ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರ
ಹನವ ೇರಿ ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್
ಉಪನಿರ ೇಾಶಕರ ಕಛ ೇರಿ, ಪಶುಪನಲರ್ನ ಮತ್ುು ಪಶುವ ೈದ್ಯ ಸ ೇವನ ಇಲ್ನಖ , ಹನವ ೇರಿ ಜಿಲ್ ಾ.

ಟ ಂಡರ್ ಪರಕಟಣ ಸಂಖ ಯ:ಉನಿ/ಹನ/ಅ-3/ಹ ೊ.ವನ.ಚನ/2018-19 ದಿರ್ನಂಕ 22/09/2018

2018-19 ರ್ ೇ ಸನಲಿಗ ಉಪನಿರ ೇಾಶಕರ ಕಛ ೇರಿ, ಪಶುಪನಲರ್ನ ಮತ್ುು ಪಶುವ ೈದ್ಯ ಸ ೇವನ ಇಲ್ನಖ ಹನವ ೇರಿ
ಕಛ ೇರಿಗ ಗಣಕಯಂತ್ರ ನಿವನಾಹಕರನ್ುು ಹನಗೊ ದ್ರವ ಸನರಜನ್ಕ ಸರಬರನಜು ಮನಡುವ ವನಹನ್ರ್ ೆ

ಹ ೊರಗುತ್ತುಗ ಆಧನರದ್ ಮೇರ ಗ ವನಹನ್ ಚನಲಕರನ್ುು ಹ ೊರ ಸಂಪನ್ೊೂಲ ಸಂಸ ೆಗಳಂದ್ ರ್ ೇಮಕ ಮನಡಲು
ಕರ ದ್ ಟ ಂಡರ

ಹನವ ೇರಿ ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್,

ಉಪನಿರ ೇಾಶಕರ ಕಛ ೇರಿ,ಪಶುಪನಲರ್ನ ಮತ್ುು ಪಶುವ ೈದ್ಯ ಸ ೇವನ ಇಲ್ನಖ , ಹನವ ೇರಿ

ಹ ೊರ ಸಂಪನ್ೊೂಲದಿಂದ್ ವನಹನ್ ಚನಲಕರ ಹುರ ೆಗಳ ಸ ೇವ ಒದ್ಗಿಸುವ ಬಗ ೆ ಟ ಂಡರ್ ನ್ಮೊರ್
Annexure-1
ಕರ.ಸಂ
1

ವಿವರ

ಲಗತ್ತುಸಿರ

ಲಗತ್ತುಸಿಲಾ

ವಿವರ

ಟ ಂಡರನದೆರರು ಹ ಸರು ಮತ್ುು ಸಂಸ ೆಯ
ಪೂಣಾ ವಿಳನಸ

2

ಕಛ ೇರಿಯ ದ್ೊರವನಣಿ ಸಂಖ ಯ, ಫ್ನಯಕ್ಸ್ ಸಂಖ ಯ/ಮೊಬ ೈಲ್ ಸಂಖ ಯ

3

ಸಂಸ ೆಯು ಸವಂತ್ ಮನಲಿಕತ್ವವೇ ಅಥವನ ಪನಲುರನರಿರ್ ಯೇ

4

ಸಂಸ ೆಯು ರ್ನರ್ಮಾಕ ಇಲ್ನಖ ಯಲಿಾ ರ್ ೊಂರನಯಿಸಿರುವ ದಿರ್ನಂಕ

5

ವೃತ್ತು ತ ರಿಗ ರ್ ೊಂದ್ಣಿಯ ಸಂಖ ಯ ದಿರ್ನಂಕ ಮತ್ುು ಇದ್ರ ಪರಮನಣ

ವಿವರ ತ್ತಳಸಿ
ಮತ್ುು ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ಲಗತ್ತುಸಿ( 1970 ಫ್ನರಂ ಸಿ ನ್ಂತ )
ಪತ್ರ ಹನಗೊ ಹಂದಿನ್ ವರ್ಾದ್ ತ್ತೇರುವಳ ಪತ್ರ ಲಗತ್ತುಸುವುದ್ು

