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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 579 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട �ന��ാരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ,
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ , 

�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്, 
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 

Shri Antony Raju
(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.െയ

�ന��രി��തിനായി നട�ിവ��

�വർ�ന��െട �േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(എ) വിലയി��ിയി��്. െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട

സ�ർ� �ന��ാരണേ�ാട�ബ�ി� ,്
െ�ാഫ. �ശീൽ ഖ� സമർ�ി� �ന��ാരണ

പാേ�ജിൻ�കാരം നട�ിയ സാ��ിക

�നഃ�മീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി,
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. വിവിധ ധനകാര�

�ാപന�ളിൽ നി�ം എ��ി�� വാ�കൾ

�നഃ�മീകരി�ക�ം, െപൻഷൻ നൽകാനായി

�ാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘ��െട

കൺേസാർഷ�ം �പീകരി����ൾെ�െട നിരവധി

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. െ�ാഫഷണൽ

ഉേദ�ാഗ��െട േസവനം മാേനെ��് തല�ിൽ

വർ�ി�ി��തിന് ഓ�ൺ മാർ��ിൽ നി�ം

താൽകാലിക അടി�ാന�ിൽ നിയമന�ൾ

നട�ി െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിൽ

െ�ാഫഷണലിസം െകാ�് വ��തി��

നടപടികൾ �േരാഗമി��. ഇ�കാരം

നിയമിതരായവ�െട േസവന�ിെ� ഫലമായി

േകാർ�േറഷെ� അ�ൗ�്സ് , ഐ.�ി. പർേ��്

�തലായ രംഗ�ൾ ��തൽ കാര��മത

ൈകവരി�വാൻ കഴി�ി��്. ടി��് ഇതര

വ�മാനം വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിൽ ഒ� െകാേമർഷ�ൽ

ഡിവിഷൻ �പീകരി�  ്വ�മാനം

വർ�ി�ി��തി�� വിവിധ നടപടികൾ

ആവി�രി� വരികയാണ്. ഇതി�െട

േകാർ�േറഷെന ��തൽ ടി��് ഇതര വ�മാനം

കെ��വാൻ കഴി�ി��്.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട നിലവി��

സംവിധാന�ൾ ഉപേയാഗെ���ി േലാജി�ി�്

സംവിധാനം ആരംഭി�ി��്. നി�ിത



2 of 4

േയാഗ�ത�� െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിെല

ജീവന�ാരിൽ 22 േപരട�� ഒ� േലാജി�ി�് 
മാർ��ിംഗ് ടീം �പീകരി�  ്നടപടികൾ

�േരാഗമി��. ഇതി�െട ��തൽ ടി��് ഇതര

വ�മാനം കെ��വാൻ കഴി�ി��്.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട ബസ്-�ാഫ്

ആ�പാതം ശരാശരിേയ�ാൾ �റ�  ്ചിലവ്

�റ���ി�� നടപടികൾ

�േരാഗമി�കയാണ്. ഇതിെ� ഭാഗമായി

�തിമാസം ശ�ള ഇന�ിൽ �ൻകാല�ളിൽ

േവ�ിയി��തിെന�ൾ െചലവ് �റ��തിന്

സാധി�ി��്. ഐ.�ി. രംഗ�� �ന��ാരണ

നടപടിക�െട ഭാഗമായി ആ�നിക ഇലക് േ�ാണിക്

ടി��ിംഗ് െമഷീൻ നട�ിലാ�ി വ��. ഇതിെ�

സഹായേ�ാ� �ടി ക��ർ വിഭാഗം

ജീവന�ാ�െട േജാലി ഭാരം �റ��തിന്

സാധി���മാണ്. SPARK നട�ിലാ�ിയത്

�േഖന ജീവന�ാ�െട ശ�ളം, അവധി �തലായ

സർ�ീസ്  നടപടി�മ�ൾ ഓൺ ൈലൻ ആയി

സ�ീകരി��തിന് സാധി���മാണ്. �ടാെത

നിലവിൽ വിവിധ �ല�ളിൽ നി�ം ഓഫീ�ക�ം

മ� േക�ീകരി�  ്�തിമാസ നിര�ിൽ

ആവശ��ാർ�ായി േബാ�് (Bus on demand)
സർ�ീസ്  ആരംഭി�ി��്. ഇതിൻ �കാരം

തി�വന��രം സി�ിയിെല �ധാന ഓഫീസ്  മ�്

�ാപന�െള ബ�ി�ി�  ്�ത�മായ

ഇടേവളകളിൽ സി�ി സർ�ലർ സർ�ീസ്

ആരംഭി��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.
�ട��ിൽ 7 ��കളിലായിരി�ം സർ�ീസ്

