
 

ಐಸಿಎಸ್ಐ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್್ಸ  

 

I. ಕೌಶಲ್ಯ  ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ೀಕರಿಸಲು ಪರಿಷ್ಕ ೃತ ತರಬೇತಿ ರಚನೆ 

ಕಂಪೆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯಯಾಗುವ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆರ್ನ್ನು  ಬಲಪ್ಡಿಸಲು ಕಂಪ್ನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯಗಳ 

ನಿಯಂತ್ರ ಣ 1982 ಅನ್ನು  ಕಂಪ್ನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯಗಳು (ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ) ನಿರ್ಮಗಳು, 2020 ಮೂಲಕ 

ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಿದ ನಿಯಂತ್ರ ಣವು ಉದಯ ಮ, ನಿಯಂತ್ರ ಕರು ಮತ್ತು  ಇತ್ರ 

ಮಧ್ಯ ಸಥ ಗಾರರ ನಿರೀಕೆ್ಷ ಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸಲು ಅಗತ್ಯ  ಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  ಕೌಶಲಯ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಥಥ ರ್ 

ಸದಸಯ ರು ಮತ್ತು  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳನ್ನು  ಸಜ್ಜು ಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸಲು ಉದೆು ೀರ್ಶಸಿದೆ. 

 

A. ಪ್ರರ ಯೀಗಿಕ ಮತ್ತು  ಕೌಶಲ್ಯ  ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ತ್ರಬೇತಿ ರಚನೆಯು 24 ತಿೊಂಗಳ ತ್ರಬೇತಿರ್ನ್ನು  ಒಳಗೊೊಂಡಿರುತ್ು ದೆ, 

ಇದ್ದ ಅವರ ಪ್ರ ಮುಖ ಸಾಮರ್ಥಯ ಯಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸಲು ಮತ್ತು  ವಯ ವಸಾಥ ಪ್ಕ ಮತ್ತು  

ನಾರ್ಕತ್ವ ದ ಸಾಮರ್ಥಯ ಯಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊೊಂಡಂತೆ ಅವರ ಮೃದ್ದ ಕೌಶಲಯ ಗಳನ್ನು  

ಬಳಸಿಕೊಳಳ ಲು ಒೊಂದ್ದ ವೇದಿಕ್ಷರ್ನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಯಹಕ ಉತಿು ೀಣಯರಾದ 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳು ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ: 

 

a) ಅಗತ್ಯ ರ್ವದ ಮೃದ್ದ ಮತ್ತು  ಐಟಿ ಕೌಶಲಯ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು  

ಸಜ್ಜು ಗೊಳಿಸಲು ಒೊಂದ್ದ ತಿೊಂಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಯಹಕ ಅಭಿವೃದಿಿ  

ಕಾರ್ಯಕರ ಮ (ಇಡಿಪಿ). 

b) ಇೊಂಡಸಿರ ಿ / ಪ್ರರ ಕ್ರರ ಸಿೊಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯಯೊಂದಿಗೆ 21 ತಿೊಂಗಳ 

ಪ್ರರ ಯೀಗಿಕ ತ್ರಬೇತಿ. 

c) ಕಂಪ್ನಿರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯ ವೃತಿು ಗೆ ಅಗತ್ಯ ರ್ವದ ಸಂವಹನ, ಕಾನೂನ್ನ, 

ವಯ ವಸಾಥ ಪ್ಕ ಮತ್ತು  ಐಟಿ ಕೌಶಲಯ ಗಳನ್ನು  ಮತ್ು ಷ್ಟರ  ಹೆಚಿ್ಚ ಸಲು ವೃತಿು ಪ್ರ 

ಕಾರ್ಯಕರ ಮದಲಿ್ಲ  ಉತಿು ೀಣಯರಾದ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಯೀಗಿಕ ತ್ರಬೇತಿರ್ನ್ನು  

ಪೂಣಯಗೊಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಒೊಂದರೊಂದ ಎರಡು ತಿೊಂಗಳ 

ಕಾರ್ಪಯರೇಟ್ ನಾರ್ಕತ್ವ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಕಾರ್ಯಕರ ಮ (ಸಿಎಲ್ಡಿಪಿ) ಕೊನೆರ್ 

ಹಂತ್ದ ತ್ರಬೇತಿಯಾಗಿದೆ. 

 

B. ಕಂಪನಿ ಕಾಯಯದಶಿಯ ಕಾಯಯನಿರ್ವಯಹಕ ಪರ ವೇಶ ಪರಿೀಕೆ್ಷ  (ಸಿಎಸ್್ಇಇಟಿ) ಪರಿಚಯ 

ಕಂಪೆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯಗಳ ವೃತಿು ಗೆ ಅಗತ್ಯ ರ್ವದ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಯಗಳ ಯೀಗಯ ತೆರ್ನ್ನು  ಪ್ರೀಕೆ್ರ ಸಲು, 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಯಹಕ ಕಾರ್ಯಕರ ಮಕೆ್ಷ  ನೀೊಂದಣಿ ಮಾಡಲು ಅಹಯತಾ ಪ್ರೀಕೆ್ಷಯಾಗಿ ಕಂಪ್ನಿ 



ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಯಹಕ ಪ್ರ ವೇಶ ಪ್ರೀಕೆ್ಷರ್ನ್ನು  (ಸಿಎಸ್ಇಇಟಿ) ಪ್ರಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಆಧಾರತ್ ಪ್ರೀಕೆ್ಷ  (ಸಿಬಿಟಿ) ಮತ್ತು  ಆನ್ಲೈನ ವಿರ್ವ-ವೀಸ ಅನ್ನು  ಒಳಗೊೊಂಡಿರುವ 

ಪ್ರ ವೇಶ ಪ್ರೀಕೆ್ಷಯು ಕಂಪ್ನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯ ಕೊೀಸ್ಯನ ಮೊದಲ ಹಂತ್ರ್ವಗಿದೆ. ಕಂಪೆನಿ ಸ್ಥಕ್ಷರ ಟರ 

ಕೊೀಸ್ಯನಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ವೇಶ ಪ್ಡೆರ್ಲು ಬರ್ಸುವ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳ ವೈವಿಧ್ಯ ಮರ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಗಮನದಲಿ್ಲಟ್ಟರ ಕೊೊಂಡು, ಶ್ರ ೀಷ್ಠ  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳನ್ನು  ಆಕರ್ಷಯಸಲು ಮತ್ತು  

ಕಂಪ್ನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯ ವೃತಿು ರ್ ಬಗೆೆ  ಅವರ ಯೀಗಯ ತೆರ್ನ್ನು  ಪ್ರೀಕೆ್ರ ಸಲು ಸಿಎಸ್ಇಇಟಿರ್ನ್ನು  

ಪ್ರಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

C. ಪರಿೀಕೆ್ಷಯಲಿ್ಲ  ಸುಧಾರಣೆಗಳು 

ಪ್ರೀಕೆ್ಷರ್ನ್ನು  ಕೈಗೊಳಳ ಲು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ್ರ್ವಗುವಂತೆ, ಐಸಿಎಸಐ 2019 ರ 

