ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌರ ನೀತಿ 2014-21 ರಂತೆ ಸೌರ
ಘಟಕ ಮತ್ತು ಸೌರ ಪನಕಾಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿಧನನ
1. ಸ್ಪಧನಾತ್ಮಕ ಬಿಡ್ ಮತಖೆೀನದಡಿ (Competitive Bidding)
2. ಮೂರರ್ೆೀ ವ್ಯಕ್ತುಯ ಮನರನಟ (IPP-TPS)/ ಸ್ವಯಂ/ಸ್ಮೂಹ ಬಳಕೆ (Captive/Group Captive)
3. ಖನಸ್ಗಿ ಸೌರ ಪನರ್ಕಾ

ಸೌರ ನೀತಿ 2014-21 ರಂತೆ ಸೌರ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಸೌರ ಪನಕಾಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿಧನನ ಮತ್ತು
ಮನನದಂಡಗಳು/ಮನಗಾಸ್ೂಚಿಗಳು:
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರವು ಸೌರ ನೀತಿ 2014-21ನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಂದಿದ್ನು ಸೌರ ಘಟಕಗಳಂದ್ 2020-21ರ್ೆೀ
ಇಸವಿಯೊಳಗಡೆ ಕನಷ್ಠ ಶೆೀ 8 ರಷ್ನು ಸೌರ ನ್ವಿೀಕರಿಸಬಹನದನದ್ ಇಂಧನ್ ಖರಿೀದಿ ಬನಧಯತೆ (RPO – Solar
Renewable Energy Purchase Obligation) ಗನರಿಯನ್ನು ತಲನಪುವ ನಟ್ಟುನ್ಲ್ಲಿ 6000ಮೆ.ವ್ನಯ ಸನಮರ್ಥಯಾದ್
ಯೊೀಜರ್ೆಗಳನ್ನು ಅನ್ನಷ್ನಠನ್ಗೆೊಳಸನವ ಗನರಿಯನ್ನು ಹೆೊಂದಿರನತತದೆ.
ಸದ್ರಿ ಸೆೊೀಲನರ್ ಆರ್.ಪಿ.ಓ ವಗಾವನ್ನು ಒಳಗೆೊಂಡನ ಸೌರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಗಾಗಳಡಿ ಸವಯಂ ಬಳರ್ೆ,
ಸಮೊಹ ಬಳರ್ೆ, ಮೊರರ್ೆೀ ವಯಕ್ತತ ಮನರನಟ, ಖನಸಗಿ ಸೆೊೀಲನರ್ ಪನರ್ಕಾ ಹನಗೊ ISTS ವಗಾಗಳಡಿ ಸೌರ
ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹಂಚಿರ್ೆ ಮನಡಲನ ಅವರ್ನಶ ಕಲ್ಲಿಸಲನಗಿದೆ.
RPO ಮನಗಾದ್ಡಿ ಟೆಂಡರ್ ಮೊಲಕ ಹನಗೊ ಇನ್ನುಳದ್ ವಗಾದ್ಡಿ ಏಕ ಕಡತ ಪದ್ುತಿ ಮನಖೆೀನ್ ಸೌರ
ಯೊೀಜರ್ೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿರ್ೆ ಮನಡಲನಗನತಿತದೆ.
1. ಸ್ಪಧನಾತ್ಮಕ ಬಿಡ್ ಮತಖೆೀನದಡಿ (Competitive Bidding):
 ವಿದ್ನಯತ್ ಸರಬರನಜನ ಕಂಪನಗಳ Solar RPO ಗನರಿಯನ್ನು ತಲನಪುವ ನಟ್ಟುನ್ಲ್ಲಿ ಸೌರ ವಿದ್ನಯತ್
ಖರಿೀದಿಗನಗಿ ರ್ನಲ ರ್ನಲರ್ೆೆ ಸರ್ನಾರದ್ ಆದೆೀಶದ್ ಮೆೀರೆಗೆ ರ್ೆೆಡಲ್ ವತಿಯಂದ್ ಟೆಂಡರ್ ಆಹನವನಸಿ
ಯಶಸಿವ ಬಿಡಡರನದನರರಿಗೆ ಸೌರ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹಂಚಿರ್ೆ ಮನಡಲನಗನತಿತತನತ.
 ಹಂಚಿರ್ೆ ಪಡೆದ್ ಅಭಿವೃದಿುದನರರನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ವಿದ್ನಯತ್ ಸರಬರನಜನ ಕಂಪನಗಳೆ ಂದಿಗೆ
ವಿದ್ನಯತ್ ಖರಿೀದಿ ಒಪಿಂದ್(PPA)ಗಳನ್ನು ಮನಡಿರ್ೆೊಂಡನ, ತದ್ ನ್ಂತರ ರ್ೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ಯಂದ್ ಸದ್ರಿ
PPA ಗಳಗೆ ಅನ್ನಮೀದ್ರ್ೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲನಗನತತದೆ.
 ಟೆಂಡರ್ ನ್ಲ್ಲಿ ನಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ ಅವಧಿಯಂತೆ ಯೊೀಜರ್ೆಯನ್ನು ಅನ್ನಷ್ನಠನ್ಗೆೊಳಸಿದ್ ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿ
ಟೆಂಡರ್

