ಬ ೆಂಗಳೂರು
ದಿನ ೆಂಕ

ಇವರಿಂದ,

………………………
………………………
………………………
………………………
ಇವರ,

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

ಳಷಯ: ನಿವೃತಿ ವೇತನ ಮಿಂಜೂರತಗಗಿ ಅರ್ಜಿ

ನನು……………………………

ಖಜನೆಯಿಂದ

ನನನ

ನಿವೃತಿ

ವೇತನವನುನ

ಡೆಯಬಯಸುತ್ಿೇನೆ.

ನನನ

ಜನಮ

ದಿನಿಂಕವ

…………………………….

ಆಗಿದುು

ಸೇವಯಿಂದ

………………….ನೆೇ ದಿನಿಂಕದಿಿಂದ ನನು ನಿವೃತಿ ಹೂಿಂದುವನೆಿಂದು ತಮ ತಲಯಬಯಸುತ್ಿೇನೆ.
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ಆದುದರಿಂದ, ನನನ ನಿವೃತಿ ದಿನಿಂಕದಿಿಂದ ನನ ಸಲ್ಲಬೇಕದ ನಿವೃತಿ ವೇತನ ಹಗೂ ಉದನವನುನ

(ಗಯಾಚುಯಟಿ) ಮಿಂಜೂರು ಮಡಲ್ು ದಯಳಟ್ುು ಅಗತಾ ಕಯಮಗಳನುನ ತ್ದುಸೂಳಳಬೇಸಿಂದು ಸೂೇರುತ್ಿೇನೆ.
ತಮಮ ಳಶ,

(

)
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ನಮೂನೆ
ಕಽೇರ ಮುಖಾಸಥರು ನಿವೃತಿರಗಱರುವ ಸಕಿರ ನೌಕರನಿಿಂದ ಡೆಯಬೇಕದ ದಖಲೆಗಳು.

1. ಸಕಿರ ನೌಕರನ ಹಸರು

:

2. ಅ) ಹುಟಿುದ ತರೇಖು

:

ಅ) ನಿವೃತಿ ತರೇಖು

:

3. ಮದರ ಸಷಗಳನೊನಳೂಿಂಡ 2 ಚೇಟಿಗಳು

:

(ಾಟೆಡ್ ಅಧಿಕರಯಿಂದ ದೃಢೇಕೃತಳಗಿರಬೇಕು)
4. ಗಿಂಡ-ಹಿಂಡತಯ ಾೂತ್ ಒಟಿು ತ್ಶಸೂಿಂಡಿರುವ

:

ಪಸ್ ಪೇರ್ಟಿ ಅಳತ್ಯ ಜಿಂಟಿ ಭವಚತಯದ 3 ಯತಗಳು
(ಾಟೆಡ್ ಅಧಿಕರಯಿಂದ ದೃಢೇಕೃತಳಗಿರಬೇಕು)
5. ಎತಿರ ಹಗೂ ಗುರುತಸಲ್ು ಅನುಕೂಲ್ಳಗುವಿಂತಹ

:

ಸಷು ಗುರುತು ಚಹನಗಳನುನ ನಮೂದಿಶರುವ ಎರಡು ಚೇಟಿಗಳು.
(ಾಟೆಡ್ ಅಧಿಕರಯಿಂದ ದೃಢೇಕೃತಳಗಿರಬೇಕು)
6. ಖಯಿಂ ಳಲಸ

:

7. ನಿವೃತಿ ತರುಳಯದ ಳಲಸ

:

8. ನಿವೃತಿ ವೇತನವನುನ ಡೆಯಬಯಸುವ ಖಜನೆ ಹಸರು

:

9. ಕುಟ್ುಿಂಬ ಸದಸಾರ ಳವರಣೆ-ಈ ಸಳಗಿನ ನಮೂನೆಯಱಲರಬೇಕು.

:

ಕಯಮ
ಸಿಂಹಾ

ರ್ಿ ಹಸರು

ಸಕಿರ ನೌಕರರ ಸಿಂಬಿಂಧ

ಜನಮ ದಿನಿಂಕ

ಮಗಲಗಿದುರೆ ಳಳಷತಳೇ
ಅಥಳ ಅಳಳಷತಳೇ
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ನಿವೃತಿ ವೇತನದ ಭಗವನುನ ರವತಿಸುವ ಬೆ.
ೂೇಷಣೆ

*

ಯೇ/ಯೇಮತ ………………………… ಎಿಂಬ ಹಸರನ……………………….......(ಹುದ್ದು) ನನು

ನನನ ನಿವೃತಿ ವೇತನದ …………………………………………….ಭಗವನುನ ದಿನಿಂಕ: 15ನೆೇ ಮೇ
1984 ರಿಂದು ಹೂರಡಿಶದ ಸಕಿರ ಆದ್ದೇಶ ಕಯಮ ಸಿಂಹಾ: ಎಫ್.ಡಿ. (ಸಷಲ್) 26 ಪಿಶಪಿ 83ರ ಯಕರ
ರವತಿಸಲ್ು ಈ ಮೂಲ್ಕ ೂೇವಸುತಿದ್ದುೇನೆ.

* ಯೇ/ಯೇಮತ ………………………………………… ಎಿಂಬ ಹಸರನ……………………......(ಹುದ್ದು) ನನು
ನನನ ನಿವೃತಿ ವೇತನದ ಯವದ್ದೇ ಭಗವನುನ ರವತಿಸಲ್ು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವದಿಲ್ಲ.

( *ಸಿಂಬಿಂಧ ಡದ ಭಗವನುನ ಹೂಡೆದು ಹಕಿ)

ಸಥಳ :

ಸಷ

ದಿನಿಂಕ :

(ಹುದ್ದು ಮತುಿ ಕಽೇರ)
,
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ನಮೂನೆ ಸಿಂಹಾ7

ಕನಿಟ್ಕ ಸಕಿರ ಸೇಳ ನಿಯಮ

ನಿವೃತಿ ವೇತನ ಮತುಿ ಉದನದ ಅರ್ಜಿ
1. ಸಕಿರ ನೌಕರನ ಹಸರು

:

2. ತಿಂದ್ದಯ ಹಸರು (ಸಕಿರ ನೌಕರಳ ಸಿಂದರ್ಿದಱಲ ಗಿಂಡನ, ಹಸರು ಸಹ)

:
:

3. ಮತ ಮತುಿ ರವರೇಯತ್

:

4. ಕಯಿಂ ನಿಳಸದ ಳಲಸ, ಗಯಮ/ಟ್ುರ್, ರ್ಜಲೆಲ ಮತುಿ ರಜಾಗಳನುನ :
ತ್ೂೇರಶ
5. ಇಱಖ ಶಬಬಿಂದಿ ಹಸರೂ ಸೇರ ಈಗಿನ ಅಥಳ ಷಿಂದಿನ ನೆೇಮಕತ

