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செய்தி செளியீடு 

                                         நாள் 07.03.2023 

மாண்புமிகு மின்ொரம், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வெத் துவை அவமச்ெர்     

திரு. வி செந்தில் பாலாஜி அெர்கள் தமிழ்நாட்டில் எதிர்ெரும் ககாவை 

காலத்தில் மின் கதவெவய பூர்த்தி செய்ெதற்கு எடுக்கப்பட்ை  

நைெடிக்வககள் குறித்து ஆய்வு கமற்சகாண்ைார். 

தமிழ்நாடு மின்ொர ொரிய தவலவம அலுெலகத்தில் மாண்புமிகு 

மின்ொரம், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வெத்துவை அவமச்ெர்                             

திரு. வி செந்தில் பாலாஜி அெர்கள் தவலவமயில் இன்று (07.03.2023), 

தமிழ்நாட்டில் எதிர்ெரும் ககாவை காலத்தில் சபாதுமக்களின் மின் கதவெவய 

பூர்த்தி செய்ெதற்கு எடுக்கப்பட்ை நைெடிக்வககள் குறித்து ஆய்வுக் கூட்ைம் 

நவைசபற்ைது.  இக்கூட்ைத்தில் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் 

கழகத் தவலெர் மற்றும் கமலாண்வம இயக்குநர் திரு.ராகேஷ் லக்கானி, 

இ.ஆ.ப, கமலாண்வம இயக்குநர் திரு.ரா.மணிெண்ணன், அவனத்து 

இயக்குநர்கள், சதாைர்புவைய தவலவமப் சபாறியாளர்கள், கமற்பார்வெ 

சபாறியாளர்கள் மற்றும் உயர் அலுெலர்கள் பங்ககற்ைனர். 

 ஆய்வின் கபாது, தமிழ்நாட்டில் அனல், புனல், காற்ைாவல, சூரிய 

மின்ெக்தி மற்றும் எரிொயு மின் உற்பத்தி நிவலயங்களின் மூலமாக உற்பத்தி 

செய்யப்படும் சமாத்த மின்ொரத்தின் அளவு பற்றி மாண்புமிகு மின்துவை 

அவமச்ெர் அெர்கள் ககட்ைறிந்தார்.  

நைப்பாண்டில் தமிழ்நாட்டின் அதிகபட்ெ மின் நுகர்வு 17,584 சமகாொட் 

ஆக 04.03.2023 அன்று பதிொகியுள்ளது. இந்த அளவு கைந்த ஆண்டில்  

29.04.2022 அன்று பதிொன 17,563 சமகாொட்வை விை 21 சமகாொட் 

கூடுதலாகும். இந்த கூடுதலான மின் நுகர்வெயும் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி 
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மற்றும் பகிர்மானக் கழகமானது எவ்வித தைங்கலுமின்றி எதிர்சகாண்ைது. 

ெரக்கூடிய நாட்களில் மின்நுகர்வு இன்னும் அதிகரிக்கக்கூடிய ொய்ப்புகள் 

அதிகம் இருப்பதால், அதற்கான ொத்தியக்கூறுகவள கருத்தில் சகாண்டு 

தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு 24x7 மணி கநரமும் தவையில்லா மின்ொரத்திவன 

ெழங்குெது குறித்து இந்த ஆய்வுக் கூட்ைத்தில் விரிொக விொதிக்கப்பட்ைது. 

தமிழ்நாட்டின் தற்கபாவதய மின்கதவெ 16,500 சமகாொட்டிலிருந்து 

17,500 சமகாொட் ெவர உள்ளது. இது ெரும் ஏப்ரல் மாதத்தில் கமலும் 

அதிகரித்து 17,000 சமகாொட்டிலிருந்து 18,100 சமகாொட் ஆக 

அதிகரிக்கலாம். ெருகின்ை கம மாதத்தில் 17,400 சமகாொட் அதிகரிக்கலாம் 

என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

கைந்த மார்ச் 2022-ல் பகல் கநரத்தில் 17,196 சமாகாெட்ைாக இருந்த 

மின் பயன்பாடு மார்ச் 2023-ல் 18,100 சமகாொட்ைாக இருக்கும் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.  கைந்த ஏப்ரல் 2022-ல் 17,563 சமாகாெட்ைாக இருந்த 

மின் பயன்பாடு ஏப்ரல் 2023-ல் 18,500 சமகாொட்ைாக இருக்கும் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.  இகதகபால், கைந்த கம 2022-ல் 16,750 சமகாொட்ைாக 

இருந்த மின் பயன்பாடு கம 2023-ல் 18,000 சமகாொட்ைாக இருக்கும் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.    

