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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1741 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. �െട സ�ർ� �ന��ാരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ,
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ, 
�ീ എം �േകഷ്  , 
�ീ. എം.വിജിൻ 

Shri Antony Raju
(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. �െട സ�ർ�
�ന��ാരണ�ിനായി സർ�ാർ നൽകിവ��
സഹായ�ൾ എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�്,
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട സ�ർ�
�ന��ാരണേ�ാട�ബ�ി� ,് െ�ാഫ.�ശീൽ
ഖ� സമർ�ി� റിേ�ാർ�ിെല �ന��ാരണ
പാേ�ജിൻ �കാരം നട�ിയ സാ��ിക

�നഃ�മീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി,
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. വിവിധ ധനകാര�
�ാപന�ളിൽ നി�ം �റ� തിരി�ടവ്
കാലയളവിൽ എ��ി�� വാ�കൾ,
െപാ�േമഖലാ ബാ�ക�െട കൺ േസാർഷ�ം
�പീകരി�  ്�റ� പലിശ നിര�ി�ം �ടിയ
തിരി�ടവ് കാലാവധിയി�ം ഉ� 3100 േകാടി �പ
വാ�യായി �നഃ�മീകരി�ി��്. തൽഫലമായി
വാ� തിരി�ടവ് ഇന�ിൽ �തിമാസം ഗണ�മായ
�ക ലാഭി�വാൻ കഴി�ി��്.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട നിലവിെല ��മായ
സാ��ിക �തിസ�ിെയ�ടർ�് സ��ം
വ�മാന�ിൽ നി�ം �തിമാസ െപൻഷൻ
അ�വദി�ാൻ കഴിയാെത വരിക�ം, െപൻഷൻ
�ട�� �ിതി�ം സംജാതമായേ�ാൾ സർ�ാർ
�ൻ ൈകെ���്, സഹകരണ വ��മായി
സഹകരി�  ്�ാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ
സംഘ��െട കൺ േസാർഷ�ം �പീകരി�ക�ം
��ത കൺ േസാർഷ�ം വഴി െപൻഷൻ
നൽ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി��്.
ഇ�ര�ിൽ �ാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ
സംഘ�ൾ വഴി നൽ�� െപൻഷൻ �ക 10%
പലിശ�ൾെ�െട സർ�ാർ 6 മാസ�ിനകം

സഹകരണ ബാ�കൾ�് അ�വദി�ക�ം
െച���്. നിലവിൽ �ാഥമിക കാർഷിക
സഹകരണ സംഘ��െട പലിശ 8.5% ആയി
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�റ�ി��്. 2020 ഏ�ിൽ മാസം �തൽ 2021
�ൈല മാസം വെര ഈയിന�ിൽ ആെക

11,31.74 േകാടി �പ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട
ബഡ്ജ�് വിഹിത�ിൽ നി�ം സഹകരണ
സംഘം രജി�ാർ�് നൽകിയി��്. േകാവിഡ്
മഹാമാരി കാല�് ജന�ൾ െപാ�ഗതാഗത
സംവിധാനം ഉപേയാഗി�ാൻ വി�ഖത
കാ�ിയതിെന�ടർ�്, െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട
വ�മാനം ഗണ�മായി �റ�ക�ം ഇ�നിമി�ം

ജീവന�ാർ�് �തിമാസ ശ�ളം േപാ�ം നൽകാൻ
കഴിയാ� അതി��മായ സാ��ിക

�തിസ�ി േനരി�െകാ�ിരി�ക�മാണ് . ഈ
�തിസ�ി കാലഘ��ിൽ 2020 മാർ�  ്മാസം
�തൽ �ർ�മാ�ം സർ�ാർ നൽ��
സാ��ിക സഹായ�ാലാണ്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. നിലനി�േപാ��ത് . ടി
കാലയളവ് �തൽ നാളി�വെര�ം ശ�ളം /
ഇട�ാലാശ�ാസം / േകാവിഡിെ� ആദ� വ�ാപന
ഘ��ിൽ ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ിൽ നി�ം
മാ�ി െവ�ി�� �ക എ�ിവ�ൾ െ�െട
നൽ��തിനായി സർ�ാർ സാ��ിക

സഹായം അ�വദി�  ് വ���്. ഈയിന�ിൽ

ആെക 2020 മാർ�  ്�തൽ 2021 ആഗ�് വെര
1380.96 േകാടി �പ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട
ബഡ്ജ�് വിഹിത�ിൽ നി�ം അ�വദി�്
നൽകിയി��്. ഇേതാെടാ�ം േകാവിഡ്
മഹാമാരിെയ �ടർ�്, െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട
�തിദിന വ�മാനം ��െന �റ�തിനാൽ

കൺ േസാർഷ�ം വാ�ക�െട തിരി�ട�ം �ട�ിയ
സാഹചര��ിൽ െപാ�േമഖലാ ബാ�കളിൽ
നി�ളള നിയമ നടപടികൾ ഒഴിവാ��തിനായി
2020 ഡിസംബർ �തൽ 2021 െസപ്�ംബർ വെര
ആെക 360 േകാടി �പ�ം
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട ബഡ്ജ�്
വിഹിത�ിൽ നി�ം അ�വദി�  ്നൽകിയി��്.

(ബി)

സ�കാര� േ�ജ്  കാേരജ്  വാഹന�ൾ പല�ം
�വർ�നം നിർ�ിയി�� സാഹചര��ിൽ �ാമ
�േദശ�ളിേല�ൾെ�െട പരമാവധി ബ�കൾ
സർ�ീസ്  നട�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ �ാമ�േദശ�ളിേല�ൾ െ�െട
യാ��ാ�െട ആവശ�ം അ�സരി�  ്പരമാവധി
സർ�ീ�കൾ ജേനാപകാര�ദമായി േകാർ�േറഷൻ
നട�ി വരികയാണ്. �ടാെത �ാമീണ
േമഖലകളിേല�് െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ബ�കൾ
ഓടി��തിനായി അതത് തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��മായി േചർ�െകാ�് '�ാമവ�ി’
എ� ഒ� �തിയ ആശയം �േ�ാ�് വ�ി��്.
ഇതിെ� നട�ി�മായി ബ�െ�� നടപടികൾ
�േരാഗമി�  ്വരികയാണ്.
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(സി) കിഫ്ബി സഹായേ�ാെട സി.എൻ.ജി.
വാഹന�ൾ ��തായി
വാ��തി�േ�ശി��േ�ാ; നിലവി��
വാഹന�െള സി.എൻ.ജി. ഇ�ന�ിേല� മാ�ി
�ടെര�� ഡീസൽ വില വർ�നവ് ��ി��
�തിസ�ി�് പരിഹാരം കാണാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

(സി) കിഫ്ബി�െട സഹായേ�ാ��ടി 310
സി.എൻ.ജി. ബ�കൾ വാ��തി�ളള ദർഘാസ്
നടപടി�മ�ൾ നട� വരികയാണ്. 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 സ�ീകരി� വ��.
��തൽ 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�ി െട�ർ �ണി�ി��്. ��ത ദർഘാസിൽ
2 �ാപന�ൾ പെ���ി��താണ്.
ആയതിെ� സാ��ിക ദർഘാസ്  �റ�് �ടർ
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. ആയത് ഒ�
പരിധിവെര ഡീസൽ വിലവർ�നവ് ��ി��
�തിസ�ി േനരി��തിന് സഹായി�െമ�്
�തീ�ി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


