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ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಸಂಖ್ಯೆ : ಎಫ್ಡಿ 876 ವೆಚಚ -12/2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನೆಂಕ: 15.09.2017
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಾಜನಿಕ ಸಂಗರ ಸಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಯದವಾಕತೆ ಅಧಿನಿಮಭ, 1999 (2000ದ
ಕರ್ನಾಟಕ

ಅಧಿನಿಮಭ

29)ಯ

ರ ದತ್ತ ವಾದ ಅಧಿಕಾಯಗಳನ್ನನ

25ನೇ

ರ ಕಯಣದ

(1)ನೇ

ಉ-ರ ಕಯಣದ

ಮೂಲಕ

ಚಲಾಯಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಷಕಾಾಯವು ಈ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ

ಸಾಾಜನಿಕ ಸಂಗರ ಸಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಯದವಾಕತೆ ನಿಮಭಗಳು, 2000ಕ್ಕೆ ಭತ್ತ ಷ್ಟು

ತಿದ್ದದ ಡಿ

ಮಾಡಲು ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ನಿಮಭಗಳನ್ನನ ಯಚಿಸುತ್ತ ದೄ ಎಂದರೆ:1. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾ ರಂಭ:- (1) ಈ ನಿಮಭಗಳನ್ನನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಾಜನಿಕ

ಸಂಗರ ಸಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಯದವಾಕತೆ (ತಿದ್ದದ ಡಿ) ನಿಮಭಗಳು, 2017 ಎಂದ್ದ ಕರೆಮತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(2) ಇವು ರಾಜಯ ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ರ ಕಟಣೆಮ ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಫಯತ್ಕೆ ದ್ದದ .
2. 27ಎ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಸೇರ್ಿಡೆ:- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಾಜನಿಕ ಸಂಗರ ಸಣೆಗಳಲ್ಲಿ
ಪಾಯದವಾಕತೆ ನಿಮಭಗಳು, 2000ದಲ್ಲಿ , 27ನೇ ನಿಮಭದ ತ್ರುವಾಮ, ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡದದ ನ್ನನ
ಸರಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ , ಎಂದರೆ:27(ಎ):

ನಿರ್ಮಿಣ

ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ

ಅನುಸೂಚಿತ

ಜಾತಿಗಳು

ಅಥವಾ

ಅನುಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಟೆಂಡರ್ದಾರರಿಗೆ ಆದೆ ತೆ.- ಈ ನಿಮಭಗಳ
ಉದೄದ ೇವಕಾೆ ಗಿ, ನಿಮಾಾಣ ಕಾಭಗಾರಿಗಳನ್ನನ ಕೈಗೊಳುು ತಿತ ರು, 2ನೇ ರ ಕಯಣದ (ಡಿ) ಖಂಡದ
ಮೇರೆಗೆ ನಿದಿಾಶು ಡಿಸಿದ ಎಲಿ ಸಂಗರ ಸಣಾ ಸಂಸೄಥ ಗಳು ಅಧಿಸೂಚಿತ್ ಇಲಾಖೆಗಳಾಗಿಯತ್ಕೆ ದ್ದದ
ಭತ್ತತ ಅವು ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ಕಾಮಾವಿಧಾನಗಳನ್ನನ ಅನ್ನಷರಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ , ಎಂದರೆ:(ಎ) 50.00 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನನ ಮೇಯದಿರು ಮೌಲಯ ದ, ರ ತಿಯಂದ್ದ ಸಣಕಾಸು
ಶಾದ ಕ್ರರ ಯಾ ಯೇಜನೆಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನ್ನಬಂಧ-ಇ ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮೇದನೆಯಾದ ಎಲಿ
ಕಾಭಗಾರಿಗಳನ್ನನ , ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳ ಗಾಕ್ಕೆ ಸರಿದ ನೇಂದಾಯಿತ್ ಗುತಿತ ಗೆದಾಯರುಗಳ
ಪೈಕ್ರ ಟಂಡರ್ ಕರೆಮಲಾದ ಈ ಕಾಭಗಾರಿಗಳ ಶೇ. 17.15ಯಷ್ಟು

ಭತ್ತತ

ಅನ್ನಸೂಚಿತ್

ಪಂಗಡಗಳ ಗಾಕ್ಕೆ ಸರಿದ ಗುತಿತ ಗೆದಾಯರುಗಳ ಪೈಕ್ರ ಟಂಡರ್ ಕರೆಮಲಾದ ಶೇ. 6.95ಯಷ್ಟು
ಕಾಭಗಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಗಾಗಿ ಯಾದೃಚಿಿ ಕವಾದ ರಿೇತಿಮ ಕರ ಭನ್ನನ ಅನ್ನಷರಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(ಬಿ) ತ್ರುವಾಮ ಅನ್ನಮೇದನೆಯಾದ ಕಾಭಗಾರಿಗಳನ್ನನ

ಷಸ ನಿಮತ್ಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ

ಯಾದೃಚಿಿ ಕವಾದ ರಿೇತಿಮ ಕರ ಭನ್ನನ ಅನ್ನಷರಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(ಸಿ) ಯಾದೃಚಿಿ ಕ ಕರ ಭದ ಅನ್ನಷಯಣೆಗಾಗಿ, ಇಂಜಿನಿಮರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗನ್ನನ
ಟಂಡರ್

ಆಹ್ವಾ ನಿಸು

ರಿಗಣಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ .

ಪಾರ ಧಿಕಾಯದ

ಅಧಿಕಾಯ

ವಾಯ ಪ್ತತ ಮನ್ನನ ,

ಂದ್ದ

ಅಥವಾ

ಘಟಕವಾಗಿ
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(ಡಿ) ಕಾಭಗಾರಿಗಳ ಯಾದೃಚಿಿ ಕಯಣ ಕರ ಭನ್ನನ , ಕಾಭಗಾರಿಗಳ ಸಂಖೆಯ ರ್ನಲೆ ಕ್ರೆ ಂತ್
ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿದಾದ ಗ ಆ ರಿೇತಿ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(ಇ) ಂದ್ದ ನಿದಿಾಶು
ಸರಿಸಿದದ ಲ್ಲಿ

ಕಾಭಗಾರಿಮನ್ನನ

ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು

ಯಾದೃಚಿಿ ಕ ಕರ ಭದ ರ ಕ್ರರ ಯ್ಕಮಲ್ಲಿ

ರ ಮಾಣದ ಸಂಖೆಯ ಮ ಕಾಭಗಾರಿಗಳ ಕೊಯತೆಯಿಂದಾಗಿ

ಯಾದೃಚಿಿ ಕಯಣ ಕರ ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಷದಿದದ ಲ್ಲಿ , ಅವುಗಳನ್ನನ ಮದಲ ಯಾದೃಚಿಿ ೇಕಯಣ ರ ಕ್ರರ ಯ್ಕಮ
ಅಧಿಮಲ್ಲಿ

ಆಯ್ಕೆ

ಮಾಡಿರುವುದಿಲಿ

ಎಂಫ

ಕಾಯಣಗಳಿಗಾಗಿ

ಭತೆತ

ಅವುಗಳನ್ನನ

ಯಾದೃಚಿಿ ಕಯಣ ರ ಕ್ರರ ಯ್ಕಗೆ ಳಡಿಷತ್ಕೆ ದದ ಲಿ .
(ಎಫ್) ಈ ನಿಮಭದ ಮೇರೆಗೆ ಎಯಡು ಬಾರಿ ಬಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗ ಂಡು ಅನ್ನಸೂಚಿತ್
ಜಾತಿಗಳು

ಅಥವಾ

ಅನ್ನಸೂಚಿತ್

ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ

ಸರಿದ

ಯಾರೇ

ಟಂಡರುದಾಯರು

ಅಸಾರಾಗದಿದದ ರೆ, ಆಗ ಇಂಥ ಕಾಭಗಾರಿಗಳನ್ನನ , ಪಾಲ್ಗ ಳು ಫಹುದಾದ ಸಾಮಾನಯ ಅಥವಾ
ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಪಂಗಡಗಳ ಎಲಾಿ ಅಸಾ ಬಿಡ್ದಾಯರು
ಟಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಕತ ವಾಗಿ ಇರಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(ಜಿ)

ಅನ್ನಸೂಚಿತ್

ಟಂಡರ್ದಾಯರುಗಳ

ಜಾತಿಗಳು

ಅಥವಾ

ಅಸಾತೆಮನ್ನನ

ಅನ್ನಸೂಚಿತ್

ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ

ರಿಶೇಲ್ಲಸುವುದಕ್ಕೆ

ಸರಿದ

ಕಾಮಾಪಾಲಕ

ಇಂಜಿನಿಮರ್ ಅಥವಾ ಟಂಡರ್ ಆಹ್ವಾ ನಿಸು ಪಾರ ಧಿಕಾಯವು ಜವಾಬಾದ ರಿಯಾಗಿಯತ್ಕೆ ದ್ದದ .
ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸರಿದ ಟಂಡರ್ದಾಯರುಗಳ
ರಿಶೇಲನೆಮನ್ನನ

6ನೇ

ರ ಕಯಣದಲ್ಲಿ

ಉಬಂಧಿಸಿದ

ವಿಯಣೆಗಳಿಗೊಳಟ್ಟು

ಟಂಡರ್ ಆಹ್ವಾ ನಿಸು ಪಾರ ಧಿಕಾಯವು ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(ಎಚ್) ಗುತಿತ ಗೆದಾಯನ್ನ ಂದ್ದ ಪರ್ಮಾ ಆಗಿದದ
ಪಾಲುದಾಯರುಗಳನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಷದಷಯ ರುಗಳನ್ನನ ,

ಸಂದಬಾದಲ್ಲಿ , ಆಗ ಪಮಾನ ಎಲಿ
ಅನ್ನಸೂಚಿತ್

ಜಾತಿಗಳು

ಅಥವಾ

ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ

ಸರಿದ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾಯ ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸರಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(ಐ)

ಅನ್ನಸೂಚಿತ್

ಗುತಿತ ಗೆದಾಯನ್ನ,
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ಜಾತಿಗಳು

ಶಾಗಳಿಗಿಂತ್

ಅಥವಾ

ಅನ್ನಸೂಚಿತ್

ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ

ಕರ್ನಾಟಕ

ರಾಜಯ ದಲ್ಲಿ

ಖಾಯಂ

ನಿವಾಸಿಯಾಗಿಯತ್ಕೆ ದ್ದದ .
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಪಾಲಯ ಆದಶಾನ್ನಸಾಯ
ಭತ್ತತ ಅಯ ಹೆಷರಿನಲ್ಲಿ ,
(ಷದಾನಂದ್ ಎನ್. ಷೆ ರ್)
ಷಕಾಾಯದ ಅಧಿೇನ ಕಾಮಾದಶಾ (ರ ಭಾಯ)
ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖೆ
(ಸಂಗರ ಸಣಾ ಕೊೇವ)

3

ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಸಂಖ್ಯೆ : ಎಫ್ಡಿ 574(ಎ) ವೆಚಚ -12/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನೆಂಕ: 7ನೇ ಸೆಪ್ು ೆಂಬರ್, 2019
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಾಜನಿಕ ಸಂಗರ ಸಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಯದವಾಕತೆ ಅಧಿನಿಮಭ, 1999 (2000ದ
ಕರ್ನಾಟಕ

ಅಧಿನಿಮಭ

29)ಯ

ರ ದತ್ತ ವಾದ ಅಧಿಕಾಯಗಳನ್ನನ

25ನೇ

ರ ಕಯಣದ

(1)ನೇ

ಉ-ರ ಕಯಣದ

ಮೂಲಕ

ಚಲಾಯಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಷಕಾಾಯವು ಈ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ

ಸಾಾಜನಿಕ ಸಂಗರ ಸಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಯದವಾಕತೆ ನಿಮಭಗಳು 2000ಕ್ಕೆ ಭತ್ತ ಷ್ಟು

ತಿದ್ದದ ಡಿ

ಮಾಡಲು, ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ನಿಮಭಗಳನ್ನನ ಯಚಿಸುತ್ತ ದೄ, ಎಂದರೆ:1. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾ ರಂಭ.- (1) ಈ ನಿಮಭಗಳನ್ನನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಾಜನಿಕ

ಸಂಗರ ಸಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಯದವಾಕತೆ (ತಿದ್ದದ ಡಿ) ನಿಮಭಗಳು, 2019 ಎಂದ್ದ ಕರೆಮತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(2) ಇವು ಅಧಿಕೃತ್ ರಾಜಯ ತ್ರ ದಲ್ಲಿ

ಅವುಗಳ ರ ಕಟಣೆಮ ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ

ಫಯತ್ಕೆ ದ್ದದ .
2.

