
                    
                             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 
4

th
 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 ண் 104 / 2022 

 

திருநதி ய. நணி, 

w/o. A. யடிமயலு, 

223, ச்சாம்ாலனம், 

(நாரி அம்நன் மகாவில் அருகில்), 

பூசூர் (அஞ்சல்), ஈமபாடு – 638 154. 

அலமசி: 99449 33794 

        „„„மநல்முலயீட்டார் 

                 (Rep by திரு. சதீஷ்) 

திர் 

1. மநற்ார்லய பாறினார், 

ஈமபாடு மின் கிர்நா யட்டம், 

தமிழ்ாடு மின் உற்த்தி நற்றும் கிர்நா கமகம், 

948, இ.வி.ன். மபாடு, ஈமபாடு – 638 009. 

 

2.  உதவி மின்பாறினார் /கணதிாலனம், 

ஈமபாடு மின் கிர்நா யட்டம், 

தமிழ்ாடு மின் உற்த்தி நற்றும் கிர்நா கமகம், 

கரூர் பநயின் மபாடு, கணதிாலனம் – 638 153. 

                             . . . திர்நனுதாபர்கள் 

  (திரு S. முத்துமயல், மநற்ார்லய பாறினார்,(i/c)) 

திரு. S. மநகாதன், உதவி மின்பாறினார் /கணதிாலனம்) 

 

 

நனு பப்ட்ட ாள்: 08-12-2022 

மகட்புலப ாள்:  16-02-2023 

ஆலண ாள்:  06-03-2023 

 

 08.12.2022 அன்று பப்ட்ட திருநதி ய . நணி, w/o. A. யடிமயலு, 223, 

ச்சாம்ாலனம், (நாரி அம்நன் மகாவில் அருகில்), பூசூர் (அஞ்சல்), ஈமபாடு – 638 154 

அயர்களின் நனு மநல்முலயீட்டு நனு ண் 104/2022 ஆக திவு பசய்னப்ட்டுள்து.  
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மநற்கண்ட நனுவின் மீது மின்குலதீர்ப்ாரின் மகட்புலப 16.02.2023 அன்று 

லடபற்து.  மநல்முலயீட்டாரின் நனுவிலுள் யாதங்கள் , திர்நனுதாபரின் 

திலுலபயிலுள் யாதங்கள் நற்றும் இருதபப்பிபாலும் மகட்புலப ாளில் 

டுத்துலபக்கப்ட்ட யாதங்கள் ஆகின அலத்லதயும் ஆபாய்ந் து 

மின்குலதீர்ப்ாபால் கீழ்க்கண்ட ஆலண யமங்கப்டுகிது. 

 

ஆலண 

1.  மநல்முலயீட்டாரின் மகாரிக்லக: 

சர்மய ண் 855/1, ச்சாம்ாலனம் ன் முகயரிக்கு எருமுல மின் 

இலணப்பு யமங்குநாறு மநல்முலயீட்டார் விண்ணப்பித்துள்ார். 

 

2.0 யமக்கின் சுருக்கம்: 
 

2.1 பயண்டிாலனம் உமகாட்டம் கணதிாலனம் பிரிவு 

அலுயகத்திற்குட்ட்ட சர்மய ண் 855/1-ற்கு எருமுல மின் இலணப்பு மகாரி 

மநல்முலயீட்டார் திர்நனுதாபரிடம் விண்ணப்பித்துள்ார். 

 

2.2 மநற்கூறின விண்ணப்த்தின்  அடிப்லடயில் க ஆய்வு மநற்பகாண்டமாது 

கால்லட பாநரிப்பு உமனா கத்திற்காக அட்லட நற்றும் தகபத்திால் அலநக்கப்ட்ட 

பகாட்டலக அலநந்து இருந்ததாகவும் திரு கந்தசாமி , திரு விஸ்யாதன் நற்றும் திரு 

பசல்யகுநார் ஆகிமனார் சர்மய ண் .859/5 யழினாக மின் இலணப்பு யமங்க 

ஆட்மசல பசய்ததாகவும் திர்நனுதாபர் பதரிவித்துள்ார். 

 

2.3 மய தது சர்மய ண்ணிற்கு மின் இலணப்பு மயண்டி மநல்முலயீட்டார் 

ஈமபாடு மின்கிர்நா யட்டம் , மின் நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன் த்லத 16.04.2022 

அன்று அணுகியுள்ார். 

  
 

2.4 மின் நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன்ம் , ஈமபாடு மின்கிர்நா யட்டம் , 

30.08.2022  அன்று தன்னுலடன ஆலணலன அளித்துள்து.  நன்ம் அளித்த தீர்ப்பில் 

அதிருப்தியுற்தால் இந்த மநல்முலயீட்டு நனுவில மநல்முலயீட்டார் 

மின்குலதீர்ப்ாரிடத்தில் சநர்ப்பித்துள்ார். 
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3.0      நன்த்தின் தீர்வு : 

 

3.1 ஈமபாடு மின்கிர்நா யட்டம், மின்நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன்ம் தன்னுலடன 

தீர்லய 30.08.2022 ாளிட்ட ஆலணயில் பதரிவித்துள்து .  அந்த ஆலணயின் 

சம்ந்தப்ட்ட த்தி கீமம பகாடுக்கப்ட்டுள்து. 

 

“நன்த்தின் தீர்வு: 

 

மின்இலணப்பு யமங்குயது குறித்து மின்நுகர்மயார் குலதீர்க்கு ம் நன்த்தில் 

23.06.2022 விசாபலண லடபற்று மின் இலணப்பு யமங்க காயல்துல 

ாதுகாப்புடன் யமங்குநாறு அறிவுறுத்தப்ட்டும் பதாடர்ந்து ஆட்மசல 

பதரிவித்து யந்த திரு .நமகந்திபன் தபப்பிலிருந்து சட்டம் எழுங்கு பிபச்சல 

நிவுயதால் நனுதாபருக்கு தற்மாது மின் இலணப்பு யமங்க இனவில்ல 

ன்தாலும் திரு .S.நமகந்திபன் த /ப சாமினப் கவுண்டர் , திரு.P.S.கந்தசாமி, 

த/ப. சாமினப்ன், திரு. P.S.பசல்யகுநார். த/ப. பசாங்கப் கவுண்டர் , ஆகின 

ஆட்மசலதாபர்கால் நீதி நன்த்தில் யமக்கு பதாடர்ந் ததாலும் OS No . 

