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ಸ�ಖೆ�:kpsc-  ಪಿಎ’  ಸ್ ಸಿ ಸ್ವೀ/ಇ(1)  ಎ’  ಸ್ ಸಿಎ’  ಡಿ(ಎ’  ಸ್ವೀ)-1(  ಆರ್ ಪಿಸಿ ಪಿಸ್ವೀ)/ 2020                         ದಿರ್ನಾ�ಕ:kpsc- 31-01-
2020

 ರ್ಜಾರಿ ಸ�ಖೆ�:kpsc- ಇ(1) 3038/2019-20/ಪಿಎ’  ಸ್ವೀe.
ಅಧಿಸ�ಚನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ 

            ಕರ್ನಾ�ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಲೋಕ� ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ! ಸೇ�ವೆಗಳೂ� (ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಮಕಾತಿ)  ನಿಯಮಗಳೂ� 2011  ಕರ್ನಾ�ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �
    ಲೋಕ� ಪರಿಶೋ��ಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಲೋಕ� ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ! ಇಲಾಖಾ ಸೇವೆಗಳು ಸೇ�ವೆಗಳೂ� (ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಮಕಾತಿ)  (ತಿದ�h ಪಡಿ)  ನಿಯಮಗಳೂ�

2015        ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ E ಯ ಹಾಗ� ಕಾಲ ಕಾಲ ಕೆ ಮೂಲ � ತಿದ�h ಪಡಿಯಾದ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ನಿಯಮಗಳೂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾ�ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �
       ಲೋಕ� ಪರಿಶೋ��ಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಲೋಕ� ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ! ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾ ಸೇವೆಗಳು ಲಿ ಇರುವ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಇರು�ವೃಂ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮ�ಲ ವೃಂ,�ದದ48 “ಸಹಾಯಕ

  ‘ ’ ನಿಯ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ಕರು� ಸಮ�ಹ ‘ಎ’  ಎ’  (   ವೆ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಶೋG�ಣಿ 52650-97100)  ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k  ಭ್ಯತಿ� ಮಾಡಲ �
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    ಆಯೋಗವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಡೆಸ�ವೃಂ ಪೂವೃಂ�ಭಾವಿ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗೆ ಅಹ ‘ಎ’  �ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳಿ�ದ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆಲೋLನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆಮ�ಲ ಕಅರ್ಜಿ �ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k
ಆಹಾEನಿಸ್ವೀದ್ಯೋ.       

      ಪGಸ� ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ�ಳೂಪಟq �ತೆ ಸr ಧಾ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ s ಕ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಡೆಸ�ವಿಕೆ ಮೂಲ ಯ� ಕರ್ನಾ�ಟಕ ಗೆಜೆಟೆಡ್
 ಪ್ರೊGಬೆಂ�ಷನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಸ್ ಸಿ� (    ಸr ಧಾ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ s ಕ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗಳೂ ಮ�ಲ ಕ ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಮಕಾತಿ)   ನಿಯಮಗಳೂ� 1997   ರು ನಿಯಮ (5)

 ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � (7)   ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಯಥಾವೃಂತಾ ಷರತ್ತುಗಳು ರ್ಗೀ ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ E ಯಿಸ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ದ್ಯೋ.    

2)  ಅರ್ಜಿ � ಸಲ್ಲಿಸ�ವಿಕೆ ಮೂಲ  / ಶು�ಲ �   ಸ್ವೀE�ಕ,ತಿ ಕಾಲ ಮಿತಿ :

   ಅರ್ಜಿ � ಸಲ್ಲಿಸಲ � ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ವೀರು�ವೃಂ ಪಾGರು�ಭಿಕ
ದಿರ್ನಾ�ಕ

06-02-2020

  ಅರ್ಜಿ � ಸಲ್ಲಿಸಲ � ಕೆ ಮೂಲ �ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಯ ದಿರ್ನಾ�ಕ 06-03-2020
  ಶು�ಲ � ವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಪಾವೃಂತಿಸಲ � ಕೆ ಮೂಲ �ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಯ 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 ಸಿq /  ಸೇಪ್ಟೆಂq�ಬಂರ್ ಪಿಸಿಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ

ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಡೆಸಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ�
(ದಿರ್ನಾ�ಕವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k  ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರುದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ�)

         
ವಿಶೋ�ಷ ಸ�ಚನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  :kpsc--   ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಅರ್ಜಿ �ಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಮೂಲ ��ರಿರು�ವೃಂ   ಎ’  ಲಾ} ಮಿ�ಸಲಾತಿ ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k

     ಪೂವೃಂ�ಭಾವಿ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ � ಸಲ್ಲಿಸಲ � ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ವೀದ ಕೆ ಮೂಲ �ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಯ ದಿರ್ನಾ�ಕ:kpsc-06-03-2020  ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು �ಳೂಗೆ
          ಅಧಿಸ�ಚನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಯ ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಬಂ�ಧ-2   ರುಲ್ಲಿ ಸ�ಚಿಸ್ವೀರು�ವೃಂ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮ�ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಗಳೂಲ್ಲಿಯೆ� ಕಡ್ಡಾ�ಯವಾರ್ಗೀ

ಪಡೆದಿಟ�q ಕೆ ಮೂಲ ��ಡಿರುತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ� ದ�h .
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2.1)   ಅರ್ಜಿ �ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k Online     ಮ�ಲ ಕವೆ� ಭ್ಯತಿ� ಮಾಡಿ ,   ಭಾವೃಂಚಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ! / ಸಹಿ /ವೃಂಯೋಮಿತಿ /   ವಿದ್ಯಾ�ಹ ‘ಎ’  �ತೆ  
        ಹಾಗ� ಕೆ ಮೂಲ ��ರಿದ ಮಿ�ಸಲಾತಿಗೆ ಸ�ಬಂ�ಧಿಸ್ವೀದ ಎ’  ಲಾ} ದ್ಯಾಖ್ಯಲೋಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಅಪ್ರೊ}�ಡ್ ಮಾಡಿದ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರು ಶು�ಲ � ವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k

       ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ್ಯೋ� ಕಾಮನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿ��ಸ್ ಸಿ ಸೇ�ಟರ್ ಪಿಸಿ ಗಳೂಲ್ಲಿ (CSC)   ಅಥವಾ   ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂ��ಕ್ರಿ�ಗ್  /    ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾಡ್� /
   ಕೆ ಮೂಲ Gಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾಡ್� ಮ�ಲ ಕ  ಸ�ದ್ಯಾಯ ಮಾಡಬಂಹ ‘ಎ’  �ದ್ಯಾರ್ಗೀರು�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ದ್ಯೋ .        ಶು�ಲ � ವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಪಾವೃಂತಿಸದ್ಯೋ� ಹಾಗ� 

ದ್ಯಾಖ್ಯಲೋಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k /   ಭಾವೃಂಚಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ! /      ಸಹಿಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಅಪ್ರೊ}�ಡ್ ಮಾಡದ್ಯೋ�  ಇರು�ವೃಂ /   ಅಸr ಷq ದ್ಯಾಖ್ಯಲೋಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಅಪ್ರೊ}�ಡ್ 
ಮಾಡಿರು�ವೃಂ     ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ ಅರ್ಜಿ �ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ತಿರುಸ� ರಿಸಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ� .        ಶು�ಲ � ವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಕಾಮನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿ��ಸ್ ಸಿ ಸೇ�ಟರ್ ಪಿಸಿ 

 ಗಳೂಲ್ಲಿ (CSC)      ಪಾವೃಂತಿಸಲ � ಅವೃಂಕಾಶು ನಿ�ಡಲಾರ್ಗೀರು�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದರಿ�ದ    ಅರ್ಜಿ �ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಇಲ್ಲಿಯ� ಸಹ ‘ಎ’  
ಸಲ್ಲಿಸಬಂಹ ‘ಎ’  �ದ್ಯಾರ್ಗೀದ್ಯೋ .  

3)      ಅರ್ಜಿ � ಸಲ್ಲಿಸ�ವೃಂ ಪGಕ್ರಿ Gಯೆ

    ಅರ್ಜಿ � ಸಲ್ಲಿಸ�ವೃಂ ಪGಕ್ರಿ Gಯೆಯಲ್ಲಿ ಮ�ರು� ಹ ‘ಎ’  �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಗಳೂ� ಇದ್ಯೋ.
1. ಮೊದಲ ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಹ ‘ಎ’  �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ :kpsc- Profile Creation/Updation
2.  ಎ’  ರುಡನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಹ ‘ಎ’  �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ :kpsc-  Application Submission
3.  ಮ�ರುನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಹ ‘ಎ’  �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ :kpsc- Fees Payment through My Application section

ವಿವೃಂರುವಾದ ಹ ‘ಎ’  �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಗಳೂ� :kpsc-
{'*' Marks are mandatory/     ಗ�ರು�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಇರು�ವೃಂ ಅ�ಕಣಗಳೂ� ಕಡ್ಡಾ�ಯವಾರ್ಗೀ ಭ್ಯತಿ�ಮಾಡಬೆಂ�ಕ�)
If no response found on Save/Add button  kindly refresh page 
(press control +F5)}
 ಹೆ�ಸದ್ಯಾರ್ಗೀ Application Link ರುಲ್ಲಿ log in ಆಗಲ � user name ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � 
password ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಸ,ಷ್ಠಿ�ಸಬೆಂ�ಕ�.
 Application Link ರುಲ್ಲಿ log in    ಆದ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರು ನಿಮs ಪೂಣ� profile  ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಭ್ಯತಿ�
ಮಾಡಿ. 
       ಅಪ್ರೊ}�ಡ್ ಮಾಡಬೆಂ�ಕಾದ ಭಾವೃಂಚಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ! ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಸಹಿ ಸ್ಕ್ಯಾ��ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಪGತಿಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k jpg  ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮ�ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಯಲ್ಲಿ

 ಸ್ವೀದh ವಾರ್ಗೀರುಬೆಂ�ಕ� ಹಾಗ� 50 kb ರ್ಗೀ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಹೆಚ್ಚಾXರ್ಗೀರುಬ್ಯಾಂರುದ�.
   “ಅಧಿಸ�ಚನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಎ’  ದ�ರು� ಇರು�ವೃಂ Click here to Apply” Link ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಒತಿ .
 ನಿಮs profile      ರುಲ್ಲಿ ಲ ಭ್ಯ� ವಿರು�ವೃಂ ಮಾಹಿತಿಯ� ನಿಮs ಅರ್ಜಿ � ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮ�ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಯಲ್ಲಿ ಪGಕಟವಾಗ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ದ್ಯೋ . 

     ಅರ್ಜಿ �ಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಿ ಉಳಿದಿರು�ವೃಂ ಮಾಹಿತಿಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಭ್ಯತಿ� ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೆಂ�ಕ�.
   “ಅರ್ಜಿ � ಸಲ್ಲಿಸ್ವೀದ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರು My Application” link    ರುಲ್ಲಿ ನಿ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ಅರ್ಜಿ � ಸಲ್ಲಿಸ್ವೀರು�ವೃಂ

     ಅಧಿಸ�ಚನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಆಯೆ� ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಕೆ ಮೂಲ ಳೂಗೆ ನಿಮs ಅರ್ಜಿ �ಯ� ಪGಕಟವಾಗ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ದ್ಯೋ.
•           “ಅರ್ಜಿ �ಯ ಪಕ� ದಲ್ಲಿ Pay Now” link  “ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಒತಿ ದಲ್ಲಿ Online payment” 

ಆಯೆ�ಗಳೂ� ಮ�ಡ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ವೆ.
 ಒ�ದ� ಬ್ಯಾಂರಿ ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ���ದಣಿ/      ಅರ್ಜಿ � ಸಲ್ಲಿಸ�ವೃಂ ಸ�ದಭ್ಯ�ದಲ್ಲಿ ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ್ಯಾದರು� ತಾ ಷರತ್ತುಗಳು�ತಿGಕ ತೆ ��ದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಗಳೂ�

 ಉ�ಟಾದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸ�ಖೆ�:kpsc-   7406086807 / 7406086801  ಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಸ�ಪಕ್ರಿ�ಸಲ �
ಸ�ಚಿಸ್ವೀದ್ಯೋ.
3.1)       ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಅರ್ಜಿ � ಭ್ಯತಿ� ಮಾಡ�ವೃಂ ಮೊದಲ � ಅಧಿಸ�ಚನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಬಂ�ಧ-1  ರುಲ್ಲಿ

     ನಿ�ಡಿರು�ವೃಂ ಅರ್ಜಿ � ಭ್ಯತಿ� ಮಾಡ�ವೃಂ ಕ�ರಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಸ�ಚನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಗಳೂ�,   ಅಹ ‘ಎ’  �ತಾ ಷರತ್ತುಗಳು ಷರುತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಓದಿಕೆ ಮೂಲ �ಳೂ� ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ� ದ�h .
ಅರ್ಜಿ �ಯಲ್ಲಿ        ಮಿ�ಸಲಾತಿಗೆ ಸ�ಬಂ�ಧಿಸ್ವೀದ ಅ�ಕಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋರ್ಗೀಸ್ವೀದ ಪದಗಳೂ ಅಥ�ವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕೆ ಮೂಲ ಳೂಕ�ಡ�ತೆ 

ಅರ್ಥೈL�ಸ್ವೀಕೆ ಮೂಲ �ಳೂ� ಬೆಂ�ಕ�:kpsc--

 ಸ್ಕ್ಯಾಮಾನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಅಹ ‘ಎ’  �ತೆ GM General Merit
 ಪರಿಶಿಷq ರ್ಜಾತಿ SC Scheduled Caste

ಪ.ಪ�  ಪರಿಶಿಷq ಪ�ಗಡ ST Scheduled Tribe
ಪG.-1 ಪGವೃಂಗ�-1 Cat–1 Category – I
2ಎ’  ಪGವೃಂಗ�-2ಎ’  2A Category – 2A
2ಬಿ ಪGವೃಂಗ�-2ಬಿ 2B Category – 2B
3ಎ’  ಪGವೃಂಗ�-3ಎ’  3A Category – 3A
3ಬಿ ಪGವೃಂಗ�-3ಬಿ 3B Category – 3B
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ಮಾ.ಸೇL  ಮಾರ್ಜಿ ಸೇLನಿಕ Ex-MP Ex-Military Person
ಗಾGಮಿ�ಣ  ಗಾGಮಿ�ಣ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ� Rural Rural Candidate
ಕ.ಮಾ.ಅ   ಕನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ k ಡ ಮಾಧ� ಮ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ� KMS Kannada Medium Student
ಅ�.ವಿ.   ಅ�ಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ� PH Physically Handicapped 

  ಆರ್ ಪಿಸಿ ಪಿ ಸ್ವೀ   ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮ�ಲ ವೃಂ,�ದ RPC Residual Parent Cadre 
ಹೆL.ಕ. ಹೆLದರಾಬ್ಯಾಂದ್-ಕರ್ನಾ�ಟಕ

  ಸ� ಳಿ�ಯ ವೃಂ,�ದ
HK Hyderabad-Karnataka

Local Cadre

4.  ಶು�ಲ � :kpsc--
         

 ಸ್ಕ್ಯಾಮಾನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಅಹ ‘ಎ’  �ತೆ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳಿಗೆ ರು�.600/-
ಪGವೃಂಗ� 2(ಎ’  ), 2(ಬಿ), 3(ಎ’  ), 3(ಬಿ)  ಗೆ ಸೇ�ರಿದ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳಿಗೆ ರು�.300/-
  ಮಾರ್ಜಿ ಸೇLನಿಕ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳಿಗೆ ರು�. 50/-
ಪರಿಶಿಷq ರ್ಜಾತಿ,   ಪರಿಶಿಷq ಪ�ಗಡ ,ಪGವೃಂಗ�-1  ಹಾಗ� ಅ�ಗವಿಕಲ 

ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳಿಗೆ
 ಶು�ಲ �  ಪಾವೃಂತಿಯಿ�ದ

ವಿರ್ನಾಯಿತಿ ಇದ್ಯೋ.

