ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞನನಗ್ಳ ಸಂಸ್ಥೆ
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ನಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸ್ನಗ್ರ ರಸ್ಥತ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ– 577201
www.sims-shimoga.com, ದ್ೂರವನಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ: 08182 229933 / 264199 ಪ್ನಯಕಸ ಸಂಖ್ಯಯ:
08182 264100
ಸಂಖ್ಯಯ: ಶಿವೈವಿಸಂಶಿ/ವನವಿ/20/2022-23

ದಿರ್ನಂಕ: 07.09.2022

E-Office File No: SIMS/ACC/MIS/20/2021-EST1-SIMS-SMG & E-Office Computer No: E578070
ಅಲ್ನಾವಧಿ ಟಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞನನಗ್ಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವಂತೆ ಹೂರಗ್ುತ್ತತಗೆ ಆಧನರದ್
ಮೀಲೆ ವನಹನ ಸ್ಥೀವಯನುು ಪ್ಡೆಯಲು (ರ್ನರ್ನಾದೀಶ್ ನೀಡಿದನಗಿನಂದ್ ಒಂದ್ು ವರ್ಾದ್ ಅವಧಿಗೆ) ದಿಾ-ಲಕೂೀಟ ಪ್ದ್ಧತ್ತಯಲ್ಲಿ
ಅಲ್ನಾವಧಿ ಟಂಡರ್ ಅಹ್ನಾನಸಲ್ನಗಿದ. ವಿವರಗ್ಳು ಈ ಕಳಕಂಡಂತ್ತದ.
2500 ಕ.ಮೀ ಪ್ರತ್ತ ಮನಹ, ಪ್ರತ್ತ ವನಹನಕೆ
ಸಂಖ್ಯಯ: ಶಿವೈವಿಸಂಶಿ/ವನವಿ/20/2022-23,

1

ಟಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯಯ ಮತ್ುತ ದಿರ್ನಂಕ

2

ಟಂಡರ್ಗೆ ಇಟಟ ಮೊತ್ತ

ವನರ್ಷಾಕ ಅಂದನಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.4.80 ಲಕ್ಷಗ್ಳು

3

ಟಂಡರ್ ಫನರಂ ಬೆಲೆ

ರೂ. 500/-(ಐದ್ು ನೂರು ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳು)

4

ಟಂಡರ್ ಫನರಂ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ನರಂಭಿಸುವ ದಿರ್ನಂಕ

08/09/2022

ಟಂಡರ್ ಫನರಂ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೂನೆಯ ದಿರ್ನಂಕ ಮತ್ುತ

26/09/2022 ಸಂಜೆ 05:00 ಗ್ಂಟಗೆ

5
6
7
8
9

ದಿರ್ನಂಕ: 07.09.2022

ವೀಳೆ
ತನಂತ್ತರಕ ಲಕೂೀಟ ತೆರೆಯುವ ಸೆಳ, ವೀಳೆ ಮತ್ುತ

ನದೀಾಶ್ಕರ ಕೂಠಡಿ, ಸಿಮ್ಸಸ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ದಿರ್ನಂಕ

27/09/2022 ಬೆಳಿಗೆಗ 11:00

ಆರ್ಥಾಕ ಲಕೂೀಟಯನುು ತೆರೆಯುವ ಸೆಳ, ವೀಳೆ ಮತ್ುತ

ನದೀಾಶ್ಕರ ಕೂಠಡಿ, ಸಿಮ್ಸಸ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ದಿರ್ನಂಕ

27/09/2022 ಬೆಳಿಗೆಗ 12:00

ಟಂಡರ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ನವತ್ತಸಬೆೀರ್ನದ್ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತ

10,000/- (ಹತ್ುತ ಸ್ನವಿರ ಮನತ್ರ)

(ರೂ. ಗ್ಳಲ್ಲಿ)
ಟಂಡರ್ ಸಿಾೀಕರಿಸುವ ಪ್ನರಧಿರ್ನರ, ವಯವಹರಿಸಬೆೀರ್ನದ್

ನದೀಾಶ್ಕರು, ಸಿಮ್ಸಸ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಅಧಿರ್ನರಿ ಹ್ನಗ್ೂ ವಿಳನಸ, ದ್ೂರವನಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ

ದ್ೂ.ಸಂ: 08182-229933
ಸಹಿ/ನದೀಾಶ್ಕರು
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞನನಗ್ಳ ಸಂಸ್ಥೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಟಂಡರ್ ದನಖಲೆಗ್ಳು ಮತ್ುತ ಟಂಡರ್ದನರರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗ್ಳು :1.

ಟಂಡರ್ ಉದದೀಶ್ :-

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞನನಗ್ಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು ಇವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವಂತೆ ಹೂರಗ್ುತ್ತತಗೆ ಆಧನರದ್ ಮೀಲೆ ವನಹನ
ಸ್ಥೀವಯನುು ಪ್ಡೆಯಲು ಅಲ್ನಾವಧಿ ಟಂಡರ್ ಅಹ್ನಾನಸಲ್ನಗಿದ.

ಕರ.ಸಂ.

ವನಹನ ನೀಡಬೆೀರ್ನದ್
ವಿಭನಗ್ ಹಸರು

1

ವನಹನದ್ ಮನದ್ರಿ

ಗ್ರಿರ್ಠ ಮೊತ್ತ

2500 ಕೀ.ಮ

300 ಗ್ಂಟಗ್ಳ

2500 ಕೀ.ಮ

ನಂತ್ರದ್ ಪ್ರತ್ತ

ನಂತ್ರ ಪ್ರತ್ತ

ವರೆಗೆ

ಕೀ.ಮ ಗೆ

ಗ್ಂಟಗೆ

ವೈದ್ಯಕೀಯ

ಹವನ ನಯಂತ್ತರತ್(ಎಸಿ) ಕನರ್ಠ 4+1

ರೂ. 40000/-

ರೂ.12 /- +

ರೂ.150.00/-

ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು

ಆಸನದ್ ವಯವಸ್ಥೆಯುಳಳ ಅಥವನ

+ Tax

Tax

+ Tax

ಅದ್ಕೆಂತ್ ಹಚ್ಚಿನ ಸ್ನಮಥಯಾವಿರುವ
2020 ರ ಹ್ನಗ್ೂ ನಂತ್ರದ್ ಸ್ಥಡನನ್
ಮನದ್ರಿ ವನಹನ
ಟಂಡರ್ ದನಖಲೆಗ್ಳು ಮತ್ುತ ಸೂಚನೆಗ್ಳು :
1. ಟಂಡರ್ದನರರು ತನಂತ್ತರಕ ಲಕೂೀಟಯಲ್ಲಿ (ಟಂಡರ್ ಅರ್ಜಾ ನಮೂನೆ - 1 ) ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀರ್ನದ್ ದನಖಲೆಗ್ಳು :
a. ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಬನಬ್ುತ ರೂ. 10,000/-ಗ್ಳಿಗೆ ನದೀಾಶ್ಕರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞನನಗ್ಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗರವರ
ಹಸರಿನಲ್ಲಿ ರನರ್ಷರೀಕೃತ್ ಬನಯಂಕನಂದ್ ಪ್ಡೆದ್ು ಡಿ.ಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕು.
b. ಸ್ನರಿಗೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಯಿಂದ್ ವನಹನ ಓಡಿಸಲು ಅಥವನ ಬನಡಿಗೆ ಆಧನರದ್ ಮೀಲೆ ವನಹನ ನೀಡಲು ನೀಡಿದ್ ಪ್ರವನನಗೆ ಪ್ತ್ರ
ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕು.
c. ಟಂಡರ್ದನರರು ಆದನಯ ತೆರಿಗೆ, ಪ್ನನ್ರ್ನರ್ಡಾ ಹೂಂದಿರಬೆೀಕು, ಅದ್ರ ದ್ೃಢೀಕೃತ್ ಪ್ರತ್ತ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕು.
d. ಟ್ನರವಲ್ ಏಜೆನಸರ್ನಗಿದ್ದರೆ ಅದ್ರ ವಿಳನಸದ್ ದ್ೃಢೀಕರಣ ಪ್ತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕು.
e. ಪ್ರವನಸ್ಥೂೀದ್ಯಮ ಇಲ್ನಖ್ಯ/ಸ್ನರಿಗೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಗ್ಳಲ್ಲಿ ನೊಂದ್ಣಿರ್ನದ್ ಬ್ಗೆಗ ದ್ೃಢೀಕರಣ ಪ್ತ್ರಗ್ಳ ಪ್ರತ್ತಗ್ಳು ಸಲಿಸಬೆೀಕು.
f.