2ನೇ

ನಿಯಮದ

ತಿದ್ದು ರ್ಡಿ.-

ಕರ್ನಾಟಕ

ಪಾಯದವಾಕತೆ ನಿಮಭಗಳು, 2000ದ (ಇದಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನನ

ಸಾಾಜನಿಕ

ಸಂಗರ ಸಣೆಗಳಲ್ಲಿ

ಮುಂದೄ ಷದರಿ ನಿಮಭಗಳಂದ್ದ

ಉಲ್ಿ ೇಖಿಷಲಾಗಿದೄ), 2ನೇ ನಿಮಭದಲ್ಲಿ ,(1) (ಸಿ) ಖಂಡದಲ್ಲಿ ,(i) ಶೇರ್ಷಾಕ್ಕಮ “ಎಯಡು-ಲಕೊೇಟಿ ದಧ ತಿ” ಎಂಫ ದಗಳಿಗೆ ಫದಲ್ಲಯಾಗಿ, “ಎಯಡು
ಟಂಡರ್ ದಸಾತ ವೇಜು ದಧ ತಿ” ಎಂಫ ದಗಳನ್ನನ ರ ತಿಯೇಜಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ ;
(ii)

“ಮಸರು

ಲಕೊೇಟಗಳು,

“ಎಲ್ಕಾು ಾನಿಕ್

ಂದ್ದ”

ದಸಾತ ವೇಜುಗಳು;

ಎಂಫ
ಮದಲು”

ದಗಳ
ಎಂಫ

ಫದಲ್ಲಯಾಗಿ,
ದಗಳನ್ನನ

ರ ತಿಯೇಜಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ ; ಭತ್ತತ
(iii)

“ಲಕೊೇಟಿ” ಎಂಫ ದನ್ನನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .

(2)

(ಎಚ್) ಖಂಡದ ತ್ರುವಾಮ, ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡದದ ನ್ನನ ಸರಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ , ಎಂದರೆ:“(i) “ಟೆಂಡರ್ ರ್ಾ ಕ್ರಾ ಯೆ ಶುಲಕ ” ಎಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಾಜನಿಕ ಸಂಗರ ಸಣೆ
ಪೇಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ
ವೈಮಕ್ರತ ಕ

ಆರಂಬವಾಗು

ಪೂರೈಕ್ಕದಾಯನ

ಟಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ

ಮೂಲಕ

ಭಾಗಹಿಸುವುದಕಾೆ ಗಿ

ಪಾತಿಮಾಡಬೇಕಾದ

ಪಾರ ಧಿಕಾಯವು ನಿದಿಾಶು ಡಿಸಿದ ಭರುಪಾತಿ ಮಾಡಲಾಗದ ಶುಲೆ ಗಳು;

ಷಕ್ಷಭ
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3. ನಿಯಮ 4, 5, 6, 7 ಮತ್ತು 8 ಅನುು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದ್ದ.- ಷದರಿ ನಿಮಭಗಳ 4, 5,
6, 7 ಭತ್ತತ 8ನೇ ನಿಮಭಗಳನ್ನನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
4. 9ನೇ ನಿಯಮದ ತಿದ್ದು ರ್ಡಿ.- ಷದರಿ ನಿಮಭಗಳ 9ನೇ ನಿಮಭದಲ್ಲಿ ,(i)

“ಟಂಡರ್ಗಳನ್ನನ

ಆಹ್ವಾ ನಿಸು

ನೇಟಿೇಸು”

ಎಂಫ

ದಗಳ

ತ್ರುವಾಮ,

“ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಾಜನಿಕ ಸಂಗರ ಸಣೆ ಪೇಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ ರ ಕಟಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ

ಭತ್ತತ ”

ಎಂಫ ದಗಳನ್ನನ ಸರಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(ii)

(ಸಿ) ಖಂಡಕ್ಕೆ ಫದಲ್ಲಯಾಗಿ, ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡದದ ನ್ನನ ರ ತಿಯೇಜಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ , ಎಂದರೆ:“(ಸಿ) ಟಂಡರ್ ದಸಾತ ವೇಜುಗಳನ್ನನ

ಯಾ ದಿರ್ನಂಕ ಭತ್ತತ ಷಭಮದರೆಗೆ

ಭತ್ತತ ಯಾ ಷಥ ಳದಿಂದ ಡೆಮಫಹುದ್ದ”; ಭತ್ತತ
(iii) (ಎಫ್) ಖಂಡಕ್ಕೆ

ಫದಲ್ಲಯಾಗಿ, ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡದದ ನ್ನನ

ರ ತಿಯೇಜಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ ,

ಎಂದರೆ:“(ಎಫ್) ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ ಟಂಡರ್ಗಳನ್ನನ

ತೆರೆಯು ದಿರ್ನಂಕ ಭತ್ತತ ಷಭಮ;

ಭತ್ತತ ”
5. 10ನೇ ನಿಯಮದ ತಿದ್ದು ರ್ಡಿ.- ಷದರಿ ನಿಮಭಗಳ 10ನೇ ನಿಮಭದಲ್ಲಿ ,(i)

(1)ನೇ

ಉ-ನಿಮಭಕ್ಕೆ

ಫದಲ್ಲಯಾಗಿ,

ಈ

ಕ್ಕಳಕಂಡದದ ನ್ನನ

ರ ತಿಯೇಜಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ , ಎಂದರೆ:“(1) ವಾರ್ತಾ ತಿರ ಕ್ಕಮಲ್ಲಿ
ಅದಯಲ್ಲಿ

ನಿೇಡು ಜಾಹಿೇರಾತ್ತ ಸಂಕ್ರಿ ತ ವಾಗಿಯತ್ಕೆ ದ್ದದ ,

ನಿಮಾಾಣ ಕಾಭಗಾರಿಗಳ ಅಥವಾ ಸಂಗರ ಹಿಷಬೇಕಾದ ಷಯಕುಗಳ

ಅಥವಾ ಅಪೇಕ್ರಿ ತ್ ಸವೆಗಳ ಶೇರ್ಷಾಕ್ಕಮನ್ನನ

ಹ್ವಗೂ ಟಂಡರ್ ಸಿಾ ೇಕೃತಿಮ

ಕೊನೆಮ ದಿರ್ನಂಕ ಭತ್ತತ

ಳಗೊಂಡಿಯತ್ಕೆ ದ್ದದ

ಟಂಡರ್

ಷಭಮನ್ನನ

ದಸಾತ ವೇಜು ವಿಯಗಳು

ಸಂಗರ ಸಣೆಮ

ಪೇಟಾಲ್ನ

ಲಬಯ ವಿರು

ವೆಬ್

ವಿಳಾಷದ

ಕರ್ನಾಟಕ

ಭತ್ತತ

ಸಾಾಜನಿಕ

ಉಲ್ಿ ೇಖನ್ನನ

ಷಸ

ದಗಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ ”; ಭತ್ತತ
(ii)

(4)ನೇ ಉ-ನಿಮಭನ್ನನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .

6. 12ನೇ ನಿಯಮದ ತಿದ್ದು ರ್ಡಿ.- ಷದರಿ ನಿಮಭಗಳ 12ನೇ ನಿಮಭದಲ್ಲಿ , (1)ನೇ
ಉ-ನಿಮಭದಲ್ಲಿ

“ತ್ರ ಗಳು”

ಎಂಫ

ದದ

ತ್ರುವಾಮ,

“ಇ-ಪೇಮಂಟ್ನ

5

ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ ವಿಧಾನಗಳು ಭತ್ತತ /” ಎಂಫ ದಗಳು ಭತ್ತತ ಚಿಹೆನ ಮನ್ನನ
ಸರಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ .
7. 13ನೇ ನಿಯಮದ ತಿದ್ದು ರ್ಡಿ.- ಷದರಿ ನಿಮಭಗಳ 13ನೇ ನಿಮಭದಲ್ಲಿ , (2) ಭತ್ತತ
(3)ನೇ ಉ-ನಿಮಭಕ್ಕೆ ಫದಲ್ಲಯಾಗಿ, ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡದದ ನ್ನನ ರ ತಿಯೇಜಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ , ಎಂದರೆ:“(2) ಟಂಡರ್ ದಸಾತ ವೇಜುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಾಜನಿಕ ಸಂಗರ ಸಣೆಮ ಪೇಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ
ಟಂಡರ್ಗಳ ರ ಕಟಣೆಮ ದಿರ್ನಂಕ ಭತ್ತತ
ಷಭಮದರೆಗೆ

ಅಥವಾ

15ನೇ

ಷಭಮದಿಂದ ಕೊನೆಮ ದಿರ್ನಂಕ ಭತ್ತತ

ನಿಮಭದ

ಮೇರೆಗೆ

ಷಲ್ಲಿ ಷಲು

ವಿಷತ ರಿಷಲಾದ

ಷಭಮದರೆಗೂ ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ಡೌನ್ಲ್ೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳುು ವುದಕ್ಕೆ ಲಬಯ ವಿಯತ್ಕೆ ದ್ದದ ”.
8. 14ನೇ ನಿಯಮದ ತಿದ್ದು ರ್ಡಿ.- ಷದರಿ ನಿಮಭಗಳ 14ನೇ ನಿಮಭದಲ್ಲಿ ,
(i) “ಹೊಯಡಿಸು”, ಎಂಫ ದಕ್ಕೆ ಫದಲ್ಲಯಾಗಿ, “ಅಪ್ಲ್ೇಡ್ ಮಾಡುವುದ್ದ” ಎಂಫ
ದನ್ನನ ರ ತಿಯೇಜಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ ; ಭತ್ತತ
(ii)

