
 
 

  
  
  
  

FF..  NNOO..  1100((0044))//22001188--RR--II                                                    AADDVVTT..  NNOO..  0044//22001188  
                                
                                                                                                                                                                                                  

AApppplliiccaattiioonnss  aarree  iinnvviitteedd  ffrroomm  IInnddiiaann  CCiittiizzeennss  ffoorr  ddiirreecctt  sseelleeccttiioonn  ttoo  tthhee  
ffoolllloowwiinngg  NNoonn--RReesseeaarrcchh  MMaannaaggeemmeenntt  PPoossiittiioonnss  iinn  IICCAARR  IInnssttiittuutteess..  TThheessee  
ppoossiittiioonnss  aarree  ffiilllleedd  uupp  oonn  tteennuurriiaall  bbaassiiss  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  ffiivvee  yyeeaarrss..  
  
  
II..  FFoorrttyy  FFoouurr  ppoossiittiioonnss  ooff  HHeeaadd  ooff  DDiivviissiioonn  aatt  IItteemm  NNoo..  7711  ttoo  111144  iinn  tthhee  

pprree––rreevviisseedd  PPaayy  BBaanndd--44  ooff  `̀3377440000--`̀6677000000  ++  RRGGPP  ooff  `̀1100000000//--    
((WWiitthh  mmiinniimmuumm  ppaayy  ooff  `̀4433000000//--))..  
  

IIII..  FFoouurr  ppoossiittiioonnss  ooff  PPrroojjeecctt  CCoooorrddiinnaattoorr  aatt  IItteemm  NNoo..  111155  ttoo  111188  iinn  tthhee  pprree––
rreevviisseedd  PPaayy  BBaanndd--44  ooff  `̀3377440000--`̀6677000000  ++  RRGGPP  ooff  `̀1100000000//--  ((WWiitthh  mmiinniimmuumm  
ppaayy  ooff  `̀4433000000//--))..  

  
  

    AAggee  --    TThhee  aapppplliiccaannttss  mmuusstt  nnoott  hhaavvee  aattttaaiinneedd  tthhee  aaggee  ooff  6600  yyeeaarrss  aass  oonn  
1199..1111..22001188  

      
    FFeeee  --    TThhee  ffeeee  sshhoouulldd  bbee  ppaaiidd  aass  uunnddeerr  aanndd  sshhoouulldd  bbee  eenncclloosseedd  wwiitthh  tthhee  

aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm::--  
  
  

((ii))  CCrroosssseedd  DDeemmaanndd  DDrraafftt  ffoorr  `̀11550000//--  ((OOnnee  TThhoouussaanndd  FFiivvee  HHuunnddrreedd  oonnllyy)),,  
vvaalliidd  ffoorr  33((tthhrreeee))  mmoonntthhss  aanndd  ddrraawwnn  iinn  ffaavvoouurr  ooff  SSEECCRREETTAARRYY,,  AASSRRBB  
ppaayyaabbllee  aatt  NNeeww  DDeellhhii  ((IInnddiiaa))..  HHoowweevveerr,,  aapppplliiccaannttss  ffrroomm  
SSCC//SSTT//WWoommeenn//DDiivvyyaanngg  ccaatteeggoorriieess  aarree  eexxeemmpptteedd  ffrroomm  ppaayyiinngg  tthhee  
aapppplliiccaattiioonn  ffeeee..      

  
((iiii))  FFoorr  aapppplliiccaannttss//ccaannddiiddaatteess  aappppllyyiinngg  ffrroomm  aabbrrooaadd,,  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ffeeee  ooff    

UUSS$$  110000  sshhoouulldd  bbee  ddeeppoossiitteedd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaccccoouunntt  tthhrroouugghh  ““SSWWIIFFTT””--      
          

NNaammee  ooff  AAccccoouunntt  HHoollddeerr        --    SSeeccrreettaarryy  AASSRRBB  
NNaammee  ooff  BBaannkk                                          --    SSyynnddiiccaattee  BBaannkk  
BBrraanncchh  AAddddrreessss                                      --    KKAABB--II,,  PPuussaa  NNeeww  DDeellhhii--1122  
AAccccoouunntt  NNoo..                                                  --    2244113333005500000000003355  
IIFFSSCC  CCooddee                                                    --    SSYYNNBB00000099002299  
SSWWIIFFTT  CCooddee                                                --    SSYYNNBBIINNBBBB001199  
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((iiiiii))  TThhee  DDeemmaanndd  DDrraafftt//ppaayymmeenntt  mmaaddee  tthhrroouugghh  ““SSWWIIFFTT””  nneeeeddss  ttoo  bbee  aappppeennddeedd  
wwiitthh  tthhee  aaddvvaannccee  ccooppyy  ooff  aapppplliiccaattiioonn  oonnllyy,,  aanndd  aa  ccooppyy  tthheerreeooff  iinn  tthhee  
aapppplliiccaattiioonn  tthhrroouugghh  pprrooppeerr  cchhaannnneell..  

  
TThhee  cclloossiinngg  ddaattee  ffoorr  rreecceeiipptt  ooff  aapppplliiccaattiioonnss  iinn  AASSRRBB  sshhaallll  bbee  1199..1111..22001188..  

FFoorr  aapppplliiccaattiioonnss  ppoosstteedd  ffrroomm  aabbrrooaadd//nnoottiiffiieedd  rreemmoottee  aarreeaass,,  tthhee  cclloossiinngg  ddaattee  wwiillll  
bbee  0044..1122..22001188..  TThhee  aapppplliiccaattiioonn((ss))  nnoott  rreecceeiivveedd  iinn  AASSRRBB  bbyy  tthhee  aabboovvee  pprreessccrriibbeedd  
cclloossiinngg  ddaattee((ss))  sshhaallll  bbee  ssuummmmaarriillyy  rreejjeecctteedd,,  wwiitthhoouutt  aannyy  nnoottiiccee..    
  
  

AA  ccaannddiiddaattee,,  wwhhoo  iiss  eemmppllooyyeedd  aanndd  wwhhoo  aannttiicciippaatteess  ddeellaayy  iinn  ffoorrwwaarrddiinngg  
ooff  hhiiss//hheerr  aapppplliiccaattiioonn((ss))  bbyy  hhiiss//hheerr  eemmppllooyyeerr  mmaayy  sseenndd  ‘‘AAddvvaannccee  CCooppyy’’  ooff  
aapppplliiccaattiioonn((ss))  ttoo  AASSRRBB  bbyy  tthhee  ssaaiidd  cclloossiinngg  ddaattee..  HHoowweevveerr,,  wwhhiillee  sseennddiinngg  tthhee  
‘‘AAddvvaannccee  CCooppyy’’  ooff  aapppplliiccaattiioonn((ss))  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  AASSRRBB  bbyy  tthhee  cclloossiinngg  ddaattee,,  
tthhee  ccaannddiiddaattee  sshhoouulldd  aappppeenndd  aa  cceerrttiiffiiccaattee  iinn  hhiiss//hheerr  aaddvvaannccee  ccooppyy  ooff  
aapppplliiccaattiioonn  iinnddiiccaattiinngg  cclleeaarrllyy  tthheerreeiinn  tthhaatt  hhee//sshhee  hhaass  iinnttiimmaatteedd  hhiiss//hheerr  
ccoonnttrroolllliinngg  aauutthhoorriittyy//eemmppllooyyeerr  ooff  tthhee  ssaammee  aanndd  hhaass  aallssoo  ssiimmuullttaanneeoouussllyy  
ssuubbmmiitttteedd  oorriiggiinnaall  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  tthhee  ssaaiidd  ppoosstt((ss))  ttoo  hhiiss//hheerr  ccoonnttrroolllliinngg  
aauutthhoorriittyy//eemmppllooyyeerr  wwiitthh  aa  rreeqquueesstt  ttoo  ffoorrwwaarrdd  tthhee  ssaammee  aass  aapppplliiccaattiioonn  
““TThhrroouugghh  PPrrooppeerr  CChhaannnneell””  ssoo  aass  ttoo  rreeaacchh  AASSRRBB  ooffffiiccee  ppoossiittiivveellyy  wwiitthhiinn  3300  
ddaayyss  aafftteerr  tthhee  cclloossiinngg  ddaattee,,  ii..ee..  1199..1122..22001188  aanndd  0033..0011..22001199  ((FFrroomm  nnoottiiffiieedd  
rreemmoottee  aarreeaass//aabbrrooaadd))  ootthheerrwwiissee  iitt  wwoouulldd  bbee  ssuummmmaarriillyy  rreejjeecctteedd  wwiitthhoouutt  aannyy  
nnoottiiccee..    
  

TThhee  aapppplliiccaannttss  aarree  aaddvviisseedd  ttoo  ffiillll  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  iinn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  
ffoorrmm  ((22001188))  aass  nnoottiiffiieedd  iinn  tthhee  BBooaarrdd’’ss  wweebbssiittee  vviiddee  nnoottiiccee  ddaatteedd  2200..22..22001188..    
TThhee  aapppplliiccaannttss  aarree  aaddvviisseedd  nnoott  ttoo  aappppeenndd  aannyy  aannnneexxuurreess  eexxcceepptt  tthhaatt  ooff  tthhee  
pprreessccrriibbeedd  ddooccuummeennttss//cceerrttiiffiiccaatteess,,  ii..ee..  oorriiggiinnaall  DDeemmaanndd  DDrraafftt,,  pphhoottooccooppiieess  
ooff  DDaattee  ooff  BBiirrtthh//MM..SScc..//PPhh..DD//SSCC//SSTT//DDiivvyyaanngg  CCeerrttiiffiiccaatteess  oorr  ssuucchh  ootthheerr  
cceerrttiiffiiccaatteess//ddooccuummeennttss  aass  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  aappppeennddeedd  wwiitthh  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  
aass  ppeerr  SSccoorree  CCaarrdd  22001188//AApppplliiccaattiioonn  FFoorrmm..  TThhee  ‘‘AApppplliiccaattiioonn  FFoorrmm--22001188’’  aanndd  
tthhee  ‘‘SSccoorree  CCaarrdd--22001188’’  aarree  ccuurrrreennttllyy  aavvaaiillaabbllee  oonn  AASSRRBB  wweebbssiittee  
((wwwwww..aassrrbb..oorrgg..iinn))  aanndd  IICCAARR  wweebbssiittee  ((wwwwww..iiccaarr..oorrgg..iinn))..    AApppplliiccaattiioonnss  nnoott  iinn  
ccoonnffoorrmmiittyy  wwiitthh  tthheessee  ffoorrmmaattss  sshhaallll  nnoott  bbee  pprroocceesssseedd  ffoorr  eevvaalluuaattiioonn//ssccoorriinngg  
aanndd  aarree  lliiaabbllee  ttoo  bbee  rreejjeecctteedd..    
  