:

6. ಅರ್ಜಿ ಸಱಲಸಱಗಿರುವ ನಿವೃತಿ ವೇತನ ಅಥಳ ಸೇಳ ಉದನದ ವಗಿ :
ಮತುಿ ಅರ್ಜಿಯ ಕರರ್.
7. ಆಯ್ಕೆ ಮಡಿದ/ ಅಹಿರದ ನಿವೃತಿ ವೇತನ ನಿಯಮವಲ

:

8. ಯವ ಸಕಿರಗಳ ಅಧಿೇನದಱಲ (ನಿಽೇಜನ ಕಯಮದಱಲ) ಸೇವ :
ಸಱಲಸಱಗಿದ್ದ.
9. ನಿವೃತಿ ವೇತನಸೆ ಅಹಿತದಯಕ ಸೇವಯ ಅವಧಿ

:

ಎ) ಶಳಲ್ ಸೇವಯ ಅವಧಿ
ಬಿ) ಯುದು/ಸೇನ ಸೇವಯ ಅವಧಿ
ಶ) ಸೇನ ಸೇವಯ ಬೆ ಡೆದ ಯವದ್ದೇ ನಿವೃತಿ ವೇತನದ/
ಉದನದ ಼ಬಲ್ಗು ಮತುಿ ಸರೂ
ಡಿ) ಶಳಲ್ ಸೇವಯ ಬೆ ಡೆದ ಯವದ್ದೇ ನಿವೃತಿ ವೇತನದ/
ಉದನದ ಼ಬಲ್ಗು ಮತುಿ ಸರೂ.
10. (ಎ) ಸರಸರ ಉಲ್ಬಧಗಳು

:

(ಬಿ) ಉದನದ ಉಲ್ಬಧಗಳು
11. 8(32)ನೆಯ ನಿಯಮದಱಲ ರಭವಶದಿಂತ್ ವೇತನ

:

12. ಯಸ್ಿಳತ ನಿವೃತಿ ವೇತನ

:

13. ಯಸ್ಿಳತ ಉದನ

:

14. 1964ನೆಯ ಕುಟ್ುಿಂಬ ವೇತನ ನಿಯಮವಲಯು ಅನಯಳಗುವದ್ದೇ? :
ಹಗಿದುರೆ, ಸಕಿರ ನೌಕರನ/ಳ ಮರರ್ವ ಸಿಂರ್ಳಶದ ಸಿಂದರ್ಿದಱಲ
ಅವನ/ಳ ಕುಟ್ುಿಂಬದ ಹಕುೆಳಳ ವಾಕಿಿಗಲ ಸಿಂದಯ ಳಗತಕೆ ಅರ್ಜೇವ
ಕುಟ್ುಿಂಬ ವೇತನದ ಼ಬಲ್ಗು
15. ನಿವೃತಿ ವೇತನವ ಪಯರಿಂರ್ಳಗುವ ದಿನಿಂಕ

:
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16. ಸಿಂದಯಳಗುವ ಸಥಳ:
(ಎ) ನಿವೃತಿ ವೇತನ (ಖಜನೆ/ ಉಖಜನೆ)

:

(ಬಿ) ಉದನ (ಖಜನೆ/ಉಖಜನೆ/ಕಽೇರಯ ಮುಖಾಸಥ)

:

17. ನಮ ನಿದ್ದೇಿಶನವ :(ಎ) ಸ.ಶ.ಎಸ್.ಆರ್. ನಿಯಮವಲಯ ಭಗ VI
ಅನಯಸುವದಗಿದುರೆ, ಆ ಮೇರೆಗಿನ ಕುಟ್ುಿಂಬ ವೇತನ

:
:

(ಬಿ) ಮರರ್ ಹಗೂ ನಿವೃತಿ ಉದನ
18. ಸಕಿರ

ನೌಕರನು

ಸಕಿರದ

ಎಱಲ

ಬಕಿಗಳನುನ

ಸಿಂದಯ :

ಮಡಿರುವನೆೇ?
19. (ಎ) ಸಕಿರ ನೌಕರ,

:

(ಬಿ) ಸಕಿರ ನೌಕರನ ಹಿಂಡತ/ ಗಿಂಡನ ಜನಮ ದಿನಿಂಕ
(ಕಿಯಸಿಶಕನುಸ್ರ)
20. ಎತಿರ

:

21. ಗುರುತು ಚಹನಗಳು

:

22. * ಹಬಬರಳು ಮತುಿ ಬರಳುಗಳ ಮುದ್ದಯಗಳು ಅಿಂದರೆ

:

ಹಬಬರಳು

ತ್ೂೇರುಬರಳು

ನಡುಬರಳು

ಕಿರು ಬರಳು

ಉಿಂಗುರ-ಬರಳು

1) ಸಕಿರ ನೌಕರನ
2) ಸಕಿರ ನೌಕರನ
ಹಿಂಡತಯ/ಗಿಂಡನ
23. 1-ಬಿ ನಮೂನೆಯಱಲ ಸಕಿರ ನೌಕರನು ನಿವೃತಿ ವೇತನಸೆ ಅರ್ಜಿ :
ಸಱಲಶದ ದಿನಿಂಕ
ಕ಼ೇರಯ/ಇಱಹಯ ಮುಖಾಸಥನ ಸಷ

(ಲೆಕೆ ರಶೂೇಧನ ಅಧಿಕರ)
ಾಟೆಡ್ ಸಕಿರ ನೌಕರರ ಸಿಂದರ್ಿದಱಲ ಮತಯ

*ಇಿಂಗಿಲೇಷ್,

ಷಿಂದಿ ಇಲ್ಲವ ಅಧಿಕೃತ ಪಯದ್ದೇಕ ಭಷಯಱಲ ಸಷ ಹಕುವಷುು ಸ್ಕ್ಷರತ್ ಹೂಿಂದಿದುು, ಪಸ್ ಪೇರ್ಟಿ

ಯಮರ್ದ ಭವಚತಯಗಳ ಯಮಣೇಕೃತ ಯತಗಳನುನ ಹಜರುಡಿಸುವ ವಾಕಿಿಗಲ ಹಬಬರಳು ಮತುಿ ಬರಳುಗಳ
ಮುದ್ದಯಗಳನುನ ದಖಲ್ು ಮಡುವಱಲ ಳನಯತ ನಿೇಡಱಗಿದ್ದ. ಇಿಂಗಿಲೇಷ್, ಷಿಂದಿ ಇಲ್ಲವೇ ಅಧಿಕೃತ ಪಯದ್ದೇಕ ಭಷಽಳ
ತನನ ಹಸರನುನ ಸಷ ಹಕುವಷುು ಸ್ಕ್ಷರಯಗಿದುು ಆದರೆ, ಅನರೊೇಗಾ ಇಲ್ಲವೇ ಳಕಲ್ತ್ಯ ಕರರ್ ಸೈಗಳ ಮೇಲೆ
ನಿಯಿಂತಯರ್ವನುನ ಕಳದುಸೂಿಂಡ ಯಯುಕಿ ಯವದ್ದೇ ದಸ್ಿವೇರ್ಜನ ಮೇಲೆ ಸಷಹಕಲ್ು ಅಸಮಥಿರದ ಸಕಿರ ನೌಕರರ
ಸಿಂದರ್ಿದಱಲ ಅವಶಾಕಳಗಿರುವಿಂತ್ ಅವಶಾಕಳಗಿರತಕೆದುು.

