ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಸಂಖ್ಯೆ :
ಕೆಇಆರ್ಸಿ/ಸಿಓಎಸ್/ತಾಂ/ಡಿಡಿಡಿ/05/20-21/976,
ದಿನಾಂಕ 11.12.2020

ಬಾಂಗಳೂರು.

ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ದಲ್ಲಿ ನ ವಿತರಣಾ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರ ವಿದ್ಯೆ ತ್ ಸರಬರಾಜು
ಷರತ್ತು ಗಳು (ಸಿಓಎಸ್) (ಒಾಂಭತು ನೇ ತಿದ್ಯು ಪಡಿ), 2020, ಕನಾಟಕ ವಿದ್ಯೆ ಚಛ ಕ್ತು
ನಿಯಂತರ ಣ ಆಯೋಗ (ವಿದ್ಯೆ ತ್ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ವೆಚಚ ದ ವಸೂಲ್ಲ) (ಹನ್ನ ಾಂದನೇ
ತಿದ್ಯು ಪಡಿ) ವಿನಿಯಮಗಳು, 2020 ಮತ್ತು
ಕನಾಟಕ ವಿದ್ಯೆ ಚಛ ಕ್ತು
ನಿಯಂತರ ಣ
ಆಯೋಗ (ಭದರ ತ ಠೇವಣಿ) (ಎರಡನೇ ತಿದ್ಯು ಪಡಿ) ವಿನಿಯಮಗಳು, 2020.
ಪರ ಸ್ತು ವನೆ
ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಅಧಿನಿಯಮ 2003 ರ ಪರಿಚ್ಛಛ ದ 16 ರ ಅನುಸಾರ (2003 ರ ಕೇಂದರ ದ
ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯು 36) ಪರ ದತ್ಿ ವಾದ ಅಧಿಕಾರದೇಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ು ದಲ್ಲಿ ವಿತ್ರಣಾ
ಪರವಾನಿಗೆದಾರರ
ರಾಜ್ು ಪತ್ರ ದಲ್ಲಿ

ವಿದ್ಯು ತ್

ಸರಬರಾಜು

ಷರತ್ತಿ ಗಳನುು

(ಸಿಓಎಸ್)

ಕರ್ನಾಟಕ

ದರ್ನೇಂಕ 17ನೇ ಜೂನ್ 2006 ರಂದ್ಯ ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತಿ

ತ್ರುವಾಯ ಎೇಂಟು (8) ತಿದ್ಯು ಪಡಿಗಳನುು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿೀಡಲಾಯಿತ್ತ.
ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಅಧಿನಿಯಮ 2003 ರ ಪರಿಚ್ಛಛ ದ 181 ರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಚ್ಛಛ ದ 46 ರ ಅನುಸಾರ
ಓದಲಾಗುವ (2003 ರ ಕೇಂದರ ದ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯು 36) ಪರ ದತ್ಿ ವಾದ ಅಧಿಕಾರದೇಂದ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಆಯೀಗ (ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ದ ವಸೂಲ್ಲ)
ವಿನಿಯಮಗಳು, 2004 ನುು

ದರ್ನೇಂಕ 16.12.2004ರಂದ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ು ಪತ್ರ ದಲ್ಲಿ

ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತಿ ತ್ರುವಾಯ ಹತ್ತಿ (10) ತಿದ್ಯು ಪಡಿಗಳನುು

ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ

ನಿೀಡಲಾಯಿತ್ತ.
ವಿದ್ಯು ತ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2003 ರ ಪರಿಚ್ಛಛ ದ 181 ರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಚ್ಛಛ ದ 47 ರ ಅನುಸಾರ
ಓದಲಾಗುವ (2003 ರ ಕೇಂದರ ದ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯು 36) ಪರ ದತ್ಿ ವಾದ ಅಧಿಕಾರದೇಂದ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಆಯೀಗ (ಭದರ ತಾ ಠೇವಣಿ) ವಿನಿಯಮಗಳು, 2007 ನುು
ದರ್ನೇಂಕ 11.10.2007 ರಂದ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ು ಪತ್ರ ದಲ್ಲಿ

ಪರ ಕಟಿಸಲಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತಿ

ತ್ರುವಾಯ ಒೇಂದ್ಯ (1) ತಿದ್ಯು ಪಡಿಯನುು ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ು ದಲ್ಲಿ ನ ವಿದ್ಯು ತ್ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರ ಸರಬರಾಜು ನಿಬಂಧನೆಗಳು
(ಸಿಓಎಸ್) ಖಂಡಿಕ್ಕ 46 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿತ್ರಣಾ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರಾದ ಬೇಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯು ತ್
ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ್ (ಬಸಾೆ ೇಂ), ಆಯೀಗದ ಮೇಂದೆ ಓ.ಪಿ. 21/2020
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ಅಜಿಾಯನುು ಸಲ್ಲಿ ಸಿದೆ. ಅಜಿಾಯಲ್ಲಿ , ಬಸಾೆ ೇಂ, ವಿಶ್ವ ಬ್ು ೇಂಕ್ತನ ಪರ ಸಾಿ ವನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ದೇಶ್ದ
ಶ್ರರ ಯೇಂಕದ ಕಾಯಾವಿಧಾನ “ವಾು ಪಾರ ಮಾಡುವ ಸುಲಭತೆ (EODB) 2021” ರಲ್ಲಿ ದೇಶ್ದ
ಕಾಯಾಕ್ಷಮತೆಯನುು
ಯನುು

ಅಳೆಯುವ ಹತ್ತಿ ನಿಯತಾೇಂಕಗಳು, “ವಿದ್ಯು ತ್ ಪಡೆಯುವಿಕ್ಕ”

ಒಳಗೇಂಡಂತೆ ಕ್ಕಳಗಿನ ನಿಯತಾೇಂಕಗಳನುು

ಆಧರಿಸಿ ಬೇಂಗಳೂರನ್ನು

ಸಹ

ಸೇರಿಸುವ ಉದೇು ಶ್ದೇಂದ ಮತ್ತಿ ದೆಹಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮೇಂಬೈಗೆ ಸಮರ್ನಗಿ ಬೇಂಗಳೂರು
ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾು ಪಾರದ ಸರಳೀಕರಣ (ಈ.ಓ.ಡಿ.ಬಿ. - ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿೇಂಗ್ ಬ್ಯು ಸಿನೆಸ್)
ಸುಧಾರಿಸಲು ಇೇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ್ ಸಕಾಾರ ಉತಾಾ ಹವನುು ವು ಕಿ ಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ
ತಿಳಸಿದೆ:
'ವಾು ಪಾರದ

ಸರಳೀಕರಣ

ಒಳಗೇಂಡಂತೆ,

ಈ

(EODB)

ಕ್ಕಳಗಿನ

ಕಾಯಾಕ್ಷಮತೆಯನುು

2021'

ಹತ್ತಿ

ರನವ ಯ

“ವಿದ್ಯು ತ್

ಮಾನದಂಡಗಳಗೆ

ಮೌಲು ಮಾಪನ ಮಾಡುವ

ಪಡೆಯುವಿಕ್ಕ”

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ನಿಟಿಿ ನಲ್ಲಿ , ದೇಶ್ದ

ದೇಶ್ದ

ಶ್ರರ ಯೇಂಕ

ಕಾಯಾವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೇಂಗಳೂರನುು ಸೇರಿಸುವ ವಿಶ್ವ ಬ್ು ೇಂಕ್ ನ ಪರ ಸಾಿ ಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ
ಭಾರತ್ ಸಕಾಾರದ ವಿದ್ಯು ತ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ದೆಹಲ್ಲ ಮತ್ತಿ ಮೇಂಬೈಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ
ಬೇಂಗಳೂರು

ನಗರದಲ್ಲಿ

ವಾು ಪಾರದ

ಸರಳೀಕರಣ

(ಇಒಡಿಬಿ)

ಸುಧಾರಿಸಲು

ತ್ನು

ಉತ್ತಾ ಕತೆಯನುು ವು ಕಿ ಪಡಿಸಿದೆ ಎೇಂದ್ಯ ಬಸಾೆ ೇಂ ಅಜಿಾಯಲ್ಲಿ ತಿಳಸಿದೆ. ನಿಯತಾೇಂಕಗಳು:
1. ಹೊಸ ವಿದ್ಯು ತ್ ಸಂಪಕಾ ಪಡೆಯಲು ಪೂಣಾಗಳಸಬೇಕಾದ ವಿಧಾನ
2. ಹೊಸ ವಿದ್ಯು ತ್ ಸಂಪಕಾ ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಸಮಯ
3. ಹೊಸ ಸಂಪಕಾ ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ಿ
4. ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜಿನ ವಿಶ್ವವ ಸಾಹಾತೆ ಮತ್ತಿ ದರ ಸೂಚ್ಯು ಕದ ಪಾರದಶ್ಾಕತೆ
ವಾು ಪಾರದ

ಸರಳೀಕರಣ

(ಈ.ಓ.ಡಿ.ಬಿ)

ಸೂಚ್ಯು ಕದ

ಸಲುವಾಗಿ

ವಿಶ್ವ

ಬ್ು ೇಂಕ್

ಮೌಲು ಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಹತ್ತಿ ನಿಯತಾೇಂಕಗಳಲ್ಲಿ “ವಿದ್ಯು ತ್ ಪಡೆಯುವಿಕ್ಕ” ಯು
ಒೇಂದಾಗಿರುವುದರಿೇಂದ
ಅೇಂಕಗಳನುು

ಮತ್ತಿ

ನಿಧಾರಿಸಲು

ಕಾಯಾವಿಧಾನದಲ್ಲಿ

ಸೇರಿಸಲು

ಕಾಯಾವಿಧಾನವನುು

ನಿಗದತ್

ಭಾರತ್ದ
ಬೇಂಗಳೂರು

ವಾು ಪಾರದ

ಸರಳೀಕರಣ

ನಗರವನುು

ಉದೇು ಶಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿೇಂದ,
ಸಮಯದೊಳಗೆ

ದೇಶ್ದ

(ಈ.ಓ.ಡಿ.ಬಿ)
ಶ್ರರ ಯೇಂಕದ

ಸುಧಾರಣೆಗಳು

ಕಾಯಾಗತ್ಗಳಸಲು

ಮತ್ತಿ

ಕರ್ನಾಟಕ

ಸಕಾಾರವು ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಬಸಾೆ ೇಂಗೆ ನಿದೇಾಶ್ನ ನಿೀಡಿದೆ:


ದಾರಿಯ ಹಕುೆ

(ರೈಟ್ ಆಫ್ ವೇ) (ಆರ್ಓಡಬ್ಲ್ಿ ು ) ಅನುಮತಿಗಳ ಅವಶ್ು ಕತೆ

ಇಲಿ ದದು ಲ್ಲಿ 07 ದನಗಳ ಒಳಗೆ, ಆರ್ಓಡಬ್ಲ್ಿ ು ನ ಅನುಮತಿಯ ಅವಶ್ು ಕತೆ ಇದು ಲ್ಲಿ
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15 ದನಗಳ ಒಳಗೆ 150ಕ್ಕವಿಎ ವರೆಗೂ ಎಲ್ಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯು ತ್
(ಬಿಬಿಎೇಂಪಿ/ಕ್ಕಪಿಡಬ್ಲ್ಿ ು ಯಡಿ/ಇತ್ರೆ ರ್ನಗರಿೀಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳು ಆರ್ಓಡಬ್ಲ್ಿ ು ಗೆ
07

ದನಗಳ

ಒಳಗೆ

ಅನುಮತಿಯನುು

ನಿೀಡಿದರೆ)

ಪೂರೈಕ್ಕ

ವು ವಸ್ಥೆ ಯನುು

ಪಾರ ರಂಭಿಸಲು ಕರ ಮ ತೆಗೆದ್ಯಕೊಳುು ವುದ್ಯ.


ಸಮಾಪನ ವರದ, ಸಿ.ಇ.ಐ.ಜಿ ಅನುಮೊೀದನೆಗಳು, ಲ್ಲಫ್ಿ ಮತ್ತಿ
ಧೃಢೀಕರಣ

ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ಗಳು,

ಇತಾು ದಗಳ

ಬದಲ್ಲಗೆ

ಸವ ಯಂ

ಅಗಿು ಶ್ವಮಕ
ಘೀಷಣಾ

ಪತ್ರ ಗಳನುು ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುವುದ್ಯ.


150 ಕ್ಕವಿಎ ವರೆಗೆ ಹೊಸ ವಿದ್ಯು ತ್ ಸಂಪಕಾವನುು
ಸರಳೀಕರಣ (ಈ.ಓ.ಡಿ.ಬಿ) ಹಾದಯಲ್ಲಿ

ಶಿೀಘ್ರ

ಒದಗಿಸಲು ವಾು ಪಾರದ

ಮಾಗಾ ಕಾಯಾವಿಧಾನವನುು

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುು ವುದ್ಯ.


ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಸವ ಯಂ ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆ ಅಥವಾ ಠೇವಣಿ ಪಾವತಿ ಕಾಯಾಗಳ
(Deposit Contribution Work – DCW) ಆಯ್ಕೆ ಗಳನುು
ದನಗಳ

ಒಳಗೆ

ಅಗತ್ು ವಾದ

ನಿೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ 3

ಮೂಲಸೌಕಯಾಗಳನುು

ರಚಿಸಿ

ಕ್ಕಲಸವನುು

ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸಿ ಕಾಯಾಗತ್ಗಳಸುವುದ್ಯ.


ಅಜಿಾಯ ನೀೇಂದಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇ ಆರಂಭಿಕ ಭದರ ತಾ ಠೇವಣಿ (ಐಎಸ್ಡಿ),
ಮಿೀಟರ್ ಭದರ ತಾ ಠೇವಣಿ (ಎೇಂಎಸ್ಡಿ), ಠೇವಣಿ ಪಾವತಿ ಕಾಯಾಗಳು ಇತಾು ದಗೆ
ನಿಧಾರಿಸಲಾದ ಪರ ಮಾಣಿತ್ ಶುಲೆ ಗಳನುು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವುದ್ಯ.

ಬಸಾೆ ೇಂ, ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಸಿರುವ ಅಜಿಾಯ ಮೂಲಕ ಕ್ಕಳಕಂಡ ವಿವಿಧ ಷರತ್ತಿ ಗಳಗೆ
ತಿದ್ಯು ಪಡಿ ಮಾಡಲು ಕೊೀರಿದೆ:
i)

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ು ದಲ್ಲಿ ನ ವಿತ್ರಣಾ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರ ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು
ಷರತ್ತಿ ಗಳು (ಸಿಓಎಸ್), 2006 ರ 3.02(ಬಿ), 3.02(ಸಿ), 9.09(ಇ), 9.09(ಎಫ್),
29.04(ಎ), 29.04(ಎ)(1), 29.04(ಎ)(2). ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಷರತ್ತಿ ಗಳಗೆ
(ಸಿಓಎಸ್) ಹೊಸ ಷರತ್ತಿ 4.10ನುು ಮತ್ತಿ ಹೊಸ ಅನುಬಂಧ-12ನುು ಸೇರಿಸಲು
ಬಸಾೆ ೇಂ ಕೊೀರಿದೆ.

ii)

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಆಯೀಗ (ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ದ
ವಸೂಲ್ಲ) ವಿನಿಯಮಗಳು, 2004ರ (ಆರ್ಓಇ) 3.1.1(ಎ), 3.1.1(ಎ)ರ ಟಿಪಪ ಣಿ (ii),
(iii), (iv) ಮತ್ತಿ (v), 3.1.1(ಬಿ) ಮತ್ತಿ 3.1.1(ಬಿ) ರ ಟಿಪಪ ಣಿ (ಬಿ) ಮತ್ತಿ (ಸಿ).
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iii)

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಆಯೀಗ (ಭದರ ತಾ ಠೇವಣಿ) ವಿನಿಯಮಗಳು,
2007ರ ಪರಿಚ್ಛಛ ದ 7(1).

