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                  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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20-04-2021 m‹W bgw¥g£l ÂU T. fh®¤Ânfa‹, s/o. j§fntšÃŸis, 

nk‰F gh©o nuhL, tst}® - 605 108 mt®fë‹ kD nkšKiwp£L kD v© 

33/2021 Mf gÂÎ brŒa¥g£LŸsJ.  nk‰f©l kDé‹ ÛJ ä‹FiwÔ®¥ghsç‹ 

nf£òiu 11.8.2021 m‹W eilbg‰wJ.  nkšKiwp£lhsç‹ kDéYŸs thj§fŸ, 

vÂ®kDjhuç‹ gÂYiuæYŸs thj§fŸ k‰W« ÏUju¥ÃduhY« nf£òiu ehëš 

vL¤Jiu¡f¥g£l thj§fŸ M»a mid¤ijÍ« MuhŒªJ ä‹FiwÔ®¥ghsuhš 

Ñœ¡f©l Miz tH§f¥gL»wJ. 

Miz 

1. nkšKiwp£lhsç‹ nfhç¡if: 

 மின் இணைப்பு எண் 02-439-005-166 ற்றும் 02-439-005-177 ஆகி இரு 

இணைப்புகளில் ெனது தபருக்கு தபர் ாற்மம் தெய்யுாறு ஜல்முணமயீட்டாரர் 

விண்ைப்பித்துள்ரார். 

 

2.0  tH¡»‹ RU¡f«: 

2.1 மின் இணைப்பு எண் 166 ற்றும் 177-இல் ெனது தபருக்கு தபர் ாற்மம் 

தெய்து ெருாறு உெவி கைக்கு அலுலயர் அலுலயகத்தில் ஜல்முணமயீட்டாரர் 

விண்ைப்பித்துள்ரார். 

 

2.2 ஜற்கண்ட விண்ைப்பத்தின் தொடர்பாக மின் தபாறிாரர்/லரலனூர் அலர்கள் 

கரஆய்வு அறிக்ணக ஜகாரி ஜபாது இருமின் இணைப்புகளுக்கும் 2003 முெல் 2004 

லண மின் கட்டைத் தொணக தெலுத்ெப்படால் நிலுணலயில் இருப்பொகவும், மின் 

கட்டை நிலுணலத் தொணக லட்டியுடன் லசூலிக்க உர் அலுலயர்களிடம் அனுதி 

ஜகாரி விண்ைப்பிக்கப்பட்டுள்ரொகவும், அனுதி கிணடக்கப் தபற்மவுடன் 

ஜல்நடலடிக்ணக எடுக்கப்படும் எனவும் உெவி மின் தபாறிாரர் தெவித்துள்ரார். 

 

2.3 இதுநாள் லண எந்ெ நடலடிக்ணகயும் எடுக்காெொல் ஜல்முணமயீட்டாரர் மின் 

நுகஜலார் குணமதீன்மம், விழுப்பும் மின்பகிான லட்டத்ணெ அணுகியுள்ரார். 

 

2.4  மின் நுகஜலார் குணமதீன்மம், விழுப்பும் மின்பகிான லட்டம் எந்ெ 

நடலடிக்ணகயும் எடுக்காெொல் ஜல்முணமயீட்டாரர் ெனது விண்ைப்பத்ணெ 

மின்குணமதீர்ப்பாரரிடம் ெர்ப்பித்துள்ரார். 
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3.0 ä‹FiwÔ®¥ghsç‹ nf£òiu: 

 

3.1 nkšKiwp£lhsU« vÂ®kDjhuU« j§fsJ ju¥ò thj§fis 

vL¤Jiu¥gj‰F trÂahf 11.08.2021 m‹W fhbzhë _y« nf£òiu el¤j¥g£lJ.  

 

3.2 nkšKiwp£lhs® ொர்பாக ÂU. D. ாஜேந்தின் mt®fŸ nf£òiu ehëš 

fyªJ bfh©L j‹Dila thj¤ij vL¤Jiu¤jh®. 

