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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   
 

முன்னில: திரு. . கண்ணன், மின்குலதீர்ப்ார் 

    

மநல்முலயீட்டு நனு எண் 84 / 2022 

 

திரு. M. குநார்,  

4/46, காநபாஜர் முதல் குறுக்கு ததரு,  

உள்கபம், தென்ல-600 061. 

                „„„மநல்முலயீட்டார் 

                                                                              (திரு. M. குநார்) 

      vÂ® 

தெனற்தாறினார் /இ&/கிண்டி, 

தென்ல மின் கிர்நா யட்டம்/ததற்கு-1, 

தமிழ்ாடு மின் உற்த்தி நற்றும் கிர்நா கமகம், 

110KV துலண மின்நிலன யாகம், 

மக.மக. கர், தென்ல – 78. 

                                           ...... எதிர்நனுதாபர் 

                   (திரு. A. பாமு, தெனற்தாறினார் /இ&/கிண்டி) 

 

 

               நனு தப்ட்ட ாள்: 23-09-2022 

 

மகட்புலப ாள்:  22-12-2022  

 

ஆலண ாள்:  12-01-2023 

 

23.09.2022 அன்று தப்ட்ட திரு. M. குநார், 4/46, காநபாஜர் முதல் குறுக்கு 

ததரு, உள்கபம், தென்ல-600 061 அயர்களின் நனு மநல்முலயீட்டு நனு எண் 

84/2022 ஆக திவு தெய்னப்ட்டுள்து.  மநற்கண்ட நனுவின் மீது 

மின்குலதீர்ப்ாரின் மகட்புலப 22.12.2022 அன்று லடதற்து.  

மநல்முலயீட்டாரின் நனுவிலுள் யாதங்கள், எதிர்நனுதாபரின் திலுலபயிலுள் 

யாதங்கள் நற்றும் இருதபப்பிபாலும் மகட்புலப ாளில் எடுத்துலபக்கப்ட்ட யாதங்கள் 

ஆகின அலத்லதயும் ஆபாய்ந்து மின்குலதீர்ப்ாபால் கீழ்க்கண்ட ஆலண 

யமங்கப்டுகிது. 

 

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

1.  மநல்முலயீட்டாரின் மகாரிக்லக: 

மநல்முலயீட்டாரின் மின் இலணப்பில் மின் விநிமனாகத்தில் ஏற்ட்ட  தலட 

ெம்ந்தப்ட்ட அதிகாரிகள் மீது தக்க டயடிக்லக எடுக்க மயண்டியும் உரின இமப்பீடு 

யமங்க மயண்டியும் மநல்முலயீட்டார் விண்ணப்பித்துள்ார். 

2.0 யமக்கின் சுருக்கம்: 

2.1 மின் இலணப்பு எண் 244-195-1382-இல் மின் விநிமனாகத்தில் ஏற்ட்ட 

தலடலன ெரி தெய்யுநாறு எதிர்நனுதாபரிடம் ததரிவித்தும் ரு நணி மபத்திற்குள் மின் 

தலட ெரிதெய்னாததால் இமப்பீடு மயண்டி மநல்முலயீட்டார் தென்ல மின் 

கிர்நா யட்டம்/ததற்கு-1, மின் நுகர்மயார் குலதீர் நன்த்லத 29.05.2022 அன்று 

அணுகியுள்ார். 

2.2 மின் நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன்ம், தென்ல மின் கிர்நா 

யட்டம்/ததற்கு-1 12.07.2022 அன்று தன்னுலடன ஆலணலன அளித்துள்து.  

நன்ம் அளித்த தீர்ப்பில் அதிருப்தியுற்தால் இந்த மநல்முலயீட்டு நனுவில 

மநல்முலயீட்டார் மின்குலதீர்ப்ாரிடத்தில் ெநர்ப்பித்துள்ார். 

 

3.0  நன்த்தின் தீர்வு: 

 

தென்ல மின் கிர்நா யட்டம்/ததற்கு-1, மின்நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன்ம் 

தன்னுலடன தீர்லய 12.07.2022 ாளிட்ட ஆலணயில் ததரிவித்துள்து.  அந்த 

ஆலணயின் ெம்ந்தப்ட்ட த்தி கீமம தகாடுக்கப்ட்டுள்து. 

“Order (Operative portion): 

"The supply interruption to the petitioners area on 28.05 2022 was due to fault in 

33KV feeder feeding 33/11KV Nanganallur SS which was attended and supply 

normalized. 