230/2022ன் நீதிநன் யமக்கு நிலுலயயில் உள்தாலும் திரு .பாமேந்திபன் 

B.Sc.BL Advocate Notary Public Standing Counsel for TANGEDCO,  ஈமபாடு அயர்கள் 

கருத்துலப யமங்கினத ன் அடிப்லடயிலும் ரீ .ச.ண் 859/5ல் மின் இலணப்பு 

யமங்க இனாது ன்றும் அயருலடன கருத்துலபயின்டி ரீசண் .859/5 

ாலதலன தவிர்த்து நனுதாபர்க்கு புதின மின் இலணப்பு மகாரின இடத்திற்கு 

நாற்று யழியில் மின் இலணப்பு யமங்க மயறு ாலத இருப்பின் அதற்கா 

உரிலந சான்றுடன் சநர்ப்பித்தால் மின் இலணப்பு யமங்க டயடிக்லக 

மநற்பகாள்ப்டும் வும் இம்நன்ம் இறுதி உத்தபவு யமங்கப்டுகின்து.” 

 

 

4.0 மின்குலதீர்ப்ாரின் மகட்புலப: 
 

4.1 மநல்முலயீட்டாரும் திர்நனுதாபரும் தங்கது தபப்பு யாதங்கல 

டுத்துலபப்தற்கு யசதினாக 16.02.2023 அன்று காபணாலி மூம் மகட்புலப 

டத்தப்ட்டது. 

 

4.2 மநல்முலயீட்டாருக்கு திாக திரு.சதீஸ் அயர்கள் மகட்புலப ாளில் கந்து 

பகாண்டு தன்னுலடன யாதத்லத டுத்துலபத்தார். 
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4.3 திர்நனுதாபர்கள் திரு S. முத்துமயல், மநற்ார்லய பாறினார் /ஈமபாடு/(i/c) 

நற்றும் திரு C. மநகாதன், உதவி மின்பாறினார் /கணதிாலனம், ஈமபாடு மின் 

கிர்நா யட்டம்  ஆகிமனார் மகட்புலப ாளில் கந்து பகாண்டு தங்களுலடன 

யாதத்லத டுத்துலபத்தர். 

 
 

4.4 மின்குலதீர்ப்ாரின் முன்பு சநர்ப்பிக்கப்டும் நனு மநல்முலயீட்டு நனு 

ன்தால் மின்குலதீர்நன்த்தில் நனுதாபபால் லயக்கப்ட்ட மகாரிக்லககள் 

சம்ந்தப்ட்ட யாதங்கள் நட்டுமந தீர்விற்கு டுத்துக் பகாள்ப்டுகிது .  குலதீர் 

நன்த்தின் டயடிக்லககள் , குலதீர் நன்த்தில் சநர்ப்பிக்கப்டாத புதின  

நியாபணங்கள் அல்து ணினார் எழுங்கு டயடிக்லக சம் ந்தப்ட்ட மகாரிக்லககள் 

முதலின மின்நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன்ம் நற்றும் மின்குலதீர்ப்ாருக்கா 

எழுங்குமுல விதிகளின்டி மின்குலதீர்ப்ாரின் தீர்விற்கு டுத்துக் 

பகாள்ப்டவில்ல. 

 
 

5.0      மநல்முலயீட்டாரின் யாதங்கள்: 

 

5.1 மின் இலணப்ல யமங்குயதற்கா TANGEDCO விதிகள் இருந்தும் . அருகில் 

இருக்கும் கம்த்தில் இருந்து புதின இலணப்ல பகாடுக்க க்கத்து இடத்து க்காபர்கள் 

ஆட்மசல பதரிவிக்க முடினாது ன்று TANGEDCO சட்டம் இருந்தும், இலணப்பு ன் 

6 நாதங்கள்  தாநதநாகிது  மநல்முலயீட்டார் யாதிட்டார். 

5.2 அந்த ாலதயில் 2 EB மின்கம்ங்கள் நற்றும் பதருவிக்குகள் உள் தாகவும், 

அருகிலுள் EB  மாஸ்ட் சாலயின் குறுக்மக பயறும் 25 அடி தூபத்தில்தான் 

உள்தாகவும், அப்டி இருந்தும் ன் EB புதின இலணப்ல பகாடுக்க நறுக்கிார்க ள் 

 மநல்முலயீட்டார் யாதிட்டார். 

5.3 2021 இல் திர்தபப்பின் நமகந்திபன் ண்.3226/2021 ல் உள்  பசக்குந்தியில் 

இந்தத் தடத்லத சர்மய ண் 855/1ல் உள் தடத்திற்கு மநற்கு ன்றும் 859/7ல் உள் 

தடத்திற்கும் மநற்மக ன்று தான் குறிப்பிடப்ட்டுள்து.  மய இந்தப் ாலத தடநாகத் 

தான் காட்டப்ட்டுள் தாகவும்,  தங்கள் நிமும்  855-1ல் தான்  உள்தாகவும் 

மநல்முலயீட்டார் பதரிவித்துள்ார். 
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5.4 2020 இல் யட்டாட்சினர் அயர்கள் நமகந்திபன் அயர்களுக்கு யமங்கின நி 

உரிலந சான்றிலும் சர்மய ண் 855/1 இல் உள் தடத்திற்கு மந ற்கு ன்றும் 859/7 

இல் உள் தடத்திற்கும் மநற்மக ன்றும் குறிப்பிட்டு இந்தப் ாலதலன தடநாகத்தான் 

பதரிவித்திருப்தாக மநல்முலயீட்டார் பதரிவித்துள்ார். 

