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                   A consumer is the important visitor on our premises. 

                                 He is not dependent on us.  We are dependent on him. 
                     – Mahatma Gandhi 

 

       TAMIL NADU ELECTRICITY OMBUDSMAN 
          4th Floor, SIDCO Corporate Office Building, Thiru-vi-ka Industrial Estate, 

            Guindy, Chennai – 600 032. 
                Phone : ++91-044-2953 5806,  044-2953 5816    Fax : ++91-044-2953 5893 

  Email : tneochennai@gmail.com                Web site : www.tnerc.gov.in   
 

K‹åiy:ÂU. br. njtuh#‹, ä‹FiwÔ®¥ghs® 

 

nkšKiwp£L kD v© 26 / 2021 

 

ÂU.K.M. uÀkh‹,  

101/5, nky¤bjU, bghj¡Fo – 614 103,  

ÂUth%® kht£l«. 

         . . . . nkšKiwp£lhs® 

                                             (ÂU. K.M. uÀkh‹) 

         vÂ® 

cjé ä‹bgh¿ahs®/Ï&g/T¤ješÿ®, 

ÂUth%®  ä‹ g»®khd t£l«, 

jäœehL ä‹ c‰g¤Â k‰W« g»®khd fHf«, 

í‹dh bjU, T¤ješÿ®- 614 101. 

                      . . . vÂ®kDjhu® 

                                  (ÂU. J. Ãnu«uh{, cjé ä‹bgh¿ahs®/Ï&g/T¤ješÿ®) 

 

                                               

kD bgw¥g£l ehŸ: 18-03-2021 

 

nf£òiu ehŸ: 28-07-2021 

 

Miz ehŸ : 04-10-2021 

 

18.03.2021 m‹W bgw¥g£l ÂU.K.M. uÀkh‹, 101/5, nky¤bjU, bghj¡Fo – 

614 103, ÂUth%® kht£l« mt®fë‹ kD nkšKiwp£L kD v© 26/2021 Mf 

gÂÎ brŒa¥g£LŸsJ.  nk‰f©l kDé‹ ÛJ ä‹FiwÔ®¥ghsç‹ nf£òiu 

28.07.2021 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£lhsç‹ ä‹ Ïiz¥Ãš V‰g£l gGij 22 eh£fS¡F ÃwF rç 

brŒa¥g£ljhš r«kªjg£l mYtyçl« ÏUªJ ÏH¥ÕL« mt® ÛJ elto¡if  

nt©oÍ« nkšKiwp£lhs® é©z¥Ã¤JŸsh®. 

2.0  tH¡»‹ RU¡f«: 

 

2.1 nkšKiwp£lhsç‹ ä‹ Ïiz¥Ãš òaš fhuzkhf V‰g£l neutral wire 

gGjh»é£ljhš mjid rç brŒÍkhW òfh® më¤jjhf nkšKiwp£lhs® 

bjçé¤JŸsh®. 

 

2.2 30.11.2020 m‹W gÂÎ brŒa¥g£l òfh® ÛJ 22 eh£fS¡F Ã‹dnu ä‹ 

Ïiz¥ò gGJ rç brŒa¥g£ljhfÎ«, Ïjdhš V‰g£l kd cis¢rš fhuzkhf 

ÏH¥ÕL nt©o nkšKiwp£lhs® ÂUth%® ä‹g»®khd t£l«, ä‹ Ef®nth® 

FiwÔ®¡F« k‹w¤ij 22.12.2020 m‹W mQ»ÍŸsh®. 

 

2.3  ä‹ Ef®nth® FiwÔ®¡F« k‹w«, ÂUth%® ä‹g»®khd t£l« 18.02.2021 

m‹W j‹Dila Mizia më¤JŸsJ.  k‹w« më¤j Ô®¥Ãš 

mÂU¥ÂÍ‰wjhš Ïªj nkšKiwp£L kDéid nkšKiwp£lhs® 

ä‹FiwÔ®¥ghsçl¤Âš rk®¥Ã¤JŸsh®. 

