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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 98 / 2022 

 

திரு நா.த.மகசயன்,  

5/1/3, எப்.எப். மபாடு,  

விருதுகர் – 626 001. 

                      „„„மநல்முலயீட்டார் 

                                                           (திரு நா.த.மகசயன்) 

      vÂ® 

உதவி மின்பாறினார்/ /கூநாட்டி , 

விருதுகர் மின் கிர்நா யட்டம், 

தமிழ்ாடு மின் உற்த்தி நற்றும் கிர்நா கமகம், 

கூநாட்டி. 

                                 ...... எதிர்நனுதாபர் 

                   (திரு C. மகாால்சாமி, உதவி மின்பாறினார்/ /கூநாட்டி) 

 

 

               நனு பப்ட்ட ாள்: 25-11-2022 

 

மகட்புலப ாள்:  08-02-2023 

 

ஆலண ாள்:   13-02-2023 

 

25.11.2022 அன்று பப்ட்ட திரு நா.த.மகசயன், 5/1/3, எப்.எப். மபாடு, 

விருதுகர் – 626 001 அயர்களின் நனு மநல்முலயீட்டு நனு எண் 98/2022 ஆக 

திவு பசய்னப்ட்டுள்து.  மநற்கண்ட நனுவின் மீது மின்குலதீர்ப்ாரின் மகட்புலப 

08.02.2023 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: 

மநல்முலயீட்டார் தன்னுலடன வீட்டிற்கு வீதப்ட்டி நாற்ம் ற்றி 

விசாபலண பசய்து வீதப்ட்டி நாற்றி இதுயலப தான் பசலுத்தின தண்டத் 

பதாலகலனயும் திரும் தருநாறு விண்ணப்பித்துள்ார். 

2.0 யமக்கின் சுருக்கம்: 

2.1 மநல்முலயீட்டார் தன்னுலடன வீட்டிற்கு வீட்டு உமனாக மின் இலணப்பு 

மயண்டி விண்ணப்பித்துள்ார்.  

2.2 மநற்கூறின விண்ணப்த்தின் அடிப்லடயில் கஆய்வு பசய்து 

மநல்முலயீட்டாருக்கு யணிக னன்ாட்டிற்கா மின் இலணப்பு எதிர்நனுதாபபால் 

யமங்கப்ட்டுள்து. 

2.3 எமய, தன்னுலடன வீட்டிற்கு வீட்டு உமனாக வீதப்ட்டிக்கு நாற்றி தருநாறு 

விருதுகர் மின்கிர்நா யட்டம், மின் நுகர்மயார் குலதீர்நன்த்லத அணுகியுள்ார். 

2.4 மின் நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன்ம், விருதுகர் மின்கிர்நா யட்டம், 

20.10.2022 அன்று தன்னுலடன ஆலணலன அளித்துள்து.  நன்ம் அளித்த தீர்ப்பில் 

அதிருப்தியுற்தால் இந்த மநல்முலயீட்டு நனுவில மநல்முலயீட்டார் 

மின்குலதீர்ப்ாரிடத்தில் சநர்ப்பித்துள்ார். 

 

3.0  நன்த்தின் தீர்வு: 

 

விருதுகர் மின்கிர்நா யட்டம், மின்நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன்ம் 

தன்னுலடன தீர்லய 20.10.2022  ாளிட்ட ஆலணயில் பதரிவித்துள்து.  அந்த 

ஆலணயின் சம்ந்தப்ட்ட த்தி கீமம பகாடுக்கப்ட்டுள்து. 

 

“முடிவுலப : 

நனுதாபர் தக்குச் பசாந்தநா மதாட்டத்தில் கட்டியிருக்கும் குடியிருப்புக்கு 

யமங்கப்ட்டுள் மின் இலணப்பு எண்: 276-020-375 ஐ வீதப்ட்டி எண் V ல் 

இருந்து வீதப்ட்டி எண் IA ற்கு நாற்ம் பசய்து தப உத்தபவிட்டு நனு எண்: 

36/2022 இம்நன்த்தால் முடித்து லயக்கப்டுகிது.” 
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4.0 மின்குலதீர்ப்ாரின் மகட்புலப: 

 

4.1 மநல்முலயீட்டாரும் எதிர்நனுதாபரும் தங்கது தபப்பு யாதங்கல 

எடுத்துலபப்தற்கு யசதினாக 08.02.2023 அன்று காபணாலி மூம் மகட்புலப 

டத்தப்ட்டது. 

