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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6710 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ബഡ്ജ�കളിൽ �ഖ�ാപി� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) 2016-21 കാലയളവിെല ബഡ്ജ�കളിൽ ഗതാഗത
വ��ിന് കീഴിൽ നട�ിലാ��തിനായി �ഖ�ാപി�
പ�തികൾ ഏെതാെ�യാെണ�ം ഇവയിൽ
ഏെതാെ� നട�ിലാ�ിയി�െ��ം
വിശദമാ�േമാ;

(എ) ഗതാഗത വ��ി� കീഴി�� േമാേ�ാർ വാഹന
വ��്, ജലഗതാഗത വ��്, േകരള െറയിൽ
െഡവലപ്െമൻറ്  േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ് ,
െക.എം.ആർ.എൽ എ�ിവ�് അ�വദി� പ�തി
സംബ�ി� വിശദാംശം താെഴ ക�ാ�ം. േമാേ�ാർ
വാഹന വ��് 2016-2021 കാലയളവിെല
ബഡ്ജ�കളിൽ േമാേ�ാർ വാഹന വ��മായി
ബ�െ�� �ീ�് നവീകരണം, നിരീ�ണ ക�ാമറകൾ
�ാപി�ൽ, ജി.പി.എസ് . �ാ�ിംഗ് സംവിധാനം
�ാപി�ൽ, േതർഡ്  ഐ എൻേഫാ�്െമ�്
പ�തി, േറാഡ്  േസ�ി ഡാ�ാ െസ�ർ
�ാപി�ൽ, ഉേദ�ാഗ�ർ�� െ�ാഫഷണൽ
�ിൽ ഇം � വ്െമ�് േ�ാ�ാം, ഡിജി�ൽ
വയർെലസ്  ക��ണിേ�ഷൻ െന�് വർ�്
�ാപി�ൽ, േമാേ�ാർ വാഹന െച�് േപാ�ക�െട
ആ�നികവൽ�രണം, േമാേ�ാർ വാഹന വ��ിൽ
�തിയ സബ് ആർ.ടി.ഓഫീ�കൾ �ാപി�ൽ,
ഇ-െമാബിലി�ി െ�ാേമാഷൻ, വാഹന പരിേശാധന
േക���ം ൈ�വിംഗ് െട�ിംഗ് �ാ�ക�ം
�ാപി�ൽ എ�ീ പ�തികളാണ് �ഖ�ാപി�ത്.
2016-2021 കാലയളവിൽ നട�ിലാ�ിയ
പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ താെഴ േചർ��.
�ീ�് നവീകരണം പ�തിയിൽ 64 എൻേഫാ�്െമ�്
വാഹന�ൾ വാ�ി�. നിരീ�ണ ക�ാമറകൾ
�ാപി�ൽ പ�തിയിൽ വാളയാർ വട�ാേ�രി
പാത�െട ഭാഗമായി കവടിയാറിൽ 2 നിരീ�ണ
ക�ാമറകൾ �ാപി�. ജി.പി.എസ് . �ാ�ിംഗ്
സംവിധാനം �ാപി�ൽ പ�തിയിൽ
വാഹന��െട നിരീ�ണ�ിനായി ഒ� മാ�ർ
കൺേ�ാൾ ��ം 17 മിനി കൺ േ�ാൾ ��ക�ം
�ാപി�. വ��ിെ� 100 എൻ േഫാ�് െമ�്
വാഹന�ളിൽ ജി.പി.എസ് .ഘടി�ി�, ടാഗ് െച�.
2 ല�േ�ാളം പ�ിക് സർ�ീസ്  വാഹന�ളിൽ
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ജി.പി.എസ് . ഘടി�ി� കഴി�. ഉേദ�ാഗ�ർ��

െ�ാഫഷണൽ �ിൽ ഇം � വ്െമ�് േ�ാ�ാം
പ�തിയിൽ വ��ിെല 740 ഉേദ�ാഗ�ർ�്

െ�യിനിംഗ് നൽകി. ഡിജി�ൽ വയർെല�്
ക��ണിേ�ഷൻ െന�് വർ�് �ാപി�ൽ

പ�തിയിൽ എറണാ�ള�് എൈ�സ്  വ��ിെ�
മലയാ�രിെല�ം േകാതമംഗലെ��ം

കേ�രി�ടിയിെല�ം ��ണി�റയിെല�ം
ൈമേ�ാ േവ�ം ടവ�ം ഉപേയാഗി�്
�ാപി�കഴി�. പാല�ാ�ം, ആല�ഴയി�ം
ഡിജി�ൽ വയർലസ്  �ാപി�വാ��

നടപടികൾ �േരാഗമി��. േമാേ�ാർ വാഹന
െച�് േപാ�ക�െട ആ�നികവ ൽ�രണ
പ�തിയിൽ ആര��ാവ് െച�് േപാ�് നവീകരി�.
വാളയാർ െച�് േപാ�ക�െട നവീകരണം
�േരാഗമി��. േമാേ�ാർ വാഹന വ��ിൽ �തിയ
സബ് ആർ.ടി. ഓഫീ�കൾ �ാപി�ൽ

പ�തിയിൽ കാ�ാകട, ��യാർ, ന��, േപരാ�,
െവ�രി��്, ഇരി�ി, വർ�ല, േകാ�ി,
െകാേ�ാ�ി, രാമനാ�കര (ഫേറാ�്), പ��ർ,
ചടയമംഗലം, പ�നാ�രം എ�ിവിട�ളിലായി 13
സബ് ആർ.ടി. ഓഫീ�കൾ �ാപി�. ഇ-
െമാബിലി�ി െ�ാേമാഷൻ പ�തിയിൽ 400 ഓളം
അേപ�കർ�് ഇല�ിക് ഓേ�ാറി��ാ��
സ�ിഡി നൽ കി, സം�ാന�് ഇല�ിക്
ചാർജിംഗ് േ�ഷ�കൾ �ാപി�വാൻ

െക.എസ് .ഇ.ബി � 5 േകാടി �പ നൽകി.
തി�വന��രം, െകാ�ം, എറണാ�ളം, ��ർ,
േകാഴിേ�ാട് , ക�ർ ജി�കളിൽ ഇ�വെര 6
ഇല�ിക് ചാർജിംഗ് േ�ഷ�കൾ െക.എസ് .ഇ.ബി.
�ാപി� കഴി�. വാഹന പരിേശാധന
േക���ം ൈ�വിംഗ് െട�ിംഗ് �ാ�ക�ം
�ാപി�ൽ പ�തിയിൽ േകാഴിേ�ാ�ം,
പാറ�ാലയി�ം, ഉഴ�രി�ം 3 െഹവി െവഹി�ിൾ
േ�ഷ�കൾ, ���റ, �വാ��ഴ, കാസർേഗാഡ് ,
തളി�റ� എ�ിവിട�ളിൽ ഒെര�ം വീതം വാഹന
പരിേശാധന േക���ം ൈ�വിംഗ് െട�ിംഗ്
�ാ�ക�ം �ാപി�. ��ണി�റയിെല�ം
മ�ാേ�രിയിെല�ം െട�ിംഗ് �ാ�ക�െട
നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ �േരാഗമി��. 2018-
19, 2019-20 ബഡ്ജ�ിൽ േമാേ�ാർ വാഹന
വ��ിന് േവ�ി �ഖ�ാപി� പ�തികളായ േതർഡ്
ഐ എൻേഫാ�്െമ�് പ�തി, േറാഡ്  േസ�ി ഡാ�
െസ�ർ പ�തി എ�ീ പ�തികൾ�് സാ�ശ���
ബദൽ പ�തികൾ േക� സർ�ാർ (MoRTH)
എൻ.ഐ.സി, ഡൽഹി �േഖന നട�ിലാ�ി
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വ��തിനാൽ ടി പ�തികൾ ഉേപ�ി�.
ജലഗതാഗത വ��് ജലഗതാഗത വ��മായി
ബ�െ��് 2016-21 കാലയളവിെല
ബഡ്ജ�കളിൽ നട�ിലാ��തിനായി �ഖ�ാപി�
പ�തികൾ �വെട േചർ��. ആല�ഴ േബാ�്
െജ�ി െക.എസ് .ആർ.ടി.സി ബസ്  �ാ�്
എ�ിവെയ ഏേകാപി�ി�െകാ�� െമാബിലി�ി
ഹ�് നിർ�ാണം INKEL �ഖാ�ിരം നട�വ��.
(2016-17 റിൈവസ്ഡ്  െ�ാേ�ാസൽ). �ഹ�,
ആല�ഴ, �മരകം, എറണാ�ളം ��ികളിൽ വാ�ർ
ടാ�ി സർ�ീസ്  ആരംഭി�ൽ. ‘സീ-അ��ടി ' എ�
േപരിൽ �തിയ പാ��ർ കം �റി�് സർ�ീസ്
ആരംഭി�ൽ (2017 18 ബഡ്ജ�് െ�ാേ�ാസൽ)
ആദിത� സൗേരാർ� േബാ�ിെ� വിജയകരമായ
സർ�ീസിെ� െവളി��ിൽ ��തൽ ��തി
സൗ�ദ സൗേരാർ� േബാ�ക�െട വാ�ൽ
(2018-19 ബഡ്ജ�് െ�ാേ�ാസൽ) �തിയ
േബാ�കൾ വാ��തിനായി 21 േകാടി �പ
ബഡ്ജ�ിൽ വകയി��ൽ. (2019-20 ബഡ്ജ�്
െ�ാേ�ാസൽ) േസാളാർ േബാ�കൾ
ഉൾെ�െട�� പ�തികൾ നട�ിലാ��തിന് 26
േകാടി �പ ബഡ്ജ�ിൽ വകയി��ൽ (2020-21
ബഡ്ജ�് െ�ാേ�ാസൽ) േമൽപറ�
പ�തികെള�ാം 2016-21 കാലയളവിൽ
�ർ�മാേയാ ഭാഗീഗമാേയാ നട�ിലാ�ിയി�
�വയാണ്. �ർ�മാേയാ ഭാഗീഗമാേയാ
നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ
�വെട േചർ��. നിർ�ാണം �േരാഗമി�
െകാ�ിരി�� 4 വാ�ർ ടാ�ികളിൽ 2 എ�ം പണി
�ർ�ീകരി�  ്വിജയകരമായി സർ�ീസ്
നട�ിവ��. അവേശഷി�ന 2 എ��ിെ�

പണി �േരാഗമി��. "സി-അ��ടി എ� േപരിൽ
�തിയ പാ��ർ കം �റി�് േബാ�ിെ�
നിർ�ാണം �ർ�ീകരി� കഴി�. വ��് നിലവിൽ
75 PAX-െ� 5 എ��ം 100 PAX-െ� ഒ�്
വീത�ം േസാളാർ േബാ�കൾ നിർ�ി��തിന്
വർ�് ഓർഡർ നൽകിയി��്. 15 PAX േസാളാർ
േബാ�കൾ 2 എ��ം 30 PAX േസാളാർ േബാ�കൾ
4 എ��ം വാ��തിനായി നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്. േസാളാർ ഇല�ി�് േറാ േറാ
െവ�ൽ വാ��തി�� നടപടി�ം
�േരാഗമി��. 15 ഡി�ി േബാ�ക�െട
നിർ�ാണ�മായി ബ�െ�� െടൻഡർ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്. 75 PAX -െ� 7 കാ�മൈറൻ
േബാ�കൾ നിർ�ി��തിൽ 3 എ��ിെ�

നിർ�ാണം �ർ�ീകരി� വിജയകരമായി സർ�ീസ്
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നട�ിവ��. 4 എ��ിെ� നിർ�ാണം
�േരാഗമി��. േകരള െറയിൽ െഡവലപ്െമൻറ്
േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ്  േകരള െറയിൽ
െഡവലപ്െമൻറ്  േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ്(െക-
െറയിൽ) എെ��� നട�ിലാ�ി വ��
സിൽവർൈലൻ (അർ� അതിേവഗ െറയിൽ)
തി�വന��രം - കാസർേകാട്  പ�തി, തലേ�രി -
ൈമ�ർ െറയിൽ പ�തി, നില�ർ - ന�ൻേകാട്
െറയിൽ പ�തി എ�ിവെയ�ാം ഇേ�ാൾ പല
തല�ളിലായി ആ��ണ ഘ��ിലാ��ത്.
െകാ�ി െമേ�ാ െകാ�ി െമേ�ാ ഘ�ം-2 പ�തി
െകാ�ി െമേ�ാ ഘ�ം-2 പ�തി�െട �ാരംഭ
�വർ�ന��െട ഭാഗമാ�� സീേപാർ�്-
എയർേപാർ�് േറാഡ്  വീതി ���തി�� പ�തി.
െകാ�ി െമേ�ാ ഘ�ം-1 ബി പ�തി-
എസ് .എൻ.ജഗ്ഷൻ �തൽ ��ണി�റ െറയിൽേവ
േ�ഷൻ വെര ഇൻറേ��ഡ്  അർബൻ
റീജനേറഷൻ ആൻറ്  വാ�ർ �ാൻേ�ാർ�് സി�ം
എ� പ�തി നട�ിലാ�ാൻ െകാ�ി െമേ�ാ
െറയിൽ ലിമി�ഡിെന Special Purpose Vehicle
ആയി �മതലെ���ി. നാളി�വെര��
�േരാഗതി �വെട േചർ��. െകാ�ി െമേ�ാ
ഘ�ം-2 �ാരംഭ �വർ�ന�ൾ