ಚುರ್ನಯಿತ್ ಸದ್ಸಯರು, ಕಪ್ಪಾಪ್ಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಟಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಭನಗ್ವಹಿಸಲು ಅವರ್ನಶ್ವಿರುವಪದಿಲಿ.
ಟಂಡರ್ದನರರು ಕಪ್ಪಾಪ್ಟ್ಟಟಗೆ ಸ್ಥೀರಿರದ ಇರುವ ಬ್ಗೆಗ ಮತ್ುತ ಚುರ್ನಯಿತ್ ಪ್ರತ್ತನಧಿ ಅಲಿದ ಇರುವ ಬ್ಗೆಗ 100 ರೂಗ್ಳ
ಛನಪ್ನ ರ್ನಗ್ದ್ದ್ಲ್ಲಿ ಅಫಿಡೆವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಪದ್ು.

g. ಟಂಡರ್ದನರರು ವನಹನದ್ ಈ ಕಳಕಂಡ ದನಖಲೆಗ್ಳ ದ್ೃಢೀಕೃತ್ ಪ್ರತ್ತಗ್ಳನುು ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕು.
•

ಆರ್.ಸಿ ಪ್ಪಸತಕ

•

ವನಹನದ್ ಮತ್ುತ ಚನಲಕರ ವಿಮಯ ಪ್ರತ್ತ

•

ಚನಲಕರ ಚನಲರ್ನ ಪ್ರವನನಗೆ ಪ್ತ್ರ, ಪಿ.ವಿ ಬನಯರ್ಡ್ ಪ್ರತ್ತ

•

ವನಹನ ತೆರಿಗೆ ಬನಬ್ುತ ಪ್ನವತ್ತಸಿದ್ ಬ್ಗೆಗ ದನಖಲೆಗ್ಳ ಪ್ರತ್ತ

•

ಹಳದಿ ಬೊೀರ್ಡಾ ಹೂಂದಿರುವ ಬ್ಗೆಗ ದನಖಲೆಗ್ಳ ಪ್ರತ್ತ

e. ಒಂದ್ು ವೀಳೆ ಸದ್ರಿ ಟಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ 1 ಆದ್ವರು ಒದ್ಗಿಸುವ ವನಹನವಪ 2020 ರ ನಂತ್ರದ್ ವನಹನವಪ ಆಗಿದ್ದರು ಸಹ
ಅಧಿರ್ನರಿಗ್ಳು ಬ್ಳಸಲು ಯೀಗ್ಯವಿಲಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಸುಸಿೆತ್ತಯಲ್ಲಿ ಇಲಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ವನಹನಗ್ಳನುು ಆಯ್ಕೆಗೆ
ಪ್ರಿಗ್ಣಿಸುವಪದಿಲಿ. ಹ್ನಗ್ೂ ಸದ್ರಿ ಟಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ 2020 ರ ನಂತ್ರ ತ್ರ್ನರಿಕರ್ನದ್ ವನಹನಗ್ಳು ಭನಗ್ವಹಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ
2020 ಕೆಂತ್ ಮುಂಚ್ಚತ್ವನಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲ ಆದ್ಯತೆ 2019 ರ ನಂತ್ರ ತ್ರ್ನರಿಕರ್ನದ್ ಸುಸಿೆತ್ತ ವನಹನಗ್ಳಿಗೆ, ತ್ದ್ನಂತ್ರ
2018 ರ ನಂತ್ರ ತ್ರ್ನರಿಕರ್ನದ್ ಸುಸಿೆತ್ತ ವನಹನಗ್ಳನುು ಟಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಗ್ಣಿಸಲ್ನಗ್ುವಪದ್ು. ಇದ್ನುು ಪ್ರಿಗ್ಣಿಸುವಪದ್ು
ಅಥವನ ತ್ತೀರಸೆರಿಸುವ ನಧನಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನದೀಾಶ್ಕರ ಅಂತ್ತಮ ತ್ತೀಮನಾನವನಗಿರುತ್ತದ.
ಟಂಡರ್ದನರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದನಖಲ್ನತ್ತಗ್ಳ ಮೂಲ ಪ್ರತ್ತಗ್ಳನುು ಪ್ರಿಶಿೀಲನೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಂದ್ು
ಹ್ನಜರುಪ್ಡಿಸಬೆೀಕು.

2

ಕಂಡುಬ್ಂದ್ಲ್ಲಿ ಕಛೀರಿಗೆ

2. ಟಂಡರ್ದನರರು:
ಟಂಡರ್ದನರರು ರ್ನವಪದೀ ರ್ನನೂನನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಯವಹ್ನರಗ್ಳ ಬ್ಗೆಗ ಅನಹಾರೆಂದ್ು

ಪ್ರಿಗ್ಣಿಸಿರಬನರದ್ು.

ಟಂಡರ್ದನರರಿಗೆ ಇರಬೆೀರ್ನದ್ ಅಹಾತೆಗ್ಳ ಬ್ಗೆಗ ವಿವರಗ್ಳನುು ಈ ಟಂಡರ್ನ ದ್ಸ್ನತವೀಜು ದನಖಲೆಗ್ಳಲ್ಲಿ ಟಂಡರ್ದನರರಿಗೆ
ನೀಡಿದ.

ಈ ಬ್ಗೆಗ ರ್ನವಪದೀ

ವಿರ್ಯಗ್ಳ ಬ್ಗೆಗ ಸಾರ್ಷಠೀಕರಣದ್ ವಿರ್ಯವನುು ಲ್ಲಖಿತ್ವನಗಿ ನೀಡಿ ಟಂಡರ್ ಕರೆದಿರುವ

ಪ್ನರಧಿರ್ನರದಿಂದ್ ಮನಹಿತ್ತ ಪ್ಡೆಯಬ್ಹುದ್ು.
3. ಟಂಡರ್ ದನಖಲೆಗ್ಳ ತ್ತದ್ುದಪ್ಡಿ :
ಟಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಂತ್ತಮ ದಿರ್ನಂಕಕೆ ಮುನು ಈ ಬ್ಗೆಗ ಇರುವ ಟಂಡರ್ ದನಖಲೆಗ್ಳನುು ತ್ತದ್ುದಪ್ಡಿ
ಮನಡುವ/ಬ್ದ್ಲ್ನಯಿಸುವ ಅಧಿರ್ನರ ಟಂಡರ್ ಪ್ನರಧಿರ್ನರ ಹೂಂದಿದ.