The petitioner’s grievance was addressed. 

Hence, the petition is treated as closed.” 

4.0 மின்குலதீர்ப்ாரின் மகட்புலப: 
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4.1 மநல்முலயீட்டாரும் எதிர்நனுதாபரும் தங்கது தபப்பு யாதங்கல 

எடுத்துலபப்தற்கு யெதினாக 22.12.2022 அன்று மரில் மகட்புலப டத்தப்ட்டது. 

       

4.2 மநல்முலயீட்டார் உடல் நில ெரியில்ாத காபணத்திால் மகட்புலப 

ாளில் கந்து தகாள் இனவில்ல என்றும் தான் கந்து தகாள்ாத நிலயில் 

ெநர்ப்பிக்கப்ட்ட ஆயணங்களின் தகுதியின்  அடிப்படையில் வழக்டை முடிவு செய்ய  

மகட்டுக் தகாண்டுள்ார். 

 

4.3 எதிர்நனுதாபர் திரு. A. பாமு, தெனற்தாறினார் /இ&/கிண்டி, தென்ல மின் 

கிர்நா யட்டம்/ததற்கு-1 அயர்கள் மகட்புலப ாளில் கந்து தகாண்டு தன்னுலடன 

யாதத்லத எடுத்துலபத்தார்.  

 

4.4 மின்குலதீர்ப்ாரின் முன்பு ெநர்ப்பிக்கப்டும் நனு மநல்முலயீட்டு நனு 

என்தால் மின்குலதீர்நன்த்தில் நனுதாபபால் லயக்கப்ட்ட மகாரிக்லககள் 

ெம்நந்தப்ட்ட யாதங்கள் நட்டுமந தீர்விற்கு எடுத்துக் தகாள்ப்டுகிது.  குலதீர் 

நன்த்தின் டயடிக்லககள், குலதீர் நன்த்தில் ெநர்ப்பிக்கப்டாத புதின 

நியாபணங்கள் அல்து ணினார் ழுங்கு டயடிக்லக ெம்நந்தப்ட்ட மகாரிக்லககள் 

முதலின மின்நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன்ம் நற்றும் மின்குலதீர்ப்ாருக்கா 

ழுங்குமுல விதிகளின்டி மின்குலதீர்ப்ாரின் தீர்விற்கு எடுத்துக் 

தகாள்ப்டவில்ல. 

 

5.0 மநல்முலயீட்டாரின் யாதங்கள்: 

 

5.1 மநல்முலயீட்டார் கடந்த 28.05.2022 மததியில் தென்ல ததற்கு-1 மின் 

நுகர்மயார் குலதீர் நன் தலயருக்கு இலணனதம் யழினாக ரு புகார் ன்றில 

அனுப்பினதாகவும்,  அந்த புகாரின் எண்.2905221257230 எவும், அந்த புகாரில் 

தன்னுலடன வீட்டு மின்னிலணப்பு எண்.244-195-1382 என்தில் கடந்த 

28.05.2022 இபவு 10.30 நணி முதல் நறுாள் 29.05.2022 அன்று அதிகால 2.50 

நணி யலப தன் வீட்டு மின்னிலணப்பு மூம் தக்கு யமங்கப்ட்ட மின் 

விநிமனாகத்தில் தலட ஏற்ட்டது குறித்து ெம்நந்தப்ட்ட அதிகாரிகள் மீது தக்க 

டயடிக்லக எடுக்க மயண்டியும் உரின இமப்பீடு யமங்க மயண்டியும் முலயிட்டதாக 

ததரிவித்துள்ார்.  
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5.2 தன்னுலடன  இலணன யழி புகாலப தற் தென்ல ததற்கு-1 மின் 

