃಷ್ಟ್್, ಬ್ೈನಾಕತಯಲರ್ ದೃಷ್ಟ್್, ರಾತಿರ ದೃಷ್ಟ್್, ಮಸ್್ಪ್ರರ್ಕ ದೃಷ್ಟ್್
ಇತಾಯದ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗತವ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಗಳಲ್ಲಿ ತ್ೇಗಾಡ್ಯಾಗಬ್ೇಕತ.

ಬ್ೇಕತ
ಎಲಾಿ
3

ಬಿ-2

ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿಯ
ಲ್ಲಿಯ್
ದ್ೈಹಿಕವಾಗಿ

ದ್ರ ದೃಷ್ಟ್್: 6/9, 6/9 ಕನುಡಕವಿಲಿದ್ (4ಡಿ ಮಿೇರಿಲಿದ ಲ್ನ್್ಗಳ ಪವರ್)
ಸಮಿೇಪ ದೃಷ್ಟ್್: ಎಸಎನ್. 0.6, 0.6 ಕನುಡಕವಿಲಿದ್ ಅಥವಾ ಕನುಡಕದ್್ಂದ್ಗ್
ಮತತು ಓದತವಾಗ ಅಥವಾ ಸಮಿೇಪದ್ಂದ ದೃಷ್ಟ್್ ಹರಿಸಿ ರ್್ಲಸ ಮಾಡತವಾಗ
ವಣಾ ದೃಷ್ಟ್್, ಬ್ೈನಾಕತಯಲರ್ ದೃಷ್ಟ್್, ರಾತಿರ ದೃಷ್ಟ್್, ಮಸ್್ಪ್ರರ್ಕ ದೃಷ್ಟ್್
ಇತಾಯದ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗತವ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಗಳಲ್ಲಿ ತ್ೇಗಾಡ್ಯಾಗಬ್ೇಕತ.

ಅಹಾರಾಗಿರ
ಬ್ೇಕತ
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4

B-2

ಎಲಾಿ
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿಯ
ಲ್ಲಿಯ್
ದ್ೈಹಿಕವಾಗಿ
ಅಹಾರಾಗಿರ

ದ್ರ ದೃಷ್ಟ್್: 6/9, 6/12 ಕನುಡಕವಿಲಿದ್ ಅಥವಾ ಕನುಡಕದ್್ಂದ್ಗ್ (4ಡಿ
ಮಿೇರಿಲಿದ ಲ್ನ್್ಗಳ ಪವರ್)
ಸಮಿೇಪ ದೃಷ್ಟ್್: ಎಸಎನ್. 0.6, 0.6 ಕನುಡಕವಿಲಿದ್ ಅಥವಾ ಕನುಡಕದ್್ಂದ್ಗ್
ಮತತು ಓದತವಾಗ ಅಥವಾ ಸಮಿೇಪದ್ಂದ ದೃಷ್ಟ್್ ಹರಿಸಿ ರ್್ಲಸ ಮಾಡತವಾಗ
ಬ್ೈನಾಕತಯಲರ್ ದೃಷ್ಟ್್, ಇತಾಯದ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗತವ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಗಳಲ್ಲಿ
ತ್ೇಗಾಡ್ಯಾಗಬ್ೇಕತ.

ಬ್ೇಕತ
6

C-2

ಎಲಾಿ
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿಯ
ಲ್ಲಿಯ್
ದ್ೈಹಿಕವಾಗಿ
ಅಹಾರಾಗಿರ
ಬ್ೇಕತ

ದ್ರ ದೃಷ್ಟ್್: 6/12, ಕನುಡಕವಿಲಿದ್ ಅಥವಾ ಕನುಡಕದ್್ಂದ್ಗ್
ಸಮಿೇಪ ದೃಷ್ಟ್್: sn. 0.6, ಕನುಡಕವಿಲಿದ್ ಅಥವಾ ಕನುಡಕದ್್ಂದ್ಗ್
ಹ್್್ಂದಾಣಿರ್್ಯಲ್ಲಿ ಓದತವಾಗ ಅಥವಾ ಸಮಿೇಪದ್ಂದ ದೃಷ್ಟ್್ ಹರಿಸಿ ರ್್ಲಸ
ಮಾಡತವಾಗ.

ಗಮನಸಿ: ಮೇಲಕಂಡ ವ್ೈದಯಕೇಯ ಸಾ್ಂಡರ್ಡಾಗಳು ಸ್ಚಕವಾಗಿವ್ ಮತತು ಸಮಗರವಾಗಿಲಿ ಮತತು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಅನವಯಿಸತವುದ್ಲಿ. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಭಾರತಿೇಯ ರ್ೈಲ್ವೇ ವ್ೈದಯಕೇಯ ರ್್ೈಪ್ರಡಿ(IRMM) ಆವೃತಿು.1 ರ ಅಧಾಯಯ 5 ನತು
ಓದಲತ ಸಲಹ್್ ಮಾಡಲಾಗಿದತೆ. www.indianrailways.gov.in ನಲ್ಲಿ ಪರವ್ೇಶಸಬಹತದತ. ಲಸಿರ್ಕ ಶಸರಚಿಕತ್್ ಅಥವಾ
ವಕರೇಭ್ವನ ದ್್ೇಷವನತು ಸರಿಪಡಿಸಿರ್್್ಳುಳವ ಯಾವುದ್ೇ ಬ್ರ್ ಶಸರಚಿಕತ್್ ಪರಕರಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗ್್ಂಡಿರತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು A-2,
A-3 ಮತತು B-2. ವ್ೈದಯಕೇಯ ಸಾ್ಂಡರ್ಡಾಗಳನತು ಹ್್್ಂದ್ರತವ ಹತದ್ೆಗಾಗಿ ಅಹಾರಾಗಿರತವುದ್ಲಿ.
www.indianrailways.gov.in. ರಲ್ಲಿ ಪರವ್ೇಶ ಪಡ್ಯಬಹತದಾದ ಭಾರತಿೇಯ ರ್ೈಲ್ವೇ ವ್ೈದಯಕೇಯ ರ್್ೈಪ್ರಡಿ (IRMM) ಆವೃತಿು

I ರ ಪಾಯರಾ 534 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾದಂತ್ ಮಾರ್ಜ ಸ್ೈನಕರಿಗ್ ವಿಭಿನು ವ್ೈದಯಕೇಯ ಸಾ್ಂಡರ್ಡಾಗಳು ಅನವಯವಾಗತತುವ್.
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಆಯತೆರ್್್ಂಡಂತಹ ಹತದ್ೆಗಳಿಗಾಗಿ ವ್ೈದಯಕೇಯ ಸಾ್ಂಡರ್ಡಾಗಳ ಪರರ್ಾರವಾಗಿ ಅವರತ ಅಹಾರಾಗಿರತವರತ ಎಂಬತದನತು
ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿರ್್್ಳಳಬ್ೇರ್್ಂದತ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಸಲಹ್್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ ನಗದ್ತ ವ್ೈದಯಕೇಯ ಸಾಮಥಯಾ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯಲ್ಲಿ
ಉತಿುೇಣಾರಾಗಲತ ವಿಫಲವಾದರ್ ಆಯೆಕಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಯಾವುದ್ೇ ಪಯಾಾಯ ನ್ೇಮರ್ಾತಿಯನತು ನೇಡಲಾಗತವುದ್ಲಿ.
4.0

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯತ್/ನಾಗರಿಕತವ:

4.1

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ ಈ ರ್್ಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಆಗಿರಬ್ೇಕತ:
a.

ಭಾರತದ ಒಬಬ ನಾಗರಿಕ, ಅಥವಾ

b.

ನ್ೇಪಾಳದ ಒಬಬ ಪರಜ್, ಅಥವಾ

c.

ಭ್್ತಾನ್ ದ್ೇಶದ ಒಬಬ ಪರಜ್, ಅಥವಾ

d.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಶವತವಾಗಿ ನ್ಲ್ಸತವ ಉದ್ೆೇಶದ್್ಂದ್ಗ್ 1ನ್ೇ ಜನವರಿ 1962 ರ್್ಕ ಮತಂಚ್ ಭಾರತರ್್ಕ ಬಂದ ಟಿಬ್ಟ್
ನರಾಶರತ, ಅಥವಾ

e.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಶವತವಾಗಿ ನ್ಲ್ಸತವ ಉದ್ೆೇಶದ್್ಂದ್ಗ್ ಪಾಕಸಾುನ, ಬಮಾಾ, ಶರೇಲಂರ್ಾ, ಕೇನಾಯ, ಉಗಾಂಡ, ದ್
ಯತನ್ೈಟ್ರ್ಡ ರಿಪಬಿಿರ್ಕ ಆಫ್ ಟಾಂಜಾನಯಾ, ಝಾಂಬಿಯಾ, ಮಾಲವಿ, ಝೈರ್, ಇರ್ಥಯಪ್ರಯಾ ಮತತು ವಿಯೆಟಾುಂನ
ಪೂವಾ ಆಫರರ್ಾ ದ್ೇಶದ್ಂದ ವಲಸ್ ಬಂದ ಭಾರತಿೇಯ ಮ್ಲದ ವಯಕು.

f.

ಆದರ್, ಮೇಲಕಂಡ (b), (c), (d) ಮತತು (e) ವಗಾಗಳಿಗ್ ಸ್ೇರಿದ ಒಬಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರದ್ಂದ ನೇಡಲಾಟ್
ಅಹಾತ್ಯ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ ಪರವಾಗಿರತವ ವಯಕುಯಾಗಿರಬ್ೇಕತ.

4.2

ಅಹಾತಾ ಪರಮಾಣಪತರವು ಅವಶಯಕವಾಗಿರತವ ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯನತು ಪರಿೇಕ್ಷ್ಗ್ ಅನತಮತಿಸಬ್ೇರ್ಾಗಬಹತದತ, ಆದರ್
ನ್ೇಮರ್ಾತಿಯ ಪರಸಾುಪವನತು ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರವು ಆತನಗ್ ಅವಶಯಕವಾದ ಅಹಾತಾ ಪರಮಾಣಪತರವನತು ನೇಡಿದ ನಂತರವಷ್್ೇ
ನೇಡಬ್ೇರ್ಾಗಬಹತದತ.

5.0

ವಯಸಿ್ನ ಮಿತಿ:

5.1

ಖ್ಾಲ್ಲ ಉದ್್ಯೇಗ ಪಟಿ್ಯಲ್ಲಿನ ಒಂದತ ನದ್ಾಷ್ ಹತದ್ೆಗಾ(ಗಳಿ)ಗಿ ಸ್ಚಿಸಲಾದ ಕನಷ್ ಮತತು ಗರಿಷ್ ವಯಸಿ್ನ ಮಿತಿಯನತು
01.07.2019 ರಂತ್ ಲ್ಕಕಹ್ಾಕಲಾಗತತುದ್.
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5.2

7 ನ್ೇ ಸಿಪ್ರಸಿ ಮಟ್ -2 ಮತತು 3 (ಪದವಿ ಪೂವಾ ಹಂತದ ಹತದ್ೆಗಳು), ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಹತಟಿ್ದ ದ್ನಾಂಕವು ಈ ರ್್ಳಗಿನ ದ್ನಾಂಕಗಳ
ನಡತವ್ ಇರಬ್ೇಕತ (ಎರಡ್ ದ್ನಾಂಕಗಳನತು ಒಳಗ್್ಂಡಂತ್):

ವಯಸಿ್ನ ಗತಂಪು

ಹತಟಿ್ದ ದ್ನಾಂಕದ ಮೇಲ್ಲನ ಮಿತಿ

ಪದವಿಪೂವಾ
ಹತದ್ೆಗಳಿಗ್ ಹತಟಿ್ದ

(ಇದಕಕಂತ ಮತಂಚ್ಯೆೇ ಅಲಿ)

ದ್ನಾಂಕದ ಕಡಿಮ
ಮಿತಿ (ನಂತರ ಅಲಿ)

OBC ಕರೇಮಿ

UR

SC?ST

ಲ್ೇಯರ್
18 ರಿಂದ 30

02.07.1989

ಎಲಾಿ ಸಮತದಾಯ
/ ವಗಾಗಳಿಗ್

02.07.1986

02.07.1984

01.07.2001

ಟಿಪಾಣಿಗಳು:
i.

ಮೇಲ್ಲನ ರ್್್ೇಷ್ಕದಲ್ಲಿ ನೇಡಲಾಗಿರತವ ಎಸಸಿ, ಎಸಟಿ ಮತತು ಒಬಿಸಿ-ಎನ್ಸಿಎಲ್ಗಳ ಜನನ ಮಿತಿಗಳ ದ್ನಾಂಕವು
ಸಮತದಾಯ ವಯಸಿ್ನ ಸಡಿಲತ್ಯನತು ಒಳಗ್್ಂಡಿದ್.

ii.

ಪಾಯರಾ 5.3 ರಲ್ಲಿನ ರ್್್ೇಷ್ಕದಲ್ಲಿರತವ ಸಮತದಾಯ/ವಗಾಗಳಿಗ್ ಸ್ೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅನವಯವಾಗತವಂತ್ ವಯಸಿ್ನ
ಸಡಿಲತ್ಗ್ ಅಹಾರಾಗಿರತತಾುರ್.
5.3 ಆದಾಗ್ಯ, ಅಗತಯ ಪರಮಾಣಪತರಗಳ ಸಲ್ಲಿರ್್ಗ್ ಒಳಪಟತ್ ರ್್ಳಗಿನ ರ್್್ೇಷ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಚಿಸಿರತವಂತ್ ಮೇಲ್ಲನ ವಯಸಿ್ನ
ಮಿತಿ / ರ್್ಳಗಿನ ವಗಾಗಳು / ಸಮತದಾಯಗಳಿಗ್ ಗರಿಷಠ ಉನುತ ವಯಸಿ್ನ ಸಡಿಲತ್ ನೇಡಲಾಗತತುದ್.
ಕರ.
ಸಂ
1
2

3

ಹ್್ಚಿುನ ವಯಸಿ್ನ ಮಿತಿ(ಅಥವಾ) ಪದವಿ ಪೂವಾ

ಸಮತದಾಯ/ವಗಾಗಳು

ಹತದ್ೆಗಳಿಗ್ ಗರಿಷ್ ವಯಸಿ್ನಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ

ಒಬಿಸಿ-ನಾನ್ ಕರೇಮಿ ಲ್ೇಯರ್ (ಎನ್ಸಿಎಲ್)
ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ
ದೃಢೇಕರಣದ ನಂತರ 6 ತಿಂಗಳಿಗ್
ಹ್್ಚತು

ರ್ಾಲ

ತ್್ಡಗಿಸಿರ್್್ಂಡ

ರ್್ಲಸದಲ್ಲಿ
ಮಾರ್ಜ-ಸ್ೈನಕ

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು
4

5

ಪ್ರಡಬ್ಿೂಬಿಡಿ ಯತಆರ್
ಪ್ರಡಬ್ಿೂಬಿಡಿ ಒಬಿಸಿ-ಎನ್ಸಿಎಲ್
ಪ್ರಡಬ್ಿೂಬಿಡಿ ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ
01.01.1980
ರಿಂದ 31.12.1989 ವರ್ಗ್ ಜಮತೆ
ಮತತು ರ್ಾಶೆರ ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನಯ
ನವಾಸಿಯಾಗಿರತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು

ಯತಆರ್
ಒಬಿಸಿಎನ್ಸಿಎಲ್
ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ

ಯತಆರ್
ಒಬಿಸಿಎನ್ಸಿಎಲ್
ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ

3 ವಷಾಗಳು
5 ವಷಾಗಳು
30 ವಷಾ ವಯಸತ್ ಜ್್ತ್ಗ್ ಸ್ೈನಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ
ಸ್ೇವ್ಯ ವಷಾಗಳ ಸಂಖ್್ಯ ಮತತು 3 ವಷಾಗಳು
33 ವಷಾ ವಯಸತ್ ಜ್್ತ್ಗ್ ಸ್ೈನಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ
ಸ್ೇವ್ಯ ವಷಾಗಳ ಸಂಖ್್ಯ ಮತತು 3 ವಷಾಗಳು
35 ವಷಾ ವಯಸತ್ ಜ್್ತ್ಗ್ ಸ್ೈನಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ
ಸ್ೇವ್ಯ ವಷಾಗಳ ಸಂಖ್್ಯ ಮತತು 3 ವಷಾಗಳು
10 ವಷಾಗಳು
13 ವಷಾಗಳು
15 ವಷಾಗಳು
35 ವಷಾ ವಯಸತ್
38 ವಷಾ ವಯಸತ್
40 ವಷಾ ವಯಸತ್

ಯತಆರ್
ಒಬಿಸಿಎನ್ಸಿಎಲ್

40 ವಷಾ ವಯಸತ್
43 ವಷಾ ವಯಸತ್

ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ

45 ವಷಾ ವಯಸತ್

ಗ್ರಪ ’ಸಿ’ ಮತತು ಈ ಮತಂಚ್ ಗ್ರಪ
6

’ಡಿ’ ರ್ೈಲ್ವೇ ಸಿಬಬಂದ್, ರ್ಾಯಶತವಲ್
ಲ್ೇಬರ್ ಮತತು ಬದಲ್ಲ ನ ಕರ ಮತತು
ಕನಷಠ

ವಷಾಗಳ

3

ಸ್ೇವ್ಯಲ್ಲಿರತವ

ರ್ಾಲ

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು

(ನರಂತರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಿಟತ್ ಬಿಟತ್
ಸ್ೇವ್ ಸಲ್ಲಿಸತವುದತ)
ರ್ೈಲ್ವೇ
7

ರ್ಾಯಂಟಿನ್ಗಳು,

ಸಂಘಗಳು
ರ್ೈಲ್ವೇ

ಸಹರ್ಾರಿ

ಮತತು

ಸಂಸ್ಾಗಳಂತಹ

ಸಂಸ್ಾಯ

ಅರ್-ನಾಯಯಿಕ

ಯತಆರ್
ಒಬಿಸಿ-

ಕಛ್ೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ರ್್ಲಸ ಮಾಡತತಿುರತವ
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು.

8

ಎನ್ಸಿಎಲ್
ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ

ವಿಧವ್, ವಿಚ್ಾೇದ್ತ ಅಥವಾ ಪತಿಯಿಂದ
ನಾಯಯಿಕವಾಗಿ ಪರತ್ಯೇಕವಾದ, ಆದರ್
ಮರತವಿವಾಹವಾಗಿರದ
ಮಹಿಳಾ
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು.

ಯತಆರ್
ಒಬಿಸಿಎನ್ಸಿಎಲ್
ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ

30 ವಷಾ ವಯಸತ್ ಜ್್ತ್ಗ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ೇವಾವಧಿ
ಅಥವಾ 5 ವಷಾಗಳು, ಯಾವುದತ ಕಡಿಮಯೆೇ ಅದತ.
33 ವಷಾ ವಯಸತ್ ಜ್್ತ್ಗ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ೇವಾವಧಿ
ಅಥವಾ 5 ವಷಾಗಳು, ಯಾವುದತ ಕಡಿಮಯೆೇ ಅದತ.
35 ವಷಾ ವಯಸತ್ ಜ್್ತ್ಗ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ೇವಾವಧಿ
ಅಥವಾ 5 ವಷಾಗಳು, ಯಾವುದತ ಕಡಿಮಯೆೇ ಅದತ.
35 ವಷಾ ವಯಸತ್
38 ವಷಾ ವಯಸತ್

40 ವಷಾ ವಯಸತ್

5.4 7 ನ್ೇ ಸಿಪ್ರಸಿ ಮಟ್ 4, 5 ಮತತು 6 (ಪದವಿ ಹಂತದ ಹತದ್ೆಗಳು) ಗ್, ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಹತಟಿ್ದ ದ್ನಾಂಕವು ಈ ರ್್ಳಗಿನ ದ್ನಾಂಕಗಳ
ನಡತವ್ ಇರಬ್ೇಕತ (ಎರಡ್ ದ್ನಾಂಕಗಳನತು ಒಳಗ್್ಂಡಂತ್):
ವಯಸಿ್ನ
ಗತಂಪು

ಜನೆದ್ನಾಂಕದ ಗರಿಷ್ ಮಿತಿ

ಜನೆದ್ನಾಂಕದ

(ಇದಕಕಂತಲ್

ಕನಷ್ ಮಿತಿ

ಮದಲಲಿದ)

(ಇದಕಕಂತಲ್
ತಡವಲಿದ)

ಯತಆರ್

ಒಬಿಸಿ-ನಾನ್
ಕರೇಮಿ ಲ್ೇಯರ್

ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ

ಎಲಾಿ
ಸಮತದಾಯಗಳು/
ವಗಾಗಳಿಗಾಗಿ

18 ರಿಂದ
33 ರ

02.07.1986

02.07.1983 02.07.1981

01.07.2001

ವರ್ಗ್

ಸ್ಚನ್ಗಳು:
I.

ಈ ರ್್್ೇಷ್ಕದಲ್ಲಿ ನೇಡಲಾಗಿರತವ ಎಸಸಿ, ಎಸಟಿ ಮತತು ಒಬಿಸಿ-ಎನ್ಸಿಎಲ್ಗಳ ಜನನ ಮಿತಿಗಳ ದ್ನಾಂಕವು ಸಮತದಾಯ
ವಯಸಿ್ನ ಸಡಿಲತ್ಯನತು ಒಳಗ್್ಂಡಿದ್.

II.

ಪಾಯರಾ 5.5 ರಲ್ಲಿನ ರ್್್ೇಷ್ಕದಲ್ಲಿರತವ ಸಮತದಾಯ / ವಗಾಗಳಿಗ್ ಸ್ೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅನವಯವಾಗತವಂತ್ ವಯಸಿ್ನ
ಸಡಿಲತ್ಗ್ ಅಹಾರಾಗಿರತತಾುರ್.

5.5 ಆದಾಗ್ಯ, ಅಗತಯ ಪರಮಾಣಪತರಗಳ ಸಲ್ಲಿರ್್ಗ್ ಒಳಪಟತ್ ರ್್ಳಗಿನ ರ್್್ೇಷ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಚಿಸಿರತವಂತ್ ಮೇಲ್ಲನ ವಯಸಿ್ನ ಮಿತಿ / ರ್್ಳಗಿನ
ವಗಾಗಳು / ಸಮತದಾಯಗಳಿಗ್ ಗರಿಷಠ ಉನುತ ವಯಸಿ್ನ ವಿಶಾರಂತಿ ನೇಡಲಾಗತತುದ್.
ಕರಮ

ಸಮತದಾಯ / ವಗಾಗಳು

ಹ್್ಚಿುನ ವಯಸಿ್ನ ಮಿತಿ(ಅಥವಾ) ಪದವಿ

ಸಂಖ್್ಯ

ಹತದ್ೆಗಳಿಗ್ ಗರಿಷ್ ವಯಸಿ್ನಲ್ಲಿ
ವಿನಾಯಿತಿ

1

ಒಬಿಸಿ-ನಾನ್ ರ್್ನ್ ಲ್ೇಯರ್ (ಎನ್ಸಿಎಲ್)

3 ವಷಾಗಳು

2

SC/ST

5 ವಷಾಗಳು

3

ದೃಢೇಕರಣದ ನಂತರ 6 ತಿಂಗಳಿಗ್ ಹ್್ಚತು ರ್ಾಲ

UR

ರ್್ಲಸದಲ್ಲಿ ತ್್ಡಗಿಸಿರ್್್ಂಡ ಮಾರ್ಜ-ಸ್ೈನಕ

33 ವಷಾ ವಯಸತ್ ಜ್್ತ್ಗ್ ಸ್ೈನಯದಲ್ಲಿ
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ೇವ್ಯ ವಷಾಗಳ ಸಂಖ್್ಯ

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು

ಮತತು 3 ವಷಾಗಳು
OBC-NCL

36 ವಷಾ ವಯಸತ್ ಜ್್ತ್ಗ್ ಸ್ೈನಯದಲ್ಲಿ
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ೇವ್ಯ ವಷಾಗಳ ಸಂಖ್್ಯ
ಮತತು 3 ವಷಾಗಳು

SC/ST

38 ವಷಾ ವಯಸತ್ ಜ್್ತ್ಗ್ ಸ್ೈನಯದಲ್ಲಿ
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ೇವ್ಯ ವಷಾಗಳ ಸಂಖ್್ಯ

4
5

6

ಪ್ರಡಬ್ಿೂಬಿಡಿ ಯತಆರ್
ಪ್ರಡಬ್ಿೂಬಿಡಿ ಒಬಿಸಿ-ಎನ್ಸಿಎಲ್
ಪ್ರಡಬ್ಿೂಬಿಡಿ ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ
UR
01.01.1980
ರಿಂದ 31.12.1989 ವರ್ಗ್ ಜಮತೆ ಮತತು ರ್ಾಶೆರ
ರಾಜಯದಲ್ಲಿ
ಸಾಮಾನಯ
ನವಾಸಿಯಾಗಿರತವ OBCNCL
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು
SC/ST
ಗ್ರಪ ’ಸಿ’ ಮತತು ಈ ಮತಂಚ್ ಗ್ರಪ ’ಡಿ’ ರ್ೈಲ್ವೇ

ಸಿಬಬಂದ್, ರ್ಾಯಶತವಲ್ ಲ್ೇಬರ್ ಮತತು ಬದಲ್ಲ ನ ಕರ

UR

ಮತತು 3 ವಷಾಗಳು
10 ವಷಾಗಳು
13 ವಷಾಗಳು
15 ವಷಾಗಳು
38 ವಷಾಗಳು
41 ವಷಾಗಳು
43 ವಷಾಗಳು
40 ವಷಾಗಳು

OBCNCL

43 ವಷಾಗಳು

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು (ನರಂತರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಿಟತ್ ಬಿಟತ್

SC/ST

45 ವಷಾಗಳು

ಅರ್-ಆಡಳಿತ ಕಚ್ೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ರ್್ಲಸ ಮಾಡತತಿುರತವ

UR

33 ವಷಾಗಳು ಮತತು ಸ್ೇವ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ

ಮತತು ಕನಷಠ 3 ವಷಾಗಳ ರ್ಾಲ ಸ್ೇವ್ಯಲ್ಲಿರತವ
ಸ್ೇವ್ ಸಲ್ಲಿಸತವುದತ)
7

ಸಮಯ ಅಥವಾ 5 ವಷಾಗಳು,

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ರ್ೈಲ್ವ ಸಂಘಟನ್ಗಳಾದ ರ್ೈಲ್ವ

ಯಾವುದತ ಕಡಿಮಯೇ.

ರ್ಾಯಂಟಿೇನ್ಗಳು, ಸಹರ್ಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಮತತು
ಸಂಸ್ಾಗಳು.

OBCNCL

36 ವಷಾಗಳು ಮತತು ಸ್ೇವ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ
ಸಮಯ ಅಥವಾ 5 ವಷಾಗಳು,
ಯಾವುದತ ಕಡಿಮಯೇ.
38 ವಷಾಗಳು ಮತತು ಸ್ೇವ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ

ಸಮಯ ಅಥವಾ 5 ವಷಾಗಳು,

SC/ST

ಯಾವುದತ ಕಡಿಮಯೇ.
8

ವಯಸಿ್ನ 35 ವಷಾಗಳು

ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು, ವಿಧವ್, ವಿಚ್ುೇದನ ಅಥವಾ

UR

ನಾಯಯಾಂಗ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನಂದ ಬ್ೇಪಾಟ್ರ್

OBCNCL

ವಯಸಿ್ನ 38 ವಷಾಗಳು

SC/ST

ವಯಸಿ್ನ 40 ವಷಾಗಳು

ಮರತಮದತವ್ಯಾಗಿಲಿ.

5.6 ಮಿೇಸಲಾತಿ ಇಲಿದ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳಿಗ್ ಅರ್ಜಾ ಹ್ಾಕತತಿುರತವ ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ/ಒಬಿಸಿ-ಎನ್ಸಿಎಲ್ (ನಾನ್ ಕರೇಮಿ ಲ್ೇಯರ್) ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್
ಯಾವುದ್ೇ ವಯಸಿ್ನ ವಿನಾಯಿತಿಯನತು ಅನತಮತಿಸಲಾಗತವುದ್ಲಿ.
5.7 ಯತಆರ್ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳಿಗ್ ಅರ್ಜಾ ಹ್ಾಕತತಿುರತವ ಪ್ರಡಬತಿಬಿಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನತು ಯತಆರ್ ಪ್ರಡಬತಿಬಿಡಿಗ್ ಅನವಯವಾಗತವ ವಯಸಿ್ನ
ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗ್ ಅನತಮತಿಸಲಾಗತತುದ್.
5.8 ಒಬಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ ಒಂದತ ಗತಂಪ್ರಗಿಂತ ಹ್್ಚತು ವಯಸಿ್ನ ವಿನಾಯಿತಿಗಾಗಿ ಅಹಾನಾಗಿದೆರ್, ಆತ/ಆರ್್ಯತ ಅಹಾರಾಗಿರತವ ಅಧಿಕ
ವಯಸಿ್ನ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನತು (ಸಂಚಿತವಲಿದ) ಒಪಾಲಾಗತತುದ್.
5.9 ಅರ್ಜಾಯಲ್ಲಿ ಭ್ತಿಾಮಾಡಿದ ಜನೆದ್ನಾಂಕವು ಮಟಿರಕತಯಲ್ೇಶನ್/ಎಸಎಸಎಲ್ಸಿ ಅಥವಾ ತತ್ಮಾನ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ನಲ್ಲಿ
ದಾಖ್ಲಾಗಿರತವಂತ್ಯೆೇ ಇರಬ್ೇಕತ ಎಂಬತದನತು ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಗಮನಸಬ್ೇಕತ. ಇದರ ಬದಲಾವಣ್ಗಾಗಿ ನಂತರದ ಯಾವುದ್ೇ
ರ್್್ೇರಿರ್್ಯನತು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತವುದ್ಲಿ.
6.0

ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದಾಯಹಾತ್:
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು

ಆನ್ಲ್ೈನ್

ನ್್ೇಂದಣಿಗಾಗಿ

ಮತಚತುವ

ದ್ನಾಂಕದಂದತ

ಇರತವಂತ್

ಮಾನಯತ್

ಪಡ್ದ

ಮಂಡಳಿ/ಎನ್ಸಿವಿಟಿ/ಎಸಸಿವಿಟಿ ಯಿಂದ ಈ ಸಿಇಎನ್ನ ಅನತಬಂಧ-ಎ ಯಲ್ಲಿನ ಹತದ್ೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಚಿಸಲಾದ ಅವಶಯಕವಾದ
ಕನಷ್ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದಾಯಹಾತ್ಗಳನತು ಹ್್್ಂದ್ರಬ್ೇಕತ. ನಗದ್ತ ಕನಷ್ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದಾಯಹಾತ್ಯ ಅಂತಿಮ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯ
ಫಲ್ಲತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ರ್ಾಯತತಿುರತವವರಿಗ್ ಅನವಯಿಸತವುದ್ಲಿ.
ಗಮನಸಿ:

ಇಂರ್ಜನಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ

ಡಿಪಿಮಾ/ಡಿಗಿರಯನತು

ಪೂಣಾಗ್್ಳಿಸಿದ

ಆರ್ಕ್

ಅಪ್ರಂಟಿಸಶಪ/ಐಟಿಐ

ಬದಲಾಗಿ

ಸಿವೇಕರಿಸಲಾಗತವುದ್ಲಿ. ಜ್್ತ್ಗ್, ಪದವಿ ಆರ್ಕ್ ಅಪ್ರಂಟಿಸ ಅನತು ಪೂಣಾಗ್್ಳಿಸಿದ ಆರ್ಕ್ ಅಪ್ರಂಟಿಸಶಪ ಬದಲಾಗಿ
ಸಿವೇಕರಿಸಲಾಗತವುದ್ಲಿ.
7.0

ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಶತಲಕ
ಈ ಸಿಇಎನ್ನಲ್ಲಿನ ಹತದ್ೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಾ ಹ್ಾಕತತಿುರತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಈ ರ್್ಳಗ್ ವಿವರಿಸಲಾದ ಅವರ ವಗಾಗಳ ಪರರ್ಾರವಾಗಿ
ನಗದ್ತ ಶತಲಕವನತು ಪಾವತಿಸಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್:
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ಕರ.ಸಂ

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯ ವಗಾಗಳು

ಶತಲಕ
(ರ್.
)

1

ಕರ.ಸಂ.2 ರಲ್ಲಿ ಈ ರ್್ಳಗ್ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಲಾದ ಶತಲಕ ತಯರ್ಜಸತವಿರ್್ಯ ವಗಾಗಳನತು ಹ್್್ರತತಪಡಿಸಿ ಎಲಾಿ

500/-

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗಾಗಿ

2

ಈ ರ್.500 ಗಳ ಶತಲಕದಲ್ಲಿ ರ್.400 ಮತುವನತು ಸಿಬಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗ್್ೇಚರಿಸತವಿರ್್ಯ ಮೇಲ್
ಅನವಯವಾಗತವಂತ್ ಬಾಯಂರ್ಕ ಶತಲಕಗಳನತು ಕಡಿತಗ್್ಳಿಸಿರ್್್ಂಡತ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯರ್್ಕ
ಮರತಪಾವತಿಸಲಾಗತತುದ್.
ಪ್ರಡಬತಿಬಿಡಿ/ಮಹಿಳ್/ ಟಾರನ್್ಜ್ಂಡರ್/ಮಾರ್ಜ-ಸ್ೈನಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಮತತು
ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ/ಅಲಾಸಂಖ್ಾಯತ ಸಮತದಾಯಗಳು/ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾರ್್ಕ ಸ್ೇರಿದ

250

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು.
ಈ ರ್.250 ಗಳ ಮತುವನತು 1ನ್ೇ ಹಂತದ ಸಿಬಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರವ್ೇಶ ಪಡ್ದ ಮೇಲ್ ಅನವಯವಾಗತವಂತ್
ಬಾಯಂರ್ಕ ಶತಲಕಗಳನತು ಕಡಿತಗ್್ಳಿಸಿರ್್್ಂಡತ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯರ್್ಕ ಮರತಪಾವತಿಸಲಾಗತತುದ್.
7.1

ಶತಲಕ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳು
a.

ಇಂಟನ್ಾಟ್ ಬಾಯಂಕಂಗ್ ಅಥವಾ ಡ್ಬಿಟ್/ರ್್ರಡಿಟ್ ರ್ಾರ್ಡಾ ಅಥವಾ ಯತಪ್ರಐ ಮ್ಲಕ ಆನ್ ಲ್ೈನ್ ಶತಲಕ ಪಾವತಿ.

b.

ಇವುಗಳ ಮ್ಲಕ ಆಫ್ಲ್ೈನ್ ಶತಲಕ ಪಾವತಿ.
(i) ಯಾವುದ್ೇ ಎಸಬಿಐ ಶಾಖ್್ಯಲ್ಲಿ ಎಸಬಿಐ ಚಲನ್ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನ
(ii) ಯಾವುದ್ೇ ಕಂಪೂಯಟರಿೇಕೃತ ಅಂಚ್ ಕಛ್ೇರಿ ಶಾಖ್್ಯಲ್ಲಿ ಅಂಚ್ ಕಛ್ೇರಿ ಚಲನ್ ಪಾವತಿ

7.2

ಶತಲಕ ಪಾವತಿಯ ದ್ನಾಂಕ ಮತತು ಸಮಯದ ಮತಚತುವಿರ್್
ಆಫ್ಲ್ೈನ್ ಹಣಪಾವತಿಯನತು 05.04.2019 ರ15:00 ಗಂಟ್ಯವರ್ಗ್ ಮತತು ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಹಣಪಾವತಿಯನತು 05.04.2019
ರ 23:59 ರವರ್ಗ್, ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ರಿರ್ಜಸ್ರ್ ಮಾಡಿರ್್್ಳುಳವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗಾಗಿ 31.03.2019 ರ 23:59 ರವರ್ಗ್
ಅನತಮತಿಸಲಾಗತತುದ್. ಹಣಪಾವತಿಯನತು ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು 12.04.2019 ರ 23:59 ರವರ್ಗ್ ಅತಹ್ಾವ
ಮತಂಚಿತವಾಗಿ ತಮೆ ಭ್ತಿಾಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಾಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್.
ಆಯೆಕಮಾಡಿರ್್್ಂಡ ಹಣಪಾವತಿಯ ವಿಧಾನದ ಮ್ಲಕ ಶತಲಕ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಎಲಾಿ ಅನವಯವಾಗತ ಸ್ೇವಾ ಶತಲಕಗಳನತು
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯೆೇ ಭ್ರಿಸಬ್ೇಕತ. ಶತಲಕವನತು ಆಫ್ಲ್ೈನ್ ವಿಧಾನದ ಮ್ಲಕ ಪಾವತಿಸಿದರ್, ಅಂದರ್ ಮೇಲಕಂಡ ಪಾಯರಾ 7.1b (i)
ಮತತು (ii), ರಶೇದ್ಯನತು ರಕ್ಷಿಸಿಟತ್ರ್್್ಳಳಬ್ೇಕತ. ಅದನತು ದಾಖ್ಲ್ ಪರಿಶೇಲನ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ೇಡಿರ್್ಯ ಮೇರ್ಗ್
ತ್್ೇರಿಸಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್.

