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ಸ್ಥ�ಖೆ�:kpsc-  ಪಿಎ’  ಸ್ ಸಿ ಸ್ವೀ/ಇ(1)  ಎ’  ಸ್ ಸಿಎ’  ಡಿ(ಎ’  ಸ್ವೀ)-2(ಹೈ)ಕ)/ 2020                                       ದಿರ್ನಾ�ಕ:kpsc-  31-
01-2020

 ರ್ಜಾರಿ ಸ್ಥ�ಖೆ�:kpsc- ಇ(1) 3039/2019-20/ಪಿಎ’  ಸ್ವೀg. 

ಅಧಿಸ್ಥ�ಚನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್

                ಕರ್ನಾ�ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್� ಲೋಕ� ಪತ್ತು ! ಸೇ�ವೆಗಳೂ� (ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಮಕಾತಿ)  ನಿಯಮಗಳೂ� 2011  ಕರ್ನಾ�ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�
     ಲೋಕ� ಪರಿಶೋ��ಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು� ಲೋಕ� ಪತ್ತು ! ಇಲಾಖಾ ಸೇವೆಗಳು ಸೇ�ವೆಗಳೂ� (ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಮಕಾತಿ)  (ತಿದ�j ಪಡಿ)  ನಿಯಮಗಳೂ�

2015         ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್I ಯ ಹಾಗ� ಕಾಲಕಾಲಕೆ� ತಿದ�j ಪಡಿಯಾದ ಇತ್ತುರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ನಿಯಮಗಳೂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾ�ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�
      ಲೋಕ� ಪರಿಶೋ��ಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು� ಲೋಕ� ಪತ್ತು ! ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾ ಸೇವೆಗಳು ಲಿ ಇರುವ ಇರು�ವೃಂ ಹೈ)ದ್ಯಾKಬಾದ್  -    ಕರ್ನಾ�ಟಕ ವೃಂ1�ದದ     06

“  ”ಸ್ಥಹಾಯಕ ನಿಯ�ತ್ತು !ಕರು� -  ‘ ’  ಸ್ಥಮ�ಹ ‘ಎ’  ಎ’  (    ವೆ�ತ್ತುನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಶೋK�ಣಿ 52650-
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97100)ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಭ್ಯತಿ�ಮಾಡಲ�     ಆಯೋಗವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಡೆಸ್ಥ�ವೃಂ ಪೂವೃಂ�ಭಾವಿ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗೆ
 ಅಹ ‘ಎ’  �ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೀ�ದಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆಲೋ)ನ ಹೈದರಾಬಾದ್�s ಲಕಅರ್ಜಿ �ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಆಹಾIನಿಸ್ವೀದ್ಯೋ.    

     ಪKಸ್ಥ� ತ್ತು ನಿಯಮಗಳೀಗೆ�ಳೂಪಟt �ತೆ ಸ್ಥu ಧಾ�ತ್ತುs ಕ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಡೆಸ್ಥ�ವಿಕೆಯ� ಕರ್ನಾ�ಟಕ
ಗೆಜೆಟೆಡ್  ಪ್ರೊKಬೆಂ�ಷನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಸ್ ಸಿ� (    ಸ್ಥu ಧಾ�ತ್ತುs ಕ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗಳೂ ಮ�ಲಕ ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಮಕಾತಿ)   ನಿಯಮಗಳೂ� 1997 ರು

 ನಿಯಮ (5)  ಮತ್ತು� (7)   ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಯಥಾವೃಂತಾ ಷರತ್ತುಗಳು ರ್ಗೀ ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್I ಯಿಸ್ಥ�ತ್ತು ದ್ಯೋ.

2.ಅರ್ಜಿ �    ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ಥ�ವಿಕೆ  /      ಶು�ಲ� ಸ್ವೀI�ಕ1ತಿ ಕಾಲಮಿತಿ  :

    ಅರ್ಜಿ � ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ಥಲ� ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ವೀರು�ವೃಂ ಪಾKರು�ಭಿಕ
ದಿರ್ನಾ�ಕ

06-02-2020

   ಅರ್ಜಿ � ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ಥಲ� ಕೆ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಯ ದಿರ್ನಾ�ಕ 06-03-2020
   ಶು�ಲ� ವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಪಾವೃಂತಿಸ್ಥಲ� ಕೆ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಯ ದಿರ್ನಾ�ಕ 07-03-2020

     ಪೂವೃಂ�ಭಾವಿ ಪರಿ�ಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ ದಿರ್ನಾ�ಕ 24-05-2020
  ಮ�ಖ್ಯ� ಪರಿ�ಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ ದಿರ್ನಾ�ಕ 2020   ರು ಆಗಸ್ ಸಿt /     ಸೇಪ್ಟೆಂt�ಬಂರ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ   ಮಾಹೈಯಲ್ಲಿ

ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಡೆಸ್ಥಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ�(   ದಿರ್ನಾ�ಕವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ತ್ತುರುದಲ್ಲಿ
ತಿಳೀಸ್ಥಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ�)

 ವಿಶೋ�ಷ ಸ್ಥ�ಚನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್  :kpsc--        ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಅರ್ಜಿ �ಯಲ್ಲಿ ಕೆ��ರಿರು�ವೃಂಎ’  ಲಾ� ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿ ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m
      ಪೂವೃಂ�ಭಾವಿ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ � ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ಥಲ� ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ವೀದ ಕೆ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಯ ದಿರ್ನಾ�ಕ:kpsc-06-03-2020  ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು �ಳೂಗೆ

 ಅಧಿಸ್ಥ�ಚನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಯ ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಬಂ�ಧ-2    ರುಲ್ಲಿ ಸ್ಥ�ಚಿಸ್ವೀರು�ವೃಂ ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಮ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗಳೂಲ್ಲಿಯೆ� ಕಡ್ಡಾ�ಯವಾರ್ಗೀ
ಪಡೆದಿಟ�t ಕೆ��ಡಿರುತ್ತುಕ� ದ�j .
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2.1   ಅರ್ಜಿ �ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m  Online       ಮ�ಲಕವೆ� ಭ್ಯತಿ� ಮಾಡಿ  ,    ಭಾವೃಂಚಿತ್ತು !  /   ಸ್ಥಹಿ  /  ವೃಂಯೋಮಿತಿ  /    ವಿದ್ಯಾ�ಹ ‘ಎ’  �ತೆ   
          ಹಾಗ� ಕೆ��ರಿದ ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿಗೆ ಸ್ಥ�ಬಂ�ಧಿಸ್ವೀದ ಎ’  ಲಾ� ದ್ಯಾಖ್ಯಲೋಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಅಪ್ರೊ��ಡ್ ಮಾಡಿದ ನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ತ್ತುರು

          ಶು�ಲ� ವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ್ಯೋ� ಕಾಮನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥವಿ��ಸ್ ಸಿ ಸೇ�ಟರ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ   ಗಳೂಲ್ಲಿ  (CSC)    ಅಥವಾ    ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಾ��ಕ್ರಿ�ಗ್   /   ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್   
ಕಾಡ್�  /        ಕೆKಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾಡ್� ಮ�ಲಕ   ಸ್ಥ�ದ್ಯಾಯ ಮಾಡಬಂಹ ‘ಎ’  �ದ್ಯಾರ್ಗೀರು�ತ್ತು ದ್ಯೋ  .       ಶು�ಲ� ವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಪಾವೃಂತಿಸ್ಥದ್ಯೋ�  

  ಹಾಗ� ದ್ಯಾಖ್ಯಲೋಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m  /    ಭಾವೃಂಚಿತ್ತು !  /        ಸ್ಥಹಿಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಅಪ್ರೊ��ಡ್ ಮಾಡದ್ಯೋ�ಇರು�ವೃಂ  /    ಅಸ್ಥu ಷt ದ್ಯಾಖ್ಯಲೋಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m  
      ಅಪ್ರೊ��ಡ್ ಮಾಡಿರು�ವೃಂ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ ಅರ್ಜಿ �ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ತಿರುಸ್ಥ� ರಿಸ್ಥಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ�  .      ಶು�ಲ� ವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಕಾಮನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥವಿ��ಸ್ ಸಿ  

    ಸೇ�ಟರ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ   ಗಳೂಲ್ಲಿ  (CSC)          ಪಾವೃಂತಿಸ್ಥಲ� ಅವೃಂಕಾಶು ನಿ�ಡಲಾರ್ಗೀರು�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದರಿ�ದ ಅರ್ಜಿ �ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಇಲ್ಲಿಯ� ಸ್ಥಹ ‘ಎ’    
ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ಥಬಂಹ ‘ಎ’  �ದ್ಯಾರ್ಗೀದ್ಯೋ  .   

3.   ಅರ್ಜಿ � ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ಥ�ವೃಂ ಹ ‘ಎ’  �ತ್ತುಗಳೂ�      /        ಅರ್ಜಿ � ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ಥ�ವೃಂ ಪKಕ್ರಿ Kಯೆ  
     ಅರ್ಜಿ � ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ಥ�ವೃಂ ಪKಕ್ರಿ Kಯೆಯಲ್ಲಿ ಮ�ರು� ಹ ‘ಎ’  �ತ್ತುಗಳೂ� ಇದ್ಯೋ.

1.  ಮೊದಲನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್� ಹ ‘ಎ’  �ತ್ತು:kpsc- Profile Creation/Updation
2.   ಎ’  ರುಡನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್� ಹ ‘ಎ’  �ತ್ತು :kpsc-  Application Submission
3.   ಮ�ರುನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್� ಹ ‘ಎ’  �ತ್ತು :kpsc- Fees Payment through My Application section

 ವಿವೃಂರುವಾದ ಹ ‘ಎ’  �ತ್ತುಗಳೂ�      :  
{'*' Marks are mandatory/      ಗ�ರು�ತ್ತು� ಇರು�ವೃಂ ಅ�ಕಣಗಳೂ� ಕಡ್ಡಾ�ಯವಾರ್ಗೀ ಭ್ಯತಿ�ಮಾಡಬೆಂ�ಕ�)
If no response found on Save/Add button  kindly refresh page (press 
control +F5)}
  ಹೈ�ಸ್ಥದ್ಯಾರ್ಗೀ Application Link  ರುಲ್ಲಿ log in  ಆಗಲ� user name  ಮತ್ತು� password 

 ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m
ಸ್ಥ1ಷ್ಠಿ�ಸ್ಥಬೆಂ�ಕ�.
*      Application Link  ರುಲ್ಲಿ log in     ಆದ ನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ತ್ತುರು ನಿಮs ಪೂಣ� profile   ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಭ್ಯತಿ� ಮಾಡಿ. 

        ಅಪ್ರೊ��ಡ್ ಮಾಡಬೆಂ�ಕಾದ ಭಾವೃಂಚಿತ್ತು !ಮತ್ತು� ಸ್ಥಹಿ ಸ್ಕ್ಯಾ��ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪKತಿಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m jpg    ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಮ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಯಲ್ಲಿ
  ಸ್ವೀದj ವಾರ್ಗೀರುಬೆಂ�ಕ� ಹಾಗ� 50 kb  ರ್ಗೀ�ತ್ತು ಹೈಚ್ಚಾ[ರ್ಗೀರುಬಾರುದ�.

    “ಅಧಿಸ್ಥ�ಚನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎ’  ದ�ರು� ಇರು�ವೃಂ Click here to Apply” Link  ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಒತಿ .
  ನಿಮs profile       ರುಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ� ವಿರು�ವೃಂ ಮಾಹಿತಿಯ� ನಿಮs ಅರ್ಜಿ � ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಮ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಯಲ್ಲಿ ಪKಕಟವಾಗ�ತ್ತು ದ್ಯೋ . 

      ಅರ್ಜಿ �ಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ರಿ ಉಳೀದಿರು�ವೃಂ ಮಾಹಿತಿಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಭ್ಯತಿ� ಮಾಡಿ ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ಥಬೆಂ�ಕ�.
    “ಅರ್ಜಿ � ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ವೀದ ನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ತ್ತುರು My Application” link     ರುಲ್ಲಿ ನಿ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ � ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ವೀರು�ವೃಂ

 ಅಧಿಸ್ಥ�ಚನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m
     ಆಯೆ� ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಕೆಳೂಗೆ ನಿಮs ಅರ್ಜಿ �ಯ� ಪKಕಟವಾಗ�ತ್ತು ದ್ಯೋ .

•   “ಅರ್ಜಿ �ಯ ಪಕ� ದಲ್ಲಿ Pay Now” link   “ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಒತಿ ದಲ್ಲಿ Online payment”   ಆಯೆ�ಗಳೂ�
ಮ�ಡ�ತ್ತು ವೆ.

  ಒ�ದ� ಬಾರಿ ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್���ದಣಿ/        ಅರ್ಜಿ � ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ಥ�ವೃಂ ಸ್ಥ�ದಭ್ಯ�ದಲ್ಲಿ ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ್ಯಾದರು� ತಾ ಷರತ್ತುಗಳು�ತಿKಕ ತೆ ��ದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಗಳೂ�
  ಉ�ಟಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಹಾಯವಾಣಿ ಸ್ಥ�ಖೆ�:kpsc-  7406086807 / 7406086801        ಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಸ್ಥ�ಪಕ್ರಿ�ಸ್ಥಲ�

ಸ್ಥ�ಚಿಸ್ವೀದ್ಯೋ.

3.1      ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಅರ್ಜಿ � ಭ್ಯತಿ� ಮಾಡ�ವೃಂ ಮೊದಲ� ಅಧಿಸ್ಥ�ಚನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಬಂ�ಧ-1    ರುಲ್ಲಿ ನಿ�ಡಿರು�ವೃಂ
    ಅರ್ಜಿ � ಭ್ಯತಿ� ಮಾಡ�ವೃಂ ಕ�ರಿತ್ತು ಸ್ಥ�ಚನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗಳೂ�,    ಅಹ ‘ಎ’  �ತಾ ಷರತ್ತುಗಳು ಷರುತ್ತು� ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಓದಿಕೆ�ಳೂ� ತ್ತುಕ� ದ�j .  ಅರ್ಜಿ �ಯಲ್ಲಿ

       ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿಗೆ ಸ್ಥ�ಬಂ�ಧಿಸ್ವೀದ ಅ�ಕಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋರ್ಗೀಸ್ವೀದ ಪದಗಳೂ ಅಥ�ವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕೆಳೂಕ�ಡ�ತೆ 
ಅರ್ಥೈ)�ಸ್ವೀಕೆ�ಳೂ� ಬೆಂ�ಕ�:kpsc--

ಸ್ಕ್ಯಾ.ಅ  ಸ್ಕ್ಯಾಮಾನ ಹೈದರಾಬಾದ್� ಅಹ ‘ಎ’  �ತೆ GM General Merit
ಪ.ರ್ಜಾ  ಪರಿಶಿಷt ರ್ಜಾತಿ SC Scheduled Caste
ಪ.ಪ�  ಪರಿಶಿಷt ಪ�ಗಡ ST Scheduled Tribe
ಪK.-1 ಪKವೃಂಗ�-1 Cat–1 Category – I
2ಎ’  ಪKವೃಂಗ�-2ಎ’  2A Category – 2A
2ಬಿ ಪKವೃಂಗ�-2ಬಿ 2B Category – 2B
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3ಎ’  ಪKವೃಂಗ�-3ಎ’  3A Category – 3A
3ಬಿ ಪKವೃಂಗ�-3ಬಿ 3B Category – 3B
ಮಾ.ಸೇ)  ಮಾರ್ಜಿ ಸೇ)ನಿಕ Ex-MP Ex-Military Person
ಗಾKಮಿ�ಣ  ಗಾKಮಿ�ಣ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ� Rural Rural Candidate
ಕ.ಮಾ.ಅ   ಕನ ಹೈದರಾಬಾದ್m ಡ ಮಾಧ� ಮ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ� KMS Kannada Medium Student 
ಅ�.ವಿ.   ಅ�ಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ� PH Physically Handicapped 

  ಆರ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ   ಪಿ ಸ್ವೀ   ಉಳೀಕೆ ಮ�ಲ ವೃಂ1�ದ RPC Residual Parent Cadre 
ಹೈ).ಕ. ಹೈ)ದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾ�ಟಕ

  ಸ್ಥ. ಳೀ�ಯ ವೃಂ1�ದ
HK Hyderabad-Karnataka Local

Cadre

4.ಶು�ಲ� :kpsc--

  ಸ್ಕ್ಯಾಮಾನ ಹೈದರಾಬಾದ್� ಅಹ ‘ಎ’  �ತೆ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೀಗೆ ರು�.600/-
 ಪKವೃಂಗ� 2(ಎ’  ), 2(ಬಿ), 3(ಎ’  ), 3(ಬಿ)    ಗೆ ಸೇ�ರಿದ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೀಗೆ ರು�.300/-

    ಮಾರ್ಜಿ ಸೇ)ನಿಕ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೀಗೆ ರು�. 50/-
 ಪರಿಶಿಷt ರ್ಜಾತಿ,    ಪರಿಶಿಷt ಪ�ಗಡ ,ಪKವೃಂಗ�-1  ಹಾಗ�

ಅ�ಗವಿಕಲಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೀಗೆ
ಶು�ಲ� ಪಾವೃಂತಿಯಿ�ದವಿರ್ನಾಯಿತಿ
ಇದ್ಯೋ.

 ವಿಶೋ�ಷ ಸ್ಥ�ಚನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್  :kpsc--    ರು�. 35/-     ರು ಪKಕ್ರಿ Kಯೆ ಶು�ಲ� (processing fees)   ವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಎ’  ಲಾ� ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ�
(  ಪರಿಶಿಷt ರ್ಜಾತಿ,   ಪರಿಶಿಷt ಪ�ಗಡ,  ಪKವೃಂಗ�-1,    ಮಾರ್ಜಿ ಸೇ)ನಿಕಹಾಗ�  ಅ�ಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗ   ಳೂ� ಸೇ�ರಿದ�ತೆ )

  ಕಡ್ಡಾ�ಯವಾರ್ಗೀ ಪಾವೃಂತಿಸ್ಥ ತ್ತುಕ� ದ�j . ಪಾವೃಂತಿಸ್ಥದಿದj ಲ್ಲಿ,  ನಿಮs  ಅರ್ಜಿ �ಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ತಿರುಸ್ಥ� ರಿಸ್ಥಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ�. 

4.1          ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ವೀದ ಶು�ಲ� ವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಕಡ್ಡಾ�ಯವಾರ್ಗೀಪಾವೃಂತಿಸ್ಥತ್ತುಕ� ದ�j .   ಒಮೇs
      ಶು�ಲ� ವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಪಾವೃಂತಿಸ್ವೀದ ನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ತ್ತುರು ಅದನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ್ಯೋ� ಸ್ಥ�ದಭ್ಯ�ದಲ್ಲಿಯ� ಹಿ�ತಿರು�ರ್ಗೀಸ್ಥಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದಿಲ� ಅಥವಾ
      ಅದನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಆಯೋಗವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಡೆಸ್ಥ�ವೃಂ ಇತ್ತುರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಪರಿ�ಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಮಕಾತಿಗಳೀಗೆ ಹೈ��ದಿಸ್ವೀಕೆ�ಳೂ�ಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದಿಲ� .
     ಶು�ಲ� ವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಸ್ಥ�ದ್ಯಾಯಮಾಡದಿದj ಲ್ಲಿ ಅ�ತ್ತುಹ ‘ಎ’  ಅರ್ಜಿ �ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ತಿರುಸ್ಥ� ರಿಸ್ಥಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ�.

