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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1746 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. െയ സംര�ി��ം ലാഭകരമാ��ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. െയ സംര�ി��തി�ം

ലാഭകരമാ��തി�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ

വിശദമാ�േമാ;

(എ) െ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��. േകാവിഡ്-19 മഹാമാരി�െട

പ�ാ�ല�ിൽ ടി��ിതര വ�മാന�ിൽ

ഗണ�മായ �റവ് വ�െവ�ി�ം, �തന വ�മാന

മാർ��ളി�െട ടി��ിതര വ�മാനം

വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി സ�ീകരി�  ്വ��

നടപടിക�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��:
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട സർവീസ്  ഓ�േറഷന്

ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാ� ബ�കെള �പ മാ�ം

വ��ി �ാ�കളാ�ി മാ�ി വ�മാനം

വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി പ�തി

�പീകരി�ക�ം, മിൽമ, ��ംബ�ീ,
േഹാർ  �ിേകാർ  �് എ�ീ �ാപന�ൾ�്

േഷാ�കൾ �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�്

ഓൺ  വീൽ സ്  പ�തിയിൽ െക.ടി.ഡി.സി.
താൽപര�ം അറിയി�ി��്. വ��ികൾ,
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�ാ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 താമസ

സൗകര�ം 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

നടപടിൈകെ�ാ�ാ�ം, െ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

�വർ �നം ആരംഭി�ി��്.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.െയ ലാഭകരമാ�ി

മാ��തിന് നിലവിൽ വിവിധ �ല�ളിൽ നി�ം

ഓഫീ�ക�ം മ� േക�ീകരി�  ്�തിമാസ നിര�ിൽ

ആവശ��ാർ�ായി േബാ�് (Bus on demand)
സർ�ീസ്  ആരംഭി�ി��്. 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" ടി��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.
േകരള സർ�ാരിെ� 2020-2021 ബഡ്ജ�ിെല

�ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ 3000
ഡീസൽ ബ�കൾ സി.എൻ.ജി.യിേല�്

പരിവർ�നം നട��തിെ� �ാരംഭ

നടപടിയായി വാഹന നിർ�ാതാ�ളിൽ നി�ം

സി.എൻ.ജി എ�ി�ം അ�ബ� സാമ�ഹിക�ം

ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
��തൽ ഡീസൽ ബ�കൾ സി.എൻ.ജി.യിേല�്

പരിവർ�നം െച��തി� �േ�ാടിയായി

ആദ�ഘ��ിൽ 5 ഡീസൽ ബ�കൾ

സി.എൻ.ജി.യിേല�് പരിവർ�നം െച��തി�

േവ�ി െട�ർ �ണി�ി��്. ��ത ദർഘാസിൽ

2 �ാപന�ൾ പെ���ി���ം, ആയതിെ�

സാ��ിക ദർഘാസ്  �റ�് �ടർ നടപടികൾ

സ�ീകരി� വ��. 400 ഡീസൽ ബ�കൾ

എൽ.എൻ.ജി.യിേല�് പരിവർ�നം

െച��തി�ളള ദർഘാസ്   നടപടികൾ
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സ�ീകരി�വ��. ��ത ദർഘാസിൽ 3
�ാപന�ൾ സാേ�തിക േയാഗ�ത േനടിയി��്.
ഓേരാ ഡീസൽ ബ�കൾ proof of concept
(POC) ആയി LNGയിേല�് മാ��തി�� നടപടി

