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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
 
                                                    

ವಿತ್ತ ೀಯ ರ್ಕಯಾನೀತ್ ಸಂಸೆ್ಥ  

ಸಂ. FPI/Proc/Jr.Prog. FD/1/2022-23                                                               ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ 

                                                               ವಿತ್ತ ೀಯ ಕಾಯೇನಿೀತ್ ಸಂಸೆ್ಥ  

                                                              ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ಥತ , 

                                                                                                 ಕೆಂಗೇರಿ ಅೆಂಚೆ, ಕೆಂಗೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು -60 

                                                                                              ದಿನೆಂಕ:12.01.2023 
 

ಅಧಿಸೂಚನೆ 
 

 

 

ವಿಷಯ:  ಜೂನಿಯರ್ ಪ್ರ ೀಗ್ರರ ಮರ್ ಹುದೆ್ದ ಗ್ರಗಿ ಅರ್ಜೇ ಆಹ್ವಾ ನ. 

***** 

ಕನೇಟಕ ಸಕಾೇರದ ಆರ್ಥೇಕ ಇಲಾಖೆ ಗಣಕ ಕೀಶದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ೀಗ್ರರ ಮೆಂಗ್ ಮತ್ತತ  ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾ ನೇಜ್

ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಕಾಯೇಗಳನ್ನು  ನಿರ್ೇಹಿಸಲು ಗುತ್ತ ಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಮ್ಯಹೆಯಾನ ಸಂಚಿತ 

ಸಂಭಾರ್ನೆಯಾಗಿ ರೂ.50,000/-ರಂತೆ ಜೂನಿಯರ್ ಪ್ರ ೀಗ್ರರ ಮರ್ ಹುದೆ್ದ ಗೆ ಅರ್ಜೇಯನ್ನು  ವಿತ್ತ ೀಯ 

ಕಾಯೇನಿೀತ್ ಸಂಸೆ್ಥ , ಆರ್ಥೇಕ ಇಲಾಖೆ ರ್ತ್ಯೆಂದ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದ. ಅಭ್ಾ ರ್ಥೇಯು Computer 

Science/Information Science ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  ಕನಿಷಟ  ಇೆಂಜನಿಯರಿೆಂಗ್ ಪದವಿಧರರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತತ  Oracle Data 

base, PL/SQL., Web based applications ಆದ.Net/Java ರಲಿ್ಲ  2 ರ್ರುಷಗಳ ವೃತ್ತ ಕೌಶಲಾಾ ನ್ನಭ್ರ್ 

ಹೆಂದಿರಬೇಕಿರುತತ ದ್ದ. ಅಲಿ್ ರ್ದ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೇಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದೆ್ದ , ಕನು ಡ ಭಾಷೆಯ ಓದ್ದ ಮತ್ತತ  

ಬರಹ ತ್ಳಿದಿರತಕಕ ದೆ್ದ . ರಾಜಾ  ಆಯರ್ಾ ಯ ಸಿದಧ ತೆ ಸಂದಭ್ೇದಲಿ್ಲ  ಕಚೇರಿ ಸಮಯದ ನಂತರವು ತಡವಾಗಿ 

ಕಾಯೇ ನಿರ್ೇಹಿಸಬೇಕಿರುತತ ದ್ದ.  ಆಸಕಿತ ವುಳಳ  ಅರ್ಹ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೇಗಳು ತಮ್ಮ  ಅರ್ಜಹಗಳನ್ನು  ವಿತ್ತ ೀಯ ಕಾಯಹನೀತ್ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲಿ್ಲ  ತ್ಳಿಸಿರುವ ನಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲಿ್ಲ  ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಿತ್ತ ೀಯ ಕಾಯೇನಿೀತ್ ಸಂಸೆ್ಥ , 

ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ಥತ , ಕೆಂಗೇರಿ ಅೆಂಚೆ, ಕೆಂಗೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560060 ಗೆ ಖುದೆ್ದ ಗಿ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ 

ಅಥವಾ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: director@fpibangalore.gov.in ಮೂಲಕ ದಿನಂಕ: 27.01.2023 ಸಂಜೆ 5.30ರೊಳಗೆ 

ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ  ಮೊದಲು ತಲುಪುವಂತೆ ಸಲಿ್ಲ ಸುವುದು.  ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಹಗಳನ್ನು  

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ . ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಹಗಳಿಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತ್ ತ್ಳಿಸಲಾಗುವುದು.  

