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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5248 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. �െട സമ� �ന��ാരണ�ി�ളള പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ� .് സലാം
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. �െട ദിവസ വ�മാനം

വർ�ി�ി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്; ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി�ാൻ

�ട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

(എ) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട ദിവസ വ�മാനം

വർ�ി�ി�ാൻ സ�ീകരി�ി�ളള നടപടികൾ �വെട

േചർ  ��. 1. 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 ഏർെ���ിയി��്.
ഇതി�െട യാ��ാർ�് 30 ദിവസം �ൻ �റായി

ടി��കൾ ��് െച�ാ��താണ്. �ൻ�ർ ടി��്

��ിംഗിനായി "എെ� െക.എസ് .ആർ.ടി.സി"
എ� െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ ആരംഭി�ി��്. ടി

ആ�് ഉപേയാഗി�ം യാ��ാർ�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി ബ�കളിൽ ടി��് ��്

െച�ാൻ സാധി��താണ്. 2. ഫീഡർ സർവീസ്

KSRTC-�െട യാ��ാർ�് ലാ�് ൈമൽ (Last
Mile), ഫ�് ൈമൽ (First Mile) കണ�ിവി�ി

ലഭ�മാ��തിനായി ഓേ�ാറി�ാ ജീവന�ാ�മായി

ൈകേകാർ�് നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��

പ�തിയാണ് ഫീഡർ സർവീസ് . �ടാെത ടി

േസവനം ഉപേയാഗി�� യാ�ാ�ാർ�് KSRTC
ബ�കളിൽ �േത�ക ഇള�കൾ നൽ�വാ�ം

ഉേ�ശി���്. 3. BOND സർ�ീസ്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട ദിവസ വ�മാനം

വർ�ി�ി��തിന് നിലവിൽ വിവിധ �ല�ളിൽ

നി�ം ഓഫീ�ക�ം മ� േക�ീകരി�്

ആവശ��ാർ�ായി േബാ�് (Bus on demand)
സർ�ീസ്  ആരംഭി�ി��്. 4. സി�ി സർ�ലർ

സർ�ീസ്  തി�വന��രം സി�ിയിെല �ധാന

ഓഫീ�കേള�ം മ�് �ാപന�െള�ം ബ�ി�ി�്

�ത�മായ ഇടേവളകളിൽ സി�ി സർ�ലർ സർ�ീസ്

ആരംഭി��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.
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�ട��ിൽ 7 ��കളിലായിരി�ം സർ�ീസ്

നട�ക. ഇ�രം സർ�ീ�കൾ�് �േത�ക

നിറ�ളി�ളള ബ�കളായിരി�ം നൽ��ത്.
സർ�ലർ സർ�ീ�കളിൽ യാ� െച��തിനായി

യാ��ാർ�് ഒ� നി�ിത �ക�് ഒ� ദിവസം

��വ�ം ഇത് ഉപേയാഗി�  ്യാ� െച�വാൻ "�ഡ്  
േഡ" ടി��കൾ നൽ��താണ്. �ടാെത ��തൽ

യാ��ാെര ആകർഷി��തി�ം ക�ാഷ്  െല�്

�ാൻ സാ�ൻ േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം

ആകർഷകമായ ഡി�ൗ�് നൽകി ബ�ിൽ തെ�

റീചാർ�് െച�ാ�� "�ാർ�് �ാവൽ

കാർ�കൾ” ഏർ െ�����്. ഈ �തിയ പ�തി

വഴി െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട ദിവസ

വ�മാന�ിൽ ഗണ�മായ വർ�നവ് �തീ�ി��.
5. ഫ�വൽ റീെ�യിൽ ഔ�് െല�് ആ�് �ബ് േഷാ�്

ഫ�വൽ വിഭാഗ�ിൽ റീെ�യിൽ ഔ�് െല�്

െപാ�ജന�ൾ�് ഇ�നം നിറ��തിന് സൗകര�ം

ഒ��ിയ�വഴി ലഭി�� വ�മാനം

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�് �തിയ ടി�േ�തര

വ�മാനമാണ്. ക�ം െച�ിരി�� ബ�കളിൽ

ഒ�ിൽ േമാഡിഫിേ�ഷൻ നട�ി നിലവിൽ

എറണാ�ളം േബാ�്  െജ�ിയിൽ െപാ�ജന�ൾ�്

ഓയിൽ, �ീസ്  �ട�ിയവ വിൽ��തിനായി �ബ്

േഷാ�് �വർ�ി� വരികയാണ്. ക�ം െച�

മെ�ാ� ബസിെ� േമാഡിഫിേ�ഷൻ പണികൾ

അ�ിമ ഘ��ിലാണ്. ഇതിൽ നി�ം ഡീലർ

ക�ീഷൻ ഇന�ിൽ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�്

അധിക വ�മാനം ലഭി��താണ്. ഇത് �ലം

ഉപേയാഗ�ന�മായ ബ�കളായ

�ന�പേയാഗി��� വഴി

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�് വ�മാന വർ�നവിന് വഴി

െതളി�കയാണ്. 6. േഷാ�് ഓൺ വീൽസ്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട സർവീസ്  ഓ�േറഷന്