ಡಿಸ್ಥೊಂಬರ್್ನಿೊಂದ ಪ್ರೀಕೆ್ಷರ್ ವೇಳಾಪ್ಟಿರ ರ್ನ್ನು  ಮಾಪ್ಯಡಿಸಲು ನಿಧ್ಯರಸಿದೆ, ಇದರಲಿ್ಲ  ಸಿಎಸ 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಯಹಕ ಕಾರ್ಯಕರ ಮಕೆಾ ಗಿ ಮಾಡ್ಯಯ ಲ- I ನ ಒೊಂದ್ದ ವಿಷ್ರ್ವನ್ನು  

ಅನ್ನಸರಸಲಾಗುವುದ್ದ ಮತ್ತು  ಮಾಡ್ಯಯ ಲ- II ರ ಒೊಂದ್ದ  ವಿಷ್ರ್ವನ್ನು  ಅನ್ನಸರಸಬೇಕು. 

ಅೊಂತೆಯೇ, ಸಿಎಸ ರ್ಪರ ಫೆಷ್ನಲ ರ್ಪರ ೀಗಾರ ೊಂಗಾಗಿ, ಮಾಡ್ಯಯ ಲ- I ನ ಒೊಂದ್ದ ವಿಷ್ರ್ವನ್ನು  

ಮಾಡ್ಯಯ ಲ- II ರ ಒೊಂದ್ದ ಕಾಗದ ಮತ್ತು  ಮಾಡ್ಯಯ ಲ -3 ರ ಒೊಂದ್ದ ವಿಷ್ರ್ವನ್ನು  ಅನ್ನಸರಸಬೇಕು 

ಮತ್ತು  ಇಡಿೀ ವೇಳಾಪ್ಟಿರ ರ್ಲಿ್ಲ  ಚಕರ ವನ್ನು  ಪುನರಾವತಿಯಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

 

II. ಇತಿು ೀಚಿನ ಶಿಫಾರಸುಗಳು 

 

A. ಮಧ್ಯ ಸಿಿ ಕ್ಷ ಕಾನೂನು ಗುರುತಿಸುವಿಕ್ಷ 

2019 ರ ಜ್ಜಲೈ 18 ರಂದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಯು ಅೊಂಗಿೀಕರಸಿದ ಮಧ್ಯ ಸಿಥ ಕ್ಷ ಮತ್ತು  ಸಂಧಾನ (ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ) 

ಮಸೂದೆ, 2019 ರ ಎೊಂಟನೇ ವೇಳಾಪ್ಟಿರ ರ್ಲಿ್ಲ  ಕಾನೂನ್ನ ಮತ್ತು  ನಾಯ ರ್ ಸಚ್ಚರ್ವಲರ್ವು ಕಂಪ್ನಿ 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯಗಳನ್ನು  ಇತ್ರ ವೃತಿು ಪ್ರರಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಅಹಯತೆಗಳ ಪ್ಟಿರ ರ್ಲಿ್ಲ  ಸೇರಸಿದೆ. ಕಂಪ್ನಿ 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯಗಳು ಆಚರಣೆರ್ಲಿ್ಲ  10 ವಷ್ಯಗಳ ಅನ್ನಭ್ವ ಹೊೊಂದಿರುವ ಮಧ್ಯ ಸಿಥ ಕ್ಷ ಮತ್ತು  ಸಂಧಾನ 

(ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ) ಕಾಯೆು , 2019 ರ ಅಡಿರ್ಲಿ್ಲ  ಮಧ್ಯ ಸಿಥ ಕ್ಷಯಾಗಲು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

B. ಎನ್ಎಸಿಿ ಎಲ್ ಮತ್ತು  ಸಿಡಿಎಸ್ಎಲ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕ್ಷ 

ಎರಡ್ಯ ಠೇವಣಿಗಳಾದ ನಾಯ ಷ್ನಲ ಸ್ಥಕುಯ ರಟಿೀಸ ಡಿಪ್ರಸಿಟರ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (ಎನ್ಎಸ್ಡಿಎಲ) ಮತ್ತು  

ಸ್ಥೊಂಟರ ಲ ಡಿಪ್ರಸಿಟರ ಸವಿೀಯಸಸ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (ಸಿಡಿಎಸಎಲ) ಎನ್ಎಸ್ಡಿಎಲ ಮತ್ತು  

ಸಿಡಿಎಸ್ಎಲ್ನಲಿ್ಲ  ಸ್ಥಕ್ಯಯ ರಟಿಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ವೇರ್ಶಸುವ ಸಮರ್ದಲಿ್ಲ  ನಿೀಡುವವರು ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕಾದ 

ನೆಟ್್ವರ್ತಯ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ ವನ್ನು  ನಿೀಡಲು ಕಂಪ್ನಿರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯ ಪ್ರರ ಕ್ರರ ೀಸ (ಪಿಸಿಎಸ) ಗೆ 

ಅಧಿಕಾರ ನಿೀಡಿದೆ. 

 

C. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೆಕ್ಷರ ಟರಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ 



ಕಂಪೆನಿಗಳ (ವಯ ವಸಾಥ ಪ್ಕ ಸಿಬಬ ೊಂದಿರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು  ಸಂಭಾವನೆ) ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ ನಿರ್ಮಗಳು, 2020 

ರ ಪ್ರ ಕಾರ, ಬ್ಯ ೊಂಕುಗಳು ಅರ್ಥರ್ವ ಸಾವಯಜ್ನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳಿೊಂದ ನೂರು ಕೊೀಟಿ 

ರೂಪ್ರಯಿಗಳು ಅರ್ಥರ್ವ ಅದಕೆ್ರೊಂತ್ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಸಾಲಗಳು ಅರ್ಥರ್ವ ಸಾಲಗಳನ್ನು  ಹೊೊಂದಿರುವ ಪ್ರ ತಿ 

ಕಂಪ್ನಿಯು ತ್ನು  ಮಂಡಳಿರ್ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಕ್ಷರ ಟರರ್ಲ ಆಡಿಟ್ ವರದಿರ್ನ್ನು  

ಲಗತಿು ಸಬೇಕು. ಪ್ರರ ಯೀಗಿಕರ್ವಗಿ ಕಂಪ್ನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯಯಿೊಂದ. 