5.5 VAO யிடமிருந்து இந்த ாலதக்கு தயா சர்மய ண் மாட்டு , மாலி நி 

உரிலந ஆலணங்கலப் னன்டுத்தி பாது ாலத லன நி அகரிப்பு பசய்ன 

நமகந்திபன் நாற்றியுள்தாக மநல்முலயீட்டார் பதரிவித்துள்ார். 

5.6 தங்களின் இலணப்ல மநலும் தாநதப்டுத்துயதற்காகமய எரு நாதம் முன்பு 

புதிதாக மயண்டுபநன்ம தாக்கல் பசய்னப்ட்ட புதின நீதி நன் யமக்லகப்ற்றி 

மயண்டுபநன்ம எரு காபணநாக பதரிவிக்கிதாகவும், ஆால் கடந்த 5 நாதங்காக 

தங்கள் புதின இலணப்பு ன் தாநதநாது , இந்த யமக்மக தயாது  வும் 

மநல்முலயீட்டார் பதரிவித்துள்ார். 

5.7 மகார்ட்டில் மகஸ் மாட்டிருந்தாலும் , நீதிநன்த்தில் இருந்து தற்மாது ந்த 

ஆர்டரும் இல்ாததால் , 100 ரூாய் ஸ்டாம்ப்  மப்ரில் எரு அண்டர்மடகிங் யாங்கி 

அருகில் இருக்கும் கம்த்தில் இருந்து லன் பகாடுக்காம் ன்று யழி உள் தாகவும், 

நீதிநன் இறுதி தீர்ப்பு நாறி யந்தால் லன் டுத்து பகாள்ாம்  வும் 

மநல்முலயீட்டார் பதரிவித்துள்ார். 

6.0  திர்நனுதாபரின் யாதங்கள்: 

6.1 மநல்முலயீட்டார் திருநதி.ய.நணி, க/ப.யடிமயலு ன்யர் ஈமபாடு நாயட்டம் 

பநாடக்குறிச்சி யட்டம் புஞ்லச காநங்கம் கிபாநம் , ச்சாம்ாலனம் ரீ.ச.ண்855/1ல் 

உள் புதின குடியிருப்புக்கு எ ருமுல 2 கிமாயாட் மின் இலணப்பு மயண்டி 

07.04.2022 அன்று திவு பசய்துள்ார் .  11.04.2022 அன்று திரு .நமகந்திபன், த/ப. 

சுப்பிபநணினம், திருநதி. ட்சுமி, க/ப. நாணிக்கம், ச்சாம்ாலனம் அயர்களிடமிருந்து 

ரீ.ச.ண்859/5ன் யழினாக மின்ாலத அலநக்கக்கூடாது ன்று ஆட்மசல 

பப்ட்டதாக திர்நனுதாபர் பதரிவித்துள்ார். 
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6.2 இதல பதாடர்ந்து நனுதாபர் 15.04.2022 அன்று மின் இலணப்புக்கா 

கட்டணம் ரூ .2818/- இலணனதம் யாயிாக பசலுத்தியுள் தாகவும்,  இமின் 

பாறினார்/இ&/கணதிாலனம் அயர்கால் க ஆய்வு 

மநற்பகாள்ப்ட்டதாகவும்,  மநலும் திரு .கந்தசாமி த /ப.சாமினப் கவுண்டர் நற்றும் 

திரு.ாசுப்பிபநணி ஆகிமனார்க ளிடம் இருந் தும் ரீ.சர்மயண்.859/5ன் யழினாக மின் 

ாலத அலநக்ககூடாது ன்று ஆட்மசல நனு பப்ட்ட தாகவும்,  மய 

நனுதாபர் 3.6.22 அன்று மின் நுகர்மயார் குல தீபக்கும் நன்த்லத அணுகி  23.6.2022 

அன்று விசாபலண மநற்பகாண்டு உத்தபவு யமங்கப்ட்ட தாகவும் திர்நனுதாபர் 

பதரிவித்துள்ார். 

 

6.3 மநலும் ஈமபாடு நாயட்ட ஆட்சினரின் 2022 ேூல நாதத்திற்கா சட்டம் நற்றும் 

எழுங்கு நாதாந்திப ஆய்வுகூட்டம் 12.07.2022 அன்று லடபற்தில் யரிலச ண்.20-

இல் நலனம்ானம் காயல் நிலனம் , கணதிாலனம் ஊபாட்சி ச்சாம்ாலனம் 

நணி ன்யரின் வீட்டுக்கு மின் இலணப்பு  தங்களின் ட்டா நிம் யழினாக பகாடுக்க 

திர் தபப்பிர் ஆட்மசல பதரிவித்து யந்த நிலயில் மநற்டி நணி ன்யர் மின் 

குலதீர்ப்பு நன்த்தில் முலயிட்டதின் மரில் மின் இலணப்பு யமங்க உள்தால் திர் 

தபப்பிர் மதனும் மபாட்டத்தில் ஈடுட உள்ார் ன் பாருள் குறித் து 

வியாதிக்கப்ட்டதாகவும், மய ஆட்மசல இருந்ததால் மின் இலணப்பு 

யமங்குயதற்கு மநற்பகாண்டு டயடிக்லக டுக்க இனவில்ல  வும் 

திர்நனுதாபர் பதரிவித்துள்ார். 

