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தசய்திக்குைிப்பு
இந்தச் தசய்திக் குைிப்ோைது, தற்கோது இருந்து வரும் ேை நிறை றளக்
த ாண்ட குறை தீர்க்கும் தசயல்ோட்டு அறமப்ேிறைறயயும் மற்றும் தமிழ்நாடு மின்
உற்ேத்தி மற்றும் மின் ே ிர்மாை
அைியப்ேட்ட)

ஒவ்தவாரு

ழ த்தில் (முன்ைதா தமிழ்நாடு மின்சார வாாியம் எை

வட்ட

அலுவை த்திலும்

இயங் ிக்த ாண்டிருக் ிை

மின்

நு ர்கவாாின் குறை தீர்க்கும் மன்ைம் (CGRF-Consumer Grievance Redressal
ேற்ைிய

Forum)

விவரங் றளயும்

தோதுமக் ளுக்கு

ேரப்புவதற் ா வும்

மற்றும்

விழிப்புைர்றவ ஏற்ேடுத்தவும் தவளியிடப்ேடு ிைது.

அத்தற ய வசதி ள் ேின்வருமாறு ேட்டியலிடப்ேடு ிைது:
1. தைி நேர் மின்தறட / தோதுவாை மின்தறட/அவசர அறழப்பு :
நு ர்கவார் ள், தமிழ்நாடு மின் உற்ேத்தி மற்றும் மின் ே ிர்மாை

ழ த்தின்

தறைறம அலுவை ம், தசன்றையில் 24 மைி கநரமும் தசயல்ேட்டுக் த ாண்டிருக் ிை
மின் நு ர்கவார் அறழப்பு றமயமாை, “மின்ை த்றத” 94987 94987 என்ை எண்ைில்
ததாடர்பு த ாண்டு தங் ளுறடய குறை ள் மற்றும் பு ார் றள ததாிவிக் ைாம்.

2.

கசதமறடந்த

மின் ம்ேம்,

ததாங் ைாை

மின்

ம்ேி ள்,

திைந்த

நிறையிலுள்ள/ கசதமறடந்துள்ள ததருவிளக்குப் தேட்டி/ மின் விநிகயா ப் தேட்டி,
அோய ரமா

தவளியில் ததாியும் மின் ஒயர் ள் மின் அறமப்ேிலுள்ள ேழுது ள்

முதலியை:
நு ர்கவார் ள் தங் ள் ற கேசியில் நிழல்ேடம் எடுத்து அறவ றள
“வாட்ஸ் அப்” எண்ைிற்கு அனுப்ேைாம்.

ீழ் ாணும்

வ.எ

மாவட்டங் ள்

அறழப்பு எண்

ண்
1
2

தசன்றை

9445850829

ாஞ்சிபுரம், தசங் ல்ேட்டு, திருவள்ளூர்

9444371912

3

க ாயம்புத்தூர், திருப்பூர், நீை ிாி

9442111912

4

கசைம், ஈகராடு, நாமக் ல்

9445851912

5

6

மதுறர,

திண்டுக் ல்,

கதைி,

ராமநாதபுரம்,

சிவ ங்ற
திருதநல்கவலி,

தூத்துக்குடி,

ன்ைியாகுமாாி,

விருதுந ர்
திருச்சி,

தஞ்சாவூர்,

8903331912

அாியலூர்

திருவாரூர்,

நா ப்ேட்டிைம், 9486111912

8

கவலூர், தர்மபுாி, ிருஷ்ை ிாி

6380281341

9

விழுப்புரம், திருவண்ைாமறை, டலூர்

9445855768

7

புதுக்க ாட்றட,

தேரம்ேலூர்,

9443111912

ரூர்

3. மற்ை வற

பு ார் ள், அதாவது மின்மாற்ைி /

ம்ேம்/ ததருவிளக்குப் தேட்டி/

மின்விநிகயா ப் தேட்டி, மின் அளவி ேழுது, குறைவாை / அதி மாை மின்
அழுத்தப்பு ார் ள், க ேிள் ேழுது, தீப்தோைி, மின் அறமப்ேில் தீ விேத்து,
ேட்டியிடல் பு ார் ள், புதிய மின் இறைப்பு சம்ேந்தப்ேட்ட பு ார் ள், மறு மின்
இறைப்பு, மின் தரம், தாமத கசறவ, கசறவ குறைோடு, மின்சாரம் ததாடர்புறடய
ேிை பு ார் ள் முதலியை:
பு ார் ள் / குறை றள மின்ை ம் - மின்நு ர்கவார் அறழப்பு றமயத்றத 94987
94987 என்ை எண்ைில் ததாடர்பு த ாண்டு ேதிவு தசய்யாைாம்.
கமலும், பு ார் றள www.tangedco.gov.in  Reach us  Consumer’s