7.3

ಅಲಾಸಂಖ್ಾಯತರತ

ಈ

ಸಿಇಎನ್ಗಾಗಿ

ಅರ್ಜಾಯ

ಆನ್ಲ್ೈನ್

ನ್್ೇಂದಣಿಗಾಗಿ

ಮತಚತುವ

ದ್ನಾಂಕದವರ್ಗ್

ಸಿವೇಕರಿಸಿದ

ಪುನವಿೇಾಕ್ಷಣ್/ಅಳಿಸತವಿರ್್/ಸ್ೇರಿಸತವಿರ್್, ಯಾವುದಾದರ್ ಇದೆರ್, ಅವುಗಳ ಮಿತಿಗ್್ಳಪಟತ್ ಮತಸಿಿೇಮರತ, ಕರಶುಯನ್ಗಳು, ಸಿಖ್, ಬ ದೆರತ,
ಜ್ೈನರತ ಮತತು ಝೊರ್್ಸಿರಯನುರನತು(ಪಾಸಿಾಗಳು) ಒಳಪಡತವರತ.
ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಶತಲಕದ ವಜಾನ್ಯನತು ಲಭ್ಯವಾಗಿಸರ್್್ಳುಳತಿುರತವ ಅಲಾಸಂಖ್ಾಯತ ಸಮತದಾಯಗಳಿಗ್ ಸ್ೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಮೇಲಕಂಡ ಯಾವುದ್ೇ
ಅಲಾಸಂಖ್ಾಯತ ಸಮತದಾಯರ್್ಕ ಅವರತ ಸ್ೇರಿದಾೆರ್ ಎಂದತ ಒಂದತ ನಾನ್-ಜತಡಿಶಯಲ್ ಸಾ್ಂಪ ಪ್ೇಪರ್ ಮೇಲ್ “ಅಲಾಸಂಖ್ಾಯತ ಸಮತದಾಯ
ಘ್ೇಷಣ್” ಅಫಡವಿಟ್ ಅನತು ದಾಖ್ಲ್ಯ ಪರಿಶೇಲನ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒದಗಿಸಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್, ಒಂದತವ್ೇಳ್ ಹ್ಾಗ್ ಮಾಡಲತ ವಿಫಲರಾದಲ್ಲಿ, ಅವರ
ಅಭ್ಯರ್ಥಾತನವನತು ನರಾಕರಿಸಲಾಗತತುದ್.
7.4

ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾದ (ಇಬಿಸಿ) ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ರ್.50,000 ಕಕಂತಲ್ ಕಡಿಮ ವಾಷ್ಟ್ಾಕ ರ್ ಟತಂಬಿಕ ಆದಾಯವನತು

ಹ್್್ಂದ್ರತವವರಾಗಿದಾೆರ್. ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ನಗದ್ತ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಾಯನತು ಭ್ತಿಾಮಾಡತವ ಮತಂಚಿತವಾಗಿ
ಅದನತು ನೇಡತವ ಪಾರಧಿರ್ಾರದ ಲ್ಟರ್ ಹ್್ರ್ಡ ಮೇಲ್, ಅರ್ಜಾಗಳ ಆನ್ಲ್ೈನ್ ರಿರ್ಜಸ್್ೇಶನುನ ಮತಚತುವಿರ್್ಯ ದ್ನಾಂಕದಂದತ
ಮಾನಯ ಆದಾಯ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ ಅನತು ಹ್್್ಂದ್ರಬ್ೇಕತ ಮತತು ದಾಖ್ಲ್ ಪರಿಶೇಲನ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನತು ಸಲ್ಲಿಸಬ್ೇಕತ, ಹ್ಾಗ್
ಮಾಡಲತ ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭ್ಯರ್ಥಾತನವನತು ನರಾಕರಿಸಲಾಗತತುದ್. ಬಿಪ್ರಎಲ್ ರ್ಾರ್ಡಾ ಮತತು ಇಝ್ಝತ್ ಎಂಎಸಟಿ
ಹ್್್ಂದ್ರತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಇಬಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶತಲಕ ತಯರ್ಜಸತವಿರ್್ಗ್ ಅಹಾರಾಗತವರತ. ಶತಲಕ ತಯರ್ಜಸತವಿರ್್ಯನತು ಬಯಸತತಿುರತವ
ಇಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಅರ್ಜಾಯಲ್ಲಿ ಸತಸಂಬದಧ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್/ರ್ಾರ್ಡಾ ಸಂಖ್್ಯ, ನೇಡಿದ ದ್ನಾಂಕ, ನೇಡಿದ ಪಾರಧಿರ್ಾರ,
ನೇಡಿದ ಸಾಳ ಮತತು ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಭ್ತಿಾ ಮಾಡಬ್ೇಕತ.
7.5 ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಪಾವತಿಯ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ (ಡ್ಬಿಟ್ ರ್ಾರ್ಡಾ, ರ್್ರಡಿಟ್ ರ್ಾರ್ಡಾ, ನ್ಟ್ ಬಾಯಂಕಂಗ್ ಮತತು ಯತಪ್ರಐ), ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು
ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಶತಲಕದ ಮರತಪಾವತಿಸತವ ಭಾಗವನತು ಖ್ಾತಿರ ಮಾಡಬ್ೇಕತ (ರ್. 400 / - ಅಥವಾ ರ್. 250 /-ಅನವಯಿಸತತುದ್)
ಅವರತ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಖ್ಾತ್ಯಲ್ಲಿ 1ನ್ೇ ಹಂತದ ಸಿಬಿಟಿಗ್ ಹ್ಾಜರಾದಾಗ ಅಥವಾ ಪಯಾಾಯವಾಗಿ ಅವರತ

ಮರತಪಾವತಿಯನತು ಸಿವೇಕರಿಸಲತ ಬಯಸತವ ಫಲಾನತಭ್ವಿ ಖ್ಾತ್ಯನತು ಒದಗಿಸಿ. ಫಲಾನತಭ್ವಿ ಹ್್ಸರತ, ಖ್ಾತ್ ಸಂಖ್್ಯ,
ಬಾಯಂಕನ ಹ್್ಸರತ ಮತತು ಅದರ ಐಎಫ್ಎಸಸಿ ರ್್್ೇರ್ಡ. ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಶತಲಕದ ಮರತಪಾವತಿಸಬಹತದಾದ ಭಾಗವು ಹ್ಾಗಿಲಿ
ಅನವಯವಾಗತವಂತ್ ಬಾಯಂರ್ಕ ಶತಲಕವನತು ಕಡಿತಗ್್ಳಿಸಿ ಮರತಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗತವುದತ. ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು

ಎಸಬಿಐ ಚಲನ್ ಅಥವಾ ಪೇಸ್ ಆಫೇಸ ಚಲನ್ ಮೇರ್ಡ ಮ್ಲಕ ಫಲಾನತಭ್ವಿ ಖ್ಾತ್ಯ ವಿವರಗಳನತು ಒದಗಿಸಬ್ೇಕತ
ಅವರತ ಮರತಪಾವತಿಯನತು ಸಿವೇಕರಿಸಲತ ಬಯಸಿದರ್. ಫಲಾನತಭ್ವಿ ಹ್್ಸರತ, ಖ್ಾತ್ ಸಂಖ್್ಯ, ಬಾಯಂಕನ ಹ್್ಸರತ ಮತತು ಅದರ
ಐಎಫ್ಎಸಸಿ ರ್್್ೇರ್ಡ. ಸರಿಯಾದ ಬಾಯಂರ್ಕ ಖ್ಾತ್ ವಿವರಗಳನತು ನೇಡತವ ಜವಾಬಾೆರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಮೇಲ್ಲದ್ ಮತತು
ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳು ಈ ಖ್ಾತ್ಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯಿಂದ ಯಾವುದ್ೇ ಪತರವಯವಹ್ಾರವನತು ಪಡ್ಯತವುದ್ಲಿ.
7.6 ಅರ್ಜಾಯತ ಅಪೂಣಾವಾಗಿರತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಪಾವತಿಸಿದ ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಶತಲಕ ಅಥವಾ ತಮೆ ಅರ್ಜಾಯನತು ಸಲ್ಲಿಸಿರದ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಾಯನತು
ತಿರಸಕರಿಸಲಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಶತಲಕವನತು ಹಿಂದ್ರತಗಿಸಲಾಗತವುದ್ಲಿ.
8.0 ಸಮಗರ ಮಿೇಸಲಾತಿ
8.1

ಈ ಸಿಇಎನ್ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಯ ಪಟಿ್ಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಲಾದಂತ್, ಅನವಯವಾಗತವ ಮತತು ಸಿವೇರ್ಾರಾಹಾವಾಗಿರತವಲ್ಲಿ, ಮತತು ವಿಸೃತ ನಯಮಗಳ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರ್್್ೇರಲಾಗತತಿುರತವ ರ್ೈಲ್ವೇಸ/ಉತಾಾದನಾ ಯತನಟ್ಗಳಿಂದ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಟ್ಂತ್, ಪರಿಶಷ್ ಜಾತಿ (ಎಸ ಸಿ), ಪರಿಶಷ್ ಪಂಗಡ
(ಎಸಟಿ), ಇತರ್ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳು (ಒಬಿಸಿ)-ನಾನ್ ಕರೇಮಿ ಲ್ೇಯರ್ (ಎನ್ಸಿಎಲ್) ಮತತು ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಹಿಂದತಳಿದ ವಿಭಾಗಗಳಿಗ್
(ಇಡಬತಿಎಸ) ಸಮಗರ ಮಿೇಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಟಿ್ದ್.

8.2

ಸಮತದಾಯದ ಸಂಬಂಧವಿಲಿದ್ ಎಲಾಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನತು ಯತಆರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಮಿತಿಗಳನತು ಪೂರ್ೈಸತವಿರ್್ಯ ಮಿತಿಗ್್ಳಪಟತ್, ಯತಆರ್
ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹತದತದತ. ಆದರ್, ನದ್ಾಷ್ ಸಮತದಾಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮಿೇಸಲ್ಲಡಲಾದ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ನದ್ಾಷ್
ಸಮತದಾಯಗಳಿಗಾಗಿ (ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ/ಒಬಿಸಿ-ಎನ್ಸಿಎಲ್/ಇಡಬತಿಎಸ), ಆ ಸಮತದಾಯರ್್ಕ ಸ್ೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನತು ಮಾತರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತತುದ್.

8.3

ಲಭ್ಯವಿರತವ ಮಿೇಸಲಾತಿಗಾಗಿ, ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ/ಒಬಿಸಿ-ಎನ್ಸಿಎಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ದಾಖ್ಲ್ ಪರಿಶೇಲನ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನತಬಂಧ 1 ರಲ್ಲಿ
(ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗಾಗಿ), ಅನತಬಂಧ II ರಲ್ಲಿ (ಒಬಿಸಿ-ಎನ್ಸಿಎಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗಾಗಿ) ನೇಡಲಾದ ಮಾದರಿಯ ಪರರ್ಾರವಾಗಿ ಸಮತಚಿತ
ಪಾರಧಿರ್ಾರಗಳಿಂದ ಜಾತಿ ಪರಮಾಣಪತರವನತು ಸಲ್ಲಿಸಬ್ೇಕತ. ಮತಂದತವರಿದತ, ಒಬಿಸಿ-ಎನ್ಸಿಎಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರದ
ಶ್ಡ್ಯಲ್ 3 ರ ರ್ಾಲಂನಲ್ಲಿ, ಈ ಸಿಇಎನ್ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಾಗಳ ಆನ್ಲ್ೈನ್ ನ್್ೇಂದಣಿಗಾಗಿ ಮತಚತುವಿರ್್ಯ ದ್ನಾಂಕದವರ್ಗ್ ಸಿವೇಕರಿಸಿದ, ದ್ನಾಂಕ
09.03.2004, 27.05.2013, 13.09.2017 ಮತತು ಮತಂದ್ನ ಪುನವಿೇಾಕ್ಷಣ್, ಏನಾದರ್ ಇದೆರ್, ಒ.ಎಂ.ಸಂ.36033/3/2004-ಸಾಾಪ್ರತ
ಮ್ಲಕ ದ್ನಾಂಕ 08.09.1993 ಮತತು ಅದರ ನಂತರದ ಪುನವಿೇಾಕ್ಷಣ್ ಡಿಪಾಟ್ಾಮಂಟ್ ಆಫ್ ಪಸಾನಲ್ ಅಂರ್ಡ ಟ್ೈನಂಗ್
ಒ.ಎಂ.ನ.36012/22/93-ಸಾಾಪ್ರತ (ಎಸಸಿಟಿ) ಉಲ್ಿೇಖಿತ ವಯಕುಗಳು/ವಿಭಾಗಗಳಿಗ್ (ಕರೇಮಿ ಲ್ೇಯರ್) ಅವರತ ಸ್ೇರಿಲಿ ಎಂಬತದನತು ನದ್ಾಷ್ವಾಗಿ
ಸ್ಚಿಸಬ್ೇಕತ. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಈ ಸಿಇಎನ್ನಲ್ಲಿರತವ ಹತದ್ೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಾ ಹ್ಾಕತವಾಗ ಅವರತ ಒಬಿಸಿ-ನಾನ್ ಕರೇಮಿ ಲ್ೇಯರ್

(ಎನ್ಸಿಎಲ್)ವಗಾರ್್ಕ ಸ್ೇರಿದಾೆರ್ ಎಂಬತದನತು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿರ್್್ಳಳಬ್ೇಕತ. ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ದಾಖ್ಲ್ ಪರಿಶೇಲನ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗದ್ತ
ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಯ ಒಬಿಸಿ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ ತ್್ೇರಿಸಬ್ೇಕತ. ಮತಂದತವರಿದತ, ಸಮತದಾಯ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ (ಒಬಿಸಿ) ಜ್್ತ್ಗ್, ಅನತಬಂಧ IIಎ
ಪರರ್ಾರವಾಗಿ ನಗದ್ತ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಘ್ೇಷಣ್ಯನತು, ಆತ/ಆರ್್ಯತ ಕರೇಮಿ ಲ್ೇಯರ್ ಗ್ ಸ್ೇರಿಲಿ ಎಂಬತದನತು, ದಾಖ್ಲ್ ಪರಿಶೇಲನ್ಯ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಡಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್. ತ್್ೇರಿಸಲಾದ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ ದಾಖ್ಲ್ ಪರಿಶೇಲನ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ವಷಾಕಕಂತ
ಹ್್ಚತು ಹಳ್ಯದಾಗಿರಬಾರದತ. ಈ ಸ್ಚನ್ಗಳಿಗ್ ಬದಧರಾಗದ್ದೆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮಿೇಸಲಾಗಿ ಸಿಾತಿಗಾಗಿ (ಒಬಿಸಿ-ಎನ್ಸಿಎಲ್) ರ್್ಿೈಮನತು
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತವುದ್ಲಿ ಮತತು ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಾತನ/ಅರ್ಜಾಯತ, ಸಾಮಾನಯ (ಮಿೇಸಲಾತಿಯಿಲಿದ) ವಗಾರ್್ಕ ಎಲಾಿ ಅಹಾತಾ
ಷರತತುಗಳನತು ಪೂರ್ೈಸಿದರ್, ಸಾಮಾನಯ (ಯತಆರ್) ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತತುದ್.
8.4

ಇಡಬತಿಎಸ (ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಹಿಂದತಳಿದ ವಿಭಾಗ) ಮಿೇಸಲಾತಿ
ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ/ಒಬಿಸಿ-ಎನ್ಸಿಎಲ್ ಗಾಗಿ ಮಿೇಸಲಾತಿಯ ಸಿಕೇಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರದಂತಹ ಮತತು ಕತಟತಂಬದ ಒಟತ್ ವಾಷ್ಟ್ಾಕ ಆದಾಯವು ರ್.8
ಲಕ್ಷಕಕಂತ (ರ್ಪಾಯಿ ಎಂಟತ ಲಕ್ಷ) ಕಡಿಮಯಿರತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಇಡಬತಿಎಸಗಾಗಿ ಮಿೇಸಲಾತಿಯ ಪರಯೇಜನರ್ಾಕಗಿ ಎಡಬತಿಎಸ ಎಂದತ
ಗತರತತಿಸಲಾಡತವರತ. ಅರ್ಜಾ ಹ್ಾಕತತಿುರತವ ವಷಾರ್್ಕ ಮತಂಚಿನ ಹಣರ್ಾಸತ ವಷಾರ್ಾಕಗಿ, ಆದಾಯವು ಎಲಾಿ ಮ್ಲಗಳಿಂದ, ಅಂದರ್, ವ್ೇತನ, ಕೃಷ,
ವಯವಹ್ಾರ, ವೃತಿು ಇತಾಯದ್ಗಳನ್ು ಒಳಗ್್ಂಡಿರಬ್ೇಕತ. ಜ್್ತ್ಗ್ ಈ ರ್್ಳಗಿನ ಯಾವುದ್ೇ ಸವತಿುನ ಮಾಲ್ಲೇಕರಾದ ಅಥವಾ ಸಾವಧಿೇನವನತು
ಹ್್್ಂದ್ರತವ ಕತಟತಂಬದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನತು ಕತಟತಂಬದ ಆದಾಯದ ಸಂಬಂಧವಿಲಿದ್, ಇಡಬತಿಎಸ ಆಗಿ ಗತರತತಿಸಲಾಡತವುದರಿಂದ
ಹ್್್ರಗಿಡಲಾಗತತುದ್:
i.

5 ಎಕರ್ ಮತತು ಹ್್ಚತು ಕೃಷ್ಟ್ ಭ್್ಮಿ:

ii.

1000 ಮತತು ಹ್್ಚತು ಚ.ಅಡಿಯ ರಸಿಡ್ನಿಯಲ್ ಫಾಿೂಟ್:

iii.

ನ್್ೇಟಿಫ್ೈರ್ಡ ಮತನ್ಪಾಲ್ಲಟಿಗಳಲ್ಲಿ 100 ಚ.ಗಜ ಮತತು ಹ್್ಚಿುನ ರ್ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ ಪಾಿಟ್

iv.

ನ್್ೇಟಿಫ್ೈರ್ಡ ಮತನ್ಪಾಲ್ಲಟಿಗಳನತು ಹ್್್ರತತಪಡಿಸಿದ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿ 200 ಚ.ಗಜ ಮತತು ಹ್್ಚತು ವಿಸಿುೇಣಾದ ರ್ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ ಪಾಿಟ್.

”ಕತಟತಂಬವು” ಬ್ೇರ್ಬ್ೇರ್ ಸಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ೇರ್ಬ್ೇರ್ ಜಾಗ/ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹ್್್ಂದ್ರತವ ಸವತುನತು ಇಡಬತಿಎಸ ಸಿಾತಿಯನತು ನಧಾರಿಸಲತ ಭ್್ಮಿ
ಅಥವಾ ಸವತುನತು ಹ್್್ಂದ್ರತವ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯನತು ಅನವಯಿಸತವಾಗ ಒಟತ್ಗ್ಡಿಸಲಾಗತತುದ್.
11 P a g

ಈ ಉದ್ೆೇಶರ್ಾಕಗಿ “ಕತಟತಂಬ” ಶಬೆವು ಮಿೇಸಲಾತಿಯ ಪರಯೇಜನವನತು ಪಡ್ಯತವ ವಯಕುಯನತು ಒಳಗ್್ಳುಳತುದ್, ಆತ/ಆರ್್ಯ
ಪೇಷಕರತ ಮತತು 18 ವಷಾಕಕಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸಿ್ನ ಸಹ್್್ೇದರ-ಸಹ್್್ೇದರಿಯರತ, ಜ್್ತ್ಗ್ ಆತ/ಆರ್್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಮತತು
18 ವಷಾಗಳಿಗ್ ಕಡಿಮ ವಯಸಿ್ನ ಮಕಕಳನತು ಒಳಗ್್ಳುಳತಾುರ್.
ಇಡಬತಿಎಸ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಿೇಸಲಾತಿಯ ಪರಯೇಜನವು ಒಂದತ ಸಮತಚಿತ ಪಾರಧಿರ್ಾರದ್ಂದ ನೇಡಲಾಟ್ ಆದಾಯ ಮತತು ಅಸ್ಟ್
ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ ತ್್ೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹತದತ. ಅನತಬಂಧ III ರಲ್ಲಿ ನೇಡಲಾದಂತ್ ನಗದ್ಪಡಿಸಿದ ನಮ್ನ್ಯಲ್ಲಿ ಈ
ರ್್ಳಗಿನ ಯಾವುದ್ೇ ಒಂದತ ಪಾರಧಿರ್ಾರದ್ಂದ ನೇಡಲಾಟ್ ಆದಾಯ ಮತತು ಅಸ್ಟ್ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ ಅನತು ಮಾತರವ್ೇ ಇಡಬತಿಎಸಗ್
ಸ್ೇರಿದಂತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯ ರ್್ಿೈಮತ ಎಂದತ ಸಿವೇಕರಿಸಲಾಗತತುದ್:
a) ರ್ಜಲಾಿ ಮಾಯರ್ಜಸ್ರೇಟ್/ಹ್್ಚತುವರಿ ರ್ಜಲಾಿ ಮಾಯರ್ಜಸ್ರೇಟ್/ಅಪರ ರ್ಜಲಾಿಧಿರ್ಾರಿ/ಹ್್ಚತುವರಿ ಅಪರ ರ್ಜಲಾಿಧಿರ್ಾರಿ/1ನ್ೇ
ದಜ್ಾಯ ಸ್್ೈಪ್ಂಡರ್ ಮಾಯರ್ಜಸ್ರೇಟ್/ಉಪ-ವಿಭಾಗಿೇಯ ಮಾಯರ್ಜಸ್ರೇಟ್/ತಾಲ್್ಿೇಕತ ಮಾಯರ್ಜಸ್ರೇಟ್/ಎಕ್ಕತಯಟಿವ್
ಮಾಯರ್ಜಸ್ರೇಟ್/ಹ್್ಚತುವರ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿರ್ಾರಿಗಳು
b) ಮತಖ್ಯ ಪ್ರಸಿಡ್ನ್ ಮಾಯರ್ಜಸ್ರೇಟ್/ಹ್್ಚತುವರಿ ಮತಖ್ಯ ಪ್ರಸಿಡ್ನ್ ಮಾಯರ್ಜಸ್ರೇಟ್/ಪ್ರಸಿಡ್ನ್ ಮಾಯರ್ಜಸ್ರೇಟ್
c) ತಹಸಿಲಾೆರರಿಗಿಂತಲ್ ಕಡಿಮಯಲಿದ ದಜ್ಾಯ ಕಂದಾಯ ಅಧಿರ್ಾರಿ ಮತತು
d) ಅಭ್ಯರ್ಥಾ ಮತತು/ಅಥವಾ ಆತನ ಕತಟತಂಬದವರತ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ವಾಸಿಸತವ ಪರದ್ೇಶದ ಉಪ-ವಿಭಾಗಾಧಿರ್ಾರಿಗಳು.
ಇಡಬತಿಎಸಗಾಗಿ ಮಿೇಸಲಾದ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳಿಗ್ ಅರ್ಜಾ ಸಲ್ಲಿಸತತಿುರತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ದಾಖ್ಲ್ ಪರಿಶೇಲನ್ಯ ದ್ನಾಂಕದಂದತ
ಅನತಬಂಧ-III ರ ಪರರ್ಾರ ಸಮತಚಿತ ಪಾರಧಿರ್ಾರದ್ಂದ ನೇಡಲಾಟ್ ಮಾನಯ ಆದಾಯ ಮತತು ಅಸ್ಟ್ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ ಅನತು
ತ್್ೇರಿಸಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್. ಈ ಷರತತುಗಳಿಗ್ ಅನತಸರಣ್ ಇಲಿದ್ದೆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಇಡಬತಿಎಸ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಿೇಸಲಾತಿ ಸಿಾತಿಗ್ ಅವರ ರ್್ಿೈಮ್
ಅನತು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತವುದ್ಲಿ ಮತತು ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಾತನ/ಅರ್ಜಾಯತ, ಸಾಮಾನಯ (ಯತಆರ್) ವಗಾರ್ಾಕಗಿ ಎಲಾಿ ಅಹಾ
ಷರತತುಗಳನತು ಪೂರ್ೈಸಿದರ್, ಸಾಮಾನಯ (ಯತಆರ್) ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತರವ್ೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತತುದ್.
8.5

ಅಗತಯವಿರತವ ಕನಷ್ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದಾಯಹಾತ್ಯನತು ಪೂರ್ೈಸತವ ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ/ಒಬಿಸಿ-ಎನ್ಸಿಎಲ್/ಇಡಬತಿಎಸಗ್ ಸ್ೇರಿದ
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ

ಯತಆರ್ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳಿಗ್ ಅರ್ಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಬಹತದಾಗಿದ್. ಆದರ್, ಅವರತ ಯತಆರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ್ ಂದ್ಗ್

ಸಾಧಿಾಸಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್. ಯತಆರ್ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳಿಗ್ ಅರ್ಜಾ ಸಲ್ಲಿಸತತಿುರತವ/ಪರಿಗಣಿಸತತಿುರತವ ಅಂತಹ ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ/ಒಬಿಸಿಎನ್ಸಿಎಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಯಾವುದ್ೇ ವಯಸಿ್ನ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನತು ಅನತಮತಿಸಲಾಗತವುದ್ಲಿ. ಆದರ್, ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು
ಅರ್ಜಾಯಲ್ಲಿ ತಮೆ ನಜವಾದ ಸಮತದಾಯವನತು ಸ್ಚಿಸಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್.
8.6

ಈ ಸಿಇಎನ್ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಾಯ ಆನ್ಲ್ೈನ್ ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನ್ಗಾಗಿ ಮತಚತುವ ದ್ನಾಂಕದಂದತ ಇರತವ ಸಮತದಾಯ/ಇಡಬತಿಎಸ ಸಿಾತಿಯನತು
ಅಹಾರಾಗಿದೆರ್ ಲಭ್ಯವಿರತವ ಮಿೇಸಲಾತಿ ಪರಯೇಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಡಬ್ೇಕತ ಮತತು ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯ
ಸಮತದಾಯ/ಇಡಬತಿಎಸ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದ್ೇ ಬದಲಾವಣ್ಗಳನತು ಒಪಾಲಾಗತವುದ್ಲಿ.

9.0

ಸಮಾನ ಹಂತದ ಮಿೇಸಲಾತಿ:

9.1

ಈ ಸಿಇಎನ್ ಸಮಾನ ಹಂತದ ಮಿೇಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಮಾರ್ಜ ಸ್ೈನಕರಿಗಾಗಿ, ರ್ೈಲ್ವೇ ಸಾಾಪನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತರಬ್ೇತಿ ಪಡ್ದ ರ್್್ೇಸಾ
ಕಂಪ್ರಿೇಟ್ರ್ಡ ಆರ್ಕ್ ಅಪ್ರಂಟಿಸಗಳು ಮತತು ತಮೆ ಸಮತದಾಯದ ಸಂಬಂಧವಿಲಿದ್ ವಿಕಲಚ್ೇತನ ವಯಕುಗ್ (ಪ್ರಡಬತಿಬಿಡಿ)
ಒದಗಿಸಲಾಡತತುದ್

9.2

ಹತದ್ೆಯ ಪಟಿ್ಯತ ಮಾರ್ಜ ಸ್ೈನಕರಿಗಾಗಿ, ರ್ೈಲ್ವೇ ಸಾಾಪನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತತು ಪ್ರಡಬತಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಎಎ ತರಬ್ೇತಿ ಪಡ್ದವರಿಗಾಗಿ
ಹತದ್ೆಗಳು ಪರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೇಡಿಲಿದ್ರತವುದತ, ಆದರ್ ಒಟತ್ ಸಂಖ್್ಯಯ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗ್್ಂಡಿರತವುದತ.

9.3

ಪ್ರಡಬತಿಬಿಡಿ ಗಾಗಿ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳನತು ಯಾವುದ್ೇ ಸಮತದಾಯವಾರತ ಹಂಚಿರ್್ಯಿಲಿದ್ ಪರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತ್್ೇರಿಸಲಾಟಿ್ರತವಲ್ಲಿ, ಆ
ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳು ಪರತ್ಯೇಕವಾಗಿವ್ ಮತತು ನಯತ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿರತವುದ್ಲಿ.

9.4

ಮಾರ್ಜ ಸ್ೈನಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಪರತ್ಯೇಕವಾದ ಮಿೇಸಲ್ಲರಿಸಿದ ಮಾರ್ಜ ಸ್ೈನಕ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳಿಲಿದ್ ಯಾವುದ್ೇ ಹತದ್ೆಯ(ಗಳ)
ನಯತವಾದ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳಿಗ್ ಅರ್ಜಾ ಹ್ಾಕಬಹತದತ. ಈ ಹತದ್ೆಗಳಿಗ್, ಅವರತ ಮಾರ್ಜ ಸ್ೈನಕರಿಗ ಅನವಯವಾಗತವಂತ್
ವಯಸಿ್ನ ವಿನಾಯಿತಿ ಮತತು ಶತಲಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ ಅಹಾರಾಗಿರತವರತ.

9.5

ಒಂದತ

ನದ್ಾಷ್

ಅಸಮಥಾತ್ಯನತು

ಹ್್್ಂದ್ರತವ

ಪ್ರಡಬತಿಬಿಡಿ

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು

ಹತದ್ೆಯತ

ಆ

ಅಸಮಥಾತ್ಗಾಗಿ

ಹ್್್ಂದ್ರ್್ಯಾಗತತುದ್ ಎಂದತ ಗತರತತಿಸಲಾಗಿದ್ ಎಂಬ ಷರತಿುಗ್್ಳಪಟತ್ ಪರತ್ಯೇಕವಾದ ಮಿೇಸಲಾತಿ ಪ್ರಡಬತಿಬಿಡಿ ಖ್ಾಲ್ಲ
ಹತದ್ೆಗಳನತು ಹ್್್ಂದ್ಲಿದ್ರತವ ಯಾವುದ್ೇ ಹತದ್ೆಯ(ಗಳ) ನಯತವಾದ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳಿಗ್ ಅರ್ಜಾ ಹ್ಾಕಬಹತದಾಗಿದ್. ಈ
ಹತದ್ೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಡಬತಿಬಿಡಿ ಗಾಗಿ ಅನವಯವಾಗತವಂತ್, ಅವರತ ವಯಸಿ್ನ ವಿನಾಯಿತಿ ಮತತು ಶತಲಕ ವಿನಾಯಿತಿಗಾಗಿಯ್
ಅಹಾರಾಗತತಾುರ್.
9.6

ನಯತವಾದ ಪ್ರಡಬತಿಬಿಡಿ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳನತು ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಯತ ರ್ಾಯಿೆರಿಸಲಾಟಿ್ರತವುದರ್ಾಕಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ೇ ಇತರ್ ಸ್ಕು
ರ್ಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ

ಅಸಮಥಾತ್ಯ

ವಿಧದ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಹ್್್ಂದ್ರ್್ಯಾಗತವ

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ

ಅಲಭ್ಯತ್ಯ

ರ್ಾರಣದ್ಂದ

ಭ್ತಿಾಮಾಡಬಹತದತ. ಇವುಗಳನತು ಭ್ತಿಾ ಮಾಡಿರ್್್ಳಳಲಾಗತವುದ್ಲಿ ಮತತು ಮತಂದ್ನ ನ್ೇಮರ್ಾತಿ ಆವತಾನರ್್ಕ ಬಾಯರ್ಕಲಾಗ್
ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಯಾಗಿ ರ್ಾಯರಿ ಫಾವಾರ್ಡಾ ಮಾಡಲಾಗತತುದ್.
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ಆದರ್, ಸಿಇಎನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಚಿಸಲಾದ, ಬಾಯರ್ಕಲಾಗ್ ಪ್ರಡಬತಿಬಿಡಿ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಯಾವುದಾದರ್ ಇದೆರ್,
ರ್ಾಯಿೆರಿಸಲಾದ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳಿಗಾಗಿ ನದ್ಾಷ್ಪಡಿಸಿದ ಅಸಮಥಾತ್ಯನತು ಹ್್್ಂದ್ರತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಲಭ್ಯರಿರದ್ದೆರ್,
ಅವುಗಳನತು ಹತದ್ೆಯತ ಹ್್್ಂದ್ರ್್ಯಾಗತವ ಬ್ೇರ್ ಅಸಮಥಾತ್ಗಳನತು ಹ್್್ಂದ್ರತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಂದ ಭ್ತಿಾಮಾಡಿರ್್್ಳಳಬಹತದತ.
ಹ್್್ಂದ್ರ್್ಯಾಗತವಂತ್ ಗತರತತಿಸಬ್ೇರ್ಾದ ಹತದ್ೆಗಾಗಿ ಅಸಮಥಾತ್ಯ ಯಾವುದ್ೇ ಪ್ರಡಬತಿಬಿಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ ಅಲಭ್ಯರಾಗಿರತವ
ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳನತು ಮರಿಟ್ ಕರಮದಲ್ಲಿ ನಯತ (ಪ್ರಡಬತಿಬಿಡಿ ಅಲಿದ್ರತವ) ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಂದ ತತಂಬಲಾಡತತುವ್.
10.0

ಮಾರ್ಜ-ಸ್ೈನಕ (ExSM):

10.1

ಮಾರ್ಜ-ಸ್ೈನಕ ಎಂಬ ಶಬೆದ ಅಥಾವು ಭಾರತಿೇಯ ಒಕ್ಕಟದ ಭ್್ಸ್ೇನ್, ಜಲಸ್ೇನ್ ಅಥವಾ ವಾಯತಸ್ೇನ್ಯಲ್ಲಿ ನಯತವಾಗಿ
ಯಾವುದ್ೇ ದಜ್ಾಯಲ್ಲಿ ಸ್ೇವ್ಯನತು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಒಬಬ ವಯಕು (ಆತ ಒಬಬ ಯೇಧನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯೇಧನಾಗಿಲಿದ್ರಲ್ಲ), ಆದರ್
ಡ್ಫ್ನ್್ ಸ್ಕತಯರಿಟಿ ರ್ಾಪ್ಾ, ದ್ ಜನರಲ್ ರಿಸವ್ಾ ಇಂರ್ಜನಯರಿಂಗ್ ಫಸಾ, ದ್ ಲ್್ೇರ್ಕ ಸಹ್ಾಯರ್ಕ ಸ್ೇನಾ ಮತತು ಪಾಯರಾ
ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಫಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ೇವ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಯಕುಗಳನತು ಒಳಗ್್ಳುಳವುದ್ಲಿ.
ಮತತು
a.

ಆತನ ಸವಂತ ಮನವಿಯ ಮೇರ್ಗ್ ಅಂತಹ ಸ್ೇವ್ಯಿಂದ ನವೃತುನಾಗಿರತವ ಅಥವಾ ವಿಶಾರಂತಿಯಲ್ಲಿರತವ ಅಥವಾ
ಬಿಡತಗಡ್ಯಾಗಿರತವ ಅಥವಾ ಆತ ಅಥವಾ ಆರ್್ಯ ಪ್ನಿನ್ ಪಡ್ದ ನಂತರ ಉದ್್ಯೇಗದಾತನಂದ ವಿಶಾರಂತಿ
ನೇಡಲಾಟ್ ವಯಕು; (ಅಥವಾ)

b.

ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಸ್ೇವ್ಗ್ ಆರ್್ೇಪಯೇಗಯ ವ್ೈದಯಕೇಯ ಅಥವಾ ಆತನ ನಯಂತರಣವನತು ಮಿೇರಿದ ಸಂದಭ್ಾ ಆಧಾರಗಳ
ಮೇಲ್ ಅಂತಹ ಸ್ೇವ್ಯಿಂದ ಮತಕುವಾದ ಮತತು ವ್ೈದಯಕೇಯ ಅಥವಾ ಇತರ್ ಅಸಮಥಾತ್ಯ ಪ್ನಿನ್ ನೇಡಲಾಟ್ ವಯಕು;
(ಅಥವಾ)

c.

ಸ್ೈನಯದ ಸಂಖ್್ಯಯನತು ಇಳಿರ್್ ಮಾಡತವ ಫಲ್ಲತಾಂಶಗದ ರ್ಾರಣದ್ಂದಾ ಅಂತ ಸ್ೇವ್ಯಿಂದ ಬಿಡತಗಡ್ಯಾದ ವಯಕು; (ಅಥವಾ)

d.

ಆತನ ಸವಂತ ಮನವಿ, ಅಥವಾ ವಜಾ, ಅಥವಾ ದತನಾಡತ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಷತ್ಯ ರ್ಾರಣದ್ಂದಾಗಿ ಬಿಡತಗಡ್ಯನತು
ಹ್್್ರತತಪಡಿಸದ್ೇ ಹ್್್ೇದ ಮತತು ಗಾರಜತಯಟಿ ನೇಡಲಾಟ್, ತ್್ಡಗಿಸಿರ್್್ಂಡ ನದ್ಾಷ್ ಅವಧಿಯನತು ಪೂಣಾಗ್್ಳಿಸಿದ
ನಂತರ ಅಂತಹ ಸ್ೇವ್ಯಿಂದ ಬಿಡತಗಡ್ಯಾದ ವಯಕು; ಮತತು ಪಾರದ್ೇಶಕ ಆಮಿಾಯ ವಯಕುಗಳನತು ಒಳಗ್್ಳುಳತುದ್,
ಅವರ್ಂದರ್, ನರಂತರವಾಗಿ ಸಾರ್ಾರಗ್್ಂಡ ಸ್ೇವ್ಗ್ ಅಥವಾ ಅಹಾವಾಗತತಿುರತವ ಸ್ೇವ್ಯ ತಡ್ತಡ್ದ ಅವಧಿಗಾಗಿ
ಪ್ರಂಚಣಿದಾರರತ ಒಳಗ್್ಳುಳತುದ್; (ಅಥವಾ)

e.

ರ್ಗತಯಲರ್ ಆಮಿಾಯ ಭಾಗವಾಗಿರತವ ಆಮಿಾ ಪೇಸ್ಲ್ ಸ್ೇವ್ಯ ಮತತು ಪ್ನಿನ್ನ್್ಂದ್ೆಗ್ ಅವರ ಮ್ಲ
ಸ್ೇವ್ಗ್ ಹಿಂದ್ರತಗದ್ರತವ ಆಮಿಾ ಪೇಸ್ಲ್ ಸ್ೇವ್ಯಿಂದ ನವೃತುರಾದ, ಅಥವಾ ರ್ಾರವಾಗಬಹತದಾದ
ವ್ೈದಯಕೇಯ ಆಧಾರಗಳ ಮೇಲ್ ಆಮಿಾ ಪೇಸ್ಲ್ ಸ್ೇವ್ಯಿಂದ ಬಿಡತಗಡ್ಯಾದ ಅಥವಾ ಮಿಲ್ಲಟರಿ
ಸ್ೇವ್ಯಿಂದ ಉದ್ರೇಕತ ಅಥವಾ ಅವರ ನಯಂತರಣವನತು ಮಿೇರಿದ ಸಂದಭ್ಾ ಮತತು ವ್ೈದಯಕೇಯ ಅಥವಾ
ಇತರ್ ಅಸಮಥಾತ್ಯ ಪ್ನಿನ್ ನೇಡಲಾಟ್ ವಯಕು; (ಅಥವಾ)

f.

14ನ್ೇ ಏಪ್ರರಲ್ 1987 ರ್್ಕ ಮತಂಚಿತವಾಗಿ ಆರತ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತಲ್ ಹ್್ಚತು ಸಮಯ ಆಮಿಾ ಪೇಸ್ಲ್

ಸವಿಾಸನಲ್ಲಿ ನಯೇಜನ್ಯ ಮೇಲ್ಲದೆ ವಯಕು; ಅಥವಾ
g.

ಪಾರದ್ೇಶಕ ಆಮಿಾಯ ವಯಕುಯನತು ಒಳಗ್್ಂಡತ ಸಶಸರ ಪಡ್ಗಳ ಗಾಯಲಂಟಿರ ಅವಾರ್ಡಾ ವಿಜ್ೇತರತ; ಅಥವಾ

h.