ಯೇ/ಯೇಮತ/ಕುಮರ………………………………ಅವರ ಸೇಳಳವರಗಳು………………..................
………………………………………………………….ಜನಮ ದಿನಿಂಕ………………………
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ಳಭಗ-1
ಶಬಬಿಂದಿ

ನೆೇಮಕತ

ಸ್ಥನನನ/
ಮೂಲ್/ನಿಯುಕಿಿ

ಪಯರಿಂರ್ದ
ದಿನಿಂಕ

ಮುಕಿಯದ
ದಿನಿಂಕ

ಸೇವಯಿಂದು
ಗರ್ನೆಯಗತಕೆ
ಅವಧಿ

ಸೇವಯಿಂದು
ಗರ್ನೆಯಗುವ
ಅವಧಿ

ಲೆಕೆ ರಶೂೇಧನ
ಅಧಿಕರಯ ಷರ

ಸೇವಯ ಒಟ್ುು ಅವಧಿ……………………………………….
ಸೂಚನೆ: ಸೈನಿಕ ಸೇವ ಯವದದರೂ ಇದುಱಲ ಆ ಯತಽಿಂದು ಸೇವಯ ಪಯರಿಂರ್ ಮತುಿ ಮುಕಿಯದ
ದಿನಿಂಕಗಳನುನ ಈ ಳಭಗದಱಲ ನಮೂದಿಸಬೇಕು.
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ಳಭಗ-II
ಕಳದ ಹನೆನರಡು * ತಿಂಗಳುಗಳಱಲ ಡೆದ ಉಲ್ಬಿಧಗಳು
ಧರರ್ ಮಡಿದ ಹುದ್ದು

ಇಿಂದ

ವರೆ

ವೇತನ

ವೈಯಕಿಿಕ/ಳಶೇಷ ವೇತನ

ಸರಕರ ಉಲ್ಬಿುಗಳು
*ಕಳದ ಹನೆನರಡು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಱಲ ಸರಸರ ಉಲ್ಬಿಧಗಳನುನ ಲೆಕೆ ಮಡುಳಗ ಗರ್ನೆ ತ್ದುಸೂಳಳ ತಕುೆದಲ್ಲದ ಯವದ್ದೇ
ಅವಧಿಯು

ಒಳೂಿಂಡಿದುರೆ

ಸರಸರ

ಉಲ್ಬಿಧಗಳನುನ

ಲೆಕೆ

ಮಡಲ್ು,

ಅಷುೇ

ಅವಧಿಯನುನ

ಳಿನಯದಱಲ

ತ್ದುಸೂಳಳತಕೆದುು.

ಳಭಗ-III
ಅಹಿತದಯಕ ಸೇವ ಸೇರುವ ಅವಧಿಗಳು
1. ತಡೆ (ಗಳು)

ಇಿಂದ

ವರೆ

2. ನಿವೃತಿ ವೇತನಸೆ ಅಹಿತದಯಕವಲ್ಲದ ಅಸ್ಧರರ್ ರಾ
3. ಅಹಿತದಯಕವಿಂದು ರಗಣಸದ ಅಮನತಿನ ಅವಧಿ
4. ಅಹಿತದಯಕವಿಂದು ರಗಣಸದ ಇತರೆ ಯವದ್ದೇ ಸೇವ

ಒಟ್ುು………………………………

1. ಸಕಿರ ನೌಕರನ ನಿವೃತಿ ವೇತನದ ಅರ್ಜಿಯನುನ ಸಱಲಶದ ದಿನಿಂಕ
2. ಸಕಿರ ನೌಕರನ ಹಸರು
3. ನಿವೃತಿ ವೇತನದ ಅಥಳ ಉದನದ ವಗಿ
4. ಮಿಂಜೂರು ಮಡುವ ಅಧಿಕರ
5. ಮಿಂಜೂರದ ನಿವೃತಿ ವೇತನದ ಼ಬಲ್ಗು
6. ಮಿಂಜೂರದ ಉದನ
7. ನಿವೃತಿ ವೇತನವ ಪಯರಿಂರ್ಳಗುವ ದಿನಿಂಕ
8. ಮಿಂಜೂರದ ದಿನಿಂಕ
9. ನಿವೃತಿ ವೇತನಿಯು ಮರರ್ ಹೂಿಂದಿದ ಸಿಂದರ್ಿದಱಲ ಲ್ರ್ಾಳಗುವ
ಕುಟ್ುಿಂಬ ವೇತನ
10. 1964ನೆಯ ಇಸಳಯ ಕುಟ್ುಿಂಬ ವೇತನ ನಿಯಮಲಯ 10ನೆೇಯ
ನಿಯಮದ ಮೇರೆ ಉದನದ ವಸೂಱಗ ಬೇಕದ ಼ಬಲ್ಗು.
11. ಉದನದಿಿಂದ ಷಡಿದಿಡಱದ ಸಕಿರ ಬಕಿಗಳು
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ಸೂಚನೆಗಳು
1. ಒಿಂದನೆಯ ಟ್ದಿಿಂದ 10ನೆಯ ಬಬಿನಱಲ ನಮೂದಿಶರುವ ಸರಸರ ಉಲ್ಬಿುಗಳ
ಗರ್ನೆಯು