6

ಆಧನಯ ತ ರಿಗ ಪನವತ್ತಸಿದ್ ಹಂದಿನ್ ಮೊರು ವರ್ಾದ್ ಪರಮನಣ

7

2017-18ರ್ ೇ ಸನಲಿನ್ ತ್ತೇರುವಳ ಪತ್ರ ಮತ್ುು ರ್ ೇಂದ್ರ(ಜಿಎಸ್ದಿ)

8

ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ು ರೊ 10,000-00 ಗಳನ್ುು ಡಿ.ಡಿ ಮೊಲಕ

9

ಸ ೇವನ ತ ರಿಗ ರ್ ೊೇಂದ್ಣಿ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ಲಗತ್ತುಸತ್ಕೆದ್ುೆ

10

ತ್ಮೂ ಸಂಸ ೆಯು ಕಪುು ಪಿಿಗ ಸ ೇರಿಲಾವ ಂಬ ಬಗ ೆ ಸವಯಂ

ಪತ್ರ

(2016-17; 2017-18 ಮತ್ುು 2018-19)

ಮನರನಟ ತ ರಿಗ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ಲಗತ್ತುಸುವುದ್ು

ಘೊೇರ್ಣ ಪತ್ರ
11

ರ್ನರ್ಮಾಕ ಭವಿರ್ಯ ನಿಧಿ ತ್ತೇರುವಳ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ಹನಗೊ ಹಂದಿನ್
ಮೊರು ತ್ತಂಗಳು ರ್ನರ್ಮಾಕ ಭವಿರ್ಯ ನಿಧಿಗ ಮೊತ್ು ಪನವತ್ತಸಿದ್ ಬಗ ೆ
ಚಲನ್ ಪರತ್ತ

12

ಸರ್ನಾರಿ ಇಲ್ನಖ ಗಳಗ ಹನಗೊ ಸರ್ನಾರಿ ಸೌಮಯದ್ ಸಂಸ ೆಗಳಗ ಈ
ಹಂರ ವನಹನ್ ಚನಲನ್ ಸ ೇವ ಯನ್ುು ಹ ೊರ ಗುತ್ತುಗ ಅಧನರದ್
ಮೇಲ್ ಒದ್ಗಿಸಿರುವ ಬಗ ೆ ಅನ್ುಭವ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ

13

ಸರ್ನಾರದಿಂದ್ ಅನ್ುರನನ್ ಬಿಡುಗಡ ಯನಗುವುದ್ು ವಿಳಂಬವನದ್ಲಿಾ
ಸಿಬಬಂದಿಗಳಗ ವ ೇತ್ನ್ ಪನವತ್ತಸುವುರನಗಿ ರ್ ೊೇಟರಿಯವರಿಂದ್
ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ಸಲಿಾಸುವುದ್ು

14

ಕಳ ದ್ ಮೊರು ವರ್ಾಗಳ (2016-17.2017-18 ಮತ್ುು 2018-19)
ಚನಟಾರ್ಡಾ ಅರ್ೌಂಟ ಂಟ್ದರವರಿಂದ್ ದ್ೃಡಿೇಕರಿಸಿದ್ ವನರ್ಷಾಕ
ವಹವನಟು ಪರಮನಣ ಪತ್ರ

15

ಇ.ಎಸ್.ಐ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ
ದಿರ್ನಂಕ:
ಸೆಳ :

ಟ ಂಡರುರನರರ ಸಹ
ಸಂಸ ೆಯ ಮೊಹರಿರ್ ೊಂದಿಗ

Annexure-2
ರ್ರತ್ುುಗಳು
1.ಪರತ್ತ ಒಬಬ ರ್ೌಕರನಿಗ 2018-19 ರ್ ೇ ಸನಲಿನ್ಲಿಾ ರ್ನರ್ಮಾಕ ಇಲ್ನಖ ಯಿಂದ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕನಿರ್ಠ ಮನಸಿಕ ನಿಗದಿತ್

ವ ೇತ್ನ್ವನ್ುು (ಎಲ್ನಾ ಭತ ಯ, ತ ರಿಗ ಇತನಯದಿ ಸ ೇರಿ) ಹ ೊರತ್ುಪಡಿಸಿ ಯನವುರ ೇ ಹ ಚ್ಚಿನ್ ಮೊತ್ುವನ್ುು ನಿೇಡಲ್ನಗುವುದಿಲಾ. ಇದ್ರ್ ೆ
ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ ಸಂರನಯ ಮನಡಬ ೇರ್ನಗಿರುವ ESI, PF, PT, IT, & Service ನ್ುು ಸಂರನಯ ಮನಡಲು
ಟ ಂಡರದುಲಿಾ ಆಂಯ್ಕೆಯನದ್ ಅಹಾ ಹ ೊರಸಂಪನ್ೊೂಲ ಸಂಸ ಯ
ೆ ವರು ಸಂಪೂಣಾ ಜವನಬನೆರನಗಿರುತನುರ .

