
                    
                             A consumer is the important visitor on our premises. 

                                           He is not dependent on us. We are dependent on him. 
                                                                                    -Mahatma Gandhi 
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மல்முலநயீட்டு னு எண் 106 / 2022 

 

திரு செ. விக்குார்,  

/சத. செல்லனா ாடார்,  

எண், 17/184, காந்தி கர்,  

சங்கம்புதூர், சங்கம்புதூர் அஞ்ெல்,  

கன்னிாகுரி ாட்டம். 

             „„„மல்முலநயீட்டாபர் 

          (Rep by திரு.V.S.R ஐப்தன், க்கறிஞர்) 

 

எதிர் 

1.  உவி மின் சதாறிாபர்/கீகிருஷ்ன்புதூர், 

கன்னிாகுரி மின் தகிர்ாண ட்டம், 

மிழ்ாடு மின் உற்தத்தி ற்றும் தகிர்ாண ககம், 

மகபகிருஷ்ன்புதூர் – 629 601. 

 

2. செற்சதாறிாபர்/ இ&த/ ாகர்மகாவில், 

கன்னிாகுரி மின் தகிர்ாண ட்டம், 

மிழ்ாடு மின் உற்தத்தி ற்றும் தகிர்ாண ககம், 

தார்திபும், ாகர்மகாவில் – 629 003. 

                             . . . எதிர்னுார்கள் 

  (திரு K. மஷ், உவி மின் சதாறிாபர்/மகபகிருஷ்ன்புதூர் 

திரு N.K. ஜஹர் முத்து, செற்சதாறிாபர்/ இ&த/ ாகர்மகாவில்) 

 

 

னு சதநப்தட்ட ாள்: 22-12-2022 

மகட்புல ாள்:  21-02-2023 

ஆல ாள்:  07-03-2023 

 

 22.12.2022 அன்று சதநப்தட்ட திரு செ . விக்குார், /சத. செல்லனா ாடார் , 

எண், 17/184, காந்தி கர் , சங்கம்புதூர், சங்கம்புதூர் அஞ்ெல் , கன்னிாகுரி 

ாட்டம் அர்களின் னு மல்முலநயீட்டு னு எண் 106/2022 ஆக ததிவு 
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செய்ப்தட்டுள்பது.  மற்கண்ட னுவின் மீது மின்குலநதீர்ப்தாபரின் மகட்புல 

16.02.2023 அன்று லடசதற்நது .  மல்முலநயீட்டாபரின் னுவிலுள்ப ாங்கள் , 

எதிர்னுாரின் ததிலுலயிலுள்ப ாங்கள் ற்றும் இருப்பிணாலும் மகட்புல 

ாளில் எடுத்துலக்கப்தட்ட ாங்கள் ஆகி அலணத்லயும் ஆாய்ந்து 

மின்குலநதீர்ப்தாபால் கீழ்க்கண்ட ஆல ங்கப்தடுகிநது. 

 

ஆல 

1.  மல்முலநயீட்டாபரின் மகாரிக்லக: 

ணது வீட்டு லண மீது செல்லும் மின் கம் பிகலப ாற்றி அலக்குாறு 

மல்முலநயீட்டாபர் விண்ப்பித்துள்பார். 

 

2.0 க்கின் சுருக்கம்: 

 

2.1 ணது வீட்டு லண மீது செல்லும் மின் கம்பிகலப ாற்றி அலக்குாறு உவி 

மின் சதாறிாபர்/கீழ்கிருஷ்ன்புதூர் அர்களிடம் மல்முலநயீட்டாபர் 

விண்ப்பித்துள்பார். 

 

2.2 மற்கூறி விண்ப்தத்தி ற்கு DCW-இன்தடி கட்டம் செலுத்துாறு 

எதிர்னுார் மல்முலநயீட்டாபருக்கு தால் மூனம் சரிவித்துள்பார். 

 

2.3 எணம மின் கம்பிகலப ாற்றி அலக்குாறு  மல்முலநயீட்டாபர் 

கன்னிாகுரி மின்தகிர்ாண ட்டம் , மின் நுகர்மார் குலநதீர்க்கும் ன்ந த்ல 

14.09.2022 அன்று அணுகியுள்பார். 

