
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ರಸೆ್ತ  ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ:ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ:ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು. 

ಸಂ:ಕರಾಸಾ/ಚಿವಿ/ಸಂ/ವಾ/4024/2016-17                                                               ದಿನಾಂಕ:13-02-2017 

ಇ-ಟೆಂಡರ್  ಪ್ರ ಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯಯ -08/2017 
 
 

 ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ರಸೆ್ತ  ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ, ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ವಾಯ ಪೆ್ತಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾ ಣಗಳಲಿ್ಲ  

ಖಾಲ್ಲ ಇರುವ/ಖಾಲ್ಲಯಾಗಲ್ಲರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ  ಮಳಿಗೆಗಳು/ತೆರೆದ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರನ್ನು  ಇ-ಟಾಂಡರ್ ಪರ ಕ್ರ ೀಯೆಯ 

ಮೂಲಕ ಆಯೆಕಮಾಡಲು ಅಸಕೆ  ವಾಣಿಜ್ಯ  ಉದಯ ಮಿದಾರರಿಾಂದ ಅರ್ಜಾಗಳನ್ನು  ಆಹ್ವಾ ನಿಸಲ್ದಗಿದೆ. 
 

ಕರ . 

ಸಂ 

ನಿಲ್ದಾ ಣದ 
ಹೆಸರು 
 

ವಾಣಿಜ್ಯ  ಮಳಿಗೆ/ತೆರೆದ ಜಾಗದ ವಿವರ 

ಹ್ವಗೂ ತೆರವುಗೊಳುು ವ ದಿನಾಂಕ 

ಪರವಾನಿ

ಗೆ             
ಅವಧಿ 

ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ 
ಮಾಸಿಕ 
ಪರವಾನಿಗೆ ಶುಲಕ  

ಇ.ಎಾಂ.ಡಿ.  
 

ವಿಸೆಿೀಣಾ 
ಚ.ಅಡಿ 

ಗಳಲಿ್ಲ  
1 ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು ಜ್ನರಲ್ ಸಾಾ ಲ್-1 (ತೆರೆದ ಜಾಗ)  3ವರ್ಾ 63,591/- 1,90,773/- 6x6 
2 ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು ಜ್ನರಲ್ ಸಾಾ ಲ್-2 (ತೆರೆದ ಜಾಗ)  3ವರ್ಾ -- 1,46,388/- 6x6 

3 
ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು 

ದಿಾ ಚಕರ  ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ-2 (ತೆರವು 

ದಿ:16-07-17) 3ವರ್ಾ 11,250/- 33,750/- 181’1x13 
4 ಕಳಸಾಪುರ ಜ್ನರಲ್ ಸಾಾ ಲ್-3 5ವರ್ಾ -- 8,278/- 11x9’6 
5 ಅರಸಿೀಕೆರೆ ಜ್ನರಲ್ ಸಾಾ ಲ್-3 (ತೆರವು ದಿ:06-04-17) 5ವರ್ಾ 40,063/- 1,20,200/- 10x10 
6 ಜಾವಗಲ್ ಜ್ನರಲ್ ಸಾಾ ಲ್-3 (ತೆರವು ದಿ:14-05-17) 5ವರ್ಾ 5,482/- 16,446/- 10x10 
7 ಗಂಡಸಿ ಟೀ ಸಾಾ ಲ್-1 5ವರ್ಾ -- 3,750/- 23’9x35 
8 ಗಂಡಸಿ ಜ್ನರಲ್ ಸಾಾ ಲ್-2 5ವರ್ಾ -- 2,500/- 6’6x9’9 
9 ಸಕಲೇಶಪುರ ಜ್ನರಲ್ ಸಾಾ ಲ್-3 5ವರ್ಾ 35,077/- 1,05,231/- 10x12 