�േരാഗമി�െകാ�ിരി��. െകാ�ി െമേ�ാ ഘ�ം-2
പ�തി�െട �ാരംഭ �വർ�ന��െട ഭാഗമായി
സീേപാർ�്-എയർേപാർ�് േറാഡ്  വീതി
���തി�� �വർ�ന�ൾ �തഗതിയിൽ
�േരാഗമി��. െകാ�ി െമേ�ാ ഘ�ം-1 ബി പ�തി
-എസ് .എൻ ജംഗ്ഷൻ �തൽ ��ണി�റ
െറയിൽേവ േ�ഷൻ വെര. ഇ�േ��ഡ്  അർബൻ
റീജനേറഷൻ ആ�് വാ�ർ �ാൻേ�ാർ�് സി�ം
എ� പ�തി നട�ിലാ�വാൻ െകാ�ി െമേ�ാ
െറയിൽ ലിമി�ഡിെന Special Purpose Vehicle
ആയി �മതലെ���ി. പ�തി�െട
പാരി�ിതാകാ�മതി ലഭി��തി� േവ�ി��
നടപടി�മ�ൾ �േരാഗമി�െകാ�ിരി��.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി സംബ�ി� വിശദാംശം
േശഖരി� വ��.

(ബി) നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ
നൽ�േമാ; നട�ിലാ�ാ�� പ�തികൾ
ഏെതാെ� ആെണ�് വ��മാ�േമാ?

(ബി) ഗതാഗത വ��ി� കീഴി�� േമാേ�ാർ വാഹന
വ��്, ജലഗതാഗത വ��്, േകരള െറയിൽ
െഡവലപ്െമൻറ്  േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ് ,
െക.എം.ആർ.എൽ എ�ിവ�് അ�വദി� പ�തി
സംബ�ി� വിശദാംശം താെഴ ക�ാ�ം. േമാേ�ാർ
വാഹന വ��് 2016-2021 കാലയളവിെല
ബഡ്ജ�കളിൽ േമാേ�ാർ വാഹന വ��മായി
ബ�െ�� �ീ�് നവീകരണം, നിരീ�ണ ക�ാമറകൾ
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�ാപി�ൽ, ജി.പി.എസ് . �ാ�ിംഗ് സംവിധാനം
�ാപി�ൽ, േതർഡ്  ഐ എൻേഫാ�്െമ�്
പ�തി, േറാഡ്  േസ�ി ഡാ�ാ െസ�ർ
�ാപി�ൽ, ഉേദ�ാഗ�ർ�� െ�ാഫഷണൽ
�ിൽ ഇം � വ്െമ�് േ�ാ�ാം, ഡിജി�ൽ
വയർെലസ്  ക��ണിേ�ഷൻ െന�് വർ�്
�ാപി�ൽ, േമാേ�ാർ വാഹന െച�് േപാ�ക�െട
ആ�നികവൽ�രണം, േമാേ�ാർ വാഹന വ��ിൽ
�തിയ സബ് ആർ.ടി.ഓഫീ�കൾ �ാപി�ൽ,
ഇ-െമാബിലി�ി െ�ാേമാഷൻ, വാഹന പരിേശാധന
േക���ം ൈ�വിംഗ് െട�ിംഗ് �ാ�ക�ം
�ാപി�ൽ എ�ീ പ�തികളാണ് �ഖ�ാപി�ത്.
2016-2021 കാലയളവിൽ നട�ിലാ�ിയ
പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ താെഴ േചർ��.
�ീ�് നവീകരണം പ�തിയിൽ 64 എൻേഫാ�്െമ�്
വാഹന�ൾ വാ�ി�. നിരീ�ണ ക�ാമറകൾ
�ാപി�ൽ പ�തിയിൽ വാളയാർ വട�ാേ�രി
പാത�െട ഭാഗമായി കവടിയാറിൽ 2 നിരീ�ണ
ക�ാമറകൾ �ാപി�. ജി.പി.എസ് . �ാ�ിംഗ്
സംവിധാനം �ാപി�ൽ പ�തിയിൽ
വാഹന��െട നിരീ�ണ�ിനായി ഒ� മാ�ർ
കൺേ�ാൾ ��ം 17 മിനി കൺ േ�ാൾ ��ക�ം
�ാപി�. വ��ിെ� 100 എൻ േഫാ�് െമ�്
വാഹന�ളിൽ ജി.പി.എസ് .ഘടി�ി�, ടാഗ് െച�.
2 ല�േ�ാളം പ�ിക് സർ�ീസ്  വാഹന�ളിൽ
ജി.പി.എസ് . ഘടി�ി� കഴി�. ഉേദ�ാഗ�ർ��

െ�ാഫഷണൽ �ിൽ ഇം � വ്െമ�് േ�ാ�ാം
പ�തിയിൽ വ��ിെല 740 ഉേദ�ാഗ�ർ�്

െ�യിനിംഗ് നൽകി. ഡിജി�ൽ വയർെല�്
ക��ണിേ�ഷൻ െന�് വർ�് �ാപി�ൽ

പ�തിയിൽ എറണാ�ള�് എൈ�സ്  വ��ിെ�
മലയാ�രിെല�ം േകാതമംഗലെ��ം

കേ�രി�ടിയിെല�ം ��ണി�റയിെല�ം
ൈമേ�ാ േവ�ം ടവ�ം ഉപേയാഗി�്
�ാപി�കഴി�. പാല�ാ�ം, ആല�ഴയി�ം
ഡിജി�ൽ വയർലസ്  �ാപി�വാ��

നടപടികൾ �േരാഗമി��. േമാേ�ാർ വാഹന
െച�് േപാ�ക�െട ആ�നികവ ൽ�രണ
പ�തിയിൽ ആര��ാവ് െച�് േപാ�് നവീകരി�.
വാളയാർ െച�് േപാ�ക�െട നവീകരണം
�േരാഗമി��. േമാേ�ാർ വാഹന വ��ിൽ �തിയ
സബ് ആർ.ടി. ഓഫീ�കൾ �ാപി�ൽ

പ�തിയിൽ കാ�ാകട, ��യാർ, ന��, േപരാ�,
െവ�രി��്, ഇരി�ി, വർ�ല, േകാ�ി,
െകാേ�ാ�ി, രാമനാ�കര (ഫേറാ�്), പ��ർ,
ചടയമംഗലം, പ�നാ�രം എ�ിവിട�ളിലായി 13
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സബ് ആർ.ടി. ഓഫീ�കൾ �ാപി�. ഇ-
െമാബിലി�ി െ�ാേമാഷൻ പ�തിയിൽ 400 ഓളം
അേപ�കർ�് ഇല�ിക് ഓേ�ാറി��ാ��
സ�ിഡി നൽ കി, സം�ാന�് ഇല�ിക്
ചാർജിംഗ് േ�ഷ�കൾ �ാപി�വാൻ

