
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ರಸೆ್ತ  ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ 
ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ, ಸಂಚಾರ ಶಾಖೆ 

ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ವಾಹನ ನಿಲ್ದಾ ಣ, ಐಜೂರು ವೃತೆ್                                    

ರಾಮನಗರ-562159. 
            ___________ 

ಸಂಖೆ್ಯ .ಕರಾಸಾ.ರಾನವಿ.ಸಂ.ವಾ/4276/16-17            ¢.24.01.2017 
 

ಇ-ಹರಾಜು/ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರ ಕಟಣೆ ಸಂ:16/2016-17 
 
 

ಕರಾರಸಾ ನಿಗಮ, ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ರಾಮನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾ ಣ, 

ಐಜೂರು ವೃತ್ತ , ರಾಮನಗರ ಇವರು ಕನಕಪುರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾ ಣದ ನೂತ್ನ ಹೈಟೆಕ್ ಬಸ್ 

ನಿಲ್ದಾ ಣದಲಿ್ಲನ ತೆರೆದ ಸ್ಥ ಳದಲಿ್ಲನ 09 ವಾಣಿಜೆ್  ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ 03 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪರವಾನಿಗೆ 

ನಿೀಡಲು ಉದ್ಾ ೀಶಿಸ್ಲ್ದಗಿದ್.  ಪರವಾನಿಗೆ ನಿೀಡಲು ಇ-ಹರಾಜು/ಟೆೆಂಡರ್ ಮುಖೆಂತ್ರ 

ಪರವಾನಗಿದಾರರನ್ನು  ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಈ ಪರ ಕಟಣೆಯನ್ನು  ಹೊರಡಿಸ್ಲ್ದಗಿರುವ 
ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದ್. 

ಕರ  
ಸ 

ಬಸ್ 
ನಿಲ್ದಾ ಣ

ದ 
ಹೆಸರು 

ಮಳಿಗೆಯ ಹೆಸರು/ಫಲಕಗಳ ಸಂಖೆಯ  

ವಿವರ 

ವಿಸೆ್ೀಣಾ(

ಚದರ 

ಅಡಿಗಳು) 

ಮಿತ್ವಯ ಯ 
ಮಾಸ್ಕ 

ಶುಲಕ  (ರೂ) 

ಇ.ಎೆಂ.ಡಿ 

ಮೊತೆ್  

(ರೂ) 

1 ಕನಕಪುರ ಜ್ನರಲ್ ಮಳಿಗೆ (ಸಂಖೆ್ಯ :01) (ತೆರೆದ ಸ್ಥ ಳ) 

(ಪರಿಶಿರ್ಠ  ಜಾತಿಗೆ ಮೀಸ್ಲು) 

10’ * 10’ 8000/- 24000/- 

2 ಕನಕಪುರ ಜ್ನರಲ್ ಮಳಿಗೆ (ಸಂಖೆ್ಯ :02) (ತೆರೆದ ಸ್ಥ ಳ) 

(ಪರಿಶಿರ್ಠ  ಪಂಗಡಕೆೆ  ಮೀಸ್ಲು) 

10’ * 10’ 8000/- 24000/- 

3 ಕನಕಪುರ ಜ್ನರಲ್ ಮಳಿಗೆ (ಸಂಖೆ್ಯ :03) (ತೆರೆದ 

ಸ್ಥ ಳ)(ಅೆಂಗವಿೀಕಲರಿಗೆ ಮೀಸ್ಲು) 

10’ * 10’ 8000/- 24000/- 

4 ಕನಕಪುರ ಜ್ನರಲ್ ಮಳಿಗೆ (ಸಂಖೆ್ಯ :04) (ತೆರೆದ ಸ್ಥ ಳ) 10’ * 10’ 8000/- 24000/- 

5 ಕನಕಪುರ ಜ್ನರಲ್ ಮಳಿಗೆ (ಸಂಖೆ್ಯ :05) (ತೆರೆದ ಸ್ಥ ಳ) 10’ * 10’ 8000/- 24000/- 

6 ಕನಕಪುರ ಜ್ನರಲ್ ಮಳಿಗೆ (ಸಂಖೆ್ಯ :06) (ತೆರೆದ ಸ್ಥ ಳ) 10’ * 10’ 8000/- 24000/- 

7 ಕನಕಪುರ ಜ್ನರಲ್ ಮಳಿಗೆ (ಸಂಖೆ್ಯ :07) (ತೆರೆದ ಸ್ಥ ಳ) 10’ * 10’ 8000/- 24000/- 

8 ಕನಕಪುರ ಜ್ನರಲ್ ಮಳಿಗೆ (ಸಂಖೆ್ಯ :08) (ತೆರೆದ ಸ್ಥ ಳ) 10’ * 10’ 8000/- 24000/- 

9 ಕನಕಪುರ ಜ್ನರಲ್ ಮಳಿಗೆ (ಸಂಖೆ್ಯ :09) (ತೆರೆದ ಸ್ಥ ಳ) 10’ * 10’ 8000/- 24000/- 

 

 ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ ವೆಾ ಪ್ತತ ಯ ಕನಕಪುರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾ ಣದ ನೂತ್ನ ಹೈಟೆಕ್ ಬಸ್ 
ನಿಲ್ದಾ ಣದಲಿ್ಲನ ತೆರೆದ ಸ್ಥ ಳದಲಿ್ಲನ 09 ವಾಣಿಜೆ್  ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿದಾರರನ್ನು  ಆಯೆ್ಕ  

ಮಾಡಲು ದಿ:09.02.2017ರಂದು ಇ-ಹರಾಜು/ಟೆೆಂಡರ್ ನಡೆಸ್ಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸ್ಲ್ದಗಿರುತ್ತ ದ್.  



ದಿ:25.01.2017 ರಿೆಂದ ಇ-ಟೆೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಷಯನ್ನು  ಆಹ್ವಾ ನಿಸ್ಲ್ದಗಿದ್.  ಹರಾಜು/ಟೆೆಂಡರ್ 

ದಸಾತ ಮೇಜುಗಳನ್ನು  ಇ-ಪ್ರರ ಕೆ್ಯ ರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ https://www.eproc.Karnataka.gov.in ನಿೆಂದ 

ಡೌನ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬಹುದು.  ದಿನೆಂಕ:07.02.2017ರ ಮಧೆ್ಯ ಹು  14:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ 

ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಷ ಸ್ಲಿ್ಲಕೆಗೆ ಕಡೆಯ ದಿನೆಂಕವಾಗಿದುಾ  ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತ ದ್. 
 

ಕರ  ಸ ವಿವರ ದಿರ್ನೆಂಕ ಸಮಯ 
1 ಟೆೆಂಡರ್/ಹರಾಜು ಅರ್ಜಷಗಳನ್ನು  ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ 

ಸ್ಲಿ್ಲಸುವ ಪರ ಕ್ರರ ಯ್ಕ ಪ್ರರ ರಂಭ 

 
25.01.2017 

- 

2 ಹರಾಜು ಅರ್ಜಷಗಳನ್ನು  ಸ್ಲಿ್ಲಸ್ಲು ಕೊನೆಯ ದಿನೆಂಕ 
ಮತ್ತತ  ಸ್ಮಯ 

 
06.02.2017 

 
1400 

3 ಟೆೆಂಡರ್ ಅರ್ಜಷಗಳನ್ನು  ಸ್ಲಿ್ಲಸ್ಲು ಕಡೆಯ ದಿನೆಂಕ 
ಮತ್ತತ  ಸ್ಮಯ 

 
07.02.2017 

 
1400 

4 ಹರಾಜು ಅರ್ಜಷಗಳ ಪರಿಶಿೀಲನೆಯ ದಿನೆಂಕ ಮತ್ತತ  
ಸ್ಮಯ 

 
08.02.2017 

 
1400 

5 ಹರಾಜು ಪರ ಕ್ರರ ಯ್ಕ ನಡೆಯುವ ದಿನೆಂಕ ಮತ್ತತ  ಸ್ಮಯ  
09.02.2017 

1000 ರಿೆಂದ 
1400 

6 ಟೆೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ಸ್ಮಯ  
09.02.2017 

 
1400 

 

ಹೆಚಿ್ಚ ನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಭಾಗಿೀಯ ಕಛೇರಿ, ಕರಾರಸಾ ನಿಗಮ, ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ, 

ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ರಾಮನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾ ಣ, ಐಜೂರು ವೃತ್ತ , ರಾಮನಗರ-562159 ರಲಿ್ಲ  

ಸಂಪಕ್ರಷಸ್ಲು ಕೊೀರಲ್ದಗಿದ್.  ದೂ.ಸಂ:080-27272306 ಹ್ವಗೂ ವಿಭಾಗ ಸಂಚಲನಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ:77609 90852. ಹರಾಜು/ಟೆೆಂಡರನ್ನು  ನಡೆಸುವ ಮತ್ತತ  ರದುಾ ಪಡಿಸುವ ಹ್ವಗೂ 

ಅರ್ಜಷಗಳನ್ನು  ತಿರಸೆ್ ರಿಸುವ ಆಥವಾ ಮಾಪಷಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ನಿಗಮವು 
ಕಾಯ್ದಾ ರಿಸಿಕೊೆಂಡಿದ್. 
 
 

                                    

ಸ್ಹಿ/- 

                 ವಿಭಾಗಿೀಯ ನಿಯಂತ್ರ ಣಾಧಿಕಾರಿ 
              ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ: ರಾಮನಗರ 
 
 

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