10 
ಸಕಲೇಶಪುರ 

ಮಾಾಂಸಹ್ವರಿ ಹೀಟಲ್ ಸಂಖ್ಯಯ -

7(ಮೊದಲ ಮಹಡಿ) 5ವರ್ಾ -- 28,070/- 41’3x29 
11 ಬೇಲೂರು ಜ್ನರಲ್ ಸಾಾ ಲ್-4 (ತೆರವು ದಿ:31.03.17) 5ವರ್ಾ 23.725/- 71,175/- 7’10x8,2 
12 ಅರೇಹಳಿು  ಉಪಹ್ವರ ಗೃಹ 5ವರ್ಾ 7,104/- 21,350/- 360.86 
13 ಅರೇಹಳಿು  ಜ್ನರಲ್ ಸಾಾ ಲ್-2 5ವರ್ಾ 2,257/- 6,800/- 114.64 
14 ಪಂಚನಹಳಿು  ಜ್ನರಲ್ ಸಾಾ ಲ್-3  5ವರ್ಾ -- 7,260/- 8x5’7 
15 ಪಂಚನಹಳಿು  ಜ್ನರಲ್ ಸಾಾ ಲ್-4 5ವರ್ಾ -- 9,375/- 9’6x6’4 

16 ಸಖರಾಯಪಟಾ

ಣ ಜ್ನರಲ್ ಸಾಾ ಲ್-4 5ವರ್ಾ -- 14,050/- 12 x10 
17 ಮೂಡಿಗೆರೆ ಖಾಲ್ಲ ಮಳಿಗೆ-6 (ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ) 5ವರ್ಾ -- 62,875/- 49’10x21’6 
18 ಮೂಡಿಗೆರೆ ಖಾಲ್ಲ ಮಳಿಗೆ-7 (ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ) 5ವರ್ಾ -- 69,500/- 55’5x21’6 

 

ಟಾಂಡರ್ದಾರರು ಇ-ಪರ ಕ್ಯಯ ರ್ಮಾಂಟ್ನಲಿ್ಲ  ನಮೂದಿಸಿರುವ ನಿಗದಿತ ದಾಖಲ್ದತಿಗಳೂಾಂದಿಗೆ ದಿ:06-03-2017 ರಂದು 15.00 

ಗಂಟಯೊಳಗೆ ಅರ್ಜಾ ಸಲಿ್ಲಸುವುದು ಹ್ವಗೂ ಸದರಿ ಟಾಂಡರ್ನ್ನು  ಇ-ಪರ ಕ್ಯಯ ರ್ಮಾಂಟ್ನಲಿ್ಲನ ಪರ ಕಾರ ದಿನಾಂಕ:09-03-2017 ರಂದು 

15.01 ಗಂಟಯ ನಂತರ ತೆರೆಯಲ್ದಗುವುದು. 

(ತೆರೆದ ಜಾಗಗಳ ಚಕ್ ಬಂಧಿ ಹ್ವಗೂ ಹೆಚಿಿ ನ ವಿವರವನ್ನು  ವಿಭಾಗಿೀಯ ಕಛೇರಿ, ಸಂಚಾರ ಶಾಖ್ಯಯಲಿ್ಲ  ಹ್ವಗೂ 

www.eproc.karnataka.gov.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲಿ್ಲ  ಪಡೆದುಕೊಳುು ವುದು.) 
Last date for submitting application: As per e-procurement portal.  
Online auction on: As per e-procurement portal. 
Tender will be opened on: As per e-procurement portal. 

          
 

       ವಿಭಾಗಿೀಯ ನಿಯಂತರ ಣಾಧಿಕಾರಿ, 

                         ಕರಾರಸಾನಿಗಮ:ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು. 
 

 

http://www.eproc.karnataka.gov.in/


 

ನಿಬಂಧನೆಗಳು:- 
1. The tender shall pay processing fee and EMD through e-procurement following four modes of payment: a)Debit Card, b)Credit 

Card, c)OTC (Over the counter) and NEFT (National Electronic fund transfer)    

2. ಟಾಂಡರ್ ಪರ ಕಟಣೆಯಲಿ್ಲ  ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಇ.ಎಾಂ.ಡಿ.ಮೊತೆಕೆಕ , ಟಾಂಡರ್ ಪರ ಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  

ಪಡೆದುಕೊಾಂಡಿರುವ ಡಿ.ಡಿ.ಯನ್ನು  ಮಾತರ  ಪರಿಗಣಿಸಲ್ದಗುವುದು.   