ಯತಽಿಂದು

ತಿಂಗಳಱಲನ

ದಿನಗಳ

ಳಸಿಳಕ

ಸಿಂಹಾಯ

ಮೇಲೆ

ಆಧರಳಗಿರತಕೆದುು.
ಸರಸರ ಉಲ್ಬಿುಗಳ ಗರ್ನೆ

2. (ಎ) ಅರ್ಜಿಯನುನ ರಹರ ನಿವೃತಿ ವೇತನ ಇಲ್ಲವೇ ಉದನದ ಸಲ್ುಳಗಿ
ಸಱಲಶದುರೆ ಼ದಲ್ನೆಯ ಟ್ದ 6ನೆಯ ಬಬಿನ ಎದುರು ತಲಶರುವ ಉಲತಯ
ಳವರಗಳನುನ ನಮೂದಿಸತಕೆದುು.
(ಬಿ) ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಱಲ ಉದ್ದೂಾೇಗ ಏಸ ದ್ದೂರೆಯಱಲಲ್ಲ ಎಿಂಬುದನುನ ತಲಶ.
3. (ಎ) ಳಳಧ ನೆೇಮಕತಗಳ, ದ್ದೂೇನನತಗಳು ಮತುಿ ನಿಲ್ುಗಡೆಗಳ ದಿನಿಂಕ ತಿಂಗಳು
ಮತುಿ ವಷಿ ನಮೂದಿಶ ಳಚಿನನ ಅವಧಿಗಳನುನ ತುಿಂಬುವ ಬೆ ತಿಂಗಳು ಎಿಂದರೆ

ಸೇಳ ಚರತ್ಯ

ಮುವತುಿ ದಿವಸಗಳು ಎಿಂದು ಲೆಕೆ ಹಕಱಗುವದು.
(ಬಿ) ಸೇಳ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲವಿಂದು ರಗಣಸಱದ ಎಱಲ ಅವಧಿಗಳನುನ ಳಿಂಗಡಿಸಬೇಕು
ಮತುಿ ಅವಗಳ ವಜಿನೆಯ ಬೆ ಷರ ಕಲ್ಿಂನಱಲ ಕರರ್ಗಳನುನ ಸೂಟಿುರಬೇಕು.

ಗುರುತು ಚಹನಗಳು

4. ಸ್ಧಾಳದರೆ ಎರಡಸೆ ಕಡಿಮಯಲ್ಲದ ಸಲ್ವ ಎದುು ಕರ್ುವ ಗುರುತು ಚಹನಗಳನುನ
ನಿಧಿಿಷುಡಿಶ.
5. ಳಳಧ ದಖಲೆಗಳಱಲ ಅವಗಳನುನ ರೇಱಶದಗ ನೌಕರರ ಚಕೆ ಸಷ ಇಲ್ಲವ

ಹಸರು

ನಿವೃತಿ ದಿನಿಂಕ

ಹಸರುಗಳನುನ ತಪಗಿ ಸೂಟಿುರುವದು ಕಿಂಡು ಬಿಂದಱಲ, ನಿವೃತಿ ವೇತನ ಕಗದ
ತಯಗಳನುನ ಕಲಸುವ ತಯದಱಲ ಲೆಕೆ ರಶೂೇಧನಧಿಕರಯು ಆ ಕುರತು ಉಲೆಲೇಖ
ಮಡುವದನುನ ತಪಿಸಲ್ು ಆ ಸಿಂಗತಯನುನ ನಮೂದಿಶ
6. ಸೇಳ ಸಿಕದಱಲ ಮತುಿ ಅಿಂತಮ ಸಿಂಧಯ ಯಮರ್ ತಯದಱಲ ಇದನುನ
ನಮೂದಿಶ.
7. ಅಮನತುಿ, ಕಡ್ಾಯ ನಿವೃತಿ, ಸಲ್ಸದಿಿಂದ ತ್ದು ಹಕಿದ ಅಥಳ ಇಲ್ಲವ ವಜ

ಮತ್ಿ ಸಲ್ಸಸೆ ತ್ದುಸೂಳುಳವದು

ಮಡಿದ ತರುಳಯ ಒಬಬ ಸಕಿರ ನೌಕರರನುನ ಮತ್ಿ ಸಲ್ಸಸೆ ತ್ದುಸೂಿಂಡಿದು
ಕ್ಷದಱಲ ಅವನನುನ ಮತ್ಿ ಸಲ್ಸಸೆ ತ್ದುಸೂಳುಳವದಸೆ ಕರರ್ಳದ ಸಿಂಗತಗಳ
ಸಿಂಕ್ಷಿಿ ಳವರಣೆಯನುನ ಲ್ಗತಿಸ ಬೇಕು.

ಬದಱವಣೆಗಳು

8. ಾಟೆಡ್

ಅಧಿಕರಯು

ಮಡಿದ

ದಿನಿಂಕದ್ದೂಿಂದಿಗಿನ

ಚಕೆ

ಸಷಯ

ಬದಱವಣೆಗಳನುನ ಸಿಂ ಮಶಯಱಲ ತ್ೂೇರಶ.
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ಸಳ

9. ಈ ಸಳಗಿನ ಉದಹರಣೆಗಳು ಕಾಲೆಿಂಡರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಱಲ ನಿರೂಪಿಶದ ಅವಧಿಯನುನ ಲೆಕೆ
ಮಡುವ ಳಧನವನುನ ತ್ೂೇರಸುತಿವ.

ಉದಹರಣೆ ಆರು ಕಾಲೆಿಂಡರ್ ತಿಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿ
ಪಯರಿಂರ್ಳಗುವ ದಿನಿಂಕ

ಮುಕಿಯದ ದಿನಿಂಕ

28ನೆಯ ಫೆಬಯವರ

27ನೆಯ ಆಗಸ್ು

31ನೆಯ ಮರ್ಚಿ ಇಲ್ಲವ

30ನೆಯ ಸುಿಂಬರ್

1ನೆಯ ಏಪಿಯಲ್
ಕಾಲೆಿಂಡರ್ ತಿಂಗಳು

29ನೆಯ ಆಗಸ್ು

28ನೆಯ ಫೆಬಯವರ

30ನೆಯ ಆಗಸ್ು ಅಥಳ

ಫೆಬಯವರ ಸೂನೆಯ ದಿನ

1ನೆಯ ಸುಿಂಬರ್

ಉದಹರಣೆ ಮೂರು ಕಾಲೆಿಂಡರ್ ತಿಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿ
29ನೆಯ ನವಿಂಬರ್

28ನೆಯ ಫೆಬಯವರ

30ನೆಯ ನವಿಂಬರ್ ಅಥಳ

ಫೆಬಯವರ ಸೂನೆಯ ದಿನ

1ನೆಯ ಡಿಸಿಂಬರ್
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ಳಭಗ-IV
ವೇತನ ರರ್ಜಸುರ ಸಿಂಬಿಂಧಿಶದಿಂತ್ ರೇಱಸದ್ದ ಇರುವ ಸೇಳ ಅವಧಿ
ರೇಱಶದ ಮೇಱನ ಅವಧಿಯು ಕನಿಟ್ಕ ಸಕಿರ ಸೇಳ ನಿಯಮವಲಯ 330
(IV)ನೆಯ

ನಿಯಮದ

ಉಬಿಂಧಗಲ

ಅಥಳ

ಅನಯಳಗುವ

ಷಿಂದಿನ

ನಿಯಮವಲಯ ಸಿಂಳದಿ ಉಬಿಂಧಗಲ ಅನುಗುರ್ಳಗಿದ್ದಯ್ಕ, ಹಗಿಲ್ಲದಿದುರೆ
ಉಕಿ ಸೇಳ ಅವಧಿಯ ರೇಲ್ನೆಯ ಅವಶಾಕತ್ಯನುನ ಸಮುಚಿತ ಅಧಿಕರಯ
ಆದ್ದೇನುಸ್ರ ಬಿಟ್ುುಬಿಡಱಗಿದ್ದಯ್ಕೇ?
ಎ) ಲೆಕೆರಶೂೇಧನೆಯ ಮುಖಬರಹ.
1.

