ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಆಯೋಗ
16 ಸಿ – 1, ಮಿಲ್ಲ ರ್ ಟ್ು ಾಂಕ್ ಬೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ವಸಂತ್ನಗರ,
ಬೆಾಂಗಳೂರು – 560 052

ಪತ್ರರ ಕಾ ಪರ ಕಟಣೆ
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕ ರಣೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಆಯೋಗವು ರಾಜ್ು ದ ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ ಮತ್ತಿ
ಹುಕ್ಕ ೋರಿ ಗ್ರರ ಮೋಣ ವಿದ್ಯು ತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ವ್ಯು ಪ್ತಿ ಯ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಅನ್ವ ಯವ್ಯಗುವಂತೆ ಆರ್ಥಾಕ
ವರ್ಾ 2021-22 ರ ಸಾಲಿಗೆ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಪೂರೈಕ್ ದರಗಳ ಪರಿರ್ಕ ರಣೆಯನ್ನು

ಅನ್ನಮೋದಿಸಿದೆ.

ಆಯೋಗವು 2021-22ನೇ ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾದಲಿಿ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಸರಾಸರಿ 30 (ಮೂವತ್ತಿ )
ಪೈಸೆಗಳಷ್ಟು (ನಿಗದಿತ್ / ಬೇಡಿಕ್ ಮತ್ತಿ ಇಂಧನ್ ಶುಲ್ಕ ಗಳ ಹೆಚ್ಚ ಳವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ) ದರಹೆಚ್ಚ ಳಕ್ಕ
ಅನ್ನಮೋದನೆ ನಿೋಡಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವ್ಯಗಿ ಚಿಲ್ಿ ರೆ ವಿದು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ದರದಲಿಿ ಸರಾಸರಿ
3.84% ಹೆಚ್ಚ ಳವ್ಯಗಿದೆ. ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳು ಸರಾಸರಿ ಶೇ.17.31ರ ದರದಲಿಿ ಪರ ತಿ
ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಸರಾಸರಿ 135 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚ ಳವನ್ನು ಕೋರಿರುತ್ಿ ವೆ.
ಆಯೋಗವು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶೇರ್ ಆರ್ಥಾಕ ವಲ್ಯ (MSEZ) ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತಿ ಬೆಳಗ್ರವಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಯ
ಏಕಸ್ ವಿಶೇರ್ ಆರ್ಥಾಕ ವಲ್ಯದ (AEQUS SEZ) ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಅನ್ವ ಯವ್ಯಗುವ ಪರಿರ್ಕ ೃತ್ ಚಿಲ್ಿ ರೆ
ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಪೂರೈಕ್ ದರವನ್ನು ಸಹ ನಿಧಾರಿಸಿದೆ.
ಪರಿರ್ಕ ೃತ್ ಚಿಲ್ಿ ರೆ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಪೂರೈಕ್ ದರವು, 2021-22ರ ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾದಲಿಿ ಕ್ಪ್ತಟಿಸಿಎಲ್ (KPTCL)
ಗೆ ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿರ್ಕ ೃತ್ ಪರ ಸರಣ ದರವನ್ನು
ಒಳಗಂಡಿದೆ.
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ (Effective) ದಿರ್ನಾಂಕ:
ಈ ಪರಿರ್ಕ ೃತ್ ದರಗಳು 2021 ರ ಏಪ್ತರ ಲ್ 1 ರಂದ್ಯ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ನಂತ್ರದ ಮದಲ್ ಮೋಟರ್
ಓದ್ಯವ ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ ಬಳಕ್ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಗೆ ಅನ್ವ ಯವ್ಯಗುತ್ಿ ವೆ.
ಪರ ಸ್ತಿ ತ್ ದರ ಆದೇಶದ ಪರ ಕಾರ, ಆಯೋಗವು ನಿಧಾರಿಸಿದ ಆದಾಯದ ಕರತೆಯನ್ನು
ಮಾಡಲು, ಪರಿರ್ಕ ೃತ್ ದರವನ್ನು

ವಸೂಲಿ

2021 ರ ಏಪ್ತರ ಲ್ 1 ರಂದ್ಯ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ನಂತ್ರದ ಮದಲ್

ಮೋಟರ್ ಓದ್ಯವ ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುವ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಗೆ ಅನ್ವ ಯವ್ಯಗುವಂತೆ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲು
ಆಯೋಗವು ನಿಧಾರಿಸ್ತತ್ಿ ದೆ. ಆದಾಗ್ಯು , ದರ ಹೆಚ್ಚ ಳದಿಂದಾಗಿ ಗ್ರರ ಹಕರ ಮೇಲಿನ್ ಹೊರೆಯನ್ನು
ಮೃದ್ಯಗಳಿಸಲು, ರಾಜ್ು ದಲಿಿ ಕೋವಿಡ್ - 19 ಸಾಂಕಾರ ಮಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಚಾಲಿಿ ಯಲಿಿ ರುವ
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ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪರಿಸಿಿ ತಿಯಲಿಿ , ಏಪ್ತರ ಲ್ 2021 ಮತ್ತಿ ಮೇ, 2021 ರ ತಿಂಗಳ ದರ ಪರಿರ್ಕ ರಣೆಯ
ಬಾಕ್ತಯನ್ನು , ಯಾವುದೇ ಬಡಿಿ ಯನ್ನು

ವಿಧಿಸದೆ ಅಕು ೋಬರ್ 2021 ಮತ್ತಿ ನ್ವೆಂಬರ್, 2021 ರ

ತಿಂಗಳಲಿಿ ಕರ ಮವ್ಯಗಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದರ ಆದೇಶವನ್ನು ಪರ ಕಟಿಸಲು ಆದ ವಿಳಂಬಕ್ಕಕ ಕಾರಣಗಳು:
ಈ ಕ್ಳಗಿನ್ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ 2021 ರ ದರ ಆದೇಶ ಪರ ಕಟಣೆಯು ವಿಳಂಬವ್ಯಗಿರುತ್ಿ ದೆ:


ಭಾರತಿೋಯ ಚುರ್ನವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ ಸಂಖ್ಯು ECI/PN/28/2021 ದಿರ್ನಂಕ 23ನೇ
ಮಾರ್ಚಾ 2021 ರ ಮೂಲ್ಕ ಮಸಿಕ ಮತ್ತಿ ಬಸವಕಲಾು ಣದ ಎರಡು (2) ರಾಜ್ು ವಿಧಾನ್ಸಭಾ
ಕ್ಷ ೋತ್ರ ಗಳು

ಮತ್ತಿ

ಬೆಳಗ್ರವಿಯ

ಒಂದ್ಯ

(1)

ಲೋಕಸಭಾ

ಕ್ಷ ೋತ್ರ ಕ್ಕ

ಚುರ್ನವಣೆಯ

ಘೋರ್ಣೆಯಂದಾಗಿ ರಾಜ್ು ದಲಿಿ ಚುರ್ನವಣಾ ನಿೋತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಾದ್ಯದರಿಂದ.


ರಾಜ್ು ಚುರ್ನವಣಾ ಆಯೋಗವು 2021ರ ಮಾರ್ಚಾ 21 ರ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯ ಮೂಲ್ಕ, 2021 ರ
ಏಪ್ತರ ಲ್ 27 ರಂದ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ನ್ಗರ ಸಭೆಗಳು, ಮುನಿಿ ಪಲ್ ಕೌನಿಿ ಲ್ಗಳು ಮತ್ತಿ ನ್ಗರ
ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆಿ ಗಳಿಗೆ ಚುರ್ನವಣೆ ಘೋಷಿಸಿದದ ರಿಂದ, ರಾಜ್ು ದಲಿಿ ಚುರ್ನವಣಾ ನಿೋತಿ ಸಂಹಿತೆ
ಜಾರಿಯಾದ್ಯದರಿಂದ.



ಕೋವಿಡ್ - 19 ಸಾಂಕಾರ ಮಕ ರೋಗವು ವ್ಯು ಪಕವ್ಯಗಿ ಹರಡುವುದನ್ನು

ತ್ಡೆಯಲು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರವು 2021 ರ ಏಪ್ತರ ಲ್ 26 ರ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ ಸಂಖ್ಯು RD 158 TNR 2020, 2021
ರ ಮೇ 7 ರ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ ಸಂಖ್ಯು RD 158 TNR 2020ರ ಮತ್ತಿ 2021 ರ ಮೇ 21 ರ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ
ಸಂಖ್ಯು RD 158 TNR 2020ರ ಮೂಲ್ಕ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸಿ, 07.06.2021
ರವರೆಗೆ

ಇಡಿೋ

ರಾಜ್ು ದಲಿಿ

ಕ್ಲ್ವು

ಕಚೇರಿಗಳು

/

ಚ್ಟುವಟಿಕ್ಗಳನ್ನು

ನಿಷೇಧಿಸಿ

ಆದೇಶಿಸಿದದ ರಿಂದ ಆಯೋಗದ ದಿನ್ನಿತ್ು ದ ಕ್ಲ್ಸಗಳಲಿಿ ಉಂಟಾದ ಏರುಪೇರು.
ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ದರ ಏರಿಕ್ಕಗೆ ಕಾರಣಗಳು:
ಚಿಲ್ಿ ರೆ ವಿದ್ಯು ತ್ ಪೂರೈಕ್ ದರ ಹೆಚ್ಚ ಳಕ್ಕ ಅನಿವ್ಯಯಾ ಕಾರಣಗಳಂದರೆ,


ಮಾನ್ು

ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಮೇಲ್ಮ ನ್ವಿ ರ್ನು ಯಾಧಿಕರಣದ (ಎಟಿಇ) ದಿರ್ನಂಕ 05.10.2020 ರ

ಆದೇಶದ

ಪರ ಕಾರ

ರಚಿಸಲಾದ

ನಿಯಂತ್ರ ಕ

ಸವ ತ್ತಿ

(Regulatory

Asset

-

RA)

ಮರುಪಡೆಯುವಿಕ್ಯಂದಾಗಿ ದರದಲಿಿ ಹೆಚ್ಚ ಳ (ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ 5.46 ಪೈಸೆ),


ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕಾರ ಮಕ ರೋಗದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಾಕತೆಯ ಎಲಾಿ ಕ್ಷ ೋತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ
ಚಾಲಿಿ ಯಲಿಿ ರುವ ಪರ ತಿಕೂಲ್ ಆರ್ಥಾಕ ಪರಿಸಿಿ ತಿಯ ಹಿನೆು ಲ್ಲಯನ್ನು ಗಮನ್ದಲಿಿ ಟುು ಕಂಡು
ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾ 2021 ರ ದರ ಪರಿರ್ಕ ರಣೆ ಆದೇಶ ನಿೋಡುವಲಿಿ ಆದ ವಿಳಂಬದ ಕಾರಣ
ಆಯೋಗವು ತ್ನ್ು 04.11.2020 ರ ಆದೇಶದಲಿಿ ರಚಿಸಲಾದ ನಿಯಂತ್ರ ಕ ಸವ ತ್ತಿ (Regulatory
Asset - RA) ಮರುಪಡೆಯುವಿಕ್ಯಂದಾಗಿ ದರದಲಿಿ ಹೆಚ್ಚ ಳ (ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ 11.89 ಪೈಸೆ),
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ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯಾಾಚ್ರಣೆಯ ವೆಚ್ಚ ದಲಿಿ ನ್ ಒಟಾು ರೆ ಹೆಚ್ಚ ಳಕ್ಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಳಿದ ಹೆಚ್ಚ ಳ (ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ 12.64 ಪೈಸೆ). ಇದರಲಿಿ ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾ
2020ರ ವ್ಯಷಿಾಕ ಆರ್ಥಾಕ ಪುನ್ಮಾನ್ನ್ದ ಪರ ಕಾರ ಅನ್ನಮೋದಿತ್ ಆದಾಯ ಕರತೆಯೂ
ಸೇರಿದಂತೆ, ಪರ ಸಕಿ ಬೇಡಿಕ್ಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹೊಸ ಶಾಖೋತ್ಪ ನ್ು ಕಂದರ ಗಳಿಂದ ಮತ್ತಿ
ನ್ವಿೋಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ್ ಮೂಲ್ಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯು ತ್ ಖರಿೋದಿಯ ವೆಚ್ಚ ದಲಿಿ ಆಗಿರುವ
ಹೆಚ್ಚ ಳವೂ ಸೇರಿದೆ.