  
 

2.4 மின் நுகர்மார் குலநதீர்க்கும் ன்நம் , கன்னிாகுரி மின்தகிர்ாண ட்டம் , 

05.11.2022  அன்று ன்னுலட ஆலல அளித்துள்பது .  ன்நம் அளித் தீர்ப்பில் 

அதிருப்தியுற்நால் இந் மல்முலநயீட்டு னுவிலண மல்முலநயீட்டாபர் 

மின்குலநதீர்ப்தாபரிடத்தில் ெர்ப்பித்துள்பார். 
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3.0      ன்நத்தின் தீர்வு : 

 

3.1 கன்னிாகுரி மின்தகிர்ாண ட்டம் , மின்நுகர்மார் குலநதீர்க்கும் ன்நம் 

ன்னுலட தீர்ல 05.11.2022 ாளிட்ட ஆலயில் சரிவித்துள்பது .  அந் 

ஆலயின் ெம்தந்ப்தட்ட தத்தி கீம சகாடுக்கப்தட்டுள்பது. 

 

“ன்நத்தின் தீர்வு: 

 

னுாரின் வீட்டின் கூல மல் செல்லும் மின் தாலல DCW 

முலநயில் ாற்றிலக்க 22.08.2022 அன்று பிரிவு அலுனகத்தில் 

விண்ப்பித்தின் அடிப்தலடயில் திப்பீடு ார் செய்ப்தட்டு அனுதி 

சதநப்தட்டுள்பது. திப்பீட்டு கட்டம் செலுத்துற்கு 15.09.2022 அன்று 

லகமதசி கல் சரிவிக்கப்தட்டுள்பது. மலும் திப்பீட்டுக் கட்டம் செலுத் 

Lr.No.AE/JE/O&M/F.App.Tracking/D.No. 239/20 dated 15.09.2022 ாயினாக 

17.09.2022 அன்று ததிவு தால் மூனம் கடிம் அனுப்த ப்தட்டுள்பது. திப்பீட்டு 

கட்டம் செலுத்தும் தட்ெத்தில் மின் தால ாற்றிலக்க மல் டடிக்லக 

எடுக்கப்தடும் என்ந மின் உரிலாபரின் ாம் ஏற்றுக் சகாள்பப்தடுகிநது. 

 

எணம னுார் திப்பீட்டு கட்டம் செலுத்தி 3 திணங்களுக்குள் 

மின் தால ல ாற்றிலக்க மின் தகிர்ாண உரிலாபருக்கு இம்ன்நம் 

உத்விடுகிநது.” 

 

 

4.0 மின்குலநதீர்ப்தாபரின் மகட்புல: 
 

4.1 மல்முலநயீட்டாபரும் எதிர்னுாரும் ங்கபது ப்பு ாங்கலப 

எடுத்துலப்தற்கு ெதிாக 21.02.2023 அன்று காசாலி மூனம் மகட்புல 

டத்ப்தட்டது. 

 

4.2 மல்முலநயீட்டாபருக்கு ததினாக  திரு.V.S.R ஐப்தன், க்கறிஞர் அர்கள் 

மகட்புல ாளில் கனந்து சகாண்டு ன்னுலட ாத்ல எடுத்துலத்ார். 

 

4.3 எதிர்னுார்கள் திரு K. மஷ், உவி மின்சதாறிாபர் /கீகிருஷ்ன்புதூர் 

ற்றும் திரு N.K. ஜஹர் முத்து , செற்சதாறிாபர்/ இ&த/ ாகர்மகாவில், 
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கன்னிாகுரி மின் தகிர்ாண ட்டம்  ஆகிமார் மகட்புல ாளில் கனந்து சகாண்டு 

ங்களுலட ாத்ல எடுத்துலத்ணர். 