 

II. ಸವ ಯಂ ಸಕಾಯರವನುು  ಉತ್ು ೀಜಿಸುವುದು 

A. ಯುಡಿನ್ 

ಐಸಿಎಸಐ ಯುಡಿಐಎನ ಅರ್ಥರ್ವ ವಿರ್ಶಷ್ರ  ಡಾಕುಯ ಮೊಂಟ್ ಐಡೆೊಂಟಿಫಿಕೇಶನ ಸಂಖ್ಯಯ  ಎನ್ನು ವುದ್ದ 

ಸಿಸರ ಮ್ ರಚ್ಚಸಿದ ಆಲಾಾ  ಸಂಖ್ಯಯ  ಸಂಖ್ಯಯ ಯಾಗಿದ್ದು , ಇದ್ದ ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುವ ಸದಸಯ ರೊಂದ 

ಸಲಿ್ಲಸಲಪ ಟರ  ದೃ est ೀ ೀಕರಣ / ಪ್ರ ಮಾಣಿೀಕರಣ ಸೇವೆಗಳ ರಜಿಸರ ರ್ ಅನ್ನು  ನಿವಯಹಿಸಲು 

ಸುಲಭ್ರ್ವಗುತ್ು ದೆ. ದೃ est ೀ ೀಕರಣಗಳು / ಪ್ರ ಮಾಣಿೀಕರಣಗಳ ನಕಲ್ಲ ಮಾಡುವುದನ್ನು  ತ್ಡೆಯುರ್ವಗ, 

ಪ್ರ ಮಾಣಿೀಕರಣ / ದೃ est ೀ ೀಕರಣ ಸೇವೆಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ ಮೇಲ್ಲನ il ೀ ವಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಸಂಸ್ಥಥ  ನಿೀಡುವ ಮಾಗಯಸೂಚ್ಚಗಳ ಅನ್ನಸರಣೆರ್ನ್ನು  ಯುಡಿಐಎನ ಖಚ್ಚತ್ಪ್ಡಿಸುತ್ು ದೆ. 

 

B. ಇಸಿಸಿನ್ 

ಉದ್ಯ ೀಗದಲಿ್ಲ  ಕಂಪೆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು  ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ 

ಉದೆು ೀಶದಿೊಂದ, ಐಸಿಎಸಐ ಕಂಪೆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯರ್ (ಇಸಿಸಿನ) ಉದ್ಯ ೀಗ ನಿದಿಯಷ್ರ  ವಿರ್ಶಷ್ರ  

ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. 

eCSin ಯಾದೃಚ್ system ೀ ಕ ವಯ ವಸ್ಥಥ ಯಿೊಂದ ಉತ್ಪ ತಿು ಯಾಗುವ ಆಲಾಾ ನೂಯ ಮರಕ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಾಗಿದ್ದು , 

ನೇಮಕಾತಿ ಸಮರ್ದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಕಚೇರರ್ನ್ನು  ಡೆಮಿಟಿೊಂಗ್ ಸಮರ್ದಲಿ್ಲ  ಉತಾಪ ದಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಪ್ರರದಶಯಕತೆರ್ನ್ನು  ತ್ರುವುದ್ದ, ಉತ್ು ಮ ಆಡಳಿತ್ವನ್ನು  ಖಚ್ಚತ್ಪ್ಡಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು  

ಉದ್ಯ ೀಗದ ದೃ hentic ೀ ೀಕರಣದ ಪ್ರರ್ಶೀಲನೆಗೆ ಅನ್ನಕ್ಯಲ ಮಾಡುವುದ್ದ ಇಸಿನ್ನ ಮುಖಯ  

ಉದೆು ೀಶರ್ವಗಿದೆ. 

 

C. ಪೀರ್ ರಿವ್ಯಯ  ಮೆಕಾಯ ನಿಸಮ್ ಅನುು  ಬಲ್ಪಡಿಸುವುದು 

ಪಿೀರ್ ವಿಮಶ್ಯರ್ನ್ನು  ಹಂತ್ ಹಂತ್ರ್ವಗಿ ಮಾಡಲು, ಐಸಿಎಸಐ ಪಿಸಿಎಸ ಹೊರಡಿಸಬೇಕಾದ 

ರ್ವರ್ಷಯಕ ಸ್ಥಕ್ಷರ ಟರರ್ಲ ಅನ್ನಸರಣೆ ವರದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ ಮೇಲೆ ಸಿೀಲ್ಲೊಂಗ್ ಅನ್ನು  ಅೊಂಟಿಸಿದೆ 

ಮಾತ್ರ ವಲಿದೆ ಪಿೀರ್ ರವ್ಯಯ ಡ್ ಸದಸಯ ರೊಂದ ಮಾತ್ರ  ಅೊಂತ್ಹ ವರದಿರ್ನ್ನು  ಕೈಗೊಳುಳ ವುದನ್ನು  

ಕಡಾಾ ರ್ಗೊಳಿಸಲು ನಿಧ್ಯರಸಿದೆ. 

 

 

 

 

 



IV. ಇೇಂಟರ್ನ್ಯ ಯಷ್ನಲ್ ಫುಟ್್ಪರ ೇಂಟ್್ಗಳು 

 

A.  ಯುಎಇಯ ದುಬೈನಲಿ್ಲ  ಐಸಿಎಸ್ಐ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್್  (ಡಿಐಎಫ್ಸಿ) ಎನ್್ಪಐಒ 

ಐಸಿಎಸಐ ಐಸಿಎಸಐ ಮಿಡಲ ಈಸರ  (ಡಿಐಎಫ್ಸಿ) ಎನ್ಪಿಐಒ (ಎನ್ಪಿಐಒ) ಅನ್ನು  ಲಾಭ್ರಹಿತ್ 

ಸಂಘಟಿತ್ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಲಾಭ್ರಹಿತ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಸಂಸ್ಥಥ  ಕಾನೂನ್ನ, ಸ್ಥಪೆರ ೊಂಬರ್ 24, 2019 ರಂದ್ದ 

ದ್ದಬೈನ 2012 ರ ಡಿಐಎಫ್ಸಿ ಕಾನೂನ್ನ ಸಂಖ್ಯಯ  6 ರ ಅಡಿರ್ಲಿ್ಲ  ಸಂಯೀಜಿಸಿತ್ತ. ಎನ್ಪಿಐಒ ಅನ್ನು  

ಡಿಸ್ಥೊಂಬರ್ 10 ರಂದ್ದ ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 2019 ರ ರೀಬ್ ಅಲ ಮುರೂಜ್, ಫೈನಾನೆಿರ್ಲ 

ಸ್ಥೊಂಟರ್ ರಸ್ಥು , ದ್ದಬೈ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್್  (ಯುಎಇ). ಯುಎಇರ್ಲಿ್ಲ  ಐಸಿಎಸಐ 

ಇರುವಿಕ್ಷಯು ಸಂಸ್ಥಥ ರ್ ಜ್ಞಗತಿಕ ಪ್ರ ಭಾವವನ್ನು  ಬಲಪ್ಡಿಸುವಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ದೂರ ಹೊೀಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  

ಮನಾ (ಮಧ್ಯ ಪ್ರರ ಚಯ  ಮತ್ತು  ಉತ್ು ರ ಆಫಿರ ಕಾ) ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಕಾರ್ಪಯರೇಟ್ ಆಡಳಿತ್ದ 

ಆಯಾಮಗಳನ್ನು  ವಿಸು ರಸಲು ದ್ಯರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ು ದೆ. 