 

3.3 vÂ®kDjhu®fŸ  ÂU. C. தெய்லணி, cjé ä‹ bgh¿ahs® /efu«/tst}® 

ற்றும் ÂU. P.b#aமூர்த்தி, cjé fz¡F mÂfhç விழுப்பும் ä‹g»®khd t£l« 

M»nah® nf£òiu ehëš fyªJ bfh©L j§fSila thj§fis vL¤Jiu¤jd®. 

 

3.4 ä‹FiwÔ®¥ghsç‹ K‹ò rk®¥Ã¡f¥gL« kD nkšKiwp£L kD v‹gjhš 

ä‹ FiwÔ®k‹w¤Âš kDjhuuhš it¡f¥g£l nfhç¡iffŸ r«kªj¥g£l thj§fŸ 

k£Lnk Ô®é‰F vL¤J¡ bfhŸs¥gL»wJ. FiwÔ® k‹w¤Â‹ elto¡iffŸ, 

FiwÔ® k‹w¤Âš rk®¥Ã¡f¥glhj òÂa ãthuz§fŸ mšyJ gâahs® xG§F 

elto¡if r«kªj¥g£l nfhç¡iffŸ Kjèad ä‹Ef®nth® FiwÔ®¡F« k‹w« 

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

Ô®é‰F vL¤J¡ bfhŸs¥gléšiy.  

4.0   ஜல்முணமயீட்டாரரின் லாெங்கள்: 

 

4.1 லரலனூர் அர்பன் பிரிவு அலுலயகம் ொர்ந்ெ தெற்கு பிரிவில் விலொ 

இணைப்பு எண்கள் 166 ற்றும் 177 ெனக்கு தொந்ொக உள்ரொகவும், மின் 

இணைப்பு எண் 02-439-005-166 ொன் கிணம் தபற்ம திரு. முத்ணென் அலர்கள் 

தபரிலும், மின் இணைப்பு எண் 02-439-005-177 ொன் கிணம் தபற்ம திரு. 

ெங்கஜலல்பிள்ணர அலர்கள் தபரிலும் தொடர்ந்து இருந்து லருலொகவும் 

ஜல்முணமயீட்டாரர் தெரிவித்துள்ரார். 

4.2 ஜற்படி இருலரின் இணைப்புகளும் உயிஜாட்டத்துடன் தொடர்ந்து 

இருப்பதுடன் விலொம் தெய்து லருலொகவும், ஜற்படி இருலரின் இணைப்புகளின் 

தபண ெனது தபருக்கு ாற்ம உெவி கைக்கு அலுலய லருலாய் பிரிவு, 
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கண்டங்கயம் அலுலயகத்தில் 06.06.2020-இல் விண்ைப்பம் அளித்துள்ரொக 

ஜல்முணமயீட்டாரர் தெரிவித்துள்ரார். 

4.3 தபர் ாற்மம் தெய்லது தொடர்பாக உெவி கைக்கு அலுலயல் அலுலயகத்தில் 

இருந்து உெவி மின் தபாறிாரர் அர்பன் லரலனூர் அலர்களிடம் கரஆய்வு அறிக்ணக 

ஜகாரி ஜபாது ஜற்படி இருமின் இணைப்புகளுக்கும் 2003 முெல் 2004 லண ரு 

ஆண்டு காயத்திற்கான இரு ட்டு தாத்ெ மின் கட்டைத் தொணக தெலுத்ெப்படால் 

நிலுணலயில் இருப்பொகவும் மின் இணைப்பு மின் துண்டிப்பு இன்றி இருப்பதும் 

தெரிவிக்கப்பட்டொகவும் ஜல்முணமயீட்டாரர் தெரிவித்துள்ரார். 

4.4 ஜலும் ஜற்படி மின் கட்டை நிலுணலத் தொணகண லட்டியுடன் லசூலிக்க 

உரி அலுலயகளிடம் அனுதி ஜகாரி விண்ைப்பிக்கப்பட்டுள்ரொகவும், அனுதி 

கிணடத்ெதும் ஜல்நடலடிக்ணக எடுக்கப்படும் என உெவி மின் தபாறிாரர் அர்பன் 

லரலனூர் அலர்கள் ெனது 02.07.2020 கடிெத்தில் தெரிவித்துள்ரொகவும், ஆனால் 

இதுலண எந்ெ ஜல் நடலடிக்ணகயும் எடுக்கப்படவில்ணய எனவும், மின் கட்டைம் 

நிலுணலத் தொணகண லசூல் தெய்து தகாண்டு தபர் ாற்மம் தெய்து ெருாறு 

விண்ைப்பம் அளித்துள்ரொக ஜல்முணமயீட்டாரர் தெரிவித்துள்ரார். 