ವರ್ಾದಿಂದ ವರ್ಾಕ್ಕ

ಏರಿಕ್ಯಾಗುತಿಿ ರುವ ಕಾಯಾ ಮತ್ತಿ ನಿವಾಹಣೆ ವೆಚ್ಚ

ಮತ್ತಿ

ಬಂಡವ್ಯಳ ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳ ವೆಚ್ಚ ಕಾಕ ಗಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಲ್ಗಳು.


ಸಮಾಜ್ದ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಅಗತ್ು ವ್ಯಗಿರುವ ವಿದ್ಯು ತ್ ಪೂರೈಕ್ಯನ್ನು ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು
ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ತಲ್ಲಿತ್ವ್ಯಗಿ ನ್ಡೆಸಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕಡುವ ಸಲುವ್ಯಗಿ, ವಿದ್ಯು ತ್
ಪೂರೈಕ್ ದರದ ಹೆಚ್ಚ ಳ ಅನಿವ್ಯಯಾವ್ಯಗಿದೆ.

ನಿಯಂತ್ರ ಕ ಸವ ತ್ಿ ನ್ನು (ಆರ್ ಎ) ರಚಿಸಲು ಕಾರಣಗಳು:
a) 05.10.2020 ರ ಎ.ಟಿ.ಇ (ATE) ಆದೇಶದಂತೆ, ಆ.ವ 2021 ರಿಂದ ಆ.ವ 2025 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತಿ ಆ.ವ
2026ರ ವರೆಗಿನ್ ಐದ್ಯ ವರ್ಾಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಿ , ತ್ಣಿಣ ೋರ್ ಬಾವಿಯ ಹಕಕ ನ್ನು , ಬಡಿಿ ಯ
ವೆಚ್ಚ ದಂದಿಗೆ (carrying cost), ಕ.ವಿ.ಪರ .ನಿ.ನಿಗೆ ಮರುಸಲಿಿ ಸ್ತವ ಸಲುವ್ಯಗಿ ರಚಿಸಲಾದ
1,657 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಗಳ ನಿವ್ಯಾಹಕ ಸವ ತ್ತಿ .
b) ಆಯೋಗವು ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾ 2021 ರಲಿಿ
ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಾಕತೆಯ ಎಲಾಿ

ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕಾರ ಮಕ ರೋಗದ

ಕ್ಷ ೋತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ

ಉಂಟಾಗಿದದ

ಪರ ತಿಕೂಲ್ ಆರ್ಥಾಕ

ಪರಿಸಿಿ ತಿಯ ಹಿನೆು ಲ್ಲಯಲಿಿ ಪರಿರ್ಕ ೃತ್ ವಿದ್ಯು ತ್ ದರವನ್ನು ಕವಲ್ 5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಗಳಿಸಿ
ಅನ್ನಮೋದನೆ ನಿೋಡಿ, 2020 ರ ಏಪ್ತರ ಲ್ 1 ರಿಂದ 2020 ರ ಅಕು ೋಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ ವಿದು ತ್ ದರ
ಪರಿರ್ಕ ರಣೆಯಂದ ಮರುಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಹೆಚುಚ ವರಿ ಆದಾಯವ್ಯದ 1,443 ಕೋಟಿ
ರೂಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರ ಕ ಸವ ತ್ತಿ ಗಿ ಇಡಲು ಅವಕಾಶ ನಿೋಡಿತ್ತಿ . ಪರ ಸಕಿ ಕೋವಿಡ್ -19
ಸಾಂಕಾರ ಮಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಚಾಲಿಿ ಯಲಿಿ ರುವ ಪರ ತಿಕೂಲ್ ಆರ್ಥಾಕ ಪರಿಸಿಿ ತಿಗಳಿಂದಾಗಿ
ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕಂಡು, ಈ ನಿಯಂತ್ರ ಕ ಸವ ತ್ಿ ನ್ನು ಆ.ವ 2022
ಮತ್ತಿ ಆ.ವ 2023 ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಎರಡು ಸಮಾನ್ ಕಂತ್ತಗಳಲಿಿ ಗ್ರರ ಹಕರಿಂದ ವಸೂಲಿ
ಮಾಡಲು 04.11.2020 ರ ದರ ಪರಿರ್ಕ ರಣೆ ಆದೇಶದಲಿಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಥಾಕ ವಷ್ಾ 2022ಕ್ಕಕ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಕೊರತೆ:
ಮೇಲ್ಲ ವಿವರಿಸಿದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾ 2020 ರ ಆದಾಯ ಕರತೆ ಸೇರಿ ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾ
2022ರ ಆದಾಯ ಕರತೆ, ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾ 2020ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ರಚಿಸಲಾದ ನಿಯಂತ್ರ ಕ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳು
ಸೇರಿದಂತೆ, ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾ 2022ಕ್ಕ ಮೌಲ್ು ಮಾಪನ್ ಮಾಡಲಾದ ಒಟುು ಆದಾಯದ ಅಂತ್ರವು ರೂ.
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1,819.38 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ಆದಾಯದ ಕರತೆಯನ್ನು , 1 ನೇ ಏಪ್ತರ ಲ್ 2021 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚಾ 31,
2022 ರವರೆಗೆ ದರ ಪರಿರ್ಕ ರಣೆಯ ಮೂಲ್ಕ ಭತಿಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ ಪರ ಸಾಿ ವನೆ:
ಎಲಾಿ ವಗಾದ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳು ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ
83 ಪೈಸೆಗಳಿಂದ 168 ಪೈಸೆಗಳವರೆಗೆ ದರ ಹೆಚ್ಚ ಳವನ್ನು

ಕೋರಿರುತ್ಿ ವೆ. ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು

ಕಂಪನಿವ್ಯರು ಕೋರಿರುವ ದರ ಏರಿಕ್ ಮತ್ತಿ ಶೇಕಡಾವ್ಯರು ದರ ಏರಿಕ್ಯ ವಿವರ ಈ ಕ್ಳಕಂಡಂತೆ
ಇರುತ್ಿ ದೆ:
ಪರ ತ್ರ

ಆದಾಯದಲಿಲ ನ

ಯೋಜಿತ್

ಯೋಜಿತ್

ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ

ಕೊರತೆ, ಕೊೋಟಿ

ಮಾರಾಟ, ದಶಲ್ಕ್ಷ

ರೂ.

ಯೂನಿಟ್

ಬೆ.ವಿ.ಸ.ಕಂ

3,556.65

25,616.08

139

20,905.72

17.01

ಮ.ವಿ.ಸ.ಕಂ

943.26

5,658.86

167

4,176.35

22.59

ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ

1,005.01

6,947.74

145

5,019.12

20.02

ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ

974.77

11,762.58

83

8,915.95

10.93

ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ

1,286.10

7,667.51

168

5,843.49

22.01

ಒಟ್ಟು

7,765.79

57,652.77

135

44,860.63

17.31

ವಿದ್ಯು ತ್
ಸರಬರಾಜು
ಕಂಪನಿ

ಯೂನಿಟ್

ಯೋಜಿತ್ ಹಾಲಿ

ಗೆ ಪರ ಸಾಿ ವಿತ್

ಆದಾಯ,

ಏರಿಕ್ಕ,

ಕೊೋಟಿ ರೂ.

ಶೇಕಡಾ ಏರಿಕ್ಕ

ಪೈಸೆಗಳಲಿಲ

ಏಕ ರೂಪದ ದರ ಹೆಚ್ಚ ಳ:
ರಾಜ್ು ದಲಿಿ

ಇದ್ಯವರೆವಿಗ್ಯ

ಏಕರೂಪದ

ಆಯೋಗವು ಬೆ.ವಿ.ಸ.ಕಂ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ ಸವ ಲ್ಪ

ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ

ದರಗಳು

ರೂಢಿಯಲಿಿ ರುವುದರಿಂದ,

ಪರ ಮಾಣದ ವಿಭಿನ್ು ವ್ಯದ ಏರಿಕ್ಯಂದಿಗೆ ಎಲಾಿ

ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗ್ಯ HRECs

ಗೆ ಏಕರೂಪದ ದರ ಏರಿಕ್ಯನ್ನು

ಅನ್ನಮೋದಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೆಟ್ರ ೋ

ಮತ್ತಿ

ವಿದ್ಯು ತ್

ವ್ಯಹನ್ಗಳ

ಚಾಜಿಾಂಗ್

ಸೆು ೋಶನ್ಗಳನ್ನು

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿದಂತೆ, ಎಲಾಿ ಪರ ವಗಾಗಳ ವಿವಿಧ ಹಂತ್ಗಳಲಿಿ ನ್ ವಿದ್ಯು ತ್ ದರ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ 10
ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚ ಳವ್ಯಗಿದ್ಯದ , ನಿಗದಿತ್ ಶುಲ್ಕ ದಲಿಿ ರೂ.10 ರಿಂದ ರೂ.20 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಳವ್ಯಗಿರುತ್ಿ ದೆ.
ಒಟಾು ರೆ ಶೇಕಡಾ 3.84 ರ ದರ ಹೆಚ್ಚ ಳದಂದಿಗೆ ವಿದು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ದರ ಹೆಚ್ಚ ಳವು (ನಿಗದಿತ್ ಶುಲ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ)
ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಸರಾಸರಿ 30 ಪೈಸೆಗಳು ಆಗಿರುತ್ಿ ದೆ.
ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ದರಗಳ ವು ವಸೆಿ ಯಲಿಿ ಗ್ರರ ಹಕರಿಂದ ವಸೂಲಿಯಾಗುವ ನಿಗದಿತ್ ಶುಲ್ಕ
(Fixed Charges) ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ ವ್ಯಸಿ ವ ನಿಗದಿತ್ ಖಚಿಾಗೆ (Fixed Cost)
ಸಮರ್ನಗಿರುವುದಿಲ್ಿ . ಹಿೋಗ್ರಗಿ, ನಿಗದಿತ್ ಶುಲ್ಕ ದ ಗಣನಿೋಯ ಭಾಗವನ್ನು

ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಶುಲ್ಕ ದ
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ಮೂಲ್ಕ ಮರುಪಡೆಯಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ನಿಗದಿತ್ ಖಚಿಾನ್ ಶೇಕಡ 33 ರಷ್ಟು

ಮಾತ್ರ ಹಾಲಿ ನಿಗದಿತ್

ಶುಲ್ಕ ದಿಂದ ವಸೂಲಾಗುತಿಿ ದ್ಯದ , ನಿಗದಿತ್ ಖಚಿಾನ್ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಶುಲ್ಕ ದ ಮೂಲ್ಕ
ವಸೂಲು ಮಾಡಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ಆದ್ಯದರಿಂದ, ನಿಗದಿತ್ ಶುಲ್ಕ ದ ಸಂಪೂಣಾ ವಸೂಲಾತಿಯ ದಿಸೆಯಲಿಿ ,
ನಿಗದಿತ್ ಶುಲ್ಕ ವನ್ನು ವರ್ಾದಿಂದ ವರ್ಾಕ್ಕ ಕರ ಮೇಣವ್ಯಗಿ ಹೆಚಿಚ ಸಲು ಆಯೋಗವು ನಿಧಾರಿಸಿರುತ್ಿ ದೆ.
ಅದರಂತೆ ಆಯೋಗವು, ಎಲಾಿ ಸಾಿ ವರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟು ಂತೆ ನಿಗದಿತ್ ಶುಲ್ಕ ವನ್ನು ಪರ ತಿ ಕ್ತ.ವ್ಯು /
ಹೆರ್ಚ.ಪ್ತ / ಕ್.ವಿ.ಎ ಗೆ ರೂ.10 ರಿಂದ ರೂ.20 ರ ಕನಿರ್ಠ ಏರಿಕ್ಯನ್ನು