ನ್ಲ್ಲಿ

ಕಂಡನರ್ೆೊಂಡ

ದ್ರದ್ಂತೆಯೀ

ವಿದ್ನಯತ್

ಸರಬರನಜನ

ಕಂಪನಗಳಂದ್

ಅಭಿವೃದಿಿದನರರಿಗೆ ಉತನಿದಿಸಿದ್ ವಿದ್ನಯತ್ ಗೆ ಮತತವನ್ನು ಪನವತಿಸಲನಗನವುದ್ನ.
 ಸೆೊೀಲನರ್ Renewable Energy Purchase Obligation (RPO) ಗನರಿಯನ್ನು ಈಗನಗಲೆೀ
ಸನಧಿಸಿರನವುದ್ರಿಂದ್ ಮನನ್ಯ ರ್ೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ಆದೆೀಶದ್ಂತೆ ಸಧಯರ್ೆೆ ಯನವುದೆೀ ಟೆಂಡರ್ ನ್ನು
ಆಹನವನ್ ಮನಡಲನಗನತಿತಲಿ.

2. ಮೂರರ್ೆೀ ವ್ಯಕ್ತುಯ ಮನರನಟ (IPP-TPS) ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ/ಸ್ಮೂಹ ಬಳಕೆ (Captive/Group Captive):
ಸೌರ ನೀತಿ 2014-21 ರಲ್ಲಿ ಅವರ್ನಶ ಕಲ್ಲಿಸಿದ್ಂತೆ ವಿವಿಧ ವಗಾಗಳಡಿ ಸೌರ ಘಟಕಗಳ ಹಂಚಿರ್ೆಗನಗಿ
ಇಚ್ೆೆಯನಳಳ ಅಭಿವೃದಿಿದನರರನ ರ್ೆೆಡಲ್ ಸಂಸೆೆಗೆ ಅರ್ಜಾಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸನತನತರೆ.
ರ್ೆೆಡಲ್ ನಂದ್ ಸದ್ರಿ ಅರ್ಜಾಯನ್ನು ಸೌರ ನೀತಿ 2014-21 ಮನಗಾಸೊಚಿಯಂತೆ ಅರ್ಜಾಯನ್ನು ಪರಿೀಷ್ೆರಿಸಿ
ಕಡತವನ್ನು ಹಂಚಿರ್ೆ ಆದೆೀಶರ್ನೆಗಿ ಇಂಧನ್ ಇಲನಖೆಯ ಶಿಫನರಸಿಿರ್ೆೊಂದಿಗೆ ಸರ್ನಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ
ಸಲ್ಲಿಸಲನಗನತಿತದೆ.
ವಿವರ ಈ ರ್ೆಳಗಿನ್ಂತಿರನತತದೆ.
2.1 ಮೂರರ್ೆೀ ವ್ಯಕ್ತುಯ ಮನರನಟ (IPP -TPS)
 ಸದ್ರಿ ವಗಾಗಳಡಿ ಇಚ್ೆೆಯನಳಳ ಅಭಿವೃದಿಿದನರರನ ರ್ೆ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಲ್ ನ್ ವ್ೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನ್ಲ್ಲಿ
ತಿಳಸಿರನವಂತೆ ನಗಧಿತ ನ್ಮೊರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರ್ೆಳಗಿನ್ ಶನಲೆ ಮತನತ ದನಖನಲನತಿಗಳ ಜೆೊತೆಗೆ ಅರ್ಜಾ
ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕನ.
 ಅರ್ಜಾ ಶತಲ್ಕ: ಪೆತಿ ಯೊೀಜರ್ೆಗೆ ರೊ. 10,000/- +18% ರ್ಜ.ಎಸ್.ಟ್ಟ.
