ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಸಂ ಕೆಇಆರ್ ಸಿ/ಸಿಓಎಸ್/ಡಿಡಿಡಿ/1/2018-19/908 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನೆಂಕ 22.10.2019.
ಕರ್ನಾಟಕ

ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ನ

ವಿತರಣಾ

ಪರವಾನಿಗೆದಾರರ

ವಿದ್ಯಯ ತ್

ಸರಬರಾಜು

ಷರತ್ತು ಗಳು (ಸಿಓಎಸ್) (ಎಂಟನೇ ತಿದದ ಪಡಿ), 2019.
ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ವಿತರಣಾ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರ ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಸರಬರಾಜು ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನು
(ಸಿಓಎಸ್)

ಕನಾಟಕ

ರಾಜ್ಯ ಪತರ ದಲ್ಲಿ

ದಿನೆಂಕ

17

ಜೂನ್

2006

ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತು ತರುವಾಯ ಎೆಂಟು (7) ತಿದ್ಯು ಪಡಿಗಳನ್ನು

ರಂದ್ಯ

ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ

ನಿೀಡಲಾಯಿತ್ತ.
ಆದರೆ, ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರದ ವಿದ್ಯಯ ತ್ ವಾಹನ (ಇವಿ) ಮತ್ತು ಇೆಂಧನ ಶೇಖರಣಾ
ನಿೀತಿ 2017 ರ ಅನವ ಯ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ದೊಡಡ

ಹಿತಾಸಕ್ತು ಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರದ

ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಚಲನಶೀಲಪರ ಯತು ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರ ಮವನ್ನು

ಬೆಂಬಲ್ಲಸಲು, ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ನ

ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಪರವಾನಿಗೆದಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ
ನಿಯಮಿತ (ಬವಿಸಕಂನಿ) ಇವರು ಎತು ರದ ಕಟಟ ಡಗಳು, ಶಾಪೆಂಗ್ ಮಾಲ್ಗಳು, ಅಪಾರ್ಟಾ
ಮೆಂರ್ಟ ಕಾೆಂಪ್ಲಿ ಕ್ಸ್ ಇತಾಯ ದಿಗಳ ಪಾಕ್ತಾೆಂಗ್ ಸೆ ಳದಲ್ಲಿ , ಮಿೀಸಲಾದ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಡ ಯವಾದ
ವಿದ್ಯಯ ತ್ ವಾಹನ ಚಾರ್ಾೆಂಗ್ ಪಾಯಿೆಂರ್ಟಗಳನ್ನು

ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಿಒಎಸ್ ಗೆ

ನಿದಿಾಷಟ ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೂಕು ವಿನಿಯಮವನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿಸುವಂತೆ
ಆಯೀಗವನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದ್ಯು , ಅದನ್ನು ಆಯೀಗವು ಸಿವ ೀಕಾರಾಹಾವೆಂದ್ಯ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ನ ವಿತರಣಾ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರ ವಿದ್ಯಯ ತ್
ಸರಬರಾಜು ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದ್ಯ ಅಗತಯ ವೆಂದ್ಯ ಆಯೀಗವು
ಕಂಡುಕೆಂಡಿತ್ತ. 2003 ರ ವಿದ್ಯಯ ಚಛ ಕ್ತು ಅಧಿನಿಯಮದ ಪರಿಛ್ಛಛ ದ 181 ರ ಉಪ ಪರಿಛ್ಛಛ ದ
(3) ರ ಅಗತಯ ತೆಯಂತೆ ಕರಡು ತಿದ್ಯು ಪಡಿಗಳನ್ನು (ಎೆಂಟನೇ ತಿದ್ಯು ಪಡಿ) ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ,
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ : ಕೆಇಆರ್ ಸಿ/ಸಿಒಎಸ್/ಡಿ/18-19, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನೆಂಕ 28.11.2018
ಅನ್ನು 29.11.2018 ರ ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತರ ದಲ್ಲಿ ಪರ ಕಟಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಮತ್ತು ಸಾವಾಜ್ನಿಕರ
/

ಆಸಕು ರ

ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

ಕರಡು

ತಿದ್ಯು ಪಡಿಗಳನ್ನು

ಆಯೀಗದ

ವಬ್ಸೈರ್ಟ

www.karnataka.gov.in/kerc ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ವಿರಿಸಿ, ಭಾಗಿದಾರರಿೆಂದ ಆಕ್ಷೇ ಪಣೆಗಳು /
ಸಲಹೆಗಳು

/

ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನ್ನು

ಆಹ್ವವ ನಿಸುವ

ಪರ ಕಟಣೆಯನ್ನು

ಪತಿರ ಕೆಗಳಲ್ಲಿ

ಪರ ಕಟಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಬಸಾೆ ೆಂ (BESCOM), ಸ್ಥಸ್ೆ (CESC) ಮತ್ತು ಕೆಎಎಸ್ಎಸ್ಐಎ (KASSIA)

ನಿೆಂದ ಆಕ್ಷೇ ಪಣೆಗಳು / ಸಲಹೆಗಳು / ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನ್ನು ಆಯೀಗಲ್ಲಿ ಸಿವ ೀಕರಿಸಲಾಯಿತ್ತ.
ಆಯೀಗವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ

08.03.2019 ರಂದ್ಯ 'ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ವಿಚಾರಣೆ'ಯನ್ನು

ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತ, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಹ್ವಜ್ರಾಗಲ್ಲಲಿ . ಬಸಾೆ ೆಂನಿೆಂದ ಬಂದ ಆಕ್ಷೇ ಪಣೆಗಳು /
ಸಲಹೆಗಳು / ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನ್ನು ಆಯೀಗವು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.
ಕನಾಟಕ ವಿದ್ಯಯ ಚಛ ಕ್ತು ನಿಯಂತರ ಣ ಆಯೀಗವು, ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚಾಗಳ ನಂತರ, 2003ರ
ವಿದ್ಯಯ ಚಛ ಕ್ತು ಅಧಿನಿಯಮ (2003ರ ಕ್ಷೆಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 36)ದ, ಪರಿಛ್ಛಛ ದ 16ರ
ಜೊತೆಗೆ ಓದಲಾದ ಕ.ವಿ.ನಿ.ಆ (ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಷರತ್ತು ಗಳು)
ವಿನಿಯಮಗಳು, 2004ರ, 7.3 ನೇ ಷರತ್ತು ಹ್ವಗೂ ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ನ ವಿತರಣಾ
ಪರವಾನಿಗೆದಾರರ ವಿದ್ಯಯ ಚಛ ಕ್ತು ಸರಬರಾಜು ಷರತ್ತು ಗಳ ಖಂಡ 46 ರಡಿ ಪರ ದತು ವಾದ
ಅಧಿಕಾರ ಹ್ವಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ದತು ವಾದ ಎಲಾಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ
ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ನ ವಿತರಣಾ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರ ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಪೂರೈಕೆ ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಮತು ಷ್ಟು
ತಿದ್ಯು ಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತು ದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ –
1. ಶೀರ್ಷಾಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾ ರಂಭ:
(a) ಈ ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನು , ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ನ ವಿತರಣಾ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರ
ವಿದ್ಯಯ ಚಛ ಕ್ತು

ಸರಬರಾಜು ಷರತ್ತು ಗಳು (CoS) (ಎೆಂಟನೇ ತಿದ್ಯು ಪಡಿ), 2019

ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
(b) ಈ ಷರತ್ತು ಗಳು, ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಪತರ ದಲ್ಲಿ ಪರ ಕಟಗೆಂಡ
ದಿನೆಂಕದ ನಂತರ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲ್ಲದ್ಯು , ಆ ನಂತರ ವಿದ್ಯಯ ಚಛ ಕ್ತು ಮಂಜೂರಾತಿ
ನಿೀಡಲಾಗುವ ಕಟಟ ಡಗಳಿಗೆ ಅನವ ಯಿಸುತು ದೆ.
(c) ಈ ಷರತ್ತು ಗಳು, ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ನ ವಿದ್ಯಯ ಚಛ ಕ್ತು ವಿತರಣಾ ವಯ ವಹ್ವರದಲ್ಲಿ
ತೊಡಗಿರುವ ಎಲಾಿ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಯ ಚಛ ಕ್ತು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ
ಅನವ ಯಿಸುತು ದೆ.
2. ತಿದ್ಯದ ಪಡಿಮಾಡಲಾದ ಕೆಲವು ಖಂಡಗಳು:
2006 ರ, ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ನ ವಿತರಣಾ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರ ವಿದ್ಯಯ ಚಛ ಕ್ತು ಸರಬರಾಜು
ಷರತ್ತು ಗಳಲ್ಲಿ , ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಿ ರುವ ಕಲಂ 9.0 ರ ನಂತರ, ಕೆಳಗಿನ ಹೊಸ ಷರತು ನ್ನು
ಸೇರಿಸಿಕಳುು ವುದ್ಯ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ –
“9ಎ.00 - ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ ಎಲಾಿ

ನಗರಗಳು / ನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆ ಪರ ದೇಶಗಳ

ಮಹ್ವನಗರಗಳು / ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರ ಪರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಾಣಿಜ್ಯ /

ವಸತಿ ಕಟಟ ಡಗಳು (ಗಳು) / ಸಂಕ್ತೀಣಾ (ಗಳು) / ಎೆಂಎಸ್ (MS) ಕಟಟ ಡ (ಗಳು) ಗಳಿಗೆ
ಅನವ ಯಿಸುತು ದೆ:
a) 250 ಕಿ.ವಾಯ ಗಿೆಂತ ಅಥವಾ ಹೆಚಿಿ ನ ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ; ಅಥವಾ
b) ಕಟಟ ಡದ ಅೆಂತನಿಾಮಿಾತ ಪರ ದೇಶವು 5,000 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗಳಿಗಿೆಂತ ಹೆಚ್ಚಿ .
ಮೇಲ್ಲನ ಕಟಟ ಡಗಳ ಮಾಲ್ಲೀಕರು / ಅಭಿವೃದಿು ದಾರರು / ನಿವಾಸಿತರು ಅೆಂತಹ
ಕಟಟ ಡಗಳಲ್ಲಿ ನಲುೆ / ಮೂರು / ದಿವ ಚಕರ ವಿದ್ಯಯ ತ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲುಗಡೆಗಳಿಸಿ,
ಅೆಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನು

ಚಾರ್ಜಾ ಮಾಡುವ ಸಾಮಥಯ ಾವಿರುವ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಯ ಯ

ಚಾರ್ಾೆಂಗ್ ಪಾಯಿೆಂರ್ಟ ಗಳಿಗಿೆಂತ ಕಡಿಮ ಇಲಿ ದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟಟ

ಸೆ ಳಾವಕಾಶವನ್ನು

ಒದಗಿಸಬೇಕು".
ಆಯೀಗದ ಅದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ
ಸಹಿ/ಕಾರ್ಾದಶಾ
ಕನಾಟಕ ವಿದ್ಯಯ ಚಛ ಕ್ತು ನಿಯಂತರ ಣ ಆಯೀಗ

