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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1734 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.െയ ലാഭകരമാ�വാൻ �തന നടപടികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിൽ ജീവന�ാെര

പിരി�വി���മായി ബ�െ�� ശിപാർശകൾ

പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏത്

സാഹചര��ിലാണ് ഇ�രം ശിപാർശ

ലഭി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ; ഇതിൻേമൽ

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(എ) േകാവിഡ്  മഹാമാരി ��ി� �തിസ�ികൾ

കാരണം 2020 മാർ�  ്മാസം �തൽ �ർ�മാ�ം

സർ�ാർ ധനസഹായേ�ാ� �ടിയാണ്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ജീവന�ാർ�് �തിമാസ

ശ�ളം അ�വദി�  ്വ��ത്. നിലവിെല

26,000ഓളം ജീവന�ാർ�് ഒ� മാസം �ർ�മാ�ം

(1500 �പ ഇട�ാലാശ�ാസം ഉ  ൾ െ�െട) ശ�ളം

അ�വദി��തിന് 84 േകാടി �പ ആവശ�മാണ് .
2021 ഓഗ�് മാസ�ിെല വ�മാനം േകാവിഡ്

�തിസ�ി കാരണം 76.82 േകാടി �പയിൽ

താെഴയാണ്. ഇതിൽ ഇ�യിന�ിൽ മാ�ം

52.64 േകാടി �പ (വ�മാന�ിെ� 68.50%)
െചലവായി. േകാവിഡ്  �തിസ�ി കാരണം

നിലവിൽ ഓ�േറ�് െച�� ശരാശരി 3,300
സർ�ീ�കളിൽ ഏകേദശം 40% ന��ിലാണ്

ഓ�േറ�് െച��ത്. 2022 മാർ�  ്വെര പരമാവധി

3800 സർ�ീ�കൾ മാ�െമ ഓ�േറ�് െച�വാൻ

സാധി�ക�� എ�് �തീ�ി��. 404മത്

േബാർഡ്  ഓഫ് ഡയറ�ർ േയാഗതീ�മാന �കാരം

5250 ബ�കൾ�് േവ�� ജീവന�ാ�െട എ�ം

�മീകരി�ി��്. നിലവിെല സാഹചര��ിൽ

��ത അ�പാത�ിൽ 4250 ബ�കൾ�്

പരമാവധി 20,468 ജീവന�ാർ മതിയാ�ം.
ആയതിനാൽ സജീവേസവന�ി�ളള 7,500 ഓളം

ജീവന�ാർ നിലവിെല അവ�യിൽ ��തലാണ്

എ�ത് വ��മാണ്. േകാർ �േറഷെ�

�വർ�ന�ിന് ആവശ�മായ

ജീവന�ാർ�േപാ�ം ശ�ളം നൽ��തിന്

േകാർ�േറഷെ� വ�മാന�ിൽ നി�ം �ക

കെ��വാൻ കഴിയാ� സാഹചര��ിൽ

�ർ�മായ  സർ�ാർ ധനസഹായമി�ാെത

േകാർ�േറഷന് �േ�ാ�േപാ�വാൻ കഴിയാ�

സാഹചര�മാണ് നിലനിൽ��ത്. ഈ സാഹചര�ം
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തരണം െച��തിനായി lay-off അട��ളള

നടപടികൾ േകാർ�േറഷൻ പരിേശാധി�വ��.

(ബി)

ബ�ക�െട �ി�കൾ �റ�  ്െചലവ് ����

കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; യാ�ാേ�ശം

പരിഹരി�ാെത �ി�കൾ �റ�� സമീപനം

െപാ�ജന�െള ബാധി�െമ� കാര�ം

വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജേനാപകാര�ദമ�ാ��ം ഡീസൽ �ക േപാ�ം

ലഭി�ാ��മായ �ി�കൾ ബ�െ��

ജന�തിനിക�െട�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന��േട�ം അഭി�ായം ആരാ�്

ജേനാപകാര�ദമാ�ം വ�മാനം വർ�ി�ി��

തര�ി�ം �ി�കൾ ��് �ാനിംഗി�െട

ലാഭകരമാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�്

വ���്. �ാഫിക് ഡിമാ�് അ�സരി�  ്�ി�കൾ

�നഃ�മീകരി�ക�ം, യാെതാ� ഉപകാര�ം

ഇ�ാ� സർ�ീ�കൾ ജേനാപകാര�ദമായി

�മീകരി��തി�ം ഇ�ര�ിൽ

െപാ�ജന��െട യാ�ാവശ��ിേല�് അധിക

സർ�ീ�കൾ അ�വദി��തി�മാണ്

ല��മി��ത്.