ಈ ರಿೀತ್ತ ರ್ನವಪದೀ ತ್ತದ್ುದಪ್ಡಿಗ್ಳನುು ಮನಡಿದ್ಲ್ಲಿ

ಅದ್ನುು ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ್ ಟಂಡರ್ದನರರಿಗೆ ತ್ತಳಿಸಲ್ನಗ್ುವಪದ್ು.
4. ಟಂಡರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀರ್ನದ್ ದನಖಲೆಗ್ಳು :
ದಿಾ-ಲಕೂೀಟ ಪ್ದ್ಧತ್ತಯಲ್ಲಿ ಟಂಡರ್ನುು ಆಹ್ನಾನಸಿದ್ುದ, 1ನೆೀ ಲಕೂೀಟಯಲ್ಲಿ ಟಂಡರ್ ಅರ್ಜಾ ಮತ್ುತ ದನಖಲ್ನತ್ತ
ವಿವರಗ್ಳನುು ಹ್ನಕ ಅದ್ರ ಮೀಲೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞನನಗ್ಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರಿಗೆ
ಮನಸಿಕ ಆಧನರದ್ ಮೀಲೆ ವನಹನವನುು ಬನಡಿಗೆಗೆ ಪ್ಡೆಯುವ ಟಂಡರ್ನ ತನಂತ್ತರಕ ಲಕೂೀಟ ಎಂದ್ು ನಮೂದಿಸಬೆಕು.
‘ಆರ್ಥಾಕ ಬಿರ್ಡಗ್ಳನುು ಪ್ರತೆಯೀಕ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಕವಿರಿಸಿ’ ಅದ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ
ವಿಜ್ಞನನಗ್ಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮನಸಿಕ ಆಧನರದ್ ಮೀಲೆ ವನಹನವನುು ಬನಡಿಗೆಗೆ ಪ್ಡೆಯುವ ಟಂಡರ್ನ ಆರ್ಥಾಕ ಲಕೂೀಟ ಎಂದ್ು
ನಮೂದಿಸಬೆಕು.

5. ಆರ್ಥಾಕ ಬಿರ್ಡನಲ್ಲಿ (ಟಂಡರ್ ಅರ್ಜಾ ನಮೂನೆ - 1 ) ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀರ್ನದ್ ವಿವರಗ್ಳು:
ಆರ್ಥಾಕ ಬಿರ್ಡನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ನಗ್ಧಿತ್ ರ್ನಲಂಗ್ಳಲ್ಲಿ ಟಂಡರ್ ದ್ರವನುು ರೂಪ್ನಯಿ ಸಂಖ್ಯಯಯಲ್ಲಿ ಮತ್ುತ ಅಕ್ಷರದ್ಲ್ಲಿ
ನಮೂದಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕು. ಆರ್ಥಾಕ ಟಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ತೀ ಕಡಿಮ ವಚಿವನುು ನಮೂದಿಸಿದ್ ಟಂಡರ್ದನರರು ಯಶ್ಸಿಾ
ಟಂಡರ್ದನರರನಗ್ುತನತರೆ.

6. ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತ:
ಟಂಡರ್ದನರರು ಟಂಡರ್ ಫನರಂ ಜೊತೆ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಬನಬ್ುತ ರೂ. 10,000/-

ಗ್ಳಿಗೆ ನದೀಾಶ್ಕರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ

ವಿಜ್ಞನನಗ್ಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗರವರ ಹಸರಿಗೆ ರನರ್ಷರೀಕೃತ್ ಬನಯಂಕನಂದ್ ಪ್ಡೆದ್ು ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕು.
• ಟಂಡರ್ ಫನರಂ ಜೊತೆ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಸಲ್ಲಿಸದ ಇರುವ ಟಂಡರ್ಗ್ಳನುು ತ್ತರಸೆರಿಸಲ್ನಗ್ುವಪದ್ು.
• ಯಶ್ಸಿಾ ಟಂಡರ್ದನರರು, ರ್ನರ್ನಾದೀಶ್ ಪ್ಡೆದ್ ನಂತ್ರ ಈ ಬ್ಗೆಗ 07 ದಿನಗ್ಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತನ ನವಾಹಣನ ಠೀವಣಿ
ಟಂಡರ್ಗಿಟಟ ಮೊತ್ತದ್ ಶೀ.5 ರರ್ುಟ ಅಂದ್ರೆ ರೂ. 24,000/- ನುು ನೀಡಿ ಕರನರು ಮನಡಿಕೂಳಳದ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಬನಬ್ತನುು
ಸರ್ನಾರಕೆ ಮುಟುಟಗೊೀಲು ಹ್ನಕಕೂಳಳಲ್ನಗ್ುವಪದ್ು ಹ್ನಗ್ೂ ಟಂಡರ್ ರ್ರತ್ುತಗ್ಳನುು ಉಲಿಂಘನೆ ಮನಡಿದ್ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಹ
ರ್ನರ್ನಾದೀಶ್ ರದ್ುದಪ್ಡಿಸಿ, ಭದ್ರತನ ನವಾಹಣನ ಠೀವಣಿ ಮತ್ುತ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮುಟುಟಗೊೀಲು ಹ್ನಕಕೂಳಳಲ್ನಗ್ುವಪದ್ು.
• ಯಶ್ಸಿಾರ್ನಗ್ದ್ ಟಂಡರ್ದನರರ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಯನುು ಯಶ್ಸಿಾ ಬಿರ್ಡದನರರಿಗೆ ರ್ನರ್ನಾದೀಶ್ ನೀಡಿದ್ ನಂತ್ರ ಬ್ಡಿಿ ರಹಿತ್ವನಗಿ
ಹಿಂತ್ತರುಗಿಸಲ್ನಗ್ುವಪದ್ು.

ಯಶ್ಸಿಾ ಬಿರ್ಡದನರರಿಗೆ ರ್ನರ್ನಾದೀಶ್ದ್ ಅವಧಿಯ ಅಂತ್ಯದ್ವರೆಗೆ ರ್ನವಪದೀ ರ್ನರಣಕೂೆ

ರ್ನರ್ನಾಧನರಿತ್ ಭದ್ರತನ ಮೊತ್ತವನುು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲ್ನಗ್ುವಪದಿಲಿ.
• ಇಲ್ನಖ್ಯಯಲ್ಲಿರುವ ಅವಧಿಗೆ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತಕೆ ರ್ನವಪದೀ ಬ್ಡಿಿಯನುು ನೀಡಲ್ನಗ್ುವಪದಿಲಿ.

7. ರ್ನರ್ನಾಧನರಿತ್ ಭದ್ರತೆ :ಯಶ್ಸಿಾ ಟಂಡರ್ದನರರು ಟಂಡರ್ಗಿಟಟ ಮೊತ್ತದ್ ಶೀಕಡನ 5%ರರ್ುಟ ಅಂದ್ರೆ ರೂ. 20,000/-ಗ್ಳಿಗೆ ರ್ನರ್ನಾಧನರಿತ್
ಭದ್ರತೆಯನುು ಬನಯಂಕ್ ಗ್ನಯರಂಟ್ಟ ಮೂಲಕ ಒದ್ಗಿಸಬೆೀಕು. ಈ ಮೊತ್ತಕೆ ಬನಯಂಕ್ ಗ್ನಯರಂಟ್ಟಯನುು ರ್ನರ್ನಾದೀಶ್ ನೀಡಿದ್ 7
ದಿನಗ್ಳ ಒಳಗ್ನಗಿ ಮತ್ುತ ಕರನರು ಒಪ್ಾಂದ್ಕೆ ಸಹಿ ಮನಡುವ ಮುರ್ನು ಒದ್ಗಿಸಬೆೀಕು.