സ�ീകരി� വ��. െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.െയ

സംര�ി��തി�ം ലാഭകരമാ��തി�ം

സ�ീകരി�ി�ളള മ� നടപടികൾ �വെട േചർ��: 1.
ഇ�ലിജ�് �ാൻസ്  േപാർ�് മാേനെ��് സി�ം

െപാ�ജന�ൾ�ം യാ��ാർ�ം

ഉപേയാഗ�ദമാ�� രീതിയിൽ വിവര

സാേ�തികവിദ� ഉപേയാഗി�  ്െഷഡ��ക�േട�ം

സർ�ീ�ക�േട�ം യഥാർ� സമയ�മം

നൽ��തിനായി പാസ�ർ ഇൻഫർേമഷൻ

സി�ം (PIS), െവഹി�ിൾ �ാ�ിംഗ് സി�ം

(VLTS) എ�ിവ നട�ിലാ��തിനായി ഒ�

പ�തി “േകരള �ണിേവഴ്  സി�ി ഓഫ് ഡിജി�ൽ

സയൻസസ് , ഇെ�ാേവഷൻ & െടക് േനാളജി

(KUDSIT)”-െയ ഏൽപി�  ്നടപടികൾ �േരാഗമി�

വ��. ടി പ�തിയിൽ വ�� �ധാന ഘടക�ൾ

പാസ�ർ ഇൻഫർേമഷൻ സി�ം (PIS),
െവഹി�ിൾ െലാേ�ഷൻ �ാ�ിംഗ് സി�ം

(VLTS), ഫ് ളീ�്  മാേനജ്  െമ�് സി�ം, െമഷീൻ

േലണിങ്  ഉപേയാഗി�ളള ��് ആ��ണ�ം

െഷഡ�ളി�ം, ഫ�വൽ മാേനജ്  െമ�് സി�ം,
Artificial Intelligence ഉപേയാഗി�ളള Decision
Support System, എ�ിവയാണ് . ടി പ�തി

�ർ�മായി നട�ിലാ�ി കഴി��തി�െട താെഴ

പറ�� �േയാജന�ൾ ലഭ�മാ��താണ്.
െപാ�ജന�ൾ�ം യാ��ാർ�ം െമാൈബൽ

ആ�ിേ�ഷൻ ഉേപായഗി�  ്െഷഡ��ക�േട�ം

സർ�ീ�ക�േട�ം യഥാർ� സമയ�മം

ഓൺൈലനായി ലഭ�മാ�ം. െവഹി�ിൾ �ാ�ിംഗ്

സി��ി�െട യാ��ാർ�് ബ�ക�െട

െലാേ�ഷൻ ൈലവ് ആയി�െ� ലഭ�മാ�ം.
ബസ്  Utilization, Mileage, Service സംബ�ി�

വിവര�ൾ എ�ിവ വിശകലനം െച�വാൻ

സാധി�ം. ഇതിെ� ഭാഗമായി െവഹി�ിൾ

േലാേ�ഷൻ �ാ�ിംഗ് ഡിൈവ�ക�െട

വാ�വാ�� പർേ�സ്  ഓർഡർ നൽ�ക�ം

അതിൻ�കാരം ബ�കളിൽ ടി ഡിൈവ�കൾ

ഘടി�ി�� നടപടികൾ

�േരാഗമി�വരിക�മായാണ്. 2. ഇ-ഓഫീസ്

ഓഫീസ്  �വർ�ന�ൾ �ഗമ�ം

േവഗതേയറിയ�ം കാര��മ�മാ��തിനായി ഇ-
ഓഫീസ്  സംവിധാനം േകരള േ��് ഐ.ടി.
മിഷ�മായി േചർ�് നട�ിലാ��തി��
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നടപടികൾ �േരാഗമി�വ��. ആദ�ഘ�െമ�

നിലയിൽ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട ചീഫ്

ഓഫീസി�ം ��് േസാണൽ ഓഫീ�കളി�ം ടി

സംവിധാനം നട�ിലാ��താണ്.
ഇതിനാവശ�മായ ക����ം മ� അ�ബ�

ഉപകരണ��ം വാ��തി�� െടൻഡർ

നടപടികൾ �േരാഗതിയിലാണ്. 3.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട യാ�ാ പാ�്, �ഡ�്

