ెంగళరు
ాంక

ಇವಂದ,
ಇವಂದ,

………………………
………………………
………………………
………………………
ಇವ,
ಇವ,

………………………
………………………
………………………
………….…………..

ಷಯ:
ಷಯ: ವೃ ೕತನ ಮಂಜೂಾಾ ಅ

ಾನು…………………………… ಖಾಂದ ನನ

ವೃ ೕತನವನು ಪಯಬಯಸುೕ.

ನನ ಜನ ಾಂಕವ ……………………………. ಆ ದು! "ೕಂದ ………………….ೕ
ಾಂಕಂದ ಾನು

ವೃ #ೂಂದುಂದು ತಮ& 'ಯಬಯಸುೕ. ಆದುದ(ಂದ, ನನ

ವೃ

ಾಂಕಂದ ನನ& ಸಲ*+ೕ,ಾದ ವೃ ೕತನ -ಾಗೂ ಉಪ0ಾನವನು (1ಾ23ಚು5) ಮಂಜೂರು 6ಾಡಲು
ದಯ8ಟು: ಅಗತ3 ಕ2ಮಗಳನು &ದು=ೂಳ>+ೕ=ಂದು =ೂೕರುೕ.
ತಮ

(

ಾ ,
,

)
1

ನಮೂ

ಕೕ ಮುಖ ಸ ರು ವೃತಾಗರುವ ಸಾ ೌಕಂದ ಪಯ!ೕಾದ "ಾಖ#ಗಳು.
"ಾಖ#ಗಳು.

1. ಸ,ಾ@( ೌಕರನ #ಸರು

:

2. ಅ) ಹು5:ದ Cಾ(ೕಖು

:

ಅ) ವೃ Cಾ(ೕಖು

:

3. 6ಾದ( ಸDಗಳೂ ಳ&ೂಂಡ 2 Eೕ5ಗಳು

:

(&FGH ಅI,ಾ(ಂದ ದೃJೕಕೃತKಾ ರ+ೕಕು)
4. ಗಂಡ-#ಂಡಯ Fೂ ಒ5:& &M=ೂಂNರುವ

:

OಾP QRೕS@ ಅಳಯ ಜಂ5 TಾವEತ2ದ 3 ಪ2ಗಳು
(&FGH ಅI,ಾ(ಂದ ದೃJೕಕೃತKಾ ರ+ೕಕು)
5. ಎತರ -ಾಗೂ ಗುರುಸಲು ಅನುಕೂಲKಾಗುವಂತಹ

:

ಸVಷ: ಗುರುತು E# ಗಳನು ನಮೂMರುವ ಎರಡು Eೕ5ಗಳು.
(&FGH ಅI,ಾ(ಂದ ದೃJೕಕೃತKಾ ರ+ೕಕು)
6. Xಾಯಂ 8Yಾಸ

:

7.

ವೃ ತರುKಾಯದ 8Yಾಸ

:

8.

ವೃ ೕತನವನು ಪಯಬಯಸುವ ಖಾ #ಸರು

:

9. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ3ರ 8ವರZ-ಈ =ಳ ನ ನಮೂಯ[*ರ+ೕಕು.

:

ಕಮ
ಸಂ

ಪ ಣ

ಸರು

ಸಾ  ೌಕರ ಸಂಬಂಧ

ಜನ ಾಂಕ

ಮಗಾದ  ಾ!ತ#ೕ
ಅಥ ಾ ಅ ಾ!ತ#ೕ

2

ವೃ% &ೕತನದ 'ಾಗವನು( ಪವ%ಸುವ ಬ*+.
ಬ*+.

*

,ೂೕಷ.
\2ೕ/\2ೕಮ ………………………… ಎಂಬ #ಸ(ನ……………………….......(ಹು]!) ಾನು

ನನ

ವೃ ೕತನದ …………………………………………….Tಾಗವನು

ಾಂಕ: 15ೕ ^ೕ

1984 ರಂದು #ೂರNMದ ಸ,ಾ@( ಆ]ೕಶ ಕ2ಮ ಸಂ_3: ಎ`.N. ("Vಷa) 26 bMb 83ರ ಪ2,ಾರ
ಪ(ವ@ಸಲು ಈ ಮೂಲಕ cೂೕdಸು]!ೕ.

* ೕ ೕಮ
/

………………………………………… ಎಂಬ

ಸನ……………………......(ಹು

)

ಾನು

ನನ ವೃ ೕತನದ ಾವ ೕ ಾಗವನು ಪವಸಲು ಅ ೕ!ಸುವ"ಲ#.

