ಗ್ರಾಹಕರ ಕುುಂದುಕೆೊರತೆ ನಿವರರಣರ ವೆೇದಿಕೆ ಮತ್ುು ಸರರ್ವಜನಿಕ ತ್ನಿಖರಧಿಕರರಿ
ಕರ್ನಾಟಕ

ರನಜ್ಯದ

ವಿದಯಯಚ್ಛಕ್ತ್ತಿ

ಗ್ನಾಹಕರ

ದೂರಯಗಳು/ಕಯುಂದಯಕೊರತೆಗಳನ್ಯು

ನಿವನರಿಸಯವ

ಸಲಯವನಗಿ,

ಕ.ವಿ.ನಿ.ಆಯೋಗವು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದಯಯಚ್ಛಕ್ತ್ತ ನಿಯುಂತ್ಾಣ ಆಯೋಗ (ಗ್ನಾಹಕರ ಕಯುಂದಯಕೊರತೆ ನಿವನರಣನ ವೆೋದಿಕೆ
ಮತ್ಯತ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ತ್ನಿಖನಧಿಕನರಿ) ನಿಬುಂಧರ್ೆಗಳು, 2004 ಎುಂಬ ನಿಬುಂಧರ್ೆಗಳನ್ಯು ರೂಪಿಸಿ, ಅದಕೆೆ
ತಿದಯುಪಡಿಗಳನ್ಯು ಮನಡಿದೆ.
ಈ ನಿಬುಂಧನೆಗಳ ಉದೆದೇಶ:
ವಿದಯಯಚ್ಛಕ್ತ್ತ ಗ್ನಾಹಕರ ಹಿತನಸಕ್ತ್ತಯನ್ಯು ಕನಪನಡಯವುದರೊುಂದಿಗ್ೆ ಒುಂದಯ ಪಾತೆಯೋಕ ವೆೋದಿಕೆಯನ್ಯು ಸನಾಪಿಸಿ, ಆ ವೆೋದಿಕೆಗ್ೆ
ಹನಗೂ

ಸನವಾಜ್ನಿಕ

ತ್ನಿಖನಧಿಕನರಿಯವರಿಗ್ೆ

ಗ್ನಾಹಕರಯ

ದೂರಯಗಳನ್ಯು

ಸಲ್ಲಿಸಿ

ಶೋಘ್ಾವನಗಿ

ಪರಿಹನರ

ಪಡೆದಯಕೊಳುುವುಂತೆ ವಯವಸೆಾಗ್ೊಳಿಸಯವುದಯ ಈ ನಿಬುಂಧರ್ೆಗಳ ಉದೆುೋಶವನಗಿದೆ.
‘ದೊರು’ಎುಂದರೆ ಲೆೈಸೆನ್ಯುದನರರಿುಂದ ಸರಬರನಜ್ಯ ಮನಡಲಪಟಟ ವಿದಯಯಚ್ಛಕ್ತ್ತಗ್ೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತೆ, ಕನಯಿದೆಯ
ಪರಿಚೆಛೋದ 126ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರಯವುಂತೆ ವಿದಯಯಚ್ಛಕ್ತ್ಯ
ತ
ಅನ್ಧಿಕೃತ್ ಬಳಕೆ, ಕನಯಿದೆಯ ಪರಿಚೆಛೋದ 135ರಿುಂದ
139ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರಯವುಂತೆ ಅಪರನಧ ಮತ್ಯತ ದುಂಡಗಳು, ಹನಗೂ ಕನಯಿದೆಯ ಪರಿಚೆಛೋದ 161ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಸೂಚಿಸಿರಯವುಂತೆ ವಿದಯಯತ್ ವಿತ್ರಣೆ, ಸರಬರನಜ್ಯ ಅಥವನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಉುಂಟನದ ಅಪಘಾತ್, ಇವುಗಳನ್ಯು
ಹೊರತ್ಯಪಡಿಸಿ, ಗ್ನಾಹಕನಿುಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಪಟಟ ಯನವುದೆೋ ಅಹವನಲಯ.
‘ಗ್ರಾಹಕ’ಎುಂದರೆ ಲೆೈಸೆನ್ಯುದನರರಿುಂದ ತ್ನ್ು ಸವುಂತ್ ಬಳಕೆಗ್ನಗಿ ವಿದಯಯತ್ ಸರಬರನಜ್ಯ ಮನಡಲಪಟಟ ಯನವುದೆೋ ವಯಕ್ತ್ತ.
ಗ್ನಾಹಕರಯ ಸವತ್ಃ ವೆೋದಿಕೆಯ ಮಯುಂದೆ ಹನಜ್ರನಗಬಹಯದಯ ಹನಗೂ ಪಾತೆಯೋಕ ರ್ನಯಯವನದಿಗಳನ್ಯು ರ್ೆೋಮಕ
ಮನಡಿಕೊಳುುವ ಅವಶಯಕತೆ ಇಲಿ ಅಥವನ ಯನವುದೆೋ ರ್ನಯಯನುಂಗ ಶಯಲೆವನ್ಯು ಪನವತಿಸಬೆೋಕನಗಿಲಿ.
‘ದೊರುದರರ’ಎುಂದರೆ

ವಿದಯಯತ್

ಸರಬರನಜ್ಯ

ಪಡೆಯಯತಿತರಯವ

ಯನವುದೆೋ

ಗ್ನಾಹಕ,

ದೂರಯದನರರಿುಂದ

ಅಧಿಕೃತ್ಗ್ೊುಂಡ ಮತ್ಯತ ಕುಂಪನಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956 ಅಥವನ ಸೊಸೆೈಟಿಗಳ ರ್ೊೋುಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಥವನ
ಜನರಿಯಲ್ಲಿರಯವ ಇತ್ರ ಯನವುದೆೋ ಕನನ್ೂನಿನ್ುಂತೆ ರ್ೊೋುಂದಣಿಯನದ ಯನವುದೆೋ ಗ್ನಾಹಕರ ಸುಂಘ್.
'ವೆೇದಿಕೆ' ಬೆ.ವಿ.ಕುಂಪನಿಯಯ ತ್ನ್ು ಗ್ನಾಹಕರ ಸೌಲಭ್ಯಕನೆಗಿ, ತ್ನ್ು ವನಯಪಿತಯಳಗ್ೆ ಒಳಪಡಯವ ಬೆುಂಗಳೂರಯ ನ್ಗರ,
ಬೆುಂಗಳೂರಯ ಗ್ನಾಮೋಣ, ರನಮನ್ಗರ, ಕೊೋಲನರ, ಚಿಕೆಬಳ್ನುಪುರ, ತ್ಯಮಕೂರಯ, ದನವಣಗ್ೆರೆ ಮತ್ಯತ ಚಿತ್ಾದಯಗಾ

ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ನಾಹಕರ ಕಯುಂದಯಕೊರತೆ ನಿವನರಣನ ವೆೋದಿಕೆಯನ್ಯು ಸನಾಪಿಸಿದೆ. ವೆೋದಿಕೆಗ್ೆ ಸಲ್ಲಿಸಯವ ಪಾತಿಯುಂದಯ
ದೂರಯ/ಅಹವನಲಯ ನಿಗದಿತ್ ನ್ಮೂರ್ೆ(ನ್ಮೂರ್ೆ-ಎ)ಯಲ್ಲಿ ಲ್ಲಖಿತ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರತ್ಕೆದಯು.
ವೆೋದಿಕೆಯಯ ಕನಿಷ್ಟ 15 ದಿನ್ಗಳಿಗ್ೊಮ್ಮೆ ಸಭೆ ಸೆೋರತ್ಕೆದಯು.
ವೆೇದಿಕೆಯ ರಚನೆ:
ಗ್ನಾಹಕರ

ಕಯುಂದಯಕೊರತೆ

ಇುಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)

