
ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ 
ರ್ಜಲ್ಲಾಧಿಕಲರಿಗಳು, ಬೆಳಗಲವಿ 
ಇವರಿಗೆ 
 

(ಆಯುಕ್ತರು/ಪೌರಲಯುಕ್ತರು/ಮುಖ್ಲಾಧಿಕಲರಿಗಳು, ಮಹಲನಗರ ಪಲಲಿಕೆ, ನಗರಸಭೆ, ಪುರಸಭೆ ಮತ್ುತ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಲಯತಿ 
ಇವರ ಮುಖ್ಲಂತ್ರ ಪೌರಕಲರ್ಮಿಕ್ರ ನೆೇಮಕಲತಿ (ವಿಶೆೇಷ) ನಿಯಮಗಳು 2017 ರಡಿಯಲಿಾ ನೆೇಮಕಲತಿಗಲಗಿ) 
 

ಮಲನಾರೆೇ, 
 ರ್ಜಲ್ಲಾಧಿಕಲರಿಗಳು ಬೆಳಗಲವಿ ಇವರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ. ಬಿರ್ಜಎಂ/ಡಿಯುಡಿಸಿ/5/ಸಿಆರ್-182/2017-18 ದಿನಲಂಕ್: 
23.02.2018ರ ಪರಕಲರ ನಲನು ಈ ಕೆಳಕ್ಂಡ ವಿವರಗಳ ಮಲಹಿತಿಯಂದಿಗೆ ಪೌರಕಲರ್ಮಿಕ್ ಹುದ್ೆೆಗೆ ಈ ಮೂಲಕ್ ಅರ್ಜಿ 
ಸಲಿಾಸುತಿತದ್ೆೆೇನೆ. 
 

 ನಗರ ಸಥಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಥ: 
(ನಗರ ಸಥಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಥಯ ಮೊಹರು) 

                                                 ಭಲವ ಚಿತ್ರ 

1 ಅರ್ಜಿದ್ಲರರ ಪೂಣಿ ಹೆಸರು ಹಲಗೂ 
ಅಡಡ ಹೆಸರು 

 

2 ಅರ್ಜಿದ್ಲರರ ತ್ಂದ್ೆಯ/ತಲಯಿಯ/ 
ಗಂಡನ ಪೂಣಿ ಹೆಸರು 

 

3 ಅರ್ಜಿದ್ಲರರ ಪೂಣಿ ವಿಳಲಸ  
4 ಲಿಂಗ ಗಂಡು ಹೆಣುು ಇತ್ರೆ 

   
 

5 ಜನಮ ದಿನಲಂಕ್ ದಿನಲಂಕ್ ತಿಂಗಳು ವಷಿ 

   
 

5.1 ವಯಸುು (ಅರ್ಜಿಯನುು ಸಿವೇಕ್ರಿಸಲು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕೊನೆಯ 
ದಿನಲಂಕ್ದಂದು ಅಭ್ಾರ್ಥಿಯ ವಯಸುು) 

ವಷಿಗಳು ತಿಂಗಳುಗಳು ದಿನಗಳು 

   
 

5.2 ಲಗತಿತಸಿರುವ ದ್ಲಖಲ್ೆ ವಿವರ  
6 ಕೊೇರಿರುವ ರ್ಮೇಸಲ್ಲತಿ ವಿವರಗಳು 

(ಪ.ಜಲತಿ/ಪ.ಪಂಗಡ/ಪರವಗಿ1/2A/

2B/3A/3B/ಇತ್ರೆ 

 

  



7 ಕೊೇರಿರುವ ವಿಶೆೇಷ ರ್ಮೇಸಲ್ಲತಿ 
ವಿವರಗಳು (ಕ್.ಮಲ/ಗಲರ/ಅಂ/ 
ಮಲ.ಸ್ೆೈ/ಯೇ.ನಿ/ಇತ್ರೆ) 

 