                                                            
ವಿಶೋ�ಷ ಸ�ಚನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  :kpsc--   ರು�. 35/-   ರು ಪGಕ್ರಿ Gಯೆ ಶು�ಲ � (processing fees)  ವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಎ’  ಲಾ} ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ�

( ಪರಿಶಿಷq ರ್ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷq ಪ�ಗಡ, ಪGವೃಂಗ�-1, ಮಾರ್ಜಿ ಸೇLನಿಕ ಹಾಗ� ಅ�ಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗ  ಳೂ� ಸೇ�ರಿದ�ತೆ )
 ಕಡ್ಡಾ�ಯವಾರ್ಗೀ ಪಾವೃಂತಿಸ ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ� ದ�h . ಪಾವೃಂತಿಸದಿದh ಲ್ಲಿ, ನಿಮs ಅರ್ಜಿ �ಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ತಿರುಸ� ರಿಸಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ�. 

4.1           ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ವೀದ ಶು�ಲ � ವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಕಡ್ಡಾ�ಯವಾರ್ಗೀ ಪಾವೃಂತಿಸತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ� ದ�h .  ಒಮೇs ಶು�ಲ � ವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k
      ಪಾವೃಂತಿಸ್ವೀದ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರು ಅದನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ್ಯೋ� ಸ�ದಭ್ಯ�ದಲ್ಲಿಯ� ಹಿ�ತಿರು�ರ್ಗೀಸಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದಿಲ } ಅಥವಾ ಅದನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k
     ಆಯೋಗವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಡೆಸ�ವೃಂ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಪರಿ�ಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಮಕಾತಿಗಳಿಗೆ ಹೆ��ದಿಸ್ವೀಕೆ ಮೂಲ �ಳೂ�ಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದಿಲ } .

   ಶು�ಲ � ವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಸ�ದ್ಯಾಯಮಾಡದಿದh ಲ್ಲಿ ಅ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಹ ‘ಎ’  ಅರ್ಜಿ �ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ತಿರುಸ� ರಿಸಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ�. 

5.      ಅಹ ‘ಎ’  �ತಾ ಷರತ್ತುಗಳು ಷರುತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಗಳೂ�:kpsc--
          
ಅ) ಭಾರುತಿ�ಯರ್ನಾಗರಿ�ಕರ್ನಾರ್ಗೀರುತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ� ದ�h .
ಆ)         ಒಬಂ� ರ್ಜಿ �ವೃಂ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಪತಿkರ್ಗೀ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಹೆಚ�X ಮ�ದಿ ಪತಿkಯರುನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಹೆ��ದಿರು�ವೃಂ ಪುರು�ಷ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ� ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � 

      ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆಗಾಗಲೋ� ಇನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �kಬಂ� ಹೆ�ಡತಿಯಿರು�ವೃಂ ವೃಂ� ಕ್ರಿ ಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಮದ�ವೆಯಾರ್ಗೀರು�ವೃಂ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯ�
   ಸಕಾ�ರುದಿ�ದ ಪೂವಾ�ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಮತಿಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಪಡೆಯದ್ಯೋ� ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಮಕಾತಿಗೆ ಅಹ ‘ಎ’  �ರಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದಿಲ } .

 
ಇ)  

  ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯ� ಮಾನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಸ್ವೀಕವಾರ್ಗೀ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �    ದ್ಯೋLಹಿಕವಾರ್ಗೀ ಆರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ��ಗ� ವೃಂ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರಾರ್ಗೀರುಬೆಂ�ಕ� ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಅವೃಂರು
      ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಮಕಾತಿಯ� ಕತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ವೃಂ� ಗಳೂ ದಕ್ಷ ನಿವೃಂ�ಹ ‘ಎ’  ಣೆಗೆ ಆತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಕವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k �ಟ� ಮಾಡ�ವೃಂ ಸ�ಭ್ಯವೃಂ ಇರು�ವೃಂ

  ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ್ಯೋ� ದ್ಯೋLಹಿಕ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �� ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ತೆ ಯಿ�ದ ಮ�ಕ ರಾರ್ಗೀರುಬೆಂ�ಕ�.
ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ)     ದ್ಯೋLಹಿಕವಾರ್ಗೀ ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಹ ‘ಎ’  �ರಾರ್ಗೀದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು �ಬಂ�ದ್ಯಾರ್ಗೀ ವೆLದ� ಕ್ರಿ�ಯ ಮ�ಡಳಿಯ ವೃಂರುದಿಯ ಮೇ�ಲೋ

     ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಹ ‘ಎ’  �ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು �ಬಂ�ದ್ಯಾರ್ಗೀ ತಿರುಸ� ರಿಸ�ವೃಂ ಪೂಣ� ವಿವೆ�ಚನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಸಕಾ�ರುವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ಕಾಯಿhರಿಸ್ವೀಕೆ ಮೂಲ ��ಡಿದ್ಯೋ
ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಸಕಾ�ರುದ     ವಿವೆ�ಚನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಯ� ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ್ಯೋ� ವಿಧದಲ �} ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿಯಮಗಳೂ ಮ�ಲ ಕ

ಸ್ವೀ�ಮಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವಾರ್ಗೀರು�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದಿಲ } .

5.1  ಶೋLಕ್ಷಣಿಕ     ವಿದ್ಯಾ�ಹ ‘ಎ’  �ತೆ      :kpsc--  

ಭಾರುತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ಸಕಾ�ರುದ ಕಾನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ರಿ�ತಾ ಷರತ್ತುಗಳು� ಸ್ಕ್ಯಾ�ಪಿಸಲ r ಟ್ಟಿqರು�ವೃಂ   
ವಿಶುE ವಿದ್ಯಾ�ಲ ಯದಿ�ದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �  ಶಾಸ Gದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾkತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕೆ ಮೂಲ ��ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ರು 
ಪದವಿ (ಎ’  �.ಕಾ�.) ಅಥವಾ ಎ’  �.ಬಿ.ಎ’  . (ಆರ್ಥಿ�ಕ)  
ಅಥವಾ ಎ’  �.ಬಿ.ಎ’  . (  ಆರ್ಥಿ�ಕ ನಿವಾ�ಹ ‘ಎ’  ಣೆ)  ಅಥವಾ
ಎ’  �.ಬಿ.ಎ’  ./ ಎ’  �.  ಕಾ� (  ಅ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರುರಾಷ್ಠಿGq�ಯ ವೃಂ� ವೃಂಹಾರು) 

 ಅಥವಾ ಎ’  �.ಬಿ.ಎ’  ./ ಎ’  �.  ಕಾ� (   ಆರ್ಥಿ�ಕ ವಿಶೋ}�ಷಣೆ) 
 ಅಥವಾಯ�.ರ್ಜಿ .       ಸ್ವೀ ಯ� ಮೇ�ಲ � �ಡ ಸ್ಕ್ಯಾkತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕೆ ಮೂಲ ��ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ರು
    ಪದವಿಗೆ ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ eಮಾನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೆ�ದ� ಪರಿಗಣಿಸ್ವೀ ಅಧಿಸ�ಚಿಸ್ವೀರು�ವೃಂ

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
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ವಿದ್ಯಾ�ಹ ‘ಎ’  �ತೆ ಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k  ಹೆ��ದಿರುತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ� ದ�h  ಅಥವಾ  ಫೆಲೋ��  
  ಆಫ್  ಚ್ಚಾಟ�ಡ್ ಅಕೌಂ�ಟೆ�ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ e ಅಥವಾ  

ಐ.ಸ್ವೀ.ಡಬಂ�} �.ಎ’  . (I.C.W.A) ಹೆ��ದಿರುತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ� ದ�h .  

ಪರು�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �, ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ�   ಮೇ�ಲ � �ಡ
ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ್ಯಾದರು� ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರಾರ್ಗೀದh ಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �  
ಆ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತಿ �ಣ�ರಾದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ    
ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಡೆಸ�ವೃಂ ಪೂವೃಂ�ಭಾವಿ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗೆ ಶೋLಕ್ಷಣಿಕವಾರ್ಗೀ 
ಅಹ ‘ಎ’  �ರಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ್ಯಾದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು  ಆ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ ಫಲಿ ಇರುವ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ತಾ ಷರತ್ತುಗಳು�ಶು
ಪGಕಟಗೆ�ಳೂ� ದ್ಯೋ� ಇದh ಲ್ಲಿ, ಅ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಹ ‘ಎ’   ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� 
ಪೂವೃಂ�ಭಾವಿ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗೆ ಪGವೆ�ಶು ಪಡೆಯಲ � 
ಅಹ ‘ಎ’  �ರಾಗ�ತಾ ಷರತ್ತುಗಳು ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು .

          ಮ�ಖ್ಯ� ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k
 ತೆ ಗೆದ�ಕೆ ಮೂಲ �ಳೂ� ಬಂಹ ‘ಎ’  �ದ್ಯೋ�ದ� ಆಯೋಗವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ಘೋ��ಷ್ಠಿಸ್ವೀದ

    ಅಹ ‘ಎ’  �ರಾದ ಎ’  ಲಾ} ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಮ�ಖ್ಯ� ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ �
  ಸಲ್ಲಿಸ�ವಾಗ ಸ�ಬಂ�ಧಿಸ್ವೀದ ವಿದ್ಯಾ�ಹ ‘ಎ’  �ತಾ ಷರತ್ತುಗಳು ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k

    ಪಾಸ� ಮಾಡಿರು�ವೃಂ ಬಂಗೆ` ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಅಪ್ರೊ}�ಡ್
ಮಾಡತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ� ದ�h ,    ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಪಿrದಲ್ಲಿ ಅ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಹ ‘ಎ’  ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳಿಗೆ ಮ�ಖ್ಯ�

 ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗೆ ಪGವೆ�ಶು ನಿ�ಡ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದಿಲ }

by 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 examination conducted
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 � ಸಲ್ಲಿಸಲ � ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ವೀದ ಕೆ ಮೂಲ �ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಯ ದಿರ್ನಾ�ಕದ�ದ� ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕೆ ಮೂಲ ಳೂಕ�ಡ ಕನಿಷ�  ವೃಂಯೋಮಿತಿಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k  
ಹೆ��ದಿರುಬೆಂ�ಕ� ಹಾಗ� ಗರಿ   ಷ� ವೃಂಯೋಮಿತಿಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k  ಮಿ�ರಿರುಬ್ಯಾಂರುದ�:

ಕನಿಷ�     21 ವೃಂಷ� 06-03-1999  ರು
 ಮೊದಲ � ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ನಿಸ್ವೀರುಬೆಂ�ಕ�

ಗರಿಷ�
         

1.  ಸ್ಕ್ಯಾಮಾನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಅಹ ‘ಎ’  �ತೆ ಯ  ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳಿಗೆ     35 ವೃಂಷ�ಗಳೂ� 06-03-1985  ರು ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರು
ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ನಿಸ್ವೀರುಬೆಂ�ಕ�

2.  ಪGವೃಂಗ� 2ಎ’  /2ಬಿ/3ಎ’  /3ಬಿ 
ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳಿಗೆ

    38 ವೃಂಷ�ಗಳೂ� 06-03-1982  ರು ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರು
ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ನಿಸ್ವೀರುಬೆಂ�ಕ�

3.  ಪರಿಶಿಷq ರ್ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷq  ಪ�ಗಡ/ಪGವೃಂಗ�-
1 ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳಿಗೆ

    40 ವೃಂಷ�ಗಳೂ� 06-03-1980   ರು
 ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರು ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ನಿಸ್ವೀರುಬೆಂ�ಕ�
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ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ     ಕೆ ಮೂಲ ಳೂರ್ಗೀನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ      ಸ�ದಭ್ಯ�ಗಳೂಲ್ಲಿ     ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಮಕಾತಿಯ     ಗರಿ   ಷ�  ವೃಂಯೋಮಿತಿಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k     ಕೆ ಮೂಲ ಳೂಗೆ     ತಿಳಿಸ್ವೀರು�ವೃಂಷq ರು     ಮಟ್ಟಿqಗೆ     
ಹೆಚಿXಸಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ�

(ಅ)  ಮಾರ್ಜಿ ಸೇLನಿಕರ್ನಾರ್ಗೀದh ಲ್ಲಿ    ಸೇ�ವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ವೀರು�ವೃಂಷ�q q ವೃಂಷ�ಗಳಿಗೆ ಮ�ರು�
  ವೃಂಷ�ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಸೇ�ರಿಸ್ವೀದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಎ’  ಷ�q

  ವೃಂಷ�ಗಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯುಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ್ಯೋ�� ಅಷ�q ವೃಂಷ�ಗಳೂ�.
(ಆ)  ಅ�ಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳಿಗೆ 10 ವೃಂಷ�ಗಳೂ�
(ಇ)   ವಿಧವೆಯಾರ್ಗೀದh ಲ್ಲಿ (  ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯ� ಸಕ್ಷಮ

    ಪಾGಧಿಕಾರುದಿ�ದ ತಾ ಷರತ್ತುಗಳುನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ವಿಧವೆಯೆ�ದ� ಹಾಗ� ಮರು�
  ಮದ�ವೆಯಾರ್ಗೀರು�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದಿಲ } ವೆ�ಬಂ ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k

   ಪಡೆದಿಟ�q ಕೆ ಮೂಲ ��ಡ� ಆಯೋಗವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ಸ�ಚಿಸ್ವೀದ್ಯಾಗ ಇದರು
   ಮ�ಲ ಪGತಿಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಪರಿಶಿ�ಲ ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಗೆ ಹಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರು�ಪಡಿಸಬೆಂ�ಕ�)

