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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1758 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ആവി�രി� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഡി െക �രളി
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) തേ�ശസ�യം ഭരണ�ാപന��െട

സഹകരണേ�ാെട െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�� �ാമവ�ി എ�
പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(എ) സം�ാന�ിെ� ഉൾ�േദശ�ളിേല�്
സർ�ീ�കൾ നട��തിനായി �ാമവ�ി എ�
േപരിൽ �േത�ക ബസ്  സർ�ീസ്  പ�തി, തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന��മായി േചർ�്
നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി��തായി ഗതാഗത
വ��ിെ� ധനാഭ�ർ�ന ചർ��� മ�പടി
�സംഗ�ിൽ �ഖ�ാപി�ി��. ��ത പ�തി
�കാര�� സർ�ീസിെ� �േത�കതകൾ താെഴ
പറ��വയാണ്. 1. അതത് തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ ആവശ�െ��� ��കളിൽ
നിർേ�ശി�� സമയ�മ�ിൽ സർ�ീസ്
നട��താണ്. 2. െക.എസ് .ആർ.ടി.സി., നി�യി
�� ടി��് നിര�് ഈടാ�ി തേ�ശ സ�യം ഭരണ
�ാപന�ൾ നിർേ�ശി�� ��്, സമയ�മം
എ�ിവ പാലി�ാണ് സർ�ീ�കൾ നട�ക. 3.
��ക�െട ഗതാഗതേയാഗ�ത��േയാജ�മായി 18/24
seater, 28/32 seater / സാധാരണ ബ�കൾ
എ�ി�െന ആവശ�മായ ബ�കൾ ഉപേയാഗി�്
സർ�ീസ്  നട��തായിരി�ം. 4. ലഭി��
അേപ�കളിൽ നി�ം െതെരെ����

�ാപന�ൾ�് നി�ിത�മ�ിൽ ബസ്
സർ�ീസ്  നട��താണ്. 5. തേ�ശ സ�യം ഭരണ
�ാപന�ൾ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�മായി
കരാറിൽ ഏർേ�േട��ം, ഓേരാ വർഷ�ം കരാർ
��േ���മാണ്. �റ� കരാർ കാലാവധി ഒ�
വർഷമായിരി�ം. 6. ഒ� വാർഷിക കരാർ�കാരം
ഓേരാ ബസി�ം നി�ിത �ക മട�ി നൽ��
െഡേ�ാസി�ായി െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. �്
നൽേക�താണ്. 7. ഓേരാ മാസ�ം ഉപേയാഗി�
ഡീസലിെ� �ക, കണ�ാ�ി നി�ിതദിവസം
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി നൽ�� ഇൻ േവായിസ് ,
�കാരം െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിൽ
അടേ��താണ്. സമയബ�ിതമായി �ക
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ഒ��ിയി�ാ എ�ിൽ സർ�ീസ്  �ട���ം ഇ��ലം
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�് ഉ�ാ�� ന�ം
െസക�രി�ി �കയിൽ നി�ം ഈടാ��താണ്. 8.
ഒേ�ാ അതിലധികേമാ �ാപന�ൾ േചർ�ം
�ാമവ�ി പ�തി നട�ിലാ�ാ��താണ്. 9.
അതത് തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന�ൾ

സമർ�ി�� അേപ�യിൽ MLA-മാർ �പാർശ
െച�� അേപ�ക�ായിരി�ം �ൻഗണന. 10.
എം.എൽ.എ. ഫ�ിൽ നി�ം �ക അ�വദി�ാൽ
എം.എൽ.എ.മാർ നിർേ�ശി�� �ല�ളിൽ

സർ�ീസ്  നട�� കാര�ം പരിഗണി�ം. 11.
�തിദിനം �റ�ത് 150 കിേലാമീ�ർ എ�ി�ം
സർ�ീസ്  നടേ��താണ്. 12.ബ�ക�െട
പരിപാലനം / ഇൻ ഷ�റൻസ്  / സി.എഫ് ���ൽ /
െപർമി�് എ�ിവ�െട �മതല
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�ായിരി�ം. 13.തേ�ശ
സ�യം ഭരണ �ാപന�ൾ ആവശ�െ���
�ല�ായിരി�ം സർ�ീസ്  നട�ക. സർ�ീസ്
�ട���ം അവസാനി���ം അതാ� സ�യം
ഭരണ �ാപന�ളിെല ഓഫീസ്  ആ�ാനേ�ാ

�ാപന�ൾ നിർേ�ശി�� ഓഫീസി� 1 km
ഉ�ിേലാ KSRTC ഡിേ�ാകളിേലാ ആയിരി�ം.
14.െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ബ�് േ�ഷ�കൾ�്
�റെ� �ല�ളിൽ നി�ം ആരംഭി��
സർ�ീ�കൾ�് ആവശ�മായ ജീവന�ാർ�ാ��
േ� �ം, �ര�ിതമായ പാർ�ിംഗ് സൗകര�ം
എ�ിവ ബ�െ�� �ാപനം