2.ರ್ೌಕರರು ಹನಜರನದ್ ದಿನ್ಗಳಗ ಮನತ್ರ ವ ೇತ್ನ್ ನಿೇಡಲ್ನಗುತ್ುರ . ಗ ೈರು ಹನಜರನದ್ ದಿನ್ಗಳಗ ಅರ ೇ ಪರಮನಣದ್ಲಿಾ (
ಪ್ರೇರ ೇಟ್) ವ ೇತ್ನ್ವನ್ುು ಕಡಿತ್ಗ ೊಳಸಲ್ನಗುವುದ್ು.

3.ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪನವತ್ತಗ ಸಲಿಾಸುವ ಯನವುರ ೇ ಮನ್ವಿಯನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ನಗುವುದಿಲಾ.
4.ಆಯನ ತ್ತಂಗಳನ್ ಪನವತ್ತಯನ್ುು ಹನಜರನತ್ತ ಬಗ ೆ ಸನಕ್ಷಿ ಒದ್ಗಿಸಿದ್ ನ್ಂತ್ರವಷ ಿೇ ಮುಂದಿನ್ ತ್ತಂಗಳನ್ಲಿಾ ಸಲಿಾಸುವ ಬಿಲಿಾಗ
ಅನ್ುರನನ್ ಲಭಯತ ಯನ್ುಸನರ ತ್ತೇರುವಳ ಮನಡಲ್ನಗುವುದ್ು.

5.ನಿಮೂ ಸಂಸ ೆಯು ಸ ೇವನ ತ ರಿಗ ಪನವತ್ತ ವನಯಪ್ತುಗ ಒಳಪಿಿದ್ೆಲಿಾ ಸ ೇವನ ತ ರಿಗ ಯನ್ುು ಪನವತ್ತ ಮನಡಲು ನಿೇವ ೇ
ಜವನಬನೆರರನಗಿರುತ್ತುೇರಿ.

6.ಏಜ ನಿ್ ಮೊಲಕ ನಿಯೇಜಿಸಲ್ನಗುವ ರ್ೌಕರರು ಯನವುರ ೇ ರ್ನರಣರ್ನೆಗಲಿ ಅವರ ರ್ ಲಸದ್ ರ್ನಯಾವ ೈಖರಿ, ನ್ಡವಳರ್ ಸರಿ

ಕಂಡು ಬರದಿದ್ೆಲಿಾ ಅಂತ್ಹವರನ್ುು ಇಲ್ನಖ ಯು ಮನಡುವ ನಿದಿಾರ್ಿ ಮನ್ವಿಯ ಮೇರ ಗ ಹಂದ್ರ್ ೆ ಪಡ ದ್ು ಕೊಡಲ್ ೇ ಪಯನಾಯ
ವಯವಸ ೆ ಮನಡತ್ಕೆದ್ುೆ.

7.ನಿಬಂಧರ್ ಮತ್ುು ರ್ರತ್ುುಗಳನ್ುು ಸರಿಯನಗಿ ಪನಲಿಸದಿದ್ೆಲಿಾ ಒಪುಂದ್ವನ್ುು ರದ್ುೆ ಪಡಿಸಲ್ನಗುವುದ್ು.

8.ಏಜ ನಿ್ ಒಪುಂದ್ದಿಂದ್ ಹಂರ ಸರಿಯುವುದಿದ್ೆಲಿಾ ಹನಗ ಮನಡುವ ಬಗ ೆ ಒಂದ್ು ತ್ತಂಗಳ ಮುಂಚ್ಚತ್ವನಗಿ ರ್ ೊೇಿೇಸನ್ುು
ಬರವಣಿಗ ಯಲಿಾ ನಿೇಡತ್ಕೆದ್ುೆ.