ககாவைகால உச்ெபட்ெ மின் கதவெயான 18,500 சமகாொட்டிவன 

பூர்த்தி செய்ெதற்கு அனல், புனல்  மின் நிவலயங்கள், மாநில மற்றும் ஒன்றிய 

சதாகுப்புகளின் மூலம் 8,959 சமகாொட்டும், தமிழ்நாட்டிலுள்ள காற்ைாவலகள் 

மற்றும் சூரிய மின் உற்பத்தி நிவலயங்கள் மூலம் 4,750 சமகாொட்டும், நீண்ை 

மற்றும் நடுத்தர கால சகாள்முதல் ஒப்பந்தங்கள் மூலம் தினெரி 2,752 

சமகாொட்டும்,  மின் உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கும் காலங்களில் மற்ை 

மாநிலங்களுக்கு உபரி மின்ொரத்வத பரிமாற்ை முவையின் கீழ் செளி 
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மாநிலங்களுக்கு சகாடுத்ததன் அடிப்பவையில் 650 சமகாொட்டும், ககாவை 

காலத்தில் மின் சகாள்முதல் ெந்வதயில் ஒரு யூனிட் மின்ொரத்தின் விவல 

ரூ.12 முதல் ரூ.20 ெவர இருந்தவத கருத்தில் சகாண்டு மார்ச், ஏப்ரல் மற்றும் 

கம மாதங்களுக்கு குறுகியகால ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் இந்த ஆண்டு 1,562 

சமகாொட் மின்ொரம் யூனிட் ஒன்றிற்கு ரூ8.50 என்ை விவலயில் சபறுெதற்கு 

தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் கழகத்தினால் ஒப்பந்தப்புள்ளி 

ககாரப்பட்டு இறுதி  செய்யப்பட்டுள்ளது.  இதன் மூலம் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி 

மற்றும் பகிர்மானக் கழகத்திற்கு ரூ.1,312 ககாடி கெமிப்பு கிவைக்கப் சபறும். 

கமலும், தனியார் மின் உற்பத்தி நிவலயங்கள் மூலம் சகாள்முதல் 

செய்யப்படுெது குவைக்கப்பட்டு தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் 

கழகத்திற்கு சொந்தமான அனல் மற்றும் புனல் மின் உற்பத்தி நிவலயங்களின் 

மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்ொரம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாெது, 

கைந்த ஆண்டு தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் கழகத்திற்கு 

சொந்தமான அனல் மின் உற்பத்தி நிவலயங்களிலிருந்து பிப்ரெரி 2022 ெவர 

18,535 மில்லியன் யூனிட்டுகளாக சபைப்பட்ை மின்ொரம், இந்த ஆண்டு பிப்ரெரி 

2023 ெவர 20,307 மில்லியன் யூனிட்டுகளாக அதிகரித்துள்ளது.  அதாெது 

1,772 மில்லியன் யூனிட்டுகள் கூடுதலாக மின் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது.  

இது 9.5 ெதவீதம் அதிமாகும். இகதகபால், புனல் மின் உற்பத்தி 

நிவலயங்களிலிருந்து சபைப்பட்ை மின்ொரமானது 5,139 மில்லியன் 

யூனிட்டுகளிலிருந்து 5,905 மில்லியன் யூனிட்டுகளாக அதிகரித்துள்ளது.  இது 

கைந்த ஆண்டு உற்பத்தி செய்யப்பட்ை மின்ொரத்தின் அளவெ விை 10 

ெதவீதத்திற்கும் கூடுதலாகும்.   
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நவைசபற்ை ஆய்வுக் கூட்ைத்தில் இயக்கத்தில் உள்ள 5 அனல் மின் 

நிவலயங்களின் நிலக்கரி வகயிருப்பு குறித்து ஆய்வு கமற்சகாண்ைதில் 

தற்ெமயம் 5 அனல் மின் உற்பத்தி நிவலயங்களிலும் கெர்த்து சமாத்தம் 

7,99,124 சமட்ரிக் ைன் நிலக்கரி 11 நாட்களுக்கு வகயிருப்பில் இருக்கிைது.  

கைந்த 2022 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் இருந்த நிலக்கரியின் வகயிருப்பு 

அளவு 1,82,555 சமட்ரிக் ைன் மட்டுகம. இது சென்ை ஆண்வை விை, 6,16,569 

சமட்ரிக் ைன் கூடுதலாகும்.   

