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இந்தியாவில் முக்கிய நீர ்மின் நிலலயங்கள் 

நீர ்மின் ஆற்றல், நீரின் இயக்க ஆற்றலலக் ககொண்டு உற்பத்தி கெய்யப்படும் 

மின்ெொரமம நீர ்மின் ஆற்றல் எனப்படும். 

 

 

நீர் மின் நிலலயங்கள் : 

1. குந்தொ நீர ்மின்நிலலயம் 

2. கொடம்பொலற நீரம்ின்நிலலயம் 

3. மமட்டூர ்நீர ்மின் நிலலயம் 

4. கபரியொறு நீர ்மின்னுற்பத்தி நிலலயம் (மதனி மொவடட்ம்) 

5. சுருளியொறு நீர ்மின்னுற்பத்தி நிலலயம் (மதனி மொவட்டம்) 

6. லவலக நீர ்மின்னுற்பத்தி நிலலயம் (மதனி மொவடட்ம்) 

கதவலை மின் நிலலயங்கள் : 

1. குதிலரக்கல் மமடு கதவலண நீர ்மின் நிலலயம் 

2. ஊரொடச்ிக்மகொடல்ட கதவலண நீரம்ின் நிலலயம் 
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காற்றாலல மின்னுற்பத்தி : 

1. கயத்தொறு கொற்றொலல மின்னுற்பத்தி (திருகநல்மவலி மொவடட்ம்) 

2. ஆரல்வொய்கமொழி கொற்றொலல மின்னுற்பத்தி (கன்னியொகுமரி மொவடட்ம்) 

3. மதனி மொவட்டக் கொற்றொலல மின்னுற்பத்தி (மதனி மொவடட்ம்) 

4. பொலக்கொட்டுக் கணவொய்ப் பகுதியில் உள்ள கொற்றொலல மின்னுற்பத்தி 

நிலலயங்கள் 

 

அணு மின் நிலலயங்கள் : 

1. கல்பொக்கம் அணு மின் நிலலயம் 

2. கூடங்குளம் அணு மின் நிலலயம் 

 

சூரிய ஒளி மின்நிலலயங்கள் : 

1. சிவகங்லகயில் உள்ள ஒரு கமகொவொட் சூரிய ஒளி மின் உற்பத்தி 

நிலலயம். 

 

 

காடம்பாலற மின் உற்பத்தி வடட்ம் :  

தமிழ்நாட்டில் க ாவை மாைட்டத்தில் ஆவைமவைப் பகுதியில் உள்ள 
ஆறு ளில் குறிப்பா  ஆழியாறு, க ாவையாறு ஆ ியைற்றின் நீவைப் 
பயன்படுத்தி மின் ாைம் உற்பத்தி ச ய்யவும், பின்பு நீவை நீர்ப்பா ைத்திற்குப் 
பயன்படுத்தவும், பைம்பிக்குளம் ஆழியார் நீர் மின்திட்டம் 1966-72 ஆண்டு ளில் 
ஏற்படுத்தப்பட்டது. பிறகு  ாடம்பாவற நீகைற்று மின் திட்டம் 1987-88ம் ஆண்டு 
ஏற்படுத்தப்பட்டது மற்றும் நீர்மின் ாை உற்பத்திவய சபருக்   ிறிய நீர் ைளம் 
மிக்  இடங் வள உபகயா ப்படுத்தும் ைவ யில் பூைாச் ி  ிறுபுைல் 
நீர்மின்திட்டம் 1992ஆம் ஆண்டிலும் திருமூர்த்தி மின்திட்டம் 2004ஆம் 
ஆண்டிலும் ஆழியார்  ிறுமின் திட்டங் ள் 2005ஆம் ஆண்டிலும் மற்றும் 
அமைாைதி  ிறுபுைல் மின்திட்டங் ள் 2006ம் ஆண்டிலும் மின்உற்பத்திவய 
சதாடங் ிை.  ாடம்பாவற மின்உற்பத்தி ைட்டத்தின்  ீழ் இயங்கும் ஒன்பது 
நீர்மின் திட்டங் ள் ைருமாறு. 

சர்க்கார்பதி மின் நிலலயம் 

ெரக்்கொரப்தி மின்நிலலயம் பரம்பிக்குளம் - ஆழியொர ் நீரம்ின்திட்டத்தின் 

முதலொவது மின்நிலலயமொக 1966ல் நிறுவப்படட்து. இந்த மின்நிலலயத்தில் 

மின்உற்பத்திக்குத் மதலவயொன நீர ் மகரள மொநிலத்தில் உள்ள பரம்பிக்குளம் 
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ஆற்றின் குறுக்மக தமிழ்நொடு அரசு கபொதுப்பணித்துலறயொல் கடட்ப்படட் 

பரம்பிக்குளம் அலணயிலிருந்து கபறப்படுகிறது. இம்மின்நிலலயத்தின் 

மின்உற்பத்தி நீரப்்பொென மதலவயுடன் இலணந்து கெயல்படுவதொல் 

கபொதுப்பணித்துலறயின் அனுமதியுடன் நீர ் பொெனத்மதலவக்மகற்ப 

இயக்கப்படுகிறது. கபொதுவொக இம்மின்நிலலயம் ஜூலல மொதத்திலிருந்து மொரெ் ்

மொதம் வலர இலடவிடொமல் இயக்கப்படுகிறது. நீர ்மின்நிலலயத்தில் இருந்து 

ெமமட்ட கொல்வொய் மூலமொக திருமூரத்்தி அலணக்கு அனுப்பப்படுகிறது. 