ದ್ನಾಂಕ 01.02.2006 ರಿಂದ ಜಾರಿಗ್ ಬರತವಂತ್ ಎರ್ಕ್-ರಿಕ್ರಟ್್ ಬ್್ಡ್ಾರ್ಡ ಔಟ್ ಅಥವಾ ವ್ೈದಯಕೇಯ

ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ವಿಶಾರಂತಿಯಲ್ಲಿರತವವರತ ಮತತು ವ್ೈದಯಕೇಯ ಅಸಮಥಾತ್ಯ ಪ್ನಿನ್ ಪಡ್ದ ವಯಕು.
10.2

ಸ್ೇವ್ಯಿಂದ ನವೃತಿುಯನತು ಹ್್್ಂದ್ದ, ರ್್ೇಂದರದ ಸಶಸರ ಬಲಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ೇವ್ ಸಲ್ಲಿಸತತಿುರತವ ವಯಕುಗಳು ಮಾರ್ಜ-ಸ್ೈನಕರ
ವಗಾದಲ್ಲಿ ಬರತವವರತ ತ್್ಡಗಿಸಿರ್್್ಳುಳವಿರ್್ಯ ನದ್ಾಷ್ ಷರತತುಗಳನತು ಪೂರ್ೈಸತವ ಒಂದತ ವಷಾ ಮತಂಚಿತವಾಗಿ
ಮರತ-ಉದ್್ಯೇಗರ್್ಕ ಅರ್ಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಅಹಾರಾಗಿರತವರತ ಮತತು ಮಾರ್ಜ-ಸ್ೈನಕರಿಗ್
ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನತು

ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಿರ್್್ಳುಳವರತ,

ತ್್ಡಗಿಸಿರ್್್ಳುಳವ

ನದ್ಾಷ್

ಷರತತುಗಳನತು

ಆದರ್
ಅವರತ

ಅಂತಹ

ವಯಕುಗಳು

ರ್್ೇಂದರ

ಪೂಣಾಗ್್ಳಿಸತವವರ್ಗ್

ಲಭ್ಯವಿರತವ ಎಲಾಿ

ಸಶಸರ

ಬಲಗಳಗಳಲ್ಲಿ

ಸಮವಸರವನತು

ಬಿಡಲತ

ಅನತಮತಿಸಲಾಗತವುದ್ಲಿ.
ಈ ಪರರ್ಾರವಾಗಿ, ಅಂತಹ ಸ್ೇವ್ ಸಲ್ಲಿಸತತಿುರತವ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖ್್ಯ ವಯಕುಯನತು ಈ ಸಿಇಎನ್ ಕ್ಡಾ
ಅನವಯವಾಗತವುದರ್ಾಕಗಿ (ಅಂದರ್ 31.03.2020 ರಂದತ ಅಥವಾ ಮತಂಚ್) ಅರ್ಜಾಗಳ ಆನ್ಲ್ೈನ್ ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನ್
ಮತಚತುವ ದ್ನಾಂಕದ್ಂದ ಒಂದತ ವಷಾದ ಒಳಗಾಗಿ ಬಿಡತಗಡ್ ಮಾಡಲಾಡಬ್ೇಕತ, ಎರಡ್ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳು ಮಾರ್ಜಸ್ೈನಕರಿಗಾಗಿ ಮತತು ಅವರಿಗ್ ಮಿೇಸಲಾಗಿರದ ಹತದ್ೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಿೇಸಲಾಗಿರತತುವ್. ಆದರ್, ಅವರತ ಈ ಸಿಇಎನ್ಗಾಗಿ
ಅಂದರ್ 31.03.2019 ರ್ಾಕಗಿ ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಅರ್ಜಾಗಳ ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನ್ನ ಮತಚತುವ ದ್ನಾಂಕದಂದತ ಇರತವಂತ್ ನಗದ್ತ
ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಹಾತ್ಗಳನತು ಹ್್್ಂದ್ರಬ್ೇಕತ.
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10.3

ಮಾರ್ಜ-ಸ್ೈನಕರಿಗ್ ನೇಡಲಾದ ಪರಯೇಜನಗಳನತು ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಿರ್್್ಂಡ ನಂತರ ಗ್ರಪ ಸಿ ಮತತು ಡಿ ಯಲ್ಲಿ
(ಪ್ರಎಸಯತ, ಸಾವಯತು ಸಂಸ್ಾಗಳು/ಶಾಸನಾತೆಕ ಸಂಸ್ಾಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೇಕೃತ ಬಾಯಂಕತಗಳು ಇತಾಯದ್) ರ್್ೇಂದರ
ಸರ್ಾಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲ್ೇ ನಾಗರಿಕ ಉದ್್ಯೇಗವನತು ಹ್್್ಂದ್ರತವ ಮಾರ್ಜ-ಸ್ೈನಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ರ್್ೇಂದರ
ಸರ್ಾಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಪ ಸಿ/ಡಿ ಯಲ್ಲಿನ ಉನುತ ಗ್ರೇರ್ಡ ಅಥವ ರ್್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್್ುಂದತ ಉದ್್ಯೇಗವನತು
ಹ್್್ಂದತವುದರ್ಾಕಗಿ ಮಾರ್ಜ-ಸ್ೈನಕರಿಗಾಗಿ ನಗದ್ಪಡಿಸಿದಂತ್ ವಯಸಿ್ನ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಪರಯೇಜನರ್ಾಕಗಿ ಮಾತರವ್ೇ
ಅನತಮತಿಸಲಾಗತತುದ್. ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನತು ರ್್ೇಂದರ ಸರ್ಾಾರದ ಉದ್್ಯೇಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜ-ಸ್ೈನಕರಿಗಾಗಿ
ರ್ಾಯಿೆರಿಸಲಾದ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತವುದ್ಲಿ.

10.4

ಒಬಬ ಮಾರ್ಜ-ಸ್ೈನಕನತ ಯಾವುದ್ೇ ಸಿವಿಲ್ ಉದ್್ಯೇಗರ್್ಕ ಸ್ೇರತವ ಮತಂಚಿತವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಾ
ಹ್ಾಕತತಿುದೆರ್, ಆತ/ಆರ್್ಯತ ಒಬಬ ಮಾರ್ಜ-ಸ್ೈನಕನತ ಯಾವುದ್ೇ ಸಿವಿಲ್ ಉದ್್ಯೇಗರ್್ಕ ಸ್ೇರಿದ ಸಾಧಯವಾದಷತ್ ಬ್ೇಗನ್ ಆರಂಭಿಕ
ಸಿವಿಲ್ ಉದ್್ಯೇಗರ್್ಕ ಸ್ೇರತವ ಮತಂಚಿತವಾಗಿ, ಆತ/ಆರ್್ಯತ ಅರ್ಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ, ಈ ಸಿಇಎನ್ ಒಳಗ್್ಂಡತ ವಿವಿಧ ಖ್ಾಲ್ಲ
ಹತದ್ೆಗಳಿಗಾಗಿ

ಅರ್ಜಾಯ

ದ್ನಾಂಕವಾರತ

ವಿವರಗಳ

ಬಗ್ೆ

ಸಂಬಂಧಪಟ್

ಉದ್್ಯೇಗದಾತನಗ್

ಸವಯಂ-

ಘ್ೇಷಣ್/ಅಂಡರ್ಟ್ೇಕಂಗ್ ನೇಡಬ್ೇಕತ ಎಂಬ ಷರತಿುಗ್ ಒಳಪಟತ್, ತದನಂತರದ ಯಾವುದ್ೇ ಉದ್್ಯೇಗರ್್ಕ ಮಾರ್ಜ-ಸ್ೈನಕ
ಎಂದತ ಮಿೇಸಲಾತಿಯ ಪರಯೇಜನವನತು ಪಡ್ದತರ್್್ಳಳಬಹತದತ. ಸಿವಿಲ್ ಉದ್್ಯೇಗದಾತನಂದ ನರಾಪ್ೇಕ್ಷಣಾ ಪತರದ್್ಂಡಿಗ್
(ಎನ್ಒಸಿ) ಈ ಘ್ೇಷಣ್ಯ ಸಿವೇಕೃತ ಪರತಿಯನತು ದಾಖ್ಲ್ ಪರಿಶೇಲನ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ್್ೇರಿಸಬ್ೇಕತ, ಇಲಿದ್ದೆರ್ ಅವರತ
ಮಾರ್ಜ-ಸ್ೈನಕರಿಗಾಗಿ ಮಿೇಸಲಾತಿಯ ಪರಯೇಜನವನತು ಪಡ್ಯತವುದ್ಲಿ. ಮತಂದತವರಿದತ, ಈ ಪರಯೇಜನವು ನ್ೇರ
ನ್ೇಮರ್ಾತಿಯ ಮೇಲ್ ಭ್ತಿಾಮಾಡಿರ್್್ಂಡ ಮತತು ಮಾರ್ಜ-ಸ್ೈನಕರಿಗ್ ಮಿೇಸಲಾತಿಯತ ಅನವಯವಾಗತವಲ್ಲಿ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳಿಗ್
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಮಾತರ ಲಭ್ಯವಾಗತತುದ್.
10.5

ಮಾರ್ಜ-ಸ್ೈನಕನಗಾಗಿ ವ್ೈದಯಕೇಯ ಸಾ್ಂಡರ್ಡಾ www.indianrailways.gov.in ರಲ್ಲಿ ಪರವ್ೇಶಸಬಹತದಾದ, ಭಾರತಿೇಯ
ರ್ೈಲ್ವೇ ವ್ೈದಯಕೇಯ ರ್್ೈಪ್ರಡಿ (ಐಆರ್ಎಂಎಂ) ಆವೃತಿು I ರ ಪಾಯರಾ 534 ಪರರ್ಾರ ಇರತತುದ್.

11.0

ಮಾನದಂಡ ಅಸಮಥಾತ್ಗಳನತು ಹ್್್ಂದ್ರತವ ವಯಕುಗಳು (ಪ್ರಡಬತಿಬಿಡಿ)

11.1

ಪ್ರಡಬತಿಬಿಡಿಗಾಗಿ ಒಂದತ ಹತದ್ೆಯ ಯತಕುತ್ ಅಥವಾ ಹ್ಾಗಿಲಿದ್ೇ ಹ್್್ೇದರ್, ಅದನತು ಹತದ್ೆಯ ಪರಮಿತಿಗಳು ಪಟಿ್ಯಲ್ಲಿ (ಅನತಬಂಧ
ಎ) ಉಪ ಅಸಮಥಾತ್ಯ ವಿವರಗಳ್ ಂದ್ಗ್ “ಮಾನದಂಡ ಅಸಮಥಾತ್ಯನತು ಹ್್್ಂದ್ರತವ ವಯಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಯತಕುತ್)
ರ್ಾಲಂನಲ್ಲಿ, ಪರತಿ ಹತದ್ೆಯ ಎದತರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಚಿಸಲಾಗಿರತತುದ್.
ಮಾನದಂಡ ಅಸಮಥಾತ್ಗಳು:- ಅಸಮಥಾತ್ ಹ್್್ಂದ್ರತವ ವಯಕುಗಳ ಹಕತಕಗಳು (ಆರ್ಪ್ರಡಬತಿಬಿಡಿ) ರ್ಾಯಿದ್, 2016 (19ನ್ೇ
ಏಪ್ರರಲ್, 2017 ರಿಂದ ಜಾರಿಗ್ ಬರತವಂತ್) ಪರರ್ಾರ, ಮಾನದಂಡ ಅಸಮಥಾತ್ಗಳು ಈ ರ್್ಳಗಿನಂತಿವ್:a.

ಅಂಧತವ ಮತತು ಅಲಾ ದೃಷ್ಟ್್;

b.

ಕವುಡತತನ ಮತತು ರ್್ೇಳಿಸಿರ್್್ಳುಳವಲ್ಲಿ ಕಷ್;

c.

ಮದತಳಿನ ಪಾಶವಾವಾಯತ, ಗತಣಮತಖ್ವಾದ ಕತಷಠರ್್ೇಗ, ಕತಳಳಗಿರತವುದತ, ಆಸಿರ್ಡ ಆಕರಮಣರ್್್ಕಳಗಾದವರತ ಮತತು
ಸಾುಯತ ದ ಬಾಲಯತ್ಯನತು ಒಳಗ್್ಂಡ ಚಲನ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಸಾಮಥಯಾತ್;

d.

ಸವಮಗುತ್, ಬ ದ್ಧಕ ಅಸಮಥಾತ್, ನದ್ಾಷ್ ಕಲ್ಲರ್್ಯ ಅಸಮಥಾತ್ ಮತತು ಮಾನಸಿಕ ರ್್ೇಗ;

e.

ಪರತಿ ಅಸಮಥಾತ್ಗಾಗಿ ಗತರತತಿಸಿದ ಹತದ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಕವುಡತತನ-ಅಂಧತವವನತು ಒಳಗ್್ಂಡ ಖ್ಂಡಿರ್್ (ಎ) ಯಿಂದ (ಡಿ)
ಅಡಿಯಲ್ಲಿರತವ ವಯಕುಗಳಿಗಿರತವ ಬಹತ ಅಸಮಥಾತ್ಗಳು.

ಆರ್ಪ್ರಡಬತಿಡಿ ರ್ಾಯಿದ್ 2016 ರ ಶ್ಡ್ಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದಂತ್ ನದ್ಾಷ್ಪಡಿಸಿದ ಊನತ್ಗಳ ವಾಯಖ್ಾಯನವು ಈ ರ್್ಳಗ್
ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿದಂತ್ ಇದ್:

11.2

ನದ್ಾಷ್ಪಡಿಸಿದ ಅಸಮಥತ್ಗಳ ವಾಯಖ್ಾಯನ:
1. ದ್ೈಹಿಕ ಊನತ್: A) ಈ ರ್್ಳಗಿನವುಗಳನತು ಒಳಗ್್ಂಡ ಚಲನಸಂಬಂಧಿತ ಅಸಮಥಾತ್ (ಮಸತಕೂಲ್್ಸ್ಕಲ್ಲಟಲ್ ಅಥವಾ ನರ ವಯವಸ್ಾಯ ಅಥವಾ
ಇವ್ರಡರ ವ್ೇದನ್ಯಿಂದ ಪರಿಣಮಿಸತವ ಸವಯಂ ಮತತು ವಸತುಗಳ ಚಲನ್ಯಂದ್ಗ್ ಸಹಭಾಗಿಯಾದ ವಿಭಿನುವಾದ
ಚಟತವಟಿರ್್ಗಳನತು ಮಾಡಲತ ಒಬಬ ವಯಕುಯ ಅಸಮಥಾತ್)(a) ”ಕತಷಠ ರ್್ೇಗದ್ಂದ ಗತಣಮತಖ್ನಾದ ವಯಕು” ಎಂದರ್ ಒಬಬ ವಯಕುಯತ ಕತಷಠರ್್ೇಗದ್ಂದ ಗತಣಮತಖ್ನಾಗಿದತೆ, ಈ
ರ್್ಳಗಿನವುಗಳಿಂದ ಬಳಲತತಿುರತವನತ”—
(i) ರ್್ೈಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವ್ೇದನ್ ಕಳ್ದತರ್್್ಳುಳವುದತ ಹ್ಾಗ್ ಕಣತು ಮತತು ಕಣತುಗತಡ್ೆಯಲ್ಲಿ
ಸಾುಯತ ಲಕವ, ಆದರ್ ಸಾಷ್ ವಿರ್ಪತ್ ಇಲಿದ್ರತವುದತ.
(ii) ಸಾಮಾನಯ ಆರ್ಥಾಕ ಚಟತವಟಿರ್್ಯಲ್ಲಿ ತ್್ಡಗಿಸಿರ್್್ಳಳಲತ ಅವರನತು ಸಮಥಾರನಾುಗಿಸಲತ ಅವರ ರ್್ೈಗಳು
ಮತತು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಷ್ ವಿರ್ಪತ್ ಮತತು ಸಾುಯತ ಲಕವ, ಆದರ್ ಸಾಕಷತ್ ಚಲನಶೇಲತ್ ಇರತವುದತ;
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(iii) ಯಾವುದ್ೇ ಗಳಿರ್್ಯ ಉದ್್ಯೇಗ ಮಾಡತವುದರಿಂದ ಆತ/ಆರ್್ಯನತು ತಡ್ಯತವ ತಿೇವರವಾದ ದ್ೈಹಿಕ
ವಿರ್ಪತ್ ಹ್ಾಗ್ ಅಪಾರಪು ವಯಸತ್, ಮತತು "ಗತಣಮತಖ್ವಾದ ಕ್ಷಯವನತು" ಈ ಪರರ್ಾರವಾಗಿ
ಅರ್ೈಾಸಲಾಗತತುದ್;
(b) "ಮದತಳಿನ ಪಾಶವಾವಾಯತ" ಎಂದರ್ ಜನನಕ್ಕ ಮತಂಚಿತವಾಗಿ, ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜನನದ ಕ್ಡಲ್ೇ
ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಉಂಟಾಗತವ, ಮದತಳಿನ ಒಂದತ ಅಥವಾ ಹ್್ಚತು ನದ್ಾಷ್ ಪರದ್ೇಶಗಳಿಗ್ ಹ್ಾನಯನತುಂಟತಮಾಡತವ,
ದ್ೇಹದ ಚಲನ್ ಮತತು ಸಾುಯತವಿನ ಸಮನವಯತ್ಯ ಮೇಲ್ ಬಾಧಿತವಾಗತವ ಪರಗತಿಪರವಲಿದ ನರಶಾಸಿರೇಯ
ಪರಿಸಿಾತಿಯ ಒಂದತ ಸಮ್ಹ ಎಂದಥಾ;
(c) "ಸವಮಗುತ್" ಎಂದರ್ 4 ಅಡಿ 10 ಇಂಚತಗಳ (142 ಸ್ಂಟಿಮಿೇಟರ್) ಅಥವಾ ಕಡಿಮ ಎತುರದ ವಯಸಕರಲ್ಲಿ
ಪರಿಣಮಿತವಾಗತವ ಒಂದತ ವ್ೈದಯಕೇಯ ಅಥವಾ ಅನತವಂಶಕ ಪರಿಸಿಾತಿಯಾಗಿದ್;
(d) "ಸಾುಯತ ದ ಬಾಲಯತ್" ಎಂದರ್ ಆರ್್ೇಗಯಕರ ಸಾುಯತಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರಿಗ್ ಅಗತಯವಿರತವ ಪರಟಿೇನತಗಳನತು

ಉತಾಾದ್ಸತವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನತು ತಡ್ಯತವ, ಅವರ ರ್ಜೇನತಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಾದ ಮತತು ತಪ್ರಾಹ್್್ೇಗಿರತವ
ಮಾಹಿತಿಯನತು ಹ್್್ಂದ್ರತವ ಬಹತ ದ ಬಾಲಯತ್ಯಂದ್ಗ್ ಮಾನವ ದ್ೇಹ ಮತತು ವಯಕುಗಳ ಚಲ್ಲಸತವ
ಸಾುಯತಗಳನತು ದತಬಾಲಗ್್ಳಿಸತವ ವಂಶಪಾರಂಪಯಾವಾಗಿ ಬರತವ ಅನತವಂಶಕ ಸಾುಯತ ರ್್ೇಗದ ಒಂದತ
ಗತಂಪು ಎಂದಥಾ. ಇದನತು ಪರಗತಿಶೇಲ ಅಸಿಾಪಂಜರದ ಸಾುಯತ ದ ಬಾಲಯತ್, ಸಾುಯತವಿನ ಪರಟಿೇನತಗಳಲ್ಲಿ
ನ್ಯನಯತ್ಗಳು, ಮತತು ಸಾುಯತವಿನ ಕಣಗಳು ಮತತು ಅಂಗಾಂಶದ ಮರಣದ್ಂದ ನರ್ಪ್ರಸಲಾಡತತುದ್;
(e) "ಆಸಿರ್ಡ ಆಕರಮಣರ್್್ಕಳಗಾದ ಸಂತರಸುರತಗಳು" ಎಂದರ್ ಆಸಿರ್ಡ ಅಥವಾ ಅಂತಹತದ್ೇ ನಾಶರ್ಾರಿ

ವಸತುವನತು ಎಸ್ಯತವ ಮ್ಲಕ ಹಿಂಸಾತೆಕ ಹಲ್ಿಯ ರ್ಾರಣದ್ಂದಾಗಿ ವಿರ್ಪಗ್್ಂಡ ಒಬಬ ವಯಕು ಎಂದಥಾ.
B) ದೃಷ್ಟ್್ ದ್್ೇಷ—
(a) "ಅಂಧತವ" ಎಂದರ್ ಒಬಬ ವಯಕುಯತ ಉತುಮ ಸರಿಪಡಿಸತವಿರ್್ಯ ನಂತರ, ಈ ರ್್ಳಗಿನ ಯಾವುದ್ೇ

ಸಿಾತಿಗಳನತು ಹ್್್ಂದ್ರತವ ಒಬಬ ವಯಕುಯ ಪರಿಸಿಾತಿಯಾಗಿರತತುದ್—
(i) ದೃಷ್ಟ್್ಯ ಸಂಪೂಣಾ ಅನತಪಸಿಾತಿ; ಅಥವಾ
(ii) ಉತುಮ ಸಂಭಾವಯ ಸರಿಪಡಿಸತವಿರ್್ಯಂದ್ಗ್ ಉತುಮವಾಗಿರತವ ಕಣಿುನಲ್ಲಿ 10/200 ಕಕಂತಲ್

(ಸ್ುಲ್ಿನ್) ಕಡಿಮ ಅಥವಾ 3/60 ಕಕಂತಲ್ ಕಡಿಮ ಇರತವ ದೃಷ್ಟ್್ಯ ತಿೇಕ್ಷ್ಣತ್; ಅಥವಾ
(iii) 10 ಡಿಗಿರಗಿಂತಲ್ ಕಡಿಮ ರ್್್ೇನದಲ್ಲಿ ಮ್ಡಿಸತವ ದೃಷ್ಟ್್ ಕ್ಷ್ೇತರದ ಮಿತಿ.
(b) "ಕಡಿಮ-ದೃಷ್ಟ್್" ಎಂದರ್ ಈ ರ್್ಳಗಿನ ಯಾವುದ್ೇ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳನತು ಹ್್್ಂದ್ರತವ ಒಬಬ ವಯಕುಯ ಸಿಾತಿ

ಎಂದಥಾ: (i) ಉತುಮ ಸಂಭಾವಯ ಸರಿಪಡಿಸತವಿರ್್ಯಂದ್ಗ್ ಉತುಮವಾಗಿರತವ ಕಣಿುನಲ್ಲಿ 10/200 ರವರ್ಗ್

(ಸ್ುಲ್ಿನ್) 3/60 ರವರ್ಗ್ 20/60 ಕಕಂತಲ್ ಕಡಿಮ 6/18 ಮಿೇರದ್ರತವ ದೃಷ್ಟ್್ಯ ತಿೇಕ್ಷ್ಣತ್; ಅಥವಾ
(ii) 10 ಡಿಗಿರಯವರ್ಗ್ 40 ಡಿಗಿರಗಿಂತಲ್ ಕಡಿಮ ರ್್್ೇನದಲ್ಲಿ ಮ್ಡಿಸತವ ದೃಷ್ಟ್್ ಕ್ಷ್ೇತರದ ಮಿತಿ.
C) ಶರವಣ ದ್್ೇಷ—

(ಎ) “ಕವುಡತ” ಎಂದರ್ ಎರಡ್ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾತಿನ ಆವತಾನಗಳಲ್ಲಿ 70 ಡಿಬಿ ಶರವಣ ನಷ್ವನತು ಹ್್್ಂದ್ರತವ
ವಯಕುಗಳು;
(ಬಿ) “ಶರವಣ ಕಷ್” ಎಂದರ್ ಎರಡ್ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾತಿನ ಆವತಾನಗಳಲ್ಲಿ 60 ಡಿಬಿ ಯಿಂದ 70 ಡಿಬಿ ಶರವಣ ನಷ್ವನತು
ಹ್್್ಂದ್ರತವ ವಯಕು
D) (1) "ಮಾತತ ಮತತು ಭಾಷಾ ಅಸಮಥಾತ್" ಎಂದರ್ ಅಂಗಾಂಗ ಅಥವಾ ನರಗಳ ರ್ಾರಣದ್ಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗತವ

ಮಾತತ ಮತತು ಭಾಷ್ಯ ಒಂದತ ಅಥವಾ ಹ್್ಚತು ಘಟಕಗಳಿಗ್ ಧರ್್ಕಯತಂಟತಮಾಡತವ ಲಾರಿಂಜ್ಕ್ಮಿ ಅಥವಾ
ಅಫಾಸಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳಿಂದ ಉದಭವಿಸತವ ಶಾಶವತವಾದ ಅಸಮಥಾತ್ಯಾಗಿದ್.
(2) ಬ ದ್ಧಕ ಅಸಮಥಾತ್ಯತ, ಬ ದ್ಧಕವಾಗಿ ರ್ಾಯಾನವಾಹಿಸತವಲ್ಲಿ (ರಿೇಸನಂಗ್, ಕಲ್ಲರ್್, ಸಮಸ್ಯಯ ಪರಿಹರಿಸತವಿರ್್)

ಮತತು ಪರತಿದ್ನದ ಶ್ರೇಣಿಯನತು ಒಳಗ್್ಳುಳವ ಅಳವಡಿಸಿರ್್್ಳಳದ ನಡವಳಿರ್್, ಸಾಮಾರ್ಜಕ ಮತತು ಪಾರಯೇಗಿಕ
ರ್ ಶಲಯಗಳರಡರಲ್ಿ ಪರಮತಖ್ ಮಿತಿಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದತೆ, ಇವುಗಳನತು ಒಳಗ್್ಂಡಿರತತುದ್. —
(a) "ನದ್ಾಷ್ ಕಲ್ಲರ್್ಯ ಅಸಮಥಾತ್ಗಳು" ಎಂದರ್ ಗಣಿತದ ಲ್ರ್ಾಕಚಾರಗಳನತು ಗರಹಿಸಲತ, ಮಾತನಾಡಲತ,

ಓದಲತ,

ಬರ್ಯಲತ,

ರ್ಾಗತಣಿತಗ್್ಳಿಸಲತ

ಅಥವಾ

ಮಾಡಲತ

ತ್್ಂದರ್ಯಾಗಿ

ಅದನತು

ಪರಕಟಗ್್ಳಿಸಬಹತದಾದ ಭಾಷ್ಯ ಪರಕರಯೆಗ್್ಳಿಸತವಿರ್್, ಮಾತನಾಡಿದ ಅಥವಾ ಬರ್ಯತವಿರ್್ಯಲ್ಲಿ
ರ್್್ರತ್ಯಾಗಿರತವಲ್ಲಿನ ಸಿಾತಿಗಳ ಒಂದತ ಭಿನುಜಾತಿಯ ಸಮ್ಹ ಎಂದಥಾ ಮತತು ಇದತ ಗರಹಿರ್್ಯ
ಅಸಮಥಾತ್ಗಳು, ಪದಾಂಧತ್, ಡಿಸಗಾರಫಯಾ, ಡಿಸರ್ಾಯಲತಕಲ್ಲಯಾ, ಡಿಸಪಾರಕ್ಯಾ ಮತತು ಅಭಿವೃದ್ಧಪರ
ವಾರ್ಕಸುಂಭ್ದಂತಹ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳನತು ಒಳಗ್್ಳುಳತುದ್.
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(b) "ಸವಮಗುತ್ಯ ರ್್ೇಹಿತ ಅಸವಸಾತ್" ಎಂದರ್ ಒಬಬ ವಯಕುಯ ಸಂವಹನ ಸಾಮಥಯಾರ್್ಕ, ಸಂಬಂಧವನತು

ತಿಳಿದತರ್್್ಳುಳವ ಸಾಮಥಯಾರ್್ಕ ಪರಧಾನವಾಗಿ ಧರ್್ಕಯತಂಟತಮಾಡತವ ಮತತು ಬ್ೇರ್ಯವರಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ,
ಮತತು

ಅಸಾವಭಾವಿಕ

ಸಿ್ರಿಯಟ್ೈಪ್ರಕಲ್

ಆಚರಣ್ಗಳು

ಅಥವಾ

ನಡವಳಿರ್್ಗಳ್ ಂದ್ಗ್

ಹ್್ಚಾುಗಿ

ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಿರತವ ರ್ಜೇವಿತದ ಮದಲ ಮ್ರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಗ್್ೇಚರಿಸತವ ನರದಬ್ಳವಣಿಗ್ಯಾಗಿದ್.
(3) ಮಾನಸಿಕ ನಡವಳಿರ್್ - "ಮಾನಸಿಕ ರ್್ೇಗ" ಎಂದರ್ ಆಲ್್ೇಚಿಸತವ, ಚಿತುದ, ನರಿೇಕ್ಷಣ್ಯ, ನ್ಲ್ಯರಿವು ಅಥವಾ

ನಣಾಯರ್್ಕ ಖ್ಚಿತವಾಗಿ ದ್್ೇಷವುಂಟತಮಾಡತವ ಸೆರಣ್, ನಡವಳಿರ್್, ರ್ಜೇವನದ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ೇಡಿರ್್ಗಳನತು
ಪೂರ್ೈಸಲತ ನ್ೈಜತ್ ಅಥವಾ ದಕ್ಷತ್ಯನತು ಗತರತತಿಸತವ ಸಾಮಥಯಾದ ಗಣನೇಯ ಅಸವಸಾತ್ ಎಂದಥಾ, ಆದರ್
ಬತದ್ಧಮತ್ುಯ ಉಪ ಸಾಮಾನಯತ್ಯ ಮ್ಲಕ ವಿಶ್ೇಷವಾಗಿ ಲಕ್ಷಣಗ್್ಳಿಸಿದ, ಒಬಬ ವಯಕುಯ ಮನಸಿ್ನ
ಬ್ಳವಣಿಗ್ಯನತು

ಬಂಧಿಸತವ

ಅಥವಾ

ಅಪೂಣಾಗ್್ಳಿಸತವ

ಒಂದತ

ಪರಿಸಿಾತಿಯಾಗಿರತವ

ವಿಲಂಬನವನತು

ಒಳಗ್್ಳುಳವುದ್ಲಿ.
(4) ಈ ರ್್ಳಗಿನವುಗಳ ರ್ಾರಣದ್ಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗತವ ಅಸಮಥಾತ್(a) ಈ ರ್್ಳಗಿನವುಗಳಂತಹ, ತಿೇಕ್ಷ್ಣವಾದ ನರಶಾಸಿರೇಯ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳು(i) "ಬಹತ ಪ್ಡಸತಗಟಿ್ರ್್" ಎಂದರ್ ಪರಸಾರ ಸಂವಹನರ್್ಕ ಮದತಳು ಮತತು ಬ್ನತುಹತರಿಯಲ್ಲಿನ ನರದ

ಕಣಗಳ ಸಾಮಥಯಾವನತು ಡಿಮೈಲ್ಲನ್ೇಟ್ ಆಗಲತ ಮತತು ಬಾಧಿತವಾಗಲತ ರ್ಾರಣವಾಗಿ, ಮದತಳು
ಮತತು ಬ್ನತುಹತರಿಗಳು ಹ್ಾನಗ್್ಂಡ ನರದ ಕಣಗಳ ನರತಂತತಗಳ ಸತತುಲ್ ಮೈಲ್ಲನ್
ಶೇಥಗಳಲ್ಲಿನ ಒಂದತ ಉರಿಯ್ತ, ನರವಯವಸ್ಾಯ ರ್್ೇಗವಾಗಿದ್;
(ii) "ಪಾಕಾನ್ನ್ ರ್್ೇಗ: ಎಂದರ್ ಸ್ಡ್ತ, ಸಾುಯತವಿನ ಕಠಿಣತ್, ಮತತು ನಧಾನವಾದ, ನಖ್ರವಲಿದ

ಚಲನ್, ಮತಖ್ಯವಾಗಿ ಮದತಳಿನ ಬ್ೇಸಲ್ ಗಾಯಂಗಿಿಯಾದ ಅವನತಿಯಂದ್ಗ್ ಸಹಭಾಗಿರತವ
ಮಧಯವಯಸಕ ಮತತು ಮತದ್ ವಯಸಿ್ನ ಜನರ ಮೇಲ್ ಮತಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಧಿತವಾಗತವ ಮತತು
ನ್ಯರ್್ಟಾರನ್್ಮಿಟರ್ ಡ್್ಪಮೈನ್ನ ರ್್್ರತ್ಯಿಂದ ಗತರತತಿಸಲಾಟ್ ನರ ವಯವಸ್ಾಯ ಒಂದತ
ಪರಗತಿಶೇಲ ರ್್ೇಗ ಎಂದಥಾ.
(b) ರಕುದ ಅಸವಸಾತ್—
(i) "ಹಿೇಮಫಲ್ಲಯಾ" ಎಂದರ್ ಅನತವಂಶಕವಾಗಿ ಬರತವ ಒಂದತ ರ್್ೇಗವಾಗಿದತೆ, ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ

ಪುರತಷರಿಗ್ ಮಾತರ ಬಾಧಿತವಾಗತತುದ್, ಆದರ್ ಅವರ ಗಂಡತ ಮಕಕಳಿಗ್ ಮಹಿಳ್ಯರಿಂದ ಹರಡತತುದ್,
ಇದನತು ಸಣು ಗಾಯವು ಅಪಾಯರ್ಾರಿ ರಕುಸಾರವದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹತದಾದಂತ್ ರಕುದ ಸಾಮಾನಯ
ಹ್್ಪುಾಗಟತ್ವಿರ್್ಯ ಸಾಮಥಯಾದ ನಷ್ ಅಥವಾ ದ್್ೇಷದ್ಂದ ಗತಣಲಕ್ಷಣಗ್್ಳಿಸಡತತುದ್;
(ii) "ಥಲಾಸಿೇಮಿಯಾ" ಎಂದರ್ ಹಿೇಮಗ್್ಿಬಿನ್ನ ಕಡಿಮ ಅಥವಾ ಅನತಪಸಿಾತಿಯ ಪರಮಾಣದ

ಲಕ್ಷಣವನತು ಹ್್್ಂದ್ರತವ ಅನತವಂಶಕ ಅಸವಸಾತ್ಗಳ ಒಂದತ ಗತಂಪು ಎಂದಥಾ.
(iii) "ಸಿಕಲ್ ರ್ಜೇವರ್್್ೇಶ ರ್್ೇಗ" ಎಂದರ್ ಸಹಭಾಗಿ ಅಂಗಾಂಶ ಮತತು ಅಂಗಾಂಗಾ ಹ್ಾನಯ

ರ್ಾರಣದ್ಂದಾಗಿ ತಿೇಕ್ಷ್ಣವಾದ ರಕುಹಿೇನತ್, ನ್್ೇವುಯತಕು ಘಟನ್ಗಳು ಮತತು ವಿವಿಧ ಗ್್ಂದಲಗಳ
ಲಕ್ಷಣಗಳನತು

ಹ್್್ಂದ್ರತವ

ಹಿೇಮಲ್ಲಟಿರ್ಕ

ಅಸವಸಾತ್ಯಾಗಿದ್;

"ಹಿೇಮಲ್ಲಟಿರ್ಕ"

ಎಂದರ್

ಹಿೇಮಗ್್ಿಬಿನ್ ಬಿಡತಗಡ್ಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸತವ ರ್್ಂಪು ರಕು ಕಣಗಳ ರ್ಜೇವರ್್್ೇಶ ಪರ್ಯ ವಿನಾಶ
ಎಂದಥಾ.
(5) ಬಹತ ಅಸಮಥಾತ್ಗಳು (ಮೇಲ್ ನದ್ಾಷ್ಪಡಿಸಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕಕಂತ ಹ್್ಚತು) ಕವುಡತತನ, ಅಂಧತವಗಳನತು

ಒಳಗ್್ಂಡಿದತೆ, ಇದರ ಅಥಾವು ಒಬಬ ವಯಕುಯತ ತಿೇವರವಾದ ಸಂವಹನ, ಅಭಿವೃದ್ಧಪರ ಮತತು ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಸ್ಯಗಳಿಗ್
ರ್ಾರಣವಾಗತವ ಶರವಣ ಮತತು ದೃಷ್ಟ್್ ದ್್ೇಷಗಳ ಹ್್್ಂದಾಣಿರ್್ಯನತು ಹ್್್ಂದ್ರತವ ಒಂದತ ಪರಿಸಿಾತಿ ಎಂದಥಾ.
(6) ರ್್ೇಂದರ ಸರ್ಾಾರದ್ಂದ ನ್್ೇಟಿಫ್ೈ ಮಾಡಲಾಡಬಹತದಾದಂತ್ ಯಾವುದ್ೇ ಇತರ್ ವಗಾ.
11.3. ಅಸಮಥಾತ್ಯ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ ನೇಡತವುದರ್ಾಕಗಿ ಮಿೇಸಲಾತಿ ಮತತು ಸಮತಚಿತ ಪಾರಧಿರ್ಾರರ್್ಕ ಮಾನದಂಡ

ಅಸಮಥಾತ್ಯ ಡಿಗಿರ: ಸತಸಂಬದಧ ಮಾನದಂಡದ ಶ್ೇಕಡಾ 40 ಕಕಂತಲ್ ಕಡಿಮಯಲಿದ ಅಸಮಥಾತ್ಯಿಂದ
ಬಳಲತವ ವಯಕುಗಳು ಮಾತರ ಹತದ್ೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಾತಿ/ಮಿೇಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಅಹಾರಾಗತತಾುರ್. ವಿನಾಯಿತಿ ಮತತು/ಅಥವಾ
ಮಿೇಸಲಾತಿಯನತು ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಿರ್್್ಳುಳವ ಮತತು ದಾಖ್ಲ್ ಪರಿಶೇಲನ್ಗಾಗಿ ಕರತಪಟಿ್ಗ್್ಳಿಸಲಾದ ಮಾನದಂಡ
ಅಸಮಥಾತ್ಗಳನತು (ಪ್ರಡಬತಿಬಿಡಿ) ಹ್್್ಂದ್ರತವ ವಯಕುಗಳು 15.06.2017 ರ ಅಸಮಥಾತ್ ಹ್್್ಂದ್ರತವ ವಯಕುಗಳ
ಹಕತಕಗಳ ನಯಮ 2017 ರ ಅಧಾಯಯ 7 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಯಮ 18(10) ರ ನಮ್ನ್ V, VI ಮತತು VII ರ ಪರರ್ಾರ
ಸಮಕ್ಷಮ ಪಾರಧಿರ್ಾರದ್ಂದ ನೇಡಲಾಟ್ ಅಸಮಥಾತ್ಯ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ ಅನತು ಸಲ್ಲಿಸಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್. ಪರಿಷೃತ
ನಮ್ನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನತಬಂಧ 5(ಎ), ಅನತಬಂಧ 5(ಬಿ) ಮತತು ಅನತಬಂಧ 5(ಸಿ) ಓದ್ರಿ. ಅಸಮಥಾತ್ಗಳನತು
ಹ್್್ಂದ್ರತವ ವಯಕುಗಳ ರ್ಾಯಿದ್ 1995 (ಹಿಂಪಡ್ಯಲಾಗಿರತವುದರಿಂದ) ಅಸಿಾತವದಲ್ಲಿರತವ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ
ನದ್ಾಷ್ಪಡಿಸಲಾದ ಅವಧಿಗ್ ಮಾತರ ಮಾನಯವಾಗಿ ಮತಂದತವರಿಯತತುವ್.
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11.4

ಬರಹಗಾರರ ಸಹ್ಾಯ: ದೃಷ್ಟ್್ ದ್್ೇಷ (VI) ಹ್್್ಂದ್ರತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು/ಮದತಳಿನ ಲಕವ/ಸಾುಯತ ದ ಬಾಲಯತ್ಯಿಂದ
ಬಾಧಿತವಾಗಿರತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಬರವಣಿಗ್ಯ ವ್ೇಗ/ ಚಲ್ಲಸತವ ಅಸಮಥಾತ್ (ಒಂದತ ತ್್ೇಳು)/ ಬ ದ್ಧಕ
ಅಸಮಥಾತ್ಯನತು ಹ್್್ಂದ್ರತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು (ಸವಮಗುತ್, ನದ್ಾಷ್ ಕಲ್ಲರ್್ಯ ಅಸಮಥಾತ್ ಮತತು ಮಾನಸಿಕ
ರ್್ೇಗ) ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಉತುರಗಳನತು ಬರ್ಯತವುದರ್ಾಕಗಿ ಬರಹಗಾರರ ಸಹ್ಾಯವನತು ಪಡ್ಯಬಹತದತ.
ಬರಹಗಾರರ್್ಂದ್ಗ್

ತ್್ಡಗಿಸಿರ್್್ಳುಳವುದರ್ಾಕಗಿ,

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು

ಆನ್ಲ್ೈನ್

ಅರ್ಜಾ

ನಮ್ನ್ಯನತು

ಭ್ತಿಾಮಾಡತವಾಗ ಅದನತು ಸ್ಚಿಸಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್. ಬರಹಗಾರರ ತ್್ಡಗಿಸಿರ್್್ಳುಳವಿರ್್ಯತ ಈ ರ್್ಳಗಿನ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳ
ಮಿತಿಗ್್ಳಪಡತತುದ್.
(a) ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ತಾವ್ೇ ಸವಂತವಾಗಿ ಬರಹಗಾರರಿಗಾಗಿ ವಯವಸ್ಾ ಮಾಡಿರ್್್ಳುಳವರತ.
(b) ಬರಹಗಾರರ ಅಹಾತ್ಯತ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯ ಅಹಾತ್ಗಿಂತ ಒಂದತ ಹಂತ ರ್್ಳಗಿರಬ್ೇಕತ
(c) ಹ್ಾಗ್ ವಯವಸ್ಾಗ್್ಳಿಸಿದ ಬರಹಗಾರನತ ಸವತಃ / ಸವತಃ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ CEN ಗ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯಾಗಬಾರದತ. ಒಂದಕಕಂತ
ಹ್್ಚತು ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಒಂದ್ೇ ಬರಹಗಾರನನತು ತ್್ಡಗಿಸಬಾರದತ. ಬರಹಗಾರ ಮತತು ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ ಈ ಕತರಿತತ ಘ್ೇಷಣ್
ನೇಡಬ್ೇಕತ. ಯಾವುದ್ೇ ಉಲಿಂಘನ್, ಯಾವುದ್ೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ುಯಾದರ್, ಅಭ್ಯರ್ಥಾ ಮತತು ಬರಹಗಾರರನತು
ಅನಹಾಗ್್ಳಿಸಲಾಗತತುದ್.
(d) ಬರಹಗಾರರಿಗಾಗಿ ಆಯೆಕಮಾಡಿರ್್್ಳುಳತಿುರತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಆರ್ಆರ್ಬಿ/ಆರ್ಆರ್ಸಿ ಗಳು ಬರಹಗಾರರಿಗ್ ಇ-

ಕರ್ಪತರವನತು ನೇಡಲತ ಸಾಧಯವಾಗತವಂತ್ ಅನತಬಂಧ V(ಡಿ) ಪರರ್ಾರ ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಅರ್ಜಾ ನಮ್ನ್ಯನತು
ಸಲ್ಲಿಸತವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರಹಗಾರರಿಗಾಗಿ ಹ್್ಚತುವರಿ ವಿವರಗಳನತು ಒದಗಿಸಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್. ಮತತು ಅದರ್್ಕ
ಅಭ್ಯರ್ಥಾ ಮತತು ಬರಹಗಾರ ಇಬಬರ್ ಸಹಿ ಮಾಡಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್. ಬರಹಗಾರರತ ಸಿಬಿಟಿ ರ್್ೇಂದರದಲ್ಲಿ ಮ್ಲ
ಮತತು ಮಾನಯ ಗತರತತಿನ ರತಜತವಾತನತು ತ್್ೇರಿಸಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್ ಮತತು ಪಾಸಪಟ್ಾ ಅಳತ್ಯ
ಭಾವಚಿತರವನತು ತರಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್.
(e) ಪರತ್ಯೇಕವಾದ ಇ-ಕರ್ ಪತರವನತು ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಜ್್ತ್ಗಿರತವ ಬರಹಗಾರರಿಗ್ ನೇಡಲಾಗತತುದ್.
(f) ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯ

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ

ಆತ/ಆರ್್ಯತ

ಕರ್ತರಲಾದ

ಬರಹಗಾರರ

ಯಾವುದ್ೇ

ದತನಾಡತ್ಗ್

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು

ಜವಾಬಾೆರರಾಗಿರತತಾುರ್.