ಅನ್ನಮೋದಿಸಿದೆ. ನಿಗದಿತ್

ಶುಲ್ಕ ದಲಿಿ ನ್ ಈ ಕನಿರ್ಠ ಏರಿಕ್ಯಂದಿಗೆ, ನಿಗದಿತ್ ಖಚಿಾನ್ ಚೇತ್ರಿಕ್ಯು ಶೇಕಡ 34.29 ರಷಿು ರುತ್ಿ ದೆ.
ಹೊಸ ದರ ಆದೇಶದ ಪರ ಮುಖ ಅಾಂಶಗಳು:


ಟಿ.ಒ.ಡಿ

ದರದಲಿಲ

ಬೆಳಗಿನ

ಹಾಗೂ

ಸಂಜೆಯ

ಗರಿಷ್ಠ

ಬಳಕ್ಕ

(Peak)

ಅನ್ನು

ತ್ಗೆದ್ಯಹಾಕಲಾಗಿರುವುದ್ಯ:
ಹೆರ್ಚ.ಟಿ ಕೈಗ್ರರಿಕ್ಗಳಲಿಿ ನ್ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಬಳಕ್ಯನ್ನು ಪ್ರ ೋತ್ತಿ ಹಿಸಲು ಬೆಳಗಿನ್ 6 ಘಂಟೆಯಂದ
10 ಘಂಟೆಯಲಿಿ ನ್ ಬೆಳಗಿನ್ ಗರಿರ್ಠ ಬೇಡಿಕ್ ಅವಧಿಯಲಿಿ ನ್ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಬಳಕ್ಗೆ ವಿದಿಸಲಾಗುತಿಿ ದದ
ರೂ.1 ದಂಡವನ್ನು

2020 ರ ದರ ಪರಿರ್ಕ ರಣೆ ಆದೇಶದಲಿಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ಯದ , ಅದನ್ನು

ಮುಂದ್ಯವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜುಲೈ ನಿಾಂದ ನವಾಂಬರ್ ವರೆಗಿನ್ ಮುಂಗ್ರರು ಅವಧಿಯಲಿಿ
ಕಂಪನಿಗಳು

ಹಾಗ್ಯ

ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಯನ್ನು

ಎಸ್.ಎಲ್.ಡಿ.ಸಿ

ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ

ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು
ಲ್ಭು ವಿರುವ

ಹೆಚುಚ ವರಿ

ಬಳಸಿಕಳುು ವ ಉದೆದ ೋಶದಿಂದ ಹಾಗ್ಯ ಹೆರ್ಚ.ಟಿ ಗ್ರರ ಹಕರ ಸಂಜೆ ಗರಿರ್ಠ

ಬೇಡಿಕ್ ಅವಧಿಯಲಿಿ ನ್ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಬಳಕ್ಯನ್ನು ಪ್ರ ೋತ್ತಿ ಹಿಸಲು, 18.00 ಘಂಟೆಯಂದ 22.00
ಘಂಟೆಯ ಸಂಜೆ ಗರಿರ್ಠ ಬೇಡಿಕ್ ಅವಧಿಯಲಿಿ ನ್ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಬಳಕ್ಗೆ ವಿದಿಸಲಾಗುತಿಿ ದದ ರೂ.1
ದಂಡವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾದ ಇತ್ರೆ ತ್ರಾಂಗಳುಗಳಲಿಲ ವಿದಿಸಲಾಗುತಿಿ ದದ
ಸಂಜೆ ಗರಿರ್ಠ ಅವಧಿಯ ಟಿ.ಒ.ಡಿ ದರವನ್ನು , 18.00 ಘಂಟೆಯಂದ 22.00 ಘಂಟೆಯ ಸಂಜೆ ಗರಿರ್ಠ
ಬೇಡಿಕ್ ಅವಧಿಯಲಿಿ ನ್ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಬಳಕ್ಗೆ ಮುಂದ್ಯವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ
ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ದರಗಳ ವು ವಸೆಿ ಪರ ಕಾರ ಡಿಸೆಾಂಬರ್ ನಿಾಂದ ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ನಿೋಡಲಾಗುವ ಮಾಸಿಕ
ಬಿಲ್ ಗಳಲಿಿ ರೂ.1 ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ಿ ದೆ. ಅದೇ ರಿೋತಿ, ಜುಲೈ 2021 ರಿಾಂದ ನವಾಂಬರ್
2021 ರವರೆಗೆ 22.00 ಗಂಟೆಯಂದ 06.00 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗಿನ್ ಗರಿರ್ಠ ವಲ್ಿ ದ ಅವಧಿಯಲಿಿ
ಬಳಸಲಾಗುವ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ

ಬಳಕ್ ಮೇಲ್ಲ ನಿೋಡಲಾಗುವ ರೂ.1 ರ ರಿಯಾಯತಿಯನ್ನು

ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ಿ ದೆ. ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾದ ಇತ್ರೆ ತಿಂಗಳುಗಳಲಿಿ (ಡಿಸೆಾಂಬರ್ ನಿಾಂದ ಜೂನ್),
22.00 ಘಂಟೆಯಂದ 6.00 ಘಂಟೆ ವರೆಗಿನ್ ಗರಿರ್ಠ ವಲ್ಿ ದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಬಳಸ್ತವ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಗೆ
ಹಾಲಿ ಟಿ.ಒ.ಡಿ ದರವನ್ನು ಮುಂದ್ಯವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಹೊಸ “ರಿಯಾಯಿತ್ರ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ದರ” ಯೋಜನೆ:
ವಿಶೇರ್ವ್ಯಗಿ ಜುಲೈ ನಿಾಂದ ಡಿಸೆಾಂಬರ್ ವರೆಗಿನ್ ಹೆಚುಚ ವರಿ ವಿದ್ಯು ತ್ ಲ್ಭು ತೆಯ / ಮುಂಗ್ರರು /
ಅಸಮಯ ಅವಧಿಯಲಿಿ (Off-season) (ಜುಲೈಯಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವಧಿಗೆ), ಕೈಗ್ರರಿಕ್ಗಳು,
ವ್ಯಣಿಜ್ು , ಎಲಾಿ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳು, ಎಲಾಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಿ ಗಳು, ವಿಶವ ವಿದಾು ಲ್ಯಗಳು, ಎಲಾಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಂಸೆಿ ಗಳ ವಸತಿ ನಿಲ್ಯಗಳು ಮುಂತ್ತದ ಎರ್ಚಟಿ ಸಾಿ ವರಗಳಲಿಿ

ಅವುಗಳ ಮೂಲ್ /

ಕರ ಮಬದದ ವ್ಯದ ಬಳಕ್ಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನ್ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಬಳಕ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರ ೋತ್ತಿ ಹಿಸ್ತವ ಸಲುವ್ಯಗಿ
ಆಯೋಗವು ರ್ರತ್ತಿ ಗಳಿಗಳಪಟುು ಹೊಸ “ರಿಯಾಯತಿ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ದರ” ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು
ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುತ್ಿ ದೆ.
ಲ್ಭು ವಿರುವ ಹೆಚುಚ ವರಿ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಯನ್ನು , ಹೆಚುಚ ವರಿ ವಿದ್ಯು ತ್ ಲ್ಭು ತೆಯ / ಮುಂಗ್ರರು /
ಅಸಮಯ ಅವಧಿಯಲಿಿ

(ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಿ ), ಮೇಲ್ಲ

ತಿಳಿಸಲಾದ ಹೆರ್ಚ.ಟಿ. ಸಾಿ ವರಗಳಿಗೆ, 01.04.2021 ರಂತೆ ಅವುಗಳ ಮೂಲ್ / ಕರ ಮಬದದ ಬಳಕ್ಗಿಂತ್
ಹೆಚಿಚ ನ್ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ

ಬಳಕ್ಗೆ ರೂ.6 ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ದರದಲಿಿ

ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು

ಅನ್ನಮೋದಿಸಲಾಗಿರುತ್ಿ ದೆ.



ಎಲ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮಂಜೂರಾತ್ರ ಮಿತ್ರಯನ್ನು 150 ಕ್ತ.ವ್ಯು .ಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಳ:
ವು ವಹಾರವನ್ನು
ರಾಜ್ು ಪತ್ರ ದ

ಸ್ತಗಮೋಕರಣ (EODB - ಇಒಡಿಬಿ) ಅನ್ನು
ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ

ಸಂಖ್ಯು

ಕ್ಇಆರ್

ಸಕ್ತರ ಯಗಳಿಸಲು, ಆಯೋಗವು

ಸಿ/ಸಿಒಎಸ್/ಟೆಕ್/ಡಿಡಿಡಿ/05/20-21/976,

ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನಂಕ 11.12.2020 ರ ಮೂಲ್ಕ 400 V, 50 ಸೈಕಲ್ಿ , 3 ಫೇಸ್ನ್ಲಿಿ ವಿದ್ಯು ತ್
ಪಡೆಯುವ ಹೊರೆಯ ಮತಿಯನ್ನು ಹಾಲಿ ಇರುವ 50 kW ಗಳಿಂದ 150 kW ಗೆ ಹೆಚಿಚ ಸಿದೆ.
400 V, 50 ಸೈಕಲ್ಿ , 3 ಫೇಸ್ನ್ಲಿಿ , 50 ಕ್ತಲೋವ್ಯು ಟ್ನಿಂದ 150 ಕ್ತಲೋವ್ಯು ಟ್ ನ್ಡುವೆ ವಿದ್ಯು ತ್
ಹೊರೆಯ

ಸಂಪಕಾ

ಪಡೆಯುವಂತ್ಹ

ಎಲ್ಟಿ

ಸಾಿ ವರಗಳಿಗೆ,

ಹೆರ್ಚ.ಟಿ.

ಸಾಿ ವರಗಳಲಿಿ

ಅಳವಡಿಸ್ತವ ಮಿೋಟರಿಾಂಗ್ ನ ನಿಖರತೆಯ ವಗಾದ ಮಿೋಟರಿಾಂಗ್ (ಸಿ.ಟಿ ಗಳನ್ನು
ಒಳಗಾಂಡಂತೆ) ಮತ್ತಿ
ಕ್ಯು ಬಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ

ಎಚ್ಟಿ ಸಾಾ ವರಗಳಲಿಲ

ಅನ್ನಗುಣವ್ಯದ

ಮಿೋಟರಿಾಂಗ್

ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವ ಮಿೋಟರಿಾಂಗ್
ಕ್ಯು ಬಿಕಲ್

ಅನ್ನು

ಅಳವಡಿಸುವ

ಮೂಲ್ಕವೇ ವಿದ್ಯು ತ್ ಸಂಪಕಾ ಕಲಿಿ ಸುವಂತೆ ಆಯೋಗವು ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು
ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಿದೇಾಶನಗಳನ್ನು ನಿೋಡುತ್ಿ ದೆ. ಅಲ್ಿ ದೆ, ಆಯೋಗವು 50 ಕ್ತಲೋವ್ಯು ಟ್ನಿಂದ
150 ಕ್ತಲೋವ್ಯು ಟ್ ನ್ಡುವೆ ವಿದ್ಯು ತ್ ಹೊರೆಯ ಸಂಪಕಾ ಪಡೆಯುವಂತ್ಹ ಎಲ್ಟಿ ಸಾಿ ವರ
ಪರ ವಗಾಗಳಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿಗದಿತ್ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತಿ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಬಳಕ್ ಶುಲ್ಕ ವನ್ನು

ಯುಕಿ ವ್ಯಗಿ

ನಿಧಾರಿಸಿದೆ.
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ಗೃಹ ಬಳಕ್ಕ ಪರ ವಗಾದಲಿಲ ಮೊದಲ್ ಹಂತ್ವನ್ನು 30 ಯೂನಿಟ್ ಗಳಿಾಂದ 50 ಯೂನಿಟ್
ಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚ ಸಿರುವುದ್ಯ:
ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತಿ ಮಧು ಮ ವಗಾದ ಗೃಹ ಬಳಕ್ ಗ್ರರ ಹಕರ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಬಳಕ್ಯನ್ನು ಉತೆಿ ೋಜಿಸಲು,
0-30 ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಮದಲ್ ಹಂತ್ವನ್ನು

(ಲೈಫ್ಲೈನ್ ಬಳಕ್) 0-50 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ

ಹೆಚಿಚ ಸಲಾಗಿದೆ.