 ಸ್ಂಸ್ಕರಣನ ಶತಲ್ಕ: ಪೆತಿ ಮೆ.ವ್ನಯಗೆ ರೊ. 25,000/- +18% ರ್ಜ.ಎಸ್.ಟ್ಟ.
 ಕಂಪನಯ AOA ಮತನತ MOA ಗಳು.
 Net-Worth: ಕಂಪನಯವರ ವ್ನರ್ಷಾಕ ರ್ೆಟ್ ವತ್ಾ ಕವಿನ ಆಯೊೀಗ ನಗಧಿಪಡಿಸಿರನವ ಬಂಡವ್ನಳ
ವ್ೆಚ್ೆದ್ ಶೆೀ 30 ರಷ್ನು (ಅಂದ್ರೆ ರೊ. 1.05 ರ್ೆೊೀಟ್ಟ) ಹೆೊಂದಿರಬೆೀಕನ ಇದ್ರ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತೆ
ಕಂಪನಯ Balance Sheet ಮತನತ ವ್ೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನ್ಲ್ಲಿ ತಿಳಸಿರನವಂತೆ ನಗಧಿತ ನ್ಮೊರ್ೆಯಲ್ಲಿ
Chartered Accountant ರಿಂದ್ ದ್ೃಢೀಕೃತ ಪೆಮನಣ ಪತೆವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕನ.
 ಸಂಭವನಯ ಯೊೀಜರ್ನ ವರದಿ/ವಿವರವ್ನದ್ ಯೊೀಜರ್ನ ವರದಿ (ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್).
 ಖನಸಗಿ ಜಮೀನನ್ ವಿವರಗಳು.
2.2 ಸ್ವಯಂ ಬಳಕೆ ವ್ಗಾ (Captive): ಮೊರರ್ೆ ವಯಕ್ತತ ಮನರನಟದ್ ವಗಾದ್ಡಿ ಹಂಚಿರ್ೆಯನಗಿ
ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀರ್ನದ್ ದನಖನಲನತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಆರ್.ಆರ್. ನ್ಂಬರ್ ಮತನತ ಅದ್ರ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್
ದನಖಲನತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕನ.
2.3 ಸ್ಮೂಹ ಬಳಕೆ ವ್ಗಾ (Group Captive): ಮೊರರ್ೆ ವಯಕ್ತತ ಮನರನಟದ್ ವಗಾದ್ಡಿ ಹಂಚಿರ್ೆಯನಗಿ
ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀರ್ನದ್

ದನಖನಲನತಿಯೊಂದಿಗೆ,

ಉತಿದ್ರ್ನ

ಕಂಪನಯಲ್ಲಿ

ಕನಷ್ಠ

ಶೆೀ.26

ರಷ್ನು

ಪನಲನದನರಿರ್ೆಯನ್ನು ಹೆೊಂದಿರಬೆೀಕನ ಹನಗೊ ಉತನಿದ್ರ್ೆಯನದ್ ವಿದ್ನಯತಿತನ್ಲ್ಲಿ ಕನಷ್ಠ ಶೆೀ.51 ರಷ್ನು
ವಿದ್ನಯತತನ್ನು ಬಳರ್ೆ ಮನಡಿರ್ೆೊಳಳಬೆೀಕನ. ಈ ಕನರಿತಂತೆ Share Agreement/Share Pattern ನ್ನು
ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕನ.

