


ସର୍ତ୍ତାବଳୀ :- ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟର ନିମନ୍ତେ ନ୍ତ ାଗ୍ୟତା ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ  

 

ଡ୍ରାଇଭର ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ :- 

 

୧. ବେୌଧ ବେଭି ପବ୍ିକି ବଭଇକିଲ ଡ୍ରାଇଭିିଂ ଲାଇବେନ୍ ସ | 

୨. ପବି୍କି େଭିେ େୟାଚ ଏେିଂ ଫାଷ୍ଟଏଡ ୋର୍ଟିଫିବକର୍ଟ| 

୩. ଅତିକମବେ ୩ େର୍ଷ ପବ୍ିକି େେ ଚଳାଇୋ ଅଭିଜ୍ଞତା| 

୪. ଦୃଷି୍ଟଶକି୍ତ ଠିକଥେିା େେଷନିମ୍ ନ ଉଚ୍ଚତା ୫.୩ ଏେିଂ ଛାତିେ େେଷନିମ୍ ନ ପ୍ରଶସି୍ତ ୩୨ େୁ ୩୪ ଥେିା ଦେକାେ | 

୫. ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର | 

୬. ଶକି୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର | 

୭. ଅନୟାନୟ ବ ାଗୟତା ତଥା ଅଭିଜ୍ଞତା  ଦି ଥାଏ ତାେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର| 

୮. େେକାେୀ ବେନିିଂସ୍କଲୁେୁ ଗାଡି ଚାଳନା ତାଲିମ ପାଇଥେିା ପାଥମିାନଙୁ୍କ ଆଗ୍ରାଧକିାେ ଦିଆ ିେ | 

୯. ଦୁଇବଗାର୍ଟି ପାେବପାର୍ଟ ବଫାବର୍ଟାଗ୍ରାଫ ଏେିଂ ଆଧାେକାଡଷ େ ନକଲ| 

୧୦. ପ୍ରାଥୀଙ୍କ େୟେ ୦୧:୧୧:୨୦୨୨ ଶଦୁ୍ଧା ୨୧ େର୍ଷେୁ ଉଦ୍ଧଷ ଏେିଂ ୪୫ େର୍ଷେୁ କମ ୍ ବ ାଇଥେିା ଦେକାେ | 

ଆେଶୟକସ୍ଥବଳ ଉପଲବ୍ଧ ଅଧକିଥବିଲ ଡ୍ରାଇଭେ ପଦେୀ ନିମବେ େବେଷାଚ୍ଚ େୟେ େୀମା ୫ େର୍ଷ ବକା ଳ 

କୋ ାଇପାବେ| 

୧୧. ବ ାଗୟ େିବେଚିତ ପାଥମିାନଙୁ୍କ ନି କିୁ୍ତ େମୟବେ ଅମାନତ ଜମା କେିୋକୁ ପଡିେ | 

୧୨. େେକାେୀ ନିଅମ ଅନୁୋବେ େିଭିନ୍ନ େଗଷେ ପାଥମିାନଙୁ୍କ େିଂେକ୍ଷଣ ଭିତି୍ତବେ ନି କିୁ୍ତ ଦିଆ ିେ | 

 

କଣ୍ଡକ୍ଟର ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ :- 

 

୧. ପାଥ ିଅନୁନୟ HSC ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଷ ବ ାଇଥେିା ଆେଶୟକ | 

୨. ବେୈଧ କଣ୍ଡକ୍ଟେ ଲାଇବେନ୍ ସ,େୟାଚ ଓ ଫାଷ୍ଟଏଡ ୋର୍ଟିଫିବକର୍ଟ | 

୩. ଦୃଷି୍ଟଶକି୍ତ ଠିକ ଥେିା େେଷନିମ୍ ନ ଉଚ୍ଚତା ୫.୨ ଏେିଂ ଛାତିେ େେଷନିମ୍ ନ ପ୍ରଶସି୍ତ ୩୨ େୁ ୩୪ ଥେିା ଦେକାେ | 

୪. ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର | 

୫. ଶକି୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର | 

୬. ଅନୟାନୟ ବ ାଗୟତା ତଥା ଅଭିଜ୍ଞତା  ଦି ଥାଏ ତାେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର | 

୭. ଦୁଇବଗାର୍ଟି ପାେବପାର୍ଟ ବଫାବର୍ଟାଗ୍ରାଫ ଏେିଂ ଆଧାେକାଡଷ ନକଲ | 

୮. କମ୍ପରୁ୍ଟେ ବ ାଗୟତା / ବେନିିଂ ( DCA ) ବନଇଥେିା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର | କମ୍ପରୁ୍ଟେ ବେନିିଂ ଓ ଇ.ର୍ଟି.ଏମ ବମେିନ 

ଚଳାଇୋେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥେିା ପାଥଷୀମାନଙୁ୍କ ଅଗ୍ରାଧକିାେ ଭିତି୍ତବେ ନି କିୁ୍ତ ଦିଆ ିେ | ଆେଶୟକସ୍ଥବଳ  ବେମାନଙୁ୍କ 

କମ୍ପରୁ୍ଟେ ଚାଲାକା ଭାବେ ନୀବୟାଜିତ କୋ ାଇପାବେ |  

୯. ପାଥଷୀଙ୍କ େୟର୍ ୦୧:୧୧:୨୦୨୨ େଦୁ୍ଧା ୨୧ େୁ ଉଦ୍ଧଷ ଏେିଂ ୪୫ େର୍ଷେୁ କମ ୍ବ ାଇଥେିା ଦେକାେ | େକେକାେ 

ନିୟମ ଅନୁ ାୟୀ େିଭିନ୍ନ େଗଷେ ପାଥଷୀମାନଙୁ୍କ େୟେ େୀମା ବକା ଳ କୋ ିେ |   

୧୦. ବ ାଗୟ େିବେଚିତ ପାଥଷୀମାନଙୁ୍କ ର୍ଟ.୩୦.୦୦୦ /- ( ତିେିଶ ି ଜାେ ର୍ଟଙ୍କା ) ଅମାନତ ଜମା କେିୋକୁ ପଡିେ 

|  
 
 