ಬ.ವಿ.ಸ ಕಂಪನಿಯ ಅಜಿಾಯನುು

ಆಲ್ಲಸಿದ ಆಯೀಗವು, ಈಗಾಗಲೇ ಆಯೀಗವು

ಹೊರಡಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಷರತ್ತಿ ಗಳು (ಸಿಓಎಸ್), ಆರ್ಓಇ ಮತ್ತಿ ಇತ್ರೆ
ವಿನಿಯಮಗಳು ಇಡಿೀ ರಾಜ್ು ಕ್ಕೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಅನವ ಯಿಸುವುದರಿೇಂದ, ಎಲಾಿ ವಿತ್ರಣಾ
ಪರವಾನಿಗೆದಾರರನುು ,

ಅಜಿಾಯಲ್ಲಿ

ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ

ನಿದೇಾಶಿಸಿ

ಅಜಿಾಯನುು

ಅೇಂಗಿೀಕರಿಸಿತ್ತ. ಎಲಾಿ ವಿತ್ರಣಾ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು EA 2003 ರ, ಪರಿಚ್ಛಛ ದ 94(2) ರ
ಜೊತೆಗೆ ಓದಲಾದ ರ್ನಗರಿೀಕ ಕಾಯಾವಿಧಾನ ಸಂಹಿತೆ, 1908 ರ, ನಿಯಮ 10(2) ರ, ಆದೇಶ್ 1
ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಿಾಗಳನುು ಆಯೀಗದ ಮೇಂದೆ ಓ.ಪಿ 21 / 2020 ರಲ್ಲಿ ಬಸಾೆ ೇಂ ಕೊೀರಿರುವ
ಬದಲಾವಣೆಗಳನುು ವಿನಂತಿಸಿ ಅಜಿಾಗಳನುು ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುತಾಿ ರೆ.
ಆಯೀಗವು, ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಅಧಿನಿಯಮ 2003 ರ ಪರಿಚ್ಛಛ ದ 16 ರ ಅನುಸಾರ (2003 ರ
ಕೇಂದರ ದ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯು 36) ಮತ್ತಿ ಸಿಓಎಸ್ನ (46) ನೇ ಖಂಡದಂತೆ ಪರ ದತ್ಿ ವಾದ
ಅಧಿಕಾರವನುು

ಚ್ಲಾಯಿಸಿ ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ವಿನಿಯಮಗಳ ವಿವಿಧ ಷರತ್ತಿ ಗಳನುು

ತಿದ್ಯು ಪಡಿ ಮಾಡಲು ಈ ಮೂಲಕ ಪರ ಸಾಿ ಪಿಸಿದೆ.
ಆದು ರಿೇಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ು ದಲ್ಲಿ ನ ವಿತ್ರಣಾ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರ ಸರಬರಾಜು ಷರತ್ತಿ ಗಳು
(ಸಿಓಎಸ್) (ಒೇಂಭತ್ಿ ನೇ ತಿದ್ಯು ಪಡಿ), 2020, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಆಯೀಗ
(ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ದ ವಸೂಲ್ಲ) (ಹನು ೇಂದನೇ ತಿದ್ಯು ಪಡಿ) ವಿನಿಯಮಗಳು
2020 ಮತ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಆಯೀಗ (ಭದರ ತಾ ಠೇವಣಿ) (ಎರಡನೇ
ತಿದ್ಯು ಪಡಿ) ವಿನಿಯಮಗಳು, 2020 ಎೇಂದ್ಯ ಕರೆಯುವುದಾಗಿ ಪರ ಸಾಿ ಪಿಸಿದ ತಿದ್ಯು ಪಡಿಗಳ
ಕರಡುಗಳನುು

ದರ್ನೇಂಕ 22.10.2020 ರಂದ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ು

ಪತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ

ಸಂಖ್ಯು : ಕ್ಕಇಆರ್ಸಿ/ಸಿಓಎಸ್/ಡಿಡಿಡಿ/05/20-21/630, ಬೇಂಗಳೂರು, ದರ್ನೇಂಕ: 12.10.2020 ರ
ಮೂಲಕ ಪರ ಕಟಿಸಿ, ಅದ್ಯ ಪರ ಕಟವಾದ 30 ದನಗಳೊಳಗೆ ಭಾಗಿೀದಾರರಿೇಂದ ಪರ ತಿಕ್ತರ ಯ್ಕಗಳು /
ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳು / ಸಲಹೆಗಳು / ಆಕೇ ಪಣೆಗಳನುು ಆಹಾವ ನಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಆಯೀಗದ ವೆಬ್
ಸೈಟ್ https://karunadu.karnataka.gov.in/kerc ನಲ್ಲಿ ಯೂ ತಿದ್ಯು ಪಡಿಗಳ ಕರಡು ಪರ ತಿಗಳನುು
ಲಭು ವಿರಿಸಿ ಮತ್ತಿ ಇದನುು ತಿಳಸುವ ಪರ ಕಟಣೆಯನುು ದನಪತಿರ ಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಾಜ್ನಿಕರ /
ಆಸಕಿ ರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪರ ಕಟಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಆಯೀಗವು ಭಾಗಿೀದಾರರಿೇಂದ ಪರ ತಿಕ್ತರ ಯ್ಕಗಳು /
ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳು / ಸಲಹೆಗಳು / ಆಕೇ ಪಣೆಗಳನುು

ಸಿವ ೀಕರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಆಯೀಗವು
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ಪರ ಚ್ಲ್ಲತ್ ಕೊೀವಿಡ್ – 19 ರ ಸನಿು ವೇಶ್ಗಳ ಹಿನೆು ಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ವಿಚಾರಣೆ' ಯನುು
ನಡೆಸಿರುವುದಲಿ .
ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನುು

ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ ಭಾಗಿೀದಾರರು, ವಿದ್ಯು ತ್ ಸಂಪಕಾವನುು

ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇಕಾದ ಕಡ್ಡಾ ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯು ಯನುು

ಕಡಿತ್ಗಳಸಲು, ಎಸಾೆ ೇಂಗಳಗೆ

ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಠೇವಣಿಯ ಬದಲು ಬ್ು ೇಂಕ್ ಗಾು ರಂಟಿಯನುು
ಸರಬರಾಜು ವು ವಸ್ಥೆ ಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ
ಎಸಾೆ ೇಂಗಳೇ

ಭರಿಸಲು

ಮತ್ತಿ

ಪಡೆಯುವಾಗ

ಪರಿಗಣಿಸಲು, ವಿದ್ಯು ತ್

ಪಡಿಸಲಾಗುವ ಮೂಲಸೌಕಯಾಗಳ ವೆಚ್ಚ ವನುು

ಕೊೀವಿಡ್-19

ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಗಳು

ಕಡಿಮೆಯದ

ನಂತ್ರ

“ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ವಿಚಾರಣೆ”ಯನುು ನಡೆಸುವ ಬಗೆೆ ಕಳಕಳಯನುು ವು ಕಿ ಪಡಿಸಿದಾು ರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಆಯೀಗವು, ಭಾಗಿೀದಾರರಿೇಂದ ಪರ ತಿಕ್ತರ ಯ್ಕಗಳು /
ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳು / ಸಲಹೆಗಳು / ಆಕೇ ಪಣೆಗಳನುು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತ್ರ, 2003ರ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ
ಅಧಿನಿಯಮ (2003ರ ಕೇಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯು 36) ದ, ಪರಿಚ್ಛಛ ದ 16, ಪರಿಚ್ಛಛ ದ 43ರ
ಉಪ ಪರಿಚ್ಛಛ ದ (2), ಪರಿಚ್ಛಛ ದ 46 ಮತ್ತಿ ಪರಿಚ್ಛಛ ದ 47 ರ ಜೊತೆಗೆ ಓದಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ
ರಾಜ್ು ದಲ್ಲಿ ನ ವಿತ್ರಣಾ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಷರತ್ತಿ ಗಳ ಖಂಡ (46)
ರಡಿ ಪರ ದತ್ಿ ವಾದ ಅಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ದತ್ಿ ವಾದ ಎಲಾಿ

ಅಧಿಕಾರವನುು

ಚ್ಲಾಯಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ು ದಲ್ಲಿ ನ ವಿತ್ರಣಾ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಸರಬರಾಜು ಷರತ್ತಿ ಗಳು
(ಸಿಓಎಸ್) 2006, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಆಯೀಗ (ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ
ವೆಚ್ಚ ದ ವಸೂಲ್ಲ) ವಿನಿಯಮಗಳು, 2004 ಮತ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರ ಣ
ಆಯೀಗ (ಭದರ ತಾ ಠೇವಣಿ) ವಿನಿಯಮಗಳು, 2007 ಕ್ಕೆ ಮತ್ಿ ಷ್ಟಿ

ತಿದ್ಯು ಪಡಿಗಳನುು

ಈ

ಕ್ಕಳಗಿನಂತೆ ಮಾಡಿರುತ್ಿ ದೆ:
1. ಶೋರ್ಷಾಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರರ ರಂಭ:
a) ಈ ಷರತ್ತಿ ಗಳನುು ,
i)

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ು ದಲ್ಲಿ ನ ವಿತ್ರಣಾ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರ ಸರಬರಾಜು ಷರತ್ತಿ ಗಳು
(ಸಿಓಎಸ್) (ಒೇಂಭತ್ಿ ನೇ ತಿದ್ಯು ಪಡಿ), 2020,

ii)

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಆಯೀಗ (ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ದ
ವಸೂಲ್ಲ) (ಹನು ೇಂದನೇ ತಿದ್ಯು ಪಡಿ) ವಿನಿಯಮಗಳು 2020 ಮತ್ತಿ

iii)

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಆಯೀಗ (ಭದರ ತಾ ಠೇವಣಿ) (ಎರಡನೇ
ತಿದ್ಯು ಪಡಿ) ವಿನಿಯಮಗಳು, 2020

ಎೇಂಬ್ಯದಾಗಿ ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ಿ ದೆ.
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b) ಈ ಷರತ್ತಿ ಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ು ದ ಅಧಿಕೃತ್ ರಾಜ್ು ಪತ್ರ ದಲ್ಲಿ

ಪರ ಕಟಗೇಂಡ

ದರ್ನೇಂಕದ ನಂತ್ರ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲ್ಲದೆ.
c) ಈ ಷರತ್ತಿ ಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ು ದಲ್ಲಿ ನ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ವಿತ್ರಣಾ ವು ವಹಾರದಲ್ಲಿ
ತೊಡಗಿರುವ ಎಲಾಿ

ಪರವಾನಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತಿ

ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ

ಬಳಕ್ಕದಾರರಿಗೆ

ಅನವ ಯಿಸುತ್ಿ ದೆ.
2. ಕೆಲವು ಷರತ್ತು ಗಳ ತಿದ್ಯು ಪಡಿ:
i)

2006 ರ, ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ದಲ್ಲಿ ನ ವಿತರಣಾ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರ ವಿದ್ಯೆ ಚಛ ಕ್ತು
ಸರಬರಾಜು

ಷರತ್ತು ಗಳಲ್ಲಿ ನ,

ಉಲ್ಲಿ ಖಿಸಲಾದ

ಕೆಳಗಿನ

ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಿ ರುವ

ಕೋಷಟ ಕದ

ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನನ

ಕಲಂ-2

ರಲ್ಲಿ

ಕಲಂ-3

ರಲ್ಲಿ

ಉಲ್ಲಿ ಖಿಸಲಾದ ಷರತ್ತು ಗಳಂತೆ ಬದಲ್ಲಸಬೇಕು:
1
ಷರತ್ತು ಸಂ.
3.02
3.02 (ಬಿ)

2
ಹಾಲ್ಲ ಇರುವ ಷರತ್ತು

3
ತಿದ್ಯು ಪಡಿ / ಸೇಪಾಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಷರತ್ತು

ಸರಬರಾಜಿನ ವಗಿೋಾಕರಣ
400 ವೋಲ್ಟಟ , 3ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ

ಸರಬರಾಜಿನ ವಗಿೋಾಕರಣ
400 ವೋಲ್ಟಟ , 3ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ

ಅನುಮೊೀದತ್ ಹೊರೆ 50 ಕ್ಕ.ಡಬ್ಲ್ಿ ು (67 ಹೆಚ್ಪಿ / 59

ಅನುಮೊೀದತ್ ಹೊರೆ 150 ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಿ ೆ (201 ಹೆಚ್ಪಿ /

ಕ್ಕವಿಎ) ಗಿೇಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಎಲಾಿ

176 ಕೆವಿಎ) ಗಿೇಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಎಲಾಿ ಸಾೆ ಪÀನೆಗಳು

ಸಾೆ ಪÀನೆಗಳು

(ಲೈಟಿೇಂಗ್ ಹೊರೆ ಒಳಗೇಂಡAತೆ)

(ಲೈಟಿೇಂಗ್ ಹೊರೆ ಒಳಗೇಂಡAತೆ)
ಆದಾಗ್ಯೆ ,

ತತಾ ಲ್ಲಕ

ಸ್ತಾ ಪನೆಗಳಿಗೆ

ಸಂಬAಧಿಸಿದAತೆ 400ವೋಲ್ಟಟ , 3 ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷಠ
50 ಕೆಡಬ್ಲ್ಿ ೆ

/ 59ಕೆವಿಎ / 67 ಹೆಚ್ಪಿ ವರೆಗೆ

ವಿದ್ಯೆ ತ್ ಸರಬರಾಜಿನ ವೆ ವಸ್ಥಾ ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದ್ಯ.
ಗಮನಿಸಿ:
ಕ್ಕಡಬ್ಲ್ಿ ು

3.02 (ಸಿ)

ಗಾರ ಹಕನು
ಗಿೇಂತ್

ಕೊೀರಿರುವ

ಕಡಿಮೆಯಿದು ರೂ,

50

ಗಮನಿಸಿ:

ಅಧಿಕ

ಕ್ಕಡಬ್ಲ್ಿ ು

ಹೊರೆ
ಸವ ತಃ

ಗಾರ ಹಕನು
ಗಿೇಂತ್

ಕೊೀರಿರುವ

ಕಡಿಮೆಯಿದು ರೂ,

ಹೊರೆ
ಸವ ತಃ

150
ಅಧಿಕ

ವಿದ್ಯು ತ್ ಒತ್ಿ ಡದಲ್ಲಿ (HT) ಸರಬರಾಜ್ನುು ಪಡೆಯುವ
ಆಯ್ಕೆ ಯನುು
ಹೊೇಂದರುತಾಿ ನೆ.
ಅೇಂತ್ಹ

ವಿದ್ಯು ತ್ ಒತ್ಿ ಡದಲ್ಲಿ (HT) ಸರಬರಾಜ್ನುು
ಆಯ್ಕೆ ಯನುು
ಹೊೇಂದರುತಾಿ ನೆ.

