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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3631 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മാേവലി�ര ഡിേ�ായിൽ �ർ�േതാതിൽ ബസ്  സർ�ീസ്  ആരംഭി�വാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) മാേവലി�ര െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ഡിേ�ായിൽ

നിലവി�� ��ർഫാ�്, ഫാ�് പാസ�ർ,
ഓർഡിനറി ബസ്  സർ�ീ�ക�െട വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) മാേവലി�ര ഡിേ�ായിൽ നിലവിൽ 3
��ർഫാ�ം, 7 ഫാ�് പാസ��ം, 16
ഓർഡിനറി സർ�ീ�ക�ം ഉൾ െ�െട ആെക 26
സർ�ീ�കളാണ് ഉ�ത്.

(ബി) ��ത ഡിേ�ായിൽ �ൻപ് നാൽ��ി ര�് ബസ്

സർ�ീ�കൾ ഉ�ായി��ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ; ��ത സർ�ീ�കൾ

െവ�ി�റ�ക�ം ബ�കൾ മ�് ഡിേ�ാകളിേല�്

മാ�ക�ം െച�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മാേവലി�ര ഡിേ�ായിൽ 42 ബ�് സർ�ീ�കൾ

േകാവിഡ്  കാല�ിന് ��് ഉ�ായി��.
േകാവിഡ്  നിയ�ണ�െള �ടർ�് യാ��ാർ

�റ�ക�ം ക�� സാ��ിക ന�ം ഉ�ാ�ക�ം

െച�വ�� സാഹചര��ിൽ സർ�ീ�കൾ ന�ം

�റ�  ്ജേനാപകാര�ദമായി �നഃ�മീകരിേ��ി

വ�ി��്. എ�ാൽ ജേനാപകാര�ദ�ം വ�മാനം

ലഭി���മായ സർ�ീ�കൾ

�നഃ�മീകരണ�ി�െട ഓ�േറ�് െച���്.
2021 മാർ�  ്മാസ�ിൽ േകാവിഡ്

നിയ�ണ�ിെല ഇള�കൾ �ഖ�ാപി� ഘ��ിന്

�ല�മായ സർ�ീ�കളാണ് ഇേ�ാൾ ഓ�േറ�്

െച��ത്. ഇള�കൾ �ർ�മാ�ം

വ��േതാെട�ം യാ��ാ�െട ആവശ�ം

വർ�ി��േതാ� �ടി�ം വ�മാനം ലഭി��

രീതിയി�ം ബ�െ�� എം.എൽ.എ അട���

ജന�തിനിക�െട�ം തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന��േട�ം അഭി�ായം ആരാ�്

ജേനാപകാര�ദമാ�ം, വ�മാനം വർ�ി�ി��

തര�ി�ം �ി�കൾ ��് �ാനിംഗി�െട

ലാഭകരമാ�ി നട��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി��താണ്. യാ��ാ�െട ആവശ�ം

അ�സരി�  ്�ി�കൾ �നഃ�മീകരി�ക�ം,
യാെതാ� ഉപകാര�ം ഇ�ാ� ഡീസൽ �ക

േപാ�ം ലഭി�ാ� സർ�ീ�കൾ

ജേനാപകാര�ദമായി ഇ�ര�ിൽ

�നഃ�മീകരി��തി�ം, ��ത �മീകരണ�ി�

േശഷ�ം െപാ�ജന��െട യാ�ാവശ��ിേല�്

അധിക സർ�ീ�കൾ ആവശ�മായി വ�ാൽ
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'�ാമവ�ി ' പ�തിയിൽ ഉൾ െ���ി

സർ�ീ�കൾ ആരംഭി�� കാര��ം

പരിഗണി��താണ്. നിലവിൽ മാേവലി�ര

ഡിേ�ായിൽ നി�ം 13 ബ�കൾ റിസർ�്

�ളിേല�ം മ�് ഡിേ�ാകൾ�മായി നൽകിയി��്.

(സി)

��ത ഡിേ�ായിൽ �ർ�േതാതിൽ ബസ്

സർ�ീസ്  ആരംഭി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�േമാ?

(സി) മാേവലി�ര ഡിേ�ായിൽ 42 ബ�് സർ�ീ�കൾ

േകാവിഡ്  കാല�ിന് ��് ഉ�ായി��.
േകാവിഡ്  നിയ�ണ�െള �ടർ�് യാ��ാർ

�റ�ക�ം ക�� സാ��ിക ന�ം ഉ�ാ�ക�ം

െച�വ�� സാഹചര��ിൽ സർ�ീ�കൾ ന�ം

�റ�  ്ജേനാപകാര�ദമായി �നഃ�മീകരിേ��ി

വ�ി��്. എ�ാൽ ജേനാപകാര�ദ�ം വ�മാനം

ലഭി���മായ സർ�ീ�കൾ

�നഃ�മീകരണ�ി�െട ഓ�േറ�് െച���്.
2021 മാർ�  ്മാസ�ിൽ േകാവിഡ്

നിയ�ണ�ിെല ഇള�കൾ �ഖ�ാപി� ഘ��ിന്

�ല�മായ സർ�ീ�കളാണ് ഇേ�ാൾ ഓ�േറ�്

െച��ത്. ഇള�കൾ �ർ�മാ�ം

വ��േതാെട�ം യാ��ാ�െട ആവശ�ം

വർ�ി��േതാ� �ടി�ം വ�മാനം ലഭി��
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ജന�തിനിക�െട�ം തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന��േട�ം അഭി�ായം ആരാ�്

ജേനാപകാര�ദമാ�ം, വ�മാനം വർ�ി�ി��

തര�ി�ം �ി�കൾ ��് �ാനിംഗി�െട

ലാഭകരമാ�ി നട��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി��താണ്. യാ��ാ�െട ആവശ�ം

അ�സരി�  ്�ി�കൾ �നഃ�മീകരി�ക�ം,
യാെതാ� ഉപകാര�ം ഇ�ാ� ഡീസൽ �ക

േപാ�ം ലഭി�ാ� സർ�ീ�കൾ

ജേനാപകാര�ദമായി ഇ�ര�ിൽ

�നഃ�മീകരി��തി�ം, ��ത �മീകരണ�ി�
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'�ാമവ�ി ' പ�തിയിൽ ഉൾ െ���ി

സർ�ീ�കൾ ആരംഭി�� കാര��ം

പരിഗണി��താണ്. നിലവിൽ മാേവലി�ര

ഡിേ�ായിൽ നി�ം 13 ബ�കൾ റിസർ�്

�ളിേല�ം മ�് ഡിേ�ാകൾ�മായി നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


