
 

 

ದಿ ಅಕ ೌಂಟೌಂಟ್ ಜನರಲ್ಸ  ಆಫೀಸ್ ಎೌಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕ ೀ-ಆಪರೀಟಿವ್ ಬಲಯೌಂಕ್ ಲಿಮಿಟಡ್ 

The Accountant General’s Office Employees Co-Operative Bank Limited 

 

ಅರ್ಜಿ ಸಲಿಾಸುತ್ತಿರುಹ ದುದೆ /   Application For 

 

01 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು (ದಪ್ಪ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ) 

Candidate’s Name (In Block Letters) 
 

02 ತಂದೆ / ಗಂಡನ ಹೆಸರು 

Father’s / Husband’s Name 
 

03 ಜನಮ ದಿನ ಂಕ  / Date of Birth 

ವಯಸುು / Age as on 12.10.2018 

 

ದಿನ ಂಕ / Date ತಂಗಳು / Month ವರ್ಿ / Year  

  /   /     

_______________ ವರ್ಿ / Years 

04 ಲ್ಲಂಗ / Gender ಪ್ುರುರ್ / Male  ಸ್ತ್ರಿ / Female  

05 ಪ್ೂರ್ಿ ಅಂಚೆ ವಿಳ ಸ (ಪ್ತರ ವಯವಹ ರಕ್ ಾಗಿ) 

Postal Address for Correspondence  

 

06 ವಿಳ ಸ (ಖ ಯಂ ವಿಳ ಸ) 

Permanent Address 

 

07 
ದೂರವ ಣಿ ವಿವರಗಳು / Telephope Details 

ಸ್ತ್ರಿರ ದೂರವಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ   /    Landline Number :  

ಮೊಬೈಲ್ ದೂರವ ಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ / Mobile Number : 

08 ಇ-ಮೇಲ್ (ವಿದುಯನ ಮನ) ವಿಳ ಸ / Email ID  

09 ರ ಷ್ತ್ಿೇಯತೆ / Nationality   

10 ಧರ್ಿ / Religion   

11 ಎ) ಜ ತ / ಉಪ್ಜ ತ Caste / Sub-Caste  

ಬಿ)ಪ್ರವಗಿ Category 
 

12 ವೈವ ಹಿಕ ಸ್ತ್ರಿತ / Marital Status ವಿವ ಹಿತ / ತೆ - Married                           ಅವಿವ ಹಿತ / ತೆ - Single  

13 ವಿದ್ ಯರ್ಿತೆ ( ಅರ್ಜಿ ದಿನ ಂಕಕ್ಕಾ ಅನುಗುರ್ವ ಗಿ) / Educational Qualification (as on date of Application) 

ಕರ.ಸಂ 

Sl. 

No 

ಉತತೇರ್ಿವ ದ ಪ್ರೇಕ್ಷೆಗಳು 

Examination Passed 

ರ್ಂಡಳಿ/ವಿಶ್ವವಿದ್ ಯನಿಲಯ 

ಹೆಸರು 

Name of  

Board  / University  

ಪ್ರೇಕ್ಷೆಗೆ ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸ್ತ್ರದ 

ಒಟ್ುು ಅಂಕಗಳು 

Maximum 

Marks 

ಗಳಿಸ್ತ್ರದ 

ಅಂಕಗಳು 

Secured 

Marks 

ಶೇಖಡವ ರು  

ಅಂಕಗಳು 

Percentage 

ಉತತರ್ಿವ ದ 

ವರ್ಿ 

Year of 

Passing 

1 

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ತ್ರ 

/ ತತುಮ ನ ವಿದ್ ಯರ್ಿತೆ 

SSLC or Equivalent 

Examination 

     

2 

ಪ್ದವಿ ಪ್ೂವಿ 

Pre-University 

 

     

ಅರ್ಜೀಿ ನಮ ನೆ 
Application Form 

ಇತ್ತಿೀಚಿನ ಪ್ಲಸ್ 

ಪ ೀಟ್ಿ ಅಳತೆಯ 

ಭಲಹಚಿತ್ರ 

Latest Passport 

size 

Photograph 

 



3 
ಪ್ದವಿ  

Degree 
     

4 
ತ ಂತರಕ ಪ್ದವಿ 

Technical Degree 
     

5 
ಸ್ ಾತಕ್ಕೂೇತರ ಪ್ದವಿ 

Post-Graduation  
     

6 

ಇತರೆ ವಿದ್ ಯರ್ಿತೆ (ಇದದಲ್ಲಿ) 

Other Qalifications  

(if any) 

     

14 ಹಿಂದಿನ ಸೇವ  ವಿವರ (ಇದದಲ್ಲಿ) 

Experience (if any) 

 

ಕರ. 

