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மநல்முலயீட்டு நனு எண் 99 / 2022 

 

திரு. கந்தசாமி,  

எண்.28, ய.உ.சி ததரு,  

உள்கபம், தசன்ல – 600 061. 

        „„„மநல்முலயீட்டார் 

        (Rep by திரு.ததாண்லடநான்) 

எதிர் 

1. உதவி மின் தாறினார்/ங்கல்லூர், 

தசன்ல மின் கிர்நா யட்டம்/ததற்கு-1, 

தமிழ்ாடு மின் உற்த்தி நற்றும் கிர்நா கமகம், 

33/11KV ங்கல்லூர் துலண மின்நிலன யாகம், 

100 feet மபாடு, ங்கல்லூர், தசன்ல – 600 016. 

 

2.  உதவி தசனற்தாறினார் /ங்கல்லூர், 

தசன்ல மின் கிர்நா யட்டம்/ததற்கு-1, 

தமிழ்ாடு மின் உற்த்தி நற்றும் கிர்நா கமகம், 

33/11KV ங்கல்லூர் துலண மின்நிலன யாகம், 

100 feet மபாடு, ங்கல்லூர், தசன்ல – 600 016. 

 

3.  தசனற்தாறினார் /இ&/கிண்டி, 

தசன்ல மின் கிர்நா யட்டம்/ததற்கு-1, 

தமிழ்ாடு மின் உற்த்தி நற்றும் கிர்நா கமகம், 

110KV துலண மின்நிலன யாகம், 

மக.மக. கர், தசன்ல – 78. 

 

                        . . . எதிர்நனுதாபர்கள் 

  (திரு P. மபஷ் ாபு, தசனற்தாறினார் /இ&/கிண்டி 

திரு D. மகாவிந்தபாஜு, உதவி தசனற்தாறினார் /ங்கல்லூர்) 

 

நனு தப்ட்ட ாள்: 28-11-2022 

மகட்புலப ாள்:  09-02-2023 

ஆலண ாள்:  27-02-2023 
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 28.11.2022 அன்று தப்ட்ட திரு. கந்தசாமி, எண்.28, ய.உ.சி ததரு , 

உள்கபம், தசன்ல – 600 061 அயர்களின் நனு மநல்முலயீட்டு நனு எண் 

96/2022 ஆக திவு தசய்னப்ட்டுள்து .  மநற்கண்ட நனுவின் மீது 

மின்குலதீர்ப்ாரின் மகட்புலப 09.02.2023 அன்று லடதற்து .  

மநல்முலயீட்டாரின் நனுவிலுள் யாதங்கள் , எதிர்நனுதாபரின் திலுலபயிலுள் 

யாதங்கள் நற்றும் இருதபப்பிபாலும் மகட்புலப ாளில் எடுத்துலபக்கப்ட்ட யாதங்கள் 

ஆகின அலத்லதயும் ஆபாய்ந்து மின்குலதீர்ப்ாபால் கீழ்க்கண்ட ஆலண 

யமங்கப்டுகிது. 

ஆலண 

1.  மநல்முலயீட்டாரின் மகாரிக்லக: 

மின்கட்டணம் தசலுத்தாததால் மின் துண்டிப்பு தசய் னப்ட்ட இலணப்பு 

எண்.244-194-72ஐ நறு மின் இலணப்பு யமங்க மகாரி  மநல்முலயீட்டார் 

விண்ணப்பித்துள்ார். 

 

2.0 யமக்கின் சுருக்கம்: 
 

2.1 மநல்முலயீட்டாரின் மின் இலணப்பு எண் 09-244-194-72-இல் கட்டணம் 

தசலுத்தாததால் துண்டிக்கப்ட் டு பின்ர் எந்த ரு முன்றிவிப்பும் இன்றி மின் 

அவிலன எதிர்நனுதாபர்  கமற்றி தசன்று விட்டதால் நறு மின் இலணப்பு மகாரி 

மநல்முலயீட்டார் எதிர்நனுதாபரிடம் விண்ணப்பித்துள்ார். 

 

2.2 மநற்கூறின விண்ணப்த்தின் மீது எந்த டயடிக்லகயு ம் எடுக்காததால் நறு மின் 

இலணப்பு மயண்டி மநல்முலயீட்டார் மின் நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன்ம் , 

தசன்ல மின்கிர்நா யட்டம்/ததற்கு-1-ஐ அணுகியுள்ார். 