ವಽೇಮಿತ/ಳಯಿಂತ/ಅಶಕಿತ/ರಹರ

ನಿವೃತಿ

ವೇತನ/ಉದನವನುನ

ಮಿಂಜೂರು ಮಡಲ್ು ಅಿಂಗಿೇಕೃತಳದ ಅಹಿತದಯಕ ಸೇವಯ ಒಟ್ುು ಅವಧಿ,
ಅಿಂಗಿೇಕರಸದಿದುರೆ (ಎರಡನೆಯ ಟ್ದಱಲ ಸೂಚಶರುವ ಅನುಮತಸದಿರುವ
ಸಿಂದರ್ಿಗಳ ಹೂರತು) ಆ ಕುರತು ಕರರ್ ಸೂಡಿ.

ಸೂಚನೆ: ……………….ರಿಂದ ಪಯರಿಂರ್ಳಗುವ ಅವಧಿಯ ಸೇವ…………………….ಇಿಂದ ನಿವೃತಿಯ ದಿನಿಂಕದವರೆಗಿನ ಸೇವಯನುನ ಇನೂನ
ರೇಱಶಲ್ಲ. ನಿವೃತಿ ವೇತನ ಆದ್ದೇಶವನುನ ಹೂರಡಿಸುವದಸೆ ಮುಿಂ಼ ಈ ಸಲ್ಸ ರೆೈಸಬೇಕು.
1. ಅನುಮತಶದ

ವಽೇಮತ/ಳಯಿಂತ/ಅಶಕಿತ/ರಹರ

ನಿವೃತಿ

ವೇತನ/

ಉದನದ ಼ಬಲ್ಗು.
2. ನಿವೃತಿ ವೇತನವನುನ ಮಿಂಜೂರು ಮಡುವ ಅಧಿಕರಯು ನಿವೃತಿ ವೇತನ ಮತುಿ
ಉದನದಱಲ ಮಡಿದ ಕಡಿತಗಳೇನದರೂ ಇದುರೆ ಅವಗಳನುನ ಗರ್ನೆ
ತ್ದುಸೂಿಂಡ ತರುಳಯ ಅನುಮತಸಱಗುವ ವಽೇಮತ/ಳಯಿಂತ/ಅಶಕಿತ/
ರಹರ ನಿವೃತಿವೇತನ/ಉದನದ ಼ಬಲ್ಗು.
3. ಳಶೇಷ ಹಚುುವರ ನಿವೃತಿ ವೇತನವನುನ ಮಿಂಜೂರು
ಅನು಼ೇದಿಸಱದ ಅಹಿತದಯಕ ಸೇವಯ ಒಟ್ುು ಅವಧಿ

ಮಡಲ್ು

4. ನಿಯಮವಲಯ ಮೇರೆ ಅನುಮತಸಱದ ಳಶೇಷ ಹಚುುವರ ನಿವೃತಿವೇತನ,
ಯವದದರೂ ಇದುರೆ.
5. ಳಶೇಷ ಹಚುುವರ ವೇತನವ ಲ್ರ್ಾಳಗುವ ದಿನಿಂಕ.
6. ವಽೇಮತ/ಳಯಿಂತ/ಅಶಕಿತ/ರಹರ ನಿವೃತಿ ವೇತನ ಉದನವನುನ
ಅನುಮತಸಱಗುವ ದಿನಿಂಕ.
7. ವಽೇಮತ/ಳಯಿಂತ/ಅಶಕಿತ/ರಹರನಿವೃತಿ

ವೇತನ

ಹಗೂ

ಳಶೇಷ

ಹಚುುವರ ನಿವೃತಿ ಉದನವನುನ ಖಚುಿ ಹಕಬೇಕದ ಲೆಕೆ ೇವಿಸ.
8. ನಿವೃತಿಯ ತರುಳಯ ಸಕಿರ ನೌಕರನು ಮರರ್ ಹೂಿಂದಿದ ಸಿಂದರ್ಿದಱಲ
ಕುಟ್ುಿಂಬದ ಹಕುೆಳಳ ವಾಕಿಿಗಲ ಸಿಂದಯಳಗತಕೆ ಅರ್ಜೇವ ಕುಟ್ುಿಂಬ ವೇತನದ
಼ಬಲ್ಗು.
ಲೆಕೆ ತಯ ಅಧಿಕರ
ಸಹಯಕ ಮಹಲೆೇಖಪಲ್
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ಕನಿಟ್ಕ ಸಕಿರ ಸೇಳ ನಿಯಮ ನಮೂನೆ 7-ಎ

ನಿವೃತಿ ವೇತನ ಮಿಂಜೂರು ಮಡುವ ನಮೂನೆ
1. ಸಕಿರ ನೌಕರನ ಹಸರು
2. ತಿಂದ್ದಯ ಹಸರು (ಸಕಿರ ನೌಕರಳ ಸಿಂದರ್ಿದಱಲ ಗಿಂಡನ
ಹಸರನುನ ಸಹ ಬರೆಯರ)
3. (ಎ) ಕಽೇರಯ ಶಬಬಿಂದಿ ವಗಿದ ಹಸರನುನ ಒಳೂಿಂಡಿಂತ್
ಈಗಿನ ಇಲ್ಲವ ಷಿಂದಿನ ನಿಯುಕಿಿ
(1) ಮೂಲ್ ನಿಯುಕಿಿ
(2) ಸ್ಥನನನ, ಯವದದರು ಇದುರೆ
(ಬಿ) ಶೇಕರಣಧಿಕರಯ ಷರ
(1) ಸಕಿರ ನೌಕರನ
ಸಿಂಬಿಂಧಿಶದಿಂತ್