3. ಖನಸ್ಗಿ ಸೌರ ಪನರ್ಕಾ: ಸದ್ರಿ ವಗಾದ್ಡಿ ಇಚ್ೆೆಯನಳಳ ಅಭಿವೃದಿಿದನರರನ ರ್ೆ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಲ್ ನ್ ವ್ೆಬ್ ಸೆೈಟ್
ನ್ಲ್ಲಿ ತಿಳಸಿರನವಂತೆ ನಗಧಿತ ನ್ಮೊರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರ್ೆಳಗಿನ್ ಶನಲೆ ಮತನತ ದನಖನಲನತಿಗಳ ಜೆೊತೆಗೆ ಅರ್ಜಾ
ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕನ.
 ಅರ್ಜಾ ಶತಲ್ಕ: ಪೆತಿ ಯೊೀಜರ್ೆಗೆ ರೊ. 1,00,000/- +18% ರ್ಜ.ಎಸ್.ಟ್ಟ.
 ಸ್ಂಸ್ಕರಣನ ಶತಲ್ಕ: ಪೆತಿ ಮೆ.ವ್ನಯಗೆ ರೊ. 25,000/- +18% ರ್ಜ.ಎಸ್.ಟ್ಟ.
 ಕಂಪನಯ AOA ಮತನತ MOA ಗಳು.
 Net-Worth ಕಂಪನಯವರ ವ್ನರ್ಷಾಕ ರ್ೆಟ್ ವತ್ಾ ಯೊೀಜರ್ನ ವ್ೆಚ್ೆದ್ ಶೆೀ 30 ರಷ್ನು
ಹೆೊಂದಿರಬೆೀಕನ ಇದ್ರ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತೆ ಕಂಪನಯ Balance Sheet ಮತನತ ವ್ೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನ್ಲ್ಲಿ
ತಿಳಸಿರನವಂತೆ ನಗಧಿತ ನ್ಮೊರ್ೆಯಲ್ಲಿ Chartered Accountant ರಿಂದ್ ದ್ೃಢೀಕೃತ ಪೆಮನಣ
ಪತೆವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕನ.
 ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್(Detailed Project Report)
 ಭೊಮಯ ದನಖಲೆಗಳು.
4. ಯೀಜ್ರ್ನ ಸನಮರ್ಥಯಾದ ಹೆಚ್ಚಳ ಪ್ರಸನುವ್ರ್ೆ: ಮೊರರ್ೆೀ ವಯಕ್ತತಯ ಮನರನಟ (IPP-TPS) ಮತನತ
ಸವಯಂ/ಸಮೊಹ ಬಳರ್ೆ (Captive/Group Captive) ವಗಾಗಳಡಿ ಹಂಚಿರ್ೆ ಪಡೆದ್ ಅಭಿವೃದಿಿದನರರನ
ಯೊೀಜರ್ನ ಸನಮರ್ಥಯಾದ್ ಹೆಚ್ೆಳರ್ನೆಗಿ ಅರ್ಜಾಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರನತನತರೆ. ಹಂಚಿರ್ೆಗನಗಿ ಸಲ್ಲಿಸನವ ವಿಧನನ್ದ್ಲ್ಲಿ
ತಿಳಸಿರನವಂತೆ ಸನಮರ್ಥಯಾ ಹೆಚ್ೆಳರ್ನೆಗಿ ಅನ್ವಯಸನವ ಶನಲೆಗಳನ್ನು ಮತನತ ಇನುತಿರ ದನಖನಲನತಿಗಳನ್ನು
ಸಲ್ಲಿಸನತನತರೆ.
ರ್ೆೆಡಲ್ ನಂದ್ ಸದ್ರಿ ಅರ್ಜಾಯನ್ನು ಸೌರ ನೀತಿ 2014-21 ಮನಗಾಸೊಚಿಯಂತೆ ಅರ್ಜಾಯನ್ನು ಪರಿೀಷ್ೆರಿಸಿ
ಕಡತವನ್ನು ಹಂಚಿರ್ೆ ಆದೆೀಶರ್ನೆಗಿ ಇಂಧನ್ ಇಲನಖೆಯ ಶಿಫನರಸಿಿರ್ೆೊಂದಿಗೆ ಸರ್ನಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ
ಸಲ್ಲಿಸಲನಗನತಿತದೆ.