ഏർെ��േ��താണ്. 15.സർ�ീസിെ� ഡീസൽ
െചലവ് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ

വഹി�ണം. 16. RTC ആ�ി� വിേധയമായി കളർ
േകാഡ്  നി�യി�ം. വ��ികേളാ, �ാപന�േളാ

ബസ്  േ�ാൺസർ െച�കയാെണ�ിൽ ആ
�ാപന�ിെ�േയാ, വ��ി�െടേയാ േപ�
�ദർശി�ി���ം പരിഗണനയിലാണ്.

(ബി) ഇ� �ടാെത മെ�െ��ി�ം പ�തികൾ
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ആവി�രി�ി�േ�ാ;
വിശദവിര�ൾ നൽകാേമാ?

(ബി) സ�� ബസ്  പ�തി :- മ��വിപണന�ിനായി

തീരേദശ�് നി�ം വിവിധ �ല�ളിേല�ം

തിരി�ം യാ� െച�� വനിതാമ��

െ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 അവ ലഭ�മാകാ� �ിതി�ം

ഉ�്. ഇതിന് പരിഹാരെമ� നിലയിൽ �ധാന
മ�� വിപണന േക��ളിൽ നി�ം സി�ി��ിെല
വിവിധ �ല�ളിേല�ം തിരി�ം വനിതാ മ��
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െതാഴിലാളികെള എ�ി��തിനായി �േത�ക
സംവിധാന�േളാ� �ടിയ �േത�ക നിറ�ി�� 3
െ�ഷ�ൽ ബ�കൾ െക.എസ് .ആർ. ടി.സി.�് 67.5
ല�ം �പ വാർഷിക �ാൻറ്  ലഭ�മാ�� രീതിയിൽ
ഫിഷറീസ്  വ��ിന് കരാർ വ�വ�യിൽ നൽകി
ഓ�േറ�് െച��. ബസ്  ഓൺ ഡിമാൻറ്  (BOND)
െ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  പ�തി നട�ിലാ�ിയി��്. സി�ി
സർ�ലർ സർ�ീസ്  തി�വന��രം സി�ിയിെല
�ധാന ഓഫീ�കൾ, മ�് �ാപന�ൾ

എ�ിവെയ 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 ഡിെ�ൗ�് നൽകി ബ�ിൽ
തെ� റീ-ചാർ�് െച�ാ�� �ാർ�് �ാവൽ
കാർ�കൾ ഏർെ�����്. സി�ി സർ�ലർ
പ�തി നിലവിൽ സർ�ാർ പരിഗണന�ായി
സമർ�ി�ിരി�കയാണ്. ഇ-ഓേ�ാ റി�ാ പ�തി
ബസ്  യാ��ാർ�് യാ�യിെല ആദ�െ��ം

അവസാനെ��ം കണ�ി വി�ി (First mile and
last mile connectivity) ഉറ�വ��ക�ം,
ഇതി�െട േകരള�ിൽ ഇ-റി�ക�െട ഉടമകേളാ-
ൈ�വർമാേരാ ആയി, വ�മാനം ഉറ�� സ�യം
െതാഴിലായി െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�ക�ം
ഇത് യാ��ാർ�് �ണകരമാ�ക�ം െച�ം.
െകഎസ്ആർടി സി�െട നിർേ�ശ�ിെ�

അടി�ാന�ി�� പ�തി നട�ിലാ��തി��
നടപടികൾ സർ�ാർ തല�ിൽ �േരാഗമി�്
വരികയാണ്. െ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
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േ�ഷൻ പരസ�ം, ബസിെല പരസ�ം, െമാൈബൽ
ടവർ �തലായവയിൽ നി�ം ടി��ിതര വ�മാനം
ലഭി�  ്വ��. െ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 ഇ�കാരമാണ്:
െ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�് ഓൺ
വീൽസ്  പ�തി �കാരം േഷാ�്
�വർ�ി�ി��തിന് ൈലസൻസ്
അ�വദി�ി��്. നിലവിൽ തി�വന� �രം സി�ി,
��ർ, ക�ർ എ�ീ �ണി�കളിൽ മിൽമ�ം
തി�വന��രം സി�ി �ണി�ിൽ ��ംബ�ീ�ം
േഷാ�് ഓൺ വീൽസ്  പ�തി �കാരം �വർ�നം