“ಮೂಲ

ಟಂಡರ್

ದಸಾತ ವೇಜುಗಳನ್ನನ

ಖರಿೇದಿಸಿದ

ಎಲಿ ರಿಗೂ

ಅಂತ್ಸ

ಫದಲಾಣೆಮ ಸೂಚನೆಮನ್ನನ ಕಳುಹಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ ” ಎಂಫ ದಗಳಿಗೆ ಫದಲ್ಲಯಾಗಿ
“ಇವುಗಳನ್ನನ ಸಾಡೆಮಾಡು ಅಥವಾ ತಿದ್ದ ೇಲ್ ಅಥವಾ ಷ ರ್ಷು ೇಕಯಣನ್ನನ
ಹೊಯಡಿಸು ಮುಖಾಂತ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಾಜನಿಕ ಸಂಗರ ಸಣೆ ಪೇಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ
ಅಧಿಸೂಚಿತ್ಕೆ ದ್ದದ ಭತ್ತತ ಅವುಗಳು ಮೂಲ ಟಂಡರ್ ದಸಾತ ವೇಜುಗಳ ಭಾಗದಂತೆ
ಇಯತ್ಕೆ ದ್ದದ ” ಎಂಫ ದಗಳನ್ನನ ರ ತಿಯೇಜಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ .
9. 15ನೇ ನಿಯಮದ ತಿದ್ದು ರ್ಡಿ.- ಷದರಿ ನಿಮಭಗಳ 15ನೇ ನಿಮಭದಲ್ಲಿ ;
(i) ಶೇರ್ಷಾಕ್ಕಮಲ್ಲಿ , “ಷಥ ಳ” ಎಂಫ ದಕ್ಕೆ ಫದಲ್ಲಯಾಗಿ, “ದಿರ್ನಂಕ” ಎಂಫ ದನ್ನನ
ರ ತಿಯೇಜಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ ;
(ii) (1)ನೇ ಉ-ನಿಮಭಕ್ಕೆ ಫದಲ್ಲಯಾಗಿ ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡದದ ನ್ನನ ರ ತಿಯೇಜಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ ,
ಎಂದರೆ:“(1) ಟಂಡರ್ ಆಹ್ವಾ ನಿಸು ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು, 17ನೇ ನಿಮಭದ ಮೇರೆಗೆ
ಉಬಂಧಿಷಲಾದ

ಉಬಂಧಗಳಿಗೊಳಟ್ಟು

ಆನ್ಲೈನ್

ಷಲ್ಲಿ ಸುವುದಕಾೆ ಗಿ

ಮೂಲಕ

ಷಭಮನ್ನನ ನಿಗದಿಡಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ ”;
(iii) (2)ನೇ ಉ-ನಿಮಭನ್ನನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡತ್ಕೆ ದ್ದದ ;

ಕೊನೆಮ

ಟಂಡರ್ಗಳನ್ನನ
ದಿರ್ನಂಕ

ಭತ್ತತ
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(iv)

(3)ನೇ

ಉ-ನಿಮಭದಲ್ಲಿ ,

“ಉದೄದ ೇಶಸಿದ

ಎಲಾಿ

ಟಂಡರ್ದಾಯರುಗಳ

ರ ಕಯಣಗಳಲ್ಲಿ ” ಎಂಫ ದಗಳಿಗೆ ಫದಲ್ಲಯಾಗಿ, “ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಾಜನಿಕ
ಸಂಗರ ಸಣೆ ಪೇಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ ” ಎಂಫ ದಗಳನ್ನನ ರ ತಿಯೇಜಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ ;
(v)

(3)ನೇ ಉ-ನಿಮಭದ ತ್ರುವಾಮ, ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡದದ ನ್ನನ

ಸರಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ ,

ಎಂದರೆ:“(4) (ಎ) ಟಂಡರ್ದಾಯರುಗಳು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಅಧಿನಿಮಭ, 2000
(2000ದ ಕಂದರ ಅಧಿನಿಮಭ 21)ಯ ಮೇರೆಗೆ ನಿೇಡಿದ ತ್ಭಮ
ಡಿಜಿಟಲ್

ಷಹಿ

ರ ಮಾಣತ್ರ

(ಡಿಎಸ್ಸಿ)ದ್ಂದಿಗೆ

ತ್ಭಮ

ಸಿಂಧುವಾದ
ಬಿಡ್ಗಳಿಗೆ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಷಹಿಮನ್ನನ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ ; ಭತ್ತತ
(ಬಿ) ಟಂಡರ್ಗಳ ಸಿಾ ೇಕೃತಿಗಾಗಿ ನಿದಿಾಶು ಡಿಸಿದ ಕೊನೆಮ ದಿರ್ನಂಕ
ಭತ್ತತ ಷಭಮದ ಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಾಜನಿಕ ಸಂಗರ ಸಣೆ ಪೇಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ
ತ್ಭಮ

ಟಂಡರ್ನ್ನನ

ಷಲ್ಲಿ ಷಲಾಗಿದೄ ಎಂಬುದನ್ನನ

ಖಚಿತ್ಡಿಸಿಕೊಳುು ವುದ್ದ

ಟಂಡರ್ದಾಯರುಗಳ ಜವಾಬಾದ ರಿಯಾಗಿಯತ್ಕೆ ದ್ದದ .
10.

16ನೇ

ನಿಯಮನುು

ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದ್ದ.-

ಷದರಿ

ನಿಮಭಗಳ

16ನೇ

ನಿಮಭನ್ನನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
11. 17ನೇ ನಿಯಮದ ತಿದ್ದು ರ್ಡಿ.- ಷದರಿ ನಿಮಭಗಳ 17ನೇ ನಿಮಭದಲ್ಲಿ ,(i) (1)ನೇ ಉ-ನಿಮಭದಲ್ಲಿ ,
(ಎ) “ಯುಕತ ಟಂಡರ್ ಬುಲ್ಟಿನ್ನಲ್ಲಿ
ನೇಟಿೇಸಿನ

ರ ಕಟಣೆಮ

ದಿರ್ನಂಕದ

ಟಂಡರ್ಗಳನ್ನನ

ನಡುವೆ

(ಅಥವಾ

ಆಹ್ವಾ ನಿಸು
ಇ-ಸಂಗರ ಸಣೆಮ

ಪೇಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲ್ೇಡ್ ಮಾಡಿದ ಇದಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ದ ಅನಂತ್ಯವೇ ಅದ್ದ
ಭತ್ತತ )” ಎಂಫ ದಗಳಿಗೆ
ಪೇಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ

ಫದಲ್ಲಯಾಗಿ, “ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಾಜನಿಕ ಸಂಗರ ಸಣೆ

ರ ಕಟಿಸಿದ

ಷಭಮದಿಂದ

ಭತ್ತತ ”

ಎಂಫ

ದಗಳನ್ನನ

ರ ತಿಯೇಜಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ ;
(ಬಿ) “ಈ ಕ್ಕಳಗಿನಂತಿಯಲ್ಲ” ಎಂಫ ದಗಳಿಗೆ ಫದಲ್ಲಯಾಗಿ, “ಈ ಕ್ಕಳಗೆ
ನಮೂದಿಸಿದ

ಕಾಲಾಧಿಗಿಂತ್

ಕಡಿಮಯಿಯಬಾಯದ್ದ”

ಎಂಫ

ದಗಳನ್ನನ

ರ ತಿಯೇಜಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ ;
(ಸಿ) ಖಂಡ (ಎ)ದಲ್ಲಿ “ಮೂತ್ತತ ” ಎಂಫ ದಕ್ಕೆ ಫದಲ್ಲಯಾಗಿ, “ಸದಿನೈದ್ದ”
ಎಂಫ ದನ್ನನ ರ ತಿಯೇಜಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ ;
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(ಡಿ) ಖಂಡ (ಬಿ)ದಲ್ಲಿ “ಅಯತ್ತತ ” ಎಂಫ ದಕ್ಕೆ ಫದಲ್ಲಯಾಗಿ, “ಮೂತ್ತತ ”
ಎಂಫ ದನ್ನನ ರ ತಿಯೇಜಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(ii) (2)ನೇ ಉ-ನಿಮಭದಲ್ಲಿ , “ಲ್ಲಖಿತ್” ಎಂಫ ದದ ನಂತ್ಯ, “ಈ ಕಡಿತ್ಗೊಂಡ
ಅಧಿಯು ಏಳು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ್ ಕಡಿಮ ಇಯತ್ಕೆ ದದ ಲಿ ” ಎಂಫ ದಗಳನ್ನನ

ಸರಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ ;

ಭತ್ತತ
(iii) (2)ನೇ ಉ-ನಿಮಭದ ತ್ರುವಾಮ, ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡದದ ನ್ನನ ಸರಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ , ಎಂದರೆ:“(3) ಟಂಡರ್ಗಳ ಷಲ್ಲಿ ಕ್ಕಗಾಗಿ ಹ್ವಗೆ ನಿಗದಿಡಿಸಿದ ಕೊನೆಮ ದಿರ್ನಂಕವು,
ಕ್ಕಲಷದ ದಿನವಾಗಿಯತ್ಕೆ ದ್ದದ ಭತ್ತತ ಅದಯ ಷಭಮವು ಕಡ್ಡಾ ಮವಾಗಿ 10.00 ಗಂಟಗಳು
ಭತ್ತತ 17.30 ಗಂಟಗಳ ನಡುವೆ ಇಯತ್ಕೆ ದ್ದದ ”.
12. 18ನೇ ನಿಯಮದ ತಿದ್ದು ರ್ಡಿ.-

ಷದರಿ ನಿಮಭಗಳ 18ನೇ ನಿಮಭಕ್ಕೆ

ಫದಲ್ಲಯಾಗಿ ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡದದ ನ್ನನ ರ ತಿಯೇಜಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ , ಎಂದರೆ:“18. ಟೆಂಡರ್ಗಳನುು

ತೆರೆಯುವುದ್ದ.- ಟಂಡರ್ ಆಹ್ವಾ ನಿಸು ಪಾರ ಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ

ಇಯ ರ ತಿನಿಧಿಯು, ಬಿಡ್ದಾಯರುಗಳ ಉಸಿಥ ತಿಯು ಅಗತ್ಯ ವಿಲಿ ದೄ, ಗೊತ್ತತ ಡಿಸಿದ ದಿರ್ನಂಕ
ಭತ್ತತ

ಷಭಮಕ್ಕೆ

ಷರಿಯಾಗಿ

ಕರ್ನಾಟಕ

ಸಾಾಜನಿಕ

ಸಂಗರ ಸಣಾ

ಪೇಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ

ಟಂಡರ್ನ್ನನ ತೆರೆಮಫಹುದ್ದ”.
13. 19ನೇ ನಿಯಮದ ತಿದ್ದು ರ್ಡಿ.- ಷದರಿ ನಿಮಭಗಳ 19ನೇ ನಿಮಭದಲ್ಲಿ ,(i) (ಎ), (ಬಿ), (ಸಿ) ಭತ್ತತ

(ಡಿ) ಖಂಡಗಳಿಗೆ ಫದಲ್ಲಯಾಗಿ, ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡದದ ನ್ನನ

ರ ತಿಯೇಜಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ , ಎಂದರೆ:“(ಎ) ಸ್ವ ೀಕೃತಗೆಂಡಿದೆ ಎಂದ್ದ ಹೇಳಲಾಗು ಷಲ್ಲಿ ಕ್ಕಯಾದ ಟಂಡರ್ಗಳ
ಟಿು ಮನ್ನನ ಭತ್ತತ ಡ್ರಾ ಪ್ಟು (ಕರಡು) ಎಂದ್ದ ಕರೆಮಲಾಗು ಅಪೂಣಾ ಟಂಡರ್ಗಳ
ಟಿು ಮನ್ನನ ರ ದಶಾಷತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(ಬಿ)

ಮವಾ ಸಿಯಾಗಿ

ಸಿಾ ೇಕೃತಿಯಾದ

ಎಲಾಿ

ಟಂಡರ್

ಪಾತಿಗಳನ್ನನ

ರ ದಶಾಷತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(ಸಿ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಾಜನಿಕ ಸಂಗರ ಸಣೆ ಪೇಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ
ಟಂಡರ್ಗಳನ್ನನ

ಭತ್ತತ

ಯಾಯ

ಟಂಡರ್

ಸಿಾ ೇಕೃತ್ಗೊಂಡಿದೄಯೇ ಅವುಗಳನ್ನನ ತೆರೆಮತ್ಕೆ ದ್ದದ .

