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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಸಂಖ್ಯೆ :ಸಂವ್ೆ ಶಾಇ 05 ರಾಶಾಪ್ರ 2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ
ವಿಧಾನಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನೆಂಕ: 26.02.2020.
ಅಧಿಸೂಚನೆ

The Karnataka Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2017 ಇದರ ಅಧಿಕೃತ
ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಂತರವ್ನ್ನನ The Karnataka Official Language Act 1963 ರ ಪ್ರ ಕರಣ 5ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ರಾಜ್ೆ ಪಾಲರ ಅಧಿರ್ಕರದ ಮೇರೆಗೆ ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ ದ ವಿಶೇಷ
ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಕಟಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಸತಿ ಸಚಿವಾಲಯ
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಸಂಖ್ಯೆ : ಡಿಒಎಚ್ 109 ಕೆಹೆಚ್ಬಿ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನೆಂಕ: 10.07.2017
ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ (ನಿಯಂತರ ಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿಿ ) ನಿಯಮಗಳು, 2016ರ ಕರಡನ್ನನ ,
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಡಿಒಎಚ್ 128 ಕೆಹೆಚ್ಬಿ 2016, ದಿರ್ನೆಂಕ: 2016ರ ಅಕ್ಟ ೇಬರ್ 24ರ ಪ್ರ ರ್ಕರ,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ (ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1193), ದಿರ್ನೆಂಕ: 2016ರ ಅಕ್ಟ ೇಬರ್ 24ರ ಭಾಗ-Iರಲ್ಲಿ
ಪ್ರ ಕಟಿಸಿ,ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ

ಅದರ ಪ್ರ ಕಟಣೆಯ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ

ಅದರಿೆಂದ ಬಾಧಿತರಾಗುವ್ ಸಂಭವ್ವಿರುವ್ ಎಲಾಿ ವ್ೆ ಕ್ತು ಗಳೆಂದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನನ ಆಹ್ವಾ ನಿಸಿರುವುದರಿೆಂದ;
ಮತ್ತು , ಸದರಿ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ 2016ರ ಅಕ್ಟ ೇಬರ್ 24ರಂದು ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕರಿಗೆ ಲಭೆ ವಾಗುವಂತೆ
ಮಾಡಿರುವುದರಿೆಂದ;
ಮತ್ತು , ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನನ ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿರುವುದರಿೆಂದ ಹ್ವಗೂ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿರುವುದರಿೆಂದ;
ಮತ್ತು ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ಅನ್ನಷಾ ನಗೊಳಸುವಾಗ ಕಂಡು ಬಂದ ಕೆಲವು

ತೆಂದರೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು, ಎಸ್.ಒ. ಸಂ. 3347, ದಿರ್ನೆಂಕ: 28ರ ಅಕ್ಟ ೇಬರ್
2016ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶವ್ನ್ನನ ಮಾಡಿರುವುದರಿೆಂದ;
ಈಗ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ (ನಿಯಂತರ ಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿಿ ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2016ರ (2016ರ
ಕೆಂದ್ರರ ಧಿನಿಯಮ
ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ

16)

84ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

(1)ನೇ

ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೂಲಕ

ಪ್ರ ದತು ವಾದ

ಚಲಾಯಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಯಮಗಳನ್ನನ

ರಚಿಸುತು ದೆ, ಎೆಂದರೆ:ನಿಯಮಗಳು
ಅಧ್ಯೆ ಯ-I
ಪ್ರಾ ರಂಭಿಕ
1.

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾ ರಂಭ.- (1) ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನನ , ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್

(ನಿಯಂತರ ಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿಿ ) ನಿಯಮಗಳು, 2017 ಎೆಂದು ಕರೆಯತಕಕ ದುು .

(2)

ಅವು, ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನನ ಪ್ರ ಕಟಿಸಿದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ

ಬರತಕಕ ದುು .
2.

ಪರಿಭಾಷೆಗಳು.- (1) ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ , ಸಂದಭಾವು ಅನೆ ಥಾ ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸಿದ

ಹೊರತ್ತ,(ಎ)

“ಅಧಿನಿಯಮ”ಬಎೆಂದರೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ (ನಿಯಂತರ ಣ ಹ್ವಗೂ ಅಭಿವೃದಿಿ )

ಅಧಿನಿಯಮ, 2016 (2016ರ ಕೆಂದ್ರರ ಧಿನಿಯಮ 16);
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(ಿ)

“ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ಡೆದವ್ರ ಸಂಘ”ಬ ಎೆಂದರೆ, ಅದರ ಸದಸೆ ರುಗಳ ಉದೆು ೇಶವ್ನ್ನನ

ಈಡೇರಿಸಲು ಒೆಂದು ಸಮೂಹದಂತೆ ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಿಸುವ್À, ತತ್ಕಕ ಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್
ಯಾವುದೇ

ರ್ಕನೂನಿನ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ನೇೆಂದ್ರಯಿತವಾದ

ಕರೆಯಲಪ ಡುವ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ್ಬನಲ್ಲಿ

ಯಾವುದೇ

ಹೆಸರಿನಿೆಂದ

ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ಡೆದವ್ರ ಸಮುದ್ರಯ

ಹ್ವಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ಡೆದವ್ರ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳೂ ಒಳಗೊೆಂಡಿರತಕಕ ದುು ;
(ಸಿ)

“ಸಹರ್ಕರಸಂಘ”ಬಎೆಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1959

(1959ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 11) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ನೇೆಂದ್ರಯಿತವಾದ ಅಥವಾ

ನೇೆಂದ್ರಯಿತವಾಗಿರುವುದ್ರಗಿ ಪ್ರಿಭಾವಿತವಾದ ಸಂಘ;
(ಡಿ)

“ನಮೂನೆ”ಬಎೆಂದರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳಗೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ನಮೂನೆ; ಮತ್ತು

(ಇ)

“ಪ್ರ ಕರಣ”ಬಎೆಂದರೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರ ಕರಣ.

(2)

ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ್ ಆದರೆ, ಪ್ರಿಭಾಷಿಸಿಲಿ ದ ಪ್ದಗಳಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ದ್ರವ್ಳಗೆ,

ಕೆಂದರ

ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಪ್ದ್ರವ್ಳಗಳನ್ನನ ಪ್ರಿಭಾಷಿಸಿದು ರೆ,

ಪ್ರಿಭಾಷಿಸಲಾದ,
ಈ

ನಿಯಮದಲೂ

ಪ್ದಗಳನ್ನನ
ಅನ್ನಕರ ಮವಾಗಿ

ಹ್ವಗೂ
ಅದೇ

ಅಥಾ

ಇರತಕಕ ದುು .

ಅಧ್ಯೆ ಯ-II
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೀಟ್ ಪ್ರಾ ಜೆಕ್ಟಟ
3.ಪ್ರಾ ಜೆಕ್ಟಟ್ಬನ
ಹಾಗೂದಾಖಲೆಗಳು.-

ನೀೆಂದಣಿಗಾಗಿ

ಪಾ ವರ್ಿಕನು

(1)ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ,

ರಿಯಲ್

ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇಕಾದ
ಎಸ್ಟ ೇಟ್

ಮಾಹಿತಿ
ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ

ನೇೆಂದಣಿಗಾಗಿಅಧಿನಿಯಮದ 4ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ
ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿರುವ್ವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೆಚ್ಚು ವ್ರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ
ಹ್ವಗೂ ದ್ರಖಲೆಗಳನ್ನನ ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಕೆಕ ಸಲ್ಲಿ ಸತಕಕ ದುು .
(ಎ)
(ಿ)

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ ಪಾನ್ ರ್ಕಡಿಾನ ಸಾ ಯಂ ದೃಢೇಕೃತ ಪ್ರ ತಿ;
ನಿಕಟಪೂವ್ಾ ಮೂರು ಹಣರ್ಕಸು ವ್ಷಾಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಿಶೇಧಿತ ಲಾಭ
ಹ್ವಗೂ ನಷಟ ದ ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ

ಒಳಗೊೆಂಡಂತೆ ವಾಷಿಾಕ ವ್ರದಿ, ಜ್ಮಾಖಚ್ಚಾ

ಪ್ಟಿಟ , ನಗದು ಹರಿವು ವಿವ್ರಪ್ಟಿಟ , ನಿದೇಾಶಕರ ವ್ರದಿ ಹ್ವಗೂ ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ
ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೇಧಕರ

ವ್ರದಿ

ಹ್ವಗೂ

ವಾಷಿಾಕ

ವ್ರದಿಯು

ಲಭೆ ವಿರದಿದು ರೆ,

ನಿಕಟಪೂವ್ಾ ಮೂರು ಹಣರ್ಕಸು ವ್ಷಾಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಿಶೇಧಿತ ಲಾಭ
ಹ್ವಗೂ ನಷಟ ದ ಲೆಕಕ ಪ್ತರ , ಜ್ಮಾಖಚ್ಚಾ ಪ್ಟಿಟ , ನಗದು ಹರಿವು ವಿವ್ರಪ್ಟಿಟ
ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೇಧಕರ ವ್ರದಿ;
(ಸಿ)ಸದರಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನಲ್ಲಿ ಲಭೆ ವಿರುವ್ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಸಾಾ ನಗಳ
ಸಂಖ್ಯೆ ;

ಹ್ವಗೂ
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(ಡಿ)

ಹಕ್ಕಕ ಸರಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರ್ಕನೂನ್ನ ಸಮಮ ತವಾಗಿ ಸಿೆಂಧುವಾದ ದ್ರಖಲೆಗಳೊೆಂದಿಗೆ
ಯಾವ್ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ನಿಮಾಾಣರ್ಕಕ ಗಿ ಉದೆು ೇಶಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಆ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ಜ್ಮೇನಿನ
ಮೇಲೆ ಪ್ರ ವ್ತಾಕನಿಗೆ ಇರುವ್ ಹಕಕ ನ್ನನ ತಿಳಯಪ್ಡಿಸುವ್ ರ್ಕನೂನ್ನ ಸಮಮ ತ ಅಧಿಪ್ರ ಮಾಣಿತ
ಪ್ರ ತಿ;

(ಇ)

ಕರ್ನಾಟಕ

ಭೂ-ಸುಧಾರಣಾ

ಅನಾ ಯಿಸುವಂತಿದು ರೆ

ಅದರ

ಅಧಿನಿಯಮ,
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

1961ರ
ಯಾವ್

109ನೇ
ಜ್ಮೇನಿಗೆ

ಪ್ರ ಕರಣವು
ಅನ್ನಮತಿ

ನಿೇಡಬೇರ್ಕಗಿರುವುದೇ ಆ ಜ್ಮೇನಿನ ಮೇಲ್ಲನ ಪೂವಾಾಧಿ ವಿವ್ರಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ
ಕಂದ್ರಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1964ರ 95ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಡಿ ನಿೇಡಿರುವ್ ಭೂ ಪ್ರಿವ್ತಾನೆ
ಆದೇಶದ ಪ್ರ ಮಾಣಿತ ಪ್ರ ತಿ ಹ್ವಗೂ ಉದೆು ೇಶಿಸಿರುವ್ ನಿಮಾಾಣಕೆಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಟಟ ಣ ಮತ್ತು
ಗಾರ ಮಾೆಂತರ ಯೇಜ್ನೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961ರ 14ನೇ ಪ್ರ ಕರಣವು ಅನಾ ಯವಾಗುವಂತಿದು ರೆ,
ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಕ ಗಳು, ಹಕ್ಕಕ ಪ್ತರ , ಹಿತ್ಕಸಕ್ತು ಅಥವಾ ವಿವ್ರಗಳ ಸಹಿತ
ಅೆಂಥ ಜ್ಮೇನಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜ್ಮೇನಿನ ಮೇಲೆ ಯಾರೇ ಪ್ಕ್ಷರ್ಕರನ ಹೆಸರು ಒಳಗೊೆಂಡಂತೆ
ಆ 14ನೆಯ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಭೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವ್ಣೆಗೆ
ನಿೇಡಿರುವ್ ಅನ್ನಮತಿ ಪ್ತರ ;
(ಎಫ್)

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ,

ಯಾವ್

ಜ್ಮೇನಿನಲ್ಲಿ

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ್ಬನ್ನನ

ನಿಮಾಾಣ

ಮಾಡಲು

ಉದೆು ೇಶಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಆ ಜ್ಮೇನಿನ ಮಾಲ್ಲೇಕನಲಿ ದಿದು ರೆ, ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ ಹ್ವಗೂ ಅೆಂಥ
ಮಾಲ್ಲೇಕನ್ನ ಪ್ರಸಪ ರ ಮಾಡಿಕ್ೆಂಡಿರುವ್ ಸಾ ಯಂ ದೃಢೇಕೃತ ಸಹಭಾಗಿತಾ ದ ಒಪ್ಪ ೆಂದ,
ನಿಮಾಾಣ ಒಪ್ಪ ೆಂದ, ಜಂಟಿ ನಿಮಾಾಣ ಒಪ್ಪ ೆಂದ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಯಾವುದೇ
ಇತರ ಒಪ್ಪ ೆಂದ ಇವುಗಳ ಸಹಿತ ಭೂಮಾಲ್ಲೇಕನ ಸಮಮ ತಿ ವಿವ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವ್
ಜ್ಮೇನಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ್ನನ

ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡಲು ಉದೆು ೇಶಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಆ ಜ್ಮೇನಿನ

ಮೇಲೆ ಇರುವ್ ಅೆಂಥ ಮಾಲ್ಲೇಕನ ಹಕಕ ನ್ನನ ತಿಳಯಪ್ಡಿಸುವ್ ಹಕ್ಕಕ ಪ್ತರ ದ ಪ್ರ ತಿಗಳು ಮತ್ತು
ಇತರ ದ್ರಖಲೆಗಳು;
(ಜಿ)

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ ವ್ೆ ಕ್ತು ಯಾಗಿದು ರೆ, ಆತನ ಹೆಸರು, ಭಾವ್ಚಿತರ , ಸಂಪ್ಕಾದ ವಿವ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ
ಹ್ವಗೂ ಇತರ ಸಂಸ್ಾ ಗಳ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಅದರ ಅಧೆ ಕ್ಷರ, ಪಾಲುದ್ರರರ,
ನಿದೇಾಶಕರುಗಳ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ವ್ೆ ಕ್ತು ಯ ಹೆಸರು, ಭಾವ್ಚಿತರ , ಸಂಪ್ಕಾದ ವಿವ್ರಗಳು
ಹ್ವಗೂ ವಿಳಾಸ.

(2)

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ನೇೆಂದಣಿಗಾಗಿ, ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಕೆಕ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ್ ಅಜಿಾಯನ್ನನ , ಅೆಂಥ

ಅಜಿಾಯನ್ನನ

ಅೆಂತಜಾಾಲದಲ್ಲಿ

ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯೆಯನ್ನನ

ಗೊತ್ತು ಪ್ಡಿಸುವ್ವ್ರೆಗೆ, ತಿರ ಪ್ರ ತಿಯಲ್ಲಿ

ನಮೂನೆ ‘ಎ’ಬನಲ್ಲಿ ಲ್ಲಖಿತದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿ ಸತಕಕ ದುು .
(3)
ಲೆಕಕ

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ, ನೇೆಂದಣಿಗಾಗಿ ಅಜಿಾಯನ್ನನ

ಸಲ್ಲಿ ಸುವ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ , ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದರದಲ್ಲಿ

ಹ್ವಕ್ತದ ಮೊತು ದ ನೇೆಂದಣಿ ಶುಲಕ ವ್ನ್ನನ , ಯಾವುದೇ ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಬಾೆ ೆಂಕ್ಟಬನಿೆಂದ ಅಥವಾ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಸಹರ್ಕರಿ ಬಾೆ ೆಂಕ್ಟಬನಿೆಂದ ಪ್ಡೆದುಕ್ೆಂಡ ಡಿಮಾೆ ೆಂಡ್ ಡ್ರರ ಫ್ಟ ಅಥವಾ ಬಾೆ ೆಂಕಸ್ಾ
ಚೆಕ್ಟಸ್ಬನ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಬೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಂದ್ರಯ ವಿಧಾನದ ಮುಖೆಂತರ ಸಂದ್ರಯ
ಮಾಡತಕಕ ದುು ; ಎೆಂದರೆ,(ಎ)

ಗೂರ ಪ್

ಹೌಸಿೆಂಗ್

ಪಾರ ಜೆರ್ಕಟ ದರೆ,

ಯಾವ್

ಜ್ಮೇನಿನಲ್ಲಿ

ನಿಮಾಾಣ

ಮಾಡಲು

ಉದೆು ೇಶಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಆ ಜ್ಮೇನಿನ ವಿಸಿು ೇಣಾವು ಒೆಂದು ಸಾವಿರ ಚದರ ಮೇಟರುಗಳನ್ನನ
ಮೇರಿರದಿದು ರೆ, ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ್ಬಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಚದರ ಮೇಟರಿಗೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮಾಾಣ
ಮಾಡಲು ಉದೆು ೇಶಿಸಿರುವ್ ಜ್ಮೇನಿನ ವಿಸಿು ೇಣಾವು ಒೆಂದು ಸಾವಿರ ಚದರ ಮೇಟರುಗಳನ್ನನ
ಮೇರಿದು ರೆ, ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಗೆ

ಪ್ರ ತಿ ಚದರ ಮೇಟರಿಗೆ ನೇೆಂದಣಿ ಶುಲಕ ವು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು;

ಆದರೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಗಿೆಂತ ಹೆಚಿು ರತಕಕ ದು ಲಿ ;
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(ಿ)ಮಕ್ಟಸ ಬಡ್ಬ ಡೆವ್ಲಪ್ಬಮೆಂಟ್ (ರೆಸಿಡೆನಿಿ ಯಲ್ ಹ್ವಗೂ ಕಮಷಿಾಯಲ್) ಪಾರ ಜೆರ್ಕಟ ಗಿದು ರೆ
ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡಲು ಉದೆು ೇಶಿಸಿರುವ್ ಜ್ಮೇನಿನ ವಿಸಿು ೇಣಾವು ಒೆಂದು ಸಾವಿರ ಚದರ ಮೇಟರುಗಳನ್ನನ
ಮೇರಿರದಿದು ರೆ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ್ಬನ ಪ್ರ ತಿ ಚದರ ಮೇಟರಿಗೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು; ಅಥವಾ ನಿಮಾಾಣ
ಮಾಡಲು ಉದೆು ೇಶಿಸಿರುವ್ ಜ್ಮೇನಿನ ವಿಸಿು ೇಣಾವು ಒೆಂದು ಸಾವಿರ ಚದರ ಮೇಟರನ್ನನ
ಮೇರಿರುವ್ಲ್ಲಿ ,

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ನ
ಬ

ಪ್ರ ತಿ

ಚದರ

ಮೇಟರಿಗೆ

ನೇೆಂದಣಿ

ಶುಲಕ ವು

ಹದಿನೈದು

ರೂಪಾಯಿಗಳು; ಆದರೆ ಏಳು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಗಿೆಂತ ಹೆಚಿು ರತಕಕ ದು ಲಿ ;
(ಸಿ)ಕಮಷಿಾಯಲಾಪ ಾಜೆಕ್ಟಟ ಬಗಳಾಗಿದು ರೆ,ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡಲು ಉದೆು ೇಶಿಸಿರುವ್ ಜ್ಮೇನಿನ ವಿಸಿು ೇಣಾವು
ಒೆಂದು ಸಾವಿರ ಚದರ ಮೇಟರುಗಳನ್ನನ

ಮೇರಿರದಿದು ರೆ, ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ಪ್ರ ತಿ ಚದರ ಮೇಟರಿಗೆ

ಇಪ್ಪ ತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು; ಅಥವಾ ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡಲುಉದೆು ೇಶಿಸಿರುವ್ ಜ್ಮೇನಿನ ವಿಸಿು ೇಣಾವು
ಒೆಂದು ಸಾವಿರ ಚದರ ಮೇಟರುಗಳನ್ನನ

ಮೇರಿದು ರೆ, ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಚದರ ಮೇಟರಿಗೆ

ನೇೆಂದಣಿ ಶುಲಕ ವು ಇಪ್ಪ ತೆು ೈದು ರೂಪಾಯಿಗಳು; ಆದರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಗಿೆಂತ
ಹೆಚಿು ರತಕಕ ದು ಲಿ ;
(ಡಿ)ನಿವೇಶನ ನಿಮಾಾಣ ಪಾರ ಜೆರ್ಕಟ ಗಿದು ರೆ ಪ್ರ ತಿ ಚದರ ಮೇಟರಿಗೆ ನೇೆಂದಣಿ ಶುಲಕ ವು ಐದು
ರೂಪಾಯಿಗಳು; ಆದರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಗಿೆಂತ ಹೆಚಿು ರತಕಕ ದು ಲಿ ; ಮತ್ತು
(4)4ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಖಂಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇರ್ಕದ ಘೇಷಣೆಯು,
ನಮೂನೆ-ಿ ಯಲ್ಲಿ ರತಕಕ ದುು , ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ, ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಟ್ಬಾಮೆಂಟ್,
ನಿವೇಶನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಟಟ ಡದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ಡೆಯುವ್ವ್ನ
ವಿರುದಿ ತ್ಕರತಮೆ ವ್ನ್ನನ ಮಾಡತಕಕ ದು ಲಿ ಎೆಂದು ಹೇಳರುವ್ ಘೇಷಣೆಯೂ ಒಳಗೊೆಂಡಿರತಕಕ ದುು .
(5)

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ, 5ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿರುವ್

ಮೂವ್ತ್ತು ದಿನಗಳ ಅವ್ಧಿಯು ಮುರ್ಕು ಯವಾಗುವುದಕೆಕ ಮುೆಂಚೆ, ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ನೇೆಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದು
ಅಜಿಾಯನ್ನನ

ಹಿೆಂತೆಗೆದುಕ್ಳಳ ಲು ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದರೆ, (3)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದ್ರಯ

ಮಾಡಿದ ಶೇಕಡ್ರ ಹತು ರಷ್ಟಟ ನೇೆಂದಣಿ ಶುಲಕ ಅಥವಾ ಐವ್ತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ
ಯಾವುದು ಹೆಚ್ು ೇ ಅದನ್ನನ
ಹ್ವಗೂ

ಉಳದ

ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ಪ್ರರ ಸ್ಸಿೆಂಗ್ ಫೇಯಾಗಿ ಉಳಸಿಕ್ಳಳ ತಕಕ ದುು

ಮೊಬಲಗನ್ನನ ,

ಅಜಿಾಯನ್ನನ

ಹ್ವಗೆ

ಹಿೆಂಪ್ಡೆದ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ಮೂವ್ತ್ತು

ದಿವ್ಸಗಳೊಳಗಾಗಿ ಪ್ರ ವ್ತಾಕನಿಗೆ ಮರುಪಾವ್ತಿ ಮಾಡತಕಕ ದುು .
4.

ಮೆಂದುವರಿಯುತಿು ರುವ

ಪ್ರಾ ಜೆಕ್ಟಟ ಗ
ಬ ಳ

ಪಾ ವರ್ಿಕರುಹೆಚಿಿ ನ

ವಿವರಗಳನುು

ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದು.- (1) 3ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಪಾರ ರಂಭರ್ಕಕ ಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನನ
ಹೊರಡಿಸಿದ

ಕೂಡಲೇ,

ನಡೆಯುತಿು ರುವ್

ಯಾವ್

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಗಳಗೆ

ಅವು

ಪೂಣಾಗೊೆಂಡ

ಬಗೆೆ

ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ ಪ್ಡೆದುಕ್ೆಂಡಿಲಿ ವೇ ಆ ಎಲಾಿ ನಡೆಯುತಿು ರುವ್ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಗಳ ಪ್ರ ವ್ತಾಕರು, ಸದರಿ
ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ಗೊತ್ತು ಪ್ಡಿಸಿರುವ್ ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ, ನಿಯಮ 3ರಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿರುವಂಥ

ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಹ್ವಗೂ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಕೆಕ ಅಜಿಾಯನ್ನನ ಸಲ್ಲಿ ಸತಕಕ ದುು .
ವಿವರಣೆ:- ಈ ನಿಯಮದ ಉದೆು ೇಶರ್ಕಕ ಗಿ,ಬ“ಮುೆಂದುವ್ರಿಯುತಿು ರುವ್ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ”ಬಎೆಂದರೆ:(i)

ಯಾವ್

ಬಡ್ರವ್ಣೆಗಳಲ್ಲಿ ರುವ್

ನಿವೇಶನಗಳನ್ನನ
ಹ್ವಗೂ

ದ್ರರಿಗಳನ್ನನ

ಹ್ವಗೂ ಇತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನನ

ಯೇಜ್ರ್ನ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಕೆಕ

ಹ್ವಗೂ

ರ್ನಗರಿಕ

ಸೌಲಭೆ ಗಳರುವ್

ನಿವ್ಾಹಣೆಗಾಗಿ ಸಾ ಳೇಯ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಕೆಕ

ಹಸಾು ೆಂತರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ

ಆ

ಬಡ್ರವ್ಣೆಗಳಗೆ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ;
(ii)

ಯಾವ್ ಅಪಾಟ್ಬಾಮೆಂಟ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ರುವ್ ಸಮಸು ರ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರ ದೇಶಗಳನ್ನನ ಹ್ವಗೂ

ಸೌಲಭೆ ಗಳನ್ನನ ಹಸಾು ೆಂತರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಆ ಅಪಾಟ್ಬಾಮೆಂಟ್ಬಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ;
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(iii)

ಯಾವ್

ಎಲಾಿ

ನಿಮಾಾಣ

ರ್ಕಮಗಾರಿಗಳನ್ನನ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಪ್ರ ರ್ಕರ

ಪೂಣಾಗೊಳಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಹ್ವಗೂ ಆ ಬಗೆೆ ಸಕ್ಷಮ ಏಜೆನಿಸ ಯು ಪ್ರ ಮಾಣಿೇಕರಿಸಿದೆಯೇ
ಹ್ವಗೂ

ಶೇಕಡ್ರ

ಅರವ್ತು ರಷ್ಟಟ

ಮಾರಾಟ/ಭೇಗೆ

ಅಪಾಟ್ಬಾಮೆಂಟ್ಬಗಳ/

ಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ

ಮನೆಗಳ/

ನಿವೇಶನಗಳ

ನೇೆಂದ್ರಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ

ಹ್ವಗೂ

ಬರೆದುಕ್ಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಆ ನಿಮಾಾಣ ರ್ಕಮಗಾರಿಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ;
(iv)

ಯಾವ್

ಎಲಾಿ

ನಿಮಾಾಣ

ರ್ಕಮಗಾರಿಗಳನ್ನನ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಪ್ರ ರ್ಕರ

ಪೂಣಾಗೊಳಸಲಾಗಿದೆಯೇಹ್ವಗೂ ಸಕ್ಷಮ ಏಜೆನಿಸ ಯು ಪ್ರ ಮಾಣಿೇಕರಿಸಿದೆಯೇ ಹ್ವಗೂ
ಪೂಣಾಗೊೆಂಡ ಬಗೆೆ
ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಕೆಕ

ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ / ಸಾಾ ಧಿೇನ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ
ಅಜಿಾಯನ್ನನ

ನಿೇಡುವಂತೆ

ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಆ ನಿಮಾಾಣ ರ್ಕಮಗಾರಿಗಳಗೆ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ; ಹ್ವಗೂ
(v)ಯಾವ್ ಭಾಗರ್ಕಕ ಗಿ ಭಾಗಶಃ ಸಾಾ ಧಿೇನ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ

ಪ್ಡೆದುಕ್ಳಳ ಲಾಗಿದೆಯೇ ಆ

ಭಾಗದಷ್ಟಟ ಮಟಿಟ ಗೆ, ಭಾಗಶಃ ಸಾಾ ಧಿೇನ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ ಪ್ಡೆದುಕ್ೆಂಡಿರುವ್ ಭಾಗಶಃ
ಸಾಾ ಧಿೇನ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ಕೆಕ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ.
-

ಸದರಿ ಮಾನದಂಡವ್ನ್ನನ

ಈಡೇರಿಸುವಂಥ ಪಾರ ಜೆಕಟ ಗಳ ಹೊರತ್ಕದ ನಿಮಾಾಣ ರ್ಕಯಾ

ಮುೆಂದುವ್ರೆದಿರುವ್ ಮತ್ತು ಆ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಪೂಣಾಗೊೆಂಡ ಬಗೆೆ

ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ

ನಿೇಡಿರದಿರುವ್

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ .
(2)

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ, ನಿಯಮ 3ರಲ್ಲಿ ಹೇಳರುವಂತೆ ತಿಳಯಪ್ಡಿಸಿರುವ್ವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ , ಎೆಂದರೆ:(ಎ)

ಈಗಿರುವ್ ಮಂಜೂರಾದ ನಕೆಿ , ಬಡ್ರವ್ಣೆ ನಿಮಾಾಣ ನಕೆಿ ಹ್ವಗೂ ತಪ್ಶಿೇಲುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ
ಮಂಜೂರಾದ ಮೂಲ ನಕೆಿ , ಬಡ್ರವ್ಣೆ ನಕೆಿ

ಮತ್ತು ತಪ್ಶಿೇಲುಗಳು ಹ್ವಗೂ ತರುವಾಯ

ಮಾಪಾಾಟುಗಳನ್ನನ ಏರ್ನದರೂ ಮಾಡಿದು ರೆ ತರುವಾಯದಆ ಮಾಪಾಾಟುಗಳು;
ವಿವರಣೆ:- ಅಧಿನಿಯಮದ 14ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಖಂಡ (ii)ರ
ಉದೆು ೇಶರ್ಕಕ ಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ಡೆದಿರುವ್ವ್ರಲ್ಲಿ ,(i)

ನೇೆಂದಣಿಗೆ ಮುೆಂಚೆ ಆಗಿದು ಒಪ್ಪ ೆಂದದಂತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ಡೆಯುವ್ವ್ರಿಗೆ ಉದೆು ೇಶಿತ ನಕೆಿ ಯ

ಅನ್ನಷಾ ನವ್ನ್ನನ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಯಪ್ಡಿಸಿದು ರೆ; ಅಥವಾ
(ii)

ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ಅಥವಾ ಶಾಸನಬದಿ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ಹೊರಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವ್ನ್ನನ
ಅಥವಾ ನಿದೇಾಶನವ್ನ್ನನ
ಒಪ್ಪ ೆಂದದಂತೆ

ಸರ್ಕಾರಿ

ಪಾಲ್ಲಸುವ್ಲ್ಲಿ ಮಾಪಾಾಟುಗಳನ್ನನ
ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಿಗಳು

ಮಾಡುವಂತೆ ಅಥವಾ ಸೇಪ್ಾಡೆಯನ್ನನ
ಯಾವುದೇ

ರ್ಕನೂನಿನಲ್ಲಿ

ಮಾಡಬೇರ್ಕಗಿದು ರೆ, ಮಾರಾಟದ

ಅಪಾಟಾಮೆಂಟ್ಬಗೆ

ಯಾವುದೇ

ಮಾಪಾಾಟು

ಮಾಡುವಂತೆ ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸಿದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ

ಬದಲಾವ್ಣೆಯಾದ

ರ್ಕರಣದಿೆಂದ್ರಗಿ

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ

ಹಂಚಿಕೆ

ಪ್ಡೆಯುವ್ವ್ರ ಸಮಮ ತಿಯನ್ನನ ಪ್ಡೆದುಕ್ಳುಳ ವ್ ಅಗತೆ ವಿಲಿ ದಿದು ರೆ
-

ಕನಿಷಾ ಪ್ಕ್ಷ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟಟ ಜ್ನರಿೆಂದ ಮುೆಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಲ್ಲಖಿತ ಸಮಮ ತಿಯು

ಅಗತೆ ವಿರುವುದಿಲಿ .
(ಿ)

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ

ನಿಮಾಾಣರ್ಕಕ ಗಿ

ಬಳ ಇರುವ್
ಹಂಚಿಕೆ

ಒಟುಟ

ಶಿಲುಕ

ಪ್ಡೆಯುವ್ವ್ರಿೆಂದ

ಹಣದ

ಮೊಬಲಗು

ಸಂಗರ ಹಿಸಿರುವ್

ಉಪ್ಯೇಗಿಸಲಾದ ಒಟುಟ ಹಣದ ಮೊಬಲಗು; ಹ್ವಗೂ

ಒಟುಟ

ಸೇರಿದಂತೆ

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ

ಮೊಬಲಗು

ಮತ್ತು
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(ಸಿ)

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ್ನನ

ಪೂಣಾಗೊಳಸುವುದಕೆಕ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ಡೆಯುವ್ವ್ರಿಗೆ ಮಾರಾಟದ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ

ತಿಳಯಪ್ಡಿಸಿದ ಮೂಲ ರ್ಕಲಾವ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಗಿರುವ್ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕ್ೆಂಡಿರುವ್
ರ್ಕಲಾವ್ಧಿಯು

ಸೇರಿದಂತೆ,

ಪೂಣಾಗೊೆಂಡಿರುವ್

ಆತನ್ನ

ನಿಮಾಾಣದಷಟ ಕೆಕ

ಬಾಕ್ತ

ಉಳದಿರುವ್

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ್ನನ

ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿರುವಂತೆ

ಈಗಾಗಲೇ

ಪೂಣಾಗೊಳಸಲು

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ಸಿಾ ತಿಗತಿ (ಈ ದಿರ್ನೆಂಕದವ್ರೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ್ ನಿಮಾಾಣ ವಿಸಿು ೇಣಾ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ತ
ಉಳದಿರುವ್ ನಿಮಾಾಣ ವಿಸಿು ೇಣಾ)
-

ಈ

ಮೇಲ್ಲನ

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ

ಎೆಂಜಿನಿಯರಬರ ವ್ರು,

ವೃತಿು

ತಿಳಯಪ್ಡಿಸತಕಕ ದುು

ನಿರತ

ವಾಸುು ಶಿಲ್ಲಪ

ಹ್ವಗೂ

ಮತ್ತು

ಈ

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ

ಚಾಟಾಡ್ಾ

ಅಕೆಂಟೆಂಟ್

ಪ್ರ ಮಾಣಿೇಕರಿಸಿರತಕಕ ದುು .
(3)ಸೂಪ್ರ್ ಏರಿಯಾ, ಸೂಪ್ರ್ ಿಲ್ಟ ಅಪ್ ಏರಿಯಾ,ಿಲ್ಟ ಅಪ್ ಏರಿಯಾ ಮುೆಂತ್ಕದಂಥ
ಯಾವುದೇ ಇತರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿೆಂದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದು ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ ರ್ಕರ್ಪಾಟ್
ಏರಿಯಾಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಪಾಟ್ಬಾಮೆಂಟಿನ ಒಟಟ ಳತೆಯನ್ನನ

ತಿಳಯಪ್ಡಿಸತಕಕ ದುು . ಆ ಮಟಿಟ ಗೆ

ಇದು ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ ಹ್ವಗೂ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ಡೆಯುವ್ವ್ನ್ನ ಪ್ರಸಪ ರ ಮಾಡಿಕ್ೆಂಡ ಒಪ್ಪ ೆಂದದ
ಸಿೆಂಧುತಾ ಕೆಕ ಬಾಧಕವಾಗತಕಕ ದು ಲಿ .
(4)ಪಾಿ ಟ್ ನಿಮಾಾಣದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ, ಲೇ-ಔಟ್ಬನಕೆಿ ಯ ಪ್ರ ರ್ಕರ ಹಂಚಿಕೆ

ಪ್ಡೆಯುವ್ವ್ನಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಿು ರುವ್ ಪಾಿ ಟ್ಬನ ಪ್ರ ದೇಶವ್ನ್ನನ ತಿಳಯಪ್ಡಿಸತಕಕ ದುು .
(5)ಮುೆಂದುವ್ರಿಯುತಿು ರುವ್
ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು

ಆದರೆ

ಪೂಣಾಗೊೆಂಡ

ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ

ಬಗೆೆ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಪ್ಡೆದುಕ್ೆಂಡಿರದಿರುವ್ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಗ
ಬ ಳಗೆ

ಪಾರ ರಂಭದ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ, ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಕೆಕ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ನೇೆಂದಣಿಗಾಗಿ ಅಜಿಾಯನ್ನನ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ ಮೂರು ತಿೆಂಗಳುಗಳ
ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ಡೆಯುವ್ವ್ರಿೆಂದ ಪ್ಡೆದುಕ್ೆಂಡಿದು , ಆದರೆ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ
ನಿಮಾಾಣರ್ಕಕ ಗಿ ಬಳಸಿಕ್ೆಂಡಿಲಿ ದಿರುವ್ ಮೊಬಲಗಿನಲ್ಲಿ ನ ಶೇಕಡ್ರ ಎಪ್ಪ ತು ರಷಟ ನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬೇರ್ಕಗಿರುವ್ ಜ್ಮೇನಿನ ಬಲೆಯನ್ನನ 4ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಖಂಡ (1)ರ
ಉಪ್-ಖಂಡ (ಡಿ) ಯಲ್ಲಿ ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸಿರುವಂತೆ ಪ್ರ ತೆೆ ೇಕ ಬಾೆ ೆಂಕ್ಟ ಖತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವ್ಣಿ ಮಾಡತಕಕ ದುು ,
ಅದನ್ನನ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿದ ಉದೆು ೇಶಗಳಗಾಗಿ ಬಳಸತಕಕ ದುು :
ಪ್ರಂತ್ತ,

ಮುೆಂದುವ್ರಿಯುತಿು ರುವ್

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನಿೆಂದ

ಇನೂನ

ಬರಬೇರ್ಕಗಿರುವ್

ಮೊಬಲಗು,ನಿಮಾಾಣವಾಗದೆ ಬಾಕ್ತ ಉಳದಿರುವ್ ನಿಮಾಾಣದ ಅೆಂದ್ರಜು ವೆಚು ಕ್ತಕ ೆಂತ ಕಡಿಮ ಇದು ರೆ,
ಆಗ ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ, ವ್ಸೂಲಾಗಬಹುದ್ರದ ಮೊಬಲಗಿನ ಶೇಕಡ್ರ 100 ರಷಟ ನ್ನನ ಪ್ರ ತೆೆ ೇಕ ಖತೆಯಲ್ಲಿ
ಠೇವ್ಣಿ ಇಡತಕಕ ದುು .
5.ಪಾ ತ್ೆ ೀಕ ಬ್ೆ ೆಂಕ್ಟ ಖಾತ್ಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಟ ರುವ ಮೊರ್ು ಗಳ ಹಿೆಂಪಡೆಯುವಿಕೆ.- (1)
ಅಧಿನಿಯಮದ 4ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಖಂಡದ (ಡಿ) ಉಪ್-ಖಂಡದ
ಉದೆು ೇಶಗಳಗಾಗಿ ಜ್ಮೇನಿನ ಬಲೆ ಎೆಂದರೆ,(i)

ಒಮಮ ಗೇ ಖರಿೇದಿ ಗುತಿು ಗೆ ಇತ್ಕೆ ದಿಯಂತೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ್ಬಗಾಗಿ

ಜ್ಮೇನಿನ ಭಾಗಗಳ ಮಾಲ್ಲೇಕತಾ ದ ಹ್ವಗೂ ಹಕ್ತಕ ನ ಆಜ್ಾನೆಗಾಗಿ ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ ವ್ಹಿಸಿರುವ್
ವೆಚು ಗಳುಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ್ಬನ ನೇೆಂದಣಿ ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಟ ೆಂಪ್
ಅಧಿನಿಯಮ, 1957ರ 45-ಿ ಪ್ರ ಕರಣಕೆಕ

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿರುವ್ ಸುಸಂಗತ ಮಾಗಾದಶಿಾ ಮೌಲೆ

ಇವ್ರೆಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ು ೇ ಅದು;
(ii)

ಟಿಡಿಆರ್ ಮುೆಂತ್ಕದಂಥ ಸಾಾ ಧಿೇನ/ ಖರಿೇದಿಗಾಗಿ ಸಂದ್ರಯ ಮಾಡಿದ ಮೊಬಲಗು;
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(iii)
ವ್ಗಾಾವ್ಣೆ

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ಅನ್ನಮೊೇದನೆಗೆ, ನಿರಾಕೆಿ ೇಪ್ಣ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ಗಳಗೆ, ಸಾಟ ೆಂಪ್ಬಶುಲಕ ರ್ಕಕ ಗಿ,
ವೆಚು ಗಳಗಾಗಿ,

ನೇೆಂದಣಿ

ಬದಲಾವ್ಣೆಗಾಗಿ, ತೆರಿಗೆಗಳಗಾಗಿ, ರಾಜ್ೆ

ವೆಚು ಗಳಗಾಗಿ,

ಸರ್ಕಾರಕೆಕ

ಪ್ರಿವ್ತಾನೆಯ

ವೆಚು ಗಳಗಾಗಿ,

ಹ್ವಗೂ ಕೆಂದರ ಸರ್ಕಾರಕೆಕ

ಮಾಡಬೇರ್ಕದ

ಶಾಸನಬದಿ ಸಂದ್ರಯಗಳಗಾಗಿ ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಕೆಕ ಸಂದ್ರಯ ಮಾಡಿದ ಮೊಬಲಗು.
(2)

ಅಧಿನಿಯಮದ 4ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ (i)ನೇ ಖಂಡದ (ಡಿ) ಉಪ್-

ಖಂಡದ ಉದೆು ೇಶರ್ಕಕ ಗಿ,ಬ“ನಿಮಾಾಣ ವೆಚು ”ಬಎೆಂದರೆ,ನಿಮಾಾಣದ ವೆಚು ದಲ್ಲಿ , ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಬಾೆ ೆಂಕ್ಕಗಳು ಅಥವಾ ಬಾೆ ೆಂಕತರ ಹಣರ್ಕಸು
ಕಂಪ್ನಿಗಳು, ಮುೆಂತ್ಕದವು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುವೇ ಹಣರ್ಕಸು ಸಂಸ್ಾ ಗಳಗೆ ಸಂದ್ರಯ ಮಾಡಿದ
ಅಥವಾ ಸಂದ್ರಯ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ಬಡಿಿ ಯು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಂದರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ರಾಜ್ೆ
ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಕೆಕ ಅಥವಾ ಶಾಸನಬದು ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಕೆಕ ತೆರಿಗೆಗಳು, ಶುಲಕ ಗಳು,
ವೆಚು ಗಳು, ಪ್ರ ೇಮಯಂಗಳು, ಬಡಿಿ

ಮುೆಂತ್ಕದಂಥ ಸಂದ್ರಯವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ನಿಮಾಾಣರ್ಕಕ ಗಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿವೇಶನದ ಹೊರಗೆಮಾಡಿದ ಖಚ್ಚಾವೆಚು ದ ನಿಮತು
ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ ವ್ಹಿಸಿದಂಥ ಎಲಾಿ ವೆಚು ಗಳು ಒಳಗೊೆಂಡಿರತಕಕ ದುು .
6.

ಪ್ರಾ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ನೀೆಂದಣಿಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಅಥವಾ ತಿರಸಕ ರಣೆ.-(1) ನಿಯಮ 3

ರೆಂದಿಗೆ ಓದಿಕ್ೆಂಡ 5ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಪ್ರ ರ್ಕರ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ನೇೆಂದಣಿಯ ನಂತರ, ನಿಯಂತರ ಣ
ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನಿಗೆ

ನಮೂನೆ-ಸಿ

ಯಲ್ಲಿ

ನೇೆಂದಣಿ

ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಹಿತ

ನೇೆಂದಣಿ

ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ ನಿೇಡತಕಕ ದುು .
(2)

5ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಪ್ರ ರ್ಕರ ಅಜಿಾಯನ್ನನ

ತಿರಸಕ ರಿಸಿದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಅದನ್ನನ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ಅಜಿಾದ್ರರನಿಗೆ ನಮೂನೆ-ಡಿ ಯಲ್ಲಿ ತಿಳಸತಕಕ ದುು :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು, ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಬಹುದ್ರದಂಥ ರ್ಕಲಾವ್ಧಿಯಳಗೆ ಅಜಿಾಯಲ್ಲಿ ನ
ನೂೆ ನತೆಗಳನ್ನನ ಸರಿಪ್ಡಿಸಲು ಅಜಿಾದ್ರರನಿಗೆ ಅವ್ರ್ಕಶವ್ನ್ನನ ನಿೇಡಬಹುದು.
7.

ಪ್ರಾ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ

ನೀೆಂದಣಿಗೆ

ಕಾಲವಿಸು ರಣೆ.-

(1)

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ನೇೆಂದಣಿಯನ್ನನ , ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ ತಿರ ಪ್ರ ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಇ’ಬ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಜಿಾ
ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ್ರಗಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ಅಜಿಾಯ ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯೆಯನ್ನನ
ಮಂಜೂರಾಗಿದು

ನೇೆಂದಣಿಯು

ಅೆಂತಜಾಾಲದಲ್ಲಿ ಅಳವ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಳ ವ್ವ್ರೆಗೆ,

ಮುರ್ಕು ಯವಾಗುವುದಕೂಕ

ಮುೆಂಚಿನ

ಮೂರು

ತಿೆಂಗಳುಗಳೊಳಗಾಗಿ ವಿಸು ರಿಸಬಹುದು.
(2)

ನೇೆಂದಣಿಯ

ಪೂಣಾಗೊಳಸುವ್ಲ್ಲಿ

ವಿಸು ರಣೆಗಾಗಿ

ಆಗಿರುವ್

ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ

ವಿಳಂಬರ್ಕಕ ಗಿರ್ಕರಣಗಳನ್ನನ

ಅಜಿಾಯೆಂದಿಗೆ
ಮತ್ತು

ಅೆಂಥ

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ್ನನ
ರ್ಕರಣಗಳನ್ನನ

ಸಮರ್ಥಾಸುವ್ ದ್ರಖಲೆಗಳ ಸಹಿತ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ನೇೆಂದಣಿಯ ವಿಸು ರಣೆಯಅಗತೆ ವಿದೆಯೆೆಂಬುದನ್ನನ
ನಿರೂಪ್ಸಿರುವ್ ವಿವ್ರಣಾತಮ ಕ ಟಿಪ್ಪ ಣಿಯೆಂದಿಗೆ ನಿಯಮ 3ರ (3)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಗೊತ್ತು ಪ್ಡಿಸಿರುವ್ ನೇೆಂದಣಿ ಶುಲಕ ದ ಅಧಾ ಭಾಗಕೆಕ

ಸಮರ್ನದ ಮೊಬಲಗನ್ನನ

ಆನ್ಬೈನ್

ಸಂದ್ರಯ ವಿಧಾನದಂತೆ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಯಾವುದೇ ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಬಾೆ ೆಂಕ್ಟಬನಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಸಹರ್ಕರ ಬಾೆ ೆಂಕ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ಡೆದುಕ್ೆಂಡ ಡಿಮಾೆ ೆಂಡ್ ಡ್ರರ ಫ್ಟ್ಬನ್ನನ ಅಥವಾ ಬಾೆ ೆಂಕಸ್ಾ ಚೆಕ್ಟಬನ್ನನ
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸತಕಕ ದುು :
ಪ್ರಂತ್ತ,

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ

ರ್ಕಲವಿಸು ರಣೆಗಾಗಿ ಅಜಿಾಯನ್ನನ

ಅನಿವಾಯಾ

ರ್ಕರಣದಿೆಂದ್ರಗಿ

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ

ನೇೆಂದಣಿಯ

ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಆಗಿರದಿದು ರೆ ಆತನ್ನ ಯಾವುದೇ ಶುಲಕ ವ್ನ್ನನ

ಮಾಡಲು ಹೊಣೆಯಾಗಿರತಕಕ ದು ಲಿ .

ಸಂದ್ರಯ
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(3)

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ನೇೆಂದಣಿಯ ರ್ಕಲ ವಿಸು ರಣೆಯು, ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ್ನನ

ಅದರ ಹಂತದ ರ್ಕಯಾವ್ನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಪೂಣಾಗೊಳಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಆಯಾ ರಾಜ್ೆ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಗೊತ್ತು ಪ್ಡಿಸಿರುವ್ ರ್ಕಲಾವ್ಧಿಯನ್ನನ ಮೇರತಕಕ ದು ಲಿ .
(4)

ನೇೆಂದಣಿಯ ರ್ಕಲವಿಸು ರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಗ, ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ಪ್ರ ವ್ತಕಾನಿಗೆ ಅೆಂಥ ರ್ಕಲ

ವಿಸು ರಣೆಯ ಬಗೆೆ

ನಮೂನೆ ‘ಎಫ್’ಬ ನಲ್ಲಿ

ತಿಳಸತಕಕ ದುು

ಹ್ವಗೂ ನೇೆಂದಣಿ ರ್ಕಲವಿಸು ರಣೆಗಾಗಿ

ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ್ ಅಜಿಾಯನ್ನನ ತಿರಸಕ ರಿಸಿದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ಪ್ರ ವ್ತಾಕನಿಗೆ ಅೆಂಥ ತಿರಸಕ ರಣೆಯ
ಬಗೆೆ ನಮೂನೆ ‘ಡಿ’ ಯಲ್ಲಿ ತಿಳಸತಕಕ ದುು :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು, ಅದು ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ರದಂಥ ರ್ಕಲಾವ್ಧಿಯಳಗೆ, ಪ್ರ ವ್ತಾಕನಿಗೆ
ಅಜಿಾಯಲ್ಲಿ ನ ನೂೆ ನತೆಗಳನ್ನನ ಸರಿಪ್ಡಿಸಲು ಅವ್ರ್ಕಶವ್ನ್ನನ ನಿೇಡಬಹುದು.
8.

ಪ್ರಾ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನನೀೆಂದಣಿಯರದುು .-

ನೇೆಂದಣಿಯನ್ನನ

7ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ

ರದುು ಪ್ಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ಪ್ರ ವ್ತಾಕನಿಗೆ ಅದನ್ನನ

ರದುು

ಮಾಡಿದ ಬಗೆೆ ನಮೂನೆ ‘ಡಿ’ಬಯಲ್ಲಿ ತಿಳಸತಕಕ ದುು .

