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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© 29 / 2021 

ÂUkÂ. K. r¤Âah,                                 

f/bg. KUf‹,  

v©. 144, SLC, TNHB plot,  

Tlÿ® éçÎ gFÂ,  

kiwkiyef® - 603 209. 

                                                                . . . . nkšKiwp£lhs® 

                                          (Rep by ÂU. VGkiy) 

         vÂ® 

cjé ä‹bgh¿ahs®/fh£lh§Fs¤ö®, 

br§f‰g£L ä‹g»®khd t£l«, 

jäœehL ä‹ c‰g¤Â k‰W« g»®khd fHf«, 

O/o. Ïsãiy bgh¿ahs®/ fh£lh§Fs¤ö®, 

GST nuhL, ngh®£ f«bgå mU»š, 

kiwkiyef® - 603 203.                . . . vÂ®kDjhu® 

                          (ÂU.S. éndh¤, cjé ä‹bgh¿ahs®/fh£lh§Fs¤ö®) 

 

                                              kD bgw¥g£l ehŸ: 31-03-2021 

 

nf£òiu ehŸ: 04-08-2021 

 

Miz ehŸ :  04-10-2021 

 

31.03.2021 m‹W bgw¥g£l ÂUkÂ K. r¤Âah, f/bg. KUf‹, v©. 144, SLC, 

TNHB plot, Tlÿ® éçÎ gFÂ, kiwkiyef® - 603 209 mt®fë‹ kD 

nkšKiwp£L kD v© 29/2021 Mf gÂÎ brŒa¥g£LŸsJ.  nk‰f©l kDé‹ ÛJ 

ä‹FiwÔ®¥ghsç‹ nf£òiu 04.08.2021 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 Ñœf©l Miz tH§f¥gL»wJ. 

 

 

mailto:tneochennai@gmail.com
http://www.tnerc.gov.in/
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Miz 

1. nkšKiwp£lhsç‹ nfhç¡if: 

ä‹ Ïiz¥ò nt©o brY¤j¥g£l f£lz¤ bjhif ÂU«g »il¤Âl 

nt©oÍ«, fhy« fl¤Âaj‰fhf V‰g£l kdcis¢rY¡F ÏH¥Õlhf %ghŒ 5,000/- 

tH§FkhW« nkšKiwp£lhs® é©z¥Ã¤JŸsh®. 

2.0  tH¡»‹ RU¡f«: 

 

2.1 nkšKiwp£lhs® jdJ Å£o‰F ä‹Ïiz¥ò nt©o Ïizajs« _y« 

é©z¥g f£lz« brY¤Â é©z¥Ã¤JŸsh®. 

2.2 brY¤j¥g£l f£lz¤ bjhif ÂU«g »il¤Âl nt©oÍ«, fhy« flªJ 

ä‹ Ïiz¥ò tH§»ajhš V‰g£l kd cis¢rY¡F ÏH¥ÕL nt©oÍ« 

br§fšg£L ä‹ g»®khd t£l¤Âš 09.02.2021 m‹W kD rk®¥Ã¤JŸsh®. 

2.3 50 eh£fŸ flªJ« jdJ é©z¥g¤Â‹ ÛJ ä‹FiwÔ® k‹w«, 

br§fšg£L ä‹ g»®khd t£l« vªj elto¡ifÍ« vL¡fhjjhš 

nkšKiwp£lhs® jdJ é©z¥g¤ij ä‹FiwÔ®¥ghsçl« rk®¥Ã¤JŸsh®.  

3.0 ä‹FiwÔ®¥ghsç‹ nf£òiu: 

 

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

vL¤Jiu¥gj‰F trÂahf 04.08.2021 m‹W fhbzhë _y« nf£òiu el¤j¥g£lJ.  

 
3.2 nkšKiwp£lhs® rh®ghf ÂU. VGkiy mt®fŸ nf£òiu ehëš fyªJ 

bfh©L j‹Dila thj¤ij vL¤Jiu¤jh®. 

 
3.3 vÂ®kDjhu® ÂU.S. éndh¤, cjé ä‹bgh¿ahs®/fh£lh§Fs¤ö®, 

br§f‰g£L ä‹g»®khd t£l« mt®fŸ nf£òiu ehëš fyªJ bfh©L 

j‹Dila thj¤ij vL¤Jiu¤jh®. 

 

3.4 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 
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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.  