ആരംഭി�ി��്. Scheduled Tribes Development
Department-�ം െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. �െട 14
ബസ്  േ�ഷ�കളിൽ േഷാ�് ഓൺ വീൽസ്
ആരംഭി��തിന് അ�മതി നൽകിയി��്. േഷാ�്
ഓൺ വീൽസ്  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� ചിലവിൽ താമസൗകര�ം 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
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യഥാ�ാന�് എ�ി��തിന് നടപടി ൈക
െ�ാ�ാ�ം, െകാറിയർ പാ�ൽ സർവീസ്
വി�ലീകരി�വാ�ം പ�തി ആവി�രി�ി��്.
ദീർഘ കാല അടി�ാന�ിൽ േഷാ�ിംഗ് 
േകാം��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
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി�െട വ�മാന േ�ാത�കൾ
ശരിയായി മാർ��് െച��തിനായി ഒ�
മാർ��ിംങ്  വിങ്  �വർ�നം ആരംഭി�ി��്.
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
െ�ാഡ�് സ്  വിൽ�ന നട�ി അധിക വ�മാനം
ലഭി��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.
ഇതിനകം 8 പ�കൾ റീെ�യിൽ ഔ�് െല�കളാ�ി
മാ�െ��് കഴി�. GPRS, Bluetooth, RFID
സംവിധാന�� ETM െമഷീ�കൾ Closed Loop
Smart Card സംവിധാനം
ഉപേയാഗി���വിധ�ിൽ വാ��തി��
പർ േ�സ്  ഓർഡർ നൽ �ക�ം വിവിധ
ഡിേ�ാകളിേല�് ടി െമഷീ�ക�െട വിതരണം
�േരാഗമി�  ്വരിക�മാണ്. ഇത് �ർ �മായി
നട�ിലാ�ി കഴി��തി�െട താെഴ പറ��
�േയാജന�ൾ  ലഭ�മാ��താണ്. ടി��് കള�ൻ
സംബ�ി� എ�ാ വിവര��ം അ�േ�ാൾ  തെ�
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ഓൺ ൈലൻ ആയി നിരീ�ി�ാൻ സാധി�ം.
ഇതിൽ  നി�ം യാ��ാ�െട എ�ം, വ�മാനം
�ട�ിയ വിവര�ൾ  മന�ിലാ�ാൻ സാധി��.
�ീ-െപയ്ഡ്  �ാർ �് കാർഡ്  ഉപേയാഗി�്
പണരഹിതമായി യാ� െച��തി�� സൗകര�ം
ഉ�ായിരി��താണ്. �ടാെത വിവിധതരം
പാ�കെള �ാർ�് കാർഡ്  സംവിധാന�ിേല�്

മാ�വാ�ം കഴി��താണ്. ഓേരാ �ി�ക�േട�ം
കള�ൻ വിവര��ം ഓേരാ ബസിെ��ം വ�മാനം
സംബ�ിച് വിവര��ം ലഭ�മാ�വാൻ സാധി�ം.
ആയത് വഴി ടി �ി�് ലാഭകരമാേണാ എ�്
വിശകലനം െച�വാ�ം സാധി�ം. ഓൺ ൈലൻ
ടി��് റിസർ േവഷൻ ��ിംഗ് സംവിധാനം.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിേല�് യാ��ാെര
ആകർഷി��തി�ം ടി��കൾ �ൻ�ർ ��്
െച��തി�ം പരി�രി��ം ��തൽ
സൗകര��േളാ��ടിയ�മായ ഓൺൈലൻ
റിസർേവഷൻ സംവിധാനം ഏർെ���ിയി��്.
ഇതി�െട യാ��ാർ�് 30 ദിവസം �ൻ�റായി
ടി��കൾ ��് െച�ാ��താണ്. �ൻ�ർ ടി��്
��ിംഗിനായി “എെ� െക.എസ് .ആർ. ടി.സി”
എ� െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ ആരംഭി�ി��്. ടി
ആ�് ഉപേയാഗി�ം യാ��ാർ�്
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി ബ�കളിൽ ടി��് ��്
െച�ാൻ സാധി��താണ്. െവഹി�ിൾ
േലാേ�ഷൻ �ാ�ിംഗ് സി�ം േമാേ�ാർ
�ാൻ  സ്  േപാർ �് ഡി�ാർ �െമ�ിെ� ഉ�രവ്

�കാരം എ�ാ പാ��ർ െവഹി�ിൾസി�ം
െവഹി�ിൾ േലാേ�ഷൻ �ാ�ിംഗ് ഡിൈവ�കൾ
ഘടി�ിേ��താണ്. ആയതിനാൽ െവഹി�ിൾ
േലാേ�ഷൻ �ാ�ിംഗ് ഡിൈവ�കൾ 
വാ�വാ�� പർ േ�സ്  ഓർഡർ നൽ�ക�ം
അതിൻ �കാരം ബ�കളിൽ ടി ഡിൈവ�കൾ
ഘടി�ി�� നടപടികൾ �േരാഗമി�
വരിക�മായാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