 

6.4 இந்நிலயில் நனுதாபர் மநல்முலயீடு பசய்த நிலயில் பசன்ல உனர்நீதி 

நன்த்தில் யமக்கு பதாடுத்து யமக்கு ண்: W.P.No.30440 of 2022 and W.P.No.29872 of 

2022 ல் தியாகி , மநற்டி யமக்கின் உத்தபவில் குறிப்பிட்டுள்டி நனுதாபர் நற்றும் 

ஆட்மசலதாபர்கள் 1.திரு. S.கந்தசாமி, த/ப.சாமினப்கவுண்டர் 2.திரு.S.விஸ்யாதன் 

த/ப பசாங்கப் கவுண்டர் 3 திரு S. பசல்யகுநார். த/ப பசாங்கப்கவுண்டர் 4. 

திருS.மோதிலிங்கம், த/ப.சதாசியகவுண்டர். 5 திருநதி S. ட்சுமி க /ப நாணிக்கம் . 

6.திரு.S.நமகந்திபன் த /ப. சுப்பிபநணினம், ச்சாம்ாலனம், ாசூர்- அஞ்சல், 

பநாடக்குறிச்சி-தாலுக்கா, ஈமபாடு- 638154 ஆகிமனார்கல விசாபலண மநற்பகாண்டு 
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மின்இலணப்பு யமங்கிட ரிசிலிக்குநாறு அறிவுறுத்தப்ட்டுள் தாக திர்நனுதாபர் 

பதரிவித்துள்ார். 

 

6.5 மநற்டி பசன்ல உனர் நீதிநன்த்தின் யழி காட்டுதல்டி 6 யாப காத்துக்குள் 

அறிக்லக சநர்ப்பிக்க மயண்டியுள்தால் ஈமபாடு மின் கிர்நா யட்டம் , ஈமபாடு. 

மநற்ார்லய பாறினார் . அலுயகத்தில் 28.12.2022 நற்றும் 29.12.2022 ஆகின 

இபண்டு ாட்கள் நனுதாபர் நற்றும் ஆட்மசலதாபர்களிடம் விசாபலண 

லடபற்தாகவும், விசாபலணயில் ஆட்மசலதாபர்கள் பநாடக்குறிச்சி தா லுக்கா, 

புஞ்லச கிபாநம், ரீ.சர்மய ண்.855/1-ல் ற்கமய மின் கம்ம் உள் நிலயில் அதன் 

யழினாக மின் இலணப்பு ப முடியும் ன்றும் , ரீ.சர்மய ண் 859/5-ன் யழினாக மின் 

இலணப்பு பறுயதற்கு (6 ர்கள்) ஆட்மசலண பதரிவிக்கிமாம் ன்றும் ரீ .சர்மய 

ண்.859/5 ன்து தங்களு க்கு நட்டுமந ாத்தினம் ன்றும் பதரிவித்த தாகவும் 

திர்நனுதாபர் பதரிவித்துள்ார். 

 

6.6 நனுதாபர் விசாபலணயில் ரீ .சர்மய ண் 859/5ல் உள் யழித்தடம் ஆது 

பாதுாலத ன்தால் அதன் யழினாக மின் இலணப்பு யமங்காம் ன்றும் 

நனுதாபரிடம் மின் இலணப்பு மகாரும் இடநா ரீ .சர்மய ண்.855/1-க்கு பசக்குந்தி 

விபம் மகட்டதற்கு யருயாய் துலயிரிடம் மின் கமகமந பற்று பகாள்ளுநாறு 

விசாபலணயில் மநல்முலயீட்டார் மயண்டியுள்தாகவும் திர்நனுதாபர் 

பதரிவித்துள்ார். 

 

6.7 மய ரீ .சர்மய ண் .859/5ல் உள் யழித்தடம் னாருக்கு பசாந்தம் ன்து 

பதாடர்ா பி பச்சல இருதபப்பிருக்கும் இலடமன உள்து  பதரின 

யருகின்தாகவும், பநாடக்குறிச்சி, தாலுக்கா, புஞ்லச காநங்கம் கிபாநம் ,ரீ.சர்மய 

ண்.855/1 க்கா பசக்குந்தி, நற்றும் மநற்டி கிபாநம் ரீ .சர்மய ண் .859/5ல் உள் 

யழித்தடம் னார்னாருக்கு  ாத்தினம் ன்து குறித்த அறி க்லக நற்றும் நனுதாபர் 

ரீ.சண்859/5ன் யழினாக நட்டுமந மின் இலணப்பு யமங்க விசாபலணயில் 

குறிப்பிட்டுள்தால் அப்ாலதயில் உள் ஆட்மசலலன நியர்த்தி பசய்து 

மின்னிலப்பு யமங்க யழி பசய்து பகாடுக்குநாறு மின்சாப சட்டம் 2003 பிரிவு 164ன் 
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டி நாயட்ட யருயாய் அலுயர் , ஈமபாடு நாயட்டம் , ஈமபாடு அயர்களுக்கு கடித 

யாயிாக அனுப்ப்ட்டுள்து வும், தனினாக இலசவிணக்க கூட்டம் தும் 

டத்தப்டவில்ல வும், மநலும் ஈமபாடு முதல் கூடுதல் நாயட்ட உரிலநயில் 

நீதிநன்த்தில் OS No .230/2022 ன்று, திரு.S.கந்தசாமி, திரு.S.விஸ்யாதன்  நற்றும் 

ான்கு ர்கள் ஆட்மசல பதரிவித்த யமக்கு திவு பசய்து தற்மாது திர்யாதுலப 

(Counter) தாக்கல் பசய்ப்ட்டுள் தாகவும், தலடனாலண துவும் பப்டவில்ல 

வும் திர்நனுதாபர் பதரிவித்துள்ார். 

7.0  மின் குலதீர்ப்ாரின் தீர்வு: 

 

7.1  இருதபப்பு யாதங்கள் நற்றும் சநர்ப்பிக்கப்ட்ட ஆயணங்கள் ஆகினயற்ல 

ஆபாய்ந்து கீழ்க்கண்டயாறு தீர்வு பசய்னப்டுகிது.  