       

4.2 மநல்முலயீட்டார் திரு நா.த.மகசயன் அயர்கள் மகட்புலப ாளில் கந்து 

பகாண்டு தன்னுலடன யாதத்லத எடுத்துலபத்தார். 

 

4.3 எதிர்நனுதாபர் திரு C. மகாால்சாமி, உதவி மின்பாறினார்/ /கூநாட்டி, 

விருதுகர் மின்கிர்நா 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 சம்ந்தப்ட்ட மகாரிக்லககள் 

முதலின மின்நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன்ம் நற்றும் மின்குலதீர்ப்ாருக்கா 

ழுங்குமுல விதிகளின்டி மின்குலதீர்ப்ாரின் தீர்விற்கு எடுத்துக் 

பகாள்ப்டவில்ல. 

 

5.0 மநல்முலயீட்டாரின் யாதங்கள்: 

 

5.1 விருதுகர் நாயட்டம், யத்திபாயிருப்பு யட்ட பகாடிக்கும் கிபாநத்தில் தக்கு 

ட்டா எண்.3591ன் டி பசாந்தநா பு எண்.144/5ல் கட்டியுள் குடியிருப்பு 

வீட்டுக்கு கடந்த 15.8.2021 வீட்டு மின் இலணப்பு மகட்டு விண்ணப்ம் இலணனம் 

மூம் மதலயனா ஆயணங்களுடன் சநர்ப்பித்து இருந்ததாகவும் அந்த 

ஆயணங்களின் கலயும் கூநாட்டி இநில பாறினார் யசம் சநர்ப்பித்து 

இருந்ததாகவும்,  இநில பாறினார் அந்த ஆயணங்கல சரிார்த்து கடந்த 

25.8.2021 அன்று அந்த வீட்லட க ஆய்வு பசய்து வீட்டு வீதப்ட்டியில் இலணப்பு 

யமங்குயதாக குறுஞ்பசய்தி அனுப்பி அன்ம இலணப்பு எண். 07276020375 

இலணப்பு யமங்கினதாகவும் மநல்முலயீட்டார் பதரிவித்துள்ார். 
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5.2 ஆால் மின் இலணப்பில் 100 யூனிட்டுக்கும் குலயா உமனாகத்திற்கு 

ரூ.550/- ரூாய் பில் யந்தது. இது விபநாக தான் 15.11.2021 அன்று கூநாப்ட்டி 

இநில பாறினாலப மரில் சந்தித்து விபம் மகட்டதாகவும், அயர் 

மநல்முலயீட்டாருக்கு யணிக வீதட்டினலில் இலணப்பு யமங்கியிருப்தாகவும், 

இந்த பில்லுக்கு ணம் பசலுத்தின பின்பு வீதப்ட்டி நாற்றி தருயதாக இநில 

பாறினாலப கூறினதால் தான் அன்ம அமத அலுயகத்தில் லர பில்லுக்கு ணம் 

பசலுத்தினதாக மநல்முலயீட்டார் பதரிவித்துள்ார். 

5.3 இபண்டு நாதம் கழித்து வீதப்ட்டியில் நாற்ம் பசய்னாததால் அடுத்த பில்லும் 

100 யூனிட்டுக்கும் குலயா உமனாகத்திற்கு ரூ.392/- யந்ததால் இத்தகயல 

11.01.2022 அன்று திவு தால் மூம் இநில பாறினாருக்கு பதரிவித்து 

வீதப்ட்டி நாற்ம் பசய்து தரும்டி மகட்டதாகவும்,  பின்பு இது விசனநாக 22.02.2022 

அன்று திவு தாலில் நிலவூட்டுக் கடிதம் எழுதியிருந்ததாகவும்,  லர இபண்டு 

கடிதங்களுக்கும் எவ்வித திமா, டயடிக்லகமனா இல்ாததால் கடந்த 25.02.2022 

அன்று இலணனம் மூம் 434181 நிர் புகாபாக புகார் பசய்து இருந்ததாகவும் 

மநல்முலயீட்டார் பதரிவித்துள்ார். 

