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�ಷಯ: ಕ�ಾ�ಟಕ ಅ�ಯಂ��ತ �ೇವ� �ೕಜ�ೆಗಳ ��ೇಧ �ಯಮಗಳ�, 2020.
********

ಪ��ಾ�ವ�ೆ:
�ಾರತದ �ಾಷ�ಪ�ಗಳ� ಪ��ಾ���ದ ಅ�ಯಂ��ತ �ೇವ� �ೕಜ�ೆಗಳ ಸು��ೕ�ಾ�ೆ �ೆಬ�ವ� 21,

2019 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬಂ�ತು� ಮತು� ನಂತರ ಈ ಸು��ೕ�ಾ�ೆಯನು� 31 ಜು�ೈ 2019 ರಂದು ಅ�ಯಂ��ತ �ೇವ�
�ೕಜ�ೆಗಳ ��ೇಧ ಅ��ಯಮ 2019 (Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019) �ಾ�

ಬದ�ಾ�ಸ�ಾ�ತು ಮತು� �ಾರತ ಸರ�ಾರದ �ೆ�ೆಟ್ನ�� (Gazette of India, Extraordinary, Part II-

Section 1 dated 31.07.2019) ಪ�ಕ�ಸ�ಾ�ತು� ಮತು� �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರವ� ��ಾಂಕ: 12.02.2020ರ �ಾರತ

ಸರ�ಾರದ �ೆ�ೆಟ್ನ�� (Gazette of India, Extraordinary, Part II-Section 3 Subsection (ii)) Banning of

Unregulated Deposit Schemes Rules 2020 ಯನು� �ಾ��ೆ ತಂ�ತು�.

ಅ�ಯಂ��ತ �ೇವ� �ೕಜ�ೆಗಳ ��ೇಧ ಅ��ಯಮ, 2019ರ (2019ರ �ೇಂದ� ಅ��ಯಮ 21)

38�ೇ ಪ�ಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪ�ದತ��ಾದ ಅ��ಾರಗಳನು� ಚ�ಾ�� ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರವ� �ೇಂದ�
ಸ�ಾ�ರ�ೊಂ��ೆ ಸ�ಾ�ೋ�� ಈ ಮೂಲಕ ಮುಂ�ನ �ಯಮಗಳನು� ರ�ಸುತ��ೆ, ಎಂದ�ೆ:�ಯಮಗಳ�
1. ಸಂ�ಪ� �ೆಸರು ಮತು� �ಾ�ರಂಭ.-

(1) ಈ �ಯಮಗಳನು� ಕ�ಾ�ಟಕ ಅ�ಯಂ��ತ �ೇವ�

�ೕಜ�ೆಗಳ ��ೇಧ �ಯಮಗಳ�, 2020 ಎಂದು ಕ�ೆಯತಕ�ದು�.

(2) ಇವ� �ಾಜ� ಪತ�ದ�� ಅವ�ಗಳ ಪ�ಕಟ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾ��ೆ ಬರತಕ�ದು�.
2.ಪ��ಾ�ೆಗಳ�.- (1) ಈ �ಯಮಗಳ�� ಸಂದಭ�ವ� ಅನ��ಾ ಅಗತ�ಪ��ದ �ೊರತು,(ಎ) “ಅ��ಯಮ “ಎಂದ�ೆ ಅ�ಯಂ��ತ �ೇವ� �ೕಜ�ೆಗಳ ��ೇಧ ಅ��ಯಮ, 2019 (2019ರ
�ೇಂದ� ಅ��ಯಮ 21);

(�) “ನಮೂ�ೆ” ಎಂದ�ೆ ಈ �ಯಮಗ�ೆ� ಂ��ೆ ಲಗ��ಸ�ಾದ ನಮೂ�ೆ;
(�) “ಸ�ಾ�ರ” ಎಂದ�ೆ ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರ;
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(�) “ಸ��ೆ�ೕರ�ೆಯ ಸಂ�ೇಯ�ೆ” ಎಂದ�ೆ ಸ�ಾ�ರದ ಏ�ೆ��, �ಾ��ಾಲಯ ಅಥ�ಾ ಇತರ �ಾಜ� ಅಥ�ಾ

�ೇಂದ� �ಾ���ಾರವ� ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ ಉಪಕ�ಮದ ಅ�ಕೃತ �ಾಯ�ಗಳ �ೕ�ೆ

�ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಕ�ಮ.

(2) ಇದರ�� ಬಳಸ�ಾದ �ಾಗೂ ಪ��ಾ�ಸ�ರುವ ಆದ�ೆ ಅ��ಯಮದ�� ಪ��ಾ��ರುವ ಪದಗಳ�
ಮತು� ಪ�ಾವ�ಗಳ� ಅ��ಯಮದ�� ಅವ�ಗ��ೆ �ೕಡ�ಾದ ಅಥ�ಗಳ�ೆ�ೕ �ೊಂ�ರತಕ�ದು�.

3. 7�ೇ ಪ�ಕರಣದ (3)�ೇ ಉಪ ಪ�ಕರಣದ ಅ�ಯ��ನ ಸಕಷ್ಮ �ಾ���ಾರದ ಅ��ಾರಗಳ� ಮತು�

ಕತ�ವ�ಗಳ�.- (1) �ಾವ��ೇ ಪ�ಕರಣದ �ಾಸ��ಾಂಶಗಳ� �ೇವ� ಪ�ೆದು�ೊಂಡವನ �ೆಸ�ನ�� ಅಥ�ಾ �ೇವ�

ಪ�ೆದು�ೊಂಡವನ ಪರ�ಾ� �ಾ�ೇ ಇತರ ವ���ಯ �ೆಸ�ನ�� ಆ���ದ ಸ�ತು�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಆ��ಗಳ

ಗುರು�ಸು��ೆಯು ಅಗತ��ಾ�ರುವ��ೆಂದು ಸಕಷ್ಮ �ಾ���ಾರ�ೆ� ಅಥ�ಾ ಅವ��ೆ �ೆರವ� �ೕಡಲು �ೇ�ಸ�ಾದ

ಅ��ಾ��ೆ ಮನದ�ಾ�ದ�ೆ, ಅವರು 31�ೇ ಪ�ಕರಣದ (1)�ೇ ಉಪಪ�ಕರಣದ ಉಪಬಂಧಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು
�ೕ�ೕಸ್ �ಾ���ಾರಗ�ಂದ �ವರಗಳನು� ಸಂಗ��ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು �ಾ�ಸುವ �ಾವ��ೇ ಇತರ
�ಾ���ಾರ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಜ�ಕ�ಂದ