கைந்த ஆண்வை காட்டிலும் கூடுதலான நிலக்கரியிவன தமிழ்நாடு மின் 

உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் கழகத்திற்கு இைக்குமதி செய்ெதற்கு ஏதுொக 

மார்ச் 2023-ல் அதிக சகாள்ளவு சகாண்ை 12 சபரிய கப்பல்கள் மூலம் 

நிலக்கரியிவன சகாண்டு ெருெதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்து முடிக்கப்பட்டுள்ளன.  

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலவமச்ெர் அெர்களின் ஆவணயின்படி, 

தமிழ்நாட்டின் ககாவைகால சமாத்த மின்கதவெவய கருத்தில் சகாண்டு 

தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ககாவைகாலத்திலும் தவையில்லா  மின்ொரம் 

ெழங்குெதற்கு தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் கழகம் அவனத்து 

நைெடிக்வகவளயும் எடுத்திருக்கிைது. மின்செட்டுஇல்லா மாநிலமாக 

தமிழ்நாடு மற்ை மாநிலங்களிலிருந்து முற்றிலும் கெறுபட்டு ஒரு முன்மாதிரி 

மாநிலமாக திகழ்ெதற்கு அவனத்து நைெடிக்வககளும் 

எடுக்கப்பட்டிருக்கின்ைன. 

மின் இவணப்பு எண்ணுைன் ஆதார் எண்வண இவணப்பது 

சபாறுத்தெவர, இப்பணியானது தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான 

கழகத்தால் 15.11.2022 முதல் Online மூலமாகவும், 28.11.2022 முதல் 

தமிழ்நாட்டில் உள்ள அவனத்து 2,811 பிரிவு அலுெலகங்களிலும் சிைப்பு 
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கவுண்ைர்கள் மூலமாகவும் ஆதார் எண்வண இவணப்பதற்கான பணிகள் 

துெக்கி வெக்கப்பட்ைன. 

பணிகவள முடிப்பதற்கு முதற்கட்ைமாக 31.12.2022 ெவர காலக்சகடு 

நிர்ணயிக்கப்பட்ைது. சபாதுமக்களின் கெண்டுககாளுக்கு இணங்க 

காலக்சகடுொனது 31.01.2023, 15.02.2023 கமலும் இறுதியாக 28.02.2023 

ெவர காலநீட்டிப்பு செய்யப்பட்ைது.  

266.87 இலட்ெம் மின் நுகர்கொர்கள் தங்களது மின் இவணப்பு 

எண்வண ஆதாருைன் இவணத்திருக்கிைார்கள். இன்னும் 67,275 மின் 

நுகர்கொர்கள் ஆதார் எண்வண மின் இவணப்பு எண்ணுைன் இவணக்க 

கெண்டியுள்ளது. சமாத்தமுள்ள 267.55 இலட்ெம் மின் நுகர்கொர்களில் ஆதார் 

இவணக்கப்பட்ை ெதவீதம் 99.75 ெதவீதம் ஆகும்.   

தற்சபாழுது, தமிழ்நாட்டில் பள்ளி ஆண்டுத் கதர்வுகள் நவைசபற்று 

ெருெதால், அவனத்து பள்ளிகளுக்கும் மின்ொரம் எவ்வித தைங்கலுமின்றி 

ெழங்குெதற்கு தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் கழகம் அவனத்து 

நைெடிக்வககவளயும் எடுத்து ெருகிைது.  ஆண்டு கதர்வுகள் முடிவுற்ை பின் 

தமிழ்நாடு மின் பகிர்மான கழகத்தின் மின் கட்ைவமப்வப கமலும் கமம்படுத்தும் 

விதமாக பராமரிப்பு பணிகள் கமற்சகாள்ள துரித நைெடிக்வக எடுக்கப்படும் 

எனவும் மாண்புமிகு மின்துவை அவமச்ெர் அெர்கள் சதரிவித்தார். மாண்புமிகு 

தமிழக முதல்ெர் அெர்களால் 20.06.2021 அன்று துெக்கி வெக்கப்பட்ை 

"மின்னகம்" மின் நுகர்ெகொர் கெவெ வமயம் மூலம் இதுெவர 14,47,975 

புகார்கள் சபைப்பட்டு, அெற்றுள் 14,41,640 புகார்களுக்கு தீர்வுகள் 

காணப்பட்டுள்ளன.  தீர்வு ெதவீதம் 99.56%. கைந்த 2022 ஆண்டு கம மாதம் 

முதல் கமற்சகாண்ை சிைப்பு மின் பராமரிப்பு பணிகளினால் மின்னகம் மூலம் 

சபைப்பட்ை புகார்களின் எண்ணிக்வக கணிெமாக குவைந்திருக்கிைது.   


