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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3632 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകാവിഡ്  േ�ാേ�ാേകാൾ ലംഘി�വാൻ നിർേ�ശം നൽകിയ ഉേദ�ാഗ�െനതിെര നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. നജീബ് കാ��രം
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) േക�, സം�ാന സർ�ാ�ക�െട േകാവിഡ്

േ�ാേ�ാേകാൾ �കാരം സാ�ഹ� അകലം

പാലി�െകാ�് ബസ്  സർ�ീസ്  നട�ണെമ�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. നിർേ�ശം

നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത

നിർേ�ശ�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(എ)
േക�-സം�ാന ഗവൺ  െമ�ക�െട േകാവിഡ്

േ�ാേ�ാേ�ാൾ പാലി�െകാ�് സർ�ീസ്

നട�ണെമ� നിർ േ�ശം െക.എസ് .ആർ.ടി.സി

നൽകിയി��ായി��.

(ബി) നിർേ�ശം �ത�മായി പാലി�ണെമ�്

വ�വ���ായി�േ�ാ; ബ�ി��ിൽ

സാ�ഹ� അകലം എ�കാരം

പാലി�ണെമ�ാണ് നിർേ�ശ��ായി��ത്;
സർ�ാരിെ� േ�ാേ�ാേകാൾ �കാര��

നിർേ�ശമ�ായി�െ��ിൽ സാ�ഹ� അകലം

പാലി��ത് സംബ�ി�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. നൽകിയ

നിർേ�ശ�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകാവിഡ്  വ�ാപനം �ലം ഏർ െ���ിയി��

േലാ�്ഡൗൺ നിയ�ണ�ളിൽ ഇള�കൾ

�ഖ�ാപി� േകാവിഡ്  മാനദ��ൾ പാലി�്

െപാ�ഗതാഗതം അ�വദി�െകാ�് െപാ�വായി

�റെ��വി�ി�� ഉ�രവിൽ പരാമർശി�ി��

നിബ�നകൾ കർശനമാ�ം പാലി�ണം

എ�� നിർ േ�ശം െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�ം

�റെ��വി�ി��്. എ�ാൽ ഒഴി��ടാനാവാ�

അത�ാവശ� ഘ��ളിൽ ബ�കളിൽ േകാവിഡ്

മാനദ��ൾ പാലി�  ്യാ��ാെര നിർ�ി

യാ� അ�വദി� െകാ�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട കൺ േ�ാൾ �മിൽ

നി�ം നിർ േ�ശ�ൾ നൽകാ��്.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. നൽകിയ

നിർേ�ശ�ിെ� പകർ�് അ�ബ�ം I ആയി

േചർ��. സം�ാന�് െപാ�െവ നിലവി��

നിയ�ണ�ൾ പാലി�ാണ്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി സർ�ീ�കൾ നട�ി

വ��ത്. എ�ാൽ നിയ�ണ�ളിൽ അയ�

വ�� ഘ��ി�ം ചില അവശ� ഘ��ളി�ം

�ീകൾ, ��ർ, േരാഗികൾ എ�ിവർ�ം, രാ�ി

അവസാന �ി�കളി�ം ഉൾ�ാമ�ളിേല�്

േപാ�� ���ം ഒ�െ�� സർ�ീ�കളി�ം ചില

�ല�ളിേല�ളള അവസാന സർ�ീ�കൾ,
മാ�ഷിക പരിഗണനയിൽ ഇ�രം �േത�ക

പരിഗണന അർഹി�� വെര ബ�ി��ിൽ

കഴിവ�ം സാ�ഹിക അകലം പാലി�  ്െകാ�്
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േപാേക�തായി വ���്. ഇ�രം

സാഹചര��ൾ വിലയി��ി�ം

േബാ��െ��മാണ് േമൽ ഉേദ�ാഗ�ർ

ഡ��ിയി�� ക��ർമാർ�് നിർ േ�ശം

സാധാരണ ഗതിയിൽ എ�തി നൽ��ത്.
ആയതിനാൽ അ�രം ഉേദ�ാഗ�ർ െ�തിെര

നടപടി സ�ീകരി�വാൻ കഴിയി�.

(സി)

ബ�ി��ിൽ സാ�ഹ� അകലം പാലി��ത്

സംബ�ി�  ്സർ�ാർ തീ�മാന�െ��ിൽ

ആയത് ലംഘി��തിന് ഡ��ി�ിടയിൽ

ക���െട േവ ബി�ിൽ േരഖെ���ി നൽകിയ

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ഉേദ�ാഗ�െനതിെര

േകാർ�േറഷൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ:
എ�ിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(സി) േകാവിഡ്  വ�ാപനം �ലം ഏർ െ���ിയി��

േലാ�്ഡൗൺ നിയ�ണ�ളിൽ ഇള�കൾ

�ഖ�ാപി� േകാവിഡ്  മാനദ��ൾ പാലി�്

െപാ�ഗതാഗതം അ�വദി�െകാ�് െപാ�വായി

�റെ��വി�ി�� ഉ�രവിൽ പരാമർശി�ി��

നിബ�നകൾ കർശനമാ�ം പാലി�ണം

എ�� നിർ േ�ശം െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�ം

�റെ��വി�ി��്. എ�ാൽ ഒഴി��ടാനാവാ�

അത�ാവശ� ഘ��ളിൽ ബ�കളിൽ േകാവിഡ്

മാനദ��ൾ പാലി�  ്യാ��ാെര നിർ�ി

യാ� അ�വദി� െകാ�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട കൺ േ�ാൾ �മിൽ

നി�ം നിർ േ�ശ�ൾ നൽകാ��്.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. നൽകിയ

നിർേ�ശ�ിെ� പകർ�് അ�ബ�ം I ആയി

േചർ��. സം�ാന�് െപാ�െവ നിലവി��

നിയ�ണ�ൾ പാലി�ാണ്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി സർ�ീ�കൾ നട�ി

വ��ത്. എ�ാൽ നിയ�ണ�ളിൽ അയ�

വ�� ഘ��ി�ം ചില അവശ� ഘ��ളി�ം

�ീകൾ, ��ർ, േരാഗികൾ എ�ിവർ�ം, രാ�ി

അവസാന �ി�കളി�ം ഉൾ�ാമ�ളിേല�്

േപാ�� ���ം ഒ�െ�� സർ�ീ�കളി�ം ചില

�ല�ളിേല�ളള അവസാന സർ�ീ�കൾ,
മാ�ഷിക പരിഗണനയിൽ ഇ�രം �േത�ക

പരിഗണന അർഹി�� വെര ബ�ി��ിൽ

കഴിവ�ം സാ�ഹിക അകലം പാലി�  ്െകാ�്

േപാേക�തായി വ���്. ഇ�രം

സാഹചര��ൾ വിലയി��ി�ം

േബാ��െ��മാണ് േമൽ ഉേദ�ാഗ�ർ

ഡ��ിയി�� ക��ർമാർ�് നിർ േ�ശം

സാധാരണ ഗതിയിൽ എ�തി നൽ��ത്.
ആയതിനാൽ അ�രം ഉേദ�ാഗ�ർ െ�തിെര

നടപടി സ�ീകരി�വാൻ കഴിയി�.

(ഡി) സർ�ാർ തീ�മാനം പരസ�മായി ലംഘി�ാൻ

ജീവന�ാേരാട്  േരഖാ�ലം ആവശ�െ��ത്

വ��േമധാവിെയ േകാർ�േറഷൻ േരഖാ�ലം

അറിയി�ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ിൽ േകാർ�േറഷൻ

(ഡി) േകാവിഡ്  വ�ാപനം �ലം ഏർ െ���ിയി��

േലാ�്ഡൗൺ നിയ�ണ�ളിൽ ഇള�കൾ

�ഖ�ാപി� േകാവിഡ്  മാനദ��ൾ പാലി�്

െപാ�ഗതാഗതം അ�വദി�െകാ�് െപാ�വായി
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സ�ീകരി� �ടർനടപടികൾ തീയതി സഹിതം

അറിയി�േമാ;
�റെ��വി�ി�� ഉ�രവിൽ പരാമർശി�ി��

നിബ�നകൾ കർശനമാ�ം പാലി�ണം

എ�� നിർ േ�ശം െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�ം

�റെ��വി�ി��്. എ�ാൽ ഒഴി��ടാനാവാ�

അത�ാവശ� ഘ��ളിൽ ബ�കളിൽ േകാവിഡ്

മാനദ��ൾ പാലി�  ്യാ��ാെര നിർ�ി

യാ� അ�വദി� െകാ�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട കൺ േ�ാൾ �മിൽ

നി�ം നിർ േ�ശ�ൾ നൽകാ��്.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. നൽകിയ

നിർേ�ശ�ിെ� പകർ�് അ�ബ�ം I ആയി

േചർ��. സം�ാന�് െപാ�െവ നിലവി��

നിയ�ണ�ൾ പാലി�ാണ്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി സർ�ീ�കൾ നട�ി

വ��ത്. എ�ാൽ നിയ�ണ�ളിൽ അയ�

വ�� ഘ��ി�ം ചില അവശ� ഘ��ളി�ം

�ീകൾ, ��ർ, േരാഗികൾ എ�ിവർ�ം, രാ�ി

അവസാന �ി�കളി�ം ഉൾ�ാമ�ളിേല�്

േപാ�� ���ം ഒ�െ�� സർ�ീ�കളി�ം ചില

�ല�ളിേല�ളള അവസാന സർ�ീ�കൾ,
മാ�ഷിക പരിഗണനയിൽ ഇ�രം �േത�ക

പരിഗണന അർഹി�� വെര ബ�ി��ിൽ

കഴിവ�ം സാ�ഹിക അകലം പാലി�  ്െകാ�്

േപാേക�തായി വ���്. ഇ�രം

സാഹചര��ൾ വിലയി��ി�ം

േബാ��െ��മാണ് േമൽ ഉേദ�ാഗ�ർ

ഡ��ിയി�� ക��ർമാർ�് നിർ േ�ശം

സാധാരണ ഗതിയിൽ എ�തി നൽ��ത്.
ആയതിനാൽ അ�രം ഉേദ�ാഗ�ർ െ�തിെര

നടപടി സ�ീകരി�വാൻ കഴിയി�.