8 ಈ ಹಿಂದ್ೆ ಪೌರಕಲರ್ಮಿಕ್ ಹುದ್ೆೆಯಲಿಾ 
ಕೆಲಸ ಮಲಡಿರುವ ಬಗೆ ೆ ಅಹಿತೆಯ 
ವಿವರ (ಅಗತ್ಾ ದ್ಲಖಲ್ೆಗಳನುು 
ಲಗತಿತಸಬೆೇಕ್ು) ಇಂದ-ವರೆಗೆ 

ಇಂದ ವರೆಗೆ ಒಟ್ುಟ ಸ್ೆೇವೆ 
ದಿನಲಂಕ್ ತಿಂಗಳು ವಷಿ ದಿನಲಂಕ್ ತಿಂಗಳು ವಷಿ ದಿನ ತಿಂಗಳು ವಷಿ 

         
 

8.1 ಕ್ೆೇಮಲಭಿವೃದಿ ಿಅಧಿನಿಯಮದಲಿಾ ಇಂದ ವರೆಗೆ ಒಟ್ುಟ ಸ್ೆೇವೆ 
ದಿನಲಂಕ್ ತಿಂಗಳು ವಷಿ ದಿನಲಂಕ್ ತಿಂಗಳು ವಷಿ ದಿನ ತಿಂಗಳು ವಷಿ 

         
 

8.2 ದಿನಗೂಲಿ ಪೌರಕಲರ್ಮಿಕ್ರಲಗಿ ಇಂದ ವರೆಗೆ ಒಟ್ುಟ ಸ್ೆೇವೆ 
ದಿನಲಂಕ್ ತಿಂಗಳು ವಷಿ ದಿನಲಂಕ್ ತಿಂಗಳು ವಷಿ ದಿನ ತಿಂಗಳು ವಷಿ 

         
 

8.3 ದಿನಗೂಲಿ ಕ್ನಿಷಟ ವೆೇತ್ನ ಇಂದ ವರೆಗೆ ಒಟ್ುಟ ಸ್ೆೇವೆ 
ದಿನಲಂಕ್ ತಿಂಗಳು ವಷಿ ದಿನಲಂಕ್ ತಿಂಗಳು ವಷಿ ದಿನ ತಿಂಗಳು ವಷಿ 

         
 

8.4 ಗುತಿತಗೆ ಪೌರಕಲರ್ಮಿಕ್ ಇಂದ ವರೆಗೆ ಒಟ್ುಟ ಸ್ೆೇವೆ 
ದಿನಲಂಕ್ ತಿಂಗಳು ವಷಿ ದಿನಲಂಕ್ ತಿಂಗಳು ವಷಿ ದಿನ ತಿಂಗಳು ವಷಿ 

         
 

8.5 ಹೊರಗುತಿತಗೆ ಪೌರಕಲರ್ಮಿಕ್ ಇಂದ ವರೆಗೆ ಒಟ್ುಟ ಸ್ೆೇವೆ 
ದಿನಲಂಕ್ ತಿಂಗಳು ವಷಿ ದಿನಲಂಕ್ ತಿಂಗಳು ವಷಿ ದಿನ ತಿಂಗಳು ವಷಿ 

         
 

8.6 ಸಮಲನ ಕೆಲಸಕೆೆ ಸಮಲನ ವೆೇತ್ನ ಇಂದ ವರೆಗೆ ಒಟ್ುಟ ಸ್ೆೇವೆ 
ದಿನಲಂಕ್ ತಿಂಗಳು ವಷಿ ದಿನಲಂಕ್ ತಿಂಗಳು ವಷಿ ದಿನ ತಿಂಗಳು ವಷಿ 

         
 

8.7 ಇತ್ರೆ ಇಂದ ವರೆಗೆ ಒಟ್ುಟ ಸ್ೆೇವೆ 
ದಿನಲಂಕ್ ತಿಂಗಳು ವಷಿ ದಿನಲಂಕ್ ತಿಂಗಳು ವಷಿ ದಿನ ತಿಂಗಳು ವಷಿ 

         
 

9 ನಿೇವು ಯಲವುದ್ಲದರೂ ಕ್ರರರ್ಮನಲ್ 
ಮೊಕ್ದೆಮೆಯಲಿಾ ಭಲಗಿಯಲಗಿದಿೆೇರೊೇ? 