4.5 ெனது தபர் ாற்ம விண்ைப்பம் பரிசீயணன தெய்து தபர் ாற்மம் 

தெய்ப்படால் நிலுணலயில் உள்ரொகவும் ொன் பய அலுலயர்களிடம் தொடர்பு 

தகாண்டு நிலுணலத்தொணக தெலுத்ெ ொன் ொாக இருப்பணெ தெரிவித்தும் அெணன 

லசூல் தெய்து தகாண்டு தபர் ாற்மம் தெய் எந்ெ அலுலயரும் இதுலண 

முன்லவில்ணய என்று ஜல்முணமயீட்டாரர் தெரிவித்துள்ரார். 

4.6 மின்ொ ெட்டம் 2003-இன் பிரிவு 56 ற்றும் மின் லறங்கல் விதி 21(2)-இன் 

படி எந்ெ ரு நிலுணலத்தொணகணயும் அது முென்முெயாக எப்தபாழுது தெலுத்ெப்பட 

ஜலண்டுஜா அதில் இருந்து இண்டு ஆண்டு காயத்திற்குள் நுகர்ஜலாயரிடமிருந்து 

லசூலிக்கப்பட ஜலண்டும் எனவும், அதுஜபால் லசூலிக்கப்படவில்ணய என்மால் 

நுகர்ஜலாரிடமிருந்து நிலுணலத் தொணக லசூலிக்கப்படக்கூடாது எனவும் 

ஜல்முணமயீட்டாரர் தெரிவித்துள்ரார். 

4.7 எனஜல, நிலுணலத் தொணக லசூல் காயம் காயாலதி ஆகி 14 ஆண்டுகள் 

ஆகின்மது எனவும், ஜற்படி ெட்டப்படி ென்னிடமிருந்து நிலுணலத் தொணக லசூல் 
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தெய் இயாது எனவும் ெட்டப்படி ெனது மின் இணைப்பில் நிலுணலத் தொணக ஏதும் 

இல்ணய எனவும் மின் இணைப்பு மின் துண்டிப்பின்றி தொடர்ந்து இங்கி 

லருலொகவும், ெனக்கு உடனடிாக தபர் ாற்மம் தெய்து ெ ஜலண்டும் எனவும், 

ஆனால் உெவி கைக்கு அலுலயர் அலுலயகத்தில் காைமின்றி தபர் ாற்மம் 

தெய்ால் காயொெம் தெய்து லருலொகவும், எனஜல உடன் தபர் ாற்மம் தெய் 

ஆணை லறங்குாறு ஜல்முணமயீட்டாரர் ஜகட்டுக் தகாண்டுள்ரார். 

4.8 மின் லறங்கல் தெல்திமன் தெந்திங்கள் (Standard of Performance Regulation) 

விதிமுணமகள் 8-இன் படி தபர் ாற்மம் விண்ைப்பம் தபமப்பட்ட 7 நாட்களுக்குள் 

தபர் ாற்மம் தெய்ப்பட ஜலண்டும் ெலறினால் விதிமுணம பிரிவு 21-இன் படி நாள் 

ன்றுக்கு ரூ.100 இறப்பீடு வீெம் அதிகபட்ெம் ரூ.1000 இறப்பீடு லறங்கப்பட ஜலண்டும் 

எனவும் ொன் விண்ைப்பம் 06.06.2020-இல் அளித்து 8 ாெங்கள் 

முடிலணடந்துவிட்டொல் ெனக்கு ரூ.1000/- இறப்பீடு லறங்க ஜலண்டும் எனவும் 

ஜல்முணமயீட்டாரர் தெரிவித்துள்ரார். 