�ಾವ�ಜ�ಕ ಅ�ಸೂಚ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಸ�ತು�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಆ��ಗಳ

�ವರಗಳನು� ಪ�ೆಯಬಹುದು.
(2)

(1)�ೇ

�ಾವ�ಜ�ಕ�ಂದ

ಉಪ�ಯಮದ��

�ಾ��ಯನು�

���ಷ�ಪ��ದ

�ೋ�ದ��,

�ಾವ�ಜ�ಕ

�ೕ�ೊ�ೕಟ�ೆ�

�ಾ�ಜ�

ಅ�ಸೂಚ�ೆಯ

ಇರುವ��ೆಂದು

ಮು�ಾಂತರ
�ೕ�ೕಸ್

�ಾ���ಾರಗ�ಂದ �ಾ��ಯ ವರ�ಯನು� ��ೕಕ��ದ ಹ��ೈದು �ನಗಳ ಅವ��ಳ�ಾ� ಎರಡು ಪ�ಮುಖ

ಸ��ೕಯ ವೃತ�ಪ���ೆಗಳ�� ಒಂದು �ಾ��ಾತನು� �ೕಡಬಹುದು.

(3) ಸಕಷ್ಮ �ಾ���ಾರವ�, �ೆಚು�ವ� �ಾ��ಯನು� ಸಂಗ���ದ ತರು�ಾಯ, �ೇವ� ಪ�ೆದವನ �ೆಲವ�

�ೆಚು�ವ� ಸ�ತು�ಗಳನು� ಜ�� �ಾಡುವ�ದು ಅಗತ��ಾ�ರುವ��ೆಂದು ಅ��ಾ�ಯಪಟ���, ಅದು ಅ��ಯಮದ 7�ೇ
ಪ�ಕರಣದ ಅನು�ಾರ�ಾ� �ಾ�ೆ �ಾಡಬಹುದು.

4.ತ��ೆ ಅಥ�ಾ ��ಾರ�ೆಯನು� ನ�ೆಸು�ಾಗ ��ತ�ಾದ ಅ��ಾರಗಳ�.- (1) 7�ೇ ಪ�ಕರಣದ (4)�ೇ

ಉಪ ಪ�ಕರಣದ ಅ�ಯ�� ತ��ೆ ಅಥ�ಾ ��ಾರ�ೆಯನು� ನ�ೆಸುವ�ದು ಅವಶ�ಕ�ೆಂದು ಅನ��ಾ �ಾ��ದ
�ೊರತು, ತ��ೆ ಅಥ�ಾ ��ಾರ�ೆಯನು� ನ�ೆಸು�ಾಗ ಸಕಷ್ಮ �ಾ���ಾರವ� ಈ ಮುಂ�ನ �ೋ�ೕಸುಗಳನು�
�ೕಡಬಹುದು, ಎಂದ�ೆ:-

(i) ನಮೂ�ೆ ಎ-ಯ�� ಕ�ಮ �ೈ�ೊಳ��ವ�ದ�ಾ�� �ೋ�ೕಸು;

(ii) �ೆಚು�ವ� �ಾ�� �ಾವ��ಾದರೂ ಅಗತ�ಪ��ದ�� ನಮೂ�ೆ � ರ�� �ೋ�ೕಸು;

(iii) ನಮೂ�ೆ-�ಯ�� �ೇವ� ಪ�ೆದವನ ಅಥ�ಾ ಇತರ ವ���ಗಳ ಮತು� �ಾ�ಗಳ ಖುದು� �ಾಜ�ಾ��ಾ�
ಅಂ�ಮ �ೋ�ೕಸು.

(2) �ಾ�ಾ��ಕ ಜ��ಯ ಆ�ೇಶವ� �ಾಧ��ಾದಷು� ಮ���ೆ ಈ ಮುಂ�ನ �ವರಗಳನು� �ೊಂ�ರತಕ�ದು�,

ಎಂದ�ೆ:-
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(i) ದೂ�ನ �ವರಗಳ�;

(ii) �ೇವ� ಪ�ೆದವನ ಅಥ�ಾ ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಯ �ವರಗಳ�;
(iii) �ೕ�ೕಸ�ಂದ ��ಾರ�ೆಯ ವರ�;

(iv) �ಯಂತ�ಕ�ಂದ ��ೕಕ�ಸ�ಾದ ವರ�, �ಾವ��ಾದರು ಇದ���;
(v) �ಾವ�ಜ�ಕ�ಂದ ��ೕಕ��ದ ದೂರುಗಳ�;

(vi) ವ�ವಹರ�ೆಗಳ �ವರಗಳ�, ಅಂತಹ ಸ�ತು�ಗಳ ಜ���ಾ� �ಾರಣಗಳ�, ಜ��ಯ ಪ��ಾಮ�ಾ�

��ಾಂಕ;

(vii) �ೕಡ�ಾದ ಅಥ�ಾ �ಾ��ಾ�ದ �ೋ�ೕಸುಗಳ ಪ��ಗಳ� ಮತು� ತಲು�ರುವ�ದ�ೆ� ರುಜು�ಾತು
�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���, ಅದರ ಪ��;

(viii) �ಣ�ಯಗಳ �ಾ�ಾಂಶ;

(ix) ಜ�� �ಾ�ದ ಸ���ನ �ವರಗಳ�, �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಜ�� �ಾ�ದ �ತ�, �ೇರುಗಳ�

�ಾಗೂ �ಾಂಡ್ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ ಭದ��ೆಗಳ�, ಜ�� �ಾ�ದ ಚರ ಸ�ತು�, ಅಂತಹ ಸ���ನ ಸ�ಾಸ�

�ೌಲ� ಮತು� ��ರ ಸ���ನ ಸಂದಭ�ದ�� ಭೂ�ಯ ���ೕಣ�, ಅಂಥ ಸ���ನ ಸ�ೆ� ನಂಬರುಗಳ� ಮತು�
�ೆಕು�ಬಂ�ಗಳ� �ಾಗೂ ಅಂಥ ಸ���ನ ಹಕು� �ೊಂ�ರುವವನ �ೆಸರು;
(x) ಉಪಸಂ�ಾರ; ಮತು�

(xi) �ಾಕಷ್�ಗಳ� (�ಾಕಷ್�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಪ��ಾ�ೆಯನು� ಲಗ��ಸುವ�ದು).
(3) ಸಕಷ್ಮ �ಾ���ಾರದ ವ�ವಹರ�ೆಗಳನು� 7�ೇ ಪ�ಕರಣದ (4)�ೇ ಉಪ ಪ�ಕರಣದ ಅ�ಯ��

�ಾಖ�ಸತಕ�ದು� ಮತು� �ಾಯ�ತತ�ರ�ೆ�ಂದ �ಾನೂ�ನ ಉಪಕ�ಮವನು� ಅನುಸ�ಸತಕ�ದು�.