10 ವೃಂಷ�ಗಳೂ�

6.    ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗಳೂ ವೃಂರ್ಗೀ��ಕರುಣ:kpsc-     ಸಕಾ�ರು    ದ,ಢೀ�ಕರಿಸ್ವೀ ನಿ�ಡಿರು�ವೃಂ ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗಳೂ ವೃಂರ್ಗೀ��ಕರುಣವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ
ಕೆ ಮೂಲ ಳೂಕ�ಡ�ತಿದ�h ,       ತಿಳಿಸ್ವೀರು�ವೃಂ ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗಳೂ ಸ�ಖೆ� ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ವೃಂರ್ಗೀ��ಕರುಣವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ಅನಿವಾಯ� ಸ�ದಭ್ಯ�ದಲ್ಲಿ ಬಂದಲಾವೃಂಣೆಗೆ
ಒಳೂಪಟ್ಟಿqರು�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ದ್ಯೋ.         ಸಕಾ�ರುವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ಹೆಚ�X ವೃಂರಿ ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಬಿಡ�ಗಡೆ ಮಾಡಿದh ಲ್ಲಿ ಸೇ�ಪ�ಡೆ ಅಧಿಸ�ಚನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮ�ಲ ಕ

 ಅಧಿಸ�ಚಿಸ್ವೀರು�ವೃಂ ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸೇ�ರಿಸ್ವೀಕೆ ಮೂಲ �ಳೂ�ಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ�
 ಗ�G ಪ್   - `  ’ ಎ’  ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗಳೂ�  

                           ಸಹಾಯಕ ನಿಯ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ಕರು�/Assistant Controller- 48 postsAssistant Controller- 48 posts
                                            ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮ�ಲ ವೃಂ,�ದದ 48  ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗಳೂ�

ಮಿ�ಸಲಾತಿ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಮಹಿಳೂ ಗಾGಮಿ�ಣ ಅ�.ವಿ ಮಾಸೇL ಕಮಾಅ ಒಟ�q
ಪ.ರ್ಜಾ 02 02 02 - 01 - 07
ಪ.ಪ�. 01 - 01 - - - 02
ಪG.1 - 01 01 - - - 02
ಪG.2ಎ’  02 01 02 - 01 - 06
ಪG.2ಬಿ - 01 01 - - - 02
ಪG.3ಎ’  01 01 - - - - 02
ಪG.3ಬಿ - 01 01 - 01 - 03

ಸ್ಕ್ಯಾ.ಅ 04 08 07
    01*
    01 **

02 01
24

ಒಟ�q 10 15 15 02 05 01 48
01* - 84    ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಬಿ�ದ� ಚಲ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂಲ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೆLಕಲ �   ಅಥವಾ ಮೇದ�ಳಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಪಾಶುE �ವಾಯ�(OA, OL, BL, OAL, BLOA)

01** - 4  ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಬಿ�ದ� :kpsc-ಶು Gವೃಂಣದ್ಯೋ��ಷ/  ಚಲ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂಲ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೆLಕಲ �   ಅಥವಾ ಮೇದ�ಳಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಪಾಶುE �ವಾಯ�(OA, OL, BL, OAL,
BLOA)

7.    ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ   :kpsc--  

    ಸr ಧಾ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ s ಕ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ� ಎ’  ರುಡ� ಹ ‘ಎ’  �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಒಳೂಗೆ��ಡಿರು�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ದ್ಯೋ.     ಹೆಚಿXನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವಿವೃಂರುಗಳಿಗೆ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್
     ಸೇLಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ರಿಸ್ವೀರು�ವೃಂ ನಿಯಮಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ��ಡಲ � ಸ�ಚಿಸ್ವೀದ್ಯೋ.

(1)  ಪೂವೃಂ�ಭಾವಿ ಪರಿ�ಕ್ಷೆ  :kpsc--(    ವೃಂಸ� ನಿಷ� ಬಂಹ ‘ಎ’  � ಆಯೆ� ಮಾದರಿ)    ಮ�ಖ್ಯ� ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗೆ (Main
examination)     ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಆಯೆ� ಮಾಡ�ವೃಂ ಸಲ �ವಾರ್ಗೀ

(2)  ಮ�ಖ್ಯ� ಪರಿ�ಕ್ಷೆ  :kpsc-- (     ಲಿ ಇರುವ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಖಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಪರಿ�ಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ವೃಂ� ಕ್ರಿ ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ E ಪರಿ�ಕ್ಷೆ)    ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಕರ್ನಾ�ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �
     ಲೋಕ� ಪರಿಶೋ��ಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಲೋಕ� ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ! ಇಲಾಖೆಯ ಗ�G ಪ್ -  ‘ ’    ಎ’  ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಗ�G ಪ್ - ‘ ’  ಬಿ ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗಳಿಗೆ

  ಆಯೆ� ಮಾಡ�ವೃಂ ಸಲ �ವಾರ್ಗೀ.

         ‘ ’ ಸೇಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಎ’    -    ಪೂವೃಂ�ಭಾವಿ ಪರಿ�ಕ್ಷೆ  :kpsc--
  ಪೂವೃಂ�ಭಾವಿ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ� 02    ಪತಿGಕೆ ಮೂಲ ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಒಳೂಗೆ��ಡಿದ�h (    ವೃಂಸ� ನಿಷ� ಬಂಹ ‘ಎ’  � ಆಯೆ� ಮಾದರಿ)

 ಪGಶೋkಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಒಳೂಗೆ��ಡಿರು�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ದ್ಯೋ.
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ಪತಿGಕೆ ಮೂಲ ವಿಷಯ ಗರಿಷ�
ಅ�ಕಗಳೂ� ಅವೃಂಧಿ ಕಡ್ಡಾ�ಯ/ಐಚಿ£ಕ

ಪತಿGಕೆ ಮೂಲ -1  ಸ್ಕ್ಯಾಮಾನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಅಧ� ಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ 150 2 ಗ�ಟೆ ಕಡ್ಡಾ�ಯ
ಪತಿGಕೆ ಮೂಲ -2    ವಾಣಿಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಶಾಸ G ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ನಿವೃಂ�ಹ ‘ಎ’  ಣೆ

(  ಗೆಜೆ¤ಟೆಡ್  ಪ್ರೊGಬೆಂ�ಷನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಸ್ ಸಿ� ಮ�ಖ್ಯ�
  ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಶಾಸ G

(ಸ�ಕೆ ಮೂಲ �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ -07)   ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ನಿವೃಂ�ಹ ‘ಎ’  ಣೆ
(ಸ�ಕೆ ಮೂಲ �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ -14)   ಐಚಿ£ಕ ವಿಷಯಗಳೂ

 ಪಠ್ಯ� ಕ !ಮವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಒಳೂಗೆ��ಡಿರು�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ದ್ಯೋ)

300 2 ಗ�ಟೆ ಕಡ್ಡಾ�ಯ

                                             ಒಟ�q 450 - -

ಟ್ಟಿಪr ಣಿ  :kpsc--    
 (ಅ)       ಪGಶೋk ಪತಿGಕೆ ಮೂಲ ಯ� ಕನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ k ಡ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಇ�ರ್ಗೀ}�ಷ್ ಭಾಷೆಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ ಭಾಷೆಗಳೆರುಡರುಲ �} ಇರು�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ದ್ಯೋ.  
(ಆ)      ಪೂವೃಂ�ಭಾವಿ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಪGಶೋkಗಳೂ ಮಟq ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ಪದವಿ ಮಟq ದ್ದಾರ್ಗೀರು�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ದ್ಯೋ.
(ಇ)   ಪGತಿಯೊಂ�ದ� ಪತಿGಕೆ ಮೂಲ ಯ� 2  ಗ�ಟೆಗಳೂ ಕಾಲಾವೃಂಧಿಯದ್ದಾರ್ಗೀರು�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ದ್ಯೋ.
(ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ)                 ಅಧಿಸ�ಚನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಯಲ್ಲಿ ಪGಕಟ್ಟಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರಿಕ ಸ್ಕ್ಯಾ�ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಗಳಿಗೆ ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಗ�ಣವಾರ್ಗೀ 20    ರುಷ�q ಪGಮಾಣದಲ್ಲಿ
              ರ್ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರು�ವೃಂ ಮಿ�ಸಲಾತಿ ನಿ�ತಿಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ E ಯ ಪರಿಶಿಷq ರ್ಜಾತಿ,   ಪರಿಶಿಷq ಪ�ಗಡ,  ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು 

 ಹಿ�ದ�ಳಿದ
                        ವೃಂಗ�ಗಳೂ� ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಸ್ಕ್ಯಾಮಾನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ವೃಂಗ�ಕೆ ಮೂಲ � ಸೇ�ರಿದ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಅದ್ಯೋ� ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಪಾತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ದಲ್ಲಿ

 ಅವೃಂರು�  
           ಪೂವೃಂ�ಭಾವಿ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ವೀದ        ಅ�ಕಗಳೂ ಆಧಾರುದ ಮೇ�ಲೋ ಮ�ಖ್ಯ� ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗೆ ಪGವೆ�ಶು
ನಿ�ಡಲಾಗ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ದ್ಯೋ.
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 ‘ ’ –   ಸೇಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿ ಮ�ಖ್ಯ� ಪರಿ�ಕ್ಷೆ:kpsc--

         ಮ�ಖ್ಯ� ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ� ಲಿ ಇರುವ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಖಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಪರಿ�ಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ವೃಂ� ಕ್ರಿ ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ E ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �kಳೂಗೆ��ಡಿರು�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ದ್ಯೋ.
  ಲಿ ಇರುವ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಖಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಪರಿ�ಕ್ಷೆ:-

ಪತಿGಕೆ ಮೂಲ ವಿಷಯ ಗರಿಷ� ಅ�ಕಗಳೂ� ಅವೃಂಧಿ ಕಡ್ಡಾ�ಯ/ಐಚಿ£ಕ

ಪತಿGಕೆ ಮೂಲ -1 ಕನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ k ಡ 150 3 ಗ�ಟೆ ಕಡ್ಡಾ�ಯ
ಪತಿGಕೆ ಮೂಲ -2 ಇ�ರ್ಗೀ}�ಷ್ ಭಾಷೆಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ 150 3 ಗ�ಟೆ ಕಡ್ಡಾ�ಯ
ಪತಿGಕೆ ಮೂಲ -3  ಸ್ಕ್ಯಾಮಾನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಅಧ� ಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ 300 3 ಗ�ಟೆ ಕಡ್ಡಾ�ಯ
ಪತಿGಕೆ ಮೂಲ -4   ಸ್ಕ್ಯಾಮಾನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಅಧ� ಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ 300 3 ಗ�ಟೆ ಕಡ್ಡಾ�ಯ
ಪತಿGಕೆ ಮೂಲ -5  ಫೆLರ್ನಾನಿªಯಲ್ ಅಕೌಂ�ಟ್ಟಿ�ಗ್ ,  ಮಾ�ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಜ್ 

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

ಪತಿGಕೆ ಮೂಲ -6
   ಪಿGನಿeಪಲ್e ಆಫ್  ಮಾ�ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಜ್ ಮೇ�ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ , 

 ಆಗ�ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ Lಜೆ�ಷನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಹೆ�ವಿಯರ್ ಪಿಸಿ,  ಟೆGLನಿ�ಗ್ 
  ಅ�ಡ್ ಡೆವೆಲ ಪ್ ಮೇ�ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 

300 3 ಗ�ಟೆ ಕಡ್ಡಾ�ಯ

ಪತಿGಕೆ ಮೂಲ -7  ಕಾಪ್ರೊ��ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು �ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆLರ್ನಾನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆe,  ಬಿಸ್ವೀನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಸ್ ಸಿ
  ಎ’  ಕಾನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅ�ಡ್ ಟಾ�ಕೆ ಮೂಲ e�ಷನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 300 3 ಗ�ಟೆ ಕಡ್ಡಾ�ಯ

ಪತಿGಕೆ ಮೂಲ -8     ಪಿGನಿeಪಲ್e ಅ�ಡ್ ಪಾGಕ್ರಿq �ಸ್ ಸಿ ಆಫ್  ಆಡಿಟ್ಟಿ�ಗ್ ,
     ಕ�ಪೂ�ಟರ್ ಪಿಸಿ ಕಾನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ eಪ್ eq ಅ�ಡ್ ಇ-ಕಾಮಸ್ ಸಿ� 300 3 ಗ�ಟೆ ಕಡ್ಡಾ�ಯ

                                                        
ಒಟ�q 2100 - -

ಟ್ಟಿಪr ಣಿ  :kpsc--       
 (ಅ)         ಕಡ್ಡಾ�ಯ ಕನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ k ಡ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಇ�ರ್ಗೀ}�ಷ್ ಭಾಷೆಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ ಪತಿGಕೆ ಮೂಲ ಗಳೂಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅ�ಕಗಳೂ� ಅಹ ‘ಎ’  �ತಾ ಷರತ್ತುಗಳುದ್ಯಾಯಕ
ಸE ರು�ಪದ್ದಾರ್ಗೀರು�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ವೆ.         ಅಹ ‘ಎ’  �ತೆ ಪಡೆಯಲ � ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪGತಿಯೊಂ�ದ� ಪತಿGಕೆ ಮೂಲ ಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ� ಶೋ�ಕಡ 30  ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಸರಾಸರಿ

 ಶೋ�ಕಡ 35   ಅ�ಕಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾರ್ಗೀದ್ಯೋ.       ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಎ’  ರುಡ� ಪತಿGಕೆ ಮೂಲ ಗಳೂಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ವೀದ ಅ�ಕಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ
   ಆಯೆ�ಯ ಅಹ ‘ಎ’  �ತೆ ಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ನಿಗದಿಪಡಿಸ�ವೃಂಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದಿಲ } .      ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಎ’  ರುಡ� ಪತಿGಕೆ ಮೂಲ ಗಳೂಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ 
           ಅ�ಕಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಗಳಿಸದ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಪತಿGಕೆ ಮೂಲ ಗಳೂಲ್ಲಿ ಎ’  ಷೆq� ಹೆಚ�X ಅ�ಕಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಗಳಿಸ್ವೀದh ರು� ವೃಂ� ಕ್ರಿ ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ E ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗೆ

        ಅಹ ‘ಎ’  �ರಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದಿಲ } ಹಾಗ� ಇ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಹ ‘ಎ’  ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ವಿಷಯಗಳೂಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅ�ಕಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಪGಕಟ್ಟಿಸ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದಿಲ } .
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(ಆ)      ಮ�ಖ್ಯ� ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ� ವಿವೃಂರುಣಾತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ s ಕ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರು�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ದ್ಯೋ.
(ಇ)        ಪGಶೋk ಪತಿGಕೆ ಮೂಲ ಯ� ಕನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ k ಡ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಇ�ರ್ಗೀ}�ಷ್ ಭಾಷೆಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ ಭಾಷೆಗಳೆರುಡರುಲ �} ಇರು�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ದ್ಯೋ.     ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯ� ಉತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ರುಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k
            ಪೂಣ�ವಾರ್ಗೀ ಕನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ k ಡ ಅಥವಾ ಪೂಣ�ವಾರ್ಗೀ ಇ�ರ್ಗೀ}�ಷ್ ಭಾಷೆಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಲ್ಲಿ ಉತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ರಿಸತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ� ದ�h .
(ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ)   ಮ�ಖ್ಯ� ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ ಪತಿGಕೆ ಮೂಲ -(1)    ಕಡ್ಡಾ�ಯ ಕನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ k ಡ ಹಾಗ� ಪತಿGಕೆ ಮೂಲ -(2)    ಕಡ್ಡಾ�ಯ ಆ�ಗ} ಭಾಷೆ ಪತಿGಕೆ ಮೂಲ ಗಳೂ�
      ಎ’  ಸ್ ಸಿ.ಎ’  ಸ್ ಸಿ.ಎ’  ಲ್.     ಸ್ವೀ ಯ ಪGಥಮ ಭಾಷೆಯ ಮಟq ದ್ದಾರ್ಗೀರು�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ದ್ಯೋ.     ಮ�ಖ್ಯ� ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ ಇನಿkತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರು

 ವಿಷಯಗಳೂ
        ಪತಿGಕೆ ಮೂಲ ಗಳೂ� ಪದವಿ ಮಟq ದ್ದಾರ್ಗೀರು�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ದ್ಯೋ.