ನಿವನರಣನ

ಹಯದೆುಗಿುಂತ್

ಕಡಿಮ್ಮ

ವೆೋದಿಕೆಯಯ

ಮೊರ್ರು

ದಜೆಾಯನಗಿರದ

ಸದಸಯರರ್ೊುಳಗ್ೊುಂಡಿರಯತ್ತದೆ. ಅಧಿೋಕ್ಷಕ

ಲೆೈಸೆನ್ಯುದನರರ

ಅಧಿಕನರಿಯಯ

ವೆೋದಿಕೆಯ

ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿರಯತನತರೆ.
ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಇುಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಹಯದೆುಗಿುಂತ್ ಕಡಿಮ್ಮ ದಜೆಾಯನಗಿರದ ಲೆೈಸೆನ್ಯುದನರರ ಅಧಿಕನರಿಯಯ ವೆೋದಿಕೆಯ
ಸದಸಯರಲೊಿಬಬರನಗಿರಯತನತರೆ.
ವಿದಯಯತ್ ಕ್ೆೋತ್ಾ/ಗ್ನಾಹಕ ವಯವಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯರಿತ್ ಪನುಂಡಿತ್ಯವಿರಯವ ವಯಕ್ತ್ತಗಳ ಪೆೈಕ್ತ್ ಒಬಬರನ್ಯು ಕ.ವಿ.ನಿ.ಆಯೋಗವು
ಮೂರರ್ೆಯ ಸದಸಯರರ್ನುಗಿ ರ್ೆೋಮಕ ಮನಡಯತ್ತದೆ.
ಕ.ವಿ.ನಿ.ಆಯೋಗ(ಗ್ನಾಹಕರ ಕಯುಂದಯಕೊರತೆ ನಿವನರಣನ ವೆೋದಿಕೆ) ಉಪ ನಿಬುಂಧರ್ೆ 3.2ರ ಕಲಮಯ(ಸಿ)ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಕ.ವಿ.ನಿ.ಆಯೋಗದಿುಂದ ರ್ೆೋಮಕಗ್ೊುಂಡ ಮೂರರ್ೆಯ ಸದಸಯರಯ, ಕ.ವಿ.ನಿ.ಆಯೋಗ ನಿಬುಂಧರ್ೆಗಳು, 2007ರ
ನಿಬುಂಧರ್ೆ 3.6ರ ಕಲಮಯ (i) ರಿುಂದ (vi) ರ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಹಾತೆಗ್ೊಳುದ ಹೊರತ್ಯ ಮೂರಯ ವಷ್ಾಗಳ
ಅವಧಿಗ್ೆ ಕಚೆೋರಿಯ ಅಧಿಕನರವನ್ಯು ಹೊುಂದಿರಯತನತರೆ ಮತ್ಯತ ಲೆೈಸೆನ್ಯುದನರರಯ ಗ್ೊತ್ಯತಪಡಿಸಯವ ಸುಂಭನವರ್ೆಯನ್ಯು ಈ
ಸದಸಯರಿಗ್ೆ ಪನವತಿಸತ್ಕೆದಯು.
ವೆೋದಿಕೆಗ್ೆ ಸಲ್ಲಿಸಯವ ದೂರಯಗಳನ್ಯು ಆಲ್ಲಸಿ ಇತ್ಯಥಾಗ್ೊಳಿಸಯವ ಸಲಯವನಗಿ ಸದಸಯರಯ ಆುಂಶಕ-ಕನಲನವಧಿüಗ್ೆ
ಸೆೋವೆಯನ್ಯು ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕೆದಯು.
ವೆೋದಿಕೆಯ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳನ್ಯು ಸನವಾಜ್ನಿಕವನಗಿ ನ್ಡೆಸಿ, ವೆೋದಿಕೆಯ ತಿೋಪಿಾನ್ ಆದೆೋಶವನ್ಯು ಬರವಣಿಗ್ೆಯಲ್ಲಿ
ದನಖಲ್ಲಸಿ ದೂರಯದನರರಿಗ್ೆ ಮತ್ಯತ ಲೆೈಸೆನ್ಯುದನರರಿಗ್ೆ ಕಳುಹಿಸಬೆೋಕಯ.
'ಆದೆೇಶ': ದೂರಯ ದನಖಲೆಯನದ ಗರಿಷ್ಟ ಅರವತ್ಯತ (60) ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗ್ನಗಿ ವೆೋದಿಕೆಯಯ ಆದೆೋಶ ನಿೋಡತ್ಕೆದಯು, ಮತ್ಯತ
ವೆೋದಿಕೆಯಿುಂದ ನಿೋಡಲಪಟಟ ಆದೆೋಶವನ್ಯು ಲೆೈಸೆನ್ಯುದನರರಯ ಪನಲ್ಲಸತ್ಕೆದಯು.

ಸರರ್ವಜನಿಕ ತ್ನಿಖರಧಿಕರರಿ: ವೆೋದಿಕೆಯ ಆದೆೋಶ ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ದಿರ್ನುಂಕದಿುಂದ 30 ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗ್ೆ, ದೂರಯದನರರಯ
ನಮೊನೆ-ಬಿಯಲ್ಲಿ

ಸನವಾಜ್ನಿಕ

ತ್ನಿಖನಧಿಕನರಿಯವರಿಗ್ೆ

ದೂರಯ

ಸಲ್ಲಿಸಬಹಯದಯ.

ದೂರಯ

ಸಲ್ಲಿಸಯವಲ್ಲಿ

ಉುಂಟನಗಿರಬಹಯದನದ ವಿಳುಂಬವನ್ಯು ಸನವಾಜ್ನಿಕ ತ್ನಿಖನಧಿಕನರಿಯಯ ತ್ನ್ು ವಿವೆೋಚ್ರ್ೆಗ್ೆ ಒಳಪಟಯಟ ಮರ್ನು
ಮನಡಬಹಯದನಗಿದೆ.
ಸರರ್ವಜನಿಕ ತ್ನಿಖರಧಿಕರರಿ ಎುಂದರೆ ಯರರು?
ವಿದಯಯಚ್ಛಕ್ತ್ತಿ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗ್ೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತೆ ವಯವಹರಣೆಗಳನ್ಯು ನ್ಡೆಸಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದಯಯಚ್ಛಕ್ತ್ತ ನಿಯುಂತ್ಾಣ
ಆಯೋಗವು ಸನವಾಜ್ನಿಕ ತ್ನಿಖನಧಿಕನರಿ ಎುಂಬ ಪನಾಧಿಕನರಿ ಹಯದೆುಯನ್ಯು ಸೃಷ್ಟಟಸಿದೆ. ಇಡಿೋ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯಕೆೆ ಒಬಬ
ಸನವಾಜ್ನಿಕ ತ್ನಿಖನಧಿಕನರಿ ಇರಯತನತರೆ.
ಸನವಾಜ್ನಿಕ ತ್ನಿಖನಧಿಕನರಿಯವರ ವಿಳ್ನಸ, ದೂರವನಣಿ ಸುಂಖೆಯ, ಇ-ಮ್ಮೈಲ್ ವಿಳ್ನಸದ ವಿವರವನ್ಯು ಕೆಳಗ್ೆ
ನಿೋಡಲನಗಿದೆÉ:
ವಿದುುಚಛಕ್ತು ಸರರ್ವಜನಿಕ ತ್ನಿಖರಧಿಕರರಿ
ಕನರವಟಕ ವಿದುುಚಛಕ್ತುಿ ನಿಯುಂತ್ಾಣ ಆಯೇಗ
ನುಂ.9/2, 6ನೆೇ ಮಹಡಿ
ಮಹರಲಕ್ಷ್ಮೇ ಛೆೇುಂಬರ್ಸವ, ಮಹರತರಾ ಗ್ರುಂಧಿ ರಸೆು,
ಬೆುಂಗಳೂರು-560 001.
ದೊರವರಣಿ/ಫ್ರುಕ್ಸ್ : 080-41692617,
ಇ-ಮೈಲ್: ombkar@gmail.com

ಸರರ್ವಜನಿಕ ತ್ನಿಖರಧಿಕರರಿಯ ಕತ್ವರ್ುಗಳು:
ಸನವಾಜ್ನಿಕ ತ್ನಿಖನಧಿಕನರಿಯಯ, ವೆೋದಿಕೆಯ ಆದೆೋಶದ ವಿರಯದಧದ ಮನ್ವಿಗಳನ್ಯು ಸಿವೋಕರಿಸಿ ಲೆೈಸೆನ್ಯುದನರ
ಮತ್ಯತ ದೂರಯದನರರ ನ್ಡಯವೆ ಮಧಯಸಿಾಕೆ ಮತ್ಯತ ರನಜಿ ಸುಂಧನನ್ದ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯಥಾಗ್ೊಳಿಸಲಯ ಪಾಯತಿುಸಬೆೋಕಯ.

