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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 638 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

അ�ർ പാണാവ�ി പ�ായ�ിൽ നിലാവ് പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

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

(എ)

നിലാവ് പ�തി �കാരം അ�ർ മ�ല�ിെല

പാണാവ�ി പ�ായ�ിൽ െക.എസ് .ഇ.ബി.
നട�ിലാ�ിയ �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) അ�ർ മ�ല�ിെല പാണാവ�ി
പ�ായ�ിൽ ��ാ�ൽ െസ�ൻ പരിധിയിൽ,
നിലാവ് പ�തി�െട ഭാഗമായി സം��
പരിേശാധന �ർ�ിയാ�ി 1046 �ീ�് ൈല�്
കെ��ക�ം 99 എ�ം 35 വാട്സ്  ബൾ�കൾ,
82 എ�ം 18 വാട്സ്  ബൾ�കൾ എ�ിവ
�ാപി�ക�ം െച�ി��്. അ���ി െസ�ൻ
പരിധിയിൽ സം�� പരിേശാധന �ർ�ിയാ�ി

742 �ീ�് ൈല�് കെ��ക�ം 231 എ�ം 35
വാട്സ്  ബൾ�കൾ, 267 എ�ം 18 വാട്സ്
ബൾ�കൾ എ�ിവ �ാപി�ക�ം െച�ി��്.

(ബി) ��ത പ�തി �ർ�ീകരി�ാൻ

കഴിയാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;
(ബി) നിലാവ് പ�തി �കാരം 10.5 ല�േ�ാളം വ��

പര�രാഗത െത��വിള�കൾ ര�
ഘ��ളിലായി മാ�ി ഊർ� �മത���ം
ഏ�വർഷം വാറ�ി ഉ��മായ പരി�ിതി

സൗ�ദ LED െത��വിള�കൾ (18W, 35W,
70W & 110W) �ാപി� നൽ�വാനാണ്
ല��മി�ി��ത്. േകരള�ി�ടനീള�� 941 �ാമ
പ�ായ�ക�ം 87 �നിസി�ാലി�ിക�ം 6
േകാർ�േറഷ�ക�ം ഉൾെ��� തേ�ശ സ�യം
ഭരണ �ാപന�ൾ പ�തിയിൽ േച�വാ��
താത്പര�ം െറെസാ�ഷൻ �േഖന െക.എസ് .ഇ.ബി
എൽ - െന അറിയിേ���ം �ാപിേ��

െത��വിള�ക�െട �ത�മായ ആവശ�കത

ഏേകാപി�ി�  ്െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ-ന്
ലഭ�മായാൽ മാ�േമ അത�സരി�്
ഇ.ഇ.എസ് .എൽ-ന് LED െത��വിള�കൾ�്
ഓർഡർ നൽ�വാ�ം പ�തി നി�ിത
സമയ�ി��ിൽ നട�ാ�വാ�ം
സാധി�ക��. ഒ�ാം ഘ�ം ആരംഭി��തി�

േവ�ി െത��വിള�ക�െട ഏേകാപി�ി�
ആവശ�കത യഥാസമയം െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ-ന്
ലഭ�മാകാ�തിനാൽ ഏകേദശ ആവശ�കത
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��ിൽ ക�് 18W, 35W എ�ീ
െത��വിള�മാ�മായി ഒ� ല�ം വീതം
എ��ിനാണ് പർ�യ്സ്  ഓർഡർ നൽകിയത്.
ഓർഡർ നൽകിയ വിള�കൾ ഇ.ഇ.എസ് .എൽ.
സൈ�  െച� കഴി�. ഇ�വെര 668 �ാമ
പ�ായ�ക�ം (PRIs) 45 നഗരസഭക�ം (ULBs)
ഉൾെ�െട ആെക 713 തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ ഈ പ�തിയിൽ േചർ�ി��്.
ഇ�വെര പ�തിയിൽ േചർ� തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ളിൽ, െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ-ഉം തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന��ം േചർ�് സം��മായി

