ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರ ಾ ನಿಕ್ಸ್
ಜಾಲಹಳ್ಳಿ , ಬೆಂಗಳೂರು – 560 013

²µÀåªÀÈwÛ vÀgÀ¨ÉÃwUÁV DAiÉÄÌ
ಭರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (© E J¯ï) ಬಹು ಉತ್ಪನನ, ಬಹು ಘಟಕ ರಕ್ಷಣ ಸಚಿವಲಯದ ನರತ್ನ ¸ÁªÀðd¤PÀ G¢ÝªÉÄ ಮತ್ುು ಭರತ್ದ ¥ÀæzsÁ£À ೃತ್ತುರ
ಎಲೆಕ್ಟ್ಾನಿಕ್ಸ್ ಕಂನಿಯಗಿದೆ. ಇದು ಭೂಸೇನೆ, ನೌಕ್ಟ್ಡೆ ಮತ್ುು ವಯುಡೆಗೆ ಅತ್ಾಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ಾನಿಕ್ಸ ಉತ್ಪನನಗಳು ಮತ್ುು EvÀgÉ ¸ÉÃªÉUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄತ್ುದೆ.

© E J¯ï ಎಲೆಕ್ಟ್ಾನಿಕ್ಸ ಮತ್ಯಂತ್ರಗಳು, ಟೆಲಿಕ್ಟ್ಂ ಉತ್ಪನನಗಳು ಮತ್ುು ವಂಟಿಲೆೇಟರ್ಗಳು ºÁUÀÆ EvÀgÉ ಎಲೆಕ್ಟ್ಾನಿಕ್ಸ ಉತ್ಪನನಗಳನುನ ತ್ಯರಿಸುತ್ುದೆ.
© E J¯ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ಅಪ್ರಂಟಿಸ್ ಕ್ಟ್ಯ್ದೆ 1961 ರ ಅಧೇನದಲಿಿ ಒಂದು ರ್ಷದ ಶಿಕ್ಷಣರ್ಥಷ ತ್ರಬೇತ್ತಗಗಿ ಐ ಟಿ ಐ ಅಭಾರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ತ್ತಳಿಸಲದ ವಿವಿಧ ಕೆೇಂದರಗಳಲಿಿ
ಆಯ್ದೆಯನುನ ಹಮಿಿಕೊಂಡಿzÉ .

PÀæ ªÀÄ





ಕ್ಟ್ಲೇಜು

¢£ÁAPÀ

mÉæÃqï

1

ಷರ್ಕಾರಿ ಐ ಟಿ ಐ ರ್ಕಲೇಜು
ವಿದ್ಯಾ ನಗರ, ಹುಬ್ಬ ಳ್ಳಿ -580029

ಎಲೆರ್ಕರ ಾನಿಕ್ ಮೆರ್ಕಾ ನಿಕ್ ಮತ್ತು COPA
ಫಿಟ್ರ ರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರ ಾಷಿಯನ್

2

ಷರ್ಕಾರಿ ಐ ಟಿ ಐ ರ್ಕಲೇಜು
M.S.K ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ - 585102

3

ಷರ್ಕಾರಿ ಐ ಟಿ ಐ ರ್ಕಲೇಜು
ಜವಾಸರ್ ನಗರ, ರಾಯಚೂರು - 584103

31-05-2022
01-06-2022
31-05-2022
01-06-2022
31-05-2022
01-06-2022
08-06-2022
09-06-2022
08-06-2022
09-06-2022
08-06-2022
09-06-2022
08-06-2022
09-06-2022

4

ಷರ್ಕಾರಿ ಐ ಟಿ ಐ ರ್ಕಲೇಜು
ಆರ್ ಮಸಲ್ಲಾ , ಮೈಸೂರು - 570007

5

ಷರ್ಕಾರಿ ಐ ಟಿ ಐ ರ್ಕಲೇಜು
ZP ಸತ್ತು ರ, ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು - 577101

6

ಷರ್ಕಾರಿ ಐ ಟಿ ಐ ರ್ಕಲೇಜು
ಕದ್ರಿ ಹಿಲ್್ ಮಂಗಳೂರು 575008

7

ಷರ್ಕಾರಿ ಐ ಟಿ ಐ ರ್ಕಲೇಜು
ಬಿ ಎಚ್ ರಸ್ತು , ಕಲಗುಂಡಿ ಭದ್ಯಿ ತ್ತ - 577229

¸ÀªÀÄAiÀÄ

ಎಲೆರ್ಕರ ಾನಿಕ್ ಮೆರ್ಕಾ ನಿಕ್ ಮತ್ತು COPA
ಫಿಟ್ರ ರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರ ಾಷಿಯನ್
ಎಲೆರ್ಕರ ಾನಿಕ್ ಮೆರ್ಕಾ ನಿಕ್ ಮತ್ತು COPA
ಫಿಟ್ರ ರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರ ಾಷಿಯನ್
ಎಲೆರ್ಕರ ಾನಿಕ್ ಮೆರ್ಕಾ ನಿಕ್ ಮತ್ತು COPA
ಫಿಟ್ರ ರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರ ಾಷಿಯನ್