நுகர்மயார் குலதீர் நன் தலயர் கடந்த 12.07.2022 மததியில் தன் புகாரின் மீது 

உத்தபவு பிப்பித்து அதன் கல தக்கு தகாரினர் மூம் 11.08.2022 அன்று அனுப்பி 

லயத்ததாகவும், மநற்டி மின் நுகர்மயார் குலதீர்நன் தலயர் உத்தபவில் கடந்த 

24.06.2022 அன்று லடதற் மபடி விொபலணயில் தான் கந்து தகாள்வில்ல 

என்றும் ததரிவித்துள்தாகவும்,  உண்லநயில், மபடி விொபலண ெம்நந்தநாக 

தக்கு எந்தவித அலமப்ாலணயும் அனுப்ப்டவில்ல என்றும், மநற்டி மின் 

நுகபமயார் குலதீர் நன் தலயர் உத்தபவின் மூம் கடந்த 28.05.2022 அன்று 

மயச்மெரியிலிருந்து யரும் புலதயட மகபிள் இலணப்பிலும், ல்ாயபம் துலண 

மின்நிலனத்திலிருந்து தப்டும் மின்ாலதயில் ஏற்ட்ட மின்தலட கடந்த 

29.05.2022 மததினன்று அதிகால 2.45 நணிக்கு ெரி தெய்னப்ட்டு மின் விநிமனாகம் 

சீபாக யமங்கப்ட்டதாக மநல்முலயீட்டார் ததரிவித்துள்ார். 

5.3 இதிலிருந்து தன்னுலடன வீட்டிற்கு யமங்கப்ட்ட மின்ொபம் நீண்ட மபம் 

தலடப்ட்டது உறுதினாகிது எவும், தமிழ்ாடு மின்ொப ழுங்குமுல ஆலணன 

விதிகளின் டி நாகபாட்சி குதிகளில் மின்ொபம் தலடட்டால் அதல ரு நணி 

மபத்திற்குள் TANGEDCO மீட்தடடுக்க  மயண்டும் என்றும் தயறும் ட்ெத்தில் 

ாதிக்கப்ட்ட மின் நுகர்மயாருக்கு, TANGEDCO இமப்பீடு யமங்க மயண்டும் என்றும், 

அதன்டி தன்னுலடன வீட்டிற்கு ரு நணி மபத்திற்கு மநாக மின்ொபம் 

தலடட்டதால் யமங்க மயண்டின இமப்பீட்டில யமங்க தென்ல ததற்கு-1 

மின்நுகர்மயார் குலதீர் நன்த்தலயர் உத்தபவு பிப்பிக்கவில்ல என்றும், இது 

ெட்டத்திற்கு பும்ாதாகும் எ மநல்முலயீட்டார் ததரிவித்துள்ார். 

5.4 எமய, இது குறித்து எதிர்நனுதாபர் மீது (TANGEDCO) தகுந்த டயடிக்லக 

எடுப்துடன் தக்கு உரின இமப்பீடு யமங்க உத்தபவிடுநாறு மநல்முலயீட்டார் 

மகட்டுக் தகாண்டுள்ார். 

6.0 எதிர்நனுதாபரின் யாதங்கள்: 

6.1 The Respondent submitted that the LT SC No 244-195-1382 in the name of 

Thiru M.Kumar. No.4/46, Kamarajar First Cross St., Ullagaram, Chennai-600061 

was effected on 28.10.2017 under LT Tariff IA as per the TNERC Tariff Rules in 

force at that time. 
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6.2 The Respondent submitted that the petitioner Thiru M Kumar submitted a 

petition to the Chairman CGRF/CEDC/South-I/Chennai on 29.05.202.   In the 

above CGRF petition the petitioner Thiru M.Kumar stated that 

"Yesterday no power supply in my residence from 10.30 pm to 2:50 am. 

Power supply not restored within one hour as per TANGEDCO rules. I am 

eligible for compensation.  So I request to you please take action against the 

respondent and provide me compensation". 

6.3 The Respondent stated that the petitioner Thiru M.Kumar has not attended the 

CGRF meeting held on 21.06.2022. 

6.4 The Respondent stated that based on the reply given by Assistant 

Engineer/O&M/Nanganallur and the Assistant Executive Engineer/ 

O&M/Nanganallur a counter report was submitted in the CGRF. 

6.5 28.05.2022 அன்று மயச்மெரியிலிருந்து யரும் புலதயட மகபிள் இலணப்பு 

ழுதலடந்த காபணத்திால் மின் துண்டிப்பு ஏற்ட்டது. ங்கல்லூர் 33கி.மயா. 

துலண மின்  நிலனத்திற்கு மூன்று (incoming) ெப்ல உள்து.  அதில் 05.55 பி. - 

மயச்மெரி  UG-I 33 கி. மயா. பீடர் ால்ட் டிரிப் (fault trip) ஆது, 06.25 பி.-ல்ாயபம் 

33 கி.மயா பீடர் யழினாக மின் ெப்ல யமங்கட்டது.  இந்நிலயில் 09.49 பி. – 

ல்ாயபம் 33 கி.மயா. பீடரும் டிரிப் ஆது.  ஏற்கமய இபண்டு 33 கி.மயா. பீடரும் 

டிரிப் ஆ நிலயில்.  மூன்ாயது 33 கி.மயா. பீடர் இபவு 10.38 பி. நணிக்கு 

மயச்மெரி  UG-II பீடரும் டிரிப் ஆதாக எதிர்நனுதாபர் ததரிவித்துள்ார். 