5.ತ�ೆಮ�ೆ��ೊಂಡ ವ���ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಅ��ಾರಗಳ�.- ಸಕಷ್ಮ �ಾ���ಾರ ಅಥ�ಾ ಸಕಷ್ಮ

�ಾ���ಾರ�ೆ� �ೆರವ� �ೕಡಲು �ೇಮಕ�ೊಂಡ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಅ��ಯಮದ ಅ�ಯ�� �ಾರ ಸಂಬಂಧದ��
ಕ�ಮ�ೈ�ೊಳ�ಲು ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾ��ೆ�ೕ ಆ ವ���ಯು ತ�ೆಮ�ೆ��ೊಂ�ರುವನು ಅಥ�ಾ ಅವನಷ��ೆ� ಅವ�ೆ

ಬ��ಟು��ೊಂ�ರುವನು ಎಂದು ಮನದ�ಾ�ದ�ೆ ಮತು� ನಂಬಲಹ��ಾದ �ಾರಣಗಳನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಸಕಷ್ಮ

�ಾ���ಾರ ಅಥ�ಾ ಸಕಷ್ಮ �ಾ���ಾರ�ೆ� �ೆರವ� �ೕಡಲು �ೇಮಕ�ೊಂಡ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಮುಂ�ನ ಕ�ಮ�ಾ��

�ೊತು�ಪ�ಸ�ಾದ �ಾ��ಾಲಯ�ೆ� ��ತದ�� ಒಂದು ವರ�ಯನು� ಸ��ಸತಕ�ದು�.

6.ಸ�ತು�ಗಳನು� ಮುಟು��ೋಲು �ಾ��ೊಳ��ವ ಅ��ಾರ.- �ೊ�ೆ�ಾದ �ಾವ��ೇ ಸ�ತ�ನು� ಅ��ಯಮದ

ಉ�ೆ�ೕಶವನು� �ಫಲ�ೊ�ಸುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಂದ ಅ��ಯಮದ ಅ�ಯ�� ಜ�� �ಾಡುವ�ದ�ೆ� ಬ��ಡುವ,

ವ�ಾ��ಸುವ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ�� ವ�ವಹ�ಸುವ ಸಂಭವ��ೆ ಎಂದು ಸಕಷ್ಮ �ಾ���ಾರ�ೆ� �ೆರವ�

�ೕಡಲು �ೇ��ದ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಸಕಷ್ಮ �ಾ���ಾರ�ೆ� ಮನದ�ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾ�ೆ ನಂಬಲಹ�
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�ಾರಣ�ದ��ೆ, ಅದು ಅಂಥ ಸ�ತ�ನು� ಮುಟು��ೋಲು �ಾ��ೊಳ�ಲು �ೕ�ೕಸ್ ಅ��ಾ��ೆ ��ೇ��ಸಬಹುದು
ಅಥ�ಾ

ಅಂಥ

ಸ�ತ�ನು�

ಮುಟು��ೋಲು

�ಾ��ೊಳ��ವ�ದು

�ಾಯ��ಾಧುವಲ��ಾದ�ೆ

ಅಂಥ

ಸ�ತ�ನು�

ಸ��ತ�ೊ�ಸುವ�ದ�ಾ�� (Freeze) ಆ�ೇಶವನು� �ೊರ�ಸಬಹುದು �ಾಗೂ ಅದನು� ವ�ಾ��ಸತಕ�ದ�ಲ� ಅಥ�ಾ

ಅನ��ಾ ��ೇ�ಾ� �ಾಡತಕ�ದ�ಲ� ಅಥ�ಾ ಅದ�ೊಂ��ೆ ವ�ವಹ�ಸತಕ�ದ�ಲ�.
ಅಥ�ಾ

7.�ಾ�ಯ�ಾ� (Legal practioner) ಮತು� ಇತರರನು� �ೇ���ೊಳ��ವ ಅ��ಾರ.- ಸಕಷ್ಮ �ಾ���ಾರ
ಸಕಷ್ಮ

�ಾ���ಾರ�ೆ�

�ೆರವ�

�ೕಡಲು

�ೇ��ದ

ಅ��ಾ�ಯು,

ಅ��ೕಜ�ಾ

ಇ�ಾ�ೆ,

�ಾ�ಯ�ಾ�ಗಳ ಅಥ�ಾ ಸನ�ದು �ೆ��ಗರ ಅಥ�ಾ ಆ��ಗಳ �ಾ��ೕನ ಮತು� ವಸೂ�ಾ��ಾ� �ಾರ �ೇ�ೆ

ಅಗತ��ಾ�ರುವ��ೋ ಅಂಥ �ಾ�ೇ ಇತರ ವ���ಗಳ �ೇ�ೆಗಳನು� ಬಳ��ೊಳ�ಲು ಹಕು�ಳ�ವ�ಾ�ರತಕ�ದು�.

8.ಆ��ಗಳ �ಾ�ಯಸಂಬಂ� (Forensic) ಅಥ�ಾ ��ಟಲ್ �ೆಕ� ಪ��ೆ�ೕಧ�ೆ, �ೌಲ� �ಧ�ರ�ೆ ಅಥ�ಾ

�ಾ�ಾಟ�ಾ�� ಏಜ��ಗಳನು� ಪ�� �ಾಡಲು ಸ�ಾ�ರದ ಅ��ಾರ.- (1) ಸ�ಾ�ರವ�,-

(ಎ) ಆ��ಗಳ �ೌಲ� �ಧ�ರ�ೆ�ಾ� ಮತು� ಭ�ಷ�ವ�� ಖ�ೕ��ಾರ��ೆ ಆ��ಗಳನು� �ಾ�ಾಟ

�ಾಡುವ�� ಸಹಕ�ಸುವ�ದ�ಾ�� ಏ�ೆ��ಗಳ�; ಮತು�

(�) ಹಣ ಹ��ನ (Money trail) �ೆಕ� ಪ��ೆ�ೕಧ�ೆ�ಾ� �ಾ�ಯ ಸಂಬಂ� �ೆಕ� ಪ��ೆ�ೕಧಕರು ಮತು�

��ಟಲ್ �ೆಕ� ಪ��ೆ�ೕಧಕರ,
-

ಪ��ಯನು� �ದ�ಪ�ಸತಕ�ದು� ಮತು� ಅ�ಸೂ�ಸತಕ�ದು�.

