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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 288 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വിദ�ാർ�ിക�െട യാ�ാ ��ം പരിഹരി�വാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. സജീവ് േജാസഫ്,
�ീ സി ആർ മേഹഷ് , 
�ീമതി െക.െക.രമ, 
�ീ എം വിൻെസൻറ്  

Shri Antony Raju
(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ��കൾ �റ�് �വർ�ി�ാറായ

സാഹചര��ിൽ ഉൾ�േദശ�ളിെല

വിദ�ാർ�ികൾ�് ��കളിെല�ാൻ ഗതാഗത

സൗകര�ം �റവാെണ� കാര�ം

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) ��യി ൽ െ��ി��്. ഉൾ നാ �കളിൽ സർ �ീസ്

നട�� ഓേ�ാറി�, േമാേ�ാർ ക�ാബ്, മ�്

േകാൺ �ാ�് കാേര�ജ്  വാഹന�ൾ േകാവിഡ്

േ�ാേ�ാേകാൾ പാലി�െകാ�് സർ �ീസ്

നട��തിന് അ�മതി നൽ കിയി��്. സാ�ഹ�

�തിബ�ത�െട ഭാഗമായി െക.എസ് .ആർ.ടി.സി,
വിദ�ാർ�ികൾ�് യാ�ാ സൗജന��ൾ

ഏർ െ���ിയി��്. േകാവിഡിന് ��് 2019-2020
വർഷ�ിൽ ആെക 3.63 ല�ം വിദ�ാർ�ി

കൺസഷൻ ടി��കൾ നൽകിയി��്. ഒ�

ബ�ിൽ ശരാശരി 25% വിദ�ാർ�ികൾ യാ�

െച���്. വിദ�ാർ�ികൾ�് എ�ാ ഓർഡിനറി

ബ�ി�ം യാ� െച�ാൻ അ�മതി നൽകിയി��്.
യാ�ാ സൗകര�ം വർ�ി�ി��തിനായി സി�ി

ഫാ�് ബ�കളി�ം കൺസഷൻ അ�വദി�്

വ���്. എ�ാൽ �േത�ക േ�ാേ�ാേ�ാൾ

�കാരം േകാവിഡ്  �ല�� �േത�ക

സാഹചര��ിൽ വിവിധ സർ�ാർ / െപാ�

വിദ�ാലയ�ൾ�ം സ�കാര� േമഖലകളിെല �ൾ,
േകാേളജ്  �ാപന�ൾ�ം �േത�ക നിര�ിൽ

��തൽ യാ�ാ സൗകര�ം ഒ��ി നൽകണെമ�

ആവശ�ം സജീവ പരിഗണനയിലാണ്. �േത�ക

ബസ്  ആവശ�െ��� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ�്

ബസ്  ഓൺ ഡിമാൻറ്  (BOND) പ�തിയിൽ

�േത�കമായി ബസ്  നൽ��തിന് പ�തി

ആവി�രി�ി��്. ഇത് നിലവിൽ സർ�ാർ

ജീവന�ാർ�ം മ�ം യാ�ാ സൗകര��ിനായി

ഏർ െ���ിയ ബസ്  ഓൺ ഡിമാ�് (BOND)
സർ�ീസിെ� മാ�കയിലാണ് വിഭാവനം

െച�ി��ത്. ഓേരാ വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന��േട�ം ആവശ�കത അ�സരി�്
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ബ�ക�െട എ�ം, �ി�ക�െട എ�ം, �ി�ക�െട

�രം എ�ിവ�െട അടി�ാന�ിൽ �േത�ക

നിര�് ഏർ െ���ി ബ�കൾ

അ�വദി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�്

വ��. സംസ്  ഥാനെ� തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന��മായി സഹകരി�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��

"�ാമവ�ി" സർ�ീസ്  ആരംഭി�േ�ാൾ

ഉൾ�േദശ�ളിെല വിദ�ാർ�ികൾ�ം

വിദ�ാലയ�ിെല�ാ�� യാ�ാ സൗകര�ം

വർ�ി��താണ്.