ಅಧ್ಯೆ ಯ-III
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೀಟ್ ಏಜೆೆಂಟ್
9.ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೀಟ್ ಏಜೆೆಂಟನಿೆಂದ ನೀೆಂದಣಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ.-(1) 9ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ(2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಪ್ರ ರ್ಕರ ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯಬಬ
ದ್ರಖಲೆಗಳೊೆಂದಿಗೆ

‘ಜಿ’ಬ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನ್ನ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ

ನಿಯಂತರ ಣ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಕೆಕ

ಲ್ಲಖಿತದಲ್ಲಿ

ಅಜಿಾಯನ್ನನ

ಸಲ್ಲಿ ಸತಕಕ ದುು , ಎೆಂದರೆ:(ಎ) ಉದೆ ಮದ ಹೆಸರು, ನೇೆಂದ್ರಯಿತ ವಿಳಾಸ, ಉದೆ ಮದ ಬಗೆ, ಮಾಲ್ಲೇಕತಾ , ಸಂಘಗಳು,
ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳು, ಪಾಲುದ್ರರಿಕೆ, ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಮುೆಂತ್ಕದವುಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಆತನ
ಉದೆ ಮದ ಸಂಕ್ತಿ ಪ್ು ವಿವ್ರಗಳು;
(ಿ)ಬೈಲಾಗಳು, ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಸಂಘಸಾಾ ಪ್ರ್ನ ವಿವ್ರಣ ಪ್ತರ , ಸಂಘದ ಅೆಂತನಿಾಯಮಾವ್ಳ
ಮುೆಂತ್ಕದವುಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ನೇೆಂದಣಿಯ ವಿವ್ರಗಳು;
(ಸಿ)ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟ್ ವ್ೆ ಕ್ತು ಯಲಿ ದಿದು ರೆ, ಅದರÀ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಸಂಪ್ಕಾದ ವಿವ್ರಗಳು
ಹ್ವಗೂ

ಭಾವ್ಚಿತರ

ಮತ್ತು

ಇತರ

ಸಂಸ್ಾ ಗಳಾಗಿದು ರೆ

ಪಾಲುದ್ರರರು,

ನಿದೇಾಶಕರು

ಮುೆಂತ್ಕದವ್ರ ಭಾವ್ಚಿತರ ;
(ಡಿ)ಪಾನ್ಬರ್ಕಡ್ಬಾನ ಸಾ ಯಂ ದೃಢೇಕೃತ ಪ್ರ ತಿ; ಮತ್ತು
(ಇ)ವ್ೆ ವ್ಹ್ವರ ಸಾ ಳದ ವಿಳಾಸದ ರುಜುವಾತಿನ ಸಾ ಯಂ ದೃಢೇಕೃತ ಪ್ರ ತಿ.
(2)ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನ್ನ, ನೇೆಂದಣಿಗಾಗಿ ಅಜಿಾಯನ್ನನ

ಸಲ್ಲಿ ಸುವ್ ರ್ಕಲದಲ್ಲಿ ಅಜಿಾದ್ರರನ್ನ

ವ್ೆ ಕ್ತು ಯಾಗಿದು ರೆ ಇಪ್ಪ ತೆು ೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೊತು ರ್ಕಕ ಗಿ ಅಥವಾ ಅಜಿಾದ್ರರನ್ನ ವ್ೆ ಕ್ತು ಯಲಿ ದ
ಬೇರೆ ಅಜಿಾದ್ರರರ್ನಗಿದು ರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೊತು ರ್ಕಕ ಗಿ ಯಾವುದೇ ಅನ್ನಸೂಚಿತ
ಬಾೆ ೆಂಕ್ಟಬನಿೆಂದ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಸಹರ್ಕರ ಬಾೆ ೆಂಕ್ಟಬನಿೆಂದ ಪ್ಡೆದುಕ್ೆಂಡ ಡಿಮಾೆ ೆಂಡ್ ಡ್ರರ ಪ್ಟ ಬ
ನ್ನನ ಅಥವಾ ಬಾೆ ೆಂಕಸ್ಾ ಚೆಕ್ಟ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಬೈನ್ ಸಂದ್ರಯದ ಮುಖೆಂತರ ನೇೆಂದಣಿ
ಶುಲಕ ವ್ನ್ನನ ಸಂದ್ರಯ ಮಾಡತಕಕ ದುು .
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10.ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೀಟ್ ಏಜೆೆಂಟನಿಗೆ ನೀೆಂದಣಿಯ ಮಂಜೂರಾತಿ.-(1) ನಿಯಮ 10ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಅಜಿಾಯನ್ನನ

ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು, ಮೂವ್ತ್ತು ದಿವ್ಸಗಳ ಅವ್ಧಿಯಳಗಾಗಿ ರಿಯಲ್

ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನಿಗೆ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ನೇೆಂದಣಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನನ

ನಿೇಡತಕಕ ದುು

ಅಥವಾ

ಅಜಿಾಯನ್ನನ ತಿರಸಕ ರಿಸತಕಕ ದುು :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು, ಅದು ಗೊತ್ತು ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ರದಂಥ ರ್ಕಲಾವ್ಧಿಯಳಗೆ ಅಜಿಾಯಲ್ಲಿ ರುವ್
ನೂೆ ನತೆಗಳನ್ನನ ಸರಿಪ್ಡಿಸಲು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನಿಗೆ ಒೆಂದು ಅವ್ರ್ಕಶವ್ನ್ನನ ನಿೇಡತಕಕ ದುು .
(2)

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನ ನೇೆಂದಣಿಯ ಬಗೆೆ

ಏಜೆೆಂಟನಿಗೆ ‘ಹೆಚ್’ಬ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ

ನೇೆಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್

ಸಹಿತ ನೇೆಂದಣಿ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ

ನಿೇಡತಕಕ ದುು .
(3)

ಅಜಿಾಯನ್ನನ

ತಿರಸಕ ರಿಸಿದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು, ಅಜಿಾದ್ರರನಿಗೆ ಅದನ್ನನ

‘ಐ’ಬ

ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಸತಕಕ ದುು .
(4)

ಈ

ನಿಯಮದ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಅನ್ನಮತಿಸಿದ

ನೇೆಂದಣಿಯು

ಐದು

ವ್ಷಾಗಳ

ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ ಸಿೆಂಧುವಾಗಿರತಕಕ ದುು .
11.

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೀಟ್ ಏಜೆೆಂಟನ ನೀೆಂದಣಿಯ ನವಿೀಕರಣ.- (1) 9ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಡಿ

ಮಂಜೂರಾದ ನೇೆಂದಣಿಯನ್ನನ , 6ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಪ್ರ ರ್ಕರ ಮಂಜೂರಾದನೇೆಂದಣಿಯ ರ್ಕಲಾವ್ಧಿಯು
ಮುರ್ಕು ಯವಾಗುವ್ದಕ್ತಕ ೆಂತಲೂ

ಮುೆಂಚಿತವಾಗಿ

ಮೂರು

ತಿೆಂಗಳಗಿೆಂತ

ಕಡಿಮ

ಇರದಂತೆ

‘ಜೆ’ಬ

ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಜಿಾಯನ್ನನ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ್ರಗ ನವಿೇಕರಿಸತಕಕ ದುು .
(2)

ನೇೆಂದಣಿಯ

ನವಿೇಕರಣರ್ಕಕ ಗಿ

ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ

ಅಜಿಾಯೆಂದಿಗೆ,

ರಿಯಲ್

ಎಸ್ಟ ೇಟ್

ಏಜೆೆಂಟನ್ನ ವ್ೆ ಕ್ತು ಯಾಗಿದು ರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೊತು ರ್ಕಕ ಗಿ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್
ಏಜೆೆಂಟನ್ನ ವ್ೆ ಕ್ತು ಯಲಿ ದ ಅಜಿಾದ್ರರರ್ನಗಿದು ರೆ, ಇಪ್ಪ ತೆು ೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೊತು ರ್ಕಕ ಗಿ
ಯಾವುದೇ

ಅನ್ನಸೂಚಿತ

ಬಾೆ ೆಂಕ್ಟಬನಿೆಂದಪ್ಡೆದುಕ್ೆಂಡ
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸತಕಕ ದುು

ಬಾೆ ೆಂಕ್ಟಬನಿೆಂದ
ಡಿಮಾೆ ೆಂಡ್

ಅಥವಾ

ಆನ್ಬೈನ್

ಅಥವಾ

ಡ್ರರ ಫ್ಟ ಬನ್ನನ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ

ಅಥವಾ

ಮುಖೆಂತರ

ಬಾೆ ೆಂಕಸ್ಾ

ಸಂದ್ರಯ

ಮಾಡಿ

ಸಹರ್ಕರಿ
ಚೆಕ್ಟ

ಅನ್ನನ

ಅಜಿಾಯನ್ನನ

ಸಲ್ಲಿ ಸತಕಕ ದುು .
(3)
(2)ರಲ್ಲಿ

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನ್ನ, ನವಿೇಕರಿಸಲು ಅಜಿಾಯನ್ನನ ಸಲ್ಲಿ ಸುವಾಗ ಉಪ್-ನಿಯಮ

ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿರುವಂತೆ ಅದೇ ಶುಲಕ ದೆಂದಿಗೆ, ನಿಯಮ 9ರ (ಎ) ಯಿೆಂದ (ಇ) ವ್ರೆಗಿನ

ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳರುವ್ ತಹಲ್ಬವ್ರೆಗಿನ ದ್ರಖಲೆಗಳನ್ನನ ಸಹ ಸಲ್ಲಿ ಸತಕಕ ದುು .
(4)

ನೇೆಂದಣಿಯ ನವಿೇಕರಣದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು, ರಿಯಲ್

ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನಿಗೆ ಅದರ ಬಗೆೆ

ನಮೂನೆ-‘ಕೆ’ಯಲ್ಲಿ

ನವಿೇಕರಣರ್ಕಕ ಗಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ್ ಅಜಿಾಯನ್ನನ

ತಿಳಸತಕಕ ದುು

ಹ್ವಗೂ ನೇೆಂದಣಿಯ

ತಿರಸಕ ರಿಸಿರುವ್ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು,

ಅದರ ಬಗೆೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನಿಗೆ ನಮೂನೆ-1 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಸತಕಕ ದುು :
ಪ್ರಂತ್ತ, ನೇೆಂದಣಿಯ ನವಿೇಕರಣರ್ಕಕ ಗಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ್ ಅಜಿಾಯನ್ನನ

ಅಜಿಾದ್ರರನಿಗೆ ತನನ

ಅಹವಾಲನ್ನನ ಹೇಳಕ್ಳಳ ಲು ಅವ್ರ್ಕಶವ್ನ್ನನ ನಿೇಡಿದು ಹೊರತ್ತ ತಿರಸಕ ರಿಸತಕಕ ದು ಲಿ :
ಮತ್ತು

ಪ್ರಂತ್ತ, ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು, ಅದು ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ರದಂಥ ರ್ಕಲಾವ್ಧಿಯಳಗೆ

ಅಜಿಾಯಲ್ಲಿ ನ ನೂೆ ನತೆಗಳನ್ನನ
ನಿೇಡಬಹುದು.

ಸರಿಪ್ಡಿಸಲು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನಿಗೆ ಒೆಂದು ಅವ್ರ್ಕಶವ್ನ್ನನ
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(5)

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನ ನೇೆಂದಣಿಯ ನವಿೇಕರಣಕೆಕ , ಆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್

ಏಜೆೆಂಟನ್ನ, ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ಹ್ವಗೂ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನನ

ಮತ್ತು ವಿನಿಯಮಗಳನ್ನನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದು ರೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡತಕಕ ದುು .
(6)

ಈ

ನಿಯಮದ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಮಂಜೂರಾದ

ನವಿೇಕರಣವು,

ಐದು

ವ್ಷಾಗಳ

ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ ಸಿೆಂಧುವಾಗಿರತಕಕ ದುು .
12.

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೀಟ್ ಏಜೆೆಂಟನ ನೀೆಂದಣಿಯ ರದುು .- ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು,

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದನೇೆಂದಣಿಯನ್ನನ 9ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (7)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿರುವ್ ರ್ಕರಣಗಳಗಾಗಿ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ರದುು ಪ್ಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ

ಅದರ ನವಿೇಕರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಹ್ವಗೂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನಿಗೆ ಹ್ವಗೆ ರದುು ಮಾಡಿರುವುದರ
ಬಗೆೆ ನಮೂನೆ-Iರಲ್ಲಿ ತಿಳಸಬಹುದು.
13.

ಲೆಕಕ ದ ಪುಸು ಕಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ದಸ್ತು ವೇಜುಗಳ ನಿವಿಹಣೆ ಹಾಗೂ

ಸಂರಕ್ಷಣೆ.-ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನ್ನ, ವ್ರಮಾನ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961ರ ಉಪ್ಬಂಧಗಳ
ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಲೆಕಕ ದ ಪುಸು ಕಗಳು, ದ್ರಖಲೆಗಳು ಹ್ವಗೂ ದಸಾು ವೇಜುಗಳನ್ನನ ನಿವ್ಾಹಿಸತಕಕ ದುು ಹ್ವಗೂ
ಸಂರಕ್ತಿ ಸತಕಕ ದುು .
14.

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೀಟ್ ಏಜೆೆಂಟನ ಇರ್ರ ಪಾ ಕಾಯಿಗಳು,- ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನ್ನ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಯಾವುದೇ ನಿವೇಶನ, ಅಪಾಟ್ಬಾಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಟಟ ಡದ ರ್ಕಯಿು ರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು
ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಹಕ್ಕಕ ಗಳನ್ನನ

ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ಡೆಯುವ್ವ್ನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ ಅವ್ರ ಅನ್ನಕರ ಮವಾದ

ಚಲಾಯಿಸಲು

ಹ್ವಗೂ

ಅವ್ರ

ಅನ್ನಕರ ಮವಾದ

ಬಾಧೆ ತೆಗಳನ್ನನ

ನೆರವೇರಿಸಲು

ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನೆರವ್ನ್ನನ ನಿೇಡತಕಕ ದುು .

ಅಧ್ಯೆ ಯ-IV
ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ವೆಬ್ಬೈಟ್ಬನಲ್ಲಿ ಪಾ ಕಟ್ಟಸಬೇಕಾದ ವಿವರಗಳು
15.

ವೆಬ್ಬೈಟ್ಬನಲ್ಲಿ ಪಾ ಕಟ್ಟಸಬೇಕಾದ ವಿವರಗಳು.-(1) 34ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (ಿ) ಖಂಡದ

ಉದೆು ೇಶರ್ಕಕ ಗಿ,

ನಿಯಂತರ ಣ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು,

ನೇೆಂದ್ರಯಿತವಾದ

ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಗೆ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ಅದರ ವೆಬ್ಬೈಟ್ಬನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮಾಹಿತಿಯು ಲಭೆ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಎೆಂಬುದನ್ನನ ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳಳ ತಕಕ ದುು , ಎೆಂದರೆ:(ಎ)

ಈ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ ವಿವ್ರಗಳು, ಎೆಂದರೆ:-

(i)ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ ಅಥವಾ ಸಮೂಹದ ಕ್ತರುಪ್ರಿಚಯ (ಪ್ರರ ಫೈಲ್);
(ಎ) ಆತನ ಉದೆ ಮದ ಹೆಸರು, ನೇೆಂದ್ರಯಿತ ವಿಳಾಸ, ಉದೆ ಮದ ಬಗೆ, ಮಾಲ್ಲೇಕತಾ , ಲ್ಲಮಟಡ್
ಲಯಿಲ್ಲಟಿ ಪಾಲುದ್ರರಿಕೆ, ಸಂಘಗಳು, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ, ಪಾಲುದ್ರರಿಕೆ, ಕಂಪ್ನಿ, ಸಕ್ಷಮ
ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ ಇವೆಲಿ ವುಗಳ ವಿವ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನೇೆಂದಣಿಯ ವಿವ್ರಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಆತನ
ಉದೆ ಮದ

ಸಂಕ್ತಿ ಪ್ು

ವಿವ್ರ

ಹ್ವಗೂ

ಹೊಸದ್ರಗಿ

ನಿಗಮತವಾದ

ಅಥವಾ

ನೇೆಂದ್ರಯಿತವಾದ ಸಂಸ್ಾ ಯಾಗಿದು ರೆ, ಅದರ ಹೆಸರು, ನೇೆಂದ್ರಯಿತ ವಿಳಾಸ, ಉದೆ ಮದ
ಬಗೆ (ಮಾಲ್ಲೇಕತಾ , ಸಂಘಗಳು, ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘ, ಲ್ಲಮಟಡ್ ಲಯಿಲ್ಲಟಿ ಪಾಲುದ್ರರಿಕೆ,
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ಪಾಲುದ್ರರಿಕೆ, ಕಂಪ್ನಿಗಳು, ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ) ಇವುಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಾ ಯ
ಸಂಕ್ತಿ ಪ್ು ವಿವ್ರಗಳು;
(ಿ)ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ

ಹಿನೆನ ಲೆ-

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ವಿದ್ರೆ ಹಾತೆ,

ರ್ಕಯಾಾನ್ನಭವ್

ಹ್ವಗೂ

ಹೊಸದ್ರಗಿ

ನಿಗಮತವಾದ ಅಥವಾ ನೇೆಂದ್ರಯಿತವಾದ ಸಂಸ್ಾ ಯಾಗಿದು ರೆ, ಮೂಲ ಸಂಸ್ಾ ಯಲ್ಲಿ
ರ್ಕಯಾಾನ್ನಭವ್; ಮತ್ತು
(ಸಿ)ಪ್ರ ವ್ತಾಕ ವ್ೆ ಕ್ತು ಯಾಗಿದು ರೆ ಆತನ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಸಂಪ್ಕಾದ ವಿವ್ರಗಳು ಹ್ವಗೂ
ಭಾವ್ಚಿತರ ಮತ್ತು ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಅಧೆ ಕ್ಷ, ನಿದೇಾಶಕರು, ಪಾಲುದ್ರರರು ಮತ್ತು
ಅದೇ ರಿೇತಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ವ್ೆ ಕ್ತು ಗಳ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಸಂಪ್ಕಾ ವಿವ್ರಗಳು ಹ್ವಗೂ
ಭಾವ್ಚಿತರ .
(ii)ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ ಹಿೆಂದಿನ ಸಾಧನೆಗಳು:
(ಎ)ರಾಜ್ೆ ದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ನಿಮಾಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ ಅಥವಾ ಮೂಲ
ಸಂಸ್ಾ ಯಅನ್ನಭವ್ದ ವ್ಷಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ;
(ಿ)ಇತರ ರಾಜ್ೆ ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ನಿಮಾಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ ಅಥವಾ
ಮೂಲಸಂಸ್ಾ ಯ, ಅನ್ನಭವ್ದ ವ್ಷಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ;
(ಸಿ)ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನಸಿಾ ತಿಗತಿ, ಅದರ ನಿಮಾಾಣವ್ನ್ನನ ಪೂಣಾಗೊಳಸುವ್ಲ್ಲಿ
ಆಗಿರುವ್ವಿಳಂಬ, ಜ್ಮೇನಿನ ಬಗೆ ಹ್ವಗೂ ಬಾಕ್ತ ಇರುವ್ ಹಣ
ಸಂದ್ರಯಗಳ ವಿವ್ರಗಳೂಸೇರಿದಂತೆ ಕಳೆದಐದು ವ್ಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ
ದಿರ್ನೆಂಕದವ್ರೆಗೆ ಪೂಣಾಗೊೆಂಡಿರುವ್ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಗಳು ಹ್ವಗೂ
ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡಿದ ಪ್ರ ದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ ;
(ಡಿ)ಈಗ ಮುೆಂದುವ್ರಿಯುತಿು ರುವ್ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹ್ವಗೂ ಸದರಿ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಗಳ
ಸಿಾ ತಿಗತಿಮತ್ತು

ಅದರ

ನಿಮಾಾಣವ್ನ್ನನ

ಪೂಣಾಗೊಳಸುವ್ಲ್ಲಿ

ಆಗಿರುವ್

ವಿಳಂಬ, ಜ್ಮೇನಿನ ಬಗೆ ವಿವ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಕ್ತ ಇರುವ್ ಹಣ ಸಂದ್ರಯಗಳ
ವಿವ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಳೆದ ಐದು ವ್ಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದುು , ನಿಮಾಾಣ
ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ಉದೆು ೇಶಿತ ಪ್ರ ದೇಶ; ಮತ್ತು
(ಇ)ಅಧಿನಿಯಮದ 4ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ (ಿ) ಖಂಡದಲ್ಲಿ
ಹೇಳರುವಂತೆಕಳೆದ ಐದು ವ್ಷಾಗಳೆಂದ ಮುೆಂದುವ್ರಿಯುತಿು ರುವ್ ಹ್ವಗೂ
ಪೂಣಾಗೊೆಂಡಿರುವ್ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಗಳವಿವ್ರಗಳು ಹ್ವಗೂ ಕ್ತರು ಪ್ರಿಚಯ.
(iii) ವಾೆ ಜ್ೆ ಗಳು: ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಿೆಂದಿನ ಅಥವಾ ಈಗ
ನಡೆಯುತಿು ರುವ್ ವಾೆ ಜ್ೆ ಗಳ ವಿವ್ರಗಳು.
(iv) ವೆಬ್ಬೈಟ್:
(ಎ)

ಪ್ರ ವ್ತಾಕರ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಸಂಸ್ಾ ಯ ವೆಬ್ ಲ್ಲೆಂಕ್ಟ; ಮತ್ತು

(ಿ)

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ವೆಬ್ ಲ್ಲೆಂಕ್ಟ.

(ಿ)ಈ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ವಿವ್ರಗಳು, ಎೆಂದರೆ:-
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(i) ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಜಾಹಿೇರಾತ್ತ ಹ್ವಗೂ ಪ್ರಿಚಯ ಪ್ರ ಕಟಣೆ;
(ii)

ಅನ್ನಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ನೇೆಂದಣಿ:
(ಎ)4ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ (ಸಿ) ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳರುವಂತೆ ಸಕ್ಷಮ
ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ನಿೇಡಿದ ಅನ್ನಮೊೇದನೆಗಳು ಹ್ವಗೂ ಪಾರ ರಂಭದ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ದ
ಅಧಿಪ್ರ ಮಾಣಿತ ಪ್ರ ತಿ;
(ಿ) ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ಮಂಜೂರಾದ ನಕೆಿ , ಲೇಔಟ್ ನಕೆಿ ಹ್ವಗೂ ನಿದಿಾಷಟ ವಿವ್ರಣೆಗಳು ಅಥವಾ
ಅದರ ಹಂತ ಮತ್ತು ಅಧಿನಿಯಮದ 4ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ (ಡಿ)
ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳರುವಂತೆ ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ್ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ; ಮತ್ತು
(ಸಿ)ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ್ ನೇೆಂದಣಿಯ ವಿವ್ರಗಳು.

(iii)

ಅಪಾಟ್ಬಾಮೆಂಟ್, ಪಾಿ ಟ್ ಮತ್ತು ಗಾೆ ರೇಜ್ಬಗಳು ಏರ್ನದರೂ ಇದು ರೆ, ಅವುಗಳಗೆ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ವಿವ್ರಗಳು:(ಎ)ಪ್ರ ತೆೆ ೇಕಬಾಲಕ ನಿಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ವ್ರಾೆಂಡ ಏರಿಯಾಗಳು ಹ್ವಗೂಅಪಾಟ್ಬಾಮೆಂಟ್ಬನಲ್ಲಿ
ಪ್ರ ತೆೆ ೇಕ ಓಪ್ನ್ ಟರೇಸ್ ಏರಿಯಾಗಳವಿವ್ರಗಳು ಏರ್ನದರೂ ಇದು ರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ
ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನಲ್ಲಿ

ಮಾರಾಟರ್ಕಕ ಗಿ ಇರುವ್ ಅಪಾಟ್ಬಾಮೆಂಟ್ಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ , ಬಗೆ ಹ್ವಗೂ

ರ್ಕರ್ಪಾಟ್ ಏರಿಯಾ ವಿವ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಅವೆರಡರಲೂಿ

ಹ್ವಗೂ

ಮಾರಾಟರ್ಕಕ ಗಿ

ಇರುವ್

ಪಾಿ ಟ್ಬಗಳ

ಸಂಖ್ಯೆ ,

ಬಗೆ

ಏರಿಯಾವಿವ್ರಗಳು.
(ಿ)ಅಧಿನಿಯಮದ 4ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ (i)ನೇ ಖಂಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಹೇಳರುವಂತೆ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟರ್ಕಕ ಗಿ ಗಾೆ ರೇಜ್ಬಗಳು ಏರ್ನದರೂ ಇದು ರೆ
ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಯ ವಿವ್ರಗಳು; ಮತ್ತು
(ಸಿ)ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನಲ್ಲಿ ಲಭೆ ವಿರುವ್ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ತ್ಕಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಯ
ವಿವ್ರಗಳು.
(iv)

ನೇೆಂದ್ರಯಿತ ಏಜೆೆಂಟ್ಬರುಗಳು: ಅಧಿನಿಯಮದ 4ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ

(i)ನೇ ಖಂಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳರುವಂತೆರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟ್ಬರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಹ್ವಗೂ
ವಿಳಾಸಗಳು.
(v)

ಸಮಾಲೇಚಕರು: 4ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ (ಕೆ) ಖಂಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಹೇಳರುವಂತೆರಿಯಲ್

ಎಸ್ಟ ೇಟ್

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ್ಬನ

ನಿಮಾಾಣಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ

ಕಂಟ್ರರ ಕಟ ರಬೆಳು,

ವಾಸುು ಶಿಲ್ಲಪ ಮತ್ತು ಸ್ಟ ಾಕು ರಲ್ಬ ಎೆಂಜ್ನಿಯರುಗಳು ಹ್ವಗೂ ಇತರ ವ್ೆ ಕ್ತು ಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸಗಳು
ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವ್ರಗಳು, ಅೆಂಥವುಗಳೆೆಂದರೆ:(ಎ)

ಫಮಾನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ;

(ಿ)

ಪ್ರ ವ್ತಾಕರ ಹೆಸರುಗಳು;

(ಸಿ)

ಸಾಾ ಪ್ನೆಯ ವ್ಷಾ; ಮತ್ತು

(ಡಿ)

ಪೂಣಾಗೊೆಂಡ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಹ್ವಗೂ ಕ್ತರು ಪ್ರಿಚಯ.
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(vi)

ಸಾ ಳ:

ಅಧಿನಿಯಮದ

4ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

(2)ನೇ

ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ

(ಎಫ್)

ಖಂಡದಲ್ಲಿ

ಹೇಳರುವಂತೆ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ಕ್ನೆಯ ಭಾಗಗಳ ಅರ್ಕಿ ೆಂಶ ಹ್ವಗೂ ರೇಖೆಂಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವುಗಳ ಎಲೆಿ
ಸಹಿತ

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಗಾ
ಬ ಗಿ

ಮೇಸಲ್ಲಡಲಾದ

ಜ್ಮೇನಿನ

ಎಲೆಿ ಯನ್ನನ

ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ

ಗುರುತ್ತ

ಮಾಡುವುದರೆಂದಿಗೆ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ಸಾ ಳದ ವಿವ್ರಗಳು.
(vii)

ನಿಮಾಿಣ ನಕೆೆ :

(ಎ)4ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2) ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ (ಇ)ಖಂಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದೆು ೇಶಿತ
ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳಳ ಬೇರ್ಕದ ನಿಮಾಾಣ ರ್ಕಯಾಗಳು ಹ್ವಗೂ ಒದಗಿಸಬೇರ್ಕದ ಅಗಿನ ಶಾಮಕ
ಸೌಲಭೆ ಗಳು,

ಕ್ಕಡಿಯುವ್

ನಿೇರಿನ

ಸೌಲಭೆ ,

ತ್ತತ್ತಾ

ಸಾ ಳಾೆಂತರ

ನವಿೇಕರಿಸಬಹುದ್ರದ ಇೆಂಧನದ ಬಳಕೆ ಮುೆಂತ್ಕದವು ಸೇರಿದಂತೆ ಅದಕೆಕ

ಸೇವೆಗಳು,

ಒದಗಿಸಬೇರ್ಕದ

ಉದೆು ೇಶಿತ ಸೌಲಭೆ ಗಳ ನಕೆಿ ;
(ಿ)ಸೌಕಯಿಗಳು:ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಗೆ ಪ್ರ ವೇಶ, ಿೇದಿ ದಿೇಪ್ದ ವ್ೆ ವ್ಸ್ಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದುೆ ತ್
ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ನಕೆಿ , ನಿೇರು ಸರಬರಾಜಿನ ಏಪಾಾಡುಗಳು, ವಿಲೆಗಾಗಿ ನಿವೇಶನ, ಿರುಗಾಳ ಮಳೆ
ನಿೇರು ಹ್ವಗೂ ರಚ್ಚು
ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನಲ್ಲಿ

ನಿೇರಿನ ವಿಲೆ ಮಾಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಮತ್ತು ಶುದಿಿ ೇಕರಿಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ

ಒದಗಿಸಲು

ಉದೆು ೇಶಿಸಿರುವ್

ಯಾವುದೇ

ಸೌಕಯಾಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಉದೆು ೇಶಿತ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ಮುಖೆ

ಇತರ

ಸೌಲಭೆ ಗಳು

ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನನ

ಹ್ವಗೂ

ವಿವ್ರಿಸಿರುವ್

ವಿವ್ರವಾದ ಟಿಪ್ಪ ಣಿ;
(ಸಿ)ಪ್ರಾ ಜೆಕ್ಟಟ ನ
ಬ ವೇಳಾಪಟ್ಟಟ :ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳಳ ಬೇರ್ಕದ ನಿಮಾಾಣ ರ್ಕಮಗಾರಿಗಳ
ವಿವ್ರವಾದ ವೇಳಾಪ್ಟಿಟ ಹ್ವಗೂ ಅದಕೆಕ ಒದಗಿಸಬೇರ್ಕದ ಉದೆು ೇಶಿತ ಸೌಲಭೆ ಗಳ
ವಿವ್ರಗಳು; ಮತ್ತು
(ಡಿ)ನಿೇರು, ನೈಮಾಲೆ ಹ್ವಗೂ ವಿದುೆ ಚಛ ಕ್ತು ಮುೆಂತ್ಕದಂಥ ರ್ನಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಲಭೆ ಗಳಗಾಗಿ
ವ್ೆ ವ್ಸ್ಾ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಪೂಣಾಗೊಳುಳ ವುದಕೆಕ ಹಂತವಾರು ವೇಳಾಪ್ಟಿಟ .
(ಸಿ)ಪಾ ವರ್ಿಕನ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳು.(i)

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ ಪಾನ್ಬರ್ಕಡಿಾನ ಸಾ ಯಂ ದೃಢೇಕೃತ ಪ್ರ ತಿ; ಮತ್ತು

(ii)

ನಿಕಟಪೂವ್ಾ ಮೂರು ಹಣರ್ಕಸು ವ್ಷಾಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ ಪ್ರಿಶೇಧಿತ

ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷಟ ದ ಲೆಕಕ ಗಳು, ಜ್ಮಾಖಚ್ಚಾ ಪ್ಟಿಟ , ಹಣದ ಹರಿವಿನ ವಿವ್ರಪ್ತರ , ನಿದೇಾಶಕರುಗಳ
ವ್ರದಿ ಹ್ವಗೂ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೇಧಕರ ವ್ರದಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾಷಿಾಕ ವ್ರದಿ ಹ್ವಗೂ ವಾಷಿಾಕ
ವ್ರದಿಯು

ಲಭೆ ವಿಲಿ ದಿದು ರೆ,

ಆಗ

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ

ಮೂರು

ಹಣರ್ಕಸು

ವ್ಷಾಗಳ

ನಿಕಟಪೂವ್ಾದ ಪ್ರಿಶೇಧಿತ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷಟ ದ ಲೆಕಕ ಗಳು, ಜ್ಮಾಖಚ್ಚಾ ಪ್ಟಿಟ ಹಣದ
ಹರಿವಿನ ವಿವ್ರಪ್ತರ ಮತ್ತು ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೇಧಕರ ವ್ರದಿ ಹ್ವಗೂ ಹೊಸದ್ರಗಿ ನಿಗಮತವಾದ
ಅಥವಾ ನೇೆಂದ್ರಯಿತವಾದ ಸಂಸ್ಾ ಯಾಗಿದು ರೆ ಅೆಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ

ಮೂಲ ಸಂಸ್ಾ ಗೆ

ತಿಳಯಪ್ಡಿಸತಕಕ ದುು ;
(ಡಿ)ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ, ಪ್ರ ತಿ ಮೂರುತಿೆಂಗಳು ಮುರ್ಕು ಯವಾದದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದಹದಿನೈದು
ದಿವ್ಸಗಳೊಳಗಾಗಿ,ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ್ಬನವೆಬ್ಬೇಜ್ಬನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅೆಂಕ್ತಅೆಂಶಗಳನ್ನನ
ಅಪ್ಬಲೇಡ್ ಮಾಡತಕಕ ದುು :
(i)
ಪ್ಟಿಟ ;

ಬುಕ್ಟ ಮಾಡಿರುವ್ ಅಪಾಟ್ಬಾಮೆಂಟ್ಬಗಳ ಅಥವಾ ಪಾಿ ಟ್ಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹ್ವಗೂ ಬಗೆಗಳ
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(ii)

ಬುಕ್ಟ ಮಾಡಿರುವ್ಗಾೆ ರೇಜುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಯ ಪ್ಟಿಟ ;

(iii)ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ಸಿಾ ತಿಗತಿ:

(ಸಿ)

(ಎ)

ಫೇಟೊಗಾರ ಫ್ಬಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಕಟಟ ಡದ ನಿಮಾಾಣದ ಸಿಾ ತಿಗತಿ;

(ಿ)

ಫೇಟೊಗಾರ ಫ್ಬಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಅೆಂತಸಿು ನ ನಿಮಾಾಣದ ಸಿಾ ತಿಗತಿ; ಮತ್ತು

ಫೇಟೊಗಾರ ಫ್ಬಗಳೊೆಂದಿಗೆ

ಆೆಂತರಿಕ

ಮೂಲ

ಸೌಕಯಾದ

ಹ್ವಗೂ

ಫೇಟೊಗಾರ ಫ್ಬಗಳೊೆಂದಿಗೆ ರ್ಕಮನ್ ಏರಿಯಾಗಳ ನಿಮಾಾಣದ ಸಿಾ ತಿಗತಿ.
(iv)

ಅನ್ನಮೊೇದನೆಗಳ ಸಿಾ ತಿಗತಿ:
(ಎ)ಬಂದಿರುವ್ ಅನ್ನಮೊೇದನೆಗಳು;
(ಿ)ಅನ್ನಮೊೇದನೆಗಳಗಾಗಿ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವುದು ಹ್ವಗೂ ಅದು ಬರುವ್ ನಿರಿೇಕ್ತಿ ತ
ದಿರ್ನೆಂಕ;
(ಸಿ)ಅಜಿಾಯನ್ನನ ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇರ್ಕದ ಮತ್ತು ಅಜಿಾಯನ್ನನ ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದಕೆಕ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕ್ೆಂಡ
ದಿರ್ನೆಂಕ; ಮತ್ತು

(ಡಿ)ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ್ಬಗೆ ೈಸ್ನ್ಸ , ಪ್ಮಾಟ್ ಅಥವಾ ಅನ್ನಮೊೇದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಕ್ಷಮ
ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ಯಾವುದ್ರದರೂಮಾಪಾಾಟುಗಳಗೆ, ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳಗೆ ಅಥವಾ
ಪ್ರಿಷಕ ರಣೆಗಳಗೆ ಹೇಳದು ರೆ ಅೆಂಥ ಮಾಪಾಾಟುಗಳ ತಿದುು ಪ್ಡಿಗಳ ಪ್ರಿಷಕ ರಣೆಗಳು.
(ಇ)

ಅನ್ನಮೊೇದನೆಗಳು, ಅನ್ನಮತಿಗಳು,ಒಪ್ಪ ಗೆಗಳು, ರ್ಕನೂನ್ನಸಮಮ ತ ದ್ರಖಲೆಗಳ ವಿವ್ರಗಳು,-

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಗೆ

ಅನಾ ಯವಾಗಬಹುದ್ರದ

ರ್ಕನೂನ್ನಗಳಗೆ

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ಸಕ್ಷಮ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದಿೆಂದ

ಪ್ಡೆದುಕ್ಳಳ ಲಾದ ೈಸ್ನ್ಸ ಅಥವಾ ಭೂ ಬಳಕೆ ಅನ್ನಮತಿ ಪ್ತರ , ಕಟಟ ಡದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕೆಿ ಮತ್ತು
ಪಾರ ರಂಭದ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ದ ಅಧಿಪ್ರ ಮಾಣಿತ ಪ್ರ ತಿಹ್ವಗೂ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ್ನನ

ಹಂತಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಾಾಣ

ಮಾಡಲು ಉದೆು ೇಶಿಸಿದು ರೆ, ಅೆಂಥ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಹಂತಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ೈಸ್ನ್ಸ್ಬನ ಅಥವಾ ಭೂಬಳಕೆ
ಅನ್ನಮತಿ ಪ್ತರ ದ,ಕಟಟ ಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕೆಿ ಯ ಹ್ವಗೂ ಅೆಂಥ ಹಂತಗಳ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದಕೂಕ ಪಾರ ರಂಭದ
ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ದ ಅಧಿಪ್ರ ಮಾಣಿತ ಪ್ರ ತಿ;
(ii) ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಗೆ ಜ್ಮೇನಿನ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಭಾಗಗಳ ಸವೆಾ ನಂಬರುಗಳ ಹೆಸರು, ಖತ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳು
ಮತ್ತು ವಿಸಿು ೇಣಾದ ಸಹಿತ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಜ್ಮೇನಿನ ಸಾ ಳವ್ನ್ನನ

ತೇರಿಸಿರುವ್ ನಿವೇಶನ ನಕೆಿ ಯ

ಅಥವಾ ನಿವೇಶನ ನರ್ಕಶೆಯ ಅಧಿಪ್ರ ಮಾಣಿತ ಪ್ರ ತಿ;
(iii) ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ

ಅಥವಾ

ಅದರ

ಹಂತದ

ಲೇಔಟ್

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವುಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ್ ಇಡಿೇ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ

ನಕೆಿ ಯ

ಹ್ವಗೂ

ಸಕ್ಷಮ

ಲೇಔಟ್ಬ ನಕೆಿ ಯ ಅಧಿಪ್ರ ಮಾಣಿತ

ಪ್ರ ತಿ;
(iv) ಕಿ ಬ್ಬಹೌಸ್, ಸೌಲಭೆ ಗಳು ಹ್ವಗೂ ರ್ಕಮನ್ ಏರಿಯಾಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಟವ್ರ್
ಹ್ವಗೂ ಬಾಿ ಕ್ತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಕೆಿ ಗಳು;
(v) ಅನಾ ಯವಾಗಬಹುದ್ರದ ರ್ಕನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಅನ್ನಮತಿ
ಪ್ತರ , ಅನ್ನಮೊೇದನೆ ಅಥವಾ ೈಸ್ನ್ಸ ; ಮತ್ತು
(vi) ಸಾಾ ಧಿೇನ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ದ ಹ್ವಗೂ ಅದರ ಬಳಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೂಣಾಗೊೆಂಡ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ದ
ಅಧಿಪ್ರ ಮಾಣಿತ ಪ್ರ ತಿ.
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(ಎಫ್) ಕಾನೂನುಸಮಮ ರ್ ದಾಖಲೆಗಳು:
(ಎ)

ಅಜಿಾ ನಮೂನೆಯ ಪ್ರರ ಫಾಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ತರ , ಮಾರಾಟದ ಒಪ್ಪ ೆಂದ ಪ್ತರ
ಮತ್ತು ಹಸಾು ೆಂತರಣ ಪ್ತರ ದ ವಿವ್ರಗಳು;

(ಿ)

ಯಾವ್ ಜ್ಮೇನಲ್ಲಿ ನಿಮಾಾಣಕೆಕ
ಇನನ ಬಬ

ಉದೆು ೇಶಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅೆಂಥ ಜ್ಮೇನಿನ ಹಕಕ ನ್ನನ

ವ್ೆ ಕ್ತು ಯು ಹೊೆಂದಿದು ರೆ, ಅೆಂಥ ಹಕ್ತಕ ನ ಅಧಿಪ್ರ ಮಾಣನದ ಸಹಿತ ರ್ಕನೂನ್ನ

ಸಮಮ ತವಾಗಿ ಸಿೆಂಧುವಾದ ದ್ರಖಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಜ್ಮೇನಿಗೆ ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ ಹಕಕ ನ್ನನ
ಸೂಚಿಸುವ್ ರ್ಕನೂನ್ನಸಮಮ ತ ಹಕ್ಕಕ ಪ್ತರ ದ ಅಧಿಪ್ರ ಮಾಣಿತ ಪ್ರ ತಿ;
(ಸಿ)

ಜ್ಮೇನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷಾ ಪ್ಕ್ಷ ಹತ್ತು ವ್ಷಾಗಳ ಅನ್ನಭವ್ವ್ನ್ನನ
ಹೊೆಂದಿರುವ್ ರ್ನೆ ಯವಾದಿಯಿೆಂದ ಜ್ಮೇನಿನ ಹಕ್ತಕ ನ ಶೇಧರ್ನ ವ್ರದಿ;

(ಡಿ)

ಅೆಂಥ ಜ್ಮೇನಿನ ವಿವ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾರೇ

ಪ್ಕ್ಷರ್ಕರರಿಗೆಇರುವ್ ಯಾವುವೇ ಅಧಿರ್ಕರಗಳು, ಹಕ್ಕಕ , ಹಿತ್ಕಸಕ್ತು

ಅಥವಾ ಹೆಸರು

ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವ್ ಜ್ಮೇನಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮಾಾಣಕೆಕ ಉದೆು ೇಶಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಆ ಜ್ಮೇನಿನ
ಪೂವಾಾಧಿ ವಿವ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಸಬ್-ರಿಜಿಸಾಟ ಾರಿಬರ ೆಂದ ಕಳೆದ ಹನೆನ ರಡು
ವ್ಷಾಗಳ ರ್ನನ್ ಎನ್ಬಕಂಬರೆನ್ಸ ಸಟಿಾಫಕಟ್;
(ಇ)

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ, ಯಾವ್ ಜ್ಮೇನಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡಲು ಉದೆು ೇಶಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಆ
ಜ್ಮೇನಿನ ಮಾಲ್ಲೇಕರ್ನಗಿಲಿ ದಿದು ರೆ ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ ಮತ್ತು ಅೆಂಥ ಮಾಲ್ಲೇಕನ್ನ ಪ್ರಸಪ ರ
ಮಾಡಿಕ್ೆಂಡಿರುವ್ ಸಾ ಯಂ ದೃಢೇಕೃತ ಸಹಯೇಗ ಒಪ್ಪ ೆಂದ ಪ್ತರ , ನಿಮಾಾಣ ಒಪ್ಪ ೆಂದ
ಪ್ತರ , ಜಂಟಿ ನಿಮಾಾಣಪ್ತರ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಒಪ್ಪ ೆಂದ
ಪ್ತರ ದ ವಿವ್ರಗಳು ಹ್ವಗೂ ನಿಮಾಾಣಮಾಡಲು ಉದೆು ೇಶಿಸಿರುವ್ ಜ್ಮೇನಿನ ಮೇಲೆ ಅೆಂಥ
ಮಾಲ್ಲೇಕನಿಗೆ ಇರುವ್ ಹಕಕ ನ್ನನ ಸೂಚಿಸುವ್ ಇತರ ದಸಾು ವೇಜುಗಳು; ಮತ್ತು

(ಎಫ್) ಜ್ಮೇನಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಮೇಲೆ ಅಡಮಾನ ಅಥವಾ ಋಣಭಾರವ್ನೆನ ೇರ್ನದರೂ
ಸೃಜಿಸಿದು ರೆ ಅದರ ವಿವ್ರಗಳು.
(ರ್ಜ)

ಸಂಪಕಿ ವಿವರಗಳು: (1) ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ನಿವ್ಾಹಣೆ ಮಾಡುವ್ ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ ಮತ್ತು ಇತರ
ಉದೆ ೇಗಿಗಳ ಸಂಪ್ಕಾ ವಿಳಾಸಗಳು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪ್ಕಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗಳು.

(2)

ನಿಯಂತರ ಣ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು

ನಿವ್ಾಹಿಸತಕಕ ದುು

ದತ್ಕು ೆಂಶ

ಸಂಗರ ಹಣೆ

ಮಾಡಿಇಟುಟ ಕ್ೆಂಡಿರತಕಕ ದುು ,

ಮತ್ತು ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ, ರದುು ಪ್ಡಿಸಿದ ಅಥವಾ ದಂಡ ಹ್ವಕ್ತದ

ಪ್ರ ತಿಯೆಂದುಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆಅದರಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು

ಅದರ ವೆಬ್ಬೈಟ್ಬನಲ್ಲಿ ಲಭೆ ವಾಗುವಂತೆ ನೇಡಿಕ್ಳಳ ತಕಕ ದುು .
(3)

34ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (ಡಿ) ಖಂಡದ ಉದೆು ೇಶರ್ಕಕ ಗಿ, ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು, ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದಲ್ಲಿ
ನೇೆಂದ್ರಯಿತರ್ನಗಿರುವ್ ಅಥವಾ ನೇೆಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದು ಯಾವ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್
ಏಜೆೆಂಟನ ಅಜಿಾಯನ್ನನ

ತಿರಸಕ ರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ರದುು ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಆ

ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ಅದರ ವೆಬ್ಬೈಟ್ಬನಲ್ಲಿ
ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮಾಹಿತಿಯು ಲಭೆ ವಾಗುವಂತೆ ನೇಡಿಕ್ಳಳ ತಕಕ ದುು , ಅೆಂದರೆ:(ಎ)

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟರುಗಳಾಗಿ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದಲ್ಲಿ ನೇೆಂದ್ರಯಿತರಾಗಿದು ರೆ:

(i)

ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನ ನೇೆಂದಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು
ನೇೆಂದಣಿಯ ಸಿೆಂಧುತಾ ದ ಅವ್ಧಿ;
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(ii)

ಅವ್ನ ಉದೆ ಮದ ಹೆಸರು, ನೇೆಂದ್ರಯಿತ ವಿಳಾಸ, ಉದೆ ಮದ ಬಗೆ, ಮಾಲ್ಲೇಕತಾ ,
ಸಂಘಗಳು, ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ, ಪಾಲುದ್ರರಿಕೆ, ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಮುೆಂತ್ಕದವುಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ
ಸಂಕ್ತಿ ಪ್ು ವಿವ್ರಗಳು;

(iii)

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ

ಬೈ-ಲಾಗಳು,

ಸಂಘ

ಸಾಾ ಪ್ರ್ನ

ವಿವ್ರಣಾ

ಪ್ತರ ,

ಸಂಘದ

ಅೆಂತನಿಾಯಮಾವ್ಳ ಮುೆಂತ್ಕದವುಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ನೇೆಂದಣಿಯ ವಿವ್ರಗಳು;
(iv)

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನ್ನ ಒಬಬ ಪ್ರ ತೆೆ ೇಕವಾದವ್ರ್ನಗಿದು ರೆ, ಆತನ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ,
ಸಂಪ್ಕಾ, ವಿವ್ರಗಳು ಹ್ವಗೂ ಭಾವ್ಚಿತರ

ಮತ್ತು

ಇತರ ವ್ೆ ಕ್ತು ಗಳ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ

ಪಾಲುದ್ರರರು ಹ್ವಗೂ ನಿದೇಾಶಕರು ಮುೆಂತ್ಕದವ್ರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಸಂಪ್ಕಾ
ವಿವ್ರಗಳು ಹ್ವಗೂ ಭಾವ್ಚಿತರ ;
(v)

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟ್ ವ್ೆ ಕ್ತು ಯಲಿ ದಿದು ರೆ ಅದರ ಭಾವ್ಚಿತರ ಹ್ವಗೂ ಇತರ ವ್ೆ ಕ್ತು ಗಳ
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಪಾಲುದ್ರರರ, ನಿದೇಾಶಕರು ಮುೆಂತ್ಕದವ್ರ ಭಾವ್ಚಿತರ ;

(vi)

ಪಾನ್ ರ್ಕಡಿಾನ ಸಾ ಯಂ ದೃಢೇಕೃತ ಪ್ರ ತಿ; ಮತ್ತು

(vii)

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟ್ಬನ ಮತ್ತು ಇತರ ಜ್ವಾಬಾು ರಿಯುತ ಉದೆ ೇಗಸಾ ರ ಉದೆ ಮ
ಸಾ ಳದ ವಿಳಾಸದರುಜುವಾತಿನ ಸಾ ಯಂ ದೃಢೇಕೃತ ಪ್ರ ತಿ, ಸಂಪ್ಕಾ ವಿಳಾಸ, ದೂರವಾಣಿ
ಸಂಪ್ಕಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳು ಹ್ವಗೂ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿಗಳು.

(ಿ)

ರಿಯಲ್

ಅಜಿಾಯನ್ನನ

ಎಸ್ಟ ೇಟ್

ಏಜೆೆಂಟನಂತೆ

ನೇೆಂದಣಿಗಾಗಿ

ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ್

ಯಾವ್

ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು, ತಿರಸಕ ರಿಸಿದೆಯೇ,ನೇೆಂದಣಿಯನ್ನನ

ಅಜಿಾದ್ರರನ

ರದುು ಪ್ಡಿಸಿದೆಯೇಆ

ಅಜಿಾದ್ರರನ ಅಥವಾ ಆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ :(i)

ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನ್ನ ಮಾಡಿಸಿರುವ್ ನೇೆಂದಣಿ
ಸಂಖ್ಯೆ ಹ್ವಗೂ ನೇೆಂದಣಿಯ ಸಿೆಂಧುತಾ ದ ಅವ್ಧಿ;

(ii)

ಉದೆ ಮದ ಹೆಸರು, ನೇೆಂದ್ರಯಿತ ವಿಳಾಸ, ಉದೆ ಮದ ಬಗೆ, ಮಾಲ್ಲೇಕತಾ , ಸಂಘಗಳು,
ಸಹರ್ಕರ-ಸಂಘಗಳು, ಪಾಲುದ್ರರಿಕೆ ಕಂಪ್ನಿ ಮುೆಂತ್ಕದವುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಉದೆ ಮದ
ಸಂಕ್ತಿ ಪ್ು ವಿವ್ರಗಳು; ಮತ್ತು

(iii)

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನ್ನ ವ್ೆ ಕ್ತು ಯಲಿ ದಿದು ರೆಅದರ ಭಾವ್ಚಿತರ ; ಇತರ ವ್ೆ ಕ್ತು ಗಳ
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಪಾಲುದ್ರರರು, ನಿದೇಾಶಕರು ಮುೆಂತ್ಕದವ್ರ ಭಾವ್ಚಿತರ .