ಪಡೆಯುವ
ಅೇಂತ್ಹ

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಕನಿಷಠ ಒಪ್ಪಪ ದದ ಬೇಡಿಕ್ಕ (ಸಿ.ಡಿ) 25

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಕನಿಷಠ ಒಪ್ಪಪ ದದ ಬೇಡಿಕ್ಕ (ಸಿ.ಡಿ) 25

ಕ್ಕವಿಎ ಆಗಿರಬೇಕು.

ಕ್ಕವಿಎ ಆಗಿರಬೇಕು.

ಹೆಚ್ಟಿ ಸರಬರಾಜು, 3 ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ , 50 c/s

ಹೆಚ್ಟಿ ಸರಬರಾಜು, 3 ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ , 50 c/s

11/13.2 ಕ್ಕವಿ, ಆ ಪರ ದೇಶ್ದಲ್ಲಿ ಲಭು ವಿರುವಂತೆ.

11/13.2 ಕ್ಕವಿ, ಆ ಪರ ದೇಶ್ದಲ್ಲಿ ಲಭು ವಿರುವಂತೆ.

ಎಲಾಿ
ಸಾೆ ವರಗಳ ಒಪ್ಪಪ ದದ ಬೇಡಿಕ್ಕಯು 50
ಕ್ಕಡಬ್ಲ್ಿ ು / 59 ಕ್ಕವಿಎ ಮತ್ತಿ ಮೇಲ್ಲನ ಮತ್ತಿ 2000

ಎಲಾಿ
ಸಾೆ ವರಗಳ ಒಪ್ಪಪ ದದ ಬೇಡಿಕ್ಕಯು 150
ಕ್ಕಡಬ್ಲ್ಿ ು / 176 ಕ್ಕವಿಎ ಮಿೀರಿದ ಮತ್ತಿ 2000 ಕ್ಕವಿಎ

ಕ್ಕವಿಎ ಒಳಗೇಂಡಂತೆ.

ಒಳಗೇಂಡಂತೆ.

ಎಲಾಿ ತತಾ ಲ್ಲಕ ಸ್ತಾ ಪನಗಳಿಗೆ, 50 ಕೆಡಬ್ಲ್ಿ ೆ / 59
ಕೆವಿಎ / 67 ಹೆಚ್ಪಿಗ್ಯ ಅಧಿಕ ಒಪ್ಪಿ ದದ ಬೇಡಿಕೆ
ಮತ್ತು 2000 ಕೆವಿಎ ಮೋರದಂತೆ.
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ವಾೆ ಪ್ರರದ ಸರಳಿೋಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಸಂಪಕಾವನ್ನನ
ಒದಗಿಸಲು
ಮಾನದಂಡಗಳು:

ವಿದ್ಯೆ ತ್
ಬೇಕಾದ

1.

ಕಾಲಕಾಲಕೆ ಾ
ಕನಾಟಕ
ಸಕಾಾರ
ಅಧಿಸೂಚಿಸುವ ನಗರಗಳಿಗೆ ಅನವ ಯಿಸುವುದ್ಯ.

2.

ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಾಂದೇ ಸ್ತಾ ಪನವಿದು ಲ್ಲಿ ಮಾತರ
ವಿದ್ಯೆ ತ್ ಸರಬರಾಜ್ನ್ನನ
ಒದಗಿಸುವುದಕೆ ಾ
ಅನವ ಯಿಸುತು ದೆ.

3.

ವಿದಾೆ

ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳು,

ಆಸಿ ತೆರ ,

ಗೋದಾಮು,

ವಾಣಿಜ್ೆ , ಇವಿ ಚಾಜಿಾಾಂಗ್ ಸೇಟ ಷನ್, ಶಾಶ್ವ ತ

4.

ಆಧಾರದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಈ ಗಾರ ಹಕರ ವಗಾಕೆ ಾ
ಅನವ ಯಿಸುತು ದೆ.
50 ಕೆಡಬ್ಲ್ಿ ೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ತ ಾ ಾಂತ ಹೆಚಿಚ ನ 150
ಕ್ತ.ವಾೆ . ಒಳಗಾಂಡಂತೆ ಇರುವ ವಿದ್ಯೆ ತ್

ಪೂರೈಕೆಯನ್ನನ
ಬಯಸುವ
ನಿರಿೋಕ್ತಿ ತ
ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಅನವ ಯಿಸುವುದಾಗಿದ್ಯು , ಅವರಿಗೆ
400 ವೋಲ್ಟಟ , 3 ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ತ್ ಪೂರೈಕೆ
ವೆ ವಸ್ಥಾ

ಮಾಡಬಹುದ್ಯ. ಬೇಡಿಕೆಯ ಲೋಡ್

50 ಕೆಡಬ್ಲ್ಿ ೆ ಮತ್ತು 150 ಕೆಡಬ್ಲ್ಿ ೆ ನಡುವೆ
ಇದು ರೂ ಸಹ ಗಾರ ಹಕರು ಹೈಟೆನಿ ನ್ ನಲ್ಲಿ
ಪೂರೈಕೆಯನ್ನನ
ಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕಾ ಯನ್ನನ
ಹೊಾಂದಿರುತು ರೆ.
5.

6.

ಲಭೆ ವಿರುವ
ಹತಿು ರದ
ಮೂಲದಿಾಂದ
ಅನ್ನಸ್ತಾ ಪನೆಯ ಸಾ ಳಕೆ ಾ ಗರಿಷಠ 500 ಮೋಟರ್
ಗಳ ಮಾಗಾದ ವಿಸು ರಣೆಯ ಅಗತೆ ವಿರುವ
ಅನ್ನಸ್ತಾ ಪನಕೆ ಾ ಅನವ ಯಿಸುತು ದೆ.
ವಾೆ ಪ್ರರದ
ಸರಳಿೋಕರಣದ
(ಈ.ಡಿ.ಓ.ಬಿ)
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ವಿದ್ಯೆ ತ್ ಸಂಪಕಾ ಕೋರುವ
ಅಜಿಾದಾರನ್ನ ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇಕಾದ
ದಾಖಲಾತಿಗಳು:
ಎ) ಗುರುತಿನ ಆಧಾರ
ಬಿ) ಮಾಲ್ಲೋಕತವ ದ ಪುರಾವೆ
ಸಿ) ವಾಸ ಪರ ಮಾಣಪತರ (ಓಸಿ)

7.

ಅಜಿಾದಾರರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ
ವಿದ್ಯೆ ತ್ ಸರಬರಾಜು ಷರತ್ತು ಗಳ ಅನ್ನಬಂಧ
- 12 (ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಲಗತ್ತು ) ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ
ಅಜಿಾಯಾಂದಿಗೆ ಸವ ಯಂ ಘೋಷಣೆಯನ್ನನ
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು:

a) ಷರತ್ತು
4.02 ಪರ ಕಾರ
ಪ್ರಲುದಾರಿಕೆ
ಸಂಸ್ಥಾ ಯಾಗಿದು ಲ್ಲಿ
ಪ್ರಲುದಾರಿಕೆ
ಪತರ
ಅಥವಾ
ಸಿೋಮತ
ಕಂಪನಿ/ಸಿೋಮತ
ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ
ಸಹಭಾಗಿತವ
ಆಗಿದು ಲ್ಲಿ
ಒಗ್ಯೂ ಡಿಕೆ
ಪರ ಮಾಣ
ಪತರ
ಮತ್ತು
ಆರ್ಟಿಕಲ್ಟ್
ಆಫ್
ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್
ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜ್ನೆಯ ಪರ ಮಾಣಪತರ
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4.06
ಪರ ಕಾರ
ಗುತಿು ಗೆದಾರರ
ಸಮಾಪನ ಮತ್ತು ಪರಿೋಕಾಿ ವರದಿ ಹಾಗ್ಯ
ವೈರಿಾಂಗ್ ರೇಖಾಚಿತರ .
c) ಷರತ್ತು 4.02 ಪರ ಕಾರ ಸೌರಜ್ಲ ಹೋಟರ್ನ್ನನ
ಸ್ತಾ ಪಿಸಿರುವ ಬಗೊ .
d) ಷರತ್ತು 9.01 ಪರ ಕಾರ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ
ಕಟಟ ಡದ ನಕೆಿ .
e) ಷರತ್ತು
4.02
ಪರ ಕಾರ
ಯಾವುದೇ
ಕಾನೂನಿನಡಿ ಯಾವುದೇ
ವಾೆ ಪ್ರರ /
ವೆ ವಹಾರ ಅಥವಾ ವೃತಿು ಯನ್ನನ ನಡೆಸಲು
ನೆ ಯಸಮಮ ತವಾದ ಪರವಾನಗಿ.
f) ಷರತ್ತು 8.03 ಪರ ಕಾರ ಸ್ತಾ ಪಿಸಲಾಗಿರುವ
ಯಂತ್ರ ೋಪಕರಣಗಳ
ನಮಫಲಕ
ವಿವರಗಳು.
g) ಸಿಇಐಜಿ, ಲ್ಲಫ್ಟ , ಅಗಿನ ಶಾಮಕ ಇಲಾಖ್ಯ,
ಮಾಲ್ಲನೆ
ನಿಯಂತರ ಣ
ಮಂಡಳಿ
ಇತೆ ದಿಗಳಿಾಂದ
ಇತರ
ಶಾಸನಬದಧ
ಅನ್ನಮೋದನೆಗಳು.
h) ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ
ಅಜಿಾಯನ್ನನ
ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಗಳಿಸುವಾಗ, ಗಾರ ಹಕರು ವಿದ್ಯೆ ತ್
ಸರಬರಾಜು ಒಪ್ಪಿ ದದ ನಿಯಮಗಳನ್ನನ
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ
ಒಪಿಿ ಕಳಳ ಬೇಕು.
(ರೂ.200 ಮುಖಬಲೆಯ ಛಾಪ್ರ ಕಾಗದದ
ಮೇಲೆ
ಕಾಯಾಗತಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯೆ ತ್
ಸರಬರಾಜಿನ ಒಪ್ಪಿ ದದ ಸ್ತಾ ೆ ನ್ ಮಾಡಿದ
ಪರ ತಿ)
8.

9.

ಕರ ಮ
ಸಂಖ್ಯೆ
(7)
ರಲ್ಲಿ
ಸೂಚಿಸಿರುವ
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನನ
ಸೇವೆ ಪ್ರರ ರಂಭವಾದ 30
ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್
ಮಾಡಬೇಕು, ತಪಿಿ ದಲ್ಲಿ ಸ್ತಾ ವರಕೆ ಾ ವಿದ್ಯೆ ತ್
ಸಂಪಕಾ ಕಡಿತಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿರುತು ದೆ.
ಅಜಿಾದಾರನ್ನ
ವಿದ್ಯೆ ತ್ ಮಾಗಾ ಮತ್ತು
ಸ್ತಮಗಿರ ಗಳನ್ನನ
ಅಳವಡಿಸಲು
ತಗಲುವ
ವೆಚಚ ದ ವಸೂಲ್ಲಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷರತ್ತು
3.1.1 (A) & (B) ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಮತು ದ
ಜೊತೆಗೆ, ಆರಂಭಿಕ ಭದರ ತ ಠೇವಣಿ, ಮೋಟರ್
ಭದರ ತ

ಠೇವಣಿ

ಇದು ಲ್ಲಿ ,

ಮತ್ತು

ಇತರ

ಶುಲಾ ಗಳನ್ನನ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರವತಿ ವಿಧಾನದ
ಮೂಲಕ
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ
ಅಜಿಾಯನ್ನನ
ನ್ೋಾಂದಾಯಿಸುವ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇ
ಪ್ರವತಿಸಬೇಕು.
ಆದಾಗ್ಯೆ ,

ಸವ ಯಂ-ಕಾಯಾಗತಗಳಿಸುವ

ಕೆಲಸಗಳ
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ
ಅಜಿಾದಾರರು
ಅಾಂದಾಜು
ವೆಚಚ ದ
ಶೇ
10
ರಷ್ಟಟ
ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣಾ
ಶುಲಾ ವನ್ನನ
ಪ್ರವತಿಸಬೇಕ್ತದ್ಯು , ಅಾಂತಹ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣಾ
ಶುಲಾ ಗಳನ್ನನ
ಅಜಿಾದಾರರು,
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ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು
ನಿೋಡುವ
ಮದಲ
ವಿದ್ಯೆ ತ್ ಬಿಲ್ಟನಲ್ಲಿ ಪ್ರವತಿಸಬೇಕ್ತರುತು ದೆ.

ಟಿಪಿ ಣಿ:
1. 2006 ರ ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ದಲ್ಲಿ ನ ವಿತರಣಾ
ಪರವಾನಿಗೆದಾರರ
ವಿದ್ಯೆ ತ್
ಸರಬರಾಜು
ಷರತ್ತು ಗಳು, ಮತ್ತು
ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ (ವಿದ್ಯೆ ತ್
ಸರಬರಾಜು
ವೆಚಚ ದ
ವಸೂಲಾತಿ)
ವಿನಿಯಮಗಳು,
2004
ರಲ್ಲಿ ನ
ಇತರ
ಷರತ್ತು ಗಳು,
ಅವುಗಳ
ನಂತರದ
ತಿದ್ಯು ಪಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ ಇತರ
ವಿನಿಯಮಗಳನ್ನನ ಅನ್ನಪ್ರಲ್ಲಸಬೇಕ್ತರುತು ದೆ.
2. ಮೇಲ್ಲನ ಮಾನದಂಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಬರದೇ
ಇರುವ
ಅಜಿಾದಾರರು
ಸ್ತಮಾನೆ
ಕಾಯಾವಿಧಾನದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ವಿದ್ಯೆ ತ್
ಸಂಪಕಾವನ್ನನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತು ದೆ.
9.09 (e)

ಮಿಶ್ರ ಹೊರೆಯುಳು ಕಟಿ ಡಗಳಗೆ ಮಾಪಕ ಅಳವಡಿಕ್ಕ

ಮಿಶ್ರ ಹೊರೆಯುಳು ಕಟಿ ಡಗಳಗೆ ಮಾಪಕ ಅಳವಡಿಕ್ಕ

100
ಕ್ತಲೀ
ವಾು ಟ್ಗಿೇಂತ್
ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯು ತ್
ಹೊರೆಯನುು ಕೊೀರಿರುವ ಸಂಯೀಜಿತ್ ವಸತಿ ಮತ್ತಿ
ವಾಣಿಜ್ು ಹೊರೆ ಹೊೇಂದರುವ ಕಟಿ ಡಗಳಗೆ ಎಲ್ಟಿ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಪರ ತಿ ಸಾೆ ಪನಕ್ಕೆ
ಪರ ತ್ಯು ಕ
ಮಾಪಕಗಳೊೇಂದಗೆ, ಅದ್ಯ ವಾಣಿಜ್ು ಅಥವಾ ವಸತಿ

150 ಕ್ತಲೋ ವಾೆ ಟ್ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 150 ಕ್ತಲೋ
ವಾೆ ಟ್ ಒಳಗಾಂಡಂತೆ ವಿದ್ಯು ತ್ ಹೊರೆಯನುು
ಕೊೀರಿರುವ ಸಂಯೀಜಿತ್ ವಸತಿ ಮತ್ತಿ
ವಾಣಿಜ್ು
ಹೊರೆ ಹೊೇಂದರುವ ಕಟಿ ಡಗಳಗೆ ಎಲ್ಟಿ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ಪರ ತಿ ಸಾೆ ಪನಕ್ಕೆ ಪರ ತ್ಯು ಕ ಮಾಪಕಗಳೊೇಂದಗೆ,

ಸಾೆ ಪನವೆೇಂದ್ಯ ಲೆಕ್ತೆ ಸದೆ ವಿದ್ಯು ತ್ ಸಂಪಕಾವನುು
ಒದಗಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ಿ ದೆ.
ಅನವ ಯವಾಗುವ

ಅದ್ಯ ವಾಣಿಜ್ು
ಅಥವಾ
ಲೆಕ್ತೆ ಸದೆ
ವಿದ್ಯು ತ್
ಒದಗಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ಿ ದೆ.

