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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 146 15-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�ഗതാഗത രംഗം ശ�ിെ���ൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി,
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ, 
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ, 

�ീ എം �േകഷ്  

null
(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് െപാ�ഗതാഗത രംഗം
ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി ജലഗതാഗത
േമഖലയിൽ നട�ിലാ�വാ�േ�ശി�� �തന
പ�തികൾ ഏെതാ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(എ) സം�ാന�് െപാ�ഗതാഗത രംഗം
ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി ജലഗതാഗത
വ��ിൽ നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� �തന
പ�തികൾ താെഴ�റ��. 1. ജലഗതാഗത
വ��ിൽ ഉപേയാഗി�ി�� തടി, �ീൽ
േബാ�കൾ�് �റെമ ക�ാമൈറൻ ൈഫബർ
േബാ�കൾ ഉപേയാഗി��. ആ�നിക

സ�ീകരണ�േളാ��ടിയ�ം, 120 പാസ�ർ

ക�ാസി�ി���മായ, ക�ാമൈറൻ
എ.സി.േബാ�ക�ം, അ�ർെഡ�് ക�ാസി�ി��
േബാ�ക�ം ഉപേയാഗി�  ്പാസ�ർ-കം-�റി�്
സർ�ീ�കൾ നട�ിവ��. 2. പരി�ിതി

മലിനീകരണം നിയ�ി�ക, �വർ�ന െചലവ്
�റ�ക എ�ീ ല��േ�ാ��ടി ആരംഭി�

േസാളാർ േബാ�ിെ� �വർ�നം

വിജയമായതിെന�ടർ�് ��തൽ േസാളാർ
േബാ�കൾ സർ�ീസിൽ ഉൾെ����തിന്
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. 3. െകാ�ം ജി�യിെല
അ��ടി�ായലിെ� സൗ�ര�ം
ആസ�ദി��തിനായി സാധാരണ യാ��ാർ�ം,
�റി�കൾ�ം ഒ�േപാെല ഉപേയാഗെ���ാ��

രീതിയിൽ നിർ�ി�െകാ�ിരി�� 2 െഡ�കൾ
ഉ� പാസ�ർ-കം-�റി�് േബാ�ക�െട
നിർ�ാണം �േരാഗമി��. 4. ജലഗതാഗത�ിൽ

ടാ�ി സർ�ീ�കൾ ഏർെ����തിെ�
ഭാഗമായി 4 വാ�ർ ടാ�ിക�െട നിർ�ാണം
ആരംഭി�ക�ം. ഇവയിൽ 2 േബാ�കൾ നിർ�ാണം
�ർ�ിയാ�ി സർ�ീസ്  നട�ിവരിക�ം

െച�വ��. 5. എ�ാ േബാ�കളി�ം ആവശ�മായ

ൈലഫ് ജാ��കൾ, തീ നിയ�ണ ഉപകരണ�ൾ
എ�ിവ സ�മാ�ി�ം, യാ��ാർ�ം,
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ജീവന�ാർ�ം ഇൻഷ�റൻസ്  പരിര�
ഏർെ���ി�ം �ര�ിതത�ം
ഉറ�വ��ിയി��്. 6. എ�ാ േബാ�കളി�ം
�ധാനെ�� േ�ഷേനാഫീ�കളി�ം �ാപി�ി��

എൽ.ഇ.ഡി ടി.വി.കളി�െട �ര�ാ
ഉപകരണ�ൾ ഉപേയാഗിേ��തിെ�
ആവശ�കത, രീതി, എ�ിവ മന�ിലാ��തി�ം,
കായൽ മലിനീകരണം ഒഴിവാ��തി���
സേ�ശ��ം ന�ിവ��. 7. േവഗതേയറിയ�ം
�ര�ിതത�ം ഉറ�വ����മായ േബാ�കൾ
സർ�ീസിൽ ഉൾെ����തിെ��ം, ഉൾനാടൻ
ജലഗതാഗതം േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ��ം