 

B. ಐಸಿಎಸ್ಐ ಸಾಗರೀತು ರ ಕೇಂದರ , ಯುಎಸ್ಎ 

ಇನ್ಿ ರ ಟ್ಯಯ ಟ್ ತ್ನು  ಸಾಗರೀತ್ು ರ ಕೇೊಂದರ ವನ್ನು  ಅಮರಕದ ನೂಯಯಾಕು ಯಲಿ್ಲ  ಸಾಥ ಪಿಸಿದೆ. ಕೇೊಂದರ ವು 

ಸಂಸ್ಥಥ ರ್ ಸೌಲಭ್ಯ  ಕೇೊಂದರ ರ್ವಗಿ ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸುತ್ು ದೆ. ಇದ್ದ ವೃತಿು ರ್ ಜ್ಞಗತಿಕ ಪ್ರ ಭಾವವನ್ನು  

ಬಲಪ್ಡಿಸುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಅಮೇರಕಾದಲಿ್ಲ  ನೆಲೆಸಿರುವ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳು ಮತ್ತು  ಸದಸಯ ರಗೆ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಕುಶಾಗರ ಮತಿ, ಸಾಮರ್ಥಯ ಯ ವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಉತ್ು ಮ ವೃತಿು ಪ್ರ ಮತ್ತು  ಉದ್ಯ ೀಗಾವಕಾಶದ 

ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ. ಐಸಿಎಸಐನ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ  ಕೇೊಂದರ ದ ಉಪ್ಸಿಥ ತಿಯು ಯುಎಸಎದಲಿ್ಲ  

ಕಾರ್ಪಯರೇಟ್ ಆಡಳಿತ್ದ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು  ವಿಸು ರಸಲು ದ್ಯರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ು ದೆ. 

 

ಜ್ಞಗತಿಕರ್ವಗಿ ತ್ನು  ವಿಸು ರಣೆರ್ನ್ನು  ಮುೊಂದ್ದವರೆಸುವ ಉದೆು ೀಶದಿೊಂದ, ಐಸಿಎಸಐ 2020 ರಲಿ್ಲ  

ಕ್ಷನಡಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕ್ರೊಂಗ್್ಡಮ್, ಆಸ್ಥರ ಿೀಲ್ಲಯಾ, ಸಿೊಂಗಾಪುರ್ ಮತ್ತು  ಆಫಿರ ಕನ ಕೌಟು ರಗಳಲಿ್ಲ  

ಸಾಗರೀತ್ು ರ ಕೇೊಂದರ ವನ್ನು  ತೆರೆರ್ಲು ಉದೆು ೀರ್ಶಸಿದೆ. 

 

C. ಐಸಿಎಸ್ಐ - ಸಿಎಸ್ಐಎ ಅೇಂತರರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಸಮೆಮ ೀಳನ 

ಐಸಿಎಸಐ 2019 ರ ಸ್ಥಪೆರ ೊಂಬರ್ 9-10 ರಂದ್ದ ಕಾರ್ಪಯರೇಟ್ ಸ್ಥಕ್ಷರ ಟರೀಸ ಇೊಂಟನಾಯ ಯಷ್ನಲ 

ಅಸೀಸಿಯೇಶನ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (ಸಿಎಸಐಎ) ರ್ ಕೌನ್ಿಲ ಸಭೆರ್ನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸಿತ್ತು , ಅಲಿ್ಲ  ತ್ಕ್ಷಣದ 

ಹಿೊಂದಿನ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಐಸಿಎಸಐ ಸಿಎಸ ರಂಜಿೀರ್ತ ಪ್ರೊಂಡೆ 2020 ರ ವಷ್ಯಕೆ್ಷ  ಸಿಎಸಐಎ ಉಪ್ರಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ಸರ್ವಯನ್ನಮತ್ದಿೊಂದ ಆಯೆೆಯಾದರು. 

 

D.  ಮ್ಯಯ ಕ್್ಸ  ಐಸಿಎಸ್ಐ ಸೆಕ್ಷರ ಟರಿಯಲ್ ಮ್ಯನದಂಡಗಳನುು  ಅಳವಡಿಸಿಕೇಂಡಿದೆ 

MACS ನ ಸವ ೊಂತ್ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಮಾನದಂಡರ್ವಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಉದೆು ೀಶದಿೊಂದ ಕಂಪ್ನಿಗಳ 

ಕಾಯೆು , 2013 ರ ಸ್ಥಕ್ಷನ 118 ರ ಉಪ್ವಿಭಾಗ (10) ರ ಅಡಿರ್ಲಿ್ಲ  ಐಸಿಎಸಐ ರೂಪಿಸಿದ ಸ್ಥಕ್ಷರ ಟರರ್ಲ 

ಸಾರ ಯ ೊಂಡಡ್್ಯ ಅನ್ನು  ಅೊಂಗಿೀಕರಸಲು ಮಲೇಷ್ಯಯ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯಗಳು ಅನ್ನಮೊೀದನೆ 

ನಿೀಡಿದ್ಯು ರೆ. 

 



V. ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥಯ ಯವನುು  ನಿಮಿಯಸುವುದು 

 

A. ಮಧ್ಯ ಸಿಿ ಕ್ಷ, ಮಧ್ಯ ಸಿಿ ಕ್ಷ ಮತ್ತು  ಸಂಧಾನದ ಬಗೆೆ  ಪರ ಮ್ಯಣಪತರ  ಕೀಸ್ಯ 

ಅಭಾಯ ಸದಲಿ್ಲ  10 ವಷ್ಯಗಳ ಅನ್ನಭ್ವ ಹೊೊಂದಿರುವ ಕಂಪ್ನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯಗಳು 2019 ರ ಮಧ್ಯ ಸಿಥ ಕ್ಷ 

ಮತ್ತು  ಸಂಧಾನ (ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ) ಕಾಯೆು ರ್ಡಿ ಮಧ್ಯ ಸಥ ಗಾರರಾಗಲು ಗುರುತಿಸಲಪ ಟಿರ ದ್ಯು ರೆ. ಐಸಿಎಸಐ 

ಸದಸಯ ರ ಸಾಮರ್ಥಯ ಯವನ್ನು  ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವ ಉದೆು ೀಶದಿೊಂದ, ಐಸಿಎಸಐ ಮುೊಂಬೈನ ಐಎೊಂಸಿ 

ಇೊಂಟನಾಯ ಯಷ್ನಲ ಎಡಿಆರ್ ಕೇೊಂದರ ದ್ೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ  ಹೊೊಂದಿದೆ ಮಧ್ಯ ಸಿಥ ಕ್ಷ, ಮಧ್ಯ ಸಿಥ ಕ್ಷ ಮತ್ತು  

ಸಂಧಾನದ ಕುರತ್ತ ಜಂಟಿ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ  ಕೊೀಸಯ ನಡೆಸಲು ಬೊಂಗಳೂರನ ನಾಯ ಷ್ನಲ ಲಾ ಸೊಲ 

ಆಫ ಇೊಂಡಿಯಾ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲರ್ (ಎನ್ಎಲ್ಎಸ್ಐಯು) ಯೊಂದಿಗೆ. 