( *ಸಂಬಂಧ ಪಡದ ಾಗವನು ೂ ದು ಾ )

ಸeಳ :

ಸ

ಾಂಕ :

(ಹು ಮತು ಕೕ)
ಕೕ)
,,
,,
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ಕಾಟಕ ಸಾ ೕಾ
ೕಾ ಯಮ ನಮೂ# 7-ಎ

ವೃ ೕತನ ಮಂಜೂರು

1. ಸ,ಾ@( ೌಕರನ #ಸರು

ಾಡುವ ನಮೂ

2. ತಂ]ಯ #ಸರು (ಸ,ಾ@( ೌಕರಳ ಸಂದಭ@ದ[* ಗಂಡನ
#ಸರನು ಸಹ ಬg()

3. (ಎ) ಕhೕ(ಯ Mಬiಂ ವಗ@ದ #ಸರನು
ಈ ನ ಇಲ* Dಂನ ಯುl

ಒಳ&ೂಂಡಂ

(1) ಮೂಲ ಯುl

(2) mಾeನಪನ , nಾವ0ಾದರು ಇದ!g
(o) MpೕಕರqಾI,ಾ(ಯ ಷrಾ

(1) ಸ,ಾ@( ೌಕರನ
ಸಂಬಂIMದಂ

\ೕಲ

ಮತು

Dಂನ

ನಡ&

ಉತಮ/
ಉತಮ/ತೃ&ಕರ

ಅಲ*+,/
,/ಅತೃ&ಕರ

(2) nಾವ]ೕ ಅ6ಾನತುಗಳ ಇಲ* ಪ0ಾವನಗಳ 8ವರZ
(3) ಇತರ nಾವ]ೕ ಷrಾ

4. =ೂೕರsಾದ

"ೕಯು

ರುಜುKಾCಾ ]tೕ,

ಅದನು

ಅಂ ೕಕ(ಸ+ೕ=ೕ ಇಲ*ೕ, ಎಂಬ ಬ&u MpೕಕರqಾI,ಾ(ಯ

ಸVಷ: ಅvOಾ2ಯ

() ವೃ- .ೕತನವನು/ ಮಂಜೂರು 0ಾಡುವ ಅ2ಾಯ ಆೕಶಗಳು
\2ೕ/\2ೕಮ/ಕು6ಾ(……………………………………………………ಇವರ

"ೕಯು

ಸಂಪRಣ@ ತೃbಕರKಾ ]tಂದು ಈ =ಳ& ಸD 6ಾNರುವವ(& ಮನದxಾ: ರುವದ(ಂದ ಅವರು, yಕz
ಪ({ೂೕಧಾI,ಾ(ಗಳು ಇದನು
ಸಂಪRಣ@

ಯ6ಾವ'ಯ ^ೕg& ಅನುಮಸಬಹು]ಂದು ಲಭ3Kಾಗಬಹು0ಾದ

ವೃೕತನ, ಮರಣ -ಾಗೂ

6ಾಡ+ೕ=ಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಆ]ೕಶ 6ಾಡುCಾg.

ವೃ ಉಪ0ಾನ, "ೕKಾ ಉಪ0ಾನಗಳನು
ಅಥಾ

\2ೕ/\2ೕಮ/ಕು6ಾ(……………………………………………………ಇವರ

ಮಂಜೂರು

"ೕಯು

ಸಂಪRಣ@ ತೃbಕರKಾ ಲ*ಂಬು0ಾ ಈ =ಳ& ಸD 6ಾNರುವವರು ಮನಗಂNರುವದ(ಂದ ಯ6ಾವ'ಯ
^ೕg& yಕz ಪ({ೂೕಧಾI,ಾ(ಯು ಅನುಮಸಬಹು]ಂದು ಲಭ3Kಾಗಬಹು0ಾದ ಸಂಪRಣ@ ವೃ ೕತನ
ಮತು / ಅಥKಾ ಉಪ0ಾನವನು ಈ =ಳ&

@ಷ:ಪNMದ ಬಲ

ಂದ ಇಲ* ಸೂEMದ {ೕಕಾKಾರು

ಪ26ಾಣಂದ ಕN^ 6ಾಡತಕುz]ಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಆ]ೕಶ 6ಾಡುCಾg ಎಂದg:-

ವೃ ೕತನದ[* ಕNತKಾಗತಕz ಬಲಗು………………………………ಇಲ* {ೕಕಡ ಪ26ಾಣ

ಉಪ0ಾನದ[* ಕNತKಾಗತಕz ಬಲಗು………………………………….. ಇಲ* {ೕಕಡ ಪ26ಾಣ
4

ವೃೕತನ ಮತು/ಅಥKಾ ಉಪ0ಾನದ ಮಂಜೂrಾಯು………………

ಬರತಕzದು!