ಪಾತಿಗಳು

ಷಲ್ಲಿ ಷಲಾಗಿರು
ಮವಸಿಾ ಯಾಗಿ
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(ಡಿ) ಟಂಡರ್ದಾಯರುಗಳ ಹೆಷಯನ್ನನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಾಜನಿಕ ಸಂಗರ ಸಣೆ

ಪೇಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ ರ ಕಟಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ .” ಭತ್ತತ
(ii) ಖಂಡ (ಎಫ್) ಅನ್ನನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
14. 20ನೇ ನಿಯಮ ತಿದ್ದು ರ್ಡಿ.- ಷದರಿ ನಿಮಭಗಳ 20ನೇ ನಿಮಭದಲ್ಲಿ , (1)ನೇ
ಉ-ನಿಮಭದಲ್ಲಿ , “ಟಂಡರ್ಗಳನ್ನನ

ತೆರೆಯುವುದಯ ಮೇಲ್ಲಾ ೇಚ್ಚಯಣೆ” ಎಂಫ ದಗಳನ್ನನ

ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
15. 25ನೇ ನಿಯಮದ ತಿದ್ದು ರ್ಡಿ.- ಷದರಿ ನಿಮಭಗಳ 25ನೇ ನಿಮಭದಲ್ಲಿ , (2)ನೇ
ಉ-ನಿಮಭದಲ್ಲಿ , (ಎ) ಭತ್ತತ (ಬಿ) ಖಂಡನ್ನನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
16. 26ನೇ ನಿಯಮದ ತಿದ್ದು ರ್ಡಿ.- ಷದರಿ ನಿಮಭಗಳ 26ನೇ ನಿಮಭದಲ್ಲಿ ,(i) (2)ನೇ ಉ-ನಿಮಭಕ್ಕೆ ಫದಲ್ಲಯಾಗಿ, ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡದದ ನ್ನನ

ರ ತಿಯೇಜಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ ,

ಎಂದರೆ:“(2)

ಗಣಕಯಂತ್ರ ವು

ರಿಶೇಲನೆಗಾಗಿ

ತೌಲನಿಕ

(system)

ಟಂಡರ್

ವಿಯತ್ರ ದ್ಂದಿಗೆ

ಅಂಗಿೇಕರಿಸು
ಟಂಡರ್ಗಳ

ಪಾರ ಧಿಕಾಯದ

ಮೌಲಯ ಮಾನದ

ವಿಯಟಿು ಮನ್ನನ ಷಾ ಯಂ ಚ್ಚಲ್ಲತ್ವಾಗಿ ಸಿದಧ ಗೊಳಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ .”
(ii) (2) ಉ-ನಿಮಭದ ತ್ರುವಾಮ, ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡದದ ನ್ನನ ಸರಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ , ಎಂದರೆ:“(2ಎ) ಟಂಡರ್ ಅಂಗಿೇಕರಿಸು ಪಾರ ಧಿಕಾಯವು, 25ನೇ ನಿಮಭದ ಅನ್ನಸಾಯ,
ಟಂಡರ್ಗಳ ಮೌಲಯ ಮಾನದ ನಂತ್ಯ ಸೂಕತ ಆದವಗಳನ್ನನ ಹೊಯಡಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(2ಬಿ) ತೌಲನಿಕ ವಿಯತ್ರ ದ್ಂದಿಗೆ ಟಂಡರ್ ಅಂಗಿೇಕರಿಸು ಪಾರ ಧಿಕಾಯದ
ಆದವನ್ನನ ,

ಕರ್ನಾಟಕ

ಸಾಾಜನಿಕ

ಸಂಗರ ಸಣೆ

ಪೇಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ

ಅಪ್ಲ್ೇಡ್ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(2ಸಿ)

ಟಂಡರ್

ಆಹ್ವಾ ನಿಸು

ಟಂಡರ್ದಾಯರುಗಳಿಗೆ ಆ ವಿಶಮನ್ನನ

ಪಾರ ಧಿಕಾಯವು,

ಮವಸಿಾ ಯಾದ

ತಿಳಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ .”

17. 28ನೇ ನಿಯಮದ ತಿದ್ದು ರ್ಡಿ.- ಷದರಿ ನಿಮಭಗಳ 28ನೇ ನಿಮಭದಲ್ಲಿ ,(ಎ) ಶೇರ್ಷಾಕ್ಕಮಲ್ಲಿ , “ಎಯಡು ಟಂಡರ್ ದಸಾತ ವೇಜು ದಧ ತಿ” ಎಂಫ ದಗಳನ್ನನ
ರ ತಿಯೇಜಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ .
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(ಬಿ) (2), (3), (4) ಭತ್ತತ (5)ನೇ ಉ-ನಿಮಭದಲ್ಲಿ , “ಲಕೊೇಟ” ಎಂಫ ದಕ್ಕೆ
ಫದಲ್ಲಯಾಗಿ, ಅದ್ದ ಫರು ಕಡೆಗಳಲ್ಿ ಲಾಿ , “ವಿದ್ದಯ ರ್ನಮ ನ ದಸಾತ ವೇಜು”, ಎಂಫ ದಗಳನ್ನನ
ರ ತಿಯೇಜಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ .
18. 28ಇ ನಿಯಮದ ತಿದ್ದು ರ್ಡಿ.-

ಷದರಿ ನಿಮಭಗಳ 28ಇ ನಿಮಭದಲ್ಲಿ , (iii)ನೇ

ಬಾಬುವಿನಲ್ಲಿ , “ಸಂಘ ಸಂಸೄಥ ಗಳು ಭತ್ತತ ರೂ. 1,00,000 ಕ್ರೆ ಂತ್ ಕಡಿಮ” ಎಂಫ ದಗಳು ಭತ್ತತ
ಸಂಖೆಯ ನ
ಗಳನ್ನನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
19. 29ನೇ ನಿಯಮದ ತಿದ್ದು ರ್ಡಿ.- ಷದರಿ ನಿಮಭಗಳ 29ನೇ ನಿಮಭನ್ನನ , ಅದಯ
(1)ನೇ ಉ-ನಿಮಭವೆಂದ್ದ ಹೊಷ ಸಂಖೆಯ ನಿೇಡತ್ಕೆ ದ್ದದ ಭತ್ತತ ಹ್ವಗೇ ಹೊಷ ಸಂಖೆಯ ನಿೇಡಿದ
(1)ನೇ

ಉ-ನಿಮಭದ ತ್ರುವಾಮ, ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡದದ ನ್ನನ ಸರಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ , ಎಂದರೆ:“(2)

ಪೇಟಾಲ್

ಬಾಧಿತ್
ಮುಖಾಂತ್ಯ

ಪಾರ ಧಿಕಾಯಕ್ಕೆ

ಟಂಡರ್ದಾಯನ್ನ,
ಟಂಡರ್

ನಿದಿಾಶು ಡಿಷಲಾದ

ಕರ್ನಾಟಕ

ಅನ್ನಸೂಚಿಮಲ್ಲಿ
ಅಧಿಯಳಗೆ

ಸಾಾಜನಿಕ

ಸಂಗರ ಸಣೆ

ನಿದಿಾಶು ಡಿಸಿದ
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ

ಅಪ್ತೇಲು

ಅಪ್ತೇಲನ್ನನ

ಷಲ್ಲಿ ಷತ್ಕೆ ದ್ದದ ”

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಪಾಲಯ ಆದಶಾನ್ನಸಾಯ
ಭತ್ತತ ಅಯ ಹೆಷರಿನಲ್ಲಿ ,
ಭಲ್ಲಿ ಕಾಜುಾನ ಎಸ್ ಸಲಕುಕ್ರಾ
ಷಕಾಾಯದ ಅಧಿೇನ ಕಾಮಾದಶಾ
ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖೆ
(ಸಂಗರ ಸಣೆ ಕೊೇವ) (ರ ಭಾಯ)
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ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖ್ಯ
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಸಂಖ್ಯೆ . ಎಫ್ಡಿ 884 ವೆಚಚ -12/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನೆಂಕ: 7ನೇ ಮೇ 2020
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಾಜನಿಕ ಸಂಗರ ಸಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಯದವಾಕತೆ ಅಧಿನಿಮಭ, 1999 (2000ದ
ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 29)ಯ
ರ ದತ್ತ ವಾದ ಅಧಿಕಾಯಗಳನ್ನನ

25ನೇ ರ ಕಯಣದ (1)ನೇ ಉ-ರ ಕಯಣದ ಮೂಲಕ

ಚಲಾಯಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಷಕಾಾಯವು, ಈ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ

ಸಾಾಜನಿಕ ಸಂಗರ ಸಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಯದವಾಕತೆ ನಿಮಭಗಳು, 2000ಕ್ಕೆ ಭತ್ತ ಷ್ಟು

ತಿದ್ದದ ಡಿ

ಮಾಡಲು ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ನಿಮಭಗಳನ್ನನ ಯಚಿಸುತ್ತ ದೄ, ಎಂದರೆ:ನಿಯಮಗಳು
1. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾ ರಂಭ.- (1) ಈ ನಿಮಭಗಳನ್ನನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಾಜನಿಕ

ಸಂಗರ ಸಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಯದವಾಕತೆ (ತಿದ್ದದ ಡಿ) ನಿಮಭಗಳು, 2020 ಎಂದ್ದ ಕರೆಮತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(2) ಈ ನಿಮಭಗಳು, ಅಧಿಕೃತ್ ರಾಜಯ ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ರ ಕಟಣೆಮ ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ
ಜಾರಿಗೆ ಫಯತ್ಕೆ ದ್ದದ .
2.