(g) ಒಬಬ ಬರಹಗಾರನ ಸಹ್ಾಯವನತು ಪಡ್ದತರ್್್ಳುಳತಿುರತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಪರತಿ ಒಂದತ ಗಂಟ್ಯ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಗ್ 20
ನಮಿಷಗಳಿಗಿಂತಲ್ ಕಡಿಮಯಲಿದ ಸರಿದ್ಗಿಸತವಂತಹ ಸಮಯರ್್ಕ ಅಹಾರಾಗಿರತತಾುರ್.

(h) ಬರಹಗಾರರ ಸ್ೇವ್ಯನತು ಪಡ್ದತರ್್್ಳಳಲತ ಬಯಸತವ, ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರಹಗಾರನ ವಿವರಗಳನತು
ಒದಗಿಸಲತ ಅಸಮಥಾರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಬರಹಗಾರರಿಗಾಗಿ ನಗದ್ಪಡಿಸಿದ ಷರತತುಗಳನತು ಪೂರ್ೈಸಿ ಸಿಬಿಟಿ ರ್್ೇಂದರದಲ್ಲಿ

ಅನತಬಂಧ V(ಡಿ) ಯಲ್ಲಿ ನೇಡಲಾದ ನಮ್ನ್ಯಲ್ಲಿ ಅವಶಯಕ ವಿವರಗಳನತು ಭ್ತಿಾ ಮಾಡತವ ಮ್ಲಕ ಬರಹಗಾರರ
ಸ್ೇವ್ಗಳನತು ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಿರ್್್ಳಳಬಹತದತ. ಅನತಬಂಧ V(ಡಿ) ಪರರ್ಾರವಾಗಿ ರ್ಾರಣಗಳನತು ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿರ್್್ಂಡತ ಮತತು ಹ್್್ಸ

ಬರಹಗಾರರ ಭಾವಚಿತರವನತು ಅಂಟಿಸತವುದನತು ಒಳಗ್್ಂಡತ ತತತತಾ ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಬರಹಗಾರರ ಬದಲಾವಣ್ಗ್
ಅನತಮತಿಸಲಾಗತತುದ್.

11.5

ಒಂದತ ಕಣಿುನ ದೃಷ್ಟ್್ಯನತು ಹ್್್ಂದ್ರತವ ಮತತು ಅಸಮಥಾತ್ಯ ದೃಷ್ಟ್್ಯ ಡಿಗಿರಯತ 40% ಗಿಂತಲ್ ಕಡಿಮ ಇರತವ ಎಲಾಿ
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನತು

ದೃಷ್ಟ್್

ದ್್ೇಷ

ಹ್್್ಂದ್ರತವ

ವಯಕುಗಳು

ಎಂದತ

ತ್್ಡಗಿಸಿರ್್್ಳುಳವುದರ್ಾಕಗಿ ಉಪಬಂಧವು ಅವರಿಗ್ ಅನವಯವಾಗತವುದ್ಲಿ.
11.6

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತವುದ್ಲಿ

ಮತತು

ಬರಹಗಾರರನತು

ಆಯೆಕಯಾದ ಪ್ರಡಬತಿಬಿಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ದಾಖ್ಲ್ಗಳ ಪರಿಶೇಲನ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರ್ೈಲ್ವೇ ವ್ೈದಯಕೇಯ ಪಾರಧಿರ್ಾರಗಳಿಂದ
ವ್ೈದಯಕೇಯ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯ ಮಿತಿಗ್್ಳಪಡತವರತ ಮತತು ಭಾರತಿೇಯ ರ್ೈಲ್ವೇ ವ್ೈದಯಕೇಯ ರ್್ೈಪ್ರಡಿ ಮತತು ಪರಕರಣ

ಇರಬಹತದಾದಂತ್,

ಇತರ್

ವಿಸೃತ

ಉಪಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ

ಹ್ಾಕರ್್್ಡಲಾದಂತ್

ವ್ೈದಯಕೇಯ

ಸಾ್ಂಡರ್ಡಾಗಳಿಗ್

ಅನತರ್ಪವಾಗಿರತವವರತ ಮಾತರವ್ೇ, ನ್ೇಮರ್ಾತಿಗಾಗಿ ಅಹಾರಾಗಿರತತಾುರ್.
11.7

ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳು ಪ್ರಡಬತಿಎಸಬಿ ಗಳಿಗ್ ರ್ಾಯಿೆರಿಸಲಾಗಿರತವಾಗ ಮತತು ಪ್ರಡಬತಿಬಿಎಸಗಳಿಗಾಗಿ ಪೂಣಾ ಪಾಯನಲ್ ಅನತು
ಸಮತದಾಯರ್ಾಕಗಿ ನಗದ್ಪಡಿಸಲಾದ ಕನಷ್ ಅಹಾತಾ ಅಂಕಗಳನತು ಪ್ರಡಬತಿಬಿಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಅನತಮತಿಸಲಾಗತವಲ್ಲಿ 2%
ವರ್ಗ್ ವಿನಾಯಿತಿಯಾಗಿ ಪರತಿ ವಗಾದ, ಅಂದರ್ ಯತಆರ್, ಎಸಸಿ, ಎಸಟಿ, ಒಬಿಸಿ-ಎನ್ಸಿಎಲ್ ಅನತು ಅನತಮತಿಸಲಾಗತತುದ್.
ಮಿೇಸಲಾತಿ /ಸಡಿಲತ್ ಪರಯೇಜನಗಳನತು ಬಯಸತವ ಎಲಾಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ವಿಶ್ೇಷ ಟಿಪಾಣಿ: ಎಸಸಿ /ಎಸಟಿ /ಒಬಿಸಿಎನ್ಸಿಎಲ್ /ಇಡಬ್ಿೂಎಸ /ಪ್ರಡಬ್ಿೂಬಿಡಿ /ಎರ್ಕ್ಎಸಎಮ್ಗ್ ಲಭ್ಯವಿರತವ ಮಿೇಸಲಾತಿ /ವಿಶಾರಂತಿ ಸ ಲಭ್ಯಗಳನತು ಬಯಸತವ
ಎಲಾಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅವರತ ನಗದ್ಪಡಿಸಿದ ಅಹಾತ್ಗ್ ಅನತಗತಣವಾಗಿ ಅಂತಹ ಮಿೇಸಲಾತಿ /ವಿಶಾರಂತಿಗ್ ಅಹಾರಾಗಿದಾೆರ್
ಎಂದತ ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿರ್್್ಳಳಬ್ೇಕತ ನಯಮಗಳು /ಸಿಇಎನ್. ನಯಮಗಳು /ಸಿಇಎನ್ನಲ್ಲಿ ನಗದ್ಪಡಿಸಿದಂತ್ ಅವರ ಹಕಕನತು
ಬ್ಂಬಲ್ಲಸತವ ಸಲತವಾಗಿ ಅವರತ ಅಗತಯವಿರತವ ಎಲಾಿ ಪರಮಾಣಪತರಗಳನತು ನಗದ್ತ ಸವರ್ಪದಲ್ಲಿ ಹ್್್ಂದ್ರಬ್ೇಕತ.

12.0

ಉದ್್ಯೇಗಿಗಳನತು ಪೂರ್ೈಸಲತ ಯಾವುದ್ೇ ಉದ್ೆೇಶ ಪರಮಾಣಪತರ (ಎನ್ಒಸಿ) ಇಲಿ:

12.1

ರ್ೈಲ್ವ ಅಥವಾ ಸಾವಾಜನಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಾಗಳು ಸ್ೇರಿದಂತ್ ಯಾವುದ್ೇ ರ್್ೇಂದರ / ರಾಜಯ ಸರ್ಾಾರಿ ಇಲಾಖ್್ಯಲ್ಲಿ ಸ್ೇವ್
ಸಲ್ಲಿಸತತಿುರತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು (ಇಂಡಕ್ಷನ್ ತರಬ್ೇತಿ / ಪರಿೇಕ್ಷ್ಗ್ ಒಳಪಡತವವರತ ಸ್ೇರಿದಂತ್) ತಮೆ ಉದ್್ಯೇಗದಾತರಿಗ್
ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸತವ ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳಿಗ್ ನ್ೇರವಾಗಿ ಅರ್ಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಬಹತದತ. ಶಾಟ್ಾಲ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಡಾಕತಯಮಂಟ್
ಪರಿಶೇಲನ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್್ಯೇಗದಾತರಿಂದ ಎನ್ಒಸಿಯನತು ಉತಾಾದ್ಸಬ್ೇಕತ, ಅದತ ವಿಫಲವಾದರ್ ಅವರ
ಉಮೇದತವಾರಿರ್್ಯನತು ರದತೆಗ್್ಳಿಸಲಾಗತತುದ್.
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12.2

ಪರಿೇಕ್ಷ್ಗ್ ಅರ್ಜಾ ಸಲ್ಲಿಸತವ / ಹ್ಾಜರಾಗತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಅನತಮತಿಯನತು ತಡ್ಹಿಡಿಯತವ ಸಂಬಂಧ ಆರ್ಆರ್ಬಿ ತಮೆ
ಉದ್್ಯೇಗದಾತರಿಂದ ಸಂವಹನವನತು ಸಿವೇಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಅರ್ಜಾ / ಉಮೇದತವಾರಿರ್್ ತಿರಸಕರಿಸಲಾಡತತುದ್ /
ರದತೆಗ್್ಳುಳತುದ್.

13.0

ನ್ೇಮರ್ಾತಿ ಪರಕರಯೆ:
ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಬಸ್ೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಲ್ಲಂರ್ಕ ಮ್ಲಕ ಏರ್್ೈಕ ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಅಪ್ರಿರ್್ೇಶನ್ (ಆಯೆಕಮಾಡಿದ
ಆರ್ಆರ್ಬಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲಾಿ ಅಧಿಸ್ಚಿತ ಪೇಸ್ಗಳಿಗ್ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿದ್) ಮಾತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್.
ನ್ೇಮರ್ಾತಿ ಪರಕರಯೆಯಲ್ಲಿ 1 ನ್ೇ ಹಂತದ ಕಂಪೂಯಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರಿೇಕ್ಷ್ (ಸಿಬಿಟಿ), 2 ನ್ೇ ಹಂತದ ಕಂಪೂಯಟರ್ ಆಧಾರಿತ
ಪರಿೇಕ್ಷ್ (ಸಿಬಿಟಿ), ಟ್ೈಪ್ರಂಗ್ ರ್ ಶಲಯ ಪರಿೇಕ್ಷ್ / ಕಂಪೂಯಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಆಪ್ರ್ಟ್ಯರ್ಡ ಪರಿೇಕ್ಷ್ (ಅನವಯವಾಗತವಂತ್) ಮತತು
ಡಾಕತಯಮಂಟ್ ಪರಿಶೇಲನ್ / ವ್ೈದಯಕೇಯ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯನತು ಒಳಗ್್ಂಡಿರತತುದ್. ಮೇಲ್ ತಿಳಿಸಿದ ನ್ೇಮರ್ಾತಿ ಹಂತಗಳ ಆಧಾರದ
ಮೇಲ್ ಅಹಾತ್ಯ ಪರರ್ಾರ ಆಯೆಕ ಕಟತ್ನಟಾ್ಗಿ ಮಾಡಲಾಗತತುದ್. ಎಲಾಿ ಚಟತವಟಿರ್್ಗಳಿಗ್ ದ್ನಾಂಕ, ಸಮಯ ಮತತು ಸಾಳ.
ಸಿಬಿಟಿಗಳು, ಟ್ೈಪ್ರಂಗ್ ಸಿಕಲ್ ಟ್ಸ್ / ಕಂಪೂಯಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಆಪ್ರ್ಟ್ಯರ್ಡ ಟ್ಸ್, ಡಾಕತಯಮಂಟ್ ವ್ರಿಫರ್್ೇಶನ್, ಮಡಿಕಲ್
ಎರ್ಾ್ಮಿನ್ೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇನಾುವುದ್ೇ ಅನವಯವಾಗತವ ಹ್್ಚತುವರಿ ಚಟತವಟಿರ್್ಯನತು ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳು ನಗದ್ಪಡಿಸತತುವ್ ಮತತು
ಅಹಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗತವುದತ. ಮೇಲ್ಲನ ಯಾವುದ್ೇ ಚಟತವಟಿರ್್ಯನತು ಮತಂದ್ಡಲತ
ಅಥವಾ ಸಾಳ, ದ್ನಾಂಕ ಮತತು ಶಫ್್ ಬದಲಾವಣ್ಗಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನತು ಯಾವುದ್ೇ ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನ್
ಮಾಡಲಾಗತವುದ್ಲಿ.

13.1

1 ನ್ೇ ಹಂತದ ಕಂಪೂಯಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರಿೇಕ್ಷ್(CBT)- ಇದರ ಎಲಾಿ ಅಧಿಸ್ಚಿತ ಪೇಸ್ಗಳಿಗ್ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿದ್
ಸಿಇಎನ್ 01 /201 9.
ನಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ

ಇವುಗಳಿಂದ ಪರಶ್ುಗಳ ಸಂಖ್್ಯ (ಪರತಿ ಒಂದರ್್ಕ 1 ಅಂಕ)

ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಅವಧಿ

ಸಾಮಾನಯ

90

40

ಗಣಿತ

ವಿಜ್ಞಾನ

30

ಸಾಮಾನಯ ಬತದ್ಧವಂತಿರ್್ ಮತತು
ರಿೇಸನಂಗ್

30

ಪರಶ್ುಗಳ ಒಟತ್
ಸಂಖ್್ಯ

100

*ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಅವಧಿಯತ ಬರಹದ್್ಂದ್ಗ್ ಜ್್ತ್ಗ್ಡಿದ ಅಹಾ ಪ್ರಡಬತಿಬಿಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗಾಗಿ 120 ನಮಿಷಗಳಾಗಿರತತುವ್.
ಮೇಲಕಂಡ ಪಟಿ್ಯಲ್ಲಿ ನೇಡಲಾದ ವಿಭಾಗವಾರತ ವಿತರಣ್ಯತ ರ್್ೇವಲ ಸ್ಚನಾತೆಕವಾಗಿದ್ ಮತತು ವಾಸುವಿಕ ಪರಶ್ು ಪತಿರರ್್ಯಲ್ಲಿ
ರ್್ಲವು ಏರಿಳಿತಗಳಿರಬಹತದತ. ಇಲ್ಲಿ ಋಣಾತೆಕ ಅಂಕಗಳಿರತತುವ್ ಮತತು ಪರತಿಯಂದತ ತಪಾಾದ ಉತುರರ್ಾಕಗಿ 1 /3 ಅಂಕಗಳನತು
ಕಡಿತಗ್್ಳಿಸಲಾಗತತುದ್.
ವಿವಿಧ ವಗಿೇಾಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಾತ್ಗಾಗಿ ಕನಷ್ ಶ್ೇಕಡಾವಾರತ ಅಂಕಗಳು: ಯತಆರ್-40%, ಇಡಬತಿಎಸ-40%, ಒಬಿಸಿ(ನಾನ್
ಕರೇಮಿ ಲ್ೇಯರ್)-30%, ಎಸಸಿ-30%, ಎಸಟಿ-30%. ಪ್ರಡಬತಿಬಿಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗಾಗಿ ರ್ಾಯಿೆರಿಸಿದ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳಿಗ್
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ರ್್್ರತ್ ಇದೆಲ್ಲಿ, ಪ್ರಡಬತಿಬಿಡಿ ಗಾಗಿ 2% ರಷತ್ ವಿನಾಯಿತಿ ನೇಡಬಹತದತ.
ಎರಡನ್ಯ ಹಂತದ ಸಿಬಿಟಿ ಯತ ಅವಶಯಕವ್ಂದತ ಮತತು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಟಿುರತವಲ್ಲಿ, ರ್ೈಲ್ವೇ ಆಡಳಿತವು ಎರಡನ್ಯ ಹಂತರ್ಾಕಗಿ
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಯತಕು ಸಂಖ್್ಯಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನತು ಕರತಪಟಿ್ಗ್್ಳಿಸತವ ಉದ್ೆೇಶರ್ಾಕಗಿ ಅಹಾತಾ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯಲ್ಲಿ ಮದಲ ಹಂತದ
ಸಿಬಿಟಿ ಎಂದತ ಪರಿಗಣಿಸತವ ಹಕಕನತು ರ್ಾಯಿೆರಿಸಿರ್್್ಂಡಿದ್.
ಪರಶ್ುಯ ವಿಧ ಮತತು ಪಠಯಕರಮ:
ಪರಶ್ುಗಳು ಬಹತ ಆಯೆಕಗಳನತು ಹ್್್ಂದ್ರತವ ವಸತುನಷಠ ವಿಧಗಳದಾೆಗಿರತತುವ್ ಮತತು ಈ ರ್್ಳಗಿನವುಗಳಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಪರಶ್ುಗಳನತು ಒಳಗ್್ಂಡಿರಬಹತದತ:
•

ಗಣಿತ ಸಂಖ್ಾಯ ವಯವಸ್ಾ, BODMAS, ದಶಮಾಂಶ, ಭಿನುರಾಶಗಳು, ಲ.ಸಾ.ಅ, ಮ.ಸಾ.ಅ, ನಷಾತಿು
ಮತತು ಅನತಪಾತ, ಶ್ೇಕಡಾವಾರತ, ಕ್ಷ್ೇತರಗಣಿತ, ಸಮಯ ಮತತು ರ್್ಲಸ, ಸಮಯ ಮತತು ದ್ರ, ಸರಳ
ಮತತು ಚಕರಬಡಿೆ, ಲಾಭ್ ಮತತು ನಷ್, ಬಿೇಜಗಣಿತ, ರ್ೇಖ್ಾಗಣಿತ ಮತತು ತಿರರ್್್ೇನಮಿತಿ, ಮ್ಲರ್ಪದ
ಅಂಕಅಂಶಗಳು, ವಗಾಮ್ಲ, ವಯಸಿ್ನ ಲ್ರ್ಾಕಚಾರ, ರ್ಾಯಲ್ಂಡರ್ ಮತತು ಗಡಿಯಾರ, ಪ್ೈಪುಗಳು
ಮತತು ತ್್ಟಿ್ಗಳು ಇತಾಯದ್.

•

ಸಾಮಾನಯ ಬತದ್ಧಶಕು ಮತತು ತಕಾ

ಸಾದೃಶಯಗಳು, ವಣಾಮಾಲ್ ಮತತು ಸಂಖ್ಾಯ ಸರಣಿಗಳು, ರ್್್ೇಡಿಂಗ್ ಮತತು ಡಿರ್್್ೇಡಿಂಗ್, ಗಣಿತ ಕರಯೆಗಳು,
ಸಂಬಂಧಗಳು, ತಕಾಸರಣಿ, ಮಿಶರಣ, ವ್ನ್ ರ್ೇಖ್ಾಚಿತರ, ಡ್ೇಟಾ ಅರ್ೈಾಸತವಿರ್್ ಮತತು ಅಗತಯ ಪರಮಾಣ, ತಿೇಮಾಾನಗಳು
ಮತತು ನಧಾಾರ ಮಾಡತವುದತ, ಸಾಮಯತ್ಗಳು ಮತತು ವಯತಾಯಸಗಳು, ವಿಶ್ಿೇಷಕ ತಕಾ, ವಗಿೇಾಕರಣ, ದ್ಕತಕಗಳು, ಹ್್ೇಳಿರ್್ ವಾದಗಳು ಮತತು ಊಹ್್ಗಳು ಇತಾಯದ್.
•

ಸಾಮಾನಯ ವಿಜ್ಞಾನ

10ನ್ೇ ತರಗತಿ ಮಟ್ದ (CBSE) ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಠಯಕರಮವು ಭ ತಶಾಸರ, ರಸಾಯನಶಾಸರ ಮತತು ರ್ಜೇವ ವಿಜ್ಞಾನವನತು
ಒಳಗ್್ಂಡಿರತತುವ್.
•

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತತು ತಂತರಜ್ಞಾನ, ಕರೇಡ್, ಸಂಸೃತಿ, ವಯಕುಗಳು, ಅಥಾಶಾಸರ, ರಾಜಯಶಾಸರ ಮತತು ಪಾರಮತಖ್ಯತ್ಯ ಯಾವುದ್ೇ
ಬ್ೇರ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಚಲ್ಲತ ವಿದಾಯಮಾನಗಳ ಮೇಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿವು

ಮೇಲ್ ಪಟಿ್ ಮಾಡಲಾದ ವಿಷಯಗಳು ದೃಷಾ್ಂತಗಳಾಗಿವ್ ಮತತು ಅವಶಯಕವಾಗಿ ಸಮಗರವಾಗಿರತವುದ್ಲಿ ಎಂಬತದನತು
ಗಮನಸಬಹತದತ.
13.2

2 ನ್ೇ ಹಂತದ ಕಂಪೂಯಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರಿೇಕ್ಷ್(CBT) :

7ನ್ೇ ಸಿಪ್ರಸಿ ಮಟ್ರ್್ಕ ಪರತ್ಯೇಕ 2 ನ್ೇ ಹಂತದ ಸಿಬಿಟಿಯನತು ತ್ಗ್ದತರ್್್ಳಳಬ್ೇಕತ, ಅಂದರ್ ಹಂತ 2, 3, 4, 5 ಮತತು 6 ಶ್ರೇಣಿೇಕೃತ
ತ್್ಂದರ್ ಮಟ್ದ್್ಂದ್ಗ್. 7 ನ್ೇ ಸಿಪ್ರಸಿಯ ಒಂದ್ೇ ಮಟ್ದಲ್ಲಿ ಬರತವ ಎಲಾಿ ಪೇಸ್ಗಳು ಸಾಮಾನಯ 2 ನ್ೇ ಹಂತದ ಸಿಬಿಟಿಯನತು
ಹ್್್ಂದ್ರತತುವ್. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ತಮೆ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಹಾತ್ಗಳ ಪರರ್ಾರ 7 ನ್ೇ ಸಿಪ್ರಸಿ ಹತದ್ೆಗಳಿಗ್ ಒಂದಕಕಂತ ಹ್್ಚತು ಹಂತಗಳಿಗ್

ಅಹಾರಾಗಿದೆರ್, ಅವರತ ಪಾಯರಾ 13.6 ರಲ್ಲಿ ನೇಡಲಾಗಿರತವ ಟ್ೇಬಲ್ ಪರರ್ಾರ 7 ನ್ೇ ಸಿಪ್ರಸಿಯ ಪರತಿ ಹಂತಕ್ಕ ಸಾಮಾನಯ 1 ನ್ೇ
ಹಂತದ ಸಿಬಿಟಿ ಮತತು ಅನತಗತಣವಾದ 2 ನ್ೇ ಹಂತದ ಸಿಬಿಟಿಯನತು ನೇಡಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್.
2 ನ್ೇ ಹಂತದ ಸಿಬಿಟಿಗ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಕರತಪಟಿ್ 1 ನ್ೇ ಹಂತದ ಸಿಬಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರತ ಪಡ್ದ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಕಗಳನತು ಆಧರಿಸಿರತತುದ್
ಮತತು ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಹಾತ್ಯನತು ಗಮನದಲ್ಲಿಟತ್ರ್್್ಂಡತ ಅವರತ ನವಾಹಿಸತವ ವಿವಿಧ ಹತದ್ೆಗಳ ಆಯೆಕಗಳನತು
ಆಧರಿಸಿರತತುದ್, ಅಂದರ್ 10 + 2 ಅಥವಾ ಪದವಿೇಧರರತ. ಒಟತ್ ಸಂಖ್್ಯ. ಶಾಟ್ಾಲ್ಲಸ್ ಮಾಡಬ್ೇರ್ಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಸಮತದಾಯವು
20 ಪಟತ್ ಹ್್ಚಾುಗತತುದ್. 1 ನ್ೇ ಹಂತದ ಸಿಬಿಟಿ ಮತತು ಹತದ್ೆಗಳ ಆಯೆಕಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಹಾತ್ಯ ಪರರ್ಾರ ಆರ್ಆರ್ಬಿ ವಿರತದಧ ತಿಳಿಸಲಾದ
ಹತದ್ೆಗಳ

ಬತದ್ಧವಂತ

ಹತದ್ೆಗಳು.

ಆದಾಗ್ಯ, ಎಲಾಿ

ಅಧಿಸ್ಚಿತ

ಹತದ್ೆಗಳಿಗ್

ಸಮಪಾಕ

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ

ಲಭ್ಯತ್ಯನತು

ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿರ್್್ಳಳಲತ ಅಗತಯವಿರತವಂತ್ ಈ ಮಿತಿಯನತು ಒಟಾ್ರ್ಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ೇ ನದ್ಾಷ್ ವಗಾ (ಗಳಿಗ್) ಹ್್ಚಿುಸತವ / ಕಡಿಮ
ಮಾಡತವ ಹಕಕನತು ರ್ೈಲ್ವ ಹ್್್ಂದ್ದ್.
ನಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ

ಇವುಗಳಿಂದ ಪರಶ್ುಗಳ ಸಂಖ್್ಯ (ಪರತಿ ಒಂದರ್್ಕ 1 ಅಂಕ)

ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಅವಧಿ

ಸಾಮಾನಯ

90

50

ಗಣಿತ

ಅರಿವು

35

ಸಾಮಾನಯ ಬತದ್ಧವಂತಿರ್್ ಮತತು
ರಿೇಸನಂಗ್

35

ಪರಶ್ುಗಳ ಒಟತ್
ಸಂಖ್್ಯ

120

ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯ ಅವಧಿಯತ ಸ್ಕರೈಬ ಜ್್ತ್ಗ್ ಅಹಾ ಪ್ರಡಬ್ಿೂಬಿಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ 120 ನಮಿಷಗಳು. ಮೇಲ್ಲನ ರ್್್ೇಷ್ಕದಲ್ಲಿ ನೇಡಲಾದ
ವಿಭಾಗವಾರತ ವಿತರಣ್ಯತ ರ್್ೇವಲ ಸ್ಚಕವಾಗಿದ್ ಮತತು ನಜವಾದ ಪರಶ್ು ಪತಿರರ್್ಗಳಲ್ಲಿ ರ್್ಲವು ವಯತಾಯಸಗಳು ಇರಬಹತದತ. ಋಣಾತೆಕ
ಅಂಕ ಇರತತುದ್ ಮತತು ಪರತಿ ತಪುಾ ಉತುರರ್್ಕ 1/3 ಅಂಕವನತು ಕಡಿತಗ್್ಳಿಸಲಾಗತತುದ್.
ಪರಶ್ುಗಳು ಬಹತ ಆಯೆಕಗಳ್ ಂದ್ಗ್ ವಸತುನಷಠ ಪರರ್ಾರವಾಗಿರತತುವ್ ಮತತು ಇದರ್್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಶ್ುಗಳನತು ಒಳಗ್್ಂಡಿರತವ ಸಾಧಯತ್ಗಳಿವ್:
a. ಗಣಿತ:

ಸಂಖ್್ಯ ವಯವಸ್ಾ, ದಶಮಾಂಶಗಳು, ಭಿನುರಾಶಗಳು, ಲ.ಸಾ.ಅ. (LCM), ಮ.ಸಾ.ಅ.(HCF), ಅನತಪಾತ ಮತತು ಅನತಪಾತಗಳು, ಶ್ೇಕಡಾವಾರತ,
ಮಾಪನ, ಸಮಯ ಮತತು ರ್್ಲಸ, ಸಮಯ ಮತತು ದ್ರ, ಸರಳ ಮತತು ಚಕರ ಬಡಿೆ, ಲಾಭ್ ಮತತು ನಷ್, ಪಾರಥಮಿಕ ಬಿೇಜಗಣಿತ, ಜಾಯಮಿತಿ ಮತತು
ತಿರರ್್್ೇನಮಿತಿ, ಪಾರಥಮಿಕ ಅಂಕಅಂಶ ಇತಾಯದ್.

b. ಸಾಮಾನಯ ಬತದ್ಧವಂತಿರ್್ ಮತತು ತಾಕಾಕ ಕರಯೆ:

ಸಾದೃಶಯಗಳು, ಸಂಖ್್ಯ ಮತತು ವಣಾಮಾಲ್ಯ ಸರಣಿಯ ಪೂಣಾಗ್್ಳಿಸತವಿರ್್, ರ್್್ೇಡಿಂಗ್ ಮತತು ಡಿರ್್್ೇಡಿಂಗ್, ಗಣಿತ ರ್ಾಯಾಾಚರಣ್ಗಳು,
ಹ್್್ೇಲ್ಲರ್್ಗಳು ಮತತು ವಯತಾಯಸಗಳು, ಸಂಬಂಧಗಳು, ವಿಶ್ಿೇಷಣಾತೆಕ ತಾಕಾಕತ್, ಸಿಲಾರ್ಜಜಂ, ಜಂಬಿಿಂಗ್, ವ್ನ್ ರ್ೇಖ್ಾಚಿತರಗಳು, ಒಗಟತ,
ದತಾುಂಶ ಸಮಪಾಕತ್, ಹ್್ೇಳಿರ್್- ತಿೇಮಾಾನ, ಹ್್ೇಳಿರ್್- ಕರಯೆಯ ರ್್್ೇಸಾಗಳು, ನಧಾಾರ ತ್ಗ್ದತರ್್್ಳುಳವುದತ, ನಕ್ಷ್ಗಳು,
ಗಾರಫ್ಗಳ ವಾಯಖ್ಾಯನ ಇತಾಯದ್.
c. ಸಾಮಾನಯ ಜಾಗೃತಿ:

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮತತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪಾರಮತಖ್ಯತ್, ಆಟಗಳು ಮತತು ಕರೇಡ್, ಭಾರತದ ಕಲ್ ಮತತು ಸಂಸೃತಿ, ಭಾರತಿೇಯ ಸಾಹಿತಯ,

ಸಾೆರಕಗಳು ಮತತು ಭಾರತದ ಸಾಳಗಳು, ಸಾಮಾನಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಸತುತ ಘಟನ್ಗಳು ಮತತು ಲ್ೈಫ್ ಸ್ೈನ್್ (10 ನ್ೇ ಸಿಬಿಎಸಇ ವರ್ಗ್),

ಭಾರತದ ಇತಿಹ್ಾಸ ಮತತು ಸಾವತಂತರೂ ಹ್್್ೇರಾಟ, ಭಾರತ ಮತತು ಪರಪಂಚದ ಭ ತಿಕ, ಸಾಮಾರ್ಜಕ ಮತತು ಆರ್ಥಾಕ ಭ ಗ್್ೇಳಿಕತ್, ಭಾರತಿೇಯ
ರಾಜಕೇಯ ಮತತು ಆಡಳಿತ- ಸಂವಿಧಾನ ಮತತು ರಾಜಕೇಯ ವಯವಸ್ಾ, ಬಾಹ್ಾಯರ್ಾಶ ಮತತು ಪರಮಾಣತ ರ್ಾಯಾಕರಮ ಸ್ೇರಿದಂತ್ ಸಾಮಾನಯ
ವ್ೈಜ್ಞಾನಕ ಮತತು ತಾಂತಿರಕ ಬ್ಳವಣಿಗ್ಗಳು , UN ಮತತು ಇತರ ಪರಮತಖ್ ವಿಶವ ಸಂಸ್ಾಗಳು, ಭಾರತ ಮತತು ವಿಶವರ್್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಸರ

ಸಮಸ್ಯಗಳು ದ್್ಡೆದಾದ, ಕಂಪೂಯಟರ್ ಮತತು ಕಂಪೂಯಟರ್ ಅಪ್ರಿರ್್ೇಶನ್ಗಳ ಮ್ಲಗಳು, ಸಾಮಾನಯ ಸಂಕ್ಷ್ೇಪಣಗಳು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗ್

ವಯವಸ್ಾಗಳು, ಭಾರತಿೇಯ ಆರ್ಥಾಕತ್, ಭಾರತದ ಮತತು ವಿಶವದ ಪರಸಿದಧ ವಯಕುಗಳು, ಪರಮತಖ್ ಸರ್ಾಾರಿ ರ್ಾಯಾಕರಮಗಳು, ಭಾರತದ ಸಸಯ ಮತತು

ಪಾರಣಿಗಳು, ಭಾರತದ ಪರಮತಖ್ ಸರ್ಾಾರ ಮತತು ಸಾವಾಜನಕ ವಲಯ ಸಂಸ್ಾಗಳು ಇತಾಯದ್.

