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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3639 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ത�ാ�ർ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. െടർമിനലിെല കട�റികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ)

ത�ാ�ർ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. െടർമിനലിൽ
നിലവി�� കട�റികൾ, േലല�ിൽ േപായവ,
േശഷി��വ എ�ിവ എ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി�െട �ല�്

െക.�ി.ഡി.എഫ്.സി സം�� സംരംഭമായി
ബി.ഒ.�ി വ�വ�യിൽ പണികഴി�ി� ത�ാ�ർ
ബസ്  െടർമിനൽ കം േഷാ�ിംഗ് േകാം��ിൽ
ആെക വാടക�് നൽ�വാ�ളള �ലം

98825ച�ര� അടി ആണ്. അതിൽ 85756
ച�ര� അടി �ലം വാടക�് െടൻഡർ വഴി
അ�വദി�ി�ളള�ം േശഷി��ത് 13069 ച�ര�
അടി�മാണ്. ബി.ഒ.ടി വ�വ�യിൽ

പണികഴി�ി�ി�ളള േഷാ�ിംഗ് േകാം��ിെല
കട�റികൾ വാടക�് നൽ��ത് െക.ടി.ഡി.എഫ്.
സിയാണ്.

(ബി)

േലല�ിൽ േപാകാ� കട�റികൾ പി�ാ�
വിഭാഗ�ി�� വ��ികൾ/�ാപന�ൾ�്

�ൻഗണന നൽകി വാടക�് െകാ��വാൻ
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ത�ാറാേണാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െക.�ി.ഡി.എഫ്.സി ഒ� Grant – In- Aid
�ാപനമ�. െപാ�ജന�ളിൽ നി�ം പലിശ�്
�ിരനിേ�പ�ൾ സ�ീകരി�െകാ�ാണ്
േഷാ�ിംഗ് േകാം��കൾ പണികഴി�ി�ി�ളളത്.
സമയബ�ിതമായി നിേ�പ��ം, പലിശ�ം
തിരിെക നൽേക� ബാധ�ത
െക.ടി.ഡി.എഫ്.സി�ളളതിനാൽ ഒ�
വിഭാഗ�ി�ം �ൻഗണന നൽകാറി�. ഇ-
െടൻഡറിൽ മ�രാധി�ിതമായി ഏ��ം ഉയർ�
വാടക േരഖെ���� വ��ികൾ /
�ാപന�ൾ�് ആണ് േ�യ്�കൾ വാടക�്
അ�വദി��ത്. ആയതിനാൽ ആർ�ം

വാടകയിൽ യാെതാ�വിധ ഇള�ം നൽകാൻ
കഴിയി�.

(സി) കട�റിക�െട േലല �കയിൽ ഇളവ് വ��ി

പി�ാ� വിഭാഗ�ൾ/�ാപന�ൾ�് വാടക�്
നൽകാൻ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.
ത�ാറാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക.�ി.ഡി.എഫ്.സി ഒ� Grant – In- Aid
�ാപനമ�. െപാ�ജന�ളിൽ നി�ം പലിശ�്
�ിരനിേ�പ�ൾ സ�ീകരി�െകാ�ാണ്
േഷാ�ിംഗ് േകാം��കൾ പണികഴി�ി�ി�ളളത്.
സമയബ�ിതമായി നിേ�പ��ം, പലിശ�ം
തിരിെക നൽേക� ബാധ�ത
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െക.ടി.ഡി.എഫ്.സി�ളളതിനാൽ ഒ�
വിഭാഗ�ി�ം �ൻഗണന നൽകാറി�. ഇ-
െടൻഡറിൽ മ�രാധി�ിതമായി ഏ��ം ഉയർ�
വാടക േരഖെ���� വ��ികൾ /
�ാപന�ൾ�് ആണ് േ�യ്�കൾ വാടക�്
അ�വദി��ത്. ആയതിനാൽ ആർ�ം

വാടകയിൽ യാെതാ�വിധ ഇള�ം നൽകാൻ
കഴിയി�.

(ഡി)

കട�റികൾ വാടക�് െകാ���തിെല
മാനദ��ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ത�ാ�ർ ബസ്  െടർമിനൽ േകാം��ിൽ വാടക�്
േ�യ്സ്  അ�വദി��ത് ഇ-െടൻഡറിൽ
െക.�ി.ഡി.എഫ്.സി നി�യി�ിരി�� വാടക�്
�കളിൽ ഏ��ം ഉയർ� �ക േരഖെ����

വ��ികൾ / �ാപന�ൾ�ാണ്. �ടാെത
വാടക�െട ഇര�ി �ക പലിശരഹിത നിേ�പമായി

െക.�ി.ഡി.എഫ്.സിയിൽ ഒ�േ��താണ്. �ടാെത
എ�ാ ��് വർഷം ��േ�ാ�ം വാടകയിൽ 15%
വർ�നവ് വ���താണ്. ത�ാ�ർ ബസ്
െടർമിനൽ േകാം��ിൽ സർ�ാർ �ാപന�ൾ�്

വാടക�് നൽ�േ�ാൾ ര�ാം നില �തൽ പ�ാം

നില വെര ച�ര� അടി�് 30 �പ�ം,
വാടകയിൽ 10% വർ�ന�മാണ് കണ�ാ��ത്.

(ഇ)

കട�റികൾ വാടക�് െകാ���തിൽ പി�ാ�
വിഭാഗ�ി��വർ�് �ൻഗണന ന�വാൻ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) െക.�ി.ഡി.എഫ്.സി ഒ� Grant- In -Aid
�ാപനമ�. െപാ�ജന�ളിൽ നി�ം പലിശ�്
�ിരനിേ�പ�ൾ സ�ീകരി� െകാ�ാണ്
േഷാ�ിംഗ് േകാം��കൾ പണികഴി�ി�ി�ളളത്.
സമയബ�ിതമായി നിേ�പ��ം പലിശ�ം
തിരിെക നൽേക� ബാധ�ത െക.�ി.ഡി.എഫ്.
സി�ളളതിനാൽ ആർ�ം �ൻഗണന നൽകാറി�.
ഇ-െടൻഡറിൽ ഏ��ം ഉയർ� വാടക
േരഖെ���� വ��ികൾ / �ാപന�ൾ�്

ആണ് േ�യ്�കൾ വാടക�് അ�വദി��ത്.
ഒ� വിഭാഗ�ി�ം നിലവി�ളള സാഹചര��ിൽ

�ൻഗണന നൽ�വാൻ കഴിയി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