ಷರತ್ತುಗಳು:
1. ತನಲೊಿಕನವ್ನರನ 200ಮೆ.ವ್ನಯ ಮತಿ: ಸೌರ ನೀತಿಯನ್ವಯ ಪೆತಿ ತನಲೊಿಕ್ತನ್ ಒಟನುರೆ ವಿವಿಧ ವಗಾಗಳಡಿ
(ಅಂದ್ರೆ ಸಿಧನಾತಾಕ ಬಿಡ್ ಮನಖೆೀನ್ದ್ಡಿ, ಮೊರರ್ೆ ವಯಕ್ತತ ಮನರನಟ ವರ್ಗ/ಸವಂತ ಬಳರ್ೆ ವಗಾ ಹನಗೊ
ಸೌರ ಪನರ್ಕಾ) ಸೌರ ಯೊೀಜರ್ೆಗಳ ಹಂಚಿರ್ೆ ಸನಮರ್ಥಯಾವನ್ನು 200 ಮೆ.ವ್ನಯಗೆ ಸಿೀಮತಗೆೊಳಸಲನಗಿದೆ.
ಸದ್ರಿ ತನಲೊಿಕನವ್ನರನ ಹಂಚಿರ್ೆ ಪಟ್ಟು ವ್ೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರನತತದೆ. ಅಭಿವೃದಿಿದನರರನ 200 ಮೆ.ವ್ನಯ
ಮೀರದ್ ತನಲೊಿಕನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊರರ್ೆೀ ವಯಕ್ತತ/ಸವಂತ ಬಳರ್ೆ ಹನಗೊ ಸೌರ ಪನರ್ಕಾ ಸೌರ ಯೊೀಜರ್ೆಗಳ
ಹಂಚಿರ್ೆಗನಗಿ ಅರ್ಜಾಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹನದನಗಿದೆ.

2. ಬನಯಂರ್ಕ ಗನಯರಂಟಿ: ಹಂಚಿರ್ೆ ಪಡೆದ್ ಅಭಿವೃದಿುದನರರನ 45 ದಿನ್ಗಳೆ ಳಗೆ ಪೆತಿ ಮೆ.ವ್ನಯಗೆ ರೂ. 5.00
ಲ್ಕ್ಷಗಳಂತೆ (ಮೂರರ್ೆೀ ವ್ಯಕ್ತು ಮನರನಟ (TPP-TPS), ಸ್ವಯಂ ಬಳಕೆ (Captive) ಹನಗೂ ಖನಸ್ಗಿ ಸೌರ
ಪನರ್ಕಾ) ಬನಯಂರ್ಕ ಗನಯರಂಟ್ಟಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕನ. ಯೊೀಜರ್ೆಗಳು ಅನ್ನಷ್ನಠನ್ಗೆೊಂಡನ್ತರ ಬನಯಂರ್ಕ
ಗನಯರಂಟ್ಟಯನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಿದನರರಿಗೆ ಹಂದಿರನಗಿಸಲನಗನವುದ್ನ.
3. ಯೀಜ್ರ್ನ ಅನತಷ್ನಾನದ ಅವ್ಧಿ: ಮೊರರ್ೆೀ ವಯಕ್ತತಯ ಮನರನಟ (IPP-TPS) ಮತನತ ಸವಯಂ/ಸಮೊಹ ಬಳರ್ೆ
(Captive/Group Captive) ವಗಾಗಳಡಿ ಹಂಚಿರ್ೆ ಪಡೆದ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಆದೆೀಶದ್ ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ್ 18
ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನಷ್ನಠನ್ಗೆೊಳಸಬೆೀರ್ನಗಿರನತತದೆ. ತದ್ನ್ಂತರ ರ್ನಲನೆ ವಷ್ಾಗಳವರೆಗೆ ರ್ನಲನವಧಿ
ವಿಸತರಣನ

