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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 446 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ബ�് േ�ഷ�കേളാ� േചർ�� വാണിജ� സ��യ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി ,
�ീ .പി. െക. ബഷീർ , 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി, 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ 

Shri Antony Raju
(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട ഏെത�ാം
�ല�ളിെല ബ�് േ�ഷ�കേളാട്  േചർ�ാണ്
വാണിജ� സ��യ�ൾ നിർ�ി�ി��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(എ) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. െകാ�ാര�ര, കാ�ാ�ട,
കാസർ േഗാഡ് , െന�മ�ാട് , െന�ാ�ിൻകര,
പ��ർ എ�ീ ബസ്  േ�ഷ�കളിൽ ബസ്  
െടർമിനൽ കം േഷാ�ിംഗ്  േകാം��കൾ നിർ�ി�
കഴി�. ഇേ�ാൾ െതാ��ഴ, �വാ��ഴ,
പ�നംതി�, മല�റം, ഹരി�ാട് , നില�ർ എ�ീ
ബസ്  േ�ഷ�കളി�ം ബസ്   െടർമിനൽ കം
േഷാ�ിംഗ്  േകാം��ിെ� നിർ�ാണ ���ികൾ

�േരാഗമി� വരികയാണ്. �ടാെത
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട തി�വന��രം
െസൻ �ൽ (ത�ാ�ർ), േകാഴിേ�ാട് , അ�മാലി,
തി�വ� എ�ീ ബസ്  േ�ഷ�കളി�ം BOT
വ�വ�യിൽ KTDFC ബസ്  െടർമിനൽ കം
േഷാ�ിംഗ് േകാം��കൾ നിർ�ി�ി��്.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട ൈകവശ��
�ല�ളിെല േഷാ�ിംഗ്  േകാം��കൾ
നിർ�ി��തിനായി �മതലെ���ിയി��

കരാ�കാ�െട േപ�വിവര�ൾ �വെട േചർ��.
െകാ�ാര�ര - �ീ.െജ.അ�ൾ വാഹിദ് കാ�ാ�ട -
�ീ.െജ.അ�ൾ വാഹിദ് കാസർ േഗാഡ്  - �ീ. ടി.
െക. രാജൻ െന�മ�ാട്  - �ീ. െജ. അ�ൾ
വാഹിദ് െന�ാ�ിൻകര – M/s. അഭിരാം ഇൻ�ാ
േ�ാജ�്സ്  പ��ർ - �ീ.െജ.അ�ൾ വാഹിദ്
െതാ��ഴ - M/s. േമരിമാതാ കൺ��ൻ ക�നി
�വാ��ഴ – M/s. േമരിമാതാ കൺ��ൻ ക�നി
പ�നംതി� – �ീ. അനസ്  ബാ� മല�റം - M/s
മലബാർ അേ�ാസിേയ�്സ്  ഹരി�ാട്  -
�ീ.െജ.അ�ൾ വാഹിദ് നില�ർ - �ീ. െജ.
അ�ൾ വാഹിദ് െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട
തി�വന��രം െസൻ �ൽ (ത�ാ�ർ),
േകാഴിേ�ാട് , അ�മാലി, തി�വ� എ�ീ ബസ്
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േ�ഷ�കളിൽ BOT വ�വ�യിൽ ബസ്
െടർമിനൽ കം േഷാ�ിംഗ് േകാം��കൾ KTDFC-
യാണ് നിർ�ി�ത്.

(ബി)

ഇവ നിർ�ി�  ്നൽകാൻ ആെരയാണ്
ഏൽ�ി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. െകാ�ാര�ര, കാ�ാ�ട,
കാസർ േഗാഡ് , െന�മ�ാട് , െന�ാ�ിൻകര,
പ��ർ എ�ീ ബസ്  േ�ഷ�കളിൽ ബസ്  
െടർമിനൽ കം േഷാ�ിംഗ്  േകാം��കൾ നിർ�ി�
കഴി�. ഇേ�ാൾ െതാ��ഴ, �വാ��ഴ,
പ�നംതി�, മല�റം, ഹരി�ാട് , നില�ർ എ�ീ
ബസ്  േ�ഷ�കളി�ം ബസ്   െടർമിനൽ കം
േഷാ�ിംഗ്  േകാം��ിെ� നിർ�ാണ ���ികൾ

