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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3610 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. വർ�്േഷാ�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഡി െക �രളി
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. വർ�്േഷാ�കൾ
നിർ�ലാ�ി ��ത േജാലികൾ �റംകരാർ
ഏജൻസികൾ�് നൽ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(എ)
നിലവിൽ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. വർ �് േഷാ�കൾ
നിർ�ലാ�ി ��ത േജാലികൾ �റംകരാർ
ഏജൻസികൾ�് നൽ�വാൻ തീ�മാനി�ി�ി�.

(ബി) �റംകരാർ നൽ��തി�െട ഏെത�ി�ം
വിഭാഗ�ിെല ജീവന�ാർ�് െതാഴിൽ
ന�െ��� സാഹചര�ം ഉേ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)
നിലവിൽ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. വർ �് േഷാ�കൾ
നിർ�ലാ�ി ��ത േജാലികൾ �റംകരാർ
ഏജൻസികൾ�് നൽ�വാൻ തീ�മാനി�ി�ി�.

(സി) �റംകരാർ നൽ��തി�െട എ�േ�ാളം

�കയാണ് െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�് ലാഭി�ാൻ
കഴി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവിൽ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. വർ �് േഷാ�കൾ
നിർ�ലാ�ി ��ത േജാലികൾ �റംകരാർ
ഏജൻസികൾ�് നൽ�വാൻ തീ�മാനി�ി�ി�.

(ഡി) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. യിൽ �ശീൽ ഖ�
റിേ�ാർ�് നട�ാ��തിെ� �േരാഗതി ഏത്
വെരയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട സംഘടന�മായി
ബ�െ��് നിേയാഗി� െ�ാഫസർ �ശീൽ ഖ�
റിേ�ാർ�ിെല �പാർശയിേ�ൽ സർ�ീസിനായി
ബ�ക�െട ലഭ�ത ഉറ�ാ��തിന് െമ�ാനി�ൽ
വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട േജാലി സമയം, ബ�കൾ
സർ�ീസ്  �ർ�ിയാ�ി ഗ�ാേരജിൽ തിരിെക
എ�� സമയ�ിന��തമായി �നഃ�മീകരി�.
നിലവിെല വർ�്േഷാ�ിെ� അപാകതകൾ
പരിഹരി��തിന് ആവശ�മായ വർ�്േഷാ�്
�ന��ാരണ �വർ�ന�ൾ നട�ിലാ�ി വ��.
െമ�ാനി�ൽ ജീവന�ാ�െട ഉ�ാദന�മത

വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി േകരള സം�ാന

െ�ാഡ�ിവി�ി കൗൺസിലിൽ നിലവിെല േജാബ്
േനാംസ്  പരിേശാധി�  ്ലഭ�മാ�ിയ റിേ�ാർ�ിേ�ൽ
�ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.െയ �ന��രി��തിെ�
ഭാഗമായി െ�ാഫ.�ശീൽ ഖ� സമർ�ി� പഠന
റിേ�ാർ�ിൽ േകാർ�േറഷെ� ഭരണം,
സാ��ികം, മാേന�െമ�്, �വർ�ന രീതി,
�വർ�ന സമയം എ�ിവയിൽ �നഃ�മീകരണ
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നടപടികൾ സ�ീകരി�ണം എ�താണ്
�ധാനമാ�ം നിർേ�ശി�ി��ത് . അ�കാരം
സ�ീകരി�ി�� വിവിധ നടപടിക�െട �േരാഗതി
വിവരം �വെട േചർ��. േകാർ�േറഷെ�
മാേന�െമ�ിൽ െ�ാഫഷണലിസം
െകാ�വ��തിന് ഉ�തതല മാേനജീരിയൽ
ത�ികകൾ �പീകരി�  ്ഓ�ൺ മാർ��ിൽ നി�ം
നിയമന നട�ി �ന��ാരണ നടപടികൾ
�േരാഗമി��. െ�ാഫഷനൽ ഭരണസമിതി
�പീകരി�. േകാർ�േറഷെന സ�യം പര�ാ�മായ 3
േമഖലകളാ�ി മാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�.
ഓ�േറ�ിംഗ് / െമ�ാനി�ൽ വിഭാഗം
ജീവന�ാ�െട ഡ��ി �മെ����ം, മിനി�ീരിയൽ
ജീവന�ാ�െട േജാലി സമയ�ം പരി�രി�.
േകാർ�േറഷെന �ർ�മാ�ം ക���ർ
വത്കരി�� നടപടികൾ �േരാഗമി� വ��.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട ��കൾ
�നഃ�മീകരി��തിന് വിവധ പഠന��ം ഇതര
നടപടിക�ം �േരാഗമി� വ��. ബസ്
ജീവന�ാ�െട എ�ം േദശീയ ശരാശരിേയ�ൾ
��തലായതിനാൽ ആയത് 1:5 എ� േദശീയ
ശരാശരിേയ�ാൾ �റ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��. ഇതിെ� ഭാഗമായി �തിയ
നിയമന�ൾ താൽകാലികമായി നി��ി