 

  



10 ನಿೇವು ಸಕಲಿರಿ ಸ್ೆೇವೆಯಿಂದ ಅಥವಲ 
ಇನಲುವುದ್ಲದರೂ ಸ್ೆೇವೆಯಿಂದ ವಜಲ 
ಆಗಿದೆರೆ ಅಥವಲ ತೆಗೆದು 
ಹಲಕ್ಲಪಟ್ಟಟದಿೆೇರಲ? 

 

 
11. ಲಗತಿತಸಬೆೇಕಲದ ದ್ಲಖಲ್ೆಗಳು 
ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರ ಲಗತಿತಸಬೆೇಕಲದ ದ್ಲಖಲ್ೆಗಳು ಲಗತಿತಸಿರುವುದು 
1 ಜನಮ ದಿನಲಂಕ್ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವಿದ್ಲಾಹಿತೆ ದ್ಲಖಲ್ೆಗಳು/ಜನನ 

ಪರಮಲಣ ಪತ್ರ/ಆಧಲರ್/ಮತ್ದ್ಲರರ 
ಗುರುತಿನ ಚಿೇಟ್ಟ/ಪಡಿತ್ರ ಚಿೇಟ್ಟ 

 

2 ರ್ಮೇಸಲ್ಲತಿ ಪರಮಲಣ 
ಪತ್ರ 

ತ್ಹಶೇಲ್ಲೆರರ ಪರಮಲಣ ಪತ್ರ  

3 ದ್ೆೈಹಿಕ್ ಸ್ಲಮಥಾಿ ಸರಕಲರಿ ವೆೈದಾರಿಂದ ಪಡೆದ ವೆೈದಾಕ್ರೇಯ 
ಪರಮಲಣ ಪತ್ರ 

 

4 ಕೊೇರಿರುವ ವಿಶೆೇಷ 
ರ್ಮೇಸಲ್ಲತಿ 
ವಿವರಗಳು 
(ಕ್.ಮಲ/ಗಲರ/ಅಂ/ 
ಮಲ.ಸ್ೆೈ/ಯೇ.ನಿ/ 
ಇತ್ರೆ 

ತ್ಹಶೇಲ್ಲೆರರ ಪರಮಲಣ ಪತ್ರ (ಯೇಜನಲ 
ನಿರಲಶರತ್), ಬಿ.ಇ.ಒ. ಪರಮಲಣ ಪತ್ರ 
(ಗಲರರ್ಮೇಣ), ವೆೈದಾಕ್ರೇಯ ಪರಮಲಣ ಪತ್ರ 
(ವಿಕ್ಲಚೆೇತ್ನರಿಗೆ), ಸ್ೆೈನಿಕ್ ಪಲರಧಿಕಲರಿ 
(ಮಲ.ಸ್ೆೈ) 

 

5 ಕ್ೆೇಮಲಭಿವೃದಿ/ಿ 
ದಿನಗೂಲಿ 
ಪೌರಕಲರ್ಮಿಕ್ 

ಅರ್ಜಿ ಸಲಿಾಸುತಿತರುವ ನಗರ ಸಥಳೇಯ 
ಸಂಸ್ೆಥಯಲಿಾ ಕ್ೆೇಮಲಭಿವೃದಿ ಿಅಧಿಸೂಚನೆ 
ಹಲಗೂ ಮುಖ್ಲಾಧಿಕಲರಿಯಿಂದ ಸ್ೆೇವೆ 
ಸಲಿಾಸುತಿತರುವ ಅವಧಿಗೆ ಅನುಗುಣವಲಗಿ 
ಪರಮಲಣ ಪತ್ರ, 2 ವಷಿ ಮೆೇಲಪಟ್ುಟ ವೆೇತ್ನ 
ಪಡೆದ ದ್ಲಖಲ್ೆ. 

