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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 296 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സ�� സൗജന� ബസ്  സർ�ീസ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എ. സി. െമായ്  തീൻ ,
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ, 
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ, 
�ീ വി േജായി 

Shri Antony Raju
(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ)

മ��വി�ന നട�� വനിതകൾ�ായി
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�ം ഫിഷറീസ്  വ��ം
സം��മായി ആരംഭി� സ�� സൗജന� ബസ്
സർ�ീസിെ� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) മ��വിപണന�ിനായി തീരേദശ�് നി�ം
വിവിധ �ല�ളിേല�ം തിരി�ം യാ� െച��
വനിതാ െ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 അവ ലഭ�മാകാ� �ിതി�ം

ഉ�്. ഇതിന് പരിഹാരെമ� നിലയിൽ
തി�വന��രം ജി�യിെല �ധാന മ�� വിപണന
േക��ളിൽ നി�ം നഗര�ി��ിെ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.�്
മ��ബ�ന വ��ിൽ നി�ം 67.50 ല�ം �പ
വാർഷിക �ാ�് ലഭ�മാ�� വ�വ�യിൽ

സർ�ീസ്  നട�ി വ��. മ� ജി�കളിൽ നി�ം
ലഭ�മാ�� അേപ��െട അടി�ാന�ിൽ ഈ
പ�തി വ�ാപി�ി�� കാര�ം പരിഗണി��താണ്.

(ബി) ��ത ബസ്  സർ�ീസ്  എ�ാ ജി�കളി�ം
ഏർെ���� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) മ��വിപണന�ിനായി തീരേദശ�് നി�ം
വിവിധ �ല�ളിേല�ം തിരി�ം യാ� െച��
വനിതാ െ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 അവ ലഭ�മാകാ� �ിതി�ം

ഉ�്. ഇതിന് പരിഹാരെമ� നിലയിൽ
തി�വന��രം ജി�യിെല �ധാന മ�� വിപണന
േക��ളിൽ നി�ം നഗര�ി��ിെല വിവിധ
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�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.�്
മ��ബ�ന വ��ിൽ നി�ം 67.50 ല�ം �പ
വാർഷിക �ാ�് ലഭ�മാ�� വ�വ�യിൽ

സർ�ീസ്  നട�ി വ��. മ� ജി�കളിൽ നി�ം
ലഭ�മാ�� അേപ��െട അടി�ാന�ിൽ ഈ
പ�തി വ�ാപി�ി�� കാര�ം പരിഗണി��താണ്.

(സി) ഡീസൽ, െ�യർപാർട്സ് , ജീവന�ാ�െട ശ�ളം
എ�ീ ഇന�ിൽ ഇ�ര�ി�� ഒ� ബസിന്
�തിവർഷം എ� �ക െചലവാ�െമ�ം ഈ �ക
നൽ��ത് ഏത് വ��ാെണ�ം എ� േപർ�്
��ത ബസിൽ യാ�െച�വാൻ കഴി�െമ�ം
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഡീസൽ, െ�യർ പാർട്സ് , ജീവന�ാ�െട
േവതനം (ൈ�വർ) എ�ീ ഇന�ിൽ ഒ� ബ�ിന്
ഒ� ദിവസേ��് 7,500/- �പയാണ് �േത�ക
നിര�ായി നി�യി�ിരി��ത്. വിശദാംശ�ൾ
�വെട േചർ��. 1) പരമാവധി 100 കിേലാമീ�ർ
�രേ��� നിര�് - 4,000/- (കിേലാമീ�റിന് 40
�പ നിര�ിൽ) 2) ൈ�വർമാ�െട േവതനം (1500
x 2) - 3,000/- 3) മ�് ഇനം (െമയി�നൻസ് , ടയർ,
ഓയിൽ etc.) - 500/- അതായത് 100 കിേലാമീ�ർ
�ര�ിന് ബസ്  ഒ�ിന് �തിദിനം 7,500 �പ�ം,
�ടാെത അധികമായി ഓ�� ഓേരാ കിേലാ
മീ�റി�ം 30 �പാ വീത�ം െചലവ്
കണ�ാ�ിയിരി��. ഇ�ര�ിൽ ഒ� മാസം
ഞായറാ� ഒഴിെക 25 ദിവസം ബസ്  ഓ�േറ�്
െച��താണ്. നിലവിെല ഡീസൽ, െ�യർ
പാർട്സ് , ടയർ �ട�ിയവ�െട വില�െട
അടി�ാന�ിലാണ് ഇേ�ാഴെ� �ക
നി�യി�ി��ത്. ഈ നിര�് ഒ� വർഷേ��്