5.       ಅಹ ‘ಎ’  �ತಾ ಷರತ್ತುಗಳು ಷರುತ್ತು� ಗಳೂ�:kpsc--

ಅ)  ಭಾರುತಿ�ಯರ್ನಾಗರಿ�ಕರ್ನಾರ್ಗೀರುತ್ತುಕ� ದ�j .
ಆ)           ಒಬಂ� ರ್ಜಿ �ವೃಂ�ತ್ತು ಪತಿmರ್ಗೀ�ತ್ತು ಹೈಚ�[ ಮ�ದಿ ಪತಿmಯರುನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಹೈ��ದಿರು�ವೃಂ ಪುರು�ಷ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ� ಮತ್ತು� ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆಗಾಗಲೋ�

      ಇನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�mಬಂ� ಹೈ�ಡತಿಯಿರು�ವೃಂ ವೃಂ� ಕ್ರಿ ಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಮದ�ವೆಯಾರ್ಗೀರು�ವೃಂ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯ� ಸ್ಥಕಾ�ರುದಿ�ದ
   ಪೂವಾ�ನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಮತಿಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಪಡೆಯದ್ಯೋ� ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಮಕಾತಿಗೆ ಅಹ ‘ಎ’  �ರಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದಿಲ� .

 
ಇ)  

      ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯ� ಮಾನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಸ್ವೀಕವಾರ್ಗೀ ಮತ್ತು� ದ್ಯೋ)ಹಿಕವಾರ್ಗೀ ಆರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ��ಗ� ವೃಂ�ತ್ತುರಾರ್ಗೀರುಬೆಂ�ಕ� ಮತ್ತು� ಅವೃಂರು
        ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಮಕಾತಿಯ� ಕತ್ತು�ವೃಂ� ಗಳೂ ದಕ್ಷ ನಿವೃಂ�ಹ ‘ಎ’  ಣೆಗೆ ಆತ್ತು�ಕವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m �ಟ� ಮಾಡ�ವೃಂ ಸ್ಥ�ಭ್ಯವೃಂ ಇರು�ವೃಂ ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ್ಯೋ�

  ದ್ಯೋ)ಹಿಕ ನ ಹೈದರಾಬಾದ್�� ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ತೆ ಯಿ�ದ ಮ�ಕ ರಾರ್ಗೀರುಬೆಂ�ಕ�.
ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ)      ದ್ಯೋ)ಹಿಕವಾರ್ಗೀ ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಹ ‘ಎ’  �ರಾರ್ಗೀದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು �ಬಂ�ದ್ಯಾರ್ಗೀ ವೆ)ದ� ಕ್ರಿ�ಯ ಮ�ಡಳೀಯ ವೃಂರುದಿಯ ಮೇ�ಲೋ

         ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಹ ‘ಎ’  �ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು �ಬಂ�ದ್ಯಾರ್ಗೀ ತಿರುಸ್ಥ� ರಿಸ್ಥ�ವೃಂ ಪೂಣ� ವಿವೆ�ಚನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್� ಸ್ಥಕಾ�ರುವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಾಯಿjರಿಸ್ವೀಕೆ��ಡಿದ್ಯೋ
      ಮತ್ತು� ಸ್ಥಕಾ�ರುದವಿವೆ�ಚನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಯ� ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ್ಯೋ� ವಿಧದಲ�� ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿಯಮಗಳೂ ಮ�ಲಕ

ಸ್ವೀ�ಮಿತ್ತುವಾರ್ಗೀರು�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದಿಲ� .

5.1  ಶೋ)ಕ್ಷಣಿಕವಿದ್ಯಾ�ಹ ‘ಎ’  �ತೆ      :kpsc--  

ಭಾರುತ್ತುಸ್ಥಕಾ�ರುದಕಾನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ರಿ�ತಾ ಷರತ್ತುಗಳು�ಸ್ಕ್ಯಾ.ಪಿಸ್ಥಲu ಟ್ಟಿtರು�ವೃಂವಿಶುI ವಿದ್ಯಾ�
ಲಯದಿ�ದವಾಣಿಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್� ಶಾಸ್ಥ Kದಲ್ಲಿಸ್ಕ್ಯಾmತ್ತುಕೆ��ತ್ತು ರುಪದವಿ
(ಎ’  �.ಕಾ�.)  ಅಥವಾಎ’  �.ಬಿ.ಎ’  .  (ಆರ್ಥಿ�ಕ)
ಅಥವಾಎ’  �.ಬಿ.ಎ’  .  (  ಆರ್ಥಿ�ಕ ನಿವಾ�ಹ ‘ಎ’  ಣೆ)  ಅಥವಾ
ಎ’  �.ಬಿ.ಎ’  ./  ಎ’  �.  ಕಾ� (  ಅ�ತ್ತುರುರಾಷ್ಠಿKt�ಯ ವೃಂ� ವೃಂಹಾರು)

 ಅಥವಾ ಎ’  �.ಬಿ.ಎ’  ./  ಎ’  �.  ಕಾ� (   ಆರ್ಥಿ�ಕ ವಿಶೋ��ಷಣೆ)

Must be a holder of  Master’s degree in
Commerce (M.Com.) or must be holder
of M.B.A (Finance)/ or M.B.A (Financial
Management)  or
M.B.A/M.Com(International   Business)
or M.B.A./M.Com(Financial Analysis) or
any other Master’s degree notified by
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 ಅಥವಾ ಯ�.ರ್ಜಿ .      ಸ್ವೀ ಯ� ಮೇ�ಲ� �ಡ ಸ್ಕ್ಯಾmತ್ತುಕೆ��ತ್ತು ರು
   ಪದವಿಗೆ ತ್ತುತ್ತುgಮಾನ ಹೈದರಾಬಾದ್ವೆ�ದ� ಪರಿಗಣಿಸ್ವೀ ಅಧಿಸ್ಥ�ಚಿಸ್ವೀರು�ವೃಂ

 ವಿದ್ಯಾ�ಹ ‘ಎ’  �ತೆ ಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಹೈ��ದಿರುತ್ತುಕ� ದ�j ಅಥವಾಫೆಲೋ��  ಆಫ್
ಚ್ಚಾಟ�ಡ್ಅಕೌಂ�ಟೆ�ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ gಅಥವಾಐ.ಸ್ವೀ.ಡಬಂ�� �.ಎ’  .
(I.C.W.A) ಹೈ��ದಿರುತ್ತುಕ� ದ�j , ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ�ಮೇ�ಲ� �ಡ
ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ್ಯಾದರು�ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗೆಹಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ರಾರ್ಗೀದj ಲ್ಲಿಮತ್ತು� ಆಪರಿ�
ಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಉತಿ �ಣ�ರಾದಲ್ಲಿಆಯೋಗವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಡೆಸ್ಥ�ವೃಂಪೂ
ವೃಂ�ಭಾವಿಪರಿ�ಕ್ಷೆಗೆಶೋ)ಕ್ಷಣಿಕವಾರ್ಗೀಅಹ ‘ಎ’  �ರಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ್ಯಾದಲ್ಲಿ,
ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಆಪರಿ�ಕ್ಷೆಯಫಲಿ ಇರುವ ತಾ ಷರತ್ತುಗಳು�ಶುಪKಕಟಗೆ�ಳೂ� ದ್ಯೋ�ಇದj ಲ್ಲಿ,
ಅ�ತ್ತುಹ ‘ಎ’  ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ�ಪೂವೃಂ�ಭಾವಿಪರಿ�ಕ್ಷೆಗೆಪKವೆ�ಶುಪಡೆಯ
ಲ�ಅಹ ‘ಎ’  �ರಾಗ�ತಾ ಷರತ್ತುಗಳು ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು .

        ಮ�ಖ್ಯ� ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ತೆ ಗೆದ�ಕೆ�ಳೂ� ಬಂಹ ‘ಎ’  �ದ್ಯೋ�ದ�
    ಆಯೋಗವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಘೋ��ಷ್ಠಿಸ್ವೀದ ಅಹ ‘ಎ’  �ರಾದ ಎ’  ಲಾ� ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ�

    ಮ�ಖ್ಯ� ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ � ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ಥ�ವಾಗ ಸ್ಥ�ಬಂ�ಧಿಸ್ವೀದ
    ವಿದ್ಯಾ�ಹ ‘ಎ’  �ತಾ ಷರತ್ತುಗಳು ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಪಾಸ್ಥ� ಮಾಡಿರು�ವೃಂ ಬಂಗೆc

   ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !ವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಅಪ್ರೊ��ಡ್ ಮಾಡತ್ತುಕ� ದ�j ,  ತ್ತುಪಿuದಲ್ಲಿ
    ಅ�ತ್ತುಹ ‘ಎ’  ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೀಗೆ ಮ�ಖ್ಯ� ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗೆ ಪKವೆ�ಶು

ನಿ�ಡ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದಿಲ�

UGC  as  equivalent  to  the  above
qualifications   from  a  University
established by law in India  or  a Fellow
of  Chartered Accountants or  I.C.W.A . 

    Provided that, candidates who have
appeared for an examination,  passing
of  which  would  render  them
educationally qualified for preliminary
examinationconducted  by  the
Commission,  but  the results  of  which
have  not  been  declared,  are  also
eligible  for  admission  to  such
preliminary examination.

         All candidates who are declared
qualified by the Commission for taking
the Main Examination shall be required
to  upload  proof  of  passing  the
requisite Examination along with their
application  of  the  Main  examination
failing which such candidates shall not
be admitted to the Main examination.

5.2  ವೃಂಯೋಮಿತಿ  :kpsc-  -  

ಅರ್ಜಿ �ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ಥಲ�ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ವೀದಕೆ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಯದಿರ್ನಾ�ಕದ�ದ�ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆಕೆಳೂಕ�ಡಕನಿಷ� ವೃಂಯೋಮಿತಿಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಹೈ��ದಿರುಬೆಂ�ಕ�ಹಾಗ�
ಗರಿಷ� ವೃಂಯೋಮಿತಿಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಮಿ�ರಿರುಬಾರುದ�:

ಕನಿಷ� 21 ವೃಂಷ� 06-03-1999   ರು ಮೊದಲ�
ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಸ್ವೀರುಬೆಂ�ಕ�

ಗರಿಷ� 1.  ಸ್ಕ್ಯಾಮಾನ ಹೈದರಾಬಾದ್� ಅಹ ‘ಎ’  �ತೆ ಯಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೀಗೆ 35 ವೃಂಷ�ಗಳೂ� 06-03-1985   ರು ನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ತ್ತುರು
ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಸ್ವೀರುಬೆಂ�ಕ�

2.  ಪKವೃಂಗ� 2ಎ’  /2ಬಿ/3ಎ’  /
3ಬಿಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೀಗೆ

38 ವೃಂಷ�ಗಳೂ� 06-03-1982   ರು ನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ತ್ತುರು
ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಸ್ವೀರುಬೆಂ�ಕ�

3.  ಪರಿಶಿಷt ರ್ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷt ಪ�ಗಡ/ಪKವೃಂಗ�-1
ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೀಗೆ

40 ವೃಂಷ�ಗಳೂ� 06-03-1980    ರು ನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ತ್ತುರು
ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಸ್ವೀರುಬೆಂ�ಕ�
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ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆಕೆಳೂರ್ಗೀನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಸ್ಥ�ದಭ್ಯ�ಗಳೂಲ್ಲಿನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಮಕಾತಿಯಗರಿಷ� ವೃಂಯೋಮಿತಿಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಕೆಳೂಗೆತಿಳೀಸ್ವೀರು�ವೃಂಷt ರುಮಟ್ಟಿtಗೆಹೈಚಿ[ಸ್ಥಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ�

(ಅ)  ಮಾರ್ಜಿ ಸೇ)ನಿಕರ್ನಾರ್ಗೀದj ಲ್ಲಿ    ಸೇ�ವೆ ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ವೀರು�ವೃಂಷ�t t ವೃಂಷ�ಗಳೀಗೆ ಮ�ರು�
  ವೃಂಷ�ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಸೇ�ರಿಸ್ವೀದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಎ’  ಷ�t

  ವೃಂಷ�ಗಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಸರ್ಕಾರದಿಂದಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ್ಯೋ�� ಅಷ�t ವೃಂಷ�ಗಳೂ�.
(ಆ)  ಅ�ಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೀಗೆ 10 ವೃಂಷ�ಗಳೂ�
(ಇ)  ವಿಧವೆಯಾರ್ಗೀದj ಲ್ಲಿ(  ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯ� ಸ್ಥಕ್ಷಮ

    ಪಾKಧಿಕಾರುದಿ�ದ ತಾ ಷರತ್ತುಗಳುನ ಹೈದರಾಬಾದ್� ವಿಧವೆಯೆ�ದ� ಹಾಗ� ಮರು�
  ಮದ�ವೆಯಾರ್ಗೀರು�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದಿಲ� ವೆ�ಬಂ ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !ವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m

   ಪಡೆದಿಟ�t ಕೆ��ಡ� ಆಯೋಗವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸ್ಥ�ಚಿಸ್ವೀದ್ಯಾಗ ಇದರು
   ಮ�ಲ ಪKತಿಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಪರಿಶಿ�ಲನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ರು�ಪಡಿಸ್ಥಬೆಂ�ಕ�)

10 ವೃಂಷ�ಗಳೂ�

6.  ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗಳೂ ವೃಂರ್ಗೀ��ಕರುಣ:kpsc-    ಸ್ಥಕಾ�ರು      ದ1ಢೀ�ಕರಿಸ್ವೀ ನಿ�ಡಿರು�ವೃಂ ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗಳೂ ವೃಂರ್ಗೀ��ಕರುಣವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕೆಳೂಕ�ಡ�ತಿದ�j ,
       ತಿಳೀಸ್ವೀರು�ವೃಂ ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗಳೂ ಸ್ಥ�ಖೆ� ಮತ್ತು� ವೃಂರ್ಗೀ��ಕರುಣವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನಿವಾಯ� ಸ್ಥ�ದಭ್ಯ�ದಲ್ಲಿ ಬಂದಲಾವೃಂಣೆಗೆ

ಒಳೂಪಟ್ಟಿtರು�ತ್ತು ದ್ಯೋ.          ಸ್ಥಕಾ�ರುವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೈಚ�[ ವೃಂರಿ ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಬಿಡ�ಗಡೆ ಮಾಡಿದj ಲ್ಲಿ ಸೇ�ಪ�ಡೆ ಅಧಿಸ್ಥ�ಚನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮ�ಲಕ
  ಅಧಿಸ್ಥ�ಚಿಸ್ವೀರು�ವೃಂ ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗಳೀಗೆ ಸೇ�ರಿಸ್ವೀಕೆ�ಳೂ�ಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ�.

 ಗ�K ಪ್   - `  ’ ಎ’  ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗಳೂ�  
 ಸ್ಥಹಾಯಕ ನಿಯ�ತ್ತು !ಕರು�/Assistant Controller- 06 postsAssistant Controller- 06 posts
ಸ್ಥ. ಳೀ�ಯ   ವೃಂ1�ದದ 06 ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗಳೂ�

ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿ ಇತ್ತುರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಮಹಿಳೆ ಗಾKಮಿ�ಣ ಮಾಸೇ) ಒಟ�t
ಪ.ರ್ಜಾ - - 01 - 01
ಪK.3ಎ’  01 - - - 01
ಪK.3ಬಿ 01 - - - 01
ಸ್ಕ್ಯಾ.ಅ - 01 01 01 03
ಒಟ�t 02 01 02 01 06
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7.    ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ ಹೈದರಾಬಾದ್  :kpsc--  

    ಸ್ಥu ಧಾ�ತ್ತುs ಕ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ� ಎ’  ರುಡ� ಹ ‘ಎ’  �ತ್ತುಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಒಳೂಗೆ��ಡಿರು�ತ್ತು ದ್ಯೋ.     ಹೈಚಿ[ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿವೃಂರುಗಳೀಗೆ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ 
     ಸೇ)ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ರಿಸ್ವೀರು�ವೃಂ ನಿಯಮಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್��ಡಲ� ಸ್ಥ�ಚಿಸ್ವೀದ್ಯೋ.

(1)  ಪೂವೃಂ�ಭಾವಿ ಪರಿ�ಕ್ಷೆ  :kpsc--(    ವೃಂಸ್ಥ� ನಿಷ� ಬಂಹ ‘ಎ’  � ಆಯೆ� ಮಾದರಿ)  ಮ�ಖ್ಯ� ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗೆ (Main  
examination) 

   ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಆಯೆ� ಮಾಡ�ವೃಂ ಸ್ಥಲ�ವಾರ್ಗೀ
(2)  ಮ�ಖ್ಯ� ಪರಿ�ಕ್ಷೆ  :kpsc--  (     ಲಿ ಇರುವ ಖಿತ್ತು ಪರಿ�ಕ್ಷೆ ಮತ್ತು� ವೃಂ� ಕ್ರಿ ತ್ತುI ಪರಿ�ಕ್ಷೆ)     ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಕರ್ನಾ�ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�

 ಲೋಕ� ಪರಿಶೋ��ಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್
    ಮತ್ತು� ಲೋಕ� ಪತ್ತು ! ಇಲಾಖೆಯ ಗ�K ಪ್ -  ‘ ’    ಎ’  ಮತ್ತು� ಗ�K ಪ್ - ‘ ’     ಬಿ ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗಳೀಗೆ ಆಯೆ� ಮಾಡ�ವೃಂ ಸ್ಥಲ�ವಾರ್ಗೀ.

    ‘ ’ ಸೇಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಎ’    -    ಪೂವೃಂ�ಭಾವಿ ಪರಿ�ಕ್ಷೆ  :kpsc--
  ಪೂವೃಂ�ಭಾವಿ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ� 02   ಪತಿKಕೆಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಒಳೂಗೆ��ಡಿದ�j (    ವೃಂಸ್ಥ� ನಿಷ� ಬಂಹ ‘ಎ’  � ಆಯೆ� ಮಾದರಿ) 

 ಪKಶೋmಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಒಳೂಗೆ��ಡಿರು�ತ್ತು ದ್ಯೋ.