9.ಯಶಸಿವ ಟ ಂಡರುರನರರು ರ್ೌಕರರನ್ುು ರ್ ೇಮಕ ಮನಡುವ ಮುನ್ು ರೊ.100/- ಗಳ ಛನಫ್ನ ರ್ನಗದ್ದ್ಲಿಾ sಇಲ್ನಖ ಯು
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ ರ್ರತ್ುುಗಳನ್ುು ಹನಗೊ ನಿಬಂಧರ್ ಗಳನ್ುು ಪನಲಿಸುವುರನಗಿ ಒಪುಂದ್ದ್ ಕರನರು ಪತ್ರವನ್ುು ಮನಡಿರ್ ೊಡತ್ಕೆದ್ುೆ.

10.ಸದ್ರಿ ರ್ೌಕರರ ಹ ಸರಿನ್ಲಿಾ ಕಡಿತ್ಗ ೊಳಸಲ್ನಗುವ (ESI, PF, PT, IT, & Service) ತ ರಿಗ ಮೊತ್ುವನ್ುು ಸಂರನಯ
ಮನಡಿರುವ ಬಗ ೆ ಆಯನ ತ್ತಂಗಳ ಅಂಕಿ ಅಂಶವುಳಳ ಧೃಡಿೇಕೃತ್ ಜ ರನಕ್ಸ್ ಪರತ್ತಯನ್ುು ಈ ಕಛ ೇರಿಗ ನಿೇಡತ್ಕೆದ್ುೆ.

11.ಪರತ್ತ ಮನಹ ಯ 5 ರ್ ೇ ತನರಿೇಖಿರ್ ೊಳಗನಗಿ ಬಿಲಾನ್ುು ಈ ಕಛ ೇರಿಗ ಸಲಿಾಸತ್ಕೆದ್ುೆ.

12.ರ್ೌಕರರನ್ುು ಹ ೊರ¸ಂಂಪನ್ೊೂಲ ಸಂಸ ೆಯಿಂದ್ ಪಡ ದ್ು ಸ ೇವ ಪಡ ಯುತ್ತುರುವುದ್ರಿಂದ್ ಖನಯಂ ಸರ್ನಾರಿ ಸ ೇವ ಗ
ವಿಲಿೇನ್ಗ ೊಳಳಲು ಅಹಾರನಗಿರುವುದಿಲಾ.

13.ನಿಯೇಜಿತ್ ಸೆಳದ್ಲಿಾ ವ ೈದ್ಯರು/ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಂದಿಗ ಹ ೊರ ಸಂಪನ್ೊೂಲದಿಂದ್ ಬಂದ್ಂತ್ಹ ರ್ೌಕರರು ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ್
ರ್ನಯಾವನ್ುು ನಿವಾಹಸುವುದ್ು, ಯನವುರ ೇ ರಿೇತ್ತಯ ಆರ ೊೇಪಗಳು ಬಂದ್ಲಿಾ ರ್ನರಣ ರ್ ೇಳರ ಕತ್ಾವಯದಿಂದ್
ಬಿಡುಗಡ ಮನಡಲ್ನಗುವುದ್ು.

14. ಸದ್ರಿsÀ ಹುರ ೆಗ ರ್ ೇರ್ಮಸುವ ರ್ೌಕರರುಗಳ ಗುರುತ್ತನ್ ಚ್ಚೇಿ ಅವರ ಮರ್ ವಿಳನಸ ಹನಗೊ ಭನವಚ್ಚತ್ರವನ್ುು ಈ ಕಛ ೇರಿಗ
ಮನಹತ್ತಗನಗಿ ಸಲಿಾಸತ್ಕೆದ್ುೆ.

15. ನಿಯೇಜಿಸಿದ್ ಸಿಬಬಂದಿಗಳು ಆಸುತ ರಯ ರ್ ಲಸದ್ ವ ೇಳ ಯನ್ುು ಪನಲಿಸತ್ಕೆದ್ುೆ.