ಸಾವಾಜನಿಕ ಬಿೋದಿ ದಿೋಪಗಳಲಿಲ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಿ ಗಳ ಬಳಕ್ಕಗೆ ರಿಯಾಯಿತ್ರ:
ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಬಿೋದಿ ದಿೋಪಗಳಲಿಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಪ ಗಳನ್ನು
ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು

ಬಳಸ್ತವ ಮೂಲ್ಕ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಯ

ಉತೆಿ ೋಜಿಸಲು, ಆಯೋಗವು ಬಿಬಿಎಂಪ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ನ್ಗರ ಮತ್ತಿ ಗ್ರರ ಮೋಣ

ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆಿ ಗಳು ಬಿೋದಿ ದಿೋಪಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಇಡಿ / ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಲಾು ಂಪ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು
ಸಾಿ ಪ್ತಸಿದಲಿಿ

ಪರ ತಿ

ಯೂನಿಟ್ಗೆ

ನಿೋಡಲಾಗುವ

105

ಪೈಸೆಗಳ

ರಿಯಾಯತಿಯನ್ನು

ಮುಂದ್ಯವರಿಸಿದೆ.



ಹೆಚ್.ಟಿ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ್ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ ಯೋಜನೆ (Special Incentive Scheme):
ಆಯೋಗವು 2018 ರ ದರ ಆದೇಶದಲಿಿ ಎಲಾಿ ಹೆರ್ಚ.ಟಿ. ಗ್ರರ ಹಕರಿಗ್ರಗಿ ಜಾರಿಗಳಿಸಿದದ ವಿಶೇರ್
ಪ್ರ ೋತ್ತಿ ಹ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ್ ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾಕ್ಕ ಮುಂದ್ಯವರಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ, 10.00
ಘಂಟೆಯಂದ 18.00 ಘಂಟೆಯ ಸಮಯದಲಿಿ ನ್ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಬಳಕ್ಗ್ರಗಿ, ಸಾಿ ವರಗಳ ಮೂಲ್
ಬಳಕ್ಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ರೂ.1 ರ ಪ್ರ ೋತ್ತಿ ಹವನ್ನು , ಮತ್ತಿ ರಾತಿರ 22.00
ಘಂಟೆಯಂದ 6.00 ಘಂಟೆಗಳವರೆಗಿನ್ ಬಳಕ್ಗ್ರಗಿ, ಎಲಾಿ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ರೂ.2 ರ
ಪ್ರ ೋತ್ತಿ ಹವನ್ನು ಮತ್ತಿ ಸಂಜೆಯ ಗರಿರ್ಠ ಅವಧಿ, 18.00 ಘಂಟೆಯಂದ 22.00 ಘಂಟವರೆಗಿನ್
ಸಮಯದಲಿಿ

ಬಳಸ್ತವ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಗೆ, ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ರೂ.1 ರ ದಂಡ ಶುಲ್ಕ ವನ್ನು

ಆಯೋಗವು ವಿದ್ಯು ತ್ ದರ ಆದೇಶ 2021 ರಲಿಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದ್ಯ.



ಬಿ.ಎಾಂ.ಆರ್.ಸಿ.ಎಲ್ ಗೆ ಅನವ ಯಿಸುವ ದರದಲಿಲ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚ ಳವಿರಿವುದಿಲ್ಲ :
ರಾಜ್ು ದಲಿಿ ಶುದಧ ಇಂಧನ್ ಬಳಕ್ ಮತ್ತಿ ಇಂಗ್ರಲ್ದ ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕ್ಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು
ಮತ್ತಿ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು

ಬಳಸಲು ಪರ ಯಾಣಿಕರನ್ನು

ಉತೆಿ ೋಜಿಸಲು, ಆಯೋಗವು

ಬಿಎಾಂಆರ್ ಸಿಎಲ್ ಗೆ ವಿದಿಸುವ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ದರವನ್ನು ಹೆಚಿಚ ಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತಿ ಪರ ಸುಿ ತ್ ಇರುವ
ಪರ ತ್ರ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.5.20 ರಿಯಾಯಿತ್ರ ದರವನ್ನು ಮುಾಂದ್ಯವರಿಸಲು ಅನ್ನಮೊೋದನೆ
ನಿೋಡಿದೆ ಹಾಗ್ಯ ಟಿಓಡಿ ದರ ಮತ್ತಿ ವಿಶೇರ್ ಪ್ರ ೋತ್ತಿ ಹಕ ಯೋಜ್ನೆ ಇಲ್ಿ ದೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ
10 ಪೈಸೆ ಹೆಚಿಚ ಸ್ತವ ಮೂಲ್ಕ ರೈಲ್ಲವ

ಟಾರ ಕ್ಷನ್ಗೆ ರಿಯಾಯತಿ ದರವನ್ನು

ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ

ರೂ.6.55 ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
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ಗ್ರರ ಹಕರ ಸಾಿ ವರಗಳ ಆವರಣಗಳಲಿಿ ಸಾಿ ಪ್ತತ್ವ್ಯದ ತ್ತು ಜ್ು

ಸಂಸಕ ರಣಾ ಘಟಕ ಮತ್ತಿ ಒಳ

ಚ್ರಂಡಿ

ಆಯಾ

/

ಕಳಚೆ

ನಿೋರು

ಸಂಸಕ ರಣಾ

ಘಟಕಗಳಿಗೆ

ವಗಾದ

ಸಾಿ ವರಗಳಿಗೆ

ಅನ್ವ ಯವ್ಯಗುವ ದರದಲಿಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದ್ಯವರಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಘನ್ ತ್ತು ಜ್ು ವನ್ನು

ಸಂಸಕ ರಣೆಯಂದಾಗುವ ಪರಿಸರ ಮತ್ತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರ ಯೋಜ್ನ್ಗಳನ್ನು

ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆಯೋಗವು, ಕೈಗ್ರರಿಕ್ಗಳ ಆವರಣದಲಿಿ ಇರುವ ಘನ್ತ್ತು ಜ್ು ಸಂಸಕ ರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ
ಎಲ್ಟಿ ಮತ್ತಿ ಎರ್ಚಟಿ ಕೈಗ್ರರಿಕಾ ವಗಾದ ದರ ಅನ್ವ ಯಸ್ತವುದನ್ನು ಮುಂದ್ಯವರಿಸಿದೆ.


ಗ್ರರ ಹಕರ ಕಂದ್ಯ ಕರತೆಗಳನ್ನು ಕಾಲ್ ಮತಿಯಳಗೆ ಪರಿಹರಿಸಲು, ಆಯೋಗವು ತ್ನ್ು ಹಿಂದಿನ್
ನಿದೇಾಶನ್ವನ್ನು ಪುನ್ರುಚ್ಚ ರಿಸ್ತತ್ತಿ , ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳು ಪರ ತಿ ಉಪವಿಭಾಗದಲಿಿ
ಗ್ರರ ಹಕ ಸಂವಹನ್ ಸಭೆಗಳನ್ನು , ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯು ಪ್ತಿ ಯ ಅಧಿೋಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರು ಅಥವ್ಯ
ಕಾಯಾ ನಿವ್ಯಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ರವರ ಅಧು ಕ್ಷತೆಯಲಿಿ
ನ್ಡೆಸ್ತವುದನ್ನು

ಮುಂದ್ಯವರಿಸ್ತವಂತೆ

ವಿಫಲ್ವ್ಯದರೆ,

ಸಂಬಂಧಪಟು

ನಿದೇಾಶಿಸಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರ

ಪರ ತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗಮೆಮ

ಅಂತ್ಹ

ವ್ಯು ಪ್ತಿ ಯ

ಪಾವತಿಯಗುವಂತೆ ಆಯೋಗವು ಪರ ತಿ ಉಪ ವಿಭಾಗಕ್ಕ

ಸಭೆಗಳನ್ನು

ಸ್ತಸಿಿ ದಾರ

ನ್ಡೆಸಲು

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ

ಒಂದ್ಯ ಲ್ಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳವರೆಗೆ

ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತತ್ಿ ದೆ.



ಬ್ಯು ಟರಿ ಚಾಜಿಾಾಂಗ್ ಕಾಂದರ ಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತ್ರ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ದರ:
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ು

ಸಕಾಾರದ " ವಿದ್ಯು ತ್ ವ್ಯಹನ್ (ಇವಿ) ಮತ್ತಿ ಇಂಧನ್ ಶೇಖರಣಾ ನಿೋತಿ"

ವಿರ್ಯದ ಹಿನೆು ಲ್ಲಯಲಿಿ , ಶುದಧ ಇಂಧನ್ ಮತ್ತಿ ವಿದ್ಯು ತ್ ವ್ಯಹನ್ ಬಳಕ್ಯನ್ನು ಉತೆಿ ೋಜಿಸಲು
ಹಾಗ್ಯ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯು ತ್ ಚ್ಲ್ನ್ಶಿೋಲ್ತೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗಳಿಸ್ತವ ನಿಟಿು ನ್ಲಿಿ ಮತ್ತಿ
ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯಂದಿಗೆ ಆಯೋಗವು 2018 ರ ದರ ಆದೇಶದಲಿಿ ವಿದ್ಯು ತ್ ವ್ಯಹನ್ ಚಾಜಿಾಂಗ್
ಕಂದರ ಗಳಿಗೆ ಪರಚ್ಯಸಿದದ ಹೊಸ ದರ ಪರ ವಗಾ ಎಲ್ ಟಿ 6(ಸಿ) ಅನ್ನು ಮುಂದ್ಯವರಿಸಿದೆ. ಈ
ಜ್ಕಾತಿಯು LT ಹಾಗ್ಯ HT ಎರಡೂ ವಗಾಗಳಿಗೆ ಅನ್ವ ಯವ್ಯಗಲಿದೆ. ವಿದ್ಯು ತ್ ವ್ಯಹನ
ಬಳಕ್ಕಯನ್ನು

ಉತೆಿ ೋಜಿಸುವ ಸಲುವ್ಯಗಿ, ಆರ್ಥಾಕ ವಷ್ಾ 2022 ಕ್ಕಕ

ಯಾವುದೇ ದರ

ಹೆಚ್ಚ ಳವಿಲ್ಲ ದೆ ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಲ ರುವ ರಿಯಾಯಿತ್ರ ದರ ಪರ ತ್ರ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ರೂ.5 ಅನ್ನು
ಮುಾಂದ್ಯರೆಸಿದೆ. ಕಂದರ ಸಕಾಾರದ ಮಾಗಾಸೂಚಿಯಂತೆ, ಬಾು ಟರಿ ಸಾವ ು ಪ್ತಂಗ್ ಇರುವಂತ್ಹ
ವಿದ್ಯು ತ್ ವ್ಯಹನ್ಗಳಲಿಿ

ಬಳಸ್ತವ ಬ್ಯು ಟರಿಗಳನ್ನು

ಚಾಜಾ ಮಾಡುವ ಘಟಕಗಳಿಗೂ

ರಿಯಾಯಿತ್ರ ದರವನ್ನು ಆಯೋಗವು ವಿಸಿ ರಿಸಿದೆ.