7.2  மநல்முலயீட்டார் திருநதி.ய. நணி, க/ப. A. யடிமயல், 223-ச்சாம்ாலனம், 

ாசூர்-அஞ்சல், பநாடக்குறிச்சி-தாலுக்கா, அயர்கள் தன்னுலடன புதின குடியிருப்பு 

உமனாகத்திற்காக 2 KW  மின் ளுவுடன் எருமுல மின் இலணப்பு யமங்கக் மகாரி 

7.4.2022 அன்று விண்ணப்பித்துள்ார். 

7.3 மநற்கண்ட விண்ணப்த்திற்கு திரு . S. நமகந்திபன் நற்றும் M. ட்சுமி, 

ச்சாம்ாலனம், அயர்களிடமிருந்து சர்மய ண் .859/5-ல் உள் தங்கது நித்தின் 

யழினாக மநல்முலயீட்டாரு க்கு புதின மின் யழித்தடம் அலநக்கக் கூடாது ன்று 

13.4.2022 அன்று ஆட்மசல கடிதம் பப்ட்டதாக திர்நனுதாபர் பதரிவித்துள்ார்.   

7.4 மநல்முலயீட்டார் புதி ன மின் இலணப்பிற்கு கட்டணநாக ரூாய் 2818/- 

15.4.2022 அன்று பசலுத்தியுள்தாகவும் ,  அதலத் பதாடர்ந்து  கணதிாலனம் 

பிரிவு அலுயபால் 16.4.22 அன்று க ஆய்வு பசய்தமாது அவ்விடம் கால்லட 

பாநரிப்பு உமனாகத்திற்காக அட்லட நற்றும் தகபத்திால் அலநக்கப்ட்ட சுநார் 16x10 

அவுள் பகாட்டலக அலநந்திருந்ததாகவும், குடியிருப்பு உமனாகத்திற்கா டுக்லக 

அல, சலநனல, கழிப்பிட யசதி மான் அடிப்லட யசதிகள் தும் பசய்னப்டாநல் 

இருந்ததாகவும் மய , புதின மின் இலணப்பு மகாரின விண்ணப்ம் 18.4.22 அன்று 
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கணிணியில் மநல் டயடிக்லக துமின்றி நிறுத்திலயக்கப்ட்டதாக  திர்நனுதாபர் 

பதரிவித்துள்ார்.   

7.5  இந்நிலயில் 29.4.22 அன்று திரு. P.S. கந்தசாமி, த/ப சாமினப் கவுண்டர் நற்றும் 

P.S. விஸ்யாதன், P.S. பசல்யகுநார், த/ப பசாங்கப் கவுண்டர் அயர்களும் ரீ .சர்மய 

ண்.859/5ல் தங்களுக்கு ாத்தினப்ட்ட பூமி உள்தாகவும் மநற்டி நித்தின் யழினாக 

மின் யழித்தடம் அலநக்கக் கூடாது  ஆட்மசல கடிதம் பகாடுத் ததாக 

திர்நனுதாபர் பதரிவித்துள்ார்.   

7.6 ரீ.சர்மய ண் .859/5ல் உள் தடத்தில் மின்யாரினத்தால் 3 மின் கம்ங்கள் 

அலநக்கப் பற்று பதரு விக்குகள் எவ்பயாரு மின் கம்த்திலும் பாறுத்தப்ட்டு 

உமனாகத்தில்  உள்தாகவும் .  மநற்கண்ட மின்கம்த்திலிருந்து ற்கமய உள் 

குடியிருப்புகளுக்கு மின் இலணப்பு ண்கள் . 030-016-295, 030-016-165, 030-016-

313, 030-016-312 யமங்கப்ட்டு உமனாகத்தில் உள்தாகவும் மநல்முலயீட்டார் 

பதரிவித்துள்ார். 

7.7 இந்நிலயில், நீதிநன் யமக்கு ண் .W.P. No.30440 of 2022 நற்றும் W.M.P. 

No.29872 of 2022 –ன் உத்தபவி ல் மநல்முலயீட்டா ருக்கு ரீ .சர்மய ண் .855/1ல் 

புதின மின் இலணப்பு யமங்குயது குறித்து மநல்முலயீட்டார் நற்றும் 

ஆட்மசலதாபர்களிடம் விசாபலண மநற்பகாண்டு மின் இலணப்பு யமங்கிட 

ரிசீலிக்குநாறு திர்நனுதாபர் அறிவுறுத்தப்ட்டுள்தாக பதரிவித்துள்ார். 

7.8 நீதிநன் உத்தபவின் அடிப்லடயில் , 28.12.22-ல் லடபற் விசாபலணயில் 

ஆட்மசலதாபர்கள் ரீ .சர்மய.ண்.855/1ல் ற்கமய மின்கம்ம் உள் நிலயில் 

அதன் யழினாக மின்இலணப்பு ப முடியும் ன்றும் ரீ .சர்மய ண் .859/5ன் யழினாக 

மின் இலணப்பு யமங்க தாங்கள் ஆட்மசல பதரிவித்ததாகவும் ரீ .சர்மய ண் .859/5 

ன்து தங்களுக்கு நட்டுமந ாத்தினம் ன்றும் , மநலும், அதற்குரின த்திபப்திவு 

ஆயணங்கல சநர்ப்பித்தாகவும் திர்நனுதாபர் பதரிவித்துள்ார். 

7.9  29.12.22-ல் லடபற் விசாபலணயில் மநல்முலயீட்டார் ரீ.சர்மய ண்.859/5 

ஆது பாதுப்ாலத ன்தால் அதன்  யழினாக மின் இலணப்பு யமங்காம் ன்றும் , 
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மநலும், ரீ.சர்மய ண் .855/1ற்கு பசக்குந்தி வியபம் யருயாய் துலயிரிடம் மின் 

யாரினமந பற்று யமங்கிடுநாறு மயண்டியுள்ார்.   