5.4 இதன் பின்பு கடந்த 28.02.2022 அன்று வீதப்ட்டி நாற் விண்ணப்ம், நற்றும் 

தீர்லய பசீது மான் ஆயணங்கல சநர்ப்பித்து வீதப்ட்டி நாற் கட்டணம் 

பசலுத்தும்ட்சத்தில் ஆய்வு பசய்து டயடிக்லக எடுப்தாக குறிப்பிட்டிருந்ததாகவும், 

இந்த கடிதத்திற்கு 02.03.2022 அன்லன கடிதத்தில் மின்இலணப்புக்கு மதலயனா 

ஆயணங்கள் அலத்தும் தன்னுலடன 15.08.2021 விண்ணப்த்தில் 

இலணத்துள்தாகவும் அயர் பதரிவித்துள்ார்.  மநலும் அயர்களின் தயறுக்கு 

தன்ல கட்டணம் பசலுத்த பசால்யது எந்த யலகயிலும் ஏற்புலடனது இல்ல 

என்தால் எவ்வித சுணக்கமும் இன்றி வீதப்ட்டி நாற்றி தரும்டி 

மயண்டியிருததாகவும்,  இந்த கடிதத்திற்கு 09.03.2022 மததியில் அயர் க ஆய்வு 

பசய்யும் பாழுது யணிக னன்ாட்டில் இருந்ததால் யணிக வீதப்ட்டி விதித்ததாக 

சுநார் ஆறுநாத காத்திற்கு பிகு தில் கடிதம் எழுதுயதாக கூறினதாக 

மநல்முலயீட்டார் பதரிவித்துள்ார். 

5.5 மநற்கூறின கடிதத்திற்கு 12.03.2022 அன்று தது கடிதத்தில் கிமக்கண்ட 

விபம் மகட்டிருந்ததாகவும்,  லர டுகாட்டில் உள் வீட்டில் எந்தவிதநா யணிக 
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னன்ாடு லடபற்து,  பிகு ஏன் 25.08.2021 அன்று 12.38 நணிக்கு வீட்டு 

மின்உமனாகம் என்று குறுஞ்பசய்தி அனுப்பிவிட்டு, 25.08.2021 அன்று 12.46  

நணிக்கு மின் இலணப்பு யமங்கினதாக குறுஞ்பசய்தியும் அனுப்பினதாகவும், இந்த 8 

நிமிட காத்திற்குள் வீட்டு உமனாகம், யணிக உமனாகநாக நாறின விபத்லதயும் 

மகட்டு எழுதின கடிதத்திற்கு ாது மததி யலப எந்தவித திமா, டயடிக்லகமனா 

இல்ல எவும் மநல்முலயீட்டார் பதரிவித்துள்ார். 

5.6  எமய தன்னுலடன வீதப்ட்டி நாற்ம் ற்றி விசாபலண பசய்து வீதப்ட்டி 

நாற்றி இதுயலப தான் பசலுத்தின தண்டத் பதாலகலனயும் திரும் தருநாறு 

மநல்முலயீட்டார் மகட்டுக் பகாண்டுள்ார். 

 

6.0  எதிர்நனுதாபரின் யாதங்கள்: 

 

6.1 மநல்முலயீட்டார் இலணனதம் மூம் வீட்டு மின் இலணப்பு மகட்டு 

விண்ணப்ம் திவு (திவு எண். 200072760821350) பசய்திருந்ததாகவும், அந்த 

விண்ணப்த்தின் அடிப்லடயில் இடத்லத க ஆய்வு பசய்னப்ட்ட பாழுது அந்த 

இடநாது பியக்கல் பநயின் மபாட்டிலிருந்து சுநார் 600 மீட்டர் பதாலவில் 

காட்டுக்குள் அலநந்துள்தாகவும், அந்த இடத்தில் வியசான கிணறு ட்டி சுயர் 

எழுப்ப்ட்டு மநலும் ரு மநாட்டர் அல நாட்டுத்பதாழுயம் நற்றும் தகப பகாட்டலக 

(சுநார் 150 சதுப அடி) இருந்ததாகவும் எதிர்நனுதாபர் பதரிவித்துள்ார். 