16. ರ್ ೇಮಕಗ ೊಳುಳವ ರ್ೌಕರರಿಗ ಸಂಸ ೆಯವರ ೇ ತ್ಮೂ ಸಂಸ ೆಯ ಬನಯರ್ಡ್ ಒಳಗ ೊಂಡ ಸಮವಸರ ವಿತ್ರಿಸಬ ೇಕು ಹನಗೊ ಸಮವಸರ
ಧರಿಸುವುದ್ು ಕಡನಾಯವನಗಿರುತ್ುರ . ಇದ್ರ್ ೆ ಯನವುರ ೇ ಪರತ ಯೇಕ ಭತ ಯ/ಅನ್ುರನನ್ ನಿೇಡುವುದಿಲಾ.

17. ಬಿಲುಾಗಳ ತ್ತೇರುವಳ ಕುರಿತ್ಂತ ಅನ್ುರನನ್/ಆಡಳತನತ್ೂಕ ಅನ್ುಮತ್ತ ಸಂಬಂದ್ ಹಣ ಪನವತ್ತ ತ್ಡವನದ್ಲಿಾ ಆ ಅವಧಿಗ
ಯನವುರ ೇ ಬಡಿಾ ನಿೇಡಲ್ನಗುವುದಿಲಾ.

18. ಅಹಾ ಟ ಂಡರನದರ
ೆ ರು ನಿಗಧಿಯನದ್ ವ ೇತ್ನ್ ಮತ್ುು ಭತ ಯಗಳನ್ುು ಪನವತ್ತಸಲು ಈ ಕಛ ೇರಿಯ ಅನ್ುರನನ್ರ್ ೆ ರ್ನಯರ ನಿಗಧಿತ್
ಅವಧಿಯಳಗ (ಪರತ್ತ ತ್ತಂಗಳು 5ರ್ ೇ ತನರಿೇಖಿನ್ಂದ್ು) ರ್ೌಕರರಿಗ ವ ೇತ್ನ್ ಪನವತ್ತಸಲು ಬದ್ೆರನಗಿರತ್ಕೆದ್ುೆ. ಈ ಬಗ ೆ ಒಪ್ತುಗ
ಪತ್ರವನ್ುು ನಿೇಡತ್ಕೆದ್ುೆ.

19.ರ್ೌಕರರ ವ ೇತ್ನ್ವನ್ುು ಪರತ್ತ ಮನಹ ಹುಂಡಿ ಮೊಲಕ ( ಚ ಕುೆ ಮೊಲಕ) ವಿತ್ರಿಸುವುದ್ು (ಂಂ/ಅ Pಂಂಙಇಇ) ಅಥವನ ಇ.ಅ.S

ಮೊಲಕ ಪನವತ್ತಸುವುದ್ು ಕಡನಾಯವನ ಗಿರುತ್ುರ ಹನಗೊ ಈ ಸಂಭಂದ್ ಮುಂದಿನ್ ತ್ತಂಗಳ ವ ೇತ್ನ್ ಬಿಲಿಾನ್ ಜ ೊತ ಹಂದಿನ್ ತ್ತಂಗಳ
ವ ೇತ್ನ್ ಬಟನವಡ ಯನಗಿರುವ ಬಗ ೆ ರ್ೌಕರರ ಪನಸ್ದಬುಕ್ಸ ಜ ರನಕ್ಸ್ ಪರತ್ತ ಸಲಿಾಸುವುದ್ು.

20.ರ್ೌಕರರ ಹನಜರನತ್ತ ಬಗ ೆ ದ್ೃಡಿೇಕರಣವನ್ುು ಸಂಬಂದ್ಪಟಿ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಂದ್ ಪಡ ದ್ು ¸ಲಿಾಸುವುದ್ು ಕಡನಾಯವನಗಿರುತ್ುರ .
21.ಪರತ್ತ ಮನಹ ರ್ೌಕರರ ವ ೇತ್ನ್ದಿಂದ್ ಪ್ತ.ಎಫ್. ಹನಗೊ ಇ.ಎಸ್.ಐ ವಂತ್ತಗ ಯನ್ುು ಸಂಬಂದ್ಪಟಿ ಇಲ್ನಖ ಗಳಗ ಆಯನ

ರ್ೌಕರರ ಹ ಸರಿಗ ಪನವತ್ತ ಮನಡಿರುವ ಬಗ ೆ ರ್ೌಕರರ ಹ ಸರು ಹನಗೊ ಖನತ ಸಂಖ ಯ ಸಹತ್ ದ್ೃಢೇಕೃತ್ ಪರತ್ತ ನಿೇಡುವುದ್ು
ಕಡನಾಯವನಗಿರುತ್ುರ .