3. ಪರ ತಿ ವರ್ಾ ಹಾಂದಿನ ಪರವಾನಿಗೆ ಶುಲಕ ದ ಮೇಲೆ ಶೇ.10%ರಷ್ಟಾ  ಹೆಚಿಾ ಗುವುದು. 

4. ವಾಣಿಜ್ಯ  ಮಳಿಗೆಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಸಿಿ ತಿಯಲಿ್ಲವೆಯೊೀ ಹ್ವಗೇಯೇ ನಿೀಡಲ್ದಗುವುದು. 

5. ಭಾರತ ಸಕಾಾರ/ಕನಾಟಕ ಸಕಾಾರ/ಕರಾರಸಾ ನಿಗಮವು ಆಗಿಾಂದಾಗೆೆ  ವಿಧಿಸುವ ರ್ರತೆ್ತ /ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ 

ಪರವಾನಗಿದಾರರು ಬದಾ ರಾಗಿರಬೇಕು. ಹ್ವಗೂ ಬಂಧ್ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಪರವಾನಿಗೆ ಶುಲಕ ವನ್ನು  ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲ್ದಗುವುದಿಲಿ . 

6. ವಾಣಿಜ್ಯ  ಮಳಿಗೆಗಳಲಿ್ಲ  ಪಿ್ಲಸಿಾ ಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು  ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ನಿಷೇದಿಸಲ್ದಗಿರುತೆದೆ. 

7. ಕರಾರಿನಿಾಂದ ಉದಭ ವಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಾಯ ಜ್ಯ  ಅಥವಾ ವಿವಾದ ಕೆಷ ೀಮುಗಳನ್ನು  ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳುು ವುದಕಾಕ ಗಿ 
ಉಭಯ ಪಕ್ಷದವರು ಅಾಂತಹ ವಿವಾದವನ್ನು  ಕನಾಟಕ Arbitration ಕಾಂದರ  (ದೇಶಿಯ, ಅಾಂತರ್ದೇಶಿಯ) 

ನಿಯಮಗಳು, 2012ರಡಿಯಲಿ್ಲ  ನೇಮಕಗೊಾಂಡ ಒಬಬ ರು ಅಥವಾ ಹಲವು ಪಂಚಾಯತ್ದಾರರ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲು 

ಒಪಿ್ತ ಕೊಳು ಲ್ದಗಿದೆ. 

8. ಮಳಿಗೆಗಳಲಿ್ಲ  ಟೂರಿಸ್ಾ  ಟ್ರರ ವಲ್, ಮಧಯ ಪ್ಲನ, ಮಾಾಂಸ ಮತೆ್ತ  ಇತರೆ ಕಾನೂನ್ನ ಬಾಹರ ಚಟುವಟಕೆಗಳಿರುವ ವಾಯ ಪ್ಲರ, 

ಮಾದಕ ವಸೆುಗಳು, ವಾಯು ಮಾಲ್ಲನಯ  ಉಾಂಟುಮಾಡುವ ಹ್ವಗೂ ಸಂಸಿ್ತಯ ಹತಕೆಕ  ಧಕೆಕಯಾಗುವಂತಹ ವಾಯ ಪ್ಲರಗಳನ್ನು  

ಹರತ್ತ ಪಡಿಸಿದೆ. 

9. ಡಾಮಿಾಟರಿ ಮತೆ್ತ  ಲ್ದಡಿಜ ಾಂಗ್ ವಯ ವಹ್ವರ ನಡೆಸಲು ಆಯೆಕಯಾಗುವ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರೇ ಮೂಲ ಭೂತ 
ಸೌಕಯಾಗಳನ್ನು  ನಿಮಿಾಸಿಕೊಳು ಬಹುದಾಗಿರುತೆದೆ.   

10. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾ ಣದಲಿ್ಲರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ  ಮಳಿಗೆಗಳಲಿ್ಲ  ಸಿಗರೇಟು/ಗುಟ್ರಕ  ಮತೆ್ತ  ಇನಿು ತರೆ ತಂಬಾಕು ಪದಾಥಾಗಳ 

ಮಾರಾಟವನ್ನು  ಕಡಾಾ ಯವಾಗಿ ನಿಷೇದಿಸಿದೆ. 

11. ಉಪಹ್ವರ ಗೃಹದಲಿ್ಲ  ಹಟ್ರಾ ಗಲ್ಲ, ಸೌದೆಯ ಒಲೆಯನ್ನು  ಉರಿಸುವಂತಿರುವುದಿಲಿ ಿ , ಗ್ಯಯ ಸ್ ಮತೆ್ತ  ವಿದುಯ ತ್ನ್ನು  ಮಾತರ  

ಬಳಸುವುದು. 

12. ಬಾಲ ಕಾಮಿಾಕರನ್ನು  ನೇಮಿಸಿಕೊಳುು ವಂತಿಲಿ  ಹ್ವಗೂ ಉಪಹ್ವರ ಗೃಹವನ್ನು  ಹರತ್ತ ಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ  

ಮಳಿಗೆಗಳಲಿ್ಲ  ಗ್ಯಯ ಸ್ನು ಗಲ್ಲ, ಹಟ್ರಾ ಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಿದುಯ ತ್ನ್ನು  ಬಳಸಿ ಒಲೆಯನ್ನು  ಉರಿಸುವಂತಿರುವುದಿಲಿ  ಹ್ವಗೂ 

ತಮಮ  ಮಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ  ಬಾಂಕ್ ನಂದಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು  ಇಟುಾ ಕೊಳು ಬೇಕು ಮತೆ್ತ  ಬಾಂಕ್ ವಿಮಯನ್ನು  
ಮಾಡಿಸಿಕೊಳು ಬೇಕು.  

13. ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾಾರವು ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ 1957ರ ಗ್ಯರ ಹಕರ ಅಧಿನಿಯಮ-6/23(1)ರ ಅನಾ ಯ ಗ್ಯರ ಹಕರಿಗೆ ಮಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ  

ವಾಯ ಪ್ಲರ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾಗಿರ ಗಳ ಪೊಟಾ ಣದ ಮೇಲೆ ಮುದಿರ ಸಿರುವ ಗರಿರ್ಾ  ಚಿಲಿರೆ ಬಲೆಗಿಾಂತ ಹೆಚಿಿ ಗೆ ಬಲೆ 
ಪಡೆಯುವುದಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಲೆಯನ್ನು  ಅಳಿಸುವುದು/ತಿದುಾ ವುದು/ಇತ್ಯಯ ದಿಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿದ ಬಗೆೆ  ದೂರುಗಳು ಬಂದಲಿ್ಲ  

ನಿೀಡಲ್ದದ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು  ರದುಾ  ಪಡಿಸಲ್ದಗುವುದು 
14. ಹರಾಜು/ಟಾಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪರ ಕಟಣೆಯಲಿ್ಲ  ಆಯೆಕಯಾದವರು ತಮಮ  ಸಾ ಾಂತ ಖಚಿಾನಲಿ್ಲ  ಕನಾಟಕ ಸಾಾ ಾಂಪ್   ಆಕ್ಾ  1957 

ಸ್ತಕೆಷ ನ್ 32ಎ (ಎ)(111)ರಲಿ್ಲ  ಪರಿರ್ಕ ರತ ಸಾಾ ಾಂಪ್ ಅಕ್ಾ  ನಂ:8/2003 ರನಾ ಯ ಸಾಾ ಾಂಪ್ ಶುಲಕ ವನ್ನು  ಭರಿಸಿ ಕರಾರು 

ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕಾಗಿರುತೆದೆ. 

15. ಆಯೆಕ  ಆದ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು ಇ-ಪರ ಕ್ಯಯ ರ್ಮಾಂಟ್ನಲಿ್ಲ  ಸಲಿ್ಲಸಿರುವ ಇಎಾಂಡಿ ಹಣವನ್ನು  ಹಾಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಾಂಡು 

ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪರವಾನಿಗೆ ಶುಲಕ ದ ಆರು (6) ಪಟುಾ ಾ  ಹಣವನ್ನು  ಭದರ ತ್ಯ ಠೇವಣಿಯನ್ನು  ಡಿ.ಡಿ. ರೂಪದಲಿ್ಲ  “ವಿಭಾಗಿೀಯ 

ನಿಯಂತರ ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕರಾರಸಾ ನಿಗಮ, ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ” ಇವರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ಪ್ಲವತಿಸುವುದು  ಹ್ವಗೂ  

ಮೂರು ತಿಾಂಗಳ ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಭದರ ತ್ಯ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು   ಎರಡನೇ ವರ್ಾದಿಾಂದ ಮೂರನೇ ವರ್ಾದ ಪರವಾನಿಗೆ ಅವಧಿ 
ಮುಕೆಾಯಕ್ಕ ಾಂತ ಮುಾಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ಲವತಿಸುವುದು. 

16. ಆಯೆಕ ಗೊಾಂಡ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು ಪ್ಲವತಿಸುವ ಮಾಸಿಕ ಪರವಾನಿಗೆ ಶುಲಕ ದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಸಕಾಾರ/ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  

ಸಕಾಾರ ವಿಧಿಸುವ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು  ಪರ ತಿ ತಿಾಂಗಳು ಪರವಾನಿಗೆ ಶುಲಕ ದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲವತಿಸಲು ಬದಧ ರಾಗಿರಬೇಕು  
17. ಕರಾರು ಒಪಿ ಾಂದ ಮಾಡಿಕೊಳುು ವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಸೇಲ್್ ಟ್ರಯ ಕ್್ ಕಿ್ಯರೆನ್್ ಸಟಾಫಿಕಟ್ ನಿೀಡುವುದು. 

18. ಅಯೆಕ ಗೊಾಂಡ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು ಮಳಿಗೆ/ ದೂರವಾಣಿ ಭೂತ್ನ್ನು  ಸಾ ತ: ನಡೆಸುವುದಲಿದೆ ಪರಬಾರೆ ಮಾಡುವಂತಿಲಿ . 



19. ಅಯೆಕ ಗೊಾಂಡ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು ಕರಾರು ಒಪಿ ಾಂದವನ್ನು  ಮಾಡಿಕೊಾಂಡ ನಂತರವೇ ವಿಫಲರಾದ ಬಿಡ್ದಾರರ ಇಎಾಂಡಿ., 

ಹಣವನ್ನು  ಹಾಂತಿರುಗಿಸಲ್ದಗುವುದು. 

20. ಆಯೆಕ ಗೊಾಂಡ ಪರವಾನಗಿದಾರರು ಚಾಲೆ್ಲಯಲಿ್ಲರುವ ಮಾಸಿಕ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲಕ , ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಶುಲಕ , ನಿೀರಿನ ಶುಲಕ , 

ವಿದುಯ ತ್ ಶುಲಕ ವನ್ನು  ಪರ ತಿ ತಿಾಂಗಳು 7ನೇ ತ್ಯರಿೀಖಿನೊಳಗೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಾ  ಘಟಕಗಳಲಿ್ಲ  ಮುಾಂಗಡವಾಗಿ ಸಂದಾಯ 

ಮಾಡಬೇಕು. 

21. ಸಂಧಾನದಾರರು ನಿಗಮಕೆಕ  ಯಾವುದೇ ರ್ರತೆ್ತಗಳನ್ನು  ಹ್ವಕುವಂತಿಲಿ , ಸಂಸಿ್ತಯು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ  ವಿಧಿಸುವ ಎಲಿ  

ರ್ರತೆ್ತಗಳನ್ನು  ಒಪಿ್ತ ಕೊಳು ತಕಕ ದಾಗಿರುತೆದೆ.  

