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குடியுரிவம சாசனம்

மின்துவை

ல

புதுவை

பிராந்தியத்திலுள்ள,

புதுச்சேரி,

காவரக்கால்,

ஏனாம்

மற்றும்

மாசே

பகுதிகளில், மின்ோர ைிநிசயாகம் மற்றும் மின்ேக்தி கடத்துதல் பணி சேய்ய, மின்ோர
ேட்டம் 2003, பிரிவு 14-ன் படி, மின்துவை நிகர் நிவல உரிமம் சபற்ை ஒரு புதுச்சேரி அரசு
துவையாகும்.
2. மின்துவையின் நசவைகள்
(? )

ைடு,
ீ

ைர்த்தகம்,

சதாழில்,

ைிைோயம்

மற்றும்

சதருைிளக்குகள்

உபசயகத்திற்கு சதவையான புதிய மின் இவணப்புகள் ைழங்குதல்.
(? )

மின் இவணப்பு திைவன அதிகப்படுத்துதல் / குவைத்தல்.

(? )

மின் இவணப்பு சபயர் மாற்றுதல் / உபசயாகம் மாற்றுதல்.

(? )

மின் இவணப்பு / மின் கருைிகள் இடம் மாற்றுதல்.

(? )

தற்காலிக மின் இவணப்பு ைழங்குதல்.

(? )

பழுதான மின் மீ ட்டவர மாற்றுதல்.

(? )

மின் கட்டண இரேீது புகார்கவள நிைர்த்தி சேய்தல்.

3. நசவைகளின் ? ? குைியீடுகள்
இவண

மின்ோர

ஒழுங்குமுவை

ஆவணயத்தின்

தர

குைியீடு

அளவுகளுக்கு

இணங்கி, தவடயற்ை தரமிக்க மின்ோரம் ைழங்க மின்துவை உறுதி பூண்டுள்ளது.
3 .1

??

ைவகயான

காை

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

? .

அளவு

குைியிைக்குகள்

காை ? ? வு

குவைந்த மின் அழுத்த இவைப்புகள்
1.

முழுவமயான

ைிண்ணப்பத்வத

ஏற்றுக்சகாள்ளுதல்

5 நாட்கள்

மற்றும் பார்வையிட அைிைித்தல்.
2.

அைிைித்தபின் பார்வையிடுதல்.

1.

மின்

இவைப்பு

நதவையில்ைாமல்

(அ)

நகர பகுதிகள்

3 நாட்கள்

(ஆ)

கிராம பகுதிகள்

7 நாட்கள்

ைேங்க

புதிய

தற்நபாவதய

இருந்நத ைேங்க முடியும் எனில்.
எனில்.

-2-

ல

கீ நே

நசவை ைேங்கும்

நசவைகளின் ைவககள்

எண்
1.

தசயல்பாடுகளின்

மின்

ைிரிைாக்கம்
ைிரிைாக்கம்
அவமப்பில்

3.

4.

மதிப்பீட்டுக்

அனுப்புதல்.

கட்டணம்

சேலுத்த

சகாரிக்வக
(அ)

சதவையான

நகர பகுதிகள்

(ஆ)

கட்டணங்கள்

கிராம பகுதிகள்

சேலுத்தப்பட்ட

மின்னூட்டம் துைங்க தயார் நிவல அைிைித்தல்.
(அ)

புதிய

ைிரிைாக்கம்

மற்றும்

பின்

நகர பகுதிகள்

(ஆ)
2.

குைிப்பு

கிராம பகுதிகள்

மின்மாற்ைியின்

3 நாட்கள்
5 நாட்கள்

5 நாட்கள்
7 நாட்கள்

திைன்

நமம்படுத்துதல் நதவை எனில்.
எனில்.

5.

6.

மதிப்பீட்டுக்

அனுப்புதல்.

கட்டணம்

சேலுத்த

சகாரிக்வக
(அ)

சதவையான

மின்னூட்டம்

துைங்க

நகர பகுதிகள்

(ஆ)

கட்டணங்கள்

குைிப்பு

கிராம பகுதிகள்

சேலுத்தப்பட்டபின்

தயார்நிவல

அைிைித்தல்.

20 நாட்கள்
30 நாட்கள்

(அவனத்து இவணப்புகளுக்கும்)

2.

உயர் மின் அழுத்த இவைப்புகள்
1.

ைிண்ணப்பம்

2.

மதிப்பீட்டுக்

சதரிைித்தல்.

சபைப்பட்ட

கட்டண

பின்

ோத்தியக்

சகாரிக்வக

குைிப்பு

கூறு

10 நாட்கள்

அனுப்புதல்.

(ோத்தியக் கூறு குைிப்பு சகாடுக்கப்பட்ட பின்பு)

1.
3.

2.

ைிரிைாக்கம் சதவையில்வல எனில்.
ைிரிைாக்கம் சதவை எனில்.

மின்ோர

ஆய்ைாளரின்

மதிப்பீட்டுக்

ஒப்புதல்

கட்டணமும்

சபைப்படுைதுடன்

சேலுத்தப்பட்ட

மின்னூட்டம் துைங்க தயார் நிவல அைிைித்தல்.
1.
2.

3.

7 நாட்கள்

45 நாட்கள்

பின்பு

ைிரிைாக்க சைவல இல்வல எனில்.

7 நாட்கள்

- 11 கி.சைா. மின்பாவத அவமப்பிற்கு

30 நாட்கள்

ைிரிைாக்க சைவல சதவை எனில்.

- 22 அல்லது 33 கி.சைா. மின்பாவத அவமப்பிற்கு

அதி உயர் மின் அழுத்த இவைப்புகள்
1.

ைிண்ணப்பம்

கூறு

10 நாட்கள்

2.

மதிப்பீட்டுக் கட்டண சகாரிக்வகக் குைிப்பு அனுப்புதல்.

60 நாட்கள்

சதரிைித்தல்.

சபைப்பட்ட

பின்பு

ோத்தியக்

45 நாட்கள்

(ோத்தியக் கூறு குைிப்பு சகாடுக்கப்பட்ட பின்பு)

3.

மதிப்பீட்டுக்

கட்டணம்

சேலுத்தப்பட்ட

மின்னூட்டம் துைங்க தயார்நிவல அைிைித்தல்.
1.

கட்டுமானம்

/

மிகு

உயர்

ைிரிைாக்கம் சதவை எனில்.

பின்பு

மின்னழுத்தபாவத

45 நாட்கள்
(மின்ோர

ஆய்ைாளர்

ஒப்புதல் சபைசைண்டிய
நிபந்தவனயுடன்)

2.

கட்டுமானம்

ைிரிைாக்கம்
எனில்.

/

மிக

மற்றும்

உயர்

புதிய

மின்னழுத்தபாவத

மின்மாற்ைி

சதவை

180 நாட்கள்

-33 .2

1.

2.

3.

பல்நைறு

நசவைகளின்

உத்திரைாத

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

மின்தவைக்கான காரைங்கள்
மின்னிவழ

எரிதல்

ைிழுதல்.

மின்

/

பிசரக்கர்

:

தசயல்பாட்டுத்தர

இவணப்பு

பாவத

துண்டித்தல் / அறுதல்.

நகரப் பகுதிகளில் 4 மணி சநரத்திற்குள்.

கிராமப் பகுதிகளில் 8 மணி சநரத்திற்குள்.

பழுதுகள்.

:

J}u

5.

Gijtop

6.

மின்னழுத்தப்

சேயலிழப்பு.

மின்னழுத்தப்

சேயலிழப்பு.

பாவத

:

பாவத

:

:

மின்மாற்ைிசேயல்இழத்தல்/
எரிதல்.

J}u

பகுதிகளில்

சநரத்திற்குள்.
பழுது

நீக்கப்பட்டு

இயல்பான

18

மின்ோரம்

இடங்களில்

தற்காலிக

4

மின்ோரம்

ஆதாரம் மூலம் ைழங்கப்படும்.
4

மணி

சநரத்திற்குள்

மாற்று

பழுது 24 மணி சநரத்திற்குள் ேரிசேய்யப்படும்
4

மணி

சநரத்திற்குள்

தற்காலிகமாக

ேீரவமக்கப்படும்.

மின்மாற்ைிவய மாற்றுதல்

நகரப் பகுதிகளில் 24 மணி சநரத்திற்குள்.

கிராமப் பகுதிகளில் 48 மணி சநரத்திற்குள்.

J}u

பகுதிகளில்

மூலமாகசைா,

மின்மாற்ைியின்
பகுதிகளில்

8

18

மாற்று

அல்லது

நடமாடும்

மூலமாகசைா

மணி

J}u

சநரத்திற்குள்,

நிவலயங்களின்
or

66KV

or

:

பகுதிகளில்

18

மணி

தற்காலிகமாக ேீரவமக்கப்படும்.
48

மணி

சநரத்திற்குள்

ேீரவமக்கப்படும்.
ோத்தியப்படும்
சநரத்திற்குள்

நகரப்

கிராமப்

njhiy

சநரத்திற்குள்

பழுது

இடங்களில்

மாற்று

மணி

ஆதாரத்தின்

பகுதிகளில் 12 மணி சநரத்திற்குள்,

110KV)

மணி

தற்காலிகமாக

ேீரவமக்கப்படும்.

ோத்தியப்படுமிடத்தில்

பிரச்ேவனகள்.(33KV

12

பழுது 12 மணி சநரத்திற்குள் ேரிசேய்யப்படும்

சநரத்திற்குள்.