6.6 இந்நிலயில் இபவு 10.38 பி. நணிக்கு ங்கல்லூர் 33 கி.மயா. துலண மின் 

நிலனம் முழுலநனாக துண்டிக்கப்ட்டதாகவும், ங்கல்லூர் அலத்து 11 கி.மயா. 

பீடரும் மின் ெப்ல  நிறுத்தப்ட்டு நனுதாபர் வீட்டிற்கு 11 கி.மயா யானுயம்மட்லட 

பீடர் ஜான் தகன்டி ததரு, 250 KVA மின் நாற்றியிலும் மின் ெப்ல 

நிறுத்தப்ட்டதாகவும், அதல ததாடர்ந்து UG-I நற்றும் UG-II மகபிள் ழுது ஏற்ட்ட 

இடத்லத ஆய்வு தெய்ன Cable Wing யந்து அதன் பின்ர் தான் ழுது ெரிதெய்ன முடியும் 

என்தால் ல்ாயபம் Over Head line ழுதில ெரிதெய்னப்ட்டு (Jumper cut நற்றும் 

Insulator PT flashover) இபவு 2.30 நணிக்கு ெப்ல சுமற்சி முலயில் யமங்கப்ட்டதாக  

எதிர்நனுதாபர் ததரிவித்துள்ார். 
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6.7 எதிர்ாபாதவிதநாக ஏற்ட்ட மின் தலடலன ெரிதெய்ன இபவு மபம் என்றும் 

ார்க்காநல் ததாடர்ந்து ணி தெய்து மின்ொபம் யமங்கப்ட்டதாகவும், எதிர்ாபாத 

விதநாக ஏற்ட்ட மின்தலடக்கு TANGEDCO இமப்பீடு யமங்க மயண்டினது இல்ல 

எவும், நாாக இபவு மபத்தில் TANGEDCO அலுயர்கள் நற்றும் ணினார்கள் 

ததாடர்ந்து ணினாற்றி இபவு 2.30 நணிக்கு சீபா மின்ொபம் யமங்கப்ட்டதாகவும், 

இபவு 10.38நணிக்கு ங்கல்லூர் 11 கி.மயா துலண மின் நிலனம் முழுயதுநாக 

மின்ொபம் தலடட்ட நிலயில் ங்கல்லூர் உமகாட்ட ணினார்கள் நற்றும் 

அலுயர்கள் அலயரும் அரும்ாடுட்டு இருட்டில் மின்தலட நீக்கம் தெய்து தாது 

நக்களுக்கு மின்ொபம் இபவு 2.30 நணிக்கு யமங்கப்ட்டதாகவும் எதிர்நனுதாபர் 

ததரிவித்துள்ார். 

6.8 மநலும் நனுதாபருக்கு மின்ெப்ல நிறுத்தம் தெய்ன மயண்டும் என் எவ்வித 

உள்மாக்கமும், எண்ணமும் கிலடனாது எவும், மின்ாலத முழுயதும் புலதயடநாக 

(UG cable) இருப்தால் இனற்லகனாக இந்த மின்தலட ஏற்ட்டதாகவும், 

எல்ாயற்றிற்கும் மநாக துலண மின் நிலனம் முழுயதுநாக மின்தலட ஏற்ட்டது 

TANGEDCO-வின் கட்டுப்ாட்டிற்கு அப்ாற்ட்டதாகும் எ எதிர்நனுதாபர் 

ததரிவித்துள்ார். 

6.9 எமய நனுதாபர் திரு.எம்.குநார். எண்.4/46. காநபாஜர் முதல் குறுக்கு 

தென்ல-61 அயர்கள் மகாரின இமப்பீடு ததாலக TANGEDCO யமங்க இனாது எ 

எதிர்நனுதாபர் ததரிவித்துள்ார். 

