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ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳು, 2016
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ಆರ್ಥಾಕ ಸಚಿವಾಲಯ
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಸಂ. ಎಫ್ಡಿ 29 ಮುಭನಿ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನೆಂಕ:25.03.2017
ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1925 (1952ರ ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿನಿಯಮ XIX)ರ 8ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣವನ್ನು ಓದಿಕೇಂಡು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978 (1990ರ
ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 14)ರ 8ನೇ ಪ್ರ ಕರಣವನ್ನು

ಓದಿಕೇಂಡು, (3)ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ್ (1)ನೇ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ದ್ತ್ತ ವಾದ್ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರವು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳು, 2016ರ ಕರಡನ್ನು ರಚಿಸಲು ಉದ್ದ ೇಶಿಸಿದ್ದದ ,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ

ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978ರ 3ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ್ (2)ನೇ ಉಪ್-

ಪ್ರ ಕರಣದ್ (ಎ) ಖಂಡದ್ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯ ಪ್ಡಿಸಿರುವಂತೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ :ಎಫ್ಡಿ 29
ಮುಭನಿ 2012, ದಿರ್ನೇಂಕ:21ನೇ ಫೆಬ್ರ ವರಿ 2017ರ, ಅಧಿಕೃತ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ತ್ರ ದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ನ್ನು ಪ್ರ ಕಟಿಸಿದ್
ದಿರ್ನೇಂಕದಿೇಂದ್
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ದಿನ್ಗಳೊಳಗಾಗಿ

ಇದ್ರಿೇಂದ್

ಬಾಧಿತ್ರಾಗಬ್ಹುದಾದ್

ವಯ ಕ್ತತ ಗಳೇಂದ್

ಆಕ್ಷ ೇಪ್ಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಹಾಾ ನಿಸಿ ಪ್ರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದ್.
ಸದ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ತ್ರ ವನ್ನು

ದಿರ್ನೇಂಕ: 21ನೇ ಫೆಬ್ರ ವರಿ, 2017 ರಂದ್ದ ಸಾವಾಜ್ನಿಕರಿಗೆ

ಲಭಯ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದ್ರಿೇಂದ್ ಮತ್ತತ

ಆಕ್ಷ ೇಪ್ಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ರಾಜ್ಯ

ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಸಿಾ ೇಕೃತ್ವಾಗಿಲಿ ದಿರುವುದ್ರಿೇಂದ್;
ಆದ್ದ ರಿೇಂದ್,

ಈಗ,

ಕರ್ನಾಟಕ

ಸಕಾಾರವು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ

ಅಧಿನಿಯಮ, 1978 (1990ರ ಕÀರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ

ಸಿವಿಲ್

ಸೇವೆಗಳ

14)ರ 8ನೇ ಪ್ರ ಕರಣವನ್ನು

ಓದಿಕೇಂಡು 3ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ್ (1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ದ್ತ್ತ ವಾದ್ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು
ಚಲಾಯಿಸಿ, ಈ ಕ್ಳಕಂಡ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತ ದ್, ಎೇಂದ್ರೆ:-

ನಿಯಮಗಳು
1.

ಶೀರ್ಷಾಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾ ರಂಭ.- (1) ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ

ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗಳ ನಿಯಮಗಳು, 2016 ಎೇಂದ್ದ ಕರೆಯತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(2) ಇವು, ಅಧಿಕೃತ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ತ್ರ ದ್ಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು

ಪ್ರ ಕಟಿಸಿದ್ ದಿರ್ನೇಂಕದಿೇಂದ್ ಜಾರಿಗೆ

ಬ್ರತ್ಕೆ ದ್ದದ .
2.

ಪರಿಭಾಷೆಗಳು.- ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದ್ಭಾವು ಅನ್ಯ ಥಾ ಅಗತ್ಯ ಪ್ಡಿಸಿದ್

ಹೊರತ್ತ,(ಎ)

“ಲೆಕಕ ಪತ್ಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು” ಎೇಂದ್ರೆ, ರಾಜ್ಯ ದ್ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸುವ
ಕರ್ನಾಟಕದ್

ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿೇಂದ್

ಮಾಡಬ್ಹುದಾದಂಥ

ಅಧಿಕಾರಿ

ಮತ್ತತ

ಈ

ಸಂಬಂಧವಾಗಿ

ಇವರು

ಭಾರತ್ದ್

ನೇಮಕ
ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ
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ನಿಯಂತ್ರ ಕರು ಮತ್ತತ ಮಹಾ ಲೆಕೆ ಪ್ರಿಶೇಧಕರ ಪ್ರವಾಗಿ, ಆ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ಗಳ
ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ , ಲೆಕೆ ಪ್ರಿಶೇಧನೆ ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸಬೇಕು.
(ಬಿ)

“ಸರಾಸರಿ ವೇತ್ನ್” ಎೇಂದ್ರೆ, ಚಂದಾದಾರನ್ನ ಹೊೇಂದಿದ್ದ ಹುದ್ದ ಯ ಕಾಲ್ಲಕ
ವೇತ್ನ್ ಶ್ರ ೇಣಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ದ್ ನ್ಡುವಿನ್ ಪ್ರ ಮಾಣಕ್ೆ ಸಮರ್ನದ್
ಮೊತ್ತ .

(ಸಿ)

“ಮಗು”ಎೇಂದ್ರೆ ರ್ನಯ ಯಸಮಮ ತ್ ಮಗು ಮತ್ತತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪೇಷ್ಕರು ಮತ್ತತ
ಪಾಲಕರುಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1890 (1890ರ ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿನಿಯಮ 8)ರ, ಹಿೇಂದೂ
ದ್ತ್ತ ಕ ಮತ್ತತ ಜೇವರ್ನೇಂಶ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ರ ಅಥವಾ ಬಾಲ ರ್ನಯ ಯ
(ಪಾಲನೆ ಮತ್ತತ

ರಕ್ಷಣೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2000 ಇವುಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಸಕಾಾರಿ

ನೌಕರನೇಂದಿಗೆ

ಜೇವಿಸುವ

ಪ್ರಿಗಣಿತ್ವಾಗಿರುವ ಮತ್ತತ

ಮತ್ತತ

ಕುಟೇಂಬ್ದ್

ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ್ನ ಜ್ನ್ಮ

ಸದ್ಸಯ ನೆೇಂದ್ದ
ಕಟಟ

ಮಗುವಿಗೆ

ನಿೇಡುವ ಸಾಾ ನ್ಮಾನ್ದಂತೆಯೇ ವಿಶೇಷ್ ಉಯಿಲು ಪ್ತ್ರ ದ್ ಮೂಲಕ ಸಮಾನ್
ಸಾಾ ನ್ಮಾನ್/ಮಾನ್ಯ ತೆ ನಿೇಡಲಾಗಿರುವ ಚಂದಾದಾರನ್ನ ಅಥವಾ ಪಾಲಕನ್ನ
ಬ್ರೆದ್ದ ಕಟಟ , ವೈಯಕ್ತತ ಕ ಕಾನೂನಿನ್ ಮೂಲಕ ದ್ತ್ತತ

ಪ್ಡೆದಿರುವುದ್ದ

ಮಾನ್ಯ ತೆ ಪ್ಡೆದಿದ್ದ ರೆ ಅೇಂಥ ದ್ತ್ತತ ಮಗು ಸೇರುತ್ತ ದ್.
(ಡಿ)

“ಉಪಲಬ್ದ ”

ಎೇಂದ್ರೆ,

ಅನ್ಯ ಥಾ

ವಯ ಕತ ವಾಗಿ

ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿರುವುದ್ನ್ನು

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ವೇತ್ನ್, ರಜೆ ಸಂಬ್ಳ ಅಥವಾ ಜೇವನ್ ನಿವಾಹಣಾ ಭತೆಯ .
(ಇ)

“ಕುಟೆಂಬ್” ಎೇಂದ್ರೆ, ಚಂದಾದಾರ ಪುರುಷ್ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ದ ರೆ, ಅವನ್
ಹೆೇಂಡತಿ ಅಥವಾ ಹೆೇಂಡತಿಯರು ಅಥವಾ ಅವಳ ಗಂಡ, ಅವನ್ ಮತ್ತತ ಅವಳ
ತಂದ್ತಾಯಿಗಳು,

ಮಕೆ ಳು,

ಅಪಾರ ಪ್ತ

ಸಹೊೇದ್ರರು,

ಅವಿವಾಹಿತ್

ಸಹೊೇದ್ರಿಯರು, ಮೃತ್ ಮಗನ್ ವಿಧವೆ ಮತ್ತತ ಮಕೆ ಳು ಹಾಗೂ ಚಂದಾದಾರನ್
ತಂದ್ ತಾಯಿಗಳು ಜೇವಂತ್ವಾಗಿಲಿ ದಿದ್ದ ರೆ, ಅವರ ಅಜ್ಜ -ಅಜಜ ;
ಪ್ರಂತ್ತ,

ಚಂದಾದಾರ,

ಅವನಿೇಂದ್/ಅವಳೇಂದ್

ಅವನ್

ಅಥವಾ

ಕಾನೂರ್ನತ್ಮ ಕವಾಗಿ

ಅವನ್ನ/ಅವಳು ಕುಟೇಂಬ್ ನಿವಾಹಣೆಯ ಹಕೆ ನ್ನು

ಅವಳ

ಗಂಡ/ಹೆೇಂಡತಿಯು,

ಪ್ರ ತೆಯ ೇಕಗೇಂಡಿದಾದ ರೆೇಂದ್ದ
ಹೊೇಂದಿರುವುದ್ಕ್ೆ

ಅಥವಾ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಯಾವ ಕುಟೇಂಬ್ ವಗಾಕ್ೆ ಸೇರಿರುವರೇ ಆ ಕುಟೇಂಬ್ ವಗಾದ್ ರೂಢಿಗತ್ ಕಾನೂನಿನ್ ಮೇರೆಗೆ
ಅವನ್/ಅವಳ
ಚಂದಾದಾರ,

ಸಂಬಂಧವು
ಇನ್ನು

ಅೇಂತ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತ ದ್
ಮುೇಂದ್

ಎೇಂಬುದ್ನ್ನು

ಅವನ್ನ/ಅವಳು

ರುಜುವಾತ್ತಪ್ಡಿಸಿದ್ದ ರೆ,

ಉಲೆಿ ೇಖಿಸಿರುವ

ಹಾಗೆಯೇ

ಮುೇಂದ್ದವರೆಯತ್ಕೆ ದ್ೇಂದ್ದ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡಿದ್ ಹೊರತ್ತ, ಈ
ನಿಯಮಗಳಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್

ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ಅವನ್ನ/ಅವಳು

ಕುಟೇಂಬ್ದ್ ಸದ್ಸಯ ರ್ನಗಿರುವುದಿಲಿ ಎೇಂದ್ದ ಭಾವಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ ; ಮತ್ತತ
(ಎಫ್) “ನ್ಮೂನೆ” ಎೇಂದ್ರೆ, ಈ ನಿಯಮಗಳಗೆ ಸೇರಿಸಲಾದ್ ನ್ಮೂನೆ;
(ಜ)
“ನಿಧಿ” ಎೇಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ.
(ಹೆಚ್) “ಸಕಾಾರ” ಎೇಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರ;

ಚಂದಾದಾರನ್
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(ಐ)

“ರಜೆ” ಎೇಂದ್ರೆ, ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಅನ್ಾ ಯವಾಗಹುದಾದ್
ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳೇಂದ್ ಮಾನ್ಯ ವಾದ್ ಯಾವುದೇ ವಿಧದ್
ರಜೆ;
(ಜೆ)
“ರ್ನಮನಿರ್ದಾಶತ್” ಎೇಂದ್ರೆ, ಚಂದಾದಾರ ಮರಣಿಸಿದ್ ನಂತ್ರ ಆತ್ನ್
ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಮೆಯಾಗಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಪ್ಡೆಯುವುದ್ಕ್ೆ ಹಕೆ ನ್ನು ಹೊೇಂದಿ
ಪ್ರ ದ್ತ್ತ ರ್ನಗಿರುವ ವಯ ಕ್ತತ ;
(ಕ್)
“ಅನುಸೂಚಿ” ಎೇಂದ್ರೆ, ಈ ನಿಯಮಗಳಗೆ ಸೇರಿಸಲಾದ್ ಅನ್ನಸೂಚಿ;
(ಎಲ್) “ಚಂದಾದಾರ” ಎೇಂದ್ರೆ ನಿಧಿಯ ಸದ್ಸಯ ;
(ಎಮ್) “ವಷ್ಾ” ಎೇಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸು ವಷ್ಾ;
(2)
ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಳಸಿದ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಭಾಷಿಸಿಲಿ ದಿರುವ ಪ್ದ್ಗಳು ಮತ್ತತ
ಅಭಿವಯ ಕ್ತತ ಯು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1925 (*1925 ರ ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿನಿಯಮ XIX)ರಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಗೆ ಗತ್ತತ ಪ್ಡಿಸಲಾದ್ ಅೇಂಥದ್ದ ೇ
ಅಥಾವನ್ನು ಹೊೇಂದಿರತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(3)

ಈ

ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ರುವುದ್ದ

ಯಾವುದೂ,

ಇಲ್ಲಿ ಯವರೆಗೆ

ಅಸಿತ ತ್ಾ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ

ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಾಾ ಪಿಸಿದ್ ಯಾವುದೇ ನಿಧಿಯು ಅಸಿತ ತ್ಾ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ

ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಮಾಪಿತ ಗಳಸಲಾಗಿದ್ಯೇಂದ್ದ ಭಾವಿಸತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ .
3.

ನಿಧಿಯ ರಚನೆ.- (1) ನಿಧಿಯನ್ನು ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿವಾಹಣೆಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .

(2)

ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನಿಧಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ಎಲಾಿ ಮೊತ್ತ ಗಳನ್ನು ,

ಯಾವ

ನಿಯಮಗಳ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ವಷ್ಾದ್

ಕನೆಯಲ್ಲಿ

ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

“ಠೇವಣಿ”ಗಳಗೆ

ವಗಾಾಯಿಸತ್ಕೆ ದ್ದ ೇ ಅೇಂಥ ಮೊತ್ತ ಗಳನ್ನು “ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ನಿಧಿ”ಎೇಂಬ್ ಹೆಸರಿನ್ ಖಾತೆಗೆ ಸಕಾಾರಿ ಪುಸತ ಕದ್ಲ್ಲಿ ಜ್ಮೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ ಹಾಗೂ ಠೇವಣಿಗಳಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನಿವಾಹಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
4.

ನಿಧಿಗೆ

ಸೇರಲು

ಅರ್ಾತೆ.-

(1)

ಉಪ್-ನಿಯಮ

(2)

ಮತ್ತತ

(3)ರ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗಳಪ್ಟಟ , 01-04-2006 ರಂದ್ದ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ನಂತ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ್ವರನ್ನು
ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ,

ಈ

ಕ್ಳಕಂಡ

ಪ್ರ ವಗಾದ್

ಸಕಾಾರಿ

ನೌಕರರುಗಳು,

ಸಿವಿಲ್

ಸೇವೆಗಳ

ಅಧಿನಿಯಮ,

ನಿಧಿಗೆ

ಸೇರಲು

ಅಹಾರಾಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(ಎ)

ಕರ್ನಾಟಕ

ರಾಜ್ಯ

1978

ರಿೇಂದ್

ನಿವಾಹಿಸಲಾಗುತಿತ ರುವ ಅವರು ನಿವೃತಿತ ವೇತ್ನ್ದ್ವರಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿವೃತಿತ
ವೇತ್ನ್ ಇಲಿ ದಿರುವವರಾಗಲ್ಲ ಆ ಯಾವುದೇ ಸೇವಾ ನಿರತ್ ಎಲಾಿ ಸದ್ಸಯ ರುಗಳು.
(ಬಿ)

ತ್ಮಮ

ಅಹಾತಾ ಪ್ರಿೇಕಾಷ ಥಾ ಅವಧಿಯನ್ನು

ಯುಕತ ವಾಗಿ ಪೂಣಾಗಳಸಿದ್

ಮೇಲೆ ಸೇವೆಯ ಪೂಣಾ ಸದ್ಸಯ ರುಗಳಾಗುವುದ್ಕ್ೆ

ಅಹಾವಾಗಬ್ಹುದಾಗಿರುವ

ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ರುವ ಎಲಾಿ ಪರ ಬೆಷ್ನ್ರ್ಗಳು.
(ಸಿ)

ಅಹಾತಾ ಪ್ರಿೇಕಾಷ ಥಾ ಅವಧಿ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸಾು ರ್ನಪ್ನ್ು

ಅವಧಿ ಮೇಲೆ,

ಅಥವಾ ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ ಸಾಮಥಯ ಾದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಗೇಂಡಿರುವ
ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯ ಮುಖಯ ಸಾ ರ ಒಪಿಿ ಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ ಒೇಂದ್ದ ವಷ್ಾದ್
ಅವಧಿಗೆ ಅವರನ್ನು ನಿಯೇಜಸಲು ಸಂಭವವಿರುವ ಎಲಾಿ ವಯ ಕ್ತತ ಗಳು.
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(ಡಿ)

ಮರು-ನೇಮಕಗೇಂಡ

ನಿವೃತಿತ ದಾರರು

(ಗುತಿತ ಗೆ

ಆಧಾರದ್

ಮೇಲೆ

ನೇಮಕಗೇಂಡಿರುವವರನೂು ಒಳಗೇಂಡು).
ಪ್ರಂತ್ತ, ಅವರು ಪಾರ ರಂಭದ್ಲ್ಲಿ ಯೇ ಒೇಂದ್ದ ವಷ್ಾಕ್ತೆ ೇಂತ್ ಹೆಚ್ಚು
ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಒೇಂದ್ದ ವಷ್ಾಕ್ತೆ ೇಂತ್ ಹೆಚ್ಚು

ಅವಧಿಗಾಗಿ ಮರು

ವಷ್ಾಗಳ ಕಾಲ ಮುೇಂದ್ದವರೆಯುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ

ಮರು ನೇಮಕಗೇಂಡಿರುತಾತ ರೆ. ನಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ , ಒೇಂದ್ದ ವಷ್ಾದ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂಣಾಗಳಸಿದ್
ತ್ರುವಾಯ ಮಾತ್ರ ನಿಧಿಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಲು ಅವರು ಅಹಾರಾಗಬೇಕು.
(2)

ಚಂದಾ ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿಗೆ ಚಂದಾದಾರರ್ನಗಲು ಅಗತ್ಯ ಪ್ಡಿಸಿರುವ ಅಥವಾ

ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡಿರುವ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ್ನ, ಅೇಂಥ ನಿಧಿಗೆ ಚಂದಾದಾರರ್ನಗಲು ಅವನ್ನ ತ್ನ್ು
ಹಕೆ ನ್ನು

ಅವನ್ಲ್ಲಿ ಯೇ ಉಳಸಿಕೇಂಡಿರುವಾಗ, ಅೇಂಥ ನಿಧಿಗೆ ಚಂದಾದಾರರ್ನಗಿ ಸೇರಲು

ಅಹಾರ್ನಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ .
(3)

ಈ

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ

ನಿಯಮದ್

ಮೇರೆಗೆ

ಸದ್ಸಯ ತ್ಾ ಕಾೆ ಗಿ

ನಿಯಮಗಳು

ಅಥವಾ

ಆದೇಶಗಳ

ಅಹಾರ್ನಗದ್,

ಮೇರೆಗೆ

ಇಲ್ಲಿ ಯವರೆಗೆ

ಸದ್ಸಯ ತ್ಾ ಕ್ೆ

ಯುಕತ ವಾಗಿ

ಅೇಂಗಿೇಕೃತ್ವಾಗಿರುವ, ಯಾರೇ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ್ನ ಸದ್ಸಯ ರ್ನಗಿ ಮುೇಂದ್ದವರೆಯತ್ಕೆ ದ್ದದ
ಮತ್ತತ

ಬಾಧಯ ತೆಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಯಾವುದೇ

ವಿಶೇಷ್

ಉಪ್ಬಂಧಗಳ

ಮೂಲಕ

ನಿವಾಹಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸೇವಾ ಷ್ರತ್ತತ ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಯವರೆಗೆ ಮುೇಂದ್ದವರೆಯುವುದ್ೇ
ಅಲ್ಲಿ ಯವರೆಗೆ ಆ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೇಂಡಿರುವ ವಂತಿಗೆಯ ದ್ರಗಳು
ಕಾಲಕಾಲಕ್ೆ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರು ನಿಧಾರಿಸಬ್ಹುದಾದಂತೆ ಇರತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(4)

ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರದ್ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಕಾಾರದ್ ಸೇವೆಯಿೇಂದ್

ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರದ್ ಸೇವೆಗೆ ವಗಾಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಗೇಂಡ ನೌಕರರುಗಳು.
(5)

ನಿಧಿಗೆ ಸೇರಲು ಆಯೆ ಯಾಗಬ್ಹುದಾದ್ ಇತ್ರ ಎಲಾಿ ಅಹಾ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರ.

(6)
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಕಸೇವಾ ಆಯೇಗದ್ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ತಿಯಬ್ಬ ಇತ್ರ
ಸದ್ಸಯ ನ್ನ ತ್ನ್ು ಆಯೆ ಯಂತೆ, ನಿಧಿಯ ನಿವಾಹಣೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಆದೇಶಗಳ
ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ನಿಧಿಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಬ್ಹುದ್ದ.
(7)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ
ವಿಧಾನ್ ಮಂಡಲದ್ ಮತ್ತತ
ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚಛ
ರ್ನಯ ಯಾಲಯದ್ ನೌಕರರುಗಳು ನಿಧಿಯ ಸದ್ಸಯ ರಾಗಬ್ಹುದ್ದ.
(8)
ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರುಗಳಗೆ ಅಥವಾ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ್ ವಗಾಕ್ೆ
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರವು, ಈ ನಿಯಮಗಳಗೆ ಅನ್ಾ ಯಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ್ ಆದೇಶವನ್ನು
ಮಾಡಬ್ಹುದ್ದ.
5.
ಅನ್ವ ಯ ಹಾಗೂ ವಿರ್ನಯಿತಿಗಳು.- (1) ಈ
ಕ್ಳಕಂಡ
ಸಕಾಾರಿ
ನೌಕರರುಗಳು, ಎೇಂದ್ರೆ.(i)
ನಿವೃತಿತ ವೇತ್ನ್ದ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ವಗಿೇಾಕರಣ,
ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಮತ್ತತ ಅಪಿೇಲು) ನಿಯಮಗಳು, 1957 ರಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಲಾದ್
‘ಡಿ’ಗುೇಂಪಿನ್ ನೌಕರರುಗಳನ್ನು ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿದ್ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರು;
(ii)
ಎರಡು ವಷ್ಾಗಳ ನಿರಂತ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂಣಾಗಳಸಿದ್ ದಿರ್ನೇಂಕದಿೇಂದ್
ಅೇಂಥ ಪ್ರ ತಿಯಬ್ಬ ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರು;
- ನಿಧಿಗೆ ಚಂದಾ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದ್ದ ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದದ .
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(2)
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಅಧಿಕೃತ್ ಶಾಖ್ಯಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜೇವ
ವಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಮಿತಿಮಿೇರಿದ್ ವಯಸಿಿ ನ್ ಕಾರಣದಿೇಂದ್ ಹೆಚಿು ನ್ ವಿಮೆಗೆ
ಅನ್ಹಾರ್ನಗಿರುವ ಅಥವಾ ಅರ್ನರೇಗಯ ಪಿೇಡಿತ್ರ್ನಗಿದಾದ ನೆೇಂದ್ದ ಪ್ರ ಮಾಣಿೇಕರಿಸಿದ್ ‘ಡಿ’
ವಗಾದ್ ನೌಕರನ್ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ , ನಿಧಿಗೆ ಚಂದಾದಾರರ್ನಗುವ ಆಯೆ ಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ
ಬಿಡಬೇಕು.
(3)
ಖಾಯಂ ‘ಡಿ’ ಗೂರ ಪ್ ನೌಕರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖ್ಯಯ
ಅಧಿಕೃತ್ ಶಾಖ್ಯಯಲ್ಲಿ ವಿಮೆಗಾಗಿನ್ ಅವನ್ ಪಾರ ರಂಭಿಕ ಪ್ರ ಸಾತ ವನೆಯು ತಿರಸೆ ೃತ್ವಾಗಿತ್ತತ ಎೇಂಬ್
ಸಂಗತಿಯ ಕಾರಣದಿೇಂದಾಗಿ, ನಿಧಿಗೆ ಕಡ್ಡಾ ಯ ಚಂದಾದಾರರ್ನಗಿ ಪ್ರ ವೇಶ ಪ್ಡೆದಿದ್ದ ರೆ,
ತ್ರುವಾಯ ಅವನ್ನ ಅಧಿಕೃತ್ ಶಾಖ್ಯಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಪಾಲ್ಲಸಿಯನ್ನು ಪ್ಡೆಯಲು ಅಹಾರ್ನಗಿದ್ದದ ,
ಅೇಂಥ ಚಂದಾಪಾವತಿಯ ಸಾ ರೂಪ್ವು ಕಡ್ಡಾ ಯ ಎೇಂಬುದ್ರಿೇಂದ್ ಆಯೆ ಯ ಅವಕಾಶಕ್ೆ
ಬ್ದ್ಲಾವಣೆಯಾಗತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(4)
ಈ ನಿಯಮದ್ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಈ ನಿಯಮದ್ ಪಾರ ರಂಭದ್ ದಿರ್ನೇಂಕದಿೇಂದ್
ವಯೇನಿವೃತಿತ ಗೆ ಮುೇಂಚೆ ಒೇಂದ್ದ ವಷ್ಾದ್ ಸೇವೆಯನ್ನು

ಹೊೇಂದಿರುವ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ

ಅನ್ಾ ಯವಾಗತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ .
(5)

ಈ ನಿಯಮದ್ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು, 1.4.2006 ರಂದ್ದ ಅಥವಾ ಆನಂತ್ರ ಸೇವೆಗೆ

ಸೇರಿದ್ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಅನ್ಾ ಯವಾಗತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ .
6.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಹಂಚಿಕೆ.- (1) 01-04-2006 ಕ್ತೆ ೇಂತ್

ಮೊದ್ಲು ರಾಜ್ಯ ದ್ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ್ ಪ್ರ ತಿಯಬ್ಬ
ನಿಯಮಿಸಿರುವ

ಅಜಾಯನ್ನು ,

ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ, ನ್ಮೂನೆ-1 ರಲ್ಲಿ

ತಿರ ಪ್ರ ತಿಯಲ್ಲಿ

ಸಾಮಾನ್ಯ

ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿಗೆ

ಸೇಪ್ಾಡೆಯಾಗುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ ಅಜಾಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಅಗತ್ಯ ಪ್ಡಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(2)
ಜೊತೆಗೆ

(1)ನೇ

ಉಪ್-ನಿಯಮದ್ಲ್ಲಿ

ನ್ಮೂನೆ-2

ರಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಿರುವಂತೆ

ತಿರ ಪ್ರ ತಿಯಲ್ಲಿ

ಅಜಾ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್

ನ್ಮೂನೆಯ

ಮಾಡುವುದ್ರೇಂದಿಗೆ

ಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(3)

ಕಚೇರಿಯ ಮುಖಯ ಸಾ ರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯ ಸಂಖ್ಯಯ ಹಂಚಿಕ್ಗಾಗಿ

ಹಾಗೂ ರ್ನಮ ನಿದೇಾಶನ್ದ್ ಅೇಂಗಿೇಕಾರಕಾೆ ಗಿ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ದಿಾ ಪ್ರ ತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನಮ
ನಿದೇಾಶನ್ದ್ ಪ್ತ್ರ ದ್ೇಂದಿಗೆ ಅಜಾಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(4)

ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು

ಹಂಚಿಕ್ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ

ಸಾಮಾನ್ಯ

ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿ

ಖಾತೆ

ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು

ಹಾಗೂ ಕರ ಮಬ್ದ್ಧ ವಾಗಿ ಅೇಂಗಿೇಕರಿಸಿದ್ ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ ಪ್ತ್ರ ದ್

ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು

ಬ್ರೆದ್ದ ತಿಳಸಿದ್ ಅಜಾ ನ್ಮೂನೆಯ

ಎರಡನೇ ಪ್ರ ತಿಯನ್ನು ಕಚೇರಿಯ ಮುಖಯ ಸಾ ರಿಗೆ ಹಿೇಂತಿರುಗಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(5)

ಕಚೇರಿಯ ಮುಖಯ ಸಾ ರು, ಸಾಮಾನ್ಯ

ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು

ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ್ ಮೇಲೆ,
ಅದ್ನ್ನು

ನೌಕರರ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್
ದಾಖಲ್ಲಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .

ಸೇವಾ

ಪ್ತ್ರ ದ್

ಪುಸತ ಕದ್

ಅೇಂಶಗಳ

ಮೊದ್ಲನೇ

ಅಗತ್ಯ

ಪುಟದ್ಲ್ಲಿ

ನ್ಮೂದ್ನ್ನು

ಸಹ

ದಾಖಲ್ಲಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
ಸೇವಾ

ಪುಸತ ಕದ್ಲ್ಲಿ
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7.

ವಿರ್ದಶ ಸೇವೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ.- ನಿಧಿಗೆ ಚಂದಾದಾರರ್ನಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು

ವಿದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ವಗಾಾಯಿಸಿದ್ದ ಲ್ಲಿ ,
(i)

ಅವನ್ನ (ಸಕಾಾರದ್ ವಿಶೇಷ್ ಆದೇಶವನ್ನು

ಪಾಲ್ಲಸದ್ ಅದ್ಕ್ೆ

ವಿರುದ್ಧ ವಾಗಿ

ಗೈರುಹಾಜ್ರಾಗಿದ್ದ ಲ್ಲಿ ) ಈ ನಿಯಮಗಳಗಳಪ್ಟಟ , ಅವನ್ನ ವಗಾಾವಣೆಯಾಗದಿದ್ದ ರೆ ಹೇಗೇ
ಹಾಗೆ ಅದೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮುೇಂದ್ದವರೆಯತ್ಕೆ ದ್ದದ ; ಅಥವಾ
(ii)

ಸಾಮಾನ್ಯ

ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆತ್ನ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಜ್ಮೆಯಾಗಿರುವ

ಮೊತ್ತ ವನ್ನು , ಹೊಸ ಉದ್ಯ ೇಗ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಮತ್ತತ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ನೌಕರನ್ ಸಮಮ ತಿಯೇಂದಿಗೆ
ಹೊಸ ಉದ್ಯ ೇಗ ಸಂಸ್ಥಾ ಗೆ ವಗಾಾವಣೆ ಮಾಡಬ್ಹುದ್ದ.
8.
ಮೇರೆಗೆ

ಚಂದಾರ್ಣ ಮರುಪ್ರವತಿ ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆ.- 15, 18 ಮತ್ತತ 24ನೇ ನಿಯಮಗಳ
ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿರುವುದ್ನ್ನು

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ,

ಚಂದಾದಾರನ್ನ

ಈಗಾಗಲೇ

ಚಂದಾ

ಪಾವತಿಯನ್ನು ನಿೇಡಲಾದ್ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ ಹಾಗೂ ಅವನ್ ಲೆಕೆ ಕ್ೆ
ಜ್ಮೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲಿ .
9.
ಸೇರುವ

ಚಂದಾದಾರನಿೆಂದ ರ್ನಮನಿರ್ದಾಶನ್.- (1) ಒಬ್ಬ
ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ

ತ್ನ್ಗೆ

ಮರಣವುೇಂಟಾದ್

ಚಂದಾದಾರನ್ನ, ನಿಧಿಗೆ

ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ,

ಆತ್ನಿಗೆ

ಸಂದಾಯ

ಯೇಗಯ ವಾಗಬ್ಹುದಾದ್ ಅಥವಾ ಸಂದಾಯ ಯೇಗಯ ವಾಗಿದ್ದದ , ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿರದ್
ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ಹಾಗೂ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ಜ್ಮೆಯಾಗಿರಬ್ಹುದಾದ್ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ಸಿಾ ೇಕರಿಸುವುದ್ಕ್ೆ

ಒಬ್ಬ ರು ಅಥವಾ ಹೆಚಿು ನ್ ವಯ ಕ್ತತ ಗಳಗೆ ಹಕೆ ನ್ನು

ಕಟಿಟ ರುವ ಒೇಂದ್ದ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ ಪ್ತ್ರ ವನ್ನು ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೆ ದ್ದದ :
ಪ್ರಂತ್ತ, ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ , ಚಂದಾದಾರನ್ನ ಕುಟೇಂಬ್ವನ್ನು
ಹೊೇಂದಿದ್ದ ರೆ, ಆತ್ನ್ ಕುಟೇಂಬ್ದ್ ಸದ್ಸಯ ರನ್ನು ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, ಇತ್ರೇ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತತ ಅಥವಾ
ವಯ ಕ್ತತ ಗಳ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ :
ಮತ್ತತ ಪ್ರಂತ್ತ, ಕುಟೇಂಬ್ದ್ ಯಾರೇ ಇತ್ರ ಸದ್ಸಯ ರು ಜೇವಂತ್ವಾಗಿದ್ದ ರೆ, ಮಲಮಗ
ಅಥವಾ ಮಲಮಗಳ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ :
ಮತ್ತತ ಅಲಿ ದ್, ಅವನ್ನ, ನಿಧಿಗೆ ಸೇರುವ ಮುನ್ು ಚಂದಾದಾರರ್ನಗಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ
ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರನ್ನ ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ರೆ, ಅೇಂಥ
ಇತ್ರ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ರುವ ಅವನ್ ಜ್ಮೆಯ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು , ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ರುವ ಆತ್ನ್ ಜ್ಮೆಗೆ
ವಗಾಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರೆ,

ಅದ್ನ್ನು

ಈ

ನಿಯಮದ್

ಮೇರೆಗೆ

ಯುಕತ ವಾಗಿ

ಮಾಡಿದ್

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ ಎೇಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(2)

ಚಂದಾದಾರನ್ನ,

(1)ನೇ

ಉಪ್-ನಿಯಮದ್

ಮೇರೆಗೆ

ಒಬ್ಬ ರಿಗಿೇಂತ್

ಹೆಚಿು ನ್

ವಯ ಕ್ತತ ಗಳನ್ನು ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಲ್ಲಿ , ಅವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಆತ್ನ್ ಹೆಸರಿನ್
ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ

ಜ್ಮೆಯಾಗಿರುವ ಇಡಿೇ ಮೊತ್ತ ಕ್ೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತ್ನಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬ್ಹುದಾದ್ ಭಾಗದ್ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ಪ್ರ ತಿಯಬ್ಬ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್

ಪ್ತ್ರ ದ್ಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(3)
ಇರತ್ಕೆ ದ್ದದ .

ಪ್ರ ತಿಯೇಂದ್ದ

ರ್ನಮನಿದ್ಾಶನ್ವು

ನ್ಮೂನೆ-3

ರಲ್ಲಿ

ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ
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(4)

ಚಂದಾದಾರನ್ನ, ಲೆಕಾೆ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ದ್ಲ್ಲಿ ನೇಟಿೇಸ್ ಅನ್ನು

ಕಳಸುವುದ್ರ

ಮೂಲಕ ತ್ನ್ು ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ರದ್ದದ ಪ್ಡಿಸಿಕಳಳ ಬ್ಹುದ್ದ:
ಪ್ರಂತ್ತ, ಚಂದಾದಾರನ್ನ ಅೇಂಥ ನೇಟಿೇಸಿನ್ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ನಿಯಮದ್ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ
ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾದ್ ಹೊಸ ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ ಪ್ತ್ರ ವನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(5)

ಚಂದಾದಾರನ್ನ,

(ಎ)

ನಿದಿಾಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಿದ್ ಯಾರೇ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅವನ್ನ

ಮುೇಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೇ ಮೃತ್ರ್ನದ್ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ , ಆ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಕನಿಗೆ ನಿೇಡಲಾದ್
ಹಕೆ ನ್ನು

ಚಂದಾದಾರನ್ನ

ಮತ್ತ ೇಂದ್ದ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್

ಪ್ತ್ರ ದ್ಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷ್ಟ

ಪ್ಡಿಸಬ್ಹುದಾದಂಥ ಇತ್ರೇ ವಯ ಕ್ತತ ಅಥವಾ ವಯ ಕ್ತತ ಗಳಗೆ ವಗಾಾಯಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
ಪ್ರಂತ್ತ, ಅೇಂಥ ಇತ್ರ ವಯ ಕ್ತತ ಅಥವಾ ವಯ ಕ್ತತ ಗಳು, ಚಂದಾದಾರನ್ನ ತ್ನ್ು

ಕುಟೇಂಬ್ದ್

ಇತ್ರ ಸದ್ಸಯ ರನ್ನು ಹೊೇಂದಿದ್ದ ರೆ, ಅೇಂಥ ಇತ್ರ ಸದ್ಸಯ ಅಥವಾ ಸದ್ಸಯ ರುಗಳಾಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದದ .
ಟಿಪಪ ಣಿ: ಲೆಕಾೆ ಧಿಕಾರಿಯು, ಚಂದಾದಾರನ್ ವೈಯಕ್ತತ ಕ ಕಾನೂನಿನ್ ಮೇರೆಗೆ ದ್ತ್ತತ ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯಯು
ಕಾನೂನ್ನಬ್ದ್ಧ ವಾಗಿದ್ ಎೇಂದ್ದ ಮನ್ವರಿಕ್ಯಾದಾಗ ದ್ತ್ತತ

ಪ್ಡೆದ್ ಮಗುವನ್ನು

ಮಗು

ಎೇಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
ಮತ್ತತ

ಪ್ರಂತ್ತ,

ಅೇಂಥ

ಇತ್ರೆ

ವಯ ಕ್ತತ ಗಳು,

ಕುಟೇಂಬ್ದ್

ಇತ್ರೆ

ಸದ್ಸಯ ರು

ಜೇವಂತ್ವಾಗಿಲಿ ದಿದ್ದ ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಲಮಗ ಅಥವಾ ಮಲಮಗಳು ಆಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(ಬಿ)

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷ್ಟ ಡಿಸಲಾದ್ ಆಕಸಿಮ ಕ ಘಟನೆಯು ಸಂಭವಿಸಿದ್

ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅಸಿೇಂಧುವಾಗತ್ಕೆ ದ್ದದ :
ಪ್ರಂತ್ತ,
ಕುಟೇಂಬ್ವನ್ನು

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ವನ್ನು
ಹೊೇಂದಿಲಿ ದಿದ್ದ ರೆ,

ಮಾಡುವ

ಅವನ್ನ

ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ

ತ್ರುವಾಯ

ಚಂದಾದಾರನ್ನ

ಹೊೇಂದಿದ್

ಕುಟೇಂಬ್ದ್

ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ ಪ್ತ್ರ ದ್ಲ್ಲಿ ನಿೇಡಿದಂತೆ ಅದ್ದ ಅಸಿೇಂಧುವಾಗತ್ಕೆ ದ್ದದ :
ಮತ್ತತ ಪ್ರಂತ್ತ, ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ವನ್ನು
ಕುಟೇಂಬ್ದ್ ಒಬ್ಬ

ಸದ್ಸಯ ನ್ನ್ನು

ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತ್ನಿಗೆ

ಮಾಡುವ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರನ್ನ

ಮಾತ್ರ ಹೊೇಂದಿದ್ದ ರೆ, (ಎ) ಖಂಡದ್ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ಯಾಾಯ

ಹಕೆ ನ್ನು

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್

ಪ್ತ್ರ ದ್ಲ್ಲಿ

ನಿೇಡಿದ್ದ ಲ್ಲಿ ,

ಅವನ್ನ

ತ್ರುವಾಯದ್ಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಕುಟೇಂಬ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸೇಪ್ಾಡೆಯಾದ್ ಇತ್ರ ಸದ್ಸಯ ಅಥವಾ ಸದ್ಸಯ ರುಗಳ
ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅಸಿೇಂಧುವಾಗತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(6)

ಉಪ್-ನಿಯಮ (5)ರ ಖಂಡ (ಎ)ಯ ಮೇರೆಗೆ ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ ಪ್ತ್ರ ದ್ಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ್

ಉಪ್ಬಂಧವನ್ನು
(5)ನೇ

ಕಲ್ಲಿ ಸಿಲಿ ದಿರುವ ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತ್ನ್ನ ಮೃತ್ರ್ನದ್ ಅಥವಾ

ಉಪ್-ನಿಯಮದ್ (ಬಿ) ಖಂಡದ್ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಪ್ರಂತ್ತಕದ್ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ ಪ್ತ್ರ ವು ಅಸಿೇಂಧುವಾದ್ ಕಾರಣದ್ ಯಾವುದೇ ಸಂದ್ಭಾವು ಘಟಿಸಿದ್ ಕೂಡಲೇ,
ಚಂದಾದಾರನ್ನ,

ಈ

ನಿಯಮದ್

ಪ್ರಂತ್ತಕಗಳ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ ಪ್ತ್ರ ದ್ೇಂದಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ದ್ಲ್ಲಿ

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ಮಾಡಲಾದ್

ಹೊಸ

ಈ ಹಿೇಂದಿನ್ ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ ಪ್ತ್ರ ವನ್ನು

ರದ್ದದ ಗಳಸುವಂತೆ ತಿಳಸಿದ್ ನೇಟಿೇಸ್ನ್ನು ಲೆಕಾೆ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(7)

ಚಂದಾದಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ ಪ್ರ ತಿಯೇಂದ್ದ ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ ಪ್ತ್ರ

ನಿೇಡಲಾದ್ ಪ್ರ ತಿಯೇಂದ್ದ ರದಿದ ಯಾತಿ ನೇಟಿೇಸು, ಲೆಕಾೆ ಧಿಕಾರಿಯು ಅದ್ನ್ನು

ಹಾಗೂ

ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ್
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ದಿರ್ನೇಂಕದಿೇಂದ್

ಅದ್ದ

ಸಿೇಂಧುವಾಗಿರುವಷ್ಟ ರ

ಮಟಿಟ ಗೆ

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ

ಅನ್ಾ ಯವಾಗತ್ಕೆ ದ್ದದ .
ವಿವರಣೆ.- ಈ ನಿಯಮದ್ಲ್ಲಿ ಸಂದ್ಭಾವು ಅನ್ಯ ಥಾ ಅಗತ್ಯ ಪ್ಡಿಸಿದ್ ಹೊರತ್ತ, ‘ವಯ ಕ್ತತ ’
ಅಥವಾ ‘ವಯ ಕ್ತತ ಗಳು ಎೇಂಬುದ್ದ ಅದ್ದ ನಿಗಮಿತ್ವಾಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಲಿ ದಿರಲ್ಲ, ಒೇಂದ್ದ
ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಘವನ್ನು ಅಥವಾ ವಯ ಕ್ತತ ಗಳ ನಿಕಾಯವನ್ನು ಒಳಗೇಂಡಿರತ್ಕೆ ದ್ದದ .
10.
ಚಂದಾದಾರರ ಖಾತೆಗಳು.- ಲೆಕಾೆ ಧಿಕಾರಿಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ ತಿಯಬ್ಬ
ಚಂದಾದಾರನ್ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಿ , ಒೇಂದ್ದ ಖಾತೆಯನ್ನು

ತೆರೆಯತ್ಕೆ ದ್ದದ

ಹಾಗೂ 14ನೇ ನಿಯಮದ್

(2)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ್ಲ್ಲಿ ತಿಳಸಿರುವಂತೆ ಲೆಕೆ ಹಾಕಲಾದ್ ಅವನ್ ಚಂದಾಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲ್ಲನ್
ಬ್ಡಿಾ ಯ

ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ಹಾಗೂ

ನಿಧಿಯಿೇಂದ್

ಕಟಟ

ಮುೇಂಗಡಗಳನ್ನು

ಮತ್ತತ

ಹಣ

ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮುೇಂಗಡಗಳ ವಸೂಲ್ಲಗಳನ್ನು ತ್ೇರಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
11.

ಚಂದಾಪ್ರವತಿಗಳ ಷ್ರತ್ತು ಗಳು ಹಾಗೂ ದರಗಳು.- (1) ಚಂದಾದಾರನ್ನ,

ತ್ನ್ು ಅಮಾನ್ತಿತ ನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ನಿಧಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ತಿೇಂಗಳು ಚಂದಾಪಾವತಿಯನ್ನು
ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
ಪ್ರಂತ್ತ ಚಂದಾದಾರನ್ನ, ರಜೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಹೊೇಂದಿಲಿ ದಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಜಾ ಸಂಬ್ಳವನ್ನು

ಯಾವುದೇ ರಜಾ ಸಂಬ್ಳವನ್ನು

ಹೊೇಂದಿರಲ್ಲ, ಅಧಾ ವೇತ್ನ್ ಅಥವಾ ಅಧಾ

ಸರಾಸರಿ ವೇತ್ನ್ಕ್ೆ ಸಮರ್ನದ್ ಅಥವಾ ಅದ್ಕ್ತೆ ೇಂತ್ ಕಡಿಮೆ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ನಿೇಡದಿರುವ ಬ್ಗೆೆ
ಅವನ್ ಆಯೆ ಗೆ ಬಿಡಬ್ಹುದ್ದ.
ಮತ್ತತ ಪ್ರಂತ್ತ, ಚಂದಾದಾರನಿಗೆ ಅಮಾನ್ತಿತ ನ್ ಅವಧಿಯು ಮುಗಿದ್ ನಂತ್ರ ಮರು
ನೇಮಕಾತಿಯ ತ್ರುವಾಯ, ಆ ಅವಧಿಗೆ ಅನ್ನಮತಿಸಬ್ಹುದಾದ್ ಬಾಕ್ತ ವಂತಿಗೆಗಳ ಯಾವುದೇ
ಮೊತ್ತ ವು ಗರಿಷ್ಠ

ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ಮಿೇರದಂತೆ ಒೇಂದೇ ಮೊತ್ತ ದ್ಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲಿ

ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ಆಯೆ ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .

(2)
ಚಂದಾದಾರನ್ನ, (1)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ್ ಮೊದ್ಲನೇ ಪ್ರಂತ್ತಕದ್ಲ್ಲಿ
ಉಲೆಿ ೇಖಿಸಿರುವಂತೆ, ರಜೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ನಿೇಡುವಂತಿಲಿ ಿ ವೆೇಂಬ್ ಅವನ್
ಆಯೆ ಯನ್ನು ಈ ಕ್ಳಕಂಡ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .(ಎ) ಅವನ್ನ ತ್ನ್ು ಸಾ ೇಂತ್ ವೇತ್ನ್ ಬಿಲುಿ ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪ್ಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ರೆ;
ರಜೆಯಿೇಂದ್ ಬಂದ್ ನಂತ್ರ ಡ್ಡರ ಮಾಡಿದ್ ತ್ನ್ು ಮೊದ್ಲ ವೇತ್ನ್ ಬಿಲ್ಲಿ ನ್ಲ್ಲಿ
ವಂತಿಗೆಯ ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡದಿರುವ ಮೂಲಕ;
(ಬಿ) ಅವನ್ನ
ತ್ನ್ು
ಸಾ ೇಂತ್
ವೇತ್ನ್
ಬಿಲುಿ ಗಳನ್ನು
ಸಿದ್ಧ ಪ್ಡಿಸುವ
ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿಲಿ ದಿದ್ದ ಲ್ಲಿ , ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊೇಗುವ ಮುೇಂಚೆ, ತ್ನ್ು ಕಚೇರಿಯ
ಮುಖಯ ಸಾ ರಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ದ್ಲ್ಲಿ
ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡುವ ಮೂಲಕ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು
ನಿೇಡುವುದ್ಕ್ೆ
ಆಯೆ ಯ
ಬ್ಗೆೆ
ಯುಕತ ವಾಗಿ
ಹಾಗೂ
ಸಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿೇಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ ಎೇಂದ್ದ ಭಾವಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(3)
ಈ
ಉಪ್-ನಿಯಮದ್
ಮೇರೆಗೆ
ತಿಳಸಿದ್
ಚಂದಾದಾರನ್
ಆಯೆ ಯು
ಅೇಂತಿಮವಾಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದದ .
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(4)
ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತ್ನ್ು ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ಜ್ಮೆಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು , 19ನೇ ನಿಯಮದ್
ಮೇರೆಗೆ ಹಿೇಂಪ್ಡೆದಿರುವ ಚಂದಾದಾರನ್ನ, ಅವನ್ನ ಕತ್ಾವಯ ಕ್ೆ ಹಿೇಂತಿರುಗುವುದ್ರ ಹೊರತ್ತ
ಮತ್ತತ
ಹಿೇಂತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಅೇಂಥ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವುದ್ರ ನಂತ್ರ ನಿಧಿಗೆ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು
ನಿೇಡತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ .
(5)
ಚಂದಾದಾರನ್ನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಸೇವೆಗೆ ವಗಾಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಭಾರತ್ದ್
ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಭಾರತ್ದ್ ಹೊರಗೆ ಪ್ರ ತಿನಿಯೇಜ್ನೆ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ಅವನ್ನ ಹಾಗೆ
ವಗಾಾವಣೆಯಾಗದಿದ್ದ ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರ ತಿನಿಯೇಜ್ನೆ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸದಿದ್ದ ರೆ ಹೇಗೇ ಅದೇ
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯ ನಿಯಮಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟಿಟ ರತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(6)
ಯಾರೇ ಚಂದಾದಾರನ್ನ, ರಾಜ್ಯ ದ್ ಒಳಗೆ ಒೇಂದ್ದ ಕಾಯಾ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಿೇಂದ್
ಇನು ೇಂದ್ದ ಕಾಯಾಸಂಸ್ಥಾ ಗೆ ವಗಾಾವಣೆಯಾದ್ಲ್ಲಿ , ಅದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಖಾತೆ
ಸಂಖ್ಯಯ ಗೆ ಚಂದಾದಾರರ್ನಗಿ ಮುೇಂದ್ದವರೆಯತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(7)
ನಿಧಿಗೆ ವಂತಿಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆಯುವುದ್ನ್ನು ಚಂದಾದಾರನ್ ನಿವೃತಿತ ದಿರ್ನೇಂಕಕ್ೆ
ಆರು ತಿೇಂಗಳ ಮುೇಂಚೆಯೇ ನಿಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
12.
ಮಾಸಿಕ ವಂತಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಕಾಯಾವಿಧಾನ್ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣ.- (1)
ಚಂದಾದಾರನ್ನ ಪಾವತಿಸಬ್ಹುದಾದ್ ಮಾಸಿಕ ವಂತಿಗೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ದ್ರವನ್ನು , ಈ ಕ್ಳಗಿನ್
ಕೇಷ್ಟ ಕದ್ಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದಂತೆ ಅವನ್ನ ಅಥವಾ ಅವಳು ಹೊೇಂದಿರುವ ಹುದ್ದ ಯ ಕಾಲ್ಲಕ
ಶ್ರ ೇಣಿ ವೇತ್ನ್ದ್ ಸರಾಸರಿಯ ಶೇಕಡ್ಡ 4ರ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
ಕೀಷ್ಟ ಕ
ಕಾ .

ವೇತ್ನ್ ಶ್ಾ ೀಣಿ

ಸಂ.

ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ವಂತಿಗೆಯ ಮೊತ್ು
(ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ )

1

9600-14550

480

2

10400-16400

540

3

11000-19000

600

4

11600-21000

650

5

12500-24000

730

6

13600-26000

790

7

14550-26700

820

8

16000-29600

910

9
10

17650-32000
19000-34500

990
1070

11
12

20000-36300
21600-40050

1130
1230

13

22800-43200

1320

11

(2)

14

24000-45300

1390

15

26000-47700

1470

16

28100-50100

1560

17
18

30400-51300
32800-52500

1630
1710

19

36300-53850

1800

20

38100-55200

1870

21

40050-56550

1930

22

44250-60600

2100

23

48900-63600

2250

24
25

52500-73000
56550-79800

2510
2730

ಚಂದಾದಾರನ್ನ ತಾನ್ನ ಹೊೇಂದಿರುವ ಹುದ್ದ ಯ ಗರಿಷ್ಠ

ಮೂಲ ವೇತ್ನ್ಕ್ೆ

ಒಳಪ್ಟಟ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರ ಮಾಣಕ್ತೆ ೇಂತ್ ಹೆಚಿು ನ್ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಆಯೆ ಮಾಡಿಕಳಳ ಬ್ಹುದ್ದ.
(3)

ಚಂದಾದಾರನ್ನ, ಅವನ್ನ ಹೊೇಂದಿದ್ದ

ಹುದ್ದ ಗಿೇಂತ್ ಹೆಚಿು ನ್ ವೇತ್ನ್ ಶ್ರ ೇಣಿಯ

ಹುದ್ದ ಗೆ ಬ್ಡಿತ ಹೊೇಂದಿರುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊೇಂದಿರುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅವನ್ ಮೂಲ
ಹುದ್ದ ಗೆ ಹಿೇಂಬ್ಡಿತ ಗಳುಳ ವ ಸಂಭಾವಯ ತೆ ಇಲಿ ದಿರುವಲ್ಲಿ , ಅವನ್ನ ಬ್ಡಿತ ಹೊೇಂದಿದ್ ಅಥವಾ
ನೇಮಕಗೇಂಡ ಹುದ್ದ ಗೆ ಅನ್ಾ ಯಿಸಬ್ಹುದಾದ್ ವೇತ್ನ್ ಶ್ರ ೇಣಿಯ ಮೂಲ ವೇತ್ನ್ ಮೊತ್ತ ಕ್ೆ
ಸರಿಯಾಗಿ ಒಟಟ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಸುವಂತೆ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚಿು ಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(4)
ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ (ಕಾಲಮಿತಿ ಮುೇಂಗಡಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 1983
ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ (ಹಿರಿಯ ವೇತ್ನ್ ಶ್ರ ೇಣಿಗೆ ವಿಶೇಷ್ ಬ್ಡಿತ ಯ ಸಾ ಯಂ
ಮಂಜೂರಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1991ರ ಉಪ್ಬಂಧಕ್ೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ, ತಾನ್ನ ಹೊೇಂದಿದ್ದ
ಹುದ್ದ ಗೆ ಗತ್ತತ ಪ್ಡಿಸಿರುವ ಆಯೆ ಕಾಲ್ಲಕ ಶ್ರ ೇಣಿ ವೇತ್ನ್ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ವೇತ್ನ್ ಶ್ರ ೇಣಿಯ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಹೊೇಂದಿರುವ ಚಂದಾದಾರನ್ನ, ಸದ್ರಿ ಆಯೆ ಕಾಲ್ಲಕ ಶ್ರ ೇಣಿ ವೇತ್ನ್ ಅಥವಾ
ಸಂದ್ಭಾಾನ್ನಸಾರ ಹಿರಿಯ ವೇತ್ನ್ ಶ್ರ ೇಣಿಗಾಗಿ ನಿದಿಾಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಿರುವ ಮಾಸಿಕ ವಂತಿಗೆಯ
ಕನಿಷ್ಠ
ಮೊತ್ತ ಕ್ೆ
ಕಡಿಮೆಯಿಲಿ ದಂಥ ಮೊತ್ತ ಕ್ೆ
ಸಮರ್ನದ್ ಒಟಟ
ವಂತಿಗೆಯನ್ನು
ಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೆ ೇಂಥ ಹೆಚಿು ನ್ ವಂತಿಗೆಗೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ಾ ಯವಾಗತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(5)
ವಂತಿಗೆಯ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು
ಪೂಣಾ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ
ವಯ ಕತ ವಾಗುವಂತೆ
ಪಾವತಿಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(6)

(1)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ್ ಉದ್ದ ೇಶಗಳಗಾಗಿ ಚಂದಾದಾರನ್ ಸರಾಸರಿ ವೇತ್ನ್ವು,-

(ಎ)

ಚಂದಾದಾರನ್ನ, ಹಿೇಂದಿನ್ ವಷ್ಾದ್ ಮಾಚ್ಾ 31ರಂದ್ದ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರ್ನಗಿದ್ದ
ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ , ಆ ದಿರ್ನೇಂಕದಂದ್ದ ಹಕೆ ನ್ನು ಹೊೇಂದಿದ್ದ ಸರಾಸರಿ ವೇತ್ನ್:

ಪ್ರಂತ್ತ :-
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(i)

ಚಂದಾದಾರನ್ನ ಸದ್ರಿ ದಿರ್ನೇಂಕದಂದ್ದ ರಜೆಯ ಮೇಲ್ಲದ್ದ ರೆ ಮತ್ತತ ಅೇಂಥ
ರಜೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಂತಿಗೆಗೆ ಆಯೆ

ಮಾಡಿಕಳಳ ದಿದ್ದ ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸದ್ರಿ

ದಿರ್ನೇಂಕದಂದ್ದ ಅಮಾನ್ತ್ತತ ಗೇಂಡಿದ್ದ ರೆ, ಅವನ್ ಸರಾಸರಿ ವೇತ್ನ್ವು, ಅವನ್ನ
ಕತ್ಾವಯ ಕ್ೆ

ಹಿೇಂತಿರುಗಿದ್

ನಂತ್ರದ್

ಮೊದ್ಲನೇ

ದಿನ್ದಂದ್ದ

ಹಕೆ ನ್ನು

ಹೊೇಂದಿದ್ದ ೇಂಥ ಸರಾಸರಿ ವೇತ್ನ್ವಾಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(ii)

ಚಂದಾದಾರನ್ನ,

ಸದ್ರಿ

ದಿರ್ನೇಂಕದಂದ್ದ

ಭಾರತ್ದ್

ಹೊರಗೆ

ನಿಯೇಜ್ನೆಗೇಂಡಿದ್ದ ರೆ ಅಥವಾ ಸದ್ರಿ ದಿರ್ನೇಂಕದಂದ್ದ ರಜೆಯ ಮೇಲ್ಲದ್ದ ರೆ
ಮತ್ತತ ರಜೆಯನ್ನು

ಮುೇಂದ್ದವರೆಸಿದ್ದ ರೆ ಮತ್ತತ ಅೇಂಥ ರಜೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ

ವಂತಿಗೆ ನಿೇಡಲು ಆಯೆ ಮಾಡಿಕೇಂಡಿದ್ದ ರೆ, ಅವನ್ ಸರಾಸರಿ ವೇತ್ನ್ವು, ಅವನ್ನ
ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಿ

ಕತ್ಾವಯ ದ್ ಮೇಲ್ಲದಾದ ಗ ಹಕೆ ನ್ನು

ಹೊೇಂದಿರುತಿತ ದ್ದ

ಸರಾಸರಿ

ವೇತ್ನ್ವಾಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದದ ;
(iii)

5ನೇ ನಿಯಮದ್ ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಚಂದಾದಾರನ್ನ ನಿಧಿಗೆ
ಮೊದ್ಲನೇ ಬಾರಿ ಸೇರಿದ್ದ ರೆ, ಆ ಸದ್ರಿ ದಿರ್ನೇಂಕದ್ ತ್ರುವಾಯದ್ ದಿನ್ದಂದ್ದ
ಅವನ್ ಸರಾಸರಿ ವೇತ್ನ್ವು, ಅೇಂಥ ತ್ರುವಾಯದ್ ದಿರ್ನೇಂಕದಂದ್ದ ಹಕೆ ನ್ನು
ಹೊೇಂದಿದ್ದ ೇಂಥ ಉಪ್ಲಬಿದ ಗಳಾಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದದ ;

(ಬಿ)

ಚಂದಾದಾರನ್ನ, ಹಿೇಂದಿನ್ ವಷ್ಾದ್ ಮಾಚ್ಾ 31ರ ದಿನ್ದಂದ್ದ ಸಕಾಾರಿ

ನೌಕರರ್ನಗಿರದಿದ್ದ
ಹೊೇಂದಿದ್ದ

ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ , ಅವನ್ ಸೇವೆಯ ಮೊದ್ಲನೇ ದಿನ್ದಂದ್ದ ಹಕೆ ನ್ನು

ಸರಾಸರಿ ವೇತ್ನ್ವು ಅಥವಾ 5ನೇ ನಿಯಮದ್ ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ

ನಿಧಿಗೆ ಮೊದ್ಲನೇ ಬಾರಿ ಸೇರಿದ್ದ ರೆ, ಅವನ್ ಸೇವೆಯ ಮೊದ್ಲನೆ ದಿರ್ನೇಂಕದ್ ತ್ರುವಾಯದ್
ದಿನ್ದಂದ್ದ, ಅೇಂಥ ತ್ರುವಾಯದ್ ದಿರ್ನೇಂಕದಂದ್ದ ಹಕೆ ನ್ನು

ಹೊೇಂದಿದ್ದ ೇಂಥ ಸರಾಸರಿ

ವೇತ್ನ್ವಾಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(7)

ಚಂದಾದಾರನ್ನ, ಈ ಕ್ಳಕಂಡ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ ತಿ ವಷ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಮಾಸಿಕ

ವಂತಿಗೆಯ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ :
(ಎ)

ಅವನ್ನ ಹಿೇಂದಿನ್ ವಷ್ಾದ್ ಮಾಚ್ಾ 31ರಂದ್ದ ಕತ್ಾವಯ ದ್ ಮೇಲ್ಲದ್ದ ರೆ, ಆ ತಿೇಂಗಳ
ಅವನ್ ವೇತ್ನ್ ಬಿಲ್ಲಿ ನಿೇಂದ್ ಈ ಬ್ಗೆೆ ಅವನ್ನ ಮಾಡುವ ಕಡಿತ್ದ್ ಮೂಲಕ;

(ಬಿ)

ಅವನ್ನ ಹಿೇಂದಿನ್ ವಷ್ಾದ್ ಮಾಚ್ಾ 31 ರಂದ್ದ ರಜೆಯ ಮೇಲ್ಲದ್ದ ರೆ ಮತ್ತತ ಅೇಂಥ
ರಜೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಂತಿಗೆ ನಿೇಡದಿರುವುದ್ನ್ನು

ಆಯೆ ಮಾಡಿಕೇಂಡಿದ್ದ ರೆ

ಅಥವಾ ಆ ದಿರ್ನೇಂಕದಂದ್ದ ಅಮಾನ್ತ್ತಗೇಂಡಿದ್ದ ರೆ, ಅವನ್ನ ಕತ್ಾವಯ ಕ್ೆ
ಹಿೇಂತಿರುಗಿದ್ ನಂತ್ರ ಅವನ್ ವೇತ್ನ್ ಬಿಲ್ಲಿ ನಿೇಂದ್ ಈ ಬ್ಗೆೆ ಅವನ್ನ ಮಾಡುವ
ಕಡಿತ್ದ್ ಮೂಲಕ;
(ಸಿ)

ಅವನ್ನ ವಷ್ಾದ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲನೆ ಬಾರಿಗೆ ಸಕಾಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ರೆ
ಅಥವಾ 5ನೇ ನಿಯಮದ್ ಮೇರೆಗೆ ನಿದಿಾಷ್ಟ
ಅವನ್ನ್ನು

ದಿರ್ನೇಂಕದಿೇಂದ್ ನಿಧಿಗೆ ಸೇರಲು

ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಪ್ಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವನ್ನ ನಿಧಿಗೆ ಸೇರುವ

ತಿೇಂಗಳಗಾಗಿ ಅವನ್ ವೇತ್ನ್ ಬಿಲ್ಲಿ ನಿೇಂದ್ ಈ ಬ್ಗೆೆ ಅವನ್ನ ಮಾಡುವ ಕಡಿತ್ದ್
ಮೂಲಕ ಮೊದ್ಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಧಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ರೆ;
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(ಡಿ)

ಅವನ್ನ ಹಿೇಂದಿನ್ ವಷ್ಾದ್ ಮಾಚ್ಾ 31 ರಂದ್ದ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಇದಿದ ದ್ದ ರೆ ಮತ್ತತ
ರಜೆಯನ್ನು ಮುೇಂದ್ದವರೆಸಿದ್ದ ರೆ ಮತ್ತತ ಆ ತಿೇಂಗಳನ್ ಅವನ್ ವೇತ್ನ್ ಬಿಲ್ಲಿ ನಿೇಂದ್
ಈ ಬ್ಗೆೆ ಅವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಡಿತ್ದ್ ಮೂಲಕ ಅೇಂಥ ರಜೆಯ ಅವಧಿ
ವಂತಿಗೆಗೆ ಆಯೆ ಗೇಂಡಿದ್ದ ರೆ;

(ಇ)

ಪ್ರ ಸಕತ

ವಷ್ಾದ್ಲ್ಲಿ

ಏಪಿರ ಲ್

ತಿೇಂಗಳಗಾಗಿ

ವಂತಿಗೆಯ

ಖಾತೆಗೆ

ಖಜಾನೆಗೆ

ಅವನಿೇಂದ್ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಜ್ಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಿೇಂದಿನ್ ವಷ್ಾದ್ ಮಾಚ್ಾ
31 ರಂದ್ದ ವಿದೇಶಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದ್ದ ರೆ.
(8)

ವಷ್ಾದ್ ಕಾಲಕರ ಮದ್ಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ

ವಂತಿಗೆಯ ದ್ರವನ್ನು

ಹೆಚಿು ಸುವುದ್ಕ್ೆ

ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಮಾಡುವುದ್ಕ್ೆ

ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ

ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡಲಾಗಿರುತ್ತ ದ್. ಹಾಗೆ, ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ್ ವಂತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ಆ ವಷ್ಾದ್ಲ್ಲಿ

ಬ್ದ್ಲಾವಣೆಮಾಡುವುದ್ಕ್ೆ ಅವಕಾಶವಿರತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ .
(9) (i)

ಸಾಮಾನ್ಯ

ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿಗೆ

ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ,

ಚಂದಾದಾರನ್

ನಿವೃತಿತ ಯ

ದಿರ್ನೇಂಕಕ್ೆ ಆರು ತಿೇಂಗಳ ಮುೇಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(ii)

ಎಲಾಿ ನಿಯಂತ್ರ ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಂದಾದಾರರ ನಿವೃತಿತ ಯ ದಿರ್ನೇಂಕಗಳಂದ್ದ
ಪ್ರ ಮಾಣಿೇಕರಣವನ್ನು

ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ

ಸಲ್ಲಿ ಸಲು

ಸಾಧಯ ವಾಗುವಂತೆ,

ವಸೂಲ್ಲಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿ ಸಿದ್ ತ್ರುವಾಯ ನಿವೃತಿತ ಯ ಎರಡು ತಿೇಂಗಳ ಮುೇಂಚೆಯೇ
ಎಲಾಿ

ವಂತಿಗೆಗಳನ್ನು

ಪೂಣಾಗಳಸಿ, ಅೇಂತಿಮವಾಗಿ ವಂತಿಗೆ ಹಣವನ್ನು

ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವ ಅಜಾಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆಯತ್ಕೆ ದ್ದದ ಹಾಗೂ ಕಳುಹಿಸಿಕಡತ್ಕೆ ದ್ದದ :
(iii)

ಈ

ನಿಯಮಗಳ

ತಿೇಂಗಳುಗಳ

ಮೇರೆಗೆ

ಚಂದಾದಾರರುಗಳ

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ

ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ

ಸೇವೆಯ

ಮುೇಂಗಡವನ್ನು

ಕನೆಯ

ಆರು

ಮಂಜೂರು

ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ .
(iv)

ಚಂದಾದಾರರುಗಳ ವಂತಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿ ಸುವ ಅವಧಿಗೆ ಮುೇಂಚೆಯೇ ಯಾವುದೇ
ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ

ಯಾವುದೇ

ಮಾಡುವಾಗ, ಮುೇಂಗಡವನ್ನು

ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ

ಮುೇಂಗಡಗಳನ್ನು

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು,

ಚಂದಾದಾರರು ವಯೇನಿವೃತಿತ ಹೊೇಂದ್ದವ ದಿರ್ನೇಂಕಕ್ೆ
ತಿೇಂಗಳ
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ

ಮುೇಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೇ
ಮುೇಂಗಡದ್

ಮಂಜೂರು

ಮುೇಂಗಡವನ್ನು
ವಂತಿಗೆಯ

ಪೂಣಾವಾಗಿ ಆರು

ವಸೂಲ್ಲ
ಕಂತ್ತಗಳ

ಮಾಡುವಂಥ
ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು

ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
13.

ವಿರ್ದಶ ಸೇವೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಪಾ ತಿನಿಯೀಜನೆ.- (1) ಚಂದಾದಾರನ್ನ,

ವಿದೇಶಿ ಸೇವೆಗೆ ವಗಾಾವಣೆಗೇಂಡ್ಡಗ ಅಥವಾ ಭಾರತ್ದ್ ಹೊರಗೆ ಪ್ರ ತಿನಿಯೇಜ್ನೆ ಮೇಲೆ
ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ಅವನ್ನ ಹಾಗೆ ವಗಾಾವಣೆಯಾಗದಿದ್ದ ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರ ತಿನಿಯೇಜ್ನೆಗಳಳ ದಿದ್ದ ರೆ
ಹೇಗೇ ಹಾಗೆ ನಿಧಿಯ ನಿಯಮಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟಿಟ ರತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(2)

ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರು ಜಲಾಿ

ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿೇಡುವ ಪಾರ ಧಿಕಾರ,-

ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಪ್ರ ತಿನಿಯೇಜ್ನೆಗೇಂಡ ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ
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(i)

ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಜಲಾಿ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಮುಖಯ
ಕಾಯಾನಿವಾಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ;

(ii)

ಇತ್ರ

ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ

ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ

ಜಲಾಿ

ಪಂಚಾಯತಿಗಳ

ಮುಖಯ ಸಾ ರು ಆಗಿದ್ದದ , ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು ಪ್ರಿಷ್ೆ ರಿಸಿದ್ ಇತಿತ ೇಚಿನ್ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ಗಳ
ವಿವರ ಪ್ತ್ರ ದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ್ನ ತ್ರುವಾಯ
ಮಾಡಿದ್ ವಂತಿಗೆ ಏರ್ನದ್ರೂ ಇದ್ದ ರೆ ಅದ್ರ ಅನ್ನಸಾರ 16 ಮತ್ತತ 17ನೇ
ನಿಯಮದ್ ಮೇರೆಗೆ ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ ಮುೇಂಗಡವನ್ನು ಹಾಗೂ 27, 28, 29, 30 ಮತ್ತತ
31ನೇ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಭಾಗಶಃ ಅೇಂತಿಮ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯನ್ನು
ಮಂಜೂರು ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
ಟಿಪಪ ಣಿ.- (i) ನಿಧಿಯಿೇಂದ್ ಭಾಗಶಃವಾಗಿ ಮತ್ತತ ಅೇಂತಿಮವಾಗಿ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯ
ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ,

ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು

ಅಧಿಕೃತ್ಗಳಸಿದ್

ಆಧಾರದ್

ಮೇಲೆ

ಮಾತ್ರ

ವಾಸತ ವಿಕವಾಗಿ ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್ದಕಳುಳ ವ, ಹಣವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು.
(ii)

ನಿಧಿಯಿೇಂದ್ ಭಾಗಶಃವಾಗಿ ಮತ್ತತ ಅೇಂತಿಮವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು

ಅಜಾಗಳನ್ನು

ತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವ

ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ್ನ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುವ ಜಲಾಿ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಜಲೆಿ ಯ

ಇಲಾಖಾ ಮುಖಯ ಸಾ ರ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿಕಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .]
14.

ವಂತಿಗೆಗಳ

ಉಪ್ಲಬಿದ ಗಳನ್ನು
ಖಾತೆಗೆ

ನ್ಗದುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ.-

(1)

ಸಕಾಾರಿ

ಖಜಾನೆಯಿೇಂದ್

ತೆಗೆದ್ದಕೇಂಡ್ಡಗ, ಈ ಉಪ್ಲಬಿಧ ಗಳು ಮತ್ತತ ಮುೇಂಗಡಗಳ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ಗಳ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್

ವಂತಿಗೆಗಳ

ವಸೂಲ್ಲಯನ್ನು

ಅವಾಗಿಯೇ

ಉಪ್ಲಬಿಧ ಗಳಗೆ

ಲಬಿದ ಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(2)

ಇತ್ರೇ

ಯಾವುದೇ

ಚಂದಾದಾರನ್ನ

ಮೂಲಗಳೇಂದ್

ನ್ಮೂನೆ-4

ರಲ್ಲಿ

ಉಪ್ಲಬಿಧ ಗಳನ್ನು

ಖಜಾನೆಗೆ

ತೆಗೆದ್ದಕೇಂಡ್ಡಗ,

ಮಾಸಿಕವಾಗಿ

ತ್ನ್ು

ಬಾಕ್ತಗಳನ್ನು

ತ್ತೇಂಬಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
ಪ್ರಂತ್ತ,

ಚಂದಾದಾರನ್ನ

ಸಕಾಾರದ್

ನಿಯಂತ್ರ ಣದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ನಿಗಮಿತ್ ನಿಕಾಯಕ್ೆ

ಒಡೆತ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ

ಅಥವಾ

ಅದ್ರ

ಪ್ರ ತಿನಿಯೇಜ್ನೆಗೇಂಡ್ಡಗ ಅಥವಾ ಅದ್ರ

ವಿದೇಶಿ ಸೇವೆಗೆ ನಿಯೇಜ್ನೆಗೇಂಡ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ , ಅೇಂಥ ನಿಕಾಯವು ಸಕಾಾರದ್ ಖಾತೆಗೆ
ನ್ಗದ್ದ

ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಿ ,

ಇಲಾಖಾವಾರು

ಪ್ರ ತೆಯ ೇಕ

ಚಲನ್

ಅನ್ನು

ಸಿದ್ಧ ಪ್ಡಿಸಿ

ನೇರವಾಗಿ

ಪ್ರ ತಿನಿಯೇಜ್ನೆಯ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಸೇವೆಯ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಚಂದಾದಾರನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ತ್ತೇಂಬಿ ಕಳುಹಿಸಿಕಡತ್ಕೆ ದ್ದದ ;
ಮತ್ತತ
“ಮುೇಂಗಡ

ಪ್ರಂತ್ತ,

ಯುಕತ ವಾಗಿ

ಅನ್ನಸೂಚಿ”ಎೇಂದ್ದ

ಅನ್ನಸೂಚಿಯ ಪ್ರ ತಿಯನ್ನು
ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ
ರಲ್ಲಿ ರತ್ಕೆ ದ್ದದ .

ಅಧಿಕೃತ್ಗಳಸಲಾದ್ ಚಲನ್ನ್

ಗುರುತ್ತ

ಮಾಡಿರುವ

ಸಾಮಾನ್ಯ

ಪ್ರ ತಿಯೇಂದಿಗೆ,

ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿಯ

ವಿದೇಶಿ ನಿಯೇಜ್ಕರುಗಳು ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ

ಮತ್ತತ ಖಜಾನೆ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ . ಈ ಚಲನ್ ನ್ಮೂನೆ-5
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(3)

ಸಕಾಾರಿ

ನೌಕರನ್ನ,

4(5)ನೇ

ನಿಯಮದ್

ಮೇರೆಗೆ

ನಿಧಿಗೆ

ಸೇರಲು

ಅಗತ್ಯ ಪ್ಡಿಸಿರುವ ದಿರ್ನೇಂಕದಿೇಂದ್ ಅನ್ಾ ಯವಾಗುವಂತೆ ವಂತಿಗೆ ನಿೇಡಲು ವಿಫಲರ್ನದ್ರೆ,
ವಂತಿಗೆಯ ಬಾಕ್ತಯ ಕಾರಣದಿೇಂದಾಗಿ ನಿಧಿಗೆ ತ್ತೇಂಬಿಸಬೇಕಾದ್ ಒಟಟ

ಮೊಬ್ಲಗನ್ನು , 14ನೇ

ನಿಯಮದ್ಲ್ಲಿ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿರುವ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ , ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಲನ್ ಬ್ಡಿಾ ಸಹಿತ್ವಾಗಿ ಚಂದಾದಾರನ್ನ
ನಿಧಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ

ಅಥವಾ ಇದ್ಕ್ೆ ತ್ಪಿಿ ದ್ಲ್ಲಿ , 15ನೇ ನಿಯಮದ್ (ಸಿ)

ಖಂಡದ್ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶೇಷ್ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಪ್ಡಿಸಿರುವಂತೆ ಅನ್ನದಾನ್ ಮುೇಂಗಡವನ್ನು
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ನಿದೇಾಶಿಸಬ್ಹುದಾದಂತೆ, ಲೆಕಾೆ ಧಿಕಾರಿಯು
ಕಂತ್ತಗಳ

ಮೂಲಕ

ಅಥವಾ

ಇತ್ರ

ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ

ಚಂದಾದಾರನ್

ಉಪ್ಲಬಿಧ ಗಳೇಂದ್

ಕಡಿತ್ಗಳಸುವ ಮೂಲಕ ವಸೂಲ್ಲ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
15.

ನಿಧಿಗೆ

ಬ್ಡಿಿ .-

(1)

ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗಳಪ್ಟಟ

ಈ

ನಿಯಮದ್

ಸಕಾಾರವು,

ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಬ್ಹುದಾದಂಥ

ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ

(5)ನೇ

ಕಾಲಕಾಲಕ್ೆ

ಬ್ಡಿಾ ಯನ್ನು

ಉಪ್-ನಿಯಮದ್
ಸಕಾಾರದಿೇಂದ್

ಚಂದಾದಾರನ್

ಖಾತೆಗೆ

ಜ್ಮೆ

ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(2)

ಬ್ಡಿಾ ಯು, ಈ ಕ್ಳಕಂಡ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ

ಪ್ರ ತಿ ವಷ್ಾದ್ ಕನೆಯ ದಿರ್ನೇಂಕದಿೇಂದ್

ಅನ್ಾ ಯವಾಗುವಂತೆ ಜ್ಮೆಯಾಗತ್ಕೆ ದ್ದದ , ಎೇಂದ್ರೆ:(i)

ಕಳೆದ್ ವಷ್ಾದ್ ಕನೆಯ ದಿರ್ನೇಂಕದಂದ್ದ ಚಂದಾದಾರನ್ ಜ್ಮೆಯ ಮೊತ್ತ ದ್
ಮೇಲೆ, ಪ್ರ ಸಕತ ವಷ್ಾದ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು
ಕಳೆದ್ದ, ಹನೆು ರಡು ತಿೇಂಗಳಗಾಗಿ ಬ್ಡಿಾ ;
(ii)
ಪ್ರ ಸಕತ ವಷ್ಾದ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್ ಮೊತ್ತ ದ್ ಮೇಲೆ, ಪ್ರ ಸಕತ ವಷ್ಾದ್
ಪಾರ ರಂಭದಿೇಂದ್ ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್ ತಿೇಂಗಳ ಹಿೇಂದಿನ್ ತಿೇಂಗಳ ಕನೆಯ ದಿರ್ನೇಂಕದ್ವರೆಗೆ
ಬ್ಡಿಾ ;
(iii)
ಹಿೇಂದಿನ್ ವಷ್ಾದ್ ಕನೆಯ ದಿರ್ನೇಂಕದ್ ನಂತ್ರ ಚಂದಾದಾರನ್ ಖಾತೆಗೆ
ಜ್ಮೆಯಾಗಿರುವ ಎಲಾಿ ಮೊತ್ತ ದ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಸಕತ ವಷ್ಾದ್ ಕನೆಯವರೆಗೆ
ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ್ ದಿರ್ನೇಂಕದಿೇಂದ್ ಬ್ಡಿಾ ;
(iv)
ಬ್ಡಿಾ ಯ ಒಟಟ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಇಡಿೇ ರೂಪಾಯಿಯ ಪೂಣಾಾೇಂಕಕ್ೆ ತ್ರತ್ಕೆ ದ್ದದ
(ಐವತ್ತತ
ನ್ಯಾಪೈಸ್ಥಯನ್ನು
ಅದ್ರ ಮುೇಂದಿನ್ ಹೆಚಿು ನ್ ರೂಪಾಯಿಗೆ
ಲೆಕೆ ಹಾಕಬೇಕು).
ಪ್ರಂತ್ತ,
ಚಂದಾದಾರನ್
ಹೆಸರಿಗೆ
ಜ್ಮೆಯಾಗಿರುವ
ಮೊತ್ತ ವು
ಸಂದಾಯ
ಯೇಗಯ ವಾದಾಗ, ಬ್ಡಿಾ ಯನ್ನು

ಆ ಕೂಡಲೇ ಈ ನಿಯಮದ್ ಮೇರೆಗೆ, ಪ್ರ ಸಕತ ವಷ್ಾದ್

ಪಾರ ರಂಭದ್ ಅವಧಿಯಿೇಂದ್ ಅಥವಾ ಸಂದ್ಭಾಾನ್ನಸಾರ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ್ ದಿರ್ನೇಂಕದಿೇಂದ್,
ಚಂದಾದಾರನ್

ಜ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ರುವ

ಮೊತ್ತ ವು

ಸಂದಾಯ

ಯೇಗಯ ವಾಗಬ್ಹುದಾದ್

ದಿರ್ನೇಂಕದ್ವರೆಗೆ ಜ್ಮೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(3)
ಮಾಡುವ

ಈ ನಿಯಮದ್ಲ್ಲಿ , ಠೇವಣಿಯ ದಿರ್ನೇಂಕವನ್ನು , ಉಪ್ಲಬಿಧ ಗಳೇಂದ್ ವಸೂಲು
ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ,

ಅದ್ದ

ವಸೂಲಾಗಿರುವ

ತಿೇಂಗಳನ್

ಮೊದ್ಲನೆ

ದಿನ್ವೆೇಂದ್ದ

ಭಾವಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ ; ಮತ್ತತ ಚಂದಾದಾರನ್ನ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ , ಠೇವಣಿಯ
ದಿರ್ನೇಂಕವನ್ನು , ಸಿಾ ೇಕೃತಿಯ ತಿೇಂಗಳನ್ ಮೊದ್ಲನೇ ದಿರ್ನೇಂಕವೆೇಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .

16

ಅದ್ದ ಆ ತಿೇಂಗಳ ಐದ್ನೇ ದಿರ್ನೇಂಕಕ್ೆ ಮುೇಂಚೆ ಜ್ಮೆಯಾಗಿದ್ದ ರೆ, ಆದ್ರೆ, ಆ ತಿೇಂಗಳನ್ ಐದ್ನೇ
ದಿರ್ನೇಂಕದಂದ್ದ ಅಥವಾ ಆ ದಿರ್ನೇಂಕದ್ ತ್ರುವಾಯ ಅದ್ನ್ನು

ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ್ದ ರೆ, ಅದ್ನ್ನು

ಮುೇಂದಿನ್ ತ್ರುವಾಯದ್ ತಿೇಂಗಳನ್ ಮೊದ್ಲನೇ ದಿನ್ವೆೇಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಚಂದಾದಾರನ್ ರಜೆ ವೇತ್ನ್ ಮತ್ತತ ಭತೆಯ ಗಳ ಸಂದಾಯವನ್ನು ಪ್ಡೆಯುವಲ್ಲಿ
ವಿಳಂಬ್ವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ

ಮತ್ತತ

ತ್ರುವಾಯದ್ಲ್ಲಿ

ನಿಧಿಗಾಗಿನ್

ವಂತಿಗೆಯ

ವಸೂಲ್ಲಯಲ್ಲಿ

ವಿಳಂಬ್ವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ , ಅೇಂಥ ವಂತಿಗೆಯ ಬ್ಡಿಾ ಯನ್ನು , ವಾಸತ ವವಾಗಿ ಯಾವ ತಿೇಂಗಳನ್
ವೇತ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ

ಅದ್ನ್ನು

ಪ್ಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತೇ, ಆ ತಿೇಂಗಳನ್ನು

ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದ್ದಕಳಳ ದ್, ಈ

ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಚಂದಾದಾರನ್ ವೇತ್ನ್ ಅಥವಾ ರಜೆ ವೇತ್ನ್ವು ಯಾವ ತಿೇಂಗಳನಿೇಂದ್
ಬಾಕ್ತ ಉಳದಿತ್ತೇ ಆ ತಿೇಂಗಳನಿೇಂದ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ :
ಮತ್ತತ ಪ್ರಂತ್ತ, ತಿೇಂಗಳ ಉಪ್ಲಬ್ಧ ಗಳನ್ನು ಅದೇ ತಿೇಂಗಳನ್ ಕನೆಯ ಕ್ಲಸದ್
ದಿನ್ದಂದ್ದ ಡ್ಡರ ಮಾಡಿಕೇಂಡಿದ್ದ ರೆ, ಠೇವಣಿಯ ದಿರ್ನೇಂಕವನ್ನು ಅವನ್ ವಂತಿಗೆಗಳನ್ನು
ವಸೂಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ , ಹಿೇಂದಿನ್ ತಿೇಂಗಳನ್ ಮೊದ್ಲನೇ ದಿನ್ವೆೇಂದ್ದ
ಭಾವಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ :
ಮತ್ತತ ಅಲಿ ದ್, 14ನೇ ನಿಯಮದ್ (2)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ್ ಪ್ರಂತ್ತಕದ್ೇಂದಿಗೆ ಅದ್ರ
ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾದ್ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ , ಆ ತಿೇಂಗಳನ್ ಹದಿನೈದ್ನೇ ದಿನ್ಕ್ೆ
ಮೊದ್ಲೇ ಲೆಕಾೆ ಧಿಕಾರಿಯು ಅದ್ನ್ನು ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ್ದ ರೆ, ಠೇವಣಿಯ ದಿರ್ನೇಂಕವನ್ನು , ತಿೇಂಗಳನ್
ಮೊದ್ಲನೇ ದಿನ್ವೆೇಂದ್ದ ಭಾವಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(4)
19, 20 ಮತ್ತತ
21ನೇ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು
ಹೆಚ್ಚು ವರಿಯಾಗಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದ್ಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಲನ್ ಬ್ಡಿಾ ಯನ್ನು
ವೇತ್ನ್ವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿರುವ ಹಿೇಂದಿನ್ ತಿೇಂಗಳ ಕನೆಯವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಅವಶಯ ಕವಾಗಿ
ವೇತ್ನ್ ಸಂದಾಯದ್ ದಿರ್ನೇಂಕದಿೇಂದ್ 6 ತಿೇಂಗಳವರೆಗೆ, ಅೇಂಥ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ಯಾವ ವಯ ಕ್ತತ ಗೆ

ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬ್ಹುದಾಗಿದ್ಯೇ ಆ ವಯ ಕ್ತತ ಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಲೆಕಾೆ ಧಿಕಾರಿಯು, ಆ ವಯ ಕ್ತತ ಗೆ (ಅಥವಾ ಅವನ್ ಏಜೆೇಂಟನಿಗೆ) ನ್ಗದ್ದ
ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಗತ್ತತ ಪ್ಡಿಸಿರುವ ದಿರ್ನೇಂಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ
ಆ

ವಯ ಕ್ತತ ಗೆ

ಸಂದಾಯ

ಸೂಚಿಸಲಾದ್

ಮಾಡಲು

ದಿರ್ನೇಂಕದ್

ಸಂದ್ಭಾಾನ್ನಸಾರ

ಅಧಿಕೃತ್ತೆಯನ್ನು

ಹಿೇಂದಿನ್

ಅಧಿಕೃತ್ತೆಯನ್ನು

ತಿೇಂಗಳನ್

ಕಳುಹಿಸಿರುವಲ್ಲಿ ,
ಕನೆಯವರೆಗೆ

ಕಳುಹಿಸಿರುವುದ್ರ

ಬ್ಡಿಾ ಯನ್ನು

ಮಾತ್ರ

ದಿರ್ನೇಂಕದ್ವರೆಗೆ

ಅಥವಾ
ಸಂದಾಯ

ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(5)
ಪ್ಡೆಯಲು

ಇಸಾಿ ೇಂ

ಧಮಿೇಾಯ

ಚಂದಾದಾರನ್ನ,

ಅಪೇಕ್ತಷ ಸುವುದಿಲಿ ವೆೇಂದ್ದ

ತಿಳಸಿದ್ರೆ,

ಲೆಕಾೆ ಧಿಕಾರಿಗೆ
ಅವನ್

ಖಾತೆಗೆ

ತಾನ್ನ

ಬ್ಡಿಾ ಯನ್ನು

ಬ್ಡಿಾ ಯನ್ನು

ಜ್ಮೆ

ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ , ಆದ್ರೆ ತ್ರುವಾಯ ಅವನ್ನ ಬ್ಡಿಾ ಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕಳದ್ರೆ, ಅವನ್ನ
ಅದ್ನ್ನು ಕಳದ್ ವಷ್ಾದ್ ಮೊದ್ಲನೆ ದಿನ್ದಿೇಂದ್ ಜಾರಿಗೆ ಬ್ರುವಂತೆ ಜ್ಮೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(6)

14ನೇ ನಿಯಮದ್ (3)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ್, 17ನೇ ನಿಯಮದ್ (5)ನೇ ಉಪ್-

ನಿಯಮದ್, 19ನೇ ಮತ್ತತ 20ನೇ ನಿಯಮಗಳ ಹಾಗೂ ಅನ್ನಬಂಧದ್ 3ನೇ ಪಾಯ ರಾದ್ (3)ನೇ
ಉಪ್-ನಿಯಮದ್, 5ನೇ ಪಾಯ ರಾದ್ (4)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ್, 7ನೇ ಪಾಯ ರಾದ್ (1)ನೇ ಉಪ್ನಿಯಮದ್ ಅಥವಾ 8ನೇ ಪಾಯ ರಾದ್ (1) ಅಥವಾ (2)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ್ ಮೇರೆಗೆ, ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ
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ಚಂದಾದಾರನ್ ಲೆಕೆ ಕ್ೆ ಮರು ತ್ತೇಂಬಿರುವ ಮೊತ್ತ ಗಳ ಮೇಲ್ಲನ್ ಬ್ಡಿಾ ಯನ್ನು , ಈ ನಿಯಮದ್
(1)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ್ ಮೇರೆಗೆ ಅನ್ನಕರ ಮವಾಗಿ ನಿಯಮಿಸಬ್ಹುದಾದಂಥ ದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತತ
ಈ ನಿಯಮದ್ಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿಸಬ್ಹುದಾದ್ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕೆ ಹಾಕತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(7)

ಚಂದಾದಾರನ್ನ, ಅವನ್ ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಮೊಬ್ಲಗನ್ನು

ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯ

ದಿನ್ದಂದ್ದ ನಿಧಿಯಿೇಂದ್ ಹೆಚ್ಚು ವರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದಿರುವನೆೇಂದ್ದ ಕಂಡುಬಂದ್ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ,
ಮುೇಂಗಡ ಹಣದ್ ಕರ ಮದ್ಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯಿೇಂದ್ ಲೆಕೆ ಮಿೇರಿ ಹಣವನ್ನು

ಪ್ಡೆದಿರುವುದ್ರ್ನು ಗಲ್ಲೇ

ಅಥವಾ ಅೇಂತಿಮ ಸಂದಾಯದ್ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯರ್ನು ಗಲ್ಲೇ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದ್ದಕಳಳ ದ್, ಲೆಕೆ
ಮಿೇರಿ ತೆಗೆದ್ ಹಣವನ್ನು

ಒೇಂದೇ ಮೊತ್ತ ದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಲನ್ ಬ್ಡಿಾ ಸಹಿತ್ ಮರುಸಂದಾಯ

ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ . ತ್ಪಿಿ ದ್ಲ್ಲಿ , ಚಂದಾದಾರನ್ ಉಪ್ಲಬಿಧ ಗಳೇಂದ್ ಒೇಂದೇ ಮೊತ್ತ ದ್ಲ್ಲಿ
ಮಾಡುವ

ಮೂಲಕ

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ
ಹೆಚಾು ಗಿದ್ದ ರೆ,

ವಸೂಲ್ಲ

ಒಟಟ

ಮೊತ್ತ ವು

ಮಾಡಬೇಕ್ೇಂದ್ದ
ಚಂದಾದಾರನ್

ವಸೂಲಾತಿಗಳನ್ನು ,

ಇಡಿೇ

ಆದೇಶಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
ಉಪ್ಲಬಿಧ ಗಳ
ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ಕಡಿತ್

ವಸೂಲು

ಅಧಾದ್ಷ್ಟ ಕ್ತೆ ೇಂತ್
ಬ್ಡಿಾ ಯೇಂದಿಗೆ

ವಸೂಲ್ಲಯಾಗುವವರೆಗೆ ಅವನ್ ಉಪ್ಲಬಿಧ ಗಳ ಅಧಾಾೇಂಶದ್ ಮಾಸಿಕ ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ವಸೂಲ್ಲ
ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ . ಈ ಉಪ್-ನಿಯಮದ್ ಪ್ರ ಕಾರ, ಲೆಕೆ ಮಿೇರಿ ತೆಗೆದ್ ಹಣದ್ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಬೇಕಾದ್
ಬ್ಡಿಾ

ದ್ರವು, ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ

ಕಾಲಕ್ೆ

ಅನ್ಾ ಯಿಸಬ್ಹುದಾದ್, ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿಯ ಬಾಕ್ತಗಳ

ಸಾಮಾನ್ಯ ದ್ರಕ್ತೆ ೇಂತ್ ಶೇಕಡ್ಡ ಎರಡೂವರೆಯಷ್ಟಟ ಹೆಚಾು ಗುವುದ್ದ. ಲೆಕೆ ಮಿೇರಿ ತೆಗೆದ್ ಹಣದ್
ಮೇಲೆ ವಸೂಲಾದ್ ಬ್ಡಿಾ ಯು, 049ರ ಶಿೇಷಿಾಕ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ , ಬ್ಡಿಾ

ರಸಿೇದಿಗಳು, ಡಿ-7 ಇತ್ರೆ

ರಸಿೇದಿಗಳು, IV ಇತ್ರ ಬಾಬುತ ಗಳು 6, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಿೇಂದ್ ಲೆಕೆ ಮಿೇರಿ ತೆಗೆದ್ ಹಣದ್ ಮೇಲ್ಲನ್
ಬ್ಡಿಾ ಇವುಗಳು ಸಕಾಾರದ್ ಖಾತೆಗೆ ಜ್ಮೆಯಾಗತ್ಕೆ ದ್ದದ .
16.

ನಿಧಿಯಿೆಂದ

ಮುೆಂಗಡಗಳನುು

ಪಡೆಯುವುದು.- ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ ಮುೇಂಗಡ

(ಪೂಣಾ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ವಯ ಕತ ಪ್ಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ವಾಗಿರತ್ಕೆ ಮುೇಂಗಡ)ವನ್ನು , ನ್ಮೂನೆ-6
ಮತ್ತು

ನ್ಮೂನೆ-7ರ

ಈ

ಕ್ಳಕಂಡ

ಷ್ರತ್ತತ ಗಳಗಳಪ್ಟಟ ,

ಅನ್ನಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಿರುವ ಸಮುಚಿತ್ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ ವಿವೇಚನೆಯಂತೆ ಚಂದಾದಾರನಿಗೆ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ
ಅವನ್ ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಮೊತ್ತ ದಿೇಂದ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(ಎ)

ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು, ಅಜಾದಾರನ್ ಆರ್ಥಾಕ ಪ್ರಿಸಿಾ ತಿಗಳನ್ನು ಮನ್ಗಂಡ

ಹೊರತ್ತ ಮತ್ತತ ಈ ಕ್ಳಕಂಡ ಉದ್ದ ೇಶ ಅಥವಾ ಉದ್ದ ೇಶಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖಚ್ಚಾ
ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ ಎೇಂದ್ದ ರುಜುವಾತಾದ್ ಹೊರತ್ತ ಮತ್ತತ ಅನ್ಯ ಥಾ ಮುೇಂಗಡ ಹಣವನ್ನು
ಮಂಜೂರು ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ .
(i)

ಅಜಾದಾರನ್ ಅಥವಾ ಅವನ್ನ್ನು

ವಾಸತ ವವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಯಾರೇ

ವಯ ಕ್ತತ ಯ ದಿೇರ್ಘಾವಧಿ ಖಾಯಿಲೆಯ ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ ಖಚ್ಚಾ ಮಾಡುವುದ್ದ;
(ii)

ಅಜಾದಾರನ್ ಅಥವಾ ಅವನ್ನ್ನು
ವಯ ಕ್ತತ ಯ ಆರೇಗಯ

ವಾಸತ ವವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಯಾರೇ

ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾರಣಗಳಗಾಗಿ ಸಾಗರೇತ್ತ ರ

ಪ್ರ ಯಾಣಕಾೆ ಗಿ ಖಚ್ಚಾ ಮಾಡುವುದ್ದ;
(iii)

ಅಜಾದಾರನ್ನ ಅವನ್ನ್ನು

ವಾಸತ ವವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತತ ಗಳ

ಮದ್ದವೆಗಳು, ಶವ ಸಂಸಾೆ ರಗಳು, ಮೊದ್ಲನೇ ವಷ್ಾದ್ ಶಾರ ದ್ಧ ಸಮಾರಂಭಗಳು
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ಅಥವಾ

ಇತ್ರ

ಸಮಾರಂಭಗಳ

ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ

ಜ್ವಾಬಾದ ರಿಯನ್ನು

ವಹಿಸಿಕೇಂಡಿದ್ದದ , ರೂಢಿಗತ್ ಬ್ಳಕ್ಯ ಮೂಲಕ ಅವನ್ ಸಾಾ ನ್ಮಾನ್ಕ್ೆ
ತ್ಕೆ ೇಂಥ ಸಮುಚಿತ್ ವೇತ್ನ್ದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ್ಲನ್ ನಿಬ್ಾೇಂಧಕ ಖಚ್ಚಾಗಳನ್ನು
ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದ್ದ.
ಪ್ರಂತ್ತ, ವಾಸತ ವಿಕ ಅವಲಂಬ್ನೆಯ ಷ್ರತ್ತತ ಗಳು ಚಂದಾದಾರನ್ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳ
ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಾ ಯವಾಗತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ .
ಮತ್ತತ ಪ್ರಂತ್ತ, ವಾಸತ ವಿಕ ಅವಲಂಬ್ನೆಯ ವಯ ಕ್ತತ ಗಳ ಷ್ರತ್ತತ ಗಳು, ಚಂದಾದಾರನ್
ತಂದ್-ತಾಯಿಯ

ಅೇಂತ್ಯ ಸಂಸಾೆ ರ

ಮಾಡಲು

ಅಗತ್ಯ ಪ್ಡಿಸಿರುವ

ಮುೇಂಗಡ

ಹಣದ್

ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅನ್ಾ ಯವಾಗತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ .
ಟಿಪಪ ಣಿ 1.-

ಉಪ್-ಖಂಡ (iii) ರ ಮೇರೆಗೆ ಮುೇಂಗಡ ಹಣವನ್ನು , ಚಂದಾದಾರನ್/ಳ ಮದ್ದವೆ

ಮತ್ತತ ಇತ್ರ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ ಖಚ್ಚಾ ಮಾಡುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ ಸಹ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಬ್ಹುದಾಗಿದ್.
ಟಿಪಪ ಣಿ 2.-

ಉಪ್-ಖಂಡ (iii) ರ ಮೇರೆಗೆ ಮುೇಂಗಡ ಹಣವನ್ನು

ಅಜಾದಾರನ್ ಹತಿತ ರದ್

ಸಂಬಂಧಿಕರ ವಾಷಿಾಕ ಶಾರ ದ್ಧ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ ಖಚ್ಚಾ ಮಾಡುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ ಸಹ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದ್ಕ್ೆ ಅಹಾವಾಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(iv)

ಅಜಾದಾರನ್ ಅಥವಾ ಅವನ್ನ್ನು

ವಾಸತ ವವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಯಾರೇ

ವಯ ಕ್ತತ ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ತಾೇಂತಿರ ಕ, ವೃತಿತ ೇಯ ಅಥವಾ ವೃತಿತ ಪ್ರ ತ್ರಬೇತಿಗಾಗಿ
ಭಾರತ್ದ್ ಹೊರಗಿನ್ ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸಕಾೆ ಗಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದ್ದ;
(v)

ಅಜಾದಾರ ಅಥವಾ ಅವನ್ನ್ನು
ವಯ ಕ್ತತ ಯು ಪ್ರರ ಢ ಶಿಕ್ಷಣ

ವಾಸತ ವವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಯಾರೇ

ಹಂತ್ವನ್ನು

ಮಿೇರಿ,

ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಿ

ವೈದ್ಯ ಕ್ತೇಯ,

ಇೇಂಜನಿಯರಿೇಂಗ್ ಮತ್ತತ ಇತ್ರ ತಾೇಂತಿರ ಕ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ್ ತ್ರಬೇತಿಗಳಗಾಗಿ
ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದ್ದ; ಪ್ರಂತ್ತ, ಅಧಯ ಯನ್ ತ್ರಬೇತಿ ಕರ ಮವು ಮೂರು
ವಷ್ಾಗಳಗಿೇಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಿಲಿ .
ಟಿಪಪ ಣಿ.- ಚಂದಾದಾರನ್ನ, ಉಪ್-ಖಂಡ (iv) ಮತ್ತತ (v)ರ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಆರು ತಿೇಂಗಳಗಮೆಮ
ಮುೇಂಗಡ ಹಣ ಪ್ಡೆಯಲು ಅನ್ನಮತಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ ;
ಪ್ರಂತ್ತ,

ಸಕಾಾರವು,

ವಿಶೇಷ್

ಸಂದ್ಭಾಗಳಲ್ಲಿ

ಮೇಲೆ

ಸೂಚಿಸಿರುವುದ್ಕ್ತೆ ೇಂತ್

ಹೊರತಾದ್ ಇತ್ರ ಕಾರಣಗಳಗಾಗಿ, ಮುೇಂಗಡ ಹಣವು ಚಂದಾದಾರನ್ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ
ಅಗತ್ಯ ಗಳೆೇಂದ್ದ ತ್ನ್ು

ವಿವೇಚನೆಗೆ ಮನ್ದ್ಟಾಟ ದ್ರೆ ಮುೇಂಗಡ ಹಣವನ್ನು

ಮಂಜೂರು

ಮಾಡಬ್ಹುದ್ದ:
(ಬಿ)

ನಿಧಿಯಿೇಂದ್ ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ ಮುೇಂಗಡ ಹಣವನ್ನು , ಚಂದಾದಾರನ್ ಅೇಂತಿಮ ಹಣ

ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ ಅಜಾಯನ್ನು

ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆೇಂಗಳೂರು- ಇವರಿಗೆ

ಕಳುಹಿಸಲಾದ್ ತ್ರುವಾಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ .
(ಸಿ)

ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು, ಮುೇಂಗಡ ಹಣವನ್ನು

ನಿೇಡಿದ್ದದ್ಕಾೆ ಗಿನ್ ಅದ್ರ

ಕಾರಣವನ್ನು ಲ್ಲಖಿತ್ದ್ಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(ಡಿ)

ಮುೇಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ವಿಶೇಷ್ ಕಾರಣಗಳಗಾಗಿ ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ,-
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(i)

ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ರುವ

ಚಂದಾದಾರನ್

ಜ್ಮೆಯ

ಬಾಕ್ತಯ

ಗರಿಷ್ಠ

ಶೇಕಡ್ಡ

ಎೇಂಬ್ತ್ತ ರಷ್ಟ ಕ್ೆ ಒಳಪ್ಟಟ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ ಅಥವಾ ಎಲಾಿ ಹಿೇಂದಿನ್ ಮುೇಂಗಡಗಳ
ಅೇಂತಿಮ

ಮರುಸಂದಾಯದ್

ತ್ರುವಾಯದ್

ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ

ಹನೆು ರಡು

ತಿೇಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ

ಮಂಜೂರು ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಕಾರಣವು ರಹಸಯ

ಸಾ ರೂಪ್ದಾದ ಗಿದ್ದ ರೆ, ಅದ್ನ್ನು

ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ

ಅಧಿಕಾರಿಗೆ

ವೈಯಕ್ತತ ಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಗೌಪ್ಯ ವಾಗಿ ತಿಳಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(ಇ)

ಮುೇಂಗಡದ್ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸುವಲ್ಲಿ , ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು,

ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನ್ ಚಂದಾದಾರನ್ ಲೆಕೆ ದ್ ಮೊತ್ತ ಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯುಕತ ಗಮನ್ ನಿೇಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
ಟಿಪಪ ಣಿ 1.-

ಮುೇಂಗಡ ಹಣವನ್ನು , ಯಾವುದೇ ಹಿೇಂದಿನ್ ಮುೇಂಗಡದ್ ಅೇಂತಿಮ ಕಂತಿನ್

ಮರುಸಂದಾಯವು ಮುಕಾತ ಯವಾಗುವುದ್ಕ್ೆ ಮುೇಂಚೆ, 16ನೇ ನಿಯಮದ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವಾಗ, ವಸೂಲಾಗಿರದ್ ಯಾವುದೇ ಹಿೇಂದಿನ್ ಮುೇಂಗಡದ್ ಬಾಕ್ತ ಹಣವನ್ನು
ಮಂಜೂರಾದ್ ಮುೇಂಗಡದ್ೇಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ

ಹಾಗೆ

ಹಾಗೂ ವಸೂಲಾತಿಯ ಕಂತ್ತಗಳನ್ನು

ಸಂಚಿತ್ ಮೊಬ್ಲಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮರು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
17.

ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕ

ಷ್ರತ್ತತ ಗಳಗಳಪ್ಟಟ .

ಮುೆಂಗಡ.-

ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ

ಚಂದಾದಾರನ್

ಮುೇಂಗಡವನ್ನು ,

ಕಾನೂನ್ನ

ವೆಚು ಗಳನ್ನು

ಪ್ರ ಕರಣದ್ಲ್ಲಿ

ಮುೇಂಗಡ

ಈ

ಕ್ಳಕಂಡ

ಭರಿಸುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ

ಮಂಜೂರು ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ , ಎೇಂದ್ರೆ :(1)

(i)

ಯಾವುದೇ

ನಿದಿಾಷ್ಟ

ಹಣವನ್ನು

ಪಾವತಿ

ಮಾಡುವುದ್ಕ್ೆ ಮೂರು ತಿೇಂಗಳುಗಳನ್ನು ಮಿೇರತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಮುೇಂಗಡ ಹಣವು, ಯಾವುದೇ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರನ್ ಜ್ಮೆಯ
ಮೊಬ್ಲಗಿನ್ ಅಧಾದ್ಷ್ಟ ನ್ನು ಮಿೇರತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ .
(ii)
ಮುೇಂಗಡ ಹಣದ್ ಸಂದಾಯವು ಎರಡು ಸಂದ್ಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಅೇಂದ್ರೆ ಸಕಾಾರಿ
ನೌಕರನ್ನ, ಅವನ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಕತ್ಾವಯ ಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಥವಾ ಮಾಡಲು
ಉದ್ದ ೇಶಿಸಿರುವ ಯಾವುವೇ ಕಾಯಾಗಳ ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ
ಅವನ್ ವಿರುದ್ಧ
ಮಾಡಿರುವ
ಆಪಾದ್ನೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ ತ್ನ್ು
ನಿಲುವನ್ನು
ಸೂಚಿಸಲು ಕಾನೂನ್ನ ವಯ ವಹರಣೆಗಳ ಮೊರೆ
ಹೊೇಗಿರುವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ
ಹಾಗೂ ಆಪಾದಿಸಲಾದ್ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ್ ದ್ದನ್ಾಡತೆಯ
ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ , ಸಕಾಾರವು, ಕಾನೂನ್ನ ರ್ನಯ ಯಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ಜ್ರುಗಿಸಿದ್
ಕಡೆಯಲ್ಲಿ
ಅೇಂಗಿೇಕಾರಾಹಾವಾಗಿರುತ್ತ ದ್. ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಹಿೇಂದಿನ್ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ
ಭವಿಷ್ಯ
ನಿಧಿಯಿೇಂದ್ ಮುೇಂಗಡವನ್ನು , ಇತ್ರ ಸಕಾಾರಿೇ ಮೂಲಗಳೇಂದ್ ಅೇಂಥಹದ್ದ ೇ ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ
ಅೇಂಗಿೇಕಾರಾಹಾವಾದ್ ಯಾವುದೇ ಮುೇಂಗಡದ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ ;
(iii)
ಈ ನಿಯಮದ್ ಮೇರೆಗಿನ್ ಮುೇಂಗಡವು, ಎಲಾಿ ಇತ್ರ ಅೇಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ರ
ಮುೇಂಗಡಗಳಗೆ

ಅನ್ಾ ಯವಾಗಬ್ಹುದಾದಂಥದ್ದ ೇ

ನಿಬಂಧನೆ

ಮತ್ತತ

ಷ್ರತ್ತತ ಗಳಪ್ಟಿಟ ರತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(2)

ಈ ನಿಯಮದ್ ಮೇರೆಗೆ,-

(i)

ಒಬ್ಬ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ್ನ, ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರ್ನಗಿ ಅವನ್ ಹುದ್ದ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲಿ ದ್
ಯಾವುದೇ

ಘಟನೆಗಳ

ಮೊರೆಹೊೇಗುವಲ್ಲಿ ; ಅಥವಾ

ಕುರಿತಾಗಿ

ಕಾನೂನ್ನ

ರ್ನಯ ಯಾಲಯದ್
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(ii)

ಒಬ್ಬ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ್ನ, ಅವನ್ ಯಾವುದೇ ಸೇವಾ ಕುೇಂದ್ದಕರತೆಗಳ ಅಥವಾ
ಅವನ್

ಮೇಲ್ಲನ್

ಯಾವುದೇ

ದಂಡವನ್ನು

ವಿಧಿಸುವುದ್ರ

ವಿರುದ್ಧ ದ್

ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವಲ್ಲಿ ,
ಮುೇಂಗಡವು ಅೇಂಗಿೇಕಾರಾಹಾವಾಗತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ .

18.

ಮುೆಂಗಡ ರ್ಣದ

ಪಾರ ಧಿಕಾರವು

ವಸೂಲ್ಲ.- (1) ಮುೇಂಗಡ ಹಣವನ್ನು

ನಿದೇಾಶಿಸಬ್ಹುದಾದಂಥ,

ಸಮಸಂಖ್ಯಯ ಯ

ಮಂಜೂರಾತಿ

ಮಾಸಿಕ

ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲಿ

ಚಂದಾದಾರನಿೇಂದ್ ವಸೂಲ್ಲ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ . ಆದ್ರೆ ಅೇಂಥ ಸಂಖ್ಯಯ ಯು, ಚಂದಾದಾರನ್ನ
ಆಯೆ

ಮಾಡಿರುವ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ

ನ್ಲವತ್ತ ಕ್ತೆ ೇಂತ್ ಹೆಚಿು ರುವುದ್ನ್ನು

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, ಹನೆು ರಡಕ್ತೆ ೇಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ . ಚಂದಾದಾರನ್ನ ತ್ನ್ು
ಒೇಂದ್ದ ತಿೇಂಗಳನ್ಲ್ಲಿ

ಆಯೆ ಯಂತೆ

ಒೇಂದ್ದ ಕಂತಿಗಿೇಂತ್ ಹೆಚಾು ಗಿ ಮರುಸಂದಾಯ ಮಾಡಬ್ಹುದಾಗಿದ್.

ಮುೇಂಗಡದ್ ಹಣವನ್ನು ಅವಶಯ ಕವಿದ್ದ ರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬ್ಹುದಾಗಿದ್ದದ , ಅೇಂಥ
ಕಂತ್ತಗಳ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸುವಿಕ್ಯ ಅನ್ನಮತಿಯು ಪ್ರ ತಿಯೇಂದ್ದ ಕಂತಿನ್ ಪೂಣಾ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ
ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(2)

ವಂತಿಗೆಗಳನ್ನು ,

ನ್ಗದಿೇಕರಣಗಳಸುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ

14ನೇ

ನಿಯಮದ್ಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಲಾದ್ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ವಸೂಲು ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ , ಹಾಗೂ ಅದ್ನ್ನು ಚಂದಾದಾರನ್ನ
ಒೇಂದ್ದ ಪೂಣಾ ತಿೇಂಗಳ ವೇತ್ನ್ವನ್ನು
ತ್ರುವಾಯ,

ಮುೇಂಗಡವನ್ನು

ಪಾರ ರಂಭಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .

ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಸೇವೆಯ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು

ಪ್ಡೆದ್

ಚಂದಾದಾರನ್

ತ್ರುವಾಯದ್

ಸಮಮ ತಿಯನ್ನು

ಮೊದ್ಲ

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ

ಪ್ಡೆದ್

ಅವಧಿಯಿೇಂದ್
ಅವನ್ನ,

ಜೇವನ್

ನಿವಾಹಣಾ ಅನ್ನದಾನ್ ಸಿಾ ೇಕೃತ್ರ್ನಗಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಸಂದ್ಭಾಾನ್ನಸಾರ ಅಧಾ ವೇತ್ನ್
ಅಥವಾ ಅಧಾ ಸರಾಸರಿ ವೇತ್ನ್ಕ್ೆ ಸಮರ್ನದ್ ಅಥವಾ ಅದ್ಕ್ತೆ ೇಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಯಾವುದೇ
ರಜಾ ವೇತ್ನ್ವನ್ನು

ಹೊೇಂದಿಲಿ ದಿರುವ ಅಥವಾ ರಜಾ ವೇತ್ನ್ವನ್ನು

ಹೊೇಂದಿರುವ ಹತ್ತತ

ದಿನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅದ್ಕ್ತೆ ೇಂತ್ ಹೆಚಿು ನ್ ದಿನ್ಗಳಗಾಗಿ ರಜೆಯ ಮೇಲ್ಲರುವಾಗ ವಸೂಲ್ಲಯನ್ನು
ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ .

ಚಂದಾದಾರನ್

ಲ್ಲಖಿತ್

ಕೇರಿಕ್ಯ

ಮೇಲೆ,

ಚಂದಾದಾರನಿಗೆ

ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಮುೇಂಗಡ ಹಣದ್ ವಸೂಲ್ಲಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ , ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್
ಮೂಲಕ ವಸೂಲ್ಲಯನ್ನು ಮುೇಂದೂಡಬ್ಹುದ್ದ.
(3)

ಮುೇಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ಚಂದಾದಾರನಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ರೆ ಮತ್ತತ
ಅದ್ನ್ನು
ಅವನ್ನ
ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದ್ದ ರೆ
ಹಾಗೂ
ತ್ರುವಾಯ
ಮರುಸಂದಾಯವು
ಪೂಣಾಗಳುಳ ವುದ್ಕ್ೆ ಮುೇಂಚೆ ಮುೇಂಗಡವು ತಿರಸೆ ೃತ್ಗೇಂಡರೆ, ಹಿೇಂಪ್ಡೆದಿರುವ ಪೂಣಾ
ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಬಾಕ್ತ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಚಂದಾದಾರನ್ನ ನಿಧಿಗೆ ಮರುಸಂದಾಯ
ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ ಅಥವಾ ತ್ಪಿಿ ದ್ಲ್ಲಿ , ಲೆಕಾೆ ಧಿಕಾರಿಯು ಚಂದಾದಾರನ್ ಉಪ್ಲಬ್ಧ ಗಳೇಂದ್ ಇಡಿೇ
ಮೊತ್ತ ದ್ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 16ನೇ ನಿಯಮದ್ (ಸಿ) ಖಂಡದ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪ್ಡಿಸಲಾದ್ ವಿಶೇಷ್
ಕಾರಣಗಳಗಾಗಿ ಮುೇಂಗಡದ್ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಹನೆು ರಡು ತಿೇಂಗಳುಗಳನ್ನು ಮಿೇರದಂತೆ
ಮಾಸಿಕ ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ವಸೂಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ನಿದೇಾಶಿಸಬ್ಹುದ್ದ.
(4)
ಈ
ನಿಯಮದ್
ಮೇರೆಗೆ
ಮಾಡಲಾದ್
ವಸೂಲ್ಲಗಳನ್ನು ,
ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ
ಚಂದಾದಾರನ್ ಖಾತೆಗೆ ಅವನ್ನ ಜ್ಮೆ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಜ್ಮೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
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(5)
ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ ಮುೇಂಗಡದ್ ವಸೂಲ್ಲಯನ್ನು , ಚಂದಾದಾರನ್ ನಿವೃತಿತ ದಿರ್ನೇಂಕಕ್ೆ
ಮುೇಂಚಿನ್ ಆರು ತಿೇಂಗಳುಗಳ ನಿಕಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ .
19. ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನ್ ಸಂಚಯಗಳ ಅೆಂತಿಮ ರ್ಣ ಹೆಂಪಡೆಯುವಿಕೆ.- (1)
ಚಂದಾದಾರನ್ನ
ಸೇವೆಯನ್ನು
ಬಿಟಟ ಹೊೇದಾಗ, ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ
ಅವನ್ ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ
ಜ್ಮೆಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ನ್ಮೂನೆ-8 ರಲ್ಲಿ , ಸಂದಾಯ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಸೇವೆಯಿೇಂದ್ ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ತೆಗೆದ್ದ ಹಾಕ್ತರುವ ಮತ್ತತ
ತ್ರುವಾಯ ಸೇವೆಗೆ ಮರು ನೇಮಕಗೇಂಡಿರುವ ಚಂದಾದಾರನ್ನ, ಸಕಾಾರವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು
ಅಗತ್ಯ ಪ್ಡಿಸಿದ್ರೆ, 20ನೇ ನಿಯಮದ್ ಪ್ರಂತ್ತಕದ್ಲ್ಲಿ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿರುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಈ
ನಿಯಮದ್ ಅನ್ನಸರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯಿೇಂದ್ ಅವನಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿರುವ ಯಾವುದೇ
ಮೊತ್ತ ವನ್ನು , ನಿಯಮ-15 ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಾದ್ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ , ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಲನ್ ಬ್ಡಿಾ ಯೇಂದಿಗೆ ಮರು
ಸಂದಾಯ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ . ಹಾಗೆ ಮರು ಸಂದಾಯವಾದ್ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ್
ಖಾತೆಗೆ ಜ್ಮೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(2)
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು (ಎ ಮತ್ತತ
ಇ), ಕರ್ನಾಟಕ, ಇವರು ಅಜಾಯನ್ನು
ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ್ ಮೇಲೆ, ತ್ಮಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಎಲಿ ಅೇಂಶಗಳನ್ನು ಪೂಣಾಗಳಸಿ, ನಿವೃತಿತ
ದಿರ್ನೇಂಕದ್ವರೆಗೆ

ಬ್ಡಿಾ ಯನ್ನು

ಅೇಂತಿಮಗಳಸುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ

ಲೆಕೆ ಹಾಕ್ತ

ಕರ ಮ

ಸಾಮಾನ್ಯ

ಕೈಗಳಳ ಬೇಕು

ನಿೇಡಬ್ಹುದಾದ್ ಅಧಿಕೃತ್ ವೇತ್ನ್ಕ್ೆ

ಮತ್ತತ

ಭವಿಷ್ಯ
ನಿವೃತಿತ ಯ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿವೃತಿತ

ದಿನ್ಗಳಗೆ ಮುೇಂಚಿತ್ವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ್ ಪಾವತಿ ಆದೇಶವನ್ನು

ನಿಧಿಯನ್ನು
ದಿರ್ನೇಂಕದಂದ್ದ

ದಿರ್ನೇಂಕಕ್ೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ನಿೇಡಬೇಕು ಮತ್ತತ

15

ಖಜಾನೆ

ಅಧಿಕಾರಿಯು ನಿವೃತ್ತ ಚಂದಾದಾರನಿಗೆ ನ್ಮೂನೆ-9ರಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರ ನೌಕರನ್ ವೈಯಕ್ತತ ಕ
ಹಾಜ್ರಾತಿಯನ್ನು

ಒತಾತ ಯಪ್ಡಿಸದ್ ಅವನಿೇಂದ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ತ್ರ ವನ್ನು

ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ್ ಕೂಡಲೇ

ಮುೇಂದಿನ್ ದಿರ್ನೇಂಕದ್ ಚೆಕ್ (ಪೇಸ್ಟ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್) ಅನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
ಟಿಪಪ ಣಿ (1).- ನಿವೃತಿತ ಯ ನಂತ್ರ ಬಿಡುವು ಇರುವ ಅಥವಾ ಬಿಡುವು ಇಲಿ ದ್ ಮರುಉದ್ಯ ೇಗವು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿದ್ ಸೇವೆಯಾಗಿರುತ್ತ ದ್ ಮತ್ತತ ಅದ್ದ ಈ ಹಿೇಂದಿನ್ ಸೇವೆಯ
ಮುೇಂದ್ದವರಿಕ್ಯಾಗಿರುವುದಿಲಿ .
ಟಿಪಪ ಣಿ (2).- ಅೇಂತಿಮ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಸಕ್ಷಮ
ಪಾರ ಧಿಕಾರವು,

ನಿವೃತಿತ ಯಾಗುವ

ಚಂದಾದಾರನ್ನ

ತಿೇಂಗಳುಗಳ ಮುೇಂಚೆ ಅವನಿೇಂದ್ ಎಲಾಿ
ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯ ಅಜಾಯನ್ನು
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಮಂಜೂರಾದ್
ವಿವರಗಳನ್ನು

ತ್ನ್ು

ಅೇಂಶಗಳನ್ನು

ಪ್ಡೆಯತ್ಕೆ ದ್ದದ

ನಿವೃತಿತ ಯ

ದಿರ್ನೇಂಕಕ್ೆ

ಆರು

ಪೂಣಾಗಳಸಿ ಅೇಂತಿಮ ಹಣ

ಮತ್ತತ ಕಳೆದ್ ಹನೆು ರಡು ತಿೇಂಗಳುಗಳ

ಮಾಡಲಾದ್ ಹಿೇಂದಿನ್ ಕಡಿತ್ಗಳ ಬ್ಗೆಗಿನ್ ಅವಶಯ ಕ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ ಗಳನ್ನು ,
ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ

ಮುೇಂಗಡಗಳು/ಅೇಂಶಿಕ

ಯುಕತ ವಾಗಿ ದಾಖಲ್ಲಸಿ ಅದ್ನ್ನು

ಅೇಂತಿಮವಾಗಿ

ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯ

ನಿವೃತಿತ ಯ ದಿರ್ನೇಂಕದ್ ಎರಡು ತಿೇಂಗಳಗೆ

ಮುೇಂಚೆ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು (ಎ ಮತ್ತತ ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ ಇವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(3)

ಚಂದಾದಾರನು.- (i) ನಿವೃತಿತ ಪೂವಾದ್ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಮುೇಂದ್ದವರೆದಾಗ

ಅಥವಾ ಅವನ್ನ ದಿೇಘಾ ರಜಾವಕಾಶವಿರುವ ಇಲಾಖ್ಯಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯ ೇಗಿಯಾಗಿದ್ದ ರೆ, ದಿೇಘಾ
ರಜೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯೇಜ್ನೆಗೇಂಡ ನಿವೃತಿತ ಪೂವಾ ರಜೆಯ ಮೇಲ್ಲದಾದ ಗ; ಅಥವಾ
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(ii)

ಅವನ್ನ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ರುವಾಗ, ನಿವೃತಿತ ಗೆ ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದ್ದ ರೆ ಅಥವಾ ಸಕ್ಷಮ
ವೈದ್ಯ ಕ್ತೇಯ

ಪಾರ ಧಿಕಾರದಿೇಂದ್

ಅವನ್ನ

ಮುೇಂದಿನ್

ಸೇವೆಗೆ

ಅಸಮಥಾರ್ನಗಿರುವನೆೇಂದ್ದ ಘೇಷಿಸಲಾಗಿದಾದ ಗ,
ಪ್ರಂತ್ತ, ಚಂದಾದಾರನ್ನ ಕತ್ಾವಯ ಕ್ೆ

ಹಿೇಂದಿರುಗಿದ್ರೆ, ಸಕಾಾರವು ಹಾಗೇ ಮಾಡಲು

ಅಗತ್ಯ ಪ್ಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವನ್ನ, ಈ ನಿಯಮದ್ ಅನ್ನಸರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯಿೇಂದ್ ಅವನಿಗೆ ಪೂಣಾ
ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ಅಥವಾ ಮೊತ್ತ ದ್ ಭಾಗವನ್ನು

ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ನ್ಗದ್ದ ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭದ್ರ ತಾ ಪ್ತ್ರ ದ್ ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ನ್ಗದ್ದ ಮತ್ತತ
ಭಾಗಶಃ ಭದ್ರ ತಾ ಪ್ತ್ರ ದ್ ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಿ , ಕಂತ್ತಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅನ್ಯ ಥಾ ಅವನ್
ಉಪ್ಲಬಿದ ಗಳೇಂದ್ ವಸೂಲು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅನ್ಯ ಥಾ 14ನೇ ನಿಯಮದ್ಲ್ಲಿ
ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿರುವ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ , ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಲನ್ ಬ್ಡಿಾ ಸಹಿತ್ವಾಗಿ, 16ನೇ ನಿಯಮದ್ (ಸಿ) ಖಂಡದ್
ಮೇರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪ್ಡಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ್ ಕಾರಣಗಳಗಾಗಿ ಅನ್ನದಾನ್ದ್ ಮುೇಂಗಡವನ್ನು ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ,

ಸಕ್ಷಮ

ಪಾರ ಧಿಕಾರವು

ನಿದೇಾಶಿಸಬ್ಹುದಾದಂತೆ,

ಅವನ್

ಖಾತೆಗೆ

ಜ್ಮೆ

ಮಾಡುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ ನಿಧಿಗೆ ಮರು ಸಂದಾಯ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(iii)

ವಯೇ

ನಿವೃತಿತ ಯ

ತ್ರುವಾಯ,

ತಿರಸೆ ರಿಸಲಾದ್

ರಜೆಯ

ಮೇಲೆ

ಮುೇಂದ್ದವರೆದಾಗ.
-

ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ

ಲೆಕಾೆ ಧಿಕಾರಿಯು

ಅವನ್

ಅವನ್

ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ

ಪ್ರವಾಗಿ

ಅಜಾ

ಜ್ಮೆಯಾಗಿರುವ
ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ್

ಮೇಲೆ

ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ಚಂದಾದಾರನಿಗೆ

ಸಂದಾಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ ;
20.

ಚಂದಾದಾರನ್

ಯೀಗಯ ವಾಗುವುದಕೆಕ

ಜಮೆಯಲ್ಲಿ ರುವ

ಮೊಬ್ಲಗು

ಸಂದಾಯ

ಮೊದಲೇ ಅವನ್ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅವನ್

ಮೊಬ್ಲಗನುು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದಕೆಕ ಮುೆಂಚೆ ಸಂದಾಯ ಯೀಗಯ ವಾದಲ್ಲಿ ,(1)

ಚಂದಾದಾರನ್ನ ಕುಟೇಂಬ್ವನ್ನು ತ್ರೆದ್ದ ಹೊೇದಾಗ,-

(ಎ)

ಚಂದಾದಾರನ್ನ, ಅಸಿತ ತ್ಾ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಅವನ್ ಕುಟೇಂಬ್ದ್ ಸದ್ಸಯ ನ್ ಅಥವಾ
ಸದ್ಸಯ ರುಗಳ

ಪ್ರವಾಗಿ,

9ನೇ

ಇಲ್ಲಿ ಯವರೆಗೆ

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ

ನಿಯಮದ್
ಸಂವಾದಿ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ
ನಿಯಮದ್

ಅಥವಾ

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ರೆ, ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಅಥವಾ
ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಅದ್ರ ಭಾಗದ್ ಮೊತ್ತ ವು, ನ್ಮೂನೆ-10ರಲ್ಲಿ
ನಿದಿಾಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಿದ್ ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ದ್ಲ್ಲಿ
ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತ್ನಿಗೆ

ಅಥವಾ

ಗತ್ತತ ಪ್ಡಿಸಿರುವ ಪ್ರ ಮಾಣದ್ಲ್ಲಿ ,

ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತ್ರುಗಳಗೆ

ಸಂದಾಯ

ಯೇಗಯ ವಾಗಬ್ಹುದಾಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(ಬಿ)

ಅಸಿತ ತ್ಾ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಚಂದಾದಾರನ್ ಕುಟೇಂಬ್ದ್ ಸದ್ಸಯ ನ್ ಅಥವಾ ಸದ್ಸಯ ರುಗಳ
ಪ್ರವಾಗಿ

ಅೇಂಥ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ವನ್ನು

ಮಾಡಿರದಿದ್ದ ರೆ,

ಅೇಂಥ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ವು ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಮೊತ್ತ ದ್ ಒೇಂದ್ದ ಭಾಗಕ್ೆ
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ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದ ರೆ, ರ್ನಮ ನಿದೇಾಶನ್ಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರದ್ ಇಡಿೇ ಮೊತ್ತ ವು
ಅಥವಾ ಸಂದ್ಭಾಾನ್ನಸಾರ, ಅದ್ರ ಭಾಗವು, ಯಾವುದೇ ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ವು,
ಅವನ್ ಕುಟೇಂಬ್ದ್ ಸದ್ಸಯ ನ್ಲಿ ದ್ ಅಥವಾ ಸದ್ಸಯ ರುಗಳಲಿ ದ್, ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತತ
ಅಥವಾ ವಯ ಕ್ತತ ಗಳ ಪ್ರವಾಗಿದ್ ಎೇಂದ್ದ ಕಂಡು ಬಂದಾಗೂಯ
ಕುಟೇಂಬ್ದ್

ಸದ್ಸಯ ರುಗಳಗೆ

ಸಮರ್ನದ್

ಚಂದಾದಾರನ್

ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ

ಸಂದಾಯ

ಯೇಗಯ ವಾಗತ್ಕೆ ದ್ದದ ;
ಪ್ರಂತ್ತ, ಅೇಂಥ ಭಾಗದ್ ಹಣವನ್ನು ,(1)

ಪಾರ ಪ್ತ ವಯಸೆ ರಾದ್ ಗಂಡು ಮಕೆ ಳಗೆ;

(2)

ಪಾರ ಪ್ತ ವಯಸೆ ರ್ನಗಿರುವ ಮೃತ್ ವಯ ಕ್ತತ ಯ ಮಗನ್ ಗಂಡು ಮಕೆ ಳಗೆ;

(3)

ಜೇವಂತ್ ಪ್ತಿಯರನ್ನು ಹೊೇಂದಿರುವ ವಿವಾಹಿತ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕೆ ಳಗೆ;

(4)

ಜೇವಂತ್ ಪ್ತಿಯರನ್ನು ಹೊೇಂದಿರುವ ಮೃತ್ ವಯ ಕ್ತತ ಯ ಮಗನ್, ವಿವಾಹಿತ್ ಹೆಣ್ಣು

ಮಕೆ ಳಗೆ;
(5)

ಜೇವಂತ್ ಪ್ತಿಯರನ್ನು ಹೊೇಂದಿರುವ ವಿವಾಹಿತ್ ಸಹೊೇದ್ರಿಯರುಗಳಗೆ;

(6)

ಕಾನೂನ್ನಬ್ದ್ಧ ಪಾರ ಪ್ತ ವಯಸೆ ರಾಗಿರುವ ಸಹೊೇದ್ರರುಗಳಗೆ; ಮತ್ತತ

(7)

ರ್ನಯ ಯಿಕವಾಗಿ ಪ್ರ ತೆಯ ೇಕವಾಗಿರುವ ಪ್ತಿು ಗೆ
- (1), (2), (3), (4), (5), (6) ಮತ್ತತ (7)ನೇ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಿರುವವರನ್ನು

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಕುಟೇಂಬ್ದ್ ಯಾರೇ ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ :
ಮತ್ತತ ಪ್ರಂತ್ತ, ವಿಧವೆ ಅಥವಾ ವಿಧವೆಯರುಗಳು ಮತ್ತತ ಮೃತ್ ವಯ ಕ್ತತ ಯ ಮಗನ್
ಮಗು ಅಥವಾ ಮಕೆ ಳು, ಅವನ್ನ ಚಂದಾದಾರರ್ನಗಿ ಜೇವಿಸಿದ್ದ ರೆ ಮತ್ತತ

ಮೊದ್ಲನೇ

ಪ್ರಂತ್ತಕದ್ (1)ನೇ ಖಂಡದ್ ಉಪ್ಬಂಧಗಳೇಂದ್ ವಿರ್ನಯಿತಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದ್ದ ರೆ ಹೇಗೇ ಹಾಗೆ
ಸಿಾ ೇಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ

ಭಾಗದ್

ಹಣವು

ಸಮರ್ನದ್

ಭಾಗಗಳಾಗಿ

ಅವರುಗಳ

ನ್ಡುವೆ

ಸಿಾ ೇಕೃತ್ವಾಗತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(2)

ಚಂದಾದಾರನ್ನ

ಕುಟೇಂಬ್ವನ್ನು

ಹೊೇಂದಿಲಿ ದಿರುವಾಗ,

ಅಸಿತ ತ್ಾ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ

ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತತ ಅಥವಾ ವಯ ಕ್ತತ ಗಳ ಪ್ರವಾಗಿ, 9ನೇ ನಿಯಮದ್ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ ಅಥವಾ
ಇಲ್ಲಿ ಯವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ ಸಂವಾದಿ ನಿಯಮದ್ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ವನ್ನು
ಮಾಡಿದ್ದ ರೆ, ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಅಥವಾ
ಅದ್ರ ಭಾಗದ್ ಹಣವು ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ ಪ್ತ್ರ ದ್ಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಿರುವ ಪ್ರ ಮಾಣದ್ಲ್ಲಿ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತ್ನಿಗೆ ಅಥವಾ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತ್ರುಗಳಗೆ ಸಂದಾಯ ಯೇಗಯ ವಾಗತ್ಕೆ ದ್ದದ .
21.
ಅಪ್ರಾ ಪು ವಯಸಕ ರಿಗೆ ಸಂದಾಯವಾಗಬ್ಹುದಾದ ನಿಧಿ.- 19ನೇ ನಿಯಮದ್
3ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಪಾತ ಪ್ರ ವಯಸೆ ಅಥವಾ ಅಪಾರ ಪ್ತ ವಯಸೆ ರುಗಳಗೆ
ಸಂದಾಯ
ಮಾಡಬ್ಹುದಾದ್
ಮೊತ್ತ ವು
ಐದ್ದ
ಸಾವಿರ
ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು
ಮಿೇರಿರುವುದಿಲಿ ವೇ ಅಥವಾ ಅೇಂಥ ಮೊತ್ತ ವು ಐದ್ದ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು
ಮಿೇರಿರುವುದ್ೇ, ಆ ಐದ್ದ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗಿನ್ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಅಪಾರ ಪ್ತ ವಯಸೆ
ಅಥವಾ ಅಪಾರ ಪ್ತ
ವಯಸೆ ರುಗಳ ಪ್ರವಾಗಿ ಅವರ ಸಹಜ್ ಪೇಷ್ಕರಿಗೆ ಸಂದಾಯ
ಮಾಡಬ್ಹುದ್ದ ಮತ್ತತ ಅಪಾರ ಪ್ತ ವಯಸೆ ಅಥವಾ ಅಪಾರ ಪ್ತ ವಯಸೆ ರುಗಳ ಪ್ರವಾಗಿ
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ಸಂದಾಯದ್ ಹಣವನ್ನು
ಸಿಾ ೇಕರಿಸುವುದ್ಕ್ೆ
ಯೇಗಯ ನೆೇಂದ್ದ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಮುಖಯ ಸಾ ರು
ಪ್ರಿಗಣಿಸಿರುವ ವಯ ಕ್ತತ ಗೆ ಪಾಲಕತ್ಾ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ ವನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಅೇಂಥ ಸಹಜ್ ಪೇಷ್ಕರು
ಅಥವಾ ವಯ ಕ್ತತ ಇಲಿ ದಿರುವಲ್ಲಿ , ಸದ್ರಿ ಮೊಬ್ಲಗಿನ್ ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತ್ರುವಾಯದ್
ಕ್ಿ ೇಮಿನ್ ಮೂಲಕ ನ್ಷ್ಟ ದ್ ಪ್ರ ತಿಯಾಗಿ ನ್ಷ್ಟ
ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು
ನಿೇಡುವ ಇಬ್ಬ ರು
ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರರುಗಳ ಸಹಿತ್ ನ್ಮೂನೆ-11 ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಿರುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ತ ವಯಸೆ
ಅಥವಾ ಅಪಾರ ಪ್ತ ವಯಸೆ ರುಗಳ ಪ್ರವಾಗಿ ಮುಚು ಳಕ್ ಪ್ತ್ರ ವನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಮೂಲಕ ಹಣ
ಸಂದಾಯವನ್ನು ನಿೇಡಬ್ಹುದಾಗಿದ್. ಸಂದೇಹಾಸಿ ದ್ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಐದ್ದ ಸಾವಿರ
ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಿೇರಿದ್ ಯಾವುದೇ ಮೊಬ್ಲಗಿನ್ ಸಂದಾಯದ್ ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರದ್
ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆದ್ದಕಳಳ ತ್ಕೆ ದ್ದದ .
22.

ಪ್ರಲಕ.- 21ನೇ ನಿಯಮದ್ಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಳಗೇಂಡಿದ್ದ ರೂ, 20ನೇ ನಿಯಮದ್

ಮೇರೆಗೆ ಹಿೇಂದೂ ಅಪಾರ ಪ್ತ ವಯಸೆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವಿವಾಹಿತ್ ಬಾಲಕ್ತಗೆ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬ್ಹುದಾಗಿರುವಲ್ಲಿ , ಆ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು , ಹಿೇಂದೂ ಅಲಿ ಸಂಖಾಯ ತ್ ಮತ್ತತ
ಪಾಲಕತ್ಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956 (1956ರ ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿನಿಯಮ 32)ರ 6ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ್ ಮೇರೆಗೆ,
ಇಲಾಖ್ಯಯ ಮುಖಯ ಸಾ ಅಥವಾ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ತಾಯಿಯ ಬಾದ್ಯ ತೆಗಳು ಆ ಅಪಾರ ಪ್ತ ವಯಸೆ ರಿಗೆ
ಪ್ರ ತಿಕೂಲವಾಗಿಲಿ ವೆೇಂದ್ದ

ಪ್ರಿಗಣಿಸುವ

ಹೊರತ್ತ,

ಯಾವುದೇ

ನ್ಷ್ಟ ಪ್ರಿಹಾರ

ಕರಾರು

ಪ್ತ್ರ ವನ್ನು ತೆಗೆದ್ದಕಳಳ ದ್ಯೇ, ಅೇಂಥ ಅಪಾರ ಪ್ತ ವಯಸೆ ರ ಸಹಜ್ ಪಾಲಕರಾಗಿರುವ ತಾಯಿಗೆ
ಸಂದಾಯ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
23.

ಲೆಕಾಕ ಧಿಕಾರಿಯ

ಕತ್ಾವಯ ಗಳು.-

(1)

ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ

ಜ್ಮೆಯಾಗಿರುವ

ಚಂದಾದಾರನ್ ಮೊತ್ತ ವು ಸಂದಾಯ ಯೇಗಯ ವಾದಾಗ, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1925ರ
4ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ್ಲ್ಲಿ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿರುವಂತೆ, ಅದ್ನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದ್ದ ಲೆಕಾೆ ಧಿಕಾರಿಯ
ಕತ್ಾವಯ ವಾಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(2)

ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಪಾಲ್ಲಸಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗಾಗಿ

ಸಂದಾಯ, ಹಸಾತ ೇಂತ್ರ, ಮರು ಹಸಾತ ೇಂತ್ರ ಅಥವಾ ವಗಾಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ಯೇ,
ಆ ವಯ ಕ್ತತ ಯು ಮನೇವಿಕಲರ್ನಗಿದ್ದ ರೆ, ಭಾರತಿೇಯ ಮನೇವಿಕಲತೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1912ರ
ಮೇರೆಗೆ ಈ ಬ್ಗೆೆ

ಯಾರನ್ನು

ವಯ ವಸಾಾ ಪ್ಕನ್ರ್ನು ಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ಯೇ ಅೇಂಥ

ವಯ ವಸಾಾ ಪ್ಕನಿಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯ, ಮರು ಹಸಾತ ೇಂತ್ರ ಅಥವಾ ವಗಾಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು,
ಆದ್ರೆ ಮನೇವಿಕಲ ವಯ ಕ್ತತ ಗೆ ಅಲಿ :
ಪ್ರಂತ್ತ, ವಯ ವಸಾಾ ಪ್ಕನ್ನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿರದಿದ್ದ ಲ್ಲಿ , ಯಾರಿಗೆ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಹುದಾಗಿದ್ಯೇ ಆ ವಯ ಕ್ತತ
ಮನೇವಿಕಲನೆೇಂದ್ದ ಮಾಯ ಜಸ್ಥಟ ರೇಟನ್ನ
ಪ್ರ ಮಾಣಿೇಕರಿಸಿದ್ದ ರೆ, ಲೆಕಾೆ ಧಿಕಾರಿಯು, ಮನೇವಿಕಲ ವಯ ಕ್ತತ ಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತಿತ ರುವ
ವಯ ಕ್ತತ ಗೆ, ತಾನ್ನ ಸೂಕತ ವೆೇಂದ್ದ ಭಾವಿಸಬ್ಹುದಾದ್ಷ್ಟಟ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬ್ಹುದ್ದ
ಮತ್ತತ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಹಣ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದ ರೆ ಅಥವಾ ಅೇಂಥ ಅದ್ರ ಭಾಗವನ್ನು , ತಾನ್ನ
ಸೂಕತ ವೆೇಂದ್ದ ಭಾವಿಸಬ್ಹುದಾದಂತೆ ಕುಟೇಂಬ್ ನಿವಾಹಣೆಗಾಗಿ ಮನೇವಿಕಲ ವಯ ಕ್ತತ ಯನ್ನು
ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂಥ ಕುಟೇಂಬ್ದ್ ಸದ್ಸಯ ರುಗಳ ನಿವಾಹಣೆಗಾಗಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(3)
ಈ ನಿಯಮದ್ ಮೇರೆಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯವನ್ನು ಕ್ಿ ೇಮು ಮಾಡಲು ಇಚಿಛ ಸುವ
ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತತ ಯು, ಈ ಬ್ಗೆೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಅಜಾಯನ್ನು ಲೆಕಾೆ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ . ಮೊತ್ತ ದ್
ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯ ಸಂದಾಯಗಳನ್ನು
ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಿ
ಮಾತ್ರ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ . ಯಾರಿಗೆ

25

ಮೊತ್ತ ದ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬ್ಹುದ್ೇ ಆ ವಯ ಕ್ತತ ಗಳು ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂದಾಯವನ್ನು
ಪ್ಡೆಯುವುದ್ಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಸಾ ೇಂತ್ ಸಿದ್ಧ ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕಳಳ ತ್ಕೆ ದ್ದದ .
ಟಿಪಪ ಣಿ: 18 ಮತ್ತತ 19ನೇ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಚಂದಾದಾರನ್ ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ
ಮೊತ್ತ ವು ಸಂದಾಯಯೇಗಯ ವಾದಾಗ, ಲೆಕಾೆ ಧಿಕಾರಿಯು, ಚಂದಾದಾರನ್ ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ
ಮೊತ್ತ ದ್ ಬ್ಗೆೆ ವಿವಾದ್ವಿಲಿ ದ್ ಅಥವಾ ಸಂದೇಹವಿಲಿ ದ್, ಆದ್ಷ್ಟಟ ಬೇಗನೆ ಹೊೇಂದಾಣಿಕ್
ಮಾಡಬ್ಹುದಾದಂತೆ ಆ ಭಾಗದ್ ತ್ಾ ರಿತ್ ಸಂದಾಯವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ್ಗಳಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
24.
ನಿಧಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ.- (ಎ) ವಂತಿಗೆ ರಹಿತ್ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ
ಇತ್ರ ಸಕಾಾರಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ಚಂದಾದಾರರ್ನಗಿರುವ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ್ನ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ
ಸಕಾಾರದ್ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ ಪಿೇಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯ ವಿರುವ ಸೇವೆಗೆ ಖಾಯಂ ಆಗಿ
ವಗಾಾವಣೆಗೇಂಡರೆ, ವಗಾಾವಣೆಯ ದಿನ್ದಂದ್ದ ಅೇಂಥ ಇತ್ರ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ
ಅವನ್
ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ವಂತಿಗೆಗಳ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಲನ್ ಬ್ಡಿಾ ಯ ಸಹಿತ್ವಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ
ಇತ್ರ ಸಕಾಾರದ್ ಸಮಮ ತಿಯೇಂದಿಗೆ, ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ನಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ಅದ್ರ
ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ರುವ ಅವನ್ ಲೆಕೆ ಕ್ೆ ವಗಾಾವಣೆಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(ಬಿ) ವಂತಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ಚಂದಾದಾರರ್ನಗಿರುವ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ್ನ, ಕರ್ನಾಟಕ
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರದ್ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ , ಪಿೇಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯ ವಿರುವ ಸೇವೆಗೆ ಖಾಯಂ
ಆಗಿ ವಗಾಾವಣೆಗೇಂಡರೆ ಮತ್ತತ ನೇಮಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅೇಂಥ ಪಿೇಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯ ವಿರುವ
ಸೇವೆಯ ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ ಪಿೇಂಚಣಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ಪ್ಡಿಸಿದ್ರೆ,(i)
ವಗಾಾವಣೆಯ ದಿನ್ದಂದ್ದ ಅೇಂಥ ವಂತಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ
ಅವನ್
ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ವಂತಿಗೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದ ರೆ, ಇತ್ರ ಸಕಾಾರದ್
ಸಮಮ ತಿಯೇಂದಿಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಲನ್ ಬ್ಡಿಾ ಯ ಸಹಿತ್ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಲೆಕೆ ಕ್ೆ
ವಗಾಾವಣೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(ii)

ಅೇಂಥ ವಂತಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರಿೇ ವಂತಿಗೆಗಳ

ಮೊತ್ತ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದ್ದ ರೆ, ಇತ್ರ ಸಕಾಾರದ್ ಸಮಮ ತಿಯೇಂದಿಗೆ, ಅದ್ರ
ಮೇಲ್ಲನ್ ಬ್ಡಿಾ ಯ ಸಹಿತ್ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಮರುಸಂದಾಯವಾಗತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(iii)

ಅವನ್ನ, ಸಕಾಾರವು ನಿಧಾರಿಸಬ್ಹುದಾದಂತೆ ಅೇಂಥ ವಂತಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿಗೆ

ಅವನ್ನ ವಂತಿಗೆ ಕಡಲು ಒಪಿಿ ಕೇಂಡ ಅವಧಿಯ ಅೇಂಥ ಪಿೇಂಚಣಿ ಭಾಗಕ್ೆ
ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಹಕುೆ ಳಳ ವರ್ನಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(ಸಿ)

(i)

ಚಂದಾದಾರನ್ನ,

ನಿಯಂತ್ರ ಣದ್ಲ್ಲಿ ರುವ
ಸೇವಾಭಂಗವಿಲಿ ದ್

ನಿಗಮಿತ್

ಸಕಾಾರದ್

ನಿಕಾಯದ್

ವಗಾಾವಣೆಯಾದ್ರೆ,

ಸಾಾ ಮಯ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ

ಮೇರೆಗೆ

ವಂತಿಗೆಗಳ

ಸೇವೆ

ಅಥವಾ

ಸಲ್ಲಿ ಸಲು

ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ಅದ್ರ

ಯಾವುದೇ

ಅದ್ರ

ಮೇಲ್ಲನ್

ಬ್ಡಿಾ ಸಹಿತ್ವಾಗಿ, ಆ ನಿಕಾಯದ್ ಮತ್ತತ ಚಂದಾದಾರನ್ ಸಮಮ ತಿಯೇಂದಿಗೆ, ಆ ನಿಕಾಯದ್
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಹೊಸದಾದ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ವಗಾಾವಣೆಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ :
ಪ್ರಂತ್ತ, ನಿಗಮಿತ್ ನಿಕಾಯವು ಅದ್ರ ನೌಕರರಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಭವಿಷ್ಯ
ನಿಧಿಯೇಜ್ನೆಯನ್ನು
ಹೊೇಂದಿಲಿ ದಿರುವಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ
ಅೇಂಥ
ನೌಕರರಿಗೆ
ಅನ್ಾ ಯವಾಗಬ್ಹುದಾದ್ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳು ಇತ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗಳೇಂದ್ ಬಾಕ್ತ
ಶಿಲುೆ ಗಳನ್ನು ಸಿಾ ೇಕರಿಸಲು ಉಪ್ಬಂಧ ಕಲ್ಲಿ ಸಿಲಿ ದಿರುವಲ್ಲಿ , ಪ್ರ ಶಿು ತ್ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಅೇಂಥ
ನಿಕಾಯದ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಮಾಡಿದ್ ಅವನ್ ಶಾಶಾ ತ್ ವಗಾಾವಣೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಚಂದಾದಾರನಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ :
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ಮತ್ತತ ಪ್ರಂತ್ತ, ನಿಗಮಿತ್ ನಿಕಾಯವು ಅೇಂಥ ನಿಕಾಯದ್ ಮೇರೆಗೆ ಅವನ್ ಉದ್ಯ ೇಗಕ್ೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಯಾವುದೇ ಷ್ರತ್ತತ ಗಳನ್ನು

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ

ನೌಕರನ್ನ ಪೂರೈಸಿದ್ ತ್ರುವಾಯ,

ಸದ್ರಿ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಅೇಂಥ ಷ್ರತ್ತತ ಗಳು ಪೂಣಾವಾಗುವಂಥ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ನೌಕರನ್ ಭವಿಷ್ಯ
ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಸಿಕೇಂಡಿರತ್ಕೆ ದ್ದದ ಹಾಗೂ ಅೇಂಥ ನೌಕರನ್ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯು ಅೇಂಥ
ನಿಕಾಯಕ್ೆ

ಅವನ್

ಖಾಯಂ

ವಗಾಾವಣೆಯ

ದಿರ್ನೇಂಕದಿೇಂದ್

ಅೇಂಥ

ನೌಕರರು

ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುವ ಲಭಯ ತೆಯು ನಿೇಂತ್ತಹೊೇಗತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(ii)

ಯಾವ ವಯ ಕ್ತತ ಯು, ಸಕಾಾರದ್ ಸಾಾ ಮಯ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರ ಣದ್ಲ್ಲಿ ರುವ

ನಿಗಮಿತ್

ನಿಕಾಯದ್

ಮೇರೆಗೆ

ಸೇವೆ

ಸಲ್ಲಿ ಸುತಿತ ದ್ದದ ,

ಅೇಂಥ

ನಿಗಮಿತ್

ನಿಕಾಯವು

ನಿವಾಹಿಸುತಿತ ರುವ ಪ್ರ ತೆಯ ೇಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ಚಂದಾದಾರರ್ನಗಿದ್ದ ನ ಆ ವಯ ಕ್ತತ ಯು ಸಕಾಾರದ್
ಮೇರೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ವಗಾಾವಣೆಯಾದಾಗ, ಅೇಂಥ ವಯ ಕ್ತತ ಯು ಅೇಂಥ ವಗಾಾವಣೆಯ
ದಿರ್ನೇಂಕದಿೇಂದ್

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ

ಸದ್ಸಯ ರ್ನಗಬೇಕ್ೇಂದ್ದ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಶಿಲೆ ನ್ನು

ಭಾವಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(ನೌಕರನ್ ವಂತಿಗೆ

ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದ ರೆ ಮತ್ತತ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಲನ್ ಬ್ಡಿಾ ಯ ಸಹಿತ್ವಾಗಿ), ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನ್ ಅವನ್
ಖಾತೆಯ ಪಾರ ರಂಭಿಕ ಶಿಲಾೆ ಗಿ ನಿಧಿಗೆ ವಗಾಾಯಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ ;
ಪ್ರಂತ್ತ, ಸಕಾಾರದ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೇವೆಯಿೇಂದ್ ನಿವೃತಿತ ಯಾದ್ ಮೇಲೆ ಪಿೇಂಚಣಿಯ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಉದ್ದ ೇಶಗಳಗಾಗಿ ಅೇಂಥ ನಿಗಮಿತ್ ನಿಕಾಯದ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಲೆಕೆ
ಹಾಕಲು ಅವನ್ನ ಅನ್ನಮತಿಸಿದ್ರೆ, ನೌಕರನ್ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಲನ್ ಬ್ಡಿಾ ಯ
ಸಹಿತ್ವಾಗಿ ನಿಧಿಗೆ ವಗಾಾಯಿಸತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ . ಆದ್ರೆ ಅದ್ದ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಜ್ಮೆಯಾಗತ್ಕೆ ದ್ದದ .
ವಿವರಣೆ.- (1) ಈ ಖಂಡದ್ ಉದ್ದ ೇಶಗಳಗಾಗಿ “ವಗಾಾವಣೆಯು”.(i)
ಸಕಾಾರದ್ ಬೇರೇಂದ್ದ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಅಥವಾ ಸಕಾಾರದ್ ಸಾಾ ಧಿೇನ್ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ
ಅಥವಾ ಅದ್ರ ನಿಯಂತ್ರ ಣದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ನಿಗಮಿತ್ ನಿಕಾಯದ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಪ್ಡೆಯುವ ಉದ್ದ ೇಶದಿೇಂದ್ ಯಾವುದೇ ಸೇವಾಭಂಗವಿಲಿ ದ್
ಹಾಗೂ ಸಕಾಾರದ್ ಪೂವಾಾನ್ನಮತಿಯೇಂದಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಿಟಟ ಹೊೇಗುವ
ಸಂದ್ಭಾಗಳನ್ನು , ಮತ್ತತ
(ii)
ಸಕಾಾರದ್ ಬೇರೇಂದ್ದ ಇಲಾಖ್ಯಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಕಾಾರದ್ ಸಾಾ ಧಿೇನ್ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ
ಅಥವಾ ಅದ್ರ ನಿಯಂತ್ರ ಣದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ನಿಗಮಿತ್ ನಿಕಾಯದ್ಲ್ಲಿ
ತ್ಾ ರಿತ್
ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಮಿತ್ವಯ ಯ ಸಾಧಿಸುವ ಸಂದ್ಭಾಗಳನ್ನು ಒಳಗಳುಳ ತ್ತ ದ್
ಮತ್ತತ ಹೊಸ ಹುದ್ದ ಗೆ ಸೇರುವುದ್ಕ್ೆ ತೆಗೆದ್ದಕಳಳ ಲಾದ್ ಅವಧಿಯನ್ನು , ನೇಮಕ
ಮಾಡಿರುವ ಹೊಸ ಸಾ ಳಕ್ೆ ವಗಾಾವಣೆಯಾಗಿ ಅೇಂಗಿೇಕರಿಸಬ್ಹುದಾದ್ ಸೇರಿಕ್
ಸಮಯವನ್ನು
ಮಿೇರಿರದಿದ್ದ ರೆ,
ಅದ್ನ್ನು
ಸೇವಾಭಂಗವೆೇಂದ್ದ
ಪ್ರಿಗಣಿಸತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ .
(2)
ಈ ಖಂಡದ್ ಉದ್ದ ೇಶಗಳಗಾಗಿ ‘ಸಕಾಾರ’ಎೇಂದ್ರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಕಾಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ
ಸಕಾಾರ ಇವುಗಳೆರಡನೂು ಒಳಗಳುಳ ತ್ತ ದ್.
25.
ಭವಿಷ್ಯ

ವಂತಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ.- ನಿಧಿಯ ಚಂದಾದಾರನ್ನ, ವಂತಿಗೆ

ನಿಧಿಯ ಪ್ರ ಯೇಜ್ನ್ಗಳನ್ನು

ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ತ್ರುವಾಯ ಅೇಂಗಿೇಕರಿಸಿದ್ರೆ, ಅವನ್ ವಂತಿಗೆಗಳ

ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಲನ್ ಬ್ಡಿಾ ಯ ಸಹಿತ್ವಾಗಿ ವಂತಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ

ಖಾತೆಗೆ ಜ್ಮೆಯಾಗುವಂತೆ ವಗಾಾಯಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .

ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನ್ ಅವನ್
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26.