ಬನಯಂಕ್ ಗ್ನಯರಂಟ್ಟ ಅವಧಿಯು

ರ್ನರ್ನಾದೀಶ್ದ್ ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ್ ಒಂದ್ು ವರ್ಾ ಚನಲ್ಲತ ಅವಧಿ ಹೂಂದಿರಬೆೀಕು.

8. ಟಂಡರ್ ತೆರೆಯುವಪದ್ು ಮತ್ುತ ಮೌಲಯಮನಪ್ನ ಮನಡುವಪದ್ು :ಟಂಡರ್ ತೆರೆದ್ು ತನಂತ್ತರಕವನಗಿ ಅಹಾವನಗಿರುವ ಬಿರ್ಡದನರರ ಹಣರ್ನಸು ಬಿರ್ಡಗ್ಳನುು ಮನತ್ರ ತೆರೆದ್ು ಮೌಲಯಮನಪ್ನ ಮನಡಿ
ನಯಮನನುಸ್ನರ ಅಹಾ ಟಂಡರ್ದನರರನುು ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಲ್ನಗ್ುವಪದ್ು.
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1. ತನಂತ್ತರಕ ಬಿರ್ಡ ತೆರೆದ್ು ಟಂಡರ್ ನಬ್ಂಧನೆಗ್ಳು ಮತ್ುತ ಟಂಡರ್ದನರರು ಒದ್ಗಿಸುವ ದನಖಲ್ನತ್ತಗ್ಳನುು ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ
ಮೌಲಯಮನಪ್ನ ಮನಡಲ್ನಗ್ುವಪದ್ು.
2. ಎಲ್ನಿ ರಿೀತ್ತಯಲೂಿ ಸರಿರ್ನಗಿರುವ ತನಂತ್ತರಕ ಬಿರ್ಡ ಮನತ್ರ ಒಪಿಾಕೂಂಡು ಅವಪಗ್ಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ್ಂತೆ ಆರ್ಥಾಕ
ಲಕೂೀಟಗ್ಳನುು ನಗ್ಧಿತ್ ದಿರ್ನಂಕದ್ಂದ್ು ಹ್ನಜರನಗ್ುವ ಟಂಡರ್ದನರರ ಸಮಕ್ಷಮದ್ಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ನಗ್ುವಪದ್ು

9. ಟಂಡರ್ ಅವನರ್ಡಾ ಮನಡುವಪದ್ು :1. ಆರ್ಥಾಕ ಬಿರ್ಡನಲ್ಲಿ ಹೀಳಿರುವ ಅಂಶ್ದ್ ಮೀಲೆ ಅತ್ತೀ ಕಡಿಮ ದ್ರವನುು ನಮೂದಿಸಿದ್ ಟಂಡರ್ದನರರನುು ಯಶ್ಸಿಾ
ಟಂಡರ್ದನರರೆಂದ್ು ಪ್ರಿಗ್ಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ರ್ನರ್ನಾದೀಶ್ ನೀಡಲ್ನಗ್ುವಪದ್ು, ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡಿಮ ದ್ರ ನಮೂದಿಸಿದ್
ಟಂಡರ್ದನರರೊಡನೆ ದ್ರ ನಗ್ಧಿಗ್ನಗಿ ನೆಗೊೀರ್ಷಯ್ಕೀರ್ನ್ ಮನಡಲು ಟಂಡರ್ ಕರೆದಿರುವ ಪ್ನರಧಿರ್ನರಕೆ ಅಧಿರ್ನರವಿರುತ್ತದ.
2. ಟಂಡರ್ಗ್ಳ ಆರ್ಥಾಕ ಲಕೂೀಟಗ್ಳನುು ತೆರೆದ್ ನಂತ್ರ ಒಪ್ಪಾವ ಅಥವನ ತ್ತರಸೆರಿಸುವ ಅಧಿರ್ನರ ಟಂಡರ್ ಕರೆದಿರುವ ಪ್ನರಧಿರ್ನರ
ಹೂಂದಿರುತ್ತದ.
3. ಟಂಡರ್ ಅವಧಿಯು ರ್ನರ್ನಾದೀಶ್ ನೀಡಿದನಗಿನಂದ್ ಒಂದ್ು ವರ್ಾದ್ ಅವಧಿಗೆ ಅಥವನ 2022-23ನೆೀ ಸ್ನಲ್ಲನ ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾದ್
ಅಂತ್ಯದ್ವರೆಗೆ/ಇಲ್ನಖ್ಯ ತ್ತಳಿಸಿರುವ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಸ್ಥೀವ ಒದ್ಗಿಸಬೆೀಕು.
4. ಟಂಡರ್ ಕರೆದ್ 90 ದಿನಗ್ಳಲ್ಲಿ ರ್ನರ್ನಾದೀಶ್ ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಒಂದ್ು ವೀಳೆ ಟಂಡರ್ದನರರು ಲ್ಲಖಿತ್ ಒಪಿಾಗೆ
ನೀಡಿದ್ುದ್ರ ಮೀರೆಗೆ ವಿಸತರಿಸಿದ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನರ್ನಾದೀಶ್ ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ತ್ಂತನನೆ ಟಂಡರ್ ರದನದಗ್ುತ್ತದ.

10. ಟಂಡರ್ ಗ್ುತ್ತತಗೆಯ ಕರನರು ಒಪ್ಾಂದ್ವನುು ಸಹಿ ಮನಡುವಪದ್ು :
ಯಶ್ಸಿಾ ಟಂಡರ್ದನರರಿಗೆ ರ್ನರ್ನಾದೀಶ್ ನೀಡಲ್ನಗ್ುವಪದ್ು, ರ್ನರ್ನಾದೀಶ್ ಪ್ಡೆದ್ ನಂತ್ರ 7 ದಿನಗ್ಳೊಳಗ್ನಗಿ ರೂ. 100/-ರ
ಛನಪ್ನ ರ್ನಗ್ದ್ದ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ನಖ್ಯಯಂದಿಗೆ ನಗ್ಧಿತ್ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಟಂಡರ್ ನಬ್ಂಧನೆಗ್ಳೊಂದಿಗೆ ಹ್ನಗ್ೂ ಪ್ರತೆಯೀಕವನಗಿ
ವಿಧಿಸಬ್ಹುದನದ್ ರ್ರತ್ುತಗ್ಳನೊುಳಗೊಂಡ ಕರನರು ಪ್ತ್ರಕೆ ಸಹಿ ಮನಡತ್ಕೆದ್ುದ. ಕರನರು ಒಪ್ಾಂದ್ ಪ್ತ್ರಕೆ ಸಹಿ ಹ್ನಕಲು ಮತ್ುತ
ರ್ನರ್ನಾಧನರಿತ್ ಭದ್ರತನ ಮೊತ್ತ್ ನೀಡಲು ವಿಫಲರನದ್ಲ್ಲಿ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನುು ಮುಟುಟಗೊೀಲು ಹ್ನಕಕೂಂಡು
ರ್ನರ್ನಾದೀಶ್ವನುು ರದ್ುದಪ್ಡಿಸಲ್ನಗ್ುವಪದ್ು.

