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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1766 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. സർ�ീ�കൾ �ന�ാപി�വാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) േകാവിഡ്  19 നിയ�ണ�ൾ കാരണം യാ��ാർ
�റ�ക�ം ലാഭകരമ�ാതാ�ക�ം െച� ��കളിൽ
പാറ�ാല, െന�ാ�ിൻകര, കാ�ാ�ട, െവ�റട
എ�ീ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ഡിേ�ാകളിൽ നി�ം
ഏെതാെ� സർ�ീ�കളാണ് െവ�ി�റ�ി��ത്;
െഷഡ�ൾ വിവര�ൾ ഉൾെ�െട ഡിേ�ാ തിരി��
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) േകാവിഡ്  19 നിയ�ണ�ൾ കാരണം യാ��ാർ
�റ�ക�ം, ലാഭകരമ�ാതാ�ക�ം െച� ��കളിൽ
പാറ�ാല, െന�ാ�ിൻകര, കാ�ാ�ട, െവ�റട
എ�ീ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ഡിേ�ാകളിൽ നി�ം
റ�ാ�ിയ �ി�കൾ / െഷഡ��ക�െട വിവരം �വെട
േചർ��. െവ�റട 1. 05.00 െവ�റട – ���
-ഇടവാ�ൽ - തി�വന��രം 2. 05.30 െവ�റട-
വാഴി�ൽ-മണ�ാല-കാ�ാ�ട 3. 05.40 െവ�റട -
ക�ി�ട്-െമഡി�ൽ േകാേളജ്  4. 06.30 െവ�റട-
���ൽ-കാ�ാ�ട 5. 06.00 െവ�റട-ക��റ 6.
04.00 െവ�റട - കാരേ�ാണം-െന�ാ�ിൻകര-
തി�വന��രം 7. 07.50 െവ�റട-ൈമല�ൽ-
കാ�ാ�ട-പി.�ി.പി-തി�വന��രം േകാവിഡ്
നിയ�ണ�ൾ �ലം യാ��ാർ തീെര
ഇ�ാ��ം, ഡീസൽ െചലവി�േപാ�ം കള�ൻ

ലഭി�ാ� �മായ �കളിൽ െകാ��ിരി�� 7
�ി�കൾ താൽ�ാലികമായി െവ�റട
ഡിേ�ായിൽ നിർ�ിവ�ി��്. ടി �ി�കൾ
ഉൾെ�� െഷഡ��ക�െട മ�് �ി�കൾ സർ�ീസ്
നട���്. ആയതിെ� വിവരം �വെട
േചർ��. െന�ാ�ിൻകര 1. 06.00 സി.വി.ആർ.
�രം-കളിയി�ാവിള 2. 06.50 െന�ാ�ിൻകര-
�േവലി�ര 3. 05.40 െന�ാ�ിൻകര-േകാ�േകാണം
പാറ�ാല 1.06.00പാറ�ാല-കളിയി�ാവിള-
െന�മ�ാട്  2. 06.20 പാറ�ാല – കളിയി�ാവിള -
�ഴി��് 3. 05.20 പാറ�ാല - കളിയി�ാവിള-
ആല�ാറ-തി�വന��രം 4. 06.00 പാറ�ാല –
കളിയി�ാവിള - ��കാട്-തി�വന��രം 5.
05.20 പാറ�ാല - കളിയി�ാവിള-
പാേ�ാ�േകാണം-അ�വി�റം-
െമഡി�ൽ േകാേളജ്  6. 05.00 പാറ�ാല -
നരി�ഴി-തി�വന��രം കാ�ാ�ട �ണി�ിൽ,
േകാവിഡ്  നിയ�ണ�ൾ �ലം യാ��ാർ തീെര
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ഇ�ാ��ം ഡീസൽ െചലവി�� �ക േപാ�ം
ലഭി�ാ��മായ �വെട േചർ�ിരി�� 9
െഷഡ��കൾ താൽ�ാലികമായി സർ�ീസ്
നിർ�ി വ�ി��്. 1. 05.40 കാ�ാ�ട-പ�-
െച�ക�ാറ 2. 06.00 കാ�ാ�ട-�ഴനാട്-
മണ�ാല-വാഴി�ൽ 3. 05.10 കാ�ാ�ട-
വാളിേയാട്-വാഴി�ൽ 4. 05.50 കാ�ാ�ട-
ഒ�േശഖരമംഗലം-െപ��ടവിള-ഊ���ലം-
കിഴേ�േകാ� 5. 05.00 കാ�ാ�ട-�ഴനാട്-
ക�ി�ാട്  6. 05.50 കാ�ാ�ട-�ഴനാട്-ക�ി�ാട്
7. 06.10 കാ�ാ�ട-ൈമല�ൽ-�ടയാൽ-
കാരേ�ാണം-കളിയി�ാവിള 8. 11.05 കാ�ാ�ട-
ഉ�രംേകാട്-േകാ�ർ-ക�ിയൽ (മായം േ� ഡ��ി)
9. 12.25 കാ�ാ�ട - പാേ�ാട്-തി�വന��രം
(��� േ�).