மின்சதாகுப்பு

மணி

மணி சநரத்திற்குள் ைழங்கப்படும்.

njhiy

7.

மணி

கிராமப் பகுதிகளில் 12 மணி சநரத்திற்குள்.

சநரத்திற்குள்
உயர்

12

நகரப் பகுதிகளில் 6 மணி சநரத்திற்குள்.

ோத்தியப்படும்

4.

பகுதிகளில்

சநரத்திற்குள்.

njhiy

மின் ைிநிசயாக பாவத / அவமப்பு

கீ நே

சீரவமக்க ஆகும் அதிகபட்?
அதிகபட்? காை அளவுகள்

njhiy
:

அளவுகள்

6

ஆதாரத்தின்

நீக்கி

மணி

மூலம்

ேீரவமக்கப்படும். மாற்று ஆதாரத்தின் கூடுதல்
பளுவை
8.

திைன் மின்மாற்ைி சேயலிழப்பு

:

தைிர்க்க

சுழற்ேி

மின்ோரம் ைழங்கப்படும்.
72

மணி

ேீரவமப்பு

சநரத்திற்குள்

சேயல்திட்டம்

முவையில்

ஆவணயத்திற்கு

சதரிைிக்கப்படும்.

ஆவணயம் அங்கீ கரித்த கால கட்டத்திற்குள்
ேீரவமப்பு பணிகள் முடிக்கப்படும்.

ோத்தியப்படும்
சநரத்திற்குள்

இடங்களில்

மாற்று

6

ஆதாரத்தின்

மணி

மூலம்

மின்ோரம் ைழங்கப்படும். மாற்று ஆதாரத்தின்
கூடுதல்
9.

ml;ltiz kpd;jil fhyk;

:

பளுவைத்தைிர்க்க

முவையில் மின்ோரம் ைழங்கப்படும்.

சுழற்ேி

ml;ltiz kpd; jil ehs; xd;Wf;F 12
kzp
Neuj;jpw;;Fs;
kpfhkYk;>
24
kzpNeuj;jpw;Fs;
Kd;ghfTk;
Jiwahy;
mwptpf;fg;glNtz;Lk;.

3.3 ைேங்கப்படும் மின்சாரத்தின் தரம்

மின் அழுத்?
அழுத்? நைறுபாடுகள்

1. அைிைிக்கப்பட்ட மின் அழுத்தத்திலிருந்து கீ ழ்கண்டைாறு ைவரயறுக்கப்பட்ட
எல்வலகளுக்குள் ஒவ்சைாரு மின் நுகர்சைாரின் துைக்கமுவனயில் மின் அழுத்தம்,
மின்துவையால் பராமரிக்கப்படும்.
அ. குவைந்த மின் அழுத்தம், +6%ற்கும் மற்றும் -6%ற்கும் இவடயில்
ஆ. உயர் மின் அழுத்தம், +6%ற்கும் மற்றும் -9%ற்கும் இவடயில்
இ. அதி உயர் மின் அழுத்தம், +10%ற்கும் மற்றும் -12.5%ற்கும் இவடயில்
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2.
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3.5 மீ ட்ைர் சம்பந்தமான புகார்கள்
மின்ைிநிசயாக ைிதித்சதாகுப்பின் அடிப்பவடயில்.
புகாரின் தன்வம
மீ ட்டரின்

துல்லியம்

ேம்பந்தப்பட்ட புகார்கள்.

எடுத்துக்தகாள்ளப்படும் காை அளவுகள்
/

ேரிநிவல

புகார்

மீ ட்டரின்

சபைப்பட்ட

சேயல்பாடு

30

நாட்களுக்குள்

ேரிபார்க்கப்படும்.

சதவைப்பட்டால் அடுத்த 15 நாட்களுக்குள்
மீ ட்டர் மாற்ைப்படும்.
பழுதான / இயங்காத மீ ட்டர் ேம்பந்தமான

புகார் சபைப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் மீ ட்டர்

புகார்கள்.

ேரி பார்க்கப்படும். சதவைப்பட்டால் அடுத்த

தீய்ந்த மீ ட்டர் ேம்பந்தமான புகார்கள்

புகார்

15 நாட்களுக்குள் மீ ட்டர் மாற்ைப்படும்.
தீய்ந்த

சபைப்பட்ட
மீ ட்டரின்

6

புை

மணி

சநரத்திற்குள்

ைழிசய

இவணப்பு

சேய்து மின்ோரம் ைழங்கப்படும். சமலும்,
புதிய

மீ ட்டர்

சகாடுக்கப்படும்.

15

நாட்களுக்குள்

3.5 நுகர்நைார் இவைப்பு மாற்ைம் மற்றும் நசவை மாற்ைம்
கீ ழ்கண்ட

கால

எல்வலகளுக்குள்,

நுகர்சைார்

சபயர்

மாற்ைம்,

மின்

இவணப்பு

ைவக

மாற்ைம், குவைந்த அழுத்த உபசயாகத்திலிருந்து உயர் அழுத்த உபசயாகம் மற்றும் உயர்
அழுத்த

உபசயாகத்திலிருந்து

குவைந்த

அழுத்த

உபசயாகம்

ஆகிய

சகாரிக்வககள்

மின்துவையால் சேய்து சகாடுக்கப்படும்.
கால

நைண்டுநகாைின் தன்வமகள்

எடுத்துக்தகாள்ளப்படும்
எடுத்துக்தகாள்ளப்படும் காை அளவுகள்

சோத்து உரிவம மாற்ைத்திற்காக நுகர்சைார்

இரண்டு பட்டியல் கால சுழற்ேி அளவுக்குள்

சபயர் மாற்ைம் சேய்தல்.

மாற்ைம் சேய்யப்படும்.

ைாரிசுதாரருக்கு நுகர்சைார் சபயர் மாற்ைம்

இரண்டு பட்டியல் கால சுழற்ேி அளவுக்குள்

சேய்தல்.

மாற்ைம் சேய்யப்படும்.

மின்பளு குவைத்தல்

ைிண்ணப்பம்

சபைப்பட்ட

நாட்களுக்குள்

நாளிலிருந்து

குவைக்கப்பட்ட

30
மின்

பளுைிற்கான அனுமதி உறுதி சேய்யப்பட்டு
ைழங்கப்படும்.
ைவக மாற்ைம்

ைிண்ணப்பம்

சபைப்பட்ட

மின்துவையால்
ைவக
ேர்ைஸ்
ீ
வலன்/மீ ட்டர் இடம் மாற்றுதல்

ைளாகம்

மாற்ைம்

பின்

பார்வையிடப்பட்டு

10

நாட்களுக்குள்

சேய்யப்படும்.
மாற்ைம்
சதாவக

சேய்ய

மதிப்பீட்டுக்

நுகர்சைாருக்கு

ஒரு

கட்டணத்

மாதத்திற்குள்

சதரிைிக்கப்படும்.
சமற்படி மதிப்பீட்டுத் சதாவகவய நுகர்சைார்
சேலுத்திய

பின்பு

ஒரு

மாதத்திற்குள்

மாற்ைம் சேய்யப்படும்.

3.6 நுகர்நைார்
நுகர்நைார் மின்பட்டியல்
மின்பட்டியல் சம்பந்தமான புகார்கள்
புகாரின் தன்வம

துவை எடுத்துக்தகாள்ளும்
எடுத்துக்தகாள்ளும் காை அளவுகள்

மின்பட்டியல் புகார்கள்

துவையானது, புகார் சநரிவடயாக சபைப்படும்
சபாது

உடசனயும்

தபால்

மூலம்

சபைப்பட்டால் 3 நாட்களுக்குள்ளும் ஒப்புதல்
ைழங்கப்படும்.
சதவைப்படாத
15

கூடுதல்
பட்ேத்தில்

தகைல்கள்

புகார்

நாட்களுக்குள்

ேரிசேய்யப்பட்டு

நுகர்சைாருக்கு

தகைல்

கூடுதல்

சதவைப்படும்

தகைல்

சபைப்பட்ட

ைழங்கப்படும்.
பட்ேத்தில்

அத்தகைல் சபைப்பட்டபிைகு 15 நாட்களுக்குள்
பிரச்ேவன

ேரிசேய்யப்பட்டு

தகைல் ைழங்கப்படும்.

நுகர்சைாருக்கு

-7சதார

3.7 மின் துண்டிப்பு
துண்டிப்பு / மறு மின் இவைப்பு சம்பந்தமான பிரச்சவனகள்
கைனிக்க நைண்டிய பிரச்சவனகள்

துவை எடுத்துக்தகாள்ளும்
எடுத்துக்தகாள்ளும் காை அளவுகள்

நுகர்சைார்

நிலுவைத்

நிலுவைத்

சதாவககவள

சேலுத்தாவம

சதாவககவளக்

சகடுவுடன்

கட்ட

அைிைிப்பு

நிலுவைத்சதாவககள்

15

நாள்

ைழங்கப்படும்.

