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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3615 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ബസ്  സർ�ീ�കൾ �ന:രാരംഭി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ)

േലാ�് ഡൗൺ ഇള�കൾ �ഖ�ാപി�ി�ം

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. സർ�ീ�ക�െട എ�ം

വർ�ി�ി�ാ���ലം യാ��ാർ േനരി��

����് സർ�ാർ പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) പരിേശാധി�ി��്. േലാ�്ഡൗണിൽ ഇള�കൾ

�ഖ�ാപി�തിെന �ടർ�്, 2021 മാർ�  ്മാസം

നട�ി വ�ി�� എ�ാ സർ�ീ�ക�ം

ഇതിേനാടകം �നരാരംഭി�ി��്. എ�ാൽ

യാ��ാർ തീെര �റ���ം, ഡീസൽ െചലവിന്

േപാ�ം വ�മാനം ലഭ�മാകാ��മായ �ി�ക�ം

സർ�ീ�ക�ം വ�മാന ലഭ�ത ഉറ�് വ��ി

�നഃ�മീകരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി��്.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ബ�ക�െട അഭാവ�ാൽ

�തിദിന സർ�ീ�കൾ�് �ട�ം വരാ�

രീതിയിൽ ബ�കൾ �മീകരി��തിനായി ഒ�

ജി�ാതല സംവിധാനം ആരംഭി�ി��്. ഏെത�ി�ം

സർ�ീ�കൾ ബ�ക�െട അഭാവ�ാൽ �ട��

സാഹചര��ിൽ േക�ീ�ത ജി�ാ

സംവിധാന�ിൽ നി�ം ബസ്  ഉറ�്

വ���തി�� �മീകരണം

ഏർ െ���ിയി��്. �ടാെത

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി നട�� ദീർഘ�ര

സർ�ീ�കൾ�് ആവശ�മായ ബ�ക�ം

�മീകരി�ി��്.

(ബി)

ൈ�വർ-ക��ർ അ�പാതം �മീകരി��തിൽ

വ� കാലതാമസമാണ് സർ�ീ�കൾ �ട�ാൻ

കാരണെമ�് ക���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നി�ിത സർ�ീ�കൾ ഓ�േറ�് െച��തിന്

ആവശ�മായ ജീവന�ാെര 2021 െഫ�വരി

മാസ�ിെല െപാ��ലം മാ��ി�െട

വിന�സി�ി��്. എ�ാൽ ടി �ലം മാ�ം

സംബ�ി�  ്ചില ജീവന�ാർ ബ�. േകരളാ

ൈഹേ�ാടതിെയ സമീപി�തിെ�

അടി�ാന�ിൽ പരാതികൾ പരിഹരി��

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�  ്വ�ത്. ആയതിനാൽ

ൈ�വർ-ക��ർ അ�പാതം

�മീകരി��തിെ� ഭാഗമായി സർ�ീ�കൾ

�ട�ിയി�ി�.

(സി) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. യിൽ നിലവിൽ (സി) ബ�.േകരള ൈഹേ�ാടതി WP (C) No.
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�റെ��വി� �ലംമാ� പ�ിക േകാടതി ഇടെപ�്

റ�ാ�ിയതിെ� കാരണ�ൾ എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

4436/2021-േല�ം അ�ബ� േക�കളിേല�ം

െപാ� ഉ�രവിൽ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി

02/2021-ൽ �റെ��വി� �ലംമാ� പ�ിക

നിബ�നകൾ�് വിേധയമായി ��് (3)
മാസേ��് നിഷ്  �ിയമായി ��ി�ാൻ

മാ�മാണ് നിർേ�ശി�ത്. ��ത �ലംമാ� പ�ിക

േകാടതി ഇടെപ�് റ�ാ�ിയി�ി�.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിൽ 16.09.2021-ന്
�റെ��വി� �ലംമാ� പ�ിക�െട

അടി�ാന�ിൽ വിവിധ ജീവന�ാരിൽ നി�ം

നിരവധി പരാതികൾ ലഭ�മായി. ഇ�രം

പരാതികൾ �ടി പരിഗണി�  ്അ�ിമ ഉ�രവ്

�റെ��വി��ത് ഉചിതമായിരി�െമ�

വീ�ണ�ിലാണ് 16.09.2021ൽ �റെ��വി�

�ലം മാ� ഉ�രവ് കരടായി പരിഗണി��തിന്

തീ�മാനി�ി��ത്.

(ഡി)

െപാ�ജന�ൾ�് ആവശ�മായ രീതിയിൽ ബസ്

സർ�ീ�കൾ ആരംഭി��തിന് �മീകരണ�ൾ

ഏർെ���േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ബ�ക�െട അഭാവ�ാൽ

�തിദിന സർ�ീ�കൾ�് �ട�ം വരാ�

രീതിയിൽ ബ�കൾ �മീകരി��തിനായി ഒ�

ജി�ാതല സംവിധാനം ആരംഭി�ി��്. ഏെത�ി�ം

സർ�ീ�കൾ ബ�ക�െട അഭാവ�ാൽ �ട��

സാഹചര��ിൽ േക�ീ�ത ജി�ാ

സംവിധാന�ിൽ നി�ം ബസ്  ഉറ�്

വ���തി�� �മീകരണം

ഏർ െ���ിയി��്. �ടാെത

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി നട�� ദീർഘ�ര

സർ�ീ�കൾ�് ആവശ�മായ �മീകരണ��ം

നട�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