5.0  எதிர்னுொரின் லாெங்கள்: 

 

5.1 திருT.கார்த்திஜகன் இரு னுக்கணர அளித்து விலொ மின் இணைப்பு எண் 

439-005-166 ற்றும் 439-005-177 ஆகிலற்ணம ென்னுணட தபருக்கு தபர் 

ாற்மம் ஜகாரியிருந்ெொகவும், லருலாய் பிரிவு உெவி மின் 

தபாறிாரர்/நகம்/லரலனூர் அலர்களிடம் ஜற்கண்ட இரு விலொ மின் 

இணைப்புகணரயும் கர ஆய்வு தெய்து அறிக்ணக அளிக்கும்படி ஜகாரிதில் இவ்விரு 

விலொ மின் இணைப்புகளுக்கும் 09/2003 ற்றும் 03/2004 இரு ெலணைகளுக்கும் 

பைம் தெலுத்ெப்படால் நிலுணலாக இருப்பெணன தெரிவித்ெதின் அடிப்பணடயில் 

தபர் ாற்மம் நிலுணலயில் ணலக்கப்பட்டொகவும், திட்ட அலுலயகத்தில் இது 

ெம்ந்ொன விரக்கங்கணர ஜகட்டு நிலுணலத் தொணக தபம ஜலண்டி அனுதி ஜகாரி 

விண்ைப்பித்து இது நாள் லணயில் நிலுணலயில் இருந்து லருலொகவும் எதிர்னுொர் 

தெரிவித்துள்ரார். 

 

5.2  ஜற்கண்ட மின் இணைப்பின் பன்பாட்டிணன லாரி நிர்லாகம் மின் 

துண்டிப்ஜபா மின் அரவீட்டு கருவியிணன கறட்டுெல், மின் இணைப்பிணன கைக்கு 

முடித்ெல் ஜபான்ம நிகழ்வுகணர தெய்வில்ணய எனவும் எதிர்னுொர் 
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தெரிவித்துள்ரார்.  ஜல்முணமயீட்டாரருக்கு மின் இணைப்பிணன பன்படுத்துலதில் 

ஏதும் பிச்ெணன இல்ணய எனவும், எவ்விெ விலொ பின்னணடவும் இல்ணய எனவும் 

மின் இணைப்பின் தபர் ாற்மம் ட்டுஜ ஜெணலப்படுகிமது என தெரி லருலொக 

எதிர்னுொர் தெரிவித்துள்ரார். 

 

5.3  ஜல்முணமயீட்டாரர் 18.01.2021 நாளிட்ட கடிெத்தின் லாயியாகவும் ஜற்பார்ணல 

தபாறிாரரிடம் முணமயீட்டு ொன் தெலுத்ெ ொாக இருக்கும் நிலுணலத் தொணக 

மின் கட்டைங்கணர தபற்றுக்தகாண்டு தபர் ாற்மம் தெய் ஆலைம் தெய்யும்படி 

ஜகாரியுள்ரொகவும் ஜற்பார்ணல தபாறிாரர் அலுலயகம் அெற்கு ெகுந்ெ நடலடிக்ணக 

ஜகாரி ஜகாட்டத்தில் லாய்தாழிாக கூறியிருந்ெொகவும் எதிர்னுொர் 

தெரிவித்துள்ரார். 

 

5.4  04.01.2021 நாளிட்ட குறிப்பாணையின்படி ஜகாட்ட அரவில் முடிவு தெய்து 

நணடமுணமயில் உள்ர மின் இணைப்புகளுக்கு ஜகாரிக்ணகயின் அடிப்பணடயில் 

நிலுணலத் தொணக தபற்றுக் தகாண்டு தபர் ாற்மம் லறங்கிவிடுங்கள் என 

கயந்ொய்வு கூட்டத்தில் லட்ட அரவியான கமிட்டியில் லாய்தாழி உத்ெவு 

லறங்கப்பட்டொகவும், உத்திவிணன தெல்படுத்தும் விொக ஜகாட்ட 

அலுலயகத்திலிருந்து உத்ெவு லறங்கப்பட்டொகவும், ஆனால் அணல 

நணடமுணமப்படுத்ெப்படால் உத்ெவு நிலுணலயில் ணலக்கப்பட்டுள்ரொக 

எதிர்னுொர் தெரிவித்துள்ரார். 