(2) ಸಕಷ್ಮ �ಾ���ಾರವ� ಆ��ಗಳ �ೌಲ� �ಧ�ರ�ೆ�ಾ�, ಆ��ಗಳ �ಾ�ಾಟ�ಾ�� �ಾಗೂ ಹಣ ಹ��ನ

�ಾ�ಯ ಸಂಬಂ� ಮತು� ��ಟಲ್ �ೆಕ� ಪ��ೆ�ೕಧ�ೆ�ಾ� ಅಂಥ ಏ�ೆ��ಗಳ� ಮತು� �ೆಕ� ಪ��ೆ�ೕಧಕರ
�ೇ�ೆಗಳನು� ಬಳ��ೊಳ�ತಕ�ದು�.

(3) ಸಕಷ್ಮ �ಾ���ಾರವ�, �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರವ� ಅಂಥ ಏ�ೆ��ಗಳ ಪ�� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ, ಅಗತ��ಾ�ಾಗ�ೆಲ�

�ಾರ�ೕಯ �ಾ�ಂಕುಗಳ ಸಂಘವ� ಹಣ ಹ��ನ �ೆಕ� ಪ��ೆ�ೕಧ�ೆ�ಾ� ಪ�� �ಾ�ದ �ಾ�ಯ ಸಂಬಂ� �ೆಕ�

ಪ��ೆ�ೕಧಕರ ಅಥ�ಾ ��ಟಲ್ �ೆಕ� ಪ��ೆ�ೕಧಕರ �ೇ�ೆಗಳನು� ಸಹ ಬಳ��ೊಳ�ತಕ�ದು�.

9.ಜ�� �ಾ�ದ ಸ�ತು�ಗಳನು� �ಡುಗ�ೆ�ೊ�ಸು�ಾಗ ಪ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ಾದ �ೌಲ� �ಧ�ರ�ೆಯ

ವರ�ಗಳ�:- 17�ೇ ಪ�ಕರಣದ (1)�ೇ ಉಪ ಪ�ಕರಣದ ಅ�ಯ�� ಜ�� �ಾ�ದ ಸ���ನ ಬದ��ೆ �ಾ�ಯ ಸಮ�ತ

�ೌಲ�ವನು� �ೇವ� ಇಡಲು ಅನುಮ�ಯನು� �ೕಡು�ಾಗ �ೊತು�ಪ�ಸ�ಾದ �ಾ��ಾಲಯವ� ಪ���ಾ�ದ

ಕ�ಷ� ಇಬ�ರು �ೌಲ� �ಧ�ರ�ೆ�ಾರ�ಂದ �ೌಲ� �ಧ�ರ�ೆ ವರ�ಗಳನು�, ಸ�ತು�ಗಳನು� �ಡುಗ�ೆ�ೊ�ಸು�ಾಗ
ಪ�ೆಯಬಹುದು.

ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ��ಾಲರ ಆ�ೇ�ಾನು�ಾರ
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ಮತು� ಅವರ �ೆಸ�ನ��
(ಮಂಜು ಪ�ಸನ�ನ್ ��ೆ�ೖ)
ಸ�ಾ�ರದ �ಾಯ�ದ��
(���ೕಯ ಸು�ಾರ�ೆ)
ಆ��ಕ ಇ�ಾ�ೆ

ಲಗತು�ಗಳ�:

1. ನಮೂ�ೆ-ಎ (�ಯಮ 4ನು� �ೋ�) ಕ�ಮವನು� �ಾ�ರಂ�ಸುವ�ದ�ೆ� �ೋ�ಸು
2. ನಮೂ�ೆ-� (�ಯಮ 4ನು� �ೋ�) �ೆಚು�ವ� �ಾ���ಾ� �ೋ�ಸು
3. ನಮೂ�ೆ-� (�ಯಮ 4ನು� �ೋ�) ಅಂ�ಮ �ೋ�ೕಸು

ಇವ��ೆ:

1. ಪ��ಾನ ಮ�ಾ�ೇಖ�ಾಲರು (� & ಎಸ್ಎಸ್ಎ) / (ಇ & ಆರ್ಎಸ್ಎ) / (ಎ & ಇ), ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರ,
�ೆಂಗಳ�ರು.

2. ಸ�ಾ�ರದ ಅಪರ ಮುಖ� �ಾಯ�ದ��, ಒ�ಾಡ�ತ ಇ�ಾ�ೆ, ��ಾನ �ೌಧ, �ೆಂಗಳ�ರು

3. ಸ�ಾ�ರದ ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ��, ಕಂ�ಾಯ ಇ�ಾ�ೆ, ಬಹುಮಹ�ಗಳ ಕಟ�ಡ, �ೆಂಗಳ�ರು.
4. ಸ�ಾ�ರದ ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ��, ಸಹ�ಾರ ಇ�ಾ�ೆ, ಬಹುಮಹ�ಗಳ ಕಟ�ಡ, �ೆಂಗಳ�ರು.
5. ಸ�ಾ�ರದ ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ��, �ಾನೂನು ಇ�ಾ�ೆ, ��ಾನ �ೌಧ, �ೆಂಗಳ�ರು.

6. ಸ�ಾ�ರದ �ಾಯ�ದ��, ಸಂಸ�ೕಯ ವ�ವ�ಾರಗಳ ಮತು� �ಾಸನ ರಚ�ೆ ಇ�ಾ�ೆ, ��ಾನ �ೌಧ,
�ೆಂಗಳ�ರು.

7. �ೈ�ೆಕ�ರ್ ಜನರಲ್ & ಇನ್��ೆಕ�ರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ �ೕ�ಸ್, ನೃಪತುಂಗ ರ�ೆ�, �ೆಂಗಳ�ರು.

8. �ೈ�ೆಕ�ರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ �ೕ�ಸ್, �ಐ�, �ಾಲ್�ಟನ್ �ೌಸ್, �ಾ��ೆಸ್ ರ�ೆ�, �ೆಂಗಳ�ರು.
9. ��ೇ�ಶಕರು, �ಾ�ಜ�ಗಳ ಇ�ಾ�ೆ, 6�ೇ ಮಹ�, �ಾ�ೇ� ಭವನ, �ೆಂಗಳ�ರು.