7.0 மின் குலதீர்ப்ாரின் தீர்வு: 

7.1 இருதபப்பு யாதங்கள் நற்றும் ெநர்ப்பிக்கப்ட்ட ஆயணங்கள் ஆகினயற்ல 

ஆபாய்ந்து கீழ்க்கண்டயாறு தீர்வு தெய்னப்டுகிது.   

7.2 மநல்முலயீட்டார் திரு. M. குநார், 4/46, காநபாஜர் முதல் குறுக்கு ததரு, 

உள்கபம், தென்ல-600 061 என் முகயரியில் யசித்து யருயதாகவும், தன்னுலடன 

வீட்டு மின்னிலணப்பு எண்.244-195-1382 என்தில் கடந்த 28.05.2022 இபவு 10.30 

நணி முதல் நறுாள் 29.05.2022 அன்று அதிகால 2.50 நணி யலப தக்கு 

யமங்கப்ட்ட மின் விநிமனாகத்தில் தலட ஏற்ட்டதாகவும், இது குறித்து ெம்நந்தப்ட்ட 
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அதிகாரிகள் மீது தக்க டயடிக்லக எடுக்க மயண்டியும் உரின இமப்பீடு யமங்க 

மயண்டியும் விண்ணப்பித்துள்ார்.  

7.3 மநல்முலயீட்டாரின் வீட்டிற்கு 11 கி.மயா யானுயம்மட்லட பீடர், ஜான் 

தகன்டி ததரு 250 KVA மின் நாற்றியிலிருந்து மின்ொபம் யமங்கப்டுயதாகவும், 

மநற்டி 250 KVA மின் நாற்றிக்கு 33கி.மயா. ங்கல்லூர் துலண மின் 

நிலனத்திலிருந்து 11 KV ெப்ல யமங்கப்டுயதாகவும் எதிர்நனுதாபர் 

ததரிவித்துள்ார். 

7.4 ங்கல்லூர் 33கி.மயா. துலண மின்  நிலனத்திற்கு மூன்று incoming source 

உள்தாகவும்,  28.05.2022 அன்று மயச்மெரியிலிருந்து யரும் புலதயட மகபிள் 

இலணப்பு ழுதலடந்த காபணத்திால் 05.55 பி. - மயச்மெரி  UG-I 33 கி. மயா. 

மின் புலதயட ாலத (UG feeder) ழுதலடந்த காபணத்திால் மின்தலட (fault trip) 

ஆதாகவும், அந்த நிகழ்லய ெரிதெய்ன உடம 06.25 பி.-ல்ாயபம் 33 கி.மயா 

பீடர்(feeder) யழினாக மின் ெப்ல யமங்கட்டதாகவும் எதிர்நனுதாபர் ததரிவித்துள்ார். 

7.5 இந்நிலயில் 09.49 பி. – ல்ாயபம் 33 கி.மயா. மின்ாலத ழுதின் 

காபணநாக மின்தலட (feeder trip) ஆதாகவும்,  ஏற்கமய இபண்டு 33 கி.மயா. 

மின்ாலதயில் மின்யமங்குயதில் தலட ஏற்ட்ட நிலயில் மூன்ாயது 33 கி.மயா. 

மயச்மெரி  UG-II புலதயட மின்ாலதயும் இபவு 10.38 பி. நணிக்கு ழுதாதன் 

காபணநாக மின்தலட (trip) ஆதாக எதிர்நனுதாபர் ததரிவித்துள்ார். 

7.6 மயச்மெரி – ங்கல்லூர் புலதயட மின்ாலத UG-I நற்றும் UG-II மகபிள் ழுது 

ஏற்ட்ட இடத்லத புலதயட பிரிவு (Cable Wing) யந்து கண்டுபிடித்த பின்ர் தான் ழுது 

ெரிதெய்ன முடியும் என்தால் ல்ாயபம் Over Head line ழுதில ெரிதெய்து (Jumper cut 

நற்றும் Insulator PT flashover) இபவு 2.30 நணிக்கு சுமற்சி முலயில் ெப்ல 

யமங்கப்ட்டதாக  எதிர்நனுதாபர் ததரிவித்துள்ார். 