 

5.5  இதுஜபான்ம நிகழ்வுகளில் ஜஜய குறிப்பிட்ட நுகஜலார் தொடர்ச்சிாக தபர் 

ாற்மம் தெய்து ெரும்படி விண்ைப்பித்ெதின் அடிப்பணடயில், விலொ மின் இணைப்பு 

ெம்ந்ொக 09/2003 ற்றும் 03/2004 ஆகி காயங்களில் மின் கட்டைங்கள் 

தெலுத்ெப்படாெ நிணயயில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் அந்ெ நிலுணல தொணகயிண 

தெலுத்தி அந்ெ மின் இணைப்பிணன மீரப்தபறுெல் ஜலண்டும் என 

தெவிக்கப்பட்டுள்ரது.  அப்படி ெலறி பட்ெத்தில் இதுஜபான்ம பின் விணரவுகள் 

ஏற்படுகிமது என்பணெ அறி முடிகிமது.  எனஜல இதுஜபான்ம நிகழ்வுகளில் லாரி 

நயன் கருதியும், இது ெம்ந்ொக ஏற்பட்ட காயொெத்ணெ கருத்தில் தகாண்டும் 

ெகுந்ெ தீர்விணன லறங்கிடுாறு எதிர்னுொர் ஜகட்டுக் தகாண்டுள்ரார். 
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6.0 மின் குணமதீர்ப்பாரரின் தீர்வு: 

6.1  இருெப்பு லாெங்கள் ற்றும் ெர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆலைங்கள் ஆகிலற்ணம 

ஆாய்ந்து கீழ்க்கண்டலாறு தீர்வு தெய்ப்படுகிமது. 

 

6.2 ெனது அனுபலத்தில் உள்ர விலொ மின் இணைப்புகள் எண் 439-005-166 

ற்றும் 439-005-177 ஆகிலற்ணம தபர் ாற்மம் தெய் 06.06.2020-இல் 

விண்ைப்பம் அளித்ெொகவும், கர ஆய்வு தெய்ெ ஜபாது இரு மின் இணைப்புகளும் 

2003 முெல் 2004 லண மின் கட்டைத் தொணக நிலுணலயில் இருப்பொல் 

உரிம்ொரிடம் அனுதி ஜகாரி விண்ைப்பிக்கப்பட்டுள்ரொகவும், அனுதி 

கிணடத்ெதுடன் நடலடிக்ணக எடுக்கப்படுதன எதிர்னுொர் தெரிவித்துள்ரொக 

ஜல்முணமயீட்டாரர் தெரிவித்துள்ரார்.  மின் கட்டை நிலுணலத் தொணகண ொன் 

தெலுத்ெ ொாக இருப்பணெ தெரிவித்தும் இந்நாள் லண தபர் ாற்மம் 

தெய்வில்ணயதனவும், மின்ொ ெட்டம் 2003, பிரிவு 56 ற்றும் மின் லறங்கல் விதி 

21(2)-இன்படி இண்டு லருட காயத்திற்குள் லசூலிக்கப்படாெ நிலுணலத் தொணகண 

ென்னிடம் லசூல் தெய் இயாதெனவும், மின் பகிர்ானச் தெல்திமச் 

தெந்திங்களின்படி 7 நாட்களுக்குள் தபர் ாற்மம் தெய்ப்படாெெற்கு அதிகபட்ெ 

இறப்பீடு ரூ.1000/- லறங்க ஜலண்டுதன ஜல்முணமயீட்டாரர் தெரிவித்துள்ரார். 