ಪತಿKಕೆ ವಿಷಯ ಗರಿಷ�
ಅ�ಕಗಳೂ� ಅವೃಂಧಿ ಕಡ್ಡಾ�ಯ/ಐಚಿ¤ಕ

ಪತಿKಕೆ-1  ಸ್ಕ್ಯಾಮಾನ ಹೈದರಾಬಾದ್� ಅಧ� ಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್ 150 2 ಗ�ಟೆ ಕಡ್ಡಾ�ಯ
ಪತಿKಕೆ-2    ವಾಣಿಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್� ಶಾಸ್ಥ K ಮತ್ತು� ನಿವೃಂ�ಹ ‘ಎ’  ಣೆ

(  ಗೆಜೆ¥ಟೆಡ್   ಪ್ರೊKಬೆಂ�ಷನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಸ್ ಸಿ� ಮ�ಖ್ಯ� ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗೆ
  ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಥಲಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್� ಶಾಸ್ಥ K (ಸ್ಥ�ಕೆ�ತ್ತು-

07)    ಮತ್ತು� ನಿವೃಂ�ಹ ‘ಎ’  ಣೆ (ಸ್ಥ�ಕೆ�ತ್ತು-14)
 ಐಚಿ¤ಕ ವಿಷಯಗಳೂಪಠ್ಯ� ಕ !ಮವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m

ಒಳೂಗೆ��ಡಿರು�ತ್ತು ದ್ಯೋ)

300 2 ಗ�ಟೆ ಕಡ್ಡಾ�ಯ

                                             ಒಟ�t 450 - -

ಟ್ಟಿಪu ಣಿ  :kpsc--   
(ಅ)       ಪKಶೋm ಪತಿKಕೆಯ� ಕನ ಹೈದರಾಬಾದ್m ಡ ಮತ್ತು� ಇ�ರ್ಗೀ��ಷ್ ಭಾಷೆಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ ಭಾಷೆಗಳೆರುಡರುಲ�� ಇರು�ತ್ತು ದ್ಯೋ.  
(ಆ)      ಪೂವೃಂ�ಭಾವಿ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪKಶೋmಗಳೂ ಮಟt ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪದವಿ ಮಟt ದ್ದಾರ್ಗೀರು�ತ್ತು ದ್ಯೋ.
(ಇ)   ಪKತಿಯೊಂ�ದ� ಪತಿKಕೆಯ� 2  ಗ�ಟೆಗಳೂ ಕಾಲಾವೃಂಧಿಯದ್ದಾರ್ಗೀರು�ತ್ತು ದ್ಯೋ.
(ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ)                 ಅಧಿಸ್ಥ�ಚನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಯಲ್ಲಿ ಪKಕಟ್ಟಿತ್ತು ರಿಕ ಸ್ಕ್ಯಾ.ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗಳೀಗೆ ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಗ�ಣವಾರ್ಗೀ 20    ರುಷ�t ಪKಮಾಣದಲ್ಲಿ
ರ್ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರು�ವೃಂ

     ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿ ನಿ�ತಿಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್I ಯ ಪರಿಶಿಷt ರ್ಜಾತಿ,  ಪರಿಶಿಷt ಪ�ಗಡ,        ಇತ್ತುರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಹಿ�ದ�ಳೀದ ವೃಂಗ�ಗಳೂ� ಮತ್ತು� ಸ್ಕ್ಯಾಮಾನ ಹೈದರಾಬಾದ್�
              ವೃಂಗ�ಕೆ� ಸೇ�ರಿದ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಅದ್ಯೋ� ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಪಾತ್ತುದಲ್ಲಿ ಅವೃಂರು� ಪೂವೃಂ�ಭಾವಿ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಳೀಸ್ವೀದ ಅ�ಕಗಳೂ

     ಆಧಾರುದ ಮೇ�ಲೋ ಮ�ಖ್ಯ� ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗೆ ಪKವೆ�ಶು ನಿ�ಡಲಾಗ�ತ್ತು ದ್ಯೋ.
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 ‘ ’ ಸೇಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿ  -   ಮ�ಖ್ಯ� ಪರಿ�ಕ್ಷೆ  :kpsc--

      ಮ�ಖ್ಯ� ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ� ಲಿ ಇರುವ ಖಿತ್ತು ಪರಿ�ಕ್ಷೆ ಮತ್ತು� ವೃಂ� ಕ್ರಿ ತ್ತುI ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�mಳೂಗೆ��ಡಿರು�ತ್ತು ದ್ಯೋ.
 ಲಿ ಇರುವ ಖಿತ್ತು ಪರಿ�ಕ್ಷೆ:-

ಪತಿKಕೆ ವಿಷಯ ಗರಿಷ� ಅ�ಕಗಳೂ� ಅವೃಂಧಿ ಕಡ್ಡಾ�ಯ/ಐಚಿ¤ಕ

ಪತಿKಕೆ-1 ಕನ ಹೈದರಾಬಾದ್m ಡ 150 3 ಗ�ಟೆ ಕಡ್ಡಾ�ಯ
ಪತಿKಕೆ-2 ಇ�ರ್ಗೀ��ಷ್ ಭಾಷೆಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ 150 3 ಗ�ಟೆ ಕಡ್ಡಾ�ಯ
ಪತಿKಕೆ-3  ಸ್ಕ್ಯಾಮಾನ ಹೈದರಾಬಾದ್� ಅಧ� ಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್ 300 3 ಗ�ಟೆ ಕಡ್ಡಾ�ಯ
ಪತಿKಕೆ-4   ಸ್ಕ್ಯಾಮಾನ ಹೈದರಾಬಾದ್� ಅಧ� ಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್ 300 3 ಗ�ಟೆ ಕಡ್ಡಾ�ಯ
ಪತಿKಕೆ-5  ಫೆ)ರ್ನಾನಿªಯಲ್ ಅಕೌಂ�ಟ್ಟಿ�ಗ್ ,  ಮಾ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಜ್ 

  ಮೇ�ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅ�ಡ್ ಅರ್ನಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ವೀಸ್ ಸಿ 300 3 ಗ�ಟೆ ಕಡ್ಡಾ�ಯ

ಪತಿKಕೆ-6
   ಪಿKನಿgಪಲ್g ಆಫ್ ಮಾ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಜ್ ಮೇ�ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ , 

 ಆಗ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್)ಜೆ�ಷನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಹೈ�ವಿಯರ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ   ,  ಟೆK)ನಿ�ಗ್ 
  ಅ�ಡ್ ಡೆವೆಲಪ್ ಮೇ�ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 

300 3 ಗ�ಟೆ ಕಡ್ಡಾ�ಯ

ಪತಿKಕೆ-7  ಕಾಪ್ರೊ��ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು �ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆ)ರ್ನಾನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆg,  ಬಿಸ್ವೀನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಸ್ ಸಿ
  ಎ’  ಕಾನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅ�ಡ್ ಟಾ�ಕೆg�ಷನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 300 3 ಗ�ಟೆ ಕಡ್ಡಾ�ಯ

ಪತಿKಕೆ-8     ಪಿKನಿgಪಲ್g ಅ�ಡ್ ಪಾKಕ್ರಿt �ಸ್ ಸಿ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್ಟಿ�ಗ್ , 
     ಕ�ಪೂ�ಟರ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ   ಕಾನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್gಪ್ gt ಅ�ಡ್ ಇ-ಕಾಮಸ್ ಸಿ� 300 3 ಗ�ಟೆ ಕಡ್ಡಾ�ಯ

                                                               
ಒಟ�t 2100 - -

ಟ್ಟಿಪu ಣಿ  :kpsc--  
(ಅ)         ಕಡ್ಡಾ�ಯ ಕನ ಹೈದರಾಬಾದ್m ಡ ಮತ್ತು� ಇ�ರ್ಗೀ��ಷ್ ಭಾಷೆಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ ಪತಿKಕೆಗಳೂಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅ�ಕಗಳೂ� ಅಹ ‘ಎ’  �ತಾ ಷರತ್ತುಗಳುದ್ಯಾಯಕ ಸ್ಥI ರು�ಪದ್ದಾರ್ಗೀರು�ತ್ತು ವೆ. 

 ಅಹ ‘ಎ’  �ತೆ 
      ಪಡೆಯಲ� ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪKತಿಯೊಂ�ದ� ಪತಿKಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ� ಶೋ�ಕಡ 30    ಮತ್ತು� ಸ್ಥರಾಸ್ಥರಿ ಶೋ�ಕಡ 35  ಅ�ಕಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m

ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಥಲಾರ್ಗೀದ್ಯೋ.           ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಎ’  ರುಡ� ಪತಿKಕೆಗಳೂಲ್ಲಿ ಗಳೀಸ್ವೀದ ಅ�ಕಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ ಆಯೆ�ಯ ಅಹ ‘ಎ’  �ತೆ ಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m
 ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಥ�ವೃಂಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಥಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದಿಲ� .         ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಎ’  ರುಡ� ಪತಿKಕೆಗಳೂಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ್ತು ಅ�ಕಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಗಳೀಸ್ಥದ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ�

 ಇತ್ತುರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು 
           ಪತಿKಕೆಗಳೂಲ್ಲಿ ಎ’  ಷೆt� ಹೈಚ�[ ಅ�ಕಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಗಳೀಸ್ವೀದj ರು� ವೃಂ� ಕ್ರಿ ತ್ತುI ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗೆ ಅಹ ‘ಎ’  �ರಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದಿಲ� ಹಾಗ� ಇ�ತ್ತುಹ ‘ಎ’  
     ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ ಇತ್ತುರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ವಿಷಯಗಳೂಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅ�ಕಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಪKಕಟ್ಟಿಸ್ಥ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದಿಲ� .

(ಆ)      ಮ�ಖ್ಯ� ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ� ವಿವೃಂರುಣಾತ್ತುs ಕ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರು�ತ್ತು ದ್ಯೋ.
(ಇ)       ಪKಶೋm ಪತಿKಕೆಯ� ಕನ ಹೈದರಾಬಾದ್m ಡ ಮತ್ತು� ಇ�ರ್ಗೀ��ಷ್ ಭಾಷೆಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ ಭಾಷೆಗಳೆರುಡರುಲ�� ಇರು�ತ್ತು ದ್ಯೋ.     ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯ� ಉತ್ತು ರುಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m

      ಪೂಣ�ವಾರ್ಗೀ ಕನ ಹೈದರಾಬಾದ್m ಡ ಅಥವಾ ಪೂಣ�ವಾರ್ಗೀ ಇ�ರ್ಗೀ��ಷ್ ಭಾಷೆಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ತು ರಿಸ್ಥತ್ತುಕ� ದ�j
(ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ)   ಮ�ಖ್ಯ� ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ ಪತಿKಕೆ-(1)    ಕಡ್ಡಾ�ಯ ಕನ ಹೈದರಾಬಾದ್m ಡ ಹಾಗ� ಪತಿKಕೆ-(2)   ಕಡ್ಡಾ�ಯ ಆ�ಗ� ಭಾಷೆ ಪತಿKಕೆಗಳೂ�
ಎ’  ಸ್ ಸಿ.ಎ’  ಸ್ ಸಿ.ಎ’  ಲ್.     ಸ್ವೀ ಯ ಪKಥಮ ಭಾಷೆಯ ಮಟt ದ್ದಾರ್ಗೀರು�ತ್ತು ದ್ಯೋ.      ಮ�ಖ್ಯ� ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ ಇನಿmತ್ತುರು ವಿಷಯಗಳೂ

  ಪತಿKಕೆಗಳೂ� ಪದವಿ ಮಟt ದ್ದಾರ್ಗೀರು�ತ್ತು ದ್ಯೋ.
 “       ಪKಸ್ಥ� ತ್ತು ನಿಯಮಗಳೀಗೆ�ಳೂಪಟt �ತೆ ಸ್ಥu ಧಾ�ತ್ತುs ಕ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಡೆಸ್ಥ�ವಿಕೆಯ� ಕರ್ನಾ�ಟಕ ಗೆಜೆಟೆಡ್

 ಪ್ರೊKಬೆಂ�ಷನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಸ್ ಸಿ� (    ಸ್ಥu ಧಾ�ತ್ತುs ಕ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗಳೂ ಮ�ಲಕ ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಮಕಾತಿ)   ನಿಯಮಗಳೂ� 1997   ರು ನಿಯಮ (5)
 ಮತ್ತು� (7)    ”     ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಯಥಾವೃಂತಾ ಷರತ್ತುಗಳು ರ್ಗೀ ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್I ಯಿಸ್ಥತ್ತುಕ� ದ�j ಎ’  �ದ� ಸ್ಥದರಿ ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವೃಂಳೀಗಳೂಲ್ಲಿ

ಸ್ಥ�ಚಿಸ್ವೀದ�j ,    ಅದರು�ತೆ ನಿಯಮ (5)     ವೃಂಯೋಮಿತಿ ಮತ್ತು� ನಿಯಮ (7)   ಶೋ)ಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾ�ಹ ‘ಎ’  �ತೆ ಗೆ
ಸ್ಥ�ಬಂ�ಧಪಟt ದ್ದಾರ್ಗೀರು�ತ್ತು ದ್ಯೋ.

 ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ ಪಠ್ಯ� ಕ !ಮ
        ಪೂವೃಂ�ಭಾವಿ ಮತ್ತು� ಮ�ಖ್ಯ� ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ ಕನ ಹೈದರಾಬಾದ್m ಡ ಮತ್ತು� ಆ�ಗ� ಭಾಷೆಯ ವಿವೃಂರುವಾದ ಪಠ್ಯ� ಕ !ಮವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m

   ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ ಸೇ)ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ http:kpsc-//kpsc.kar.nic.in/Syllabus  ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ರಿಸ್ಥಲಾರ್ಗೀದ್ಯೋ.

 ’ ’ ಸೇಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವೀ  -    ವೃಂ� ಕ್ರಿ ತ್ತುI ಪರಿ�ಕ್ಷೆ  :kpsc--  

http://kpsc.kar.nic.in/Syllabus
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        ಆಯೋಗವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯಮಾನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಸ್ಕ್ಯಾರು ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಡೆಸ್ಥ�ವೃಂ ಮ�ಖ್ಯ� ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಳೀಸ್ವೀದ ಅ�ಕಗಳೂ ಜೆ�ಷ� ತೆ ಮತ್ತು� 
       ಕಾಲಕಾಲಕೆ� ಚ್ಚಾಲಿ ಇರುವ  ಯಲ್ಲಿರು�ವೃಂ ನಿಯಮಾನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಸ್ಕ್ಯಾರು ಇರು�ವೃಂ ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್I ಯ ಪKಕಟ್ಟಿಸ್ಥಲಾದ ಖಾ ಸೇವೆಗಳು ಲಿ ಇರುವ ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗಳೂ

  ಸ್ಥ�ಖೆ�ಗೆ ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಗ�ಣವಾರ್ಗೀ 1:kpsc-3    ರು ಪKಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷt ರ್ಜಾತಿ,      ಪರಿಶಿಷt ಪ�ಗಡ ಮತ್ತು� ಇತ್ತುರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಹಿ�ದ�ಳೀದ
     ವೃಂಗ�ಗಳೀಗೆ ಸೇ�ರಿದ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ವೃಂ� ಕ್ರಿ ತ್ತುI ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ಥಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ�.    ವೃಂ� ಕ್ರಿ ತ್ತುI ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗೆ 100 ಅ�ಕಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m

ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಥಲಾರ್ಗೀದ್ಯೋ.         ಆಯೋಗವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವೃಂ� ಕ್ರಿ ತ್ತುI ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ ಸ್ಥಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇ�ವೆ ಅಥವಾ ಸೇ�ವೆಗಳೀಗೆ
 ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯಾರ್ಗೀರು�ವೃಂ ಆತ್ತುನ ಹೈದರಾಬಾದ್�/  ಆಕೆಯ�ವೆ)ಯಕ್ರಿ ಕವಾರ್ಗೀ ಸ್ಥ�ಕ ವಾಗಬಂಲ� ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್/   ಳೆ ಎ’  �ಬಂ�ದನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ನಿಧ�ರಿಸ್ಥ�ತ್ತು ದ್ಯೋ,  ವೃಂ� ಕ್ರಿ ತ್ತುI

    ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ ಸ್ಥಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯ ಬೌದಿ¯ಕ ತಿ�ಕ್ಷ°ತೆ ,     ಗ Kಹಿಸ್ವೀದ ವಿಷಯಗಳೂ ಬಂಗೆc ವಿಮಶಾ� ಶುಕ್ರಿ ,   ಸ್ಥu ಷt ಮತ್ತು� 
 ತಾ ಷರತ್ತುಗಳುಕ್ರಿ�ಕ ವಿಶೋ��ಷಣೆ,          ಸ್ಥಮತೆ ��ಲನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಿ�ಮಾ�ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳೂ ಬಂಗೆc ಆಸ್ಥಕ್ರಿ ಮತ್ತು� ಆಳೂವಾದ ತಿಳೂ�ವೃಂಳೀಕೆ,

  ಸ್ಥಮಥ�ನಿ�ಯವಾದ ಸ್ಕ್ಯಾಮಾರ್ಜಿ ಕ ಬಂದ̄ತೆ ,        ರ್ನಾಯಕತ್ತುI ಗ�ಣ ಮತ್ತು� ವೆ)ಚ್ಚಾರಿಕ ಮನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್��ಭಾವೃಂ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅಹ ‘ಎ’  �ತಾ ಷರತ್ತುಗಳು
   ಗ�ಣಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ನಿಧ�ರಿಸ್ವೀ ಅ�ಕಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ನಿ�ಡಲಾಗ�ತ್ತು ದ್ಯೋ.

ವಿಶೋ�ಷಸ್ಥ�ಚನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್  :kpsc--  
1.  ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಸ್ಥu ಧಾ�ತ್ತುs ಕ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗೆ ಅವೃಂರು ಪKವೆ�ಶುಪತ್ತು ! ಹಾಗ� ಅವೃಂರು ಭಾವೃಂಚಿತ್ತು !ವಿರು�ವೃಂ ಗ�ರು�ತಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಚಿ�ಟ್ಟಿ
(ಚ�ರ್ನಾವೃಂಣಾ ಐಡಿ/  ಆಧಾ  ರ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ   ಕಾರ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ   ��/  ಡೆK±ವಿ�ಗೆ�)ಸ್ಥನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆg/  ಪಾರ್ನಾ�ಡ್�/  ಪಾಸೇ�u �ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ �/  ಸ್ಥಕಾ�ರಿ ನೌಕರುರು
ಐಡಿ)ಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m  ಪರಿ�ಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ ಕೆ��ದKದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾ�ಯವಾರ್ಗೀ ಹಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ರು�ಪಡಿಸ್ಥತ್ತುಕ� ದ�j .
ತ್ತುಪಿuದಲ್ಲಿಪರಿ�ಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕಕೆ��ದKಕೆ�ಪKವೆ�ಶುವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ನಿ�ಡಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದಿಲ� .

2.  ಸ್ಥu ಧಾ�ತ್ತುs ಕ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ ಪKಶೋmಪತಿKಕೆಗಳೂ� ಕನ ಹೈದರಾಬಾದ್m ಡ ಮತ್ತು�  ಆ�ಗ�  ಭಾಷೆಗಳೆರುಡರುಲ�� ಇರು�ತ್ತು ವೆ.  ಕನ ಹೈದರಾಬಾದ್m ಡ
ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರು�ವೃಂ ಪKಶೋmಗಳೂ ಭಾಷಾಂ�ತ್ತುರುದಲ್ಲಿ ಏರ್ನಾದರು� ಅಸ್ಥu ಷt ತೆ  ಇದj ಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಆ�ಗ�  ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರು�ವೃಂ
ಪKಶೋmಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m  ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್��ಡ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ� ಹಾಗ� ಇದ್ಯೋ� ಅ�ತಿಮವಾರ್ಗೀರು�ತ್ತು ದ್ಯೋ.

ಟ್ಟಿಪu ಣಿ  :kpsc--  ಪKಶೋmಪತಿKಕೆಬಂಗೆcಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ್ಯೋ�ಬಂಗೆಯಆಕ್ಷೇಪಣೆಇದj ಲ್ಲಿ, ಪರಿ�ಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕಕೆ��ದKವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಬಿಡ�ವೃಂಮೊದಲೋ�ಪರಿ�ಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ
ದಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ವೆ�ಸ್ಥ�ಬಂ�ಧಿತ್ತುಮೇ�ಲಿ ಇರುವ Iಚ್ಚಾರುಕರುಮ�ಖಾ ಸೇವೆಗಳು �ತ್ತುರುಲಿ ಇರುವ ಖಿತ್ತುಮನ ಹೈದರಾಬಾದ್ವಿಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಆಯೋಗಕೆ�ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ವೀಸ್ವೀI�ಕ1ತಿ(Acknowled

gement)  ಪಡೆಯಬೆಂ�ಕ�.  ಪರಿ�ಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕಕೆ��ದK
ಬಿಟt ನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ತ್ತುರುಕಳೂ�ಹಿಸ್ಥ�ವೃಂಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ್ಯೋ�ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಮಾನ ಹೈದರಾಬಾದ್� ಮಾಡಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದಿಲ� .

8.    ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿ  /   ಇತ್ತುರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು    ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !ಗಳೂ�:-
8.1 
ರ್ಜಾತಿ/ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿ
ಪKಮಾಣ
ಪತ್ತು !ಗಳೂ�

(ಅ)   ರ್ಜಾತಿ   ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿ ಕೆ��ರು�ವೃಂ ಎ’   ಲಾ�    ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಸ್ಥ�ಬಂ�ಧಿಸ್ವೀದ ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿ ಪKಮಾಣ
     ಪತ್ತು !ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಅರ್ಜಿ �ಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ಥಲ� ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ವೀದ ಕೆ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಯ ದಿರ್ನಾ�ಕ:kpsc-  06-03-

2020  ರು ಒಳೂಗೆಪಡೆದಿಟ�t    ಕೆ��ಡ� ಅರ್ಜಿ �ಯೊಂ�ದಿಗೆ ಅಪ್ರೊ��ಡ್ಮಾಡಬೆಂ�ಕ�.