ಕನಷಠ ಶ್ೇಕಡಾವಾರತ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಾತ್ಗಾಗಿ ಅಂಕಗಳು: ಯತಆರ್ -40%, ಇಡಬ್ಿೂಎಸ 40%, ಒಬಿಸಿ (ನಾನ್ ಕರೇಮಿ ಲ್ೇಯರ್)
-30%, ಎಸಸಿ -30%, ಎಸಟಿ -25%. ಈ ಶ್ೇಕಡಾವಾರತ ಅಂಕಗಳು ಪ್ರಡಬ್ಿೂಬಿಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ರ್ಾಯಿೆರಿಸಿದ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳ ವಿರತದಧ
ಪ್ರಡಬ್ಿೂಬಿಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ರ್್್ರತ್ಯ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಅಹಾತ್ಯನತು 2% ರಷತ್ ಸಡಿಲ್ಲಸಬಹತದತ. ಟ್ೈಪ್ರಂಗ್ ಸಿಕಲ್ ಟ್ಸ್ / ಕಂಪೂಯಟರ್

ಆಧಾರಿತ ಆಪ್ರ್ಟ್ಯರ್ಡ ಟ್ಸ್ ಹ್್್ಂದ್ರದ ಹತದ್ೆಗಳಿಗ್ ಡಾಕತಯಮಂಟ್ ಪರಿಶೇಲನ್ಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನತು 2 ನ್ೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ
ಸಾಮಾನಯೇಕರಿಸಿದ ಅಂಕಗಳನತು ಕರತ ಪಟಿ್ಗ್ ಬಳಸಲಾಗತತುದ್. ಟ್ೈಪ್ರಂಗ್ ರ್ ಶಲಯ ಹ್್್ಂದ್ರತವ ಪೇಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಟ್ಸ್ / ಕಂಪೂಯಟರ್

ಆಧಾರಿತ ಆಪ್ರ್ಟ್ಯರ್ಡ ಟ್ಸ್, 2 ನ್ೇ ಹಂತದ ಸಿಬಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ ಗಳಿಸಿದ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಕಗಳನತು ಟ್ೈಪ್ರಂಗ್ ಸಿಕಲ್ ಟ್ಸ್ / ಕಂಪೂಯಟರ್
ಆಧಾರಿತ ಆಪ್ರ್ಟ್ಯರ್ಡ ಟ್ಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನತು ಶಾಟ್ಾಲ್ಲಸ್ ಮಾಡಲತ ಬಳಸಲಾಗತತುದ್.

13.3 ಕಂಪೂಯಟರ್ ಬ್ೇಸೆ ಆಪ್ರ್ಟ್ಯರ್ಡ ಟ್ಸ್ (ಸಿಬಿಎಟಿ) (ಟಾರಫರ್ಕ ಅಸಿಸ್್ಂಟ್ ಮತತು ಸ್್ೇಷನ್ ಮಾಸ್ರ್ ಆಯೆಕ ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಮಾತರ)

ಅಹಾತಾ ಅಂಕಗಳು: ಅಹಾತ್ ಪಡ್ಯಲತ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಪರತಿ ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಬಾಯಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನಷಠ 42 ಅಂಕಗಳ ಟಿ-ಸ್್ಕೇರ್ ಪಡ್ಯಬ್ೇಕತ.

ಸಮತದಾಯ ಅಥವಾ ವಗಾವನತು ಲ್ಕಕಸದ್ ಇದತ ಎಲಾಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಅನವಯಿಸತತುದ್, ಅಂದರ್ ಎಸಸಿ /ಎಸಟಿ /ಒಬಿಸಿ-ಎನ್ಸಿಎಲ್ /
ಇಡಬ್ಿೂಎಸ /ಪ್ರಡಬ್ಿೂಬಿಡಿ /ಎರ್ಕ್ ಎಸಎಂ ಅನತು ಲ್ಕಕಸದ್ ಮತತು ಕನಷಠ ಟಿ-ಸ್್ಕೇರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ೇ ವಿಶಾರಂತಿ ಇಲಿ
ಅನತಮತಿಸಲಾಗಿದ್.

ಪರತಿ ಸಮತದಾಯಗಳಿಗ್ ಸ್್ೇಷನ್ ಮಾಸ್ರ್ (ಎಸಎಂ) / ಟಾರಫರ್ಕ ಅಸಿಸ್್ಂಟ್ (ಟಿಎ) ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳ ಸಂಖ್್ಯಗ್ 8 ಪಟತ್ ಸಮನಾದ

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು, ಅಂದರ್ ಯತಆರ್, ಒಬಿಸಿ-ಎನ್ಸಿಎಲ್, ಎಸಸಿ, ಎಸಟಿ ಮತತು ಇಡಬ್ಿೂಎಸ (ಎರ್ಕ್ಎಸಎಂ ಸ್ೇರಿದಂತ್) ಸಿಬಿಎಟಿ ಆಧಾರದ
ಮೇಲ್ ಕಡಿಮ ಪಟಿ್ ಮಾಡಲಾಗತವುದತ ಎಸಎಂ / ಟಿಎ ಹತದ್ೆಗ್ ಆಯೆಕಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಂದ 2 ನ್ೇ ಹಂತದ ಸಿಬಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನ್.
ಅಂತಹ ಶಾಟ್ಾಲ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಸಿಬಿಎಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಅನತಬಂಧ VI ರ ಪರರ್ಾರ ನಗದ್ತ ಸವರ್ಪದಲ್ಲಿ ವಿಷನ್
ಪರಮಾಣಪತರವನತು ಹ್ಾಜರತಪಡಿಸಬ್ೇಕತ, ಅದತ ವಿಫಲವಾದರ್ ಸಿಬಿಎಟಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಣಿಸಿರ್್್ಳಳಲತ ಅವರಿಗ್ ಅನತಮತಿ ಇರತವುದ್ಲಿ.

ಎಸಬಿ / ಟಿಎ ಹತದ್ೆಗ್ ಪರಿಗಣಿಸಲತ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಸಿಬಿಎಟಿಯ ಪರತಿಯಂದತ ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಬಾಯಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಾತ್ ಪಡ್ಯಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್. ಸಿಬಿಎಟಿ
ಇಂಗಿಿಷ್ ಮತತು ಹಿಂದ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾತರ ಪರಶ್ುಗಳು ಮತತು ಉತುರ ಆಯೆಕಗಳನತು ಹ್್್ಂದ್ರತತುದ್. ಸಿಬಿಎಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ೇ ಋಣಾತೆಕ ಅಂಕ

ಇರತವುದ್ಲಿ. ಎಸಬಿ / ಟಿಎ ಮರಿಟ್ ಪಟಿ್ಯನತು ಸಿಬಿಎಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಾತ್ ಪಡ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಂದ ಮಾತರ ಪಡ್ಯಲಾಗತವುದತ, 2 ನ್ೇ ಹಂತದ
ಸಿಬಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ದ ಅಂಕಗಳಿಗ್ 70% ತ್ಕ ಮತತು ಸಿಬಿಎಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ದ ಅಂಕಗಳಿಗ್ 30% ತ್ಕವಿದ್. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ವ್ಬಸ್ೈಟ್ಗಳಿಗ್ ಭ್ೇಟಿ

ನೇಡಲತ ಸ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ ಪರಶ್ು ಮಾದರಿಗಳು ಮತತು ಸಿಬಿಎಟಿಯ ಇತರ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಆಡಿಾಎಸಒ (www.rdso.indianrailways.gov.in ->
ನದ್ೇಾಶನಾಲಯಗಳು-> ಸ್ೈರ್್್ೇ ತಾಂತಿರಕ ನದ್ೇಾಶನಾಲಯ -> ಆಪ್ರ್ಟ್ಯರ್ಡ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯ ಮಾಗಾಸ್ಚಿಗಳು).
13..4 ಟ್ೈಪ್ರಂಗ್ ಸಿಕಲ್ ಟ್ಸ್ (ಟಿಎಸಿ್):

ಹತದ್ೆಗಳಿಗ್ ಸಿೇನಯರ್ ಕಿರ್ಕಾ ಕಮ್ ಟ್ೈಪ್ರಸ್, ಜ್ನಯರ್ ಅರ್ ಂಟ್್ ಅಸಿಸ್್ಂಟ್ ಕಮ್ ಟ್ೈಪ್ರಸ್, ಸಿೇನಯರ್ ಟ್ೈಮ್ ಕೇಪರ್, ಜ್ನಯರ್

ಕಿರ್ಕಾ ಕಮ್ ಟ್ೈಪ್ರಸ್, ಅರ್ ಂಟ್್ ಕಿರ್ಕಾ ಕಮ್ ಟ್ೈಪ್ರಸ್ ಮತತು ಜ್ನಯರ್ ಟ್ೈಮ್ ಕೇಪರ್, ಟ್ೈಪ್ರಂಗ್ ಸಿಕಲ್ ಟ್ಸ್ (ಟಿಎಸಿ್) ಅಹಾತಾ ಸವಭಾವ
(ಟ್ೈಪ್ರಂಗ್ ರ್ ಶಲಯ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ದ ಅಂಕಗಳು ಅಹಾತ್ಗಾಗಿ ಸ್ೇರಿಸಲಾಗತತುದ್) ಇದರ್ಾಕಗಿ ಸಂಖ್್ಯಯನತು ನಡ್ಸಲಾಗತತುದ್

ಪರತಿ ಸಮತದಾಯದ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳ ಸಂಖ್್ಯಗ್ ಎಂಟತ ಪಟತ್ ಸಮಾನ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನತು ಕರ್ಯಲಾಗತತುದ್. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಇಂಗಿಿಷ್ನಲ್ಲಿ ನಮಿಷರ್್ಕ
30 ಪದಗಳನತು (ಡಬತಿೂಪ್ರಎಂ) ಅಥವಾ ವ್ೈಯಕುಕ ಕಂಪೂಯಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಯಲ್ಲಿ 25 ಡಬ್ಿೂಪ್ರಎಂ ಅನತು ಟ್ೈಪ ಮಾಡಲತ ಸಾಧಯವಾಗತತುದ್.

ಹಿಂದ್ಯಲ್ಲಿ ಟ್ೈಪ ರ್ ಶಲಯ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಗ್ ಹ್ಾಜರಾಗತವವರ ಮಾಗಾಸ್ಚಿಗಳಿಗಾಗಿ, ವ್ೈಯಕುಕ ಕಂಪೂಯಟರ್ನಲ್ಲಿ ರ್ ಶಲಯ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯನತು ಟ್ೈಪ

ಮಾಡಲತ ಕೃತಿ ದ್ೇವ್ ಮತತು ಮಂಗಲ್ ಫಾಂಟ್ ಲಭ್ಯವಾಗಲ್ಲದ್. ಕತರತಡತತನ / ಕಡಿಮ ದೃಷ್ಟ್್, ಸ್ರ್ಬರಲ್ ಪಾಲ್ಲ್ ಮತತು ಲ್್ರ್್್ ಮೇಟಾರ್
ಅಂಗವ್ೈಕಲಯದ್ಂದಾಗಿ 40% ಕಕಂತ ಕಡಿಮ ಶಾಶವತ ಅಂಗವ್ೈಕಲಯದ್ಂದಾಗಿ ಶಾಶವತವಾಗಿ ನಷ್ಟ್ಕರಯಗ್್ಂಡಿರತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಟ್ೈಪ್ರಂಗ್
ರ್ ಶಲಯ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ವಿಸುರಿಸಬಹತದತ. ಅಂತಹ ಅಹಾ ಪ್ರಡಬ್ಿೂಬಿಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅಹಾ ವ್ೈದಯಕೇಯ ಪರಿೇಕ್ಷಾ ವಿನಾಯಿತಿ
ಪರಮಾಣಪತರದ ಸಾಕೂನ್ ಮಾಡಿದ ನಕಲನತು ಸಮಥಾ ವ್ೈದಯಕೇಯ ಮಂಡಳಿಯತ ಆಯಾ ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳ ವ್ಬಸ್ೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಲ್್ೇರ್ಡ
ಮಾಡಬ್ೇಕತ.

ಅನತಬಂಧ V (ಇ) ನಲ್ಲಿ ಸವರ್ಪದಲ್ಲಿ ಟ್ೈಪ್ರಂಗ್ ರ್ ಶಲಯ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯ ನಡವಳಿರ್್. 2 ನ್ೇ ಹಂತದ ಸಿಬಿಟಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಧನ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್
ಟಿಎಸಟಿ ಅಥವಾ ಟಿಎಸಟಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡ್ದ ಪ್ರಡಬ್ಿೂಬಿಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಮಾತರ ಅಹಾತ್ಯನತು ಪಡ್ಯಲಾಗತತುದ್.

13.5 ಡಾಕತಯಮಂಟ್ ಪರಿಶೇಲನ್ (ಡಿವಿ): 2 ನ್ೇ ಹಂತದ ಸಿಬಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ರ್ಾಯಾಕ್ಷಮತ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ಮತತು

2 ನ್ೇ ಹಂತದ ಸಿಬಿಟಿ ಮತತು ಸಿಬಿಎಟಿ / ಟಿಎಸಿ್ (ಅನವಯವಾಗತವಂತ್) ಎರಡರಲ್ಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ರ್ಾಯಾಕ್ಷಮತ್, ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳ ಸಂಖ್್ಯಗ್

ಸಮನಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನತು ಅವರ ಅಹಾತ್ ಮತತು ಆಯೆಕಗಳ ಪರರ್ಾರ ಡಾಕತಯಮಂಟ್ ಪರಿಶೇಲನ್ಗಾಗಿ ಕರ್ಯಲಾಗತತುದ್. ಹ್್ಚತುವರಿಯಾಗಿ,

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು 50% ಗ್ ಸಮಾನರತ (ಹ್್ಚಾುಗಬಹತದತ ಅಥವಾ ಹ್್ಚಾುಗಬಹತದತ ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳ ವಿವ್ೇಚನ್ಯಿಂದ ಕಡಿಮಯಾಗತವುದತ) ವಿವಿಧ
ಹತದ್ೆಗಳಿಗ್ ಖ್ಾಲ್ಲ ಇರತವ ಸಂಖ್್ಯಯ ಸಂಖ್್ಯಯನತು ಡಾಕತಯಮಂಟ್ ಪರಿಶೇಲನ್ಗಾಗಿ ಕರ್ಯಲಾಗತತುದ್.
ಆದಾಗ್ಯ, ಈ ಹ್್ಚತುವರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನತು ಮರಿಟ್ ಪಟಿ್ಯಿಂದ ಎಂಪನ್ೇಲ್ೆಂಟುಲ್ಲಿ ರ್್್ರತ್ ಇದೆರ್ ಅಥವಾ / ಮತತು ವಕಾಂಗ್ ಹತದ್ೆಯಲ್ಲಿ

ಶಫಾರಸತ ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನತು ಸ್ೇರದ ರ್ಾರಣ ಅಥವಾ / ಮತತು ಇನಾುವುದ್ೇ ವಿಶ್ೇಷ ಅವಶಯಕತ್ಗಳಿದೆಲ್ಲಿ ಮಾತರ ಎಂಪಾನಲ್ೆಂಟಾೆಗಿ
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತತುದ್. . ಎರಡತ ಅಥವಾ ಹ್್ಚಿುನ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಒಂದ್ೇ ಅಂಕಗಳನತು ಪಡ್ದರ್, ಅವರ ಅಹಾತ್ಯ ಸಾಾನವನತು ವಯಸಿ್ನ

ಮಾನದಂಡಗಳಿಂದ ನಧಾರಿಸಲಾಗತತುದ್, ಅಂದರ್, ವಯಸಾ್ದ ವಯಕುಯನತು ಹ್್ಚಿುನ ಅಹಾತ್ಗ್ ಒಳಪಡಿಸಬ್ೇಕತ ಮತತು ವಯಸತ್ ಒಂದ್ೇ
ಆಗಿದೆರ್, ಹ್್ಸರಿನ ವಣಾಮಾಲ್ಯ ಆದ್ೇಶ (A to Z) ಟ್ೈ ಅನತು ಮತರಿಯಲತ ಗಣನ್ಗ್ ತ್ಗ್ದತರ್್್ಳಳಲಾಗಿದ್.

ಆಯೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ನ್ೇಮರ್ಾತಿ ರ್ೈಲ್ವ ಆಡಳಿತವು ನಡ್ಸಬ್ೇರ್ಾದ ಅಗತಯವಾದ ವ್ೈದಯಕೇಯ ಫಟ್ನ್ಸ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಗ್ ಒಳಪಟಿ್ರತತುದ್, ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ
ಮತತು ಸಮತದಾಯ ಪರಮಾಣಪತರಗಳ ಅಂತಿಮ ಪರಿಶೇಲನ್ ಮತತು ಪೂವಾವತಿಾಗಳ ಪರಿಶೇಲನ್ / ಪಾತರ

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು. ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳು ಎಂಪನ್ೇಲ್ೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಹ್್ಸರನತು ಮಾತರ ಶಫಾರಸತ ಮಾಡತತುವ್ ಮತತು ನ್ೇಮರ್ಾತಿಯನತು ಆಯಾ ರ್ೈಲ್ವ
ಆಡಳಿತಗಳು ಮಾತರ ನೇಡತತುವ್ ಎಂಬತದನತು ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ದಯವಿಟತ್ ಗಮನಸಬಹತದತ.

13..6 ಅಧಿಸ್ಚಿತ ಹತದ್ೆಗಳಿಗ್ ಮೇಲ್ಲನಂತ್ ವಿವರಿಸಲಾದ ನ್ೇಮರ್ಾತಿ ಪರಕರಯೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಸಾರಾಂಶವನತು ರ್್ಳಗ್ ಪಟಿ್
ಮಾಡಲಾಗಿದ್:
ಕರ.

ಹತದ್ೆಯ

ಮಟ್ 7 ನ್ೇ

1

ಜ್ನಯರ್ ಕಿರ್ಕಾ

2

ಸಂಖ್್ಯ

ಹ್್ಸರತ
ಕಮ್

ಸಿಪ್ರಸಿ

1ನ್ೇ ಹಂತದ

ಸಿಬಿಟಿ

2 ನ್ೇ ಹಂತದ
ಸಿಬಿಟಿ

ಅರ್ ಂಟ್್ ಕಿರ್ಕಾ
ಕಮ್

ಪರಿೇಕ್ಷ್

2

ಎಲಾಿ ಹಂತ 2
ಹತದ್ೆಗಳಿಗ್

ಬ್ರಳಚತುಗಾರ
3

ಜ್ನಯರ್ ಟ್ೈಮ್

4

ರ್ೈಲತಗಳು

2

5

ವಾಣಿಜಯ ಕಮ್

3

6

ಗತಮಾಸು

ಟಿರ್್ಟ್ ಕಿರ್ಕಾ

ಸಂಚಾರ ಸಹ್ಾಯಕ

ಸಾಮಾನಯ

2

ಕೇಪರ್

ಅವಶಯಕತ್

ಟ್ೈಪ್ರಂಗ್ ರ್ ಶಲಯ

ಬ್ರಳಚತುಗಾರ
2

ರ್ ಶಲಯ ಪರಿೇಕ್ಷ್

ಪರಿೇಕ್ಷ್

ಟ್ೈಪ್ರಂಗ್ ರ್ ಶಲಯ
ಪರಿೇಕ್ಷ್

ಎಲಾಿ

----------

ಹತದ್ೆಗಳಿಗ್
ಸಾಮಾನಯ

ಟ್ೈಪ್ರಂಗ್ ರ್ ಶಲಯ

3 ನ್ೇ ಹಂತದ
ಹತದ್ೆಗಳಿಗಾಗಿ

----------

ಪರತ್ಯೇಕ
4

7

ಗ್ರ್ಡ್ ಗಾರ್ಡಾ

5

8

ಹಿರಿಯ ವಾಣಿಜಯ

5

4 ನ್ೇ ಹಂತದ

ಕಂಪೂಯಟರ್

ಪರತ್ಯೇಕ

ಆಪ್ರ್ಟ್ಯರ್ಡ

ಹತದ್ೆಗಳಿಗಾಗಿ

ಎಲಾಿ ಹಂತ 5
ಹತದ್ೆಗಳಿಗ್

ಆಧಾರಿತ
ಪರಿೇಕ್ಷ್

---------------

ಕಮ್ ಟಿರ್್ಟ್ ಕಿರ್ಕಾ
9

ಹಿರಿಯ ಗತಮಾಸು
ಕಮ್

ಸಾಮಾನಯ
5

ಟ್ೈಪ್ರಂಗ್ ರ್ ಶಲಯ

5

ಟ್ೈಪ್ರಂಗ್ ರ್ ಶಲಯ

ಪರಿೇಕ್ಷ್

ಬ್ರಳಚತುಗಾರ
10

ಕರಿಯ ಖ್ಾತ್

ಸಹ್ಾಯಕ ಕಮ್

ಪರಿೇಕ್ಷ್

ಟ್ೈಪ್ರಸ್
11

ಹಿರಿಯ ಸಮಯ
ಕೇಪರ್

5

ಎಲಾಿ ಹಂತ 6
ಹತದ್ೆಗಳಿಗ್

ಸಾಮಾನಯ

ಟ್ೈಪ್ರಂಗ್ ರ್ ಶಲಯ
ಪರಿೇಕ್ಷ್

12

ವಾಣಿಜಯ

6

--------

13

ಸ್್ೇಷನ್ ಮಾಸ್ರ್

6

ಕಂಪೂಯಟರ್

ಅಪ್ರಂಟಿಸ

ಆಧಾರಿತ

ಆಪ್ರ್ಟ್ಯರ್ಡ
ಪರಿೇಕ್ಷ್
ಗಮನಸಿ: - ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಾಿ ಹತದ್ೆಗಳಿಗ್ ದಾಖ್ಲ್ಯ ಪರಿಶೇಲನ್ ಮತತು ವ್ೈದಯಕೇಯ ಪರಿೇಕ್ಷ್ ನಡ್ಯಲ್ಲದ್.
19 P a g

14.0 ಅಂಕಗಳ ಸಾಮಾನಯೇಕರಣ:

ಒಂದ್ೇ ಹಂತದ ಪಠಯಕರಮರ್ಾಕಗಿ ಸಿಬಿಟಿಯನತು ಅನ್ೇಕ ಸ್ಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಡ್ಸಿದಾಗಲ್ಲಾಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಿಗ್
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಕರತ ಪಟಿ್ಯನತು ಅವರತ ಪಡ್ದ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಕಗಳನತು ಆಧರಿಸಿರತತುದ್. 1 ನ್ೇ ಹಂತದ ಸಿಬಿಟಿ ಮತತು
2 ನ್ೇ ಹಂತದ ಸಿಬಿಟಿಗ್ ಅಳವಡಿಸಬ್ೇರ್ಾದ ಸಾಮಾನಯೇಕರಣ ಯೇಜನ್ಯನತು ಮತಂದ್ನ ಪಾಯರಾಗಳಲ್ಲಿ
ವಿವರಿಸಲಾಗಿದ್.
14.1 ಬಹತ ಸ್ಷನ್ ಪ್ೇಪರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನಯೇಕರಿಸಿದ ಅಂಕಗಳ ಲ್ರ್ಾಕಚಾರ: ಸಿಬಿಟಿ ಯಲ್ಲಿ, ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯನತು
1 ನ್ೇ ಹಂತದ ಸಿಬಿಟಿಯಲ್ಲಿ, 2 ನ್ೇ ಹಂತದ ಸಿಬಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರ್್ಲವು 7 ನ್ೇ ಸಿಪ್ರಸಿ ಮಟ್ಗಳಿಗ್ ಮತತು ಸಿಬಿಎಟಿಗಾಗಿ,
ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯನತು ಅನ್ೇಕ ಸ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡ್ಸಬ್ೇರ್ಾಗಬಹತದತ. ಈ ಮಲ್ಲ್ಸ್ಷನ್ ಪ್ೇಪರ್ಗಳಿಗಾಗಿ, ವಿವಿಧ
ಸ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಶ್ು ಪತಿರರ್್ಗಳ ತ್್ಂದರ್ ಮಟ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದ್ೇ ವಯತಾಯಸವನತು ಗಣನ್ಗ್ ತ್ಗ್ದತರ್್್ಳಳಲತ
ಸ್ಕುವಾದ ಸಾಮಾನಯೇಕರಣವನತು ಅನವಯಿಸಲಾಗತತುದ್. ಫಾರ್ ಸ್ತರ ಬಹತ-ಸ್ಷನ್ ಪತಿರರ್್ಗಳಿಗ್
ಸಾಮಾನಯೇಕರಿಸಿದ ಅಂಕಗಳನತು ಲ್ಕಕಹ್ಾಕತವುದತ ರ್್ಳಗ್ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದ್:

ಸ್ಷನ್ i

ನಲ್ಲಿ j ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯಿಂದ ಸಾಮಾನಯೇಕರಣ ಅಂಕವನತು ಹಿೇಗ್ ನೇಡಬಹತದತ:

ವು ಸ್ಷನ್ i ನ್ೇ j ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯಿಂದ ಪಡ್ದ ನಜವಾದ ಅಂಕಗಳು ಆಗಿದ್
g

Mt

Mgq

Mti
Miq

ವು ಎಲಾಿ ಸ್ಷನ್ಗಳನತು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಉನುತ 0.1% ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಗಳು
ಯತ ಎಲಾಿ ಸ್ಷನ್ಗಳನತು ಪರಿಗಣಿಸಿ ರ್ಾಗದದಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮತತು ಪರಮಾಣಿತ ವಿಚಲನ ಗತರತತತಗಳ
ಮತುವಾಗಿದ್.
ವು ಸ್ಷನ್ ಸಾಮಥಯಾವು 1000 ಕಕಂತ ಕಡಿಮಯಿದೆರ್ ith ಸ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಉನುತ 0.1% ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಗಳು

ಅಥವಾ ಟಾಪರ್ನ ಅಂಕಗಳು.

ಇದತ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಗಳ ಮತು ಮತತು i ಸ್ಷನ್’ನ ಪರಮಾಣಿತ ವಿಚಲನ.

ಫಾಮತಾಲಾ ಮಾಪಾಡಿಸತವ ಹಕಕನತು ರ್ೈಲ್ವೇ ಆಡಳಿತವೂ ರ್ಾಯಿೆರಿಸಿರ್್್ಂಡಿದೆರ್/ ಟ್ಕುಕಲ್ ಪರಿಗಣನ್ಗಳ ಆಧಾರದ
ಮೇಲ್ ವಿಭಿನು ಫಾಮತಾಲಾವನತು ಅಳವಡಿಸಿರ್್್ಳುಳತುದ್.
20 P a g

15.0 ಅರ್ಜಾ ಸಲ್ಲಿಸತವುದತ ಹ್್ೇಗ್
(a)

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಪಾಯರಾ 20.0ಯಲ್ಲಿ ಪಟಿ್ ಮಾಡಲಾದಂತ್ ಆರ್ಆರ್ಬಿ ಯ ಅಧಿಕೃತ
ವ್ಬಸ್ೈಟ್ಗ್ ಭ್ೇಟಿ ರ್್್ಡತವ ಮ್ಲಕ ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಅಪ್ರಿರ್್ೇಶನ್ ವಿಧಾನದ ಮ್ಲಕ ಅವರ
ಅಹಾತ್ಯ ಪರರ್ಾರವಾಗಿ ಮಾತರವ್ೇ ಯಾವುದ್ೇ ಒಂದತ ರ್ೈಲ್ವೇಯ ನ್್ೇಟಿಫ್ೈ ಮಾಡಲಾಟ್
ಹತದ್ೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಬಹತದತ.

(b)

ಆರ್ಆರ್ಬಿ ವ್ಬಸ್ೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮತಚಿತ ಲ್ಲಂರ್ಕ ಕಿರ್ಕ ಮಾಡತವ ಮ್ಲಕ ಅಪ್ರಿರ್್ೇಶನ್
ಭ್ತಿಾ ಮಾಡಲತ ಪಾರರಂಭಿಸತವ ಮತಂಚ್ ಚ್ನಾುಗಿ ಈ ಸಿಇಎನ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಎಲಾಿ
ಮಾಹಿತಿಯನತು

ಮತತು

ಸ್ಚನ್ಗಳನತು

ಓದ್ರಿ.

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ

ಅಪ್ರಿರ್್ೇಶನ್

ಭ್ತಿಾಮಾಡತವಾಗ ಯಾವುದ್ೇ ತಪುಾಗಳನತು ತಪ್ರಾಸಲತ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಸಿಇಎನ್ನ ಎಲಾಿ
ಮಾಹಿತಿಯನತು ತಿಳಿದತರ್್್ಂಡಿರತವುದತ ಅವಶಯಕವಾಗಿರತತುದ್.
(c)

ಜ್ಪ್ರಇರ್ಜ ಫಾಮಾಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕೂನ್ ಮಾಡಿದ ದಾಖ್ಲ್ಗಳನತು ಅಪ್ರಿರ್್ೇಶನ್ ಭ್ತಿಾಮಾಡತವ
ಮತಂಚ್ ಸಿದಧವಾಗಿಟತ್ರ್್್ಳಳಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅಪ್ರಿರ್್ೇಶನ್ ಅನತು ವ್ೇಗವಾಗಿ ಭ್ತಿಾಮಾಡತವುದನತು ಖ್ಾತರಿಪಡಿಸಿರ್್್ಳುಳವುದರ್ಾಕಗಿ, ಅವರತ ಅಪ್ರಿರ್್ೇಶನ್
ಪುಟರ್್ಕ ಲಾಗ್ ಆಗತವ ಮತಂಚ್ ಡಿರ್ಜಟಲ್ ರ್ಪದಲ್ಲಿ ಈ ರ್್ಳಗಿನ ದಾಖ್ಲ್ಗಳನತು ಸಿದಧವಾಗಿಟತ್ರ್್್ಳಳಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್.
• ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯ ಭಾವಚಿತರ: 20 ರಿಂದ 50KB ಸ್ೈಜನ ಜ್ಪ್ರಇರ್ಜ ಇಮೇಜ (ದಯವಿಟತ್ ಭಾವಚಿತರದ ನದ್ಾಷ್

ವಿವರಣ್ಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಪಾಯರಾ 15.1(p)(3) ನ್್ೇಡಿ).
• ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯ ಸಹಿ: 10 ರಿಂದ 40KB ಸ್ೈಜನ ಜ್ಪ್ರಇರ್ಜ ಇಮೇಜ (ದಯವಿಟತ್ ಸಹಿಯ ನದ್ಾಷ್ ವಿವರಣ್ಗ್

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಪಾಯರಾ 15.1(p)(4)&(5) ನ್್ೇಡಿ).
• ಎಸಸಿ / ಎಸಟಿ ಪರಮಾಣಪತರ (ಉಚಿತ ಪರಯಾಣ ಪಾಸ ಬಯಸತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಮಾತರ): 50 ರಿಂದ ಗಾತರದ

100 ರ್್ಬಿ ಜ್ಪ್ರಇರ್ಜ ಚಿತರ. (ಎಸಸಿ / ಎಸಟಿ ಪರಮಾಣಪತರ ಅಪಲ್್ೇರ್ಡಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ದಯವಿಟತ್
ಪಾಯರಾ15.1(q) ನ್್ೇಡಿ).
• ಸ್ಕರೈಬ ಫೇಟ್್ೇ (ಅನವಯವಾಗತವಲ್ಿಲಾಿ): 20 ರಿಂದ 50 ರ್್ಬಿ ಗಾತರದ ಜ್ಪ್ರಇರ್ಜ ಚಿತರ (ದಯವಿಟತ್ ಪಾಯರಾವನತು

ನ್್ೇಡಿ ಛಾಯಾಚಿತರದ ನದ್ಾಷ್ತ್ಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ 15.1(p)(3).
. (d) ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯ ಅಹಾತ್ ಮತತು ಮಿೇಸಲಾತಿ ವಗಾರ್ಾಕಗಿ ಆರ್ಆರ್ಬಿ ಬತದ್ಧವಂತ ಹತದ್ೆಗಳನತು ಪರಿಶೇಲ್ಲಸಿ:
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಪೇಸ್ ಪಾಯರಾಮಿೇಟರ್ ಟ್ೇಬಲ್ ಅನತು ಪರಿಶೇಲ್ಲಸಲತ ಸ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ ಮತತು ಎಲಾಿ ಸಿಆರ್ಬಿಗಳ ವಿರತದಧ
ಅಧಿಸ್ಚಿಸಲಾದ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯಲತ ಈ ಸಿಇಎನ್ನಲ್ಲಿನ ಖ್ಾಲ್ಲ ರ್್್ೇಷ್ಕ ಮತತು ನಂತರ ಅವರತ ಅರ್ಜಾ
ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಬಯಸತವ ಆರ್ಆರ್ಬಿಯನತು ನಧಾರಿಸಿ ಮತತು ಆರ್ಆರ್ಬಿಯನತು ಅವರತ ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿರ್್್ಳುಳತಾುರ್
ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಅರ್ಜಾಯನತು ಭ್ತಿಾ ಮಾಡಲತ ಅವರ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಹಾತ್, ಸಮತದಾಯ / ವಗಾ ಮತತು ವಯಸತ್, ವ್ೈದಯಕೇಯ
ಮಾನದಂಡಗಳು, ಅಂಗವ್ೈಕಲಯ ಇತಾಯದ್ಗಳಿಗ್ ಅಹಾತ್ಗಾಗಿ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳನತು ಹ್್್ಂದ್ದ್.

(e) ಖ್ಾಲ್ಲ ಇರತವ ಹತದ್ೆಗಳ ಲಭ್ಯತ್ ಮತತು ಅಧಿಸ್ಚಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ಹತದ್ೆಗಳಿಗ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯ
ಅಹಾತ್ಯನತು ಕರಯಾತೆಕವಾಗಿ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಲತ ಈ ರ್್ಳಗಿನ ಹಂತಗಳನತು ಅನತಸರಿಸಬಹತದತ:
• ಪೇಸ್ ಪಾಯರಾಮಿೇಟರ್ ಟ್ೇಬಲ್: ಪೇಸ್ ಪಾಯರಾಮಿೇಟರ್ ಟ್ೇಬಲ್ ಟಾಯಬ ಕಿರ್ಕ
ಮಾಡಿ. ಈ ರ್್್ೇಷ್ಕದ್ಂದ, ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ ಅಹಾತ್ಗ್ ಅನತಗತಣವಾಗಿ ಅವನತ / ಅವಳು
ಅಹಾತ್ ಹ್್್ಂದ್ರತವ ಹತದ್ೆ (ಗಳನತು), ಪ್ರಡಬತಿೂಬಿಡಿ, ಅಗತಯವಿರತವ ವ್ೈದಯಕೇಯ
ಮಾನದಂಡಗಳು ಇತಾಯದ್ ವ್ೇಳ್ ಯಾವ ಹತದ್ೆಗ್ ಸ್ಕುವಾಗಿದ್ ಎಂಬತದನತು
ಕಂಡತಹಿಡಿಯಬಹತದತ.
• ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆ: ರ್ೈಲ್ವಯ ವಿರತದಧ ಅವನ / ಅವಳ ಅಹಾತ್ಗಾಗಿ ಅಧಿಸ್ಚಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಹತದ್ೆಗಳ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಯ
ಸಮಗರ ವಿವರಗಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯಲತ, ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ ರ್ೈಲ್ವಯ ಡಾರಪ ಡ ನ್ ಪಟಿ್ಯಿಂದ ರ್ೈಲ್ವಯನತು ಆಯೆಕ
ಮಾಡಬಹತದತ ಮತತು ವಿವಿಧ ರ್ೈಲ್ವಗಳ ವಿರತದಧ ಎಲಾಿ ಅಧಿಸ್ಚಿತ ಹತದ್ೆಗಳ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳನತು ವಿೇಕ್ಷಿಸಬಹತದತ.
ಅಹಾತಾ ನಯತಾಂಕಗಳನತು ಆಯೆಕಮಾಡತವಾಗ.
• ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಯ ಪರಿಶೇಲನ್ಯ ನಂತರ, ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ತಮೆ ಅಹಾತ್ / ಸಮತದಾಯ /
ಇಡಬ್ಿೂಎಸ / ಪ್ರಡಬ್ಿೂಬಿಡಿ / ಎರ್ಕ್ಎಸಎಂ ವಗಾ ಇತಾಯದ್ಗಳಿಗ್ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆ ಇದ್ ಎಂದತ
ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿರ್್್ಳಳಲತ ಅವರತ ಅರ್ಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಬಯಸತವ ರ್ೈಲ್ವಯನತು ನಧಾರಿಸಬಹತದತ.
• ರ್ೈಲ್ವೇಯನತು ಒಮೆ ಆಯೆಕಮಾಡಿರ್್್ಂಡ ನಂತರ, ಪಾರಥಮಿಕ ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನ್

ಪೂಣಾಗ್್ಳುಳತುದ್ ಮತತು ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನ್ ನಂಬರನತು ಗ್್ತತುಪಡಿಸಲಾಗತತುದ್,
ಯಾವುದ್ೇ

ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿಯ್

ರ್ೈಲ್ವೇಯ

ಬದಲಾವಣ್ಯನತು

ಅನತಮತಿಸಲಾಗತವುದ್ಲಿ.
(f) ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಅಪ್ರಿರ್್ೇಶನ್ ತತಂಬತವುದರ್ಾಕಗಿ ಮತತು ಎಚುರಿರ್್ಯಿಂದ ವ್ೈಯಕುಕ
ವಿವರಗಳು/ಬಯ-ಡ್ೇಟಾ, ಪಾವತಿಸಿದ ಶತಲಕ ಇತಾಯದ್ಗಳನತು ತತಂಬಲತ ಒದಗಿಸಲಾದ ಲ್ಲಂರ್ಕಗ್
ಹ್್್ೇಗಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್. ಅವರತ ಹತದ್ೆ(ಗಳು) ಮತತು ರ್ೈಲ್ವೇ(ಗಳು)ಗಾಗಿ ಅವರ ಆಯೆಕ/ಆದಯತ್ಯ
ಚಟತವಟಿರ್್ಯನತು ಮಾಡತವ ಅಗತಯವೂ ಇದ್.
(g) ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ್ ದಯವಿಟತ್ ಗಮನಸಿ:
• ಬಹತ ಹತದ್ೆಗಳು ಮತತು ಇತರ್ ಅಗತಯತ್ಗಳನತು ಈ ಸಿಇಎನ್ನಲ್ಲಿ ನ್್ೇಟಿಫ್ೈ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು

ಬಹಳ ಎಚುರಿರ್್ಯಿಂದ ಅವರ ಹತದ್ೆವಾರತ ಮತತು ರ್ೈಲ್ವೇವಾರತ ಆದಯತ್ಗಳನತು ಸ್ಚಿಸಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್.
ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಅಪ್ರಿರ್್ೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಒಮೆ ಮಾಡಲಾದ ಆಯೆಕಯ ಚಟತವಟಿರ್್ಯತ ಅಂತಿಮವಾಗಿರತತುದ್ ಮತತು
ಬದಲಾವಣ್ಗಾಗಿ ಯಾವುದ್ೇ ರ್್್ೇರಿರ್್ಯನತು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತವುದ್ಲಿ. ಆದತದರಿಂದ, ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು
ಹತದ್ೆ(ಗಳು) ಮತತು ರ್ೈಲ್ವೇ(ಸ)ನ ಆಯೆಕಯ ಚಟತವಟಿರ್್ಯಲ್ಲಿ ಎಚುರಿರ್್ಯಿಂದ ಇರಬ್ೇರ್್ಂದತ ಸಲಹ್್
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ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಆರ್ಆರ್ಬಿ ಗಳು ಹತದ್ೆಯನತು ಗ್್ತತುಪಡಿಸತತುವ್ ಮತತು ಮರಿಟ್ ಮತತು ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳ
ಸಾಾನದ ಮಿತಿಗ್್ಳಪಟತು ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಆದಯತ್ಯ ಪರರ್ಾರವಾಗಿ ಆಯೆಕಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ರ್ೈಲ್ವೇಸ ಅನತು
ಗ್್ತತುಪಡಿಸತತುದ್. ಆದರ್, ಆಡಳಿತಾತೆಕ ತತತತಾ/ಅಗತಯತ್ಗಳ ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಆರ್ಬಿ

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯ(ಗಳ) ಹ್್್ಂದ್ರ್್ಗ್ ಒಳಪಟತ್ ಯಾವುದ್ೇ ಹತದ್ೆ/ರ್ೈಲ್ವೇಯನತು ಗ್್ತತುಪಡಿಸತವ ಹಕಕನತು
ರ್ಾಯಿೆರಿಸಿರ್್್ಂಡಿರತತುದ್.

• ನದ್ಾಷ್ ವಗಾಗಳು ಅಥವಾ ಎಲಾಿ ವಗಾಗಳು ಅದರ್ಾಕಗಿ ತಮೆ ಇಚ್ಾಯಿಲಿದ್ರತವಿರ್್ಯನತು ಸ್ಚಿಸತವುದರ್ಾಕಗಿ

ಆಯೆಕ ಮಾಡಿರ್್್ಳಳದ್ರತವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ಆಯೆಕಮಾಡಿರ್್್ಳಳಲಾಟ್ ನದ್ಾಷ್ ವಗಾಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತರವ್ೇ
ಭಾಗಶಃ ಆಯೆಕಯನತು ಹ್್್ಂದ್ರತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನತು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತತುದ್.
•

ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳಿಂದ

ಎಲಾಿ

ಸಂವಹನಗಳನತು

ಎಸಎಂಎಸ/ಇ-ಮೇಲ್

ಮ್ಲಕ

ಮಾತರವ್ೇ

ಕಳುಹಿಸಲಾಗತವುದರಿಂದ, ನ್ೇಮರ್ಾತಿ ಪರಕರಯೆಯಾದಯಂತ ಅವರ ವ್ೈಯಕುಕ ಮಬ್ೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತತು
ವ್ೈಯಕುಕ ಮಾನಯ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿಯನತು ಸಕರಯವಾಗಿಟತ್ರ್್್ಳಳಬ್ೇರ್್ಂದತ ಸಲಹ್್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್.ಈ ಸಿಇಎನ್
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಮಬ್ೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮ್ಲಕ ಮತತು ಒಂದತ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮ್ಲಕ ಮಾತರವ್ೇ ಒಂದತ
ಆನ್ಲ್ೈನ್ ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನ್ ಅನತು ಅನತಮತಿಸಲಾಗತತುದ್. ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳು ಯಾವುದ್ೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಬ್ೈಲ್
ನಂಬರ್ ಮತತು ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣ್ಗಾಗಿ ಯಾವುದ್ೇ ರ್್್ೇರಿರ್್ಯನತು ಪರಿಗಣಿಸತವುದ್ಲಿ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ ಆರ್ಆರ್ಬಿ ಯಂದ್ಗ್ ನ್ೇಮರ್ಾತಿ ಪರಕರಯೆ/ಹ್್್ಂದ್ರ್್ಯ ಮತಂದ್ನ
ಹಂತಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರ ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಅನತು ಟಿಪಾಣಿ ಮಾಡಿರ್್್ಳಳಲತ ಮತತು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿರ್್್ಳಳಲತ ಸಲಹ್್
ಮಾಡಲಾಗಿದ್.
ನ್ೇಮರ್ಾತಿ ಪರಕರಯೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಸಿಇಎನ್ ಬಗ್ೆ ಯಾವುದ್ೇ ಬದಲಾವಣ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಇತಿುೇಚಿನ
ಮಾಹಿತಿಯನತು ಪಡ್ಯಲತ ಹ್್ಚಾುಗಿ ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಬಸ್ೈಟ್(ಗಳಿ)ಗ್ ಭ್ೇಟಿ ನೇಡಬ್ೇರ್್ಂದತ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಸಲಹ್್
ಮಾಡಲಾಗಿದ್.
ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಅಪ್ರಿರ್್ೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರತ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಮಾಹಿತಿಯತ ನಜವಾಗಿದ್ ಎಂಬ ಮಾನಯ ದಾಖ್ಲ್ಗಳ್ ಂದ್ಗ್
ರತಜತವಾತತಪಡಿಸತವ ಹ್್್ಣ್ಗಾರಿರ್್ಯತ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಮೇಲ್ಲರತತುದ್.
15.1 ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಅರ್ಜಾಯನತು ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಹಂತಗಳು:

ಮೇಲಕಂಡ ಪಾಯರಾ 15.0 a, b, c ಮತತು d ಯಲ್ಲಿನ ಪರಕರಯೆಯನತು ಪೂಣಾಗ್್ಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ರ್್ಳಗಿನವುಗಳನತು
ರ್ಾಯಾರ್ಪರ್್ಕ ತನು
a)

“New Registration” ಮೇಲ್ ಕಿರ್ಕ ಮಾಡಿ.

b)

ನೇವು ಅರ್ಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಬಯಸತವ ರ್ೈಲ್ವೇಯನತು ಆಯೆಕಮಾಡಿ. ಪಾರಥಮಿಕ ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನ್ ಪೂಣಾಗ್್ಂಡ ಬಳಿಕ ಮತತು
ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನ್ ಸಂಖ್್ಯಯನತು ಗ್್ತತುಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಒಮೆ ಆಯೆಕಮಾಡಿದ ರ್ೈಲ್ವೇಯನತು ಬದಲಾಯಿಸಲತ ಸಾಧಯವಿಲಿ,
ಎಂಬ ಬಗ್ೆ ದಯವಿಟತ್ ಅರಿವಿರಲ್ಲ.

c)

ನೇವು ಚ್ರ್ಕ ಬಾರ್ಕ್ ಕಿರ್ಕ ಮಾಡತವ ಮ್ಲಕ ಸಾಷ್ವಾಗಿ ಸ್ಚನ್ಗಳನತು ಓದ್ರತವಿರಿ ಮತತು ತಿಳಿದತರ್್್ಂಡಿರತವಿರಿ
ಎಂಬತದನತು ದೃಢೇಕರಿಸಿ. "ಹ್್್ಸ ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನ್" ಮೇಲ್ ಕಿರ್ಕ ಮಾಡಿ.

d)

ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನ್ ವಿವರಗಳು: ಸಾಮಾನಯ ಸ್ಚನ್ಗಳ ಪಾಯರಾ 1.7 ಪರರ್ಾರವಾಗಿ ನಮೆ ಹ್್ಸರತ, ಜನೆದ್ನಾಂಕ ಮತತು
ತಂದ್ಯ ಹ್್ಸರತ, ತಾಯಿಯ ಹ್್ಸರತ, ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್್ಯ, ಎಸಎಸಎಲ್ಸಿ/ಮಟಿರರ್ಕ ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನ್ ನಂಬರ್,
ತ್ೇಗಾಡ್ಯಾದ ವಷಾ, ಮಬ್ೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತತು ಇಮೇಲ್-ಐಡಿ ನಮ್ದ್ಸಿ ಮತತು ನಂತರ ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನುಗಾಗಿ
ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಐಟಿಐ/ಎನ್ಎಸಿ ವಿದಾಯಹಾತ್ ಹ್್್ಂದ್ರತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಮಾತರವ್ೇ ಎಸಎಸಎಲ್ಸಿ/ಮಟಿರರ್ಕ ಬದಲಾಗಿ

ಐಟಿಐ/ಎನ್ಎಸಿ ವಿದಾಯಹಾತ್ಗಾಗಿ ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನ್ ಸಂಖ್್ಯ/ತ್ೇಗಾಡ್ಯಾದ ವಷಾವನತು ಮಾತರ ನಮ್ದ್ಸಬಹತದತ.
ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನುಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸತವ ಮತಂಚ್, ಮೇಲ್ ಒದಗಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವ್ ಎಂಬತದನತು
ಖ್ಾತರಿಪಡಿಸಿರ್್್ಳಿಳ ಮತತು ದೃಢಪಡಿಸಿರ್್್ಳಿಳ, ಏರ್್ಂದರ್ ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನುಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ವಿವರಗಳನತು ನಂತರ
ಬದಲಾಯಿಸಲತ ಸಾಧಯವಿಲಿ. ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನುಗಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ನಮೆದಾಗಿರಬ್ೇಕತ ಮತತು ವಿಶಷ್ವಾಗಿರಬ್ೇಕತ
ಎಂಬತದನತು ದಯವಿಟತ್ ಗಮನಸಿ. ಜ್್ತ್ಗ್ ಇಮೇಲ್ ಮತತು ಮಬ್ೈಲ್ ನಂಬರನತು ವನ್ ಟ್ೈಮ್ ಪಾಸವರ್ಡಾನ್್ಂದ್ಗ್
(ಒಟಿಪ್ರ) ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಅಪ್ರಿರ್್ೇಶನ್ ಪರಕರಯೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೇಲ್ಲಸಲಾಗತತುದ್ ಎಂಬತದನ್ು ಗಮನಸಿ. ಈ ಸಿಇಎನ್
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಮಬ್ೈಲ್ ಸಂಖ್್ಯ ಮತತು ಒಂದತ ಇಮೇಲ್ ಮ್ಲಕ ರ್್ೇವಲ ಒಂದತ ಆನ್ಲ್ೈನ್ ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನ್ ಅನತು
ಅನತಮತಿಸಲಾಗತತುದ್.
e)

OTP ಮ್ಲಕ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮತತು ಮಬ್ೈಲ್ ಸಂಖ್್ಯಯ ಪರಿಶೇಲನ್: ಪಾರಥಮಿಕ ವಿವರಗಳನತುಸ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ,
ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಮತತು ಪಾಸವರ್ಡಾ ಅನತು ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗ್ ಪರದಶಾಸಲಾಗತತುದ್. ಜ್್ತ್ಗ್, OTP ಗಳನತು ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನ್
ವಿವರಗಳ್ ಂದ್ಗ್ ರಿರ್ಜಸ್ರ್ಡಾ ಮಬ್ೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತತು ಇಮೇಲ್ಗ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗತತುದ್. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಇಮೇಲ್
ಮತತು ಮಬ್ೈಲ್ನಂದ OTP ಗಳನತು ಪತ್ುಹಚುಬ್ೇಕತ ಮತತು ಅರ್ಜಾಯನತು ಭ್ತಿಾ ಮಾಡತವುದರ್್ಂದ್ಗ್ ಮತತು
ಹಣಪಾವತಿ ಮಾಡತವುದರ್್ಂದ್ಗ್ ಮತಂದತವರಿಯಲತ ಒಟಿಪ್ರ ಯನತು ನಮ್ದ್ಸಿ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ನ್ೇಮರ್ಾತಿ ಪರಕರಯೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತಂದ್ನ ಪರಾಮಶಾನರ್ಾಕಗಿ ಅವರ ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಟಿಪಾಣಿ
ಮಾಡಿರ್್್ಳಳಬ್ೇಕತ ಮತತು ರಕ್ಷಿಸಿಟತ್ರ್್್ಳಳಬ್ೇಕತ ಮತತು ಆರ್ಆರ್ಸಿ/ಆರ್ಆರ್ಬಿ ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನ್ ನಂಬರ್
ಪಡ್ಯತವುದರ್ಾಕಗಿ ಯಾವುದ್ೇ ರ್್್ೇರಿರ್್ಯನತು ಪರಿಗಣಿಸತವುದ್ಲಿ.

f)

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಮತತು ಪಾಸವರ್ಡಾ ಬಳಸಿ ಹ್್್ೇಮ್ ಪ್ೇಜನಲ್ಲಿರತವ "ಈಗಾಗಲ್ೇ ರಿರ್ಜಸ್ರ್ ಆಗಿದ್"
ಬಟನ್ ಮೇಲ್ ಕಿರ್ಕ ಮಾಡತವ ಮ್ಲಕ ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಅರ್ಜಾಯಂದ್ಗ್ ಮತಂದತವರಿಯಬಹತದತ.
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g)

ಅರ್ಜಾ

ಪುಟದ

ಭಾಗ

I

ರಲ್ಲಿ,

ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ

ವಿದಾಯಹಾತ್,

ಸಮತದಾಯ,

ಅಂದರ್

ಅನವಯವಾಗತವಂತ್

ಯತಆರ್/ಒಬಿಸಿ(ಎನ್ಸಿಎಲ್)/ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ/ಇಡಬತಿಎಸ, ಲ್ಲಂಗ, ಧಮಾ, ಮಾರ್ಜ-ಸ್ೈನಕ, ಪ್ರಡಬತಿಬಿಡಿ, ಸಿಸಿಎಎ,
ಅಲಾಸಂಖ್ಾಯತ, ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾ ಮತತು ವಯಸಿ್ನ ವಿನಾಯಿತಿ ಅಹಾತಾ ವಗಾ ಮತತು ಇತರ್
ವಿವರಗಳನತು ಒದಗಿಸಿ.
h)

ಹಣಪಾವತಿ ಮತತು ಬಾಯಂರ್ಕ ಖ್ಾತ್ಯ ವಿವರಗಳು:
i.

ಮೇಲ್ಲನಂತ್ ಅರ್ಜಾಯ ವಿವರಗಳನತು ಪೂಣಾಗ್್ಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯನತು ಹಣಪಾವತಿ ವಿಧಾನವನತು
ಆಯೆಕಮಾಡಿರ್್್ಳಳಲತ ನದ್ೇಾಶಸಲಾಗತತುದ್, ಅಂದರ್ ಬಾಯಂರ್ಕ (ಆನ್ಲ್ೈನ್ ನ್ಟ್ ಬಾಯಂಕಂಗ್/ರ್್ರಡಿಟ್
ರ್ಾರ್ಡಾ/ಡ್ಬಿಟ್ ರ್ಾರ್ಡಾ/ಯತಪ್ರಐ ಮತತು ಆಫ್ಲ್ೈನ್ ಚಲನ್) ಅಥವಾ ಪಾಯರಾ 7 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾದಂತ್
ಪಸ್ ಆಫೇಸ ಚಲನ್ಗಳು ಮತತು ಹಣಪಾವತಿ ಪರಕರಯೆಯನತು ಪೂಣಾಗ್್ಳಿಸಬ್ೇಕತ. ಹಣಪಾವತಿ
ವಿಧಾನವನತು ಆಯೆಕಮಾಡಿ ಮತತು ಹಣಪಾವತಿ ಪರಕರಯೆಯನತು ಪೂಣಾಗ್್ಳಿಸಿ. ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಹಣಪಾವತಿಗಳ
ವ್ೈಫಲಯತ್ ಇದೆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ ಮತ್್ುಂದತ ವಯವಹರಣ್ಯನತು ಮಾಡಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್.
ಹಣಪಾವತಿಯ ಪರತಿಯಂದತ ವಿಧಾನರ್ಾಕಗಿ ನಗದ್ಪಡಿಸಿದ ರ್್್ನ್ಯ ದ್ನಾಂಕ ಮತತು ಸಮಯವನತು
ದಯವಿಟತ್ ಟಿಪಾಣಿ ಮಾಡಿರ್್್ಳಿಳ ಮತತು ಸರ್ಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಾಯನತು ಸಲ್ಲಿಸಿ.

ii.

ಬಾಯಂರ್ಕ-ಆಫ್ಲ್ೈನ್ ವಿಧಾನದ ಮ್ಲಕ ಹಣಪಾವತಿ ಮಾಡತತಿುರತವವರಿಗ್, ಹಣಪಾವತಿಯ ದೃಢೇಕರಣವು
2 ಗಂಟ್ಗಳನತು ತ್ಗ್ದತರ್್್ಳಳಬಹತದತ ಮತತು ಅವರತ 2 ಗಂಟ್ಗಳ ನಂತರ ಪುನಃ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬ್ೇಕತ ಮತತು
ಹಣಪಾವತಿ ಸಿಾತಿಯ ದೃಢೇಕರನರ್ಾಕಗಿ ಎದತರತನ್್ೇಡಬ್ೇಕತ.

iii.

ಹಣಪಾವತಿ ದೃಢೇಕರಣರ್ಾಕಗಿ ರ್ಾಲಾವಧಿಯತ ಪೇಸ್ ಆಫೇಸ ಹಣಪಾವತಿ ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ 24 ರಿಂದ 48
ಗಂಟ್ಗಳವರ್ಗ್ ವಯತಾಯಸಗ್್ಳುಳತುದ್.

i)

ಅರ್ಜಾ ಪುಟದ ಭಾಗ II ರಲ್ಲಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ ಅವರ ಸ್ಚನ್ಯನತು ನೇಡಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್ ಪೇಸ್ಗಳ ಆದಯತ್ / ಆದಯತ್.

ಹತದ್ೆಗಳಿಗ್ ಆದಯತ್ /ಆದಯತ್ಗಳನತು ಹ್್್ಂದ್ಸಿ: ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ ಅವನ / ಅವಳ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಹಾತ್ ಮತತು ಇತರ ವಿವರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್
ಒಂದಕಕಂತ ಹ್್ಚತು ಹತದ್ೆಗಳಿಗ್ ಅಹಾರಾಗಿದೆರ್, ಅವನತ / ಅವಳು ಈ ಹತದ್ೆಗಳಿಗ್ ಆದಯತ್ / ಆದಯತ್ಗಳನತು ಹ್್್ಂದ್ಸಬ್ೇಕತ. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ
ಅಹಾರಾಗಿರತವ ಪೇಸ್ಗಳ ಪಟಿ್ಯನತು (ಆಯೆಕಮಾಡಿದ ಆರ್ಆರ್ಬಿಯಲ್ಲಿ) ಪರದಶಾಸಲಾಗತತುದ್. ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ, ಆಯೆಕ ಮಾಡಿದ
ಆರ್ಆರ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಕಕಂತ ಹ್್ಚತು ರ್ೈಲ್ವ / ಉತಾಾದನಾ ಘಟಕಗಳಿಗ್ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳಿದೆರ್, ನಂತರ
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ ಅಹಾತ್ ಹ್್್ಂದ್ರತವ ಅಂತಹ ಎಲಾಿ ರ್ೈಲ್ವ / ಉತಾಾದನಾ ಘಟಕಗಳ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳನತು ಪಟಿ್ ಮಾಡಲಾಗತವುದತ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ ಅವರತ ಅಹಾತ್ ಹ್್್ಂದ್ರತವ ಪರತಿ ಹತದ್ೆಯ ವಿರತದಧ ಪಠಯ ಪ್ಟಿ್ಗ್ಯಲ್ಲಿ ತಮೆ ಆದಯತ್ / ಆದಯತ್ಗಳ ಸಂಖ್್ಯಯನತು ಭ್ತಿಾ
ಮಾಡಬ್ೇಕತ, ಅವರತ ಅರ್ಜಾ ಸಲ್ಲಿಸತತಿುರತವ ಆರ್ಆರ್ಬಿಯಲ್ಲಿ.
j)

ಪ್ರಡಬತಿಬಿಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗಾಗಿ ಬರಹಗಾರ: ನೇವು ಒಬಬ ಪ್ರಡಬತಿಬಿಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯಾಗಿದೆರ್ ಬರಹಗಾರರಿಗಾಗಿ
ಆಯೆಕಯನತು ಮತತು ಬರಹಗಾರರಿಗಾಗಿ ಅಹಾತ್ಯನತು ಸ್ಚಿಸಿ. ದೃಷ್ಟ್್ ದ್್ೇಷದ್ಂದ ಬಳಲತತಿುರತವ ಅಥವಾ
ನಡ್ಯತವ ಅಶಕುತ್ಯನತು (ಒಂದತ ತ್್ೇಳು) ಹ್್್ಂದ್ರತವ ಮದತಳಿನ ಪಾಶವಾವಾಯತ/ಸಾುಯತ ದ ಬಾಲಯತ್/ಬ ದ್ಧಕ
ಅಸಮಥಾತ್ಯಿಂದ (ಸವಮಗುತ್, ನದ್ಾಷ್ ಕಲ್ಲರ್್ಯ ಅಸಮಥಾತ್ ಮತತು ಮಾನಸಿಕ ರ್್ೇಗ) ಬಾಧಿತರಾಗಿರತವವರತ
ಈ ಸಿಇಎನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಹಗಾರರನತು ಲಭ್ಯರನಾುಗಿಸಿರ್್್ಳಳಲತ ಅಹಾರಾಗಿರತತಾುರ್. ನೇವು ಬರಹಗಾರರ್್ಂದ್ಗ್

ಅಂಟಿರ್್್ಂಡಿದೆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಹ್್ಸರತ, ತಂದ್ಯ ಹ್್ಸರತ, ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದಾಯಹಾತ್ ಇತಾಯದ್ಗಳಂತಹ ಬರಹಗಾರರ
ವಿವರಗಳನತು

ನಮ್ದ್ಸಿ.

ಹ್ಾಗ್ ವಯವಸ್ಾ ಮಾಡಲಾದ ಬರಹಗಾರರತ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ ಹ್ಾಜರಾಗತತಿುರತವ

ನ್್ೇಟಿಫರ್್ೇಶನುಗಾಗಿ ಆತ/ಆರ್್ಯತ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯಾಗಿರಬಾರದತ ಮತತು ಆ ಬರಹಗಾರನತ ಒಂದಕಕಂತಲ್ ಹ್್ಚತು
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ತ್್ಡಗಿಸಿರ್್್ಂಡಿರಬಾರದತ.
k)

ವಿವರವಾದ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದಾಯಹಾತ್: ಅರ್ಜಾಯಲ್ಲಿ ಅಗತಯಪಡಿಸಲಾದಂತ್ ವಿದಾಯಹಾತ್ಯ ಮೇಲ್ ಎಲಾಿ ಸತಸಂಬದಧ
ಮಾಹಿತಿಯನತು ಒದಗಿಸಿ.

l)

ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯ ಭಾಷ್ಯ ಆಯೆಕ: ಇಂಗಿಿಷ್ ಡಿಫಾಲ್್ ಭಾಷ್ಯಾಗಿರತತುದ್. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ ಯಾವುದ್ೇ ಇತರ್ ಭಾಷ್ಯನತು
ಆಯೆಕಮಾಡಿರ್್್ಳಳಲತ ಬಯಸಿದರ್, ಅದನತು ಭಾಷ್ಗಳ ಡಾರಪಡ ನ್ ಪಟಿ್ಯಿಂದ ಆಯೆಕಮಾಡಿರ್್್ಳಳಬಹತದತ. ಪಟಿ್
ಮಾಡಲಾದ ಭಾಷ್ಗಳ್ಂದರ್, ಅಸಾ್ಮಿ, ಬ್ಂಗಾಳಿ, ಗತಜರಾತಿ, ಹಿಂದ್, ಕನುಡ, ರ್್್ಂಕಣಿ, ಮಲಯಾಳಂ, ಮನಪುರಿ,
ಮರಾಠಿ, ಒರಿಯಾ, ಪಂಜಾಬಿ, ತಮಿಳು, ತ್ಲತಗತ ಮತತು ಉದತಾ ಆಗಿರತತುವ್. ಇಂಗಿಿಷ್ ಮತತು ಆಯೆಕಯ ಭಾಷ್ಯ
ನಡತವ್

ಪರಶ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ೇ ವಯತಾಯಸ/ವಿವಾದಗಳಿದೆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಇಂಗಿಿಷ್ ಆವೃತಿುಯ ವಿಷಯವು

ಉಳಿದತರ್್್ಳುಳತುದ್.
m)

ಬಾಕ ಉಳಿದ ಜಾಗಗಳನತು ಪೂಣಾಗ್್ಳಿಸಿ, ಉದಾ, ಮಾತೃ ಭಾಷ್, ಮಚ್ುಗಳು/ಗತರತತಿನ ಚಿಹ್್ುಗಳು, ವಿಳಾಸ
ಇತಾಯದ್.

n)

ಮರತಪಾವತಿಗಾಗಿ ಬಾಯಂರ್ಕ ಖ್ಾತ್ಯ ವಿವರಗಳು: ಸಿಬಿಟಿ ಗ್ ಹ್ಾಜರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಪಾಯರಾ 7 ರಲ್ಲಿನ ವಿವರಗಳ
ಪರರ್ಾರವಾಗಿ ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಶತಲಕವನತು ಮರತಪಾವತಿಸತವುದರ್ಾಕಗಿ ಅಹಾರಾಗಿರತತಾುರ್. ಅವರತ ಅರ್ಜಾ ಶತಲಕ ಹಣಪಾವತಿ
ಮಾಡತವ ಖ್ಾತ್ಯಿಂದ ಅವರ ರಿಫಂರ್ಡ ಪಡ್ಯಲತ ದೃಢೇಕರಣವನತು ನೇಡತವ ಎಲಾಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು, ಈ ವಿವರಗಳನತು
ಭ್ತಿಾ ಮಾಡಬ್ೇರ್ಾಗಿಲಿ, ಆದತದರಿಂದ, ಇದತ ಅವರಿಗ್ ಗ್್ೇಚರಿಸತವುದ್ಲಿ. (i) ಅವರತ ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಶತಲಕವನತು
ಪಾವತಿಸಿದ ಖ್ಾತ್ಯ ಮ್ಲಕ ಮರತಪಾವತಿಯನತು ಸಿವೇಕರಿಸಲತ ಬಯಸದ್ರತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತರ ಅವರತ
ಮರತಪಾವತಿಯನತು ಸಿವೇಕರಿಸಲತ ಬಯಸತವ ಫಲಾನತಭ್ವಿಯ ಖ್ಾತ್ಯ ವಿವರಗಳನತು ಒದಗಿಸಬ್ೇಕತ, ಅಂದರ್,
ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಅರ್ಜಾಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನತಭ್ವಿಯ ಹ್್ಸರತ, ಖ್ಾತ್ ಸಂಖ್್ಯ, ಬಾಯಂಕನ ಹ್್ಸರತ ಮತತು ಐಎಫ್ಎಸಸಿ ರ್್್ೇರ್ಡ. (ii)
ಪಸ್ ಆಫೇಸ ಅಥವಾ ಎಸಬಿಐ ಚಲನ್ ಮ್ಲಕ ಅವರ ಶತಲಕವನತು ಠ್ೇವಣಿ ಮಾಡತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅವರತ
ಮರತಪಾವತಿಯನತು ಸಿವೇಕರಿಸಲತ ಬಯಸತವ ಫಲಾನತಭ್ವಿಯ ಖ್ಾತ್ಯ ವಿವರಗಳನತು ಒದಗಿಸಬ್ೇಕತ, ಅಂದರ್,
ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಅರ್ಜಾಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನತಭ್ವಿಯ ಹ್್ಸರತ, ಖ್ಾತ್ ಸಂಖ್್ಯ, ಬಾಯಂಕನ ಹ್್ಸರತ ಮತತು ಐಎಫ್ಎಸಸಿ ರ್್್ೇರ್ಡ.
ಇಲಿವಾದರ್, ಅವರತ ಮರತಪಾವತಿಯನತು ಸಿವೇಕರಿಸತವುದ್ಲಿ.

o)

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅವರ ಸಂಸ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ನ್ೇಮರ್ಾತಿಗಾಗಿ, ಬ್ೇರ್ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ವಿಭಾಗಗಳು/ಪ್ರಎಸಯತ ಗಳು ಮತತು
ಖ್ಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಾಗಳ್ ಂದ್ಗ್ ಆರ್ಆರ್ಬಿ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರತ ಪಡ್ದ ಅಂಕಗಳನತು ಹಂಚಿರ್್್ಳುಳವುದರ್ಾಕಗಿ ತಮೆ
ಸಮೆತಿಯನತು ಸ್ಚಿಸಬಹತದತ.

p)

ಭಾವಚಿತರ ಮತತು ಸಹಿಯನತು ಅಪಲ್್ೇರ್ಡ ಮಾಡತವುದತ:
1. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನತು ಅರ್ಜಾಯ "ಭಾವಚಿತರ ಮತತು ಸಹಿಯ ಅಪಲ್್ೇರ್ಡ"ಗ್ ಸವಯಂಚಾಲ್ಲತವಾಗಿ ನದ್ೇಾಶಸಲಾಗತತುದ್.
2. ಅಪಲ್್ೇರ್ಡ ಫೇಟ್್ ಟಾಯಬ ಮತತು ನಮೆ ಕಲರ್ ಫಟ್್ಗಾರಫ್ ಅಪಲ್್ೇರ್ಡ ಮಾಡಿ ಆಯೆಕಮಾಡಿ.

ಫೇಟ್್ಗಾರಫ್ ಈ ರ್್ಳಗಿನ ಅಗತಯತ್ಗಳನತು ಅನತಸರಿಸಬ್ೇಕತ.
3. ಭಾವಚಿತರರ್ಾಕಗಿ ನದ್ಾಷ್ ವಿವರಣ್ಗಳು:
a. ಬಿಳಿಯ/ತಿಳಿ ಬಣುದ ಹಿನ್ುಲ್ಯತಳಳ ಒಂದತ ಬಣುದ ಪಾಸಪಟ್ಾ ಭಾವಚಿತರ ಆಗಿರಬ್ೇಕತ.
b. ಅದತ 35mmX45mm ಅಥವಾ 320 x 240 ಪ್ರರ್್್ಲ್ ಸ್ೈಜನಲ್ಲಿರಬ್ೇಕತ.
c. ಅದತ 100 ಡಿಪ್ರಐ ರ್ಸಲ್ಯಶನ್ ಹ್್್ಂದ್ರತವ ಸಾಕೂನ್ ಮಾಡಿದ JPG/JPEG ಫಾಮಾಯಾಟ್ನಲ್ಲಿರಬ್ೇಕತ.
d. ಭಾವಚಿತರದ ಸ್ೈಜ 20-50KB ನಡತವ್ ಇರಬ್ೇಕತ.
e. ಬಣುದ ಭಾವಚಿತರವನತು ವೃತಿುಪರ ಸತ್ಡಿಯದಲ್ಲಿ 01.01.2019 ರಂದತ ಅಥವಾ ನಂತರ ತ್ಗ್ದತರ್್್ಂಡಿರಬ್ೇಕತ.

ಮಬ್ೈಲ್ ಮತತು ಸ್ಲ್್-ಕಂಪಸೆ ಪಟ್ರಾಟ್ಗಳನತು ಬಳಸಿ ತ್ಗ್ದತರ್್್ಳಳಲಾದ ಭಾವಚಿತರಗಳು ಅರ್ಜಾಯ
ತಿರಸಕರಿಸತವಿರ್್ಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹತದತ.
f.

ಭಾವಚಿತರವು ಟ್್ೇಪ್ರ ಮತತು ಕನುಡಕಗಳಿಲಿದ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯ ಸಾಷ್ವಾದ ಮತಂಭಾಗದ ವಿೇಕ್ಷಣ್ಯನತು
ಹ್್್ಂದ್ರಬ್ೇಕತ.

g. ಮತಖ್ವು ನ್ೇರವಾಗಿ ರ್ಾಯಮರಾದಲ್ಲಿ ಪೂಣಾ ಮತಖ್ದ ವಿೇಕ್ಷಣ್ಯನತು ಹ್್್ಂದ್ರತವ ಭಾವಚಿತರದ ಜಾಗದ ಕನಷ್
50% ನಷ್ನತು ಆವರಿಸಿರಬ್ೇಕತ.
h. ಮತಖ್ದ ಮತಖ್ಯ ವ್ೈಶಷ್ೂತ್ಗಳ್ಂದರ್ ತಲ್ಯಲ್ಲಿನ ಕ್ದಲತ, ಯಾವುದ್ೇ ಬಟ್್ ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ೇ ನ್ರಳಿಂದ

ಮತಚಿುರ್್್ಂಡಿರಬಾರದತ.
i.
j.

ಹಣ್, ಕಣತುಗಳು, ಮ್ಗತ ಮತತು ಗಲಿವು ಸಾಷ್ವಾಗಿ ಗ್್ೇಚರಿಸಬ್ೇಕತ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಕನುಡಕಗಳನತು ಧರಿಸಿದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಭಾವಚಿತರವು ಕನುಡಕಗಳ ಮೇಲ್ ಯಾವುದ್ೇ
ಗಿೇಚತ/ಪರತಿಫಲನಗಳನತು ಹ್್್ಂದ್ರಬಾರದತ ಮತತು ಕಣತುಗಳು ಸಾಷ್ವಾಗಿ ಗ್್ೇಚರಿಸಬ್ೇಕತ.

k. ಭಾವಚಿತರವು CBTs/CBAT/TST, ದಾಖ್ಲ್ ಪರಿಶೇಲನ್ ಮತತು ವ್ೈದಯಕೇಯ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯ ದ್ನಗಳಂದತ

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯ ಪರವ್ೇಶದ ವ್ೇಳ್ ಮೇಲ್ಲನವುಗಳ ಜ್್ತ್ಗ್ ಹ್್್ಂದ್ರ್್ಯಾಗಬ್ೇಕತ..
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l.

ಪ್ರಡಬತಿಬಿಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಮೇಲಕಂಡ ಸ್ಾಸಿಫರ್್ೇಷನ್ಗಳ ಪರರ್ಾರ ಪಾಸಪಟ್ಾ ಭಾವಚಿತರಗಳನತು ಮಾತರ
ಅಪಲ್್ೇರ್ಡ ಮಾಡಬ್ೇಕತ ಮತತು ವಿಕಲಚ್ೇತನ ಪರಮಾಣಪತರದಲ್ಲಿ ಪೂಣಾ ದ್ೇಹದ ಭಾವಚಿತರವನತು
ಬಳಸಬಾರದತ.

m. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ನ್ೇಮರ್ಾತಿ ಪರಕರಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗತಯವಿರತವಂತ್ ಮತತು ಅಗತಯವಾಗಿರತವಾಗ ಇನ್ು

ಬಳಸತವುದರ್ಾಕಗಿ ಒಂದತ ಭಾವಚಿತರದ ಕನಷ್ 12 (ಹನ್ುರಡತ) ಪರತಿಗಳನತು ಇಟತ್ರ್್್ಳಳಬ್ೇರ್್ಂದತ ಸಲಹ್್
ಮಾಡಲಾಗಿದ್.
4. ಅಪಲ್್ೇರ್ಡ ಸಿಗ್ುೇಚರ್ ಟಾಯಬ ಆಯೆಕಮಾಡಿ ಮತತು ನಮೆ ಸಾಕೂನ್ ಮಾಡಿದ ಸಹಿಯನತು ಅಪ ಲ್್ೇರ್ಡ ಮಾಡಿ.

ಸಹಿಯ ಇಮೇಜ ಈ ರ್್ಳಗಿನ ನದ್ಾಷ್ ವಿವರಣ್ಗಳನತು ಅನತಸರಿಸಬ್ೇಕತ.
5. ಸಹಿಯ ಇಮೇಜಗಾಗಿ ನದ್ಾಷ್ ವಿವರಣ್:
a. ಅರ್ಜಾದಾರರತ 50mm x 20mm ಸ್ೈರ್ಜನ ಒಂದತ ಬಾರ್ಕ್ ಒಳಗ್ ಕಪುಾ ಇಂಕನ ಪ್ನುನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ರ್ಾಗದದ

ಮೇಲ್ ಸಹಿ ಮಾಡಬ್ೇಕತ.
b. ಸಹಿಯತ ರ್್ೈಬರಹದ ರ್ಪದಲ್ಲಿರಬ್ೇಕತ ಮತತು ದಪಾ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿರಬಾರದತ.
c. ಇಮೇಜ 100 ಡಿಪ್ರಐ ರ್ಸಲ್ಯಶನ್ನ್್ಂದ್ಗ್ ಸಾಕೂನ್ ಮಾಡಿದ JPG/JPEG ಫಾಮಾಯಾಟ್ನಲ್ಲಿರಬ್ೇಕತ.
d. 50mm x 20mm ಅಥವಾ 140 x60 ಪ್ರರ್್್ಲ್ಗಳ ಡ್ೈಮನಿನ್ಗಳು (ಆದಯತ್)
e. 10KB-40KB. ಫ್ೈಲ್ನ ಸ್ೈಜ 10KB-40KB ನಡತವ್ ಇರಬ್ೇಕತ.
f.

ಗಮನಸಿ:
i.

ಸಹಿಯತ ಅರ್ಜಾದಾರರದ್ೆೇ ಆಗಿರಬ್ೇಕತ ಮತತು ಬ್ೇರ್ ಯಾವುದ್ೇ ವಯಕುಯದಾೆಗಿರಬಾರದತ.

ii.

ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಯಲಾದ ಅರ್ಜಾದಾರರ ಸಹಿ ಮತತು ಸಿಬಿಎಟಿ/ಟಿಇಟಿ/ದಾಖ್ಲ್
ಪರಿಶೇಲನ್/ವ್ೈದಯಕೇಯ

ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯ

ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಅಪಲ್್ೇರ್ಡ

ಮಾಡಲಾದ

ಸಹಿಯತ

ಹ್್್ಂದ್ರ್್್ಳಳಬ್ೇಕತ.
iii.

ಸಹಿಯತ

ತಪುಾ

ಹ್್್ಂದ್ರ್್ಯಾಗಿದ್

ಎಂದತ

ಕಂಡತಬಂದ

ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ,

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ

ಅನಹಾಗ್್ಳಳಬಹತದತ, ರ್ಾನ್ನನ ಪಾರಸಿಕ್ಯಶನ್ ಅನತು ಉಪಕರಮಗ್್ಳಿಸಲಾಗತತುದ್ ಮತತು
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯನತು ಆರ್ಆರ್ಬಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಆರ್ಸಿ ಗಳಿಂದ ನಡ್ಸಲಾಡತವ ಎಲಾಿ ರ್ೈಲ್ವೇ ನ್ೇಮರ್ಾತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಹ್ಾಜರಾಗತವುದದ್ಂದ ರ್ಜೇವಿತಾವಧಿಯವರ್ಗ್ ಉಚಾಾಟಿಸಲಾಗತತುದ್.
6. ಭಾವಚಿತರ ಮತತು ಸಹಿಯ ಸಾಕೂನಂಗ್ ಮತತು ರಿಸ್ೈರ್ಜಂಗ್:
a. ಸಾಕೂನರ್ ರ್ಸಲ್ಯಶನ್ ಅನತು ಕನಷ್ 100 ಡಿಪ್ರಐ ಗ್ ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ (ಪರತಿ ಇಂಚಿಗ್ ಡಾಟ್ಗಳು)
b. ಬಣುವನತು ಟ್ರ ಕಲರ್ಗ್, ಫ್ೈಲ್ ಸ್ೈಜ ಅನತು ಮೇಲ್ ನದ್ಾಷ್ಪಡಿಸಲಾದಂತ್ ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
c. ಭಾವಚಿತರ/ಸಹಿಯ ತತದ್ಗ್ ಸಾಕಯೂನರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತರವನತು ರ್ಾರಪ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಫ್ೈಲ್ ಸ್ೈಜಗ್ ಚಿತರವನತು

ರ್ಾರಪ ಮಾಡಲತ ಅಪಲ್್ೇರ್ಡ ಎಡಿಟರ್ ಬಳಸಿ (ಮೇಲ್ ನದ್ಾಷ್ಪಡಿಸಲಾದಂತ್).
d. ಇಮೇಜ ಫ್ೈಲ್ JPG ಅಥವಾ JPEG ಫಾಮಾಯಾಟ್ನಲ್ಲಿರಬ್ೇಕತ. ಉದಾಹರಣ್ಗ್, ಫ್ೈಲ್ ಹ್್ಸರತ:
image01.jpg ಅಥವಾ image01.jpeg
e. ಇಮೇಜ ಡ್ೈಮನಿನ್ಗಳನತು ಫಲೆರ್ ಫ್ೈಲ್ಗಳನತು ಲ್ಲಸ್ ಮಾಡತವ ಮ್ಲಕ ಅತಹ್ಾವ ಫ್ೈಲ್ ಇಮೇಜ

ಐರ್ಾನ್ ಮೇಲ್ ಮ ಸ ಸರಿಸತವ ಮ್ಲಕ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಬಹತದತ. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಸತಲಭ್ವಾಗಿ MS ಪ್ೈಂಟ್

ಅಥವಾ MS ಆಫೇಸ ಪ್ರಕುರ್ ಮಾಯನ್ಜರ್ ಬಳಸಿ ಕರಮವಾಗಿ 50KB ಮತತು 40KB ಮಿೇರದಂತ್ .jpeg
ಫಾಮಾಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಟ್್ ಮತತು ಸಹಿಯನತು ಸತಲಭ್ವಾಗಿ ಪಡ್ದತರ್್್ಳಳಬಹತದತ.
f.

