ಗ್ರಾ ಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಸಂಖ್ಯೆ :ಗ್ರಾ ಅಪ 115 ಜಿಪಸ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದ್ಧನೆಂಕ; 04-06-2011
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1993 (1993ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

14) ಪ್ರ ಕರಣ 72 ರೊಂದಿಗೆ ಓದಲಾದಂತೆ ಪ್ರ ಕರಣ 311 ರಲ್ಲಿ

ಅಧಿಕಾರವನ್ನು

ಪ್ರ ದತ್ತ ವಾದ

ಚಲಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್

ರಾಜ್ (ಒತ್ತತ ವರಿಗಳನ್ನು

ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ) ನಿಯಮಗಳು, 2011ನ್ನು

ಪ್ರ ಸ್ತತ ಪಿಸಿ ಕರಡನ್ನು

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : ಗ್ರರ ಅಪ್ 115 ಜಿಪ್ಸ 2011, ದಿರ್ನೊಂಕ: 28-04-2011ರ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ
ರಾಜ್ೆ ಪ್ತ್ರ ದ ವಿಶೇಷ ಪ್ತ್ರರ ಕೆಯ ಭಾಗ IV-A ಸಂಖ್ಯೆ : 450 ದಿ: 28-04-2011 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಕಟಿಸಿದ್ದು , ಆ
ಮೂಲಕ ಬಾಧಿತ್ರಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುವ ವೆ ಕ್ತತ ಗಳಿೊಂದ 15 ದಿನಗಳೊಳಗ್ರಗಿ ಆಕೆಷ ೇಪ್ಣೆ ಮತ್ತತ
ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾ ನಿಸಿ ಪ್ರ ಕಟಿಸಿರುವುದರಿೊಂದ :
ಮತ್ತತ ದಿ:28-04-2011ರ ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತ್ರ ವನ್ನು

ಸ್ತವಾಜ್ನಿಕರಿಗೆ ಲಭೆ ವಾಗುವಂತೆ

ಮಾಡಿರುವುದಿರಂದ:
ಸದರಿ

ಕರಡು

ನಿಯಮದ

ಬಗೆೆ

ರಾಜ್ೆ

ಸಕಾಾರಕೆೆ

ಯಾವುದೇ

ಸಲಹೆಗಳು

ಬಾರದಿರುವದರಿೊಂದ:
ಈಗ 1993ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ದತ್ತ ವಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು

14) 311 ನೇ

ಚಲಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಕರ ಸಕಾಾರವು ಈ

ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತ ದೆ.
ನಿಯಮಗಳು
(1) ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾ ರಂಭ:- (1) ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು
ರಾಜ್

(ಒತ್ತತ ವರಿಗಳನ್ನು

ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್

ನಿಯಮಗಳು,

2011

ಎೊಂದ್ದ

ಕರೆಯತ್ಕೆ ದ್ದು ;
(2) ಇದ್ದ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಕಟವಾದ ದಿರ್ನೊಂಕದಿೊಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರತ್ಕೆ ದ್ದು ,
(2) ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ F ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂದಭಾಕೆೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಾದ ಅಗತ್ೆ ವಿರದಿದು ರೆ,
(ಅ) “ಅಧಿನಿಯಮ” ಎೊಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ,
1993 (1993ರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 14)

(ಆ)
“ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರ”
ಕಾಯಾನಿವಾಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಅರ್ವಾ ಈ ನಿಯಮಗಳ
ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವೊಂದ್ದ
ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಪ ಟಿಿ ಅಧಿಕಾರಿ.

