A consumer is the important visitor on our premises.
He is not dependent on us. We are dependent on him.
– Mahatma Gandhi
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kJiu ä‹ g»®khd t£l«,
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29.01.2021 m‹W bgw¥g£l ÂU. M. õh#Ah‹, Ãsh£ v©. 12A, éšyhòu«
AÎÁ§ ngh®L, éšyhòu«, kJiu – 12 mt®fë‹ kD nkšKiwp£L kD v©
15/2021 Mf gÂÎ brŒa¥g£LŸsJ. nk‰f©l kDé‹ ÛJ ä‹FiwÔ®¥ghsç‹
nf£òiu 11.03.2021 m‹W eilbg‰wJ. nkšKiwp£lhsç‹ kDéYŸs thj§fŸ,
vÂ®kDjhuç‹ gÂYiuæYŸs thj§fŸ k‰W« ÏUju¥ÃduhY« nf£òiu ehëš
vL¤Jiu¡f¥g£l thj§fŸ M»a mid¤ijÍ« MuhŒªJ ä‹FiwÔ®¥ghsuhš
Ñœ¡f©l Miz tH§f¥gL»wJ.
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Miz
1.

nkšKiwp£lhsç‹ nfhç¡if:
nkšKiwp£lhs® ä‹ Ïiz¥ò v© 066-010-3393š TLjš ä‹gS

cgnahf¤Â‰fhf éÂ¡f¥g£l bjhifia u¤J brŒa nfhç é©z¥Ã¤JŸsh®.

2.0

tH¡»‹ RU¡f«:

2.1

nkšKiwp£lhsç‹

bjhê‰rhiy

ä‹

Ïiz¥Ãš

mDkÂ¡f¥g£l

ä‹gSit él TLjš ä‹gS cgnahf¥gL¤Âajhf éÂ¡f¥g£l bjhifia
u¤J brŒÍkhW nkšKiwp£lhs® é©z¥Ã¤JŸsh®.

2.2

jäœehL murh§f¤Â‹ jil c¤juÎ fLikahf mkšgL¤Âajhš 10/2018

khj¤Ânyna c‰g¤Â Fiwªj fhuz¤jhš 12/2018 khj¤ÂèUªJ Ï‹W tiu
bjhê‰rhiy Ïa§féšiy v‹W nkšKiwp£lhs® bjçé¤JŸsh®.

Mdhš

TLjš ä‹gS ga‹gL¤Âajhf éÂ¡f¥g£l bjhif 10/2018 tiuæyhd khj ä‹
fz¡ÑL tiu bjhê‰rhiy Ïa§»a fhy¤Â‰F c£g£lJ v‹W vÂ®kDjhu®
bjçé¤JŸsh®.

2.3

vdnt jd¡F éÂ¡f¥g£l jâ¡if bjhifia u¤J brŒa nfhç

nkšKiwp£lhs®

ä‹

Ef®nth®

FiwÔ®¡F«

k‹w«,

kJiu

ä‹g»®khd

t£l«/ாநகத்தை 06.10.2020 m‹W mQ»ÍŸsh®.

2.4

ä‹ Ef®nth® FiwÔ®¡F« k‹w«, kJiu ä‹g»®khd t£l«/khefu«

18.12.2020 m‹W j‹Dila Mizia më¤JŸsJ.
mÂU¥ÂÍ‰wjhš

Ïªj

nkšKiwp£L

k‹w« më¤j Ô®¥Ãš

kDéid

nkšKiwp£lhs®

ä‹FiwÔ®¥ghsçl¤Âš rk®¥Ã¤JŸsh®.
3.0

k‹w¤Â‹ Ô®Î –
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kJiu ä‹g»®khd t£l«/khefu«, ä‹Ef®nth® FiwÔ®¡F« k‹w«
j‹Dila Ô®it 18.12.2020 ehë£l Mizæš bjçé¤JŸsJ. mªj Mizæ‹
r«gªj¥g£l g¤Â ÑnH bfhL¡f¥g£LŸsJ.
“k‹w¤Â‹ Ô®Î:

kDjhu® jdJ ä‹ Ïiz¥ò v© 066-010-3393 Åj¥g£o III(A)1 ‰F
TLjš ä‹gS cgnahf¤Â‰fhf éÂ¡f¥g£l bjhifia u¤J brŒa
nfhça òfh® kD bjhl®ghf ÏUju¥ò thj§fŸ, Û£lç‹ CMRI juéw¡f¥
gÂÎfŸ k‰W« MRT m¿¡if M»a Mtz§fis bfh©L MŒÎ brŒjÂš
nk‰go ä‹ Ïiz¥ò bgw¥g£l ÃwF Kjš fz¡Ñ£L khjkhd 8/2018
khj¤Ânyna mDkÂ¡f¥g£l ä‹gSthd 4.95 KW él mÂfg£r
ä‹gSthf 28.07.2018 m‹W 14.06 KW« k‰W« mj‰F mL¤j fz¡Ñ£L
khj¤Âš 06.09.2018 m‹W 13.08 kw ga‹gL¤j¥g£LŸs égu« ä‹Ïiz¥ò
Û£lç‹ DATA, CMRI _y« gÂéw¡f« brŒa¥g£L tH§f¥g£l MRT
m¿¡ifæ‹ _y« cWÂ brŒa¥g£LŸsJ.
TNERC Determination of Tariff for generation and distribution order in
TP No. 1 of 2017 dt 11.08.2017 with effect from 11.08.2017 š
tiuaW¡f¥g£l 6.2.11 éÂæ‹ go Åj¥g£o IIIA1‰F mÂfg£rkhf 12 KW