  

3.0 k‹w¤Â‹ Ô®Î – 

  

ÂUth%® ä‹g»®khd t£l«, ä‹Ef®nth® FiwÔ®¡F« k‹w« j‹Dila 

Ô®it 18.02.2021 ehë£l Mizæš bjçé¤JŸsJ.  mªj Mizæ‹ r«gªj¥g£l 

g¤Â ÑnH bfhL¡f¥g£LŸsJ. 

“k‹wÔ®¥ò: 

cçk«jhu® k‰W« òfh® kDjhuUila thj§fis MŒÎ brŒj bghGJ, 

òfh® kDjhu® F¿¥Ã£l ä‹ Ïiz¥òfëš 587-025-88 ä‹ Ïiz¥ig jéu ä‹ 

gaÜL filÁ Ïu©L ÏUkhj ä‹ msÅLfëš ga‹ghL Ïšiy v‹gJ 

bjçatU»wJ.  òfh® jil ika¥ gÂÎfis MŒÎ brŒjbghGJ 30.11.2020,  

01.12.2020 k‰W« 4.12.2020 m‹iwa Âd§fëš gÂÎ brŒa¥g£LŸsJ« gGJ LF vd 
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F¿¡f¥g£L mit rçbrŒa¥g£L ä‹ éãnahf« tH§f¥g£LŸsJ bjçatU»wJ.  

Å£oYŸs ä‹rhjd§fis UPS _ykhfÎ«, b#dnu£l® thæyhfÎ« 

ga‹gL¤Âajhf òfh® kDjhu®  th¡F _ykhf Ï«k‹w¤Âš bjçé¤jh®.  

ä‹jilæ‹bghGJ ä‹rhjd gGJ V‰g£lJ v‹W kDjhu® bjçé¥gJ 

V‰òilajhf Ïšiy.  nkY« ä‹ jilia clD¡Fl‹ rçbrŒÂl bjhl®òila 

gâahsU¡F cça m¿Îiu tH§»l cçk«jhu® m¿ÎW¤j¥gL»wh®.” 

4.0 ä‹FiwÔ®¥ghsç‹ nf£òiu: 

 

4.1 nkšKiwp£lhsU« vÂ®kDjhuU« j§fsJ ju¥ò thj§fis 

vL¤Jiu¥gj‰F trÂahf 28.07.2021 m‹W fhbzhë _y« nf£òiu el¤j¥g£lJ.  

 
4.2 nkšKiwp£lhs® ÂU.K.M. uÀkh‹ mt®fŸ nf£òiu ehëš fyªJ 

bfh©L j‹Dila thj¤ij vL¤Jiu¤jh®. 

 
4.3 vÂ®kDjhu®fŸ ÂU. J. Ãnu«uh{, cjé ä‹bgh¿ahs®/ Ï&g/ T¤jhešÿ®, 

ÂUth%® ä‹g»®khd t£l« 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‰f©l Kftçæš tÁ¤J tUtjhfÎ«, jdJ Å£oš 

VG ä‹ Ïiz¥òfŸ cŸsjhfÎ«, mÂš Ñœ js¤Âš ahU« Ïšiy vdÎ«,  nkš 

js¤Âš nkšKiwp£ls® tÁ¤J tUtjhfÎ« bjçé¤JŸsh®. 

5.2 òaš mo¤j fhuz¤Âdhš ä‹ Ïiz¥Ã‹ neutral wire gGjh»é£ljhfÎ«, 

Ïij 30.11.2020 M« njÂ òfh® ika¤Âš òfh® më¤J mj‹ bgaçš vªj 
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elto¡ifÍ« vL¡f¥gléšiy v‹gjhš Û©L« òfh® më¤jjhf 

nkšKiwp£lhs® bjçé¤JŸsh®. 

