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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©. 45 / 2021  

ÂU. Ó. uFehj‹,           

6-17, fiythâ bjU,  

MÂ ef®, கிழக்கு jh«gu«,  

br‹id – 600 059.            . . . . nkšKiwp£lhs® 

       vÂ®   

bra‰bgh¿ahs®/jh«gu«, 

br‹id ä‹ g»®khd t£l«/bj‰F-II, 

jäœehL ä‹ c‰g¤Â k‰W« g»®khd fHf«, 

110/11KV, jh«gu« Jiz ä‹ ãiya tshf«, 

òJjh§fš, Kšiy ef®,  

jh«gu« nk‰F, br‹id – 600 045.                  . . . . . vÂ®kDjhu® 

 

    kD bgw¥g£l ehŸ: 05-05-2021 

 

Miz ehŸ: 13-09-2021 

 

1.  05.05.2021 அன்று பெறப்ெட்ட திரு. சீ. ரகுநாதன், 6-17, கலலவாணி பதரு, ஆதி 

நகர், கிழக்கு தாம்ெரம், பென்லை – 600 059 அவர்களின் மனு மமல்முலறயீட்டு மனு எண். 

45/2021 ஆக ெதிவு பெய்யப்ெட்டது. 

 

2. மமல்முலறயீட்டாளர் தைது மின் இலைப்பு எண்ணில் தான் பெலுத்திய ரூ. 7,844/-

மின் கட்டைத்லத திரும்ெ வழங்குமாறும் மற்றும் தைக்கு ஏற்ெட்ட பெலவுகளுக்கும் மை 

உலளச்ெலால் கடந்த ரு வருடமாக ொதிக்கப்ெட்டதாலும் நஸ்டஈடாக ரூொய் 1 லட்ெமும் 

வழங்குமாறு மின்குலறதீர்ப்ொளர் முன்ொக மமல்முலறயீடு பெய்துள்ளார். 

 

3.  மமற்கண்ட மமல்முலறயீட்டு மனுவின் நகல் எதிர்மனுதாரராை 

பெயற்பொறியாளர்/தாம்ெரம், பென்லை மின் ெகிர்மாை வட்டம்/பதற்கு-II அவர்களுக்கு 

அனுப்ெப்ெட்டு இலெவிைக்கம் எதுவும் ஏற்ெடவில்லல எனில் ெதிலுலரலய ெமர்ப்பிக்க 

 

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


2 
 

மவண்டும் என்று 22.06.2021 நாளிட்ட மின்குலறதீர்ப்ொளரின் அறிவிப்பின் மூலம் 

பதரிவிக்கப்ெட்டது. 

 

4. தங்களது தரப்பு வாதங்கலள எடுத்துலரப்ெதற்கு வெதியாக 15.09.2021 அன்று 

காபைாலி மூலம் மகட்புலர நடக்கப்பெற உள்ளதாக பதரிவித்து மமல்முலறயீட்டாளர் 

மற்றும் எதிர்மனுதாரருக்கு 31.08.2021 நாளிட்ட மின்குலறதீர்ப்ொளரின் அறிவிப்பின் மூலம் 

பதரிவிக்கப்ெட்டது. 

 

5. இதற்கிலடயில் மமல்முலறயீட்டாளர், தமிழ்நாடு மின்குலறதீர்ப்ொளர் அவர்களின் 

முகவரியிடப்ெட்ட தன்னுலடய 08.09.2021 நாளிட்ட கடிதத்தில் தைது மமல்முலறயீடு 

பதாடர்ொக பதரிவித்திருந்த குலறொடுகள் ெரிபெய்த காரைத்திைால் மமல்முலறயீட்டு 

மனுலவ ரத்து பெய்யுமாறு பதரிவித்துள்ளார்.  மமற்ெடி கடிதத்தின் ெகுதி நகல் (extract) கீமழ 

பகாடுக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

“மமற்கண்ட ொர்லவயில் எைது மமல்முலறயீட்டு மனு எண். 45/2021 மனு மீது 

15.09.2021 அன்று மதியம் 3.30 மணிக்கு விொரலைக்கு அலழப்பு கடிதம் 

பெறப்ெட்டது பதாடர்ொக எைது மமல்முலறயீட்டு மனு எண். 45/2021-இல் 

பதரிவித்திருந்த குலறொடுகள் ெரிபெய்த காரைத்திைால், மமற்குறிப்பிட்ட 

மமல்முலறயீட்டு மனு எண். 45/2021-ஐ ரத்து பெய்யும்ெடி இதன் மூலம் 

பதரிவித்துக் பகாள்கிமறன்.  மமலும் மமல்முலறயீட்டு மனு விொரலை நாளாை 

15.09.2021 அன்று நான் கலந்து பகாள்ளவில்லல என்று இதன் மூலம் பதரிவித்துக் 

பகாள்கிமறன். 

          இப்ெடிக்கு, 

              -sd- 

                  சீ. ரகுநாதன் 

 

6. மமல்முலறயீட்டாளர், தைது 08.09.2021 நாளிட்ட கடிதத்தில் தன்னுலடய 

மமல்முலறயீட்டு மனுவில் பதரிவித்திருந்த குலறொடுகள் ெரிபெய்த காரைத்திைால் தைது 

மமல்முலறயீட்டு மனுலவ ரத்து பெய்யுமாறு பதரிவித்துள்ளதால் மமல்முலறயீட்டு மனு 

எண் 45/2021 முடித்து லவக்கப்ெடுகிறது என்று தீர்வு பெய்யப்ெடுகிறது.  பெலவு பதாலக 

இல்லல. 

           

   (பெ. மதவராஜன்) 

       மின்குலறதீர்ப்ொளர் 

 
“நுகர்மவார் இல்லலமயல் நிறுவைம் இல்லல” 

                                                     “No Consumer, No Utility” 
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bgWe® 

 

1.  ÂU. Ó. uFehj‹,         

6-17, fiythâ bjU,  

MÂ ef®, ». jh«gu«,  

br‹id – 600 059.        

 

2.  bra‰bgh¿ahs®/jh«gu«, 

br‹id ä‹ g»®khd t£l«/bj‰F-II, 

jäœehL ä‹ c‰g¤Â k‰W« g»®khd fHf«, 

110/11KV, jh«gu« Jiz ä‹ ãiya tshf«, 

òJjh§fš, Kšiy ef®, jh«gu« nk‰F,  

br‹id – 600 045. 

  

3.  nk‰gh®it bgh¿ahs®,     - By email 

br‹id ä‹ g»®khd t£l«/bj‰F-II, 

jäœehL ä‹ c‰g¤Â k‰W« g»®khd fHf«, 

110 KV, Jiz ä‹ ãiya tshf«, 

nf.nf. ef®, br‹id – 600 078. 

  

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. 

 