(ಆ)      ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿ ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ಥಬೆಂ�ಕಾದ ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಮ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗಳೂ�  :kpsc-  -
     ಪರಿಶಿಷt ರ್ಜಾತಿ ಮತ್ತು� ಪರಿಶಿಷt ಪ�ಗಡಕೆ�
 ಸೇ�ರಿದ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ�

  ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಮ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್   ̀ ಡಿ  '  

ಪKವೃಂಗ�-1   ಕೆ� ಸೇ�ರಿದ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ�  ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಮ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್   ̀ ಇ  
ಪKವೃಂಗ�-2ಎ’  , 2ಬಿ, 3   ಎ’  ಮತ್ತು� 3  ಬಿ

  ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿಗೆ ಸೇ�ರಿದ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ�
ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಮ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್   ̀ ಎ’  ಫ್  '  

(ಇ)
 ಹಿ�ದ�ಳೀದವೃಂಗ�ಗಳೂ ಪKವೃಂಗ�-2(ಎ’  ),  ಪKವೃಂಗ�-2(ಬಿ),  ಪKವೃಂಗ�-3(ಎ’  )  ಮತ್ತು� 

ಪKವೃಂಗ�-3(ಬಿ)       ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿ ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !ಗಳೂ� 05   ವೃಂಷ� ಚ್ಚಾಲಿ ಇರುವ  ಯಲ್ಲಿರು�ತ್ತು ವೆ.
       ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಪಡೆದಿರು�ವೃಂ ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ � ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ಥಲ� ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ವೀದ ಕೆ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಯ

  ದಿರ್ನಾ�ಕದ�ದ� ಚ್ಚಾಲಿ ಇರುವ  ಯಲ್ಲಿರುತ್ತುಕ� ದ�j ಅ�ದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ದಿರ್ನಾ�ಕ  :kpsc-  06-03-2015     ರಿ�ದ  06-  
03-2020      ರು ಒಳೂಗೆ ರ್ಜಾರಿಯಾರ್ಗೀರುಬೆಂ�ಕ�  .  (Government Notification  
No SWD 155 BCA 2012 Dt:kpsc-         17-02-2012     ರುನ ಹೈದರಾಬಾದ್I ಯ  )  
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(ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ) ಪ.ರ್ಜಾ/ಪ.ಪ�/ಪK.1   ರು ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಪಡೆದಿರು�ವೃಂ/    ಪಡೆಯ�ವೃಂ ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !ಗಳೂ� ರ್ಜಿ �ವಿತ್ತು
     ಅವೃಂಧಿಯವೃಂರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ವಿಗೆ ಅಥವಾ ರುದ�j ಮಾಡ�ವೃಂವೃಂರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ವಿಗೆ ಸ್ವೀ�ಧ�ತ್ತುI ವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಹೈ��ದಿದ�j ,  ಇ�ತ್ತುಹ ‘ಎ’  

    ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ದಿರ್ನಾ�ಕದ ಮಿತಿಯಿಲ� ದ್ಯೋ� ಪರಿಗಣಿಸ್ಥಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ�(ಸ್ಥಕಾ�ರುದ
   ಸ್ಥ�ತೆ � �ಲೋ ಸ್ಥ�ಖೆ� SWD 155  BCA 2011    ದಿರ್ನಾ�ಕ 22-02-2012)

8.2   
 ಗಾKಮಿ�ಣ

 ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೀಗೆ
ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿ

(ಅ)      ಸ್ಥಕಾ�ರಿ ಆದ್ಯೋ�ಶು ಸ್ಥ�ಖೆ� ಸ್ವೀಆಸ್ಥ�ಇ 08  ಸೇನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿ 2001 ದಿರ್ನಾ�ಕ:kpsc-13-02-2001 ರುನ ಹೈದರಾಬಾದ್I ಯ
      ಗಾKಮಿ�ಣಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಕೆ��ರು�ವೃಂ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಪKಸ್ಥ� ತ್ತು ಚ್ಚಾಲಿ ಇರುವ  ಯಲ್ಲಿರು�ವೃಂ

  ನಿಯಮಗಳೂ ರಿ�ತಾ ಷರತ್ತುಗಳು� 1   ರಿ�ದ 10    ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್� ತ್ತುರುಗತಿಯವೃಂರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಗೆ ಗಾKಮಿ�ಣ ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿಗೆ
       ಒಳೂಪಡ�ವೃಂ ಪKದ್ಯೋ�ಶುಗಳೂಲ್ಲಿ ವಾ�ಸ್ಥ�ಗ ಮಾಡಿ ಉತಿ �ಣ�ರಾರ್ಗೀರು�ವೃಂವೃಂರು� ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ

  ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಪಡೆಯಲ� ಅಹ ‘ಎ’  �ರು�.  
(ಆ)      ಗಾKಮಿ�ಣ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೀಗೆ�ದ� ಮಿ�ಸ್ಥಲಿ ಇರುವ ರಿಸ್ವೀದ ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಕೆ��ಮ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಡ�ವೃಂ ಸ್ಕ್ಯಾಮಾನ ಹೈದರಾಬಾದ್�

  ಅಹ ‘ಎ’  �ತೆ ಯ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಮ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್-2    ನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಸ್ಥ�ಬಂ�ಧಪಟt ಕ್ಷೇತ್ತು ! ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವೃಂರು
       ಮೇ�ಲ� ರು�ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ವಿನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್��ದಿಗೆ ಹಾಗ� ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !ವೃಂಲ� ದ್ಯೋ� ಮೇ�ಲ�ಸ್ಥ. ರುಕೆ� (Creamy

layer)    ಸೇ�ರಿಲ� ದಿರು�ವೃಂ ಬಂಗೆc ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಮ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್-1     ರುಲ್ಲಿ ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !ವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಕಡ್ಡಾ�ಯವಾರ್ಗೀ
   ಸ್ಥ�ಬಂ�ಧಿತ್ತುತ್ತುಹ ‘ಎ’  ಶಿ�ಲಾj ರು�ವೃಂರಿ�ದ ಪಡೆದಿಟ�t ಕೆ��ಡಿರುತ್ತುಕ� ದ�j ಹಾಗ� ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ�

       ಪಡೆದಿರು�ವೃಂ ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ � ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ಥಲ� ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ವೀದ ಕೆ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಯ ದಿರ್ನಾ�ಕದ�ದ�
 ಚ್ಚಾಲಿ ಇರುವ  ಯಲ್ಲಿರುತ್ತುಕ� ದ�j ಅ�ದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ,  ದಿರ್ನಾ�ಕ  :kpsc- 06-03-2019    ರಿ�ದ  03-03-2020   ರು  

 ಒಳೂಗೆ ರ್ಜಾರಿಯಾರ್ಗೀರುಬೆಂ�ಕ�  .  
(ಇ)      ಅ�ತೆ ಯೆ� ಗಾKಮಿ�ಣ ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿ ಕೆ��ರು�ವೃಂ ಪರಿಶಿಷt ರ್ಜಾತಿ,  ಪರಿಶಿಷt ಪ�ಗಡ, ಪKವೃಂಗ�-

1, ಪKವೃಂಗ�-2ಎ’  ,2ಬಿ,  3ಎ’  , 3     ಬಿ ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿಗೆ ಸೇ�ರಿದ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಕಡ್ಡಾ�ಯವಾರ್ಗೀ
     ಗಾKಮಿ�ಣ ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿಯ ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !ವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಮ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್-2   ರುಲ್ಲಿ ಸ್ಥ�ಬಂ�ಧಪಟt ಕ್ಷೇತ್ತು !

  ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವೃಂರು ಮೇ�ಲ� ರು�ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�,     ಮೊಹ ‘ಎ’  ರು� ಮತ್ತು� ರ್ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ
   ದಿರ್ನಾ�ಕದ್ಯೋ��ದಿಗೆ ನಿಗದಿತ್ತು ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಮ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿಟ�t ಕೆ��ಡಿರುತ್ತುಕ� ದ�j .    ತ್ತುಪಿuದಲ್ಲಿ ಅ�ತ್ತುಹ ‘ಎ’  

      ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ರುದ�j ಪಡಿಸ್ಥಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ� ಹಾಗ� ಅ�ತ್ತುಹ ‘ಎ’  ವೃಂರು� ಗಾKಮಿ�ಣ
  ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿಗೆ ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಹ ‘ಎ’  �ರಾಗ�ತಾ ಷರತ್ತುಗಳು ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು .  

(ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ) ರ್ಜಾತಿ  ಹಾಗ�      ಗಾKಮಿ�ಣ ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿ ಕೆ��ರಿರು�ವೃಂ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ ರ್ಜಾತಿ ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿ
  ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !ಗಳೂ� ಅಸ್ವೀ�ಧ�ವಾದಲ್ಲಿ,      ಅ�ತ್ತುಹ ‘ಎ’  ವೃಂರು� ಗಾKಮಿ�ಣ ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿಗ� ಸ್ಥಹ ‘ಎ’  

ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಹ ‘ಎ’  �ರಾಗ�ತಾ ಷರತ್ತುಗಳು ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು .  
8.3 

  ಕನ ಹೈದರಾಬಾದ್m ಡ ಮಾಧ� ಮ
  ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೀಗೆ

ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿ

(ಅ)      ಸ್ಥಕಾ�ರಿ ಅಧಿಸ್ಥ�ಚನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಥ�ಖೆ� ಸ್ವೀಆಸ್ಥ�ಇ 71  ಸೇನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿ 2001 ದಿರ್ನಾ�ಕ:kpsc- 24-10-2002

      ರುನ ಹೈದರಾಬಾದ್I ಯ ಕನ ಹೈದರಾಬಾದ್m ಡ ಮಾಧ� ಮದ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೀಗೆ�ದ� ಮಿ�ಸ್ಥಲಿ ಇರುವ ರಿಸ್ವೀದ ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಕೆ��ಮ�
  ಮಾಡ�ವೃಂ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� 1   ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್� ತ್ತುರುಗತಿಯಿ�ದ 10   ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್� ತ್ತುರುಗತಿಯವೃಂರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಗೆ ಕನ ಹೈದರಾಬಾದ್m ಡ

      ಮಾಧ� ಮದಲ್ಲಿ ವಾ�ಸ್ಥ�ಗ ಮಾಡಿರು�ವೃಂ ಬಂಗೆc ಸ್ಥ�ಬಂ�ಧಪಟt ಶಾಲೋಯ ಮ�ಖೆ���ಪಾಧಾ�ಯರು
ಸ್ಥಹಿ,        ಮೊಹ ‘ಎ’  ರು� ಮತ್ತು� ರ್ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ದಿರ್ನಾ�ಕದ್ಯೋ��ದಿಗೆ ನಿಗದಿತ್ತು ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಮ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಯಲ್ಲಿ
ಪಡೆದಿಟ�t ಕೆ��ಡಿರುತ್ತುಕ� ದ�j .

8.4 
  ಮಾರ್ಜಿ ಸೇ)ನಿಕರಿಗೆ

ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿ

(ಅ) (1)        ಮಾರ್ಜಿ ಸೇ)ನಿಕ ಎ’  �ದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಸ್ಥಶುಸ್ಥ K ದಳೂಗಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಸರ್ಕಾರದಿಂದದ ನಿಯಮಿತ್ತು ಭ್ಯ�ದಳೂ,   ನೌಕಾದಳೂ ಮತ್ತು� 
      ವಾಯ� ದಳೂದಲ್ಲಿ ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ್ಯೋ� ಶೋK�ಣಿಯಲ್ಲಿ (   ಯೋಧ ಅಥವಾ ಯೋಧರ್ನಾರ್ಗೀಲ� ದ್ಯೋ�)

     ಸೇ�ವೆ ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ವೀರು�ವೃಂ ವೃಂ� ಕ್ರಿ ಎ’  �ದ� ಅಥ�.    ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಡಿಫೆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆg ಸೇಕ�� ರಿಟ್ಟಿ ಕೆ��ರ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ   ,  ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ರುಲ್ ರಿಸ್ಥರ್ವ್�
 ಇ�ರ್ಜಿ ನಿಯರಿ�ಗ್ ಫೋ�ಸ್ ಸಿ�,         ಲೋ��ಕ ಸ್ಥಹಾಯಕ ಸೇ�ರ್ನಾ ಮತ್ತು� ಪಾ�ರಾ ಮಿಲಿ ಇರುವ ಟರಿ

    ದಳೂದಲ್ಲಿ ಸೇ�ವೆ ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ವೀದ ವೃಂ� ಕ್ರಿ ಸೇ�ಪ�ಡೆಯಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದಿಲ� ಮತ್ತು 
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(ಅ)        ಅ�ತ್ತುಹ ‘ಎ’  ಸೇ�ವೆಯಿ�ದ ನಿವೃಂ1ತಿ ಹೈ��ದಿದ ನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ತ್ತುರು ನಿವೃಂ1ತಿ ವೆ�ತ್ತುನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪಡೆಯ�ತಿ ರು�ವೃಂ
                                               ಅಥವಾ

(ಆ)     ವೆ)ದ� ಕ್ರಿ�ಯ ಕಾರುಣಗಳೀ�ದ ಮಿಲಿ ಇರುವ ಟರಿ ಸೇ�ವೆಯಿ�ದ ಬಿಡ�ಗಡೆಯಾದ
     ಅಥವಾವೃಂ� ಕ್ರಿ ಯಹಿಡಿತ್ತುಕ�� ಮಿ�ರಿದ ಪರಿಸ್ವೀ.ತಿಗಳೀ�ದ ಮತ್ತು� ವೆ)ದ� ಕ್ರಿ�ಯ ಅಥವಾ

ಅಸ್ಕ್ಯಾಮಥ� �ದ      ಪಿ�ಚಣಿ ಪಡೆದ� ಅ�ತ್ತುಹ ‘ಎ’  ಸೇ�ವೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ�ಗಡೆಯಾದವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�
                                                ಅಥವಾ

(ಇ)         ಸ್ಥI �ತ್ತು ಕೆ��ರಿಕೆ ಹೈ�ರುತ್ತು�ಪಡಿಸ್ವೀ ಸ್ವೀಬಂ� �ದಿ ಕಡಿತ್ತುದ ಪರಿಣಾಮದಿ�ದ ಅ�ತ್ತುಹ ‘ಎ’  
               ಸೇ�ವೆಯಿ�ದಬಿಡ�ಗಡೆ ಹೈ��ದಿದ ವೃಂ� ಕ್ರಿ 

ಅಥವಾ
(ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ)        ತ್ತುನ ಹೈದರಾಬಾದ್m ಸ್ಥI �ತ್ತು ಕೆ��ರಿಕೆಯ ಮೇ�ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಗೆ ಅಥವಾ ದ�ನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಡತೆ ಅಥವಾ

ಅಸ್ಕ್ಯಾಮಥ� �ದ       ಕಾರುಣದಿ�ದ್ಯಾರ್ಗೀತೆ ಗೆದ�ಹಾಕ್ರಿರು�ವೃಂ ಅಥವಾ ಕತ್ತು�ವೃಂ� ದಿ�ದ ವೃಂರ್ಜಾ ಮಾಡಿದ
 ವೃಂ� ಕ್ರಿ ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಹೈ�ರುತ್ತು�ಪಡಿಸ್ವೀ,      ನಿಧಿ�ಷt ಅವೃಂಧಿಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಪೂರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು )ಸ್ವೀದ ತ್ತುರು�ವಾಯ ಬಿಡ�ಗಡೆ
         ಹೈ��ದಿದ ವೃಂ� ಕ್ರಿ ಮತ್ತು� ಗಾKಚ�� ಟ್ಟಿ ಪಡೆಯ�ತಿ ರು�ವೃಂ ವೃಂ� ಕ್ರಿ ಮತ್ತು� ಪಾK�ತಿ�ಯ ಸೇ�ವೆಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ

   ಕೆಳೂಗೆ ಹೈಸ್ಥರಿಸ್ವೀದ ವೃಂಗ�ದ ಸ್ವೀಬಂ� �ದಿಯವೃಂರು�.            
(i)         ನಿರು�ತ್ತುರು ಸೇ�ವೆ ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ವೀ ನಿವೃಂ1ತಿ ಹೈ��ದಿದ ಪಿ�ಚಣಿದ್ಯಾರುರು�.

(ii)        ಮಿಲಿ ಇರುವ ಟರಿ ಸೇ�ವೆಯಿ�ದ್ಯಾರ್ಗೀ ಉ�ಟಾದ ದ್ಯೋ)ಹಿಕ ಅಸ್ಕ್ಯಾಮಥ� �  ತೆ ಹೈ��ದಿ
 ಬಿಡ�ಗಡೆಯಾದ ವೃಂ� ಕ್ರಿ .

            (iii)     ಗಾ�ಲ�ಟ್ಟಿK ಪKಶುಸ್ವೀ ವಿಜೆ�ತ್ತುರು�

ವಿವೃಂರುಣೆ :kpsc--       ಕೆ��ದK ಸ್ಥಶುಸ್ಥ Kದಳೂದ ಸೇ�ವೆಯಲ್ಲಿ ವೃಂ� ಕ್ರಿ ಗಳೂ� ಸೇ�ವೆಯಿ�ದ ನಿವೃಂ1ತಿ ಹೈ��ದಿದ
             ನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ತ್ತುರು ಮಾರ್ಜಿ ಸೇ)ನಿಕರು ವೃಂಗ�ದಡಿ ಬಂರು�ವೃಂ ವೃಂ� ಕ್ರಿ ಗೆ ಒಪu �ದವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪೂಣ�ವಾಗಲ� ಒ�ದ�
         ವೃಂಷ�ಕೆ� ಮ�ನ ಹೈದರಾಬಾದ್m ಉದ್ಯೋ���ಗಕೆ� ಅರ್ಜಿ � ಹಾಕ್ರಿಕೆ�ಳೂ� ಲ� ಹಾಗ� ಅವೃಂರಿಗೆ ಮಾರ್ಜಿ ಸೇ)ನಿಕರಿಗೆ

     ದ್ಯೋ�ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಯ�ವೃಂ ಎ’  ಲಾ� ಸೌಲಭ್ಯ� ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಹೈ��ದಲ� ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಮತಿ ನಿ�ಡಲಾರ್ಗೀದ್ಯೋ.   ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು 
       ಸ್ಥಮವೃಂಸ್ಥ Kವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ತ್ತು� ರ್ಜಿ ಸ್ಥಲ� ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಮತಿ ನಿ�ಡ�ವೃಂವೃಂರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್� ರ್ನಾಗರಿ�ಕ ಸೇ�ವೆ ಅಥವಾ

  ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗಳೀಗೆ ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಮಕ ಹೈ��ದ�ವೃಂ�ತಿಲ� .

