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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 135 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിെല ടി��ിതര വ�മാനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ,
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി , 

�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി, 
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് 

Shri Antony Raju
(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിൽ ടി��ിതര വ�മാനം

ലഭി��ത് ഏെത�ാം രീതിയിലാെണ�റി�േമാ;
(എ) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിൽ ടി��ിതര വ�മാനം

വർ�ി�ി��തിനായി ജേനാപകാര�ദമായ

വിവിധ പ�തികൾ ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി

വരികയാണ്. ഇതിെ� ഭാഗമായി താെഴ പറ��

പ�തികളാണ് വിജയകരമായി നട�ിലാ�ി

വ��ത്. സ�� ബസ്  പ�തി :-
മ��വിപണന�ിനായി തീരേദശ�് നി�ം

വിവിധ �ല�ളിേല�ം തിരി�ം യാ� െച��

വനിതാ മ�� െതാഴിലാളികൾ നിലവിൽ അമിത

ചാർജ്  നൽകി ഓേ�ാ റി�കെളയാണ്

ആ�യി��ത്. രാവിേല�ം, രാ�ിയി�ം പല

�ല�ളിൽ നി�ം യാ� െച�� ഇവർ�്

ഓേ�ാറി�ാ�ലി ഭാരമാ�� എ�് മാ�മ�

രാ�ികാല�ളിൽ തിരിെക േപാകാൻ വാഹനം

ലഭ�മാകാ� �ിതി�ം ഉ�്. ഇതിന്

പരിഹാരെമ� നിലയിൽ �ധാന മ�� വിപണന

േക��ളിൽ നി�ം തി�വന��രം

സി�ി��ിെല വിവിധ �ല�ളിേല�ം തിരി�ം

വനിതാ മ��െതാഴിലാളികെള

എ�ി��തിനായി �േത�ക

സംവിധാന�േളാ��ടിയ �േത�ക നിറ�ി�� 3
െ�ഷ�ൽ ബ�കൾ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�് 67.5
ല�ം �പ വാർഷിക �ാ�് ലഭ�മാ�� രീതിയിൽ

ഫിഷറീസ്  വ��ിന് കരാർ വ�വ�യിൽ നൽകി

സർ�ീസ്  നട�ിവ��. Fish on Wheels,
Foodies on Wheels, Mobile Ration shop എ�ിവ

ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ നട�വ��.
വാടക അടി�ാന�ിൽ ബ�കൾ നൽ��ത്

സംബ�ി�  ്(ൈ�വ�് ഹയർ) സർ�ാർ

തല�ിൽ സംഘടി�ി�� ആവശ��ൾ�ം,
വിവാഹം, വിേനാദയാ� �ട�ിയ ആവശ��ൾ�ം
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�രപരിധി, സമയം, യാ��ാ�െട എ�ം

എ�ിവ�െട അടി�ാന�ിൽ

നിയമാ��തമായി നി�യി�ിരി�� നിര�കൾ

ഈടാ�ി ബ�കൾ അ�വദി���്.
നഗരപരിധിയിൽ വിേനാദ സ�ാരം, േഫാേ�ാ ��്

�ട�ിയ ആവശ��ൾ�ായി ഡബിൾ ഡ�ർ

ബ�ക�ം നൽകി വ���്. ഇ� �ടാെത േക�

സർ�ാർ �ാപനമായ വി.എസ് .എസ് .സി.�്

കിേലാമീ�റിന് 57/- �പ നിര�് അടി�ാന�ിൽ

ദീർഘ�ര സർ�ീസായി വാടക�് നൽകി വ���്.
�ൾ Bond Service, Company Bond Service
എ�ിവ ആരംഭി�വാ�� സ��ത KSRTC
ബ�െ��വെര അറിയി�ി��്. വിവിധ �ർ