7.7 மநல்முலயீட்டார் தன்னுலடன வீட்டிற்கு யமங்கப்ட்ட மின்ொபம் நீண்ட 

மபம் தலடப்ட்டது உறுதினாகிது எவும், ஆகமய தமிழ்ாடு மின்ொப ழுங்குமுல 

ஆலணன விதிகளின் டி நாகபாட்சி குதிகளில் மின்ொபம் தலடட்டால் அதல 

ரு நணி மபத்திற்குள் TANGEDCO மீட்தடடுக்க மயண்டும் என்றும் தயறும் ட்ெத்தில் 

ாதிக்கப்ட்ட மின் நுகர்மயாருக்கு, TANGEDCO இமப்பீடு யமங்க மயண்டும் என்றும், 
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அதன்டி தன்னுலடன வீட்டிற்கு ரு நணி மபத்திற்கு மநாக மின்ொபம் 

தலடட்டதால் யமங்க மயண்டின இமப்பீட்டில யமங்குநாறு முலயிட்டுள்ார். 

7.8 இது ெம்ந்தநாக தமிழ்ாடு மின் கிர்நா விதித் ததாகுப்பு அத்தினானம் 5 

கிர்நா அலநப்புகல இனக்குயதற்கா யழிகாட்டுதல்கள் (Operation Guidelines for 

Distribution System)-இன் கீழ் 5 கிர்நா அலநப்பு ழுதுல் அல்து தாய்த்தல் 

(Distribution System Outage) என் விதிலன ஆபான விரும்புகிமன். 

“Chapter 5: Operation Guidelines for Distribution System 

15(5)  Distribution System Outage:  The interruption of the power supply to any part of the 

distribution system lasting more than an hour, due to the breakdown of any part of the 

distribution system/its components, may be termed as distribution system failure and the 

Licensee shall evolve a suitable supply restoration procedure for such distribution system 

failures under intimation to the Commission.” 

7.9 மநற்கூறின விதிலன ஆபாயும் மாது கிர்நா அலநப்பு ழுதுல் அல்து 

தாய்த்தல் கிர்நா உறுப்புகளில் ஏதாயது குதியின் முறியால் அல்து 

தெனலிமப்ால் ரு நணி மபமநா அல்து அதற்கும் கூடுதா மபமநா, கிர்நா 

அலநப்பின் ஏதாயததாரு குதியில் ஏற்டும் மின் யமங்கல் இலடயீடு மின் கிர்நா 

அலநப்பு ழுதுல் அல்து தாய்த்தல் எப்டுகிது. இந்நிலலநகளில் மின் 

யமங்கல மீட்க, உரிநதாபர் ஆலணனத்துக்கு அறிவித்துவிட்டு, தகுந்த மின் யமங்கல் 

மீட்பு முலகல உருயாக்க மயண்டும் எ ததரின யருகிது.  ங்கல்லூர் துலண 

மின் நிலனத்தில் ஏற்ட்ட மின்தலடனாது தனிப்ட்ட ருயருக்கு டந்த 

மின்தலடயின்றி மின்கிர்நா அலநப்பில் டந்த ழுதுாகமய கருதப்டுகிது.  

7.10 ங்கல்லூர் துலண மின் நிலனத்திற்கு யரும் மூன்று incoming ெப்லயும் 

ழுதலடந்த நிலயில் UG-I நற்றும் UG-II மகபிள் ழுது ஏற்ட்ட இடத்லத ஆய்வு 

தெய்ன Cable Wing யந்து அதன் பின்ர் தான் ழுது ெரிதெய்ன முடியும் என்தால் 

ல்ாயபம் Over Head line ழுதில ெரிதெய்னப்ட்டு (Jumper cut நற்றும் Insulator PT 

flashover) இபவு 2.30 நணிக்கு ெப்ல சுமற்சி முலயில் யமங்கப்ட்டது 

ததரினயருகிது.   

7.11 மநலும், இது ெம்ந்தநாக தமிழ்ாடு மின் கிர்நா தெனல்திச் தெந்தபங்களின் 

விதி 27(ii)-ஐ ஆபான விரும்புகிமன்.  அந்த விதி கீமம தகாடுக்கப்ட்டுள்து.  

“27. Exemption 
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(I) xxx 

 
(II) Non-compliance of the Standards contained in this regulation by the licensee shall not 
be treated as violation and the Distribution Licensee shall not be required to pay any 
compensation to affected consumers if such violation is caused due to grid failure, or a fault 
on the Transmission Licensee’s network, or on account of the instructions given by the 
SLDC/SSLDC, over which the Distribution Licensee has no reasonable control. 

 
(III) xxx”. 