 
 

4.4 மின்குலநதீர்ப்தாபரின் முன்பு ெர்ப்பிக்கப்தடும் னு மல்முலநயீட்டு னு 

என்தால் மின்குலநதீர்ன்நத்தில் னுாால் லக்கப்தட்ட மகாரிக்லககள் 

ெம்தந்ப்தட்ட ாங்கள் ட்டும தீர்விற்கு எடுத்துக் சகாள்பப்தடுகிநது .  குலநதீர் 

ன்நத்தின் டடிக்லககள் , குலநதீர் ன்நத்தில் ெர்ப்பிக்கப்தடா புதி 

நிாங்கள் அல்னது தணி ாபர் ழுங்கு டடிக்லக ெம்ந்ப்தட்ட மகாரிக்லககள் 

முலிண மின்நுகர்மார் குலநதீர்க்கும் ன்நம் ற்றும் மின்குலநதீர்ப்தாபருக்காண 

ழுங்குமுலந விதிகளின்தடி மின்குலநதீர்ப்தாபரின் தீர்விற்கு எடுத்துக் 

சகாள்பப்தடவில்லன. 

 
 
 

5.0      மல்முலநயீட்டாபரின் ாங்கள்: 

 

5.1 கன்னிாகுரி ாட்டம், சங்கம்புதூர் அஞ்ெல், சங்கம்புதூர், காந்தி கர், எண் 

17/194 இல் சிக்கும் திரு செல்லனா ாடார் அர்களின் கன் செ . விக்குார் 

மற்கூறி முகரியில் சித்து ருாகவும் , 146.014.752 மின் இலப்பு சகாண்ட 

ணது  லணயில் வீட்டின் கூல மீ து மின்தால அலக்கப்தட்டுள்பாகவும் கூல 

அடிக்கடி தழுாால் அலண அகற்றி அவ்விடத்தில் சிசண்ட் பம் அலப்தற்கு 

மிகவும் இலடயூநாக உள்பால் அம்மின்தாலயி லண ாற்றி அலக்க ெம்தந்ப்தட்ட 

சதாறிாபர் அலுனகத்திற்கு 13.08.2022 ற்றும் 22.08.2022 ஆகி இரு மதிகளில் 

மரில் சென்றும் , ததிவு தாலில் னு செய்தும் , இது ல டடிக்லகமா ததிமனா 

ங்கப்தடவில்லன எணவும் இ ணால் ணது கட்டுாண தணி மிகவும் 

தாதிக்கப்தட்டுள்பாக மல்முலநயீட்டாபர் சரிவித்துள்பார். 

 

5.2 மின்தால ாற்றி அலத்திடுற்காண கட்டம் செலுத்திட உறுதி கடிம் 

அளித்தும் அற்காண ததிவு கட்டமும் 22.08.2022 (கன்னிாகுரி மின்தகிர்ாண , 

மின்கட்ட சீது ரிலெ எண் -KK3 1258651 /ாள் 22.08.2022-12.67:10) இல் 

செலுத்தியும் எவ்வி டடிக்லகயும் எடுத்திடால் கிடப் பில் உள்பால் தாதிக்கப்தட்ட 

ணக்கு இப்பு ங்கிட மண்டி உத்வும் , கட்டம் செலுத் ாாக இருந்தும் 
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உரி கானத்தில் ாற்றி அலத்திடாால் நிர்ாகத்தின் முழுசெனவிணத்தில் ாற்றி 

ருற்கு உத்வு ங் குாறும், மலும் மின்தாலல மறு இடத்திற்கு ாற்றிட 

மண்டி அளிக்கப்தட்ட னுக்களுக்கு உரி டடிக்லக எடுக்கால் அலனகழிப்பு 

செய்யும் சதாறிாபர் ற்றும் ன்ந லனர் ஆகிமார் மீது டடிக்லக எடுக்க 

மண்டும் எணவும் மல்முலநயீட்டாபர் மகட்டுக்சகாண்டுள்பார். 

 

6.0  எதிர்னுாரின் ாங்கள்: 

 

6.1 திரு. C. விகுார் எண்:17-184, காந்தி கர், சங்கம்புதூர் (அஞ்ெல்) 