5.3 m¥bghGJ mªj òfhiu rç brŒahkš u¤J brŒJ é£ljhfÎ«, V‹ u¤J 

brŒJ é£O®fŸ v‹W édéanghJ Ïj‹ r«kªj¥g£l eg®fS¡F FWªjftš 

mD¥Ã mt®fŸ rç brŒJé£ld® v‹W vÂ®kDjhu® T¿ajhf nkšKiwp£lhs® 

bjçé¤JŸsh®.  Mdhš vªj tifahd gâÍ« el¡féšiy vdÎ«,  ÃwF 

mt®fël« jhœikÍl‹ nf£L bfh©lj‹ bgaçš j‹Dila Ïiz¥ò rç 

brŒa¥g£ljh v‹W mt® j‹ål« érhç¤j Ã‹d® kDit u¤J brŒÍkhW 

nt©oajhf nkšKiwp£lhs® bjçé¤JŸsh®. 

5.4 Ã‹d® òfh® ika¤Âš gy Kiw jftš më¤J« vªj xU elto¡ifÍ« 

vL¡f¥gléšiy v‹gjhš  22 eh£fS¡F ÃwF ä‹ Ef®nth® ika¤Âš Ïiza 

thæyhf òfh® më¤jij bjhl®ªJ mj‹ Ã‹d® rç brŒa¥g£ljhf 

nkšKiwp£lhs® bjçé¤JŸsh®. 

5.5 flªj 22 eh£fshf jh‹ äFªj kd mG¤j¤Â‰F Msh»ajhfÎ«, Ã‹d® 

ä‹ Ef®nth® FiwÔ®¥ò k‹w¤Âš Ïj‹ r«kªj¥g£l mYty®fël« ÏUªJ 

ÏH¥ÕL«, mt®fŸ ÛJ elto¡ifÍ« vL¡F«go kD brŒjjhfÎ«, mjid 

bjhl®ªJ nkšKiwpL brŒJŸsjhf nkšKiwp£lhs® bjçé¤JŸsh®. 

6.0 vÂ®kDjhuç‹ thj§fŸ: 

6.1 cjé bgh¿ahs®/Ï&g/T¤jhešÿ® Ãçé‰F£g£l bghj¡Fo ä‹ 

g»®khd¤Âš tÁ¤J tU« ÂU.nf.v«. uÀkh‹ mt®fŸ flªj et«g® khj« òaè‹ 

fhuzkhf ä‹ Ïiz¥òfë‹ Neutral wire gGjh»é£lJ vd 30.11.2020 m‹W 

ä‹jil òfh® ika¤Âš òfh® më¤JŸsij bjhl®ªJ mtuJ ä‹ Ïiz¥ig 

ÂU.A. b#auhk‹ f«Ãahs® mt®fshš MŒÎ brŒa¥g£L  mÂš mid¤J  Neutral 

wire-fS« gGjh» x‹whf ÏizªJ ÏUªjij f©l¿ªJ mit mid¤ijÍ« 

Ãç¤J ä‹ Ïiz¥ò bfhL¡f¥g£ljhf vÂ®kDjhu® bjçé¤JŸsh®. 

 

6.2 m›éU¥Ãl¤Âš gy khjkhf ÅLfŸ mid¤J« ó£oæU¥gjhš Ef®nth® 

ahiuÍ« bjhl®ò bfhŸs Ïayéšiy vdÎ«, Mifahš Å£oš cŸs ä‹ msé 
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k‰W« Å£o‹ btë¥òu¤Âš cŸs gš¥ vçtij it¤J« gGJ rç brŒjjhf 

òfh®ika¤Âš jftš bjçé¡f¥g£ljhf vÂ®kDjhu® bjçé¤JŸsh®. 