…ಾಂಕಂದ ಾ(&

(N) \2ೕ/\2ೕಮ/ಕು6ಾ(…………………………………………………ಅವರು ಮರಣ #ೂಂದ

ೕತನ ಸಂದಭ@ದ[* \2ೕ/\2ೕಮ…………………………………………………ಇವ(& 1964ಯ
ಕುಟುಂಬ ೕತನ ಯ6ಾವ'ಯ ^ೕg& ಲಭ3Kಾಗುವಂ ……………………………….. ರೂOಾಗಳ
ಕುಟುಂಬ ೕತನವನು ಅನುಮಸsಾಗುವದು.

(ಇ) ^ೕy #ೕಳsಾದ ೕಜಯ 10ಯ

ಯಮದ[*ನ

ಬಂಧಯಂ ಅವನು/ಅವಳು ಸಂದTಾ@ನುmಾರ

ತನ ಎರಡು ಂಗಳ ಉಪಲoಗ'& ಅಥKಾ ೕತನ=z ಸಮKಾದ ಉಪ0ಾನದ ಒಂದು Tಾಗವನು =ೂಡತಕzದು!,

ಅವ &/ಅವ'& ಸಂ0ಾಯKಾಗತಕz ಉಪ0ಾನಂದ ಅವಶ3ಕ ವಸೂ[ಯನು 6ಾN]/6ಾಡಬಹು0ಾ ].

(ಎ`)……………………………………..,ಾರಣಂ0ಾ ………………………………………
…ರೂOಾ ಬಲಗನು

ಸ,ಾ@ರ=z ಸಲ*ತಕz ಾlಗಳನು

ಉಪ0ಾನಂದ DNದು=ೂಳ>sಾ ].

ಧ@(M #ೂಂ0ಾ= 6ಾಡುವತನಕ

( ) ಸ,ಾ@( ೌಕರನ ಈ ಮುಂನ "ೕಯನು , ಈ ಯ6ಾವ'ಯ ^ೕg& 8{ೕಷ #ಚುವ( ವೃ ೕತನದ
ಮಂಜೂrಾ1ಾ ಅನುೕಸsಾ ].

0ಾರಣ6ಾNದ ಹು]!/ಹು]!ಗಳು……………………………………………………….

"ೕKಾ ಅವI ……………………………………….…………………………………

ವೃ ೕತನ ಮತು ಉಪ0ಾನಗಳು………………………………………..ಖಾ/ ಉಪಖಾಯ[*

ಸಂ0ಾಯKಾಗುವದು ಮತು ಅವಗಳನು ………………………………….\ೕd@=& ಖಚು@ -ಾಕ+ೕಕು.
ಈ ಆ]ೕಶವ ಅIಕೃತ&ೂಂಡ

ಯ6ಾವ'ಯ ^ೕg&

ವೃೕತನ ಮತು/ ಅಥKಾ ಉಪ0ಾನದ ಬಲಗು ಈ

ವೃ ೕತ ಯು ಹಕುzಳ>ವಾ/Yಾ ರತಕz ಬಲ & ಅIಕKಾ ]tಂದು ಆ

ತರುKಾಯ ಕಂಡುಬಂದ ಪದ[* ಅವನು/ಅವಳು ಅಂಥ ಅIಕ ಬಲಗನು ಮರು ಸಂ0ಾಯ 6ಾಡತಕುzದು!
ಎಂಬ ಷರ& ಒಳಪ5:ರುತ].

ಾಂಕ …………………….

ವೃ- .ೕತನ ಮಂಜೂರು 0ಾಡುವ
ಅ2ಾಯ ಸ ಮತು ಪದಾಮ

5

341ಯ

ಯಮದ ಅN 5ಪVಯ[* &ೂತುಪNMದ ,ಾಯ@ 8ಾನಕzನುಗುಣKಾ

ಮುXಾ3I,ಾ(ಯು ಹಣ &ಯತಕz CಾCಾz[ಕ ವೃ ೕತನ ಮತು ಉಪ0ಾನದ 8ವರಗಳು.

CಾCಾz[ಕ ವೃ ೕತನ ಂಗಳು

ರೂ.

ಉಪ0ಾನದ (7ಯ ನಮೂಯ 13ಯ ಾoಯ)

ಎದುರು ನಮೂMದ ಪRಣ@ ಉಪ0ಾನದ ¾ Tಾಗ
ಕ8ತ

1. 1964ಯ ಕುಟುಂಬ ೕತನದ

ಕhೕ(ಯ

ರೂ.