കൺസഷൻ േസവന�ൾ ഓൺൈലനിൽ

ലഭ�മാ��ത് െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. അംഗ

ൈവകല���വർ, കാ�ശ�ി ഇ�ാ�വർ,
മാധ�മ�വർ�കർ �ട�ി െപാ�ജന�ൾ�്

നൽകിവ�� വിവിധതരം യാ�ാ പാ�കൾ,
വിദ�ാർ�ികൾ�� കൺസഷൻ എ�ീ

േസവന�ൾ േകരള േ��് ഐ.ടി. മിഷ�മായി

േചർ�് "സർവീസ്  �സ്" എ�

ആ�ിേ�ഷനി�െട ഓൺൈലൻ

സംവിധാന�ിേല�് മാ��തി�� നടപടികൾ

�േരാഗമി�വ��. ടി പ�തി നട�ിലാ��തി�െട

െപാ�ജന�ൾ�് ഓഫീ�കളിൽ സ�ർശി�ാെത

തെ� എവിെട നി�ം അേപ�കൾ

സമർ�ി�ാ�ം അേപ�ക�െട �േരാഗതി �ാ�്

െച�വാ��� സൗകര��ൾ ലഭ�മാ�ം. �ടാെത ടി

അേപ�കളിേ�ൽ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.
ജീവന�ാർ�് ഓൺൈലനായി തെ� നടപടികൾ

സ�ീകരി�ാ�ം സാധി�ം. 4. � േറാസ്  �റിങ്

ആൻഡ്  ബസ്  െഷഡ�ളിങ്  േസാ�് െവയർ

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിൽ ��തായി

നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�� � േറാ�റിങ്

ആൻഡ്  ബസ്  െഷഡ�ളിങ്  േസാ�് -െവയർ

നട�ിലാ��ത് വഴി ശാ�ീയമായ രീതിയിൽ

െഷഡ��കൾ �മീകരി�ാ�ം, �വിെ� ഡ��ി

അ�സരി�  ്ശാ�ീയമായ രീതിയിൽ ഡ��ി േപാ�്

െചയാൻ സാധി��താണ്. അേതാെടാ�ം തെ�

��തൽ ഡ��ി െച��തിന് േ�ാ�ാഹി�ി��

ഒ� �തിയ ഇൻെസ�ീവ് സി�ം

അവതരി�ി�ാ�ം ഉേ�ശി��. അതി�െട

ജീവന�ാ�െട സാ��ിക ആ��ല��ൾ

��തൽ െമ�െ���ാൻ സാധി�ം. ഈ പ�തി

നട�ിലാ��ത് വഴി �ത�ത, ന� ഉപേഭാ�

ബ�ം, �റവ് അപകട�ൾ, �റവ് തകരാ�കൾ

എ�ിവ സാധ�മാ��തിനാൽ

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട വളർ��് ഇത്

സഹായകമാ�െമ�് ക���. ടി പ�തി�്

ആവശ�മായ െട�ർ നടപടികൾ സ�ീകരി�്

അവസാനഘ��ിലാണ്. 5. ഫീഡർ സർവീസ്
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KSRTC-�െട യാ��ാർ�് ലാ�് ൈമൽ (Last
Mile), ഫ�് ൈമൽ (First Mile) കണ�ിവി�ി

ലഭ�മാ��തിനായി ഓേ�ാറി�ാ ജീവന�ാ�മായി

ൈകേകാർ�് നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��

പ�തിയാണ് ഫീഡർ സർവീസ് . ടി പ�തി�െട

ഭാഗമായി യാ��ാർ�് ലാ�് ൈമൽ (Last Mile),
ഫ�് ൈമൽ (First Mile) കണ�ിവി�ി�്

ആവശ�മായ ഓേ�ാറി� െമാൈബൽ

ആ�ിേ�ഷനി�െട ��് െച�വാൻ സാധി�ം.
�ടാെത ടി േസവനം ഉപേയാഗി��

യാ�ാ�ാർ�് െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ബ�കളിൽ

�േത�ക ഇള�കൾ നൽ�വാ�ം ഉേ�ശി���്.
ഇതിേല�് ആവശ�മായ െമാൈബൽ

ആ�ിേ�ഷൻ എസ് .സി.ടി. േകാേളജ്  ഓഫ്

എ�ിനീയറിം�മായി േചർ�് നിർ�ി�

വരികയാണ്. 6. ERP െസാല�ഷൻ �തിദിനം

ശരാശരി 6 േകാടി �പ ടി��് കള�ൻ ഇന�ിൽ

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ൈകകാര�ം െച���്.
�ടാെത മ�് ആ�ികളിൽ നി�ം, പരസ�

പരേസ�തര മാർഗ�ളി�െട�� വ�മാന�ം

നിലവിൽ ലഭ�മാണ്. പേ� നിലവിൽ എ�ാ

അ�ൗ�ിം�ം �വർ�ന��ം മാന�ൽ

ആയി�ാണ് ൈകകാര�ം െച��ത്. ആയതിനാൽ

ശരിയായ സാ��ിക മാേന�െമ�ിന്

ശ�മാെയാ� സംവിധാനം നിലവിൽ ലഭ�മ�.
അ�ൗ�ിംഗിനായി ERP േസാഫ് �് െവയർ

നട�ിലാ��തി�െട, പണം ൈകകാര�ം

െച��ത് ��തൽ ഉ�രവാദി��ം

�താര��മാ�വാൻ സാധി�ം. �ടാെത

ജീവന�ാ�െട േജാലിഭാരം �റ�ാ�ം ശരിയായ

സാ��ിക മാേനെ��് നട�ിലാ�വാ�ം

സാധി�ം. ഈ പ�തിയിൽ ഉൾെ���

ഇൻെവ�റി മാേനെ��് േമാഡ�ളി�െട ചീഫ്

േ�ാർ, വർക് േഷാ�്, ഡിേ�ാകൾ �ട�ിയവയിൽ

ലഭ�മായി�� െ�യർ പാർട്സ് , മ�

സാധനസാമ�ികൾ �ാ� െച��തി�ം

ശരിയായ �ല�് ആവശ��ിന് സൈ�സ്

ഉെ��് ഉറ�ാ��തി�ം സാധി�ം. െ�യർ

പാർ�്സ്  സ�ീകരി��ത് �തൽ ഇഷ�

െച���വെര�� എ�ാ �വർ�ന��ം

എ���ി�ം �ത�തേയാെട�ം ൈകകാര�ം

െച�വാ�ം ഇതി�െട സാധ�മാ�ം. 7. ഓൺൈലൻ

പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിൽ ദിവേസന ലഭി��

പരാതികൾ സമയബ�ിതമായി

പരിഹരി��തിനായി ഒ� �തിയ പരാതി പരിഹാര
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േപാർ�ൽ നട�ിലാ�ാൻ തീ�മാനി�ി��്.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി., ജീവന�ാർ�ം

െപാ�ജന�ൾ�ം ടി േപാർ�ലി�െട

ഓഫീ�കളിൽ സ�ർശി�ാെത തെ�

ഓൺൈലനായി പരാതികൾ നൽകാ�ം അവ�െട

തൽ�ിതി �ാ�് െച�വാ�ം സാധി�ം. �ടാെത

അേപ�കളിേ��� �ടർനടപടികൾ

ഓൺൈലനിനായി തെ� ൈകെ�ാ�വാ�ം ടി

വിവര�ൾ അേപ�കന് ലഭ�മാ�വാ�ം ഈ
സംവിധാന�ി�െട സാധ�മാ��.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട വിവിധ ഡിേ�ാകളിൽ