ಅೆಂತಿಮ ರ್ಣ ಹೆಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಷ್ರತ್ತು ಗಳು.-

(1) ಈ ಮುೇಂದಿನ್ ಉದ್ದ ೇಶಗಳಗಾಗಿ ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಸದ್
ವಯೇನಿವೃತಿತ ಯ

ಮುೇಂಚೆ,

ಹನೆು ರಡು

ತಿೇಂಗಳುಗಳ

ಒಳಗಾಗಿ

ಅಜಾ

ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದ ರೆ,

ಚಂದಾದಾರನ್ ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಬಾಕ್ತ ಶಿಲುೆ ಗಳೇಂದ್ ಅೇಂತಿಮ ಹಣ
ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆಯಲು ಅನ್ನಮತಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ :(ಎ)
(ಬಿ)
(ಸಿ)
(ಡಿ)
(ಇ)

ಒೇಂದ್ದ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟಟ ವುದ್ಕಾೆ ಗಿ, ಸಾಾ ಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ವುದ್ಕಾೆ ಗಿ, ಮರು
ನಿಮಾಾಣಕಾೆ ಗಿ ಅಥವಾ ಕರ ಯಕ್ೆ ತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವುದ್ಕಾೆ ಗಿ;
ಸಾ ಯಂ ಅಥವಾ ಕುಟೇಂಬ್ದ್ ಇತ್ರ ಸದ್ಸಯ ರುಗಳ ದಿೇಘಾಕಾಲ್ಲಕ ಕಾಯಿಲೆಗಾಗಿ;
ಮನೆ ನಿವೇಶನ್ವನ್ನು ಖರಿೇದಿಸುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ;
ಉನ್ು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ್ ಖಚಾನ್ನು ಭರಿಸುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ;
ವಿವಾಹ ಉದ್ದ ೇಶಗಳ ಮೇಲ್ಲನ್ ಖಚಾನ್ನು ಭರಿಸುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ; ಮತ್ತತ

(ಎಫ್) ಕಾರು/ಮೊೇಟಾರು ಸೈಕಲ್/ಸೂೆ ಟರ್/ ಮೊಪೆಡ್, ಮುೇಂತಾದ್ವುಗಳ ಮುೇಂಗಡ
ಬುಕ್ತೆ ೇಂಗ್ ಮಾಡಲು ಠೇವಣಿ ಇಡುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ.
(2)

ನೌಕರರಿಗೆ, ವಯೇನಿವೃತಿತ ಯ ವಯಸಿ ನ್ನು

ತ್ಲುಪುವುದ್ಕ್ೆ

ಮೊದ್ಲು ಹತ್ತತ

ವಷ್ಾಗಳಗಿೇಂತ್ ಮುೇಂಚಿತ್ವಲಿ ದ್ ಯಾವುದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಟಟ

ಸೇವೆಯ (ಸೇವಾ

ಭಂಗದ್ ಅವಧಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದ ರೆ ಅದ್ನ್ನು

ಒಳಗೇಂಡಿರುವ) ಇಪ್ಿ ತ್ತತ ವಷ್ಾಗಳನ್ನು

ಪೂಣಾಗಳಸಿರುವಾಗ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ದ ಮೊದ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಯವರೆಗೆ (1)ನೇ ಉಪ್ನಿಯಮದ್ಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಿರುವ

ಉದ್ದ ೇಶಗಳಗಾಗಿನ್

ರಿಯಾಯಿತಿಯು

ಅೇಂಗಿೇಕಾರಾಹಾವಾಗತ್ಕೆ ದ್ದದ .
27.
ಮನೆಯನ್ನು

ರ್ಣ ಹೆಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳು.- (1)(ಎ) ನಿವೇಶನ್ದ್ ಖಚಾನ್ನು

ಒಳಗೇಂಡು

ಕಟಟ ಲು ಅಥವಾ ಸಾಾ ಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ವ ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಯ

ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಕಟಟ ಡಕ್ೆ

ಅಥವಾ ಮಾಪಾಾಡುಗಳಗೆ ಮತ್ತತ ಮರುನಿಮಾಾಣಕಾೆ ಗಿ ಹಣವನ್ನು

ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ, ಅಜಾಯನ್ನು

ಸಿಾ ೇಕರಿಸುವ ದಿರ್ನೇಂಕಕ್ೆ

ಮೊದ್ಲು, ಹಿೇಂದ್ ಹೇಳದ್

ಉದ್ದ ೇಶಗಳಗಾಗಿ ನಿದಿಾಷ್ಟ ವಾಗಿ ತೆಗೆದ್ದಕೇಂಡ ಸಾಲಗಳ ಕಾರಣದಿೇಂದಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಬಾಕ್ತ
ನಿೇಂತಿರುವ ಮೊತ್ತ ದ್ ಮರುಸಂದಾಯಕಾೆ ಗಿ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯಲು ಅನ್ನಮತಿಸಬ್ಹುದ್ದ.
ಟಿಪಪ ಣಿ 1.- ಅೇಂತಿಮವಾಗಿ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯ ಅಜಾಯನ್ನು
ದಿರ್ನೇಂಕಕ್ೆ

ಮುೇಂಚೆ, ಹನೆು ರಡು ತಿೇಂಗಳುಗಳಗಿೇಂತ್ ಹೆಚು ಲಿ ದ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ

ತೆಗೆದ್ದಕೇಂಡಿದ್ದ ರೆ, ಭವಿಷ್ಯ
ಮನೆಯನ್ನು

ಸಾಲವನ್ನು

ನಿಧಿ ಸಂಚಯಗಳೇಂದ್ ಅೇಂತಿಮ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಗಳನ್ನು

ಸಾಾ ಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ವ

ಬಿಡಿಸಿಕಳುಳ ವುದ್ಕಾೆ ಗಿ

ಸಿಾ ೇಕರಿಸುವ

ನಿದಿಾಷ್ಟ ವಾಗಿ

ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ
ತೆಗೆದ್ದಕೇಂಡ

ಅಥವಾ
ಸಾಲವನ್ನು

ಮನೆಯನ್ನು
ಮರುಸಂದಾಯ

ಮಾಡುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ ಅನ್ನಮತಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
ಟಿಪಪ ಣಿ 2.- 27ನೇ ನಿಯಮದ್ (1)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ್ (ಬಿ) ಖಂಡದ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಥವಾ
ಕರ್ನಾಟಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಹಿತೆ, 1958 ರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿರುವಂತೆ ಮುೇಂಗಡ ಹಣವನ್ನು
ತಾರ್ನಗಿಯೇ
ಪ್ಡೆದ್ದಕೇಂಡಿರುವ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಸಕಾಾರದ್ ಮೂಲದಿೇಂದ್
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ಅಥವಾ ಗೃಹ ನಿಮಾಾಣ ಮಂಡಳಯಿೇಂದ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಮಧಯ ಮ ಆದಾಯ
ಸಮೂಹ ಯೇಜ್ನೆ ಅಥವಾ ಭಾರತಿೇಯ ಜೇವ ವಿಮಾ ನಿಗಮದ್ ಮೇರೆಗೆ ಇದ್ಕ್ೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರಿೇತಿಯ ನೆರವನ್ನು ಅನ್ನಮತಿಸಿರುವ ಚಂದಾದಾರನ್ನ ಸಹ (ಎ)
ಖಂಡದ್ಲ್ಲಿ
ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುವ
ಉದ್ದ ೇಶಗಳಗಾಗಿನ್
ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಗಾಗಿ
ಅಹಾರ್ನಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(ಬಿ) ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯು ಚಂದಾದಾರನ್ ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಮೊತ್ತ ದ್ ಬಾಕ್ತ
ಶಿಲ್ಲೆ ನ್ ಅಥವಾ ನಿವೇಶನ್ದ್ ಖಚಾನ್ನು
ಸಾಲದ್

ಮರುಸಂದಾಯ

ಒಳಗೇಂಡಂತೆ ವಾಸತ ವಿಕ ವೆಚು ದ್ ಅಥವಾ ಆ ಬ್ಗೆೆ

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ

ಯಾವುದ್ದ

ಕಡಿಮೆಯೇ

ಅದ್ರ

ಶೇಕಡ್ಡ

ತ್ೇಂಬ್ತ್ತ ರಷಿಟ ರತ್ಕೆ ದ್ದದ . ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಲಾದಂತೆ, ಹಿೇಂಪ್ಡೆದಿರುವ ಮೊತ್ತ ವು, ಈ ಮೊದ್ಲು
ಹೇಳದಂತೆ ವಾಸತ ವಿಕ ವೆಚು

ಅಥವಾ ಮರು ಸಂದಾಯವನ್ನು

ಮಿೇರಿದ್ದ ರೆ, ಆ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ

ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಚಂದಾದಾರನ್ನ ತ್ನ್ು ಖಾತೆಗೆ ಜ್ಮೆ ಮಾಡುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ ಅೇಂಥ
ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯ ತಿೇಂಗಳನಿೇಂದ್ ವಾಷಿಾಕವಾಗಿ ಶೇಕಡ್ಡ 5 ರಷ್ಟಟ
ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ಬ್ಡಿಾ

ಸಹಿತ್ವಾಗಿ ಆ

ಇಡಿಯಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ . ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ವಗಾಾವಣೆ

ಪ್ತ್ರ ಗಳ ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ವಾಸತ ವಿಕ ವೆಚು ವನ್ನು ಮನೆಯ ಖಚಿಾನ್ ಭಾಗವಾಗಿ
ಪ್ರಿಗಣಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ ;
ಪ್ರಂತ್ತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಹಿತೆ, 1958ರ ಮೇರೆಗೆ ಸಕಾಾರದಿೇಂದ್ ಹಣವನ್ನು
ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್ ಅಥವಾ ಗೃಹ ನಿಮಾಾಣ ಮಂಡಳಯಂಥ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಸಹಾಯವನ್ನು ತಾನೇ
ಪ್ಡೆದ್ದಕೇಂಡಿರುವ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಮಧಯ ಮ ಆದಾಯ ಸಮೂಹ ಗೃಹ ನಿಮಾಾಣ
ಯೇಜ್ನೆ
ಅಥವಾ
ಭಾರತಿೇಯ
ಜೇವವಿಮಾ
ನಿಗಮದ್ ಮೇರೆಗೆ
ಸಕಾಾರದಿೇಂದ್
ತೆಗೆದ್ದಕೇಂಡಿರುವ ಮುೇಂಗಡದ್ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಸಕಾಾರದ್ ಮೂಲದಿೇಂದ್
ತೆಗೆದ್ದಕೇಂಡ ಸಹಾಯದ್ ಮೊತ್ತ ದ್ ಸಹಿತ್ವಾಗಿ ಈ ಉಪ್-ನಿಯಮದ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು
ಹಿೇಂಪ್ಡೆದಿರುವ
ಚಂದಾದಾರನ್
ಪ್ರ ಕರಣದ್ಲ್ಲಿ
ನೂರಾ
ಇಪ್ಿ ತೆತ ೈದ್ದ
ತಿೇಂಗಳುಗಳ
ಸಂದಾಯವನ್ನು ಮಿೇರತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ .
(ಸಿ)
ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿೇಂದ್ ಈಗಾಗಲೇ
ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯ ನೆರವಿನಿೇಂದ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಾ ಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕೇಂಡಿರುವ
ಮನೆಗೆ ಸೇಪ್ಾಡೆಗಳನ್ನು
ಮತ್ತತ
ಮಾಪಾಾಟಗಳನ್ನು
ತ್ರಲು ಅಥವಾ ಮನೆಯ
ಮರುನಿಮಾಾಣದ್ ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ ಚಂದಾದಾರನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿೇಂದ್
ಎರಡನೇ ಅೇಂತಿಮ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯನ್ನು , ಮೊದ್ಲನೇ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಚಂದಾದಾರನ್ ನಿಧಿಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ ದ್ದ ಮೊತ್ತ ದ್ ಅಧಾದ್ಷ್ಟ ನ್ನು ಒಟಟ
ಎರಡೂ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಗಳ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಮಿೇರಿರಬಾರದ್ದ ಎೇಂದ್ದ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ
ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯ ಆರು ತಿೇಂಗಳುಗಳ ಸಂದಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮಿೇರಿರಬಾರದ್ದ ಎೇಂಬ್
ಷ್ರತಿತ ಗೂ ಸಹ ಒಳಪ್ಟಟ ಅನ್ನಮೊೇದಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(ಡಿ) ಮೇಲೆ ತಿಳಸಲಾದಂತೆ ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್ ಮೊತ್ತ ದ್ ಸಹಾಯದಿೇಂದ್ ನಿಧಿಯ
ಚಂದಾದಾರನ್ನ ಸಾಾ ಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕಾದ್ ಅಥವಾ ವಾಪ್ಸುಿ

ಪ್ಡೆಯಬ್ಹುದಾದ್ ಮನೆ,

ಇತಾಯ ದಿಯು ಅವನ್ ಕತ್ಾವಯ ದ್ ಸಾ ಳದ್ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿವೃತಿತ ಯ ನಂತ್ರದ್ ಅವನ್ ಉದ್ದ ೇಶಿತ್
ವಾಸ ಸಾ ಳದ್ಲ್ಲಿ ಇರತ್ಕೆ ದ್ದದ ;
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(ಇ)

ಹಣ

ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಗಳನ್ನು

ಪ್ಡೆಯಲು

ಕಟಿಟ ಕಳುಳ ವುದ್ಕ್ೆ , ಸಾಾ ಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ವುದ್ಕ್ೆ
ತ್ರುವಾಯದ್ಲ್ಲಿ ,

ಈಗಾಗಲೇ,

ಸಾ ೇಂತ್

ಒೇಂದ್ದ

ಮನೆಯನ್ನು

ಮಾತ್ರ

ಅಥವಾ ಬಿಡಿಸಿಕಳುಳ ವುದ್ಕ್ೆ

ಹಾಗೂ

ಮನೆಯನ್ನು

ಹೊೇಂದಿರದ್

ಇತಾಯ ದಿಯನ್ನು ,

ಹಣವನ್ನು

ಸಕಾಾರಿ

ನೌಕರನ್

ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತ ದ್;
(ಎಫ್) ಮನೆಯ

ನಿಮಾಾಣ,

ತಿೇಂಗಳುಗಳೊಳಗಾಗಿ ಪಾರ ರಂಭಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ

ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್

ಆರು

ಹಾಗೂ ಕಟಟ ಡದ್ ನಿಮಾಾಣವು ಪಾರ ರಂಭವಾದ್

ದಿರ್ನೇಂಕದಿೇಂದ್ ಒೇಂದ್ದ ವಷ್ಾದ್ಳಗಾಗಿ ಪೂಣಾಗಳಸತ್ಕೆ ದ್ದದ . ಆದಾಗೂಯ , ಮನೆಯನ್ನು
ಖರಿೇದಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ರೆ ಅಥವಾ ವಾಪ್ಸುಿ
ಹಿೇಂದಿನ್ ಖಾಸಗಿ ಸಾಲವನ್ನು

ಪ್ಡೆಯಬೇಕ್ತದ್ದ ರೆ ಅಥವಾ ಖರಿೇದಿಗಾಗಿ ಎತ್ತ ಲಾದ್

ಮರುಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ರೆ, ಅದ್ನ್ನು , ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್

ಮೂರು ತಿೇಂಗಳುಗಳೊಳಗಾಗಿ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ ;
(ಜ)

ಮನೆ

ನಿಮಾಾಣದ್

ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಗಳನ್ನು

ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ

ಪ್ಡೆಯಲು

ಲೆಕಾೆ ಧಿಕಾರಿಯು ಮೊದ್ಲನೆಯ ಕಂತ್ನ್ನು

ಎರಡು

ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತ ದ್.

ಸಮಾನ್

ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲಿ

ಎರಡನೆಯ

ಕಂತ್ನ್ನು ,

ಅಧಿಕೃತ್ಗಳಸಿದ್ದದ , ಮನೆ ನಿಮಾಾಣದ್ ಪ್ರ ಗತಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸತಾಯ ಪ್ನೆಯಾದ್ ನಂತ್ರ, ಇಲಾಖ್ಯಯ ಮುಖಯ ಸಾ ರಿೇಂದ್ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ ವನ್ನು ಪ್ಡೆದ್
ನಂತ್ರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತ ದ್;
(ಎಚ್) ವಸತಿ ಕಟಟ ಡ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಅೇಂಥದ್ ಏಜೆನಿಿ ಯ ಮುಖಾೇಂತ್ರ
ಒೇಂದ್ದ

ಮನೆಯನ್ನು

ನಿಮಿಾಸುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ
ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ

ಸಾಾ ಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕಳಳ ವುದ್ಕಾೆ ಗಿ
ಒಬ್ಬ

ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ,

ಚಂದಾದಾರನ್ನ
ಅವನ್ನ್ನು

ಅಥವಾ

ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲಿ
ಕಂತ್ತಗಳನ್ನು

ಒೇಂದ್ದ

ಪಾವತಿ
ಪಾವತಿ

ಮನೆಯನ್ನು
ಮಾಡುವುದ್ಕ್ೆ

ಮಾಡುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ

ಕೇರಿದಾಗ, ಸಂದ್ಭಾಾನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವುದ್ಕಾೆ ಗಿ ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
ಅೇಂಥ ಪ್ರ ತಿಯೇಂದ್ದ ಪಾವತಿಯು (i)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ್ (ಎ) ಖಂಡದ್ ಉದ್ದ ೇಶಗಳಗಾಗಿ
ಪ್ರ ತೆಯ ೇಕ ಉದ್ದ ೇಶದ್ ಸಲುವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಿಗಣಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ ;
(ಐ) ಅಜಾಯನ್ನು
ನ್ಮೂನೆ-12 ರಲ್ಲಿ
ಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೆ ದ್ದದ . ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ್ನ,
ಪ್ರ ತಿವಷ್ಾವು ಮಾಚ್ಾ 31ರಂದ್ದ ಅಥವಾ ಅದ್ಕೂೆ ಮುೇಂಚೆ ನ್ಮೂನೆ-13 ರಲ್ಲಿ ವಾಷಿಾಕ
ಘೇಷ್ಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೆ ದ್ದದ . ಸಕಾಾರ ಅಥವಾ ಸಂದ್ಭಾಾನ್ನಸಾರ ಇಲಾಖಾ ಮುಖಯ ಸಾ ರಿಗೆ
ಮನ್ದ್ಟಾಟ ದ್ಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಸಿಾ ೇಕೃತಿಗಳು, ಸಾಾ ಮಯ ಪ್ತ್ರ ಗಳು, ಇತಾಯ ದಿಗಳನ್ನು ಹಾಜ್ರುಪ್ಡಿಸಲು
ತಿಳಸಿದ್ದ ರೆ, ತ್ನ್ು
ಏಕೈಕ ಅಥವಾ ಪ್ತಿ-ಪ್ತಿು
ಮಾಲ್ಲೇಕತ್ಾ ದ್ಲ್ಲಿ
ಆ ಮನೆಯನ್ನು
ಉಳಸಿಕಳುಳ ವುದ್ದ ಮತ್ತತ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಕೇರಿದ್ದ ರೆ, ಅವನ್ನ ಪ್ರ ಸುತ ತ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ರುವಾಗ
ಲ್ಲಖಿತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಹಿೇಂದಿನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪೂವಾಾನ್ನಮತಿಯಿಲಿ ದೇ ಆದಾಗೂಯ
ಮೂರು ವಷ್ಾಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮಿೇರಿದ್ ಉಡುಗರೆ, ವಿನಿಮಯ, ಗುತಿತ ಗೆಯನ್ನು (ಎ)
ಖಂಡದ್ ಟಿಪ್ಿ ಣಿ-2ರಲ್ಲಿ
ನ್ಮೂದಿಸಲಾದ್ ಉದ್ದ ೇಶವನ್ನು
ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ವಗಾಾವಣೆ,
ಮಾರಾಟ,
ಅಡಮಾನ್ದ್
ಮೂಲಕ
ಅದ್ರ
ಆಧಾರದ್
ಮೇಲೆ
ಭಾಗಶಃ
ಸಾಾ ಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ವಂತಿಲಿ .
ಆ
ಮೊತ್ತ ವನ್ನು
ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕಳಳ ಲು
ಅೇಂಥ
ಪೂವಾಾನ್ನಮತಿಯಿಲಿ ದೇ ನಿವೃತಿತ ಯ ಮುೇಂಚೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ
ಪೂವಾಾಧಿ ಹೊೇಂದಿದ್ ಮನೆಯಿದ್ದ ರೆ, ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ್ ಮೂಲಕ ಅೇಂಥ ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕೇಂಡ
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ತಿೇಂಗಳನಿೇಂದ್ ವಾಷಿಾಕ ಶೇಕಡ್ಡ 5ರಂತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ಡಿಾ ಯೇಂದಿಗೆ ಒಟಿಟ ಗೆ ಒೇಂದ್ದ
ಕಂತಿನ್ಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಮರು ಸಂದಾಯ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(2)
ಹಣವನ್ನು ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್ದಕಳಳ ಲು ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡುವ ಮುೇಂಚೆ, ಕಛೇರಿಯ
ಮುಖಯ ಸಾ ರು ಸಾ ತಃ ಮನ್ದ್ಟಟ ಮಾಡಿಕಳಳ ತ್ಕೆ ದ್ದದ

ಮತ್ತತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಕ್ೆ ಈ

ಕ್ಳಕಂಡ ಅೇಂಶಗಳಗೆ ಅನ್ಾ ಯವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ವನ್ನು ಒದ್ಗಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ ,- ಎೇಂದ್ರೆ
(ಎ)

ಕಟಟ ಡದ್,

ಮುೇಂತಾದ್ದದ್ರ

ಮನೆಯನ್ನು

ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ

ಮೇಲೆ

ಸಾಾ ಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ವುದ್ಕ್ೆ

ನ್ಮೂದಿಸಲಾದಂಥ
ಅಥವಾ

ಕರ ಯಕ್ೆ

ತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವುದ್ಕ್ೆ ವಾಸತ ವವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಮೊತ್ತ ;
(ಬಿ)

ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರ ಉದ್ದ ೇಶಿತ್ ಮನೆಯನ್ನು

ನಿಮಿಾಸುವುದ್ಕ್ೆ

ಆ ನಿವೇಶನ್ದ್

ಮೇಲೆ ಹಕೆ ನ್ನು ಹೊೇಂದಿದ್ದದ , ಕೂಡಲೇ ಸಾಾ ಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ವುದ್ಕ್ೆ ಅಥವಾ
ಆಜ್ಾನೆ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದ್ಕ್ೆ ಉದ್ದ ೇಶಿಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ ;
(ಸಿ)

ಅೇಂಥ

ಇತ್ರೆ

ಖಾಸಗಿ

ಯಾವುದಾದ್ರೂ

ಇದ್ದ ರೆ,

ಉಳಕ್ಗಳೊೇಂದಿಗೆ
ಸಕಾಾರಿ

ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕೇಂಡ

ನೌಕರನ್ನ

ಉದ್ದ ೇಶಿತ್

ಮೊತ್ತ ,

ಮಾದ್ರಿಯ

ಮನೆಯನ್ನು ನಿಮಿಾಸುವುದ್ಕ್ೆ , ಸಾಾ ಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ವುದ್ಕ್ೆ ಅಥವಾ ಕರ ಯಕ್ೆ
ತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವುದ್ಕ್ೆ ತೃಪಿಕತ್ಾವಾಗಿರುವ ಬ್ಗೆೆ ;
(ಡಿ)

ಅಜಾದಾರನಿಗೆ

ಮನೆಯ

ವಿಸಿತ ೇಣಾಕ್ೆ

ಸಾಮಗಿರ ಗಳನ್ನು

ಖರಿೇದಿಸುವುದ್ಕ್ೆ

ಮತ್ತತ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ನಿಯಂತಿರ ತ್

ಕಟಟ ಡದ್

ದ್ರಗಳ

ಬ್ಗೆೆ

ಹೊೇಂದಿರುವ ಸಾ ಳೇಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳೇಂದ್ ಅಗತ್ಯ ಪ್ಡಿಸಲಾದ್ ಅನ್ನಮೊೇದಿತ್
ಯೇಜ್ನೆ ಮತ್ತತ ಅನ್ನಮತಿಗಳ ಬ್ಗೆೆ ;
(ಇ)

ಈಗಾಗಲೇ

ನಿಮಾಾಣಗೇಂಡಿರುವ

ಹಣವನ್ನು

ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವ

ಹಣವನ್ನು

ಮನೆಯನ್ನು

ಖರಿೇದಿಸುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ

ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ,

ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದ್ಕ್ೆ

ಅಜಾದಾರನ್ನ

ಖರಿೇದಿ

ಮುೇಂಚೆ ನಿಮಿಾತ್ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತತ

ಜ್ಮಿೇನಿಗೆ ವಿವಾದಿತ್ವಲಿ ದ್ ಹಕುೆ ಪ್ತ್ರ ವನ್ನು ಪ್ಡೆದಿರುವ ಬ್ಗೆೆ ;
(ಎಫ್) ಒೇಂದ್ದ

ಮನೆಯನ್ನು

ತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವ
ಸಾಲಗಳನ್ನು

ಸಾಾ ಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ವ

ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ

ಖಾಸಗಿ

ಮರುಸಂದಾಯ

ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಗಳನ್ನು

ಅಥವಾ

ಪ್ಕ್ಷಕಾರರಿೇಂದ್

ಕರ ಯಕ್ೆ

ತೆಗೆದ್ದಕೇಂಡ

ಮಾಡುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ

ಅನ್ನಮತಿಸಲಾಗುವ

ಮುನ್ು

ಹಣ

ಅಜಾದಾರನ್ನ

ಸಾಾ ಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕೇಂಡಿರುವ ಅಥವಾ ಸಾಾ ಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ವುದ್ಕ್ೆ

ಬೇಕಾದ್

ಋಣಭಾರವಿಲಿ ದ್ ಹಕುೆ ಸಾಾ ಮಯ ವನ್ನು ಸಾಾ ಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕೇಂಡಿರುವ ಬ್ಗೆೆ ;
(ಜ)

ಅಜಾದಾರನ್ನ, ನ್ಮೂನೆ-14 ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್
ಅಡಮಾನ್ದ್
ನ್ಮೂನೆ

ಸಾ ಳಗಳನ್ನು

ಕರ ಯಕ್ೆ

ಸೂಕತ ವಾಗದಿದ್ದ ಲ್ಲಿ ,

ನಿಬಂಧನೆಗಳು

ಮತ್ತತ

ತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವ

ಹಣ

ಷ್ರತ್ತತ ಗಳನ್ನು

ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ

ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯ
ಸೂಚಿಸುವ,

ಈ

ಪ್ರ ಮುಖ
ಸಕಾಾರವು

ಅನ್ನಮೊೇದಿಸಬ್ಹುದಾದಂಥ ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
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(3)

ಮೇಲೆ ೇಂಡ

(2)ನೇ

ಉಪ್

ನಿಯಮದ್

(ಇ)

ಮತ್ತತ

(ಎಫ್)

ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ

ಉಲೆಿ ೇಖಿಸಲಾದ್ ಉದ್ದ ೇಶಗಳಗಾಗಿ, ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ್ನ, ಸಾ ತಿತ ನ್ ಪ್ರಿಗಣನೆಯ ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ
ಅವರ ಹಕುೆ
ಮೂಲಕ

ಪ್ತ್ರ ವನ್ನು

ರುಜುವಾತ್ತಪ್ಡಿಸಲು ಕಛೇರಿಯ ಅಥವಾ ಇಲಾಖಾ ಮುಖಯ ಸಾ ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ

ಪಾರ ಧಿಕಾರಕ್ೆ

ಅಗತ್ಯ

ದ್ಸಾತ ವೇಜುಗಳು

ಮತ್ತತ

ಪ್ತ್ರ ಗಳನ್ನು

ಹಾಜ್ರುಪ್ಡಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ ;
(4)

ಇಲಾಖಾ

ಮುಖಯ ಸಾ ರು,

ಈ

ನಿಯಮದ್

ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ

ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕಳಳ ವುದ್ಕಾೆ ಗಿನ್ ಎಲಾಿ

ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತತ ಷ್ರತ್ತತ ಗಳನ್ನು

ಅಧಿೇನ್

ಮಂಜೂರಾತಿ

ನೌಕರರ

ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ

ಹಣ

ಪೂರೈಸಿದಾಗ

ಪಾರ ಧಿಕಾರವಾಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದದ .

ಇಲಾಖಾ

ಮುಖಯ ಸಾ ರಿೇಂದ್ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ , ಅಥವಾ ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತತ
ಷ್ರತ್ತತ ಗಳ ಯಾವುದೇ ವಿರ್ನಯಿತಿಯ ಅಗತ್ಯ ತೆಯ ಯಾವುದೇ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ

ಸಕಾಾರ

ಉಲೆಿ ೇಖಿಸಿರುವಂತೆ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖ್ಯಗೆ ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(5)

ನಿಧಿಯಿೇಂದ್ ವಾಸತ ವಿಕ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯ ಬ್ಗೆೆ ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್

ವಿದ್ದಯ ಕತ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು
ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ

ಪ್ಡೆಯಲು ಕೂಡಲೇ ವಯ ವಸ್ಥಾ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಈ ಬ್ಗೆೆ

ಲೆಕಾೆ ಧಿಕಾರಿಯಿೇಂದ್

ಅಧಿಕೃತ್

ಪ್ತ್ರ ವನ್ನು

ಪ್ಡೆದ್

ನಂತ್ರ

ಮಾತ್ರ ವೇ

ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
28.

ಮನೆ

ನಿವೇಶನ್ವನುು

ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಗಳನ್ನು ,

ಮನೆ

ಖರಿೀದಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ.-

ನಿವೇಶನ್ವನ್ನು

ಖರಿೇದಿಸುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ

(1)

ಹಣ

ಅಥವಾ

ಹಣ

ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವುದ್ಕಾೆ ಗಿ ಅಜಾಯನ್ನು ಸಿಾ ೇಕರಿಸುವ ಮುೇಂಚೆ ಮನೆ ನಿವೇಶನ್ದ್ ಖರಿೇದಿಯ
ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ ತೆಗೆದ್ದಕಳಳ ಲಾದ್ ನಿದಿಾಷ್ಟ

ಸಾಲದ್ ಯಾವುದೇ ಬಾಕ್ತ ಇರುವ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ಮರು ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದ್ಕಾೆ ಗಲ್ಲ ಸಹ ಅನ್ನಮತಿಸಬ್ಹುದ್ದ.
ಪ್ರಂತ್ತ, ಸಾಲವನ್ನು

ತೆಗೆದ್ದಕೇಂಡಿರುವುದ್ದ ಸದ್ರಿ ಅಜಾ ಸಿಾ ೇಕೃತಿಯ ದಿರ್ನೇಂಕಕೂೆ

ಮುನ್ು ಹನೆು ರಡು ತಿೇಂಗಳುಗಳಗಿೇಂಥ ಹೆಚಿು ರುವಂತಿಲಿ .
(2)

(1)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ್ ಮೇರೆಗೆ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವ ಮೊತ್ತ ವು, ಅವನ್

ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಮೆಯಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಮನೆ ನಿವೇಶನ್ದ್ ವಾಸತ ವಿಕ ವೆಚು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ದ
ಕಡಿಮೆಯೇ ಅದ್ದ, ಆ ವೆಚು , ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ್ ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಮೊತ್ತ ದ್ ಶೇಕಡ್ಡ
ತ್ೇಂಬ್ತ್ತ ರಷ್ಟ ನ್ನು ಮಿೇರಿರತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ .
(3)

ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್ದಕೇಂಡ

ಮೊತ್ತ ವು

ಮನೆ

ನಿವೇಶನ್ದ್

ವಾಸತ ವಿಕ

ವೆಚು ಕ್ತೆ ೇಂತ್

ಹೆಚಾು ಗಿದ್ದ ರೆ, ಅೇಂಥ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು , ಚಂದಾದಾರನ್ನ ಹಾಗೆ ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್ ತಿೇಂಗಳೇಂದ್
ವಾಷಿಾಕ ಶೇಕಡ್ಡ ಐದ್ರಷ್ಟ ರ ಬ್ಡಿಾ ಯೇಂದಿಗೆ ಒೇಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಒಟಟ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಕೂಡಲೇ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ಮರುಸಂದಾಯ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(4)
ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಮನೆ ನಿವೇಶನ್ವನ್ನು ಒಟಿಟ ಗೇ ಖರಿೇದಿಸುವ
ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ
ಆ
ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ
ಮುೇಂಚೆ
ತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವ
ಸಾಲದ್
ಮರುಸಂದಾಯಕಾೆ ಗಿ ಒೇಂದ್ದ ಕಂತಿನ್ಲ್ಲಿ
ಪ್ಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನಿೇಡಬ್ಹುದ್ದ. ಮನೆನಿವೇಶನ್ಕಾೆ ಗಿ ಕಂತಿನ್ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬ್ಹುದಾದ್ದ ರೆ, ಅದ್ದ ಮೂರು
ಕಂತ್ತಗಳಗಿೇಂತ್ ಹೆಚಿು ರಬಾರದ್ದ. ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವ ಪೂಣಾ ಮೊತ್ತ ಕ್ೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
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ನಿೇಡಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಸತ ವಿಕವಾಗಿ ಡ್ಡರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಂತ್ತಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು
ನಿದಿಾಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಬೇಕು.
ಪ್ರಂತ್ತ, ಚಂದಾದಾರನ್ನ ಗೃಹನಿಮಾಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ್ ಅಥವಾ ಅದೇ ತ್ರಹದ್
ಏಜೆನಿಿ ಯ
ಮುಖಾೇಂತ್ರ
ಮನೆ-ನಿವೇಶನ್ವನ್ನು
ಖರಿೇದಿಸುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ
ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲಿ
ಪಾವತಿಮಾಡುವ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಂತಿನ್ಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದ್ಕ್ೆ
ಕೇರಿದಾಗ ಸಂದ್ಭಾಾನ್ನಸಾರ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವುದ್ಕ್ೆ ಅನ್ನಮತಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ . ಅೇಂಥ
ಪ್ರ ತಿಯೇಂದ್ದ ಕಂತ್ನ್ನು , (1)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ್ ಉದ್ದ ೇಶಗಳಗಾಗಿ ಪ್ರ ತೆಯ ೇಕ ಉದ್ದ ೇಶಕ್ೆ
ಪಾವತಿಮಾಡಿರುವಂತೆ ಪ್ರಿಗಣಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(5)
ಮನೆ ನಿವೇಶನ್ವನ್ನು , ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯ ದಿರ್ನೇಂಕದ್ ಒೇಂದ್ದ ತಿೇಂಗಳ
ಅವಧಿಯಳಗೆ ಅಥವಾ ಸಂದ್ಭಾಾನ್ನಸಾರ, ಮೊದ್ಲ ಕಂತಿನ್ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯಳಗೆ
ಖರಿೇದಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ . ಚಂದಾದಾರನ್ನ ಷ್ರತ್ತತ ಗಳನ್ನು
ಪೂರೈಸುವುದ್ಕ್ೆ , ನಿವೇಶನ್ವನ್ನು
ಖರಿೇದಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದ್ಕ್ೆ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದ್ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯ
ಕಂತ್ತಗಳ ಮೊತ್ತ ಕ್ೆ ಮಾರಾಟಗಾರನ್ನ, ಗೃಹನಿಮಾಾಣ ಸಂಘವು, ನ್ಗರ ಅಭಿವೃದಿಧ ಟರ ಸ್ಟ
ಮಂಡಳ,
ಮುೇಂತಾದ್ವರು
ನಿೇಡಿರುವ
ರಸಿೇದಿಗಳನ್ನು
ಇಲಾಖಾ
ಮುಖಯ ಸಾ ರಿಗೆ
ಹಾಜ್ರುಪ್ಡಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(6)
(1)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ್ ಮೇರೆಗೆ ಖರಿೇದಿಸಲಾದ್ ನಿವೇಶನ್ದ್ಲ್ಲಿ
ಮನೆಯ
ಅೇಂತಿಮ ನಿಮಾಾಣದ್ ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ, ಆ ಉದ್ದ ೇಶಗಳಗೆ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವ ಮೊತ್ತ ವು, ಬಾಕ್ತ
ಇರುವ ಮೊತ್ತ ದ್ ಶೇ. ತ್ೇಂಬ್ತ್ತ ರಷ್ಟ ನ್ನು ಮಿೇರತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ . ಅದ್ದ ನಿವೇಶನ್ ಖರಿೇದಿಗಾಗಿ ಅಜಾ
ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ್ ದಿರ್ನೇಂಕದಂದ್ದ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ್ ಜ್ಮೆಯ ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಬಾಕ್ತ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಆ
ಮನೆ ನಿಮಾಾಣದ್ ಆ ದಿರ್ನೇಂಕದಂದ್ದ ವಾಸತ ವಿಕ ವೆಚು ದ್ ಪಾವತಿಯು ಹನೆು ರಡು ತಿೇಂಗಳುಗಳ
ವೇತ್ನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ದ ಕಡಿಮೆಯೇ ಅಷ್ಟ ನ್ನು ಮಿೇರಿರತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ .
(7)
28 (1) (ಎ) ನಿಯಮದ್ ಮೇರೆಗೆ ನ್ಮೂದಿಸಲಾದ್ ಇತ್ರೆ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು,
ನಿವೇಶನ್ದ್ ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ, ಯಥೇಚಿತ್ ವಯ ತಾಯ ಸಗಳೊೇಂದಿಗೆ ಅನ್ಾ ಯವಾಗತ್ಕೆ ದ್ದದ .
29.
ಉನ್ು ತ್
ಶಕ್ಷಣದ
ವೆಚಚ ವನುು
ಭರಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ.(1)
ಹಣ
ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯನ್ನು ಚಂದಾದಾರನ್ ಪ್ತಿ-ಪ್ತಿು ಯ ಅಥವಾ ಚಂದಾದಾರನ್ ಅವಲಂಬಿತ್
ಮಕೆ ಳಗೆ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕ್ಳಕಂಡ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಸಂದ್ಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮತಿಸಬ್ಹುದ್ದ.
(ಎ) (i) ಭಾರತ್ದ್ ಹೊರಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ಡೆಯುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ.- ಅದ್ದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ತಾೇಂತಿರ ಕ,
ವೃತಿತ ೇಯ ಅಥವಾ ವೃತಿತ ಪ್ರ ಕೇಸುಾಗಳಗಾಗಿಯಾಗಲ್ಲ;
(ii)
ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ಹಂತ್ವನ್ನು ಮಿೇರಿದ್ ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ಕ್ತೇಯ, ಇೇಂಜನಿಯರಿೇಂಗ್
ಮತ್ತತ ಇತ್ರೆ ತಾೇಂತಿರ ಕ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ್ ಕೇಸುಾಗಳಗಾಗಿ;
ಪ್ರಂತ್ತ,
ಅಧಯ ಯನ್ದ್
ವಾಯ ಸಂಗದ್
ಕರ ಮವು
ಮೂರು
ವಷ್ಾಗಳಗಿೇಂಥ
ಕಡಿಮೆಯಿರಬಾರದ್ದ;
(ಬಿ) ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್ ಒಟಟ ಮೊತ್ತ ವು, ಚಂದಾದಾರನ್ ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಬಾಕ್ತ ಉಳತಾಯದ್
ಶೇಕಡ್ಡ ತ್ೇಂಬ್ತ್ತ ರಷ್ಟ ಕ್ೆ ಸಿೇಮಿತ್ವಾಗಿರಬೇಕು;
(ಸಿ)
ನಿಧಿಯಿೇಂದ್ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಗಳನ್ನು
ಪ್ರ ತಿ ಆರು ತಿೇಂಗಳಗಮೆಮ
ಅನ್ನಮತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತತ ಅದ್ದ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಾಕ ವಷ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಎರಡು
ಸಲಕ್ತೆ ೇಂತ್ ಹೆಚ್ಚು
ಮಿೇರಬಾರದ್ದ ಹಾಗೂ ಅೇಂಥ ಪ್ರ ತಿಯೇಂದ್ದ ಹಣ
ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯನ್ನು , (1)ನೇ ಉಪ್ ನಿಯಮದ್ (ಎ) ಖಂಡದ್ ಉದ್ದ ೇಶಗಳಗಾಗಿ
ಪ್ರ ತೆಯ ೇಕ ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್ದಕೇಂಡದ್ದದ ಎೇಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ ;
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(ಡಿ)

ಪ್ರ ಸುತ ತ್ ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡಿದ್ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯನ್ನು

16 (ಎ) (iv) ಮತ್ತತ

(v)ನೇ ನಿಯಮದ್ಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ್ಗಳಸಲಾದ್ ಮುೇಂಗಡಗಳ ಬ್ದ್ಲಾಗಿ ಎೇಂದ್ದ
ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೇಕು;
ಟಿಪಪ ಣಿ:- 15ನೇ ನಿಯಮದ್ ಮೇರೆಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬ್ಹುದಾದ್ ಮುೇಂಗಡವನ್ನು
ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಡೆದಿರುವ ಚಂದಾದಾರನ್ನ, 27ನೇ ನಿಯಮದ್ ಮೇರೆಗೆ ಹೇಳಲಾದ್ ಷ್ರತ್ತತ ಗಳನ್ನು
ಪೂರೈಸಿದ್ ಮೇಲೆ, ಅೇಂತಿಮ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಾಕ್ತ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು
ನಿೇಡುವಂತೆ ಕೇರಿ ಇಲಾಖಾ ಮುಖಯ ಸಾ ರು ಅಥವಾ ಸಂದ್ಭಾಾನ್ನಸಾರ, ಮಂಜೂರಾತಿ
ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್

ಮುಖಾೇಂತ್ರ

ಲೆಕೆ ಪ್ತಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ

ಲ್ಲಖಿತ್

ಮನ್ವಿಯ

ಮೂಲಕ,

ತ್ನ್ು

ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವತಿಾಸಬ್ಹುದ್ದ.
(ಇ)
ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ
ಅಧಿಕಾರಿಯು,
ಹಣ
ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯ
ನಿದಿಾಷ್ಟ
ಮೊತ್ತ ವನ್ನು
ಅಧಾವಾಷಿಾಕ
ಅವಧಿಯ
ದಿರ್ನೇಂಕದಿೇಂದ್
ಆರು
ತಿೇಂಗಳೊಳಗೆ
ಖಚ್ಚಾಮಾಡದಿದಾದ ಗ, ಸಕಾಾರ ಅಥವಾ ಸಂದ್ಭಾಾನ್ನಸಾರ ಇಲಾಖಾ ಮುಖಯ ಸಾ ರಿಗೆ
ಮನ್ವರಿಕ್ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ . ಅವನ್ನ ಆರು ತಿೇಂಗಳ ಸದ್ರಿ ಅವಧಿಯ ಮುಕಾತ ಯಕ್ೆ ಮುೇಂಚೆ,
ಪ್ರ ಸಾತ ವಿತ್ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು
ಹೊೇಂದಾಣಿಕ್ ಮಾಡಲು
ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ದ್ಲ್ಲಿ ತಿಳಸಬ್ಹುದ್ದ.
ಪ್ರಂತ್ತ, ಅೇಂಥ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಮೊತ್ತ ವು, ಬ್ಳಸಿಕಳಳ ಲಾದ್ ಮೊತ್ತ ದ್ ಶೇಕಡ್ಡ 10ಕ್ತೆ ೇಂತ್
ಹೆಚಿು ರಬಾರದ್ದ ಮತ್ತತ ಆರು ತಿೇಂಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಒೇಂದ್ದ ತಿೇಂಗಳೊಳಗೆ ಈ ಬ್ಗೆೆ
ಕರ ಮಕೈಗಳಳ ಬ್ಹುದ್ದ; ಮತ್ತತ
(ಎಫ್) ಇನ್ನು ಮುೇಂದ್ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವ ಉದ್ದ ೇಶವಿಲಿ ದಿದ್ದ ರೆ, ಆ ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ
ವಾಸತ ವಿಕವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಪ್ಡಿಸಿರುವುದ್ಕ್ತೆ ೇಂತ್ ಹೆಚ್ಚು ವರಿಯಾಗಿ ಇರುವುದ್ದ ಕಂಡುಬಂದ್ಲ್ಲಿ ,
ನಿಧಿಯಿೇಂದ್ ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವಾಷಿಾಕ ಬಾಕ್ತ ಶೇಕಡ್ಡ
5ರಷ್ಟಟ ಬ್ಡಿಾ ಯೇಂದಿಗೆ ನಿಧಿಗೆ ವಿಳಂಬ್ ಮಾಡದೇ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಮರು
ಠೇವಣಿ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(2)
ಈ ನಿಯಮದ್ ಮೇರೆಗೆ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ ಅಜಾಯನ್ನು ನ್ಮೂನೆ15ರಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಿರುವ ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೆ ದ್ದದ . ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ
ಇರುವ ಎಲಾಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತತ ಷ್ರತ್ತತ ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಾಗ ತ್ನ್ು ಅಧಿೇನ್ ನೌಕರರ
ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ
ಈ ನಿಯಮದ್ ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ ಇಲಾಖಾ ಮುಖಯ ಸಾ ರು ಮಂಜೂರಾತಿ
ಪಾರ ಧಿಕಾರವಾಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದದ . ಇಲಾಖಾ ಮುಖಯ ಸಾ ರೇ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮತ್ತತ ಷ್ರತ್ತತ ಗಳ ವಿರ್ನಯಿತಿ ನಿೇಡುವ ಅಗತ್ಯ ತೆಯ
ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರದ್ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖ್ಯಗೆ ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(3)
ನಿಧಿಯಿೇಂದ್
ವಾಸತ ವಿಕವಾಗಿ
ಹಣ
ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯನ್ನು ,
ಸಕ್ಷಮ
ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ವಿದ್ದಯ ಕತ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನಿೇಡಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಈ ಬ್ಗೆೆ ವಯ ವಸ್ಥಾ ಮಾಡಿರುವ
ಲೆಕೆ ಪ್ತಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ನಿೇಡಿದ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ತ್ರ ಸಿಾ ೇಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ವೇ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ
ತಿೇಂಗಳೊಳಗೆ

ಅಧಿಕಾರಿಯು
ಮೇಲೆ ೇಂಡ

ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್

(1)ನೇ

ತ್ರುವಾಯ,

ಉಪ್-ನಿಯಮದ್ಲ್ಲಿ

ಹಣ

ತಿಳಸಲಾದ್

ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್

ಆರು

ಷ್ರತ್ತತ ಗಳನ್ನು

ಪೂರೈಸಲಾಗಿದ್ಯೇಂದ್ದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳು ಮನ್ವರಿಕ್ ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕು ಮತ್ತತ
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ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಇಲಾಖಾ ಮುಖಯ ಸಾ ರು ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಅಧಿಕಾರಿಯಿೇಂದ್ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ ವನ್ನು
ಪ್ಡೆದ್ದಕಳಳ ತ್ಕೆ ದ್ದದ ಮತ್ತತ ಅದ್ನ್ನು ಲೆಕೆ ಪ್ತಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಒದ್ಗಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
30.
ವಿವಾರ್ದ
ಉದ್ದ ೀಶಗಳಿರ್ಗಗಿ
ವೆಚಚ
ಭರಿಸುವುದು.(1)
ಹಣ
ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯನ್ನು
ಚಂದಾದಾರನ್ ವಿವಾಹಕ್ೆ
ಅಥವಾ ಮತ್ತತ
ಅವನ್ ಮೇಲೆ
ವಾಸತ ವಿಕವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತ್ವಾಗಿರುವ ಕುಟೇಂಬ್ದ್ ಇತ್ರೆ ಯಾರೇ ಸದ್ಸಯ ರ ವಿವಾಹಕ್ೆ
ಅನ್ನಮತಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(2) ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವ ಮೊತ್ತ ವು, ಚಂದಾದಾರನ್ ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಉಳತಾಯದ್ ಶೇಕಡ್ಡ
ತ್ೇಂಬ್ತ್ತ ರಷ್ಟ ಕ್ೆ ಸಿೇಮಿತ್ವಾಗಿರಬೇಕು.
(3)ಅೇಂತಿಮ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯು ಯಾರ ವಿವಾಹಕಾೆ ಗಿ ಅನ್ಾ ಯಿಸುತ್ತ ದ್ ಎೇಂಬ್ ವಿಷ್ಯವು,
ಚಂದಾದಾರನ್
ಮೇಲೆ
ವಾಸತ ವಿಕವಾಗಿ
ಅವಲಂಬಿತ್ವಾಗಿರಬೇಕು
ಎೇಂಬುದ್ದ
ಅಗತ್ಯ ವಾಗಿರುವುದಿಲಿ .
ಟಿಪಪ ಣಿ-1 :- ಏಕಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ತೆ ೇಂತ್ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಾಹಗಳನ್ನು
ಮಾಡುವಂತಿದ್ದ ರೆ, (2)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ್ಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ್ ಮಿತಿಗಳಪ್ಟಟ ಪ್ರ ತಿಯೇಂದ್ದ
ವಿವಾಹದ್ ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ ಅೇಂಗಿೇಕಾರಾಹಾವಾದ್ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವ
ಮುೇಂಗಡಗಳನ್ನು ಪ್ರ ತೆಯ ೇಕವಾಗಿ ಒೇಂದ್ರ ನಂತ್ರ ಒೇಂದ್ರಂತೆ ನಿಧಾರಿಸಬೇಕು.
ಟಿಪಪ ಣಿ-2 :- ಅೇಂತಿಮ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯನ್ನು , ಚಂದಾದಾರನ್ ಗಂಡು ಮಕೆ ಳ
ವಿವಾಹಕ್ೆ

ಸಹ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ವೆಚು ಗಳನ್ನು

ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯ

ಗರಿಷ್ಠ

ಮೊತ್ತ ವು

ಭರಿಸುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ ಅನ್ನಮತಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.
ಚಂದಾದಾರನ್

ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ

ಶೇಕಡ್ಡ

ತ್ೇಂಬ್ತ್ತ ರಷ್ಟ ನ್ನು ಮಿೇರತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ .
(4)

ಅದೇ

ವಿವಾಹದ್

ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ ,

ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ರುವಂತೆ ಹಣವನ್ನು

ಚಂದಾದಾರನ್ನ

ಈ

ಆದೇಶಗಳ

ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯಬ್ಹುದ್ದ ಅಥವಾ ಈ ನಿಯಮಗಳ 16ನೇ

ನಿಯಮದ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುೇಂಗಡವರ್ನು ಗಲ್ಲ ಪ್ಡೆದ್ದಕಳಳ ಬ್ಹುದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಈ ಎರಡನೂು
ಮಾಡುವಂತಿಲಿ ;
ಟಿಪಪ ಣಿ: ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು
ಮಾಡಿಕೇಂಡಿರುವ
ಮುೇಂಗಡವನ್ನು

ಅಥವಾ
ಭವಿಷ್ಯ ದ್ಲ್ಲಿ

ಹೊರಡಿಸಿದ್ ದಿರ್ನೇಂಕಕ್ೆ

ಸಾಮಾನ್ಯ
ಡ್ಡರ

ನಿಯಮಗಳ

ಮಾಡಿಕಳುಳ ವ

ಮುೇಂಚೆ ಹಣವನ್ನು
ಮೇರೆಗೆ

ಮರುಪಾವತಿಯ

ಚಂದಾದಾರನ್ನ,

ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಈ ನಿಯಮದ್ಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ್ ಷ್ರತ್ತತ ಗಳನ್ನು

ಡ್ಡರ

ಹಣ

ಡ್ಡರ

ಪೂರೈಸಿದ್ ಮೇಲೆ ಅೇಂತಿಮ

ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಗೆ ಪ್ರ ತಿಯಾಗಿ ಬಾಕ್ತ ಇರುವ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಇಲಾಖ್ಯಯ ಮುಖಯ ಸಾ ರಿಗೆ ಅಥವಾ
ಸಂದ್ಭಾಾನ್ನಸಾರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ ಮೂಲಕ ಲೆಕೆ ಪ್ತಾರ ಧಿಕಾರಿಗಳಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್
ಮನ್ವಿ ಮೂಲಕ ತ್ನ್ು ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಸಿ ಪ್ರಿವತಿಾಸಬ್ಹುದ್ದ.
(5)

ವಿವಾಹವು ವಾಸತ ವವಾಗಿ ನ್ಡೆಯುವ ತಿೇಂಗಳ ಮುೇಂಚೆಯೇ ಮೂರು ತಿೇಂಗಳಗಿೇಂತ್

ಹೆಚಿು ಲಿ ದಂತೆ ಚಂದಾದಾರನಿಗೆ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್ದಕಳಳ ಲು ಅನ್ನಮತಿಸಬ್ಹುದ್ದ.
(6)

ಚಂದಾದಾರನ್ನ, ವಿವಾಹದ್ ದಿರ್ನೇಂಕದಿೇಂದ್ ಒೇಂದ್ದ ತಿೇಂಗಳ ಅವಧಿಯಳಗೆ

ಅಥವಾ ಆತ್ನ್ನ ರಜೆಯ ಮೇಲ್ಲದ್ದ ರೆ, ಆ ರಜೆಯಿೇಂದ್ ಹಿೇಂದಿರುಗಿದ್ ಒೇಂದ್ದ ತಿೇಂಗಳೊಳಗೆ
ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್ದಕೇಂಡ ಆ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ಉದ್ದ ೇಶಿಸಲಾದ್ ಆ ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ ವಾಸತ ವಿಕವಾಗಿ

ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿಕಳಳ ಲಾಗಿದ್ಯೇಂದ್ದ

ಇಲಾಖ್ಯಯ

ಒದ್ಗಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .

ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ

ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ ವನ್ನು

ಮುಖಯ ಸಾ ರಿಗೆ

ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ ವನ್ನು

ಒದ್ಗಿಸುವುದ್ಕ್ೆ

ಚಂದಾದಾರನ್ನ
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ವಿಫಲವಾದ್ಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್ದಕೇಂಡ ಆ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು , ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿೇಡಿದ್

ಹೊರತಾದ್ ಬೇರೆ ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ ಬ್ಳಸಲಾಗಿದ್ದ ರೆ, ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್ದಕೇಂಡ ದಿರ್ನೇಂಕದಿೇಂದ್ ಇಡಿೇ
ಮೊತ್ತ ಕ್ೆ

ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ್ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ

ಬ್ಡಿಾ ಯೇಂದಿಗೆ ಒಟಟ

ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ನಿಧಿಗೆ ಕೂಡಲೇ

ಮರು-ಠೇವಣಿ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(7)

ನಿಧಿಯಿೇಂದ್ ವಾಸತ ವಿಕವಾಗಿ ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್ದಕೇಂಡ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತ ವು ಆ

ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ

ಚಂದಾದಾರನಿೇಂದ್

ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ,

ಅೇಂಥ

ವಾಸತ ವಿಕವಾಗಿ

ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯ

ಬ್ಳಸಿಕೇಂಡು

ತಿೇಂಗಳನಿೇಂದ್

ಹೆಚಾು ಗಿರುವುದ್ದ

14ನೇ

ನಿಯಮದ್ಲ್ಲಿ

ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾದ್ ದ್ರಗಳಂತೆ ಬ್ಡಿಾ ಯೇಂದಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ನಿಧಿಗೆ ಮರು ಠೇವಣಿ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(8)

ಈ ನಿಯಮದ್ ಮೇರೆಗೆ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್ದಕಳುಳ ವುದ್ಕಾೆ ಗಿನ್ ಅಜಾಯನ್ನು

ನ್ಮೂನೆ-16

ರಲ್ಲಿ

ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯ
ಮುಖಯ ಸಾ ರು

ತ್ನ್ು

ನಿದಿಾಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಲಾದ್
ನಿಬಂಧನೆಗಳು
ಅಧಿೇನ್

ಮತ್ತತ

ನೌಕರರ

ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ
ಷ್ರತ್ತತ ಗಳನ್ನು

ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ

ಈ

ಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
ಪೂರೈಸಿದಾಗ
ನಿಯಮದ್

ಹಣ

ಇಲಾಖಾ

ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರವಾಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದದ . ಇಲಾಖಾ ಮುಖಯ ಸಾ ರೇ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್ದಕಳುಳ ವ
ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತತ

ಷ್ರತ್ತತ ಗಳ ವಿರ್ನಯಿತಿಯ

ಅವಶಯ ಕತೆ ಇರುವ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರದ್ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖ್ಯಗೆ ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(9)

ನಿಧಿಯಿೇಂದ್

ವಾಸತ ವಿಕವಾಗಿ

ಹಣ

ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯನ್ನು ,

ಸಕ್ಷಮ

ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ವಿದ್ದಯ ಕತ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿೇಡಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಆ ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ ವಯ ವಸ್ಥಾ ಮಾಡಿರುವ
ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ

ಲೆಕೆ ಪ್ತಾರ ಧಿಕಾರಿಯಿೇಂದ್

ಅಧಿಕೃತ್

ಪ್ತ್ರ

ಸಿಾ ೇಕೃತಿ

ಮೇಲೆ

ಮಾತ್ರ ವೇ

ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(10) ಚಂದಾದಾರನ್ನ
ವಿವಾಹದ್
ದಿರ್ನೇಂಕಕ್ೆ
ಮುೇಂಚೆಯೇ
ಹಣವನ್ನು
ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್ದಕಳುಳ ವುದ್ಕಾೆ ಗಿ ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದ ರೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಹಿೇಂದ್ ಹೇಳದ್ ದಿರ್ನೇಂಕದ್
ತ್ರುವಾಯ ಅಜಾಯನ್ನು ಪುರಸೆ ರಿಸಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿೇಡಿದ್ದ ರೆ ಅಥವಾ ಆ ದಿರ್ನೇಂಕಕೂೆ
ಮುೇಂಚೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದ ರೆ, ಆ ದಿರ್ನೇಂಕದ್ ತ್ರುವಾಯ ಹಣ ಸಂದಾಯಕ್ೆ ಅಧಿಕಾರ
ನಿೇಡಿಕ್ಗಾಗಿ ಲೆಕೆ ಪ್ರಿಶೇಧರ್ನ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ್ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ,
ವಿವಾಹದ್
ದಿರ್ನೇಂಕದ್ ತ್ರುವಾಯ ಮಾಡುತಿತ ರುವ ಆ ಮೊತ್ತ ದ್ ಸಂದಾಯಕ್ೆ ಆಕ್ಷ ೇಪ್ಣೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ .
(6)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಸಿರುವಂತೆ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ ವನ್ನು , ನಿಧಿಯಿೇಂದ್ ಆ
ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ವಾಸತ ವಿಕವಾಗಿ ಡ್ಡರ ಮಾಡಿದ್ ಒೇಂದ್ದ ತಿೇಂಗಳೊಳಗೆ ಇಲಾಖಾ ಮುಖಯ ಸಾ ರಿಗೆ ಅೇಂಥ
ಸಂದ್ಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಒದ್ಗಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ . ವಿವಾಹದ್ ನಂತ್ರ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್ದಕಳಳ ಲು ಅಜಾ
ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ್ ಸಂದ್ಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಅೇಂಥವುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಪುರಸೆ ರಿಸತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ .
31.
ಈ ಮುೆಂದಿನ್ ಷ್ರತ್ತು ಗಳಿಗೊಳಪಟಟ , ಮೊೀಟಾರು ಕಾರು/ಮೊೀಟಾರು
ಸೈಕಲ್/ಸೂಕ ಟರ್/ಮೊಪೆಡ್ ಮುೆಂತಾದವುಗಳನುು
ಖರಿೀದಿಸಲು ಮುೆಂಚಿತ್ವಾಗಿ
ಕಾಯಿದ ರಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವುದು.- (1) ಮೊೇಟಾರು ಕಾರು ನೇೇಂದ್ಣಿಗಾಗಿ
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೂಲವೇತ್ನ್ ಪ್ರ ತಿ ತಿೇಂಗಳು ರೂ.38,100/-ಅಥವಾ ಮೇಲಿ ಟಟ
ಮತ್ತತ
ಮೊೇಟಾರು ಸೈಕಲ್/ಸೂೆ ಟರುಗಳ ಸಂದ್ಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲವೇತ್ನ್ ಪ್ರ ತಿ ತಿೇಂಗಳು ರೂ.19,500/ಅಥವಾ ಮೇಲಿ ಟಟ ಮತ್ತತ ಮೊಪೆಡ್ನ್ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರ ತಿತಿೇಂಗಳು ರೂ.600/- ಅಥವಾ
ಅದ್ಕೂೆ ಮೇಲಿ ಟಟ ಕರ ಮವಾಗಿ ಇರಬೇಕು.
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(2)

ಮೊೇಟಾರು ಕಾರಿನ್ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವ ಮೊತ್ತ ವು ರೂ.3,00,000/-

ಮಿತಿಗಳಸಿರಬೇಕು
ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ
ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ

ಮತ್ತತ

ಮೊೇಟಾರು

ಸೈಕಲ್/ಸೂೆ ಟರ್/ಮೊಪೆಡ್

ರೂ. 50,000/- ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ

ಭವಿಷ್ಯ

ಇರುವ ಮೊತ್ತ ದ್ ಶೇಕಡ್ಡ ತ್ೇಂಬ್ತ್ತ ರಷ್ಟಟ

ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ

ಇತಾಯ ದಿಗಳ
ಚಂದಾದಾರನ್

ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೊೇಟಾರು

ಕಾರು/ಮೊೇಟಾರು ಸೈಕಲ್/ಸೂೆ ಟರ್/ಮೊಪೆಡ್ ಇತಾಯ ದಿಯ ನೇೇಂದ್ಣಿಯ ವಾಸತ ವಿಕ ಮೊತ್ತ
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ದ ಕಡಿಮೆಯೇ ಅದ್ದ.
(3)

ಠೇವಣಿ ರಶಿೇದಿಯನ್ನು

ಹಣ ಡ್ಡರ ಮಾಡಿದ್ ದಿರ್ನೇಂಕದಿೇಂದ್ ಒೇಂದ್ದ ತಿೇಂಗಳ

ಅವಧಿಯಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಆಡಳತ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆಗಾಗಿ ಹಾಜ್ರುಪ್ಡಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದ್ರೆ, ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್ ಒಟಟ

ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವುದ್ಕ್ೆ

ಹಕುೆ ಳಳ ದಾದ ಗಿರುತ್ತ ದ್.
(4)

ಅಧಿಕಾರಿಯು ಕಾರು/ಮೊೇಟಾರ್ ಸೈಕಲ್/ಸೂೆ ಟರ್/ಮೊಪೆಡ್ ಇತಾಯ ದಿಯನ್ನು

ಖರಿೇದಿಸಲು

ಸಾಧಯ ವಾಗದಿದ್ದ ರೆ

ಅಥವಾ

ಆತ್ನ್ನ

ಆ

ಯೇಜ್ನೆಯನ್ನು

ಆಯೆ

ಮಾಡಿಕಳಳ ದಿದ್ದ ಲ್ಲಿ , ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಗೆ ತ್ಯಾರಕ/ಡಿೇಲರ್ನಿೇಂದ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ್
ಬ್ಡಿಾ ಯೇಂದಿಗೆ

ಅೇಂತಿಮವಾಗಿ

ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕೇಂಡ

ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ಕೂಡಲೇ

ಠೇವಣಿಯಿಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(5)

ಮಂಜೂರಾತಿ

ಸಂದ್ಭಾಗಳಲ್ಲಿ , ಕನಿಷ್ಠ

ಪಾರ ಧಿಕಾರವಾದ್

ಇಲಾಖಾ

ಮುಖಯ ಸಾ ರು,

ವಿಶೇಷ್

ಆರು ತಿೇಂಗಳುಗಳಗಿೇಂಥ ಹೆಚಿು ಲಿ ದ್ ಅವಧಿಯಿೇಂದ್ ಹದಿನೈದ್ದ

ವಷ್ಾಗಳಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿರದಂತೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂದ್ಭಾಗಳಲ್ಲಿ , 36 ಕಂತ್ತಗಳಗೆ
ಕಡಿಮೆಯಿರದಂತೆ ಮುೇಂಗಡ ಮರು-ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನ್ನಮತಿಸಬ್ಹುದ್ದ. ಯಾವುದೇ ಇತ್ರೆ ಎಲಿ
ಷ್ರತ್ತತ ಗಳಗೆ ವಿರ್ನಯಿತಿ ನಿೇಡತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ .
(6)

ಮೇಲ್ಲನ್

(5)ನೇ

ಉಪ್-ನಿಯಮಕ್ೆ

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ಅನ್ನಮತಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹದಿನೈದ್ದ ವಷ್ಾಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು

ಮುೇಂಗಡವನ್ನು
ಪೂಣಾಗಳಸಿದ್

ತ್ರುವಾಯ ಅೇಂತಿಮ ಹಣ ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವುದ್ಕ್ೆ ಮುೇಂಗಡದ್ ಬಾಕ್ತ ಇರುವ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು
ಪ್ರಿವತಿಾಸಿಕಳಳ ಲು ಅನ್ನಮತಿಸಲಾಗುತ್ತ ದ್.
(7)

ಅೇಂಥ ಹಣ ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವಿಕ್ಯನ್ನು ಒೇಂದ್ದ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತತ

ಸೇವಾಭಂಗದ್ ಅವಧಿ ಏರ್ನದ್ರೂ ಇದ್ದ ರೆ, ಅದ್ನ್ನು
ಕನಿಷ್ಠ

ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು

ಒಳಗೇಂಡು, ಹದಿನೈದ್ದ ವಷ್ಾಗಳ

ಪೂಣಾಗಳಸಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನಮತಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ . ಈ

ನಿಯಮದ್ ಮೇರೆಗೆ ಹಣ ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವುದ್ಕಾೆ ಗಿ ಅಜಾಯನ್ನು
ನಿದಿಾಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಲಾದ್ ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ

ಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೆ ದ್ದದ . ಹಣ ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವುದ್ಕಾೆ ಗಿನ್

ಎಲಾಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತತ ಷ್ರತ್ತತ ಗಳನ್ನು
ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ ,

ಈ

ನಿಯಮದ್

ನ್ಮೂನೆ-17 ರಲ್ಲಿ

ಪೂರೈಸಿರುವಾಗ ತ್ನ್ು

ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ

ಇಲಾಖಾ

ಅಧಿೇನ್ ನೌಕರರುಗಳ

ಮುಖಯ ಸಾ ರು

ಮಂಜೂರಾತಿ

ಪಾರ ಧಿಕಾರವಾಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದದ ; ಇಲಾಖಾ ಮುಖಯ ಸಾ ರೇ ಹಣ ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ

ಯಾವುದೇ

ನಿಬಂಧನೆಗಳು

ಮತ್ತತ

ಷ್ರತ್ತತ ಗಳ

ವಿರ್ನಯಿತಿಯ

ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರದ್ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖ್ಯಗೆ ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .

ಅಗತ್ಯ ತೆಯ
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ನಿಧಿಯಿೇಂದ್
ವಾಸತ ವಿಕವಾಗಿ
ಹಣ
ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವಿಕ್ಯನ್ನು
ಸಕ್ಷಮ
ಪಾರ ಧಿಕಾರದಿೇಂದ್ ವಿದ್ದಯ ಕತ
ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು
ಹೊರಡಿಸಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಇದ್ಕಾೆ ಗಿ
ವಯ ವಸ್ಥಾ ಮಾಡಿರುವ ಲೆಕಾೆ ಧಿಕಾರಿಯಿೇಂದ್ ಅಧಿಕೃತ್ಪ್ತ್ರ
ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ವೇ
ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ
ಅಧಿಕಾರಿಯು ಹಣ ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕೇಂಡ ತ್ರುವಾಯ,
ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳು ಮೇಲೆ ೇಂಡ (4)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ್ಲ್ಲಿ
ನ್ಮೂದಿಸಲಾದ್
ಷ್ರತ್ತತ ಗಳನ್ನು ಹಣ ಡ್ಡರ ಮಾಡಿದ್ ಒೇಂದ್ದ ತಿೇಂಗಳ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಪೂರೈಸಲಾಗಿರುವ ಬ್ಗೆೆ
ಸಾ ತಃ ಮನ್ದ್ಟಟ ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕು.
32.
ರ್ಣ ಹೆಂಪಡೆದುಕಳಳ ಲು ಮಂಜೂರಾತಿ.- 26, 27, 28 ಮತ್ತತ 29ನೇ
ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ , ಏನೇ ಒಳಗೇಂಡಿದಾದ ಗೂಯ , ಸದ್ರಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಲಾದ್
ಯಾವುದೇ ಉದ್ದ ೇಶಗಳಗಾಗಿ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್ದಕಳಳ ಲು ಅಜಾಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವಾಗ, ಚಂದಾದಾರನ್
ಸಾಾ ನ್ಮಾನ್ವನ್ನು
ಮತ್ತತ
ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ
ಅವನ್ ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ
ಮೊತ್ತ ವನ್ನು , ಹಣ
ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವ ಉದ್ದ ೇಶವನ್ನು ಗಮನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಟಟ ಕೇಂಡು, ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರನ್
ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಉಳತಾಯದ್ ಮೂರರಷ್ಟಟ
ಪ್ರ ಮಾಣವನ್ನು
ಮಿೇರದ್ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು
ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕಳಳ ಲು ಸಕಾಾರವು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿೇಡಬ್ಹುದ್ದ.
33.
ಅರ್ಜಾ
ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದಕೆಕ
ಯಾವುರ್ದ
ಕಾರಣವನುು
ನಿೀಡರ್ದ
ವಯೀನಿವೃತಿು ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿವೃತಿು ಗೆ ಮುೆಂಚೆ 12 ತಿೆಂಗಳೊಳಗೆ
ಅರ್ಜಾಸಲ್ಲಿ ಸುವುದು.- (1) ವಯೇನಿವೃತಿತ ಯ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಚಂದಾದಾರನ್ ನಿವೃತಿತ
ದಿರ್ನೇಂಕಕ್ೆ ಮುೇಂಚೆ ಹನೆು ರಡು ತಿೇಂಗಳೊಳಗೆ ಅವನ್ ಉಳತಾಯಗಳನ್ನು ಮುೇಂಗಡವಾಗಿ
ಹೂಡಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ಯೇಜಸುವುದ್ಕ್ೆ ಅವನ್ನ್ನು ಶಕತ ಗಳಸುವುದ್ಕ್ೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದ ೇಶ ಮತ್ತತ
ಷ್ರತ್ತತ ಗಳಗೆ ಲ್ಲೇಂಕ್ ಮಾಡದ್ಯೇ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ
ಜ್ಮೆಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ ದಿೇಂದ್ ಹಣ
ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕಳಳ ಲು ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದ ರೆ ಅನ್ನಮತಿಸಬ್ಹುದ್ದ.
(2)
(1)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ್ ಮೇರೆಗೆ ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವ ಮೊತ್ತ ವು, ಚಂದಾದಾರನ್
ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಉಳತಾಯದ್ ಶೇಕಡ್ಡ ತ್ೇಂಬ್ತ್ತ ರಷ್ಟ ನ್ನು ಮಿೇರತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ . ಈ ನಿಯಮದ್
ಮೇರೆಗೆ
ಹಣ
ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವುದ್ಕಾೆ ಗಿನ್
ಅಜಾಯನ್ನು ,
ನ್ಮೂನೆ-18ರಲ್ಲಿ ,
ನಿದಿಾಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಲಾದ್ ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೆ ದ್ದದ . ಇಲಾಖಾ ಮುಖಯ ಸಾ ರೇ ತ್ನ್ು ಅಧಿೇನ್
ನೌಕರರುಗಳ
ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ
ಈ
ನಿಯಮದ್
ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ಪಾರ ಧಿಕಾರವಾಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದದ . ಇಲಾಖ್ಯಯ ಮುಖಯ ಸಾ ರೇ ಹಣ ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತತ
ಷ್ರತ್ತತ ಗಳನ್ನು
ವಿರ್ನಯಿತಿಗಳಸುವ
ಅವಶಯ ಕತೆಯ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರದ್ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖ್ಯಗೆ ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
34.
ಸವ ಯಂ ಮತ್ತು ಕುಟೆಂಬ್ದ ಇತ್ರೆ ಯಾವುರ್ದ ಸದಸಯ ರ ದಿೀರ್ಾಕಾಲ್ಲನ್
ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರ್ಗಗಿ.- (1) ಹಣ ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವಿಕ್ಯನ್ನು , “ಕುಟೇಂಬ್” ಪ್ರಿಭಾಷೆಯ 2 (ಇ)
ನಿಯಮದ್

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಬ್ರುವ

ಚಂದಾದಾರನ್ನ

ಮತ್ತತ

ಆತ್ನ್

ಅವಲಂಬಿತ್ರುಗಳ

ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ “ಜೊಯ ೇತಿ ಸಂಜೇವಿನಿ ಯೇಜ್ನೆ” ಸಕಾಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯಯ :ಡಿಪಿಎಆರ್ 14
ಎಸ್ಎೇಂಆರ್ 2013, ದಿರ್ನೇಂಕ:18-08-2014ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ್ 449 ವಿಧದ್ ವೈದ್ಯ ಕ್ತೇಯ
ಚಿಕ್ತತೆಿ ಯ ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯಗಳಗೆ ಮತ್ತತ ಈ ಕ್ಳಕಂಡ ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಯ ಗುರುತಿಸಲಾದ್ 50 ಚಿಕ್ತತಾಿ
ಸೌಲಭಯ ಗಳನ್ನು ಮುೇಂದ್ದವರಿಸಲಾಗಿದ್ದದ , ಇವುಗಳಗೆ ಅನ್ನಮತಿಸಬ್ಹುದ್ದ; ಎೇಂದ್ರೆ,(ಎ)

ಕಾಡಿಾಯಾಕ್
ಸ್ಥಿ ಶಾಲ್ಲಟಿ
(ಕಾಡಿಾಯೇಥರಾಸಿಕ್
ಶಸತ ರಚಿಕ್ತತೆಿ ,
ಕಾಡಿಾಯವಾಯ ಸುೆ ಲರ್ ಶಸತ ರಚಿಕ್ತತೆಿ
ಮತ್ತತ
ಇತ್ರ ಕಾಡಿಾಯಕ್ ಶಸತ ರ
ಚಿಕ್ತತೆಿ ಗಳು);
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(ಬಿ)

ಕಾಯ ನ್ಿ ರ್ (ಸಜಾಕಲ್ ಆೇಂಕೇಲಾಜ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಆೇಂಕೇಲಾಜ ಮತ್ತತ
ರೇಡಿಯೇಷ್ನ್ ಆೇಂಕೇಲಜ);
(ಸಿ)
ನೂಯ ರೇ ಶಸತ ರಚಿಕ್ತತೆಿ (ಕಾನಿಾಯಲ್, ಸ್ಥಿ ೈನ್ಲ್ ಮತ್ತತ ಪೆರಿಫೆÉರಲ್ ನೂಯ ರೇ
ಶಸತ ರ ಚಿಕ್ತತೆಿ ಗಳು);
(ಡಿ) ಯುರಾಲಜ (ಮೂತ್ರ ಪಿೇಂಡ (ರೇನ್ಲ್) ಮತ್ತತ ಜ್ನ್ಮ ತ್: ದ್ೇಷ್ಗಳು);
(ಇ)
ಬ್ನ್ರ ಿ
(ಸುಟಟ ಗಾಯಗಳು) (ವಿದ್ದಯ ತ್ ಆರ್ಘತ್ಗಳು ಮತ್ತತ
ಸಾೆ ಲ್ಾ ಿ
ಶಸತ ರಚಿಕ್ತತೆಿ ಗಳು);
(ಎಫ್) ಪಾಲ್ಲಟಾರ ಮಾ
ಪ್ರ ಕರಣಗಳು
(ಮೊೇಟಾರು
ವಾಹನ್
ವಿಮೆಯಿೇಂದ್
ಒಳಗೇಂಡಿರುವುದಿಲಿ )
(ಜ)
ಪಿೇಡಿಯಾಟಿರ ಕ್ (ಶಿಶು) ಮತ್ತತ ನಿಯೇ-ನ್ಟಾಲ್ (ನ್ವಜಾತ್) ಶಸತ ರಚಿಕ್ತತೆಿ ಗಳು;
(2)
(1)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ್ ಮೇರೆಗೆ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವ ಮೊತ್ತ ವು ಚಂದಾದಾರನ್
ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಉಳತಾಯದ್ ಶೇಕಡ್ಡ ತ್ೇಂಬ್ತ್ತ ರಷ್ಟ ನ್ನು ಮಿೇರತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ . ಈ ನಿಯಮದ್
ಮೇರೆಗೆ ಹಣ ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವುದ್ಕಾೆ ಗಿನ್ ಅಜಾಯನ್ನು
ನ್ಮೂನೆ ಸಂಖ್ಯಯ 19ರಲ್ಲಿ ,
ನಿದಿಾಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಲಾದ್ ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೆ ದ್ದದ . ಇಲಾಖಾ ಮುಖಯ ಸಾ ರು, ತ್ನ್ು ಅಧಿೇನ್
ನೌಕರರುಗಳ
ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ
ಈ
ನಿಯಮದ್
ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ಪಾರ ಧಿಕಾರವಾಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದದ . ಇಲಾಖಾ ಮುಖಯ ಸಾ ರೇ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅಥವಾ ಷ್ರತ್ತತ ಗಳ ವಿರ್ನಯಿತಿ ಅವಶಯ ಕತೆಯ
ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರದ್ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖ್ಯಗೆ ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
35.
ವಂತಿಗೆಯನುು
ನಿೀಡುವಾಗ
ಅವನ್
ಖಾತೆಯ
ಸಂಖ್ಯಯ ಯನುು
ನ್ಮೂದಿಸುವುದು.- ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಿ ವಂತಿಕ್ಯನ್ನು
ನ್ಗದ್ದ

ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಿ

ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು

ಕಡಿತ್ಗಳಸುವುದ್ಕಾೆ ಗಲ್ಲ

ನ್ಮೂದಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ . ಅದ್ನ್ನು

ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲ್ಲಿ

ಯಾವುದೇ

ನಿೇಡುವಾಗ, ಉಪ್ಲಬ್ಧ ಗಳೇಂದ್ ಅಥವಾ
ಚಂದಾದಾರನ್ನ,

ನಿಧಿಯ ತ್ನ್ು

ಖಾತೆ

ಲೆಕಾೆ ಧಿಕಾರಿಯು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಸತ್ಕೆ ದ್ದದ . ಆ

ಬ್ದ್ಲಾವಣೆಯಾದ್ಲ್ಲಿ ,

ಅೇಂತೆಯೇ

ಲೆಕೆ ಪ್ತಾರ ಧಿಕಾರಿಯು

ಚಂದಾದಾರನಿಗೆ ತಿಳಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
36.

ಖಾತೆಯ ವಾರ್ಷಾಕ ವಿವರಪತ್ಾ .- ಪ್ರ ತಿ ವಷ್ಾದ್ ಮುಕಾತ ಯದ್ ತ್ರುವಾಯ,

ಸಾಧಯ ವಾದ್ಷ್ಟಟ

ಬೇಗನೆ, ಲೆಕೆ ಪ್ತಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಹಣಕಾಸು ವಷ್ಾದ್ ಏಪಿರ ಲ್ 1 ರಿೇಂದ್

ಅನ್ಾ ಯಿಸುವಂತೆ ಪಾರ ರಂಭಿಕ ಶಿಲೆ ನ್ನು
ಅಥವಾ ಖಚ್ಚಾಹಾಕಲಾದ್ ಒಟಟ

ತ್ೇರಿಸುವ ಆ ವಷ್ಾದ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಮೆಯಾದ್

ಮೊತ್ತ ವನ್ನು , ಆರ್ಥಾಕ ವಷ್ಾದ್ ಮಾಚ್ಾ 31 ರಲ್ಲಿ ದ್ದ ೇಂತೆ

ಅವನ್ ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಬ್ಡಿಾ ಯ ಒಟಟ
ಅೇಂತಿಮ ಶಿಲುೆ
ಪ್ರ ತಿಯಬ್ಬ

ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ

ಚಂದಾದಾರನಿಗೆ

ಮತ್ತತ ಆ ದಿರ್ನೇಂಕದಂದ್ದ ಇರುವ

ಅವನ್ ಖಾತೆಯ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ದ್ ವಿವರಪ್ತ್ರ ವನ್ನು

ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .

ಲೆಕೆ ಪ್ತಾರ ಧಿಕಾರಿಯು

ಚಂದಾದಾರನ್

ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆಗಾಗಿ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ದ್ ವಿವರ ಪ್ತ್ರ ದ್ ಪ್ರ ತಿಯನ್ನು ಲಗತಿತ ಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(2)

ಪ್ರ ತಿ

ಹಣಕಾಸು

ವಷ್ಾದ್

ಮುಕಾತ ಯದ್ ತ್ರುವಾಯ,

ಆದ್ಷ್ಟಟ

ಬೇಗನೇ,

ಲೆಕೆ ಪ್ತಾರ ಧಿಕಾರಿಯು, ಹಣಕಾಸು ವಷ್ಾದ್ ಏಪಿರ ಲ್ 1 ರಿೇಂದ್ ಅನ್ಾ ಯಿಸುವಂತೆ ಪಾರ ರಂಭಿಕ
ಶಿಲುೆ ವನ್ನು , ಆ ವಷ್ಾದ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಮೆಯಾದ್ ಅಥವಾ ಖಚ್ಚಾ ಹಾಕಲಾದ್ ಒಟಟ
ಮೊತ್ತ ವನ್ನು , ಆ ವಷ್ಾದ್ ಮಾಚ್ಾ 31ರಲ್ಲಿ ದ್ದ ೇಂತೆ ಜ್ಮೆಯಾದ್ ಬ್ಡಿಾ ಯ ಒಟಟ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು
ಮತ್ತತ

ಆ

ದಿರ್ನೇಂಕದಂದ್ದ

ಇರುವ

ಮುಕಾತ ಯದ್

ಶಿಲುೆ ವನ್ನು

ತ್ೇರಿಸುವ

ನಿಧಿಯ
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ಪ್ರ ತಿಯಬ್ಬ

ಚಂದಾದಾರನ್ ಖಾತೆಯ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ದ್ ವಿವರಪ್ತ್ರ ವನ್ನು

ಲೆಕೆ ಪ್ತಾರ ಧಿಕಾರಿಯು,

ತ್ಮಮ

ಅಧಿಕೃತ್

ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ್ಲ್ಲಿ

ಅೇಂಥ

ಸಿದ್ಧ ಪ್ಡಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
ಲೆಕೆ ದ್

ವಿವರಪ್ತ್ರ ದ್

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೇಡ್ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ . ಲೆಕೆ ಪ್ತಾರ ಧಿಕಾರಿಯು, ಈ ಕ್ಳಕಂಡ ಅೇಂಶಗಳ
ಬ್ಗೆೆ ಚಂದಾದಾರನ್ ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆಗಾಗಿ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ದ್ ವಿವರ ಪ್ತ್ರ ವನ್ನು ಲಗತಿತ ಸತ್ಕೆ ದ್ದದ ;
(ಎ)

9ನೇ ನಿಯಮದ್ ಮೇರೆಗೆ; ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ ಸಂವಾದಿ
ನಿಯಮದ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಲಾದ್ ಯಾವುದೇ ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ
ಮಾಪಾಾಡು ಮಾಡಲು ಇಚಿಛ ಸಿದ್ದ ರೆ;

(ಬಿ)

ಚಂದಾದಾರನ್ನ ಕುಟೇಂಬ್ವನ್ನು

ಹೊೇಂದಿದ್ದದ , (9)ನೇ ನಿಯಮದ್ (1)ನೇ ಉಪ್-

ನಿಯಮದ್ ಪ್ರಂತ್ತಕದ್ ಮೇರೆಗೆ ತ್ನ್ು

ಕುಟೇಂಬ್ದ್ ಸದ್ಸಯ ರ ಹೆಸರನ್ನು

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ ಮಾಡಿರದಿದ್ದ ರೆ;
(3) ಚಂದಾದಾರರುಗಳು, ವಾಷಿಾಕ ಲೆಕೆ ದ್ ವಿವರಪ್ತ್ರ ವು ಸರಿಯಾಗಿದ್ಯೇ ಎೇಂಬುದ್ರ
ಬ್ಗೆೆ

ಸಾ ತಃ ಮನ್ದ್ಟಟ

ಮಾಡಿಕಳಳ ತ್ಕೆ ದ್ದದ

ಮತ್ತತ ತ್ಪುಿ ಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ಲ್ಲಿ , ಆ ಬ್ಗೆೆ

ಮೂರು ತಿೇಂಗಳೊಳಗೆ ಲೆಕೆ ಪ್ತಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಗಮನ್ಕ್ೆ ತ್ರಬೇಕು.
(4)

ಲೆಕೆ ಪ್ತಾರ ಧಿಕಾರಿಯು, ಚಂದಾದಾರನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಪ್ಡಿಸಿದ್ಲ್ಲಿ , ಒೇಂದ್ದ ವಷ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ,

ಒೇಂದ್ದ ಬಾರಿ, ಆದ್ರೆ ಒೇಂದ್ಕ್ತೆ ೇಂತ್ ಹೆಚಿು ಲಿ ದಂತೆ ಅವನ್ ಲೆಕೆ ವನ್ನು

ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ

ಕನೆಯ ತಿೇಂಗಳನ್ ಮುಕಾತ ಯದ್ಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಜ್ಮೆಗೆ ಉಳದಿರುವ ಒಟಟ ಮೊತ್ತ ದ್
ಬ್ಗೆೆ ಚಂದಾದಾರನಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
37.
ವೈಯಕ್ರು ಕ ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳ ವಿರ್ನಯಿತಿ.- ಈ
ನಿಯಮಗಳ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಾವು ಚಂದಾದಾರನಿಗೆ ಅನ್ನಚಿತ್ ಕಷ್ಟ ವುೇಂಟಮಾಡುತ್ತ ದ್
ಅಥವಾ ಕಷ್ಟ ಉೇಂಟಮಾಡುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತ ದ್ ಎೇಂಬುದ್ದ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಮನ್ದ್ಟಾಟ ದಾಗ,
ಅದ್ದ ಅದ್ರ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಆದೇಶದ್ ಮೂಲಕ ದಾಖಲ್ಲಸಿದ್ ತ್ರುವಾಯ ಮತ್ತತ ಈ
ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ
ಏನೇ
ಒಳಗೇಂಡಿದಾದ ಗೂಯ
ರ್ನಯ ಯಸಮಮ ತ್ವಾದ್
ಮತ್ತತ
ಸಮರ್ನಯ ಯಯುತ್ವಾಗಿ ಕಂಡುಬ್ರುವಂಥ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅೇಂಥ ಚಂದಾದಾರನ್ ಪ್ರ ಕರಣವನ್ನು
ವಯ ವಹರಿಸಬ್ಹುದ್ದ:
ಪ್ರಂತ್ತ, ಪ್ರ ಕರಣವನ್ನು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅನ್ಯ ಥಾ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಲಾದ್ದದ್ನ್ನು
ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, ಅೇಂಥ ಚಂದಾದಾರನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನಕೂಲಕರವಾದ್ ಯಾವುದೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ
ವಿಲೆಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ .
38.
ನಿರಸನ್ ಮತ್ತು ಉಳಿಸುವಿಕೆಗಳು.- (1) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ
ನಿಯಮಗಳು, 1957ಅನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ನಿರಸನ್ಗಳಸಲಾಗಿದ್.
ಪ್ರಂತ್ತ, ಅೇಂಥ ನಿರಸನ್ವು ಸದ್ರಿ ನಿಯಮಗಳ ಈ ಹಿೇಂದಿನ್ ಕಾಯಾಾಚರಣೆಗೆ ಅಥವಾ
ಇದ್ರ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ ಅಥವಾ ಮಾಡಲು ಎಡೆ ಮಾಡಿಕಟಟ

ಯಾವುದೇ ಕಾಯಾಕ್ೆ

ಬಾಧಕವಾಗತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ ಮತ್ತತ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪಾರ ರಂಭದಂದ್ದ ಇತ್ಯ ಥಾದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಸದ್ರಿ
ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗಿನ್ ವಯ ವಹರಣೆಗಳು ಮುೇಂದ್ದವರಿಯತ್ಕೆ ದ್ದದ
ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ವಿಲೆಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .

ಮತ್ತತ ಈ ನಿಯಮಗಳ

40

ಮತ್ತತ ಪ್ರಂತ್ತ, ಸದ್ರಿ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಾವನ್ನು
ಅಥವಾ ಕೈಗಳಳ ಲಾದ್ ಯಾವುದೇ ಕರ ಮವನ್ನು , ಹಿೇಂದಿನ್ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟಟ , ಈ
ನಿಯಮಗಳ ಸಂವಾದಿ ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ ಅಥವಾ ಕೈಗಳಳ ಲಾಗಿದ್ ಎೇಂದ್ದ
ಭಾವಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ ಮತ್ತತ ಅಧಿನಿಯಮದ್ ಅಥವಾ ಸಂದ್ಭಾಾನ್ನಸಾರ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ
ಮಾಡಿದ್ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಾ ಅಥವಾ ಕೈಗಳಳ ಲಾದ್ ಯಾವುದೇ ಕರ ಮವು ಅದ್ನ್ನು
ರದ್ದದ ಗಳಸಿದ್
ಹೊರತ್ತ
ಅಥವಾ
ಆ ರಿೇತಿ
ಮಾಡುವವರೆಗೆ
ತ್ದ್ನ್ನಸಾರವಾಗಿ
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವುದ್ದ ಮುೇಂದ್ದವರಿಯತ್ಕೆ ದ್ದದ .
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ
ಮತ್ತತ ಅವರ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಿ
ಜ.ಶಶಿಧರ್
ಸಕಾಾರದ್ ಅಧಿೇನ್ ಕಾಯಾದ್ಶಿಾ
ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖ್ಯ (ಆಡಳತ್ ಮತ್ತತ ಮುೇಂಗಡ)
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ಅನುಸೂಚಿ
(16 & 17ನೇ ನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಮಂಜೂರಾತಿಗಳಗೆ ಮತ್ತತ

ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳು, 2016ರ ಮೇರೆಗೆ ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ

ಭಾಗಶಃ ಅೇಂತಿಮ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ

ನಿೇಡಿಕ್ಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳು.
I. ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕ ಮುೆಂಗಡಗಳು: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ

ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳ,

ನಿಯಮ-16 ಮತ್ತತ ನಿಯಮ-17ರ ಮೇರೆಗೆ, ಸಕಾಾರದ್ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯಯ . ಎಫ್ಡಿ 48 ಮ/ಕ/ಮು
1994,

ದಿರ್ನೇಂಕ: 21.10.1994 ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ್ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪ್ಟಟ , ‘ನಿವಾ ಳ

ವೇತ್ನ್’ವನ್ನು

ಲೆಕೆ

ಮಾಡುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ

ಅವಧಿಯನ್ನು

ಲೆಕೆ ಕ್ೆ

ಮತ್ತತ

ತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವುದ್ಕ್ೆ

ಚಂದಾದಾರನ್
ಒಳಪ್ಟಟ ,

ಲಭಯ ವಿರುವ

ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳು

ಸೇವಾ

ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ

ಮುೇಂಗಡಗಳನ್ನು ನಿೇಡಬೇಕು.
ಕರ .
ಸಂ.

ಮಟಟ

ಪ್ರ ತಾಯ ಯೇಜತ್ ಅಧಿಕಾರ

1

ಇಲಾಖಾ ಮುಖಯ ಸಾ ರು

2

ಜಂಟಿ
ನಿದೇಾಶಕರು/ ಇಡಿೇ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿಗೆ, ಪ್ರ ತಿ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ
ನಿಯಂತ್ರ ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ
ಮತ್ತತ
ವಿಶೇಷ್ ಕಾರಣಗಳಗೆ ಎರಡೂ
ಮಂಜೂರಾತಿಯ ದಿರ್ನೇಂಕದ್ಲ್ಲಿ ದ್ದ ೇಂತೆ ಉಳತಾಯದ್
ಗರಿಷ್ಠ ಶೇಕಡ್ಡ 75 ರಷ್ಟ ಕ್ೆ ಒಳಪ್ಟಟ .

3

ಜಲಾಿ
ಮಟಟ ದ್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

II.

ಪ್ರ ತಿ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ
ಮತ್ತತ
ವಿಶೇಷ್
ಕಾರಣಗಳಗೆ
ಎರಡೂ
ಮಂಜೂರಾತಿಯ
ದಿರ್ನೇಂಕದ್ಲ್ಲಿ ದ್ದ ೇಂತೆ ಉಳತಾಯದ್ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇಕಡ್ಡ 80
ರಷ್ಟ ಕ್ೆ ಒಳಪ್ಟಟ .

ಇತ್ರೆ ಇಡಿೇ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿಗೆ, ಪ್ರ ತಿ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ
ಮತ್ತತ
ವಿಶೇಷ್ ಕಾರಣಗಳಗೆ ಎರಡೂ
ಮಂಜೂರಾದ್
ದಿರ್ನೇಂಕದ್ಲ್ಲಿ ದ್ದ ೇಂತೆ
ಉಳತಾಯದ್
ಗರಿಷ್ಠ ಶೇಕಡ್ಡ 70ರಷ್ಟ ಕ್ೆ ಒಳಪ್ಟಟ .

ಭಾಗಶಃ ಅೆಂತಿಮ ರ್ಣ ಹೆಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳು:- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳು, 2016ರ ನಿಯಮ-27ರ ಮೇರೆಗೆ.

ಕಾ .
ಸಂ
1

ಮಟಟ
ಇಲಾಖಾ ಮುಖಯ ಸಾ ರು

ಪಾ ತಾಯ ಯೀರ್ಜತ್ ಅಧಿಕಾರ
ಪ್ರ ತಿ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿರ್ನೇಂಕದ್ಲ್ಲಿ ದ್ದ ೇಂತೆ
ಉಳತಾಯದ್ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇಕಡ್ಡ 90ರಷ್ಟ ಕ್ೆ ಒಳಪ್ಟಟ .
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2

ಜಂಟಿ ನಿದೇಾಶಕರು/
ನಿಯಂತ್ರ ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

3

ಜಲಾಿ ಮಟಟ ದ್ ಇತ್ರೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಪ್ರ ತಿ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿರ್ನೇಂಕದ್ಲ್ಲಿ ದ್ದ ೇಂತೆ
ಉಳತಾಯದ್ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇಕಡ್ಡ 80ರಷ್ಟ ಕ್ೆ ಒಳಪ್ಟಟ .
ಪ್ರ ತಿ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿರ್ನೇಂಕದ್ಲ್ಲಿ ದ್ದ ೇಂತೆ
ಉಳತಾಯದ್ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇಕಡ್ಡ 70ರಷ್ಟ ಕ್ೆ ಒಳಪ್ಟಟ .
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ನ್ಮೂನೆ ಸಂಖ್ಯಯ 1
(6ನೇ ನಿಯಮದ (1)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ಪಾ ವೇಶದ ಅರ್ಜಾ
(ದಿವ ಪಾ ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾತ್ಾ )
1
2

ಅಜಾದಾರನ್ ಹೆಸರು
(ಅಡಾ
ಹೆಸರು
ಒಳಗೇಂಡು)
ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ )
ವೈವಾಹಿಕ ಸಾಾ ನ್ಮಾನ್

3
4

ತಂದ್/ಗಂಡನ್ ಹೆಸರು
ಪ್ದ್ರ್ನಮ ಮತ್ತತ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತಿತ ರುವ

5

ಕಛೇರಿ ಇಲಾಖ್ಯ
ಮಾತೃ

6

ಅಜಾದಾರನ್ ರಾಜ್ಯ ಸೇವೆ/ಕಡರ್

7

ತಿೇಂಗಳ ಮೂಲವೇತ್ನ್ ಮತ್ತತ ವೇತ್ನ್ ಶ್ರ ೇಣಿ

8

10

ಪೂಣಾ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಒೇಂದ್ದ ತಿೇಂಗಳಗೆ
ವಂತಿಗೆ ದ್ರ (ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳ 5ನೇ ನಿಯಮದ್ಲ್ಲಿ
ತಿಳಸಿರುವಂತೆ
ಕನಿಷ್ಠ ತಿೇಂಗಳ ವಂತಿಗೆ
ಕಡಿಮೆಯಿರುವಂತಿಲಿ ).
ಯಾವುದೇ
ಇತ್ರೆ
ನಿಧಿಗೆ
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದ ಲ್ಲಿ ,
ಅೇಂಥ
ನಿಧಿಯ
ಹೆಸರು
(ಜಪಿಎಫ್/ಎಐಎಸ್ಪಿಎಫ್)
ಮುೇಂತಾದ್ವು.
ಕಡ್ಡಾ ಯ
ಅಥವಾ
ಆಯೆ ಯ

11

ಚಂದಾದಾರನೇ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ
ನಿಯಮಗಳ
5ನೇ
ನಿಯಮದ್ಲ್ಲಿ
ತಿಳಸಿರುವಂತೆ)
ಜ್ನ್ಮ ದಿರ್ನೇಂಕ

12
13

ಸೇವೆಯ ಪಾರ ರಂಭದ್ ದಿರ್ನೇಂಕ
ವೇತ್ನ್
ಮತ್ತತ
ಭತೆಯ ಗಳನ್ನು

9

ಹಾಕಲಾಗುವ
14

- ಲೆಕೆ ಶಿೇಷಿಾಕ್.
ಷ್ರಾ
ಲೆಕೆ ಶಿೇಷಿಾಕ್.

(ದ್ಪ್ಿ

ಖಚ್ಚಾ
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ನಿಧಿಯ ಎಲಿ ನಿಯಮಗಳಗೆ ಮತ್ತತ ಕಾಲಕಾಲಕ್ೆ ಮಾಡಬ್ಹುದಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ
ಮಾಪಾಾಟಗಳಗೆ ಬ್ದ್ಧ ರ್ನಗಿರಲು ರ್ನನ್ನ ಒಪಿಿ ದ್ದ ೇನೆ.
ಅಜಾಯನ್ನು

ರ್ನನ್ನ

ಮೊದ್ಲ

ಬಾರಿಗೆ

ಸಲ್ಲಿ ಸುತಿತ ದ್ದ ೇನೆ ಮತ್ತತ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ಕ್ೆ ಮುೇಂಚೆ ನ್ನ್ಗೆ ಖಾತೆ

ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕ್ ಮಾಡಿರುವುದಿಲಿ ಎೇಂದ್ದ ಪ್ರ ಮಾಣ ಮಾಡುತೆತ ೇನೆ.
ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ದ್

ನ್ಮೂನೆಯನ್ನು

ನಿದಿಾಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಿರುವ

ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ

ಭತಿಾಮಾಡಿ ಲಗತಿತ ಸಿದ್.
ಸಾ ಳ:

ಅಜಾದಾರನ್ ಸಹಿ

ದಿರ್ನೇಂಕ:
ಕಛೇರಿ ಮತ್ತತ ಪ್ದ್ರ್ನಮ

ಸೂಚನೆಗಳು
1.
ಪ್ರ ವೇಶದ್ ಅಜಾಯನ್ನು ವಷ್ಾದ್ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಹುದ್ದ.
2.
ಪ್ರ ತಿಯಬ್ಬ ಚಂದಾದಾರನಿಗೆ ಒೇಂದ್ದ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕ್
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತ ದ್.
3.
ಅಜಾಯು ಕರ ಮಬ್ದ್ಧ ವಾಗಿ ಭತಿಾಮಾಡಿದ್ದದ , ಯುಕತ ವಾದ್ ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್
ನ್ಮೂನೆಯೇಂದಿಗೆ ಮಾಪಾಾಡಿಸಲಾಗದಂತೆ ಇರಬೇಕು.
4.
ನೌಕರರು ಜೇವಂತ್ವಾಗಿರುವಾಗ ಅವರ ಸೇವಾ ಷ್ರತ್ತತ ಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ
ಸಕಾಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಅಧಿಕೃತ್ ಶಾಖ್ಯಯಲ್ಲಿ
ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಲು
ಅಗತ್ಯ ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ್ದದ , ಅದ್ರಂತೆ ಗೂರ ಪ್-ಡಿ ನೌಕರರಾಗಿರುವ ಖಾಯಂ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ , ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ವಂತಿಗೆ ನಿೇಡುವುದ್ದ
ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿರುತ್ತ ದ್.
ಆದ್ರೆ,
ವಯೇಮಿತಿ
ಮಿೇರಿದ್ದ ರೆ
ಅಥವಾ
ಅರ್ನರೇಗಯ ವುಳಳ ವನೆೇಂದ್ದ
ಪ್ರ ಮಾಣಿೇಕರಿಸಿದ್ದ ರೆ
ವಿಮೆ
ಮಾಡುವುದ್ಕ್ೆ
ಅಸಮಥಾವಾಗುತ್ತ ದ್.
5.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿೇಂದ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಯ
ಹಂಚಿಕ್ಯಾದ್ ತ್ರುವಾಯ ಮಾತ್ರ ವೇ ಪಾರ ರಂಭಿಸಬೇಕು.
6.
ಪ್ರ ವೇಶದ್ ಅಜಾಯನ್ನು ಇಲಾಖಾ ಮುಖಯ ಸಾ ರು/ಕಛೇರಿಯ ಮುಖಯ ಸಾ ರಿೇಂದ್
ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
ಮಹಾಲೇಖಪ್ರಲರು (ಎ&ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೀಗಕಾಕ ಗಿ.
ಪಿಎಫ್ ಸಂಖ್ಯಯ :
ಶಿರ ೇ/ಶಿರ ೇಮತಿ------------ರವರಿಗೆ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಯ ------ ಹಂಚಿಕ್ಯಾಗಿದ್ದದ , ಇದ್ನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
ವಾಪ್ಸುಿ

ಹಿೇಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದ್.

ದ್ಯವಿಟಟ

ಆರಂಭದ್ಲ್ಲಿ ಯೇ ಈ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು ನ್ಮೂದಿಸಿ.

ನಿಮಮ

ಎಲಿ

ಪ್ತ್ರ

ವಯ ವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ
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ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ/ಪಿಎಫ್
ಗೆ,
---------------------------------1.6.2002 ರಿೇಂದ್ ಜಾರಿಗೆ ಬ್ರುವಂತೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ ಎಫ್ಡಿ 48 ಮುಬಾನಿ 2001, ದಿರ್ನೇಂಕ:
8.03.2002 ರಲ್ಲಿ ನ್ಮೂನೆ ಸಂಖ್ಯಯ 1ನ್ನು ಪ್ರ ತಿಯೇಜಸಿದ್.

ನ್ಮೂನೆ ಸಂಖ್ಯಯ -2
(6ನೇ ನಿಯಮದ (2)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ
20----- ರ -------- ತಿೇಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ -------- ಜಲೆಿ / ತಾಲ್ಲಿ ಕ್ತನ್ ಖಜಾನೆಯಿೇಂದ್ ------ರಂದ್ದ ನ್ಗದಿೇಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದದ , 20ರ -------- ತಿೇಂಗಳಗಾಗಿ ---------- ಕಚೇರಿಯ ವೇತ್ನ್
ಬಿಲ್ನ್ಲ್ಲಿ ಕಡಿತ್ಗಳಸುವ ಮೂಲಕ ನ್ಗದ್ದಗಳಸಿದ್ ವಂತಿಗೆ, ಮುೇಂತಾದ್ವುಗಳ ಮಾಸಿಕ
ವಿವರಪ್ಟಿಟ .
ಕರ .

ಚಂದಾದಾ

ಸಂ ರನ್ ಹೆಸರು

ಜಪಿಎಫ್

ವೇತ್

ಖಾತೆ ಸಂ.

ನ್

ಕಡಿತ್ಗೇಂಡ ಮೊತ್ತ

ಮರುಪಾವತಿ
ಯ ಪ್ರ ಸುತ ತ್

(ಪೂಣಾವಾಗಿ)

1

2
ಒಟಟ

3

ಷ್ರಾ

ಯಯ
ಯಯಯ
ಯಯ
ಯಯ
ಯಯ

ಯಯಯಯ
ಯಯಯ
ಯಯಯ
ಯಯಯಯಯ
ಯಯಯ

ಯ
ಯಯ
ಯಯ

ಯ
ಯಯ
ಯಯ

4

5

6

7

8

ರೂ.

ರೂ.

ರೂ.

ರೂ. ರೂ.

ಕಂತಿನ್ ಸಂಖ್ಯಯ
ಯಯಯಯಯಯಯ
ಯಯಯಯಯ
ಯಯಯಯಯ
ಯಯಯಯಯಯ
9

10
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ವಿಶೇಷ್ ಟಿಪಪ ಣಿ:- ಹೆಚಿು ನ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು

ನ್ಮೂದಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ದ ಲ್ಲಿ , ಈ ನ್ಮೂನೆಯ

ಹಿೇಂಬ್ದಿಯಲ್ಲಿ 1 ರಿೇಂದ್ 10 ರವರೆಗಿನ್ ಅೇಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಳಸಬ್ಹುದಾಗಿದ್.
ಸಾ ಳ:

ಡ್ಡರ ಯಿೇಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ ಮತ್ತತ ಪ್ದ್ರ್ನಮ

ದಿರ್ನೇಂಕ:

ಲೆಕಕ ಪರಿಶೀಧರ್ನ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೀಗಕಾಕ ಗಿ
ವೇಚರ್ ಸಂಖ್ಯಯ ------------ನ್ಗದಿೇಕರಣದ್ ದಿರ್ನೇಂಕ----------(1)

ಬಿಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು , ವೈಯಕ್ತತ ಕ ಕಡಿತ್ ಮತ್ತತ ಒಟಟ ಕಡಿತ್ದ್
ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದ್ ಎೇಂದ್ದ ಪ್ರ ಮಾಣಿೇಕರಿಸಿದ್.

(2) ಮಾಚ್ಾ ಬಿಲ್ನೇಂದಿಗೆ ಲಗತಿತ ಸಲಾದ್ ಅನ್ನಸೂಚಿಗಾಗಿ ಅೇಂಕಣ ಸಂಖ್ಯಯ . 4ರಲ್ಲಿ
ತ್ೇರಿಸಲಾದಂಥ

ವೇತ್ನ್ದ್

ದ್ರಗಳನ್ನು

ಬಿಲ್ನ್ಲ್ಲಿ

ವಾಸತ ವಿಕವಾಗಿ

ಡ್ಡರ

ಮಾಡಿದ್ ಮೊತ್ತ ಗಳೊೇಂದಿಗೆ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲಾಗಿದ್ ಎೇಂದ್ದ ಪ್ರ ಮಾಣಿೇಕರಿಸಿದ್.

ದಿರ್ನೇಂಕ:--------

ಲೆಕೆ ಪ್ರಿಶೇಧಕನ್

ಕ್ತರುಸಹಿ,

ಡ್ಡಯ ಡ್/ಗಾಯ ಡ್/ಫ್ಯಯ ಡ್
(ವಿಭಾಗ -----------)
ಡ್ರಾ ಯಿೆಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು
1. ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲಿ ದಿರುವ, ಕಡಿತ್ಗಳಸಲಾದ್ (ವಸೂಲಾದ್) ಮೊತ್ತ ವು ತ್ಪುಿ
ಖಾತೆಗಳಗೆ ವಗಾಾಯಿಸುವ ಸಂಭವವಿದ್ದ ಲ್ಲಿ , ಈ ಬ್ಗೆೆ
ತ್ತೇಂಬಾ ಎಚು ರಿಕ್ಯಿೇಂದ್
ಗಮನಿಸಬೇಕು.
2. ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ವೇತ್ನ್ ಬಿಲ್ನ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಚಂದಾದಾರರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳರುವ ಕರ ಮವನ್ನು
(ಆದೇಶವನ್ನು ) ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದ್ದಕಳಳ ದೇ, “ನಿಯತ್ಕರ ಮ” ದ್ಲ್ಲಿ (3ನೇ ಅೇಂಕಣದ್ ಮೇರೆಗೆ)
ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳನ್ನು ಲ್ಲಖಿತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಯತ್ಕೆ ದ್ದದ .
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3. 5, 6 ಮತ್ತತ 7ನೇ ಅೇಂಕಣಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಮೊತ್ತ ಗಳÀನ್ನು (ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ) ನ್ಯಾಪೈಸ್ಥಯಲ್ಲಿ
ಒಳಗೇಂಡಿರುವ ವಯ ವಹಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಅೇಂಥವುಗಳನ್ನು
ತ್ಪಿಿ ಸುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ
ಯಾವಾಗಲ್ಲ “ಪೂಣಾ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ” ಇರುವಂತೆ ವಯ ವಹರಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
4. ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಯ ಇಲಿ ದ್ ಯಾವುದೇ ನ್ಮೂದ್ದಗಳನ್ನು ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ .
5.
ಹಿೇಂದಿನ್
ತಿೇಂಗಳ
ವಿವರಪ್ಟಿಟ ಯಲ್ಲಿ ನ್
ಖಾತೆ
ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು ,
ವಂತಿಗೆಯು
ವಸೂಲಾಗದಿರುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ ಮತ್ತತ
ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ ಮುೇಂಗಡಗಳ [ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಗಳ]
ಮರುಪಾವತಿಗಳಗೆ, ------ ಜಲೆಿ ಯ ------- ಕಚೇರಿಗೆ--------ರಿೇಂದ್ ವಗಾಾಯಿಸಿ “ರಜೆಯ
ಮೇಲೆ ಮುೇಂದ್ದವರಿಸಿದಾಗ”, ------- ರಂದ್ದ ನಿಧನ್ರಾಗಿರುವುದ್ಕ್ೆ , “ವಂತಿಗೆಯನ್ನು
ಮುೇಂದ್ದವರಿಸಲಾಗದಿರುವುದ್ಕ್ೆ ”
ಮುೇಂತಾದ್
ಕಾರಣಗಳಗೆ
ಪುನ್ರಾವತಿಾಯಾಗಿ
ನ್ಮೂದಿಸಬೇಕು. ಇದ್ನ್ನು ಅೇಂಕಣ (ಸಂಖ್ಯಯ .10) “ಷ್ರಾಗಳಲ್ಲಿ ” ವಯ ತಾಯ ಸವಾಗದಂತೆ
ಅಥವಾ ಪ್ತ್ರ ದ್ ಇನು ೇಂದ್ದ ಪುಟದ್ಲ್ಲಿ ಒದ್ಗಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
6. ಹಿೇಂದಿನ್ ತಿೇಂಗಳುಗಳ ವಿವರ ಪ್ತ್ರ ದ್ಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬ್ರದಿರುವಂಥ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು [“ಹೊಸ
ಚಂದಾದಾರರ್ನಗಿರುವ”,
“ರಜೆಯಿೇಂದ್
ಹಿೇಂದಿರುಗಿದ್”,
“-------ಜಲೆಿ ಯ
------ಕಚೇರಿಯಿೇಂದ್ ವಗಾಾವಣೆಯಾದ್”, “ಪುನಃ ವಂತಿಗೆ” ನಿೇಡುವ, ಇತಾಯ ದಿ ಕಾರಣಕಾೆ ಗಿ]
ವಿವರ ಪ್ತ್ರ ದ್ಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನ್ಮೂದಿಸುವಾಗ ಇದ್ನ್ನು ಷ್ರಾ ಅೇಂಕಣದ್ಲ್ಲಿ
ವಯ ತಾಯ ಸವಾಗದಂತೆ ನ್ಮೂದ್ದ ಮಾಡಬೇಕು.
7. ಪೂರಕ ಕ್ಿ ೇಮುಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ತಿೇಂಗಳು(ಗಳು) ಯಾವ ಮೂಲ ಕ್ಿ ೇಮು(ಗಳು)ಗೆ
ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿಟ ವೆ ಎೇಂಬುದ್ನ್ನು ಮೇಲೆ ೇಂಡ 2ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಸಿ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಮತ್ತತ ಸರಿಯಾಗಿ
ಒದ್ಗಿಸಬೇಕು. ಎೇಂದ್ರೆ ನ್ಮೂನೆಯ ಮೇಲಾಾ ಗದ್ಲ್ಲಿ (ಅಥವಾ ಹೆಚಿು ನ್ ಸಾ ಳ ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ದ ರೆ
ನ್ಮೂನೆಯ ಪ್ರ ಧಾನ್ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ).
8.

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ

ಪ್ರ ತಿಯಬ್ಬ

ಉಪ್ಯೇಗಿಸಬೇಕು, ಆದಾಗೂಯ

ಚಂದಾದಾರನಿಗೆ

ಒೇಂದ್ದ

ಸಾಲನ್ನು

ಸಾಲುಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ನ್ಮೂದ್ದಗಳನ್ನು

ಮಾತ್ರ

ಕಟಟ ನಿಟಾಟ ಗಿ

ತ್ಪಿಿ ಸಬೇಕು.
9. ಒಟಟ

ಕಡಿತ್ಗಳಗೆ, ಡ್ಡರ ಯಿೇಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ ಮತ್ತತ ಪ್ದ್ರ್ನಮಕ್ೆ , ಸಾ ಳ ಮತ್ತತ

ದಿರ್ನೇಂಕ, ಇತಾಯ ದಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಯಾದ್ ಖಾಲ್ಲ ಸಾ ಳಗಳನ್ನು , ಅದ್ಕ್ೆ

ಹಂಚಿಕ್ಯಾದ್ ಮತ್ತತ

ನ್ಮೂನೆಯ ಮಧಯ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಬ್ರದಂತೆ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಅನ್ನಕರ ಮವಾದ್ ಸಾ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ
ವಯ ತಾಯ ಸವಾಗದಂತೆ ಭತಿಾಮಾಡಬೇಕು.
10. ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿೇಂದ್ ತಿಳಸಲಾದಂತೆ ಸಂಕತ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರಗಳೊೇಂದಿಗೆ, ಎೇಂದ್ರೆ ಜಎ
(ಸಾಮಾನ್ಯ

ಆಡಳತ್ಕಾೆ ಗಿ),

ಇಡಿಎನ್(ಶಿಕ್ಷಣಕಾೆ ಗಿ),

ಪಿಡಬ್ಲ್ಿ ಯ

(ಲೇಕೇಪ್ಯೇಗಿ

ಕ್ಲಸಗಳಗಾಗಿ), ಮುೇಂತಾದ್ವುಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳನ್ನು ಪೂಣಾವಾಗಿ
ಒದ್ಗಿಸಬೇಕು.
ನ್ಮೂನೆ-3
ರ್ನಮನಿರ್ದಾಶದ ನ್ಮೂನೆಗಳು
(9ನೇ ನಿಯಮದ (3)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ)
I.

ಚಂದಾದಾರರನು ಕುಟೆಂಬ್ವನುು

ಸದಸಯ ನ್ನುು ರ್ನಮನಿರ್ದಾಶನ್ಕೆಕ ಇಚಿಿ ಸಿದಾಗ.

