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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3643 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പാറ�ാല മ�ല�ിെല �ാമീണേമഖലകളിെല യാ�ാേ�ശം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) ബസ്  പാർ�ിംഗ് എ� േപരിൽ പാറ�ാല
മ�ല�ിൽ വിവിധയിട�ളിലായി
ഒ��ിയി�ിരി�� െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.
ബ�കൾ എ�െയ�് ഇനം തിരി�്
അറിയി�ാേമാ;

(എ) പാറ�ാല മ�ല�ിൽ 237 ബ�കൾ റിസർവ്
�ളിൽ ഉൾെ���ി പാർ�് െച�ി��്. അതിൽ
215 ഓർഡിനറി ബ�ക�ം, 22 ജൻറം റിയർ
എ�ിൻ േലാ േ�ാർ ബ�ക�ം ഉൾെ���.
ഇതിൽ ചില അവശ� െ�യ�കൾ ലഭ�മാ�ിയാൽ
ഉപേയാഗി�ാൻ കഴി�� 75 ഓർഡിനറി
ബ�ക��്. 2020-ൽ ഫി�്നസ്  തീർ� 29
ബ�ക�ം, 2021-ൽ ഫി�്നസ്  തീർ� 151
ബ�ക�ം ഇതിൽ ഉൾ െ���. ഇവെയ�ാം തെ�
ഓർഡിനറി വിഭാഗ�ിൽെപ�വയാണ്.
േക�സർ�ാർ േകാവിഡ്-19െ�
പ�ാ�ല�ിൽ ഫി�്നസിെ� കാലപരിധി 2021
ഒേ�ാബർ 31 വെര ദീർഘി�ി�്
നൽകിയി��തിനാൽ ടി ബ�കൾ�് നിലവിൽ
സർ�ീസ്  നട��തിന് ഫി�്നസ്  ഉ�്.
ജേനാപകാര�ദമ�ാ��ം, ഡീസൽ �ക േപാ�ം
ലഭി�ാ��മായ െക.എസ് .ആർ. ടി.സി.
സർ�ീ�കൾ ജേനാപകാര�ദമാ�ം വ�മാനം
വർ�ി�ി�� തര�ി�ം ലാഭകരമാ��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�  ്വ���്. യാ��ാ�െട
എ�ം വർ�ി�� �റ�് ആവശ�െമ�ിൽ ��തൽ
സർ�ീ�കൾ നട��താണ്. ��തൽ ന�ം
സഹി�  ്ഡീസൽ �ക േപാ�ം കി�ാ�
സർ�ീ�കൾ �ടർ�് നട�വാൻ
കഴിയാ�തിനാൽ ബ�െ�� എം.എൽ. എ
അട��� ജന�തിനിധിക�െട�ം
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��േട�ം അഭി�ായം
ആരാ�് ജേനാപകാര�ദമാ�ം വ�മാനം
വർ�ി�ി��തര�ി�ം �ി�കൾ ��്
�ാനിംഗി�െട ലാഭകരമാ�ി നട��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�  ്വരികയാണ്. യാ��ാ�െട
ആവശ�ം അ�സരി�  ്�ി�കൾ
�ന:�മീകരി�ക�ം, യാെതാ� ഉപകാര�ം
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ഇ�ാ� ഡീസൽ �ക േപാ�ം ലഭി�ാ�
സർ�ീ�കൾ ജേനാപകാര�ദമായി ഇ�ര�ിൽ

�ന�മീകരി��തി�ം ��ത
�ന�മീകരണ�ി� േശഷ�ം െപാ�ജന��െട
യാ�ാവശ��ിേല�് അധിക സർ�ീ�കൾ
ആവശ�മായി വ�ാൽ പരിേശാധി�  ്'�ാമവ�ി '
പ�തിയിൽ ബ�കൾ അ�വദി��തി�മാണ്
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി ല��മി��ത്.

