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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3618 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. �െട �വർ�നം കാര��മമാ��തി�� നടപടികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ)

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. �െട �വർ�നം

കാര��മമാ�ാ�ം ജീവന�ാർ യാ��ാേരാട്

മാന�മായി െപ�മാ��െവ�് ഉറ�്

വ���തി�ം �വർ�ന വീ� വ���വ�െട

േപരിൽ കർശന നടപടിെയ���തി�ം

സ�ീകരി�വ�� �ധാന �വർ�ന�ൾ

എെ��ാം; വിശദമാ�േമാ;

(എ) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിൽ വിജിലൻസ്

വിഭാഗ�ിെ� �വർ�നം ��തൽ

കാര��മമാ�ിയി��്. യാ��ാേരാട്  മാന�മായി

െപ�മാ��െവ�് ഉറ�് വ���തിന്

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. അ�ാ�വ�െട

േപരിൽ വ��തല അ�ട� നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ��. ബ�കളി�ം, �ണി�കളി�ം

വർ�് േഷാ�കളി�ം ഉൾ െ�െട കർശന

പരിേശാധന നട�ക�ം, പരിേശാധനയിൽ

കെ��� �മേ��കൾ�്

ഉ�രവാദികളായവർ �് എതിെര മാ�കാപരമായ

�ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി� വ���്.

(ബി)

േകാർ�േറഷൻ വക �മിയിൽ െപേ�ാൾ പ�ക�ം

ഇതര വ�വസായ��ം �ട�വാ�ം ആയ�വഴി

വ�മാന വർ�ന ഉറ�വ��ാ�ം

സ�ീകരി�വ�� �ധാന �വർ�ന�ൾ

എെ��ാം;

(ബി) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിൽ ബ�കൾ�്

മാ�മായി ഡീസൽ അടി�വാൻ െപാ�േമഖല

എ� ക�നികൾ പ�കൾ �ാപി�ി�ളള 75
�ല�ളിൽ െപാ�ജന�ൾ��ടി ഇ�നം

നിറ�വാൻ �റ� െകാ���� വഴി ലഭി��

ഡീലർ ക�ീഷൻ �തിയ ഒ� ടി��ിതര

വ�മാനമാണ്. ആദ�പടി എ� നിലയിൽ '8'
�ല�ളിൽ 15-9-2021 �തൽ ഇത്

ആരംഭി�ി��് . ഈ പ�ി�െട ��ിേ��ിംഗ്

ഓയിൽ, എൽ.പി.ജി ഗ�ാസ്  സിലി�ർ എ�ിവ

ലഭ�മാ�ക വഴി െപാ�ജന�ൾ�് ആവശ�മായ

െപേ�ാളിയം ഉൽ�ന�ൾ വിൽപന നട�വാ�ം,
ടി ��ിേക�ിംഗ് ഓയിൽ വാ�ി�� �
വീല�കളിൽ സൗജന�മായി ഓയിൽ േചയ്�ിംഗ്

നട�ിെകാ��വാ�ം ഏർ�ാ� െച�ി��്. ഇ�

�േഖന ��തൽ െപാ�ജന�െള ഈ പ�കളിേല�്

അകർഷി�വാ�ം കഴി���്. 31-12-2021ഓെട

�തിയ '10' യാ�ാ ഫ�വൽസ്  പ�കൾ �ടി

െപാ�ജന�ൾ�് �റ�് െകാ���തിന്

തീ�മാനി�ി��്.
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(സി) നിലവിൽ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. െക�ിട

സ��യ�ളിൽ ഒഴി�കിട�� ഭാഗ�ൾ

എവിെട�ാെമ�ം ആയത് ��ിയാ�ി �റ�

വാടക�് നൽ���വഴി വ�മാന

വർ�ന��ാ�വാ�ം അവി�ളള അന�ാധീന��ം

ഒ�ം മ� സാ�ഹ�വി�� ശല���ം

ഒഴിവാ��തി�ം എെ��ാം നടപടികൾ

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

(സി) നിലവിൽ  പണി �ർ �ീകരി� കാസർ േഗാഡ് ,
െകാ�ാര�ര, കാ�ാ�ട, െന�മ�ാട് ,
െന�ാ�ിൻ കര, േചർ �ല, ക�ർ , പ��ർ 

എ�ിവിട�ളിെല ഒഴി� കിട�� കട�റികൾ 

േലലം / െട�ർ  വഴി ൈലസൻ സിെയ കെ��ി

നൽ ��തി�� നടപടി �േരാഗമി� വ��. േലലം

/ െട�ർ  വഴി ൈലസൻ സിെയ കെ��ാൻ 

കഴിയാ� െക�ിട സ��യ�ളിൽ  ഒഴി��

�ലം െപാ�ധാരണ വഴി സർ �ാർ വ��കൾ ,
െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ  എ�ിവ�് വാടക�്

നൽ ��തി��  നടപടി�ം സ�ീകരി�  ്വ��.
പ�നംതി�, െതാ��ഴ, �വാ��ഴ, മല�റം,
ഹരി�ാട് , പാല�ാട്  എ�ിവിട�ളിെല വാണിജ�

സ��യ�ൾ  �വർ �നം ആരംഭി��തിനായി

നിർ �ാണ �വർ �ന�ൾ  നട� വ��. �ടാെത

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട വ�മാന

േ�ാത�കൾ ഫല�ദമായി മാർ ��്

െച��തിനായി ഒ� മാർ ��ിംങ്  വിങ്

�വർ �നം ആരംഭി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