TThhee  aapppplliiccaannttss  aarree  aallssoo  aaddvviisseedd  ttoo  ppeerruussee  ssppeecciiffiicc  ddeettaaiillss  iinn  tthhee  ddeettaaiilleedd  
AAddvvtt..  NNoo..  0044//22001188  --  ‘‘IInnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  CCaannddiiddaatteess’’  aanndd  ootthheerr  rreelleevvaanntt  ddeettaaiillss  
bbeeffoorree  ffiilllliinngg  uupp  tthhee  aapppplliiccaattiioonnss..    AAllll  tthhee  ffoorrmmaattss  aanndd  ssppeecciiffiicc  ddeettaaiillss  ccaann  bbee  
aacccceesssseedd//  ddoowwnnllooaaddeedd  ffrroomm  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  wweebbssiitteess  ooff  AASSRRBB  aanndd  IICCAARR..    
  
  

SSeeccrreettaarryy  
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II..  HHeeaadd  ooff  DDiivviissiioonn    
  
AAggee::  TThhee  ccaannddiiddaattee  mmuusstt  nnoott  hhaavvee  aattttaaiinneedd  tthhee  aaggee  ooff  6600  yyeeaarrss  aass  oonn  1199..1111..22001188      
  
PPaayy  SSccaallee  --  PPrree––rreevviisseedd  PPaayy  BBaanndd--44  ooff    `̀3377440000--`̀6677000000  ++  RRGGPP  ooff  `̀1100000000//--..  
  
  
IICCAARR--  CCeennttrraall  IInnssttiittuuttee  ooff  FFrreesshhwwaatteerr  AAqquuaaccuullttuurree,,  BBhhuubbaanneesswwaarr  
  
7711..    HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  FFiisshh  NNuuttrriittiioonn  aanndd  PPhhyyssiioollooggyy,,  IICCAARR--CCIIFFAA,,  BBhhuubbaanneesswwaarr  
  

QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  DDeeggrreeee  iinn  FFiisshh  NNuuttrriittiioonn  //  FFiisshh  PPhhyyssiioollooggyy  oorr  iinn  
FFiisshheerriieess  SScciieennccee  //  AAqquuaaccuullttuurree  //  ZZoooollooggyy//  BBiioosscciieenncceess  wwiitthh  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  iinn  FFiisshh  
NNuuttrriittiioonn  //  FFiisshh  PPhhyyssiioollooggyy  

((iiii))  AAtt  lleeaasstt  tthhrreeee  yyeeaarrss  eexxppeerriieennccee  aass  PPrriinncciippaall  SScciieennttiisstt//  PPrrooffeessssoorr  oorr  iinn  aann  eeqquuiivvaalleenntt  
ppoossiittiioonn  iinn  tthhee  ppaayy  bbaanndd--  44  ooff  `̀3377440000--6677000000  ++  RRGGPP  ooff  `̀1100000000//--  
  
((iiiiii))  EEvviiddeennccee  ooff  ppuubblliiccaattiioonnss//aaccttiivviittiieess//  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ttoo  ssuuggggeesstt  tthhaatt  tthhee  ccaannddiiddaattee  hhaass  aa  
bbrrooaadd  vviissiioonn//  ppeerrssppeeccttiivvee  oonn  aaggrriiccuullttuurraall  rreesseeaarrcchh..  

DDeessiirraabbllee::--  EExxppeerriieennccee  iinn  FFiisshh  NNuuttrriittiioonn//  FFiisshh  PPhhyyssiioollooggyy..  
  
  
  
IICCAARR--  CCeennttrraall  IInnllaanndd  FFiisshheerriieess  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee,,  BBaarrrraacckkppoorree  
  
7722..  HHeeaadd,,  CCIIFFRRII  RReeggiioonnaall  SSttaattiioonn,,  GGuuwwaahhaattii  
      

QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  DDeeggrreeee  iinn  FFiisshheerriieess  RReessoouurrccee  MMaannaaggeemmeenntt//  FFiisshheerriieess  
SScciieennccee  //  AAqquuaaccuullttuurree  oorr  iinn  ZZoooollooggyy  //  BBiioosscciieennccee  wwiitthh  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  iinn  FFiisshheerriieess  RReessoouurrccee  
MMaannaaggeemmeenntt  //  AAqquuaaccuullttuurree..  

((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..  

DDeessiirraabbllee::--  EExxppeerriieennccee  iinn  FFiisshheerriieess  RReessoouurrccee  MMaannaaggeemmeenntt  //  AAqquuaaccuullttuurree  
  
  
7733..    HHeeaadd,,  CCIIFFRRII  RReeggiioonnaall  SSttaattiioonn,,  AAllllaahhaabbaadd  
        

QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  DDeeggrreeee  iinn  FFiisshheerriieess  RReessoouurrccee  MMaannaaggeemmeenntt  //  
FFiisshheerriieess  SScciieennccee  //  AAqquuaaccuullttuurree  oorr  iinn  ZZoooollooggyy  //  BBiioosscciieennccee  wwiitthh  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  iinn  FFiisshheerriieess  
RReessoouurrccee  MMaannaaggeemmeenntt  //  AAqquuaaccuullttuurree..  

((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..  

DDeessiirraabbllee::--  EExxppeerriieennccee  iinn  FFiisshheerriieess  RReessoouurrccee  MMaannaaggeemmeenntt  //  AAqquuaaccuullttuurree    
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IICCAARR--CCeennttrraall  IInnssttiittuuttee  ooff  FFiisshheerriieess  EEdduuccaattiioonn,,  MMuummbbaaii  

7744..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  FFiisshh  EEccoonnoommiiccss,,  EExxtteennssiioonn  &&  SSttaattiissttiiccss  IICCAARR--CCIIFFEE,,  MMuummbbaaii  
                              
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  DDeeggrreeee  iinn  FFiisshheerriieess  EEccoonnoommiiccss  //  AAggrriiccuullttuurraall  
EEccoonnoommiiccss  //  EEccoonnoommiiccss  //  FFiisshheerriieess  EExxtteennssiioonn  //  AAggrriiccuullttuurraall  EExxtteennssiioonn  //  AAggrriiccuullttuurraall  
SSttaattiissttiiccss  //  SSttaattiissttiiccss..  

((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..  

DDeessiirraabbllee::--  EExxppeerriieennccee  iinn  FFiisshheerriieess  EEccoonnoommiiccss  //  FFiisshheerriieess  EExxtteennssiioonn  //  AAggrriiccuullttuurraall  
SSttaattiissttiiccss..  
  
IICCAARR--CCeennttrraall  IInnssttiittuuttee  ooff  BBrraacckkiisshhwwaatteerr  AAqquuaaccuullttuurree,,  CChheennnnaaii  

7755..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  FFiisshh  CCuullttuurree,,  IICCAARR--CCIIBBAA,,  CChheennnnaaii            

QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  DDeeggrreeee  iinn  AAqquuaaccuullttuurree  //  IInnllaanndd  AAqquuaaccuullttuurree  //  
MMaarriiccuullttuurree  //  FFiisshheerriieess  SScciieennccee  oorr  iinn  ZZoooollooggyy  //  BBiioosscciieennccee  wwiitthh  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  iinn  
AAqquuaaccuullttuurree..  

((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..  

DDeessiirraabbllee::--EExxppeerriieennccee  iinn  bbrraacckkiisshhwwaatteerr  aaqquuaaccuullttuurree..  

  
  
IICCAARR--  CCeennttrraall  MMaarriinnee  FFiisshheerriieess  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee,,  KKoocchhii  
  
7766..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  SSoocciioo--EEccoonnoommiicc  EEvvaalluuaattiioonn  &&  TTeecchhnnoollooggyy  TTrraannssffeerr,,  IICCAARR--
CCMMFFRRII,,  KKoocchhii                        
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  DDeeggrreeee  iinn  FFiisshheerriieess  EEccoonnoommiiccss  //  AAggrriiccuullttuurraall  
EEccoonnoommiiccss  //  EEccoonnoommiiccss  //  FFiisshheerriieess  EExxtteennssiioonn  //  AAggrriiccuullttuurraall  EExxtteennssiioonn  //  EExxtteennssiioonn  
EEdduuccaattiioonn..  
((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..  
DDeessiirraabbllee::--  EExxppeerriieennccee  iinn  FFiisshheerriieess  EEccoonnoommiiccss,,  EExxtteennssiioonn,,  TTrraannssffeerr  ooff  TTeecchhnnoollooggiieess  aanndd  
EExxtteennssiioonn  EEdduuccaattiioonn  iinn  MMaarriinnee  FFiisshheerriieess  SSeeccttoorr  
  
  
7777..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  MMoolllluussccaann  FFiisshheerriieess,,  IICCAARR--CCMMFFRRII,,  KKoocchhii          

QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  DDeeggrreeee  iinn  FFiisshheerriieess  RReessoouurrccee  MMaannaaggeemmeenntt  //  MMaarriinnee  
SScciieennccee  //  MMaarriinnee  BBiioollooggyy  //  FFiisshheerriieess  SScciieennccee      oorr  iinn    ZZoooollooggyy  //  BBiioosscciieenncceess  wwiitthh  
ssppeecciiaalliizzaattiioonn  iinn  FFiisshheerriieess  RReessoouurrccee  MMaannaaggeemmeenntt  //  MMaarriiccuullttuurree  
((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..  
DDeessiirraabbllee::--  EExxppeerriieennccee  iinn  MMoolllluussccaann  FFiisshheerriieess  RReessoouurrccee  MMaannaaggeemmeenntt//  MMoolllluussccaann  
AAqquuaaccuullttuurree..  
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7788..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  FFiisshheerryy  EEnnvviirroonnmmeenntt  MMaannaaggeemmeenntt,,  IICCAARR--CCMMFFRRII,,  KKoocchhii    
                          

QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  DDeeggrreeee  iinn  FFiisshheerriieess  RReessoouurrccee  MMaannaaggeemmeenntt  //  MMaarriinnee  
SScciieennccee  //  MMaarriinnee  BBiioollooggyy  //  MMaarriinnee  EEccoollooggyy  aanndd  EEnnvviirroonnmmeenntt  //  FFiisshheerriieess  SScciieennccee      oorr    iinn  
ZZoooollooggyy  //  BBiioosscciieenncceess  wwiitthh  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  iinn  FFiisshheerryy  EEnnvviirroonnmmeenntt  MMaannaaggeemmeenntt  

((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..  
DDeessiirraabbllee::--  EExxppeerriieennccee  iinn  MMaarriinnee  EEccoollooggyy//  MMaarriinnee  SScciieennccee//  FFiisshheerriieess  EEccoollooggyy  
  
  
7799..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  MMaarriinnee  BBiiootteecchhnnoollooggyy,,  IICCAARR--CCMMFFRRII,,  KKoocchhii        

QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  DDeeggrreeee  iinn  MMaarriinnee  BBiiootteecchhnnoollooggyy  //  FFiisshh  BBiiootteecchhnnoollooggyy    
oorr      iinn  MMaarriinnee  SScciieennccee  //  FFiisshheerriieess  SScciieennccee//  ZZoooollooggyy//  BBiioosscciieenncceess  wwiitthh  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  iinn  
MMaarriinnee  BBiiootteecchhnnoollooggyy//  FFiisshh  BBiiootteecchhnnoollooggyy  
((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..  
DDeessiirraabbllee::--  EExxppeerriieennccee  iinn  FFiisshh  BBiiootteecchhnnoollooggyy  //  ggeennoommiiccss  //  nnuuttrriiggeennoommiiccss  //  mmaarriinnee  
bbiioopprroossppeeccttiinngg  
      
  
8800..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  DDeemmeerrssaall  FFiisshheerriieess,,  IICCAARR--CCMMFFRRII,,  KKoocchhii          

QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  DDeeggrreeee  iinn  FFiisshheerriieess  RReessoouurrccee  MMaannaaggeemmeenntt  //  MMaarriinnee  
SScciieennccee  //  MMaarriinnee  BBiioollooggyy  //  FFiisshheerriieess  SScciieennccee  oorr  iinn  ZZoooollooggyy//  BBiioosscciieenncceess  wwiitthh  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  
iinn  FFiisshheerriieess  RReessoouurrccee  MMaannaaggeemmeenntt  

((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..  
DDeessiirraabbllee::--  EExxppeerriieennccee  iinn  DDeemmeerrssaall  //  MMaarriinnee  FFiisshheerriieess  //  SSttoocckk  AAsssseessssmmeenntt  aanndd  
MMaannaaggeemmeenntt..  
  