ದರಪಟಿಿ ಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿ ೇಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕ್ತರುತ್ಿ ದೆ.

ವಸತಿ

ಸಾೆ ಪನವೆೇಂದ್ಯ
ಸಂಪಕಾವನುು
ಅನವ ಯವಾಗುವ

ದರಪಟಿಿ ಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿ ೇಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕ್ತರುತ್ಿ ದೆ.
9.09 (f)

9.09
ಟಿಪಿ ಣಿ (i)

100
ಕ್ತಲೀ
ವಾು ಟ್ಗಿೇಂತ್
ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯು ತ್
ಹೊರೆಯನುು ಕೊೀರಿರುವ ವಾಣಿಜ್ು ಕಟಿ ಡಗಳಗೆ ಎಲ್
ಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ ತಿ ಸಾೆ ಪನಕ್ಕೆ ಪರ ತ್ಯು ಕ
ಮಾಪಕಗಳೊೇಂದಗೆ,
ವಿದ್ಯು ತ್
ಸಂಪಕಾವನುು

150 ಕ್ತಲೋ ವಾೆ ಟ್ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 150 ಕ್ತಲೋ
ವಾೆ ಟ್ ಒಳಗಾಂಡಂತೆ ವಿದ್ಯು ತ್ ಹೊರೆಯನುು
ಕೊೀರಿರುವ ವಾಣಿಜ್ು ಕಟಿ ಡಗಳಗೆ ಎಲ್ಟಿ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ಪರ ತಿ ಸಾೆ ಪನಕ್ಕೆ ಪರ ತ್ಯು ಕ ಮಾಪಕಗಳೊೇಂದಗೆ,

ಒದಗಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ಿ ದೆ.

ವಿದ್ಯು ತ್

ಅನವ ಯವಾಗುವ

ಸಂಪಕಾವನುು

ಒದಗಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ಿ ದೆ.

ದರಪಟಿಿ ಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿ ೇಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕ್ತರುತ್ಿ ದೆ.

ಅನವ ಯವಾಗುವ
ಮಾಡಬೇಕ್ತರುತ್ಿ ದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪಕಾ ಪಡೆದ್ಯ
ಅಸಿಿ ತ್ೇ ದಲ್ಲಿ ರುವ
ವಾಣಿಜ್ು ಕಟಿ ಡಗಳಲ್ಲಿ , ಸಂಪಕ್ತಾತ್ ವಿದ್ಯು ತ್ ಹೊರೆ

ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪಕಾ ಪಡೆದ್ಯ ಅಸಿಿ ತ್ೇ ದಲ್ಲಿ ರುವ ವಾಣಿಜ್ು
ಕಟಿ ಡಗಳಲ್ಲಿ , ಸಂಪಕ್ತಾತ್ ವಿದ್ಯು ತ್ ಹೊರೆ 150

100 ಕ್ತಲೀವಾು ಟ್ಗಿೇಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಿದು ಲ್ಲಿ
ಮತ್ತಿ
ಗಾರ ಹಕರು ವೈಯಕ್ತಿ ಕ ಮಾಪಕ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ
ಕೊೀರಿದಾಗ, ಗಾರ ಹಕರು ತ್ಮಮ ಸಂವ ತ್ ವೆಚ್ಚ ದಲ್ಲಿ ಎಲ್

ಕ್ತಲೀವಾು ಟ್ಗಿೇಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಿದು ಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಹಕರು
ವೈಯಕ್ತಿ ಕ ಮಾಪಕ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೊೀರಿದಾಗ,

ಇಸಿ ಮೂಲಕ ವೈರಿೇಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲ್ಲಿ ರುವ

ದರಪಟಿಿ ಯಲ್ಲಿ

ಬಿಲ್ಲಿ ೇಂಗ್

ಗಾರ ಹಕರು ತ್ಮಮ
ಸಂವ ತ್ ವೆಚ್ಚ ದಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಇಸಿ
ಮೂಲಕ ವೈರಿೇಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲ್ಲಿ ರುವ ಬೃಹತ್

ಬೃಹತ್
ಮಾಪಕದ
ಬದಯಲ್ಲಿ
ಮಾಪಕವನುು
ಅಳವಡಿಸಿದು ಲ್ಲಿ ಪರ ತ್ಯು ಕ ಮಾಪಕದ ವು ವಸ್ಥೆ ಯನುು
ಮಾಡಬಹುದ್ಯ. ಆದಾಗೂು , ಬೃಹತ್ ಮಾಪಕದ

ಮಾಪಕದ ಬದಯಲ್ಲಿ ಮಾಪಕವನುು
ಪರ ತ್ಯು ಕ ಮಾಪಕದ ವು ವಸ್ಥೆ ಯನುು

ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹೊರೆಯನುು ಪರ ತ್ಯು ಕ ವೈಯುಕ್ತಿ ಕ
ಮಾಪಕಕಾೆ ಗಿ ವಿಭಜಿಸಲಾದ ಸಾೆ ವರದ ವಿದ್ಯು ತ್

ಹೊರೆಯನುು
ವಿಭಜಿಸಲಾದ

ಆದಾಗೂು ,

ಬೃಹತ್

ಮಾಪಕದ

ಅಳವಡಿಸಿದು ಲ್ಲಿ
ಮಾಡಬಹುದ್ಯ.

ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ

ಪರ ತ್ಯು ಕ ವೈಯುಕ್ತಿ ಕ ಮಾಪಕಕಾೆ ಗಿ
ಸಾೆ ವರದ
ವಿದ್ಯು ತ್
ಹೊರೆಯ
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1
ಷರತ್ತು ಸಂ.

2
ಹಾಲ್ಲ ಇರುವ ಷರತ್ತು
ಹೊರೆಯ
ಮೊತ್ಿ ದಷಿ ನುು
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕ್ತರುತ್ಿ ದೆ.

9.09
ಟಿಪಿ ಣಿ (ii)

29.04
29.04 (a)

29.04 (a)
(1)

3
ತಿದ್ಯು ಪಡಿ / ಸೇಪಾಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಷರತ್ತು

ಸವ ಯಂಚಾಲ್ಲತ್ವಾಗಿ

ಮೊತ್ಿ ದಷಿ ನುು
ಮಾಡಬೇಕ್ತರುತ್ಿ ದೆ.

ಸವ ಯಂಚಾಲ್ಲತ್ವಾಗಿ

ಕಡಿಮೆ

ಈಗಾಗಲೇ
ಮಂಜೂರಾದ
ಒಟುಿ
ಭಾರಕ್ತೆ ೇಂತ್
ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಭಾರವನುು
ಕೊೀರಿದರೆ, ಅದನುು
100

ಈಗಾಗಲೇ
ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ

ಕ್ಕಡಬ್ಲ್ಿ ು ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು. 100
ಕ್ಕಡಬ್ಲ್ಿ ು ಮತ್ತಿ ಅದಕ್ತೆ ೇಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನ ಲೀಡ್ ಗಾಗಿ,

ಕ್ಕಡಬ್ಲ್ಿ ು ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು. 150
ಕ್ಕಡಬ್ಲ್ಿ ು ಮತ್ತಿ ಅದಕ್ತೆ ೇಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನ ಲೀಡ್ ಗಾಗಿ,

ಗಾರ ಹಕರು
ಎಚ್
ಪಡೆದ್ಯಕೊಳು ಬೇಕು.

ಗಾರ ಹಕರು
ಎಚ್
ಪಡೆದ್ಯಕೊಳು ಬೇಕು.

ಟಿ

ಸಂಪಕಾವನುು

ಸವ ತಃ

ಮಂಜೂರಾದ
ಒಟುಿ
ಭಾರಕ್ತೆ ೇಂತ್
ಭಾರವನುು
ಕೊೀರಿದರೆ, ಅದನುು
150

ಟಿ

ಸಂಪಕಾವನುು

ಸವ ತಃ

ಪಾವತಿ ವಿಧಾನ

ಪಾವತಿ ವಿಧಾನÀ

ಗಾರ ಹಕರು ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಶುಲೆ ವನುು ವಿದ್ಯು ತ್
ಸಂಪಕಾ ನಿೀಡಲಾದ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಕ್ಕಳಗೆ
ಸೂಚಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರ ವಾು ಪಿಿ ಯ ನಗದ್ಯ ಕೇಂಟರ್
ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದ್ಯ:

ಗಾರ ಹಕರು ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಶುಲೆ ವನುು ವಿದ್ಯು ತ್
ಸಂಪಕಾ ನಿೀಡಲಾದ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಕ್ಕಳಗೆ
ಸೂಚಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರ ವಾು ಪಿಿ ಯ ನಗದ್ಯ ಕೇಂಟರ್
ಗಳಲ್ಲಿ / ಆರ್ಬಿಐ ಮಾಗಾಸೂಚಿಯಂತೆ ವಿತರಣಾ
ಪರವಾನಗಿದಾರರು
ಸುಗಮಗಳಿಸಿರುವ
ವಿದ್ಯೆ ನಮ ನ ವಿಧಾನ / ಡಿಜಿಟಲ್ಟ ವಿಧಾನದ
ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬಹುದ್ಯ:

ಕಂದಾಯ

ಕಂದಾಯ ಪಾವತಿಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ರೂ.10,000

ರೂ.10,000

ಪಾವತಿಗಳಗೆ
ವರೆಗೆ

ಮತ್ತಿ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ,
ಒಳಗೇಂಡ

ಮಾಸಿಕ

ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಶುಲೆ ಗಳನುು ನಗದ್ಯ ಅಥವಾ
ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಡಿ.ಡಿ. ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದ್ಯ ಮತ್ತಿ
ರೂ.10,000

ಕ್ತೆ ೇಂತ್

ಹೆಚಿಚ ನ

ಪಾವತಿಗಳನುು

ಚೆಕ್

ಅಥವಾ ಡಿ.ಡಿ. ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

ವರೆಗೆ
ಮತ್ತಿ
ಒಳಗೇಂಡ
ಮಾಸಿಕ
ವಿದ್ಯು ತ್
ಸರಬರಾಜು ಶುಲೆ ಗಳನುು
ನಗದ್ಯ ಅಥವಾ ಚೆಕ್
ಅಥವಾ
ಡಿ.ಡಿ.
ಅಥವಾ
ಆರ್ಬಿಐ
ಮಾಗಾಸೂಚಿಯಂತೆ ವಿತರಣಾ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು
ಸುಗಮಗಳಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯೆ ನಮ ನ ವಿಧಾನ /
ಡಿಜಿಟಲ್ಟ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದ್ಯ ಮತ್ತಿ
ರೂ.10,000 ಕ್ತೆ ೇಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನ ಪಾವತಿಗಳನುು
ಚೆಕ್
ಅಥವಾ ಡಿ.ಡಿ. ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಆರ್ಬಿಐ
ಮಾಗಾಸೂಚಿಯಂತೆ ವಿತರಣಾ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು
ಸುಗಮಗಳಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯೆ ನಮ ನ ವಿಧಾನ /
ಡಿಜಿಟಲ್ಟ
ವಿಧಾನದ
ಮೂಲಕ
ಮಾತ್ರ
ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

29.04 (a)
(2)

ಇತ್ರ ಲೆಕೆ ಶಿೀರ್ಷಾಕ್ಕಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಪಾವತಿಗಳು
ಅೇಂದರೆ, ಕಂದಾಯ ಪಾವತಿಗಳನುು ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ,

ಇತ್ರ ಲೆಕೆ ಶಿೀರ್ಷಾಕ್ಕಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಪಾವತಿಗಳು
ಅೇಂದರೆ, ಕಂದಾಯ ಪಾವತಿಗಳನುು ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ,

ರೂ. 10,000 ವರೆಗೆ ನಗದ್ಯ ಅಥವಾ ಡಿ.ಡಿ. ಮೂಲಕ

ರೂ. 10,000 ವರೆಗೆ ನಗದ್ಯ ಅಥವಾ ಡಿ.ಡಿ. ಅಥವಾ

ಮತ್ತಿ ರೂ. 10,000 ಕ್ತೆ ೇಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನದನುು ಚೆಕ್ ಅಥವಾ

ಆರ್ಬಿಐ
ಮಾಗಾಸೂಚಿಯಂತೆ
ವಿತರಣಾ
ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು
ಸುಗಮಗಳಿಸಿರುವ
ವಿದ್ಯೆ ನಮ ನ ವಿಧಾನ / ಡಿಜಿಟಲ್ಟ ವಿಧಾನದ
ಮೂಲಕ ಮತ್ತಿ ರೂ. 10,000 ಕ್ತೆ ೇಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನದನುು

ಡಿ.ಡಿ. ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಡಿ.ಡಿ. ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಆರ್
ಬಿಐ
ಮಾಗಾಸೂಚಿಯಂತೆ
ವಿತರಣಾ
ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು
ಸುಗಮಗಳಿಸಿರುವ
ವಿದ್ಯೆ ನಮ ನ ವಿಧಾನ / ಡಿಜಿಟಲ್ಟ ವಿಧಾನದ
ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
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ii)

2004 ರ, ಕನಾಟಕ ವಿದ್ಯೆ ಚಛ ಕ್ತು
ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ
ಕೋಷಟ ಕದ

ವೆಚಚ ದ
ಕಲಂ-2

ವಿನಿಯಮಗಳನ್ನನ

ನಿಯಂತರ ಣ ಆಯೋಗ (ವಿದ್ಯೆ ತ್

ವಸೂಲ್ಲ)
ರಲ್ಲಿ

ವಿನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನ,

ಉಲ್ಲಿ ಖಿಸಲಾದ

ಕಲಂ-3 ರಲ್ಲಿ

ಕೆಳಗಿನ

ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಿ ರುವ

ಉಲ್ಲಿ ಖಿಸಲಾದ ವಿನಿಯಮಗಳಂತೆ

ಬದಲ್ಲಸಬೇಕು:
1
ಷರತ್ತು
ಸಂಖ್ಯೆ :

2
ಹಾಲ್ಲ ಇರುವ ಷರತ್ತು

3
ತಿದ್ಯು ಪಡಿ / ಸೇಪಾಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಷರತ್ತು

3.1.1 (ಎ)

35 ಕ್ತ.ವಾು . ಗಿೇಂತ್ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯು ತ್ ಹೊರೆ ಇರುವ

150 ಕ್ತ.ವಾು ಮತ್ತಿ ಅದಕ್ತೆ ೇಂತ್ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯು ತ್ ಹೊರೆ

ಗೃಹಬಳಕ್ಕ,

ಇರುವ ಗೃಹಬಳಕ್ಕ, ವಾಣಿಜ್ು

ವಾಣಿಜ್ು

ಮತ್ತಿ

ಮಿಶ್ರ

ಹೊರೆ

ಸಾೆ ಪನಗಳಗೆ ಸಂಬAಧಿಸಿದAತೆ.
ಕೋರಿರುವ ಹೊರೆ

3 ಕ್ತ.ವಾು
ವರೆಗೆ (3
ಕ್ತ.ವಾು )
ಒಳಗೇಂಡಂತೆ
3 ಕ್ತ.ವಾು ಗಿೇಂತ್ ಹೆಚ್ಚಚ
ಮತ್ತಿ 15 ಕ್ತ.ವಾು
ವರೆಗೆ (15 ಕ್ತ.ವಾು )
ಒಳಗೇಂಡಂತೆ
15 ಕ್ತ.ವಾು ಗಿೇಂತ್ ಹೆಚ್ಚಚ
ಮತ್ತಿ 25 ಕ್ತ.ವಾು ಗಿೇಂತ್
ಕಡಿಮೆ.