 

இம்மின்நிலலயத்தின் 31.03.2011 வலரயிலொன கமொத்த உற்பத்தி 5053.47 

மில்லியன் யூனிடக்ள். இம்மின்நிலலயத்தின் ெரொெரி மின்உற்பத்தி கெலவு ஒரு 

யூனிட்டுக்கு 10 லபெொ தொன் ஆகிறது. 

 

ஆழியொர ்மின் நிலலயம் 

ஆழியொர ் மின்நிலலயம் ஆழியொர ் ஆற்றின் குறுக்மக மமல்ஆழியொரில் 

கடட்ப்பட்டுள்ள அலணயிலிருந்து தண்ணீர ் எடுத்து மின்உற்பத்திக்குப் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. பூனொெச்ி நீரப்்பிடிப்பில் இருந்தும் மமல்ஆழியொர ்

அலணக்குத் தண்ணீர ்திருப்பிவிடப்பட்டுள்ளது. 

 

மமல்ஆழியொர ்அலணயில் உள்ள நீலர கொடம்பொலற நீமரற்று மின்நிலலயத்தில் 

இருந்து நீமரற்றம் மூலம் கொடம்பொலற அலணக்கு அனுப்பவும் பயன்படுகின்றது. 

 

இந்த மின்நிலலயத்தின் மூலம் மின்உற்பத்தி கெய்யவும் மற்றும் மின் 

அழுத்தத்லதெ ் சீரப்டுத்த கன்கடன்ெர ் ஆகவும் இயக்கக்கூடிய அலமப்லபப் 

கபற்றுள்ளது. 

 

இம்மின்நிலலயத்தின் 31.03.2011 வலரயிலொன கமொத்த உற்பத்தி 6547 மில்லியன் 

யூனிடக்ள். இம்மின் நிலலயத்தின் ெரொெரி மின்உற்பத்திெ ் கெலவு ஒரு 

யூனிட்டுக்கு 18 லபெொ தொன் ஆகிறது. 

 

மெொலலயொர ்மின்நிலலயம் 1 மற்றும் 2 

மெொலலயொர ்மின்நிலலயம் 1 மற்றும் 2 ஆகிய மின்நிலலயங்கள் 1971 முதல் 

இயக்கப்படுகிறது. மெொலலயொர ் ஆற்றின் குறுக்மக கபொதுப்பணித்துலறயொல் 

கடட்ப்பட்டுள்ள மெொலலயொர ் அலணயில் தண்ணீர ் எடுக்கப்பட்டு இம்மின் 

நிலலயங்களின் மின்உற்பத்திக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மெொலலயொர ்

மின்நிலலயங்கலள இயக்கித் தண்ணீலர பரம்பிக்குளம் அலணக்மகொ அல்லது 
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மகரள மொநிலத்திற்மகொ அனுப்புவலதத் தமிழ்நொடு அரசு மகரள அரசுடன் 

ஏற்படுத்தியுள்ள தண்ணீர ்பங்கீடு ஒப்பந்தத்தின்படி முடிவு கெய்யப்படுகிறது. 

 

மெொலலயொர ்மின்நிலலயம் 1ன் மூலம் 31-03-2011 வலரயிலொன கமொத்த உற்பத்தி 

9734 மில்லியன் யூனிடக்ள் மெொலலயொர ் மின்நிலலயம் 2 மூலம் 309.2008 

வலரயிலொன கமொத்த உற்பத்தி 2398 மில்லியன் யூனிடக்ள். மெொலலயொர ்

மின்நிலலயத்தின் ெரொெரி மின்உற்பத்திெ ் கெலவு ஒரு யூனிட்டுக்கு 7 லபெொ 

மற்றும் மெொலலயொர ் மின்நிலலயம் 2ன் ெரொெரி மின்உற்பத்திெ ் கெலவு ஒரு 

யூனிட்டுக்கு 15 லபெொ ஆகிறது. 

 

கொடம்பொலற மின்நிலலயம் 

கொடம்பொலற மின்நிலலயம் விலெமயற்ற நீரம்ின்திட்டமொக தமிழ்நொட்டில் 

ஏற்படுத்தப்பட்ட முதல் திட்டமொகும். நொள்மதொறும் தமிழ்நொட்டில் ஏற்படும் உெெ் 

கடட் மின்மதலவலய ஒரளவு ெரிகெய்யவும் மற்றும் அனல் மின் 

நிலலயங்களிலிருந்து கபறப்படும் மின்திறன் மதலவக்கு அதிகமொக இருக்கும் 

கொலங்களில், அதொவது குறிப்பொக இரவு மநரங்களில் பயன்படொது உபரியொக 

உள்ள மின்திறலன நீமரற்றத்திற்கொகவும் கொடம்பொலற மின்நிலலயம் மூலம் 

பயன்படுத்தப்பட்டு நீர ்மமல் அலணயில் மெமித்து லவக்கப்படுகின்றது. 

 

- இம்மின்நிலலயம் தமிழ்நொடு மின்வொரியத்தின் முதல் விலெமயற்ற 

நீரம்ின்திட்டம் மற்றும் நிலவலற (Underground Power House Cavern) 

மின்நிலலயத்லதயுலடயதொகும். இம்மின் நிலலயத்தின் மின்உற்பத்திக்குத் 

மதலவயொன தண்ணீர ் தமிழ்நொடு மின்வொரியத்தொல் கட்டப்பட்டுள்ள 

கொடம்பொலற அலணயிலிருந்து கபறப்படுகிறது. 

 

மின்னொக்கி ஒவ்கவொன்றும் 100 கமகொவொட் மின்உற்பத்தித் திறன் 

ககொண்டதொகும். 

 

இம்மின் நிலலயத்தின் மூலம் 31.03.2011 வலரயிலொன கமொத்த உற்பத்தி 5360 

மில்லியன யூனிட்டுகள் ஆகும். மின்நிலலயம் 2ன் ெரொெரி மின்உற்பத்திெ ்கெலவு 

ஒரு யூனிட்டுக்கு 2265 லபெொ ஆகிறது. 

 

பூனொெச்ி சிறுபுனல் மின்நிலலயம் 

ஒரு கமகொவொட் மின்திறன் ககொண்ட இரண்டு மின்இயந்திரங்கள் நவம்பர ் 1992 

மற்றும் டிெம்பர ் 1992 முதல் இயக்கப்படுகிறது. பூனொெச்ி கொல்வொய் தண்ணீலர 
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திருப்பி பூனொெச்ி சிறிய நீர ்மின் மதக்கத்தில் நிரப்பி பிறகு அதிலிருந்து பூனொெச்ி 

சிறுபுனல் மின்திட்டத்தின் மின்உற்பத்திக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

இங்கிருந்து மின்உற்பத்திக்குப்பின் மீண்டும் நீர ் மமல்ஆழியொறு அலணயில் 

மெருகிறது. 

 

தண்ணீரின் வரவுக்மகற்ப இம்மின்நிலலயம் இயக்கப்படுகிறது. 

இம்மின்நிலலயத்தின் 31.03.2011 வலரயிலொன கமொத்த உற்பத்தி 424 மில்லியன் 

யூனிட்டுகள் ஆகும். 

 

திருமூரத்்தி அலண சிறுபுனல் நிலலயம் 

திருமூரத்்தி மின்நிலலயத்தில் மூன்று 650 கிமலொவொட் மின்திறன் ககொண்ட மின் 

இயந்திரங்கள் இயக்கப்படுகின்றது. மின்நிலலயத்திற்கு மதலவயொன தண்ணீர ்

திருமூரத்்தி அலணயிலிருந்து பயன்படுத்தப்படுகின்றது. திருமூரத்்தி அலண 

கபொதுப்பபணித்துலறயின் கட்டுப்பொட்டில் இயங்கி வருகின்றது. 

 

இம்மின்நிலலயத்தின் மின்உற்பத்தி நீரப்்பொென மதலவலயயும் இலணத்து 

கெயல்படுவதொல் கபொதுப்பணித் துலறயின் நீரப்்பொெனத் மதலவக்மகற்ப 

இயக்கப்படுகிறது. 

 

ஆழியொறு சிறுபுனல் நிலலயம் 

ஆழியொறு அலண மின்நிலலயத்தில் இரண்டு 1250 கிமலொவொட் மின்திறன் 

ககொண்ட மின்இயந்திரங்கள் கெப்டம்பர ் 2002 முதல் இயக்கப்படுகிறது. 

மின்நிலலயத்தில் ஆழியொறு அலணயிலிருந்து நீரப்ொெனத்திற்கொக 

கவளிமயற்றப்படும் தண்ணீர ்மூலம் மின்ெொரம் தயொரிக்கப்படுகிறது. இவ்வலண 

கபொதுப்பணித்துலறயின் கட்டுப்பொட்டில் உள்ளது. 

 

இம்மின்நிலலயம் கபொதுப்பணித்துலறயின் நீரப்ொெனத் மதலவக்மகற்ப 

இயக்கப்படுகிறது. 

 

அமரொவதி சிறு புனல் மின்நிலலயம் 

அமரொவதி அலண மின்நிலலயத்தில் இரண்டு 2000 கிமலொவொட் மின்திறன் 

ககொண்ட மின்இயந்திரங்கள் முலறமய கெப்டம்பர ் 2006 மற்றும் நவம்பர ் 2006 

முதல் இயக்கப்படுகிறது. தண்ணீர ் அமரொவதி அலணயிலிருந்து 

நீரப்ொெனத்திற்கொக கவளிமயற்றப்படும் தண்ணீர ் மூலம் மின்ெொரம் 
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தயொரிக்கப்படுகிறது. இவ்வலண கபொதுப்பணித்துலறயின் கட்டுப்பொட்டில் 

உள்ளது. 

 

இம்மின்நிலலயம் கபொதுப்பணித்துலறயின் நீரப்ொெனத் மதலவக்மகற்ப 

இயக்கப்படுகிறது. 

 

மின் உற்பத்தி வட்டம்/ ஈமரொடுஅலண மின் நிலலயம் /மமட்டூர ்

மமட்டூர ் அலண மின் நிலலயம் கொவிரி ஆற்றின் குறுக்மக ஸ்மடன்லி 

நீரம்தக்கத்திற்கு அருகில் மெலத்திலிருந்து 50 கீ.மி கதொலலவில் அலமந்துள்ளது. 

இதன் மின் உற்பத்தி திறன் 4 இயந்திரம் X 12.5 கம.வொட் = 50 கமகொவொட் ஆகும். 

இதன் நீர ் சுழலி இரடல்ட சூழல் ககொண்ட நீளவொக்கில் அலமந்த பிரொன்சிஸ் 

சுழலி ஆகும். இங்கு உள்ள இயந்திரங்கள் 1937 முதல் 1946 ஆம் ஆண்டில் 

நிறுவப்பட்ட மபொது அதன் மின்திறன் 10 கம.வொட் ஆகும். 2002 முதல் 2004-ம் 

ஆண்டில் அதன் மின் திறன் 12.5 கம.வொட ஆக உயரத்்தப்பட்டது. ெொதொரண பருவ 

நிலலயில் இந்த மின் நிலலயத்தின் ெரொெரி ஆண்டு மின் உற்பத்தி 94.00 

மில்லியன் யுனிடக்ள் ஆகும். இதன் மின் உற்பத்தி கபொது பணித்துலறயினரொல் 

கொவிரி ஆற்றில் கவளிமயற்றப்படும் நீரின் அளலவ ெொரந்்மத உள்ளது. 

 

சுரங்க மின் நிலலயம் / மமட்டுர ்

மமட்டூர ் சுரங்க மின் நிலலயம், கொவிரி ஆற்றின் குறுக்மக ஸ்மடன்லி 

நீரம்தக்கத்திற்கு, சுரங்கம் மூலமொக இலணக்கப்பட்டுள்ளது. அது மெலத்தில் 

இருந்து 50 கி.மீ. கதொலலவில் அலமந்துள்ளது. இதன் மின் திறன் 4 இயந்திரம் X 50 

கம.வொட் = 100 கமகொவொட் ஆகும். இதன் நீர ் சுழலி பிமளடுக்குள் நகரக்கூடிய 

ககப்ளொன் சுழலியொகும். இங்குள்ள இயந்திரங்கள் 1965 முதல் 1966 ஆம் ஆண்டு 

கொலம் வலர நிறுவப்பட்டுள்ளன. ெொதொரண பருவ நிலலயில் இந்த மின் 

நிலலயத்தின் ெரொெரி ஆண்டு மின் உற்பத்தி 493.10 மில்லியன் யுனிடக்ள் ஆகும். 

இதன் மின் உற்பத்தி கபொது பணித்துலறயினரொல் கொவிரி ஆற்றில் 

கவளிமயற்றப்படும் நீரின் அளலவ ெொரந்்மத உள்ளது. 

 

கதவலண மின் நிலலயம்.1 /கெக்கொனுொர ்

கெக்கொனுொர ்கதவலண மின் நிலலயம்.1 கொவிரி ஆற்றின் குறுக்மக, கெக்கொனுொர ்

கிரொமத்தில், பவொனியிலிருந்து 36 கி.மீ. கதொலலவில் மெலம் மொவட்டத்தில் 

அலமந்துள்ளது. இதன் மின் உற்பத்தி திறன் 2 இயந்திரம் X 15 கம.வொட் = 30 

கம.வொட் ஆகும். இதன் நீர ் சுழலி பிமளடுகள் நகரக்கூடிய பல்பு வலக சுழலி 

ஆகும். இந்த மின் நிலலயத்தில் கொவிரி ஆற்றின் குறுக்மக 18 கதவலணகள் மூலம் 

சுமொர ்9 மீடட்ர ்உயரம் அளவு நீர ்மதக்கப்பட்டு அதன் மூலம் மின்ெொரம் உற்பத்தி 

கெய்யப்படுகின்றது. இங்குள்ள இயந்திரங்கள் 1988 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்படட்ன. 
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ெொதொரண பருவ நிலலயில் இந்த மின் நிலலயத்தின் ெரொெரி ஆண்டு மின் 

உற்பத்தி 110.54 மில்லியன் யுனிடக்ள் ஆகும். இதன் மின் உற்பத்தி 

கபொதுப்பணித்துலறயினரொல் கொவிரி ஆற்றில் கவளிமயற்றப்படும் நீரின் 

அளலவ ெொரந்்மத உள்ளது. 

 

கதவலண மின் நிலலயம்.2 /கநரிஞ்சிப்மபடல்ட 

கநரிஞ்சிப்மபடல்ட கதவலண மின் நிலலயம்.2 கொவிரி ஆற்றின் குறுக்மக, 

கநரிஞ்சிப்மபடல்ட கிரொமத்தில், பவொனியிலிருந்து 25 கி.மீ. கதொலலவில் ஈமரொடு 

மொவடட்த்தில் அலமந்துள்ளது. இதன் மின் உற்பத்தி திறன் 2 இயந்திரம் X 15 

கம.வொட் = 30 கம.வொட் ஆகும். இதன் நீர ்சுழலி பிமளடுகள் நகரக்கூடிய பல்பு 

வலக சுழலி ஆகும். இந்த மின் நிலலயத்தில் கொவிரி ஆற்றின் குறுக்மக 18 

கதவலணகள் மூலம் சுமொர ்9 மீட்டர ்உயரம் அளவு நீர ்மதக்கப்பட்டு அதன் மூலம் 

மின்ெொரம் உற்பத்தி கெய்யப்படுகின்றது. இங்குள்ள இயந்திரங்கள் 1988 ஆம் 

ஆண்டில் நிறுவப்படட்ன. ெொதொரண பருவ நிலலயில் இந்த மின் நிலலயத்தின் 

ெரொெரி ஆண்டு மின் உற்பத்தி 106.50 மில்லியன் யுனிடக்ள் ஆகும். இதன் மின் 

உற்பத்தி கபொதுப்பணித் துலறயினரொல் கொவிரி ஆற்றில் கவளிமயற்றப்படும் 

நீரின் அளலவ ெொரந்்மத உள்ளது. 

 

கதவலண மின் நிலலயம்.3 /குதிலரக்கல்மமடு 

குதிலரக்கல்மமடு கதவலண மின் நிலலயம்.3 கொவிரி ஆற்றின் குறுக்மக, 

மகொமனரிப்பட்டி கிரொமத்தில், பவொனியிலிருந்து 20 கி.மீ. கதொலலவில் ஈமரொடு 

மொவடட்த்தில் அலமந்துள்ளது. இதன் மின் உற்பத்தி திறன் 2 இயந்திரம் X 15 

கம.வொட் = 30 கம.வொட் ஆகும். இதன் நீர ்சுழலி பிமளடுகள் நகரக்கூடிய பல்பு 

வலக சுழலி ஆகும். இந்த மின் நிலலயத்தில் கொவிரி ஆற்றின் குறுக்மக 18 

கதவலணகள் மூலம் சுமொர ்9 மீட்டர ்உயரம் அளவு நீர ்மதக்கப்பட்டு அதன் மூலம் 

மின்ெொரம் உற்பத்தி கெய்யப்படுகின்றது. இங்குள்ள இயந்திரங்கள் 1988 ஆம் 

ஆண்டில் நிறுவப்படட்ன. ெொதொரண பருவ நிலலயில் இந்த மின் நிலலயத்தின் 

ெரொெரி ஆண்டு மின் உற்பத்தி 92.36 மில்லியன் யுனிடக்ள் ஆகும். இதன்மின் 

உற்பத்தி கபொதுப்பணித் துலறயினரொல் கொவிரி ஆற்றில் கவளிமயற்றப்படும் 

நீரின் அளலவ ெொரந்்மத உள்ளது. 

 

கதவலண மின் நிலலயம்.4 /ஊரொடச்ிக்மகொடல்ட 

ஊரொடச்ிக்மகொடல்ட கதவலண மின் நிலலயம்.4 கொவிரி ஆற்றின் குறுக்மக, 

ஊரொடச்ிக்மகொடல்ட கிரொமத்தில், பவொனியிலிருந்து 6 கி.மீ. கதொலலவில் ஈமரொடு 

மொவடட்த்தில் அலமந்துள்ளது. இதன் மின் உற்பத்தி திறன் 2 இயந்திரம் X 15 

கம.வொட் = 30 கம.வொட் ஆகும். இதன் நீர ்சுழலி பிமளடுகள் நகரக்கூடிய பல்பு 

வலக சுழலி ஆகும். இந்த மின் நிலலயத்தில் கொவிரி ஆற்றின் குறுக்மக 18 

கதவலணகள் மூலம் சுமொர ்9 மீட்டர ்உயரம் அளவு நீர ்மதக்கப்பட்டு அதன் மூலம் 
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மின்ெொரம் உற்பத்தி கெய்யப்படுகின்றது. இங்குள்ள இயந்திரங்கள் 1988 ஆம் 

ஆண்டில் நிறுவப்படட்ன. ெொதொரண பருவ நிலலயில் இந்த மின் நிலலயத்தின் 

ெரொெரி ஆண்டு மின் உற்பத்தி 79.50 மில்லியன் யுனிடக்ள் ஆகும். இதன் மின் 

உற்பத்தி கபொதுப்பணித் துலறயினரொல் கொவிரி ஆற்றில் கவளிமயற்றப்படும் 

நீரின் அளலவ ெொரந்்மத உள்ளது. 

 

பவொனிகட்டலள கதவலண மின் நிலலயம் -1 /ெமயெங்கிலி 

ெமயெங்கிலி பவொனிகடட்லள கதவலண மின் நிலலயம் -1 கொவிரி ஆற்றின் 

குறுக்மக, ெமயெங்கிலி கிரொமத்தில், ஈமரொட்டியிலிருந்து 18 கி.மீ. கதொலலவில் 

அலமந்துள்ளது. இதன் மின் உற்பத்தி திறன் 2 இயந்திரம் X 15 கம.வொட் - 30 

கம.வொட் ஆகும். இதன் நீர ் சுழலி பிமளடுகள் நகரக்கூடிய பல்பு வலக சுழலி 

ஆகும். இந்த மின் நிலலயத்தில் கொவிரி ஆற்றின் குறுக்மக 21 கதவலணகள் மூலம் 

சுமொர ்9 மீடட்ர ்உயரம் அளவு நீர ்மதக்கப்பட்டு அதன் மூலம் மின்ெொரம் உற்பத்தி 

கெய்யப்படுகின்றது. இங்குள்ள இயந்திரங்கள் 2006 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்படட்ன. 

ெொதொரண பருவ நிலலயில் இந்த மின் நிலலயத்தின் ெரொெரி ஆண்டு மின் 

உற்பத்தி 95 மில்லியன் யுனிடக்ள் ஆகும். இதன்மின் உற்பத்தி கபொதுப்பணித் 

துலறயினரொல் கொவிரி மற்றும் பவொனி ஆற்றில் கவளிமயற்றப்படும் நீரின் 

அளலவ ெொரந்்மத உள்ளது. 

 

நுண்புனல் மின் நிலலயம் /பவொனிெொகர ்

பவொனிெொகர ் நுண்புனல் மின் நிலலயம் பவொனி ஆற்றின் குறுக்மக, 

ெத்தியமங்கலத்திலிருந்து 18 கி.மீ. கதொலலவில் கீழ் பவொனி அலணயின் அருமக 

அலமந்துள்ளது. இதன் மின் உற்பத்தி திறன் 4 இயந்திரம் X 2 கம.வொட் = 8 கம.வொட ்

ஆகும். இதன் நீர ் சுழலி கெங்குத்தொன கெமி ககப்ளொன் ஆகும். இங்குள்ள 

இயந்திரங்கள் 1990 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டன. ெொதொரண பருவ நிலலயில் 

இந்த மின் நிலலயத்தின் ெரொெரி ஆண்டு மின் உற்பத்தி 36 மில்லியன் யுனிடக்ள் 

ஆகும். இதன் மின் உற்பத்தி கபொதுப்பணித் துலறயினரொல் பவொனி ஆற்றில் 

கவளிமயற்றப்படும் நீரின் அளலவ ெொரந்்மத உள்ளது. 

 

வலதுகலர வொய்க்கொல் மின் நிலலயம் /பவொனிெொகர ்

பவொனிெொகர ்வலதுகலர வொய்க்கொல் மின் நிலலயம் பவொனி ஆற்றின் வலதுகலர 

வொய்க்கொலின் குறுக்மக, ெத்தியமங்கலத்திலிருந்து 18 கி.மீ. கதொலலவில் 

அலமந்துள்ளது. இதன் மின் உற்பத்தி திறன் 2 இயந்திரம் X 4 கம.வொட் = 8 கம.வொட ்

ஆகும். இதன் நீர ்சுழலி "S" மொதிரி நீளவொக்கில் அலமந்த முழுககப்ளொன் ஆகும். 

இங்குள்ள இயந்திரங்கள் 1998 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்படட்ன. ெொதொரண பருவ 

நிலலயில் இந்த மின் நிலலயத்தின் ெரொெரி ஆண்டு மின் உற்பத்தி 7.70 மில்லியன் 

யுனிடக்ள் ஆகும். இதன் மின் உற்பத்தி கபொதுப்பணித்துலறயினரொல் பவொனி 

வலதுகலர வொய்க்கொல் கவளிமயற்றப்படும் நீரின் அளலவ ெொரந்்மத உள்ளது. 
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ெொத்தனுொர ்அலண மின் நிலலயம் /ெொத்தனுொர ்

ெொத்தனுொர ் அலண மின் நிலலயம் கதன்பண்லண ஆற்றின் குறுக்மக, 

திருவண்ணொமலலயிலிருந்து 32 கி.மீ. கதொலலவில் அலமந்துள்ளது. இதன் மின் 

உற்பத்தி திறன் 1 இயந்திரம் X 7.5 கம.வொட் - 7.5 கம.வொட் ஆகும். இதன் நீர ்சுழலி 

கெங்குத்தொன ககப்ளொன் வலக நீர ்சுழலி ஆகும். இங்குள்ள இயந்திரங்கள் 1999 

ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டன. ெொதொரண பருவ நிலலயில் இந்த மின் 

நிலலயத்தின் ெரொெரி ஆண்டு மின் உற்பத்தி 14.0 மில்லியன் யுனிடக்ள் ஆகும். 

இதன் மின் உற்பத்தி கபொதுப்பணித்துலறயினரொல் கதன்பண்லண ஆற்றில் 

கவளிமயற்றப்படும் நீரின் அளலவ ெொரந்்மத உள்ளது. 

 

திருகநல்மவலி நீர ்மின் உற்பத்தி வடட்ம்பொபநொெம் மின்நிலலயம் 

இம் மின் நிலலயத்தில் 4x8 கமகொவொட் மின்ெொரம் உற்பத்தி கெய்ய இயலும். 

இதற்குத் மதலவப்படும் நீர ் தொமிரபரணி அலணயிலிருந்து ககொண்டு 

வரப்படுகிறது. மின்ெொர நிலலத்திலிருந்து 12.8 கி.மீ. தூரத்தில் தொமிரபரணி 

ஆற்றின் குறுக்மக அலண கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த மின்நிலலயம் 1942ஆம் 

ஆண்டு கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மின்நிலலயம் கநல்லல 

மொவடட்த்திலிருந்து மீண்டும் 45 கிமீ கதொலலவில் அம்பொெமுத்திரம் நகரின் 

அருமக அலமந்துள்ளது. மமலும் இம்மின்நிலலயம் மின் உற்பத்திலய 

கபருக்குவதற்கு நவீனப் படுத்தப்பட்டும் நீர ் சுழலியின் திறலனயும் 

அதிகப்படுத்தியும் 7 கமகொவொட் திறன் அளவிலிருந்து 8 கமகொவொட் அளவிற்கு 

உயரத்்தப்பட்டு கெயல்பட்டு வருகிறது. 

 

மெரவ்லொர ்மின்நிலலயம் 

மெரவ்லொர ்மின் நிலலயம் மெரவ்லொர ்அலணயின் அடிவொரத்தில் அலமந்துள்ளது. 

இதில் 1 X 20MW அளவு மின் உற்பத்தி கெய்யப்பட்டு வருகிறது. மெரவ்லொறு மின் 

நிலலயம் பொபநொெத்தில் இருந்து 9 கிமீ துொரத்தில் உள்ளது. 

 

மகொலதயொர ்மின்நிலலயம் - 1 

குட்டியொர ் அலண. சின்ன குடட்ியொர ் அலணயிலிருந்து நீொ மகொலதயொரின் 

குறுக்மக கட்டப்பட்டுள்ள அலணக்கு ககொண்டு வரப்பட்டு அந்நீலரக் ககொண்டு 

மின் உற்பத்தி கெய்யப்படுகிறது. இதன் திறன் 1X60 கமகொவொட் ஆகும். 

மின்உற்பத்தி 1970ஆம் ஆண்டு கதொடங்கியது. இந்த மின்நிலலயம் குமரி 

மொவடட்த்தில் அலமந்துள்ளது. அருகொலமயில் உள்ள நகரம் நொகரம்கொவில். மின் 

உற்பத்திக்கு பிறகு இந்த நீர ்மகொலதயொர ்அலண-2க்கு கெல்கிறது. மகொலதயொர ்

மின் நிலலயம் 2ல் மின் உற்பத்தி கெய்யப்படுகிறது. 
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மகொலதயொர ்மின்நிலலயம் 2 

மகொலதயொர ்மின்நிலலயம் 1இல் மின்உற்பத்திக்கு பிறகு வரும் நீர ்தொன் இதன் 

மின் உற்பத்திக்கு பயன்படுகிறது. இந்த மின்நிலலயத்தின் திறன் 1X40 

கமகொவொட். இந்த மின்நிலலயம் குமரி மொவடட்த்தில் அலமந்துள்ளது. பக்கத்தில் 

அலமந்து இருக்கும் நகரம் நொகரம்கொவில். இந்த மின்நிலலயத்தின் உபரி நீர ்

மபெச்ிப்பொலற நீர ் நிலலக்கு கென்று பொெனத்துக்கு கபொதுப்பணி துலறயொல் 

விடப்படுகிறது. இந்த மின்நிலலயத்தின் மின்உற்பத்தி 1971-ம் ஆண்டு 

கதொடங்கியது. 

 

லவலக மின்நிலலயம் 

மதுலர மொவடட்த்தில் ஆண்டிப்பட்டியில் 7 கிமீ கதொலலவில் லவலக 

மின்நிலலயம் அலமந்துள்ளது. மதனி இரயில் நிலலயம் இதில் இருந்து 16 கிமீ 

கதொலலவில் உள்ளது. லவலக மின்நிலலயத்தின் திறன் 2x3 கமகொவொட். லவலக 

அலண லவலகயொற்றின் குறுக்மக 1958ல் கட்டப்பட்டது. நீர ்மின்உற்பத்திக்கு 

பிறகு நீரப்ொெனத்திற்கு கெல்கிறது. மின்நிலலயம் 1990இல் மின்உற்பத்திலய 

கதொடங்கியது. 

 

கபரியொர ்மின்நிலலயம் 

கபரியொர ் மின்நிலலயம் மதனி மொவட்டத்தில் கூடலூரில் இருந்து 8 கிமீ 

கதொலலவில் உள்ளது. இதன் மின்திறன் 4X35 கமகொவொட் இங்கு முதல் முன்று 

இயந்திரங்களில் 1958-59 லும் நொன்கொவது இயந்திரம் 1965-லும் மின் உற்பத்திலய 

கதொடங்கியது. கபரியொர ் ஆற்றின் குறுக்மக மகரள மொநிலத்தில் அலண 

கடட்ப்பட்டுள்ளது. இந்த நீர ் சுரங்கம் வழியொக மின்உற்பத்திக்கு ககொண்டு 

கெல்லப்படுகிறது. அருகில் மதனி இரயில் நிலலயம் உள்ளது. இந்த 

மின்நிலலயத்தின் இயந்திரங்கள் சீரலமக்கப்பட்டு 4X42 கமகொவொட் உற்பத்திக்கு 

தயொரொகிக்ககொண்டு இருக்கிறது. 

 

சுருளியொர ்மின்நிலலயம் 

இந்த மின்நிலலயம் மதனி மொவட்டத்தில் அலமந்துள்ளது. சுருளியொர ் மற்றும் 

அதன் கிலள நதிகளொகிய highwavys, மணலொர,் கவன்னியொர ் மற்றும் 

இரவங்கலொர ் அலணகளில் நீர ் மதக்கப்பட்டு 1X35 கமகொவொட் மின் உற்பத்தி 

கெய்யப்படுகிறது. இது 1978ல் கதொடங்கப்பட்டது. உபரி நீர ் லவலக ஆற்றில் 

கலந்து நீரப்்பொெனத்துக்கொக கெல்கிறது. 
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அருகில் மதனி இரயில் நிலலயம் உள்ளது. மலொயர ்மகம்ப் மற்றும் மின்நிலலயம் 

வண்ணொத்திப்பொலறயில் அலமந்துள்ளது. இது மதனி -குமுளி 

கநடுஞ்ெொலலயிலிருந்து 10கிமீ கதொலலவில் உள்ளது. 

 

நீர ்மின் நிலலயங்கள் 

 

இயக்குபவர ் இடம் மாவடட்ம் மாநிலம் 

தநொமிவொ நிறுவனம் பொபநொெம் திருகநல்மவலி தமிழ்நொடு 

தநொமிவொ நிறுவனம் மபெச்ிப்பொலற கன்னியொகுமரி தமிழ்நொடு 

தநொமிவொ நிறுவனம் மமட்டூர ் மெலம் தமிழ்நொடு 

 

சூரிய மின்சக்தி 

இயக்குபவர ் இடம் மாவடட்ம் மாநிலம் 

கமுதி கமுதி இரொமநொதபுரம் தமிழ்நொடு 

சிவகங்லக சிவகங்லக 
சிவகங்லக 

மொவட்டம் 
தமிழ்நொடு 

 

                                காற்றாலலகள் 

 

இடம் மாவடட்ம் மாநிலம் 
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முப்பந்தல், 

ஆரல்வொய்கமொழி 

திருகநல்மவலி, 

கன்னியொகுமரி 
தமிழ்நொடு 

 

கொற்றொலல மின்ெக்தி : 

தமிழ்நொடுமின்ெொர வொரியம் முதன்முதலொக 50KW மின் கொற்றொலலலய 

ஜனவரி 1986ல் நிறுவியது. 

 

காற்று கைவாய்களின் பபயர்/  

மாவட்டங்கள் 
பகுதிகள் 

பொலக்கொட்டு கணவொய் மகொயம்புத்தூர ்மற்றும் திண்டுக்கல் 

கெங்மகொட்லட கணவொய் திருகநல்மவலி மற்றும் தூத்துக்குடி 

ஆரல்வொய்கமொழி கணவொய் 
கன்னியொக்குமரி, இரொமநொதபுரம் 

மற்றும் முப்பந்தல் 

கம்பன் கணவொய் மதனி, கம்பம் மற்றும் ஆண்டிப்பட்டி 

இரொமமஸ்வரம்,முல்லலக்கொடு கடமலொர பகுதி 
இரொமமஸ்வரம், பூம்புகொர ்மற்றும் 

முல்லலக்கொடு 
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