  
 

2.3 மின் நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன்ம் , தசன்ல மின்கிர்நா 

யட்டம்/ததற்கு-1, 21.10.2022  அன்று தன்னுலடன ஆலணலன அளித்துள்து .  

நன்ம் அளித்த தீர்ப்பில் அதிருப்தியுற்தால் இந்த மநல்முலயீட்டு நனுவில 

மநல்முலயீட்டார் மின்குலதீர்ப்ாரிடத்தில் சநர்ப்பித்துள்ார். 
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3.0      நன்த்தின் தீர்வு : 

 

3.1 தசன்ல மின்கிர்நா யட்டம் /ததற்கு-1, மின்நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் 

நன்ம் தன்னுலடன தீர்லய 21.10.2022 ாளிட்ட ஆலணயில் ததரிவித்துள்து.  அந்த 

ஆலணயின் சம்ந்தப்ட்ட த்தி கீமம தகாடுக்கப்ட்டுள்து. 

“நன்த்தின் தீர்வு: 

 

Vigilance Enquiry லடதறுயதால் அதன் முடிவு கிலடத்தவுடன் அதன் 

அடிப்லடயில் டயடிக்லக எடுக்க தசனற்தாறினார் /இ&/ கிண்டி 

அயர்கல இம்நன்ம் அறிவுறுத்துகிது . மநலும் இது குறித்து எடுத்த 

டயடிக்லகலன இம்நன்த்திற்கு சநர்ப்பிக்குநாறு தசனற்தாறினார் 

/இ&/கிண்டி அயர்கல இம்நன்ம் அறிவுறுத்துகிது.” 

 
 

4.0 மின்குலதீர்ப்ாரின் மகட்புலப: 
 

4.1 மநல்முலயீட்டாரும் எதிர்நனுதாபரும் தங்கது தபப்பு யாதங்கல 

எடுத்துலபப்தற்கு யசதினாக 09.02.2023 அன்று மரில் மகட்புலப டத்தப்ட்டது. 

 

4.2 மநல்முலயீட்டாருக்கு திாக  திரு.ததாண்லடநான் அயர்கள் மகட்புலப 

ாளில் கந்து தகாண்டு தன்னுலடன யாதத்லத எடுத்துலபத்தார். 

 
 

4.3 எதிர்நனுதாபர்கள் திரு P. மபஷ் ாபு , தசனற்தாறினார் /இ&/கிண்டி 

நற்றும் திரு D. மகாவிந்தபாஜு, உதவி தசனற்தாறினார் /ங்கல்லூர், தசன்ல மின் 

கிர்நா யட்டம்/ததற்கு-1 மின்கிர்நா யட்டம் ஆகிமனார் மகட்புலப ாளில் கந்து 

தகாண்டு தங்களுலடன யாதத்லத எடுத்துலபத்தர். 

 
 

4.4 மின்குலதீர்ப்ாரின் முன்பு சநர்ப்பிக்கப்டும் நனு மநல்முலயீட்டு நனு 

என்தால் மின்குலதீர்நன்த்தில் நனுதாபபால் லயக்கப்ட்ட மகாரிக்லககள் 

சம்ந்தப்ட்ட யாதங்கள் நட்டுமந தீர்விற்கு எடுத்துக் தகாள்ப்டுகிது .  குலதீர் 

நன்த்தின் டயடிக்லககள் , குலதீர் நன்த்தில் சநர்ப்பிக்கப்டாத புதின 

நியாபணங்கள் அல்து ணினார் ழுங்கு டயடிக்லக சம்நந்தப்ட்ட மகாரிக்லககள் 

முதலின மின்நுகர்மயார் குலதீர்க்கும் நன் ம் நற்றும் மின்குலதீர்ப்ாருக்கா 
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ழுங்குமுல விதிகளின்டி மின்குலதீர்ப்ாரின் தீர்விற்கு எடுத்துக் 

தகாள்ப்டவில்ல. 