 

6.3 nkY« ÂU.nf.v«. uÀkh‹ mt®fŸ 22.12.2020 m‹W Neutral wire 

gGjh»é£ljhfÎ«, mj‹ fhuzkhf Å£oš cŸs ä‹ rhjd bghU£fŸ 

gGjh»é£ljhf ä‹ FiwÔ®¥ò k‹w¤Âš òfh® më¤JŸsjhfÎ«, mjid 

bjhl®ªJ mtuJ ä‹ Ïiz¥ig ÂU.M®. g£lhÃuhk‹ M¡f Kft® k‰W«                   

A. b#auhk‹ f«Ãahs® M»a ÏUtU« MŒÎ brŒjjhfÎ«,  mÂš 30.11.2020 

m‹nw gGij rç brŒJé£ljhf vÂ®kDjhu® bjçé¤JŸsh®.  Ef®nth® Û©L« 

òfh® më¤jjhš Ef®nth® kd ÂU¥Â¡fhf Û©L«   Neutral wire   mid¤ijÍ« 

Ãç¤J kW Ïiz¥ò bfhL¡f¥g£ljhf vÂ®kDjhu® bjçé¤JŸsh®. 

 

6.4 nkY« Ef®nth® kd mG¤jÂ‰F cŸsh»Í« ÏH¥ÕL nt©oÍ« nkš 

KiwpL brŒJŸsjhfÎ« Ef®nthç‹ òfh® më¤j Kjš ehns òfh® rç 

brŒa¥g£ljhš ÏÂš Ef®nthç‹ kd mG¤jÂ‰F ä‹ thça« vªj tifæY« 

fhuz« Ïšiy v‹W vÂ®kDjhu® bjçé¤JŸsh®. 

7.0  மின் குறதீர்ப்ாரின் தீர்வு: 

7.1 இருதபப்பு யாதங்கள் நற்றும் சநர்ப்பிக்கப்ட்ட ஆயணங்கள் ஆகினயற்ற 

ஆபாய்ந்து கீழ்க்கண்டயாறு தீர்வு சசய்னப்டுகிது. 

 

7.2 மநல்முறயீட்டார் தது வீட்டில் ஏழு மின் இறணப்புகள் உள்தாகவும் , 

புனல் காபணத்திால் மின் இறணப்பின் neutral wire ழுதாகிவிட்டதால் 30.11.2020 

ஆம் மததி மின்தறட புகார் றநனத்தில் புகார்  அளித்த டயடிக்றக 

எடுக்கவில்றசனன்றும், மீண்டும் புகார் அளித்ததின் மரில் குறறன சரிசசய்னாநல் 

புகாறப பத்து சசய்துவிட்டதாக சதரிவித்துள்ார் .  குறுந்தகயல் அனுப்பி குற 

சரிசசய்னப்ட்டதால் புகார் பத்து சசய்னப்ட்டதாக றநனத்திலிருந்து சதரிவித்ததாகவும் , 

முற புகார் றநனத்தில் தகயல் அளித்தும் டயடிக்றக எடுக்காததால் 22 

ாட்களுக்குப் பிகு மின் நுகர்மயார் குறதீர் நன்த்தில் இறணனத யாயிாக புகார் 

அளித்தறத சதாடர்ந்து சரிசசய்னப்ட்டதாக மநல்முறயீட்டார் சதரிவித்துள்ார். 
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7.3 மநல்முறயீட்டார் புனலின் காபணநாக மின் இறணப்புகளின் Neutral wire 

ழுதாகிவிட்டதாக 30.11.2020 அன்று மின்தறட பு கார் றநனத்தில் புகார் அளித்ததின் 

மரில் கம்பினார் ஆய்வு சசய்து , ழுதாகி ஒன்ாக இறணந்திரு ந்த Neutral wire 

அறத்றதயும் பிரித்து மின் இறணப்பு சகாடுக்கப்ட்டதாகவும் , வீடுகள் அறத்தும் 

 நாதங்காக பூட்டியிருந்ததால் நுகர்மயாறப சதாடர்பு சகாள் இனவில்ற 

எவும், மின் அவி நற்றும் சயளி ப்புபத்தில் உள் (ல்ப்) விக்கு எரிந்ததால் ழுது 

சரிசசய்னப்ட்டதாக மின்தறட புகார் றநனத்திற்கு  தகயல் சதரிவிக்கப்ட்டதாக 

எதிர்நனுதாபர் சதரிவித்துள்ார் .  மநல்முறயீட்டார் நறுடியும் 22.12.2020 அன்று 

Neutral wire ழுதாகியுள்தாக மின் குறதீர் நன்த்தில் நனு அளித்ததன் மரில் ஆக்க 

முகயர் நற்றும் கம்பினார் இருயரும் மீண்டும் Neutral wire அறத்றதயும் பிரித்து நறு 

இறணப்பு சகாடுக்கப்ட்டதாக எதிர்நனுதாபர் சதரிவித்துள்ார். 