4.0   nkšKiwp£lhsç‹ thj§fŸ: 

 

4.1 nk‰F¿¥Ã£l Kftçæš ä‹ Ïiz¥ò nt©o Ïizajs thæyhf 

é©z¥Ã¤jÂš (é©z¥g gÂÎ v© 2000956709201041) ÃiHah»ajhš Û©L« 

òÂajhf é©z¥Ã¤J (é©z¥g  gÂÎ v© 2000956709201042) ä‹ Ïiz¥ò 

v© 09-567/007/1565 tH§f¥g£ljhf nkšKiwp£lhs® bjçé¤JŸsh®. 

4.2 ÃiHahf é©z¥Ã¡f¥g£l f£lz¤ bjhifæid jdJ ä‹ Ïiz¥ò 

fz¡»š tuÎ it¤J ju¡nfhç cjé bgh¿ahs®, fh£lh§Fs¤ö®  ÃçÎ 

mYtyf« mt®fël« 12.9.2020 M« njÂ fztç‹ beU§»a e©gçl« kDit 

bfhL¤jD¥ÃajhfÎ«, kDit bg‰w bgh¿ahs® efèš x¥òif nf£lj‰F 

kW¤Jé£ljhfÎ« nkšKiwp£lhs® bjçé¤JŸsh®. 

4.3 kWgo mnj kDit njÂ ÂU¤j« brŒJ 28.9.2020 m‹W e©g® _y« 

ehoanghJ é©z¥Ã¡F« K‹ j‹id tªJ neçš gh®¡f nt©L« v‹W 

T¿ajhfÎ«, kD bfh©L br‹w jdJ fztç‹ e©g® és¡f« më¤J Ã‹ 

efèš x¥òif bg‰WŸsjhfÎ« nkšKiwp£lhs® bjçé¤JŸsh®. 

4.4 brY¤Âa f£lz¤ bjhif ÂU«g »il¤Âlhjjhš mJ F¿¤J br§if 

ä‹g»®khd t£l nk‰gh®it bgh¿ahs® mYtyf¤Âš ä‹Ef®nth® 

FiwÔ®k‹w¤Âš kD bfhL¤J gÂÎ v© petition ID 902211926838  ehŸ 9/2/2021 

gÂth» ÏJehŸ tiuæš vªj xU Ô®Î« »il¤Âléšiy vd nkšKiwp£lhs® 

bjçé¤JŸsh®. 

 4.5 Mifahš brY¤j¥g£l f£lz¤ bjhif ÂU«g »il¤Âl nt©oÍ«, kD 

më¤J« fhy¤Â‰FŸ elto¡if vL¤Âlhjj‰F j§fë‹ Ô®Î«, ä‹Ef®nth® 

k‹w¤Âš Kiwæ£L« ÏJehŸ tiuæš Ô®Î tH§»lhjj‰F Ô®Î«, Ïjdhš 

V‰g£l ghÂ¥ò¡F Ô®Î tH§»l nt©LkhŒ nkšKiwp£lhs® 

nf£L¡bfh©LŸsh®. 
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4.6 nkY«, gÂÎ v© 2000956709201042-‰fhd ä‹ Ïiz¥ò v©                    

09-567/007/1565 ‰Fça ä‹ cgnahf¤Âš ÂU«g tH§»L« bjhifæid 

m¡fz¡»š tuthf it¤J«, flikiaÍ« bghW¥ÃidÍ« jt¿a bgh¿ahs® 

mYtyf¤Â‰F gyKiw br‹wjhš miy¢rY«, fhy« flªJ ä‹ f£lz m£il 

tH§»Í« 28/9/2020 m‹W bfhL¤j kDé‰F fhy¤Â‰FŸ gÂš tH§f jt¿a 

bgh¿ahs® ÛJ éÂæ‹go elto¡ifÍ«, mj‰fhd mguhjK« éÂ¡f ã®thf¤Âš 

r£léÂfŸ cŸsJ våš mj‹ go Ô®Î« tH§» k‹w¤Âš KiwæLtj‰fhd 

kDbryÎ bjhifÍ«, fhy« fl¤Âaj‰fhfÎ«, V‰g£l kd cis¢rY¡F« 

ÏH¥Õlhf %ghŒ 5000.00 tH§» Ô®Î tH§f nt©L« vd nkšKiwp£lhs® 

nf£L¡bfh©LŸsh®. 

5.0 vÂ®kDjhuç‹ thj§fŸ: 

5.1 ä‹ Ïiz¥ò nt©o Ïizajs _ykhf é©z¥Ã¤j (gÂÎ v© 

2000956709201041) rka¤Âš jtWjyhf ntW xUt® òif¥glK«, Ïbkæš 

KftçÍ«, bršngh‹ v©Q«  gÂnt‰w« brŒa¥g£L ä‹ Ïiz¥ò bgWtj‰fhd 

f£lzK« %.2812/-  11.9.2020 m‹W nkšKiwp£lhsuhš brY¤j¥g£LŸsjhf 

vÂ®kDjhu® bjçé¤JŸsh®. 