10. ಎ�ಾ� �ಾ��ೇ�ಕ ಆಯುಕ�ರು - ಕಂ�ಾಯ ಇ�ಾ�ೆ (ಕಂ�ಾಯ ಇ�ಾ�ೆಯ ಮು�ಾಂತರ).

11. ಎ�ಾ� ��ೆ�ಗಳ ��ಾ���ಾ�ಗಳ� (ಕಂ�ಾಯ ಇ�ಾ�ೆಯ ಮು�ಾಂತರ).

12. ಎ�ಾ� ��ೆ�ಗಳ �ೕ�ಸ್ ಆಯುಕ�ರು / ಎ�ಾ� ��ೆ�ಗಳ �ೕ�ಸ್ ಅ�ೕಕಷ್ಕರು (ಒ�ಾಡ�ತ ಇ�ಾ�ೆಯ
ಮು�ಾಂತರ).

13. ಎ�ಾ� ಕಂ�ಾಯ ಉಪ ��ಾಗಗಳ ಸ�ಾಯಕ ಆಯುಕ�ರು (ಕಂ�ಾಯ ಇ�ಾ�ೆಯ ಮು�ಾಂತರ).

14. ಸಂ�ಾಲಕರು, �ಾಜ� ಮಟ�ದ ಸಮನ�ಯ ಸ�� & �ಾ��ೇ�ಕ ��ೇ�ಶಕರು, �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್�
�ಾ�ಂಕ್, ನೃಪತುಂಗ ರ�ೆ�, �ೆಂಗಳ�ರು.

15. �ೋಡಲ್ �ೋಶ – �ೆ�ಐ�, ಒ�ಾಡ�ತ ಇ�ಾ�ೆ, ��ಾನ �ೌಧ, �ೆಂಗಳ�ರು.
ಪ��ಯನು� �ಾ���ಾ�:
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1. ಸ�ಾ�ರದ ಮುಖ� �ಾಯ�ದ��ಗಳ�, ��ಾನ �ೌಧ, �ೆಂಗಳ�ರು.

2. ಸ�ಾ�ರದ ಅಪರ ಮುಖ� �ಾಯ�ದ�� ಮತು� ಅ�ವೃ�� ಆಯುಕ�ರು, ��ಾನ �ೌಧ, �ೆಂಗಳ�ರು.
3. ಸ�ಾ�ರದ ಅಪರ ಮುಖ� �ಾಯ�ದ��, ಆ��ಕ ಇ�ಾ�ೆ, ��ಾನ �ೌಧ, �ೆಂಗಳ�ರು.

4. ಸ�ಾ�ರದ �ಾಯ�ದ�� (ಆಯವ�ಯ & ಸಂಪನೂ�ಲ), ಆ��ಕ ಇ�ಾ�ೆ, ��ಾನ �ೌಧ,
�ೆಂಗಳ�ರು.

5. �ಾ�ಾ ರ�ಾ ಕಡತ.
6. ಕ�ೇ� ಪ��.
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ನಮೂ�ೆ-ಎ

(�ಯಮ 4ನು� �ೋ�)

ಕ�ಮವನು� �ಾ�ರಂ�ಸುವ�ದ�ೆ� �ೋ�ಸು
ಇವ��ೆ,
_____________________
_____________________
_____________________

�ಾನ��ೆ,

�ಷಯ: �II –
��ೕಕ�ಸ�ಾದ �ಾ�� ಅಥ�ಾ ವರ�ಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಅ��ಯಮದ 3�ೇ ಪ�ಕರಣದ
ಉಪಬಂಧಗಳ ಅ�ಯ�� ಸಂ�ೇಯ�ಾದ ಕೃತ�ದ�� �ಷಯದ ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ� ಅಥ�ಾ �ೇವ� ಪ�ೆದವನು
�ೊಡ��ಾ��ೆಂಬುದು �ೕ�ೊ�ೕಟ�ೆ� ಸ�ಷ��ಾ��ೆ.
3�ೇ ಅಥ�ಾ 4�ೇ ಪ�ಕರಣದ ಉಲ�ಂಘ�ೆಯ�� ಅನ�ಕೃತ �ೇವ� �ೕಜ�ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೇವ�
�ೕಜ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��ನ ಸು��ಗಳ ಸಂಬಂಧದ�� ತ��ೆ ಅಥ�ಾ ��ಾರ�ೆಯನು� ನ�ೆಸು�ಾಗ ಸಕಷ್ಮ
�ಾ���ಾ� ಅಥ�ಾ ಅ��ಯಮದ 7�ೇ ಪ�ಕರಣದ (3) ಮತು� (4) �ೇ ಉಪಪ�ಕರಣದ ಅ�ಯ�� ಸಕಷ್ಮ
�ಾ���ಾ��ೆ �ೆರವ� �ೕಡಲು �ೇ�ಸ�ಾದ ಅ��ಾ�ಗಳ� ��ಲ್ ಪ����ಾ ಸಂ��ೆ, 1908ರ ಅ�ಯ�� ��ಲ್
�ಾ��ಾಲಯದ�� ��ತ�ಾದಂಥ�ೇ ಅ��ಾರವನು� �ೊಂ�ರತಕ�ದು�. ಅ��ಯಮದ ಅ�ಯ�� ಪ�ದತ��ಾದ
ಅ��ಾರಗಳನು� ಚ�ಾ�� ಈ ಮುಂ�ನಂ�ೆ ಆ�ೇ�ಸ�ಾ��ೆ:
�ಷಯ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ, ಈ ಮುಂ�ನದನು� ಸ��ಸುವಂ�ೆ ತಮ�ನು� ಅಗತ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ;
(ಎ) ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಯ �ವರಗಳ�, ಸಂ�ೆ�ಯ �ೋಂದ�, ��ಷ� ಗುರು�ನ ಸಂ�ೆ� ಅಥ�ಾ �ೋಂದ� ಮತು�
PAN ಸಂ�ೆ�ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ �ಯಂತ�ಕ�ಂದ �ೇವ�ಗಳನು� ��ೕಕ�ಸಲು ಅನುಮ�ಗಳ� �ಾವ��ಾದರೂ
ಇದ��� ಅದು,
(�) “ಎ” ��ಷ� ಗುರು�ನ ಸಂ�ೆ� ಅಥ�ಾ �ೋಂದ� ಮತು� PAN ಸಂ�ೆ�ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ ಪ�ವತ�ಕರು,
ವ�ವ�ಾ�ಪಕ ��ೇ�ಶಕರು, ��ೇ�ಶಕರು, �ಾಲು�ಾರರು, ವ�ವ�ಾ�ಪ�ಾ ವ���ಗಳ� ಇ�ಾ��ಗಳ �ವರಗಳ�.
(�) ಇ��ೕ��ೆ �ಾಖಲು �ಾ�ದ �ೆಕ� ಪ��ೆ�ೕ�ಸಲ�ಟ� ಆ��ಕ �ವರಪ�� �ಾಗೂ �ಾಖ��ದ �ಾಭ ಮತು�
ನಷ�ದ �ೆಕ� ಪತ�ಗಳ�.
(�) �ಯಂತ�ಕರ �ವರಗಳ� ಮತು� �ೋಂದ� ಪ��ಾಣ ಪತ�ಗಳ ಪ��, �ೇವ� ಪ�ೆಯುವ ಚಟುವ��ೆಯನು�
�ೈ�ೊಳ�ಲು ಅನುಮ�ಗಳ�.
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(ಇ) �ಾವ�ಜ�ಕ�ಂದ �ಾವ �ೇವ�ಗಳ �ೕಜ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ೇವ�ಗಳನು� ಸಂಗ��ಸ�ಾಗು���ೆ�ೕ ಆ
�ೕಜ�ೆಯ ಪ�ಣ� �ವರಗಳನು� ಒದ�ಸುವ�ದು.
(ಎಫ್) �ೇವ��ಾರರ ಪ�� �ೊ�ೆ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ಾದ �ೇವ�, ಬ��ದರ, ಅವ� ಮು�ಾ�ಯದ ��ಾಂಕ, ಬ�� ಮತು�
ಅಸ�ನ ಮರು�ಾವ�ಯ �ಬಂಧ�ೆಗಳ�, �ಾವ��ೇ ಇತರ �ಾ�ಾ�ನಗಳ� ಅಥ�ಾ ಭರವ�ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಕ�ೕಷನ್ಗಳ� ಇ�ಾ��.
(�) �ೇವ�ಯ ಮರು�ಾವ�ಯ�� ಅಥ�ಾ ಅಂಥ �ೇವ�ಯ ಪ���ಾ� ಭರವ�ೆ �ೕ�ದ �ಾವ��ೇ ���ಷ�
�ೇ�ೆಯ�� ತ��ದು�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��� ��ಾಂಕ�ೊಂ��ೆ ಅದರ �ವರಗಳ�.
(ಎಚ್) ಸು���ಾ�ರುವ ಒಟು� �ತ� ಮತು� �ಾ�ತ�ಾದ �ೇವ��ಾರರು �ಾ�ಾದರೂ ಇದ��� ಅವರ ಸಂ�ೆ�.
(ಐ) ಸು���ಾ�ರುವ�ದ�ೆ� �ಾರಣಗಳ� �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���.
(�ೆ) ಸು�� �ತ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸಲು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಅಥ�ಾ ಉ�ೆ�ೕ��ದ ಕ�ಮಗಳ�.
(�ೆ) �ೆಕ�ಪತ�ಗಳ��ನ ಇ��ೕ�ನ ಉ��ೆ�ಂ��ೆ ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಯ �ಾ�ಂಕ್ �ೆಕ�ಪತ�ಗಳ �ವರಗಳ�.
�ೕ�ೆ