ಸನವಾಜ್ನಿಕ ತ್ನಿಖನಧಿಕನರಿಯಯ ಮನ್ವಿಯನ್ಯು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ದಿರ್ನುಂಕದಿುಂದ ಎರಡಯ(2) ತಿುಂಗಳುಗಳ್ೊ ಳಗ್ೆ
ವಿಚನರಣೆಯನ್ಯು ಸನಧಯವನದಷ್ಯಟ ಬೆೋಗ ಮಯಗಿಸಿ ಸೂಕತ ಆದೆೋಶವನ್ಯು ನಿೋಡಯವ ಎಲಿ ಪಾಯತ್ುಗಳನ್ಯು ಮನಡಬೆೋಕಯ.
ಸನವಾಜ್ನಿಕ ತ್ನಿಖನಧಿಕನರಿಯಯ ಮನಡಯವ ಪಾತಿಯುಂದಯ ಆದೆೋಶವು ಸಪಷ್ಟವನದ ಆದೆೋಶವನಗಬೆೋಕಯ.
ಆದೆೋಶದ ಪನಲರ್ೆಗ್ನಗಿ, ಅದರ ಪಾತಿಯನ್ಯು ದೂರಯದನರರಿಗ್ೆ ಮತ್ಯತ ಲೆೈಸೆನ್ಯುದನರರಿಗ್ೆ ಕಳುಹಿಸಯವ ವಯವಸೆಾ
ಮನಡತ್ಕೆದಯು.

ಸರರ್ವಜನಿಕ ತ್ನಿಖರಧಿಕರರಿಯು ಮನವಿಯನುು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ಲು ಲಭ್ುವಿರುರ್ ಆಧರರ:
ಈ ಮಯುಂದಿನ್ ಕನರಣಗಳಿಗ್ನಗಿ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ತ್ನಿಖನಧಿಕನರಿಯಯ ದೂರನ್ಯು ತಿರಸೆರಿಸಬಹಯದನಗಿದೆ:
ದೂರಯ ಕ್ಷಯಲಿಕ ಕನರಣದನುಗಿದುರೆ, ಕೆರಳಿಸಯವುಂತ್ದನುಗಿದುರೆ ಹನಗೂ ಸಮನಧನನ್ಕರವನಗಿರಯವುಂತ್ದನುಗಿದುರೆ.
ದೂರಯ ಸನಕಷ್ಯಟ ಕನರಣದಿುಂದ ಇರದಿದುರೆ.
ದೃಢಪಾಯತ್ುರಹಿತ್ವನಗಿದಯು ದೂರಯದನರರಯ ಯಯಕತ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಸರಿಸದಿದುರೆ.
ದೂರಯದನರರಿಗ್ೆ ತೊುಂದರೆಯನಗದಿದುರೆ, ಹನನಿಯನಗದಿದುರೆ ಅಥವನ ಮ್ಮೋಲೊುೋಟಕೆೆ ಯನವುದೆೋ ನ್ಷ್ಟವನಗಿಲಿ
ಎುಂದಯ ಕುಂಡಯಬುಂದರೆ.
ಆದೆೇಶ ನಿೇಡಲು ಕರಲಮಿತಿ:
ಸನವಾಜ್ನಿಕ ತ್ನಿಖನಧಿಕನರಿಯಯ, ಮನ್ವಿಯನ್ಯು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ದಿರ್ನುಂಕದಿುಂದ ಎರಡಯ(2)ತಿುಂಗಳುಗಳ್ೊ ಳಗ್ೆ,
ವಿಚನರಣೆಯನ್ಯು ಸನಧಯವನದಷ್ಯಟ ಬೆೋಗ ಮಯಗಿಸಿ ಸೂಕತ ಆದೆೋಶವನ್ಯು ನಿೋಡತ್ಕೆದಯು.
ಎರಡಯ ತಿುಂಗಳುಗಳ ಒಳಗ್ೆ ಆದೆೋಶವನ್ಯು ನಿೋಡಯವಲ್ಲಿ ವಿಳುಂಬವನದಲ್ಲಿ, ಅುಂತ್ಹ ವಿಳುಂಬದ ಕನರಣವನ್ಯು
ಸನವಾಜ್ನಿಕ ತ್ನಿಖನಧಿಕನರಿಯಯ ಲ್ಲಖಿತ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದನಖಲ್ಲಸತ್ಕೆದಯು.
ಸರರ್ವಜನಿಕ ತ್ನಿಖರಧಿಕರರಿಯ ಆದೆೇಶದ ಪರಲನೆ:
ವಿತ್ರಣ ಲೆೈಸೆನ್ಯುದನರರಯ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ತ್ನಿಖನಧಿಕನರಿಯ ಆದೆೋಶಗಳನ್ಯು ಪನಲ್ಲಸಬೆೋಕಯ.
ಸನವಾಜ್ನಿಕ ತ್ನಿಖನಧಿಕನರಿಗ್ೆ ದೂರನ್ಯು ಸಲ್ಲಿಸಲಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರಯವ ನ್ಮೂರ್ೆ:

ಸನವಾಜ್ನಿಕ ತ್ನಿಖನಧಿಕನರಿಯವರಿಗ್ೆ ದೂರನ್ಯು ಸಲ್ಲಿಸಲಯ ನ್ಮೂರ್ೆ "ಬಿ" ಯನ್ಯು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲನಗಿದಯು, ಈ
ನ್ಮೂರ್ೆಯನ್ಯು ಕ.ವಿ.ನಿ.ಆಯೋಗದ ಜನಲತನಣ www.karnataka.gov.in/kerc ಮೂಲಕ ಅಥವನ
ವಿದಯಯತ್ ಸರಬರನಜ್ಯ ಕುಂಪನಿಯಿುಂದ ಪಡೆದಯಕೊಳುಬಹಯದನಗಿದೆ.
ದೊರು/ಅಹವರಲನುು ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಲು ಸ್ರಳ ಕರಯವವಿಧರನ ಹರಗೊ ಸ್ುಂಬುಂಧಿತ್ ಕಾಮ ಕೆೈಗ್ೆೊಳುುವಿಕೆ
 ಲೆೈಸೆನ್ಯುದನರರ ಪನಾಧಿಕನರಿಯಿುಂದ ಅಹವನಲಯ ತ್ೃಪಿತದನಯಕವನಗಿ ನಿವನರಣೆಯನಗದಿದು ಪಾಕರಣದಲ್ಲಿ,
ದೂರಯದನರರಯ ತ್ಮೆ ಅಹವನಲನ್ಯು ವೆೋದಿಕೆಗ್ೆ ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕೆದಯು.
 ಕಯುಂದಯಕೊರತೆ ನಿವನರಣ ಕಾಮ ಕೆೈಗ್ೊಳುುವಿಕೆಯ ಪಾಕ್ತ್ಾಯೆಯಯ ಸಯಲಭ್ ಹನಗೂ ಸರಳವನಗಿವೆ.
 ವೆೋದಿಕೆಗ್ೆ ಸಲ್ಲಿಸಯವ ಪಾತಿ ಅಹವನಲ್ಲನ್ ಅಜಿಾಯಯ ಬರವಣಿಗ್ೆ ಮೂಲಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರಯವ ನ್ಮೂರ್ೆ-ಎ
ಯಲ್ಲಿರತ್ಕೆದಯು.
 ಗ್ನಾಹಕರ ಕಯುಂದಯಕೊರತೆ ನಿವನರಣನ ವೆೋದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಮೆ ಅಹವನಲನ್ಯು ಸಮರ್ಥಾಸಿಕೊಳುಲಯ ಪಾತೆಯೋಕ
ರ್ನಯಯವನದಿಗಳನ್ಯು ರ್ೆೋಮಕ ಮನಡಿಕೊಳುುವ ಅವಶಯಕತೆ ಇಲಿ.
 ಕಯುಂದಯಕೊರತೆ ಸುಂಬುಂಧಿತ್ ದೂರಯ/ಅಹವನಲ್ಲನ್ ಕನಯಾಪಾಕ್ತ್ಾಯೆಗಳಿಗ್ನಗಿ ರ್ನಯಯನುಂಗ ಶಯಲೆವನ್ಯು
ಪನವತಿಸಬೆೋಕನಗಿಲಿ.
 ಗ್ನಾಹಕರಯ ತ್ಮೆ ಪಾಕರಣದ ಆಲ್ಲಕೆಗ್ನಗಿ ತನವೆೋ ಖಯದನುಗಿ ಹನಜ್ರಿರಬಹಯದಯ ಅಥವನ ತ್ಮೆ ಪರವನಗಿ
ಪಾತಿನಿಧಿಯನ್ಯು ಅಧಿಕೃತ್ಗ್ೊಳಿಸಬಹಯದಯ.
 ದೂರಯ/ಅಹವನಲನ್ಯು ಅುಂಗಿೋಕರಿಸಿದ ದಿರ್ನುಂಕದಿುಂದ 60 ದಿನ್ಗಳ್ೊ ಳಗ್ೆ ಸರಳ ಪಾಕ್ತ್ಾಯೆಯ ಮೂಲಕ
ತಿೋಪಾನ್ಯು ನಿೋಡಲನಗಯತ್ತದೆÉ, ಆಲ್ಲಕೆಯಯ 15 ದಿನ್ಗಳಿಗ್ೊಮ್ಮೆ ನ್ಡೆಯಯತ್ತದೆ.
 ವೆೋದಿಕೆಯ