പാേ��കൾ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട വിവിധ

ഡിേ�ാകളിൽ നി�ം േകരള�ിെല വിവിധ

വിേനാദസ�ാര േക��ളിേല�് അവധി

ദിവസ�ളിൽ യാ��ാ�െട എ�ം / ആവശ�കത

അ�സരി�  ്(�റ�ത് 40 യാ��ാെര�ി�ം

ലഭ�മാ�� സാഹചര��ിൽ) നിലവിെല ടി��്

നിര�ിൽ ആകർഷകമായ അധിക സർ�ീ�ക�ം

സംഘം േചർ�് വി�ര �ല�ളിേല�് ��് ടി��്

��് െച��വർ�ായി �േത�ക സർ�ീ�ക�ം

ആവശ�ാ�സരണം അയ�  ്വ���്. ഈ
പ�തികൾ വി�ലീകരി�  ്ടി��ിതര വ�മാനം

ലഭ�മാ��തിനാണ് പ�തിയി�ി��ത്. ഇത്

വി�ലീകരി��തിനായി േകാർ�േറഷനിൽ

�േത�കം െകാേമ��ൽ / മാർ��ിംഗ് വിഭാഗം

�പീകരി�ക�ം �വർ�നം ആരംഭി�ക�ം

െച�ി��്. െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട

വ�മാന�ിെ� ഏറിയ പ�ം സർവീസ്

ഓ�േറഷനി�െടയാണ് ലഭി��ത്. �ടാെത

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട ഉടമ�തയി��

�ല�ളി�ം, േഷാ�ിംഗ്  േകാം��കളി�ം ക�വട

�ാപന�ൾ �വർ�ി�ി��തി�െട�ം, ബസ്

േ�ഷൻ പരസ�ം, ബസിെല പരസ�ം, െമാൈബൽ 

ടവർ   �തലായവയി�േട�ം ടി��ിതര വ�മാനം

ലഭി�  ്വ��. �ടാെത െകാറിയർ   / പാ�ൽ

സർ�ീ�കൾ, എ.ടി.എം. എ�ിവ�ായി േലലം /
െട�ർ  നടപടികൾ  സ�ീകരി�  ്വ��.
േകാവിഡ്-19 മഹാമാരി�െട പ�ാ�ല�ിൽ

ടി��ിതര വ�മാന�ിൽ ഗണ�മായ �റവ്

വ�െവ�ി�ം �തന വ�മാന മാർ��ളി�െട

ടി��ിതര വ�മാനം വർ�ി�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�  ്വ��. �ടാെത

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട വ�മാന

േ�ാത�കൾ കെ��ി ഫല �ദമായ രീതിയിൽ
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മാർ ��് െച��തിനായി ഒ� മാർ ��ിംങ്  വിങ്

�വർ �നം ആരംഭി�ി��്.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിൽ നിലവി�ളള

കൺസ�മർ പ�കളിൽ െപാ�ജന�ൾ�് ഇ�നം

വിൽ��തിനായി റീെ�യിൽ ഔ�്  െല�കൾ

�റ��ത്  വഴി ടി�േ�തര വ�മാനം

ലഭി��താണ്. ഇതിേനാട� ബ�മായി, ഓയിൽ,
എൽ.പി.ജി. സിലി�ർ എ�ിവ�ം വിൽ�ന�്

നൽ���ം വഴി�ം ഇല�ിക് ചാർജിംഗ്

േ�ഷ�കൾ �ാപി��ത് വഴി�ം

െപാ�ജന�െള പ�ിേല�് ആകർഷി�വാൻ

കഴി��താണ്. െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട

ടി��ിതര വ�മാനം വർ�ി�ി��തിനായി

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട തിരെ��� ബസ്

േ�ഷ�കളിൽ വാണിജ� �ാധാന��� ബസ്  
െടർമിനൽ കം േഷാ�ിംഗ്  േകാം��് നിർ�ി�

വ���്. അ�കാരം െകാ�ാര�ര, കാ�ാ�ട,
കാസർ േഗാഡ് , െന�മ�ാട് , െന�ാ�ിൻകര,
പ��ർ എ�ീ ബസ്  േ�ഷ�കളിൽ ബസ്  
െടർമിനൽ കം േഷാ�ിംഗ്  േകാം��കൾ നിർ�ി�

കഴി�. ഇേ�ാൾ െതാ��ഴ, �വാ��ഴ,
പ�നംതി�, മല�റം, ഹരി�ാട്  എ�ീ ബസ്

േ�ഷ�കളി�ം ബസ്   െടർമിനൽ കം േഷാ�ിംഗ് 
േകാം��ിെ� നിർ�ാണ ���ികൾ

�ർ�ീകരി�െകാ�ിരി�കയാണ്. ആല�ഴ

െമാബിലി�ി ഹ�ിെ� നിർ�ാണം നട�

െകാ�ിരി��. ���ാട്  െമാബിലി�ി ഹ�ിെ�

നിർ�ാണ�ിന് േവ�ി�� �ാരംഭ നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി��്. എറണാ�ളം, െകാ�ം, കായം�ളം,
��ർ, ��വാ�ർ വിഴി�ം എ�ീ ബസ്

േ�ഷ�കളിൽ ആ�നിക രീതിയി�� വാണിജ�

സ��യ�ൾ നിർ�ി��തിന് �ാരംഭ നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി��്. �ടാെത േദവി�ള�് ഒ� Holiday
Home Project െച��തി�� �ാരംഭ നടപടിക�ം

സ�ീകരി�ി��്.

