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தமிழ்நாடு மின்உை் த்தி மை்றும் மின் கிர்மானக் கழக நிறுவனம்  (TANGEDCO) 

தமிழ்நாடு மின் பதாடரறம ்புக் கழக நிறுவனம் (TANTRANSCO) மை்றும் மாநில மின் 

சுறம ்  கு ்பு றமயம் (SLDC) தாக்கல் பசய்துள்ள  

மின்கட்டை மனுக்கள் மீதான ப ாது மக்களின் கருத்துக் ககட்புக் கூட்டம் 

 

தமிழ்நாடு மின்உற்ேத்தி மற்றும் மின்ேகிரம்ானக் கழக நிறுவனம் (TANGEDCO) 

2016-17 முதை் 2020-21 வலரயிைான நிதியாண்டுகளுக்கான இறுதி உண்லம நிலை 

ெரிோரே்்பு, 2021-22 நிதியாண்டுக்கான வருடாந்திர தெயை் திறன் மதிே்ோய்வு மற்றும் 

2022-23 முதை் 2026-27 நிதியாண்டு வலரக்கான தமாத்த வருவாய் கதலவலய 

நிரண்யித்தை் மற்றும் ேை்ைாண்டு மின்கட்டண விகித திட்டத்தின்ேடி நிதியாண்டுகள் 

2022-23 முதை் 2026-27 வலரக்கான மின்கட்டணத்லத நிரண்யம் தெய்யும் தோருட்டு 

தாக்கை் தெய்யே்ேட்ட மனுலவ 19.07.2022 அன்று மின்கட்டண வீத மனு எண்.1/2022 ஆக 

ஆலணயத்தாை் ஏற்றுக் தகாள்ளே்ேட்டது.    

 2. தமிழ்நாடு மின்ததாடரலமே்புக் கழக நிறுவனம் (TANTRANSCO) 2016-17 முதை் 

2019-20 வலரயிைான நிதியாண்டுகளுக்கான உண்லம நிலை ெரிோரே்்பு மற்றும் 2020-21 

நிதியாண்டிற்கான தற்காலிக உண்லம நிலை ெரிோரே்்பு மற்றும் 2021-22 

நிதியாண்டிற்கான வருடாந்திர தெயை் திறன் மதிே்ோய்வு மற்றும் 2022-23 முதை் 2026-27 

நிதியாண்டு வலரக்கான தமாத்த வருவாய் கதலவகயாடு கெரத்்து ேை்ைாண்டு மின் 

கட்டண விகிதத் திட்டத்தின்ேடி மின்தெலுத்துதை் கட்டணங்கள் மற்றும் பிற 

ததாடரப்ுலடய கட்டணங்கலளயும் நிரண்யிே்ேதற்காக தாக்கை் தெய்யே்ேட்ட மனுலவ 

19.07.2022 அன்று மின் கட்டண வீத மனு எண்.2/2022 ஆக ஆலணயத்தாை் ஏற்றுக் 

தகாள்ளே்ே்டடது. 
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 3.  மாநிை மின்சுலம ேகுே்பு லமயமும் (SLDC), 2017-18 முதை் 2019-20 

நிதியாண்டுகள் வலரயிைான உண்லம நிலை ெரிோரே்்பு மற்றும் 2020-21 

நிதியாண்டிற்கான தற்காலிக உண்லம நிலை ெரிோரே்்பு மற்றும் 2021-22 

நிதியாண்டிற்கான வருடாந்திர தெயை்திறன் மதிே்ோய்வு மற்றும் 2022-23 முதை் 2026-27 

வலரயிைான தமாத்த வருவாய்த ் கதலவ மற்றும் ேை்ைாண்டு மின்கட்டண விகிதத ்

திட்டத்தின்ேடி நிதியாண்டுகள் 2022-23 முதை் 2026-27 வலரயிைான மாநிை மின்சுலம 

ேகுே்பு  லமயக் கட்டணங்கலள நிரண்யம் தெய்யும் தோருட்டு தாக்கை் தெய்யே்ேட்ட 

கூடுதை் உறுதி தமாழி ஆவணத்லத 19.07.2022 அன்று மின்கட்டண வீத மனு எண்.1/2020ை் 

ஆலணயத்தாை் ஏற்றுக் தகாள்ளே்ேட்டது. 