ಕನಯಾಕಲನಪಗಳನ್ಯು

ಸನವಾಜ್ನಿಕವನಗಿ

ನ್ಡೆಸಲನಗಯತ್ತದೆ.

ತಿೋಪಾನ್ಯು

ದನಖಲ್ಲಸಿ,

ದೂರಯದನರರಿಗ್ೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲನಗಯತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಹಕ ಕುುಂದುಕೆೊರತೆ ನಿವರರಣೆ ವೆೇದಿಕೆಯ ಆದೆೇಶದ ವಿರುದಧ ಮನವಿ:
 ಗ್ನಾಹಕರ ಕಯುಂದಯಕೊರತೆ ನಿವನರಣನ ವೆೋದಿಕೆಯಯ ನಿೋಡಯವ ಆದೆೋಶದಿುಂದ ಯನವುದೆೋ ದೂರಯದನರರಯ
ರ್ೊುಂದರೆ, ಗ್ನಾಹಕರಯ ಆ ಆದೆೋಶ ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ದಿರ್ನುಂಕದಿುಂದ 30 ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗ್ನಗಿ

ಸನವಾಜ್ನಿಕ

ತ್ನಿಖನಧಿಕನರಿಯವರಿಗ್ೆ ಅುಂತ್ಹ ಆದೆೋಶದ ವಿರಯದಧ “ನ್ಮೂರ್ೆ-ಬಿ”ಯಲ್ಲಿ ಮನ್ವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹಯದನಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರು ತ್ಮಾ ದೊರನುು ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ುರ್ ಸ್ುಂಬುಂಧವರಗಿ ಕುಂದರಯ ಜಿಲ್ೆಿ

ಅಧುಕ್ಷರು, ಬೆ.ವಿ.ಕುಂಪನಿಯುಂದ

ನರಮನಿದೆೇವಶನಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲಪಟಟ ಸ್ದಸ್ುರು, ಕ.ವಿ.ನಿ.ಆಯೇಗದಿುಂದ ನರಮನಿದೆೇವಶನಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲಪಟಟ ಸ್ದಸ್ುರು,
ವೆೇದಿಕೆಯ ಕೆೇುಂದಾ ಸ್ಥಳದ ವಿಳರಸ್ದ ವಿರ್ರ:
ರೆವಿನೊು
ಜಿಲ್ೆಿಯ
ಹೆಸ್ರು

ಬೆ.ವಿ.ಕುಂಪನಿಯುಂದ
ವೆೇದಿಕೆಯ ಅಧುಕ್ಷರು

ನರಮನಿದೆೇವಶನಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲಪಟಟ
ಸ್ದಸ್ುರು

ಕ.ವಿ.ನಿ.ಆಯೇಗದಿುಂ
ದ
ನರಮನಿದೆೇವಶನಗ್ೆೊ

ವೆೇದಿಕೆಯ ವಿಳರಸ್

ಳಿಸ್ಲಪಟಟ ಸ್ದಸ್ುರು
ಪಶಿಮ ವೃತ್ತ ಕಚೆೋರಿ, ಬೆ.ವಿ.ಕುಂ,

ಶಾೋ.ಬಿ.ಎಲ್.ಶಾೋನಿವನಸ್
ಬೆುಂಗಳೂರಯ
ನ್ಗರ

ಬನಬಯ
ಅಧಿೋಕ್ಷಕ ಇುಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
ಪಶಿಮ ವೃತ್ತ, ಬೆ.ವಿ.ಕುಂ
ಮೊಬೆೈಲ್: 9449847999

ಸಿ.ಎ. ನಿವೆೋಶನ್ ಸುಂಖೆಯ 05,
ಶಾೋ.ಜಿ.ಆರ್.ಗುಂಗ್ನಧರ ರೆಡಿಿ
ಉಪ ಲೆಕೆ ನಿಯುಂತ್ಾಣನಧಿಕನರಿ,
ಪಶಿಮ ವೃತ್ತ, ಬೆ.ವಿ.ಕುಂ.
ಮೊಬೆೈಲ್:9449877272

ಶಾೋ ಕೆ.ಎಸ್.ಮಲಿಪಪ ಪಶಿಮ ಕನರ್ಡಾ ರಸೆತ, 3ರ್ೆೋ ಹುಂತ್,
ಗ್ೌಡ,

ಭೋಮಜೊಯೋತಿ, ಎಚ್.ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ್.

ಬೆುಂಗಳೂರಯ

ಬಡನವಣೆ, ಕನರ್ಡಾ ರೊೋರ್ಡ

ಮೊಬೆೈಲ್:944808

ಆಸಪತೆಾÉ್ ರ ಪಕೆ,

4539

ಬಸವೆೋಶವರನ್ಗರ, ಬೆುಂಗಳೂರಯ560079.
ದೂರವನಣಿ: 080 - 23225161
# 232, 6ರ್ೆೋ ಮಯಖಯ ರಸೆತ, 3ರ್ೆೋ

ಶಾೋ.ಜಿ.ಅಶೆ ೋಕ್ ಕಯಮನರ್

ಶಾೋ.ರನಮಪಾಸನದ್

ಬೆುಂಗಳೂರಯ

ಅಧಿೋಕ್ಷಕ ಇುಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)

ಉಪ ಲೆಕೆ ನಿಯುಂತ್ಾಣನಧಿಕನರಿ ,

ಗ್ನಾಮೋಣ

ಪೂವಾ ವೃತ್ತ, ಬೆ.ವಿ.ಕುಂ

ಪೂವಾ ವೃತ್ತ, ಬೆ.ವಿ.ಕುಂ.