 

6 ಸಮಲನ ಕೆಲಸಕೆೆ 
ಸಮಲನ ವೆೇತ್ನ 
ಪೌರಕಲರ್ಮಿಕ್ 

ಅರ್ಜಿ ಸಲಿಾಸುತಿತರುವ ನಗರ ಸಥಳೇಯ 
ಸಂಸ್ೆಥಯಲಿಾ ನೆೇಮಕಲತಿಯ ಆದ್ೆೇಶ ಪತ್ರ 
ಅಥವಲ ನಡವಳ ಹಲಗೂ ಮುಖ್ಲಾಧಿಕಲರಿಯಿಂದ 
ಸ್ೆೇವೆ ಸಲಿಾಸುತಿತರುವ ಅವಧಿ ಅನುಗುಣವಲಗಿ 
ಪರಮಲಣ ಪತ್ರ. 2 ವಷಿ ಮೆೇಲಪಟ್ುಟ ವೆೇತ್ನ 
ಪಡೆದ ದ್ಲಖಲ್ೆ. 

 



7 ಗುತಿತಗೆ ಪೌರಕಲರ್ಮಿಕ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿಾಸುತಿತರುವ ನಗರ ಸಥಳೇಯ ಸಂಸ್ೆಥಯ 
ಗುತಿತಗೆ ಕ್ರಲರು ಪತ್ರ ಅಥವಲ ನಡವಳ ಹಲಗೂ 
ಮುಖ್ಲಾದಿಕಲರಿಯಿಂದ ಸ್ೆೇವೆ ಸಲಿಾಸುತಿತರುವ 
ಅವಧಿಗೆ ಅನುಗುಣವಲಗಿ ಪರಮಲಣ ಪತ್ರ, 2 
ವಷಿ ಮೆೇಲಪಟ್ುಟ ವೆೇತ್ನ ಪಡೆದ ದ್ಲಖಲ್ೆ 

 

8 ಹೊರಗುತಿತಗೆ 
ಪೌರಕಲರ್ಮಿಕ್ 

ಕಲರ್ಮಿಕ್ ರಲಜಾ ವಿಮೆ (ಇ.ಎಸ್.ಐ) ಮತ್ುತ 
ಭ್ವಿಷಾ ನಿಧಿ (ಪಿಎಫ್) ಮತ್ುತ ವೆೇತ್ನ ಪಡೆದ 2 
ವಷಿಗಳ ದೃಢೇಕ್ೃತ್ ದ್ಲಖಲ್ಲತಿ ಮತ್ುತ 
ಮುಖ್ಲಾಧಿಕಲರಿಯಿಂದ ಪರಮಲಣ ಪತ್ರ 

 

 
 ನಲನು ಶರೇ/ಶರೇಮತಿ__________________________________________ ಘೂೇಷಿಸುವುದ್ೆೇನೆಂದರೆ, ಈ 
ಮೆೇಲ್ೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದ್ಲಖಲ್ೆಗಳು ಹಲಗೂ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಿರುತ್ತದ್ೆ ಎಂದು ದೃಢೇಕ್ರಿಸುತೆತೇನೆ. 
ಅರ್ಜಿಯಲಿಾ ತ್ಪುಪ/ಸುಳುು ದ್ಲಖಲ್ೆಗಳ ಮಲಹಿತಿಯಿದೆಲಿಾ ಸೂಕ್ತ ಶಸುತ ಕ್ರಮಕೆೆ ಬದಿನಲಗಿರುತೆತೇನೆ. 
 
