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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 

       TAMIL NADU ELECTRICITY OMBUDSMAN 
          4th 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 எண் 73 / 2022 

 

திரு N. டபாஜன்,  

த/ப. ாச்சிமுத்துக் கவுண்டர்,  

7/84, கம்ாட்டி (அஞ்சல்),  

ஆலணநல யட்டம்,  

மகாலய – 642 007 .               „„„மநல்முலயீட்டார் 

                                                    (திரு N. டபாஜன்) 

      vÂ® 

பசனற்பாறினார்/ இ&/ அங்கக்குறிச்சி, 

உடுநல மின் கிர்நா யட்டம், 

தமிழ்ாடு மின் உற்த்தி நற்றும் கிர்நா கமகம், 

110/22 KV SS யாகம், யாள்நால பநயின் மபாடு, 

அங்கக்குறிச்சி – 642 007. 

                                 ...... எதிர்நனுதாபர் 

                   (திரு. R. மதயாந்த், பசனற்பாறினார்/ இ&/ அங்கக்குறிச்சி) 

 

 

               நனு பப்ட்ட ாள்: 01-09-2022 

 

மகட்புலப ாள்:  08-12-2022  

 

ஆலண ாள்:  04-01-2023 

 

01.09.2022 அன்று பப்ட்ட திரு N. டபாஜன், த/ப. ாச்சிமுத்துக் கவுண்டர், 

7/84, கம்ாட்டி (அஞ்சல்), ஆலணநல யட்டம், மகாலய – 642 007  அயர்களின் 

நனு மநல்முலயீட்டு நனு எண் 73/2022 ஆக திவு பசய்னப்ட்டுள்து.  மநற்கண்ட 

நனுவின் மீது மின்குலதீர்ப்ாரின் மகட்புலப 08.12.2022 அன்று லடபற்து.  

மநல்முலயீட்டாரின் நனுவிலுள் யாதங்கள், எதிர்நனுதாபரின் திலுலபயிலுள் 

யாதங்கள் நற்றும் இருதபப்பிபாலும் மகட்புலப ாளில் எடுத்துலபக்கப்ட்ட யாதங்கள் 

ஆகின அலத்லதயும் ஆபாய்ந்து மின்குலதீர்ப்ாபால் கீழ்க்கண்ட ஆலண 

யமங்கப்டுகிது. 

 

mailto:tneochennai@gmail.com
http://www.tnerc.gov.in/
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ஆலண 

1.  மநல்முலயீட்டாரின் மகாரிக்லக: 

சர்மய எண் 139/1-இல் இருந்த வியசான மின் இலணப்ல இடநாற்ம் 

பசய்னப்ட்டலத பத்து பசய்யுநாறு  மநல்முலயீட்டார் விண்ணப்பித்துள்ார். 

2.0 யமக்கின் சுருக்கம்: 

2.1 கூட்டுப்ங்குதாபர்களுக்கு பசாந்தநா சர்மய எண் 139/1-இல் இருந்த 

வியசான மின் இலணப்ல இடநாற்ம் பசய்னப்ட்டலத பத்து பசய்யுநாறு 

மநல்முலயீட்டார் விண்ணப்பித்துள்ார். 

2.2 மநற்டி சர்மய எண் திரு.சண்முகமயல் பனரில் இருந்ததாலும் சர்மய எண் 

140/1-இல் உள் ஆழ்குமாய் கிணறு நற்றும் பூமி திரு.சண்முகமயல் அயர்களுக்கு 

ாத்தினப்ட்டதாக இருந்ததாலும் யாரின விதிகளின்டி மின் இலணப்பு இடநாற்ம் 

பசய்னப்ட்டதாக எதிர்நனுதாபர் பதரிவித்துள்ார். 

2.3 எமய, மநற்கூறின சர்மய எண்ணில் உள் வியசான மின் இலணப்ல 

இடநாற்ம் பசய்துள்லத பத்து பசய்ன மகாரி மநல்முலயீட்டார் உடுநல 

மின்கிர்நா யட்டம், மின் நுகர்மயார் குலதீர் நன்த்லத 08.12.2021 அன்று 

அணுகியுள்ார். 

