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“இரண்டு அரசுகள் ப ொதுத்துறை மூலம் கூட்டு துணிகர புனல் மின் 
திட்டங்கறை அ ிவிருத்தி பெய்வது குைித்து பூட்டொன் ரொயல் அரசு 
மற்றும் இந்திய குடியரசுக்கும் இறடயய அரெொங்கத்திற்கு 
இறடயயயொன ஒப் ந்தம்” அதின் கட்டறமப்ற  திரு.யெொனம் பெரீங்க், 
பெயலொைர், ப ொருைொதொர விவகொர துறை அறமச்ெகம், பூட்டொன் 
ரொயல் அரசு மற்றும் ஸ்ரீ  ி.யக. ெின்ஹொ, பெயலொைர், மின்ெொர 
அறமச்ெகம், இந்திய அரசு ஆகியயொர் திம்புவில் 22 ஏப்ரல்,2014 அன்று 
றகபயழுத்திட்டனர். 

பூடொன் புனல் ஒத்துறைப்பு பவற்ைி-பவற்ைி ஒத்துறைப்பு, 
இந்தியொவிற்கு சுத்தமொன மின்ெொரம் வைங்குவது, மற்றும் 
பூட்டொனிற்க்கு  ஏற்றுமதி வருவொய் உருவொக்குவது , யமலும் எங்கள் 
இருதரப்பு ப ொருைொதொர பதொடர்புகள் வலுப் டுத்துவதற்கு ஒரு ெிைந்த 
எடுத்துக்கொட்டொக உள்ைது. 1416 பமகொவொட் பகொண்ட பமொத்தம் மூன்று 
நீர்மின் திட்டங்கள் (HEPs), அதொவது 336 பமகொவொட் சூகொ  HEP, 60 
பமகொவொட் குைிச்சூ HEP, மற்றும் 1020 பமகொவொட் தலொ HEP, ஆகியறவ 
பூட்டொனில் ஏற்கனயவ பெயல் ட்டு வந்து மற்றும் இந்தியொவிற்கு 
மின்ெொரம் வைங்கிக் பகொண்டும் வருகின்ைது. 2940 பமகொவொட், அதொவது, 
1200 பமகொவொட் புனட்ஸொங்க்சூ நீர்மின் திட்டங்கள் (HEP), 1020 
பமகொவொட் புனட்ஸொங்க்சூ – II நீர்மின் திட்டங்கள் (HEP) மற்றும் 720 
பமகொவொட் மொங்க்படக்சூ நீர்மின் திட்டங்கள் (HEP) பமொத்தம் மூன்று 



நீர்மின் திட்டங்கள் (HEP), கட்டுமொனத்தின் கீழ் உள்ைன, 2018இல் 
நியமிகிக்கப் டும் என திட்டமிடப் ட்டுள்ைது. 

பதொைில் நுட்  ப ொருைொதொர நிறல உட் ட ஒரு விரிவொன திட்ட 
அைிக்றக (டி ிஆர்) மதிப் டீு குைித்த பெயல்முறை பூர்த்திக்கு உட் ட்ட 
2120 பமகொவொட் பகொண்ட பமொத்தம் நொன்கு நீர்மின் திட்டங்கள் (HEP) 
பெயல் டுத்துவதற்கொன கட்டறமப்ற  யமயல உள்ை அரெொங்கத்திற்கு 
இறடயயயொன ஒப் ந்தம் வைங்கி இரு நொடுகைின் ப ொதுத்துறை 
இறடயிலொன கூட்டு பெயல் ொட்டு திட்டத்திற்கொன ஒரு கூட்டு மொதிரி 
 ின்வருமொறு:  

நீர்மின் திட்டங்களின் பபயர் 
மற்றும் திறன்  

கூட்டு பதாழில் கூட்டாளிகள்  

600 பமகொவொட்பகொலொங்க்சு நீர்மின் 
திட்டம் (HEP) 

இந்தியொவின் எஸ்யேவிஎன் 
லிமிபடட் மற்றும் பூடொனின் ட்ரூக் 
 சுறம  வர் கொர்ப் யரென் 
(டிேி ிெி )  
 
 

180 பமகொவொட் பூநொகொ HEP 

(தலொ,குைிச்சு மற்றும் வொங்க்சு 
நீர்மின் திட்டத்திலிருந்து 230 
பமகொவொட் கீழ்நிறல நன்றம ) 

டிஹச்டிெி இந்தியொ லிமிபடட் 
(முன்னர் படஹ்ரி றஹட்யரொ 
படவலப்பமன்ட் கொர்ப் யரென் 
லிமிபடட்) மற்றும் பூடொனின் ட்ரூக் 
 சுறம  வர் கொர்ப் யரென் 
(டிேி ிெி )  
 

570 பமகொவொட் வொங்க்சு நீர்மின் 
திட்டம் 

இந்தியொவின் எஸ்யேவிஎன் 
லிமிபடட் மற்றும் பூடொனின் ட்ரூக் 
 சுறம  வர் கொர்ப் யரென் 
(டிேி ிெி )  



நீர்மின் திட்டங்களின் பபயர் 
மற்றும் திறன்  

கூட்டு பதாழில் கூட்டாளிகள்  

 

770 பமகொவொட் ெொம்கொர்சு நீர்மின் 
திட்டம்  

என்ஹச் ிெி லிமிபடட் (யநெனல் 
றஹட்யரொ  வர் கொர்ப் யரென்) 
மற்றும் பூடொனின் ட்ரூக்  சுறம 
 வர் கொர்ப் யரென் (டிேி ிெி )  
 

 

அரெொங்கத்திற்கு இறடயயயொன ஒப் ந்தம் எங்கள் புனல் 
ஒத்துறைப்ற  வலுப் டுத்தி, யமயல குைிப் ிட்டுள்ை திட்டங்கள் 
ஆரம் ிப் தற்கொக உதவி, யமலும் பூடொனுக்குடனொன  எங்கள் 
மூயலொ ொய கூட்டணிறய உறுதிப் டுத்துவதற்கும் உதவும். 

 

புது டில்லி  

ஏப்ரல் 22,2014 