ೇಲ್

ಮತುಿ

ಷಿಂದಿನ

ನಡತ್

ಉತಿಮ/ತೃಪಿಿಕರ
ಅಲ್ಕ್ಷಾತ್/ಅತೃಪಿಿಕರ

(2) ಯವದ್ದೇ ಅಮನತುಿಗಳ ಇಲ್ಲವ ದವನತಗಳ ಳವರಣೆ
(3) ಇತರ ಯವದ್ದೇ ಷರ
4. ಸೂೇರಱದ

ಸೇವಯು

ರುಜುಳತಗಿದ್ದಯ್ಕೇ,

ಅದನುನ

ಅಿಂಗಿೇಕರಸಬೇಸೇ ಇಲ್ಲವೇ, ಎಿಂಬ ಬೆ ಶೇಕರಣಧಿಕರಯ
ಸಷು ಅಭಿಪಯಯ
(ಶ) ನಿವೃತಿ ವೇತನವನುನ ಮಿಂಜೂರು ಮಡುವ ಅಧಿಕರಯ ಆದ್ದೇಶಗಳು
ಯೇ/ಯೇಮತ/ಕುಮರ……………………………………………………ಇವರ

ಸೇವಯು

ಸಿಂರ್ಿ ತೃಪಿಿಕರಳಗಿದ್ದಯ್ಕಿಂದು ಈ ಸಳ ಸಷ ಮಡಿರುವವರ ಮನದಟ್ುಗಿರುವದರಿಂದ ಅವರು, ಲೆಕೆ
ರಶೂೇಧನಧಿಕರಗಳು ಇದನುನ ನಿಯಮವಲಯ ಮೇರೆ ಅನುಮತಸಬಹುದ್ದಿಂದು ಲ್ರ್ಾಳಗಬಹುದದ
ಸಿಂರ್ಿ ನಿವೃತಿವೇತನ, ಮರರ್ ಹಗೂ ನಿವೃತಿ ಉದನ, ಸೇಳ ಉದನಗಳನುನ ಮಿಂಜೂರು
ಮಡಬೇಸಿಂದು ಈ ಮೂಲ್ಕ ಆದ್ದೇಶ ಮಡುತಿರೆ.

ಅಥಳ
ಯೇ/ಯೇಮತ/ಕುಮರ……………………………………………………ಇವರ

ಸೇವಯು

ಸಿಂರ್ಿ ತೃಪಿಿಕರಳಗಿಲ್ಲವಿಂಬುದಗಿ ಈ ಸಳ ಸಷ ಮಡಿರುವವರು ಮನಗಿಂಡಿರುವದರಿಂದ ನಿಯಮವಲಯ
ಮೇರೆ ಲೆಕೆ ರಶೂೇಧನಧಿಕರಯು ಅನುಮತಸಬಹುದ್ದಿಂದು ಲ್ರ್ಾಳಗಬಹುದದ ಸಿಂರ್ಿ ನಿವೃತಿ ವೇತನ
ಮತುಿ / ಅಥಳ ಉದನವನುನ ಈ ಸಳ ನಿದಿಿಷುಡಿಶದ ಼ಬಲ್ಗಿನಿಿಂದ ಇಲ್ಲವ ಸೂಚಶದ ಶೇಕಡ್ಳರು
ಯಮರ್ದಿಿಂದ ಕಡಿಮ ಮಡತಕುೆದ್ದಿಂದು ಈ ಮೂಲ್ಕ ಆದ್ದೇಶ ಮಡುತಿರೆ ಎಿಂದರೆ:ನಿವೃತಿ ವೇತನದಱಲ ಕಡಿತಳಗತಕೆ ಼ಬಲ್ಗು………………………………ಇಲ್ಲವ ಶೇಕಡ ಯಮರ್
ಉದನದಱಲ ಕಡಿತಳಗತಕೆ ಼ಬಲ್ಗು………………………………….. ಇಲ್ಲವ ಶೇಕಡ ಯಮರ್
ನಿವೃತಿವೇತನ ಮತುಿ/ಅಥಳ ಉದನದ ಮಿಂಜೂರತಯು………………

…ದಿನಿಂಕದಿಿಂದ ಜರ

ಬರತಕೆದುು
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(ಡಿ) ಯೇ/ಯೇಮತ/ಕುಮರ…………………………………………………ಅವರು ಮರರ್ ಹೂಿಂದಿದ
ವೇತನ ಸಿಂದರ್ಿದಱಲ ಯೇ/ಯೇಮತ…………………………………………………ಇವರ 1964ನೆಯ
ಕುಟ್ುಿಂಬ ವೇತನ ನಿಯಮವಲಯ ಮೇರೆ ಲ್ರ್ಾಳಗುವಿಂತ್ ……………………………….. ರೂಪಯಗಳ
ಕುಟ್ುಿಂಬ ವೇತನವನುನ ಅನುಮತಸಱಗುವದು.
(ಇ) ಮೇಲೆ ಹೇಳಱದ ಽೇಜನೆಯ 10ನೆಯ ನಿಯಮದಱಲನ ನಿಬಿಂಧನೆಯಿಂತ್ ಅವನು/ಅವಳು ಸಿಂದಭಿನುಸ್ರ
ತನನ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಉಲ್ಬಿಧಗಲ ಅಥಳ ವೇತನಸೆ ಸಮಳದ ಉದನದ ಒಿಂದು ಭಗವನುನ ಸೂಡತಕೆದುು,
ಅವನಿ/ಅವಲ ಸಿಂದಯಳಗತಕೆ ಉದನದಿಿಂದ ಅವಶಾಕ ವಸೂಱಯನುನ ಮಡಿದ್ದ/ಮಡಬಹುದಗಿದ್ದ.
(ಎಫ್)……………………………………..ಕರರ್ದಿಿಂದಗಿ………………………………………
…ರೂಪಯ ಼ಬಲ್ಗನುನ ಸಕಿರಸೆ ಸಲ್ಲತಕೆ ಬಕಿಗಳನುನ ನಿಧಿರಶ ಹೂಿಂದಣಸ ಮಡುವತನಕ
ಉದನದಿಿಂದ ಷಡಿದುಸೂಳಳಱಗಿದ್ದ.
(ರ್ಜ) ಸಕಿರ ನೌಕರನ ಈ ಮುಿಂದಿನ ಸೇವಯನುನ, ಈ ನಿಯಮವಲಯ ಮೇರೆ ಳಶೇಷ ಹಚುುವರ ನಿವೃತಿ ವೇತನದ
ಮಿಂಜೂರತಗಗಿ ಅನು಼ೇದಿಸಱಗಿದ್ದ.
ದರರ್ಮಡಿದ ಹುದ್ದು/ಹುದ್ದುಗಳು……………………………………………………….
ಸೇಳ ಅವಧಿ ……………………………………….…………………………………
ನಿವೃತಿ ವೇತನ ಮತುಿ ಉದನಗಳು………………………………………..ಖಜನೆ/ ಉಖಜನೆಯಱಲ
ಸಿಂದಯಳಗುವದು ಮತುಿ ಅವಗಳನುನ ………………………………….ೇವಿಸ ಖಚುಿ ಹಕಬೇಕು.
ಈ ಆದ್ದೇಶವ ಅಧಿಕೃತೂಿಂಡ ನಿವೃತಿವೇತನ ಮತುಿ/ ಅಥಳ ಉದನದ ಼ಬಲ್ಗು ಈ
ನಿಯಮವಲಯ ಮೇರೆ ನಿವೃತಿ ವೇತನಿಯು ಹಕುೆಳಳವನ/ಲಗಿರತಕೆ ಼ಬಲ್ಗಿ ಅಧಿಕಳಗಿದ್ದಯ್ಕಿಂದು ಆ
ತರುಳಯ ಕಿಂಡುಬಿಂದ ಕ್ಷದಱಲ ಅವನು/ಅವಳು ಅಿಂಥ ಅಧಿಕ ಼ಬಲ್ಗನುನ ಮರು ಸಿಂದಯ ಮಡತಕುೆದುು
ಎಿಂಬ ಷರತಿ ಒಳಟಿುರುತಿದ್ದ.
ನಿವೃತಿ ವೇತನ ಮಿಂಜೂರು ಮಡುವ
ಅಧಿಕರಯ ಸಷ ಮತುಿ ದನಮ
ದಿನಿಂಕ …………………….