 4,தமிழ்நாடு மின்உற்ேத்தி மற்றும் மின்ேகிரம்ானக் கழகம், 2022-23 முதை் 2026-27 

நிதியாண்டு வலரயிைான மின்கட்டணம் அை்ைாத இதர கட்டணங்கலள நிரண்யம் 

தெய்து 01.09.2022 லிருந்து நலடமுலறக்கு வரும் தோருட்டு தாக்கை் தெய்யே்ேட்ட 

மனுலவ 19.07.2022 அன்று இதர மனு எண்.36/2022 ஆக ஆலணயத்தாை் ஏற்றுக் 

தகாள்ளே்ேட்டது. 

 5. ஆலணயம் தனது 19.7.2022 நாளிட்ட ஆலணயிை், மின்கட்டண வீத மனுவின் 

நகை்கலள தமிழ்நாடு மின்உற்ேத்தி மற்றும் மின்ேகிரம்ானக் கழகம் மற்றும் 

ஆலணயத்தின் வலைதளங்களிை் ேதிகவற்றம் தெய்யும்ேடி ேணித்தது.  கமலும், இந்த 

முன் தமாழிவின் மீதான ததாடரப்ுலடயவரக்ளின் கருத்துலரக்காக முே்ேது நாட்கள் 

காை அவகாெம் அளிக்கே்ேட்டது.  அலனத்து கருத்துலரகளும் அதற்கான தமிழ்நாடு 

மின்உற்ேத்தி மற்றும் மின்ேகிரம்ான கழகம் / தமிழ்நாடு மின் ததாடரலமே்பு கழகம் / 

மாநிை மின் சுலம ேகுே்பு லமயம் ஆகியவற்றின் ேதிலுலரகளுடன் ஆலணயத்திற்கு 22 

ஆகஸ்ட் 2022 அன்று அை்ைது அதற்கு முன்கோ அனுே்ேே்ேடுதை் கவண்டும். 

 



 6. அவ்வாறாக, மனுக்களின் நகை்கள் தமிழ்நாடு மின்உற்ேத்தி மற்றும் மின் 

ேகிரம்ாகக் கழகத்தின் வலைதளமான www.tangedco.gov.in, தமிழ்நாடு மின் ததாடரலமே்பு 

கழகத்தின் வலைதளமான www.tantransco.gov.in ,  மாநிை மின்சுலம ேகுே்பு லமயத்தின் 

வலைதளமான www.tnebldc.org மற்றும் ஆலணயத்தின் வலைதளமான www.tnerc.gov.in 

ஆகியவற்றிை் ேதிகவற்றம் தெய்யே்ேட்டன. 

 7, இதன் ததாடரெ்ச்ியாக ஆலணயம், கீழ்க்கண்ட அட்டவலணயின்ேடி தோது 

மக்கள் கருத்துக் ககட்பு கூட்டத்திற்கான தெயை்முலறத் திட்டத்லத அறிவிக்கிறது.  

விருே்ேமுள்ளவரக்ள், தங்களுக்கு அருகிலுள்ள இடத்திை் பின்வரும் நாட்களிை் 

ஆலணயத்தின் முன் ஆஜராகி தங்களது கருத்துக்கலளத் ததரிவிக்கைாம்.  கருத்துக் 

ககட்புக் கூட்டம் நலடதேறும் நாட்களிை் அந்தந்த இடங்களிை் காலை 9.00 மணி முதை் 

காலை 10.30 மணி வலர தங்களுலடய தேயரக்லள ேதிவு தெய்ேவரக்ள் கூட்டத்திை் 

தங்களுலடய கருத்துக்கலளத் ததரிவிக்கைாம். 

 

கததி மற்றும் 

நாள் 

இடம் நிகழ்விடம் கநரம் 

ஆகஸ்டு 16, 2022 

(தெவ்வாய் 

கிழலம) 

ககாயம்புத்தூர ் எஸ்.என்.ஆர.் கை்லூரி கலையரங்கம்,  

நவ இந்தியா கேருந்து நிறுத்தம், 

அவிநாசி ொலை, 

ககாயம்புத்தூர ்641 006. 

முற்ேகை் 

10.00 மணி 

முதை் 

ஆகஸ்டு 18, 2022 

(வியாழக் 

கிழலம 

மதுலர ைட்சுமி சுந்தரம் மண்டேம், 

தை்ைாக்குளம், 

மதுலர 625 002. 

முற்ேகை் 

10.00 மணி 

முதை் 

ஆகஸ்டு 22, 2022 

(திங்கட்  

கிழலம 

தென்லன கலைவாணர ்அரங்கம், 

தென்லன 600 005. 

முற்ேகை் 

10.00 மணி 

முதை் 

 

 

 

 

   தெயைாளர ்

தமிழ்நாடு மின்ொர ஒழுங்குமுலற ஆலணயம் 


