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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 93 / 2022 

BY RPAD 

திரு M. ஆறுமுகம்,  

12/1, நகாவிஷ்னு மபப்பினர்ஸ்,  

பருநாாலனம் பிரிவு,  

கள்ளிப்ாலனம், பருந்துல – 638 057,  

ஈமபாடு நாயட்டம். 

                       . . . . nkšKiwp£lhs® 

 

       vÂ®   

1.  nk‰gh®it bgh¿ahs®, 

<nuhL ä‹ g»®khd t£l«, 

jäœehL ä‹ c‰g¤Â k‰W« g»®khd fHf«, 

948, Ï.é.v‹. nuhL, <nuhL – 638 009. 

 

2. bra‰bgh¿ahs®/Ï&g/bgUªJiw/<nuhL, 

<nuhL ä‹ g»®khd t£l«, 

jäœehL ä‹ c‰g¤Â k‰W« g»®khd fHf«, 

fjÎ  v©. 74, RS nuhL, gâ¡f«ghisa« ÃçÎ mU»š, 

bgUªJiw – 638 052. 

 

3.  cjé bra‰bgh¿ahs®/Ï&g/ மநற்கு /bgUªJiw, 

<nuhL ä‹ g»®khd t£l«, 

jäœehL ä‹ c‰g¤Â k‰W« g»®khd fHf«, 

சானிமடாரினம் அஞ்சல், 

பருந்துல – 638053. 
 

4.  cjé ä‹bgh¿ahs®/ கிபாமினம்/பருந்துல, 

<nuhL ä‹ g»®khd t£l«, 

jäœehL ä‹ c‰g¤Â k‰W« g»®khd fHf«, 

SF No. 639/3A2, கருநண்டிபசல்லிாலனம், 

பருந்துல – 638 052.               . . . . . vÂ®kDjhu®கள் 
 

   

 

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


2 
 

  kD bgw¥g£l ehŸ: 31-10-2022 

 

Miz ehŸ: 19-01-2023 

 

 31.10.2022 அன்று பப்ட்ட திரு M. ஆறுமுகம், 12/1, நகாவிஷ்னு மபப்பினர்ஸ், 

பருநாாலனம் பிரிவு, கள்ளிப்ாலனம், பருந்துல – 638 057, ஈமபாடு நாயட்டம் 

mt®fë‹ kD  nkšKiwp£L kD v©. 93 / 2022 Mf gÂÎ brŒa¥g£lJ.  

 

2. மநல்முலயீட்டார் மின் இலணப்பு எண் 055-002-860-இல் கூடுதல் மின்ளு 

னன்ாட்டிற்கு விதிக்கப்ட்ட அபாத பதாலகக்கா யட்டித் பதாலகலன தள்ளுடி 

பசய்யுநாறு மநல்முலயீடு பசய்துள்ார்.   

 

3. nk‰f©l nkšKiwp£L kDé‹ efš எதிர்நனுதாபர்கா   nk‰gh®it 

bgh¿ahs®, bra‰bgh¿ahs®/Ï&g/bgUªJiw/<nuhL, cjé bra‰bgh¿ahs®/Ï&g/ 

மநற்கு /bgUªJiw நற்றும் cjé ä‹bgh¿ahs®/ கிபாமினம்/பருந்துல, ஈமபாடு  மின் 

கிர்நா யட்டம் ஆகிமனாருக்கு mD¥g¥g£L Ïiréz¡f« vJÎ« V‰gléšiy våš 

gÂYiuia rk®¥Ã¡f nt©L« v‹W 16.11.2022  ehë£l ä‹FiwÔ®¥ghsç‹ 

m¿é¥Ã‹ _y« bjçé¡f¥g£lJ. 

 

4.   j§fsJ ju¥ò thj§fis vL¤Jiu¥gj‰F trÂahf 20.01.2023 m‹W nf£òiu 

லடப cŸsjhf bjçé¤J nkšKiwp£lhs® k‰W« எதிர்நனுதாபர்களுக்கு 

20.12.2022  ehë£l ä‹FiwÔ®¥ghsç‹ m¿é¥Ã‹ _y« bjçé¡f¥g£lJ. 

 

5. Ïj‰»ilæš nkšKiwp£lhs®, தது 11.01.2023 ehë£l மின்ஞ்சலில் தது 

மநல்முலயீட்டு நனுலய பத்து பசய்யுநாறு மகட்டுக் பகாண்டுள்ார்.  nk‰go foj¤Â‹ 

gFÂ efš (extract) ÑnH bfhL¡f¥g£LŸsJ. 

 

“எங்கது 055-002-860 TF III-B LTCT மின் இலணப்பில் கடந்த 03/2005 

நற்றும் 10/2012 ஆகின நாதங்களில் முலமன கூடுதல் மின்ல் காபணநாக MD 

Penalty பதாலக ரூ.2,96,833/- நற்றும் ரூ.1,22,573/- ஆகின பதாலகக்கு யட்டி ரூ. 

