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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5243 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ബസ്  ഓൺ ഡിമാൻഡ്  പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി ആർ മേഹഷ്
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) ബസ്  ഓൺ ഡിമാൻഡ്  പ�തി �കാരം

��കൾ�ായി ബ�കൾ അ�വദി�ാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(എ) ഉേ�ശി���്. �േത�ക േ�ാേ�ാേ�ാൾ �കാരം

േകാവിഡ്  മഹാമാരി�െട �േത�ക സാഹചര��ിൽ

വിവിധ സർ�ാർ / െപാ� വിദ�ാലയ�ൾ�ം,
സ�കാര� േമഖലകളിെല �ൾ, േകാേളജ്

�ാപന�ൾ�ം �േത�ക നിര�ിൽ ��തൽ

യാ�ാ സൗകര�ം ഒ���തിനായി �േത�ക ബസ്

ആവശ�െ��� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ�്

ബസ്  ഓൺ ഡിമാ�് (BOND) പ�തിയിൽ

�േത�കമായി ബസ്  നൽ��തിന് �ൾ േബാ�് /
േകാേളജ്  േബാ�് പ�തി ആവി�രി�ി��്.
�േത�കമായി കരാർ ഉ�ാ��ി�. നിലവിൽ

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. സാധാരണ

യാ��ാർ�ാ�� ബസ്  ഓൺ ഡിമാ�് (BOND)
സർ�ീസിെ� മാ�കയിലാണ് ഈ സർ�ീസ്

വിഭാവനം െച�ി��ത്. ഓേരാ വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന��േട�ം ആവശ�കതയ�സരി�്

ബ�ക�െട എ�ം, �ി�ക�െട എ�ം, �ി�ക�െട

�രം എ�ിവ�െട അടി�ാന�ിൽ �േത�ക

നിര�് ഏർ െ���ി �ൾ അധി�ത�മായി

ധാരണ ഉ�ാ�ിയാണ് ബ�കൾ

അ�വദി��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി��തിന് ഉേ�ശി��ത്. ഒ� മാസെ�

�ാഥമിക ഓ�േറ�ിംഗ് െചല�ക�െട �ക �ൻ�ർ

അട�� ��കൾ�് ൈദനംദിന ചാർ�ിെ�

ടി��് നൽകിയാണ് �ൾ േബാ�് സർ�ീ�കൾ

നട�വാൻ നി�യി�ി��ത്. ��ികെള

�ാപന�ൾ നി�യി�ം. െക.എസ് .ആർ.ടി.സി

ബ�ിൽ ൈ�വ�ം ക���ം ഉ�ായിരി�ം. ടി

സർ�ീസി�പേയാഗി�� ബ�ിെ� �ാഥമിക

ഓ�േറ�ിംഗ് െചല�കൾ ബ�െ�� ��കൾ

വഹിേ��താണ്. ടി ബസ്  ��കൾ�്

ആവശ�മി�ാ� സമയം �ി�് നട�ാൻ

കഴി�ാൽ അ�കാരം ജേനാപകാര�ദമായി
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സർ�ീസ്  നട�ി അധികമായി വ�� െചല�കൾ

സ��പി�വാ�ം ഉേ�ശി���്.

(ബി)

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. �ൾ അധി�ത�മായി

േനരി�് കരാ��ാ�ിയാേണാ ഈ പ�തി

നട�ാ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉേ�ശി���്. �േത�ക േ�ാേ�ാേ�ാൾ �കാരം

േകാവിഡ്  മഹാമാരി�െട �േത�ക സാഹചര��ിൽ

വിവിധ സർ�ാർ / െപാ� വിദ�ാലയ�ൾ�ം,
സ�കാര� േമഖലകളിെല �ൾ, േകാേളജ്

�ാപന�ൾ�ം �േത�ക നിര�ിൽ ��തൽ

യാ�ാ സൗകര�ം ഒ���തിനായി �േത�ക ബസ്

ആവശ�െ��� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ�്

ബസ്  ഓൺ ഡിമാ�് (BOND) പ�തിയിൽ

�േത�കമായി ബസ്  നൽ��തിന് �ൾ േബാ�് /
േകാേളജ്  േബാ�് പ�തി ആവി�രി�ി��്.
�േത�കമായി കരാർ ഉ�ാ��ി�. നിലവിൽ

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. സാധാരണ

യാ��ാർ�ാ�� ബസ്  ഓൺ ഡിമാ�് (BOND)
സർ�ീസിെ� മാ�കയിലാണ് ഈ സർ�ീസ്

വിഭാവനം െച�ി��ത്. ഓേരാ വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന��േട�ം ആവശ�കതയ�സരി�്