சேலுத்தப்படாைிடின்,

மின்துவையால் நுகர்சைாரின் மின் இவணப்பு
அைிைிக்கப்பட்ட

காலம்

முடிந்தவுடன்

துண்டிக்கப்படும்.
மறு மின் இவணப்பு சகாருதல்

நுகர்சைாரின்

மறு

மின்

சகாரிக்வக, மின் துண்டிப்பு
மாத

காலத்திற்குள்

இவணப்புக்
பாக்கித்

5

சேய்யப்பட்ட 6

இருந்தால்

கட்டணம்

மற்றும்

சதாவககள்

மின்துவையால்

இவணப்பு

மின்

முந்வதய

சேலுத்தப்பட்டபின்பு

நுகர்சைாரின்

நாட்களுக்குள்

மறு

மறு

இவணப்பிற்கு

மின்

இவணப்பு

ைழங்கப்படும்.
நுகர்சைாரின்
சகாரிக்வக

மறு

மின்

மின்

துண்டிப்பு

இவணப்பு

சேய்யப்பட்டு

6

மாதங்களுக்கு சமல் இருந்தால் புதிய மின்
இவணப்பு

கட்டணங்கள்

வைப்புத்சதாவக

மற்றும்

ஆகியைற்வை

சேலுத்திய

பின் மறு மின் இவணப்பு ைழங்கப்படும்.
இன்வைய

சததி

ைவர

மின்கட்டண

பட்டியல் நுகர்சைாருக்கு சதவைசயனில்

மின்துவை ேிைப்பு அளைடு
ீ சேய்து இன்வைய
சததி

ைவர

உள்ள

சதாவககளுடன்

எல்லா

கூடிய

நிலுவைத்

இறுதிபட்டியல்

தயார்சேய்து 7 நாட்களுக்குள் ைழங்கும்.
4. பகுதி ைாரியாக ததாைர்பு தகாள்ைதற்கான தகைல்
மின்துவையானது கண்காணிப்பு சபாைியாளர்-;kw;Wk;
தவலவமயில்
கண்காணிப்பு

மூன்று

ைட்டங்களாகப்

சபாைியாளர்களின்

சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

முகைரி

பிரிக்கப்பட்டு
மற்றும்

Jiwj;jiyth;
இயங்கி

அலுைல்

அைர்களின்

ைருகிைது.

ைவரயவையும்,

மூன்று
கீ சழ

-81.

தபாைியாளர்-;kw;Wk;

கண்காைிப்பு

Jiwj;jiyth;

:

சமற்பார்வை நிர்ைாகம்

:

இயக்குதலும் மற்றும் பராமரித்தலும்

(புதுவை யூனியன் பிரசதேம் முழுைதும்).

மின்துவை தவலவம அலுைலக ைளாகம்,
137, சநத்தாஜி சுபாஷ் ேந்திரசபாஸ் ோவல,
புதுச்சேரி – 605 001.

2.

கண்காைிப்பு

தபாைியாளர்-ngUej
; pll
; k>;

,jw gpuhej
; paqf
; Sk;

(காவரக்கால்,

மின்துவை தவலவம அலுைலக ைளாகம்,

மாேி

மற்றும்

ஏனாம்

பகுதிகள்).

137, சநத்தாஜி சுபாஷ் ேந்திரசபாஸ் ோவல,
புதுச்சேரி – 605 001.

3.

கண்காைிப்பு தபாைியாளர் இயக்குதலும்
மற்றும் பராமரித்தலும்;

GJrN
; rhp gFjp

:

இயக்குதலும் மற்றும் பராமரித்தலும்
(புதுவைப் பகுதி).

மின்துவை தவலவம அலுைலக ைளாகம்,
137, சநத்தாஜி சுபாஷ் ேந்திரசபாஸ் ோவல,
புதுச்சேரி – 605 001.

புதுவை
சேய்தலில்

பகுதியில்

தாமதம்

பராமரித்தலும்

ைேிக்கும்

ஏற்படின்

GJrN
; rhp

gFjp

சபாதுமக்கள்

சபாைியாளர்---

கண்காணிப்பு
அைர்கவள

தங்களுவடய

சமற்கூைிய

குவைகவள

நிைர்த்தி

இயக்குதலும்

மற்றும்

ைிலாேத்தில்

அணுகி

தீர்வு

சபைலாம். சமலும், காவரக்கால், மாேி மற்றும் ஏனாம் பகுதிகளில் ைேிக்கும் சபாதுமக்கள்
தங்களுவடய

குவைகவள

நிைர்த்தி

சேய்தலில்

தாமதம்

ஏற்படின்,

கண்காணிப்பு

சபாைியாளர்-II அைர்கவள சமற்குைிப்பிட்ட ைிலாேத்தில் அணுகி தீர்வு சபைலாம்.

புதுவைப் பகுதி
புதுவைப் பகுதியில் இயக்குதலும் மற்றும் பராமரித்தலும் கீ ழ்க்கண்ட மூன்று சேயற்
சபாைியாளர்களின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கி ைருகிைது.
1.

தசயற்

தபாைியாளர்-

இயக்குதலும்

தசயற்

தபாைியாளர்-

இயக்குதலும்

தசயற்

தபாைியாளர்-

இயக்குதலும்

மற்றும் பராமரித்தலும் (ேகரம்)
ேகரம்)
2.

3.

மற்றும் பராமரித்தலும் (ைைக்கு)
ைைக்கு)

மற்றும் பராமரித்தலும் (ததற்கு)
ததற்கு)

:

இயக்குதலும் மற்றும் பராமரித்தலும்

:

இயக்குதலும் மற்றும் பராமரித்தலும்

:

இயக்குதலும் மற்றும் பராமரித்தலும்

தசயற் தபாைியாளர்-

(ேகரம்)
ேகரம்)

(நகர்ப் பகுதி).

(நகர்ப் பகுதிக்கு சைளிசய) [ைடக்குப் பகுதி].

(நகர்ப் பகுதிக்கு சைளிசய) [சதற்குப் பகுதி].

இயக்குதலும்

மின்துவை புதிய கட்டிடம் (2ைது மாடி)

மற்றும்

137, சநத்தாஜி சுபாஷ் ேந்திரசபாஸ் ோவல,

புதுச்சேரி – 605 001.
அலுைலகம்
வகசபேி

: (0413) 233 9543
: 94890 80310

பராமரித்தலும்

ழ

இப்பிரிைின் கீ ழ் இயங்கி ைரும் உட்பிரிவு அதிகாரிகளும், அைர்களது கட்டுப்பாட்டில்
இயங்கிைரும்
மக்கள்

கீ ழ்க்

பகுதிகளும்

கீ சழ

குைிப்பிட்டுள்ள

ைிைரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அதிகாரிகவள

அணுகி

இப்பகுதிகளில்

ைேிக்கும்

பயன்சபைலாம்.

சமலும்

சபாது
கீ சழ

ைிைரிக்கப்பட்டுள்ள பகுதியில் ைேிக்கும் சபாதுமக்கள் அந்தந்த பிரிவு அலுைலகங்கவள
சநரிசலா

அல்லது

சதாவலசபேி

மூலமாகசைா

அணுகி

மின்ோரம்

ேம்பந்தப்பட்ட

தங்களுவடய குவைகவள நிைர்த்தி சேய்து சகாள்ளலாம்.

அ. உள்நகாட்ை அதிகாரி

உதைி தசயற் தபாைியாளர் / ேகரம்-I

மின்துவை தவலவம அலுைலக ைளாகம்,
137, சநத்தாஜி சுபாஷ் ேந்திரசபாஸ் ோவல,
புதுச்சேரி – 605 001.
அலுைலகம்

: (0413) 233 6361

உள்சதாடர்பு

: 526

வகசபேி

: 94890 80311

1. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்
(ேகர் – ததற்குப் பிரிவு)

மின்துவை தவலவம அலுைலக ைளாகம்,
137, சநத்தாஜி சுபாஷ் ேந்திரசபாஸ் ோவல,
புதுச்சேரி – 605 001.
அலுைலகம்

: (0413) 233 6361

உள்சதாடர்பு

: 527

வகசபேி

: 94890 80317

நசவைப் பகுதிகள்

கந்தப்ப முதலியார் ைதியிலிருந்து
ீ
சுப்வபயா ோவல ைவர இதில்
சோனாம்பாவளயம்,

சகாலாஸ்

நகர்,

கன்னிபாய்

சதாட்டம்,

ைம்பாகீ ரப்பாவளயம், துப்பராயசபட், சைள்வளயர் சதருைின் ஒரு
பகுதி.

2. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்
(ேகர் – ைைக்குப் பிரிவு)

100, சபருமாள் சகாயில் சதரு,
புதுச்சேரி – 605 001.
அலுைலகம்

: (0413) 233 6327

வகசபேி

: 94890 80316

நசவைப் பகுதிகள்

சபருமாள்

சகாயில்

திருைள்ளுைர்

நகர்,

ைதியிலிருந்து
ீ
ைாவழக்குளம்,

ேின்வனயபுரம்
வைத்திக்குப்பம்,

ைவர,
மற்றும்

சைள்வளயர் சதருைின் ஒரு பகுதி (ரங்கப்பிள்வள சதரு முதல்
எஸ்.ைி. பட்சடல் ோவல ைவர).

3. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்
(ேகர் – மத்தியப் பிரிவு)

100, சபருமாள் சகாயில் சதரு,

புதுச்சேரி – 605 001.
அலுைலகம்

: (0413) 233 6327

வகசபேி

: 94890 80315

நசவைப் பகுதிகள்

நீடராஜப்வபயர்

சதரு

முதல்

முத்துமாரியம்மன்

சகாயில்

சதரு

ைவர, திருமுடி நகர்.

4. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்

(ேகர் – ததற்கு - மத்தியப் பிரிவு)
23,

jk;G ehaf;fh; njU>

புதுச்சேரி – 605 001.
அலுைலகம்

: (0413) 233 6299

வகசபேி

: 94890 80318

நசவைப் பகுதிகள்

ைாணரப்சபட், சநத்தாஜி நகர் I, II மற்றும் III எல்வல ைவர, மில்
சராடு, சைள்வளயர் சதருைின் ஒரு பகுதியும், நீ டராயப்பர் ைதி,
ீ
ஆம்பூர் ோவலயின் ஒரு பகுதியிலிருந்து சபாட்டானிக்கல் கார்டன்
ைவர.

? . உள்நகாட்ை அதிகாரி
உதைிப்

தபாைியாளர் / ேகரம்-II

100, சபருமாள் சகாயில் சதரு,
புதுச்சேரி – 605 001.
அலுைலகம்

: (0413) 222 3857

வகசபேி

: 94890 80314

1. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்
(முத்தியால்நபட்வை)

21,Kj;ijaKjypahh;njU>
முத்தியால்நபட்வை,
புதுச்சேரி–605003.
அலுைலகம்

: (0413) 223 6166

வகசபேி

: 94890 80321

நசவைப் பகுதிகள்

பாரதிதாேன்

சபண்கள்

கல்லூரி

முதல்முத்தியால்சபட்வட

ைவர

(புதுவை ைடக்கு எல்வல ைவர) மற்றும் கருைடிக்குப்பத்தில் ஒரு
பகுதி.

2. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்
(சாரம்)

ghy jz;lhAjghdp njU>
vy;ygps;isrhtb>
11,

புதுச்சேரி–605005.
அலுைலகம்

: (0413) 220 0776

வகசபேி

: 94890 80322

நசவைப் பகுதிகள்

சமாகன் நகர், எல்லப்பிள்வளச்ோைடி, ோரம், பிள்வளத் சதாட்டம்,

குயைர்

பாவளயம்,

சபரியார்

நகர்,

ோரதாம்பாள்

நகர்,

காமராஜ்

ோவலயின் ஒரு பகுதி.

3. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்
(தைங்கட்ைா ேகர்)

= tp[afzgjp Nfhapy; tshfk;>

தைங்கட்ைா ேகர்,

புதுச்சேரி–605011.
அலுைலகம்

: (0413) 221 0361

வகசபேி

: 94890 80323

சைங்கட்டா

நகர்,

நசவைப் பகுதிகள்
பகுதிகள்

சேல்லான்

நகர்,

பிருந்தாைனம்,

சரயின்சபா
காமராஜ்

இளங்சகா

நகர்,

நகர்,
நகர்,

இராஜராசஜஸ்ைரி

சநரு

நகர்,

ோந்தி

நகர்,

ேித்தன்

நகர்,

குடிவே,

இராஜாஜி

நகர்,

குமரகுரு பள்ளம், காமராஜர் ோவலயின் ஒரு பகுதி.

? . உள்நகாட்ை அதிகாரி

உதைிப் தபாைியாளர் / மரப்பாைம் து.மி
துவண மின் நிவலய ைளாகம்,
கடலூர் சராடு, மரப்பாலம்,
புதுச்சேரி – 605 004.
அலுைலகம்

: (0413) 235 8547

வகசபேி

: 94890 80312

1. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்
(முதைியார்நபட்வை)

13>Nejhefh;> Nty;uhk;Ngl;il nkapd; NuhL>
முதைியார்நபட்வை,
புதுச்சேரி–605005.
அலுைலகம்

: (0413) 235 7697

வகசபேி
நசவைப் பகுதிகள்

: 94890 80324

கடலூர் ோவலயில் உள்ள இரயில்சை குறுக்குப் பாவதயிலிருந்து
மரப்பாலம் ைவர), சதங்காய்திட்டு பகுதி, உழைர்கவர சதற்கு.

2. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்
(ேகர்-நமற்கு பிரிவு)

2> Kjy; FWf;F njU> [hd;rp efh;>
புதுச்சேரி–605004.
அலுைலகம்

: (0413) 220 3110

வகசபேி
நசவைப் பகுதிகள்

: 94890 80325

ஆட்டுப்பட்டி

அந்சதாணியார்

எல்லப்பிள்வளச்ோைடி
பாவதயிலிருந்து
மாரியம்மன்
நசடேன்
இராஜா

நகர்,

நகர்

நகர்,

அன்னா

நகர்

சகாயில்
6

ைது

சுப்வபயா

பகுதி)

நகர்,

ேந்திப்பிலிருந்து

இரயில்சை
குறுக்கு

இராகசைந்திரா நகர்(பகுதி),

(கிழக்கு

மகாலக்ஷ்மி நகர்.

ைவர,

ேிைாநந்தா
சபரியார்

ைவர,

சகாவடோமி நகர்,

நகர்,

நகர்,

சதரு

குறுக்குப்

சநல்லித்சதாப்பு,

சஜ.ைி.எஸ்

நகர்,

3. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்
(முருங்கப்பாக்கம்)

tpy;ypaD}h;nkapd;NuhL>
KUq;fg;ghf;fk;>jpnusgjpmk;kd;Nfhapy;mUfpy;>
புதுச்சேரி–605004.
அலுைலகம்

: (0413) 235 7362

வகசபேி
நசவைப் பகுதிகள்

: 94890 80326

சைல்ராம்பட்டு,
வநனார்

நாகம்மாள்

மண்டபம்,

முருங்கப்பாக்கம்

நகர்,

புதுநகர்,

மூகாம்பிவக

சபட்,

நகர்,

பாப்பாஞ்ோைடி,

பிரியதர்ஷினி
தக்கா

நகர்,

சதாப்பு,

ஒட்டன்பாவளயத்தில்

இருந்து சகாம்பாக்கம், சகாம்பாக்கம் சபட் ைவர.
தசயற் தபாைியாளர்-

இயக்குதலும்

(ைைக்கு)
ைைக்கு)

மற்றும்

பராமரித்தலும்

மின்துவை தவலவம அலுைலக ைளாகம்,

137, சநத்தாஜி சுபாஷ் ேந்திரசபாஸ் ோவல,
புதுச்சேரி – 605 001.
அலுைலகம்

: (0413) 233 4279

வகசபேி

: 94890 80340

உள்சதாடர்பு

: 516
ழ

இப்பிரிைின்
இயங்கிைரும்
மக்கள்

கீ ழ்

கீ ழ்க்

இயங்கி

பகுதிகளும்

ைரும்
கீ சழ

குைிப்பிட்டுள்ள

உட்பிரிவு

அதிகாரிகளும்,

ைிைரிக்கப்பட்டுள்ளன.

அதிகாரிகவள

அணுகி

அைர்களது

இப்பகுதிகளில்

பயன்சபைலாம்.

கட்டுப்பாட்டில்

ைேிக்கும்

சமலும்

சபாது

கீ சழ

ைிைரிக்கப்பட்டுள்ள பகுதியில் ைேிக்கும் சபாதுமக்கள் அந்தந்த மின்தவட, குவை சகட்பு
வமயங்கவள

சநரிசலா

அல்லது

சதாவலசபேி

மூலமாகசைா

அணுகி

மின்ோரம்

ேம்பந்தப்பட்ட தங்களுவடய குவைகவள நிைர்த்தி சேய்து சகாள்ளலாம்.

அ. உள்நகாட்ை அதிகாரி

உதைிப் தபாைியாளர்
மின்துவை,

இலாஸ்சபட்வட இயக்குதலும் பராமரித்தலும்,
இலாஸ்சபட்வட சமயின் சராடு,

,sq;Nfh mbfs; njU>
புதுச்சேரி – 605 008.
அலுைலகம்
வகசபேி

1. பிரிவு அதிகாரி

: (0413) 227 3768
: 94890 80345

இளேிவை தபாைியாளர்
(இைாஸ்நபட்வை)

fk;gsprhkp klk; njU>
kw;Wk;mwptpay;fy;Y}hp>

ghf;fKilahd;gl;L>

mjah

fiy

புதுச்சேரி–605008.
அலுைலகம்
நசவைப் பகுதிகள்

வகசபேி

: (0413) 225 3124
: 94890 80363

கருைடிக்குப்பம், இலாஸ்சபட்வட, பாக்கமுவடயான்சபட், இராஜாஜி
நகர்

மற்றும்

தாகூர்

நகர்,

ஜீைாநந்தபுரம்,

முத்துலிங்கப்சபட்,

சேய்ன்ட்பால் சபட், அவ்வை நகர் ஒரு பகுதி, சபத்துச்சேட்டிப்சபட்,
சேல்லசபருமாள் சபட், பாரதி நகர், மகாைர்ீ நகர், ேண்முகா நகர்,
ோமிபிள்வள
லட்சுமி

சதாட்டம்,

நகர்,

கிருஷ்ணா

கைிக்குயில்

நகர்

நகர்,

பகுதி,

மடு

சபட்,

புது

சபட்,

சுந்தரமூர்த்தி

நகர்,

முத்துரங்கசேட்டி நகர், பழனிராஜா உவடயார் சதாட்டம்.

2. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்
(அநசாக் ேகர்)

th;jf tshfk;> tPl;Ltrjp thhpak;>
புதுச்சேரி – 605 008.
அலுைலகம்
நசவைப் பகுதிகள்

வகசபேி
தாகூர்

: (0413) 225 7100
: 94890 80361

கவலக்கல்லூரி

ைளாகம்,

குைிஞ்ேி

நகர்

மற்றும்

ைிரிவு,

குமரன் நகர் மற்றும் ைிரிவு, அசோக் நகர், சோழன் நகர் மற்றும்

அரசு குடியிருப்புகள், அவ்வை நகர் பகுதி, ோந்தி நகர், சநேைாளர்
நகர், நாைர்குளம், அன்வன நகர்.

3. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்
(நகாரிநமடு)

njhopw;Ngl;il> jl;lhd;rhtb>
புதுச்சேரி–605009.
அலுைலகம்
நசவைப் பகுதிகள்

வகசபேி
சேயின்

: (0413) 224 8093
: 94890 80362

சபக்டரியிலிருந்து

சகாரிசமடு

ைவர(புதுச்சேரி

எல்வல),

சுப்வபயா நகரிலிருந்து கதிர்காமம் ைவர, சோக்கநாதன் சபட்வட,
தட்டாஞ்ோைடி, இராஜா அண்ணாமவல நகர், இராம இராஜன் நகர்,
புஷ்பா நகர், ேிைாஜி நகர், காமராஜ் நகர் மற்றும் இந்திரா நகர்.
சபா

? . உள்நகாட்ை அதிகாரி
அதிகாரி

உதைிப் தபாைியாளர்
காலாப்பட்டு,

காலாப்பட்டு துவண மின் நிவலயம்,
புதுச்சேரி-605014.
அலுைலகம்
வகசபேி

1. பிரிவு அதிகாரி

: (0413) 265 5180
: 94890 80342

இளேிவை தபாைியாளர்
(காைாப்பட்டு)

காலாப்பட்டு துவண மின் நிவலயம்,
புதுச்சேரி-605014.
அலுைலகம்
வகசபேி
நசவைப் பகுதிகள்

காலாப்பட்டு,

: (0413) 265 5181
: 94890 80337

ேின்னகாலாப்பட்டு,

கனகசேட்டிக்குளம், ஆலங்குப்பம், ேஞ்ேிைிநகர்.

பிள்வளச்ோைடி,

? . உள்நகாட்ை அதிகாரி

உதைிப் தபாைியாளர்
குரும்பாசபட்வட,

பிப்டிக் சதாழிற்சபட்வட துவண மின் நிவலய ைளாகம்,

FUkhk;Ngl;il>
புதுச்சேரி 605 009.
அலுைலகம்
வகசபேி

1. பிரிவு அதிகாரி

: (0413) 227 5711
: 94890 80343

இளேிவை தபாைியாளர்
(முத்தவரயர்பாவளயம்)
PIPDIC njhopw;Ngl;il>

me;jpad; tq;fp mUfpy;>

முத்தவரயர்பாவளயம்,
புதுச்சேரி

605 009.

அலுைலகம்

: (0413) 227 5744

ேண்முகாரம்,

முத்தவரயர்பாவளயம்,

வகசபேி
நசவைப் பகுதிகள்

: 94890 80348

சதாழிற்சபட்வட,

தர்மபுரி,

சமட்டுப்பாவளயம்,

ஐயன்குட்டிபாவளயம்,

குரும்பாசபட், காந்தி திருநாளர்.

கல்சமடு

பிப்டிக்

சபட்,

? . உள்நகாட்ை அதிகாரி

உதைிப் தபாைியாளர்
பூமியான்சபட்வட,

ைட்டுைேதி
ீ
ைாரிய ைளாகம்,
பூமியான்சபட்வட,
புதுச்சேரி-605005.
அலுைலகம்
வகசபேி

1. பிரிவு அதிகாரி

: (0413) 220 1160
: 94890 80341

இளேிவை தபாைியாளர்
(ைில்ைியனூர்)

ghz;b-tpy;ypaD}h; nkapd; NuhL>
jl;lhd;rhtb> ைில்ைியனூர் nfhk;A+d;,
புதுச்சேரி-605009.
அலுைலகம்
வகசபேி
நசவைப் பகுதிகள்

தக்கக்

: (0413) 266 6324
: 94890 80329

குட்வட,

அரும்பாத்தபுரம்,

ைில்லியனூர்,

ஒதியம்சபட்,

மனசைளி, தட்டாஞ்ோைடி, சுல்தான்சபட், சகாபாலன்கவட, அரசூர்.

2. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்
(பூமியான்நபட்வை)

2tJ FWf;F njU>
[tfh; efh;>
புதுச்சேரி-605005.
அலுைலகம்

: (0413) 220 5205

வகசபேி

: 94890 80328

நசவைப் பகுதிகள்

ைிசைகானந்தா
ைட்டுைேதி
ீ

நகர்,

ைாரிய

ைிக்சடாரியா

ைளாகம்,

அஜீஸ்

நகர்,
நகர்,

பூமியான்சபட்வட

பைழக்காரன்

ோைடி,

கம்பன் நகர், சஜயா நகர், புதுநகர், மரியாள் நகர், காசைரி நகர்,
உழைர்கவரயின்

ஒரு

பகுதி,

சதற்கு

உழைர்கவர,

மூலக்குளம்,

பிள்வளயார்குப்பம்,

துத்திப்பட்டு,

பிச்வேைரன்சபட்வடயின்
ீ
ஒரு பகுதி.

? . உள்நகாட்ை அதிகாரி

உதைிப் தபாைியாளர்
சேதராப்பட்டு,
பிப்டிக் சதாழிற்சபட்வட,
சேதராப்பட்டு, புதுச்சேரி-605 111.
அலுைலகம்

: (0413) 267 7390

வகசபேி

: 94890 80346

1. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்
(இராமோதபுரம்)

gj;Jfd;D nkapd; NuhL>
இராமோதபுரம்,
புதுச்சேரி-605 111.

நசவைப் பகுதிகள்

அலுைலகம்

: (0413) 266 6374

வகசபேி

: 94890 80365

பத்துக்கண்ணு,

இராமநாதபுரம்,

சதாண்டமாநத்தம்,

கூடப்பாக்கம்,

சகானரிகுப்பம்,

அக்கரம்,

உளைாய்க்கால், சபாவரயூர், உசுடு, ைல்லுைன் சபட், சேந்தநத்தம்.

2. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்
(நசதராப்பட்டு)
பிப்டிக் சதாழிற்சபட்வட,

HM NuhL>
நசதராப்பட்டு, புதுச்சேரி-605 111.
அலுைலகம்

: (0413) 267 7906

வகசபேி

: 94890 80366

நசவைப் பகுதிகள்

சேதராப்பட்டு, கரசூர், சேதராடப்பட்டு சதாழிற்சபட்வட.

? . உள்நகாட்ை அதிகாரி

உதைிப் தபாைியாளர்

சதத்தாம்பாக்கம் துவண மின் ைளாகம்,
சதத்தாம்பாக்கம், புதுச்சேரி-605502.
அலுைலகம்

: (0413) 267 4975, 267 4125

வகசபேி

: 94890 80347

ழ

1. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்
(காட்நைரிக்குப்பம்)

GJghf;fk; NuhL>
காட்நைரிக்குப்பம்,
புதுச்சேரி-605502.
அலுைலகம்

: (0413) 267 4898

வகசபேி

: 94890 80364

நசவைப் பகுதிகள்

காட்சடரிக்குப்பம்,
சுத்துக்சகணி,

லிங்காசரட்டிப்பாவளயம்,

சதத்தாம்பாக்கம்,

புதுக்குப்பம்,

குமாரபாவளயம்,
ேந்வதபுதுக்குப்பம்

மற்றும் குப்பம்.

2. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்
(திருக்கனூர்)

Kj;Jkhhpmk;kd; Nfhapy; tshfk;>
kd;dhbgl;L NuhL>
திருக்கனூர், புதுச்சேரி,
அலுைலகம்

: (0413) 268 8471

வகசபேி

: 94890 80369

நசவைப் பகுதிகள்

வககளம்சபட், கூனிச்ேப்பட்டு, திருக்கனூர், சகாடாத்தூர், மணசைளி,
சேத்திப்பட்டு, மண்ணாடிப்பட்டு.
தசயற் தபாைியாளர்-

இயக்குதலும்

மற்றும்

பராமரித்தலும்

(ததற்கு)
ததற்கு)
மரப்பாலம் துவண மின் நிவலய ைளாகம்,
கடலூர் சராடு, மரப்பாலம்,
புதுச்சேரி – 605 004.
அலுைலகம்

: (0413) 228 0337

வகசபேி

: 94890 80390

இப்பிரிைின் கீ ழ் இயங்கி ைரும் உட்பிரிவு அதிகாரிகளும், அைர்களது கட்டுப்பாட்டில்
இயங்கிைரும்
மக்கள்

கீ ழ்க்

பகுதிகளும்

கீ சழ

குைிப்பிட்டுள்ள

ைிைரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அதிகாரிகவள

அணுகி

இப்பகுதிகளில்

ைேிக்கும்

பயன்சபைலாம்.

சமலும்

சபாது
கீ சழ

ைிைரிக்கப்பட்டுள்ள பகுதியில் ைேிக்கும் சபாதுமக்கள் அந்தந்த பிரிவு அலுைலகங்கவள
சநரிசலா

அல்லது

சதாவலசபேி

மூலமாகசைா

அணுகி

தங்களுவடய குவைகவள நிைர்த்தி சேய்து சகாள்ளலாம்.