Complaint என்ை தமிழ்நாடு மின் உற்ேத்தி மற்றும் மின் ே ிர்மாை

ழ

வறைய தள

ேக் த்தில் ேதிவு தசய்யைாம்.
கமலும், பு ார் றள சம்ேந்தப்ேட்ட ேிாிவு அலுவ த்தில் ேதிவு தசய்யைாம்.
பு ார் ள் தீர்க் ப்ேடவில்றைதயைில் அடுத்த

ட்டமா

தசயற்தோைியாளர்

ஒவ்தவாரு

கமற்ோர்றவ

ஆ ிகயாறர

தோைியாளரும்

அணு ைாம்.

குறை

தீர்க்கும்

உதவி தசயற்தோைியாளர்,
மின்

கூட்டத்றத

ே ிர்மாை

அறைத்து

வட்ட
க ாட்ட

அலுை த்திலும் ஒவ்தவாரு மாதமும் நடத்து ிைார் ள். குறை றள இந்த குறை தீர்க்கும்
கூட்டத்தின் கோது கமற்ோர்றவ தோைியாளாிடம் சமர்ப்ேிக் ைாம்.

கமற் ண்ட வழி ளில் குறை தீர்க் ப்ேடவில்றை என்ைாலும் கூட, அறவ றள
மின்சார விதி 2003 ஷரத்துக் ளின் ேடி ஒவ்தவாரு மின் ே ிர்மாை வட்டத்திலும்
ஏற்ேடுத்தப்ேட்ட நு ர்கவார் குறை தீர்க்கும் மன்ைத்திடம் சமர்ப்ேிக் ைாம். அறைத்து
நு ர்கவார் குறை தீர்க்கும் மன்ைங் ளின் மு வாி ள் ஆறையத்தின் வறையதளம்

www.tnerc.gov.in  Consumer Corner என்ை ேக் த்திலும், கமலும்
www.tangedco.gov.in  Consumer Info  Consumer Guidance 
Consumer Grievance என்ை தமிழ்நாடு மின் உற்ேத்தி மற்றும் மின் ே ிர்மாை ழ
வறையதளத்திலும் உள்ளது.
மன்ைம்

குறை றள

தீர்க் வில்றை

என்ைாகைா

அல்ைது

மன்ைத்தின்

ஆறையிைால் நு ர்கவார் திருப்தி அறடயவில்றைதயன்ைாகைா, அவரா கவா அல்ைது
அவருறடய சார்ோளர் மூைமா கவா முப்ேது நாட் ளுக்குள் ஒழுங்கு முறை
அலுவை த்துடன்

இறைக் ப்ேட்டுள்ள

கமல்

முறையீட்டு

அதி ார

ஆறைய

அறமப்ோை

மின்சாரக் குறை தீர்ப்ோளாிடமும் கமல்முறையீடு தசய்யைாம்.
கமல் முறையீட்டாளர் சம்ேந்தப்ேட்ட அறைத்து
மன்ைம்

மற்றும்

தசயல்ோட்டு

முறை ளின்

நு ர்கவார் குறை தீர்க்கும்

விவரங் ள்,

நு ர்கவார் ளின்

வழி ாட்டுதலுக் ா

www.tnerc.gov.in  Regulations  Final Regulations 
Consumer Grievance Redressal Forum and Electricity Ombudsman என்ை
ேகுதியில் உள்ளது.