(സി) ജീവന�ാ�െട എ�ം �റ���ം �ി�കൾ

െവ�ി�റ���ം േപാ�� നടപടികൾ അ�ാെത

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.െയ ലാഭകരമാ�ാ��

�തനമായ നടപടികൾ പരിഗണനയി�േ�ാ;
എ�ിൽ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

(സി) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട വരവ് െചലവ്

ത�ി�� അ�രം �റ��തി�� വിവിധ

നടപടികൾ �േരാഗമി�കയാണ്. ഇതിെ�

ഭാഗമായി �ന��ാരണം 2.0 എ� പ�തി

ആവി�രി�ി��്. െപാ�ജന�ൾ�് യാ�ാ

സൗകര��ം, േകാർ�േറഷെ� വ�വകകൾ

ഉപേയാഗെ���ി നൽ�വാൻ കഴി�� വിവിധ

േസവന��ം െപാ�ജന�ൾ�് �ദാനം െച�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�് ലഭ�മാ�� ടി��് /
ടി��് ഇതര വ�മാന�ി�െട ൈദനംദിന

�വർ�ന�ൾ�ം ജീവന�ാ�െട

േവതന�ി��� വ�മാനം േന�ക എ�താണ്

ഇതി�െട �ധാനമാ�ം ല��മി��ത്. ഇതിെ�

ഭാഗമായി സ�ീകരി� വ�� നടപടികൾ �വെട

േചർ��. 1. ദീർഘ�ര സർ�ീ�കൾ ആ�നിക

സംവിധാന��െട സഹായേ�ാട്�ടി�ം ��തൽ

യാ�ാ സൗകാര��ൾ ഒ��ി�ം ��തൽ

യാ��ാെര ആകർഷി�ക�ം ��തൽ വ�മാനം

ൈകവരി�ക�ം െച�ണം എ� ല��േ�ാട്  �ടി

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട പരി�ർ� സഹായ

സഹകരണേ�ാട്  �ടി �വർ�ി�� KSRTC-
SWIFT എ� ക�നി �പീകരി�ി��്. 2.
െ�ാ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.�ി.സി.യിൽ

െ�ാഫഷണലിസം െകാ�് വ��തി��

നടപടികൾ �േരാഗമി��. 3. ടി��് ഇതര

വ�മാനം വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി
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െക.എസ് .ആർ.�ി.സി.യിൽ ഒ� െകാേമർഷ�ൽ

ഡിവിഷൻ �പീകരി�  ്വിവിധ നടപടികൾ

�േരാഗമി��. 4. െക.എസ് .ആർ.�ി.സി.�െട

സംവിധാന�ൾ ഉപേയാഗെ���ി േലാജി�ി�്

സംവിധാനം ആരംഭി�ി��്. നി�ിത

േയാഗ�ത�� െക.എസ് .ആർ.�ി.സി.യിെല

ജീവന�ാരിൽ 25 േപരട�� ഒ� േലാജി�ി�് 
മാർ��ിംഗ് ടീം �പീകരി�  ്നടപടികൾ

�േരാഗമി��. 5. െക.എസ് .ആർ.�ി.സി.�െട

ബസ്-�ാഫ് ആ�പാതം േദശീയ

ശരാശരിെയ�ാൾ ��തലാണ്. ആയത് േദശീയ

ശരാശരിേയ�ാൾ�റ�  ്െചലവ് �റ���ി��

നടപടികൾ �േരാഗമി�കയാണ്. 6. അ�ൗ�ിംഗ്

വിഭാഗം കാര��മമാ��തിന് മാേനജീരിയൽ

ത�ികകളിൽ െ�ാഫഷണൽ േയാഗ�ത��വെര

നിയമി���ം, നി�ിത േയാഗ�ത�� �റി�ൽ

വിഭാഗം ജീവന�ാെര�ം �റി�ൽ വിഭാഗം

ജീവന�ാരിൽ നി�ിത േയാഗ�ത��വർ �റ��

പ�ം മ�് വിഭാഗ�ളിൽ നി�ിത

േയാഗ�ത��വെര�ം േചർ�്

െക.എസ് .ആർ.�ി.സി.�െട മിനി�ീരിയൽ

വിഭാഗെ� അ�ിനിസേ�ഷൻ / അ�ൗ�്സ്

എ�ി�െന ര�് വിഭാഗമാ�ി

�മീകരി��തി�� നടപടികൾ �േരാഗമി��.
7. BOND Service / City Circular Service /
Feeder Service �തലായവ�െട സഹായേ�ാ�

�ടി െപാ�ജന�ിന് ��തൽ യാ�ാ സൗകര�ം

നൽകി വ�മാന വർ�നവി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�  ്വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