ಯಾವುದ್ೇ ಫಾಮಾಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕೂನ್ ಮಾಡಿದ ಭಾವಚಿತರ ಮತತು ಸಹಿಯನತು ಫ್ೈಲ್ ಮನತವಿನಲ್ಲಿ Save As
ಆಪಿನ್ ಬಳಸಿ .jpg ನಲ್ಲಿ ಸ್ೇವ್ ಮಾಡಬಹತದತ ಮತತು ಸ್ೈಜ ಅನತು ರ್ಾರಪ ಬಳಸಿ ಮತತು ನಂತರ ’ಇಮೇಜ’
ಮನತವಿನಲ್ಲಿ ರಿಸ್ೈಜ ಆಪಿನ್ ಬಳಸಿ 50KB (ಭಾವಚಿತರ) ಮತತು 40KB (ಸಹಿ)ಕಕಂತ ಕಡಿಮ ರ್ಡ್ಯಸ
ಮಾಡಬಹತದತ. ಇವ್ೇ ಆಯೆಕಗಳು ಬ್ೇರ್ ಫಟ್್ ಎಡಿಟರ್ಗಳಲ್ಲಿಯ್ ಲಭ್ಯವಿವ್.

q)

ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ ಅಪಲ್್ೇರ್ಡ:

ಉಚಿತ ರ್ೈಲತ ಪರಯಾಣವನತು ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಿರ್್್ಳಳಲತ ಆಯೆಕಮಾಡಿರ್್್ಳುಳವ ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ ಸಮತದಾಯರ್್ಕ ಸ್ೇರಿದ
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು, ಉಚಿತ ಪರಯಾಣ ಪಾರಧಿರ್ಾರದ (ಎರಡನ್ಯ ದಜ್ಾಯ ರ್ೈಲ್ವೇ ಪಾಸ) ಸ ಲಭ್ಯವನತು
ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಿರ್್್ಳುಳವುದರ್ಾಕಗಿಯ್ ಅವರ ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ಗಳ (JPG/JPEG ಫಾಯಮಾಾಟ್ 50KB –
100KB) ಸಾಕೂನ್ ಮಾಡಲಾಟ್ ಪರತಿಗಳನತು ಅಪಲ್್ೇರ್ಡ ಮಾಡಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್.

ರ್ಾಳರ್ಜ: ಭಾವಚಿತರ, ಸಹಿ ಮತತು ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ ಸಮತದಾಯ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ಗಾಗಿ ಫ್ೈಲ್ ಸ್ೈಜ ಮತತು ಫಾಮಾಯಾಟ್ಗಳು
ನಗದ್ಪಡಿಸಲಾದಂತ್ ಇರದ್ದೆರ್, ದ್್ೇಷ ಸಂದ್ೇಶ ಒಂದತ ಪರದಶಾತವಾಗತತುದ್.
r)

ಅರ್ಜಾ ಸಲ್ಲಿಸತವಿರ್್:
ರ್್್ನ್ಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು "ಈ ಮ್ಲಕ ನಾನತ ಅರ್ಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹತದ್ೆ( ಗಳಿ)ಗ್ ಅಹಾತಾ ಮಾನದಂಡವನತು
ತಿಳಿದತರ್್್ಂಡಿದ್ೆೇನ್ ಮತತು ಅದರಲ್ಲಿರತವ ಎಲಾಿ ಅಗತಯತ್ಗಳನತು ಪೂರ್ೈಸಿದ್ೆೇನ್, ಅರ್ಜಾಯಲ್ಲಿ ನಾನತ ಒದಗಿಸಿದ ಎಲಾಿ
ವಿವರಗಳು ನನು ಜ್ಞಾನ ಮತತು ನಂಬಿರ್್ ಮಟಿ್ಗ್ ನಜವಾಗಿವ್ ಮತತು ಪರಿಪೂಣಾವಾಗಿವ್ ಹ್ಾಗ್ ಏನನ್ು ಬಚಿುಡಲಾಗಿಲಿ
ಅಥವಾ ಮರ್ಮಾಚಲಾಗಿಲಿ ಎಂದತ ಘ್ೇಷ್ಟ್ಸತತ್ುೇನ್. ಒಂದತವ್ೇಳ್ ಒದಗಿಸಲಾದ ಯಾವುದ್ೇ ವಿವರಗಳು
ನ್ೇಮರ್ಾತಿಯ ಅಥವಾ ತದನಂತರದ ಯಾವುದ್ೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸತಳುಳ ಎಂದತ ಕಂಡತಬಂದರ್, ಆರ್ಆರ್ಬಿ/ಆರ್ಆರ್ಸಿ
ನಾನತ ಅರ್ಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹತದ್ೆ(ಗಳಿ)ಗ್ ನನುನತು ಅನಹಾಗ್್ಳಿಸತತುದ್ ಮತತು/ಅಥವಾ ಅಸಿಾತವದಲ್ಲಿರತವ ನಯಮಾವಳಿಗಳ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಗ್ದತರ್್್ಳಳಲಾಗತವ ಯಾವುದ್ೇ ಇತರ್ ಕರಮರ್್ಕ ಬಾಧಯನಾಗಿರತತ್ುೇನ್ ಎಂಬತದನ್ು ತಿಳಿದತರ್್್ಂಡಿದ್ೆೇನ್."
ಎಂದತ ಘ್ೇಷ್ಟ್ಸಬ್ೇಕತ.
ಮೇಲಕಂಡ ಘ್ೇಷಣ್ಯನತು ದೃಢೇಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಮತತು ಅರ್ಜಾಯನತು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ ಫ್ೈಲ್ ಅನತು
" PDF" ಎಂದತ ಸ್ೇವ್ ಮಾಡಬಹತದತ ಮತತು/ಅಥವಾ ಅರ್ಜಾಯ ಪ್ರರಂಟ್ ಔಟ್ ತ್ಗ್ದತರ್್್ಂಡತ, ಪರಾಮಶಾನ ಮತತು
ದಾಖ್ಲ್ಗಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಇಟತ್ರ್್್ಳಳಬಹತದತ.
15.2 ಅರ್ಜಾಯ ಮಾಪಾಾಡತ:
(a) ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಅಪ್ರಿರ್್ೇಶನ್ ಅನತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅರ್ಜಾಯಲ್ಲಿನ ಅಜಾಗರ್ಕ ದ್್ೇಷಗಳನತು

ಸರಿಪಡಿಸಲತ ಚಿಕಕಪುಟ್ ಬದಲಾವಣ್ಗಳನತು ಮಾಡಲತ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಬಯಸಿದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ , ರ್ೈಲ್ವೇಯನತು
ಹ್್್ರತತಪಡಿಸಿ ಡ್ೇಟಾ, ಇಮೇಲ್ ಮತತು ಮಬ್ೈಲ್ ಸಂಖ್್ಯಯ ತಿದತೆಪಡಿಯನತು ರ್.100 (ಮರತಪಾವತಿ ಆಗದ)
ಮಾಪಾಾಡತ ಶತಲಕವನತು ಪಾವತಿಸತವ ಮ್ಲಕ ಮಾಡಬಹತದತ. ಮಾಪಾಾಡತ ಶತಲಕವು ಶತಲಕ ವಿನಾಯಿತಿ

ವಗಾಗಳನತು ಒಳಗ್್ಂಡತ ಎಲಾಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಅನವಯವಾಗಬ್ೇಕತ ಮತತು ಈ ಶತಲಕವು ಯಾವುದ್ೇ ವಗಾರ್್ಕ
ಮರತಪಾವತಿಸಬಹತದಾದತದಲಿ.
(b) ಒಂದತವ್ೇಳ್ ಒಬಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ ತನು ಸಮತದಾಯವನತು ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ ಯಿಂದ ಯತಆರ್ ಅಥವಾ ಒಬಿಸಿ ಗ್

ಮಾಪಾಾಡತ ಮಾಡತತಿುದೆಲ್ಲಿ, ಆತನತ ಮಾಪಾಾಡತ ಶತಲಕರ್್ಕ ಹ್್ಚತುವರಿಯಾಗಿ ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಶತಲಕ ಅಂದರ್ ರ್.250
ರಲ್ಲಿನ ವಯತಾಯಸವನತು ಪಾವತಿಸಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್. ಒಂದತ ವ್ೇಳ್ ಹ್ಾಗ್ ಮಾಡಲತ ವಿಫಲರಾದಲ್ಲಿ , ಆತನ
ಮಾಪಾಾಡಿತ ಅರ್ಜಾಯನತು ಸಿವೇಕರಿಸಲಾಗತವುದ್ಲಿ.
(c) ಅದ್ೇ

ರಿೇತಿ,

ಒಬಬ

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ

ಮಾರ್ಜ-ಸ್ೈನಕ/ಪ್ರಡಬತಿಬಿಡಿ/ಮಹಿಳ್/ಟಾರನ್್ಜ್ಂಡರ್ನಂದ

ಯತಆರ್/ಒಬಿಸಿ(ಎನ್ಸಿಎಲ್)/ಮಾರ್ಜ-ಸ್ೈನರ್್ೇತರ/ಪ್ರಡಬತಿಬಿಡಿಯೆೇತರ/ಪುರತಷ

ಇತಾಯದ್ಗಳಿಗ್

ಬದಲಾಯಿಸತತಿುದೆರ್, ಆತನತ ಮಾಪಾಾಡತ ಶತಲಕರ್್ಕ ಹ್್ಚತುವರಿಯಾಗಿ ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಶತಲಕ, ಅಂದರ್ ರ್.250 ರ
ವಯತಾಯಸವನತು ಪಾವತಿಸಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್. ಹ್ಾಗ್ ಮಾಡಲತ ವಿಫಲರಾದಲ್ಲಿ, ಆತನ ಮಾಪಾಾಡಿತ ಅರ್ಜಾಯನತು
ಸಿವೇಕರಿಸಲಾಗತವುದ್ಲಿ.
(d) ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನ್

ಮತತು ಅಪ್ರಿರ್್ೇಶನ್ ವಿವರಗಳಿಗ್ ಮಾಪಾಾಡತಗಳನತು

ಗರಿಷ್

ಎರಡತ ಬಾರಿ

ಮಾತರ

ಮಾಡಬಹತದಾಗಿದ್.
(e) ಎಚುರಿರ್್: ತಮೆ ಅರ್ಜಾಯನತು ಮಾಪಾಾಡತ ಮಾಡಲತ ಬಯಸತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಸಿಇಎನ್ನ ಮತಚತುವ ದ್ನಾಂಕ

ಮತತು ಸಮಯರ್್ಕ ಮತಂಗಡವಾಗಿ ತೃಪ್ರುಕರವಾಗಿ ಅದನತು ಮಾಡಬ್ೇರ್್ಂದತ ಸಲಹ್್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಒಂದತವ್ೇಳ್,
ರ್್್ನ್ಯ ನಮಿಷಗಳ ದಟ್ಣ್ಯ ರ್ಾರಣದ್ಂದಾಗಿ, ಮಾಪಾಾಡತಗಳ ಪರಯತುವು ಯಾವುದ್ೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ
ವಿಫಲವಾದರ್, ಮತತು ಮಾಡಲಾದ ಮಾಪಾಾಡತಗಳನತು ಸ್ೇವ್ ಮಾಡಿ ಮತತು ಸರ್ಾಲರ್್ಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರದ್ದೆರ್,
ಅರ್ಜಾಯಲ್ಲಿ ಈ ಮದಲತ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನತು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತತುದ್ ಮತತು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ೆ
ಯಾವುದ್ೇ ಸಂವಹನವನತು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತವುದ್ಲಿ.
(f) ಆಯೆಕಮಾಡಿರ್್್ಂಡ RRB, ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮತತು ಮಬ್ೈಲ್ ಸಂಖ್್ಯಯನತು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದತ.
(g) ಅರ್ಜಾಯ ಮಾಪಾಾಡಿಗಾಗಿ ಹಂತಹಂತವಾದ ರ್ಾಯಾವಿಧಿಯತ ಈ ರ್್ಳಗಿನಂತಿದ್:
i.

ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಮತತು ಪಾಸವರ್ಡಾ ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡತವುದತ
ii. ವಾಸುವಿಕ ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಶತಲಕ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರತವ ಯಾವುದ್ೇ ವಿಧಾನಗಳ

ಮ್ಲಕ ಮಾಪಾಾಡತ ಶತಲಕ ಪಾವತಿಸತವುದತ. ಹಣಪಾವತಿಯನತು ನಗದ್ತ
ದ್ನಾಂಕ ಮತತು ಸಮಯದ ಒಳಗಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದ್ ಎಂಬತದನತು
ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿರ್್್ಳಿಳ.
iii. ’ಅರ್ಜಾ ಮಾಪಾಾಡತ ಮಾಡಿ’ ಬಟನ್ ಮೇಲ್ ಕಿರ್ಕ ಮಾಡಿ.
iv. ನೇಡಲಾದ ಸ್ಚನ್ಗಳ ಪರರ್ಾರವಾಗಿ ಉದ್ೆೇಶತ ಬದಲಾವಣ್ಗಳ್ ಂದ್ಗ್

ಮತಂದತವರಿಯಿರಿ ಮತತು ಅರ್ಜಾಯನತು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ದಾಖ್ಲ್ಗಾಗಿ ಇತಿುೇಚಿನ ಅರ್ಜಾಯ
ಪ್ರರಂಟ್ ಔಟ್ ಅನತು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಟತ್ರ್್್ಳಿಳ.
15.3

ಅಮಾನಯ ಅಪ್ರಿರ್್ೇಶನ್ಗಳು/ತಿರಸಕರಣ್ಗಳು::ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಅಪ್ರಿರ್್ೇಶನ್ಗಳು ಬ್ೇರ್ಯವರಲ್ಲಿ ಈ ರ್್ಳಗಿನವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ತಿರಸಕರಿಸಲಾಡತವುದರ್್ಕ
ಬಾಧಯವಾಗಿರತತುವ್:

(a) ಕಪುಾ ಮತತು ಬಿಳುಪು ಫೇಟ್್, ಟ್್ೇಪ್ರಯನತು ಹ್ಾಕರ್್್ಂಡಿರತವ ಅಥವಾ ಕನುಡಕಗಳನತು

ಧರಿಸಿರತವ ಅಥವಾ ತಲ್ ಮತಚಿುರ್್್ಂಡಿರತವ ಫಟ್್ ರ್ಾರಣದ್ಂದಾಗಿ ಅಮಾನಯ
ಫಟ್್ಗಳು. ವಿರ್ಪಗ್್ಂಡ, ಚಿಕಕ ಗಾತರದ, ಪೂಣಾ ದ್ೇಹದ, ಮತಖ್ದ ಒಂದತ ಭಾಗದ
ವಿೇಕ್ಷಣ್ಯನತು

ತ್್ೇರಿಸತತಿುರತವ,

ಗತರತತಿಸಲಾಗದ

ಫೇಟ್್ಗಳು,

ಫಟ್್ಗಳ

ಫಟ್್ಸಾ್ಟ್ ಪರತಿ, ಗತಂಪು ಫಟ್್, ಸ್ಲ್ಲ್ ಫಟ್್, ಮಬ್ೈಲ್ನಂದ ತ್ಗ್ಯಲಾದ
ಫಟ್್, ಮಾಫ್ಡಾ ಫಟ್್ ಮತತು ಬ್ೇರ್ಯವುಗಳಲ್ಲಿ ಫಟ್್ ಇಲಿದ ಆನ್ಲ್ೈನ್
ಅಪ್ರಿರ್್ೇಶನ್.
(b) ದ್್ಡೆ/ಸ್ೇರಿಸಿಲಿದ ಅಕ್ಷರಗಳನತು ಹ್್್ಂದ್ರತವ ಸಹಿ.
(c) ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಅಪ್ರಿರ್್ೇಶನುನ ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನ್ಗಾಗಿ, ಅಂದರ್ 31.03.2019 ರಂದತ ಇರತವಂತ್

ಮತಚತುವ

ದ್ನಾಂಕದಂದತ

ಹತದ್ೆ(ಗಳಿ)ಗಾಗಿ

ನಗದ್ಪಡಿಸಿದ

ವಿದಾಯಹಾತ್

ಹ್್್ಂದ್ಲಿದ್ರತವುದತ.
(d) ಹ್್ಚತು ವಯಸತ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮ ವಯಸತ್ ಅಥವಾ ಜನೆದ್ನಾಂಕವನತು ತಪಾಾಗಿ ಭ್ತಿಾ

ಮಾಡಿರತವುದತ.

(e) ಬ್ೇರ್ಬ್ೇರ್ ರ್ೈಲ್ವೇಗಳಿಗ್ ಅಥವಾ ಒಂದ್ೇ ರ್ೈಲ್ವೇಗ್ ಬಹತ ಅಪ್ರಿರ್್ೇಷನ್ಗಳು. ಅಂತಹ

ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಎಲಾಿ ಅರ್ಜಾಗಳನತು ತಿರಸಕರಿಸಲಾಗತತುದ್ ಮತತು ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನತು
ಭ್ವಿಷಯದ ಆರ್ಆರ್ಬಿ/ಆರ್ಆರ್ಸಿ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಗಳಿಂದ ಉಚಾಾಟಿಸಲಾಗತತುದ್.
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(f) ಯಾವುದ್ೇ ಆರ್ಆರ್ಬಿ/ಆರ್ಆರ್ಸಿಯ ಉಚಾಾಟಿತ ಪಟಿ್ಯಲ್ಲಿ ಸ್ೇರಿಸಲಾಗಿರತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯ

ಹ್್ಸರತ.

(g) ಸರಿಯಲಿದ ಅಥವಾ ತಪಾಾಗಿ ಭ್ತಿಾ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಾ.
(h) ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳಿಂದ ಅಮಾನಯವ್ಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಡತವ ಯಾವುದ್ೇ ಇತರ್ ಅನಯತತ್ಗಳು.

ಗಮನಸಿ: ಅರ್ಜಾಯತ ತಿರಸಕರಿಸಲಾಟ್ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅಂತಿಮವಾದ ಮತತು ಬಂಧನರ್ಾರಿಯಾದ ಮತತು
ಹ್್ಚಿುನ ಸಂವಹನದ ಅಗತಯವಿಲಿದ್ರತವುದರ್ಾಕಗಿ ರ್ಾರಣಗಳ ಜ್್ತ್ಗ್ ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳ ವ್ಬಸ್ೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲ್ೈನ್
ಸಿಾತಿಯನತು ವಿೇಕ್ಷಿಸಲತ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಸಮಥಾರಾಗಿದತೆ, ಅದನತು ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತತುದ್. ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಶತಲಕದ
ಯಾವುದ್ೇ ಮರತಪಾವತಿಯನತು ಅರ್ಜಾಯ ತಿರಸಾಕರದ ರ್ಾರಣದ್ಂದಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗತವುದ್ಲಿ. ಎಸಎಂಎಸ ಮತತು
ಇಮೇಲ್ ಅಲಟ್ಾಗಳನತು ಅವರ ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಅರ್ಜಾಯಲ್ಲಿ ಸ್ಚಿಸಲಾದಂತ್, ಅವರ ನ್್ೇಂದಾಯಿತ ಮಬ್ೈಲ್ ನಂಬರ್
ಮತತು

ಇಮೇಲ್

ಐಡಿಗಳಿಗ್

ಕಳುಹಿಸಲಾಗತತುದ್.

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್

ಅಂಚ್ಯ

ಮ್ಲಕ

ಮಾಹಿತಿಯನತು

ಕಳುಹಿಸಲಾಗತವುದ್ಲಿ.
16.0 CBT, CBAT/TST ಮತತು ದಾಖ್ಲ್ ಪರಿಶೇಲನ್ಗಾಗಿ ಹ್ಾಲ್ ಟಿರ್್ಟ್ (ಇ-ಕರ್ ಪತರ):
16. 1 ಎಸಎಂಎಸ ಮತತು ಇಮೇಲ್ ಸಂದ್ೇಶಗಳನತು ಇ- ಕರ್ ಪತರ ಬಗ್ೆ ಎಲಾಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗತತುದ್

ಮತತು ಅಪಲ್್ೇರ್ಡ ವಿವರಗಳನತು ಅವರ ನ್್ೇಂದಾಯಿತ ಮಬ್ೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತತು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗ್
ಕಳುಹಿಸಲಾಗತತುದ್. ಯಾವುದ್ೇ ರ್ಾಲ್ ಲ್ಟರ್ಗಳನತು ಅಂಚ್ಯ ಮ್ಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗತವುದ್ಲಿ. ಆದರ್,
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಆರ್ಆರ್ಬಿ ಗಳ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಬಸ್ೈಟ್ಗ್ ನಯತವಾಗಿ ಭ್ೇಟಿ ರ್್್ಡಬ್ೇಕತ, ಏರ್್ಂದರ್ ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳ
ನಯಂತರಣವನತು ಮಿೇರಿದ ರ್ಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಎಸಎಂಎಸ/ಇ-ಮೇಲ್ ಡ್ಲ್ಲವರಿಯತ ವಿಫಲವಾಗತವ
ಸಾಧಯತ್ಯಿರತತುದ್.
16.2 ಅಹಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು CBT, CBAT/TST, DV (ಅನವಯವಾಗತವಂತ್) ದ್ನಾಂಕರ್್ಕ ಸತಮಾರತ 10

ದ್ನಗಳ ಮತಂಚಿತವಾಗಿ ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳಿಂದ ಅನತಬಂಧ V(ಡಿ) ಯಂದ್ಗ್ (ಅನವಯವಾಗತವಲ್ಲಿ
ಬರಹಗಾರರಿಗ್ ಘ್ೇಷಣ್) ಇ- ಕರ್ ಪತರಗಳನತು ಡ ನ್ಲ್್ೇರ್ಡ ಮಾಡಿರ್್್ಳಳಬಹತದತ. ರ್ಾಲ್ ಲ್ಟರ್
ಅನತು ಅಂಚ್ಯ ಮ್ಲಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗತವುದ್ಲಿ.
16.3 ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಎಚುರಿರ್್ಯಿಂದ ಇ- ಕರ್ ಪತರದಲ್ಲಿರತವ ಸ್ಚನ್ಗಳನತು ಓದಬ್ೇಕತ ಮತತು

ಅವುಗಳನತು ಸ್ಕ್ಷಮವಾಗಿ ಅನತಸರಿಸಬ್ೇಕತ. ಸ್ಚನ್ಗಳನತು ಅನತಸರಿಸಲತ ವಿಫಲವಾದರ್, ಅವರ
ಉಮೇದತವಾರಿರ್್ ರದೆತಿಗ್ ರ್ಾರಣವಾಗಬಹತದತ.
16.4

ಉಚಿತ ರ್ೈಲತ ಪರಯಾಣ ಸ ಲಭ್ಯರ್ಾಕಗಿ ಆಯೆಕಮಾಡಿರ್್್ಂಡ ಮತತು ಉಚಿತ ಪರಯಾಣ ಪಾರಧಿರ್ಾರದ

(ಸಿಿೇಪರ್ ರ್ಾಿಸ ರ್ೈಲ್ವೇ ರ್ಾಿಸ) ಪರಯೇಜನವನತು ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಿರ್್್ಳುಳವುದರ್ಾಕಗಿ ತಮೆ ಮಾನಯ ಜಾತಿ
ಪರಮಾಣಪತರವನತು ಅಪಲ್್ೇರ್ಡ ಮಾಡಿದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, CBT, CBAT/TST, DV ಗಾಗಿ ಇ-ರ್ಾಲ್
ಲ್ಟರ್ (ಅನವಯವಾಗತವಂತ್) ಉಚಿತ ಪರಯಾಣ ಪಾರಧಿರ್ಾರವನತು ಒಳಗ್್ಂಡಿದ್ ಮತತು ಅಂತಹ
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನತು ಇ-ರ್ಾಲ್ ಲ್ಟರ್ ಮತತು ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ನ ಸವಯಂ-ದೃಢೇಕೃತ ಫೂಟ್್
ಪರತಿಯನತು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಟಿರ್್ಟ್ ಬತರ್ಕ ಮಾಡಲತ ಅನತಮತಿಸಲಾಗತತುದ್. ಪರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ,
ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಮ್ಲ ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ ಅನತು ರ್್್ಂಡ್್ಯಯಬ್ೇಕತ ಮತತು ಪರಯಾಣದ
ಅಂಡರ್ಟ್ೇಕಂಗ್ಗಾಗಿ ಒಂದತ ನಗದ್ತ ಗತರತತಿನ ರತಜತವಾತಿನ ಮ್ಲ ಪರತಿಯನತು ತರಬ್ೇಕತ, ಹ್ಾಗ್
ಮಾಡಲತ ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ, ಅವರನತು ಟಿರ್್ಟ್ ಇಲಿದ್ ಪರಯಾಣಿಸಲಾಗತತಿುದ್ ಎಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತತುದ್

ಮತತು ಆ ಪರರ್ಾರವಾಗಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗತತುದ್.
16.5

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅರ್ಜಾಯಲ್ಲಿ ಆತ/ಆರ್್ಯತ ಭ್ತಿಾಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳ ತಮೆ ಇ-ರ್ಾಲ್ ಲ್ಟರ್ ಮತತು ಮಾನಯ
ಫಟ್್ ಐಡಿ ತರಬ್ೇಕತ, ಅರ್ಜಾಯಲ್ಲಿ ಆತ/ಆರ್್ಯತ ಭ್ತಿಾಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳನತು (ಅಂದರ್, ಮತದಾರ
ಚಿೇಟಿ, ಆಧಾರ್ ರ್ಾರ್ಡಾ, ಆಧಾರ್ ಪ್ರರಂಟ್ ಔಟ್ (ಆಧಾರ್ನ ಫಟ್್ಸಾ್ಟ್/ಸಾಕೂನ್ ಮಾಡಿದ ಪರತಿ ಅಲಿದ),
ವಾಹನ

ಚಾಲನಾ

ಪರವಾನಗಿ,

ಪಾಯನ್

ರ್ಾರ್ಡಾ,

ಪಾಸಪಟ್ಾ,

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ

ಸರ್ಾಾರಿ

ಉದ್್ಯೇಗಿಯಾಗಿದೆಲ್ಲಿ ಉದ್್ಯೇಗದಾತರತ ನೇಡಿದ ಗತರತತಿನ ಚಿೇಟಿ, ರ್ಾಲ್ೇಜತ/ಯತನವಸಿಾಟಿ ಫಟ್್
ಐಡಿ ರ್ಾರ್ಡಾ, ವಾಯಸಂಗ ಮಾಡತತಿುದೆರ್, ಪರಿೇಕ್ಷಾ ರ್್್ಠಡಿಗ್ ಮ್ಲ ಪರತಿಯನತು ತರಬ್ೇಕತ, ತಪ್ರಾದಲ್ಲಿ
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನತು

CBT,CBAT/TST,

DVಗಾಗಿ

(ಅನವಯಿಸತವಂತ್)

ಹ್ಾಜರಾಗಲತ

ಅನತಮತಿಸಲಾಗತವುದ್ಲಿ. ಹ್್ಸರತ, ಜನೆದ್ನಾಂಕ ಮತತು ಐಡಿ ಮೇಲ್ಲನ ಫಟ್್ ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಅರ್ಜಾಯಲ್ಲಿ
ಒದಗಿಸಲಾದ ವಿವರಗಳ್ ಂದ್ಗ್ ಹ್್್ಂದ್ರ್್ಯಾಗಬ್ೇಕತ, ಹ್ಾಗ್ ಮಾಡಲತ ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ
CBT,CBAT/TST, DV (ಅನವಯವಾಗತವಂತ್)ಯಲ್ಲಿ ಹ್ಾಜರಾಗಲತ ಅನತಮತಿಸಲಾಗತವುದ್ಲಿ.
16.6

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು CBT,CBAT/TST, DV (ಅನವಯಿಸತವಲ್ಲಿ) ಹ್ಾಜರಾಗತವುದರ್ಾಕಗಿ, ಅಪ್ರಿರ್್ೇಶನುನಲ್ಲಿ
ಅಪಲ್್ೇರ್ಡ ಮಾಡಲಾದ ಒಂದತ ಬಣುದ ಫಟ್್ಗಾರಫ್ ಅನತು ತರಬ್ೇಕತ (35mm x 45mm
ಅಳತ್ಯದತೆ).

16.7

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಖ್ಾಲ್ಲ ಜಾಗವನತು ಬಿಡಬ್ೇಕತ, ಆದರ್ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಗ್ ಬರತವಾಗ ಸವಯಂ-ಘ್ೇಷ್ಟ್ತ ಪಾಯರಾಗಾರಫ್
(ಪಾಯರಾಗಾರಫ್ ಅನತು ಸಿಬಿಟಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕರೇನಂಗ್ ಮೇಲ್ ಪರದಶಾಸಲಾಗತವ ಪಾಯರಾಗಾರಫ್
ಪರರ್ಾರವಾಗಿ), ಸಹಿ ಮತತ ಎಡ ಹ್್ಬ್ಬರಳಿನ ಗತರತತತ (ಎಲ್ಟಿಐ) ಹ್ಾಗ್ಯೆೇ ಖ್ಾಲ್ಲ ಬಿಟಿ್ರಬ್ೇಕತ.

ಎಚುರಿರ್್: ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಪರಿೇಕ್ಷಾ ರ್್್ಠಡಿಯಲ್ಲಿ/ಸಾಳದಲ್ಲಿಯೆೇ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಕರ ಉಪಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸವಯಂ-ಘ್ೇಷ್ಟ್ತ ಪಾಯರಾಗಾರಫ್
ಬರ್ಯಬ್ೇಕತ, ಸಹಿ ಮಾಡಬ್ೇಕತ ಮತತು CBT,CBAT/TST, DV (ಅನವಯವಾದರ್) ಯ ಸಾಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಟಿಐ ಹ್ಾಕಬ್ೇಕತ ಮತತು
ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯನತು ರ್್್ನ್ಗ್್ಳಿಸತವ ಮತಂಚಿತವಾಗಿ ಅದನತು ಮೇಲ್ಲವಚಾರಕರಿಗ್ ಹಸಾುಂತರಿಸಬ್ೇಕತ. ಸವಯಂ-ಘ್ೇಷ್ಟ್ತ ಪಾಯರಾಗಾರಫ್
ಬರ್ಯತತಿುರತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಮತತು/ಅಥವಾ ದಪಾ/ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾದ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡತತಿುರತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನತು
ತಿರಸಕರಿಸಲಾಗತತುದ್.
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16.8

ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳು ಪರಿೇಕ್ಷಾ ರ್್ೇಂದರದಲ್ಲಿ, ದ್ನಾಂಕ ಮತತು ಅಭ್ಯರ್ಥಾ(ಗಳಿ)ಗ್ ಗ್್ತತುಪಡಿಸಿದ
ಅಧಿವ್ೇಶನರ್್ಕ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತವುದ್ಲಿ.

17.0 ಮ್ಲ ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೇಲನ್ ಮತತು ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ಗಳ ಫಾಮಾಯಾಟ್:
17.1 ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಅರ್ಜಾಯ ನ್್ೇಂದಣಿಗಾಗಿ ಮತಚತುವ ದ್ನಾಂಕದಂದತ ಇರತವಂತ್ ಅವರ ಅಹಾತ್ಯನತು

ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿರ್್್ಳಳಲತ, ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ದಾಖ್ಲಾತಿ ಪರಿಶೇಲನ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳ ಸವಯಂದೃಢೇಕೃತ

ಫಟ್್

ಪರತಿಗಳ

ಎರಡತ

ಸ್ಟ್ಗಳನತು

ಹ್್್ಂದ್ರತವ

ಎಲಾಿ

ಮ್ಲ

ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳನತು

ತ್್ೇರಿಸಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್. ಮತಂದತವರಿದತ, ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು www.rrbdv.in ಪಟಾಲ್ ಮ್ಲಕ ಅವರ ದಾಖ್ಲಾತಿ
ಪರಿಶೇಲನ್ಯ ದ್ನಾಂಕರ್್ಕ ಅನವಯವಾಗತವಂತ್ ಎಲಾಿ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ಗಳ ಸಾಕೂನ್ ಮಾಡಲಾಟ್ ಪರತಿಗಳನತು (ಟ್ರ
ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ) ಅಪಲ್್ೇರ್ಡ ಮಾಡಬ್ೇಕತ.
17.2 ಎಲಾಿ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ಗಳು ಇಂಗಿಿಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದ್ ಭಾಷ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾತರ ಇರಬ್ೇಕತ. ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ ಗಳು

ಇಂಗಿಿಷ್/ಹಿಂದ್ ಭಾಷ್ಯಲ್ಲಿ ಇರದ್ದೆರ್, ಸವಯಂ-ದೃಢೇಕೃತ ಅನತವಾದ್ತ ಆವೃತಿುಯನತು (ಹಿಂದ್/ಇಂಗಿಿಷ್ನಲ್ಲಿ)
ಅಗತಯವಿರತವಲ್ಲಿ/ಅಗತಯವಿರತವಾಗ

ತ್್ೇರಿಸಬ್ೇಕತ.

ದಾಖ್ಲಾತಿ

ಪರಿಶೇಲನ್ಯ

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ

ತ್್ೇರಿಸಿದ

ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ಗಳು ಕಟತ್ನಟಾ್ಗಿ ನಗದ್ತ ಫಾಮಾಯಾಟ್ನಲ್ಲಿರಬ್ೇಕತ.
17.3 ಅವರ ದಾಖ್ಲಾತಿ ಪರಿಶೇಲನ್ಯ ದ್ನಾಂಕದಂದತ ತಮೆ ಮ್ಲ ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳನತು ತ್್ೇರಿಸದ್ರತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್

ಹ್್ಚತುವರಿ ಸಮಯವನತು ನೇಡಲಾಗತವುದ್ಲಿ ಮತತು ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಾತನವನತು ರದತೆಮಾಡಲಾಗತತುದ್.
17.4 ದಾಖ್ಲಾತಿ ಪರಿಶೇಲನ್ಗಾಗಿ ಮ್ಲ ಪರತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ ತರಬ್ೇರ್ಾದ ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳನತು ಈ ರ್್ಳಗ್

ಸ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್:
1. ಜನೆದ್ನಾಂಕದ ರತಜತವಾತತ ಆಗಿ ಮಟಿರಕತಯಲ್ೇಶನ್/ಪ ರಢ ಶಾಲ್ಯ ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ ಅಥವಾ

ತತ್ಮಾನ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ ಮತತು ಮಟಿರಕತಯಲ್ೇಶನ್ ವಿದಾಯಹಾತ್. (ಅರ್ಜಾಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಲಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯ
ಹ್್ಸರತ ಮತತು ತಂದ್/ತಾಯಿಯ ಹ್್ಸರನ್ು ಈ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಲಾದ ಹ್್ಸರತಗಳಿಗ್
ಪರಾಮಶಾನದ್್ಂದ್ಗ್ ಪರಿಶೇಲ್ಲಸಲಾಗತತುದ್.)
2. . +2 / ಇಂಟರ್ / ಹ್್ೈಯರ್ ಸ್ರ್್ಂಡರಿ / ಪ್ರಯತಸಿ / ಸಮಾನ ಪರಮಾಣಪತರ (ಅನವಯವಾಗತವಂತ್)
3. ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಅದರ್್ಕ ಸಮಾನ
4. ಅನತಬಂಧ I ಪರರ್ಾರದ ಫಾಮಾಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್.
5. ಅನತಬಂಧ II ಪರರ್ಾರ ಫಾಮಾಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಬಿಸಿ-ಎನ್ಸಿಎಲ್ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್. (ದಾಖ್ಲಾತಿ ಪರಿಶೇಲನ್ಯ

ದ್ನಾಂಕದ್ಂದ ಒಂದತ ವಷಾಕಕಂತಲ್ ಹಳ್ಯದತ)
6. ಅನತಬಂಧ II A ಪರರ್ಾರ ಒಬಿಸಿ-ಎನ್ಸಿಎಲ್ನಂದ ನಾನ್ ಕರೇಮಿ ಲ್ೇಯರ್ ಘ್ೇಷಣ್

7. ಅನತಬಂಧ III ಪರರ್ಾರ ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಹಿಂದತಳಿದ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ತ್್ೇರಿಸಬ್ೇರ್ಾದ ಆದಾಯ ಮತತು ಸವತಿುನ
ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್

8. ಅನತಬಂಧ III A ಪರರ್ಾರ ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಳಿಗಾಗಿ ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಶತಲಕವನತು ತಯರ್ಜಸತವುದರ್ಾಕಗಿ ಆದಾಯ
ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್

9. ಅನತಬಂಧ IV ಪರರ್ಾರ ನಾನ್-ಜತಡಿಶಯಲ್ ಸಾ್ಂಪ ಪ್ೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲಾಸಂಖ್ಾಯತ ಸಮತದಾಯದ ಘ್ೇಷಣ್ಗಳು

10. ಮಾರ್ಜ ಸ್ೈನಕರಿಗಾಗಿ ಮ್ಲ ಬಿಡತಗಡ್ಯ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್
11. ಅನತಬಂಧ V(ಎ)/ಅನತಬಂಧ V(ಬಿ)/ ಅನತಬಂಧ V(ಸಿ)/ ಅನತಬಂಧ V(ಇ)

ಅನವಯವಾಗತವಂತ್ ರಲ್ಲಿನ

ಫಾಮಾಯಾಟ್ನಂತ್ ಮಾನದಂಡ ಅಸಮಥಾತ್ಗಳನತು ಹ್್್ಂದ್ರತವ ವಯಕುಗಳಿಗಾಗಿ ವ್ೈದಯಕೇಯ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್

12. ಅನತಬಂಧ VII ರ ಪರರ್ಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಜ-ಸ್ೈನಕರಿಗಾಗಿ ಸವಯಂ-ದೃಢೇಕರಣ.
13. ಪರಸಕು ಉದ್್ಯೇಗದಾತರಿಂದ ನ್ೇಮರ್ಾತಿ ದ್ನಾಂಕದ್್ಂದ್ಗ್ ಸ್ೇವ್ ಸಲ್ಲಿಸತತಿುರತವ ನ ಕರರಿಂದ ಎನ್ಒಸಿ.
14. ಬಿಡತಗಡ್ಯ ಸಂಭಾವಯ ದ್ನಾಂಕದ್್ಂದ್ಗ್ ಸ್ೈನಯದಲ್ಲಿ ಸ್ೇವ್ ಸಲ್ಲಿಸತತಿುರತವ (ಮಾರ್ಜಸ್ೈನಕ) ವಯಕುಯಿಂದ

ಎನ್ಒಸಿ.