  
8811..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  MMaarriiccuullttuurree,,  RReesseeaarrcchh  CCeennttrree,,  MMaannddaappaamm                                

QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  DDeeggrreeee  iinn  MMaarriiccuullttuurree//  AAqquuaaccuullttuurree//  FFiisshh  NNuuttrriittiioonn//  
FFiisshh  GGeenneettiiccss//  FFiisshh  HHeeaalltthh  oorr      iinn  FFiisshheerriieess  SScciieenncceess//  MMaarriinnee  SScciieenncceess//  ZZoooollooggyy//  
BBiioosscciieenncceess  wwiitthh  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  iinn  MMaarriiccuullttuurree//  AAqquuaaccuullttuurree//  FFiisshh  NNuuttrriittiioonn//  FFiisshh  
GGeenneettiiccss//  FFiisshh  HHeeaalltthh  

((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..  
DDeessiirraabbllee::--  EExxppeerriieennccee  iinn  bbrreeeeddiinngg  aanndd  ccuullttuurree  ooff  mmaarriinnee  ffiisshh  aanndd  sshheellllffiisshh  ssppeecciieess..  
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IICCAARR--  CCeennttrraall  IInnssttiittuuttee  ooff  FFiisshheerriieess  TTeecchhnnoollooggyy,,  KKoocchhii  
  
8822..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  aanndd  MMaannaaggeemmeenntt,,  IICCAARR--CCIIFFTT,,  KKoocchhii    
                          
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  DDeeggrreeee  iinn  FFiisshh  PPrroocceessssiinngg  TTeecchhnnoollooggyy//  PPoosstt--HHaarrvveesstt  
TTeecchhnnoollooggyy  iinn  FFiisshh//  FFoooodd  SScciieennccee  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy//  IInndduussttrriiaall  FFiisshheerriieess  
TTeecchhnnoollooggyy//FFiisshheerriieess  SScciieennccee    oorr    iinn  MMaarriinnee  SScciieenncceess  wwiitthh  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  iinn  FFiisshh  PPrroocceessssiinngg  
TTeecchhnnoollooggyy//  QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  
((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..  
DDeessiirraabbllee::--  EExxppeerriieennccee  iinn  FFiisshh  PPrroocceessssiinngg//  QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee//  FFoooodd  SSaaffeettyy..  
  
  
  
IICCAARR--  VViivveekkaannaanndd  PPaarrvvaattiiyyaa  KKrriisshhii  AAnnuussaannddhhaann  SSaannsstthhaann,,  AAllmmoorraa  
  
8833..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  CCrroopp  PPrroodduuccttiioonn,,  IICCAARR--  VVPPKKAASS,,  AAllmmoorraa          
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  AAggrroonnoommyy  //  SSooiill  SScciieenncceess..  
((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..  
DDeessiirraabbllee::--EExxppeerriieennccee  iinn  CCrroopp  pprroodduuccttiioonn  
  
  
  
IICCAARR--  NNaattiioonnaall  RRiiccee  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee,,  CCuuttttaacckk  
  
8844..  HHeeaadd,,  RRRRLLRRRRSS,,  GGeerruuaa  ((AAssssaamm))            
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  aannyy  bbrraanncchh  ooff  AAggrriiccuullttuurraall  SScciieenncceess    oorr    iinn  
BBaassiicc  SScciieenncceess  wwiitthh  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  iinn  ccrroopp  iimmpprroovveemmeenntt//  ccrroopp  pprroodduuccttiioonn..  
((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..  
DDeessiirraabbllee::--  EExxppeerriieennccee  iinn  ffiieelldd  ccrroopp..  
  
  
  
8855..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  SSoocciiaall  SScciieenncceess,,  IICCAARR--NNRRRRII,,  CCuuttttaacckk            
                          
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  AAggrriiccuullttuurraall  EEccoonnoommiiccss//  AAggrriiccuullttuurraall  
EExxtteennssiioonn//  AAggrriiccuullttuurree  CCoommmmuunniiccaattiioonn    oorr    iinn  EExxtteennssiioonn  EEdduuccaattiioonn//  SSoocciiaall  SScciieenncceess  wwiitthh  
ssppeecciiaalliizzaattiioonn  iinn  aaggrriiccuullttuurree  
((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..  
DDeessiirraabbllee::--EExxppeerriieennccee  iinn  eexxtteennssiioonn  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg..  
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IICCAARR--  CCeennttrraall  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee  ffoorr  JJuuttee  aanndd  AAlllliieedd  FFiibbrreess,,  BBaarrrraacckkppoorree  
  
8866..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  CCrroopp  PPrroodduuccttiioonn,,  IICCAARR--CCRRIIJJAAFF,,  BBaarrrraacckkppoorree          
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  AAggrroonnoommyy  //  SSooiill  SScciieennccee..  
((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..  
DDeessiirraabbllee::--  EExxppeerriieennccee  iinn  jjuuttee  aanndd  ootthheerr  ffiibbrree  ccrrooppss..  
  
  
IICCAARR--  IInnddiiaann  IInnssttiittuuttee  ooff  PPuullsseess  RReesseeaarrcchh,,  KKaannppuurr  
  
8877..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  BBaassiicc  SScciieennccee,,  IICCAARR--  IIIIPPRR,,  KKaannppuurr          
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  PPllaanntt  BBiioocchheemmiissttrryy  //  PPllaanntt  PPhhyyssiioollooggyy  //  
AAggrriiccuullttuurraall  MMiiccrroobbiioollooggyy      oorr      iinn  BBiioocchheemmiissttrryy  //  MMiiccrroobbiioollooggyy  wwiitthh  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  iinn  
AAggrriiccuullttuurree..  
((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..  
DDeessiirraabbllee::--  EExxppeerriieennccee  iinn  ppuullssee  ccrrooppss  
  
  
IICCAARR--  CCeennttrraall  IInnssttiittuuttee  ffoorr  CCoottttoonn  RReesseeaarrcchh,,  NNaaggppuurr  
  
8888..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  CCrroopp  PPrroodduuccttiioonn,,  IICCAARR--CCIICCRR,,  NNaaggppuurr          
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  AAggrroonnoommyy  //  SSooiill  SScciieennccee..  
((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..  
DDeessiirraabbllee::--EExxppeerriieennccee  iinn  ffiibbrree  ccrroopp  pprroodduuccttiioonn..  
  
  
8899..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  CCrroopp  PPrrootteeccttiioonn,,  IICCAARR--CCIICCRR,,  NNaaggppuurr          
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  PPllaanntt  PPrrootteeccttiioonn  //  PPllaanntt  PPaatthhoollooggyy  //  
EEnnttoommoollooggyy  //  NNeemmaattoollooggyy      oorr      iinn  BBaassiicc  SScciieenncceess  wwiitthh  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  iinn  aannyy  ooff  tthhee  aabboovvee  
ddiisscciipplliinneess  
((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..  
DDeessiirraabbllee::--EExxppeerriieennccee  iinn  ffiibbrree  ccrroopp  pprrootteeccttiioonn  
  
  
IICCAARR--  IInnddiiaann  GGrraassssllaanndd  aanndd  FFooddddeerr  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee,,  JJhhaannssii  
  
  
9900..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  FFaarrmm  MMaacchhiinneerryy  &&  PPHHTT,,  IICCAARR--IIGGFFRRII,,  JJhhaannssii        
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  FFaarrmm  MMaacchhiinneerryy  //  PPoosstt  HHaarrvveesstt  TTeecchhnnoollooggyy      
oorr      IInn  BBaassiicc  EEnnggiinneeeerriinngg  wwiitthh  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  iinn  aannyy  ooff  tthhee  aabboovvee  ddiisscciipplliinneess  

((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..  

DDeessiirraabbllee::--  EExxppeerriieennccee  iinn  FFaarrmm  mmaacchhiinneerryy  &&  PPHHTT..  
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9911..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  CCrroopp  PPrroodduuccttiioonn,,  IICCAARR--IIGGFFRRII,,  JJhhaannssii            
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  AAggrroonnoommyy  //  SSooiill  SScciieennccee..    

((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..  
DDeessiirraabbllee::--  EExxppeerriieennccee  iinn  ffoorraaggee  ccrrooppss    pprroodduuccttiioonn  
  
  
9922..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  CCrroopp  IImmpprroovveemmeenntt,,  IICCAARR--IIGGFFRRII,,  JJhhaannssii          
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  PPllaanntt  BBrreeeeddiinngg//  GGeenneettiiccss  &&  PPllaanntt  BBrreeeeddiinngg    
oorr    IInn  GGeenneettiiccss//  MMoolleeccuullaarr  BBiioollooggyy  //  BBiiootteecchhnnoollooggyy  //  BBaassiicc  SScciieenncceess  wwiitthh  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  iinn  
ccrroopp  iimmpprroovveemmeenntt  

((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..  
DDeessiirraabbllee::--  EExxppeerriieennccee  iinn  ffoorraaggee  ccrrooppss  iimmpprroovveemmeenntt  
  
  
IICCAARR--  CCeennttrraall  TToobbaaccccoo  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee,,  RRaajjaahhmmuunnddrryy  
  
9933..  HHeeaadd,,  RReeggiioonnaall  SSttaattiioonn,,  JJeeeelluugguummiillllii    
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  aannyy  bbrraanncchh  ooff  AAggrriiccuullttuurraall  SScciieenncceess        
BBaassiicc  SScciieenncceess  wwiitthh  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  iinn  ccrroopp  iimmpprroovveemmeenntt//  ccrroopp  pprroodduuccttiioonn  

((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..  
DDeessiirraabbllee::--  EExxppeerriieennccee  iinn  ttoobbaaccccoo  //  ccoommmmeerrcciiaall  ccrroopp..  
  