கன்னிாகுரி ா ட்டம் - 629602 என்ந முகரியில் இருந்து வீட்டு லணயில் 

கட்டிடம் கட்ட இலடயூநாக இருக்கும் மின் இலப்பு எண் எார்.146-014-752-ல் 

மின்ணபவில இடாற்நம் செய் 05.08.2022 அன்று கீகிருஷ்ன்புதூர் விநிமாக 

பிரிவு அலுனகத்தில் விண்ப்தம் ெர்ப்பித்துள்பாகவும், மற்தடி விண்ப்தத்திலண 

கீகிருஷ்ன்புதூர் விநிமாக பிரிவு அலுனகத்தில் தால் ததிமட்டில் ததிவு  எண் 

505 ாள் 05.08.2022 அன்று ததிவு செய்ப்தட்டாகவும், மற்தடி விண்ப்தத்திலண 

ஆாய்ந்தில் இலப்பு எண்.140-014-752 என்ந மின்னிலப்பு திருதி.ெமாஜா, 

ஆத்திகாடு என்தர் சதரில் இருப்தது சரி ந்ாகவும், மற்தடி மின்னிலணப்பில் 

உள்ப மின்ணபவில தாதுகாப்பு கருதியும், கருல அடிப்தலடயிலும், 

மின்விதத்துக்கள் எதுவும் ஏற்தடா ண்ம் தாதுகாக்கவும் ற்றும் திரு . C. விக்குார் 

அர்கள் மின்ணபவில இடாற்நம் செய் ற்காண கட்டத்லயும் 

செலுத்திதிணால் மற்தடி மின்ணபவில இடாற்நம் செய்து சகாடுக்கப்தட்டாக 

எதிர்னுார் சரிவித்துள்பார். 

 

6.2 இந்நிலனயில் திரு.C.விகுார். எண்.17-184, காந்தி கர், சங்கம்புதூர் 

(அஞ்ெல்) கன்னிாகுரி ாட்டம் 629 602 அர்கள் 05.08.2022 அன்று கட்டிடம் 

கட்டுற்கு இலடயூநாக இருக்கும் ாழ்ழுத் மின்தாலயில் செல்லும் மின் 

கம்பில ாற்றிலத்து மண்டி விண்ப்பித் விண்ப்தம் கீகிருஷ்ன்புதூர் 

விநிமாக பிரிவு அலுனகத்தில் உள்ப தால் ததிமட்டில் ததிவு எண்.506 ாள் 

05.08.2022 அன்று ததிவு செய்ப்தட்டாக எதிர்னுார் சரிவித்துள்பார். 
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6.3 DCW (Deposit contribution work ) ன்தடி 5,8,2022 அன்று சதநப்தட்ட 

விண்ப்தத்தின்தடி ததிவு கட்டம் செலுத் அறிவுறுத்ப்தட்ட பின்ணரும் னு கார் 

15.8.2022 அன்று ல மற் தடி சாலகயிலண ாரி கக்கில் செலுத்வில்லன . 

இந்நிலனயில் னுாருக்க ததிவு கட்டம் செலுத் மண்டி க .எண். 

213/இ.நி.சதா/கீ.கி.பி/மகா.கட்டு/2022 ாள் 16.8.2022 ன் தடி ததிவு தால் 

அனுப்தப்தட்டாக எதிர்னுார் சரிவித்துள்பார். 

 