ഭാഗമായി 30 പാസ�ർ ക�ാസി�ി�� 4
േസാളാർ േബാ�കൾ, 120 പാസ�ർ

ക�ാസി�ി�� ഒ� പാസ�ർ-കം -�റി�് േബാ�്,
75 പാസ�ർ ക�ാസി�ി�� 2 േസാളാർ
േബാ�കൾ, 5 ഡി�ി േബാ�കൾ എ�ിവ
നിർ�ി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.
8. സൗേരാർ� ഇല�ിക് േറാ-േറാ െവ��കൾ
വാ��തി�� നടപടികൾ ജലഗതാഗത വ��്
സ�ീകരി�വ��. 9. നിലവി�� ഡീസൽ
േബാ�കളിൽ നി�ിത എ�ം CNG യിേല�
മാ��തി�ം വ��് ല��മി��. 10. േബാ�ക�െട
അ����ണികൾ�ാവശ�മായ പ�ാ�ല

സൗകര��ൾ ശാ�ീകരി��തിെ� ഭാഗമായി
ആല�ഴ, പ��ർ, േതവര എ�ീ േമഖലയിെല
�ിപ് േവ, ൈ�േഡാ�് എ�ിവ�െട
നവീകരണ�ം ആ�നികവത്�രണ�ം വ��്
ല��മി��. 11. േദശീയ ജലപാത വഴി��
യാ�ാമാർ�ം �ർ�മായി
�േയാജനെ���ിെ�ാ�് ജലമാർ���
ചര�ഗതാഗതം ത�രിതെ����തിനാവശ�മായ
ബാർ�കൾ നിർ�ി��തി�ം, ചര�കൾ
കയ�ിയിറ��തി�ം, ��ി��തി���
െടർമിന�കൾ നിർ�ി��തി�ം ഉേ�ശി��.

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ഈ സർ�ാരിെ�
കാലയളവിൽ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.
നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട �േരാഗതി
അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഉ�്. െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.െയ െചലവ് �റ�്
ലാഭകരമാ��തിന് നട�ിലാ�ിവ��
പ�തികൾ �വെട േചർ��. . 1. വിവിധ
�ല�ളിൽ നി�ം ഓഫീ�ക�ം മ�ം േക�ീകരി�്
�തിമാസ നിര�ിൽ ആവശ��ാർ�ായി േബാ�്
(Bus on Demand) സർ�ീസ്  ആരംഭി�ി��്. 2.
തി�വന��രം സി�ിയിെല �ധാന
ഓഫീ�കെള�ം മ�് �ാപന�െള�ം ബ�ി�ി�്

�ത�മായ ഇടേവളകളിൽ സി�ി സർ�ലർ
സർ�ീസ്  ആരംഭി�ി��്. ഇ�രം സർ�ീ�കൾ�്
�േത�ക നിറ�ളി�ളള ബ�കളാണ്
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നൽകിയി��ത്. സർ�ലർ സർ�ീ�കളിൽ യാ�
െച��തിനായി യാ��ാർ�് ഒ� നി�ിത
�ക�് ഒ� ദിവസം ��വ�ം യാ� െച�വാൻ
“�ഡ്   േഡ” കാർ�കൾ നൽ��താണ്. �ടാെത
��തൽ യാ��ാെര ആകർഷി��തി�ം ക�ാഷ്
െല�് �ാൻ സാ�ൻ േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം

ആകർഷകമായ ഡിെ�ൗ�് നൽകി ബ�ിൽ
തെ� റീചാർ�് െച�ാ�� �ാർ�് �ാവൽ
കാർ�കൾ ഏർെ�����്. 3. വിേനാദ
സ�ാരികൾ�ായി �ർ പാേ�ജ് , ��് ��ിംഗ്,
ൈ�വ�് ഹയർ സർ�ീസ്  �ട�ി വ�മാന
വർ�ന�ം ജേനാപകാര�ദ�മായ നിരവധി
പ�തികൾ ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വരികയാണ്.
4. ജേനാപകാര�ദമ�ാ��ം ഡീസൽ �ക േപാ�ം
ലഭി�ാ��മായ �ി�കൾ ബ�െ��

ജന�തിനിക�െട�ം തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന��േട�ം അഭി�ായം ആരാ�്