அ. உள்நகாட்ை அதிகாரி

மின்ோரம்

ேம்பந்தப்பட்ட

உதைி தசயற் தபாைியாளர் / புைேகர் ததற்கு
மரப்பாலம் துவண மின் நிவலய ைளாகம்,
கடலூர் சராடு, மரப்பாலம்,
புதுச்சேரி – 605 004.
அலுைலகம்

: (0413) 235 8564

வகசபேி

: 94890 80391

1. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்
(அரியாங்குப்பம்)
கடலூர் சராடு,
புதுச்சேரி – 605 004.
அலுைலகம்

: (0413) 260 0340

வகசபேி

: 94890 80375

நசவைப் பகுதிகள்

அரியாங்குப்பம்,

மணசைளி,

இராதாகிருஷ்ண

நகர்,

ைராம்பாட்டினம்,
ீ
ேின்ன ைராம்பட்டினம்,
ீ
ஓடசைளி, சநானாங்குப்பம்,
காக்காயன்சதாப்பு.

2. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்
(கரிக்கைாம்பாக்கம்)

11> KUfd; Nfhapy; njU>
கரிக்கைாம்பாக்கம்,
புதுச்சேரி – 605 007.
அலுைலகம்

: (0413) 266 6369

வகசபேி

: 94890 80376

நசவைப் பகுதிகள்

கரிக்கலாம்பாக்கம்,
ேங்கரன்சபட்வட,

சகார்க்காடு,

நத்தசமடு,

கம்பளிக்காரன்குப்பம்,

ஏம்பலம்,

புதுக்குப்பம்,

மணகுப்பம்,
கந்தன்சமடு,

சேம்பிப்பாவளயம், தனிக்குப்பம், சபங்களூர், ோத்தமங்கலம்.

3. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்
(ைைமங்கைம்)

G+d;NrhiyFg;gk; NuhL>
ைைமங்கைம், புதுச்சேரி- 605 102.
அலுைலகம்

: (0413) 266 6606

வகசபேி

: 94890 80397

நசவைப் பகுதிகள்

ைடமங்கலம்,

மங்கலம்,

அரியூர்,

பங்கூர்,

கீ ழூர்,

ேிைராந்தகம், உருவையாறு, திருகாஞ்ேி, கீ ழ் அகரம்.

? . உள்நகாட்ை அதிகாரி

உதைி தபாைியாளர்
திருபுைவன,

திருபுைவன துவண மின் நிவலய ைளாகம்,

ஆனந்தபுரம்,

ைிழுப்புரம் சராடு,
திருபுைவன, புதுச்சேரி-605 107.
அலுைலகம்

: (0413) 264 1144

வகசபேி

: 94890 80395

1. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்
(திருைாண்ைார்நகாயில்)
N.H. nkapd;

NuhL>
FCI nfhlTd; mUfpy;>

திருைாண்ைார்நகாயில்,
புதுச்சேரி-605 102.
அலுைலகம்

: (0413) 264 0149

வகசபேி

: 94890 80396

நசவைப் பகுதிகள்

திருைாண்டார்சகாயில்,
திருபுைவன,

மதகடிப்பட்டு,

ேன்னியாேிக்குப்பம்,

நல்லூர்,

ேகடபட்டு,

சகாத்தபுரிநத்தம்,

கலிதீர்த்தால்குப்பம்,

ேில்காரிபாவளயம், குச்ேிபாவளயம், ஆண்டியார்பாவளயம்.

2. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்
(ைாதானூர்)

kd;dhbgl;L NuhL>
ைாதானூர்,

புதுச்சேரி-605 501.

நசவைப் பகுதிகள்

அலுைலகம்

: (0413) 268 0044

ைாதானூர்,

சோரப்பட்டு,

வகசபேி

: 94890 80398

மண்ணாடிப்பட்டு,

ைினாயகம்பட்டு,

சேல்லிப்பட்டு, ைம்புபட்டு, பூரணாேிங்கப்பாவளயம், சோம்புபட்டு.

? . உள்நகாட்ை அதிகாரி

உதைி தபாைியாளர்
ஏரிபாக்கம்,

ஏரிபாக்கம் துவண மின் நிவலய ைளாகம்,
ஏரிபாக்கம், புதுச்சேரி-605 106.
அலுைலகம்
வகசபேி

1. பிரிவு ? திகாரி

: (0413) 269 9494
: 94890 80393

இளேிவை தபாைியாளர்
(கரியமாைிக்கம்)

kjfbg;gl;L nkapd; NuhL>
ntq;flRg;gh nul;bahh; fy;ahz kz;lgk; mUfpy;>
கரியமாைிக்கம், புதுச்சேரி-605 106.
அலுைலகம்
நசவைப் பகுதிகள்

வகசபேி

ஏரிபாக்கம்,

: (0413) 269 9448
: 94890 80387

மடுகவர,

கல்மண்டபம்,

பண்டசோழநல்லூர், ைடுக்குப்பம்.

சநட்டப்பாக்கம்,

சூரமங்கலம்,

2. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்
(கவரயாம்புத்தூர்)
2,

M];gply; NuhL>

கவரயாம்புத்தூர், புதுச்சேரி-605 106,
அலுைலகம்
நசவைப் பகுதிகள்

வகசபேி

: (0413) 269 8856
: 94890 80388

கடுைனூர், மணல்சமடு, கவரயாம்புத்தூர், பவணயடிக்குப்பம்.

? . உள்நகாட்ை அதிகாரி

உதைி தபாைியாளர்
பாகூர்,

பாகூர் துவண மின் நிவலய ைளாகம்,
கடலூர் சராடு, காட்டுக்குப்பம்,
புதுச்சேரி-607 402.
அலுைலகம்
வகசபேி

1. பிரிவு அதிகாரி

: (0413) 261 1149
: 94890 80392

இளேிவை தபாைியாளர்
(பாகூர்)

Ntshd; tshfk;,
fhkuh[; efh;>
பாகூர்,

புதுச்சேரி-607 402.
அலுைலகம்
நசவைப் பகுதிகள்

வகசபேி
பாகூர்,

: (0413) 263 3444
: 94890 80378

குருைிநத்தம்,

சோரியாங்குப்பம்,

பரிக்கல்சபட்,

ஆராச்ேிக்குப்பம், குமந்தான்சமடு, சேலியசமடு, பின்னாச்ேிக்குப்பம்,
குடியிருப்புபாவளயம்,
இருளன்ேந்வத.
கா

அரங்கனூர்,

நிர்ணயம்சபட்,

ஆதிங்கசபட்,

ழ

2. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்
(கிருமாம்பாக்கம்)

Njhopw;Ngl;il> fhl;LFg;gk;> gps;isahh;Fg;gk; mQ;ry;>

நசவைப் பகுதிகள்

புதுச்சேரி-607 402.
அலுைலகம்
: (0413) 261 1129
வகசபேி
: 94890 80379
பன்னித்திட்டு,
அலடிசமடு,
கிருமாம்பாக்கம்,
ஈச்ேன்காடு,
பிள்வளயார்குப்பம்,
நரம்வப,
ைள்ளூைர்சமடு,
ோர்காேிசமடு,
கந்தன்சபட், காட்டுக்குப்பம், ைார்க்கால்ஓவட, கன்னியக்சகாயில்,
மணப்பட்டு,
புதுக்குப்பம்,
மூர்த்திக்குப்பம்,
ைண்ணான்குளம்,
சுருளியான்குப்பம், சகாரைள்ளிசமடு, மதிகிருஷ்ணாபுரம், உச்ேிசமடு,
முள்சளாவட.

3. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்
(தைளக்குப்பம்)

ey;ythL NuhL,
தைளக்குப்பம், புதுச்சேரி-605 007.

நசவைப் பகுதிகள்

அலுைலகம்
வகசபேி

: (0413) 261 8202
: 94890 80377

தைளக்குப்பம், தானாம்பாவளயம், நல்லைாடு, பிள்வளயார்திட்டு,
சகாருக்கசமடு,
ஆண்டியார்பாவளயம்,
பாப்பான்திட்டு,
முத்துமுதலியார் நகர், ஆனாந்தா நகர், இராஜாராம் நகர், ைி.ஐ.பி
நகர், சராகிணி நகர், நானசமடு, எவடயார்பாவளயம், ரங்கோமி நகர்,
கிருஷ்ணோமி
நகர்,
பூரணாங்குப்பம்,
அபிசஷகபாக்கம்,
சதடுைார்நத்தம், டி.என்.பாவளயம்.

காவரக்கால் பகுதி
தசயற்தபாைியாளர்-இயக்குதலும் மற்றும் பராமரித்தலும்
7, கிராம்பு சதாட்டம்,
சதற்கு சதரு, காவரக்கால்.
அலுைலகம்
: (04368) 222 694
வகசபேி
: 94890 80350

இப்பிரிைின் கீ ழ் இயங்கி ைரும் உட்பிரிவு அதிகாரிகளும், அைர்களது கட்டுப்பாட்டில்

இயங்கிைரும்
மக்கள்

கீ ழ்க்

பகுதிகளும்

கீ சழ

குைிப்பிட்டுள்ள

ைிைரிக்கப்பட்டுள்ளன.

அதிகாரிகவள

அணுகி

இப்பகுதிகளில்

பயன்சபைலாம்.

ைேிக்கும்

சமலும்

சபாது

கீ சழ

ைிைரிக்கப்பட்டுள்ள பகுதியில் ைேிக்கும் சபாதுமக்கள் அந்தந்த பிரிவு அலுைலகங்கவள
சநரிசலா

அல்லது

சதாவலசபேி

மூலமாகசைா

அணுகி

தங்களுவடய குவைகவள நிைர்த்தி சேய்து சகாள்ளலாம்.