4. மின் திருட்டு, தவைாை மின் உேகயா ம் முதலியை:
தசன்றை,

க ாயம்புத்தூர்,

மதுறர,

திருச்சி,

என் ிை

4

க ாட்டத்தின்

ட்டுப்ோட்டில் ஒவ்தவாரு உதவி தசயற்தோைியாளாின் தறைறமயின்

ீழும்

அமைாக் க் குழுக் ள் மாநிைம் முழுவதும் தசயல்ேட்டுக்த ாண்டுள்ளை.
அமைாக் க்

குழுக் ளுக்கு

உளவுத்துறை ேிாிவு ள்
அறைத்து

23

கூடுதைா

இரண்டு

ேைக்கும்

குழு

அமைாக் த் துறையில் தசயல்ேட்டுக்

குழுக் ளும்

தசன்றையிலுள்ள

/தசன்றை

21
இந்த

மற்றும்

த ாண்டிருக் ின்ைை.

அமைாக் ப்ேிாிவின்

கமற்ோர்றவ

தோைியாளரால் ண் ாைிக் ப்ேடு ிைது.
இறவ அறைத்தும் ாவல்துறை தறைறம இயக்குைர் / ைஞ்ச ஒழிப்பு / தசன்றை
ட்டுப்ோட்டின் ீழ் இயங்கு ின்ைை.
ஆ கவ, நு ர்கவார் ள் இது சம்ேந்தமாை பு ார் றள தமிழ்நாடு மின்உற்ேத்தி
மற்றும்

மின்

ே ிர்மாை

த ாள்ளப்ேடு ிைார் ள்.

ழ

அமைாக் ப்ேிாிவிற்கு

ததாிவிக்குமாறு

க ட்டுக்

ததாடர்புக்கு www.tangedco.gov.in  consumer info

enforcement .
பு ார் றள

ig@tnebnet.org

மின்ைஞ்சல் ள் மூைமும் அனுப்ேைாம்.

மற்றும்

ceapts@tnebnet.org

என்ை

5. ஒழுங் ின்றம,

டறம புைக் ைித்தல், ஊழல், ைஞ்சம் முதலியறவ ேற்ைிய

பு ர் ள்:
இந்த வற யிைாை பு ார் றள உாிமம்தாராின் கமைதி ாாி ளுக்கும், ைஞ்ச
ஒழிப்புப் ேிாிவிற்கும் அனுப்ே கவண்டும்.

6. தசந்தர விதி ளில் (Codes and Regulations) மாற்ைம் தசய்வதற் ாை
ோிந்துறர ள்:
ஆறையத்தால் இயற்ைப்ேட்ட

விதி ளில், நு ர்கவார் ள் ஏதாவது மாற்ைம்

தசய்ய விரும்ேிைால், அந்த மாற்ைத்றதயும் அதற் ாை
எழுத்து வடிவா

குைிப்ேிட்ட

ராைங் றளயும்

மின் வழங் ல் விதி ேிாிவு 27 / மின்ே ிர்மாை விதி ேிாிவு 51ன்

ஏற்ேடுத்தப்ேட்ட விதித்ததாகுப்பு மீள்ோர்றவக் குழு (Code Review

ீழ்

Panel) விற்கு

அனுப்ேைாம்.
அத்தற ய மாற்ைமும்,
குழுவின்

ாரைங் ளும் த ாண்ட விதித்ததாகுப்பு மீள் ோர்றவக்

ருத்துரு , உறுப்ேிைர் தசயைரா

உள்ள தறைப்தோைியாளர் / வைி ம் /

தமிழ்நாடு மின்உற்ேத்தி மற்றும் மின்ே ிர்மாை

ழ ம் / தசன்றை அவர் ளுக்கு

அனுப்ேைாம்.

7.தோதுமக் ளுக் ாை தசய்தி:
ஆ கவ குறை ள்/

பு ார் ள் கமற் ண்ட

நிறை றளக் த ாண்ட குறை றளத்
அணு ி

கமகை

விளக் ியுள்ளவாறு

மின்சார உாிறமதாராின்

ேை

தீர்க்கும் தசயல்ோட்டு அறமப்பு றள கநரடியா
ேயன்ேடுத்தி

தங் ளுறடய

குறை றளயும்/

பு ார் றளயும் உாிய கநரத்திற்குள் நிவர்த்தி தசய்து ேயைறடயுமாறு தோதுமக் ளுக்கு
ததாிவிக் ப்ேடு ிைது.
Sd/தசயைாளர்
தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆறையம்