2ನೇ

ನಿಯಮದ

ತಿದ್ದು ರ್ಡಿ.-

ಕರ್ನಾಟಕ

ಪಾಯದವಾಕತೆ ನಿಮಭಗಳು, 2000 ದಲ್ಲಿ , (ಇದಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನನ

ಸಾಾಜನಿಕ

ಸಂಗರ ಸಣೆಗಳಲ್ಲಿ

ಮುಂದೄ ಷದರಿ ನಿಮಭಗಳು

ಎಂದ್ದ ಉಲ್ಿ ೇಖಿಷಲಾಗಿದೄ) (ಎ) ಖಂಡದ ತ್ರುವಾಮ, ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡದದ ನ್ನನ

ಸರಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ ,

ಎಂದರೆ:“(ಎಎ)

“ಬರ ಷ್ಟು ಚ್ಚಯ”

ಮಾಡಿಕೊಳುು ಲ್ಲಿ

ಎಂದರೆ,

ಸಂಗರ ಸಣೆ

ಸಾಾಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಮನ್ನನ

ಯಾವುದ ಮೌಲಯ ಯುತ್ ಸುತ ನ್ನನ

ರ ಕ್ರರ ಯ್ಕಮಲ್ಲಿ

ಆಮಶಕ್ಕೆ

ಅಥವಾ

ಕರಾರು

ಳಗಾಗಿಸು ಭಾಗವಾಗಿ

ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುು ವಂತೆ ಕೊಡುವುದ್ದ, ನಿೇಡುವುದ್ದ,

ಸಿಾ ೇಕರಿಸುವುದ್ದ ಅಥವಾ ಹ್ವಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ ರ್ತತ ಮ ಪೂಾಕವಾಗಿ ಕೊೇರಿಕೊಳುು ವುದ್ದ;
(ಎಬಿ) “ಮೇಷ” ಎಂದರೆ, ಸಂಗರ ಸಣೆ ಸಂಸೄಥ ಗೆ ಹ್ವನಿಯುಂಟ್ಟಮಾಡು ನಿಟಿು ನಲ್ಲಿ
ಸಂಗರ ಸಣೆ ರ ಕ್ರರ ಯ್ಕಮಲ್ಲಿ ರ ಭಾ ಬಿೇರುವುದ್ದ ಅಥವಾ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳುು ಲ್ಲಿ ವಾಷತ 
ಸಂಗತಿಗಳನ್ನನ

ತ್ಪಾ ಗಿ ನಿರೂಣೆ ಮಾಡುವುದ್ದ ಭತ್ತತ ಇದಯಲ್ಲಿ

ಟಂಡರ್ದಾಯರುಗಳ

ನಡುವೆ ಟಂಡರ್ ಷಲ್ಲಿ ಸು ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ನಂತ್ಯ ಶಾಮೇಲಾಗುವುದ್ದ ಭತ್ತತ ಕೃತ್ಕವಾಗಿ
ಷ ಧಾಾತ್ಮ ಕಲಿ ದ ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಂಡರ್ ಬೆಲ್ಗಳನ್ನನ

ಸಾಬಿೇತ್ತಡಿಸುವಂತೆ ಸೃಜಿಸುವುದ್ದ
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ಭತ್ತತ ಉಚಿತ್ ಹ್ವಗೂ ಮುಕತ ಷ ರ್ಧಾಮ ಲಾಬಗಳನ್ನನ

ಡೆದ್ದಕೊಳುು ವುದರಿಂದ ಸಂಗರ ಸಣೆ

ಸಂಸೄಥ ಮನ್ನನ ವಂಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೂ ಳಗೊಳುು ತ್ತ ದೄ”
3. 3ಎ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಸೇರ್ಿಡೆ.- ಷದರಿ ನಿಮಭಗಳ 3ನೇ ನಿಮಭದ
ತ್ರುವಾಮ, ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡದದ ನ್ನನ ಸರಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ , ಎಂದರೆ:“3ಎ ಸಕಾಿರದ ಇ-ರ್ಮರುಕಟು
ಇನುು

ವಿಭಾಗದ ಮುಖೆಂತರ ಸಂಗಾ ಹಣೆ {ಇದರಲ್ಲಿ

ಮುೆಂದೆ ಜಿಇಎೆಂ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಉಲ್ಿ ೀಖಿಸಲಾಗಿದೆ}.- (1) ಸಂಗರ ಸಣೆ ಸಂಸೄಥ ಯು, ಈ

ಕ್ಕಳಕಂಡ ಶಯತ್ತತ ಗಳಿಗೊಳಟ್ಟು

ಜಿಇಎಂ ಪೇಟಾಲ್ ಮುಖಾಂತ್ಯ ಷಯಕುಗಳು ಭತ್ತತ

ಸವೆಗಳನ್ನನ ಸಂಗರ ಹಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ , ಎಂದರೆ:(i) ಜಿಇಎಂ ಪೇಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಬಯ ವಿಯಫಹುದಾದ ಷಯಕುಗಳು ಭತ್ತತ ಸವೆಗಳು; ಭತ್ತತ
ಸಂಗರ ಹಿಷಫಹುದಾದ ಗುಣಭಟು , ಭತ್ತತ

ಷಯಫರಾಜು ಅಧಿಮ ನಿದಿಾಶು

ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನನ ಪೂರೈಷಬೇಕು.
(ii)

ಅಧಿನಿಮಭದ

4ನೇ

ರ ಕಯಣದ

(ಇ)

ಭತ್ತತ

(ಇಇ)

ಖಂಡದ

ಮೇರೆಗೆ

ಗೊತ್ತತ ಡಿಷಲಾದ ಮೌಲಯ ದ ರೆಗಿನ ಷಯಕುಗಳು ಭತ್ತತ ಸವೆಗಳನ್ನನ , ಜಿಇಎಂ
ಪೇಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ ದಗಿಸಿದ ರ ಕ್ರರ ಯ್ಕಮನ್ನನ

ಅನ್ನಷರಿಸು ಮೂಲಕ ಯಾವುದ

ಲಬಯ ವಿರು ಪೂರೈಕ್ಕದಾಯರುಗಳ ಮುಖಾಂತ್ಯವಾಗಿ ನೇಯವಾಗಿ ಸಂಗರ ಹಿಷಫಹುದ್ದ;
(iii)

ಅಧಿನಿಮಭದ

4ನೇ

ರ ಕಯಣದ

(ಇ)

ಭತ್ತತ

(ಇಇ)

ಖಂಡದ

ಮೇರೆಗೆ

ಗೊತ್ತತ ಡಿಷಲಾದ ಮತಿಮನ್ನನ ಮೇರಿದ ಷಯಕುಗಳು ಭತ್ತತ ಸವೆಗಳನ್ನನ , ಜಿಇಎಂ
ಪೇಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ

ದಗಿಸಿದ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಡಿಾ ಂಗ್ ಅನ್ನನ

ಅಥವಾ ಹಿಮುಮ ಖ

ಸರಾಜು ಸಾಧನನ್ನನ ಫಳಸು ಟಂಡರ್ದಾಯರುಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನಿೇಡಿದ ತ್ರುವಾಮ
ಸಂಗರ ಹಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ ; ಭತ್ತತ
(iv) ಕಛೇರಿಮ ಫಳಕ್ಕಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಾದ ಮೇಟಾರ್ ವಾಸನಗಳನ್ನನ (automobiles) ಷಕ್ಷಭ
ಪಾರ ಧಿಕಾಯದಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಮಂಜೂರಾತಿಮನ್ನನ ಡೆದ್ದಕೊಂಡ ನಂತ್ಯ ನೇಯವಾಗಿ
ಸಂಗರ ಹಿಷಫಹುದ್ದ.
(2)

ಜಿಇಎಂ

ಪೇಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ

ದಗಿಸಿದ

ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ಲ್ಲಿ , ಷಯಕುಗಳು ಭತ್ತತ
ರ ಯೇಜನ್ನನ ಡೆದ್ದಕೊಳು ಫಹುದ್ದ”

ರಿಯಾಯಿತಿ
ಸವೆಗಳನ್ನನ

ಭತ್ತತ

ವಿರ್ನಯಿತಿಗಳು,

ಸಂಗರ ಹಿಸುವಾಗ

ಅವುಗಳ
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4. 26ಎ, 26ಬಿ, 26ಸ್, ಮತ್ತು

26ಡಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಸೇರ್ಿಡೆ.- ಷದರಿ

ನಿಮಭಗಳ 26ನೇ ನಿಮಭದ ತ್ರುವಾಮ, ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡದದ ನ್ನನ ಸರಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ , ಎಂದರೆ:“26ಎ. ಸಂಗಾ ಹಣಾ ಸಂಸೆೆ ಯು ಟೆಂಡರ್ದಾರರುಗಳನುು
ಸಂಗರ ಸಣಾ ಸಂಸೄಥ ಯು ಸಂಗರ ಸಣೆಮ ಭತ್ತತ

ಟಂಡರ್ ಅನ್ನನ

ಕಾಮಾದ ಯಾವುದ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಗರ ಸಣಾ ಸಂಸೄಥ ಮನ್ನನ
ಸರಿದಂತೆ, ಟಂಡರ್ನ ಭಾಗಹಿಸುವಿಕ್ಕಮಲ್ಲಿ
ಕಾಮಾಗತ್ಗೊಳಿಸುಲ್ಲಿ , ಬರ ಷ್ಟು ಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ

ಏಜಂಟ್ನ

ಗುತಿತ ಗೆದಾಯನನ್ನನ
ಗುತಿತ ಗೆದಾಯನ

ಮೂಲಕ

ಅಥವಾ

ಕಾಮಾಗತ್ಗೊಳಿಸು

ತ್ಪ್ಪ ದಾರಿಗೆ ಎಳಯುವುದೂ

ಅಥವಾ ಅದಯ ಷ ರ್ಧಾಮಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ ಮೇಷದ ಕಾಮಾದಲ್ಲಿ

ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತ್ಸ

ಅಥವಾ ಪೂರೈಕ್ಕದಾಯನನ್ನನ

ನಿಷೇಧಿಸುವುದ್ದ.- (1)

ಟಂಡರ್ದಾಯನನ್ನನ

ಅಥವಾ
ನೇಯವಾಗಿ
ಅಥವಾ

ಅಥವಾ ಅಂತ್ಸ ಟಂಡರ್ದಾಯನ ಅಥವಾ

ಪೂರೈಕ್ಕದಾಯನ

ಯಾರೇ

ಉತ್ತ ರಾಧಿಕಾರಿಮನ್ನನ

ಟಂಡರ್ ರ ಕ್ರರ ಯ್ಕಮಲ್ಲಿ ಭಾಗಹಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕರ ಭಕೈಗೊಳು ಫಹುದ್ದ.
(2) ಸಂಗರ ಸಣಾ ಸಂಸೄಥ ಯು, ಆದವದ ಮೂಲಕ, ನಿಷೇಧಿಸು ಬಿಡ್ದಾಯನ ಅಥವಾ
ಗುತಿತ ಗೆದಾಯನ ಅಥವಾ ಪೂರೈಕ್ಕದಾಯನ ರ ಸಾತ ನೆಗಳನ್ನನ
ನಿಣಾಮ ಕೈಗೊಳುು ವುದಕ್ಕೆ

ರಿಗಣಿಷಲು ಭತ್ತತ ಅದಯ ಫಗೆಗ

ನಿಷೇಧ ಷಮತಿ ಎಂದ್ದ ಕರೆಯು ಟಂಡರ್ ಆಹ್ವಾ ನಿಸು

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಮ ದಜಾಗಿಂತ್ ಕಡಿಮಮಲಿ ದ ಅಂತ್ಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನನ

ಳಗೊಂಡ ಂದ್ದ

ಷಮತಿಯು ಇಯತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(3) ಮಾಹಿತಿಮನ್ನನ
ಮದಲು,

ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ ನಂತ್ಯ, ನಿಷೇಧ ಷಮತಿಯು, ನಿಣಾಮ ಕೈಗೊಳುು 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದರಿಗೆ

ಅಯ

ಭನವಿಗಳನ್ನನ

ಷಲ್ಲಿ ಸುವುದಕ್ಕೆ

ಮೌಖಿಕ

ಸುರ್ನಣೆಮನ್ನನ ಳಗೊಂಡಂತೆ ಯುಕತ ಅಕಾವನ್ನನ ನಿೇಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(4)