ಎೊಂದರೆ ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ರಯ
ಉದೆು ೇಶಗಳಿಗ್ರಗಿ

ಸಕಾಾರವು

ಸಕ್ಷಮ

(ಇ) “ನಮೂನೆ” ಎೊಂದರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಬಂದಿಸಲಾದ ನಮೂನೆ.
(ಈ) “ಪಾ ಕರಣ” ಎೊಂದರೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರ ಕರಣ.
(3) ಅಡೆತಡೆ ಮತ್ತು
ಅಧಿಕೃತ್ರ್ನಗಿಲಿ ದ

ಒತ್ತು ವರಿಗಳನ್ನು

ಯಾವುದೇ

ವೆ ಕ್ತತ ಯು

ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಅಜಿಥ,-(1) ಯುಕತ ವಾಗಿ
ಗ್ರರ ಮ

ಸ್ತವಾಜ್ನಿಕ ಬೇದಿಗಳು, ಸಥ ಳ, ಅನ್ನಪ್ಯುಕತ

ಪಂಚಾಯಿತ್ರ/ಪೆರಂಬೊಕ್

ಭೂಮಿ,

ಭೂಮಿ, ಕಾಲುವಗಳು, ಕೆರೆಗಳು, ಆಟದ

ಮೈದಾನ, ಉದಾೆ ನವನಗಳು ಸ್ತವಾಜ್ನಿಕರ ಉಪ್ಯೇಗಕಾೆ ಗಿ ಇರಿಸಿರುವ ಪ್ರ ದೇಶ, ಸಮ ಶಾನ
ಅರ್ವಾ

ರುದರ ಭೂಮಿ,

ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಿ ರುವ

ಖಾಸಗಿ

ಯಾವುದೇ

ಸಾ ತಾತ ಗಿಲಿ ದ

ತೆರೆದ

ಚರಂಡಿ,

ಯಾವುದೇ
ಗಟಾರ,

ಬೇದಿ,

ಗ್ರರ ಮಸ್ತರ

ನಿವೇಶನ

ಅರ್ವಾ

ಚರಂಡಿ

ಅರ್ವಾ

ಮೇಲುಕಾಲುವ ಅರ್ವಾ ಅವುಗಳ ಹೊರಗೆ ಅರ್ವಾ ಮೇಲೆ ಅನಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಯಾವುದೇ
ಒತ್ತತ ವರಿ ಅರ್ವಾ ಅಡೆತ್ಡೆಗಳನ್ನು

ಉೊಂಟು ಮಾಡಿದು ರೆ ಅರ್ವಾ ಉೊಂಟು ಮಾಡಲು

ಮೊಂದಾಗಿದು ರೆ ಮತ್ತತ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರ ಕರಣ 72ರ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣ (1) ಮತ್ತತ (2)ರಲ್ಲಿ
ನಿದಿಾಷಿ ಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ ಗೃಹಬಳಕೆಗ್ರಗಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸುವ ಮರಳನ್ನು
ಮರಳು ಅರ್ವಾ ಇತ್ರೆ ಸ್ತಮಗಿರ ಗಳನ್ನು
ಒತ್ತತ ವರಿಯನ್ನು

ಮಾಡಿರುವುದ್ದ

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಮಣ್ಣು ,

ತೆಗೆದ್ದ ಹ್ವಕ್ತದರೆ ಅರ್ವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ
ಯಾವುದೇ

ವಿಷಯಾನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಪಂಚಾಯಿತ್ರ ಅಭಿವೃದಿಿ

ವೆ ಕ್ತತ ಗೆ

ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ

ಆತ್ನ್ನ

ಅಧಿಕಾರಿ ಅರ್ವಾ ಗ್ರರ ಮ ಲೆಕಾೆ ಧಿಕಾರಿ

ಇವರಿಗೆ ಅಡೆತ್ಡೆ ಮತ್ತತ ಒತ್ತತ ವರಿಯ ನಿದಿಾಷಿ ವಿವರಗಳೊೊಂದಿಗೆ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೆ ದ್ದು .
(2) ಉಪ್ ನಿಯಮ (1) ರನಾ ಯ ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ ಅಜಿಾಯನ್ನು
ಅಭಿವೃದಿಿ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಂಚಾಯಿತ್ರ