ಸಂ. 

Sl. 

No 

ಅವಧಿ Duration ಸೇವ ಸಲ್ಲಿಸ್ತ್ರದ ಸಂಸಿಯ  

ವಿವರಗಳು  

Details of the 

Organisation 

ಕ್ ಯಿ ನಿವಿಹಿಸ್ತ್ರದ ರ್ುದೆದ 

Designation 
ಇಂದ 

From 

ವರೆಗೆ 

To 

1     

2     

3     

15 ಲಗತತಸ್ತ್ರದ ಡಿ.ಡಿ/ ಪೂೇಸುಲ್ ಆಡಿರ್ 

Details of Pay Order / 

Demand Draft 

ಡಿ.ಡಿ / ಪೂೇಸುಲ್ ಆಡಿರ್ 

ಸಂಖ್ಯಯ / Demand Draft 

/ Pay Order Number 

ದಿನ ಂಕ 

Date 

ರೂ 

Rs. 

ಖರೇದಿಸ್ತ್ರದ ಬ ಯಂಕ್ / ಪೂೇಸ್ು ಆಫೇಸ್ ನ 

ವಿವರಗಳು 

Name of the Bank / Post Office 

Details 

    

(ಮೇಲ್ಲನ ಎಲ್ ಿ ಕ್ ಲಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಳ ವಕ್ ಶ್ ಕಡಿಮ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಪ್ರತೆಯೇಕ ಹ ಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನುಾ ನರ್ೂದಿಸ್ತ್ರ ಅರ್ಜಿಯ ಜೂತೆಗೆ ಲಗತತಸಬರ್ುದು) 

(if the space is not sufficient, additional paper may be enclosed)  

 

ಘೂೇರ್ಣೆ:- ಈ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನರ್ೂದಿಸ್ತ್ರದ ವಿವರಗಳೆಲಿವೂ ನನಗೆ ತಳಿದ ರ್ಟ್ಟುಗೆ ಸರಯ ಗಿದುದ, ತಪ್ಪಪದದಲ್ಲಿ ನನಾ ಅರ್ಜಿಯನುಾ ಯ ವುದೆೇ ರ್ಂತದಲ್ಲಿಯ ದರೂ 

ಸರ್ ತರಸಾರಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾ ನ ನು ಬದಧನ ಗಿರುತೆತೇನೆ ಹ ಗೂ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತ್ರದ ಯ ವುದೆೇ ವ ಸತವ ಅಂಶ್ಗಳನುಾ ರ್ುಚ್ಚಿಡಲು ಉದೆದೇಶ್ಪ್ೂವಿಕವ ಗಿ 

ಪ್ರಯತಾಸ್ತ್ರದೆದೇನೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ನನಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿತನವನುಾ ತಕ್ಷರ್ ನಿರ ಕರಸಬರ್ುದು ರ್ತುತ ಸೇವಯಲ್ಲಿದ್ ದಗ ನನಾ ಸೇವಯನುಾ ರ್ುಕ್ ತಯಗೊಳಿಸಬರ್ುದು 

ಎಂದು ಪ್ರಮ ಣಿೇಕರಸುತೆತೇನೆ. 

Declaration: The particulars provided in the application is true to the best of my knowledge. If any of the details given above 

is found incorrect or any information is hidden deliberately, my candidature of the post may be rejected, or in case it has 

come to the notice after recruitment, my appointment may also be cancelled and my services terminated.        

 

ಸಿಳ : 

Place :         

ಅರ್ಜಿದ್ ರನ/ಳ ಸಹಿ : 

Signature of the Applicant : 

ದಿನಲೌಂಕ : 

Date: 

ಹೆಸರು : 

Name : 

 

         

 

         

 



                                                                                                                               