6.2 மநல்முலயீட்டார் இடநாது சா.பகாடிக்கும் மரூபாட்சி எல்லக்கு 

உட்ட்டதாகவும்   மரூபாட்சி அலுயகத்தில் குடியிருப்புக்கா முலனா அனுநதி 

(plan approval) பப்டவில்லபனவும்,   மநலும் வீட்டுப் னன்ாட்டிற்கா எந்த 

ரு முலனா அலநப்பும் அந்த கட்டிடத்தில் இல்ல, யணிகப் னன்ாட்டில் 

இருப்து மால் இருந்ததாகவும்,  அதன் பின்ர் கூநாப்ட்டி உதவி மின் பாறினார் 

அலுயக LT Billing server ஆய்வு அறிக்லக திவிடும் மாது வீதப்ட்டி IA வில் திவு 

பசய்திருந்தலத வீதப்ட்டி V க்கு நாற்ம் பசய்னப்ட்டு, புதின மின் இலணப்பு 

(07.276.020.375) Assign பசய்னப்ட்டதாகவும், இது குறித்து கூநாப்ட்டி பிரிவு 

அலுயகத்திலிருந்து மநல்முலயீட்டாருக்கு தால் அனுப்பின பின்மப யணிக 

மின் இலணப்புக்கு நாற்ப்ட்டதாக எதிர்நனுதாபர் பதரிவித்துள்ார்.  
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6.3 அதன் பிகு மநல்முலயீட்டார் யணிக னன்ாட்டில் மின் இலணப்பு எதன் 

அடிப்லடயில் யமங்கப்ட்டது என்று தால் அனுப்பினதாகவும், மீண்டும் க ஆய்வு 

பசய்னப்ட்ட பாழுது மநல்முலயீட்டார் வீடு என்று பசால்லும் அந்த அலயில் 

னாரும் குடியிருக்கவில்ல எவும், நாட்டுத் பதாழுயம் நற்றும் தகபக் பகாட்டலக 

அலத்தும் அமத நிலயில் பதாடர்ந்தலத தால் மூம் மநல்முலயீட்டாருக்கு 

தில் அனுப்ப்ட்டதாக எதிர்நனுதாபர் பதரிவித்துள்ார்.  

6.4 கூநாப்ட்டி பிரிவு அலுயகம் மூம் அளிக்கப்ட்ட தில் மாதுநாதாக 

இல்ல எக் கூறி நுகர்மயார் குலதீபக்கும் நன்ம், விருதுகரில் நனு 

அளித்துள்தாகவும், அந்த நனுவின் மீதா விசாபலணயின் மாது, 

மநல்முலயீட்டார் குடியிருந்து யருயதாகவும் மநல்முலயீட்டாரின் மதாட்டத்தில் 

கட்டியிருக்கும் அலனாது அங்கு மயல லடபரும் பாழுது சற்று ய்வு 

எடுப்தற்காக னன்டுத்தப்டுகிது எவும், அந்த மின் இலணப்பில் மயறு எந்த வித 

யணிகப்னன்ாடும் னன்டுத்த நாட்மடன் எ மநல்முலயீட்டார் உத்திபயாதம் 

பகாடுத்ததின் அடிப்லடயில் விருதுகர் நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன் நனுவின் 

(36/2022) ஆலணயின்டி, மின் இலணப்பு யணிகப்னன்ாட்டில் இருந்த மாது 

மநல்முலயீட்டார் இதுயலப பசலுத்தின மின் கட்டணத்லத திரும்க் மகபநாட்மடன் 

எவும் நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன்த்தில் யாய்பநாழினாக கூறியிருந்ததாகவும், 

அதன் அடிப்லடயில் யணிகப் னன்ாட்டிலிருந்து வீட்டு மின் இலணப்ாக நாற்ம் 

பசய்னப்ட்டது என்று எதிர்நனுதாபர் பதரிவித்துள்ார். 