2.4 மநற்ார்லய பாறினார், உடுநல மின்கிர்நா யட்டம், 16.08.2022 

ாளிட்ட கடித எண். க.எண்.மநபா/ உடு/உ.பசபா/மந /உ,பா/ய.ஆ/ மகா.நனு/ 

அ.எண்.611/22, ாள் 16.08.2022 கீமம பகாடுக்கப்ட்டுள்து 

“திருநதி.அம்சமயணி, க.ப.ா.டபாஜ், அயர்களிடமிருந்து 08.12.2021 ாளிட்டு 

பப்ட்ட நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன் நனு (CGRF நனு எண் 30/2021) 

பதாடர்ாக மின் நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன்ம், உடுநலப் மட்லடயில் 

வியாதிக்கப்ட்டு 25.02.2022 அன்று தீர்ப்புலப யமங்கப்ட்டுவிட்டதாலும், 

தற்மாது தங்களிடமிருந்து பப்ட்ட நனுவும், அமத பாருள் நற்றும் 

மகாரிக்லக பகாண்டதாக இருப்தால், மநற்டி நனு நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் 

நன்த்தால் ஏற்க இனாததால் திவுறு பசய்னப்டுகிது எ பதரிவித்துக் 

பகாள்ப்டுகிது.” 

 

2.5 இந்நிலயில் திரு அம்சமயணி அயர்களுக்கு உடுநல மின் கிர்நா 

யட்டம், மின்நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன்ம் தன்னுலடன தீர்லய 25.02.2022 
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ாளிட்ட ஆலணயில் பதரிவித்துள்து.  அந்த ஆலணயின் சம்ந்தப்ட்ட த்தி கீமம 

பகாடுக்கப்ட்டுள்து. 

“நன் தீர்ப்புலப 

மின் இலணப்பு எண்.03-333-004-146 / மின்ளு 7.5 HP ஜல்லிட்டி கிபாநம் 

சர்மய எண் 140/1 இல் உள்லத மீண்டும் ஜல்லிட்டி கிபாநம் சர்மய 

எண்.139/1 க்கு இடநாற்ம் பசய்னவும், 

 இடநாற்ம் பசய்த பின் மின் இலணப்பு எண் 03-333-004-146 ஐ  

திரு.ா.சண்முகமயல் பனலப நீக்கம் பசய்து நற் கூட்டு ங்குதாபர்கள் 

பனருக்கு பனர் நாற்ம் பசய்யது குறித்தும், 

 மநம கண்டுள்யாறு தீப ஆபாய்ந்து ரிசீல பசய்ததில் நனுதாபரின் 

மகாரிக்லகலன ஏற்க இனாது எ தீர்நானித்து தீர்ப்புலப யமங்கப்டுகிது.” 

2.6 தற்சநனம் தன்னுலடன முலயீட்டு நனுலய உடுநல மின் கிர்நா யட்டம் 

மநற்ார்லய பாறினார் அயர்கால் நிபாகரிக்கப்ட்டதால் இந்த மநல்முலயீட்டு 

நனுவில மநல்முலயீட்டார் மின்குலதீர்ப்ாரிடத்தில் சநர்ப்பித்துள்ார். 

 

3.0 மின்குலதீர்ப்ாரின் மகட்புலப: 

 

3.1 மநல்முலயீட்டாரும் எதிர்நனுதாபரும் தங்கது தபப்பு யாதங்கல 

எடுத்துலபப்தற்கு யசதினாக 08.12.2022 அன்று காபணாலி மூம் மகட்புலப 

டத்தப்ட்டது. 

       

3.2 மநல்முலயீட்டார் திரு N. டபாஜன் அயர்கள் மகட்புலப ாளில் கந்து 

பகாண்டு தன்னுலடன யாதத்லத எடுத்துலபத்தார். 

 

3.3 எதிர்நனுதாபர் திரு. R. மதயாந்த், பசனற்பாறினார்/ இ&/ அங்கக்குறிச்சி. 

உடுநல மின்கிர்நா யட்டம் அயர்கள் மகட்புலப ாளில் கந்து பகாண்டு 

தன்னுலடன யாதத்லத எடுத்துலபத்தார். 

  

4.0 மநல்முலயீட்டாரின் யாதங்கள்: 

 

4.1 மநல்முலயீட்டார் மநற்கண்ட முகயரியில் நிபந்தபநாக யசித்து யருயதாகவும், 

கடந்த 03.08.2022-ம் மததினன்று, கூட்டுப்ங்குதாபர்களுக்கு பசாந்தநா, சர்மய 

எண்ணில் இருந்த வியசான மின் இலணப்ல சட்ட விமபாதநாக இடநாற்ம் 

பசய்னப்ட்டலத பத்து பசய்து, மீண்டும் லமன நிலயில் லயக்க மகாரி ஒர் புகார் 
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நனுவில, மின்குலதீர்க்கும் நன்ம், உடுநலக்கு தாக்கல் பசய்து 04.08.2022 

அன்று சார்பு பசய்னப்ட்டுள்தாகவும் மநல்முலயீட்டார் பதரிவித்துள்ார். 

