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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1770 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ആല�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല മംഗലം ഡാമിേല�് െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. സർ�ീ�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) ആല�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല �റി�്
േക�മായ മംഗലം ഡാമിേല�്
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. സർ�ീ�കൾ
�റവാെണ�ളളത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ)
നിലവിൽ മംഗലം ഡാമിേല�്
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി വട�ാേ�രി �ണി�ിൽ
നി�ം ഒ� സർ�ീസ്  നട�ി വ���്.

(ബി)

മംഗലംഡാമിേല�് വട�േ�രി, പാല�ാട്
ഡിേ�ാകളിൽ നി�് ബസ്  സർ�ീസ്  ആരംഭി�ാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ിൽ �ട��ർ,
ചി�ിലേ�രി, ��ാ�ർ വഴി സർ�ീസ്  നട�ാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ എ�് �തൽ സർ�ീസ്
ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ക�� സാ��ിക �തിസ�ിയി�െടയാണ്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി കട� േപാ��െത�ി�ം
േകാവിഡ്  നിയ�ണ�ൾ അവസാനി�� �റ�്
യാ��ാർ ��തൽ ആവശ�െ��� ��കളിൽ
െക.എസ് .ആർ.സി.�ം യാ��ാർ�ം
�ണകരമായ രീതിയിൽ സർ�ീ�കൾ
�മീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി��താണ്.
�ടാെത �ാമീണ േമഖലകളിൽ, നിലവിൽ ന�ം
സഹി�  ്െക.എസ് .ആർ.ടി.സി നിരവധി
സർ�ീ�കൾ ഓ�േറ�് െച�് വ���്.
സം�ാന�ിെ� ഉൾ�േദശ�ളിേല�് ��തൽ
സർ�ീ�കൾ നട��തിനായി '�ാമവ�ി ' എ�
േപരിൽ �േത�ക ബസ്  സർ�ീസ്  പ�തി സർ�ാർ
തല�ിൽ പരിഗണനയി�മാണ്. േകാവിഡ്
പ�ാ�ല�ിൽ െവ�ി�റ� െക.എസ് .ആർ.
ടി.സി. �ാമീണ ��കളിെല െഷഡ��കളിൽ
ജേനാപകാര�ദമ�ാ��ം, ഡീസൽ �ക േപാ�ം
ലഭി�ാ��മായ �ി�ക�ം ബ�െ��

ജന�തിനിക�െട�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��േട�ം അഭി�ായം ആരാ�്

ജേനാപകാര�ദമാ�ം, വ�മാനം വർ�ി�ി��
തര�ി�ം �ി�കൾ ��് �ാനിംഗി�െട
ലാഭകരമാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�്
വ���്. യാ��ാ�െട ആവശ�ം അ�സരി�്
�ി�കൾ �ന:�മീകരി�ക�ം, െച� വ���്.

(സി) കിഴ�േ�രി പാല�ഴി- േകാ�യം പാല ബസ്
സർ�ീസ്  േവണെമ� ആവശ�ം

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത ബസ്  ��്

(സി) പാല�ാട്-��ർ-േകാ�യം-പാല ��കളിൽ ധാരാളം
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി സർ�ീ�കൾ നട�ി

വ��. കിഴ�േ�രി പാല�ഴി �േദശ�് നി�ം



2 of 2

അ�വദി��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; അറിയി�േമാ;

കണ�ൻ �ി�കൾ ആരംഭി��തി��

സാ��താ പഠനം നട�ി റിേ�ാർ�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ �ടർനടപടി
സ�ീകരി��താണ്.

(ഡി)

ഇെ��ിൽ ആയതിന് തട�മായി നിൽ��
കാരണ�ൾ എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പാല�ാട്-��ർ-േകാ�യം-പാല ��കളിൽ ധാരാളം
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി സർ�ീ�കൾ നട�ി

വ��. കിഴ�േ�രി പാല�ഴി �േദശ�് നി�ം
കണ�ൻ �ി�കൾ ആരംഭി��തി��

സാ��താ പഠനം നട�ി റിേ�ാർ�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ �ടർനടപടി
സ�ീകരി��താണ്.

(ഇ)

വട�േ�രി-കട�ാറ ബസ്  സർ�ീസ്  ഇേ�ാ�ം
�ട��േ�ാ; അറിയി�േമാ; ഇെ��ിൽ ��ത
ബസ്  സർ�ീസ്  �നരാരംഭി��തി�ളള
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

(ഇ) േകാവിഡ്  നിയ�ണ�െള �ടർ�് നിർ�ി

വ�ി�� വട�ാേ�രി-കട�ാറ ബസ്  സർ�ീസ്
�നരാരംഭി�ി�ി�. വട�ാേ�രി �ണി�ിൽ നി�ം
ഡീസൽ െചലവി� േപാ�ം വ�മാനം ലഭി�ാ�
�ി�കൾ �ന:�മീകരി�ി��്. യാ��ാർ�ം
േകാർ�േറഷ�ം �ണകരമാ�� രീതിയിൽ ടി
സർ�ീസ്  �നരാരംഭി��തി�� സാ��ത
പരിഗണി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