 “       ಪGಸ� ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ�ಳೂಪಟq �ತೆ ಸr ಧಾ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ s ಕ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಡೆಸ�ವಿಕೆ ಮೂಲ ಯ� ಕರ್ನಾ�ಟಕ ಗೆಜೆಟೆಡ್
 ಪ್ರೊGಬೆಂ�ಷನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಸ್ ಸಿ� (    ಸr ಧಾ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ s ಕ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗಳೂ ಮ�ಲ ಕ ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಮಕಾತಿ)   ನಿಯಮಗಳೂ� 1997   ರು ನಿಯಮ (5)

 ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � (7)    ”     ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಯಥಾವೃಂತಾ ಷರತ್ತುಗಳು ರ್ಗೀ ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ E ಯಿಸತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ� ದ�h ಎ’  �ದ� ಸದರಿ ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವೃಂಳಿಗಳೂಲ್ಲಿ
ಸ�ಚಿಸ್ವೀದ�h ,    ಅದರು�ತೆ ನಿಯಮ (5)     ವೃಂಯೋಮಿತಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ನಿಯಮ (7)   ಶೋLಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾ�ಹ ‘ಎ’  �ತೆ ಗೆ
ಸ�ಬಂ�ಧಪಟq ದ್ದಾರ್ಗೀರು�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ದ್ಯೋ.

 ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ ಪಠ್ಯ� ಕ !ಮ
        ಪೂವೃಂ�ಭಾವಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಮ�ಖ್ಯ� ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ ಕನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ k ಡ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಆ�ಗ} ಭಾಷೆಯ ವಿವೃಂರುವಾದ ಪಠ್ಯ� ಕ !ಮವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k

   ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ ಸೇLಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ http:kpsc-//kpsc.kar.nic.in/Syllabus  ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ರಿಸಲಾರ್ಗೀದ್ಯೋ.

 ’ ’ ಸೇಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವೀ  -    ವೃಂ� ಕ್ರಿ ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ E ಪರಿ�ಕ್ಷೆ  :kpsc--  
        ಆಯೋಗವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ನಿಯಮಾನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಸ್ಕ್ಯಾರು ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಡೆಸ�ವೃಂ ಮ�ಖ್ಯ� ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ವೀದ ಅ�ಕಗಳೂ ಜೆ�ಷ� ತೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � 

      ಕಾಲ ಕಾಲ ಕೆ ಮೂಲ � ಚ್ಚಾಲಿ ಇರುವ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ಯಲ್ಲಿರು�ವೃಂ ನಿಯಮಾನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಸ್ಕ್ಯಾರು ಇರು�ವೃಂ ಮಿ�ಸಲಾತಿಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ E ಯ ಪGಕಟ್ಟಿಸಲಾದ ಖಾ ಸೇವೆಗಳು ಲಿ ಇರುವ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ 
   ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗಳೂ ಸ�ಖೆ�ಗೆ ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಗ�ಣವಾರ್ಗೀ 1:kpsc-3    ರು ಪGಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷq ರ್ಜಾತಿ,     ಪರಿಶಿಷq ಪ�ಗಡ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು 
       ಹಿ�ದ�ಳಿದ ವೃಂಗ�ಗಳಿಗೆ ಸೇ�ರಿದ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ವೃಂ� ಕ್ರಿ ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ E ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ�.   ವೃಂ� ಕ್ರಿ ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ E ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗೆ

100   ಅ�ಕಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾರ್ಗೀದ್ಯೋ.        ಆಯೋಗವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ವೃಂ� ಕ್ರಿ ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ E ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇ�ವೆ ಅಥವಾ
  ಸೇ�ವೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯಾರ್ಗೀರು�ವೃಂ ಆತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �/    ಆಕೆ ಮೂಲ ಯ� ವೆLಯಕ್ರಿ ಕವಾರ್ಗೀ ಸ�ಕ ವಾಗಬಂಲ } ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ /  ಳೆ ಎ’  �ಬಂ�ದನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k

ನಿಧ�ರಿಸ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ದ್ಯೋ,       ವೃಂ� ಕ್ರಿ ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ E ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯ ಬೌದಿ¯ಕ ತಿ�ಕ್ಷ°ತೆ ,    ಗ Gಹಿಸ್ವೀದ ವಿಷಯಗಳೂ ಬಂಗೆ`
 ವಿಮಶಾ� ಶುಕ್ರಿ ,     ಸr ಷq ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ತಾ ಷರತ್ತುಗಳುಕ್ರಿ�ಕ ವಿಶೋ}�ಷಣೆ,      ಸಮತೆ ��ಲ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ತಿ�ಮಾ�ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳೂ ಬಂಗೆ` ಆಸಕ್ರಿ 

  ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಆಳೂವಾದ ತಿಳೂ�ವೃಂಳಿಕೆ ಮೂಲ ,    ಸಮಥ�ನಿ�ಯವಾದ ಸ್ಕ್ಯಾಮಾರ್ಜಿ ಕ ಬಂದ̄ತೆ ,    ರ್ನಾಯಕತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ E ಗ�ಣ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ವೆLಚ್ಚಾರಿಕ
      ಮನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ��ಭಾವೃಂ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅಹ ‘ಎ’  �ತಾ ಷರತ್ತುಗಳು ಗ�ಣಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ನಿಧ�ರಿಸ್ವೀ ಅ�ಕಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ನಿ�ಡಲಾಗ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ದ್ಯೋ.

  
ವಿಶೋ�ಷ     ಸ�ಚನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ   :kpsc--    
1.  ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಸr ಧಾ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ s ಕ  ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗೆ  ಅವೃಂರು  ಪGವೆ�ಶು ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ! ಹಾಗ� ಅವೃಂರು  ಭಾವೃಂಚಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ವಿರು�ವೃಂ  ಗ�ರು�ತಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ 
ಚಿ�  ಟ್ಟಿ (ಚ�ರ್ನಾವೃಂಣಾ ಐಡಿ/ ಆಧಾರ್ ಪಿಸಿ ಕಾಡ್�/ಡೆG±ವಿ�ಗ್  ಲೋLಸನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆe/ಪಾನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಡ್�/ಪಾಸ್ ಸಿ ಪ್ರೊ�ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ �  / ಸಕಾ�ರಿ
ನೌಕರುರು ಐಡಿ)  ಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k  ಪರಿ�ಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ ಕೆ ಮೂಲ ��ದGದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾ�ಯವಾರ್ಗೀ ಹಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರು�ಪಡಿಸತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ� ದ�h .   ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಪಿrದಲ್ಲಿ  ಪರಿ�ಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ
ಕೆ ಮೂಲ ��ದGಕೆ ಮೂಲ � ಪGವೆ�ಶುವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k  ನಿ�ಡಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದಿಲ } .

2.  ಸr ಧಾ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ s ಕ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ ಪGಶೋk ಪತಿGಕೆ ಮೂಲ ಗಳೂ� ಕನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ k ಡ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �  ಆ�ಗ}  ಭಾಷೆಗಳೆರುಡರುಲ �}  ಇರು�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ವೆ.  ಕನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ k ಡ
ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರು�ವೃಂ ಪGಶೋkಗಳೂ ಭಾಷಾಂ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರುದಲ್ಲಿ ಏರ್ನಾದರು� ಅಸr ಷq ತೆ  ಇದh ಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಆ�ಗ}  ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರು�ವೃಂ
ಪGಶೋkಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k  ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ��ಡ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ� ಹಾಗ� ಇದ್ಯೋ� ಅ�ತಿಮವಾರ್ಗೀರು�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ದ್ಯೋ.

ಟ್ಟಿಪr ಣಿ:kpsc--  ಪGಶೋk ಪತಿGಕೆ ಮೂಲ  ಬಂಗೆ ̀ ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ್ಯೋ� ಬಂಗೆಯ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದh ಲ್ಲಿ, ಪರಿ�ಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ ಕೆ ಮೂಲ ��ದGವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k  ಬಿಡ�ವೃಂ ಮೊದಲೋ�
ಪರಿ�ಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ ದಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೆ� ಸ�ಬಂ�ಧಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ಮೇ�ಲಿ ಇರುವ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ Eಚ್ಚಾರುಕರು ಮ�ಖಾ ಸೇವೆಗಳು �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರು ಲಿ ಇರುವ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಖಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ಮನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವಿಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k  ಆಯೋಗಕೆ ಮೂಲ � ಸಲ್ಲಿಸ್ವೀ  ಸ್ವೀE�ಕ,ತಿ
(Acknowledgement) ಪಡೆಯಬೆಂ�ಕ�. ಪರಿ�ಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ ಕೆ ಮೂಲ ��  ದG ಬಿಟq  ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರು  ಕಳೂ�ಹಿಸ�ವೃಂ  ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ್ಯೋ�
ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k  ಮಾನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �   ಮಾಡಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದಿಲ } .

8.    ಮಿ�ಸಲಾತಿ  /     ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ಗಳೂ�  :kpsc--  

http://kpsc.kar.nic.in/Syllabus
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8.1
ರ್ಜಾತಿ/ಮಿ�ಸಲಾತಿ

 ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ಗಳೂ�

(ಅ)   ರ್ಜಾತಿ   ಮಿ�ಸಲಾತಿ ಕೆ ಮೂಲ ��ರು�ವೃಂ ಎ’   ಲಾ}   ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಸ�ಬಂ�ಧಿಸ್ವೀದ ಮಿ�ಸಲಾತಿ
      ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಅರ್ಜಿ �ಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಸಲ್ಲಿಸಲ � ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ವೀದ ಕೆ ಮೂಲ �ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಯ ದಿರ್ನಾ�ಕ:kpsc-

06-03-2020     ರು ಒ  ಳೂಗೆ   ಪಡೆದಿಟ�q   ಕೆ ಮೂಲ ��ಡ� ಅರ್ಜಿ �ಯೊಂ�ದಿಗೆ ಅಪ್ರೊ}�ಡ್
ಮಾಡಬೆಂ�ಕ�. 

(ಆ)      ಮಿ�ಸಲಾತಿ ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಸಲ್ಲಿಸಬೆಂ�ಕಾದ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮ�ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಗಳೂ� :-
     ಪರಿಶಿಷq ರ್ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಪರಿಶಿಷq ಪ�ಗಡಕೆ ಮೂಲ �
 ಸೇ�ರಿದ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ�

  ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮ�ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ    ̀ ಡಿ  '  

ಪGವೃಂಗ�-1   ಕೆ ಮೂಲ � ಸೇ�ರಿದ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ�  ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮ�ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ    ̀ ಇ  
ಪGವೃಂಗ�-2ಎ’  , 2ಬಿ, 3   ಎ’  ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � 3  ಬಿ

  ಮಿ�ಸಲಾತಿಗೆ ಸೇ�ರಿದ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ�
ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮ�ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ       ̀ ಎ’  ಫ್    '  

(ಇ)
ಹಿ�ದ�ಳಿದ  ವೃಂಗ�ಗಳೂ ಪGವೃಂಗ�-2(ಎ’  ),  ಪGವೃಂಗ�-2(ಬಿ),     ಪGವೃಂಗ�-3(ಎ’  )  ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � 
ಪGವೃಂಗ�-3(ಬಿ)       ಮಿ�ಸಲಾತಿ ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ಗಳೂ� 05   ವೃಂಷ� ಚ್ಚಾಲಿ ಇರುವ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ಯಲ್ಲಿರು�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ವೆ.

    ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಪಡೆದಿರು�ವೃಂ ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ಅರ್ಜಿ �   ಸಲ್ಲಿಸಲ � ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ವೀದ ಕೆ ಮೂಲ �ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಯ
  ದಿರ್ನಾ�ಕದ�ದ� ಚ್ಚಾಲಿ ಇರುವ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ಯಲ್ಲಿರುತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ� ದ�h    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 ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ E ಯ  )  

(ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ)  ಪ.ರ್ಜಾ/ಪ.ಪ�/ಪG.1   ರು ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ�  ಪಡೆದಿರು�ವೃಂ/   ಪಡೆಯ�ವೃಂ ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ಗಳೂ�
      ರ್ಜಿ �ವಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಅವೃಂಧಿಯವೃಂರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ವಿಗೆ ಅಥವಾ ರುದ�h ಮಾಡ�ವೃಂವೃಂರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ವಿಗೆ ಸ್ವೀ�ಧ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ E ವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಹೆ��ದಿದ�h ,
     ಇ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಹ ‘ಎ’  ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ದಿರ್ನಾ�ಕದ ಮಿತಿಯಿಲ } ದ್ಯೋ� ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ� (ಸಕಾ�ರುದ

   ಸ�ತೆ � �ಲೋ ಸ�ಖೆ� SWD 155  BCA 2011    ದಿರ್ನಾ�ಕ 22-02-2012)
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8.2   
  ಗಾGಮಿ�ಣ

 ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳಿಗೆ
ಮಿ�ಸಲಾತಿ

(ಅ)      ಸಕಾ�ರಿ ಆದ್ಯೋ�ಶು ಸ�ಖೆ� ಸ್ವೀಆಸ�ಇ 08   ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ನಿ 2001    ದಿರ್ನಾ�ಕ:kpsc-13-02-
2001  ರುನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ E ಯ ಗಾGಮಿ�ಣ     ಮಿ�ಸಲಾತಿಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಕೆ ಮೂಲ ��ರು�ವೃಂ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಪGಸ� ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ 

   ಚ್ಚಾಲಿ ಇರುವ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ಯಲ್ಲಿರು�ವೃಂ ನಿಯಮಗಳೂ ರಿ�ತಾ ಷರತ್ತುಗಳು� 1   ರಿ�ದ 10   ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರುಗತಿಯವೃಂರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಗೆ ಗಾGಮಿ�ಣ
        ಮಿ�ಸಲಾತಿಗೆ ಒಳೂಪಡ�ವೃಂ ಪGದ್ಯೋ�ಶುಗಳೂಲ್ಲಿ ವಾ�ಸ�ಗ ಮಾಡಿ ಉತಿ �ಣ�ರಾರ್ಗೀರು�ವೃಂವೃಂರು� ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ

  ಮಿ�ಸಲಾತಿಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಪಡೆಯಲ � ಅಹ ‘ಎ’  �ರು�.  
(ಆ)      ಗಾGಮಿ�ಣ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳಿಗೆ�ದ� ಮಿ�ಸಲಿ ಇರುವ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರಿಸ್ವೀದ ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಕೆ ಮೂಲ }�ಮ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಡ�ವೃಂ ಸ್ಕ್ಯಾಮಾನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �

  ಅಹ ‘ಎ’  �ತೆ ಯ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮ�ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ -2    ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಸ�ಬಂ�ಧಪಟq ಕ್ಷೇತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ! ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವೃಂರು
       ಮೇ�ಲ � ರು�ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ವಿನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ��ದಿಗೆ ಹಾಗ� ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ವೃಂಲ } ದ್ಯೋ� ಮೇ�ಲ �ಸ� ರುಕೆ ಮೂಲ � (Creamy

layer)  ಸೇ�ರಿಲ } ದಿರು�ವೃಂ   ಬಂಗೆ` ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮ�ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ -1     ರುಲ್ಲಿ ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಕಡ್ಡಾ�ಯವಾರ್ಗೀ
ಸ�ಬಂ�ಧಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ     ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಹ ‘ಎ’  ಶಿ�ಲಾh ರು�ವೃಂರಿ�ದ ಪಡೆದಿಟ�q ಕೆ ಮೂಲ ��ಡಿರುತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ� ದ�h ಹಾಗ� ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ�

        ಪಡೆದಿರು�ವೃಂ ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ಅರ್ಜಿ � ಸಲ್ಲಿಸಲ � ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ವೀದ ಕೆ ಮೂಲ �ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಯ ದಿರ್ನಾ�ಕದ�ದ�
 ಚ್ಚಾಲಿ ಇರುವ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ಯಲ್ಲಿರುತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ� ದ�h ಅ�ದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ,  ದಿರ್ನಾ�ಕ  :kpsc- 06-03-2019    ರಿ�ದ  03-03-2020   ರು  

 ಒಳೂಗೆ ರ್ಜಾರಿಯಾರ್ಗೀರುಬೆಂ�ಕ�  .  
(ಇ)      ಅ�ತೆ ಯೆ� ಗಾGಮಿ�ಣ ಮಿ�ಸಲಾತಿ ಕೆ ಮೂಲ ��ರು�ವೃಂ ಪರಿಶಿಷq ರ್ಜಾತಿ,  ಪರಿಶಿಷq ಪ�ಗಡ, ಪGವೃಂಗ�-

1, ಪGವೃಂಗ�-2ಎ’  , 2ಬಿ,  3ಎ’  , 3     ಬಿ ಮಿ�ಸಲಾತಿಗೆ ಸೇ�ರಿದ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಕಡ್ಡಾ�ಯವಾರ್ಗೀ
     ಗಾGಮಿ�ಣ ಮಿ�ಸಲಾತಿಯ ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮ�ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ -2   ರುಲ್ಲಿ ಸ�ಬಂ�ಧಪಟq ಕ್ಷೇತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !

  ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವೃಂರು ಮೇ�ಲ � ರು�ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �,     ಮೊಹ ‘ಎ’  ರು� ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ರ್ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ
   ದಿರ್ನಾ�ಕದ್ಯೋ��ದಿಗೆ ನಿಗದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮ�ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿಟ�q ಕೆ ಮೂಲ ��ಡಿರುತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ� ದ�h .    ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಪಿrದಲ್ಲಿ ಅ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಹ ‘ಎ’  

      ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ ಮಿ�ಸಲಾತಿಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ರುದ�h ಪಡಿಸಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ� ಹಾಗ� ಅ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಹ ‘ಎ’  ವೃಂರು� ಗಾGಮಿ�ಣ
  ಮಿ�ಸಲಾತಿಗೆ ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಹ ‘ಎ’  �ರಾಗ�ತಾ ಷರತ್ತುಗಳು ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು .  

(ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ) ರ್ಜಾತಿ  ಹಾಗ�      ಗಾGಮಿ�ಣ ಮಿ�ಸಲಾತಿ ಕೆ ಮೂಲ ��ರಿರು�ವೃಂ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ ರ್ಜಾತಿ ಮಿ�ಸಲಾತಿ
  ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ಗಳೂ� ಅಸ್ವೀ�ಧ�ವಾದಲ್ಲಿ,   ಅ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಹ ‘ಎ’  ವೃಂರು�    ಗಾGಮಿ�ಣ ಮಿ�ಸಲಾತಿಗ� ಸಹ ‘ಎ’  

ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಹ ‘ಎ’  �ರಾಗ�ತಾ ಷರತ್ತುಗಳು ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು .  
8.3 
ಕನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ k ಡ  ಮಾಧ� ಮ

  ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳಿಗೆ
ಮಿ�ಸಲಾತಿ

(ಅ)     ಸಕಾ�ರಿ ಅಧಿಸ�ಚನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಸ�ಖೆ� ಸ್ವೀಆಸ�ಇ 71  ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ನಿ 2001 ದಿರ್ನಾ�ಕ:kpsc-           24-10-
2002       ರುನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ E ಯ ಕನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ k ಡ ಮಾಧ� ಮದ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳಿಗೆ�ದ� ಮಿ�ಸಲಿ ಇರುವ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರಿಸ್ವೀದ ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k

   ಕೆ ಮೂಲ }�ಮ� ಮಾಡ�ವೃಂ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� 1   ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರುಗತಿಯಿ�ದ 10   ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರುಗತಿಯವೃಂರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಗೆ ಕನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ k ಡ
      ಮಾಧ� ಮದಲ್ಲಿ ವಾ�ಸ�ಗ ಮಾಡಿರು�ವೃಂ ಬಂಗೆ` ಸ�ಬಂ�ಧಪಟq ಶಾಲೋಯ ಮ�ಖೆ���ಪಾಧಾ�ಯರು

ಸಹಿ,        ಮೊಹ ‘ಎ’  ರು� ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ರ್ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ದಿರ್ನಾ�ಕದ್ಯೋ��ದಿಗೆ ನಿಗದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮ�ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಯಲ್ಲಿ
ಪಡೆದಿಟ�q ಕೆ ಮೂಲ ��ಡಿರುತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ� ದ�h .

 8.4 
 ಮಾರ್ಜಿ   ಸೇLನಿಕರಿಗೆ

ಮಿ�ಸಲಾತಿ

(ಅ) (1)        ಮಾರ್ಜಿ ಸೇLನಿಕ ಎ’  �ದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಸಶುಸ G ದಳೂಗಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯುದ ನಿಯಮಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಭ್ಯ�ದಳೂ,   ನೌಕಾದಳೂ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � 
      ವಾಯ� ದಳೂದಲ್ಲಿ ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ್ಯೋ� ಶೋG�ಣಿಯಲ್ಲಿ (   ಯೋಧ ಅಥವಾ ಯೋಧರ್ನಾರ್ಗೀಲ } ದ್ಯೋ�)

     ಸೇ�ವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ವೀರು�ವೃಂ ವೃಂ� ಕ್ರಿ ಎ’  �ದ� ಅಥ�.    ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಡಿಫೆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆe ಸೇಕ�� ರಿಟ್ಟಿ ಕೆ ಮೂಲ ��ರ್ ಪಿಸಿ,  ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರುಲ್ ರಿಸರ್ವ್�
 ಇ�ರ್ಜಿ ನಿಯರಿ�ಗ್ ಫೋ�ಸ್ ಸಿ�,         ಲೋ��ಕ ಸಹಾಯಕ ಸೇ�ರ್ನಾ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಪಾ�ರಾ ಮಿಲಿ ಇರುವ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಟರಿ

    ದಳೂದಲ್ಲಿ ಸೇ�ವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ವೀದ ವೃಂ� ಕ್ರಿ ಸೇ�ಪ�ಡೆಯಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದಿಲ }      ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � 
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(ಅ)        ಅ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಹ ‘ಎ’  ಸೇ�ವೆಯಿ�ದ ನಿವೃಂ,ತಿ ಹೆ��ದಿದ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರು ನಿವೃಂ,ತಿ ವೆ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಪಡೆಯ�ತಿ ರು�ವೃಂ
                                               ಅಥವಾ

(ಆ)      ವೆLದ� ಕ್ರಿ�ಯ ಕಾರುಣಗಳಿ�ದ ಮಿಲಿ ಇರುವ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಟರಿ ಸೇ�ವೆಯಿ�ದ ಬಿಡ�ಗಡೆಯಾದ ಅಥವಾ ವೃಂ� ಕ್ರಿ ಯ
 ಹಿಡಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ��   ಮಿ�ರಿದ      ಪರಿಸ್ವೀ�ತಿಗಳಿ�ದ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ವೆLದ� ಕ್ರಿ�ಯ ಅಥವಾ ಅಸ್ಕ್ಯಾಮಥ� �ದ ಪಿ�ಚಣಿ

  ಪಡೆದ� ಅ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಹ ‘ಎ’                             ಸೇ�ವೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ�ಗಡೆಯಾದವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �
                                                ಅಥವಾ

  (ಇ)         ಸE �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕೆ ಮೂಲ ��ರಿಕೆ ಮೂಲ ಹೆ�ರುತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಪಡಿಸ್ವೀ ಸ್ವೀಬಂ� �ದಿ ಕಡಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ದ ಪರಿಣಾಮದಿ�ದ ಅ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಹ ‘ಎ’  
ಸೇ�ವೆಯಿ�ದ                   ಬಿಡ�ಗಡೆ ಹೆ��ದಿದ ವೃಂ� ಕ್ರಿ 

ಅಥವಾ
(ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ)          ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ k ಸE �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕೆ ಮೂಲ ��ರಿಕೆ ಮೂಲ ಯ ಮೇ�ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಗೆ ಅಥವಾ ದ�ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಡತೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ಕ್ಯಾಮಥ� �ದ
ಕಾರುಣದಿ�ದ್ಯಾರ್ಗೀ        ತೆ ಗೆದ�ಹಾಕ್ರಿರು�ವೃಂ ಅಥವಾ ಕತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ವೃಂ� ದಿ�ದ ವೃಂರ್ಜಾ ಮಾಡಿದ ವೃಂ� ಕ್ರಿ ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k
ಹೆ�ರುತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಪಡಿಸ್ವೀ,  ನಿಧಿ�ಷq       ಅವೃಂಧಿಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಪೂರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು Lಸ್ವೀದ ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರು�ವಾಯ ಬಿಡ�ಗಡೆ ಹೆ��ದಿದ ವೃಂ� ಕ್ರಿ 

   ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಗಾGಚ�� ಟ್ಟಿ ಪಡೆಯ�ತಿ ರು�ವೃಂ        ವೃಂ� ಕ್ರಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಪಾG�ತಿ�ಯ ಸೇ�ವೆಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕೆ ಮೂಲ ಳೂಗೆ ಹೆಸರಿಸ್ವೀದ
 ವೃಂಗ�ದ ಸ್ವೀಬಂ� �ದಿಯವೃಂರು�.            

             (i)         ನಿರು�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರು ಸೇ�ವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ವೀ ನಿವೃಂ,ತಿ ಹೆ��ದಿದ ಪಿ�ಚಣಿದ್ಯಾರುರು�.
               (ii)       ಮಿಲಿ ಇರುವ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಟರಿ ಸೇ�ವೆಯಿ�ದ್ಯಾರ್ಗೀ ಉ�ಟಾದ ದ್ಯೋLಹಿಕ ಅಸ್ಕ್ಯಾಮಥ� �ತೆ 
ಹೆ��ದಿ
                        ಬಿಡ�ಗಡೆಯಾದ ವೃಂ� ಕ್ರಿ .

            (iii)     ಗಾ�ಲ �ಟ್ಟಿG ಪGಶುಸ್ವೀ ವಿಜೆ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರು�

ವಿವೃಂರುಣೆ :kpsc--       ಕೆ ಮೂಲ ��ದG ಸಶುಸ Gದಳೂದ ಸೇ�ವೆಯಲ್ಲಿ ವೃಂ� ಕ್ರಿ ಗಳೂ� ಸೇ�ವೆಯಿ�ದ ನಿವೃಂ,ತಿ ಹೆ��ದಿದ
          ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರು ಮಾರ್ಜಿ ಸೇLನಿಕರು ವೃಂಗ�ದಡಿ ಬಂರು�ವೃಂ ವೃಂ� ಕ್ರಿ ಗೆ ಒಪr �ದವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ಪೂಣ�ವಾಗಲ � ಒ�ದ�
         ವೃಂಷ�ಕೆ ಮೂಲ � ಮ�ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ k ಉದ್ಯೋ���ಗಕೆ ಮೂಲ � ಅರ್ಜಿ � ಹಾಕ್ರಿಕೆ ಮೂಲ �ಳೂ� ಲ � ಹಾಗ� ಅವೃಂರಿಗೆ ಮಾರ್ಜಿ ಸೇLನಿಕರಿಗೆ

     ದ್ಯೋ�ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಯ�ವೃಂ ಎ’  ಲಾ} ಸೌಲ ಭ್ಯ� ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಹೆ��ದಲ � ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಮತಿ ನಿ�ಡಲಾರ್ಗೀದ್ಯೋ.   ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು 
       ಸಮವೃಂಸ Gವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ರ್ಜಿ ಸಲ � ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಮತಿ ನಿ�ಡ�ವೃಂವೃಂರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ರ್ನಾಗರಿ�ಕ ಸೇ�ವೆ ಅಥವಾ

  ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಮಕ ಹೆ��ದ�ವೃಂ�ತಿಲ } .

