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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 572 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�ഗതാഗത സംവിധാനം ശ�ിെ����തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ന��മാർ,
�ീ െക ആൻസലൻ, 

�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ, 
�ീ. െക. െജ. മാക് സി 

Shri Antony Raju
(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് െപാ�ഗതാഗത സംവിധാനം

ശ�ിെ����തിനായി �തിയതായി എ�

ബ�കൾ വാ��തി�ം നിര�ിലിറ��തി�ം

കഴി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(എ) സം�ാനെ� െപാ�ഗതാഗതം

ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി 2016 �തൽ

2021 വെര 101 ബ�കൾ വാ�ി

നിര�ിലിറ�ിയി��്. ��തായി 460 ബ�കൾ

വാ��തി�� നടപടി അ�ിമ ഘ��ിലാണ്.
ഇതിൽ 2020-21 സാ��ിക വർഷ�ിൽ �ാൻ

ഫ�ിൽ ഉൾ െ���ി ബഡ്ജ�ിൽ വകയി��ിയ

50 േകാടി �പ ഉപേയാഗി�  ്100 ബ�കൾ (A/C
Seater Bus – 20 Nos., + AC Sleeper Bus – 8
Nos., + Non AC Air Bus –72 Nos.) എ�ിവ

വാ��തി�ളള ഉ�രവ് നൽകി�ഴി�. 310
CNG ബ�ക�ം 50 Electric ബ�ക�ം

വാ��തി�� െട�ർ നടപടികൾ �േരാഗമി�

വരികയാണ്.

(ബി) യാ��ാ�െട �ര��ം �ഗമമായ യാ��ം

ഉറ�വ���േതാെടാ�ം പരി�ിതി സൗ�ദ

മാർ���ം ഇ�ന�മത�ം

ൈകവരി��തിനായി നട�ിലാ��

പരി�ാര��െട�ം തീ�മാന��െട�ം �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ബ�കളിൽ പരി�ിതി

സൗ�ദ ഇ�നം ഉപേയാഗെ����തിെ�

ഭാഗമായി ഡീസൽ ബ�കൾ

എൽ.എൻ.ജി.യിേല�ം സി.എൻ.ജി.യിേല�ം,
മാ�� ���ികൾ ആരംഭി�ി��്. േകരള

സർ�ാരിെ� 2020-2021 ബഡ്ജ�്

�സംഗ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ 3000 ഡീസൽ

ബ�കൾ സി.എൻ.ജി.യിേല�് പരിവർ�നം

നട��തിെ� �ാരംഭ നടപടിയായി വാഹന

നിർ�ാതാ�ളിൽ നി�ം സി.എൻ.ജി എ�ി�ം

അ�ബ� സാമ�ഹിക�ം ലഭ�മാ��തി��

നടപടികൾ �േരാഗമി� വരികയാണ്. �ടാെത,
ഡീസൽ ബ�കൾ സി.എൻ.ജി.യിേല�്

പരിവർ�നം െച��തി� �േ�ാടിയായി ആദ�

ഘ��ിൽ 5 ഡീസൽ ബ�കൾ

സി.എൻ.ജി.യിേല�് പരിവർ�നം

െച��തി�േവ�ി ദർഘാസ്  �ണി�  ്�റ�
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നിര�് േരഖെ���ിയ M/s. Jiolat Auto Gas
Industries, New Delhi എ� �ാപന�ിന് 5
ബ�കൾ സി.എൻ.ജി.യിേല�് പരിവർ�നം

െച��തി�� വർ�് ഓർഡർ നൽകിയി��്.
400 ഡീസൽ ബ�കൾ എൽ.എൻ.ജി.യിേല�്

പരിവർ�നം െച��തി� �ണി� ദർഘാസിൽ

താെഴ�റ�� 3 �ാപന�ൾ സാേ�തിക

േയാഗ�ത േനടിയി��്. 1. M/s. Jiolat Auto Gas
Industries, New Delhi 2. M/s CLH Gaseous fuel
applications Private Limited 3. M/s. Advantek
Fuel Systems Pvt Ltd. ദർഘാസിെ� അ��

ഘ�മായി ഓേരാ ഡീസൽ ബ�കൾ proof of
concept (POC) ആയി LNGയിേല�്

മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി� വ��. േകരള

സർ�ാർ ആവി�രി� ഇല�ിക് െവഹി�ിൾ

േപാളിസി�െട ഭാഗമായി 2018-ൽ 10 ഇല�ിക്

ബ�കൾ െവ�് ലീസ്  വ�വ�യിൽ

സർ�ീസിനായി ലഭ�മാ�ിയി��്. നിലവിൽ ഇതിൽ

2 ബ�കൾ െകാ�ിൻ െമേ�ാ െറയിൽ ലിമി�ഡിന്

സർ�ീസ്  നട��തിനായി വി�് നൽകിയി���ം,
േശഷി�� 8 ബ�കൾ േകാർ�േറഷെ� പ��ം

ലഭ�മാണ്. െക.എസ് .ആർ.ടി.സി വാടക

അടി�ാന�ിൽ 10 എ.സി. ഇല�ിക് ബ�കൾ

ഉപേയാഗി�  ്17.11.2018 �തൽ സർ�ീസ്

ആരംഭി�ി��താണ്. എ�ാൽ ടി ബ�കൾ�്

വാടക നൽ��തി�� വ�മാനം േപാ�ം

ലഭി�ാ� സാഹചര��ി�ം, േകാവിഡ്-19ന്

േശഷം ഇ�രം എ.സി. ബ�കളിൽ യാ�

െച��തിന് യാ��ാർ വി�ഖത

കാണി�ി��തിനാ�ം ടി സർ�ീസ്  നട�വാൻ

കഴിയാെത �ര�ിതമായ �ല�ളിൽ ടി

ബ�കൾ പാർ� െച�ിരി�കയാണ്. ഡീസൽ

വില വർ�ി�  ്വ�� സാഹചര��ിൽ

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ഹരിത ഇ�ന�ിേല�്

മാ��തിെ� �ാരംഭ ഘ�മായി ഒ� സി.എൻ.ജി

ബസ്  ഉപേയാഗി�  ്എറണാ�ളം - തി�വന��രം

��ിൽ വിജയകരമായി സർ�ീസ്  നട�ി വരിക�ം,
2 എൽ.എൻ.ജി ബസ്  ഉപേയാഗി�  ്എറണാ�ളം-
��ർ ��ിൽ പരീ�ണ ഓ�ം 21.06.2021 �തൽ

31.10.2021 തീയതി വെര നട�ക�ം െച�.
ഇ�ന�മത വർ�ി�ി��തി�ളള നടപടിക�െട

ഭാഗമായി െപാ�േമഖലാ എ� ക�നിക�െട

സഹകരണേ�ാെട ഡിേ�ാകളിെല 35 ഡീസൽ

പ�കളിൽ ഓേ�ാ േമഷൻ ഉപകരണ�ൾ fit
െച�ക�ം അതിൽ 3 എ�ം �ർ�മായി

�വർ�ന �മമാ�ക�ം 32 pumpകളിൽ
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ഇവ�െട trail run നട� വരിക�ം െച��.
ഇ�വഴി ബ�ക�െട ദിവേസന�ളള ഡീസൽ

ഉപേഭാഗ�ം, ഇ�ന�മത�ം ഓൺ ൈലൻ വഴി

േനരി�് പരിേശാധി��തി�ളള സാഹചര�ം

ഒ���.