ಕ್ತ.ವಾು

ಗಿೇಂತ್

ಹೆಚಿಚ ನ
ಹೊರೆಗಳಗೆ
ಪರ ತಿ
ಕ್ತ.ವಾು ಗೆ ರೂ. 650.
15

ಕ್ತ.ವಾು .ಗಿೇಂತ್

ಹೆಚಿಚ ನ
ಹೊರೆಗಳಗೆ
ರೂ.7800

ರ

ಜೊತೆಗೆ
ಪರ ತಿ
ಕ್ತ.ವಾು .ಗೆ ರೂ.1300.
25
ಕ್ತ.ವಾು
ಮತ್ತಿ
ಅದಕ್ತೆ ೇಂತ್
ಹೆಚ್ಚಚ
ಮತ್ತಿ 35 ಕ್ತ.ವಾು ಗಿೇಂತ್
ಕಡಿಮೆ.

25

ಮಿಶ್ರ

ಹೊರೆ

ಸಾೆ ಪನಗಳಗೆ ಸಂಬAಧಿಸಿದAತೆ.

ವಸೂಲು
ಮಾಡಬಹುದಾದ
ಮತು
ಶೂನು

3

ಮತ್ತಿ

ಕ್ತ.ವಾು .ಗಿೇಂತ್

ಹೆಚಿಚ ನ
ಹೊರೆಗಳಗೆ
ರೂ.20,800
ಜೊತೆಗೆ
ಕ್ತ.ವಾು .ಗೆ

ರೂ.15,000.

ರ
ಪರ ತಿ

ಕೋರಿರುವ ಹೊರೆ

3 ಕ್ತ.ವಾು
ವರೆಗೆ (3
ಕ್ತ.ವಾು )
ಒಳಗೇಂಡಂತೆ
3 ಕ್ತ.ವಾು ಗಿೇಂತ್ ಹೆಚ್ಚಚ
ಮತ್ತಿ 15 ಕ್ತ.ವಾು
ವರೆಗೆ (15 ಕ್ತ.ವಾು )
ಒಳಗೇಂಡಂತೆ
15 ಕ್ತ.ವಾು ಗಿೇಂತ್ ಹೆಚ್ಚಚ
ಮತ್ತಿ 25 ಕ್ತ.ವಾು ವರೆಗೆ
(25
ಕ್ತ.ವಾು )
ಒಳಗೇಂಡಂತೆ.

ವಸೂಲು
ಮಾಡಬಹುದಾದ
ಮತು
ಶೂನು

3 ಕ್ತ.ವಾು ಗಿೇಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನ
ಹೊರೆಗಳಗೆ ಪರ ತಿ ಕ್ತ.ವಾು
ಗೆ ರೂ. 650.
15 ಕ್ತ.ವಾು .ಗಿೇಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನ
ಹೊರೆಗಳಗೆ ರೂ.7800 ರ
ಜೊತೆಗೆ

ಪರ ತಿ

ಕ್ತ.ವಾು .ಗೆ

ರೂ.1300.

25 ಕ್ತ.ವಾು ಗಿೇಂತ್ ಹೆಚ್ಚಚ
ಮತ್ತಿ 35 ಕ್ತ.ವಾು ವರೆಗೆ
(35
ಕ್ತ.ವಾು )
ಒಳಗೇಂಡಂತೆ

25 ಕ್ತ.ವಾು .ಗಿೇಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನ

35 ಕ್ತ.ವಾು ಗಿೇಂತ್ ಹೆಚ್ಚಚ
ಮತ್ತಿ
150 ಕ್ತ.ವಾು
ವರೆಗೆ (150 ಕ್ತ.ವಾು )
ಒಳಗೇಂಡಂತೆ

ಕೋರಿರುವ ಸಂಪೂಣಾ
ಹೊರೆಗೆ ಯುಜಿ / ಎಬಿ

ಹೊರೆಗಳಗೆ

ರೂ.20,800

ರ ಜೊತೆಗೆ ಪರ ತಿ ಕ್ತ.ವಾು .ಗೆ
ರೂ.15,000.

ಕೇಬಲ್ಟ
ಅನವ ಯವಾಗುವಲೆಿ ಲಾಿ
ಪರ ತಿ ಕ್ತ.ವಾೆ .ಗೆ ರೂ.8000
ಮತ್ತು
ಒಹೆಚ್ (OH)
ಮಾಗಾಗಳು
ಅನವ ಯವಾಗುವಲೆಿ ಲಾಿ
ಪರ ತಿ
ಕ್ತ.ವಾೆ .ಗೆ
ರೂ.5800.
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1
ಷರತ್ತು
ಸಂಖ್ಯೆ :
3.1.1 (ಎ)
ಟಿಪಿ ಣಿ: (ii)

2
ಹಾಲ್ಲ ಇರುವ ಷರತ್ತು
ವಾಣಿಜ್ು

ವಾಣಿಜ್ು

ಹೊರೆಗಳ

ಹೊರೆಯ ಗರಿಷಠ ಮಿತಿಯು ಒಟುಿ 100 ಕ್ತ.ವಾು . ಗಿೇಂತ್

ಹೊರೆಯ

ಗರಿಷಠ

ಕಡಿಮೆಯಿರಬೇಕು.

ಒಳಗಾಂಡಂತೆ ಅದಕ್ತ ಾ ಾಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರಬೇಕು.

3.1.1 (ಎ)
ಟಿಪಿ ಣಿ:

ವಸತಿ

(iii)

ಕ್ತ.ವಾು .

3.1.1 (ಎ)
ಟಿಪಿ ಣಿ:
(iv)

3.1.1 (ಎ)
ಟಿಪಿ ಣಿ: (v)

3.1.1 (ಬಿ)

ಹೊರೆಗಳ

3
ತಿದ್ಯು ಪಡಿ / ಸೇಪಾಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಷರತ್ತು

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ,

ಅಪಾಟ್ಾಮೆೇಂಟ್ಗಳು
ಅಥವಾ

ಅದಕ್ತೆ ೇಂತ್

ಸಂಕ್ತೀಣಾಗಳ

/

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ , ಕೊೀರಿರುವ ಒಟುಿ

ಕೊೀರಿರುವ

ಹೊರೆಯು 100
ಹೆಚಿಚ ನದಾಗಿದು ರೆ,

ವಸತಿ

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ,

ಮಿತಿಯು

ಒಟುಿ

ಅಪಾಟ್ಾಮೆೇಂಟ್ಗಳು

ಕ್ತ.ವಾೆ .

ಅಥವಾ

150 ಕ್ತ.ವಾೆ .

ಸಂಕ್ತೀಣಾಗಳ

/

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ , ಕೊೀರಿರುವ ಒಟುಿ

ಕೊೀರಿರುವ

ಹೊರೆಯು 151

ಅದಕ್ತೆ ೇಂತ್

ಹೆಚಿಚ ನದಾಗಿದು ರೆ,

ಅಜಿಾದಾರರ ಕೊೀರಿಕ್ಕಯ ಮೇರೆಗೆ ಇತ್ರೆ ಎಲಾಿ
ಷರತ್ತಿ ಗಳನುು
ಗಮನದಲ್ಲಿ ಟುಿ ಕೊೇಂಡು
ಪರ ತ್ಯು ಕ
ಮನೆಗಳಗೆ
ಎಲ್ಟಿ
ಪೂರೈಕ್ಕಯನುು
ವು ವಸ್ಥೆ
ಮಾಡಬಹುದ್ಯ.

ಅಜಿಾದಾರರ ಕೊೀರಿಕ್ಕಯ ಮೇರೆಗೆ ಇತ್ರೆ ಎಲಾಿ
ಷರತ್ತಿ ಗಳನುು
ಗಮನದಲ್ಲಿ ಟುಿ ಕೊೇಂಡು
ಪರ ತ್ಯು ಕ
ಮನೆಗಳಗೆ
ಎಲ್ಟಿ
ಪೂರೈಕ್ಕಯನುು
ವು ವಸ್ಥೆ
ಮಾಡಬಹುದ್ಯ.

ಮಿಶ್ರ ಹೊರೆಯ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ವಾಣಿಜ್ು / ಕೈಗಾರಿಕಾ

ಮಿಶ್ರ ಹೊರೆಯ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ವಾಣಿಜ್ು / ಕೈಗಾರಿಕಾ

ಹೊರೆಯು

ಪರ ತ್ಯು ಕ

ಹೊರೆಯು

ವು ವಸ್ಥೆ

ಸಾೆ ಪನಗಳಗೆ
ಎಲ್ಟಿ
ಮಾಡಬಹುದ್ಯ.

50

ಕ್ತ.ವಾು .

ಸಾೆ ಪನಗಳಗೆ
ಎಲ್ಟಿ
ಮಾಡಬಹುದ್ಯ.
ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಾಿ

ಮಿೀರದಂತೆ,
ಪೂರೈಕ್ಕಯನುು

ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ , ಎಲ್ಟಿ ವೈಯಕ್ತಿ ಕ

(ಏಕ) ಸಾೆ ಪನದ ಹೊರೆಯನುು

100 ಕ್ತ.ವಾು . ವರೆಗೆ

150

ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಾಿ

ಕ್ತ.ವಾೆ .

ಮಿೀರದಂತೆ,

ಪೂರೈಕ್ಕಯನುು

ಪರ ತ್ಯು ಕ
ವು ವಸ್ಥೆ

ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ , ಎಲ್ಟಿ ವೈಯಕ್ತಿ ಕ

(ಏಕ) ಸಾೆ ಪನದ ಹೊರೆಯನುು

150 ಕ್ತ.ವಾು . ವರೆಗೆ

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದ್ಯ.

ವಿಸಿ ರಿಸಬಹುದ್ಯ (150 ಕ್ತ.ವಾು . ಒಳಗೇಂಡಂತೆ).

50 ಕ್ತ.ವಾು . ಗಿೇಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಹೊರೆ ಇರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ

150 ಕ್ತ.ವಾು . ಒಳಗೇಂಡಂತೆ ಅದಕ್ತೆ ೇಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಹೊರೆ

ಸಾೆ ಪನಗಳಗೆ ಸಂಬAಧಿಸಿದAತೆ.
ಕೋರಿರುವ ಹೊರೆ

3 ಕ್ತ.ವಾು
ವರೆಗೆ (3
ಕ್ತ.ವಾು ) ಒಳಗೇಂಡಂತೆ
3 ಕ್ತ.ವಾು ಗಿೇಂತ್ ಹೆಚ್ಚಚ
ಮತ್ತಿ 15 ಕ್ತ.ವಾು ವರೆಗೆ
(15 ಕ್ತ.ವಾು )
ಒಳಗೇಂಡಂತೆ
15 ಕ್ತ.ವಾು ಗಿೇಂತ್ ಹೆಚ್ಚಚ
ಮತ್ತಿ 25 ಕ್ತ.ವಾು ವರೆಗೆ
(25
ಕ್ತ.ವಾು )
ಒಳಗೇಂಡಂತೆ.

ವಸೂಲು
ಮಾಡಬಹುದಾದ
ಮತು
ಶೂನು
3

ಕ್ತ.ವಾು

ಗಿೇಂತ್

ಹೆಚಿಚ ನ ಹೊರೆಗಳಗೆ
ಪರ ತಿ ಕ್ತ.ವಾು ಗೆ ರೂ.
650.
15 ಕ್ತ.ವಾು .

ಗಿೇಂತ್

ಹೆಚಿಚ ನ ಹೊರೆಗಳಗೆ
ರೂ.7800 ರ ಜೊತೆಗೆ
ಪರ ತಿ

ಕ್ತ.ವಾು .ಗೆ

ಇರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಾೆ ಪನಗಳಗೆ ಸಂಬAಧಿಸಿದAತೆ.
ಕೋರಿರುವ ಹೊರೆ

3 ಕ್ತ.ವಾು
ವರೆಗೆ (3
ಕ್ತ.ವಾು ) ಒಳಗೇಂಡಂತೆ
3 ಕ್ತ.ವಾು ಗಿೇಂತ್ ಹೆಚ್ಚಚ
ಮತ್ತಿ 15 ಕ್ತ.ವಾು ವರೆಗೆ
(15 ಕ್ತ.ವಾು )
ಒಳಗೇಂಡಂತೆ
15 ಕ್ತ.ವಾು ಗಿೇಂತ್ ಹೆಚ್ಚಚ
ಮತ್ತಿ 25 ಕ್ತ.ವಾು ವರೆಗೆ
(25
ಕ್ತ.ವಾು )
ಒಳಗೇಂಡಂತೆ.

ವಸೂಲು
ಮಾಡಬಹುದಾದ
ಮತು
ಶೂನು
3 ಕ್ತ.ವಾು ಗಿೇಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನ
ಹೊರೆಗಳಗೆ ಪರ ತಿ ಕ್ತ.ವಾು
ಗೆ ರೂ. 650.
15 ಕ್ತ.ವಾು . ಗಿೇಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನ
ಹೊರೆಗಳಗೆ ರೂ.7800 ರ
ಜೊತೆಗೆ

ಪರ ತಿ

ರೂ.1300.

ಕ್ತ.ವಾು .ಗೆ

ರೂ.1300.
25 ಕ್ತ.ವಾು ಗಿೇಂತ್ ಹೆಚ್ಚಚ
ಮತ್ತಿ 50 ಕ್ತ.ವಾು ಗಿೇಂತ್
ಕಡಿಮೆ.

25

ಕ್ತ.ವಾು .ಗಿೇಂತ್

ಹೆಚಿಚ ನ ಹೊರೆಗಳಗೆ
ರೂ.20,800
ರ
ಜೊತೆಗೆ
ಪರ ತಿ
ಕ್ತ.ವಾು .ಗೆ ರೂ.1,950.

25 ಕ್ತ.ವಾು ಗಿೇಂತ್ ಹೆಚ್ಚಚ
ಮತ್ತಿ 50 ಕ್ತ.ವಾು ವರೆಗೆ
(50
ಕ್ತ.ವಾು
ಒಳಗೇಂಡಂತೆ).