ಆರ್ಥಾಕ ವಷ್ಾ 2022 ರ ವಿದ್ಯು ತ್ ದರ ಆದೇಶ 2021 ರ ಪರ ಮುಖ ಆಾಂಶಗಳು:



ಗೃಹ ಬಳಕ್ಕ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಅನವ ಯವ್ಯಗುವ ದರಗಳು:
ಬೆಸಾಕ ಾಂ

ವ್ಯು ಪ್ತಿ ಯ

ಬೆಾಂಗಳೂರು

ಮಹಾನಗರ

ಪಾಲಿಕ್ಕ

ಹಾಗೂ

ಇತ್ರೆ

ಪುರಸಭೆ

ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ ನ ಗೃಹ ಬಳಕ್ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಹಾಗ್ಯ ಸಕಾಾರಿ / ಧಮಾಾಥಾ ಸಂಸೆಿ ಗಳು ನ್ಡೆಸ್ತವ
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ವಿದಾು

ಸಂಸೆಿ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳ ಸಾಿ ವರಗಳ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ದರಗಳಲಿಿ ನ್ ಹೆಚ್ಚ ಳವು ಪರ ತಿ

ಯೂನಿಟ್ಗೆ 10 ಪೈಸೆಯಾಗಿದೆ. 0 - 50 ಯೂನಿಟ್ ಗಳ (ಈ ಹಿಂದೆ 0 - 30 ಯೂನಿಟ್ ಗಳು) ಮಾಸಿಕ
ಬಳಕ್ಯ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ದರವನ್ನು

ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.4.00 ಗಳಿಂದ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ

ರೂ.4.10 ಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚ ಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಿ 51 ರಿಂದ 100 ಯೂನಿಟ್ ಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಬಳಕ್ಗ್ರಗಿ (ಈ
ಹಿಂದೆ 31 ರಿಂದ 100 ಯೂನಿಟ್ ಗಳು), ದರವನ್ನು
ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.5.55 ಕ್ಕ
ದರವನ್ನು

ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.5.45 ರಿಂದ ಪರ ತಿ

ಹೆಚಿಚ ಸಲಾಗಿದೆ. 101-200 ಯೂನಿಟ್ ಗಳ ಮಾಸಿಕ ಬಳಕ್ಯ

ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.7.00 ರಿಂದ ರೂ.7.10 ಕ್ಕ ಹೆಚಿಚ ಸಲಾಗಿದೆ. 200 ಯೂನಿಟ್

ಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಮಾಸಿಕ ಬಳಕ್ಯ ದರವನ್ನು ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.8.05 ರಿಂದ ರೂ.8.15 ಕ್ಕ
ಹೆಚಿಚ ಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಸಾಕ ಾಂ

ವ್ಯು ಪ್ತಿ ಯ

ಗ್ರರ ಮ

ಪಂಚಾಯಿತ್ರ

ಅಡಿಯ

ಗ್ರರ ಮಿೋಣ

ಪರ ದೇಶದ

ಗೃಹ

ಬಳಕ್ಕದಾರರಿಗೆ ಮದಲ್ 50 ಯೂನಿಟ್ಗಳವರೆಗಿನ್ (ಈ ಹಿಂದೆ 30 ಯೂನಿಟ್ಗಳವರೆಗೆ) ಮಾಸಿಕ
ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಬಳಕ್ಗೆ ಈಗಿರುವ ದರವ್ಯದ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ರೂ.3.90 ರಿಂದ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ
ರೂ.4.00 ಕ್ಕ ಹೆಚಿಚ ಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಿ 51 ರಿಂದ 100 ಯೂನಿಟ್ ಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಬಳಕ್ಗ್ರಗಿ (ಈ
ಹಿಂದೆ 31 ರಿಂದ 100 ಯೂನಿಟ್ ಗಳು) ದರವನ್ನು
ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.5.25 ಕ್ಕ

ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.5.15 ರಿಂದ ಪರ ತಿ

ಹೆಚಿಚ ಸಲಾಗಿದೆ. 101-200 ಯೂನಿಟ್ ಗಳ ಮಾಸಿಕ ಬಳಕ್ಯ

ದರವನ್ನು ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.6.70 ಗಳಿಂದ ರೂ.6.80 ಕ್ಕ ಹೆಚಿಚ ಸಲಾಗಿದೆ. 200 ಯೂನಿಟ್
ಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಮಾಸಿಕ ಬಳಕ್ಯ ದರವನ್ನು ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.7.55 ರಿಂದ ರೂ.7.65 ಕ್ಕ
ಹೆಚಿಚ ಸಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ರೆ ಎಲಾಲ ಎಸಾಕ ಾಂಗಳ ನಗರ ಪಾಲಿಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ ನ ಗೃಹ ಬಳಕ್ಕಯ
ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ, 50 ಯೂನಿಟ್ ಗಳವರೆಗೆ (ಈ ಹಿಂದೆ 30 ಯೂನಿಟ್ ಗಳವರೆಗೆ) ಮಾಸಿಕ ಬಳಕ್ಯ
ದರವನ್ನು ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.3.95 ಗಳಿಂದ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.4.05 ಕ್ಕ ಹೆಚಿಚ ಸಲಾಗಿದೆ
ಮತ್ತಿ 51 ಯೂನಿಟ್ ಗಳಿಂದ 100 ಯೂನಿಟ್ ಗಳವರೆಗೆ (ಈ ಹಿಂದೆ 31 ರಿಂದ 100 ಯೂನಿಟ್
ಗಳು) ಬಳಕ್ಗ್ರಗಿ, ದರವನ್ನು ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.5.45 ರಿಂದ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.5.55 ಕ್ಕ
ಹೆಚಿಚ ಸಲಾಗಿದೆ. 101-200 ಯೂನಿಟ್ ಗಳ ಮಾಸಿಕ ಬಳಕ್ಯ ದರವನ್ನು

ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ

ರೂ.7.00 ರಿಂದ ರೂ.7.10 ಕ್ಕ ಹೆಚಿಚ ಸಲಾಗಿದೆ. 200 ಯೂನಿಟ್ ಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಮಾಸಿಕ ಬಳಕ್ಯ
ದರವನ್ನು ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.8.05 ರಿಂದ ರೂ.8.15 ಕ್ಕ ಹೆಚಿಚ ಸಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ರೆ ಎಲಾಲ

ಎಸಾಕ ಾಂಗಳ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ ನ ಗೃಹ ಬಳಕ್ಕ

ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ, 50 ಯೂನಿಟ್ ಗಳವರೆಗೆ (ಈ ಹಿಂದೆ 30 ಯೂನಿಟ್ ಗಳು) ಮಾಸಿಕ ಬಳಕ್ಯ
ದರವನ್ನು ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.3.85 ಗಳಿಂದ ರೂ.3.95 ಕ್ಕ ಮತ್ತಿ 51 ರಿಂದ 100 ಯೂನಿಟ್
ಗಳ ನ್ಡುವೆ (ಈ ಹಿಂದೆ 31 ರಿಂದ 100 ಯೂನಿಟ್ ಗಳು) ಬಳಕ್ಗ್ರಗಿ, ದರವನ್ನು ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ
ರೂ.5.15 ರಿಂದ ರೂ.5.25 ಕ್ಕ

ಹೆಚಿಚ ಸಲಾಗಿದೆ. 101-200 ಯೂನಿಟ್ ಗಳ ಮಾಸಿಕ ಬಳಕ್ಯ

ದರವನ್ನು ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.6.70 ಗಳಿಂದ ರೂ.6.80 ಕ್ಕ ಹೆಚಿಚ ಸಲಾಗಿದೆ. 200 ಯೂನಿಟ್
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ಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಮಾಸಿಕ ಬಳಕ್ಯ ಸ್ತಂಕವನ್ನು ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.7.55 ರಿಂದ ರೂ.7.65
ಕ್ಕ ಹೆಚಿಚ ಸಲಾಗಿದೆ.



ಕೈಗ್ರರಿಕಾ ಬಳಕ್ಕದಾರರಿಗೆ ಅನವ ಯವ್ಯಗುವ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ದರಗಳು:
ರಾಜ್ು ದಾದು ಂತ್ ಎಲ್ ಟಿ ಕೈಗ್ರರಿಕಾ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಬಳಕ್ ದರದ ಹೆಚ್ಚ ಳವು ಪರ ತಿ
ಯೂನಿಟ್

ಗೆ

10

ಪೈಸೆಯಾಗಿದೆ.

ಬೆಸಾಕ ಾಂನ

ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ

ಮತ್ತಿ

ಇತ್ರ

ಪುರಸಭೆ

ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ ನ ಎಲ್ ಟಿ ಕೈಗ್ರರಿಕಾ ಬಳಕ್ಕದಾರರಿಗೆ ಪರಿರ್ಕ ೃತ್ ದರಗಳು ಮಾಸಿಕ ಬಳಕ್ಯ
ಮದಲ್ 500 ಯೂನಿಟ್ ಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.6.00 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.5.90)
ಮತ್ತಿ 500 ಯೂನಿಟ್ ಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಬಳಕ್ಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.7.30 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ
ದರ ರೂ.7.20) ಆಗಿರುತ್ಿ ದೆ.
ಬೆಸಾಕ ಾಂ ವ್ಯು ಪ್ತಿ ಯ ಇತ್ರ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ ನ ಎಲ್ ಟಿ ಕೈಗ್ರರಿಕಾ ಬಳಕ್ಕದಾರರಿಗೆ ಪರಿರ್ಕ ೃತ್
ದರಗಳು ಮಾಸಿಕ ಬಳಕ್ಯ ಮದಲ್ 500 ಯೂನಿಟ್ ಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.5.70
(ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.5.60) ಮತ್ತಿ 501 ರಿಂದ 1000 ಯೂನಿಟ್ ಗಳವರೆಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್
ಗೆ ರೂ.6.65 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.6.55) ಮತ್ತಿ 1000 ಯೂನಿಟ್ ಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಬಳಕ್ಗೆ
ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.6.95 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.6.85) ಆಗಿರುತ್ಿ ದೆ.
ಇತ್ರೆ