  
IICCAARR--  IInnddiiaann  IInnssttiittuuttee  ooff  SSuuggaarrccaannee  RReesseeaarrcchh,,  LLuucckknnooww  
  
9944..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  AAggrriiccuullttuurraall  EEnnggiinneeeerriinngg,,  IICCAARR--IIIISSRR,,  LLuucckknnooww        
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  AAggrriiccuullttuurraall  EEnnggiinneeeerriinngg  oorr    
BBaassiicc  EEnnggiinneeeerriinngg  wwiitthh  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  iinn  AAggrriiccuullttuurree  EEnnggiinneeeerriinngg  

((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..  
DDeessiirraabbllee::--  EExxppeerriieennccee  iinn  FFaarrmm  mmeecchhaanniizzaattiioonn..  
  
  
9955..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  CCrroopp  PPrroodduuccttiioonn,,  IICCAARR--IIIISSRR,,  LLuucckknnooww          
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  AAggrroonnoommyy  //  SSooiill  SScciieennccee..  

((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..  

DDeessiirraabbllee::--  EExxppeerriieennccee  iinn  ssuuggaarrccaannee  ccrroopp..  
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9966..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  CCrroopp  IImmpprroovveemmeenntt,,  IICCAARR--IIIISSRR,,  LLuucckknnooww        
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  PPllaanntt  BBrreeeeddiinngg//  GGeenneettiiccss  &&  PPllaanntt  
BBrreeeeddiinngg//  GGeenneettiiccss//  MMoolleeccuullaarr  BBiioollooggyy//  BBiiootteecchhnnoollooggyy  oorr  iinn  BBaassiicc  SScciieenncceess  wwiitthh  
ssppeecciiaalliizzaattiioonn  iinn  ccrroopp  iimmpprroovveemmeenntt  

((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..  
DDeessiirraabbllee::--  EExxppeerriieennccee  iinn  ssuuggaarrccaannee  iimmpprroovveemmeenntt  

  

  

IICCAARR--  IInnddiiaann  AAggrriiccuullttuurraall  SSttaattiissttiiccss  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee,,  NNeeww  DDeellhhii  
  
9977..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  DDeessiiggnn  ooff  EExxppeerriimmeenntt,,  IICCAARR--IIAASSRRII,,  NNeeww  DDeellhhii        
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  AAggrriiccuullttuurraall  SSttaattiissttiiccss  //  SSttaattiissttiiccss  
((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..    
DDeessiirraabbllee::--  EExxppeerriieennccee  iinn  EExxppeerriimmeennttaall  DDeessiiggnn..  
  
  
9988..  HHeeaadd,,  CCeennttrree  ffoorr  AAggrriiccuullttuurraall  BBiioo--iinnffoorrmmaattiiccss,,  IICCAARR--IIAASSRRII,,  NNeeww  DDeellhhii        
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  BBiioo--iinnffoorrmmaattiiccss  oorr  SSttaattiissttiiccss  //  AAggrriiccuullttuurraall  
SSttaattiissttiiccss  //  CCoommppuutteerr  SScciieennccee  wwiitthh  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  iinn  BBiioo--iinnffoorrmmaattiiccss..  
((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..    
DDeessiirraabbllee::--  EExxppeerriieennccee  iinn  AAggrriiccuullttuurraall  BBiioo--iinnffoorrmmaattiiccss..  
  
  
9999..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  FFoorreeccaassttiinngg  &&  AAggrriiccuullttuurraall  SSyysstteemm  MMooddeelllliinngg,,  IICCAARR--IIAASSRRII,,  NNeeww  
DDeellhhii                            
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  AAggrriiccuullttuurraall  SSttaattiissttiiccss//  SSttaattiissttiiccss  //  
EEccoonnoommiiccss  //  AAggrriiccuullttuurraall  EEccoonnoommiiccss..  
((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..  
DDeessiirraabbllee::--  EExxppeerriieennccee  iinn  ffoorreeccaassttiinngg  aanndd  eeccoonnoommeettrriicc  tteecchhnniiqquueess  rreellaatteedd  ttoo  AAggrriiccuullttuurree..  
  
  
IICCAARR--  CCeennttrraall  IInnssttiittuuttee  ooff  PPoosstt--HHaarrvveesstt  EEnnggiinneeeerriinngg  &&  TTeecchhnnoollooggyy,,  LLuuddhhiiaannaa  
  
110000..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  HHoorrtt..  CCrrooppss  PPrroocceessssiinngg,,  AAbboohhaarr            
                  
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  AAggrriiccuullttuurraall  PPrroocceessss  EEnnggiinneeeerriinngg//  
AAggrriiccuullttuurraall  &&  FFoooodd  EEnnggiinneeeerriinngg//  PPrroocceessssiinngg  aanndd  AAggrriiccuullttuurraall  SSttrruuccttuurreess//  PPoosstt--HHaarrvveesstt  
EEnnggiinneeeerriinngg  &&  TTeecchhnnoollooggyy//  FFoooodd  EEnnggiinneeeerriinngg//  FFoooodd  PPrroocceessss  EEnnggiinneeeerriinngg..  
((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..    
DDeessiirraabbllee::--EExxppeerriieennccee  iinn  hhoorrttiiccuullttuurree  ccrrooppss  pprroocceessssiinngg..  
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110011..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  AAggrriiccuullttuurraall  SSttrruuccttuurreess  &&  EEnnvviirroonnmmeennttaall  CCoonnttrrooll,,  IICCAARR--
CCIIPPHHEETT,,  LLuuddhhiiaannaa                          
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  AAggrriiccuullttuurraall  PPrroocceessss  EEnnggiinneeeerriinngg//  
AAggrriiccuullttuurraall  &&  FFoooodd  EEnnggiinneeeerriinngg//  PPrroocceessssiinngg  aanndd  AAggrriiccuullttuurraall  SSttrruuccttuurreess//  PPoosstt--HHaarrvveesstt  
EEnnggiinneeeerriinngg  &&  TTeecchhnnoollooggyy//  FFoooodd  EEnnggiinneeeerriinngg//  FFoooodd  PPrroocceessss  EEnnggiinneeeerriinngg..  
((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..    
DDeessiirraabbllee::--EExxppeerriieennccee  iinn  AAggrriiccuullttuurraall  SSttrruuccttuurreess  &&  EEnnvviirroonnmmeennttaall  CCoonnttrrooll..  
  
  
110022..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  FFoooodd  GGrraaiinnss  &&  OOiillsseeeeddss  PPrroocceessssiinngg,,  IICCAARR--CCIIPPHHEETT,,  LLuuddhhiiaannaa      
                          
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  AAggrriiccuullttuurraall  PPrroocceessss  EEnnggiinneeeerriinngg//  
AAggrriiccuullttuurraall  &&  FFoooodd  EEnnggiinneeeerriinngg//  PPrroocceessssiinngg  aanndd  AAggrriiccuullttuurraall  SSttrruuccttuurreess//  PPoosstt--HHaarrvveesstt  
EEnnggiinneeeerriinngg  &&  TTeecchhnnoollooggyy//  FFoooodd  EEnnggiinneeeerriinngg//  FFoooodd  PPrroocceessss  EEnnggiinneeeerriinngg..  
((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..    
DDeessiirraabbllee::--  EExxppeerriieennccee  iinn  FFoooodd  ggrraaiinnss  &&  OOiillsseeeeddss  pprroocceessssiinngg..  
  
  
IICCAARR--  NNaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ooff  RReesseeaarrcchh  oonn  JJuuttee  aanndd  AAlllliieedd  FFiibbrree  TTeecchhnnoollooggyy,,  KKoollkkaattaa  

110033..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  MMeecchhaanniiccaall  PPrroocceessssiinngg,,  IICCAARR--  NNIIRRJJAAFFTT,,  KKoollkkaattaa        
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn,,  AAggrriiccuullttuurraall  PPrroocceessss  EEnnggiinneeeerriinngg//  PPoosstt  
HHaarrvveesstt  EEnnggiinneeeerriinngg//  TTeexxttiillee  EEnnggiinneeeerriinngg//  TTeexxttiillee  TTeecchhnnoollooggyy..  
((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..    
DDeessiirraabbllee::--EExxppeerriieennccee  iinn  mmeecchhaanniiccaall  pprroocceessssiinngg  ooff  ffiibbrree..  
  
  
110044..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  QQuuaalliittyy,,  EEvvaalluuaattiioonn  &&  IImmpprroovveemmeenntt,,  IICCAARR--  NNIIRRJJAAFFTT,,  KKoollkkaattaa    
                          
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  TTeexxttiillee  TTeecchhnnoollooggyy  //  EEnnggiinneeeerriinngg  //  AApppplliieedd  
PPhhyyssiiccss//  TTeexxttiillee  PPhhyyssiiccss//  AAggrriiccuullttuurraall  PPrroocceessss  EEnnggiinneeeerriinngg..    
((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..    
DDeessiirraabbllee::--  EExxppeerriieennccee  iinn  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  mmaacchhiinneerryy  ffoorr  qquuaalliittyy  
eevvaalluuaattiioonn  ooff  ffiibbrree..  
  
  
  
    



 
 

--1111--  
  
  
IICCAARR--    CCeennttrraall  IInnssttiittuuttee  ffoorr  RReesseeaarrcchh  oonn  CCoottttoonn  TTeecchhnnoollooggyy,,  MMuummbbaaii  
  
110055..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  CChheemmiiccaall  &&  BBiioo--cchheemmiiccaall  PPrroocceessssiinngg,,  IICCAARR--  CCIIRRCCOOTT,,  MMuummbbaaii  
                          
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  CChheemmiissttrryy//  TTeexxttiillee  CChheemmiissttrryy//  OOrrggaanniicc  
CChheemmiissttrryy//  BBiioo--cchheemmiissttrryy//  AAggrriiccuullttuurraall  PPrroocceessss  EEnnggiinneeeerriinngg..  
((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..    
DDeessiirraabbllee::--EExxppeerriieennccee  iinn  cchheemmiiccaall  &&  BBiioo--cchheemmiiccaall  pprroocceessssiinngg  ooff  ffiibbrreess..  
  
  
110066..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  MMeecchhaanniiccaall  PPrroocceessssiinngg,,  IICCAARR--  CCIIRRCCOOTT,,  MMuummbbaaii      
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  AAggrriiccuullttuurraall  PPrroocceessss  EEnnggiinneeeerriinngg//  PPoosstt  
HHaarrvveesstt  EEnnggiinneeeerriinngg//  TTeexxttiillee  EEnnggiinneeeerriinngg//  TTeexxttiillee  TTeecchhnnoollooggyy..  
((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..    
DDeessiirraabbllee::--EExxppeerriieennccee  iinn  mmeecchhaanniiccaall  pprroocceessssiinngg  ooff  ffiibbrree..  
  
  
IICCAARR--    IInnddiiaann  IInnssttiittuuttee  ooff  NNaattuurraall  RReessiinnss  &&  GGuummss,,  RRaanncchhii  
  
110077..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  TTrraannssffeerr  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  IICCAARR--  IIIINNRRGG,,  RRaanncchhii        
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  AAggrriiccuullttuurraall  EEnnggiinneeeerriinngg  //  EExxtteennssiioonn..    
((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..    
DDeessiirraabbllee::--EExxppeerriieennccee  iinn  TTrraannssffeerr  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  rreellaattiinngg  ttoo  LLaacc  pprroodduuccttiioonn  aanndd  pprroocceessssiinngg..  
  
