ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ
ಅಧಿಸೂಚನೆ
8ನೆೇ ಮಾರ್ಚ್ 2001
ಕನಾ್ಟಕ ವಿದ್ಯುಚಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೇಗವು ಕನಾ್ಟಕ ವಿದ್ಯುಚಛಕ್ತಿ ಸಯಧಾರಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1999 (1999ರ
ಕನಾ್ಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 25) ರ 56ನೆೇ ಪರಿಚೆಛೇದ್ದ್ ಮತ್ಯಿ ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿನ ಅಗತ್ುತೆಯಂತೆ, ತ್ನಗೆ ಪರದ್ತ್ಿವಾದ್

ಎಲ್ಾಾ ಅಧಿಕಾರವನಯು ಚಲ್ಾಯಿಸಿ, ಕನಾ್ಟಕ ವಿದ್ಯುಚಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೇಗದ್ (ಲ್ೆಕಕಗಳು) ವಿನಿಯಮಗಳು,
2000ಕೆಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ ತಿದ್ಯುಪಡಿಗಳನಯು ಮಾಡಯತ್ಿದೆ.
1) ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಿ ಶೋರ್ಷಾಕೆ ಮತ್ತಿ ಆರಂಭ –
1) ಈ ವಿನಿಯಮಗಳನಯು ಕನಾ್ಟಕ ವಿದ್ಯುಚಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೇಗದ್ (ಲ್ೆಕಕಗಳ) (ತಿದ್ಯುಪಡಿ)
ವಿನಿಯಮಗಳು, 2೦೦1 ಎಂದ್ಯ ಕರೆಯಲ್ಾಗಯತ್ಿದೆ.
2) ಕೆಳಕಂಡ ತಿದ್ಯುಪಡಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ್ ರಾಜ್ುಪತ್ರದ್ಲ್ಲಾ ಪರಕಟವಾದ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರಯತ್ಿವೆ.
2) ಸ್ವೋಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತಿ ಪನವತಿಯ ಮೋಲಿನ ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳು –
ಅಧಾುಯ II ರ ವಿನಿಮಯ 5(ಎ)ನಲ್ಲಾ "0801-01-800-0-01" ಎಂಬ ಸಂಖ್ೆುಗಳನಯು "ಸಕಾ್ರವು
ಸೂಚಿಸಿದ್ಂತೆ" ಎಂಬ ಪದ್ಗಳಂದ್ ಪರತಿಸ್ಾಾಪಿಸತ್ಕಕದ್ಯು.
3) ನಗದ್ತ ಪನಲರ್ೆ (Custody of Cash)
ಅಧಾುಯ IIರ ಪರಸಯಿತ್ ವಿನಿಯಮ 7 (ಎ) ಸ್ಾಾನದ್ಲ್ಲಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ್ ನಿಯಮ 7 (ಎ) (ಬಿ) ಮತ್ಯಿ (ಸಿ)
ಯಿಂದ್ ಪರತಿಸ್ಾಾಪಿಸತ್ಕಕದ್ಯು.
ವಿನಿಯಮ 7
ಎ.

ಆಯೇಗದ್ಲ್ಲಾ ನಗದ್ಯ ಶಿಲ್ಯಕ ಸ್ಾಮಾನುವಾಗಿ ರೂ.10,000/- (ಹತ್ಯಿ ಸ್ಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ)
ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆಕ ಅಧ್ುಕ್ಷರಯ ನಿಧ್್ರಿಸಿದ್ುಕ್ತಕಂತ್ ಹೆಚಿಿನ ಮೊತ್ಿವನಯು ಮೇರಬಾರದ್ಯ.
ಅಂಗಿೇಕೃತ್ ಮತಿಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಿನ ಪರಮಾಣದ್ಲ್ಲಾ ಕಂಡಯ ಬಂದ್ ನಗದ್ಯ ಹಣವನಯು ಅದ್ಯ ಗಮನಕೆಕ
ಬಂದ್ ದಿನ ಅಥವಾ ಮಯಂದಿನ ಕೆಲ್ಸದ್ ದಿನದ್ಂದ್ಯ ಬಾುಂಕ್ತಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತ್ಕಕದ್ಯು.

ಬಿ.

ಸಿವೇಕರಿಸಿದ್ ಚೆಕ್ / ಪೆೇ ಆಡ್ರ್ಗಳು / ಡಿಮಾಂಡ್ ಡ್ಾರಫ್ಟ್ಗಳು / ವಾರಂಟ್ಗಳು / ಕೆರಡಿಟ
ನೊೇಟ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ೆವೈಸ್ಗಳು ಇತಾುದಿಗಳನಯು ಆಯೇಗದ್ ಖ್ಾತೆಗೆ ಸಂಗರಹಿಸಿ ಮತ್ಯಿ
ಜ್ಮೆಯಾಗಯವಂತೆ ಮಾಡಲ್ಯ, ಕನಿಷ್ಕಠ ವಿಳಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬಾುಂಕ್್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಯವುದ್ಯ.

ಸಿ.