(ಆ) 2)       ಕೆ��ದK ಸ್ಥಶುಸ್ಥ K ದಳೂಗಳೂಲ್ಲಿ ಸೇ�ವೆ ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ಥ�ವಾಗ ಯ�ದ̄/  ಯ�ದ̄ದ�ತ್ತುಹ ‘ಎ’  
     ಕಾಯಾ�ಚರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಅಥವಾ ಅ�ಗವಿಕಲತೆ ಹೈ��ದಿದ  ವೃಂ� ಕ್ರಿ ಗಳೂ

 ಕ�ಟ��ಬಂದವೃಂರು� (        ಸ್ಥ�ದಭಾ�ನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಸ್ಕ್ಯಾರು ಹೈ�ಡತಿ ಅಥವಾ ಗ�ಡ ಮತ್ತು� ಮಕ� ಳೂ� ಮತ್ತು� 
ಮಲಮಕ� ಳೂ�)    ಮಾರ್ಜಿ ಸೇ)ನಿಕ ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿಗೆ ಅಹ ‘ಎ’  �ರಾರ್ಗೀರು�ತಾ ಷರತ್ತುಗಳು ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು .   ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಅ�ತ್ತುಹ ‘ಎ’  ವೃಂರು�ಗಳೀಗೆ

  ವೃಂಯೋಮಿತಿ ಸ್ಥಡಿಲಿ ಇರುವ ಕೆಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ನಿ�ಡಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದಿಲ� .  
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(ಇ) 3)       ಸೇ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಯಿ�ದ ಬಿಡ�ಗಡೆಯಾದ ವೃಂ� ಕ್ರಿ ಗಳೂ� ಅವೃಂರು ಬಿಡ�ಗಡೆ ಪKಮಾಣ
ಪತ್ತು !ವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m (  ಗ�ರು�ತಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಚಿ�ಟ್ಟಿ,  ನಿವೃಂ1ತಿ    ವೆ�ತ್ತುನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಥ�ದ್ಯಾಯದ ಪತ್ತು !,    ಬಿಡ�ಗಡೆ ಪುಸ್ಥ ಕ ಮತ್ತು� 

  ಪದವಿ ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !) /      ಮಾರ್ಜಿ ಸೇ)ನಿಕರು ಅವೃಂಲ�ಬಿತ್ತುರು� ಮಾರ್ಜಿ ಸೇ)ನಿಕರು� ಸೇ�ವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ
ಯ�ದ̄/      ಯ�ದ̄ದ�ತ್ತುಹ ‘ಎ’  ಕಾಯಾ�ಚರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಅಥವಾ ಅ�ಗವಿಕಲತೆ 
ಹೈ��ದಿದ    ಬಂಗೆc ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !ವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಪಡೆದಿಟ�t ಕೆ��ಡಿರುತ್ತುಕ� ದ�j . 

(ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ)      ಮಾರ್ಜಿ ಸೇ)ನಿಕರು ಅವೃಂಲ�ಬಿತ್ತುರು� ಮಾರ್ಜಿ ಸೇ)ನಿಕರು� ಸೇ�ವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ
ಯ�ದ̄/      ಯ�ದ̄ದ�ತ್ತುಹ ‘ಎ’  ಕಾಯಾ�ಚರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಅಥವಾ ಅ�ಗವಿಕಲತೆ 
ಹೈ��ದಿದ     ಬಂಗೆc ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !ದ ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಮ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಬಂ�ಧ-2  ರುಲ್ಲಿ ತೆ ��ರಿಸ್ಥಲಾರ್ಗೀದ್ಯೋ.

8.5 
 ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಚ್ಛೇ¤ �ಧ 371

(ಜೆ)  ರು�ತೆ 
 –ಹೈ)ದರಾಬಾದ್

 ಕರ್ನಾ�ಟಕ ಪKದ್ಯೋ�ಶುಕೆ�
 ಸೇ�ರಿದ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೀಗೆ

ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿ

(ಅ)        ಕರ್ನಾ�ಟಕ ಸ್ಕ್ಯಾವೃಂ�ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಕ ಉದ್ಯೋ���ಗ (  –   ಹೈ)ದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾ�ಟಕ ಪKದ್ಯೋ�ಶುಕೆ�
 ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿ)  (    ಅಹ ‘ಎ’  �ತಾ ಷರತ್ತುಗಳು ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !ಗಳೂ ನಿ�ಡಿಕೆ)  ನಿಯಮಗಳೂ�

2013       ಕೆ� ಸ್ಥ�ಬಂ�ಧಿಸ್ವೀದ�ತೆ ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ರು ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥ. ಳೀ�ಯ ವೃಂ� ಕ್ರಿ ಯೆ�ಬಂ
   ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಕೆ��ರು�ವೃಂ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಬಂ�ಧ-  ಎ’  ಯಲ್ಲಿರು�ವೃಂ

      ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಮ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಯಲ್ಲಿಯೆ� ಅಹ ‘ಎ’  �ತಾ ಷರತ್ತುಗಳು ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !ವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಸ್ಥಕ್ಷಮ ಪಾKಧಿಕಾರುವಾದ ಸ್ಥ�ಬಂ�ಧಪಟt
    ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಥಹಾಯಕ ಆಯ�ಕ ರಿ�ದ ಪಡೆದಿಟ�t ಕೆ�ಳೂ� ತ್ತುಕ� ದ�j . 

8.6 
ಸ್ಥಕಾ�ರಿ
ಸೇ�ವೆಯಲ್ಲಿರು�ವೃಂ
ನೌಕರುರಿಗೆ

 ಹೈ)ದರಾಬಾದ್ -
ಕರ್ನಾ�ಟಕ
ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿ:kpsc--

(ಅ)6     ಸ್ಥಕಾ�ರಿ ಸೇ�ವೆಯಲ್ಲಿರು�ವೃಂ ನೌಕರುರು� ದಿರ್ನಾ�ಕ 29-01-2014   ರು�ದ� ಹೈ�ರುಡಿಸ್ಥಲಾದ
ಅಧಿಸ್ಥ�ಚನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್-1    ಸ್ಥ�ಖೆ� ಡಿಪಿಎ’  ಆರ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ   43    ಹೈಚ್ಕೆಸಿ ಕೆಸ್ವೀ 2013   ರುಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಬಂ�ಧ-  ಎ’  ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಲ್ಲಿ

      ಇರು�ವೃಂ�ತೆ ತ್ತುಮs ಸೇ�ವಾ ಪುಸ್ಥ ಕದಲ್ಲಿ ದಿರ್ನಾ�ಕ 01-01-2013   ಕ್ರಿ� �ತ್ತು ಮ��ಚಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್
        ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಮ�ದಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವೃಂರು ಸ್ಥI �ತ್ತು ಊರು� ಅಥವಾ ಸ್ಥ. ಳೂಕೆ� ಸ್ಥ�ಬಂ�ಧಿಸ್ವೀದ�ತೆ ಹೈ)ದರಾಬಾದ್ -

   ಕರ್ನಾ�ಟಕ ಪKದ್ಯೋ�ಶುದ ರ್ಜಿ ಲ್ಲೆಗಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಸರ್ಕಾರದಿಂದದ ಬಿ�ದರ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ   ,  ಕಲಬಂ�ರುರ್ಗೀ,  ರಾಯಚ�ರು�,  ಕೆ�ಪu ಳೂ,
       ಬಂಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ�ರಿ ಮತ್ತು� ಯಾದರ್ಗೀರಿ ಕ�ದ್ಯಾಯ ರ್ಜಿ ಲ್ಲೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂರು�ವೃಂ�ತ್ತುಹ ‘ಎ’  ಪKದ್ಯೋ�ಶುದ

  ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಮ�ದ� ಇದj ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ,      ಅ�ತ್ತುಹ ‘ಎ’  ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಕಛೇ�ರಿ ಮ�ಖ್ಯ� ಸ್ಥ. ರಿ�ದ ದಿ:kpsc- 29-01-
2014  ರು ಅಧಿಸ್ಥ�ಚನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್-1    ರುಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಯಮ 5(2)     ರುಲ್ಲಿ ನಿ�ಡಲಾದ ಸ್ಥI ಗಾKಮ ಪKಮಾಣ

      ಪತ್ತು !ವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಆಧರಿಸ್ವೀ ಅ�ತ್ತುಹ ‘ಎ’  ವೃಂರು ಅರ್ಜಿ �ಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಸ್ಥ. ಳೀ�ಯ ವೃಂ1�ದದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ� ವಿರು�ವೃಂ
 ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗೆದ�ರಾರ್ಗೀ ಪರಿಗಣಿಸ್ಥಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ�.  

8.7
 ಸೇ�ವಾನಿರುತ್ತು ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�

(ಅ)    ಕರ್ನಾ�ಟಕ ರ್ನಾಗರಿ�ಕ ಸೇ�ವಾ (  ಸ್ಕ್ಯಾಮಾನ ಹೈದರಾಬಾದ್� ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಮಕಾತಿ)  ನಿಯಮಗಳೂ� 1977  ರು ನಿಯಮ
5(4)  “       ರುನ ಹೈದರಾಬಾದ್I ಯ ಯಾರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು � ಅರ್ಜಿ �ದ್ಯಾರುನ ಹೈದರಾಬಾದ್� ತಾ ಷರತ್ತುಗಳುನ ಹೈದರಾಬಾದ್� ಅರ್ಜಿ � ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ಥ�ವೃಂ ಸ್ಥಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಕಾ�ರುದ

        ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ್ಯೋ� ಇತ್ತುರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ್ಯೋ� ಇತ್ತುರು ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್� ಸ್ಥಕಾ�ರುದ ಅಥವಾ
       ಕೆ��ದK ಸ್ಥಕಾ�ರುದ ಅಥವಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸ್ಥ�ಬಂ�ಧವಾರ್ಗೀ ಸ್ಥಕಾ�ರುವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿದಿ�ಷt ಪಡಿಸ್ವೀದ ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ್ಯೋ�
       ಇತ್ತುರು ಪಾKಧಿಕಾರುದಲ್ಲಿ ಖಾ ಸೇವೆಗಳು ಯ� ಅಥವಾ ತಾ ಷರತ್ತುಗಳುತಾ ಷರತ್ತುಗಳು�ಲಿ ಇರುವ ಕ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿದj ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು� ಆತ್ತುನ ಹೈದರಾಬಾದ್�
      ಯಾರು ಅಧಿ�ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋ���ಗದಲ್ಲಿರು�ವೃಂನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�� ಆ ಇಲಾಖಾ ಸೇವೆಗಳು ಮ�ಖ್ಯ� ಸ್ಥ. ರಿ�ದ ಅಥವಾ

     ಸ್ಥ�ದಭಾ�ನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಸ್ಕ್ಯಾರು ಸ್ಥಕಾ�ರುದಿ�ದ ಅಥವಾ ಪಾKಧಿಕಾರುದಿ�ದ ಒಪಿuಗೆ ಪಡೆಯದ್ಯೋಯೆ�
      ಅರ್ಜಿ �ಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ವೀದj ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಆತ್ತುನ ಹೈದರಾಬಾದ್� ಸ್ಥಕಾ�ರುದ ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ್ಯೋ� ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಯ

 ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಮಕಕೆ� ಅಹ ‘ಎ’  �ರ್ನಾರ್ಗೀರುತ್ತುಕ� ದj ಲ� .  ಪರು�ತ್ತು�,      ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಉಪ ನಿಯಮವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸ್ಥಕಾ�ರುದಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ್ಯೋ�
     ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥ. ಳೀ�ಯ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯಾರ್ಗೀ ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಮಕಗೆ��ಡಿರು�ವೃಂ ವೃಂ� ಕ್ರಿ ಗೆ ಅವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m
    ’’ಎ’  ಲ್ಲಿಯವೃಂರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಗೆ ಹಾಗೆ�ದ� ಪರಿಗಣಿಸ್ಥಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ್ಯೋ�� ಅಲ್ಲಿಯವೃಂರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಗೆ ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್I ಯವಾಗತ್ತುಕ� ದj ಲ� .

(ಆ)     ಸೇ�ವೆಯಲ್ಲಿರು�ವೃಂ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಅರ್ಜಿ � ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ಥ�ವೃಂ ಮ�ನ ಹೈದರಾಬಾದ್m   ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಮತಿಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಅ�ದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು 
     ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !ವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m (NOC)    ಕಡ್ಡಾ�ಯವಾರ್ಗೀ ಅವೃಂರು�ಗಳೂ ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಮಕಾತಿ
 ಪಾKಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಸ್ಥಹಿ,      ಮೊಹ ‘ಎ’  ರು� ಮತ್ತು� ರ್ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ದಿರ್ನಾ�ಕದ್ಯೋ��ದಿಗೆ

ಪಡೆದಿಟ�t ಕೆ��ಡಿರುತ್ತುಕ� ದ�j .
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(ಇ)          ಸೇ)ನಿಕರು ಸೇ�ವಾ ಒಪu �ದದ ಮ�ಕಾ ಯಕೆ� ಮ�ನ ಹೈದರಾಬಾದ್m ಅರ್ಜಿ � ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ಥ�ವೃಂ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಅವೃಂರು
       ಮೇ�ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೀ�ದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !ವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಪಡೆದ� ಅದರು ದಿರ್ನಾ�ಕವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m

    ಅರ್ಜಿ �ಯಲ್ಲಿ ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಮ�ದಿಸ್ವೀ ಅರ್ಜಿ �ಯೊಂ�ದಿಗೆ ಅಪ್ರೊ��ಡ್ ಮಾಡತ್ತುಕ� ದ�j ,   ಹಾಗ� ಮ�ಲ
        ದ್ಯಾಖ್ಯಲೋಗಳೂ ಪರಿಶಿ�ಲನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಯ ಸ್ಥಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ಯೋ� ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !ದ ಮ�ಲ
  ಪKತಿಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಕಡ್ಡಾ�ಯವಾರ್ಗೀ ಹಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ರು�ಪಡಿಸ್ಥಬೆಂ�ಕ�. 

  ವಿಶೋ�ಷ ಸ್ಥ�ಚನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗಳೂ� :kpsc-- 
1)  ಮೇ�ಲ� �ಡಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m   ಕೆ��ರು�ವೃಂ ಎ’   ಲಾ�    ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಸ್ಥ�ಬಂ�ಧಿಸ್ವೀದ ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿ ಪKಮಾಣ

     ಪತ್ತು !ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಅರ್ಜಿ �ಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ಥಲ� ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ವೀದ ಕೆ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಯ ದಿರ್ನಾ�ಕ:kpsc-  06-03-2020      ರು  
ಒ  ಳೂಗೆ  ಪಡೆದಿಟ�t ಕೆ��ಡಿರುಬೆಂ�ಕ�.

2)          ಕೆ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಯ ದಿರ್ನಾ�ಕದ ನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ತ್ತುರು ಪಡೆದ ಎ’  ಲಾ� ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿ ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ತಿರುಸ್ಥ� ರಿಸ್ಥಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ�.
3)       ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಅರ್ಜಿ �ಯೊಂ�ದಿಗೆ ಕಡ್ಡಾ�ಯವಾರ್ಗೀ ಅಪ್ರೊ��ಡ್ ಮಾಡಬೆಂ�ಕ�,   ತ್ತುಪಿuದj ಲ್ಲಿ ಅ�ತ್ತುವೃಂರು

  ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಪರಿಗಣಿಸ್ಥಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದಿಲ� .
4)      ಮ�ಲ ದ್ಯಾಖ್ಯಲಾತಿ ಪರಿಶಿ�ಲನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಥಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥದರಿ   ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !ಗಳೂ ಮ�ಲಪKತಿಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಪರಿಶಿ�ಲನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ

 ತ್ತುಪu ದ್ಯೋ� ಹಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ರು�ಪಡಿಸ್ಥತ್ತುಕ� ದ�j .      ತ್ತುಪಿuದಲ್ಲಿ ಅ�ತ್ತುಹ ‘ಎ’  ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m  ರುದ�j ಪಡಿಸ್ವೀ
     ಅವೃಂರುಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ತ್ತುನ ಹೈದರಾಬಾದ್ವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಸ್ಕ್ಯಾಮಾನ ಹೈದರಾಬಾದ್� ಅಹ ‘ಎ’  �ತೆ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಹ ‘ಎ’  �ರಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ತು ! ಪರಿಗಣಿಸ್ಥಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ�.

5)   ಮೇ�ಲ� �ಡ ಎ’  ಲಾ�  ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !  ಗಳೂ ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಮ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್   ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಬಂ�ಧ-2  ರುಲ್ಲಿ ತೆ ��ರಿಸ್ಥಲಾರ್ಗೀದ್ಯೋ. 
6)      ಇತ್ತುರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಮ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗಳೂಲ್ಲಿ ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ಥಲu ಡ�ವೃಂ ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿ ಪKಮಾಣಪತ್ತು !ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ತಿರುಸ್ಥ� ರಿಸ್ಥಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ�. 
9.     ಆಯೋಗದ್ಯೋ�ಡನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪತ್ತು ! ವೃಂ� ವೃಂಹಾರು  :kpsc--  

     ಆಯೋಗವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೆ��ದಿಗೆ ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ್ಯೋ� ಪತ್ತು ! ವೃಂ� ವೃಂಹಾರುವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಡೆಸ್ಥ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದಿಲ� .  ವಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಸರ್ಕಾರದಿಂದಸ್ಥ
        ಬಂದಲಾವೃಂಣೆ ಇದj ಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಲಿ ಇರುವ ಖಿತ್ತು ಮನ ಹೈದರಾಬಾದ್ವಿಯ ಮ�ಲಕ ಆಯೋಗದ ಗಮನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಕೆ� ತ್ತುರುತ್ತುಕ� ದ�j .

     ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಸರ್ಕಾರದಿಂದಸ್ಥ ಬಂದಲಾವೃಂಣೆಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಪರಿಗಣಿಸ್ಥಲ� ಆಯೋಗವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪKಯತಿmಸ್ಥ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ�.   ಆದ್ಯಾಗ�� ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ
    ವಿಚ್ಚಾರುದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ್ಯೋ� ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ವಾಬಾjರಿಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ವೃಂಹಿಸ್ವೀಕೆ�ಳೂ�� ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದಿಲ� .   ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಬಂಗೆc ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ�

ಎ’  ಚ[ ರುವೃಂಹಿಸ್ಥತ್ತುಕ� ದ�j .     ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ�ಆಯೋಗದ್ಯೋ�ಡನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಥ�ಪಕ್ರಿ�ಸ್ಥಲೋ�ಬೆಂ�ಕಾದ ಸ್ಥ�ದಭ್ಯ�ದಲ್ಲಿ ತ್ತುಮs
    ಮನ ಹೈದರಾಬಾದ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳೂಕ�ಡ ಮಾಹಿತಿಗಳೂ� ಒದರ್ಗೀಸ್ಥತ್ತುಕ� ದ�j :kpsc--

  (i)   ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಯ /  ವಿಷಯದ ಹೈಸ್ಥರು�
  (ii)      ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯಪೂಣ� ಹೈಸ್ಥರು� ಹಾಗ� ಇ-   ಮೇ�ಲ್ ಐಡಿ

       (iii)     ಅರ್ಜಿ �ಯಲ್ಲಿ ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಮ�ದಿಸ್ವೀರು�ವೃಂ ಅ�ಚ್ಛೇ ವಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಸರ್ಕಾರದಿಂದಸ್ಥ
1  0  .     ಪಾKಮ�ಖ್ಯ� ವಾದ ಸ್ಥ�ಚನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗಳೂ�  :kpsc-  

           ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕೆಳೂಕ�ಡ ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಅರ್ಜಿ � ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ಥಲ� ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ವೀದ ಕೆ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಯ ದಿರ್ನಾ�ಕದ್ಯೋ�ಳೂಗಾರ್ಗೀ ಕಡ್ಡಾ�ಯವಾರ್ಗೀ
       ಪಡೆದಿಟ�t ಕೆ��ಡ� ಅರ್ಜಿ �ಯೊಂ�ದಿಗೆ ಅಪ್ರೊ��ಡ್ ಮಾಡಬೆಂ�ಕ� ತ್ತುಪಿuದj ಲ್ಲಿ ಅವೃಂರು ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿ/ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ತ್ತುI ವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m

        ಪರಿಗಣಿಸ್ಥಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದಿಲ� ಹಾಗ� ಮ�ಲ ದ್ಯಾಖ್ಯಲಾತಿ ಪರಿಶಿ�ಲನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಥಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ಯೋ� ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !ಗಳೂ
   ಮ�ಲ ಪKತಿಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಪರಿಶಿ�ಲನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ರು�ಪಡಿಸ್ಥತ್ತುಕ� ದ�j . 

