


 
 

தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆறையம் 
       4வது தளம், சிட்க ா தறைறம நிர்வா  அலுவை   ட்டிடம், 

 திரு.வி.  ததாழிற்கேட்றட,  ிண்டி, தசன்றை - 600 032. 
 

  ததாறைகேசி எண் ள் : ++91-044-2953 5806 / 2953 5816  

ததாறைந ல் : ++91-044-2953 5893 

மின்ைஞ்சல்: tnerc@nic.in                              இறையதளம்: www.tnerc.gov.in 

 கததி: 01.06.2022                                                               
 

தசய்திக்குைிப்பு 
 

 இந்தச் தசய்திக் குைிப்ோைது, தற்கோது இருந்து வரும் ேை நிறை றளக் 

த ாண்ட குறை தீர்க்கும் தசயல்ோட்டு அறமப்ேிறைறயயும் மற்றும் தமிழ்நாடு மின் 

உற்ேத்தி மற்றும் மின் ே ிர்மாை  ழ த்தில்  (முன்ைதா  தமிழ்நாடு மின்சார வாாியம் எை 

அைியப்ேட்ட) ஒவ்தவாரு வட்ட அலுவை த்திலும் இயங் ிக்த ாண்டிருக் ிை மின் 

நு ர்கவாாின் குறை தீர்க்கும் மன்ைம் (CGRF-Consumer Grievance Redressal 

Forum) ேற்ைிய 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  ீழ் ாணும் 

“வாட்ஸ் அப்” எண்ைிற்கு அனுப்ேைாம். 
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வ.எ

ண் 

மாவட்டங் ள் அறழப்பு எண் 

1 தசன்றை 9445850829 

2  ாஞ்சிபுரம், தசங் ல்ேட்டு, திருவள்ளூர் 9444371912 

3 க ாயம்புத்தூர், திருப்பூர், நீை ிாி 9442111912 

4 கசைம், ஈகராடு,  நாமக் ல் 9445851912 

5 
மதுறர, திண்டுக் ல், கதைி, ராமநாதபுரம், 

சிவ ங்ற  
9443111912 

6 
திருதநல்கவலி, தூத்துக்குடி,  ன்ைியாகுமாாி, 

விருதுந ர் 
8903331912 

7 

திருச்சி, தஞ்சாவூர், தேரம்ேலூர், அாியலூர் 

புதுக்க ாட்றட, திருவாரூர், நா ப்ேட்டிைம், 

 ரூர் 

9486111912 

8 கவலூர், தர்மபுாி,  ிருஷ்ை ிாி 6380281341 

9 விழுப்புரம், திருவண்ைாமறை,  டலூர் 9445855768 

 

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  உதவி தசயற்தோைியாளர், 

தசயற்தோைியாளர் ஆ ிகயாறர அணு ைாம். ஒவ்தவாரு மின் ே ிர்மாை வட்ட 

கமற்ோர்றவ தோைியாளரும் குறை தீர்க்கும் கூட்டத்றத அறைத்து க ாட்ட 

அலுை த்திலும் ஒவ்தவாரு மாதமும் நடத்து ிைார் ள். குறை றள இந்த குறை தீர்க்கும் 

கூட்டத்தின் கோது கமற்ோர்றவ தோைியாளாிடம் சமர்ப்ேிக் ைாம். 
 

http://www.tangedco.gov.in/


 
 

 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  ஆறைய 

அலுவை த்துடன் இறைக் ப்ேட்டுள்ள கமல் முறையீட்டு அதி ார அறமப்ோை 

மின்சாரக்  குறை தீர்ப்ோளாிடமும் கமல்முறையீடு தசய்யைாம்.   

 கமல் முறையீட்டாளர் சம்ேந்தப்ேட்ட அறைத்து  நு ர்கவார் குறை தீர்க்கும் 

மன்ைம் மற்றும் தசயல்ோட்டு முறை ளின் 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  21 

அமைாக் க் குழுக் ள் மாநிைம் முழுவதும் தசயல்ேட்டுக்த ாண்டுள்ளை.   இந்த 

அமைாக் க் குழுக் ளுக்கு கூடுதைா  இரண்டு ேைக்கும் குழு /தசன்றை மற்றும் 

உளவுத்துறை ேிாிவு ள்  அமைாக் த் துறையில் தசயல்ேட்டுக்  த ாண்டிருக் ின்ைை. 

