
                   

  

ಸಂ�.:BEL/HR/CLD/STABEL/HR/CLD/STA/2021-22/01                 ದಿನಾಂ�ಕ/Date:BEL/HR/CLD/STA 28.05.2021
 

   ಐಟಿಐ ಅಭ್ಯ
 ರ್ಥಿ�ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಶಿಪ್ ತರಬೇತಿ ಅಪ್ರೆಂ��ಟಿಸಿಶಿಪ್ ತರಬೇತಿ ತರಬೇ�ತಿ
APPRENTICESHIP TRAINING FOR ITI CANDIDATES

          ಭಾರತಿ�ಯ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಂಚಿವಾಲಯ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಧೀ�ನದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಲ್ಲಿರ%ವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ%( ಭಾರತದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರ�ಥಮ ವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್+ತಿ(ಪ್ರರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾ/�ನಿಕ್ಸ್2
  ಸಾವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್�ಜನಿಕ ವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಲಯ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ನವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ರತ5      ಕ�ಪ್ರನಿ ಅಗಿರ%ವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾ/�ನಿಕ್ಸ್2 ಲಿಮಿಟೆಡ್,  ಬೇ�ಗಳೂ=ರ%,

   ಕ್ಟ್ರಾರ್ಖಾ�ನೆಯ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಲ್ಲಿ ಶಿಶಿಕ%@ ಕ್ಟ್ರಾಯಿದೆ 1961   ರ ಅಡಿಯ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಲ್ಲಿ 2021- 22    ನೆ� ಸಾಲಿನ ಅವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಧೀಗೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಶಿಪ್ ತರಬೇತಿ ಅಪ್ರೆಂ��ಟಿಶಿಪ್ ತರಬೇತಿ
    ತರಬೇ�ತ%ದಾರರನ%5 ನೆ�ಮಕ ಮಾಡಿಕೊ=ಳೂG ಲ% ಅರ್ಜಿ�ಗಳೂನ%5 ಆಹ್ವಾKನಿಸಂಲಾಗಿದೆ .

Bharat Electronics Limited, a Navaratna and India’s premiere professional Electronics Public Sector
Company under the Ministry of Defense, Govt. of India,invites application  from I.T.I candidates to
undergo  Apprenticeship  training  in  Bharat  Electronics,  Bengaluru   for  the  year  2021-22  under
Apprenticeship Act, 1961. 

I.  ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆN ಪ್ರ�ಕ್ರಿ �ಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ/SELECTION PROCESS:

•  ಎಸ್Qಎಸ್Qಎಲ್Qಸಿ /10    ನೆ� ತರಗತಿ ಮತ%( ಐ.ಟಿ.         ಐ ಪ್ರರೀ�ಕ್ಷೆಯ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಡೆದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅ�ಕಗಳೂ ಆಧಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮೇ�ಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆN
ಮಾಡಲಾಗ%ತ(ದೆ 
Selection will be on the basis  of marks obtained in the examinations of SSLC/10 th standard 
and I.T.I.

•   ಅಪ್ರೆಂ��ಟಿಸ್Qಶಿಪ್ ತರಬೇತಿ ಕ್ಟ್ರಾಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆY 1961    ರ ಪ್ರ�ಕ್ಟ್ರಾರ ಎಸ್Qಸಿ,  ಎಸ್Qಟಿ  ಮತ%(    ಒಬಿಸಿ ವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಗ�ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಶಿಪ್ ತರಬೇತಿ ಶಾಸಂನಬದ̂ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್
 ಮಿ�ಸಂಲಾತಿಯ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನ%5 ಒದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಗಿಸಂಲಾಗ%ವುದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್%.

Statutory Reservation will be provided to SC/ST & OBC candidates as per Apprenticeship 
Act 1961.