11,28,597/- ஆகின மூன்று பதாலகலனயும் மசர்த்து ரூ.15,48,003/-ஐ பசலுத்த 

கடிதம் பப்ட்டது.  
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இதன் மீது Ombudsman மநல்முலயீடு பசய்ன மநல்முலயீட்டின் மாது 

TNERC விதிகளின் டி நிலுலய பதாலக ரூ.15,48,003/- 4-இல் ஒரு ங்கு 

ரூ.3,87,001/- ERD0SIRSI11992/- 28.10.2022-ம் மதனியில் பசலுத்தி அன்ம 

கடிதத்தின் யாயிாக Ombudsman-க்கு மநல்முலயீடு பசய்மதாம். 

தற்பாழுது எங்கது பதாழில் சூழ்நிலயில் எந்தவித 

மநல்முலயீட்டிற்கும் பசல் மயண்டாம் எ முடிபயடுத்து எங்களுக்கு 

விதிக்கப்ட்ட ரூ.15,48,003/-ல் ாங்கள் பசலுத்தின ரூ.3,87,001/- மாக மீதம் 

உள் பதாலக ரூ.11,61,002/-க்கு 12 தயலணகள் மகட்டு அதன் அடிப்லடயில் 

பசனற்பாறினார் பருந்துல அயர்கள் 10 தயலணகளில் பதாலகலன பசலுத்த 

அனுநதி யமங்கிார் 

இதன் அடிப்லடயில் முதல் தயலணனாக ரூ. 1,16,102/-ஐ ER005/RS/Q1907 

ாள் 22.12.2022 அன்று பசலுத்திவிட்மடாம். மீதம் உள் தயலணகலயும் உரின 

மததியில் பசலுத்துகிமாம். 

ஆலகனால் எங்களுக்கு விதிக்கப்ட்ட அலத்து பதாலகலனயும் ாங்கள் 

பசலுத்த இலசவு பதரிவித்து விட்ட காபணத்தால் எங்களின் Ombudsman 

மநல்முலயீட்டு நனுலய பத்து பசய்யுநாறு மகட்டுக்பகாள்கிமாம்.” 

 

6. nkšKiwp£lhs®, jdJ 11.01.2023 ehë£l மின்ஞ்சலில் தக்கு விதிக்கப்ட்ட 

அலத்து பதாலகலனயும் பசலுத்த இலசவு பதரிவித்து மநல்முலயீட்டு நனுலய பத்து 

பசய்யுநாறு bjçé¤JŸsjhš nkšKiwp£L kD v© 93/2022 Ko¤J it¡f¥gL»wJ.  

bryÎ bjhif Ïšiy. 

 

  (. கண்ணன்) 
        ä‹FiwÔ®¥ghs® 

 
        “Ef®nth® Ïšiynaš, ãWtd« Ïšiy” 

           “No Consumer, No Utility” 

பறுர் 

 

1.  திரு M. ஆறுமுகம்,      - By RPAD 

12/1, நகாவிஷ்னு மபப்பினர்ஸ்,  

பருநாாலனம் பிரிவு,  

கள்ளிப்ாலனம், பருந்துல – 638 057,  

ஈமபாடு நாயட்டம். 

                      

2.  nk‰gh®it bgh¿ahs®, 

<nuhL ä‹ g»®khd t£l«, 

jäœehL ä‹ c‰g¤Â k‰W« g»®khd fHf«, 

948, Ï.é.v‹. nuhL, <nuhL – 638 009. 
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3. bra‰bgh¿ahs®/Ï&g/bgUªJiw/<nuhL, 

<nuhL ä‹ g»®khd t£l«, 

jäœehL ä‹ c‰g¤Â k‰W« g»®khd fHf«, 

fjÎ  v©. 74, RS nuhL, gâ¡f«ghisa« ÃçÎ mU»š, 

bgUªJiw – 638 052. 

 

4.  cjé bra‰bgh¿ahs®/Ï&g/ மநற்கு /bgUªJiw, 

<nuhL ä‹ g»®khd t£l«, 

jäœehL ä‹ c‰g¤Â k‰W« g»®khd fHf«, 

சானிமடாரினம் அஞ்சல், 

பருந்துல – 638053. 
 

5.  cjé ä‹bgh¿ahs®/ கிபாமினம்/பருந்துல, 

<nuhL ä‹ g»®khd t£l«, 

jäœehL ä‹ c‰g¤Â k‰W« g»®khd fHf«, 

SF No. 639/3A2, கருநண்டிபசல்லிாலனம், 

பருந்துல – 638 052.  

 

6.  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.   

  

7. 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. 

 

8.  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.  