அறைத்து 23  குழுக் ளும் தசன்றையிலுள்ள 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  ழ  அமைாக் ப்ேிாிவிற்கு ததாிவிக்குமாறு  க ட்டுக் 

த ாள்ளப்ேடு ிைார் ள்.  ததாடர்புக்கு www.tangedco.gov.in  consumer info  

enforcement . 

 பு ார் றள ig@tnebnet.org  மற்றும் ceapts@tnebnet.org என்ை 

மின்ைஞ்சல் ள் மூைமும் அனுப்ேைாம்.  
 

http://www.tnerc.gov.in/
http://www.tangedco.gov.in/
http://www.tnerc.gov.in/
http://www.tangedco.gov.in/
mailto:ig@tnebnet.org
mailto:ceapts@tnebnet.org


 
 

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 ாை  குைிப்ேிட்ட  ராைங் றளயும் 

எழுத்து வடிவா  மின் வழங் ல் விதி ேிாிவு 27 / மின்ே ிர்மாை விதி ேிாிவு 51ன்   ீழ் 

ஏற்ேடுத்தப்ேட்ட விதித்ததாகுப்பு மீள்ோர்றவக் குழு (Code Review  Panel) விற்கு 

அனுப்ேைாம். 

 அத்தற ய மாற்ைமும்,  ாரைங் ளும் த ாண்ட  விதித்ததாகுப்பு மீள் ோர்றவக் 

குழுவின்   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 மின்சார உாிறமதாராின்  ேை 

நிறை றளக் த ாண்ட குறை றளத்    தீர்க்கும் தசயல்ோட்டு அறமப்பு றள கநரடியா  

அணு ி கமகை விளக் ியுள்ளவாறு ேயன்ேடுத்தி தங் ளுறடய குறை றளயும்/ 

பு ார் றளயும் உாிய கநரத்திற்குள் நிவர்த்தி தசய்து  ேயைறடயுமாறு தோதுமக் ளுக்கு 

ததாிவிக் ப்ேடு ிைது. 

 

       Sd/- 

         தசயைாளர் 

தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆறையம் 
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Email: tnerc@nic.in         Website: www.tnerc.gov.in 
 
 

Date:  01.06.2022 
PRESS NOTE 

 

This press release is issued to disseminate to the public and make them aware of 

the existence of multilevel grievance redressal mechanism available to the electricity 

consumers and the functioning of the Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) in 

each Circle Office of TANGEDCO (formerly known as TNEB). 

 

Such facilities are tabulated as follows: 
 
1. FOC (Fuse Off Call)/ Supply Interruption/Emergency Call:  
 

Consumers can Dial 94987 94987 for queries and register grievances / complaints 

in the Minnagam – consumer call centre functioning at Head Quarters of TANGEDCO , 

Chennai round the clock. 
 

2. Complaints on Electrical Infrastructural defects like damaged pole, sagging line, 

open / damaged street light box /pillar box , dangerous exposure of wires, etc :  
 

Consumers can take photograph of the picture in their mobile and send to the 

following Whatsapp numbers: 
 

S.No Districts Mobile Number 

1 Chennai 9445850829 

2 Kancheepuram, Chengalpet, Thiruvallur 9444371912 

3 Coimbatore, Tirupur, Nilgiris 9442111912 

4 Salem, Erode, Namakkal 9445851912 

5 Madurai, Dindigul, Theni, Ramnad, Sivagangai 9443111912 

6 Tirunelveli, Tuticorin, Kanyakumari, Virudhunagar 8903331912 

7 
Trichy, Tanjore, Perambalur, Ariyalur, Pudukottai, 
Tiruvarur, Nagapattinam, Karur 

9486111912 

8 Vellore, Dharmapuri, Krishnagiri 6380281341 

9 Villupuram, Tiruvannamalai, Cuddalore 9445855768 
 

3. Complaints of other nature such as Transformer/Pole/Street light box/Pillar box 

defect, Meter defect, Low/High voltage complaints, cable faults, spark, fire in 

electrical infrastructure, Billing complaints, Complaints regarding new service 

mailto:tnerc@nic.in
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connection, Reconnection, power quality, Delay in service, Deficiency in service , 

other issues relating to electricity etc:  
 

Complaints /Grievance can be registered by dialing 94987 94987 of the 

Minnagam – consumer call centre.  
 