ജേനാപകാര�ദമാ�ം വ�മാനം വർ�ി�ി��
തര�ി�ം �ി�കൾ ��് �ാനിംഗി�െട
ലാഭകരമാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�്
വ���്. �ാഫിക് ഡിമാ�് അ�സരി�  ്�ി�കൾ
�ന:�മീകരി�ക�ം, യാെതാ� ഉപകാര�ം
ഇ�ാ� സർ�ീ�കൾ ജേനാപകാര�ദമായി
�മീകരി��തി�ം ഇ�ര�ിൽ

െപാ�ജന��െട യാ�ാവശ��ിേല�് അധിക
സർ�ീ�കൾ അ�വദി��തി�മാണ്
ല��മി��ത്. 5. തി�വന��രം നഗര�ിെല

െപാ�ഗതാഗത സംവിധാനം പരി�രി��തിെ�
ഭാഗമായി സി�ി സർ�ലർ സർ�ീസിന്
അ�ബ�മായി ആരംഭി� �തന ബസ്  സർ�ീസ്
ആണ് “സി�ി ഷ�ിൽ”. തി�വന��രം ജി�
േക�ീകരി�  ്നട�ിയ ശാ�ീയ പഠന�ിെ�

െവളി��ിൽ തി�വന��രം നഗര�മായി
ബ�െ��് വിവിധ െതാഴി�കളിൽ ഏർെ���
ജന�ൾ നഗര�ിന് �റ�് 15 കിേലാമീ�ർ �തൽ
20 കിേലാമീ�ർ വെര�� �ര�് നി�മാണ്
വ��ത് എ�് മന�ിലായി��്.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി ബസ്  സർ�ീ�കൾ വി�ര
ഡിേ�ാകളിൽ നി�ം ആരംഭി�  ്നിറ�്

വ�േ�ാൾ ടി യാ��ാർ�് ബ�ിൽ
കയറാനാകാെത വരികേയാ യാ�ാെസൗകര�ം
�റ�കേയാ െച��തിനാൽ സ��ം വാഹന�െള
ആ�യി�കയാണ്. ഇത് നഗര
ഗതാഗത���ി�ം, േറാ�കളിൽ പാർ�ിംഗ്
വർ�ി��തി�ം, അ�രീ� മലിനീകരണ�ി�ം,
അപകട�ൾ വർ�ി��തി�ം കാരണമാ��.
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ഇതി�� ശാ�ീയ പരിഹാരം എ� നിലയിൽ
�ാമാതിർ�ിയിൽ നി�� യാ��ാെര
നഗരപരിധിയിൽ എ�ി��തി�േവ�ി��

�ഗമമായ യാ�ാ െസൗകര�ം ഒ��ക എ�താണ്
��ത പ�തി�െട ല��ം. ഇത് തി�വന��രം –
െന�ാ�ിൻകര ��ിൽ 12 ബ�ക�പേയാഗി�്
�ാഥമികമായി ആരംഭി�ക�ം �ടർ�് എ�ാ
��കളിേല�ം വ�ാപി�ി�ക�ം െച�വ��. 6.
തി�വന��രം ജി��െട ഒ� ഭാഗ�് നി�ം
മെ�ാ� ഭാഗേ��് നഗരെ� �റി�  ്േനരി�്
കട�േപാ�� സർ�ീ�കളായ സി�ി േറഡിയൽ
സർ�ീ�കൾ ആരംഭി�. ഉദാ. പാറ�ാല – കഴ��ം
/ പാറ�ാല – േപാ�ൻ േകാട് , െന�ാ�ിൻകര –
ആ�ി�ൽ �ട�ിയവ. 7. േലാ ഫ്േളാർ എ.സി
ബ�കൾ �ടി ഉപേയാഗി�  ്രാ�ിയി�ം പക�മായി
ഒ�േപാെല ഒ� മണി�ർ ഇടേവളകളിൽ
തി�വന��രം - േകാഴിേ�ാട്  സർ�ീ�കൾ NH,
MC േറാ�കൾ വഴി ൈബപാസ്  ൈറഡർ ആയി