ಪ��

�ಾ�ದ

ಪ�ಣ�

�ವರಗಳನು�

ಯುಕ��ಾ�

ದೃ�ೕಕ��

ನನ�

ಕ�ೇ��ೆ

________________________ ದಂದು ___________________ ಇ�� �ಾ�ೇ ಖು�ಾ�� ಅಥ�ಾ ಈ ಬ�ೆ� ��ತದ��
ಯುಕ��ಾ� �ಾ��ಕೃತ�ೊ��ದ ಪ����ಯ ಮೂಲಕ�ಾ� ಸ��ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಷಯದ�� ಚಟುವ��ೆ ಅಥ�ಾ
ಕೃತ�ಗಳ �ೆಂಬಲ�ಾ� �ಾವ� ಭರವ�ೆ ಇಡಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೇ ದ�ಾ��ೇಜುಗಳ�, �ೆಕ� ಪತ�ಗಳ� ಮತು�
�ಾವ��ೇ ಇತರ �ಾಕಷ್�ವನು� ಸದ� ಸಮಯದ�� ಒದ�ಸಲು ಅಥ�ಾ ಒದ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡಲು ತಮ�ನು� ಈ
ಮೂಲಕ ಅಗತ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ.
ಈ �ೆಳ�ೆ ಸ� �ಾ�ದವರ ಆ�ೇಶಗಳನು� �ಾ�ಸಲು �ಾವ� ತ��ದ��, �ಮ�ೆ �ಷಯದ�� ಏನನೂ�
�ೇಳ�ವ�ದ�ೆ� ಇಲ��ೆಂದು �ಾ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅ��ಯಮದ ಯುಕ� ಉಪಬಂಧಗಳ ಅ�ಯ�� ಕ�ಮವನು�
�ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಹ�ಾಲನು� �ೇ��ೊಳ�ಲು ಕ�ೆ�ಾಗ �ಾಜ�ಾಗಲು ತಪ��ವ�ದು ಅಥ�ಾ �ಾಕಷ್�ವನು�
�ಾಜರುಪ�ಸಲು ತಪ��ವ�ದು �ೆ�ೕಷ� �ೕಪ�� �ೌಲ��ಾಪನ (Best Judgement Assement) ಅಥ�ಾ ಏಕಪ�ೕಯ
ಆ�ೇಶ�ೆ� �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು.
(ಸೂಚ�ೆ- * �ಾವ�ದು ಅನ��ಸುವ��ಲ��ೕ ಅದನು� �ೊ�ೆದು�ಾ�)
ತಮ� ��ಾ��,

��ಾಂಕ:
ನಮೂ�ೆ-�

(�ಯಮ 4ನು� �ೋ�)

�ೆಚು�ವ� �ಾ���ಾ� �ೋ�ಸು
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ಇವ��ೆ,
_____________________
_____________________
_____________________
�ಾನ��ೆ,