നട�ക. ഇ�രം സർ�ീ�കൾ�് �േത�ക

നിറ�ളി�ളള ബ�കളായിരി�ം നൽ��ത്.
സർ�ലർ സർ�ീ�കളിൽ യാ� െച��തിനായി

യാ��ാർ�് ഒ� നി�ിത �ക�് ഒ� ദിവസം

��വ�ം ഇ� ഉപേയാഗി�  ്യാ� െച�വാൻ "�ഡ്  
േഡ" കാർ�കൾ നൽ��താണ്. �ടാെത ��തൽ

യാ��ാെര ആകർഷി��തി�ം ക�ാഷ്  െല�്

�ാൻ സാ�ൻ േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം

ആകർഷകമായ ഡി�ൗ�് നൽകി ബ�ിൽ തെ�

റീചാർ�് െച�ാ�� �ാർ�് �ാവൽ കാർ�കൾ

ഏർ െ�����്. �ടാെത വിേനാദ

സ�ാരികൾ�ായി �ർ പാേ�ജ് , ��് ��ിംഗ്,
ൈ�വ�് ഹയർ സർ�ീസ്  �ട�ി വ�മാനം

വർ�ന�ം ജേനാപകാര�ദ�മായ നിരവധി

പ�തികൾ ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വരികയാണ്.
പരി�ിതി സൗ�ദ ഇ�നം

ഉപേയാഗെ����തി�ം, ഇ�ന െചലവ്
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�റ��തിെ��ം ഭാഗമായി ഡീസൽ ബ�കൾ

എൽ.എൻ.ജി.യിേല�ം സി.എൻ.ജി.യിേല�ം

മാ�� ���ികൾ ആരംഭി�ി��്. �ടാെത 3000
ഡീസൽ ബ�കൾ സി.എൻ.ജി.യിേല�്

പരിവർ�നം നട��തിെ� �ാരംഭ നടപടിയായി

M/s. Jiolat Auto Gas Industries, New Delhi –
എ� �ാപന�ിന് 5 ഡീ�ൽ ബ�കൾ

സി.എൻ.ജി.യിേല�് പരിവർ�നം

െച��തി��വർ�് ഓർഡർ നൽകിയി��്.
400 ഡീസൽ ബ�കൾ എൽ.എൻ.ജി.യിേല�്

പരിവർ�നം െച��തി�ളള ദർഘാസ്

നടപടികൾ �േരാഗമി� വ��. ��ത

ദർഘാസിൽ താെഴ�റ�� 3 �ാപന�ൾ

സാേ�തിക േയാഗ�ത േനടിയി��്. 1. M/s. Jiolat
Auto Gas Industries, New Delhi 2. M/s CLH
Gaseous fuel applications Private Limited 3.
M/s. Advantek Fuel Systems Pvt Ltd
ദർഘാസിെ� അ�� ഘ�മായി ഓേരാ ഡീസൽ

ബ�കൾ proof of concept (POC) ആയി

LNGയിേല�് മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�

വ��. ടി��ിതര വ�മാനം വർ�ി�ി��തിെ�

ഭാഗമായി bus stationകളിൽ െപാ�ജന�ൾ� �ടി

�േയാജനെ��� രീതിയിൽ Retails fuel
outletകൾ 8 pumpകളിൽ �ാപി�ക�ം, അ��

10 pumpകൾ വ�ം മാസ�ളിൽ െപാ�ജന�ൾ�്

�റ� െകാ���താണ്. �ടാെത, scrap െച��

busകൾ ഉപേയാഗി�  ്"lub shop", foodies on
wheels, Sleep in bus, Milma booth,
Kudumbasree outletകൾ എ�ിവ നട�ി വ��.

(ബി) വാഹന ഉപേയാഗ നിര�ം ഇ�ന�മത�ം

േദശീയ ശരാശരിയിൽ എ�ി��തിന്

പരീ�ണാർ�ം നട�� �ന:�മീകരണ�ൾ

ജീവന�ാ�െട േജാലിയി�ം േകാർ�േറഷെ�

വ�മാന�ി�ം മാ���ാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

(ബി) ഉ�്. െമ�ാനി�ൽ ജീവന�ാ�െട േജാലി സമയം,
ബ�കൾ സർ�ീസ്  �ർ�ിയാ�ി ഗ�ാേരജിൽ

തിരിെക എ�� സമയ�ിന��തമായി

�നഃ�മീകരി�തി�െട േജാലി െച��തിന്

വാഹനം ലഭി�ാെത ജീവന�ാർ idle –െച��ത്

ഒ�വാ��തിന് സാധി�ി��്. വാഹന

ഉപേയാഗനിര�് വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി

സർ�ീസ്  ഉപേയാഗ�ിന് ആവശ�മായ ബ�കൾ

മാ�ം ഡിേ�ാകൾ�് നൽ�ക�ം െ�യർ

ബ�കൾ ഡി�ി�് േകാമൺ �ൾ �പീകരി�്

�വർ�ന സ�മാ�ി നൽ��തി��

�മീകരണം ഏർ െ���ി വ��. േകാവിഡ്

കാലയളവായതിനാൽ വിവിധ നിയ�ണ�ൾ �ലം

സർ�ീസ്  ഓ�േറഷൻ �ർ�മായി നട�ാൻ

കഴിയാ�തിനാൽ വ�മാന�ിൽ ഉ�ാ��

�േരാഗതി ഇേ�ാൾ വിലയി���ത്

�േയാഗികമ�.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