ಯ6ಾವ'ಯ ರೂ

^ೕg& ಅಂಶ0ಾನದ (ನಮೂ 3) (ಇ) ಾಬು
ೂೕN)

2. ಸ,ಾ@(

ಾlಗಳ

#ೂಂ0ಾ=1ಾ

DNದು=ೂಳ>sಾದ ಬಲಗು (ನಮೂ (ಎ`)

ರೂ

ಾಬು ೂೕN)

CಾCಾz[ಕKಾ ಸಂ0ಾಯKಾಗ+ೕ,ಾದ ಉಪ0ಾನದ ರೂ.
ಬಲಗು

ಮು9ಾ+2ಾಯ ಸ

6

నమూ ె
సా అాగళ తమ కుటుంబ సదసర బె వర స!"సువ త:#ె$

అాయ &ెసరు

:

ప(సు$త ాయ)వ*సు+$రువ ,ా#ె

:

ఇ.ా#ె

:

సద సదసరు
క(మ

కుటుంబద సదసర &ెసరు

సం#ె

అాయవర 8ౕ.ె

అాగ/ె

!ంగ

0ావ ౕ+

34ౕ/ప5రుష

వయసు7

అవలం:త;ా<ద=;ె,

సంబంధ

వర ెూడువ5దు.

స?ళ :
ాంక :

అాయ స*:

.సూ:కుటుంబద!" 0ావ5@ాదరూ బద.ావAె ఆదపCద!" కూడ.ెౕ సంబంధపటD అాయవె స!"3.
EెౕFా ప5స$కద!" నమూ సలు కళ*సతకGదు=.
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ಕಾಟಕ  ಸ ಯಮ ಸಂ 327

ಾವ ೕ ವೃ ೕತನ ಅಥ#ಾ ಉಪ&ಾನವನು' (ೕಕ)ಸ*ರುವ ಬ-.
ವೃ ೕತಯ /ೂೕಷ1
………………………………………………ಕhೕ(ಯ ……………………………. ಹು]!ಂದ
ವೃ #ೂಂದ ಾನು \2ೕಮ/\2ೕ……………………………………………………….. ಈ
ಮೂಲಕ ದೃJೕಕ(ಸುವ]ೕಂದg ಅ @ಯ[* ನಮೂMರುವ ನನ "ೕಯ Tಾಗ ಮತು nಾವದರ ಬ&u

ವೃ ೕತನ ಅಥKಾ ಉಪ0ಾನ,ಾz ಹಕುz mಾIಸಲV5:]ೕ ಅದ,ಾz ಅ @ಯನು ಸ[*Mಯೂ ಇಲ*

-ಾಗೂ ಈ ಅ @& ಉy*ೕM] ಇನು ಮುಂ] nಾವ]ೕ +ೕg ಅ @ಯನು ಸ[*ಸುವಲ*.

ಸ:ಳ :

;ಾಂಕ

ಸ

8

ಾದ ಸಯ ೕ

\2ೕಮ/ \2ೕ ……………………………………….ಹು]! ………………………………
ಇವರ 6ಾದ( ಸD

1) ……………………………………………………
(0ಾದ
0ಾದ ರುಜು)
ರುಜು)
2) ……………………………………………………
(0ಾದ
0ಾದ ರುಜು)
ರುಜು)
3) ……………………………………………………
(0ಾದ
0ಾದ ರುಜು)
ರುಜು)

ಸ:ಳ :

;ಾಂಕ

“ದೃ<ೕಕ
ದೃ<ೕಕ”

ಪ=ಾ>ಂ?ತ ಅ2ಾ ಪದಾಮ

9

ಾ ೕ ಾತ ದ ಜಂ ಾವತ
\2ೕಮ/ \2ೕ ……………………………………………….ಹು]! ………………………………
ಇವರ OಾP QRೕS@ 1ಾತ2ದ ಜಂ5 TಾವEತ2

జంP LావMత( అంP3.

దృIౕకరణవనుK LావMత(ద 8ౕ.ె Nాడెౕకు

ಸ:ಳ :

;ಾಂಕ

“ದೃ<ೕಕ”
ದೃ<ೕಕ”

ಪ=ಾ>ಂ?ತ ಅ2ಾ ಪದಾಮ

10

ಗುರುತು 23'ಯನು' 4ೂೕ)ಸುವ 2ೕ5
\2ೕಮ/\2ೕ………………………………………………. ಹು]! …………………….ಇವರ ಎತರ
ಮತು ಗುರುತು E# ಗಳನು ೂೕ(ಸುವ Eೕ5.