5.2 nkY« m‹iwa njÂæš ÂUkÂ r¤Âahél« x¥òjš foj« th§»¡ 

bfh©L Ïizajs¤Âš ÂU¤j« brŒa Ïayhj fhuz¤Âdhš gÂÎ v©. 

2000956709201041-I u¤J brŒJé£ljhfÎ«, kWgoÍ« òÂajhf é©z¥Ã¤j 

gÂÎ v© 2000956709201042-‰F ä‹ Ïiz¥ò v© 567-007-1565 

tH§f¥g£ljhfÎ«  vÂ®kDjhu® bjçé¤JŸsh®. 

5.3 nkY« ÃiHahf é©z¥Ã¡f¥g£l f£lz¤ bjhifæid ä‹ Ïiz¥ò 

fz¡»š tuÎ it¤J ju¡nfhç 12.9.2020 m‹W kD tH§»aÂ‹ ngçš mªj 

kDéid bjhl® elto¡ifahf 28.9.2020 m‹W j¡f nkš elto¡if vL¤ÂlÎ« 

cjé bra‰bgh¿ahs® _ykhf bra‰bgh¿ahs® mYtyf¤Â‰F 

mD¥g¥g£LŸsjhf vÂ®kDjhu® bjçé¤JŸsh®. 

6.0 மின் குறதீர்ப்ாளிபன் தீர்வு: 

6.1 இருதபப்பு யாதங்கள் நற்றும் சநர்ப்பிக்கப்ட்ட ஆயணங்கள் ஆகினயற்ற 

ஆபாய்ந்து கீழ்க்கண்டயாறு தீர்வு சசய்னப்டுகிது. 
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6.2 மின் இறணப்பு வயண்டி இறணனத யாயிாக விண்ணப்பித்த விண்ணப்ம் , 

திவு எண் 2000956709201041 பிறமனாகினதால் புதி ன விண்ணப்ம் , திவு எண் 

2000956709201045 சநர்ப்பித்து மின் இறணப்பு எண் 09-567-007-1565 

சற்தாகவும், பத்து சசய்னப்ட்ட பிறமனா விண்ணப்த்திற்கு சசலுத்தின 

சதாறகயிற மின் இறணப்பு எண் 1565-இல் யபவு றயத்து தப 12.09.2020 நற்றும் 

28.09.2020 வததிகளில் விண்ணப்பித் ததாகவும் சத ரிவித்து வநற்டி சதாறகயிற 

தன்னுறடன மின் இறணப்பு எண் 1565-இல் யபவு றயத்து தருநாறும் , தன்னுறடன 

நனுவிற்கு தில் தபாததற்கு இமப்பீடு வயண்டுசநவும் வநல்முறயீட்டார் 

வகாருகிார். 

 

6.3 இறணனத யாயிா க விண்ணப்பித்த விண்ணப்ம் (திவு எண் 

2000956709201041) பிறமனாதால் இறணனதத்தில் திருத்தம் சசய்ன இனாததால் 

பத்து சசய்னப்ட்டதாகவும் , பத்து சசய்னப்ட்ட விண்ணப்த்திற்கு வநல்முறயீட்டார் 

சசலுத்தின ரூ .2812/- சதாறகயிற மின் இறணப்பு எண் 567-007-1565-இல் 

யபவு றயக்க வயண்டி வநல்முறயீட்டாரின் நனு ரிந்துறப சசய்து உரிந ம்தாபரின் 

உனபதிகாரிகளுக்கு அனுப்ப்ட்டுள்தாக எதிர்நனுதாபர் சதரிவித்துள்ார். 

 

6.4 மின் இறணப்பு வயண்டி சநர்ப்பித்து பத்தா விண்ணப்த்திற்குரின 

சதாறகறன (ரூாய் 2812/-) தன்னுறடன சனரில் இருக்கும் மின் இறணப்பு எண் 

567-007-1565-இல் யபவு றயக்க வயண்டி வநல்முறயீ ட்டார் சநர்ப்பித்த 

28.9.2020 ாளிட்ட கடிதம் 29.04.2021 அன்று சசனற்சாறினாரிடமிருந்து 

வநற்ார்றய சாறினாருக்கு அனுப்ப்ட்டுள்து எ அறின முடிகிது .  

வநற்ார்றய சாறினார் அலுயகத்திலிருந்து Bank pass book , Hand Receipt , NOC 

வான் ஆயணங்கள் வகட்டு 2.7.2021 அன்று திருப்பி அனுப்ப் ட்டுள்து. 