11. ದ್ರ :
1. ಪ್ರತ್ತ ಮನಹ 2500 ಕ.ಮೀಟರ್ಗ್ಳಿಗೆ ಗ್ರಿರ್ಠ ರೂ. 40000/-ಗ್ಳನುು ನಗ್ಧಿಪ್ಡಿಸಿದ.
2. 2500 ಕ.ಮೀ ಗ್ಳಿಗಿಂತ್ ಹಚ್ಚಿಗೆ ವನಹನ ಓಡಿದ್ಲ್ಲಿ ಟಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೊೀದಿತ್ ದ್ರಗ್ಳಂತೆ ಪ್ನವತ್ತಸಲ್ನಗ್ುವಪದ್ು.
3. ಟಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವ ದ್ರಗ್ಳು, ಇಂಧನ ವಚಿ, ಚನಲಕರಿಗೆ ಪ್ನವತ್ತಸಬೆೀರ್ನದ್ ಕನರ್ಠ ವೀತ್ನ, ಪಿ.ಎಫ್, ಇ.ಎಸ್.ಐ
ಹ್ನಗ್ೂ ಇತ್ರೆ ಭತೆಯಗ್ಳು ಮತ್ುತ ವನಹನ ನವಾಹಣನ ವಚಿ, ಸ್ನರಿಗೆ, ಶನಸನ ಬ್ದ್ಧ ಇತ್ರ ರ್ನಮಾಕ ಇಲ್ನಖ್ಯ, ಸೆಳಿೀಯ
ಸಂಸ್ಥೆಗ್ಳು ಮುಂತನದ್ ಇಲ್ನಖ್ಯಗ್ಳು ವಿಧಿಸಬ್ಹುದನದ್ ತೆರಿಗೆಗ್ಳು, ಸ್ಥೀವನ ತೆರಿಗೆ, ಸ್ಥೀವನ ವಚಿ, ವನಹನದ್ ವಿಮ ಮತ್ುತ ಇತ್ರೆ
ವಿಮ ಹ್ನಗ್ೂ ವನಹನ ನಲುಗ್ಡೆ ಶ್ುಲೆ ಮತ್ುತ ಇತ್ರೆ ಎಲ್ನಿ ಶ್ುಲೆಗ್ಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೆೀಕು.

ಸದ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ್

ಪ್ರತೆಯೀಕ ವಚಿ/ ತೆರಿಗೆಗ್ಳನುು ನೀಡುವಪದಿಲಿ.
4. ಸರ್ನಾರದ್ ಆದೀಶನನುಸ್ನರ ರ್ನಲರ್ನಲಕೆ ಪ್ನವತ್ತಸಬೆೀರ್ನದ್ ಸ್ಥೀವನ ತೆರಿಗೆ, ಆದನಯ ತೆರಿಗೆ ಮುಂತನದ್ ತೆರಿಗೆ / ವಚಿಗ್ಳನುು
ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ್ ಪ್ನವತ್ತಸುವ ಮನಸಿಕ ಬನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ನಯಿಸಿ ಸರ್ನಾರಕೆ ಜಮ ಮನಡಲ್ನಗ್ುವಪದ್ು. ಇದ್ಕೆ ಟಂಡರ್ದನರರು
ಬ್ದ್ಧರನಗಿರಬೆೀಕು.

12. ದ್ಂಡಗ್ಳು :
1. ರ್ನರ್ನಾದೀಶ್ ಪ್ಡೆದ್ 7 ದಿನಗ್ಳ ಒಳಗೆ ವನಹನವನುು ಒದ್ಗಿಸಲು ವಿಫಲರನದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ತ ಮನಹ ನಗ್ಧಿಪ್ಡಿಸಿದ್ ಮನಸಿಕ
ಬನಡಿಗೆಯ ದ್ರದ್ ಶೀಕಡನ 1/2 ರಂತೆ (ಪ್ರತ್ತ ವನರಕೆ) ದ್ಂಡ ವಿಧಿಸಲ್ನಗ್ುವಪದ್ು. ಗ್ರಿರ್ಠ ಶೀ. 10 ರರ್ುಟ ವಿಧಿಸಲ್ನಗ್ುವಪದ್ು.
2. ಒಂದ್ು ವೀಳೆ ಟಂಡರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನವಪದನದ್ರೂ ಒಂದ್ು ದಿನ ವನಹನವನುು ಒದ್ಗಿಸದೀ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ತ ದಿನಕೆ ರೂ.
500/-ಗ್ಳಂತೆ ದ್ಂಡ ವಿಧಿಸಲ್ನಗ್ುವಪದ್ು.

ಈ ಮೊತ್ತವನುು ಟಂಡರ್ದನರರಿಗೆ ಪ್ನವತ್ತಸುವ ಮನಸಿಕ ಬನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ

ಕಟ್ನಯಿಸಲ್ನಗ್ುವಪದ್ು.
3. ಕತ್ಾವಯದ್ ವೀಳೆಯಲ್ಲಿ ತನತನೆಲ್ಲಕ ಗೆೈರು ಹ್ನಜರಿರ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ತ ಗ್ಂಟಗೆ ರೂ. 200/-ಗ್ಳ ದ್ಂಡವನುು ವಿಧಿಸಲ್ನಗ್ುವಪದ್ು.
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13. ಹಣ ಪ್ನವತ್ತ ವಿವರ :1. ಟಂಡರ್ದನರರು ಪ್ರತ್ತ ಮನಹ 5ನೆೀ ದಿರ್ನಂಕದೂಳಗ್ನಗಿ ಟ್ಟರಪ್ಶಿೀಟ್/ಲ್ನಗ್ ಪ್ಪಸತಕಗ್ಳ ನಕಲು ಪ್ರತ್ತಯಂದಿಗೆ ದಿಾಪ್ರತ್ತಯಲ್ಲಿ
ಬಿಲುಿಗ್ಳನುು ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ್ ಮಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗ್ಳಿಂದ್ ಧೃಢೀಕರಿಸಿ ನದೀಾಶ್ಕರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞನನಗ್ಳ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗರವರಿಗೆ

ಸಲ್ಲಿಸುವಪದ್ು,

ನಂತ್ರ

ಅವಪಗ್ಳನುು

ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ

ನಯಮನನುಸ್ನರ

ಬಿಲಿನುು

ಪ್ನವತ್ತಸಲು

ಕರಮವಹಿಸಲ್ನಗ್ುವಪದ್ು.
2. ಅನುದನನದ್ ಕೂರತೆ / ಇತ್ರೆ ಆಡಳಿತನತ್ಮಕ ರ್ನರಣಗ್ಳಿಂದ್ ಬಿಲುಿಗ್ಳನುು ಪ್ನವತ್ತಸಲು ವಿಳಂಬ್ವನದ್ರೂ ಸಹ ವನಹನವನುು
ಸ್ಥೀವಯನುು ಒದ್ಗಿಸಬೆೀಕು.

14. ಚನಲಕರಿಗೆ ಪ್ನವತ್ತಸಬೆೀರ್ನದ್ ವೀತ್ನ ಮತ್ುತ ಇತ್ರೆ ಭತೆಯಗ್ಳು:
a. ವನಹನ ಚನಲಕರು ವನಹನದ್ ಮನಲ್ಲೀಕರ ಅಧಿೀನಕೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟಟದ್ುದ, ವನಹನಚನಲಕರ ಸಂಬ್ಳ, ಭತೆಯ, ಪಿ.ಎಫ್, ಇ.ಎಸ್.ಐ
ಮುಂತನದ್ ಸ್ೌಲಭಯಗ್ಳನುು ವನಹನದ್ ಮನಲ್ಲಕರು ನೀಡಬೆೀಕು ಮತ್ುತ ಚನಲಕರಿಗೆ ಸರ್ನಾರದ್ ರ್ನಮಾಕ ಕನರ್ಠ ವೀತ್ನ ರ್ನಯ್ಕದಯಂತೆ
ವೀತ್ನವನುು ಪ್ನವತ್ತಸುವಪದ್ು.