 

6.3 விலொ மின் இணைப்பு எண் 439-005-166 ற்றும் 439-005-177 

ஆகிலற்ணம தபர் ாற்மம் ஜலண்டி ஜல்முணமயீட்டாரரின் னு கிணடத்ெதும் 

கரஆய்வு தெய்ெதில் இண்டு மின் இணைப்புகளுக்கும் 09/2003 ற்றும் 03/2004 

ஆகி இரு ெலணைகளுக்கு மின் கட்டைம் நிலுணலயில் இருப்பது தெரி 

லந்ெொகவும், ஜற்கண்ட மின் இணைப்புகள் ஜல்முணமயீட்டாரரின் பன்பாட்டில் 

உள்ரொகவும், மின் கட்டை நிலுணலத் தொணகண 5 ஆண்டுகளுக்குள் தெலுத்தி 

மின் இணைப்ணப மீரப்தபறுெல் ஜலண்டுதன தெரிவித்து மின்குணமதீர்ப்பாரர் 

தீர்விணன லறங்க ஜலண்டியுள்ரார். 

 

6.4 விலொ மின் இணைப்புகள் 166 ற்றும் 177 ஆகிலற்ணம தபர் ாற்மம் 

தெய் மின்கட்டை நிலுணலத் தொணக தெலுத்ெ ெம்தித்து விண்ைப்பித்தும் 

எதிர்னுொர் தபர் ாற்மம் இந்நாள் லண தெய்வில்ணயதன்று 
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ஜல்முணமயீட்டாரர் தெரிவித்துள்ரார்.  ஜலும் மின்ொச் ெட்டம் 2003 பிரிவு 56 

ற்றும் மின் லறங்கல் விதி 21(2)-இன்படி இண்டு லருட காயத்திற்குள் 

லசூலிக்கப்படாெ நிலுணலத் தொணகண ென்னிடம் லசூல் தெய் இயாதென 

ஜல்முணமயீட்டாரர் தெரிவித்துள்ரார்.  இது ெம்பந்ொக மின்குணமதீர்ப்பாரரின் 

ஜல்முணமயீட்டு னு எண் 3/2014-இன் ஜல் பிமப்பிக்கப்பட்டுள்ர ஆணை நாள் 

30.06.2014 கலனத்தில் தகாள்ர விரும்புகிஜமன்.  ஜற்படி ஆணையின் ெம்பந்ெப்பட்ட 

பத்திகள் 14.17 ற்றும் 14.18 கீஜற தகாடுக்கப்பட்டுள்ரது. 

 

“14.0 Findings on fourth issue:- (Is there any limitation for collection of short levey?) 

14.1 The Appellant argued that the shortfall levy cannot be claimed as it is time  

bared. In support of the above claim he placed the following arguments and case  

laws.   

14.2 xxxx  

       xxxx 

       xxxx 

 

14.17 On a careful reading last sentence of para 48 of the order of APTEL in 74 of  

2007, one may understand that the Discom / licensee cannot raise a bill after three  

years from the date of discovering the defect in the meter (ie) in other wards the bill  

has to be raised within 3 years of discovering the defect for application of section  

56(2) of Act for recovering the dues.  

 

14.18  On a conjoint reading of para 17 of the judgement of Appeal No.202 and 

203 of 2006 and para 48 of the judgement of APTEL in Appeal No.74 of 2007, it 

may be concluded that a sum become first due when the notice of demand was 

issued and time period of two years, prescribed by section 56(2) for recovery of 

amount starts only from the date of the demand notice issued. However, the 

demand notice issued due to discovering of any defect in the meter /mistake in 

billing after 3 years from the date of discovering the defect /mistake, the section 

56(2) could not be applied.” 

 

 பத்தி 14.17 ற்றும் 14.18 ஆகிலற்றில் கூறியுள்ரபடி மின்ொக் கட்டை 

நிலுணலத் தொணக இருப்பது தபர் ாற்மம் ஜலண்டி ஜல்முணமயீட்டாரர் அளித்ெ 

06.06.2020 நாளிட்ட கடிெத்திற்கு பிமகுொன் முென் முெலில் எதிர்னுொர் 

கலனத்திற்கு தெரி லந்துள்ரது.  ஆணகால் 06/2020-க்கு பிமகு 3 லருடங்கள் 

லண மின்ொ நிலுணலத் தொணக ஜகட்பு அறிவிக்ணக தெய்து எதிர்னுொர் லசூல் 

தெய்யாம் என அறிமுடிகிமது.  எனஜல மின்ொ நிலுணலத் தொணகண ொன் 

தெலுத்ெ இயாதென்ம ஜல்முணமயீட்டாரரின் லாெம் ஏற்புணடெல்ய என 
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கருதுகிஜமன்.  எனஜல ஜற்படி மின்ொ நிலுணலத் தொணகண ஜல்முணமயீட்டாரர் 

தெலுத்ெ கடணப்பட்டுள்ரார் என தீர்வு தெய்கிஜமன். 