വാണിജ� അടി�ാന�ിൽ കട�റികൾ, SHE
Lodge, Dormitory, Locker room �ട�ിയ

സംവിധാന�ൾ ഒ��ി അതിൽ നി�ം വ�മാനം

ഉ�ാ��തി�� പ�തി��്.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട സ�ർ�

�ന��ാരണേ�ാട�ബ�ി� ,് െ�ാഫ.�ശീൽ

ഖ� സമർ�ി� റിേ�ാർ�ിെല �ന��ാരണ

പാേ�ജിൻ �കാരം നട�ിയ സാ��ിക

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

�ാപന�ളിൽ നി�ം �ടിയ പലിശ നിര�ി�ം

�റ� തിരി�ടവ് കാലയളവി�ം എ��ി��

വാ�കൾ, െപാ�േമഖലാ ബാ�ക�െട

കൺ േസാർഷ�ം �പീകരി�  ്�റ� പലിശ

നിര�ി�ം �ടിയ തിരി�ടവ് കാലാവധിയി�ം ഉ�

3100 േകാടി �പ വാ�യായി �നഃ�മീകരി�ി��്.
തൽഫലമായി വാ� തിരി�ടവ് ഇന�ിൽ

�തിമാസം ഗണ�മായ �ക ലാഭി�വാൻ

കഴി�ി��്. െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട

നിലവിെല ��മായ സാ��ിക

�തിസ�ിെയ�ടർ�് സ��ം വ�മാന�ിൽ

നി�ം �തിമാസ െപൻഷൻ അ�വദി�ാൻ

കഴിയാെത വരിക�ം, െപൻഷൻ �ട��

�ിതി�ം സംജാതമായേ�ാൾ സർ�ാർ

�ൻ ൈകെ���്, സഹകരണ വ��മായി

സഹകരി�  ്�ാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ

സംഘ��െട കൺ േസാർഷ�ം �പീകരി�ക�ം

��ത കൺ േസാർഷ�ം വഴി െപൻഷൻ

നൽ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി��്.
ഇ�ര�ിൽ �ാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ

സംഘ�ൾ വഴി നൽ�� െപൻഷൻ �ക 10%
പലിശ�ൾെ�െട സർ�ാർ 6 മാസ�ിനകം

സഹകരണ ബാ�കൾ�് അ�വദി�ക�ം

െച���്. നിലവിൽ �ാഥമിക കാർഷിക

സഹകരണ സംഘ��െട പലിശ 8.5% ആയി
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�റ�ി��്. ഇ�ര�ിൽ, െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.
െപൻഷൻ വിതരണ�ിന് സർ�ാർ സാ��ിക

സഹായം അ�വദി��തിനാൽ െപൻഷൻ �ട�ം

�ടാെത നൽകി വ�ക�ം െച���്.

(ബി)

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. �് നിലവിൽ േഷാ�ിംഗ്

േകാം��കൾ ഉ� ഡിേ�ാകൾ

ഏെത�ാമാെണ�ം ഇവയിൽ ഇനി�ം വാടക�്/
വി�ന�് നൽകാൻ സാധി�ാ�വ

ഏെത�ാെമ�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) െന�മ�ാട് , കാ�ാ�ട, െന�ാ�ിൻ കര,
െകാ�ാര�ര, പ�നംതി�, ഹരി�ാട് , െതാ��ഴ,
�വാ��ഴ, മല�റം, നില�ർ , ക�ർ , പ��ർ,
കാസർ േഗാഡ്  എ�ീ �ണി�കളിെല േഷാ�ിംഗ്

േകാം��കൾ നിലവിൽ  വാടക�്

നൽകിയി��താണ്. േമൽ �റ� േഷാ�ിംഗ്

േകാം��കളി�� കട�റികൾ  ഭാഗികമായി

വാടക�് നൽ�വാൻ കഴി�ി��്. േകാവിഡ്

കാരണം ഒഴി�� കട�റിക�െട െട�ർ  നടപടികൾ 

നിർ �ിവ�ി��.  ഒഴി�� കട�റിക�െട െട�ർ 

നടപടികൾ �നരാരംഭി�ി��്.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട �ല�്

െക.�ി.ഡി.എഫ്.സി.�മായി സം��

സംരംഭമായി ബി.ഒ.ടി. വ�വ�യിൽ പണികഴി�ി�

തി�വ�, അ�മാലി, തി�വന��രം

എ�ിവിട�ളിെല ബസ്  െടർമിനൽ കം േഷാ�ിംഗ്

േകാം��കളിൽ വാടക�് നൽകാൻ സാധി�ാ�

െ�യ്�ക�െട വിശദാംശം �വെട േചർ��.
അ�മാലി - 11,293 ച�ര� അടി (11%),
തി�വന��രം - 13,069 ച�ര� അടി (13%),
തി�വ� - 85,024 ച�ര� അടി (89.80%).

(സി) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. വക

ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാ� �മി ഏെത�ാം

ജി�കളി�െ��ം അവ

ഉപേയാഗ�ദമാ��തിനായി സ�ീകരി��

മാർ��ൾ എെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?

(സി) ഉപേയാഗ�ദമ�ാ� �മികെളാ�ം

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട ൈകവശമി�. എ�ാ

�മിക�ം ഫല�ദമായ രീതിയിൽ

വിനിേയാഗി��തിന് നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