6.4 பின்ணர் னுார் திரு.C.விகுார் அர்கள் சீது எண் TIK146RS1S15922 ாள் 

22.8.2022 அன்று ரூ .118/- ததிவு கட்டம் ாரி கக்கில் செலுத்தியுள் பாகவும், 

மற்தடி ததிவுகட்டம் செலுத்திதின் அடிப்தலடயில் கீகிருஷ்புதூர் பிரிவு 

அலுனகத்தில் திப்பீடு ார் செய்ப்தட்டு உவி 

செற்சதாறிாபர்/விநிமாகம்/சகாட்டாம் அர்களின் ப்புலுக்கு ERP ாயினாக 

29.8.2022 அன்று ெர்ப்பிக்கப்தட்ட ாகவும், உவி செற் 

சதாறிாபர்/விநிமாகம்/சகாட்டாம் அர்கள் மற்தடி தணிாலயிலண ப்தளிப்பு 

ங்கி தணிாலண கீகிருஷ்ண்புதூர் விநிமாக பிரிவு அலுனகத்தில் 15.9.2022 

அன்று கிலடக்கப்சதற்நாகவும், இந்நிலனயில் மற்தடி மகாரிக்லக அறிவிப்பு (Demand 

Notice Lr.No.AE/JE/O&M/F.App Tracking/D.No.23020 Dated 15.09.2022) சாடர்தாக 

துார் திரு.C.விகுார் அர்களிடம் சாலன மதசி மூனாக 15.09.2002 அன்றும் 

16.09.2022 அன்றும் கல் சரிவிக்கப்தட்ட பின்ணரும் னுார். எந் 

டடிக்லகயிலணயும் மற்சகாள்பாால் 17.09.2022 அன்று மகாரிக்லக அறிவிப்பு 

(Demand Notice ) னுாருக்கு ததிவு தால் மூனம் அனுப்தப்தட்டாகவும், மலும் 

மகாரிக்லக அறிவிப்பு (Demand Notice) ல் உள்ப ப்புலக சீட்டிலண னுார் இந்ாள் 

லயிலும் கீழ்கிருஷ்ன்புதூர் விநிமாக பிரிவு அலுனகத்தில் ெர்ப்பிக்கவில்லன 

எணவும் எதிர்னுார் சரிவித்துள்பார். 

 

6.5 இந்நிலனயில் திரு.C.விகுார்.  எண்.17-184, காந்தி கர், சங்கம்புதூர் 

(அஞ்ெல்), கன்னிாகுரி ாட்டம் 629 002 அர்கள் 07.10.2022 அன்று ாலன 

மின்னிலப்பு 146-014-752-இல் உள்ப மின்ணபவில இடாற்நம் செய் மண்டி 

மீண்டும் விண்ப்தம் ெர்ப்பித்ார். விண்ப்தம் அலுனகத்தில் தால் ததிமட்டில் 
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ததிவு எண்.698 ாள் 07.10.2022 அன்று ததிவு செய்ப்தட்டாகவும், மலும் 

கா..361/இ.நி.சதா/கீ.கி.த./மகா.கட்டு/2022 ாள்  ாள் 12.10.2022-ன் தடி னுாருக்கு 

மின்ணபவி கருவி இட ாற்நம் செய் மண்டும் மினிலப்பு எண்.146-014-752-ஐ 

கணிணியில் ஆய்வு செய்தில் மற்தடி மின்னிலப்பு எண்ாணது திருதி ெமாஜா, 

ஆத்திகாடு என்தது சதரில் இருந்து ருது கண்டறிப்தட்டாகவும் எதிர்னுார் 

சரிவித்துள்பார். 

 

6.6 மற்தடி மின்னிலப்லத ங்களுக்கு உரிலப்தட்டது எனில் சதர் ாற்நம் 

செய்ற்கு அற்குரி ஆங்கலப ஆன்லனன் (Online) ல் ததிமற்நம் செய்து 

ததிவுக்கட்டம் செலுத்தும் தட்ெத்தில் ங்கள் தாதுகாப்தற்ந நிலனயிலுள்ப ாழ்ழுத்து 

மின் கம்பில மதாதி இலடசளி ஏற்தடுத்தி  மகட்டுக்சகாண்ட விண்ப்தத்தின் 

திப்பீட்டுக் கட்டம் செலுத்தும் தட்ெத்திலும், மின்கம்பில மதாதி இலடசளி 

ஏற்தடுத்தி மின் அபவி கருவி இடாற்நம் மண்டி விண்ப்தத்தின் மீது மல் 

டடிக்லக எடுக்க ஏதுாகும் என்தல இபநிலன சதாறிாபர்/விநிமாகம்/ 

கீகிருஷ்ன்புதூர் அர்கபால் னுாருக்கு சரிவிக்கப்தட்டாகவும் எதிர்னுார் 

சரிவித்துள்பார். 

 

6.7 இலண சாடர்ந்து திரு.C.விகுார், எண்.17-184, காந்தி கர், சங்கம்புதூர் 

(அஞ்ெல்), கன்னிாகுரி ாட்டம் – 629 602 அர்கள் நுகர்மார் குலந தீர்க்கும் 

ன்நத்திற்கு புகார் னு எண்.1409221325146 ாள் 14.09.2022 ன்தடி புகார் 

ெர்ப்பித்துள்ாகவும், மற்தடி புகார் து சாடர்தாண விொல 05.11.2022 அன்று 

சதாறி.M.P.தத்குார், பி.இ., லனர், திருதி.V.S.கிரிஜா, உறுப்பிணர்-1, 

திரு.D.மகாதானகிருஷ்ன் உறுப்பிணர்-2 ற்றும் திரு.C.விகுார், S/o.செல்லனா 

ாடார், எண்.17-184- காந்தி கர், சங்கம்புதூர் (அஞ்ெல்), கன்னிாகுரி ாட்டம் 

ஆகிமாரின் முன்னிலனயில் லடசதற்று ஆல ங்கப்தட்டாகவும் எதிர்னுார் 

சரிவித்துள்பார். 

