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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 80 / 2022 

 

திரு மு. நாரினப்ன்,  

த/ப. முருக முதலினார் @ முருகப் முதலினார்,  

க.எண். 9/195, பாதா கிருஷ்ண வீதி,  

எஸ், என். ஜி கர் முதல் வீதி,  

அம்நாாலனம், அனுப்ர்ாலனம் அஞ்சல், 

திருப்பூர் – 641 652. 

                    „„„மநல்முலயீட்டார்

                                         (Rep. by திரு M. சியக்குநார்) 

      vÂ® 

பசனற்பாறினார்/ இ&/அவிாசி, 

திருப்பூர் மின் கிர்நா யட்டம், 

தமிழ்ாடு மின் உற்த்தி நற்றும் கிர்நா கமகம், 

மின்யாரின அலுயக யாகம், நங்கம் மபாடு, 

அவிாசி – 641 654. 

                                  ...... எதிர்நனுதாபர் 

       (திரு.C. பசந்தில்குநார், உதவி பசனற்பாறினார்/ அனுப்ர்ாலனம்) 

 

 

               நனு பப்ட்ட ாள்: 12-09-2022 

 

மகட்புலப ாள்:  15-12-2022  

 

ஆலண ாள்:  10-01-2023 

 

12.09.2022 அன்று பப்ட்ட திரு மு. நாரினப்ன், த/ப. முருக முதலினார் @ 

முருகப் முதலினார், க.எண். 9/195, பாதா கிருஷ்ண வீதி, அம்நாாலனம், 

அனுப்ர்ாலனம் அஞ்சல் திருப்பூர் – 641 652 அயர்களின் நனு மநல்முலயீட்டு 

நனு எண் 80/2022 ஆக திவு பசய்னப்ட்டுள்து.  மநற்கண்ட நனுவின் மீது 

மின்குலதீர்ப்ாரின் மகட்புலப 15.12.2022 அன்று லடபற்து.  

மநல்முலயீட்டாரின் நனுவிலுள் யாதங்கள், எதிர்நனுதாபரின் திலுலபயிலுள் 
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யாதங்கள் நற்றும் இருதபப்பிபாலும் மகட்புலப ாளில் எடுத்துலபக்கப்ட்ட யாதங்கள் 

ஆகின அலத்லதயும் ஆபாய்ந்து மின்குலதீர்ப்ாபால் கீழ்க்கண்ட ஆலண 

யமங்கப்டுகிது. 

ஆலண 

1.  மநல்முலயீட்டாரின் மகாரிக்லக: 

மின் இலணப்பு எண் 03-169-011-964-இல் பனர் நாற்ம் பசய்தலத பத்து 

பசய்யுநாறு மநல்முலயீட்டார் விண்ணப்பித்துள்ார். 

2.0 யமக்கின் சுருக்கம்: 

2.1 மின் இலணப்பு எண் 03-169-011-964-ஐ திரு மனினப்ன் பனரில் பனர் 

நாற்ம் பசய்தலத பத்து பசய்னக் மகாரி மநல்முலயீட்டார் எதிர்நனுதாபரிடம் 

விண்ணப்பித்துள்ார். 

2.2 திரு மனினப்ன் அயர்கள் சநர்ப்பித்த ஆயணங்களின் அடிப்லடயில் பனர் 

நாற்ம் பசய்னப்ட்டுள் எ எதிர்நனுதாபர் பதரிவித்ததால் மநல்முலயீட்டார் 

திருப்பூர் மின்கிர்நா யட்டம், மின் நுகர்மயார் குலதீர் நன்த்லத 16.12.2021 அன்று 

அணுகியுள்ார். 

2.3 மின் நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன்ம், திருப்பூர் மின்கிர்நா யட்டம், 

09.05.2022 அன்று தன்னுலடன ஆலணலன அளித்துள்து.  நன்ம் அளித்த தீர்ப்பில் 

அதிருப்தியுற்தால் இந்த மநல்முலயீட்டு நனுவில மநல்முலயீட்டார் 

மின்குலதீர்ப்ாரிடத்தில் சநர்ப்பித்துள்ார். 

 

3.0  நன்த்தின் தீர்வு: 

 

திருப்பூர் மின் கிர்நா யட்டம், மின்நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன்ம் 

தன்னுலடன தீர்லய 09.05.2022 ாளிட்ட ஆலணயில் பதரிவித்துள்து.  அந்த 

ஆலணயின் சம்ந்தப்ட்ட த்தி கீமம பகாடுக்கப்ட்டுள்து. 

“முடிவுலப: 

திரு.M.நாரினப்ன், திருப்பூர் அயர்களுக்கு அறிவிப்து னாபதனில் தாங்கள் புகார் 

நனுவில் குறிப்பிட்டுள் மின் இலணப்பில பனர் நாற்ம் பசய்ன இதுாள்யலப 

எதிர்நனுதாபபது அலுயகத்தில் விண்ணப்ம் ஏதும் பப்டவில்ல. மநலும் புகார் 

நனுவில் குறிப்பிடப்ட்டுள் பசாத்தில் தங்களுக்குள் உரிலநலன உறுதிப்டுத்தும் 

யருயாய் துல ஆயணங்களுடன் ஆட்மசலண பதரிவிக்கும் ட்சத்தில், தங்கது 
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ஆட்மசலண ரிசீலக்கு எடுத்துக் பகாள்ப்டும் என் தகயல் தங்களுக்கு 

பதரிவிக்கப்ட்டு தங்கது நனுவில நன்ம் முடித்து லயக்கிது.” 

 

4.0 மின்குலதீர்ப்ாரின் மகட்புலப: 

 

4.1 மநல்முலயீட்டாரும் எதிர்நனுதாபரும் தங்கது தபப்பு யாதங்கல 

எடுத்துலபப்தற்கு யசதினாக 15.12.2022 அன்று காபணாலி மூம் மகட்புலப 

டத்தப்ட்டது. 

       

4.2 மநல்முலயீட்டார் சார்ாக திரு M. சியக்குநார் அயர்கள் மகட்புலப ாளில் 

கந்து பகாண்டு தன்னுலடன யாதத்லத எடுத்துலபத்தார். 

 

4.3 எதிர்நனுதாபர் திரு.C. பசந்தில்குநார், உதவி பசனற்பாறினார்/ 

அனுப்ர்ாலனம், திருப்பூர் மின் கிர்நா யட்டம் அயர்கள் மகட்புலப ாளில் கந்து 

பகாண்டு தன்னுலடன யாதத்லத எடுத்துலபத்தார்.  

 

4.4 மின்குலதீர்ப்ாரின் முன்பு சநர்ப்பிக்கப்டும் நனு மநல்முலயீட்டு நனு 

என்தால் மின்குலதீர்நன்த்தில் நனுதாபபால் லயக்கப்ட்ட மகாரிக்லககள் 

சம்ந்தப்ட்ட யாதங்கள் நட்டுமந தீர்விற்கு எடுத்துக் பகாள்ப்டுகிது.  குலதீர் 

நன்த்தின் டயடிக்லககள், குலதீர் நன்த்தில் சநர்ப்பிக்கப்டாத புதின 

நியாபணங்கள் அல்து ணினார் ழுங்கு டயடிக்லக சம்நந்தப்ட்ட மகாரிக்லககள் 

முதலின மின்நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன்ம் நற்றும் மின்குலதீர்ப்ாருக்கா 

ழுங்குமுல விதிகளின்டி மின்குலதீர்ப்ாரின் தீர்விற்கு எடுத்துக் 

பகாள்ப்டவில்ல. 

 

5.0 மநல்முலயீட்டாரின் யாதங்கள்: 

 

5.1 மநல்முலயீட்டார்,  மூத்த குடிநகன் ஆகின தான், மநற்கண்ட முகயரியில் 

நிபந்தபநாக யசித்து யருயதாகவும், கடந்த 16.12.2021-ம் மததினன்று, யாரிசுகல 

நலத்து, மாலி ட்டா உருயாக்கி, அதன் மூம் பற் மின் இலணப்ல பத்து பசய்து, 

பசாத்தின் உரிலநனார் பனரில் மின் இலணப்பு பனர் நாற்ம் பசய்னக் மகாரி ஒர் 

புகார் நனுவில, மின் குலதீர்க்கும் நன்ம், திருப்பூர்-க்கு தாக்கல் பசய்து மநற்டி 

நனு கடந்த 17.12.2021-ம் மததினன்று, சார்பு பசய்னப்ட்டுள்தாகவும் 

மநல்முலயீட்டார்  பதரிவித்துள்ார். 
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5.2 மின் இலணப்பு எண். 03-169-011-964-க்குரின பசாத்து, கடந்த 30.01.1994-ம் 

மததினன்று, திரு. மனினப் முதலினார் நகன், திரு. முருக முதலினார் @ முருகப் 

முதலினார் @ முருக முதலினார் அயர்களின் பனரில் யமங்கப்ட்ட த்தம் ட்டாவின் 

அடிப்லடயில் மநற்டி பசாத்து மநற்டி ருக்கு பசாந்தநாது / ாத்தினப்ட்டதாக 

மநல்முலயீட்டார்  பதரிவித்துள்ார். மநற்டி ரின் காத்திற்கு பின் 

சட்டப்டினா யாரிசுதாபர்கள் 1. அருணாச்சம், 2.மனினப்ன், 3.பசன்னினப்ன், 

4.நாரினப்ன் (நனுதாபர்), 5.பாநசாமி நற்றும் 6.அங்கப்ன் ஆகிமனார் ஆயார்கள் என்று 

மநல்முலயீட்டார்  பதரிவித்துள்ார். 

5.3  மநற்டி உண்லந வியபங்கல நலத்து, மநற்டி திரு. முருக முதலினாரின் 

இதப யாரிசுகளுக்கு பசாத்து மாய்ச் மசபக்கூடாது, பசாத்லத அகரிக்க மயண்டும் 

என்று திட்டமிட்டு, மநற்டி த்தம் ட்டாவில், பாய் / மாலி ஆயணங்கல தாக்கல் 

பசய்து, மநற்டி யாரிசுகளில் ருயபா, திரு.மனினப்ன் அயர்களின் நகன், திரு. 

.பயங்கடாசம் அயர்கள், கடந்த 2019-ம் யருடம், ட்டாவில் பனர் நாற்ம் 

பசய்துள்தாக மநல்முலயீட்டார்  பதரிவித்துள்ார். 

5.4 அதல மூ ஆயணநாகக் பகாண்டு, கடந்த 15.06.2019-ஆம் மததினன்று, 

மநற்டி திரு. . பயங்கடாசம் & அயபது யலகனாக்கள், ஒர் தா பசட்டில்பநன்ட் 

ஆயணம் எண். 8199/2019-யில திவு பசய்துள்தாகவும் அதற்கு பின்னிட்டு, 

கடந்த 04.12.2019 மததினன்று, திரு. காளினப்ன் நகன் சுப்பிபநணினம் என்யருக்கு, ஒர் 

கிலபன ஆயணம் எண்.17603/2019 பகாடுத்துள்தாகவும் மநல்முலயீட்டார்  

பதரிவித்துள்ார். 

5.5 திரு. முருகப் முதலினார் நகன் மனினப் முதலினார் என்யர் அபசு 

அதிகாரிகளிடம் பாய் யாக்குமூம் அளித்து, பாய்னா / மாலினா ஒர் 

விண்ணப்த்தில தாக்கல் பசய்து, அதன் அடிப்லடயில் அபசு அதிகாரிகளும் 

கடலநயில் இருந்து தயறி அதிகாப துஷ்பிபமனாகம் பசய்து அபசு ஆயணநா மநற்டி 

ட்டாவில் எவ்வித ஆயண ஆதாபங்கள் / மூ ஆயணங்கள் இன்றி சட்டப்டினா 

யாரிசுகளிடம் எவ்வித விசாபலணயும் மநற்பகாள்ாநல் திரு. முருகப் முதலினார் நகன் 

மனினப் முதலினார் என்யர் பனரில் பனர் நாற்ம் பசய்னப்ட்டுள்தாக 

மநல்முலயீட்டார்  பதரிவித்துள்ார். 
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5.6 கடந்த 04.01.2022-ம் மததினன்று உதவி மின் பாறினார், அனுப்ர்ாலனம் 

அயர்கள், மநற்டி பாருள் பதாடர்ாக, பனர் நாற்ம் மகாரி, எந்தபயாரு 

விண்ணப்மும் கிலடக்கப் பவில்ல எ தில் யமங்கியுள்தாக 

மநல்முலயீட்டார்  பதரிவித்துள்ார். 

5.7 கடந்த 28.04.2022-ம் மததியிட்டு, நன் தலயர், கடந்த 05.05.2022-ம் 

மததினன்று, மநற்டி பாருள் பதாடர்ாக லடபற் விசாபலணக்கு  அலமப்ாலண 

சார்பு பசய்னப்ட்டுள்தாக மநல்முலயீட்டார்  பதரிவித்துள்ார். அந்த 

விசாபலணயில், தன்னுலடன நகன், சியக்குநார் கந்து பகாண்டு தது தபப்பு 

யாதங்கல, மரில் எடுத்துலபத்துள்தாக மநல்முலயீட்டார்  பதரிவித்துள்ார். 

5.8 கடந்த 09.05.2022-ம் மததினன்று, மநற்டி பாருள் பதாடர்ாக, நன் தலயர், 

ஒர் உத்தபவு பிப்பித்துள்ார். அந்த உத்தபவு, கீழ்க்கண்ட யாதங்களின் அடிப்லடயில், 

ஏற்புலடனது அல் என்தால், ாது மததியில், நாண்லந சமூகம் அயர்களுக்கு, இம் 

மநல்முலயீட்டு நனு, ணிந்து தாக்கல் பசய்னப்டுயதாக மநல்முலயீட்டார்  

பதரிவித்துள்ார். 

5.9 மநற்டி உத்தபவில், எதிர்நனுதாபரின் திலுலபயில் மின்  இலணப்பு எண். 

03-169-011-964 ஆது, கடந்த 10.12.1998-ம் மததினன்று, திரு முருக முதலினார் 

நகன்,  திரு மனினப் முதலினார் பனரில் யமங்கப்ட்டது எ எதிர்நனுதாபர் 

யாக்குமூம் அளித்துள்ார். ஆால், கடந்த 26.07.1994-ம் மததினன்று, திரு முருக 

முதலினார்  நகன், மனினப் முதலினார் காநாகிவிட்ட நிலயில், கடந்த 10.12.1998-

ம் மததினன்று, காஞ்பசன் திரு முருக முதலினார் நகன்,                           திரு 

மனினப் முதலினார்-க்கு, எந்த மூ ஆயணங்களின் அடிப்லடயில், மநற்டி மின் 

இலணப்பு யமங்கப்ட்டது? எ எதிர்நனுதாபரிடம், நன் தலயர் விசாபலண 

பசய்னவில்ல / மூ ஆயணங்கல சரி ார்க்கவில்ல என்று மநல்முலயீட்டார்  

பதரிவித்துள்ார். 

5.10 எதிர்நனுதாபரின் யாக்குமூத்தின் அடிப்லடயில், "காஞ்பசன் / இந்த 

ருயரின் பனரில் எவ்யாறு மின் இலணப்பு மகாரி நனு தாக்கல் பசய்னப்ட்டுள்து?" 

எ எதிர்நனுதாபரிடம், நன் தலயர் விசாபலண பசய்னவில்ல / மூ 

ஆயணங்கல சரி ார்க்கவில்ல என்று மநல்முலயீட்டார்  பதரிவித்துள்ார். 
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மநற்டி நனுவில் குறிப்பிட்டுள் மின் இலணப்பில  பனர் நாற்ம் பசய்னக் மகாரி 

ாது மததியலப எந்தபயாரு விண்ணப்மும் யபவில்ல எவும், உரின 

யருயாய்த்துல ஆயணங்களுடன் ஆட்மசலண பதரிவிக்கும் ட்சத்தில், 

ஆட்மசலண ரிசீலக்கு எடுத்துக் பகாள்ப்டும்" என்றும் 

உத்தபவிடப்ட்டுள்தாக மநல்முலயீட்டார்  பதரிவித்துள்ார். 

5.11 கடந்த 24.11.2021-ம் மததினன்று, மநற்டி பாருள் பதாடர்ாக, திரு. யருயாய் 

மகாட்டாட்சினர், திருப்பூர் அயர்கள், யட்டாட்சினரிடம் அறிக்லக தாக்கல் பசய்ன உத்தபவு 

பிப்பிக்கப்ட்டும், ாது மததியலப, எந்தபயாரு அறிக்லகயும் தாக்கல் பசய்னவில்ல. 

யருயாய் மகாட்டாட்சினர், மநற்டி பாருள் பதாடர்ாக, எந்தபயாரு டயடிக்லகயும் 

எடுக்கவில்ல என்று  மநல்முலயீட்டார்  பதரிவித்துள்ார். 

5.12 ஆகமய, அந்த பாருள் பதாடர்ாக, யட்டாட்சினரிடம் அறிக்லக & யருயாய் 

மகாட்டாட்சினரிடம் ட்டாவின் உண்லநத் / பநய்த்தன்லந சான்று மகட்டுப் பற்று, 

அதன் அடிப்லடயில், இம் மநல்முலயீட்டு நனுவின் மீது, தகுந்த உத்தபவு 

பிப்பிக்குநாறு மநல்முலயீட்டார்  பதரிவித்துள்ார். 

5.13 இந்தின அபசினல் சாசம் 1950-ன் மகாட்ாடு 21-ன் டி, "சட்டப்டினா 

விசாபலண முலப்டி" இம் மநல்முலயீட்டு நனுவின் மீது விசாபலண பசய்யுநாறு 

மநல்முலயீட்டார்  பதரிவித்துள்ார். 

5.14 மநலும், மநற்டி நனுவில் பசால்ப்ட்டுள் யாதங்கள் / தீர்ப்புகளின் 

அடிப்லடயில், நன் தலயர், சட்டப்டினா விசாபலண மநற்பகாண்டால், 

எதிர்நனுதாபர் மீது, உரின சட்ட & துல ரீதினா டயடிக்லக எடுக்க  மரிடும் எ 

குற்ம் கருதி, உள்மாக்கத்துடன் உத்தபலய பிப்பித்துள்ார் என்து, 

மநல்முலயீட்டார் / மூத்த குடிநகன் ஆகின  தது தபப்பு யாதம் ஆகும் என்று 

மநல்முலயீட்டார்  பதரிவித்துள்ார். 

5.15 ஆகமய, இம்மநதகு சமூகம் அயர்கள், மநற்டி யாதங்களின் அடிப்லடயில், 

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

பசய்ன மயண்டி, இம் மநல்முலயீட்டு நனுவில கருலணயுடன் ரிசீல பசய்து 

ஏற்று, கடந்த 09.05.2022-ம் மததியிட்டு, நன் தலயர் பிப்பித்த உத்தபலய பத்து 

பசய்ன மகாரி மநல்முலயீட்டார்  பதரிவித்துள்ார். 
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5.16 கடந்த 16.12.2021-ம் மததியிட்டு, நன்த்தில் தாக்கல் பசய்த புகார் நனுவின் மீது, 

மீள் விசாபலண பசய்ன மயண்டியும், மாலினா / பாய்னா ட்டாலய தாக்கல் பசய்து, 

மின் இலணப்பு எண். 03-169-011-964 யமங்கப்ட்டுள்து எ விசாபலணயில் 

 கண்டறிந்தால், மநற்டி பாருள் குறித்த குற்ச்சாட்டில் பதாடர்புலடன 

அலயர் மீதும், உரின சட்ட & துல ரீதினா டயடிக்லக எடுக்க / ரிந்துலப பசய்னக் 

மகாரியும் மநல்முலயீட்டார் மகட்டுக் பகாண்டுள்ார். 

6.0  எதிர்நனுதாபரின் யாதங்கள்: 

 

6.1 அவிாசி மகாட்டம் அனுப்ர்ாலனம் உமகாட்டம் கிபாமினம் 

அனுப்ர்ாலனம் பிரிவு அலுயகத்லத மசர்ந்த மின் இலணப்பு எண்-169-011-964 

என் வீட்டு மின் இலணப்ாது முருகப்ன் நகன் மனினப்ன் பனரில் கடந்த 

10.12.1998 அன்று திரு மனினப்ன் அயர்கள் சநர்ப்பித்த ஆயணங்களின் 

அடிப்லடயில் யமங்கப்ட்டு உள்து பதரின யருகிதாக எதிர்நனுதநாபர் 

பதரிவித்துள்ார். 

 

6.2 திரு.மு.மனினப்ன் த/ப.முருகப்ன் அயர்கள் சநர்ப்பித்த ஆயணங்களின்            

அலத்தும் ரிசீலிக்கப்ட்டு அதன் அடிப்லடயிமமன வீட்டு மின் இலணப்பு எண்-

169-011-964 யாரின விதிமுலகளின்டி 10.12.1998 அன்று யமங்கப்ட்டுள்தாக 

அலுயக ஆயணங்கள் யாயிாக பதரின யருயதாக எதிர்நனுதநாபர் 

பதரிவித்துள்ார். 

 

 6.3 தற்பாழுது மின் இலணப்பு எண்-1639-011-964 என் வீட்டு மின் 

இலணப்ல திரு.மக.சுப்பிபநணினம் த/ப.காளினப்ன் அயர்கள் உரின 

ஆயணங்களுடன் இலணனத யாயிாக பனர் நாற்ம் மயண்டி திவு பசய்து பனர் 

நாற்ம் பசய்ன உரின கட்டணத்லதத்பதாலகலன பசலுத்தி தது பனருக்கு பனர் 

நாற்ம் பசய்ன மயண்டி சநர்ப்பித்த விண்ணப்ம்  நற்றும் ஆயணங்கல ஆய்வு 

பசய்து அதன் அடிப்லடயில் கடந்த 29.08.2022 அன்று திரு.மனினப்ன் 

அயர்களின் பனரில் இருந்து திரு.மக.சுப்பிபநணினம் த/ப.காளினப்ன் அயர்களின் 

பனருக்கு பனர் நாற்ம் பசய்னப்ட்டுள்தாக எதிர்நனுதநாபர் பதரிவித்துள்ார். 
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6.4 07.05. 2022-மததியிட்ட மின் நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன் தீர்ப்பில்  புகார் 

நனுவில் குறிப்பிடப்ட்டுள் பசாத்தில் திரு.மு.நாரினப்ன் த/ப.முருகன் முதலினார் 

@ முருகப் முதலினார் அயர்களிடம் தங்களின் உரிலநலன உறுதிப்டுத்தும் 

யருயாய்துல ஆயணங்களுடன் ஆட்மசல பதரிவிக்கும்ட்சத்தில் தங்கது 

ஆட்மசல ரிசீலக்கு எடுத்துக்பகாள்ப்டும் என் தகயல் திரு.மு.நாரினப்ன் 

அயர்களுக்கு  பதரிவிக்கப்ட்டுள்தாகவும், ஆால் இதுாள் யலப 

திரு.மு.நாரினப்ன் அயர்கால் ஆட்மசல ஏதும் பதரிவிக்கப்டவில்ல எவும் 

எதிர்நனுதநாபர் பதரிவித்துள்ார். 

 

6.5 மநலும் மின் இலணப்பு எண். 169-011-964 பதாடர்ாக  திரு.மு.நாரினப்ன் 

தகயல் அறியும் உரிலநச்சட்ட கடித எண்-MM-RT1-09/2022-DT- 09.09.2022-ல் 

கண்ட தகயல் அறியும் உரிலநச் சட்ட நனுவிற்கா தகயல்கள் அலத்தும் கூடுதல் 

தலலநப் பாறினார், திருப்பூர் மின் கிர்நா யட்டம், திருப்பூர் அயர்கால் 

ஏற்கமய யமங்கப்ட்டுள்தாக எதிர்நனுதநாபர் பதரிவித்துள்ார். 

7.0  மின் குலதீர்ப்ாரின் தீர்வு: 

 

7.1 இருதபப்பு யாதங்கள் நற்றும் சநர்ப்பிக்கப்ட்ட ஆயணங்கள் ஆகினயற்ல 

ஆபாய்ந்து கீழ்க்கண்டயாறு தீர்வு பசய்னப்டுகிது.   

7.2 மநல்முலயீட்டார் திரு மு. நாரினப்ன், த/ப. முருக முதலினார் @ முருகப் 

முதலினார் அயர்கள்  க.எண்.9/195, பாதாகிருஷ்ண வீதி, எஸ்.என்.ஜி. கர் முதல் வீதி, 

அம்நாாலனம், அனுப்ர்ாலனம் அஞ்சல், திருப்பூர் - 641 652 என் முகயரியில் 

யசித்து யருயதாகவும், திருப்பூர் நாயட்டம், பாக்கினாாலனம் கிபாநம், 

திருமுருகண்பூண்டி மரூபாட்சி, அம்நாாலனம் லமன கிபாந த்தம் எண் 567/1 ா, 

புதின கிபாந த்தம் எண் 567/9 ட்டா எண் 866 ஆது, இப்புகார் நனுவின் பசாத்து 

எவும் பதரின யருகிது. 

 

7.3  மநற்டி பசாத்து ஆதியில் திரு முருக முதலினார் அயர்களுக்கு 

பசாந்தநாது எவும், திரு முருக முதலினார் காத்திற்கு பின்னிட்டு திரு. 

அருணாச்சம், திரு. மனினப்ன், திரு. பசன்னினப்ன், திரு. நாரினப்ன், திரு. 

பாநசாமி நற்றும் திரு. அங்கப்ன் ஆகிமனார் யாரிசுதாபர்காக இருந்த நிலயில் 

மநற்டி உண்லந விபங்கல நலத்து மநற்டி யாரிசுகளில்  ருயபா திரு 
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மனினப்ன் அயர்களின் நகன் திரு .பயங்கடாச்சம் நற்றும் அயபது யலகனாக்கள் 

15.06.2019 அன்று ரு தா பசட்டில்பநன்ட் மூம் திரு ..பயங்கடாச்சம் 

பனருக்கு திவு பசய்துள்தாகவும்,  அதற்கு பின் கடந்த 04.12.2019-ஆம் மததினன்று 

திரு.காளிப்ன் நகன் சுப்பிபநணினம் என்யருக்கு  கிலபனம் பசய்து 

பகாடுத்துள்தாகவும் மநல்முலயீட்டார் பதரிவித்துள்ார். 

 

7.4 மாலிட்டா யமங்கினது குறித்து நாண்லந தமிழ்ாடு தகயல் ஆலணனம் 

பசன்ல அயர்களிடத்தில் உரின நனு தாக்கல் பசய்து யருயாய்த் துலயின் 

டயடிக்லக தற்மாது நிலுலயயில் உள்தாகவும், திரு பயங்கடாச்சம் திரு 

காளினப்ன் நகன் சுப்பிபநணினம் நற்றும் அயபது யலகனாக்கள் மநற்டி 

பசாத்திற்குரின மின் இலணப்ல பனர் நாற்ம் பசய்ன மகாரும் ட்சத்தில் 

பசாத்துரிலநயின் பநய்த்தன்லநயில உறுதிபசய்னாநல் மின்னிலணப்பில பனர் 

நாற்ம் பசய்துதப மயண்டாம் எ எதிர்நனுதாபலப மநல்முலயீட்டார் மகட்டுக் 

பகாண்டுள்ார். 

 

 7.5 மநல்முலயீட்டு நனுவில் குறிப்பிட்டுள் மின் இலணப்பு எண் 169-011-964 

ஆது கிபாமினம் அனுப்ர்ாலனம் பிரிவு அலுயகத்திற்கு உட்ட்ட 

அம்நாாலனம் கிர்நாத்தில் திரு மனினப்ன் பனரில் 10.12.1998 அன்று 

சநர்ப்பிக்கப்ட்ட ஆயணங்களின் அடிப்லடயில் யாரின விதிமுலடி மின் இலணப்பு 

யமங்கப்ட்டதாகவும், அன்லன சூழ்நிலயில் அவ்யாறு யமங்கப்ட்டமாது எந்தவித 

ஆட்மசலயும் பப்டவில்ல எ எதிர்நனுதநாபர் பதரிவித்துள்ார். 

 

7.6 மநலும் 1998-இல் மின் இலணப்பு யமங்கினது சம்ந்தநாக எதிர்நனுதாபர் 

சநர்ப்பித்த ஆயணங் கல ஆய்வு பசய்த மாது கிபாந நிர்யாக அலுயர் யமங்கின 

சான்றின்டி கதவு எண் 9/30 என் எண்ணுள் வீடு நலயரி ட்டா எண் 866 

முதலின திரு முருகப் முதலினார் நகன் திரு மனினப் முதலினார் அயர்களுக்கு 

ாத்தினப்ட்டது என்று பதரினயருகிது.  

 

 7.7 தற்பாழுது மின் இலணப்பு எண்-1639-011-964 என் வீட்டு மின் 

இலணப்ல திரு.மக.சுப்பிபநணினம் த/ப.காளினப்ன் அயர்கள் உரின 

ஆயணங்களுடன் இலணனத யாயிாக பனர் நாற்ம் மயண்டி திவு பசய்து பனர் 
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நாற்ம் பசய்ன உரின கட்டணத்லதத்பதாலகலன பசலுத்தி தது பனருக்கு பனர் 

நாற்ம் பசய்ன மயண்டி சநர்ப்பித்த விண்ணப்ம்  நற்றும் ஆயணங்கல ஆய்வு 

பசய்து அதன் அடிப்லடயில் கடந்த 29.08.2022 அன்று திரு.மனினப்ன் 

அயர்களின் பனரில் இருந்து திரு.மக.சுப்பிபநணினம் த/ப.காளினப்ன் அயர்களின் 

பனருக்கு பனர் நாற்ம் பசய்னப்ட்டுள்தாக எதிர்நனுதநாபர் பதரிவித்துள்ார். 

7.8  xU jhœtG¤j ä‹åiz¥ig bga® kh‰w« brŒÍ«bghGJ cçkjhu® 

filÃo¡f nt©oa éÂKiwfŸ F¿¤J m¿a eh‹ jäœehL ä‹tH§fš 

éÂ¤bjhF¥Ãš Tw¥g£LŸs éÂ 5(7)I Muha éU«ò»nw‹. mªj éÂ ÑnH 

bfhL¡f¥g£LŸsJ. 

 “5. Miscellaneous charges - 

 xxx xxx xxx  

(7) Name Transfer charge  

(i) Every application for transfer of name consequent to the death of the consumer shall be 

in Form (1) in Appendix to this code accompanied by :  

(a) Legal heirship certificate from the Tahsildar concerned or proof of ownership such as 

local body tax receipts (latest).  

(b) No objection certificate from other legal heirs, if any, (or) an indemnity bond in Form (3) 

in Appendix to this Code on non-judicial stamp paper for a value of Rs.80/- and a sworn-in 

affidavit and authenticated by a Notary Public or by a gazetted officer to show the status of 

other legal heirs.  

(c) Fresh application with fee to be specified by the Commission and agreement form.  

(ii) Every application for transfer of name, in other cases, shall be in Forms (1) and (2) in 

Appendix to this Code accompanied by 

a) The document supporting the transfer with an undertaking in Form (4) in Appendix to this 

Code  

(b) Consent letter from the consumer for the transfer of the Security Deposit 4 [if it is not 

included in the document supporting the transfer.  

(c) Fresh application with fee to be specified by the Commission and agreement form.  

Explanation: The name transfer is effected only for such services which are not under 

disconnection.”  
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7.9  nk‰f©l éÂfis T®ªJ go¡F«bghGJ eh« m¿tJ xU ä‹Ïiz¥Ã‹ 

bga® kh‰w« xU Ef®nth® Ïwªjhš v¥go brŒa¥glnt©L« v‹W ä‹tH§fš 

éÂ¤bjhF¥Ã‹ éÂ 5(7)(i)š étç¡f¥g£LŸsJ. m›thW Ïšyhkš k‰w ne®éš 

ä‹Ïiz¥Ã‹ bga®kh‰w« v›thW brŒa¥glnt©L« v‹gJ ä‹tH§fš 

éÂ¤bjhFÃÃ‹ éÂ 5(7)(ii)š étç¡f¥g£LŸsJ.  

7.10 Ïªj tH¡»YŸs ä‹Ïiz¥ò v© bga® kh‰w«, xU Ef®nth® ÏwªjÃ‹ 

brŒa¥g£LŸsjhக Ïšyhkš k‰w ne®éš உள்தால் தமிழ்ாடு ழுங்குமுல 

ஆலண விதி 5(7)(ii)‹ go பனர் நாற்ம் மகாரும் விண்ணப்தாபர் 

i)  The xerox copy of the sale deed or property tax or propoerty tax receipt or Metro 

water/Seweage connection receipt or legal heirship certificate from the Tahsildar 

concerned 

ii) Application and agreement form 

iii) An indemnty bond on Rs.80/- Non-judicial stamp paper (Applicable in the case of 

name transfer due to legal succession)  

ஆகினயற்ல சநர்ப்பிக்கும் ட்சத்தில் மின் இலணப்ல பனர் நாற்ம் பசய்னாம் 

எ பதரினயருகிது. 

7.11   எமய மநற்கூறின மின் இலணப்ல பனர் நாற்ம் பசய்ன விண்ணப்தாபர் 

திரு K.சுப்பிபநணினம் அயர்கள் சநர்ப்பித்த உரின கிலபன த்திபம் எண் 

R/அவிாசி/புத்தகம்-1/17603/2019 ாள் 04.12.2019-இன் அடிப்லடயிமமன 

தமிழ்ாடு ழுங்குமுல ஆலண விதிகளின் டி எதிர்நனுதாபர் பனர் நாற்ம் 

பசய்துள்ார் என்து பதரின யருகிது. 

 

7.12 இந்நிலயில் மின் நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன் தீர்ப்பில், புகார் நனுவில் 

குறிப்பிடப்ட்டுள் பசாத்தில் திரு.மு.நாரினப்ன் த/ப.முருகன் முதலினார் @ 

முருகப் முதலினார் அயர்களிடம் தங்களின் உரிலநலன உறுதிப்டுத்தும் 

யருயாய்துல ஆயணங்களுடன் ஆட்மசல பதரிவிக்கும்ட்சத்தில் தங்கது 

ஆட்மசல ரிசீலக்கு எடுத்துக்பகாள்ப்டும் என் தகயல் திரு.மு.நாரினப்ன் 

அயர்களுக்கு  பதரிவிக்கப்ட்டுள்தாகவும், ஆால் இதுாள் யலப 
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திரு.மு.நாரினப்ன் அயர்கால் உரின யருயாய்துல ஆயணங்களுடன் ஆட்மசல 

ஏதும் பதரிவிக்கப்டவில்ல எவும் எதிர்நனுதநாபர் பதரிவித்துள்ார்.  

 

7.13 மகட்புலபயின் மாது மின்குலதீர்ப்ார் மநல்முலயீட்டாரிடம் தாங்கள் 

உரிலநமகாரும் பசாத்துக்கா ஆயணங்கள் /நீதிநன் தீர்ப்பு ஏதாயது தங்களிடம் 

உள்தா என்று  விவின மாது அதற்குண்டா பசனல்ாட்டில் ஈடுட்டு 

லடமுலயில் இருப் தாக மநல்முலயீட்டார் பதரிவித்துள்ார்.  மநலும் 

மநல்முலயீட்டார் திரு முருகப் முதலினார் பனரில் உள் ஆயணங்கள் எதுவும் 

சநர்ப்பிக்கவில்ல.  

7.14 இதன் மூம் யாரின விதிகளுக்கு உட்ட்மட பனர் நாற்ம் பசய்னப்ட்டுள்து 

பதரின யருகிது.  எமய உரின ஆயணங்களின்றி எதிர்நனுதாபர் எடுத்த 

டயடிக்லகக்கு ஆட்மசல பதரிவிக்கும் மநல்முலயீட்டாரின் மகாரிக்லக நனு 

நிபாகரிக்கப்டுகிது. 

  

8.0 முடிவுலப: 

8.1 த்தி 7.0-இல் உள் தீர்வுகளின் அடிப்லடயில் மநல் முலயீட்டாரின் 

மநல்முலயீட்டு நனு தள்ளுடி பசய்னப்டுகிது. 

8.2 மநற்கண்ட தீர்வுடன் இந்த முலயீட்டு நனு எண் 80/2022 முடிவுக்கு பகாண்டு 

யபப்டுகிது.  பசவு பதாலக இல்ல. 

 

 (. கண்ணன்) 

                    மின்குலதீர்ப்ார் 
“நுகர்மயார் இல்லமனல் நிறுயம் இல்ல” 

                                      “No Consumer, No Utility” 

பறுர் 

 

1. திரு மு. நாரினப்ன்,      - BY RPAD 

த/ப. முருக முதலினார் @ முருகப் முதலினார்,  

க.எண். 9/195, பாதா கிருஷ்ண வீதி,  

அம்நாாலனம்,  

அனுப்ர்ாலனம் அஞ்சல், 

திருப்பூர் – 641 652. 
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2. பசனற்பாறினார்/ இ&/அவிாசி, 

திருப்பூர் மின் கிர்நா யட்டம், 

தமிழ்ாடு மின் உற்த்தி நற்றும் கிர்நா கமகம், 

மின்யாரின அலுயக யாகம், நங்கம் மபாடு, 

அவிாசி – 641 654. 

 

3. மநற்ார்லய பாறினார்,                         - By Email 

திருப்பூர் மின் கிர்நா யட்டம், 

தமிழ்ாடு மின் உற்த்தி நற்றும் கிர்நா கமகம், 

19A & 19B, ம ாதிகர்,  

PN மபாடு,  திருப்பூர் – 641 603. 

 

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. 

 

 

 