(ബി) ടി��ിതര വ�മാനം വർ�ി�ി��തിന് െപേ�ാൾ

ബ�കൾ �ാപി��തി�ം ഡിേ�ാകളിൽ

ഒഴി�കിട�� �ല�് ബിവേറജസ്

േകാർ�േറഷെ� ഔ�്  െല�കൾ

ആരംഭി��തി�ം തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�േമഖലാ എ�ക�നിക�മായി േചർ�് 75
െപേ�ാൾ ബ�കൾ �ാപി��തി�ളള

നടപടികൾ എ��ി��്. ഇതിൽ 8 റീെ�യിൽ

ഫ�വൽ ഔ�് െല�ക�െട �വർ�ന ഉദ്ഘാടനം

15.09.2021-ൽ െച�. ഈ ഔ�് െല�കൾ

വിജയകരമായി �വർ�ി�  ്വ��. കിഴേ�േകാ�,
കിളിമാ�ർ, ചടയമംഗലം, �വാ��ഴ, േചർ�ല,
��ാർ, ചാല�ടി, േകാഴിേ�ാട്  എ�ിവട�ളിെല

ഡിേ�ാകളിലാണ് യാ� fuel outletകൾ

�ട�ിയി��ത്. അ�� 100 ദിന പരിപാടിയിൽ

��ർ, ��വാ�ർ, �ൽ�ാൻ ബേ�രി,
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െപരി�ൽമ�, കാസർ േഗാഡ് , ക�ർ , ആ�വ,
പാല�ാട് , െപാൻ��ം, മാേവലി�ര �ട�ി 20
േക��ളിൽ KSRTC യാ�ാ fuel outlet
�റ�െകാ���തി�� നടപടികൾ

�ർ�ിയായി വ��. െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.
ഡിേ�ാക�ം, ബസ്  �ാ�ക�ം ഇ�ാ�

ഒഴി�കിട�� �ല�ളിൽ ബിവേറജ്

േകാർ�േറഷെ� നിലവി�� ഔ�് െല�കൾ

മാ�ി�ാപി��തിന് BEVCO�മായി ചർ�

നട� വ��.

(സി)

ഇ�വഴി എ� �ക വ�മാനമായി ലഭി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

(സി) താെഴ പറ�� വിവിധ പ�തി

വ�ാപകമാ��േതാെട, ടി��ിതര വ�മാന�ിൽ

വൻ വർ�നവാണ് �തീ�ി��ത്. നിലവിെല

നിര�കൾ �വെട േചർ��. സ�� പ�തി�ായി

വിനിേയാഗി�� 3 ബ�കൾ�ായി �തിവർഷം

67.5 ല�ം �പ�ം, ൈ�വ�് ഹയർ വ�വ�യിൽ

ബസ്  നൽ��തിന് ഈടാ�� നിര�ിെന

സംബ�ി� വിവര�ൾ അ�ബ�മാ�ം

േചർ��. ഡബിൾ ഡ�ർ ബ�കൾ ദിനം�തി

10,000/- �പ നിര�ി�ം, വി.എസ് .എസ് .സി.�്

കിേലാമീ�റിന് 57 �പ നിര�ി�മാണ് ബ�കൾ

വാടക ഇന�ിൽ നൽകാ��ത്. ഓയിൽ

വിൽ�ന�് അ�സരി�ളള െസയിൽസ്  ക�ീഷൻ

ആണ് െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട മെ�ാ�

വ�മാനം. വിൽ�ന വർ�ി��ത�സരി�  ്
വ�മാനം ���താണ്. പ�തി �ർ�ഘ��ിേല�്

എ��തിനായി ഏകേദശം ഒ� വർഷെ�

ൈദർഘ�ം �തീ�ി��തിെനാ�ം, പ�തി

�ർ�മായി നട�ിൽ വ�േ�ാൾ ഏകേദശം 37
േകാടി �പ�െട അധിക വാർഷിക വ�മാനം

�തീ�ി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



(CTO 6flJ (TWo 

ce1J19c 	m1øo 	50/- 	JnJ 6)0Jc1c?1ow 	DjAsr 
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Q6m1o1m 500/- 	riJ aflmlao xt 12000/- 	3cJ. 

(rua000iw1 200 ce1.olc?olm') 
(JcO)OØO 	O6)0c063C11) 	øj 12000/- 	J1c?8 

oon1c 	12000/u 	riJo, 12000/- 	J1c? 

c11) nJøo (1 	eo 	DSOcO6Tflo. 

1oai1çc 	m1øe 	50/- 	øJnJ 	J1q1ow 	3( 

8 i26TD1O1C1to m1o1m 	500/- 	cj 	2flrnit2o 	15000/- QJrLJ. 

200 ce1ia1c?o1ato 15000/- 	i10 

- 15000/- 	jipo, 	15000/ 	onicaW 

Cfl) rJth910 (31j 2cffiqo 	SOcO6)pTo. 

6)QUc&1Q8 o,a1au(8 