ಮೊಬೆೈಲ್: 9449877999

ಮೊಬೆೈಲ್:9449844865

ಶಾೋ ಬಿ. ಭ್ಗವನನ್,
ಬೆುಂಗಳೂರಯ
ಮೊಬೆೈಲ್:944804
6184

ಕನಾಸ್ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಬಿ.ಆರ್
ಲೆೋಔಟ್ , 2ರ್ೆೋ ಬನಿಕ್
ಬನಣಸವನಡಿ, ಪೂವಾ ವೃತ್ತ
ಕಚೆೋರಿ, ಬೆ.ವಿ.ಕುಂ, ಬೆುಂಗಳೂರಯ560 051.
ದೂರವನಣಿ: 080 - 22863433

ಶಾೋ.ಎನ್.ಆರ್.ಎುಂ.ರ್ನಗ

ರನಮನ್ಗರ

ರನಜ್ನ್,

ಶಾೋ.ಎುಂ.ಡಿ.ರನಘ್ವೆೋುಂದಾ

ಅಧಿೋಕ್ಷಕ ಇುಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)

ಉಪ ಲೆಕೆ ನಿಯುಂತ್ಾಣನಧಿಕನರಿ ,

ರನಮನ್ಗರ ವೃತ್ತ,

ರನಮನ್ಗರ ವೃತ್ತ, ಬೆ.ವಿ.ಕುಂ.

ಬೆ.ವಿ.ಕುಂ

ಮೊಬೆೈಲ್: 9449841658

ಮೊಬೆೈಲ್: 9449841655

ಶಾೋ ಗುಂಗ್ನಧರಯಯ
ರನಮನ್ಗರ,

ಬಿಟಿಎುಂಸಿ ಕನುಂಪೆಿಕ್ು , ಕೆುಂಗ್ೆೋರಿ
ರನಮನ್ಗರ ವೃತ್ತ ಕಚೆೋರಿ,

ಮೊಬೆೈಲ್:984478 ಬೆ.ವಿ.ಕುಂ, ಬೆುಂಗಳೂರಯ-560 060
ದೂರವನಣಿ: 080 - 28488718
5666

ಕೊೋಲನರ

ಶಾೋ.ಎನ್.ವಿ.ಚೌಡಪಪ

ಶಾೋ. ಶಫಿಉಲನಿ.ಎ

ಅಧಿೋಕ್ಷಕ ಇುಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)

ಉಪ ಲೆಕೆ ನಿಯುಂತ್ಾಣನಧಿಕನರಿ ,

ಕೊೋಲನರ ವೃತ್ತ, ಬೆ.ವಿ.ಕುಂ,

ಕೊೋಲನರ ವೃತ್ತ, ಬೆ.ವಿ.ಕುಂ,

ಮೊಬೆೈಲ್: 9448279008

ಮೊಬೆೈಲ್:9448279579

ಕೊೋಲನರ ವೃತ್ತ ಕಚೆೋರಿ,
ಶಾೋಮತಿ ಆರ್.

ಬೆ.ವಿ.ಕುಂ., ಕೊೋಲನರ ಮ್ಮೈನ್

ಸಯಕನ್ಯ, ಕೊೋಲನರ,

ರೊೋರ್ಡ,

ಮೊಬೆೈಲ್:990107

ಕೊೋಲನರ-563 101.

1533

ದೂರವನಣಿ: 08152 220641/220642

ಶಾೋ.ಎನ್.ಜಿ.ಪಾಸನ್ು
ಅಧಿೋಕ್ಷಕ
ಚಿಕೆಬಳ್ನುಪುರ ಇುಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಕಚೆೋರಿ)
ಬೆುಂಗಳೂರಯ ಗ್ನಾಮೋಣ
ಕ್ೆೋತ್ಾ ವಲಯ, ಬೆ.ವಿ.ಕುಂ,
ಮೊಬೆೈಲ್: 9448452103

ತ್ಯಮಕೂರಯ

ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ
ಇುಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಿಕೆಬಳ್ನುಪುರ
ವಿಭನಗ, ಬೆ.ವಿ.ಕುಂ,
ಮೊಬೆೈಲ್:9448279023

ಶಾೋ.ಕೆ.ವಿ.ಗ್ೊೋವಿುಂದಪಪ

ಶಾೋ ಕೆ.ಶೆೋಖ್ ಮೊಹೆಮದ್

ಅಧಿೋಕ್ಷಕ ಇುಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)

ಮಹಿಮಯಲಿ

ತ್ಯಮಕೂರಯ ವೃತ್ತ,

ಉಪ ಲೆಕೆ ನಿಯುಂತ್ಾಣನಧಿಕನರಿ,

ಬೆ.ವಿ.ಕುಂ,

ತ್ಯಮಕೂರಯ ವೃತ್ತ, ಬೆ.ವಿ.ಕುಂ.

ಮೊಬೆೈಲ್: 9448279006

ಮೊಬೆೈಲ್:9448279582

ಶಾೋ.ಸಿ.ನ್ಟರನಜ್
ಅಧಿೋಕ್ಷಕ ಇುಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
ದನವಣಗ್ೆರೆ

ಶಾೋ.ಮೊೋಹನ್ ರನವ್ ಬಿರನದರ್

ದನವಣಗ್ೆರೆ ವೃತ್ತ,
ಬೆ.ವಿ.ಕುಂ,
ಮೊಬೆೈಲ್: 9448279094

ಶಾೋ.ಬಿ.ಚ್ುಂದಾಪಾಭ್ಯ
ಉಪ ಲೆಕೆ ನಿಯುಂತ್ಾಣನಧಿಕನರಿ
ದನವಣಗ್ೆರೆ ವೃತ್ತ, ಬೆ.ವಿ.ಕುಂ.
ಮೊಬೆೈಲ್:9448279581

ಚಿಕೆಬಳ್ನುಫುರ ವಿಭನಗ ಕಚೆೋರಿ,
ಶಾೋ ಕನತಿಾಕ್ ಬಿ.ವೆೈ.
ಚಿಕೆಬಳ್ನುಪುರ,
ಮೊಬೆೈಲ್:988027
4342

ಬೆ.ವಿ.ಕುಂ,
ಜ್ನ್ರಲ್ ಪೆÇ್ ೋಸ್ಟ ಆಫಿೋಸ್
ಎದಯರಯ, ಮ್ಮೈನ್ ರೊೋರ್ಡ,
ಚಿಕೆಬಳ್ನುಪುರ-562 101
ದೂರವನಣಿ: 08156 - 272671

ಶಾೋ ವಿಶವರ್ನಥ್
ಕೆೋಥನರ್,
ತ್ಯಮಕೂರಯ,
ಮೊಬೆೈಲ್:924359
2050
ಶಾೋ
ಆರ್.ಮುಂಜ್ಯರ್ನಥ್,
ದನವಣಗ್ೆರೆ,
ದೂರವನಣಿ
:08192231651/52

ತ್ಯಮಕೂರಯ ವೃತ್ತ ಕಚೆೋರಿ,
ಬೆ.ವಿ.ಕುಂ., ಶವಕಯಮನರಸನವಮ
ವೃತ್ತ, ಕೊೋತಿತೊೋಪು ರಸೆತ,
ತ್ಯಮಕೂರಯ-572 102.
ದೂರವನಣಿ: 0816 – 2278599
ದನವಣಗ್ೆರೆ ವೃತ್ತ ಕಚೆೋರಿ,
ಬೆ.ವಿ.ಕುಂ., ಹದಡಿ ರಸೆತ,
ದನವಣಗ್ೆರೆ-577 002 ,
ದೂರವನಣಿ: 08192 – 263616

ಶಾೋ.ಬಿ.ಎಸ್.ಯೋಗ್ನನ್ುಂದ

ಚಿತ್ಾದಯಗಾ

ಸನವಮ

ಶಾೋ.ಬಿ.ಮಲ್ಲಿಕನಜ್ಯಾನ್ ಸನವಮ

ಅಧಿೋಕ್ಷಕ ಇುಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ

(ಕಚೆೋರಿ)

ಇುಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಿತ್ಾದಯಗಾ

ಚಿತ್ಾದಯಗಾ ವಲಯ,

ವಿಭನಗ, ಬೆ.ವಿ.ಕುಂ.

