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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1754 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. യിെല ഡ��ി സമയം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. യിൽ ഒ� ക���ം
ൈ�വ�ം ഡ��ി ആരംഭി�� ൈസൻ ഓൺ
�തൽ ഡ��ി അവസാനി�� ൈസൻ ഓഫ്
വെര�� സമയം ഡ��ിയായി�ാേണാ
കണ�ാേ��ത്;

(എ)

അെത.

(ബി)
ഡ��ി ആരംഭി�� �തൽ വി�തൽ െച�� സമയം
വെര 8 മണി�ർ കണ�ാ�ി ഡ��ി നി�യി��
നിയമ�ിൽ �ൻ സർ�ാർ എെ��ി�ം മാ�ം
വ��ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഇ�ാര��ിൽ

നിയമാ��തമായി��ാെത തീ�മാനെമ��കേയാ
നട�ിലാ�കേയാ െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഡ��ി ആരംഭി�� �തൽ വി�തൽ െച�� സമയം
വെര 8 മണി�ർ കണ�ാ�ി ഡ��ി നി�യി��
നിയമ�ിൽ �ൻ സർ�ാർ മാ�ം വ��ിയി�ി�.
1961-െല േമാേ�ാർ വാഹന െതാഴിലാളി
നിയമ�ിെല വ�വ�കൾ��സരി�  ്ഡ��ി
സമയം �മീകരി��തിന് നിയമാ��തമായ
നടപടി സ�ീകരി�ി��്.

(സി)

25.11.2020 രാവിെല 10.30ന് തി�വന��രം
െസൻ�ൽ ഡിേ�ായിൽ നി�് ��ാറിേല�്
�റെ��് 27.11.2020 ൈവ�േ�രം 5.00 മണി�്
അവസാനി� ഡ��ിയിൽ 26.11.2020 െല 24
മണി�ർ സർ�ീസ്  െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. �െട
തീ�മാന�കാരം നിർ�ിവേ��ി വ� ദിവസം
ബ�െ�� � അംഗ�ൾ�് ഒ� ഡ��ി മാ�ം
നൽകിയത് നിലവി�� ഏെത�ി�ം െതാഴിൽ
ച��കാരമാേണാ; എ�ിൽ വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) തി�വന��രം െസൻ�ൽ ഡിേ�ായിെല
10.30�� തി�വന��രം – ��ാർ സർ�ീസിന്
സാധാരണയായി ആെക 17:20 മണി�ർ
�ിയറിംഗ് സമയ�ം, 14:40 മണി�ർ
ഡ��ികൾ�ിടയിൽ ജീവന�ാർ�് വി�മ�ം
ലഭി�� വിധ�ിൽ (ആെക 32 മണി�ർ) ആണ്

�മീകരി�ി��ത്. ടി സർ�ീസിന് 2 ഡ��ി�ം
വീ�് ലി ഓ�ം, അധിക സമയമായ 2:35
മണി�റിന് അധിക േവതന�ം നൽകി വ��.
എ�ാൽ 26.11.2020-ൽ േദശീയ പണി�ട�മായി
ബ�െ��് വാഹന ഗതാഗതം �ർ�മാ�ം
തട�െ��തിനാൽ 25.11.2020-ന് ആരംഭി�

തി�വന��രം - ��ാർ സർ�ീസിന് 26.11.2020-
ന് െഷഡ�ൾ സമയ�് തിരിെക തി�വന��ര�്

എ�ിേ�രാൻ കഴിയാ� സാഹചര�ം വ�
േചർ�ി��. ആയതിനാൽ ��ത സർ�ീസിെല
� ജീവന�ാർ�് 26.11.2020-ൽ ��ാർ
ഡിേ�ായിൽ അധികമായി ത�ിയ ഒ�
ദിവസേ��് ച��കാരം ഒ� ഡ��ി അധികമായി
നൽകിയി��്.
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(ഡി) ��ത ജീവന�ാർ�് നിലവി�� െതാഴിൽനീതി
ഉറ�ാ�ാൻ 8 മണി�ർ സമയം ഒ� ഡ��ിയായി
കണ�ാ�ി നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
ഇെ��ിൽ അതി�� കാരണം അറിയി�േമാ;

(ഡി) 1961-െല േമാേ�ാർ �ാൻ േ�ാർ�് വർ േ��്
നിയമ�ിെല െസ�ൻ 2 (f), (i), (ii), (iii), 2(K)
െസ�ൻ 13, 16, 17 എ�ിവകളിെല
വ�വ�കൾ��സരി�ാണ്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ജീവന�ാ�െട ഡ��ി
സമയം �മീകരി�ി��ത്. 13-ാം വ��് �കാരം
ആ�യിൽ 48 മണി�റിൽ അധികരി�ാ�
വിധ�ി�ം, �േത�ക സാഹചര��ളിൽ ആ�യിൽ

54 മണി�റിൽ അധികരി�ാ� വിധ�ി�മാണ്

ഡ��ി �മീകരി�ിരി��ത്. നിലവിെല ച��കാരം
ഡ��ി�ിടയിെല വി�മ സമയം ഡ��ിയായി
കണ�ാ�വാൻ വ�വ� െച��ി�. ഈ
വിഷയ�ിൽ ഒ� െതാഴിലാളി�േട�ം െതാഴിൽ
അവകാശ�ൾ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി
മാേനജ്  െമേ�ാ മ�് ഉേദ�ാഗ�േരാ

നിേഷധി�ി�ി�ാ��താണ്.

(ഇ)

െതാഴിൽ അവകാശം സംര�ി�െ�േട�തിനാൽ
അത് നിേഷധി�� ഉേദ�ാഗ�നീ�ം ഗവൺെമ�്
നയ�ിെ� ഭാഗമാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ?

(ഇ) 1961-െല േമാേ�ാർ �ാൻ േ�ാർ�് വർ േ��്
നിയമ�ിെല െസ�ൻ 2 (f), (i), (ii), (iii), 2(K)
െസ�ൻ 13, 16, 17 എ�ിവകളിെല
വ�വ�കൾ��സരി�ാണ്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ജീവന�ാ�െട ഡ��ി
സമയം �മീകരി�ി��ത്. 13-ാം വ��് �കാരം
ആ�യിൽ 48 മണി�റിൽ അധികരി�ാ�
വിധ�ി�ം, �േത�ക സാഹചര��ളിൽ ആ�യിൽ

54 മണി�റിൽ അധികരി�ാ� വിധ�ി�മാണ്

ഡ��ി �മീകരി�ിരി��ത്. നിലവിെല ച��കാരം
ഡ��ി�ിടയിെല വി�മ സമയം ഡ��ിയായി
കണ�ാ�വാൻ വ�വ� െച��ി�. ഈ
വിഷയ�ിൽ ഒ� െതാഴിലാളി�േട�ം െതാഴിൽ
അവകാശ�ൾ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി
മാേനജ്  െമേ�ാ മ�് ഉേദ�ാഗ�േരാ

നിേഷധി�ി�ി�ാ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