െക.എസ് .ഇ.ബി � 5 േകാടി �പ നൽകി.
തി�വന��രം, െകാ�ം, എറണാ�ളം, ��ർ,
േകാഴിേ�ാട് , ക�ർ ജി�കളിൽ ഇ�വെര 6
ഇല�ിക് ചാർജിംഗ് േ�ഷ�കൾ െക.എസ് .ഇ.ബി.
�ാപി� കഴി�. വാഹന പരിേശാധന
േക���ം ൈ�വിംഗ് െട�ിംഗ് �ാ�ക�ം
�ാപി�ൽ പ�തിയിൽ േകാഴിേ�ാ�ം,
പാറ�ാലയി�ം, ഉഴ�രി�ം 3 െഹവി െവഹി�ിൾ
േ�ഷ�കൾ, ���റ, �വാ��ഴ, കാസർേഗാഡ് ,
തളി�റ� എ�ിവിട�ളിൽ ഒെര�ം വീതം വാഹന
പരിേശാധന േക���ം ൈ�വിംഗ് െട�ിംഗ്
�ാ�ക�ം �ാപി�. ��ണി�റയിെല�ം
മ�ാേ�രിയിെല�ം െട�ിംഗ് �ാ�ക�െട
നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ �േരാഗമി��. 2018-
19, 2019-20 ബഡ്ജ�ിൽ േമാേ�ാർ വാഹന
വ��ിന് േവ�ി �ഖ�ാപി� പ�തികളായ േതർഡ്
ഐ എൻേഫാ�്െമ�് പ�തി, േറാഡ്  േസ�ി ഡാ�
െസ�ർ പ�തി എ�ീ പ�തികൾ�് സാ�ശ���
ബദൽ പ�തികൾ േക� സർ�ാർ (MoRTH)
എൻ.ഐ.സി, ഡൽഹി �േഖന നട�ിലാ�ി
വ��തിനാൽ ടി പ�തികൾ ഉേപ�ി�.
ജലഗതാഗത വ��് ജലഗതാഗത വ��മായി
ബ�െ��് 2016-21 കാലയളവിെല
ബഡ്ജ�കളിൽ നട�ിലാ��തിനായി �ഖ�ാപി�
പ�തികൾ �വെട േചർ��. ആല�ഴ േബാ�്
െജ�ി െക.എസ് .ആർ.ടി.സി ബസ്  �ാ�്
എ�ിവെയ ഏേകാപി�ി�െകാ�� െമാബിലി�ി
ഹ�് നിർ�ാണം INKEL �ഖാ�ിരം നട�വ��.
(2016-17 റിൈവസ്ഡ്  െ�ാേ�ാസൽ). �ഹ�,
ആല�ഴ, �മരകം, എറണാ�ളം ��ികളിൽ വാ�ർ
ടാ�ി സർ�ീസ്  ആരംഭി�ൽ. ‘സീ-അ��ടി ' എ�
േപരിൽ �തിയ പാ��ർ കം �റി�് സർ�ീസ്
ആരംഭി�ൽ (2017 18 ബഡ്ജ�് െ�ാേ�ാസൽ)
ആദിത� സൗേരാർ� േബാ�ിെ� വിജയകരമായ
സർ�ീസിെ� െവളി��ിൽ ��തൽ ��തി
സൗ�ദ സൗേരാർ� േബാ�ക�െട വാ�ൽ
(2018-19 ബഡ്ജ�് െ�ാേ�ാസൽ) �തിയ
േബാ�കൾ വാ��തിനായി 21 േകാടി �പ
ബഡ്ജ�ിൽ വകയി��ൽ. (2019-20 ബഡ്ജ�്
െ�ാേ�ാസൽ) േസാളാർ േബാ�കൾ
ഉൾെ�െട�� പ�തികൾ നട�ിലാ��തിന് 26
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േകാടി �പ ബഡ്ജ�ിൽ വകയി��ൽ (2020-21
ബഡ്ജ�് െ�ാേ�ാസൽ) േമൽപറ�
പ�തികെള�ാം 2016-21 കാലയളവിൽ
�ർ�മാേയാ ഭാഗീഗമാേയാ നട�ിലാ�ിയി�
�വയാണ്. �ർ�മാേയാ ഭാഗീഗമാേയാ
നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ
�വെട േചർ��. നിർ�ാണം �േരാഗമി�
െകാ�ിരി�� 4 വാ�ർ ടാ�ികളിൽ 2 എ�ം പണി
�ർ�ീകരി�  ്വിജയകരമായി സർ�ീസ്
നട�ിവ��. അവേശഷി�ന 2 എ��ിെ�

പണി �േരാഗമി��. "സി-അ��ടി എ� േപരിൽ
�തിയ പാ��ർ കം �റി�് േബാ�ിെ�
നിർ�ാണം �ർ�ീകരി� കഴി�. വ��് നിലവിൽ
75 PAX-െ� 5 എ��ം 100 PAX-െ� ഒ�്
വീത�ം േസാളാർ േബാ�കൾ നിർ�ി��തിന്
വർ�് ഓർഡർ നൽകിയി��്. 15 PAX േസാളാർ
േബാ�കൾ 2 എ��ം 30 PAX േസാളാർ േബാ�കൾ
4 എ��ം വാ��തിനായി നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്. േസാളാർ ഇല�ി�് േറാ േറാ
െവ�ൽ വാ��തി�� നടപടി�ം
�േരാഗമി��. 15 ഡി�ി േബാ�ക�െട
നിർ�ാണ�മായി ബ�െ�� െടൻഡർ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്. 75 PAX -െ� 7 കാ�മൈറൻ
േബാ�കൾ നിർ�ി��തിൽ 3 എ��ിെ�

നിർ�ാണം �ർ�ീകരി� വിജയകരമായി സർ�ീസ്
നട�ിവ��. 4 എ��ിെ� നിർ�ാണം
�േരാഗമി��. േകരള െറയിൽ െഡവലപ്െമൻറ്
േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ്  േകരള െറയിൽ
െഡവലപ്െമൻറ്  േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ്(െക-
െറയിൽ) എെ��� നട�ിലാ�ി വ��
സിൽവർൈലൻ (അർ� അതിേവഗ െറയിൽ)
തി�വന��രം - കാസർേകാട്  പ�തി, തലേ�രി -
ൈമ�ർ െറയിൽ പ�തി, നില�ർ - ന�ൻേകാട്
െറയിൽ പ�തി എ�ിവെയ�ാം ഇേ�ാൾ പല
തല�ളിലായി ആ��ണ ഘ��ിലാ��ത്.
െകാ�ി െമേ�ാ െകാ�ി െമേ�ാ ഘ�ം-2 പ�തി
െകാ�ി െമേ�ാ ഘ�ം-2 പ�തി�െട �ാരംഭ
�വർ�ന��െട ഭാഗമാ�� സീേപാർ�്-
എയർേപാർ�് േറാഡ്  വീതി ���തി�� പ�തി.
െകാ�ി െമേ�ാ ഘ�ം-1 ബി പ�തി-
എസ് .എൻ.ജഗ്ഷൻ �തൽ ��ണി�റ െറയിൽേവ
േ�ഷൻ വെര ഇൻറേ��ഡ്  അർബൻ
റീജനേറഷൻ ആൻറ്  വാ�ർ �ാൻേ�ാർ�് സി�ം
എ� പ�തി നട�ിലാ�ാൻ െകാ�ി െമേ�ാ
െറയിൽ ലിമി�ഡിെന Special Purpose Vehicle
ആയി �മതലെ���ി. നാളി�വെര��
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�േരാഗതി �വെട േചർ��. െകാ�ി െമേ�ാ
ഘ�ം-2 �ാരംഭ �വർ�ന�ൾ

�േരാഗമി�െകാ�ിരി��. െകാ�ി െമേ�ാ ഘ�ം-2
പ�തി�െട �ാരംഭ �വർ�ന��െട ഭാഗമായി
സീേപാർ�്-എയർേപാർ�് േറാഡ്  വീതി
���തി�� �വർ�ന�ൾ �തഗതിയിൽ
�േരാഗമി��. െകാ�ി െമേ�ാ ഘ�ം-1 ബി പ�തി
-എസ് .എൻ ജംഗ്ഷൻ �തൽ ��ണി�റ
െറയിൽേവ േ�ഷൻ വെര. ഇ�േ��ഡ്  അർബൻ
റീജനേറഷൻ ആ�് വാ�ർ �ാൻേ�ാർ�് സി�ം
എ� പ�തി നട�ിലാ�വാൻ െകാ�ി െമേ�ാ
െറയിൽ ലിമി�ഡിെന Special Purpose Vehicle
ആയി �മതലെ���ി. പ�തി�െട
പാരി�ിതാകാ�മതി ലഭി��തി� േവ�ി��
നടപടി�മ�ൾ �േരാഗമി�െകാ�ിരി��.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി സംബ�ി� വിശദാംശം
േശഖരി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