 

ಸಹಿ/ಹೆಬಬಟ್ುಟ 
ದಿನಲಂಕ್: 
ಸಥಳ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ಅಭ್ಾರ್ಥಿಗಳಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು : 

1. ಹಲಲಿ ಕಲಯಿ ನಿವಿಹಿಸುತಿತರುವ ಮಹಲನಗರ ಪಲಲಿಕೆ/ನಗರಸಭೆ/ಪುರಸಭೆ/ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಲಯತ್ (ನಗರ ಸಥಳೇಯ ಸಂಸ್ ಥೆ) 
ಗಳಗೆ ಮಲತ್ರ ಸಿೇರ್ಮತ್ಗೊಳಸಿ ನೆೇಮಕಲತಿ ಮಲಡಲ್ಲಗುವುದು. ಕಲರಣ ಹಲಲಿ ಮಹಲನಗರ 
ಪಲಲಿಕೆ/ನಗರಸಭೆ/ಪುರಸಭೆ/ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಲಯತಿಗಳಲಿಾ ಸ್ೆೇವೆ ಸಲಿಾಸುತಿತರುವ ಪೌರಕಲರ್ಮಿಕ್ರು ಆಯಲ ಮಹಲನಗರ 
ಪಲಲಿಕೆ/ನಗರಸಭೆ/ಪುರಸಭೆ/ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಲಯತ್ ಖ್ಲಲಿ ಇರುವ ನೆೇರ ನೆೇಮಕಲತಿ ಹುದ್ೆೆಗಳಗೆ ಮಲತ್ರ ಅರ್ಜಿ 
ಸಲಿಾಸತ್ಕ್ೆದುೆ. 

2. ನಗರ ಸಥಳೇಯ ಸಂಸ್ ಥೆಯಲಿಾ ಪೌರಕಲರ್ಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಬಿೇದಿ ಸವಚಛತಲ ಪೌರ ಕಲರ್ಮಿಕ್ರು ಮಲತ್ರ, ಹಲಗೂ ಅರ್ಜಿ 
ಸಲಿಾಸುವವರು ಕ್ೆೇಮಲಭಿವೃದಿಿ/ದಿನಗೂಲಿ/ಗುತಿತಗೆ/ಹೊರಗುತಿತಗೆ/ಸಮಲನ ಕೆಲಸಕೆೆ ಸಮಲನ ವೆೇತ್ನ ಪೌರ ಕಲರ್ಮಿಕ್ರಲಗಿ 
ಕ್ನಿಷಟ 2 ವಷಿಗಳ ಕಲಲ ಸ್ೆೇವೆ ಸಲಿಾಸುತಿತರಬೆೇಕ್ು (ಲ್ೊೇಡಸ್ಿ/ಕ್ರಾೇನಸ್ಿ/ಇತ್ರೆ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲಗುವುದಿಲಾ.) 

3. ಅಭ್ಾರ್ಥಿಗಳಗೆ ಕ್ನುಡ ಭಲಷೆ ಮಲತ್ನಲಡಲು ಕ್ಡಲಡಯವಲಗಿ ಬರುತಿತರಬೆೇಕ್ು. 
4. ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಹಲಗೂ ಸೂಚನೆಗಳನುು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಗರ ಸಥಳೇಯ ಸಂಸ್ ಥೆಗಳ ಆಯುಕ್ತರು/ 

ಪೌರಲಯುಕ್ತರು/ಮುಖ್ಲಾಧಿಕಲರಿಯವರಲಿಾ ದಿನಲಂಕ್: 09.03.2018ರ ಸಂಜೆ 5.30 ರೊಳಗೆ ಸಲಿಾಸುವುದು. 
5. ಅರ್ಜಿಯಲಿಾ ತ್ಪುಪ/ಸುಳುು ಮಲಹಿತಿ ನಿೇಡಿ ಉದ್ೊಾೇಗ ಪಡೆಯುವ ಅಭ್ಾರ್ಥಿಗಳ ನೆೇಮಕಲತಿಯನುು ವಜಲಗೊಳಸುವುದಲಾದ್ೆ 