ä‹gS tiu k£Lnk ga‹gL¤j mDkÂ¡f¥g£LŸsJ.
nkY«, jäœehL ä‹rhu xG§FKiw Miza ä‹ tH§fš éÂ
5(2)(III)(A)-‹go “When the recorded demand exceeds the sanctioned
demand for the second and subsequent times.
(A) In case the recorded demand has not exceeded 112 KW, the
existing load sanction shall, after intimation to the consumer, be revised
within one month of the second occurrence to the level of recorded demand
and all the relevant charges applicable to the additional load shall be
included in the next bill” v‹W tiuaW¡f¥g£LŸsJ.

nk‰go ä‹ Ïiz¥Ãš ga‹gh£L ä‹gS TP.No.1 of 2017 dt.
11.8.2017 6.2.11 éÂæ‹ go Åj¥g£o IIIA1 ‰F tiuaW¡f¥g£l mÂfg£r
ä‹gSthd 12 KW ¡F« TLjyhf Ïu©L Kiw ga‹gL¤j¥g£LŸsjhš
TNERC ä‹tH§fš éÂ 5(2)(III)(A) -‹ TLjš ä‹gSit Kiw¥gL¤Â
nk‰go ä‹ Ïiz¥Ãid Åj¥g£o III(B) ¡F kh‰w« brŒÂlÎ«, nk‰go ä‹
Ïiz¥Ã‰F KJãiy fz¡Ñ£L mYty® / k¤Âa mYtyf« / kJiu
mt®fshš 10/2018 fz¡Ñ£L khj« Kjš 10/2020 fz¡Ñ£L khj« tiu
fz¡»l¥g£l %.25,510/- Ef®nth® brY¤j nt©L« vd Ï«k‹w¤jhš
c¤juél¥gL»wJ. mjid bjhl®ªJ tU« fz¡Ñ£L khj§fS¡F«
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Åj¥g£oaš III(B) ‹ go tNè¡f cça elto¡ifæid nk‰bfhŸsÎ«
bra‰bgh¿ahs® / g»®khd« / nk‰F / bgUef® / kJiu mt®fS¡F
Ï«k‹w« c¤juéL»wJ.
kDjhu® Ïªj Miz »il¡f¥bg‰w 15 Âd§fS¡FŸ ãYit
bjhifahd %.25,510/- brY¤j Ï«k‹w« c¤juéL»wJ.”
4.0

ä‹FiwÔ®¥ghsç‹ nf£òiu:

4.1

nkšKiwp£lhsU«

vÂ®kDjhuU«

j§fsJ

ju¥ò

thj§fis

vL¤Jiu¥gj‰F trÂahf 11.03.2021 m‹W fhbzhë _y« nf£òiu el¤j¥g£lJ.
4.2

nkšKiwp£lhs® ÂU. M. õh#Ah‹ mt®fŸ nf£òiu ehëš fyªJ

bfh©L j‹Dila thj¤ij vL¤Jiu¤jh®.
4.3

vÂ®kDjhu® ÂU. O.K. ÃufhZghò, bra‰bgh¿ahs®/nk‰F/bgUef®, kJiu

ä‹g»®khd t£l«/khefu« mt®fŸ nf£òiu ehëš fyªJ bfh©L j‹Dila
thj¤ij vL¤Jiu¤jh®.
4.4

ä‹FiwÔ®¥ghsç‹ K‹ò rk®¥Ã¡f¥gL« kD nkšKiwp£L kD v‹gjhš

ä‹ FiwÔ®k‹w¤Âš kDjhuuhš it¡f¥g£l nfhç¡iffŸ r«kªj¥g£l thj§fŸ
k£Lnk Ô®é‰F vL¤J¡ bfhŸs¥gL»wJ. FiwÔ® k‹w¤Â‹ elto¡iffŸ,
FiwÔ® k‹w¤Âš rk®¥Ã¡f¥glhj òÂa ãthuz§fŸ mšyJ gâahs® xG§F
elto¡if r«kªj¥g£l nfhç¡iffŸ Kjèad ä‹Ef®nth® FiwÔ®¡F« k‹w«
k‰W« ä‹FiwÔ®¥ghsU¡fhd xG§FKiw éÂfë‹go ä‹FiwÔ®¥ghsç‹
Ô®é‰F vL¤J¡ bfhŸs¥gléšiy.
5.0

nkšKiwp£lhsç‹ thj§fŸ:

5.1

nkšKiwp£lhs® nk‰go éyhr¤Âš éj¥g£oaš III A1 š ä‹ Ïiz¥ò

v©. 05-006-010-3393 I 18-6-2018-š bg‰W f£l¥ig (NON-OVERNBAGS)
jahç¡F« bjhê‰rhiy¡F 4.95 KW bg‰W ga‹gL¤Â tUtjhfÎ«, t§»æš ÁW
bjhêš fl‹ th§» (NON-OVERNBAGS) jahç¡F« bjhêš ä‹ Ïiz¥ò III A1
Ïš bg‰W Ïu©L khj¤Âš ä‹ f£lz« (eh‹F khj«) k£Lnk bjhê‰rhiyia
Ïa§»ajhfÎ«, mj‹ ÃwF jäœehL murhš Ïªj bjhêY¡F jil V‰gL¤Âa
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fhuz¤jhš