9.30 A M

ಎಲೆರ್ಕರ ಾನಿಕ್ ಮೆರ್ಕಾ ನಿಕ್ ಮತ್ತು COPA
ಫಿಟ್ರ ರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರ ಾಷಿಯನ್
ಎಲೆರ್ಕರ ಾನಿಕ್ ಮೆರ್ಕಾ ನಿಕ್ ಮತ್ತು COPA
ಫಿಟ್ರ ರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರ ಾಷಿಯನ್
ಎಲೆರ್ಕರ ಾನಿಕ್ ಮೆರ್ಕಾ ನಿಕ್ ಮತ್ತು COPA
ಫಿಟ್ರ ರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರ ಾಷಿಯನ್

ಆಯ್ಕೆ ಯ ವಿಧಾನ – ಲಿಖಿತ ರಿೋಕ್ಷೆ ಲಿಖಿತ ರಿೋಕ್ಷೆ ಯಲಿಾ ಗಳ್ಳಸಿದ ಅುಂಕಗಳ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ಅಭಾ ರ್ಥಾಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಲ್ಲಗವುದು.
ಅಹಹತೆಗಳು :
 ಭಾರತ್ತೋಯ ನಾಗರಿೋಕgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ
 ದ್ರನಾುಂಕ 01-06-2019 ರಂದು ಅಥವಾ ನಂತರ ಐಟಿಐ ತೇಗಾಡೆAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ/ ಅುಂತ್ತಮ ಸ್ತಮಿಷರ ರ್/ಶಾದಲಿಾ ಅಧಾ ಯನ ಮಾಡುತ್ತು ದುು ಹಿುಂದ್ರನ

J¯Áè ಸ್ತಮಿಷರ

ರ್ ನಲಿಾ ತೇಗಾಡೆAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ

 ಯೋಮಿತ್ತ : ದ್ರನಾುಂಕ 01-06-2022 ರಂತೆ ಗರಿಶಠ ಯೋಮಿತ್ತ 21 ಶಾಗಳು (ಗರಿಶಠ ಯೋಮಿತ್ತಯಲಿಾ .ಜಾ./.ಪಂ.ದರಿಗೆ 5 ಶಾಗಳು,
ಇ.ಹಿ..ದರಿಗೆ 3 ಶಾಗಳು ಷಡಿಲಿಕ್ಷ ನಿೋಡಲ್ಲಗವುದು).
 ಅಭಾ ರ್ಥಾಗಳ zÉÊ»PÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀÅ ಅ¥ÉæAn¸ï²¥ï ¤AiÀÄªÀÄ 1992 ರ ಶೆಡ್ಯಾ ಲ್ II gÀ°è


ಆಯ್ಕೆ

¸ÀÆa¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ EgÀ¨ÉÃPÀÄ

ಪ್ಾ ಕ್ರಾ ಯ್ಕಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಮೂಲ ದಸ್ತಾ ವೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಪ್ಾ ಸ್ತಾ ತಪ್ಡಿಸತಕ್ೆ ದ್ದು .
 ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅುಂಕ ತಿ (ಯಸಿ್ ನ ಪುರಾವೆಯಂತೆ)
 ರಾಷಿರ ಾೋಯ ವೃತ್ತು ತರಬೇತ್ತ ರಿಶತ್ತು (ಎನ್ ಸಿ ವಿ ಟಿ) / ರಾಜಾ ವೃತ್ತು ತರಬೇತ್ತ ರಿಶತ್ತು (ಎಸ್ ಸಿ ವಿ ಟಿ) ರರಿುಂದ ನಿೋಡಿದ ಐ ಟಿ ಐ ಮೂಲ ಅುಂಕ
ತಿ ಗಳು
 ನೂತನ (ಫ್ರಿ ಷ್) ಅಭಾ ರ್ಥಾಗಳು (ಅುಂತ್ತಮ ಶಾ/ಸ್ತಮಿಷರ ರ್ ನಲಿಾ ಓದುತ್ತು ರುರು) ತಮಮ ಗರುತ್ತನ ಚಿೋಟಿ / ರ್ಕಲೇಜ್ ಪ್ರಿ ಚಾಯಾರಿುಂದ ವಿತರಿಸಿದ
ತಿ ನ್ನು ಿ ಸ್ತು ತಡಿಷತಕಕ ದುು .
 ಜಾತ್ತ ಿ ಮಾಣತಿ (.ಜಾ./.ಪಂ./ಇ.ಹಿ.) ಅನೀ ಯಿಸಿದು ಲಿಾ



