
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ರಸ್ತ ೆಸ್ನರಿಗತ ನಿಗಮ::ಮೈಸೂರು ನಗರ ಸ್ನರಿಗತ ವಿಭನಗ::ಮೈಸೂರು 
ಸಂ/ಕಯಸ/ಮೈನಸವಿ/ಸಂ// 2164 /16-17                                                 ದಿನಂಕ: 17/02/2017                                                              

ಸಂಧನನ ಪ್ರಕಟಣತ ಸಂಖ್ತಯ: 10/2016 
ಕರ 
ಸಂ 

ಮಳಿಗೆ/ಕೆೊಠಡಿಗಳ ವಿವರ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ 
(ಅಂದಜುಚ.ಅಡಿ
) 

ಭಸ್ತಕ 
ಲೆೈ sಸೆನ್ಸ್ ಶುಲ್ಕ 
ರೊ. 

ಇ.ಎಂ.ಡಿ. 
ಮೊತ್.ಿ
ರೊ. 

ನಿಗಧಿಡಿಸ್ತದ   
ವಯವಹರ 

ಅರ್ಜಣ 
ಶುಲ್ಕ(ರೊ) 
 

1 ಸಬ್ ೆೇ ತೆರದ ಸಥಳ ಸಂ: 03. ಾಟ್ ಪರಂ 
ಸಂ.03 ರ ಕೆಳಗೆ 

82.85     
 

   7,396/- 22,188/-
  
 

ಜನರಲ್ಸಾಲ್
  

100/- 
 

2 ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ೆಯ.01.(ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ಿಕೆಕ ಮುಖಭಡಿ 
ನಿರ್ಮಣಸ್ತದೆ) ನ.ಬ.ನಿ.ಮೈಸೊರು. 

74.07    
 
  

23,958/- 71,784/- ಜನರಲ್ ಸಾಲ್ 100/- 
 

3 ತೆಯೆದ ಸಥಳ ಸಂ.01, 1ನೆೇ ಮಹಡಿ, ಇಲ್ಲ್ ಬಸ್ 

ನಿಲಾರ್. ಇಲ್ಲ್ 

1200.00 34,729/- 1,04,186/
- 

ಜನರಲ್ ಸಾಲ್ 100/- 

4 ಕೆೊಠಡಿ ಸಂ.07. 2ನೆೇ ಮಹಡಿ, 
ನ.ಬ.ನಿ. ಮೈಸೊರು. 

164.00 4,200/- 12,600/- ಜನರಲ್ 

ಸಾಲ್/ಕಛೆೇರಿ 

100/- 

5 ಕೆೊಠಡಿ ಸಂ. 15, 2ನೆೇ ಮಹಡಿ, ನ.ಬ.ನಿ, ಮೈಸೊರು. 167.00 4,070/- 12,210/- ಜನರಲ್ 

ಸಾಲ್/ಕಛೆೇರಿ 

100/- 

ಸುತೆೊಿೇಲೆ ಸಂಖ್ೆಯ 821 ರ ಅನುಸರ ಸಂಧನಕೆಕ ಒಳಡುವ ಮಳಿಗೆ/ತೆಯೆದ ಸಥಳ/ಕೆೊಠಡಿ 
6 ತೆರದ ಸಥಳ ಸಂಖ್ೆಯ: 08 (ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿನ ಟಯಂಕ್ 

ಎಡ ಬದಿ ಹಂಬಗ, ನ.ಬ.ನಿ) 
115.00 

ಬಿಡುುದರಯೆೇ 
ನಮೊದಿಸಫೆೇಕು 

85,520/
- 

ಜನರಲ್ ಸಾಲ್ 100/ 
 
 

7 ನರ್ತಣ ಈಸ್ಾ ಕನಣರ್ ತೆರದ 
ಸಥಳಸಂಖ್ೆಯ:03.ನ.ಬ.ನಿ.ಮೈಸೊರು 

100.00 
ಬಿಡುುದರಯೆೇ 
ನಮೊದಿಸಫೆೇಕು 

55,000
/- 

ಜನರಲ್ಸಾಲ್ 100/ 

8 ಕೆೊಠಡಿ ಸಂ. 05, 01ನೆೇ ಮಹಡಿ,  ನ.ಬ.ನಿ, 
ಮೈಸೊರು. 

65.00 
ಬಿಡುುದರಯೆೇ 
ನಮೊದಿಸಫೆೇಕು 

5,325/
- 

ಜನರಲ್ಸಾಲ್/ 

ಕಛೆೇರಿ 

100/ 

9 ಕೆೊಠಡಿ ಸಂ. 06, 2ನೆೇ ಮಹಡಿ, ನ.ಬ.ನಿ, ಮೈಸೊರು.
  

198.10 
ಬಿಡುುದರಯೆೇ 
ನಮೊದಿಸಫೆೇಕು 

9,763/
- 

ಜನರಲ್ಸಾಲ್/ 

ಕಛೆೇರಿ 

100/ 

10 ಕೆೊಠಡಿ ಸಂ. 21, 2ನೆೇ ಮಹಡಿ, ನ.ಬ.ನಿ, ಮೈಸೊರು. 
103.00 

ಬಿಡುುದರಯೆೇ 
ನಮೊದಿಸಫೆೇಕು 

4,918/- 
ಜನರಲ್ಸಾಲ್/ 

ಕಛೆೇರಿ 

100/ 

11 ಉಹರ ಗೃಹ, ಚಮುಂಡಿ ಫೆಟ್ಾ ಬಸ್ ನಿಲಾರ್, 
ಚಮುಂಡಿ ಫೆಟ್ಾ. ಮೈಸೊರು. 

