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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1718 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. യിൽ ടി��ിതര വ�മാനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എ. സി. െമായ്  തീൻ 
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

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

വർ�ി�ി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേ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�� ദരി�രായ 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 യഥാസമയം വാഹനം

ലഭ�മാകാ� �ിതി�ം ഉ�്. ഇതിന്

പരിഹാരെമ� നിലയിൽ �ധാന മ�� വിപണന

േക��ളിൽ നി�ം തി�വന��രം സി�ി��ിെല

വിവിധ �ല�ളി�ം തിരി�ം വനിതാ മ��

െതാഴിലാളികെള എ�ി��തിനായി �േത�ക

സംവിധാന�േളാ� �ടിയ �േത�ക നിറ�ി�� 3
െ�ഷ�ൽ ബ�കൾ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�്

67.50 ല�ം �പ വാർഷിക �ാ�് ലഭ�മാ��

രീതിയിൽ ഫിഷറീസ്  വ��ിന് കരാർ വ�വ�യിൽ

നൽകി സർ�ീസ്  നട�ിയി��. വാടക

അടി�ാന�ിൽ ബ�കൾ നൽ��ത്

സംബ�ി�  ്(ൈ�വ�് ഹയർ) സർ�ാർ തല�ിൽ

സംഘടി�ി�� പരിപാടികൾ�ം, വിവാഹം,
വിേനാദയാ� �ട�ിയ ആവശ��ൾ�് �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



2 of 5

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�ിൽ അടി�ാന�ിൽ ദീർഘ�ര

സർ�ീസായി വാടക�് നൽകി വ���്. വിവിധ

�ർ പാേ��കൾ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട

വിവിധ ഡിേ�ാകളിൽ നി�ം േകരള�ിെല വിവിധ

വിേനാദസ�ാര േക��ളിേല�് അവധി

ദിവസ�ളിൽ �ാഫിക് ഡിമാ�് 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�ീ�കൾ

ആവശ�ാ�സരണം നൽകി 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   �തലായവയിൽ നി�ം ടി��ിതര വ�മാനം

ലഭി�  ്വ��. �ടാെത െകാറിയർ    പാ�ൽ ,
എ.ടി.എം. എ�ിവ�ായി േലലം / െട�ർ 

നടപടികൾ  സ�ീകരി�  ്വ��.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട സർവീസ്  ഓ�േറഷന്

ഉപേയാഗ േയാഗ�മ�ാ� ബ�കെള �പ മാ�ം

വ��ി �ാ�കളാ�ി മാ�ി വ�മാനം

വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി പ�തി

�പീകരി�ക�ം മിൽമ, ��ംബ�ീ, േഹാർ  �ിേകാർ  �്

എ�ീ �ാപന�ൾ�് �ാരംഭെമ� നിലയിൽ

�വർ�ി�ി��തിന് ൈലസൻസ്

അ�വദി�ി��്. നിലവിൽ  തി�വന��രം സി�ി,
��ർ , ക�ർ  എ�ീ �ണി�കളിൽ  മിൽ മ�ം

തി�വന��രം സി�ി �ണി�ിൽ  ��ംബ�ീ�ം

േഷാ�് ഓൺ  വീൽ സ്  പ�തി �കാരം �വർ�നം

ആരംഭി�ി��്. Scheduled Tribes Development
Department-�ം െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട 14
ബസ്  േ�ഷ�കളിൽ  േഷാ�് ഓൺ  വീൽ സ്

ആരംഭി��തിന് അ�മതി നൽ കിയി��്. േഷാ�്
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ഓൺ  വീൽ സ്  പ�തിയിൽ െക.ടി.ഡി.സി.,
താൽപര�ം അറിയി�ി��്. വ��ികൾ,
�ാപന�ൾ എ�ിവർ�് പരസ� േലലം / െട�ർ

നടപടിയി�െട ൈലസൻസ്  അ�വദി�്

നൽ��തി�� നടപടികൾ �ർ�ികരി�  ്വ��.
അ�കാരം പ�തി ��തൽ വി�ലീകരി��തിന്

സാധി�ം. '��ാറിൽ �ീപർ ഇൻ ബസ് ' എ�

പ�തി �കാരം യാ��ാരായ െപാ�ജന�ൾ�്

�റ� െചലവിൽ താമസസൗകര�ം ഒ��ി

വ�മാനം കെ���തി�� നടപടി

സ�ീകരി�ി��്. '�ീ�ർ ഇൻ ബസ് ' പ�തി മ�്

�ല�ളിേല�ം വ�ാപി�ി�വാൻ ഉേ�ശി��.
�ടാെത ��ാറിൽ "Sight seeing”എ� പ�തി�ം

"conducted tour" മാ�കയിൽ ആവി�രി�ി��്.
യാ��ാരായ െപാ�ജന�ൾ�് വിേനാദ�ിെ�

ഭാഗമായി ��ാറിൽ  െട�കൾ  �ാപി��തിന്

EOI �ണി�  ്നടപടികൾ  സ�ീകരി�  ്വ��.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. 'േലാജി�ി�്' എ� മെ�ാ�

�തന പ�തിയി�െട സർ�ാർ / അർ�സർ�ാർ

വ��ക�െട രഹസ� സ�ഭാവ�� േരഖകൾ

യഥാ�ാന�് എ�ി��തിന് നടപടി

ൈകെ�ാ�ാ�ം, െകാറിയർ / പാ�ൽ സർവീസ്

വി�ലീകരി�വാ�ം പ�തി ആവി�രി�ി��്.
ദീർഘകാല അടി�ാന�ിൽ േഷാ�ിംഗ് 
േകാ���കൾ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട ഉടമ

�തയി�� �ല�ൾ എ�ിവ പാ��ി�

(െപാ�േമഖല െക.എസ് .ആർ.ടി.സി സം��

സംരംഭം) നൽ��തി�െട ടി��ിതര

വ�മാന�ിൽ വൻ വർ�നവ് വ���തിന്

സാധി�ം. �ടാെത പരസ� േലലം / െട�ർ

നടപടികൾ ��തൽ �താര�മാ��തിനായി E-
Tender നടപടികൾ സ�ീകരി�വാൻ പ�തി

നട�ിലാ�ി വ��. നിലവിൽ പണി �ർ�ികരി�

വാണിജ� സ��യ�ൾ പണി �ർ�ികരിേ��വ

എ�ിവയിെല കട�റികൾ േലലം / െട�ർ വഴി

അ�വദി��തി�ം അതി�െട ടി��ിതര വ�മാനം

വർ�ി�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�  ്വ��.
ബസി��ിൽ ഡിജി�ൽ ഡിസ്  േ�  �േഖന പരസ�ം

�ദർശി�ി�ം, ബസ്  േ�ഷ�കളിൽ പാസ�ർ

ഇൻഫ ർ േമഷൻ സി�ം, എ�ാ ബസ്

േ�ഷ�കളി�ം േഹാർഡിംഗ്സ് , ഇലേ�ാണിക്

േബാർ�കൾ എ�ിവ �ാപി�ം ടി��ിതര

വ�മാനം വർ�ി�ി�വാൻ പ�തി

ആവി�രി�ി��്. സ്�ാ�് െച� ബ�കൾ  ഫിഷ്

��കളായി �വർ �ി�ി��തിന് �തിയ പ�തി

ആവി�രി�ി��്. �ടാെത
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െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട വ�മാന േ�ാത�കൾ

ഫല�ദമായി മാർ ��് െച��തിനായി ഒ�

മാർ ��ിംങ്  വിങ്  KSRTC-യിൽ �വർ �നം

ആരംഭി�ി��്. െ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

�വർ�ികൾ �ർ�ീകരി� െകാ�ിരി�കയാണ്.
ആല�ഴ െമാബിലി�ി ഹ�ിെ� നിർ�ാണം നട�

െകാ�ിരി��. ���ാട്  െമാബിലി�ി ഹ�ിെ�

നിർ�ാണ�ിന് േവ�ി�� �ാരംഭ നടപടികൾ

ആരംഭി�ി��്. എറണാ�ളം, െകാ�ം, കായം�ളം,
��ർ, ��വാ�ർ എ�ീ േ�ഷ�കളിൽ ആ�നിക

രീതിയി�� വാണിജ� സ��യ�ൾ

നിർ�ി��തിന് �ാരംഭ നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി��്. �ടാെത ��ാർ േദവി�ള�് ഒ�

Holiday Home Project െച��തി�� �ാരംഭ

നടപടിക�ം സ�ീകരി�ി��്. േമൽ പറ�ിരി��

project-കളിെല�ാം വാണിജ� അടി�ാന�ിൽ

കട�റികൾ, SHE Lodge, Dormitory, Locker room
�ട�ിയ സംവിധാന�ൾ ഒ��ി അതിൽ നി�ം

വ�മാനം ഉ�ാ��തി�� പ�തിക�ം

ഉൾ െ�ാ�ി�ി��്. ടി��ിതര വ�മാനം

വർ�ി�ി��തിന് െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട

നിലവി�ളള കൺസ�മർ പ�കെള റീെ�യിൽ

ഫ�വൽ ഔ�് െല�കളാ�ി മാ�ി അവയി�െട

െപേ�ാളിയം ഉൽ�ന�ൾ വിൽ�ന നട�ി അധിക

വ�മാനം ലഭി��തി�ളള നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ��. ഇതിനകം 8 പ�കൾ റീെ�യിൽ

ഫ�വൽ ഔ�് െല�കളാ�ി 15/9/2021 �തൽ

വിജയകരമായി �വർ�ി� വ��. Ration shop
on wheel വി�രമായ മലേയാര �േദശ�ളിെല

ആദിവാസി സ�ഹം ഉൾെ�െട ഉ�വർ േറഷൻ

സാധന�ൾ േറഷൻ കടകളിൽ േപായി വാ�വാൻ

ഉ� ��ി��കൾ കണ�ിെല�� അവ�െട

താമസ�ല� സ�രി�� േറഷൻകടകളായ

KSRTC busകെള �പക�ന െച�് Civil Supplies
വ��മായി േചർ� "Ration Shop on Wheels"
എ� പ�തി നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി��. വിവിധ
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ജി�കളിലായി ആദ� ഘ��ിൽ സ�രി�� 10
േറഷൻ shopകൾ ഇ�കാരം ആരംഭി�വാൻ Civil
Supplies Corporation സ��ത അറിയി�ി��്.
സിവിൽ Supplies വ��ിെ� 'ലാഭം' മാർ��്,
��ംബ�ീ Hotelകൾ, വിവിധ വ��ക�െട

officeകൾ എ�ിവ ഒഴി�കിട�� KSRTC
depotകളിൽ ആരംഭി�വാ�� നടപടിക�ം നട�

വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