ഓ�േറ�് െച��തിന് തീ�മാനി�ി��്. �ടാെത
തി�വന��രം-എറണാ�ളം, എറണാ�ളം-
േകാഴിേ�ാട്  െചയിൻ സർ�ീ�കൾ,
വിമാന�ാവള�ളിേല�� ഗൾഫ് കണ�്
സർ�ീ�കൾ എ�ിവ േകാവിഡ്  നിയ�ണ��ം
വ�ാപന�ം �റ�� �റ�് എ.സി േലാ ഫ്േളാർ
ബ�കൾ ഉപേയാഗി�  ്അധിക
യാ�ാെസൗകര��ം വ�മാന വർ�ന�ം
ല��മി�ി��്. ഇ�ര�ിൽ േകാവിഡ്
നിയ�ണ�ളാൽ നിർ�ി വ� എ.സി
ബ�കളട�ം �ന�പേയാഗി��തിന് പ�തികൾ
ത�ാറാ�ിയി��്. 8. �ടാെത െപാ�ജന�ൾ�ം
യാ��ാർ�ം ഉപേയാഗ�ദമാ�� രീതിയിൽ
െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ ഉപേയാഗി�്
െഷഡ��ക�േട�ം സർ�ീ�ക�േട�ം യഥാർ�
സമയ�മം നൽ��തിനായി െവഹി�ിൾ
�ാ�ിംഗ് സി�ം, പാസ�ർ ഇൻഫർേമഷൻ
സി�ം എ�ിവ നട�ിലാ��തിനായി DIMTS
(Delhi Integrated Multi-Modal Transit System
Ltd.)െന ഏ�ി�  ്നടപടികൾ �േരാഗമി�വ��.
ഇ��ർ�മാ�ം നട�ിലാ�ി�ഴി�േ�ാൾ bus
utilization, mileage, service സംബ�ി�

വിവര�ൾ എ�ിവ വിശകലനം െച�വാ�ം
സാധി�ം. ഇതിെ� ഭാഗമായി െവഹി�ിൾ
േലാേ�ഷൻ �ാ�ിംഗ് ഡിൈവസ്
വാ��തി�� നടപടികൾ �േരാഗമി� വ��. 9.
Closed Loop Smart Card സംവിധാനം
ഉപേയാഗി���വിധ�ിൽ GPRS Bluetooth,
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RFID സംവിധാന�� ETM െമഷീ�കൾ
വാ��തി�� പർേ�സ്  ഓർഡർ നൽകിയി��്.
ഇത് നട�ിലാ�ി കഴി�േ�ാൾ ത�മയം ഓേരാ
�ി�ി��� യാ��ാ�െട എ�ം ഓൺ ൈലനായി
അറി�വാൻ സാധി�ം. മാ�മ� �ീ-െപയ്ഡ്
കാർഡ്  ഉപേയാഗി�  ്യാ� െച��തി��
സൗകര��ം ഉ�ായിരി��താണ്. �ടാെത ഓേരാ
�ി�ക�േട�ം കള�ൻ വിവര��ം ഓേരാ
ബസിെ��ം വ�മാനം സംബ�ി� വിവര��ം
ലഭ�മാ�വാൻ സാധി�ം. ആയത് വഴി ടി �ി�്
ലാഭകരമാേണാ എ�് വിശകലനം െച�വാ�ം
സാധി�ം. വിവിധതരം പാ�കെള �ാർ�് കാർഡ്
സംവിധാന�ിേല�് മാ�വാ�ം കഴി��താണ്.
10. െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിേല�് യാ��ാെര
ആകർഷി��തി�േവ�ി ടി��കൾ �ൻ�ർ ��്
െച��തിന്, പരി�രി��ം ��തൽ
സൗകര��േളാ��ടിയ�മായ ഓൺൈലൻ
റിസർേവഷൻ സംവിധാനം ഏർെ���ിയി��്.
യാ��ാർ�് 30 ദിവസം �ൻ�റായി ടി��കൾ
��് െച�ാ��താണ്. �ടാെത �ൻ�ർ ടി��്
��ിംഗിനായി “എെ� െക.എസ് .ആർ.ടി.സി”
എ� െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ ആരംഭി�ി��്.

