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ICTS-TIFR ತನನಲ  �ೂೂೕ�ಗ��,  ��ಾೂ್ರಗ�� ಮತುತಲ ಅೂ್ಗ��ಲ  ಂಯುಲ ವೃೂತಪರಲ ಕದ�ಲ �ಾಗೂಲ �್ಸಯಲ
ಪ�ಸರವನುನಲ �ಾಲುು�ೂಳೂ್ುಲ ಲಯಧಬಾ��. ದಂಗಲ �ಾರತಮೂಲ ಮತುತಲ ಸೂಕತವ್�ಯಲ �ೖಂ�ಕಲ ನ�ವ��ಲನುನಲ
ತ�ಲುವ�ಯುಲ “�ೖಂ�ಕಲ �ರುಕುಳಲ ಯೂರುಗಳಲ ಸಂ��ಾಗ”ಯಲ ಕ�ಾ�್�ಾ��. ಇಯನುನಲ ಎಎಾ�ಲ ICTS �ೌಕರರದ�ಲ ದಂಗಲ
ಸೂಕಮ್ಲಮತುತಲ�ಾೂಲಪರ್ಲನುನಲ ್ತೕ�ಸುವಲಮೂ್ಕಲಅತುೂತತಮಬಾ�ಲ್ಾತಸಲ�ುಯು.  ICTSನಲ ಲಬಲಸಯಸೂಯಾ�ಲ
�ೕವ�ಲೂ��ರ�ೕ�ಾಯಲಅಂಶಗಳುಲಇದ�್.  

�ೖಂ�ಕಲ�ರುಕುಳ್ಂಯ�ೕನು?  

�ೖಂ�ಕಲ�ರುಕುಳವ�, ಪರತೂಕಬಾ� ಅಥಬಾಲಸೂಚ�ಲಲಮೂ್ಕ, ಇಷ��್�ಯಲ�ೖಂ�ಕಲನ�ವ��ಲನುನಲ ಳ�ೂಂ�ರುತತ�. 
�ೖ�ಕಲಸಂಪಕರಲಮತುತಲಸ�ನಗಳು, �ೖಂ�ಕಲಸ��ಾರ�ಕಲ�ೕ��ಲಅಥಬಾಲಮನ�, �ೖಂ�ಕಲ�ಾ��ರುವಲ�ಪಪ್ಗಳು ಅಥಬಾಲ
ಅ��ೕ್ಲೂತರಗಳನುನಲ್ೂೕ�ಸುವ�ಯು, ಮತುತಲಇತರಲಇಷ��್�ಯ, �ೖ�ಕ, �ೌ�ಕಲಅಥಬಾಲ�ೌ�ಕವ್�ಯಲನ�್ಲನುನಲ
�ೖಂ�ಕಲ�ರುಕುಳ್ಂಯುಲಪ�ಗ್ಸಲ�ುಯು.  
�ೖಂ�ಕಲ�ರುಕುಳವ�ಲ ಳ�ೂಂ�ರುವಲಸ�ನ್ೕಶಗ�ಂಯ�  

i. ಇಷ��್�ಯಲ �ೖಂ�ಕಲಮುನನ�, �ೖಂ�ಕಲ ಸ��ಾರ�ಕಲ �ೕ��, �ಾಗೂಲ �ೖಂ�ಕಲ ಸವರೂಪಯಲ�ೌ�ಕಲ ಅಥಬಾಲ �ೖ�ಕಲ
ನ�ವ��ಗಳನುನಲಪರತೂಕಬಾ�ಲಅಥಬಾಲಪ�ೂೕಕಬಾ�,  �ೂೂೕಗ, �ೂೕಧ�, ಓವರಲವೂ�ತಲ �ಾವ��ೕಲ�ೖಕ್ಕಲಅಥಬಾಲ
�ಾೂಂಪಸಲಚಟುವ��ಲದ�ಲಅಥಬಾಲ�ೖಕ್ಕಲ�ೌ್ೂ�ಾಪನಯದ� ಷರ�ಾತ�ಲ�ಾ��ಾಗ;  