6.5 ார்லய எண் 4 இன் டி இலணப்பு எண் 4ல் தண்டத்பதாலக என்று 

குறிப்பிட்டுள்ளீர்கள். அந்த பதாலகனாது தாங்கள் இதற்கு இலடப்ட்ட காத்தில் 

(25.08.2021 முதல் 29.10.2022 யலப) வீதப்ட்டி Vல்  இருந்த மாது னன்டுத்தின 

மின்சாபத்திற்கு யணிகப் னன்ாட்டிற்கா மின் கட்டணநாக யசூல் பசய்னப்ட்டதாக 

மநலும் வீதப்ட்டி நாற்த்திற்கா விண்ணப்க் கட்டணம் பசலுத்தியுள்தாகவும் 

எதிர்நனுதாபர் பதரிவித்துள்ார். 

7.0 மின்குல தீர்ப்ாரின் தீர்வு: 
 

7.1 இருதபப்பு யாதங்கள் நற்றும் சநர்பிக்கப்ட்ட ஆயணங்கள் ஆகினயற்ல 

ஆபாய்ந்து கீழ்க்கண்டயாறு தீர்வு பசய்னப்டுகிது. 



7 
 

7.2 இவ்யமக்லக ட்டின கீழ்கண்ட விாக்கள் எழுகின். 

 

1.  மநல்முலயீட்டாரின் விண்ணப்ம் திவு பசய்த காத்திமமன வீட்டு 

உமனாகத்திற்கா மின் இலணப்பு மகட்கப்ட்டதா என்லத ஆபான 

விரும்புகிமன்? 

 

2.  மநல்முலயீட்டார் தன்னுலடன மின் இலணப்பிற்கு வீட்டு உமனாக 

வீதப்ட்டிக்கு திாக யணிக னன்ாட்டு வீதப்ட்டியில் கூடுதாக பசலுத்தின 

பதாலகலனயும், வீதப்ட்டி நாறுதலுக்கா பதாலகலனயும் திரும் 

பசலுத்துநாறு மகாருயது ஏற்புலடனதுதாா? 

 

3.  மநல்முலயீட்டாருக்கு நியாபணம் யமங்க முடியுநா? 

 

8.0 மகள்வி 1-ற்கா தீர்வு: 

8.1 மநல்முலயீட்டார் விருதுகர் நாயட்டம், யத்திபாயிருப்பு யட்ட பகாடிக்கும் 

கிபாநத்தில் ட்டா எண்.3591ன் டி தக்கு பசாந்தநா பு எண்.144/5ல் கட்டியுள் 

குடியிருப்பு வீட்டுக்கு கடந்த 15.8.2021 வீட்டு மின் இலணப்பு மயண்டி இலணனதம் 

மூம் மதலயனா ஆயணங்களுடன் விண்ணப்ம் சநர்ப்பித்துள்ார்.   

8.2 அவ்விண்ணப்த்தின் அடிப்லடயில் மநற்கூறின இடத்லத க ஆய்வு பசய்த 

பாழுது அந்த இடநாது பியக்கல் பநயின் மபாட்டிலிருந்து சுநார் 600 மீட்டர் 

பதாலவில் காட்டுக்குள் அலநந்துள்தாகவும், அந்த இடத்தில் வியசான கிணறு 

ட்டி சுயர் எழுப்ப்ட்டு மநலும் ரு மநாட்டர் அல நாட்டுத்பதாழுயம் நற்றும் தகப 

பகாட்டலக (சுநார் 150 சதுப அடி) இருந்ததாகவும் எதிர்நனுதாபர் பதரிவித்துள்ார். 

8.3 இந்நிலயில் மநல்முலயீட்டாருக்கு வீட்டு உமனாக வீதப்ட்டியில் 

இலணப்பு யமங்குயதாக 25.08.2021 அன்று குறுஞ்பசய்தி அனுப்ப்ட்டு அன்ம 

மின்இலணப்பு எண் 07276020375 யமங்கப்ட்டுள்து.  

8.4 மநல்முலயீட்டார் மின் இலணப்பு மயண்டி சநர்ப்பித்த விண்ணப்த்தில் 

பின்யருநாறு மின்ளு பகாடுக்கப்ட்டுள்து. 

s.No. Description No. Of points Wattage of 

points 

Total wattage 

1. Lights 5 40 200 

2. Fans 2 60 120 
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3. Convenient wall plugs 5 60 300 

4. Other purpose 1 1120 1120 

 Total 1.74 kw 

 

8.5 எமய மநல்முலயீட்டார் விண்ணப் காத்திமமன வீட்டு உமனாக 

னன்ாட்டிற்கா மின் இலணப்பிற்கு விண்ணப்பித்துள்ார் என்து பதரின யருகிது. 