ಹೆಂದಿದುದ

ಮತ್ತು

ಅದರ ಒಬ್ಬ

48

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಪ್ರಿಭಾಷಿಸಲಾದಂತೆ ನ್ನ್ು
ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ

ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳು, 2016ರ 2ನೇ ನಿಯಮದ್ಲ್ಲಿ

ಕುಟೇಂಬ್ದ್ ಒಬ್ಬ

ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕಾದ್

ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರುವ ಆ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ಸದ್ಸಯ ನ್ನ್ನು , ನ್ನ್ು

ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ಮರಣ ಪೂವಾದ್

ಪಾವತಿಸದೇ

ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ

ನ್ನ್ು

ಸಿಾ ೇಕರಿಸುವುದ್ಕ್ೆ ಈ ಕ್ಳಗೆ ನ್ಮೂದಿಸಲಾದ್ ವಯ ಕ್ತತ ಯನ್ನು

ಈ ಮೂಲಕ ರ್ನನ್ನ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿಸುತಿತ ದ್ದ ೇನೆ:ರ್ನಮ

ಚಂದಾದಾರ

ವಯ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ದ್

ನಿದೇಾಶಿತ್ನ್

ನೇಂದಿಗೆ

ಸುಿ

ಗಳು ಯಾವುದ್ರ ಹಕ್ತೆ ರುವವರು,

ಹೆಸರು

ಸಂಬಂಧ

ಏರ್ನದ್ರೂ

ಮೇಲೆ

ಇದ್ದ ರೆ, ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಮತ್ತತ

ಮತ್ತತ

ಸಂಭವವಿರುವು

ವಯ ಕ್ತತ

ವಿಳಾಸ

ದ್ೇ

ಅಥವಾ

ಆ ವಯ ಕ್ತತ ಗಳೊೇಂದಿಗಿನ್

ಸಾದಿಲಾಾ ರು

ಸಂಬಂಧವನ್ನು

ಅಸಿೇಂಧುವಾಗತ್

ಚಂದಾದಾರರು

ಕೆ ದ್ದದ .

ಮೃತ್ರ್ನಗಿರುವ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ

ಅವನ್ನ

ಹಿೇಂದಿನ್

ಅೇಂಕಣದ್ಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಲಾದ್
ಸಾದಿಲಾಾ ರು

ಅಥವಾ

ಸಾದಿಲಾಾ ರುಗಳ
ಸಂಭವವಿರುವುದ್ರ

ಮೇಲೆ

ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
20----ರ ---------- ದಿರ್ನೇಂಕದ್ -----------ದಿನ್ದಂದ್ದ
ಚಂದಾದಾರನ್ ಸಹಿ
ಇಬ್ಬ ರು ಸಾಕ್ತಷ ದಾರರ ಸಹಿ
1.
2.
II.

ಚಂದಾದಾರನ್ನ

ಕುಟೇಂಬ್ವನ್ನು

ಹೊೇಂದಿದ್ದದ ,

ಆದ್ರೆ

ಒಬ್ಬ ರಿಗಿೇಂತ್

ಹೆಚ್ಚು

ಸದ್ಸಯ ರನ್ನು , ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ ಮಾಡುವುದ್ಕ್ೆ ಇಚಿಛ ಸಿದಾಗ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಪ್ರಿಭಾಷಿಸಲಾದಂತೆ ನ್ನ್ು

ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳು, 2016ರ 2ನೇ ನಿಯಮದ್ಲ್ಲಿ

ಕುಟೇಂಬ್ದ್ ಸದ್ಸಯ ರು, ನ್ನ್ು

ಮರಣ ಪೂವಾದ್ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ

ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕಾದ್ ಅಥವಾ ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು
ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ

ನ್ನ್ು

ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರುವ

ನ್ಮೂದಿಸಲಾದ್ ವಯ ಕ್ತತ ಗಳನ್ನು
ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ಆ

ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ಸಿಾ ೇಕರಿಸುವುದ್ಕ್ೆ

ಈ ಮೂಲಕ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿಸುತೆತ ೇನೆ ಮತ್ತತ

ಪಾವತಿಸದೇ
ಈ

ಕ್ಳಗೆ

ಆ ಸದ್ರಿ

ಕ್ಳಗೆ ತ್ೇರಿಸಲಾದ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳ ಮುೇಂದ್ ಸದ್ರಿ ವಯ ಕ್ತತ ಗಳಗೆ ಆ

ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಹಂಚಿಕ್ ಮಾಡಲು ರ್ನಮ ನಿದೇಾಶಿಸುತಿತ ದ್ದ ೇನೆ.
ರ್ನಮ

ಚಂದಾದಾರ

ವಯ

*

ಪ್ರ ತಿಯಬ್ಬ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ದ್
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ನಿದೇಾಶಿತ್ರ

ರೇಂದಿಗೆ

ಹೆಸರು ಮತ್ತತ

ಸಂಬಂಧ

ಸುಿ

ವಿಳಾಸ

ರಿಗೂ

ಗಳು ಯಾವುದ್ರ

ಹಕ್ತೆ ರುವವರು,

ಸಂದಾಯ

ಮೇಲೆ ಸಂಭವ

ಏರ್ನದ್ರೂ ಇದ್ದ ರೆ,

ವಾಗಬೇಕಾದ್

ವಿರುವುದ್ೇ ಆ

ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತತ

ಸಂಚಯಗಳ

ಸಾದಿಲಾಾ ರು

ವಯ ಕ್ತತ ಅಥವಾ ವಯ ಕ್ತತ

ಮೊತ್ತ

ಅಸಿೇಂಧುವಾಗತ್

ಗಳೊೇಂದಿಗಿನ್

ಅಥವಾ ಭಾಗ

ಕೆ ದ್ದದ

ಸಂಬಂಧವನ್ನು
ಚಂದಾದಾರರು
ಮೃತ್ರ್ನಗಿರುವ
ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ
ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .

20----ರ ---------- ದಿರ್ನೇಂಕದ್ ------------ದಿನ್ದಂದ್ದ
ಇಬ್ಬ ರು ಸಾಕ್ತಷ ದಾರರ ಸಹಿ

ಚಂದಾದಾರನ್ ಸಹಿ

1.
2.
*

ಟಿಪಪ ಣಿ:- ಈ ಅೇಂಕಣವನ್ನು

ಜ್ಮೆಯಲ್ಲಿ

ಇರಬ್ಹುದಾದ್

ಆ

ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರನ್
ಪೂಣಾ

ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ಒಳಗೇಂಡಿರುವ

ಹಾಗೇ

ಭತಿಾಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
III.

ಚಂದಾದಾರನ್ನ

ಕುಟೇಂಬ್ವನ್ನು

ಹೊೇಂದಿಲಿ ದಿರುವಾಗ,

ಒಬ್ಬ

ವಯ ಕ್ತತ ಯನ್ನು

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ ಮಾಡುವುದ್ಕ್ೆ ಇಚಿಛ ಸಿದಾಗ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ

ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳು, 2016ರ 2ನೇ ನಿಯಮದ್ಲ್ಲಿ

ಪ್ರಿಭಾಷಿಸಲಾದಂತೆ, ರ್ನನ್ನ ಕುಟೇಂಬ್ವನ್ನು ಹೊೇಂದಿಲಿ ದಿರುವಾಗ, ನ್ನ್ು

ಮರಣ ಪೂವಾದ್

ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕಾದ್ ಅಥವಾ ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಆ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು
ಪಾವತಿಸದೇ ನಿಧಿಯ ನ್ನ್ು

ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರುವ ಆ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ಸಿಾ ೇಕರಿಸುವುದ್ಕ್ೆ

ಈ ಕ್ಳಗೆ

ನ್ಮೂದಿಸಲಾದ್ ವಯ ಕ್ತತ ಗಳನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿಸುತಿತ ದ್ದ ೇನೆ:ರ್ನಮ

ಚಂದಾ

ವಯ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ಗಳು

*

ನಿದೇಾಶಿತ್ರ

ದಾರ

ಸುಿ

ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ

ಹಕ್ತೆ ರುವವರು, ಏರ್ನದ್ರೂ

ಹೆಸರು

ರೇಂದಿಗಿ

ಸಂಭವ ವಿರುವುದ್ೇ

ಇದ್ದ ರೆ, ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಮತ್ತತ

ಮತ್ತತ

ನ್

ಆ ಸಾದಿಲಾಾ ರು

ವಯ ಕ್ತತ ಅಥವಾ

ವಿಳಾಸ

ಸಂಬಂಧ

ಅಸಿೇಂಧುವಾಗತ್ಕೆ ದ್ದದ .

ವಯ ಕ್ತತ ಗಳೊೇಂದಿಗಿನ್

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ದ್

ಸಂಬಂಧವನ್ನು
ಚಂದಾದಾರರು ಅವನ್ನ
ಮೃತ್ರ್ನಗಿರುವ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ
ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
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20----ರ ---------- ದಿರ್ನೇಂಕದ್ ------------ದಿನ್ದಂದ್ದ
ಇಬ್ಬ ರು ಸಾಕ್ತಷ ದಾರರ ಸಹಿ

ಚಂದಾದಾರನ್ ಸಹಿ

1.
2.
*

ಟಿಪ್ಿ ಣಿ:- ಕುಟೇಂಬ್ವನ್ನು

ಹೊೇಂದಿರದ್ ಒಬ್ಬ

ಚಂದಾದಾರನ್ನ ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್

ಮಾಡಿರುವ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ , ತ್ರುವಾಯ ತ್ನ್ು ಕುಟೇಂಬ್ವನ್ನು ಆಜಾಸಿದ್ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ , ಆ
ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ವು

ಅಸಿೇಂಧುವಾಗತ್ಕೆ ದ್ದದ

ಎೇಂದ್ದ

ಅವನ್ನ

ಈ

ಅೇಂಕಣದ್ಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
IV.
ಚಂದಾದಾರನ್ನ ಕುಟೇಂಬ್ವನ್ನು ಹೊೇಂದಿಲಿ ದಿರುವಾಗ ಮತ್ತತ ಒಬ್ಬ ರಿಗಿೇಂತ್
ಹೆಚ್ಚು ವಯ ಕ್ತತ ಗಳನ್ನು ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿಸುವುದ್ಕ್ೆ ಇಚಿಛ ಸಿದಾಗ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳು, 2016ರ 2ನೇ ನಿಯಮದ್ಲ್ಲಿ
ಪ್ರಿಭಾಷಿಸಲಾದಂತೆ, ರ್ನನ್ನ ಕುಟೇಂಬ್ವನ್ನು ಹೊೇಂದಿಲಿ ದಿರುವಾಗ, ನ್ನ್ು ಮರಣ ಪೂವಾದ್
ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕಾದ್ ಅಥವಾ ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಆ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು
ಪಾವತಿಸದೇ ನಿಧಿಯ ನ್ನ್ು
ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಆ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು
ಸಿಾ ೇಕರಿಸುವುದ್ಕ್ೆ ಕ್ಳಗೆ
ನ್ಮೂದಿಸಲಾದ್ ವಯ ಕ್ತತ ಗಳನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿಸುತೆತ ೇನೆ ಮತ್ತತ ಆ ಸದ್ರಿ
ಮೊತ್ತ ವನ್ನು
ಕ್ಳಗೆ ತ್ೇರಿಸಲಾದ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳ ಮುೇಂದ್ ಸದ್ರಿ ವಯ ಕ್ತತ ಗಳಗೆ ಆ
ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಹಂಚಿಕ್ ಮಾಡಲು ನಿದೇಾಶಿಸುತೆತ ೇನೆ.
*
#
ರ್ನಮ
ಚಂದಾ
ವಯ
ಪ್ರ ತಿಯಬ್ಬ
ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ದ್
ನಿದೇಾಶಿತ್ ದಾರ

ಸುಿ

ರಿಗೆ

ಗಳು

ಯಾವುದ್ರ ಹಕ್ತೆ ರುವವರು,

ರ ಹೆಸರು ರೇಂದಿಗಿ

ಸಂದಾಯ

ಮೇಲೆ

ಮತ್ತತ

ನ್

ವಾಗ ಬೇಕಾದ್ ವಿರುವುದ್ೇ

ವಿಳಾಸ

ಸಂಬಂಧ

ಸಂಚಯಗಳ

ಸಾದಿಲಾಾ ರು

ವಯ ಕ್ತತ

ಭಾಗದ್

ಅಸಿೇಂಧುವಾಗತ್ಕೆ

ವಯ ಕ್ತತ ಗಳೊೇಂದಿಗಿನ್

ಮೊತ್ತ

ದ್ದದ .

ಸಂಬಂಧವನ್ನು

ಸಂಭವ ಏರ್ನದ್ರೂ
ಆ ಹೆಸರು

ಇದ್ದ ರೆ,

ವಿಳಾಸ

ಮತ್ತತ
ಅಥವಾ

ಚಂದಾದಾರರು
ಮೃತ್ರ್ನಗಿರುವ
ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ
ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
20----ರ---------- ದಿರ್ನೇಂಕದ್ ------------ದಿನ್ದಂದ್ದ
ಇಬ್ಬ ರು ಸಾಕ್ತಷ ದಾರರ ಸಹಿ--1.
2.

ಚಂದಾದಾರನ್ ಸಹಿ
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*

ಟಿಪಪ ಣಿ:- ಈ ಅೇಂಕಣವನ್ನು

ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ

ಇರಬ್ಹುದಾದ್

ಆ

ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರನ್
ಪೂಣಾ

ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ಒಳಗೇಂಡಿರುವ

ಹಾಗೇ

ಭತಿಾಮಾಡಬೇಕು.
#

ಟಿಪಪ ಣಿ:- ಕುಟೇಂಬ್ವನ್ನು ಹೊೇಂದಿರದ್ ಒಬ್ಬ ಚಂದಾದಾರನ್ನ ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ ಮಾಡಿರುವ

ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ,

ತ್ರುವಾಯ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ವು

ತ್ನ್ು

ಕುಟೇಂಬ್ವನ್ನು

ಅಸಿೇಂಧುವಾಗತ್ಕೆ ದ್ದದ

ಆಜಾಸಿದ್

ಎೇಂದ್ದ

ಅವನ್ನ

ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ
ಈ

ಆ

ಅೇಂಕಣದ್ಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
ನ್ಮೂನೆ ಸಂಖ್ಯಯ 4
(14ನೇ ನಿಯಮದ (2)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ
ವಿಷ್ಯ:-

ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಮುೇಂಗಡ ಅಜಾ
ಶಿರ ೇ...................................................
ಪ್ದ್ರ್ನಮ...........................................
ಜಪಿಎಫ್ದಾರನ್/ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಯ ...............................................................

ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಮುೇಂಗಡ ಪ್ಡೆಯಲು ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು ಹೊೇಂದಿರುವ
ಶಿರ ೇ.............................

ರವರು.................................

ದಿರ್ನೇಂಕದಂದ್ದ................................

ನೇಂದಿಗಿನ್

ಪ್ತ್ರ

ಸಂಖ್ಯಯ ಯ.................................

ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ

ಅಗತ್ಯ ಪ್ಡಿಸಲಾದ್

ಅಜಾಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್.
ಆರ್ದಶ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳ 15ನೇ ನಿಯಮದ್ಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುವ
ಷ್ರತ್ತತ ಗಳನ್ನು
ಪೂರೈಸಲಾಗಿದ್ಯೇಂದ್ದ ನ್ನ್ಗೆ ಮನ್ವರಿಕ್ಯಾಗಿದ್ ಮತ್ತತ
.......................
ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮದಿೇಂದ್ ನಿಹಿತ್ವಾದ್ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅದ್ಕೆ ನ್ನಸಾರವಾಗಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ
ಭವಿಷ್ಯ
ನಿಧಿ
ಖಾತೆ
ಸಂಖ್ಯಯ .....................ನ್ನು
ಹೊೇಂದಿರುವ
ಶಿರ ೇ/ಶಿರ ೇಮತಿ..........................ಇವರಿಗೆ................. ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ ವೆಚು ಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು.....................
ರೂಗಳ ಮುೇಂಗಡವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಈ ಮುೇಂಗಡವನ್ನು ..................... ರೂಗಳ
ಸಮಾನ್ ತಿೇಂಗಳ ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ವಸೂಲು ಮಾಡಬೇಕು.

ಸಹ.
ಪ್ರ ತಿ: ಕಛೇರಿ ಮುಖಯ ಸಾ ರು/ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆೇಂಗಳೂರು ಇಲಾಖಾ
ಮುಖಯ ಸಾ ರು

ನ್ಮೂನೆ ಸಂಖ್ಯಯ 5
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(14ನೇ ನಿಯಮದ್ (2)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮ ನೇಡಿ)
1.

ಚಂದಾದಾರನ್ ಹೆಸರು

2.

ಚಂದಾದಾರನ್ ಪ್ದ್ರ್ನಮ

3.

ಚಂದಾದಾರನ್ ವೇತ್ನ್

4.

ಚಂದಾದಾರನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಯ

5

ಮುೇಂಗಡದ್ ಮೊತ್ತ

6

ಮುೇಂಗಡದ್ ಉದ್ದ ೇಶ

7

ಯಾವ ನಿಯಮದ್ ಅಥವಾ ನಿಯಮಾವಳಯ ಮೇರೆಗೆ
ಮುೇಂಗಡವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್

8

ಆ ದಿರ್ನೇಂಕದಂದ್ದ ಚಂದಾದಾರನ್ ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಬಾಕ್ತ
(ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿೇಂದ್ ಹಿೇಂದ್ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದ್ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ
ಮತ್ತತ ಅನಂತ್ರದ್ ಠೇವಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್ವುಗಳು)

9

ಚಂದಾದಾರನ್ ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ
ಹಿೇಂದ್ ಪ್ಡೆದ್ ಮುೇಂಗಡ
ಬಾಕ್ತಯೇರ್ನದ್ರೂ ಇದ್ದ ರೆ (ಅಸಲು ಮತ್ತತ ಬ್ಡಿಾ ಯನ್ನು
ಪ್ರ ತೆಯ ೇಕವಾಗಿ ತ್ೇರಿಸಿ) ಅಸಲು ರೂ.:

10

ಈ ಹಿೇಂದ್ ಮುೇಂಗಡಗಳನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ಡೆದಿದ್ದ ರೆ
ಅದ್ರ ಮರು ಪಾವತಿಯ ದಿರ್ನೇಂಕ:

11

ಮುೇಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷ್ ಕಾರಣಗಳು
(ಹಿೇಂದ್ ಪ್ಡೆದ್ ಮುೇಂಗಡ ಬಾಕ್ತಯಿದಾದ ಗ ಅಥವಾ ಹಿೇಂದ್
ಪ್ಡೆದ್ ಮುೇಂಗಡದ್ ಮರುಪಾವತಿ ಮುಗಿದ್ದ 12 ತಿೇಂಗಳುಗಳು
ಕಳೆಯದಿದಾದ ಗ)

12

ಮುೇಂಗಡ ವಸೂಲ್ಲ ಕಂತ್ತಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ

13

ಪ್ರ ತಿಯೇಂದ್ದ ಕಂತಿನ್ ಮೊತ್ತ

ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯ ೇಗದಾತ್ನ್ ಸಹಿ.
ನ್ಮೂನೆ ಸಂಖ್ಯಯ 6
(16ನೇ ನಿಯಮ ನೇಡಿ)
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ವೇಚರ್ ಸಂಖ್ಯಯ .
ದಿರ್ನೇಂಕ:
......................

ತಿೇಂಗಳಗಾಗಿ

------

ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ

ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿಯ

ಮುೇಂಗಡಗಳು/ಹಣ

ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಗಳ ಡ್ಡರ ಯಿೇಂಗ್ ಬಿಲ್
ಕರ .

ಚಂದಾದಾರನ್ ಹೆಸರು, ವೇತ್ನ್ ಭವಿಷ್ಯ

ಸಂ. ಮತ್ತತ

ಮಂಜೂರಾತಿ

ಸಂಖ್ಯಯ

ನಿಧಿ ಮುೇಂಗಡಗಳು/

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಯ

ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್

ಮತ್ತತ ದಿರ್ನೇಂಕ

ಹಣ

ತಿೀರುವಳಿಚಿೀಟಿ

ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ
ಒಟಟ .....

ಸಂದಾಯಕಾೆ ಗಿ ಅಗತ್ಯ ಪ್ಡಿಸಲಾದ್ ನಿವಾ ಳ ಮೊಬ್ಲಗು ರೂ…………
(ರೂಪಾಯಿಗಳು …………) ವಗಿೇಾಕರಣಕಾೆ ಗಿ ಸಾ ಳ

ಸಹಿ
ಡ್ಡರ ಯಿೇಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ದ್ರ್ನಮ

ಸಂದಾಯ ರೂ........... (ರೂಪಾಯಿಗಳು..............................)

ಸಾ ಳ:
ದಿರ್ನೇಂಕ:
ಖಜಾನೆ ಅಧಿಕಾರಿ....................................
ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲಾಗಿದ್ ಮತ್ತತ ನ್ಮೂದಿಸಲಾಗಿದ್

ಖಜಾನೆ ಲೆಕ್ತೆ ಗ................................

ಪಾ ಮಾಣಪತ್ಾ
1.

ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ್ ಒಳಾೇಂಶಗಳು

2. ಸೂಕತ

ವಯ ಕ್ತತ ಗಳಗೆ ಬ್ಟವಾಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಈ ಕ್ಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾದ್ವರನ್ನು

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸುವುದ್ರೇಂದಿಗೆ (ಒಟಟ

ಈ ಬಿಲ್ನಿೇಂದ್ ಕಡಿತ್ಗಳಸುವ ಮೂಲಕ

ಮರುಪಾವತಿಯಾದ್) 1 ತಿೇಂಗಳ/2 ತಿೇಂಗಳುಗಳ/3 ತಿೇಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ
ಹಿೇಂದ್ ಡ್ಡರ

ಮಾಡಿದ್ ಬಿಲುಿ ಗಳನ್ನು

ಒಳಗೇಂಡು ಎಲಾಿ ಒಟಟ

ಈ ದಿರ್ನೇಂಕಕ್ೆ
ಮೊತ್ತ ಗಳ ಬ್ಗೆೆ
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ನ್ನ್ಗೆ ಮನ್ವರಿಕ್ಯಾಗಿದ್

ಎೇಂದ್ದ

ರ್ನನ್ನ

ಪ್ರ ಮಾಣಿೇಕರಿಸುತೆತ ೇನೆ

ತೆಗೆದ್ದಕೇಂಡ ವೇತ್ನ್ದ್ ಸಂದಾಯಗಳನ್ನು

20ರೂ. ಗಳನ್ನು

ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಸಂದಾಯಕಾೆ ಗಿ ಕರ ಮಬ್ದ್ಧ ವಾಗಿ

ರದ್ದದ ಗಳಸಲಾದ್

ಮತ್ತತ

ಅದ್ರ

ಮಿೇರಿದ್ ಪ್ರ ತಿಯೇಂದ್ದ
ಸಿಾ ೇಕೃತಿ

ಸಾಟ ೇಂಪ್ನೇಂದಿಗೆ ನ್ನ್ು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದ್.
3. ಬಿಲ್ನ್ಲ್ಲಿ
ಚಂದಾದಾರನ್

ಡ್ಡರ ಮಾಡಿದ್ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು
ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಶಿಲುೆ

*ಪಾಲ್ಲಸಿ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು

........................

ಈಗಾಗಲೇ ಗತ್ತತ ಮಾಡಲಾಗಿದ್

ಒಳಗೇಂಡು ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್ ದಿರ್ನೇಂಕದಂದ್ದ

ಎೇಂದ್ದ ಪ್ರ ಮಾಣಿೇಕರಿಸಲಾಗಿದ್.................................
ಕಂಪ್ನಿಯೇಂದಿಗೆ

ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರ

ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಿ

ಮತ್ತತ ಅದ್ನ್ನು ಲೆಕೆ ಪ್ತಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾಗಿದ್.

* ಒೇಂದ್ಕ್ತೆ ೇಂತ್ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾ ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳದ್ದ ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿೇಡಬೇಕು.

ಸಹಿ
ಪ್ದ್ರ್ನಮ

ನ್ಮೂನೆ ಸಂಖ್ಯಯ 7
(16ನೇ ನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮುೆಂಗಡಗಳಿರ್ಗಗಿ ಅರ್ಜಾ
ಇವರಿಗೆ.
...............................................
...............................................
...............................................
ಮಾನ್ಯ ರೆ,
ನ್ನ್ು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಯ .......................... ರಿೇಂದ್.................................
ರೂ.ಗಳ (......................... ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ) ಮುೇಂಗಡವನ್ನು ರ್ನನ್ನ ಕೇರುತೆತ ೇನೆ.
(1)
.................................... ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ ಇದ್ದ ಅಗತ್ಯ ವಿರುತ್ತ ದ್.
(2)
.................................... ರೂಗಳನ್ನು
ಪ್ರ ತಿ ತಿೇಂಗಳು ........................... ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲಿ
ನಿಯತ್ವಾಗಿ ಅದ್ನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದ್ಕ್ೆ ರ್ನನ್ನ ಬ್ದ್ಧ ರ್ನಗಿದ್ದ ೇನೆ [40 ಕಂತ್ತಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯಯ
ಮತ್ತತ
ಪ್ರ ತಿಯೇಂದ್ದ ಕಂತಿನ್ ಮೊತ್ತ ವು ಸಮರ್ನದ್ ಮತ್ತತ ಪೂಣಾ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ
ಇರಬೇಕು ಮತ್ತತ
ಮುೇಂಗಡದ್ ಒಟಟ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಚಂದಾದಾರನ್ ವಾಸತ ವಿಕ ನಿವೃತಿತ ಗೆ
ಮುೇಂಚೆ ಪೂಣಾವಾಗಿ ಮರು
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕು]
(3)
ಪ್ರ ತಿ ತಿೇಂಗಳು ನ್ನ್ು ವೇತ್ನ್ ಪಾವತಿಯು................... ರೂಗಳು ಆಗಿರುತ್ತ ದ್.
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(4)

20.............ರ................................ತಿೇಂಗಳಲ್ಲಿ
ತೆಗದ್ದಕೇಂಡ ಹಿೇಂದ್ ಸಂದಾಯವಾಗದ್
ಮುೇಂಗಡದ್ ಬಾಕ್ತಯು ............................ ರೂಗಳು ಆಗಿರುತ್ತ ದ್.
(5)
ಈ ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ ಮುೇಂಗಡದ್ ಒಟಟ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು , ನ್ನ್ು ಜ್ನ್ಮ ದಿರ್ನೇಂಕದಿೇಂದ್
ಅನ್ಾ ಯಿಸುವಂತೆ ರ್ನನ್ನ ನಿವೃತಿತ ಹೊೇಂದ್ದವ ಮುೇಂಚೆ, ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಲಾದಂತೆ, ನ್ನಿು ೇಂದ್
ಪೂಣಾವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುತೆತ ೇನೆ.
ಚಂದಾದಾರನ್ ಸಹಿ ಮತ್ತತ
ಪ್ದ್ರ್ನಮ
ದಿರ್ನೇಂಕ:..........................
ಸಾ ಳ:...................................
ಮೆಮೊೇ ಸಂಖ್ಯಯ
............................ ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್.
ಕೇರಿದ್/ಕಳಲಾದ್
ಮುೇಂಗಡವನ್ನು
ಅನ್ನಮತಿಸಬ್ಹುದಾದ್

ಮಿತಿಯಳಗಿರುತ್ತ ದ್.

ದಿರ್ನೇಂಕ.......................20...............
ಮಂಜೂರು
ಸಾಮಾನ್ಯ

ಮಾಡಬ್ಹುದ್ದ.

ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿಯ

ಇದ್ದ
ಚಂದಾ

ವಸೂಲ್ಲಗಳಗಾಗಿ ಮತ್ತತ ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ ಮುೇಂಗಡದ್ ಮರುಪಾವತಿಗಳಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ವಿವರಿಸಲಾದಂತೆ

ಅಜಾಯ

ತಿೇಂಗಳ

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ

ಮತ್ತತ

ಅಜಾದಾರನ್

ವೇತ್ನ್

ಸಂದಾಯದಿೇಂದ್ ಅದ್ಕ್ೆ ಹಿೇಂದಿನ್ ತಿೇಂಗಳನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ.
ಸಂದಾಯದ

ನ್ಗದಿೀಕರಣ ವಂತಿಗೆ

ಮರುಪ್ರವತಿಗಳು ಒಟಟ

ತಿೆಂಗಳು
(i)
(ii)
ಕಛೇರಿಯ ಮುಖಯ ಸಾ ರ
ಸಹಿ ಮತ್ತತ ಪ್ದ್ರ್ನಮ

ನ್ಮೂನೆ-8
(ಪತಾಾ ೆಂಕ್ರತ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಗಗಿ)
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(19ನೇ ನಿಯಮದ (1)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ)
ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನ್ ಉಳಿಕೆಗಳ ಅೆಂತಿಮ ಸಂದಾಯಕಾಕ ಗಿ ಅರ್ಜಾ
ನ್ಮೂನೆ
ಇವರಿಗೆ,
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು,
ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆೇಂಗಳೂರು.
(ಕಛೇರಿಯ/ಇಲಾಖಾ ಮುಖಯ ಸಾ ರು).............................................. ಇವರ ಮೂಲಕ
ಮಾನ್ಯ ರೆ,
ಸಕಾಾರಿ

ಸೇವೆಯಿೇಂದ್

ಅೇಂತಿಮವಾಗಿ

ರಾಜೇರ್ನಮೆ

ಕಡಲಾದ್/ವಜಾಮಾಡಲಾದ್/ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಲಾದ್................................................ತಿೇಂಗಳುಗಳಗಾಗಿ

ನಿವೃತಿತ ಪೂವಾದ್

ರಜೆಯ

ಮೇಲೆ

ಮುೇಂದ್ದವರಿದ್ ಕಾರಣದಿೇಂದಾಗಿ ರ್ನನ್ನ ನಿವೃತಿತ ಯಾಗಿದ್ದ ೇನೆ/ನಿವೃತಿತ ಗೇಂಡಿದ್ದ ೇನೆ. ಮತ್ತತ
ನ್ನ್ು

ರಾಜೇರ್ನಮೆಯನ್ನು

ಪೂವಾಾಹು /ಅಪ್ರಾಹು ದಂದ್ದ

........................................

ರಿೇಂದ್

ಜಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ಅೇಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಗಿದ್.
2.

ಕಾಲಕಾಲಕ್ೆ

ವಿಸತ ರಿಸಲಾದಂತೆ

(ಅಧಿಕೃತ್

ಜಾಾ ಪ್ರ್ನ

ಸಂ:

ಎಫ್ಡಿ.25,ಎಸ್.ಪಿ.ಎಫ್.58, ದಿರ್ನೇಂಕ: 15ನೇ ಡಿಸ್ಥೇಂಬ್ರ್ 1958)ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ರುವಂತೆ
ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ರುವ ನ್ನ್ು

ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿಯ ಹಣದ್ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಮುೇಂದ್ದವರೆಸುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ

ರ್ನನ್ನ ಆಯೆ ಮಾಡಿಕೇಂಡಿರುವುದಿಲಿ . ಆದ್ದ ರಿೇಂದ್, ರ್ನನ್ನ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನ್ನ್ಗೆ
ಬ್ರಬೇಕಾದ್ ಬ್ಡಿಾ ಯೇಂದಿಗೆ ನ್ನ್ು

ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಪೂಣಾ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ನ್ನ್ು

ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ

ಖಾತೆ ಸಂ:------------- ಯಿೇಂದ್ ಖಜಾನೆ/ಉಪ್-ಖಜಾನೆ------------- ಮೂಲಕ ನ್ನ್ಗೆ ಸಂದಾಯ
ಮಾಡಲು ಮನ್ವಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆತ ೇನೆ.
ಅಥವಾ
(ಅಧಿಕೃತ್ ಜಾಾ ಪ್ನ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಎಫ್ಡಿ 25 ಎಸ್ಪಿಎಫ್ 58, ದಿರ್ನೇಂಕ 15ನೇ ಡಿಸ್ಥೇಂಬ್ರ್
1958)ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ರುವಂತೆ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ರುವ ನ್ನ್ು
ಭವಿಷ್ಯ
ನಿಧಿಯ ಹಣದ್
ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಮುೇಂದ್ದವರಿಸುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ ರ್ನನ್ನ ಆಯುದ ಕೇಂಡಿದ್ದ ೇನೆ ಮತ್ತತ
ನ್ನ್ು
ಆಯೆ ಯನ್ನು , ಪ್ತ್ರ ಸಂಖ್ಯಯ -------- ದಿರ್ನೇಂಕದ್---------------- ರಲ್ಲಿ
ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದದ
ಅದ್ನ್ನು ಲಗತಿತ ಸಲಾಗಿದ್. ನ್ನ್ು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಯ ------------------ ಖಜಾನೆ/ಉಪ್ಖಜಾನೆ----------- ಮುಖಾೇಂತ್ರ ಪ್ತ್ರ ದ್ ಪಾಯ ರಾ 2ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ರುವಂತೆ ನ್ನ್ಗೆ --------------- ರೂಗಳ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಸಂದಾಯಮಾಡಲು ರ್ನನ್ನ ಮನ್ವಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆತ ೇನೆ.
3. ----------- ಮೊತ್ತ ದ್ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು (------------- ರೂಗಳು) ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ
ವಂತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅೇಂತಿಮವಾಗಿ ಕಡಿತ್ಗಳಸಲಾಗಿದ್ ಮತ್ತತ ಖಜಾನೆ/ಉಪ್-ಖಜಾನೆ -----------ರಲ್ಲಿ ------------ರಂದ್ದ -------------- ರೂಗಳಗಾಗಿ----------------ತಿೇಂಗಳುಗಳಗಾಗಿ ನ್ನ್ು
ವೇತ್ನ್ ಬಿಲ್ನ್ ಮುೇಂಗಡ ಮರುಪಾವತಿ ಲೆಕೆ ದಿೇಂದ್ ವಸೂಲುಮಾಡಲಾಗಿದ್.
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4. ನ್ನ್ು ಮಾದ್ರಿ ಸಹಿಯನ್ನು ದಿಾ ಪ್ರ ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರದ್ ಬೇರಬ್ಬ ಪ್ತಾರ ೇಂಕ್ತತ್
ಅಧಿಕಾರಿಯಿೇಂದ್ ಕರ ಮಬ್ದ್ಧ ವಾಗಿ ದೃಢಿೇಕರಿಸಿ ಲಗತಿತ ಸಲಾಗಿದ್.
5. ನಿವೃತಿತ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ನಂತ್ರ ರ್ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಿಡುವ/ ನಿವೃತಿತ ಪೂವಾದ್
ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಮುೇಂದ್ದವರಿದ್ ದಿರ್ನೇಂಕದ್ ನಿಕಟ ಪೂವಾದ್ 12 ತಿೇಂಗಳ ಅವಧಿಯ ನ್ನ್ು
ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಖಾತೆಯಿೇಂದ್ ಯಾವುದೇ ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ ಮುೇಂಗಡವನ್ನು , ಇಲಿ ವೇ ಯಾವುದೇ
ಅೇಂತಿಮ
ಹಣ
ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್ದಕಳುಳ ವಿಕ್ಯಿೇಂದ್
ಡ್ಡರ
ಮಾಡಿಲಿ ವೆೇಂದ್ದ
ರ್ನನ್ನ
ಪ್ರ ಮಾಣಿೇಕರಿಸುತೆತ ೇನೆ.
ಅಥವಾ
ರ್ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಿಡುವ/ನಿವೃತಿತ ಪೂವಾದ್ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಮುೇಂದ್ದವರಿದ್
ಅಥವಾ ಅದ್ರ ನಿಕಟ ಪೂವಾದ್ ದಿರ್ನೇಂಕದ್ 12 ತಿೇಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನ್ನ್ು ಭವಿಷ್ಯ
ನಿಧಿಯ ಖಾತೆಯಿೇಂದ್ ಡ್ಡರ ಮಾಡಲಾದ್ ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ ಮುೇಂಗಡಗಳು/ ಅೇಂತಿಮ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್
ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕ್ಳಗೆ ನಿೇಡಿರುತೆತ ೇನೆ.
ಮುೆಂಗಡದ ಮೊತ್ು

ದಿರ್ನೆಂಕ

1.
2.
6.

ರ್ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು

ಅದ್ರ ನಂತ್ರದ್

ಬಿಡುವ/ನಿವೃತಿತ ಪೂವಾದ್ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಮುೇಂದ್ದವರೆದ್ ಅಥವಾ

ವಿಮಾ

ಕಂತ್ತಗಳ

ಸಂದಾಯಕಾೆ ಗಿ

ಅಥವಾ

ಹೊಸ

ಪಾಲ್ಲಸಿಯನ್ನು

ಖರಿೇದಿಸುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ ರ್ನನ್ನ ಸೇವೆ ಬಿಡುವುದ್ಕ್ೆ ನಿಕಟ ಪೂವಾದ್ 12 ತಿೇಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ನ್ನ್ು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ

ಖಾತೆಯಿೇಂದ್

ಹಣ

ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯನ್ನು /ಮುೇಂದಿನ್

ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಹಿೇಂಪ್ಡೆದಿರುವುದಿಲಿ ವೆೇಂದ್ದ ರ್ನನ್ನ ಪ್ರ ಮಾಣಿೇಕರಿಸುತೆತ ೇನೆ.
ಮೊತ್ತ

ದಿರ್ನೇಂಕ

1.
2.
7.

ನಿಮಿಮ ೇಂದ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬ್ಹುದಾಗಿರುವ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಿೇಂದ್

ರ್ನನ್ನ

ಹೂಡಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ ಹಣದ್ ಜೇವ ವಿಮಾ ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳ ವಿವರಗಳು,ಪ್ರಲ್ಲಸಿ ಸಂಖ್ಯಯ

ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು

ವಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೊತ್ು

1.
2
ಸಾ ಳ:

ತ್ಮಮ ವಿಶಾಾ ಸಿ,

ದಿರ್ನೇಂಕ:
(ಸಹಿ)
ಹೆಸರು ಮತ್ತತ ವಿಳಾಸ
*

ಒೇಂದ್ದ

ಜಲಾಿ

ಕೇಂದ್ರ

ಸಾ ಳದ್ಲ್ಲಿ ರುವುದ್ನ್ನು

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿದ್

ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ

ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಅಪೇಕ್ತಷ ಸಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಾಯ ರಾ 4 ಅನ್ಾ ಯವಾಗುತ್ತ ದ್. ಹಾಗಿಲಿ ವಾದ್ರೆ
ಅದ್ನ್ನು ತೆಗೆದ್ದಹಾಕಬ್ಹುದ್ದ.
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ಕಛೇರಿ/ಇಲಾಖಾ ಮುಖಯ ಸಥ ರ ಪಾ ಮಾಣಪತ್ಾ
1.

ಅವನ್ನ/ಅವಳು
ಮುೇಂದ್ದವರಿದ್

ಸೇವೆಯನ್ನು

ಬಿಡುವ/ನಿವೃತಿತ

ರಜೆಯ

ಮೇಲೆ

ಅಥವಾ ಅದ್ರ ನಿಕಟ ಪೂವಾದ್ ದಿರ್ನೇಂಕದ್ 12 ತಿೇಂಗಳ

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ್/ಅವಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ
ಮಂಜೂರು

ಪೂವಾ

ಮಾಡಿದ್

ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ

ಖಾತೆಯಿೇಂದ್

ಅಜಾದಾರನಿಗೆ

ಮುೇಂಗಡ/ಅೇಂತಿಮವಾಗಿ

ಹಣ

ಹಿೇಂಪ್ಡೆದಿಲಿ ವೆೇಂದ್ದ ನ್ನ್ು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಉಲೆಿ ೇಖದ್ೇಂದಿಗೆ
ಕರ ಮಬ್ದ್ಧ ವಾಗಿ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದ್ ನಂತ್ರ ಇದ್ನ್ನು ಪ್ರ ಮಾಣಿೇಕರಿಸಲಾಗಿದ್.
ಅಥವಾ
2

ಅವನ್ನ/ಅವಳು

ಸೇವೆಯನ್ನು

ಬಿಡುವ/ನಿವೃತಿತ

ಪೂವಾ

ರಜೆಯ

ಮೇಲೆ

ಮುೇಂದ್ದವರಿದ್ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ನಿಕಟ ಪೂವಾದ್ ದಿರ್ನೇಂಕದ್ 12 ತಿೇಂಗಳ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ

ಅವನ್/ಅವಳ ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿಯ ಖಾತೆಯಿೇಂದ್ ಅಜಾದಾರನಿಗೆ

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ ಮತ್ತತ ಡ್ಡರ ಮಾಡಿದ್ ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ ಮುೇಂಗಡ/ಅೇಂತಿಮವಾಗಿ
ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆದಿರುವುದ್ದ ಮುೇಂದಿನಂತಿವೆ ಎೇಂದ್ದ, ನ್ನ್ು

ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ

ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಉಲೆಿ ೇಖದ್ೇಂದಿಗೆ ಕರ ಮಬ್ದ್ಧ ವಾಗಿ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದ್ ನಂತ್ರ ಇದ್ನ್ನು
ಪ್ರ ಮಾಣಿೇಕರಿಸಲಾಗಿದ್.
ಮುೆಂಗಡ/ಹೆಂಪಡೆದಿರುವ ಮೊತ್ು

ದಿರ್ನೆಂಕ

ವೀಚರ್ ಸಂಖ್ಯಯ

1.
2.

*

3. ಸಕಾಾರದ್ ಬಾಕ್ತಗಳ ವಸೂಲ್ಲಗಾಗಿ ತ್ಗಾದ್/ಮುೇಂದಿನ್ ತ್ಗಾದ್ಗಳರುವುದಿಲಿ ಎೇಂದ್ದ
ಪ್ರ ಮಾಣಿೇಕರಿಸಿದ್ದ ೇನೆ.
ಕಛೇರಿ/ಇಲಾಖ್ಯಮುಖಯ ಸಾ ರ ಸಹಿ
*

ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ ಸಂಖ್ಯಯ

3 ಅನ್ನು

ವಂತಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿಗಳ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ

ಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಹುದಾಗಿದ್.

ನ್ಮೂನೆ 9
(ಪತಾಾ ೆಂಕ್ರತ್ವಲಿ ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಗಗಿ)
(19ನೇ ನಿಯಮದ (2)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ)
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ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನ್ ಉಳಿಕೆಗಳ ಅೆಂತಿಮ ಸಂದಾಯಕಾಕ ಗಿ ಅರ್ಜಾ
ನ್ಮೂನೆ
ಇವರಿಗೆ,
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು,
ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆೇಂಗಳೂರು
(ಕಚೇರಿಯ ಮುಖಯ ಸಾ ರ ಮುಖಾೇಂತ್ರ)
ಮಾನ್ಯ ರೆ,
ಸಕಾಾರಿ
ಸೇವೆಯಿೇಂದ್
ಅೇಂತಿಮವಾಗಿ
ರಾಜೇರ್ನಮೆ
ನಿೇಡಲಾದ್/ವಜಾಮಾಡಲಾದ್/ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಲಾದ್--------------ತಿೇಂಗಳುಗಳ
ನಿವೃತಿತ ಪೂವಾದ್
ರಜೆಯ
ಮೇಲೆ
ಮುೇಂದ್ದವರಿದ್
ಕಾರಣದಿೇಂದಾಗಿ
ರ್ನನ್ನ
ನಿವೃತಿತ ಯಾಗಿದ್ದ ೇನೆ/ನಿವೃತಿತ ಗೇಂಡಿದ್ದ ೇನೆ
ಮತ್ತತ
ನ್ನ್ು
ರಾಜೇರ್ನಮೆಯನ್ನು
ಪೂವಾಾಹು /ಅಪ್ರಾಹು ದಂದ್ದ----------ರಿೇಂದ್ ಜಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ಸಿಾ ೇಕರಿಸಲಾಗಿದ್.
2. (ಅಧಿಕೃತ್ ಜಾಾ ಪ್ನ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಎಫ್ಡಿ 25 ಎಸ್ಪಿಎಫ್ 58, ದಿರ್ನೇಂಕ 15ನೇ ಡಿಸ್ಥೇಂಬ್ರ್
1958) ರಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ರುವಂತೆ ನ್ನ್ು ನಿಧಿಯ ಹಣದ್ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ
ನ್ನ್ು
ಖಾತೆಯನ್ನು
ಮುೇಂದ್ದವರಿಸುವುದ್ಕಾೆ ಗುವುದಿಲಿ ವೆೇಂಬುದ್ನ್ನು
ರ್ನನ್ನ
ಆಯುದ ಕಳುಳ ತಿತ ದ್ದ ೇನೆ. ಆದ್ದ ರಿೇಂದ್, ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಬಾಕ್ತ ಇರುವ ಬ್ಡಿಾ ಯೇಂದಿಗೆ
ನ್ನ್ು
ಲೆಕೆ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ
ಪೂಣಾ
ಮೊತ್ತ ವನ್ನು
ಪಾವತಿಸುವುದ್ಕ್ೆ
ರ್ನನ್ನ
ಮನ್ವಿ
ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆತ ೇನೆ.
ಅಥವಾ
(ಕಛೇರಿಯ ಜಾಾ ಪ್ನ್ ಪ್ತ್ರ ಸಂಖ್ಯಯ ಎಫ್ಡಿ25 ಎಸ್ಪಿಎಫ್ 58, ದಿರ್ನೇಂಕ 15ನೇ
ಡಿಸ್ಥೇಂಬ್ರ್ 1958ರ) ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ ನ್ನ್ು
ಭವಿಷ್ಯ
ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ
ಹಣವನ್ನು
ಮುೇಂದ್ದವರಿದ್ದ ಇರಿಸಿಕಳಳ ಲು ರ್ನನ್ನ ಇಚಿಛ ಸಿದ್ದ ೇನೆ ಮತ್ತತ ರ್ನನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಇಚಾಛ ಪ್ತ್ರ
ಸಂಖ್ಯಯ ......................ದಿರ್ನೇಂಕ....................ಅನ್ನು
ಇದ್ಕ್ೆ
ಲಗತಿತ ಸಿದ್ದ ೇನೆ.
.......................
ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೊಬ್ಲಗನ್ನು
ನ್ನ್ಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ವಯ ವಸ್ಥಾ ಮಾಡಬೇಕ್ೇಂದ್ದ
ಕೇರುತೆತ ೇನೆ.
3. ನ್ನ್ು
ಭವಿಷ್ಯ
ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಯ ...................... ಆಗಿದ್ದದ , ರ್ನನ್ನ ಹಣ
ಸಂದಾಯವನ್ನು
ನ್ನ್ು
ಕಛೇರಿಯ ...................... ಖಜಾನೆ/ಉಪ್-ಖಜಾನೆಯ ಮೂಲಕ
*
ಸಿಾ ೇಕರಿಸಲು ಇಚಿಛ ಸುತೆತ ೇನೆ. ನ್ನ್ು ವೈಯಕ್ತತ ಕ ಗುರುತಿನ್ ಚಿಹೆು ಗಳು, ಎಡಗೈ ಹೆಬೆಬ ಟಿಟ ನ್ ಮತ್ತತ
ಬೆರಳು ಗುರುತ್ತಗಳನ್ನು (ಅನ್ಕ್ಷರಸಾ ಚಂದಾದಾರರ್ನಗಿದ್ದ ಲ್ಲಿ ) ಮತ್ತತ ಮಾದ್ರಿ ಸಹಿಯನ್ನು
(ಅಕ್ಷರಸಾ ಚಂದಾದಾರರ್ನಗಿದ್ದ ಲ್ಲಿ ), ಸಕಾಾರದ್ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಧೃಢಿೇಕರಣದ್ೇಂದಿಗೆ
ದಿಾ ಪ್ರ ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಗತಿತ ಸಲಾಗಿದ್.
4. ನ್ನ್ು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿೇಂದ್ ನಿೇಡಿದ್ ಹಣದಿೇಂದ್ ರ್ನನ್ನ ಹೂಡಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ ಈ
ಕ್ಳಗೆ ತಿಳಸಿದ್ ಜೇವವಿಮಾ ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳನ್ನು
ದ್ಯವಿಟಟ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕ್ೇಂದ್ದ
ಕೇರುತೆತ ೇನೆ.
ಪ್ರಲ್ಲಸಿ
ಸಂಖ್ಯಯ

ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು

ವಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ು
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1
2
3
4

ತ್ಮಮ ವಿಶಾಾ ಸಿ

(ಸಹಿ)
ಸಾ ಳ:
ದಿರ್ನೇಂಕ:

ಹೆಸರು ......................
ವಿಳಾಸ ......................

______________________________________________________________________
ಟಿಪಪ ಣಿ:-

*

ಸಂದಾಯವನುು

ಕೆಂದಾ

ಕಛೇರಿಯ ಮುಖಯ ಸಥ ರ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು

ಇಚಿಿ ಸದಿದಾದ ಗ ಮಾತ್ಾ ಇದು ಅನ್ವ ಯಿಸುತ್ು ದ್.
(ಕಚೇರಿಯ ಮುಖಯ ಸಥ ರ ಉಪಯೀಗಕಾಕ ಗಿ)
(1)

ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು,

ಕರ್ನಾಟಕ,

ಬೆೇಂಗಳೂರು

ಇವರಿಗೆ

ಸೂಕತ

ಕರ ಮಕಾೆ ಗಿ

ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್.
(2)

ಶಿರ ೇ/ಶಿರ ೇಮತಿ/ಕುಮಾರಿ

ಅವನಿಗೆ/ಅವಳಗೆ

ಇವರ

ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿ

ಖಾತೆ

ಒದ್ಗಿಸಿದ್ ವಿವರಣ ಪ್ಟಿಟ ಯನ್ನು

ಸಂಖ್ಯಯ ಯು

(ವರ್ಷಾವಾರು

ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದ್ ಪ್ರ ಕಾರ) ......................

ಆಗಿರುತ್ತ ದ್.
(3)

ಅವನ್ನ/ಅವಳು ಸಕಾಾರಿ ಸೇವೆಯಿೇಂದ್ ಅೇಂತಿಮವಾಗಿ ನಿವೃತಿತ

ಹೊೇಂದ್ದತಾತ ನೆ/ಳೆ,
ಬಿಡುಗಡೆ

ಹೊೇಂದಿದಾದ ನೆ/ಳೆ,

......................ತಿೇಂಗಳನಿೇಂದ್ ನಿವೃತಿತ ಪೂವಾ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಳದಾದ ನೆ/ಳೆ,

ಹೊೇಂದಿದಾದ ನೆ/ಳೆ,

ಕಟಿಟ ದಾದ ನೆ/ಳೆ ಮತ್ತತ

ವಜಾ

ಮಾಡಲಾಗಿದ್

ಅವನ್/ಅವಳ

/

ಅೇಂತಿಮವಾಗಿ

ರಾಜೇರ್ನಮೆಯನ್ನು

ರಾಜರ್ನಮೆ

...................

ರಂದ್ದ

ಬೆಳಗೆೆ /ಮಧಾಯ ಹು ದಿೇಂದ್ ಅನ್ಾ ಯಿಸುವಂತೆ ಅೇಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಗಿದ್.
ಟಿಪಪ ಣಿ- ಸಂದಾಯವನ್ನು

ಕಛೇರಿ ಮುಖಯ ಸಾ ರ ಮೂಲಕ ಪ್ಡೆಯಲು ಇಚಿಛ ಸದಿದಾದ ಗ ಮಾತ್ರ

ಇದ್ದ ಅನ್ಾ ಯಿಸುತ್ತ ದ್.
(4)

ಕಡಿತ್ಗಳ

ಕನೆಯ

ಕಂತ್ನ್ನು

(...................... ರೂಪಾಯಿಗಳು)

ಅವನ್/ಅವಳ

ಬಿಲ್

ವೇತ್ನ್ದಿೇಂದ್......................

ರೂ.ಗಳ

ಸಂಖ್ಯಯ ......................ದಿರ್ನೇಂಕ......................ದ್ಲ್ಲಿ
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ಕಡಿತ್ಮಾಡಲಾಗಿದ್ ಮತ್ತತ ......................ಖಜಾನೆಯ/ನ್ಗದ್ದ

ವೇಚರ್

ಸಂಖ್ಯಯ ......................ಕಡಿತ್ದ್

ಮೊತ್ತ ವು...................... ರೂ. ಗಳು ಮತ್ತತ ಇದ್ದ ...................... ರೂ ಗಳ

ಮುೇಂಗಡ ವಾಪ್ಸಾತಿ

ಬ್ಗೆಗಿನ್ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗಿದ್.

(5)

ಅವನ್ನ/ಅವಳು ಸೇವೆಯನ್ನು

ದಿರ್ನೇಂಕದಿೇಂದ್

ನಿಕಟಪೂವಾ

ತ್ಯ ಜಸುವ/ ನಿವೃತಿತ ಪೂವಾ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಳುವ
12

ತಿೇಂಗಳ

ಅವನ್/ಅವಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿೇಂದ್
ಯಾವುದೇ ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ ಮುೇಂಗಡವನ್ನು

ಅಥವಾ

ಯಾವುದೇ

ಆನಂತ್ರದ್

ಅೇಂತಿಮ

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ

ಹಣ

ಮಂಜೂರು

ವಾಪ್ಸಾತಿಗಾಗಿ
ಮಾಡಿಲಿ ವೆೇಂದ್ದ

ಪ್ರ ಮಾಣಿೇಕರಿಸಲಾಗಿದ್.
ಅಥವಾ
ಅವನಿಗೆ/ಅವಳಗೆ
ಮುೇಂಗಡವನ್ನು

ಈ

ಕ್ಳಕಂಡ

ಮಂಜೂರು

ಅೇಂತಿಮ

ಹಣ

ಮಾಡಿದ್ದದ ,

ತ್ಯ ಜಸುವ/ನಿವೃತಿತ ಪೂವಾ ರಜೆ ಮೇಲೆ

ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್/ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ

ಅವನ್ನ/ಅವಳು

ಸೇವೆಯನ್ನು

ತೆರಳುವ ದಿರ್ನೇಂಕದ್ ನಿಕಟಪೂವಾ 12 ತಿೇಂಗಳ

ಅಥವಾ ಆ ನಂತ್ರದ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ್/ಅವಳ ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿ

ಖಾತೆಯಿೇಂದ್

ಹಿೇಂಪ್ಡೆದಿದಾದ ರೆೇಂದ್ದ ಪ್ರ ಮಾಣಿೇಕರಿಸಲಾಗಿದ್.
ಮುೆಂಗಡ/ಹೆಂಪಡೆತ್ದ

ದಿರ್ನೆಂಕ

ವೀಚರ್ ಸಂಖ್ಯಯ

ಮೊತ್ು
1.
2.
(6) ಅವನ್ನ/ಅವಳು ಸೇವೆಯನ್ನು

ತ್ಯ ಜಸುವ/ನಿವೃತಿತ ಪೂವಾ ರಜೆ ಮೇಲೆ ತೆರಳುವ ದಿರ್ನೇಂಕದ್

12 ತಿೇಂಗಳುಗಳ ನಿಕಟಪೂವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ ಆನಂತ್ರ ವಿಮಾ ಕಂತ್ನ್ನು

ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಒೇಂದ್ದ ಹೊಸ ಪಾಲ್ಲಸಿಯನ್ನು

ಖರಿೇದಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ

ಅವನ್/ಅವಳ

ಹಣವನ್ನು

ಪ್ಡೆದಿಲಿ ವೆೇಂದ್ದ

ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ
ಮತ್ತತ

ಈ

ಖಾತೆಯಿೇಂದ್
ಕ್ಳಕಂಡ

ಯಾವುದೇ
ಮೊಬ್ಲಗನ್ನು

ಹಿೇಂಪ್ಡೆದಿದಾದ ರೆೇಂದ್ದ

ಪ್ರ ಮಾಣಿೇಕರಿಸಲಾಗಿದ್.

