
�ಾ�ಂ� ಆ� ಮ�ಾ�ಾಷ�
ಆ�� ವಸೂ�ಾ� �ಾ�ೆ: 1 �ೇ ಮಹ�, ನಂ .15, ��ೕ� �ಾ�ೆ ರ� �ೆ, ಬಸವನಗು�, �ೆಂಗಳ�ರು – 560004

ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ೆ�. 080-26706722;267067223
ಇ-�ೕ�: bom1934@mahabank.co.in, bom1934_arbban@mahabank.co.in

ಪ��ಾನ ಕ�ೇ�: �ೋಕಮಂಗ�, 1501, ��ಾ�ನಗರ, ಪ��ೆ -5

Ref. no. -  AK78/ARB/BAN BHAGWAN /2020-21 ��ಾಂಕ: 28.01.2021

ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾ�ಯ �ವರಗಳ�:

��ಾಸ: ಸ�ಾಯಕ ಜನರ� �ಾ��ೇಜ�, �ಾ�ಂ� ಆ� ಮ�ಾ�ಾಷ� ಆ�� ವಸೂ�ಾ� �ಾ�ೆ, 1 �ೇ ಮಹ�, 15, ��ೕ� �ಾ�ೆ ರ� �ೆ, ಬಸವನಗು�, �ೆಂಗಳ�ರು -560004
ಇ-�ೕ� ಐ�: bom1934@mahabank.co.in, bom1934_arbban@mahabank.co.in
ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ೆ� (ಕ�ೇ�): 080 - 26706722, 26706723, ��ೈ�: 7083239788/9921935827

2002 ರ ಆ��ಕ ಸ�ತು�ಗಳ ಭದ��ೆ ಮತು� ಪ�ನ� ��ಾ�ಣ �ಾಗೂ ಭದ��ಾ ��ಾಸ�� �ಾ�ಯ� ಮತು� 2002 ರ ಭದ��ಾ ��ಾಸ�� (�ಾ�) �ಯಮಗಳ 8(6) 9 ರ��ರುವ �ಬಂಧ�ೆಗಳನು�
ಓ��ೊಂಡಂ�ೆ ಇರುವ ಅವ�ಾಶಗಳ�  ಇ ಹ�ಾಜು ಮೂಲಕ ���ಾ�� ಮತು� ಚ�ಾ��ಗಳ  �ಾ�ಾಟ ಸೂಚ�ೆ.

ಸ�ೆ��� �ಾ��ಯ �ೆ�� 13 (4) ರ ಅ�ಯ�� ಈ �ೆಳ�ನ ಸ�ತು�ಗಳ��  �ಾ�ಂ� ಆ� ಮ�ಾ�ಾಷ�ದ ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾ�ಯು �ಾಂ�ೇ�ಕ �ಾ��ೕನವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ. (�ೌ�ಕ �ಾ��ೕನದ
ಆ�ೇಶವನು� ��ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ) �ಾ�ಾನ� �ಾವ�ಜ�ಕ��ೆ ��ಸುವ��ೇ�ೆಂದ�ೆ ಇ-ಹ�ಾಜು ಮೂಲಕ  (ಸ�ೇ�� �ಾ��, 2002 ರ ಅ�ಯ��) �ಾ�ಂ�ನ �ಾ�ಗಳನು� ಅ�ತು�ೊಳ�ಲು ಈ
�ೆಳ�ನ ಪ�ಕರಣಗಳ�� �ಾ�� �ಾಡ�ಾದ ಸ�ತು�ಗಳನು� “ಎ���ೆ�ೕ” ಮತು� "ಏ�ೇ��ೆ�ೕ" ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾ�ಾಟ �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು .

�ಾಲ�ಾರ(ರು), �ಾ�ೕನು�ಾರ(ರು) ಮತು� ಅಡ�ಾನು�ಾರ(ರು)�ೆಸರು ಮತು� ��ಾಸ:-
�. ಭಗ�ಾ� �ಾಟ� �ನ��� �ೆ��ೇ� ���ೆ�, ಎಂ��ಎ� ಸಂ�ೆ� 12-6-207, �ೈ�ಾ��ಾ ಪ��ೇಶ, �ೈದ�ಾ�ಾ� ರ� �ೆ, �ಾಯಚೂರು. ಅದರ ��ೇ�ಶಕರು ಪ������ಾ��ೆ:
��ೕ. �ಾ� ��ಾ� ಬೂ�,  ��ೕ. �ಾ��ಶ� ಬೂ�,  ��ೕ. ��ೋ� ಕು�ಾ� ಬೂ� , ��ೕ ��ಾ� ಕು�ಾ� ಬೂ�,  ��ೕ. ��ಾ� ಕು�ಾ� ಬೂ�
ಸಹ ಇ��: ನಂ .26 / 18/11, 4 �ೇ ಮುಖ� ರ� �ೆ, 1 �ೇ �ಾ��, �ೇಗೂ� ರ� �ೆ, �ೊಮ�ನಹ��, �ೆಂಗಳ�ರು -560068
�ಾ� ಇರುವ �ತ� (ರೂ. ಗಳ��):
ನಗದು �ಾಲ �ೌಲಭ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ಾಂಕ 01.12.2017 �ಂದ �ಾ� ಇರುವ ರೂ. 9,76,97,067 / - (ಒಂಬತು� �ೋ� ಎಪ��ಾ�ರು ಲ� �ೊಂಬ� �ೇಳ� �ಾ�ರ ಮತು� ಅರವ� �ೇಳ�)
ಗಳ�  �ೊ�ೆ�ೆ ಬ�� 13.95% ಮತು� ��ಾಂಕ 01.12.2017 �ಂದ �ಾ� ಇರುವ ರೂ.50,86,610 / - (ಐವತು� ಲ� ಎಂಬ�ಾ�ರು �ಾ�ರದ ಆರುನೂರ ಹತು� �ಾತ�) ಗಳ� ಮತು� ಮುಂ�ನ
ಬ��ದರ @ 14.20% �ಾಗೂ ಅನ��ಸದ ಬ��, �ೆಚ�ಗಳ�, ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಇತರ ಖಚು�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ.
�ೕಸಲು �ೆ�ೆ ರೂ . 750.00 ಲ�

�ಾ�ರಂ�ಕ �ೇವ� ಹಣ: ರೂ. 75.00 ಲ�

ಇ-ಹ�ಾಜು �ೆ� �ೈ� https://www.bankeauctions.com
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ಇ-ಹ�ಾ�ನ ��ಾಂಕ ಮತು� ಸಮಯ 25/02/2021 ರಂದು ಮ�ಾ�ಹ� 12.30 ಗಂ�ೆ�ಂದ 1.30 ರವ��ೆ
�ಾ�ರಂ�ಕ �ೇವ� ಹಣ ರ�ಾ�ೆ �ವರಗಳ� ಇಎಂ� �ತ�ವನು� ಎ�ಇಎ� � / ಆ� ��ಎ� ಮೂಲಕ �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ� 60263732506

�ೆ� ಜಮ ಆಗುವಂ�ೆ �ಾ�ೆ �ೆಸರು: (ಆ�� ವಸೂ�ಾ� �ಾ�ೆ ���ಂ� �ಾ�ೆ) ನಮ� ��
�ಾರುಕ�ೆ� �ಾ�ೆ �ೆಂಗಳ�ರು.
ನಮ� ಫ�ಾನುಭ�ಯ �ೆಸರು: �ಾ�ಂ� ಆ� ಮ�ಾ�ಾಷ� �ಾ�ೆ: ಸ���ನ ಕ�ಮ ಸಂ�ೆ� ಮತು�
�ಾಲ�ಾರರ �ೆಸರು (ಪ�ಕರಣ ಇದ�ಂ�ೆ) ಐಎ�ಎ� �ೋ� MAHB 0000304 ಅಥ�ಾ �ಾ�ಂ�
ಆ� ಮ�ಾ�ಾಷ� - ��ಾ�ಂ� �ಾ�ಫ�ನು� - ಸ���ನ ಕ�ಮ ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ಾಲ�ಾರರ �ೆಸರು
(ಪ�ಕರಣ ಇದ�ಂ�ೆ) ಇವರ �ೆಸ�ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ��ೕಕೃತ ಅಥ�ಾ �ಗ�ತ �ಾ�ಂ� �ಂದ
ಪ�ೆದು �ೆಂಗಳ�ರುನ�� �ಾವ��ಾಗುವಂ�ೆ �ೇವ��ಾ��ಸತಕ�ದು�

�� ಗುಣ�ಾಂಶ ರೂ. 50,000/- (ರೂ�ಾ� ಐವತು� �ಾ�ರ �ಾತ�)
ಸ�ತು�ಗಳ ಪ��ೕಲ�ೆಯ ��ಾಂಕ 05/02/2021 �ಂದ 20/02/2021
�� ಸ��ಸಲು �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ 25.02.2021 ರಂದು �ೆಳ� �ೆ 11. 00 ಗಂ�ೆ�ಳ�ೆ �ಾವ�ಸತಕ�ದು�
�ಾಖ�ೆಗಳನು� ಸ��ಸುವ �ವರಗಳ� �ಾ�ಂ� ಆ� ಮ�ಾ�ಾಷ�

ಆ�� ವಸೂ�ಾ� �ಾ�ೆ: 1 �ೇ ಮಹ�, ನಂ .15, ��ೕ� �ಾ�ೆ ರ� �ೆ, ಬಸವನಗು�,
�ೆಂಗಳ�ರು – 560004

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1) ಸ�ತು�ಗಳನು� “ಎ���ೆ�ೕ” ಮತು� "ಏ�ೇ��ೆ�ೕ" ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಇ-ಹ�ಾ�ನ ಮೂಲಕ �ಾ�ಾಟ �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು. �ಾ�ಂ�ನ ಅನು�ೕ�ತ �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ ಮೂಲಕ
ಹ�ಾಜನು� M / s._C1 ಇಂ��ಾ �ೆ��ೇ� ���ೆ�, ಉ�ೊ�ೕ� ��ಾ�, ಹಂತ -2, ಗಲ�್ �ೆ�ೊ�ೕ�ೆ� ಕಟ�ಡ, ಸಂ�ೆ� 301, ಗುರ�ಾಂ�, ಹ��ಾಣ -122015
�ೆ� �ೕಟ�� https://www.bankeauctions.com ನ�� ನ�ೆಸ�ಾಗುತ��ೆ

2) ಆ� �ೈ� ಇ-ಹ�ಾಜು �� �ಾ��, �ೂೕಷ�ೆ, �ಾ�ಾನ� �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಆ� �ೈ� ಹ�ಾಜು �ಾ�ಾಟದ ಷರತು�ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುವ ಇ-ಹ�ಾಜು �ೆಂಡ�
�ಾಖ�ೆಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� http://www.bankofmaharashtra.in/ �ೆ http://tenders.gov.in/ ಮತು� _https: //www.bankeauctions.com ನ�� �ೇ� �ೕ�. ಈ ���ನ��
�ವರಗ��ಾ�, ಸ�ಾಯಕ ಜನರ� �ಾ��ೇಜ� ಮತು� ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾ�, ಇ�ೕ�: bom1934@mahabank.co.in) ಮತು� (bom1934_arbban@mahabank.co.in) ದೂರ�ಾ�
ಸಂ�ೆ� 080 - 26706722,26706723, 7083239788 ಅಥ�ಾ ನಮ� �ಾಯಚೂರು �ಾ�ೆ 08532 – 231806 ಸಂಪ���.

3) ಆ�ಾಗೂ�, ಉ� �ೇ�ತ ��ಾ�ರರು ಅವರ �� ಸ��ಸುವ �ದಲು ಇತರ ಒಪ�ಂದಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ತಮ��ೇ ಆದ ಸ�ತಂತ� ��ಾರ�ೆ ನ�ೆಸ�ೇಕು, ಆ��ಯ �ೕ���ೆ ಹ�ಾಜು
ಮತು� � �ೈಮ�್ / ಹಕು�ಗಳ� / �ಾ� / ಆ��ಯ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರುತ��ೆ. ಇ-ಹ�ಾಜು �ಾ�ೕ�ಾತು ರೂ�ಸುವ��ಲ� ಮತು� �ಾ�ಂ�ನ �ಾವ��ೇ ಬದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ
�ಾ���ಧ��ೆಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. ಆ��ಯನು� �ಾ�ಂ��ೆ ���ರುವ ಅಥ�ಾ ���ಲ�ದ ಅ��ತ�ದ��ರುವ ಪ�ಸು�ತ ಮತು� ಭ�ಷ�ದ ಎಲ� ಒತು�ವ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾ�ಾಟ
�ಾಡ�ಾಗು���ೆ. �ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯ � �ೈಮ�್ / ಹಕು�ಗಳ� / �ಾ�ಗ��ೆ ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾ� / ಸುರ�ತ �ಾಲ�ಾರನು �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ�� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