ಅಭ್ಯ ರ್ಥಹUÀ½ಗೆ

MzÀV¸ÀÄªÀ ಸೌಲಭ್ಯ

ಗಳು

 ಷರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನಸಾರ ಶಿಶಾ ವೇತನನ್ನು ನಿೋಡಲ್ಲಗವುದು. (ಇ ಎುಂ, ಫಿಟ್ರ ರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರ ಾಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ವೃತ್ತು ಗೆ ಶಿಶಾ ವೇತನದ ಿ ಸ್ತು ತ ದರವು
ರೂ.೧೦,೩೩೩/- ಆಗಿರುತು ದೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಒ ಪಿ ಎ / ಪಿ ಎ ಎ ಎಸ್ ಎ ವೃತ್ತು ಗೆ ಶಿಶಾ ವೇತನದ ದರವು ರೂ.೯೧೮೫/- ಆಗಿರುತು ದೆ.)
 ರ್ಕಾ ುಂಟಿೋನ್, ಸಾರಿಗೆ, ಷತ್ತ (ನಗರದ ಹೊರ ಿ ದೇವದ ಅಭಾ ರ್ಥಾಗಳ್ಳಗೆ) ಪ್ರತ್ತಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಷಲ್ಲಗವುದು.
 ಹೊರರೋಗಿ ವೈದಾ ಕ್ಟ್ೋಯ ಸೌಲಭಾ ಗಳನ್ನು ಕಂನಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನಸಾರ ಒದಗಿಷಲ್ಲಗವುದು.


ಸ್ತಮಾನಯ ವಿರಗಳು :
 ಮೇಲಿನ ಶರತ್ತು ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು
ಮೈಸೂರು, ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು,

ಪೂರೈಸ್ತ ಅಭಾ ರ್ಥಾಗಳು ಯಾವುದೇ ಒುಂದು ಆಯ್ಕಕ ಯ ಕುಂದಿ ಗಳಲಿಾ

¨sÀzÁæªÀw, UÀÄ®§UÁð

(ಹುಬ್ಬ ಳ್ಳಿ ,

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ,

ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು) ಆಯ್ಕಕ ಗಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಬ್ಹುದ್ಯಗಿದೆ.

 ಆಯ್ಕಕ ಗಾಗಿ ಹಾಜರಾಗ ಅಭಾ ರ್ಥಾಗಳ್ಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಟಿ.ಎ. / ಡಿ.ಎ. ಭತೆಾ ಯನ್ನು ಪ್ರತ್ತಷಲ್ಲಗವುದ್ರಲಾ
 .ಜಾ./.ಪಂ./ಇ.ಹಿ. ªÀÄvÀÄÛ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉÃ±ÀzÀ C£ÀÄ¸ÁgÀ «ÄÃ¸À¯Áw MzÀV¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ
 gÀÆ.5,00,000/- ªÉÆvÀÛPÉÌ UÀÄA¥ÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ C¥ÀWÁvÀ «ªÀiÁ ¥Á°¹
ಅಧಿಕ ವಿರಗಳ್ಳಗಾಗಿ ಮಾ.ಸಂ. / ಸಿ ಎಲ್ ಡಿ AiÀÄನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ : 080-22195323 / E-mail: hrcld@bel.co.in ಮುಖೇನ



ಸಂಕ್ಟ್ಾಷಬ್ಹುದು.

¸ÀÆZÀ£É:
 ಅಭಾ ರ್ಥಾಗಳು ರಿೋರ್ಕೆ ಕೊಠಡಿಯಳಗೆ ಮಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು

vÀgÀ¨ÁgÀzÀÄ,

ಮಬೈಲ್ ಫೋನ್ vÀAದ ಅಭಾ ರ್ಥಾಗಳನ್ನು ರಿೋಕ್ಷೆ

¬ÄAzÀ

ಅನಸಾಗೊಳ್ಳಷಲ್ಲಗತು ದೆ.
 ರಿೋರ್ಕೆ ¢£ÀzÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ
ರಿೋಕ್ಷೆ ಯನ್ನು