  
110088..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  PPrroocceessssiinngg  &&  PPrroodduucctt  DDeevveellooppmmeenntt,,  IICCAARR--  IIIINNRRGG,,  RRaanncchhii    
                          
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  AAggrriiccuullttuurraall  PPrroocceessss  EEnnggiinneeeerriinngg  //  
PPrroocceessssiinngg  aanndd  AAggrriiccuullttuurraall  SSttrruuccttuurreess  //  PPoosstt--HHaarrvveesstt  EEnnggiinneeeerriinngg  &&  TTeecchhnnoollooggyy  //  
CChheemmiiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg  //  PPoollyymmeerr  EEnnggiinneeeerriinngg  //  OOrrggaanniicc  CChheemmiissttrryy..  
((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..    
DDeessiirraabbllee::--EExxppeerriieennccee  iinn  PPrroocceessssiinngg  &&  PPrroodduucctt  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  LLaacc  
  
  
110099..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  LLaacc  PPrroodduuccttiioonn,,  IICCAARR--  IIIINNRRGG,,  RRaanncchhii            
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  AAggrriiccuullttuurraall  EEnnttoommoollooggyy  oorr    iinn  ZZoooollooggyy  wwiitthh  
ssppeecciiaalliizzaattiioonn  iinn  EEnnttoommoollooggyy  
((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..    
DDeessiirraabbllee::--  EExxppeerriieennccee  iinn  LLaacc  PPrroodduuccttiioonn..  
  
    



 
 

--1122--  
  
  
  
IICCAARR--  CCeennttrraall  IInnssttiittuuttee  ooff  AAggrriiccuullttuurraall  EEnnggiinneeeerriinngg,,  BBhhooppaall  
  
  
111100..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  IIrrrriiggaattiioonn  &&  DDrraaiinnaaggee  EEnnggiinneeeerriinngg,,  IICCAARR--  CCIIAAEE,,  BBhhooppaall      
                          
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  SSooiill  aanndd  WWaatteerr  CCoonnsseerrvvaattiioonn  //  IIrrrriiggaattiioonn  
aanndd  DDrraaiinnaaggee  //  WWaatteerr  RReessoouurrcceess  //  HHyyddrroollooggyy  //  WWaatteerr  SScciieennccee  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy..  
((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..  
DDeessiirraabbllee::--  EExxppeerriieennccee  iinn  iirrrriiggaattiioonn  &&  ddrraaiinnaaggee  eennggiinneeeerriinngg..  
  
  
111111..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  TTrraannssffeerr  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  IICCAARR--  CCIIAAEE,,  BBhhooppaall        
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  AAggrriiccuullttuurraall  EEnnggiinneeeerriinngg  //  EExxtteennssiioonn..  
((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..  
DDeessiirraabbllee::--  EExxppeerriieennccee  iinn  TTrraannssffeerr  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  rreellaattiinngg  ttoo  AAggrriiccuullttuurraall  MMaacchhiinneerryy..  
  
  
111122..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  AAggrriiccuullttuurraall  EEnneerrggyy  &&  PPoowweerr,,  IICCAARR--  CCIIAAEE,,  BBhhooppaall      
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  FFaarrmm  MMaacchhiinneerryy  aanndd  PPoowweerr//  BBiioo--EEnneerrggyy//  
RReenneewwaabbllee  EEnneerrggyy  EEnnggiinneeeerriinngg//  EEnneerrggyy  SScciieennccee  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy..  
((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..  
DDeessiirraabbllee::--  EExxppeerriieennccee  iinn  AAggrriiccuullttuurraall  EEnneerrggyy  &&  PPoowweerr..  
  
  
  
IICCAARR--  NNaattiioonnaall  AAccaaddeemmyy  ooff  AAggrriiccuullttuurraall  RReesseeaarrcchh  MMaannaaggeemmeenntt,,  HHyyddeerraabbaadd..    
  
111133..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  HHuummaann  RReessoouurrccee  MMaannaaggeemmeenntt,,  IICCAARR--  NNAAAARRMM,,  HHyyddeerraabbaadd    
                          
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  DDeeggrreeee  iinn  AAggrriiccuullttuurraall  aanndd  AAlllliieedd  SScciieenncceess//  SSoocciiaall  
SScciieenncceess  wwiitthh  PPGG  DDiipplloommaa  iinn  MMaannaaggeemmeenntt    oorr    DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  MMaannaaggeemmeenntt  
((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..  
DDeessiirraabbllee::--  ((ii))        EExxppeerriieennccee  iinn  HHRRMM  aanndd  ((iiii))  SSppeecciiaalliizzeedd  TTrraaiinniinngg  ((NNaattiioonnaall//  IInntteerrnnaattiioonnaall))  iinn  
HHuummaann        RReessoouurrccee  MMaannaaggeemmeenntt..  
  
  
  
    



 
 

--1133--  
  

  
  
111144..  HHeeaadd,,  DDiivviissiioonn  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  &&  CCoommmmuunniiccaattiioonn  MMaannaaggeemmeenntt,,  IICCAARR--  NNAAAARRMM,,  
HHyyddeerraabbaadd                          
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  DDeeggrreeee  iinn  AAggrriiccuullttuurraall  aanndd  AAlllliieedd  SScciieenncceess//SSoocciiaall  
SScciieenncceess//  BBiiooiinnffoorrmmaattiiccss//  EEnnggiinneeeerriinngg  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy..  
((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  7711  aabboovvee..  
DDeessiirraabbllee::--  EExxppeerriieennccee  iinn  IInnffoorrmmaattiioonn  TTeecchhnnoollooggyy//IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
MMaannaaggeemmeenntt//CCoommppuutteerr  AApppplliiccaattiioonn  aanndd  NNeettwwoorrkkiinngg  //  DDiiggiittaall  EEdduuccaattiioonn..  
  
  
IIII..    PPrroojjeecctt  CCoooorrddiinnaattoorrss    
  
AAggee::  TThhee  ccaannddiiddaattee  mmuusstt  nnoott  hhaavvee  aattttaaiinneedd  tthhee  aaggee  ooff  6600  yyeeaarrss  aass  oonn  1199..1111..22001188      

  
PPaayy  SSccaallee  --  PPrree––rreevviisseedd  PPaayy  BBaanndd--44  ooff    `̀3377440000--`̀6677000000  ++  RRGGPP  ooff  `̀1100000000//--..  
  
  
  
IICCAARR--  IInnddiiaann  GGrraassssllaanndd  aanndd  FFooddddeerr  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee,,  JJhhaannssii  
  
111155..  PPrroojjeecctt  CCoooorrddiinnaattoorr  ((FFoorraaggee  CCrrooppss))  ,,  IICCAARR--IIGGFFRRII,,  JJhhaannssii        
QQuuaalliiffiiccaattiioonn  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  DDeeggrreeee  iinn  aannyy  bbrraanncchh  ooff  AAggrriiccuullttuurraall  SScciieenncceess    oorr    IInn  
BBaassiicc  SScciieenncceess  wwiitthh  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  iinn  ccrroopp  iimmpprroovveemmeenntt  
((iiii))  AAtt  lleeaasstt  33  yyeeaarrss’’  eexxppeerriieennccee  aass  PPrriinncciippaall  SScciieennttiisstt//  PPrrooffeessssoorr  oorr  iinn  aann  eeqquuiivvaalleenntt  ppoossiittiioonn  
iinn  tthhee  ppaayy  bbaanndd--44  ooff    `̀3377440000--6677000000//--  wwiitthh  ggrraaddee  ppaayy  ooff    `̀1100000000//--  
((iiiiii))  EEvviiddeennccee  ooff  ppuubblliiccaattiioonnss//  aaccttiivviittiieess//  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ttoo  ssuuggggeesstt  tthhaatt  tthhee  ccaannddiiddaattee  hhaass  aa  
bbrrooaadd  vviissiioonn//  ppeerrssppeeccttiivvee  oonn  AAggrriiccuullttuurraall  rreesseeaarrcchh..    
DDeessiirraabbllee::--  SSppeecciiaalliizzaattiioonn  aanndd  eexxppeerriieennccee  iinn  tthhee  ffiieelldd  ccrrooppss..  
  
  
IICCAARR--  AAIICCRRPP  oonn  HHoonneeyy  BBeeeess  &&  PPoolllliinnaattoorrss,,  IIAARRII,,  NNeeww  DDeellhhii  uunnddeerr  IICCAARR  HHeeaaddqquuaarrtteerrss,,  
NNeeww  DDeellhhii  
  
111166..  PPrroojjeecctt  CCoooorrddiinnaattoorr  ((HHoonneeyy  BBeeeess  aanndd  PPoolllliinnaattoorrss)),,  IIAARRII,,  NNeeww  DDeellhhii  uunnddeerr  IICCAARR  
HHeeaaddqquuaarrtteerrss,,  NNeeww  DDeellhhii                      
QQuuaalliiffiiccaattiioonn  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  aannyy  bbrraanncchh  ooff  AAggrriiccuullttuurraall  SScciieenncceess      oorr      iinn  
BBaassiicc  SScciieenncceess  wwiitthh  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  iinn  AAppiiccuullttuurree  
((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  111155  aabboovvee..  
DDeessiirraabbllee::--  SSppeecciiaalliizzaattiioonn  aanndd  eexxppeerriieennccee  iinn  AAppiiccuullttuurree..  
  
  
    



 
 

--1144--  
  

  
  
IICCAARR--  CCeennttrraall  IInnssttiittuuttee  ooff  AAggrriiccuullttuurraall  EEnnggiinneeeerriinngg,,  BBhhooppaall  
  
111177..  PPrroojjeecctt  CCoooorrddiinnaattoorr  ((FFaarrmm  IImmpplleemmeennttss  aanndd  MMaacchhiinneerryy)),,  IICCAARR--  CCIIAAEE,,  BBhhooppaall  
                            
QQuuaalliiffiiccaattiioonn  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  DDeeggrreeee  iinn  FFaarrmm  MMaacchhiinneerryy  aanndd  PPoowweerr    oorr  iinn  
MMeecchhaanniiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg  wwiitthh  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  iinn  FFaarrmm  MMaacchhiinneerryy  
((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  111155  aabboovvee..    
DDeessiirraabbllee::--  SSppeecciiaalliizzaattiioonn  aanndd  eexxppeerriieennccee  iinn  tthhee  FFaarrmm  MMeecchhaanniizzaattiioonn..  
  
  
IICCAARR--  IInnddiiaann  IInnssttiittuuttee  ooff  SSooiill  SScciieennccee,,  BBhhooppaall  
  
111188..  PPrroojjeecctt  CCoooorrddiinnaattoorr  ((MMiiccrroonnuuttrriieenntt)),,  IICCAARR--  IIIISSSS,,  BBhhooppaall          
QQuuaalliiffiiccaattiioonn  EEsssseennttiiaall::  ((ii))  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  SSooiill  SScciieennccee//  SSooiill  SScciieennccee  &&  AAggrriiccuullttuurraall  
CChheemmiissttrryy    oorr  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  BBaassiicc  SScciieenncceess  wwiitthh  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  iinn  aaffoorreemmeennttiioonneedd  
ssuubbjjeeccttss//  ddiisscciipplliinneess  
((iiii))  &&  ((iiiiii))  aass  iinn  iitteemm  nnoo..  111155  aabboovvee..  
DDeessiirraabbllee::--  SSppeecciiaalliizzaattiioonn  aanndd  eexxppeerriieennccee  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  MMiiccrroo  &&  SSeeccoonnddaarryy  nnuuttrriieennttss,,  aanndd  
PPoolllluuttaanntt  eelleemmeennttss  iinn  SSooiill  aanndd  PPllaanntt  NNuuttrriittiioonn..  
  