22.ಅಹಾ ಗುತ್ತುಗ ರನರರು ಕರನರು ಒಪುಂದ್ ಸಲಿಾಸುವನಗ ಶ ೇಕಡನ 10 ರರ್ುಿ ಸನಲ್ ವನಿ್ಯನ್ುು ಬನಯಂಕ್ಸ ಗನಯರಂಿ ಅಥವನ

ಡಿ.ಡಿ.(ರನರ್ಷರೇಕೃತ್ ಬನಯಂಕಿನಿಂದ್ ಪಡ ದ್) ಯನ್ುು ಸಲಿಾಸಿದ್ ನ್ಂತ್ರವ ೇ ರ್ನಯನಾರ ೇಶ ನಿೇಡಲ್ನಗುವುದ್ು.

23.ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತುಪರ ಕಸುಬುಗಳ ಅಜಿೇವಿಕಗಳ ಹನಗೊ ಉರ ೊಯೇಗಗಳ ಮೇಲಣ ತ ರಿಗ ರ್ ೊೇಂದ್ಣಿ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ಹನಗೊ
ಕಳ ದ್ ವರ್ಾದ್ ತ್ತೇರುವಳ ಪರಮನಣ ಪತ್ರವನ್ುು ಸಲಿಾಸತ್ಕೆದ್ುೆ.

24.ಕಳ ದ್ ಸನಲಿನ್ ಚನಟಾರ್ಡ ಅರ್ೌಂಟ ಂಟ್ದರವರಿಂದ್ ದ್ೃಢೇಕರಿಸಿರುವ ವನರ್ಷಾಕ ವಹವನಟು ಪರಮನಣ ಪತ್ರವನ್ುು ಸಲಿಾಸತ್ಕೆದ್ುೆ.
25.ಈ ಹಂರ ಯನವುರನದ್ರು ಸಂಸ ೆಯಲಿಾ ಅಥವನ ಇಲ್ನಖ ಯಲಿಾ ರ್ನಯಾನಿವಾಹಸಿದ್ ಬಗ ೆ ಸಂಬಂದ್ಪಟಿವರಿಂದ್ ಅನ್ುಭವ
ಪರಮನಣ ಪತ್ರವನ್ುು ಸಲಿಾಸತ್ಕೆದ್ುೆ.

26. ಹ ೊರ ಸಂಪನ್ೊೂಲ ಸಂಸ ಯ
ೆ ಮೊಲಕ ರ್ ೇಮಕಗ ೊಳುಳವ ರ್ೌಕರರು ಯನವುರನದ್ರೊ ರೊಪದ್ಲಿಾ ಆಸುತ ರಗನಗಲಿ/ವಯಕಿುಗನಗಲಿ
ಹನನಿ ಉಂಟುಮನಡಿದ್ಲಿಾ ಅದ್ರ ಸಂಪೂಣಾ ಹ ೊಣ ಯನ್ುು ಟ ಂಡರನದೆರರ ೇ ವಹಸಿರ್ ೊಳಳತ್ಕೆದ್ುೆ

27.ಎಲ್ನಾ ಪರಮನಣ ಪತ್ರಗಳನ್ುು ರ್ ೊೇಟರಿಯವರಿಂದ್ ದ್ೃಡಿೇಕರಿಸಿರತ್ಕೆದ್ುೆ.

ಉಪನಿರ ೇಾಶಕರು
ಪಶುಪನಲ್ನರ್ನ ಮತ್ುು ಪಶು ವ ೈದ್ಯ ಸ ೇವನ ಇಲ್ನಖ
ಹನವ ೇರಿ

ನಿಯೇಜಿತ್ ವನಹನ್ ಚನಲಕರು ಈ ರ್ ಳಕಂಡ ನಿಬಂಧರ್ ಗಳಗ ೊಳಪಟುಿ ಕತ್ಾವಯ ನಿವಾಹಸುವಂತ್ತರಬ ೇಕು.
1.