6.5 ஜல்முணமயீட்டாரர் மின் லறங்கல் விதி 21(2)-ஐ சுட்டிக்காட்டி நிலுணலத் 

தொணக காயாலதி ஆகிவிட்டது என்று லாதிட்டுள்ரார்.  அந்ெ விதி கீஜற 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ரது. 

 “Disconnection of supply 

(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, 

no sum due from any consumer, under this section shall be recoverable after the 

period of two years from the date when such sum became first due unless such 

sum has been shown continuously as recoverable as arrears of charges for 

electricity supplied and the Licensee shall not cut off the supply of the electricity”. 

 
The provision of the Act as in sub-section (1) above is in addition to and not in 

derogation of any other law for the time being in force. Accordingly the Licensee 

shall be entitled to disconnect the supply of electricity subject to the provisions of 

Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Air (Prevention and control 

of pollution) Act, 1981 and Environment (Protection) Act, 1986, etc.” 

 

ஜற்கண்ட விதிண கூர்ந்து படிக்கும் ஜபாது நாம் அறிலது ெற்ஜபாது நடப்பில் 

உள்ர பிம ெட்டத்தில் இது குறித்து எணல உள்ரடங்கியிருந்ெ ஜபாதிலும் எந்ெ ரு 

தொணகயும் அது முெலில் கட்ட ஜலண்டி ஜகட்பு அறிவிக்ணக தெய்ெ நாளிலிருந்து 

தொடர்ந்து நிலுணலயில் உள்ரது என்று குறிப்பிட்டு இருந்ொல் ழி இண்டு 

ஆண்டுகளுக்குப் பிமகு அந்ெ தொணகண லசூலிக்கக்கூடாது.  இந்ெ லறக்ணக 

தபாறுத்ெட்டில் 6/2020-க்கு பிமகுொன் முெல் மின் கட்டைத் தொணக நிலுணலயில் 

இருப்பது எதிர்னுொருக்கு தெரிலந்துள்ரது.  6/2020-க்கு பிமகு இண்டு லருட 

காயம் இன்னும் காயாலதிாகவில்ணயாெயால் எதிர்னுொர் நிலுணலத் தொணகண 

லசூல் தெய் உரிணயுள்ரலர் என தீர்வு தெய்கிஜமன். 

 

6.6 06.06.2020 நாளிட்ட கடிெம் லாயியாக மின் இணைப்புகள் தபர் ாற்மம் 

ஜலண்டி ஜல்முணமயீட்டாரர் னு தெய்துள்ரார்.  ஜல்முணமயீட்டாரர் அபாெத்துடன் 

மின் கட்டை நிலுணலத் தொணகண தெலுத்ெ ொாயிருந்தும் இந்நாள் லண மின் 

இணைப்புகள் தபர் ாற்மம் தெய்ப்படவில்ணய.  ஆணகால் மின் பகிர்ான 

தெல்திமச் தெந்திங்களின் விதி(8) ற்றும் விதி 21(1)(e)-இன்படி அதிகபட்ெ 



10 
 

இறப்பீடாக ரூபாய் 1,000/- (ரூபாய் ரு ஆயிம் ட்டும்) எதிர்னுொர் 

ஜல்முணமயீட்டாரருக்கு லறங்க ஆணையிடுகிஜமன். 

 

7.0 முடிவுண: 

7.1 ஜற்கண்ட பத்தி 6.0-இல் உள்ர தீர்வுகளின்படி, 

உயகுக்கு உைலளிக்கும்  

உறலனின் மின் இணைப்ணப  

உரிம்ொர் தபர் ாற்மம்  

உடனடிாக தெய்யுாறு  

உத்ெவிடுகிஜமன் கீழ்க்கண்டலாறு; 

 

(a) மின்ொ நிலுணலக் கட்டைத்ணெ விதிமுணமகளின்படி ஜல்முணமயீட்டாரர் 

தெலுத்ெ ஜலண்டும் என தீர்வு தெய்கிஜமன். 