ಕನರ್ಠ ವೀತ್ನ ಪ್ನವತ್ತಸಲು ವಿಫಲರನದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಗೆಗ ರ್ನಮಾಕ ಇಲ್ನಖ್ಯ ವಿಧಿಸಬ್ಹುದನದ್

ದ್ಂಡನೆಗ್ಳಿಗೆ ಮನಲ್ಲಕರೆ ಜವನಬನದರರನಗಿರುತನತರೆ.
b. ರ್ನಮಾಕರ ಭವಿರ್ಯನಧಿ ರ್ನಯ್ಕದ, ರ್ನಮಾಕರ ವಿಮನ ರ್ನಯ್ಕದ ಹ್ನಗ್ೂ ಇತ್ರೆ ರ್ನಮಾಕ ಕಲ್ನಯಣ ರ್ನಯ್ಕದಗ್ಳ ಪ್ರರ್ನರ ಚನಲಕರಿಗೆ
ಒದ್ಗಿಸಬೆೀರ್ನದ್ ಸ್ೌಲಭಯಗ್ಳನುು ಮನಲ್ಲಕರು ಕಲ್ಲಾಸಬೆೀಕು. ಈ ಸ್ೌಲಭಯಗ್ಳನುು ಒದ್ಗಿಸಲು ಮನಲ್ಲಕರು ವಿಫಲರನದ್ಲ್ಲಿ, ಅವರ
ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕತ ರ್ನನೂನು ಕರಮ ಜರುಗಿಸಲ್ನಗ್ುವಪದ್ು.
c. ವನಹನದ್ ಮನಲ್ಲಕರು ಪ್ನವತ್ತಸಬೆೀರ್ನದ್ ಶನಸನಬ್ದ್ಧ ಜವನಬನದರಿಗ್ಳನುು ನವಾಹಿಸಲು ವಿಫಲರನದ್ಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಯಿಂದ್
ಪ್ನವತ್ತಸಬೆೀರ್ನದ್ ಮೊತ್ತದ್ಲ್ಲಿ ಕಟ್ನಯಿಸಿ, ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ್ ಇಲ್ನಖ್ಯಗ್ಳಿಗೆ ಜಮ ಮನಡಲ್ನಗ್ುವಪದ್ು ಇದ್ಕೆ ವನಹನದ್ ಮನಲ್ಲಕರು
ಬ್ದ್ಧರನಗಿರಬೆೀಕು.

15. ವಿಮ :a. ವನಹನವಪ ವಿಮಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟಟರಬೆೀಕು ಮತ್ುತ ವನಹನದ್ ಚನಲಕರು ಹ್ನಗ್ೂ ಪ್ರರ್ನಣಿಕರು ಸಹ ವಿಮನ ವನಯಪಿತಗೆ
ಒಳಪ್ಟ್ಟಟರಬೆೀಕು. ಈ ಸಂಬ್ಂಧದ್ ಪ್ರಮನಣ ಪ್ತ್ರಗ್ಳನುು ಇಲ್ನಖ್ಯಗೆ ಒದ್ಗಿಸಬೆೀಕು.
b. ರ್ನಲರ್ನಲಕೆ ವಿಮಗ್ಳನುು ನವಿೀಕರಿಸುವಪದ್ು ಮನಲ್ಲಕರ ಜವನಬನದರಿರ್ನಗಿರುತ್ತದ.

16. ಟಂಡರ್ದನರರಿಗೆ ಸೂಚನೆ, ರ್ರತ್ುತಗ್ಳು ಹ್ನಗ್ೂ ಜವನಬನದರಿಗ್ಳು :01. ಏಜೆನಸಯು ಸ್ನರಿಗೆ ಇಲ್ನಖ್ಯ/ಪ್ರವನಸ್ಥೂೀದ್ಯಮ ಇಲ್ನಖ್ಯಯಿಂದ್ ಅನುಮತ್ತ ಪ್ಡೆದಿರಬೆೀಕು.
02. ಏಜೆನಸಯು ಹಳದಿ ಬೊೀರ್ಡಾ ಹೂಂದಿರುವ ವನಹನಗ್ಳನುು ಒದ್ಗಿಸತ್ಕೆದ್ುದ.
03. ವನಹನಚನಲಕರು, ಲ್ನಗ್ಪ್ಪಸತಕ/ಟ್ಟರಪ್ಶಿೀಟ್ ನವಾಹಿಸಬೆೀಕು.
04. ವನಹನ ಉಪ್ಯೀಗ್ದ್ ನಬ್ಂಧನೆಗ್ಳು :• ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞನನಗ್ಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ್ ಪ್ನರರಂಭಿಸುವಪದ್ು
(First Pick Up))
•