 

7.4 மநல்முறயீட்டார் தக்கு மின் இறணப்பு எண் 1535, 1536, 1537, 1538, 

1539, 1425 நற்றும் 88 ஆகின ஏழு மின் இறணப்புகள் உள் தாகவும், 30.11.2020 

அன்று மின்தறட புகார் றநனத்தில்  புகார் அளித்ததாகவும் , 22 ாட்கள் கழித்து மின் 

நுகர்மயார் நன்த்தில் இறணன யாயிாக புகார் அளித்தபின் சரி சசய்னப்ட்டதாக 

சதரிவித்துள்ார்.  மின் இறணப்பு எண் 1538-இல் மின்தறட புகார் 30.11.2020, 

1.12.2020 நற்றும் 4.12.2020 ாட்களில் மின்தறட புகார் றநனத்தில்  புகார் 

சப்ட்டதாகவும், சப்ட்ட அன்றன திங்களிமமன Neutral wire ழுது 

சரிசசய்னப்ட்டதற்கு ஆதாபநாக FOC Call Register க்கங்கற திவிக்கும் சசய்து 

எதிர்நனுதாபர் சநர்ப்பித்துள்ார்.  மநலும் 22.12.2020 அன்று நறுடியும் Neutral wire 

ழுது சரிசசய்னப்ட்டதாக சதரிவித்துள்ார் .  மநலும் கப்ணினார்கள் ழுது 

சரிசசய்த அன்று மின்சாபம் இருப்றத உறுதி சசய்ன மநற்டி வீடுகளில் எயரும் 

இல்றசனவும், மின் அவி நற்றும் சயளிப்புபத் தில் விக்கு எரிந்ததால் ழுது 

சரிசசய்னப்ட்டதாக சசன்றுவிட்டதாக எதிர்நனுதாபர் சதரிவித்துள்ார் .  மின் 

இறணப்பு எண் 88 தவிப நற் அறத்து மின் இறணப்புகளிலும் கீழ்க்கண்டயாறு 

மின்னன்ாடு இல்றசனன்று மின் நுகர்மயார் மமபட்டின் யாயிாக அறின 

முடிகிது. 

SC No. காம் னனீட்டவு 

1535 1 யருடம் 0 units 

1536 1 யருடம் 0 units 
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1537 4 நாதங்கள் 0 units 

1538 10 நாதங்கள் 0 units 

1539 2 நாதங்கள் 0 units 

1425 1 யருடம் 0 units 

 எமய வீடுக ள் பூட்டப்ட்டு இருந்ததால் மின் தறட சரி சசய்த பிகு உறுதி 

சசய்ன இனவில்றசனன் எதிர் நனுதாபரின் யாதத்றத ஏற்றுக்சகாள்கிமன் .  