  

  

IIMMPPOORRTTAANNTT  NNOOTTEE  

II..  AAGGEE  LLIIMMIITTSS  
  

TThhee  aapppplliiccaannttss  mmuusstt  nnoott  hhaavvee  aattttaaiinneedd  tthhee  aaggee  ooff  6600  yyeeaarrss  aass  oonn                    
1199..1111..22001188  

  
  
IIII..      CCLLOOSSIINNGG  DDAATTEE    
  

TThhee  cclloossiinngg  ddaattee  ffoorr  rreecceeiipptt  ooff  aapppplliiccaattiioonnss  iinn  AASSRRBB  sshhaallll  bbee  1199..1111..22001188  FFoorr  
aapppplliiccaattiioonnss  ppoosstteedd  ffrroomm  aabbrrooaadd//nnoottiiffiieedd  rreemmoottee  aarreeaass,,  ((AAnnddaammaann  aanndd  NNiiccoobbaarr  
IIssllaannddss,,  LLaakksshhddwweeeepp,,  MMiinniiccooyy  aanndd  AAmmiinnddiivvii  iissllaannddss,,  SSttaatteess//UUnniioonn  TTeerrrriittoorriieess  iinn  tthhee  
NNoorrtthh--EEaasstteerrnn  RReeggiioonn,,  LLaaddaakkhh  DDiivviissiioonn  ooff  JJ&&KK  SSttaattee,,  SSiikkkkiimm,,  PPaannggii,,  SSuubb--ddiivviissiioonn  ooff  
CChhaammbbaa,,  LLaahhuull  aanndd  SSppiittii  DDiissttrriiccttss  ooff  HHiimmaacchhaall  PPrraaddeesshh)),,  tthhee  cclloossiinngg  ddaattee  wwiillll  bbee  
0044..1122..22001188  TThhee  aapppplliiccaattiioonn((ss))  nnoott  rreecceeiivveedd  iinn  AASSRRBB  bbyy  tthhee  aabboovvee  pprreessccrriibbeedd  cclloossiinngg  
ddaattee((ss))  sshhaallll  bbee  ssuummmmaarriillyy  rreejjeecctteedd,,  wwiitthhoouutt  aannyy  nnoottiiccee..    
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TThhee  ccaannddiiddaattee,,  wwhhoo  iiss  eemmppllooyyeedd  aanndd  wwhhoo  aannttiicciippaatteess  ddeellaayy  iinn  ffoorrwwaarrddiinngg  ooff  
hhiiss//hheerr  aapppplliiccaattiioonn((ss))  bbyy  hhiiss//hheerr  eemmppllooyyeerr  mmaayy  sseenndd  ‘‘AAddvvaannccee  CCooppyy’’  ooff  
aapppplliiccaattiioonn((ss))  ttoo  AASSRRBB  bbyy  tthhee  ssaaiidd  cclloossiinngg  ddaattee..  HHoowweevveerr,,  wwhhiillee  sseennddiinngg  tthhee  
‘‘AAddvvaannccee  CCooppyy’’  ooff  aapppplliiccaattiioonn((ss))  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  AASSRRBB  bbyy  tthhee  cclloossiinngg  ddaattee,,  tthhee  
ccaannddiiddaattee  sshhoouulldd  aappppeenndd  aa  cceerrttiiffiiccaattee  iinn  hhiiss//hheerr  aaddvvaannccee  ccooppyy  ooff  aapppplliiccaattiioonn  
iinnddiiccaattiinngg  cclleeaarrllyy  tthheerreeiinn  tthhaatt  hhee//sshhee  hhaass  iinnttiimmaatteedd  hhiiss//hheerr  ccoonnttrroolllliinngg  
aauutthhoorriittyy//eemmppllooyyeerr  ooff  tthhee  ssaammee  aanndd  hhaass  aallssoo  ssiimmuullttaanneeoouussllyy  ssuubbmmiitttteedd  oorriiggiinnaall  
aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  tthhee  ssaaiidd  ppoosstt((ss))  ttoo  hhiiss//hheerr  ccoonnttrroolllliinngg  aauutthhoorriittyy//eemmppllooyyeerr  wwiitthh  aa  
rreeqquueesstt  ttoo  ffoorrwwaarrdd  tthhee  ssaammee  aass  aapppplliiccaattiioonn    ““TThhrroouugghh  PPrrooppeerr  CChhaannnneell””  ssoo  aass  ttoo  
rreeaacchh  AASSRRBB  ooffffiiccee  ppoossiittiivveellyy  wwiitthhiinn  3300  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  cclloossiinngg  ddaattee,,  ii..ee..  
1199..1122..22001188                    aanndd  0033..0011..22001199  ((FFrroomm  nnoottiiffiieedd  rreemmoottee  aarreeaass//aabbrrooaadd))  ootthheerrwwiissee  
iitt  wwoouulldd  bbee  ssuummmmaarriillyy  rreejjeecctteedd  wwiitthhoouutt  aannyy  nnoottiiccee..    

  
  
IIIIII..    FFoorrwwaarrddaall  ooff  aapppplliiccaattiioonnss  ““TTHHRROOUUGGHH  PPRROOPPEERR  CCHHAANNNNEELL””  
  

((aa))  IItt  mmaayy  bbee  eennssuurreedd  bbyy  tthhee  aapppplliiccaanntt//ccaannddiiddaattee  tthhaatt  hhiiss//hheerr  ‘‘TThhrroouugghh  PPrrooppeerr  
CChhaannnneell’’  ccooppyy  ooff  aapppplliiccaattiioonn((ss))  ((TTPPCC)),,  aass  ffoorrwwaarrddeedd  bbyy  hhiiss//hheerr  ppaarreenntt  ooffffiiccee,,  
rreeaacchheess  AASSRRBB  ooffffiiccee  bbyy  tthhee  ssttiippuullaatteedd  ddaattee..    

  
((bb))  TThhee  ccaannddiiddaattee,,    wwhhoo  iiss  oonn  ddeeppuuttaattiioonn//ffoorreeiiggnn  sseerrvviiccee,,  sshhoouulldd  aallssoo  ggeett  hhiiss//hheerr  

aapppplliiccaattiioonn  tthhrroouugghh  pprrooppeerr  cchhaannnneell  ffoorrwwaarrddeedd  tthhrroouugghh  tthhee  ooffffiiccee  iinn  wwhhiicchh  hhee//sshhee  
iiss  oonn  ddeeppuuttaattiioonn//ffoorreeiiggnn  sseerrvviiccee  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ssaammee  bbeeiinngg  ggoott  ffoorrwwaarrddeedd  bbyy  
hhiiss//hheerr  ppaarreenntt  ooffffiicceerr..  

  
((cc))  TThhee  aapppplliiccaattiioonn((ss))  tthhrroouugghh  pprrooppeerr  cchhaannnneell  sshhoouulldd  aallssoo  ccoonnttaaiinn  tthhee  dduullyy  ffiilllleedd  iinn  

‘‘CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  VVeerriiffiiccaattiioonn  bbyy  tthhee  EEmmppllooyyeerr’’,,  vveerriiffyyiinngg//aauutthheennttiiccaattiinngg  aanndd  
iinnddiiccaattiinngg  cclleeaarrllyy  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppoossiittiivveellyy  aanndd  wwiitthhoouutt  ffaaiill::  

  
((ii))  sseerrvviiccee  ppaarrttiiccuullaarrss  iinnddiiccaatteedd  iinn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaattee;;  
((iiii))  ssuuiittaabbiilliittyy  ttoo  tthhee  ppoosstt  aapppplliieedd  ffoorr;;  
((iiiiii))  vviiggiillaannccee  cclleeaarraannccee  ;;  
((iivv))  ddeettaaiillss  ooff  iimmppoossiittiioonn  ooff  mmaajjoorr//mmiinnoorr  ppeennaallttiieess,,  iiff  aannyy,,  dduurriinngg  tthhee  llaasstt  tteenn  

yyeeaarrss;;  
((vv))  ggiisstt  ooff  AAAARR//AACCRR//AAPPAARR  ggrraaddiinnggss  ffoorr  tthhee  llaasstt  55  yyeeaarrss;;  aanndd  
((vvii))  DDaattee  ooff  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  ccaannddiiddaattee’’ss  oorriiggiinnaall  aapppplliiccaattiioonn  iinn  tthhee  ooffffiiccee,,  wwhhiicchh  iiss  ttoo  

bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  AASSRRBB  aass  ‘‘TThhrroouugghh  PPrrooppeerr  CChhaannnneell’’  ccooppyy  ooff  aapppplliiccaattiioonn..  
((vviiii))  DDaattee  ooff  rreecceeiipptt  ooff  AAnnnnuuaall  IImmmmoovvaabbllee  PPrrooppeerrttyy  RReettuurrnn  ((AAIIPPRR))  pprrooffoorrmmaa  ffoorr  tthhee  

yyeeaarr  22001188  ((3311..1122..22001177)),,  aass  aapppplliiccaabbllee  ffrroomm  tthhee  ccaannddiiddaattee  bbee  iinnddiiccaatteedd  aanndd  aa  
ccooppyy  tthheerreeooff  bbee  eenncclloosseedd  ffoorr  rreeffeerreennccee..  
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IIVV..          FFEEEESS  
  

TThhee  ffeeee  sshhoouulldd  bbee  ppaaiidd  aass  uunnddeerr--  aanndd  sshhoouulldd  bbee  eenncclloosseedd  wwiitthh  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm::--  
  

((ii))  FFoorr  ccaannddiiddaatteess  aappppllyyiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  ccoouunnttrryy  ––    
CCrroosssseedd  DDeemmaanndd  DDrraafftt  ffoorr    `̀11550000//--,,  vvaalliidd  ffoorr  33((tthhrreeee))  mmoonntthhss  aanndd  ddrraawwnn  iinn  
ffaavvoouurr  ooff  SSEECCRREETTAARRYY,,  AASSRRBB  ppaayyaabbllee  aatt  NNeeww  DDeellhhii  ((IInnddiiaa))..    HHoowweevveerr,,  tthhee  
SSCC//SSTT//WWoommeenn//DDiivvyyaanngg  aapppplliiccaannttss  //ccaannddiiddaatteess  aarree  eexxeemmpptteedd  ffrroomm  ppaayyiinngg  tthhee  
aapppplliiccaattiioonn  ffeeee..      