 
 

5.0      மநல்முலயீட்டாரின் யாதங்கள்: 

 

5.1 மநல்முலயீட்டார் தான் தற் மின் இலணப்பு எண் 09-244/194/72 LM – 51 

ஐ ததாற்று மாய் காபணநா க னன்டுத்த முடினா நல் கட்டணம் தசலுத்தாததால் 

துண்டிக்கப்ட்டது என்றும்  பின்ர் எந்த ரு முன்றிவிப்பும் இன்றி மின் மீட்டலப 

கமட்டி தசன்று விட்டதாகவும் , மநலும் மீண்டும் மின்னிலணப்பு த 3.11.2021 ல் நனு 

அளித்து 9.11.2021 அன்று அபாதத்துடன் முழு கட்டணத்லதயும் தசலுத்தினதாகவும் 

(மின் கட்டண பசீது எண் 2409678 ததாலக ரூ .1895/-) கட்டணம் தசலுத்தின 

ாளிலிருந்து ணிகள் ததாடங்கப்டாததால் நன்த்தில் ததரிவித்ததாகவும் , நன்ம் 

யமங்கின ஆலணயில் மின்னிலணப்பு எத்தல ாட்களுக்குள் யமங்கப்டும் அல்து 

யமங்கப்ட நாட்டாது எ குறிப்பிடப்டவில்ல எ மநல்முலயீட்டார் 

ததரிவித்துள்ார். 

 

5.2 மநலும் யமங்கின ஆலணயில் நன்த்தின் தலயர் நனுதாபரின் மின்னிலணப்பு 

எண் 244-194-72 LIVE இல் உள்தா க ததரினயருகிது எ குறிப்பிட்ட தலயர் 

அதல உறுதிடுத்தும் அவில் குறிப்பிடவில்ல . உதவிச் தசனற்தாறினார் / 

இ./ங்கல்லூர் அயர்கள் உரின ஆயணங்கள் நற்றும் யருயாய் ஆயணங்கள் 

யமங்கும் ட்சத்தில் புதின மின்னிலணப்பு யமங்கப்டும் என்று ததரிவித்துள்லத திவு 

தசய்த நன்த்தின் ஆலணயில் நன்த்தின் கண்டுபிடிப்ாக மயறு முகயரியில் இனங்கி 

யருயதாக குறிப்பிட்டும் , இது குறித்து vigilance enquiry லடதற்று யருயதாக ததரின 

யருயதாக குறிப்பிட்ட நன்ம் அதலயும் உறுதிட ததரிவிக்கவில்ல . முடிவு 

கிலடத்தவுடன் அதன் அடிப்லடயில் டயடிக்லக எடு க்கப்டும் எ  குறிப்பிட்டு 

ஆலண நிலயலடகிது எ மநல்முலயீட்டார் ததரிவித்துள்ார். 

 

5.3 விண்ணப்பித்து தப்ட்ட மின்னிலணப்பு ததாற்று மாய் காபண நாக 

னன்ாட்டில் இல்ாதது உண்லந , காம்  கடந்தாலும் தசலுத்த மயண்டின 

ததாலகயில அபாதத்துடன் தசலுத்தினலத ஏற்றுக்தகாண் டதும் உண்லந . ஆால் 

கட்டணம் தசலுத்தின பின் இலணப்பு யமங்காததும் , எவ்வித முன்றிவிப்பின்றி மின் 
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மீட்டர் அகற்றினதும் எந்த விதியில் குறிப்பிட்டுள்து அதல நன்ம் குறிப்பிட 

தயறியுள்தும், vigilance enquiry லடதற்று யருயதாக ததரின யருகிது எ 

குறிப்பிட்ட நன் குறிப்பின்டி அதற்கும் யமங்க மயண்டின மின்னிலணப்புக்கும் என் 

சம்ந்தம் உள்து . இதில் தயறு தசய்திருந்தால் அத்தயறுக்கு தாறுப்ாயர் மீது 

அல்யா டயடிக்லக எடுத்திட மயண்டும் எ மநல்முலயீட்டார் ததரிவித்துள்ார். 

 

5.4 மின்னிலணப்பு தற்றிட்ட மின்நுகர்மயார் தயறு புரினவில்லமன, நன்ம் இப்டி 

ரு தீர்வு யமங்கியிருப்து தயறு தசய்தயர்களுக்கு துலண நிற்தாக கருத 

மயண்டியுள்து, துண்டிக்கப்ட்ட மின்னிலணப்பில யமங்கியும் , ஏற்ட்டுள் 

ாதிப்புக்கு இமப்புகள் யமங்கியும் நிர்யாக தயறு புரிந்தயர்கள் மீது கடும் டயடிக்லக 

மயண்டியும் ாதிப்புக்கு உரின தீர்வு யமங்க இனாத ட்சத்தில் உரின நீதிநன்த்திற்கு 

ரிந்துலப தசய்து ஆலண யமங்கிடும் கடிதத்தில் குறிப்பிட்டு யமங்கிடமயண்டும் எ 

மநல்முலயீட்டார் மகட்டுக்தகாண்டுள்ார். 