9.30 jAದ 11.00 UÀAmÉAiÀÄರೆಗೆ

ತೆಗೆದುಕೊಳಿ ಲು

£ÉÆAದಣಿ ªÀiÁrPÉÆ¼Àî¯ÁUÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ

ನೋುಂದ್ಯಯಿಸಿದgÀÄ ಮಾತಿ

CºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

 ಆಯ್ಕಕ ಯಾದ ಅಭಾ ರ್ಥಾಗಳ ಟಿರ ಯನ್ನು

ಎಲ್ಲಾ ಕುಂದಿ ಗಳು ಮತ್ತು

© E J¯ï

ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲಿಾ ಿ ಕಟಿಷಲ್ಲಗತು ದೆ.
ಸಹಿ/-

ಉಪ್ ಯ ಸ್ತಾ ಪ್ಕ್ರು (ಮಾ.ಸಂ. / ಸಿ ಎಲ್ ಡಿ)

BHARAT ELECTRONICS LIMITED
JALAHALLI, BANGALORE – 560013

SELECTION FOR APPRENTICESHIP TRAINING
Bharat Electronics Limited (BEL) is a multi product, multi unit, Navratna PSU under the Ministry of Defence and India’s
Premier professional Electronics Company. It manufactures state-of-the-art electronic products and systems for the Army, Navy and
the Air Force. BEL also manufactures Electronic Voting Machines, telecom products, and ventilators etc.
BEL, Bangalore is holding Selection for ITI candidates for Apprenticeship Training under the Apprentices Act 1961 in the
following colleges:
SL. NO.
1
2
3
4
5
6
7

COLLEGE
Govt. ITI
Vidya Nagar, Hubli-580029
Govt. ITI, M.S.K Mill Road
Kalaburagi - 585102
Govt. ITI, Jawahar Nagar,
Raichur - 584103
Govt. ITI, N R Mohalla,
Mysore - 570007
Govt. ITI, Near ZP
Chikmagalur - 577101
Govt. ITI, Kadri Hills
Mangaluru- 575008
Govt. ITI, B H Road
Kawalagundi Bhadravathi - 577229

DATE
31-05-2022
01-06-2022
31-05-2022
01-06-2022
31-05-2022
01-06-2022
08-06-2022
09-06-2022
08-06-2022
09-06-2022
08-06-2022
09-06-2022
08-06-2022
09-06-2022

TRADE
Electronic Mechanic, COPA
Fitter, Electrician
Electronic Mechanic, COPA
Fitter, Electrician
Electronic Mechanic, COPA
Fitter, Electrician
Electronic Mechanic, COPA
Fitter, Electrician
Electronic Mechanic, COPA
Fitter, Electrician
Electronic Mechanic, COPA
Fitter, Electrician
Electronic Mechanic, COPA
Fitter, Electrician

TIME

9.30 A M



Mode of Selection: Written Test. Candidates will be selected based on the performance of the written test.



Eligibility :
 Indian National are only eligible
 ITI passed on or after 01-06-2019/pursuing ITI in final semester/year without any backlogs
 Age limit: Maximum Age limit 21 years as on 01.06.2022 (Upper age limit is relaxable by 5 years for SC/ST, 3 years for
OBC& 10 years for PWD candidates)
 Standard of physical fitness as specified in the Schedule II of Apprenticeship Rule 1992

 Following are the documents to be PRODUCED IN ORIGINAL for verification at selection centers:
 SSLC Marks Card (as proof of age)
 ITI Original Marks Card issued by National Council for Vocational Training (NCVT) / State Council for Vocational
Training (SCVT)
 Fresh candidates (studying in final semester/ year) shall produce their IDENTITY CARD / letter issued by college
principal
 SC/ ST/ OBC Certificates (if applicable)
 Facilities provided to Apprentices
 Stipend paid during the training is Rs.10,333/- per month for EM, FITTER, Electrician and Rs.9,185/- for
COPA/PASAA/Welder trades
 Canteen, Transport and Accommodation (outstation candidates) on chargeable basis
 Free OPD Medical at BEL hospital as per company norms
 Group Personal Accident Insurance policy for sum insured of Rs. 5,00,000/ Other information:





The candidates who fulfill the above criteria can appear for selection at any one of the selection center
No TA/DA will be provided to the candidates for attending the selection
Reservation for SC/ ST/ OBC candidates will be provided as per Apprenticeship Act
For further clarification contact HR/CLD Ph. No. 080-22195323/ Email: cldquotes@bel.co.in

Note:
 Candidates are not allowed to bring mobile phones inside the examination hall, if found he/she will be
disqualified.
 Registration is from 9.30 AM to 11.00 AM on each day of selection and those who have registered will only be
allowed to take–up the examination.
 Selected candidates list will be published in all the centers and BEL website
Sd/DY. MANAGER (HR/CLD)