Ï‹Wtiu

Ïªj

bjhê‰rhiyia

Ïa¡fnt

Ïšiy

v‹W«

bjçé¤JŸsh®.
5.2

12/2018 tiu ÏU khj¤Âa gaÜ£L msÎ 120 ôå£ Kjš 170 ôå£ tiu

iy£o§

k£L«

jh‹

cgnahf«

cŸsjhfÎ«,

ÏÂèUªnj

bjhê‰rhiy

Ïa§féšiy v‹gJ bjëthf bjçatUtjhfÎ« j‰nghJ bkîdç, ijaš
äî‹ mid¤ijÍ« fH‰¿é£ljhfÎ« nkšKiwp£lhs® bjçé¤JŸsh®.
5.3

r®Å° th§»a 18/6/2018 ¡F ÃwF 08/2018 Ïš äîdç k‰W« nkh£lh®

mid¤ijÍ« Ã£o§¡ brŒJ bl°o§ ntiyfS« elªJ jahç¥ò gâfis
Jt¡»a ÃwF jäœehL murh§f¤Â‹ jil c¤juÎ fLikahf mkšgL¤Âajhš
mL¤j 10/2018 khj¤Ânyna c‰g¤Â Fiwªj fhuz¤jhš ä‹ gaÜ£lsÎ 08/2018
k‰W« 10/2018 khj¤ÂèUªJ

ä‹ga‹ghL ÏUªjjhfÎ«

khj¤ÂèUªJ

bjhê‰rhiy

Ï‹W

tiu

Ïa§féšiy

mj‹ÃwF 12/2018
vdÎ«,

Ïij

nkšKiwp£lhs® gyKiw Kiwæ£L«, CGRF Ïš Kiwæ£L« Tl gçÓyid¡F
vL¤J¡bfhŸsnt Ïšiy v‹W«, Ïij khjhªÂu ä‹ gaÜ£lsit Ó®ö¡»¥
gh®¡FkhW« nkšKiwp£lhs® bjçé¤JŸsh®.
5.4

ä‹rhu thça« Kjèš 2/2020 khj¤Âš Ïu©lhtJ jlitahf TLjš ä‹

gS ga‹gL¤Âajhf¡ T¿ TLjšä‹ gSf£lz« %.17,807/- I f£l¢brhšèa
ä‹rhu thça«, jh‹ ä‹rhunk ga‹gL¤jéšiy v‹W j‹Dila 21-3-2020
k‰W« 19-5-2020 foj¤Â‰F ÃwF v›éj elto¡ifÍ« vL¡fhj fhuz¤jhš
26-5-2020 m‹W nk‰gh®it ä‹ bgh¿ahs®/kJiy ä‹ g»®khd t£l«/ bgUef®
mt®fS¡F kD brŒj ÃwF mt®fë‹ c¤Âué‹go 27.5.2020 m‹W MRT
Ãçéduhš j‹ ä‹ Ïiz¥Ãš bghU¤ÂÍŸs Û£lçš gÂthd égu§fis CMRI
_y« gÂéw¡f« brŒJ Û£lçš 10/2018 khj¤Ânyna 13.08 KW ä‹gS
gÂthdjhfÎ«, ä‹ fz¡Ñ£lhs® Ýo§ F¿¡F« bghGJ jtWjyhf 0.4 KW vd
F¿¤Jé£ljhfÎ«, 10/2018 khj¤ÂèUªJ TLjš ä‹ gS f£lz« %.39,459/- I
brY¤j¢ brhšè Rkh® 21 khj§fŸ fê¤J (after thought) Mf neh£O°
bfhL¤ÂU¥gJ CGRF c¤juéš F¿¥Ã£LŸs ä‹tH§fš éÂ v© 5(2)(III)A
Ï‹go jtwhF« v‹W nkšKiwp£lhs® bjçé¤JŸsh®.
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5.5

Vbd‹whš Ïu©lhtJ jlitahf ä‹ gS Toa நிகழ்வுகளுக்கு ÃwF xU

khj¤Â‰FŸ TLjš ä‹ gS f£lz« tNš brŒÂU¡f nt©L« vdÎ« ä‹rhu
thça« Ïªj ä‹ gS (nyhL) TLjyhf ga‹gL¤ÂaJ F¿¤J vªjéjkhd
K‹d¿é¥ò neh£O° vJÎ« bfhL¡fhkš mt®fŸ brŒj jt¿id kwªJ
Ef®nth®fis gêÔ®¤J¡ bfhŸtjhfÎ« nkšKiwp£lhs® bjçé¤JŸsh®.
5.6

Ïij Ït®fŸ Fiwahf 12/2018 M« khj¤Ânyna bjçé¤ÂUªjhš Ïªj

bjhêiy el¤j

Koahj fhuz¤Âdhš ä‹ Ïiz¥ig ãuªjukhf J©o¥ò

brŒÂU¥ng‹ v‹W«, Vbd‹whš Ïªj ä‹ Ïiz¥Ãš 12/2018 M« khj¤ÂèUªnj
ä‹ gaÜ£lsÎ 100 Kjš 170 ôå£ msé‰F jh‹ ga‹gL¤Â tªJŸsjhfÎ«
mJÎ« iy£o§ ga‹ghL k£Lnk ÏUªjjhfÎ«, CGRF Ïš bjçé¤ÂUªJ« Tl
mij mt®fŸ gçÓyid¡F vL¤J¡bfhŸsnt Ïšiy v‹W nkšKiwp£lhs®
bjçé¤JŸsh®.
5.7