ಅಧಿಕಾರಿ ಅರ್ವಾ ಗ್ರರ ಮ ಲೆಕಾೆ ಧಿಕಾರಿಯು ತ್ನು

ದಾಖಲೆಗಳೊೊಂದಿಗೆ ಅಜಿಾಯನ್ನು

ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಕೆೆ

ಆದಷ್ಟಿ

ವರದಿ ಮತ್ತತ

ಅಗತ್ೆ

ಶೇಘ್ರ ವಾಗಿ ಮತ್ತತ ಅಜಿಾ

ಸಿಾ ೇಕರಿದಿದ 15 ದಿನಗಳೊಳಗ್ರಗಿ ರವಾನಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು .
(3) ಪಂಚಾಯಿತ್ರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರ್ವಾ ಗ್ರರ ಮ ಲೆಕಾೆ ಧಿಕಾರಿ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಯುಕತ ವಾಗಿ
ಅಧಿಕೃತ್ರ್ನಗಿಲಿ ದ

ಯಾವುದೇ

ವೆ ಕ್ತತ ಯು

ಗ್ರರ ಮ

ಪಂಚಾಯಿತ್ರ/ಪೆರಂಬೊಕ್

ಭೂಮಿ,

ಸ್ತವಾಜ್ನಿಕ ರಸ್ತತ , ಸಥ ಳ, ಅನ್ನಪ್ಯುಕತ ಭೂಮಿ, ಕಾಲುವಗಳು, ಕೆರೆಗಳು, ಆಟದ ಮೈದಾನ,
ಉದಾೆ ನವನಗಳು ಸ್ತವಾಜ್ನಿಕರ ಉಪ್ಯೇಗಕಾೆ ಗಿ ಇರಿಸಿರುವ ಪ್ರ ದೇಶ, ಸಮ ಶಾನ ಅರ್ವಾ
ರುದರ ಭೂಮಿ, ಖಾಸಗಿ ಸಾ ತಾತ ಗಿಲಿ ದ ಯಾವುದೇ ಬೇದಿ, ನಿವೇಶನ ಅರ್ವಾ ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಿ ರುವ
ಯಾವುದೇ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ, ಗಟಾರೆ, ಗ್ರರ ಮಸ್ತರ ಚರಂಡಿ ಅರ್ವಾ ಮೇಲುಕಾಲುವ ಅರ್ವಾ
ಅವುಗಳ

ಹೊರಗೆ

ಅಡೆತ್ಡೆಗಳನ್ನು

ಅರ್ವಾ

ಮೇಲೆ

ಅನಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ

ಯಾವುದೇ

ಒತ್ತತ ವರಿ

ಅರ್ವಾ

ಉೊಂಟು ಮಾಡಲು ಮೊಂದಾಗಿದು ರೆ ಮತ್ತತ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರ ಕರಣ 72 ರ

ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣ (1) ಮತ್ತತ (2) ರಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷಿ ಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ ಗೃಹಬಳಕೆಗ್ರಗಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸುವ
ಮರಳನ್ನು ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಮಣ್ಣು , ಮರಳು ಅರ್ವಾ ಇತ್ರೆ ಸ್ತಮಗಿರ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ದ ಹ್ವಕ್ತದರೆ
ಅರ್ವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತತ ವರಿಯನ್ನು

ಮಾಡಿರುವುದ್ದ ಕಂಡು ಬಂದರೆ

ತಾರ್ನಗಿಯೇ ಅಗತ್ೆ ದಾಖಲಾತ್ರಗಳೊೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಕೆೆ ಅದಷ್ಟಿ ಶೇಘ್ರ ವಾಗಿ ಮತ್ತತ

ಅೊಂತ್ಹ ಅಡೆತ್ಡೆ ಹ್ವಗೂ ಒತ್ತತ ವರಿಗಳು ಅವರ ಗಮನಕೆೆ

ಬಂದ 15 ದಿನಗಳೊಳಗ್ರಗಿ

ವರದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು .
(4) ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಿಕೆ,- (1) ಮೇಲೆ ನಿಯಮ (3) ರಲ್ಲಿ ನ ಉಪ್ ನಿಯಮ (2) ಅರ್ವಾ (3)
ರಲ್ಲಿ ರುವಂತೆ ಅಜಿಾಯನ್ನು

ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ ತ್ರುವಾಯ, ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು ವಿಚಾರಣೆಯ