(ബി) േകാവിഡ്  -19 െ� സാഹചര��ിൽ

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി., സ�കാര� ബസ്

സർ�ീ�കൾ �റവായതിനാൽ �ൾ

വിദ�ാർ�ിക�െട യാ�ാ ��ം പരിഹരി��തിന്

എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) ��യി ൽ െ��ി��്. ഉൾ നാ �കളിൽ സർ �ീസ്

നട�� ഓേ�ാറി�, േമാേ�ാർ ക�ാബ്, മ�്

േകാൺ �ാ�് കാേര�ജ്  വാഹന�ൾ േകാവിഡ്

േ�ാേ�ാേകാൾ പാലി�െകാ�് സർ �ീസ്

നട��തിന് അ�മതി നൽ കിയി��്. സാ�ഹ�

�തിബ�ത�െട ഭാഗമായി െക.എസ് .ആർ.ടി.സി,
വിദ�ാർ�ികൾ�് യാ�ാ സൗജന��ൾ

ഏർ െ���ിയി��്. േകാവിഡിന് ��് 2019-2020
വർഷ�ിൽ ആെക 3.63 ല�ം വിദ�ാർ�ി

കൺസഷൻ ടി��കൾ നൽകിയി��്. ഒ�

ബ�ിൽ ശരാശരി 25% വിദ�ാർ�ികൾ യാ�

െച���്. വിദ�ാർ�ികൾ�് എ�ാ ഓർഡിനറി

ബ�ി�ം യാ� െച�ാൻ അ�മതി നൽകിയി��്.
യാ�ാ സൗകര�ം വർ�ി�ി��തിനായി സി�ി

ഫാ�് ബ�കളി�ം കൺസഷൻ അ�വദി�്

വ���്. എ�ാൽ �േത�ക േ�ാേ�ാേ�ാൾ

�കാരം േകാവിഡ്  �ല�� �േത�ക

സാഹചര��ിൽ വിവിധ സർ�ാർ / െപാ�

വിദ�ാലയ�ൾ�ം സ�കാര� േമഖലകളിെല �ൾ,
േകാേളജ്  �ാപന�ൾ�ം �േത�ക നിര�ിൽ

��തൽ യാ�ാ സൗകര�ം ഒ��ി നൽകണെമ�

ആവശ�ം സജീവ പരിഗണനയിലാണ്. �േത�ക

ബസ്  ആവശ�െ��� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ�്

ബസ്  ഓൺ ഡിമാൻറ്  (BOND) പ�തിയിൽ

�േത�കമായി ബസ്  നൽ��തിന് പ�തി

ആവി�രി�ി��്. ഇത് നിലവിൽ സർ�ാർ

ജീവന�ാർ�ം മ�ം യാ�ാ സൗകര��ിനായി

ഏർ െ���ിയ ബസ്  ഓൺ ഡിമാ�് (BOND)
സർ�ീസിെ� മാ�കയിലാണ് വിഭാവനം

െച�ി��ത്. ഓേരാ വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന��േട�ം ആവശ�കത അ�സരി�്

ബ�ക�െട എ�ം, �ി�ക�െട എ�ം, �ി�ക�െട

�രം എ�ിവ�െട അടി�ാന�ിൽ �േത�ക

നിര�് ഏർ െ���ി ബ�കൾ

അ�വദി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�്
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വ��. സംസ്  ഥാനെ� തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന��മായി സഹകരി�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��

"�ാമവ�ി" സർ�ീസ്  ആരംഭി�േ�ാൾ

ഉൾ�േദശ�ളിെല വിദ�ാർ�ികൾ�ം

വിദ�ാലയ�ിെല�ാ�� യാ�ാ സൗകര�ം

വർ�ി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