ನಿಷೇಧದ

ರಿಗಣನೆಗಾಗಿ,

ಟಂಡರ್

ಆಹ್ವಾ ನಿಸು

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿ

ಅಥವಾ

ಟಂಡರ್ ಅಂಗಿೇಕರಿಸು ಪಾರ ಧಿಕಾಯದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ್ಗೊಂಡ ಯಾರೇ ಇತ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯು,
ಮೇಲೆ ಂಡ (2)ನೇ ಉ-ನಿಮಭದ ಮೇರೆಗೆ ಯಚಿಸಿದ ನಿಷೇಧ ಷಮತಿಗೆ ಬರ ಷ್ಟು ಚ್ಚಯ ಭತ್ತತ
ಮೇಷದ ಯ ಹ್ವಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂಥ ಬಿಡ್ದಾಯಯ ಅಥವಾ ಗುತಿತ ಗೆದಾಯರುಗಳ ಅಥವಾ
ಪೂರೈಕ್ಕದಾಯರುಗಳ ವಿಯಗಳನ್ನನ ದಗಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(5) ನಿಷೇಧ ಷಮತಿಯು, ಮಾಹಿತಿಮನ್ನನ

ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ ಮೂತ್ತತ

ದಿನಗಳ ಳಗಾಗಿ ಲ್ಲಖಿತ್ ಕಾಯಣದ್ಂದಿಗೆ ತ್ನನ ಶಫಾಯಸುು ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಫಹುದ್ದ.
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ರಂತ್ತ, ಷದರಿ ಅಧಿಮನ್ನನ , ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ

ದಾಖಲ್ಲಷಫಹುದಾದ ಕಾಯಣಗಳಿಗಾಗಿ

ಸಂಗರ ಸಣಾ ಸಂಸೄಥ ಯು ಭತೆತ ಸದಿನೈದ್ದ ದಿನಗಳರೆಗೆ ವಿಷತ ರಿಷಫಹುದ್ದ.
(6) ನಿಷೇಧ ಷಮತಿಮ ಶಫಾಯಸುು ಗಳ ಆಧಾಯದ ಮೇಲ್, ಸಂಗರ ಸಣಾ ಸಂಸೄಥ ಯು ಯಾರೇ
ಟಂಡರ್ದಾಯನನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಗುತಿತ ಗೆದಾಯನನ್ನನ

ನಿಷೇಧಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ . ಭತ್ತತ ಅದನ್ನನ
ಸಂಗರ ಸಣೆ ಪೇಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ
ಗುತಿತ ಗೆದಾಯನ ಅಥವಾ

ಅಥವಾ

ಪೂರೈಕ್ಕದಾಯನನ್ನನ

ಅದಯ ವೆಬ್ಸೆಟಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಾಜನಿಕ

ರ ಕಟಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ

ಭತ್ತತ

ಅಂತ್ಸ ಟಂಡರ್ದಾಯನ ಅಥವಾ

ಪೂರೈಕ್ಕದಾಯನ ಅಥವಾ ಅರುಗಳ ಯಾರೇ ಉತ್ತ ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ

ಟಿು ಮನ್ನನ ಷಸ ನಿಾಹಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(7)

ನಿಷೇಧದ

ಆದವವು

ನಿಷೇಧದ

ಆದವದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಶು ಡಿಸಿದ

ಅಧಿಮ

ಮುಕಾತ ಮದಂದ್ದ ಷಾ ಯಂಚ್ಚಲ್ಲತ್ವಾಗಿ ಯದ್ದದ ಗೊಂಡಿದೄ ಎಂದ್ದ ಭಾವಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ .
26ಬಿ. ಸಕಾಿರವು ನಿಷೇಧಿಸುವುದ್ದ.- (1) ಷಕಾಾಯವು ಸಾಾಜನಿಕ ಹಿರ್ತಷಕ್ರತ ಯಿಂದ
ಭತ್ತತ ಅಧಿನಿಮಭದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಶು ಡಿಸಿದ ಕಾಯಣಗಳ ಮೇಲ್ ಟಂಡರ್ದಾಯನನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಗುತಿತ ಗೆದಾಯನನ್ನನ ಅಥವಾ ಪೂರೈಕ್ಕದಾಯನನ್ನನ ಟಂಡರ್ ರ ಕ್ರರ ಯ್ಕಯಿಂದ ನಿಷೇಧಿಷಫಹುದ್ದ.
(2) ನಿಷೇಧಿಸು ಬಿಡ್ದಾಯನ ಅಥವಾ ಗುತಿತ ಗೆದಾಯನ ಅಥವಾ ಪೂರೈಕ್ಕದಾಯನ
ರ ಸಾತ ನೆಗಳನ್ನನ

ರಿಗಣಿಷಲು ಭತ್ತತ

ಅದಯ ಫಗೆಗ

ರಾಜಯ ಷಕಾಾಯವು

ಅಧಿಸೂಚಿಷಫಹುದಾದಂಥ

ನಿಣಾಮಗಳನ್ನನ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನನ

ತೆಗೆದ್ದಕೊಳು ಲು

ಳಗೊಂಡ

ಂದ್ದ

ರಾಜಯ ಭಟು ದ ನಿಷೇಧ ಷಮತಿಯು ಇಯತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(3) ಮಾಹಿತಿಮನ್ನನ ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ ನಂತ್ಯ, ರಾಜಯ ಭಟು ದ ನಿಷೇಧ ಷಮತಿಯು, ನಿಷೇಧದ
ನಿಣಾಮನ್ನನ

ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುು  ಮದಲು, ಸಂಬಂಧಟು ರಿಗೆ ಅಯ ಭನವಿಗಳನ್ನನ

ಷಲ್ಲಿ ಸುವುದಕ್ಕೆ ಂದ್ದ ಮೌಖಿಕ ಸುರ್ನಣೆಮನ್ನನ

ಳಗೊಂಡಂತೆ, ಯುಕತ ಅಕಾವನ್ನನ

ನಿೇಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(4)

ಬಿಡ್ದಾಯಯ

ಅಥವಾ

ಗುತಿತ ಗೆದಾಯಯ

ಅಥವಾ

ಪೂರೈಕ್ಕದಾಯಯ

ನಿಷೇಧದ

ರಿಗಣನೆಗಾಗಿ, ಸಂಗರ ಸಣಾ ಸಂಸೄಥ ಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ್ಗೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಯು, ಮೇಲೆ ಂಡ (2)ನೇ
ಉ-ನಿಮಭದ ಮೇರೆಗೆ ಯಚನೆಯಾದ ರಾಜಯ ಭಟು ದ ನಿಷೇಧ ಷಮತಿಗೆ ಅಂತ್ಸ ಬಿಡ್ದಾಯಯ
ಅಥವಾ ಗುತಿತ ಗೆದಾಯಯ ಅಥವಾ ಗುತಿತ ಗೆದಾಯಯ ಅಥವಾ ಪೂರೈಕ್ಕದಾಯರುಗಳ ವಿಯಗಳನ್ನನ
ದಗಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ ;
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(5) ರಾಜಯ ಭಟು ದ ನಿಷೇಧ ಷಮತಿಯು, ಮಾಹಿತಿಮನ್ನನ

ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ,

ಮೂತ್ತತ ದಿನಗಳ ಳಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜಯ

ಷಕಾಾಯಕ್ಕೆ ತ್ನನ

ಶಫಾಯಸುು ಮಾಡಫಹುದ್ದ;
ರಂತ್ತ, ಷದರಿ ಅಧಿಮನ್ನನ , ನಿಷೇಧ ಷಮತಿಯು ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಷಫಹುದಾದ
ಕಾಯಣಗಳಿಗಾಗಿ ಭತೆತ ಸದಿನೈದ್ದ ದಿನಗಳ ಅಧಿಮನ್ನನ ವಿಷತ ರಿಷಫಹುದ್ದ.
(6) ರಾಜಯ ಭಟು ದ ನಿಷೇಧ ಷಮತಿಮ ಶಫಾಯಸುು ಗಳ ಆಧಾಯದ ಮೇಲ್, ಷಕಾಾಯವು,
ಅಧಿಸೂಚನೆಮ ಮೂಲಕ ಅಂತ್ಸ ಟಂಡರ್ದಾಯನನ್ನನ ಅಥವಾ ಗುತಿತ ಗೆದಾಯನನ್ನನ ಅಥವಾ
ಪೂರೈಕ್ಕದಾಯನನ್ನನ

ನಿಷೇಧಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ

ಭತ್ತತ ಅದನ್ನನ

ಇಲಾಖೆಮ ವೆಬ್ಸೆಟಿನಲ್ಲಿ ಹ್ವಗೂ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಾಜನಿಕ ಸಂಗರ ಸಣೆ ಪೇಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಷಸ ರ ಕಟಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ ಭತ್ತತ ಅಂತ್ಸ
ಬಿಡ್ದಾಯನ ಅಥವಾ ಗುತಿತ ಗೆದಾಯನ ಅಥವಾ ಪೂರೈಕ್ಕದಾಯನ ಅಥವಾ ಅರುಗಳ ಯಾರೇ
ಉತ್ತ ರಾಧಿಕಾರಿಮ ಟಿು ಮನ್ನನ ನಿಾಹಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(7)

ನಿಷೇಧಿಸಿದ

ಪೂರೈಕ್ಕದಾಯನನ್ನನ

ಟಂಡರ್ದಾಯನನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಗುತಿತ ಗೆದಾಯನನ್ನನ

ಅಥವಾ

ನೇಂದಣಿಯಾದ ಗುತಿತ ಗೆದಾಯರುಗಳ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಗಾಯರುಗಳ

ಟಿು ಯಿಂದ ತೆಗೆದ್ದಹ್ವಕತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(8) ನಿಷೇಧದ

ಆದವವು,

ನಿಷೇಧದ

ಆದವದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಶು ಡಿಸಿದ ಅಧಿಮ

ಮುಕಾತ ಮದಂದ್ದ ಷಾ ಯಂಚ್ಚಲ್ಲತ್ವಾಗಿ ಯದ್ದದ ಗೊಂಡಿದೄ ಎಂದ್ದ ಭಾವಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ .
26ಸ್. ನಿಷೇಧದ ನಂತರ ಕೈಗಳಳ ಬೇಕಾದ ಕಾ ಮಗಳು.- ಸಂಗರ ಸಣಾ ಸಂಸೄಥ ಯು, ಈ
ಕ್ಕಳಕಂಡ ಂದ್ದ ಅಥವಾ ಹೆಚಿಾ ನ ಕರ ಭಗಳನ್ನನ

ಕೈಗೊಳುು ವುದೂ ಸರಿದಂತೆ ನಿಷೇಧಿತ್

ಟಂಡರ್ದಾಯನ ಅಥವಾ ಗುತಿತ ಗೆದಾಯನ ಅಥವಾ ಪೂರೈಕ್ಕದಾಯನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಯುಕತ
ಕರ ಭಗಳನ್ನನ ಕೈಗೊಳು ಫಹುದ್ದ, ಎಂದರೆ:(i) ಬಿಡ್ನ್ನನ