ಬೆ.ವಿ.ಕುಂ,

ಮೊಬೆೈಲ್:9448279014

ಮೊಬೆೈಲ್: 9448279580

ಶಾೋ ಅರಯಣ್
ಕಯಮನರ್
ಚಿತ್ಾದಯಗಾ,
ಮೊಬೆೈಲ್:944866
4880

ಚಿತ್ಾದಯಗಾ ವಿಭನಗ ಕಚೆೋರಿ,
ಬೆ.ವಿ.ಕುಂ., ಡಿ.ಸಿ. ಕಚೆೋರಿ ಹಿುಂಭನಗ,
ಚಿತ್ಾದಯಗಾ-577501, ದೂರವನಣಿ:
08194 - 223125

ವೆೇದಿಕೆಯ ಬಗ್ೆೆ ಮರಹಿತಿ ಮತ್ುು ಇದರ ಕರಯವರ್ುರ್ಸೆಥ:
ಲೆೈಸೆನ್ಯುದನರ ಸುಂಸೆಾಯಯಯ ತ್ನ್ು ವನಯಪಿತಯಳಗ್ೆ ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸಯವ ವೆೋದಿಕೆಯ ಸದಸಯರ ಹೆಸರಯ, ವಿಳ್ನಸ,
ಸುಂಪಕಾ ಸುಂಖೆಯಯ ಮನಹಿತಿಗಳನ್ಯು ವನತನಾ ಮನಧಯಮದಲ್ಲಿ ಆಗ್ನಗ್ೆೆ ಪಾಕಟಿಸತ್ಕೆದಯು. ದೂರಯದನರರಯ, ಅವರ
ದೂರಯಗಳನ್ಯು

ಸಲ್ಲಿಸಲಯ

ಅನ್ಯಸರಿಸಬೆೋಕನದ

ಕಾಮಗಳ

ಪಾತಿಗಳನ್ಯು

ಉಚಿತ್ವನಗಿ

ಲಭ್ಯವನಗಯವುಂತೆ

ವಯವಸೆಾಗ್ೊಳಿಸತ್ಕೆದಯು.
ಲೆೈಸೆನ್ಯುದನರರಯ ಗ್ನಾಹಕರಿಗ್ೆ ನಿೋಡಯವ ಬಿಲ್ಲಿನ್ಲ್ಲಿ, ಲ್ೆೈಸೆನು್ದರರರ ಸಿಬಬುಂದಿಯು ಗ್ರಾಹಕರ ದೊರನುು ಮೊರು
ತಿುಂಗಳುಗಳೊ ಳಗ್ೆ ನಿವರರಿಸ್ದ ಕರರಣ ಗ್ರಾಹಕರು ಅುಂತ್ಹ ದೊರನುು ಗ್ರಾಹಕರ ಕುುಂದು ಕೆೊರತೆ ನಿವರರಣರ ವೆೇದಿಕೆ
ಹರಗೊ ತ್ದನುಂತ್ರ ಸರರ್ವಜನಿಕ ತ್ನಿಖರಧಿಕರರಿಯರ್ರ ಬಳಿ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಬಹುದೆುಂದು ಸೂಚಿಸತ್ಕೆದಯು.

ವೆೇದಿಕೆಗ್ೆ ದೊರು ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ುರ್ ವಿಧರನ:
ರ್ೊುಂದ ಗ್ನಾಹಕರಯ, ತ್ಮೆ ದೂರಯ, ಕಯುಂದಯಕೊರತೆಯನ್ಯು ಪನಾರುಂಭ್ದಲ್ಲಿ ಲೆೈಸೆನ್ಯುದನರ ಸುಂಸೆಾಯ
ಸುಂಬುಂಧಿತ್ ಅಧಿಕನರಿಯವರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕೆದಯು. ಇದರೊುಂದಿಗ್ೆ ಒದಗಿಸಿರಯವ ಅನ್ಯಬುಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರಯವ ದೂರಯ
ನಿವಾಹಣನ ಕಾಮಗಳ ಪಾಕನರ ದೂರಯ/ಕಯುಂದಯಕೊರತೆಗಳನ್ಯು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳುುವುದಯ.
ಲೆೈಸೆನ್ಯುದನರರಿುಂದ Œಯನವುದೆೋ ಪರಿಹನರ ಅಥವನ ಸಕನರನತ್ೆಕ ಪರಿಹನರ ದೊರಕದಿದುರೆ, ಗ್ನಾಹಕರಯ
ಗ್ನಾಹಕರ ಕಯುಂದಯಕೊರತೆ ನಿವನರಣನ ವೆೋದಿಕೆಗ್ೆ ದೂರಯ, ಕಯುಂದಯಕೊರತೆಯನ್ಯು ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕೆದಯು.
ದೂರನ್ಯು ಲೆೈಸೆನ್ಯುದನರರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಪಟಟ ಲಭ್ಯವಿರಯವ ನ್ಮೂರ್ೆ-ಎ ಪಾಕನರದ ಅಜಿಾಯಲ್ಲಿ ಲ್ಲಖಿತ್
ರೂಪದಲ್ಲಿ

ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕೆದಯು.

ಈ

ನ್ಮೂರ್ೆಯನ್ಯು

ಕವಿನಿ

ಆಯೋಗದ

ವೆಬ್ಸೆೈಟ್

www.karnataka.gov.in/kerc ನಿುಂದಲೂ ಪಡೆದಯಕೊಳುಬಹಯದಯ.
ವೆೋದಿಕೆಯಯ ಹೆಚಿಿನ್ ಮನಹಿತಿ ಅಥವನ ದನಖಲೆ ದಸನತವೆೋಜ್ಯಗಳನ್ಯು ಕೆೋಳಿದರೆ ಗ್ನಾಹಕರಯ ಅವುಗಳನ್ಯು ಒದಗಿಸತ್ಕೆದಯು.
ದೊರುಗಳನುು ಇತ್ುರ್ವಪಡಿಸ್ುರ್ ಕಾಮ:

ಗ್ನಾಹಕರಿುಂದ ದೂರಯ/ಕಯುಂದಯಕೊರತೆ ಮನ್ವಿಯನ್ಯು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ನ್ುಂತ್ರ, ವೆೋದಿಕೆಯಯ ಅದನ್ಯು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ
ಅದರ ಪಾತಿಯುಂದನ್ಯು ಸುಂಬುಂಧಿತ್ ಲೆೈಸೆನ್ಯುದನರ ಶನಖೆಗ್ೆ ರವನನಿಸಯತ್ತದೆ. ಪಾತಿಯನಗಿ, ಆ ಲೆೈಸೆನ್ಯುದನರ
ಪನಾಧಿಕನರಿಯಯ 15 ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗ್ನಗಿ ತ್ನ್ು ಅಭಪನಾಯವನ್ಯು ವೆೋದಿಕೆಗ್ೆ ಮುಂಡಿಸತ್ಕೆದಯು. ಹಿೋಗ್ೆ ಅಭಪನಾಯವನ್ಯು
ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ನ್ುಂತ್ರ ವೆೋದಿಕೆಯಯ ಸುಂಬುಂಧಿತ್ ಲೆೈಸೆನ್ಯುದನರ ಹನಗೂ ಗ್ನಾಹಕರಿಗ್ೆ ಆಲ್ಲಕೆಯನ್ಯು ನ್ಡೆಸಯವ ಬಗ್ೆೆ
ಮಯುಂಗಡ ರ್ೊೋಟಿೋಸನ್ಯು ಜನರಿ ಮನಡಿ, ಆಲ್ಲಕೆಯನ್ಯು ನ್ಡೆಸಿ ಗರಿಷ್ಟ 60 ದಿನ್ಗಳ ಕನಲಮತಿಯಳಗ್ೆ ತ್ನ್ು ತಿೋಪಾನ್ಯು
ನಿೋಡಯತ್ತದೆ.
ಆಲ್ಲಕೆಯ

ದಿನ್ದುಂದಯ

ಯನವುದೆೋ

ಪಕ್ಷಕನರರಯ

ಹನಜ್ರನಗದಿದುರೆ,

ವೆೋದಿಕೆಯಯ

ಪಾಕರಣದ

ಅಹಾತೆಗನ್ಯಗಯಣವನಗಿ ತಿೋಪಾನ್ಯು ನಿೋಡಯತ್ತದೆ. ವೆೋದಿಕೆಯಯ, ಲೆೈಸೆನ್ಯುದನರ ಅಥವನ ಗ್ನಾಹಕರಿುಂದ ಮೌಖಿಕವನಗಿ
ಅಥವನ ದನಖಲೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೋ ಸನಕ್ಷಿ ಅಥವನ ಮನಹಿತಿಯನ್ಯು ಕೆೋಳಬಹಯದನಗಿದೆ. ವೆೋದಿಕೆಯಯ ನಿೋಡಿದ
ತಿೋಪಾನ್ಯು

ಇಬಬರೂ

ಪಕ್ಷಕನರರಿಗ್ೆ

ತಿಳಿಸಲನಗಯತ್ತದೆ.

ವೆೋದಿಕೆಯಯ

ನಿೋಡಿದ

ತಿೋಪಾನ್ಯು

ಲೆೈಸೆನ್ಯುದನರರಯ

ಅನ್ಯಷ್ನಾನ್ಗ್ೊಳಿಸತ್ಕೆದಯು.
ವೆೋದಿಕೆಯ ತಿೋಪಿಾನ್ ಬಗ್ೆೆ ಗ್ನಾಹಕರಯ ತ್ೃಪತರನಗದಿದುರೆ, ತಿೋಪುಾ ನಿೋಡಲಪಟಟ ದಿರ್ನುಂಕದಿುಂದ ಮೊರ್ತ್ುು ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗ್ೆ ಆ
ಗ್ನಾಹಕರಯ ತ್ಮೆ ದೂರನ್ಯು ಸನವಾಜ್ನಿಕ ತ್ನಿಖನಧಿಕನರಿಯವರಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹಯದಯ.
ಅನುಬುಂಧ-1
ಕನರವಟಕ ವಿದುುಚಛಕ್ತು ನಿಯುಂತ್ಾಣ ಆಯೇಗ (ಗ್ರಾಹಕರ ದೊರು ನಿರ್ವಹಣರ ರ್ುರ್ಹರಣೆಗಳು) ನಿಯಮರರ್ಳಿಗಳು 2004

ಸೆೇವೆಯ ಸ್ವರೊಪ

ಸೆೇವೆ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುರ್
ಗರಿಷ್ಠ ಅರ್ಧಿ

ಬಿ) ಗ್ನಾಮೋಣ ಪಾದೆೋಶ

ಪರಾರ್ಮಿಕ ಜವರಬರದರಿ
ಕೆೇುಂದಾಗಳು

ಮುುಂದಿನ
ಉನುತರಧಿಕರರಿ

ಗ್ನಾಹಕರ ಕೆೋುಂದಿಾೋಯ

1. ಸರಮರನು ಫ್ಯುರ್ಸ ದುರಸಿು
ಎ) ಪಟಟಣ ಮತ್ಯತ ನ್ಗರಗಳು

ದೊರಗಳನುು ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಬೆೇಕರದ

6 ಗುಂಟೆಗಳ ಒಳಗ್ೆ
24 ಗುಂಟೆಗಳ ಒಳಗ್ೆ

ದೂರಯ ವಿಭನಗ/
ಉಪವಿಭನಗದ ಸೆೋವನ
ಕೆೋುಂದಾ/ ಸ.ಇುಂ./ ಕ್ತ್.ಇುಂ(ಕನ

ಉಪವಿಭನಗದ
ಸ.ಕನ.ನಿ.ಎುಂ.(ವಿ)

2.ತ್ುಂತಿ ತ್ುುಂಡರದರೆ
ಎ) ಪಟಟಣ ಮತ್ಯತ ನ್ಗರಗಳು
ಬಿ) ಗ್ನಾಮೋಣ ಪಾದೆೋಶ

ಮತ್ಯತಪನ)/ ಶನಖನಧಿಕನರಿ /
6 ಗುಂಟೆಗಳ ಒಳಗ್ೆ (ಕುಂಬ

ಶಬಿರದಲ್ಲಿರಯವ ಲೆೈನ್ಮನ್

ಮಯರಿದಿದುಲ್ಲಿ 10 ಗುಂಟೆಗಳು)
ಉಳಿದೆಲನಿ ಪಾಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 24
ಗುಂಟೆಗಳ ಒಳಗ್ೆ

3.ವಿತ್ರಣರ ಪರಿರ್ತ್ವಕದ ವಿಫಲತೆ
ಎ) ಪಟಟಣ ಮತ್ಯತ ನ್ಗರಗಳು

24 ಗುಂಟೆಗಳ ಒಳಗ್ೆ

ಬಿ) ಗ್ನಾಮೋಣ ಪಾದೆೋಶ

72 ಗುಂಟೆಗಳ ಒಳಗ್ೆ

4. ವೇಲ್ೆಟೇಜು ಏರಿಳಿತ್ಗಳು
1. ಕನಯಾ ಜನಲದ ವಿಸತರಣೆ ಅಥವನ

7 ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗ್ೆ

ಹೆಚಿಿನ್ ಕನಯಾ ಇಲಿದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ
2. ವಿತ್ರಣನ ಪದಧತಿಯ ಉನ್ುತಿೋಕರಣದ

ವೊಲೆಟೋಜ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಶೆೋ.2ರಷ್ಯಟ ನ್ೂಯಟಾಲ್
ವೊಲೆಟೋಜ್ ಮೋರಿದಲ್ಲಿ

ಉಪವಿಭನಗದ

ದೂರಯ ವಿಭನಗ/

ಸ.ಕನ.ನಿ.ಎುಂ.(ವಿ)

ಉಪವಿಭನಗದ ಸೆೋವನ
120 ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗ್ೆ

ಅಗತ್ಯವಿರಯವ ಕಡೆ
3. ನ್ೂಯಟಾಲ್ನ್ ಮಯಕತತೆ, ಸರಬರನಜ್ಯ

ಗ್ನಾಹಕರ ಕೆೋುಂದಿಾೋಯ

ಕೆೋುಂದಾ/ ಸ.ಇುಂ /ಕ್ತ್.ಇುಂ(ಕನ
ಮತ್ಯತಪನ) /ಶನಖನಧಿಕನರಿ /
ಶಬಿರದಲ್ಲಿರಯವ ಲೆೈನ್ಮನ್

ನ್ಗರ ಪಾದೆೋಶಗಳಿಗ್ೆ-6 ಗುಂಟೆಗಳ
ಒಳಗ್ೆ
ಗ್ನಾಮೋಣ ಪಾದೆೋಶಗಳಿಗ್ೆ-24
ಗುಂಟೆಗಳ ಒಳಗ್ೆ

5.ಮರಪಕಕೆಕ ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದ ದೊರುಗಳು
1.ತ್ಪನಸಣೆ ಮತ್ಯತ ನಿಖರತೆಯ ತ್ನಿಖೆ
2.ನಿಧನನ್/ವೆೋಗವನಗಿ ಚ್ಲ್ಲಸಯವ ಅಥವನ
ಸಾಗಿತ್ಗ್ೊುಂಡಿರಯವ ಮನಪಕಗಳ
ಬದಲನವಣೆ

7 ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗ್ೆ
10 ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗ್ೆ

ಸ.ಇುಂ /ಕ್ತ್.ಇುಂ(ಕನ ಮತ್ಯತ
ಪನ)/ ಉಪವಿಭನಗದ
ಸೌಜ್ನ್ಯ
ಕೆೋುಂದಾ/ಶನಖನಧಿಕನರಿ

ಉಪವಿಭನಗದ
ಸ.ಕನ.ನಿ.ಎುಂ.(ವಿ)