ಸಾಮಾನಯ  ಷರತ್ತತ ಗಳು: 

1. ವಯೀಮಿತ್: ದಿನಂಕ: 12.01.2023 ರಂತೆ  ಅಭ್ಯ ರ್ಥಹಯ ವಯಸುು  30 ವಷಹ ಮಿತ್ಯಳಗಿರಬೇಕು. 

2. ಆಯ್ಕೂ ಯಾದ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಹಗಳು ಕನೇಟಕ ಸಕಾೇರದ ಆರ್ಥೇಕ ಇಲಾಖೆ ಗಣಕ ಕೀಶದಲಿ್ಲ  ಕನಷಠ  ಒಂದು 

ವಷಹದ ಅವಧಿಗೆ ಕಾಯಹನವಹಹಿಸುವ ಷರತ್ತತ  ಮ್ತ್ತತ  ನಬಂಧನೆಗಳ ಒಪಪ ಂದಕ್ಕೂ  ಒಳಪಡಬೇಕಿದೆ 

ಮ್ತ್ತತ  ಅಭ್ಯ ರ್ಥಹಯ ಸೇವೆ ಮಂದುವರಿಕ್ಕಯು ಇವರ ತೃಪ್ತತ ಕರ ಸೇವೆ ಮ್ತ್ತತ  ಕಾಯಹಕ್ಷಮ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಹಕ 

ಪುನರವಲೀಕನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಬಂಧನೆಗೆ ಒಳಪಟಿ್ಟ ರುತತ ದೆ.  

3.  ಹುದೆ್ದ ಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುರ್ ಅರ್ಜೇ ನಮೂನೆಯನ್ನು  ವೆಬ್ಸೈಟ್ https://fpibengaluru.karnataka.gov.in 

ನಂದ ಡೌನ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳುು ವುದು.         
                                                         

 

                                                                         ಸಹಿ/- 

                                                                       ನಿರ್ದೇಶಕರು 

                                                                              ವಿತ್ತ ೀಯ ಕಾಯೇನಿೀತ್ ಸಂಸೆ್ಥ  

                                                                        ಬೆಂಗಳೂರು 

 ಇವರಿಗೆ: 

 1) ಸಕಾೇರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಾ  ಕಾಯೇದರ್ಶೇ, ಆರ್ಥೇಕ ಇಲಾಖೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು  ಇರ್ರಿಗೆ  ಆರ್ಥೇಕ 

ಇಲಾಖೆಯ  ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲಿ್ಲ  ಪರ ಕಟಣೆಗೆ ಅರ್ಕಾಶ ನಿೀಡಲು  ವಿನಂತ್ಯೆಂದಿಗೆ. 

 2) ವಿತ್ತ ೀಯ ಕಾಯೇನಿೀತ್ ಸಂಸೆ್ಥ ಯ ಸೂಚನ ಫಲ್ಕ. 

 3) ವಿತ್ತ ೀಯ ಕಾಯೇ ನಿೀತ್ ಸಂಸೆ್ಥ ಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲಿ್ಲ  ಪರ ಕಟಣೆಗ್ರಗಿ.  

4)  ಕಛೇರಿ ಪರ ತ್. 
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             FISCAL POLICY INSTITUTE 

                      BENGALURU 560060 
                     APPLICATION FORM FOR THE POST OF  

JUNIOR PROGRAMMER. 

Sl 

No 
Particulars Details  

1 
Name of the applicant 

(in capital letters) 

 

2 Date of Birth 
 

3 Father/Mother/ Spouse  Name  
 

 

4 

Permanent Address 

 

Postal Address 

 

5 
Phone No. Land Line  -                 

                     Mobile    - 

 

6 e-Mail ID   

7 Gender: Male/Female/Others  
 

8 

Category: 

Gen/OBC/SC/ST/H-K Region/ 

Other (Specify) 

 

9 

A. Educational Qualification  

Qualification  

Year of 

Passing 
Subject 

% of 

Marks in 

aggregate / 

Grade 

Name of 

College and 

University  

     

     

Any others     
 

10 Work Experience  

11 
Proficiency in languages   

(read, write, speak) 

 

 

Date:  

 

Place:                                                                                               Signature of the applicant 

 

 

Affix 

passport size 

photo here 