 

7.12 மநற்கண்ட விதி 27(ii) ன்டி மின்ததாடர்ாலதயில் ஏற்டும் ழுதின் தாருட்டு 

(over which the Distribution Licensee has no reasonable control) உரிநம்தாபர் 

ழுங்குமுல ஆலணனத்தால் விதிக்கப்ட்டுள் தெனல்தில அலடனவில்ல 

என்ால் ஷ்டஈடு தெலுத்த மயண்டினது இல்ல என்று ததரிகிது.  இந்த யமக்கில் 

ங்கல்லூர் 33கி.மயா.  துலண மின்நிலனத்திற்கு மின்ொபம் யமங்கும் மூன்று 

மின்ாலதகளிலும் மின்தலட ஏற்ட்ட நிகழ்யாது மின்யமங்கும் மின்ாலத ததாடர் 

கட்டலநப்பில் உரிநதாபரின் கட்டுப்ாட்டிற்கு அப்ாற்ட்டு டந்த நிகழ்யாகத்தான் 

கருதப்டமயண்டும்.  எமய, உரிநம்தாபர் ழுங்குமுல ஆலணனத்தால் 

விதிக்கப்ட்டுள் தெனல்தில அலடனவில்ல என்று ஷ்டஈடு தெலுத்த மகாரும் 

மநல்முலயீட்டாரின் மகாரிக்லக ஏற்புலடனதாக இல்ல. 

 

8.0 முடிவுலப: 

 

8.1 மநல்முலயீட்டாருக்கு ஏற்ட்ட மின்தலட உரிநதாபரின் கட்டலநப்பில் 

கட்டுப்ாட்டிற்கு அப்ாற்ட்டு டந்த மின்தடங்காகமய கருதப்டுயதால், உரிநம்தாபர் 

ழுங்குமுல ஆலணனத்தால் விதிக்கப்ட்டுள் தெனல்தில அலடனவில்ல 

என்று ஷ்டஈடு தெலுத்த மகாரும் மநல்முலயீட்டாரின் மகாரிக்லக 

நிபாகரிக்கப்டுகிது. 

8.2 மநற்கண்ட முடிவுடன் மநல்முலயீட்டு நனு எண்.84/2022 முடிவுக்கு 

தகாண்டு யபப்டுகிது.  தெவு ததாலக இல்ல. 

 

 

  (. கண்ணன்) 
        ä‹FiwÔ®¥ghs® 

“Ef®nth® Ïšiynaš, ãWtd« Ïšiy” 

           “No Consumer, No Utility” 

தறுர் 

1.  திரு. M. குநார்,  - BY RPAD 

4/46, காநபாஜர் முதல் குறுக்கு ததரு,  

உள்கபம், தென்ல-600 061. 
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2. தெனற்தாறினார் /இ&/கிண்டி, 

தென்ல மின் கிர்நா யட்டம்/ததற்கு-1, 

தமிழ்ாடு மின் உற்த்தி நற்றும் கிர்நா கமகம், 

110KV துலண மின்நிலன யாகம், 

மக.மக. கர், தென்ல – 78. 

 

3.  மநற்ார்லய தாறினார்,   -By email 

தென்ல மின் கிர்நா யட்டம்/ததற்கு-1, 

தமிழ்ாடு மின் உற்த்தி நற்றும் கிர்நா கமகம், 

110KV துலண மின்நிலன யாகம், 

மக.மக. கர், தென்ல – 78. 

 

4.  தலயர் நற்றும் நிர்யாக இனக்குர்,   - By Email 

தமிழ்ாடு மின் உற்த்தி நற்றும் கிர்நா கமகம், 

டிப்பிலெப் புயர் மக.ஆர். பாநொமி நாளிலக,  

144, அண்ணாொல, தென்ல – 600 002. 

 

5.  தெனார்,   

தமிழ்ாடு மின்ொப ழுங்குமுல ஆலணனம்,  - By Email 

4யது தம், சிட்மகா தலலந நிர்யாக அலுயக கட்டிடம், 

திரு.வி.க. ததாழிற்மட்லட, கிண்டி, தென்ல – 600 032. 

 

6.  உதவி இனக்குர் (கணினி) – தமிழ்ாடு மின்ொப ழுங்குமுல ஆலணனம் இலணனதத்தில் தயளியிடுயதற்காக 

தமிழ்ாடு மின்ொப ழுங்குமுல ஆலணனம், 

சிட்மகா தலலந நிர்யாக அலுயக கட்டிடம், 

திரு.வி.க. ததாழிற்மட்லட, கிண்டி, தென்ல – 600 032. 

 

 


