
1 of 3

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3620 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. യിെല ക���െെറേസഷൻ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി ശാ��മാരി െക.
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. യിെല സ�ർ�
ക���െെറേസഷൻ പ�തി�െട നിലവിെല
�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിെല സ�ർ�
ക���ൈറേസഷൻ പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി

�വെട േചർ��: 1. GPRS, Bluetooth, RFID
സംവിധാന�� ETM െമഷീ�കൾ Closed Loop
Smart Card സംവിധാനം
ഉപേയാഗി���വിധ�ിൽ GPRS Bluetooth,
RFID സംവിധാന�� ETM െമഷീ�കൾ
വാ��തി�� പർ േ��് ഓർഡർ നൽ�ക�ം
വിവിധ ഡിേ�ാകളിേല�ം ടി െമഷീ�ക�െട
വിതരണം �േരാഗമി�വ�ക�മാണ്. ഇത്
�ർ�മായി നട�ിലാ�ി കഴി��തി�െട താെഴ
പറ�� �േയാജന�ൾ ലഭ�മാ��താണ്. 1.1.
ടി��് കള�ൻ സംബ�ി� എ�ാ വിവര��ം
അേ�ാൾതെ� ഓൺ ൈലനായി നിരീ�ി�ാൻ
സാധി�ം. ഇതിൽ നി�ം യാ��ാ�െട എ�ം,
വ�മാനം �ട�ിയ വിവര�ൾ മനസിലാ�ാൻ
സാധി��. 1.2. �ീെപയ്ഡ്  �ാർഡ്  കാർഡ്
ഉപേയാഗി�  ്പണ രഹിതമായി യാ�
െച��തി�� സൗകര�ം ഉ�ായിരി��താണ്.
�ടാെത വിവിധതരം പാ�കെള �ാർ�് കാർഡ്
സംവിധാന�ിേല�് മാ�വാ�ം കഴി��താണ്.
1.3. ഓേരാ �ി�ക�േട�ം കള�ൻ വിവര��ം,
ഓേരാ ബസിെ��ം വ�മാനം സംബ�ി�

വിവര��ം ലഭ�മാ�വാൻ സാധി�ം. ആയത് വഴി
ടി �ി�് ലാഭകരമാേണാ എ�് വിശകലനം
െച�വാ�ം സാധി�ം. 2. 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 ഏർ െ���ിയി��്.
ഈ സംവിധാന�ി�െട യാ��ാർ�് 30 ദിവസം
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�ൻ�റായി ടി��കൾ ��് െച�ാ��താണ്.
�ൻ�ർ ടി��് ��ിംഗിനായി "എെ�
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി" എ� െമാൈബൽ
ആ�ിേ�ഷൻ ആരംഭി�ി��്. 3. ഇ�ലിജ�്
�ാൻസ്  േപാർ�് മാേനജ്  െമ�് സി�ം.
െപാ�ജന�ൾ�ം, യാ��ാർ�ം
ഉപേയാഗ�ദമാ�� രീതിയിൽ വിവര
സാേ�തികവിദ� ഉപേയാഗി�  ്െഷഡ��ക�േട�ം
സർ�ീ�ക�േട�ം യഥാർ� സമയ �മം
നൽ��തിനായി പാസ�ർ ഇൻഫർേമഷൻ
സി�ം (PIS), െവഹി�ിൾ �ാ�ിംഗ് സി�ം
(VLTS) എ�ിവ നട�ിലാ��തിനായി ഒ�
പ�തി "േകരള �ണിേവഴ്  സി�ി ഓഫ് ഡിജി�ൽ
സയൻസസ് , ഇെ�ാേവഷൻ & െടക് േനാളജി
(KUDSIT)"-െയ ഏൽപി�  ്നടപടികൾ �േരാഗമി�
വ��. ടി പ�തിയിൽ വ�� �ധാന ഘടക�ൾ
പാസ�ർ ഇൻഫർേമഷൻ സി�ം (PIS),
െവഹി�ിൾ െലാേ�ഷൻ �ാ�ിംഗ് സി�ം
(VLTS), ഫ് ളീ�്  മാേനജ്  െമ�് സി�ം, െമഷീൻ
േലണിങ്  ഉപേയാഗി�ളള ��് ആ��ണ�ം

െഷഡ�ളി�ം, ഫ�വൽ മാേനജ്  െമ�് സി�ം,
Artificial Intelligence ഉപേയാഗി�ളള Decision
Support System, എ�ിവയാണ് . ടി പ�തി
�ർ�മായി നട�ിലാ�ി കഴി��തി�െട താെഴ
പറ�� �േയാജന�ൾ ലഭ�മാ��താണ്.
െപാ�ജന�ൾ�ം യാ��ാർ�ം െമാൈബൽ
ആ�ിേ�ഷൻ ഉേപായഗി�  ്െഷഡ��ക�േട�ം
സർ�ീ�ക�േട�ം യഥാർ� സമയ�മം
ഓൺ ൈലനായി ലഭ�മാ�ം. െവഹി�ിൾ �ാ�ിംഗ്
സി��ി�െട യാ��ാർ�് ബ�ക�െട
െലാേ�ഷൻ ൈലവായി തെ� ലഭ�മാ�ം. ബസ്
Utilization, Mileage, Service സംബ�ി�

വിവര�ൾ എ�ിവ വിശകലനം െച�വാൻ
സാധി�ം. ഇതിെ� ഭാഗമായി െവഹി�ിൾ
േലാേ�ഷൻ �ാ�ിംഗ് ഡിൈവ�കൾ
വാ�വാ�� പർ േ��് ഓർഡർ നൽ�ക�ം,
ലഭ�മാ�� �റ�് ബ�കളിൽ ടി ഡിൈവ�കൾ
ഘടി�ി��തി�� നടപടികൾ �േരാഗമി�
വരിക�മാണ്. 4. ഇ-ഓഫീസ്  ഓഫീസ്
�വർ�ന�ൾ �ഗമ�ം േവഗതേയറിയ�ം
കാര��മ�മാ��തിനായി ഇ-ഓഫീസ്
സംവിധാനം േകരള േ��് ഐ.ടി. മിഷ�മായി
േചർ �് നട�ിലാ��തി�� നടപടികൾ
�േരാഗമി�വ��. ആദ�ഘ�ം എ�നിലയിൽ
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട ചീഫ് ഓഫീസി�ം, ��്
േസാണൽ ഓഫീ�കളി�ം ടി സംവിധാനം
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നട�ിലാ��താണ്. 5. ജി-�ാർ�് ജീവന�ാ�െട
ശ�ള വിവര��ം സർ�ീസ്  സംബ�മായ

വിവര��ം സാലറി �ി�് �ട�ിയ
സംവിധാന�േളാട്  �ടിയ ജി-�ാർ�് േ�ാ�്
െവയർ നട�ിലാ�ി �ടർ നടപടികൾ
�േരാഗമി�വ��. ടി പ�തി �ർ�മായി
നട�ിലാ�ി കഴി�േ�ാൾ താെഴ പറ��
�േയാജന�ൾ ലഭ�മാ��താണ്. 5.1
ജീവന�ാ�െട �ർ�മായ വ��ിഗത, സർവിസ്
സംബ�മായ വിശദാംശ�ൾ അറി�വാൻ
സാധി�ം 5.2 ജീവന�ാ�െട ശ�ള ബിൽ
സംബ�മായ �ർ�വിവര�ൾ ഓൺൈലൻ
ആയി ലഭ�മാ�ം. 5.3 ജീവന�ാർ നാളി�വെര
എ��ി�� ലീ�കൾ സംബ�ി� �ർ�മായ
വിവര�ൾ, ജിവന�ാർ�് അവേശഷി�� Full
pay, Half Pay Leave-ക�െട വ��മായ

വിവര�ൾ എ�ിവ ലഭ�മാ�ം. 5.4 PF
സംബ�മായ വിവര�ൾ അറിയാൻ സാധി�ം.
5.5 ജീവന�ാരെ� ശ�ള�ിൽ നി�ം
ഈടാ�ിയ വിവിധ Loan സംബ�മായ

വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ം. 5.6 e-Service book, Online
വഴി ലീവ് അേപ� സമർ�ി�വാ�ം സാധി�ം.

(ബി)

ക���െെറേസഷെ� ഭാഗമായി പാസ�ർ

ഇൻഫർേമഷൻ സി�ം നട�ിലാ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ �േരാഗതി
വിശദമാ�േമാ?

(ബി) ക���ൈറേസഷെ� ഭാഗമായി പാസ�ർ

ഇൻഫർേമഷൻ സി�ം നട�ിലാ�ാൻ സ�ീകരി�
നടപടി �വെട േചർ��. െപാ�ജന�ൾ�ം
യാ��ാർ�ം ഉപേയാഗ�ദമാ�� രീതിയിൽ
വിവര സാേ�തികവിദ� ഉപേയാഗി�്
െഷഡ��ക�േട�ം സർ�ീ�ക�േട�ം യഥാർ�
സമയ�മം നൽ��തിനായി പാസ�ർ

ഇൻഫർേമഷൻ സി�ം (PIS), െവഹി�ിൾ
�ാ�ിംഗ് സി�ം (VLTS) എ�ിവ
നട�ിലാ��തിനായി ഒ� പ�തി "േകരള
�ണിേവഴ്  സി�ി ഓഫ് ഡിജി�ൽ സയൻസസ് ,
ഇെ�ാേവഷൻ & െടക് േനാളജി (KUDSIT)"-െയ
ഏൽപി�  ്നടപടികൾ �േരാഗമി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