(ഇ) സർ�ാർ തീ�മാന�ിെനതിെര �വർ�ി�

ഉേദ�ാഗ�െനതിെര വ��് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എെ��ാം

എ�റിയി�േമാ; ഇെ��ിൽ കാരണം

അറിയി�േമാ;

(ഇ) േകാവിഡ്  വ�ാപനം �ലം ഏർ െ���ിയി��

േലാ�്ഡൗൺ നിയ�ണ�ളിൽ ഇള�കൾ

�ഖ�ാപി� േകാവിഡ്  മാനദ��ൾ പാലി�്

െപാ�ഗതാഗതം അ�വദി�െകാ�് െപാ�വായി

�റെ��വി�ി�� ഉ�രവിൽ പരാമർശി�ി��

നിബ�നകൾ കർശനമാ�ം പാലി�ണം

എ�� നിർ േ�ശം െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�ം

�റെ��വി�ി��്. എ�ാൽ ഒഴി��ടാനാവാ�

അത�ാവശ� ഘ��ളിൽ ബ�കളിൽ േകാവിഡ്

മാനദ��ൾ പാലി�  ്യാ��ാെര നിർ�ി

യാ� അ�വദി� െകാ�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട കൺ േ�ാൾ �മിൽ

നി�ം നിർ േ�ശ�ൾ നൽകാ��്.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. നൽകിയ

നിർേ�ശ�ിെ� പകർ�് അ�ബ�ം I ആയി

േചർ��. സം�ാന�് െപാ�െവ നിലവി��
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നിയ�ണ�ൾ പാലി�ാണ്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി സർ�ീ�കൾ നട�ി

വ��ത്. എ�ാൽ നിയ�ണ�ളിൽ അയ�

വ�� ഘ��ി�ം ചില അവശ� ഘ��ളി�ം

�ീകൾ, ��ർ, േരാഗികൾ എ�ിവർ�ം, രാ�ി

അവസാന �ി�കളി�ം ഉൾ�ാമ�ളിേല�്

േപാ�� ���ം ഒ�െ�� സർ�ീ�കളി�ം ചില

�ല�ളിേല�ളള അവസാന സർ�ീ�കൾ,
മാ�ഷിക പരിഗണനയിൽ ഇ�രം �േത�ക

പരിഗണന അർഹി�� വെര ബ�ി��ിൽ

കഴിവ�ം സാ�ഹിക അകലം പാലി�  ്െകാ�്

േപാേക�തായി വ���്. ഇ�രം

സാഹചര��ൾ വിലയി��ി�ം

േബാ��െ��മാണ് േമൽ ഉേദ�ാഗ�ർ

ഡ��ിയി�� ക��ർമാർ�് നിർ േ�ശം

സാധാരണ ഗതിയിൽ എ�തി നൽ��ത്.
ആയതിനാൽ അ�രം ഉേദ�ാഗ�ർ െ�തിെര

നടപടി സ�ീകരി�വാൻ കഴിയി�.

(എഫ്)
സർ�ാർ തീ�മാന�ൾ പരസ�മായി

ലംഘി�ാൻ ത�ാറായ ഉേദ�ാഗ�െ� വിവരം

ഗതാഗത വ��് െപാ�ഭരണ വ��ിന്

െെകമാറിയി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�ാെണ�്

അറിയി�േമാ; ഇെ��ിൽ കാരണം

അറിയി�േമാ;

(എഫ്) െപാ�െവ സം�ാന�് നിലവി��

നിയ�ണ�ൾ പാലി�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട നിർേ�ശ�ൾ

പാലി�ാണ് സർ�ീ�കൾ നട�ി വ��ത്.
െന�ാ�ിൻകര ഡിേ�ായിെല

ഉേ��ാഗ�െനതിെര 2021-ൽ വ��് തല

നടപടികെളാ�ം സ�ീകരി�ി�ി�.

(ജി)

ഇ�മായി ബ�െ���ാെത െന�ാ�ിൻകര

ഡിേ�ായിെല ��ത ഉേദ�ാഗ�െനതിെര

2021-ൽ എെ��ി�ം വ��തല നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ജി) െപാ�െവ സം�ാന�് നിലവി��

നിയ�ണ�ൾ പാലി�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട നിർേ�ശ�ൾ

പാലി�ാണ് സർ�ീ�കൾ നട�ി വ��ത്.
െന�ാ�ിൻകര ഡിേ�ായിെല

ഉേ��ാഗ�െനതിെര 2021-ൽ വ��് തല

നടപടികെളാ�ം സ�ീകരി�ി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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