 

6.0 Arguments of the Respondent: 
 

6.1  The Respondent submitted that the LT SC No.244-194-72 has been effected in 

the name of Thiru M. Kandhasamy, No.28 VOC St., Ullagaram, Nanganallur, Chennai 600 

061 on 30.6.2003 under LT Tariff LM 51 as per the TNERC Tariff Rules in force at that 

time. 

 

6.2 The Respondent submitted that the Appellant submitted a petition to the Chairman / 

CGRF / CEDC / South – I / Chennai on 3.8.2022. Based on the petition submitted by the 

Appellant in the CGRF, the Assistant Engineer / O & M/ Nanganallur informed that the SC was 

reconnected on 9.11.21 and submitted a report to the CGRF. The petition was heard by CGRF on 

29.8.2022 where the petitioner was present. 

 

6.3 உதவி தசனற்தாறினார் /இ&/ங்கல்லூர் க ஆய்வு மநற்தகாண்டதில் 

மின்னிலணப்பு எண் 244-194-72 ற்கா மின் னனீட்டு கட்டண அட்லடயில் திரு . 

கந்தசாமி, யம்புரி விானகர் மகாயில் , மநடயாக்கம் தநயின் மபாடு , உள்கபம் 
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தசன்ல 61 என் முகயரியில் னன்ாட்டில் உள்து . ஆால் 03.11.2021 ாளிட்ட 

கடிதத்தின் யாயிாக எண் 28 ய.உ.சி. ததரு, உள்கபம், தசன்ல 61 என் 

முகயரியில் மீண்டும் புதின மின்னிலணப்ல மகாரியுள்தாக எதிர் நனுதாபர் 

ததரிவித்துள்ார். 

 

6.4 194 தசக்டார் என்து அதக்சாண்டர் என் தனரில் உள்து . 195 தசக்டார் 

என்து ய .உ.சி. ததரு, உள்கபம் என் தனரில் உள்து . இபண்டும் தயவ்மயறு 

குதிகள் ஆகும். 190 தசக்டார் என்து நதினமகன் ததரு குதிக்கு துக்கப்ட்டுள்து . 

மின்னிலணப்பு எண் 244-194-72 ல் 4/2019 நாதத்திற்குண்டா மின் கட்டணம் 

தசலுத்தாததால் 10.6.2019 அன்று மின் துண்டிப்பு தசய்னப்ட்டுள்து . நறு இலணப்பு  

மகாரினதிற்கிணங்க ரூ .1,895/- தசலுத்தினதால் நறு மின்னிலணப்பு 9.11.2021 அன்று 

தசய்னப்ட்டதாக எதிர்நனுதாபர் ததரிவித்துள்ார். 

 

6.5 மநலும், எண் 3, மநடயாக்கம் தநயின் மபாடு என் முகயரியில் பிள்லனார் 

மகாவில் இருந்ததாகவும் , மநடயாக்கம் தநயின் மபாடு விரியாக்கம் தசய்ததாழுது 

மகாவில இடித்து விட்டதாகவும் அதற் கு தில் சற்று ததாலவு தள்ளி மயறு ரு 

மகாவில கட்டினதாகவும் விசாபலணயில் ததரின யருகிது . மின்னிலணப்பு எண் 

244-194-72 என்து யம்புரி விானகர் மகாவிலுக்கா மின்னிலணப்ாக தான் 

ஏற்கமய Commercial tariff ல் னன்டுத்தப்ட்டு யந்துள் தாக எதிர்நனுதாபர் 

ததரிவித்துள்ார். 