ನಿಯೇಜಿಸುವ ವನಹನ್ ಚನÀಲಕರಿಗ ಪನರರ ೇಶಿಕ ಸನರಿಗ ಇಲ್ನಖ ಯಿಂದ್ ವನಹನ್ಚನಲರ್ ಪರವನನ್ಗಿ ಪತ್ರ(Heavy

Licence Badge) ಹ ೊಂದಿರತ್ಕೆದ್ು
2. ವನಹನ್ವನ್ುು ಪರತ್ತ ದಿನ್ ಶುಚ್ಚಗ ೊಳಸಿ ಸರಿಯನದ್ ಸಮಯರ್ ೆ ಕತ್ಾವಯರ್ ೆ ಹನಜರನಗಿ ಮೇಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳು ಸೊಚ್ಚಸಿದ್ಂತ
ಕತ್ಾವಯ ನಿವಾಹಸುವುದ್ು.

3. ವನಹನ್ ಚನಲಕರು ಸಮವಸರರ ೊಂದಿಗ ಕತ್ಾವಯರ್ ೆ ಹನಜರನಗುವುದ್ು.

4. ವನಹನ್ ಚನಲಕರ ಟ ಂಡರದುಲಿಾ ತನಂತ್ತರಿಕ ರನಖಲ್ನತ್ತಗಳ ವಿವರ ಮತ್ುು ಹಣರ್ನಸಿನ್ ಪರಸನುವರ್ ಯ ದ್ರಪಿಿ ವಿವರ ಬ ೇರ
ಬ ೇರ ಯನಗಿ ಸಲಿಾಸಬ ೇಕು.

5. ವನಹನ್ವು ಕಳಳತ್ನ್/ಕಳ ದ್ು ಹ ೊೇದ್ಲಿಾ ಅಥವನ ಹನನಿ ಉಂಟನದ್ಲಿಾ ಸಹನಯಕ ನಿರ ೇಾಶಕರು, ಪಶು ಆಸುತ ರ ಹನವ ೇರಿ ಜಿಲ್ ಾ
ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಪ್ೇಲಿಸ್ ಠನಣ ಗ ದ್ೊರನ್ುು ರನಖಲ್ ಮನಡುವುದ್ು. ಈ ವಿರ್ಯದ್ ಬಗ ೆ ಏಜ ನಿ್ಯವರು ಪ್ೇಲಿೇಸ್
ಇಲ್ನಖ ಯಂದಿಗ ತ್ನಿಖ ಪೂಣಾ ಸಹರ್ನರ ನಿೇಡತ್ಕೆದ್ುೆ. ಈ ತ್ನಿಖ ಯಲಿಾ ಸದ್ರಿ ನಿಯೇಜಿತ್ ಚನಲಕನ್ು ಕಳಳತ್ನ್ದ್ಲಿಾ
ಭನಗಿಯನಗಿ/ಕಳ ದ್ುಹ ೊೇದ್ಲಿಾ/ಹನನಿ/ ಇನಿುತ್ರ ಧರ್ ೆ ಉಂಟನದ್ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲಿಾ ಜವನಬನೆರಿ ಎಂದ್ು ಕಂಡು ಬಂದ್ಲಿಾ

ಮುಂದಿನ್ ತ್ನಿಖ ಯನ್ುು ಮುಂದ್ುವರ ಸಲ್ನಗುವುದ್ು ಹನಗೊ ಇದ್ರಿಂದ್ ಉಂಟನದ್ ಪೂಣಾ ನ್ರ್ಿವನ್ುು ಸಂಸ ೆ/ ಏಜನಿ್
ತ್ುಂಬಿರ್ ೊಡತ್ಕೆದ್ುೆ.

6. ವನಹನ್ ಚನಲಕರಿಗ ವನರದ್ಲಿಾ ಒಂದ್ು “Day Off ರಜ ನಿೇಡಲ್ನಗುವುದ್ು ಮತ್ುು ಒಂದ್ು ತ್ತಂಗಳಗ ಒಂದ್ು ಸನಂದ್ರ್ಭಾಕ
ರಜ ನಿೇಡಲ್ನಗುವುದ್ು.(ವರ್ಾದ್ಲಿಾ 12 ದಿನ್ಗಳು ಮನತ್ರ)

7. ವನಹನ್ ಚನಲಕರು ಒಂದ್ು ವನರದ್ ಮೇಲ್ ಗ ೈರು ಹನಜರನಗಿದ್ೆಲಿಾ ಸ ೇವ ಸುಗಮವನಗಿ ನ್ಡ ಸಲು ಏಜನಿ್ಯು ತ್ಕ್ಷಣ
ಬ ೇರ ೊಬಬ ಬದ್ಲಿ ವನಹನ್ ಚನಲಕರನ್ುು ಒದ್ಗಿಸುವುದ್ು.