8.6 இந்நிலயில் தமிழ்ாடு மின்சாபப் கிர்நா விதி 29(2)(அ)-ஐ ஆபான 

விரும்புகிமன்.  அந்த விதி கீமம பகாடுக்கப்ட்டுள்து. 

 “29. மின்னிலணப்புத் பதாடர்கள் 

 (1)xxxx 

 (2)  அ)  ண்லண வீட்டில் வீட்டு னன்ாட்டுக்காகத் தண்ணீர் ஏற்வும், 

யாபாலி நற்றும் பி னன்ாட்டுக் கருவிகளுக்குப் னன்டுத்தவும் தனி 

மின்னிலணப்பு மதலயபன, ரு மயாண் மின்னிலணப்மாடு மகட்டால், 

மப பு அலய எண்ணில் (survey field number) /துலணப்பிரிவு பு எண்ணில் 

ன்றுக்கும் மநற்ட்ட மின்னிலணப்புக்கள் தபப்டும்.” 

8.7  ஆகமய, மின்னிலணப்பு மகாரும் மின் நுகர்மயார் கூடுதாக ரு 

மின்னிலணப்பு வீட்டு உமனாக மின் இலணப்பில் யமங்கப்டாம் எ பதரின 

யருகிது. 

9.0 யமக்பகழு விா 2-ற்கா தீர்வு: 

9.1 மநல்முலயீட்டாருக்கு மின் இலணப்பு யமங்கப்ட்ட நிலயில் முதல் 

கணக்கீட்டிற்கா கட்டண பதாலக யந்தமாது 100 யூனிட்டிற்கும் குலயா 

மின்சாப னன்ாட்டிற்கு ரூ.550/- மின் கட்டணம் பசலுத்த தகயல் யந்ததாகவும், 

அதன் அடிப்லடயில் பிரிவு அலுயகத்தில் விசாரித்ததில் மநற்டி மின் இலணப்பு 

யணிக னன்ாட்டிா மின் இலணப்ாக யமங்கப்ட்டுள்தாக 

மநல்முலயீட்டாருக்கு பதரினயந்துள்து. 

9.2 இது குறித்து எதிர்நனுதாபரிடம் விவினமாது நனுதாபரின் இடத்லத 

கஆய்வு பசய்த மாது அயருக்கு பசாந்தநா மதாப்பில் குமடான் மான்று மப ரு 

அல இருந்ததாகவும், அதன் அருகில் சி நாடுகள் கட்டப்ட்டிருந்ததாகவும், மநலும் 
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நனுதாபர் அங்கு குடியிருக்கவில்ல என் காபணத்திால் யணிக னன்ாட்டில் மின் 

இலணப்பு யமங்கப்ட்டதாக எதிர்நனுதாபர் பதரிவித்துள்ார். 

9.3  மநல்முலயீட்டார் தான் பயளியூரில் யசிப்தாகவும், மதாட்ட மயல 

காபணநாக பசல்லும் மாது தங்குயதற்காகமய மதாடத்தில் ரு அல நட்டும் 

பகாண்ட வீடு கட்டியுள்தாகவும், நாடுகள் கட்டியிருக்கும் இடத்தில் எந்தவிதநா 

மின் உமனாகமும் இல்ல எவும், டுகாட்டில் உள் தது மதாட்டத்தில் 

எந்தவிதநா யணிக னன்ாடு இல்ல எவும், எமய தது மதாட்டத்தில் உள் 

வீட்டிற்கா மின் இலணப்ல யணிக னன்ாட்டிலிருந்து வீட்டு உமனாகத்திற்கா 

மின் இலணப்ாக நாற்றி தருநாறு எதிர்நனுதாபரிடம் மகாரியுள்ார். 