ತಿಯಷೆ ರಿಸುವುದ್ದ ಭತ್ತತ

ಇಎಂಡಿಮನ್ನನ

ಅಥವಾ ಬಿಡ್ ಬದರ ರ್ತ

ಠೇಣಿಮನ್ನನ ಮುಟ್ಟು ಗೊೇಲು ಹ್ವಕ್ರಕೊಳುು ವುದ್ದ ಅಥವಾ ನಗದಿೇಕಯಣ ಮಾಡಿಕೊಳುು ವುದ್ದ;
(ii) ಗುತಿತ ಗೆಮನ್ನನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದ್ದ; ಕಾಮಾಕ್ಷಭತೆ ಖಾತ್ರಿಮನ್ನನ ಮುಟ್ಟು ಗೊೇಲು
ಹ್ವಕ್ರಕೊಳುು ವುದ್ದ ಅಥವಾ ನಗದಿೇಕಯಣ ಮಾಡಿಕೊಳುು ವುದ್ದ; ಸಂಗರ ಸಣಾ ಸಂಸೄಥ ಯು ವೆಚಾ
ಮಾಡಿದ ನಶು ದ ರಿಹ್ವಯನ್ನನ ಸೂಲು ಮಾಡುವುದ್ದ;
(iii) ಅಂತ್ಸ ಸಂಗರ ಸಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂತ್ಸ ಟಂಡರ್ದಾಯನ್ನ ಅಥವಾ
ಗುತಿತ ಗೆದಾಯನ್ನ ಅಥವಾ ಪೂರೈಕ್ಕದಾಯನ್ನ ದಗಿಸಿದ ಯಾವುದ ಇತ್ರೆ ಬದರ ತೆಮನ್ನನ ಅಥವಾ

15

ಖಾತ್ರಿಮನ್ನನ

ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್(ತ್ರ )ನ್ನನ

ಮುಟ್ಟು ಗೊೇಲು ಹ್ವಕ್ರಕೊಳುು ವುದ್ದ ಅಥವಾ

ನಗದಿೇಕಯಣ ಮಾಡಿಕೊಳುು ವುದ್ದ; ಭತ್ತತ
(iv) ಸಂಗರ ಸಣಾ ಸಂಸೄಥ ಯು ಮಾಡಿದ ಪಾತಿಗಳು, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ, ಮುಂಗಡ
ಪಾತಿಗಳನ್ನನ

ಳಗೊಂಡಂತೆ, ರಾರ್ಷು ಾೇಕೃತ್ ಬಾಯ ಂಕ್ರನ ಚ್ಚಲ್ಲತ ದಯದ ಆಧಾಯದ ಮೇಲ್

ಫಡಿಾ ಯಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನನ ಸೂಲ್ಲ ಮಾಡುವುದ್ದ.
26ಡಿ. ಗುತಿು ಗೆ ನಿಿಹಣೆ.- (1) ಸಂಗರ ಸಣಾ ಸಂಸೄಥ ಯು, ಷಕಾಾಯವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ
ಅಧಿಸೂಚಿಷಫಹುದಾದಂತೆ, ಗುತಿತ ಗೆಮ ಮೌಲಯ ನ್ನನ
ಭತ್ತತ

ಸವೆಗಳ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ

ಮೇರಿದ ಕಾಭಗಾರಿಗಳ, ಷಯಕುಗಳು

ಷಕಾಾಯವು

ಅಧಿಸೂಚಿಷಫಹುದಾದಂತೆ,

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಾಜನಿಕ ಸಂಗರ ಸಣೆ ಪೇಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಅಧಿಸೂಚನೆಮನ್ನನ ಹೊಯಡಿಸಿದ
ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ ಗುತಿತ ಗೆ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳುು  ನಿಾಸಣೆಮನ್ನನ ಕೈಗೊಳು ತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(2) ಗುತಿತ ಗೆ ಕರಾರು ನಿಾಸಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಕಾಮಾಚಟ್ಟಟಿಕ್ಕಗಳು ಭತ್ತತ
ರ ಕ್ರರ ಯ್ಕಗಳನ್ನನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಾಜನಿಕ ಸಂಗರ ಸಣಾ ಪೇಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೃಜನೆಯಾಗುವಂತೆ,

ದಾಖಲ್ಲಸುವಂತೆ, ನಿಾಹಿಸುವಂತೆ ಭತ್ತತ ಮೇಲ್ಲಾ ಚ್ಚಯಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಪಾಲಯ ಆದಶಾನ್ನಸಾಯ
ಭತ್ತತ ಅಯ ಹೆಷರಿನಲ್ಲಿ

(ಶರ ೇಕೃಶಣ ಎನ್ ಬುಗಟಾಯ ಗೊೇಳ)
ವಿಶೇಷ್ಟಧಿಕಾರಿ ಭತ್ತತ ದನಿಮತ್ತ
ಷಕಾಾಯದ ಜಂಟಿಕಾಮಾದಶಾ
ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ತಡಬ್ಲ್ಿ ಯ ಎಫ್ಸಿ)
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ಕನಿಟಕ ಸಕಾಿರ
ಸಂಖೆಯ : ಎಫ್ಡಿ 218 ವೆಚಾ -12/2021

ಕರ್ನಾಟಕ ಷಕಾಾಯದ ಷಚಿವಾಲಮ,
ವಿಧಾನಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನಂಕ: 26.08.2021.
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಾಜನಿಕ ಸಂಗರ ಸಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಯದವಾಕತೆ ಅಧಿನಿಮಭ, 1999 (2000ದ
ಕರ್ನಾಟಕ

ಅಧಿನಿಮಭ

29)ಯ

ರ ದತ್ತ ವಾದ ಅಧಿಕಾಯಗಳನ್ನನ
ಸಾಾಜನಿಕ

25ನೇ

ರ ಕಯಣದ

(1)ನೇ

ಉ-ರ ಕಯಣದ

ಮೂಲಕ

ಚಲಾಯಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಷಕಾಾಯವು ಈ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ

ಸಂಗರ ಸಣೆಗಳಲ್ಲಿ

ಪಾಯದವಾಕತೆ

ನಿಮಭಗಳು,

2000ಕ್ಕೆ

ಭತ್ತ ಷ್ಟು

ತಿದ್ದದ ಡಿಗಳನ್ನನ ಮಾಡಲು ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ನಿಮಭಗಳನ್ನನ ಯಚಿಸುತ್ತ ದೄ, ಎಂದರೆ:ನಿಯಮಗಳು
1. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾ ರಂಭ.- (1) ಈ ನಿಮಭಗಳನ್ನನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಾಜನಿಕ

ಸಂಗರ ಸಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಯದವಾಕತೆ (ತಿದ್ದದ ಡಿ) ನಿಮಭಗಳು, 2021 ಎಂದ್ದ ಕರೆಮತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(2) ಈ ನಿಮಭಗಳು, ಅಧಿಕೃತ್ ರಾಜಯ ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ರ ಕಟಣೆಮ ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ
ಜಾರಿಗೆ ಫಯತ್ಕೆ ದ್ದದ .
2.

25ನೇ

ನಿಯಮದ

ತಿದ್ದು ರ್ಡಿ.-

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಾಜನಿಕ ಸಂಗರ ಸಣೆಗಳಲ್ಲಿ

ಪಾಯದವಾಕತೆ ನಿಮಭಗಳು, 2000ದ 25ನೇ ನಿಮಭದಲ್ಲಿ (ಇದಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನನ
ನಿಮಭಗಳು

ಎಂದ್ದ

ಉಲ್ಿ ೇಖಿಷಲಾಗಿದೄ),

25ನೇ

ನಿಮಭದ,

(2)ನೇ

ಮುಂದೄ ಷದರಿ
ಉ-ನಿಮಭದ

ತ್ರುವಾಮ, ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡದದ ನ್ನನ ಸರಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ , ಎಂದರೆ:“(3)

(ಎ)

ಸಂಗರ ಸಣಾ

ಅಧಿಸೂಚಿಷಫಹುದಾದಂತೆ

ಸಂಸೄಥ ಯು

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದ

ಷಕಾಾಯವು

ಉತ್ ನನ ಗಳ

ಅಥವಾ

ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ
ಷಯಕುಗಳ

ಸಂಗರ ಸಣೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಅನ್ನಷ್ಟಾ ನನ್ನನ ಳಗೊಂಡ ರಿಹ್ವಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಮೌಲಯ ಮಾನದ ಅಂಕ ನಿಧಾಯಣೆಮ ವಿಧಾನನ್ನನ

ಅಥವಾ ಗುಣಭಟು

ಭತ್ತತ

ವೆಚಾ ಆಧಾರಿತ್ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನನ್ನನ ಅನ್ನಷರಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(ಬಿ) ಟಂಡರ್ಗಳ ಮೌಲಯ ಮಾನಕಾೆ ಗಿ ರ್ತಂತಿರ ಕ ಮಾನದಂಡವು, ಕರಾರು
ಮೌಲಯ ದ

ಕನಿಶಾ

ಶೇಕಡ್ಡ

ಸತ್ತ ಯಷ್ಟು

ಹಂಚಿಕ್ಕಮ

ಮುಖಾಂತ್ಯ

ಪಾರ ಜಕ್ು ಷಯಫರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸಾು ಟ್ಾಅಫ್ನ ಟಂಡರ್ದಾಯಯ ಳಗೊಳುು ವಿಕ್ಕಗಾಗಿ ಕನಿಶಾ
ಕ್ಷ ಶೇಕಡ್ಡ ಆಯಯಷ್ಟು ಕೃಪಾಂಕನ್ನನ ಳಗೊಂಡಿಯತ್ಕೆ ದ್ದದ .
ರಂತ್ತ, ಸಾು ಟ್ಾಅಪ್ ಅನ್ನನ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ

ಂದ್ದ ಸಂಸೄಥ ಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ

ನವೇದಯ ಭ ಭತ್ತತ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಸೇಸೆಟಿ [KITS] ಮಲ್ಲಿ ನೇಂದಾಯಿಸಿದೄ ಭತ್ತತ ಇದನ್ನನ
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ಕರ್ನಾಟಕ ಷಕಾಾಯದ ವಿದ್ದಯ ರ್ನಮ ನ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಭತ್ತತ
ವಿಜಾಾ ನ ಭತ್ತತ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಇಲಾಖೆಮ ಮೂಲಕ ಟಿು ಗೆ ಸರಿಸಿದೄ ಭತ್ತತ ಟಂಡರ್ದಾಯರು
ಕರಾರು

ಮಾಡಿಕೊಳುು ವುದಕ್ಕೆ

ಭತ್ತತ

ಕರಾರಿನ

ಫದಧ

ಮೌಲಯ ನ್ನನ

ಕಾಮಾಗತ್ಗೊಳಿಸುವುದಕಾೆ ಗಿ ಸಾು ಟ್ಾಅಪ್ನ ಪೂಯಕ ಸಾಕಾಿ ಯ ಧಾಯಗಳು ಭತ್ತತ

ತ್ನನ

ಫದಧ ತೆಮನ್ನನ ಘೇರ್ಷಸುವುದ್ದ.”
3. 26ನೇ ನಿಯಮದ ತಿದ್ದು ರ್ಡಿ.- ಷದರಿ ನಿಮಭಗಳ 26ನೇ ನಿಮಭದಲ್ಲಿ , (6)ನೇ
ಉ-ನಿಮಭದ ತ್ರುವಾಮ ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡದದ ನ್ನನ ಸರಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ , ಎಂದರೆ:“(7) ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಂದ್ದ ಸಂಸೄಥ ಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನವೇದಯ ಭ ಭತ್ತತ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ
ಸೇಸೆಟಿ [KITS] ಮಲ್ಲಿ ನೇಂದಾಯಿಸಿದ ಸಾು ಟ್ಾಅಪ್ಗಳಿಗೆ, ಷಕಾಾಯವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ
ಅಧಿಸೂಚಿಷಫಹುದಾದಂತೆ
ರಿಹ್ವಯಗಳನ್ನನ

