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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 639 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െകായിലാ�ി നഗരസഭയിെല നിലാവ് പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ)

നിലാവ് പ�തി�െട ഭാഗമായി തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ പണമട�ി�ം എൽ. ഇ. ഡി.
ൈല�ക�ം അ�ബ� ഫി�ിംഗ്�ക�ം
ലഭ�മാകാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) നിലാവ് പ�തിയിൽ െത��വിള�കൾ �ാപി�

നൽ�വാൻ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ

�ൻ�റായി പണമടേ��തി�. കിഫ്ബിയാണ്
പ�തി� േവ� ധനസഹായം െച��ത്.
എൽ.ഇ.ഡി വിള�കൾ �ാപി�േ�ാൾ

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് ൈവദ�തി
ബിൽ ഇന�ിൽ ലഭി�� ലാഭ�ിൽ നി�ാണ്
കിഫ്ബി�ളള തിരി�ടവ് നടേ��ത്.
പ�തി�െട ഒ�ാം ഘ��ിൽ ല��മി� 18W &
35W െ� ര� ല�ം െത��വിള�കൾ 2021
�ൺ 30-ഓെട െക.എസ് .ഇ.ബി ലിമി�ഡ്
�ാപി�കഴി�. ഇതിൽ 411
�ാമപ�ായ�ക�ം (PRIs) 35 നഗരസഭക�ം
(ULBs) ഉൾെ�െട ആെക 446 തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ ഉൾെ���. ഈ തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ ആവശ�െ��ി��

പാേ��കളിൽ ഉൾെ�� 70W & 110W LED
െത�� വിള�കൾ ര�ാം ഘ��ിൽ ഉൾെ���ി

�ാപി� നൽ��താണ്. ര�ാം ഘ��ിേല�്

1,72,000 എ��ിെ� ആവശ�കത മാ�മാണ്
ഇ�വെര ലഭ�മായി�ളളത്. ഇത�സരി�്
25.08.2021 ന് 1,72,000 െത��വിള�കൾ�്
െക.എസ് .ഇ.ബി ലിമി�ഡ്  ഇ.ഇ.എസ് .എൽ-ന്
െല�ർ ഓഫ് ഇെ��് (LOI) നൽകിയി��്.
ഇ.ഇ.എസ് .എൽ ഓർഡർ സ�ീകരി�  ്സൈ�
എ�ി�� �റ�് പ�തിയിൽ േചർ�് �ത�മായ
ആവശ�കത നൽകിയ എ�ാ തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ളി�ം നിലാവ് ര�ാം ഘ��ിെല

െത��വിള�കൾ �ാപി� നൽ�വാൻ കഴി�ം.

(ബി) എൽ. ഇ. ഡി. ൈല�ക�ം അ�ബ�
ഫി�ിംഗ്�ക�ം േവഗ�ിൽ ലഭ�മാ�ാൻ
സ�ീകരി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലാവ് പ�തിയിൽ െത��വിള�കൾ�്
പർേ�യ്സ്  ഓർഡർ നൽേക�ത് തേ�ശ
സ�യംഭരണ വ��് വഴി ലഭി�� ആെക

ആവശ�കത�ാണ്. ഓേരാ തേ�ശ സ�യംഭരണ
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�ാപന�ി�ം േവ�ി �േത�കം ഓർഡർ
നൽ��ത് �ാേയാഗികമ�. േകരള�ി�ടനീള�ളള

941 �ാമപ�ായ�ക�ം 87 �നിസി�ാലി�ിക�ം 6
േകാർ�േറഷ�ക�ം ഉൾെ��� തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ പ�തിയിൽ
േച�വാ�ളള താൽപര�ം െറെസാ�ഷൻ �േഖന
െക.എസ് .ഇ.ബി ലിമി�ഡിെന അറിയിേ���ം
�ാപിേ�� െത��വിള�ക�െട �ത�മായ
ആവശ�കത ഏേകാപി�ി�  ്തേ�ശ സ�യംഭരണ
വ��് വഴി പ�തി നട�ാ�� എസ് .പി.വി ആയ

െക.എസ് .ഇ.ബി ലിമി�ഡിന് ലഭ�മായാൽ മാ�േമ
അത�സരി�  ്ഇ.ഇ.എസ് .എൽ ന് എൽ.ഇ.ഡി
െത��വിള�കൾ�് ഓർഡർ നൽ�വാ�ം പ�തി
നി�ിത സമയ�ി�ളളിൽ നട�ാ�വാ�ം
സാധി�ക�ള�. സം�� പരിേശാധന നട�ി

�ത�മായ ആവശ�കത ഏേകാപി�ി�്
െക.എസ് .ഇ.ബി ലിമി�ഡിന് ലഭ�മാ��തി�
േവ�ി തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിെ� �വർ�നം

ത�രിതെ���ിയി��്. ര�ാം ഘ��ിേല�്

ലഭി� ആവശ�കതയായ 1,72,000
െത��വിള�കൾ�് െക.എസ് .ഇ.ബി ലിമി�ഡിന്
െല�ർ ഓഫ് ഇെ��് (LOI) നൽകിയി��്.

(സി) െകായിലാ�ി നഗരസഭ ഇ�ാര��ിൽ നൽകിയ
നിേവദന�ിേ�ൽ എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) നിേവദനം പരിേശാധി�  ്അടിയ�ിര
നടപടികൾ�ായി K.S.E.B �് നൽകിയി��്.
�ടർ നടപടികൾ K.S.E.B സ�ീകരി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