 

6.8 எணம, திரு C.விகுார், S/o. செல்லனா ாடார் , எண் 17-184, காந்தி கர் , 

சங்கம்புதூர் (அஞ்ெல்), கன்னிாகுரி ாட்டம் அர்கள் மற்தடி திப்பீட்டு 
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கட்டம் செலுத்தி 3 திணங்களுக்குள் மின்தால ாற்றிலக்கப்தடும் எண 

எதிர்னுார் சரிவித்துள்பார். 

 

7.0  மின் குலநதீர்ப்தாபரின் தீர்வு: 

 

7.1  இருப்பு ாங்கள் ற்றும் ெர்ப்பிக்கப்தட்ட ஆங்கள் ஆகிற்லந 

ஆாய்ந்து கீழ்க்கண்டாறு தீர்வு செய்ப்தடுகிநது.  

7.2  மல்முலநயீட்டாபர் கன்னிாகுரி ாட்டம் , சங்கம்புதூர் அஞ்ெல் , 

சங்கம்புதூர், காந்தி கர் , எண் 17/194 இல் சித்துருாகவும் 146-014-752 மின் 

இலப்புக் சகாண்ட ணது வீட்டின் மற்கூல தழுலடந்துள்பாகவும் அலண 

ாற்ந மண்டி உள்பால்  கட்டிடம் கட்ட இலடயூநாக இருக்கும் மின் இலப்பு 

தனலகல இடம் ாற்நம் செய்வும் ,  உயிருக்கு ஆதத்ாண நிலனயில் மலன 

செய்தர்களுக்கு இலடயூநாக வீட்டின் மற்கூலயின் மிக அருகில் செல்லும் 

ாழ்ழுத் மின்தாலல ாற்றி அலத்துத்  வும் மண்டி 5.8.2022 அன்று 

விண்ப்பித்துள்பார். 

7.3   05.08.2022 அன்று சதநப்தட்ட விண்ப்தத்தின் அடிப்தலடயில் கப ஆய் வு 

செய்து ாழ்ழுத் மின் தாலல ாற்றிலக்க DCW (Deposit Contribution Work)-

இன்தடி ததிவுக் கட்டம் செலுத் எதிர்னுார் அறிவுறுத்தி நிலனயில் 15.08.2022 

ல மல்முலநயீட்டாபர் அப்ததிவு கட்டம் செலுத்ால சாடர்ந்து 16.8.2022 

அன்று எதிர்னுார் ததிவு தா ல் மூனம் மீண்டும் அறிவுறுத்தியுள்பார்.  

மல்முலநயீட்டாபர் 22.8.2022 அன்று ரூ .118/- ஐ ததிவு கட்டாக ாரிக் 

கக்கில் செலுத்தியுள்பார் .  மற்தடி ததிவுக் கட்டம் செலுத்தின் அடிப்தலடயில் 

பிரிவு அலுனகத்தில் திப்பீடு ார் செய்ப்தட்டு ப்புலுக்காக ெர்ப் பிக்கப்தட்டு 

ப்தளிப்பு ங்கி தணிால 15.9.22 அன்று பிரிவு அலுனகத்தில் கிலடக்கப் 

சதற்றுள்பது. 

7.4 இலணத் சாடந்து 17.9.22 அன்று மகாரிக்லக அறிவிப்பு (Demand Notice ) 

மல்முலநயீட்டாபருக்கு ததிவு தால் மூனம் அனுப்தப்தட்டுள்பது . திப்பீட்டுக் 

கட்டம் செலுத்து ம் தட்ெத்தில் மின் தால ாற்றிலக்க மல் டடிக்லக 
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எடுக்கப்தடும் என்று எதிர்னுார் சரிவித்துள்பார் .  இது ெம்ந்ாக மிழ்ாடு மின் 

ங்கல் விதி 5(6) ஐ ஆா விரும்புகிமநன்.  அந் விதி கீம சகாடுக்கப்தட்டுள்பது. 