 

6.5 மின்னிலணப்பு எண் 244-194-70, 244-194-71, 244-194-73 நற்றும் 244-

194-74 ஆகின மின்னிலணப்புகள் னாவும் கணினியில் ார்த்த தாழுது மநடயாக்கம் 

தநயின் மபாட்டில் உள் மின் இலணப்புகாக உள்து . 194 தசக்டார் ஆது 

அதக்சாண்டர் எ தனரில் உள்து . தசக்டார் நாற்ம் அல்து தனரில் தற்மாது 

யலப எந்த தயறும் இல்ல என்து ததரின யருகிது . தநயின்மபாடு குதியில் முன்பு 

இருந்த கலடகள் இடிக்கப்ட்டது . இதால் மின் அவிகள் அகற்ப்ட்டது . பின் 

அப்குதிகளில் இடம் இருந்தயர்கள் அமத மின் அவிலன னன்டுத்தி யரு யதாக 

எதிர்நனுதாபர் ததரிவித்துள்ார். 
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6.6 நனுதாபர் மகாரின (மின்னிலணப்பு எண் 244-194-72) மின்னிலணப்பு இருந்த 

இடம் தற்மாது காலினாக இருப்து ததரின யருகிது . நனுதாபர் திரு . கந்தசாமி 

அயர்களுலடன இடத்லத ஆய்பு தசய்ததாழுது எண் 28 ய.உ.சி. ததரு, உள்கபம் 

என் முகயரியில் வீடு அலநந்துள்து அந்த இடம் அபசு பும்மாக்கு இடநாக ததரின 

யருகிதாக எதிர்நனுதாபர் ததரிவித்துள்ார். 

 

6.7 எமய மின்னிலணப்பு எண் 244-194-72 மயறு தனரில் தயறுதாக 

நாற்ப்ட்டு இருப்தாலும் மின்யாரின விதிப்டி புதி ன மின்னிலணப்பு யமங்க இனாது 

என்தல ததரிவித்துக்தகாள்ப்டுகிது . திரு. கந்தசாமி என்கி தனர் 

ற்றுலநலன னன்டுத்தி தயா யழியில் புதின மின்னிலணப்பு த  முனற்சி 

தசய்யதாக விசாபலணயில் ததரின யருகிது . எமய எவ்வித அபாக ததாலகயும் 

தசலுத்த மயண்டினதில்ல எ எதிர்நனுதாபர் ததரிவித்துள்ார். 

 

6.8 மநலும் நனுதாபர் மகாரினடி மநற்டி மின்னிலணப்பில் ஏற்ட்ட தயறுதலுக்காக 

அப்தாழுது ணினாற்றின மின் தாறினார் மீது துல ரீதினா  டயடிக்லக 

மநற்தகாள்ப்ட்டு யருயதாகவும், மநலும் மின்னிலணப்பு எண் .244-194-72 ல் உள் 

லயப்பு ததாலகலன நட்டுமந நனுதாபரின் கணக்கில் யபவு லயக்கப்டுமந தவிப மயறு 

எவ்வித அபாக ததாலக ஏதும் யமங்க இனாது எவும் எதிர்நனுதாபர் 

ததரிவித்துள்ார். 

7.0  மின் குலதீர்ப்ாரின் தீர்வு: 

 

7.1  இருதபப்பு யாதங்கள் நற்றும் சநர்ப்பிக்கப்ட்ட ஆயணங்கள் ஆகினயற்ல 

ஆபாய்ந்து கீழ்க்கண்டயாறு தீர்வு தசய்னப்டுகிது. 

7.2   இவ்யமக்லக ட்டின கீழ்கண்ட விாக்கள் எழுகின். 

1. மின்கட்டணம் தசலுத்தாததால் மின் துண்டிப்பு தசய்னப்ட்ட மின்னிலணப்பு 

எண்.244-194-72ஐ மீண்டும் தக்கு யமங்க மகாரும் மநல்முலயீட்டாரின் 

மகாரிக்லக ஏற்புலடனதுதாா? 

