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ನಗರ ಸ್ಥಳೋಯ ಸ್ಂಸ್ಲಥಗಳಲ್ಲಾ ಖಲಲ್ಲ ಇರುವ ಪೌರಕಲರ್ಮಾಕ ನಲೋಮಕಲತಿ ಅಜಿಾ 
 

                   ನಗರಸಭೆ/ಪುರಸಭೆ/ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲ್ಲ ಇರುವ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ನೆೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ 
 

 

 

 
 

1 

ಹೆಸರು ಮತ್ುು ವಿಳಾಸ 
(ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆೆ/ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ) 

 

2 ತ್ಂದೆಯ ಹೆಸರು/ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು/ಪತಿ/ಪತಿಿ ಹೆಸರು  

3 ಹುಟ್ಟಟದ ದಿನಾಂಕ, ವಯಸುು  

4 
ವಿವಾಹಿತ್ರೆ ? (ಹೌದು / ಇಲ್ಿ) 
ಪತಿ/ಪತಿಿಯ ಹೆಸರು 

 

5 
ವಯಸ್ಸುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳು/ 
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಿ/ ಪಡಿತ್ರ ಚೇಟ್ಟ/ಮತ್ದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೇಟ್ಟ 

 

6 ಲ್ಲಂಗ: ಸ್ಸರೇ/ಪುರುಷ/ತ್ೃತಿೇಯ ಲ್ಲಂಗ  

7 ಕನಿಡ ಮಾತ್ನಾಡಲ್ು ಗೊತಿುದೆಯೇ? (ಹೌದು / ಇಲ್ಿ)  

8 
ಪರಸುುತ್ ಕತ್ಿವೆ ನಿವಿಹಿಸುತಿುರುವ ಹುದೆೆ: 
ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ/ ಲೊೇಡರ್ಸಿ/ಕಿ್ೇನರ್ಸಿ 

 

9 
ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ/ ಲೊೇಡರ್ಸಿ/ಕಿ್ೇನರ್ಸಿ ಹುದೆೆಯ ಕತ್ಿವೆಕೆೆ 
ಸೆೇರಿದ ದಿನಾಂಕ 

ದಿನಾಂಕ: 
ಸೆೇವಾ ಅವಧಿ:…………………….(ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ) 

10 
2 ವಷಿಕ್ೆಂತ್ ಕಡಿಮ ಇಲ್ದಿಂತೆ ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ 
ನಿಯಮ ಜಾರಿ ಬಂದ ದಿನಾಂಕದಿಂದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಯಿ 
ನಿವಿಹಿಸುತಿುದಾೆರೆಯೇ? (ಹೌದು / ಇಲ್ಿ) 

  
 

11 ರಾಷ್ಟ್ರೇಯತೆ  

 

 

 



12 
ಪರವಗಿ: ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ/ಪರ-1/ಪರ-2 (ಎ)/ ಪರ-2 (ಬಿ)/ ಪರ-3 
(ಎ)/ಪರ-3 (ಬಿ)/ಸಾ.ಅ 

 

13 ಜಾತಿ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರ: ಲ್ಗತಿುಸ್ಸದೆ/ ಲ್ಗತಿುಸ್ಸಲ್ ಿ  

14 
ಕನಿಡ ಮಾಧೆಮ ರ್ಮೇಸಲಾತಿ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರ  
ಲ್ಗತಿುಸ್ಸದೆ/ ಲ್ಗತಿುಸ್ಸಲ್ ಿ

 

15 
ಅಂಗವಿಕಲ್ ರ್ಮೇಸಲಾತಿ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರ  
ಲ್ಗತಿುಸ್ಸದೆ/ ಲ್ಗತಿುಸ್ಸಲ್ ಿ

 

16 
ಗಾರರ್ಮೇಣ ಅಭ್ೆರ್ಥಿ ರ್ಮೇಸಲಾತಿ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರ 
ಲ್ಗತಿುಸ್ಸದೆ/ ಲ್ಗತಿುಸ್ಸಲ್ ಿ

 

17 
ಯೇಜನಾ ನಿರಾಶ್ರರತ್ರ ರ್ಮೇಸಲಾತಿ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರ 
ಲ್ಗತಿುಸ್ಸದೆ/ ಲ್ಗತಿುಸ್ಸಲ್ ಿ

 

18 
ಮಾರ್ಜ ಸೆೈನಿಕರ ರ್ಮೇಸಲಾತಿ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರ 
ಲ್ಗತಿುಸ್ಸದೆ/ ಲ್ಗತಿುಸ್ಸಲ್ ಿ

 

19 
ಹಾಲ್ಲ ಕತ್ಿವೆ ನಿವಿಹಿಸುತಿುರುವ ರಿೇತಿ ( ನೆೇರ ಪಾವತಿ 
/ಕ್ೆೇಮಾಭಿವೃದಿಿ/ ದಿನಗೂಲ್ಲ/ ಗುತಿುಗೆ/ ಸಮಾನ ಕೆಲ್ಸಕೆೆ 
ಸಮಾನ ವೆೇತ್ನ/ ಹೊರಗುತಿುಗೆ) 

 

20 

ನೆೇರ ಪಾವತಿ /ಕ್ೆೇಮಾಭಿವೃದಿಿ/ ದಿನಗೂಲ್ಲ/ ಗುತಿುಗೆ/ ಸಮಾನ 
ಕೆಲ್ಸಕೆೆ ಸಮಾನ ವೆೇತ್ನ/ ಹೊರಗುತಿುಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ನೆೇಮಕಾತಿ ಆಗಿರುವ ಕುರಿತ್ು ಕೌನಿುಲ್ ನಡವಳಿ ಪರತಿ ಮತ್ುು 
ಸಕ್ಷಮ ಪಾರಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೇದನೆ ಪಡೆದ ಪರತಿ (ಕಛೆೇರಿ 
ಮುಖೆಸಥರಿಂದ ದೃಢೇಕರಿಸವುದು) 

  

21 

ನೆೇರ ಪಾವತಿ / ಕ್ೆೇಮಾಭಿವೃದಿಿ/ ದಿನಗೂಲ್ಲ/ ಗುತಿುಗೆ/ ಸಮಾನ 
ಕೆಲ್ಸಕೆೆ ಸಮಾನ ವೆೇತ್ನ/ಹೊರ ಗುತಿುಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2 
ವಷಿಗಳಿಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ುಟ ಸೆೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಸರುವ ಬಗೆೆ ದೃಢೇಕರಣ 
ಪತ್ರ ಲ್ಗತಿುಸ್ಸದೆ. (ಹೌದು/ಇಲ್ಿ) 

 

22 
ಹೊರಗುತಿುಗೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ/ ಲೊೇಡರ್ಸಿ/ಕಿ್ೇನರ್ಸಿ  
ಹೊರಗುತಿುಗೆ ಏಜೆನಿುಯಿಂದ ಪಾವತಿಸ್ಸರುವ ವೆೇತ್ನ ಬಟ್ವಾಡೆ 
ದೃಢೇಕೃತ್ ನಕಲ್ುಗಳು ಲ್ಗತಿುಸ್ಸದೆ. (ಹೌದು/ಇಲ್ಿ) 

 

23 
ಹೊರಗುತಿುಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿ ನಿವಿಹಿಸುತಿುರುವ 
ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ/ ಲೊೇಡರ್ಸಿ/ ಕಿ್ೇನರ್ಸಿ 2 ವಷಿಗಳ 
ಪಿ.ಎಫ್/ಇ.ಎರ್ಸ.ಐ ಜಮಾ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ ೆದೃಢೇಕೃತ್ ಪರತಿ.  

 

 
ದಿನಾಂಕ: 
ಸಥಳ   :                     ಅಭ್ೆರ್ಥಿಯ ಸಹಿ 
 
 



ಷರತ್ುುಗಳು : 
 

1.ಹುಟ್ಟಟದ ದಿನಾಂಕಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಸದಂತೆ, ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ದೃಢೇಕರಣ/ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಿ/ರೆೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಿ/   
  ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತಿನ ಚೇಟ್ಟ, ಸವಯಂ ದೃಢೇಕರಿಸ್ಸ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 
2.ಜಾತಿ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಕೌನಿುಲ್ ನಡವಳಿ, ಇತ್ರೆ ಪರತಿಗಳನುಿ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಯ ಮುಖೆಸಥರಿಂದ ದೃಢೇಕರಿಸ್ಸ  
   ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 
3.ನಿಗಧಿಪಡಿಸ್ಸದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನಂತ್ರ ಸ್ಸವೇಕೃತ್ವಾದ ಅರ್ಜಿಗಳನುಿ  
   ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್.ಿ 
4.ಸದರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಸಕಾಿರದಿಂದ ಕಾಲ್ ಕಾಲ್ಕೆೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಆದೆೇಶ/ಸುತೊುೇಲೆಗಳಂತೆ  ತಿದುೆಪಡಿ ಅಥವಾ  
    ರದುೆಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ನೆೇಮಕಾತಿ ಪಾರಧಿಕಾರ ವಾೆಪಿುಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಟರುತ್ುದೆ. 
 
 