4) ಉ� �ೇ�ತ ಖ�ೕ��ಾರರು / ��ಾ�ರರು ಇಎಂ� �ತ�ವನು� ಎ�ಇಎ� � / ಆ� ��ಎ� ಮೂಲಕ �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ� 60263732506 �ೆ� ಜಮ ಆಗುವಂ�ೆ �ಾ�ೆ �ೆಸರು: (ಆ��
ವಸೂ�ಾ� �ಾ�ೆ ���ಂ� �ಾ�ೆ) ನಮ� �� �ಾರುಕ�ೆ� �ಾ�ೆ �ೆಂಗಳ�ರು ನಮ� ಫ�ಾನುಭ�ಯ �ೆಸರು: �ಾ�ಂ� ಆ� ಮ�ಾ�ಾಷ� �ಾ�ೆ: ಸ���ನ ಕ�ಮ ಸಂ�ೆ� ಮತು�
�ಾಲ�ಾರರ �ೆಸರು (ಪ�ಕರಣ ಇದ�ಂ�ೆ) ಐಎ�ಎ� �ೋ� MAHB 0000304 ಅಥ�ಾ �ಾ�ಂ� ಆ� ಮ�ಾ�ಾಷ� - ��ಾ�ಂ� �ಾ�ಫ�ನು� - ಸ���ನ ಕ�ಮ ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ಾಲ�ಾರರ
�ೆಸರು (ಪ�ಕರಣ ಇದ�ಂ�ೆ) ಇವರ �ೆಸ�ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ��ೕಕೃತ ಅಥ�ಾ �ಗ�ತ �ಾ�ಂ� �ಂದ ಪ�ೆದು �ೆಂಗಳ�ರುನ�� �ಾವ��ಾಗುವಂ�ೆ �ೇವ��ಾ��ಸತಕ�ದು�
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5) ��ಾ�ರರು �ಾನ��ಾದ ಇ�ೕ� ID ಯನು� �ೊಂ�ರ�ೇಕು M / s.C1 ಇಂ��ಾ �ೆ��ೇ� ���ೆ�, ಉ�ೊ�ೕ� ��ಾ�, ಹಂತ -2, ಗಲ�್ �ೆ�ೊ�ೕ�ೆ� ���ಂ�, ನಂ .301,
ಗುರ�ಾಂ�, ಹ��ಾಣ -122015 �ಂದ �ಾ�ಂ� ಮತು� ಐ� ಮತು� �ಾಸ��� ಹಂ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಎ�ಾ� �ಾ��ಯನು� �ೇವಲ ಇ-�ೕ� ಮೂಲಕ ತಲು�ಸಬಹುದು.
ಉ� �ೇ�ತ ��ಾ�ರನು ಇಎಂ� �ೇವ��ೆ ಪ��ಾ�ೆಗಳನು� ಇ-ಹ�ಾ�ನ�� �ಾಗವ�ಸಲು �ನಂ� ಪತ��ೊಂ��ೆ ಯು�ಆ� ಸಂ�ೆ� ಸ��ಸ�ೇಕು, ಮತು� (i) ಗುರು�ನ ಪ��ಾ�ೆ (KYC) ನ
ಸ�ಯಂ-ದೃ�ೕಕ��ದ ಪ��ಗಳ�. ಮತ�ಾರರ ಗುರು�ನ �ೕ� / �ಾಲ�ಾ ಪರ�ಾನ� / �ಾ� �ೕ�� ಇ�ಾ�� / ಪ�ಸು�ತ ��ಾಸ - ಸಂವಹನ�ೆ� ಪ��ಾ�ೆ, (iii) ��ಾ�ರರ �ಾ��
�ಾ��, (iv) �ಾನ� ಇ-�ೕ� ಐ�, (�) ��ಾ�ರರ ಸಂಪಕ� ಸಂ�ೆ� (��ೈ� / �ಾ�ಂ� �ೈ�) ಇ�ಾ�� �ಾ�ಂ� ಆ� ಮ�ಾ�ಾಷ�ದ ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾ��ೆ, �ಾ�ಂ� ಆ�
ಮ�ಾ�ಾಷ�, ಆ�� ವಸೂ�ಾ� �ಾ�ೆ: 1 �ೇ ಮಹ�, ನಂ .15, ��ೕ� �ಾ�ೆ ರ� �ೆ, ಬಸವನಗು�, �ೆಂಗಳ�ರು – 560004 ��ಾಂಕ 25/02/2021 ರ �ೆ�� �ೆ 11.00 �ೆ� ಈ �ಾಖ�ೆಗಳ
ಮೂಲದ �ಾ��� �ಾ�ದ ಪ��ಗಳನು� �ೕ�ೆ ಪ�ದ��ಸ�ಾದ ಇ-�ೕ� ಐ��ೆ ಸಹ ಸ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