7.10 மய, ஆட்மசலலன நியர்த்தி பசய்து மநல்முலயீட்டாருக்கு மின் 

இலணப்பு யமங்குயதற்கு துயாக  பநாடக்குறிச்சி தாலுக்கா , புஞ்லச தாநங்கம் 

கிபாநம், ரீ.சர்மய ண் .859/5ல் உள் யழித்தடம் னார் னாருக்கு ாத்தினப்ட்டது ன் 

வியபமும் மநற்டி கிபாநம் ரீ .சர்மய ண் .855/1ற்கு பசக்குந்தி ற்றின முழு வியபமும் 

யமங்குநாறு நாயட்ட யருயாய் அலுயர் ஈமபாடு அயர்கல  மகட்டுக்பகாண்டதாக 

திர்நனுதாபர் பதரிவித்துள்ார். 

7.11 நீதிநன் யமக்கு ண் .W.P. No.30440 of 2022 நற்றும் W.M.P. No.29872 of 

2022-இன் தீர்ப்பில் ரீ.சர்மய ண்.855/1ல் புதின மின் இலணப்பு யமங்க ரிசீலிக்குநாறு 

நீதிநன்ம் அறிவுறுத்தியுள்து .  மின்குலதீர்ப்ாரின் மகட்புலபயின் மாது தான் 

நீதிநன் யமக்கு குறித்து பதரின  யந்துள்து.  மய  நீதிநன் தீர்ப்பில் 

அறிவுறுத்தியுள்டி மநல்முலயீட்டாருக்கு ரீ .சர்மய ண் .855/1ல் புதின மின் 

இலணப்பு யமங்க அதன் பதாடர்ச்சினாக திர்நனுதாபர் டுத்துயரும் டயடிக்லக 

துவும் தன்னுலடன திலுலபயில் பதரிவிக்கவில்ல.   

7.12 ஆகமய, முலயீட்டு நனு நிலுலயயில் இருக்கும் நிலயில் நீதிநன் 

உத்தபவுடி பதாடர் டயடிக்லகலன ற்கமய திர்நனுதா பர் ஈடுட்டு யருயதா லும், 

மநலும்  பாதுாலதயில் மின்ாலத அலந க்கும் ணி திர்நனுதாபலபமன சாரும் 

ன்தாலும் இவ்யமக்கு சம்ந்தநாக மின்கம்ம் , மின்ாலத நற்றும் மின்நாற்றி மான் 

மின்தயாடங்கல அலநக்கும் ணிகல பசய்யதற்கு மின் உற்த்தி நற்றும் மின் 

கிர்நா கமகத்திற்குள் அதிகாப விதிமுலகல ஆபான விரும்புகிமன். 

7.13 மின்சாப சட்டம் 2003, பிரிவு 164-இன்டி தந்தி பதால பதாடர்பு சட்டம் 1885-

இல் கூப்ட்டுள் அலத்து அதிகாபங்கலயும் மநற்பகாண்டு மின்கம்ங்கள் நற்றும் 

மின்ாலத அலநப்தற்கு தமிழ்ாடு மின்உற்த்தி நற்றும் கிர் நா கமகத்திற்கு 

அனுநதி யமங்கி தமிழ்ாடு அபசாங்கம் G.O.(Ms)No. 16 Energy (C3) Department, dated 

23.02.2012-இல் ஆலண பிப்பித்துள்து .  vdnt, eh‹ ÏJr«gªjkhd éÂKiwfis 
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m¿ªJbfhŸs ÏªÂa bjhiy¤bjhl®ò r£l« 1885-‹ ÃçÎ 10- Muha éU«ò»nw‹.  

r£l¤Â‹ r«gªj¥g£l g¤ÂfŸ ÑnH bfhL¡f¥g£LŸsd. 

“Part III 

Power to Place Telegraph Lines and Posts  

10. Power for telegraph authority to place and maintain telegraph lines and posts:- 

The telegraph authority may, from time to time, place and maintain a telegraph line 
under, over, along, or across, and posts in or upon any immovable property: 

Provided that:- 

1. The telegraph authority shall not exercise the powers conferred by this section 
except for the purposes of a telegraph established or maintained by the [Central 
Government], or to be so established or maintained. 

2. The [Central Government] shall not acquire any right other than that of user only 
in the property under, over, along, across in or upon which the telegraph 
authority places any telegraph line or post; and 

3. Except as hereinafter provided, the telegraph authority shall not exercise those 
powers in respect of any property vested in or under the control or management 
of any local authority, without the permission of that authority; and 

4. In the exercise of the powers conferred by this section, the telegraph authority 
shall do as little damage as possible, and, when it has exercised those powers in 
respect of any property other than that referred to in clause (c), shall pay full 
compensation to all persons interested for any damage sustained by them by 
reason of the exercise of those powers.” 

7.14 nk‰f©LŸs ÏªÂa bjhiy¤bjhl®ò r£l« 1885-‹ ÃçÎ 10-‹go ä‹f«gnkh 

mšyJ ä‹ghijianah vªj xU ãy¤ÂY« mik¥gj‰F mÂfhu« bfhL¡f¥g£LŸsJ.  

mnj rka« ÃçÎ 10(4) -‹go xU egU¡F brhªjkhd ãy¤Âš ä‹f«gnkh mšyJ 

ä‹ghijianah mik¡f¥glnt©oa ne®éš ÏªÂa bjhiy¤bjhl®ò r£l¤Â‹go 

ãyÎlikahsU¡F KG eZl<L ju¥gl nt©L« vd m¿ÎW¤j¥g£LŸsJ. 