(ಆ) 2)       ಕೆ ಮೂಲ ��ದG ಸಶುಸ G ದಳೂಗಳೂಲ್ಲಿ ಸೇ�ವೆ   ಸಲ್ಲಿಸ�ವಾಗ  ಯ�ದ̄/  ಯ�ದ̄ದ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಹ ‘ಎ’  
     ಕಾಯಾ�ಚರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಅಥವಾ ಅ�ಗವಿಕಲ ತೆ ಹೆ��ದಿದ  ವೃಂ� ಕ್ರಿ ಗಳೂ

 ಕ�ಟ��ಬಂದವೃಂರು� (       ಸ�ದಭಾ�ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಸ್ಕ್ಯಾರು ಹೆ�ಡತಿ ಅಥವಾ ಗ�ಡ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಮಕ� ಳೂ� ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � 
ಮಲ ಮಕ� ಳೂ�)    ಮಾರ್ಜಿ ಸೇLನಿಕ ಮಿ�ಸಲಾತಿಗೆ ಅಹ ‘ಎ’  �ರಾರ್ಗೀರು�ತಾ ಷರತ್ತುಗಳು ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು .  ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಅ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಹ ‘ಎ’  ವೃಂರು�ಗಳಿಗೆ

  ವೃಂಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿ ಇರುವ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕೆ ಮೂಲ ಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ನಿ�ಡಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದಿಲ } .  
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(ಇ) 3)       ಸೇ�ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಯಿ�ದ ಬಿಡ�ಗಡೆಯಾದ ವೃಂ� ಕ್ರಿ ಗಳೂ� ಅವೃಂರು ಬಿಡ�ಗಡೆ ಪGಮಾಣ
ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k (  ಗ�ರು�ತಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಚಿ�ಟ್ಟಿ,  ನಿವೃಂ,ತಿ    ವೆ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಸ�ದ್ಯಾಯದ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !,    ಬಿಡ�ಗಡೆ ಪುಸ ಕ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � 

  ಪದವಿ ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !) /      ಮಾರ್ಜಿ ಸೇLನಿಕರು ಅವೃಂಲ �ಬಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರು� ಮಾರ್ಜಿ ಸೇLನಿಕರು� ಸೇ�ವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ
ಯ�ದ̄/       ಯ�ದ̄ದ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಹ ‘ಎ’  ಕಾಯಾ�ಚರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಅಥವಾ ಅ�ಗವಿಕಲ ತೆ ಹೆ��ದಿದ

   ಬಂಗೆ` ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಪಡೆದಿಟ�q ಕೆ ಮೂಲ ��ಡಿರುತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ� ದ�h . 
(ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ)       ಮಾರ್ಜಿ ಸೇLನಿಕರು ಅವೃಂಲ �ಬಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರು� ಮಾರ್ಜಿ ಸೇLನಿಕರು� ಸೇ�ವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯ�ದ̄/ಯ�ದ̄ದ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಹ ‘ಎ’  

     ಕಾಯಾ�ಚರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಅಥವಾ ಅ�ಗವಿಕಲ ತೆ ಹೆ��ದಿದ    ಬಂಗೆ` ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ದ
 ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮ�ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಬಂ�ಧ-2  ರುಲ್ಲಿ ತೆ ��ರಿಸಲಾರ್ಗೀದ್ಯೋ.

8.5  
 ಅ�ಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�

ಸಕಾ�ರುದ ಅಧಿಸ�ಚನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ಸ�ಖೆ�:kpsc-  ಡಿಪಿಎ’  ಆರ್ ಪಿಸಿ 50    ಎ’  ಸ್ ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ 2000  ದಿರ್ನಾ�ಕ 03-
09-2005  ರುಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �  ಸ್ವೀವಿಲ್ ಸೇ�ವೆಗಳೂ ಸಮ�ಹ ‘ಎ’  -`ಎ’  '  ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �  `ಬಿ'  ಗ��ಪಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ 
ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಶೋ�ಕಡ 3  ರುಷ�q  ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k  ಅ�ಗವಿಕಲ ರಿಗೆ ಮಿ�ಸಲಾತಿ ಕಲಿ ಇರುವ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ rಸ್ವೀದ�h ,
ಇದರುನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ E ಯ ಶೋ�ಕಡ 40  ಕ್ರಿ� �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ಕಡಿಮೇ ಇಲ } ದ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಹ ‘ಎ’   ಅ�ಗವಿಕಲ ತೆ ಯ�ಳೂ�  ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ�
ಮಾತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ! ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಮಿ�ಸಲಾತಿಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k  ಕೆ ಮೂಲ ��ರುಲ � ಅಹ ‘ಎ’  �ರು�.  ಸಕಾ�ರುದ ಅಧಿಕ,ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ಜ್ಞಾಪನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ಸ�ಖೆ�
ಸ್ವೀಆಸ�ಇ 115  ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ನಿ 2005  ದಿರ್ನಾ�ಕ              19-11-2005 ರುಲ್ಲಿ
ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ವೀರು�ವೃಂ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮ�ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಯಲ್ಲಿ ಅ�ಗವಿಕಲ ತೆ  ಬಂಗೆ ̀ಸಕಾ�ರುದ ಆದ್ಯೋ�ಶು ಸ�ಖೆ�:kpsc-  ಮಮಇ
65   ಪಿಹೆಚ್ಪಿಪಿ 2010  ದಿರ್ನಾ�ಕ  18-02-2011  ರು�ತೆ  ಪಾGಥಮಿಕ ಆರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ��ಗ�
ಕೆ ಮೂಲ ��ದGದಲ್ಲಿಯ ವೆLದ� ಕ್ರಿ�ಯ ಪಾGಧಿಕಾರು/ತಾ ಷರತ್ತುಗಳುಲ �} ಕ� ಮಟq ದ ವೆLದ� ಕ್ರಿ�ಯ ಪಾGಧಿಕಾರು /
ರ್ಜಿ ಲಾ}  ಮಟq ದ ವೆLದ� ಕ್ರಿ�ಯ  ಪಾGಧಿಕಾರು/   ಬೆಂ�ಗಳೂ�ರು� ವೆLದ� ಕ್ರಿ�ಯ ಪಾGಧಿಕಾರು ಇವೃಂರಿ�ದ
ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k  ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ವೀದ ಕೆ ಮೂಲ �ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಯ ದಿರ್ನಾ�ಕದ್ಯೋ�ಳೂಗೆ ಪಡೆದಿಟ�q ಕೆ ಮೂಲ ��ಡಿರುತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ� ದ�h

       ಹಾಗ� ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಅರ್ಜಿ �ಯೊಂ�ದಿಗೆ ಕಡ್ಡಾ�ಯವಾರ್ಗೀ ಅಪ್ರೊ}�ಡ್ ಮಾಡಬೆಂ�ಕ�,
     ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಪಿrದಲ್ಲಿ ಅ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಹ ‘ಎ’  ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ ಮಿ�ಸಲಾತಿಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ರುದ�h ಪಡಿಸಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ� (  ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪGಮಾಣ

   ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ದ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮ�ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಬಂ�ಧ-2 ರುಲ್ಲಿ ತೆ ��ರಿಸಲಾರ್ಗೀದ್ಯೋ).   ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು  ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ್ಯೋ�
ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮ�ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಯಲ್ಲಿ ಅ�ಗವಿಕಲ ತೆ ಯ ಬಂಗೆ` ಪಡೆಯಲಾರ್ಗೀರು�ವೃಂ ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k  /
ಗ�ರು�ತಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ಚಿ�ಟ್ಟಿಯ ಪGತಿಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k   ಪರಿಗಣಿಸಲ � ಬಂರು�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದಿಲ } .  
            ಸಕಾ�ರಿ ಆದ್ಯೋ�ಶು ಸ�ಖೆ� ಸ್ವೀಆಸ�ಇ 74  ಸೇ�ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ನಿ 2006  ದಿರ್ನಾ�ಕ 30-10-2007

    ರುಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ವೀದ�ತೆ ಅ�ಧ/     ದ,ಷ್ಠಿq ಮಾ�ದ� ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ ಅ�ಗವಿಕಲ ಮಿ�ಸಲಾತಿಯ�
       ಆಯೋಗವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ಪರಿ�ಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ ಪೂವೃಂ� ಅಥವಾ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರುದಲ್ಲಿ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಡೆಸ�ವೃಂ ವೆLದ� ಕ್ರಿ�ಯ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ

  ವೃಂರುದಿಗೆ ಬಂದ̄ವಾರ್ಗೀದ್ಯೋ.
8.6 

 ಸೇ�ವಾನಿರುತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�
(ಅ)    ಕರ್ನಾ�ಟಕ ರ್ನಾಗರಿ�ಕ ಸೇ�ವಾ (  ಸ್ಕ್ಯಾಮಾನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಮಕಾತಿ)  ನಿಯಮಗಳೂ� 1977  ರು ನಿಯಮ

5(4)  “       ರುನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ E ಯ ಯಾರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು � ಅರ್ಜಿ �ದ್ಯಾರುನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ತಾ ಷರತ್ತುಗಳುನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಅರ್ಜಿ � ಸಲ್ಲಿಸ�ವೃಂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾ�ರುದ
        ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ್ಯೋ� ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ್ಯೋ� ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರು ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಸಕಾ�ರುದ ಅಥವಾ

       ಕೆ ಮೂಲ ��ದG ಸಕಾ�ರುದ ಅಥವಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸ�ಬಂ�ಧವಾರ್ಗೀ ಸಕಾ�ರುವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ನಿದಿ�ಷq ಪಡಿಸ್ವೀದ ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ್ಯೋ�
    ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರು ಪಾGಧಿಕಾರುದಲ್ಲಿ ಖಾ ಸೇವೆಗಳು ಯ� ಅಥವಾ ತಾ ಷರತ್ತುಗಳುತಾ ಷರತ್ತುಗಳು�ಲಿ ಇರುವ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ   ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿದh ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �  ಆತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �
  ಯಾರು ಅಧಿ�ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋ���ಗದಲ್ಲಿರು�ವೃಂನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ��
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      ಆ ಇಲಾಖಾ ಸೇವೆಗಳು ಮ�ಖ್ಯ� ಸ� ರಿ�ದ ಅಥವಾ ಸ�ದಭಾ�ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಸ್ಕ್ಯಾರು ಸಕಾ�ರುದಿ�ದ ಅಥವಾ
      ಪಾGಧಿಕಾರುದಿ�ದ ಒಪಿrಗೆ ಪಡೆಯದ್ಯೋಯೆ� ಅರ್ಜಿ �ಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಸಲ್ಲಿಸ್ವೀದh ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಆತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಸಕಾ�ರುದ

    ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ್ಯೋ� ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಯ ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಮಕಕೆ ಮೂಲ � ಅಹ ‘ಎ’  �ರ್ನಾರ್ಗೀರುತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ� ದh ಲ } .  ಪರು�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �,  ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ
      ಉಪ ನಿಯಮವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ಸಕಾ�ರುದ ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ್ಯೋ� ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ� ಳಿ�ಯ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯಾರ್ಗೀ

     ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಮಕಗೆ��ಡಿರು�ವೃಂ ವೃಂ� ಕ್ರಿ ಗೆ ಅವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಎ’  ಲ್ಲಿಯವೃಂರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಗೆ ಹಾಗೆ�ದ� ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ್ಯೋ��
 ’’ಅಲ್ಲಿಯವೃಂರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಗೆ ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ E ಯವಾಗತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ� ದh ಲ } .  

(ಆ)     ಸೇ�ವೆಯಲ್ಲಿರು�ವೃಂ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಅರ್ಜಿ � ಸಲ್ಲಿಸ�ವೃಂ ಮ�ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ k   ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಮತಿಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಅ�ದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು 
     ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k (NOC)    ಕಡ್ಡಾ�ಯವಾರ್ಗೀ ಅವೃಂರು�ಗಳೂ ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಮಕಾತಿ
 ಪಾGಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಸಹಿ,      ಮೊಹ ‘ಎ’  ರು� ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ರ್ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ದಿರ್ನಾ�ಕದ್ಯೋ��ದಿಗೆ

ಪಡೆದಿಟ�q ಕೆ ಮೂಲ ��ಡಿರುತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ� ದ�h .
 

(ಇ)          ಸೇLನಿಕರು ಸೇ�ವಾ ಒಪr �ದದ ಮ�ಕಾ ಯಕೆ ಮೂಲ � ಮ�ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ k ಅರ್ಜಿ � ಸಲ್ಲಿಸ�ವೃಂ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಅವೃಂರು
       ಮೇ�ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿ�ದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಪಡೆದ� ಅದರು ದಿರ್ನಾ�ಕವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k

    ಅರ್ಜಿ �ಯಲ್ಲಿ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮ�ದಿಸ್ವೀ ಅರ್ಜಿ �ಯೊಂ�ದಿಗೆ ಅಪ್ರೊ}�ಡ್ ಮಾಡತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ� ದ�h ,   ಹಾಗ� ಮ�ಲ 
        ದ್ಯಾಖ್ಯಲೋಗಳೂ ಪರಿಶಿ�ಲ ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ಯೋ� ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ದ ಮ�ಲ 
  ಪGತಿಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಕಡ್ಡಾ�ಯವಾರ್ಗೀ ಹಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರು�ಪಡಿಸಬೆಂ�ಕ�. 

   ವಿಶೋ�ಷ ಸ�ಚನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಗಳೂ� :kpsc-- 

1)   ಮೇ�ಲ � �ಡ ಮಿ�ಸಲಾತಿಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k   ಕೆ ಮೂಲ ��ರು�ವೃಂ ಎ’   ಲಾ}    ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಸ�ಬಂ�ಧಿಸ್ವೀದ ಮಿ�ಸಲಾತಿ ಪGಮಾಣ
     ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಅರ್ಜಿ �ಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಸಲ್ಲಿಸಲ � ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ವೀದ ಕೆ ಮೂಲ �ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಯ  ದಿರ್ನಾ�ಕ:kpsc-  06-03-2020       ರು ಒಳೂಗೆ  

    ಪಡೆದಿಟ�q ಕೆ ಮೂಲ ��ಡ� ಅರ್ಜಿ �ಯೊಂ�ದಿಗೆ ಕಡ್ಡಾ�ಯವಾರ್ಗೀ ಅಪ್ರೊ}�ಡ್ ಮಾಡಬೆಂ�ಕ�  ,    ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಪಿrದh ಲ್ಲಿ  ಅ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂರು  
ಮಿ�ಸಲಾತಿಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k       ಪರಿಗ  ಣಿ  ಸಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದಿಲ }  

2)        ಕೆ ಮೂಲ �ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಯ ದಿರ್ನಾ�ಕದ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರು ಪಡೆದ ಎ’  ಲಾ}     ಮಿ�ಸಲಾತಿ ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ತಿರುಸ� ರಿಸಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ�.
3)       ಮ�ಲ ದ್ಯಾಖ್ಯಲಾತಿ ಪರಿಶಿ�ಲ ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸದರಿ   ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ಗಳೂ ಮ�ಲ  ಪGತಿಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k

   ಪರಿಶಿ�ಲ ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಗೆ ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಪr ದ್ಯೋ� ಹಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರು�ಪಡಿಸತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ� ದ�h .     ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಪಿrದಲ್ಲಿ ಅ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಹ ‘ಎ’  ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ
  ಮಿ�ಸಲಾತಿಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k   ರುದ�h ಪಡಿಸ್ವೀ ಅವೃಂರು    ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಸ್ಕ್ಯಾಮಾನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಅಹ ‘ಎ’  �ತೆ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ
    ಅಹ ‘ಎ’  �ರಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ! ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ�.