ಕ್ರರರ್ಮನಲ್ ಮೊಕ್ದೆಮೆ ದ್ಲಖಲಿಸಲ್ಲಗುವುದು. 
6. ನಿಗದಿತ್ ದಿನಲಂಕ್ದ ನಂತ್ರ ಹಲಕ್ರದ ಅರ್ಜಿಯನುು/ಅಪೂಣಿ ಅರ್ಜಿಯನುು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲಗುವುದಿಲಾ. 
7. ವಯೇರ್ಮತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿಾಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಲಂಕ್ದಂದು ಕ್ನಿಷಠ 18 ವಷಿ ಗರಿಷಠ 45 ವಷಿಗಳು ವಯೇರ್ಮತಿ 

ಹೊಂದಿರತ್ಕ್ೆದುೆ. 
8. ಸ್ೆೈನಿಕ್ ಸ್ೆೇವೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಲದ ಮಲರ್ಜ ಸ್ೆೈನಿಕ್ ರ್ಮೇಸಲ್ಲತಿ ಮುಕ್ರತ ಹೊಂದಿದ ಬಗೆಗಿನ ಪರಮಲಣ ಪತ್ರ ರ್ಮೇಸಲ್ಲತಿ 

ಕೊೇರಿದೆಲಿಾ ಕ್ಡಲಡಯವಲಗಿ ಲಗತಿತಸತ್ಕ್ೆದುೆ. 
9. ಪರಿಶಷಟ ಜಲತಿ/ಪರಿಶಷಟ ಪಂಗಡ/ಪರವಗಿ-1, ಪರವಗಿ-2ಎ, ಪರವಗಿ-2ಬಿ, ಪರವಗಿ-3ಎ, 3ಬಿ ಗಳ ಪರಮಲಣ ಪತ್ರಗಳು 

(ರ್ಮೇಸಲ್ಲತಿ ಕೊೇರಿದೆಲಿಾ) 
10. ಗಲರರ್ಮೇಣ ರ್ಮೇಸಲ್ಲತಿ ಪರಮಲಣ ಪತ್ರ ನಮೂನೆ-1 ಮತ್ುತ 2 ರಲಿಾ (ರ್ಮೇಸಲ್ಲತಿ ಕೊೇರಿದೆಲಿಾ) 
11. ಕ್ನುಡ ಮಲಧ್ಾಮದಲಿಾ ವಲಾಸಂಗ ಮಲಡಿದ ಪರಮಲಣ ಪತ್ರ (ರ್ಮೇಸಲ್ಲತಿ ಕೊೇರಿದೆಲಿಾ) 
12. ಅಂಗವಿಕ್ಲ ರ್ಮೇಸಲ್ಲತಿ ಪರಮಲಣ ಪತ್ರ (ರ್ಮೇಸಲ್ಲತಿ ಕೊೇರಿದೆಲಿಾ) 
13. ಯೇಜನೆಗಳಂದ ನಿರಲಶರತ್ರಲದ ಬಗೆೆ ಪರಮಲಣ ಪತ್ರ (ರ್ಮೇಸಲ್ಲತಿ ಕೊೇರಿದೆಲಿಾ) 
14. ಸಕಲಿರಿ ಸ್ೆೇವೆಯಿಂದ ಅಥವಲ ಇನಲುವುದ್ಲದರು ಸ್ೆೇವೆಯಿಂದ ವಜಲ ಆಗಿದೆರೆ ಅಥವಲ ತೆಗೆದು ಹಲಕ್ಲಪಟ್ಟಟದೆರೆ 

ಪರಮಲಣಿೇಕ್ರಿಸುವುದು. 
15. ನಿೇವು ಕ್ರರರ್ಮನಲ್ ಮೊಕ್ದೆಮೆಯಲಿಾ ಭಲಗಿಯಲಗಿದೆರೊೇ? ಪೊಲಿೇಸ್ ಇಲ್ಲಖ್ೆಯಿಂದ ಪರಮಲಣ ಪತ್ರ. 
16. ಮೆೇಲೆಂಡಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದ್ಲಖಲ್ೆಗಳನುು ತಲತಲೆಲಿಕ್ವಲಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಟಯಲಿಾ ಆಯ್ಕೆಯಲದ ಅಭ್ಾರ್ಥಿಗಳು ಮಲತ್ರ 