ಶನಲೆವನ್ನು

ಪನವತಿಸನವುದ್ರ

ಮೊಲಕ

ಯೊೀಜರ್ೆಯ

ಅನ್ನಷ್ನಠನ್ದ್

ಅವಧಿಯನ್ನು

ವಿಸತರಿಸಬಹನದನಗಿದೆ.
4. ಖನಸಗಿ ಸೌರ ಪನರ್ಕಾ ಹಂಚಿರ್ೆ ಪಡೆದ್ ಅಭಿವೃದಿಿದನರರನ ಹಂಚಿರ್ೆ ಆದೆೀಶದ್ ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ್ 30
ತಿಂಗಳೆೊ ಳಗೆ ಸಂಪೂಣಾ ಪನರ್ಕಾ ನ್ನು ಮತನತ ಸೌರ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅನ್ನಷ್ನಠನ್ಗೆೊಳಸಬೆೀರ್ನಗಿರನತತದೆ.
5. ಹಂಚಿರ್ೆ ಪಡೆದ್ ನ್ಂತರ ರ್ೆ.ಪಿ.ಟ್ಟ.ಸಿ.ಎಲ್ ರ್ೆೊಂದಿಗೆ (Karnataka Power Transmission Corporation
Limited) ರ್ೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ಮನಗಾದ್ಶಾನ್ದ್ನ್ವಯ Wheeling ಕರನರನ್ನು ಮನಡಿರ್ೆೊಳಳಬೆೀಕನ.
6. ಅಭಿವೃದಿಿದನರರನ ಸೆೊೀಲನರ್ ಘಟಕಗಳ ಅನ್ನಷ್ನಠನ್ರ್ನೆಗಿ ಅವಶಯವಿರನವ ಜಮೀನನ್ ಪರಿಭನವಿತ ಭೊ
ಪರಿವತಾರ್ೆ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ್ನರ್ೆೊಳಳಬೆೀಕನ.
7. Ground Mounted Project ಗಳಗೆ ಸರ್ನಾರದಿಂದ್ ಯನವುದೆೀ ಸಹನಯಧನ್ ಲಭಯವಿರನವುದಿಲಿ.
ಅನತಬಂಧಗಳು
1. ಅರ್ಜಾ ಮನದ್ರಿ - ಅನ್ನಬಂಧ – 1.
2. ರ್ೆಟ್ ವತ್ಾ – ಅನ್ನಬಂಧ - 2.
3. ಶನಲೆಗಳ ವಿವರ – ಅನ್ನಬಂಧ – 3.

ಹಂಚಿಕೆ ಆದೆೀಶದ ಪ್ರಸನುವ್ರ್ೆಯನತು ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಇನುತಿರ ಪ್ರಸನುವ್ರ್ೆಗಳು:
1. ಯೀಜ್ರ್ನ ಅನತಷ್ನಾನದ ಕನಲನವ್ಧಿ ವಿಸ್ುರಣನ ಪ್ರಸನುವ್ರ್ೆ (Time Extension): ಮೊರರ್ೆೀ ವಯಕ್ತತಯ
ಮನರನಟ (IPP-TPS) ಮತನತ ಸವಯಂ/ಸಮೊಹ ಬಳರ್ೆ (Captive/Group Captive) ವಗಾಗಳಡಿ ಹಂಚಿರ್ೆ
ಪಡೆದ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಆದೆೀಶದ್ ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ್ 18 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನಷ್ನಠನ್ಗೆೊಳಸಬೆೀರ್ನಗಿರನತತದೆ.
ತದ್ನ್ಂತರ ರ್ನಲನೆ ವಷ್ಾಗಳವರೆಗೆ ರ್ನಲನವಧಿ ವಿಸತರಣನ ಶನಲೆವನ್ನು ಪನವತಿಸನವುದ್ರ ಮೊಲಕ
ಯೊೀಜರ್ೆಯ ಅನ್ನಷ್ನಠನ್ದ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸತರಿಸಬಹನದನಗಿದೆ.
ರ್ಜ.ಎಸ್.ಟ್ಟ ಹೆೊರತನಪಡಿಸಿ ರ್ನಲನವಧಿ ವಿಸತರಣನ ಶನಲೆಗಳ ವಿವರ (ರೊ ಗಳಲ್ಲಿ):
ಮದ್ಲರ್ೆೀ ವಷ್ಾ