(ബി) ഇതിൽ ഉപേയാഗി�ാൻ കഴി��വ എ�,
ഫി�്നസ്  ന�െ��വ എ�, എ�ിവ ഇനം തിരി�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പാറ�ാല മ�ല�ിൽ 237 ബ�കൾ റിസർവ്
�ളിൽ ഉൾെ���ി പാർ�് െച�ി��്. അതിൽ
215 ഓർഡിനറി ബ�ക�ം, 22 ജൻറം റിയർ
എ�ിൻ േലാ േ�ാർ ബ�ക�ം ഉൾെ���.
ഇതിൽ ചില അവശ� െ�യ�കൾ ലഭ�മാ�ിയാൽ
ഉപേയാഗി�ാൻ കഴി�� 75 ഓർഡിനറി
ബ�ക��്. 2020-ൽ ഫി�്നസ്  തീർ� 29
ബ�ക�ം, 2021-ൽ ഫി�്നസ്  തീർ� 151
ബ�ക�ം ഇതിൽ ഉൾ െ���. ഇവെയ�ാം തെ�
ഓർഡിനറി വിഭാഗ�ിൽെപ�വയാണ്.
േക�സർ�ാർ േകാവിഡ്-19െ�
പ�ാ�ല�ിൽ ഫി�്നസിെ� കാലപരിധി 2021
ഒേ�ാബർ 31 വെര ദീർഘി�ി�്
നൽകിയി��തിനാൽ ടി ബ�കൾ�് നിലവിൽ
സർ�ീസ്  നട��തിന് ഫി�്നസ്  ഉ�്.
ജേനാപകാര�ദമ�ാ��ം, ഡീസൽ �ക േപാ�ം
ലഭി�ാ��മായ െക.എസ് .ആർ. ടി.സി.
സർ�ീ�കൾ ജേനാപകാര�ദമാ�ം വ�മാനം
വർ�ി�ി�� തര�ി�ം ലാഭകരമാ��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�  ്വ���്. യാ��ാ�െട
എ�ം വർ�ി�� �റ�് ആവശ�െമ�ിൽ ��തൽ
സർ�ീ�കൾ നട��താണ്. ��തൽ ന�ം
സഹി�  ്ഡീസൽ �ക േപാ�ം കി�ാ�
സർ�ീ�കൾ �ടർ�് നട�വാൻ
കഴിയാ�തിനാൽ ബ�െ�� എം.എൽ. എ
അട��� ജന�തിനിധിക�െട�ം
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��േട�ം അഭി�ായം
ആരാ�് ജേനാപകാര�ദമാ�ം വ�മാനം
വർ�ി�ി��തര�ി�ം �ി�കൾ ��്
�ാനിംഗി�െട ലാഭകരമാ�ി നട��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�  ്വരികയാണ്. യാ��ാ�െട
ആവശ�ം അ�സരി�  ്�ി�കൾ
�ന:�മീകരി�ക�ം, യാെതാ� ഉപകാര�ം
ഇ�ാ� ഡീസൽ �ക േപാ�ം ലഭി�ാ�
സർ�ീ�കൾ ജേനാപകാര�ദമായി ഇ�ര�ിൽ

�ന�മീകരി��തി�ം ��ത
�ന�മീകരണ�ി� േശഷ�ം െപാ�ജന��െട
യാ�ാവശ��ിേല�് അധിക സർ�ീ�കൾ
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ആവശ�മായി വ�ാൽ പരിേശാധി�  ്'�ാമവ�ി '
പ�തിയിൽ ബ�കൾ അ�വദി��തി�മാണ്
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി ല��മി��ത്.

(സി)

��ത ബ�കളിൽ നി�ം പാറ�ാല
മ�ല�ിെല �ാമീണേമഖലകളിേല�് സർ�ീസ്
നട��തിന് െവ�റട,പാറ�ാല
ഡിേ�ാകളിേല�് 10 ഓർഡിനറി ബ�കൾ വീതം
ലഭ�മാ�ി നൽ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) പാറ�ാല മ�ല�ിൽ 237 ബ�കൾ റിസർവ്
�ളിൽ ഉൾെ���ി പാർ�് െച�ി��്. അതിൽ
215 ഓർഡിനറി ബ�ക�ം, 22 ജൻറം റിയർ
എ�ിൻ േലാ േ�ാർ ബ�ക�ം ഉൾെ���.
ഇതിൽ ചില അവശ� െ�യ�കൾ ലഭ�മാ�ിയാൽ
ഉപേയാഗി�ാൻ കഴി�� 75 ഓർഡിനറി
ബ�ക��്. 2020-ൽ ഫി�്നസ്  തീർ� 29
ബ�ക�ം, 2021-ൽ ഫി�്നസ്  തീർ� 151
ബ�ക�ം ഇതിൽ ഉൾ െ���. ഇവെയ�ാം തെ�
ഓർഡിനറി വിഭാഗ�ിൽെപ�വയാണ്.
േക�സർ�ാർ േകാവിഡ്-19െ�
പ�ാ�ല�ിൽ ഫി�്നസിെ� കാലപരിധി 2021
ഒേ�ാബർ 31 വെര ദീർഘി�ി�്
നൽകിയി��തിനാൽ ടി ബ�കൾ�് നിലവിൽ
സർ�ീസ്  നട��തിന് ഫി�്നസ്  ഉ�്.
ജേനാപകാര�ദമ�ാ��ം, ഡീസൽ �ക േപാ�ം
ലഭി�ാ��മായ െക.എസ് .ആർ. ടി.സി.
സർ�ീ�കൾ ജേനാപകാര�ദമാ�ം വ�മാനം
വർ�ി�ി�� തര�ി�ം ലാഭകരമാ��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�  ്വ���്. യാ��ാ�െട
എ�ം വർ�ി�� �റ�് ആവശ�െമ�ിൽ ��തൽ
സർ�ീ�കൾ നട��താണ്. ��തൽ ന�ം
സഹി�  ്ഡീസൽ �ക േപാ�ം കി�ാ�
സർ�ീ�കൾ �ടർ�് നട�വാൻ
കഴിയാ�തിനാൽ ബ�െ�� എം.എൽ. എ
അട��� ജന�തിനിധിക�െട�ം
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��േട�ം അഭി�ായം
ആരാ�് ജേനാപകാര�ദമാ�ം വ�മാനം
വർ�ി�ി��തര�ി�ം �ി�കൾ ��്
�ാനിംഗി�െട ലാഭകരമാ�ി നട��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�  ്വരികയാണ്. യാ��ാ�െട
ആവശ�ം അ�സരി�  ്�ി�കൾ
�ന:�മീകരി�ക�ം, യാെതാ� ഉപകാര�ം
ഇ�ാ� ഡീസൽ �ക േപാ�ം ലഭി�ാ�
സർ�ീ�കൾ ജേനാപകാര�ദമായി ഇ�ര�ിൽ

