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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5230 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. റീ ��ർ 2.0

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി ശശി,
�ീ പി എസ്  �പാൽ, 
�ീ. സി.സി. ���ൻ, 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ 

Shri Antony Raju
(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ)

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. യിൽ �ന��ാരണ

പാേ�ജായി റീ ��ർ 2.0 പ�തി വിഭാവനം

െച�ി�േ�ാ;

(എ) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിൽ �ന��ാരണ

നടപടിക�െട �ടർ�യായി റീ ��റിംഗ് 2.0 എ�

പ�തി വിഭാവനം െച�ി��്. ഇതിെ� ഭാഗമായി

സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ �വെട േചർ��.
അധിക�ളള ജീവന�ാ�െട എ�ം

�മീകരി��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ��. സർ�ീസ്  ഓ�േറഷൻ

കാര��മമാ��തിെ� ഭാഗമായി സമയ�മം,
ഡ��ി പാേ�ൺ �തലായവ കാലാ�ചിതമായി

പരി�രി�വ��. Total computerization,
വർ ക് േഷാ�ക�െട ആ�നികവത്�രണം

�തലായവ നട�ിലാ�ാ�തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ��. െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട

ൈകവശ�ളള എ�ാ �ല��ം േകാർ �േറഷന്

ബാധ�ത ഇ�ാ� രീതിയിൽ പ�യം

ലഭി��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
Consortium Bank-മായി ചർ� െച�് �തിയ ഒ�

വാ� പാേ�ജ്  ഉറ�വ���തി�� നടപടി

സ�ീകരി�ം. െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട

�ന��ാരണ�ിെ� ഭാഗമായി ഒ� Special
Purpose Vehicle (SPV) ആയ KSRTC-SWIFT
എ� ക�നി �പീകരി�  ്സർ�ാർ

ഉ�രവായി��്.

(ബി) എ�ിൽ ഇതിൽ ഉൾെ���ിയിരി��

���ികൾ ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;
(ബി) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിൽ �ന��ാരണ

നടപടിക�െട �ടർ�യായി റീ ��റിംഗ് 2.0 എ�

പ�തി വിഭാവനം െച�ി��്. ഇതിെ� ഭാഗമായി

സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ �വെട േചർ��.
അധിക�ളള ജീവന�ാ�െട എ�ം

�മീകരി��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ��. സർ�ീസ്  ഓ�േറഷൻ

കാര��മമാ��തിെ� ഭാഗമായി സമയ�മം,
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ഡ��ി പാേ�ൺ �തലായവ കാലാ�ചിതമായി

പരി�രി�വ��. Total computerization,
വർ ക് േഷാ�ക�െട ആ�നികവത്�രണം

�തലായവ നട�ിലാ�ാ�തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ��. െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട

ൈകവശ�ളള എ�ാ �ല��ം േകാർ �േറഷന്

ബാധ�ത ഇ�ാ� രീതിയിൽ പ�യം

ലഭി��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
Consortium Bank-മായി ചർ� െച�് �തിയ ഒ�

വാ� പാേ�ജ്  ഉറ�വ���തി�� നടപടി

സ�ീകരി�ം. െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട

�ന��ാരണ�ിെ� ഭാഗമായി ഒ� Special
Purpose Vehicle (SPV) ആയ KSRTC-SWIFT
എ� ക�നി �പീകരി�  ്സർ�ാർ

ഉ�രവായി��്.

(സി)

��ത പ�തികൾ സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ

എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിൽ �ന��ാരണ

നടപടിക�െട �ടർ�യായി റീ ��റിംഗ് 2.0 എ�

പ�തി വിഭാവനം െച�ി��്. ഇതിെ� ഭാഗമായി

സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ �വെട േചർ��.
അധിക�ളള ജീവന�ാ�െട എ�ം

�മീകരി��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ��. സർ�ീസ്  ഓ�േറഷൻ

കാര��മമാ��തിെ� ഭാഗമായി സമയ�മം,
ഡ��ി പാേ�ൺ �തലായവ കാലാ�ചിതമായി

പരി�രി�വ��. Total computerization,
വർ ക് േഷാ�ക�െട ആ�നികവത്�രണം

�തലായവ നട�ിലാ�ാ�തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ��. െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട

ൈകവശ�ളള എ�ാ �ല��ം േകാർ �േറഷന്

ബാധ�ത ഇ�ാ� രീതിയിൽ പ�യം

ലഭി��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
Consortium Bank-മായി ചർ� െച�് �തിയ ഒ�

വാ� പാേ�ജ്  ഉറ�വ���തി�� നടപടി

സ�ീകരി�ം. െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട

�ന��ാരണ�ിെ� ഭാഗമായി ഒ� Special
Purpose Vehicle (SPV) ആയ KSRTC-SWIFT
എ� ക�നി �പീകരി�  ്സർ�ാർ

ഉ�രവായി��്.

(ഡി) സർ�ീസ്  േയാഗ�മ�ാ� പഴയ ബ�കൾ

�ന�പേയാഗി��തിനായി എെ��ാം

പ�തികൾ ആവി�രി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

(ഡി) െക.എസ് .ആർ .ടി.സി.�െട ടി��ിതര വ�മാനം

വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി സർവീസ്

ഓ�േറഷന് ഉപേയാഗ േയാഗ�മ�ാ� ബ�കെള

�പ മാ�ം വ��ി �ാ�കളാ�ി മാ�ി വ�മാനം

വർ�ി�ി��തിനായി പ�തി �പീകരി�ി��്.
ഇതിെ� ഭാഗമായി മിൽമ, ��ംബ�ീ,
േഹാർ  �ിേകാർ  �് എ�ീ �ാപന�ൾ�് േഷാ�്
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ഓൺ വീൽസ്  എ� നിലയിൽ �വർ�ി��തിന്

ൈലസൻസ്  അ�വദി�ി��്. നിലവിൽ 

തി�വന��രം സി�ി, ��ർ , ക�ർ  എ�ീ

�ണി�കളിൽ  മിൽ മ�ം തി�വന��രം സി�ി

�ണി�ിൽ  ��ംബ�ീ�ം േഷാ�് ഓൺ  വീൽ സ്

പ�തി �കാരം �വർ�നം ആരംഭി�ി��്.
Scheduled Tribes Development Department-ന്
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട 14 ബസ്

േ�ഷ�കളിൽ  േഷാ�് ഓൺ  വീൽ സ്

ആരംഭി��തിന് അ�മതി നൽ കിയി��്.
െക.ടി.ഡി.സി.�ം, േഷാ�് ഓൺ  വീൽ സ്

പ�തിയിൽ താൽപര�ം അറിയി�ി��്. ��ാറിൽ

'�ീപർ ഇൻ' ബസ്  എ� പ�തി �കാരം

യാ��ാരായ െപാ�ജന�ൾ�് �റ�

െചലവിൽ താമസസൗകര�ം ഒ��ി വ�മാനം

കെ���തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി��്.
�ീ�ർ ഇൻ ബസ്  പ�തി മ�് �ല�ളിേല�ം

വ�ാപി�ി�വാൻ ഉേ�ശി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