ബാധകമായിരി�ം. എ�ാൽ ഒ� ലി�ർ
ഡീസലിെ� വില 110 �പയിൽ ��തൽ
ആ�കയാെണ�ിൽ അതിന് ആ�പാതികമായി

ഇേ�ാഴെ� �ക ���ി നി�യി��തിന്
വ�വ� െച�ി��്. ഈ ബ�കൾ ര�്
ൈ�വർമാർ സഹിതം �േത�ക സർ�ീസായി
എ�ാ ദിവസ�ം നിലനിർ��തിനാൽ ബസ്
ഒ�ിന് 25 ദിവസേ��് 7,500/- �പ �മ�ിൽ

ആെക 67.5 ല�ം �പയാണ് ഒ� വർഷേ��്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�് അ�വദി�ി��ത്.
��ത ബ�കൾ കാല�് 06.00 മണി �തൽ
രാ�ി 10.00 മണി വെര ഓ�േറ�് െച��താണ്.
ഒ� ബ�ിൽ 24 വനിതാ മ�� െതാഴിലാളികൾ�്
ഇ��് യാ� െച��തി�ം, മ��

വിപണന�ിനാവശ�മായ മ���ം അ�ബ�
സാധന��ം ��ി��തി�ം �േത�ക
സംവിധാന�ം ഈ ബ�കളിൽ ഒ��ിയി��്.
ഇ�മായി ബ�െ��് ഗതാഗത വ��്
മ�ി�േട�ം, മ��ബ�ന വ��് മ�ി�േട�ം
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അ���തയിൽ 29.06.2021-ന് േയാഗം േചർ�് 3
ബ�കൾ മ��ബ�ന വ��ിന് വി�്
നൽ��തി�ം തീ�മാനി�ി��്.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�് മ��ബ�ന വ��ിൽ
നി�മാണ് ഈ �ക നൽ��ത്. മ��ബ�ന

വ��ിെ� 02.08.2021-െല G.O. (Rt) No.
371/2021/F&P ഉ�രവ് �കാരം ഈ പ�തി
നട�ിലാ��തിന് ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്.
��് ബ�കൾ�ം �ടി ഒ� വർഷം 67.50 ല�ം
�പയാണ് അ�വദി�ി��ത്. ടി തീ�മാന�ിെ�

അടി�ാന�ിൽ ടി പ�തി 28.08.2021
തീയതിയിൽ �ഖ�മ�ി, ഗതാഗത വ��്
മ�ി�േട�ം മ�് മ�ിമാ�െട�ം സാ�ി���ിൽ

�ാഗ് ഓഫ് െച�. നിലവിൽ ഈ പ�തി
വിജയകരമായി സർ�ീസ്  നട�ി വ��.

(ഡി)

സ�� ബ�ക�െട എ�ം വർ�ി�ി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

(ഡി) നിലവിൽ തി�വന��രം ജി�യിൽ മാ�മാണ്
'സ��' പ�തി�കാരം 3 െ�ഷ�ൽ ബ�കൾ
സർ�ീസ്  നട�ി വ��ത്. മ� ജി�കളിൽ നി�ം
ലഭി�� അേപ��െട അടി�ാന�ിൽ, മ�
ജി�കളിൽ �ടി ഈ പ�തി നട�ിലാ�ി,
ബ�ക�െട എ�ം വർ�ി�ി�� കാര�ം
പരിഗണി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