 

7.15 மநற்கூறின இந்தின பதாலத்பதாடர்பு சட்டத்தின் டி உரிநதாபர் பாது 

இடத்தில் மின் கம்ங்கள் டாம் ன்து உறுதினாகிது .  இவ்யமக்கில் ரீ.சர்மய 

ண்.859/5ல் உள் தடத்தில் மின்யாரினத்தால் 3 மின் கம்ங்கள் அலநக்கப் பற்று 

பதரு விக்குகள் நற்றும் அக்கம்த்திலிருந்து கு டியிருப்புகளுக்கு மின் இலணப்புகள் 

யமங்கப்ட்டு உமனாகத்தில் உள்தாகவும் அறினமுடிகிது.     தற்சநனம் யமங்கப்ட்ட 
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யமக்கு ண் .W.P. No.30440 of 2022 நற்றும் W.M.P. No.29872 of 2022-இன் தீர்ப்பில் 

ரீ.சர்மய ண் .855/1ல் புதின மின் இலணப்பு யமங்க ரிசீலிக்குநாறு ஆலண 

யமங்கியுள்து.  ஆால், ஆட்மசலதாபர்கள் 1.திரு. S.கந்தசாமி, 

2.திரு.S.விஸ்யாதன், 3.திரு S. பசல்யகுநார், 4. திருS.மோதிலிங்கம், 5 திருநதி S. 

ட்சுமி, 6.திரு.S.நமகந்திபன் ஆகிமனார்க ள் பதாடர்ந்த O.S.No.230/2022 

தற்பாழுதுயலப பதாடர்யதாக பகாடுக்கப்ட்டுள் ஆயணங்களி ன்மூம் 

அறினயருகிது.  மநலும் அவ்யமக்கின் திர்நனுதாபர்கா 1 முதல் 4 யலபயிா 

யாரினதபப்பு அதிகாரிகளுக்கு ஆட்மசலதாபர்களின் நித்தின் யழிமன மின்ாலத 

அலநத்து மின்னிலணப்பு யமங்குயது சம்ந்தநாக ந்தபயாரு டயடிக்லகயும் 

மநற்பகாள்ாது தற்மாது உள் நிலமன (Status quo) பதாடப மயண்டபந 

06.01.2023 அன்று கருத்துரு யமங்கப்ட்டு 20.2.2023 யலப அமத நிலமன பதாடர்ந்து 

நீடிப்லதயும் அறினமுடிகிது .  nk‰go tH¡F v© O.S.No.230/2022 kht£l cçikæaš 

ÚÂk‹w¤Âš jh¡fš  brŒa¥g£L mªj tH¡F ãYitæYŸsjhš ÏJF¿¤J  ä‹ Ef®nth® 

FiwÔ®¡F« k‹w« k‰W« ä‹FiwÔ®¥ghsU¡fhd xG§FKiw éÂfë‹ éÂ 17(4)I 

Muha éU«ò»nw‹. mªj éÂ ÑnH bfhL¡f¥g£LŸsJ. 

 “ 17.    xxx   xxx    xxx  

    xxx   xxx    xxx 
(4) Ñœ¡ F¿¥Ã£lt‰iw Ã‹g‰¿dhbyhêa vªj KiwpL«, ä‹rhu FiwÔ®¥ghsuhš V‰W¡ 

bfhŸs¥gl kh£lhJ. 

 

m) Kiwp£lhs®, ä‹rhu FiwÔ®¥ghsU¡F KiwpL brŒtj‰F K‹, Kiwp£oš F¿¥Ã£l 

cçkjhu® Fiwfis k‹w¤Âš vG¤J _y« KiwpL brŒÂUªJ mªjKiwp£il k‹w« 

jŸSgo brŒÂU¡f nt©L«. mšyJ KiwpL gÂÎ brŒj I«gJ eh£fS¡FŸ gÂš 

bgw¥glhkš ÏUªÂU¡f nt©L« mšyJ Kiwp£lhsU¡F k‹w« më¤j gÂèš ÂU¥Â 

V‰glhkš ÏUªÂU¡f nt©L«. ÃçÎ 17 (1) š étç¡f¥g£LŸs bghJ¤j‹ikahd 

Kiwp£o‰F ÏJ bghUªjhJ. 

 

M) KiwpL, Kiwp£o‰fhd ãfœÎ elªj _‹W khj§fS¡FŸ bfhL¡f¥g£oU¡f 

nt©L«. 

 

Ï) bgw¥gL« KiwpL Ô®¡f¥glhj x‹whf ÏU¤jš nt©L«. ä‹rhu FiwÔ®¥ghsuhš 

KªÂa érhuiz elto¡iffŸ _ykhf Ô®¡f¥g£l Ejš bghUŸ (subject matter) bfh©l 

KiwpL, mnj Kiwp£lhsçläUªJ jåahfnth mšyJ x‹W¡F nk‰g£l 

Kiwp£lhs®fSl‹ nr®ªnjh mšyJ v¤ju¥ÃdçläUªJ tªjhY«, V‰W¡bfhŸs¥gl 

kh£lhJ. 

 

<) Kiwp£o‹ F¿¥Ã£l òfh® VjhtJ ÚÂ k‹w elto¡ifæš ãYitæš ÏUªjhnyh 

mšyJ m¥bghUŸ ÛJ j¡f mÂfhu« bg‰w ÚÂ k‹w« V‰fdnt f£lisnah, Ô®¥ngh mšyJ 

ÏWÂahiznah tH§»æUªjhnyh, m›thwhd òfh® bfh©l Kiwplhf ÏU¡f¡ TlhJ. 

 

c) KiwpL m‰gkhdjhfÎ« vç¢rš ju¡ToajhfÎ« ÏU¡f¡ TlhJ.” 
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7.16 nk‰f©l éÂæid T®ªJ go¡F«bghGJ  eh« m¿tJ Kiwp£oYŸs òfh® 

r«gªjkhd tH¡F ÚÂk‹w elto¡ifæèUªjhnyh mšyJ m¥bghUŸ ÛJ j¡f mÂfhu« 

bg‰w ÚÂk‹w« V‰bfdnt f£lisnah, Ô®¥ngh mšyJ ÏWÂ Miznah 

tH§»æUªjhnyh m¤jifa Kiwp£oid ä‹ FiwÔ®¥ghs® V‰f KoahJ v‹W 

bjç»wJ. 