15. ಪಾಯರಾ 1.7 ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿರಲಾಗಿರತವಂತ್ ಹ್್ಸರಿನ ಔಪಚಾರಿಕ ಬದಲಾವಣ್ಯ ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ಜ್ಟ್

ನ್್ೇಟಿಫರ್್ೇಶನ್ ಮತತು/ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ೇ ರ್ಾನ್ನನ ದಾಖ್ಲ್.
16. ಎಸಬಿಐ ಶಾಖ್್ಯಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಚಲನ್ ಮ್ಲಕ ಅಥವಾ ಕಂಪೂಯಟ್ೈರಜೆ ಪಸ್ ಆಫೇಸನಲ್ಲಿ ಪ್ೇ-ಇನ್-ಸಿಿಪ

ಮ್ಲಕ ಹಣಪಾವತಿಸಿದೆರ್ ಆಫ್ಲ್ೈನ್ ಹಣಪಾವತಿ ರಶೇದ್.
17. ಟಾರನ್್ಜ್ಂಡರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಂದ ಸವಯಂ-ದೃಢೇಕರಣ.
18. ಜಮತೆ ಮತತು ರ್ಾಶೆರ ನವಾಸಿ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್, ಅನವಯವಾದರ್.
19. ಪಾಯರಾ 4.1(ಎಫ್) ಪರರ್ಾರವಾಗಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರದ್ಂದ ನೇಡಲಾಟ್ ಅಹಾತಾ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್.
20. ಅನವಯವಾಗತವಂತ್ ಸಮತಚಿತ ನಾಯಯಾಲಯದ್ಂದ ವಿಚ್ಾೇದನದ/ನಾಯಯಿಕ ಪರತ್ಯೇಕಕರಣದ ಡಿಕರ ಮತತು

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ ಮರತವಿವಾಹವಾಗಿಲಿ ಎಂಬ ಹ್್ೇಳಿರ್್ಯನತು ಒಳಗ್್ಂಡ ಅಫಡವಿಟ್.
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21. ವಿಧವ್ಯಾಗಿದೆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ಮರಣ ಪರಮಾಣ ಪತರ ಮತತು ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ ಮರತವಿವಾಹವಾಗಿಲಿ

ಎಂಬ ಹ್್ೇಳಿರ್್ಯನತು ಒಳಗ್್ಂಡಿರತವ ಅಫಡವಿಟ್.
22. ಈ ಸಿಇಎನ್ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸಿವಿಲ್ ಉದ್್ಯೇಗವನತು ಸತಭ್ದರವಾಗಿಸಿರ್್್ಳುಳವ ಮಾರ್ಜ ಸ್ೈನಕ

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅವರತ ನ್ೇಮಕವಾದ ಸಾಧಯವಾದಷತ್ ಬ್ೇಗನ್ ಈ ಸಿಇಎನ್ ಮೇಲ್ ಅರ್ಜಾಯ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ ಉದ್್ಯೇಗದಾತನಗ್ ಸವಯಂ-ಘ್ೇಷಣ್ಯನತು ನೇಡಬ್ೇಕತ. ಸಿವಿಲ್ ಉದ್್ಯೇಗದಾತನಂದ
ಎನ್ಒಸಿ ಜ್್ತ್ಗ್ ಈ ಘ್ೇಷಣ್ಯ ಸಿವೇಕೃತ ಪರತಿಯನತು ದಾಖ್ಲ್ ಪರಿಶೇಲನ್ ವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ತ್್ೇರಿಸಬ್ೇಕತ.
ಟಿಪಾಣಿಗಳು
i. ರ್ಾಯಿೆರಿಸಲಾದ

ಖ್ಾಲ್ಲ

ಹತದ್ೆಗಳ

ವಿರತದೆ

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಡಬ್ೇರ್್ಂದತ

ಬಯಸತವ/ಅಥವಾ

ವಯಸಿ್ನ

ವಿನಾಯಿತಿಯನತು ಬಯಸತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ದಾಖ್ಲ್ ಪರಿಶೇಲನ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗದ್ತ ಫಾಮಾಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ,
ಸಮತಚಿತ ಪಾರಧಿರ್ಾರದ್ಂದ ಅಗತಯ/ಸತಸಂಬದಧ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ಗಳ ಮ್ಲ ಪರತಿಯನತು ಸಲ್ಲಿಸಬ್ೇಕತ.
ಇಲಿವಾದರ್,

ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ/ಒಬಿಸಿ-ಎನ್ಸಿಎಲ್/ಇಡಬತಿಎಸ/ಮಾರ್ಜ

ಸ್ೈನಕ/ಸಿಸಿಎಎ/ಪ್ರಡಬತಿಪ್ರಡಿ

ಸಿಾತಿಗಾಗಿ ಅವರ ರ್್ಿೈಮನತು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತವುದ್ಲಿ ಮತತು ಅವರ ಅಭ್ಯರ್ಥಾತನ/ಅಪ್ರಿರ್್ೇಶನ್ಗಳನತು
ಅಹಾರಾಗಿದೆರ್, ಸಾಮಾನಯ (ಯತಆರ್) ವಗಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತತುದ್. ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ಗಳು
ಲಗತಿುಸಲಾದ ಫಾಮಾಯಾಟ್ಗಳ ಪರರ್ಾರವಾಗಿ ಇರಬ್ೇಕತ. ಯಾವುದ್ೇ ಇತರ್ ಫಾಮಾಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಡ್ಯಲಾದ
ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ಗಳನತು ಸಿವೇಕರಿಸಲಾಗತವುದ್ಲಿ.
ii. ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದಾಯಹಾತ್ಯ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ಗಳು, ಅಂದರ್ ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ಅಥವಾ ನಯತವಾದವುಗಳು ಅವುಗಳನತು

ನೇಡಿದ ದ್ನಾಂಕವನತು ಒಳಗ್್ಂಡಿರಬ್ೇಕತ. ಈ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ಗಳನತು ನೇಡಿದ ದ್ನಾಂಕವು ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಅರ್ಜಾಯ
ರಿರ್ಜಸ್ರೇಶನುನಾಗಿ ಮತಚತುವ ದ್ನಾಂಕದ ನಂತರ ಆಗಿದೆರ್, ಅಂತಿಮ ಅಹಾತ್ಯ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯ ಫಲ್ಲತಾಂಶದ
ಘ್ೇಷಣ್ಯ ದ್ನಾಂಕದ್್ಂದ್ಗ್ ಕ್ರಢೇಕೃತ ಅಂಕಪಟಿ್ ಅಥವಾ ಪರತಿಯಂದ ಫಲ್ಲತಾಂಶದ ಘ್ೇಷಣ್ಯ
ದ್ನಾಂಕದ್್ಂದ್ಗ್ ಎಲಾಿ ಸ್ಮಿಸ್ರ್ಗಳು/ವಷಾಗಳ ಪರತ್ಯೇಕ ಅಂಕಪಟಿ್ಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸಬ್ೇಕತ. ಈ ಯಾವುದ್ೇ
ಅಂಕಪಟಿ್ಗಳು/ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿನ

ದ್ನಾಂಕದ

ಅಲಭ್ಯತ್ಯ

ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ,

ಈ

ಪರಿಣಾಮರ್್ಕ

ಸಂಸ್ಾ/ಯತನವಸಿಾಟಿ/ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಒಂದತ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ ಅನತು (ಫಲ್ಲತಾಂಶದ ಘ್ೇಷಣ್ಯ ದ್ನಾಂಕವನತು
ಸ್ಚಿಸತವ) ದಾಖ್ಲ್ ಪರಿಶೇಲನ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ್್ೇರಿಸಬ್ೇರ್ಾಗತತುದ್.
18.0 ಸ್್ೇಗತ ಹ್ಾಕತವುದತ/ವಾಸುವಾಂಶಗಳನತು ಬಚಿುಡತವುದತ - ಎಚುರಿರ್್
18.1 ಯಾವುದ್ೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯ ಅನತಚಿತ ಮಾಗಾವನತು ಬಳಸಿದರ್, ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯಲ್ಲಿ

ಹ್ಾಜರಾಗಲತ ಆತ/ಆರ್್ಯ ಸಾಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ೇರ್ ಯಾರಾದರ್ ಒಬಬರನತು ಕಳುಹಿಸತವುದತ, ಸ್್ೇಗತಹ್ಾಕಲತ
ಪರಯತಿುಸತವಿರ್್ಯತ

ರ್ಜೇವಿತಾವಧಿಯವರ್ಗ್

ಎಲಾಿ

ಆರ್ಆರ್ಬಿ/ಆರ್ಆರ್ಸಿ

ಗಳ

ಎಲಾಿ

ಪರಿೇಕ್ಷ್ಗಳಲ್ಲಿ

ಹ್ಾಜರಾಗತವುದರಿಂದ ಉಚಾಾಟಿಸಲಾಗತತುದ್. ಆತ/ಆರ್್ಯನತು ರ್ೈಲ್ವೇಸನಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ೇ ನ್ೇಮರ್ಾತಿಯನತು
ಪಡ್ಯತವುದರಿಂದಲ್ ಉಚಾಾಟಿಸಲಾಗತತುದ್ ಮತತು ಈಗಾಗಲ್ೇ ಉಚಾಾಟಿಸಲಾಟಿ್ದೆರ್, ಅವರನತು ಸ್ೇವ್ಯಿಂದ
ವಜಾಗ್್ಳಿಸಲಾಗತತುದ್. ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ರ್ಾನ್ನನ ದಂಡನ್ಗ್ ಬಾಧಯರಾಗತತಾುರ್.
18.2 ಆರ್ಆರ್ಬಿ ಯಾವುದ್ೇ ಸತಳುಳ ಮಾಹಿತಿ ನೇಡತವುದತ ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ೇ ಮಾಹಿತಿಯನತು

ಉದ್ೆೇಶಪೂವಾಕವಾಗಿ ಬಚಿುಡತವುದತ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯನತು ಅನಹಾಗ್್ಳಿಸತವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸತತುದ್ ಮತತು ರ್ೈಲ್ವೇಸನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ

ಇತರ್ ಸರ್ಾಾರಿ ಸ್ೇವ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದ್ೇ ಆಯೆಕ ಅಥವಾ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯಲ್ಲಿ ಹ್ಾಜರಾಗತವುದರಿಂದ ಉಚಾಾಟಿಸಲಾಗತತುದ್ ಮತತು
ಸ್ೇವ್ಯಲ್ಲಿ ನ್ೇಮಕಗ್್ಂಡಿದೆರ್, ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯನತು ತ್ಗ್ದತಹ್ಾಕಲಾಗತತುದ್.
18.3 ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು CBT, CBAT/TST/ಡಿವಿ ಯಲ್ಲಿ ಹ್ಾಜರಾಗತವುದರ್ಾಕಗಿ ಉಚಿತ ಪರಯಾಣವನತು ಒಳಗ್್ಂಡತ,

ಅಹಾತ್ಯನತು ಸತಭ್ದರವಾಗಿಸಿರ್್್ಳಳಲತ ಮತತು/ಅಥವಾ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನತು ಪಡ್ಯತವುದರ್ಾಕಗಿ ಯಾವುದ್ೇ
ರಿೇತಿಯ ನಕಲ್ಲ ಸಟಿಾಫರ್್ೇಟ್ಗಳು/ದಾಖ್ಲ್ಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸಿರತವರ್ಂದತ ಕಂಡತಬಂದರ್, ಅದತ ಆತ/ಆರ್್ಯತ ಅರ್ಜಾ
ಸಲ್ಲಿಸತತಿುರತವ ನದ್ಾಷ್ ನ್ೇಮರ್ಾತಿಗಾಗಿ ಅವರ ಅಭ್ಯರ್ಥಾತನದ ತಿರಸಕರಿಸತವಿರ್್ಗ್ ರ್ಾರಣವಾಗತತುದ್.
ಮತಂದತವರಿದತ, ಆತ/ಆರ್್ಯತ ಸ್ಕುವ್ಂದತ ಕಂಡತಬರತವಂತ್ 2 ವಷಾಗಳು/ರ್ಜೇವಿತಾವಧಿಯವರ್ಗ್ ಇಡಿೇ
ದ್ೇಶಾದಯಂತ ಇರತವ ಎಲಾಿ ಆರ್ಆರ್ಬಿ/ಆರ್ಆರ್ಸಿ ಗಳಿಂದ ನಡ್ಸಲಾಡತವ ಎಲಾಿ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಗಳಿಂದಲ್
ಉಚಾಾಟಿಸಲಾಗತತುದ್ ಮತತು ರ್ಾನ್ನತ ಕರಮವನತು ಉಪಕರಮಗ್್ಳಿಸಲಾಗತತುದ್.
18.4 ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ ನ್ೇಮರ್ಾತಿಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಂತ್ ಆತ/ಆರ್್ಯ ಆಸಕುಗ್ ಯಾವುದ್ೇ ರಾಜಕೇಯ ಅಥವಾ ಇತರ್

ಶಫಾರಸನತು ತರಬಾರದತ ಅಥವಾ ತರಲತ ಪರಯತಿುಸಬಾರದತ. ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಾತನವು
ತಿರಸಕರಿಸತವಿರ್್ಗ್ ಬಾಧಯವಾಗತತುದ್.
19.0 ಇತರ್:19.1 ಯಾವುದ್ೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹ್್ಚತುವರಿ ಪರಿೇಕ್ಷ್ / ದಾಖ್ಲ್ ಪರಿಶೇಲನ್ ನಡ್ಸತವ ಹಕಕನತು ಆರ್ಆರ್ಬಿ ಹ್್್ಂದ್ದ್. ಈ

ಸಿಇಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಚಿಸಲಾದ ಯಾವುದ್ೇ ವಗಾಗಳಿಗ್ ಯಾವುದ್ೇ ರ್ಾರಣವನತು ನಗದ್ಪಡಿಸದ್ ಯಾವುದ್ೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ
ಯಾವುದ್ೇ ನ್ೇಮರ್ಾತಿ ಪರಕರಯೆಯ ಭಾಗವನತು ಅಥವಾ ಸಂಪೂಣಾವನತು ರದತೆಗ್್ಳಿಸತವ ಹಕಕನತು ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳು
ರ್ಾಯಿೆರಿಸಿರ್್್ಂಡಿವ್.
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19.2 ಅಹಾತ್, ಆನ್ಲ್ೈನ್ ಅರ್ಜಾಗಳ ಸಿವೇರ್ಾರ ಅಥವಾ ತಿರಸಾಕರ, ಉಚಿತ ರ್ೈಲತ ಪಾಸತಗಳ ವಿತರಣ್, ತಪುಾ

ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ದಂಡ, ಖ್ಾಲ್ಲ ಹತದ್ೆಗಳ ಮಾಪಾಾಡತ, ಆಯೆಕಯ ವಿಧಾನ, ಸಿಬಿಟಿ ನ್ರವ್ೇರಿರ್್, ಪರಿೇಕ್ಷಾ ರ್್ೇಂದರಗಳ
ಗ್್ತತುಪಡಿಸತವಿರ್್, ಆಯೆಕ, ಆಯೆಕಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಹತದ್ೆಗಳನತು ಗ್್ತತುಪಡಿಸತವುದತ ಇತಾಯದ್ಗಳಿಗ್
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳ ನಧಾಾರವು ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಮತತು
ಬಂಧನರ್ಾರಿಯಾಗಿರತತುದ್ ಮತತು ಇದರ್್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದ್ೇ ವಿಚಾರಣ್ ಅಥವಾ
ಸಂವಹನವನತು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತವುದ್ಲಿ.
19.3 ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳು ಯಾವುದ್ೇ ಅಜಾಗರ್ಕ ದ್್ೇಷಗಳಿಗ್ ಜವಾಬಾೆರಿಯಾಗಿರತವುದ್ಲಿ ಮತತು ಅಂತಹ

ದ್್ೇಷಗಳನತು ಸರಿಪಡಿಸತವ ಹಕಕನತು ರ್ಾಯಿೆರಿಸಿರ್್್ಂಡಿರತತುದ್.
19.4 ಈ ಸಿಇಎನ್ನಂದ ಉದಭವಿಸತವ ಯಾವುದ್ೇ ರ್ಾನ್ನನ ವಿವಾದಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ ಆರ್ಆರ್ಬಿ ಇರತವ

ಸಾಳದಲ್ಲಿನ ರ್್ೇಂದರ ಆಡಳಿತಾತೆಕ ಟಿರಬತಯನಲ್ಗಳಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಾಯಯಾಧಿರ್ಾರ ವಾಯಪ್ರುಯ ಒಳಗ್ ಬರತತುವ್.
19.5 ಅಥಾವಿವರಣ್ಯ

ಬಗ್ೆ

ಯಾವುದ್ೇ

ವಿವಾದಗಳಿದೆ

ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ,

ಆರ್ಆರ್ಬಿ

ವ್ಬಸ್ೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ

ಪರಕಟಿತವಾದಂತ್ ನ್್ೇಟಿಫರ್್ೇಶನುನ ಇಂಗಿಿಷ್ ಆವೃತಿುಯನತು ಅಂತಿಮ ಎಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತತುದ್.
19.6 ಆರ್ಟಿಐ ರ್ಾಯೆೆಯಡಿ ಅರ್ಜಾ: ಯಾವುದ್ೇ ಮಾಹಿತಿ ರ್್್ೇರಿ ಆರ್ಟಿಐ ರ್ಾಯೆೆಯಡಿ ಯಾವುದ್ೇ ಅರ್ಜಾ ಸಂಪೂಣಾ
ನ್ೇಮರ್ಾತಿ ಪರಕರಯೆ ಪೂಣಾಗ್್ಳುಳವವರ್ಗ್ ಮನರಂಜನ್ ಪಡ್ಯತವುದ್ಲಿ.
20.0 ವಿವಿಧ ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳು ಅವುಗಳ ವ್ಬಸ್ೈಟ್ ವಿಳಾಸದ ವಿವರಗಳು ಈ ರ್್ಳಗ್ ಸ್ಚಿಸಿದಂತ್ ಇವ್:ಆರ್ಆರ್ಬಿ

ವ್ಬಸ್ೈಟ್ ವಿಳಾಸ ಮತತು ದ್ರವಾಣಿ ಸಂಖ್್ಯಗಳು

ಆರ್ಆರ್ಬಿ ಹ್್ಸರತ

ವ್ಬಸ್ೈಟ್ ವಿಳಾಸ ಮತತು ದ್ರವಾಣಿ ಸಂಖ್್ಯಗಳು

(1 )

(2)

(1 )

(2)

ಅಹೆದಾಬಾ

www.rrbahmedabad.gov.i
n ದ್ರವಾಣಿ: 079 - 22940858

ಗತವಾಹತಿ

www.rrbguwahati.gov.in
ದ್ರವಾಣಿ: 0361 – 2540815

ಅರ್ಜೀರ್

www.rrbajmer.gov.in
ದ್ರವಾಣಿ: 0145 - 2425230

ಜಮತೆ – ಶರೇನಗರ್

www.rrbjammu.nic.in
ದ್ರವಾಣಿ: 0191 – 2476757

ಅಲಹ್ಾಬಾದ್

www.rrbald.gov.in
ದ್ರವಾಣಿ: 0532 –2224531

ರ್್್ೇಲಕತಾ

www.rrbkolkata.gov.in
ದ್ರವಾಣಿ: 033 – 25430108

ಬ್ಂಗಳ ರತ

www.rrbbnc.gov.in
ದ್ರವಾಣಿ: 080 – 23330378

ಮಾಲಾೆ

www.rrbmalda.gov.in
ದ್ರವಾಣಿ: 03512 – 264567

ಹ್್ಸರತ

ದ್

ದ್ರವಾಣಿ: 080 - 23334147
ಭ್್ಪಾಲ್

www.rrbbpl.nic.in
ದ್ರವಾಣಿ: 0755 - 2746660

ಮತಂಬ್ೈ

www.rrbmumbai.gov.in
ದ್ರವಾಣಿ: 022 – 23090422

ಭ್ತವನ್ೇಶವರ

r www.rrbbbs.gov.in
ದ್ರವಾಣಿ: 0674 - 2303015

ಮತಜಾಫಪುಾರ

www.rrbmuzaffarpur.gov.in
ದ್ರವಾಣಿ: 0621 – 2213405

ಬಿಲಾಸಪುರ

www.rrbbilaspur.gov.in
ದ್ರವಾಣಿ: 07752 – 247291

ಪಾಟಾು

www.rrbpatna.gov.in
ದ್ರವಾಣಿ: 0612 – 2677680

ಚಂಡಿಗಢ

www.rrbcdg.gov.in
ದ್ರವಾಣಿ: 0172 - 2730093

ರಾಂಚಿ

www.rrbranchi.gov.in
ದ್ರವಾಣಿ: 0651 - 2462429

ಚ್ನ್ುೈ

www.rrbchennai.gov.in
ದ್ರವಾಣಿ: 044 – 28275323

ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್

www.rrbsecunderabad.nic.in
ದ್ರವಾಣಿ: 040 – 27821663

ಗ್್ೇರಖ್ಪುರ

www.rrbgkp.gov.in
ದ್ರವಾಣಿ: 0551 – 2201209

ಸಿಲ್ಲಗತರಿ

www.rrbsiliguri.org
ದ್ರವಾಣಿ: 0353 – 2663840

____________________
_

ತಿರತವನಂತಪುರಮ್

____________________________________________

www.rrbthiruvananthapuram.gov.i
n ದ್ರವಾಣಿ: 0471-2323357
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21.0 ಈ ಸಿಇಎನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಸಂಕ್ಷ್ೇಪಣಗಳು:

ನ್ೇಮರ್ಾತಿ ಪರಕರಯೆಯ
ಹಂತಗಳು

ಸಿಬಿಟಿ - ಕಂಪೂಯಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರಿೇಕ್ಷ್, AT: ಆಪ್ರ್ಟ್ಯರ್ಡ ಟ್ಸ್, ಸಿಬಿಎಟಿ:
ಕಂಪೂಯಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಆಪ್ರ್ಟ್ಯರ್ಡ ಟ್ಸ್, ಟಿಎಸಿ್: ಟ್ೈಪ್ರಂಗ್ ಸಿಕಲ್ ಟ್ಸ್, ಡಿವಿ:
ಡಾಕತಯಮಂಟ್ ಪರಿಶೇಲನ್

ಮಿೇಸಲಾತಿ/ವಯಸಿ್ನ

ಇಬಿಸಿ = ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾ, ಇಡಬತಿಎಸ = ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ದತಬಾಲ ವಿಭಾಗ,

ವಿನಾಯಿತಿ ವಗಾ

ಎರ್ಕ್ಎಸಎಂ = ಮಾರ್ಜ ಸ್ೈನಕ, ಒಬಿಸಿ-ಸಿಎಲ್ = ಇತರ್ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳು- ಕರೇಮಿ
ಲ್ೇಯರ್, ಒಬಿಸಿ-ಎನ್ಸಿಎಲ್ = ಇತರ್ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳು - ನಾನ್ ಕರೇಮಿ ಲ್ೇಯರ್,
ಎಸಸಿ = ಪರಿಶಷ್ ಜಾತಿ, ಎಸಟಿ = ಪರಿಶಷ್ ಪಂಗಡ, ಯತಆರ್ = ಮಿೇಸಲಾತಿಯಿಲಿದ
(ಸಾಮಾನಯ)

ಅಸಮಥಾತ್ಗಳು

ವಿಐ = ದೃಷ್ಟ್್ ದ್್ೇಷ, ಹ್್ಚಐ = ಶರವಣ ದ್್ೇಷ, ಎಲ್ಡಿ = ಚಲನಶೇಲ ಅಸಮಥಾತ್,
ಒಡಿ = ಇತರ್ ಅಸಮಥಾತ್ಗಳು, ಎಂಡಿ = ಬಹತ ಅಸಮಥಾತ್ಗಳು, ಬಿ-ವಿಐ =
ಬಾಯರ್ಕಲಾಗ್ ದೃಷ್ಟ್್ ದ್್ೇಷ, , ಬಿ-ಹ್್ಚಐ = ಬಾಯರ್ಕಲಾಗ್ ಶರವಣ ದ್್ೇಷ, ಬಿ-ಎಲ್ಡಿ =
ಬಾಯರ್ಕಲಾಗ್ ಚಲನಶೇಲ ಅಸಮಥಾತ್ಗಳು,

ಬಿ-ಒಡಿ = ಬಾಯರ್ಕಲಾಗ್ ಇತರ್

ಅಸಮಥಾತ್ಗಳು, ಬಿ-ಎಂಡಿ = ಬಾಯರ್ಕಲಾಗ್ ಬಹತ ಅಸಮಥಾತ್ಗಳು, ಎಎವಿ = ಆಸಿರ್ಡ
ಆಕರಮಣ ಬಲ್ಲಪಶತ, ಎಎಸಡಿ = ಸವಮಗುತ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಸವಸಾತ್, ಬಿ = ಅಂಧತವ, ಬಿಎಲ್
= ಎರಡ್ ರ್ಾಲತಗಳು, ಡಿ = ಕವುಡತತನ, ಡಿಡಬತಿ = ಕತಬಜತ್, ಹ್್ಚಹ್್ಚ =
ರ್್ೇಳಿಸಿರ್್್ಳುಳವಲ್ಲಿ ಕಷ್, ಹ್್ಚಐ = ರ್್ೇಳಿಸಿರ್್್ಳುಳವಲ್ಲಿ ದ್್ೇಷ, ಐಡಿ = ಬ ದ್ಧಕ
ಅಸಮಥಾತ್, ಎಲ್ಸಿ = ಗತಣಮತಖ್ವಾದ ಕತಷಠ ರ್್ೇಗ, ಎಲ್ಡಿ = ಚಲನಶೇಲ
ಅಸಮಥಾತ್, ಎಲ್ವಿ = ಕಡಿಮ ದೃಷ್ಟ್್, ಎಂಡಬತಿ = ಸಾುಯತವಿನ ದ ಬಾಲಯತ್, ಒಎ =
ಒಂದತ ತ್್ೇಳು, ಒಎಲ್ = ಒಂದತ ರ್ಾಲತ, ಒಎಎಲ್ = ಒಂದತ ತ್್ೇಳು ಮತತು ಒಂದತ
ರ್ಾಲತ, ಪ್ರಡಬತಿಬಿಡಿ = ಮಾನದಂಡ ಅಸಮಥಾತ್ಗಳನತು ಹ್್್ಂದ್ರತವ ವಯಕುಗಳು,
ಆರ್ಪ್ರಡಬತಿಡಿ = ಅಸಮಥಾತ್ಗಳನತು ಹ್್್ಂದ್ರತವ ವಯಕುಗಳ ಹಕತಕಗಳು, ಎಸಎಲ್ಡಿ =
ಮಾತತ ಭಾಷಾ ಅಸಮಥಾತ್, ವಿಐ = ದೃಷ್ಟ್್ ದ್್ೇಷ ಹ್್್ಂದ್ದ.
ರ್ೈಲ್ವೇ ವಲಯಗಳು/ಉತಾಾದನಾ

ಸಿಎಲ್ಡಬತಿ = ಚಿತುರಂಜನ್ ಲ್್ರ್್್ಮಟಿವ್ ವರ್ಕ್ಾ, ಚಿತುರಂಜನ್; ಸಿಆರ್ = ಮಧಯ

ಘಟಕ/ಸಂಸ್ಾಗಳು

ರ್ೈಲ್ವೇ, ಡಿಎಲ್ಡಬತಿ = ಡಿೇಸ್ಲ್ ಲ್್ರ್್್ಮಟಿವ್ ವರ್ಕ್ಾ, ವಾರಣಾಸಿ; ಡಿಎಂಡಬತಿ =
ಡಿೇಸ್ಲ್ ಲ್್ರ್್್ ಮಾಡನ್ೈಾಜ್ೇಶನ್ ವರ್ಕ್ಾ, ಪಟಿಯಾಲ; ಇಆರ್ = ಪೂವಾ ರ್ೈಲ್ವೇ,
ಇಸಿಆರ್ = ಪೂವಾ ಮಧಯ ರ್ೈಲ್ವೇ, ಇಸಿಒಆರ್ = ಪೂವಾ ಕರಾವಳಿ ರ್ೈಲ್ವೇ, ಐಸಿಎಫ್ =
ಇಂಟ್ಗರಲ್ ರ್್್ೇಚ ಫಾಯಕ್ರಿ, ಚ್ನ್ುೈ; ಎಂಸಿಎಫ್ = ಮಾಡನ್ಾ ರ್್್ೇಚ ಫಾಯಕ್ರಿ, ರಾಯ್
ಬರ್ೈಲ್ಲ, ಎನ್ಆರ್ = ಉತುರ ರ್ೈಲ್ವೇ, ಎನ್ಸಿಆರ್ = ಉತುರ ಮಧಯ ರ್ೈಲ್ವೇ, ಎನ್ಇಆರ್
= ಉತುರ ಪೂವಾ ರ್ೈಲ್ವೇ, ಎನ್ಎಫ್ಆರ್ = ಈಶಾನಯ ಗಡಿನಾಡತ ರ್ೈಲ್ವೇ, ಎನ್ಡಬತಿಆರ್
= ವಾಯತವಯ ರ್ೈಲ್ವೇ, ಪ್ರಎಸಯತ = ಸಾವಾಜನಕ ವಲಯದ ಅಂಡರ್ಟ್ೇಕಂಗ್, ಪ್ರಯತ =
ಉತಾಾದನಾ ಘಟಕ, ಆರ್ಸಿಎಫ್ = ರ್ೈಲ್ ರ್್್ೇಚ ಫಾಯಕ್ರಿ, ಕಪುಥಾಲಾ; ಆರ್ಡಿಎಸಒ

= ರಿಸಚಾ ಡಿಸ್ೈನ್ ಅಂರ್ಡ ಸಾ್ಂಡರ್ಡಾ ಆಗಾನ್ೈಜ್ೇಶನ್, ಲರ್್್ು; ಆರ್ಎಲ್ವ್ೈ =
ರ್ೈಲ್ವೇ, ಆರ್ಆರ್ಬಿ = ರ್ೈಲ್ವೇ ನ್ೇಮರ್ಾತಿ ಮಂಡಳಿ, ಆರ್ಆರ್ಸಿ = ರ್ೈಲ್ವೇ ನ್ೇಮರ್ಾತಿ
ಘಟಕ, ಆರ್ಡಬತಿಎಫ್ = ರ್ೈಲ್ವೇ ವಿೇಲ್ ಫಾಯಕ್ರಿ, ಬ್ಂಗಳ ರತ; ಎಸಆರ್ = ದಕ್ಷಿಣ
ರ್ೈಲ್ವೇ, ಎಸಸಿಆರ್ = ದಕ್ಷಿಣ ಮಧಯ ರ್ೈಲ್ವೇ, ಎಸಇಆರ್ = ಆಗ್ುೇಯ ಮಧಯ ರ್ೈಲ್ವೇ,
ಎಸಡಬತಿಆರ್ = ನ್ೈರತತಯ ರ್ೈಲ್ವೇ, ಡಬತಿಆರ್ = ಪಶುಮ ರ್ೈಲ್ವೇ, ಡಬತಿಸಿಆರ್ = ಪೂವಾ
ಮಧಯ ರ್ೈಲ್ವೇ.

ರ್ೈಲ್ವೇ ನ್ೇಮರ್ಾತಿ ಮಂಡಳಿಗಳು
(ಆರ್ಆರ್ಬಿ ಗಳು)

ಎಡಿಐ = ಅಹೆದಾಬಾದ್, ಎಎಲ್ಎಲ್ = ಅರ್ಜೀರ, ಎಎಲ್ಡಿ = ಅಲಹ್ಾಬಾದ್, ಬಿಬಿ = ಮತಂಬ್ೈ, ಬಿಬಿಎಸ
= ಭ್ತವನ್ೇಶವರ, ಬಿಪ್ರಎಲ್ = ಭ್್ಪಾಲ್, ಬಿಎಸಪ್ರ = ಬಿಲಾಸಪುರ, ಸಿಡಿರ್ಜ = ಚಂಡಿಗಢ, ರ್ಜರ್್ಪ್ರ =
ಗ್್ೇರಖ್ಪುರ, ರ್ಜಹ್್ಚವ್ೈ = ಗತವಾಹತಿ, ಜ್ಎಟಿ = ಜಮತೆ ಶರೇನಗರ, ರ್್ಒಎಲ್ = ರ್್್ಲಕತಾ, ಎಂಎಎಸ
= ಚ್ನ್ುೈ, ಎಂಎಲ್ಡಿ = ಮಾಲಾೆ, ಎಂಎಫ್ಪ್ರ = ಮತಜಫರಾಪುರ, ಪ್ರಎನ್ಬಿಇ = ಪಾಟಾು, ಆರ್ಎನ್ಸಿ =
ರಾಂಚಿ, ಎಸಬಿಸಿ = ಬ್ಂಗಳ ರತ, ಎಸಸಿ = ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್, ಎಸರ್ಜಯತಜ್ = ಸಿಲ್ಲಗತರಿ, ಟಿವಿಸಿ =
ತಿರತವನಂತಪುರಂ

ಸಾಮಾನಯ

ಸಿಬಿಎಸಇ = ಸ್ಂಟರಲ್ ಬ್್ೇರ್ಡಾ ಆಫ್ ಸ್ರ್್ಂಡರಿ ಎಜತರ್್ೇಶನ್; ಸಿಇಎನ್ = ಸ್ಂಟರಲ್ೈಜೆ ಎಂಪಾಿಯೆೆಂಟ್
ನ್್ೇಟಿಸ, ರ್ಜಪ್ರ = ಗ್ರೇರ್ಡ ಪ್ೇ, ಐಎಫ್ಎಸಸಿ = ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ೈನಾನಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಮ್ ರ್್್ೇರ್ಡ, ಜ್ಪ್ರಇರ್ಜ =
ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಟ್್ಗರಫರ್ಕ ಎರ್ಕ್ಪಟ್್ಾ ಗ್ರಪ, ರ್್ಬಿ = ಕಲ್್ ಬ್ೈಟ್, ಎಲ್ಟಿಐ = ಎಡಗ್ೈ ಹ್್ಬ್ಬರಳು,
ಒಟಿಪ್ರ = ವನ್ ಟ್ೈಮ್ ಪಾಸವರ್ಡಾ, ಯತಪ್ರಐ = ಯತನಫ್ೈರ್ಡ ಪ್ೇಮಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫ್ೇಸ.

ಎಚುರಿರ್್:
•

ಶಫಾರಸಿನ ಮ್ಲಕ ಅಥವಾ ಅನತಚಿತ ಮತತು ಅನ್ೈತಿಕ ಮಾಗಾಗಳ ಮ್ಲಕ ರ್ೈಲ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಉದ್್ಯೇಗ ರ್್್ಡಿಸತವ ಸತಳುಳ
ಭ್ರವಸ್ಗಳಿಂದ ವಂಚಿಸಲತ ಪರಯತಿುಸತವ ದಲಾಿಳಿಗಳು ಮತತು ಉದ್್ಯೇಗ ರ್್್ಡಿಸತವ ಮೇಸದ ವಯಕುಗಳ ಬಗ್ೆ

ಎಚುರಿರ್್ಯಿಂದ್ರಿ. ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳು ತನು ಪರವಾಗಿ ರ್ಾಯಾನವಾಹಿಸಲತ ಯಾವುದ್ೇ ಏಜ್ಂಟ್(ಗಳು) ಅಥವಾ ರ್್್ೇಚಿಂಗ್
ಸ್ಂಟರ್(ಗಳನತು) ಎಂದ್ಗ್ ನ್ೇಮಿಸಿರ್್್ಳುಳವುದ್ಲಿ. ಅಂತಹ ವಯಕುಗಳು/ಏಜ್ನ್ಗಳಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗತತಿುರತವ ಯಾವುದ್ೇ
ರ್್ಿೈಮತಗಳ ಬಗ್ೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಎಚುರಿರ್್ಯಿಂದ್ರಿ. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನತು ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಮರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್
ಆಯೆಕಮಾಡಿರ್್್ಳಳಲಾಗತತುದ್. ನಲಾಜ್ಜಯ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ೆ ಎಚುರದ್ಂದ್ರಿ ಮತತು ಅವರ ಜಾಲರ್್ಕ ಸಿಲತಕಬ್ೇಡಿ. ಪರತಯಕ್ಷವಾಗಿ

ಅಥವಾ ಪರ್್ೇಕ್ಷವಾಗಿ ಆರ್ಆರ್ಬಿಗಳನತು ಪರಚ್್ೇದ್ಸಲತ ಪರಯತಿುಸತವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನತು ಅನಹಾಗ್್ಳಿಸಲಾಗತತುದ್ ಮತತು
ಅವರ ವಿರತದೆ ರ್ಾನ್ನನ ಪರರ್ಾರ ಕರಮ ರ್್ೈಗ್್ಳಳಲಾಗತತುದ್.
•

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಆರ್ಆರ್ಬಿ/ಆರ್ಆರ್ಸಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಬಸ್ೈಟ್ಗಳಿಗ್ ಮಾತರ ಭ್ೇಟಿ ರ್್್ಡಬ್ೇರ್್ಂದತ ಮತತು ನಲಾಜ್ಜಯ

ಅಂಶಗಳು/ದಲಾಿಳಿಗಳಿಂದ ಹ್ಾಕಲಾಡತವ ನಕಲ್ಲ ವ್ಬಸ್ೈಟ್ಗಳು ಮತತು ಸಾಮಾರ್ಜಕ ಮಾಧಯಮ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ೆ
ಎಚುರಿರ್್ಯಿಂದ್ರಿ.