30.11.2020, 1.12.2020 நற்றும் 4.12.2020 ஆகின ாட்களில் SC No . 1538-க்கு 

சப்ட்ட மின் தறட புகார் 1.12.2020, 3.12.2020 நற்றும் 4.12.2020 ாட்களிமமன 

சரிசசய்னப்ட்டதாக FOC Call Register -இல் திவு சசய்து புகார் close சசய்னப்ட்டதாக 

சதரிகிது.  அவ்யாறு சரிசசய்னப்ட்டது மநல்முறயீட்டாருக்கு குறுஞ்சசய்தி 

மூம் சதரிவித்திருக்க மயண்டும் .  அவ்யாறு குறுஞ்சசய்தி அனுப்ப்ட்டதாக 

எதிர்நனுதாபமபா அல்து குறுஞ்சசய்தி சப்ட்டதாக மநல்முறயீட்டாமபா 

சதரிவிக்கவில்ற.  ழுது சரிசசய்தபின்  றகமசி யாயிாக 

மநல்முறயீட்டாருக்கு சதரிவித்திருக்காம் .  றகமசி தகயல் சதாடர்பு உள் 

இக்காத்தில் ழுது சரிசசய்னப்ட்ட சசய்தி  தகயல் ரிநாற்ம் இல்ாநலிருந்த து 

யருந்தத்தக்கது.  மநலும் SC No . 1538-இல் electro mechanical மின் அவி உள்தால் 

CMRI data திவிக்கம் சசய்ன யாய்ப்பில்றசன எதிர்நனுதாபர் சதரிவித்துள்ார் .  

CMRI data திவிக்கம் சசய்து சநர்ப்பித்துள் மின் இறணப்புகளின் ஆயணம் 

மின்தறட புகாருக்குட்ட்ட காத்திற்கு னனுள் சசய்தி ஏதும் இல்ற .  

இந்நிறயில் ழுது சரிசசய்தது உறுதி சசய்ன குடியிரு ப்பில் நுகர் மயாறப சந்திக்க 

இனாத நிறயில், மநல்முறயீட்டாரின் இமப்பீடு மகாரிக்றக ஏற்புறடனதல். 

 

8.0 முடிவுறப: 

8.1 த்தி 7-இல் உள் தீர்வின்டி தாநதநாக மின்தறட சரிசசய்னப்ட்டதற்கு 

இமப்பீடு மயண்டும் என் மநல்முறயிட்டாரின் மகாரிக்றக ஏற்புறடனதல்  என்று 

தீர்வு சசய்னப்டுகிது. 

 

8.2 மநற்கண்ட முடிவுடன் மநல்முறயீட்டு நனு எண் 26/2021 முடிவுக்கு 

சகாண்டு யபப்டுகிது.  சசவு சதாறக இல்ற. 

 

     (சச. மதயபாஜன்) 

       மின்குறதீர்ப்ார் 
“நுகர்மயார் இல்றமனல் நிறுயம் இல்ற” 

                                                   “No Consumer, No Utility” 
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சறுர் 
 

1. ÂU.K.M. uÀkh‹,  

101/5, nky¤bjU, bghj¡Fo – 614 103,  

ÂUth%® kht£l«. 

 

2.  cjé ä‹bgh¿ahs®/Ï&g/T¤ješÿ®, 

ÂUth%®  ä‹ g»®khd t£l«, 

jäœehL ä‹ c‰g¤Â k‰W« g»®khd fHf«, 

í‹dh bjU, T¤ješÿ®- 614 101. 

 

3.  nk‰gh®it bgh¿ahs®,    - By email 

ÂUth%®  ä‹ g»®khd t£l«, 

jäœehL ä‹ c‰g¤Â k‰W« g»®khd fHf«, 

73, J®fhyah nuhL, ÂUth%®   - 610 002. 

 

4.  jiyt® k‰W« ã®thf Ïa¡Fe®,    - By email 

jäœehL ä‹c‰g¤Â k‰W« g»®khd¡ fHf«,  

eo¥Ãir¥ òyt® nf.M®. uhkrhä khëif,  

144, m©zhrhiy, br‹id – 600 002.   

  

5. brayhs®,      - By email 

jäœehL ä‹rhu xG§FKiw Miza«  

4tJ js«, Á£nfh jiyik ã®thf mYtyf f£ol«,  

ÂU.é.f. bjhê‰ng£il,  

»©o, br‹id – 600 032. 

 

6.  cjé Ïa¡Fe® (fâå) –  jäœehL ä‹rhu xG§FKiw Miza«  Ïizajs¤Âš  btëæLtj‰fhf 

jäœehL ä‹rhu xG§FKiw Miza«,  

4tJ js«, Á£nfh jiyik ã®thf mYtyf f£ol«,  

ÂU.é.f. bjhê‰ng£il,  

»©o, br‹id – 600 032. 

 