(ബി)

ഇതിൽ ഏെതാെ� സർ�ീ�കൾ
�നഃ�ാപി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി��്;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിെല സാഹചര��ിൽ യാ��ാർ�ം
െപാ�ജന�ൾ�ം യാ�ാേ�ശം ഉ�ാകാ�
രീതിയി�ം രാവിേല�ം, ൈവ�േ�ര�ം ��തൽ
�ി�കൾ നട�� രീതിയി�ം യാ��ാ�െട
ലഭ�ത��സരി�ം േകാർ�േറഷന് �ണകരമായ
രീതിയി�ം അധിക �ി�കൾ നട�� രീതിയിലാണ്
സർ�ീ�കൾ �ന:�മീകരി�ി�ളളത്.
ഇ�ര�ി�� �ന:�മീകരണ�ി�േശഷം

ജേനാപകാര�ദ�ം േകാർ�േറഷന് ��തൽ ന�ം
വരാ� രീതിയി�ം അധിക �ി�കൾ ആരംഭി��

കാര�ം പരിഗണി��താണ്.

(സി) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ബസ്  സർ�ീസ്
ലാഭ�ിലാ��തി�ം �ാമീണ േമഖലകളിലട�ം
ബസ്  സർ�ീസ്  നട��തി�ം �തിയ പ�തികൾ
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

(സി) �ാമീണ േമഖലകളിൽ നിലവി�ം ന�ം സഹി�്
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി നിരവധി സർ�ീ�കൾ
നട�ി വ���്. ഇത് �ടാെത
സം�ാന�ിെ� ഉൾ�േദശ�ളിേല�് ��തൽ
സർ�ീ�കൾ നട��തിനായി �ാമവ�ി എ�
േപരിൽ �േത�ക ബസ്  സർ�ീസ്  പ�തി ബ�:
ഗതാഗത വ��് മ�ി, ഗതാഗത വ��ിെ�
ധനാഭ�ർ�ന ചർ�യിെല �സംഗ�ിൽ തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന��മായി േചർ�്
നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി��തായി
�ഖ�ാപി�ി��. പ�തി ആരംഭി��തി�ളള

നടപടികൾ �േരാഗമി�  ്വ��. േകാവിഡ്
പ�ാ�ല�ിൽ െക.എസ് . ആർ.ടി.സി. �ാമീണ
��കളിെല െഷഡ��കളിൽ ജേനാപകാര�ദമ�ാ
��ം ഡീസൽ �ക േപാ�ം ലഭി�ാ��മായ

�ി�കൾ ബ�െ�� ജന�തിനിക�െട�ം തേ�ശ
സ�യം ഭരണ �ാപന��േട�ം അഭി�ായം
ആരാ�് ജേനാപകാര�ദമാ�ം, വ�മാനം
വർ�ി�ി�� തര�ി�ം �ി�കൾ ��്
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�ാനിംഗി�െട ലാഭകരമാ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�  ്വ���്. യാ��ാ�െട ആവശ�ം

പരിഗണി�  ്�ി�കൾ �ന:�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.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