1483.00 
ಬಿಡುುದರಯೆೇ 
ನಮೊದಿಸಫೆೇಕು 

45,433/
- 

 ಉ
ಹರಗೃಹ 

100/ 

ಸಂಧನಕೆಕ ಒಳಡುವ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೆೊಠಡಿ, ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ರನಗಿದರರನುು ಆಯ್ಕಕ ಭಡಲ್ು ಹೆೊರಡಿಸ್ತರುವ ರಕಟ್ಣೆಯಂತೆ, ಸಂಧನದಲ್ಲಾ 
ಬಗವಹಸಲ್ು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಅರ್ಜಣದರರು ಅರ್ಜಣಯನುು ಮತ್ುಿ ಷರತ್ುಿ ಹಗೊ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುು ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಹ ಭಡಿರುವ ಅಧಿಕರಿಯವರ 
ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಾ ದಿನಂಕ:17/02/2017 ರಿಂದ 10/03/2017 ರವಯೆಗೆ ಕಛೆೇರಿಯ ಕೆಲ್ಸದ ೆೇಳೆಯಲ್ಲಾ ಸಂಧನದ ಅರ್ಜಣಗಳಿಗೆ ನಿಗಧಿಡಿಸ್ತರುವ  ಪರಂ 
ಶುಲ್ಕದ ಮೊತ್ಿಕೆಕ ಮವುದೆೇ ಯಷ್ಟ್ರೇಕೃತ್ ಫಯಂಕಿನಿಂದ ವಿಬಗಿೇಯ ನಿಯಂತ್ರಣಧಿಕರಿ, ಕ.ಯ.ರ.ಸ.ನಿಗಮ,ಮೈಸೊರು ನಗರ ಸರಿಗೆ ವಿಬಗ, 
(Divisional controller KSRTC MCTD Mysore) ಮೈಸೊರು ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಾ ಡೆದ ರತೆಯೇಕ ಡಿ.ಡಿ.ಗಳನುು ಸಲ್ಲಾಸ್ತ ಡೆಯಬಹುದಗಿರುತ್ಿದೆ.  
ದಿನಂಕ 10/03/2017 ರ ನಂತ್ರ ಅರ್ಜಣ ಸಲ್ಲಾಸಲ್ು ಅವಕಶವಿರುವುದಿಲ್ಾ. 

ಸಂಧನಕೆಕ ಒಳಡುವ ಮಳಿಗೆ ಮತ್ುಿ ಕೆೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ರನಗಿದರರನುು ಆಯ್ಕಕ ಭಡಲ್ು ಸಂಧನವನುು ದಿನಂಕ: 13/03/2017 ರಂದು ಫೆಳಿಗೆೆ 
11-00 ಘಂಟೆಗೆ ವಿಬಗಿೇಯ ಕಛೆೇರಿ, ಕ.ಯ.ರ.ಸ.ನಿಗಮ, ಬನಿುಮಂಟ್, ಮೈಸೊರು-15 ರಲ್ಲಾ ಅಧಯಕ್ಷರು ಹಗೊ ಸದಸಯರ ಸಮುುಖದಲ್ಲಾ 
ನಡೆಸಲಗುವುದು. ಸದರಿ ಕೆೊಠಡಿ/ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸಂಧನದಲ್ಲಾ ಬಗವಹಸಲ್ು ಇಚ್ಚಿಸುವವರು ನಿಗಮವು ನಿಗಧಿಡಿಸ್ತದ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ಿಕೆಕ 
ವಿಬಗಿೇಯ ನಿಯಂತ್ರಣಧಿಕರಿ, ಕ.ಯ.ರ.ಸ.ನಿಗಮ, ಮೈಸೊರು ನಗರ ಸರಿಗೆ ವಿಬಗ, ಮೈಸೊರು ರವರ (Divisional controller KSRTC 

MCTD Mysore) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಾ ಡಿ.ಡಿ.ಯನುು ಡೆದು ಸವಹಸಿಕ್ಷರದಲ್ಲಾ ಬಯೆದ ಮನವಿ ತ್ರವನುು ಸಲ್ಲಾಸ್ತ ಸಂಧನದಲ್ಲಾ ಬಗವಹಸ್ತ ನಿಯಭವಳಿಗಳನುು 



ಲ್ಲಸ್ತ ನಿಯಭನುಸರ ರನಗಿದರಯಗಿ ಆಯ್ಕಕಮಗಬಹುದಗಿದೆ. ನಿಗಮದಲ್ಲಾ ಚಲ್ಲಿಯಲ್ಲಾರುವ ನಿಯಮ ಮತ್ುಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಬಗೆೆ 
ವಿಬಗಿೇಯ ಕಛೆೇರಿಯನುು ಸಂಧನಕೆಕ ಮೊದಲ್ು ಸಂಕಿಣಸ್ತ ಭಹತಿಯನುು ಡೆದು ಬಗವಹಸುವುದು ಅರ್ಜಣದರರ ಹೆೊಣೆಮಗಿರುತ್ಿದೆ. 

 ಸಂಧನ ರಕಟ್ಣೆಯನುು ಮವುದೆೇ ಕರರ್ ನಿೇಡದೆೇ ುರಸಕರಿಸುವ, ತಿರಸಕರಿಸುವ, ಭಣಡು ಭಡುವ ಹಗೊ ರದುಾಡಿಸುವ 
ಹಕಕನುು ನಿಗಮವು ಕಯ್ದಾರಿಸ್ತಕೆೊಂಡಿದೆ. 

             ಸಹ/- 
                                             ವಿಬಗಿೇಯ ನಿಯಂತ್ರಣಧಿಕರಿ, 

  ಮೈಸೊರು ನಗರ ಸರಿಗೆ ವಿಬಗ 