ಮೂಲ ದ್ಲಖಲ್ಲತಿಗಳ ಪರಿಶೇಲನೆಯ ಸಮಯದಲಿಾ ಹಲಜರುಪಡಿಸತ್ಕ್ೆದುೆ. 
17. ಹೆಚಿಿನ ಮಲಹಿತಿಗೆ/ಸಪಷಟತೆಗಲಗಿ ರ್ಜಲ್ಲಾಧಿಕಲರಿಯವರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನುು ರ್ಜಲ್ಲಾ ನಗರಲಭಿವೃದಿಿ ಕೊೇಶ/ ಆಯಲ ನಗರ 

ಸಥಳೇಯ ಸಂಸ್ ಥೆಯಲಿಾ ಪಡೆಯುವುದು ಅಥವಲ www.belagavidudc.mrc.gov.in ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್ ನಲಿಾ ವಿೇಕ್ಷಿಸುವುದು. 

 
 
 
 

 

http://www.belagavidudc.mrc.gov.in/


ಪರಮಲಣ ಪತ್ರ 
ನಮೂನೆ-1 

ಶರೇಮತಿ/ಶರೇ _____________________________________________________ ಮಹಲನಗರ 
ಪಲಲಿಕೆ/ನಗರಸಭೆ ಪುರಸಭೆ/ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಲಯತಿ _________________________ ಯಲಿಾ ಈ ಕೆಳಗೆ 
ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಸ್ೆೇವೆಯನುು ಸಲಿಾಸಿರುತಲತರೆಂದು ಪರಮಲಣಿೇಕ್ರಿಸಿದ್ೆ. 
ಸಲಿಾಸಿದ ಸ್ೆೇವೆ ಇಂದ ವರೆಗೆ ಒಟ್ುಟ ಸ್ೆೇವಲ ಅವಧಿ ಪರಿಶೇಲಿಸಿದ 

ದ್ಲಖಲ್ೆ 
ದಿನಲಂಕ್ ತಿಂಗಳು ವಷಿ ದಿನಲಂಕ್ ತಿಂಗಳು ವಷಿ ದಿನಲಂಕ್ ತಿಂಗಳು ವಷಿ  

ಕ್ೆೇಮಲಭಿವೃದಿಿ 
ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಾ  

          

ದಿನಗೂಲಿ ಪೌರ 
ಕಲರ್ಮಿಕ್ರಲಗಿ 

          

ಹೊರಗುತಿತಗೆ 
ಪೌರಕಲರ್ಮಿಕ್ 

          

ಗುತಿತಗೆ 
ಪೌರಕಲರ್ಮಿಕ್ 

          

ಸಮಲನ ಕೆಲಸಕೆೆ 
ಸಮಲನ ವೆೇತ್ನ 

          

ಇತ್ರೆ           
ಒಟ್ುಟ           
ಕ್ಛೆೇರಿಯಲಿಾರುವ ದ್ಲಖಲ್ೆಗಳನುು ಪರಿಶೇಲಿಸಿ ಈ ಮೆೇಲಿನಂತೆ ಪರಮಲಣ ಪತ್ರ ನಿೇಡಿದ್ೆ (ಅನವಯಿಸದಿರುವುದನುು ಹೊಡೆದು ಹಲಕ್ರ) 
 
 

ಆಯುಕ್ತರು/ಪೌರಲಯುಕ್ತರು/ಮುಖ್ಲಾಧಿಕಲರಿಗಳು 
ಮಹಲನಗರ ಪಲಲಿಕೆ/ನಗರಸಭೆ/ಪುರಸಭೆ/ಪಟ್ಟಣ 

ಪಂಚಲಯತ್ 
________________________________ 

ಸಥಳ : 
ದಿನಲಂಕ್ : 
 

ಕ್ಛೆೇರಿ ಮೊಹರು 

 


