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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1736 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. യാ��ാർ�് �ാവൽ കാർ�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ �േമാദ് നാരായൺ,
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ, 

�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ, 
േഡാ. എൻ. ജയരാജ്  

Shri Antony Raju
(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ)

പതി�യാ��ാർ�് െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.
�ാവൽ കാർ�കൾ ഏർെ���വാൻ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(എ) തി�വന��രം സി�ി സർ�ലർ സർ�ീ�കൾ

ആരംഭി�� �റ�് യാ��ാർ�് ഒ� നി�ിത

�ക�് ഒ� ദിവസം ��വ�ം യാ� െച�വാൻ

"�ഡ്   േഡ" കാർ�ക�ം ക�ാഷ്  െല�്

�ാൻ സാ�ൻ േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

ആകർഷകമായ ഡി�ൗ�് നൽകി�ം ബ�ിൽ

തെ� റീചാർ�് െച�ാ�� �ാർ�് �ാവൽ

കാർ�ക�ം ഏർ െ����തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�  ്വരികയാണ്. ഈ പ�തിേയാെടാ�ം

എ�ാ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ബ�കളി�ം പതിവ്

യാ��ാെര ആകർഷി��തി�ം സീസൺ ടി��്

മാ�കയിൽ �ാർ�് �ാവൽ കാർ�കൾ �േത�ക

ഡി�ൗ�് നിര�ിൽ വ�ാപകമാ��തി�ം

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. 5500 ETMകൾ

വാ��തിന് M/s Micro Fx Pvt. Ltd. എ�

ക�നി�മായി ധാരണാപ�ം ഒ�വ�ി��്.
െടൻഡർ ക�ിഷൻസ്  �കാരം ETM-കൾ ത��

െവ�ർ, �ാവൽ കാർ�കൾ KSRTC�െട

ആവശ�ാ�സരണം �ീ ഓഫ് േകാ�് ആയി

നൽ േക�താണ്.

(ബി) ആയതിേല�് ഏെ��ി�ം പഠനം നട�കേയാ

ധാരണാപ�ം ഒ�ി�കേയാ െച�ി�േ�ാ;
(ബി) തി�വന��രം സി�ി സർ�ലർ സർ�ീ�കൾ

ആരംഭി�� �റ�് യാ��ാർ�് ഒ� നി�ിത

�ക�് ഒ� ദിവസം ��വ�ം യാ� െച�വാൻ

"�ഡ്   േഡ" കാർ�ക�ം ക�ാഷ്  െല�്

�ാൻ സാ�ൻ േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

ആകർഷകമായ ഡി�ൗ�് നൽകി�ം ബ�ിൽ

തെ� റീചാർ�് െച�ാ�� �ാർ�് �ാവൽ

കാർ�ക�ം ഏർ െ����തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�  ്വരികയാണ്. ഈ പ�തിേയാെടാ�ം

എ�ാ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ബ�കളി�ം പതിവ്

യാ��ാെര ആകർഷി��തി�ം സീസൺ ടി��്



2 of 2

മാ�കയിൽ �ാർ�് �ാവൽ കാർ�കൾ �േത�ക

ഡി�ൗ�് നിര�ിൽ വ�ാപകമാ��തി�ം

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. 5500 ETMകൾ

വാ��തിന് M/s Micro Fx Pvt. Ltd. എ�

ക�നി�മായി ധാരണാപ�ം ഒ�വ�ി��്.
െടൻഡർ ക�ിഷൻസ്  �കാരം ETM-കൾ ത��

െവ�ർ, �ാവൽ കാർ�കൾ KSRTC�െട

ആവശ�ാ�സരണം �ീ ഓഫ് േകാ�് ആയി

നൽ േക�താണ്.

(സി) �ാവൽ കാർ�കൾ എ� �പ�ാണ് ലഭ�മാ�ാൻ

ഉേ�ശി��െത�ം എ� കാർ�കൾ

ആദ�ഘ��ിൽ ലഭ�മാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി)
�ാവൽ കാർ�ക�െട എ�ം, വില എ�ിവ

സംബ�ി�  ്അ�ിമ തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�ി�.

(ഡി) �ാവൽ കാർ�കൾ �ടി ഉപേയാഗി��

തര�ി�� ടി��ിങ്  െമഷീൻ വാ�ിയി�േ�ാ;
ഇതിനായി വ�� െചലവ് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഉ�്. െടൻഡർ ക�ീഷൻസ്  �കാരം ETM-കൾ

ത�� െവ�ർ �ാവൽ കാർ�കൾ KSRTC-�െട

ആവശ�ാ�സരണം �ീ ഓഫ് േകാ�് ആയി

നൽ േക�താണ്.

(ഇ) �ാവൽ കാർ�കൾ സം�ാന വ�ാപകമായി

പരമാവധി �ചരി�ി��തിന് ആകർഷണീയമായ

പാേ��കൾ ലഭ�മാ�വാൻ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

(ഇ) �ാവൽ കാർ�കൾ സം�ാന വ�ാപകമായി

പരമാവധി �ചരി�ി��തിന് ആകർഷണീയമായ

പാേ��കൾ ലഭ�മാ�വാൻ നടപടി

സ�ീകരി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