(4)

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು, ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಅದರ ವೆಬ್ಬೈಟ್ಬನ ಒಳಾೆಂಶಗಳ ಬಾೆ ಕ್ಟ

ಅಪ್ಬನ್ನನ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ನಿವ್ಾಹಿಸತಕಕ ದುು ಮತ್ತು ತಿೆಂಗಳನ ಕ್ನೆಯ ದಿನದಂದು ಅೆಂಥ ಬಾೆ ಕ್ಟ
ಅಪ್ಬನ್ನನ ತಹಲ್ಬವ್ರೆಗೆ ಅಪ್ಬಡೇಟ್ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನನ ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳಳ ತಕಕ ದುು .

ಅಧ್ಯೆ ಯ-V
ಪಾ ವರ್ಿಕನು ಹಾಗೂ ಹಂಚಿಕೆ ಪಡೆಯುವವನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬಡಿಿ ಯ ದರ
ಹಾಗೂಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರುಪ್ರವತಿ

17
16.

ಪಾ ವರ್ಿಕನು

ಹಾಗೂ

ಬಡಿಿ ಯ ದರ.-ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ

ಹಂಚಿಕೆ

ಪಡೆಯುವವನು

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ

ಹಂಚಿಕೆ

ಸಂದಾಯ

ಪ್ಡೆಯುವ್ನಿಗೆ

ಮಾಡಬೇಕಾದ

ಅಥವಾ

ಹಂಚಿಕೆ

ಪ್ಡೆಯುವ್ವ್ನ್ನ ಪ್ರ ವ್ತಾಕನಿಗೆ ಸಂದ್ರಯ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ಬಡಿಿ ದರವು, ಭಾರತಿೇಯ ಸ್ಟ ೇಟ್ ಬಾೆ ೆಂಕ್ಟಬನ
ಸಾಲ ನಿೇಡಿಕೆ ದರದ ಗರಿಷಾ ಮಾಜಿಾನಲ್ ರ್ಕಸ್ಟ ಜೊತೆಗೆ ಶೇಕಡ್ರ ಎರಡರಷ್ಟಟ ಇರತಕಕ ದುು .
17.

ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ

ನಿಯಮಗಳಗೆ

ಹ್ವಗೂ

ಮರುಪ್ರವತಿ.- ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ವಿನಿಯಮಗಳಗೆ

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ

ರಚಿಸಿದ

ಅನಾ ಯವಾಗುವ್

ಬಡಿಿ ಯನೆನ ೇರ್ನದರೂ ಮತ್ತು ನಷಟ ಪ್ರಿಹ್ವರವ್ನೆನ ೇರ್ನದರೂ,ಸಂದ್ರಯ ಮಾಡಬೇರ್ಕಗಿದು ರೆ ಅವುಗಳ
ಸಹಿತ ಅನಾ ಯವಾಗುವ್ ಬಡಿಿ ಮತ್ತು ನಷಟ ಪ್ರಿಹ್ವರವು ಬಾಕ್ತ ಏರ್ನದರೂ ಉಳದಿದು ರೆ ಅವುಗಳ ಸಹಿತ
ಯಾವುದೇ

ಹಣದ

ಮರುಪಾವ್ತಿಯನ್ನನ

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ,

ಅೆಂಥ

ಮರುಪಾವ್ತಿ

ಮಾಡಬೇರ್ಕದ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಅರವ್ತ್ತು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ಡೆಯುವ್ವ್ನಿಗೆ ಸಂದ್ರಯ ಮಾಡತಕಕ ದುು .
ಅಧ್ಯೆ ಯ-VI
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೀಟ್ ನಿಯಂರ್ಾ ಣ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರ
18.ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ಅಧ್ೆ ಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಸದಸೆ ರ ಆಯ್ಕಕ ಯ ವಿಧ್ಯನ.- (1) ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದಲ್ಲಿ
ಅಧೆ ಕ್ಷರ

ಅಥವಾ

ಸದಸೆ ರ

ಹುದೆು ಗಳು

ಖಲ್ಲ

ಇರುವಾಗ

ಅಥವಾ

ಖಲ್ಲಯಾದ್ರಗ

ಅಥವಾ

ಖಲ್ಲಯಾಗುವ್ ಸಂಭವ್ವಿರುವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು, 21ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ಪ್ರ ರ್ಕರ
ತ್ತೆಂಬಬೇರ್ಕದ

ಖಲ್ಲ

ಹುದೆು ಗಳಗೆ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ

ಆಯೆಕ

ಸಮತಿಗೆ

ವಿಷಯವ್ನ್ನನ

ಉಲೆಿ ೇಖಿಸಬಹುದು.
(2)

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು, ಅಧೆ ಕ್ಷ ಹ್ವಗೂ ಸದಸೆ ರುಗಳ ನೇಮಕರ್ಕಕ ಗಿ ವ್ೆ ಕ್ತು ಗಳನ್ನನ

ಆಯೆಕ

ಮಾಡಲು ಆಗಿೆಂದ್ರಗೆೆ ಅಗತೆ ವಾಗಬಹುದ್ರದಂತೆ ಆಯೆಕ ಸಮತಿಯನ್ನನ ಶಿೇಘರ ವಾಗಿ ರಚಿಸತಕಕ ದುು .
(3)

ಆಯೆಕ ಸಮತಿಯು, ಸಾಮಾನೆ ವಾಗಿ ಅದರ ಸಭೆಗಳನ್ನನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅೆಂಥ

ಸಭೆಯ ಸಾ ಳದ ಬದಲಾವ್ಣೆಗಾಗಿ ರ್ಕರಣಗಳನ್ನನ

ದ್ರಖಲ್ಲಸಿ, ಅಧೆ ಕ್ಷನ್ನ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಸಬಹುದ್ರದಂಥ

ಸಾ ಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸತಕಕ ದುು .
(4)

ಆಯೆಕ

ಸಮತಿಯ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೇಟಿೇಸನ್ನನ

ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ

ರ್ಕಯಾಸೂಚಿಯನ್ನನ ಮುೆಂಚಿತವಾಗಿ ಹೊರಡಿಸತಕಕ ದುು . ಸಭೆ ನಡೆಸುವ್ ಸಾ ಳ ಹ್ವಗೂ ದಿರ್ನೆಂಕವ್ನ್ನನ
ಆಯೆಕ ಸಮತಿಯ ಅಧೆ ಕ್ಷರ ಅನ್ನಕೂಲದ ಪ್ರ ರ್ಕರ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸತಕಕ ದುು .
(5)

(2)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದಡಿ ರಚಿಸಿದ ಆಯೆಕ

ಸಮತಿಯು, ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ

ಅಧೆ ಕ್ಷರನ್ನನ ಅಥವಾ ಸದಸೆ ನನ್ನನ ಆಯೆಕ ಮಾಡುವ್ ಉದೆು ೇಶರ್ಕಕ ಗಿ, ಶೇಧರ್ನ ಸಮತಿಯ ನೇಮಕವೂ
ಸೇರಿದಂತೆ ಯೇಗೆ ವೆೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದ್ರದಂಥ ತನನ ದೇ ಆದ ರ್ಕಯಾವಿಧಾನವ್ನ್ನನ ರೂಪ್ಸಬಹುದು
ಹ್ವಗೂ 22ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿರುವ್ ಅಹಾತೆಗಳ ಪ್ರ ರ್ಕರ ಅಹಾ ವ್ೆ ಕ್ತು ಗಳೆಂದ ಅಜಿಾಗಳನ್ನನ
ಆಹ್ವಾ ನಿಸಲು

ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನ್ನನ

ಹ್ವಗೂ

ಗೊತ್ತು ಪ್ಡಿಸಬಹುದು.ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸಿದ ಅಹಾತೆಯನ್ನನ

ರ್ಕಯಾವಿಧಾನಗಳನ್ನನ

ಹ್ವಗೂ ಅನ್ನಭವ್ವ್ನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಹ್ವಗೂ

ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಅಧೆ ಕ್ಷರ್ನಗಿ ಹ್ವಗೂ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲು
ಸೂಕು ವೆೆಂದು ಕಂಡುಬರುವ್ ಹೆಸರುಗಳ ಪ್ಟಿಟ ಯನ್ನನ ಆಯೆಕ ಸಮತಿಯು, ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸತಕಕ ದುು .
(6)

ಆಯೆಕ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು, ತದನಂತರ, ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವುಉಲೆಿ ೇಖ ಮಾಡಿದ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು

ಖಲ್ಲ ಸಾಾ ನರ್ಕಕ ಗಿ ಅಥವಾ ಹುದೆು ಗಳಗಾಗಿ ಪ್ರ ತೆೆ ೇಕ ಪಾರ ಶಸು ೆ
ಮೇರದ

ಪ್ಟಿಟ ಯನ್ನನ

ಪ್ರಿಗಣನೆಗಾಗಿ,

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಅರವ್ತ್ತು ದಿನಗಳನ್ನನ
ಶಿಫಾರಸುಸ ಗಳನ್ನನ ಮಾಡತಕಕ ದುು .

(2)ನೇ

ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಮೂವ್ರು ವ್ೆ ಕ್ತು ಗಳನ್ನನ

ಉಪ್-ನಿಯಮದಡಿ

ವಿಷಯವ್ನ್ನನ

ಮೇರದಿರುವ್ ಅವ್ಧಿಯಳಗಾಗಿ ರಾಜ್ೆ

ಉಲೆಿ ೇಖಿಸಿದ

ಸರ್ಕಾರಕೆಕ

ಅದರ

18
(7)

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು, ಆಯೆಕ ಸಮತಿಯು ಶಿಫಾರಸುಸ ಮಾಡಿದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಮೂವ್ತ್ತು

ದಿವ್ಸಗಳೊಳಗಾಗಿ, ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಅಧೆ ಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಸದಸೆ ರ ಖಲ್ಲ ಹುದೆು ಗಳಗಾಗಿ
ಮೂವ್ರು ವ್ೆ ಕ್ತು ಗಳ ಪ್ಟಿಟ ಯ ಪೈಕ್ತ ಒಬಬ ರನ್ನನ

ನೇಮಕ ಮಾಡತಕಕ ದುು

ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ

ಮುರುಪ್ರಿಗಣನೆಗಾಗಿ ಒಮಮ ಮಾತರ ಪ್ಟಿಟ ಯನ್ನನ ಹಿೆಂದಿರುಗಿಸತಕಕ ದುು .
(8)

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು, 20ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನಸಾರವಾಗಿ,

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದೆು ೇಶರ್ಕಕ ಗಿ ಮಧೆ ರ್ಕಲ್ಲೇನ ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಿಯಾಗಿ ವ್ಸತಿ ಇಲಾಖ್ಯಯ
ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯನ್ನನ ನೇಮಕ ಮಾಡತಕಕ ದುು .

ಅಧ್ಯೆ ಯ-VII
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೀಟ್ ನಿಯಂರ್ಾ ಣ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ಅಧ್ೆ ಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಸದಸೆ ರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ೆ ಗಳು
19.

ಸಂಬಳಗಳು ಹಾಗೂ ಭತ್ೆ ಗಳು.-

(1) ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ

ಅಧೆ ಕ್ಷರ ಹ್ವಗೂ ಸದಸೆ ರ ಸಂಬಳಗಳು ಹ್ವಗು ಭತೆೆ ಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರತಕಕ ದುು , ಅೆಂದರೆ:(ಎ)

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ

ಅಧೆ ಕ್ಷರಿಗೆ

ಸರ್ಕಾರದ

ಮುಖೆ ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯ

ಕನಿಷಾ

ವೇತನದಷಟ ನ್ನನ ಸಂದ್ರಯ ಮಾಡತಕಕ ದುು ; ಹ್ವಗೂ
(ಿ)

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ

ಸದಸೆ ರಿಗೆ,

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರದ

ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯ

ಕನಿಷಾ

ವೇತನದಷಟ ನ್ನನ ಸಂದ್ರಯ ಮಾಡತಕಕ ದುು .
(2)

ತ್ತಟ್ಟಟ ಭತ್ೆ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ೆ .- ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಅಧೆ ಕ್ಷರು ಹ್ವಗೂ ಸದಸೆ ರು,

ಅನ್ನಕರ ಮವಾಗಿ ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖೆ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ ಅಥವಾ ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದ ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗಳಗೆ
ಅನ್ನಮತಿಸುವ್ ದರದಲ್ಲಿ

ತ್ತಟಿಟ ಭತೆೆ ಯನ್ನನ

ಹ್ವಗೂ ನಗರ ಪ್ರಿಹ್ವರ ಭತೆೆ ಗಳನ್ನನ

ಪ್ಡೆಯಲು

ಹಕ್ಕಕ ಳಳ ವ್ರಾಗಿರತಕಕ ದುು :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಅಧೆ ಕ್ಷರ್ನಗಿ ಅಥವಾ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ನೇಮಕವಾದ ವ್ೆ ಕ್ತು ಯು, ಯಾವುದೇ ಪ್ೆಂಚಣಿಯನ್ನನ
ಪ್ಡೆಯುತಿು ರುವ್

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ,

ಯಾವುದೇ/ಭಾಗವ್ನ್ನನ

ಅೆಂಥ

ವ್ೆ ಕ್ತು ಯ

ವೇತನವ್ನ್ನನ ,

ಆತನ್ನ

ಆ

ವೇತನದಲ್ಲಿ

ಪ್ೆಂಚಣಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿವ್ತಿಾಸಿಕ್ೆಂಡು ಪ್ಡೆಯುತಿು ದು ರೆ ಆ ಭಾಗವು ಸೇರಿದಂತೆ

ಪ್ೆಂಚಣಿಯ ಒಟುಟ ಮೊತು ದಷಟ ಕೆಕ ಕಡಿಮ ಮಾಡತಕಕ ದುು :
ಮತ್ತು ಪ್ರಂತ್ತ, ಅಧೆ ಕ್ಷರು ಹ್ವಗೂ ಇತರ ಸದಸೆ ರು, ಅೆಂಥ ವೇತನ ನಿಗದಿಗೆ ಮುೆಂಚಿನ ಅಸಲು
ಮೂಲ

ವೇತನದ

ಆಧಾರದ

ಮೇಲೆ

ಅನ್ನಮತಿಸಬಹುದ್ರದ

ಭತೆೆ ಗಳನ್ನನ

ಪ್ಡೆಯಲು

ಹಕ್ಕಕ ಳಳ ವ್ರಾಗಿರತಕಕ ದುು .
(3)

ರಜೆ.-

(ಎ)

ಗಳಿಕೆ

ರಜೆ:

ಅಧೆ ಕ್ಷರು

ಅಥವಾ

ಸದಸೆ ನ್ನ

ತಮಮ

ಸೇವಾವ್ಧಿಯ

ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ವ್ಷಾಕೆಕ ಮೂವ್ತ್ತು ದಿನಗಳ ಗಳಕೆ ರಜೆಗೆ ಹಕ್ಕಕ ಳಳ ವ್ರಾಗಿರತಕಕ ದುು .
(ಿ)

ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರ.- ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ,(i)

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಅಧೆ ಕ್ಷರ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಸರ್ಕಾರದ ಅಪ್ರ ಮುಖೆ ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯವ್ರು
ಅಥವಾ ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಸತಿ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಪ್ರ ಧಾನ ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯವ್ರು ಅಥವಾ
ರ್ಕಯಾದಶಿಾ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ ಆಗಿರತಕಕ ದುು ; ಮತ್ತು

(ii)

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ

ಸದಸೆ ರ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವಾಗಿರತಕಕ ದುು .
(4)

ಪಾ ಯಾಣ ಭತ್ೆ ಹಾಗೂ ದಿನ ಭತ್ೆ .-

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ,

ಅಧೆ ಕ್ಷರು

ರಜೆ

ಮಂಜೂರಾತಿ
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(i)

ಅಧೆ ಕ್ಷರು ಹ್ವಗೂ ಸದಸೆ ರುಗಳು ಪ್ರ ವಾಸದಲ್ಲಿ ರುವಾಗ (ತನನ

ಕೈಗೊೆಂಡ

ಅಥವಾ

ಆತನ

ಒಳಗೊೆಂಡಂತೆ), ರಾಜ್ೆ

ಪ್ದ್ರವ್ಧಿಯು

ಸಾ ೆಂತ ಊರಿಗೆ ತೆರಳಲು

ಮುರ್ಕು ಯವಾದ

ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖೆ

ನಂತರದ

ಪ್ರ ಯಾಣವು

ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗೆ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ

ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗೆ ಅನ್ನಮತಿಸುವಂಥದೆ ದರದಲೆಿ ೇ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತೆೆ ಗಳಗೆ, ದಿನ ಭತೆೆ ಗಳಗೆ, ಮನೆ
ಸಾಮಾನ್ನ

ಸರಂಜಾಮುಗಳ

ಮತ್ತು

ಇತರ

ಅದೇ

ರಿೇತಿಯ

ವ್ಸುು ಗಳ

ಸಾಗಣೆಗೆ

ಹಕ್ಕಕ ಳಳ ವ್ರಾಗಿರತಕಕ ದುು ;
(ii)

ಅಧೆ ಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಪ್ರ ತಿಯಬಬ

ಸದಸೆ ನ್ನ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತೆೆ ಗಳಹ್ವಗೂ ದಿನಭತೆೆ ಗಳ

ಆತನ ಿಲ್ಬಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ಆತನೇ ನಿಯಂತರ ಣಾಧಿರ್ಕರಿಯಾಗಿರತಕಕ ದುು ; ಮತ್ತು
(iii)

ದೇಶಿೇಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರ ವಾಸಗಳು: ಅಧೆ ಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಸದಸೆ ನ್ನ ಪ್ರ ವಾಸದಲ್ಲಿ ರುವಾಗ,

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು ನಡೆಸುತಿು ರುವ್ ಅತಿರ್ಥಗೃಹದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿವಿೇಕ್ಷಣಾ ಬಂಗಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ
ವ್ಸತಿ ಸೌಲಭೆ ಕೆಕ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಸತಿ ಸೌಲಭೆ ವು ಲಭೆ ವಿರದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಕರ್ನಾಟಕ
ಸರ್ಕಾರದ

ಮುಖೆ

ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗೆ

ಅಥವಾ

ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗೆ

ಅನ್ನಮತಿಸಬಹುದ್ರದಂತೆ

ಹೊಟೇಲ್ ವ್ಸತಿ ಸೌಕಯಾವ್ನ್ನನ ಪ್ಡೆಯಲು ಹಕ್ಕಕ ಳಳ ವ್ರ್ನಗಿರತಕಕ ದುು .
(5)

ವೈದೆ ಕೀಯ ಸೌಲಭೆ ಗಳು.- ಅಧೆ ಕ್ಷರು ಹ್ವಗೂ ಸದಸೆ ನ್ನ, ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖೆ

ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗೆ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗೆ ಅನ್ನಮತಿಸಬಹುದ್ರದ ವೈದೆ ಕ್ತೇಯ
ಚಿಕ್ತತೆಸ ಗೆ ಹ್ವಗೂ ಆಸಪ ತೆರ ಸೌಲಭೆ ಗಳಗೆ ಹಕ್ಕಕ ಳಳ ವ್ರ್ನಗಿರತಕಕ ದುು .
(6)

ಸಕಾಿರಿೀ ವಿದೇಶ ಭೇಟ್ಟಗಳು.- ಅಧೆ ಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಸದಸೆ ರುಗಳು, ವ್ಸತಿ ಇಲಾಖ್ಯಯ

ಮುಖೆಂತರ ಸರ್ಕಾರದಿೆಂದ ಮುೆಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ಡೆದುಕ್ೆಂಡು ಹ್ವಗೂ ಭಾರತ
ಸರ್ಕಾರದ ವಿದೇಶಿ ವ್ೆ ವ್ಹ್ವರಗಳ ಮಂತ್ಕರ ಲಯದಿೆಂದ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನನ
ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದೇಶಿ ಭೇಟಿಗಳನ್ನನ

ಪ್ಡೆದುಕ್ೆಂಡ ನಂತರ

ಕೈಗೊಳಳ ಲುಅಹಾರ್ನಗಿರತಕಕ ದುು . ವಿದೇಶಿ ಪ್ರ ವಾಸ ರ್ಕಲಾವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ

ದಿನಭತೆೆ ಗೆ ಹ್ವಗೂ ವ್ಸತಿಗೆಅನ್ನಕರ ಮವಾಗಿ ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖೆ

ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗೆ ಅಥವಾ

ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗುವ್ ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಗಳಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಒದಗಿಸತಕಕ ದುು .
(7)
ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗೆ

ವಾಹನ ಸೌಲಭೆ .- ಅಧೆ ಕ್ಷರು ಹ್ವಗೂ ಸದಸೆ ನ್ನ, ಅನ್ನಕರ ಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖೆ
ಹ್ವಗೂ

ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗೆ

ಅನ್ನಮತಿಸಬಹುದ್ರದಂತೆ

ವಾಹನ

ಸೌಲಭೆ ಕೆಕ

ಅಹಾರ್ನಗಿರತಕಕ ದುು .
(8)

ಅಧ್ೆ ಕ್ಷರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸದಸೆ ರುಗಳಿಗೆ ವಸತಿ.-

(ಎ)

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ

ಅಧೆ ಕ್ಷರು,

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರದ

ಮುಖೆ

ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗೆ

ಅನ್ನಮತಿಸಬಹುದ್ರದಂತೆ ನಿವಾಸದ ವ್ಸತಿಗೆ ಅಹಾರ್ನಗಿರತಕಕ ದುು ;
(ಿ)

ಸದಸೆ ನ್ನ

ರಾಜ್ೆ

ಪ್ಡೆಯುತಿು ರುವ್

ಸರ್ಕಾರದ

ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗೆ

ರ್ಕಯಾದಶಿಾ

ದಜೆಾಗೆ

ಇರುವ್

ತತಸ ಮಾನ

ಅನ್ನಮತಿಸಬಹುದ್ರದ

ವೇತನವ್ನ್ನನ
ನಿವಾಸದ

ವ್ಸತಿಗೆಅಹಾರ್ನಗಿರತಕಕ ದುು .ಸಾಾ ನವ್ನ್ನನ ತೆ ಜಿಸಿದ್ರಗ ಅಧೆ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸೆ ನ್ನ, ಅದೇ
ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒೆಂದು ತಿೆಂಗಳವ್ರೆಗೆ ನಿವಾಸದ
ವ್ಸತಿಯನ್ನನ ಬಳಸಿಕ್ಳಳ ಲು ಅಹಾರ್ನಗಿರತಕಕ ದುು ; ಮತ್ತು
(ಸಿ)

ಅಧೆ ಕ್ಷರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸದಸೆ ರಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಾ ೆಂತ ವ್ಸತಿ ಅಥವಾ ವಾಸದ
ಮನೆ

ಇದು ರೆ,

ಆದರೆ

ಸರ್ಕಾರಿ

ವ್ಸತಿಯನ್ನನ

ಬಳಸಿಕ್ಳಳ ದಿದು ರೆ,

ಆಗ

ಆತನ್ನ

ಅನ್ನಕರ ಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖೆ ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗೆ ಹ್ವಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗೆ
ಅನ್ನಮತಿಸಬಹುದ್ರದ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತೆೆ ಯನ್ನನ ಪ್ಡೆಯಲು ಅಹಾರ್ನಗಿರುತ್ಕು ನೆ.
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(9)

ದೂರವಾಣಿ ಸೌಲಭೆ ಗಳು.- ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಅಧೆ ಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಸದಸೆ ನ್ನ ಅನ್ನಕರ ಮವಾಗಿ

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖೆ ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗೆ ಹ್ವಗೂ ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗೆ ಅನ್ನಮತಿಸಬಹುದ್ರದ ದೂರವಾಣಿ
ಸೌಲಭೆ ಕೆಕ ಅಹಾರ್ನಗಿರತಕಕ ದುು .
(10)

ಇರ್ರ

ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖೆ

ಭತ್ೆ .-ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ

ಅಧೆ ಕ್ಷರು

ಮತ್ತು

ಸದಸೆ ನ್ನ

ಅನ್ನಕರ ಮವಾಗಿ

ರಾಜ್ೆ

ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗೆ ಅಥವಾ ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗುವಂಥ ಇತರ ಭತೆೆ ಗೆ

ಅಹಾರ್ನಗಿರತಕಕ ದುು .
(11)

ಈನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊೆಂಡಿರುವ್ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದು ರೂ, ಅಧೆ ಕ್ಷರು ಅಥವಾ

ಸದಸೆ ನ್ನ ರಾಜ್ೆ ಅಥವಾ ಕೆಂದರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಯಾಗಿದು ರೆ, ಅನಾ ಯವಾಗುವ್
ಸೇವಾ ನಿಯಮದ ಪ್ರ ರ್ಕರ ಆತನಿಗೆ ಅನ್ನಮತಿಸಬಹುದ್ರದಕ್ತಕ ೆಂತಲೂ ಹೆಚಿು ನ ಅಹಾತೆಯು ಆತನಿಗೆ
ಇರತಕಕ ದುು .
20.

ಅಧಿಕಾರಾವಾಧಿ.- (1) ಅಧೆ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ಸದಸೆ ನ್ನ, 26ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ

ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ

ಆ

ಸಾಾ ನದಿೆಂದ

ಆತನನ್ನನ

ತೆಗೆದು

ಹ್ವಕ್ತದು

ಹೊರತ್ತ,

ಆತನ್ನ

ಆ

ಸಾಾ ನಬಲದಿೆಂದ ಅಧಿರ್ಕರದ ಪ್ರ ಭಾರವ್ನ್ನನ ತೆಗೆದುಕ್ೆಂಡ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಐದು ವ್ಷಾಗಳನ್ನನ ಮೇರದ
ಅವ್ಧಿವ್ರೆಗೆ ಅಥವಾ ಅರವ್ತೆು ೈದು ವ್ಷಾ ವ್ಯಸಿಸ ನವ್ರೆಗೆ ಯಾವುದು ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಯವ್ರೆಗೆ
ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು .
(2)

ಅಧೆ ಕ್ಷರು ತನನ ಅನ್ನಪ್ಸಿಾ ತಿಯ, ಅರ್ನರೇಗೆ ದ ರ್ಕರಣದಿೆಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ

ರ್ಕರಣದಿೆಂದ ತನನ ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ ನಿವ್ಾಹಿಸಲು ಅಸಮಥಾರ್ನದ್ರಗ, ತತ್ಕಕ ಲದಲ್ಲಿ ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ
ಹೊೆಂದಿರುವ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಅತೆ ೆಂತ ಹಿರಿಯ (ನೇಮಕದ ಕರ ಮದಲ್ಲಿ )
ಸದಸೆ ನ್ನ,

ಅಧೆ ಕ್ಷರು

ಯಾವ್

ದಿವ್ಸದಂದು

ತನನ

ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳ

ಪ್ರ ಭಾರವ್ನ್ನನ

ಪುನಃ

ವ್ಹಿಸಿಕ್ಳುಳ ವ್ರೇ ಆ ದಿವ್ಸದವ್ರೆಗೆ, ಅಧೆ ಕ್ಷರ ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ ನಿವ್ಾಹಿಸತಕಕ ದುು .
(3)

ಅಧೆ ಕ್ಷರಮರಣದ, ರಾಜಿೇರ್ನಮಯ ರ್ಕರಣದಿೆಂದ ಅಥವಾ ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು ಆತನನ್ನನ

ತೆಗೆದು ಹ್ವಕ್ಕವ್ ಮೂಲಕ ಅಧೆ ಕ್ಷ ಸಾಾ ನವು ಖಲ್ಲ ಉೆಂಟ್ರದರೆ, ಅಧೆ ಕ್ಷರಾಗಿ ರ್ಕಯಾ ನಿವ್ಾಹಿಸಲು
ನೇಮಕಗೊೆಂಡ ದಿವ್ಸದಂದು ಜೇಷಾ ತೆಯ ಪ್ರ ರ್ಕರ ಅತೆ ೆಂತ ಹಿರಿಯ ಸದಸೆ ನನ್ನನ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ

ಮಾಡತಕಕ ದುು ಮತ್ತು ಹ್ವಗೆ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತರ್ನದ ಸದಸೆ ನ್ನ, ಅಧಿನಿಯಮದ 24ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (3)ನೇ
ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಹೊಸದ್ರಗಿ

ನೇಮಕ

ತ್ತೆಂಿಸುವ್ವ್ರೆಗೆ ಅಧೆ ಕ್ಷರ ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ

ಮಾಡುವ್

ಮೂಲಕ

ಖಲ್ಲ

ಹುದೆು ಯನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು . ಆ ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ ತತ್ಕಕ ಲದಲ್ಲಿ

ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರುವ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಅತೆ ೆಂತ ಹಿರಿಯ (ನೇಮಕದ
ಕರ ಮದಲ್ಲಿ ) ಸದಸೆ ನ್ನ, ಯಾವ್ ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು ಅಧೆ ಕ್ಷರು,ತನನ

ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳ ಪ್ರ ಭಾರವ್ನ್ನನ

ಪುನಃ

ವ್ಹಿಸಿಕ್ಳುಳ ವ್ನೇ ಆ ದಿವ್ಸದವ್ರೆಗೆ ಅಧೆ ಕ್ಷರಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ ನಿವ್ಾಹಿಸತಕಕ ದುು .
21.

ಅಧಿಕಾರಸಿವ ೀಕಾರ ಪಾ ಮಾಣವಚನ ಹಾಗೂ ಗೀಪೆ ತ್.- (1) ಅಧೆ ಕ್ಷರಾಗಿ ಹ್ವಗೂ

ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ನೇಮಕಗೊೆಂಡ ಪ್ರ ತಿಯಬಬ

ವ್ೆ ಕ್ತು ಯು, ಅವ್ರ ಅಧಿರ್ಕರ ಸಾಾ ನಕೆಕ ಬರುವುದಕೆಕ ಮುೆಂಚೆ

ಅನ್ನಕರ ಮವಾಗಿ ನಮೂನೆ ‘ಎಲ್’ಬಹ್ವಗೂ ‘ಎಮ್’ಬನಲ್ಲಿ ಅಧಿರ್ಕರ ಸಿಾ ೇರ್ಕರ ಪ್ರ ಮಾಣವ್ಚನವ್ನ್ನನ ಹ್ವಗೂ
ಗೊೇಪ್ೆ ತೆ ರ್ಕಪಾಡುವ್ ಘೇಷಣೆಯನ್ನನ ಮಾಡತಕಕ ದುು ಹ್ವಗೂ ಸಹಿ ಹ್ವಕತಕಕ ದುು .
(2)

ನೇಮಕಕೆಕ

ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ

ಆತನ

ಯಾವುದೇ

ಹಣರ್ಕಸು

ಮುೆಂಚೆ ಅಧೆ ಕ್ಷರು ಹ್ವಗೂ ಸದಸೆ ನ್ನ, ಅೆಂಥ ಅಧೆ ಕ್ಷರಾಗಿ ಅಥವಾ

ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳಗೆ
ಅಥವಾ

ಪ್ರ ತಿಕೂಲ
ಇತರ

ಪ್ರಿಣಾವ್ನ್ನನ ೆಂಟುಮಾಡುವ್
ಹಿತ್ಕಸಕ್ತು ಗಳನ್ನನ

ಹೊೆಂದುವುದಿಲಿ ವೆೆಂದು ಮುಚು ಳಕೆ ಬರೆದುಕ್ಡತಕಕ ದುು .

ಸಂಭವ್ವಿರುವಂಥ

ಹೊೆಂದಿರುವುದಿಲಿ

ಹ್ವಗೂ
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22.

ನಿಯಂರ್ಾ ಣ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ಅಧ್ೆ ಕ್ಷರ ಆಡಳಿತಾರ್ಮ ಕ ಅಧಿಕಾರಗಳು.- ಅಧಿನಿಯಮದ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೊಳಪ್ಟುಟ , ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಅಧೆ ಕ್ಷರ ಆಡಳತ್ಕತಮ ಕ ಅಧಿರ್ಕರಗಳಲ್ಲಿ , ಈ
ಕೆಳಕಂಡವುಗಳಗೆ ಎೆಂದರೆ:(ಎ)

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದಿೆಂದಮುೆಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅನ್ನಮೊೇದನೆ ಪ್ಡೆದು ಸಿಬಬ ೆಂದಿ ಸಂಖೆ ಬಲ,
ಮಜೂರಿಗಳು ಮತ್ತು

ಸಂಬಳಗಳ ವ್ೆ ವ್ಸ್ಾ , ಉಪ್ಲಿಿ ಗಳು, ಪ್ರಿಲಿು ಗಳು ಹ್ವಗೂ

ಸಿಬಬ ೆಂದಿ ವ್ಗಾದ ರ್ಕಯಾನಿೇತಿಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಡುವ್ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳಗೆ;
(ಿ)

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರದಿೆಂದ

ಮುೆಂಚಿತವಾಗಿಯೇ

ಅನ್ನಮೊೇದನೆ

ಪ್ಡೆದುಹುದೆು ಗಳನ್ನನ

ಸೃಜಿಸುವುದಕೆಕ ಹ್ವಗೂ ರದುು ಪ್ಡಿಸುವುದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳಗೆ;
(ಸಿ)

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರದಿೆಂದ

ಹುದೆು ಗಳಗೆನೇಮಕಗಳು,

ಮುೆಂಚಿತವಾಗಿಯೇ
ಮುೆಂಬಡಿು ಗಳು

ಅನ್ನಮೊೇದನೆ
ಹ್ವಗೂ

ಪ್ಡೆದುಎಲಾಿ

ಖಯಂಗೊಳಸುವುದಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳಗೆ;
(ಡಿ)

ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ್ನ, ಅಧಿರ್ಕರಿಯು ಅಥವಾ ನೌಕರನ್ನ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ್ ರಾಜಿೇರ್ನಮಯ
ಅೆಂಗಿೇರ್ಕರಕೆಕ ;

(ಇ)

ಮಂಜೂರಾದ ಹುದೆು ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಷಿಯೇಟಿೆಂಗ್ಬಗೆ;

(ಎಫ್) ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ್ನ, ಅಧಿರ್ಕರಿಯು ಅಥವಾ ನೌಕರನ್ನ ಭಾರತದ ಒಳಗಡೆ ಹ್ವಗೂ
ಹೊರಗಡೆ ಕೈಗೊಳುಳ ವ್ ಪ್ರ ವಾಸವ್ನ್ನನ

ಹ್ವಗೂ ಅದರ್ಕಕ ಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇರ್ಕದ

ಭತೆೆ ಗಳನ್ನನ ಪ್ಡೆಯಲು ಅಧಿರ್ಕರ ಕ್ಡುವುದಕೆಕ ;
(ಜಿ)

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರದಿೆಂದ

ಮುೆಂಚಿತವಾಗಿಯೇ

ಅನ್ನಮತಿ

ಪ್ಡೆದುಯಾರೇ

ಅಧಿರ್ಕರಿಯು ಅಥವಾ ನೌಕರನ್ನ ಭಾರತದ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರ ವಾಸವ್ನ್ನನ

ಸದಸೆ ನ್ನ,

ಕೈಗೊಳಳ ವುದಕೆಕ

ಹ್ವಗೂ ಅದರ್ಕಕ ಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ಭತೆೆ ಯನ್ನನ ಪ್ಡೆದುಕ್ಳಳ ಲು ಅಧಿರ್ಕರ
ಕ್ಡುವುದಕೆಕ ;
(ಹೆಚ್) ವೈದೆ ಕ್ತೇಯ ಕೆಿ ೇಮಗಳನ್ನನ ತ್ತೆಂಿಕ್ಡುವುದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳಗೆ;
(ಐ)

ರಜೆಗಳನ್ನನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದಕೆಕ ಅಥವಾ ತಿರಸಕ ರಿಸುವುದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ
ವಿಷಯಗಳಗೆ;

(ಜೆ)

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸರ್ಕಕ ಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನನ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪ್ಡೆಯಲು ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡುವುದಕೆಕ ;

(ಕೆ)

(ಎಫ್) ಹ್ವಗೂ (ಜಿ) ಖಂಡಗಳ ಪ್ರ ರ್ಕರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ

ಸಂಕ್ತರಣಗಳು, ಸಮಮ ೇಳನಗಳು ಹ್ವಗೂ ತರಬೇತಿ ಕ್ೇಸ್ಬಾಗಳಗೆ ಹ್ವಜ್ರಾಗುವುದರ್ಕಕ ಗಿ
ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ ಮಾಡುವುದಕೆಕ ;
(ಎಲ್) ತರಬೇತಿ

ವಾೆ ಸಂಗ

ಕರ ಮಗಳನ್ನನ

ನಡೆಸಲು

ಅತಿರ್ಥಗಳನ್ನನ

ಆಹ್ವಾ ನಿಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ

ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡುವುದಕೆಕ ;
(ಎಮ್) ಸಿಬಬ ೆಂದಿ ಕೆಿ ೇಮಾಭಿವೃದಿಿ ವೆಚು ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳಗೆ;
(ಎನ್) ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸವೆತದ ರ್ಕರಣದಿೆಂದ ಉಪ್ಯೇಗಕೆಕ ಬಾರದಿರುವ್ ಅಥವಾ
ಮತವ್ೆ ಯ ವೆಚು ವ್ನ್ನನ ಮೇರುವ್ ದುರಸಿು ಗಳೆೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ್ ಮೂಲ
ಆಸಿು ಗಳನ್ನನ ರದುು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹ್ವಕಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿೇಡುವುದಕೆಕ ;
ಮತ್ತು
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(ಒ)

ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ, ಅಧಿರ್ಕರಿಯ ಅಥವಾ ನೌಕರನ ವಿರುದಿ ಶಿಸುು ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳುಳ ವುದಕೆಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳಗೆ

-

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೈಗೊಳಳ ಲಾಗುವ್ ನಿಧಾಾರಗಳನ್ನನ ಒಳಗೊೆಂಡಿರತಕಕ ದುು .

(2)

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಅಧೆ ಕ್ಷನ್ನ ಸಹ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ದಕ್ಷ ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣೆಗಾಗಿ ಹ್ವಗೂ

ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ಹ್ವಗೂ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತು ವಿನಿಯಮಗಳ
ಜಾರಿಗಾಗಿ ಅಗತೆ ವಾಗಬಹುದ್ರದಂಥ ಇತರ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ ಚಲಾಯಿಸತಕಕ ದುು .
ಅಧ್ಯೆ ಯ-VIII
ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪಾ ಕಾಯಿಗಳು
23.

ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ಕಾಯಿನಿವಿಹಣೆ.-

ರ್ಕಯಾಾಲಯವು

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

(1)

ನಿಯಂತರ ಣಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ

ಅಧಿಸೂಚನೆಯ

ಮೂಲಕ

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು

ನಿಧಾರಿಸಬಹುದ್ರದಂಥ ಸಾ ಳದಲ್ಲಿ ಇರತಕಕ ದುು .
(2)

ನಿಯಂತರ ಣ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ

ಕೆಲಸದ

ದಿನಗಳ

ಹ್ವಗೂ

ಕಚೇರಿ

ವೇಳೆಯು

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರುವಂಥದೆು ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ರತಕಕ ದುು .
(3)

ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾನೆ ಮೊಹರು ಹ್ವಗೂ ಲಾೆಂಛನವು, ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ರದಂಥ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ರತಕಕ ದುು .
(4)

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ನೇಟಿೇಸು, ಆದೇಶ ಮತ್ತು ನಿದೇಾಶನವು, ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ

ಮೊಹರನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದ್ರು ಗಿದುು , ಅವು ಅಧೆ ಕ್ಷನ್ನ ಹೆಸರಿಸಿದ ವ್ೆ ಕ್ತು ಯ ಸುಪ್ದಿಾನಲ್ಲಿ ರತಕಕ ದುು .
(5)
ಸಾಮಾನೆ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ಸಾಮಾನೆ ವಾಗಿ ಅದರ ಕೆಂದರ ರ್ಕಯಾಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು

ಅಧೆ ಕ್ಷನ್ನ

ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ರದಂಥ ಇತರ ಸಾ ಳಗಳಲ್ಲಿ

ಉಪ್ವೇಶನಗಳನ್ನನ ನಡೆಸತಕಕ ದುು .
24.
ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ಹೆಚ್ಚಿ ವರಿ ಅಧಿಕಾರಗಳು.- (1) 35ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿರುವ್

ಅಧಿರ್ಕರಗಳ

ಜೊತೆಗೆ

ನಿಯಂತರ ಣ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು

ಈ

ಕೆಳಕಂಡಂತೆಎೆಂದರೆ:(ಎ)

ಅವ್ಶೆ ವೆೆಂದು

ಭಾವಿಸಬಹುದ್ರದಂಥ

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ

ಅಥವಾ

ವಿವ್ರಣೆಯನ್ನನ

ಸಮಂಜ್ಸ ರ್ಕಲದಳಗೆ ಲ್ಲಖಿತದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಅಥವಾ ಅೆಂಥ ದ್ರಖಲೆಗಳನ್ನನ
ಹ್ವಜ್ರುಪ್ಡಿಸುವಂತೆ, ಪ್ರ ವ್ತಾಕನಿಗೆ, ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ಡೆಯುವ್ವ್ನಿಗೆ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್
ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನಿಗೆ ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸುವುದಕೆಕ ; ಮತ್ತು
(ಿ)

ಭಾರತ

ಸಾಕ್ಷೆ

ಅಧಿನಿಯಮ,

ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೊಳಪ್ಟುಟ ,
ದ್ರಖಲೆಯನ್ನನ

1872ರ

ಯಾವುದೇ

ಅಥವಾ ದಸಾು ವೇಜ್ನ್ನನ

123ನೇ

ಹ್ವಗೂ

ಕಚೇರಿಯಿೆಂದ

124ನೇ

ಯಾವುದೇ

ಪ್ರ ಕರಣಗಳ
ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ

ಅಥವಾ ಅೆಂಥ ದ್ರಖಲೆ ಅಥವಾ ದಸಾು ವೇಜಿನ

ಪ್ರ ತಿಯನ್ನನ ಕಡ್ರಿ ಯವಾಗಿ ಕ್ೇರುವುದಕೆಕ
-

ಹೆಚ್ಚು ವ್ರಿ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು ,

(2)

ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು, ತನನ ಮುೆಂದೆ ಇರುವ್ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನನ ಅಥವಾ

ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳನ್ನನ

ನಡೆಸುವಾಗ, ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಕೆಕ

ನೆರವು ನಿೇಡಲು, ಆರ್ಥಾಕ, ವಾಣಿಜ್ೆ ,

ಅಕೆಂಟನಿಸ , ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್, ಸಪ ರ್ಧಾ, ನಿಮಾಾಣ, ವಾಸುು ಶಿಲಪ ಅಥವಾ ಇೆಂಜಿನಿಯರಿೆಂಗ್ ಕೆಿ ೇತರ ಗಳಲ್ಲಿ ನ
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ಅಥವಾ ಅಗತೆ ವೆೆಂದು ತ್ಕನ್ನ ಭಾವಿಸಬಹುದ್ರದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿದೆೆ

ಕೆಿ ೇತರ ದಲ್ಲಿ ನ ತಜ್ಞ ರನ್ನನ

ಅಥವಾ ಸಮಾಲೇಚಕರನ್ನನ ಕ್ೇರಬಹುದು.
(3)

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ಡೆಯುವ್ವ್ರ ಹಿತದೃಷಿಟ ಯಿೆಂದ ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ ಸಂದ್ರಯ

ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಸಂದ್ರಯ ಮಾಡಬಹುದ್ರದ ದಂಡದ, ಬಡಿಿ ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಹ್ವರವೆೆಂದು ವಿಧಿಸಿದ
ಮೊಬಲಗುಗಳ ಸಂದ್ರಯದ ಬಗೆೆ ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ:(ಎ)

4ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಖಂಡದ (ಡಿ) ಉಪ್-ಖಂಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಹೇಳರುವಂತೆ

ನಿವ್ಾಹಿಸಿದ

ಖತೆಯಿೆಂದ

ಸದರಿ

ಮೊಬಲಗನ್ನನ

ಹಿೆಂಪ್ಡೆದುಕ್ೆಂಡಿಲಿ ವೆೆಂಬುದನ್ನನ ; ಅಥವಾ
(ಿ)

ಯಾವ್

ರಿಯಲ್

ಎಸ್ಟ ೇಟ್

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಗಾಗಿ

ದಂಡವ್ನ್ನನ ,

ಬಡಿಿ ಯನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಪ್ರಿಹ್ವರವ್ನ್ನನ ಸಂದ್ರಯ ಮಾಡಬೇರ್ಕಗಿದೆಯೇ ಅದರ್ಕಕ ಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ಡೆಯುವ್ವ್ರು ಅೆಂಥ ಪ್ರ ವ್ತಾಕನಿಗೆ
ಸಂದ್ರಯ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಮೊಬಲಗುಗಳನ್ನನ

ಬಳಸಿಕ್ೆಂಡಿಲಿ ವೆೆಂಬುದನ್ನನ ;

ಮತ್ತು
(ಸಿ)

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ್ಬಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್
ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಗೆ

ಹಂಚಿಕೆ

ಪ್ರಿಹ್ವರದಂತೆ

ಪ್ಡೆಯುವ್ವ್ರಿೆಂದ,

ಸಂದ್ರಯ

ದಂಡವ್ನ್ನನ ,

ಮಾಡಿರುವ್

ಜುಲಾಮ ನೆಯನ್ನನ

ಮೊಬಲಗುಗಳನ್ನನ

ಅಥವಾ
ವ್ಸೂಲು

ಮಾಡಿರುವುದಿಲಿ ವೆೆಂಬುದನ್ನನ
-

ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಳ ವ್ ದೃಷಿಟ ಯಿೆಂದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನನ ಮಾಡಬಹುದು.

25.

ಬಡಿಿ , ದಂಡ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ವಸೂಲ್ಲಯ ವಿಧ್ಯನ.- 40ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ

ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೊಳಪ್ಟುಟ ,

ಭೂ

ಕಂದ್ರಯದ

ಬಾಕ್ತಗಳಂತೆ

ಬರಬೇರ್ಕದ

ಮೊಬಲಗುಗಳ ವ್ಸೂಲ್ಲಯನ್ನನ , ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದ್ರಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1964 ಹ್ವಗೂ ಅದರ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಲಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕಕ ದುು .
26.

ನೆ ಯನಿಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ, ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ಅಥವಾ ಅಪೀಲು ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ

ಆದೇಶವನುು , ನಿದೇಿಶನವನುು

ಅಥವಾ ನಿಣಿಯಗಳನುು

ಅನುಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸುವ ವಿಧ್ಯನ.-

40ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಉದೆು ೇಶರ್ಕಕ ಗಿ, ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ
ರಚಿಸಿರುವ್ ನಿಯಮಗಳ ಹ್ವಗೂ ವಿನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ , ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ರ್ನೆ ಯನಿಣಾಯ
ಅಧಿರ್ಕರಿಯು, ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು, ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣವು ಹೊರಡಿಸಿದ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು
ಆದೇಶವ್ನ್ನನ , ಪ್ರ ಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ರ್ನೆ ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇತೆ ಥಾದಲ್ಲಿ ರುವ್ ದ್ರವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಧಾನ ಸಿವಿಲ್
ರ್ನೆ ಯಾಲಯವು ಡಿಕ್ತರ ಯನ್ನನ

ಅಥವಾ ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ಮಾಡಿದಿದು ರೆ ಹೇಗೆ, ಯಾವ್ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿ

ಮಾಡಲಾಗುತಿು ತುೇ ಹ್ವಗೆ, ಅದೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನೆ ಯನಿಣಾಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು, ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು
ಅಥವಾ

ಅಪ್ೇಲು

ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣವು

ಜಾರಿ

ಮಾಡತಕಕ ದುು

ಹ್ವಗೂ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ

ರ್ನೆ ಯನಿಣಾಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು, ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ಅಥವಾ ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣವು
ಆದೇಶವ್ನ್ನನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಆಗದಿರುವ್ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಅೆಂಥ ಆದೇಶವ್ನ್ನನ ಯಾವ್ ಪ್ರ ಧಾನ ಸಿವಿಲ್
ರ್ನೆ ಯಾಲಯದ ಅಧಿರ್ಕರವಾೆ ಪ್ು ಯ ಒಳಗಿರುವ್ ಸಾ ಳೇಯ ಎಲೆಿ ಗಳ ಒಳಗೆ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ
ಇರುವುದೇ

ಆ

ಸಾ ಳೇಯ

ಪ್ರಿಮತಿಗಳ

ಒಳಗೆ

ವಾಸವಾಗಿರುವ್ನೇ ಅಥವಾ ವ್ೆ ವ್ಹ್ವರವ್ನ್ನನ
ಮಾಡುತಿು ರುವ್ನೇ

ಆ

ವ್ೆ ಕ್ತು ಯ

ವಿರುದಿ

ಅಥವಾ

ವಾಸು ವ್ವಾಗಿ

ಮತ್ತು

ಸಾ ಯಂ

ಆಗಿ

ನಡೆಸುತಿು ರುವ್ನೇ ಅಥವಾ ಲಾಭರ್ಕಕ ಗಿ ಸಾ ತಃ ಕೆಲಸ
ಜಾರಿಗೊಳಸಲು

ಕಳುಹಿಸುವುದು ರ್ಕನೂನ್ನಬದಿ ವಾಗಿರತಕಕ ದುು .
ಅಧ್ಯೆ ಯ-IX

ಪ್ರ ಧಾನ

ಸಿವಿಲ್

ರ್ನೆ ಯಾಲಯಕೆಕ
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ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಇರ್ರ ನೌಕರರ ಸೇವಾ ಷರತ್ತು ಗಳು
27.

ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಇರ್ರ ನೌಕರರ ಪಾ ವಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ವೇರ್ನ

ಶ್ಾ ೀಣಿಗಳು.-

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಹ್ವಗೂ ನೌಕರರ ಬಗೆಯನ್ನನ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರದ

ಪ್ರಿಗಣನೆಗಾಗಿ

ಕಳುಹಿಸತಕಕ ದುು

ಮತ್ತು

ಅದನ್ನನ

ಪ್ರ ವ್ಗಾಗಳನ್ನನ

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಮಾಪಾಾಟುಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾಪಾಾಟುಗಳಲಿ ದೆಯೇ ಅನ್ನಮೊೇದಿಸತಕಕ ದುು .
28.