�ന�മീകരി��തി�ം ��ത
�ന�മീകരണ�ി� േശഷ�ം െപാ�ജന��െട
യാ�ാവശ��ിേല�് അധിക സർ�ീ�കൾ
ആവശ�മായി വ�ാൽ പരിേശാധി�  ്'�ാമവ�ി '
പ�തിയിൽ ബ�കൾ അ�വദി��തി�മാണ്
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി ല��മി��ത്.

(ഡി) പാറ�ാല മ�ല�ിെല �ാമീണേമഖലകളിെല (ഡി) പാറ�ാല മ�ല�ിൽ 237 ബ�കൾ റിസർവ്
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യാ�ാേ�ശം പരിഹരി��തിനായി സ�ീകരി�
നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ?

�ളിൽ ഉൾെ���ി പാർ�് െച�ി��്. അതിൽ
215 ഓർഡിനറി ബ�ക�ം, 22 ജൻറം റിയർ
എ�ിൻ േലാ േ�ാർ ബ�ക�ം ഉൾെ���.
ഇതിൽ ചില അവശ� െ�യ�കൾ ലഭ�മാ�ിയാൽ
ഉപേയാഗി�ാൻ കഴി�� 75 ഓർഡിനറി
ബ�ക��്. 2020-ൽ ഫി�്നസ്  തീർ� 29
ബ�ക�ം, 2021-ൽ ഫി�്നസ്  തീർ� 151
ബ�ക�ം ഇതിൽ ഉൾ െ���. ഇവെയ�ാം തെ�
ഓർഡിനറി വിഭാഗ�ിൽെപ�വയാണ്.
േക�സർ�ാർ േകാവിഡ്-19െ�
പ�ാ�ല�ിൽ ഫി�്നസിെ� കാലപരിധി 2021
ഒേ�ാബർ 31 വെര ദീർഘി�ി�്
നൽകിയി��തിനാൽ ടി ബ�കൾ�് നിലവിൽ
സർ�ീസ്  നട��തിന് ഫി�്നസ്  ഉ�്.
ജേനാപകാര�ദമ�ാ��ം, ഡീസൽ �ക േപാ�ം
ലഭി�ാ��മായ െക.എസ് .ആർ. ടി.സി.
സർ�ീ�കൾ ജേനാപകാര�ദമാ�ം വ�മാനം
വർ�ി�ി�� തര�ി�ം ലാഭകരമാ��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�  ്വ���്. യാ��ാ�െട
എ�ം വർ�ി�� �റ�് ആവശ�െമ�ിൽ ��തൽ
സർ�ീ�കൾ നട��താണ്. ��തൽ ന�ം
സഹി�  ്ഡീസൽ �ക േപാ�ം കി�ാ�
സർ�ീ�കൾ �ടർ�് നട�വാൻ
കഴിയാ�തിനാൽ ബ�െ�� എം.എൽ. എ
അട��� ജന�തിനിധിക�െട�ം
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��േട�ം അഭി�ായം
ആരാ�് ജേനാപകാര�ദമാ�ം വ�മാനം
വർ�ി�ി��തര�ി�ം �ി�കൾ ��്
�ാനിംഗി�െട ലാഭകരമാ�ി നട��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�  ്വരികയാണ്. യാ��ാ�െട
ആവശ�ം അ�സരി�  ്�ി�കൾ
�ന:�മീകരി�ക�ം, യാെതാ� ഉപകാര�ം
ഇ�ാ� ഡീസൽ �ക േപാ�ം ലഭി�ാ�
സർ�ീ�കൾ ജേനാപകാര�ദമായി ഇ�ര�ിൽ

�ന�മീകരി��തി�ം ��ത
�ന�മീകരണ�ി� േശഷ�ം െപാ�ജന��െട
യാ�ാവശ��ിേല�് അധിക സർ�ീ�കൾ
ആവശ�മായി വ�ാൽ പരിേശാധി�  ്'�ാമവ�ി '
പ�തിയിൽ ബ�കൾ അ�വദി��തി�മാണ്
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി ല��മി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