4)    ಮೇ�ಲ � �ಡ ಎ’  ಲಾ}  ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !  ಗಳೂ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮ�ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ   ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಬಂ�ಧ-2  ರುಲ್ಲಿ ತೆ ��ರಿಸಲಾರ್ಗೀದ್ಯೋ. 
5)      ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮ�ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಗಳೂಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲ r ಡ�ವೃಂ ಮಿ�ಸಲಾತಿ ಪGಮಾಣ   ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ತಿರುಸ� ರಿಸಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ�.   
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9.     ಆಯೋಗದ್ಯೋ�ಡನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ! ವೃಂ� ವೃಂಹಾರು  :kpsc--  
     ಆಯೋಗವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೆ��ದಿಗೆಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ್ಯೋ� ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ! ವೃಂ� ವೃಂಹಾರುವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಡೆಸ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದಿಲ } .  ವಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯುಸ ಬಂದಲಾವೃಂಣೆ

       ಇದh ಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಲಿ ಇರುವ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಖಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವಿಯ ಮ�ಲ ಕ ಆಯೋಗದ ಗಮನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕೆ ಮೂಲ � ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರುತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ� ದ�h .   ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯುಸ
   ಬಂದಲಾವೃಂಣೆಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಪರಿಗಣಿಸಲ � ಆಯೋಗವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ಪGಯತಿkಸ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ�.    ಆದ್ಯಾಗ�� ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವಿಚ್ಚಾರುದಲ್ಲಿ

   ಆಯೋಗವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ್ಯೋ� ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವಾಬ್ಯಾಂhರಿಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ವೃಂಹಿಸ್ವೀಕೆ ಮೂಲ �ಳೂ�� ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದಿಲ } .    ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಬಂಗೆ` ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ�
ಎ’  ಚX ರುವೃಂಹಿಸತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ� ದ�h .  ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ�    ಆಯೋಗದ್ಯೋ�ಡನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಸ�ಪಕ್ರಿ�ಸಲೋ�ಬೆಂ�ಕಾದ ಸ�ದಭ್ಯ�ದಲ್ಲಿ ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮs

    ಮನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಮೂಲ ಳೂಕ�ಡ ಮಾಹಿತಿಗಳೂ� ಒದರ್ಗೀಸತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ� ದ�h :kpsc--
  (i)   ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಯ /  ವಿಷಯದ ಹೆಸರು�
  (ii)      ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯಪೂಣ� ಹೆಸರು� ಹಾಗ� ಇ-   ಮೇ�ಲ್ ಐಡಿ

      (iii)     ಅರ್ಜಿ �ಯಲ್ಲಿ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮ�ದಿಸ್ವೀರು�ವೃಂ ಅ�ಚೆ ವಿಳಾಸ ವಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯುಸ

1  0  .     ಪಾGಮ�ಖ್ಯ� ವಾದ ಸ�ಚನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಗಳೂ�  :kpsc-  
 ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ             ಕೆ ಮೂಲ ಳೂಕ�ಡ ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಅರ್ಜಿ � ಸಲ್ಲಿಸಲ � ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ವೀದ ಕೆ ಮೂಲ �ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಯ ದಿರ್ನಾ�ಕದ್ಯೋ�ಳೂಗಾರ್ಗೀ

      ಕಡ್ಡಾ�ಯವಾರ್ಗೀ ಪಡೆದಿಟ�q ಕೆ ಮೂಲ ��ಡ� ಅರ್ಜಿ �ಯೊಂ�ದಿಗೆ ಅಪ್ರೊ}�ಡ್ ಮಾಡಬೆಂ�ಕ� ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಪಿrದh ಲ್ಲಿ ಅವೃಂರು
ಮಿ�ಸಲಾತಿ/       ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ E ವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದಿಲ } ಹಾಗ� ಮ�ಲ ದ್ಯಾಖ್ಯಲಾತಿ ಪರಿಶಿ�ಲ ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

      ಇದ್ಯೋ� ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ಗಳೂ ಮ�ಲ ಪGತಿಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಪರಿಶಿ�ಲ ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಗೆ ಹಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರು�ಪಡಿಸತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ� ದ�h . 
1)        ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ವಿದ್ಯಾ�ಹ ‘ಎ’  �ತೆ ಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಅರ್ಜಿ � ಸಲ್ಲಿಸಲ � ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ವೀದ ಕೆ ಮೂಲ �ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಯ ದಿರ್ನಾ�ಕದ್ಯೋ�ಳೂಗೆ

   ಪಡೆದಿರು�ವೃಂ ಬಂಗೆ` ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ಗಳೂ�/   ಎ’  ಲಾ} ವೃಂಷ�ಗಳೂ ಅ�ಕಪಟ್ಟಿqಗಳೂ�  ಹಾಗ�  ಪದವಿಯ ಘಟ್ಟಿಕೆ ಮೂಲ ��ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ e ವೃಂ
 ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !. 

2)      ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ s ದಿರ್ನಾ�ಕವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮ�ದಿಸ್ವೀರು�ವೃಂ ಎ’  ಸ್ ಸಿ.ಎ’  ಸ್ ಸಿ.ಎ’  ಲ್.ಸ್ವೀ.     ಅಥವಾ ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ eಮಾನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ ಅ�ಕಪಟ್ಟಿq/
ಎ’  ಸ್ ಸಿ.ಎ’  ಸ್ ಸಿ.ಎ’  ಲ್.     ಸ್ವೀ ವೃಂಗಾ�ವೃಂಣೆಯ ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ! /     ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ s ದಿರ್ನಾ�ಕವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ತೆ ��ರಿಸ�ವೃಂ ಸ�ಚಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ದ್ಯಾಖ್ಯಲೋಯ

  ಉಧ,ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಭಾಗ (Extract of cumulative record).
3)    ಸೇLನಿಕ ಸೇ�ವೆಯಿ�ದ ಬಿಡ�ಗಡೆಯಾದ/       ಮ�ಕ್ರಿ ಹೆ��ದಿದ ಬಂಗೆರ್ಗೀನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ! (ಪೂಣ�ವಾರ್ಗೀ)

(Discharge certificate)      ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಪ್ಟೆಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ½ ನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಡೆಯ�ತಿ ರು�ವೃಂ ದ್ಯಾಖ್ಯಲೋಯ ಪGತಿ/   ಮಾರ್ಜಿ ಸೇLನಿಕರು
ಅವೃಂಲ �ಬಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರಾರ್ಗೀದh ಲ್ಲಿ,    ಮಾರ್ಜಿ ಸೇLನಿಕರು� ಸೇ�ವೆಯಲ್ಲಿರು�ವಾಗ ಯ�ದ̄/  ಯ�ದ̄ದ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಹ ‘ಎ’  ಕಾಯಾ�ಚರುಣೆಯಲ್ಲಿ

   ಮಡಿದ ಅಥವಾ ಅ�ಗವಿಕಲ ತೆ ಹೆ��ದಿದ   ಬಂಗೆ`   ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ! (Dependant  certificate)
(     ಮಾರ್ಜಿ ಸೇLನಿಕ ಮಿ�ಸಲಾತಿ ಕೆ ಮೂಲ ��ರಿದh ಲ್ಲಿ).
4)  ಪರಿಶಿಷq ರ್ಜಾತಿ,   ಪರಿಶಿಷq ಪ�ಗಡ,  ಪGವೃಂಗ�-1,  ಪGವೃಂಗ�-2ಎ’  ,  2ಬಿ,  3ಎ’  ,  3  ಬಿ ಮಿಸಲಾತಿ
ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ�  ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮ�ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಡಿ/ಇ/       ಎ’  ಫ್  ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಲ್ಲಿ ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಹ ‘ಎ’  ಶಿ�ಲಾh ರ್ ಪಿಸಿರಿ�ದ ಪಡೆದ ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !.(  ಮಿ�ಸಲಾತಿ ಕೆ ಮೂಲ ��ರಿದh ಲ್ಲಿ)
5) ಸ್ಕ್ಯಾ  ಮಾನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �        ಅಹ ‘ಎ’  �ತೆ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಗಾGಮಿ�ಣ ಮಿ�ಸಲಾತಿ ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ! ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮ�ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ -1  ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �  2 ರುಲ್ಲಿ
/  ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು   ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮ�ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ - 2   ರುಲ್ಲಿ (  ಮಿ�ಸಲಾತಿ ಕೆ ಮೂಲ ��ರಿದh ಲ್ಲಿ)
6)        ಕನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ k ಡ ಮಾಧ� ಮದಲ್ಲಿ ವಾ�ಸ�ಗ ಮಾಡಿದ ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ! (  ಮಿ�ಸಲಾತಿ ಕೆ ಮೂಲ ��ರಿದh ಲ್ಲಿ)

7)      ಅ�ಗವಿಕಲ ಮಿ�ಸಲಾತಿ ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ! (  ಮಿ�ಸಲಾತಿ ಕೆ ಮೂಲ ��ರಿದh ಲ್ಲಿ)

8)    ಸೇ�ವೆಯಲ್ಲಿರು�ವೃಂ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ (NOC)   ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !

9)    ಫೋ�ಟೆ�� ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಸಹಿಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k /     ದ್ಯಾಖ್ಯಲೋಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಅಪ್ ಲೋ��ಡ್ ಮಾಡದ್ಯೋ� ಇರು�ವೃಂ
ಅಪೂಣ�ವಾರ್ಗೀರು�ವೃಂ  ದ್ಯಾಖ್ಯಲೋಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k    ಅಪ್ ಲೋ��ಡ್ ಮಾ   ಡಿರು�ವೃಂ      ಹಾಗ� ಶು�ಲ � ಸ�ದ್ಯಾಯ ಮಾಡದ

 ಅರ್ಜಿ �ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ತಿರುಸ� ರಿಸಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ�.
10)          ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮs ಮಾಹಿತಿಗಾರ್ಗೀ ಭ್ಯತಿ� ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ವೀದ ಅರ್ಜಿ �ಯ ಒ�ದ� ಫೋ�ಟೆ�� ಪGತಿಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k

   ಕಡ್ಡಾ�ಯವಾರ್ಗೀ ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮೊs�ದಿಗೆ ಇಟ�q ಕೆ ಮೂಲ �ಳೂ� ಲ � ಸ�ಚಿಸ್ವೀದ್ಯೋ. 
11)         ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮs ಅರ್ಜಿ �ಗಳೂಲ್ಲಿ ನಿ�ಡ�ವೃಂ ಮಾಹಿತಿಗಳೂ ಆಧಾರುದ ಮೇ�ಲೋ ಅವೃಂರು�ಗಳೂ� ಸr ಧಾ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ s ಕ

         ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಬಂರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಯಲ � ಅಹ ‘ಎ’  �ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಎ’  �ಬಂ�ದನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಆಯೋಗವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ಪರಿಶಿ�ಲಿ ಇರುವ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಸ್ವೀ ಮೇ�ಲೋ�k�ಟಕೆ ಮೂಲ � ಅಹ ‘ಎ’  �ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು �ದ�
              ಕ�ಡ�ಬಂ�ದ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ! ಪGವೆ�ಶುಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆಲೋLನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮ�ಖಾ ಸೇವೆಗಳು �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರು ಡೌನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆಲೋ��ಡ್

  ಮಾಡಿಕೆ ಮೂಲ �ಳೂ� ಲ � ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಮತಿಸಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ�.    ಆದh ರಿ�ದ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ವೀರು�ವೃಂ ವೃಂಯೋಮಿತಿ, ವಿದ್ಯಾ�ಹ ‘ಎ’  �ತೆ ,
ಮಿ�ಸಲಾತಿ,             ಇತಾ ಷರತ್ತುಗಳು�ದಿಗಳಿಗನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಗ�ಣವಾರ್ಗೀ ಅರ್ಜಿ �ಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನಿ�ಡ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ� ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ
ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವಾಬ್ಯಾಂhರಿಯಾರ್ಗೀರು�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ದ್ಯೋ.       ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಪುr ಮಾಹಿತಿ ನಿ�ಡಿದಲ್ಲಿ ಅ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಹ ‘ಎ’    ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k      ಅಯೋಗವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ        ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಡೆಸ�ವೃಂ  

 ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ್ಯೋ�     ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಮಕಾತಿ  /      ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗಳಿ�ದ     03    ವೃಂಷ�ಕೆ ಮೂಲ �   ಡಿಬ್ಯಾಂರ್ ಪಿಸಿ     ಮಾಡಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ�  .   ಆದ�ದರಿ�ದ  ,   ಅರ್ಜಿ �  
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 ಸಲ್ಲಿಸ�ವೃಂ ಮ�ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ k   ಅವೃಂರು� ನಿ�ಡಿರು�ವೃಂ  ಎ’  ಲಾ}        ಮಾಹಿತಿಯ� ಸರಿಯಾರ್ಗೀದ್ಯೋ ಎ’  �ದ� ಖ್ಯಚಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಪಡಿಸ್ವೀಕೆ ಮೂಲ ��ಡ�  
 ದ,ಢೀ�ಕರುಣ ನಿ�ಡ�ವಾಗ ಎ’  ಚX ರು ವೃಂಹಿಸಬೆಂ�ಕ�  .     

 11.     ಹೆಚಿXನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿಗಾರ್ಗೀ ದ�ರುವಾಣಿ ಸ�ಖೆ�ಗಳೂ�:kpsc-
   ಕೆ ಮೂಲ ��ದG ಕಛೇ�ರಿಯಮಾಹಿತಿ ಕೆ ಮೂಲ ��ದG   :kpsc- 080-30574957/ 

30574901
  ಪಾG�ತಿ�ಯ ಕಛೇ�ರಿ ಮೇLಸ�ರು�              :kpsc- 0821-2545956
   ಪಾG�ತಿ�ಯ ಕಛೇ�ರಿ ಬೆಂಳೂಗಾವಿ :kpsc-     0831-2475345
  ಪಾG�ತಿ�ಯ ಕಛೇ�ರಿ ಕಲ ಬಂ�ರ್ಗೀ�                         :kpsc-       08472-227944
  ಪಾG�ತಿ�ಯ ಕಛೇ�ರಿ ಶಿವೃಂಮೊಗ̀              :kpsc-       08182-228099

12.    ದ�ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಡತೆ :kpsc-- 
    ಒಬಂ� ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯ� ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕಲಿ ಇರುವ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂ� ಕ್ರಿ ಯಾರ್ಗೀರು�ವೃಂನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ದ�     ಅಥವಾ ಖೆ��ಟಾ ದಸ್ಕ್ಯಾ ವೆ�ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಅಥವಾ ತಿದh ಲಾದ

        ದಸ್ಕ್ಯಾ ವೆ�ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಸಲ್ಲಿಸ್ವೀರು�ವೃಂನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ದ� ಅಥವಾ ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಪುr ಅಥವಾ ಸ�ಳೂ�� ಹೆ�ಳಿಕೆ ಮೂಲ ನಿ�ಡಿರು�ವೃಂನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ದ� ಅಥವಾ
      ವಾಸ ವಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಮರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಮಾಚಿರು�ವೃಂನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ದ� ಅಥವಾ ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಮಕಾತಿ ಉದ್ದೇಶುಗಳಿಗಾರ್ಗೀ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಡೆಸಲಾದ

     ಸ�ದಶು�ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ದಲ್ಲಿ ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಚಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮಾಗ�ವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಸರಿಸ�ತಿ ರು�ವೃಂನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ದ� ಅಥವಾ ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಸರಿಸಲ �
            ಪGಯತಿkಸ್ವೀರು�ವೃಂನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ದ� ಅಥವಾ ಅವೃಂರು ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಮಕಾತಿಯ ಸ�ಬಂ�ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ್ಯೋ� ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಅಕ !ಮ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � 

    ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಚಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮಾಗ�ವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಅವೃಂಲ �ಬಿಸ್ವೀರು�ವೃಂನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ದ�,    ಕ�ಡ�ಬಂ�ದಲ್ಲಿ ಅವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �/  ಅವೃಂಳೂ� ಸE ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ :kpsc-  ಕ್ರಿ Gಮಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಲ್
    ವೃಂ� ವೃಂಹ ‘ಎ’  ರುಣೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಶಿಸ� ಕ !ಮಕೆ ಮೂಲ � ಒಳೂಪಡ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದಲ } ದ್ಯೋ;   ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಯ ಸ�ದಶು�ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ದಿ�ದ /ಆಯೆ�ಯಿ�ದ
 ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ E ವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ರುದ�h ಪಡಿಸಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ�.