(സി) െപാ�ഗതാഗത രംഗം
അഭി��ിെ����തിനായി ടി��ിതര വ�മാനം
വർ�ി�ി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െപാ�ഗതാഗത രംഗം
അഭി��ിെ����തിനാ�ം ടി��ിതര വ�മാനം
വർ�ി�ി��തിനാ�ം ജേനാപകാര�ദമായ
�വെട�റ�� പ�തികൾ ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ി വ��. I െക.എസ് .ആർ.ടി.സി 1.
സ�� ബസ്  പ�തി :- മ��വിപണന�ിനായി

തീരേദശ�് നി�ം വിവിധ �ല�ളിേല�ം

തിരി�ം യാ� െച�� ദരി�രായ വനിതാ
െതാഴിലാളികൾ നിലവിൽ അമിത ചാർജ്  നൽകി
ഓേ�ാറി�കെളയാണ് ആ�യി��ത്.
രാവിേല�ം രാ�ിയി�ം പല �ല�ളിൽ നി�ം
യാ� െച�� ഇവർ�് ഓേ�ാറി��ലി
ഭാരമാ�� എ�് മാ�മ� രാ�ികാല�ളിൽ
തിരിെക േപാകാൻ അവ ലഭ�മാകാ� �ിതി�ം

ഉ�്. ഇതിന് പരിഹാരെമ� നിലയിൽ �ധാന
മ�� വിപണന േക��ളിൽ നി�ം സി�ി��ിെല
വിവിധ �ല�ളിേല�ം തിരി�ം വനിതാ മ��

െതാഴിലാളികെള എ�ി��തിനായി �േത�ക
സംവിധാന�േളാ� �ടിയ �േത�ക നിറ�ി�� 3
െ�ഷ�ൽ ബ�കൾ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�്
വാർഷിക �ാൻറ്  ലഭ�മാ�� രീതിയിൽ ഫിഷറീസ്
വ��ിന് കരാർ വ�വ�യിൽ നൽകി ഓ�േറ�്
െച��. 2.വാടക അടി�ാന�ിൽ ബ�കൾ
നൽ��ത് സംബ�ി�  ്(ൈ�വ�് ഹയർ)
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സർ�ാർ തല�ിൽ സംഘടി�ി��
ആവശ��ൾ�ം, വിവാഹം, വിേനാദയാ�
�ട�ിയ ആവശ��ൾ�ം �രപരിധി, സമയം,
യാ��ാ�െട എ�ം എ�ിവ�െട
അടി�ാന�ിൽ നിയമാ��തമായി
നി�യി�ിരി�� നിര�കൾ ഈടാ�ി ബ�കൾ
അ�വദി���്. നഗരപരിധിയിൽ വിേനാദ
സ�ാരം, േഫാേ�ാ ��് �ട�ിയ
ആവശ��ൾ�ായി ഡബിൾ ഡ�ർ ബ�ക�ം
നൽകി വ���്. ഇ� �ടാെത േക� സർ�ാർ
�ാപനമായ VSSC-�് കിേലാമീ�ർ �തി നിര�്
അടി�ാന�ിൽ ദീർഘ�ര സർ�ീസിനായി ബസ്
വാടക�് നൽകി വ���്. 3. വിവിധ �ർ
പാേ��കൾ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട വിവിധ
ഡിേ�ാകളിൽ നി�ം േകരള�ിെല വിവിധ �റി�്
േക��ളിേല�് അവധി ദിവസ�ളിൽ �ാഫിക്
ഡിമാൻറ്  അ�സരി�  ്(�റ�ത് 40
യാ��ാെര�ി�ം ലഭ�മാ�� സാഹചര��ിൽ)
നിലവിെല ടി��് നിര�ിൽ ആകർഷകമായ

അഡീഷണൽ സർ�ീ�ക�ം സംഘം േചർ�് വി�ര
�ല�ളിേല�് ��് ടി��് ��്
െച��വർ�ായി െ�ഷ�ൽ സർ�ീ�ക�ം
ആവശ�ാ�സരണം അയ�  ്വ���്. ഈ
പ�തികൾ വി�ലീകരി�  ്ടി��ിതര വ�മാനം
ലഭ�മാ��തിനാണ് പ�തിയി�ി��ത്. ഇത്
വി�ലീകരി��തിനായി േകാർ�േറഷനിൽ
�േത�കം െകാേമ��ൽ / മാർ��ിംഗ് വിഭാഗം
�പീകരി�ക�ം �വർ�നം ആരംഭി�ക�ം