ബ�ക�െട എ�ം, �ി�ക�െട എ�ം, �ി�ക�െട

�രം എ�ിവ�െട അടി�ാന�ിൽ �േത�ക

നിര�് ഏർ െ���ി �ൾ അധി�ത�മായി

ധാരണ ഉ�ാ�ിയാണ് ബ�കൾ

അ�വദി��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി��തിന് ഉേ�ശി��ത്. ഒ� മാസെ�

�ാഥമിക ഓ�േറ�ിംഗ് െചല�ക�െട �ക �ൻ�ർ

അട�� ��കൾ�് ൈദനംദിന ചാർ�ിെ�

ടി��് നൽകിയാണ് �ൾ േബാ�് സർ�ീ�കൾ

നട�വാൻ നി�യി�ി��ത്. ��ികെള

�ാപന�ൾ നി�യി�ം. െക.എസ് .ആർ.ടി.സി

ബ�ിൽ ൈ�വ�ം ക���ം ഉ�ായിരി�ം. ടി

സർ�ീസി�പേയാഗി�� ബ�ിെ� �ാഥമിക

ഓ�േറ�ിംഗ് െചല�കൾ ബ�െ�� ��കൾ

വഹിേ��താണ്. ടി ബസ്  ��കൾ�്

ആവശ�മി�ാ� സമയം �ി�് നട�ാൻ

കഴി�ാൽ അ�കാരം ജേനാപകാര�ദമായി

സർ�ീസ്  നട�ി അധികമായി വ�� െചല�കൾ

സ��പി�വാ�ം ഉേ�ശി���്.

(സി) ��ത ബസ്  സർ�ീസിെ� െചലവ് എ�കാരം

കെ��ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശ�ൾ

ലഭ�മാ�േമാ?

(സി) ഉേ�ശി���്. �േത�ക േ�ാേ�ാേ�ാൾ �കാരം

േകാവിഡ്  മഹാമാരി�െട �േത�ക സാഹചര��ിൽ

വിവിധ സർ�ാർ / െപാ� വിദ�ാലയ�ൾ�ം,
സ�കാര� േമഖലകളിെല �ൾ, േകാേളജ്

�ാപന�ൾ�ം �േത�ക നിര�ിൽ ��തൽ

യാ�ാ സൗകര�ം ഒ���തിനായി �േത�ക ബസ്

ആവശ�െ��� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ�്

ബസ്  ഓൺ ഡിമാ�് (BOND) പ�തിയിൽ
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�േത�കമായി ബസ്  നൽ��തിന് �ൾ േബാ�് /
േകാേളജ്  േബാ�് പ�തി ആവി�രി�ി��്.
�േത�കമായി കരാർ ഉ�ാ��ി�. നിലവിൽ

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. സാധാരണ

യാ��ാർ�ാ�� ബസ്  ഓൺ ഡിമാ�് (BOND)
സർ�ീസിെ� മാ�കയിലാണ് ഈ സർ�ീസ്

വിഭാവനം െച�ി��ത്. ഓേരാ വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന��േട�ം ആവശ�കതയ�സരി�്

ബ�ക�െട എ�ം, �ി�ക�െട എ�ം, �ി�ക�െട

�രം എ�ിവ�െട അടി�ാന�ിൽ �േത�ക

നിര�് ഏർ െ���ി �ൾ അധി�ത�മായി

ധാരണ ഉ�ാ�ിയാണ് ബ�കൾ

അ�വദി��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി��തിന് ഉേ�ശി��ത്. ഒ� മാസെ�

�ാഥമിക ഓ�േറ�ിംഗ് െചല�ക�െട �ക �ൻ�ർ

അട�� ��കൾ�് ൈദനംദിന ചാർ�ിെ�

ടി��് നൽകിയാണ് �ൾ േബാ�് സർ�ീ�കൾ

നട�വാൻ നി�യി�ി��ത്. ��ികെള

�ാപന�ൾ നി�യി�ം. െക.എസ് .ആർ.ടി.സി

ബ�ിൽ ൈ�വ�ം ക���ം ഉ�ായിരി�ം. ടി

സർ�ീസി�പേയാഗി�� ബ�ിെ� �ാഥമിക

ഓ�േറ�ിംഗ് െചല�കൾ ബ�െ�� ��കൾ

വഹിേ��താണ്. ടി ബസ്  ��കൾ�്

ആവശ�മി�ാ� സമയം �ി�് നട�ാൻ

കഴി�ാൽ അ�കാരം ജേനാപകാര�ദമായി

സർ�ീസ്  നട�ി അധികമായി വ�� െചല�കൾ

സ��പി�വാ�ം ഉേ�ശി���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