22. ದೂರವಾಣಿ ಭೂತ್ ಅಾಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮಾತರ  ಮಿೀಸಲ್ಲರಿಸಿದೆ. 

23. ಕಾಮಗ್ಯರಿಗ್ಯಗಿ ಮಳಿಗೆ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದಾಾ ಗ ನಿಗಮದವತಿಯಾಂದ 1 ತಿಾಂಗಳು ಮುಾಂಚಿತವಾಗಿ ನೊೀಟಸ್ ನಿೀಡಿ 

ತೆರವುಗೊಳಿಸಲ್ದಗುವುದು. 

24. ಇ-ಟಾಂಡರ್ ಪರ ಕಟಣೆಯನ್ನು  ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನಿೀಡದೆ ಮುಾಂದೂಡುವ & ತಿರಸಕ ರಿಸುವ ಹಕಕ ನ್ನು  ಸಂಸಿ್ತಯು 

ಕಾಯಾ ರಿಸಿಕೊಾಂಡಿದೆ. 

25. ಪ್ಲಕ್ಾಾಂಗ್ ಮಾಡಲು ಲಭಯ ವಿರುವ ಸಿ ಳದಲಿ್ಲ  ಕನಿರ್ಾ  ಎರಡು ದಿಾ ಚಕರ /ತಿರ ಚಕರ /ಕಾರುನ್ನು  ಪ್ಲಕ್ಾಾಂಗ್ ಸಿ ಳದಲಿ್ಲ  

ಶೇ.2%ರರ್ಾ ನ್ನು  ಅಾಂಗವಿಕಲರ ವಾಹನಗಳನ್ನು  ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಲು ನಿೀಡಬೇಕಾಗಿರುತೆದೆ.  

26. ಕಡಾಾ ಯವಾಗಿ ಪ್ಲನ್ಕಾಡ್ಾ ಹಾಂದಿರಬೇಕಾಗಿರುತೆದೆ. 

27. ನಿಗದಿತ ಜಾಗಕ್ಕ ಾಂತ ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಜಾಗ ಉಪಯೊೀಗಿಸಿಕೊಳುು ತೆಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಲಿ್ಲ  ಹ್ವಲ್ಲ ಪ್ಲವತಿಸುತೆಿರುವ ಮಾಸಿಕ 
ಪರವಾನಿಗೆ ಶುಲಕ ದ 3 ಪಟುಾ  ಅಾಂದರೆ ಪೊರ ರೆಟ್ರ ಮಾದರಿಯಲಿ್ಲ  ದಂಡವನ್ನು  ಪ್ಲವತಿಸಿಕೊಾಂಡು ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಸಿ ಳವನ್ನು  

ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸೂಕೆ  ಕರ ಮವನ್ನು  ಕೈಗೊಳು ಲ್ದಗುವುದು ಅಥವಾ ಭದರ ತ್ಯ ಠೇವಣಿ ಮೊತೆವನ್ನು  ಮುಟುಾ ಗೊಲು 
ಹ್ವಕ್ಕೊಾಂಡು ಕರಾರು ಒಪಿ ಾಂದವನ್ನು  ರದುಾ ಪಡಿಸಲು ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳು ಲ್ದಗುವುದು. 

28. ಕಪಿು  ಪಟಾ ಯಲಿ್ಲರುವವರು 2 ವರ್ಾಗಳ ಕಾಲ ಟಾಂಡರ್ನಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸುವಂತಿಲಿ , ತಪಿ್ತ ದಾ ಲಿ್ಲ  ಇ.ಎಾಂ.ಡಿ.ಯನ್ನು  

ಮುಟುಾ ಗೊಲು ಹ್ವಕ್ಕೊಳು ಲ್ದಗುವುದು. 
     
                             
 
 

ಸಹ/- 

                  ವಿಭಾಗಿೀಯ ನಿಯಂತರ ಣಾಧಿಕಾರಿ, 

                                          ಕರಾರಸಾನಿಗಮ:ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ 
 

 
 