jh‹ ä‹ Ïiz¥ò bg‰W bjhêš bjhl®¢Áahf el¤Â tªÂUªjhš Tl

jd¡F Ïªj bjhifia f£Ltj‰F Áuknk ÏUªÂU¡fhJ vdÎ«, Mdhš ä‹
Ïiz¥ò bg‰W bjhê‰rhiyiana el¤jhj bghGJ, V‰fdnt eZl« milªj
j‹id Ï›tsÎ bgça bjhifia f£l¢brhšèa ä‹rhu thça« jd¡F
njita‰w Rikia f£l brh‹d ÃwF Ef®nth® FiwÔ®¡F« k‹w¤ÂyhtJ
ãthuz« »il¡F« v‹W ãid¤jhš m§nfÍ« Tl nfhç¡if gçÓyid¡F
vL¤J bfhŸshkš, thça« brŒj jt¿iz fU¤Âš bfhŸshkš Ô®¥ò »il¡f¥
bg‰wJ

jd¡F

äFªj

tU¤j¤Âid

më¥gjhfÎ«

nkšKiwp£lhs®

bjçé¤JŸsh®.
5.8

V‰fdnt bkîdç k‰W« nkh£lh®fŸ th§» bthaç§ brŒJ ä‹ Ïiz¥ò

bg‰W KjÄL ngh£L bjhêš el¤j Koahkš jh‹ eZlkilªJŸsjjfÎ«,
Ïªãiyæš ga‹gL¤jhj ä‹rhu¤Â‰F TLjš ä‹ gS f£lz« vd¡T¿
Kjèš xU bjhifia f£l¢ brhšè bjçé¤J Ã‹ mj‹ ÃwF mijnghy
Ï‹bdhU kl§F TLjyhf f£l¢ brhšè bjçé¤J mij Ó®ö¡» gh®¡fhkš
CGRF Ïš xU ÂU¤j« brŒJ %.25,510/- I f£l¢ brhšè ÏU¥gJ r£léÂfŸ
TNERC Supply Code 5(2) (III) (a) Ï‹ go jtW v‹W«, Ïªj elto¡if ä‹rhu
thça¤ÂDila

after thought Mfnt vL¤J¡ bfhŸsnt©L« v‹W«, nkY«
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Difference in Fixed charges not eligible to claim by Licensee without revising the
sanctioned demand to the level of recorded demand over and above the
sanctioned demand vd nkšKiwp£L v© 10/2019-š nk‹ik äF ä‹Fiw
Ô®¥ghs® mt®fshš Ô®¥òiu Tw¥g£LŸsjhf nkšKiwp£lhs® bjçé¤JŸsh®.
5.9

ä‹rhuthça¤ÂèUªJ Ïu©L jlit tªj bgh¿ahs®fŸ, gâahs®fŸ,

mYty®fŸ midtU« bjhê‰rhiy¡F btëna cŸs Û£liu k£Lnk MŒÎ
brŒJ« k‰W« Û£lçš gÂthd étu§fis CMRI _y« gÂéw¡f« brŒJ
br‹wt®fŸ ahU« bjhê‰rhiy¡FŸns tªJ Ïa§fnt Ïšiy v‹gij MŒÎ
செய்வில்தய

vdÎ«,

bjhê‰rhiy¡FŸnsna

ahU«

tuéšiy

vdÎ«

nkšKiwp£lhs® bjçé¤JŸsh®.
5.10

nkY«

nk‹ik

äF

ä‹Fiw

Ô®¥ghs®

mt®fë‹

nkšKiwp£L

v©.58/2017 Ô®òiuæš g¤Â v© 9-12, 9-13 k‰W« 9-14 ‹ go Kiwahd m¿é¡if
vJÎä‹¿ ä‹ Ef®nthçfëläUªJ äif ä‹ gSé‰fhd TLjš ä‹ f£lz«
bgWtJ V‰òilajhf Ïšiy.

nkY« m›thW Kiw¥go m¿é¡if brŒahj

ne®éš mt® jhœtG¤j ä‹ f£lz g£oaš IIIA(1) nyna bjhl®tjhf jh‹
fUjnt©L« vdÎ« Ô®¥òiu Tw¥g£LŸsjhfÎ« nk‰go nkšKiwp£L tH¡»š
éÂ¡f¥g£l jâ¡if bjhifiaÍ« u¤J brŒJ

Ô®Î brŒa¥g£LŸsjhfÎ«

nkšKiwp£lhs® bjçé¤JŸsh®.
5.11

vdnt ä‹ Ef®nth® FiwÔ®¡F« k‹w¤Â‹ c¤juit jŸSgo brŒJ u¤J

brŒa nt©Lbkd nkšKiwp£lhs® nf£L¡bfh©LŸsh®.
6.0

vÂ®kDjhuç‹ thj§fŸ:

6.1

kDjhu® ÂU.M. õh#fh‹ mt®fS¡F 18.6.2018 m‹W ä‹ Ïiz¥ò v©

066-010-3393 Åj¥g£o III(A) š 4.95 KW ä‹ gS mDkÂ¡f¥g£L ä‹ Ïiz¥ò
tH§f¥g£lJ.

nkY«,

nk‰go

ä‹

Ïiz¥Ãid

ga‹gL¤Âajhf kDéš F¿¥Ã£LŸsh®.