மின்ோரம்

ேம்பந்தப்பட்ட

அ. உள்நகாட்ை அதிகாரி

உதைி தபாைியாளர் / ேகரம்-I
7, கிராம்பு சதாட்டம்,
சதற்குசதரு,
காவரக்கால்.
அலுைலகம்
: (04368) 222 694
வகசபேி
: 94890 80352

1. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்

(திருமவைராயன்பட்டினம்)

16> nghpahj;jk>;

திருமவைராயன்பட்டினம், fhiuf;fhy;-609
அலுைலகம்
: (04368) 234 492
வகசபேி
: 94890 80358

606.

நசவைப் பகுதிகள்

திருமவலராயன்பட்டினம்,
ைடக்குைாஞ்சூர்,
வநனிக்

சபாலகம்,

முதலிசமடு,

கட்டவள,

கீ ழாைாஞ்சூர்,

பட்டினஞ்சேரி,

படுதார்சகால்வல,

சமல்ைாஞ்சூர்,
ைடக்கட்டவள,

சமவலயூர்சபட்வட,

இடத்சதரு.

2. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்
(ேிரைி)

fhkuh[h; rhiy> eputp> fhiuf;fhy;-609 604.
அலுைலகம்
வகசபேி

: (04368) 238 798
: 94890 80357

நசவைப் பகுதிகள்

நிரைி,

ஊழிபத்து,

தூதுசபானமூவல,

காக்காசமாழி,

கீ ழமவன,

மஞ்ேைாழிப்பட்டு, சமல ஓடுதுவை, கீ ழ ஓடுதுவை, நடு ஓடுதுவை,
கருக்களாச்சேரி, அக்கவர ைட்டம், ைிழுதியூர், மானாம்சபட்வட.

3. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்
(ேகரம்)

23> khh;nfl; njU> fhiuf;fhy;-609 602.
அலுைலகம்

: (04368) 222 428

வகசபேி

: 94890 80359

காவரக்கால்

நகர்

நசவைப் பகுதிகள்

முழுைதும்,

புதுத்துவை,

தருமாபுரம்,

பச்சூர்,

தக்களூர்.

? . உள்நகாட்ை அதிகாரி

உதைி தபாைியாளர் / ேகரம்-II

பிள்வளத்சதருைாேல் 110/11 கி.சைா. துவண மின் நிவலயம்,
காவரக்கால்-609 603.
அலுைலகம்

: (04368) 220 711

வகசபேி

: 94890 80353

1. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்
(ேகரம் ைைக்கு)

ghujpahh; NuhL> NeU efh;> jyj;njU> fhiuf;fhy;-609 605.
அலுைலகம்

: (04368) 230 798

வகசபேி

: 94890 80411

நசவைப் பகுதிகள்

சகாயில்பத்து,

சநரு

நகர்,

தலத்சதரு,

காவரக்கால்சமடு,

கிளிஞ்ேல்சமடு, அம்மன் சகாைில்பத்து, பிள்வளத்சதருைாேல்.

2. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்
(நகாட்டுச்நசரி)

fpuhk njhopw;Ngl;il;> nkapd; NuhL> Nfhl;Lr;Nrhp>
fhiuf;fhy;-609 609.
அலுைலகம்

: (04368) 266 233

வகசபேி

: 94890 80412

நசவைப் பகுதிகள்

சகாட்டுச்சேரி, அம்வமயார் நகர், கீ ழகாோகுடி, சகாட்டுச்சேரி சமடு,
கீ ழகாோகுடி

சமடு,

புளியந்சதாப்பு,

இராயன்பாவளயம்,

ைரிச்ேிக்குடி,

கூழ்குடித்த

கழுகுசமடு,

காளிகுப்பம், அக்கம் சபட், மண்டபத்தூர், பூைம்.

? . உள்நகாட்ை அதிகாரி

உதைி தபாைியாளர் / புைேகர்
சுரக்குடி 110/11 கி.சைா. துவண மின் நிவலயம்,

அக்ரோரம்,

திருசைட்டக்குடி,

காவரக்கால்609 607.
அலுைலகம்

: (04368) 261 246

வகசபேி

: 94890 80354

1. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்
(திருேள்ளார்)

jhYf;fh mYtyf tshfk;>
சுரக்குடி nkapd; NuhL>
njd;D}h;> காவரக்கால்609 607.
திருேள்ளார்

அலுைலகம்

: (04368) 236 674

வகசபேி

: 94890 80416

நசவைப் பகுதிகள்

திருநள்ளார்,

அத்திப்படுவகசபட்வட,

சேல்லூர்,

சதன்னங்குடி,

அகலங்கண்ணு, இவளயான்குடி, சுரக்குடி, கருக்கன்குடி, சதனூர்.

2. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்
(அம்பகரத்தூர்)
167,

njw;F fe;jd;Fb NuhL>

அம்பகரத்தூர், காவரக்கால்609 601.
அலுைலகம்

: (04368) 252 397

வகசபேி

: 94890 80414

நசவைப் பகுதிகள்

அம்பகரத்தூர், தாமனாங்குடி, கண்ணாபூர், நல்லழுந்தூர், நல்லம்பல்,
குமாரகுடி,

சேத்தூர்,

சதன்பிடாவக,

ைளத்தாமங்களம்,

பண்டாரைாவட, ைடக்கு சகாட்டப்பாடி, மாதூர், முப்பயித்தங்குடி.

3. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர்
(தேடுங்காடு)

M];gply; NuhL>
தேடுங்காடு, காவரக்கால்609 603.
அலுைலகம்

: (04368) 261 228

வகசபேி

: 94890 80415

நசவைப் பகுதிகள்

சநடுங்காடு,

பஞ்ோட்ோரம்,

அன்னைாேல்,

பருத்திக்குடி,

குரும்பகரம்,

பண்டாரைாவட,

மத்தலங்குடி,

அகரமாங்குடி,
நரிக்குரும்வப,
ேரைண

நல்லாத்தூர்,

இருப்பு,

சகாட்டகம்,

ைடக்

கிளியனூர்,

திருசைங்கடபுரம்,

அவடக்கலம்

கட்டவள,

புரம்,

குலக்குடி,

ஆஞ்சூர்,

சமலசகாட்டுச்சேரி,

சதைமாபுரம்,

சேம்பின்கால்,

சேருமாைிளங்வக, சுப்ராயபுரம், கீ ழாவூர்.

கூடபாக்கம்,
உசுப்பூர்,

சமலகாோகுடி,
பத்துக்குடி,

மாநே பகுதி
மாசே

பகுதியின்

இயக்குதல்

மற்றும்

பராமரித்தல்

பணிகவள

சபாைியாளர்-III அைர்கள் கண்காணிப்பு சபாைியாளர்-II அைர்களின் தவலவமயில்

சேயற்

சமற்சகாள்கிைார். அைர்களது முைரிகள் கீ சழ சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கண்காைிப்பு தபாைியாளர்-II

தசயற் தபாைியாளர்- இயக்குதலும்

137, சநத்தாஜி சுபாஷ் ேந்திரசபாஸ் ோவல,

மின்துவை தவலவம அலுைலக ைளாகம்,

புதுச்சேரி – 605 001.

137, சநத்தாஜி சுபாஷ் ேந்திரசபாஸ் ோவல,

அலுைலகம்

: (0413) 234 3687

புதுச்சேரி – 605 001.

வகசபேி

: 94890 80302

அலுைலகம்

மின்துவை தவலவம அலுைலக ைளாகம்,

மற்றும் பராமரித்தலும்

வகசபேி

: (0413) 234 3687
: 94890 80330

இப்பிரிைின் கீ ழ் இயங்கி ைரும் உட்பிரிவு அதிகாரிகளும், அைர்களது கட்டுப்பாட்டில்
இயங்கிைரும்
மக்கள்

கீ ழ்க்

பகுதிகளும்

கீ சழ

ைிைரிக்கப்பட்டுள்ளன.

குைிப்பிட்டுள்ள

அதிகாரிகவள

அணுகி

இப்பகுதிகளில்

ைேிக்கும்

பயன்சபைலாம்.

சமலும்

சபாது
கீ சழ

ைிைரிக்கப்பட்டுள்ள பகுதியில் ைேிக்கும் சபாதுமக்கள் அந்தந்த பிரிவு அலுைலகங்கவள
சநரிசலா

அல்லது

சதாவலசபேி

மூலமாகசைா

அணுகி

மின்ோரம்

ேம்பந்தப்பட்ட

தங்களுவடய குவைகவள நிைர்த்தி சேய்து சகாள்ளலாம்.

? . உள்நகாட்ை அதிகாரி

உதைி தபாைியாளர் / மாநே
மின்துவை,
ேிைில் ஸ்சடஷன், மாசே-673 310.
அலுைலகம்

: (0490) 233 5666

வகசபேி

: 094463 03666

1. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர் (மாநே)
ேிைில் ஸ்சடஷன், மாசே-673 310
அலுைலகம்

: (0490) 233 2224

வகசபேி

: 094463 05666

நசவைப் பகுதிகள்

மாசே

அவனத்து

நகர

பகுதிகளும்

மற்றும்

சேறுகள்வளயு

கிராமம்.

2. பிரிவு அதிகாரி

இளேிவை தபாைியாளர் (பள்ளூர்)

rpj;uh tshfk;>eYjhuh mQ;ry;>
பள்ளூர்-673 320.
அலுைலகம்

: (0490) 233 2624

வகசபேி

: 094463 04666

நசவைப் பகுதிகள்

பள்ளூர், பந்தக்கல், கிழக்கு பள்ளூர், ோலாக்கரா, சேம்பரா கிராமம்.