ii. ಇಷ��್�ಯಲ �ೖಂ�ಕಲ ಮುನನ��ಲ �ೌ�ಕಬಾ�ಲ ಅಥಬಾಲ ಅ�ೌ�ಕಬಾ�� �ೖಂ�ಕಲ ಅಥರಲ ಲರುವಲ �ಾತುಗಳು, 
ಸುಳುೂಸು�ು, �ೕ�ಲ ಅಥಬಾಲ �ಾಸೂ, ಪತರಗಳು, ಯೂರಬಾ್ ಕ�ಲ ಅಥಬಾಲ ಇ�ೕಲ, ಸ�ನಗಳು, ಅ��ೕ್ಲ ೂತರಗಳನುನಲ
್ೂೕ�ಸುವಯು, �ಾಮುಕ �ೂೕಟಗಳು, �ೖ�ಕಲ ಸಂಪಕರಲ ಅಥಬಾಲ �ೖ�ಕಲ �ರುಕುಳ, �ಂ�ಾದಸುವ�ಯು, 
ಅವ�ೕಳನ�ಾ��ಾಯಲ ಶಲುಗಳುಲ ಅಥಬಾಲ ಪರಯಶರನಯಂತ ಸ�ನ್ೕಶಗ�ಂಯಲ ಓವರಲ ವೂ�ತಲಲ �ಾ�ಾರಚರರಲ �ೕ�ಲ
ಪರ�ಾವಲ  ೕರುವಲ ಅಥಬಾಲ  ಂಯುಲ �ಯ��ಲ, ಪರೂಕೂ್ಯ ಅಥಬಾಲ  ಕರಮಮ�ಾ��ಾಯಲ �ಾೂಂಪಸಲ ಪ�ಸರವನುನಲ
 ಂಟು�ಾ�ುವಲ �ುೕಶಲಅಥಬಾಲಪ��ಾಮವನುನಲ�ೂಂ��ಾಗ,  

�ೕದರುವ�ಯುಲ ಂಯುಲಸಮಗರಬಾಯಲಪ��ಲ್�.  

ಯೂರುಲ�ೕ�ುವ�ಯು 

ಯೂರುಗಳನುನಲ�ೌ�ಕಬಾ�, ದ�ತಬಾ�ಲ ಅಥಬಾಲ ಇ�ೕಲಲಮೂ್ಕಲ ಸಂ��ಾಗಯಲ�ಾವ��ೕಲ ಸಯಸೂ��ಲ ಅಥಬಾಲ ICTSನಲ
�ಾವ��ೕಲ ಅ�ಾೂಪಕಲ ವಗರಯವ��ಲ �ೕ�ಲ�ುಯು. �ೌ�ಕಬಾ�ಲ ಯೂರುಗಳನುನಲ �ೕ�ುವವ��ಲ  ಲ ಯೂರನುನಲ ದ�ತಬಾ�ಲ
�ೕ�್ುಲ ಸ�ಾಲಲ ಯ�ಸಎಾಗುವ�ಯು. ಯೂರುಗಳನುನಲ �ೕ�ತರುಲ ಅಥಬಾಲಮೂರ�ಲ ವೂ�ತಗಳು (ಅ�ಾೂಲ�ೂಕಳ್ಾಯವರ 
ದ�ತಲಅನುಮೂ���) �ೕ�ಲ�ುಯುಲ 

ಪ��ಾರ 

ಯೂರನುನ ಪ�ಯ ನಂತರಲಮ��ಾಲಸಂ��ಾಗವ�  ಂಯುಲಸ�ೂಲನುನಲ��ೕ�ಸುತತ�� ಈಲಸ�ೂಲುಲಪರಕರಮವನುನಲ
ಪ��ೕದ� ಸಂಲಂಧಪಟ�ಲವೂ�ತಲ(ಗಳ) �ರುಯಧಲ�ಸುತಲಕರಮವನುನಲ�ೖ�ೂಳೂ್ು ಮತುತಲಮುಂ�ನಲ
�ಾ�ಾರಚರರಲನುನಲ��ಾರಸುಲ�ಾ�ುತತ�.  �ೕ�ರುವಲಯೂರುಲಸು�ೂಂಯುಲ್ಾ ೕ�ಾಯ�, ಸ�ೂಲುಲಯೂರುಲ
�ೕ�ಯಲವೂ�ತಲಲ�ರುಯಧಲಕರಮಲ�ೖ�ೂಳೂ್ು ��ಾರಸುಲ�ಾ�ುತತ�.  