2.  மநல்முலயீட்டாருக்கு நியாபணம் ஏதும் யமங்க இனலுநா? 
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8.0  மகள்வி-1ற்கா தீர்வு: 

 

8.1 மநல்முலயீட்டார் எண் .28, ய.உ.சி ததரு , உள்கபம், தசன்ல – 600061 

என் முகயரியில் யசித்து யருயதாகவும் ததாற்று மாய் காபணநாக மின் இலணப்பு 09-

244-194-72, LM-51ஐ னன்டுத்திட முடினாததால் மின் இலணப்பு 20-04-2019 அன்று 

துண்டிக்கப்ட்டதாகவும், தக்கு தாருத்தப்ட்டிருந்த மின் மீட்டலப எதிர்நனுதாபரின் 

அலுயகத்திர் கமற்றி தசன்தாகவு ம், அம்மின்னிலணப்பில மீண்டும் தற்றிட 

03-11-2021 அன்று நனு அளித்து 09-11-2021 அன்று தசலுத்த மயண்டின 

கட்டணத்தில அாபத்துடன் மசர்த்து தசலுத்தினதாகவும் ஆால் இதுயலப தக்கு 

மின் இலணப்பு யமங்கப்டவில்ல எ ததரிவித்துள்ார். 

 

8.2 இது சம்ந்தநாக எதிர்நனுதாபர் தன்னுலடன யாதத்தில் நுகர்மயார் மமபட்டின் 

டி மின் இலண ப்பு எண் . 09-244-194-72 ஆது ய ம்புரி விானகர் மகாவில் , 

மநடயாக்கம் தநயின் மபாடு, உள்கபம், தசன்ல – 600061 என் முகயரியில் யணிக 

னன்ாட்டிற்க்கு யமங்கப்ட்டதாகவும் தற்சநனம் மநடயாக்கம் தநயின் மபாடு 

விரியாக்கம் தசய்தமதாடு மகாவில இடித்து விட்டு சற்று ததாலவு தள்ளி மயறு ரு 

மகாவில கட்டினதாகவும் ததரிவித்துள்ார்.  மநலும், மின் இலணப்பு  எண் . 09-244-

194-72ல் குறிப்பிட்டுள் தசக்டர் 194 என்து அதக்சாண்டர் என் தனரில் 

உள்தாகவும், ய.உ.சி ததரு உள்கபம் என்து தசக்டர் 195க்கு துக்கப்ட்டதாகவும் 

ததரிவித்துள்ார். 

 

8.3  இதன் மூம் மநல்முலயீட்டார் குறிப்பிடும் மின் இலணப்பு எண் . 09-244-

194-72 யமங்கப்ட்ட இடமும் தற்சநனம் மநல்முலயீட்டார் மின் இலணப்பு மகாரும் 

இடமும் ன்ல் என்து ததரினயருகிது. 

 

8.4 மநலும், மின் இலணப்பு  எண். 09-244-194-72 ஆது 20-04-2019 அன்று 

துண்டிப்பு தசய்னப்ட்டு  03-11-2021 அன்று மநல்முலயீட்டாபால் நறு இலணப்பு 

மயண்டி விண்ணப்பிக்கப்ட்டுள்து .  இது சம்ந்தநாக  தமிழ்ாடு மின்சாப 

ழுங்குமுல ஆலணனத்தின்  தமிழ்ாடு மின்யமங்கல் விதி 22(6)(i)ஐ ஆபான 

விரும்புகிமன்.   அவ்விதி கீமம தகாடுக்கப்ட்டுள்து. 
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“22. மின்யமங்கல மீட்டுத்தபல் (RESTORATION): 

(1) xxx 

(2) xxx 

(3) xxx 

(4) xxx 

(5) xxx 

(6) (i) மின்னிலணப்பு, மின் கட்டணங்கள் தசலுத்தாலநக்காக ஆறு நாதங்களுக்கு 

மநாக துண்டிக்கப்ட்டிருக்கி மாது, நுகர்மயார், கீமம தசால்ப்ட்ட கா 

அவிற்குள் தசலுத்த முன் யந்து , உள்டிமன நிலுலயலனச் தசலுத்துயதற்கும் 

நற்றும் கீமமயுள் (ii) ஆம் கூறில் உள்யாறு கட்டணங்கலச் தசலுத்துயதற்கும் 

சம்நதிப்ார் எனில் அதிகாபநளிக்கப்ட்ட அலுயர் , அறிவிப்புக் காத்திற்கு 

அப்ால் கா நீட்டிப்பு யமங் காம் நற்றும் மின்னிலணப்பிற்கா மின் ததாடர்கள் 

அகற்ப்டாதிருந்து, துண்டிக்கப்ட்ட மின் இலணப்பிற்கு நறுடியும் 

மின்னிலணப்பு தகாடுக்க யசதினாக இருக்குநாால் , உடன்ாட்டுப்த்திபத்தின் 

முடிவுறுத்தத்லத பத்து தசய்னாம்.” 

