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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4284 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാ�ിൽ നി�� ൈവദ�തി ഉ�ാദനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ ,
�ീ. പി. ടി. േതാമസ്  , 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് , 

�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 

Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് കാ�ിൽ നി�ം ൈവദ�തി
ഉ�ാദി�ി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;
എ�ിൽ ഇ�കാരം ഉ�ാദി�ി�� ൈവദ�തി�െട
അളവ് വ��മാ�േമാ;

(എ) സം�ാന�് കാ�ിൽ നി�ം ൈവദ�തി
ഉ�ാദി�ി�� നിലയ�ൾ �വർ�ി���്.
ഇവ�െട ആെക നിലവി�ളള �ാപിത േശഷി
70.275 MW (അെനർ�് നൽകിയ സാേ�തിക
അ�മതി�െട അടി�ാന�ിൽ പാല�ാട് ,
ഇ��ി ജി�കളിൽ �ാപി�ി�� കാ�ാടി
പാട�ളിൽ നി�ം ഉത്പാദി�ി�� 68.25 MW
ഉൾെ�െട) ആണ്.

(ബി) കാ�ിൽ നി�ം ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി���മായി
ബ�െ��് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ ��ത പഠന റിേ�ാർ�ിെല �ധാന
കെ���കൾ എെ��ാമാെണ�്
െവളിെ���േമാ;

(ബി) െക.എസ് .ഇ.ബി ലിമി�ഡിെ� ക�ിേ�ാട്

വിൻഡ്  ഫാമിൽ കാ�ിൽ നി�ം ൈവദ�തി
ഉ�ാദി�ി���മായി ബ�െ��് പഠനം 2015 ൽ
നട�ിയി��്. ക�ിേ�ാട് , െക.എസ് .ഇ.ബി.
വിൻഡ്  ഫാമിൽ NIWE (National Institute of
Wind Energy) 2015ൽ നട�ിയ പഠന�ിൽ

ക�ിേ�ാട്  �ാപിത േശഷി 2.025 െമഗാവാ�ിൽ
നി�ം 6 െമഗാവാ�് വെര ഉയർ�വാൻ

സാധി�െമ�് പഠന റിേ�ാർ�ിൽ ശിപാർശ
െച��. ��ത പ�തി നട�ിലാ��തി�ളള
�ാരംഭ നടപടികൾ �േരാഗമി��. കാ�ിൽ നി�ം
ൈവദ�തി ഉത്പാദി�ി���മായി ബ�െ��്

േക� ഏജൻസിയായ നാഷണൽ ഇൻ�ി���് ഓഫ്
വിൻഡ്  എനർജി (NIWE) �മായി േചർ�്
അെനർ�് സം�ാന�് സാധ�താപഠന�ൾ
നട�ിയി��്. ആദ� ഘ��ിൽ സം�ാനെ�

25 �ല�ളിൽ 20 മീ�ർ ഉയര�� വിൻഡ്  മാ�്
�ാപി�  ്കാ�ിെ� ശ�ി സാ�ത സംബ�ി�്

പഠനം നട�ിയി��. �ടർ�് 2 �ല�ളിൽ 50
മീ��ം, 8 �ല�ളിൽ 80 മീ��ം, 2 �ല�ളിൽ

100 മീ��ം ഉയര�� വിൻഡ്  മാ�കൾ �ാപി�്

പഠനം നട�ിയി��. ഈ 37 �ല�ളിൽ

നട�ിയ പഠന�ളിൽ 17 �ല�ളാണ് കാ�ിൽ
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നി�ം ൈവദ�തി ഉത്പാദി�ി�വാൻ കഴി��
അളവിൽ കാ�ിെ� ലഭ�ത�� �ല�ളായി

കെ��ിയിരി��ത്.

(സി)

കാ�ിൽ നി�ം ��തൽ ൈവദ�തി
ഉ�ാദി�ി�ാനായി എെ��ി�ം പ�തി�് �പം
നൽകിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

(സി) സം�ാന സർ�ാ�ം എൻ.എ� .്പി.സി.-�ം
ത�ി�� ഉട�ടി �കാരം പാല�ാട്  അഗളിയിൽ
72 െമഗാവാ�് േശഷി�� കാ�ാടി�ാടം
�ാപി�ാൻ ഉേ�ശി��. പ�തി
നട�ിലാ��തി� േവ�ി�� �ാരംഭ നടപടികൾ
എൻ.എ� .്പി.സി. സ�ീകരി� വ��. �ടാെത
സ�കാര�സംരംഭകരായ രാമ�ൽേമട്  ൈ�വ�്
ലിമി�ഡ്  2 െമഗാവാ�് പ�തി നട�ിലാ�ി വ��.
ഇതി� �റേമ പാല�ാട് , േകാ�മല എ� �ല�്

100 kW േശഷി�ളള െവർ�ി�ൽ വിൻഡ്
ടർൈബൻ ജനേറ�ർ �ാപി�ാ�ളള നടപടി
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. സ�ീകരി�വ��. കാ�ിൽ
നി�ം ൈവദ�തി ഉത്പാദി�ി�വാൻ കഴി��
അളവിൽ കാ�ിെ� ലഭ�ത�� ��തൽ �ല�ൾ

കെ���തി� േവ�ി�� പഠന
�വർ�ന�ൾ അെനർ�് നട�ിവ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