25 ಕ್ತ.ವಾು .ಗಿೇಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನ
ಹೊರೆಗಳಗೆ

ರೂ.20,800

ರ ಜೊತೆಗೆ ಪರ ತಿ ಕ್ತ.ವಾು .ಗೆ
ರೂ.1,950.
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1
ಷರತ್ತು
ಸಂಖ್ಯೆ :

2
ಹಾಲ್ಲ ಇರುವ ಷರತ್ತು

3
ತಿದ್ಯು ಪಡಿ / ಸೇಪಾಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಷರತ್ತು
50
ಕ್ತ.ವಾೆ
ಗಿಾಂತ
ಹೆಚ್ಚಚ
ಮತ್ತು
150
ಕ್ತ.ವಾೆ
ವರೆಗೆ (150
ಕ್ತ.ವಾೆ )
ಒಳಗಾಂಡಂತೆ

ಕೋರಿರುವ ಸಂಪೂಣಾ
ಹೊರೆಗೆ ಯುಜಿ / ಎಬಿ

ಕೇಬಲ್ಟ
ಅನವ ಯವಾಗುವಲೆಿ ಲಾಿ
ಪರ ತಿ ಕ್ತ.ವಾೆ .ಗೆ ರೂ.8000
ಮತ್ತು
ಒಹೆಚ್ (OH)
ಮಾಗಾಗಳು
ಅನವ ಯವಾಗುವಲೆಿ ಲಾಿ
ಪರ ತಿ
ಕ್ತ.ವಾೆ .ಗೆ
ರೂ.5800.

ಟಿಪಿ ಣಿ:
(ಬಿ)

ಮೇಲ್ಲನ ಎ ಮತ್ತಿ ಬಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ಅನವ ಯಿಸುತ್ಿ ದೆ;

ಮೇಲ್ಲನ ಎ ಮತ್ತಿ ಬಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ಅನವ ಯಿಸುತ್ಿ ದೆ;

ಕೈಗಾರಿಕಾ

ಕೈಗಾರಿಕಾ

ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ

ಹೊರೆಯ

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ,

ಹೊರೆಯ

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ,

ವಿನಂತಿಸಲಾದ ಗರಿಷಠ ಹೊರೆಯು 50 ಕ್ತ.ವಾು . ಗಿೇಂತ್

ವಿನಂತಿಸಲಾದ ಗರಿಷಠ ಹೊರೆಯು 150 ಕ್ತ.ವಾೆ . ಮತ್ತು

ಮೇಲ್ಲನ ಶುಲೆ ಗಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿಯಗಿ, ಬೇಂಗಳೂರು

ಮೇಲ್ಲನ ಶುಲೆ ಗಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿಯಗಿ, ಬೇಂಗಳೂರು

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕ್ಕ, ದಾಸರಹಳು

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕ್ಕ, ದಾಸರಹಳು

ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು.
(ಸಿ)

ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ

ನಗರ ಪುರಸಭೆ,

ಅದಕ್ತ ಾ ಾಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು.

ನಗರ ಪುರಸಭೆ,

ಯಲಹಂಕ ನಗರ ಪುರಸಭೆ, ಬ್ು ಟರಾಯನಪುರ ನಗರ

ಯಲಹಂಕ ನಗರ ಪುರಸಭೆ, ಬ್ು ಟರಾಯನಪುರ ನಗರ

ಪುರಸಭೆ,

ಪುರಸಭೆ,

ಕ್ಕೇಂಗೇರಿ

ಪಟಿ ಣ

ಪುರಸಭೆ,

ಕ್ಕೇಂಗೇರಿ

ಪಟಿ ಣ

ಪುರಸಭೆ,

ರಾಜ್ರಾಜೇಶ್ವ ರಿನಗರ ಪುರಸಭೆ, ಕೃಷಣ ರಾಜ್ಪುರ ನಗರ

ರಾಜ್ರಾಜೇಶ್ವ ರಿನಗರ ಪುರಸಭೆ, ಕೃಷಣ ರಾಜ್ಪುರ ನಗರ

ಪುರಸಭೆ,

ಪುರಸಭೆ,

ಮಹದೇವಪುರ

ನಗರ

ಪುರಸಭೆ,

ಮಹದೇವಪುರ

ನಗರ

ಪುರಸಭೆ,

ಬೊಮಮ ನಹಳು
ನಗರ ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತಿ
ಬಿಡಿಎ
ಪರ ದೇಶ್ಗಳನುು ಒಳಗೇಂಡ ಬೇಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ
ಪರ ದೇಶ್ದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಟಿ / ಎಲ್ಟಿ ಯುಜಿ ಕಬಲ್ /

ಬೊಮಮ ನಹಳು
ನಗರ ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತಿ
ಬಿಡಿಎ
ಪರ ದೇಶ್ಗಳನುು ಒಳಗೇಂಡ ಬೇಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ
ಪರ ದೇಶ್ದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಟಿ / ಎಲ್ಟಿ ಯುಜಿ ಕಬಲ್ /ಎಬಿಸಿ

ಎಬಿಸಿ ವು ವಸ್ಥೆ

ವು ವಸ್ಥೆ

ಹೊರೆಗಳಗೆ
ಮೊತ್ಿ ವನುು

ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಕ್ತ.ವಾು .ಗಿೇಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನ

ರೂ.1000

/

ಕ್ತ.ವಾು

ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ

ಸಂಗರ ಹಿಸಬೇಕು.

ಮಾಡಿದಾಗ

ಹೊರೆಗಳಗೆ
ಮೊತ್ಿ ವನುು

3

ರೂ.1000

ಕ್ತ.ವಾು

ಹೆಚಿಚ ನ
ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ

ಸಂಗರ ಹಿಸಬೇಕು.

ಆದಾಗೂು , ಗೃಹ, ವಾಣಿಜ್ು
ಸಾೆ ವರಗಳಗೆ

/

ಕ್ತ.ವಾು .ಗಿೇಂತ್

ಮತ್ತಿ ಮಿಶ್ರ ಹೊರೆಯ

ಸಂಬAಧಿಸಿದAತೆ

35

ಕ್ತ.ವಾು .

ಗಿೇಂತ್

ಹೆಚಿಚ ನ
ವಿದ್ಯು ತ್
ಹೊರೆಯನುು
ಕೊೀರಿರುವ
ಸಾೆ ವರಗಳಗೆ
ಮತ್ತಿ
ಕೈಗಾರಿಕಾ
ಸಾೆ ವರಗಳಗೆ
ಸಂಬAಧಿಸಿದAತೆ 50 ಕ್ತ.ವಾು ಮತ್ತಿ ಅದಕ್ತೆ ೇಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಹೊರೆಯನುು ಕೊೀರಿರುವ ಸಾೆ ವರಗಳಗೆ ಈ
ಶುಲೆ ಗಳು ಅನವ ಯಿಸುವುದಲಿ .

iii)

2007 ರ, ಕನಾಟಕ ವಿದ್ಯೆ ಚಛ ಕ್ತು ನಿಯಂತರ ಣ ಆಯೋಗ (ಭದರ ತ ಠೇವಣಿ)
ವಿನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನ, ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷಟ ಕದ ಕಲಂ-2 ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಿ ಖಿಸಲಾದ
ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಿ ರುವ

ವಿನಿಯಮಗಳನ್ನನ

ಕಲಂ-3

ರಲ್ಲಿ

ಉಲ್ಲಿ ಖಿಸಲಾದ

ವಿನಿಯಮಗಳಂತೆ ಬದಲ್ಲಸಬೇಕು:
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1

2

3

ಷರತ್ತು
ಸಂಖ್ಯೆ :

ಹಾಲ್ಲ ಇರುವ ಷರತ್ತು

ತಿದ್ಯು ಪಡಿ / ಸೇಪಾಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಷರತ್ತು

7.0 (i)

ಭದರ ತಾ ಠೇವಣಿ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನ
ಆರಂಭಿಕ ಭದರ ತಾ ಠೇವಣಿ (ಐಎಸ್ಡಿ) ಅನುು

ಭದರ ತಾ ಠೇವಣಿ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನ À

ಆರಂಭಿಕ ಭದರ ತಾ ಠೇವಣಿ (ಐಎಸ್ಡಿ) ಅನುು

ನಗದ್ಯ / ಡಿಮಾು ೇಂಡ್ ಡ್ಡರ ಫ್ಿ (ಡಿಡಿ) / ಪೇ ಆರ್ಬಿಐ ಮಾಗಾಸೂಚಿಯಂತೆ ವಿತರಣಾ
ಸುಗಮಗಳಿಸಿರುವ
ಆಡಾರ್ / ಪರವಾನಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಡ್ಡರ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು
ವಿದ್ಯೆ ನಮ ನ ವಿಧಾನ / ಅಾಂಗಿೋಕೃತ ವಿಧಾನದ
ಮಾಡಿದ ಬ್ು ೇಂಕಸ್ಾ ಚೆಕ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಮೂಲಕದ ಅಥವಾ ನಗದ್ಯ / ಡಿಮಾು ೇಂಡ್
ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

ಡ್ಡರ ಫ್ಿ (ಡಿಡಿ) / ಪೇ ಆಡಾರ್ / ಪರವಾನಗಿದಾರರ
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಡ್ಡರ ಮಾಡಿದ ಬ್ು ೇಂಕಸ್ಾ ಚೆಕ್ನ
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು

ಆಯೀಗದ ಆದೇಶ್ದ ಮೇರೆಗೆ
ಸಹಿ/ಕಾಯಾದಶಾ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಆಯೀಗ
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ಅನ್ನಬಂಧ – 12

ಘೋಷಣೆ
___________________ ರವರ ಮಗ / ಮಗಳಾದ, _____________________ ನಿವಾಸಿಯದ
ರ್ನನು________,

(ಕಾಯಾನಿವಾಾಹಕರು,

ಉತ್ಿ ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತಿ ನಿಯೀಜ್ಕರನುು
ಇವರನುು

ಆಡಳತ್ಗಾರರು,

ವಾರಸುದಾರರು,

ಈ ಪದವು ಒಳಗೇಂಡಿದ್ಯು ಇನುು

ಮೇಂದೆ

“ಅಜಿಾದಾರ” ಎೇಂದ್ಯ ಉಲೇಿ ಖಿಸಲಾಗುವುದ್ಯ), ಈ ಮೂಲಕ ಪರ ಮಾಣ

ಮಾಡುತ್ಯಿ ನೆ ಮತ್ತಿ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನಂತೆ ಘೀರ್ಷಸುತ್ಯಿ ನೆ.
ಅಥವಾ
___________________ ಕಂಪನಿಯು ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ಕು , 1956ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ತಿದ್ಯು ಪಡಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಅದರ ನೀೇಂದಾಯಿತ್ ಕಚ್ಛರಿಯನುು __________________
ನಲ್ಲಿ ಹೊೇಂದದೆ (ಇನುು ಮೇಂದೆ ಇದನುು “ಅಜಿಾದಾರ” ಎೇಂದ್ಯ ಉಲೇಿ ಖಿಸಲಾಗುತ್ಿ ದೆ, ಈ
ಪದವು ಸಂದಭಾಕ್ಕೆ

ಅಥವಾ ಅದರ ಅಥಾಕ್ಕೆ

ಹೊೇಂದಕ್ಕಯಗದ ಹೊರತ್ತ, ಅದರ

ಉತ್ಿ ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತಿ ನಿಯೀಜ್ಕರನುು ಒಳಗೇಂಡಿರುತ್ಿ ದೆ), ತ್ನು ಅಧಿಕೃತ್ ಪರ ತಿನಿಧಿ
ಶಿರ ೀ.

___________

ರವರ

ಮೂಲಕ

ಪರ ಮಾಣ

ಮಾಡುತ್ಿ ದೆ

ಮತ್ತಿ

ಈ

ಕ್ಕಳಗಿನಂತೆ

ಘೀರ್ಷಸುತ್ಿ ದೆ.
ಅಥವಾ
ಏಕೈಕ ಮಾಲ್ಲೀಕತ್ವ
ಹೊೇಂದದೆ (ಇನುು

/ ಪಾಲುದಾರಿಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ತ್ನು
ಮೇಂದೆ ಇದನುು

ಕಚ್ಛರಿಯನುು

___________ ನಲ್ಲಿ

“ಅಜಿಾದಾರ” ಎೇಂದ್ಯ ಉಲೇಿ ಖಿಸಲಾಗುತ್ಿ ದೆ, ಇದ್ಯ

ಸಂದಭಾವನುು ಒದಗಿಸದ ಹೊರತ್ತ, ಅದರ ಉತ್ಿ ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತಿ ನಿಯೀಜ್ಕರನುು
ಒಳಗೇಂಡಿರುತ್ಿ ದೆ), ಒಬಬ

ಪಾಲುದಾರ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ್ ಪರ ತಿನಿಧಿ ಶಿರ ೀ.________________

ರವರ ಮೂಲಕ ಪರ ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ಿ ದೆ ಮತ್ತಿ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನಂತೆ ಘೀರ್ಷಸುತ್ಿ ದೆ.
ಅಜಿಾದಾರನು ___________ ನಲ್ಲಿ ರುವ (ಇನುು ಮೇಂದೆ “ಆವರಣ) ಆವರಣದ ಕಾನ್ನನುಬದಿ
ನಿವಾಸಿಯಗಿರುತಾಿ ನೆ.
ಅಜಿಾದಾರನು ಅಜಿಾ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಉಲೇಿ ಖಿಸಲಾದ ಉದೇು ಶ್ಕಾೆ ಗಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಸಲಾದ
ಆವರಣದಲ್ಲಿ

ಅಜಿಾದಾರನ

ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

ಸೇವಾ

ಸಂಪಕಾವನುು

ಒದಗಿಸಲು

ಪರವಾನಗಿದಾರರನುು ಕೊೀರಿದಾು ನೆ.
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ಪರ ಸುಿ ತ್ ಘೀಷಣೆಯನುು

ನಿೀಡುವಲ್ಲಿ , ಅಜಿಾದಾರನು ಈ ಘೀಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ ಯವುದೇ ಹೇಳಕ್ಕಗಳು ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಸುಳುು , ತ್ಪಾಪ ಗಿದೆ ಅಥವಾ ವಂಚ್ನೆ
ಎೇಂದ್ಯ ಸಾಬಿೀತಾದರೆ, ಯವುದೇ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು ತ್ಮಮ

ಕಾನ್ನನುಬದಿ

ಹಕುೆ ಗಳೊಳಗೆ ಯವುದೇ ಮನ್ನಾ ಚ್ನೆ ನಿೀಡದೆ ಆವರಣಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜ್ನುು
ಕಡಿತ್ಗಳಸಬಹುದ್ಯ ಮತ್ತಿ
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ

ಗಾರ ಹಕ ಭದರ ತಾ ಠೇವಣಿಗೆ ಎದ್ಯರಾಗಿ ಅಜಿಾದಾರನು

ವಿದ್ಯು ತ್

ಮೇಂದ್ಯವರೆಯಬಹುದ್ಯ ಮತ್ತಿ

ಸರಬರಾಜು

ಬ್ಕ್ತಗಳನುು

ಸರಿಹೊೇಂದಸಲು

/ ಅಥವಾ ಕಾನ್ನನಿನ ಪರ ಕಾರ ಅದನುು

ಮಾಡಬಹುದ್ಯ ಮತ್ತಿ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕರ ಮವನುು

ವಸೂಲ್ಲ

ಕೈಗಳು ಬಹುದ್ಯ

ಎೇಂಬ್ಯದನುು ಅಜಿಾದಾರನು ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿ ಅಥಾಮಾಡಿಕೊೇಂಡಿರತ್ಕೆ ದ್ಯು .
ಅಜಿಾದಾರನು ಪರ ಸುಿ ತ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಶ್ವಸನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಅವಶ್ು ಕತೆಗಳನುು
ಯವುದೇ