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ

ಸಂಗರ ಹಿಸು

ಉತ್ ನನ ಗಳು

ಅಧಿಮಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಮುಂಗಡ

ಸಣ

ಷಯಕುಗಳು
ಠೇಣಿ

ಅಥವಾ
ಸಂದಾಮ

ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿರ್ನಯಿತಿ ನಿೇಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .”
4. 27ನೇ ನಿಯಮದ ತಿದ್ದು ರ್ಡಿ.- ಷದರಿ ನಿಮಭಗಳ 27ನೇ ನಿಮಭದಲ್ಲಿ , ಮದಲನೆ
ರಂತ್ತಕದ ತ್ರುವಾಮ, (2)ನೇ ಉ-ನಿಮಭದಲ್ಲಿ , ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ರಂತ್ತಕನ್ನನ
ಸರಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ , ಎಂದರೆ:“ಭತ್ತತ ರಂತ್ತ, ಈ ನಿಮಭಗಳಲ್ಲಿ ತ್ದಿಾ ರುದಧ ವಾದ್ದದ್ದ ಏನೇ ಳಗೊಂಡಿದಾದ ಗೂಯ ,
ಟಂಡರ್ ಆಹ್ವಾ ನಿಸು ಪಾರ ಧಿಕಾಯವು, ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ಶಯತ್ತ ಗಳಿಗೊಳಟ್ಟು , ಷಕಾಾಯವು
ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ

ಅಧಿಸೂಚಿಷಫಹುದಾದಂತೆ, ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಷಯಕುಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ ನನ ಗಳು

ಅಥವಾ ರಿಹ್ವಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಷಕಾಾಯದ ವಿದ್ದಯ ರ್ನಮ ನ

ನೇಂದಾಯಿತ್ವಾದ ಭತ್ತತ

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಭತ್ತತ

ವಿಜಾಾ ನ ಭತ್ತತ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಟಿು ಮಲ್ಲಿ ಸರಿಸಿದ್ದದ , ಪೂವಾಾಸಾತೆ ಡೆದ
ಸಾು ಟ್ಾಅಪ್ಗಳ ಟಿು ಮನ್ನನ ಅಂಗಿೇಕರಿಷಫಹುದ್ದ, ಎಂದರೆ:(i) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾು ಟ್ಾಅಪ್ ನಿೇತಿಮಲ್ಲಿ ರಿಭಾರ್ಷಷಲಾದಂತೆ ಸಾು ಟ್ಾಅಪ್ಗಳನ್ನನ ,
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ

ಂದ್ದ

ಸಂಸೄಥ ಯಾಗಿ

ಕರ್ನಾಟಕ

ನವೇದಯ ಭ

ಭತ್ತತ

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಸೇಸೆಟಿ [KITS] ಮಲ್ಲಿ ನೇಂದಾಯಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ ;
(ii) ರ್ನಯ ಮ ಷಭಮ ತ್, ಪಾಯದವಾಕ ಭತ್ತತ ಷಮಂಜಷವಾದ ರ ಕ್ರರ ಯ್ಕಮಲ್ಲಿ ಭತ್ತತ ಯುಕತ
ರ ಚ್ಚಯನ್ನನ

ನಿೇಡಿ, ಟಿು ಗೆ ಸರಿಸುವುದಕಾೆ ಗಿ ಪೂವಾಾಸಾತೆಮನ್ನನ

ನಿಮಭಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸಾಯವಾಗಿ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ ;

ಈ
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(iii) ಅಸಾತೆಮ ರುಜುವಾತ್ತ ತ್ರ ಗಳು, ಅಸಾತೆ, ಸಾಭಥಯ ಾ, ಕಾಮಾನಿಾಸಣೆ,
ಗುಣಭಟು

ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಯ ಸೄಥ ಗಳು, ಆಂತ್ರಿಕ ಆರ್ಥಾಕ ನಿಯಂತ್ರ ಣಗಳು,

ಆರ್ಥಾಕ ಹಿನೆನ ಲ್ ಭತ್ತತ ಇತ್ರೆ ಅಸಾತೆಮ ಅಗತ್ಯ ತೆಗಳನ್ನನ ನೇಂದಣಿಗೆ ಭತ್ತತ
ಟಿು ಗೆ ಸರಿಸು ಮುಂಚೆ ಎಚಾ ರಿಕ್ಕಯಿಂದ ರಿಶೇಲ್ಲಷತ್ಕೆ ದ್ದದ ;
(iv) ಟಿು ಗೆ ಸರಿಸುವುದಕಾೆ ಗಿ ಪೂವಾಾಸಾತೆ ರ ಕ್ರರ ಯ್ಕಮನ್ನನ , ಷಕಾಾಯದ ಮೂಲಕ
ಯಚಿಷಫಹುದಾದ ಂದ್ದ ಷಮತಿಮ ಮೂಲಕ ರ ತಿಶಾ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ ಭತ್ತತ
ಟಿು ಗೆ ಸರಿಸು ರ ಕ್ರರ ಯ್ಕಯು ಟಿು ಗೆ ಸರಿಷಲ ಟು

ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ ಮೂರು

ಶಾಗಳರೆಗೆ ಸಿಂಧುವಾಗಿಯತ್ಕೆ ದ್ದದ ;
(v)

ನೇಂದಾಯಿಷಲ ಟು
ನೇಂದಣಿಮ

ಭತ್ತತ

ಟಿು ಗೆ

ನಿಬಂಧನೆಗಳು

ಸರಿಷಲಾದ

ಭತ್ತತ

ಸಾು ಟ್ಾಅಪ್ಗಳು

ಶಯತ್ತತ ಗಳನ್ನನ

ಪಾಲ್ಲಷಲು

ವಿಪಲವಾಗಿದದ ಲ್ಲಿ , ಅಗತ್ಯ ಡಿಷಲಾದ ತ್ಶೇಲು ಟಿು ಗಳ ಅನ್ನಸಾಯವಾಗಿ ಭತ್ತತ
ಷಕಾಲದಲ್ಲಿ

ಗುಣಭಟು ನ್ನನ

ಪೂರೈಸಿ

ಷಯಕುಗಳು

ಭತ್ತತ

ಸವೆಗಳನ್ನನ

ಷಯಫರಾಜು ಮಾಡಲು ವಿಪಲವಾಗಿದದ ಲ್ಲಿ ಭತ್ತತ ಯಾವುದ ಬರ ಷ್ಟು ಚ್ಚಯ ಭತ್ತತ
ಮೇಷದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ

ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದದ ರೆ

ಭತ್ತತ

ಅಧಿನಿಮಭದ

ಉದೄದ ೇವಗಳಿಗೆ ವಿರುದಧ ವಾದ ಭತ್ತತ ಸಾಾಜನಿಕ ಹಿರ್ತಷಕ್ರತ ಯಿಲಿ ದ ಯಾವುದ
ಕಾಯಣದಿಂದ

ಅವುಗಳನ್ನನ

ಯಾವುದ

ಷಭಮದಲ್ಲಿ

ತೆಗೆದ್ದಹ್ವಕಫಹುದ್ದ

ಅಥವಾ ನಿಷೇಧಿಷಫಹುದ್ದ;
(vi) ಟಿು ಗೆ ಸರಿಷಲ ಟು

ಸಾು ಟ್ಾಅಪ್ಗಳ ಟಿು ಮನ್ನನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಷಕಾಾಯದ

ವಿದ್ದಯ ರ್ನಮ ನ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಭತ್ತತ ವಿಜಾಾ ನ ಭತ್ತತ
ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಇಲಾಖೆಮ ವೆಬ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ

ಹ್ವಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಾಜನಿಕ

ಸಂಗರ ಸಣೆ ಪೇಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಯೂ ಷಸ ರ ಕಟಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ ;
(vii)

ಈ

ಉಬಂಧದ

ಮೇರೆಗಿನ

ಯಾವುದ

ಸಂಗರ ಸಣೆಯು

ಐತ್ತತ

ಲಕ್ಷ

ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನನ ಮೇಯತ್ಕೆ ದದ ಲಿ ಭತ್ತತ ಸಂಗರ ಸಣೆ ಸಂಸೄಥ ಮ ಮೂಲಕ ಂದ್ದ
ನಿದಿಾಶು ಸಾು ಟ್ಾಅಪ್ಗೆ ನಿೇಡಿದ ಕರಾರುಗಳ ಸಂಖೆಯ ಯು ಎಯಡು ಕರಾರುಗಳಿಗೆ
ಮತಿಗೊಳಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ

ಭತ್ತತ ವಿವಿಧ ಸಂಗರ ಸಣಾ ಸಂಸೄಥ ಗಳನ್ನನ

ರ ತಿಯಂದ್ದ

ಆರ್ಥಾಕ ಶಾದಲ್ಲಿ ಐದ್ದ ಕರಾರುಗಳಿಗೆ ಮತಿಗೊಳಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ ;
(viii) ಆಪೇಕ್ರಿ ತ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಉತ್ ನನ
ಹ್ವಗೂ ಅದಕ್ಕೆ

ಅಥವಾ ಷಯಕುಗಳು ಅಥವಾ ರಿಹ್ವಯಕಾೆ ಗಿ,

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೌಲಯ ಮಾನ ಭತ್ತತ ಅಂಗಿೇಕಾಯ ಅಥವಾ

ನಿರಾಕಯಣೆಗಾಗಿ ಆರ್ಥಾಕ ಟಂಡರ್ಗಳನ್ನನ
ನಿಮಭಗಳ

ಅನ್ನಸಾಯವಾಗಿ

ಆಹ್ವಾ ನಿಸು ರ ಕ್ರರ ಯ್ಕಮನ್ನನ , ಈ

ಕರ್ನಾಟಕ

ಪೇಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ ; ಭತ್ತತ

ಸಾಾಜನಿಕ

ಸಂಗರ ಸಣೆ
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(ix) ಈ ಉಬಂಧದ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಗರ ಸಣೆಮನ್ನನ , ಸಾಾಜನಿಕ ಸುಯಕ್ಷತೆ, ಆರೇಗಯ ,
ವಿಭಶಾಾತ್ಮ ಕ ಷಮೇಕ್ಕಿ ಮ ಕಾಯಾಾಚಯಣೆಗಳು ಭತ್ತತ ಸಾಧನ ಸಾಮಾಗಿರ ಗಳು
ಮದಲಾದವುಗಳನ್ನನ

ಗಭನದಲ್ಲಿ ಟ್ಟು ಕೊಂಡು

ಸಂಗರ ಸಣೆ

ಸಂಸೄಥ ಯು

ರಿಗಣಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ .
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಪಾಲಯ ಆದಶಾನ್ನಸಾಯ
ಭತ್ತತ ಅಯ ಹೆಷರಿನಲ್ಲಿ
(ಶರ ೇಕೃಶಣ ಎನ್ ಬುಗಟಾಯ ಗೊೇಳ)
ವಿಶೇಷ್ಟಧಿಕಾರಿ ಭತ್ತತ ದನಿಮತ್ತ
ಷಕಾಾಯದ ಜಂಟಿಕಾಮಾದಶಾ
ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖೆ (ಝಡ್.ಪ್ತ)