ä‹ga‹ghL

Ïšyhkš

cŸsJ

khj«

k£Lnk

eh‹F khj§fS¡F¥ ÃwF jdJ

bjhê‰rhiy Ïa§féšiy vd bjçé¤JŸsh®.
kDjhu®

eh‹F

Mdhš ÃçÎ mYtyf¤Â‰F

v‹gij

bjçé¡féšiy

v‹W

vÂ®kDjhu® bjçé¤JŸsh®.
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6.2

nk‰go ä‹ Ïiz¥Ãš mDkÂ¡f¥g£l ä‹gS 4.95 KW

él mÂfkhf

08/2018 « khj ä‹fz¡Ñ£o‹ nghJ 14.06 KW «, mj‹ ÃwF 10/2018« khj
fz¡Ñ£o‹ nghJ 13.80 KW« ga‹gL¤j¥g£LŸsJ v‹gij CMRI gÂéw¡f
gÂÎfë‹ go f©l¿a¥g£lJ.

nkY«, kDjhu® 10/2018 ‰F ÃwFjh‹ jdJ

c‰g¤Âia Fiw¤jjhf F¿¥Ã£LŸsh®. nk‰go ä‹Ïiz¥Ã‰F ä‹gS mÂf«
ga‹gL¤ÂaJ 31.10.2018 tiuæyhd 10/2018« khj ä‹fz¡ÑL tiu bjhê‰rhiy
Ïa§»a fhy¤Â‰F c£g£ljhF« v‹W vÂ®kDjhu® bjçé¤JŸsh®.

6.3

kDjhu® jdJ ä‹ Ïiz¥Ã‰F mÂf ä‹gS f£lz« brY¤j TWtjhf

F¿¥Ã£L nk‰gh®it bgh¿ahs® bgUef® ä‹g»®khd t£l« / kJiu mt®fël«
òfh® kD më¤jij bjhl®ªJ nk‰go ä‹ Ïiz¥Ãš ÏUªj AVON jahç¥ò
10-60A tçir v© 2622228‹ gÂÎfŸ CMRI _y« gÂéw¡f« brŒa¥g£lJ.
nk‰go ä‹Ïiz¥Ãš gÂéw¡f« brŒa¥g£l gÂÎfë‹ go 08/2018« khj
ä‹fz¡Ñ£o‹ nghJ 14.06 KW« mj‹ ÃwF 10/2018 « khj fz¡Ñ£o‹ nghJ
13.80

KW « ga‹gL¤j¥g£LŸsJ v‹gij CMRI gÂéw¡f gÂÎfë‹ go

f©l¿a¥g£L

Û£lç‹

gÂÎfŸ

bgw¥g£lJ«

mj‹go

cça

elto¡if

vL¡f¥gL« vd 11.6.2020 ehë£l cjé ä‹bgh¿ahs® mt®fŸ foj« thæyhf
bjçé¡f¥g£ljhfÎ« vÂ®kDjhu® bjçé¤JŸsh®.

6.4

gÂéw¡f m¿¡if bgw¥g£lJ« nk‰go ä‹ Ïiz¥Ãš V‰fdnt 08/2018

k‰W« 10/2018 M»a mL¤jL¤j fz¡Ñ£L khj§fëš “gÂthd Demand”,
“sanction demand”-I él mÂfkhf ga‹gL¤j¥g£lJ f©l¿a¥g£L jäœehL
ä‹rhu xG§FKiw Miza ä‹ tH§fš éÂ

5(2)(III)(A) -‹go

“When the

recorded demand exceeds the sanctioned demand for the second and subsequent
times (A) in case the recorded demand has not exceeded 112 KW, the existing
load sanction shall, after intimation to the consumer, be revised within one month
of the second occurrence to the level of recorded demand and all the relevant
charges applicable to the additional load shall be included in the next bill” v‹W
tiuaW¡f¥g£LŸs éÂæ‹ go elto¡if vL¡f¥gL« vdÎ«, Åj¥g£o III(A)š
mDkÂ¡f¥g£l ä‹gSbjhl®ghf

TNERC Tariff Regulation TP.No.1 dt.

11.8.2017 š Ñœf©lthW tiuaW¡f¥g£LŸsJ.
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“TNERC Determination of Tariff for generation and distribution order in
TP.No.1 of 2017 dt. 11.8.2017 with effect from 11.8.2017 š tiuaW¡f¥g£l

6.2.11 éÂæ‹ go, Åj¥g£o IIIA1‰F mÂfg£rkhf 12 KW ä‹gStiu k£Lnk
ga‹gL¤j mDkÂ¡f¥g£LŸsJ.”
TNERC
MRTæèUªJ

k‰W« Tariff Regulation š tiuaW¡f¥g£l éÂfë‹ goÍ«
bgw¥g£l m¿¡ifæ‹ mo¥gilæY« nk‰go ä‹ Ïiz¥Ãid

Åj¥g£o III(A) èUªJ III (B) ¡F 10/2018 fz¡Ñ£L khj« Kjš kh‰w« brŒa¥gl
nt©L«

v‹gJ«

kDjhuU¡F

3.7.2020

ehë£l

foj«

thæyhf

bjçé¡f¥g£LŸsjhf vÂ®kDjhu® bjçé¤JŸsh®.

6.5

nkY« jäœehL ä‹rhu xG§FKiw Miza ä‹ tH§fš éÂ 12(1)‹ go, In

the event of any clerical errors or mistakes in the amount levied, demanded or
charged by the Licensee, the Licensee will have the right to demand an additional
amount in case of undercharging and the consumer will have the right to get
excess amount in the case of overcharging, vd tiuaW¡f¥g£LŸsJ. vdnt
ãYit bjhifæid tNè¡f v›éj fhy¡bfLÎ« ã®zæ¡féšiy v‹W
vÂ®kDjhu® bjçé¤JŸsh®.

6.6

vdnt nk‰go ä‹ Ïiz¥Ãš ga‹gh£L ä‹gS TP.No.1 of 2017 dt.