െച�ി��്. 4. ടി��് ഇതര വ�മാനം
വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി െപാ� േമഖലാ
എ� ക�നിക�മായി േചർ�്
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി�െട നിലവിെല കൺസ�മർ
പ�കെള െപാ�ജന�ൾ� �ടി
�േയാജനെ��� രീതിയിൽ സം�ാന�ടനീളം

െപാ�ജന�ൾ�ായി 75 ഇ�ന ചി�റ
വി�നശാലകൾ �ാപി��തി�� പ�തി
ത�ാറാ�ിയി��്. �ട��ിൽ െപേ�ാ�ം
ഡീസ�ം ആയിരി�ം ഈ ഔ�്  െല�കളിൽ നി�് 
വിതരണം െച��ത്. എ�ാൽ �േമണ ഹരിത
ഇ�നമായ CNG �ടി വിതരണം െച���ം
Electricity Vehicle Charging �� സംവിധാനം
ഏർെ�����മാണ്. അ�െന ഇെതാ� Multi-
Fuel Dispensing Facility ആയി

മാ��തായിരി�ം. ആദ�ഘ��ിൽ

സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളിലായി 8
ഔ�് െല�കൾ �വർ�ി� വ��. അ��
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ഘ��ിൽ ��തൽ ഔ�് െല�കൾ
ആരംഭി��തി�� �വർ�ന�ൾ

�തഗതിയിൽ നട�വ��. 5.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി�െട വ�മാന�ിെ� ഏറിയ
പ�ം സർവീസ്  ഓ�േറഷനി�െടയാണ്
ലഭി��ത്. �ടാെത െക.എസ് .ആർ.ടി.സി�െട
ഉടമ�തയി�� �ല�ളി�ം, േഷാ�ിംഗ് 
േകാം��കളി�ം ക�വട �ാപന�ൾ

�വർ�ി�ി��തി�െട�ം, ബസ്  േ�ഷൻ
പരസ�ം, ബസിെല പരസ�ം, െമാൈബൽ ടവർ
,Public Information system �തലായവയിൽ
നി�ം ടി��് ഇതര വ�മാനം ലഭി�  ്വ��.
േകാവിഡ്-19 മഹാമാരി�െട പ�ാ�ല�ിൽ

ടി��ിതര വ�മാന�ിൽ ഗണ�മായ �റവ്
വ�െവ�ി�ം �തന വ�മാന മാർ��ളി�െട
ടി��ിതര വ�മാനം വർ�ി�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�  ്വ��. �ടാെത
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട വ�മാന
േ�ാത�കൾ കെ��ി ശരിയായ രീതിയിൽ
മാർ��് െച��തിനായി ഒ� മാർ��ിംങ്  വിങ്
�വർ�നം ആരംഭി�ി��്. 6.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിൽ ടി��ിതര വ�മാനം
വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി െകാേമ��ൽ
വിഭാഗം �പീകരി�ക��ായി. ഈ വിഭാഗം
�പീകരി� േശഷം െക.എസ് .ആർ.ടി.സി
ബ�കളിെല പരസ�ം, ബസ്  േ�ഷ�കളിെല
പരസ�ം, ബ�കൾ വാടക�് നൽകൽ,
േകരള�ിെല മ� െപാ�േമഖല �ാപന��െട

ആവശ��ിനായി ബ�കൾ അ�വദി� നൽകൽ
�ടാെത െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട
അധീനതിയി�� ഒഴി�് കിട�� �ല�ൾ,
െക�ിട�ൾ, കട�റികൾ എ�ിവ ആവശ��ാർ�്