ಅನುಸರಿಸಿದ್ಯು

ಸಮಸ್ಥು ಗೆ

ಮತ್ತಿ

ಅಜಿಾದಾರನು

/

ಅದರ

ಉಲ್ಲಿ ಘ್ನೆಯಿೇಂದ

ಅಜಿಾದಾರಳು

ಸವ ತಃ

ಜ್ವಾಬ್ು ರರ್ನಗಿರುತಾಿ ನೆ / ತಾಿಳೆ ಮತ್ತಿ ಅೇಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ

ಎಲಾಿ

ಉೇಂಟಾಗುವ

ಕಾನ್ನನುಬದಿ ವಾಗಿ
ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು

ಅನವ ಯವಾಗುವ ಕಾನ್ನನಿನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕರ ಮ ಕೈಗಳು ಬಹುದ್ಯ.
ಅಜಿಾದಾರರ್ನದ ರ್ನನು ಈ ಮೂಲಕ ಕ್ಕಳಗಿನವುಗಳನುು

ಒಪಿಪ ಕೊಳುು ತ್ಯಿ ನೆ ಮತ್ತಿ

ಅದರಂತೆ ನಡೆದ್ಯಕೊಳುು ತ್ಯಿ ನೆ:
1. ಒೇಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಅಜಿಾದಾರನು ಆವರಣದ ಏಕೈಕ ಮಾಲ್ಲೀಕನಲಿ ದದು ರೆ, ವಿದ್ಯು ತ್
ಸಂಪಕಾವನುು

ಪಡೆಯಲು

ಸಹ-ಮಾಲ್ಲೀಕರಿೇಂದ

ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣ

ಪತ್ರ ವನುು

ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
2. ಅಜಿಾದಾರನಿಗೆ ನಿೀಡಿದ ಹೊಸ ಸೇವಾ ಸಂಪಕಾದ ಕಾರಣಗಳೇಂದಾಗಿ ಪರವಾನಿಗೆದಾರನು
ಭರಿಸಬಹುದಾದ ಎಲಾಿ ವಿಚಾರಣೆಗಳು, ಹಕುೆ ಗಳು, ಬೇಡಿಕ್ಕಗಳು, ವೆಚ್ಚ ಗಳು, ಹಾನಿಗಳು,
ಖಚ್ಚಾಗಳ ವಿರುದಿ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರನುು ಕಾಪಾಡುವುದ್ಯ.
3. ಅಜಿಾದಾರರ ತಿಳುವಳಕ್ಕಗೆ ತ್ಕಂೆ ತೆ, ಆವರಣದೊಳಗಿನ ಎಲಾಿ ವಿದ್ಯು ತ್ ಕ್ಕಲಸಗಳು,
ಕೇಂದರ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರ (ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತಿ ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಕರ ಮಗಳು) ದ ವಿನಿಯಮಗಳು, 2010 ಮತ್ತಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿದ್ಯು ಪಡಿಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ
ಮಾಡಲಪ ಟಿಿ ವೆ. ಎಚ್ಟಿ ಬೇರ ಕರ್, ಪರಿವತ್ಾಕ, ಎೇಂಎಸ್ಬಿ (>15ಮಿೀ. ಎತ್ಿ ರ), ಎಲ್ಟಿ
ಕಬಲ್, ಎಲ್ಟಿ ಸಿವ ಚ್ಗೇರ್ ಮತ್ತಿ
ಅನವ ಯಿಸುತ್ಿ ದೆ) ಅನುು

ಎಲ್ಟಿ ಲೀಡ್ (ಹೆಚ್ಟಿ ಸಾೆ ಪನಗಳಗೆ

ಒಳಗೇಂಡ ವಿದ್ಯು ತ್ ಮೂಲಸೌಕಯಾ ಕಾಯಾಗಳನುು
Page 16 of 22

ಅಜಿಾದಾರರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೂಣಾಗಳಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಿ ಅಜಿಾದಾರರು ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ಮತ್ತಿ ಕಾಯಾರಂಭದ ಅನುಮೊೀದನೆಯನುು ಸಿಇಐಜಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರ ಇವರಿೇಂದ
ಪಡೆದದಾು ರೆ. ಅದರ ನಕಲು ಅಜಿಾದಾರರೇಂದಗೆ ಲಭು ವಿದೆ.
4. ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನ ಆೇಂತ್ರಿಕ ವೈರಿೇಂಗ್ನುು ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯು ತ್ ಗುತಿಿ ಗೆದಾರರಿೇಂದ
ಪರಿೀಕ್ತೇ ಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಿ ಪರ ಮಾಣಿೀಕೃತ್ ಪರಿೀಕಾೇ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ವು ಅಜಿಾದಾರರೇಂದಗೆ
ಲಭು ವಿದೆ.
5. ಸೌರಜ್ಲ ತಾಪನ ವು ವಸ್ಥೆ

ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿರುವ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರದ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ

ಸಂಖ್ಯು : ಇಎನ್ 396 ಎನ್ಸಿಇ 2006 ದರ್ನೇಂಕ: 13.11.2007 ರ ಪರ ಕಾರ ಕಟಿ ಡದಲ್ಲಿ
ಸೌರಜ್ಲ ತಾಪನ ವು ವಸ್ಥೆ ಯನುು ಸಾೆ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
6. ಚಾಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಿ ರುವ

ಕಟಿ ಡ

ಉಪ-ಕಾನ್ನನುಗಳಗೆ

ಅನುಗುಣವಾಗಿ

ಕಟಿ ಡವನುು

ನಿಮಿಾಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಿ ಕಟಿ ಡದ ಒಟುಿ ಎತ್ಿ ರವು,
i.

☐ ಸೇವಾ ಸಂಪಕಾವನುು ಕೊೀರುವ ದರ್ನೇಂಕದಂದ್ಯ 15 (ಹದನೈದ್ಯ) ಮಿೀಟರ್
ಎತ್ಿ ರವನುು ಮಿೀರಿರುವುದಲಿ ; ಅಥವಾ

ii. ☐ ಕಟಿ ಡದ ಒಟುಿ ಎತ್ಿ ರವು 15 (ಹದನೈದ್ಯ) ಮಿೀಟರ್ಗಳಗಿೇಂತ್ ಹೆಚ್ಚಚ ಇದ್ಯು ,
ವಿದ್ಯು ತ್ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣಾಲಯದ ಅನುಮೊೀದನೆ, ಅಗಿು ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ವು
ಅಜಿಾದಾರರಲ್ಲಿ ಲಭು ವಿದೆ.
7. ಚಾಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಿ ರುವ

ಕಟಿ ಡ

ಉಪ-ಕಾನ್ನನುಗಳಗೆ

ಅನುಗುಣವಾಗಿ

ಕಟಿ ಡವನುು

ನಿಮಿಾಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಿ ಕಟಿ ಡದ ಒಟುಿ ನಿಮಿಾತ್ ಚ್ದರಳತೆಯು,
i.

☐ ಸೇವಾ ಸಂಪಕಾವನುು

ಕೊೀರುವ ದರ್ನೇಂಕದಂದ್ಯ 800 ಚ್ದರ ಮಿೀಟರ್

ಮಿೀರಿರುವುದಲಿ ; ಅಥವಾ
ii. ☐ 800 ಚ್ದರ ಮಿೀಟರ್ಗಿೇಂತ್ ಹೆಚ್ಚಚ

ಇದ್ಯು , ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕಾರದೇಂದ

ಮಂಜೂರಾದ ಕಟಿ ಡದ ಯೀಜ್ನೆಯು (Plan) ಅಜಿಾದಾರರ ಬಳ ಲಭು ವಿರುತ್ಿ ದೆ.
8. ಆವರಣದಲ್ಲಿ

ಲ್ಲಫ್ಿ

ಸಾೆ ಪಿಸಲು

ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿದು ರೆ,

ಅಜಿಾದಾರರು

ಹೇಳದ

ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಲ್ಲಫ್ಟಿ ಗಾಗಿ ವಿದ್ಯು ತ್ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಕರಿೇಂದ ಲ್ಲಫ್ಿ ಅಹಾತಾ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ವನುು
ಪಡೆದ್ಯಕೊಳು ಲಾಗಿರುತ್ಿ ದೆ ಮತ್ತಿ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ವು ಅಜಿಾದಾರರ ಬಳ ಲಭು ವಿರುತ್ಿ ದೆ.
9. ವಿದ್ಯು ತ್ ಅನುು

ಬಳಕ್ಕ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಿದಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಕ್ಕ

ಮಾಡಲು ಉದೇು ಶಿಸಿರುವ ಯಂತೊರ ೀಪಕರಣಗಳ ರ್ನಮಫಲಕ, ತ್ಯರಿಕ್ಕ, ಸಾಮಥು ಾ
ಮತ್ತಿ ವಿರ್ನು ಸದಂತ್ಹ ವಿವರಗಳನುು

ತೊೀರಿಸುವ ಪಟಿಿ ಯು ಅಜಿಾದಾರರ ಬಳ

ಲಭು ವಿರುತ್ಿ ದೆ.
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10. ಅಜಿಾದಾರರು ಅನವ ಯಿಸುವ ವಿದ್ಯು ತ್ ದರಪಟಿಿ ಯ ಪರ ಕಾರ, ಸರಿಯದ ವಿದ್ಯು ತ್ ದರದ
ವಗಾಕ್ಕೆ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದಾು ರೆ. ಸಂಪಕಾದ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ವಗಾಗಳಗೆ, ಅಜಿಾದಾರರು ತ್ಮಮ
ಬಳ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಸೂಕಿ ದಾಖಲೆಗಳನುು ಲಭು ವಿರಿಸಿಕೊೇಂಡಿರುತಾಿ ರೆ.
•

ವಾಣಿಜ್ು / ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ: ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾನ್ನನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ
ಯವುದೇ ವಾು ಪಾರ, ವು ವಹಾರ ಅಥವಾ ವೃತಿಿ ಯನುು ಮೇಂದ್ಯವರಿಸಲು
ಸೂಕಿ ಪರವಾನಗಿ.

11. ರೂ.200ರ

ಮಖಬಲೆಯ

ಛಾಪಾ

ಕಾಗದದಲ್ಲಿ

ಕಾಯಾಗತ್ಗಳಸಿದ

ಸರಬರಾಜು ಒಪ್ಪಪ ದವು ಅಜಿಾದಾರರಲ್ಲಿ ಲಭು ವಿದೆ ಮತ್ತಿ ಅದನೇು

ವಿದ್ಯು ತ್

ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ

ಅಪ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ಿ ದೆ.
12. ಮೇಲೆ

ಉಲೇಿ ಖಿಸಲಾದ

ವಿವಿಧ

ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ಗಳು

ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ
ನನು ೇಂದಗೆ

ಸೂಚಿಸಲಾದ
ಲಭು ವಿದೆ

ಅನವ ಯವಾಗುವ

ದಾಖಲೆಗಳು

/

ಮತ್ತಿ

ಯವುದೇ

ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸಬಹುದ್ಯ. ಮೇಂದ್ಯವರೆದ್ಯ, ಸಾೆ ಪನದ

ಸೇವೆಯ ದರ್ನೇಂಕದೇಂದ 30 ದನಗಳೊಳಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಜಿಾ ವೇದಕ್ಕಯಲ್ಲಿ

ಈ

ದಾಖಲೆಗಳನುು ಒದಗಿಸಲು / ಅಪ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಲು ರ್ನನು ಒಪುಪ ತ್ಯಿ ನೆ. ಅದೇ ರಿೀತಿ
ಹೇಳದ ದಾಖಲೆಗಳು / ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ಗಳನುು

ಒದಗಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಕ /

ಪರಿಶಿೀಲನೆಗೆ ನನು ಕಡೆಯಿೇಂದ ಹಿೇಂಜ್ರಿಕ್ಕ ಇದು ಲ್ಲಿ , ಇೇಂತ್ಹ ವೈಫಲು ದ ಕಾರಣದೇಂದಾಗಿ,
ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು

ನಿೀಡಲಾದ

ವಿದ್ಯು ತ್

ಸರಬರಾಜು

ಸಂಪಕಾವನುು

ಕಡಿತ್ಗಳಸಬಹುದ್ಯ.
13. ಯವುದೇ

ಬ್ಹು

ಸಕಾಾರಿ

ಸಂಸ್ಥೆ ,

ರ್ನು ಯೇಂಗ

ವೇದಕ್ಕ

ಅಥವಾ

ಅೇಂತ್ಹ

ಮಾಹಿತಿಯನುು ಬಯಸುವ ಯವುದೇ ಇತ್ರೆ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಕೊೀರಿಕ್ಕಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ
ಪರವಾನಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮೇಲ್ಲನ ಯವುದೇ ಅನವ ಯವಾಗುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರ ತಿಯನುು
ರ್ನನು ಒದಗಿಸುತ್ಯಿ ನೆ.
14. ನನು

ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ / ವಾು ಪಾರವು ಯವುದೇ ಸಕಾಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಿೇಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿ /

ಮಾಲ್ಲನು ಕಾರಕವನುು

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೀರ್ಷಸಲಾಗಿಲಿ

ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ / ವಾು ಪಾರವನುು
ಸಂಪಕಾವನುು

ಮತ್ತಿ

ನನು

ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಯವುದೇ ವಿದ್ಯು ತ್

ನಿೀಡುವ ಮೂಲಕ ಯವುದೇ ರ್ನು ಯಲಯ ಅಥವಾ ರ್ನು ಯೇಂಗ

ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಯವುದೇ ಆದೇಶ್ಗಳನುು ಉಲ್ಲಿ ಘಿಸಲಾಗುವುದಲಿ . ಈ ಕಾರಣದೇಂದಾಗಿ
ಅಜಿಾದಾರರಿೇಂದ ಉೇಂಟಾಗುವ ಯವುದೇ ನಷಿ ದ ವಿರುದಿ

ಪರವಾನಿಗೆದಾರರಿಗೆ

ಪರಿಹಾರದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಖಾತಿರ ನಿೀಡಲಾಗುತ್ಿ ದೆ.
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15. ಹೊಸ ವಿದ್ಯು ತ್ ಸಂಪಕಾವನುು
ವಿದ್ಯು ತ್

ಸರಬರಾಜು

ಚಾಲನೆಗಳಸುವ ಸಮಯದೇಂದಲೇ, ಆವರಣಕ್ಕೆ

ಮಾಡುವ

ಸೆ ಳದೇಂದ

ಮತ್ತಿ

ಆವರಣದಲ್ಲಿ

ವಿದ್ಯು ತ್

ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನ ಯವುದೇ ದೊೀಷದೇಂದಾಗಿ, ಯವುದೇ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಘ್ಟನೆ
ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ , ಎಸಾೆ ೇಂ ಮತ್ತಿ / ಅಥವಾ ಅದರ ಉತ್ಿ ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತಿ / ಅಥವಾ
ಉದೊು ೀಗಿಗಳಗೆ ನಷಿ