ಎಸಾಕ ಾಂಗಳ

ವ್ಯು ಪ್ತಿ ಯ

ಪುರಸಭೆ

ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ ನ

ಎಲ್.ಟಿ

ಕೈಗ್ರರಿಕಾ

ಬಳಕ್ಕದಾರರಿಗೆ ಅನ್ವ ಯವ್ಯಗುವ ಹೊಸ ದರಗಳು ಮಾಸಿಕ ಬಳಕ್ಯ ಮದಲ್ 500 ಯೂನಿಟ್
ಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.5.80 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.5.70), 501 ರಿಂದ 1000 ಯೂನಿಟ್
ಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.6.80 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.6.70) ಮತ್ತಿ 1000 ಯೂನಿಟ್
ಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಬಳಕ್ಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.7.10 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.7.00)
ಆಗಿರುತ್ಿ ದೆ.
ಎಲಾಲ ಎಸಾಕ ಾಂಗಳ ಇತ್ರೆ ಎಲಾಲ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ ನ ಎಲ್.ಟಿ ಕೈಗ್ರರಿಕಾ ಬಳಕ್ಕದಾರರಿಗೆ
ಹೊಸ ದರಗಳು, ಮಾಸಿಕ ಬಳಕ್ಯ ಮದಲ್ 500 ಯುನಿಟ್ ಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.5.70
(ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.5.60), 501 ರಿಂದ 1000 ಯೂನಿಟ್ ಗಳ ವರೆಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ
ರೂ.6.65 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.6.55) ಮತ್ತಿ 1000 ಯೂನಿಟ್ ಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಬಳಕ್ಗೆ
ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.6.95 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.6.85) ಆಗಿರುತ್ಿ ದೆ.
ರಾಜ್ು ದಾದು ಂತ್ ಎಚ್ ಟಿ ಕೈಗ್ರರಿಕಾ ಬಳಕ್ಕದಾರರಿಗೆ, ಅನ್ವ ಯವ್ಯಗುವ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ದರದ
ಹೆಚ್ಚ ಳವು ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ 10 ಪೈಸೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ ಮತ್ತಿ ಬೆಸಾಕ ಾಂನ ಇತ್ರ ಪುರಸಭೆ
ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ ನ ಎಚ್ ಟಿ ಕೈಗ್ರರಿಕಾ ಬಳಕ್ಕದಾರರಿಗೆ, ಹೊಸ ದರವು ಮಾಸಿಕ ಬಳಕ್ಯ
ಮದಲ್ ಒಂದ್ಯ ಲ್ಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.7.45 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ
ರೂ.7.35) ಮತ್ತಿ ಒಂದ್ಯ ಲ್ಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಮೋರಿದ ಬಳಕ್ಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.7.75
(ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.7.65) ಆಗಿರುತ್ಿ ದೆ.
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ಬೆಸಾಕ ಾಂ ವ್ಯು ಪ್ತಿ ಯ ಇತ್ರ ಎಲಾಲ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ ನ ಎಚ್ ಟಿ ಕೈಗ್ರರಿಕಾ ಬಳಕ್ಕದಾರರಿಗೆ
ಅನ್ವ ಯವ್ಯಗುವ ಹೊಸ ದರವು ಮಾಸಿಕ ಬಳಕ್ಯ ಮದಲ್ ಒಂದ್ಯ ಲ್ಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿ
ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.7.35 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.7.25) ಮತ್ತಿ ಒಂದ್ಯ ಲ್ಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ಗಳನ್ನು
ಮೋರಿದ ಬಳಕ್ಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.7.55 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.7.45) ಆಗಿರುತ್ಿ ದೆ.
ಇತ್ರೆ ಎಸಾಕ ಾಂ ಗಳ ಎಲಾಲ

ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ ನ ಎಚ್ ಟಿ ಕೈಗ್ರರಿಕಾ ಬಳಕ್ಕದಾರರಿಗೆ

ಅನ್ವ ಯವ್ಯಗುವ ಹೊಸ ದರವು ಮಾಸಿಕ ಬಳಕ್ಯ ಮದಲ್ ಒಂದ್ಯ ಲ್ಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿ
ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.7.30 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.7.20) ಮತ್ತಿ ಒಂದ್ಯ ಲ್ಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ಗಳನ್ನು
ಮೋರಿದ ಬಳಕ್ಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.7.55 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.7.45) ಆಗಿರುತ್ಿ ದೆ.



ವ್ಯಣಿಜು ಬಳಕ್ಕದಾರರಿಗೆ ಅನವ ಯವ್ಯಗುವ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ದರಗಳು:
ಎಲ್.ಟಿ ವ್ಯಣಿಜು ಪರ ವಗಾದ ಬಳಕ್ದಾರರಿಗೆ ರಾಜಾು ದು ಂತ್ ದರ ಏರಿಕ್ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ 10
ಪೈಸೆಯಾಗಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಬೆಾಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕ್ಕ ಮತ್ತಿ
ಪರ ದೇಶಗಳನ್ನು

ಇತ್ರೆ ಪುರಸಭೆ

ಒಳಗಾಂಡಂತೆ ಎಲಾಲ ಎಸಾಕ ಾಂಗಳಲಿಲ ನ ನಗರ ಸಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆಾ ಗಳ

ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ ನ ಹೊಸ ದರ ಮಾಸಿಕ ಬಳಕ್ಯ ಮದಲ್ 50 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್
ಗೆ ರೂ.8.35 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ .8.25) ಮತ್ತಿ 50 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮೋರಿದ ಬಳಕ್ಗ್ರಗಿ
ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ರೂ.9.35 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ರೂ.9.25 ದರ) ಆಗಿರುತ್ಿ ದೆ. ಗ್ರರ ಮಿೋಣ
ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ , ಹೊಸ ದರಗಳು ಮಾಸಿಕ ಬಳಕ್ಯ ಮದಲ್ 50 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿ
ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.7.85 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.7.75) ಮತ್ತಿ 50 ಯೂನಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಮೋರಿದ
ಬಳಕ್ಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.8.85 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.8.75) ಆಗಿರುತ್ಿ ದೆ.
ಬೆಸಾಕ ಾಂ ಪರ ದೇಶದ ಎಚ್ ಟಿ ವ್ಯಣಿಜು ಬಳಕ್ಕದಾರರಿಗೆ, ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಬಳಕ್ಯ ದರದ ಹೆಚ್ಚ ಳವು
ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ 10 ಪೈಸೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಸಾಕ ಂನ್ ವ್ಯು ಪ್ತಿ ಯ ಬಿಬಿಎಂಪ್ತ, ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲಿಕ್
ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಿ ಹೊಸ ದರವು ಮಾಸಿಕ ಬಳಕ್ಯ ಮದಲ್ ಎರಡು ಲ್ಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿ
ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.9.25 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.9.15) ಮತ್ತಿ ಎರಡು ಲ್ಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ಗಳನ್ನು
ಮೋರಿದ ಬಳಕ್ಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.9.35 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.9.25) ಆಗಿರುತ್ಿ ದೆ.
ಬೆಸಾಕ ಾಂ ವ್ಯು ಪ್ತಿ ಯ ಇತ್ರ ಎಲಾಲ

ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ ಎಚ್ ಟಿ ವ್ಯಣಿಜು

ಬಳಕ್ಕದಾರರಿಗೆ

ಅನ್ವ ಯವ್ಯಗುವ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಬಳಕ್ ದರದ ಹೆಚ್ಚ ಳವು ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ 10 ಪೈಸೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ದರವು ಮಾಸಿಕ ಬಳಕ್ಯ ಮದಲ್ ಎರಡು ಲ್ಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ
ರೂ.9.05 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.8.95) ಮತ್ತಿ ಎರಡು ಲ್ಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್
ಗಳನ್ನು

ಮೋರಿದ ಬಳಕ್ಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.9.15 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.9.05)

ಆಗಿರುತ್ಿ ದೆ.
ಇತ್ರೆ ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ ವ್ಯು ಪ್ತಿ ಯ ಎಲಾಲ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ ನ ಎಚ್ ಟಿ
ವ್ಯಣಿಜು ಬಳಕ್ಕದಾರರಿಗೆ ಅನ್ವ ಯವ್ಯಗುವ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ದರದ ಹೆಚ್ಚ ಳವು ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ 10
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ಪೈಸೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ದರವು ಮಾಸಿಕ ಬಳಕ್ಯ ಮದಲ್ ಎರಡು ಲ್ಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿ
ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.9.00 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.8.90) ಮತ್ತಿ ಎರಡು ಲ್ಕ್ಷ
ಯೂನಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಮೋರಿದ ಬಳಕ್ಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.9.10 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ಪರ ತಿ
ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.9.00) ಆಗಿರುತ್ಿ ದೆ.



ಕ್ಯಡಿಯುವ ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತಿ ಬಿೋದಿ ದಿೋಪ:
ಆಯೋಗವು ಕಡಿಯುವ ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ಎಲ್ ಟಿ ಸಾಿ ವರಗಳ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಬಳಕ್ ದರವನ್ನು
ಈಗಿರುವ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.4.85 ರಿಂದ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.4.95 ಪರ ತಿ ಕ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ
ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ 10 ಪೈಸೆಗಳಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೆಚಿಚ ಸಿದೆ. ಎರ್ಚ ಟಿ ಕಡಿಯುವ ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು
ಸಾಿ ವರಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಈಗಿರುವ ದರವನ್ನು ರೂ.5.45 ರಿಂದ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ
ರೂ.5.55 ಕ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ 10 ಪೈಸೆ ಹೆಚಿಚ ಸಲಾಗಿರುತ್ಿ ದೆ.



ಎಲ್ ಇಡಿ / ಇಾಂಡಕ್ಷನ್ ಲಾು ಾಂಪ್ ಗಳನ್ನು

ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬಿೋದಿ ದಿೋಪ ಸಾಾ ವರಗಳಿಗೆ

ರಿಯಾಯಿತ್ರ ದರ:
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನ್ಗರ ಮತ್ತಿ ಗ್ರರ ಮೋಣ ಸಿ ಳಿೋಯ
ಸಂಸೆಿ ಗಳು ಬಿೋದಿದಿೋಪಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಇಡಿ / ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಲಾು ಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಿದದ ಲಿಿ ನಿೋಡಲಾಗುವ
ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಬಳಕ್ ದರದಲಿಿ ನ್ 105 ಪೈಸೆ ರಿಯಾಯತಿ ಅವಕಾಶ ನಿೋಡುವುದನ್ನು

ಆಯೋಗವು

ಮುಂದ್ಯವರಿಸಿದೆ. ಬೆಸಾಕ ಂ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.5.50 ರಿಂದ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ
ರೂ.5.60 ಮತ್ತಿ ಇತ್ರ ಎಸಾಕ ಂ ನ್ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.5.45 ರಿಂದ ರೂ.5.55 ಕ್ಕ
ಪ್ರ ೋತ್ತಿ ಹಕ ದರವನ್ನು ಪರಿರ್ಕ ರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ ಇಡಿ ದಿೋಪಗಳನ್ನು ಬಳಸದ ಸಾಿ ವರಗಳಿಗೆ, ಬೆಸಾಕ ಂ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ ರೂ.6.65 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ
ದರ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.6.55) ಮತ್ತಿ ಇತ್ರ ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ
ರೂ.6.60 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.6.50) ಗೆ ಪರಿರ್ಕ ರಿಸಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುತ್ಿ ದೆ.


ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಆಸಿ ತೆರ ಗಳು:
ಎಲ್ ಟಿ ಪರ ವಗಾದ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಿ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಬಳಕ್
ದರವನ್ನು ಆಯೋಗವು ರಾಜ್ು ದಾದು ಂತ್ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ 10 ಪೈಸೆ ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚಿಚ ಸಿದೆ. ಬೆಸಾಕ ಾಂ
ವ್ಯು ಪ್ತಿ ಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಾಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕ್ಕ, ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತಿ ನಗರ ಸಾ ಳಿೋಯ
ಸಂಸೆಾ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ ಎಲ್ ಟಿ ಪರ ವಗಾದಡಿ ದರವನ್ನು ಪರಿರ್ಕ ೃತ್ಗಳಿಸಿ ಮಾಸಿಕ ಬಳಕ್ಯ
ಮದಲ್ 200 ಯೂನಿಟ್ ಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.7.30 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.7.20)
ಮತ್ತಿ 200 ಯೂನಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಮೋರಿದ ಬಳಕ್ಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.8.55 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ
ದರ ರೂ.8.45) ಕ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ರ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ , ಪರಿರ್ಕ ೃತ್ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ದರವು
ಮಾಸಿಕ ಬಳಕ್ಯ ಮದಲ್ 200 ಯೂನಿಟ್ ಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.6.75 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ
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ದರ ರೂ.6.65) ಮತ್ತಿ 200 ಯೂನಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಮೋರಿದ ಬಳಕ್ಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.8.00
(ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.7.90) ಆಗಿರುತ್ಿ ದೆ.
ಇತ್ರೆ ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ ವ್ಯು ಪ್ತಿ ಯ ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತಿ ನಗರ ಸಾ ಳಿೋಯ
ಸಂಸೆಾ ಗಳ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ ನ ಎಲ್ ಟಿ ಪರ ವಗಾದ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಿ ಗಳಿಗೆ ಪರಿರ್ಕ ೃತ್
ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಬಳಕ್ ದರವನ್ನು