െട�ർ െച� നൽ�� നടപടികൾ എ�ിവ െച�
വ��. ഇതി�െട �തിമാസം ശരാശരി 5 േകാടി
വെര ലഭി��� രീതിയി�� പ�തികൾ
നട�ാ�ി വ��. �ടാെത ടി��് ഇതര വ�മാനം
വർ�ി�ി��തിനായി �വെട�റ��വ വിഭാവനം
െച�് നട�ിലാ�ി വ��. a) Logistic division
ആരംഭി�ക. b) പരസ��ളിൽ നി�� വ�മാനം
വർ�ി�ി�ക. c) സർ�ീസ്  േയാഗ�മ�ാ� ക�ം
െച� ബ�കൾ മ�് ആവശ��ൾ �
ഉപേയാഗി�ക. (Shop On Wheels) d) ബസ്
േ�ഷൻ െക�ിട�ൾ �ണപരമായ ആവശ��ൾ�

ഉപേയാഗി�ക. e) KSRTC �െട
ഉടമ�തിയി��, എ�ാൽ നിലവിൽ
ഉപേയാഗി�ാനാവാ��മായ വ�വകകൾ �തിയ
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പ�തികൾ �ായി വിനിേയാഗി�ക. II
ജലഗതാഗത വ��് വ��മായി ബ�െ��്

ടി��ിതിര വ�മാനം വർ�ി�ി��തിെ�
ഭാഗമായി വ��ിെ� േ�ഷേനാഫീ�കൾ, മ�്
ഓഫീ�കൾ എ�ിവേയാട്  േചർ�� �ാ�ക�ം,
�ല��ം വാടക�് ന�ിവ��. �ടാെത
േബാ�ക�ം മ�ം സ�കാര� ആവശ��ാർ�ായി

വാടക�് ന�ി ടി��ിതര വ�മാനം
വർ�ി�ി��തിന് വ��് നടപടി സ�ീകരി�വ��.

(ഡി)

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ബ�കൾ ഹരിത
ഇ�ന�ിേല�് മാ��തിനായി ത�ാറാ��
പ�തികൾ ഹരിത ഇ�ന�ൾ�്

�ടെര��ാ�� വില�യ�ം കാരണം
�ണകരമാ�േമാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഉ�്. െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ബ�കൾ ഹരിത
ഇ�ന�ിേല�് മാ��തിനായി പ�തി
ത�ാറാ�േ�ാൾ LNG-�െട വില കിേലാ�് 40
�പ�ം CNG-�് കിേലാ�് 50 �പ�ം
ആയി��ത് 01/3/2022-ൽ LNG-�് കിേലാ�് 64
�പയാ�ം CNG-�് കിേലാ�് 65 �പയാ�ം
വർ�ി�ിരി�കയാണ്. �ടാെത ഒ� ഡീസൽ ബസ്
LNG-യിേല�് പരിവർ�നം െച��തിന് 12.5
ല�ം �പ�ം CNG-യിേല�് പരിവർ�നം

െച��തിന് 5 ല�ം �പ�ം െചല�വ��താണ്.
െക.എസ് .ആർ. ടി.സി�െട നിലവിെല
സാ��ിക �തിസ�ിയിൽ ഇ�ന�ൾ�്

�ടെര��ാ�� വില�യ�ം ഇ�രം

പ�തികെള �തി�ലമായി ബാധി��താണ്.

(ഇ)

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. �ായി നൽ��
സി.എൻ.ജി., എൽ.എൻ.ജി. എ�ിവ�െട വില
നിയ�ി���മായി ബ�െ��് േക�
സർ�ാരിെന സമീപി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

(ഇ) ഹരിത ഇ�ന�ൾ�് �ടെര��ാ��
വില�യ�ം സംബ�ി�  ്േക� സർ�ാരിെന
സമീപി�ി��്. െപേ�ാളിയം & നാ�റൽ ഗ�ാസ്
മ�ാലയം േജായി�് െസ��റി�മായി ഇ�
സംബ�ി�  ്ചർ� നട�ിയി��്. �ടാെത ഇ�
സംബ�ി�  ്േക� സർ�ാരി�ം െപേ�ാളിയം &
നാ�റൽ ഗ�ാസ്  െറ�േല�റി േബാർഡ്
െചയർമാ�ം ക�കൾ നൽകിയി��്

െസ�ൻ ഓഫീസർ