•         ಪ್ರ�ಮಾಣಪ್ರತ aಗಳೂ ಪ್ರರೀಶಿ�ಲನೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆNಯಾದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಭ್ಯ
 ರ್ಥಿ�ಗಳೂ ಪ್ರಟಿ/ಯ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನ%5 ಕಚೇ�ರೀ ಸಂ=ಚನಾಂ ಫಲಕದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಲ್ಲಿ
  ಪ್ರ�ದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಶಿ�ಸಂಲಾಗ%ತ(ದೆ ಮತ%( ಇ-  ಮೇ�ಲ್ / SMS     ಮ=ಲಕ ಅಭ್ಯ
 ರ್ಥಿ�ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಶಿಪ್ ತರಬೇತಿ ತಿಳಿಸಂಲಾಗ%ವುದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್%

Short listed  candidates list  for document verification will be displayed in the office notice 
board and the same will be intimated through E-mail/SMS alert.

•        ಅ�ತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆNಯ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಫಲಿತಾಂ�ಶವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನ%5 ಬಿಇಎಲ್ ವೆಬ್Qಸೈmಟ್Qನಲ್ಲಿ ಪ್ರ�ಕಟಿಸಂಲಾಗ%ವುದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್% ಅಥವಾ ಪ್ರ�ಮಾಣಪ್ರತ aಗಳೂ
  ಪ್ರರೀಶಿ�ಲನೆಯ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ದಿನಾಂ�ಕದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್�ದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್%     ತತಕ್ಷಣ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆNಯ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರತ aವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನ%5 ನಿ�ಡಲಾಗ%ವುದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್%  ಅಥವಾ SMS / ಇ-  ಮೇ�ಲ್

 ಮ=ಲಕ ತಿಳಿಸಂಲಾಗ%ತ(ದೆ 
The result of the final selection will be published in BEL Website or spot offer letter will be
issued on the date of document verification or informed through SMS/E-Mail



II.  ಹು%ದ್ದೆಯ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್  ವಿವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ರಗಳೂ% / Trade Details:

ಕ a. ಸಂ�/
Sl.No

 ಹು%ದ್ದೆಯ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಹೆಸಂರ%/Trades
 ವಿದಾ
ಹು�ತೆ /  ಅಹು�ತಾಂಮಾನದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್�ಡಗಳೂ%/

Education Qualification/ Eligibility Criteria:

1  ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾ/�ನಿಕ್ಸ್2 ಮೇಕ್ಟ್ರಾ
ನಿಕ್ಸ್ /Electronics Mechanic 1.    ಅಭ್ಯ
 ರ್ಥಿ�ಗಳೂ% ಸಂ�ಬ�ಧೀತ ವಿಷಯ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಲ್ಲಿ 01.01.2018
      ರ�ದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್% ಅಥವಾ ನ�ತರ ಐಟಿಐ ಪಾಸಾಗಿರಬೇ�ಕ%.

Candidate should have passed ITI in the 
related trades  on or after 01.01.2018

2.  ಅಭ್ಯ
 ರ್ಥಿ�ಗಳೂ% ಎನ್Qಸಿವಿಟಿ/ ಎಸ್Qಸಿವಿಟಿ ಮ�ಡಳಿಗಳೂ%
   ನಿ�ಡಿದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಐಟಿಐ ಪ್ರ�ಮಾಣಪ್ರತ aಗಳೂನ%5 ಹೆ=�ದಿರಬೇ�ಕ%. 

Candidates should have ITI certificates issued 
by NCVT /  SCVT.