6) ಅಹ� ��ಾ�ರರ �ೆಸರುಗಳನು� �ೆಂಗಳ��ನ �ಾ�ಂ� ಆ� ಮ�ಾ�ಾಷ� ಆ�� ವಸೂ�ಾ� �ಾ�ೆ https://www.bankeauctions.com �ೕಟ�� ನ�� ಆ� �ೈ� ಇ-ಹ�ಾ�ನ
ಗುರು�ಸುತ��ೆ. M / s._C1 ಇಂ��ಾ �ೆ��ೇ� ���ೆ�, ಉ�ೊ�ೕ� ��ಾ�, ಹಂತ -2, ಗಲ�್ �ೆ�ೊ�ೕ�ೆ� ಕಟ�ಡ, ನಂ .301, ಗುರ�ಾಂ�, ಹ��ಾಣ -122015 ಅಹ�
��ಾ�ರರ �ಾ�� ಪ��ೕ��ದ ನಂತರ ಬಳ�ೆ�ಾರರ ಐ� ಮತು� �ಾ� ವ�� ಅನು� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

7) �� ಸ��ಸುವ �ದಲು ಆ��ಯ ಬ� �ೆ ತಮ�ನು� �ಾವ� ಪ��ೕ�ಸುವ�ದು ಮತು� ತೃ��ಪ�ಸುವ�ದು ಆಸಕ� ��ಾ�ರರ ಜ�ಾ�ಾ���ಾ��ೆ.
8) ಹಣವನು� ಯಶ�� ��ಾ�ರರ �ಾ�ರಂ�ಕ �ೇವ� ಹಣ (ಇಎ� �) ಅನು� �ಾಗ �ಾ�ಾಟ ಪ�ಗಣ�ೆ�ೆ ಉ���ೊಳ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಫಲ ��ಾ�ರರ �ಾ�ರಂ�ಕ �ೇವ� ಹಣ ವನು�

ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ರಂ�ಕ �ೇವ� ಹಣ �ಾವ��ೇ ಬ��ಯನು� �ೊಂ�ರುವ��ಲ�. ಯಶ�� ��ಾ�ರನು �ಾ�ಾಟದ �ೆ�ೆಯ 25% �ೇವ� ಇಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಅ�ಕೃತ
ಅ��ಾ��ಂದ �� �ೆ�ೆಯನು� ��ೕಕ��ದ ತ�ಣ ಮತು� �ಾ�ಾಟದ 15 �ೇ �ನದಂದು ಅಥ�ಾ �ದಲು �ಾ�ಾಟದ �ೆ�ೆಯ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಅಂತಹ �ಸ�ತ ಅವ�ಯ�� ಮೂರು
�ಂಗಳ� �ೕರದಂ�ೆ ��ತ�ಾ� ಮತು� ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾ�ಯ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಒಪ��ಾ��ೆ. ಯಶ�� ��ಾ�ರ�ಂದ �ತ�ವನು� �ೇವ� ಇಡುವ�ದ�ಂದ ಈ�ಾಗ�ೇ �ೇವ� ಇ��ದ
ಸಂಪ�ಣ� ಹಣವನು� ಮುಟು��ೋಲು �ಾ��ೊಳ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಆ��ಯನು� ಮರು ಹ�ಾ��ೆ ಇಡ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ೕ�ಾಲ�್ ��ಾ�ರ��ೆ ಆ�� / �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ
�ಾವ��ೇ � �ೈಮ�್ / ಹಕು� ಇರುವ��ಲ�.

9) ��ೕ�ತ ಅಹ� ��ಾ�ರರು ಇ-ಹ�ಾ�ನ ��ಾಂಕದ �ದಲು M / s._C1 ಇಂ��ಾ �ೆ��ೇ� ���ೆ�, ಉ�ೊ�ೕ� ��ಾ�, ಹಂತ -2, ಗಲ�್ �ೆ�ೊ�ೕ�ೆ� ���ಂ�, ನಂ .301,