1,00,000/-

ಎರಡರ್ೆೀ ವಷ್ಾ

2,00,000/-

ಮೊರರ್ೆೀ ವಷ್ಾ

3,00,000/-

ರ್ನಲೆರ್ೆೀ ವಷ್ಾ

5,00,000/-

ರ್ನಲೆರ್ೆೀ ವಷ್ಾದ್ ನ್ಂತರ ಯೊೀಜರ್ೆಯನ್ನು ರದ್ನುಗೆೊಳಸಲನಗನವುದ್ನ
ಅಭಿವೃದಿಿದನರರನ ರ್ನಲನವಧಿ ವಿಸತರಣೆಗನಗಿ ಯೊೀಜರ್ೆಯ ಅನ್ನಷ್ನುನ್ದ್ ಪೆಗತಿಯ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ರ್ೆೆಡಲ್
ಸಂಸೆೆಗೆ ಮನ್ವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸನತನತರೆ. ರ್ೆೆಡಲ್ ನಂದ್ ಸದ್ರಿ ಮನ್ವಿಯನ್ನು ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ ಸರ್ನಾರರ್ೆೆ
ಪೆಸನತವರ್ೆಯನ್ನು ಆದೆೀಶರ್ನೆಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲನಗನವುದ್ನ.
2. ಯೀಜ್ರ್ನ ವ್ಗನಾವ್ಣೆ: ಹಂಚಿರ್ೆ ಪಡೆದ್ ಅಭಿವೃದಿಿದನರರನ ಮತೆೊತಂದ್ನ ಕಂಪನಗೆ ವಗನಾಯಸಲನ ಪೆತಿ
ಮೆ.ವ್ನಯ ಗೆ ರೊ.1,50,000/- (+ 18% ರ್ಜ.ಎಸ್.ಟ್ಟ)ರಂತೆ ವಗನಾವಣೆ ಶನಲೆದೆೊಂದಿಗೆ ಮನ್ವಿಯನ್ನು
ಸಲ್ಲಿಸಿರನತನತರೆ. ರ್ೆೆಡಲ್ ನಂದ್ ಸದ್ರಿ ಮನ್ವಿಯನ್ನು ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ ಸರ್ನಾರರ್ೆೆ ಪೆಸನತವರ್ೆಯನ್ನು ಆದೆೀಶರ್ನೆಗಿ
ಸಲ್ಲಿಸಲನಗನವುದ್ನ. (Change in CIN Number)
3. ಕಂಪ್ನಯ ಹೆಸ್ರತ ಬದಲನವ್ಣೆ/ಪನಲ್ತದನರಿಕೆ ಸ್ಂಸೆೆಯಂದ ಕಂಪ್ನ ಬದಲನವ್ಣೆ: ಹಂಚ್ೆರ್ೆ ಪಡೆದ್
ಅಭಿವೃದಿಿದನರನ ಕಂಪನ ಹೆಸರನ ಬದ್ಲನವಣೆಗೆ ಪೆತಿ ಮೆ.ವ್ನಯ ಗೆ ರೊ.10,000/- (+ 18% ರ್ಜ.ಎಸ್.ಟ್ಟ)ರಂತೆ
ಹೆಸರನ ಬದ್ಲನವಣೆ ಶನಲೆದೆೊಂದಿಗೆ ರ್ೆೆಡಲ್ ಗೆ ಮನ್ವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರನತನತರೆ. ರ್ೆೆಡಲ್ ನಂದ್ ಸದ್ರಿ
ಮನ್ವಿಯನ್ನು ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ ಸರ್ನಾರರ್ೆೆ ಪೆಸನತವರ್ೆಯನ್ನು ಆದೆೀಶರ್ನೆಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲನಗನವುದ್ನ.
4. ವ್ಗಾಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲನವ್ಣೆ: ವಿವಿಧ ವಗಾಗಳಡಿ ಹಂಚಿರ್ೆ ಪಡೆದ್ ಅಭಿವೃದಿಿದನರರನ ವಗಾಗಳ ಬದ್ಲನವಣೆಗನಗಿ
ಮನ್ವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸನತನತರೆ. ರ್ೆೆಡಲ್ ನಂದ್ ಸದ್ರಿ ಮನ್ವಿಯನ್ನು ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ ಸರ್ನಾರರ್ೆೆ ಪೆಸನತವರ್ೆಯನ್ನು
ಆದೆೀಶರ್ನೆಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲನಗನವುದ್ನ.

