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TAMIL NADU ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, CHENNAI

 AMENDMENT TO THE TNERC (TERMS AND CONDITIONS FOR DETERMINATION OF TARIFF) REGULATIONS, 2005

(Notification No. TNERC/TR/5-4, Dt: 05.09.2022)

(Lr.No. TNERC/Legal/2269/2022)

No.VI(2)/96(b-1)/2022.

In exercise of the powers conferred on it under section 61 of the Electricity Act, 2003 (Central Act 36 of 2003) read  
with Section 181 of the said Act and all other powers enabling it in this behalf, the Tamil Nadu Electricity Regulatory  
Commission hereby makes the following amendment to the Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions 
for Determination of Tariff) Regulations 2005,  the draft of the same having been previously published as required by sub-section 
(3) of said Section 181 of the Electricity Act.

It shall come into force on the date of publication in the Tamil Nadu Government Gazette  Extraordinary.

Amendment

 (i) In the said Regulations, for the present sub-regulation (2) of regulation 11 and entries relating thereto, the following  
sub-regulation and entries relating, shall be substituted, -

"11. Time-of-the-Day Tariff

 (1) xxxx  xxxx

 (2) The time between 06.00 hrs and 10.00 hrs and between 18.00 hrs and 22.00 hours shall be treated as peak hour”

(ii) In the said TNERC (Terms and Conditions for Determination of Tariff) Regulations, 2005 –

In the said Regulations, in sub-regulation 12 in regulation 25, the word “and” shall be substituted by “or” 

(By Order of the Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission)

  C. VEERAMANI,
  Secretary,
  Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission.
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Explanatory StatEmEnt

The TNERC (Terms and Conditions for Determination of Tariff Regulations, 2005, is proposed to be amended to make it 
align with the existing Model Tariff Regulations of Forum of Regulators and other State Electricity Regulatory Commissions and to 
enable the Commission to fix multi-year tariff on a formula based on Consumer Price Index or Whole sale price Index.

The amendment is proposed in TNERC (Terms and Conditions for Determination of tariff) Regulations, 2005 based on the 
Study Report furnished by the TANGEDCO against the Directives of the Commission in earlier Tariff Order dated 11.08.2017 
(refer para 7.1.1 (k) ) to undertake a detailed study of hourly consumption patterns and to flatten the load curve and to ensure 
the cost of energy paid by the consumer at any point of time reflects the true cost of supply availability. The TANGEDCO filed its 
Tariff petition based on the recommendations of the consultant on Time of Day. The Commission also taking into account of the 
guidance of the Govt of India in Tariff Policy to recover the actual level of cost during peak hours, proposed the above amendment 
in Tariff Regulations 2005.

2. Accordingly, this amendment seeks to give effect for such requirement.

 C. VEERAMANI,
  Secretary,
  Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission.

STATEMENT SHOWING EXISTING PROVISION AND PROVISION AS AMENDED 

Amendment in TNERC (Terms and Conditions for determination of Tariff) Regulations, 2005

Existing provision Regulation as amended

11. Time-of-the-Day Tariff
 (1) xxxx  xxxx
 (2) The time between 06.00 hrs and 09.00 hrs  

 and between 18.00 hrs and 21.00 hours shall  
 be treated as peak hour

11. Time-of-the-Day Tariff
 (1) xxxx  xxxx
 (2) The time between 06.00 hrs and 10.00 hrs  

 and between 18.00 hrs and 22.00 hours shall  
 be treated as peak hour”

25. Operation and Maintenance Expenses
  xxxx  xxxx

12) Where the Commission desires to fix multi year 
tariff a formula based on Consumers’ Price Index 
and Wholesale Price Index shall be prescribed.

25. Operation and Maintenance Expenses
  xxxx xxxx

12) Where the Commission desires to fix multi year 
tariff a formula based on Consumers’ Price Index 
or Wholesale Price Index shall be prescribed.

  C. VEERAMANI,
  Secretary,
  Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission.

தமிழ்நாடு மின்நார ஒழுங்குமுறை ஆறையம்

2005 ஆம் ஆண்டு மின்கட்டை வீததறத நிரையம் ச்ய்வதற்கநான விதிமுறை்கள் மறறும் ்வறரயறை்கள் 
ஒழுங்குமுறை விதி்களுக்குரிய திருததம்

(அறிக்கை எண்.தமிஒஆ/மிகை/5-4, 05.09.2022 நாளிட்டது)

2003 ஆம் ஆண்டு மின்ாரச் ்ட்டத்தின (மத்தியச் ்ட்டம் 36/2003) 181 ஆம் பிரிவு்டன ச்ர்த்துப் படிககைப்படும் 61 ஆம் பிரிவினபடி 
தனககு வழஙகைப்படடுள்ள அதிகைாரஙகை்்ளயும் மற்றும் இதன பபாருடடு அத்ன இயல்விககும் அ்னத்துப்பிற அதிகைாரஙகை்்ளயும் 
ப்லுத்தி தமிழநாடு மின்ார ஒழுஙகுமு்ற ஆ்ையம், இதன மூலம் 2005 ஆம் ஆண்டு (மினகைட்டை வீதத்தி்ன நிர்ையிப்பதற்கைான 
விதிமு்றகைள மற்றும் வ்ரய்ரகைள) ஒழுஙகுமு்ற விதிகைளுககு பினவரும் திருத்தத்்தக குறித்து்ரத்துள்ளது. இத்திருத்தத்தின 
வ்ரவானது சமற்ப்ானன 181 ஆம் பிரிவின (3) ஆம் பிரிவின உடபிரிவினபடி சவண்டுறுத்தப்பட்டவாறு முனனதாகை பவளியீடு 
ப்யயப்படடுள்ளது.

இது தமிழ்நாடு அரசிதழில் சிைப்பு பவளியீடு ப்யயப்பட்ட நாளிலிருந்து ந்்டமு்றககு வரும்.

திருததம்

சமற்ப்ானன 2005ஆம் ஆண்டு தமிழநாடு மின்ார ஒழுஙகுமு்ற ஆ்ைய (மினகைட்டை வீதத்தி்ன நிர்ையம் ப்யவதற்கைான 
விதிமு்றகைள மற்றும் வ்ரய்றகைள) ஒழுஙகுமு்றவிதிகைளில்:-

(அ) 11ஆம் ஒழுஙகுமு்ற விதியில் (2) ஆம் உள-ஒழுஙகுமு்ற விதியிற்கு பதிலாகை பினவரும் கூறு ச்ர்ககைப்படுதல் சவண்டும், 
அதாவது:-
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 “11. நாள கைால அ்ளவு (Time of the Day) மின கைட்டைவீதம்:

   xxxx   xxxx

(2)  06.00 மணியிலிருந்து 10.00 மணி மற்றும் 18.00 முதல் 22.00 வ்ரயிலான கைாலம் உச்் மின சத்வக கைாலமாகை கைருதப்ப்ட 
சவண்டும்.”

(ஆ) 25ஆம் ஒழுஙகுமு்ற விதியின (12) ஆம் உள-ஒழுஙகுமு்ற விதியில் “மற்றும்” எனும் ப்ால்லிற்கு பதிலாகை “அல்லது” எனும் 
ப்ால் ச்ர்ககைப்படுதல் சவண்டும். 

(தமிழநாடு மின்ார ஒழுஙகுமு்ற ஆ்ையத்தின ஆ்ைப்படி)

 சி. வீரமணி,
 ப்யலா்ளர்,
 தமிழநாடு மின்ார ஒழுஙகுமு்ற ஆ்ையம்.

விளக்்கவுறர

ஆ்ையம், ஒழுஙகுமு்றயா்ளர்கைளின அ்மப்பின (Forum of Regulators) தற்சபாது ந்்டமு்றயிலுள்ள மாதிரி வீதப்படடி 
ஒழுஙகுமு்ற விதிகைள மற்றும் மற்ற மாநில மின்ார ஒழுஙகுமு்ற ஆ்ைய ஒழுஙகுமு்ற விதிகைளி்ன ஒத்து அ்மயசவண்டி 2005 
ஆம் ஆண்டு மின கைட்டை வீதத்்த நிர்ையிப்பதற்கைான விதிமு்றகைள மற்றும் வ்ரய்றகைளில் திருத்தம் ப்யய வி்ழகிறது. சமலும் 
சத்வபயனில் ஆ்ையம் நுகைர்சவார்கைளின வி்லககுறியீடு அல்லது பமாத்த விற்ப்ன வி்லககுறியீடு அடிப்ப்்டயில் ஒரு சூத்திரத்்த 
வகுககை ஏதுவாகை இத்திருத்தம் பகைாண்டுவரப்படடுள்ளது.

2, ஒவபவாரு மணிசநர மினஉபசயாகை விதத்தி்ன விரிவாகை ஆயவு சமற்பகைாள்ளவும் மினபளுவிற்கைான வ்்ளவ்மப்பி்ன 
்மத்ளப்படுத்தி எந்தபவாரு கைாலத்திலும் மினநுகைர்சவார் ப்லுத்த சவண்டிய மின கைட்டை பதா்கை அதன உண்்மயான அ்டககைவி்ல்ய 
பிரதிபலிககைககூடியதாகை இருககைசவண்டி வீதப்படடி ஆ்ை 1 நாள 11.08.2017-ன அடிப்ப்்டயிலான ஆ்ையத்தின வழிகைாடடுதலின 
(எண்.7.1.1.(k)) படியான தமிழநாடு மின உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கைழகைம் வழஙகிய ஆயவு அறிக்கையின அடிப்ப்்டயில் 2005 ஆம் ஆண்டு 
தமிழநாடு மின்ார ஒழுஙகுமு்ற ஆ்ைய (மினகைட்டை வீதத்தி்ன நிர்ையம் ப்யவதற்கைான விதிமு்றகைள மற்றும் வ்ரய்றகைள) 
ஒழுஙகுமு்ற விதிகை்்ள திருத்தம் ப்யவதற்கு உத்சதசிககைப்படடுள்ளது. தமிழநாடு மின உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கைழகைம் நாள 
கைால அ்ளவு அடிப்ப்்டயிலான மினகைட்டை வீதத்தினமீது அவர்கை்ளது ஆசலா்கைரின பரிந்து்ரகைளின அடிப்ப்்டயில் மினகைட்டைவீத 
மனுவி்ன வழஙகியுள்ளது. இந்திய அரசின மினகைட்டைவீத பகைாள்கையின வழிகைாடடுதலினபடி உச்்பட் மினசத்வ கைாலஙகைளின 
அ்டககைச்ப்லவி்ன பபறசவண்டிய சத்வ்ய கைருத்திற்பகைாண்டு, ஆ்ையம் வீதப்படடிககைான ஒழுஙகுமு்ற விதிகைளில் சமற்கைண்்ட 
திருத்தத்தி்ன ப்யய உத்சதசித்துள்ளது.

 சி. வீரமணி,
 ப்யலா்ளர்,
 தமிழநாடு மின்ார ஒழுஙகுமு்ற ஆ்ையம்.

இருந்து்வரும் ்வற்கமுறை மறறும் திருதததறத உள்ள்டக்கிய ்வற்கமுறை இ்வறறை்கநாடடும் வி்வரவுறர
2005 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு மின்நார ஒழுங்குமுறை ஆறைய (மின்கட்டை வீதததிறன நிரையம் ச்ய்வதற்கநான 

விதிமுறை்கள் மறறும் ்வறரயறை்கள்) ஒழுங்குமுறை விதி்களுக்்கநான திருததம்

இருந்து்வரும் ்வற்கமுறை திருதததறத உள்ள்டக்கிய ்வற்கமுறை

11. நாள கைால அ்ளவு (Time of the Day) மின கைட்டை வீதம்:
       xxxx         xxxx

(2)  06.00 மணியிலிருந்து 09.00 மணி மற்றும் 18.00 
முதல் 21.00 வ்ரயிலான கைாலம் உச்் மின சத்வக 
கைாலமாகை கைருதப்ப்டசவண்டும்.

11. நாள கைால அ்ளவு (Time of the Day) மின கைட்டை வீதம்:
       xxxx         xxxx

(2)  06.00 மணியிலிருந்து 10.00 மணி மற்றும் 18.00 முதல் 
22.00 வ்ரயிலான கைாலம் உச்் மின சத்வக கைாலமாகை 
கைருதப்ப்டசவண்டும்.

25. இயககைம் மற்றும் பராமரிப்பு ப்லவுகைள:
 xxxx         xxxx

(12) ஆ்ையம் பல ஆண்டுகைளுககைான மினகைட்டை 
வீதத்தி்ன நிர்ையம் ப்யய முடிபவடுககிறவி்டத்து, 
நுகைர்சவார்கைளின வி்லக குறியீடு மற்றும் பமாத்த 
விற்ப்ன வி்லக குறியீடு அடிப்ப்்டயில் ஒரு 
சூத்திரத்தி்ன வகுத்தல் சவண்டும்.

25. இயககைம் மற்றும் பராமரிப்பு ப்லவுகைள:
       xxxx         xxxx

(12)  ஆ்ையம் பல ஆண்டுகைளுககைான மினகைட்டை 
வீதத்தி்ன நிர்ையம் ப்யய முடிபவடுககிறவி்டத்து, 
நுகைர்சவார்கைளின வி்லக குறியீடு (அல்லது) பமாத்த 
விற்ப்ன வி்லக குறியீடு அடிப்ப்்டயில் ஒரு 
சூத்திரத்தி்ன வகுத்தல் சவண்டும்.

 சி. வீரமணி,
 ப்யலா்ளர்,
 தமிழநாடு மின்ார ஒழுஙகுமு்ற ஆ்ையம்.
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TAMIL NADU ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, CHENNAI

AMENDMENT TO THE TNERC (TERMS AND CONDITIONS FOR DETERMINATION OF TARIFF FOR  
TRANSMISSION / DISTRIBUTION OF ELECTRICITY UNDER MYT FRAMEWORK) REGULATIONS, 2009.

(Notification No. TNERC/MYT/18-4, Dt: 05.09.2022)

(Lr.No. TNERC/Legal/2269/2022)

No.VI(2)/96(b-2)/2022.

In exercise of the powers conferred on it under section 61 of the Electricity Act, 2003 (Central Act 36 of 2003) read with Section 
181 of the said Act and all other powers enabling it in this behalf, the Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission hereby makes 
the following amendment to the Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff 
for Transmission/Distribution of Electricity under MYT framework) Regulations 2009, the draft of the same having been previously 
published as required under sub-section (3) of said Section 181 of the Electricity Act.

It shall come into force on the date of publication in the Tamil Nadu Government Gazette Extraordinary

Amendment

In the said TNERC (Terms and Conditions for Determination of Tariff for Transmission / Distribution of Electricity under MYT 
framework) Regulations, 2009 –

In regulation 3, - for item (i), the following shall be substituted, namely :-

   “(i) Control period

The control period under the MYT frame work shall be for a duration of 5 years, and as may be extended by the 
Commission. The year preceding the first year of the control period shall be base year. Where the Commission desires to 
fix multi year tariff a formula based on Consumers’ Price Index (or) Wholesale Price Index (or) a quantum (Percentage / 
value) required to meet the Aggregate Revenue Requirement of the licensee shall be prescribed. During the Control 
period, if required the Commission shall undertake Mid-term Review for modification in the approval for remaining 
Control period based on True-up and/or actual performance.”

(By order of the Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission)

 C. VEERAMANI,
  Secretary,
  Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission.

 Explanatory StatEmEnt

The TNERC (Terms and Conditions for Determination of Tariff for Transmission / Distribution of Electricity under MYT 
framework) Regulations, 2009, is proposed to be amended to make it align with the existing Model Tariff Regulations of Forum of 
Regulators and other State Electricity Regulatory Commissions and to enable the Commission to fix multi-year tariff on a formula 
based on Consumer Price Index (or) Whole sale price Index (or) any quantum based on ARR if need be. During the Control period, 
the Commission shall undertake Mid-term Review for modification in the approval for remaining Control period based on True-up 
actual performance.

2. Accordingly, this amendment seeks to give effect for such requirement.

 C. VEERAMANI,
  Secretary,
  Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission.
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STATEMENT SHOWING EXISTING PROVISION AND PROVISION AS AMENDED 

Amendment to TNERC (Terms and Conditions for Determination of Tariff for Transmission / Distribution 
of Electricity under MYT framework) Regulations, 2009.

Existing provision Regulation as amended

“(3) Multi year Tariff framework

(i)  Control period

The control period under the MYT framework shall 
be for a duration of 3 years. The year preceding 
the first year of the control period shall be the 
base year.”

“(3) Multi year Tariff framework

(i) Control period

The control period under the MYT frame work shall be 
for a duration of 5 years, and as may be extended by 
the Commission. The year preceding the first year of 
the control period shall be the base year. Where the 
Commission desires to fix multi year tariff, a formula 
based on Consumers’ Price Index (or) Wholesale Price 
Index (or) a quantum (Percentage / value) required 
to meet the Aggregate Revenue Requirement of 
the licensee shall be prescribed. During the Control 
period, if required, the Commission shall undertake 
Mid-term Review for modification in the approval for 
remaining Control period based on True-up and/or 
actual performance.”

 C. VEERAMANI,
  Secretary,
  Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission.

தமிழ்நாடு மின்நார ஒழுங்குமுறை ஆறையம்

2009 ஆம் ஆண்டு பல்்நாண்டுக்்கநான மின ்கட்டை வீதத திட்டததினபடி மினச்லுததுதல்/மின பகிரமநானததிற்கநான 
மின்கட்டை வீததறத நிரையிப்பதற்கநான விதிமுறை்கள் மறறும் ்வறரயறை்களுக்குரிய திருததம்

(அறிக்கை எண்.தமிஒஆ/பஆமி(MYT)/18-4, 05.09.2022 நாளிட்டது)

2003 ஆம் ஆண்டு மின்ாரச் ்ட்டத்தின (மத்தியச் ்ட்டம் 36/2003) 181 ஆம் பிரிவு்டன ச்ர்த்துப் படிககைப்படும் 61 ஆம் பிரிவினபடி  
தனககு வழஙகைப்படடுள்ள அதிகைாரஙகை்்ளயும் மற்றும் இதன பபாருடடு அத்ன இயல்விககும் அ்னத்துப்பிற அதிகைாரஙகை்்ளயும் 
ப்லுத்தி தமிழநாடு மின்ார ஒழுஙகுமு்ற ஆ்ையம், இதன மூலம் 2009 ஆம் ஆண்டு தமிழநாடு மின்ார ஒழுஙகுமு்ற ஆ்ைய 
(பல்லாண்டுககைான மின கைட்டை வீதத் திட்டத்தினபடி மினப்லுத்துதல்/மினபகிர்மானத்திற்கைான மினகைட்டை வீதத்்த நிர்ையிப்பதற்கைான 
விதிமு்றகைள மற்றும் வ்ரய்றகைள) ஒழுஙகுமு்ற விதிகைளுககு பினவரும் திருத்தஙகை்்ள குறித்து்ரத்துள்ளது. இத்திருத்தத்தின 
வ்ரவானது சமற்ப்ானன 181ஆம் பிரிவின (3) ஆம் பிரிவின உடபிரிவினபடி சவண்டுறுத்தப்பட்டவாறு முனனதாகை பவளியீடு 
ப்யயப்படடுள்ளது.

இது தமிழ்நாடு அரசிதழில் சிைப்பு பவளியீடு ப்யயப்பட்ட நாளிலிருந்து ந்்டமு்றககு வரும்.

திருததம்
சமற்கூறிய பல்லாண்டுககைான மின கைட்டை வீதத் திட்டத்தினபடி மின ப்லுத்துதல் / மின பகிர்மானத்திற்கைான மினகைட்டை வீதத்்த 

நிர்ையிப்பதற்கைான விதிமு்றகைள மற்றும் வ்ரய்ற 2009-ன 3ஆம் ஒழுஙகுமு்றவிதி இனம் (i) ல் தற்சபாதுள்ள பத்தியிற்கு பதிலாகை 
பினவரும் இனம் அ்மககைப்படுதல் சவண்டும்.

“3) பல்லாண்டுககைான மின கைட்டைவீதத் திட்டம்:

 (i) கைடடுப்பாடடுக கைாலம்

பல்லாண்டுககைான மின கைட்டைவீதத் திட்டத்தினபடியான கைடடுப்பாடடுக கைாலமானது 5 ஆண்டுகைள கைால அ்ள்வக பகைாண்டிருககும் 
(அல்லது) அவவப்சபாது ஆ்ையத்தினால் நீடடிககைப்படும் பிற கைால அ்ளவு ஆகும். ஆ்ையம் பல்லாண்டுககைான மின கைட்டை வீதத்தி்ன 
நிர்ையம் ப்யகிறவி்டத்து, நுகைர்சவார்கைளின வி்லக குறியீடு (அல்லது) பமாத்த விற்ப்ன வி்லக குறியீடு அடிப்ப்்டயிலான சூத்திரத்தின 
அடிப்ப்்டயில் அல்லது உரிமம்தாரரின பமாத்த வருவாய சத்வ்ய ்ரிப்படுத்த சத்வப்ப்டககூடிய அ்ளவி்ன (்தவீதம்/பதா்கை) 
நிர்ையிககை சவண்டும். குறிப்பிட்ட கைடடுப்பாடடுககைாலத்தில் ஆ்ையம், சத்வப்பட்டால், உண்்மநி்ல ்ரிபார்ப்பு (True-up) அல்லது 
ப்யல்பாடடின அடிப்ப்்டயில் இ்்டககைால ஆயவு சமற்பகைாண்டு எஞ்சிய கைடடுப்பாடடுககைாலத்திற்கு வழஙகிய ஒப்புதலில் திருத்தஙகை்்ள 
சமற்பகைாளளும்.”

((தமிழநாடு மின்ார ஒழுஙகுமு்ற ஆ்ையத்தின ஆ்ைப்படி)

 சி. வீரமணி,
 ப்யலா்ளர்,
 தமிழநாடு மின்ார ஒழுஙகுமு்ற ஆ்ையம்.
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விளக்்கவுறர

ஆ்ையம், ஒழுஙகுமு்றயா்ளர்கைளின அ்மப்பின (Forum of Regulators) தற்சபாது ந்்டமு்றயிலுள்ள மாதிரி வீதப்படடி 
ஒழுஙகுமு்ற விதிகைள மற்றும் மற்ற மாநில மின்ார ஒழுஙகுமு்ற ஆ்ைய ஒழுஙகுமு்ற விதிகைளி்ன ஒத்து அ்மயசவண்டி தனது 
2009 ஆம் ஆண்டு பல்லாண்டுககைான மின கைட்டை வீதத் திட்டத்தினபடி மின ப்லுத்துதல் / மின பகிர்மானத்திற்கைான மினகைட்டை 
வீதத்்த நிர்ையிப்பதற்கைான விதிமு்றகைள மற்றும் வ்ரய்றகைளில் திருத்தம் ப்யய வி்ழகிறது. சமலும் சத்வபயனில் ஆ்ையம் 
நுகைர்சவார்கைளின வி்லககுறியீடு (அல்லது) பமாத்த விற்ப்ன வி்லககுறியீடு அடிப்ப்்டயில் ஒரு சூத்திரத்்த வகுககை ஏதுவாகைவும் 
அவவப்சபா்தய ஆண்டு வருவாய சத்வ்ய அடிப்ப்்டயாகைகபகைாண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட ்தவீதம்/பதா்கை்ய நிர்ையிககை ஏதுவாகைவும் 
சமலும் குறிப்பிட்ட கைடடுப்பாடடு கைாலத்தில் ஆ்ையம், சத்வபயனில் உண்்மநி்ல ்ரிபார்ப்பு (True-up) அல்லது ப்யல்பாடடின 
அடிப்ப்்டயில் இ்்டககைால ஆயவு சமற்பகைாண்டு எஞ்சிய கைடடுப்பாடடுககைாலத்திற்கு வழஙகிய ஒப்புதலில் திருத்தஙகை்்ள சமற்பகைாள்ள 
ஏதுவாகைவும் இத்திருத்தம் பகைாண்டுவரப்படடுள்ளது.

 சி. வீரமணி,
 ப்யலா்ளர்,
 தமிழநாடு மின்ார ஒழுஙகுமு்ற ஆ்ையம்.

இருந்து்வரும் ்வற்கமுறை மறறும் திருதததறத உள்ள்டக்கிய ்வற்கமுறை இ்வறறை்கநாடடும் வி்வரவுறர 

2009 ஆம் ஆண்டு பல்்நாண்டுக்்கநான மின ்கட்டை வீதத திட்டததினபடி மின ச்லுததுதல்/மின 
பகிரமநானததிற்கநான மின்கட்டை வீததறத நிரையிப்பதற்கநான விதிமுறை்கள் மறறும் ்வறரயறை்களுக்குரிய திருததம்

இருந்துவரும் வ்கைமு்ற திருத்தத்்த உள்ள்டககிய வ்கைமு்ற

3) பல்லாண்டுககைான மின கைட்டைவீதத் திட்டம்:

 (i) ்கடடுப்பநாடடுக் ்கநா்ம்: பல்லாண்டுககைான  
மின கைட்டைவீதத் திட்டத்தினபடியான 
கைடடுப்பாடடுக கைாலம் 3 ஆண்டுகைள ஆகும். 
முதல் ஆண்டின கைடடுப்பாடடுக கைாலத்திற்கு 
முந்்தய ஆண்டு அடிப்ப்்ட ஆண்்டாகும்.

3) பல்லாண்டுககைான மின கைட்டைவீதத் திட்டம்:

(i) ்கடடுப்பநாடடுக் ்கநா்ம்: பல்லாண்டுககைான மின கைட்டைவீதத் 
திட்டத்தினபடியான கைடடுப்பாடடுக கைாலமானது 5 ஆண்டுகைள 
கைால அ்ள்வக பகைாண்டிருககும் (அல்லது) அவவப்சபாது 
ஆ்ையத்தினால் நீடடிககைப்படும் பிற கைால அ்ளவு ஆகும். 
ஆ்ையம் பல்லாண்டுககைான மின கைட்டை வீதத்தி்ன 
நிர்ையம் ப்யகிறவி்டத்து, நுகைர்சவார்கைளின வி்லக குறியீடு 
(அல்லது) பமாத்த விற்ப்ன வி்லக குறியீடு அடிப்ப்்டயிலான 
சூத்திரத்தின அடிப்ப்்டயில் அல்லது உரிமம்தாரரின பமாத்த 
வருவாய சத்வ்ய ் ரிப்படுத்த சத்வப்ப்டககூடிய அ்ளவி்ன 
(்தவீதம்/பதா்கை) நிர்ையிககை சவண்டும். குறிப்பிட்ட 
கைடடுப்பாடடுககைாலத்தில் ஆ்ையம், சத்வப்பட்டால், 
உண்்மநி்ல ்ரிபார்ப்பு (True-up) அல்லது ப்யல்பாடடின 
அடிப்ப்்டயில் இ்்டககைால ஆயவு சமற்பகைாண்டு எஞ்சிய 
கைடடுப்பாடடுககைாலத்திற்கு வழஙகிய ஒப்புதலில் திருத்தஙகை்்ள 
சமற்பகைாளளும்.

 சி. வீரமணி,
 ப்யலா்ளர்,
 தமிழநாடு மின்ார ஒழுஙகுமு்ற ஆ்ையம்.
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