1)       ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಥಲಾದ ವಿದ್ಯಾ�ಹ ‘ಎ’  �ತೆ ಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಅರ್ಜಿ � ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ಥಲ� ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ವೀದ ಕೆ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಯ
ದಿರ್ನಾ�     ಕದ್ಯೋ�ಳೂಗೆ ಪಡೆದಿರು�ವೃಂ ಬಂಗೆc ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !ಗಳೂ�/   ಎ’  ಲಾ� ವೃಂಷ�ಗಳೂ ಅ�ಕಪಟ್ಟಿtಗಳೂ�/ಪದವಿಯ

  ಘಟ್ಟಿಕೆ��ತ್ತುg ವೃಂ ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !. 
2)    ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹೈದರಾಬಾದ್s ದಿರ್ನಾ�ಕವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಮ�ದಿಸ್ವೀರು�ವೃಂ ಎ’  ಸ್ ಸಿ.ಎ’  ಸ್ ಸಿ.ಎ’  ಲ್.ಸ್ವೀ.     ಅಥವಾ ತ್ತುತ್ತುgಮಾನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ ಅ�ಕಪಟ್ಟಿt/
ಎ’  ಸ್ ಸಿ.ಎ’  ಸ್ ಸಿ.ಎ’  ಲ್.     ಸ್ವೀ ವೃಂಗಾ�ವೃಂಣೆಯ ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು ! /     ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹೈದರಾಬಾದ್s ದಿರ್ನಾ�ಕವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ತೆ ��ರಿಸ್ಥ�ವೃಂ ಸ್ಥ�ಚಿತ್ತು ದ್ಯಾಖ್ಯಲೋಯ

  ಉಧ1ತ್ತು ಭಾಗ (Extract of cumulative record).
3)    ಸೇ)ನಿಕ ಸೇ�ವೆಯಿ�ದ ಬಿಡ�ಗಡೆಯಾದ/       ಮ�ಕ್ರಿ ಹೈ��ದಿದ ಬಂಗೆರ್ಗೀನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು ! (ಪೂಣ�ವಾರ್ಗೀ)

(Discharge  certificate)      ಮತ್ತು� ಪ್ಟೆಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್¿ ನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಡೆಯ�ತಿ ರು�ವೃಂ ದ್ಯಾಖ್ಯಲೋಯ ಪKತಿ/  ಮಾರ್ಜಿ 
ಸೇ)ನಿಕರುಅವೃಂಲ�ಬಿತ್ತುರಾರ್ಗೀದj ಲ್ಲಿ,     ಮಾರ್ಜಿ ಸೇ)ನಿಕರು� ಸೇ�ವೆಯಲ್ಲಿರು�ವಾಗ ಯ�ದ̄/ಯ�ದ̄ದ�ತ್ತುಹ ‘ಎ’  

       ಕಾಯಾ�ಚರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಅಥವಾ ಅ�ಗವಿಕಲತೆ ಹೈ��ದಿದಬಂಗೆc   ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು ! (Dependant
certificate) (     ಮಾರ್ಜಿ ಸೇ)ನಿಕ ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿ ಕೆ��ರಿದj ಲ್ಲಿ).

4)  ಪರಿಶಿಷt ರ್ಜಾತಿ,   ಪರಿಶಿಷt ಪ�ಗಡ,  ಪKವೃಂಗ�-1,  ಪKವೃಂಗ�-2ಎ’  ,  2ಬಿ,  3ಎ’  ,  3  ಬಿ ಮಿಸ್ಥಲಾತಿ
 ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ�ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಮ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಡಿ/ಇ/       ಎ’  ಫ್ ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಲ್ಲಿ ತ್ತುಹ ‘ಎ’  ಶಿ�ಲಾj ರ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ   ರಿ�ದ ಪಡೆದ ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !.(  ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿ ಕೆ��ರಿದj ಲ್ಲಿ)

5) ಸ್ಕ್ಯಾ  ಮಾನ ಹೈದರಾಬಾದ್�        ಅಹ ‘ಎ’  �ತೆ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಗಾKಮಿ�ಣ ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿ ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು ! ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಮ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್-1  ಮತ್ತು� 2 ರುಲ್ಲಿ
/   ಇತ್ತುರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಮ�ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್- 2   ರುಲ್ಲಿ (  ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿ ಕೆ��ರಿದj ಲ್ಲಿ)
6)       ಕನ ಹೈದರಾಬಾದ್m ಡ ಮಾಧ� ಮದಲ್ಲಿ ವಾ�ಸ್ಥ�ಗ ಮಾಡಿದ ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು ! (  ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿ ಕೆ��ರಿದj ಲ್ಲಿ)
7)  –         ಹೈ)ದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾ�ಟಕ ಸ್ಥ. ಳೀ�ಯ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ� ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿ ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !



15

8)    ಸೇ�ವೆಯಲ್ಲಿರು�ವೃಂ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ (NOC)   ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !
ಅಪೂಣ�ವಾರ್ಗೀರು�ವೃಂ,     ಫೋ�ಟೆ�� ಮತ್ತು� ಸ್ಥಹಿಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m /     ದ್ಯಾಖ್ಯಲೋಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಅಪ್ ಲೋ��ಡ್ ಮಾಡದ್ಯೋ� ಇರು�ವೃಂ

       ಹಾಗ� ಶು�ಲ� ಸ್ಥ�ದ್ಯಾಯಮಾಡದ ಅರ್ಜಿ �ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ತಿರುಸ್ಥ� ರಿಸ್ಥಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ�.
         ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ತ್ತುಮs ಮಾಹಿತಿಗಾರ್ಗೀ ಭ್ಯತಿ� ಮಾಡಿ ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ವೀದ ಅರ್ಜಿ �ಯ ಒ�ದ� ಫೋ�ಟೆ�� ಪKತಿಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m
   ಕಡ್ಡಾ�ಯವಾರ್ಗೀ ತ್ತುಮೊs�ದಿಗೆ ಇಟ�t ಕೆ�ಳೂ� ಲ� ಸ್ಥ�ಚಿಸ್ವೀದ್ಯೋ. 

9)         ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ತ್ತುಮs ಅರ್ಜಿ �ಗಳೂಲ್ಲಿ ನಿ�ಡ�ವೃಂ ಮಾಹಿತಿಗಳೂ ಆಧಾರುದ ಮೇ�ಲೋ ಅವೃಂರು�ಗಳೂ� ಸ್ಥu ಧಾ�ತ್ತುs ಕ
         ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಬಂರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಯಲ� ಅಹ ‘ಎ’  �ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಎ’  �ಬಂ�ದನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಆಯೋಗವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪರಿಶಿ�ಲಿ ಇರುವ ಸ್ವೀ ಮೇ�ಲೋ�m�ಟಕೆ� ಅಹ ‘ಎ’  �ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು �ದ�

              ಕ�ಡ�ಬಂ�ದ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೀಗೆ ಮಾತ್ತು ! ಪKವೆ�ಶುಪತ್ತು !ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆಲೋ)ನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮ�ಖಾ ಸೇವೆಗಳು �ತ್ತುರು ಡೌನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆಲೋ��ಡ್
  ಮಾಡಿಕೆ�ಳೂ� ಲ� ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಮತಿಸ್ಥಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ�.    ಆದj ರಿ�ದ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ವೀರು�ವೃಂ ವೃಂಯೋಮಿತಿ,ವಿದ್ಯಾ�ಹ ‘ಎ’  �ತೆ ,

ಮಿ�ಸ್ಥಲಾತಿ,           ಇತಾ ಷರತ್ತುಗಳು�ದಿಗಳೀಗನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಗ�ಣವಾರ್ಗೀ ಅರ್ಜಿ �ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನಿ�ಡ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ� ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ
ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ವಾಬಾjರಿಯಾರ್ಗೀರು�ತ್ತು ದ್ಯೋ.         ತ್ತುಪುu ಮಾಹಿತಿ ನಿ�ಡಿದಲ್ಲಿ ಅ�ತ್ತುಹ ‘ಎ’  ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಅಯೋಗವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಡೆಸ್ಥ�ವೃಂ

 ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ್ಯೋ� ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಮಕಾತಿ  /   ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗಳೀ�ದ  03     ವೃಂಷ�ಕೆ� ಡಿಬಾಮಾ�ಡಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ�  .    ಆದ�ದರಿ�ದ  ,    ಅರ್ಜಿ �  
      ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ಥ�ವೃಂ ಮ�ನ ಹೈದರಾಬಾದ್m ಅವೃಂರು� ನಿ�ಡಿರು�ವೃಂಎ’  ಲಾ� ಮಾಹಿತಿಯ� ಸ್ಥರಿಯಾರ್ಗೀದ್ಯೋ ಎ’  �ದ� ಖ್ಯಚಿತ್ತುಪಡಿಸ್ವೀಕೆ��ಡ�ದ1ಢೀ�ಕರುಣ

ನಿ�ಡ�ವಾಗಎ’  ಚ[ ರುವೃಂಹಿಸ್ಥಬೆಂ�ಕ�  .  

11.    ಹೈಚಿ[ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾಹಿತಿಗಾರ್ಗೀ ದ�ರುವಾಣಿ ಸ್ಥ�ಖೆ�ಗಳೂ�:kpsc-
   ಕೆ��ದK ಕಛೇ�ರಿಯಮಾಹಿತಿ ಕೆ��ದK :kpsc-080-30574957/ 30574901

  ಪಾK�ತಿ�ಯ ಕಛೇ�ರಿ ಮೇ)ಸ್ಥ�ರು� :kpsc-0821-2545956
              ಪಾK�ತಿ�ಯ ಕಛೇ�ರಿ ಬೆಂಳೂಗಾವಿ :kpsc-0831-2475345
   ಪಾK�ತಿ�ಯ ಕಛೇ�ರಿ ಕಲಬಂ�ರ್ಗೀ� :kpsc-08472-227944
   ಪಾK�ತಿ�ಯ ಕಛೇ�ರಿ ಶಿವೃಂಮೊಗc  :kpsc- 08182-228099

12.    ದ�ನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಡತೆ :kpsc-- 
    ಒಬಂ� ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯ� ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಕಲಿ ಇರುವ ವೃಂ� ಕ್ರಿ ಯಾರ್ಗೀರು�ವೃಂನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ದ�     ಅಥವಾ ಖೆ��ಟಾ ದಸ್ಕ್ಯಾ ವೆ�ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್� ಅಥವಾ ತಿದj ಲಾದ

        ದಸ್ಕ್ಯಾ ವೆ�ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ವೀರು�ವೃಂನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ದ� ಅಥವಾ ತ್ತುಪುu ಅಥವಾ ಸ್ಥ�ಳೂ�� ಹೈ�ಳೀಕೆ ನಿ�ಡಿರು�ವೃಂನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ದ�ಅಥವಾ
     ವಾಸ್ಥ ವಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಮರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಮಾಚಿರು�ವೃಂನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ದ� ಅಥವಾ ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಮಕಾತಿ ಉದ್ದೇಶುಗಳೀಗಾರ್ಗೀ

    ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಡೆಸ್ಥಲಾದಸ್ಥ�ದಶು�ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ದಲ್ಲಿ ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಚಿತ್ತು ಮಾಗ�ವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಸ್ಥರಿಸ್ಥ�ತಿ ರು�ವೃಂನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ದ� ಅಥವಾ
         ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಸ್ಥರಿಸ್ಥಲ�ಪKಯತಿmಸ್ವೀರು�ವೃಂನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ದ� ಅಥವಾ ಅವೃಂರು ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಮಕಾತಿಯ ಸ್ಥ�ಬಂ�ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ್ಯೋ� ಇತ್ತುರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು 

      ಅಕ !ಮ ಮತ್ತು� ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಚಿತ್ತು ಮಾಗ�ವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಅವೃಂಲ�ಬಿಸ್ವೀರು�ವೃಂನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ದ�,   ಕ�ಡ�ಬಂ�ದಲ್ಲಿ ಅವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�/  ಅವೃಂಳೂ� ಸ್ಥI ತ್ತು:kpsc-
ಕ್ರಿ Kಮಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್  ಲ್ ವೃಂ� ವೃಂ     ಹ ‘ಎ’  ರುಣೆಗಳೀಗೆ ಮತ್ತು� ಶಿಸ್ಥ� ಕ !ಮಕೆ� ಒಳೂಪಡ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದಲ� ದ್ಯೋ;  ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಯ
ಸ್ಥ�ದಶು�ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ದಿ�ದ/  ಆಯೆ�ಯಿ�ದಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ತ್ತುI ವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ರುದ�j ಪಡಿಸ್ಥಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ�.

     Sd/-
(ರ್ಜಿ .ಸ್ಥತ್ತು� ವೃಂತಿ)
ಕಾಯ�ದಶಿ�,
  ಕರ್ನಾ�ಟಕ ಲೋ��ಕಸೇ�ವಾ ಆಯೋಗ.
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ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಬಂ�ಧ  -1  

      ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೀಗೆಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಲೋ)ನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ � ಭ್ಯತಿ� ಮಾಡ�ವೃಂ ಬಂಗೆc ಸ್ಥ�ಚನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗಳೂ�

ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ-           ಲೋ)ನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ � ಭ್ಯತಿ� ಮಾಡಿ ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ವೀದ ಮಾತ್ತು !ಕೆ� ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಅಧಿಸ್ಥ�ಚನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎ’  ಲಾ�
  ಷರುತ್ತು� ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಪೂರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು )ಸ್ವೀರು�ತಾ ಷರತ್ತುಗಳು ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಎ’  �ದಲ� .     ತ್ತುದನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ತ್ತುರುದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ �ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಪರಿಶಿ�ಲನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಒಳೂಪಡಿಸ್ಥಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ�

       ಹಾಗ� ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ್ಯೋ� ಹ ‘ಎ’  �ತ್ತುದಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಇರುವ ನ ಹೈದರಾಬಾದ್�� ನ ಹೈದರಾಬಾದ್� ತೆ ಗಳೂ� ಕ�ಡ�ಬಂ�ದಲ್ಲಿ ಅ�ತ್ತುಹ ‘ಎ’  ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ ಅರ್ಜಿ �ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m
ತಿರುಸ್ಥ� ರಿಸ್ಥಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ�.

        ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅರ್ಜಿ � ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ಥ�ವೃಂ ಪKಕ್ರಿ Kಯೆಯ� ಒ�ದ� ಬಾರಿಯ ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್���ದಣಿ ಪKಕ್ರಿ Kಯೆಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಒಳೂಗೆ��ಡಿದ�j
      ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ನಿ�ಡಿರು�ವೃಂ ಮಾಹಿತಿಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಮ��ದಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎ’  ಲಾ� ಅಧಿಸ್ಥ�ಚನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗಳೀಗ� ಪರಿಗಣಿಸ್ಥಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದರಿ�ದ  ,  

 ‘ಅವೃಂರು  Profile creation/    ‘    ರು�ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ವಾತ್ತು�ಗಳೂ� ಸ್ಥ1ಷ್ಠಿtಸ್ಥ�ವೃಂ ಹ ‘ಎ’  �ತ್ತುದಲ್ಲಿ ಅತಿ� ರ್ಜಾಗರು�ಕತೆ ಯಿ�ದ ಎ’  ಲಾ�  
 ಮಾಹಿತಿಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಭ್ಯತಿ�

ಮಾಡಬೆಂ�ಕಾರ್ಗೀದ್ಯೋ.ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ�ಸ್ಥ�ಚನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಹ ‘ಎ’  �ತ್ತುಹ ‘ಎ’  �ತ್ತುವಾರ್ಗೀಓದಿಕೆ�ಳೂ� ತ್ತುಕ� ದ�j .ಎ’  ಲಾ� ಸ್ಥ�ಚನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಓದಿದನ ಹೈದರಾಬಾದ್�
ತ್ತುರುವೆ�ಅರ್ಜಿ �ಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಭ್ಯತಿ�ಮಾಡತ್ತುಕ� ದ�j .
                                                    --------
1.   ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� KPSC       ಅ�ತ್ತುರ್ಜಾ�ಲದ ಮ�ಖಾ ಸೇವೆಗಳು �ತ್ತುರುವೆ� ಅರ್ಜಿ �ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಲೋ)ನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮ�ಲಕ
ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ಥಬೆಂ�ಕ�. 
              ಇತ್ತುರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ್ಯೋ� ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ/    ಮ�ಲದ ಮ�ಖಾ ಸೇವೆಗಳು �ತ್ತುರು ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ವೀದ ಅರ್ಜಿ �ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m
ಪರಿಗಣಿಸ್ಥಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದಿಲ� .
2.    ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಮೊದಲ� KPSC   “ಅ�ತ್ತುರ್ಜಾ�ಲ http:kpsc-:kpsc-//kpsc.kar.nic.in”  ರುಲ್ಲಿ
“New User? 
Register    Here link.”    ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಒತಿ ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್���ದಣಿಮಾಡಿಕೆ�ಳೂ� ಬೆಂ�ಕ�.
3.      ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್���ದಣಿ ಮಾಡಿಕೆ�ಳೂ� ಲ� ಹಾಗ� login   ರು�ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ವಾತ್ತು�ಗಳೀಗೆ ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹೈದರಾಬಾದ್� ವಾದ
(unique)
            ಇ-      ಮೇ�ಲ್ ವಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಸರ್ಕಾರದಿಂದಸ್ಥ ಮತ್ತು� ಮೊಬೆಂ)ಲ್ ಸ್ಥ�ಖೆ�ಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಹೈ��ದಿರುತ್ತುಕ� ದ�j . 
4.  login       ರು�ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ವಾತ್ತು�ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಸ್ಥ1ಷ್ಠಿtಸ್ವೀದ ನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ತ್ತುರು ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ರು�ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ವಾತ್ತು�ಗಳೆ��ದಿಗೆ login

 ಆರ್ಗೀ
Profile Creation Link        ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಒತಿ ಅವೃಂರು ಪೂಣ� ಮಾಹಿತಿಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಭ್ಯತಿ� ಮಾಡಬೆಂ�ಕ�.  ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ
Profile    
                     ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಒ�ದ� ಬಾರಿ ಭ್ಯತಿ� ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗದ ಮ��ದಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎ’  ಲಾ�

 ಅಧಿಸ್ಥ�ಚನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗಳೀಗೆ
ಉಪಯೋಗವಾಗ�ತ್ತು ದ್ಯೋ.      ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆಮಾಹಿತಿಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಅಪ್ ಡೆ�ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಂಹ ‘ಎ’  �ದ�.
5.   ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� Profile        ರುಲ್ಲಿ ಕೆ��ರುಲಾದ ಎ’  ಲಾ� ಮಾಹಿತಿಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ರ್ಜಾಗರು�ಕತೆ ಯಿ�ದ ಭ್ಯತಿ�

 ಮಾಡಿ
            SAVE     ಬಂಟನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಒತಿ SAVE ಮಾಡಿಕೆ�ಳೂ� ಬೆಂ�ಕ�.
6.            ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ� ತ್ತುನ ಹೈದರಾಬಾದ್m ಇತಿ �ಚಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಭಾವೃಂಚಿತ್ತು ! ಮತ್ತು� ಸ್ಥಹಿ ಗ�ರು�ತ್ತುನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಅಪ್ರೊ��ಡ್ಮಾಡಬೆಂ�ಕ�.
o  ಭಾವೃಂಚಿತ್ತು !ದ ಅಳೂತೆ (   ಪಾಸ್ ಸಿಪ್ರೊ�ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ � ಅಳೂತೆ ) (  ಗರಿಷ� ಅಳೂತೆ :kpsc- 50 KB)   ಸ್ಥಹಿಯ ಅಳೂತೆ (  ಗರಿಷ�
ಅಳೂತೆ :kpsc- 50 
KB)
7.    ರು�ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ವಾತ್ತು�ಗಳೆ��ದಿಗೆ login      ಆದ ನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ತ್ತುರು ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯ� ಚ್ಚಾಲಿ ಇರುವ  ಯಲ್ಲಿರು�ವೃಂ ಅಧಿಸ್ಥ�ಚನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m
Online 
Application Link.  ರುಲ್ಲಿ ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್��ಡಬಂಹ ‘ಎ’  �ದ�.login.     ಆದ ನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ತ್ತುರು ಚ್ಚಾಲಿ ಇರುವ  ಯಲ್ಲಿರು�ವೃಂ ಅಧಿಸ್ಥ�ಚನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗಳೂ
           ಪಕ� ದಲ್ಲಿ Click Here to apply link ಲಭ್ಯ� ವಿದ್ಯೋ.

