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செய்தி செளியீடு 

மாநில மின் சுமம கண்காணிப்பு மமயத்தில்  மாண்புமிகு மின்ொரம், 

மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்மெத் துமை அமமச்ெர்  

திரு. வி செந்தில் பாலாஜி அெர்கள்  ஆய்வு மமற்சகாண்டார்கள். 

 

இன்று (12.11.2022) சென்மை, தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும்          

பகிர்மாைக் கழக தமலமம அலுெலகத்தில்  உள்ள மாநில மின் சுமம 

கண்காணிப்பு மமயத்மத மாண்புமிகு மின்ொரம், மதுவிலக்கு மற்றும் 

ஆயத்தீர்மெத் துமை அமமச்ெர் திரு. வி செந்தில் பாலாஜி அெர்கள்  ஆய்வு 

மமற்சகாண்டார்கள். இந்த ஆய்வின் மபாது மமலாண்மம இயக்குநர் 

திரு.ரா.மணிெண்ணன், இயக்குநர்/பகிர்மாைம் திரு.மா. சிெலிங்கராஜன் 

மற்றும் உயர் அலுெலர்கள் உடனிருந்தைர். 

 

பின்ைர், மாண்புமிகு மின்ொரம், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்மெத் துமை 

அமமச்ெர் அெர்கள் செய்தியாளர்களிடம் மபசுமகயில், 

சென்மைமய சபாறுத்தெமரக்கும் மின் விநிமயாகத்தில் சமாத்தம் 

1,834 பீடர்கள் இருக்கிைது. அதில் 18 பீடர்கள் மட்டும்  டிரிப் ஆகியது. மமழயிைால் 

பாதிப்புக்கள் ஏற்பட்டது.   அதற்கு உடைடியாக மபக் பீடிங்    மூலமாக மின் 

விநிமயாகம் செய்யப்பட்டு ெருகிைது. இந்த 18 பீடர்கமளயும் ெரிசெய்யயும் பணி 

தற்மபாது நமடசபற்று ெருகிைது. இன்னும் ஒரு மணி மநரத்தில் ெரிசெய்யப்பட்டு,  

சரகுலர் பீடரில்    விநிமயாகம்   செய்யப்படும். சென்மைமய சபாறுத்தெமரக்கும் 

இந்த சூழல் தான். எந்த விதத்திலும் சென்மையில் மின் விநிமயாகத்தில் பாதிப்பு 

இல்மல. சென்மையில் அமைத்து மின் நுகர்மொர்களுக்கும்  சீராை மின் 

விநிமயாகம் செய்யப்பட்டு ெருகிைது. தமிழகம் முழுெதும் கடுமமயாை மமழ 

சபய்தாலும் கூட, நாகப்பட்டிைம்  மாெட்டத்தில், குறிப்பாக திருசெங்காடு  பகுதியில் 

ஒரு 110 மக.வி. சி.டி. மநற்று இரவு பழுதமடந்த காரணத்தால் 2 மணி மநரம் மின் 

விநிமயாகத்தில் பாதிப்பு  ஏற்பட்டது. உடைடியாக இரமொடு, இரொக ெரிசெய்யப்பட்டு 



அந்தப் பகுதியில் சீராை மின் விநிமயாகம் ெழங்கப்பட்டு ெருகிைது. எைமெ, 

தமிழகத்மத சபாறுத்தெமர  மமழயின் காரணமாக எந்த வித பாதிப்பும் 

ஏற்படவில்மல. சீராை மின் விநிமயாகம் ெழங்கப்பட்டு ெருகிைது. அதற்கு காரணம், 

மாண்புமிகு முதலமமச்ெர் அெர்கள் எடுத்த முன்சைச்ெரிக்மக நடெடிக்மக தான். 

குறிப்பாக,  இந்த மமழக் கால சிைப்பு   பணிக்காக  11,000  பணியாளர்கள்   

பணியமர்த்தப்பட்டு களப்பணியாற்றி ெருகின்ைைர்.  1,040 பணியாளர்கள் பகலிலும், 

600 பணியாளர்கள் இரவிலும் பணிபுரிந்து, மின் விநிமயாகத்தில்  சிைப்பு கெைம் 

செலுத்தி ெருகின்ைைர்.  தமிழகம்  முழுெதும் சீராை   மின் விநிமயாகம் 

ெழங்கப்பட்டு ெருகிைது. ெழக்கமாக எல்லா  வீடிமயாக்கள் மற்றும் குறும்படம் 

மூலமாக   சபாதுமக்களுக்கு   மின் விபத்து குறித்து   விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு 

ெருகிைது. மமழக்காலத்தில்  சபாதுமக்கள் கெைமுடனும், பாதுகாப்புடனும் இருக்க 

மெண்டும் என்று மகட்டுக்சகாள்கிமைன். எந்த இடத்திலும் பாதிப்பு ஏற்படாத 

ெமகயில் தான் மின்ொர ொரியம் நடெடிக்மக எடுத்து ெருகிைது.  