�േരാഗമി� വരികയാണ്. �ടാെത
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട തി�വന��രം
െസൻ �ൽ (ത�ാ�ർ), േകാഴിേ�ാട് , അ�മാലി,
തി�വ� എ�ീ ബസ്  േ�ഷ�കളി�ം BOT
വ�വ�യിൽ KTDFC ബസ്  െടർമിനൽ കം
േഷാ�ിംഗ് േകാം��കൾ നിർ�ി�ി��്.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട ൈകവശ��
�ല�ളിെല േഷാ�ിംഗ്  േകാം��കൾ
നിർ�ി��തിനായി �മതലെ���ിയി��

കരാ�കാ�െട േപ�വിവര�ൾ �വെട േചർ��.
െകാ�ാര�ര - �ീ.െജ.അ�ൾ വാഹിദ് കാ�ാ�ട -
�ീ.െജ.അ�ൾ വാഹിദ് കാസർ േഗാഡ്  - �ീ. ടി.
െക. രാജൻ െന�മ�ാട്  - �ീ. െജ. അ�ൾ
വാഹിദ് െന�ാ�ിൻകര – M/s. അഭിരാം ഇൻ�ാ
േ�ാജ�്സ്  പ��ർ - �ീ.െജ.അ�ൾ വാഹിദ്
െതാ��ഴ - M/s. േമരിമാതാ കൺ��ൻ ക�നി
�വാ��ഴ – M/s. േമരിമാതാ കൺ��ൻ ക�നി
പ�നംതി� – �ീ. അനസ്  ബാ� മല�റം - M/s
മലബാർ അേ�ാസിേയ�്സ്  ഹരി�ാട്  -
�ീ.െജ.അ�ൾ വാഹിദ് നില�ർ - �ീ. െജ.
അ�ൾ വാഹിദ് െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട
തി�വന��രം െസൻ �ൽ (ത�ാ�ർ),
േകാഴിേ�ാട് , അ�മാലി, തി�വ� എ�ീ ബസ്
േ�ഷ�കളിൽ BOT വ�വ�യിൽ ബസ്
െടർമിനൽ കം േഷാ�ിംഗ് േകാം��കൾ KTDFC-
യാണ് നിർ�ി�ത്.

(സി) ഇ�ര�ിൽ നിർ�ി� െക�ിട�ളിൽ ഏെത�ി�ം
ബല�യം േനരി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇ� സംബ�ി�  ്സ�ീകരി� നടപടി
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) പ�നംതി� േഷാ�ിംഗ്  േകാം��് െക�ിട�ിെ�

ബീ�കൾ�് േനരിയ വിട�കൾ ഉ�തായി
കെ��ിയി��. ആയത് പരിഹരി��തി��
���ികൾ െച��തിന് കരാ�കാരന് േനാ�ിസ്
നൽകിയി��്. െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട
�ല�് െക.�ി.ഡി.എഫ്.സി. നിർ�ി�
േകാഴിേ�ാട്  േഷാ�ിംഗ് േകാം��ിന്
ബല�യ��തിതായി മ�ാസ്  IIT-യിെല
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വിദ�സമിതി പഠന നട�ി സമർ�ി� റിേ�ാർ�ിൽ
കെ��ിയി��്. ഐ.ഐ.ടി. മ�ാസിെ�
വിശദവിശകലന�ി�േശഷ�� റിേ�ാർ�ിൽ
പറ��ത് "നിലവിൽ ബസ്  െടർമിനലിെ�
അവ� നിർ�ായകമാണ്. േബെ��് B1
േ�ാറിെല �ാ�കളിൽ Multiple Cracks
ഉ�തിനാ�ം, ബീ�കളിെല �ാ�കൾ ന��ൽ
ആ�ി�ം മറികട�. േപായതിനാ�ം ബസ്
െടർമിനലിെ� ബേ� േ�ാർ മ�ാസ്  ഐ.ഐ.ടി
�ഖാ�ിരം repair and rehabilitation േജാലികൾ
�ർ�ീകരി���വെര ബസ്  ഓ�േറഷൻ
പാ��ത�" ��ത റിേ�ാർ�ിെന�റി�്
ഉ�തതല�ിൽ ചർ� െച�് �വെട േചർ��
തീ�മാന�ൾ എ��ി��്. 1.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. നിലവിെല ബസ്  െടർമിനൽ
േകാം��്, േകാഴിേ�ാട്  െക�ിട�ിൽ

�വർ�ി�� ബസ്  �ാ�് ര�ാ���ിൽ
നഗര�ിെ� �നിസി�ൽ �ാ�ി�ം മ�് ലഭ�മായ
�ല�മായി �നഃ�മീകരി�  ്നിലവിെല െക�ിടം
ഒഴിേയ�താണ്. 2. നിലവിെല ഡിേ�ാ �വർ�നം