വ�ിരി��. െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട സ�ർ�
�ന��ാരണേ�ാട�ബ�ി� ,് െ�ാഫ. �ശീൽ
ഖ� സമർ�ി� �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�  ്വളെര ലാഭകരമായി
�നഃ�മീകരി�ി��്. ഇ�കാരം ലഭി� �ക
ഉപേയാഗി�  ്നിലവി��ായി�� �സ�കാല
വാ�കൾ �ർ�മാ�ം അട�  ്തീർ�ക�ം,
അ�വഴി വാ� തിരി�ടവിന�ിൽ �തിമാസം
ഗണ�മായ �ക ലാഭി�വാ�ം 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�ം,
തൽഫലമായി െപൻഷൻ �ട�� �ിതി�ം

സംജാതമാ�ക��ായി. തദവസര�ിൽ

സർ�ാർ �ൻ ൈകെ���്, സഹകരണ
വ��മായി സഹകരി�  ്�ാഥമിക കാർഷിക
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സഹകരണ സംഘ��െട ഒ� കൺ േസാർഷ�ം
�പീകരി�ക�ം ��ത കൺ േസാർഷ�ം വഴി
നിലവിൽ െപൻഷൻ �ട�ം �ടാെത നൽകി
വ����് . ഇ�ര�ിൽ �ാഥമിക കാർഷിക
സഹകരണ സംഘ�ൾ വഴി നൽ�� െപൻഷൻ
�ക 10% പലിശ�ൾ െ�െട സർ�ാർ 6
മാസ�ിനകം സഹകരണ ബാ�കൾ�്
അ�വദി�ക�ം െച���്. െ�ാഫ. �ശീൽ
ഖ� റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ബ�ം,
ജീവന�ാ�ം ത�ി�ളള അ�പാതം �റ�  ്േദശീയ
ശരാശരിെ�ാ�ം എ�ി��തിെ� ഭാഗമായി
2018-�േശഷം വിരമി� ജീവന�ാർ�് പകരം
�തിയ നിയമന�ൾ ഒ�ം നട�ിയി�ി�. മാ�മ�
െ�ാഫ. �ശീൽ ഖ� റിേ�ാർ�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട
ബ�് സർ�ീ� കൾ �നഃ�മീകരി�� വഴി
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട �തിദിന വ�മാനം
േകാവിഡിന് �ൻപ് �തിദിനം 6.30 േകാടി
�പയായി വർ�ി�ി�ാൻ കഴി�ി��.
ഇ�ര�ിൽ േനടിയ അധിക വ�മാന�ം, വാ�
തിരി�ടവിെല െചലവ് �റ��വഴി ലഭ�മായ �ക�ം
ഉപേയാഗി�  ്ജീവന�ാർ�് നൽ�വാൻ
�ടി�ിക��ായി�� െമഡി�ൽ റീ ഇേ��്െമ�്,
േ�ാവിഡ�് ഫ�് എ�ിവ�െട ഒ� െചറിയ ഭാഗം
വിതരണം െച�ാൻ കഴി�ി��്. ഇ�ര�ിൽ

െ�ാഫ. �ശീൽ ഖ� റിേ�ാർ�ിൻ �കാര�ളള
നട�ിലാ�ിയ �ന��ാരണ പ�തിക�െട
�ണഫലം ലഭ�മായി വ�� േവളയിലാണ് രാജ��്

2020 മാർ�  ്മാസേ�ാെട േകാവിഡ്  വ�ാപനം
ആരംഭി���ം, �ടർ�്
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട വ�മാനം ��െന

�റ�ക�ം െച�� �ിതിവിേശഷം ഉ�ായത്.
��ത സാഹചര��ിൽ

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട നിലവിെല
സാ��ിക �തിസ�ി പരിഹരി�ാൻ ടി��ിതര
വ�മാനം വർ�ി�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�
വരികയാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