4.2 நனுவிற்கு மின் குலதீர்க்கும் நன்ம், மநல்முலயீட்டார் மூத்த குடிநகன் 

ஆகின தக்கு எந்தபயாரு அலமப்ாலணயும் அனுப்வில்ல எவும், தது தபப்பு 

யாதங்கள் என் என்தும் மகட்கப்டவில்ல எவும் மநல்முலயீட்டார் 

பதரிவித்துள்ார். 

4.3 கடந்த 16.08.2022 ஆம் மததியிட்டு, மின் குலதீர்க்கும் நன்ம், உடுநல 

அயர்கள், தக்கு ஒர் தில் யமங்கி, அதல அயர், கடந்த 22.08.2022 ஆம் 

மததினன்று, பற்றுக் பகாண்டதாகவும், நனுவில் பசால்ப்ட்டுள் பாருள் 

பதாடர்ாக, ஏற்கமய, தன்னுலடன நலவி, அம்சமயணி அயர்கள், கடந்த 

08.12.2021-ம் மததியிட்டு, தாக்கல் பசய்த நனுவின் மீது, CGRF நணு எண். 30/2021 

என் எண்ணில் ஏற்கமய உத்தபவிடப்ட்டுள்தாக பசால்லி, தான் தாக்கல் பசய்த 

நனுவில, எவ்வித விசாபலணயும் இன்றி தள்ளுடி பசய்துள்தாகவும்  

மநல்முலயீட்டார் பதரிவித்துள்ார். 

4.4 உத்தபவில், மநற்டி புகார் நனுவில் பதாடர்புலடன சர்மய எண். 139/1-ல், 

தன்னுலடன நலவி, அம்சமயணி அயர்களின் உரிலந உண்டாதற்கா பனர் 

இடம் பவில்ல என் காபணம் பதரிவித்து, நனுவில தள்ளுடி பசய்துள்தாக 

மநல்முலயீட்டார் பதரிவித்துள்ார். 

4.5 மநற்டி தீர்ப்பின் டி புகார் நனுவில் பதாடர்புலடன சர்மய எண்.139/1 ல் உரிலந 

உண்டாதற்கா பனர் இடம் பற்யர்கள், புகார் நனு தாக்கல் பசய்னாம் எவும், 

தற்பாழுது மநற்டி சர்மய எண்ணில், நிம், கிணறு, மின் இலணப்பு ஆகினலயகளில் 

உரிலந உள், மநல்முலயீட்டார் / மூத்த குடிநகன் ஆகின தான் தாக்கல் 

பசய்துள் நனுவில, லர உத்தபலய  குறிப்பிட்டு தள்ளுடி பசய்துள்து 

ஏற்லடனது அல் எவும் மநல்முலயீட்டார் பதரிவித்துள்ார். 

4.6 இந்தின அபசினல் சாசம் 1950ன் மகாட்ாடு 21-இன் டி சட்டப்டினா 

விசாபலண முல அன்றி மயறு எந்தவிதநாகவும் பசனல்ட்டு, மநல்முலயீட்டார் / 

மூத்த குடிநகன் ஆகின தன்னுலடன உரிலநலன நறித்து, தடுத்து, றிக்க இனாது 

எவும், மநலும் அந்த நனுவில் பசால்ப்ட்டுள் யாதங்கள் / தீர்ப்புகளின் 
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அடிப்லடயில், தலயர், நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன்ம். உடுநலப்மட்லட மின் 

கிர்நா யட்டம் / உடுநல அயர்கள், சட்டப்டினா விசாபலண மநற்பகாண்டால் 

எதிர்நனுதாபர் மீது உரின சட்ட & துல ரீதினா டயடிக்லக எடுக்க மரிடும் எ 

குற்ம் கருதி, உள்மாக்கத்துடன் நனுவில தள்ளுடி பசய்துள்ார் எவும் 

மநல்முலயீட்டார் பதரிவித்துள்ார். 

4.7 இம்நாநன்ம், ரு மின் குல தீர்க்கும் நன்த்தில், சட்டப்டினா விசாபலண 

முல என்ால் என்? தபப்பிர்களுக்கு அலமப்ாலண அனுப் மயண்டுநா / 

இல்லனா? அலமப்ாலண அனுப் மயண்டினது அயசினநா / இல்லனா? 

தபப்பிர்களின் யாதங்கள் மகட்கப்ட மயண்டுநா / இல்லனா ? என்து ற்றி, குல 

தீர் நனுவில்  பசால்ப்ட்டுள் யாதங்களுக்குரின தகுமுல விக்கங்கள், 

ாதிக்கப்ட்ட, நனுதாபருக்கு யமங்க மயண்டுநா / யமங்க மயண்டாநா? என்து ற்றி 

இம் மநல்முலயீட்டு நனுவின் உத்தபவில் பதரினப்டுத்த மயண்டும் எவும் 

மநல்முலயீட்டார் பதரிவித்துள்ார். 

4.8 மநல்முலயீட்டார் பயளிப்லடனாக ப்புக் பகாண்டுள்  சங்கதிகள் தவிப, 

மீதமுள் அலத்லதயும், மநற்டி எதிர்நனுதாபர்கம, நிரூபிக்க கடலநப்ட்டயர்  

எவும், இம்நனுவிற்கு, மதலயப்டுநாயின் / தக்க தருணத்தில், கூடுதல் பிபநா 

யாக்குமூம் தாக்கல் பசய்ன, தனாபாக உள்தாக, மநல்முலயீட்டார் / மூத்த 

குடிநகன் ஆகின அயர், ணிவுடன் பதரிவித்துக் பகாண்டார். 

4.9 ஆகமய, இம்மநதகு சமூகம் அயர்கள், மநற்டி யாதங்களின் அடிப்லடயில், 

"இந்தின அபசினல் சாசம் 1950″ன் மகாட்ாடு 21ன் டி, சட்டப்டினா விசாபலண 

பசய்ன மயண்டி, இம் மநல்முலயீட்டு நனுவில கருலணயுடன் ரிசீல பசய்து 

ஏற்று, கடந்த 03.08.2022-ம் மததியிட்டு நன்த்தில் தாக்கல் பசய்த புகார் நனுவின் 

மீது, மநல் விசாபலண பசய்து தக்கு மாதின யாய்ப்பு யமங்கி உரின யாதங்கல 

மகட்டுப் பற்று, அதன் அடிப்லடயில் தகுந்த உத்தபவு பிப்பிக்குநாறு 

மநல்முலயீட்டார் மகட்டுக் பகாண்டுள்ார். 

5.0  எதிர்நனுதாபரின் யாதங்கள்: 

 

5.1 தலயர், மின் நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன்ம் உடுநல அயர்களுக்கு 

நனுதாபர் திரு டபாஜ் அயர்கால் கடந்த 03.08.2022-ஆம் மததியிட்டு அனுப்ப்ட்ட 
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இமத பாருள் நற்றும் மகாரிக்லக பகாண்ட நனு பதாடர்ாக நனுதாபருலடன நலவி 

திருநதி அம்சமயணி க/ப.டபாஜ் அயர்கது 08.12.2021 மததியிட்ட நுகர்மயார் 

குலதீர்க்கும் நன் நனு 30/2021 மீது நனுதாபர் திருநதி. அம்சமயணி க/ப.டபாஜ் 

அயர்கது முன்னிலயில் உடுநலப்மட்லட மின் நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் 

நன்த்தில் வியாதிக்கப்ட்டு தீர்ப்பு விபம் திருநதி.அம்சமயணி அயர்களுக்கு 

25.02.2022 அன்று யமங்கப்ட்டுள்தாக எதிர்நனுதாபர் பதரிவித்துள்ார். 

5.2 ரு மின் நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன் நனுவின் மீது வியாதிக்கப்ட்டு 

தீர்ப்புலப யமங்கப்ட்டபின் அமத பாருள் பகாண்ட நற்பாரு மின் நுகர்மயார் 

குலதீர்க்கும் நன் நனுவின் மீது வியாதிக்க இனாது என்தால், நனுதாபர் 

திரு.டபாஜ் அயர்கால் கடந்த 03.08.2022 ஆம் மததியிட்டு அனுப்ப்ட்ட மின் 

நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன் நனு வியாதத்திற்கு ஏற்க இனாநல் தள்ளுடி 

பசய்னப்ட்டுள்தாக எதிர்நனுதாபர் பதரிவித்துள்ார். 

5.3 Chairman Memo No.SE/RE/DE/SS/A1/C 473-1/83 dated 05-12-1983 

பதரிவிக்கப்ட்டுள்தற்மகற் அங்கக்குறிச்சி மகாட்டத்திற்குட்ட்ட உதவி மின் 

பாறினார்/ இம/ மநற்கு/ மதயனூர்புதூர் பிரிவு அலுயகத்லதச் சார்ந்த ஜல்லிட்டி 

கிபாநம் சர்மய எண் 139/1 இல் உள் கிணற்று மின் இலணப்பு எண் 146 இடநாற்ம் 

மகாரின மததியில் திரு.ா.சண்முகமயல் பனரில் இருந்ததாலும், இடநாற்ம் மகாரின 

ஜல்லிட்டி கிபாநம் சர்மய எண். 140/1-இல் உள் ஆழ்குமாய் கிணறு அயபது 

பனரிமமன இருந்ததாலும் வியசான மின் இலணப்பு எண்.03-333-004-146 ஆது 

11.02.2008 அன்று திரு ா.சண்முகமயல் அயர்கது விண்ணப்த்தின் மரில் DCW 

விண்ணப்ம் நற்றும் நதிப்பீட்டின்டி பதாலக யசூல் பசய்னப்ட்டு யாரின 

விதிகளுக்குட்ட்மட இடநாற்ம் பசய்னப்ட்டுள்து என்தால் துல ரீதினாக 

டயடிக்லக எடுக்க எந்த முகாந்திபமும் இல்ல எ எதிர்நனுதாபர் பதரிவித்துள்ார். 

5.4 மநலும் உடுநல மின் நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன்த்தில் யமங்கப்ட்ட 

தீர்ப்பின் மரில் திருநதி, அம்சமயணி க/ப டபாஜ் அயர்கால் அளிக்கப்ட்ட மநல் 

முலயீட்டு நனுவின் மரில் கடித. எண்.தா.மி.கு/மகா.நனு எண்.199/ அ.எண். 2022, 

ாள்.17.03.2022 யமங்கப்ட்ட கடிதத்தின்டி நனுதாபர் திருநதி.அம்சமயணி 

அயர்கால் சநர்ப்பிக்கப்ட்ட நனுயாது மின் நுகர்மயார் மின் இலணப்பின் 

குலாடு ற்றினதும் அல், மின் இலணப்பின் மசலய குலாடு ற்றினதும் இல்ல. 
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எமய முலயீடு சம்ந்தநாக உரின மயறு சட்ட யழிமுலகல ாடுநாறு மின் 

குலதீர்ப்ார் அயர்கால் ஏற்கமய அறிவுறுத்தப்ட்டுள்தாக எதிர்நனுதாபர் 

பதரிவித்துள்ார். 

5.5 தற்மாது திரு.டபாஜ் அயர்கால் அனுப்ப்ட்ட நனுவும் அமத மகாரிக்லக 

பகாண்டதாக இருப்தால், உடுநல மின் நுகர்மயார் குல தீர்க்கும் நன்த்தில் 

நனுயாது விசாபலணக்கு ஏற்றுக்பகாள்ாநல் தள்ளுடி பசய்னப்ட்டுள்தாக 

எதிர்நனுதாபர் பதரிவித்துள்ார். 

5.6 மநலும் மின்குலதீர்ப்ார் CGRF Regulation. Part III (Electricity Ombudsman) 

17.(4).C-இல் பதரிவித்துள்தன்டி மநற்டி நனுதாபரின் மகாரிக்லக ஏற்க இனாது 

என்தாலும், மின் குலதீர்ப்ார் அயர்கால் ஏற்கமய மநற்கண்டயாறு 

அறிவுறுத்தப்ட்டு உள்தன்டியும் நனுதாபபது மநல்முலயீட்டு நனுலய தள்ளுடி 

பசய்யுநாறு  எதிர்நனுதாபர் பதரிவித்துள்ார். 

6.0  மின் குலதீர்ப்ாரின் தீர்வு: 

 

6.1 இருதபப்பு யாதங்கள் நற்றும் சநர்ப்பிக்கப்ட்ட ஆயணங்கள் ஆகினயற்ல 

ஆபாய்ந்து கீழ்க்கண்டயாறு தீர்வு பசய்னப்டுகிது.   

6.2 இவ்யமக்கின் முக்கின சாபாம்சம் ாகபிரிவிலக்கு முன்பு உள் க .ச.எண்.139 

மின் இலணப்பு பற் கிணற்றுக்கும் ாகப்பிரிவில டந்த பின்பு ஏற்டும்  

பிபச்சலயின் அடிப்லடயில் மின் இலணப்பு தற்சநனம் னன்ாட்டில் உள் 140/1 

ஆழ்குமாய் கிணற்றில் இருந்து மீண்டும் நாற்றி அலநப்து சம்ந்தநாக 

மநல்முலயீட்டார் எழுப்பும் மகாரிக்லகப் ற்றி தீர்வு மின் குல தீர்ப்ார் முன்பு 

எழுப்ப்டும் யமக்காகும். 

6.3 இந்நிலயில் இவ்யமக்கின் வியசான மின் இலணப்பு எண் 03-333-004-146, 

7.5 HP 24.12.1973 அன்று க .ச.எண்.139/1 இல் இருந் த திந்தபயளி கிணறு 

ாச்சிமுத்து கவுண்டர் உயிருடன் இருந்தபாழுது அயபது யாரிசுதாபர்கா 1) திரு. 

சண்முகமயல், 2) திரு. சின்த்துலப 3) திரு.டபாஜ் (லநர்), 4) திரு.சியசாமி 

(லநர்)  ல் ருயபா திரு . சண்முகமயல் த /ப ாச்சிமுத்துக் கவுண்டர் பனரில் 

யமங்கப்ட்டுள்து. அன்லன சூழ்நிலயில் அவ்யாறு யமங்கட்ட மாது எந்தவித 

ஆட்மசலணயும் இல்ல என்றும் பதரின யருகின்து . மநல்முலயீட்டார் 
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தற்சநனம் எழுப்பும் மகாரிக்லக யில் எவ்யாறு திரு . சண்முகமயல் அயர்களுக்கு திரு . 

ாச்சிமுத்து கவுண்டர் ப்புதல் யமங்காநல் மின் இலணப்பு யமங் கப்ட்டது என்லத 

ற்றி முலயிட்டார்.  1973 ஆம் ஆண்டு மநல்முலயீட்டாமபா அல்து அயருலடன 

நற் யாரிசுதாபர்கமா  அல்து மநல்முலயீட்டாரின் தந்லத திரு . ாச்சிமுத்து 

கவுண்டமபா திரு . சண்முகமயலுக்கு க .ச.எண் 139 ல் உள் திந்த பயளி 

கிணற்றுக்கு ஏதாயது ஆட்மசலண பதரிவித்தார்க ா என்று விவின மாது , 

மநல்முலயீட்டார் அதற்கா தில் யமங்கவில்ல. மநலும் ஏமதனும் ஆட்மசல 

நனு எதிர்நனுதாப ருக்கு அந்த காகட்டத்தில்  சநர்ப்பிக்கப்ட்டிருந்தால் அதற்கா 

ப்புலக சான்றுகள் இருந்தால் சநர்ப்பிக்கவும் என்று விவின மாது 

மநல்முலயீட்டார் அதற்கா ஆ தாபங்கல பதரினப்டுத்தவில்ல . மநலும் 

மநல்முலயீட்டார் எதிர்நனுதாபரிடம் எழுப்பும் மகள்வி 1973 ஆம் யருடம் 

மின்னிலணப்பு யமங்கப்ட்ட காநாகும் . இது சுநார் 49 யருடங்களுக்கு முன்ம 

டந்த நிகழ்யாகும். ஆகமய, 1973 இல் திரு . சண்முகமயல் த /ப திரு ாச்சிமுத்து 

கவுண்டர் பனரில் மின்னிலணப்பு யமங்கினதில் ஆட்மசலண இருந்ததாக பதரின 

யபவில்ல. 

6.4 மநலும் எதிர்நனுதாபர் 139/1 ல் உள் கிணற்று மின் இலணப்பு எண் 146 

இடநாற்ம் மகாரின மததியில் திரு . ா. சண்முகமயல் பனரில் இருந் ததாலும் 

இடநாற்ம் மகாரின ஜல்லிட்டி கிபாநம் சர்மய எண் 140/1 ல் உள் ஆழ்குமாய் கிணறு 

திரு. ா. சண்முகமயல் பனரில் இருந் ததாலும் மின் இலணப்பு எண்                             

03-333-004-146 ஆது 11.2.2008 அன்று திரு . ா. சண்முகமயல் அயர்கது 

விண்ணப்த்தின் மரில் DCW விண்ணப்ம் நற்றும் நதிப்பீட்டுத் பதாலக யசூல் 

பசய்னப்ட்டு யாரின விதிகளுக்கு உட்ட் மட இடநாற்ம் பசய்னப்ட்டுள்து என்று 

யாதிட்டார்.  மநலும் மின்னிலணப்பு நாற்ம் பசய் த 2008 கா கட்டத்தில் 

ஆட்மசல மகாரிக்லக மநல்முலயீட்டார் முலயிடவில்ல என்றும், 2014-க்கு 

பிகு தான் முலயிட்டதாக பதரிவித்தார். 

6.5 இந்நிலயில் திருநதி அம்சமயணி க /ப. டபாஜ் அயர்கது மகாரிக்லகனா 

க.எண் 140/1-இல் உள் ஆழ்குமாய் கிணற்றில் திரு .சண்முகமயல் த /ப திரு . 

ாச்சிமுத்து கவுண்டர் அயபது பனரில் உள் மின்னிலணப்பு 139/1 இல் நாற் 

மகாரின நனுயாது திருநதி. அம்சமயணி, க/ப. திரு.டபாஜ் அயர்களுக்கு உரிலந 
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இல்ாத 14 யருடங்களுக்கு முன்பு இடநாற்ம் பசய் த மின்னிலணப்பு ற்றின  

மகாரிக்லகனாக இருந்ததால்  மின் நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன்ம் , உடுநல மின் 

கிர்நா யட்ட த்தின் 25.2.2022  ாளிட்ட தீர்ப்பின்டி மநல்முலயீட்டாரின் 

மகாரிக்லக நிபாகரிக்கப்ட்டதாக பதரினயருகிது.  

6.6 மநலும் தற்சநனம் திருநதி அம்சமயணி க /ப. டபாஜ் அயர்க து 

மகாரிக்லகனா க .எண் 140/1-இல் உள் ஆழ்குமாய் கிணற்றில் திரு .சண்முகமயல் 

த/ப திரு. ாச்சிமுத்து கவுண்டர் அயபது பனரில் உள் மின்னிலணப்பு சர்மய எண் 

139/1 இல் உள் கிணற்றிற்கு நாற் மகாரின நனு  சம்ந்தநா அமத மகாரிக்லகயில் 

நியாபணம் மகாரி  மநல்முலயீட்டாபா திரு. டபாஜன் அயர்கள் தற்பாழுது 

உடுநல மின் நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன்த்தில் முலயிட் டதாக 

பதரினயருகிது. 

6.7 மநலும் திரு. டபாஜ் த/ப ாச்சிமுத்து கவுண்டர் அயர்கது நலவி திருநதி 

அம்சமயனி மூம் இக்மகாரிக்லகலன முலயிட்டு அதல உடுநல மின் கிர்நா 

யட்டம்/ மின் நுகர்மயார் நன்த்தால் நிபாகரிக்கப்ட்ட பின்பு அமத மகாரிக்லகலன மின் 

குலதீர்ப்ாரிடம் சுநார் 49 யருடங்களுக்கு முன்ம சண்முகமயல் பனரில் 

திந்தபயளி கிணற்றில் க.எ.139/1 இல் மின் இலணப்பு யமங்கினது ற்றியும் நற்றும் 

க.எ.140/1 ல் உள் ஆழ்குமாய் கிணறு க்கு சுநார் 14 யருடங்களுக்கு முன்பு மின் 

இலணப்ல இடநாற்ம் பசய்த நிகழ்லய புதினதாக முலயிட்டு இருப்தால் தமிழ்ாடு 

மின்சாப ழுங்குமுல ஆலணனம் மின் நுகர்மயாரின் குலதீர்க்கும் நன்ம் நற்றும் 

மின்சாப குலதீர்ப்ார் ழுங்குமுல விதிகள் , 2004 விதி 17(4)(ஆ)-ஐ ஆபான 

விரும்புகிமன்.  அந்த விதி கீமம பகாடுக்கப்ட்டுள்து. 

“17.(4)  கீழ்க் குறிப்பிட்டயற்ல பின்ற்றிாபாழின எந்த முலயீடும், 

மின்சாப குலதீர்ப்ாபால் ஏற்றுக் பகாள்ப்ட நாட்டாது. 

 Xxxx 

 ஆ. முலயீடு முலயீட்டிற்கா நிகழ்வு டந்த மூன்று நாதங்களுக்குள் 

பகாடுக்கப்ட்டிருக்க மயண்டும்.” 

 

6.8 இதன்டி இம்மநல்முலயீட்டில் மின்னிலணப்பு யமங்கின 49 யருடங்களுக்கு 

பிகும், மின்னிலணப்பு சர்மய நாற்ம் பசய்த 14 யருடங்களுக்கு பிகும் நியாபணம் 

மகாபப்ட்டுள்து. த்தி 6.7 உள் தீர்வின்டி இம்முலயீட்டிற்கா நிகழ்வு டந்து 

மூன்று நாதங்களுக்குள் பகாடுக்கப்டவில்ல எ அறினப்டுகிது. 



10 
 

6.9  எமய, கீழ்க்கண்ட சாபாம்சங்களின்டி மநல்முலயீட்டாரின்  மநல்முலயீடு 

மகாரிக்லக நிபாகரிக்கப்டுகிது என்று தீர்வு பசய்னப்டுகிது.  

1) வியசான மின் இலணப்பு எண் 03-333-004-146, 7.5 HP 24.12.1973 அன்று 

க.ச.எண்139/1 இல் இருந் த திந்தபயளி கிண ற்றிற்கு ாச்சிமுத்து கவுண்டர் 

உயிருடன் இருந்தபாழு மத திரு. சண்முகமயல் த /ப ாச்சிமுத்துக் கவுண்டர் 

பனரில் யமங்கப்ட்டுள்து . அன்லன சூழ்நிலயில் அவ்யாறு யமங்கட்ட மாது 

எந்தவித ஆட்மசலணயும் இல்ல.  

2) வியசான மின் இலணப்பு எண் 03-333-004-146, க.ச.எண்.139/1 இல் 

இருந்த திந்தபயளி கிண ற்றிற்கு 24.12.1973 அன்று யமங்கின பின்புதான் 

ாகப்பிரிவில பசய்னப்ட்டுள்து.  

3) 24.12.1973-ல் வியசான மின் இலணப்பு எண் 03-333-004-146 

யமங்கினமாது நுகர்மயார் நற்றும் உரிநதாபர் ஆகிமனார் இலடமன விதிமுலகளின்டி 

லடமுலப் டுத்தப்ட்ட இலச வு (Agreement) த்திபத்தின்டி  திரு.சண்முகமயல் 

த/ப திரு. ாச்சிமுத்து கவுண்டர் அயர்கள் மின்னிலணப்பின் உரிலநதாபர் ஆயார். 

 4)  மநலும், தமிழ்ாடு மின்சாப ழுங்குமுல ஆலணனம் யகுத்துள் மின் 

நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன்ம் நற்றும் மின்சாப குலதீர்ப்ார் ழுங் குமுல 

விதிகள், 2004 விதி 17(4)(ஆ)-ல் குறித்துலபக்கப்ட்ட கா அலய கடந்து  

மின்னிலணப்பு யமங்கின 49 யருடங்களுக்கு பிகும் , மின்னிலணப்பு சர்மய நாற்ம் 

பசய்த 14 யருடங்களுக்கு பிகும் நியாபணம் மகாருயது ஏற்புலடனதாய் இல்ல. 

7.0 முடிவுலப: 

7.1 த்தி 6-இல் உள் தீர்வுகளின் அடிப்லடயில் மநல்முலயீட்டாரின் 

மநல்முலயீட்டு நனு தள்ளுடி பசய்னப்டுகிது. 

7.2 மநற்கண்ட தீர்வுடன் இந்த முலயீட்டு நனு எண் 73/2022 முடிவுக்கு 

பகாண்டு யபப்டுகிது.  பசவு பதாலக இல்ல. 

 

 (. கண்ணன்) 

                    மின்குலதீர்ப்ார் 
“நுகர்மயார் இல்லமனல் நிறுயம் இல்ல” 

                                      “No Consumer, No Utility” 
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1. திரு N. டபாஜன்,       - By RPAD 

த/ப. ாச்சிமுத்துக் கவுண்டர்,  

7/84, கம்ாட்டி (அஞ்சல்),  

ஆலணநல யட்டம்,  

மகாலய – 642 007 .           

 

2. பசனற்பாறினார்/ இ&/ அங்கக்குறிச்சி, 

உடுநல மின் கிர்நா யட்டம், 

தமிழ்ாடு மின் உற்த்தி நற்றும் கிர்நா கமகம், 

110/22 KV SS யாகம், யாள்நால பநயின் மபாடு, 

அங்கக்குறிச்சி – 642 007. 

                

3.  மநற்ார்லய பாறினார்,                         - By Email 

உடுநல ä‹ g»®khd t£l«, 

jäœehL ä‹ c‰g¤Â k‰W« g»®khd fHf«, 

திருப்பூர் மபாடு, உடுநல – 642 126. 

 

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 ழுங்குமுல ஆலணனம், 

4யது தம், சிட்மகா தலலந நிர்யாக அலுயக கட்டிடம், 

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

 

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

தமிழ்ாடு மின்சாப ழுங்குமுல ஆலணனம், 

சிட்மகா தலலந நிர்யாக அலுயக கட்டிடம், 

திரு.வி.க. பதாழிற்மட்லட,   

கிண்டி, பசன்ல – 600 032. 

 

 

 