ಶತಲ್ಕ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (+ 18% ರ್ಜ.ಎಸ್.ಟಿ)

ಕರಮ

ವ್ಗಾ

ಸ್ಂಖೆಯ

ಅರ್ಜಾ ಶತಲ್ಕ

ಸ್ಂಸ್ಕರಣನ ಶತಲ್ಕ

(ಪ್ರತಿ ಅರ್ಜಾ ಗೆ)

(ಪ್ರತಿ ಮೆ.ವ್ನಯ ಗೆ)

ಬನಯಂರ್ಕ
ಗನಯರಂಟಿ
(ಪ್ರತಿ ಮೆ.ವ್ನಯ ಗೆ)

ರ್ೆಟ್ ವ್ರ್ತಾ

ಅನತಷ್ನಾನದ

(ಪ್ರತಿ ಮೆ.ವ್ನಯ ಗೆ)

ಅವ್ಧಿ

ಕವಿನ ಆಯೊೀಗ
1

ಸಿಧನಾತಾಕ ಬಿಡ್ ಮನಖೆೀನ್ದ್ಡಿ
(Competitive Bidding)

10,000

1,00,000

10,00,000

ನಗಧಿಪಡಿಸಿರನವ

ಟೆಂಡರ್ ನ್ಲ್ಲಿ

ಬಂಡವ್ನಳ ವ್ೆಚ್ೆದ್ ಶೆೀ

ನಗದಿಪಡಿಸಿದ್ಂತೆ

30 ರಷ್ನು
ಕವಿನ ಆಯೊೀಗ
2

ಮೊರರ್ೆೀ ವಯಕ್ತತಯ ಮನರನಟ (IPP-TPS)

10,000

25,000

5,00,000

ನಗಧಿಪಡಿಸಿರನವ
ಬಂಡವ್ನಳ ವ್ೆಚ್ೆದ್ ಶೆೀ
30 ರಷ್ನು
ಕವಿನ ಆಯೊೀಗ

3

ಸವಯಂ/ಸಮೊಹ ಬಳರ್ೆ (Captive/Group
Captive)

10,000

25,000

5,00,000

ನಗಧಿಪಡಿಸಿರನವ
ಬಂಡವ್ನಳ ವ್ೆಚ್ೆದ್ ಶೆೀ
30 ರಷ್ನು

4

ಖನಸಗಿ ಸೌರ ಪನರ್ಕಾ

1,00,000

25,000

5,00,000

ಯೊೀಜರ್ನ ವ್ೆಚ್ೆದ್ ಶೆೀ
30 ರಷ್ನು

ಹಂಚಿರ್ೆ ಆದೆೀಶದ್
ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ್
18ತಿಂಗಳು
ಹಂಚಿರ್ೆ ಆದೆೀಶದ್
ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ್
18ತಿಂಗಳು
ಹಂಚಿರ್ೆ ಆದೆೀಶದ್
ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ್
30ತಿಂಗಳು