ಮುೆಂಗಡ/ಹೆಂಪಡೆತ್ದ
ಮೊತ್ು
1.
2.

ದಿರ್ನೆಂಕ

ವಾಪ್ಸುಿ

ವೀಚರ್ ಸಂಖ್ಯಯ
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(7)

ಕಚೇರಿ ಜಾಾ ಪ್ನ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಎಫ್ಡಿ 25 ಎಸ್ಪಿಎಫ್ 58, ದಿರ್ನೇಂಕ 15ನೇ ಡಿಸ್ಥೇಂಬ್ರ್ 1958ರ
ನಿಬಂಧನೆಗಳಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ

ಅವನ್/ಅವಳ

ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನ್

ಹಣವನ್ನು

ಮುೇಂದ್ದವರಿಸಿಕಳಳ ಲು ಅವನ್ನ/ಆಕ್ಯು ಇಚಿಛ ಸಿಲಿ .
ಅಥವಾ

ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕೃತ್ ಜಾಾ ಪ್ನ್ ಸಂಖ್ಯಯ
ಡಿಸ್ಥೇಂಬ್ರ್

1958ರ

ನಿಬಂಧನೆಗಳ

ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನ್ ಹಣವನ್ನು

ಎಫ್ಡಿ 25 ಎಸ್ಪಿಎಫ್ 58, ದಿರ್ನೇಂಕ 15ನೇ
ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ಆತ್ನ್ನ/ಆಕ್ಯು

ಭವಿಷ್ಯ

ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಮುೇಂದ್ದವರಿಸಿಕಳಳ ಲು ಅವನ್ನ/ಅವಳು

ಇಚಿಛ ಸಿದಾದ ರೆ ಮತ್ತತ ಕಳುಹಿಸಲಾದ್ ಅವನ್/ಅವಳ ಇಚಾಛ ಪ್ತ್ರ ಸಂಖ್ಯಯ

......................

ದಿರ್ನೇಂಕ ...................... ಅನ್ನು ಲಗತಿತ ಸಲಾಗಿದ್.
(8)

*

ಸಕಾಾರದ್ ಬಾಕ್ತಗಳ/ ಈ ಕ್ಳಕಂಡ ಬಾಕ್ತಗಳ ವಸೂಲಾತಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ

ತ್ಗಾದ್ಗಳು

ಇಲಿ ವೆೇಂದ್ದ ಪ್ರ ಮಾಣಿೇಕರಿಸಲಾಗಿದ್.
(ಕಛೇರಿಯ/ಇಲಾಖ್ಯಯ ಮುಖಯ ಸಾ ರ ಸಹಿ)

___________________________________________________________________
ಟಿಪಪ ಣಿ:- *ವಂತಿಗೆಗಳ ನಿಧಿಯ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ ಸಂಖ್ಯಯ 08 ಅನ್ನು
ಒದ್ಗಿಸಬೇಕು.

ನ್ಮೂನೆ 10
(20ನೇ ನಿಯಮದ (1)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ)
ರ್ನಮನಿರ್ದಾಶತ್ರುಗಳು ಅಥವಾ ರ್ನಮನಿರ್ದಾಶನ್ವು ಅಸಿು ತ್ವ ದಲ್ಲಿ ಲಿ ದಿದದ ಲ್ಲಿ
ಯಾವುರ್ದ ಇತ್ರೆ ಕೆಿ ೀಮುದಾರರುಗಳು ಬ್ಳಸಬೇಕಾದ ಚಂದಾದಾರನ್ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ
ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನ್ ಉಳಿಕೆಯ ಅೆಂತಿಮ ರ್ಣ ಸಂದಾಯಕಾಕ ಗಿ ಅರ್ಜಾ ನ್ಮೂನೆ
ಇವರಿಗೆ,
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ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು,
ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆೇಂಗಳೂರು.
(ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಮುಖಾೇಂತ್ರ)
ಮಾನ್ಯ ರೇ,
ಶಿರ ೇ/ಶಿರ ೇಮತಿ. . . . . . . . . . . . ರವರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನ್
ಸಂಚಯಗಳನ್ನು ದ್ಯವಿಟಟ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ವಯ ವಸ್ಥಾ ಮಾಡಬೇಕ್ೇಂದ್ದ ಕೇರುತೆತ ೇನೆ.
ಇದ್ಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕ್ಳಗೆ ನಿೇಡಲಾಗಿದ್:ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ್ ಹೆಸರು
1
2

ಹುಟಿಟ ದ್ ದಿರ್ನೇಂಕ

3

ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ್ನ ಧಾರಣ ಮಾಡಿರುವ ಹುದ್ದ

4

ಮರಣ ಹೊೇಂದಿದ್ ದಿರ್ನೇಂಕ

5

ಪುರಸಭೆ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳು, ಮುೇಂತಾದ್ವರಿೇಂದ್ ನಿೇಡಿದ್
ಮರಣ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ದ್ ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣದ್
ರುಜುವಾತ್ತ ಪ್ತ್ರ , (ಲಭಯ ವಿದ್ದ ಲ್ಲಿ ).

6

ಚಂದಾದಾರನಿಗೆ ಹಂಚಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆ
ಸಂಖ್ಯಯ

7

ಅವನ್ ಮರಣದ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಚಂದ್ದಾರನ್ ಖಾತೆಗೆ
ಜ್ಮೆಯಾಗಿರುವ
ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ
ಹಣದ್
ಮೊತ್ತ ,
(ತಿಳದಿದ್ದ ರೆ).

8. ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ವು ಅಸಿತ ತ್ಾ ದ್ಲ್ಲಿ ದ್ದ ಲ್ಲಿ , ಚಂದಾದಾರನ್
ಜೇವಂತ್ವಿರುವ
ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತ್ರ ವಿವರಗಳು,
ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತ್ರ ಹೆಸರು ಚಂದಾದಾರನೇಂದಿಗಿನ್
ಸಂಬಂಧ

ಮರಣದ್

ದಿರ್ನೇಂಕದಂದ್ದ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತ್ನಿಗೆ
ಹಂಚಿಕ್ಯಾದ್
ಭಾಗ/ಪಾಲು

1.
2.
3.
4.

(9)
ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ವು ಕುಟೇಂಬ್ದ್ ಸದ್ಸಯ ನ್ ಹೊರತಾದ್ ಬೇರೆ ವಯ ಕ್ತತ ಯ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ದ
ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ,
ಚಂದ್ದಾರನ್ನ
ತ್ರುವಾಯ
ಕುಟೇಂಬ್ವನ್ನು
ಹೊೇಂದಿದ್ದದ ,
ಆ
ಕುಟೇಂಬ್ದ್ ವಿವರಗಳು
ಮರಣದ್
ಚಂದಾದಾರನೇಂದಿಗೆ
ಹೆಸರು
ದಿರ್ನೇಂಕದಂದ್ದ
ಸಂಬಂಧ
ಇದ್ದ ೇಂಥ ವಯಸುಿ
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1.
2.
3.

(10) ಯಾವುದೇ ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ವು ಅಸಿತ ತ್ಾ ದ್ಲ್ಲಿ ಲಿ ದ್ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ , ಚಂದಾದಾರನ್
ಮರಣದ್
ದಿರ್ನೇಂಕದಂದ್ದ ಕುಟೇಂಬ್ದ್ಲ್ಲಿ ಜೇವಂತ್ವಿರುವ ಸದ್ಸಯ ರುಗಳ ವಿವರಗಳು.
ಚಂದ್ದಾರನ್ ಮಗಳು
ಅಥವಾ ಚಂದಾದಾರನ್ ಮೃತ್ ಮಗನ್ ಮಗಳ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ,
ಚಂದಾದಾರನ್ ಮರಣಕ್ತೆ ೇಂತ್ ಮುೇಂಚೆ
ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ರೆ,
ಚಂದಾದಾರನ್
ಮರಣದ್
ದಿರ್ನೇಂಕದಂದ್ದ ಅವಳ ಪ್ತಿ ಜೇವಂತ್ವಾಗಿದ್ದ ರೆ ಅವಳ ಹೆಸರಿನ್
ಪ್ರ ತಿಯಾಗಿ
ಅದ್ನ್ನು
ಹೇಳತ್ಕೆ ದ್ದದ .
ಹೆಸರು
ಚಂದಾದಾರನೇಂದಿಗೆ
ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತ್ನಿಗೆ
ಸಂಬಂಧ
ಹಂಚಿಕ್ಯಾದ್
ಭಾಗ/ಪಾಲು
1.
2.
3.
(11) ಅಪಾರ ಪ್ತ ವಯಸಿಿ ನ್ ಮಗುವಿನ್ ತಾಯಿಯು (ಚಂದಾದಾರನ್ ವಿಧವೆಯು) ಹಿೇಂದೂ
ಧಮಾದ್ವಳಾಗಿರದಿದ್ದ ರೆ, ಮೊತ್ತ ವು ಬಾಕ್ತ ಉಳದಿದ್ದ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ , ಇದ್ನ್ನು ಕ್ಿ ೇಮು
ಮಾಡಲು ನ್ಷ್ಟ
ಭತಿಾ ಬಂಧಪ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಸಂದ್ಭಾಾನ್ನಸಾರ (ಪಾಲಕತ್ಾ ದ್
ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ ದ್)
ಮೂಲಕ ಆಧರಿಸಿ
ಧೃಢಿೇಕರಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(12) ಚಂದಾದಾರನ್ನ ಕುಟೇಂಬ್ವನ್ನು
ಬಿಟಿಟ ರದಿದ್ದ ಲ್ಲಿ
ಮತ್ತತ
ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ವು
ಅಸಿತ ತ್ಾ ದ್ಲ್ಲಿ ಲಿ ದಿದ್ದ ಲ್ಲಿ ,
ಯಾರಿಗೆ
ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ
ಹಣವನ್ನು
ಸಂದಾಯ
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ಯೇ ಆ ವಯ ಕ್ತತ ಗಳ ಹೆಸರನ್ನು
ತಿಳಸಬೇಕು. (ಮರಣ ಶಾಸನ್ದ್ ಪ್ರ ಮಾಣಿತ್
ಪ್ತ್ರ ಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ತ ರಾಧಿಕಾರಪ್ರ ಮಾಣ
ಪ್ತ್ರ ಗಳು,
ಮೊದ್ಲಾದ್ವುಗಳನ್ನು
ಲಗತಿತ ಸಬೇಕು).

ಹೆಸರು

ಚಂದಾದಾರನೇಂದಿಗಿನ್
ಸಂಬಂಧ

ವಿಳಾಸ

1.
2.
3.

(13)
(14)

ಕ್ಿ ೇಮುದಾರನ್(ಗಳ) ಧಮಾ.
*
ಸಂದಾಯವನ್ನು
......................
ಕಛೇರಿಯ
ಮೂಲಕ
ಉಪ್ಖಜಾನೆಯ
ಮೂಲಕ ಮಾಡಲು ಇಚಿಛ ಸುತೆತ ೇನೆ.

---------

ಖಜಾನೆ/
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ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ, ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿ ಸುತಿತ ರುವ
ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಮಾಯ ಜಸ್ಥಟ ರೇಟ್ಗಳೇಂದ್
ಯುಕತ ವಾಗಿ ಧೃಡಿೇಕರಿಸಿದ್ ಈ ಮುೇಂದಿನ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು
ಲಗತಿತ ಸಬೇಕು. ಎೇಂದ್ರೆ:(i)
ವೈಯಕ್ತತ ಕ ಗುರುತಿನ್ ಚಿಹೆು ಗಳು.
(ii)
ಎಡ/ಬ್ಲಗೈ
ಹೆಬೆಬ ಟಿಟ ನ್
ಮತ್ತತ
ಬೆರಳು
ಗುರುತ್ತಗಳು
(ಅನ್ಕ್ಷರಸಾ
ಕ್ಿ ೇಮುದಾರರುಗಳಾಗಿದ್ದ ಲ್ಲಿ ).
(iii)
ದಿಾ ಪ್ರ ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದ್ರಿ ಸಹಿ (ಅಕ್ಷರಸಾ ಕ್ಿ ೇಮುದಾರರುಗಳಾಗಿದ್ದ ಲ್ಲಿ ).
[
ಸಾ ಳ:
ದಿರ್ನೇಂಕ:

ತ್ಮಮ ವಿಶಾಾ ಸಿ,

ಕ್ಿ ೇಮುದಾರನ್ ಸಹಿ
(ಪೂಣಾ ಹೆಸರು ಮತ್ತತ ವಿಳಾಸ)
*

ಸಂದಾಯವನ್ನು
ಅನ್ಾ ಯಿಸುತ್ತ ದ್.

ಕಛೇರಿ ಮುಖಯ ಸಾ ರ ಮೂಲಕ ಪ್ಡೆಯಲು ಇಚಿಛ ಸದಿದಾದ ಗ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದ
ನ್ಮೂನೆ-11
(21ನೇ ನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ)

ಅವನ್/ಅವರುಗಳ ಸರ್ಜ ಪೀಷ್ಕರ ಹರತಾದ ಬೇರೆ ವಯ ಕ್ರು ಯಿೆಂದ ಮೃತ್
ಚಂದಾದಾರನ್ ಅಪ್ರಾ ಪು

ಮಗು/ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಬಾಕ್ರ ಶಲುಕ

ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ರ್ಣವನುು

ಹೆಂಪಡೆಯುವುದಕಾಕ ಗಿ ನ್ಷ್ಟ ಭತಿಾ ಬಂಧಪತ್ಾ ದ ನ್ಮೂನೆ (5000 ರೂ ಗಳವರೆಗೆ
ವಿಸು ರಿಸಿದ).
ಈ ಉಲೆಿ ೇಖದ್ ಮೂಲಕ ಎಲಿ
ಸಾ ಳದ್ೇಂದಿಗೆ

ಕ್ಿ ೇಮುದಾರನ್

ಮಗ/ಮಗಳು/ಪ್ತಿು
ಇನ್ನು ಮುೇಂದ್

ವಯ ಕ್ತತ ಗಳು ತಿಳಸುವುದೇನೆೇಂದ್ರೆ, (ಎ) ನಿವಾಸದ್
(ಗಳ)

ಪೂಣಾ

ಹೆಸರು......................

ರ್ನನ್ನ/ರ್ನವು............................................ರ

ಕರಾರಿಗೆ

ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರರ

ಬ್ದ್ಧ ರ್ನದ್ವನ್ನ

ಹೆಸರು

ಮತ್ತತ

ಎೇಂದ್ದ

ನಿವಾಸಿ

ಕರೆಯಲಾಗಿದ್)

ವಿಳಾಸ......................

ಶಿರ ೇ......................ಮತ್ತತ ......................ನಿವಾಸಿ (ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು

ರವರ

ರವರ

(ಇದ್ರಲ್ಲಿ

ಮತ್ತತ

(ಬಿ)

(1)

ಮಗ/ಮಗಳು/ಪ್ತಿು

ಮುೇಂದ್ ‘ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರರು’

ಎೇಂದ್ದ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್). ಅವನ್/ಅವಳ, ಅವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ
ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರಿಗೆ (ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುೇಂದ್ ‘ಸಕಾಾರ’ ಎೇಂದ್ದ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್), ಸಾ ತಃ ಮತ್ತತ
ಅವನ್ ಉತ್ತ ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾಯಾನಿವಾಾಹಕರು, ಆಡಳತ್ಗಾರರಿಗೆ, ನಿಯೇಜ್ಕರಿಗೆ
ಬ್ದ್ಧ ಗಳಸುತೆತ ೇನೆ.
ಗತ್ತತ ಮಾಡುವವರಿಗೆ
ನಿಜ್ವಾಗಿಯೂ

ಸಕಾಾರಕ್ೆ
ಸಂದಾಯ

ಸಂದಾಯ

ಅಥವಾ

ಅವರ

ಉತ್ತ ರಾಧಿಕಾರಿ

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದ್ನ್ನು

ಮಾಡಬ್ಹುದಾದ್......................ರೂ.

ಅಥವಾ

ಸರಿಯಾಗಿ
ಗಳು

ಮತ್ತತ

(ಪ್ದ್ಗಳಲ್ಲಿ

......................) ......................(ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ) ಈ ಉಲೆಿ ೇಖದ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ತಿ ಇಬ್ಬ ರು ಮತ್ತತ
ರ್ನವೆಲಿ ರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಎಲಿ ರಿಗೂ ಮತ್ತತ ನ್ಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಉತ್ತ ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಗೆ,
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ಕಾಯಾನಿವಾಾಹಕರು, ಆಡಳತ್ಗಾರರಿಗೆ ಬ್ದ್ಧ ಗಳಸಿ

......................ದಿನ್ದಂದ್ದ ಎರಡು

ಸಾವಿರ ...................... ಕ್ೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್.
ಆ ಕಾರಣದಿೇಂದ್ (ಸಿ) ಮೃತ್ನ್ ಹೆಸರು------------- ಅವನ್ನ ಮರಣದ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ಚಂದಾದಾರರ್ನಗಿದ್ದ ನ್ನ ಮತ್ತತ ಆದ್ರೆ ಸದ್ರಿ (ಸಿ) ಮೃತ್ನ್ ಹೆಸರು
-------------- ಮೃತ್ರ್ನದ್ ದಿನ್ --------- ಎರಡು ಸಾವಿರ------------- ಮತ್ತತ ಒಟಟ
ರೂಪಾಯಿ----------(ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ )----------------(ಪ್ದ್ಗಳಲ್ಲಿ )-----------ಗಳನ್ನು
ಸಾಮಾನ್ಯ

ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಚಯವನ್ನು

ಅವನ್

ಸಕಾಾರದಿೇಂದ್ ಸಂದಾಯಿಸಬ್ಹುದ್ದ.

ಆದ್ರೆ ಸದ್ರಿ ಮೃತ್ನ್ ------------ ಅಪಾರ ಪ್ತ ಮಗು/ಮಕೆ ಳ ಪ್ರವಾಗಿ ------------ ಸದ್ರಿ
ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ಪ್ಡೆದ್ದಕಳಳ ಲು

ಪಾಲಕತ್ಾ ದ್

ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ

ಹೊೇಂದಿರತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ /ಪ್ಡೆಯುವಂತಿಲಿ .
ಮತ್ತತ

ಅವನ್ನ/ಅವಳು/ಅವರು/ಆತ್ನ್ನ/ಆಕ್ಯು, ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾದ್ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ಪ್ಡೆದ್ದಕಳಳ ಲು ಹಕೆ ನ್ನು

ಹೊೇಂದಿರುತಾತ ನೆ ಎೇಂದ್ದ ಕರಾರು ಬ್ದ್ಧ ರ್ನಗಿರುವವನ್ ಮತ್ತತ

(ಡಿ) ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಪ್ದ್ರ್ನಮ ......................(ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಅಧಿಕಾರಿ) ರವರಿಗೆ
ಮನ್ವರಿಕ್ ಮಾಡಿಕಡಲಾಗಿದ್, ಮತ್ತತ
ಕಾರಣಗಳನ್ನು
ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದ್ದ

ಅನ್ಗತ್ಯ

ಕರಾರುಬ್ದ್ಧ ರ್ನಗಿರುವವನ್ನ
ಅಗತ್ಯ ವಿರುತ್ತ ದ್

ಮತ್ತತ

ವಿಳಂಬ್ ಹಾಗೂ ಅಡಚಣೆಗಳಗೆ
ಪಾಲಕತ್ಾ ದ್

ಸಕಾಾರವು

ಬ್ದ್ಧ

ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ ವನ್ನು
ಕರಾರುಗಾರನಿಗೆ

ಸದ್ರಿ

ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದ್ಕ್ೆ ಸಕಾಾರಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತತ ಆದೇಶಗಳ ಮೇರೆಗೆ
ಮಾಡುವುದ್ದ ಅಗತ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತ ದ್. ಎೇಂದ್ರೆ, ಬ್ದ್ಧ
ಮೊಬ್ಲಗನ್ನು

ಕರಾರುಗಾರನಿಗೆ ಮೊದ್ಲು ಬಾಕ್ತ

ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದ್ಕ್ತೆ ೇಂತ್ ಮುೇಂಚೆ, ಸದ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು

ಪ್ದ್ರ್ನಮ ......................(ಮೃತ್ರ್ನದ್ ವಯ ಕ್ತತ ) ರವರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾದ್ ಬಾಕ್ತ ಮೊಬ್ಲಗನ್ನು
ಎಲಿ

ಕ್ಿ ೇಮುಗಳಗೆ

ಪ್ರ ತಿಯಾಗಿ

ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರರೇಂದಿಗೆ
ಬ್ದ್ಧ ಕರಾರುಗಾರನ್ನ

ಸಕಾಾರಕ್ೆ

ನ್ಷ್ಟ ಭತಿಾ

ಬಂಧಪ್ತ್ರ ವನ್ನು

ಮತ್ತತ

ಅವನ್/ಅವಳ

ಮಾಡುವುದ್ಕ್ೆ

ಬ್ರೆದ್ದಕಡುವುದ್ದ
ಕೇರಿಕ್ಯನ್ನು

ಇಬ್ಬ ರು
ಮತ್ತತ

ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರರು

ಒಪಿಿ ಕಳಳ ಬೇಕು.
ಈ ಬಂಧಪ್ತ್ರ ದ್ ಷ್ರತ್ತತ ಗಳು ಈ ರಿೇತಿಯಾಗಿದ್ದದ , ಎೇಂದ್ರೆ, ಬ್ದ್ಧ
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ್ ನಂತ್ರ, ಬ್ದ್ಧ
......................

ಕರಾರುದಾರನಿಗೆ

ಕರಾರುದಾರ ಅಥವಾ ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರರುಗಳು

ರೂಪಾಯಿಗಳಗೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳದ್ ಮೊತ್ತ ದ್

ಸಂಬಂಧವಾಗಿ

ಸಕಾಾರಕ್ೆ

ಪ್ರ ತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರೆ ವಯ ಕ್ತತ ಯಿೇಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಕ್ಿ ೇಮುಗಳ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ
...................... ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ಸಕಾಾರಕ್ೆ

ಮರಳ ನಿೇಡುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ ಹಾಗೂ

ಅದ್ರ ಯಾವುದೇ ಕ್ಿ ೇಮಿನ್ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾದ್ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತತ ತ್ಗುಲ್ಲದ್
ಎಲಿ

ವೆಚು ಗಳ ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ

ಎಲಿ

ಹೊಣೆಗಾರರಿೇಂದ್ ಅನ್ಯ ಥಾ ಅದ್ರ ನ್ಷ್ಟ ಭತಿಾ

ಮಾಡುವುದ್ದ ಮತ್ತತ ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಆ ಬ್ಗೆೆ ಗಮನ್ ಹರಿಸುವುದ್ದ. ನಂತ್ರ
ಮೇಲೆ ೇಂಡ ಲ್ಲಖಿತ್ ಬಂಧಪ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಬಾಧಯ ತೆಯು ಅನೂಜಾತ್ವಾಗÀತ್ಕೆ ದ್ದದ . ಆದ್ರೆ
ಅನ್ಯ ಥಾ

ಅವು

ಪೂಣಾ

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ,

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ

ಮತ್ತತ

ಪ್ರ ಭಾವದ್ಲ್ಲಿ
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ಉಳಯತ್ಕೆ ದ್ದದ .

ಸಕಾಾರವು

ಇವುಗಳ

ಮೇಲೆ

ವಿಧಿಸಬ್ಹುದಾದ್

ಸಾಟ ಯ ೇಂಪ್

ತೆರಿಗೆಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದ ರೆ ಅದ್ನ್ನು ಭರಿಸಲು ಒಪಿಿ ಕಳುಳ ತ್ತ ದ್.
ಇದ್ಕ್ೆ ಸಾಕ್ತಷ ಯ ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಿ ಬ್ದ್ಧ ಕರಾರುದಾರ ಮತ್ತತ ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರರು ಲ್ಲಖಿತ್ದ್ಲ್ಲಿ
----- ದಿನ್, ------ ತಿೇಂಗಳು ಮತ್ತತ ------- ವಷ್ಾದಂದ್ದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುತಾತ ರೆ.
-

ರವರ ಸಮುಮ ಖದ್ಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೆಸರಿಸಲಾದ್ ‘ಬ್ದ್ಧ ಕರಾರುದಾರನ್’ ಸಹಿ

1.
2.
ಸಾಕ್ತಷ ದಾರನ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತತ ಪ್ದ್ರ್ನಮ
- ರವರ ಸಮುಮ ಖದ್ಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೆಸರಿಸಲಾದ್ ‘ಜಾಮಿೇನ್ನದಾರರ’ ಸಹಿ
1.
2.
(ಸಾಕ್ತಷ ದಾರನ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತತ ಪ್ದ್ರ್ನಮ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರದ್ ಪ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತತ ಅವರ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ್.

[ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರ ಪ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತತ ಅವರ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ಬಂಧಪ್ತ್ರ ಸಿಾ ೇಕರಿಸಲು ಸಂವಿಧಾನ್ದ್
ಅನ್ನಚೆಛ ೇಧ 299(1)ರ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ನಿದೇಾಶಿಸಿದ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ್ಗಳಸಿದ್

ಅಧಿಕಾರಿಯ

ಹೆಸರು ಮತ್ತತ ಪ್ದ್ರ್ನಮ]

ನ್ಮೂನೆ-12
(27ನೇ ನಿಯಮದ (1)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮದ(i) ನೇ ಖಂಡವನುು ನೀಡಿ)
ಮನೆಯ ನಿಮಾಾಣ, ಪುನ್ರ್ ನಿಮಾಾಣ, ಆಜ್ಾನೆ, ಕರ ಯಕ್ೆ ತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವಿಕ್,
ಮೊದ್ಲಾದ್ವುಗಳಗಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ ಅಜಾ.
(ರ್ನಲುೆ ಪ್ರ ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇಕು)
1

ಹೆಸರು ಮತ್ತತ ಜ್ನ್ಮ ದಿರ್ನೇಂಕ

2

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ದ್ರ್ನಮ
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3

ಅಜಾದಾರನ್ ಮಾಸಿಕ ಮೂಲವೇತ್ನ್

4

ಸೇವಾವಧಿ(20 ವಷ್ಾಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು
ಪೂಣಾಗಳಸದಿದ್ದ ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ
ವಯೇನಿವೃತಿತ ಯನ್ನು ತ್ಲುಪುವುದ್ಕ್ತೆ ೇಂತ್ ಮೊದ್ಲು
ಅಧಿಕಾರಿ ಹತ್ತತ ವಷ್ಾಗಳಗಿೇಂಥ ಕಡಿಮೆ ಇರದಂತೆ
ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಹಣ
ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯಲು ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ ,
ಕೇರಲಾದ್ ಮುೇಂಗಡ ಹಣ
(i)
ಗೃಹ ನಿಮಾಾಣಕಾೆ ಗಿ
(ii)
ಮನೆ ಖರಿೇದಿಗಾಗಿ (ಕರ ಯಕ್ೆ ತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವ
ಮೂಲಕ)
(iii)
ಸಾ ತ್ತ ನ್ನು ವಾಪ್ಸುಿ ಪ್ಡೆಯುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ.
(iv)
ಸೇಪ್ಾಡೆಗಳು
ಅಥವಾ
ಮಾಪಾಾಡುಗಳು
ಮತ್ತತ ಪುನ್ರ್ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡುವುದ್ಕ್ೆ
(v)
ಮನೆಯ ನಿವೇಶನ್ ಖರಿೇದಿಗೆ
ವಿಶೇಷ್ ಟಿಪಪ ಣಿ:- ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ
ಮೊತ್ು ವು ಒೆಂದು ವಷ್ಾದ ವೇತ್ನ್ ಅಥವಾ
ಚಂದಾದಾರನಿಗೆ
ಜಮೆಯಾದ
ಅಧಾದಷ್ಟಟ
ಮೊತ್ು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೀ ಅದು.

5

6

7

ಅೇಂದಾಜು ವೆಚು (i)
ನಿಮಿಾಸಲು ಉದ್ದ ೇಶಿಸಲಾದ್ ಕಟಟ ಡ
(ii)
ಖರಿೇದಿಸಲು ಉದ್ದ ೇಶಿಸಲಾದ್ ಕಟಟ ಡದ್
(iii)
ಪುನಃ
ವಾಪ್ಸುಿ
ಪ್ಡೆದ್ದಕಳಳ ಲು
ಉದ್ದ ೇಶಿಸಲಾದ್
ಸಾ ತ್ತತ
(iv)
ಸೇಪ್ಾಡೆಗಳು
ಅಥವಾ
ಮಾಪಾಾಡುಗಳು
ಮತ್ತತ ಪುನ್ರ್ ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡುವುದ್ದ.
(v)
ಖರಿೇದಿಸುವುದ್ಕ್ೆ
ಉದ್ದ ೇಶಿತ್
ಮನೆಯ
ನಿವೇಶನ್
ಅಜಾದಾರನ್ನ ಸಾ ೇಂತ್ ಹಣದಿೇಂದ್ ಎಷ್ಟಟ ಹಣವನ್ನು
ಒದ್ಗಿಸಲಾಗುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ಇತ್ರೆ ಸಾಲಗಳೇಂದ್
ಅದ್ಕ್ೆ
ಎಷ್ಟಟ
ಪ್ರ ಮಾಣದ್ಲ್ಲಿ
ಹಣವನ್ನು
ಒದ್ಗಿಸಲಾಗುವುದ್ದ (ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿೇಡಬೇಕು)
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8

9

10

11

ಸಾ ಳ:(i) ನಿಮಿಾಸಬೇಕಾದ್ದದ್ದ
(ii)
ಖರಿೇದಿಸಬೇಕಾದ್ದದ್ದ ಅಥವಾ
(iii)
ಪುನಃ ವಾಪ್ಸುಿ ಪ್ಡೆದ್ದಕಳಳ ಬೇಕಾದ್ದದ್ದ
-ಮನೆ ನಿಮಿಾಸುವ ಪ್ರ ದೇಶ (ಪ್ರರಸಭೆಯ
ಸಂಖ್ಯಯ
ಅಥವಾ
ಅಧಿಕೃತ್
ಲೇಔಟ್ನ್
ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ
ನಿವೇಶನ್ದ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಸಹಿತ್)
(i)
ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡುವುದ್ಕ್ೆ ಉದ್ದ ೇಶಿಸಲಾದ್
ನಿವೇಶನ್ವೇ
(ii)
ಖರಿೇದಿಸಲು ಉದ್ದ ೇಶಿಸಲಾದ್ ಮನೆಯೇ
(iii)
ನಿವೃತಿತ ಯ ನಂತ್ರ ತ್ನ್ು ಕತ್ಾವಯ ದ್ ಸಾ ಳದ್ಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ
ಅವನ್ನ ನಿವಾಸಿಸಲು ಉದ್ದ ೇಶಿಸಲಾದ್
ಸಾ ಳದ್ಲ್ಲಿ
ಪೂವಾಾಧಿಯಲ್ಲಿ ರುವುದ್ನ್ನು
(ಋಣ
ಭಾರದ್ಲ್ಲಿ ರುವ)
ಪುನಃ
ಪ್ಡೆದ್ದಕಳಳ ಲು
ಅಥವಾ
ದ್ದರಸಿಾ
ಮಾಡಲು ಉದ್ದ ೇಶಿಸಲಾದ್
ಮನೆಯೇ
(iv)
ಖರಿೇದಿಸಲು
ಉದ್ದ ೇಶಿಸಲಾದ್
ಮನೆಯ
ನಿವೇಶನ್ವೇ

9ನೇ ಅೇಂಕಣದ್ಲ್ಲಿ
ಉಲೆಿ ೇಖಿಸಲಾದ್ ಸಾ ಳಗಳಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರೆ ಸಾ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಜಾದಾರನ್ನ
ಈಗಾಗಲೇ
ಸಾ ೇಂತ್
ಮನೆ
ಅಥವಾ
ಮನೆ
ನಿವೇಶನ್ವನ್ನು ಹೊೇಂದಿದಾದ ನೆಯೇ
(1)
ನಿಮಿಾಸಲು
ಉದ್ದ ೇಶಿಸಿರುವ
ನಿವೇಶನ್ವು
(ಪ್ರ ಸುತ ತ್
ಅದ್ರ ಮಾರುಕಟೆಟ
ಮೌಲಯ ವನ್ನು
ನ್ಮೂದಿಸುವುದ್ದ) ಪೂವಾಾಧಿಯಲ್ಲಿ ದ್
(ಋಣಭಾರ) ಮತ್ತತ ಹಾಗಿದ್ದ ರೆ
ಹೇಗೆ
ಮತ್ತತ
ಅದ್ರ
ವಿಸಿತ ೇಣಾ
ಎಷ್ಟಟ
ಇಲಿ ದಿದ್ದ ಲ್ಲಿ ,
ನಿವೇಶನ್ಕ್ೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್
ಪೂವಾಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಿ ದ್
ಹಕುೆ ಪ್ತ್ರ ವನ್ನು
ಹೊೇಂದಿದಾದ ರೆಯೇ
(2)
ಸಿಾ ರವಾಗಿ ಉಳದಿರುವ ಮನೆ ಮತ್ತತ ನಿವೇಶನ್
ಹಾಗೂ
ಖರಿೇದಿಸಲು
ಅಥವಾ
ದ್ದರಸಿಾ
ಮಾಡಲು
ಉದ್ದ ೇಶಿಸಲಾಗಿರುವುದ್ದ
ಪೂವಾಾದಿಯಲ್ಲಿ ದ್ಯೇ
ಮತ್ತತ ಹಾಗಿದ್ದ ರೆ, ಹೇಗೆ
ಮತ್ತತ ಅದ್ರ ವಿಸಿತ ೇಣಾ
ಎಷ್ಟಟ ?
ಖರಿೇದಿಯ
ದ್ರವನ್ನು
ಪಾವತಿಸುವುದ್ಕ್ೆ
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12

ಅಧಿಕಾರ ನಿೇಡುವ ಮೊದ್ಲು, ಅವರು ಮನೆ,
ಮತ್ತತ
ಮನೆ
ನಿಮಿಾಸಿರುವ
ಭೂಮಿಗೆ
ವಿವಾದ್ವಿಲಿ ದ್
ಹಕುೆ
ಪ್ತ್ರ ವನ್ನು
ಪ್ಡೆದ್ದಕಳುಳ ವುದ್ಕ್ೆ ಸಮಮ ತಿಸಿದಾದ ರೆಯೇ?
ಪುನಃ
ವಾಪ್ಸುಿ
ಪ್ಡೆದ್ದಕಳಳ ಬೇಕಾದ್
ಆಸಿತ ಯ
ವಿವರಗಳು
(ಸಾ ಳ,
ಪ್ರ ದೇಶ)
ಪ್ರರಸಭೆಯ ಸಂಖ್ಯಯ , ಪ್ರ ಸುತ ತ್ ಆಸಿತ ಯ ಮೌಲಯ ,
ಅಸಿತ ತ್ಾ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಸಾಲದ್ ಮೊತ್ತ , ಕರ ಯಕ್ೆ
ತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವಿಕ್ಯ
ವಿಸಿತ ೇಣಾವು
ಹಣ
ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್, ಹಕುೆ ಪ್ತ್ರ , ಇತಾಯ ದಿಗಳೇಂದ್
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬ್ಹುದ್ದ)
ವಿಶೇಷ್ ಟಿಪ್ಿ ಣಿ- ಮನೆಯ ನಿಮಾಾಣಕಾೆ ಗಿ
ಅನ್ನಮೊೇದಿಸಲಾದ್
ನ್ಕ್ಷ ಯನ್ನು
ಹೊೇಂದಿದ್ದದ , ಅದ್ರ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ವನ್ನು
ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇಕು.
(i)
ಮನೆಯ ನಿಮಾಾಣಕಾೆ ಗಿ ಅಥವಾ
(ii)
ಮನೆಯ ಖರಿೇದಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ
(iii)
ಮನೆಯ ದ್ದರಸಿತ ಗಾಗಿ
(iv)
ಮನೆಯ ನಿವೇಶನ್ ಖರಿೇದಿಗಾಗಿ
ಸಕಾಾರದಿೇಂದಾಗಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ್
ಸಮೂಹ ವಸತಿ ಯೇಜ್ನೆಯ ಅಡಿಯಲಾಿ ಗಲ್ಲೇ
ಅಥವಾ
ಯಾವುದೇ
ಅನ್ನಮೊೇದಿತ್
ಬಾಯ ೇಂಕ್ತನಿೇಂದಾಗಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಸಂಘದಿೇಂದಾಗಲ್ಲೇ
ಈಗಾಗಲೇ ಮುೇಂಗಡ ಹಣವನ್ನು
ಪ್ಡೆದಿರುವುದ್ದ
ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದ ಲ್ಲಿ , ಅದ್ರ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟಟ ?
ಹಾಗೂ
ಅದ್ನ್ನು
ಮರುಸಂದಾಯಿಸುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ
ಇರುವ ಕಾಲಾವಧಿ ಎಷ್ಟಟ ?

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಅಜಾಯಲ್ಲಿ

ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳು, 2016ರ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ನ್ನ್ು

ಹೇಳದ್ ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ ಹಣವನ್ನು

ಪ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ವುದ್ಕ್ೆ
ಸಾಮಾನ್ಯ

ಭವಿಷ್ಯ

ಮಾತ್ರ

ಭವಿಷ್ಯ

ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯನ್ನು

/ಮನೆಯ

ನಿಧಿಯಿೇಂದ್
ಮೇಲೆ

ಒೇಂದ್ದ ಮನೆ ನಿಮಾಾಣಕ್ೆ , ಸಾಾ ಧಿೇನ್

ನಿವೇಶನ್ವನ್ನು
ಪ್ಡೆದ್

ಹೇಳಲಾದ್

ಖರಿೇದಿ

ಅವಧಿ
ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ

ಮಾಡುವ

ಪೂವಾ

ಸಲುವಾಗಿ

ಭಾಗಶಃ

ಬ್ಳಸಿಕೇಂಡು,

ಈ

ಹಣ
ಪೈಕ್ತ

ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಮೊಬ್ಲಗು ಉಳದ್ಲ್ಲಿ , ಮೇಲೆ ಹೇಳದ್ ಸಕಾಾರಿ ಆದೇಶಗಳ
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ಮೇರೆಗೆ ಕೂಡಲೇ ವಾಷಿಾಕ ಶೇಕಡ್ಡ 5ರ ಬ್ಡಿಾ ಯೇಂದಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ರ್ನನ್ನ ಈ
ಮೂಲಕ ಬ್ದ್ಧ ರ್ನಗಿದ್ದ ೇನೆ.
ಅಜಾದಾರನ್ ಸಹಿ
ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾ ಮಾಣ ಪತ್ಾ
ಕಟಟ ಡ ನಿಮಿಾಸಲು ಉದ್ದ ೇಶಿಸಲಾದ್ ನಿವೇಶನ್ದ್ ಅಥವಾ ಖರಿೇದಿಸಲು ಉದ್ದ ೇಶಿಸಲಾದ್
ಮನೆಯ ಅಥವಾ ಪುನಃ ವಾಪ್ಸುಿ ಪ್ಡೆದ್ದಕಳಳ ಲು ಉದ್ದ ೇಶಿಸಲಾದ್ ಮನೆಯ ಬ್ಗೆೆ
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರ್ನನ್ನ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದ್ದ ೇನೆ ಹಾಗೂ ಮನೆ ನಿಮಿಾಸಲು ಅಥವಾ ಖರಿೇದಿಸಲು
ಅಥವಾ ಖರಿೇದಿಸಲು ಉದ್ದ ೇಶಿಸಲಾದ್ ಮನೆಯ ನಿವೇಶನ್ಕಾೆ ಗಿ ಬೇಕಾದ್ ಸಾಲವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ
ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ...................... ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಚಂದಾದಾರನ್ ಖಾತೆಯ ಹಣದಿೇಂದ್ ಅವಧಿ ಪೂವಾ
ಭಾಗಶಃ ವಾಪ್ಸಾತಿ ಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯು ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ ಮತ್ತತ
ಅದ್ನ್ನು
ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಬ್ಹುದ್ದ. ಇದ್ಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತತ ನಂತ್ರ
ವಾಪ್ಸುಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇದ್ರೇಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್.
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ

ಜಾಾ ಪ್ನ್ ಸಂಖ್ಯಯ .......................

ದಿರ್ನೇಂಕ ......................

ಅಗತ್ಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ಡೆಯಲು ...................... ರವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಕಾಾರದ್ ಕಾಯಾದ್ಶಿಾ,
ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖ್ಯ (ಸಕಾಾರದ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ದ ಲ್ಲಿ ) ಇವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್.
ಇಲಾಖಾ ಮುಖಯ ಸಾ ರು.
ಜಾಾ ಪ್ನ್ ಸಂಖ್ಯಯ ......................
ದಿರ್ನೇಂಕ......................
ಚಂದಾದಾರನಿಗೆ ಅನ್ಾ ಯಿಸುವ ಅವಧಿ ಪೂವಾ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯನ್ನು
......................

ರಂದ್ದ

ತೆಗೆದ್ದಕೇಂಡ

......................

ಮುೇಂಚಿನ್

ಮುೇಂಗಡ

ರೂಪಾಯಿಗಳ

ಪೈಕ್ತಯಿೇಂದ್ ಚಂದಾದಾರನಿೇಂದ್ ಬಾಕ್ತ ಉಳದ್ ...................... ಮೊತ್ತ ರೂಪಾಯಿ ......................
ಅನ್ನು

ಚಂದಾದಾರನ್

ಸಾಲದ್ಲ್ಲಿ

......................

ರೂಪಾಯಿ

ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

......................

ಚಂದಾದಾರನ್ ಮೂಲ ವೇತ್ನ್ ರೂಪಾಯಿ ...................... ಅೇಂಗಿೇಕಾರಾಹಾವಾಗಬ್ಹುದ್ದ/
ಅೇಂಗಿಕಾರಾಹಾವಾಗತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ .
ಲೆಕಾೆ ಧಿಕಾರಿ
ಅದೇ ಕಟಟ ಡಕಾೆ ಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ ಅಕಾಲ್ಲಕ ಭಾಗಶಃ ಹಣ
ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯ ಎರಡನೆ ಕಂತಿಗಾಗಿನ್ ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ್ ಬ್ಗೆೆ ಜಲೆಿ ಯ ಜಲಾಿ ಧಿಕಾರಿ/ಜಲಾಿ
ಕಲೆಕಟ ರ್ರವರಿೇಂದ್ ಪ್ರಿಶಿೇಲರ್ನ ಮತ್ತತ ಅವರ ಅಭಿಪಾರ ಯದ್ ವರದಿ.
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ರ್ನನ್ನ ...................... ನ್ಗರ/ಪ್ಟಟ ಣದ್ ಬ್ಡ್ಡವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿರ ೇ ...................... ರವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್
ನಿವೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯಯ

...................... ಮತ್ತತ ...................... ದ್ಲ್ಲಿ ನ್ ಮನೆಯನ್ನು

ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದ್ದ ೇನೆ

ಮತ್ತತ ...................... ರೂಪಾಯಿಯ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವ ಎರಡನೇ ಕಂತ್ತ ಸದ್ರಿ ಮನೆಯನ್ನು
ಪೂಣಾಗಳಸುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ ಅಗತ್ಯ /ಅನ್ಗತ್ಯ ವಾಗಿದ್ ಎೇಂಬುದ್ದ ನ್ನ್ು ಅಭಿಪಾರ ಯವಾಗಿದ್.
ಜಲಾಿ ಧಿಕಾರಿ/ಕಲೆಕಟ ರ್
...................... ಜಲೆಿ
ಸಂಖ್ಯಯ .....................................

ದಿರ್ನೇಂಕ......................

ನ್ಮೂನೆ-13
(ರ್ಜ.ಪಿ.ಎಫ್.ಸಂಖ್ಯಯ 8)
(27ನೇ ನಿಯಮದ (1)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮದ (i)ನೇ ಖಂಡವನುು ನೀಡಿ)
ವಾರ್ಷಾಕ ಘೀಷ್ಣೆಯ ನ್ಮೂನೆ
ಇವರಿಗೆ,
ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ .
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳು, 2016, 28ನೇ ನಿಯಮದ್
ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆ...................... ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲ್ಲಿ ನ್ನ್ಗೆ
ಜ್ಮೆಯಾದ್ ಮೊತ್ತ ದಿೇಂದ್, ನ್ನಿು ೇಂದ್ ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್ ಮೊತ್ತ ದಿೇಂದ್ ನ್ನಿು ೇಂದ್ ಮನೆಯನ್ನು
ನಿಮಿಾಸಿದ್/ಆಜಾಸಿದ್ ಎೇಂದ್ದ ಹಾಗೂ (ಎ) ಖಂಡದ್ 2ನೇ ಟಿಪ್ಿ ಣಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಮೂದಿಸಲಾದ್
ಉದ್ದ ೇಶಗಳ
ಹೊರತಾಗಿ
ನ್ನಿು ೇಂದ್
ಅಥವಾ
ನ್ನ್ು
ಪ್ತಿು ಯಿೇಂದ್
ವಗಾಾವಣೆ
ಮಾಡಲಾಗಿಲಿ ವೆೇಂದ್ದ
ಹಾಗೂ
ಮಾರಾಟ,
ಅಡಮಾನ್ದ್
ಮೂಲಕ
ವಗಾಾವಣೆ
ಮಾಡಲಾಗಿಲಿ ವೆೇಂದ್ದ, ಮೂರು ವಷ್ಾಗಳನ್ನು ಮಿೇರಿದ್ ಅವಧಿಗಾಗಿ ವಿನಿಮಯ ಅಥವಾ
ಉಡುಗರೆ ಅಥವಾ ಗುತಿತ ಗೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತತ ಹಾಗೇ ಮಾಡುವುದ್ಕ್ೆ
ಒೇಂದ್ದ ನಿದಿಾಷ್ಠ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ತಿೇಮಾಾನಿಸಿಲಿ ವೆೇಂದ್ದ ರ್ನನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ಘೇಷಿಸುತೆತ ೇನೆ.
ಮನೆಯು ನ್ನ್ು ಮತ್ತತ ನ್ನ್ು ಪ್ತಿು ಯ ಏಕಮಾತ್ರ ಮತ್ತತ ಸಂಪೂಣಾ ಮಾಲ್ಲಕತ್ಾ ದ್ಲ್ಲಿ
ಉಳದಿದ್ ಎೇಂದ್ದ ತ್ೇರಿಸಲು ಸದ್ರಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರದಿೇಂದ್ ನಿದಿಾಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಲಾದಂತ್ಹ ಅಥವಾ
ಅಗತ್ಯ ಪ್ಡಿಸಲಾದಂತ್ಹ ತೆರಿಗೆ ರಸಿೇದಿಗಳನ್ನು , ಹಕುೆ ಪ್ತ್ರ ಗಳನ್ನು
ಮತ್ತತ
ಅೇಂಥ ಇತ್ರೆ
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು
ಸಕಾಾರದ್ ಅಥವಾ ಇಲಾಖಾ ಮುಖಯ ಸಾ ರು ಅಥವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ ಮುೇಂದ್ ಹಾಜ್ರುಪ್ಡಿಸಲು ರ್ನನ್ನ ವಚನ್ಬಂಧವನ್ನು
ಬ್ರೆದ್ದಕಡುವ
ಮೂಲಕ ಬ್ದ್ಧ ರ್ನಗಿದ್ದ ೇನೆ
20 ...................... ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ದಿರ್ನೇಂಕ ...................... ದಿನ್ ...................... ರಂದ್ದ
ಸಹಿ......................
ಪ್ದ್ರ್ನಮ......................
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ಸಾಕ್ತಷ ದಾರರ ಸಹಿ (ವಿಳಾಸದ್ೇಂದಿಗೆ)
1.
2.
(ಜ.ಪಿ.ಎಫ್.ಸಂಖ್ಯಯ .9)
ನ್ಮೂನೆ-14
(27ನೇ ನಿಯಮದ (2)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮದ (ರ್ಜ) ಖಂಡವನುು ನೀಡಿ)
(ದ್ಸಾತ ವೇಜುಗಳನ್ನು
ಬ್ರೆದ್ದಕಡುವ ಸಾ ಳದ್ಲ್ಲಿ
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ ಸಾಟ ಯ ೇಂಪ್ನ್
ಕಾನೂನಿನ್ಲ್ಲಿ
ವಿಧಿಸಲಾದ್ ಮೌಲಯ ದ್ ಸಾಟ ಯ ೇಂಪ್ ಪೇಪ್ರ್ (ಛಾಪಾ ಕಾಗದ್) ಮೇಲೆ
ಬ್ರೆದ್ದಕಡಬೇಕು)
ಇವರಿಗೆ,
ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ .
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರ ಪ್ಯಾಾಲೇಚನೆಯಲ್ಲಿ
(ಇದ್ರಲ್ಲಿ
ಇನ್ನು
ಮುೇಂದ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರವೆೇಂದ್ದ ಉಲೆಿ ೇಖಿಸಲಾಗಿದ್) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಭವಿಷ್ಯ
ನಿಧಿ
ನಿಯಮಗಳು, 2016ರ 28, (i) (ಬಿ) ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನ್ನ್ಗೆ
ಜ್ಮೆಯಾದ್ ಒಟಟ
ಮೊತ್ತ
ರೂ. ........................ (..........................ರೂಪಾಯಿಗಳು) ಅನ್ನು
ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್ದ, ಅದ್ರಿೇಂದ್ ಮೌಲಯ ಯುತ್ ನಿವೇಶನ್ವನ್ನು
ಒಳಗೇಂಡಂತೆ ಸೂಕತ ವಾದ್
ಮನೆಯನ್ನು ನಿಮಿಾಸಲು ಅಥವಾ ಸಾಾ ಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ವ (ಆಜಾಸುವ) ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ
ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡಲು ಕೇರುತೆತ ೇನೆ. ರ್ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯವರೆಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ
ಒಳಗೇಂಡಿರುವ
ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತತ ಷ್ರತ್ತತ ಗಳನ್ನು ಪಾಲ್ಲಸಲು ಮತ್ತತ ಅನ್ನಸರಿಸಲು ಬ್ದ್ಧ ರ್ನಗಿದ್ದ ೇನೆ ಮತ್ತತ
ನ್ನ್ಗೆ ಅನ್ಾ ಯವಾಗುವಂತ್ಹ ಈ ಮುೇಂದಿನ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತತ
ಷ್ರತ್ತತ ಗಳನ್ನು
ಪಾಲ್ಲಸುತೆತ ೇನೆ, ಎೇಂದ್ರೆ1.
ಹಿೇಂಪ್ಡೆದಿರುವ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಅದ್ರ ನಿವೇಶನ್ದ್ ಸಾ ಳವನ್ನು ಒಳಗೇಂಡಂತೆ
ಸೂಕತ ವಾದ್

ಮನೆಯನ್ನು

ನಿಮಿಾಸಲು

ಅಥವಾ

ಸಾಾ ಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ವ

(ಆಜಾಸುವ) ಉದ್ದ ೇಶಗಳಗಾಗಿ ವಾಸತ ವವಾಗಿ ಬ್ಳಸಿಕಳುಳ ತೆತ ೇನೆ;
2.

ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವುದ್ಕ್ೆ
ವೆಚು ವನ್ನು

ಅನ್ನಮತಿಸಲಾದ್ ಮೊತ್ತ ವು, ಅದ್ರ ನಿವೇಶನ್ದ್ ಸಾ ಳದ್

ಒಳಗೇಂಡಂತೆ ಸೂಕತ ವಾದ್ ಮನೆಯನ್ನು

ಸಾಾ ಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕಳಳ ಲು

(ಆಜಾಸಲು)

ನ್ನಿು ೇಂದ್

ನಿಮಿಾಸಲು ಅಥವಾ
ಭರಿಸಲಾದ್

ವಾಸತ ವ

ವೆಚು ಕ್ತೆ ೇಂತ್ ಹೆಚಿು ಗೆ ಇದ್ದ ಲ್ಲಿ , ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾದ್ ನಿಯಮಗಳ 28 (i) (ಬಿ)
ನಿಯಮದ್ಲ್ಲಿ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿದ್ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ , ಅದ್ದ ಬೇಡಿಕ್ಯದಾಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ
ಇಲಿ ದಿರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಲನ್ ಬ್ಡಿಾ ಯೇಂದಿಗೆ ಒೇಂದೇ ಮೊತ್ತ ದ್ಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷ ೇಪ್ಣೆ
ಇಲಿ ದ್ ನ್ನ್ು

ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿ ಲೆಕೆ ಕ್ೆ

ಜ್ಮೆ ಮಾಡುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ

ಸಕಾಾರಕ್ೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುತೆತ ೇನೆ;
3.