(b)  ஜல்முணமயீட்டாரர் மின்ொக் கட்டைம் தெலுத்தி ஜெதியிலிருந்து 7 

நாட்களுக்குள் விலொ மின் இணைப்புகள் 439-005-166 ற்றும் 439-005-

177 ஆகிலற்ணம எதிர்னுொர் தபர் ாற்மம் தெய் ஜலண்டுதன தீர்வு 

தெய்கிஜமன். 

(c)  மின் பகிர்ானச் தெல்திமச் தெந்திங்கள் விதி 21(1)(e)-இன்படி அதிகபட்ெ 

இறப்பீடாக ரூபாய் 1,000/- (ரூபாய் ரு ஆயிம் ட்டும்) எதிர்னுொர் 

ஜல்முணமயீட்டாரருக்கு லறங்க தீர்வு தெய்கிஜமன். 

 

7.2 ஜற்கண்ட தீர்வுகளுடன் ஜல்முணமயீட்டு னு எண் 33/2021 முடிவுக்கு 

தகாண்டு லப்படுகிமது. தெயவு தொணக இல்ணய. 

 

        (தெ. ஜெலாேன்) 

       மின்குணமதீர்ப்பாரர் 
“நுகர்ஜலார் இல்ணயஜல் நிறுலனம் இல்ணய” 

                                                     “No Consumer, No Utility” 

bgWe® 

1.  ÂU T. fh®¤Ânfa‹,  

s/o. j§fntšÃŸis,  

nk‰F gh©o nuhL,  

tst}® - 605 108.        

 

2.   cjé ä‹ bgh¿ahs®/efu«/tst}®, 

éG¥òu« ä‹g»®khd t£l«, 

jäœehL ä‹ c‰g¤Â k‰W« g»®khd fHf«, 

110/22KV/SS tshf«, tst}® - 605 108. 
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3.   cjé fz¡F mÂfhç, 

O/o. bra‰bgh¿ahs®/fªjk§fy«, 

éG¥òu« ä‹g»®khd t£l«, 

jäœehL ä‹ c‰g¤Â k‰W« g»®khd fHf«, 

110/22KV/SS tshf«, éG¥òu«-gh©o nuhL, 

fªjk§fy« - 605 102. 

 

4.  bra‰bgh¿ahs®/fªjk§fy«, 

éG¥òu« ä‹g»®khd t£l«, 

jäœehL ä‹ c‰g¤Â k‰W« g»®khd fHf«, 

110/22KV/SS tshf«, éG¥òu«-gh©o nuhL, 

fªjk§fy« - 605 102. 

 

5.  nk‰gh®it bgh¿ahs®,    - By email 

éG¥òu« ä‹g»®khd t£l«, 

jäœehL ä‹ c‰g¤Â k‰W« g»®khd fHf«, 

10, giHa gt® AÎ° nuhL, 

éG¥òu« - 605 602. 

 

6.  jiyt® k‰W« ã®thf Ïa¡Fe®,    - By email 

jäœehL ä‹c‰g¤Â k‰W« g»®khd¡ fHf«,  

eo¥Ãir¥ òyt® nf.M®. uhkrhä khëif,  

144, m©zhrhiy, br‹id – 600 002.   

  

7. brayhs®,      - By email 

jäœehL ä‹rhu xG§FKiw Miza«  

4tJ js«, Á£nfh jiyik ã®thf mYtyf f£ol«,  

ÂU.é.f. bjhê‰ng£il,  

»©o, br‹id – 600 032. 

 

8.  cjé Ïa¡Fe® (fâå) –  jäœehL ä‹rhu xG§FKiw Miza«  Ïizajs¤Âš  btëæLtj‰fhf 

jäœehL ä‹rhu xG§FKiw Miza«,  

4tJ js«, Á£nfh jiyik ã®thf mYtyf f£ol«,  

ÂU.é.f. bjhê‰ng£il,  »©o, br‹id – 600 032. 

 