  
((iiii))  FFoorr  tthhee  aapppplliiccaannttss//ccaannddiiddaatteess  aappppllyyiinngg  ffrroomm  aabbrrooaadd,,  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ffeeee  ooff  UUSS  

$$  110000  sshhoouulldd  bbee  ddeeppoossiitteedd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaccccoouunntt  tthhrroouugghh  ““SSWWIIFFTT””        --      
          

NNaammee  ooff  AAccccoouunntt  HHoollddeerr        --  SSeeccrreettaarryy  AASSRRBB  
NNaammee  ooff  BBaannkk                                          --  SSyynnddiiccaattee  BBaannkk  
BBrraanncchh  AAddddrreessss                                      --  KKAABB--II,,  PPuussaa  NNeeww  DDeellhhii  --1122  
AAccccoouunntt  NNoo..                                                  --  2244113333005500000000003355  
IIFFSSCC  CCooddee                                                    --  SSYYNNBB00000099002299  
SSWWIIFFTT  CCooddee                                                --  SSYYNNBBIINNBBBB001199  
  

((iiiiii))  TThhee  DDeemmaanndd  DDrraafftt//ppaayymmeenntt  mmaaddee  tthhrroouugghh  ““SSWWIIFFTT””  nneeeeddss  ttoo  bbee  aappppeennddeedd  wwiitthh  
tthhee  aaddvvaannccee  ccooppyy  ooff  aapppplliiccaattiioonn  oonnllyy,,  aanndd  aa  ccooppyy  tthheerreeooff  iinn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  
tthhrroouugghh  pprrooppeerr  cchhaannnneell..  

  
  
  
VV..  DDOOCCUUMMEENNTTSS  TTOO  BBEE  AAPPPPEENNDDEEDD  

  
((ii))  SSeellff  aatttteesstteedd  ccooppiieess  ooff  DDaattee  ooff  BBiirrtthh,,  MM..SScc..  aanndd  PPhh..DD..  ddeeggrreeee  cceerrttiiffiiccaatteess..  

((SSCC//SSTT//DDiivvyyaanngg  ccaannddiiddaatteess  nneeeedd  aallssoo  ttoo  eenncclloossee  sseellff  aatttteesstteedd  ccooppyy  ooff  tthhee  
cceerrttiiffiiccaattee,,  iissssuueedd  bbyy  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd))..  

  
((iiii))  SSuucchh  ootthheerr  ddooccuummeennttss//cceerrttiiffiiccaatteess  aass  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  eenncclloosseedd  aass  ppeerr  tthhee  

SSccoorree  CCaarrdd--22001188  //  AApppplliiccaattiioonn  FFoorrmm--22001188..  
  

((iiiiii))  PPhhoottooggrraapphhss  aatt  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ssppaaccee((ss))  iinn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm..  
  

((iivv))  TThhee  aapppplliiccaanntt  sshhoouulldd  iinnddiiccaattee  hhiiss//hheerr  nnaammee,,  nnaammee  ooff  tthhee  ppoosstt  aapppplliieedd,,  
aaddvveerrttiisseemmeenntt  nnoo..  aanndd  IItteemm  nnoo..  oonn  tthhee  ttoopp  ooff  tthhee  eennvveellooppee,,  ccoonnttaaiinniinngg  
hhiiss//hheerr  aapppplliiccaattiioonn  aalloonngg  wwiitthh  aallll  tthhee  pprreessccrriibbeedd  eenncclloossuurreess..  
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VVII..  RREEJJEECCTTIIOONN  OOFF  AAPPPPLLIICCAATTIIOONNSS  
  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  aapppplliiccaattiioonnss  sshhaallll  bbee  lliiaabbllee  ttoo  bbee  ssuummmmaarriillyy  rreejjeecctteedd  wwiitthhoouutt  aannyy  nnoottiiccee::--  
  

((ii))  TThhee  aapppplliiccaattiioonnss  ((AAddvvaannccee  CCooppyy  ooff  aapppplliiccaattiioonn))  nnoott  rreecceeiivveedd  bbyy  tthhee  pprreessccrriibbeedd  
cclloossiinngg  ddaattee..    
  

((iiii))  TThhee  aapppplliiccaattiioonn  ‘‘TThhrroouugghh  PPrrooppeerr  CChhaannnneell’’  ((TTPPCC)),,  ttoo  bbee  sseenntt  bbyy  tthhee  ppaarreenntt  ooffffiiccee  
ooff  tthhee  ccaannddiiddaattee,,  nnoott  rreecceeiivveedd  bbyy  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ddaattee..    
  

((iiiiii))  TThhee  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  iiss  oonn  ddeeppuuttaattiioonn//ffoorreeiiggnn  sseerrvviiccee  mmaayy  aallssoo  ggeett  hhiiss//hheerr  TTPPCC  
ffoorrwwaarrddeedd  bbyy  tthhee  ooffffiiccee  iinn  wwhhiicchh  hhee//sshhee  iiss  oonn  ddeeppuuttaattiioonn//ffoorreeiiggnn  sseerrvviiccee  iinn  
aaddddiittiioonn  ttoo  ggeettttiinngg  tthhee  ssaammee  ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  tthhee  AASSRRBB  bbyy  hhiiss//hheerr  ppaarreenntt  ooffffiiccee..  
  

((iivv))  TThhee  aapppplliiccaattiioonn((ss))  tthhrroouugghh  pprrooppeerr  cchhaannnneell  rreecceeiivveedd  iinn  ttiimmee  bbuutt  nnoott  
ccoonnttaaiinniinngg  dduullyy  aauutthheennttiiccaatteedd  ““CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  VVeerriiffiiccaattiioonn  bbyy  tthhee  
EEmmppllooyyeerr””  wwiitthh  tthhee  rreeqquuiissiittee  ddeettaaiillss..    
  

((vv))  TThhee  aapppplliiccaattiioonnss  nnoott  iinn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ffoorrmmaatt..  TThhee  ssccaannnneedd  ccooppiieess//  aapppplliiccaattiioonn  
ffoorrmm  sseenntt  tthhrroouugghh  ee--mmaaiill  sshhaallll  nnoott  bbee  aacccceepptteedd..  
  

((vvii))  WWhhiillee  ssoommee  ooff  tthhee  ccaannddiiddaatteess,,  iinnsstteeaadd  ooff  ffuurrnniisshhiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhee  ssppaaccee  
pprroovviiddeedd  ffoorr  iinn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm,,  rreessoorrtt  ttoo  ffuurrnniisshhiinngg  tthhee  ssaammee  iinn  tthhee  
aannnneexxuurreess,,  ssoommee  ootthheerr  ccaannddiiddaatteess  aappppeenndd  wwiitthh  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm  
uunnnneecceessssaarryy  aanndd  uunnwwaanntteedd  ddooccuummeennttss  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  pprreessccrriibbeedd  
ddooccuummeennttss,,  wwhhiicchh  mmaakkeess  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  bbuullkkyy  aanndd  uunnwwiieellddyy..    TThheerreeffoorree,,  tthhee  
aapppplliiccaattiioonnss  iinn  wwhhiicchh  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  ffoouunndd  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  ffuurrnniisshheedd  iinn  
tthhee  aannnneexxuurree  oorr  tthhee  aapppplliiccaattiioonnss  ffoouunndd  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  aaccccoommppaanniieedd  wwiitthh  
tthhee  ddooccuummeennttss  ootthheerr  tthhaann  tthhee  oonneess  lliisstteedd  aatt  IIIIII  ooff    ‘‘IImmppoorrttaanntt  NNoottee’’  aabboovvee  
sshhaallll  bbee  ssuummmmaarriillyy  rreejjeecctteedd  wwiitthhoouutt  aannyy  nnoottiiccee..    
  

((vviiii))  TThhee  ddiissccrreeppaanncciieess  rreeggaarrddiinngg  nnaammee  ooff  tthhee  ccaannddiiddaattee,,  nnaammee  ooff  tthhee  ppoosstt  aapppplliieedd  
ffoorr,,  aaddvvtt..  nnoo..  wwiitthh  iitteemm  nnuummbbeerr  ooff  tthhee  ppoosstt  ddaattee  ooff  bbiirrtthh  eettcc..  iinn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn..  
  

((vviiiiii))  AApppplliiccaattiioonn  nnoott  aaccccoommppaanniieedd  wwiitthh  vvaalliidd  DDeemmaanndd  DDrraaffttss  ffoorr  `̀11550000//--  ((UUSS  $$110000  iinn  
ccaassee  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  iiss  sseenntt  ffrroomm  aabbrrooaadd))..  
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VVIIII..    GGEENNEERRAALL  SSEERRVVIICCEE  CCOONNDDIITTIIOONNSS  
  
  ((ii))  TThhee  rreettiirreemmeenntt  aaggee  ffoorr  aallll  tthhee  sscciieennttiiffiicc  ppoossiittiioonnss  iiss  6622  yyeeaarrss..  TThhee  ppoossttss  iinn  tthhiiss  

aaddvveerrttiisseemmeenntt  aarree  ttoo  bbee  ffiilllleedd  uupp  oonn  tteennuurriiaall  bbaassiiss  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  ffiivvee  yyeeaarrss..    
  
  ((iiii))  TThhee  aapppplliiccaannttss//ccaannddiiddaatteess  sseelleecctteedd  ffoorr  aappppooiinnttmmeenntt  ttoo  tthhee  ppoossttss  iinn  AAnniimmaall  

SScciieennccee  ddiisscciipplliinneess  aanndd  ppoosssseessssiinngg  ddeeggrreeee  iinn  VVeetteerriinnaarryy  SScciieennccee//VVeetteerriinnaarryy  
SScciieennccee  aanndd  AAnniimmaall  HHuussbbaannddrryy  ffoolllloowweedd  bbyy  MMaasstteerr’’ss  aanndd  DDooccttoorraall  ddeeggrreeee  iinn  tthhee  
rreelleevvaanntt  ddiisscciipplliinnee  wwiillll  aallssoo  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  NNoonn  PPrraaccttiicciinngg  AAlllloowwaannccee  ((NNPPAA))  aass  
aaddmmiissssiibbllee  uunnddeerr  tthhee  rruulleess  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ffuullffiillllmmeenntt  ooff  
ccoonnddiittiioonnss  ooff  eennttiittlleemmeenntt  ffoorr  tthhee  ssaammee  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  CCoouunncciill..  

  
  ((iiiiii))  QQuuaalliiffiieedd  WWoommeenn  aapppplliiccaannttss//ccaannddiiddaatteess  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  aappppllyy..    
  
  
VVIIIIII..  GGEENNEERRAALL  IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  
  

((ii))  AApppplliiccaattiioonn  FFoorrmm--22001188  ((aass  aavvaaiillaabbllee  iinn  MMSS--WWOORRDD//ppddff  ffoorrmmaatt  oonn  tthhee  
IICCAARR//AASSRRBB  wweebbssiitteess)),,  aanndd  ootthheerr  rreelleevvaanntt  ddooccuummeennttss//ddeettaaiillss  ccaann  bbee  
ddoowwnnllooaaddeedd  ffrroomm  wweebbssiitteess––  hhttttpp::////wwwwww..iiccaarr..oorrgg..iinn  hhttttpp::////ddaarree..nniicc..iinn    aanndd  
hhttttpp::////wwwwww..aassrrbb..oorrgg..iinn    TThhee  ssaammee  ccaann  aallssoo  bbee  pprroovviiddeedd  ttoo  tthhee  ccaannddiiddaattee  oonn  
hhiiss//hheerr  rreeqquueesstt  ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  AASSRRBB,,  KKrriisshhii  AAnnuussaannddhhaann  BBhhaawwaann  II,,  NNeeww  
DDeellhhii  ––  1111000011..  TThhee  ccaannddiiddaatteess  sshhoouulldd  aappppllyy  iinn  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm  22001188  oonnllyy  aanndd  
tthheeyy  sshhoouulldd  nnoott  ssuubbmmiitt  ssccaannnneedd  ccooppiieess  ooff  tthheeiirr  aapppplliiccaattiioonn  tthhrroouugghh  ee--mmaaiill..  