 

யலக துண்டிக்கப்ட்ட மின் மசலயயின் நறு 

   இலணப்பிற்கா கா அவு 

(1) (2) 

உனர் அழுத்த (HT) நுகர்மயார்  மின் துண்டிப்புத் மததியிலிருந்து ஐந்து 

யருடத்திற்குள்  

தாழ் அழுத்த (LT) மயாண் நுகர்மயார் -மநற்டி- 

பி தாழ்யழுத்த நுகர்மயார் மின் துண்டிப்புத் மததியிலிருந்து இபண்டு 

யருடத்திற்குள் 

 

8.5 மநற்கூறின விதிலன ஆபாயும் மாது எந்ததயாரு தாழ்யழுத்த மின் நுகர்மயாரும் 

(மயாண் தவிப ) மின் கட்டணம் தசலுத்தாலநக்காக ஆறு நாதங்களுக்கு மநாக 

துண்டிக்கப்ட்டிருக்கிமாது, மின் துண்டிப்பு தசய்னப்ட்ட மததியிலிருந்து இபண்டு 

யருடத்திற்குள் நிலுலயத் ததாலகலன தசலுத்தி நறு மின் இலணப்பிற்கு 

விண்ணப்பிக்க மயண்டும் என்து ததரினயருகிது.  

 

8.6 இவ்யமக்கில் மின் இலணப்பு எண் . 09-244-194-72 ஆது 20-04-2019 

அன்று துண்டிப்பு தசய்னப்ட்டு 03-11-2021 அன்று மநல்முலயீட்டாபால் நறு 

இலணப்பு மயண்டி  இபண்டு யருடங்களுக்கு பிகு  விண்ணப்பிக்கப்ட்டுள்து.  

எமய, தமிழ்ாடு மின்யமங்கல் விதி 22(6)(i)ற்கு முபணாக மநல்முலயீட்டாரின் 
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மின்னிலணப்ல நறு இலணப்பு தசய்து உத்திபவிட மின்குலத் தீர்ப்ாருக்கு 

அதிகாப யபம்பில்ல எ தீர்வு தசய்னப்டுகிது. 

 

8.7 மின் இலணப்பு எண் .  09-244-194-72 இருந்த இடம் தற்மாது காலினாக 

இருப்தாலும் மநல்முலயீட்டாரின் இடத்லத ஆய்வு தசய்த தாழுது எண் .28, 

ய.உ.சி ததரு , உள்கபம் என்கி முகயரியில் வீடு அலநந்துள்தாகவும் அந்த இடம் 

அபசு பும்மாக்கு இடநாக இருப்தும் ததரின யருகிது .  எமய, மநல்முலயீட்டார் 

மநற்குறிப்பிட்ட விாசத்திற்கு  புதின மின் இலணப்பு மகாரும் ட்சத்தில் தமிழ்ாடு 

மின்சாப ழுங்குமுல ஆலணனத்தின் மின்கிர்நா விதி த்ததாகுப்பு 27(12)ல் 

குறிப்பிட்டள்யாறு “பும்மாக்கு நிங்கள் / அபசு நிங்களில், தமிழ்ாடு அபசின் உரின 

அலுயரிடமிருந்து தற் நறுப் பின்லநச் சான்றிதலம அளித்தால் மின் இலணப்பு 

யமங்கப்டும்” என்று குறிப்பிட் டுள்ப்டி தலடயில்ா சான்று தற்று புது 

விண்ணப்நாக சநர்ப்பிக்கும் ட்சத்தில் மின் இலணப்பு உரின டயடிக்லக எடுக்க 

எதிர்நனுதாபருக்கு அறிவுறுத்தப்டுகிது.    

 

9.0  மகள்வி-2ற்கா தீர்வு: 

 

9.1  மநல்முலயீட்டார் காம் கடந்து மின் துண்டிப்பு தசய்னப்ட்ட இபண்டு 

யருடங்கள் கழித்து நறு மின் இலணப்பு மகாரும் மகாரிக்லக ஏற்புலடனதாக இல்ாத 

ட்சத்தில் அயருக்கு இமப்பீடு எதுவும் யமங்க இனாது என்று ததரிவிக்கப்டுகிது.   

