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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2545 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വട�ാേ�രി മ�ല�ിെല നിലാവ് പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) 2016-21 കാലയളവിൽ വട�ാേ�രി

മ�ല�ിൽ ൈവദ�തി വ��് നട�ിലാ�ിയ

നിലാവ് പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ)
വട�ാേ�രി മ�ല�ിെല നിലാവ് പ�തി�െട

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം മ�ല�ിൽ എ� �ീ�്

ൈല�കളാണ് �ാപി�െത�് പ�ായ�്

തിരി�  ്വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)
വട�ാേ�രി മ�ല�ിൽ �ാപി� �ീ�്

ൈല�ക�െട എ�ം �വെട േചർ��.

(സി) പ�തി�െട നിലവിെല അവ� വ��മാ�ാേമാ? (സി) േകരള�ി�ടനീളം �ാപി�ി�� 10.5
ല�േ�ാളം വ�� പര�രാഗത

െത��വിള�കൾ മാ�ി ഊർ� �മത���ം

ഏ� വർഷം വാറ�ി ഉ��മായ പരി�ിതി

സൗ�ദ LED െത��വിള�കൾ �ാപി�

നൽ�വാനാണ് നിലാവ് പ�തിയിൽ

ല��മി�ി��ത്. ഒ�ാം ഘ��ിൽ ല��മി� ര�

ല�ം െത��വിള�കൾ 2021 �ൺ 30 ഓെട

�ാപി�വാൻ കഴി�ി��്. ഇതിൽ 411 �ാമ

പ�ായ�ക�ം (PRIs) 35 നഗരസഭക�ം (ULBs)
ഉൾ െ�െട ആെക 446 തേ�ശ സ�യം ഭരണ

�ാപന�ൾ ഉൾ െ���. ര�ാം ഘ��ിൽ 8.5
ല�േ�ാളം െത��വിള�കൾ

�ാപി�വാനാണ് ല��മി�ിരി��ത്. ഇ�വെര

668 �ാമ പ�ായ�ക�ം (PRIs) 45
നഗരസഭക�ം (ULBs) ഉൾെ�െട ആെക 713
തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന�ൾ ഈ
പ�തിയിൽ േചർ�ി��്. ര�ാം ഘ��ിൽ 8.5
ല�േ�ാളം െത��വിള�കൾ �ാപി�വാ

നാണ് ല��മി�ി��െത�ി�ം സം��

പരിേശാധനയി�െട കെ��ിയി��

ആവശ�കതയിൽ ഒ�ാം ഘ��ിൽ �ാപി� ര�

ല�ം എ�ം കഴി�  ്ബാ�ി ര�ാം ഘ��ിേല�്

1,72,000 എ��ിെ� ആവശ�കതയാണ്

ഇ�വെര ലഭ�മായി��ത്. ഇത�സരി�്
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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��്. ഓർഡർ

സ�ീകരി�  ്LED െത��വിള�ക�െട സൈ�  ഇ.
ഇ. എസ് . എൽ. എ�ി�� �റ�് പ�തിയിൽ

േചർ� എ�ാ തേ�ശ സ�യം ഭരണ

�ാപന�ളി�ം നിലാവ് ര�ാം ഘ��ിെല

െത��വിള�കൾ �ാപി� നൽ�വാൻ കഴി�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബന്ധം

ക്രമ
നം.

പഞ്ചായത്ത് /
മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പാക്കേ�ജു
കളുടെ�
എണ്ണം

സംയുക്ത
പരിക്കേ$ാധനയിൽ
സ്ഥാപി�ാവുന്ന

സ്ട്രീറ്റ് ലൈലറ്റുകളുടെ�
എണ്ണം

സ്ട്രീറ്റ്
ലൈലറ്റുകള്
സ്ഥാപിച്ചത്

ബാ�ി സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ളത്

18 W 35 W 18 W 35 W 70W 110w

1 വ��ാക്കേഞ്ചരി 
മുനിസിപ്പാലിറ്റി 5 2500 231 1050 1119 0 50 50

2 ടെതക്കുകര 
പഞ്ചായത്ത് 1 500 0 200 300 0 0 0

3 അവന്നൂര് 
പഞ്ചായത്ത് 2 1000 286 400 214 0 50 50

4 ലൈകപറമ്പ് 
പഞ്ചായത്ത് 1 500 236 200 14 0 25 25

ആടെക 9 4500 753 1850 1647 0 125 125

                                                                                  ടെസക്ഷന് ഓഫീസര്



Annexure-B 
പഞ്ചായത്ത് /
മുനിസിപ്പാലിറ്റി

സ്ഥാപിച്ച സ്ട്രീറ്റ്
ലൈലറ്റുകളുടെ� എണ്ണം

വ�ക്കാഞ്ചേഞ്ചരി
മുനിസിപ്പാലിറ്റി

1281

ടെ$ക്കുംകര
പഞ്ചായത്ത്

200

അവണൂർ
പഞ്ചായത്ത്

686

ലൈകപറമ്പ്
പഞ്ചായത്ത്

436

ആടെക 2603


