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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 279 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

യാ�ാേ�ശം പരിഹരി��ത് സംബ�ി�  ്െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട സർേ�

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി ,
�ീ എൻ എ െന�ി��് , 
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്, 

�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി 

Shri Antony Raju
(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് യാ�ാ േ�ശം പരിഹരി��ത്

സംബ�ി�  ്െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട

േന�ത��ിൽ സർേ� നട�ിയി�േ�ാെയ�്

അറിയി�േമാ;

(എ) സർ േ� നട�ിയി��്. തി�വന��രം ജി�യിൽ

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട േന�ത��ിൽ

സർ�ാരിെ� GIZ SMART-SUT പ�തി�െട

അടി�ാന�ിൽ ��് റാഷണൈലേസഷ�ം

നഗര�ിെല ബസ്  സർ�ീസ്  െമ�െ�����ം

സംബ�ി�  ്സൗജന�മായി സർ േ� നട�ി

വരികയാണ്. �ടാെത െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.
സ��ം നിലയി�ം ജീവന�ാെര ഉപേയാഗി�്

�ധാന ��കളിൽ േപായി�് ഡ��ി സർ േ��ം

നട�ി വ���്.

(ബി)

എ�ിൽ ��ത സർേ�യിെല നിഗമന�ൾ

എെ��ാമാണ്;

(ബി) വിവിധ �ല�ളിൽ യാ��ാർ േ�ാ

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.േ�ാ �ണകരമ�ാെത

ധാരാളം �ി�കൾ ഡീസൽ �ക േപാ�ം ലഭി�ാെത

സർ�ീസ്  നട��താ�ം ചില ��ിൽ

ആവശ��ിലധികം �ി�കൾ ഉ�താ�ം എ�ാൽ

മ�് ചില ��കളിൽ ആവശ��ിന് �ി�കൾ

ഇ�ാ�താ�ം യാ��ാ�െട ആവശ�മ�സരി��

�ി�കൾ �മീകരി�ിരി��െത�ം തി�വന��രം

ജി�യിൽ GIZ നട�ിയ നിരീ�ണ�ിൽ നി�ം

േബാ��െ��ി��്. ഇത് �കാരം അടിയ�ിരമായി

��തൽ �ത�തേയാെട�ം സമയബ�ിതമാ�ം

ലഭ�മായ വിവര�ൾ േശഖരി�  ്േ�ാഡീകരി�്

സർ�ീസ്  നട��തിന് വിദ� ഏജൻസിക�െട

സാേ�തിക ഉപേദശ�ം സഹായ�ം

അനിവാര�മാെണ�് വിലയി��ിയി��്.

(സി) ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ സർ�ീ�കൾ

�ന:�മീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?
(സി) ��ത സർേ��െട അടി�ാന�ിൽ ഈ

േമഖലയിെല വിദ� ഏജൻസിക�െട േസവനം

ഉപേയാഗെ���ി വിവര സാേ�തിക വിദ��ം

�ാഥമിക വിവര േശഖരണ�ിൽ നി�ം ലഭ�മായ

വിവര��ം ഉപേയാഗി�െകാ�് ശാ�ീയമായി
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യാ��ാർ�ം െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�ം

�ണകരമായ െഷഡ�ൾ �നഃ�മീകരണം

നട��ത് പരിേശാധി� വരികയാണ്.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിൽ ഓേരാ ��ക�െട�ം

�ി�് ൈവസ്  കള�ൻ ലഭ�മായി��ത്

പരിേശാധി�  ്വ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

��ത �ി�കെള നാലായി തരംതിരി�്

പരിേശാധി�ക�ം വിലയി��ക�ം തി��ൽ

നടപടികൾ സ�ീകരി� വരിക�ം െച���്.
ഇ�ര�ിൽ കള�ൻ പരിേശാധി�്

തരംതിരി�ിരി��ത് താെഴ പറ��

രീതിയിലാണ്. 1. ഡീസൽ �ക�ം െ�യർ

പാർട്സ്  �ക�ം േപാ�ം ലഭി�ാ� �ി�കൾ

[ഇ.പി.െക.എം.(Earning per kilometer) 25 �പ

േപാ�ം ലഭി�ാ�വ] 2. ഡീസൽ �ക�ം െ�യർ

പാർട്സ്  �ക�ം ലഭി���ം എ�ാൽ

ൈ�വ�േട�ം ക���േട�ം േവതനം

ലഭി�ാ��മായ �ി�കൾ (EPKM 25 �പ�്

�കളി�ം 43 �പ�് താെഴ�ം വ�മാനം ഉ�വ). 3.
ഡീസൽ �ക�ം െ�യർ പാർട്സ്  �ക�ം

ൈ�വ�േട�ം ക���േട�ം േവതനം

എ�ിവെയ�ാം ലഭി��വ�ം യാ�ാേ�ശം

ഇ�ാ��മായ �ി�കൾ (ഇ.പി.െക.എം 43
�പയിൽ ��ത�ം 50 �പ വെര വ�മാനം ഉ�വ)
4. ലാഭകരമായി സർ�ീസ്  നട��വ�ം ��തൽ

�ി�കൾ ആവശ�മായ�മായ ��കൾ (EPKM 50
�പ�് �കളിൽ ഉ�വ). േമൽ പരിേശാധനകൾ

നട�ി ഇനം 1, 2 എ�ിവ പരിേശാധി�  ്ഒ�െ���ം

ജനകീയ �തിബ�തയിൽ ഓ�േറ�് െച���ം

സമയം �മീകരി�ം െമ�െ���ി�ം ബാ�ി��വ

യാ�ാേ�ശം ഉ� ��കളിേല�ം മ�് സർ�ീ�കൾ

ഇ�ാ� ��കളിേല�ം �നഃ�മീകരി�്

യാ��ാർ�ം േകാർ�േറഷ�ം �ണകരമായ

രീതിയിൽ നട��തിന് നടപടികൾ �തഗതിയിൽ

നട�വരികയാണ്. ഇ�ര�ിൽ �നഃ�മീകരണം

നട�േ�ാൾ ബ�െ�� തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന�ൾ, ബ�. എം.എൽ.എ-മാർ

ഉൾ െ�െട�� ജന�തിനിധികൾ എ�ിവ�െട

അഭി�ായം �ടി ആരാ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