 

7.17  ஆால் தற்மாது ன் முன்ால் மநல்முலயீட்டாபால் மகாபப்டும் மகாரிக்லக 

சம்ந்தநாக ற்கமய யமக்கு ண்.W.P. No.30440 of 2022 நற்றும் W.M.P. No.29872 of 

2022-இன் தீர்ப்பில் ரீ.சர்மய ண்.855/1ல் புதின மின் இலணப்பு யமங்க ரிசீலிக்குநாறு 

ஆலண யமங்கியுள்து . மநலும் திரு .கந்தசாமி முதா 6 ர்கள் பதாடர்ந்த 

O.S.No.230/2022 யமக்கில் யாரினதபப்பு அதிகாரிகளுக்கு ஆட்மசலதாபர்களின் 

நித்தின் யழிமன மின்ாலத அலநத்து மின்னிலணப்பு யமங்குயது சம்ந்தநாக 

ந்தபயாரு டயடிக்லகயும் மநற்பகாள்ாது தற்மாது உள் நிலமன (Status quo ) 

பதாடப மயண்டபந 06.01.2023 அன்று கருத்துரு யமங்கப்ட்டு 20.2.2023 யலப 

அமத நிலமன பதாடர்ந்து நீடிக்கின்து .  அவ்யாறு உள் மர்வில்  ä‹ Ef®nth® 

FiwÔ®¡F« k‹w« k‰W« ä‹FiwÔ®¥ghsU¡fhd xG§FKiw éÂfë‹ 

éÂ17(4)(<)Ï‹go ä‹FiwÔ®¥ghs® Ïªj nkšKiwp£L kDit V‰W¡bfh©L Ô®Î vJÎ« 

tH§f KoahJ v‹W Ô®Î brŒa¥gL»wJ.  

 

8.0 முடிவுலப: 

 

8.1 மநற்கண்ட த்திகளில் உள் தீர்வுகளின்டி, மநல்முலயீட்டாபால் மகாபப்டும் 

மகாரிக்லக சம்ந்தநாக ற்கமய யமக்கு ண் .W.P. No.30440 of 2022 நற்றும் W.M.P. 

No.29872 of 2022-இன் தீர்ப்பில் ரீ .சர்மய ண் .855/1ல் புதின மின் இலணப்பு யமங்க 

ரிசீலிக்குநாறு ஆலண யமங்கியுள் து. மநலும் திரு .கந்தசாமி முதா 6 ர்கள் 

பதாடர்ந்த O.S.No.230/2022 யமக்கில் யாரினதபப்பு அதிகாரிகளுக்கு 

ஆட்மசலதாபர்களின் நித்தின் யழிமன மின்ாலத அலநத்து மின்னிலணப்பு 

யமங்குயது சம்ந்தநாக ந்தபயாரு டயடிக்லகயும் மநற்பகாள்ாது தற்மாது உள் 

நிலமன (Status quo) பதாடப மயண்டபந 06.01.2023 அன்று கருத்துரு யமங்கப்ட்டு 

20.2.2023 யலப அமத நி லமன பதாடர்ந்து நீடிக்கின்து .  மய, ä‹ Ef®nth® 
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éÂ17(4)(<)Ï‹go ä‹FiwÔ®¥ghs® Ïªj nkšKiwp£L kDit V‰W¡bfh©L Ô®Î vJÎ« 

tH§f இனாது  முடிவு brŒa¥gL»wJ.  

 

8.2 மநற்கண்ட தீர்வுடன் இந்த மநல்முலயீட்டு நனு ண் .104/2022 முடிவுக்கு 

பகாண்டு யபப்டுகிது.  பசவு பதாலக இல்ல. 

 

  (. கண்ணன்) 
        ä‹FiwÔ®¥ghs® 

 
        “Ef®nth® Ïšiynaš, ãWtd« Ïšiy” 

           “No Consumer, No Utility” 

பறுர் 

1.  திருநதி ய. நணி,      - By RPAD 

w/o. A. யடிமயலு, 

223, ச்சாம்ாலனம், 

(நாரி அம்நன் மகாவில் அருகில்), 

பூசூர் (அஞ்சல்), ஈமபாடு – 638 154. 

அலமசி: 99449 33794 

         

2. மநற்ார்லய பாறினார், 

ஈமபாடு மின் கிர்நா யட்டம், 

தமிழ்ாடு மின் உற்த்தி நற்றும் கிர்நா கமகம், 

948, இ.வி.ன். மபாடு, ஈமபாடு – 638 009. 

 

3.  உதவி மின்பாறினார் /கணதிாலனம், 

ஈமபாடு மின் கிர்நா யட்டம், 

தமிழ்ாடு மின் உற்த்தி நற்றும் கிர்நா கமகம், 

கரூர் பநயின் மபாடு, கணதிாலனம் – 638 153. 

 

4. தலயர் நற்றும் நிர்யாக இனக்குர்,   - By Email 

தமிழ்ாடு மின் உற்த்தி நற்றும் கிர்நா கமகம், 

டிப்பிலசப் புயர் மக.ஆர். பாநசாமி நாளிலக, 

144, அண்ணாசால, பசன்ல – 600 002. 

 

5.  பசனார்,       - By Email 

தமிழ்ாடு மின்சாப எழுங்குமுல ஆலணனம், 

4யது தம், சிட்மகா தலலந நிர்யாக அலுயக கட்டிடம், 

திரு.வி.க. பதாழிற்மட்லட,  கிண்டி, பசன்ல – 600 032. 

 

6.  உதவி இனக்குர் (கணினி) – தமிழ்ாடு மின்சாப எழுங்குமுல ஆலணனம் இலணனதத்தில் பயளியிடுயதற்காக 

தமிழ்ாடு மின்சாப எழுங்குமுல ஆலணனம், சிட்மகா தலலந நிர்யாக அலுயக 

கட்டிடம், திரு.வி.க. பதாழிற்மட்லட,  கிண்டி, பசன்ல – 600 032. 