341ನೆಯ ನಿಯಮದ ಅಡಿ ಟಿಣಯಱಲ ೂತುಿಡಿಶದ ಕಯಿ ಳಧನಕೆನುಗುರ್ಳಗಿ

ಕಽೇರಯ

ಮುಖಾಧಿಕರಯು ಹರ್ ತ್ಯತಕೆ ತತೆಱಕ ನಿವೃತಿ ವೇತನ ಮತುಿ ಉದನದ ಳವರಗಳು.
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ತತೆಱಕ ನಿವೃತಿ ವೇತನ ತಿಂಗಳು

ರೂ.

ಉದನದ (7ನೆಯ ನಮೂನೆಯ 13ನೆಯ ಬಬಿಯ)
ಎದುರು ನಮೂದಿಶದ ರ್ಿ ಉದನದ ¾ ಭಗ

ರೂ.

ಕಡಿತ
1. 1964ನೆಯ ಕುಟ್ುಿಂಬ ವೇತನದ ನಿಯಮವಲಯ ರೂ
ಮೇರೆ ಅಿಂಶದನದ (ನಮೂನೆ 3) (ಇ) ಬಬು
ನೊೇಡಿ)
2. ಸಕಿರ

ಬಕಿಗಳ

ಹೂಿಂದಣಸಗಗಿ ರೂ

ಷಡಿದುಸೂಳಳಱದ ಼ಬಲ್ಗು (ನಮೂನೆ (ಎಫ್)
ಬಬು ನೊೇಡಿ)
ತತೆಱಕಳಗಿ ಸಿಂದಯಳಗಬೇಕದ ಉದನದ ರೂ.
಼ಬಲ್ಗು

ಮುಖಾಧಿಕರಯ ಸಷ

14

ನಮೂನ
ಸರ್ ಾರಿ ಅಧಿರ್ ರಿಗಳು ತಮಮ ಕುಟುೆಂಬ ಸದಸಯರ ಬಗ್ ೆ ವಿರ ಸಲ್ಲಿಸು ತ:ಖ್ ೆ

ಅಧಿರ್ ರಿಯ ಹ ಸರು

:

ರಸುೆತ ರ್ ಯಾನಿಾಹಿಸುತ್ತೆರು ಶ ಖ್

:

ಇಲ ಖ್

:

ಸದರಿ ಸದಸಯರು
ಕರಮ

ಕುಟುೆಂಬದ ಸದಸಯರ ಹ ಸರು

ಸೆಂಖ್ ಯ

ಅಧಿರ್ ರಿಯರ ಮೀಲ

ಅಧಿರ್ ರಿಗಳಿಗ್

ಲ್ಲೆಂಗ

ಯ  ರಿೀತ್ತ

ಸ್ತ್ರೀ/ುರುಷ

ಯಸುು

ಅಲೆಂಭಿತರ ಗಿದದರ ,

ಸೆಂಬೆಂಧ

ವಿರ ರ್ ೂಡುುದು.

ಸಥಳ :
ದಿನ ೆಂಕ :

ಅಧಿರ್ ರಿಯ ಸಹಿ:

ವಿ.ಸೂ:ಕುಟುೆಂಬದಲ್ಲಿ ಯ ುದ ದರೂ ಬದಲ ಣ ಆದಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲ ೀ ಸೆಂಬೆಂಧಟಟ ಅಧಿರ್ ರಿಯರಿಗ್ ಸಲ್ಲಿಸ್ತ್.
ಸ ೀವ ುಸೆಕದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲು ಕಳುಹಿಸತಕಕದುದ.
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ಕನಿಟ್ಕ ಶಳಲ್ ಸಳಿಸ್ ನಿಯಮ ಸಿಂಹಾ 327
ಯವದ್ದೇ ನಿವೃತಿ ವೇತನ ಅಥಳ ಉದನವನುನ ಶೇಕರಸದಿರುವ ಬೆ
ನಿವೃತಿ ವೇತನಿಯ ೂೇಷಣೆ
………………………………………………ಕಽೇರಯ ……………………………. ಹುದ್ದುಯಿಂದ
ನಿವೃತಿ ಹೂಿಂದಿದ ನನು ಯೇಮತ/ಯೇ……………………………………………………….. ಈ
ಮೂಲ್ಕ ದೃಢೇಕರಸುವದ್ದೇನೆಿಂದರೆ ಅರ್ಜಿಯಱಲ ನಮೂದಿಶರುವ ನನನ ಸೇವಯ ಭಗ ಮತುಿ ಯವದರ ಬೆ
ನಿವೃತಿ ವೇತನ ಅಥಳ ಉದನಕೆಗಿ ಹಕುೆ ಸ್ಧಿಸಲ್ಟಿುದ್ದಽೇ ಅದಕೆಗಿ ಅರ್ಜಿಯನುನ ಸಱಲಶಯೂ ಇಲ್ಲ
ಹಗೂ ಈ ಅರ್ಜಿ ಉಲೆಲೇಖಿಶದ್ದ ಇನುನ ಮುಿಂದ್ದ ಯವದ್ದೇ ಬೇರೆ ಅರ್ಜಿಯನುನ ಸಱಲಸುವದಿಲ್ಲ.

ಸಥಳ :

ಸಷ

ದಿನಿಂಕ
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ಮದರ ಸಷಯ ಚೇಟಿ
ಯೇಮತ/ ಯೇ ……………………………………….ಹುದ್ದು ………………………………
ಇವರ ಮದರ ಸಷ

1) ……………………………………………………
(ಮದರ ರುಜು)
2) ……………………………………………………
(ಮದರ ರುಜು)
3) ……………………………………………………
(ಮದರ ರುಜು)

ಸಥಳ :

“ದೃಢೇಕರಶದ್ದ”

ದಿನಿಂಕ

ತಯಿಂಕಿತ ಅಧಿಕರ ದನಮ

17

ಪಸ್ ಪೇರ್ಟಿ ಗತಯದ ಜಿಂಟಿ ಭವಚತಯ

ಯೇಮತ/ ಯೇ ……………………………………………….ಹುದ್ದು ………………………………
ಇವರ ಪಸ್ ಪೇರ್ಟಿ ಗತಯದ ಜಿಂಟಿ ಭವಚತಯ

ಜೆಂಟಿ ಭ ಚಿತರ ಅೆಂಟಿಸ್ತ್.

ದೃಡೀಕರಣನುು ಭ ಚಿತರದ ಮೀಲ ಮ ಡಬ ೀಕು

ಸಥಳ :

“ದೃಢೇಕರಶದ್ದ”

ದಿನಿಂಕ

ತಯಿಂಕಿತ ಅಧಿಕರ ದನಮ

18

ಗುರುತು ಚಹನಯನುನ ತ್ೂೇರಸುವ ಚೇಟಿ

ಯೇಮತ/ಯೇ………………………………………………. ಹುದ್ದು …………………….ಇವರ ಎತಿರ
ಮತುಿ ಗುರುತು ಚಹನಗಳನುನ ತ್ೂೇರಸುವ ಚೇಟಿ.

ಎತಿರ ………………………………………..

ಗುರುತು ಚಹನಗಳು 1) ………………………………………………….
2) ……………………………………………………

ಸಥಳ :

“ದೃಢೇಕರಶದ್ದ”

ದಿನಿಂಕ

ತಯಿಂಕಿತ ಅಧಿಕರ ದನಮ
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ಬಕಿ ಇಲ್ಲದ ಬೆ ಸಟಿಿಫಿಸೇರ್ಟ

………………… ಹುದ್ದುಯಿಂದ ನಿವೃತಿ

ಹೂಿಂದಿದ ಯೇಮತ/ಯೇ………………………………….

ಯದ ನನನ ವಸೂಱಗದ ಬಕಿ ಯವದೂ ಇರುವದಿಲ್ಲವಿಂದು ದೃಢೇಕರಸುತ್ಿೇನೆ. ಹಗೂ ಯವದ್ದೇ ಬಕಿ
ಇದುಱಲ ಅದನುನ ನನನ ಡಿ.ಶ.ಆರ್.ರ್ಜ. ಅಥಳ ನಿವೃತಿ ವೇತನ ಬಿಱಲನಱಲ ವಸೂಲ್ು ಮಡಿಸೂಳಳ ಬಹುದು.

ನಿವೃತಿದರರ ಸಷ

ಸಥಳ :
ದಿನಿಂಕ

ಕ಼ೇರಯ ಮುಖಾಧಿಕರಯ ರುಜು
ದನಮ

20

ಖಯಿಂ ಳಲಸ
ಹಸರು ………………………………………………………………………………….
ಹುದ್ದು…………………………………………………………………………………..
ಬಿೇದಿ ಅಥಳ ಮನೆ ನಿಂ. ಳಡ್ಿ ನಿಂ. ……………………………………………………….
ತಲ್ೂಲಕು ………………………………………………….…………………………..
ರ್ಜಱಲ ………………………………………………………….………………………
ರಜಾ ……………………………………………………………….………………….

“ದೃಢೇಕರಶದ್ದ”
ತಯಿಂಕಿತ ಅಧಿಕರಯ ರುಜು
ದನಮ

ನಿವೃತಿದರರ ಸಷ

21

ವಸೂಲ್ು ಮಡಲ್ು ಒಪಿ ತಯ

………………………………………………ಕಽೇರಯ

……………………………………….

ಹುದ್ದುಯಿಂದ ನಿವೃತಿ ಹೂಿಂದಿದ ನನು ಯೇಮತ/ಯೇ……………………………………………ಮೂಲ್ಕ
ಒಪಿಸೂಳುಳವದ್ದೇನೆಿಂದರೆ, ನನಿನಿಂದ ವಸೂಱಗದ್ದೇ ಇರುವ ಹರ್ವೇನದರೂ ಇದುಱಲ ನನನ ನಿವೃತಿ ವೇತನದಱಲ
ವಜ ಮಡಬಹುದು.

ಸಥಳ :

ಸಷ………………………………

ದಿನಿಂಕ

ದನಮ………………………
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ನಿವೃತಿ ವೇತನವನುನ ಡೆಯಲ್ು ಬಯಸುವ ಸಥಳದ ಬೆ ೂೇಷಣೆ.
(ಅರ್ಜಿದರರು ಯವ ಸಥಳದಱಲ ನಿವೃತಿ ವೇತನವನುನ ತ್ದುಸೂಳಳಲ್ು ಬಯಸುತಿರೆ ಎಿಂಬುದನುನ ತಲಸಬೇಕು)

ಯೇಮತ/ಯೇ……………………………………….ಹುದ್ದು………………………………...….ನನು
………………………………… ಸಥಳದಱಲ ನಿವೃತಿ ವೇತನವನುನ ತ್ದುಸೂಳಳಲ್ು ಬಯಸುತ್ಿೇನೆ.

ಉ – ಖಜನೆ
ನಿವೃತಿ ವೇತನದರರು.

ದೃಢೇಕರಶದ್ದ
ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸ್ಹಿ

ಅರ್ಜಿದರನ ರುಜು

23

ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರ

ದಿನಿಂಕ…………………………...ರಿಂದು

ವಽೇ

ನಿವೃತಿ

ಹೂಿಂದಱರುವ

ಯೇ/ಯೇಮತ……………………………………..…….ಹುದ್ದು, …………………………………..
ಕಽೇರ, ಇವರ ಳರುದು ಯವದ್ದೇ ಇಱಖ ಳಚರಣೆಗಳು ಬಕಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಎಿಂದು ಈ ಮೂಲ್ಕ
ದೃಢೇಕರಸಱಗಿದ್ದ.

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸ್ಹಿ
ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.
ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸ್ಹಿ
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