 Complaints can also be registered by visiting the Tangedco website 

www.tangedco.gov.in  Reach Us  Consumer’s Complaint. 
 

Complaints can also be lodged with the concerned Section officer. If not redressed, 

next level Sub divisional officer and then Divisional Officer can be contacted. 

Superintending Engineer of every Distribution Circle is holding grievance meeting in each 

Division office every month. The grievance can be represented to the Superintending 

Engineer during this grievance meeting also. 
 

Even if the grievance is not redressed in the above steps, the same can be 

submitted to the CGRF- “Consumer Grievance Redressal Forum” established under 

the provisions of the Electricity Act 2003 in every electricity distribution circle office for 

redressal of grievances. The addresses of all the Consumer Grievance Redressal Forums 

are available in the Commission’s website www.tnerc.gov.in  Consumer Corner as well 

as in the TANGEDCO’s website www.tangedco.gov.in  Consumer Info  Consumer 

Guidance  Consumer Grievance. 
 

Consumers who have grievance regarding application for new service connection, 

delay in effecting new service connection, change of defective meters, dispute in 

electricity consumption billing, non-attending to the faults or any other grievance related to 

the services rendered by the TANGEDCO can approach this Consumer Grivance 

Redressal Forum headed by the Superintending Engineer of the concerned circle. Each 

Consumer Grievance Redressal Forum in the circle has two Members and a Chairman. 
 

 

In case of non-redressal of grievance by the forum or any Consumer who is 

aggrieved on the order of the forum, may himself or through his representative make a 

complaint within 30 days to the Appellate authority viz. Electricity Ombudsman who is 

attached to the office of the Regulatory Commission. 

 

The entire procedural details of the CGRF and Electricity Ombudsman Regulation 

is available in www.tnerc.gov.in RegulationsFinal RegulationsConsumer Grievance 

Redressal Forum and Electricity Ombudsman for the guidance of the consumers.  

http://www.tangedco.gov.in/
http://www.tnerc.gov.in/
http://www.tangedco.gov.in/
http://www.tnerc.gov.in/
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4. Complaints regarding Theft of Energy, Misuse of Energy etc :  

21 Enforcement Squads, each headed by an Assistant Executive Engineer / 

Electrical are functioning throughout the state under the control of Executive Engineers in 

four divisions i.e. Chennai, Coimbatore, Madurai and Trichy. In addition to these 

Enforcement Squads, two more squads known as Flying Squad / Chennai and 

Intelligence Wing are also functioning in the Enforcement wing. All the 23 squads are 

supervised by the Superintending Engineer/ Enforcement, Chennai with overall control of 

the Director General of Police/Vigilance/TANGEDCO. 
 

Consumers are therefore requested to prefer such complaints to the Enforcement / 

Flying squad of TANGEDCO. For contacts visit www.tangedco.gov.in  Consumer Info 

 Enforcement. 

The complaints may also be sent thorough mails ig@tnebnet.org and 

ceapts@tnebnet.org. 

 

5. Complaints regarding irregularities, dereliction of duty, corruption, bribe etc., : 

The complaints of this nature shall be sent to the vigilance wing and higher 

authorities of the Licensee.  
 

6. Suggestions regarding the changes in Codes/ Regulations:  

Consumers desiring any change in the Codes/Regulations framed by the 

Commission can send their proposal of such change in writing specifying the reason, to 

the Code Review Panel formed under Regulation 27 of the TNE Supply Code / 

Regulation 51 of the TNE Distribution Code.  
 

The proposal specifying the reason for the change can be sent to the Member 

Secretary of the Code Review Panel, who shall be the Chief Engineer /Commercial / 

TANGEDCO/ Chennai. 
 

7.  Message to the public: 

Hence is it informed to the public that the grievance / complaints may be 

directly made to the Licensee by using the various levels of redressal mechanism 

as explained above in order to get timely redressal to their grievance / complaints. 

         Sd/- 

                      Secretary 
Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission  

 
 
 

http://www.tangedco.gov.in/
mailto:ig@tnebnet.org
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