 

10.0 முடிவுலப:   

 

10.1 மின் இலணப்பு எண் . 09-244-194-72 துண்டிக்கப்ட்டு இபண்டு யருடங்கள் 

கழித்து நறு மின் இலணப்பு மகாரும்  மநல்முலயீட்டாரின் மகாரிக்லக 

நிபாகரிக்கப்டுகிது.   

 

10.2 இருப்பினும், புதின மின்னிலணப்பு மயண்டி மநல்முலயீட்டார் உரின 

ஆயணங்களுடன் விண்ணப்பிக்கும் ட்சத்தில் டயடிக்லக எடுக்க எதிர்நனுதாபருக்கு 

அறிவுறுத்தப்டுகிது. 

 



 

  

11 

 

10.3  மநல்முலயீட்டாரின் மகாரிக்லக ஏற்புலடனதாக இல்ாத காபணத்தால் 

அயருக்கு நியாபணம் ஏதும் யமங்க இனாது.   

 

10.4 மநற்கண்ட முடிவுடன் மநல்முலயீட்டு நனு எண் . 99/ 2022 முடிவுக்கு 

தகாண்டு யபப்டுகிது.  தசவு ததாலக இல்ல. 

 

  (. கண்ணன்) 
        ä‹FiwÔ®¥ghs® 

“Ef®nth® Ïšiynaš, ãWtd« Ïšiy” 

           “No Consumer, No Utility” 

 

தறுர் 

1.  திரு. கந்தசாமி,       - BY RPAD 

எண்.28, ய.உ.சி ததரு,  

உள்கபம், தசன்ல – 600 061. 

         

2. உதவி மின் தாறினார்/ங்கல்லூர், 

தசன்ல மின் கிர்நா யட்டம்/ததற்கு-1, 

தமிழ்ாடு மின் உற்த்தி நற்றும் கிர்நா கமகம், 

33/11KV ங்கல்லூர் துலண மின்நிலன யாகம், 

100 feet மபாடு, ங்கல்லூர், தசன்ல – 600 016. 

 

3.  உதவி தசனற்தாறினார் /ங்கல்லூர், 

தசன்ல மின் கிர்நா யட்டம்/ததற்கு-1, 

தமிழ்ாடு மின் உற்த்தி நற்றும் கிர்நா கமகம், 

33/11KV ங்கல்லூர் துலண மின்நிலன யாகம், 

100 feet மபாடு, ங்கல்லூர், தசன்ல – 600 016. 

 

4.  தசனற்தாறினார் /இ&/கிண்டி, 

தசன்ல மின் கிர்நா யட்டம்/ததற்கு-1, 

தமிழ்ாடு மின் உற்த்தி நற்றும் கிர்நா கமகம், 

110KV துலண மின்நிலன யாகம், 

மக.மக. கர், தசன்ல – 78. 

 

5.  மநற்ார்லய தாறினார்,    -By Email 

தசன்ல மின் கிர்நா யட்டம்/ததற்கு-1, 

தமிழ்ாடு மின் உற்த்தி நற்றும் கிர்நா கமகம், 

110KV துலண மின்நிலன யாகம், 

மக.மக. கர், தசன்ல – 78. 
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6. தலயர் நற்றும் நிர்யாக இனக்குர்,   - By Email 

தமிழ்ாடு மின் உற்த்தி நற்றும் கிர்நா கமகம், 

டிப்பிலசப் புயர் மக.ஆர். பாநசாமி நாளிலக, 

144, அண்ணாசால, தசன்ல – 600 002. 

 

7.  தசனார்,       - By Email 

தமிழ்ாடு மின்சாப ழுங்குமுல ஆலணனம், 

4யது தம், சிட்மகா தலலந நிர்யாக அலுயக கட்டிடம், 

திரு.வி.க. ததாழிற்மட்லட, கிண்டி, தசன்ல – 600 032. 

 

8.  உதவி இனக்குர் (கணினி) – தமிழ்ாடு மின்சாப ழுங்குமுல ஆலணனம் இலணனதத்தில் தயளியிடுயதற்காக 

தமிழ்ாடு மின்சாப ழுங்குமுல ஆலணனம், 

சிட்மகா தலலந நிர்யாக அலுயக கட்டிடம், 

திரு.வி.க. ததாழிற்மட்லட, கிண்டி, தசன்ல – 600 032. 