നിർ�� സമയം, എവിെട നി�് ഡിേ�ാ
�വർ�നം ജന�ൾ�് ��ി��ി�ാെത
നട�ാൻ സാധി�ം എ�ിവ സംബ�ി�  ്ജി�ാ
കള��െട േന�ത��ിൽ ഉടൻ തെ� േയാഗം
വിളി� േചർ�ാ�ം നിർേ�ശ�ൾ സമർ�ി�ാ�ം
നിർേ�ശം നൽകണം. 3. െക�ിടം ലീസ്  എ��
M/s. ആലിഫ് ബിൽേഡ�്, മ� ലസികൾ
എ�ിവ�ം െക�ിടം ശ�ിെ���� �വർ�നം

നട�� േവളയിൽ െക�ിടം ഒഴി�
നൽേക�താണ്. 4. ഐ.ഐ.ടി മ�ാസിെല
വിദ��െട പഠന റിേ�ാർ�ിൽ കെ��ിയ

േകാഴിേ�ാട്  ബസ്  െടർമിനൽ േകാം��ിെ�
നിർ�ാണ�കരാർ വിലയി��ി �പാർശകൾ
സമർ�ി��തിനായി സാേ�തിക വിദ�െര
ഉൾെ���ി ഒ� അ�് അംഗ Technical Expert
Committee �പീകരി�  ്ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്.
ക�ി�ി ര�ാ���ിൽ report സമർ�ി�വാൻ
ആവശ�െ��ി��്. ��ത സമിതി നിർേ�ശി��
മാർ� നിർേ�ശ��െട അടി�ാന�ിൽ,
േകാം��ിെ� നിർ�ാണ തകരാർ ഇ�ാതാ�ി
ശ�ിെ���ാൻ ൈവദ����� കരാ�കാരിൽ
നി�് ലിമി�ഡ്  െടൻഡർ �േഖന ഒ� ഏജൻസിെയ
നിയമി�ക�ം ആയതിന് െക.�ി.ഡി.എഫ്.സി.
േബാർഡിെ� അംഗീകാരം േനേട��മാണ്. ഒ�
മാസ�ി��ിൽ ആവശ�മായ ശ�ിെ���ലിന്

ഭരണാ�മതി നൽകാൻ െചയർമാൻ & മാേനജിംഗ്
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ഡയറ�ർ, െക.�ി.ഡി.എഫ്.സി.െയ
�മതലെ���ി. 5. സത�രമായ ശ�ിെ���ൽ

നടപടികൾ �ർ�ീകരി�  ്എ��ം േവഗം െക�ിടം
ലീസ്  കരാർ വ� M/s. ആലിഫ് ബിൽേഡ�ിന്
വാണിജ� �വർ�ന�ൾ �ടരാൻ അ�മതി
െക.�ി.ഡി.എഫ്.സി. നൽേക�താണ്. 6.
ഐ.ഐ.ടി, മ�ാസ്  റിേ�ാർ�ിെല നിരീ�ണ�ൾ
നിലവിൽ നട� വ�� വിജിലൻസ്  അേന�ഷണ
ഉേദ�ാഗ�ന് നൽകാ�ം ഉചിത നടപടി�്
�പാർശ െച�. 7. ��്ചറൽ ഡിൈസൻ
ദൗർബല��ിന് കാരണ�ാരായ കരാ�കാ�െട�ം,
ഡിൈസൻ െച� ആർ�ിെട�ിെ��ം േപരിൽ
ശ�മായ നിയമനടപടികൾ ഉടെന
ആരംഭി�വാ�ം, �ന��ാരണ�ി�ം

ശ�ിെ���ലി�ം േവ�ി വ�� �ക ഇവരിൽ
നി�ം ഈടാ�ാ�ം െക.�ി.ഡി.എഫ്.സി.�്
നിർേ�ശം നൽകി. 8. ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ��െട

േമൽേനാ��റവ് �ലം ��്ചറൽ ഡിൈസൻ
�മീകരി��തിൽ വീ� വ�െവ�ിൽ അവ�െട
േപരിൽ �ർ� അ�ട� നടപടി എ��ാൻ
നിർേ�ശി�. മ�ാസ്  ഐ.ഐ.ടി. സമർ�ി�
റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ബസ്  േബ േ�ാ�ം
മ� െടന�്സിേന�ം ഒഴി�ി�  ്repair and
rehabilitation work െച� ബി.�ി.സി.െയ
ബലെ���വാ�� നടപടി �മ�ൾ
സ�ീകരി�വരികയാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