11.8.2017. 6.2.11 éÂæ‹ go Åj¥g£o IIIA1 ‰F tiuaW¡f¥g£l mÂfg£r
ä‹gSthd 12 KW ¡F« TLjyhf Ïu©L Kiw ga‹gL¤j¥g£LŸsjhš TNERC
ä‹tH§fš éÂ 5(2)(III)(A) ‹ go TLjš ä‹gSit Kiw¥gL¤Â nk‰go ä‹
Ïiz¥Ãid Åj¥g£o III(B) ¡F kh‰w« brŒÂlÎ«, nk‰go ä‹ Ïiz¥Ã‰F
KJãiy fz¡Ñ£L mYty® / k¤Âa mYtyf« / kJiu mt®fshš 10/2018
fz¡Ñ£L khj« Kjš 10/2020 fz¡Ñ£L khj« tiu fz¡»l¥g£l %.25,510/Ef®nth® brY¤j nt©L« vd k‹w¤jhš c¤juél¥g£lJ. mjid bjhl®ªJ
tU« fz¡Ñ£L khj§fS¡F« Åj¥g£oaš

III(B)

‹ go tNè¡f cça

elto¡ifæid nk‰bfhŸs¥g£lJ v‹W vÂ®kDjhu® bjçé¤JŸsh®.

6.7

kDjhu® F¿¥Ã£LŸs jdJ nkšKiwp£L kDéš nk‰nfhŸ fh£oÍŸs

nkšKiwp£L kD v© 58/2017 Ô®¥òiu Ï›tH¡»‰F bghUªjhJ v‹W«,
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Vbdåš Ï›tH¡»š Û£lç‹ CMRI juéw¡f gÂÎ m¿¡if bgw¥g£l ÃwF jh‹
kDjhuç‹

ä‹

Ïiz¥Ãš

V‰fdnt

ga‹gL¤j¥g£LŸsJ

f©l¿a¥g£lJ

kDjhuU¡F

m¿é¥òfŸ

cça

Ïu©L
v‹W«,

Kiw

TLjš

nkY«

f©l¿a¥g£lJ«

tH§f¥g£LŸsJ

v‹W«

ä‹gS

vÂ®kDjhu®

bjçé¤JŸsh®.

6.8

vdnt, kDjhuç‹ nkš Kiwp£L kDéid jŸSgo brŒJ ä‹Ef®nth®

FiwÔ®¡F« k‹w¤Âdhš brY¤JkhW c¤juél¥g£l bjhifæid brY¤ÂlÎ«,
Åj¥g£o III(A) èUªJ III(B)¡F kh‰wÎ« cça c¤juéid tH§»l nt©L« v‹W
vÂ®kDjhu® nf£L¡bfh©LŸsh®.
7.0 மின் குதமதீர்ப்பாரரின் தீர்வு:
7.1

இருைப்பு லாைங்கள் ற்றும் ெர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆலணங்கள் ஆகிலற்தம

ஆாய்ந்து கீழ்க்கண்டலாறு தீர்வு செய்ப்படுகிமது.
7.2

மல்முதமயீட்டாரர் 18.06.2018 அன்று மின் இதணப்பு எண்

3393.TF IIIA 1, மின் பளு

KW சபற்று கட்டப்தப

006-010-

(Non-oven bags) ைாரிக்கும்

சைாழிற்ொதய நடத்திலந்ைைாகவும், மற்படி சைாழிற்ொதய நான்கு ாைங்கள் ட்டும
இங்கிைாகவும், அைன்பிமகு ைமிழ்நாடு அசின் ைதட காணாக சைாழிற்ொதய
இங்கவில்தய என்று சைரிவித்துள்ரார். 12/2018 லத இருாைத்தி பனீட்டரவு
120

யூனிட் முைல்

170

யூனிட் லத இருந்ைைாகவும்

,

12/2018-க்கு பிமகு

சைாழிற்ொதய இங்கவில்தயசனவும், தயட்டிங் ட்டும் பன்பாட்டில் இருந்ைைாக
சைரிவித்துள்ரார்.

இண்டு ைடதல கூடுைல் மின்ப

மின்பளு கட்டணம் ரூ

.17,807/-

ளு பன்படுத்திைாக கூடுைல்

செலுத்ை சொன்னைாகவும் ,

பன்படுத்ைவில்தயசன

21.03.2020

ற்றும்

லாயியாக சைரிவித்ைைாக

சைரிவித்துள்ரார்.

அரவியின் பதிவுகதர பதிவிமக்கம் செய்து

19.05.2020
பிமகு
(CMRI

ைான் மின்ொம்

நாளிட்ட கடிைங்கள்

27.05.2020
download

அன்று மின்
data)

10/2018

ாைத்திமயம 13.08 KW மின்பளு பதிலானைாகவும் , 2018 ாைத்திலிருந்து சுடுைல்
மின்பளு கட்டணம்

ரூ. 39,459/- செலுத்துாறு 21 ாைங்கள் கழித்து மநாட்டீஸ்

சகாடுத்திருப்பது மின்லறங்கல் விதி 5(2) III(A) இன் படி ைலறு என சைரிவித்துள்ரார் .
மலும் இண்டாலது ைடதலாக மின் பளு கூடி நிகழ்வுகளுக்குப் பிமகு ரு
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ாைத்திற்குள் கூடு ைல் மின்பளு கட்டணம் லசூல் செய்திருக்க மலண்டுசனவும்

,

கூடுையாக மின் பளு பன்படுத்திது குறித்து எந்ைவிைான முன்னறிவிப்பு மநாட்டீஸ்
ைப்படவில்தயசன சைரிவித்து மின் நுகர்மலார் குதமதீர் ன்மத்தின் உத்ைதல
ைள்ளுபடி செய்யுாறு மல்முதமயீட்டாரர் மகாருகிமார்.
7.3