ವೈದ್ಯಕೀಯ

ಅಧಿೀಕ್ಷಕರ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ್

ವೈದ್ಯಕೀಯ

ವಿಜ್ಞನನಗ್ಳ

ಸಂಸ್ಥೆ,

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಇವರ

ಮನೆಯವರೆಗೆ

ಮುರ್ನತಯಗೊಳಿಸುವಪದ್ು (Last Pick Up)
• ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞನನಗ್ಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ್ ಪ್ನರರಂಭಿಸಿದ್
ಅವಧಿಯಿಂದ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿೀಕ್ಷಕರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞನನಗ್ಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ
ಮುರ್ನತಯಗೊಳಿಸಿದ್ ಅವಧಿಯ ನಡುವ ಕರಮಸಿದ್ ಅಂತ್ರವನುು ಮನತ್ರ ಪ್ರಿಗ್ಣಿಸಲ್ನಗ್ುವಪದ್ು. ಹ್ನಗ್ೂ
ಪ್ರತ್ತದಿನ ವನಹನ ಪ್ನರರಂಭಿಸಿದ್ ವೀಳೆ ಮತ್ುತ ಮುರ್ನತಯಗೊಳಿಸಿದ್ ವೀಳೆಯನುು ಟ್ಟರಪ್ ಶಿೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ, ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ್
ಮಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗ್ಳಿಂದ್ ಧೃಢೀಕರಿಸಿ ಸಹಿ ಪ್ಡೆಯುವಯದ್ು.
05. ಒಂದ್ು ವೀಳೆ ಬನಡಿಗೆ ನೀಡಿದ್ ವನಹನವಪ ದ್ುರಸಿೆಗೆ ಹೂೀದನಗ್ ಬ್ದ್ಲ್ಲ ವನಹನದ್ ವಯವಸ್ಥೆಯನುು ಮನಡುವಪದ್ು ಹ್ನಗ್ೂ
ಬ್ದ್ಲ್ಲ ವನಹನದ್ ಚನಲಕರಿಗೆ ಟ್ಟರಪ್ಶಿೀಟ್ನುುಒದ್ಗಿಸುವಪದ್ು.
06. ಸಮಯಕೆ ಸರಿರ್ನಗಿ ವನಹನವನುು ಒದ್ಗಿಸುವಪದ್ು ಮತ್ುತ ಅಧಿರ್ನರಿಗ್ಳು ನೀಡುವ ಸಲಹ, ಸೂಚನೆಗ್ಳನುು
ಪ್ನಲ್ಲಸಬೆೀಕು.
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07. ಟಂಡದನರರರು ತ್ತಂಗ್ಳ ಎಲ್ನಿ ಕಲಸದ್ ದಿನಗ್ಳಲ್ಲಿ ಮತ್ುತ ಅಗ್ತ್ತವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ನಿ ದಿನಗ್ಳಲ್ಲಿಯೂ ಸರಿರ್ನದ್ ಸಮಯಕೆ
ವನಹವನುು ಒದ್ಗಿಸತ್ಕೆದ್ುದ.
08. ವನಹನದ್ ಮನಲ್ಲಕರು ಚನಲಕರಿಗೆ ಗ್ುರುತ್ತನ ಚ್ಚೀಟ್ಟ ನೀಡಬೆೀಕು.
09. ವನಹನಕೆ ಒದ್ಗಿಸುವ ವನಹನ ಚನಲಕರು, ವನಹನ ಚನಲರ್ನ ಪ್ರವನನಗೆ ಪ್ತ್ರ ಪ್ಡೆದಿರಬೆೀಕು ಮತ್ುತ ಸ್ನರಿಗೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಯಿಂದ್
ನೀಡಲ್ನಗ್ುವ ಬನಯರ್ಡ್ ಹೂಂದಿರಬೆೀಕು ಹ್ನಗ್ೂ ಕತ್ಾವ್ಯದ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಅವಪಗ್ಳನುು ಹೂಂದಿರಬೆೀಕು.
10. ವನಹನಚನಲಕರು ಅಧಿರ್ನರಿಗ್ಳು ನೀಡುವ ಸೂಚನೆಗ್ಳನುು ಪ್ನಲ್ಲಸತ್ಕೆದ್ುದ ಒಂದ್ು ವೀಳೆ ವನಹನ ಚನಲಕರು ದ್ುನಾಡತೆಯಿಂದ್
ಅಹಿತ್ಕರವನಗಿ ವತ್ತಾಸಿದ್ರೆ ಕೂಡಲೆೀ ಅಂತ್ಹ ಚನಲಕರನುು ಬ್ದ್ಲ್ನಯಿಸಬೆೀಕು, ಒಂದ್ು ವೀಳೆ ವನಹನ ಮನಲ್ಲಕರು
ದ್ುನಾಡತೆಯಿಂದ್ ವತ್ತಾಸಿದ್ ಚನಲಕರನುು ಬ್ದ್ಲ್ನಯಿಸದೀ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, 7 ದಿನಗ್ಳ ನೊೀಟ್ಟಸ್ ನೀಡಿ, ವನಹನ ಬನಡಿಗೆ ಪ್ಡೆಯಲು
ನೀಡಿದ್ ಆದೀಶ್ವನುು ರದ್ುದಪ್ಡಿಸಲ್ನಗ್ುವಪದ್ು.
11. ವನಹನಗ್ಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನಡತೆ ಹೂಂದಿರುವ ಚನಲಕರನುು ಒದ್ಗಿಸಬೆೀಕು.
12. ಜನರಿಯಲ್ಲಿರುವ ರ್ನನೂನನ ಪ್ರರ್ನರ ವನಹನ ಹೂಗೆ ತ್ಪ್ನಸಣೆ (ವನಯು ಮನಲ್ಲನಯ) ಪ್ರಮನಣ ಪ್ತ್ರ ಪ್ಡೆದಿರಬೆೀಕು.
13. ವನಹನವನುು ಬನಡಿಗೆ ನೀಡಿದ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಉಂಟ್ನಗ್ಬ್ಹುದನದ್ ಅಪ್ಘನತ್ ಮತ್ುತ ಇತ್ರೆ ಹ್ನನಗ್ಳಿಗೆ ವನಹನದ್
ಮನಲ್ಲಕರೆೀ ಜವನಬನದರರು, ಇದ್ಕೆ ವಿಧಿಸಬ್ಹುದನದ್ ದ್ಂಡ ಮತ್ುತ ದ್ಂಡನೆಗ್ಳನುು ವನಹನದ್ ಮನಲ್ಲಕರೆ
ಪ್ನವತ್ತಸಬೆೀಕು. ಸಂಸ್ಥೆಯು ರ್ನವಪದೀ ರಿೀತ್ತಯ ಹೂಣೆಗ್ನರಿಕ ಇರುವಪದಿಲಿ.
14. ಸ್ನರಿಗೆ ಇಲ್ನಖ್ಯ ಅಥವನ ಇತ್ರೆ ಪ್ನರಧಿರ್ನರಗ್ಳ ನಯಮನವಳಿಗ್ಳನುು ಉಲಿಂಘಿಸಿದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ಕೆ ವಿಧಿಸಬ್ಹುದನದ್ ದ್ಂಡ ಮತ್ುತ
ದ್ಂಡನೆಗ್ಳನುು ಪ್ನವತ್ತಸುವಪದ್ು ವನಹನದ್ ಮನಲ್ಲಕರ ಜವನಬನýರಿರ್ನಗಿರುತ್ತದ.
15. ವನಹನವಪ ಅಪ್ಘನತ್ಕೂೆಳಗ್ನದನಗ್ ಮತ್ುತ ಇತ್ರೆ ರ್ನವಪದೀ ಸಂದ್ಭಾಗ್ಳಲ್ಲಿ ವನಹನ ಮತ್ುತ ವನಹನ ಚನಲಕರನುು
ಹ್ನಜರುಪ್ಡಿಸಲು ಘನ ರ್ನಯರ್ನಲಯ ಮತ್ುತ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ನಖ್ಯಯವರು ಆದೀಶ್ ನೀಡಿದನಗ್ ವನಹನ ಚನಲಕರನುು
ಹ್ನಜರುಪ್ಡಿಸುವಪದ್ು ವನಹನದ್ ಮನಲ್ಲಕರ ಜವನಬನದರಿರ್ನಗಿರುತ್ತದ.
16. ಆರ್.ಸಿ ಪ್ಪಸತಕ, ವಿಮನ ಪ್ನಲ್ಲಸಿಯ ದ್ೃಢೀಕೃತ್ ನಕಲು ಪ್ರತ್ತಗ್ಳನುು ನದೀಾಶ್ಕರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞನನಗ್ಳ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗರವರಿಗೆ ಒದ್ಗಿಸಬೆೀಕು ಹ್ನಗ್ೂ ವನಹನದ್ ಚನಲಕರಿಗೆ ಆರ್.ಸಿ ಪ್ಪಸತಕ ಮತ್ುತ ವಿಮನ ಪ್ನಲ್ಲಸಿಗ್ಳನುು ನೀಡಿ ವನಹನ
ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಿಸುವನಗ್ ಹೂಂದ್ಲು ತ್ತಳಿಸಬೆೀಕು.
17. ಒಪ್ಾಂದ್ದ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವನಹನವನುು ವಗ್ನಾವಣೆ ಮನಡಬನರದ್ು.
18. ವನಹನದ್ ತ್ಪ್ನಸಣೆ ಮನಡಿದ್ ನಂತ್ರ ರ್ನರ್ನಾದೀಶ್ ನೀಡಲ್ನಗ್ುವಪದ್ು.
19. ಯಶ್ಸಿಾ ಟಂಡರ್ದನರರಿಗೆ ರ್ನರ್ನಾದೀಶ್ ನೀಡುವ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಎಲ್ನಿ ಮೂಲ ದನಖಲೆಗ್ಳನುು ಒದ್ಗಿಸಬೆೀಕು, ಒಂದ್ು
ವೀಳೆ ರ್ನವಪದೀ ದನಖಲೆ ಸುಳುಳ ಎಂದ್ು ಕಂಡುಬ್ಂದ್ರೆ ಟಂಡರ್ನುು ತ್ತರಸೆರಿಸಿ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನುು ಸರ್ನಾರಕೆ
ಮುಟುಟಗೊೀಲು ಹ್ನಕಕೂಳಳಲ್ನಗ್ುವಪದ್ು.
20. ವನಹನವನುು ಒದ್ಗಿಸುವಪದ್ು ಕಛೀರಿಯ ವೀಳೆಗೆ ಸಿೀಮತ್ವನಗಿರದ, ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ಅಗ್ತನಯನುಸ್ನರ ದಿನದ್ 24 ಗ್ಂಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಅಧಿರ್ನರಿಗ್ಳು ಸೂಚ್ಚಸಿದ್ ಸಮಯಕೆ ವನಹನದ್ಸ್ಥೀವಯನುು ಒದ್ಗಿಸಬೆೀಕು.
21. ಕರನರು ಒಪ್ಾಂದ್ದ್ಲ್ಲಿನ ಅಂಶ್ಗ್ಳಿಗೆ ಮತ್ುತ ವನಹನ ಸ್ಥೀವಪ್ಡೆಯುವಲ್ಲಿ ರ್ನವಪದೀ ವಿವನದ್ಗ್ಳು ಉಂಟ್ನದ್ಲ್ಲಿ ನದೀಾಶ್ಕರು,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞನನಗ್ಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗರವರು ಮತ್ುತ ಟಂಡರ್ದನರರು ಪ್ರಸಾರಮನತ್ುಕತೆಗ್ಳ ಮೂಲಕ
ಸ್ೌಹ್ನಧಾಯುತ್ವನಗಿಬ್ಗೆಹರಿಸಿಕೂಳಳಲು ಬ್ದ್ಧರನಗಿರಬೆೀಕು.
ವಿಜ್ಞನನಗ್ಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗರವರು ತೆಗೆದ್ುಕೂಳುಳವ