ಮದಲ್ 200 ಯೂನಿಟ್ ಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.7.25

(ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.7.15) ಮತ್ತಿ 200 ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಮೋರಿದ ಬಳಕ್ಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ
ರೂ.8.50 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.8.40) ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ರೆ ಎಲಾಿ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಿ ,
ಪರಿರ್ಕ ೃತ್ ದರವು ಮಾಸಿಕ ಬಳಕ್ಯ ಮದಲ್ 200 ಯೂನಿಟ್ ಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.6.70
(ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.6.60) ಮತ್ತಿ 200 ಯೂನಿಟ್ ಗಳನ್ನು

ಮೋರಿದ ಬಳಕ್ಗೆ ಪರ ತಿ

ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.7.95 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.7.85) ಕ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಸಾಕ ಾಂ ವ್ಯು ಪ್ತಿ ಯಲಿಲ , ಹೆಚ್ ಟಿ ಪರ ವಗಾದಲಿಲ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಕಾಾರಿ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳು
ಮತ್ತಿ ಧಮಾಾಥಾ ಸಂಸೆಿ ಗಳು ಸಡೆಸ್ತವ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳು ಹಾಗ್ಯ ಸಕಾಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಿ ಗಳು ಮತ್ತಿ
ಅನ್ನದಾನಿತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಿ ಗಳ ಮಾಸಿಕ ಬಳಕ್ಯ ಮದಲ್ ಒಂದ್ಯ ಲ್ಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿ
ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.7.20 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.7.10) ಮತ್ತಿ ಒಂದ್ಯ ಲ್ಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ಗಳನ್ನು
ಮೋರಿದ ಬಳಕ್ಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.7.60 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.7.50) ಗಳಿಗೆ ಪರಿರ್ಕ ೃತ್
ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ರೆ ಎಲಾಲ ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ , ಪರಿರ್ಕ ೃತ್
ದರವು ಮಾಸಿಕ ಬಳಕ್ಯ ಮದಲ್ ಒಂದ್ಯ ಲ್ಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.7.15
(ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.7.05) ಮತ್ತಿ ಒಂದ್ಯ ಲ್ಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಮೋರಿದ ಬಳಕ್ಗೆ ಪರ ತಿ
ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.7.55 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.7.45) ಆಗಿರುತ್ಿ ದೆ.
ಹೆಚ್ ಟಿ ಪರ ವಗಾದಡಿ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಬೆಸಾಕ ಾಂ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ ರುವ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಂಸೆಾ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸಿ ತೆರ ಗಳಿಗೆ ಪರಿರ್ಕ ೃತ್ ದರವು ಮದಲ್ ಒಂದ್ಯ ಲ್ಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್
ಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.8.20 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.8.10) ಮತ್ತಿ ಒಂದ್ಯ ಲ್ಕ್ಷ
ಯೂನಿಟ್ ಗಳನ್ನು

ಮೋರಿದ ಬಳಕ್ಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.8.60 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ

ರೂ.8.50) ಆಗಿರುತ್ಿ ದೆ. ಇತ್ರೆ ಎಲಾಲ ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ ,
ಪರಿರ್ಕ ೃತ್ ದರವು ಮದಲ್ ಒಂದ್ಯ ಲ್ಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.8.15
(ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.8.05) ಮತ್ತಿ ಒಂದ್ಯ ಲ್ಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಮೋರಿದ ಬಳಕ್ಗೆ ಪರ ತಿ
ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ರೂ.8.55 (ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿಿ ರುವ ದರ ರೂ.8.45) ಆಗಿರುತ್ಿ ದೆ.



ಹಸಿರು ದರ (Green Tariff):
ನ್ವಿೋಕರಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ್ ಮೂಲ್ಗಳಿಂದ ಉತ್ತಪ ದಿಸ್ತವ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಯ ಖರಿೋದಿ ಮತ್ತಿ
ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರ ೋತ್ತಿ ಹಿಸಲು, ಹೆರ್ಚ ಟಿ ಕೈಗ್ರರಿಕ್ ಮತ್ತಿ ಹೆರ್ಚ ಟಿ ವ್ಯಣಿಜ್ು ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ,
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ಅವರು ಇಚಿಚ ಸಿದಲಿಿ , ಅವರಿಗೆ ಅನ್ವ ಯವ್ಯಗುವ ದರಕ್ತಕ ಂತ್ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ 50 ಪೈಸೆಯಷ್ಟು
ಹೆಚಿಚ ನ್ ಹಸಿರು ದರವನ್ನು ಮುಂದ್ಯವರೆಸಿದೆ.



ಸಕಾಾರದ ಸಹಾಯ ಧನ:
10 ಎರ್ಚಪ್ತ ವರೆಗಿನ್ ಸಾಮಥು ಾದ 30.65 ಲ್ಕ್ಷ ನಿೋರಾವರಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಗ್ಯ 26.88 ಲ್ಕ್ಷ
ಭಾಗು

ಜ್ು ೋತಿ / ಕಟಿೋರ ಜ್ು ೋತಿ ಸಂಪಕಾಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ್ ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು

ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತಿ HRECS ಗೆ ಸಕಾಾರವು 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಕಡಬೇಕಾದ ಸಹಾಯಧನ್ ಮತ್ಿ ವ್ಯದ ರೂ.12,911.38 ಕೋಟಿ ಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಯಾಗಿ 2021-22 ನೇ
ಸಾಲಿನ್ಲಿಿ ಕಡಬೇಕಾದ ಅಂದಾಜು ಮತ್ಿ ರೂ.13,071.73 ಕೋಟಿಗಳು. ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾ 2022
ರಲಿಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳ ಅಂದಾಜು ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಬಳಕ್ 21,551.50 ದಶಲ್ಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್
ಗಳು (ಒಟುು ಮಾರಾಟದ ಶೇ 37.38) ಮತ್ತಿ ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾ 2022 ರಲಿಿ ಭಾಗು ಜ್ು ೋತಿ / ಕಟಿೋರ
ಜ್ು ೋತಿ ಗ್ರರ ಹಕರ ಅಂದಾಜು ಬಳಕ್ 745.91 ದಶಲ್ಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ಗಳು (ಸಹಾಯಧನ್ಕ್ಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟುು ವಿದು ತ್ ಬಳಕ್ 22,297.41 ದಶಲ್ಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ಗಳು).



ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವ್ಯರ್ಷಾಕ ಕಂದಾಯ ಬೇಡಿಕ್ಕ
(ARR):
ಆಯೋಗವು, ಬಹು ವ್ಯಷಿಾಕ ದರ ವಿನಿಯಾಮವಳಿಗಳ ತ್ತ್ವ ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾ
2022 ಕ್ಕ , ವ್ಯಷಿಾಕ ಕಂದಾಯ ಬೇಡಿಕ್ಯನ್ನು

ಪರಿರ್ಕ ರಿಸಿ, ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುತ್ಿ ದೆ. ಆಯೋಗವು

ಎಲಾಿ ವಿದ್ಯು ತ್ ವಿತ್ರಣಾ ಪರವ್ಯನಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾ 2020 ರ ವ್ಯಷಿಾಕ ಕಾಯಾ
ನಿವಾಹಣೆ ಪುನ್ಮಾನ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ಯದ , ಕರತೆಯನ್ನು , ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾ 2022 ರ ವ್ಯಷಿಾಕ ಬೇಡಿಕ್ಗೆ
ಪರಿಗಣಿಸಿರುತ್ಿ ದೆ.
ಎಲಾಿ

ವಿದ್ಯು ತ್

ಅಜಿಾಗಳನ್ನು

ಸರಬರಾಜು

ಕಂಪನಿಗಳು

ವಿದ್ಯು ತ್

ದರ

ಪರಿಶಿೋಲ್ನೆಗ್ರಗಿ

ಸಲಿಿ ಸಿದದ

ಕೂಲಂಕಶವ್ಯಗಿ ಪರಿಶಿೋಲಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಆಯೋಗವು, 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ್ಲಿಿ

60,645.95 ದಶಲ್ಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳಷ್ಟು (ಆ.ವ. 2022 ರ ಸಾಲಿನ್ಲಿಿ , ಶೇ 2.978 ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯು ತ್
ಪರ ಸರಣಾ ನ್ರ್ು

ಮತ್ತಿ ಶೇ 11.29 ರಷ್ಟು

ವಿದ್ಯು ತ್ ವಿತ್ರಣಾ ನ್ರ್ು

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿದಂತೆ)

ವಿದ್ಯು ತ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿರುವ ಎಲಾಿ ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ, ಒಟುು

ರೂ.

49,218.18 ಕೋಟಿಗಳ, ಒಟಾು ರೆ ಖಚುಾ (ವ್ಯಷಿಾಕ ಕಂದಾಯ ಬೇಡಿಕ್) ಅನ್ನು ಅನ್ನಮೋದಿಸಿದೆ.
ಈ ಉದೆದ ೋಶಕಾಕ ಗಿ ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳು ಆ.ವ 2022 ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ 70,852.521
ದಶಲ್ಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಖರಿೋದಿ ಮಾಡಲಿವೆ. ಆ.ವ 2021-22 ರಲಿಿ ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಯ (ಬೆಸಾಕ ಂ) ವ್ಯಷಿಾಕ ಕಂದಾಯ ಬೇಡಿಕ್ಯು ರೂ.24,058.47
ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ಯದ , ರಾಜ್ು ದ ಒಟುು

ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಖರಿೋದಿಯ ಶೇ.46.69 ರಷ್ಟು

ಪರ ಮಾಣದ

33,081.307 ದಶಲ್ಕ್ಷ ಯುನಿಟ್ ಗಳ ವಿದ್ಯು ತ್ನ್ನು ಖರಿೋದಿಸಲಿದೆ.
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ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾ 2022 ಕ್ಕ ಆಯೋಗವು ಅನ್ನಮೋದಿಸಿದ ಎಲಾಿ ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ
ಪರಿರ್ಕ ೃತ್ ವ್ಯಷಿಾಕ ಕಂದಾಯ ಬೇಡಿಕ್ (ARR), ವಿದ್ಯು ತ್ ಮಾರಾಟ ಪರ ಮಾಣ, ವಿದ್ಯು ತ್ ಖರಿೋದಿ
ಪರ ಮಾಣಗಳ ಸರಾಂಶವು ಕ್ಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ಿ ದೆ:
ಕರ .
ಸಂ.
1

2

3

4

5
6
7

ವಿಷ್ಯ
ಆಯೋಗವು ಅನ್ನಮೋದಿಸಿದ
ವ್ಯಷಿಾಕ ಕಂದಾಯ ಬೇಡಿಕ್
(ARR), ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಲಿಿ (ಎಲಾಿ
ವಿ.ಸ.ಕಂ ಗಳಿಗೆ)
ಆಯೋಗವು ಅನ್ನಮೋದಿಸಿದ
ವ್ಯಷಿಾಕ ಕಂದಾಯ ಬೇಡಿಕ್
(ARR), ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಲಿಿ
(HRECs ಗೆ)
ಅನ್ನಮೋದಿಸಿದ ವಿದ್ಯು ತ್
ಮಾರಾಟ ಪರ ಮಾಣ, ದಶ ಲ್ಕ್ಷ
ಯೂನಿಟ್ಗಳಲಿಿ (ಎಲಾಿ
ವಿ.ಸ.ಕಂ ಗಳಿಗೆ)
ಅನ್ನಮೋದಿಸಿದ ವಿದ್ಯು ತ್
ಮಾರಾಟ ಪರ ಮಾಣ, ದಶ ಲ್ಕ್ಷ
ಯೂನಿಟ್ಗಳಲಿಿ (HRECs ಗೆ)
ಅನ್ನಮೋದಿಸಿದ ಶೇ. ಪರ ಸರಣಾ
ನ್ರ್ು
ಅನ್ನಮೋದಿಸಿದ ಶೇ. ವಿತ್ರಣಾ
ನ್ರ್ು
ಅನ್ನಮೋದಿಸಿದ ವಿದ್ಯು ತ್ ಖರಿೋದಿ
ಪರ ಮಾಣ, ದಶ ಲ್ಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್
ಗಳಲಿಿ

FY22

Remarks

49,218.18

171.49

60,645.95

273.98

ಅನ್ನಮೋದಿಸಿದ
ಪರ ಸರಣಾ ಹಾಗ್ಯ
ವಿತ್ರಣಾ ನ್ರ್ು ವನ್ನು
ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ.
ಅನ್ನಮೋದಿಸಿದ
ಪರ ಸರಣಾ ಹಾಗ್ಯ
ವಿತ್ರಣಾ ನ್ರ್ು ವನ್ನು
ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ.