(സി)

�തി�ലമായ സാഹചര�ം നിലനിൽ�േ�ാ�ം

ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ം ആ��ല���ം

വർ�ി�ി��തിന് ഉ�രവായി�േ�ാ; എ�ിൽ

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാവിഡ്  �തിസ�ി കാലഘ��ിൽ

ജീവന�ാ�െട ശ�ളം �ർ�മാ�ം സർ�ാരാണ്

നൽകിവ��ത്. ഇതി��റെമ 2020 നവംബർ

മാസം �തൽ ഇട�ാലാശ�ാസമായി ഓേരാ

ജീവന�ാര�ം 1500/- �പ വീത�ം, 2021 മാർ�്

മാസം �തൽ �ടി�ിക�ളള �ാമബ�യിൽ നി�്

14% �ാമബ��ം അ�വദി�ി��്. മാ�മ�

ജീവന�ാ�െട ശ�ളപരി�രണ�മായി ബ�െ��്

ചർ�കൾ �േരാഗമി�കയാണ്. ഇതിെ� ഭാഗമായി

27.10.2021-ന് �ഖ�മ�ിതല ചർ� നട�ക�ം,
വ�മാനം വർ�ി�ി�  ്ചിലവ് ����തി� വിവിധ

നടപടികൾ സ�ീകരി�ണെമ� നിബ�നേയാെട

ശ�ള പരി�രണ നടപടികൾ

ത�രിതെ����തിന് ധാരണയായി���മാണ്.
ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ ഗതാഗത വ��്

മ�ി�െട അധ��തയിൽ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.
മാേനെ��ം, അംഗീ�ത െതാഴിലാളി സംഘടനാ

�തിനിധിക�മാ�ം 03.11.2021-ൽ ചർ�

നട�ി��. എ�ാൽ, ശ�ള പരി�രണം

സംബ�ി�  ്അ�ിമ തീ�മാനം ആയി�ി�.

(ഡി) ടി��ിതര വ�മാനം വർ�ി�ി��തിെ�

ഭാഗമായി െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.,
െക.�.ആർ.ടി.സി. ബ�കളി�ം േകാർ�േറഷെ�

വ�വകകളി�ം പരസ�ം വഴി വ�മാനം

വർ�ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; പരസ�ം

െച��തിന് ൈലസൻസികെള

കെ���തി�� മാനദ��ൾ

എെ��ാമാണ്; നിലവി�� നിബ�നകൾ

കാേലാചിതമായി പരി�രി��തി�ം

�താര�മാ��തി�ം ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

(ഡി) ടി��ിതര വ�മാനം വർ�ി�ി��തിെ�

ഭാഗമായി െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ബ�കളിൽ 

പരസ�ം െച��തിന് നിലവിൽ

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി േനരി�് തെ�

പരസ�ദാതാ�െള കെ��ി പരസ�ം

നൽ കിവ��. പരസ� ദാതാ�െള കെ��ി

വ�മാനം വർ�ി�ി��തിേല�ായി 22
മാർ ��ിംഗ് എ�ിക��ീവ്മാെര ഉൾ െ���ിെ�ാ�്

ഒ� െകാേമ��ൽ  വിഭാഗ�ിെന

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. �പീകരി�ി��്. ഒേര

സമയം ��തൽ  ബ�കളിൽ പരസ��ം, പരസ�

കാലാവധി�ം നൽ �� പരസ� ദാതാ�ൾ �്

അതിന് ആ�പാതികമായാണ് പരസ�നിര�്

കണ�ാ��ത്. േകാർ �േറഷെ� വ�വകകളിൽ 

േഹാർ ഡിംഗ്സ്  �ാപി�  ്പരസ�ം െച��തിന്

(ബസ്  േ�ഷൻ  പരസ�ം) നിലവിൽ  ൈലസൻ സ്

അ�വദി�വ��. ൈലസൻ സിെയ

കെ���ത് െക.എസ് .ആർ.ടി.സി., പരസ�

േലലം / െട�ർ  നടപടിയി�െടയാണ്. പരസ�

ദാതാ�െള കെ���ത് സംബ�ി�്
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നിലവി�� നടപടി �മ�ളിൽ

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ഭരണസമിതി�െട

അംഗീകാരേ�ാെട കാേലാചിതമായ മാ�ം വ��ി

��തൽ �താര��ം ല�വാ��തി���

നടപടികൾ സ�ീകരി� വരികയാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