 

கடந்த காலங்களில் மமழ ெருகிைது என்ைாமல மின்ொரத்மத நிறுத்தி 

மெத்து விடுொர்கள். காற்ைடித்தாலும்  மின் விநிமயாகம் நிறுத்தப்படும் என்ை நிமல 

இருந்தது. ஆைால்,   அந்த சூழல் இப்சபாழுது இல்மல. மாண்புமிகு முதலமமச்ெர் 

அெர்கள் எடுத்த முன்சைச்ெரிக்மக நடெடிக்மக தான் அதற்கு காரணம். எவ்ெளவு 

மமழ சபய்தாலும் ெரி  மின் விநிமயாகம்    நிறுத்தப்படக் கூடாது.   பாதிப்பு ஏற்பட்டால் 

மட்டும் மின்ொரம் நிறுத்தப்பட  மெண்டும், அதுவும் உடைடியாக ெரிசெய்ய மெண்டும் 

என்று உத்தரவிட்டார்கள்.  அதைடிப்பமடயில்,  சென்மையில் ஏைத்தாழ மமழயால் 

பாதிக்க கூடிய பகுதிகளில் 3,000க்கும் மமற்பட்ட பில்லர் பாக்ஸ்கள் 1 மீட்டர் 

அளவிற்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளை.   சென்மையில்,  சபருநகர் மாநகராட்சி நிர்ொகம் 

எந்த இடத்திலும் மமழநீர் மதங்காமல் இருக்க மிகச் சிைப்பாக நடெடிக்மக 

எடுத்துள்ளது.    மின் விநிமயாகத்மத சபாருத்தெமரக்கும் இன்னும்  சென்மையில் 

விடுபட்ட  இடங்களில் பில்லர் பாக்ஸ்கள்  மமழயால் பாதிப்பு இல்லாத இடங்களில் 

கூட 1 மீட்டர் அளவிற்கு உயர்த்தப்படும்.     அதிகமாை மமழ சபய்துள்ள பகுதிகளில் 

ெம்மந்தப்பட்ட அலுெலர்களுடன் காசணாளி காட்சி ொயிலாக   ஆய்வுக் கூட்டம் 



நடத்தப்பட்டது. தமிழகம் முழுெதும் எங்மகயும் மின்ொரம் தமட ஏற்படவில்மல. 

தமட அல்லது பாதிப்பு ஏற்பட்டால் தான் மின்ைகத்திற்கு புகார் ெரும்.   மமழ   

சதாடர்பாக     கூடுதலாக    புகார் ஏதும் ெரவில்மல. மநற்று ெராெரி அளவு எடுத்துக் 

சகாண்டால் 11,200 சமகா ொட் அளவு தான் தமிழ்நாட்டின் மின் மதமெயாக 

இருந்துள்ளது,   இன்று  காமலயில் 11,600 சமகா ொட் தான் மதமெ இருந்தது. 

மமழ காரணமாக நமது மதமெ குமைந்துள்ளது. தற்மபாது, மொலார்  உற்பத்தியில் 

1,400 சமகொட் அளவிற்கு உள்ளது. செலவிைம் கூடும் என்பதால் அைல் மின் 

நிமலய உற்பத்திமய குமைத்து, மொலார் மற்றும் மைட்மரா  உற்பத்திமய 

முழுெதுமாக பயன்படுத்தியுள்மளாம்.  

இந்த ஆண்டு ெரலாற்றுச் சிைப்பு மிக்க நிகழ்ொக மாண்புமிகு 

முதலமமச்ெர் அெர்கள் தன்னுமடய திருக்கரங்களால் 20,000 விொொயிகளுக்கு 

மின் இமணப்மப மநற்று ெழங்கிைார்கள். 50,000 விெொய மின் இமணப்பு 

ெழங்கப்படும் என்று  இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. அதில், 20,000 மின் 

இமணப்புகள் ெழங்கப்பட்டுள்ளை. மாண்புமிகு முதலமமச்ெர் அெர்கள் தைது 

உமரயில் சதளிொக கூறிைார்கள் அதாெது கடந்த 10 ஆண்டு ஆட்சியில் 

சமாத்தமம  2.20   இலட்ெம் விெொய மின் இமணப்புத் தான் சகாடுக்கப்பட்டது. 

ஆைால்,  இந்த அரசு அமமந்த 15 மாதத்தில் 1.5 இலட்ெம் விெொய மின் 

இமணப்புகள் ெழங்கப்படுகிைது. மின் விநிமயாக திட்டங்களுக்காக 

விெொயிகளுக்காக இருந்தாலும் ெரி,  100 யூனிட் மின்ொரமாக இருந்தாலும் ெரி, 

மகத்தறி, விமெத்தறி சநெொளர்களாக  இருந்தாலும் ெரி  அரசு மானியம் என்பது  

9,048 மகாடியிலிருந்து,  4,000 மகாடி கூடுதலாக ெழங்கப்படுகிைது. ெரலாற்றிமலமய 

இல்லாத அளவிற்கு  மானியம் விடுவிப்பு. 

 

இவ்ொறு, மாண்புமிகு மின்ொரம், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்மெத் துமை 

அமமச்ெர் அெர்கள் மபசிைார்.  