2.978
11.29
70,852.52

FY21 – 73,104.34 ದಶ
ಲ್ಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್

ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತಿ ಹುಕ್ಕ ೋರಿ ಗ್ರರ ಮೋಣ ವಿದ್ಯು ತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವು,
ವಿದ್ಯು ತ್ ಖರಿೋದಿಯ ವೆಚ್ಚ ದಲಿಿ ಒಟಾು ರೆ ಏರಿಕ್ ಮತ್ತಿ ಕಾಯಾಾಚ್ರಣೆಗಳ ವೆಚ್ಚ ದಲಿಿ ಏರಿಕ್
ಉಲ್ಲಿ ೋಖಿಸಿ, ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾ 2020 ರ ವ್ಯಷಿಾಕ ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಣೆ ಪುನ್ಮಾನ್ನ್ ಮತ್ತಿ 2021-22
ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪರಿರ್ಕ ೃತ್ ವಿದ್ಯು ತ್ ದರಗಳ ಪರ ಸಾಿ ವನೆಗಳಂದಿಗೆ, ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾ 2021-22 ರ
ವ್ಯಷಿಾಕ ಕಂದಾಯ ಬೇಡಿಕ್ಯ ಪರಿರ್ಕ ರಣೆ ಕೋರಿ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಅಜಿಾಗಳನ್ನು
ಸಲಿಿ ಸಿದದ ವು. 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪರ ಸಾಿ ವಿತ್ ಮತ್ತಿ ಅನ್ನಮೋದಿತ್ ವ್ಯಷಿಾಕ ಕಂದಾಯ ಬೇಡಿಕ್
(ARR) (ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾ 2020 ರ ಮುಂದಯದ ಕರತೆಯನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ), ಈ ಕ್ಳಕಂಡಂತೆ ಇವೆ:
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2021-22

ನೇ

ಸಾಲಿನ,

ವಿದ್ಯು ತ್

ಸರಬರಾಜು

ಕಂಪನಿವ್ಯರು,

ಪರ ಸಾಿ ವಿತ್

ಮತ್ತಿ

ಅನ್ನಮೊೋದಿತ್ ವ್ಯರ್ಷಾಕ ಕಂದಾಯ ಬೇಡಿಕ್ಕ:
(ರೂ. ಕೊೋಟಿಗಳಲಿಲ )
ವಿದು ತ್
ಸರಬರಾಜು

FY22
ಸಲಿಲ ಸಿದಂತೆ

ಅನ್ನಮೊೋದಿಸಿದಂತೆ

ಬೆ.ವಿ.ಸ.ಕಂ

24,462.37

24,058.47

ಮ.ವಿ.ಸ.ಕಂ

5,119.61

4,507.65

ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ

6,024.13

5,180.69

ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ

9,890.72

9,519.60

ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ

7,129.59

5,951.77

230.83

171.49

52,857.25

49,389.67

ಪರವ್ಯನಿಗೆದಾರ

ಹುಕ್ಕಕ ೋರಿ
ಆರ್.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್.
ಒಟ್ಟು



ಆರ್ಥಾಕ ವಷ್ಾ 2022 ರ ಕಂದಾಯ ಕೊರತೆ:
ಎಲಾಿ ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ ಮತ್ತಿ ಹುಕ್ಕ ೋರಿ ಆರ್.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ನ್ ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾ 2020
ರ ವ್ಯಷಿಾಕ ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಣಾ ಪುನ್ಮಾನ್ನ್ದಲಿಿ

ರೂ.1,100.33 ಕೋಟಿ ಕಂದಾಯ

ಕರತೆಯನ್ನು ಆಯೋಗವು ನಿಧಾರಿಸಿದೆ. ಸದರಿ ಕಂದಾಯ ಕರತೆಯಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾ
2022 ಕ್ಕ ಅಂದಾಜಿಸಿದ ಕಂದಾಯ ಕರತೆ ರೂ.719.05 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದ್ಯಕಂಡ
ನಂತ್ರ ಒಟಾು ರೆ ಕರತೆ ರೂ.1,819.38 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ಯದ , ಇದನ್ನು ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾ 2022 ರಲಿಿ
ದರ ಹೆಚ್ಚ ಳದಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡಬೇಕ್ತರುತ್ಿ ದೆ.



2021-22

ನೇ

ಸಾಲಿಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ

ವಿದ್ಯು ತ್

ಪರ ಸರಣಾ

ನಿಗಮ

ನಿಯಮಿತ್ದ

(ಕ್ಕ.ಪ್ತ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್) ವಿದ್ಯು ತ್ ಪರ ಸರಣಾ ದರ:
ಆಯೋಗವು ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾ 2020 ರ ವ್ಯಷಿಾಕ ಕಾಯಾನಿವಾಹಣಾ ಪುನ್ಮಾನ್ನ್ದ ಅನ್ನಸಾರ
ಮುಂದಯದ ರೂ.34.18 ಕೋಟಿ ಕರತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕಂಡಂತೆ, ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾ 2022 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ

ರೂ.4,276.07

ಕೋಟಿಗಳ

ಪರಿರ್ಕ ೃತ್

ವ್ಯಷಿಾಕ

ಕಂದಾಯ

ಬೇಡಿಕ್ಯನ್ನು

ಅನ್ನಮೋದಿಸಿದೆ.
ದಿರ್ನಂಕ 05.10.2020 ರ ಮಾನ್ು ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ರ್ನು ಯಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶಗಳು ಹಾಗ್ಯ ದಿರ್ನಂಕ
19.10.2020 ರ ಕ್.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ಆದೇಶದ ಪರ ಕಾರ ನಿಧಾರಿಸಿರುವ ಮತ್ಿ ವನ್ನು
ವರ್ಾಗಳ

ಅವಧಿಯಲಿಿ

ನಿಯಂತ್ರ ಕ

ಸವ ತಿಿ ನ್

ಮೂಲ್ದ

ವಸೂಲು

ಮುಂದಿನ್ ಐದ್ಯ
ಮಾಡಲು

ಕರ ಮ
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ತೆಗೆದ್ಯಕಳುು ವಲಿಿ ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ್ಲಿಿ 331.41 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನು
ವ್ಯಷಿಾಕ ಕಂದಾಯ ಬೇಡಿಕ್ಯಲಿಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
2020-21 ರ ಸಾಲಿಗೆ ಆಯೋಗವು ಅನ್ನಮೋದಿಸಿದದ , ಕ.ವಿ.ಪರ .ನಿ.ನಿ. ಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಪರ ಸರಣಾ
ದರವ್ಯದ ರೂ.1,55,114 ಪರ ತಿ ಮೆ.ವ್ಯು / ಪರ ತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹಾಗ್ಯ 2019 ರ ದರ ಆದೇಶದಲಿಿ 202122 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಧಾರಿಸಿದದ ರೂ.1,33,758 ಪರ ತಿ ಮೆ.ವ್ಯು / ಪರ ತಿ ತಿಂಗಳ ಪರ ತಿಯಾಗಿ, ಪರ ಸರಣಾ
ದರವನ್ನು ಪರಿರ್ಕ ರಿಸಿ, ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾ 2021-22 ಕ್ಕ , ಪರ ತಿ ಮೆ.ವ್ಯು / ಪರ ತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.1,51,518
ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾ 2021-22 ರ ಈ ಪರಿರ್ಕ ೃತ್ ಪರ ಸರಣಾ ದರವನ್ನು , ವಿದ್ಯು ತ್
ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಮೋದಿಸಿದ ವಿದ್ಯು ತ್ ಖರಿೋದಿ ವೆಚ್ಚ ದಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕಂಡು, ಎಲಾಿ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ, ವಿದ್ಯು ತ್ ದರ ಪರಿರ್ಕ ರಣೆಯನ್ನು ಅನ್ನಮೋದಿಸಿದೆ.



ಮಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ್ ಆರ್ಥಾಕ ವಲ್ಯಕ್ಕಕ (MSEZL) ವ್ಯರ್ಷಾಕ ಕಂದಾಯ ಬೇಡಿಕ್ಕ (ARR)
ಮತ್ತಿ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ದರ ನಿಧಾರಣೆ:
ಆಯೋಗವು, ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾ 2022 ಕ್ಕ

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶೇರ್ ಆರ್ಥಾಕ ವಲ್ಯಕ್ಕ

(MSEZL)

ರೂ.52.792 ಕೋಟಿಗಳ ವ್ಯಷಿಾಕ ಕಂದಾಯ ಬೇಡಿಕ್ಯನ್ನು ನಿಧಾರಿಸಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶೇರ್
ಆರ್ಥಾಕ ವಲ್ಯದ ಕೈಗ್ರರಿಕಾ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ರೂ.7.30 ರಂತೆ ಪರಿರ್ಕ ೃತ್ ಚಿಲ್ಿ ರೆ
ವಿದ್ಯು ತ್ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.



ಏಕಸ್ ವಿಶೇಷ್ ಆರ್ಥಾಕ ವಲ್ಯಕ್ಕಕ (AEQUS SEZ) ವ್ಯರ್ಷಾಕ ಕಂದಾಯ ಬೇಡಿಕ್ಕ (ARR)
ಮತ್ತಿ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ದರ ನಿಧಾರಣೆ:
ಆಯೋಗವು, ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾ 2022 ಕ್ಕ

ಏಕಸ್ ವಿಶೇರ್ ಆರ್ಥಾಕ ವಲ್ಯಕ್ಕ

(AEQUS SEZ)

ರೂ.20.579 ಕೋಟಿಗಳ ವ್ಯಷಿಾಕ ಕಂದಾಯ ಬೇಡಿಕ್ಯನ್ನು ನಿಧಾರಿಸಿದೆ. ಏಕಸ್ ವಿಶೇರ್ ಆರ್ಥಾಕ
ವಲ್ಯದ ಕೈಗ್ರರಿಕಾ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ರೂ.7.60 ರಂತೆ ಪರಿರ್ಕ ೃತ್ ಚಿಲ್ಿ ರೆ ವಿದ್ಯು ತ್
ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
[ಟಿಪಿ ಣಿ:

ಪರ ತ್ರ ಬಳಕ್ಕದಾರರ ಪರ ವಗಾಕ್ಕಕ ಸಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಷ್ಕ ೃತ್ ವಿದ್ಯು ತ್ದರ ವಿವರಗಳನ್ನು

ಲ್ಗತ್ರಿ ಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯು ತ್ ಪರ ಸರಣಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್, ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು
ಕಂಪನಿಗಳು, ಹುಕ್ಕಕ ೋರಿ ಗ್ರರ ಮಿೋಣ ವಿದ್ಯು ತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ್ ಆರ್ಥಾಕ ವಲ್ಯ
(MSEZ) ಮತ್ತಿ ಏಕಸ್ (AEQUS) ವಿಶೇಷ್ ಆರ್ಥಾಕ ವಲ್ಯ (SEZ) ಗಳಿಗೆ ಸಬಂಧಿಸಿದ ದರ ಪರಿಷ್ಕ ರಣ
ಅದೇಶಗಳ

ಸಂಪೂಣಾ

ವಿವರಗಳನ್ನು

ಆಯೋಗದ

ವಬ್ಸೈಟ್

www.karunadu.karnataka.gov.in/kerc ನಲಿಲ ಪರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.]

*******
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