ಎತರ ………………………………………..
ಗುರುತು E# ಗಳು 1) ………………………………………………….
2) ……………………………………………………

ಸ:ಳ :

;ಾಂಕ

“ದೃ<ೕಕ”
ದೃ<ೕಕ”

ಪ=ಾ>ಂ?ತ ಅ2ಾ ಪದಾಮ

11

6ಾ7 ಇಲ9ದ
ಲ9ದ ಬ-. ಸ5:;ೕ<

………………… ಹು]!ಂದ

ವೃ

#ೂಂದ \2ೕಮ/\2ೕ………………………………….

nಾದ ನನ ವಸೂsಾಗದ ಾl nಾವದೂ ಇರುವಲ*ಂದು ದೃJೕಕ(ಸುೕ. -ಾಗೂ nಾವ]ೕ ಾl
ಇದ![* ಅದನು ನನ N.M.ಆ. . ಅಥKಾ ವೃ ೕತನ o[*ನ[* ವಸೂಲು 6ಾN=ೂಳ> ಬಹುದು.

ವೃ-@ಾರರ ಸ

ಸ:ಳ :

;ಾಂಕ

ಕAೕಯ
ಕAೕಯ ಮು9ಾ+2ಾಯ ರುಜು
ಪದಾಮ

12

ಾಯಂ ಾಸ

Bಸರು ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
ಹು……………………………………………………
ಹು…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Cೕ; ಅಥಾ ಮ# ನಂ.
ನಂ. ಾE ನಂ.
ನಂ. ……………………………………………………….
……………………………………………………….
=ಾಲೂFಕು ………………………………………………….…………………………..
………………………………………………….…………………………..
GHಾF ………………………………………………………….………………………
………………………………………………………….………………………
Iಾಜ+ ……………………………………………………………….………………….
……………………………………………………………….………………….
“ದೃ<ೕಕ”
ದೃ<ೕಕ”
ಪ=ಾ>ಂ?ತ ಅ2ಾಯ ರುಜು
ಪದಾಮ

ವೃ-@ಾರರ
ವೃ-@ಾರರ ಸ

13

ವಸೂಲು

ಾಡಲು ಒ>?ಒ>?- ಪತ@

………………………………………………ಕhೕ(ಯ
ಹು]!ಂದ

……………………………………….

ವೃ #ೂಂದ ಾನು \2ೕಮ/\2ೕ……………………………………………ಮೂಲಕ

ಒbV=ೂಳು>ವ]ೕಂದg, ನ ಂದ ವಸೂsಾಗ]ೕ ಇರುವ ಹಣೕಾದರೂ ಇದ![* ನನ

ವೃ ೕತನದ[*

ವಾ 6ಾಡಬಹುದು.

ಸ:ಳ :

;ಾಂಕ

ಸ………………………………
ಸ………………………………

ಪದಾಮ………………………
ಪದಾಮ………………………
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ವೃ ೕತನವನು' ಪAಯಲು ಬಯಸುವ ಸBಳದ ಬ-. /ೂೕಷ1.
/ೂೕಷ1.

(ಅ @0ಾರರು nಾವ ಸeಳದ[* ವೃ ೕತನವನು &ದು=ೂಳ>ಲು ಬಯಸುCಾg ಎಂಬುದನು 'ಸ+ೕಕು)

\2ೕಮ/\2ೕ……………………………………….ಹು]!………………………………...….ಾನು
………………………………… ಸeಳದ[* ವೃ ೕತನವನು &ದು=ೂಳ>ಲು ಬಯಸುೕ.

ಉಪ – ಖLಾ#
ವೃ- .ೕತನ@ಾರರು.
.ೕತನ@ಾರರು.

ದೃ<ೕಕ
ಇಾಾ ಮುಖಸರ ಸ

ಅG@ಾರನ ರುಜು
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ಪಾಣ ಪತ
ಾಂಕ…………………………...ರಂದು

ವೕ

ವೃ

#ೂಂದ[ರುವ

\2ೕ/\2ೕಮ……………………………………..…….ಹು]!, …………………………………..
ಕhೕ(, ಇವರ 8ರುದ! nಾವ]ೕ ಇsಾXಾ 8ಾರZಗಳು ಾl ಇರುವಲ* ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ
ದೃJೕಕ(ಸsಾ ].

ಅ ಾ!ಯ ಸ
ದೃ%ೕಕ!()ೆ.
ಇಾಾ ಮುಖಸರ ಸ
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