8.        ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯ� ಅಧಿಸ್ಥ�ಚನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಗ�ಣವಾರ್ಗೀ ಅರ್ಜಿ � ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ಥಲ� Click Here to apply link 
 ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m

ಒತ್ತು ಬೆಂ�ಕ�.
9.   Click Here to apply link      ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಒತಿ ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸ್ಥ�ಚನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗಳೀಗೆ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯ
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  ಅಹ ‘ಎ’  �ತೆ ಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಉಪಕರುಣವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪರಿಶಿ�ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥ�ತ್ತು ದ್ಯೋ.      ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ� ಅಹ ‘ಎ’  �ತಾ ಷರತ್ತುಗಳು ಷರುತ್ತು� ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಪೂರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು )ಸ್ಥದಿದj ಲ್ಲಿ ಸ್ಥ�ಕ 
          ಸ್ಥ�ದ್ಯೋ�ಶುವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಸ್ವೀಸ್ಥt ಮ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪKಕಟ್ಟಿಸ್ಥ�ತ್ತು ದ್ಯೋ.
10.          ಅಹ ‘ಎ’  �ತಾ ಷರತ್ತುಗಳು ಷರುತ್ತು� ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಪೂರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು )ಸ್ಥ�ವೃಂ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯ ಅರ್ಜಿ �ಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಮಾತ್ತು ! ಸ್ವೀಸ್ಥt ಮಿs ನಿ�ದ
ಸ್ವೀI�ಕರಿಸ್ಥಲu ಡ�ತ್ತು ದ್ಯೋ.
11.          ಅರ್ಜಿ �ಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಅ�ತಿಮವಾರ್ಗೀ ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ವೀದ ನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ತ್ತುರುಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದ್ಯೋ� ತಿದ�j ಪಡಿಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಮಾಡಲ� ಅವೃಂಕಾಶು ಇಲ� ದ
                 ಪKಯ�ಕ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಅ�ತಿಮವಾರ್ಗೀ ಅರ್ಜಿ �ಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ಥ�ವೃಂ ಮ�ನ ಹೈದರಾಬಾದ್m ಎ’  ಲ� ಅಗತ್ತು� ವಿವೃಂರುಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m

 ಭ್ಯತಿ�
          ಮಾಡಲಾರ್ಗೀದ್ಯೋಯೆ� ಎ’  �ದ� ಖ್ಯಚಿತ್ತುಪಡಿಸ್ವೀಕೆ�ಳೂ� ಬೆಂ�ಕ�.
12.       ನಿಗದಿತ್ತು ಶು�ಲ� ಪಾವೃಂತಿಸ್ಥದ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ ಅರ್ಜಿ �ಗಳೂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಪರಿಗಣಿಸ್ಥಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆದಿಲ� .

13.        ಪರಿ�ಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ ಶು�ಲ� ವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕೆಳೂಕ�ಡಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವೃಂತಿಸ್ಥಬಂಹ ‘ಎ’  �ದ�:kpsc-

o   ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಾ��ಕ್ರಿ�ಗ್ 
o   ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾಡ್�

o   ಕೆKಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾಡ್�

o  ಸ್ವೀ.ಎ’  ಸ್ ಸಿ.  ಸ್ವೀ (    ಕಾಮನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥವಿ��ಸ್ ಸಿ ಸೇ�ಟರ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ   )

14.          ಶು�ಲ� ಪಾವೃಂತಿಸ್ಥಲ� ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕೆಳೂಕ�ಡ ಪದ̄ತಿಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಪಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಬೆಂ�ಕ�:kpsc--

o Login     ಆದ ನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ತ್ತುರು ಎ’  ಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ My Account link   ಲಭ್ಯ� ವಿದ�j ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ My Account 
link  ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m
ಒತ್ತು ಬೆಂ�ಕ�.
o          ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯ� ವಿವಿಧ ಅಧಿಸ್ಥ�ಚನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗಳೀಗೆ ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ವೀದ ಅರ್ಜಿ �ಗಳೂ ಹಾಗ� ಶು�ಲ� ಪಾವೃಂತಿಸ್ವೀದ ವಿವೃಂರುವೃಂನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m
ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್��ಡಬಂಹ ‘ಎ’  �ದ�.   ಶು�ಲ� ವಿವೃಂರುಗಳೂಲ್ಲಿ Unpaid     ಎ’  �ದ� ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಮ�ದಿಸ್ವೀರು�ವೃಂ ಅರ್ಜಿ �ಗಳೂ ಎ’  ದ�ರು� Pay 
Now 
link   ಲಭ್ಯ� ವಿರು�ತ್ತು ದ್ಯೋ.
o Pay Now link     ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ಒತಿ ದಲ್ಲಿ ಮ�ರು� ಆಯೆ�ಗಳೂ� ಲಭ್ಯ� ವಾಗ�ತ್ತು ದ್ಯೋ:kpsc- (ಎ’  )  ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 
ಬಾ��ಕ್ರಿ�ಗ್  (ಬಿ) 

  ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾಡ್� (ಸ್ವೀ)  ಕೆKಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾಡ್�
o       ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಲೋ)ನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಾವೃಂತಿಯಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯ� ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಾ��ಕ್ರಿ�ಗ್ .
o        ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾಡ್� ಮತ್ತು� ಕೆKಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾಡ್� ಮ�ಖಾ ಸೇವೆಗಳು �ತ್ತುರು ಶು�ಲ� ಪಾವೃಂತಿಸ್ಥಬಂಹ ‘ಎ’  �ದ�.
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C£ÀÄ§AzsÀ-2

(¥Àj²µÀÖ eÁw / ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ
ªÀiÁvÀæ)

£ÀªÀÄÆ£É  –  r  

(¤AiÀÄªÀÄ 3J (2) (3) £ÉÆÃr)
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw CxÀªÁ C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ (¥À.eÁ/
¥À.¥ÀA) ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¤ÃqÀÄªÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À

£ÀªÀÄÆ£É 
¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ

........................................................... gÁdåzÀ / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ
¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ  *  .................................  f¯ÉèAiÀÄ  /
«¨sÁUÀzÀ  .................................................  UÁæªÀÄ  /  ¥ÀlÖtzÀ  *
¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ  ²æÃ  /  ²æÃªÀÄw ..................................  JA§ÄªÀªÀgÀ
ªÀÄUÀ  /  ªÀÄUÀ¼ÁzÀ  ²æÃ  /  ²æÃªÀÄw  ...................................
EªÀgÀÄ  C£ÀÄ¸ÀÆavÀ  eÁw/C£ÀÄ¸ÀÆavÀ  §ÄqÀPÀlÄÖ  *  JAzÀÄ
ªÀiÁ£Àå ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄªÀ eÁw/§ÄqÀPÀnÖUÉ * ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ
¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¹zÉ.

 ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁwUÀ¼ÀÄ) DzÉÃ±À, 1950
 ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ) DzÉÃ±À, 1950
 ¸ÀA«zsÁ£À  (C£ÀÄ¸ÀÆavÀ  eÁw)  (PÉÃAzÁæqÀ½vÀ
¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ) DzÉÃ±À, 1950
 ¸ÀA«zsÁ£À  (C£ÀÄ¸ÀÆavÀ  §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ)
(PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ) DzÉÃ±À, 1951

(C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À ¥ÀnÖ
(ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ) DzÉÃ±À 1956, ªÀÄÄA§¬Ä vÁdå ¥ÀÄ£Àgï gÀZÀ£Á C
¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 1960, ¥ÀAeÁ¨ï gÁdå ¥ÀÄ£Àgï gÀZÀ£Á C¢ü¤AiÀÄªÀÄ,
1966,  »ªÀiÁZÀ® ¥ÀæzÉÃ±À gÁdå  C¢ü¤AiÀÄªÀÄ,  1970  ªÀÄvÀÄÛ
F±Á£Àå  ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À  (¥ÀÄ£Àgï  gÀZÀ£Á  C¢ü¤AiÀÄªÀÄ,
1971gÀ ªÀÄÆ® wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀAvÉ)

 ¸ÀA«zsÁ£À
 ¸ÀA«zsÁ£À  (dªÀÄÄä  ªÀÄvÀÄÛ  PÁ²äÃgÀ)  C£ÀÄ¸ÀÆavÀ
eÁwUÀ¼À DzÉÃ±À, 1956
 C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À
(wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 1976gÀ ªÀÄÆ®PÀ 

wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀAvÉ  ¸ÀA«zsÁ£À  (CAqÀªÀiÁ£ï  ªÀÄvÀÄÛ
¤PÉÆÃ¨Ágï ¢éÃ¥ÀUÀ¼À) C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉÃ±À,
1959.
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 ¸ÀA«zsÁ£À  (zÁzÀgï  ªÀÄvÀÄÛ  £ÁUÀgÀºÀªÉÃ°)  C£ÀÄ¸ÀÆavÀ
eÁwUÀ¼À DzÉÃ±À 1962
 ¸ÀA«zsÁ£À  (¥ÁArZÉÃj)  C£ÀÄ¸ÀÆavÀ  eÁwUÀ¼À  DzÉÃ±À,
1964
 ¸ÀA«zsÁ£À  (C£ÀÄ¸ÀÆavÀ  §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À)  (GvÀÛgÀ
¥ÀæzÉÃ±À) DzÉÃ±À, 1967
 ¸ÀA«zsÁ£À (UÉÆÃªÁ,  zÀªÀÄ£ï  ªÀÄvÀÄÛ ¢Ãªï)  C£ÀÄ¸ÀÆavÀ
eÁw/§ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉÃ±À 1988
 ¸ÀA«zsÁ£À  (£ÁUÁ¯ÁåAqï)  C£ÀÄ¸ÀÆavÀ  §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À
DzÉÃ±À

2.  ²æÃ/²æÃªÀÄw/PÀÄªÀiÁj
*  .............................................................  ªÀÄvÀÄÛ  /  CxÀªÁ
CªÀ£À*  /  CªÀ¼À*
PÀÄlÄA§ªÀÅ ................................................................................
..................gÁdå/PÉÃAzÁæqÀ½vÀ
¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ   ..................................................................
f¯Áè/«¨sÁUÀzÀ  ..........................................UÁæªÀÄ/¥ÀlÖtzÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹ (UÀ¼ÀÄ)
                                                   ¸À»...............................................

...........
vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï...........................................

¸ÀÜ¼À :kpsc- ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ
¢£ÁAPÀ:kpsc- PÀbÉÃjAiÀÄ
ªÉÆºÀj£ÉÆA¢UÉ

gÁdå /PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉÃ±À *
* C£ÀéAiÀÄªÁUÀ¢gÀÄªÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß zÀAiÀÄ«lÄÖ ©lÄÖ ©r /

ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQ

¸ÀÆZÀ£É:kpsc- E°è G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ‘¸ÁªÀiÁ£Àå¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ’
JA§¥ÀzÁªÀ½AiÀÄÄ¥ÀæeÁ¥Áæw¤zsÀå C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 1950gÀ
20£ÉÃ¥ÀæPÀgÀtzÀ°ègÀÄªÀ CxÀðªÀ£ÉßÃºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå:kpsc- ©¹ 12028/2/76-J¸ï¹n-1 UÀÈºÀ
ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ C£ÀÄ¸ÁgÀªÁV, CAxÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß
¤ÃqÀ®Ä ¸ÀPÀëªÀÄªÁVgÀÄªÀÅzÀPÁÌV, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ (¹§âA¢
ªÀÄvÀÄÛ  DqÀ½vÀ  ¸ÀÄzsÁgÀuÉ  E¯ÁSÉ)  ¥ÀvÀæ  ¸ÀASÉå:kpsc-13-2-74
EJ¸ïn  (J¸ï¹n)  ¢£ÁAPÀ:kpsc-  05.08.1975gÀ°è  £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ  ¥Áæ
¢üPÁjAiÀÄÄ,  gÁµÀÖç¥ÀwUÀ¼ÀÄ  ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ  DzÉÃ±ÀzÀ  C
¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß  ºÉÆgÀr¹zÀ  ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  ¥ÀæªÀiÁt
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¥ÀvÀæPÁÌV  Cfð  ¸À°è¹zÀ  ªÀåQÛAiÀÄÄ,  vÀ£Àß  SÁAiÀÄA  ªÁ¸À
¸ÀÜ¼ÀªÀ£ÀÄß  ºÉÆA¢zÀÝ  ¸ÀÜ¼ÀPÉÌ
¸ÉÃjzÀªÀgÉÆ§âgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.  CzÉÃ  jÃwAiÀÄ°è  MAzÀÄ
vÁ®ÆèQ£À  gÉ«£ÀÆå  ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ  E£ÉÆßAzÀÄ  vÁ®ÆèQUÉ
¸ÉÃjzÀ  ªÀåQÛUÀ½UÉ  ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ   ¥ÀæªÀiÁt  ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß
¤ÃqÀ®Ä ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁjAiÀiÁUÀÄªÀÅ¢®è.

_________________________________________________________________________
(¥ÀæªÀUÀð-1 PÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ)

£ÀªÀÄÆ£É-E
(¤AiÀÄªÀÄ 3J (2) (3) £ÉÆÃr)

»AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ (¥ÀæªÀUÀð-1) ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ
¤ÃqÀÄªÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………UÁæªÀÄ  /  ¥ÀlÖtzÀ  /  £ÀUÀgÀ
¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ  ²æÃ  /  ²æÃªÀÄw
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………EªÀgÀ ªÀÄUÀ /  ªÀÄUÀ¼ÀÄ /  ¥Àwß /
¥ÀwAiÀiÁzÀ  ²æÃ  /  ²æÃªÀÄw
…………………………………………………………………………………………………
…  EªÀgÀÄ  »AzÀÄ½zÀ  ªÀUÀðUÀ¼À  (¥ÀæªÀUÀð)
…………………………………………………………………………eÁwAiÀÄ
………………………………………………  G¥ÀeÁwUÉ  ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ
¥ÀæªÀiÁttÂÃPÀj¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀÜ¼À:kpsc-

vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï

¢£ÁAPÀ :kpsc-           -------------

vÁ®ÆèPÀÄ

   PÀbÉÃjAiÀÄ

ªÉÆºÀgÀÄ
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(¥ÀæªÀUÀð - 2J, 2©, 3J, 3© UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ)
£ÀªÀÄÆ£É - J¥sï 

(¤AiÀÄªÀÄ 3J (2) (3)£ÀÄß £ÉÆÃr)

»AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ (2J, 2©. 3J, 3©) ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÉ
¤ÃqÀÄªÀ DzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ

…………………………………………………………………… gÀ°è
ªÁ¸ÀªÁVgÀÄªÀ  ²æÃ  /  ²æÃªÀÄw
……………………………………………………… EªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÀÄ /
¥Àw  /  ¥ÀwßAiÀiÁzÀ  ²æÃ  /  ²æÃªÀÄw  /   PÀÄªÀiÁj
……………………………………………… EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À / CªÀ¼À
vÀAzÉ  /  vÁ¬Ä  /  ¥ÉÆÃµÀPÀgÀÄ  /  ¥Àwß  /  ¥ÀwAiÀÄÄ,  ¸ÀPÁðj
DzÉÃ±ÀUÀ¼À  ¸ÀASÉå:kpsc-J¸ïqÀ§Æèöår  225  ©¹J  2000  ¢£ÁªÀÄPÀ:kpsc-
30.03.2002  gÀ°è  ¤¢ðµÀÖ  ¥Àr¹zÀ  ªÉÄÃ®Ä¸ÀÛgÀzÀ  (QæÃ«Ä
¯ÉÃAiÀÄgï) ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀÄªÀÅ¢®èªÉAzÀÄ;

C¨sÀåyðAiÀiÁUÀ°  CxÀªÁ  DvÀ£À  /  DPÉAiÀÄ  vÀAzÉ  vÁ¬Ä  /
¥ÉÆÃµÀPÀgÁUÀ° / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀiÁUÀ°, ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÉÃªÉAiÀÄ°è
1 £ÉÃ zÀeÉðAiÀÄ CxÀªÁ 2£ÉÃ zÀeÉðAiÀÄ C¢üPÁjAiÀiÁV®èªÉAzÀÄ;

CxÀªÁ

¸ÁªÀðd¤PÀ  ªÀ®AiÀÄ  GzÀåªÀÄAiÀÄ°è  vÀvÀìªÀiÁ£ÀªÁzÀ
ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀÅ¢®è;

CxÀªÁ

SÁ¸ÀV ¤AiÉÆÃdPÀgÀ PÉÊPÉ¼ÀUÉ,  2£ÉÃ zÀeÉðAiÀÄ C¢üPÁjAiÀÄ
¸ÀA§¼ÀQÌAvÀ (ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂ gÀÆ.6000-12000/- ¥ÁægÀA©üPÀ
ºÀAvÀ)  PÀrªÉÄAiÀÄ®èzÀ  ¸ÀA§¼ÀªÀ£ÀÄß  ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ
£ËPÀgÀ£ÁV®èªÉAzÀÄ;

CxÀªÁ
DvÀ£À  /  DPÉAiÀÄ  vÀAzÉ  vÁ¬Ä/  ¥ÉÆÃµÀPÀgÀÄ  /  ¥Àwß  /

¥ÀwAiÀÄ DzÁAiÀÄªÀÅ ಎ’  �ಟ� ®PÀë«ÄÃgÀÄªÀÅ¢®èªÉAzÀÄ;
CxÀªÁ

PÀ£ÁðlPÀ  ¨sÀÆ  ¸ÀÄzsÁgÀuÁ  C¢ü¤AiÀÄªÀÄ  1961  gÀ°è  ¤UÀ¢
¥Àr¹gÀÄªÀAvÉ DvÀ£À / DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä /  ¥ÉÆÃµÀPÀgÀÄ /
¥Àwß  /  ¥ÀwAiÀÄÄ  ªÀiÁgÁl  vÉjUÉzÁgÀ£À®è  CxÀªÁ  DvÀÀ£À  /
DPÉAiÀÄ  vÀAzÉ  vÁ¬Ä  /  ¥ÉÆÃµÀPÀ  /  ¥Àwß  /  ¥ÀwAiÀÄÄ  CxÀªÁ
EªÀj§âgÀÆ  10  AiÀÄÄ¤mïVAvÀ  ºÉaÑ£À  PÀÈ¶  ¨sÀÆ«Ä  CxÀªÁ  25
JPÀgÉUÀ½VAvÀ  ºÉaÑ£À  ¥ÁèAmÉÃ±À£ï  ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß  ºÉÆA
¢gÀÄªÀÅ¢®èªÉAzÀÄ  ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸À¯ÁVzÉ.  ¸ÀPÁðj  DzÉÃ±À
¸ÀASÉå:kpsc-  J¸ïqÀ§Æèöår  225  ©¹J  2000  ¢£ÁAPÀ:kpsc-  30.03.2002gÀ
C£ÀéAiÀÄ ²æÃ / ²æÃªÀÄw / PÀÄªÀiÁj…………………………………………
EªÀgÀÄ  ………………………………………  eÁwUÉ
…………………………………………………………  ¸ÉÃjzÀ
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G¥ÀeÁwAiÀÄªÀgÁVzÀÄÝ ¸ÀPÁðj DzÉÃ±À ¸ÀASÉå:kpsc- J¸ïqÀ§Æèöår 225
©¹J  2000  ¢£ÁAPÀ:kpsc-  30.03.2002gÀ  C£ÀéAiÀÄ  »AzÀÄ½zÀ
ªÀUÀðUÀ¼À ¥ÀæªÀUÀð ……………………………………………… (2J,  2©,
3J, 3©)PÉÌ ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀÜ¼À   :kpsc- vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï
¢£ÁAPÀ:kpsc-     ------------vÁ®ÆèPÀÄ