ಡಿ.ಡಿ.ಒ ರವರಯ ನಗದ್ಯ ಶಿಲ್ಕನಯು ವಾರಕೊಕಮೆೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಬೆೇಕಯ.

4) ಆಯವಯಯ ನಿಯಂತ್ರಣ:
ಎ.

ಅಧಾುಯ III ರ ವಿನಿಯಮ 9 (ಇ) ದ್ಲ್ಲಾ "ಅಂದ್ರೆ ಏಪಿರಲ್ ನಿಂದ್ ನವೆಂಬರ ವರೆಗೆ" ಎಂಬ
ಪದ್ಗಳನಯು "ಆ ವಷ್ಕ್ದ್ ಮಯಂಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಗೆ" ಎಂಬ ಪದ್ದ್ ನಂತ್ರ ಸ್ೆೇಪ್ಡ್ೆ
ಮಾಡತ್ಕಕದ್ಯು.

ಬಿ.

ಅಸಿಿತ್ವದ್ಲ್ಲಾರಯವ ಅಧಾುಯ III ರ ವಿನಿಯಮ 9 (ಜಿ) ಸಾಳದ್ಲ್ಲಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿನಿಯಮ 9 (ಜಿ) ಅನಯು
ಪರತಿಸ್ಾಾಪಿಸತ್ಕಕದ್ಯು.
ವಿನಿಯಮ 9 (ಜಿ): ಆಯವುಯದ್ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಾ ಒಳಗೊಳಳದ್ (ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್) ವೆಚಿಗಳನಯು
ಅಹ್ತೆಯ

ಆಧಾರದ್

ಮೆೇಲ್ೆ,

ಅಧ್ುಕ್ಷರ

ನಿದಿ್ಷ್ಕಟ

ಅನಯಮೊೇದ್ನೆಯಂದಿಗೆ

ವೆಚಿ

ಮಾಡಬೆೇಕಾಗಯತ್ಿದೆ. ಒಟ್ಾಟರೆ ಆಯವುಯದ್ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಅಡಡ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರದ್ಂತೆ ಎಚಿರ
ವಹಿಸಬೆೇಕಯ.
ಸಿ.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೊಸ ವಿನಿಯಮ 9 (h) ಅನಯು ಅಧಾುಯ III ರ ನಿಯಮ 9 (g) ನಂತ್ರ ಸ್ೆೇಪ್ಡ್ೆ
ಮಾಡಯವುದ್ಯ.
(ಹೆರ್ಚ): ಕಾಮಗಾರಿ / ಪೂರೆೈಕೆಗಳಗಾಗಿ, ಗಯತಿಿಗೆದಾರರಯ / ಪೂರೆೈಕೆದಾರರಿಂದ್ ಡಿ.ಡಿ / ನಗದ್ಯ
ರೂಪದ್ಲ್ಲಾ ಸಂಗರಹಿಸಿದ್ ಇ.ಎಂ.ಡಿ / ಭದ್ರತಾ ಠೆೇವಣಿಯನಯು ಕರಾರಯ / ಖ್ಾತ್ರಿ ಅವಧಿಗೆ ನಿಶಿಿತ್
ಠೆೇವಣಿಗಳಲ್ಲಾ ಠೆೇವಣಿ ಇಡಬೆೇಕಯ. ಒಪಪಂದ್ / ನಿವ್ಹಣಾ ಅವಧಿ ಪೂಣ್ಗೊಂಡ ನಂತ್ರ,
ಠೆೇವಣಿಯನಯು ವುಕ್ತಿಗೆ ಮರಯಪಾವತಿಸಯವುದ್ಯ ಮತ್ಯಿ ಗಳಸಿದ್ ಬಡಿಡಯನಯು ಇತ್ರೆ ಸಿವೇಕೃತಿ
ಖ್ಾತೆಗೆ ತೆಗೆದ್ಯಕೊಳುಳವುದ್ಯ.

5)

ಹಣ ಸೆಳೆಯತವ ಮತ್ತಿ ಬಟವನಡೆ ಅಧಿಕನರಿಯ ಜವನಬ್ನಾರಿಗಳು
ಮೂರನೆಯ ಅಧಾುಯದ್ ವಿನಿಯಮ 11 (ಎ) ನಲ್ಲಾ "ಅನಯದಾನದ್ ಪಾವತಿಗಳ ರಸಿೇದಿಗಳು" ಮತ್ಯಿ "ಆಯೇಗದ್
ಅಧ್ುಕ್ಷರಯ" ಎಂಬ ಪದ್ಗಳನಯು ಕರಮವಾಗಿ "ಅನಯದಾನದ್ ಸಿವೇಕೃತಿಗಳು" ಮತ್ಯಿ "ಸಕಾ್ರದ್ ಕಾಯ್ದ್ಶಿ್,
ಇಂಧ್ನ ಇಲ್ಾಖ್ೆ" ಎಂಬ ಪದ್ಗಳಂದ್ ಕರಮವಾಗಿ ಪರತಿಸ್ಾಾಪಿಸತ್ಕಕದ್ಯು.