மல்முதமயீட்டாரரின் மின் இதணப்பில் அனுதிக்கப்பட்ட

4.95 KW மின்

பளுதலவிட அதிகாக 8/2018 ாை கணக்கீட்டின்மபாது 14.06KW-ம், 10/2018 ாை
கணக்கீட்டின்மபாது 13.80 kw-ம் பன்படுத்ைப்பட்டுள்ரது என்பதை CMRI பதிவிமக்க
பதிவுகளின்படி கண்டறிப்பட்டு மீட்டரின் பதிவுகள் சபமப்

பட்டதும் அைன்படி உரி

நடலடிக்தக எடுக்கப்படும் என 11.06.2020 நாளிட்ட கடிைம் லாயியாக எதிர்னுைார்
மல்முதமயீட்டாரருக்கு சைரிவித்துள்ரார். மின் லறங்கல் விதி 5(2)(III)(A)-ன் படியும்,
வீைப்பட்டி (III) (A) –இல் அனுதிக்கப்பட்ட மின்பளு சைாடர்பாக TNERC-இன் ஆதண
T.P. No.1 of 2017 dated 11.08.2017, பத்தி 6.2.11-இன்படியும், ற்றும் MRT அறிக்தகயின்
அடிப்பதடயிலும் வீைப்பட்டி (III)(A)(I) –லிருந்து III(B) க்கு 10/2018 கணக்கீட்டு ாைம்
முைல் ாற்மம் செய்ப்பட மலண்டுசன

03.07.2020 நாளிட்ட கடிைம் லாயியாக

மல்முதமயீட்டாரருக்கு சைரிவிக்கப்பட்டுள்ரைாக எதிர்னுைார் சைரிவித்துள்ரார் .
மலும் மின் லறங்கல் விதி 12(1)-இன் படி clerical error இருந்ைாமயா அல்யது மகட்பு
சைாதகயில் ைலறு இருந்ைாமயா கூடுைல் சைாதக லசூலிக்க உரிம்ைாருக்கு
உரித உள்ரது எனவும், ஆதகால் நிலுதல சைாதகயிதன லசூலிக்க கா யக்சகடு
இல்தயசன எதிர்னுைார் சைரிவித்துள்ரார். மலும் லதறுக்கப்பட்ட அதிகபட்ெ
மின்பளுலான 12KW-க்கும் கூ டுையாக இண்டு முதம பன்படுத்ைப்பட்டுள்ரைால்
கூடுைல் மின்பளுதல முதமப்படுத்தி வீைப்பட்டி III(B)க்கு ாற்மம் செய்திடவும், 10/2018
கணக்கீட்டு ாைம் முைல் 10/2020 கணக்கீட்டு ாைம் லத கணக்கிடக்கட்ட சைாதக
ரூ. 25,510/-ஐ மல்முதமயீட்டாரர் செலுத்ை மலண்டுசனவும்
கணக்கீட்டு ாைங்களுக்கும் வீைப்பட்டி

III

, சைாடர்ந்து லரும்

(B)-ன்படி லசூலிக்க நடலடிக்தக

மற்சகாள்ரப்பட்டைாக எதிர்னுைார் சைரிவித்துள்ரார்.
7.4

மல்முதமயீட்டாரர் ற்றும் எதிர்னுைார் இருலரும ப்பளித்ை

(sanctioned

demand) மின்மைதலத மிஞ்சிவிட்டால் ைமிழ்நாடு மின்ொ லறங்கல் விதி 5(2) (III)(A)இன் படி உரிம்ைார் நடலடிக்தக மற்சகாள்ர மலண்டுசன சைரிவித்துள்ரனர்

.

ஆதகால் மின்ொ லறங்கல் 5(2)(III)(A) விதித ஆா விரும்புகிமமன்.
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“(2) Excess demand charge
Whenever the consumer exceeds the sanctioned demand, excess demand charge shall be:
(i) ---(ii) ---(III) Where the recorded demand exceeds the sanctioned demand for the second and
subsequent times ,(A) In case the recorded demand has not exceeded 112 KW, the existing load sanction
shall, after intimation to the consumer, be revised within one month of the second
occurrence to the level of recorded demand and all the relevant charges applicable to the
additional load shall be included in the next bill;”

7.5

மற்கண்ட விதியின்படி, பதிலான மின்மைதல 112KW அரவினும் மிகுதிாகாை

மபாது, ப்பந்ை மின் மைதலதவிட ரு நுகர்மலார் அதிாக பன்படுத்தும் மபாது
நுகர்மலாருக்கு அறிவிப்பு ைந்துவிட்டபிமகு நியவும் சுத ப்பளிக்தக இண்டாம்
முதம மநர்விலிருந்து ரு ாைத்திற் குள் பதிலான மின்மைதலக்கு ஏற்ப ாற்றி விட்டு
சுடுைல் சுத ைருலைற்கு விதிக்கப்

படும் அதனத்து கட்டணங்கதரயும் அடுத்ை

பட்டிலில் உடன் மெர்க்க மலண்டும் என சைரிகிமது.
7.6

இவ்லறக்கில் மல்முதமயீட்டாரரின் மின் இதணப்பில்

8/2018

10/2018-இல் அதிகாக மின்பளு உபமாகப்படுத்ைப்பட்டுள்ரது

.

ற்றும்

மற்கண்ட

விதியின்படி எதிர்னுைார் முதமப்படி அறிவி ப்பு ைந்து 12/2018 முைல் மின்பளுதல
ாற்றிதத்திருக்க மலண்டும் .