    PÀbÉÃjAiÀÄ
ªÉÆºÀgÀÄ
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£ÀªÀÄÆ£É-1

d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÄÃ®Ä¸ÀÛgÀPÉÌ ¸ÉÃj®èªÉAzÀÄ,
zÀÈrüÃPÀj¹ UÁæ«ÄÃt «ÄÃ¸À¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀ®Ä

¸À°è¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ 
(d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ

£ÀªÀÄÆ£É)

EªÀjUÉ:kpsc-
vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ
……………………………………………vÁ®ÆèPÀÄ
………………………………………… f¯Éè

ªÀiÁ£ÀågÉ,

²æÃ  /  ²æÃªÀÄw
……………………………………………………………………………………………
JA§ÄªÀªÀgÀ  ªÀÄUÀ  /  ªÀÄUÀ¼ÀÄ  /  ¥Àw  /  ¥Àwß
…………………………………………………………………………………………  DzÀ
£Á£ÀÄ  ªÉÄÃ®Ä¸ÀÛgÀzÀ°è  (Creamy  Layer)  §gÀÄªÀÅ¢®èªÉAzÀÄ
£ÉÃgÀ £ÉÃªÀÄPÁwAiÀÄ°è UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð «ÄÃ¸À¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß
¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀPÁÌV  ¥ÀæªÀiÁt  ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß  ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä
vÀªÀÄä°è  F  PÉ¼ÀPÀAqÀ  ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß  MzÀV¸ÀÄvÁÛ
PÉÆÃgÀÄvÉÛÃ£É.
1. C¨sÀåyðAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀ :kpsc-
2. C¨sÀåyðAiÀÄ ¸ÀéAvÀ ¸ÀÜ¼À UÁæªÀÄ :kpsc-

vÁ®ÆèPÀÄ :kpsc-
f¯Éè :kpsc-

3. C¨sÀåyðAiÀÄÄ  ºÀÄnÖzÀ  ¢£ÁAPÀ  ªÀAiÀÄ¸ÀÄì  ªÀÄvÀÄÛ
ºÀÄnÖzÀ ¸ÀÜ¼À :kpsc-
4. C¨sÀåyðAiÀÄ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆÃµÀPÀgÀ ¥ÀwAiÀÄ/¥ÀwßAiÀÄ
ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀ :kpsc-

(GzÉÆåÃUÀªÀÅ  ¸ÀPÁðj/CgÉ  ¸ÀPÁðj/¸ÁªÀðd¤PÀ
GzÀåªÀÄ/SÁ¸ÀV)

5. C¨sÀåyðAiÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ «¼Á¸À :kpsc-
(¸ÀàµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢¸ÀÄªÀÅzÀÄ)

6. C¨sÀåyðAiÀÄ SÁAiÀÄA «¼Á¸À :kpsc-
7. C¨sÀåyðAiÀÄ  ±Á¯Á  ²PÀëtzÀ  ªÁå¸ÀAUÀ  ªÀiÁrzÀ  ±Á¯ÉUÀ¼À
«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ

¥ÁæxÀ«ÄPÀ
ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ
¥ËæqsÀ
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8. C¨sÀåyðAiÀÄ ºÁUÀÆ C¨sÀåyðAiÀÄ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆÃµÀPÀgÀ
(vÀAzÉ/vÁ¬Ä fÃªÀAvÀ«®è¢zÀÝgÉ) 

EªÀgÀ MlÄÖ ªÁ¶ðPÀ DzÁAiÀÄ J¯Áè ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ:kpsc-
1) ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂ
2) d«ÄÃ¤£À «ªÀgÀ
3) EvÀgÀ ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ

9. DzÁAiÀÄ vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉÃ?

10. ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉÃ?

11. ªÀiÁgÁl vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉÃ?

¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀÈvÀ WÉÆÃµÀuÉ
F ªÉÄÃ¯É £À¤ßAzÀ MzÀV¹zÀ ªÀiÁ»w / «ªÀgÀuÉAiÀÄÄ £Á£ÀÄ w½
¢gÀÄªÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¸ÀvÀåªÉAzÀÄ ±ÀæzÁÞ¥ÀÆªÀðPÀªÁV

zÀÈrüÃPÀj¸ÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ WÉÆÃ¶¸ÀÄvÉÛÃ£É.
¸ÀÜ¼À:kpsc-  vÀªÀÄä 
«zsÉÃAiÀÄ
¢£ÁAPÀ:kpsc-              (C¨sÀåyðAiÀÄ 
¸À»)

ªÉÄÃ¯É MzÀV¸À¯ÁzÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ 
¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸ÀÄvÁÛ, F ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ C¸ÀvÀåªÉAzÀÄ 
zÀÈqsÀ¥ÀlÖ°è C¥ÀgÁzsÀ «ZÁgÀuÉUÉ §zÀÞ£ÁUÀÄgÀÄvÉÛÃ£É

¸ÀÜ¼À:kpsc-    
vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆÃµÀPÀgÀ ¸À»
¢£ÁAPÀ:kpsc-                        (vÀAzÉ/vÁ¬Ä 
fÃªÀAvÀ«®è¢zÀÝgÉ)

   
(ºÉAqÀw/UÀAqÀ/EªÀgÀ ¸À»)

¸ÀÜ½ÃAiÀÄ E§âgÀÄ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ
C¨sÀåyðAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ

vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆÃµÀPÀgÀÄ/¥Àw/¥Àwß EªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ EªÀgÀ
¸À»AiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃªÉ.

¸ÀQëzÁgÀgÀ ¸À» 1)

(¥ÀÆtð «¼Á¸ÀzÉÆA¢UÉ)        2)

¥Àj²Ã®£Á ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ

1.  ²æÃ/²æÃªÀÄw
………………………………………………………………………………………
JA§ÄªÀªÀgÀ  ªÀÄUÀ/  ªÀÄUÀ¼ÀÄ/  ¥Àw/  ¥Àwß
²æÃ/²æÃªÀÄw/PÀÄªÀiÁj  …………………………………………………………
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JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ …………………………f¯ÉèAiÀÄ «¨sÁUÀ
……………………………………………………  UÁæªÀÄ/¥ÀlÖt/£ÀUÀgÀzÀ°è
¸ÁªÀiÁ£Àå  ¤ªÁ¹AiÀiÁVzÁÝgÉ  ªÀÄvÀÄÛ  EªÀgÀÄ  d£ÀgÀ¯ï  ªÉÄjmï
ªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

2.  ²æÃ/²æÃªÀÄw/PÀÄªÀiÁj
……………………………………………………………  EªÀgÀ
vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆÃµÀPÀgÀÄ ¸ÀPÁðj DzÉÃ±À ¸ÀASÉå:kpsc- J¸ïqÀ§Æèöår
251  ©¹J  94,  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ,  ¢£ÁAPÀ:kpsc-  31.01.1995  gÀ£ÀéAiÀÄ
d£ÀgÀ¯ï  ªÉÄjmï  ªÀUÀðzÀ  ªÉÄÃ®Ä¸ÀÛgÀzÀ°è  (Creamy  Layer)
§gÀÄªÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀÜ¼À :kpsc- vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï
¢£ÁAPÀ:kpsc- 

……………………………………vÁ®ÆèPÀÄ
  PÀbÉÃjAiÀÄ

ªÉÆºÀgÀÄ

¸ÀÆZÀ£É-1  :kpsc-  EzÀgÀ°è  G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯ÁzÀ  ‘¸ÁªÀiÁ£Àå¤ªÁ¹’
JA§¥ÀzÀªÀÅ 1950gÀ d£ÀvÁ¥Áæw¤zsÀå PÁAiÉÄÝAiÀÄ 20£ÉÃ
           C£ÀÄZÉÒÃzÀzÀ°è£À CxÀðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀÆZÀ£É-2:kpsc- ¥Àj²Ã®£Á ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀÄªÀ C¢üPÀÈvÀ C
¢üPÁjAiÀÄÄ ¸ÀPÁðj DzÉÃ±À ¸ÀASÉå J¸ïqÀ§Æèöår 251 ©¹J 94, 
          ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:kpsc- 31.01.1995 gÀ£ÀéAiÀÄ 
ªÉÄÃ®Ä¸ÀÛgÀ (Creamy Layer) zÀªÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä 
          ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVgÀÄªÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀgÀªÁV 
RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀªÉÃ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ 
¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ  

£ÀªÀÄÆ£É-2
UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ

²æÃ/²æÃªÀÄw
…………………………………………………………………………………………………
……………………  gÀªÀgÀ  ªÀÄUÀ/  ªÀÄUÀ¼ÀÄ/  ¥Àw/  ¥Àwß/
²ææÃ/²æÃªÀÄw/PÀÄªÀiÁj……………………………………………………………
f¯Éè  …………………………………………  vÁ®ÆèPÀÄ……………………………
UÁæªÀÄzÀ°è  ……………………………………  ªÁ¸ÀªÁVgÀÄªÀ  EªÀgÀÄ
MAzÀ£ÉÃ  vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ  ………………………………
vÀgÀUÀwAiÀÄªÀgÉUÉ  ……………………………………  f¯Éè
………………………………………  vÁ®ÆèPÀÄ………………………
¥ÀlÖt…………………… ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁr………………ªÀµÀð
£ÀqÉzÀ  ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è  GwÛÃtðgÁVgÀÄvÁÛgÉ.  F  ±Á¯ÉAiÀÄÄ
C¨sÀåyðAiÀÄÄ  ªÁå¸ÀAUÀ  ªÀiÁrzÀ  CªÀ¢üAiÀÄ°è  PÀ£ÁðlPÀ  ¥ËgÀ
¤UÀªÀÄUÀ¼À  C¢ü¤AiÀÄªÀÄ,  1976  CxÀªÁ  PÀ£ÁðlPÀ  ¥ËgÀ
¸À¨sÉUÀ¼À  C¢ü¤AiÀÄªÀÄ  1964gÀ  CrAiÀÄ°è  ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹  MAzÀÄ
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zÉÆqÀØ  £ÀUÀgÀ  ¥ÀæzÉÃ±À  ¸ÀtÚ  £ÀUÀgÀ  ¥ÀæzÉÃ±À  CxÀªÁ
¥ÀjªÀvÀð£É  ºÀAvÀzÀ°ègÀÄªÀ  ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À  ºÉÆgÀvÁzÀ
¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°èvÀÄÛ.

ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ ¸À»
PÉëÃvÀæ ²PÀët C¢üPÁj

ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À»
PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉÆºÀgÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÉÆºÀgÀÄ

¸ÀÜ¼À  :kpsc-
¢£ÁAPÀ:kpsc-

PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ

²æÃ/²æÃªÀÄw…………………………………………………gÀªÀgÀ
ªÀÄUÀ/ªÀÄUÀ¼ÀÄ/¥Àw/¥Àwß/²æÃªÀÄw/PÀÄªÀiÁj………………………
…………………………………… f¯Éè  ……………………………………………………
vÁ®ÆèPÀÄ  …………………………………………UÁæªÀÄzÀ°è
ªÁ¸ÀªÁVgÀÄªÀ  EªÀgÀÄ  ……………………£ÉÃ  vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ
…………………………………£ÉÃ  vÀgÀUÀwAiÀÄªÀgÉUÉ
………………………………  ±ÉÊPÀëtÂPÀ  ªÀµÀð¢AzÀ  ………………………
±ÉÊPÀëtÂPÀ  ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ  ……………………………±Á¯ÉAiÀÄ°è
PÀ£ÀßqÀ  ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è  ªÁå¸ÀAUÀ  ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ
¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸À¯ÁVzÉ. 

¸ÀÜ¼À:kpsc-

¢£ÁAPÀ:kpsc- ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ  ¸À»
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÉÆºÀgÀÄ

____________________________________________________________________
C£ÀÄ§AzsÀ-J.

CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
(C£ÀÄZÉÒÃzÀ 371(eÉ) ªÉÄÃgÉUÉ)

(3)(3)£ÉÃ ¤AiÀÄªÀÄ £ÉÆÃr)

(¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÆåÃUÀ
(ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀPÉÌ £ÉÃªÀÄPÁwAiÀÄ°è

«ÄÃ¸À¯Áw) ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ 2013)

²æÃ/
²æÃªÀÄw__________________________________________gÀªÀgÀÄ____________
_____________
gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ºÉAqÀwAiÀiÁVzÀÄÝ, EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ 
______________f¯ÉèAiÀÄ ________________ vÁ®ÆèQ£À  
_______________________________________UÁæªÀÄ/¥ÀlÖtzÀ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ 
ªÀåQÛAiÀiÁVzÁÝgÉ.
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¸ÀÜ¼À:kpsc-___________________ ºÉ¸ÀgÀÄ________________________

¢£ÁAPÀ:kpsc-_______________ C¹¸ÉÖAmï 
PÀ«ÄÃµÀ£Àgï

_____________________G¥À «¨sÁUÀ

_____________________f¯Éè.

C£ÀÄ§AzsÀ   –   J  
¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ

(C£ÀÄZÉÒÃzsÀ 371(eÉ)ªÉÄÃgÉUÉ)
¸ÀPÁðj ¸ÉÃªÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï - PÀ£ÁðlPÀ
«ÄÃ¸À¯ÁwUÉ ¸À°è¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ ¢£ÁAPÀ 29-01-

2014gÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É-1 gÀ°è£À (5(2)£ÉÃ ¤AiÀÄªÀÄ £ÉÆÃr)
(¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ¤ÃrPÉUÁV PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ

GzÉÆåÃUÀ (ºÉÊzÀgÁ¨Ázï – PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀPÉÌ
£ÉÃªÀÄPÁwAiÀÄ°è «ÄÃ¸À¯Áw) ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ 2013)

²æÃ / ²æÃªÀÄw ______________________________ gÀªÀgÀÄ 
_____________________________gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ / ºÉAqÀwAiÀiÁVzÀÄÝ, 
EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ 
gÁdåzÀ___________________f¯ÉèAiÀÄ__________________.__________________ 
vÁ®ÆèQ£À ___________________ UÁæªÀÄ / ¥ÀlÖtªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÉÃªÁ
¥ÀÄ¸ÀÛPÀzÀ°è vÀ£Àß ¸ÀéUÁæªÀÄ /¸ÀÜ¼À JAzÀÄ 
WÉÆÃ¶¹gÀÄvÁÛgÉ.

¸ÉÃªÁ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀzÀ°ègÀÄªÀ £ÀªÀÄÆzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ RÄzÁÝV 
¥Àj²Ã°¹zÉÝÃ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À £ÀªÀÄÆzÀÄ 01-01-2013 PÉÌ 
ªÀÄÄAZÉ ¸ÉÃªÁ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀzÀ°è EvÉÛAzÀÄ ¸ÀévÀ:kpsc- ªÀÄ£ÀªÀjPÉ 
ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛÃ£É.

¸ÀÜ¼À:kpsc- ______________________ ºÉ¸ÀgÀÄ 
_______________________________
¢£ÁAPÀ:kpsc- ___________________           ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ 
_____________________________

PÀbÉÃj 
________________________________

E¯ÁSÉ _______________________________ 

        ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್� ಹಾಗ� ಕೆ��ದK ಸ್ಥಕಾ�ರಿ ನೌಕರುರು� ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ಥಬೆಂ�ಕಾದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪKಮಾಣ ಪತ್ತು !

ಶಿK�/ಶಿK�ಮತಿ................................................................  ಆದ ಇವೃಂರು�
ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್� /   ಕೆ��ದK ಸ್ಥಕಾ�ರುದಲ್ಲಿ ............................................
(ಪದರ್ನಾಮ)..............................................  ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾ ಸೇವೆಗಳು ಯ�/ತಾ ಷರತ್ತುಗಳುತಾ ಷರತ್ತುಗಳು�ಲಿ ಇರುವ ಕ
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 ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಯನ ಹೈದರಾಬಾದ್�m ದಿರ್ನಾ�ಕ:kpsc-..............................  ರಿ�ದ
...................................  ರುವೃಂರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಗೆ ಹೈ��ದಿರು�ವೃಂರು�.      ಇವೃಂರು� ಕರ್ನಾ�ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್� ಲೋಕ� ಪರಿಶೋ��ಧನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್

  ಮತ್ತು� ಲೋಕ� ಪತ್ತು ! ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್------------------------      ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ � ಸ್ಥಲ್ಲಿಸ್ಥಲ� ಅನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಮತಿ ನಿ�ಡಿದ್ಯೋ.

ದಿರ್ನಾ�ಕ:kpsc-
ಸ್ಥ. ಳೂ:kpsc-                                                   ನೆ ಮತ್ತುಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್�ಮಕಾತಿ ಪಾKಧಿಕಾರಿಯವೃಂರು ಸ್ಥಹಿ ಮತ್ತು� ಮೊಹ ‘ಎ’  ರು�
___________________________________________________________________
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GOVERNMENT OF KARNATAKA
DEPARTMENT OF SAINIK WELFARE AND RESETTLEMENT

Office of the Deputy Director Department of Sainik Welfare & Resettlement (Karnataka)

No.                                                                                                               Date:

CERTIFICATE

        This is to certify that Shri/Assistant Controller- 06 postsSsmt/Assistant Controller- 06 postsKum....................................................is an applicant 

for ................................in Karnataka is the spouse/Assistant Controller- 06 postsson/Assistant Controller- 06 postsdaughter of 

No......................Rank...........

Name ........................................................who died/Assistant Controller- 06 postswas permanently disabled while in 

service according to the certificate issued by Defense Authority.  He died/Assistant Controller- 06 postswas 

permanently disabled on .....................

        Home address of the individual at the time of joining Defense Service as per the 

records is:

                                 ...................................................................

                                .......................................................................

Place:                                                                        Signature of the Deputy Director
Date:                                                          Department of Sainik Welfare & Resettlement
District  .....................................
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CAUÀ«PÀ® «ÄÃ¸À¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÀÈvÀ eÁÕ¥À£À ¸ÀASÉå ¹D¸ÀÄE 115
¸É£É¤ 2005, 

¢£ÁAPÀ 19-11-2005

CERTIFICATE FOR THE PERSONS WITH DISABILITIES

This is to certify that Sri/Smt/Kum . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

Son/Wife/Daughter of Shri . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  Age . . . . . .  old,

male/female, Registration No. . . . . . . . . .  is a case of . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .

……. . . .  

He/She is physically disabled visual disabled speech & hearing disabled and has .

. . .   & . . . . . . percent) permanent (Physical impairment visual impairment speech &

hearing impairment) in relation to his/her . . .. . . . . . . .. . . . 

Note:

1. This condition is progressive/non progressive likely to improve / not likely
to improve.

2. Re-assessment is not recommended / is recommended after a period 
of . . . . ......months/years.

*Strike out which is not applicable.

   Recent
Photograph                     (Sd/-)                          (Sd/-)                          (Sd/-)
   Showing                  DOCTOR                     DOCTOR                DOCTOR
the disability                  (Seal)                             (Seal)                      (Seal)
affixed here.  

Countersigned by the
Medical Superintendent CMO/Head of

Hospital 
(with seal)

Signature/Thumb impression 
Of the disabled person.
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Place:
Date: 

GOVERNMENT OF KARNATAKA

No.WCD 231 PHP 2015   Karnataka Government Secretariat,
Vidhana Soudha,

Bangalore, Dated: 

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under Sub-section (1) of section 32of the Person

with Disablities (equal Opportunities, Protection of Rights of Full Pariticipation) Act 1995,

the Government of Karnataka hereby identifies the post specified in Col. 3, 4 & 5 of the

Schedule below in respect of the category ‘A &B’  Posts of the disable person in Karnataka

State Audit & Accounts Department.

SCHEDULE-I

Sl
No.

Name of
the Department

Blindness or
Low vision

Hearing
Impairment

Locomotor Disability
or Cerebral Palsy

(1) (2) (3) (4) (5) 
1. Karnataka State Audit

& Accounts
Department

-- Assistant
Controller

Assistant Controller
(OA, OL, BL, OAL,

BLOA)
2. Karnataka State Audit

& Accounts
Department

-- Audit Officers Audit Officers
(OA, OL, BL)

 By order and in the name of the Governor of Karnataka,

sd/-
Under Secretary to Government,

Department of Personnel & Administrative Reforms (Service Rules-1).
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