�ಷಯ: �II –
ಉ�ೆ�ೕಖ: ನಮೂ�ೆ-ಎ ನ��ನ �ೋ�ೕಸು

��ಾಂಕ: _____________

��ೕಕ�ಸ�ಾದ �ಾ�� ಅಥ�ಾ ವರ�ಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಅ��ಯಮದ 3�ೇ ಪ�ಕರಣದ
ಉಪಬಂಧಗಳ ಅ�ಯ�� ಸಂ�ೇಯ�ಾದ ಕೃತ�ದ�� �ಷಯದ ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ� ಅಥ�ಾ �ೇವ� ಪ�ೆದವನು
�ೊಡ��ಾ��ೆಂಬುದು �ೕ�ೊ�ೕಟ�ೆ� ಸ�ಷ��ಾ��ೆ.
3�ೇ ಅಥ�ಾ 4�ೇ ಪ�ಕರಣದ ಉಲ�ಂಘ�ೆಯ�� ಅನ�ಕೃತ �ೇವ� �ೕಜ�ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೇವ�
�ೕಜ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��ನ ಸು��ಗಳ ಸಂಬಂಧದ�� ತ��ೆ ಅಥ�ಾ ��ಾರ�ೆಯನು� ನ�ೆಸು�ಾಗ ಸಕಷ್ಮ
�ಾ���ಾ� ಅಥ�ಾ ಅ��ಯಮದ 7�ೇ ಪ�ಕರಣದ (3) ಮತು� (4) �ೇ ಉಪಪ�ಕರಣದ ಅ�ಯ�� ಸಕಷ್ಮ
�ಾ���ಾ��ೆ �ೆರವ� �ೕಡಲು �ೇ�ಸ�ಾದ ಅ��ಾ�ಗಳ� ��ಲ್ ಪ����ಾ ಸಂ��ೆ, 1908ರ ಅ�ಯ�� ��ಲ್
�ಾ��ಾಲಯದ�� ��ತ�ಾದಂಥ�ೇ ಅ��ಾರವನು� �ೊಂ�ರತಕ�ದು�. ಅ��ಯಮದ ಅ�ಯ�� ಪ�ದತ��ಾದ
ಅ��ಾರಗಳನು� ಚ�ಾ�� ಈ ಮುಂ�ನಂ�ೆ ಆ�ೇ�ಸ�ಾ��ೆ:
(ಎ) �ೇವ� �ೕಜ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಟ್ಫಂಡ್ಗಳ �ೕಜ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೇವ� ಮರು �ಾವ�ಯ�� ಅಥ�ಾ ಅಂಥ
�ೇವ��ೆ ಪ���ಾ� �ಾ�ಾ�ನ �ಾ�ದ �ಾವ��ೇ ���ಷ� �ೇ�ೆಯ�� ತ��ದ �ೇವ�ಗಳ ಕು�ತು ಈ �ೆಳ�ೆ
ಪ���ಾಡ�ಾದ �ೆಲವ� �ೆಚು�ವ� �ವರಗಳ� ಅಥ�ಾ ಸ���ೕಕರಣಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾ��ಯ
ಅಗತ��ದು�, ನನ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಯು �ೇವ� �ೕಜ�ೆ/ಗಳ ಅ�ಯ�� ಕೂಡ�ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾ��ಯನು�
ಒದ�ಸ�ೇ�ಾ� �ೋರು�ೆ�ೕ�ೆ.
i.

ii.

iii.

iv.
(�) �ಾವ� ನನ� ಕ�ೇ��ೆ ________________________ ದಂದು ___________________ ಇ�� �ಾ�ೇ ಖು�ಾ��
ಅಥ�ಾ ಈ ಬ�ೆ� ��ತದ�� ಯುಕ��ಾ� �ಾ��ಕೃತ�ೊ��ದ ಪ����ಯ ಮೂಲಕ�ಾ� ಸ��ಸಲು ಅಥ�ಾ
�ಷಯದ�� ಚಟುವ��ೆ ಅಥ�ಾ

ಕೃತ�ಗಳ �ೆಂಬಲ�ಾ� �ಾವ�

ಭರವ�ೆ ಇಡಬಹು�ಾದ

�ಾವ��ೇ
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ದ�ಾ��ೇಜುಗಳ�, �ೆಕ� ಪತ�ಗಳ� ಮತು� �ಾವ��ೇ ಇತರ �ಾಕಷ್�ವನು� ಸದ� ಸಮಯದ�� ಒದ�ಸಲು ಅಥ�ಾ
ಒದ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡಲು ತಮ�ನು� ಈ ಮೂಲಕ ಅಗತ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ.
(�) ಈ �ೆಳ�ೆ ಸ� �ಾ�ದವರ ಆ�ೇಶಗಳನು� �ಾ�ಸಲು �ಾವ� ತ��ದ��, �ಮ�ೆ �ಷಯದ�� ಏನನೂ�
�ೇಳ�ವ�ದ�ೆ� ಇಲ��ೆಂದು �ಾ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅ��ಯಮದ ಯುಕ� ಉಪಬಂಧಗಳ ಅ�ಯ�� ಕ�ಮವನು�
�ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಹ�ಾಲನು� �ೇ��ೊಳ�ಲು ಕ�ೆ�ಾಗ �ಾಜ�ಾಗಲು ತಪ��ವ�ದು ಅಥ�ಾ �ಾಕಷ್�ವನು�
�ಾಜರುಪ�ಸಲು ತಪ��ವ�ದು �ೆ�ೕಷ� �ೕಪ�� �ೌಲ��ಾಪನ (Best Judgement Assement) ಅಥ�ಾ ಏಕಪ�ೕಯ
ಆ�ೇಶ�ೆ� �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು.
(ಸೂಚ�ೆ- * �ಾವ�ದು ಅನ��ಸುವ��ಲ��ೕ ಅದನು� �ೊ�ೆದು�ಾ�)

ತಮ� ��ಾ��,

��ಾಂಕ:
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ನಮೂ�ೆ-�

(�ಯಮ 4ನು� �ೋ�)
ಅಂ�ಮ �ೋ�ೕಸು

ಇವ��ೆ,
_____________________
_____________________
_____________________
�ಾನ��ೆ,
�ಷಯ: �II –
ಉ�ೆ�ೕಖ: ನಮೂ�ೆ-ಎ ನ��ನ �ೋ�ೕಸು