ಈ ವಿವನದ್ಗ್ಳಲ್ಲಿ ನದೀಾಶ್ಕರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ

ತ್ತೀಮನಾನವೀ ಅಂತ್ತಮವನಗಿರುತ್ತದ.

22. ವನಹನ ಮನಲ್ಲಕರು ತ್ಮಮ ವನಹನಕೆ ಗ್ನಯಸ್ ಕಟ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ನರದೀಶಿಕ ಸ್ನರಿಗೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗ್ಳಿಂದ್ ಆರ್.ಸಿ ಬ್ುಕ್ನಲ್ಲಿ
ನಮೂದಿಸಿ ದನಖಲ್ಲಸಿ, ಅನುಮತ್ತ ಹ್ನಗ್ೂ ದ್ೃಢೀಕರಣ ಪ್ಡೆದಿರಬೆೀಕು ಮತ್ುತ ಅದ್ರ ಪ್ರತ್ತ ಒದ್ಗಿಸಬೆೀಕು.
23. ಪ್ರವನಸದ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಹೂರಗೆ ತ್ಂಗ್ುವಂತ್ಹ ದಿನಗ್ಳಿಗೆ ಚನಲಕರಿಗೆ ರ್ನವಪದೀ ಭತೆಯ ನೀಡಲ್ನಗ್ುವಪದಿಲಿ.
24. ಚನಲಕರು ರಜೆಯ ಮೀರೆಗೆ ತೆರಳವ ರಜನ ದಿನಗ್ಳಂದ್ು ಪ್ೊವಾಭನವಿರ್ನಗಿ ಟಂಡರ್ದನರರು ಬ್ದ್ಲ್ಲ ಚನಲಕರ ವಯವಸ್ಥೆ
ಮನಡಬೆೀಕು ಮತ್ುತ ವನಹನದ್ ಸಣಣಪ್ಪಟಟ ದ್ುರಸಿೆಗ್ಳನುು ಇಲ್ನಖನ ಕಲಸಗ್ಳಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆರ್ನಗ್ದ್ಂತೆ ಪ್ೊವಾಭನವಿ ಮನಹಿತ್ತ
ನೀಡಿ ದ್ುರಸಿೆ ಮನಡಿಸಬೆೀಕು.
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25. ವನಹನವನುು ಸಮಯಕೆ ಸರಿರ್ನಗಿ ಒದ್ಗಿಸಲು ಪ್ದೀ ಪ್ದೀ ವಿಫಲರನದ್ಲ್ಲಿ ಭದ್ರತನ ಠೀವಣಿಯನುು ಮುಟುಟಗೊೀಲು
ಹ್ನಕಕೂಂಡು ನಂತ್ರ ಕಡಿಮ ದ್ರ ನಮೂದಿಸಿದ್ ಟಂಡರ್ದನರರಿಗೆ ಆದೀಶ್ ನೀಡಲ್ನಗ್ುವಪದ್ು.
26. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬನಡಿಗೆ ನೀಡುವ ವನಹನಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞನನಗ್ಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಇವರಿಗೆ ಒದ್ಗಿಸಿದ್ ವನಹನ ಎಂದ್ು ರ್ನಮಫಲಕವನುು ಮನಲ್ಲೀಕರು ಅವರ ಸಾಂತ್ ವಚಿದ್ಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೆೀಕು.
27. ವನಹನ ನೀತ್ತಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ್ಂತೆ ಸ್ನರಿಗೆ ಇಲ್ನಖ್ಯ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ುತ ಆಡಳಿತ್ ಸುಧನರಣೆ ಇಲ್ನಖ್ಯ, ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖ್ಯ ಹ್ನಗ್ೂ
ಸಿಮ್ಸಸ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ್ ಹೂರಡಿಸಲ್ನಗ್ುವ ಸುತೊತೀಲೆಗ್ಳಲ್ಲಿನ ಸೂಚನೆ ಮತ್ುತ ನಬ್ಂಧನೆಗ್ಳನುು ಪ್ನಲ್ಲಸಬೆೀಕು.
28. ಪ್ರಿಶಿರ್ಟ ಜನತ್ತ / ವಗ್ಾದ್ ಫಲ್ನನುಭವಿಗ್ಳು ಡನ: ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೆೀಡೆರ್ ಅಭಿವೃದಿಧ ನಗ್ಮ, ಪ್ರಿಶಿರ್ಟ ವಗ್ಾಗ್ಳ ಅಭಿವೃದಿಧ
ನಗ್ಮ ಮತ್ುತ ಪ್ರವನಸ್ಥೂೀದ್ಯಮ ಇಲ್ನಖ್ಯ ಮತ್ುತ ಇತ್ರೆ ಇಲ್ನಖ್ಯ/ನಗ್ಮಗ್ಳ ವತ್ತಯಿಂದ್ ಸಹ್ನಯಧನ ಮೂಲಕ ಪ್ಡೆದ್
ವನಹನಗ್ಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲ್ನಗ್ುವಪದ್ು.
29. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒದ್ಗಿಸಿರುವ ವನಹನವಪ ಸುಸಿೆತ್ತಯಲ್ಲಿ ಇಲಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಅಗ್ತ್ಯ ದನಖಲ್ನತ್ತಗ್ಳನುು ಹೂಂದ್ದ ಇದ್ದಲ್ಲಿ
ವನಹನವನುು ಮರಳಿಸಲ್ನಗ್ುವಪದ್ು. ಇದ್ಕೆ
ವಿವನದ್ಗ್ಳಿದ್ದಲ್ಲಿ

ರ್ನವಪದೀ ವಚಿವನುು ನೀಡಲ್ನಗ್ುವಪದಿಲಿ. ಈ ಬ್ಗೆಗ ರ್ನವಪದೀ ತ್ಕರನರು/

ನದೀಾಶ್ಕರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞನನಗ್ಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗರವರ

ತ್ತೀಮನಾನವೀ

ಅಂತ್ತಮವನಗಿರುತ್ತದ.

ಸಹಿ/ನದೀಾಶ್ಕರು
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞನನಗ್ಳ ಸಂಸ್ಥೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

7