6) ಲೆಕಕಪ್ತ್ರ ಸಲಿಿಕೆ:
ಅಧಾುಯ IIIರ ವಿನಿಯಮ 19 (ಎ) ನಲ್ಲಾ "ಮೂರಯ ತಿಂಗಳುಗಳು" ಎಂಬ ಪದ್ಗಳಗೆ ಬದ್ಲ್ಾಗಿ "ಆರಯ
ತಿಂಗಳುಗಳು" ಎಂಬ ಎಂಬ ಪದ್ಗಳಂದ್ ಪರತಿಸ್ಾಾಪಿಸತ್ಕಕದ್ಯು.
7) ಉಗ್ನರಣಗಳ ಖರಿೋದಿ
ಅಸಿಿತ್ವದ್ಲ್ಲಾರಯವ ಅಧಾುಯ VIರ ವಿನಿಯಮ 21(ಎ) ಮತ್ಯಿ (ಬಿ) ಸ್ಾಾನದ್ಲ್ಲಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿನಿಯಮದಿಂದ್
ಪರತಿಸ್ಾಾಪಿಸತ್ಕಕದ್ಯು.
ವಿನಿಯಮ 21: ಉಗಾರಣ ಖರಿೇದಿಯಯ ಆಯೇಗವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ ಕಾಯ್ವಿಧಾನದ್ ಪರಕಾರ ಇರತ್ಕಕದ್ಯು.
8) ವನರ್ಷಾಕ ಲೆಕಕಪ್ತ್ರಗಳು:
ಅಧಾುಯ IX ರ ವಿನಿಯಮ 32 ರಲ್ಲಾ "ಏಪಿರಲ್ 30" ಎಂಬ ಪದ್ಗಳಗೆ ಬದ್ಲ್ಾಗಿ "ಸ್ೆಪೆಟಂಬರ 30" ಎಂಬ
ಪದ್ಗಳನಯು ಸ್ೆೇರಿಸತ್ಕಕದ್ಯು.
ಷೆಡ್ೂಯಲ್- 1
[ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ತಯಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ್ (ಲೆಕಕಪ್ತ್ರ) ವಿನಿಯಮಗಳು, 2000ಕೆಕ ಅನತಬಂಧ]
ಆದನಯ ಮತ್ತಿ ವೆಚ್ಚಗಳ ಶೋರ್ಷಾಕೆಗಳು:
I.

ಆದನಯದ್ ಶೋರ್ಷಾಕೆಗಳು:

ಕರಮ ಸಂ. 3ರ ನಂತ್ರ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೆಚಯಿವರಿ ಲ್ೆಕಕ ಶಿೇರ್ಷ್ಕೆಯನಯು ಸ್ೆೇಪ್ಡ್ೆ ಮಾಡಯವುದ್ಯ.
4) ಸಿವೇಕೃತ್ ಠೆೇವಣಿ.
II.

ವೆಚ್ಚಗಳ ಶೋರ್ಷಾಕೆಗಳು:
ಅನತಸನಾಪ್ರ್ನ ವೆಚ್ಚಗಳು – ಲ್ೆಕಕ ಶಿೇರ್ಷ್ಕೆ “5(ಜಿ) ವೆೇತ್ನ ಕಡಿತ್ಗಳು”್ಅನಯು ತೆಗೆದ್ಯಹಾದ್ಯವುದ್ಯ.

II.

ವೆಚ್ಚಗಳ ಶೋರ್ಷಾಕೆಗಳು:
ಕಛೆೋರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು - ಕರಮ ಸಂ. 26ರ ನಂತ್ರ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೆಚಯಿವರಿ ಲ್ೆಕಕ ಶಿೇರ್ಷ್ಕೆಯನಯು ಸ್ೆೇಪ್ಡ್ೆ
ಮಾಡಯವುದ್ಯ.
27) ಪಾವತಿಸಿದ್ ಠೆೇವಣಿ.
ಷೆಡ್ೂಯಲ್- 2
[ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ತಯಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ್ (ಲೆಕಕಪ್ತ್ರ) ವಿನಿಯಮಗಳು, 2000ಕೆಕ ಅನತಬಂಧ]

ನಗದ್ತ ಮತ್ತಿ ಲೆಕಕ ಪ್ತ್ರ ವಿಭನಗದ್ಲಿಿ ನಿವಾಹಿಸಬ್ೆೋಕನದ್ ಲೆಕಕವಹಿಗಳ ಪ್ಟ್ಟಿ: ಕರಮ ಸಂ. 26ರ ನಂತ್ರ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನಯು ಸ್ೆೇಪ್ಡ್ೆ ಮಾಡಯವುದ್ಯ.
27) ಸಿವೇಕೃತ್ವಾದ್ ಠೆೇವಣಿ.
28) ಪಾವತಿಸಿದ್ ಠೆೇವಣಿ.

ಆರ್.ಶರೋಧರನ್I.A.S

ಆಯೇಗದ್ ಕಾಯ್ದ್ಶಿ್

ಕನಾ್ಟಕ ವಿದ್ಯುಚಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೇಗ

