ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಯಧನರಣನ ಅಧಿನಿಯಮ, 1999 (1999ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 25) ರ 57ರ್ ೇ ಪರಿಚ ಛೇದ್ದ್
ಉಪಕಲಮಯ (1) ರ ಅಗತ್ುತ ಯಂತ , ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೇಗದ್ (ಅಧ್ುಕ್ಷರಯ ಮತ್ಯಿ ಇತ್ರ

ಸದ್ಸುರ, ಸಂಭನವರ್ , ಭತ ುಗಳು ಮತ್ಯಿ ಸ ೇವನ ಷರತ್ಯಿಗಳು) (ತಿದ್ಯುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2007 ರ ಕರಡನ್ಯು
ಅಧಿಸೂಚ್ರ್ ಸಂ EN 137 PSR 2006, ದಿರ್ನಂಕ 03.11.2007, ಭನಗ IV (a) ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ುದ್ ಅಸನಧನರಣ
ರನಜ್ುಪತ್ರ ಸಂ 2019, ದಿರ್ನಂಕ 16.11.2007ರ ಆವೃತಿಿಯಲ್ಲಿ ಪರಕಟಿಸಿದ್ಯು, ಅಧಿಕೃತ್ ಗ ಜ ಟ್ನ್ಲ್ಲಿ ಪರಕಟವನದ್
ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ್ ಹದಿರ್ ೈದ್ಯ ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗ
ಸಲಹ ಗಳನ್ಯು ಆಹನಾನಿಸಲ್ನಯಿತ್ಯ.

ಆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ನಿ ಬನಧಿತ್ ವುಕ್ತಿಗಳಂದ್ ಆಕ್ ೇಪಣ ಗಳು ಮತ್ಯಿ

ಅದ ೇ ರಿೇತಿ, ಸದ್ರಿ ರನಜ್ುಪತ್ರವನ್ಯು 16ರ್ ೇ ನ್ವ ಂಬರ್ 2007 ದ್ಂದ್ಯ ಸನವಾಜ್ನಿಕರಿಗ ಲಭುವನಗಯವಂತ
ಮನಡಲ್ನಯಿತ್ಯ.

ಅಲಿದ ೇ, ಮೇಲ್ ನಿದಿಾಷಟಪಡಿಸಿದ್ ಅವಧಿಯ ಒಳಗ ಸಿಾೇಕೃತ್ವನದ್ ಆಕ್ ೇಪಣ ಗಳು ಮತ್ಯಿ ಸಲಹ ಗಳನ್ಯು ರನಜ್ು
ಸರ್ನಾರವು ಪರಿಗಣಿಸಿದ .

ಆದ್ಯದ್ರಿಂದ್ ಈಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಯಧನರಣನ ಅಧಿನಿಯಮ, 1999 (1999ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 25)
ರ 57ರ್ ೇ ಪರಿಚ ಛೇದ್ದ್ಲ್ಲಿ ತ್ನ್ಗ ಪರದ್ತ್ಿವನದ್ ಅಧಿರ್ನರವನ್ಯು ಚ್ಲ್ನಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರವು ಈ ರ್ ಳಗಿನ್
ನಿಯಮಗಳನ್ಯು ರೂಪಿಸಿದ , ಅವುಗಳ ಂದ್ರ : 1) ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭ –
1) ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ಯು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೇಗದ್ (ಅಧ್ುಕ್ಷರಯ ಮತ್ಯಿ ಇತ್ರ ಸದ್ಸುರ,
ಸಂಭನವರ್ , ಭತ ುಗಳು ಮತ್ಯಿ ಸ ೇವನ ಷರತ್ಯಿಗಳು) (ತಿದ್ಯುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2೦೦7 ಎಂದ್ಯ
ಕರ ಯಲ್ನಗಯತ್ಿದ .
2) ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ುಪತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಪರಕಟವನದ್ ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ್ ಅವು ಜನರಿಗ ಬರಯತ್ಿವ .
2) ನಿಯಮ 3ರ ತಿದ್ತುಪಡಿ – ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೇಗದ್ (ಅಧ್ುಕ್ಷರಯ ಮತ್ಯಿ ಇತ್ರ ಸದ್ಸುರ,
ಸಂಭನವರ್ , ಭತ ುಗಳು ಮತ್ಯಿ ಸ ೇವನ ಷರತ್ಯಿಗಳು) ನಿಯಮಗಳು 2000ದ್, (ಇನ್ಯು ಮಯಂದ ಸದ್ರಿ ನಿಯಮ
ಎಂದ್ಯ ಉಲ್ ಿೇಖಿಸಲಪಡಯತ್ಿದ ) ನಿಯಮ 3ರ ಉಪ-ನಿಯಮ (1)ರಲ್ಲಿ “ಪರತಿ ತಿಂಗಳಗ ಇಪಪತನಿರಯ ಸನವಿರ
ರೂಪನಯಿ”್ಎಂಬ ಪದ್ಗಳ ನ್ಂತ್ರ “01.04.2004 ರಿಂದ್ ಜನರಿಗ ಬರಯವಂತ ಹನಲ್ಲ ಇರಯವ ಮೂಲ ವ ೇತ್ನ್ದ್
ಶ ೇ 50 ರಷಯಟ ತ್ಯಟಿಟಭತ ುಯನ್ಯು ಸಪಷಟವನಗಿ ತ್ಯಟಿಟ ಭತ ು (ಡಿಯರ್್ರ್ ಸ್ ಪ ೇ) ಎಂದ್ಯ ತ ೂೇರಿಸಿ ಮೂಲ
ವ ೇತ್ನ್ದ ೂಂದಿಗ ವಿಲ್ಲೇನ್ಗ ೂಳಸಯವುದ್ಯ, ಭತ ುಗಳ ಪನವತಿ, ವಗನಾವಣ ಅನ್ಯದನನ್, ನಿವೃತಿಿ ಸೌಲಭುಗಳು,
ಜಿಪಿಎಫ್ ನ್ ವಂತಿಗ , ಪರವನನ್ಗಿ ಶಯಲಕ, ಸಿಜಿಐಎಸ ಗ ಮನಸಿಕ ವಂತಿಗ , ವಿವಿಧ್ ಮಯಂಗಡಗಳು ಇತನುದಿ
ಉದ ುೇಶಗಳಗನಗಿ ಎಣಿರ್ ಮನಡಲ್ನಗಯತ್ಿದ . ಪರವನಸ ಮತ್ಯಿ ವಗನಾವಣ ಮತ್ಯಿ ಸರ್ನಾರಿ ವಸತಿ ಸೌಕಯಾದ್
ಮೇಲ್ಲನ್ ಎಲ್ಟಿಸಿ, ಟಿಎ (ಪರಯನಣ ಭತ ು) / ಡಿಎ (ದಿನ್ ಭತ ು)ಗ ಅಹಾತ ಗಳು ತ್ಯಟಿಟ ವ ೇತ್ನ್ವನ್ಯು ಗಣರ್ ಗ
ತ ಗ ದ್ಯರ್ ೂಳಳದ ಮೂಲ ವ ೇತ್ನ್ದ್ ಆಧನರದ್ ಮೇಲ್ ನಿವಾಹಿಸಯವುದ್ನ್ಯು ಮಯಂದ್ಯವರಿಸಲ್ನಗಯತ್ಿದ . ಈಗಿರಯವ
ಪಿಂಚ್ಣಿದನರರ ಶ ೇ.50ರಷಯಟ ತ್ಯಟಿಟ ಪರಿಹನರವನ್ಯು 01.04.2004 ರಿಂದ್ ಅನ್ಾಯವನಗಯವಂತ ಸಪಷಟವನಗಿ ತ್ಯಟಿಟ

ಭತ ು (ಡಿಯರ್್ರ್ ಸ್ ಪ ೇ) ಎಂದ್ಯ ತ ೂೇರಿಸಿ ಪಿಂಚ್ಣಿಯಂದಿಗ ವಿಲ್ಲೇನ್ಗ ೂಳಸಲ್ನಗಯವುದ್ಯ, ತ್ಯಟಿಟ ಭತ ು /
ತ್ಯಟಿಟ ಪಿಂಚ್ಣಿಯರ್ನುಗಿ ಕರಮವನಗಿ ಪರಿವತಿಾಸಲ್ನದ್ ತ್ಯಟಿಟ ಭತ ು / ಪರಿಹನರ ಭತ ುಯನ್ಯು ಈಗಿರಯವ ತ್ಯಟಿಟ
ಭತ ು / ಪರಿಹನರ ಭತ ುಯಿಂದ್ ಕಡಿತ್ಗ ೂಳಸಲ್ನಗಯವುದ್ಯ”್ಎಂಬ ಪದ್ಗಳು, ಅಂಕ್ತಗಳು ಮತ್ಯಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ಯು
ಸ ೇರಿಸಯವುದ್ಯ.
1) ಉಪ-ನಿಯಮ (4),
i.

ಷರತ್ಯಿ (ಎ)ರಲ್ಲಿ “ರೂ.7,315” ಮತ್ಯಿ “ರೂ.73,150”್ಎಂಬ ಅಂಕ್ತ ಮತ್ಯಿ ಸಂಖ್ ುಗಳನ್ಯು “ರೂ.10,973”
ಮತ್ಯಿ “ರೂ.1,09,730” ಎಂಬ ಅಂಕ್ತ ಮತ್ಯಿ ಸಂಖ್ ುಗಳಂದ್ ಬದ್ಲ್ನಯಿಸಿ ಅನ್ಯಕರಮವನಗಿ
ಸ ೇರಿಸತ್ಕಕದ್ಯು.

ii. ಷರತ್ಯಿ (ಬಿ)ರಲ್ಲಿ “ರೂ.5,575,” ಮತ್ಯಿ “ರೂ.55,750”್ಎಂಬ ಅಂಕ್ತ ಮತ್ಯಿ ಸಂಖ್ ುಗಳನ್ಯು “ರೂ.8,363”
ಮತ್ಯಿ “ರೂ.83,630”್ ಎಂಬ ಅಂಕ್ತ ಮತ್ಯಿ ಸಂಖ್ ುಗಳಂದ್ ಬದ್ಲ್ನಯಿಸಿ ಅನ್ಯಕರಮವನಗಿ
ಸ ೇರಿಸತ್ಕಕದ್ಯು.
iii. ಷರತ್ಯಿ (ಸಿ)ರಲ್ಲಿ “ರೂ.5,575,” ಅಥವನ “ರೂ.7,315”್ ಎಂಬ ಅಂಕ್ತ, ಸಂಖ್ ು ಮತ್ಯಿ ಪದ್ಗಳನ್ಯು
“ರೂ.8,363” ಅಥವನ “ರೂ.10,973”್ಅಂಕ್ತ, ಸಂಖ್ ು ಮತ್ಯಿ ಪದ್ಗಳಂದ್ ಬದ್ಲ್ನಯಿಸಿ ಅನ್ಯಕರಮವನಗಿ
ಸ ೇರಿಸತ್ಕಕದ್ಯು.
2) ಉಪ-ನಿಯಮ (7)ರಲ್ಲಿ, “ರೂ.1,275,” ಎಂಬ ಅಂಕ್ತ ಮತ್ಯಿ ಸಂಖ್ ುಗಳನ್ಯು “ರೂ.1,913” ಎಂಬ ಅಂಕ್ತ ಮತ್ಯಿ
ಸಂಖ್ ುಗಳಂದ್ ಬದ್ಲ್ನಯಿಸಿ ಸ ೇರಿಸತ್ಕಕದ್ಯು.

ಭನರತ್ದ್ ರನಷರಪತಿಗಳ ಪರವನಗಿ ಹನಗೂ ಆದ ೇಶದ್ ಮೇರ ಗ ,
ಸತರೆೀಶ್ಬಿ. ಕೃಷ್ಣಪಪನವರ್

ಸರ್ನಾರದ್ ಅಧಿೇನ್ ರ್ನಯಾದ್ರ್ಶಾ
ಇಂಧ್ನ್ ಇಲ್ನಖ್ .

ಗ,
ಸಂಪನದ್ಕರಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ುಪತ್ರ, ಸರ್ನಾರಿ ಮಯದ್ರಣನಲಯ, ಬ ಂಗಳೂರಯ ಇದ್ನ್ಯು ವಿಶ ೇಷ ರನಜ್ು ಪತ್ರದ್
ಮಯಂದಿನ್ ಸಂಚಿರ್ ಯಲ್ಲಿ ಪರಕಟಿಸಿ, ಇಂಧ್ನ್ ಇಲ್ನಖ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಯಧನರಣ ಗಳ ಶನಖ್ ಯ ಉಲ್ ಿೇಖರ್ನಕಗಿ 200
ಮಯದಿರತ್ ಪರತಿಗಳನ್ಯು ನಿೇಡಯವುದ್ಯ.
ಪರತಿಗಳನ್ಯು,

1. ಮಹನಲ್ ಕಕ ಪನಲಕರಯ (ಎ&ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ, ಬ ಂಗಳೂರಯ.
2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರದ್ ಮಯಖು ರ್ನಯಾದ್ರ್ಶಾಗಳು, ವಿಧನನ್ ಸೌಧ್, ಬ ಂಗಳೂರಯ,
3. ರ್ನಯಾದ್ರ್ಶಾಗಳು, ವಿದ್ಯುತ ಸಚಿವನಲಯ, ಭನರತ್ ಸರ್ನಾರ, ನ್ವದ ಹಲ್ಲ.

4. ಗೌರವನನಿಾತ್ ಮಯಖು ಮಂತಿರಗಳ ಪರಧನನ್ ರ್ನಯಾದ್ರ್ಶಾಗಳು, ವಿಧನನ್ ಸೌಧ್, ಬ ಂಗಳೂರಯ.
5. ಸರ್ನಾರದ್ ಅಪರ ಮಯಖು ರ್ನಯಾದ್ರ್ಶಾಗಳು, ವಿಧನನ್ ಸೌಧ್, ಹಣರ್ನಸಯ ಇಲ್ನಖ್ , ಬ ಂಗಳೂರಯ.
6. ಅಧ್ುಕ್ಷರಯ, ರ್ ೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಪನರಧಿರ್ನರ, ನ್ವದ ಹಲ್ಲ.
7. ಅಧ್ುಕ್ಷರಯ, ರ್ ೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೇಗ, ನ್ವದ ಹಲ್ಲ.
8. ಅಧ್ುಕ್ಷರಯ ಮತ್ಯಿ ವುವಸನಾಪಕ ನಿದ ೇಾಶಕರಯ, ಪವರ್್ಫ ೈರ್ನನ್ಸ್ಕಂಪನಿ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್., ನ್ವದ ಹಲ್ಲ.
9. ವುವಸನಾಪಕ ನಿದ ೇಾಶಕರಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ ಪರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್, ರ್ನವ ೇರಿ ಭವನ್,
ಬ ಂಗಳೂರಯ.
10. ವುವಸನಾಪಕ ನಿದ ೇಾಶಕರಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ನಿಗಮ ನಿ. ಶಕ್ತಿ ಭವನ್, ಬ ಂಗಳೂರಯ.
11. ವುವಸನಾಪಕ ನಿದ ೇಾಶಕರಯ, ಬ ಸನಕಂ / ಮಸನಕಂ / ಜ ಸನಕಂ / ಹ ಸನಕಂ / ಸ ಸಕ.
12. ರ್ನಯಾದ್ರ್ಶಾಗಳು, ರ್ ಇ ಆರ್ ಸಿ, ಬ ಂಗಳೂರಯ.
13. ಸರ್ನಾರದ್ ರ್ನಯಾದ್ರ್ಶಾಗಳು, ಹಣರ್ನಸಯ ಇಲ್ನಖ್ (ಬಿ & ಆರ್), ವಿಧನನ್ ಸೌಧ್, ಬ ಂಗಳೂರಯ.
14. ನಿದ ೇಾಶಕರಯ, ಭನಷನಂತ್ರ ಇಲ್ನಖ್ , ರ್ನವ ೇರಿ ಭವನ್, ಬ ಂಗಳೂರಯ.
15. ಸರ್ನಾರದ್

ಆಪರ

ಮಯಖು

ರ್ನಯಾದ್ರ್ಶಾಗಳು

ರ್ನಯಾದ್ರ್ಶಾಗಳು, ಇಂಧ್ನ್ ಇಲ್ನಖ್ , ಬ ಂಗಳೂರಯ.
16. ಬಿಡಿ ಪರತಿ / ವಿಭನಗ / ಮಯಖು ಕಡತ್.

ಮತ್ಯಿ

ಪರಧನನ್

ರ್ನಯಾದ್ರ್ಶಾಗಳವರ

ಆಪಿ