ஆனால் எதிர்னுைாமா இண்டு லருடங்கள்

கழித்து 03.07.2020 நாளிட்ட கடிைம் லாயியாக சைரிவித்துள்ரார்.
7.7

மற்கண்ட தீர்வின்படி முதமான அறிவிக்தக ஏதுமின்றி

மல்முதமயீட்டாரரிடமிருந்து மிதகமின் பளுவி

ற்கான கூடுைல் கட்டணம்

எதிர்னுைார் லசூல் செய் இயாது என தீர்வு செய்கிமமன்
அறிவிக்தக செய்ாை மநர்வில் ப்பளித்ை மின்பளு

. அவ்லாறு முதமப்படி

(sanctioned demand ) 4.95 KW

ஆகமல சைாடர்ந்து இருக்கும் எனவும் , 8/2018 கணக்கீட்டு ாைத்தில் பதிலான மிதக
மின்பளு 14.06 KW-க்கும் 10/2018- கணக்கீட்டு ாைத்தில் பதிலான 13.80 KW-க்கும்
அந்ைந்ை கணக்கீட்டு ாைத்திற்கு ட்டும்

(excess demand) charge மிதக மின்

பளுவிற்கான கூடுைல் கட்டணம் லசூலிக்கயாசன தீர்வு செய்கிமமன்.
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7.8

மலும் ப்பளிப்பு (sanctioned) மின்பளு 4.95KW-ஐ ாற்றி பு தி மின் பளுதல

முதமப்படுத்ைால் இருக்கும் நிதயயில் அனுதிக்கப்பட்ட மின்பளு சைாடர்பாக
TNERC- இன் ஆதண

T.P. No.1 of 2017 dated 11.08.2017, பத்தி 6.2.11-இன் படி

வீைப்பட்டி IIIA(1) –லிருந்து III(B) க்கு ாற்மம் செய் இயாது என தீர்வு செய்கிமமன்.
7.9

மற்கண்ட

தீர்வுகளின்படி,

10/2018

கணக்கீட்டு ாைம் முைல்

கணக்கீட்டு ாைம் லத கணக்கிடப்பட்ட குதமவுத் சைாதக ரூ

10/2020

.25,510 லசூல்

செய்ப்பட மலண்டும் என்ம மின்குதமதீர் ன்மத்தின் ஆதண த்து செய்தும்
அைதன சைாடர்ந்து லரும் கணக்கீட்டு ாைங்களுக்கு, வீைப்பட்டி IIIA(1) to III(B) ாற்மம்
செய்ாைபட்ெத்தில் வீைப்பட்டி

III B

இன்படி லசூல் செய் ைதட செய்தும்

ஆதணயிடுகிமமன்.
8.0

முடிவுத:

8.1

பத்தி 7.0 இல் உள்ர தீர்வுகளின்படி 10/2018 கணக்கீட்டு ாைம் முைல் 10/2020

கணக்கீட்டு ாைம் லத கணக்கிடப்பட்ட குதமவுத் சைாதக ரூ

. 25,510/- லசூல்

செய்ப்பட மலண்டும் என்ம மின்குதமதீர் ன்மத்தின் ஆதண த்து செய்ப்படுகிமது .
அைதன சைாடர்ந்து லரும் கணக்கீட்டு ாைங்களுக்கு வீைப்பட்டி III(B)-இன்படி லசூல்
செய் ைதட விதிக்கப்படுகிமது.
8.2

மற்கண்ட தீர்வுடன் மல்முதமயீட்டு னு எண் 15/2021 முடிவுக்கு சகாண்டு

லப்படுகிமது. செயவு சைாதக இல்தய.
(செ. மைலாஜன்)
மின்குதமதீர்ப்பாரர்
“நுகர்மலார் இல்தயமல் நிறுலனம் இல்தய”
“No Consumer, No Utility”

சபறுநர்
1. திரு. M. ளாஜஹான்,
பிராட் எண். 12A, வில்யாபும் ஹவுசிங் மபார்டு,
வில்யாபும், துத – 12.
2. செற்சபாறிாரர்/மற்கு/சபருநகர்,
துத மின் பகிர்ான லட்டம்,
ைமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி ற்றும் பகிர்ான கறகம்,
அெடி துதண மின் லராகம்,
AA மாடு, அெடி, துத – 625 016.
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3. மற்பார்தல சபாறிாரர்,
- By Email
துத மின் பகிர்ான லட்டம்,
ைமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி ற்றும் பகிர்ான கறகம்,
மஸ் மகார்ஸ் மாடு, K.புதூர், துத – 625 007.
4. ைதயலர் ற்றும் நிர்லாக இக்குநர்,
- By Email
ைமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி ற்றும் பகிர்ான கறகம்,
நடிப்பிதெப் புயலர் மக.ஆர். ாொமி ாளிதக,
144, அண்ணாொதய, சென்தன – 600 002.
5. செயாரர்,
- By Email
ைமிழ்நாடு மின்ொ ழுங்குமுதம ஆதணம்,
4லது ைரம், சிட்மகா ைதயத நிர்லாக அலுலயக கட்டிடம்,
திரு.வி.க. சைாழிற்மபட்தட,
கிண்டி, சென்தன – 600 032.
6. உைவி இக்குநர் (கணினி) – ைமிழ்நாடு மின்ொ ழுங்குமுதம ஆதணம் இதணைரத்தில் சலளியிடுலைற்கா க
ைமிழ்நாடு மின்ொ ழுங்குமுதம ஆதணம்,
4லது ைரம், சிட்மகா ைதயத நிர்லாக அலுலயக கட்டிடம்,
திரு.வி.க. சைாழிற்மபட்தட,
கிண்டி, சென்தன – 600 032.
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