ಹಾಗೆ ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕೇಂಡ ಮೊತ್ತ ದ್ೇಂದಿಗೆ ನ್ನಿು ೇಂದ್ ನಿಮಿಾಸಲು ಅಥವಾ
ಸಾಾ ಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕಳಳ ಲು (ಆಜಾಸಲು) ಪ್ರ ಸಾತ ಪಿಸಲಾದ್ ಮನೆಯು, ನ್ನ್ು
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ಕತ್ಾವಯ ದ್ ಸಾ ಳದ್ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರ್ನನ್ನ ನಿವೃತಿತ ಯ ನಂತ್ರ ವಾಸಿಸುವುದ್ಕ್ೆ
ಉದ್ದ ೇಶಿಸಲಾದ್ .................................ಸಾ ಳದ್ಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತ ದ್;
4.
ನ್ನ್ು ಕಟಟ ಡವು ಮನೆಯಾಗಿದ್ದ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ , ಮನೆಯ ನಿಮಾಾಣವನ್ನು
ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾದ್ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕೇಂಡ ಆರು ತಿೇಂಗಳೊಳಗಾಗಿ
ಪಾರ ರಂಭಿಸತ್ಕೆ ದ್ದದ ಮತ್ತತ ನಿಮಾಾಣ ಪಾರ ರಂಭಗೇಂಡ ದಿರ್ನೇಂಕದಿೇಂದ್ ಒೇಂದ್ದ
ವಷ್ಾದ್ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಪೂಣಾಗಳಸತ್ಕೆ ದ್ದದ ಅಥವಾ ಅೇಂಥ ಮತ್ತ ಷ್ಟಟ
ವಿಸತ ರಿಸಲಾದ್ ಅವಧಿಯನ್ನು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರವು ತ್ನ್ು
ಸಂಪೂಣಾ
ವಿವೇಚನೆಯಿೇಂದ್ ಅನ್ನಮತಿಸಬ್ಹುದ್ದ. ನಿಮಿಾಸಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು ಖರಿೇದಿ
ಮಾಡಿದ್ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ , ಖಾಸಗಿ ಪ್ಕ್ಷಕಾರರಿೇಂದ್ ಅೇಂತ್ಹ ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ
ನ್ನಿು ೇಂದ್ ಪ್ಡೆದ್ದಕೇಂಡ ಹಿೇಂದಿನ್ ಯಾವುದೇ ಸಾಲವನ್ನು ಅೇಂಥ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು
ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್ದಕೇಂಡ ಮೂರು ತಿೇಂಗಳುಗಳೊಳಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ
ಸಕಾಾರದಿೇಂದ್ ಅನ್ನಮತಿಸಬ್ಹುದಾದಂತ್ಹ ವಿಸತ ರಿಸಿದ್ ಅವಧಿಯಳಗೆ
ಮರುಸಂದಾಯ ಮಾಡುತೆತ ೇನೆ.
5.
ನ್ನ್ು
ಮನೆಯನ್ನು
ನಿಮಿಾಸುವ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ , ಮನೆ ನಿಮಿಾಸಲು
ಉದ್ದ ೇಶಿಸಿರುವ ನಿವೇಶನ್ದ್ಲ್ಲಿ
ನಿಮಿಾಸುವ ಹಕೆ ನ್ನು
ರ್ನನ್ನ ಕೂಡಲೇ
ಸಾಾ ಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ತೆತ ೇನೆ.
6.
ಅಗತ್ಯ ಪ್ಡಿಸಲಾದ್ ವಿಸತ ರಣೆಗೆ ಕಟಟ ಡ ಸಾಮಗಿರ ಗಳನ್ನು ಖರಿೇದಿಸಲು ಸಾ ಳೇಯ
ಪಾರ ಧಿಕಾರದಿೇಂದ್ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವಲ್ಲಿ
ಅನ್ನಮೊೇದಿತ್ ಯೇಜ್ನೆಗಳು ಮತ್ತತ
ಅನ್ನಮತಿಗಳನ್ನು ರ್ನನ್ನ ಒದ್ಗಿಸುತೆತ ೇನೆ.
7.
ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಿಾಸಿದ್ ಮನೆಯನ್ನು ಖರಿೇದಿಸುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆದಿರುವ
ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ , ಖರಿೇದಿ ದ್ರವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದ್ಕ್ತೆ ೇಂತ್ ಮೊದ್ಲು,
ಮನೆಗೆ ಮತ್ತತ
ಮನೆ ನಿಮಿಾಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ವಿವಾದ್ವಿಲಿ ದ್ ಹಕುೆ ಪ್ತ್ರ ವನ್ನು ಪ್ಡೆದ್ದಕಳುಳ ತೆತ ೇನೆ.
8.
ರ್ನನ್ನ
ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ರುವವರೆಗೂ,
ಹಾಗೆ
ನಿಮಿಾಸಿದ್
ಅಥವಾ
ಸಾಾ ಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕೇಂಡ ಮನೆಯು ನ್ನ್ು ಏಕಮಾತ್ರ ಮಾಲ್ಲಕತ್ಾ ದ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ತತ
ಸಾಾ ಧಿೇನ್ದ್ಲ್ಲಿ ದ್ ಎೇಂದ್ದ 31ನೇ ಮಾಚ್ಾ ರಂದ್ದ ಅಥವಾ ಅದ್ಕೂೆ ಮೊದ್ಲು
ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರಿೇಂದ್ ನಿದಿಾಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಲಾದ್ ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಘೇಷ್ಣೆಯನ್ನು ಪ್ರ ತಿ
ವಷ್ಾ ಸಲ್ಲಿ ಸುತೆತ ೇನೆ.
9.
ರ್ನನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ರುವಾಗ ಹಾಗೆ ನಿಮಿಾಸಿದ್ ಅಥವಾ ಸಾಾ ಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕೇಂಡ
(ಆಜಾಸಿದ್) ಮನೆಯನ್ನು
ಮಾರಾಟ, ಅಡಮಾನ್, ಬ್ದ್ಲಾವಣೆ ಅಥವಾ
ಉಡುಗರೆ ಅಥವಾ ಮೂರು ವಷ್ಾಗಳಗಿೇಂತ್ ಹೆಚಿು ನ್ ಅವಧಿಗೆ ಗುತಿತ ಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಅಥವಾ ಲ್ಲಖಿತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ ಪೂವಾಾನ್ನಮತಿ ಇಲಿ ದ್
ಯಾವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇ ಆಗಲ್ಲ ನ್ನಿು ೇಂದ್ ವಗಾಾವಣೆಯಾಗತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ .
ಪ್ರ ಸಾತ ಪಿಸಲಾದ್
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ
ಮನೆಯನ್ನು
ನಿಮಿಾಸಲು
ಅಥವಾ
ಸಾಾ ಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕಳಳ ಲು (ಆಜಾಸಲು) ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯಲು ಅನ್ನಮತಿಸಲಾದ್ ಮೊತ್ತ ದ್ೇಂದಿಗೆ
ನ್ನ್ು ಖಾಸಗಿ ಉಳತಾಯವು ಸಾಕಷ್ಟಟ ಗುತ್ತ ದ್ ಎೇಂದ್ದ ಮತ್ತತ ನ್ನ್ು ಕತ್ಾವಯ ದ್ ಸಾ ಳದ್ಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ನಿವೃತಿತ ಯ ನಂತ್ರ ನ್ನ್ು ಉದ್ದ ೇಶಿತ್ ವಾಸಸಾ ಳ...................ದ್ಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸುವುದ್ಕ್ೆ
ಅಥವಾ
ಸಾಾ ಧಿೇನ್ಪ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ವುದ್ಕ್ೆ
(ಆಜಾಸುವುದ್ಕ್ೆ )
ಉದ್ದ ೇಶಿಸಲಾಗಿರುವುದ್ನ್ನು
ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಸಾ ೇಂತ್ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊೇಂದಿಲಿ ವೆೇಂದ್ದ ರ್ನನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ
ಘೇಷಿಸುತೆತ ೇನೆ.
ಸದ್ರಿ
ನಿಯಮಗಳ
ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ
ಮನೆಯನ್ನು
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ಖರಿೇದಿಸದಿದ್ದ ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಿಾಸದಿದ್ದ ರೆ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾದ್ ಯಾವುದೇ
ನಿಬಂಧನೆಗಳು
ಮತ್ತತ
ಷ್ರತ್ತತ ಗಳ
ಉಲಿ ೇಂಘನೆ
ಮಾಡಿದ್ದ ರೆ,
ರ್ನನ್ನ
ಸದ್ರಿ
ನಿಯಮಗಳಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ
ನಿಧಿಯಿೇಂದ್
ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವುದ್ಕ್ೆ
ಅನ್ನಮತಿಸಲಾದ್
ಮೊತ್ತ ವನ್ನು
ಖಾತೆಗೆ ಜ್ಮೆ ಮಾಡುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ, ಅದ್ಕ್ೆ
ಗತ್ತತ ಪ್ಡಿಸಿದ್ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ
ಬ್ಡಿಾ ಯೇಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ಮರುಸಂದಾಯ ಮಾಡುತೆತ ೇನೆ ಎೇಂದ್ದ ಸಹ
ಘೇಷಿಸುತೆತ ೇನೆ.
20...... ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ದಿರ್ನೇಂಕ ........... ದಿನ್ .............. ರಂದ್ದ
ಸಾ ಳ ...............................

ಸಹಿ

ನ್ಮೂನೆ-15
(29ನೇ ನಿಯಮದ (2)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ)
ಉನ್ು ತ್ ಶಕ್ಷಣದ ವೆಚಚ ವನುು

ಭರಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ

ಭವಿಷ್ಯ

ಅೆಂತಿಮ ರ್ಣ ಹೆಂತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದಕೆಕ ಅರ್ಜಾ.
(ತಿರ ಪ್ರ ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು)
1.

ಚಂದಾದಾರನ್ ಹೆಸರು

2.

ಚಂದಾದಾರನ್ ಪ್ದ್ರ್ನಮ

3.
4.

ಚಂದಾದಾರನ್ ಮೂಲವೇತ್ನ್ ಮತ್ತತ ಮೂಲ ವೇತ್ನ್ವಲಿ ದ್,
ವೇತ್ನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದ ಲ್ಲಿ
ಚಂದಾದಾರನ್ ಜ್ನ್ಮ ದಿರ್ನೇಂಕ

5.

ಸಕಾಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ್ ದಿರ್ನೇಂಕ

6.

7.

ಚಂದಾದಾರನ್ ಒಟಟ
ಸೇವಾವಧಿ, ಬಿಟಟ
ಹೊೇಗಿರುವ
(ಭಂಗವಾದ್) ಸೇವಾವಧಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದ ರೆ ಅದೂ
ಸೇರಿದಂತೆ
ಚಂದಾದಾರನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಯ

8.

ಹಣ ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವ ಉದ್ದ ೇಶ

9.

ಯಾವ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಹಣ
ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯನ್ನು ಕ್ಿ ೇಮು ಮಾಡಲಾಗಿದ್
10. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳು 27, 28, 29 ಅಥವಾ 30 ನೇ
ನಿಯಮದ್ಲ್ಲಿ ಗತ್ತತ ಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದ ೇಶಗಳಗಾಗಿ ಈ
ಹಿೇಂದ್ ಅೇಂತಿಮ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯನ್ನು ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಿದ್ದ ರೆ (ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದ್ಗಿಸಬೇಕು)
11. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳ 15ನೇ ನಿಯಮದ್ ಮೇರೆಗೆ
ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ ಮುೇಂಗಡವನ್ನು
ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲಾಗಿದ್ಯೇ ಹಾಗೂ ಅದ್ನ್ನು ಪ್ಡೆದ್ದಕಳಳ ಲಾಗಿದ್ಯೇ
ಮತ್ತತ
ಹಾಗಿದ್ದ ಲ್ಲಿ
ಅದ್ನ್ನು
ಪೂಣಾವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ

ನಿಧಿಯಿೆಂದ ಭಾಗಶಃ
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ಮಾಡಲಾಗಿದ್ಯೇ (ಅೇಂತಿಮ ಮರುಪಾವತಿಯ ದಿರ್ನೇಂಕವನ್ನು
ನ್ಮೂದಿಸಬೇಕು)
12. ಉನ್ು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣಕಾೆ ಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಿ ಡುವ ವಯ ಕ್ತತ ಯ ಹೆಸರು,
ಚಂದಾದಾರನೇಂದಿಗೆ ಅವನ್/ಅವಳ ಸಂಬಂಧ
13. ಹೈಸೂೆ ಲ್ ಮಟಟ ವನ್ನು
ದಾಟಿದ್ ನಂತ್ರ ಉನ್ು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ೆ
ಕಳುಹಿಸುವುದ್ದ ಭಾರತ್ದ್ ಇತ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೇ ಅಥವಾ
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯೇ
14. ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ಡೆಯಬೇಕ್ೇಂದಿರುವ ವಿಶೇಷ್ ವಾಯ ಸಂಗ ಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತತ
ಅೇಂಥ ವಾಯ ಸಂಗ ಕರ ಮಗಳ ಅವಧಿ.
15. 29ನೇ
ನಿಯಮದ್
ಮೇರೆಗೆ
ಕೇರಿಕೇಂಡಿರುವ
ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವ ಪ್ರ ಮಾಣದ್ ಮೊಬ್ಲಗುವಿನ್ ಮೊತ್ತ

ಹಣ

16. ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವುದ್ಕ್ೆ ಅಗತ್ಯ ವಾಗಿರುವ ಕಂತ್ತಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ
ಮತ್ತತ
ಮೊದ್ಲನೆ ಕಂತ್ನ್ನು
ಪ್ಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ವಾಗಿರುವ
ದಿರ್ನೇಂಕ [29(ಸಿ) ನಿಯಮವನ್ನು ನೇಡಿ]
17. ಅೇಂಥ ಪ್ರ ತಿಯೇಂದ್ದ ಕಂತಿನ್ ಮೊಬ್ಲಗು/ಮೊತ್ತ
18. ಈ ದಿರ್ನೇಂಕದಂದ್ದ ಚಂದಾದಾರನ್ ಜ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಉಳದ್ ಶಿಲುೆ
(ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿೇಂದ್ ಆಖೈರಾಗಿ ಒಪಿಿ ಸಲಾದ್ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ಗಳು
ಮತ್ತತ
ಅನಂತ್ರದ್
ಠೇವಣಿಗಳು
ಮತ್ತತ
ಹಣ
ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಗಳೇಂದ್ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದಂತೆ)
19. ಸಾಮಾನ್ಯ
ಭವಿಷ್ಯ
ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳ 29(ಇ) ನಿಯಮದ್
ಅನ್ನಸಾರ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ವನ್ನು ಅಜಾಗೆ ಲಗತಿತ ಸಲಾಗಿದ್ಯೇ?
ಚಂದಾದಾರನ್ ಸಹಿ
ರ್ನನ್ನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ

ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳು, 2016ರ 29ನೇ ನಿಯಮಕ್ೆ

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ...............................ಅಜಾಯಲ್ಲಿ ತ್ೇರಿಸಿದ್ ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್ ಹಣವನ್ನು
ಬ್ಳಸಿಕೇಂಡು, ಆ ಪೈಕ್ತ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಮೊಬ್ಲಗು ಉಳದ್ಲ್ಲಿ , ಮೇಲೆ ಹೇಳದ್ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ
ಗತ್ತತ ಪ್ಡಿಸಿದ್ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಬ್ಡಿಾ ಯೇಂದಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಈ ಮೂಲಕ
ಬ್ದ್ಧ ರ್ನಗಿದ್ದ ೇನೆ.
ಅಜಾದಾರನ್ ಸಹಿ
ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾ ಮಾಣಪತ್ಾ
ಶಿರ ೇ ......................................................... ರವರ ಮನ್ವಿಯನ್ನು

ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದ್ದ ೇನೆ ಮತ್ತತ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನಿಯಮಾವಳಗಳ ................................... ನಿಯಮದ್ ಮೇರೆಗೆ ಕೇರಿರುವ
ಸಾಮಾನ್ಯ
...............

ಭವಿಷ್ಯ
ರೂ

ನಿಧಿಯ ....................................... ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಚಂದಾದಾರನ್ ಖಾತೆಯಿೇಂದ್

(ಅಕ್ಷರದ್ಲ್ಲಿ

...............................

ರೂ)

ಗಳ

ಅಕಾಲ್ಲಕ

ಭಾಗಶಃ

ಹಣ
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ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯು ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ ಮತ್ತತ

ಅದ್ನ್ನು

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬ್ಹುದ್ದ ಮತ್ತತ

ಅದ್ನ್ನು ……….. ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡಬ್ಹುದ್ದ. ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮತ್ತತ
ವಾಪ್ಸು

ಕಳುಹಿಸುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್

ದ್ಸಾತ ವೇಜುಗಳನ್ನು

ಇದ್ರೇಂದಿಗೆ

ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್.
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ ಮತ್ತತ ಪ್ದ್ರ್ನಮ
ಜಾಾ ಪ್ನ್ ಸಂಖ್ಯಯ :ಎ.

ದಿರ್ನೇಂಕ ................

............................... ರೂಗಳನ್ನು

(ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ

........................ ರೂ) ಮಂಜೂರು

ಮಾಡಲಾಗಿದ್.
ಬಿ.

ಅಗತ್ಯ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ಡೆಯುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರದ್ ಆರ್ಥಾಕ

ಇಲಾಖ್ಯಯ ಕಾಯಾದ್ಶಿಾಯವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್.
(ಇಲಾಖಾ
ಹೊೇಂದಿದಾದ ಗ

ಮುಖಯ ಸಾ ರೇ
‘ಎ’

ಯನ್ನು

ಹಣ
ಭತಿಾ

ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯ
ಮಾಡಿ,

ಅೇಂಥ

ಮಂಜೂರಾತಿ

ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ

‘ಬಿ’

ಹೊಡೆದ್ದಹಾಕಬೇಕು)

ಸಕಾಾರ ಹೊರತಾದ್, ಮಂಜೂರಾತಿ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿರುವ
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ ಮತ್ತತ ಪ್ದ್ರ್ನಮ
ನ್ಮೂನೆ-16
(30ನೇ ನಿಯಮದ (8)ನೇ ಉಪ ನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ)
ವಿವಾರ್ದ ಉದ್ದ ೀಶಗಳಿರ್ಗಗಿ ವೆಚಚ ವನುು ಭರಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ನಿಧಿಯಿೆಂದ ಭಾಗಶಃ ಅೆಂತಿಮ ರ್ಣ ಹೆಂತೆಗೆದುಕಳಳ ಲು ಅರ್ಜಾ.
(ತಿಾ ಪಾ ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಸಬೇಕು)
1.

ಚಂದಾದಾರನ್ ಹೆಸರು

2.
3.

ಚಂದಾದಾರನ್ ಪ್ದ್ರ್ನಮ
ಚಂದಾದಾರನ್ ಮೂಲವೇತ್ನ್ ಮತ್ತತ ಮೂಲ ವೇತ್ನ್ವಲಿ ದ್
ವೇತ್ನ್ಗಳು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದ ರೆ.

4.

ಚಂದಾದಾರನ್ ಜ್ನ್ಮ ದಿರ್ನೇಂಕ

5.

ಸಕಾಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ್ ದಿರ್ನೇಂಕ.

6.

ಚಂದಾದಾರನ್ ಒಟಟ
ಸೇವಾವಧಿ, ಬಿಟಟ
ಹೊೇಗಿರುವ
(ಭಂಗವಾದ್) ಸೇವಾವಧಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದ ರೆ ಅದೂ
ಸೇರಿದಂತೆ.

ಅಧಿಕಾರ
ಯನ್ನು
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7.

ಚಂದಾದಾರನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಯ

8.

ಹಣ ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವ ಉದ್ದ ೇಶ

9.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳು 27, 28, 29 ಅಥವಾ
30ನೇ
ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ
ಗತ್ತತ ಪ್ಡಿಸಿದ್
ಯಾವುದೇ
ಉದ್ದ ೇಶಗಳಗಾಗಿ
ಈ
ಹಿೇಂದ್
ಅೇಂತಿಮವಾಗಿ
ಹಣ
ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕಳಳ ಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದ್ಯೇ?
ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನಿಯಮಾವಳ 15ನೇ ನಿಯಮದ್
ಮೇರೆಗಿನ್ ಉದ್ದ ೇಶಗಳಗಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ
ಮುೇಂಗಡವನ್ನು
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ಯೇ ಮತ್ತತ
ಅದ್ನ್ನು
ಪ್ಡೆದ್ದಕಳಳ ಲಾಗಿದ್ಯೇ? ಮತ್ತತ
ಹಾಗಿದ್ದ ರೆ
ಅದ್ನ್ನು
ಪೂಣಾವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ಯೇ
(ಮಂಜೂರಾತಿಯ
ದಿರ್ನೇಂಕ
ಮತ್ತತ
ಅೇಂತಿಮ
ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ನ್ಮೂದಿಸಬೇಕು)
ಮದ್ದವೆ ನ್ಡೆಯಲ್ಲರುವ ದಿರ್ನೇಂಕ

10.

11.
12.
13.
14.

15.

ಚಂದಾದಾರನಿಗೂ ಮದ್ದವೆಯಾಗಲ್ಲರುವ ವಯ ಕ್ತತ ಗೂ ಇರುವ
ಸಂಬಂಧ
ಯಾವ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಹಣ
ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯು ಅಗತ್ಯ ವಾಗಿದ್
ಮೇಲೆ ಹೇಳದ್ 8ನೇ ಅೇಂಕಣದ್ಲ್ಲಿ
ನಿದಿಾಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಿದ್
ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ 31(ಬಿ) ಮತ್ತತ
(ಸಿ) ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ
ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕಳಳ ಲ್ಲಚಿಛ ಸಿರುವ ಮೊಬ್ಲಗು
ಈ ದಿರ್ನೇಂಕದಂದ್ದ ಚಂದಾದಾರನ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಮೆ ಇರುವ
ಶಿಲುೆ
(ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿೇಂದ್ ಆಖೈರಾಗಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾದ್
ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ಗಳೇಂದ್ ಹಾಗೂ ತ್ರುವಾಯದ್ ಠೇವಣಿಗಳು ಮತ್ತತ
ವಾಪ್ಸಾತಿಗಳೇಂದ್ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದಂತೆ)
ಚಂದಾದಾರನ್ ಸಹಿ

1.

ಈ ಅಜಾಯ 8ನೇ ಅೇಂಕಣದ್ಲ್ಲಿ

ಹೇಳದ್ ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ, ನಿಯಮ 15ರ ಮೇರೆಗೆ

ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬ್ಹುದಾದ್ ಮುೇಂಗಡವನ್ನು ಅಥವಾ 27ನೇ ನಿಯಮದ್ ಮೇರೆಗೆ ಭಾಗಶಃ
ಅೇಂತಿಮವಾಗಿ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯಲು ರ್ನನ್ನ ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿ ಸಿಲಿ ವೆೇಂದ್ದ ಮತ್ತತ /ಅಥವಾ ಅದ್ನ್ನು
ಪ್ಡೆದಿಲಿ ವೆೇಂದೂ, ಪ್ರ ಮಾಣಿೇಕರಿಸುತೆತ ೇನೆ.
2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳು, 2016ರ 31ನೇ ನಿಯಮಕೆ ನ್ನಸಾರವಾಗಿ,
ನ್ನ್ು ಅಜಾಯಲ್ಲಿ ತಿಳಸಿದ್ ಮದ್ದವೆಯ ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ ತ್ಗಲುವ ವೆಚು ದ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಿೇಂದ್ ಪ್ಡೆದ್ ಅಕಾಲ್ಲಕ ಭಾಗಶಃ ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್ ಹಣವನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೇಳದ್
ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ ಬ್ಳಸಿಕೇಂಡು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಮೊಬ್ಲಗು ಉಳದ್ಲ್ಲಿ , ಮೇಲೆ
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ಹೇಳದ್ ಸದ್ರಿ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಗತ್ತತ ಪ್ಡಿಸಿದ್ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಬ್ಡಿಾ ಯೇಂದಿಗೆ
ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ರ್ನನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ಬ್ದ್ಧ ರ್ನಗಿರುತೆತ ೇನೆ.
ದಿರ್ನೇಂಕ:-----------

ಚಂದಾದಾರನ್ ಸಹಿ

ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾ ಮಾಣಪತ್ಾ
ಶಿರ ೇ ............................................... ರವರು ಕೇರಿರುವ ಮನ್ವಿಯನ್ನು
ಮತ್ತತ ರ್ನನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ

ಭವಿಷ್ಯ

ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದ್ದ ೇನೆ

ನಿಧಿ ನಿಯಮಾವಳಗಳ ................................... ನಿಯಮದ್

ಮೇರೆಗೆ ಕೇರಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ............................. ಚಂದಾದಾರನ್ ಖಾತೆಯಿೇಂದ್
............................. ರೂ [(ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ) ..................................... ರೂ] ಗಳ ಅಕಾಲ್ಲಕ ಭಾಗಶಃ ಹಣ
ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ ಮತ್ತತ ಅದ್ನ್ನು

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬ್ಹುದ್ದ ಎೇಂದ್ದ ರ್ನನ್ನ

ಪ್ರ ಮಾಣಿೇಕರಿಸುತೆತ ೇನೆ. ಇದ್ಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತತ ನಂತ್ರ
ವಾಪ್ಸುಿ ಕಳುಹಿಸವುದ್ಕ್ೆ ಇದ್ರೇಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್.
....................................................
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ ಮತ್ತತ ಪ್ದ್ರ್ನಮ
ಜಾಾ ಪ್ನ್ ಸಂಖ್ಯಯ

: …………..

ದಿರ್ನೇಂಕ ................. 20...............

ಎ.

...................... ರೂಗಳನ್ನು (ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ......................... ರೂ) ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್.

ಬಿ.

ಅಗತ್ಯ

ಮಂಜೂರಾತಿ

ಪ್ಡೆಯಲು

ಕರ್ನಾಟಕ

ಸಕಾಾರದ್

ಆರ್ಥಾಕ

ಇಲಾಖ್ಯಯ

ಕಾಯಾದ್ಶಿಾಯವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್.
(ಇಲಾಖಾ ಮುಖಯ ಸಾ ರೇ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯನ್ನು
ಹೊೇಂದಿದಾದ ಗ, ‘ಎ’ ಯನ್ನು

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ

ಭತಿಾ ಮಾಡಿ ಅೇಂಥ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ‘ಬಿ’ ಯನ್ನು

ಹೊಡೆದ್ದ

ಹಾಕಬೇಕು)

ಸಕಾಾರ ಹೊರತಾದ್, ಮಂಜೂರಾತಿ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿರುವ
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ ಮತ್ತತ ಪ್ದ್ರ್ನಮ
ನ್ಮೂನೆ-17
(31ನೇ ನಿಯಮದ (7)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ)
ಮೊೇಟಾರ್

ಕಾರು/ಮೊೇಟಾರ್

ಸೈಕಲ್/ಸೂೆ ಟರ್/

ಮೊಪೆಡ್

ಮೊದ್ಲಾದ್ವುಗಳನ್ನು

ಮುೇಂಚಿತ್ವಾಗಿ ಕಾಯಿದ ರಿಸುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುವುದ್ಕ್ೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಿೇಂದ್
ಭಾಗಶಃ ಅೇಂತಿಮ ಹಣ ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕಳಳ ಲು ಅಜಾ.
(ತಿರ ಪ್ರ ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು)
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1.

ಚಂದಾದಾರನ್ ಹೆಸರು

2.

ಚಂದಾದಾರನ್ ಪ್ದ್ರ್ನಮ.

3.

ಚಂದಾದಾರನ್ ಮೂಲವೇತ್ನ್ ಮತ್ತತ ಮೂಲ ವೇತ್ನ್ವಲಿ ದ್,
ಯಾವುದೇ ವೇತ್ನ್ಗಳು ಇದ್ದ ರೆ
ಚಂದಾದಾರನ್ ಜ್ನ್ಮ ದಿರ್ನೇಂಕ

4.
5.
6.

ಚಂದಾದಾರನ್ ಒಟಟ
ಸೇವಾವಧಿ, ಬಿಟಟ
ಹೊೇಗಿರುವ
ಸೇವಾವಧಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದ ರೆ ಅದೂ ಸೇರಿದಂತೆ
ಸಕಾಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ್ ದಿರ್ನೇಂಕ

7.

ಚಂದಾದಾರನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಯ

8.

ಹಣ ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವ ಉದ್ದ ೇಶ

9.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳ 27, 28, 29 ಅಥವಾ
30ನೇ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ
ಗತ್ತತ ಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ
ಉದ್ದ ೇಶಗಳಗಾಗಿ ಈ ಹಿೇಂದ್ ಅೇಂತಿಮ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್
ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲಾಗಿದ್ಯೇ
(ಆ
ವಿವರಗಳನ್ನು
ಒದ್ಗಿಸುವುದ್ದ).
ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳ 15ನೇ ನಿಯಮದ್
ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ ಮುೇಂಗಡವನ್ನು
ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲಾಗಿದ್ಯೇ
ಮತ್ತತ
ಅದ್ನ್ನು
ಪ್ಡೆದ್ದಕಳಳ ಲಾಗಿದ್ಯೇ, ಹಾಗಿದ್ದ ರೆ, ಅದ್ನ್ನು ಪೂಣಾವಾಗಿ
ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ಯೇ
(ಮಂಜೂರಾತಿಯ
ದಿರ್ನೇಂಕ ಮತ್ತತ ಅೇಂತಿಮ ಮರುಪಾವತಿಯ ದಿರ್ನೇಂಕವನ್ನು
ನ್ಮೂದಿಸಬೇಕು).
ವಾಹನ್ದ್ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹಣ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್
ತ್ಯಾರಕನ್ ಅಥವಾ ಡಿೇಲರ್ನ್ ಹೆಸರು, ಠೇವಣಿಯ ಮೊತ್ತ
ಹಾಗೂ
ವಾಹನ್ವನ್ನು
ಯಾವ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ವಿತ್ರಿಸಬ್ಹುದಾಗಿದ್ಯೇ ಆ ಸಂಭವನಿೇಯ ಅವದಿ.
ಯಾವ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಹಣ
ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯು ಈಗ ಅಗತ್ಯ ವಾಗಿದ್.
32ನೇ ನಿಯಮದ್ ಮೇರೆಗೆ ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕಳಳ ಲು ಇಚಿಛ ಸಿರುವ
ಮೊಬ್ಲಗು (ಮೇಲೆ 8ನೇ ಅೇಂಕಣದ್ಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಿದ್
ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ).
ಈ ದಿರ್ನೇಂಕದಂದ್ದ ಚಂದಾದಾರನ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಮೆ ಇರುವ
ಶಿಲುೆ
(ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿೇಂದ್ ಅಖೈರಾಗಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾದ್
ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ಗಳೇಂದ್ ಮತ್ತತ ಆ ತ್ರುವಾಯದ್ ಠೇವಣಿಗಳು ಮತ್ತತ
ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಗಳೇಂದ್ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದಂತೆ).

10.

11.

12.
13.

14.

ಚಂದಾದಾರನ್ ಸಹಿ
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ರ್ನನ್ನ, ಈ ಅಜಾಯ 8ನೇ ಅೇಂಕಣದ್ಲ್ಲಿ ಹೇಳದ್ ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ 15ನೇ ನಿಯಮದ್
ಮೇರೆಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬ್ಹುದಾದ್ ಮುೇಂಗಡಕಾೆ ಗಿ ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿ ಸಿಲಿ ಮತ್ತತ ಅಥವಾ
27ನೇ ನಿಯಮದ್ ಮೇರೆಗೆ ಭಾಗಶಃ ಅೇಂತಿಮ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯನ್ನು

ಪ್ಡೆದಿಲಿ ವೆೇಂದ್ದ

ಪ್ರ ಮಾಣಿೇಕರಿಸುತೆತ ೇನೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ

ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳು, 2016ರ 32ನೇ ನಿಯಮಕ್ೆ

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ, ನ್ನ್ು ಅಜಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದ್ ವಾಹನ್ದ್ ಖರಿೇದಿಗಾಗಿ ತ್ಗಲುವ ವೆಚು
ಸಲುವಾಗಿ

ಸಾಮಾನ್ಯ

ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯನ್ನು

ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿಯಿೇಂದ್

ಪ್ಡೆದ್

ಅಕಾಲ್ಲಕ

ಭರಿಸುವ

ಭಾಗಶಃ

ಹಣ

ಮೇಲೆ ಹೇಳದ್ ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ ಬ್ಳಸಿಕೇಂಡು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ

ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಮೊಬ್ಲಗು ಉಳದ್ಲ್ಲಿ , ಮೇಲೆ ಹೇಳದ್ ಸದ್ರಿ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಕೂಡಲೇ
ಗತ್ತತ ಪ್ಡಿಸಿದ್ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ

ಬ್ಡಿಾ ಯೇಂದಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ರ್ನನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ

ಬ್ದ್ಧ ರ್ನಗಿರುತೆತ ೇನೆ.
ಅಜಾದಾರನ್ ಸಹಿ
ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾ ಮಾಣಪತ್ಾ
ಶಿರ ೇ ............................................... ರವರು ಕೇರಿರುವ ಮನ್ವಿಯನ್ನು ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದ್ದ ೇನೆೇಂದ್ದ
ರ್ನನ್ನ

ಪ್ರ ಮಾಣಿೇಕರಿಸುತೆತ ೇನೆ

...................................

ನಿಯಮದ್

ಮತ್ತತ

ಸಾಮಾನ್ಯ

ಮೇರೆಗೆ

ಭವಿಷ್ಯ

ಕೇರಿರುವ

ನಿಧಿ

ಸಾಮಾನ್ಯ

ನಿಯಮಾವಳಗಳ
ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿಯ

............................. ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಚಂದ್ದಾರನ್ ಖಾತೆಯಿೇಂದ್ ............................. ರೂ [(ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ )
..................................... ರೂ] ಗಳ ಅಕಾಲ್ಲಕ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆವಿಕ್ಯು ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ ಮತ್ತತ
ಅದ್ನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬ್ಹುದ್ದ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತತ
ನಂತ್ರ ವಾಪ್ಸುಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇದ್ರೇಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್.
....................................................
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ ಮತ್ತತ ಪ್ದ್ರ್ನಮ
ಜಾಾ ಪ್ನ್ ಸಂಖ್ಯಯ :

ದಿರ್ನೇಂಕ................. 20...............

ಎ.

...................... ರೂಗಳನ್ನು (ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ......................... ರೂ) ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್.

ಬಿ.

ಅಗತ್ಯ

ಮಂಜೂರಾತಿ

ಪ್ಡೆಯಲು

ಕರ್ನಾಟಕ

ಸಕಾಾರದ್

ಆರ್ಥಾಕ

ಇಲಾಖ್ಯಯ

ಕಾಯಾದ್ಶಿಾಯವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್.
(ಇಲಾಖ್ಯಯ ಮುಖಯ ಸಾ ರೇ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯನ್ನು
ಹೊೇಂದಿದಾದ ಗ, ‘ಎ’ ಯನ್ನು
ಹಾಕಬೇಕು)

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ

ಭತಿಾ ಮಾಡಿ, ಅೇಂಥ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ‘ಬಿ’ ಯನ್ನು

ಹೊಡೆದ್ದ
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ಸಕಾಾರ ಹೊರತಾದ್, ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರವಾಗಿರುವ
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ ಮತ್ತತ ಪ್ದ್ರ್ನಮ
ನ್ಮೂನೆ-18
(33ನೇ ನಿಯಮದ (2)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ)
ಸೇವೆಯ ಅೆಂತಿಮ ವಷ್ಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ

ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿಯಿೆಂದ ಭಾಗಶಃ

ಅೆಂತಿಮ ರ್ಣ ಹೆಂತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದಕಾಕ ಗಿ ಅರ್ಜಾ.
1.
2.

ಚಂದಾದಾರನ್ ಹೆಸರು
ಪ್ದ್ರ್ನಮ ಮತ್ತತ ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸ

3.
4.

ಇಲಾಖಾ ಪೂವಾಪ್ರ ತ್ಯ ಯದ್ೇಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯ
ಸಂಖ್ಯಯ .
ಚಂದಾದಾರನ್ ಜ್ನ್ಮ ದಿರ್ನೇಂಕ

5.

ನಿವೃತಿತ ಯ ದಿರ್ನೇಂಕ (ವಯೇನಿವೃತಿತ ಯ ಮೇಲೆ)

6.

_________ ವಷ್ಾಕಾೆ ಗಿ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿೇಂದ್ ನಿೇಡಿದ್ ಲೆಕೆ ದ್ ಸಿಿ ಪ್ನ್
ಪ್ರ ಕಾರ ಕನೆಯ ಶಿಲುೆ

7.

ತ್ರುವಾಯದ್ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಭವಿಷ್ಯ
ನಿಧಿಯ ವಂತಿಕ್
ಮರುಪಾವತಿಗಳು/ ಹಣ ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವಿಕ್ಗಳು
ಇೇಂದ್ :
ಒಟಟ :

8.

ಅೇಂಕಣ 7ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರ ಮಾಣದ್ಲ್ಲಿ
ಹಣ ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕೇಂಡಿರುವುದ್ದ

9.

ಬಂದಿರುವ ಶಿಲುೆ ರೂಗಳಲ್ಲಿ

ಮತ್ತತ

10. ಶೇ. 10 ರಷ್ಟಟ ರೂ ಗಿೇಂಥ ಕಡಿಮೆ
11. ಕೇರಿಕೇಂಡಿರುವ ಭಾಗಶಃ ಅೇಂತಿಮವಾಗಿ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯ
ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ
12. ಎ) ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:ಹಣ ಪಾವತಿ ಕೇರಿರುವ ಖಜಾನೆ/ಉಪ್-ಖಜಾನೆ
ಬಿ) ರ್ನನ್-ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:ಯಾವ ಕಚೇರಿಯ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂದಾಯವನ್ನು ಕೇರಿದ್

ದಿರ್ನೇಂಕ:

(ಚಂದಾದಾರನ್ ಸಹಿ)
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ಶಿರ ೇ/ಶಿರ ೇಮತಿ

................................

ರವರು

ಕೇರಿರುವ

ಮನ್ವಿಯನ್ನು

ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದ್ದ ೇನೆೇಂದ್ದ ರ್ನನ್ನ ಪ್ರ ಮಾಣಿೇಕರಿಸುತೆತ ೇನೆ ಮತ್ತತ ಚಂದಾದಾರ............................. ರವರ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ................................ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಿೇಂದ್ .................... ರೂಗಳ ಅಕಾಲ್ಲಕ
ಭಾಗಶಃ

ಹಣ

ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯನ್ನು

ಮಂಜೂರು

ಮಾಡಬ್ಹುದ್ದ.

ಅದ್ನ್ನು

ಪ್ಡೆಯುವುದ್ಕ್ೆ ಅನ್ನಮತಿಸಬ್ಹುದ್ದ. ಇದ್ಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ
ಮತ್ತತ ನಂತ್ರ ವಾಪ್ಸುಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇದ್ರೇಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್.
ದಿರ್ನೇಂಕ :
....................................................
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ ಮತ್ತತ ಪ್ದ್ರ್ನಮ
ರೂ. ................... (ರೂಪಾಯಿಗಳು .........................) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್.
ದಿರ್ನೇಂಕ:
ಮಂಜೂರಾತಿ ಅಧಿಕಾರ ಹೊೇಂದಿರುವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ
ಸಹಿ ಮತ್ತತ ಪ್ದ್ರ್ನಮ

ನ್ಮೂನೆ-19
(34ನೇ ನಿಯಮದ (2)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ)
ದಿೀರ್ಾಕಾಲದ ಅರ್ನರೀಗಯ ದ ವೆಚಚ ವನುು

ಭರಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ

ನಿಧಿಯಿೆಂದ ಭಾಗಶಃ ಅೆಂತಿಮ ರ್ಣ ಹೆಂತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದಕೆಕ ಅರ್ಜಾ.
(ತಿರ ಪ್ರ ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು)
1.

ಚಂದಾದಾರನ್ ಹೆಸರು

2.

ಚಂದಾದಾರನ್ ಪ್ದ್ರ್ನಮ

ಭವಿಷ್ಯ
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3.

ಚಂದಾದಾರನ್ ಮೂಲವೇತ್ನ್ ಮತ್ತತ
ವೇತ್ನ್ಗಳು ಇದ್ದ ರೆ ತಿಳಸಿ

4.

ಚಂದಾದಾರನ್ ಜ್ನ್ಮ ದಿರ್ನೇಂಕ

5.

ಸಕಾಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ್ ದಿರ್ನೇಂಕ

6.
7.

ಚಂದಾದಾರನ್
ಒಟಟ
ಸೇವಾವಧಿ,
ಬಿಟಟ ಹೊೇದ್
ಸೇವಾವಧಿಗಳೇರ್ನದ್ರೂ ಇದ್ದ ರೆ ಅದೂ ಸೇರಿದಂತೆ
ಚಂದಾದಾರನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಯ

8.

ಹಣ ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವ ಉದ್ದ ೇಶ

9.

ಯಾವ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ
ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯನ್ನು ಕ್ಿ ೇಮು ಮಾಡಲಾಗಿದ್.

10.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನಿಯಮಾವಳಗಳ 27, 28, 29, 30
ಅಥವಾ 31 ನೇ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಗತ್ತತ ಪ್ಡಿಸಿದ್ ಯಾವುದೇ
ಉದ್ದ ೇಶಗಳಗಾಗಿ
ಈ
ಹಿೇಂದ್
ಅೇಂತಿಮವಾಗಿ
ಹಣ
ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕಳಳ ಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದ್ಯೇ (ಆ
ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದ್ಗಿಸಬೇಕು)

11.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನಿಯಮಾವಳ 15ನೇ ನಿಯಮದ್
ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ ಮುೇಂಗಡವನ್ನು
ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲಾಗಿದ್ಯೇ
ಮತ್ತತ
ಅದ್ನ್ನು
ಪ್ಡೆದ್ದಕಳಳ ಲಾಗಿದ್ಯೇ ಮತ್ತತ
ಹಾಗಿದ್ದ ರೆ, ಅದ್ನ್ನು
ಪೂಣಾವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ಯೇ (ಅೇಂತಿಮ
ಮರುಪಾವತಿಯ ದಿರ್ನೇಂಕವನ್ನು ನ್ಮೂದಿಸಬೇಕು)

12.

ದಿೇಘಾಕಾಲದ್ ಅರ್ನರೇಗಯ ಕ್ೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ವಯ ಕ್ತತ ಯ
ಹೆಸರು ಮತ್ತತ ಚಂದಾದಾರನೇಂದಿಗೆ ಅವನ್/ಅವಳ
ಸಂಬಂಧ
ಹಣ ಹಿೇಂತೆಗೆದ್ದಕಳಳ ಲು ಕೇರಿರುವ ವಿಶೇಷ್ ವೈದ್ಯ ಕ್ತೇಯ
ಚಿಕ್ತತೆಿ ಯ ವಗಾ/ಮಾದ್ರಿ

13.
14.

ಇತ್ರೆ ಯಾವುದೇ

ಹಣ

34ನೇ ನಿಯಮದ್ ಮೇರೆಗೆ ಕೇರಿಕೇಂಡಿರುವ
ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯ ಮೊಬ್ಲಗು

15.

ಈ ದಿರ್ನೇಂಕದಂದ್ದ ಚಂದಾದಾರನ್ ಜ್ಮೆಯಲ್ಲಿ
ಶಿಲುೆ

ಉಳದ್

(ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿೇಂದ್ ಅಖೈರಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾದ್
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ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ

ಹಾಗೂ ಅನಂತ್ರದ್ ಠೇವಣಿಗಳು ಮತ್ತತ

ಹಣ

ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಗಳೇಂದ್ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದಂತೆ)
ಚಂದಾದಾರನ್ ಸಹಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳು, 2016ರ 34ನೇ ನಿಯಮಕ್ೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ
ನ್ನ್ು

ಅಜಾಯಲ್ಲಿ ತಿಳಸಿದ್ ಉದ್ದ ೇಶಕಾೆ ಗಿ ಹಿೇಂಪ್ಡೆದ್ ಹಣವನ್ನು

ಬ್ಳಸಿಕೇಂಡು, ಆ ಪೈಕ್ತ

ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಮೊಬ್ಲಗು ಉಳದ್ಲ್ಲಿ , ಮೇಲೆ ಹೇಳದ್ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಗತ್ತತ ಪ್ಡಿಸಿದ್
ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಬ್ಡಿಾ ಯೇಂದಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ................................ ಆದ್ ರ್ನನ್ನ ಈ
ಮೂಲಕ ಬ್ದ್ಧ ರ್ನಗಿದ್ದ ೇನೆ.
ಅಜಾದಾರನ್ ಸಹಿ
ಚಂದಾದಾರನಿೆಂದ ಕೆಿ ೀಮು ಮಾಡುವ ಕಾಯಾವಿಧಾನ್ ಮತ್ತು ಘೀಷ್ಣೆ
ನಿೀಡಬೇಕಾದ ನ್ಮೂನೆ
ಆಸಿ ತೆರ ಯ
ಕ್ಜಐಡಿ

ಸಂಖ್ಯಯ

ಹೆಸರು......................................................ರೇಗಿಯ
...................................ಐಪಿ

ನೇೇಂದ್ಣಿ

ಸಂಖ್ಯಯ

ಹೆಸರು.............................
...............................................,

ಪ್ಡೆದ್ದಕೇಂಡ
ವಾಡ್ಾ.............................................ದಾಖಲಾದ್ (ಡಿಓಎ) ದಿರ್ನೇಂಕ..............................ಶಸತ ರ ಚಿಕ್ತತೆಿ ಯ
ದಿರ್ನೇಂಕ

(ಡಿಓಎಸ್)...........................ಬಿಡುಗಡೆ

ಮಾಡಿದ್

(ಡಿಓಡಿ)

ದಿರ್ನೇಂಕ...................

ಪೂವಾಭಾವಿಯಾಗಿ (Preauth) ನಿೇಡಿದ್ ದಿರ್ನೇಂಕ...................................ಪೂವಾಭಾವಿ (Preauth)
ಸಂಖ್ಯಯ ...................................ಪೂವಾಭಾವಿ (Preauth) ಮೊತ್ತ ...................................ಕ್ಿ ೇಮು ಮಾಡಿದ್
ಮೊತ್ತ

...................................ಇೇಂಪಾಿ ೇಂಟ್ಿ / ಸ್ಥಟ ೇಂಟ್ಿ ಗಳ ವೆಚು

ಪಾಯ ಕಜ್

ವೆಚು

...................................ಬಿಲ್

...................................ಒಟಟ
ಸಂಖ್ಯಯ

...................................ಬಿಲ್

ಇತಾಯ ದಿಗಳು...................................
ವೆಚು ..................................ವಿವರಗಳು
ದಿರ್ನೇಂಕ...................................ಬಿಲ್

ಮೊತ್ತ ...................................
ಚಂದಾದಾರನ್ ಸಹಿ
ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾ ಮಾಣಪತ್ಾ
ಶಿರ ೇ ............................................... ರವರು ಕೇರಿರುವ ಮನ್ವಿಯನ್ನು ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದ್ದ ೇನೆೇಂದ್ದ
ರ್ನನ್ನ ಪ್ರ ಮಾಣಿೇಕರಿಸುತೆತ ೇನೆ ಮತ್ತತ
ಸಾಮಾನ್ಯ
ಭವಿಷ್ಯ
ನಿಧಿ ನಿಯಮಾವಳಗಳ
................................... ನಿಯಮದ್ ಮೇರೆಗೆ ಕೇರಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ .............................
ಸಂಖ್ಯಯ ಯ
ಚಂದಾದಾರನ್
ಖಾತೆಯಿೇಂದ್
.............................
ರೂ
[(ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ )
..................................... ರೂ] ಗಳ ಅಕಾಲ್ಲಕ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯು ಅಗತ್ಯ ವಿದ್
ಮತ್ತತ
ಅದ್ನ್ನು
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬ್ಹುದ್ದ ಮತ್ತತ
..................... ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ಡೆದ್ದಕಳಳ ಲು ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡಬ್ಹುದ್ದ. ಇದ್ಕ್ೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು
ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತತ ನಂತ್ರ ವಾಪ್ಸುಿ ನಿೇಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇದ್ರೇಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್.
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....................................................
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ ಮತ್ತತ ಪ್ದ್ರ್ನಮ
ಜಾಾ ಪ್ನ್ ಸಂಖ್ಯಯ :

ದಿರ್ನೇಂಕ ................. 20...............

ಎ.

...................... ರೂ (ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ
......................... ರೂ) ಗಳನ್ನು
ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲಾಗಿದ್.
ಬಿ.
ಅಗತ್ಯ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪ್ಡೆದ್ದಕಳಳ ಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರದ್ ಆರ್ಥಾಕ
ಇಲಾಖ್ಯಯ ಕಾಯಾದ್ಶಿಾಯವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್.
(ಇಲಾಖ್ಯಯ ಮುಖಯ ಸಾ ರೇ ಹಣ ಹಿೇಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಅಧಿಕಾರ ಹೊೇಂದಿದಾಗ ‘ಎ’ ಯನ್ನು

ಭತಿಾ ಮಾಡಿ, ಅೇಂಥ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ‘ಬಿ’ ಯನ್ನು

ಹೊಡೆದ್ದ ಹಾಕಬೇಕು)
ಸಕಾಾರದ್ ಹೊರತಾದ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಅಧಿಕಾರ ಹೊೇಂದಿರುವ
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ ಮತ್ತತ ಪ್ದ್ರ್ನಮ
ಅನುಬಂಧ
(24ನೇ ನಿಯಮವನುು ನೀಡಿ)
ಕೆಂದಾ

ಸಕಾಾರದ

ಸೇವೆಯಿೆಂದ

ರಾಜಯ

ಸಕಾಾರದ

ಸೇವೆಗೆ

ಸೇರಿಕೆಂಡ

ಚಂದಾದಾರನ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ರಾರ್ಜೀರ್ನಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಂದಾ ಭವಿಷ್ಯ
ನಿಧಿ ಶಲುಕ ಗಳನುು

ರಾಜಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು:- 24ನೇ

ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊೆಂಡಿರುವ ಷ್ರತ್ತು ಗಳಿಗೊಳಪಟಟ .ಎ)

ಕೇಂದ್ರ ಸಕಾಾರದ್ ನೌಕರನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸಕಾಾರದ್ ಸೇವೆಯಿೇಂದ್ ವಗಾಾವಣೆ

ಮೂಲಕವಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಾಜೇರ್ನಮೆ ಮೂಲಕವಾಗಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರದ್ ಅಧಿೇನ್ದ್ ಸೇವೆಗೆ
ಸೇರಿರುವಲ್ಲಿ ,

ಕೇಂದ್ರ

ಸಂಚಯಗಳನ್ನು

ಸಕಾಾರದ್

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್

ಅವನ್

ಆತ್ನ್ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ಒೇಂದ್ದ ಹೊಸ ಸಾಮಾನ್ಯ

ಕೇಂದ್ರ
ಭವಿಷ್ಯ

ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿಯ

ನಿಧಿ ಖಾತೆಯನ್ನು

ತೆರೆಯುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ವಗಾಾವಣೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ .
ಬಿ)

ಕೇಂದ್ರ

ವಹಿಸಿಕೇಂಡಿದ್ದದ ,

ಸಕಾಾರದ್ ನೌಕರನ್ನ ರಾಜ್ಯ
ಅವನ್ನ

ಕರ್ನಾಟಕ

ರಾಜ್ಯ

ಸಕಾಾರದ್ ಅಧಿೇನ್ದ್ ಸೇವೆಯನ್ನು
ವಿಮಾ

ಇಲಾಖ್ಯಯಲ್ಲಿ ನ್

ಅಹಾರ್ನಗಿದ್ದ ಲ್ಲಿ , ಆತ್ನ್ನ ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರ್ನಗಬೇಕ್ೇಂದ್ದ ರಾಜ್ಯ
ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿಯ ಮೇರೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾದ್ ಹೊಸ ಸಾಮಾನ್ಯ

ಭವಿಷ್ಯ

ವಿಮೆಗಾಗಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ

ನಿಧಿ ಖಾತೆಗಳಗೆ

ಚಂದಾದಾರರ್ನಗುವುದ್ದ ಅಗತ್ಯ ವಿರತ್ಕೆ ದ್ದ ಲಿ . ಆದ್ರೆ, ಆತ್ನ್ ಹೊಸ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ
ಖಾತೆಗೆ ಜ್ಮೆಯಾದ್ ಕೇಂದ್ರ ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿ ಶಿಲೆ ನ್ನು , ರಾಜ್ಯ

ರ್ನಗರಿಕ ಸೇವೆಯಿೇಂದ್ ಆತ್ನ್

ನಿವೃತಿತ ಯ ಅಥವಾ ವಜಾಗಳಸಿದ್ ಅಥವಾ ರಾಜೇರ್ನಮೆಯ ನಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ವೇ ಆತ್ನಿಗೆ
ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬ್ಹುದ್ದ.
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ಸಿ)

ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರದ್ ಅಧಿೇನ್ದ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೇಂಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಕಾಾರದ್

ನೌಕರನ್ನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖ್ಯಯಲ್ಲಿ ನ್ ವಿಮೆಗೆ ಅಹಾರ್ನಗಿರದಿದ್ದ ಲ್ಲಿ , ಆತ್ನ್ನ
ರಾಜ್ಯ

ಸಾಮಾನ್ಯ

ಭವಿಷ್ಯ

ನಿಧಿಯ

ಖಾತೆಗೆ

ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ

ಚಂದಾದಾರರ್ನಗುವುದ್ದ

ಅಗತ್ಯ ವಿರತ್ಕೆ ದ್ದದ .
ಡಿ)

(ಎ) ಯಿೇಂದ್ (ಸಿ) ವರೆಗಿನ್ ಖಂಡಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು, ರಾಜ್ಯ

ಸಿವಿಲ್

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪರ ಬೇಷ್ನ್ರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೇಂಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಕಾಾರದ್ ನೌಕರನಿಗೆ
ಯಥೇಚಿತ್ ವಯ ತಾಯ ಸಗಳೊೇಂದಿಗೆ ಅನ್ಾ ಯವಾಗತ್ಕೆ ದ್ದದ .
ಜ. ಶಶಿಧರ್
ಸಕಾಾರದ್ ಅಧಿೇನ್ ಕಾಯಾದ್ಶಿಾ,
ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖ್ಯ (ಆಡಳತ್ ಮತ್ತತ ಮುೇಂಗಡಗಳು)