 

B. ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾ ನ ಲೆಕಕ ಪರಿಶೀಧ್ನೆಯ ಪರ ಮ್ಯಣಪತರ  ಕೀಸ್ಯ 

ಇನ್ಿ ರ ಟ್ಯಯ ಟ್ ಕ್ಷಪಿಎೊಂಜಿರ್ ಸಹಯೀಗದ್ೊಂದಿಗೆ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾ ನ ಲೆಕೆಪ್ರಶೀಧ್ನೆರ್ 

ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ  ಕೊೀಸಯ ಅನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಂಚನೆಗಳ ಹೆಚಿ ಳವನ್ನು  ಪ್ರಗಣಿಸಿ 

ಫೀರೆನ್ಿ ಕ್ ಆಡಿಟ್ ಡೊಮೇನ್ನಲಿ್ಲ  ಐಸಿಎಸ್ಐ ಸದಸಯ ರು ಮತ್ತು  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳನ್ನು  

ಪ್ರಚಯಿಸುವುದ್ದ ಈ ಕೊೀಸ್ಯನ ಉದೆು ೀಶರ್ವಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿತ್ ಡೊಮೇನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಕ್ಷಲಸ 

ಮಾಡುತಿು ರುವ ವೃತಿು ಪ್ರರಗೂ ಇದ್ದ ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತ್ು ದೆ. 

 

C. ಸ್ಾ ಟ್ಯ ಅಪ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಪರ ಮ್ಯಣಪತರ  ಕೀಸ್ಯ 

ಸಾರ ಟ್ಯಅಪ್ ಪ್ರಸರ ವಯ ವಸ್ಥಥ ರ್ನ್ನು  ಬೊಂಬಲ್ಲಸಲು ಐಸಿಎಸಐ ಮತ್ತು  ಸಾರ ಟ್ಯಅಪ್ ಇೊಂಡಿಯಾ 

ಸಾಮರ್ಥಯ ಯದ ಕಟರ ಡದ ಜಂಟಿ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ  ಕಾರ್ಯಕರ ಮವನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದವು. ಕೊೀಸಯ 

ಸದಸಯ ರಗೆ ಸಾರ ಟ್ಯಅಪ್್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿಾ  ಕಾನೂನ್ನ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳ ನಿದಿಯಷ್ರ  ಜ್ಞಾ ನವನ್ನು  

ಸಜ್ಜು ಗೊಳಿಸುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಆರಂಭಿಕ ಸಂಸೆ ೃತಿ ಮತ್ತು  ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಸರ ವಯ ವಸ್ಥಥ ಗಳ ಪ್ರ ವೃತಿು ಗಳಿಗೆ 

ಲಗತಿು ಸಲಾದ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು  ಪ್ರಚಯಿಸುತ್ು ದೆ. 

 

D. ಕೃತಕ ಬುದಿ್ಮತ್ು ಯ ಪರ ಮ್ಯಣಪತರ  ಕೀಸ್ಯ 

ಐಬಿಎಸಐ ಸಹಯೀಗದ್ೊಂದಿಗೆ ಐಸಿಎಸಐ ವಯ ವಹಾರ ಒಳನೀಟಗಳಿಗಾಗಿ ಕೃತ್ಕ ಬುದಿಿಮತೆು ರ್ 

ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ  ಕೊೀಸಯ ಅನ್ನು  ನಡೆಸುತಿು ದೆ. ಈ ಕೊೀಸಯ ಡೇಟಾ ಅನಾಲ್ಲಟಿಕ್್  ಮತ್ತು  ಆಟಿಯಫಿರ್ಶರ್ಲ 

ಇೊಂಟೆಲ್ಲಜೆನ್  ಪ್ರಕಲಪ ನೆಗಳ ಸುತ್ು  ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಗುರರ್ನ್ನು  ಹೊೊಂದಿರುವ ಫೊಂಡೇಶನ 

ಮಟರ ದ ಕೊೀಸಯ ಆಗಿದೆ. 

 

ಐಸಿಎಸ್ಐ ಸದಸಯ ರು ಮತ್ತು  ವೃತಿು ಪ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ ಮವನ್ನು  ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳು 

ಕೊೀಸ್ಯಗೆ ಅಜಿಯ ಸಲಿ್ಲಸಲು ಅಹಯರಾಗಿರುತಾು ರೆ. 

 

VI. ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರರ ರಂಭಿಕ 

 



A. ಎ. ಇೇಂಟರ್ನ್ಯ ಯಷ್ನಲ್ ಕಾಮಸ್ಯ ಒಲ್ಲೇಂಪಯಾಡ್ - ಸೈನ್್  ಒಲ್ಲೇಂಪಯಾಡ್ 

ಫೇಂಡೇಶನ್್ನೇಂದ್ಗೆ ಎೇಂಒಯು 

ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳಲಿ್ಲ  ಕಂಪ್ನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯಗಳ ವೃತಿು ರ್ ಬಗೆೆ  ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ 

ಪ್ರ ರ್ತ್ು ದಲಿ್ಲ , ಸಂಸ್ಥಥ  ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಅೊಂತ್ರರಾರ್ಷರ ಿೀರ್ ರ್ವಣಿಜ್ಯ  ಒಲ್ಲೊಂಪಿಯಾಡ್ ನಡೆಸಲು ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಒಲ್ಲೊಂಪಿಯಾಡ್ ಫೊಂಡೇಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕ್ಷ ಒಪ್ಪ ೊಂದಕೆ್ಷ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ರದೆ. 

 

B. ಅಧ್ಯ ಯನ ಕೇಂದರ  ಯೀಜನೆ 

ದೂರ ಅಡೆತ್ಡೆಗಳನ್ನು  ಮುರರ್ಲು ಮತ್ತು  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ು ಮ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಲು 

ಐಸಿಎಸಐ ದೇಶಾದಯ ೊಂತ್ 100 ಕೆ್ಯ  ಹೆಚಿ್ಚ  ಅಧ್ಯ ರ್ನ ಕೇೊಂದರ ಗಳನ್ನು  ಹೊೊಂದಿದೆ, ಇದ್ದ ಲಕ್ಷದಿವ ೀಪ್, 

ಅೊಂಡಮಾನ ಮತ್ತು  ನಿಕೊೀಬ್ರ್ ದಿವ ೀಪ್ಗಳು, ಈಶಾನಯ  ರಾಜ್ಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಪುದ್ದಚೇರ ಸೇರದಂತೆ 

ದೂರದ ಸಥ ಳಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊೊಂಡಿದೆ. 

 

C. ಆಲ್ ಇೇಂಡಿಯಾ ಆನ್್ಲೈನ್ ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನು ರಸಪರ ಶ್ನು  

ಇನ್ಿ ರ ಟ್ಯಯ ಟ್ ಕಳೆದ ಹಲರ್ವರು ವಷ್ಯಗಳಿೊಂದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕಾನೂನ್ನ ರಸಪ್ರ ಶ್ು  

ನಡೆಸುತಿು ದೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ್ಷರ್ ಮಟರ ವನ್ನು  ಹೆಚಿ್ಚ ಸಲು ಈ ವಷ್ಯ ಸಪ ರ್ಧಯರ್ ಸವ ರೂಪ್ವನ್ನು  

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ ಮತ್ತು  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳಲಿ್ಲ  ಸಪ ಧಾಯತ್ಮ ಕ ಮನೀಭಾವವನ್ನು  ಆನ್ಲೈನ 

ಕಂಪ್ನಿ ಕಾನೂನ್ನ ರಸಪ್ರ ಶ್ು  ಈ ವಷ್ಯ ಮೂರು ಹಂತ್ಗಳಲಿ್ಲ  ನಡೆಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಕಂಪೆನಿ ಕಾನೂನ್ನ 

ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲನ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳ ಜ್ಞಾ ನ ಮಟರ ವನ್ನು  ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು  ಹೆಚಿ್ಚ ನ 

ಪ್ರಕಲಪ ನಾ ಸಪ ಷ್ರ ತೆ ಸೇರದಂತೆ ವಿಷ್ರ್ದ ಆಳರ್ವದ ಅಧ್ಯ ರ್ನಕೆಾ ಗಿ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳಲಿ್ಲ  

ಆಸಕ್ರು ರ್ನ್ನು  ಹುಟ್ಟರ ಹಾಕುವುದ್ದ ಈ ಸಪ ರ್ಧಯರ್ ಉದೆು ೀಶರ್ವಗಿದೆ. ಸಪ ರ್ಧಯರ್ ನೀೊಂದಣಿ 

ದಿನಾೊಂಕದಂದ್ದ ಮಾನಯ  ನೀೊಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ನ್ನು  ಹೊೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥಥ ರ್ ಎಲಿಾ  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳು 

ಸಪ ರ್ಧಯರ್ಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಹಯರಾಗಿರುತಾು ರೆ. 

 

D. ಐಸಿಎಸ್ಐ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿ ಟರ ಸ್್  

ಸಿಎಸ ಕೊೀಸಯ ಅನ್ನು  ಮುೊಂದ್ದವರಸಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕರ್ವಗಿ ಪ್ರ ಕಾಶಮಾನರ್ವದ ಆದರೆ ಆರ್ಥಯಕರ್ವಗಿ 

ಹಿೊಂದ್ದಳಿದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸಲು ಮತ್ತು  ಪೆರ ೀರೇಪಿಸಲು ಇನ್ಿ ರ ಟ್ಯಯ ಟ್ ‘ಐಸಿಎಸಐ 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯ ರ್ಶಕ್ಷಣ ನಿಧಿ ಟರ ಸರ ’ ಅನ್ನು  ರಚ್ಚಸಿದೆ, ಹಿೀಗಾಗಿ ರಾಷ್ರ ಿ ನಿಮಾಯಣ ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಜ್ರ್ವಬ್ು ರರ್ ಉದೆು ೀಶಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನಿೀಡುತ್ು ದೆ. 

 

E. ಇ. ಐಸಿಎಸ್ಐ ಸಹಿ ಪರ ಶಸಿು  ಯೀಜನೆ 

ಐಸಿಎಸಐ ಸಿಗೆು ೀಚರ್ ಪ್ರ ಶಸಿು  ಯೀಜ್ನೆರ್ಡಿ, ಬಿ.ಕಾೊಂನಲಿ್ಲ  ಉನು ತ್ ಶ್ರ ೀಣಿರ್ನ್ನು  

ಹೊೊಂದಿರುವವರು. ಮತ್ತು  ಐಐಟಿಗಳು / ಐಐಎೊಂಗಳ ಇತ್ರ ವಿಶೇಷ್ ಕಾರ್ಯಕರ ಮಗಳು / ಪ್ತಿರ ಕ್ಷಗಳಿಗೆ 

ಚ್ಚನು ದ ಪ್ದಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ ವನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

ದಿನಾೊಂಕದಂತೆ, ಐಸಿಎಸಐ ಸಿಗೆು ೀಚರ್ ಅರ್ವಡ್ಯ ಉಪ್ಕರ ಮದಡಿರ್ಲಿ್ಲ , 33 ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲರ್ಗಳು 

ಐಸಿಎಸಐನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ್ ಹೊೊಂದಿವೆ. ಈ ಯೀಜ್ನೆರ್ಡಿ ಇಪ್ಪ ತ್ಮಮ ರು (23) ಚ್ಚನು ದ 



ಪ್ದಕಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಐಸಿಎಸ್ಐ ಸಿಗೆು ೀಚರ್ ಪ್ರ ಶಸಿು  ಚ್ಚನು ದ ಪ್ದಕವನ್ನು  ಚಂಡಿೀಗ 

ನಲಿ್ಲರುವ ಪಂಜ್ಞಬ್ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲರ್ದ ಮತ್ತು  Cahttisgharದ ರಾಯ್ಪುರದ ರವಿಶಂಕರ್ ಶುಕಿಾ  

ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲರ್ದ ಬಿ.ಕಾೊಂ ಕೊೀಸ್ಯನ ಟಾಪ್ಸ್ಯಗೆ ನಿೀಡಲಾಯಿತ್ತ.  

 

ಎಫ. ಗರ ೊಂಥಾಲರ್ ಮತ್ತು  ಓದ್ದವಿಕ್ಷ ಕೊಠಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು  ನಿವಯಹಣಾ 

ಕಾಲೇಜ್ಜಗಳ ಸಹಯೀಗದ್ೊಂದಿಗೆ 

ಭಾರತ್ದ್ಯದಯ ೊಂತ್ದ ತ್ನು  ಸದಸಯ ರು ಮತ್ತು  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಗರ ೊಂಥಾಲರ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುವ 

ಒೊಂದ್ದ ಉಪ್ಕರ ಮರ್ವಗಿ, ಐಸಿಎಸಐ ಗರ ೊಂಥಾಲರ್ / ಓದ್ದವಿಕ್ಷ ಕೊಠಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ವೇಶ 

ಪ್ಡೆರ್ಲು ಭಾರತ್ದ 54 ಹೆಸರಾೊಂತ್ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾಲೇಜ್ಜಗಳ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪ ೊಂದ 

ಮಾಡಿಕೊೊಂಡಿದೆ. 

 

VII. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್್ಸ  

 

A. ಪಿ್ ೀಸ್್ಮೆೇಂಟ್ ಪೀಟಯಲ್ 

ಪಿೆ ೀಸ್ಮೊಂಟ್ ರ್ಪೀಟಯಲ ಒೊಂದ್ದ ಕ್ರರ ಯಾತ್ಮ ಕ ವೇದಿಕ್ಷಯಾಗಿದ್ದು  ಅದ್ದ ಸಮರ್ ಮತ್ತು  ಶರ ಮವನ್ನು  

ಉಳಿಸುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಪಿೆ ೀಸ್ಮೊಂಟ್ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆರ್ಲಿ್ಲ  ವಿಶಾವ ಸಾಹಯತೆರ್ನ್ನು  ತ್ರುತ್ು ದೆ. ಅಭ್ಯ ರ್ಥಯಗಳನ್ನು  

ಉದ್ಯ ೀಗದ್ಯತ್ರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ಕ್ರಯಸಲು ಮತ್ತು  ಸಿನಜಿಯಗಳನ್ನು  ರಚ್ಚಸಲು ಹೊೊಂದ್ಯಣಿಕ್ಷ ಮಾಡಲು 

ರ್ಪೀಟಯಲ ಉದೆು ೀರ್ಶಸಿದೆ. ರ್ಪೀಟಯಲ ಸದಸಯ ರು ಮತ್ತು  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯ ೀಗ ಮತ್ತು  ತ್ರಬೇತಿ 

ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು  ಹೆಚಿ್ಚ ಸುತ್ು ದೆ. 

 

B. ಐಸಿಎಸ್ಐ ಪಸಿಎಸ್ ಪೀಟಯಲ್ 

ಐಸಿಎಸಐ ಪಿಸಿಎಸ ರ್ಪೀಟಯಲ ತ್ಮಮ  ವಿಶೇಷ್ ಸೇವೆಗಳ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಕಾರ್ಪಯರೇಟ್್ಗಳಿಗೆ 

ಸುಲಭ್ರ್ವಗಿ ಕಂಡುಕೊಳಳ ಲು ತ್ಮಮ  ವಿಶಾಲರ್ವದ ಮತ್ತು  ವಿರ್ಶಷ್ರ ರ್ವದ ಕೌಶಲಯ ದ್ೊಂದಿಗೆ 

ಕಂಪ್ನಿರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯಗಳ ನಡುವಿನ ಅೊಂತ್ರವನ್ನು  ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು ಪ್ರ ರ್ತಿು ಸುತ್ು ದೆ. 

ವೃತಿು ಪ್ರರಗೆ ತ್ಮಮ  ಅಗತ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣರ್ವಗಿ ಹುಡುಕುತಿು ರುವ ಕಾರ್ಪಯರೇಟ್್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾರ್ 

ಮಾಡಲು ರ್ಪೀಟಯಲ ಮಧ್ಯ ಸಥ ಗಾರರಗೆ ‘ಕೌಶಲಯ  ಆಧಾರತ್ ಹುಡುಕಾಟ’ ಮತ್ತು  ‘ಹೆಸರು ಆಧಾರತ್ 

ಹುಡುಕಾಟ’ ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ. 

 

C. ಐಸಿಎಸ್ಐ ಡಿಜಿಲೊಕರ್ 

ಕಾಗದರಹಿತ್ ಆಡಳಿತ್ವನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸಲು ಡಿಜಿಲೊಕರ್ ದ್ಯಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ ಗಳನ್ನು  

ಡಿಜಿಟಲ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ವಿತ್ರಸಲು ಮತ್ತು  ಪ್ರರ್ಶೀಲ್ಲಸಲು ಒೊಂದ್ದ ವೇದಿಕ್ಷಯಾಗಿದೆ. ಐಸಿಎಸಐ ತ್ನು  

ಸದಸಯ ರಗೆ ಗುರುತಿನ ಚ್ಚೀಟಿಗಳನ್ನು  ತ್ಯಾರಸಲು ರಾರ್ಷರ ಿೀರ್ ಇ-ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಾಗ (ನೆಜಿಡಿ) ಯೊಂದಿಗೆ 

ಪ್ರರ ಯೀಗಿಕ ಯೀಜ್ನೆರ್ನ್ನು  ರ್ಶಸಿವ ಯಾಗಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಮೂಲಕ ಐಸಿಎಸಐ 

ಸದಸಯ ರು ತ್ಮಮ  ಡಿಜಿಟಲ ದ್ಯಖಲೆಗಳನ್ನು  ಯಾರ್ವಗ ಬೇಕಾದರೂ, ಎಲಿ್ಲ  ಬೇಕಾದರೂ 

ಪ್ರ ವೇರ್ಶಸಬಹುದ್ದ ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ಆನ್ಲೈನ್ನಲಿ್ಲ  ಹಂಚ್ಚಕೊಳಳ ಬಹುದ್ದ. 

 



VIII. ಸಾಮ್ಯಜಿಕ ಉಪಕರ ಮಗಳು 

 

A. ಸಿಎಸ್ಇಇಟಿ ಮತ್ತು  ಸಿಎಸ್ ಕೀಸೆೆ ಯ ನೀೇಂದಣಿ ಮ್ಯಡಲು ಶುಲ್ಕ ದಲಿ್ಲ  ರಿಯಾಯಿತಿ 

ಇನ್ಿ ರ ಟ್ಯಯ ಟ್ ತ್ನು  ಸಾಮಾಜಿಕ ಜ್ರ್ವಬ್ು ರ ಉಪ್ಕರ ಮಗಳ ಭಾಗರ್ವಗಿ ಜ್ಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಾರ್ಶಮ ೀರ 

(ಯುಟಿ), ಲಡಾಖ್ (ಯುಟಿ) ಗೆ ಸೇರದ ಸಿಎಸ ಕೊೀಸ್ಯನ ಫೊಂಡೇಶನ ಮತ್ತು  ಎಕ್್ರಕುಯ ಟಿವ್ ರ್ಪರ ೀಗಾರ ೊಂ 

ಹಂತ್ಗಳಿಗೆ ನೀೊಂದ್ಯಯಿಸಿಕೊಳುಳ ವ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ 100% ಶುಲೆ  ಮನಾು  ಯೀಜ್ನೆರ್ನ್ನು  

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ ಮತ್ತು  ಶುಲೆ ದಲಿ್ಲ  50% ರಯಾಯಿತಿ ಅೊಂಡಮಾನ ಮತ್ತು  ನಿಕೊೀಬ್ರ್ ದಿವ ೀಪ್ಗಳು 

(ಯುಟಿ), ಲಕೆಾ ವ ದಿೀಪ್ (ಯುಟಿ), ಈಶಾನಯ  ರಾಜ್ಯ ಗಳು (7 ಸಿಸರ ಸಯ + ಸಿಕೆ್ರೊಂ) 2019 ರ ಸ್ಥಪೆರ ೊಂಬರ್ 1 ರೊಂದ 

ಮತ್ತು  ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳು 2020 ರ ಜ್ನವರ 1 ರೊಂದ. 

 

B. ಏಕ ಬಳಕ್ಷ ಪಿ್ರ ಸ್ಿ ಕ್ಸ ಮುಕು  ಐಸಿಎಸ್ಐ - ಸಂಕಲ್ಪ  ಸೇ ಸಿದಿ್  

ಜ್ಞಗತಿಕ ಸನಿು ವೇಶದಲಿ್ಲ  ಸಮಕಾಲ್ಲೀನ ಚಚೆಯಗಳು ತ್ಡರ್ವಗಿ ಪ್ರ ಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಣಾಮ ಬಿೀರುವ 

ಅತ್ಯ ೊಂತ್ ಪ್ರ ಮುಖ ವಿಷ್ರ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಕೇೊಂದಿರ ೀಕೃತ್ರ್ವಗಿವೆ. ಒಮಮ  ತಾೊಂತಿರ ಕ ಪ್ರ ಗತಿ ಎೊಂದ್ದ 

ಪ್ರಗಣಿಸಲಪ ಟರ  ಪಿ್ರಸಿರ ಕ್ ಇೊಂದ್ದ ಜ್ಞಗತಿಕ ಅಪ್ರರ್ರ್ವಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಥಯ ರ್ನ್ನು  ಪ್ರಹರಸುವುದ್ದ 

ಮತ್ತು  ಕಳವಳಗಳನ್ನು  ಪ್ರಹರಸುವುದ್ದ, ಐಸಿಎಸಐ ಜ್ರ್ವಬ್ು ರರ್ತ್ು  ಹೆಜೆು  ಹಾಕ್ರದೆ ಮತ್ತು  ಸಿೊಂಗಲ 

ಯೂಸ ಪಿ್ರಸಿರ ಕ್ ಫಿರ ೀ ಐಸಿಎಸಐ ಇನಿರ್ಶಯೇಟಿವ್ - ಸವ ಚ್ clean ಮತ್ತು  ಹಸಿರು ಐಸಿಎಸಐ ಕಡೆಗೆ 

ಒೊಂದ್ದ ಹೆಜೆು  

 

C.  ಐಸಿಎಸ್ಐ ಕಚೇರಿಗಳಲಿ್ಲ  ಸೌರ ಫಲ್ಕಗಳ ಸಿಾಪನೆ 

ನವಿೀಕರಸಬಹುದ್ಯದ ಶಕ್ರು ರ್ನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸುವಲಿ್ಲ  ತ್ನು  ಪ್ರತ್ರ ವನ್ನು  ವಹಿಸುವ ಪ್ರ ರ್ತ್ು ದಲಿ್ಲ  

ಇನ್ಿ ರ ಟ್ಯಯ ಟ್ ವಿವಿಧ್ ಐಸಿಎಸಐ ಕಟರ ಡಗಳಲಿ್ಲ  ಆನ-ಗಿರ ಡ್ ರೂಫ ಟಾಪ್ ಸೌರ ವಿದ್ದಯ ರ್ತ 

ವಯ ವಸ್ಥಥ ರ್ನ್ನು  ಸಾಥ ಪಿಸಲು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. ಸರಸುಮಾರು 350 ಕ್ರ.ರ್ವಯ  (.35 ಮಗಾರ್ವಯ ಟ್) 

ಉತಾಪ ದಿಸುವ roof ೀ ವಣಿರ್ ಮೇಲಾಾ ಗಗಳನ್ನು  ಹೊೊಂದಿರುವ (ಹಂತ್ ಹಂತ್ರ್ವಗಿ) ಇನ್ಿ ರ ಟ್ಯಯ ಟು  

ಪ್ರಯ ನ ಇೊಂಡಿಯಾ ಓನ ಆವರಣದಲಿ್ಲ  ರೂಫ ಟಾಪ್ ಸೌರ ವಿದ್ದಯ ರ್ತ ವಯ ವಸ್ಥಥ ರ್ ಅನ್ನಷ್ಯಠ ನವು 

ನವದೆಹಲ್ಲರ್ ಲೊೀಡಿ ರಸ್ಥು ರ್ಲಿ್ಲರುವ ಇನ್ಿ ರ ಟ್ಯಯ ಟು  ಪ್ರ ಧಾನ ಕ building ೀ ೀರ ಕಟರ ಡದಲಿ್ಲ  

ಪ್ರರ ರಂಭ್ರ್ವಯಿತ್ತ. ಪೈಲಟ್ ಆಧಾರ. ಐಸಿಎಸ್ಐನ ಭಿಲಾವ ರಾ ಮತ್ತು  ಜೈಪುರ ಅಧಾಯ ರ್ದಲಿ್ಲ  ಇತ್ರ 

ಎರಡು ವಯ ವಸ್ಥಥ ಗಳನ್ನು  ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಪರ ೀತಿ ಕೌಶಿಕ್ಸ ಬ್ಯಯ ನಜಿಯ 

ನಿದೇಯಶಕ, ಬ್ರ ಯ ೊಂಡಿೊಂಗ್, ಸಾವಯಜ್ನಿಕ ಸಂಪ್ಕಯ ಮತ್ತು  ಕಾರ್ಪಯರೇಟ್ ಸಂವಹನ 

Ph: 011-45341022, preeti.banerjee@icsi.edu 
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ಐಸಿಎಸ್ಐ ಬಗೆ  :ಇನ್ಿ ರ ಟ್ಯಯ ಟ್ ಆಫ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಥಕ್ಷರ ಟರೀಸ ಆಫ ಇೊಂಡಿಯಾ (ಐಸಿಎಸಐ) ಭಾರತ್ದ 

ಕಂಪ್ನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯಗಳ ವೃತಿು ರ್ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ ಸಂಸತಿು ನ ಕಾಯಿದೆರ್ಡಿ, 

ಅೊಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯಗಳ ಕಾಯೆು  1980 ರ ಅಡಿರ್ಲಿ್ಲ  ಸಾಥ ಪಿಸಲಾದ ಒೊಂದ್ದ ಪ್ರ ಮುಖ 

ವೃತಿು ಪ್ರ ಸಂಸ್ಥಥಯಾಗಿದೆ. ಇದ್ದ ಭಾರತ್ ಸಕಾಯರದ ಕಾರ್ಪಯರೇಟ್ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚ್ಚರ್ವಲರ್ದ 

ರ್ವಯ ಪಿು ರ್ಲಿ್ಲ  ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸುತ್ು ದೆ. ಇನ್ಿ ರ ಟ್ಯಯ ಟ್, ಪ್ರ-ಸಕ್ರರ ರ್ ಸಂಸ್ಥಥಯಾಗಿದ್ದು , ಕಂಪ್ನಿ 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯಗಳ ಕೊೀಸ್ಯನ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ು ಮ ಮತ್ತು  ಉನು ತ್-ಗುಣಮಟರ ದ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  

ಸಿಎಸ ಸದಸಯ ರಗೆ ಉತ್ು ಮ ಗುಣಮಟರ ದ ಸ್ಥಟ್ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಕೇೊಂದಿರ ೀಕರಸುತ್ು ದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥಥಯು 

62,000 ಕೆ್ಯ  ಹೆಚಿ್ಚ  ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಮತ್ತು  ಸುಮಾರು 3.5 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳನ್ನು  ಹೊೊಂದಿದೆ. 