8. ಏಜನಿ್ಯಿಂದ್ ಸಂರನಯವನಗಬ ೇರ್ನದ್ ವರಮನನ್ ತ ರಿಗ ಯನ್ುು (ಖಿಆS) ಕಟನವು ಮನಡಿ ಆರನಯ ತ ರಿಗ ಇಲ್ನಖ ಗ
ಪನವತ್ತಸುವುದ್ು.

9. ವನಹನ್ ಚನಲಕರು ಹ ೊರ ಸಂಪನ್ೊೂಲದಿಂದ್ ಪಡ ದ್ು ಸ ೇವ ಸಲಿಾಸುತ್ತುರುವುದ್ರಿಂದ್ ಖನಯಂ ಸರರ್ನರಿ ಸ ೇವ ಗ
ಅಹಾರನಗಿರುವುದಿಲಾ.

10. ಹನಲಿ ಸರರ್ನರಿ ಸ ೇವ ಯಲಿಾರುವ ಅಧಿರ್ನರಿ/ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಂದಿಗ ಹ ೊರ ಸಂಪನ್ೊೂಲದಿಂದ್ ಬಂದ್ಂತ್ಹ ವನಹನ್ ಚನಲಕರು
ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ್ ರ್ನಯಾವನ್ುು ನಿವಾಹಸುವುದ್ು. ಯನವುರ ೇ ರಿೇತ್ತಯ ಆರ ೊೇಪಗಳು ಬಂದ್ಲಿಾ ರ್ನರಣ ರ್ ೇಳರ ಕತ್ಾವಯದಿಂದ್
ತ ಗ ಯಲ್ನಗುವುದ್ು.

11. ರ್ ೇಮಕಗ ೊಳುಳವ ಚನಲಕರು ಹನಜರನಗುವ ಮೊದ್ಲು ಆರ ೊೇಗಯದ್ ಬಗ ೆ ಸರ್ನಾರಿ ವ ೈರನಯಧಿರ್ನರಿಗಳಂದ್ ದ್ೃಢಕರಣ
ಒದ್ಗಿಸುವುದ್ು.

12. ವನಹನ್ ಚನಲಕರು ಕನಿರ್ಠ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಉತ್ತುೇಣಾರನಗಿರಬ ೇಕು.

13. ಚನಲಕರು ಭನರಿ ವನಹನ್ ಚನಲರ್ ಪರವನನಿಗ ಮತ್ುು ಬನಯರ್ಡ್ ಹ ೊಂದಿರಬ ೇಕು.

14. ಈ ಟ ಂಡರಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತ ಉಪನಿರ ೇಾಶಕರು, ಪಶುಪನಲರ್ನ ಮತ್ುು ಪಶುವ ೈದ್ಯ ಸ ೇವನ ಇಲ್ನಖ ೇ, ಹನವ ೇರಿ ಜಿಲ್ ಾ
ರವರು ರ್ ೈಗ ೊಳುಳವ ನಿಣಾಯವ ೇ ಅಂತ್ತಮವನಗಿರುತ್ುರ . ಟ ಂಡರ್ದಅನ್ುು ಅಂಗಿೇಕರಿಸುವ ಅಥವನ ತ್ತರಸೆರಿಸುವ
ಅಧಿರ್ನರವನ್ುು ಉಪನಿರ ೇಾಶಕರು, ಪಶುಪನಲರ್ನ ಮತ್ುು ಪಶುವ ೈದ್ಯ ಸ ೇವನ ಇಲ್ನಖ ೇ, ಹನವ ೇರಿ ಜಿಲ್ ಾ ಇವರು
ಹ ೊಂದಿರುತನುರ .
ದಿರ್ನಂಕ:
ಸೆಳ :

ಟ ಂಡರುರನರರ ಸಹ
ಸಂಸ ೆಯ ಮೊಹರಿರ್ ೊಂದಿಗ