3.  ವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಯ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಸಿ2ನ ಮಿತಿ: 21 ವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಷ�ಗಳೂ%. 
 ಎಸ್Qಸಿ /   ಎಸ್Qಟಿ ವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಗ�ಕೊN 5 ವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಷ�,  ಒಬಿಸಿ
  ವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಗ�ಕೊN 3    ವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಷ�ಗಳೂ ವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಯ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಸಿ2ನ ಮಿತಿಯ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಲ್ಲಿ

   ವಿನಾಂಯಿತಿ ನಿ�ಡಲಾಗ%ವುದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್% ಮತ%(  ಕನಿಷw 40%
   ಅ�ಗವೆmಕಲ
 ಹೆ=�ದಿರ%ವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಭ್ಯ
 ರ್ಥಿ�ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಶಿಪ್ ತರಬೇತಿ 10 

 ವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಷ�ಗಳೂ  ವಿನಾಂಯಿತಿ ನಿ�ಡಲಾಗ%ವುದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್%.
 
Age Limit: 21 years. Age relaxation will be 
provided 5 years for SC/ST, 3 years for OBC 
and 10 years to PWD candidates having 
minimum 40% disability.

ಸಂ=ಚನೆ: ಕ a. ಸಂ�: 1     ಕೊN ವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಯ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಸಿ2ನ ಮಿತಿಯ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಲ್ಲಿ
 ವಿನಾಂಯಿತಿ ಅನK ಯಿಸಂ%ವುದಿಲx .   

NOTE:  Age relaxation is not applicable to 
clause no:1.

4.     ಬೇ�ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವುದೆ � ಸಂ�ಸೈz ಯ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆ�
  ಅಪ್ರೆಂ��ಟಿಸ್Qಶಿಪ್ ತರಬೇತಿ ತರಬೇ�ತಿ

ಪ್ರಡೆಯ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್%ತಿ(ರ%ವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ರ%/  ತರಬೇ�ತಿಗಾಗಿ
  ನೆ=��ದಾಯಿಸಿಕೊ=�ಡ ಅಭ್ಯ
 ರ್ಥಿ�ಗಳೂ% ಅಹು�ರಲx .

Candidates who have 
undergone/undergoing/already registered for 
Apprenticeship Training in any other 
establishment/organization are not eligible.

5.      ಕನಾಂ�ಟಕ ರಾಜ
 ದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಭ್ಯ
 ರ್ಥಿ�ಗಳೂ% ಮಾತ aಅರ್ಜಿ�
 ಸಂಲ್ಲಿಸಂಲ% ಅಹು�ರ%.

Candidates from Karnataka state only are 
eligible to apply.

2 ಫಿಟ/ ರ್/Fitter

3 ಇಲೆಕ್ರಿ/ ��ಷಿಯ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನ್/Electrician

4 ಮೇಷಿನಿಸ್//Machinist

5
ಟನ�ರ್/Turner

6
  ಡ್ರಾ�ಫ್ಟ್ಸ್/2Qಮೇನ್ ಮೇಕ್ಟ್ರಾ
ನಿಕ್ಸ್

(ಡಿಎ�ಎ�)/Draftsmen Mechanic (DMM)

7
 ಎಲೆಕೊ=/�� ಪಾx
ಟರ್/Electro Plater

8
   ಮೇಕ್ಟ್ರಾ
ನಿಕ್ಸ್ ಶೈmತಿ
�ಕರಣ ಮತ%( ಹುವಾನಿಯ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್�ತ aಣ

(  ಎಮ್ಆರ್ & ಎಸಿ)/Mechanic 
Refrigeration & Air Conditioning 
(MR&AC)

9
   ಕ�ಪ್ಯೂ
ಟರ್ ಆಪ್ರರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ �ಟರ್ ಪ್ರೊ�ಗಾ�ಮಿ�ಗ್ 

 ಅಸಿಸೈ/ �ಟ್ (ಕೊ=�ಪಾ)/Computer Operator 
Programming Assistant (COPA)

10
ವೆಲ� ರ್/Welder



  III.   ಅಭ್ಯ
 ರ್ಥಿ�ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಶಿಪ್ ತರಬೇತಿ ಸಾಮಾನ
 ಸಂ=ಚನೆಗಳೂ%/ Q Q Q QGENERAL INSTRUCTIONS TO THE CANDIDATES:

1. ಅ      ಪ್ರೆಂ��ಟಿಸ್Qಶಿಪ್ ತರಬೇತಿ ತರಬೇ�ತಿಯ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಧೀ ಒ�ದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್% ವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಷ� ಮಾತ a/ Q Q Q QApprenticeship training period is One

Qyear only

2.        ಬಿಇಎಲ್ ಪಾವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ತಿಸಂ%ವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರ�ಸಂ%( ತ ಸೈ/ �ಫ�ಡ್ ದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ರ ತಿ�ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಶಿಪ್ ತರಬೇತಿ ರ= .10,333 / - ಆಗಿದೆ .  ಕೊ=�ಪಾ ಮತ%(
 ವೆಲ� ರ್ ಹು%ದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಶಿಪ್ ತರಬೇತಿ  ರ= .9,185/- / Q Q Q Q Q Q Q Q .10,333/-Present rate of stipend paid by BEL is Rs

Q Q Q .9,185/-Q Q Q Q Q .per month and Rs for COPA and Welder trades

3.   ಲಭ್ಯ
 ತೆ ಆಧರೀಸಿ       ಹ್ವಾಸೈ/ ಲ್ ಮತ%( ಸಾರೀಗೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಶಿಪ್ ತರಬೇತಿ ಸೌಲಭ್ಯ
 ವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನ%5 ಸಂಬಿ2ಡಿ ದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಲ್ಲಿ ಒದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಗಿಸಂಲಾಗ%ವುದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್%/ Q&Hostel

Q Q Q Q Q Q Q Q Q .Transport facility will be provided on chargeable basis on availability

4.       ಕ್ಟ್ರಾ
�ಟಿ�ನ್ ಸೌಲಭ್ಯ
 ವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನ%5 ಸಂಬಿ2ಡಿ ದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಲ್ಲಿ ನಿ�ಡಲಾಗ%ವುದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್%/ Q Q Q Q QCanteen facility will be provided on

Q .chargeable basis

5.    ಅಭ್ಯ
 ರ್ಥಿ�ಗಳೂ% ಮ=ಲ ಮಾಕ್ಸ್2 Q�ಕ್ಟ್ರಾಡ್Q�ಗಳೂ% /    ಪ್ರ�ಮಾಣಪ್ರತ aಗಳೂನ%5 ಪ್ರರೀಶಿ�ಲನೆಯ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಂಮಯ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಲ್ಲಿ
ಹ್ವಾಜರ%ಪ್ರಡಿಸಂಬೇ�ಕ%/ Q Q Q Q / QCandidates must produce Original MarksCards Certificatesissued by

Q Q Q Q Q Q .competent authority at the time of verification

6.        ಸಂತ
 ವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನ%5 ಮರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಚ%ವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ%( ಸಂ%ಳೂ%G ಮಾಹಿತಿಯ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನ%5 ನಿ�ಡ%ವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಭ್ಯ
 ರ್ಥಿ�ಗಳೂನ%5 ತರಬೇ�ತಿಯಿ�ದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್
ಅನಹು�ಗೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಶಿಪ್ ತರಬೇತಿ=ಳಿಸಂಲಾಗ%ತ(ದೆ /  ತರಬೇ�ತಿಯಿ�ದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಹೆ=ರಹ್ವಾಕಲಾಗ%ವುದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್%/ Q Q Q&QSuppression of facts furnishing

Q Q Q Q Q / Q Q .false information will lead to disqualification termination from training

7.   ಆಸಂಕ( ಅಭ್ಯ
 ರ್ಥಿ�ಗಳೂ% (  ಅನ%ಬ�ಧ -  ಎ)       ನಲ್ಲಿ ಕೊಳೂಗೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಶಿಪ್ ತರಬೇತಿ ತಿಳಿಸಂಲಾದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸಂಕೊN ಅರ್ಜಿ� ಸಂಲ್ಲಿಸಂಬಹು%ದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್%.
 ಜೊ=ತೆ ಗೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಶಿಪ್ ತರಬೇತಿ 10   ನೆ� /    ಎಸ್Qಎಸ್Qಎಲ್Qಸಿ ಮಾಕ್ಸ್2 � ಕ್ಟ್ರಾಡ್�,  ಐ.ಟಿ.   ಐ ಮಾಕ್ಸ್2 � ಕ್ಟ್ರಾಡ್�,  ಜಾತಿ

 ಪ್ರ�ಮಾಣಪ್ರತ a (ಅನK ಯಿ  ಸಿದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್Y ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ )   ಮತ%( ಆಧಾರ್ ಕ್ಟ್ರಾಡ್�ಗಳೂನ%5  ಲಗತಿ(ಸಂಬೇ�ಕ%/Candidates who desires
may apply in enclosed format (Annexure – A) along with copies of certificates (10th/ SSLC
Marks Card, I.T.I Marks card, Caste Certificate (if applicable) and Aadhar Card) to the address
mentioned below:

TO
DEPUTY MANAGER (HR/CLD),
CENTRE FOR LEARNING AND DEVELOPMENT,
BHARAT ELECTRONICS LIMITED,
JALAHALLI POST, BENGALURU – 560 013

ಸಂ=ಚನೆ/ :QNote   ಅಪ್ಯೂಣ�ಗೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಶಿಪ್ ತರಬೇತಿ=ಳಿಸಂದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್    ಅಥವಾ ಪ್ರ�ಮಾಣಪ್ರತ aವಿಲx ದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಜಿ�ಗಳೂನ%5 ಪ್ರರೀಗಣಿಸಂಲಾಗ%ವುದಿಲx .   ಹೆಚಿ�ನ ವಿವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ರಗಳೂ%
   ಮತ%( ಸಂ� ಷಿ/�ಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಯ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ವಿಟ%/ ಸಂ�ಪ್ರಕ್ರಿ�ಸಿ, ಇ-ಮೇ�ಲ್: hrcld@bel.co.in  ಅಥವಾ 080-22195323

Unfilled applications or applications without certificate will not be considered. For further details and 
clarifications please contact, E-mail :hrcld@bel.co.in or 080-22195323

 ಅರ್ಜಿ� ಸಿK�ಕರೀಸಂ    ಲ% ಕೊ=ನೆಯ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ದಿನಾಂ�ಕ /Last  date for receipt of application: 30.06.2021

       ಸಂಹಿ/-
                                             ಉಪ್ರ ವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್
 ವ  ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಸಾzಪ್ರಕ (ಮಾ.ಸಂ�/   ಸಿ ಎಲ್ ಡಿ)

DY. MANAGER (HR/CLD)



ANNEXURE - A

BHARAT ELECTRONICS LIMITED
JALAHALLI POST, BENGALURU – 560 013

APPLICATION FOR APPRENTICESHIP TRAINING – ITI

1. NAME  :  _________________________________________________

2. FATHER’S NAME  : _________________________________________________

3. MOTHER’S NAME : _________________________________________________

4. DATE OF BIRTH :

5. GENDER :  MALE FEMALE

6. TRADE : ___________

7. PERCENTAGEOF MARKS IN: ITI 10th  Std  

8. MONTH & YEAR OF ITI PASSED : ________________________

9. RESIDENTIAL ADDRESS: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

10. PIN CODE: 

11. MOBILE NUMBER :    

12.  E-MAIL ID : _________________________________________________

13. AADHAR NUMBER :  

14. PERSON WITH DISABILITY : YES NO

15. CATEGORY : GENERAL SC ST OBC

16. BLOOD GROUP : ________________

17. IF FATHER/MOTHER/SPOUSE IS EMPLOYED IN                                                                       

BEL MENTION THEIR NAME, STAFF NO.________________________________________

18. SIGNATURE OF CANDIDATE _____________________