9.4 விருதுகர் மின்கிர்நா யட்டம்/மின் நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன்ம் 

தன்னுலடன ஆலணயில் மநல்முலயீட்டார் மின் இலணப்பு மகாரின இடத்தில் 

யணிக உமனாகத்திற்கா சாத்தின கூறுகள் இல்ல என்லத ஏற்றுக் 

பகாண்டுள்து.  மநலும், TNERC Distribution Code Section 29(2)ன்டி “Agriculture 

connections, where the consumer requires a separate service connection for utilizing energy for 

radios and other appliances including domestic lightning in the farm house, more than one service 

connection in the same survey field number/sub divided survey field number will be permitted” 

எ பதரிவித்துள்தால், நனுதாபரின் மதாட்டத்தில் கட்டியுள் வீட்டிற்கு புதின மின் 

இலணப்பு யமங்காம் என்தும், Tariff Order No. 07 of 2022 ன்டி T.P. No.1 of 2022 dt. 

09.09.2022 ன் Section 6.2.2 ன் டியும், நனுதாபருக்கு வீட்டு உமனாக வீதப்ட்டியில் 

மின் இலணப்பு யமங்காம் என்று தீர்வு பசய்தலத பதாடர்ந்து 

மநல்முலயீட்டாரிடம் வீதப்ட்டி நாற்த்திற்கா விண்ணப்ம் நற்றும் உரின 

பதாலகயில பற்று 19.10.2022 அன்று மநல்முலயீட்டாரின் மின் இலணப்பு 

யணிக னன்ாட்டு வீதப்ட்டியிலிருந்து வீட்டு உமனாக மின் இலணப்ாக நாற்ம் 

பசய்னப்ட்டுள்து. 

9.5 மநல்முலயீட்டார் வீட்டு உமனாக மின் இலணப்பு மயண்டி உரின 

ஆயணங்கள் சநர்ப்பித்து 15.08.2021 அன்று விண்ணப்பித்த நிலயில் அயருக்கு 

25.08.2021 அன்று யணிக னன்ாட்டிற்கா வீதப்ட்டியில் மின் இலணப்பு 

யமங்கப்ட்டு 19.10.2022 அன்று வீட்டு உமனாக மின் இலணப்ாக நாற்ம் 

பசய்னப்ட்டுள்து பதரின யருகிது.  மநல்முலயீட்டாரின் மின் இலணப்பிற்கு 
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வீட்டு உமனாக வீதப்ட்டிக்கு திாக யணிக னன்ாட்டிற்கா வீதப்ட்டியில் 

கட்டணம் யசூல் பசய்னப்ட்டது உறுதினாகிது. 

9.6 எமய, உரின வீதப்ட்டியில் கட்டணம் யசூல் பசய்னாநல் யணிக னன்ாட்டு 

வீதப்ட்டியில் யசூல் பசய்த பதாலகலன திரும் யமங்குநாறு மகாரும் 

மநல்முலயீட்டாரின் மகாரிக்லக ஏற்றுக் பகாள்ப்டுகிது. 

10.0 யமக்பகழு விா 3-ற்கா தீர்வு: 

 

10.1 மநல்முலயீட்டார் அலச்சல், நஉலச்சல் நற்றும் தால் பசவு 

ஏற்டுத்தின காபணங்களுக்காக ரூாய் 10,000/- தண்டத் பதாலகனாக 

யமங்கமயண்டும் எ மகாரியுள்ார்.  ÏJ r«gªjkhf eh‹ ä‹ Ef®nth® 

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

7(11)I Muha éU«ò»nw‹. mªj éÂ ÑnH bfhL¡f¥g£LŸsJ.  

“7. ...................... 

............................. 

 (11) Fiw KiwpL, r£l¤Â‹ 57 (1) tJ Ãçé‹go, Miza¤jhš F¿¥Ãl¥g£LŸs 

cçkjhu® fil¥Ão¡f nt©oa braš Âw‹ msÎfëš Ef®nth® nrit¤ Âw‹ msit 

cçkjhu® ãiwnt‰whik g‰¿ajhf ÏUªJ, k‹w« cçkjhu® jtW brŒJŸsh® vd 

f©l¿ªjhš, Ef®nth® ÏH¥Õ£L¤ bjhif bgw jFÂÍŸst® vd KoÎ brŒayh«. nkY«, 

Ef®nth® r«kÂ¤jhš, Miza¤jhš ÏJ r«gªjkhf tF¡f¥g£l xG§FKiw éÂfëš 

F¿¥Ã£LŸs ÏH¥Õ£L¤ bjhifia¥ bgw x¤J¡bfhŸsyh« vd m¿é¡fyh«.” 

 

10.2    nk‰f©l éÂia T®ªJ gh®¡F«bghGJ eh« m¿tJ xG§FKiw 

Miza¤jhš F¿¥Ãl¥g£LŸs brašÂw‹ msÎfëš Ef®nthç‹ nrit¤Âw‹ 

msit cçkjhu® ãiwnt‰whik g‰¿ajhf ÏUªJ, k‹w« cçkjhu® jtW 

brŒJŸsh® vd bjçªjhš Ef®nth® ÏH¥Õ£L bjhifia bgWtj‰F jFÂahdt® 

v‹W KoÎ brŒayh« v‹W bjç»wJ.  

 

10.3 nநலும், Miza«, ã®zæ¤JŸs brašÂw‹ msÎfis cçkjhu® 

filÃo¡fhkš ÏUªjhš tH§f¥gL« ÏH¥Õ£L bjhifia jéu ntW eZl<L 

tH§Ftj‰F ä‹Ef®nth® FiwÔ®¡F« k‹w« k‰W« ä‹FiwÔ®¥ghsU¡ffhd 
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xG§FKiw éÂfëš tê Ïšiy v‹W bjç»wJ.  ஆகமய ந உலச்சலுக்காக 

நீயாபணம் எழுப்பும் மகாரிக்லக பாருந்தாது எ பதரினப்டுப்டுகின்து. 

 

11.0 குப்ாய்வு: 

11.1 மநல்முலயீட்டார் விருதுகர் மின் நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன்த்திற்கு 

அளித்த நனுவில் தன்னுலடன வீட்டிற்கு வீதப்ட்டி நாற்ம் நற்றும் அதிகப்டினாக 

பசலுத்தின பதாலகலன திரும் யமங்குநாறும் இபண்டு மகாரிக்லககள் லயத்த 

நிலயில் நன்ம் தன்னுலடன தீர்வில் வீதப்ட்டி நாற்ம் மயண்டின மகாரிக்லகக்கு 

நட்டும் தீர்வு கண்டுள்து. அதிகப்டினாக பசலுத்தின பதாலகலன திரும் யமங்குநாறு 

மகாரின மகாரிக்லக நன்த்தால் வியாதிக்கப்டாநல் விடுப்ட்டுள்து.  எமய, 

இனியரும் காங்களில் நுகர்மயாரின் அலத்து மகாரிக்லககளுக்கும் தீர்வு கண்டு 

ஆலண யமங்குநாறு அறிவுறுத்தப்டுகிது. 

12.0 முடிவுலப: 

12.1 மநற்கூறின 8, 9 நற்றும் 10 ஆகின த்திகளில் உள் தீர்வுகளின்டி, 

மநல்முலயீட்டார் மகாரியுள்டி தன்னுலடன வீட்டிற்கு வீட்டு உமனாக 

வீதப்ட்டிக்கு திாக யணிக னன்ாட்டிற்கா வீதப்ட்டியில் அதிகப்டினாக 

பசலுத்தின பதாலகலனயும் வீதப்ட்டி நாற்த்திற்கா திவுக் கட்டணம், ஆய்வுக் 

கட்டணம் ஆகின அலத்லதயும் மநல்முலயீட்டாருக்கு திரும் யமங்குநாறு 

எதிர்நனுதாபருக்கு  ஆலணயிடுகிமன். 

 

12.2 மநற்கண்ட ஆலணலன நிலமயற்றினலநக்கா அறிக்லகலன இந்த ஆலண 

நிலமயற்ப்ட்ட 15 ாட்களுக்குள் எதிர்நனுதாபர் மின்குலதீர்ப்ாருக்கு 

சநர்ப்பிக்க மயண்டும் என்று உத்திபவிடப்டுகிது. 

 

 

12.3 மநற்கண்ட முடிவுடன் மநல்முலயீட்டு நனு என் 98/2022 முடிவுக்கு 

பகாண்டு யபப்டுகிது.  பசவு பதாலக இல்ல. 

 

  (. கண்ணன்) 
        ä‹FiwÔ®¥ghs® 

 
        “Ef®nth® Ïšiynaš, ãWtd« Ïšiy” 

           “No Consumer, No Utility” 
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