ഉപേയാഗ േയാഗ�മ�ാ� ബ�കെള �പ മാ�ം

വ��ി �ാ�കളാ�ി മാ�ി വ�മാനം

വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി, പ�തി

�പീകരി�ക�ം മിൽമ, ��ംബ�ീ, േഹാർ  �ിേകാർ  �്

എ�ീ �ാപന�ൾ�് �ാരംഭെമ� 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�ി��്. പ�ിക വർ� വികസന വ��ി�ം

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട 14 ബസ്

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

താൽപര�ം അറിയി�ി��്. വ��ികൾ,
�ാപന�ൾ എ�ിവർ�് പരസ� േലലം െട�ർ

നടപടിയി�െട ൈലസൻസ്  അ�വദി�്

നൽ��തി�� നടപടികൾ �ർ�ികരി�  ്വ��.
അ�കാരം പ�തി ��തൽ വി�ലീകരി���ം,
അ�വഴി അധിക വ�മാനം ലഭി��തി�ം

സാധി�ം. 7. �ീ�ർ ഇൻ ബസ്  പ�തി. ��ാറിൽ

�ീ�ർ ഇൻ ബസ്  എ� പ�തി �കാരം

യാ��ാരായ െപാ�ജന�ൾ�് �റ�

െചലവിൽ താമസ സൗകര�ം ഒ��ി വ�മാനം

കെ���തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി��്. �ീ�ർ

ഇൻ ബസ്  പ�തി മ�് �ല�ളിേല�ം

വ�ാപി�ി�വാൻ ഉേ�ശി��. 8. പരസ� വ�മാനം

ബസി��ിൽ ഡിജി�ൽ ഡിസ്  േ�  �േഖന പരസ�ം

�ദർശി�ി�ം ബസ്  േ�ഷ�കളിൽ പാസ�ർ

ഇൻഫ ർ േമഷൻ സി�ം, എ�ാ ബസ്

േ�ഷ�കളി�ം േഹാർഡിംഗ്സ് , ഇലേ�ാണിക്

േബാർ�കൾ എ�ിവ �ാപി�ം ടി��ിതര

വ�മാനം വർ�ി�ി�വാൻ പ�തി

ആവി�രി�ി��്. �ടാെത

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട വ�മാന േ�ാത�കൾ

ശരിയായി മാർ ��് െച��തിനായി ഒ�

മാർ ��ിംങ്  വിങ്  െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിൽ

�വർ �നം ആരംഭി�ി��്. 9. സ�� ബസ്

മ��വിപണന�ിനായി തീരേദശ�് നി�ം

വിവിധ �ല�ളിേല�ം തിരി�ം യാ� െച��

വനിതാ െതാഴിലാളികൾ നിലവിൽ അമിത ചാർജ്

നൽകി ഓേ�ാറി�കെളയാണ് ആ�യി�ി��ത്.
രാവിേല�ം രാ�ിയി�ം പല �ല�ളിൽ നി�ം

യാ� െച�� ഇവർ�് ഓേ�ാറി�ാ�ലി

ഭാരമാ�� എ�് മാ�മ� രാ�ികാല�ളിൽ

തിരിെക േപാകാൻ അവ ലഭ�മാകാ� �ിതി�ം

ഉ�്. ഇതിന് പരിഹാരെമ� നിലയിൽ

തി�വന��രം ജി�യിെല �ധാന മ�� വിപണന

േക��ളിൽ നി�ം നഗര�ി��ിെല വിവിധ

�ല�ളിേല�ം തിരി�ം വനിതാ മ��

െതാഴിലാളികെള എ�ി��തിനായി �േത�ക

സംവിധാന�േളാ� �ടിയ �േത�ക നിറ�ി�� 3
െ�ഷ�ൽ ബ�കൾ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�്

ഫിഷറീസ്  വ��ിൽ നി�ം വാർഷിക �ാ�്

ലഭ�മാ�� വ�വ�യിൽ ഓ�േറ�് െച��. ��്

ബ�കൾ�ം �ടി ഒ� വർഷം 67.50 ല�ം

�പയാണ് അ�വദി�ി��ത്. േമൽ�രാമർശി�

�തന മാർ��ളി�െട െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട
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വ�മാനം ഗണ�മായ േതാതിൽ വർ�ി�ി�ാൻ

സഹായി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