((iiii))  FFoorr  eeaacchh  ppoosstt,,  sseeppaarraattee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm,,  sseeppaarraattee  ffeeee,,  sseeppaarraattee  ‘‘NNoo  OObbjjeeccttiioonn  
CCeerrttiiffiiccaattee’’  aanndd  sseeppaarraattee  ‘‘VViiggiillaannccee  CClleeaarraannccee  CCeerrttiiffiiccaattee’’  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  sseenntt  
ttoo  AASSRRBB..      

((iiiiii))  NNoo  ttwwoo  aapppplliiccaattiioonnss  sshhoouulldd  bbee  ttiieedd  ttooggeetthheerr..    
((iivv))  AApppplliiccaattiioonn  ffeeee  iiss  ttoo  bbee  rreemmiitttteedd  bbyy  wwaayy  ooff  DDeemmaanndd  DDrraafftt  oonnllyy..  TThhee  

aapppplliiccaanntt//ccaannddiiddaattee  sshhoouulldd,,  oonn  tthhee  bbaacckk  ooff  tthhee  CCrroosssseedd  DDeemmaanndd  DDrraafftt,,  
iinnddiiccaattee  hhiiss  //hheerr  nnaammee,,  aaddddrreessss,,  nnaammee  ooff  tthhee  ppoosstt,,  aaddvveerrttiisseemmeenntt  nnuummbbeerr  aanndd  
iitteemm  nnuummbbeerr..    IItt  mmaayy  bbee  nnootteedd  tthhaatt  nnoo  ootthheerr  mmeeaannss  ooff  ppaayymmeenntt  ooff  tthhee  
aapppplliiccaattiioonn  ffeeee  iiss  aacccceeppttaabbllee,,  ii..ee..  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ffeeee  ppaaiidd  bbyy  wwaayy  ooff  IInnddiiaann  
PPoossttaall  OOrrddeerrss//MMoonneeyy  OOrrddeerrss  eettcc..  wwiillll  nnoott  bbee  aacccceepptteedd..    TThhee  ddaattee  ooff  tthhee  DDeemmaanndd  
DDrraafftt  ((DDDD))  sshhoouulldd  nnoott  bbee  pprriioorr  ttoo  tthhee  ddaattee  ooff  tthhee  iissssuuee  ooff  tthhee  aaddvveerrttiisseemmeenntt  iinn  
tthhee  nneewwssppaappeerrss..    FFuurrtthheerr,,  tthhee  DDDD  sshhoouulldd  bbee  vvaalliidd  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  tthhrreeee  mmoonntthhss  
aanndd  tthhee  ssaammee  vvaalliidd  ffoorr  lleessss  tthhaann  tthhrreeee  mmoonntthhss  wwiillll  nnoott  bbee  aacccceepptteedd..  
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((vv))  TThhee  pprreessccrriibbeedd  eesssseennttiiaall  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  aarree  mmiinniimmuumm  aanndd  ppoosssseessssiinngg  ooff  ssaammee  
ddooeess  nnoott  eennttiittllee  ccaannddiiddaatteess  ttoo  bbee  ccaalllleedd  ffoorr  iinntteerrvviieeww..    TThhee  
aapppplliiccaannttss//ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  qquuaalliiffyy  oonn  ssccrreeeenniinngg  ooff  aapppplliiccaattiioonnss  aass  ppeerr  SSccoorree  
CCaarrdd  SSyysstteemm  --  22001188  ((ccuurrrreennttllyy  aavvaaiillaabbllee  oonn  IICCAARR//AASSRRBB  wweebbssiitteess))  aaddoopptteedd  bbyy  
tthhee  AASSRRBB  ffoorr  aasssseessssiinngg  rreellaattiivvee  mmeerriitt  ooff  ccaannddiiddaatteess  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  eedduuccaattiioonnaall  
qquuaalliiffiiccaattiioonnss,,  eexxppeerriieennccee,,  rreesseeaarrcchh  wwoorrkk,,  ppuubblliiccaattiioonnss,,  aawwaarrddss  eettcc..  wwiillll  oonnllyy  bbee  
ccaalllleedd  ffoorr  iinntteerrvviieeww..    AAss  ssuucchh,,  tthhee  ccaannddiiddaatteess  aarree  aaddvviisseedd  ttoo  ffiillll  PPaarrtt  BB  ooff  tthhee  
aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm  ccaarreeffuullllyy  aanndd  eeaacchh  aanndd  eevveerryy  ccoolluummnn  ooff  aapppplliiccaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  
ffiilllleedd  uupp  aaccccuurraatteellyy  bbeeccaauussee  mmaarrkkss  wwiillll  bbee  aawwaarrddeedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  
ssuupppplliieedd  bbyy  tthheemm  iinn  eeaacchh  ccoolluummnn..  FFoorr  ffiilllliinngg  uupp  ooff  eennttrriieess  rreellaattiinngg  ttoo  
ppuubblliiccaattiioonnss//ootthheerr  ppuubblliiccaattiioonnss,,  aapppplliiccaannttss//ccaannddiiddaatteess  mmaayy  aallssoo  rreeffeerr  ttoo  NNAAAASS  
RRaattiinngg  ooff  SScciieennttiiffiicc  JJoouurrnnaallss..  

  
((vvii))    HHiigghheerr  iinniittiiaall  ppaayy  mmaayy  bbee  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  tthhee  AASSRRBB  ffoorr  ssppeecciiaallllyy  qquuaalliiffiieedd  aanndd  

eexxppeerriieenncceedd  ccaannddiiddaatteess  ffoorr  aallll  tthhee  ppoossttss..  
  
((vviiii))  SSuummmmoonniinngg  ooff  aapppplliiccaannttss//ccaannddiiddaatteess  ffoorr  iinntteerrvviieeww  ccoonnvveeyyss  nnoo  aassssuurraannccee  

wwhhaattssooeevveerr  tthhaatt  tthheeyy  wwiillll  bbee  sseelleecctteedd..    AAppppooiinnttmmeenntt  oorrddeerrss  ttoo  sseelleecctteedd  
ccaannddiiddaattee((ss))  wwiillll  bbee  iissssuueedd  bbyy  IInnddiiaann  CCoouunncciill  ooff  AAggrriiccuullttuurraall  RReesseeaarrcchh..  

  
((vviiiiii))  SShhoorrtt--lliisstteedd  aapppplliiccaannttss//ccaannddiiddaatteess  mmuusstt  aappppeeaarr  ffoorr  ppeerrssoonnaall  iinntteerrvviieeww  aatt  ssuucchh  

aa  ppllaaccee,,  aass  mmaayy  bbee  ffiixxeedd  bbyy  tthhee  AASSRRBB..    TThhee  BBooaarrdd  ddooeess  nnoott  ddeeffrraayy  tthhee  ttrraavveelliinngg  
oorr  ootthheerr  eexxppeennsseess  ooff  aapppplliiccaannttss//ccaannddiiddaatteess  ssuummmmoonneedd  ffoorr  iinntteerrvviieeww..    IItt,,  
hhoowweevveerr,,  ccoonnttrriibbuutteess  ttoowwaarrddss  tthhoossee  eexxppeennsseess  aatt  aa  rraattee  ccoorrrreessppoonnddiinngg  ttoo  tthhee  
aammoouunntt  ooff  tthhee  SSeeccoonndd  CCllaassss  MMaaiill  rraaiillwwaayy  ffaarree  bbyy  tthhee  sshhoorrtteesstt  rroouuttee  ttoo  tthhee  ppllaaccee  
ooff  iinntteerrvviieeww  ffrroomm  tthhee  RRaaiillwwaayy  SSttaattiioonn  nneeaarreesstt  ttoo  tthhee  nnoorrmmaall  ppllaaccee  ooff  rreessiiddeennccee  
ooff  tthhee  aapppplliiccaanntt//ccaannddiiddaattee  oorr  ffrroomm  wwhhiicchh  hhee  aaccttuuaallllyy  ppeerrffoorrmmss  tthhee  jjoouurrnneeyy,,  
wwhhiicchheevveerr,,  iiss  nneeaarreerr  ttoo  tthhee  ppllaaccee  ooff  iinntteerrvviieeww,,  aanndd  bbaacckk  ttoo  tthhee  ssaammee  ssttaattiioonn  oorr  
tthhee  aammoouunntt  ooff  RRaaiillwwaayy  ffaarree  aaccttuuaallllyy  iinnccuurrrreedd  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaattee  wwhhiicchheevveerr  iiss  
lleessss..    DDeettaaiillss  ooff  tthhiiss  wwiillll  bbee  ffuurrnniisshheedd  bbyy  tthhee  aapppplliiccaannttss//ccaannddiiddaatteess,,  wwhheenn  tthheeyy  
aarree  ccaalllleedd  ffoorr  iinntteerrvviieeww..  

  
((iixx))  CCrruucciiaall  ddaattee  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  aaggee  lliimmiitt//eedduuccaattiioonnaall  

qquuaalliiffiiccaattiioonnss//eexxppeerriieennccee  eettcc..  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  aapppplliiccaannttss//ccaannddiiddaatteess  iiss  
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((xx))  AASSRRBB  ddooeess  nnoott  eenntteerr  iinnttoo  ccoorrrreessppoonnddeennccee  wwiitthh  tthhee  aapppplliiccaannttss//ccaannddiiddaatteess  

rreeggaarrddiinngg  nnoott  ccaalllliinngg  tthheemm  ffoorr  iinntteerrvviieeww  oorr  nnoonn--sseelleeccttiioonn  ffoorr  
iinntteerrvviieeww//aappppooiinnttmmeenntt..  
  

((xxii))  TThhee  ooppttiioonn  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee//rreeppllyy  iinn  HHiinnddii  iinn  tthhee  iinntteerrvviieeww  eexxiissttss  iinn  tthhee  BBooaarrdd..  
  
((xxiiii))  CCaannvvaassssiinngg  iinn  aannyy  ffoorrmm  wwiillll  ddiissqquuaalliiffyy  tthhee  aapppplliiccaanntt//ccaannddiiddaattee..  
    
((xxiiiiii))  IInn  ccaassee  ooff  aannyy  ddiissccrreeppaannccyy,,  EEnngglliisshh  vveerrssiioonn  ooff  tthhee  ddeettaaiilleedd  aaddvveerrttiisseemmeenntt  

aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  EEmmppllooyymmeenntt  NNeewwssppaappeerr//AASSRRBB  &&  IICCAARR  WWeebbssiitteess  wwiillll  bbee  
ttrreeaatteedd  aass  ffiinnaall..  
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