வநல்முறயீட்டார் மின்குறதீர்நன்த்தில் முறயிட்டு 

மின்குறதீர்ப்ாரிடத்தில் 30.03.2021 அன்று வநல்முறயீடு சசய்யும் யறப 

வநல்முறயீட்டார் சசலுத்தின சதாறக திரும் யமங்கப்டவில்ற .  

வநல்முறயீட்டாரின் வகாரிக்றக நனுவிற்கு ஒப் புதல் கடிதவநா , எடுக்கப்ட்ட 

டயடிக்றக குறித்த தகயவா 7/2021 யறப எதிர்நனுதாபர் சதரிவிக்கவில்ற .  

இந்நிறயில் சுநார் 10 நாதங்கள் கழித்து வநல்முறயீட்டாரிடம் (Bank pass book , 

Hand Receipt, NOC) ஆயணங்கள் வகட்து யருத்தத்திற்குரினது.  தக்கு திரும் யமங்க 
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வயண்டின சதாறகறன மின் இறணப்பு  எண் 567-007-1565-இல் யபவு றயத்து 

தருநாறு வயண்டும் வநல்முறயீட்டாரின் வகாரிக்றக ஏற்புறடனதாக கருதுகிவன் .  

ஆறகனால் இந்த ஆறண கிறடக்கப்சற் ாளிலிருந்து 30 ாட்களுக்குள் 

வநற்கண்ட சதாறகறன வநல்முறயீட்டாரின் மின் இறணப்பு எண் 567-007-

1565-இல் யபவு றயக்குநாறு தீ ர்வு சசய்கிவன் .  வநலும், வநல்முறயீட்டாரின் 

28.09.2020 ாளிட்ட நனுவின் மீது எடு த்த டயடிக்றக குறித்து தில் 

அளிக்காததற்கு அதிகட்ச இமப்பீடாக ரூாய் 250/- எதிர்நனுதாபர் 

வநல்முறயீட்டாருக்கு யமங்குநாறு ஆறணயிடுகிவன். 

 

7.0 முடிவுறப: 

 7.1 வநற்கண்ட த்தி 6-இல் உள் தீர்வுகளின்டி பத்து சசய்னப்ட்ட 

விண்ணப்த்திற்குரின சதாறகயிற ஆறண கிறடக்கப்சற் ாளிலிருந்து 30 

ாட்களுக்குள் மின் இறணப்பு எண் 567-007-1565-இல் யபவு றயக்குநாறு தீர்வு 

சசய்கிவன். 

 

7.2 வநல்முறயீட்டாரின் 28.9.2020 ாளிட்ட நனுவின் மீது எடுத்த டயடிக்றக 

குறித்து தில் அளிக்காததற்கு அதிகட்ச இமப்பீடாக ரூாய் 250/- எதிர்நனுதாபர் 

வநல்முறயீட்டாருக்கு யமங்க ஆறணயிடுகிவன். 

 

7.3 வநற்கண்ட ஆறணறன நிறவயற்றினறநக்கா அறிக்றக றன ஆறண 

கிறடக்கப்சற் ாளிலிருந்து 45 ாட்களுக்குள் அனுப்புநாறு அறிவுறுத்தப்டுகிது. 

 

7.4 வநற்கண்ட தீர்வுடன் வநல்முறயீட்டு நனு எண் 29/2021 முடிவுக்கு சகாண்டு 

யபப்டுகிது.  சசவு சதாறக இல்ற. 

 

(சச. வதயபாஜன்) 

                    மின்குறதீர்ப்ார் 
“நுகர்வயார் இல்றவனல் நிறுயம் இல்ற” 

                                                     “No Consumer, No Utility” 

bgWe® 

1)  ÂU. K. r¤Âah,  

f/bg. KUf‹,  

v©. 144, SLC, TNHB plot,  

Tlÿ® éçÎ gFÂ,  

kiwkiyef® - 603 209. 
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2)  cjé ä‹bgh¿ahs®/fh£lh§Fs¤ö®, 

br§f‰g£L ä‹g»®khd t£l«, 

jäœehL ä‹ c‰g¤Â k‰W« g»®khd fHf«, 

O/o. Ïsãiy bgh¿ahs®/ fh£lh§Fs¤ö®, 

GST nuhL, ngh®£ f«bgå mU»š, 

kiwkiyef® - 603 203. 

 

3)  nk‰gh®it bgh¿ahs®,    - By email 

br§f‰g£L ä‹g»®khd t£l«, 

jäœehL ä‹ c‰g¤Â k‰W« g»®khd fHf«, 

v©.130, GST nuhL, 

br§f‰g£L – 603 001. 

  

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. 

 