ஏனாம்
ஏனாம் பகுதி
ஏனாம்

அைர்கள்

பகுதியின்

இயக்குதல்

மற்றும்

சபாைியாளர்-

கண்காணிப்பு

பராமரித்தல்

பணிகவள

சபாைியாளர்-II

சேயற்

ngUej
; pll
; k>; ,jw gpuhej
; paqf
; Sk ;

அைர்களின்

தவலவமயில் சமற்சகாள்கிைார். அைர்களது முைரிகள் கீ சழ சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கண்காைிப்பு

தபாைியாளர்-n
ngUej
; pll
; k>;

,jw gpuhej
; paqf
; Sk;

தசயற் தபாைியாளர்- இயக்குதலும்
மற்றும் பராமரித்தலும்

மின்துவை தவலவம அலுைலக ைளாகம்,
137, சநத்தாஜி சுபாஷ் ேந்திரசபாஸ் ோவல,
புதுச்சேரி – 605 001.
அலுைலகம்

: (0413) 234 3687

வகசபேி

: 94890 80302

மின்துவை தவலவம அலுைலக ைளாகம்,
137, சநத்தாஜி சுபாஷ் ேந்திரசபாஸ் ோவல,
புதுச்சேரி – 605 001.
அலுைலகம்

: (0413) 222 5552

வகசபேி

: 94890 80320

இப்பிரிைின் கீ ழ் இயங்கி ைரும் உட்பிரிவு அதிகாரிகளும், அைர்களது கட்டுப்பாட்டில்
இயங்கிைரும்
மக்கள்

கீ ழ்க்

பகுதிகளும்

கீ சழ

குைிப்பிட்டுள்ள

ைிைரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அதிகாரிகவள

அணுகி

இப்பகுதிகளில்

ைேிக்கும்

பயன்சபைலாம்.

சபாது

சமலும்

கீ சழ

ைிைரிக்கப்பட்டுள்ள பகுதியில் ைேிக்கும் சபாதுமக்கள் அந்தந்த பிரிவு அலுைலகங்கவள
சநரிசலா

அல்லது

சதாவலசபேி

மூலமாகசைா

அணுகி

மின்ோரம்

ேம்பந்தப்பட்ட

தங்களுவடய குவைகவள நிைர்த்தி சேய்து சகாள்ளலாம்.

? . உள்நகாட்ை அதிகாரி
உதைி தபாைியாளர் / ஏனாம்
மின்துவை,
4-80, புதிய சபருந்து நிவலயம், யானம்-533 464.
அலுைலகம்

: (0884) 232 1274

வகசபேி

: 073826 05061

1. பிரிவு அதிகாரி
இளேிவை தபாைியாளர்
(ஏனாம்)
4-80, புதிய சபருந்து நிவலயம், யானம்-533 464.
அலுைலகம்

: (0884) 232 1278

வகசபேி

: 073826 05062

நசவைப் பகுதிகள்

சமட்டாக்கூர்,

கனகளாசபட்டா,

சடாவமட்டிைரிசபட்டா,

இசுக்க

குருசும்சபட்டா,
கலுைா,

பரம்சபட்டா,

ேீத்தாராமா

தவரயலதிப்பா, கிரியம்சபட்டா, ோைித்திரி நகர், ஏனாம் நகரம்.

நகர்,

-255. புகார் தீர்வு ேவைமுவை
எந்த ஒரு நுகர்சைாரும், மின்துவையின் சேவைகளில் ஏதாைது பிரச்ேவன அல்லது
குவை

இருந்தால்,

மூலமாகசைா

அைர்கள்

தங்கள்

அதிகாரியிடசமா
அதிகாரிகளின்

சதாவலசபேி

மூலமாகசைா,

இருப்பிடங்களுக்கு

அல்லது

உள்சகாட்ட

கைணத்திற்கு

புகாவர

சநரிசலா

அருகாவமயிலுள்ள

அதிகாரியிடசமா
எடுத்துச்

சேல்ல

புகார்
சைண்டிய

அல்லது

கடிதம்

தங்களது

பிரிவு

சேய்யலாம்.

உயர்

சதவையிருந்தால்

தங்களது பகுதியின் சேயற்சபாைியாளர் அல்லது கண்காணிப்பு சபாைியாளர் அைர்களுக்கு
புகாவர அனுப்பலாம் அல்லது சைவல நாட்களில் அலுைலக சநரங்களில் சநரிவடயாக
சதாடர்பு சகாள்ளலாம்.
அவ்ைப்சபாது

சைளியிடப்படும்

இவணமின்ோர

ஒழுங்கு

முவை

ஆவணயத்தின்

ைிதிமுவைகளுக்கு ஏற்ப நுகர்சைாரின் குவைகவள சபைவும், தீர்க்கவும் இவண மின்ோர
ஒழுங்குமுவை ஆவணயத்தின் (நுகர்சைார் குவை தீர்வு அவை அவமப்பு) ஒழுங்குமுவை
ைிதி

2009-ன்

படி

ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள

மின்நுகர்சைார்

குவை

தீர்வு

அவை

கீ ழ்கண்ட

முகைரியில் சேயல்படுகிைது.
முகைரி:

மின்நுகர்சைார் குவை தீர்வு அவை
எண். 6, 17ைது குறுக்குத் சதரு,
அண்ணா நகர்,

புதுச்சேரி - 605 005.
ததாவைநபசி:

அவைத்தவலைர் அலுைலகம்
உறுப்பினர் அலுைலகம்
சபாது அலுைலகம்

: 0413-220 1451
: 0413-220 1351
: 0413-220 1351

: 0413-220 1451

சதாவல நகல்
மின்அஞ்ேல்

: cgrfped.pon@nic.in

மின் நுகர்சைார் குவை தீர்வு அவையின் ஆவண மீ து புகார்தாரருக்கு திருப்தி
இல்வலசயனில், அந்த ஆவணக்கு எதிராக முழு உரிவமயுடன்

the Ombudsman,
Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union
Territories, 2 n d Floor, HSIIDC Office Complex, Vanijya Nikunj, Udyog Vihar,
Phase-V, GURGAON – 122016 (HARYANA) Phone: 0124 – 2340954
Email: ombudsmanjerc@gmail.com என்ை முகைரியில் உள்ள சமல் முவைசகள்
அதிகாரியிடம்

ஆவண

சபைப்பட்ட

ஒருமாத

காலத்திற்குள்

சமல்முவையீடு

என்ை

ைவலதளத்தில்

சேய்யலாம்.
மின்துவையின்

http://electricity.puducherry.gov.in

சபாது மக்களுக்கு ைிரிைான தகைல்கள் ைழங்கப்பட்டுள்ளன.
கண்காைிப்பு தபாைியாளர்-kw;Wk;

மின்துவை, புதுச்சேரி.

Jiwj;jiyth;

-266. சிைப்பான நசவைக்கு ேீ ங்கள் எப்படி உதைைாம்
ன

-

நீண்ட ைரிவேவய தைிர்க்க முன்கூட்டிசய பணம் சேலுத்தலாம்.

-

நீங்கள் உங்களது மின்ோர மீ ட்டவர சேதமவடயாமல் பாதுகாக்கலாம்.

-

மின்ோர மீ ட்டர் சேதமவடந்தாசலா, தீய்துைிட்டாசலா அல்லது இயங்கைில்வல
என்ைாசலா உடசன மின்துவைக்கு சதரிைிக்கலாம்.

-

மின்ோரம் மதிப்பு மிக்கது தயவு சேய்து அவத தைைாகசைா அல்லது ைணாகசைா
ீ
பயன்படுத்த சைண்டாம்.

-

உங்களது இடங்களுக்கு பார்வையிடைரும் மின்துவை அலுைலர்களுக்கு அைர்களது
கடவமவய சேய்ய தயவு சேய்து ஒத்துவழப்பு ைழங்கவும்.

-

மின்துவை

நடத்தும் நுகர்சைார் குவைதீர்வு

கூட்டங்களில் தயவு சேய்து கலந்து

சகாண்டு தங்களது குவைகவள நிைர்த்தி சேய்ய அைிவுறுத்தலாம்.
-

மின்ோர ைிபத்துகவள தைிர்க்க பழவமயான மின்கம்பி அவமப்புகவள தயவு சேய்து
புதுப்பிக்கவும்.

-

ISI முத்திவரயுள்ள தரமான மின்ோர உபகரணங்கவள உபசயாகிக்கவும்.

-

முடிந்தைவர

மின்தவடகள்

குவைக்கப்படுகின்ைன.

தைிர்க்கமுடியாத

நிவலயில்

தயவுசேய்து அவத ஏற்றுக் சகாண்டு மின்துவைக்கு உதைவும்.
-

தயவு சேய்து மின்ோர வலன்களுக்கு அருகில் உள்ள மரங்கவளயும் புதர்கவளயும்
சைட்டி அப்புைப்படுத்தி மின்தவடகவள குவைக்க உதைலாம்.

-

தயவு சேய்து உரிமம் சபைாத முவைசகடான மின்பளுவை இவணக்காதீர்கள்.

-

தயவு சேய்து மின்ோர அவமப்புகளில் சதர்ச்ேி சபைாத நபர்கவள சைவல சேய்ய
அனுமதிக்காதீர்கள்.