ಸೇವಾ ಷರತ್ತು ಗಳು:- (1) ವೇತನ, ಭತೆೆ ಗಳು, ರಜೆ, ಸೇರಿಕೆರ್ಕಲ, ಸೇರಿಕೆ ರ್ಕಲದ ವೇತನ,

ನಿವೃತಿು ವ್ಯೇಮತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಹ್ವಗೂ ನೌಕರರ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇತರ
ಪ್ರ ವ್ಗಾಗಳ ನೌಕರರ ಸೇವಾಷರತ್ತು ಗಳನ್ನನ
ಶೆರ ೇಣಿಗಳನ್ನನ

ಪ್ಡೆಯುತಿು ರುವ್ ರಾಜ್ೆ

ಹ್ವಗೂ ಇತರ ಸೇವಾ ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನನ

ವೇತನದ ಸಂವಾದಿ

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳಗೆ ಹ್ವಗೂ ನೌಕರರಿಗೆ ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆಕ

ಅನಾ ಯವಾಗುವಂಥ ನಿಯಮಗಳಗೆ ಹ್ವಗೂ ವಿನಿಯಮಗಳಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಕರ ಮಬದಿ ಗೊಳಸತಕಕ ದುು :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ(ವ್ಗಿೇಾಕರಣ, ನಿಯಂತರ ಣ ಮತ್ತು ಅಪ್ೇಲು) ನಿಯಮಗಳು,
1957ರ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳು,

ಈ

ನಿಯಮಗಳ

ಅನ್ನಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿದ

ಮಾಪಾಾಡುಗಳಗೊಳಪ್ಟುಟ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳಗೆ ಹ್ವಗೂ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗತಕಕ ದುು .
(2)

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು

ತನನ

ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ

ನಿವ್ಾಹಿಸಲು

ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುವಂತೆ

ಸಮಾಲೇಚಕರನ್ನನ ಹ್ವಗೂ ತಜ್ಞ ರನ್ನನ ತಡಗಿಸಿಕ್ಳಳ ಬಹುದು.
(3)

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು, ರ್ಕರಣಗಳನ್ನನ ಲ್ಲಖಿತದಲ್ಲಿ ದ್ರಖಿಲ್ಲಸಿ, ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಅಥವಾ ನೌಕರರ

ಯಾವುದೇ ವ್ಗಾಕೆಕ ಅಥವಾ ಪ್ರ ವ್ಗಾಕೆಕ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಸಮಾಲೇಚಕರಿಗೆ ಹ್ವಗೂ ತಜ್ಞ ರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಯಾವುವೇ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ಸಡಿಲ್ಲಸಲು ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು .
ಅಧ್ಯೆ ಯ-X
ದೂರನುು ದಾಖಲ್ಮಮ ಡುವುದು
29. ದೂರನುು
ವಿಚಾರಣೆಯನುು

ದಾಖಲು ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ನಿಯಂರ್ಾ ಣ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರವು ಅದರ

ನಡೆಸುವ ವಿಧ್ಯನ.- (1) ಯಾರೇ ಬಾಧಿತವ್ೆ ಕ್ತು ಯು, ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅದರ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ್ ನಿಯಮಗಳು ಹ್ವಗೂ ವಿನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ಯಾವುದೇ ಉಲಿ ೆಂಘನೆಗಾಗಿ,
ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಕೆಕ , ನಮೂನೆ ‘ಎನ್’ಬ ನಲ್ಲಿ ರ್ನೆ ಯ ನಿಣಾಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು ರ್ನೆ ಯ ನಿಣಾಯ
ಮಾಡಲು ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿರುವುದನ್ನನ ಳದು ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಕೆಕ ದೂರನ್ನನ ದ್ರಖಲ್ಲಸಬಹುದುಮತ್ತು
ರಾಷಿಟ ಾೇಕೃತ ಬಾೆ ೆಂಕ್ಟಬನಿೆಂದ ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ ಬಾೆ ೆಂಕ್ಟಬನಿೆಂದ ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಹೆಸರಿಗೆ ಪ್ಡೆದ
ಹ್ವಗೂ ಸದರಿ ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಸಾಾ ನವು ಯಾವ್ ಸಾ ಳದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇಆ ಸಾ ಳದಲ್ಲಿ ರುವ್
ಬಾೆ ೆಂಕ್ತನ ಮುಖೆ ಶಾಖ್ಯಯಲ್ಲಿ ಸಂದ್ರಯ ಮಾಡಬಹುದ್ರದ ಒೆಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಶುಲಕ ದ
ಡಿಮಾೆ ೆಂಡ್ ಡ್ರರ ಫ್ಟ ನ್ನನ ಅಜಿಾಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸತಕಕ ದುು .
(2)

ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು, (1)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿರುವಂಥ

ಯಾವುದೇ ದೂರಿನ ಬಗೆೆ

ತಿೇಮಾಾನಿಸುವ್ ಉದೆು ೇಶಗಳಗಾಗಿ, ಈ ಮುೆಂದೆ ಹೇಳರುವ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ

ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಕ್ತಿ ಪ್ರ ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯೆಯನ್ನನ ಅನ್ನಸರಿಸತಕಕ ದುು , ಅೆಂದರೆ:(ಎ) ನಿಯಂತರ ಣಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ದೂರನ್ನನ ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೇಪ್ಸಿರುವ್
ಉಲಿ ೆಂಘನೆಯ ವಿವ್ರಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಹ್ವಗೂ ಸುಸಂಗತ ದಸಾು ವೇಜುಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಪ್ರ ತಿವಾದಿಗೆ
ನೇಟಿೇಸನ್ನನ ನಿೇಡತಕಕ ದುು ;
(ಿ) (2)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ (ಎ)
ನೇಟಿೇಸನ್ನನ

ಖಂಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ನಿೇಡಲಾಗಿದೆಯೇ

ಆ

ಯಾವ್

ಪ್ರ ತಿವಾದಿಯು,

ಪ್ರ ತಿವಾದಿಯ ವಿರುದಿ
ಆ

ನೇಟಿೇಸಿನಲ್ಲಿ
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ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿರುವಂಥ ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ, ತನನ

ಉತು ರವ್ನ್ನನ

ದ್ರಖಲು ಮಾಡಬಹುದು;
(ಸಿ) ನೇಟಿೇಸಿನಲ್ಲಿ

ಮುೆಂದಿನ

ವಿಚಾರಣೆಯ

ದಿರ್ನೆಂಕ

ಮತ್ತು

ವೇಳೆಯನ್ನನ

ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿರತಕಕ ದುು ; ಮತ್ತು
(ಡಿ) ಹ್ವಗೆ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು, ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು, ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ
ಅದರ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ರಿಚಿಸಿದ

ನಿಯಮಗಳ

ಹ್ವಗೂ

ವಿನಿಯಮಗಳ

ಯಾವುದೇ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದ್ರಗಿ ಆರೇಪ್ಸಿರುವ್ ಉಲಿ ೆಂಘನೆಯ ಬಗೆೆ
ಪ್ರ ತಿವಾದಿಗೆ ವಿವ್ರಿಸತಕಕ ದುು ಹ್ವಗೂ ಪ್ರ ತಿವಾದಿಯು:
(i) ತಪ್ಪ ನ್ನನ ಒಪ್ಪ ಕ್ೆಂಡರೆ, ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ವಾದವ್ನ್ನನ ದ್ರಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳಳ ತಕಕ ದುು
ಹ್ವಗೂ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ವಿನಿಯಮಗಳ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಹ್ವಗೂ

ಸರಿಯೆೆಂದು

ಅದುಭಾವಿಸಬಹುದ್ರದ

ದಂಡವ್ನ್ನನ ವಿಧಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅೆಂಥ ಆದೇಶಗಳನ್ನನ ಮಾಡತಕಕ ದುು ; ಮತ್ತು
(ii) ತಪ್ಪ ನ್ನನ

ಒಪ್ಪ ಕ್ಳಳ ದಿದು ರೆ

ಹ್ವಗೂ

ದೂರನ್ನನ

ವಿರೇಧಿಸಿದರೆ,

ನಿಯಂತರ ಣ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು, ಪ್ರ ತಿವಾದಿಯಿೆಂದ ವಿವ್ರಣೆಯನ್ನನ ಕಳತಕಕ ದುು .
(ಇ)ಮಾಡಿಕ್ೆಂಡ ನಿವೇದನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು, ದೂರಿನ ಬಗೆೆ
ಯಾವುದೇ

ಮುೆಂದಿನ

ವಿಚಾರಣೆಯ

ಅಗತೆ ವಿರುವುದಿಲಿ ವೆೆಂದುಮನದಟುಟ

ಮಾಡಿಕ್ೆಂಡ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನನ ವ್ಜಾ ಮಾಡಬಹುದು;
(ಎಫ್) ಮಾಡಿಕ್ೆಂಡ ನಿವೇದನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ದೂರಿನ
ಮುೆಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಗತೆ ವಿದೆಯೆೆಂದು ಮನದಟುಟ

ಮಾಡಿಕ್ೆಂಡ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ,

ಅದು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು ಹ್ವಗೂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಸಾು ವೇಜುಗಳನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಇತರ ಸಾಕ್ಷೆ ವ್ನ್ನನ ಹ್ವಜ್ರುಪ್ಡಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಬಹುದು;
(ಜಿ) ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು, ದಸಾು ವೇಜುಗಳ ಹ್ವಗೂ ನಿವೇದನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೂರಿನ
ಬಗೆೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು ;
(ಹೆಚ್)ವಿಷಯದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನನ

ಹ್ವಗೂ ಸಂದಭಾ ಸನಿನ ವೇಶಗಳನ್ನನ

ಚೆರ್ನನ ಗಿ ತಿಳದವ್ರ್ನಗಿರುವ್

ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕ್ತು ಯನ್ನನ , ಸಾಕ್ಷೆ ವ್ನ್ನನ ಕ್ಡಲು ಅಥವಾ ಯಾವ್ ದಸಾು ವೇಜುಗಳುವಿಚಾರಣೆಯ
ವ್ಸುು

ವಿಷಯಕೆಕ

ಉಪ್ಯುಕು ವಾಗಬಹುದೆೆಂದು

ರ್ನೆ ಯನಿಣಾಯ

ಅಧಿರ್ಕರಿಯು

ದಸಾು ವೇಜುಗಳನ್ನನ

ಸಲ್ಲಿ ಸಲು

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು

ಸುಸಂಗತವಾಗಬಹುದೆೆಂದು

ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಡುವ್ರೇ,

ಹ್ವಜ್ರಿರುವಂತೆ

ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು ಮತ್ತು

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ಭಾರತ ಸಾಕ್ಷೆ

ಅಥವಾ

ಅೆಂಥ

ಆ

ಒತ್ಕು ಯಪ್ಡಿಸುವ್
ಸಾಕ್ಷೆ ವ್ನ್ನನ

ಯಾವುದೇ
ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ

ತೆಗೆದುಕ್ಳುಳ ವಾಗ,

ಅಧಿನಿಯಮ, 1872 (1982ರ ಕೆಂದ್ರರ ಧಿನಿಯಮ 11) ರ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ ಪಾಲ್ಲಸಲು ಬದಿ ವಾಗಿರತಕಕ ದು ಲಿ ;
(ಐ) ಹ್ವಗೆ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು, ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು, ತನನ
ಸಾಕ್ಷೆ ಗಳನ್ನನ

ಹ್ವಗೂ ಇತರ ದ್ರಖಲೆಗಳನ್ನನ

ಮತ್ತು ನಿವೇದನೆಗಳನ್ನನ

ಮುೆಂದೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ
ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದ ಮೇಲೆ

ಪ್ರ ತಿವಾದಿಯು,(ಎ)ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತು ವಿನಿಯಮಗಳ
ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿರುವ್ನೆೆಂದು ಮನದಟ್ರಟ ದರೆ, ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅದರ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಹ್ವಗೂ ವಿನಿಯಮಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ
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ಅದು ಸರಿಯೆೆಂದು ತ್ಕನ್ನ ಭಾವಿಸಿದ ದಂಡವ್ನ್ನನ

ವಿಧಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅೆಂಥ

ಆದೇಶಗಳನ್ನನ ಅದು ಹೊರಡಿಸತಕಕ ದುು ; ಮತ್ತು
(ಿ) ಪ್ರ ತಿವಾದಿಯು ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತು
ವಿನಿಯಮಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿಲಿ ವೆೆಂದು ಮನದಟ್ರಟ ದರೆ, ನಿಯಂತರ ಣ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು, ಲ್ಲಖಿತದಲ್ಲಿ ರ್ಕರಣಗಳನ್ನನ

ದ್ರಖಲ್ಲಸಿ ಲ್ಲಖಿತ ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ಹೊರಡಿಸುವ್

ಮೂಲಕ ದೂರನ್ನನ ರದುು ಪ್ಡಿಸಬಹುದು.
(ಜೆ)

ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕ್ತು ಯು, ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಮುೆಂದೆ ಸಾ ತಃ ಹ್ವಜ್ರಾಗಲು
ಅಥವಾ ಉಪ್ಸಿಾ ತನಿರಲು ವಿಫಲರ್ನದರೆ, ನಿಲಾಕ್ತಿ ಸಿದರೆ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ನಿಯಂತರ ಣ
ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು, ಅೆಂಥ ವ್ೆ ಕ್ತು ಯ ಅಥವಾ ವ್ೆ ಕ್ತು ಗಳ ಗೈರುಹ್ವಜ್ರಿಯಲ್ಲಿ

ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನನ

ಮುೆಂದುವ್ರಿಸುವುದಕೆಕ ರ್ಕರಣಗಳನ್ನನ

ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನನ

ದ್ರಖಲ್ಲಸಿದ

ನಂತರ

ಮುೆಂದುವ್ರಿಸಲು ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು .
(3)

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ

ಯಾವ್

ದೈನಂದಿನ

ರ್ಕಯಾಗಳ

ನಿವ್ಾಹಣೆಗೆ

ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯೆಯನ್ನನ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅದರಡಿ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿಲಿ ವೇಆ
ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯೆಯುಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು

ರಚಿಸಿರುವ್

ವಿನಿಯಮಗಳ

ಮೂಲಕ

ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿರುವಂಥಾದ್ರು ಗಿರತಕಕ ದುು .
(4)

ದೂರು ನಿೇಡಿರುವ್ ಪ್ಕ್ಷರ್ಕರನನ್ನನ 56ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಡಿ ಹೇಳರುವಂತೆ, ಅಧಿಕೃತ ವ್ೆ ಕ್ತು ಯು

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸಿದು ರೆ, ಹ್ವಗೆ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸಲು ನಿೇಡಿರುವ್ ಅಧಿರ್ಕರದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರ ತಿ ಹ್ವಗೂ ಹ್ವಗೆ ಅಧಿಕೃತಗೊೆಂಡ
ವ್ೆ ಕ್ತು ಯು ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸಲು ನಿೇಡಿರುವ್ ಲ್ಲಖಿತ ಸಮಮ ತಿ ಇವೆರಡರ ಮೂಲ ಪ್ರ ತಿಯನ್ನನ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ
ದೂರಿಗೆ ಅಥವಾ ದೂರಿನ ನೇಟಿೇಸಿಗೆ ನಿೇಡಿರುವ್ ಉತು ರಕೆಕ ಸೇರಿಸತಕಕ ದುು .
30.

ನೆ ಯನಿಣಿಯ

ಅಧಿಕಾರಿಗೆ

ದೂರನುು

ನೆ ಯನಿಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯು ವಿಚಾರಣೆಯನುು

ದಾಖಲ್ಮಮ ಡುವ

ವಿಧ್ಯನ

ಹಾಗೂ

ನಡೆಸುವ ವಿಧ್ಯನ.- (1) ಯಾರೇ ಬಾಧಿತ

ವ್ೆ ಕ್ತು ಯು ‘ಒ’ಬ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ ರ್ಕರ, 12ನೇ, 14ನೇ, 18ನೇ ಮತ್ತು 19ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ನಷಟ ಪ್ರಿಹ್ವರರ್ಕಕ ಗಿ

ರ್ನೆ ಯನಿಣಾಯ

ಅಧಿರ್ಕರಿಗೆ

ದೂರನ್ನನ

ದ್ರಖಲ್ಲಸಬಹುದು.

ಅದರೆಂದಿಗೆ

ರಾಷಿಟ ಾೇಕೃತ ಬಾೆ ೆಂಕ್ಟಬನಿೆಂದ ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ ಬಾೆ ೆಂಕ್ತನಿೆಂದ ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ಪ್ಡೆದ ಹ್ವಗೂ ಯಾವ್ ಸಾ ಳದಲ್ಲಿ

ಸದರಿ ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಸಾಾ ನವು ಇರುವುದೇ ಆ

ಸಾ ಳದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಬಾೆ ೆಂಕ್ತನ ಮುಖೆ ಶಾಖ್ಯಯಲ್ಲಿ ಸಂದ್ರಯ ಮಾಡಬಹುದ್ರದ ಒೆಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ
ಶುಲಕ ದ ಡಿಮಾೆ ೆಂಡ್ ಡ್ರರ ಫ್ಟ ಬನ್ನನ ಇರಿಸತಕಕ ದುು .
(2)

ರ್ನೆ ಯ ನಿಣಾಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು, ನಷಟ ಪ್ರಿಹ್ವರವ್ನ್ನನ ನಿಣಾಯಿಸುವ್ ಉದೆು ೇಶರ್ಕಕ ಗಿ, ಈ

ಮುೆಂದೆ ಹೇಳರುವ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಕ್ತಿ ಪ್ರ ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯೆಯನ್ನನ ಅನ್ನಸರಿಸತಕಕ ದುು .
(ಎ)

ರ್ನೆ ಯನಿಣಾಯ

ಅಧಿರ್ಕರಿಯು

ದೂರನ್ನನ

ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ

ಮೇಲೆ

ದೂರಿನಲ್ಲಿ

ಆರೇಪ್ಸಿರುವ್ ಉಲಿ ೆಂಘನೆಯ ವಿವ್ರಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುಸಂಗತ ದ್ರಖಲೆಗಳೊೆಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ವ್ತಾಕನಿಗೆ ನೇಟಿೇಸನ್ನನ ನಿೇಡತಕಕ ದುು ;
(ಿ)

(2)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ (ಎ) ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವ್ ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ ವಿರುದಿ ಅೆಂಥ ನೇಟಿೇಸನ್ನನ
ನಿೇಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಆ ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ; ನೇಟಿೇಸಿನಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿರುವ್ ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ

ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ತನನ ಉತು ರವ್ನ್ನನ ದ್ರಖಲಾಮ ಡಬಹುದು;
(ಸಿ)

ಆ

ನೇಟಿೇಸಿನಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿರತಕಕ ದುು ;

ಮುೆಂದಿನ

ವಿಚಾರಣೆಯ

ದಿರ್ನೆಂಕ

ಮತ್ತು

ವೇಳೆಯನ್ನನ
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(ಡಿ)

ಹ್ವಗೆ ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿದ ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು, ರ್ನೆ ಯನಿಣಾಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು, ಅಧಿನಿಯಮದ
ಅಥವಾ

ಅದರ

ಮೇರೆಗೆ

ರಚಿಸಿದ

ನಿಯಮಗಳ

ಹ್ವಗೂ

ವಿನಿಯಮಗಳ

ಯಾವುದೇ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದ್ರಗಿ ಆರೇಪ್ಸಿರುವ್ ಉಲಿ ೆಂಘನೆಯ ಬಗೆೆ
ಪ್ರ ವ್ತಾಕನಿಗೆ ವಿವ್ರಿಸತಕಕ ದುು ಹ್ವಗೂ ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ:(ಎ)

ತಪ್ರಪ ಪ್ಪ ಕ್ೆಂಡರೆ,

ರ್ನೆ ಯನಿಣಾಯ

ದ್ರಖಲ್ಲಸಿಕ್ಳಳ ತಕಕ ದುು
ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ

ಮತ್ತು

ಅಧಿರ್ಕರಿಯು,

ವಾದವ್ನ್ನನ

ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ಸರಿಯೆೆಂದು

ತ್ಕನ್ನ

ಭಾವಿಸುವಂಥ

ವಿರೇಧಿಸಿದರೆ,

ರ್ನೆ ಯನಿಣಾಯ

ನಷಟ ಪ್ರಿಹ್ವರವ್ನ್ನನ ಕ್ಡತಕಕ ದುು ;
(ಿ)

ತಪ್ರಪ ಪ್ಪ ಕ್ಳಳ ದಿದು ರೆ

ಹ್ವಗೂ

ದೂರನ್ನನ

ಅಧಿರ್ಕರಿಯು, ಪ್ರ ವ್ತಾಕನಿೆಂದ ವಿವ್ರಣೆಯನ್ನನ ಕಳತಕಕ ದುು ;
(ಇ)

ಮಾಡಿಕ್ೆಂಡ ನಿವೇದನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ನೆ ಯನಿಣಾಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು, ದೂರಿನ
ಬಗೆೆ

ಯಾವುದೇ

ಮುೆಂದಿನ

ವಿಚಾರಣೆಯ

ಅಗತೆ ವಿರುವುದಿಲಿ ವೆೆಂದು

ಮನದಟುಟ

ಮಾಡಿಕ್ೆಂಡ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನನ ವ್ಜಾ ಮಾಡಬಹುದು;
(ಎಫ್)ಮಾಡಿಕ್ೆಂಡಿದು ನಿವೇದನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ನೆ ಯನಿಣಾಯಅಧಿರ್ಕರಿಯು,
ದೂರಿನ ಬಗೆೆ ಮುೆಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಗತೆ ವಿದೆಯೆೆಂದು ಮನದಟುಟ ಮಾಡಿಕ್ೆಂಡ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ,
ಆತನ್ನ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು ಹ್ವಗೂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ದಸಾು ವೇಜುಗಳನ್ನನ

ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾಕ್ಷೆ ವ್ನ್ನನ ಹ್ವಜ್ರುಪ್ಡಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಬಹುದು;
(ಜಿ) ರ್ನೆ ಯನಿಣಾಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು, ದಸಾು ವೇಜುಗಳ ಹ್ವಗೂ ನಿವೇದನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದೂರಿನ ಬಗೆೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನನ ನಡೆಸಲು ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು ;
(ಹೆಚ್) ವಿಷಯದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನನ ಹ್ವಗೂ ಸಂದಭಾ ಸನಿನ ವೇಶಗಳನ್ನನ ಚೆರ್ನನ ಗಿ
ತಿಳದವ್ರ್ನಗಿರುವ್ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕ್ತು ಯನ್ನನ , ಸಾಕ್ಷೆ ವ್ನ್ನನ ಕ್ಡಲು ಅಥವಾ ಯಾವ್ ದಸಾು ವೇಜುಗಳು
ವಿಚಾರಣೆಯ

ವ್ಸುು

ವಿಷಯಕೆಕ

ಉಪ್ಯುಕು ವಾಗಬಹುದೆೆಂದು

ಅಥವಾ

ಸುಸಂಗತವಾಗಬಹುದೆೆಂದು ರ್ನೆ ಯನಿಣಾಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಡುವ್ರೇ, ಆ
ಯಾವುದೇ

ದಸಾು ವೇಜುಗಳನ್ನನ

ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ
ಸಾಕ್ಷೆ ವ್ನ್ನನ

ಸಲ್ಲಿ ಸಲು

ರ್ನೆ ಯನಿಣಾಯ
ತೆಗೆದುಕ್ಳುಳ ವಾಗ,

ಹ್ವಜ್ರಿರುವಂತೆ

ಒತ್ಕು ಯಪ್ಡಿಸುವ್

ಅಧಿರ್ಕರಿಯುಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು
ರ್ನೆ ಯನಿಣಾಯ

ಅಧಿರ್ಕರಿಯು

ಮತ್ತು

ಅೆಂಥ

ಭಾರತ

ಸಾಕ್ಷೆ

ಅಧಿನಿಯಮ, 1872 (1982ರ ಕೆಂದ್ರರ ಧಿನಿಯಮ 11) ರ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ಪಾಲ್ಲಸಲು

ಬದಿ ವಾಗಿರತಕಕ ದು ಲಿ ;
(ಐ)ಹ್ವಗೆ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು, ರ್ನೆ ಯನಿಣಾಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು, ಆತನ ಮುೆಂದೆ
ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ ಸಾಕ್ಷೆ ಗಳನ್ನನ ಹ್ವಗೂ ದ್ರಖಲೆಗಳನ್ನನ ಮತ್ತು ನಿವೇದನೆಗಳನ್ನನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದ
ಮೇಲೆ ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ,(ಎ)

ನಷಟ ಪ್ರಿಹ್ವರವ್ನ್ನನ

ಮಾಡಿಕ್ೆಂಡರೆ,

ಲ್ಲಖಿತಆದೇಶದ

ಸಂದ್ರಯ
ಮೂಲಕ,

ಮಾಡಲು

ಹೊಣೆಯಾಗಿರುವ್ನೆೆಂದು

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ

ಫಯಾಾದಿಗೆ

ಮನದಟುಟ

ಸರಿಯೆೆಂದು

ತ್ಕನ್ನ

ಭಾವಿಸುವಂಥ ನಷಟ ಪ್ರಿಹ್ವರದ ಸಂದ್ರಯಕೆಕ ಆದೇಶಿಸಬಹುದು; ಅಥವಾ
(ಿ)

ಯಾವುದೇ

ನಷಟ ಪ್ರಿಹ್ವರಕೆಕ

ಹೊಣೆಯಾಗಿಲಿ ವೆೆಂದು

ರ್ನೆ ಯನಿಣಾಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಯುರ್ಕರಣಗಳನ್ನನ

ಲ್ಲಖಿತದಲ್ಲಿ

ಮನದಟುಟ

ಮಾಡಿಕ್ೆಂಡರೆ,

ದ್ರಖಲ್ಲಸಿ ಲ್ಲಖಿತ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ

ದೂರನ್ನನ ವ್ಜಾ ಮಾಡಬಹುದು.
(ಜೆ)
ಹ್ವಜ್ರಾಗಲು

ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕ್ತು ಯು ರ್ನೆ ಯನಿಣಾಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಯ ಮುೆಂದೆ ಸಾ ತಃ
ಅಥವಾ

ರ್ನೆ ಯನಿಣಾಯ

ಉಪ್ಸಿಾ ತನಿರಲು

ಅಧಿರ್ಕರಿಯು,

ಅೆಂಥ

ವಿಫಲರ್ನದರೆ,
ವ್ೆ ಕ್ತು ಯ

ನಿಲಾಕ್ತಿ ಸಿದರೆ
ಅಥವಾ

ಅಥವಾ

ವ್ೆ ಕ್ತು ಗಳ

ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ,

ಗೈರುಹ್ವಜ್ರಿಯಲ್ಲಿ
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ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನನ

ಮುೆಂದುವ್ರಿಸುವುದಕೆಕ ರ್ಕರಣಗಳನ್ನನ

ದ್ರಖಲ್ಲಸಿದ

ನಂತರವಿಚಾರಣೆಯನ್ನನ

ಮುೆಂದುವ್ರಿಸಲು ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು .
(3)

ರ್ನೆ ಯನಿಣಾಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಯ ಯಾವ್ ದೈನಂದಿನ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ , ನಿವ್ಾಹಣೆಯ

ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯೆಯನ್ನನ ,ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅದರಡಿ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿಲಿ ವೇ
ಆ

ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯೆಯುಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು

ರಚಿಸಿರುವ್

ವಿನಿಯಮಗಳ

ಮೂಲಕ

ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿರುವಂಥಾಗಿರತಕಕ ದುು .
(4)

ದೂರನ್ನನ

ನಿೇಡಿರುವ್ ಪ್ಕ್ಷರ್ಕರನನ್ನನ

56ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆಹೇಳರುವಂತೆ ಅಧಿಕೃತ

ವ್ೆ ಕ್ತು ಯು ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸಿದು ರೆಹ್ವಗೆ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸಲು ನಿೇಡಿರುವ್ ಅಧಿರ್ಕರದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರ ತಿ ಹ್ವಗೂ ಅೆಂಥ
ಅಧಿಕೃತ ವ್ೆ ಕ್ತು ಯು ಅದಕೆಕ ನಿೇಡಿರುವ್ ಲ್ಲಖಿತ ಸಮಮ ತಿ ಇವೆರಡರ ಮೂಲ ಪ್ರ ತಿಯನ್ನನ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ
ದೂರಿಗೆ ಅಥವಾ ದೂರಿನ ನೇಟಿೇಸಿಗೆ ನಿೇಡಿರುವ್ ಉತು ರಕೆಕ ಸೇರಿಸತಕಕ ದುು .

ಅಧ್ಯೆ ಯ-XI
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೀಟ್ ಅಪೀಲು ನೆ ಯಾಧಿಕರಣ
31.

ಅಪೀಲು

ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ

ಸದಸೆ ನ

ಆಯ್ಕಕ ಯ

ವಿಧ್ಯನ.-(1)

ಅಪ್ೇಲು

ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸದಸೆ ರ ಸಾಾ ನ ಖಲ್ಲ ಇದ್ರು ಗ ಅಥವಾ ಖಲ್ಲ ಆದ್ರಗ ಅಥವಾ ಖಲ್ಲ ಆಗುವ್
ಸಂಭವ್ವಿರುವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು, ತ್ತೆಂಬಬೇರ್ಕದ ಖಲ್ಲ ಹುದೆು ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ಆಯೆಕ
ಸಮತಿಗೆ ಉಲೆಿ ೇಖಿಸಬಹುದು.
(2)

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ ಅಧೆ ಕ್ಷರನ್ನನ

46ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ

ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡತಕಕ ದುು .
(3)

ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ ಸದಸೆ ರುಗಳನ್ನನ

ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ, ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು, ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ ಸದಸೆ ರುಗಳರ್ನನ ಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಸೂಕು ವ್ೆ ಕ್ತು ಗಳನ್ನನ
ಆಯೆಕ ಮಾಡಲು ಆಯೆಕ ಸಮತಿಯನ್ನನ ಶಿೇಘರ ವಾಗಿ ರಚಿಸತಕಕ ದುು .
(4)

ಆಯೆಕ ಸಮತಿಯು, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅದರ ಸಭೆಗಳನ್ನನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅೆಂಥ

ಸಭೆಯ ಸಾ ಳದ ಬದಲಾವ್ಣೆಗಾಗಿ ರ್ಕರಣಗಳನ್ನನ

ದ್ರಖಲ್ಲಸಿ ಅಧೆ ಕ್ಷನ್ನ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಸಬಹುದ್ರದಂಥ

ಸಾ ಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸತಕಕ ದುು .
(5)

ಆಯೆಕ

ರ್ಕಯಾಸೂಚಿಯನ್ನನ

ಸಮತಿಯ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೇಟಿೇಸನ್ನನ

ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ

ಮುೆಂಚಿತವಾಗಿ ಹೊರಡಿಸತಕಕ ದುು . ಸಭೆ ನಡೆಸುವ್ ದಿರ್ನೆಂಕವ್ನ್ನನ

ಮತ್ತು

ಸಾ ಳವ್ನ್ನನ ಆಯೆಕ ಸಮತಿಯ ಅಧೆ ಕ್ಷರ ಅನ್ನಕೂಲದ ಪ್ರ ರ್ಕರ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸತಕಕ ದುು .
(6)

(3)ನೇ

ಉಪ್-ನಿಯಮದಡಿ

ರಚಿಸಿದ

ಆಯೆಕ

ಸಮತಿಯು,

ಶೇಧರ್ನ

ಸಮತಿಯ

ನೇಮಕವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಯೇಗೆ ವೆೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದ್ರದಂಥ ತನನ ದೇ ಆದ ರ್ಕಯಾವಿಧಾನವ್ನ್ನನ
ರೂಪ್ಸಬಹುದು ಮತ್ತು
ವ್ೆ ಕ್ತು ಗಳೆಂದ

46ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಡಿ ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಲಾದ ಅಹಾತೆಯ ಪ್ರ ರ್ಕರ ಅಹಾ

ಅಜಿಾಗಳನ್ನನ

ಕರೆಯಲು

ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನ್ನನ

ಮತ್ತು

ರ್ಕಯಾವಿಧಾನಗಳನ್ನನ

ಗೊತ್ತು ಪ್ಡಿಸಬಹುದು. ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ ಸದಸೆ ರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲು
ಸೂಕು ವಾಗಿರುವಂತಹವ್ರ ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸಿದ ವಿದ್ರೆ ಹಾತೆಯನ್ನನ ಮತ್ತು ಅನ್ನಭವ್ವ್ನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರುವ್ವ್ರ
ಹೆಸರುಗಳ ಪ್ಟಿಟ ಯನ್ನನ

ಆಯೆಕ ಸಮತಿಯು, ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸತಕಕ ದುು .ರ್ಕಯಾದಶಿಾ, ವ್ಸತಿ ಇಲಾಖ್ಯ ಇವ್ರು

ಆಯೆಕ ಸಮತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುತ್ಕು ರೆ.
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(7)

ಆಯೆಕ

ಸಮತಿಯು, ತದನಂತರ ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು ಉಲೆಿ ೇಖಿಸಿದ ಖಲ್ಲ ಹುದೆು ಗಾಗಿ

ಅಥವಾ ಖಲ್ಲ ಹುದೆು ಗಳಗಾಗಿ ಪ್ರ ತೆೆ ೇಕವಾಗಿ ಪಾರ ಶಸು ೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಮೂವ್ರು ವ್ೆ ಕ್ತು ಗಳನ್ನನ
ಪ್ಟಿಟ ಯನ್ನನ
ಅರವ್ತ್ತು

ಮೇರದ

ಪ್ರಿಗಣನೆಗಾಗಿ (3)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದಡಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉಲೆಿ ೇಖಿಸಿದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ
ದಿನಗಳನ್ನನ

ಮೇರದಿರುವ್

ಅವ್ಧಿಯಳಗಾಗಿ

ಕರ್ನಾಟಕ

ಸರ್ಕಾರಕೆಕ

ಶಿಫಾರಸುಸ

ಮಾಡತಕಕ ದುು .
(8)

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು, ಆಯೆಕ ಸಮತಿಯು ಶಿಫಾರಸುಸ ಮಾಡಿದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಮೂವ್ತ್ತು

ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ, ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣ ಸದಸೆ ರ ಖಲ್ಲ ಹುದೆು ಗೆ ಅಥವಾ ಖಲ್ಲ
ಹುದೆು ಗಳಗೆ ಮೂವ್ರು ವ್ೆ ಕ್ತು ಗಳ ಹೆಸರಿನ ಪ್ಟಿಟ ಯ ಪೈಕ್ತ ಒಬಬ ರನ್ನನ ನೇಮಕ ಮಾಡತಕಕ ದುು .
(9)

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು, 43ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (4)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ಮಧೆ ರ್ಕಲ್ಲೇನ

ಅಪ್ೇಲು

ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣವಾಗಿ

ಕರ್ನಾಟಕ

ಅಪ್ೇಲು

ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣವ್ನ್ನನ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ ಮಾಡತಕಕ ದುು .
32.

ಅಪೀಲು ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ ಕಾಯಿನಿವಿಹಣೆ.- (1) ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ

ರ್ಕಯಾಾಲಯವು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಧಾರಿಸಬಹುದ್ರದಂಥ ಸಾ ಳದಲ್ಲಿ
ಇರತಕಕ ದುು .
(2)

ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಕಛೇರಿಯ ವೇಳೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ

ಸರ್ಕಾರದ ಇತರೆ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಾಮಾನೆ

ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ಮತ್ತು ಕಛೇರಿಯ ವೇಳೆಯರಿೇತಿಯಲೆಿ ೇ

ಇರತಕಕ ದುು .
(3)

ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ ಅಧಿಕೃತ ಮೊಹರು ಮತ್ತು

ಲಾೆಂಛನವು ಸಮುಚಿತ

ಸರ್ಕಾರವು ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ರದಂಥ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ರತಕಕ ದುು .
(4)

ಅಪ್ೇಲು

ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ

ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ

ಮೊಹರನ್ನನ

ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು

ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು ,

ನೇಟಿೇಸು,

ಅವು

ಅಧೆ ಕ್ಷರು

ತಿೇಪುಾ

ಅಪ್ೇಲು

ಹೆಸರಿಸಿದ

ವ್ೆ ಕ್ತು ಯ

ಸುಪ್ದಿಾನಲ್ಲಿ ರತಕಕ ದುು .
(5)

ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣವು, ಸಾಮಾನೆ ವಾಗಿ ಅದರ ಕೆಂದರ ರ್ಕಯಾಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು

ಅಧೆ ಕ್ಷನ್ನ ಸಾಮಾನೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ರದಂಥ ಸಾ ಳಗಳಲ್ಲಿ
ಉಪ್ವೇಶನಗಳನ್ನನ ನಡೆಸತಕಕ ದುು .
33.

ಅಪೀಲು ಮತ್ತು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಶುಲಕ ಗಳು.- (1) 44ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ

ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದಡಿ ದ್ರಖಲಾಮ ಡಿದ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಅಪ್ೇಲ್ಲನೆಂದಿಗೆ ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

ಅನ್ನಸೂಚಿತ

ಬಾೆ ೆಂಕ್ತನಿೆಂದ

ಅಥವಾ

ಸಹರ್ಕರ

ಬಾೆ ೆಂಕ್ಟಬನಿೆಂದ

ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದುು

ಹ್ವಗೂಸದರಿ ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ ಸಾಾ ನವು ಯಾವ್ ಸಾ ಳದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಆ ಸಾ ಳದಲ್ಲಿ ರುವ್
ಬಾೆ ೆಂಕ್ಟಬನ ಶಾಖ್ಯಯಲ್ಲಿ ಸಂದ್ರಯ ಮಾಡಬಹುದ್ರದ ಡಿಮಾೆ ೆಂಡ್ ಡ್ರರ ಫ್ಟ ಅಥವಾ ಬಾೆ ೆಂಕಸ್ಾ ಚೆಕ್ಟ
ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಆನ್ಬೈನ್ ಮುಖೆಂತರ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಶುಲಕ
ಇರಿಸತಕಕ ದುು .
(2)

ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು

ಅಪ್ೇಲನ್ನನ ,

ಅಜಿಾಯ

ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯೆಯನ್ನನ

ಅೆಂತಜಾಾಲದಲ್ಲಿ

ಅಳವ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಳ ವ್ವ್ರೆಗೆ, ತಿರ ಪ್ರ ತಿಯಲ್ಲಿ ,ಬ ‘ಆರ್’ಬ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಸಾು ವೇಜುಗಳೊೆಂದಿಗೆ
ಸಲ್ಲಿ ಸತಕಕ ದುು , ಅೆಂದರೆ:(ಎ)

ಯಾವ್ ಆದೇಶದ ವಿರುದಿ ಅಪ್ೇಲನ್ನನ ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಆ ಆದೇಶದ ಅಧಿಪ್ರ ಮಾಣಿತ
ಪ್ರ ತಿ;
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(ಿ)

ಅಪ್ೇಲುದ್ರರನ್ನ ಅವ್ಲಂಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅಪ್ೇಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಉಲೆಿ ೇಖಿಸಿರುವ್ ದಸಾು ವೇಜುಗಳ
ಪ್ರ ತಿಗಳು; ಮತ್ತು

(ಸಿ)

ದಸಾು ವೇಜುಗಳ ಸೂಚಿಪ್ಟಿಟ .

(3)

ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಅಪ್ೇಲನ್ನನ , ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ ನೇೆಂದಣಿ ರ್ಕಯಾಾಲಯದ

ಕೆಂಟರ್ ನಲಾಿ ಗಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ನೇೆಂದ್ರಯಿತ ಅೆಂಚೆ ಮುಖೆಂತರ ಅಥವಾ ಅನಾ ಯವಾಗುವುದ್ರದರೆ
ಆನ್ಬೈನ್ ಸಿಸಟ ೆಂ ಮುಖೆಂತರಸಲ್ಲಿ ಸತಕಕ ದುು .
(4)

(3)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆಅಪ್ೇಲನ್ನನ ಅೆಂಚೆ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದು ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ,

ಅದನ್ನನ ಯಾವ್ ದಿನದಂದು, ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ ರ್ಕಯಾಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಾ ೇಕರಿಸಲಾಗುವುದೇ
ಆ ದಿನದಂದು ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣಕೆಕ ಹ್ವಜ್ರುಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎೆಂದು ಭಾವಿಸತಕಕ ದುು .
(5)

ಅಪ್ೇಲ್ಲನ ಪ್ಕ್ಷರ್ಕರನನ್ನನ

56ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಡಿ ಹೇಳರುವಂತೆ, ಅಧಿಕೃತ ವ್ೆ ಕ್ತು ಯು

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸಿದು ರೆ, ಅೆಂಥ ಅಧಿಕೃತ ವ್ೆ ಕ್ತು ಯು ಹ್ವಗೆರ್ಕಯಾ ಮಾಡಲು ನಿೇಡಿರುವ್ ಅಧಿರ್ಕರ ಪ್ತರ ದ ಪ್ರ ತಿ
ಮತ್ತು ಅದಕೆಕ ಆ ವ್ೆ ಕ್ತು ಯ ಲ್ಲಖಿತ ಸಮಮ ತಿ ಪ್ತರ ಇವೆರಡರ ಮೂಲ ಪ್ರ ತಿಯನ್ನನ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ

ಅಪ್ೇಲ್ಲಗೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ೇಲು ನೇಟಿೇಸಿನ ಉತು ರಕೆಕ ಸೇರಿಸತಕಕ ದುು .
(6)

ವಿಚಾರಣೆಯ

ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು

ಅಥವಾ

ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನನ

ಯಾವ್

ದಿರ್ನೆಂಕಕೆಕ

ಮುೆಂದೂಡಲಾಗುವುದೇ ಆ ಯಾವುದೇ ಇತರ ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು, ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ ಮುೆಂದೆ
ಹ್ವಜ್ರಾಗಲು, ಪ್ಕ್ಷರ್ಕರರು ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಅವ್ರ ಏಜೆೆಂಟರು ಬದಿ ರಾಗಿರತಕಕ ದುು :
ಪ್ರಂತ್ತಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ, ಅಪ್ೇಲುದ್ರರನ್ನ ಅಥವಾ ಅವ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವ್ೆ ಕ್ತು ಯು ಅೆಂಥ
ದಿನಗಳಂದು ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ ಮುೆಂದೆ ಹ್ವಜ್ರಾಗಲು ವಿಫಲರಾಗಿದು ರೆ, ಹ್ವಗೆ ಹ್ವಜ್ರಾಗಲು
ತಪ್ಪ ರುವುದರ್ಕಕ ಗಿ

ಅಪ್ೇಲು

ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣವು,

ತನನ

ವಿವೇಚರ್ನನ್ನಸಾರ

ಅಪ್ೇಲನ್ನನ

ವ್ಜಾ

ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಗುಣಾವ್ಗುಣಗಳ ಮೇಲೆ ತಿೇಮಾಾನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಎದುರು ಪ್ಕ್ಷರ್ಕರನ್ನ
ಅಥವಾ ಅವ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವ್ೆ ಕ್ತು ಯು ವಿಚಾರಣೆ ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು ಹ್ವಜ್ರಾಗಲು ವಿಫಲರ್ನದರೆ ಅಪ್ೇಲು
ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣವು ಅಪ್ೇಲನ್ನನ ಏಕ-ಪ್ಕ್ತಿ ೇಯವಾಗಿ ತಿೇಮಾಾನಿಸಬಹುದು.
(7)

ಅಪ್ೇಲು

ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ

ದೈನಂದಿನ

ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ

ನಿವ್ಾಹಿಸುವ್

ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯೆಯನ್ನನ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿರದಿದು ರೆ
ಅೆಂಥ ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯೆಯು ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣವು ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇರತಕಕ ದುು .
34.

ನಿಯಂರ್ಾ ಣ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ಅಥವಾ ಅಪೀಲು ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ ಅಧ್ೆ ಕ್ಷರ ಅಥವಾ

ಸದಸೆ ನ ವಿರುದಧ ದ ಆಪ್ರದನೆಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಾಯಿವಿಧ್ಯನ.- (1) ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ
ಅಧೆ ಕ್ಷರಿೆಂದ ಅಥವಾ ಸದಸೆ ರಿೆಂದ, 26ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ (ಡಿ) ಖಂಡ ಅಥವಾ (ಇ)
ಖಂಡದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿರುವ್ ಸನಿನ ವೇಶಗಳ ಪೈಕ್ತ ಯಾವುದೇ ಸನಿನ ವೇಶವು ಅಥವಾ ಅಪ್ೇಲು

ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ ಅಧೆ ಕ್ಷರಿೆಂದ ಅಥವಾ ಸದಸೆ ರಿೆಂದ 49ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದಡಿ
ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿರುವ್

ಸನಿನ ವೇಶಗಳ

ಪೈಕ್ತ

ಯಾವುದೇ

ಸನಿನ ವೇಶವು

ಸಂಭವಿಸಿರುವ್

ದೂರನ್ನನ

ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ್ರಗಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಸತಿ ಇಲಾಖ್ಯಗೆತಿಳದು ಬಂದ್ರಗ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ
ತ್ಕರ್ನಗಿಯೇಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಸತಿ ಇಲಾಖ್ಯಯು, ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಅಥವಾ ಅಪ್ೇಲು
ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಅಧೆ ಕ್ಷರ ವಿರುದಿ

ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ ವಿರುದಿ

ಅೆಂಥ ಆಪಾದನೆಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ

ಪಾರ ರಂಭಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನನ ಮಾಡತಕಕ ದುು .
(2)

ಪಾರ ರಂಭಿಕ

ವಿಚಾರಣೆ

ಮಾಡಿದ್ರಗ,

ಕರ್ನಾಟಕ

ಸರ್ಕಾರದ

ವ್ಸತಿ

ಇಲಾಖ್ಯಯು,

ಆಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆೆ ತನಿಖ್ಯಯು ಅಗತೆ ವಿದೆಯೆೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದು ರೆ, ದೂರು ಏರ್ನದರೂ ಇದು ರೆ, ಅದನ್ನನ
ಲಭೆ ವಿರಬಹುದ್ರದಂಥ

ಸಮಥಾನಿೇಯ

ಸಾಮಗಿರ

ಸಹಿತ,

ಉಚು

ರ್ನೆ ಯಾಲಯದ

ಮುಖೆ
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ರ್ನೆ ಯಮೂತಿಾಯು ಈ ಉದೆು ೇಶರ್ಕಕ ಗಿ ಹೆಸರಿಸಿದ ಉಚು

ರ್ನೆ ಯಾಲಯದ ರ್ನೆ ಯಾಧಿೇಶರ (ಇದರಲ್ಲಿ

ಇನ್ನನ ಮುೆಂದೆ ಹೆಸರಿಸಿದ ರ್ನೆ ಯಾಧಿೇಶರೆೆಂದು ಉಲೆಿ ೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ) ಮುೆಂದೆ ಇಡತಕಕ ದುು .
(3)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಸತಿ ಇಲಾಖ್ಯಯು, ಹೆಸರಿಸಿದ ರ್ನೆ ಯಾಧಿೇಶರಿಗೆ ಈ ಮುೆಂದಿನ

ಪ್ರ ತಿಗಳನ್ನನ ಕಳುಹಿಸಕ್ಡತಕಕ ದುು ;ಎೆಂದರೆ,(ಎ)

ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ
ಅಧೆ ಕ್ಷರ ವಿರುದಿ ದ ಅಥವಾ ಸದಸೆ ನ ವಿರುದಿ ದ ಆಪಾದನೆಗಳ ವಿವ್ರಪ್ತರ ; ಮತ್ತು

(ಿ)

ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಮುಖೆ ದಸಾು ವೇಜುಗಳು.