 “5. தல்லகக் கட்டங்கள் :  

       xxxx 

  xxxx 

  xxxx 

 6. மின் இலப்பு / மின் சாடர், கட்டலப்பு ற்றும் ொணங்கள் ாற்நல் கட்டம் : 

 (1) “மின்னிலப்பு / மின்சாடர், கட்டலப்பு ற்றும் ொணங்கள் இடாற்றுற்காண 

கட்டத்ல நுகர்மாம ஏற்க மண்டும் .  திப்பீடு செய்ப்தட்ட இடாற்நத் சாலகல 

நுகர்மார் முழுலாக முன் கூட்டிம கட்டிவிட மண்டும் .  திப்பீட்டின் கல் 

நுகர்மாருக்கு ங்க மண்டும் .  அத்சாலக கட்டப்தட்ட பிநமக இடாற்நப்தணி 

சாடங்கப்தடும்.” 

7.5  மற்கூறி விதில ஆாயும்மதாது , தாதுகாப்பு கருதி மின்சாடர் / மின்தாலல 

இடாற்நம் செய்ற்காண திப்பீட்டு த் சாலக மல்முலநயீட்டாபலம ொரும் 

என்தது சரி ருகிநது . மலும் மல்முலநயீட்டாபருக்கு 05.08.2022 அன்று DCW 

முலநயில் மின்தாலல ாற்றிலக்க ததிவு கட்டம் செலுத் எதிர்னுார் 

அறிவுறுத்தி நிலனயில் 22.08.2022 அன்று ான் மல்முலநயீட்டாபர் ததிவு 

கட்டம் செலு த்திது சரி ருகிநது .  இதில் எதி ர்னுார் ப்பில் மெல 

குலநதாடு ஏதும் இருப்தாக சரிவில்லன .  எணம, மல்முலநயீட்டாபரின் மெல 

குலநதாடு குறித் மகாரிக்லக நிாகரிக்கப்தடுகிநது.   

 

7.6 மலும், சதாறிாபர் ற்றும் ன்ந லனர்  மீது ழுங்கு டடிக்லகக்கு 

உத்திவிட கூறும் மல்முலநயீட்டாபரின் மகாரிக்லக  மின் நுகர்மார் குலநதீர்க்கும் 

ன்நம் ற்றும் மின்ொ குலநதீர்ப்தாபருக்காண ழுங்குமுலநவிதிகள் , 2004-இன் தடி 

மின் குலநதீர்ப்தாபருக்கு அதிகாம் ங்கப்தடவில்லன என்று சரிவிக்கப்தடுகிநது.   

7.7 மின் குலநதீர்ததாபரின் மகட்புலயின் மதாது மல்முலநயீட்டாபர் 

அத்சாலகயிலண செலுத் ப்புக்சகாண்டுள்பார் . எணம, மல்முலநயீட்டாபர் 

திப்பீட்டுத் சாலகல செலுத்தும்தட்ெத்தில் அருலட வீட்டின் மல் செல்லும் 

ாழ்ழுத் மின் தாலல ாரி விதிப்தடி ாற்றி ருற்காண உரி  டடிக்லக 

எடுக்க எதிர்னுாருக்கு அறிவுறுத்ப்தடுகிநது.   
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8.0   முடிவுல : 

 

8.1  மல்முலநயீட்டாபரின் வீட்டின் மல் செல்லும் ாழ்ழுத்  மின்தாலல 

ாற்றிலப்தற்கு மிழ்ாடு மின் தகிர்ாண விதிமுலநகளின் தடி உரி சாலகல 

மல்முலநயீட்டாபர் செலுத்தும்தட்ெத்தில் மின்தாலல ாற்றிலத்துத்  

எதிர்னுாருக்கு உத்திவிடப்தடுகிநது.   

 

8.2  மற்கண்ட தீர்வுடன் இந் மல்முலநயீட்டு னு எண் 106/2022 முடிவுக்கு 

சகாண்டு ப்தடுகிநது.  செனவு சாலக இல்லன. 

 

 (. கண்ன்) 

                    மின்குலநதீர்ப்தாபர் 

 
“நுகர்மார் இல்லனமல் நிறுணம் இல்லன” 

                                                          “No Consumer, No Utility” 
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