നട�ിയ പരിേശാധനയിൽ ആെക 3,72,000
െത��വിള�ക�െട ആവശ�കത

കെ��ിയി��്. ഇതിൽ ഒ�ാം ഘ��ിൽ

ല��മി� ര� ല�ം െത��വിള�കൾ 2021
�ൺ 30 ഓെട െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ �ാപി�

കഴി�. ഇതിൽ 411 �ാമ പ�ായ�ക�ം

(PRIs) 35 നഗരസഭക�ം(ULBs) ഉൾെ�െട ആെക

446 തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ

ഉൾെ���. ര�ാം ഘ��ിൽ 8.5 ല�േ�ാളം

െത��വിള�കൾ �ാപി�വാനാണ്

ല��മി�ി��ത്. സം�� പരിേശാധനയി�െട
കെ��ിയി�� ആവശ�കതയിൽ ഒ�ാം
ഘ��ിൽ �ാപി� ര� ല�ം എ�ം കഴി�്
ബാ�ി ര�ാം ഘ��ിേല�് 1,72,000
എ��ിെ� ആവശ�കത മാ�മാണ് ഇ�വെര
ലഭ�മായി��ത്. ഇത�സരി�  ്25.08.2021-ന്
1,72,000 െത��വിള�കൾ�്
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ, ഇ.ഇ.എസ് .എൽ -ന് െല�ർ
ഓഫ് ഇെ��് (LoI) നൽകിയി��്. ര�ാം
ഘ��ിേല�് തേ�ശ സ�യം ഭരണ വ��് വഴി
ലഭി�� ആെക ആവശ�കത�ാണ് െല�ർ ഓഫ്
ഇെ��് െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ, ഇ.ഇ.എസ് .എൽ-
ന് നൽേക�ത്. അത�സരി�  ്ഇ.ഇ.എസ് .എൽ
െട�ർ വിളി�  ്ലഭി�� ഏ��ം �റ� നിര�്
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ -െന അറിയി�ക�ം ആ
നിര�് �കാരം ര�ാം ഘ��ിേല�് പർെചയ്സ്
ഓർഡർ നൽ�ക�ം േവണം. ല��മി�ി��
ആവശ�കതെയ അേപ�ി�  ്നിലവിൽ ലഭ�മായ
ആവശ�കത വളെര �റവാണ്. �റ� എ��ി�

െട�ർ വിളി��ത് ഏ��ം �റ� നിര�്
ലഭി��തി� തട�മാ�ം. 1,72,000
െത��വിള�കൾ�് നൽകിയിരി�� ഓർഡറിന്
(LoI) ഇ.ഇ.എസ് .എൽ െട�ർ വിളി�വാൻ
സ��തരാേക���്. െട�ർ വിളി�  ്ലഭി��
ഏ��ം �റ� നിര�് െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ-െന
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ഇ.ഇ.എസ് .എൽ അറിയി�� �റ�് പർെചയ്സ്
ഓർഡർ നൽ�ം. പർെചയ്സ്  ഓർഡർ �കാരം
LED െത��വിള�ക�െട സൈ�
ഇ.ഇ.എസ് .എൽ എ�ി�� �റ�് പ�തിയിൽ
േചർ� എ�ാ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം

നിലാവ് ര�ാം ഘ��ിെല െത��വിള�കൾ
�ാപി� നൽ�വാൻ കഴി�ം. നിലാവ്
പ�തിയിൽ െത��വിള�കൾ�് പർെചയ്സ്
ഓർഡർ നൽേക�ത് തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��്
വഴി ലഭി�� ആെക ആവശ�കത�ാണ്. ഓേരാ
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ി�ം േവ�ി
�േത�കം ഓർഡർ നൽ��ത് �ാേയാഗികമ�.

(സി)
��ത ���ിക�െട െമയി�നൻസ്  ആ�െട

ഉ�രവാദി�മാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ �ാപി� നൽ�� LED
വിള�കൾ �ടർ� പരിപാലിേ��ത് അതാ�
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