3.ಗ್ನಾಹಕನ್ ಕನರಣದಿುಂದಲಿದೆ

ದೂರಯ ಸಿವೋಕರಿಸಿದ 7 ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗ್ೆ

ಸಯಟಯಟಹೊೋದ ಮನಪಕಗಳ ಬದಲನವಣೆ
4.ಇತ್ರ

ಎಲನಿ

ಕನರಣಗಳಿುಂದ

ಸಯಟಯಟಹೊೋದ ಮನಪಕಗಳ ಬದಲನವಣೆ
6. ಹೆೊಸ್ ಸ್ುಂಪಕವ/ ಹೆಚುುರ್ರಿ
ಲ್ೆೊೇಡ್ಗ್ರಗಿ ಅಜಿವ
1.ಹನಲ್ಲ ಇರಯವ ಜನಲದಿುಂದ ಸೆೋವೆಯಯ
ಸನಧಯವಿದುಲ್ಲಿ ಸರಬರನಜ್ಯ ನಿೋಡಿಕೆ

2.ಸುಂಪಕಾ ಒದಗಿಸಲಯ ಜನಲದ
ವಿಸತರಣೆ/ಹೆಚಿಿಸಯವ ಅಗತ್ಯವಿರಯವಲ್ಲಿ
ಸರಬರನಜ್ಯ ನಿೋಡಿಕೆ.
3.ನಿೋರನವರಿ ಪುಂಪು ಸೆಟಯಟಗಳು

ಗ್ನಾಹಕನಿುಂದ ಶಯಲೆ ಸುಂದನಯವನದ
24 ಗುಂಟೆಗಳ ಒಳಗ್ೆ
ಅಜಿಾ

ಸಿವೋಕರಿಸಿದ

ತಿುಂಗಳ್ೊ ಳಗ್ೆ

ಒುಂದಯ

(ಅಧಿನಿಯಮದ

ಪರಿಚೆಛೋದ 43ರ ಪಾಕನರ) ಕವಿನಿ
ಆಯೋಗ (ಕೊೋರಿಕೆ ಮ್ಮೋಲೆ ವಿದಯಯತ್
ಸರಬರನಜ್ಯ ಮನಡಯವ ಸುಂಬುಂಧ
ಲೆೈಸೆನ್ಯುದನರರ
ನಿಯಮಗಳು,

ಕತ್ಾವಯ)

ಸ.ಕನ.ನಿ.ಇುಂ(ವಿ) /
ಸ.ಇುಂ(ತನುಂ)

ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ
ಇುಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)

ರಲ್ಲಿ

2004

ಆಯೋಗವು

ಉಪವಿಭನಗದ

ವಿಭನಗದ

ನಿದಿಾಷ್ಟ

ಪಡಿಸಿರಯವುಂತೆ.
(ಆಯನ

ವಷ್ಾಕೆೆ

ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ

ಸಕನಾರ

ಗಯರಿಗ್ೆ

ಸುಂಪಕಾಗಳನ್ಯು
ಗ್ೊಳಿಸಬೆೋಕಯ)

ಹೊಸ
ಸಿೋಮತ್

ಜೆೋಷ್ಾತೆಯನ್ಯು

ತ್ಲಯಪಿದ 30 ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗ್ನಗಿ
7. ಮರಲ್ಲೇಕತ್ವ ರ್ಗ್ರವರ್ಣೆ ಮತ್ುು

ಅಜಿಾ ಸಿವೋಕರಿಸಿದ 7 ದಿನ್ಗಳ

ಬದಲ್ರರ್ಣೆ

ಒಳಗ್ನಗಿ

ಸ.ಕನ.ನಿ.ಇುಂ(ವಿ)

1.ಮನಲ್ಲೋಕತ್ವದ ಹಕಯೆ ಬದಲನವಣೆ

/ಸ.ಇುಂ(ತನುಂ)

2.ಪಾವಗಾದ ಬದಲನವಣೆ
8. ಎಲ್ಟಿ ಸಿುಂಗಲ್ ಫ್ೆೇರ್ಸನಿುಂದ ಎಲ್ಟಿ
3 ಫ್ೆೇರ್ಸಗ್ೆ ಬದಲ್ರರ್ಣೆ
ಎಲ್ಟಿ ಇುಂದ ಎಚ್ಟಿಗ್ೆ ಮತ್ುು ಎಚ್ಟಿ
ಇುಂದ ಎಲ್ಟಿಗ್ೆ

ಉಪವಿಭನಗದ

ಶಯಲೆ ಪನವತಿಸಿದ ದಿರ್ನುಂಕದಿುಂದ
30 ದಿನ್ಗಳ್ೊ ಳಗ್ೆ

ವಿಭನಗದ ಕನಯಾ
ನಿವನಾಹಕ
ಇುಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)

ಉಪವಿಭನಗದ ಸಹನಯಕ

ಉಪ ವಿಭನಗದ

ಲೆಕನೆಧಿಕನರಿ/

ಸಹನಯಕ

ಸ.ಇುಂ(ತನುಂ)/ಸೌಜ್ನ್ಯ

ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ

ಕೌುಂಟರ್

ಇುಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)

9.ವಿದುುತ್ ಸ್ುಂಪಕವದ ಕಡಿತ್ದ ನುಂತ್ರ
ಪುನರ್ ಸ್ುಂಪಕವ ಕಲ್ಲಪಸ್ುರ್ುದು
1.ಪಟಟಣ ಮತ್ಯತ ನ್ಗರಗಳು

ಅದೆೋ ದಿನ್,
ಗ್ನಾಹಕನ್ಯ ಶಯಲೆ ಸುಂದನಯ
ಮನಡಿದ 24 ಗುಂಟೆಗಳ ಒಳಗ್ನಗಿ

2.ಗ್ನಾಮೋಣ ಪಾದೆೋಶಗಳು

ಉಪವಿಭನಗದ ಸಹನಯಕ
ಲೆಕನೆಧಿಕನರಿ/ಸ.ಇುಂ(ವಿ)(ಕನ
ಮತ್ಯತ ಪನ) / ಕ್ತ್.ಇುಂ(ವಿ) (ಕನ
ಮತ್ಯತ ಪನ) /ಶನಖನಧಿಕನರಿ
ಉಪವಿಭನಗದ

10. ಠೆೇರ್ಣಿಗಳ ಮರುಪರರ್ತಿ

ಕೊೋರಿಕೆ ಸಿವೋಕರಿಸಿದ 60 ದಿನ್ಗಳ
ಒಳಗ್ನಗಿ

ಸ.ಕನ.ನಿ.ಇುಂ(ವಿ)/
ಸಹನಯಕ
ಲೆಕನೆಧಿಕನರಿ/ಹಿರಿಯ

ಉಪವಿಭನಗದ
ಸ.ಕನ.ನಿ.ಇುಂ.(ವಿ)
ವಿಭನಗದ ಕನಯಾ
ನಿವನಾಹಕ
ಇುಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)

ಸಹನಯಕ

11. ಪಾಮರಣ ಪತ್ಾಗಳ ನಿೇಡಿಕೆ

ಕೊೋರಿಕೆ ಅಥವನ ಅಜಿಾಯನ್ಯು
ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಅದೆೋ ದಿನ್ದುಂದಯ

ಸಹನಯಕ

ಉಪವಿಭನಗದ

ಲೆಕನೆಧಿಕನರಿ/ಲೆಕೆಘ್ಟಕದ

ಸ.ಕನ.ನಿ.ಇುಂ.(ವಿ)

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ
ಉಪವಿಭನಗದ ಸಹನಯಕ

12. ಗ್ರಾಹಕರ ಬಿಲುಿಗಳ ದೊರುಗಳಿಗ್ೆ
1.ಹೆಚ್ಯಿವರಿ

ಲೆಕನೆಧಿಕನರಿ/ ಸಹನಯಕ

ಮನಹಿತಿಯ ದೂರನ್ಯು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ 24 ಗುಂಟೆಗಳ

ಅಗತ್ಯವಿಲಿದಿದುರೆ

ಒಳಗ್ೆ

2.ಹೆಚ್ಯಿವರಿ ಮನಹಿತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದುರೆ

ದೂರನ್ಯು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ 7 ದಿನ್ಗಳ
ಒಳಗ್ೆ

ಇುಂಜಿನಿಯರ್ (ತನುಂ)/
ಸೌಜ್ನ್ಯ ಕೌುಂಟರಯ

ಉಪವಿಭನಗದ
ಸ.ಕನ.ನಿ.ಇುಂ.(ವಿ)