ICTSನದ�ಲ �ೂೕಗೂಕರಲಬಾ�ಾವರಮವನುನಲ�ಾ�ಾ��ೂಳೂ್ುಲ�್ವ�ಲಸ್�ಗಳು 

�ಾ��ಾರಯವ�ಗಳಲಪ�� (X) 

× ಅನುಮೂ�್��ಲ�ಾರನೂನಲ�ೖ�ಕಬಾ�ಲಸಪ�ರಸ�ೕ�.  ಇ�ೂನೕವರಲವೂ�ತಲುಲಲ�ರಂಗಬಾ� (�ಾಗೂ 
ಯ�ಾಬ���್��) ಸಪಶರ�ಕ  �ಪ�ೂಂ��ಲ�ಾತರಲ�ಾ�ಲ�ಾ�.  

× �ೖಂ�ಕಲ�ೕ�ಗಳುಲಅಥಬಾಲ�ಾಸೂಗಳನುನಲ�ಾ��ೕ�ಲಅಥಬಾಲ�ಾವ��ೕಲದಂಗಲಅಥಬಾಲವಗರಯಲಜನರನುನಲ
ಅವ�ಾ�ಸ�ೕ�.  

× �ಾರಲಅನುಮೂ�್�� ಅವರ ಧವ�ಮುಯರಮ�ಲ�ಾವೂತರವನುನ ಅಥಬಾ ���ೕವನುನಲ್�ಲ�ೕ�.  

× �ೖಂ�ಕಲಪರಕೃೂಲಲ�ಾವ��ೕಲ ಾಸ�ಲದ�ತಲ�ಾಾ�, ಲ�ು�ಾಧೂಮ, �ಾವೂತರ�ಲ�ೕ��ೕ ಅಥಬಾಲ
ಧವ�ಮುಯರಮವನುನ ಇ�ೕಲ, ್ಾ�ಾನೂಲಆ�ೕಸ�, ್ಾ�ಾ�ಕಲ�ಾ್�ಾಮ ಅಥಬಾಲಇತರಲ�ಾ್�ಾಮಗಳದ�ಲ
�ಂಚಕೂ�ಯು.  

× �ಶರಲಸಂ�ೕತಗಳನುನಲಕಳು�ಸ�ೕ�ಲಮತುತಲ�ಾವ��ೕಲಅ�ತಕರಲ/ ಅನಗತೂಲಸಂಯಭರಯದ�ಲ�ಮಮಲ��ಾರರ�ಕಲ
ಧೃಢಬಾ��ಲ�ಾಗೂಲಲಯಧಬಾ��.  

�ಾ��ೕ�ಾಯವ�ಗಳಲಪ��ಲ(√ )ಲ 
√  ICTSನದ�ಲಎ್��ೂ�� ್ೌರವ�ಂಯಲನ�ಯು�ೂ�ೂ.  

√  ಓವರ ವೂ�ತಲು  ಂಯುಲಸಂಬಾಯಯಲಸಮಲಯದ�ಲ�ೂೕರಲಲ�ಾ�್ುಲಲ್��ರ�ೕ�ಂಯುಲ�ೕಳಲ�ುಯು. 

√  ಓವರ ವೂ�ತಲು  ಂಯು ಸ� �ಗ�ತ �್ಸಯಲಸಮಲಯದ�ಲನ�ಲ�ೕಕುಲ�ಾಗೂಲ�ಜರನಲಪರ�ೕಶಯದ�ಲ
ನ�ಲ�ಾರಯುಲಎಂಯುಲಮನ�ಲ�ಾ�ಲ�ುಯು.  

√  ಓವರ ವೂ�ತಲು, ಸ�ಗಳುಲಮತುತಲಅಧೂಲನಲ�ೂೕ�ಠಗಳು, �ೂರ��ಂಯಲ�ೕ�ತಲಪರ್ೕಶ�ರುವಲ�ೂೕರಗಳುಲ
ಅಥಬಾಲ ಾಸ�ಲ�ೂೕರಗಳದ�ಲ( �ಾ: ವಸೂಗೃ�ಯ ಮ್ಗುವಲ�ೂೕರ) ನ�ಲುವಲಲಯ್ುಲ��ಾನ�ಲ
�ಳ�ರುವಲ್ಾವರಜ�ಕಲಸಸಳಗಳದ�ಲನ�ಸ�ೕ�ಂಯುಲ�ನಂೂಸಲ�ುಯು.  

============================================= 
ಅಪನಂ �ಲಅಥಬಾಲಅಪ�ಾಸೂ�ಕ �ಯ�ಲ�ೌನಬಾ�ರ�ೕ� 

============================================= 