ಪರಿಹಾರವನುು

ನಿೀಡಲು ಮತ್ತಿ ನಷಿ ವನುು ೇಂಟು ಮಾಡದೇ

ಇರಲು ಅಜಿಾದಾರನು ಒಪುಪ ತಾಿ ನೆ, ಯವುದೇ ದೊೀಷಪೂರಿತ್ / ದೊೀಷಯುಕಿ / ಕಳಪೆ
ಗುಣಮಟಿ ದ ವೈರಿೇಂಗ್ / ಸಾೆ ಪನೆಯ ಕಾರಣದೇಂದಾಗಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆವರಣಕ್ಕೆ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸೆ ಳದೇಂದ ಸಂಭವಿಸುವ ಯವುದೇ ಅಪಘಾತ್ ಅಥವಾ
ಘ್ಟನೆಗೆ ಎಸಾೆ ೇಂ ಜ್ವಾಬ್ು ರರಾಗಿರುವುದಲಿ / ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುವುದಲಿ . ಅೇಂತ್ಹ
ಘ್ಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಅೇಂತ್ಹ ಸಾೆ ಪನೆಗೆ ಸರಬರಾಜ್ನುು ಮೇಂದ್ಯವರಿಸುವುದ್ಯ ಜಿೀವ
ಅಥವಾ ಆಸಿಿ ಗೆ ಅಪಾಯವಾಗಿದು ರೆ, ಎಸಾೆ ೇಂ ಅಜಿಾದಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ವಿದ್ಯು ತ್
ಸರಬರಾಜ್ನುು

ಕಡಿತ್ಗಳಸಬಹುದ್ಯ. ದೊೀಷಪೂರಿತ್ ಸಾೆ ಪನವನುು

ಸರಿಪಡಿಸಿದ

ನಂತ್ರ ಮತ್ತಿ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯು ತ್ ಗುತಿಿ ಗೆದಾರ / ಸೂಕಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರದೇಂದ
ಪರಿೀಕಾೇ ವರದಯನುು

ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ ನಂತ್ರವೇ ಅೇಂತ್ಹ ಕಡಿತ್ಗೇಂಡ ಸರಬರಾಜ್ನುು

ಮರುಸಂಪಕಾಗಳಸಲಾಗುತ್ಿ ದೆ.
16. ಅಜಿಾದಾರನು, ತ್ನು

ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನ ದೊೀಷಯುಕಿ ವಿದ್ಯು ತ್ ಕಾಮಗಾರಿ / ವೈರಿೇಂಗ್

ನಿೇಂದಾಗಿ ಎಸಾೆ ೇಂನ ಆಸಿಿ ಗೆ ಹಾನಿ / ದೊೀಷ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎೇಂಬ್ಯದಕ್ಕೆ
ಪುರಾವೆಗಳದು ಲ್ಲಿ , ಅೇಂತ್ಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ದ್ಯರಸಿೆ

ಸಾಕಷ್ಟಿ

/ ಬದಲ್ಲಸುವಿಕ್ಕಗೆ ತ್ಗಲುವ,

ವೆಚ್ಚ ವನುು ಭರಿಸಲು ಒಪುಪ ತಾಿ ನೆ.
17. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿದ್ಯು ಪಡಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಕಾಯಾಕ್ಷಮತೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ
(Standards of Performance) ನಿದಾಷಿ ಪಡಿಸಿದಂತೆ ಯವುದೇ ಬಲವಂತ್ದ (Force
majeure) ಘ್ಟನೆಗಳು / ವಿರ್ನಯಿತಿಗಳ ಕಾರಣದೇಂದಾಗಿ ಸಂಪಕಾವನುು
ಅಥವಾ

ಸಂಪಕಾವನುು

ಮಾನದಂಡಗಳನುು

ನಿೀಡಿದ

ನಂತ್ರ

ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ

ನಿೀಡುವಲ್ಲಿ

ಕಾಯಾಕ್ಷಮತೆಯ

ಯವುದೇ

ಅಜಿಾದಾರನು ಎಸಾೆ ೇಂ ಅನುು

ಹೊಣೆಗಾರನರ್ನು ಗಿ ಮಾಡುವುದಲಿ .
18. ಪರವಾನಿಗೆದಾರರ ವಿದ್ಯು ತ್ ದರ ಪಟಿಿ ಯಲ್ಲಿ

ನಿಗದಪಡಿಸಿದ ದರಗಳಲ್ಲಿ

ಬಳಕ್ಕಯ ಬಿಲುಿ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಇತ್ರ ಎಲಾಿ ಶುಲೆ ಗಳನುು
ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ

ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವಂತ್ಹ

ವಿದ್ಯು ತ್

ಪಾವತಿಸುವುದ್ಯ ಹಾಗೂ
ವಿವಿಧ

ಶುಲೆ ಗಳನುು

ನಿಯಮಿತ್ವಾಗಿ ಮತ್ತಿ ಸರಿಯದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸುವುದ್ಯ.
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19. ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು ಹೇಳದಂತೆ ಒೇಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಸವ ಯಂ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿತ್ ಕಾಮಗಾರಿ
ಮಾಡಿದರೆ

ಮೊದಲ

ವಿದ್ಯು ತ್

ಬಿಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ

ಅೇಂದಾಜು

ವೆಚ್ಚ ದ

ಶ್ರ.10

ರಷ್ಟಿ

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣಾ ಶುಲೆ ವನುು ಭರಿಸುವುದ್ಯ.
20. ಸರಬರಾಜು ಷರತ್ತಿ ಗಳು (ಸಿಒಎಸ್), ಆರ್ಒಇ ಮತ್ತಿ ಆಯೀಗದ ಚಾಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಿ ರುವ
ಆದೇಶ್ಗಳು / ವಿನಿಯಮಗಳು, ನಿದೇಾಶ್ನಗಳು ಮತ್ತಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ

ತಿದ್ಯು ಪಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಬಧಿತ್ ವಿನಿಯಮಗಳ ಪರ ಕಾರ ಭದರ ತಾ

ಠೇವಣಿಗಳು, ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಭದರ ತಾ ಠೇವಣಿಗಳು ಮತ್ತಿ ಮೂಲಸೌಕಯಾ ಅಭಿವೃದಿ ಯ್ಕಡೆಗೆ
ಇತ್ರೆ ಯವುದೇ ಶುಲೆ ಗಳು, ಯವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ, ಠೇವಣಿ ಇಡುವುದ್ಯ.
21. ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಅಧಿನಿಯಮ 2003 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನವ ಯವಾಗುವಂತೆ
ಆಯೀಗವು ಸೂಚಿಸುವ

ಅನವ ಯವಾಗುವ ಎಲಾಿ

ಕಾನ್ನನುಗಳು, ಸರಬರಾಜಿನ

ಷರತ್ತಿ ಗಳು / ವಿದ್ಯು ತ್ ದರ ಆದೇಶ್ಗಳು ಮತ್ತಿ ಇತ್ರೆ ಯವುದೇ ವಿನಿಯಮಗಳು
ಅಥವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುು ಪಾಲ್ಲಸುವುದ್ಯ.
22. ಒಪ್ಪಪ ದದ

ಅವಧಿ

ಒಪ್ಪಪ ದವನುು

ಮಗಿಯುವ

ಮೊದಲು

ಮಕಾಿ ಯಗಳಸಿದಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಯವುದಾದರೂ
ಆಯೀಗದ

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ

ನಿಬಂಧನೆಗಳು

/

ವಿನಿಯಮಗಳು / ಆದೇಶ್ಗಳು / ನಿದೇಾಶ್ನಗಳ ಅವಕಾಶ್ಗಳ ಪರ ಕಾರ ಯವುದೇ
ಒಪ್ಪಪ ದದ ಉಪೇಕ್ಕೇ ಯ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಅಜಿಾದಾರರು ಪಾವತಿಸಿದ ಗಾರ ಹಕ ಭದರ ತಾ
ಠೇವಣಿಯನುು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ / ಬ್ಕ್ತ ಇರುವ ವಿದ್ಯು ತ್ ಬಳಕ್ಕ ಶುಲೆ ದ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ರೆ
ಯವುದೇ

ಶುಲೆ ಗಳನುು

ಸರಿಹೊೇಂದಸಲು

ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು

ಸಾವ ತಂತ್ರ ು

ಹೊೇಂದರುತಾಿ ರೆ.
23. ಅವನ / ಅವಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ / ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ತಿಳಸಿದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ
ಬಳಕ್ಕಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯವುದೇ ಬ್ಕ್ತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಶುಲೆ ಗಳು ಬ್ಕ್ತ
ಉಳದರುವುದಲಿ .

ಮೊದಲೇ

ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲ್ಲಿ ರುವ

ಯವುದೇ

ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ಕಯನುು

ಗಮನದಲ್ಲಿ ಟುಿ ಕೊೇಂಡು ಅಜಿಾದಾರ / ಗಾರ ಹಕ ನಿೀಡಿದ ಮೇಲ್ಲನ ಘೀಷಣೆ /
ಜ್ವಾಬ್ು ರಿಯು ಸುಳುು
ಮೊತ್ಿ ವನುು

ಎೇಂದ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ , ಅಜಿಾದಾರ / ಗಾರ ಹಕರು ಅೇಂತ್ಹ

ಉದೇು ಶ್ಪೂವಾಕವಾಗಿ ಅಡಿಾ ಮಾಡದೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. 60 ದನಗಳ

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ , ಆವರಣದ ಅಥವಾ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯು ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯವುದಾದರೂ
ಬ್ಕ್ತ ಇದು ರೆ, ಅದನುು
ಅಜಿಾದಾರನು

ನಿಧಾರಿಸುವಾಗ ಮತ್ತಿ / ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸುವಾಗ ಗಾರ ಹಕ /

ಎಸಾೆ ೇಂಗೆ

ಸಂಪೂಣಾ

ಸಹಕಾರವನುು

ನಿೀಡಲು

/

ವಿಸಿ ರಿಸಲು

Page 20 of 22

ಬದಿ ರ್ನಗಿರಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಹೇಳದ ಬ್ಕ್ತಯನುು

ಬೇಡಿಕ್ಕಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಜಿಾದಾರನು /

ಗಾರ ಹಕನು ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
24. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ

ತಿದ್ಯು ಪಡಿ

ಮಾಡಿದಂತೆ

ಕರ್ನಾಟಕ

ರಾಜ್ು ದಲ್ಲಿ ನ

ವಿತ್ರಣಾ

ಪರವಾನಿಗೆದಾರರ ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಷರತ್ತಿ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಕಾಯಾಕ್ಷಮತೆ ನಿಬಂಧನೆ
(Standards of Performance) 2004ರ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪರ ಕಾರ ಅಥವಾ, ಅಜಿಾದಾರನು
ವಿತ್ರಣಾ ಪರಿವತ್ಾಕವನುು ಒದಗಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಜಾಗವನುು ಒಳಗೇಂಡು, ಮಾಪಕ /
ವಿದ್ಯು ತ್

ಉಪಕರಣಗಳ

ಸಾೆ ಪನೆಗೆ

ಸೂಕಿ ವಾದ

ಮತ್ತಿ

ಪರವಾನಿಗೆದಾರರಿಗೆ

ಲಭು ವಿರುವಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟಿ ಜಾಗವನುು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
25. ಮಾಪಕ ಓದ್ಯವಿಕ್ಕ ಮತ್ತಿ ಅದರ ಪರಿಶಿೀಲನೆ, ಇತಾು ದಗಾಗಿ ಮಾಪಕಗಳಗೆ ಸಪ ಷಿ ಮತ್ತಿ
ಅಡಚ್ಣೆಯಿಲಿ ದ ಪರ ವೇಶ್ವನುು ಅನುಮತಿಸಬೇಕು.
26. ಯವುದೇ ಅಪಾವತಿ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಶ್ವಸನಬದಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುು
ಮತ್ತಿ

ಅೇಂತ್ಹ ಆದೇಶ್ವನುು

ಕಾನ್ನನುಬದಿ ವಾಗಿ
ಸಂಪಕಾವನುು
ಅವಕಾಶ್ವನುು
ಪಾವತಿಯನುು

ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲು ಶ್ವಸನಬದಿ

ನಿದೇಾಶಿಸುವ

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ,

ಉಲೇಿ ಖದಡಿಯಲ್ಲಿ
ನಿೀಡಬೇಕು.
ಪಡೆಯುವುದ್ಯ

ಸಂಪಕಾ
ಸೇರಿದಂತೆ

ಸೇವಾ

ಪರವಾನಿಗೆದಾರರಿಗೆ

ದರ್ನೇಂಕದಂದ್ಯ

ಪರವಾನಿಗೆದಾರರ

ಹಕುೆ ಗಳಗೆ ತೊೇಂದರೆ ನಿೀಡದೇ ಸಂಪಕಾವನುು

ಪಾರ ಧಿಕಾರ (ಗಳು)

ಅಜಿಾದಾರರು

ಕಡಿತ್ಗಳಸಲು
ಕಡಿತ್ಗೇಂಡ

ಪಾಲ್ಲಸದದು ಲ್ಲಿ

ಇತ್ರೆ

ಅದರ

ಯವುದೇ

ಕಡಿತ್ಗಳಸಲು ಅವಕಾಶ್ವನುು

ನಿೀಡಬೇಕು.
27. ವಿದ್ಯು ತ್ ಸಂಪಕಾವನುು ಕೊೀರಿರುವ ಅಜಿಾದಾರರ ಆವರಣವು ಮೊಟಿ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಗೆ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಸಂಪಕಾವನುು
ಆವರಣದ ಹತಿಿ ರದಲ್ಲಿ

ಪಡೆಯುತಿಿ ರುವ ಪರ ದೇಶ್ದ ವಾು ಪಿಿ ಯಲ್ಲಿ

ಇರುವುದಲಿ .

ಲಭು ವಿರುವ ಮೂಲದೇಂದ 500 ಮಿೀಟರ್ ಗಿೇಂತ್ ಹೆಚ್ಚಚ

ದೂರವಿದು ಲ್ಲಿ ಅೇಂತ್ಹ ಒೇಂದ್ಯ ಪರ ದೇಶ್ / ಸೆ ಳವನುು ಮೊಟಿ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯು ತ್
ಸಂಪಕಾವನುು ಪಡೆಯುತಿಿ ರುವ ಪರ ದೇಶ್ವೆೇಂದ್ಯ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ಿ ದೆ.
28. ಅಜಿಾದಾರರು ನಿೀಡಿದ ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಾಿ ಘೀಷಣೆಯನುು

ಪರವಾನಗಿದಾರರು ಮತ್ತಿ

ಅಜಿಾದಾರರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಪ ದದಂತೆ ನಿಣಾಯಿಸಲಾಗುತ್ಿ ದೆ.
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ಅಜಿಾದಾರರ ಸಹಿ

ಅಜಿಾದಾರರ ಹೆಸರು

ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಸಾಕ್ತೇ ಗಳ ಸಮಮ ಖದಲ್ಲಿ
ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಿ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ

ಸಾಕ್ತೇ ಯ ಹೆಸರು
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