ಗುರ�ಾಂ�, ಹ��ಾಣ -122015, ಇ�ೕ� ಐ�: karnataka@c1india.com ಇ-ಹ�ಾ�ನ ಕು�ತು ಆ� �ೈ� ತರ�ೇ�ಯನು� ಪ�ೆಯಬಹುದು, ಸ�ಾಯ�ಾ� ��ೈ�
ಸಂ�ೆ�: + 91-7291981124 / 1125/1126. �ಾವ��ೇ ಇಂಟ�ೆ�� �ೆ� ವ�� ಸಮ�ೆ� / �ದು�� �ೈಫಲ� / ಇ��ತರ �ಾಂ��ಕ �ೊರ�ೆ / �ೈಫಲ� ಇ�ಾ��ಗ��ೆ ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾ�
ಅಥ�ಾ �ಾ�ಂ� ಆ� ಮ�ಾ�ಾಷ� ಅಥ�ಾ M / s.C1 ಇಂ��ಾ �ೆ��ೇ� ���ೆ� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ಅಂತಹ ಅ���ತ ಪ����ಯನು� ��ಾ�ಸಲು, ಇ-ಹ�ಾ�ನ��
ಯಶ���ಾ� �ಾಗವ�ಸಲು ��ಾ�ರರು �ಾಂ��ಕ�ಾ� �ಾಕಷು� �ದು�� �ಾ��-ಅ� ಇ�ಾ��ಗಳನು� �ೊಂ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು �ನಂ�ಸ�ಾ��ೆ.

10) ಸ��ಸ�ೇ�ಾದ �� �ೆ�ೆ ಕ�ಷ� �ೕಸಲು �ೆ�ೆ�ಂತ �ೆ��ರ�ೇಕು �� ಗುಣ�ಾಂಶವ� ರೂ. 50,000 / - (ರೂ�ಾ� ಐವತು� �ಾ�ರ �ಾತ�)
11) ಖ�ೕ��ಾರನು ಅನ��ಸುವ �ಾ�ಂ� ಕತ�ವ�ಗಳ� / �ೆಚು�ವ� �ಾ��ಂ� ಡೂ�� / ವ�ಾ�ವ�ೆ ಶುಲ� ಇ�ಾ��ಗಳನು� ಭ�ಸ�ೇಕು. ಮತು� ಎಲ� �ಾಸನಬದ� / �ಾಸನಬದ�ವಲ�ದ �ಾ�,

�ೆ��ೆ ದರಗಳ �ೌಲ��ಾಪನ ಶುಲ�ಗಳ�, ಇ�ಾ�� ಭ�ಸ�ೇಕು
12) ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾ� / �ಾ�ಂ� �ೆ��ನ �� ��ೕಕ�ಸಲು ಬದ��ಾ�ಲ� ಮತು� �ಾವ��ೇ ಅಥ�ಾ ಎ�ಾ� �ಾ�ಾ�ನ (ಗಳನು�) ��ೕಕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ರಸ��ಸಲು ಅಥ�ಾ ಇ-ಹ�ಾಜನು�

ಮುಂದೂಡಲು/ ರದು��ೊ�ಸುವ ಸಂಪ�ಣ� ಹಕ�ನು� �ೊಂ��ೆ. ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಹಂತದ�� �ಾವ��ೇ �ಾರಣವನು� �ಗ�ಪ�ಸ�ೆ ಹ�ಾಜು ಪ�����ಂದ �ಾವ��ೇ ಆ�� ಅಥ�ಾ
�ಾಗವನು� �ಂಪ�ೆಯಲು �ಾ�ಂ� �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ.

2002ರ ಸ�ೆ��� �ಾ��ಯ� �ಾಸನಬದ� 15 �ವಸಗಳ �ಾ�ಾಟ ಸೂಚ�ೆ

�ಾಲ�ಾರ/�ಾ�ೕನು�ಾರ��ೆ ��ಸುವ��ೇ�ೆಂದ�ೆ ಹ�ಾ�ನ ��ಾಂಕದ �ದಲು �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೆ ಬ�� ಮತು� ಪ�ರಕ �ೆಚ�ಗಳನು� �ಾವ�ಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ. ,
�ಫಲ�ಾದ�ೆ ಆ��ಯನು� ಹ�ಾಜು / �ಾ�ಾಟ �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು ಮತು� �ಾ� �ತ�ವನು� ಬ�� ಮತು� �ೆಚ��ೊಂ��ೆ ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುವ�ದು.

ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾ�,

mailto:karnataka@c1india.com


ಸ�ಳ: �ೆಂಗಳ�ರು                                                                                                                                      ಮತು� ಸ�ಾಯಕ ಪ��ಾನ ವ�ವ�ಾ�ಪಕರು
�ಾ�ಂ� ಆ� ಮ�ಾ�ಾಷ�


