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இ்தி அ ாங்க், புதுத்பிக்க்க்க ி க்தி உந்த்தி ிரனங்கப் 

அரத்ததின் யகிண்ந 2022 ஆ் ஆ்டிந்குப் 175 கிகா ாட்1
 திநரண 

டட்ுந்கு ்திட்டபட்டுப்பது. இதின், 100 கிகாாட் ம ானா ்ஆந்நன், 60 

கிகா ாட் காந்நாரனகப், 10 கிகா ாட் உபேி ஆந்நன் ந்று் 5 கிகா 

ாட் சிறி ீப்ண் ஆந்நன் ஆகு். இதிலுப்ப 100 கிகா ாட் ம ானா ்

ஆந்நலின், 40% (அாது 40 கிகா ாட்) மந்கூர ம ானா ்

அரத்புகபின் இய்து பதந இனக்கு ி்பேக்கத்தட்டுப்பது. பக அசு, 

மந்கூர ம ானார ஊக்கத்தடு் தன்மறு டடிக்ரககரப டு்து 

யகிநது. கட் பித்ி, 2019 ன் ப்ாடு ம ானா ்ி க்தி பகாப்ரக, 

2019
2
 பபிபேடத்தட்டது. இ்க் பகாப்ரகபேன், பட்ஃபீட்-இண் பரந 

அறிபகத்தடு்த்தட்டுப்பது. 

 

அாது, தண்தாடு மதாக கூடுனாக உப்ப மந்கூர ம ானா ்

பண் ா்ர, TANGEDCO-விந்கு ந்றுதி ப ்த்தடு் யூணிட்களுக்கு 

TANGEDCO தகம்ாக்ளுக்கு எய குறித்பிட்ட ்பாரக ங்கு். அ் 

பாரகாணது TNERC-பேணான் ி்பேக்கத்தடுகிநது. மலு், 2020-2021 

ஆ்டிந்காண எய யூணிட்டுக்காண ந்றுதி பாரக யதா் 2.08 ஆகு். 

 

ணம, தகம்ாக்ப் அசிணான் பகா்டு த்தடு் பகாப்ரககப், 

எழுங்குபரநகப் ந்று் ழிபரநகரபத் தந்றி பி்து பகாப்ப 

ம்டிது அசிாகு்.  

 

மந்கூர ம ானா ் அரக்க விய்பு் தகம்ாக்ப் கீ்காணு் 

ழிபரநகரபத் பிண்தந்நனா். இ் ழி பரநகபாணது பண் தகி்ாணக் 

கட்ட்துடண் இரக்கத்தடு் மந்கூர ம ானா ்அரத்புகளுக்கு (Grid-

connected rooftop solar PV systems) ட்டும பதாய்து். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=180728 

2
 http://teda.in/wp-content/uploads/2019/02/SOLARPOLICY2019.pdf 

http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=180728
http://teda.in/wp-content/uploads/2019/02/SOLARPOLICY2019.pdf
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1. மற்கூச மைொயொர் அசத்துக் பகொடுக்கும் 
நிறுலனத்தொர்கரிடம் லிலங்கசரக் மகட்டமிதல் 

 

மந்கூர ம ானா ் அர்துக் பகாடுக்கு் ிறுண்ாக்ரப* அணுகி, 

மந்கூர ம ானா ் அரத்பிண் தாகங்கப், அரக்கத்தட ம்டி திநண் 

(Capacity), பண் உந்த்தி அபவு (Electricity generation rate),  ப னவு விங்கப் (Cost 

details) ந்று் அரத்தந்கு் மராண தத்தபவு (Required area)  மதாண்ந 

விங்கரப வி ாிக்க ம்டு். ம ானா ் மதணன்கப் ந்று் ந்ந 

அரத்பிண் தாகங்கப், புதி ந்று் புதுத்பிக்க்க்க ி க்தி 

அர  ்க்திணான் (MNRE) ி்பேக்கத்தட்ட ங்கபிண் தடி (Standards) 

உப்பணா ண தகம்ாக்ப் உறுதித்தடு்திக் பகாப்ப ம்டு். 

 

*குறிப்பு: ப் ாடு ி க்தி பகரபேணான் (TEDA)
3
 தட்டிலிடத்தட்டுப்ப 

மந்கூர ம ானா ்அரத்ு பகாடுக்கு் ிறுண்ாக்ரப4 அணுகனா். 

அம ம், தட்டிலிலுப்ப ிறுண்ாிண் ் ந்று் விரனக்கு TEDA 

உ்திா் பகாடுத்ததின்ரன. 

2. மற்கூச மைொயொர் அசத்துக் பகொடுக்கும் 
நிறுலனத்தொர்கள் இடத்சத பொர்சலிடுதல் (Site Visit) 
 

மந்கூர ம ானா ் அரத்ுக் பகாடுக்கு் ிறுண்ாக்ப், இட்ரத் 

தார்பேடுன் பெனாக i) அரக்கத்தடவியக்கு் ம ானாிண் திநண் 

(Capacity to be installed) ந்று் ii) ினந்ந மந்கூர தத்தபவு (Shade free 

rooftop area) மதாண்நந்ரந கக்கிடு.் இர தகம்ாக்ப் ாாகம 
கக்கிடனா். மலு், அரத்பிந்காண கூடுன் மரகப் மனு் 

இயத்பிண் அந்ரநயு் அறி்து பகாப்பனா். 

 

ிறுண்ா ் இட்ரத் தார்பேடு் மதாது கீ்க்க்டந்ரந 

பிண்தந்றுா:் 

 

 இட்திண் புவிபேன் ிரனர (geographical position) அறின். (இண் 
பென் ம ானா ்மதணன்கரப கு் ிரனபேன் பதாய்திடனா்.)  

 

                                                
3
 http://teda.in/ 

4
 http://teda.in/pdf/manufacturer_list_new_2013.pdf 

http://teda.in/
http://teda.in/pdf/manufacturer_list_new_2013.pdf
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 மந்கூர ப்திண் ிரனர ஆ்வு ப ்ன். (இண் பென் கு் 

ாங்கு் கட்டரத்பிரண (Mounting Structure) அர்திடனா்.) 

 இண்பட்்ட ் (Inverter), AC டிஸ்ட்ிபியூஷண் தாக்ஸ் (AC distribution box). DC 

டிஸ்ட்ிபியூஷண் தாக்ஸ் (DC distribution box) பதாயத்ுந்காண 

இட்ர் மவ்ு ப ்ன். (த்பதாழுது் DC டிஸ்ட்ிபியூஷண் தாக்ஸ் (DC 

distribution box)- ாங்கு் அரத்பின் (Mounting Structure) அர்திடுது 

ன்னது. இண் பென் க்பிண் ழிாக ந்தடு் பண்ணித்ரத ்

வி்்திடனா். மதணன்கபின் இய்து க்கூடி DC க்ப் ந்று் 

பபேண்தாக்ஸின் (Main box) இய்து க்கூடி க்ரப 

இரத்தந்கு துாண இட்தின் இண்பட்்டரத் பதாய் 

ம்டு்.) 

 பாக்தின் ப்பரண பண்ணிரத்பு (Three-phase connection) 

இயத்பிண், பண் சுர  ாக தகி்்பிக்கத்தடுகிநா ண்தர 

உறுதி ப ்ன். 

 பூ்்தி ப ்த்தடம்டி கூடுன் மரகரபக் க்டறின். 

உாாக, கூடுனாக ப ்த்தட ம்டி ிங் ந்று் 

 ிாண அன்னது தனந்ந கூராக இய்ான் அந்காண கட்டுாணத் 

திகப் மனு் இயத்பிண் அந்ரநக் க்டறின்.  

 

 

 

 

 



ப்ாடட்ின் மந்கூர ம ானா ்அரத்தந்காண ழிகாட்டி 

5 
 

3. அசக்கப்படலிருக்கும் மைொயொரின் திமன் 

 

அ) நிறயம்ம மம்கூர பப்பரவு: 

 

TEDA விண் பறிபரநகபிண்5 தடி, 1 கிமனாாட் (kW) சூி  க்தி பண் ா் 

ாிக்க சுா ் 12  து பட்ட ் (நக்குரந 130  து அடி) தத்தபவு 

மரத்தடு். அ்த் தத்தபாணது i) உாண கட்டிடங்கப், ங்கப் 

மதாண்நந்றிண் ின்கபான் சூிக் கதிக்ரப் டுக்கா ்் இயக்க 

ம்டு் ii) ன்னா மதணன்களு் அயகின் ப ண்று சு்் ப ்வு், 

தாிக்கவு்  திாக, ரகத்பிடி  ் சுிலிய்து குரந்தட் ் 2 அடிக்கு 

அத்தான் இயக்க ம்டு். 

 

 
 

ஆ) மின்சாப் பன்பாடு 

 

பண் கட்ட அட்ரட அன்னது பண் கட்ட சீது அன்னது TANGEDCO 

இரப்திண் தகம்ா ்பகத்பின் உப்ப கன்கரபக் பகா்டு, கட் 

ஏா்டாக தண்தடு்தி பண் ா்திண் அபரக் கக்கிட்டு, அந்மகந்த 

திநனுப்ப மந்கூர ம ானா ்அரக்கத்தட ம்டு். 

 

 

 

                                                
5
 http://www.teda.in/pdf/Specification_Grid_Tie_SPV_plant.pdf 

http://www.teda.in/pdf/Specification_Grid_Tie_SPV_plant.pdf
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TNERC பபிபேடட் மந்கூர ம ானா ் உந்த்தி ஆரபேண்தடி6
 

தகம்ா ் எய ் அதிகதட் ாக, அயக்கு அனுதிக்கத்தட்டியக்கு் பண் 

சுரபேண் அபவுக்கு (Sanctioned load) ஈடாக, 100% ர திநண் பகா்ட 

ம ானா ் அரத்ரத அர்துக் பகாப்பனா். அரக்கவுப்ப ம ானாிண் 

திநணாணது, பாக்திந்கு அனுதிக்கத்தட்ட பண் சுரபேண் அபர விட 

அதிகாக இயக்குாணான் பலின் TANGEDCO அலுனக்தின் அர ்

பிவி்து அனுதிக்கத்தட்ட பண் சுரர அதிகி்துக் பகாப்ப 
ம்டு். எய தகம்ா ்ங்கப் பண் ா கட்டர் ஆண்ரனணிலு்7 
தாக்்கனா். 
 

 

 

 

 

                                                
6
 http://www.tnerc.gov.in/orders/Tariff%20Order%202009/2019/Solar-25-03-2019.pdf 

7
 http://tneb.tnebnet.org/newlt/menu3solar1.html 

http://www.tnerc.gov.in/orders/Tariff%20Order%202009/2019/Solar-25-03-2019.pdf
http://tneb.tnebnet.org/newlt/menu3solar1.html
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ம ானா ்திநரணக் கக்கிடுன் : 

i) ினந்ந மந்கூர தத்தபவு ந்று் ii) கட் ஏ ் ஆ்டாக 

தண்தடு்தி பண் ா்திண் அபவு ஆகி இ்ரடயு் திசீலித்தண் பென் 

அரக்கத்தட ம்டி ம ானாிண் திநரணக் கக்கிடனா். ப்ாட்டின், 

1 கிமனா ாட் (kW) திநண் பகா்ட ம ானாாணது  ா ிாக ஆ்டிந்கு 

1,500 யூணிட் பண் ா் உந்த்தி ப ்யு் ந்று் 1 கிமனா ாட் திநண் 
பகா்ட ம ானா ் அர்திட 130  து அடி ினந்ந தத்தபவுப்ப 
மந்கூர மர. 
  

எடுத்துக்காடட்ு 1: மமன பகாடுக்கத்தட்டுப்ப தட்ர டு்துக்காட்டாக 
பகாப்மா் ந்று் 200  து அடி ினந்ந தத்தபவு பகா்ட 
மந்கூர உப்பது ண டுத்ுக் பகாப்மா். தட்திண்தடி 18/06/2018 

பன் 17/04/2019 ர பா்் 3,590 யூணிட் பண் ா் 
தண்தடு்த்தட்டுப்பது. 

 

அ) கட் ஏ ் ஆ்டாக தண்தடுத்ி பண் ா்திண் அபவு = 3,590 யூணிட் 

அரக்கத்தட ம்டி ம ானாிண் திநண் = (3,590/1500) = 2.39 kW 

ஆ) ினந்ந மந்கூரபேண் தத்தபவு = 200  து அடி 

அரக்கத்தட ம்டி ம ானாிண் திநண் = (200/130) = 1.53 kW 

 

பாக்தின் அரக்கத்தட ம்டி ம ானாிண் மர 2.39 kW ஆக 
இய்ாலு், மந்கூரபேன் உப்ப ினந்ந தத்தபவின் 1.53 kW ட்டும 

அரக்க படியு். ணம, அரக்கத்தடவியக்கு் ம ானாிண் திநண் 1.53 kW 

ஆகு். 

 

எடுத்துக்காடட்ு 2: மமன பகாடுக்கத்தட்டுப்ப தட்ர டு்துக்காட்டாக 
பகாப்மா் ந்று் 450  து அடி ினந்ந தத்தபவு பகா்ட 
மந்கூர உப்பது ண டு்துக் பகாப்மா். 

 

அ) கட் ஏ ் ஆ்டாக தண்தடுத்ி பண் ா்திண் அபவு = 3,590 யூணிட் 

அரக்கத்தட ம்டி ம ானாிண் திநண் = (3,590/1500) = 2.39 kW 

ஆ) ினந்ந மந்கூரபேண் தத்தபவு = 450  து அடி 

அரக்கத்தட ம்டி ம ானாிண் திநண் = (450 / 130) = 3.46 kW 

 

மந்கூரபேன் உப்ப ினந்ந தத்தபவின் 3.46 kW ர அரக்க 

படி்ாலு், பாக்தின் அரக்கத்தட ம்டி ம ானாிண் மர 2.39 kW 

ட்டும. ணம, அரக்கத்தடவியக்கு் ம ானாிண் திநண் 2.39 kW ஆகு். 
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குறிப்பு:  TEDA-விணான் தி்துரக்கத்தட்டுப்ப, மராண ினந்ந  
தத்தபாணது, பாழின்தட்த ப ்ச்ிக்மகந்த ாறுலுக்கு உட்தட்டது. 

ணம, குரந் இட்தின் அதிக திநண் பகா்ட ம ானா ்
அரத்தந்காண  ா்திங்கரப, தகம்ாக்ப் மந்கூர ம ானா ்

அரத்ுக் பகாடுக்கு் ிறுண்ாக்பிட் மகட்டறி ம்டு். 

4. பலவ்மலறு நிறுலனத்தொர்கரிடம் இருந்து 
லிசயப்பட்டில் (Quotation) பபறுதல் 

 

அரக்கத்மதாகு் ம ானாிண் திநரண் தீ்ாணி்வுடண், அடு் கட்டாக 

மவ்ு ப ்தியக்கு் ிறுணங்கபிட் இய்து விரனத் தட்டிரனத் பதந 

ம்டு். அதின் அக்ப் ங்கத்தடவியக்கு் பதாயடக்ப் ந்று் 
ம ரகரப எத்பிட்டுத் தா்்து பதாய்ாண ிறுண்ார் மவ்ு 
ப ் ம்டு். 
 

எய ிறுண்ர் ம்்படுக்கு் மதாது, அரத்தந்கு ஆகு் ப னவுகரப 

ட்டுன்னாது, கீம பகாடுக்கத்தட்டுப்ப மலு் சின விங்கரபயு் 

கக்கின் டு்துக் பகாப்ப ம்டு். 

 

 பபாருடக்ரின் தங்கர்:   

 விரனத்தட்டிலின் பகாடுக்கத்தட்டியக்கு் பதாயடக்ப் MNRE-

ணான்8 ி்பேக்கத்தட்ட ங்கபிண் (standards) தடி உப்பணா ண 

தகம்ாக்ப் உறுதித்தடு்திக் பகாப்ப ம்டு். 

 

 மசாயா் மபனய்கர்:  

 ம ானா ் மதணன்கப் 3 ாட்ஸ் பன் 350 

ாட்ஸ் ர ப்மறு திநண்கபின் 

கிரடக்கிண்நண. விரனத்தட்டிலின் 

பகாடுக்கத்தட்டுப்ப மதணன்கப், 

மகாத்தட்ட திநனுக்காணர ண்தர 

தகம்ாக்ப் உறுதித்தடு்திக் பகாப்ப 

ம்டு் .இது ம ானா ்அரக்கத்தட 

இயக்கு் தத்தபவுடண் பாடப்ுரடது. 

டு்துக்காட்டு எய 350 ாட் மதணன் 250 

ாட் மதணரன விட கி ாண அபவு 
பதிாகவு் ந்று் அதிக இட்ரயு் ஆக்கிபக்கு். 

                                                
8
 https://mnre.gov.in/file-manager/UserFiles/Rooftop-Solar-PV-Quality-Standards_Revised.pdf 

https://mnre.gov.in/file-manager/UserFiles/Rooftop-Solar-PV-Quality-Standards_Revised.pdf
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 விரனத்தட்டிலின் ம ானா ் மதணலிண் ாட் பீக் [watt peak 

(Wp)] அபவு பகாடுக்கத்தட்டுப்பா ண்தர உறுதி ப ்து 
பகாப்ப ம்டு். ாட் பீக் ண்தது, ிரனாண பத்திரன 
ந்று் சூிபபி  ்்தின் எய மதணலிலிய்து 
ங்கத்தடக்கூடி அதிகதட்  பண் ா்திண் அபரக் 
குறித்தாகு். இது மதணன்கபிண் ப ன்திநரண 
அறி்துபகாப்ப உவு். அதிக ாட்பீக் பகா்ட மதணன்கப், 

அதிக ப ன்திநண் பகா்டராகு்.     

 ம ானா ் மதணன்கப் அங்கீகிக்கத்தட்ட ிறுண்ான் 
ாிக்கத்தட்டுப்பா ண்தர உறுதி ப ்து பகாப்ப 
ம்டு்9

. 

 ம ானா ்மதணன்கபிண் ப ன்திநண் 13%க்கு அதிகாக உப்பா 
ண்தர உறுதி ப ்து பகாப்ப ம்டு். 

 

 மசாயா் இன்பல்ட்ட:்  

 ம ானா ் மதணன்கபின் இய்து உந்தத்ி ப ்த்தடுது DC
10
 

பண் ா் ஆகு். ஆணான், பண் ாணத் பதாயடக்ரப 
தண்தடு் மரத்தடுது AC

11
 பண் ா் ஆகு். ணம, 

உந்த்திாகு் DC பண் ா்ர, AC பண் ாாக ாந்ந 
இண்பட்்ட ்பதாய்த்தட ம்டு். 

 இண்பட்்டக்பிண் திநணாணது மான்ட் ஆ்பி ்Volt Ampere 

(VA)  அன்னது கிமனா மான்ட் ஆ்பி ்kilo Volt Ampere (kVA)
12 

னு் அனகான் குறித்பிடத்தடு். பதாய்த்தடு் 
இண்பட்்டிண் திநணாணது, மதணன்கபிண் திநனுக்கு 
ிகாகமா அன்னது அர விட அதிகாகமா13 இயக்க 
ம்டு்.   

 இண்பட்்ட ் அங்கீகிக்கத்தட்ட ிறுண்ான்14 ாிக்கத்- 

தட்டுப்பா ண்தர உறுதி ப ்து பகாப்ப ம்டு். 

 இண்பட்்டயக்கு குரந்தட் ் 5 ஆ்டுகப் உ்திா் 
பகாடுக்கத்தட்டியக்க ம்டு். 

 இண்பட்்டிண் ப ன் திநணாணது 95  வீாகமா அன்னது 
அந்கு அதிகாகமா இயக்க ம்டு். இது DC 

                                                
9
 https://www.bijlibachao.com/solar/top-ten-best-solar-panel-brands-manufacturers-india.html 

10
 https://energyeducation.ca/encyclopedia/Direct_current 

11
 https://energyeducation.ca/encyclopedia/Alternating_current 

12
 http://www.zelect.in/inverter/inverter-buying-guide 

13
 http://www.zelect.in/inverter/inverter-buying-guide 

14
 https://www.cleanenergyreviews.info/blog/best-grid-connect-solar-inverters-sma-fronius-solaredge-abb 

https://www.bijlibachao.com/solar/top-ten-best-solar-panel-brands-manufacturers-india.html
https://energyeducation.ca/encyclopedia/Direct_current
https://energyeducation.ca/encyclopedia/Alternating_current
http://www.zelect.in/inverter/inverter-buying-guide
http://www.zelect.in/inverter/inverter-buying-guide
https://www.cleanenergyreviews.info/blog/best-grid-connect-solar-inverters-sma-fronius-solaredge-abb
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பண் ா்ர, AC பண் ாாக ாந்நக்கூடி திநரணக் 

குறித்தாகு். மலு், -10℃ பன் 60℃ ரபேனாண 

பத்திரனர்15 ாங்கு் ரகபேலு் இயத்தர உறுதி 

ப ் ம்டு். பணணின், பத்திரன அதிகிக்கு்மதாது 
அண் உப்தாகங்கபிண் தாதுகாத்பிந்காக பபிபேடு் AC 

பண் ா்திண் அபரத்  தடித்தடிாகக் குரந்துக் பகாப்ளு். 

   

 உம்பத்திக்கான உத்திலாத்  

 

இது, எய ம ானா ் மதணன் ஆ்டிந்கு ்பவு பண் ா் உந்த்தி 
ப ்யு் ண்தந்காண உ்திா் ஆகு். இதின் இ்டு ரகாண 
உ்திாங்கப் ங்கத்தடு் (அ) ி் ப ன்திநண் உ்திா் 
(ஆ) ஆ்டுாிாண ப ன்திநண் உ்திா்.      

 

 ி் ப ன்திநண் உ்திா் - இதின் குறித்பிட்ட ஆ்டுகளுக்கு 
பா்ாகக் ம ானா ்மதணன்கபின் ப ன்திநண் ்ாறு குரநயு் 
ண்தது குறித்பிடத்தடு். உாாக, உந்த்தி் திநண் பன் 10 

ஆ்டுகளுக்கு16
 90 % க்கு குரநாலு், அண்பிண் 25 ஆ்டுகப் 

ர 80 % குரநாலு் இயக்கு்.  

 ஆ்டுாிாண ப ன்திநண் உத்ிா் – இதின் உந்த்தி ்
திநணாணது,  எ்பாய ஆ்டு் ்பவு வீ்தின் குரநயு் 
ண்தது  குறித்பிடத்தடு். உாாக, ஆ்டு 1 – பா் 
உந்த்தி் திநணிலிய்து 2.5 %, ஆ்டு 2 பன் 25 ர – பா் 
உந்த்தி் திநணிலிய்து ஆ்டிந்கு 0.5% வீ் குரந்து பகா்மட 
ய். 

  

ணம, 25 ஆ்டுகபின், ி் ப ன்திநண் உ்ாத்ுடண் கூடி 
மதணன்கரப விட ஆ்டுாிாண ப ன்திநண் உ்ாத்ுடண் கூடி 
மதணன்கப் கி ாக அதிக பண் ா்ர உந்தத்ி ப ்யு் ண்று 
தித்ாக்கனா். ணம எய ிறுண்ார் ம்்படுக்கு்மதாது, 

தகம்ா,் ஆ்டுாிாண ப ன்திநண் உ்ா்துடண் மதணன்கரப 
ங்கு் ிறுண்ார் மவ்ு ப ் ம்டு். இண் பென் 25 யட 
கான்தின் 85% உ்ா ப ன்திநரணத் பதறு.் 
 

                                                
15

 https://www.solarquotes.com.au/blog/how-does-temperature-affect-your-solar-inverter-power/ 
16

 https://solarrooftop.gov.in/pdf/faq.pdf 

https://www.solarquotes.com.au/blog/how-does-temperature-affect-your-solar-inverter-power/
https://solarrooftop.gov.in/pdf/faq.pdf
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 தாங்கு் கட்டரப்புகர் (Mounting Structures): 

 

 ாங்கு் கட்டரத்புகப் ம ானா ் மதணன்கரப ்தி ிந்கு். 

குரந் தட் ் 120 ரக்ாண்கப்17 கண் பகா்ட து்ாக் 

பூ த்தட்ட ஃகு (Hot dipped galvanized steel) – ஆக இயக்க ம்டு் 

அன்னது அலுபணிக் கனத்புப்ப உமனாகாக இயக்க ம்டு். 

 பதாய்த்தடு் ாங்கு் கட்டரத்புகப் ிக்கு 150 கிமனாபட்ட ்

மக்தின் வீசு் காந்ரநயு் ாங்கி ிந்கு் வி்தின் இயக்க 

ம்டு். புன் யந்காண ா்த்புப்ப தகுதிகபின் 

பதாய்த்தடு் ாங்கு் கட்டரத்புகப் ிக்கு 200 கிமனாபட்ட ்

மக்தின் வீசு் காந்ரநயு் ாங்கி ிந்கு் வி்தின் இயக்க 

ம்டு். ிறுண்ாிட் கட்டாாக இரணத் தந்றி மகட்டு 

அறி ம்டு். 

 

 

 

 பாக் கடந்கரக்கு அயகின் இயக்குாணான் ஆமணாரடஸ்டு 

அலுபணி் (Anodised aluminium) பூ த்தட்ட அரத்புகப்  

தண்தடு்துது சிந்து. 

 பதாய்துந்கு ஸ்த்ிங் ாஷக்ப் (Spring washers)18 அன்னது னாக்கிங் 

ாஷக்ப் (Locking Washers)19 தண்தடு்துது சிந்து. இணான் 

டட்ுகப் (nuts) கானத்மதாக்கின் ப்ரடான் இயக்கு் 

 

 

                                                
17

 http://teda.in/pdf/Specification_Grid_Tie_SPV_plant.pdf 
18

 https://www.globalspec.com/learnmore/mechanical_components/springs/washer_springs 
19

 https://www.hunker.com/12000174/what-is-the-purpose-of-a-lock-washer 

http://teda.in/pdf/Specification_Grid_Tie_SPV_plant.pdf
https://www.globalspec.com/learnmore/mechanical_components/springs/washer_springs
https://www.hunker.com/12000174/what-is-the-purpose-of-a-lock-washer
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 AC ம்று் DC மகபிர்கர்: 

 

 ம ானா ் மதணன்கபிலிய்து உந்தத்ிாகு் DC பண் ாாணது 
DC மகபிபிண் ழிாக இண்பட்்டயக்கு கட்த்தடு். DC 

பண் ாாணது இண்பட்்டிண் பென் AC பண் ாாக 
ாந்நத்தட்டு, AC மகபிபிண் ழிாக பண் ாணத்பதாயட்களுக்கு 
ங்கத்தடு். 

 AC ந்று் DC மகபிப்கப்   ்ாண்று பதந்ந ிறுண்ான் 
ாிக்கத்தட்டுப்பா ண்தர உறுதி ப ்து பகாப்ப 
ம்டு். 

 ாப் (copper) எய பக ச்ிந் பண்கட்தி ஆகு். ணம, 

ாபக்க்பிகப் உப்ப மகபிப்கரப தண்தடு்துது சிந்து.    

 AC ந்று் DC மகபிபிண் கணாணது (Thickness) குரந்தட் ் 
4.0mm

2 ாபக்க்பிகபாக இயக்க ம்டு். 

 

 இரை் மூய் கை்காைித்தய் (Online monitoring) 

 

 பதாதுாக, உந்தத்ிாகு் ம ானா ்பண் ா்ர க்காிக்க, 

இர் பெனாக ரகமதசி ப லி அன்னது கிணிர 
தண்தடு்தி க்காிக்கு்  திர ிறுண்ாக்ப் 
ங்குாக்ப். இ்  திர, அர்துக்பகாடுக்கு் 
ண்ாக்ப் ங்குகிநாக்பா ண்தர தகம்ாக்ப் 
உறுதித்தடு்திக்பகாப்ப ம்டு்.  
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 இர் பென் க்காிக்கு்  திபேன் ்ப் 
அபவீடுகரப க்காிக்க படியு் ண்தர பி்து பகாப்ப 
ம்டு். உந்தத்ிாகு் ம ானா ் பண் ா்திண் அபவு, ா 
ாிாண ந்று் ஆ்டு ாிாண உந்த்தி அபவு, 

விங்கரப ததிவிநக்க் (download)  ப ்யு்  தி மதாண்நர 
சின பக்கி  திகபாகு்.   

 

 பாிப்பு 

 

 ம ானா ் மதணன்கபிண் ப ன் திநரண ஆ்வு ப ்ன், 

இண்பட்்டிண் ப ன்தாடுகரப ஆ்வு ப ்ன் ந்று் 
ிங்குகரப  ிதா்்ன் ஆகி பெண்று் தாி்லிண் 
மதாது பக்கிாக ப ்த்தட ம்டிர ஆகு். 

 ஆ்டு தாித்பு எத்த்் (Annual Maintenance Contract) ந்பகணம 

அடித்தரட விரனமாடு ம க்்கத்தட்டியக்கிநா ண்தரயு், 

ண்பணண்ண ம ரகப் அதின் அடங்கு், ர அடங்காது 

ண்தரயு்  ிதாக்்க ம்டு். 

 

(குறித்பு: அசிண் திட்டங்கப் பெனாக ாணி்துடண் அரக்கத்தடு் 
மந்கூர ம ானாக்ளுக்கு; 5 ஆ்டுகளுக்கு, ஆ்டு தாித்புக் கட்ட் 

ந்பகணம ம க்்கத்தட்டியக்கு். அரண உறுதித்தடு்திக் பகாப்பவு். 

ந்ந மந்கூர ம ானாக்ளுக்கு பதாதுாக பன் ஆ்டுக்காண 

தாித்பு கட்ட் இயக்காது. அண் பிண், மரத்தடு் தட் ்தின் 
தகம்ாக்ப் ிறுண்ாக்பிட் ஆ்டு தாித்பு எத்த்் ப ்து 
பகாப்பனா். அந்காண தாித்புக் கட்ட் ப லு்த்தட ம்டு்.)   

 

 அரக்கத்தடு் மந்கூர ம ானாிண் ப ன்தாட்டின் மனு் 
குரநதாடுகப் இயக்கு் தட் ்தின், ப ன்தாட்டின் இயக்கு் 
பி  ்ரணகரப க்டறியு் பரநகப், அர  ி ப ்ந்கு 
ிறுண்ாக்ரப அணுக ம்டி பகி,  ி 
ப ்த்தடுந்காண கான அகா ், அந்காக மனு் 
கட்ட் சூலிக்கத்தடுா மதாண்ந கன்கரப, தகம்ாக்ப் 
ிறுண்ாக்பிடபய்து மகட்டு் பி்து பகாப்ப ம்டு்.  

 

 ானிங்கர் (ஏமதனுமிருப்பின்): 

 ்தி அசிண், புதி ந்று் புதுத்பி்க்க ி க்தி அர  ்க் 

(MNRE) ந்று் ாின அசுகபிண் ி க்தி துரநகப், மந்கூர 
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ம ானா ்அரத்தர ஊக்குவித்தந்காக ாணிங்கரப ங்கி 
யகிண்நண. பண்ணாக MNRE-ணான், திட்ட்திண் அடித்தரட ்

பாரகபேண் 30% அன்னது திட்ட்திந்கு ப னாகு் பாரகபேண் 30%, 

இந்றின் குரநாக உப்ப பாரக ாணிாக 

ங்கத்தட்டு ்து. அத்ுடண் ப்ாடு ி க்தி ம்தாட்டு 

பகர (Tamil Nadu Energy Development Agency -TEDA)-

பேணான், பக்தின் குடிபேயத்பு தகுதிகபின் 1kWp திநணின் 

பண்தகி்ாணக் கட்ட்துடண் இரக்கத்தட்ட மந்கூர ம ானா ்

அரக்கு் தகம்ாக்ளுக்கு, ணித ் மந்கூர ம ானா ்

அரத்மதாயக்காண ஊக்கப்ாரக திட்ட்திண் கீ், யதா் 20,00020 

ாணிாக ங்கத்தட்டது. 

  

 ந்மதாது, “பண் தகி்ாணக் கட்ட்துடண் இரக்கத்தடு் 
மந்கூர ம ானா ் திட்ட்திண்” இ்டா் கட்ட 
ரடபரநத்தடு்து் ிரனபேண் (Phase II of Grid-connected 

Rooftop Solar Programme) கீ், த்ி அசிண் புதி ந்று் 
புதுத்பி்க்க ி க்தி அர  ்க்திணான் கி்க்ட பரநபேன் 
ாணி் ங்கத்தடுகிநது. இது 2022 ஆ் ஆ்டுக்குப் 
இ்திாவின் 40 கிகா ாட் (GW)

21
 மந்கூர ம ானா ்உந்த்தி 

ப ்த்தட ம்டு் ண்ந இனக்ரக அரடந்காண எய 
பண்பணடுத்பு ஆகு்.    

 

லிரச 

எை். 

அரக்கப்படு் 
மம்கூர மசாயாின் 
திமன் 

ானி வீத் 

1. 3 கிமனாாட் ர 40 % 

2. 3 கிமனாாட் பன் 10 

கிமனாாட் ர 

பன் 3 கிமனாாட்டிந்கு 40%, அந்கு மன் 
அரக்கத்தடு் திநணிந்கு 20 %  

3. 10 கிமனாாட்டிந்கு மன் பன் 3 கிமனாாட்டிந்கு 40%, அடு் 7 

கிமனாாட்டிந்கு 20 %, அந்கு மன் 
அரக்கத்தடு் திநணிந்கு ாணி் 
இன்ரன 

 

                                                
20

 http://teda.in/apply/incentive-for-domestic-solar-rooftops-individual/ 
21

 https://mnre.gov.in/sites/default/files/schemes/Notification-20082019-184419.pdf 

http://teda.in/apply/incentive-for-domestic-solar-rooftops-individual/
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❖ MNRE-பேண் ழிகாட்டுலிண் தடி, MNRE
22
 ந்று் TEDA

23
 

விணான் அங்கீகிக்கத்தட்ட மந்கூர ம ானா ்
அரத்ுக்பகாடுக்கு் ிறுண்ாக்ப் ட்டும, 

விரனத்தட்டிலின் ாணி் ீங்கனாக பாரகரக் 
குறித்பிடு.் ந்ந ிறுண்ாக்ப் அ ாங்க்திடபய்து 
ாணிங்கரப ்ாறு பதறுது ண்தந்காண 
ழிக்காட்டுன்கரப ட்டும ங்கு.் 

 

 கட்டை விதிமுரமகர் ம்று் நிபந்தரனகர்: 

 

❖ பதாதுாக, பா் பாரகபேன் 30% பன் 50% ரபேனாண 
பாரக ிறுண்ாக்பான் பண்தாக ம்டத்தடு். 

த் ப லுத்ு் பரந (Payment methods) தந்றி அறி்து 
பகாப்ப ம்டு் (உாாக, காம ாரன, பாக்க், 

பண்ணணு தி்்ரண). 

❖ த் ப லு்திந்காண உ்திா சீது பதநத்தட ம்டு். 

 

மந்கூறி விதிபரநகரபத் பிண்தந்றி, க்மகந்ந பதாய்ாண 

ிறுண்ர் ம்்படுக்க ம்டு். 

5. ின்ைொ பகிர்ொனக்கட்டத்துடன் மற்கூச மைொயொச 
இசைப்பதற்கொன பதொறில்நுட்ப ைொத்திக் கூறுகள் 
 

மந்கூர ம ானா ்அரக்கத்மதாகு் தகம்ாக்ப், ங்கபது மந்கூர 

ம ானார TANGEDCO விண் பண் ா தகி்ாணக்கட்ட்துடண் 

இரத்தந்காண விங்கரப, ங்கப் தகுதிபேலுப்ப TANGEDCO 

அலுனக்தின் மகட்டு் பி்து பகாப்ப ம்டு்.  

 

 ்்த்தட்ட TANGEDCO அதிகாிகப், ங்கபிண் மந்கூர ம ானார 
TANGEDCO விண் பண் ா தகி்ாணக் கட்ட்துடண் இரத்தந்காண 

பாழின்தட்த  ாத்ிக் கூறுகப் உப்பா ண்தர க்டறி.் மலு்,  

 

                                                
22

 https://solarrooftop.gov.in/pdf/faq.pdf 
23

 http://teda.in/apply/incentive-for-domestic-solar-rooftops-group/ 
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அ) TNERC-பேண் மந்கூர ம ானா ் உந்த்தி ஆர, 2019ண்24 தடி, 

அரக்கத்தடு் ம ானாிண் திநண், பாக்திண் அனுதிக்கத்தட்ட 
திநணிண் 100%  விட அதிகாக இன்ரன ண்தரயு்,  

 

ஆ) ங்கப் தகுதிபேண் பண்ாந்றியுடண் இரக்கத்தட்டுப்ப பா் 
மந்கூர ம ானாக்பிண் திநண், அ் பண்ாந்றிபேண் திநணிண் 90 %  
விட அதிகாக இன்ரன ண்தரயு் உறுதி ப ்.்  
 

இது பாடத்ாண கூடுன் விங்கரப அரக்கவியக்கு் 
ிறுண்ாக்பிட் மகட்டு் பி்து பகாப்பனா்.    
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 http://www.tnerc.gov.in/orders/Tariff%20Order%202009/2019/Solar-25-03-2019.pdf 

மின்சா பகி்ானக் கட்டத்துடன் இரைக்கப்பட்ட மம்கூர மசாயா் 
எல்லாறு இங்கு்?  

  

மந்கூர ம ானா ் அரத்பிலிய்து உந்த்தி ப ்த்தடு் 
பண் ா்தின், தண்தாடு மதாக கூடுனாகவுப்ப ம ானா ்
பண் ாாணது, பண் ா தகி்ாணக் கட்ட்திந்கு ந்றுதி ப ்த்தடு். 

ம ானா ் பண் ா உந்த்தி இன்னா மங்கப் (அன்னது) 

தண்தாட்டிந்கு் மராணரவிடக் குரநாண உந்த்தி உப்ப 
மங்கபின் பண் ா தகி்ாணக் கட்ட்திலிய்து பண் ா் இநக்குதி 
ப ்த்தடு். மந்கூர ம ானா ் அரத்தாணது பண் ா தகி்ாணக் 

கட்ட்துடண் எயங்கிர்து ப ன்தடுந்காக, பண் ா தகி்ாணக் 

கட்ட்திண் அதிப்்ணுடண் (nominally 50Hz) எ் AC பண் ா 
அதிப்்ர இண்பட்்ட ்பபிபேடு்;  ந்று் இண்பட்்டாணது, 

பண் ா தகி்ாணக்கட்ட் பபிபேடு் பண்ணழு்ர் விட  ந்று 
அதிகாண பண்ணழு்்ர பபிபேடு். இண் பென், தண்தாடு 
மதாக கூடுனாகவுப்ப ம ானா ் பண் ாாணது, பண் ா 

தகி்ாணக்கட்ட்திந்கு ப ன்லு். ணம, பண் ா தகி்ாணக் 

கட்ட்துடண் இரக்கத்தட்ட மந்கூர ம ானா ் இங்குந்கு, 

பண் ா தகி்ாணக் கட்ட்திண் அதிப்் ந்று் பண்ணழு்் ஆகி 
இ்டும அசிாணர ஆகு்.     

 

http://www.tnerc.gov.in/orders/Tariff%20Order%202009/2019/Solar-25-03-2019.pdf
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6. மற்கூச மைொயொர் அசக்கப்பட மலண்டி 
இடத்திற்கொன கூடுதல் மதசலகள் 
 

ம ானா ் அரத்த ் இட்ரத் தார்பேடு் மதாது கூடுன் மரகப் 

மனு் குறித்பிடட்ிய்ான், அந்ரந தகம்ாக்ப் பூ்்தி ப ் 

ம்டு். 

 

உாாக,  

 இண்பட்்ட ் ந்று் பாக்திண் பண் தகி்ாண பதட்டிர 
இரக்க மராண ிண் ீப் 25 பட்டயக்கு25 அதிகாக 
இயத்பிண், 25 பட்டயக்கு கூடுனாக மரத்தடு்  ீப்திந்காண 
ப னர தகம்ாக்மப ந்றுக்பகாப்ப ம்டு்.   

  

 மந்கூரபேண் ப் தனவீணாகமா அன்னது  ா்ாகமா 
இயத்பிண், மந்கூர ம ானாிண் கட்டரத்புகரப் 

                                                
25

 http://teda.in/apply/incentive-for-domestic-solar-rooftops-individual/ 

மின்சா பகி்ானக்கட்டத்துடன் மம்கூர மசாயா் 

இரைக்கப்படாவிட்டாய் அரல இங்குா?   

 

ஆ். இர பண்தகி்ாணக் கட்டத்ுடண் இரக்கத்தடா மந்கூர 

ம ானா ் அரத்புகப் (off-grid system) ஆகு். இந்றின், இரக்கத்தட்டுப்ப 

இண்பட்்டக்ப் AC பண் ா்ர (பண்ணழு்் (voltage), அதிப்் 

(frequency),  அரனிர  (wave form)) உந்த்தி ப ்யு். 

இதிலுப்ப  மதட்டிகப் பெனாக DC பண் ா் ம பக்கத்தடு். இ் 

ரகபேன், மதட்டிாணது அதிப்்- ங்காது ந்று் 

DC பண்ணழு்்ர ட்டும ங்கு், AC பண்ணழு்ர் ங்காது. 

விிாக விபக்க ம்டுபணின், எய ணி்து இங்கக்கூடி 

இண்பட்்டாணது (a stand-alone inverter), DC பண் ா்திலிய்து, ‘புதி’ 

AC பண் ா்ர (பண்ணழு்், அதிப்், அரனிர ) உயாக்கு். 

ஏய ம ானா ் இண்பட்்டாணது, ந்கணமயுப்ப AC பண் ா 

அரனிர க்கு மலு் ஆந்நரன் க்கூடிது. சின ணித்ு 

இங்கக்கூடி இண்பட்்டக்ப், தூ ர ண் அரனகரப (pure sine 

waves) ட்டும உயாக்கு், ந்நர பிபாக் அரனகப் (block waves) அன்னது 

ந்ா ர ண் அரனகரப உயாக்கு். 

 

http://teda.in/apply/incentive-for-domestic-solar-rooftops-individual/
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ாங்கிக்பகாப்ப காண்கிீட ் அரத்பு மரத்தடனா். இர 
தகம்ாக்ப் அர்து பகாடுக்க ம்டு். 

 

மலு், பதாயடக்ப் பதநத்தட்டு, ிறுவுந்கு பண்தாண இரடத்தட்ட 
கான்தின், மதணன்கப் ந்று் அரத்பிண் பிந தாகங்கரப 
ம பத்தந்காண இட்ர தகம்ா ்ங்க ம்டிபேயக்கு்.  

7. மற்கூச மைொயொருக்கொன பபொருட்கள் லொங்குதல் 

 

மந்கூர ம ானா ் அரத்தந்கு விரனத்தட்டிலின் குறித்பிட்டியக்கு் 
விதிபரநகப் ந்று் ித்ரணகளுக்கு ந்த, தகம்ாக்ப், மந்கூர 
ம ானா ் அரத்ு பகாடுக்கவியக்கு் ிறுண்ாயக்கு பா் 
பாரகபேன் எய குறித்பிட்ட  வீ்ர பண்தாக ப லு் 
ம்டிபேயக்கு். பண்த் ப லு்திபிண், விரனத்தட்டிலின் 
குறித்பிட்டியக்கு் கான அகா ்திந்குப் பதாயட்கப் அனுத்தத்தட 
ம்டு். அனுத்தத்தட்ட பதாயட்கப் ்து ம ய் பதாயடட்ு, 

தகம்ாக்ப் ிறுண்ாக்பிட் அ்த்மதாது பாடப்ு பகாப்ப 
ம்டு்.   

  

பதாயடக்ப் பதநத்தட்ட பிநகு அந்றிண் ்ர திம ாதித்தது பக 
பக்கிாணாகு். ம ானா ் மதணன்கப் ந்று் அரத்பிண் பிந 
தாகங்கபிண் ாணது மந்கூர ம ானாிண் ஆயுட்கான் ந்று் 
அந்றிண் பண் உந்த்தி வீ்ர மடிாக தாதிக்கு். 

 

அ) மயபிர்: அரணத்ு ம ானா ் மதணன்கபிண் பிண்புந்தின், அந்றிண் 
உந்த்தி விக் குறித்புக்கரப எய மனபிப் பென் ததி்தியத்த.் அதின் 
அதிகதட்  பண்ணாந்நன், பண்மணாட்ட், ந்று் அதிகதட்  பண்ணாந்நலின் 
உப்ப பண்ணழு்், குறுகி சுந்று பண்மணாட்ட், திந்-சுந்று 
பண்ணழு்், உந்த்திாபிண் பத,் ாதிி ் ந்று் ிர  ் 
மதாண்ந கன் இயக்க ம்டு். மதணன்கபிண் பிண்புந்தின் மனபிப் 
இன்னாமனா அன்னது பாழின்தட்த ்கன்கப் விக்்கத்தட்டிய்ாமனா 
அ் மதணன்கப் ந்நராக இயக்கக்கூடு்.  
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ஆ) கை்ைாடிமய் விிசய் ம்று் கீமய்கர்: ம ானா ் மதணன்கபிண் 
மன்க்ாடிபேன் விி ன் ந்று் கீநன்கப் இயக்க கூடாது. பணணின், 

அந்றிண் பென் ்ீ ் உப்மப ப ண்று, சூிஎபி திாந்ந்ர 
தாதி்து, பண் ா உந்த்தி வீ்ர தாதிக்கு். மதணன்கபின் விி ன்கப் 
ந்று் கீநன்கப், மதணன்கப் உந்தத்ி அன்னது மதாக்கு்திண் மதாது 
 ிாக ரகாபத்தடவின்ரன ண்தரயு் குறிக்கு். 
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8. மற்கூச மைொயொர் அசத்தல் 
 

பதாயடக்ரப ாங்கி திம ாதி்த் பிநகு, ிறுண்ாக்பான் 

விரனத்தட்டிலின் குறித்பிடத்தட்டியக்கு் கான அகா ்துக்குப் மந்கூர 

ம ானா ் அரக்கத்தட ம்டு். பாக்திண் புவிபேன் காிகரபத் 

(Geographical conditions) பதாயத்ு, மதணன்கப் மராண  ா்மகா்தின் (Tilt 

angle) அரக்கத்தட ம்டு். பதாதுாக ப்ாட்டின், 11 பன் 13 டிகிி 

ர  ா்மகாத்ின் மந்கூர ம ானா ்அரக்கத்தடு். உந்த்தி்திநண் 

அதிகிக்க ந்று் ம ானா ் மதணன்கபிண் ின்கப் அண் பது விான் 

இயக்க ம ானா ் மதணன்கரப டக்கு – பந்கு திர ர மாக்கிாறு 

அரக்க ம்டு். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ம ானா ்மதணன்கரப தன் காந்று மதாண்ந சீமாஷ ிரனகரப ாங்கி 

ிந்தந்கு ந்நாறு, ாங்கி ிந்கு் அரத்பிண் அடித்தகுதிபேன், காண்கிீட ்

(Concrete) பென் அடி்ப் அரத்தது ன்னது. 
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9. பநட்ஃபீட்–இன் (net feed-in) இசைப்பு பபறுலதற்கொன 
லிண்ைப்ப லறிமுசமகள் 
 

ப்ாடு பண் ா எழுங்கு பரந ஆர்திண் (TNERC) மந்கூர 

உந்த்தி ஆர, 2019ண்26 தடி, மந்கூர ம ானார பண் ா 

தகி்ாணக்கட்ட்துடண் இரக்கு் தகம்ாக்ப், பட்ஃபீட்–இண் இரத்பு 

பதறுந்கு இய பரண பட்ட ் (Bi-directional meter) ந்று் ம ானா ்

உந்த்தி பட்ட ்(Solar generation meter) பதாய் ம்டு். ந்மதாரக்கு 
TANGEDCO, அணிண் குறித்தாரபேன்27 தகம்ாக்பிண் வியத்த்திண் 
மதின் ம ானா ் உந்த்தி பட்ட ் பதாய்திக் பகாப்பனா் ண 
குறித்பிடட்ுப்பது. 

 

 இரு முரன மீடட்் (Bi-directional meter): இர பண் தகி்ாண 
கட்ட்திலிய்து இநக்குதி ப ்த்தடு் பண் ா் ந்று் 
அந்றிந்க்கு ந்றுதி ப ்த்தடு் பண் ா்ர கக்கிட 
தண்தடு்த்தடு். 

 மசாயா் உம்பத்தி மீட்ட ் (Solar Generation meter): பாக்தின் 

அரத்ுப்ப மந்கூர ம ானாிலிய்து உந்த்திாகு் 

பண் ா்ரக் கக்கிட ம ானா ்உந்த்தி பட்ட ்தண்தடு். 

 

பதாதுாக பண் ா ாி்திலிய்து பகாடுக்கத்தடு் பட்ட ் எயபரண 

பட்டாகு் (uni-directional meter). அர TANGEDCO விடபய்து ா் 

தண்தடு்து் பண் ா்ர, அாது இநக்குதி (Import)-ர ட்டும 

கக்கிடு். 

 

பணண்நான், எயபரண பட்டின் எயபரண பண்மணாட்ட் (unidirectional 

flow) ட்டும ததிவு ப ்த்தடு். மலு், இயபரண பண்மணாட்ட் 
(bidirectional flow) இய்ாலு் அந்ரந பா்ாக எயபரண 
பண்மணாட்டாகம கக்கின் டு்துக் பகாப்ளு்.  

 

ஆரகான், மந்கூர ம ானா ் ிறுவி எய பரண பட்ட ்
தண்தடு்திணான், ந்றுதி ந்று் இநக்குதி ப ்த்தடு் பண் ா் 
அரண்தும TANGEDCOவிடபய்து இநக்குதி ப ்த்தட்டாகம 
கக்கின் டுத்ுக்பகாப்ளு். இணான் பண் கட்ட் பகவு் 
அதிகிக்கு். 

                                                
26

 http://www.tnerc.gov.in/orders/Tariff%20Order%202009/2019/Solar-25-03-2019.pdf 
27

 http://www.tnebengineers.in/201921/2019/may19/SOLAR%20Instns%20%2010.05.2019%20%20%20mail.pdf 

http://www.tnerc.gov.in/orders/Tariff%20Order%202009/2019/Solar-25-03-2019.pdf
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ணம, மந்கூர ம ானா ்ிறுவு்மதாது இயபரண பட்ட ்பதாய்த்தட 
ம்டு். இது, ந்றுதி ந்று் இநக்குதி ப ்த்தடு் பண் ா்ர 
ணி்ணிாக ததிவு ப ்யு் திநண் பகா்டுப்பது. இ்பட்டக்பாணது 
TNERCபேண் ஆரத்தடி, TANGEDCO விணான் பதாறு்த்தடுகிநது. 

TANGEDCO இ்பட்டக்ரப பகாப்பன் ப ்து, திம ாதி்து பிண்ண ்
ிறுவு.் இயபரண பட்டர திம ாதி்து ந்று் ிறுவுந்காண 
கட்டங்கரப தகம்ா ்ந்க ம்டு். 

 

மந்கூர ம ானா ்அர்பிண்பு, பட-்ஃபீட் இண் ம ர பதறுந்காக 
ிறுண்ாக்பிண் உவியுடண் இயபரண பட்ட ் பதாய்துந்கு 
TANGEDCO-விட் வி்த்பிக்க ம்டு்.     

 

அ) அரத்பிண் விங்கப்: இது ிறுத்தட்ட அரத்பிண் ம ானா ்மதணன்கப் 

ந்று் இண்பட்்டிண் விக்குறித்புகரப உப்படக்கிாகு். 

 

ஆ) அரத்பிண் மகாட்டு ரதட் (System single line diagram): இதும 

அரத்பிண் டிரத்ரத தீ்ாணித்தாகு். இதின் ம ானா ் மதணன்கப், 

இண்பட்்ட,் க்ரதண ் தாக்ஸ்கப் (combiner boxes), பட்ட,் ந்று் 

அந்ரந எண்றிரக்கு் இரத்புகப் மதாண்நர மகாட்டு ரதட் 

பெனாக பிதின் விபக்கத்தட்டியக்கு்.  

 

இ) ம ானா ் மதணன்கபிண் ிர  ந்று் பஅரத்பு (layout): ம ானா ்

மதணன்கபிண் ிர  ண்தது, அதிக அபவின் சூி எபிர பதந்றுக்பகா்டு 

அதிக உந்த்திர பகாடுக்கக்கூடி ரகபேன் மதணன்கப் ிர ாக 

அரக்கத்தடுாகு். இ் ிர பேண் அரத்ரத ரதட் பெனாக 

விபக்கும பஅரத்பு (layout)  ஆகு்.  

 

ஈ) க்ப் ந்று் மகபிப்கபிண் தாரரக் காட்டு் ரதட் (routing 

diagram): ம ானா ்மதணன்கப், இண்பட்்ட,் க்ரதண ்தாக்ஸ்கப், ந்று் 

பட்டயக்கு இரடமாண இரத்பு தாரர விபக்கு் ரதட் ஆகு். 

 

உ) ம ானா ் மதணன்கப் ந்று் இண்பட்்ட ் ஆகிர பாடத்ாண 

விங்கப் ந்று் தணாப ் ரகமடு (User guide): ம ானா ் மதணன்கப், 

இண்பட்்ட ் குறி் விிாண கன்கப் ந்று் ழிபரநகப் அடங்கி 

தணாப ்  ரகமடு (User guide) ிறுண்ாக்ப் பெனாக ங்கத்தட 

ம்டு். மலு், திண ி உந்த்திர குறிக்க உவு் வு அட்டரகப் 

ங்கத்தட ம்டு். 
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ஊ) ம ர ர்திண் பாடப்ு விங்கப்: தழுரட்ாமனா அன்னது 

புகா ்பிவிக்க ம்டிபேய்ாமனா பாடப்ுபகாப்ப ம்டி தாித்பு 

ர்திண் பத,் பகி, அரனமதசி ் ந்று் பண்ணஞ் ன் பகி 

 

) உ்திா அட்ரடகப் (warranty cards): மந்கூர ம ானாிண் 

ப ன்திநரண உறுதித்தடுத்ு் விாக உ்திா அட்ரடகப் ங்கத்தட 

ம்டு். 

  

) அரத்பிண் இக்க் ந்று் தாித்புத் ததிமடு: விரனத்தட்டிலின் 

உறுதிபி்ண்தடி, மந்கூர ம ானாிண் ப ன்தாடுகரப ிறுண்ா ்

அ்த்மதாது தார்பேடு.் ிறுண்ா ் தார்பேடு் விங்கரப 

குறி்துரத்ுக் பகாப்ந்காக ததிமடு எண்று தகம்ாிட் 

ங்கத்தடு். தாித்பு திகரப சீாண இரடபபிபேன் மந்பகாப்ப, 

தகம்ாக்ப் ிறுண்ார பாடப்ு பகாப்ப ம்டு்.  

 

விை்ைப்ப லழிமுரமகர்: 

 

ப்ாடு பண் ா எழுங்குபரந ஆர்ான் TNERC, ா ் ் 2019பேன் 28
 

பபிபேடத்தட்ட ஆரபேண் தடி, வி்த்த ழிபரநகப்  

 

 பட்ஃபீட் – இண் (net feed-in) இரத்பு பதறுந்காண வி்த்த்ர 

(பின் இரைப்பு- 1). மராண ஆங்களுடண் TANGEDCO-விண் 

பிிவு அதிகாி /  ்த்த்தட்ட அதிகாிபேட் ததிவுக் கட்ட் ய.100 – 

(யதா் தறு ட்டு்) ப லு்தி  த்்பிக்க ம்டு். இந்காண 

எத்புரக சீடட்ு (Acknowledgement) ங்கத்தடு் (பின் இரைப்பு – 2); 

 

 இய த்பிணய் (தகம்ா ்ந்று் TANGEDCO)  பட்ஃபீட் – இண் (net feed-

in) இரத்பிந்காண எத்த்் ப ்து பகாப்ப ம்டு் (பின் 

இரைப்பு – 3); 

 

 TANGEDCO பென் மராண பட்ட(்கப்) பதாய்த்தட ம்டு். 

இ் பட்ட(்கப்) தகம்ா ் வி்த்பி் மதிபேலிய்து பெண்று 

ாங்களுக்குப்பாக பதாய்த்தட்டு இக்கத்தட ம்டு். 

                                                
28
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அண்பிநகு பட்ஃபீட்– இண் இரத்பு குறி் விங்கப்  ்்த்தட்ட 

தகம்ாிண் கக்கின் ததிமந்ந் ப ்த்தடு். மலு், 

ரறுக்கத்தட்டுப்ப பட்ஃபீட்–இண் விதிபரநகபிண் தடி பண் கட்ட் 

தீ்ாணிக்க ழிரக ப ்த்தடு். இர தகம்ாக்ப், இரப் 

பெனாக க்காிக்க மராண ழிரககப் ப ்த்தடு் ந்று் 

பண்கட்ட்ர ி்பேக்கு் ப்மறு காிகரபத் தந்றி 

தகம்ாக்ப் புி்து பகாப்ளு் வித்ின், எய ாதிி பண் கட்ட சீதுடண் 

(Model electricity bill) விபக்கத்தட்டியக்கு். 

10. பநட்ஃபீட் – இன் (net feed-in) ற்றும் ின் கட்டைம் 
நிர்ைிக்கப்படும் முசம 
 

ப்ாடு ம ானா ்பகாப்ரக 2019 (Tamil Nadu solar policy 2019)பேண் தடி 

பட்ஃபீட் – இண் (net feed-in)
29
 பரந அறிபகத்தடு்த்தட்டது. அண்தடி 

 

அ) TANGEDCO விடபய்து தண்தடு்து் பண் ா்திந்காண (Import) பண் 

கட்ட்ர தகம்ாிண் டத்பு வீத்தடிரத் (tariff)
30
 பதாறு்து ப லு் 

ம்டு். 

                                                
29

 https://energypedia.info/wiki/Feed-in_Tariffs_(FIT)#Advantages_of_feed-in_tariffs 
30

 https://www.tangedco.gov.in/linkpdf/ONE_PAGE_STATEMENT.pdf 
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ஆ) தகம்ாிண் தண்தாடு மதாக அதிகாகவுப்ப ம ானா ் பண் ா்ர  

TANGEDCO விந்கு ந்றுதி (Export) ப ்ான் அந்கு உ்டாண பாரகர 

TANGEDCO தகம்ாயக்கு அபிக்க ம்டு். இது கீம விிக்கத்தட்டுப்பது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TANGEDCO விந்கு ந்றுதி (Export) ப ்த்தடு் பண் ா்திண் எய 

யூணிட்டிந்காண பாரக ப்ாடு பண் ா எழுங்குபரந ஆர்ான் 

(TNERC)31 ி்பேக்கத்தடு். கீ்க்ட பெண்றின் குரநாண பாரகரக் 
பகா்டு இது ி்பேக்கத்தடு். 

● எய ிதி ஆ்டின் ாங்கத்தட்ட பண் ா்திண் யூணிட் பாரகபேன்    

75% அன்னது 

● இறுதிாக ி்பேக்கத்தட்ட ஃபீட் இண் பாரகபேன் 75% அன்னது 

● இறுதிாக ி்பேக்கத்தட்ட ம ானா ்வீத்தடிபேண் பாரகபேன் 75% 

 

இது எ்மா ் ிதிா்டிந்கு் ாநக்கூடிது. அண்தடி, 2020-21 

ிதிா்டுக்காண யூணிட் பாரக ய.2.08 (TNERC ஆர Memo.No.CE/coml/SE/EE-

2/AEE-2/F-Solar NFI/D 145/20, Dt. 29.06.2020-ண் தடி) ண ி்பேக்கத்தட்டியக்கிநது. 

அம  ், எய குறித்பிட்ட தகம்ாயக்கு, அ ் மந்கூர ம ானா ்

                                                
31

 http://www.tnerc.gov.in/orders/Tariff%20Order%202009/2019/Solar-25-03-2019.pdf 
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அர் அ் ிதி ஆ்டின் ி்பேக்கத்தட்ட யூணிட் பாரகம, 

அரத்பிண் பா் ஆயுட்கானாண 25 ஆ்டுகளுக்கு் ங்கத்தடு். 

 

ந்றுதி ப ்த்தடு் பண் ா்திந்கு ங்கத்தடு் பாரகாணது, 

இநக்குதி ப ்த்தடு் பண் ா்திந்காண பாரகர விட அதிகாக 

இய்ான், அது தகம்ாிண் கக்கின் வு (Credit) ஆக ரக்கத்தடு். 

இது அடு்டு் பண் கட்ட சுந்சிக்கு கக்கின் டுத்ுக்பகாப்பத்தடு். 

குரநாக இய்ான் தகம்ாிண் கக்கின் தந்று (debit) ஆக 

டு்துக்பகாப்பத்தடு். இது டத்பு பண் கட்ட சுந்சிக்குப் TANGEDCO-

விந்கு ப லு்த்தட ம்டு்.  

 

இமக்குதி பச்ப்படு் மின்சாத்தின் ஒரு யூனிட்டிம்கான விரய: 

 

TANGEDCO விடபய்து இநக்குதி ப ்த்தடு் பண் ா்திந்காண 

கட்ட், டத்பிலுப்ப தகம்ா ் கட்டவீத்தடிபேண்32 அடித்தரடபேன் 

கக்கிடத்தடு். 

அாது, 112 கிமனாாட் ர இரக்கத்தட்ட பண்சுர பதந்ந 

தகம்ாக்ப் அரணய், மந்கூர ம ானா ் அரத்தந்கு 

குதிாணக்ப் ஆ.்  

 

மின் கட்டை் கைக்கிடப்படு் முரமகர்: 

 

ந்றுதி ப ்த்தடு் பண் ா்திந்கு ங்கத்தடு் பாரகாணது, 

ந்றுதி ப ்த்தட்ட பண் ா யூணிட்கபிண் ்ிக்ரக ந்று் 
தகம்ாிண் ரகரத் பதாய்து ி்பேக்கத்தட்ட யூணிட் பாரக 
ஆகிந்ரந பதயக்குண் பென் கக்கிடத்தடு். இது தகம்ாிண் 
கக்கின் வு (credit)-ஆக ரக்கத்தடு். 

 

 அாது  வு (யதாபேன்) = ந்றுதி ப ்த்தட்ட யூணிட்கப் x யூணிட் 

பாரக (யதாபேன்) 

 

இநக்குதி ப ்த்தடு் பண் ா்திந்காண பாரகாணது டத்பிலுப்ப 

கட்ட பரநத்தடி கக்கிடத்தடு். இது அது கக்கின் தந்று (Debit)-ஆக 

ரக்கத்தடு். 

 

                                                
32

 https://www.tangedco.gov.in/linkpdf/ONE_PAGE_STATEMENT.pdf 
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பண் கட்ட் கக்கிடு்மதாது, எய தகம்ாிண் கக்கின் ர விடத் 

தந்று அதிகாக இய்ான், கூடுனாக இயக்கு் தந்று் பாரகர 

தகம்ாயக்கு ப லு் ம்டு். 

 

● அாது பண் கட்ட் பாரக (யதாபேன்) = தந்று (Debit)- வு (Credit) 

 

உதாை் - 1 

 

 

இய பரண பட்ட ்

அபவீடுகப் 

இநக்குதி 

(யூணிட்டுகப்) 

400 

ந்றுதி (யூணிட்டுகப்) 350 

 

தந்று் பாரக (400 யூணிட்டுகளுக்கு) ய. 830; 

வு் பாரக (350 யூணிட்டுகளுக்கு) ய. 728 

 

ப லு்த்தட ம்டி பண் கட்ட் பாரக ய. 102 

 

ணம தகம்ா ்ய.102 ப லு் ம்டு். பண் கட்ட் கக்கிடு்மதாது, 

தந்று் பாரகர விட வு் பாரக அதிகாக இய்ான், கூடுன் 

பாரக தகம்ாிண் கக்கின் ரக்கத்தடு். மரத்தட்டான் அது அடு் 

பண் கட்ட சுந்சிபேன் (Billing Cycle) கழித்ுக்பகாப்பத்தடு் அன்னது 

தகம்ாிண் கக்கின் ம ்்துக் பகாப்பத்தடு். 

 

உதாை் - 2 

 

 

இய பரண பட்ட ்

அபவீடுகப் 

இநக்குதி (யூணிட்டுகப்) 400 

ந்றுதி (யூணிட்டுகப்) 600 

 

தந்று் பாரக (400 யூணிட்டுகளுக்கு) ய. 830; 

வு் பாரக (600 யூணிட்டுகளுக்கு) ய. 1248 

 

ணம தகம்ாயக்கு வு் பாரக ய.418 உப்பது. இது மரத்தட்டான் 

அடு்து ய்  கட்ட சுந்சிபேன் (Billing Cycle) கழி்துக் பகாப்பத்தடு் 

அன்னது  தகம்ாிண் கக்கின் ம ்்துக் பகாப்பத்தடு். இத்தடி 

ம க்்கத்தட்ட பாரகாணது ரறுக்கத்தட்ட கானாண 12 ாங்கப் 

ர பாடய். (அாது, எ்பாய ஆ்டு் த்ன் ா் 1 ஆ் மதிபேன் 

இய்து ா ் ்ா் 31 ஆ் மதி ர). 
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ப்ாடு ம ானா ்பகாப்ரக 2019-ண்33 தடி, அ் ஆ்டு ம க்்கத்தட்ட எட்டு 

பா் வு் பாரகர TANGEDCO தகம்ாயக்கு அபிக்கு். இ் ்

பாரக பண்கட்ட் கக்கிடத்தட்ட மதிபேன் இய்து 15 

ாட்களுக்குப்பாக காம ாரனாக (Cheque) தகம்ாயக்கு அபிக்கத்தட 

ம்டு். இ் பாரக, 15 ாட்களுக்குப்பாக ங்கத்தடாவிட்டான் 

ட்டியுடண் ம ்்து ங்கத்தட ம்டு். ட்டிாணது, காத்புப்ாரகக்கு 

(security deposit) ரறுக்கத்தட்டுப்ப டட்ி வீ்திண் (interest rate)  

அடித்தரடபேன் ங்கத்தட ம்டு். 2019-20 ஆ்டிந்கு, இ் 
வீாணது 5.70 %

34
 ஆக ி்பேக்கத்தட்டுப்பது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33

 http://teda.in/wp-content/uploads/2019/02/SOLARPOLICY2019.pdf 
34

 http://www.tnerc.gov.in/orders/Tariff%20Order%202009/2020/Interest2019-20.pdf 
 

http://teda.in/wp-content/uploads/2019/02/SOLARPOLICY2019.pdf
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பின் இணைப்புகள் 

 

பின் இணைப்பு - 1 

மம்கூண ம ோயோ் நெடஃ்பீட ்– இன் (net feed-in) இணைப்பு 

நபறுவதம்கோன விை்ைப்ப்; 

 

பதறு ்

பிிவு அதிகாி /  ்்த்தட்ட அதிகாி 

தகி்ாண உிா ்

(அலுனக்திண் பத)் 

 

 

ாண் / ாங்கப் ம ானா ் பட்ஃபீட் – இண் (net feed-in) இரத்ரத ணது / 

ங்கபது பண் இரத்பு ந்று் அரக்கத்தட்டுப்ப மந்கூர 

ம ானாருடண் பதறுந்காக வி்த்பிக்கிமநண் / வி்த்பிக்கிமநா். 

அது பாடத்ாண விங்கப் கீம பகாடுக்கத்தட்டுப்பண. 

 

1 வி்த்தாிண் பத ்  

2 வி்த்தாிண் பகி  

3 பண் இரத்பு ்  

4 பண் இரத்புக் கட்ட வீ்  

5 பாரனமதசி ் / ்கப்  

6 பண்ணஞ் ன் பகி  

7 ம ானா ்அரத்பிண் திநண் (Watts)  

8 ம ானா ்இண்பட்ிண் (Inverter) ாித்பு ந்று் 

ரக 

 

9 ம ானா ்இண்பட்ருக்கு (Inverter) ணி் 

ாணிங்கி தாதுகாத்பு ழிரக (Automatic isolation 

protection) உப்பா?  (ஆ் /இன்ரன) 

 

10 ம ானா ்உந்த்தி பட்ட ்பதாரு்த்தட்டுப்பா? 

(ஆ் / இன்ரன) 

 

11 அரக்கத்தட்டுப்ப ம ானா ்ப ன்தாட்டிந்கு 

ருந்கு தித்ாக்்கத்தடு் உ்ம  மதி 

 

 

ாப்:                                               பத:் 

                                                                                                            ரகபாத்த்:  

   

வி்த்தாிண் 

புரகத்தட் 
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பின் இணைப்பு - 2 

நெட்ஃபீட-்   இன் இணைப்பிம்கு விை்ைப்பித்ததம்கோன ஒப்புணக ச்ீடட்ு 

(Acknowledgement) 

 

 

ம ானா ்பட்ஃபீட் – இண் (net feed-in) இரத்பு பதறுந்காண வி்த்த், 

கீ்க்க்ட வி்த்தாிட் இரு்து பதநத்தட்டது. 

 

பத:் 

 

பகி: 

 

பண் இரத்பு ்: 

 

வி்த்தத் ததிவு ்: 

 

ம ானா ்அரத்பிண் திநண் (Watts): 

 

அதிகாிபேண் பத:் 

 

ரகபாத்த்: 

 

தவி/ TANGEDCO 
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பின் இணைப்பு – 3 

ம ோயோ ்நெட ்ஃபீட ்இன் இணைப்பிம்கோன ஒப்பெ்த் 

 

இ் ஒத்த்ாணது, (இட்)…………  –ன்  உருாக்கத்தட்டு  இ் ஒத்த்் 

ப ்த்தட்டு (இட்) ……… இ் (மதி) அண்று …… .. (ா்திண்) ாப் ……. 

தகுதிோன நுக்மவோ் இரடம, (பகிபேன்) பன் கட்சிாக சிக்கிநா ்

 

ந்று் 

 

------------------ -------------------------------- ------------- விெிமோக உிதோ ்

(இங்கு TANGEDCO ண அரக்கத்தட்ட பிநகு) ந்று் அண் ததிவு ப ்த்தட்ட 

அலுனக்ர (பகி) ……………… ... ஒத்த்்திண் இ்டா் 

த்பிணாக 

 

இங்ஙண் பிண்ருாறு இரு த்பிணரு் ஒத்புக்பகாப்து       

 

1. தகுதி 

 

1.1. பட் ஃபீட்-இண் பதறுந்காண குதி, ப்ாடு பண் ா ஒழுங்குபரந 

ஆர்ான் பபிபேடத்தட்ட  ்்த்தட்ட ஆரபேண் தடி 

ி்பேக்கத்தடு். மந்கூர ம ானார பண்தகி்ாணக் கட்ட்துடண் 

இரத்தந்கு பிண்தந்நத்தட ம்டி ிரனகப் ந்று் 

ித்ரணகரப, தகுதிோன நுக்மவோ ் பண்ணாகம பி்து 

ர்திருக்க ம்டு். 

 

2. நதோழிய்நுட்ப தீிோன ம்று் இணைப்பு தீிோன மதணவகர் 

 

2.1. குதிாண நுகம்ா,் து மந்கூர ம ானா ் அரத்பு ந்று் 

பட்ஃபீட் -இண் இரத்பு, கீம பகாடுக்கத்தட்டுப்ப  

i) ்தி பண் ா ஆர்திண் (தவி உந்த்தி பங்கரப 

இரத்தந்காண பாழின்நுட்த ிரனகப்) ஒழுங்குபரநகப், 2013 

ii) ்தி பண் ா ஆர்திண் (பட்டக்ரப பதாறு்துன் ந்று் 

இக்குன்) ஒழுங்குபரநகப், 2006 

iii|) ப்ாடு பண் ா தகி்ாண பறிபரநகப் 

iv) ப்ாடு பண் ா ங்கன் பறிபரநகப் 

  

ஆகி ஒழுங்குபரநகப் ந்று் பறிபரநகபின் பகாடுக்கத்தட்டுப்ப 

ிரனகப் ந்று் மரகரப, து மந்கூர ம ானா ் அரத்பு 
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ந்று் பட்ஃபீட்-இண் இரத்பு பிண்தந்று் ண தகுதிவோ்ெ்த நுக்மவோ ்

ஒத்புக்பகாப்கிநா.் 

 

2.2. தகுதிோன நுக்மவோ,் து மந்கூர ம ானா ்

அரத்ரத, TANGEDCO-விண் பண்தகி்ாண கட்ட்துடண் இரத்தந்கு 

பண்தாக, ஒரு ணிரத்தடு்து் கருவிர (isolation device) (ாணிங்கி 

ந்று் இண்பட்்டருடண் (inverter) உடக்ட்டரகத்தட்ட (inbuilt) ந்று் 

பபித்புந ாணிங்கின்னா உா்திகப் (relays) பதாறு்திவிட்டா ்

அன்னது பதாறுத்ுா ் ண ஒத்புக்பகாப்கிநா.் மலு், பண்தகி்ாணக் 

கட்ட்திண் தாித்பு ந்று் தழுது தாக்்கு் திகபிண்மதாது மரத்தடு் 

தட் ்தின், TANGEDCO  இ் கருவிர அணுகுந்கு் ந்று் 

இக்குந்கு் தகுதிோன நுக்மவோ் ஒத்புக்பகாப்கிநா.்    

  

2.3. TANGEDCO-விண் தகி்ாணக்கட்ட்தின் பண்ரட ந்தடு்மதாது, 

ாாகம மந்கூர ம ானா ் அரத்பு ப ன்தடாது 

ந்று் தகி்ாணக்கட்ட்திந்கு பண் ா்ர ப லு்துர ிறு்திவிடு். 

இந்கு தகுதிோன நுக்மவோ ்ஒத்புக்பகாப்கிநா.்    

  

2.4.TANGEDCO-விண் பண்தகி்ாண கட்டத்ுடண் இரக்கத்தட்டுப்ப அரணத்ு 

கருவிகளு்,  ்ம  ிரனகப் (IEEE/IEC) அன்னது இ்தி 

ிரனகபிண்தடி (BIS) இருக்க ம்டு்; ந்று் கருவிகரப, ்தி 

பண் ா ஆர்திண் (தாதுகாத்பு ந்று் பண்ங்கன் அபரகப்) 

ஒழுங்குபரநகப், 2010–பேண் தடி (இ் ஒழுங்குபரநகப் அ்த்மதாது 

திரு்த்தடக்கூடிர) பதாரு் ம்டு் 

 

2.5 உிதோ ் ,பாடப்ு தகுதி (interface) / இரத்பு தகுதி (interconnection point) 

ந்று் அபவீடட்ு பட்ட ் பதாரு்த்தடு் தகுதி (metering point) குறித்பிடுா ்

ண்று தகுதிோன நுக்மவோ் ஒத்புக்பகாப்கிநா ்

 

2.6 அரத்பிண் ப ன்தாடு ந்று் தாித்பு, ரதடங்கப் ந்று் 

விபக்கத்தடங்கப், ிறுத்தடு் இட்திண் பதாறுத்பு அட்டர (site 

responsibility schedule), ஹாம்ாணிக்ஸ் (harmonics), ஒ்திர வு (synchronization), 

பண்ணழு் அதிப்் (voltage frequency), ஃத்பிக்க ் (flicker), மலு் இது 

மதாண்நர பாடத்ாணந்ரந சி.இ.. ஒழுங்குபரநகளுக்கு (CEA regulations) 

உட்தடு் தகுதிோன நுக்மவோ் ந்று் உிதோ ் 

ஒத்புக்பகாப்கிண்நண.் 
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2.7 தகுதிோன நுக்மவோின் மந்கூர ம ானா ் அரத்பு, ந்ந 

நுகம்ாக்ளுக்மகா அன்னது TANGEDCO-விந்மகா ம ் ந்தடு்து் 

ரகபேமனா அன்னது தாதித்பு ந்தடுத்ு் ரகபேமனா; அன்னது  TANGEDCO-

விண் உரடரகளுக்கு தாதித்பு ந்தடுத்ு் ரகபேமனா இருக்கிநபண்று 

TANGEDCO தீ்ாணி்ான் (பண் தகி்ாண கட்டரத்ரத, தாதுகாத்தாண 

ந்று் ்தகாண பரநபேன் தாிக்க ம்டி TANGEDCO-விண் 

பதாறுத்புவ்ு காாக)  தகுதிோன நுக்மவோ் மந்கூர ம ானா ்

அரத்ரத TANGEDCO-விண் ழிகாட்டுலிண் தடி உடணடிாக து்டிக்க 

ம்டு் ந்று் று இரத்பிந்கு பண், நுகம்ாிண் ப ா் ப னவின் 

ந்தட்ட தழுதுகரப  ிப ் ம்டு். 

 

3. அனுதிகர் ம்று் ஒப்புதய்கர் 

 

3.1 மந்கூர ம ானா ் அரத்ரத பண் தகி்ாண கட்டத்ுடண் 

இரத்தந்கு பண், மராண அரண்து ஒத்புன்கரபயு் 

அனுதிகரபயு் (சுந்று ச்ூன் ந்று் பண் தகி்ாண கட்டத்ுடண் 

இரக்கத்தடுது பாடப்ுரடது) பதந தகுதிோன நுக்மவோ் 

ஒத்புக்பகாப்கிநா.் 

 

4. அணுகுதய் ம்று் துை்டித்தய் 

 

4.1 ன்னா மங்கபிலு், ாணிங்கி கருவிகப் பெனாகமா அன்னது 

மடிாகமா அணுகி, பட்ட ் ந்று் மந்கூர ம ானா ் அரத்பிரண 

து்டிக்க TANGEDCO-விந்கு அனுதி உப்பது. 

 

4.2 ாணிங்கி கருவிகப் பெனாகமா அன்னது மடிாகமா அணுகி, 

து்டித்தந்கு ந்ந சூன் இன்னா, அ கானங்கப் அன்னது பண் து்டித்பு 

மங்கபின், பாக்திந்காண ம ரர TANGEDCO து்டிக்கனா். 

   

5. நபோறுப்மபம்மய்  

 

5.1 மந்கூர ம ானா ் அரத்பிண் அன்னது TANGEDCO-விண் பண்தகி்ாண 

கட்ட்திண், இரத்பு ந்று் ப ன்தாட்டின், TANGEDCO ந்று் நுகம்ாிண் 

அனட்சி் அன்னது ம்டுபண்மந ப ்த்தடு் ப ன்கப் காாக 

மனு் ம ா் அன்னது தாகாண விரபவுகப் ந்தடு் தட் ்தின், 

TANGEDCO ந்று் நுகம்ா,் இருத்பிணின் தாதிக்கத்தட்டருக்கு ந்ந ்

இத்பீடு ங்குா.் 
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5.2 ்பாரு ஷ்டங்கப் அன்னது ருா்கப் இத்புகப், ிக குறுக்கீடு 

இத்புகப், ஒத்த் இத்பு அன்னது ன்தித்பு இத்பு, அன்னது ரநபக 

பிண்விரபவு, ந்ப னாண அன்னது பதரு் ம ங்கப் மதாண்நந்றிந்கு, 

TANGEDCO ந்று் தகுதிோன நுக்மவோ் ஒருருக்பகாரு ் பதாறுத்மதந்க 

ாட்டாக்ப். ஆணான் அர ட்டுன்னான், ்டரணக்குி அன்னது 

பண்ாதிிாண ம ங்கப், ஒத்த்்தின் கூநத்தட்ட மனு் பதாறுத்மதந்பு, 

இத்பு அன்னது ம ங்கப் உட்தட ந்தட்டாலு் பதாறுத்மதந்க ாட்டாக்ப். 

 

5.3 ஆர்திண்  ்்த்தட்ட உ்வின் குறித்பிடட்ுப்ப ்ரத ்

ா்டி, ்தி / ாின அ ாங்க்ான் குதிாண நுகம்ாருக்கு 

ங்கத்தடு் ்பாரு ிதி அன்னது பிந ஊக்கப்ாரககரப 

ங்குந்கு் அன்னது உறுதி ப ்ந்கு் TANGEDCO பதாறுத்மதந்காது. 

 

6. வைிக தீவ்ு 

 

6.1 இ் ஒத்த்்திண் கீ் ிக தீ்ாணது, 25.03.2019 அண்று TNERC ங்கி 

மந்கூர ம ானா ்உந்த்தி பாடத்ாண உ்விண் தடி இருக்கு். 

 

7. இணைப்பு ந யவுகர் 

 

7.1 பட்ட ் ந்று் இரத்பு ப னவுகப் உட்தட, மந்கூர ம ானா ்

அரத்தந்காண அரண்து ப னவுகரபயு், தகுதிோன நுகம்வோ ் ந்க 

ம்டு். 

 

7.2 மந்கூர ம ானா ் அரத்ரத இரத்தந்கு, பண் இரத்பு 

க்பிகபின் (service line) ப ்த்தட ம்டி ாந்நங்கப் ந்று் ம்தாட்டுத் 

திகளுக்கு ஆகு் ப னர ப லு் தகுதிோன நுக்மவோ ்

ஒத்புக்பகாப்கிநா.் 

 

8. ஒப்பெ்தத்திலிருெ்து வியகுதய் 

 

8.1 தகுதிவோ்ெ்த நுக்மவோ,் 90 ாட்களுக்கு பண் வினகு் அறிவித்ரத 

TANGEDCO-விட் பிவித்தண் பென் ் ம்திலு் ஒத்த்்ர 

வினகனா். 

 

8.2 தகுதிவோ்ெ்த நுக்மவோ் இ் ஒத்த்்ர த்பதாழுாது 
பறிணான், TANGEDCO விடபரு்து ழு்துத்பூ்ாக அறிவித்பு 

பதந்நதிலிரு்து 30 ாட்களுக்குப் பநலுக்காண தீர் காம்டு். 
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இன்னாவிடின், 30 ாட்களுக்கு பண்ண ் ழுத்ுத்பூ்ாக 

அறிவிக்கத்தட்டதிண் அடித்தரடபேன் தகுதிவோ்ெ்த நுக்மவோண 

ஒத்த்்தின் இரு்து வினக்க TANGEDCO-க்கு உிர உ்டு. 

 

8.3 தகுதிோன நுக்மவோ் ஒத்புக்பகா்டு இ் ஒத்த்்ர படிக்கு் 

தட் ்தின், அ ் மந்கூர ம ானா ் அரத்ரத TANGEDCO-விண் 
பண்தகி்ாண கட்ட்திலிரு்து ாதிக்கான்  ிாண ம்தின் து்டிக்க 
ம்டு். 

 

இந்றிந்கு  ாட்சிாக, திரு. ………………… .. அக்ப், …………………. 

(குதிாண நுகம்ா)்   ாத்ாண  ாட்சிாகவு்; திரு. ………………….. 

அக்ப், …………………. (TANGEDCO)    ாத்ாண  ாட்சிாகவு்; இ் 
ஒத்த்்திண் இ்டு அசல்கபின் (originals) ரகபழுத்ிடுகிண்நண.் 

 

 

தகுதிோன நுகம்வோ ்    விெிமோக உிதோ ்

நப ்       நப ்
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சரிபார்ப்பு பட்டியல் 

 

ாங்கப் சிந் பரநபேன் மந்கூர ம ானா ்அரத்பிரணத் தந்றி  பி்து 

பகா்டீக்ப் ண்தர உறுதி ப ்து பகாப், கீம பகாடுக்கத்தட்டுப்ப 

அரண்து மகப்விகளுக்கு் ங்கபது ததின் அபிக்கவு். 

 

1 விரனத்தட்டிலின் பகாடுக்கத்தட்டிருக்கு் பதாருடக்ப் MNRE-ஆன் 

ி்பேக்கத்தட்ட ங்கபிண் தடி உப்பணா ண உறுதித்தடு்த்தட 

ம்டு். 

 

2 உந்த்திக்காண உ்திா் பகாடுக்கத்தட்டுப்பா ண்தர 
உறுதி ப ்துக்பகாப்ப ம்டு். 

 

3 ம ானா ் மதணன்கபிண் ப ன்திநண் 17  வீ்திந்கு் அதிகாக 

உப்பா ண உறுதித்தடு் ம்டு். 

 

4 ாங்கு் கட்டரத்புகப் (Mounting Structures): 

 ிக்கு 150 கிமனாபட்ட ் மக்தின் வீசு் காந்ரநயு் ாங்கி 

ிந்கு் வீ்தின் இருக்க ம்டு். 

 குரந் தட் ் 120 ரக்ாண்கப் கண் பகா்ட து்ாக் 

பூ த்தட்ட ஃகு (Hot dipped galvanized steel) அன்னது அலுபணிக் 

கனத்புப்ப உமனாகாக அரக்கத்தட ம்டு். 

 பாக் கடந்கரக்கு அருகின் இருக்குாணான் ஆபணாரடஸ்டு 

அலுபணி் (Anodised aluminium) பூ த்தட்ட அரத்புகப் 

தண்தடு்த்தட ம்டு். 

 

5 இண்பட்்ட:் 

 இண்பட்்டருக்குக் குரந்தட் ் 5 ஆ்டுகப் உ்ா் 

இருக்க ம்டு். 

 இண்பட்்டிண் ப ன்திநண் 95  வீாகமா அன்னது அந்கு 

அதிகாகமா இருக்க ம்டு். 

 -10°C பன்;  +60°C ரபேனாண பத்தர்் ாங்கக் கூடிாக 

இருக்க ம்டு். 

 

6 மந்கூர ம ானா ் ிறுத்தட ம்டி இட்திந்காண கூடுன் 

மரகப் மனு் (கட்டுாண் ந்று் பனக்ட்ிக்  ்த்த்தட்ட 
திகப்) குறித்பிடத்தட்டிரு்ான், பூ்்தி ப ்த்தட ம்டு். 
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7 பண்த் ப லு்துன் பாடத்ாண விங்கப், கட்ட 

விதிபரநகப் ந்று் ித்ரணகபின் பகாடுக்கத்தட்டிருக்க 
ம்டு். 

 

8 மந்கூர ம ானா ் பென்  உந்தத்ி ப ்த்தடு் கன்கரப 

இர்தின் க்காித்பு ப ்யு்  திகப் உப்பணா ண்தர 
உறுதித்தடு் ம்டு்.  

 

9 ஆ்டு தாித்புக்காண  ஒத்த்்  (Annual Maintenance Contract) 

ந்பகணம பதாருட்கபிண் அடித்தரட விரனமாடு 

ம க்்கத்தட்டிருக்கிநா ண்தரயு், ண்பணண்ண ம ரகப் அதின் 

அடங்கு், ண்பணண்ண ம ரகப் அடங்காது ண்தரயு்  ிதாக்்க 

ம்டு். 

 

10 மந்கூர ம ானா ்அரக்கத்தட்ட பிண்பு 

i) அரத்பிண் ப ன் திநண் ்ாறு திம ாதிக்கத்தடு், 

ii) ா ்பெனாக திம ாதிக்கத்தடு், 

iii) ்பவு கான இரடபபிபேன் திம ாதிக்கத்தடு் 

iv) மனு் குரநதாடுகப் இருத்பிண் அணுக ம்டி பகி, 

குரநதாடுகப் ்பவு  கான இரடபபிபேன்  ி ப ்த்தடு் 

இந்றிந்கு மனு் கூடுன் கட்ட் சூலிக்கத்தடுா மதாண்ந 

விங்கரப் பி்து பகாப்ப ம்டு். 

 

 

 

கீம பகாடுக்கத்தட்டுப்ப அரண்து மகப்விகளுக்கு் ங்கபது ததின் ஆ் 

ணின், ாங்கப் சிந் பரநபேன் மந்கூர ம ானா ்அரத்பிரணத் தந்றி  

பி்து பகா்டீக்ப் ண்தர உறுதி ப ்து பகாப்பனா். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

த ொடரப்ுக்கு 

 

சிட்டிசண் கண்ஸ்யூ ்ந்று் சிவிக் ஆf;ஷண் குரூத் (சிஏஜி) 

புதி எ் #246 (தழ எ் 277-B), டி.டி.கக சாழன (ஜெ.ஜெ. சாழன) 

ஆ்ாக்தடழ்ட, ஜசண்ழண - 600 018 

மி் ாடு, இ்திா 

இழப் - www.cag.org.in 

மிண்ணஞ்சன்: helpdesk@cag.org.in 

முகநூன்: www.facebook.com/CAGChennai/ 

டவ்ிட்ட:் @CAGChennai 
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