               Sd/-
                                                                                         (ರ್ಜಿ .ಸತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ವೃಂತಿ)
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ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಬಂ�ಧ  -1  

                            ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳಿಗೆ            ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಲೋLನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ � ಭ್ಯತಿ� ಮಾಡ�ವೃಂ ಬಂಗೆ` ಸ�ಚನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಗಳೂ�  

ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ-          ಲೋLನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ � ಭ್ಯತಿ� ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ವೀದ ಮಾತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ಕೆ ಮೂಲ � ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಅಧಿಸ�ಚನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಎ’  ಲಾ}
 ಷರುತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಪೂರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು Lಸ್ವೀರು�ತಾ ಷರತ್ತುಗಳು ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಎ’  �ದಲ } .    ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ದನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರುದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ �ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಪರಿಶಿ�ಲ ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಗೆ ಒಳೂಪಡಿಸಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ�

      ಹಾಗ� ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ್ಯೋ� ಹ ‘ಎ’  �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ದಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಇರುವ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �� ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ತೆ ಗಳೂ� ಕ�ಡ�ಬಂ�ದಲ್ಲಿ ಅ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಹ ‘ಎ’  ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ ಅರ್ಜಿ �ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k
ತಿರುಸ� ರಿಸಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ�.

             ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅರ್ಜಿ � ಸಲ್ಲಿಸ�ವೃಂ ಪGಕ್ರಿ Gಯೆಯ� ಒ�ದ� ಬ್ಯಾಂರಿಯ ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ���ದಣಿ ಪGಕ್ರಿ Gಯೆಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಒಳೂಗೆ��ಡಿದ�h
     ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ನಿ�ಡಿರು�ವೃಂ ಮಾಹಿತಿಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಮ��ದಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಎ’  ಲಾ} ಅಧಿಸ�ಚನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಗಳಿಗ� ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದರಿ�ದ ,

 ‘ಅವೃಂರು Profile creation/    ‘    ರು�ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ವಾತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಗಳೂ� ಸ,ಷ್ಠಿqಸ�ವೃಂ ಹ ‘ಎ’  �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ದಲ್ಲಿ ಅತಿ� ರ್ಜಾಗರು�ಕತೆ ಯಿ�ದ ಎ’  ಲಾ} 
 ಮಾಹಿತಿಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಭ್ಯತಿ� ಮಾಡಬೆಂ�ಕಾರ್ಗೀದ್ಯೋ. ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ�ಸ�ಚನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಹ ‘ಎ’  �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಹ ‘ಎ’  �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವಾರ್ಗೀಓದಿಕೆ ಮೂಲ �ಳೂ� ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ� ದ�h . ಎ’  ಲಾ}

ಸ�ಚನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಓದಿದನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರುವೆ�ಅರ್ಜಿ �ಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಭ್ಯತಿ�ಮಾಡತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ� ದ�h .  
                                                    --------
1.  ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� KPSC      ಅ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರ್ಜಾ�ಲ ದ ಮ�ಖಾ ಸೇವೆಗಳು �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರುವೆ� ಅರ್ಜಿ �ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಲೋLನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮ�ಲ ಕ
ಸಲ್ಲಿಸಬೆಂ�ಕ�. 
             ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ್ಯೋ� ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ/   ಮ�ಲ ದ ಮ�ಖಾ ಸೇವೆಗಳು �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರು ಸಲ್ಲಿಸ್ವೀದ ಅರ್ಜಿ �ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದಿಲ } .
2.   ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಮೊದಲ � KPSC “ಅ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರ್ಜಾ�ಲ http:kpsc-:kpsc-//kpsc.kar.nic.in” “ರುಲ್ಲಿ New
User? 
            Register    Here link.”   ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಒತಿ ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ���ದಣಿಮಾಡಿಕೆ ಮೂಲ �ಳೂ� ಬೆಂ�ಕ�.
3.     ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ���ದಣಿ ಮಾಡಿಕೆ ಮೂಲ �ಳೂ� ಲ � ಹಾಗ� login  ರು�ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ವಾತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಗಳಿಗೆ ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ವಾದ
(unique)
            ಇ-     ಮೇ�ಲ್ ವಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯುಸ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಮೊಬೆಂLಲ್ ಸ�ಖೆ�ಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಹೆ��ದಿರುತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ� ದ�h . 
4.  login      ರು�ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ವಾತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಸ,ಷ್ಠಿqಸ್ವೀದ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರು ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ರು�ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ವಾತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಗಳೆ��ದಿಗೆ login ಆರ್ಗೀ
            Profile Creation Link      ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಒತಿ ಅವೃಂರು ಪೂಣ� ಮಾಹಿತಿಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಭ್ಯತಿ� ಮಾಡಬೆಂ�ಕ�.
ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ Profile    

                    ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಒ�ದ� ಬ್ಯಾಂರಿ ಭ್ಯತಿ� ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗದ ಮ��ದಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಎ’  ಲಾ}
ಅಧಿಸ�ಚನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಗಳಿಗೆ

           ಉಪಯೋಗವಾಗ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ದ್ಯೋ.     ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆಮಾಹಿತಿಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಅಪ್ ಡೆ�ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಂಹ ‘ಎ’  �ದ�. 
5.  ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� Profile      ರುಲ್ಲಿ ಕೆ ಮೂಲ ��ರುಲಾದ ಎ’  ಲಾ} ಮಾಹಿತಿಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ರ್ಜಾಗರು�ಕತೆ ಯಿ�ದ ಭ್ಯತಿ�ಮಾಡಿ
            SAVE    ಬಂಟನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಒತಿ SAVE ಮಾಡಿಕೆ ಮೂಲ �ಳೂ� ಬೆಂ�ಕ�.
6.         ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ� ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ k ಇತಿ �ಚಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಭಾವೃಂಚಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ! ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಸಹಿ ಗ�ರು�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಅಪ್ರೊ}�ಡ್ಮಾಡಬೆಂ�ಕ�.
o ಭಾವೃಂಚಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !ದ ಅಳೂತೆ (  ಪಾಸ್ ಸಿಪ್ರೊ�ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ � ಅಳೂತೆ ) ( ಗರಿಷ� ಅಳೂತೆ :kpsc- 50 KB)

o  ಸಹಿಯ ಅಳೂತೆ ( ಗರಿಷ� ಅಳೂತೆ :kpsc- 50 KB)                                                     

7.   ರು�ಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ವಾತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಗಳೆ��ದಿಗೆ login     ಆದ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರು ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯ� ಚ್ಚಾಲಿ ಇರುವ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ಯಲ್ಲಿರು�ವೃಂ ಅಧಿಸ�ಚನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k
Online 
      Application Link. ರುಲ್ಲಿ ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ��ಡಬಂಹ ‘ಎ’  �ದ�. login.   ಆದ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರು ಚ್ಚಾಲಿ ಇರುವ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ಯಲ್ಲಿರು�ವೃಂ

ಅಧಿಸ�ಚನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಗಳೂ
       ಪಕ� ದಲ್ಲಿ Click Here to apply link ಲ ಭ್ಯ� ವಿದ್ಯೋ.
8.       ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯ� ಅಧಿಸ�ಚನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಗೆ ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಗ�ಣವಾರ್ಗೀ ಅರ್ಜಿ � ಸಲ್ಲಿಸಲ � Click Here to apply link 

ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k
      ಒತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ಬೆಂ�ಕ�.
9.   Click Here to apply link     ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಒತಿ ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸ�ಚನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯ
        ಅಹ ‘ಎ’  �ತೆ ಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಉಪಕರುಣವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ಪರಿಶಿ�ಲಿ ಇರುವ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಸ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ದ್ಯೋ.     ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ� ಅಹ ‘ಎ’  �ತಾ ಷರತ್ತುಗಳು ಷರುತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಪೂರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು Lಸದಿದh ಲ್ಲಿ ಸ�ಕ 
        ಸ�ದ್ಯೋ�ಶುವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಸ್ವೀಸq ಮ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪGಕಟ್ಟಿಸ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ದ್ಯೋ.
10.         ಅಹ ‘ಎ’  �ತಾ ಷರತ್ತುಗಳು ಷರುತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಪೂರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು Lಸ�ವೃಂ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯ ಅರ್ಜಿ �ಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಮಾತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ! ಸ್ವೀಸq ಮಿs ನಿ�ದ ಸ್ವೀE�ಕರಿಸಲ r ಡ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ದ್ಯೋ.
11.          ಅರ್ಜಿ �ಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಅ�ತಿಮವಾರ್ಗೀ ಸಲ್ಲಿಸ್ವೀದ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರುಯಾವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದ್ಯೋ� ತಿದ�h ಪಡಿಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಮಾಡಲ � ಅವೃಂಕಾಶು ಇಲ } ದ
                ಪGಯ�ಕ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಅ�ತಿಮವಾರ್ಗೀ ಅರ್ಜಿ �ಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಸಲ್ಲಿಸ�ವೃಂ ಮ�ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ k ಎ’  ಲ } ಅಗತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ವಿವೃಂರುಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಭ್ಯತಿ�
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        ಮಾಡಲಾರ್ಗೀದ್ಯೋಯೆ� ಎ’  �ದ� ಖ್ಯಚಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಪಡಿಸ್ವೀಕೆ ಮೂಲ �ಳೂ� ಬೆಂ�ಕ�.
12.      ನಿಗದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಶು�ಲ � ಪಾವೃಂತಿಸದ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ ಅರ್ಜಿ �ಗಳೂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ�ವು ನಡೆಸುವ  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ದಿಲ } .

13.       ಪರಿ�ಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ ಶು�ಲ � ವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕೆ ಮೂಲ ಳೂಕ�ಡಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವೃಂತಿಸಬಂಹ ‘ಎ’  �ದ�:kpsc-

o  ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂ��ಕ್ರಿ�ಗ್ 
o  ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾಡ್�

o  ಕೆ ಮೂಲ Gಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾಡ್�

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

14.         ಶು�ಲ � ಪಾವೃಂತಿಸಲ � ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳೂ� ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕೆ ಮೂಲ ಳೂಕ�ಡ ಪದ̄ತಿಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಪಾಲಿ ಇರುವ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಸಬೆಂ�ಕ�:kpsc--

o Login    ಆದ ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರು ಎ’  ಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ My Account link  ಲ ಭ್ಯ� ವಿದ�h ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ My Account 
link ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k
           ಒತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ಬೆಂ�ಕ�.
o         ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯ� ವಿವಿಧ ಅಧಿಸ�ಚನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ವೀದ ಅರ್ಜಿ �ಗಳೂ ಹಾಗ� ಶು�ಲ � ಪಾವೃಂತಿಸ್ವೀದ ವಿವೃಂರುವೃಂನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k
           ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ��ಡಬಂಹ ‘ಎ’  �ದ�.  ಶು�ಲ � ವಿವೃಂರುಗಳೂಲ್ಲಿ Unpaid    ಎ’  �ದ� ನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮ�ದಿಸ್ವೀರು�ವೃಂ ಅರ್ಜಿ �ಗಳೂ ಎ’  ದ�ರು� Pay
Now 
            link   ಲ ಭ್ಯ� ವಿರು�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ದ್ಯೋ.
o Pay Now link    ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ಒತಿ ದಲ್ಲಿ ಮ�ರು� ಆಯೆ�ಗಳೂ� ಲ ಭ್ಯ� ವಾಗ�ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ  ದ್ಯೋ:kpsc- (ಎ’  ) ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂ��ಕ್ರಿ�ಗ್ (ಬಿ)
            ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾಡ್�(ಸ್ವೀ) ಕೆ ಮೂಲ Gಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾಡ್�
o      ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಲೋLನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಾವೃಂತಿಯಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯ� ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂ��ಕ್ರಿ�ಗ್ .
o       ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾಡ್� ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಕೆ ಮೂಲ Gಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾಡ್� ಮ�ಖಾ ಸೇವೆಗಳು �ತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ರು ಶು�ಲ � ಪಾವೃಂತಿಸಬಂಹ ‘ಎ’  �ದ�.

                                                        

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  /
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«¨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.
 ¸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»..................................................

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

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

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
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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
…………………………………………………………  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
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¢£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 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-
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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

______________________________________________________________________________

                        ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಹಾಗ� ಕೆ ಮೂಲ ��ದG ಸಕಾ�ರಿ ನೌಕರುರು� ಸಲ್ಲಿಸಬೆಂ�ಕಾದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪGಮಾಣ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !

ಶಿG�/ಶಿG�ಮತಿ................................................................  ಆದ ಇವೃಂರು� ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � /ಕೆ ಮೂಲ ��ದG
ಸಕಾ�ರುದಲ್ಲಿ ............................................

(ಪದರ್ನಾಮ).............................................. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾ ಸೇವೆಗಳು ಯ�/ತಾ ಷರತ್ತುಗಳುತಾ ಷರತ್ತುಗಳು�ಲಿ ಇರುವ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಕ
ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಯನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �k ದಿರ್ನಾ�ಕ:kpsc-..............................  ರಿ�ದ ...................................ರುವೃಂರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಗೆ

ಹೆ��ದಿರು�ವೃಂರು�.         ಇವೃಂರು� ಕರ್ನಾ�ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಲೋಕ� ಪರಿಶೋ��ಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � ಲೋಕ� ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ !
ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ----------------    ಹ ‘ಎ’  �ದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ � ಸಲ್ಲಿಸಲ � ಅನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಮತಿ ನಿ�ಡಿದ್ಯೋ.
ದಿರ್ನಾ�ಕ:kpsc-
ಸ� ಳೂ:kpsc-                                                  ನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ �ಮಕಾತಿ ಪಾGಧಿಕಾರಿಯವೃಂರು ಸಹಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ � 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- 48 postsSsmt/Assistant Controller- 48 postsKum....................................................is an applicant 

for ................................in Karnataka is the spouse/Assistant Controller- 48 postsson/Assistant Controller- 48 postsdaughter of 

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

Name ........................................................who died/Assistant Controller- 48 postswas permanently disabled while in 

service according to the certificate issued by Defense Authority.  He died/Assistant Controller- 48 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.

Place:
Date: 
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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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