(4)

ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ

ಅಧೆ ಕ್ಷರಿಗೆ

ಅಥವಾ

ಸದಸೆ ನಿಗೆ,

ಆಪಾದನೆಗಳಗೆ

ಹೇಳಕ್ಳಳ ಲುನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ರದಂಥ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ

ಹೆಸರಿಸಿದ

ಅಹವಾಲನ್ನನ

ರ್ನೆ ಯಾಧಿೇಶರು

ಯುಕು

ಅವ್ರ್ಕಶವ್ನ್ನನ ನಿೇಡತಕಕ ದುು .
(5)

ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಮತ್ತು ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ ಅಧೆ ಕ್ಷರು ಅಥವಾ

ಸದಸೆ ನ್ನ ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಅಸಮಥಾತೆಯ ರ್ಕರಣದಿೆಂದ ಸಮಥಾವಾಗಿ ತನನ
ಅಧಿರ್ಕರ ಸಾಾ ನದ ಕತಾವ್ೆ ವ್ನ್ನನ
ಆಪಾದನೆಯನ್ನನ

ಅವ್ರು

ನಿವ್ಾಹಿಸಲು ಅಸಮಥಾರ್ನಗಿರುವ್ನೆೆಂದು ಆಪಾದಿಸಿದು ರೆ ಹ್ವಗೂ ಆ

ನಿರಾಕರಿಸಿದು ರೆ

ಅಪ್ೇಲು

ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ

ಅಥವಾ

ನಿಯಂತರ ಣ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಅಧೆ ಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಸದಸೆ ನ ವೈದೆ ಕ್ತೇಯ ಪ್ರಿೇಕೆಿ ಗಾಗಿ ಏಪಾಾಡು ಮಾಡಬಹುದು.
(6)

ತನಿಖ್ಯಯು

ಮುರ್ಕು ಯವಾದ

ನಂತರ

ಇಡಿೇ

ಪ್ರ ಕರಣ

ಸರಿಯೆೆಂದು ತ್ಕನ್ನ ಭಾವಿಸುವಂತಹ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳ ಸಹಿತ ತನನ
ಪ್ಟಿಟ ಯಲ್ಲಿ ರುವ್

ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು

ಆರೇಪ್ಕೆಕ ಪ್ರ ತೆೆ ೇಕವಾಗಿ ತನನ

ಕ್ಕರಿತಂತೆರ್ನೆ ಯಾಧಿೇಶರು,
ವ್ರದಿಯನ್ನನ

ನಿಣಾಯಗಳನ್ನನ

ಆರೇಪ್ಗಳ
ಮತ್ತು

ಅದರ

ರ್ಕರಣಗಳನ್ನನ ಆ ವ್ರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಸಿ ಸಮುಚಿತ ಸರ್ಕಾರಕೆಕ ಸಲ್ಲಿ ಸತಕಕ ದುು .
(7)

ತದನಂತರ,

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು

ಕರ್ನಾಟಕ

ಉಚು

ರ್ನೆ ಯಾಲಯದ

ಮುಖೆ

ರ್ನೆ ಯಮೂತಿಾಯೆಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೇಚಿಸಿ, ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ, ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಅಥವಾ
ಅಪ್ೇಲು

ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ

ಅಧೆ ಕ್ಷರನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಸದಸೆ ನನ್ನನ

ತೆಗೆದುಹ್ವಕಲು

ಅಥವಾ

ತೆಗೆದುಹ್ವಕದಿರಲು ನಿಧಾಾರ ತೆಗೆದುಕ್ಳಳ ತಕಕ ದುು .
35.
ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯಾ

ಹೆಸರಿಸಿದ ನೆ ಯಾಧಿೀಶರ ಅಧಿಕಾರಗಳು.- (1) ಹೆಸರಿಸಿದ ರ್ನೆ ಯಾಧಿೇಶರು, ಸಿವಿಲ್
ಸಂಹಿತೆ,

1908,

(1908ರ

ಕೆಂದ್ರರ ಧಿನಿಯಮ

5)

ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ಡಿಸಿರುವ್

ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯೆಗೆ

ಬದಿ ವಾಗಿರತಕಕ ದು ಲಿ , ಆದರೆ ಸಹಜ್ ರ್ನೆ ಯದ ತತಾ ಗಳೆಂದ ಮಾಗಾದಶಾನ ಪ್ಡೆದುಕ್ಳಳ ತಕಕ ದುು
ಹ್ವಗೂ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಸಾ ಳಗಳನ್ನನ ಮತ್ತು ಸಮಯವ್ನ್ನನ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ತನನ ಸಾ ೆಂತ
ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯೆಯನ್ನನ ಗೊತ್ತು ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಳ ವುದಕೆಕ ಅಧಿರ್ಕರವ್ನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು .
(2)

ಹೆಸರಿಸಿದ ರ್ನೆ ಯಾಧಿೇಶರು ಈ ನಿಯಮಗಳಡಿ ತನನ

ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ

ನಿವ್ಾಹಿಸುವ್

ಉದೆು ೇಶರ್ಕಕ ಗಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ, ದ್ರವೆಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನನ ನಡೆಸುವಾಗ
ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯಾ ಸಂಹಿತೆ, 1908 (1908ರ ಕೆಂದ್ರರ ಧಿನಿಯಮ, 5) ರಡಿ ಸಿವಿಲ್ ರ್ನೆ ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ
ನಿಹಿತವಾದ ಅವೇ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರತಕಕ ದುು ,ಎೆಂದರೆ:(ಎ)

ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕ್ತು ಯನ್ನನ ಸಮನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹ್ವಜ್ರಾತಿಯನ್ನನ ಒತ್ಕು ಯಿಸುವುದು
ಹ್ವಗೂ ಪ್ರ ಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು;

(ಿ)

ದಸಾು ವೇಜ್ನ್ನನ ಪ್ತೆು ಮಾಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಹ್ವಜ್ರುಪ್ಡಿಸುವಂತೆ ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸುವುದು;

(ಸಿ)

ಅಫಡ್ರವಿಟ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷೆ ವ್ನ್ನನ ಪ್ಡೆಯುವುದು; ಮತ್ತು
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(ಡಿ)

ಭಾರತ ಸಾಕ್ಷೆ

ಅಧಿನಿಯಮ, 1872 (1872ರ ಕೆಂದ್ರರ ಧಿನಿಯಮ 11)ರ 123ನೇ ಮತ್ತು

124ನೇ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟುಟ ಯಾವುದೇ ಕಛೇರಿಯಿೆಂದ, ಯಾವುದೇ
ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕ ದ್ರಖಲೆಯನ್ನನ

ಅಥವಾ ದಸಾು ವೇಜ್ನ್ನನ

ಅಥವಾ ಅೆಂಥ ದ್ರಖಲೆಯ

ಅಥವಾ ದಸಾು ವೇಜಿನ ಪ್ರ ತಿಯನ್ನನ ಕಡ್ರಿ ಯವಾಗಿ ಕ್ೇರುವುದು.
36.

ಅಪೀಲು

ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ

ಅಧ್ೆ ಕ್ಷರಿಗೆ

ಮತ್ತು

ಸದಸೆ ರಿಗೆ

ಸಂದಾಯ

ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ೆ ಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಇರ್ರೆ ಸೇವಾ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು
ಷರತ್ತು ಗಳು.- (1) ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ ಅಧೆ ಕ್ಷತೆ ವ್ಹಿಸುವ್ ವ್ೆ ಕ್ತು ಗೆ ಮತ್ತು ಸದಸೆ ರಿಗೆ ಸಂದ್ರಯ
ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ಸಂಬಳಗಳು ಮತ್ತು ಭತೆೆ ಗಳು ಈ ಮುೆಂದಿನಂತಿರತಕಕ ದುು , ಎೆಂದರೆ:(ಎ)

ಅಧೆ ಕ್ಷರಿಗೆ, ಉಚು

ರ್ನೆ ಯಾಲಯದ ರ್ನೆ ಯಾಧಿೇಶರಾಗಿ, ಅವ್ರುಕ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಡೆದಿದು

ಸಂಬಳಕೆಕ ಸಮಾನವಾದ ತಿೆಂಗಳ ಸಂಬಳವ್ನ್ನನ ಸಂದ್ರಯ ಮಾಡತಕಕ ದುು .
(ಿ)

ಸದಸೆ ನಿಗೆ, ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ಆತನ ನೇಮಕಕೆಕ ಮುೆಂಚೆ, ಅವ್ರು
ಹೊೆಂದಿದು

ಹುದೆು ಯಲ್ಲಿ

ಕ್ನೆಯಲ್ಲಿ

ಪ್ಡೆದಿದು

ಸಂಬಳಕೆಕ

ಸಮಾನವಾದ ತಿೆಂಗಳ

ಸಂಬಳವ್ನ್ನನ ಸಂದ್ರಯ ಮಾಡತಕಕ ದುು ; ಮತ್ತು
(ಸಿ)

ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರನಲಿ ದ ಸದಸೆ ನಿಗೆ, ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರ ಧಾನ ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯ ಕನಿಷಾ
ವೇತನವ್ನ್ನನ ಸಂದ್ರಯ ಮಾಡತಕಕ ದುು .

(2)

ಅಧೆ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರ ತಿಯಬಬ

ಸದಸೆ ನ್ನ ಪ್ರ ತಿ ವ್ಷಾದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮೂವ್ತ್ತು

ದಿವ್ಸಗಳ ಗಳಕೆ ರಜೆಗೆ ಅಹಾರಾಗಿರತಕಕ ದುು .
(3)

ಅಧೆ ಕ್ಷರ ಹ್ವಗೂ ಪೂಣಾರ್ಕಲದ ಸದಸೆ ನ ಇತರೆ ಭತೆೆ ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಷರತ್ತು ಗಳು

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಉಚು

ರ್ನೆ ಯಾಲಯದ ರ್ನೆ ಯಾಧಿೇಶರಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರ ಧಾನ

ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗೆ ಅನ್ನಮತಿಸುವಂಥವೇ ಇರತಕಕ ದುು :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಅೆಂಥ ಅಹಾತೆಯು,ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ್ನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿ ಸುತಿು ದಿು ದು ರೆ ಆತನ್ನ ಅನೆ ಥಾ
ಯಾವುದಕೆಕ ಅಹಾರ್ನಗಿರುತಿು ದು ನೇ ಅದಕ್ತಕ ೆಂತಲೂ ಕಡಿಮ ಇರತಕಕ ದು ಲಿ .
(4)

ಅಧೆ ಕ್ಷರ

ಮತ್ತು

ಸದಸೆ ರ

ಪ್ದ್ರವ್ಧಿಯು
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ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿರುವಂಥದ್ರಗಿರತಕಕ ದುು .
37.

ಸಕಾಿರಿ ಸೇವೆಯೆಂದ ನಿವೃತಿು .- ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ವ್ೆ ಕ್ತು ಯು, ನಿಯಂತರ ಣ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ ಅಥವಾ ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ, ಆಯೆಕ ಯಾದ್ರಗ ಆತನ್ನ ಆಯೆಕ ಯಾದ
ನಂತರ ಆತನ್ನ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ತನನ

ಅಧಿರ್ಕರ ಸಾಾ ನಕೆಕ

ಸೇರುವುದಕೆಕ

ಮುೆಂಚೆ ಸೇವೆಯಿೆಂದ ನಿವೃತಿು

ಹೊೆಂದತಕಕ ದುು .
38.

ಸ್ತಾ ನವಹಿಸಿಕೊಳುು ವುದಕೆಕ ಪಾ ಮಾಣವಚನ ಮತ್ತು ಗೌಪೆ ತ್.- ಅಧೆ ಕ್ಷರಾಗಿ ಅಥವಾ

ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ನೇಮಕಗೊೆಂಡ ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ವ್ೆ ಕ್ತು ಯು, ತನನ ಸಾಾ ನವ್ನ್ನನ ವ್ಹಿಸಿಕ್ಳುಳ ವುದಕೆಕ ಮುೆಂಚೆ, ಈ
ನಿಯಮಗಳಗೆ ಅನ್ನಬಂಧವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿರುವ್ ಆಯಾಯ ನಮೂನೆ-‘ಪ್’ಬ ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮೂನೆ-‘ಕೂೆ ’ಬ
ನಲ್ಲಿ , ಸಾಾ ನ ಗರ ಹಣ ಪ್ರ ಮಾಣವ್ಚನವ್ನ್ನನ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ೆ ತೆ ರ್ಕಪಾಡುವ್ ಘೇಷಣೆಯನ್ನನ ಮಾಡತಕಕ ದುು .
39.

ಹಣಕಾಸು

ಅಥವಾ

ಇರ್ರೆ

ಹಿತಾಸಕು ಯ

ಘೀಷಣೆ.-

ಪ್ರ ತಿಯಬಬ

ವ್ೆ ಕ್ತು ಯು,

ಅಧೆ ಕ್ಷರಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ, ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ನೇಮಕಗೊೆಂಡ ನಂತರ, ಹ್ವಗೆ ಅಧೆ ಕ್ಷರ್ನಗಿ
ಅಥವಾ

ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ

ತನನ

ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳಗೆ

ಪ್ರ ತಿಕೂಲಪ್ರಿಣಾಮವ್ನ್ನನ ೆಂಟುಮಾಡುವ್

ಸಂಭವ್ವಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಹಣರ್ಕಸು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಹಿತ್ಕಸಕ್ತು ಯನ್ನನ
ಮತ್ತು ಹೊೆಂದುವುದಿಲಿ ವೆೆಂದು ಮುಚು ಳಕೆಬರೆದು ಕ್ಡತಕಕ ದುು .

ತ್ಕನ್ನ ಹೊೆಂದಿರುವುದಿಲಿ
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40.

ಉಳಿಕೆ ಉಪಬಂಧ್.-ಅಧೆ ಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಸದಸೆ ನ ಸೇವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳಗೆ ಮತ್ತು

ಷರತ್ತು ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವ್ ವಿಷಯಗಳಗೆ, ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ವ್ೆ ಕು

ಉಪ್ಬಂಧವ್ನ್ನನ

ಮಾಡಿಲಿ ವೇಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನನ ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣವು ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರಕೆಕ ಅದರ ನಿಧಾಾರರ್ಕಕ ಗಿ
ಕಳುಹಿಸತಕಕ ದುು .
41.

ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ

ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ

ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು

ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣವು ರಾಜ್ೆ
ಸರ್ಕಾರವು,

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮತ್ತು

ಮತ್ತು

ನೌಕರರ

ಬಗೆ

ಮತ್ತು

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಿಗಣನೆಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸುಸ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ,

ಮಾಪಾಾಟುಗಳ

ಸಹಿತ

ನೌಕರರ

ಪಾ ವಗಿಗಳು.-

ಪ್ರ ವ್ಗಾಗಳು

ಕ್ಕರಿತಂತೆ

ಮಾಡತಕಕ ದುು , ಅದನ್ನನ

ಅಥವಾ

ರಾಜ್ೆ

ಮಾಪಾಾಟುಗಳ

ರಹಿತ

ಅನ್ನಮೊೇದಿಸತಕಕ ದುು .
42.

ಸೇವಾ ಷರತ್ತು ಗಳು.- ವೇತನ, ಭತೆೆ ಗಳು, ರಜೆ, ಸೇರಿಕೆ ರ್ಕಲ, ಸೇರಿಕೆರ್ಕಲದ ವೇತನ,

ಭವಿಷೆ ನಿಧಿ, ನಿವೃತಿು ವ್ಯೇಮತಿ, ಪ್ೆಂಚಣಿ ಮತ್ತು ನಿವೃತಿು ಪ್ರ ಯೇಜ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೇವಾ
ಷರತ್ತು ಗಳ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಹ್ವಗೂ ಇತರ
ಪ್ರ ವ್ಗಾಗಳ ಸೇವಾ ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನನ
ಅನಾ ಯವಾಗುವಂಥ

ರಾಜ್ೆ

ನಿಯಮಗಳಗೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳಗೆ ಮತ್ತು ನೌಕರರಿಗೆ ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆಕ

ಮತ್ತು

ವಿನಿಯಮಗಳಗೆ

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿಮತ್ತು

ಅವ್ರುಗಳು

ಪ್ಡೆಯುತಿು ರುವ್ ವೇತನದ ಸಂವಾದಿ ಶೆರ ೇಣಿಗಳಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ಡಿಸತಕಕ ದುು :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ವ್ಗಿೇಾಕರಣ, ನಿಯಂತರ ಣ ಮತ್ತು ಅಪ್ೇಲು) ನಿಯಮಗಳು,
1957ರ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳು,

ನಿಯಮಗಳ

ಅನ್ನಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿರುವ್

ಮಾಪಾಾಡುಗಳಗೊಳಪ್ಟುಟ ಈ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳಗೂ ಮತ್ತು ನೌಕರರಿಗೂ ಅನಾ ಯವಾಗತಕಕ ದುು .
43.

ಅಪೀಲು

ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣವು, ತನನ

ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ

ಹೆಚ್ಚಿ ವರಿ

ಅಧಿಕಾರಗಳು.-

ಮುೆಂದೆ ಇರುವ್ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನನ

ಅಪ್ೇಲು

ಅಥವಾ ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳನ್ನನ

ನಡೆಸುವಾಗ ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣಕೆಕ ನೆರವು ನಿೇಡಲು ಆರ್ಥಾಕ, ವಾಣಿಜ್ೆ , ಅಕೆಂಟನಿಸ , ರಿಯಲ್
ಎಸ್ಟ ೇಟ್,

ಸಪ ರ್ಧಾ,

ನಿಮಾಾಣ,

ವಾಸುು ಶಿಲಪ

ಅಥವಾ

ಎೆಂಜಿನಿಯರಿೆಂಗ್

ಕೆಿ ೇತರ ಗಳಲ್ಲಿ ನ

ಅಥವಾ

ಅಗತೆ ವೆೆಂದು ತ್ಕನ್ನ ಭಾವಿಸಬಹುದ್ರದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿದೆೆ ಕೆಿ ೇತರ ದಲ್ಲಿ ನ ಅೆಂಥ ತಜ್ಞ ರನ್ನನ ಅಥವಾ
ಸಮಾಲೇಚಕರನ್ನನ ಕ್ೇರಬಹುದು.
44.

ಅಪೀಲು

ಅಧಿಕಾರಗಳು.-

ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ

ಅಪ್ೇಲು

ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ

ಅಧ್ೆ ಕ್ಷತ್
ಅಧೆ ಕ್ಷರ

ವಹಿಸುವ

ವೆ ಕು ಯ

ಆಡಳತ್ಕತಮ ಕ

ಆಡಳಿತಾರ್ಮ ಕ

ಅಧಿರ್ಕರಗಳಲ್ಲಿ

ಈ

ಕೆಳಕಂಡವುಗಳಗೆ ಎೆಂದರೆ:(ಎ)

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದಿೆಂದ ಮುೆಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅನ್ನಮೊೇದನೆ ಪ್ಡೆದು ಸಿಬಬ ೆಂದಿ ಸಂಖೆ ಬಲ,
ಮಜೂರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಳಗಳ ವ್ೆ ವ್ಸ್ಾ , ಉಪ್ಲಿಿ ಗಳು, ಪ್ರಿಲಿಿ ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬಬ ೆಂದಿ
ವ್ಗಾದ ರ್ಕಯಾನಿೇತಿಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಡುವ್ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳಗೆ;

(ಿ)

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರದಿೆಂದ ಮುೆಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅನ್ನಮೊೇದನೆ ಪ್ಡೆದು ಹುದೆು ಗಳನ್ನನ

ಸೃಜಿಸುವುದಕೆಕ ಮತ್ತು ರದುು ಪ್ಡಿಸುವುದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಎಲಿ ವಿಷಯಗಳಗೆ;
(ಸಿ)

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದಿೆಂದ ಮುೆಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅನ್ನಮೊೇದನೆ ಪ್ಡೆದು ಎಲಾಿ ಹುದೆು ಗಳಗೆ
ನೇಮಕಗಳು, ಮುೆಂಬಡಿು ಗಳು ಮತ್ತು ಖಯಂಗೊಳಸುವುದಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ

ಎಲಾಿ

ವಿಷಯಗಳಗೆ;
(ಡಿ)

ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ್ನ, ಅಧಿರ್ಕರಿಯು ಅಥವಾ ನೌಕರನ್ನ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ್ ರಾಜಿೇರ್ನಮಯ
ಅೆಂಗಿೇರ್ಕರಕೆಕ ;

(ಇ)

ಮಂಜೂರಾದ ಹುದೆು ಗಳಲ್ಲಿ ಅಫಷಿಯೇಟಿೆಂಗ್ಬಗೆ;
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(ಎಫ್) ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ್ನ, ಅಧಿರ್ಕರಿಯು ಅಥವಾ ನೌಕರನ್ನ ಭಾರತದಳಗಡೆ ಕೈಗೊಳಳ ಬೇರ್ಕದ
ಪ್ರ ವಾಸವ್ನ್ನನ

ಮತ್ತು ಅದರ್ಕಕ ಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ಭತೆೆ ಯನ್ನನ

ಪ್ಡೆಯಲು

ಅಧಿರ್ಕರ ಕ್ಡುವುದಕೆಕ ;
(ಜಿ)

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರದಿೆಂದ ಮುೆಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅನ್ನಮೊೇದನೆ ಪ್ಡೆದುಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ್ನ,

ಅಧಿರ್ಕರಿಯು ಅಥವಾ ನೌಕರನ್ನ ಭಾರತದ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರ ವಾಸವ್ನ್ನನ
ಮತ್ತು

ಅದರ್ಕಕ ಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ಭತೆೆ ಯನ್ನನ

ಕೈಗೊಳುಳ ವುದಕೆಕ

ಪ್ಡೆಯಲು ಅಧಿರ್ಕರ

ಕ್ಡುವುದಕೆಕ ;
(ಹೆಚ್) ವೈದೆ ಕ್ತೇಯ ಕೆಿ ೇಮಗಳನ್ನನ ತ್ತೆಂಿಕ್ಡುವುದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳಗೆ;
(ಐ)

ರಜೆಗಳನ್ನನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದಕೆಕ ಅಥವಾ ತಿರಸಕ ರಿಸುವುದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ
ವಿಷಯಗಳಗೆ;

(ಜೆ)

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸರ್ಕಕ ಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನನ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪ್ಡೆಯಲು ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡುವುದಕೆಕ ;

(ಕೆ)

(ಎಫ್) ಮತ್ತು (ಜಿ) ಖಂಡಗಳ ಪ್ರ ರ್ಕರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ

ವಿಚಾರ

ಸಂಕ್ತರಣಗಳು, ಸಮಮ ೇಳನಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕ್ೇಸ್ಬಾಗಳಗೆ ಹ್ವಜ್ರಾಗುವುದರ್ಕಕ ಗಿ
ರ್ನಮನಿದೇಾಶನಗಳನ್ನನ ಮಾಡುವುದಕೆಕ ;
(ಎಲ್) ತರಬೇತಿ ವಾೆ ಸಂಗ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ

ನಡೆಸಲು ಅತಿರ್ಥಗಳನ್ನನ

ಆಹ್ವಾ ನಿಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ

ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡುವುದಕೆಕ ;
(ಎೆಂ)

ಸಿಬಬ ೆಂದಿ ಕೆಿ ೇಮಾಭಿವೃದಿಿ ವೆಚು ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳಗೆ;

(ಎನ್) ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸವೆತದ ರ್ಕರಣದಿೆಂದ ಉಪ್ಯೇಗಕೆಕ ಬಾರದಿರುವ್ ಅಥವಾ ಮತವ್ೆ ಯ
ವೆಚು ವ್ನ್ನನ

ಮೇರಿರುವ್ ದುರಸಿು ಗಳೆೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ್ ಮೂಲ ಆಸಿು ಗಳನ್ನನ

ರದುು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹ್ವಕಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿೇಡುವುದಕೆಕ ;
(ಒ)

ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ, ಅಧಿರ್ಕರಿಯಅಥವಾ ನೌಕರನ ವಿರುದಿ ಶಿಸುು ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳುಳ ವುದಕೆಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳಗೆ; ಮತ್ತು

(ಪ್)

ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ ದಕ್ಷ ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಧಿನಿಯಮದ ಮತ್ತು
ಈ ನಿಯಮಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಅಗತೆ ವಾಗಬಹುದ್ರದಂಥ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ
ಅಧಿರ್ಕರಗಳಗೆ

-

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೈಗೊಳಳ ಲಾಗುವ್ ನಿಧಾಾರಗಳು ಒಳಗೊೆಂಡಿರತಕಕ ದುು .

ಅಧ್ಯೆ ಯ-XI
ಅಪರಾಧ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡಗಳು
45.

ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳು

ರಾರ್ಜಮಾಡಿಕೊಳುು ವುದಕಾಕ ಗಿ

ಮತ್ತು
ಸಂದಾಯ

ಷರತ್ತು ಗಳು
ಮಾಡಬೇಕಾದ

ಹಾಗೂ

ಅಪರಾಧ್ವನುು

ಜುಲ್ಮಮ ನೆ.-(1)

ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಹೇಳರುವ್ ರ್ಕರವಾಸದೆಂದಿಗೆ ದಂಡನಿೇಯವಾದ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ರಾಧದ ರಾಜಿಮಾಡಿಕ್ಳುಳ ವ್
ಉದೆು ೇಶಗಳಗಾಗಿ

ಕೆಳಗಿನ

ಕ್ೇಷಟ ಕದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿರುವ್

ಮೊಬಲಗನ್ನನ

ರ್ನೆ ಯಾಲಯವು,

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು/ ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣವು, ಸಿಾ ೇಕರಿಸತಕಕ ದುು :
ಅಪರಾಧ್

ರಾರ್ಜ ಮಾಡಿಕೊಳುು ವುದಕಾಕ ಗಿ ಸಂದಾಯ
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ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊಬಲಗು
59ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

(2)ನೇ

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ಅೆಂದ್ರಜು ವೆಚು ದ

ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ಹೇಳರುವ್ ರ್ಕರವಾಸದೆಂದಿಗೆ ದಂಡನಿೇಯವಾದ

ಶೇಕಡ್ರ ಹತು ರವ್ರೆಗೆ

ಅಪ್ರಾಧ
64ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳರುವ್ ರ್ಕರವಾಸದೆಂದಿಗೆ

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ಅೆಂದ್ರಜು ವೆಚು ದ

ದಂಡನಿೇಯವಾದ ಅಪ್ರಾಧ

ಶೇಕಡ್ರ ಹತು ರವ್ರೆಗೆ

66ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ಹೇಳರುವ್

ಮಾರಾಟ

ಅಥವಾ

ಖರಿೇದಿಗಾಗಿ

ಅನ್ನಕೂಲ

ಮಾಡಿಕ್ಡುವ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ

ರ್ಕರಾವಾಸದೆಂದಿಗೆ ದಂಡನಿೇಯವಾದ ಅಪ್ರಾಧ

ಪಾಿ ಟ್ಬನ,

ಅಪಾಟ್ಬಾಮೆಂಟ್ಬನ

ಅಥವಾ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಕಟಟ ಡದ ಅೆಂದ್ರಜು ವೆಚು ದ
ಶೇಕಡ್ರ ಹತು ರವ್ರೆಗೆ
68ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ಹೇಳರುವ್

ರ್ಕರಾವಾಸದೆಂದಿಗೆ ದಂಡನಿೇಯವಾದ ಅಪ್ರಾಧ

ಪಾಿ ಟ್ಬನ,

ಅಪಾಟ್ಬಾಮೆಂಟ್ಬನ

ಅಥವಾ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಕಟಟ ಡದ ಅೆಂದ್ರಜು ವೆಚು ದ
ಶೇಕಡ್ರ ಹತು ರವ್ರೆಗೆ

(2)

ಮೇಲ್ಲನ ಕ್ೇಷಟ ಕದ ಅನ್ನಸಾರ ಹಣದ ಮೊತು ವ್ನ್ನನ

ಸಂದ್ರಯ ಮಾಡಿದ ನಂತರ,

ಅೆಂಥ ಅಪ್ರಾಧಕೆಕ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ವ್ಶದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕ್ತು ಯನ್ನನ ಮುಕು ಗೊಳಸತಕಕ ದುು ಮತ್ತು
ಯಾವುದೇ

ರ್ನೆ ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ

ಅೆಂಥ

ವ್ೆ ಕ್ತು ಯ

ವಿರುದಿ

ಯಾವುವೇ

ವ್ೆ ವ್ಹರಣೆಗಳನ್ನನ

ಹೂಡತಕಕ ದು ಲಿ ಅಥವಾ ಮುೆಂದುವ್ರಿಸತಕಕ ದು ಲಿ .
(3)

ಮೇಲ್ಲನ

ಕ್ೇಷಟ ಕದ

ಅನ್ನಸಾರ

ಅಪ್ರಾಧವ್ನ್ನನ

ರಾಜಿಮಾಡಿಕ್ಳುಳ ವುದರ್ಕಕ ಗಿ

ರ್ನೆ ಯಾಲಯವು ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ ಹಣದ ಮೊತು ದ ಅೆಂಗಿೇರ್ಕರವ್ನ್ನನ ದಂಡ ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯಾ ಸಂಹಿತೆ 1973 (1974ರ
ಕೆಂದ್ರರ ಧಿನಿಯಮ 2) ರ 300ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಥಾದ ಪ್ರ ರ್ಕರ ಖುಲಾಸ್ ಎೆಂದು ಭಾವಿಸತಕಕ ದುು .
(4)

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ, ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ಡೆಯುವ್ವ್ನ್ನ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್

ಏಜೆೆಂಟ್ಬನ್ನ, ರ್ನೆ ಯಾಲಯವು ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿದ ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಅಥವಾ
ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ ಆದೇಶಗಳನ್ನನ

ಪಾಲ್ಲಸತಕಕ ದುು . ಆದರೆ, ಸದರಿ ಅವ್ಧಿಯು ಅದನ್ನನ

ಅಪ್ರಾಧದ ರಾಜಿಮಾಡಿಕ್ಳುಳ ವ್ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಅರವ್ತ್ತು ದಿನಗಳಗಿೆಂತ ಹೆಚಿು ರತಕಕ ದು ಲಿ .
ಅಧ್ಯೆ ಯ-XII
ಸಂಕೀಣಿ
46.

ಅಥಿವಿವರಣೆ.-

ಈನಿಯಮಗಳ ಅಥಾಾನಾ ಯಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ

ಪ್ರ ಶೆನ ಯು ಉದಭ ವಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ನಿದಿಾಷಟ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ೆ ಕು ಉಪ್ಬಂಧವ್ನ್ನನ
ಕಲ್ಲಪ ಸಿರದಿದು ರೆ ಅದನ್ನನ

ತಿೇಮಾಾನರ್ಕಕ ಗಿ ವ್ಸತಿ ಇಲಾಖ್ಯಗೆ ಕಳುಹಿಸತಕಕ ದುು ಮತ್ತು ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದ

ತಿೇಮಾಾನಕೆಕ ಎಲಿ ರೂ ಬದಿ ರಾಗಿರತಕಕ ದುು .
47.

ಉಳಿಕೆ ಉಪಬಂಧ್.- ಅಧೆ ಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಸದಸೆ ನ ಸೇವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳಗೆ ಮತ್ತು

ಷರತ್ತು ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವ್ ವಿಷಯಗಳಗೆ, ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವ್ೆ ಕು
ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ
ಸರ್ಕಾರಕೆಕ

ಮಾಡಿಲಿ ವೇ ಅದರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು, ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನನ

ಅದರ ನಿಧಾಾರರ್ಕಕ ಗಿ ಕಳುಹಿಸತಕಕ ದುು

ಮತ್ತು

ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ೆ

ತಿೇಮಾಾನವು ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಅಧೆ ಕ್ಷರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸದಸೆ ನಿಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗತಕಕ ದುು .

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರದ
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ಅಧ್ಯೆ ಯ-XIII
ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ವರದಿ
48.

ಬಜೆಟ್, ಲೆಕಕ ಪರ್ಾ ಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕಕ ಪರಿಶೀಧ್ನೆ.-(1) ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ವ್ಷಾದ ಆರ್ಥಾಕ

ವ್ಷಾದ ಕ್ನೆಯಲ್ಲಿ , ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು, ಬಜೆಟ್ಬನ್ನನ
ಹ್ವಗೂ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ

ದ್ರಖಲೆಗಳನ್ನನ

ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸತಕಕ ದುು , ಸಮಪ್ಾಕ ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ

ನಿವ್ಾಹಿಸತಕಕ ದುು

ಮತ್ತು ನಮೂನೆ-‘ಎಸ್’ನಲ್ಲಿ ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳ

ವಾಷಿಾಕ ವಿವ್ರಪ್ಟಿಟ ಕೆಗಳನ್ನನ ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸತಕಕ ದುು .
(2)
ಇತರೆ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು, (1)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸಿದ ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ

ದ್ರಖಲೆಗಳನ್ನನ

ಕನಿಷಾ ಪ್ಕ್ಷ

ಐದು

ವ್ಷಾಗಳ

ಅವ್ಧಿವ್ರೆಗೆ

ಮತ್ತು

ಸಂರಕ್ತಿ ಸಿ

ಇಟುಟ ಕ್ೆಂಡಿರತಕಕ ದುು .
(3)

(1)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಹೇಳರುವ್ ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳಗೆ ಮತ್ತು

ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ

ದ್ರಖಲೆಗಳಗೆ ಅಧೆ ಕ್ಷರು, ಸದಸೆ ರು, ರ್ಕಯಾದಶಿಾ ಮತ್ತು ಹಣರ್ಕಸು ಮತ್ತು ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳ ಪ್ರ ಭಾರಿ
ಅಧಿರ್ಕರಿಯು ಸಹಿ ಮಾಡಿರತಕಕ ದುು .
(4)

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ

ಮತ್ತು ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೇಧನೆ ವ್ರದಿಯನ್ನನ

ಸಾಧೆ ವಾದಷ್ಟಟ

ಬೇಗನೆ, ಸಂಸತಿು ನ ಮುೆಂದಿಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಸಮುಚಿತ ಸರ್ಕಾರಕೆಕ ಸಲ್ಲಿ ಸತಕಕ ದುು .
49.

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ.- (1) ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು, ನಮೂನೆ-ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಅದರ ವಾಷಿಾಕ ವ್ರದಿಯನ್ನನ

ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸತಕಕ ದುು .
(2)

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು, ಸಮುಚಿತ ಸರ್ಕಾರಕೆಕ ವ್ರದಿ ಮಾಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ಸರಿಯೆೆಂದು

ಭಾವಿಸಬಹುದ್ರದಂಥ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನನ ವಾಷಿಾಕ ವ್ರದಿಯಲ್ಲಿ ಯೂ ಸಹ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
(3)

ವಾಷಿಾಕ ವ್ರದಿಯನ್ನನ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನನ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು

ಅಧೆ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸೆ ರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹ್ವಗೂ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಸಾಮಾನೆ ಮೊಹರನ್ನನ ಹ್ವಕ್ತ
ಅಧಿಪ್ರ ಮಾಣಿೇಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದರ ಅವ್ಶೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಯ ಪ್ರ ತಿಗಳೊೆಂದಿಗೆ, ಅದನ್ನನ ಯಾವ್ ವ್ಷಾರ್ಕಕ ಗಿ
ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿರುವುದೇ ಆ ವ್ಷಾವು ಮುರ್ಕು ಯವಾದ ಕೂಡಲೇ ಮುೆಂಬರುವ್ ಒೆಂದುನೂರ ಎೆಂಭತ್ತು
ದಿವ್ಸಗಳ ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ ಸಮುಚಿತ ಸರ್ಕಾರಕೆಕ ಸಲ್ಲಿ ಸತಕಕ ದುು .
ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ೆ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ
ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ,

ಕಪಲ್ ಮೊೀಹನ್
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರ ಧಾನರ್ಕಯಾದಶಿಾ,
ವ್ಸತಿ ಇಲಾಖ್ಯ.

37

ನಮೂನೆ ‘ಎ’
[3ನೇ ನಿಯಮದ (2)ನೇ ನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ]
ಪ್ರಾ ಜೆಕ್ಟಟ್ಬನ ನೀೆಂದಣಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
ಗೆ
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ (ಸಾ ಳದ ಹೆಸರು)
. . . . . .. . . . . .. . . . . ..
. . . . .. . . . . . . . . . . . . .
ಮಾನೆ ರೆ,
[ರ್ನನ್ನ/ ರ್ನವು] . . . . . . . . . ,. . . . . . . ತ್ಕಲೂಕ್ಕ . . . . . . .ಜಿಲೆಿ

. . . . . . . . ರಾಜ್ೆ ದಲ್ಲಿ

ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಲರುವ್ [ನನನ / ನಮಮ ] ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ್ಬನ ನೇೆಂದಣಿಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಅಜಿಾ
ಸಲ್ಲಿ ಸುತಿು ದೆು ೇನೆ/ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿ ಸುತಿು ದೆು ೇವೆ.
1.

ಅಗತೆ ವಾದ ವಿವ್ರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:-

(i)

ಅಜಿಾದ್ರರನ ಸಾಾ ನಮಾನ - [ವ್ೆ ಕ್ತು / ಕಂಪ್ನಿ/ ಮಾಲ್ಲೇಕತಾ ದ ಫಮುಾ/ ಸಂಘಗಳು/ ಪಾಲುದ್ರರಿಕೆ

ಫಮುಾ/ ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ ಇತ್ಕೆ ದಿ];
(ii)

ವ್ೆ ಕ್ತು ಯಾದರೆ,–
(ಎ)

ಹೆಸರು

(ಿ)

ತಂದೆಯ ಹೆಸರು

(ಸಿ)

ವೃತಿು

(ಡಿ)

ವಿಳಾಸ

(ಇ)

ಸಂಪ್ಕಾ ವಿವ್ರಗಳು (ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ , ಇ-ಮೇಲ್, ಫಾೆ ಕ್ಟಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ಕೆ ದಿ)

(ಎಫ್) ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ ಹೆಸರು, ಭಾವ್ಚಿತರ , ಸಂಪ್ಕಾ ವಿವ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ
ಅಥವಾ
[ಫಮುಾ/ ಸಂಘಗಳು/ ಟರ ಸ್ಟ / ಕಂಪ್ನಿ/ ಪ್ರಿಮತ ಹೊಣೆ ಪಾಲುದ್ರರಿಕೆ/ ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ
ಇತ್ಕೆ ದಿ] ಯಾದರೆ –
(ಎ)

ಹೆಸರು

(ಿ)

ವಿಳಾಸ
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(ಸಿ)

(ಫಮ್ಾ/ ಸಂಘಗಳು/ ಟರ ಸ್ಟ / ಕಂಪ್ನಿ/ ಪ್ರಿಮತ ಹೊಣೆ ಪಾಲುದ್ರರಿಕೆ/ ಸಕ್ಷಮ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ ಇತ್ಕೆ ದಿ] ಯಂತೆ ಮಾಡಿಸಿಕ್ೆಂಡ ನೇೆಂದಣಿ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ದ ಪ್ರ ತಿ.
(ಡಿ)

ಮುಖೆ ರ್ಧೆ ೇಯೇದೆು ೇಶಗಳು

(ಇ)

ಸಂಪ್ಕಾ ವಿವ್ರಗಳು (ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ , ಇ-ಮೇಲ್, ಪಾೆ ಕ್ಟಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ಕೆ ದಿ)

(ಎಫ್) [ಅಧೆ ಕ್ಷ/ ಪಾಲುದ್ರರರು/ ನಿದೇಾಶಕರು] ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ವ್ೆ ಕ್ತು ಯ ಹೆಸರು, ಭಾವ್ಚಿತರ
ಸಂಪ್ಕಾ ವಿವ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಇತ್ಕೆ ದಿ.
(iii)

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ . ____________ ;

(iv)

4ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಖಂಡದ (ಡಿ) ಉಪ್-ಖಂಡದಲ್ಲಿ

ಹೇಳರುವ್

ನಿಬಂಧನೆಗಳಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಖತೆಯು ಯಾವ್ ಬಾೆ ೆಂಕ್ಟಬನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾೆ ೆಂಕರಬನ ಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ
ಆ ಬಾೆ ೆಂಕ್ಟಬನ ಅಥವಾ ಬಾೆ ೆಂಕರಬನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ __________ ;
(v)

ಅಜಿಾದ್ರರನ್ನ, ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಭೂಮಯ ವಿವ್ರಗಳು_____;

(vi)

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ ಕಳೆದ ಐದು ವ್ಷಾಗಳಲ್ಲಿ

ಆರಂಭಿಸಿರುವ್ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಗಳ ಸಂಕ್ತಿ ಪ್ು ವಿವ್ರಗಳು

ಎೆಂದರೆ, ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಅವುಗಳನ್ನನ

ಈಗಾಗಲೇ ಪೂಣಾಗೊಳಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ

ನಿಮಾಾಣ

ಸದರಿ

ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದೆಯೇ,

ಪೂಣಾಗೊಳುಳ ವ್ಲ್ಲಿ

ಆ

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಗಳ

ಪ್ರ ಸಕು

ಸಿಾ ತಿಗತಿ,ಅವುಗಳು

ಆಗಿರುವ್ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬ, ಇತೆ ಥಾವಾಗದೆ ಇರುವ್ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ

ವಿವ್ರಗಳು, ಜ್ಮೇನಿನ ಬಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ತಯಿರುವ್ ಸಂದ್ರಯ ಇತ್ಕೆ ದಿಗಳ ವಿವ್ರಗಳು. . . . . .. ;
(vii)

ಬಾಹೆ ನಿಮಾಾಣ ರ್ಕಮಗಾರಿಗಳನ್ನನ

ಕೈಗೊಳಳ ಲ್ಲರುವ್ ಏಜೆನಿಸ

________ [ಸಾ ಳೇಯ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ/

ಸಾ ಯಂ ನಿಮಾಾಣ] ;
(viii)

3ನೇ ನಿಯಮದ (3)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಪ್ರ ರ್ಕರ ಲೆಕಕ

ಹ್ವಕ್ತದ - - -

- ರೂ.ಗಳ - - - -

ಮೊಬಲಗಿನ - -- -- - ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರುವ್ ದಿರ್ನೆಂಕ - - - - - ರಂದು ಪ್ಡೆದುಕ್ೆಂಡ
ಡಿಮಾೆ ೆಂಡ್ ಡ್ರರ ಪ್ಟ / ಬಾೆ ೆಂಕಸ್ಾ ಚೆಕ್ಟ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಆನ್ಬೈನ್
ಮುಖೆಂತರ ಸಂದ್ರಯ ಮಾಡಿದ - - - - - - (ಸಂದ್ರಯ ಮಾಡಿದ ದಿರ್ನೆಂಕ, ವ್ೆ ವ್ಹ್ವರದ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮುೆಂತ್ಕದಂಥ ಆನ್ಬೈನ್ ಸಂದ್ರಯದ ವಿವ್ರಗಳನ್ನನ

ನಿೇಡುವುದು); . . . . . . . . ನೇೆಂದಣಿ

ಶುಲಕ ;
(ix)

ಅಜಿಾದ್ರರನ್ನ ಒದಗಿಸಲು ಇಚಿಛ ಸಬಹುದ್ರದಂಥ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ.

2.

[ರ್ನನ್ನ/ ರ್ನವು] ಈ ಮುೆಂದಿನ ದಸಾು ವೇಜುಗಳನ್ನನ ಲಗತಿು ಸಿದೆು ೇನೆ/ಲಗತಿು ಸಿದೆು ೇವೆ, ಎೆಂದರೆ:-

(i)

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ ಪಾನ್ಬರ್ಕಡ್ಬಾನ ಅಧಿಪ್ರ ಮಾಣಿತ ಪ್ರ ತಿ;

(ii)

ನಿಕಟಪೂವ್ಾ ಮೂರು ಹಣರ್ಕಸು ವ್ಷಾಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ಪ್ರಿಶೇಧಿತ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷಟ ದ
ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳು,ಜ್ಮಾ ಖಚ್ಚಾ ಪ್ಟಿಟ , ನಗದು ಹರಿವು ವಿವ್ರಪ್ಟಿಟ , ನಿದೇಾಶಕರ ವ್ರದಿ ಮತ್ತು
ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೇಧರ್ನ ವ್ರದಿ ಒಳಗೊೆಂಡಂತೆ ವಾಷಿಾಕ ವ್ರದಿ ಹ್ವಗೂ ವಾಷಿಾಕ
ವ್ರದಿಯು ಲಭೆ ವಿಲಿ ದಿದು ರೆ, ನಿಕಟಪೂವ್ಾ ಮೂರು ಹಣರ್ಕಸು ವ್ಷಾಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೇಧಿತ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷಾ ದ ಲೆಕಕ ಪ್ತರ , ಜ್ಮಾಖಚ್ಚಾ ಪ್ಟಿಟ , ನಗದು ಹರಿವು
ವಿವ್ರಪ್ಟಿಟ ಮತ್ತು ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೇಧಕ ವ್ರದಿ;

(iii)

ಯಾವ್ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ನಿಮಾಾಣರ್ಕಕ ಗಿ ಉದೆು ೇಶಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಆ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ಜ್ಮೇನಿನ ಮೇಲೆ
ಪ್ರ ವ್ತಾಕನಿಗೆ ಇರುವ್ ಹಕಕ ನ್ನನ ತೇರಿಸುವ್ ರ್ಕನೂನ್ನಸಮಮ ತ ಅಧಿಪ್ರ ಮಾಣಿತ ಪ್ರ ತಿಅೆಂಥ ಹಕ್ತಕ ನ
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ಅಧಿಪ್ರ ಮಾಣಿೇಕರಣದ ಸಹಿತ ಹಕ್ಕಕ ಸರಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರ್ಕನೂನ್ನ ಸಮಮ ತವಾಗಿ ಸಿೆಂಧುವಾದ
ದ್ರಖಲೆಗಳು;
(iv)

ಯಾವುದೇ ಅಧಿರ್ಕರಗಳ, ಹಕ್ಕಕ , ಹಿತ್ಕಸಕ್ತು , ಬಾಕ್ತಗಳು, ವಾೆ ಜ್ೆ

ಮತ್ತು ಅೆಂಥ ಜ್ಮೇನಿನಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಕ್ತಕ ರುವ್ ಯಾರೇ ಪ್ಕ್ಷರ್ಕರ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಕಡೇಪ್ಕ್ಷ ಹತ್ತು ವ್ಷಾಗಳ
ಅನ್ನಭವ್ವ್ನ್ನನ
ದಜೆಾಗಿೆಂತ

ಹೊೆಂದಿರುವ್ ವ್ಕ್ತೇಲನಿೆಂದ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ, ತಹಸಿೇಲಾು ರನ
ಕಡಿಮಯಲಿ ದದಜೆಾಯ

ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ

ಸೇರಿದಂತೆ

ಯಾವ್

ಕಂದ್ರಯ
ಜ್ಮೇನಿನಲ್ಲಿ

ಅಧಿರ್ಕರಿಯಿೆಂದ
ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ

ಪೂವಾಾಧಿರಹಿತ

ನಿಮಾಾಣ

ಮಾಡಲು

ಉದೆು ೇಶಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಆ ಜ್ಮೇನಿನ ಪೂವಾಾದಿ ವಿವ್ರಗಳು;
(v)

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ, ಯಾವ್ ಜ್ಮೇನಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ್ನನ ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡಲು ಉದೆು ೇಶಿಸಿರುವ್ನೇ ಆ
ಜ್ಮೇನಿನ

ಮಾಲ್ಲೇಕನಲಿ ದಿದು ರೆ,

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ

ಮತ್ತು

ಅೆಂಥ

ಮಾಲ್ಲೇಕನ್ನ

ಪ್ರಸಪ ರ

ಮಾಡಿಕ್ೆಂಡಿರುವ್ ಸಹಭಾಗಿತಾ ದ ಒಪ್ಪ ೆಂದ, ನಿಮಾಾಣ ಒಪ್ಪ ೆಂದ, ಜಂಟಿ ನಿಮಾಾಣಒಪ್ಪ ೆಂದ
ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಒಪ್ಪ ೆಂದದ ಪ್ರ ತಿಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಭೂ ಮಾಲ್ಲೇಕನ
ಸಮಮ ತಿಯ ವಿವ್ರಗಳು ಹ್ವಗೂ ಯಾವ್ ಜ್ಮೇನಿನಲ್ಲಿ

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ್ನನ

ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡಲು

ಉದೆು ೇಶಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಆ ಜ್ಮೇನಿನ ಮೇಲೆ ಅೆಂಥ ಮಾಲ್ಲೇಕನ ಹಕಕ ನ್ನನ

ತೇರಿಸುವ್ ಇತರ

ದಸಾು ವೇಜುಗಳ ಪ್ರ ತಿಗಳು;
(vi)

ಅಜಿಾಯಲ್ಲಿ

ಹೇಳರುವ್

ಅನಾ ಯವಾಗಬಹುದ್ರದಂಥ

ರಿಯಲ್

ಎಸ್ಟ ೇಟ್

ರ್ಕನೂನ್ನಗಳಗೆ

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಗೆ

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ಸಕ್ಷಮ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದಿೆಂದ

ಪ್ಡೆದುಕ್ೆಂಡ ಅನ್ನಮೊೇದನೆಗಳ ಅಧಿಪ್ರ ಮಾಣಿತ ಪ್ರ ತಿ ಮತ್ತು ಪಾರ ರಂಭದ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ
ಮತ್ತು

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ್ನನ

ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು

ಹಂತಹಂತಗಳಲ್ಲಿ

ಹಂತಕೆಕ

ಸಕ್ಷಮ

ನಿಮಾಾಣ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದಿೆಂದ

ಮಾಡಲು

ಉದೆು ೇಶಿಸಿದು ರೆ

ಪ್ಡೆದುಕ್ೆಂಡ

ಅೆಂಥ

ಅನ್ನಮೊೇದನೆಗಳ

ಅಧಿಪಾರ ಮಾಣಿತ ಪ್ರ ತಿ ಹ್ವಗೂ ಪಾರ ರಂಭದ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ;
(vii)

ಉದೆು ೇಶಿತ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ಅಥವಾ ಅದರ ಹಂತದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕೆಿ , ಲೇಔಟ್ ನಕೆಿ

ಮತ್ತು

ತಪ್ಶಿೇಲುಗಳು ಹ್ವಗೂ ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇಡಿೇಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ನಕೆಿ ;
(viii)

ಉದೆು ೇಶಿತ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನಲ್ಲಿ ನಿವ್ಾಹಿಸಬೇರ್ಕದ ನಿಮಾಾಣ ರ್ಕಮಗಾರಿಗಳ ನಕೆಿ ಮತ್ತು ಅಗಿನ ಶಾಮಕ
ಸೌಲಭೆ ಗಳು,

ಕ್ಕಡಿಯುವ್

ನವಿೇಕರಿಸಬಹುದ್ರದ

ನಿೇರಿನ

ಇೆಂಧನದ

ಬಳಕೆ

ಸೌಲಭೆ ಗಳು,
ಸೇರಿದಂತೆ

ತ್ತತ್ತಾ
ಅದಕೆಕ

ವಿಸಜ್ಾನೆ

ಒದಗಿಸಬೇರ್ಕದ

ಸೇವೆಗಳು,
ಉದೆು ೇಶಿತ

ಸೌಲಭೆ ಗಳು;
(ix)

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಜ್ಮೇನಿನ ಕ್ನೆಯ ಭಾಗಗಳ ಅರ್ಕಿ ೆಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖೆಂಶ ಸೇರಿದಂತೆ, ಆ ಜ್ಮೇನಿನ
ಎಲೆಿ ಗಳ ಸಹಿತ, ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ್ಬಗಾಗಿ ಮೇಸಲ್ಲರಿಸಿರುವ್ ಜ್ಮೇನಿನ ಎಲೆಿ ಯನ್ನನ ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಗುರುತ್ತ
ಮಾಡಿರುವುದರ ಸಹಿತ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ್ಬನ ಸಾ ಳದ ವಿವ್ರಗಳು;

(x)

ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ತರ ದ ಫರ ಫಾಮಾ, ಮಾರಾಟದ ಒಪ್ಪ ೆಂದ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ಡೆಯುವ್ವ್ರೆಂದಿಗೆ ಸಹಿ
ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಸಾು ವಿಸಿದ ಹಸಾು ೆಂತರಣ ಪ್ತರ ;

(xi)

ಪ್ರ ತೆೆ ೇಕ ಬಾಲಕ ನಿ ಪ್ರ ದೇಶ ಅಥವಾ ವ್ರಾೆಂಡ ಪ್ರ ದೇಶಗಳು ಹ್ವಗೂ ಅಪಾಟ್ಬಾಮೆಂಟ್ ಏರ್ನದರೂ
ಇದು ರೆ, ಅದರ ತೆರೆದ ಟರಸ್ ಪ್ರ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ

ಮಾರಾಟರ್ಕಕ ಗಿ ಇರುವ್

ಅಪಾಟ್ಬಾಮೆಂಟ್ಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ , ಮಾದರಿ ಹ್ವಗೂ ಹ್ವಸು ಪ್ರ ದೇಶ;
(xii)

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟರ್ಕಕ ಗಿ ಇರುವ್ ಗಾೆ ರೇಜ್ಬನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿಸಿು ೇಣಾ;

(xiii)

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ್ಬನಲ್ಲಿ ಲಭೆ ವಿರುವ್ ತೆರೆದ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಸಾ ಳಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು
ಆವೃತ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಸಾ ಳಗಳಸಂಖ್ಯೆ ;
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(xiv)

ಉದೆು ೇಶಿತ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಗಾಗಿ ಆತನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟುಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಇದು ರೆ, ಅವ್ರ
ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸಗಳು;

(xv)

ಕಂಟ್ರರ ಕಟ ರುಗಳು, ವಾಸುು ಶಿಲ್ಲಪ ,ಸಟ ಾಕು ರಲ್ಬ ಎೆಂಜಿನಿಯರ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದು ರೆ, ಅವ್ರ ಮತ್ತು
ಉದೆು ೇಶಿತ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ನಿಮಾಾಣಕೆಕ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಇತರ ವ್ೆ ಕ್ತು ಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸಗಳು;

(xvi)

‘ಿ’ಬನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಘೇಷಣೆ;

3.

ಮುೆಂದುವ್ರಿಯುತಿು ರುವ್ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ [ರ್ನನ್ನ/ ರ್ನವು, 4ನೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಅಥವಾ

ವಿನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳರುವಂತೆ

ಅದರ

ಈ

ಮೇರೆಗೆ

ಕೆಳಕಂಡ

ರಚಿಸಿದ

ಹೆಚ್ಚು ವ್ರಿ

ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ದಸಾು ವೇಜುಗಳನ್ನನ

ಮತ್ತು
ಮತ್ತು

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ ಲಗತಿು ಸಿದೆು ೇನೆ/ಲಗತಿು ಸಿದೆು ೇವೆ, ಎೆಂದರೆ:(i)
(ii)
(iii)
.......
4.

ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಟಿಟ ರುವ್ ವಿವ್ರಗಳು [ನನನ / ನಮಮ ] ತಿಳವ್ಳಕೆಮಟಿಟ ಗೆ ಮತ್ತು ನಂಿಕೆ ಮಟಿಟ ಗೆ
ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೆೆಂದು ಹ್ವಗೂ[ರ್ನನ್ನ/ ರ್ನವು] ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ ಮರೆಮಾಚಿಲಿ ವೆೆಂದು
ಶರ ದ್ರಿ ಪೂವ್ಾಕವಾಗಿ ದೃಢೇಕರಿಸಿದೆು ೇನೆ/ದೃಢೇಕರಿಸಿದೆು ೇವೆ.

ದಿರ್ನೆಂಕ:
ಸಾ ಳ: ತಮಮ ವಿಶಾಾ ಸಿ

ಅಜಿಾದ್ರರನ (ಅಜಿಾದ್ರರರ )ಸಹಿ ಮತ್ತು
ಮೊಹರು

ನಮೂನೆ ‘ಿ’
[3ನೇ ನಿಯಮದ (4)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ]
ಅಫಿಡಾವಿಟ್ಬನಿೆಂದಸಮರ್ಥಿರ್ ಘೀಷಣೆ
ಪಾ ವರ್ಿಕನು ಅಥವಾ ಪಾ ವರ್ಿಕನು ಅಧಿಕೃರ್ಗಳಿಸಿದ ಯಾರೇ ವೆ ಕು ಯು ಸಹಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು
ಅಫಿಡಾವಿಟ್ ಹಾಗೂ ಘೀಷಣೆ
ಉದೆು ೇಶಿತ

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ್ಬನ

ಪ್ರ ವ್ತಾಕರ್ನದ/ಉದೆು ೇಶಿತ

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ

ಕರ ಮಬದಿ ವಾಗಿ

ಅಧಿಕೃತಗೊಳಸಿದ ಶಿರ ೇ/ ಶಿರ ೇಮತಿ . . . . . . ರವ್ರಅಫಡ್ರವಿಟ್ಬಹ್ವಗೂ ಘೇಷಣೆ.ಅದು/ ಆತನ್ನ/ ಅವ್ರು
ಅಧಿಪ್ರ ಮಾಣಿಸಿದ ದಿರ್ನೆಂಕ _______ ನೇಡಿ.
___________;
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ಉದೆು ೇಶಿತ

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ

ಪ್ರ ವ್ತಾಕರ್ನದ/

ಉದೆು ೇಶಿತ

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ

ಕರ ಮಬದಿ ವಾಗಿ

ಅಧಿಕೃತಗೊಳಸಿದವ್ರ್ನದ __________ ರ್ನನ್ನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಶರ ದ್ರಿ ಪೂವ್ಾಕವಾಗಿ ಘೇಷಿಸುತೆು ೇನೆ,
ವಾಗಾು ನ ಮಾಡುತೆು ೇನೆ ಹ್ವಗೂ ಹೇಳುತೆು ೇನೆ, ಎೆಂದರೆ:1.

ರ್ನನ್ನ/

ಪ್ರ ವ್ತಾಕರು,

ಯಾವ್

ಜ್ಮೇನಿನಲ್ಲಿ

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ್ನನ

ನಿಮಾಾಣ

ಮಾಡಲು

ಉದೆು ೇಶಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಆ ಜ್ಮೇನಿನ ರ್ಕನೂನ್ನಸಮಮ ತ ಹಕಕ ನ್ನನ ಹೊೆಂದಿದೆು ೇನೆ/ಹೊೆಂದಿದ್ರು ರೆ.
ಅಥವಾ
__________ ಯಾವ್ ಜ್ಮೇನಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ್ನನ ರ್ಕಯಾರೂಪ್ಕೆಕ ತರಲು ಉದೆು ೇಶಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ
ಆ ಜ್ಮೇನಿನ ರ್ಕನೂನ್ನಸಮಮ ತ ಹಕಕ ನ್ನನ ಹೊೆಂದಿದೆು ೇನೆ/ ಹೊೆಂದಿದ್ರು ರೆ.
ಹ್ವಗೂ
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ನಿಮಾಾಣರ್ಕಕ ಗಿ ಅೆಂಥ ಮಾಲ್ಲೇಕನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನಪ್ರಸಪ ರ
ಮಾಡಿಕ್ೆಂಡಿರುವ್ ಒಪ್ಪ ೆಂದದ ಅಧಿಪ್ರ ಮಾಣಿತ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿತ ಅೆಂಥ ಜ್ಮೇನಿನ ರ್ಕನೂನ್ನ ಮೇರೆಗೆ
ಸಿೆಂಧುವಾದ ದೃಢೇಕರಣವ್ನ್ನನ ಇದರೆಂದಿಗೆ ಲಗತಿು ಸಿದೆು ೇನೆ/ ಲಗತಿು ಸಿದ್ರು ರೆ.
2.

ಸದರಿ ಜ್ಮೇನ್ನ ಎಲಾಿ ಪೂವಾಾಧಿಗಳೆಂದ ಮುಕು ವಾಗಿದೆ.
ಅಥವಾ
ಅೆಂಥ ಜ್ಮೇನಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾರೆ ಪ್ಕ್ಷರ್ಕರನಿಗೆ ಇರುವ್ ಯಾವುದೇ ಅಧಿರ್ಕರಗಳ,
ಹಕ್ಕಕ , ಹಿತ್ಕಸಕ್ತು ಅಥವಾ ಆತನ ಹೆಸರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವ್ರಗಳ ಸಹಿತ ____________ ಪೂವಾಾಧಿಗಳ
ವಿವ್ರಗಳನ್ನನ ಲಗತಿು ಸಿದೆು ೇನೆ/ಲಗತಿು ಸಿದ್ರು ರೆ.

3.

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ್ನನ ರ್ನನ್ನ/ ಪ್ರ ವ್ತಾಕರು ಪೂಣಾಗೊಳಸಬೇರ್ಕಗಿರುವ್ ಆ ರ್ಕಲಾವ್ಧಿ ಯಾವುದೆೆಂದರೆ
_____________.

4.

ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆಕ

ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ಡೆದವ್ರಿೆಂದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಗಾಗಿ ರ್ನನ್ನ/ ಪ್ರ ವ್ತಾಕರು

ವ್ಸೂಲು ಮಾಡಿದ ಮೊಬಲಗುಗಳ ಎಪ್ಪ ತು ರಷ್ಟಟ
ವೆಚು ವ್ನ್ನನ

ಮತ್ತು ಜ್ಮೇನಿನ ವೆಚು ವ್ನ್ನನ

ಪ್ರ ಮಾಣದ ಮೊಬಲಗನ್ನನ , ನಿಮಾಾಣದ

ಭರಿಸಲು ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಬಾೆ ೆಂಕ್ತನಲ್ಲಿ ಇಟಿಟ ರುವ್

ಪ್ರ ತೆೆ ೇಕ ಖತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವ್ಣಿ ಇಟಿಟ ದೆು ೇನೆ/ಇಟಿಟ ದ್ರು ರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನನ

ಆ ಉದೆು ೇಶರ್ಕಕ ಗಿ ಮಾತರ

ಬಳಸಿದೆು ೇನೆ/ ಬಳಸಿದ್ರು ರೆ.
5.

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ವೆಚು ವ್ನ್ನನ

ಭರಿಸಲು ಬೇರ್ಕದ ಮೊಬಲಗುಗಳನ್ನನ

ಪ್ರ ತೆೆ ೇಕ ಖತೆಯಿೆಂದ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ

ಪೂಣಾಗೊಳುಳ ವುದಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶೇಕಡ್ರ ಪ್ರ ಮಾಣಕೆಕ

ಅನ್ನಸಾರವಾದ ಪ್ರ ಮಾಣದಲ್ಲಿ

ಹಿೆಂತೆಗೆದಿದೆು ೇನೆ/ ಹಿೆಂತೆಗೆದಿದ್ರು ರೆ.
6.

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ

ಪೂಣಾಗೊಳುಳ ವುದಕೆಕ

ಪ್ರ ಮಾಣದಲ್ಲಿ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಹಿೆಂತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ

ಎೆಂದು

ಶೇಕಡ್ರ

ಪ್ರ ಮಾಣಕೆಕ

ವಾಸುು ಶಿಲ್ಲಪ ಯವ್ರು,

ಅನ್ನಸಾರವಾದ

ಎೆಂಜಿನಿಯರ್

ಹ್ವಗೂ

ವೃತಿು ನಿರತ ಚಾಟ್ಬಾರ್ಿ ಅಕೆಂಟೆಂಟನ್ನ ಪ್ರ ಮಾಣಿೇಕರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಪ್ರ ತೆೆ ೇಕ ಖತೆಯಿೆಂದ
ಮೊಬಲಗುಗಳನ್ನನ ಹಿೆಂತೆಗೆದಿದೆು ೇನೆ/ಹಿೆಂತೆಗೆದಿದ್ರು ರೆ.
7.

ರ್ನನ್ನ/

ಪ್ರ ವ್ತಾಕರು

ಕ್ನೆಗೊೆಂಡ

ವೃತಿು ನಿರತ

ನಂತರ

ಮಾಡಿಸಿದೆು ೇನೆ/ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ರೆ

ಆರು
ಮತ್ತು

ಅಕೆಂಟೆಂಟ್ಬರಿೆಂದ
ತಿೆಂಗಳೊಳಗಾಗಿ
ಅೆಂಥ

ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು
ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳ

ವೃತಿು ನಿರತ

ಅದೇ

ನಿದಿಾಷಟ

ವ್ಷಾವು

ಪ್ರಿಶೇಧನೆಯನ್ನನ

ಅಕೆಂಟೆಂಟ್

ಪ್ರ ಮಾಣಿೇಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳ ವಿವ್ರಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ
ಹ್ವಜ್ರುಪ್ಡಿಸಿದ್ರು ರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನನ

ಆರ್ಥಾಕ

ಕರ ಮಬದಿ ವಾಗಿ

ಹ್ವಜ್ರುಪ್ಡಿಸಿದೆು ೇನೆ/

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಗಾಗಿ ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮೊಬಲಗುಗಳನ್ನನ

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಹ್ವಗೂ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ್ನನ ಪೂಣಾಗೊಳಸುವುದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
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ಶೇಕಡ್ರ

ಪ್ರ ಮಾಣಕಕ ನ್ನಸಾರದ

ಕ್ಳಳ ಲಾಗಿದೆಯೆೆಂದುಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೇಧನೆಯ

ಮೊಬಲಗನ್ನನ

ಹಿೆಂತೆಗೆದು

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ

ಸತ್ಕೆ ಪ್ನೆ

ಮಾಡಿಸಿದೆು ೇನೆ/ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ರೆ.
8.

ರ್ನನ್ನ/

ಪ್ರ ವ್ತಾಕರು,

ಸಕ್ಷಮ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಗಳೆಂದ,

ಇತೆ ಥಾದಲ್ಲಿ ರುವ್

ಎಲಾಿ

ಅನ್ನಮೊೇದನೆಗಳನ್ನನ ಸರ್ಕಲದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕ್ಳುಳ ತೆು ೇನೆ/ತೆಗೆದುಕ್ಳುಳ ತ್ಕು ರೆ.
9.

ರ್ನನ್ನ/ ಪ್ರ ವ್ತಾಕರು, ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ
ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿರುವ್ ಇತರೆ ದಸಾು ವೇಜುಗಳನ್ನನ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದೆು ೇನೆ/ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ್ರು ರೆ.

10.

ರ್ನನ್ನ/ ಪ್ರ ವ್ತಾಕರು, ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಟ್ಬಾಮೆಂಟ್ಬನ, ಪಾಿ ಟ್ಬನ ಅಥವಾ
ಕಟಟ ಡದ ಹಂಚಿಕೆಯ ರ್ಕಲದಲ್ಲಿ , ಯಾರೇ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ಡೆಯುವ್ವ್ನಿಗೆಯಾವುವೇ ಆಧಾರಗಳ
ಮೇಲೆ ಪ್ಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡುವುದಿಲಿ .
ಹೇಳಕೆದ್ರರ
(Deponent)
ಸತಾೆ ಪನೆ

ನನನ

ಮೇಲ್ಲನ ಅಫಡ್ರವಿಟ್ಬನಲ್ಲಿ ರುವ್ ಹ್ವಗೂ ಘೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಒಳಾೆಂಶಗಳು ನಿಜ್ವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು

ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಹ್ವಗೂ ರ್ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ ಮರೆಮಾಚಿರುವುದಿಲಿ .
ರ್ನನ್ನ ________ ರ_______ ದಿವ್ಸದಂದು __________ ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೆ ಪ್ನೆ ಮಾಡಿದೆು ೇನೆ.
ಹೇಳಕೆದ್ರರ
(Deponent)

ನಮೂನೆ ‘ಸಿ’
[6ನೇ ನಿಯಮದ (1)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮವ್ನ್ನನ ನೇಡಿ]
ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ನೇೆಂದಣಿ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ

___________ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ನೇೆಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ___________ಕೆಳಕಂಡ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಗೆ ಅಧಿನಿಯಮದ 5ನೇ
ಪ್ರ ಕರಣದಡಿ ನೇೆಂದಣಿಗೆ ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.

_________________________
(ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ವಿಳಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ್ಬನವಿವ್ರಗಳನ್ನನ ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿ)
1.

(ವ್ೆ ಕ್ತು ಯಾದರೆ) ಶಿರ ೇ/ ಶಿರ ೇಮತಿ __________ ಇವ್ರ ಮಗರ್ನದ/ ಮಗಳಾದ ಶಿರ ೇ/ ಶಿರ ೇಮತಿ

__________, _________ ತ್ಕಲೂಿ ಕ್ಕ ___________ ಜಿಲೆಿ ____________ ರಾಜ್ೆ ದವ್ರು; ಇವ್ರಿಗೆ
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ಅಥವಾ;
(ಫಮ್ಾ ಅಥವಾ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿಯಾದರೆ ಅಥವಾ ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವಾದರೆ,
___________ನೇೆಂದ್ರಯಿತ ರ್ಕಯಾಾಲಯ ಅಥವಾ ವ್ೆ ವ್ಹ್ವರದ ಮುಖೆ ಸಾ ಳ ಇರುವ್ _________
ಫಮ್ಬಾಅಥವಾ ________ಸಂಘ ಅಥವಾ _________ಕಂಪ್ನಿ ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ _______.
2.

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತು ಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟುಟ

ಈ ನೇೆಂದಣಿಗೆ ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ,

ಎೆಂದರೆ:ಎ.

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ ಅನ್ನಬಂಧ ‘ಎ’ಬ ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳರುವಂತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ಡೆಯುವ್ವ್ರೆಂದಿಗೆ
ಮಾರಾಟಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಪ್ಪ ೆಂದವ್ನ್ನನ ಮಾಡಿಕ್ಳಳ ತಕಕ ದುು ;

ಿ.

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ

17ನೇ

ಏರಿಯಾಗಳ

ಹಂಚಿಕೆ

ಪ್ರ ಕರಣದನ್ನಸಾರ

ಅಪಾಟ್ಬಾಮೆಂಟ್ಬನ

ಪ್ಡೆಯುವ್ವ್ರ

ಪ್ಡೆಯುವ್ವ್ರ ಸಂಘದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಅಥವಾ

ರ್ಕಮನ್

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ

ಹಂಚಿಕೆ

ಹಸಾು ೆಂತರಣಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ

ಬರೆದುಕ್ಡತಕಕ ದುು

ಮತ್ತು ನೇೆಂದ್ರಯಿಸತಕಕ ದುು ;
ಸಿ.

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ,
ಮೊಬಲಗನ್ನನ

ವ್ಸೂಲು

ಮಾಡಿದ

ಮೊಬಲಗುಗಳ

ಎಪ್ಪ ತು ರಷ್ಟಟ

ಪ್ರ ಮಾಣದ

ಅಧಿನಿಯಮದ 4ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಖಂಡದ

(ಡಿ) ಉಪ್-ಖಂಡದ ಅನ್ನಸಾರ ಆ ಉದೆು ೇಶರ್ಕಕ ಗಿ ಮಾತರ ಬಳಸಬೇರ್ಕದ ನಿಮಾಾಣದ
ವೆಚು ವ್ನ್ನನ

ಹ್ವಗೂ ಜ್ಮೇನಿನ ವೆಚು ವ್ನ್ನನ

ಭರಿಸಲು ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಬಾೆ ೆಂಕ್ಟಬನಲ್ಲಿ

ಇಟಿಟ ರಬೇರ್ಕದ ಪ್ರ ತೆೆ ೇಕ ಖತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವ್ಣಿ ಇಡತಕಕ ದುು ;
ಡಿ.

ನೇೆಂದಣಿಯು, ಈ ನಿಯಮಗಳ 7ನೇ ನಿಯಮದೆಂದಿಗೆ ಓದಿಕ್ೆಂಡ ಅಧಿನಿಯಮದ
6ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣಕೆಕ

ನವಿೇಕರಿಸಿದು

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ರಿಯಲ್

ಎಸ್ಟ ೇಟ್

ನಿಯಂತರ ಣ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು

ಹೊರತ್ತ ___________ರಿೆಂದ ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿ ಹ್ವಗೂ ___________ರೆಂದಿಗೆ

ಮುರ್ಕು ಯವಾಗುವ್ ___________ವ್ಷಾಗಳ ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ ಸಿೆಂಧುವಾಗಿರತಕಕ ದುು ;
ಇ.

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ, ಅಧಿನಿಯಮದ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತು
ವಿನಿಯಮಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ ಪಾಲ್ಲಸತಕಕ ದುು ;

ಎಫ್. ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ, ಯಾವ್ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ್ನನ ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದೆಯೇ ಆ
ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ

ತತ್ಕಕ ಲದಲ್ಲಿ

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್

ಯಾವುದೇ

ಇತರ

ರ್ಕನೂನಿನ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ ಉಲಿ ೆಂಘಿಸತಕಕ ದು ಲಿ .
3.

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಳರುವ್ ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನನ

ಈಡೇರಿಸದಿದು ರೆ, ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು,

ಅಧಿನಿಯಮದ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತು ವಿನಿಯಮಗಳ ಪ್ರ ರ್ಕರ,
ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡಿರುವ್ ನೇೆಂದಣಿಯನ್ನನ ರದುು ಗೊಳಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ
ವಿರುದಿ ಅಗತೆ ಕರ ಮವ್ನ್ನನ ಕೈಗೊಳಳ ಬಹುದು.
ದಿರ್ನೆಂಕ:
ಸಾ ಳ:

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ

ಅಧಿಕೃತ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಿಯ
ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರು

ನಮೂನೆ ‘ಡಿ’
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[6ನೇ ನಿಯಮದ (2)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮ ಹಾಗೂ 7ನೇ ಮತ್ತು 8ನೇ ನಿಯಮದ (4)ನೇ ಉಪನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ]
ಪ್ರಾ ಜೆಕ್ಟಟ್ಬನ ನೀೆಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ತಿರಸಕ ರಣೆ/ ಪ್ರಾ ಜೆಕ್ಟಟ ನ
ಬ ನೀೆಂದಣಿಯ
ಕಾಲವಿಸು ರಣೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ತಿರಸಕ ರಣೆ/ ಪ್ರಾ ಜೆಕ್ಟಟ ನ
ಬ ನೀೆಂದಣಿಯ ರದುು
ತಿಳಿವಳಿಕೆ
ಇೆಂದ
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ (ಸಾ ಳದ ಹೆಸರು)
.............
.............
ಗೆ
. . .. . . . . . . . . . .
......... ....
..... ........
[ಅಜಿಾ/ ನೇೆಂದಣಿ] ಸಂಖ್ಯೆ : __________
ದಿರ್ನೆಂಕ: ________________
ನಿಮಮ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ನೇೆಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ ನಿಮಮ ಅಜಿಾಯನ್ನನ ತಿರಸಕ ರಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೆಂದು ಈ
ಮೂಲಕ ತಿಳಸಲಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ
ನಿಮಮ

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ

ನೇೆಂದಣಿಯ

ರ್ಕಲ

ವಿಸು ರಣೆಗಾಗಿ

ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ

ನಿಮಮ

ಅಜಿಾಯನ್ನನ

ತಿರಸಕ ರಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಸಲಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ
ನಿಮಮ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಗೆ ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡಿದು ನೇೆಂದಣಿಯನ್ನನ ___________________ರ್ಕರಣಗಳಗಾಗಿ ಈ
ಮೂಲಕ ರದುು ಗೊಳಸಲಾಗಿದೆಯೆೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಸಲಾಗಿದೆ.
ದಿರ್ನೆಂಕ:
ಸಾ ಳ:

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ

ಅಧಿಕೃತ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಿಯ
ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರು
ನಮೂನೆ ‘ಇ’
[7ನೇ ನಿಯಮಗಳ (1)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ]
ಪ್ರಾ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ನೀೆಂದಣಿಯ ಕಾಲ ವಿಸು ರಣೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
ಇೆಂದ:
.............
.............
.............
ಗೆ

45
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ (ಸಾ ಳದ ಹೆಸರು)
......... ....
..... ........
. . . .. . . . .. . . .. . .
ಮಾನೆ ರೇ,
[ರ್ನನ್ನ/ ರ್ನವು] ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ನೇೆಂದಣಿಯ ವಿಸು ರಣೆಗಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ
ಅಜಿಾಯನ್ನನ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದೆು ೇನೆ/ಸಲ್ಲಿ ಸಿದೆು ೇವೆ:
ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ನೇೆಂದಣಿ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ

ಸಂಖ್ಯೆ ___________ಸದರಿ ನೇೆಂದಣಿ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ದ ಪ್ರ ರ್ಕರ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದಲ್ಲಿ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ನೇೆಂದ್ರಯಿತವಾಗಿದೆ. ನೇೆಂದಣಿ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ದ ಅವ್ಧಿ ___________ರಂದು
ಮುರ್ಕು ಯವಾಗುತು ದೆ.
ರ್ಕಲದ ವಿಸು ರಣೆಗೊೇಸಕ ರ ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸಿರುವ್ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಸಾು ವೇಜುಗಳನ್ನನ

ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ

[ರ್ನನ್ನ/ ರ್ನವು] ಸಲ್ಲಿ ಸಿದೆು ೇನೆ/ಸಲ್ಲಿ ಸಿದೆು ೇವೆ, ಎೆಂದರೆ:(i)

6ನೇ ನಿಯಮದ (2)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳರುವಂತೆ ರ್ಕಲವಿಸು ರಣೆ ಶುಲಕ ಸಲುವಾಗಿ. . . . . . .
. . , . . . . . . . . . , ಬಾೆ ೆಂಕ್ತನಲ್ಲಿ . . .. . . ರವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಡೆದುಕ್ೆಂಡ . . .. . . . ರೂ.ಗಳ . . .. .
ದಿರ್ನೆಂಕದ ಡಿಮಾೆ ೆಂಡ್ ಡ್ರರ ಪ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ / ಬಾೆ ೆಂಕರಬನ ಚೆಕ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ . . . .. . . . ಸದರಿ ಶುಲಕ ವ್ನ್ನನ
ಆನ್ಬೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಂದ್ರಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ;
(ಸಂದ್ರಯ ಮಾಡಿದ ದಿರ್ನೆಂಕ, ವ್ೆ ವ್ಹ್ವರ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮುೆಂತ್ಕದಂಥ ಆನ್ಬೈನ್ ಸಂದ್ರಯದ

ವಿವ್ರಗಳನ್ನನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ);
(ii)

ಈ ದಿರ್ನೆಂಕದವ್ರೆಗೆ ಕೈಗೊೆಂಡಿರುವ್ ನಿಮಾಾಣ ರ್ಕಯಾಗಳ ಹಂತವ್ನ್ನನ

ತೇರಿಸಿರುವ್

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ಅಧಿಪ್ರ ಮಾಣಿತ ನಕೆಿ ;
(iii)

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನಲ್ಲಿ ನಿಮಾಾಣ ರ್ಕಯಾಗಳ ಸಿಾ ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವ್ರಣಾತಮ ಕ ಟಿಪ್ಪ ಣಿ ಮತ್ತು . . .
. . . . . . . .ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ನೇೆಂದಣಿಗಾಗಿ ಅಜಿಾಯನ್ನನ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ‘ಿ’ಬನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ
ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ

ಘೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ

ಘೇಷಿಸಿರುವ್

ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ

ನಿಮಾಾಣ

ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ

ಪೂಣಾಗೊಳಸದಿರವುದಕೆಕ ರ್ಕರಣಗಳು;
(iv)

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದಿೆಂದ ಕ್ೇರಿದು ನೇೆಂದಣಿಯ ಉದೆು ೇಶಿತ ವಿಸು ರಣೆಯ ರ್ಕಲಾವ್ಧಿಗಿೆಂತಲೂ ಇನೂನ
ಹೆಚಿು ನ

ಅವ್ಧಿವ್ರೆಗೆ

ಸಕ್ಷಮ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದಿೆಂದ

ಪ್ಡೆದುಕ್ೆಂಡ

[ಅನ್ನಮತಿ/

ಅನ್ನಮೊೇದನೆಯ]ಸಿೆಂಧುವಾಗಿರುವ್ ಅಧಿಪ್ರ ಮಾಣಿತ ಪ್ರ ತಿ;
(v)

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬ ನೇೆಂದಣಿ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ದ ಅಧಿಪ್ರ ಮಾಣಿತ ಪ್ರ ತಿ; ಮತ್ತು

(vi)

ವಿನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ರದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ:

ದಿರ್ನೆಂಕ:
ಸಾ ಳ:

ತಮಮ ವಿಶಾಾ ಸಿ,
ಅಜಿಾದ್ರರನ/ಅಜಿಾದ್ರರರ ಸಹಿ

ಮತ್ತು
ಮೊಹರು
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ನಮೂನೆ ‘ಎಫ್’
[7ನೇ ನಿಯಮಗಳ (4)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ]
ಪ್ರಾ ಜೆಕ್ಟಟ ನೀೆಂದಣಿಯ ಕಾಲ ವಿಸು ರಣೆ ಪಾ ಮಾಣ ಪರ್ಾ

............... .....
. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ರ . . ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ನೇೆಂದಣಿ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ನಂ. . . . . . . . .
ಪ್ರ ರ್ಕರ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದಲ್ಲಿ ನೇೆಂದ್ರಯಿತವಾಗಿರುವ್ ಈ ಮುೆಂದೆ ಹೇಳರುವ್ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ ನೇೆಂದಣಿಯ
ವಿಸು ರಣೆಗೆ 6ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಡಿ ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ:1.

(ವ್ೆ ಕ್ತು ಯಾದರೆ) ಶಿರ ೇ/ ಶಿರ ೇಮತಿ __________ ಇವ್ರ ಮಗರ್ನದ/ ಮಗಳಾದ ಶಿರ ೇ/ ಶಿರ ೇಮತಿ __________,
_________ ತ್ಕಲೂಿ ಕ್ಕ ___________ ಜಿಲೆಿ ____________ ರಾಜ್ೆ ದವ್ರು; ಇವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ
[ಫಮ್ಾ/ ಸಂಘ/ ಕಂಪ್ನಿಯಾದರೆ/ ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವಾದರೆ] ______ [ನೇೆಂದ್ರಯಿತ
ರ್ಕಯಾಾಲಯ/ ವ್ೆ ವ್ಹ್ವರದ ಮುಖೆ ಸಾ ಳ] ಇರುವ್ ______ [ಫಮ್ಾ/ ಸಂಘ/ ಕಂಪ್ನಿ/ ಸಕ್ಷಮ
ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ ಮುೆಂತ್ಕದವು] . . . . . . . .

2.

ಈ ನೇೆಂದಣಿಯ ವಿಸು ರಣೆಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತು ಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟುಟ

ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ,

ಎೆಂದರೆ:(i)

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ, 17ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಪ್ರ ರ್ಕರ ಅಪಾಟ್ಬಾಮೆಂಟ್ಬನ, ಪಾಿ ಟ್ಬನ ಅಥವಾ ಕಟಟ ಡದ
ಹ್ವಗೂ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ರ್ಕಮನ್ ಏರಿಯಾಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ಡೆಯುವ್ವ್ರ ಅಥವಾ
ಹಂಚಿಕೆ

ಪ್ಡೆಯುವ್ವ್ರ

ಸಂಘದ

ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

ಹಸಾು ೆಂತರಣ

ಪ್ತರ ವ್ನ್ನನ

ಬರೆದುಕ್ಡತಕಕ ದುು ಹ್ವಗೂ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ನೇೆಂದ್ರಯಿಸತಕಕ ದುು ;
(ii)

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ,

ವ್ಸೂಲು

ಮಾಡಿದ

ಮೊಬಲಗುಗಳ

ಎಪ್ಪ ತು ರಷ್ಟಟ

ಪ್ರ ಮಾಣದ

ಮೊಬಲಗನ್ನನ

4ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಖಂಡದ (ಡಿ) ಉಪ್-

ಖಂಡದ ಪ್ರ ರ್ಕರ ಆ ಉದೆು ೇಶರ್ಕಕ ಗಿ ಮಾತರ ಬಳಸಬೇರ್ಕದ ನಿಮಾಾಣದ ವೆಚು ವ್ನ್ನನ
ಹ್ವಗೂ ಜ್ಮೇನಿನ ವೆಚು ವ್ನ್ನನ

ಭರಿಸಲು ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಬಾೆ ೆಂಕ್ತನಲ್ಲಿ ಇಟಿಟ ರಬೇರ್ಕದ

ಪ್ರ ತೆೆ ೇಕ ಖತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವ್ಣಿ ಇಡತಕಕ ದುು ;
(iii)

ನೇೆಂದಣಿಯನ್ನನ

_________[ದಿನಗಳ/ವಾರಗಳ/ತಿೆಂಗಳುಗಳ]

ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ

ವಿಸು ರಿಸತಕಕ ದುು ಮತ್ತು ___________ ನೇೆಂದಣಿಯವ್ರೆಗೆ ಸಿೆಂಧುವಾಗಿರತಕಕ ದುು ;
(iv)

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತು
ವಿನಿಯಮಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ ಪಾಲ್ಲಸತಕಕ ದುು ;

(v)

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ, ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗುವ್ ತತ್ಕಕ ಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಯಾವುದೇ
ಇತರ ರ್ಕನೂನಿನ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ ಉಲಿ ೆಂಘಿಸತಕಕ ದು ಲಿ ;

(vi)

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ

ಮೇಲೆ

ಹೇಳಲಾದ

ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನನ

ಈಡೇರಿಸದಿದು ರೆ,

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು

ಅಧಿನಿಯಮದ ಮತ್ತು ಅದರಡಿ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತು ವಿನಿಯಮಗಳ ಪ್ರ ರ್ಕರ
ಇದರಲ್ಲಿ

ಅನ್ನಮತಿನಿೇಡಿದ

ನೇೆಂದಣಿಯನ್ನನ

ರದುು ಪ್ಡಿಸುವುದೂ

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ ವಿರುದಿ ಅಗತೆ ಕರ ಮವ್ನ್ನನ ಕೈಗೊಳಳ ಬಹುದು.

ಸೇರಿದಂತೆ
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ದಿರ್ನೆಂಕ:

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ನಿಯಂತರ ಣ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ
ಸಾ ಳ:

ಅಧಿಕೃತ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಿಯ

ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರು

ನಮೂನೆ ‘ರ್ಜ’
[9ನೇ ನಿಯಮದ (1)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ]
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೀಟ್ ಏಜೆೆಂಟ್ಬನ ನೀೆಂದಣಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
ಗೆ
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ
.............
.............
ಮಾನೆ ರೇ,
1.

(ವ್ೆ ಕ್ತು ಯಾದರೆ) ಶಿರ ೇ/ ಶಿರ ೇಮತಿ __________ ಇವ್ರ ಮಗರ್ನದ/ ಮಗಳಾದ ಶಿರ ೇ/ ಶಿರ ೇಮತಿ

__________, _________ ತ್ಕಲೂಿ ಕ್ಕ ___________ ಜಿಲೆಿ ____________ ರಾಜ್ೆ ದವ್ರು; ಇವ್ರಿಗೆ
ಅಥವಾ
(ಫಮ್ಾ ಅಥವಾ ಸಂಘಗಳು ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವಾದರೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿಯಾದರೆ)
__________ ಇಲ್ಲಿ ನಮಮ ನೇೆಂದ್ರಯಿತ ರ್ಕಯಾಾಲಯ ಅಥವಾ ವ್ೆ ವ್ಹ್ವರದ __________ ಮುಖೆ
ಸಾ ಳ ಇರುವ್ _______ ಫಮ್ಾ ಅಥವಾ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿ.
ರ್ನನ್ನ/ರ್ನವುಅಧಿನಿಯಮದ ಮತ್ತು
ವಿನಿಯಮಗಳ

ನಿಬಂಧನೆಗಳಗೆ

ನೇೆಂದ್ರಯಿತವಾಗಿರುವ್

ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತು

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ರಿಯಲ್

ಎಸ್ಟ ೇಟ್

ಕರ್ನಾಟಕ

ಸರ್ಕಾರದ

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ

ಅಪಾಟ್ಬಾಮೆಂಟ್ಬನ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಕಟಟ ಡದ ಮಾರಾಟಕೆಕ
ಅನ್ನಕೂಲ

ಮಾಡಿಕ್ಡಲು

ಸಲುವಾಗಿ

ರಿಯಲ್

ಎಸ್ಟ ೇಟ್ಬ ಏಜೆೆಂಟರ್ನಗಿ

ಅನ್ನಮತಿಗಾಗಿ

________

ಅಜಿಾಯನ್ನನ

ಇಲ್ಲಿ

ಪಾಿ ಟ್ಬನ,

ಅಥವಾ ಖರಿೇದಿಗೆ

ನೇೆಂದ್ರಯಿಸಿಕ್ಳುಳ ವ್
ಸಲ್ಲಿ ಸಲು

ಿನನ ವಿಸಿಕ್ಳುಳ ತಿು ದೆು ೇನೆ/ಿನನ ವಿಸಿಕ್ಳುಳ ತಿು ದೆು ೇವೆ:
2.

ಅಗತೆ ವಾದ ವಿವ್ರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:(i)

ಅಜಿಾದ್ರರನ ವಿವ್ರ ಎೆಂದರೆ ವ್ೆ ಕ್ತು ಯೇ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿಯೇ ಅಥವಾ ಮಾಲ್ಲೇಕತಾ ದ
ಫಮೇಾಅಥವಾ ಸಂಘಗಳೇ ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವೇ ಅಥವಾ ಪಾಲದ್ರರಿಕೆಯ
ಫಮೇಾ ಅಥವಾ ಲ್ಲಮಟಡ್ ಲಯಿಲ್ಲಟಿ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯೇ;

(ii)

ವ್ೆ ಕ್ತು ಯಾದರೆ,(ಎ)

ಹೆಸರು;

(ಿ)

ತಂದೆಯ ಹೆಸರು;
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(ಸಿ)

ವೃತಿು ;

(ಡಿ)

ಖಯಂ ವಿಳಾಸ;

(ಇ)

ಭಾವ್ಚಿತರ
ಅಥವಾ

ಫಮಾಾದರೆ ಅಥವಾ ಸಂಘಗಳಾದರೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿಗಳಾದರೆ,(ಎ)

ಹೆಸರು;

(ಿ)

ವಿಳಾಸ;

(ಸಿ)

ನೇೆಂದಣಿ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ ದ ಪ್ರ ತಿ;

(ಡಿ)

ಮುಖೆ ರ್ಕಯಾ ಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಳು;

(ಇ)

ಪಾಲುದ್ರರರ/ ನಿದೇಾಶಕರು ಮುೆಂತ್ಕದವ್ರ ಹೆಸರು, ಭಾವ್ಚಿತರ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ.

ಅಜಿಾಯನ್ನನ

ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದಕೆಕ

ಅಧಿನಿಯಮ,

1961ರ

ರಿಟನ್ಬಾಗಳುಅಥವಾ

ಹಿೆಂದಿನ ಮೂರು ಹಣರ್ಕಸು ವ್ಷಾಗಳಗಾಗಿಆದ್ರಯ ತೆರಿಗೆ
ನಿಬಂಧನೆಗಳ

ಅಜಿಾದ್ರರನ್ನ

ಪ್ರ ರ್ಕರದ್ರಖಲಾಮ ಡಿರುವ್

ಅಜಿಾಯನ್ನನ

ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದಕೆಕ

ಆದ್ರಯ
ಹಿೆಂದಿನ

ತೆರಿಗೆ
ಮೂರು

ವ್ಷಾಗಳಗಾಗಿ ಆದ್ರಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರ ರ್ಕರ ರಿಟನ್ಬಾಗಳನ್ನನ
ಸಲ್ಲಿ ಕೆ ಕ್ಕರಿತಂತೆ ವಿರ್ನಯಿತಿಯನ್ನನ ಪ್ಡೆದಿರುವ್ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಆ ಬಗೆೆ ಘೇಷಣೆ;
ಬೈಲಾಗಳು, ಸಂಘ ಸಾಾ ಪ್ರ್ನ ಪ್ತರ , ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಸಂಘದ ಅೆಂತನಿಾಯಮಾವ್ಳ ಸೇರಿದಂತೆ
ನೇೆಂದಣಿಯ ವಿವ್ರಗಳು.
ವ್ೆ ವ್ಹ್ವರದ ಸಾ ಳದ ವಿಳಾಸದ, ರುಜುವಾತಿನ ಅಧಿಪ್ರ ಮಾಣಿತ ಪ್ರ ತಿ;
ಯಾವುದೇ ಇತರ ರಾಜ್ೆ ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಂದ್ರರ ಡಳತ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ ನೇೆಂದಣಿಯ
ವಿವ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಜಿಾದ್ರರನ್ನ ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಇಚಿಛ ಸಬಹುದ್ರದಂಥ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ.
3.

ರ್ನನ್ನ/

ರ್ನವು

ಈ

ಮುೆಂದಿನವುಗಳ

ಸಹಿತ

ಕೆಳಕಂಡ

ದಸಾು ವೇಜುಗಳನ್ನನ

ಲಗತಿು ಸಿದೆು ೇನೆ/ಲಗತಿು ಸಿದೆು ೇವೆ, ಅೆಂದರೆ:(i)

ಈ ನಿಯಮಗಳ 10ನೇ ನಿಯಮದ (2)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಪ್ರ ರ್ಕರ ನೇೆಂದಣಿ ಶುಲಕ ದ
ಸಲುವಾಗಿ . . . . . . ಬಾೆ ೆಂಕ್ಟಬನಲ್ಲಿ . . . . . . . ಇವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಡೆದುಕ್ೆಂಡ . . . . . .
ರೂ.ಗಳ ಮೊತು ದ . . . . . . ಸಂಖ್ಯೆ ಯ . . .. . . . . ದಿರ್ನೆಂಕದ ಡಿಮಾೆ ೆಂಡ್ಬಡ್ರರ ಪ್ಟ ;

(ii)

ಕಳೆದ 3 ವ್ಷಾಗಳ ಆದ್ರಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟನ್ಬಾಗಳು ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಘೇಷಣೆ;

(iii)

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನ ಪಾನ್ಬರ್ಕಡ್ಬಾನ ಅಧಿಪ್ರ ಮಾಣಿತ ಪ್ರ ತಿ; ಮತ್ತು

(iv)

ಅನಾ ಯವಾಗುವಂತಿದು ರೆ

ಯಾವುದೇ

ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ

ಎಸ್ಟ ೇಟ್

ರಿಯಲ್

ಇತರ

ರಾಜ್ೆ ದಲ್ಲಿ

ಏಜೆೆಂಟರ್ನಗಿ

ಅಥವಾ

ಮಾಡಿಸಿರುವ್

ಕೆಂದ್ರರ ಡಳತ
ನೇೆಂದಣಿಯ

ಅಧಿಪ್ರ ಮಾಣಿತ ಪ್ರ ತಿ;
4.

ರ್ನನ್ನ/ ರ್ನವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಿರುವ್ ವಿವ್ರಗಳು, ನನನ / ನಮಮ ತಿಳವ್ಳಕೆ ಮಟಿಟ ಗೆ ಮತ್ತು ನಂಿಕೆ
ಮಟಿಟ ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೆೆಂದು ಶರ ದ್ರಿ ಪೂವ್ಾಕವಾಗಿ ದೃಢೇಕರಿಸುತೆು ೇನೆ/ ದೃಢೇಕರಿಸಿದೆು ೇವೆ ಮತ್ತು
ಘೇಷಿಸುತೆು ೇನೆ/ಘೇಷಿಸಿದೆು ೇವೆ.
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ದಿರ್ನೆಂಕ:

ತಮಮ ವಿಶಾಾ ಸಿ,

ಸಾ ಳ:

ಅಜಿಾದ್ರರನ/ಅಜಿಾದ್ರರರ ಸಹಿ

ಮತ್ತು
ಮೊಹರು

ನಮೂನೆ ‘ಹೆಚ್’
[10ನೇ ನಿಯಮದ (2)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ]
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೀಟ್ ಏಜೆೆಂಟ್ಬನ ನೀೆಂದಣಿ ಪಾ ಮಾಣ ಪರ್ಾ
(ವ್ೆ ಕ್ತು ಯಾದರೆ) ಶಿರ ೇ/ ಶಿರ ೇಮತಿ __________ ಇವ್ರ ಮಗರ್ನದ/ ಮಗಳಾದ ಶಿರ ೇ/ ಶಿರ ೇಮತಿ __________, _________
ತ್ಕಲೂಿ ಕ್ಕ ___________ ಜಿಲೆಿ ____________ ರಾಜ್ೆ ದವ್ರು; ಇವ್ರಿಗೆ
ಅಥವಾ
(ಫಮಾಾದರೆ

ಅಥವಾ

ಸಂಘವಾದರೆ,

ಕಚೇರಿ/ವ್ೆ ವ್ಹ್ವರದ __________ಮುಖೆ

ಕಂಪ್ನಿಯಾದರೆ)
ಸಾ ಳವ್ನ್ನನ

__________ದಲ್ಲಿ

ಅದರ

ನೇೆಂದ್ರಯಿತ

ಹೊೆಂದಿರುವ್__________ಫಮ್ಾ ಅಥವಾ ಸಂಘ

ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿ. ಇದಕೆಕ
ಅಧಿನಿಯಮದ

ಮತ್ತು

ಅದರ

ಮೇರೆಗೆ

ರಚಿಸಿದ

ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನಸಾರವಾಗಿ

__________ರಾಜ್ೆ ದಲ್ಲಿ

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಗಳಲ್ಲಿ

ನಿವೇಶನ,

ಮಾರಾಟಕೆಕ

ಯಾವುದೇ
ಅಥವಾ

ಖರಿೇದಿಗೆ

ನಿಯಮಗಳು

ಹ್ವಗೂ

ನೇೆಂದ್ರಯಿಸಲಾದ

ಅಪಾಟ್ಬಾಮೆಂಟ್

ಅಥವಾ

ಅನ್ನಕೂಲಮಾಡಿಕ್ಡಲು

ವಿನಿಯಮಗಳ

ರಿಯಲ್

ಎಸ್ಟ ೇಟ್

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಕಟಟ ಡದ

ರಿಯಲ್

ಎಸ್ಟ ೇಟ್

ಏಜೆೆಂಟ್ಬಗಾಗಿ

ರ್ಕಯಾಮಾಡಲು
1.

ಅಧಿನಿಯಮದ

9ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ

ಈ

ಮುೆಂದಿನವ್ರೆಗೆ__________ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರುವ್ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ದೆಂದಿಗೆ ನೇೆಂದಣಿಗೆ ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ –
2.

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತು ಗಳಗೊಳಪ್ಟುಟ ಈ ನೇೆಂದಣಿಗೆ ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ, ಎೆಂದರೆ:-

(i)

ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದಲ್ಲಿ ನೇೆಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಬೇರ್ಕಗಿರುವ್,ಆದರೆ ನೇೆಂದ್ರಯಿಸಿಲಿ ದಿರುವ್
ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಅದರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ
ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಿು ರುವ್ ಯಾವುದೇ ಪಾಿ ಟ್ಬನ, ಅಪಾಟ್ಬಾಮೆಂಟ್ಬನ, ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ
ಕಟಟ ಡದ

ಮಾರಾಟಕೆಕ

ಅಥವಾ

ಖರಿೇದಿಗೆರಿಯಲ್

ಎಸ್ಟ ೇಟ್

ಏಜೆೆಂಟನ್ನ,

ಅನ್ನಕೂಲ

ಮಾಡಿಕ್ಡತಕಕ ದು ಲಿ ;
(ii)

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನ್ನ 14ನೇ ನಿಯಮದಡಿ ಹೇಳರುವಂತಹ ಲೆಕಕ ದ ಪುಸು ಕಗಳನ್ನನ ,
ದ್ರಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ದಸಾು ವೇಜುಗಳನ್ನನ ನಿವ್ಾಹಿಸತಕಕ ದುು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ತಿ ಸತಕಕ ದುು ;

(iii)

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನ್ನ, ಅಧಿನಿಯಮದ 10ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (ಸಿ) ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ
ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿರುವ್ ಯಾವುದೇ ಅನ್ನಚಿತ ವಾೆ ಪಾರ ವೃತಿು ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾ ತಃ ತಡಗಿರತಕಕ ದು ಲಿ ;

(iv)

ರಿಯಲ್

ಎಸ್ಟ ೇಟ್

ಏಜೆೆಂಟನ್ನ,

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಕಟಟ ಡವ್ನ್ನನ

ಯಾವುದೇ

ಪಾಿ ಟನ್ನನ ,

ಅಪಾಟ್ಬಾಮೆಂಟ್ಬನ್ನನ

ಅಥವಾ

ರ್ಕಯಿು ರಿಸುವ್ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ಡೆಯುವ್ವ್ನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ ಅವ್ರವ್ರ ಹಕ್ಕಕ ಗಳನ್ನನ

ಚಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು

ಅವ್ರವ್ರ ಬಾಧೆ ತೆಗಳನ್ನನ ಈಡೇರಿಸಲು ಸಾಧೆ ವಾಗುವಂತೆ ನೆರವಾಗತಕಕ ದುು ;
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(v)

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನ್ನ, ಅಧಿನಿಯಮದ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ
ಮತ್ತು ವಿನಿಯಮಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ ಪಾಲ್ಲಸತಕಕ ದುು ;

(vi)

ರಿಯಲ್

ಎಸ್ಟ ೇಟ್

ಏಜೆೆಂಟನ್ನ,

ಯಾವ್

ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ

ಪಾಜೆಕ್ಟಟ್ಬನ್ನನ

ನಿಮಾಾಣ

ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದೆಯೇ ಆ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತತ್ಕಕ ಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಯಾವುದೇ ರ್ಕನೂನಿನ
ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ ಉಲಿ ೆಂಘಿಸತಕಕ ದು ಲಿ ;
(vii)

ರಿಯಲ್

ಎಸ್ಟ ೇಟ್

ಏಜೆೆಂಟನ್ನ,

ನಿಯಂತರ ಣಾ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು

ವಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿರುವಂತಹ ಇತರ ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ ನಿವ್ಾಹಿಸತಕಕ ದುು .
3.

ನೇೆಂದಣಿಯು ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತು
ವಿನಿಯಮಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನಸಾರವಾಗಿ ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ಅದನ್ನನ

ನವಿೇಕರಿಸಿದು

ಹೊರತ್ತ __________ ರಿೆಂದ ಪಾರ ರಂಭವಾಗುವ್ ಮತ್ತು _________ ಇದರೆಂದಿಗೆ ಕ್ನೆಗೊಳುಳ ವ್
ಐದು ವ್ಷಾಗಳ ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ ಸಿೆಂಧುವಾಗಿರುತು ದೆ.
4.

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಳರುವ್ ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನನ

ಈಡೇರಿಸದಿದು ರೆ, ನಿಯಂತರ ಣ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ಅಧಿನಿಯಮದ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತು ವಿನಿಯಮಗಳ
ಪ್ರ ರ್ಕರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮತಿಸಿದ ನೇೆಂದಣಿಯನ್ನನ

ರದುು ಗೊಳಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ರಿಯಲ್

ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನ ವಿರುದಿ ಅಗತೆ ಕರ ಮವ್ನ್ನನ ಕೈಗೊಳಳ ಬಹುದು.

ದಿರ್ನೆಂಕ:

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ

ಸಾ ಳ:

ಅಧಿಕೃತ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಿಯ

ಸಹಿ

ಮತ್ತು

ಮೊಹರು

ನಮೂನೆ ‘ಐ’
[10ನೇ ನಿಯಮಗಳ (3)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮ ಮತ್ತು 11ನೇ ಮತ್ತು 12ನೇ ನಿಯಮದ (4)ನೇ
ಉಪನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ]
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೀಟ್ ಏಜೆೆಂಟ್ಬನ ನೀೆಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ತಿರಸಕ ರಣೆ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್
ಎಸ್ಟ ೀಟ್ ಏಜೆೆಂಟನ ನೀೆಂದಣಿಯ ನವಿೀಕರಣಕಾಕ ಗಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ತಿರಸಕ ರಣೆ ಅಥವಾ
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೀಟ್ ಏಜೆೆಂಟನ ನೀೆಂದಣಿಯ ರದುು ತಿಳಿವಳಿಕೆ
ಇೆಂದ
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ
______________________
_______________________
ಗೆ
___________________
___________________
___________________
ಅಜಿಾ ಅಥವಾ ನೇೆಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ _______________
ದಿರ್ನೆಂಕ: _________________
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ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟರ್ನಗಿ ನೇೆಂದ್ರಯಿಸಿಕ್ಳುಳ ವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ ನಿಮಮ ಅಜಿಾಯನ್ನನ
ತಿರಸಕ ರಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೆಂದು ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಥವಾ
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟರ್ನಗಿ ನೇೆಂದಣಿಯ ನವಿೇಕರಣರ್ಕಕ ಗಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ ನಿಮಮ ಅಜಿಾಯನ್ನನ
ತಿರಸಕ ರಿಸಲಾಗಿದೆೆಂದು ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಥವಾ
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟರ್ನಗಿ ನಿಮಗೆ ನಿೇಡಲಾದ ನೇೆಂದಣಿಯನ್ನನ _________________
ಈ ರ್ಕರಣಗಳಗಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ರದುು ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೆಂದು ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಸಲಾಗಿದೆ.

ದಿರ್ನೆಂಕ:

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ

ಸಾ ಳ:

ಅಧಿಕೃತ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಿಯ ಸಹಿ ಮತ್ತು

ಮೊಹರು
ನಮೂನೆ ‘ಜೆ’
[11ನೇ ನಿಯಮದ (1)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ]
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೀಟ್ ಏಜೆೆಂಟ್ಬನ ನೀೆಂದಣಿಯ ನವಿೀಕರಣಕಾಕ ಗಿ ಅರ್ಜಿ
ಇೆಂದ
______________________
______________________
______________________
ಗೆ
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ
______________________
______________________
______________________
ಮಾನೆ ರೇ,
ರ್ನನ್ನ/ ರ್ನವು, __________ರಂದು ಮುರ್ಕು ಯವಾಗುವ್ ___________ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರುವ್ ನೇೆಂದಣಿ
ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ದನೇೆಂದಣಿಯನ್ನನ

ನವಿೇಕರಿಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟರ್ನಗಿ ನನನ /ನಮಮ

ಅಜಿಾಸಲ್ಲಿ ಸುತಿು ದೆು ೇನೆ/ಸಲ್ಲಿ ಸುತಿು ದೆು ೇವೆ.
ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ,

ರ್ನನ್ನ/

ರ್ನವು

ಕೆಳಕಂಡ

ದಸಾು ವೇಜುಗಳು

ಮತ್ತು

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ

ಸಲ್ಲಿ ಸಿದೆು ೇನೆ/ಸಲ್ಲಿ ಸಿದೆು ೇವೆ, ಎೆಂದರೆ:(i)

ನವಿೇಕರಣಾ ಫೇಜ್ನ್ನನ ____________ ಬಾೆ ೆಂಕ್ತನಲ್ಲಿ ____________ ರವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಡೆದುಕ್ೆಂಡ
____________ ರೂ.ಗಳ ____________ ದಿರ್ನೆಂಕದ ಡಿಮಾೆ ೆಂಡ್ ಡ್ರರ ಪ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ____________;

(ii)

ಮೂಲ ನೇೆಂದಣಿ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ; ಮತ್ತು
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(iii)

ಅಜಿಾದ್ರರನ್ನ,ಒಬಬ ವ್ೆ ಕ್ತು ಯಾಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿಯಾಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾಲ್ಲೇಕತಾ ಫಮ್ಾ
ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪಾಲುದ್ರರಿಕೆ ಫಮ್ಾ
ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಿೇಮತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಪಾಲುದ್ರರಿಕೆಯಾಗಿರಲ್ಲ, ಆ ಅಜಿಾದ್ರರನ ಸಾಾ ನಮಾನ;

(iv)

ವ್ೆ ಕ್ತು ಯ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ -

(ಎ)

ಹೆಸರು;

(ಿ)

ತಂದೆಯ ಹೆಸರು;

(ಸಿ)

ವೃತಿು ;

(ಡಿ)

ಖಯಂ ವಿಳಾಸ; ಮತ್ತು

(ಇ)

ಭಾವ್ಚಿತರ
ಅಥವಾ

ಫಮ್ಾ ಅಥವಾ ಸಂಘಗಳು ಅಥವಾ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ,(ಎ)

ಹೆಸರು;

(ಿ)

ವಿಳಾಸ;

(ಸಿ)

ನೇೆಂದಣಿ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ದ ಪ್ರ ತಿ;

(ಡಿ)

ಮುಖೆ ರ್ಕಯಾ ಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಳು; ಮತ್ತು

(ಇ)

ಪಾಲುದ್ರರರುಗಳ ಅಥವಾ ನಿದೇಾಶಕರುಗಳ ಹೆಸರು, ಭಾವ್ಚಿತರ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ.

(v)

ಆದ್ರಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961ರ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಡಿ ಅಜಿಾಯ ಹಿೆಂದಿನ ಮೂರು ಹಣರ್ಕಸು
ವ್ಷಾಗಳಗಾಗಿ

ಅಥವಾ

ಅಜಿಾದ್ರರನ್ನ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳಡಿರಿಟನ್ಬಾಗಳನ್ನನ
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಆ ಬಗೆೆ

ಆದ್ರಯ

ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದರಿೆಂದ

ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ ಘೇಷಣೆಯನ್ನನ

ತೆರಿಗೆ

ಅಧಿನಿಯಮ,

ವಿರ್ನಯಿತಿಯನ್ನನ

1961ರ

ಪ್ಡೆದಿರುವ್

ಅಜಿಾಯ ಯಾವುದೇ ಹಿೆಂದಿನ ಮೂರು

ವ್ಷಾಗಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದು ಆದ್ರಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟನ್ಬಾಗಳು;
(vi)

ಬೈಲಾಗಳು, ಸಂಘ ರಚರ್ನ ಜಾಞ ಪ್ನಪ್ತರ , ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಸಂಘ ರಚರ್ನ ನಿಯಮಾವ್ಳಗಳು
ಸೇರಿದಂತೆ ನೇೆಂದಣಿಯ ವಿವ್ರಗಳು;

(vii)

ವ್ೆ ವ್ಹ್ವರದ ಸಾ ಳದ ವಿಳಾಸದ ರುಜುವಾತಿನ ಅಧಿಪ್ರ ಮಾಣಿತ ಪ್ರ ತಿ; ಮತ್ತು

(viii)

ಯಾವುದೇ ಇತರ ರಾಜ್ೆ ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಂದ್ರರ ಡಳತ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ ನೇೆಂದಣಿಯ
ವಿವ್ರಗಳು;

(ix)

ವಿನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿದಂಥ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ.

ದಿರ್ನೆಂಕ:

ತಮಮ ವಿಶಾಾ ಸಿ,

ಸಾ ಳ:

ಅಜಿಾದ್ರರನ/ರ

ಮೊಹರು

ಸಹಿ

ಮತ್ತು
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ನಮೂನೆ ‘ಬಕೆ ’
[11ನೇ ನಿಯಮದ (4)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ]
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೀಟ್ ಏಜೆೆಂಟ್ಬನ ನೀೆಂದಣಿಯ ನವಿೀಕರಣ
1.

ಅಧಿನಿಯಮದ 9ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಡಿ ಈ ಮುೆಂದಿನವ್ರಗೆ ನೇೆಂದಣಿಯ ನವಿೇಕರಣಕೆಕ

ಅನ್ನಮತಿ

ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ –
(ವ್ೆ ಕ್ತು ಯ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ) ಶಿರ ೇ/ ಶಿರ ೇಮತಿ __________ ಇವ್ರ ಮಗರ್ನದ/ ಮಗಳಾದ ಶಿರ ೇ/ ಶಿರ ೇಮತಿ
__________,___________ ತ್ಕಲೂಿ ಕ್ಕ ___________ ಜಿಲೆಿ ____________ ರಾಜ್ೆ .
ಅಥವಾ
(ಫಮ್ಾ/ ಸಂಘ/ ಕಂಪ್ನಿಯ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ) ___________ ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರುವ್

ನೇೆಂದಣಿ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ದ ಮುೆಂದುವ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ___________ ರಲ್ಲಿ ಅದರ ನೇೆಂದಣಿ ಕಚೇರಿ/
ವ್ೆ ವ್ಹ್ವರದ ___________ ಮುಖೆ ಸಾ ಳವ್ನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರುವ್ ___________ ಫಮ್ಾ/ ಸಂಘ/ಕಂಪ್ನಿ
2.

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತು ಗಳಗೊಳಪ್ಟುಟ

ಈ ನೇೆಂದಣಿಯ ನವಿೇಕರಣಕೆಕ

ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನನ

ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ,ಎೆಂದರೆ:(i)

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನ್ನ, ನೇೆಂದಣಿಯನ್ನನ

ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದುು , ಆದರೆ ನಿಯಂತರ ಣ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದಲ್ಲಿ ನೇೆಂದ್ರಯಿಸಿಲಿ ದಿರುವ್ ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ ಮೂಲಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ
ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಅದರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿವೇಶನ, ಅಪಾಟ್ಬಾಮೆಂಟ್, ಅಥವಾ
ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ

ಕಟಟ ಡದ

ಮಾರಾಟ

ಅಥವಾ

ಖರಿೇದಿ

ಮಾಡಲು

ಅನ್ನಕೂಲ

ಮಾಡಿಕ್ಡತಕಕ ದು ಲಿ ;
(ii)

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನ್ನ, ಈ ನಿಯಮಗಳ 14ನೇ ನಿಯಮದಡಿ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಲಾದಂಥ
ಲೆಕಕ ದ ಪುಸು ಕಗಳನ್ನನ , ದ್ರಖಲೆಗಳನ್ನನ

ಮತ್ತು ದಸಾು ವೇಜುಗಳನ್ನನ

ನಿವ್ಾಹಿಸತಕಕ ದುು

ಮತ್ತು

ಸಂರಕ್ತಿ ಸತಕಕ ದುು ;
(iii)

ರಿಯಲ್

ಎಸ್ಟ ೇಟ್

ಏಜೆೆಂಟನ್ನ,

ಅಧಿನಿಯಮದ

10ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

(ಸಿ)

ಖಂಡದಡಿ

ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಲಾದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಅನ್ನಚಿತ ವಾೆ ಪಾರ, ವೃತಿು ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾ ತಃ ತಡಗಿರತಕಕ ದು ಲಿ ;
(iv)

ರಿಯಲ್

ಎಸ್ಟ ೇಟ್

ಏಜೆೆಂಟನ್ನ,

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಕಟಟ ಡವ್ನ್ನನ

ಯಾವುದೇ

ನಿವೇಶನ,

ಅಪಾಟ್ಬಾಮೆಂಟ್

ರ್ಕಯಿು ರಿಸುವ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಅದಕೆಕ

ಅಥವಾ

ಹಕ್ಕಕ ಳಳ ವ್ರ್ನದಂಥ

ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ಡೆಯುವ್ವ್ನಿಗೆ ಎಲಾಿ ದಸಾು ವೇಜುಗಳನ್ನನ ಸಾಾ ಧಿೇನಕೆಕ ಪ್ಡೆದುಕ್ಳಳ ಲು ಅನ್ನಕೂಲ
ಮಾಡಿಕ್ಡತಕಕ ದುು ;
(v)

ರಿಯಲ್

ಎಸ್ಟ ೇಟ್

ಏಜೆೆಂಟನ್ನ,

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಕಟಟ ಡವ್ನ್ನನ
ಹಂಚಿಕೆ

ಪ್ಡೆಯುವ್ವ್ನ್ನ

ಯಾವುದೇ

ನಿವೇಶನ,

ಅಪಾಟ್ಬಾಮೆಂಟ್

ಅಥವಾ

ರ್ಕಯಿು ರಿಸುವ್ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಮತ್ತು

ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ್ನ,

ತನಗೆ

ಚಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಬಾಧೆ ತೆಗಳನ್ನನ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ

ಹಕಕ ಗಳನ್ನನ

ಈಡೇರಿಸಲು ಸಾಧೆ ವಾಗುವಂತೆ

ನೆರವ್ನ್ನನ ನಿೇಡತಕಕ ದುು ;
(vi)

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನ್ನ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮತ್ತು ಅದರಡಿ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತು
ವಿನಿಯಮಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ ಪಾಲ್ಲಸತಕಕ ದುು ;
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(vii)

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನ್ನ, ಎಲ್ಲಿ
ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ,

ತತ್ಕಕ ಲದಲ್ಲಿ

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನ್ನನ

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್

ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಡಿಸಲಾಗುತಿು ರುವುದೇ ಆ

ಯಾವುದೇ

ರ್ಕನೂನಿನ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸತಕಕ ದು ಲಿ ; ಮತ್ತು
(viii)

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನ್ನ, ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು, ವಿನಿಯಮಗಳ
ಮೂಲಕನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ರದಂಥ ಇತರ ಪ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನನ ನಿವ್ಾಹಿಸತಕಕ ದುು .

3.

ನೇೆಂದಣಿಯು,

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಅಥವಾ

ಅದರಡಿ

ರಚಿಸಿದ

ನಿಯಮಗಳು

ಮತ್ತು

ವಿನಿಯಮನಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನಸಾರವಾಗಿ, ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ಅದನ್ನನ ನವಿೇಕರಿಸಿದ
ಹೊರತ್ತ __________ ರಿೆಂದ ಪಾರ ರಂಭವಾಗುವ್ ಮತ್ತು _________ ಇದರೆಂದಿಗೆ ಕ್ನೆಗೊಳುಳ ವ್
ಐದು ವ್ಷಾಗಳ ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ ಸಿೆಂಧುವಾಗಿರುತು ದೆ.
4.

ಮೇಲೆ ಹೇಳದ ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನನ

ಈಡೇರಿಸದಿದು ರೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನ್ನ,ನಿಯಂತರ ಣ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು, ಅಧಿನಿಯಮದ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ್ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತು
ವಿನಿಯಮಗಳ ಪ್ರ ರ್ಕರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮತಿಸಲಾದ ನೇೆಂದಣಿಯನ್ನನ

ರದುು ಗೊಳಸುವುದು

ಸೇರಿದಂತೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟನ ವಿರುದಿ ಅಗತೆ ಕರ ಮವ್ನ್ನನ ಕೈಗೊಳಳ ಬಹುದು.
ದಿರ್ನೆಂಕ:

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ

ಸಾ ಳ:

ಅಧಿಕೃತ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಿಯ

ಸಹಿ

ಮತ್ತು

ಮೊಹರು
ನಮೂನೆ ‘ಎಲ್ ’
[21ನೇ ನಿಯಮದ (1)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ]
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೀಟ್ ನಿಯಂರ್ಾ ಣಾ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ಅಧ್ೆ ಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಸದಸೆ ರ ಪದದ ಪಾ ಮಾಣ
ವಚನದ ನಮೂನೆ
ಅಧೆ ಕ್ಷರ್ನಗಿ

ಅಥವಾ

ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ

ನೇಮಕಗೊೆಂಡಿರುವ್

(ಅನಾ ಯಿಸದಿರುವ್

ಭಾಗವ್ನ್ನನ

ಹೊಡೆದು ಹ್ವಕ್ತ) ___________ ರ್ನನ್ನ, ಯಾವುದೇ ಭಯ ಅಥವಾ ಪ್ಕ್ಷಪಾತ, ರಾಗ ದೆಾ ೇಷವಿಲಿ ದೆಯೇ ನನನ
ಸಾಮಥೆ ಾ, ತಿಳವ್ಳಕೆ ಹ್ವಗೂ ವಿವೇಚನೆಯಿೆಂದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ
ಅಧೆ ಕ್ಷರ್ನಗಿ
ಕತಾವ್ೆ ಗಳನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ

(ಅನಾ ಯಿಸದಿರುವ್

ರ್ನನ್ನ ಶರ ದ್ರಿ ಪೂವ್ಾಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತಮ

ಭಾಗವ್ನ್ನನ

ಹೊಡೆದು

ಹ್ವಕ್ತ)

ಸಾಕ್ತಿ ಯಂತೆ ನಿವ್ಾಹಿಸುತೆು ೇನೆೆಂದು ದೇವ್ರ

ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶರ ದ್ರಿ ಪೂವ್ಾಕವಾಗಿ ದೃಢೇಕರಿಸುತೆು ೇನೆ ಹ್ವಗೂ ಪ್ರ ಮಾಣ ಮಾಡುತೆು ೇನೆ.
ದಿರ್ನೆಂಕ:

ನನನ

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ
ಅಧೆ ಕ್ಷರ/ಸದಸೆ ರ ಹೆಸರು

ನಮೂನೆ ‘ಎಮ್ ’
[21ನೇ ನಿಯಮದ (1)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ]
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ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೀಟ್ ನಿಯಂರ್ಾ ಣಾ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ಅಧ್ೆ ಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಸದಸೆ ರ ಗೀಪೆ ತಾಪ್ರಲನ
ಪಾ ಮಾಣ ವಚನದ ನಮೂನೆ
ಅಧೆ ಕ್ಷರ್ನಗಿ
ಭಾಗವ್ನ್ನನ

ಅಥವಾ

ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ

ನೇಮಕಗೊೆಂಡಿರುವ್ರ್ನದ

ರ್ನನ್ನ

(ಅನಾ ಯಿಸದಿರುವ್

ಹೊಡೆದು ಹ್ವಕ್ತ) ___________ ಅಧೆ ಕ್ಷರ್ನಗಿ ಅಥವಾ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ (ಅನಾ ಯಿಸದಿರುವ್

ಭಾಗವ್ನ್ನನ ಹೊಡೆದು ಹ್ವಕ್ತ) ನನನ ಕತಾವ್ೆ ಗಳಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗಬಹುದ್ರದಂತೆ ಹೊರತ್ತ, ಸದರಿ ರಿಯಲ್
ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಅಧೆ ಕ್ಷರ್ನಗಿ ಅಥವಾ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ (ಅನಾ ಯಿಸದಿರುವ್ ಭಾಗವ್ನ್ನನ
ಹೊಡೆದು ಹ್ವಕ್ತ) ನನನ
ವಿಷಯವ್ನ್ನನ

ಪ್ರಿಗಣನೆಗೆ ತಂದಿರತಕಕ

ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳವ್ಳಕೆಗೆ ಬರತಕಕ

ಯಾವುದೇ

ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕ್ತು ಗೆ ಅಥವಾ ವ್ೆ ಕ್ತು ಗಳಗೆ, ರ್ನನ್ನ ಪ್ರ ತೆ ಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಕ್ಷವಾಗಿ

ತಿಳಸುವುದಿಲಿ ವೆೆಂದು ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುವುದಿಲಿ ವೆೆಂದು ದೇವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶರ ದ್ರಿ ಪೂವ್ಾಕವಾಗಿ
ದೃಢೇಕರಿಸುತೆು ೇನೆ ಹ್ವಗೂ ಪ್ರ ಮಾಣ ಮಾಡುತೆು ೇನೆ.
ದಿರ್ನೆಂಕ:

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ

ಅಧೆ ಕ್ಷರ/ ಸದಸೆ ರ ಹೆಸರು

ನಮೂನೆ ‘ಎನ್ ’
[29ನೇ ನಿಯಮದ (1)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ]
ನಿಯಂರ್ಾ ಣ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಕೆಕ ಫಿಯಾಿದು
ಅಧಿನಿಯಮದ 31ನೇ ಪಾ ಕರಣದಡಿ ಫಿಯಾಿದು
ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ(ಗಳ) ಕಚೇರಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ:
ದ್ರಖಲಾಮ ಡಿದ ದಿರ್ನೆಂಕ: __________
ಅೆಂಚೆ ಮೂಲಕ ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ ದಿರ್ನೆಂಕ: ____________
ದೂರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ : _____________
ಸಹಿ: ________________
ರಿಜಿಸಾಟ ಾರ್ : _________________
ನಿಯಂರ್ಾ ಣ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ (ಸಾ ಳದ ಹೆಸರು)
______________ ಫಯಾಾದುದ್ರರ(ರು)
ಮತ್ತು
_________________ ಪ್ರ ತಿವಾದಿ (ಗಳು)– ಇವ್ರ ನಡುವೆ ಕೆಿ ೇಮನ ವಿವ್ರಗಳು.
1.

2.

ಫಯಾಾದುದ್ರರನ(ರ) ವಿವ್ರಗಳು:
(i)

ಫಯಾಾದುದ್ರರನ ಹೆಸರು:

(ii)

ಫಯಾಾದುದ್ರರನ ಈಗಿರುವ್ ಕಚೇರಿ/ ವಾಸಸಾ ಳದ ವಿಳಾಸ:

(iii)

ಎಲಾಿ ನೇಟಿೇಸುಗಳನ್ನನ ಜಾರಿಗೊಳಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿನ ವಿಳಾಸಗಳು:

ಪ್ರ ತಿವಾದಿಗಳ ವಿವ್ರಗಳು:
(i)

ಪ್ರ ತಿವಾದಿಯ ಹೆಸರು(ಗಳು):

(ii)

ಪ್ರ ತಿವಾದಿಯ ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ:
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(iii)
3.

ಎಲಾಿ ನೇಟಿೇಸುಗಳನ್ನನ ಜಾರಿಗೊಳಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿನ ವಿಳಾಸ:

ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಅಧಿರ್ಕರ ವಾೆ ಪ್ು :
ಫಯಾಾದಿಯು, ಕೆಿ ೇಮನ ವ್ಸುು ವಿಷಯವು ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಅಧಿರ್ಕರ ವಾೆ ಪ್ು ಯಳಗೆ
ಬರುತು ದೆ ಎೆಂದು ಘೇಷಿಸುವುದು.

4.

ಪ್ರ ಕರಣದ ಸಂಗತಿಗಳು:
[ಫಯಾಾದಿನ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ರ್ಕರಣಗಳ ಸಂಕ್ತಿ ಪ್ು ಹೇಳಕೆಯನ್ನನ ನಿೇಡುವುದು.]

5.

ಕ್ೇರಲಾದ ಪ್ರಿಹ್ವರ (ಗಳು):
ಮೇಲ್ಲನ ಪಾೆ ರಾ 4 ರಲ್ಲಿ

ಹೇಳದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನನ

ಗಮನಿಸಿ, ಫಯಾಾದಿಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡ

____________ ನಷಟ ಪ್ರಿಹ್ವರಗಳಗಾಗಿ ಕ್ೇರಿದ್ರು ನೆ.
[ನಷಟ

ಪ್ರಿಹ್ವರರ್ಕಕ ಗಿ

ಉಪ್ಬಂಧವ್ನ್ನನ

(ಗಳಗಾಗಿ)

ರ್ಕರಣಗಳನ್ನನ

ಮತ್ತು

ಆಧರಿಸಿರುವ್

ರ್ಕನೂನಿನ

(ಗಳನ್ನನ ) (ಯಾವುದ್ರದರೂ ಇದು ರೆ) ಅವುಗಳನ್ನನ , ವಿವ್ರಿಸಿ ಕೆಿ ೇಮು ಮಾಡಿದ

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಷಟ ಪ್ರಿಹ್ವರವ್ನ್ನನ (ಗಳನ್ನನ ) ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸುವುದು.]
6.

ಈ ಮುೆಂದಿನದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಧೆ ರ್ಕಲ್ಲೇನ ಆದೇಶರ್ಕಕ ಗಿ ಅದು, ಕ್ೇರಲಾಗಿದು ರೆ:
ಫಯಾಾದಿನ

ಮೇಲ್ಲನ

ಅೆಂತಿಮ

ತಿೇಮಾಾನವುಇತೆ ಥಾದಲ್ಲಿ ರುವಾಗ

ಫಯಾಾದಿಯು

ಈ

ಕೆಳಕಂಡ ಮಧೆ ರ್ಕಲ್ಲೇನ ಆದೇಶದ ನಿೇಡಿಕೆಗಾಗಿ ಕ್ೇರುವುದು:
[ರ್ಕರಣಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಕ್ೇರಲಾದ ಮಧೆ ರ್ಕಲ್ಲೇನ ಆದೇಶದ ಸಾ ರೂಪ್ವ್ನ್ನನ ಇಲ್ಲಿ ನಿೇಡುವುದು]
7.

ಯಾವುದೇ ಇತರ ರ್ನೆ ಯಾಲಯ, ಮುೆಂತ್ಕದವುಗಳಲ್ಲಿ ಇತೆ ಥಾದಲ್ಲಿ ರದ ಕೆಿ ೇಮು:
ಅಜಿಾದ್ರರನ್ನ, ಯಾವ್ ವಿಷಯದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಈ ಅಪ್ೇಲನ್ನನ

ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾಗಿದೆಯೇ, ಆ

ವಿಷಯವು ಯಾವುದೇ ರ್ನೆ ಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಅಥವಾ
ಯಾವುದೇ

ಇತರ

ರ್ನೆ ಯಧಿಕರಣ(ಗಳ)

ಮುೆಂದೆ

ಇತೆ ಥಾದಲ್ಲಿ ರುವುದಿಲಿ ವೆೆಂದು

ಸಹ

ಘೇಷಿಸುವುದು:
8.

36ನೇ ನಿಯಮದ (1)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನಸಾರ ಶುಲಕ ದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ
ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ್ ಬಾೆ ೆಂಕ್ಟ ಡ್ರರ ಫ್ಟ್ಬನ ವಿವ್ರಗಳು:

(i)

ಮೊಬಲಗು

(ii)

ಯಾವ್ ಬಾೆ ೆಂಕ್ಟಬನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನನ ಪ್ಡೆದುಕ್ಳಳ ಲಾಗಿದೆಯೇ ಆ ಬಾೆ ೆಂಕ್ಟಬನ ಹೆಸರು

(iii)

ಡಿಮಾೆ ೆಂಡ್ ಡ್ರರ ಫ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ

9.

ಲಗತ್ತು ಗಳ ಪ್ಟಿಟ :
[ಫಯಾಾದಿ, ಇದರೆಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತು ಗಳ ವಿವ್ರಗಳನ್ನನ ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸುವುದು]
ಸತಾೆ ಪನೆ

___________ ಇವ್ರ ಮಗ/ ಮಗಳಾದ ___________ ರ್ನನ್ನ, (ಪೂಣಾ ದಡಿ

ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ

ಹೆಸರು)

ಫಯಾಾದಿಯಾಗಿದುು [1 ರಿೆಂದ9] ಪಾೆ ರಾಗಳ ಒಳಾೆಂಶಗಳು ನನನ ವೈಯಕ್ತು ಕ ತಿಳವ್ಳಕೆ ಹ್ವಗೂ ನಂಿಕೆ
ಮಟಿಟ ಗೆ

ನಿಜ್ವಾಗಿವೆಯೆೆಂದು

ಮತ್ತು

ರ್ನನ್ನ

ಯಾವುದೇ

ಮರೆಮಾಚಿಲಿ ವೆೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಸತ್ಕೆ ಪ್ನೆ ಮಾಡಿದೆು ೇನೆ.

ಮುಖೆ

ಸಂಗತಿಯನ್ನನ

(ಗಳನ್ನನ )
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ಸಾ ಳ:

ಫಯಾಾದಿದ್ರರನ (ರ) ಸಹಿ.

ದಿರ್ನೆಂಕ:

ನಮೂನೆ ‘ಒ’
[30ನೇ ನಿಯಮದ (1)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ]
ನೆ ಯ ನಿಣಿಯ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ
ಅಧಿನಿಯಮದ 71ನೇ ಪಾ ಕರಣದೆಂದಿಗೆ ಓದಲ್ಮದ 31ನೇ ಪಾ ಕರಣದಡಿ ನಷಟ ಪರಿಹಾರಕಾಕ ಗಿನ
ಕೆಿ ೀಮ
ರ್ನೆ ಯ ನಿಣಾಯ ಅಧಿರ್ಕರಿ ಕಚೇರಿಯಉಪ್ಯೇಗಕೆಕ :
ದ್ರಖಲಾಮ ಡಿದ ದಿರ್ನೆಂಕ: __________
ಅೆಂಚೆ ಮೂಲಕ ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ ದಿರ್ನೆಂಕ: ____________
ಅಜಿಾ ಸಂಖ್ಯೆ : _____________
ಸಹಿ: ________________
ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿರ್ಕರಿ : _________________
ರ್ನೆ ಯನಿಣಾಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ (ಸಾ ಳದ ಹೆಸರು)
______________ ಅಜಿಾದ್ರರ(ರು)
ಮತ್ತು
_________________ ಪ್ರ ತಿವಾದಿ (ಗಳ) ನಡುವೆ ಕೆಿ ೇಮನ ವಿವ್ರಗಳು.

1.

2.

3.

ಅಜಿಾದ್ರರನ(ರ) ವಿವ್ರಗಳು:
(i)

ಅಜಿಾದ್ರರನ ಹೆಸರು:

(ii)

ಅಜಿಾದ್ರರನ ಈಗಿರುವ್ ಕಚೇರಿ/ ವಾಸಸಾ ಳದ ವಿಳಾಸ:

(iii)

ಎಲಾಿ ನೇಟಿೇಸುಗಳನ್ನನ ಜಾರಿಗೊಳಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿನ ವಿಳಾಸಗಳು:

(iv)

ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ಡೆಯುವ್ವ್ರ ಅಪಾಟ್ಬಾಮೆಂಟ್, ನಿವೇಶನ ಅಥವಾ ಕಟಟ ಡದ ವಿವ್ರಗಳು:

ಪ್ರ ತಿವಾದಿಗಳ ವಿವ್ರಗಳು:
(i)

ಪ್ರ ತಿವಾದಿಯ ಹೆಸರು(ಗಳು):

(ii)

ಪ್ರ ತಿವಾದಿಯ ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ:

(iii)

ಎಲಾಿ ನೇಟಿೇಸುಗಳನ್ನನ ಜಾರಿಗೊಳಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿನ ವಿಳಾಸ:

(iv)

ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ಡೆಯುವ್ವ್ರ ಅಪಾಟ್ಬಾಮೆಂಟ್, ನಿವೇಶನ ಅಥವಾ ಕಟಟ ಡದ ವಿವ್ರಗಳು:

ರ್ನೆ ಯ ನಿಣಾಯಮಾಡುವ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಯ ಅಧಿರ್ಕರವಾೆ ಪ್ು :
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ಅಜಿಾದ್ರರನ್ನ,

ಕೆಿ ೇಮನ ವ್ಸುು

ವಿಷಯವು ರ್ನೆ ಯ ನಿಣಾಯ ಮಾಡುವ್

ಅಧಿರ್ಕರಿಯ

ವಾೆ ಪ್ು ಯಳಗೆ ಬರುವುದೆೆಂದುಘೇಷಿಸುವುದು.
4.

ಪ್ರ ಕರಣದ ವಾಸು ವಾೆಂಶಗಳು:
[ಪ್ರ ವ್ತಾಕನ ವಿರುದಿ

ಕೆಿ ೇಮನ ವಾಸು ವಾೆಂಶಗಳಮತ್ತು ರ್ಕರಣಗಳ ಸಂಕ್ತಿ ಪ್ು ಹೇಳಕೆಯನ್ನನ

ನಿೇಡುವುದು.]
5.

ಕ್ೇರಲಾದ ನಷಟ ಪ್ರಿಹ್ವರ (ಗಳು):
ಮೇಲ್ಲನ ಪಾೆ ರಾ 4 ರಲ್ಲಿ ಹೇಳದ ವಾಸು ವಾೆಂಶಗಳನ್ನನ

ಗಮನಿಸಿ, ಅಜಿಾದ್ರರನ್ನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ

____________ ಪ್ರಿಹ್ವರವ್ನ್ನನ (ಗಳನ್ನನ ) ಕ್ೇರಿದ್ರು ನೆ.
[ಕೆಿ ೇಮನ(ಗಳ) ರ್ಕರಣಗಳು ಹ್ವಗೂಆಧರಿಸಿರುವ್ ರ್ಕನೂನಿನ ಉಪ್ಬಂಧ (ಗಳು) (ಯಾವುವಾದರೂ
ಇದು ರೆ), ಅವುಗಳನ್ನನ

ವಿವ್ರಿಸಿ ಕೆಿ ೇಮು ಮಾಡಿದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಷಟ

ಪ್ರಿಹ್ವರ (ಗಳನ್ನನ )

ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸುವುದು.]
6.

ಯಾವುದೇ ಇತರ ರ್ನೆ ಯಾಲಯ ಮುೆಂತ್ಕದವುಗಳಲ್ಲಿ ಇತೆ ಥಾದಲ್ಲಿ ರದ ಕೆಿ ೇಮು:
ಅಜಿಾದ್ರರನ್ನ ಯಾವ್ ವಿಷಯದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ೇಲನ್ನನ ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ್ನೇ ಆ ವಿಷಯವು,
ಯಾವುದೇ ರ್ನೆ ಯಾಲಯದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ
ರ್ನೆ ಯಾಧಿೇಕರಣ(ಗಳ) ಮುೆಂದೆ ಇತೆ ಥಾದಲ್ಲಿ ರುವುದಿಲಿ ವೆೆಂದುಸಹ ಘೇಷಿಸುವುದು.

7.

36ನೇ ನಿಯಮದ (1)ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನಸಾರ ಶುಲಕ ದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ
ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ್ ಬಾೆ ೆಂಕ್ಟ ಡ್ರರ ಪ್ಟ್ಬನ ವಿವ್ರಗಳು:-

8.

(i)

ಮೊಬಲಗು

(ii)

ಯಾವ್ ಬಾೆ ೆಂಕ್ಟಬನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನನ ಪ್ಡೆದುಕ್ಳಳ ಲಾಗಿದೆಯೇ ಆ ಬಾೆ ೆಂಕ್ಟಬನ ಹೆಸರು

(iii)

ಡಿಮಾೆ ೆಂಡ್ಬಡ್ರರ ಫ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ .

ಲಗತ್ತು ಗಳ ಪ್ಟಿಟ :
[ಅಜಿಾಯೆಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತು ಗಳ ವಿವ್ರಗಳನ್ನನ ತಿಳಸುವುದು]
ಸತಾೆ ಪನೆ

___________ ಇವ್ರ ಮಗ/ ಮಗಳಾದ ___________ ರ್ನನ್ನ, ಅಜಿಾದ್ರರರ್ನಗಿದುು /ಳಾಗಿದುು (ಪೂಣಾ ದಡಿ
ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು) [1 ರಿೆಂದ 8] ನೇ ಪಾೆ ರಾಗಳ ಒಳಾೆಂಶಗಳು ನನನ

ವೈಯಕ್ತು ಕ ತಿಳವ್ಳಕೆ ಹ್ವಗೂ

ನಂಿಕೆಯಷಟ ರ ಮಟಿಟ ಗೆ ನಿಜ್ವಾಗಿವೆಯೆೆಂದು ಮತ್ತು ರ್ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಮುಖೆ ಸಂಗತಿಯನ್ನನ (ಗಳನ್ನನ )
ಮರೆಮಾಚಿಲಿ ವೆೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಸತ್ಕೆ ಪ್ನೆ ಮಾಡಿದೆು ೇನೆ.

ಸಾ ಳ: ಅಜಿಾದ್ರರನ (ರ) ಸಹಿ.
ದಿರ್ನೆಂಕ:

ನಮೂನೆ ‘ಬಪ ’
[38ನೇ ನಿಯಮ ನೀಡಿ]
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ಅಪೀಲು ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ ಅಧ್ೆ ಕ್ಷರಅಥವಾ ಸದಸೆ ರ ಪಾ ಮಾಣ ವಚನದ ನಮೂನೆ
ಅಧೆ ಕ್ಷರ್ನಗಿ ಅಥವಾ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ನೇಮಕಗೊೆಂಡಿರುವ್ರ್ನದ (ಅನಾ ಯಿಸದಿರುವ್ ಭಾಗವ್ನ್ನನ ಹೊಡೆದು
ಹ್ವಕ್ತ). . . . . . . . . ರ್ನನ್ನ, ಯಾವುದೇ ಭಯ ಅಥವಾ ಪ್ಕ್ಷಪಾತ, ರಾಗ ದೆಾ ೇಷವಿಲಿ ದೆಯೇ ನನನ ಸಾಮಥೆ ಾ,
ತಿಳವ್ಳಕೆ ಹ್ವಗೂ ವಿವೇಚನೆಯಿೆಂದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಅಧೆ ಕ್ಷರ್ನಗಿ ಅಥವಾ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ
(ಅನಾ ಯಿಸದಿರುವ್ ಭಾಗವ್ನ್ನನ

ಹೊಡೆದು ಹ್ವಕ್ತ) ನನನ

ಕತಾವ್ೆ ಗಳನ್ನನ

ರ್ನನ್ನ ಶರ ದ್ರಿ ಪೂವ್ಾಕವಾಗಿ

ಮತ್ತು ಆತಮ ಸಾಕ್ತಿ ಯಾಗಿ ನಿವ್ಾಹಿಸುತೆು ೇನೆೆಂದು ದೇವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶರ ದ್ರಿ ಪೂವ್ಾಕವಾಗಿ ದೃಡಿೇಕರಿಸುತೆು ೇನೆ
ಹ್ವಗೂ (ಅಥವಾ)ಪ್ರ ಮಾಣ ಮಾಡುತೆು ೇನೆ.
ದಿರ್ನೆಂಕ:

ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣ

(ಅಧೆ ಕ್ಷರ/ ಸದಸೆ ರ ಹೆಸರು)

ನಮೂನೆ ‘ಬಕ್ಯೆ ’
[38ನೇ ನಿಯಮ ನೀಡಿ]
ಅಪೀಲು ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ ಅಧ್ೆ ಕ್ಷರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸದಸೆ ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಗೀಪೆ ತ್
ಪಾ ಮಾಣ ವಚನದ ನಮೂನೆ

ಅಧೆ ಕ್ಷರ್ನಗಿ

ಅಥವಾ

ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ

ನೇಮಕಗೊೆಂಡಿರುವ್

(ಅನಾ ಯಿಸದಿರುವ್

ಭಾಗವ್ನ್ನನ

ಹೊಡೆದು ಹ್ವಕ್ತ) ರ್ನನ್ನ, _____________ ಅಧೆ ಕ್ಷರ್ನಗಿ ಅಥವಾ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ (ಅನಾ ಯಿಸದಿರುವ್ಭಾಗವ್ನ್ನನ
ಹೊಡೆದು ಹ್ವಕ್ತ) ನನನ ಕತಾವ್ೆ ಗಳಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗಬಹುದ್ರದಂತೆ ಹೊರತ್ತ, ಸದರಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್
ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಅಧೆ ಕ್ಷರ್ನಗಿ ಅಥವಾ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ (ಅನಾ ಯಿಸದಿರುವ್ಭಾಗವ್ನ್ನನ
ಹ್ವಕ್ತ) ನನನ

ಪ್ರಿಗಣನೆಗೆತಂದಿರತಕಕ

ಅಥವಾ ನನನ

ತಿಳವ್ಳಕೆಗೆ ಬರತಕಕ

ಹೊಡೆದು

ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವ್ನ್ನನ ,

ಯಾರೇ ವ್ೆ ಕ್ತು ಗೆ ಅಥವಾ ವ್ೆ ಕ್ತು ಗಳಗೆ ರ್ನನ್ನ ಪ್ರ ತೆ ಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಸುವುದಿಲಿ ವೆೆಂದು
ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುವುದಿಲಿ ವೆೆಂದು ದೇವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶರ ದ್ರಿ ಪೂವ್ಾಕವಾಗಿ ದೃಡಿೇಕರಿಸುತೆು ೇನೆ
ಮತ್ತು ಪ್ರ ಮಾಣ ಮಾಡುತೆು ೇನೆ.

ದಿರ್ನೆಂಕ:

ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣ

(ಅಧೆ ಕ್ಷರ/ಸದಸೆ ರ ಹೆಸರು)

ನಮೂನೆ ‘ಆರ್ ’
[33ನೇ ನಿಯಮದ (2)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ]
ಅಪೀಲು ನೆ ಯಾಧಿಕರಣಕೆಕ ಅಪೀಲು
ಅಧಿನಿಯಮದ 44ನೇ ಪಾ ಕರಣದಡಿಅಪೀಲು
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ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಅಪ್ೇಲನ್ನನ , ಇೆಂಗಿಿ ಷಿನಲ್ಲಿ ದ್ರಖಲಾಮ ಡತಕಕ ದುು ಮತ್ತು ಅದು ಕೆಲವು ಇತರ ಭಾರತಿೇಯ
ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ದು

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ,

ಅದರೆಂದಿಗೆ

ಅದರ

ಇೆಂಗಿಿ ಷ್

ಭಾಷೆಂತರದ

ಪ್ರ ತಿಯನ್ನನ

ಲಗತಿು ಸತಕಕ ದುು ಮತ್ತು ಅಪ್ೇಲು ಅಜಿಾಯ ರ್ಕಗದದ ಮೇಲಾಭ ಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರ್ನಲುಕ ಸ್ೆಂಟಿಮೇಟರ್
ಅಗಲದ ಒಳ ಮಾಜಿಾನ್ ಹ್ವಗೂ ಬಲಕೆಕ 2.5 ಸ್ೆಂಟಿ ಮೇಟರ್ ಅೆಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿಾನ್ ಇರುವಂತೆ ಮತ್ತು
ಎಡಕೆಕ

5 ಸ್ೆಂಟಿ ಮೇಟರ್ ಅೆಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿಾನ್ ಇರುವಂತೆ,ಸಾಟ ೆಂಡಡ್ಾ ಅಜಿಾ ಹ್ವಳೆಯ ಒೆಂದು

ಭಾಗದಲ್ಲಿ , ಎರಡು
ಬರಳಚ್ಚು

ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಪ ೇಸ್ ಇರುವಂತೆ ಶುದಿ ವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ

ಮಾಡಿರತಕಕ , ಕಲಿ ಚಿು ನಲ್ಲಿ

ಮುದಿರ ಸಿರತಕಕ

ಅಥವಾ ಮುದಿರ ತವಾಗಿರುವ್ ಹ್ವಗೂ ಅದಕೆಕ

ಕರ ಮವಾಗಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಹ್ವಕ್ತ, ವಿಷಯಸೂಚಿಯ ಸಹಿತವಾಗಿರುವ್ ಹ್ವಗೂ ಒಟಿಟ ಗೆ ಹೊಲ್ಲಗೆ ಹ್ವಕ್ತದ
ೇಪ್ರ್ ಬುಕ್ಟ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಪ್ರ ತಿಯನ್ನನ ಜೊತೆಗಿರಿಸತಕಕ ದುು .
ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿೇಕರಣದ ಕಚೇರಿಯ ಉಪ್ಯೇಗರ್ಕಕ ಗಿ:
ದ್ರಖಲಾಮ ಡಿದ ದಿರ್ನೆಂಕ: __________
ಅೆಂಚೆ ಮೂಲಕ ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ ದಿರ್ನೆಂಕ: ____________
ನೇೆಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : _____________
ಸಹಿ: ________________
ರಿಜಿಸಾಟ ಾರ್: _________________
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣ
xx
. . .. .. . . . . . .
xx-ಇಲ್ಲಿ ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣ ಇರುವ್ ಸಾ ಳವ್ನ್ನನ ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿ.
______________ ಅಪ್ೇಲುದ್ರರ(ರು)
ಮತ್ತು
_________________ ಪ್ರ ತಿವಾದಿ (ಗಳು) – ಇವ್ರ ನಡುವೆ
1.

2.

3.

ಅಪ್ೇಲುದ್ರರರ ವಿವ್ರಗಳು:
(i)

ಅಪ್ೇಲುದ್ರರನ ಹೆಸರು;

(ii)

ಅಪ್ೇಲುದ್ರರನ ಈಗಿರುವ್ ಕಚೇರಿ/ ನಿವಾಸದ ವಿಳಾಸ;

(iii)

ಎಲಾಿ ನೇಟಿೇಸುಗಳನ್ನನ ಜಾರಿಗೊಳಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿನ ವಿಳಾಸಗಳು.

ಪ್ರ ತಿವಾದಿಗಳ ವಿವ್ರಗಳು:
(i)

ಪ್ರ ತಿವಾದಿಯ ಹೆಸರು(ಗಳು);

(ii)

ಪ್ರ ತಿವಾದಿಯ ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ;

(iii)

ಎಲಾಿ ನೇಟಿೇಸುಗಳನ್ನನ ಜಾರಿಗೊಳಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿನ ವಿಳಾಸ.

ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ ಅಧಿರ್ಕರವಾೆ ಪ್ು :
ಅಪ್ೇಲುದ್ರರನ್ನ, ಅಪ್ೇಲ್ಲನ ವ್ಸುು ವಿಷಯವು ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿೇಕರಣದ ವಾೆ ಪ್ು ಯಳಗೆ
ಬರುವುದೆೆಂದು ಘೇಷಿಸುವುದು.
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4.

ರ್ಕಲ ಪ್ರಿಮತಿ:
ಅಪ್ೇಲುದ್ರರನ್ನ, ಅಪ್ೇಲು, 44ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿದ ರ್ಕಲ
ಪ್ರಿಮತಿಯಳಗೆ ಇರುವುದೆೆಂದು ಘೇಷಿಸುವುದು.
ಅಥವಾ
ಅಪ್ೇಲನ್ನನ , 44ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದಡಿ ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿದ ರ್ಕಲ ಪ್ರಿಮತಿಯ
ಮುರ್ಕು ಯದ ನಂತರ ದ್ರಖಲಾಮ ಡಿದು ರೆ, __________ವಿಳಂಬರ್ಕಕ ಗಿನ ರ್ಕರಣಗಳನ್ನನ ನಿದಿಾಷಟ ವಾಗಿ
ತಿಳಸುವುದು.

5.

ಪ್ರ ಕರಣದ ವಾಸು ವಾೆಂಶಗಳು:
ಅಧಿನಿಯಮದ __________ ಪ್ರ ಕರಣ(ಗಳ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ಅಥವಾ

ಸಂಧಭಾಾನ್ನಸಾರ ರ್ನೆ ಯನಿಣಾಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು ಹೊರಡಿಸಿದ ನಿದಿಾಷಟ

ಆದೇಶದ ವಿರುದಿ

ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ ಅಪ್ೇಲ್ಲನ ವಾಸು ವಾೆಂಶಗಳ ಮತ್ತು ರ್ಕರಣಗಳ ಸಂಕ್ತಿ ಪ್ು ಹೇಳಕೆಯನ್ನನ ನಿೇಡುವುದು.
6.

ಕ್ೇರಲಾದ ಪ್ರಿಹ್ವರ (ಗಳು):
ಮೇಲ್ಲನ 5ನೇ ಪಾೆ ರಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ವಾಸು ವಾೆಂಶಗಳನ್ನನ

ಗಮನಿಸಿ, ಅಪ್ೇಲುದ್ರರನ್ನ ಈ

ಕೆಳಕಂಡ __________ಪ್ರಿಹ್ವರ (ಗಳನ್ನನ ) ಕ್ೇರಿದ್ರು ರೆ.
[ಕೆಿ ೇಮನ(ಗಳ) ರ್ಕರಣಗಳು ಹ್ವಗೂ ಆಧರಿಸಿರುವ್ ರ್ಕನೂನಿನ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು (ಯಾವುವಾದರೂ
ಇದು ರೆ)

ಅವುಗಳನ್ನನ

ವಿವ್ರಿಸಿಕೆಿ ೇಮು

ಮಾಡಿದ

ಈ

ಕೆಳಕಂಡ

ಪ್ರಿಹ್ವರ

(ಗಳನ್ನನ )

ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸುವುದು].
7.

ಮಧೆ ರ್ಕಲ್ಲೇನ ಆದೇಶರ್ಕಕ ಗಿ, ಕ್ೇರಲಾಗಿದು ರೆ:
ಈ

ಮುೆಂದಿನವುಗಳಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಅಪ್ೇಲ್ಲನ

ಮೇಲೆಅೆಂತಿಮ

ತಿೇಮಾಾನವುಇತೆ ಥಾದಲ್ಲಿ ರುವಾಗ ಅಪ್ೇಲುದ್ರರನ್ನ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮಧೆ ರ್ಕಲ್ಲೇನ ಆದೇಶ
ನಿೇಡಿಕೆಗಾಗಿ ಕ್ೇರುವುದು.
[ರ್ಕರಣಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಕ್ೇರಲಾದ ಮಧೆ ರ್ಕಲ್ಲೇನ ಆದೇಶದ ಸಾ ರೂಪ್ವ್ನ್ನನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಸುವುದು]
8.

ಯಾವುದೇ ಇತರ ರ್ನೆ ಯಾಲಯ ಮುೆಂತ್ಕದವುಗಳಲ್ಲಿ ಇತೆ ಥಾದಲ್ಲಿ ರದ ವಿಷಯ:
ಅಪ್ೇಲುದ್ರರನ್ನ, ಯಾವ್ ವಿಷಯದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಈ ಅಪ್ೇಲನ್ನನ

ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ್ನೇ ಆ

ವಿಷಯವು, ಯಾವುದೇ ರ್ನೆ ಯಾಲಯದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಅಥವಾ
ಯಾವುದೇ

ಇತರ

ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣದ

(ಗಳ)

ಮುೆಂದೆ

ಇತೆ ಥಾದಲ್ಲಿ ರುವುದಿಲಿ ವೆೆಂದು

ಘೇಷಿಸುವುದು.
9.

ನಿಯಮಗಳ 28ನೇ ನಿಯಮದ (1)ನೇ ಉಪ್ ನಿಯಮದ ಪ್ರ ರ್ಕರ ಫೇಜಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನ ಬಾೆ ೆಂಕ್ಟ
ಡ್ರರ ಪ್ಟ ಬನ ವಿವ್ರಗಳು:

10.

(i)

ಮೊಬಲಗು

(ii)

ಯಾವ್ ಬಾೆ ೆಂಕ್ಟಬನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನನ ಪ್ಡೆದಿಕ್ೆಂಡಿದೆಯೇ ಆ ಬಾೆ ೆಂಕ್ಟಬನ ಹೆಸರು

(iii)

ಡಿಮಾೆ ೆಂಡ್ ಡ್ರರ ಫ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ

ಲಗತ್ತು ಗಳ ಪ್ಟಿಟ :
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(i)

ಯಾವ್ ಆದೇಶದ ವಿರುದಿ ಅಪ್ೇಲನ್ನನ

ದ್ರಖಲಾಮ ಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಆ ಆದೇಶದ ಒೆಂದು

ದೃಢೇಕೃತ ಯಥಾಪ್ರ ತಿ;
(ii)

ಅಪ್ೇಲುದ್ರರನ್ನ ಆಧರಿಸಿರುವ್ ಮತ್ತ ಅಪ್ೇಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಉಲೆಿ ೇಖಿಸಿರುವ್ದಸಾು ವೇಜುಗಳ
ಪ್ರ ತಿಗಳು;

(iii)

ದಸಾು ವೇಜುಗಳ ವಿಷಯ ಸೂಚಿ.
ಸತಾೆ ಪನೆ

__________ಇವ್ರ ಮಗರ್ನದ/ ಮಗಳಾದ __________ರ್ನನ್ನ, ಅಪ್ೇಲುದ್ರರರ್ನಗಿದುು /ಳಾಗಿದುು ,
(ಪೂಣಾ ದಡಿ

ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು) [1 ರಿೆಂದ 10] ನೇ ಪಾೆ ರಾಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ್ ವಿಷಯಗಳು ನನನ

ವೈಯಕ್ತು ಕ ತಿಳವ್ಳಕೆ ಹ್ವಗೂ ನಂಿಕೆಯಷಟ ರ ಮಟಿಟ ಗೆ ನಿಜ್ವಾಗಿವೆಯೆೆಂದು ಮತ್ತು ರ್ನನ್ನ ಯಾವುದೇ
ಮುಖೆ ಸಂಗತಿಯನ್ನನ (ಗಳನ್ನನ )ಮರೆಮಾಚಿಲಿ ವೆೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಸತ್ಕೆ ಪ್ನೆ ಮಾಡಿದೆು ೇನೆ.
ಸಾ ಳ:

ಅಜಿಾದ್ರರನ (ರ) ಸಹಿ.

ದಿರ್ನೆಂಕ:

ನಮೂನೆ‘ಬಎಸ್ ’
[48ನೇ ನಿಯಮದ (1)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ]
ಲೆಕಕ ಪರ್ಾ ಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿವರಣ ಪರ್ಾ
__________ಮಕಾು ಯವಾಗುವ ವಷಿಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಸಿವ ೀಕೃತಿಗಳಹಾಗೂ ಸಂದಾಯಗಳ ಲೆಕಕ
ಲೆಕಕ

ರಂದು

ಹಿೆಂದಿನ

ಲೆಕಕ -

ಸಂಕತ

ಇದು ೆಂತೆ

ವ್ಷಾ - -

ಸಂಕತ

ಸಂಖ್ಯೆ /

ಜ್ಮಗಳು

ಚಾಲ್ಲು

-ರಂದು

ಕ್ೇಡ್

ಸಿಾ ೇಕೃತಿ ಬಾಬು

ವ್ಷಾ

ಇದು ೆಂತೆ

(ರೂ.ಗಳು)

(ರೂ.ಗಳು)

1

ಇಳಸಿದ ಶಿಲ್ಲಕ ನ ಬಾಿಗೆ:

ಸಂಖ್ಯೆ

13

ಸಂದ್ರಯಗಳು
ಬಾಬು

ಅಧೆ ಕ್ಷರುಮತ್ತು
ಸದಸೆ ರು

1.1

ಬಾೆ ೆಂಕ್ಟ

13.1

1.2

ಕೈಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ನಗದು

13.2

2

ಫೇಜು, ಚಾಜ್ಬಾಗಳು

13.3

ವೇತನ ಮತ್ತು
ಭತೆೆ ಗಳು
ಇತರ
ಪ್ರ ಯೇಜ್ನಗಳು
ಪ್ರ ಯಾಣ ವೆಚು ಗಳು

ಮತ್ತು ಜುಲಾಮ ನೆ
2.1

ಫೇಜುಗಳು

13.3.3.1

ಸಾಗರೇತು ರ

2.2

ಚಾಜ್ಬಾಗಳು

13.3.3.2.

ಸಾ ಳೇಯ

2.3

ಜುಲಾಮ ನೆಗಳು

14.

ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು

2.4

ಇತರೆ (ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿ)

14.1.

ವೇತನ ಮತ್ತು

ದವುಗಳು

ಭತೆೆ ಗಳು

3.

ಅನ್ನದ್ರನಗಳು

14.2

3.1

ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕಕ

14.3.

ನಿವೃತಿು
ಪ್ರ ಯೇಜ್ನೆಗಳು

ಖತೆಗಳು
3.2

ಇತರೆ (ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿ)

ಇತರ
ಪ್ರ ಯೇಜ್ನಗಳು

14.4.

ಪ್ರ ಯಾಣ ವೆಚು ಗಳು

ದವುಗಳು
4.
5.

ದ್ರನಗಳು

14.4.1.

ಸಾಗರೇತು ರ

ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ತೇಣಾಗಳು

14.4.2.

ಸಾ ಳೇಯ

ಮತ್ತು ಸಮಮ ೇಳನಗಳು

ಚಾಲ್ಲು

ಹಿೆಂದಿನ

ವ್ಷಾ - -

ವ್ಷಾ - - -

-ರಂದು

ರಂದು

ಇದು ೆಂತೆ

ಇದು ೆಂತೆ

(ರೂ.ಗಳು)

(ರೂ.ಗಳು)
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6.

ಪ್ರ ಕಟಣೆಗಳು

15

ಸಿಬಬ ೆಂದಿ

ಮಾರಾಟಗಳು
7.

ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು

15.1.

ಠೇವ್ಣಿಗಳ ಮೇಲ್ಲನ

ವೇತನ ಮತ್ತು
ಭತೆೆ ಗಳು

ಆದ್ರಯಗಳು
7.1.

ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲ್ಲನ

15.2

ಆದ್ರಯ
7.2.

ಠೇವ್ಣಿಗಳ ಮೇಲ್ಲನ

ಪ್ರ ಯೇಜ್ನಗಳು
15.3

ಆದ್ರಯ
8.

ಸಾಲಗಳು

ನಿವೃತಿು
ಇತರ
ಪ್ರ ಯೇಜ್ನಗಳು

15.4

ಪ್ರ ಯಾಣ ವೆಚು ಗಳು

8.1.

ಸರ್ಕಾರ

15.4.1.

ಸಾಗರೇತು ರ

8.2.

ಇತರೆ(ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿ)

15.4.2.

ಸಾ ಳೇಯ

ದವುಗಳು
9.

ಆಸಿು ಮಾರಾಟ

16

ಸಾಗಣೆ ಬಾಡಿಗೆ

10.

ಹೂಡಿಕೆಯಾದ

17.

ಮಜೂರಿ

18.

ಓವ್ರ್ ಟೈಮ್

19

ಗೌರವ್ಧನ

20.

ಇತರ ಕಚೇರಿ

ತರುವಾಯದಮಾರಾಟ
11.

ವೇತನ ಿಲುಿ ಗಳೆಂದ
ವ್ಸೂಲ್ಲ

11.1.

ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು
ಮುೆಂಗಡಗಳು - ಅಸಲು
ಮೊಬಲಗು

11.2.

ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು
ಮುೆಂಗಡಗಳ ಮೇಲ್ಲನ

ವೆಚು ಗಳು

ಬಡಿಿ
11.3.

ಸಂಕ್ತೇಣಾ

21.

ಸಂಶೇಧನೆ ಮೇಲ್ಲನ
ವೆಚು ಗಳು

51.

ಇತರೆ (ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿ)

22.

ಸಮಾಲೇಚರ್ನ
ವೆಚು ಗಳು

23.

ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ತರಣಗಳು
ಮತ್ತು ಸಮಮ ೇಳನಗಳು

24.

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ
ಪ್ರ ಕಟಣೆಗಳು

25.

ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು
ತೆರಿಗೆಗಳು

26.

ಸಾಲಗಳ ಮೇಲ್ಲನ
ಬಡಿಿ

27.

ಉತೆು ೇಜ್ನ ನಿೇಡಿಕೆ
ವೆಚು ಗಳು

28.

ಸದಸೆ ತಾ ಶುಲಕ

29.

ಚಂದ್ರ

30.

ನಿಶಿು ತ ಆಸಿು ಖರಿೇದಿ
(ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿ)

31.

ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು
ಠೇವ್ಣಿಗಳು

31.1.

ಹೂಡಿಕೆಗಳು

31.2.

ಠೇವ್ಣಿಗಳು

32.

ಭದರ ತ್ಕ ಠೇವ್ಣಿಗಳು

33.

--- ಗೆ ಸಾಲಗಳು
ಮತ್ತು ಮುೆಂಗಡಗಳು

33.1.

ನೌಕರರು

33.1.1

ಅನಾ ಯವಾಗುವ್
ಬಡಿಿ

33.1.2

ಬಡಿಿ ಯಿಲಿ ದುದು

33.2.

ಸರಬರಾಜುದ್ರರರು/
ಗುತಿು ಗೆದ್ರರರು

33.3.

ಇತರರು
(ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿ)

34.

ಸಾಲದ ಮರುಪಾವ್ತಿ
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35.

ಇತರೆ

35.1.

ರಜಾ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು
ಪ್ೆಂಚಣಿ

35.2.

ವಂತಿಗೆ

35.3.

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೇಧರ್ನ
ಶುಲಕ

35.4.

ಇತರೆ

36.

ಕೆಳಗಡೆಗೆ ತರಲಾದ
ಶಿಲುಕ ಗಳು

36.1.

ಬಾೆ ೆಂಕ್ಟ

36.2.

ಕೈಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ನಗದು

ಒಟುಟ

ಒಟುಟ

ಸದಸೆ ನ(ರ) (ಸಹಿ)

ಅಧೆ ಕ್ಷರು (ಸಹಿ)

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚಿ ದ ಲೆಕಕ
1ನೇ ಏಪಾ ಲ್ ____________ ನಿೆಂದ 31ನೇ ಮಾಚ್ಿ _____________
ಲೆಕಕ

ವೆಚಿ

ಸಂಹಿತ್

ಬ್ಬು

ಚಾಲ್ಲು

ರಂದು

ವಷಿ - - -

ಇದು ೆಂತ್

ರಂದು
ಇದು ೆಂತ್
(ರೂ.ಗಳು)

ಲೆಕಕ

ಆದಾಯ ಬ್ಬು

ಚಾಲ್ಲು

ಹಿೆಂದಿನ

ವಷಿ - -

ವಷಿ- -

ಹಿೆಂದಿನ

-ರಂದು

-ರಂದು

ವಷಿ

ಇದು ೆಂತ್

ಇದು ೆಂತ್

ಸಂಹಿತ್

(ರೂ.

(ರೂ.ಗಳು) (ರೂ.ಗಳು)

ಗಳು)
37.

ಅಧೆ ಕ್ಷತೆ ವ್ಹಿಸುವ್ ವ್ೆ ಕ್ತು

61.

ಮತ್ತು ಸದಸೆ ರು

ಫೇಜು, ಚಾಜ್ಬಾಗಳು
ಹ್ವಗೂ ಜುಲಾಮ ನೆ

37.1.

ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತೆೆ ಗಳು

61.1.

ಫೇಜುಗಳು

37.2

ಇತರ ಪ್ರ ಯೇಜ್ನಗಳು

61.2.

ಚಾಜ್ಬಾಗಳು

37.3

ಪ್ರ ಯಾಣ ವೆಚು ಗಳು

61.3.

ಜುಲಾಮ ನೆಗಳು

ಸಾಗರೇತು ರ

61.4

ಇತರೆ (ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿ

37.3.1

ದವುಗಳು)
37.3.2
38.

ಸಾ ಳೇಯ

62

ಅನ್ನದ್ರನಗಳು

ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು

62.1.

ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರುವ್

38.1.

ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತೆೆ ಗಳು

62.2.

38.2.

ನಿವೃತಿು ಪ್ರ ಯೇಜ್ನಗಳು

63.

ದ್ರನಗಳು

38.3.

ಇತರ ಪ್ರ ಯೇಜ್ನಗಳು
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ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ತರಣಗಳು

38.4.

ಪ್ರ ಯಾಣ ವೆಚು ಗಳು

65.

ಸಾಗರೇತು ರ

66.

ಲೆಕಕ ಖತೆ
ಇತರೆ(ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿ
ದವುಗಳು)

ಮತ್ತು ಸಮಮ ೇಳನಗಳು
ಪ್ರ ಕಟಣೆಗಳ
ಮಾರಾಟ
38.4.1.

ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮತ್ತು
ಠೇವ್ಣಿಗಳ ಮೇಲ್ಲನ
ಆದ್ರಯ

38.4.2.

ಸಾ ಳೇಯ

66.1

ಸಿಬಬ ೆಂದಿ ವ್ಗಾ

66.2.

ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತೆೆ ಗಳು

66.3.

ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲ್ಲನ
ಆದ್ರಯ

39.

ಠೇವ್ಣಿಗಳ ಮೇಲ್ಲನ
ಆದ್ರಯ

39.1.

ಸಾಲ ಮತ್ತು
ಮುೆಂಗಡಗಳ ಮೇಲ್ಲನ
ಬಡಿಿ

39.2.

ನಿವೃತಿು ಪ್ರ ಯೇಜ್ನಗಳು

67.

ಸಂಕ್ತೇಣಾ
ಆದ್ರಯಗಳು
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39.3.

ಇತರ ಪ್ರ ಯೇಜ್ನಗಳು

67.1

ಆಸಿು ಗಳ
ಮಾರಾಟದಿೆಂದ
ಬಂದ ಲಾಭ

39.4

ಪ್ರ ಯಾಣ ವೆಚು ಗಳು

67.2.

39.4.1

ಸಾಗರೇತು ರ

67.3

39.4.2.

ಸಾ ಳೇಯ

ಆದ್ರಯ ಮೇರಿ
ಹೆಚ್ಚು ವ್ರಿ ವೆಚು
(ಬಂಡವಾಳ
ಲೆಕಕ ಕೆಕ ವ್ಗಾಾವ್ಣೆ)

40.

ವಾಹನದ ಬಾಡಿಗೆ

41.

ಮಜೂರಿಗಳು

42.

ಓವ್ರ್ ಟೈಮ್

43.

ಗೌರವ್ ಧನಗಳು

44.

ಇತರ ಕಚೇರಿ ವೆಚು ಗಳು

45.

ಸಂಶೇಧನೆ ಮೇಲ್ಲನ
ವೆಚು ಗಳು

46.

ಸಮಾಲೇಚನ ವೆಚು ಗಳು

47.

ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ತರಣಗಳು
ಮತ್ತು ಸಮಮ ೇಳನಗಳು

48.

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್
ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ
ಪ್ರ ಕಟಣೆಗಳು

49.

ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳು

50.

ಸಾಲಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಬಡಿಿ

51.

ಉತೆು ೇಜ್ನ ನಿೇಡಿಕೆ
ವೆಚು ಗಳು

52.

ಸದಸೆ ತಾ ಶುಲಕ

53.

ವಂತಿಗೆಗಳು

54.

ಇತರೆ

54.1.

ರಜಾ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು
ಪ್ೆಂಚಣಿ

54.2.

ವಂತಿಗೆ

54.3.

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೇಧನೆ
ಫೇಜುಗಳು

54.4.

ಸಂಕ್ತೇಣಾ

55.

ಇಳವ್ರಿ

56.

ಆಸಿು ಗಳ ಮಾರಾಟ
ಮೇಲ್ಲನ ನಷಟ

57.

ವ್ಸೂಲಾಗದ
ಸಾಲಗಳನ್ನನ ಲೆಕಕ ದಿೆಂದ
ತೆಗೆದುಹ್ವಕಲಾಗುವುದು

58.

ವ್ಸೂಲಾಗದ ಮತ್ತು
ಸಂದೇಹ್ವಸಪ ದ ಸಾಲಗಳ
ಏಪಾಾಡುಗಳು

59.

ವೆಚು ಕ್ತಕ ೆಂತ ಹೆಚಿು ನ
ಆದ್ರಯ

60.

(ಬಂಡವಾಳ ನಿಧಿಯ
ಲೆಕಕ ಕೆಕ
ವ್ಗಾಾವ್ಣೆಯಾದುದು)
ಒಟುಟ

ಸದಸೆ ನ(ರ) (ಸಹಿ)

ಒಟುಟ

ಅಧೆ ಕ್ಷರು (ಸಹಿ)
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31ನೇ ಮಾಚ್ಿ__________ರಂದು ಇದು ೆಂತ್ ಜಮಾಖಚ್ಚಿ ಪಟ್ಟಟ
ಲೆಕಕ

ಹಿೆಂದಿನ

ಹಿೆಂದಿನ

ಲೆಕಕ -

ಸಂಕತ

ವ್ಷಾದ - -

ವ್ಷಾದ

ಸಂಕತ

-ರಂದು

-

ಇದು ೆಂತೆ
(ರೂ.ಗಳು)

ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು

(ಕ್ೇಡ್)

ಚಾಲ್ಲು

ಹಿೆಂದಿನ

ವ್ಷಾದ - -

ವ್ಷಾದ - -

-ರಂದು

- ರಂದು

ರಂದು

ಇದು ೆಂತೆ

ಇದು ೆಂತೆ

ಇದು ೆಂತೆ

(ರೂ.ಗಳು)

(ರೂ.ಗಳು)

-

-

ಆಸಿು ಗಳು

ಸಂಖ್ಯೆ

(ರೂ.ಗಳು)
68.
68.1.

ನಿಧಿಗಳು
ಬಂಡವಾಳ ನಿಧಿ

72
72.1

ಸಿಾ ರಾಸಿು ಗಳು
ಖರಿೇದಿ
ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟುಟ
ಮತಿ

68.2.

ವೆಚಾ ಕೆಕ ಮೇರಿದ ಹೆಚಿು ನ

72.2.

ಸಂಚಿತ

ಆದ್ರಯವ್ನ್ನನ

ಇಳವ್ರಿಯನ್ನನ

ಸೇರಿಸುವುದು/ಆದ್ರಯ

ಕಳೆಯುವುದು

ಕೆಕ ಮೇರಿದ
ಕಳೆಯುವುದು
68.3.

ಇತರೆ ನಿಧಿಗಳು

72.3.

ನಿವ್ಾ ಳ ಮತಿ

(ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸುವುದು)
69.

ಮೇಸಲುಗಳು

70.

ಸಾಲಗಳು

73.

ಪ್ರ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ರುವ್
ಬೃಹತ್ ರ್ಕಮಗಾರಿ
74

ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು
ಠೇವ್ಣಿಗಳು

70.1.

ಸರ್ಕಾರ

74.1

ಹೂಡಿಕೆ

70.2

ಇತರರು

74.2

ಠೇವ್ಣಿಗಳು

71.

ಚಾಲ್ಲು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು

75.

ಸಾಲಗಳು

ಮತ್ತು ಏಪಾಾಟುಗಳು

ಮತ್ತು

ಮುೆಂಗಡಗಳು
75.1

ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕಕ ಪ್ತರ

76.

ಚಿಕಕ ಪುಟಟ
ಸಾಲಗಾರರು

77.

ನಗದು ಮತ್ತು
ಬಾೆ ೆಂಕ್ಟ ಶಿಲುಕ

78.

ಇತರೆ ಚಾಲ್ಲು
ಆಸಿು ಗಳು

ಒಟ್ಟಟ

ಒಟ್ಟಟ

ಲೆಕಕ ಇಡುವ ಕಾಯಿನಿೀತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ಟಪಪ ಣಿಗಳು

ಸದಸೆ ನ(ರ) (ಸಹಿ)

ಅಧೆ ಕ್ಷರು (ಸಹಿ)
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ನಮೂನೆ ‘ಬಟ್ಟ ’
[49ನೇ ನಿಯಮದ (1)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ]
ನಿಯಂರ್ಾ ಣ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರವು ಸಿದು ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ.
(i)

ಅಧೆ ಕ್ಷರ ಹೇಳಕೆ:

(ii)

ರ್ಧೆ ಯೇದೆು ೇಶಗಳು:

(iii)

ಮಹತಾ ದ ಸಾಧನೆಗಳು:

(iv)

ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ವ್ಷಾ:
(ಎ)

ಪ್ರ ಮುಖ ತಿೇಮಾಾನಗಳು:

(ಿ)

ಶಾಸನ ರಚರ್ನ ರ್ಕಯಾ:

(ಸಿ)

ಔಟ್ ರಿೇಚ್ ರ್ಕಯಾಕರ ಮ:

(v)

ಸಾಮಥೆ ಾ ನಿಮಾಾಣ:

(vi)

ಅೆಂತ್ಕರಾಷಿಟ ಾೇಯ ಮಟಟ ದ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು:

(vii)

ಈ ಮುೆಂದಿನವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಭಾವ್:
(ಎ)

ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ಡೆದವ್ರು:

(ಿ)

ಪ್ರ ವ್ತಾಕರು:

(ಸಿ)

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟರು:

(ಡಿ)

ಅಥಾವ್ೆ ವ್ಸ್ಾ :

ಿ.

ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಪ್ರ ವ್ತಾಕರು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟರ ನೇೆಂದಣಿ:

I

ಪ್ರ ವ್ತಾಕರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ :

ಕಾ .ಸಂ.

ಪಾ ವರ್ಿಕನ

ಪಾ ವರ್ಿಕನ

ಯಾವ ಪ್ರಾ ಜೆಕ್ಟಟ ಬಸಲುವಾಗಿ

ಸಂದಾಯ

ನೀೆಂದಣಿ

ಹೆಸರು

ವಿಳಾಸ

ನೀೆಂದಣೆಗಾಗಿ

ಮಾಡಿದ ಫಿೀಜು

ಸಂಖ್ಯೆ

5

6

ಕೊೀರಲ್ಮಗಿದೆಯೀ ಆ
ಪ್ರಾ ಜೆಕ್ಟಟ ಬನುು ವಿವರಿಸಿ
1

2

3

4

ನೀೆಂದಣಿ

ನೀೆಂದಣಿ ಅವಧಿ

ವಿಸು ರಿಸಿದ ಅವಧಿಯೆಂದಿಗೆ

ನಿೀಡಿದ ದಿನೆಂಕ

ಮಕಾು ಯವಾಗುವ

ನೀೆಂದಣಿ ವಿಸು ರಣೆಯ ದಿನೆಂಕ

ಷರಾ

ದಿನೆಂಕ
7

II

8

9

10

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ :

ಕಾ .ಸಂ

ರಿಯಲ್ಬ

ರಿಯಲ್ಬ

ಸಂದಾಯ

ನೀೆಂದಣಿ

ನೀೆಂದಣಿ

ನೀೆಂದಣಿ

ನೀೆಂದಣಿ

ಎಸ್ಟ ೀಟ್ಬ

ಎಸ್ಟ ೀಟ್ಬ

ಮಾಡಿದ

ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಾ ಮಾಣಪರ್ಾ ದ

ಪಾ ಮಾಣ

ಪಾ ಮಾಣ

ಏಜೆೆಂಟ್ಟನ

ಏಜೆೆಂಟ್ಟನ

ನೀೆಂದಣಿ

ನಿೀಡಿಕೆಯ

ಪರ್ಾ ದ

ಪರ್ಾ ದ

ಹೆಸರು

ವಿಳಾಸ

ಫಿೀಜು

ದಿನೆಂಕ

ಅವಧಿ

ನವಿೀಕರಣದ

ಮಕಾು ಯ

ದಿನೆಂಕ

ದಿನೆಂಕ

ಮತ್ತು

ಷರಾ

ಅವಧಿ

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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ಸಿ.

ವಿವಾದಗಳ ಇತೆ ಥಾರ್ಕಕ ಗಿ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಮತ್ತು

ರ್ನೆ ಯ ನಿಣಾಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಯ ಮುೆಂದೆ

ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾದ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹ್ವಗೂ ವಿಲೆ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :

ಕಾ .ಸಂ

ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ

ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರವು ಪಾ ಸಕು

ತ್ಾ ೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಕ ಇರುವ

ತ್ಾ ೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ

ಪಾ ಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಾ ಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಾ ಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಾ .

ನೆ ಯ ನಿಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕಳೆದ

ಸಂ

ತ್ಾ ೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಕ ಇರುವ

ನೆ ಯ ನಿಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಪಾ ಸಕು

ನೆ ಯ ನಿಣಿಯ

ತ್ಾ ೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ

ಪಾ ಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಡಿ.

ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರವು ವಿಲೆ ಮಾಡಿದ

ಅಧಿಕಾರಿಯು ವಿಲೆ ಮಾಡಿದ

ಪಾ ಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಾ ಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪ್ರ ವ್ತಾಕರು, ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ಡೆದವ್ರು ಹ್ವಗೂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟರು, ಅಧಿನಿಯಮದ
ಉಪ್ಬಂಧಗಳ

ಪಾಲನೆ

ಮಾಡಿರುವುದರ

ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ

ಬಗೆೆ

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವುನಡೆಸಿದ

ನಿಯತರ್ಕಲ್ಲಕ ಸಮೇಕೆಿ ಯ ವಿವ್ರಣ ಪ್ತರ :
ಕಾ .ಸಂ

ವಿವರಗಳೆಂದಿಗೆ ಪಾ ಸಕು

ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯಗಳು

ತ್ಗೆದುಕೊಳು ಲ್ಮದ

ತ್ಾ ೈಮಾಸಿಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ

ಪರಿಹಾರಾರ್ಮ ಕ ಕಾ ಮಗಳು

ಸಮೀಕೆೆ

ಇ.

ಅಧಿನಿಯಮದ ಹ್ವಗೂ ಅದರಡಿ

ರಚಿಸಿದ

ನಿಯಮಗಳ

ಮತ್ತು

ವಿನಿಯಮಗಳ

ಮತ್ತು

ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನನ ಪ್ರ ವ್ತಾಕರು, ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ಡೆದವ್ರು ಹ್ವಗೂ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ಏಜೆೆಂಟರು, ಯಾವುದೇ
ರಿೇತಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಲಸದಿರುವುದನ್ನನ

ಕಡಿಮ ಮಾಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಕೈಗೊಳಳ ಲಾದ ಕರ ಮಗಳ ಬಗೆೆ

ವಿವ್ರಣ ಪ್ತರ :
ಕಾ .ಸಂ

ವಿಷಯ

ಕೈಗೆಂಡ ಕಾ ಮ

ಸ್ತಧಿಸಿದ ಫಲ್ಲತಾೆಂಶಗಳು

ಎಫ್. ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ನಿದೇಾಶನಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿನಿಯಮದ ಮತ್ತು ಅದರಡಿ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ
ಮತ್ತು ವಿನಿಯಮನಗಳ ಉಲಿ ೆಂಘನೆಗಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ದಂಡ ಕ್ಕರಿತ ವಿವ್ರಣಪ್ತರ ಹ್ವಗೂ
ರ್ನೆ ಯ ನಿಣಾಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು, ಆದೇಶಿಸಿದ ಬಡಿಿ ಮತ್ತು ನಷಟ

ಪ್ರಿಹ್ವರಗಳು ಕ್ಕರಿತ ವಿವ್ರ

ಪ್ತರ :
ಕಾ .ಸಂ

ಪಾ ವರ್ಿಕರ

ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರವು/ ನೆ ಯ ನಿಣಿಯ

ವಿಧಿಸಿದ ದಂಡ/ ಬಡಿಿ /

ಸಂದಾಯ

ಹೆಸರು

ಅಧಿಕಾರಿಯು ನಿೀಡಿದ ನಿದೇಿಶನಗಳ

ನಷಟ ಪರಿಹಾರ

ಮಾಡಲ್ಮಗಿದೆಯೇ

ವಿಧಿಸಿದ ದಂಡ/ ಬಡಿಿ /

ಸಂದಾಯ

ವಿವರಗಳು

ಕಾ .ಸಂ

ಹಂಚಿಕೆ

ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರವು/ ನೆ ಯ ನಿಣಿಯ
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ಕಾ .ಸಂ

ಪಡೆದವನ

ಅಧಿಕಾರಿಯು ನಿೀಡಿದ ನಿದೇಿಶನಗಳ

ಹೆಸರು

ವಿವರಗಳು

ನಷಟ ಪರಿಹಾರ

ಮಾಡಲ್ಮಗಿದೆಯೇ

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೀಟ್

ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರವು/ ನೆ ಯ ನಿಣಿಯ

ವಿಧಿಸಿದ ದಂಡ/ ಬಡಿಿ /

ಸಂದಾಯ

ಏಜೆೆಂಟನ ಹೆಸರು

ಅಧಿಕಾರಿಯು, ನಿೀಡಿದ ನಿದೇಿಶನಗಳ

ನಷಟ ಪರಿಹಾರ

ಮಾಡಲ್ಮಗಿದೆಯೇ

ವಿವರಗಳು

ಜಿ.

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ಅಥವಾ ರ್ನೆ ಯನಿಣಾಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು, ಆದೇಶಿಸಿದ ತನಿಖ್ಯಗಳು, ವಿಚಾರಣೆಗಳು:
ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು

ಅಥವಾ

ರ್ನೆ ಯನಿಣಾಯ

ಅಧಿರ್ಕರಿಯು,

ಕೈಗೊೆಂಡ

ತನಿಖ್ಯಗಳ

ಮತ್ತು

ವಿಚಾರಣೆಗಳ ಹ್ವಗೂ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ಅಥವಾ ಸಮುಚಿತ ಸರ್ಕಾರವು ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ ಅಭಿಪಾರ ಯ
ಕ್ೇರಿಕೆಗಳ ಸಂಕ್ತಿ ಪ್ು ನಿರೂಪ್ಣೆ.
ಎಚ್. ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ಮತ್ತು

ರ್ನೆ ಯನಿಣಾಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು ಮಾಡಿದ ಆದೇಶಗಳು: ಯಾವುದೇ

ಅಪ್ರಾಧವ್ನ್ನನ ರುಜುವಾತ್ತಪ್ಡಿಸದಿದು ಲ್ಲಿ , ಹ್ವಗೂ ಅಪ್ರಾಧವ್ನ್ನನ ರುಜುವಾತ್ತಪ್ಡಿಸಿರುವ್ಲ್ಲಿ ,
ಪ್ರ ತೆೆ ೇಕವಾಗಿ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ಅಥವಾ ರ್ನೆ ಯನಿಣಾಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು, ಮಾಡಿರುವ್ ಆದೇಶಗಳು
ಅವುಗಳನ್ನನ ಯಾವ್ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಆ ಪ್ರ ಕರಣಗಳನ್ನನ

ಸೂಚಿಸಿ ಕ್ೇಷಾ ಕ

ರೂಪ್ದ ವಿವ್ರಣಪ್ತರ ದೆಂದಿಗೆ,ಹ್ವಗೆ ನಿೇಡಿದ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಆದೇಶರ್ಕಕ ಗಿ ಪ್ರ ವ್ಗಾವಾರು
ಆದೇಶಗಳ ಸಂಕ್ತಿ ಪ್ು ನಿರೂಪ್ಣೆ ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳ ಸಂಕ್ತಿ ಪ್ು ವಿವ್ರಗಳು.
ಐ.

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಆದೇಶಗಳನ್ನನ ಜಾರಿಗೊಳಸುವುದು ಮತ್ತು ದಂಡಗಳನ್ನನ ವಿಧಿಸುವುದು: (i)
ಹಣಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ

ದಂಡಗಳು-ವಿಧಿಸಿದ ದಂಡದ ವ್ಸೂಲಾತಿಯ ವಿವ್ರಗಳು,

ವಿಧಿಸಿದ ಆದರೆ ವ್ಸೂಲಾಮ ಡಿಲಿ ದ ದಂಡದ ವಿವ್ರಗಳು, ವಿಷಯಗಳ ಒಟುಟ
ಹ್ವಗೂ

ಹಣಕೆಕ

ನಿಯಮಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆವಿಧಿಸಿದ

ಅನ್ನಸಾರ ವ್ಸೂಲಾಮ ಡಿದ ಒಟುಟ

ದಂಡದ

ಒಟುಟ

ಮೊಬಲಗು,

ಸಂಖ್ಯೆ
23ನೇ

ಮೊಬಲಗು; (ii) 59ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಡಿ

ರ್ನೆ ಯಾಲಯಕೆಕ ಅಭಿಪಾರ ಯ ಕ್ೇರಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು; ವ್ಷಾದ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ
ರ್ನೆ ಯಾಲಯಕೆಕ

ಅಭಿಪಾರ ಯ ಕ್ೇರಿ ಬಂದ ವಿಷಯಗಳ ಒಟುಟ

ಸಂಖ್ಯೆ , ವ್ಷಾದ

ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನೆ ಯಾಲಯವು ವಿಲೇ ಮಾಡಿರುವ್ ಒಟುಟ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ , ವ್ಷಾದ
ಕ್ನೆಯಲ್ಲಿ ರ್ನೆ ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ತ ಇರುವ್ ಒಟುಟ
ಪ್ರ ಕರಣದಡಿ ಆದೇಶದ ಜಾರಿಗಾಗಿ ರ್ನೆ ಯಾಲಯಕೆಕ

ವಿಷಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (iii) 40ನೇ
ಅಭಿಪಾರ ಯ ಕ್ೇರಿ ಕಳುಹಿಸಿದ

ವಿಷಯಗಳು, ವ್ಷಾದ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನೆ ಯಾಲಯಕೆಕ ಅಭಿಪಾರ ಯ ಕ್ೇರಿ ಕಳುಹಿಸಿದ
ವಿಷಯಗಳ ಒಟುಟ
ಒಟುಟ

ಸಂಖ್ಯೆ ; ವ್ಷಾದ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನೆ ಯಾಲಯವು ವಿಲೆ ಮಾಡಿದ

ವಿಷಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ , ವ್ಷಾದ ಕ್ನೆಯಲ್ಲಿ ರ್ನೆ ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ತ ಇರುವ್

ಒಟುಟ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ .
ಜೆ.

ರ್ನೆ ಯನಿಣಾಯ

ಅಧಿರ್ಕರಿಯ

ವಿಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಷಟ

ಆದೇಶವ್ನ್ನನ

ಜಾರಿಗೊಳಸುವುದು

ಪ್ರಿಹ್ವರ: (i) ಬಡಿಿ ಹ್ವಗೂ ನಷಟ

ಹ್ವಗೂ

ಬಡಿಿ

ಪ್ರಿಹ್ವರದ ವಿವ್ರಗಳು,

ವಿಧಿಸಿದ ಆದರೆ ಸಂದ್ರಯ ಮಾಡಿಲಿ ದ ಬಡಿಿ ಹ್ವಗೂ ನಷಟ ಪ್ರಿಹ್ವರ; ವಿಷಯಗಳ ಒಟುಟ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಹ್ವಗೂ ವಿಧಿಸಿದ ಬಡಿಿ

ಹ್ವಗೂ ನಷಟ ಪ್ರಿಹ್ವರಗಳ ಒಟುಟ

ನಿಯಮಕೆಕ

ಅನ್ನಸಾರ ವ್ಸೂಲಾಮ ಡಿದ ಒಟುಟ

ಆದೇಶದ

ಜಾರಿಗಾಗಿ

ರ್ನೆ ಯಾಲಯಕೆಕ

ಮೊಬಲಗು, 23ನೇ

ಮೊಬಲಗು;(ii) 40ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಡಿ
ಅಭಿಪಾರ ಯ

ಕ್ೇರಿ

ಕಳುಹಿಸಿದ

ವಿಷಯಗಳು,ವ್ಷಾದ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನೆ ಯಾಲಯಕೆಕ ಅಭಿಪಾರ ಯ ಕ್ೇರಿಕಳುಹಿಸಲಾದ
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ವಿಷಯಗಳ ಒಟುಟ
ಒಟುಟ

ಸಂಖ್ಯೆ .; ವ್ಷಾದ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನೆ ಯಾಲಯವು ವಿಲೆ ಮಾಡಿದ

ವಿಷಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ; ವ್ಷಾದ ಕ್ನೆಯಲ್ಲಿ ರ್ನೆ ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ತ ಇರುವ್

ವಿಷಯಗಳ ಒಟುಟ ಸಂಖ್ಯೆ .
ಕೆ.

ಅಪ್ೇಲುಗಳು:
(i)

ವ್ಷಾದಲ್ಲಿ , ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ ಅಥವಾ ರ್ನೆ ಯನಿಣಾಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಯ ಆದೇಶಗಳ
ವಿರುದಿ ದ್ರಖಲಾಮ ಡಲಾದ ಅಪ್ೇಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :

(ii)

ವ್ಷಾದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ತ ಇದು ಅಪ್ೇಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :

(iii)

ವ್ಷಾದ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರಖಲಾಮ ಡಿದ ಅಪ್ೇಲುಗಳು:

(iv)

ವ್ಷಾದ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣವು ಪುರಸಕ ರಿಸಿದ ಅಪ್ೇಲುಗಳ
ಸಂಖ್ಯೆ :

(v)

ವ್ಷಾದ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣವು ತಿರಸಕ ರಿಸಿದ ಅಪ್ೇಲುಗಳ
ಸಂಖ್ಯೆ :

(vi)

ಅಪ್ೇಲು ರ್ನೆ ಯಾಧಿಕರಣವು ಪುರಸಕ ರಿಸಿದ ಅಪ್ೇಲುಗಳ ಬಗೆೆ ಸಂಕ್ತಿ ಪ್ು ಪೂಣಾ
ವಿವ್ರಗಳ ನಿರೂಪ್ಣೆ.

ಎಲ್. 33ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಡಿ ಸಮುಚಿತ ಸರ್ಕಾರವು ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ ಅಭಿಪಾರ ಯ ಕ್ೇರಿಕೆಗಳು: ಇದರ
ಬಗೆೆ ವ್ೆ ವ್ಸ್ಾ ಮಾಡುವುದರ್ಕಕ ಗಿ 33ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಡಿ ಸಮುಚಿತ ಸರ್ಕಾರವು ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ
ಅಭಿಪಾರ ಯ ಕ್ೇರಿಕೆಗಳ ಕ್ಕರಿತ ಸಂಕ್ತಿ ಪ್ು ನಿರೂಪ್ಣೆ; ವ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ ಅಭಿಪಾರ ಯ
ಕ್ೇರಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ -ವ್ಷಾದಲ್ಲಿ ವಿಲೆ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಪಾರ ಯ ಕ್ೇರಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ , ವ್ಷಾದ
ಕ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ತ ಇರುವ್ ಅಭಿಪಾರ ಯ ಕ್ೇರಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ .
ಎಮ್. 33ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (3)ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದಡಿ ವ್ರ್ಕಲತ್ತು ಕರ ಮಗಳು: 33ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (3)ನೇ
ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದಡಿ ರ್ಕಯಾಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಳ ಬಗೆೆ

ಸಂಕ್ತಿ ಪ್ು ನಿರೂಪ್ಣೆ.- (i) ರಿಯಲ್

ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ವ್ಲಯಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರ್ಕನೂನ್ನಗಳು ಹ್ವಗೂ ರ್ಕಯಾನಿೇತಿಗಳ ಬಗೆೆ ಹ್ವಗೂ
ಅದರ

ಬಗೆೆ

ಅರಿವು

ಸಂಕ್ತರಣಗಳನ್ನನ ಮತ್ತು

ಮೂಡಿಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ

ರ್ಕಯಾಗಾರಗಳನ್ನನ ,

ವಿಚಾರ

ಸಾವ್ಾಜ್ನಿಕರು/ ತಜ್ಞ ರು/ ನಿೇತಿ-ನಿರೂಪ್ಕರು/ ನಿಯಂತರ ಣ

ಸಂಸ್ಾ ಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಇತರ ಸಂವಾದ ಚಚೆಾಗಳು; (ii) ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ವ್ಲಯಕೆಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರ್ಕನೂನ್ನಗಳನ್ನನ

ಹ್ವಗೂ ರ್ಕಯಾನಿೇತಿಗಳನ್ನನ

ಕ್ಕರಿತ್ತ ವ್ರ್ಕಲತಿು ಗಾಗಿ

ಪ್ರ ಬಂಧಗಳನ್ನನ ಪ್ರ ಕಟಿಸುವುದುಹ್ವಗೂ ಅಧೆ ಯನಗಳನ್ನನ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗೆೆ ಅರಿವ್ನ್ನನ
ಮೂಡಿಸುವುದು;

(iii)

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ

ವೆಬ್ಬೈಟ್ಬನಲ್ಲಿ

ಪ್ರ ಕಟಿಸಿದ/

ಮಂಡಿಸಿದ

ಸಮಾಲೇಚರ್ನ ಪ್ರ ಬಂಧಗಳು; (iv) ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರಿೇಕ್ತಿ ಸಿದ ವಿಶೆಿ ೇಷಣಾತಮ ಕ
ಪ್ರ ಬಂಧಗಳು; (v) ಇತರೆ.
ಎನ್. ಆಡಳತ ಮತ್ತು ಸಿಬಬ ೆಂದಿ ವಿಷಯಗಳು: (i) ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯವ್ರ ವ್ರದಿ; (ii) ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ
ರಚನೆ; (iii) ಅಧೆ ಕ್ಷತೆ ವ್ಹಿಸುವ್ ವ್ೆ ಕ್ತು ಮತ್ತು ವ್ಷಾದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊೆಂಡ ಸದಸೆ ರ
ವಿವ್ರಗಳು

ಮತ್ತು

ನೇಮಕಗೊೆಂಡ

ಪ್ದವ್ನ್ನನ

ಿಟುಟ

ರ್ನೆ ಯನಿಣಾಯ

ಿಟಟ ವ್ರ

ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ

ವಿವ್ರಗಳು
ಹ್ವಗೂ

(iv)

ಪ್ದವ್ನ್ನನ

ವ್ಷಾದಲ್ಲಿ
ಿಟುಟ

ಿಟಿಟ ರುವ್ವ್ರ ವಿವ್ರಗಳು; (v) ಸಾೆಂಸಿಾ ಕ ಸಾ ರೂಪ್; (vi) ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಸಿಬಬ ೆಂದಿ;
ಪ್ರ ವ್ಗಾವಾರು ಮಂಜೂರಾದ ಹುದೆು ಗಳು, ತ್ತೆಂಿದ ಹುದೆು ಗಳು, ಖಲ್ಲ ಹುದೆು ಗಳು,
ವ್ಷಾದಲ್ಲಿ

ಮಾಡಿದ

ನೇಮಕ

ಮುೆಂತ್ಕದವುಗಳನ್ನನ

ಒಳಗೊೆಂಡಿರುವ್ ಕ್ೇಷಾ ಕದ ವಿವ್ರ ಪ್ತರ .

ಕ್ಕರಿತ

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ
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ಓ.

ನಿಯೇಜಿಸಿಕ್ೆಂಡ ತಜ್ಞ ರು ಮತ್ತು ಸಮಾಲೇಚಕರು; ವ್ಷಾದಲ್ಲಿ
ತಜ್ಞ ರ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೇಚಕರ ಮತ್ತು ಪ್ದವ್ನ್ನನ

ನೇಮಕಗೊೆಂಡ

ಿಟುಟ ಿಟಟ ವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ

ಹ್ವಗೂ

ವಿವ್ರಗಳು.
ಪ್.

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ನಿಯೇಜ್ನೆಯ ನಿಯತ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನನ

ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನನ

ಮೇರಿ

ಕೈಗೊೆಂಡ ನೌಕರರ ಕಲಾೆ ಣ ಕರ ಮಗಳು, ಯಾವುದ್ರದರೂ ಇದು ರೆ, ಅವು.
ಕೂೆ . ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳು: (i) ಸೂಾ ಲ ಪ್ರ ವ್ಗಾಗಳಡಿ ಬಜೆಟ್ ಅೆಂದ್ರಜುಗಳು ಮತ್ತು
ಪ್ರಿಷಕ ೃತ ಅೆಂದ್ರಜುಗಳು; (ii) 75ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದಡಿ ಸಾಾ ಪ್ಸಿರುವ್
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ನಿಯಂತರ ಣ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಾ ಲ ಪ್ರ ವ್ಗಾಗಳಡಿಯ ಜ್ಮಗಳು; (iii)
ಸೂಾ ಲ ಪ್ರ ವ್ಗಾಗಳಡಿ ವಾಸಾು ವಿಕ ವೆಚು ; (iv) 75ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದಡಿ
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟ ೇಟ್ ನಿಯಂತರ ಣ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಭೆ ವಿರುವ್ ಶಿಲುಕ ; (v) ಯಾವುದೇ ಇತರ
ಮಾಹಿತಿ.
ಆರ್. ಅೆಂತರರಾಷಿಟ ಾೇಯ ಸಹರ್ಕರ: ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ಕೈಗೊೆಂಡ ಅೆಂತರರಾಷಿಟ ಾೇಯ ಸಹರ್ಕರ
ರ್ಕಯಾಕರ ಮ ಯಾವುದ್ರದರೂ ಇದು ರೆ, ಆ ರ್ಕಯಾಕರ ಮದ ಸಂಕ್ತಿ ಪ್ು ನಿರೂಪ್ಣೆ.

ಎಸ್. ಸಾಮಥೆ ಾ ನಿಮಾಾಣ; (i) ವಿಷಯಗಳು, ಅವ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಾೆ ಸಂಗ ವಿಭಾಗ ಇೆಂಥ
ವಿವ್ರಗಳೊೆಂದಿಗೆ
ಶೆರ ೇಣಿವಾರು)ಸಂಖ್ಯೆ ;

ಸಂಸ್ಾ ಯಲ್ಲಿ
(ii)

ತರಬೇತಿ

ಪ್ಡೆದ

ತರಬೇತಿಯನ್ನನ

ರ್ಕಯಾಕರ ಮ,ಫೆಲೇಷಿಫ್ಸ ,ವಾೆ ಸಂಗ
ವಿಶಾ ವಿದ್ರೆ ನಿಲಯಗಳೊೆಂದಿಗೆ/ಸಂಸ್ಾ ಗಳೊೆಂದಿಗೆ

ನೌಕರರ

(ಪ್ರ ವ್ಗಾವಾರುಮತ್ತು

ಇೆಂಟನ್ಬಾಷಿಫ್,
ರಜೆ,

ವಿನಿಮಯ
ವಿದೇಶಿ

ವಿಶೇಷವ್ೆ ವ್ಸ್ಾ ಯನ್ನನ ಮಾಡಿ

ನಿೇಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಹೇಗೆ ಎೆಂಬುದನ್ನನ ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಲು ಸಹ ಸಂಸ್ಾ ಯ ಹೆಸರುಗಳು
ಹ್ವಗೂ

ಅವ್ಧಿಯ

ವಿವ್ರಗಳೊೆಂದಿಗೆ,

ಹೊರಗಡೆಯಸಂಸ್ಾ ಗಳೆಂದ(ಪ್ರ ತೆೆ ೇಕವಾಗಿಭಾರತದಳಗಡೆಮತ್ತು ಭಾರತದ ಹೊರಗಡೆ)
ತರಬೇತಿಪ್ಡೆದ ನೌಕರರ(ಪ್ರ ವ್ಗಾವಾರು
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ಮತ್ತು ಶೆರ ೇಣಿವಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ); (iii) ನಿಮಾಾಣ ಉಪ್ಕರ ಮಗಳ ವೆಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೈಗೊಳಳ ಬೇರ್ಕದ ಸಾಮಥೆ ಾ
ನಿಮಾಾಣ
ಉಪ್ಕರ ಮದ ಸಂಕ್ತಿ ಪ್ು ನಿರೂಪ್ಣೆ.
ಟಿ.

ನಡೆಯುತಿು ರುವ್ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು: ನಡೆಯುತಿು ರುವ್ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳ ಸಂಕ್ತಿ ಪ್ು ನಿರೂಪ್ಣೆ.

ಯು.

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಕ : (i) ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಕ

ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ

ಕ್ೇರಿ ಸಿ.ಪ್.ಐ.ಓ/

ಎ.ಸಿ.ಪ್.ಐ.ಓ ಇವ್ರಿಗೆಬಂದಿರುವ್ ಅಜಿಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ; (ii) ಯಾವ್ ಅಜಿಾಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಸಿ.ಪ್.ಐ.ಓ ಇವ್ರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ ನಿೇಡಿದ್ರು ರೆಯೇ, ಆ ಅಜಿಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ; (iii) ಸಿಪ್ಐಓ– ಮುೆಂದೆ
ಇತೆ ಥಾದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಅಜಿಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ; (iv) ಸಿ.ಪ್.ಐ.ಓ ಇವ್ರ ಆದೇಶದ ವಿರುದಿ ಪ್ರ ಥಮ ಅಪ್ೇಲು
ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಮುೆಂದೆ ದ್ರಖಲಾಮ ಡಲಾದ ಅಪ್ೇಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ . (v) ಪ್ರ ಥಮ ಅಪ್ೇಲು ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು
ವಿಲೆ ಮಾಡಿರುವ್ ಅಪ್ೇಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ; (vi) ಪ್ರ ಥಮ ಅಪ್ೇಲು ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದಲ್ಲಿ ಇತ್ಕೆ ಥಾದಲ್ಲಿ ರುವ್
ಅಪ್ೇಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ; (vii) ಗೊತ್ತು ಪ್ಡಿಸಿದ ರ್ಕಲದ ಚೌಕಟಿಟ ನಲ್ಲಿ

ವಿಲೆ ಮಾಡಲಾಗದಿರುವ್

ಅಜಿಾಗಳ/ ಅಪ್ೇಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ .
ಅಧೆ ಕ್ಷರು(ಸಹಿ)ಸದಸೆ ನ (ರ)(ಸಹಿ)ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ
ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ಕಪ್ಲ್ ಮೊೇಹನ್
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರ ಧಾನ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ
ವ್ಸತಿ ಇಲಾಖ್ಯ.
The above translation of the Karnataka Real Estate (Regulation and Development) Rules,
2017 shall be authoritative text in the Kannada language under section 5A of the Karnataka
Official Language Act,1963 (Karnataka Act 26 of 1963).
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ
ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ,

(ಕೆ. ದ್ರಾ ರಕರ್ನಥ್ ಬಾಬು)
ಸರ್ಕಾರದ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ
ಸಂಸದಿೇಯ ವ್ೆ ವ್ಹ್ವರಗಳು ಶಾಸನ ಮತ್ತು ರಚನೆ ಇಲಾಖ್ಯ.