ದಿರ್ನೊಂಕ ಮತ್ತತ ಸಮಯವನ್ನು
ಮತ್ತತ ಒತ್ತತ ವರಿಯನ್ನು

ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿ ನಮೂನೆ-ಎ ರಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು

ಅಡೆತ್ಡೆ

ಉೊಂಟು ಮಾಡಿರುವ ವೆ ಕ್ತತ ಗೆ ಮತ್ತತ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಂಚಾಯಿತ್ರ

ಅಭಿವೃದಿಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರ್ವಾ ಗ್ರರ ಮ ಲೆಕಾೆ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು .
(2) ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದ ದಿರ್ನೊಂಕದಂದ್ದ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಿಯು ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ವೆ ಕ್ತತ ಗಳ
ಅಹವಾಲನ್ನು

ಕೇಳಿ

ನಂತ್ರ

ಅಡೆತ್ಡೆ

ಮತ್ತತ

ಒತ್ತತ ವರಿಯ

ಬಗೆೆ

ಒಟಾಿ ರೆಯಾಗಿ

ತ್ರೇಮಾಾನಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು .
(3) ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರ ಕರಣ 72 ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣ (1) ಮತ್ತತ (2) ರಲ್ಲಿ
ನಿದಿಾಷಿ ಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ ಅಡೆತ್ಡೆ ಮತ್ತತ ಒತ್ತತ ವರಿ ಆಗಿದೆ ಎೊಂದ್ದ ತ್ರೇಮಾಾನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸೂಕತ
ಆದೇಶಗಳನ್ನು

ಹೊರಡಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು

ಮತ್ತತ

ಆದೇಶದ

ಪ್ರ ತ್ರಗಳನ್ನು

ಅಡತ್ಡೆ

ಮತ್ತತ

ಒತ್ತತ ವರಿಯನ್ನು ಉೊಂಟು ಮಾಡಿರುವ ವೆ ಕ್ತತ ಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು .
(4) ಉಪ್ ನಿಯಮ (3) ರಲ್ಲಿ
ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ
ಅನಧಿಕೃತ್

ವೆ ಕ್ತತ ಯು

ಅಡೆತ್ಡೆ

ತ್ರಳಿಸಿರುವಂತೆ ಅಡೆತ್ಡೆ ಮತ್ತತ ಒತ್ತತ ವರಿ ಆದೇಶವನ್ನು
ಆದೇಶದಲ್ಲಿ

ಮತ್ತತ

ನಿದಿಾಷಿ ಪ್ಡಿಸಿದ

ಒತ್ತತ ವರಿಗಳನ್ನು

ನಿದಿಾಷಿ ಪ್ಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು

ಅವಧಿಯಳಗೆ

ತೆರವುಗೊಳಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು ,

ಅೊಂತ್ಹ

ಆದೇಶದಲ್ಲಿ

ಪ್ರಲ್ಲಸಲು ಆ ವೆ ಕ್ತತ ಯು ವಿಫಲರ್ನದಲ್ಲಿ

ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು ಅೊಂತ್ಹ ಅಡೆತ್ಡೆ ಮತ್ತತ ಒತ್ತತ ವರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆವುಗೊಳಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು ಮತ್ತತ
ಅದಕೆೆ

ತ್ಗಲುವ ವಚಚ ವನ್ನು

ಅಡೆತ್ಡೆ ಮತ್ತತ ಒತ್ತತ ವರಿ ಉೊಂಟು ಮಾಡಿದ ವೆ ಕ್ತತ ಯಿೊಂದ

ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರ ಕರಣ 199 ರನಾ ಯ ವಿಧಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆಯೊಂದ್ದ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ವಸೂಲ್ಲ
ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದು .
(5) ಮೇಲಮ ನವಿ,-(1) ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಿೊಂದ ಬಾಧಿತ್ರ್ನದ ವೆ ಕ್ತತ ಯು
ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ

ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯ ಮಖೆ ಕಾಯಾನಿವಾಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ

ಸಿಾ ೇಕರಿದ ದಿರ್ನೊಂಕದಿೊಂದ 30 ದಿನಗಳೊಳಗ್ರಗಿ ಮೇಲಮ ನವಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಬಹುದ್ದ.
(2) ಮಖೆ
ಕೊಟಿ

ಕಾಯಾನಿವಾಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅಹವಾಲನ್ನು

ಹೇಳಿಕೊಳಳ ಲು ಅವಕಾಶ

ತ್ರುವಾಯ ಮತ್ತತ ಅದ್ದ ಸೂಕತ ವೊಂದ್ದ ಭಾವಿಸುವಂರ್ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು

ತ್ರುವಾಯ

ಮೇಲಮ ನವಿಯನ್ನು

ತ್ರೇಮಾಾನಿಸಬಹುದ್ದ

ಮತ್ತತ

ಅವರ

ಮಾಡಿದ

ತ್ರೇಮಾಾನವು

ಅೊಂತ್ರಮವಾಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದು .
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ರಲರ ಆಜಾಾ ನ್ನಸ್ತರ ಮತ್ತತ ಅವರ
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ,

ಸಾ ಣಾಲತಾ ಎೊಂ ಭಂಡಾರೆ
ಸಕಾಾರದ ಅಧಿೇನ ಕಾಯಾದಶಾ,
ಗ್ರರ ಮಿೇಣಾಭವೃದಿು ಮತ್ತತ ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖ್ಯ.

ನಮೂನೆ-ಎ
(ನಿಯಮ 4 ರ ಅನಾ ಯ)
ಗೆ:
ಶರ ೇಮತ್ರ/ಶರ ೇ_________________
_____________________________
_____________________________
ಸೂಚರ್ನ ಪ್ತ್ರ
ಶರ ೇಮತ್ರ/ಶರ ೇ _______________________________________________ ಆದ ನಿೇವು ____________
(ಆಸಿತ ಯ ವಿವರಣೆ) ಗೆ _________________ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗೆ ಸೇರಿದ __________________
(ಪ್ರ ದೇಶದ

ಅಳತೆ)

ಮಾರಿರುತ್ರತ ೇರಿ.

ನಿವೇಶನವನ್ನು

_____________

ಮಾಡುವುದರ

ಮೂಲಕ

ಒತ್ತತ ವರಿ

ನಿೇವು ದಿರ್ನೊಂಕ: ______________ ರಂದ್ದ _______________ ಗಂಟೆಗೆ _______________ ಇಲ್ಲಿ ಈ
ಕೆಳಗೆ

ಸಹಿ

ಮಾಡಿರುವ

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ

ಮೊಂದೆ

ನಿೇವಾಗಲ್ಲೇ

ಅರ್ವಾ

ನಿಮಿಮ ೊಂದ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನಗೊೊಂಡ ಪ್ರ ತ್ರನಿಧಿಯಾಗಲ್ಲೇ ಈ ಒತ್ತತ ವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ
ಹ್ವಜ್ರಾಗತ್ಕೆ ದ್ದು .
ಈ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ದಿರ್ನೊಂಕ ಮತ್ತತ ಸಥ ಳದಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಅಹವಾಲ್ಲಗೆ ಪೂರಕವಾದ
ದಾಖಲಾತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಮೊಂದೆ ಹ್ವಜ್ರುಪ್ಡಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು .
ಈ

ನೇಟಿೇಸ್

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನಗೊೊಂಡ

ನಲ್ಲಿ

ತ್ರಳಿಸಿರುವಂತೆ

ಪ್ರ ತ್ರನಿಧಿಯಾಗಲ್ಲೇ

ನಿೇವಾಗಲ್ಲೇ

ಹ್ವಜ್ರಾಗದಿದು ಲ್ಲಿ

ಅರ್ವಾ

ನಿಮಿಮ ೊಂದ

ಮೇಲೆ

ತ್ರಳಿಸಿರುವ

ಒತ್ತತ ವರಿಯನ್ನು /ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮಮ ಗೈರುಹ್ವಜ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ೆ ರ್ಾಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.
ದಿರ್ನೊಂಕ:__________________

ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ.