��ಾಂಕ: _____________

ನಮೂ�ೆ-� ನ��ನ �ೋ�ೕಸು

��ಾಂಕ: _____________

��ೕಕ�ಸ�ಾದ �ಾ�� ಅಥ�ಾ ವರ�ಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಅ��ಯಮದ 3�ೇ ಪ�ಕರಣದ
ಉಪಬಂಧಗಳ ಅ�ಯ�� ಸಂ�ೇಯ�ಾದ ಕೃತ�ದ�� �ಷಯದ ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ� ಅಥ�ಾ �ೇವ� ಪ�ೆದವನು
�ೊಡ��ಾ��ೆಂಬುದು �ೕ�ೊ�ೕಟ�ೆ� ಸ�ಷ��ಾ��ೆ.
3�ೇ ಅಥ�ಾ 4�ೇ ಪ�ಕರಣದ ಉಲ�ಂಘ�ೆಯ�� ಅನ�ಕೃತ �ೇವ� �ೕಜ�ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೇವ�
�ೕಜ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��ನ ಸು��ಗಳ ಸಂಬಂಧದ�� ತ��ೆ ಅಥ�ಾ ��ಾರ�ೆಯನು� ನ�ೆಸು�ಾಗ ಸಕಷ್ಮ
�ಾ���ಾ� ಅಥ�ಾ ಅ��ಯಮದ 7�ೇ ಪ�ಕರಣದ (3) ಮತು� (4) �ೇ ಉಪಪ�ಕರಣದ ಅ�ಯ�� ಸಕಷ್ಮ
�ಾ���ಾ��ೆ �ೆರವ� �ೕಡಲು �ೇ�ಸ�ಾದ ಅ��ಾ�ಗಳ� ��ಲ್ ಪ����ಾ ಸಂ��ೆ, 1908ರ ಅ�ಯ�� ��ಲ್
�ಾ��ಾಲಯದ�� ��ತ�ಾದಂಥ�ೇ ಅ��ಾರವನು� �ೊಂ�ರತಕ�ದು�. ಅ��ಯಮದ ಅ�ಯ�� ಪ�ದತ��ಾದ
ಅ��ಾರಗಳನು� ಚ�ಾ�� ಈ ಮುಂ�ನಂ�ೆ ಆ�ೇ�ಸ�ಾ��ೆ:
(ಎ) �ವರಗಳ� ಮತು� ದ�ಾ��ೇಜುಗಳನು� �ೋರುವ ನಮೂ�ೆ ಎ ನ��ನ ಸಂ_______ ��ಾಂಕ _____________
�ೋ�ೕ�ನ ಅನು�ಾರ�ಾ� �ವರಗಳ� ಮತು� ದ�ಾ��ೇಜುಗಳನು� ಸ��ಸುವಂ�ೆ �ಮ�ನು� �ೋರ�ಾ�ತು�. ಆದ�ೆ
�ೋ�ದ �ವರಗಳ� ಮತು� ದ�ಾ��ೇಜನು� ಸ��ಸಲು �ೕವ� �ಫಲ�ಾ�ರು��ೕ�.

ಮತು�/ಅಥ�ಾ
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(�) ನಮೂ�ೆ � ನ��ನ �ೋ�ೕ�ನ ಅನು�ಾರ�ಾ� �ೆಲವ� �ೆ��ನ ದ�ಾ��ೇಜುಗಳ� ಮತು� �ವರಗಳನು�
ಒದ�ಸುವಂ�ೆ

�ಮ�ನು�

�ೋರ�ಾ�ತು�

�ಾಗೂ

ನನ�

ಕ�ೇ��ೆ

________________________

ದಂದು

___________________ ಇ�� �ಾ�ೇ ಖು�ಾ�� ಅಥ�ಾ ಈ ಬ�ೆ� ��ತದ�� ಯುಕ��ಾ� �ಾ��ೕಕ��ದ ಪ����ಯ
ಮೂಲಕ�ಾ� ಸ��ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಷಯದ�� ಚಟುವ��ೆ ಅಥ�ಾ ಕೃತ�ಗಳ �ೆಂಬಲ�ಾ� �ಾವ��ೇ
ದ�ಾ��ೇಜುಗಳ�, �ೆಕ� ಪತ�ಗಳ� ಮತು� �ಾವ� ಭರವ�ೆ ಇಡಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೇ ಇತರ �ಾಕಷ್�ವನು� ಸದ�
ಸಮಯದ�� ಒದ�ಸಲು ಅಥ�ಾ ಒದ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡಲು ತಮ�ನು� �ೋರ�ಾ�ತು�.
ಆದ�ೆ �ೕವ� �ೋ�ರುವ �ವರಗಳ� ಮತು� ದ�ಾ��ೇಜುಗ�ೆ� ಂ��ೆ ನನ� ಮುಂ�ೆ �ಾಜ�ಾಗಲು
�ಫಲ�ಾ�ರು��ೕ�.
(�) ಈ �ೆಳ�ೆ ಸ� �ಾ�ರುವ ಆ�ೇಶಗಳನು� �ೕವ� �ಾ�ಸ�ರುವ ��ೆ��ೆಯ��, �ೋ�ರುವ �ವರಗಳ� ಮತು�
ದ�ಾ��ೇಜನು�

ಸ��ಸಲು ಮತು�/ಅಥ�ಾ

�ೋ�ರುವ

�ವರಗಳ�

/ದ�ಾ��ೇ��ೊಂ��ೆ

ನನ�

ಮುಂ�ೆ

________________________ ದಂದು ___________________ ಇ�� �ಾಜ�ಾಗಲು �ಮ�ೆ ಒಂದು �ೊ�ೆಯ
ಅವ�ಾಶವನು� �ೕಡ�ಾಗು���ೆ, �ಫಲ�ಾದ�� ಅದನು� ಈ �ಷಯದ�� �ೕವ� �ೇಳ�ವ��ೇನನೂ� ಇಲ��ೆಂದು
�ಾ�ಸ�ಾಗುವ�ದು �ಾಗೂ ಅ��ಯಮದ ಯುಕ� ಉಪಬಂಧಗಳ ಅ�ಯ�� ಕ�ಮವನು� �ೈ�ೊಳ��ಾಗುವ�ದು.
ಕ�ೆ�ಾಗ �ಾಜ�ಾಗಲು ತಪ��ವ�ದು ಅಥ�ಾ �ಾಕಷ್�ವನು� �ಾಜರುಪ�ಸಲು ತಪ��ವ�ದು �ೆ�ೕಷ� �ೕಪ��
�ೌಲ��ಾಪನ (Best Judgement Assement) ಅಥ�ಾ ಏಕಪ�ೕಯ ಆ�ೇಶ�ೆ� �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು.
(ಸೂಚ�ೆ- * �ಾವ�ದು ಅನ��ಸುವ��ಲ��ೕ ಅದನು� �ೊ�ೆದು�ಾ�)

ತಮ� ��ಾ��,

��ಾಂಕ:
�ಾಜ��ಾಲರ ಆ�ೇ�ಾನು�ಾರ ಮತು�……

Page 12 of 12

