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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5252 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ാമവ�ി�െട േ�ാൺസർഷി�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) �ാമവ�ി േ�ാൺസർ െച�ാൻ ആ�ഹി��

വ��ികേളാ �ാപന�േളാ

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. �മായി കരാറിൽ

ഏർെ�േട��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) കരാറിൽ ഏർെ�േട���്. സം�ാന�ിെ�

ഉൾ�േദശ�ളിേല�് സർ�ീ�കൾ

നട��തിനായി �ാമവ�ി എ� േപരിൽ �േത�ക

ബസ്  സർ�ീസ്  പ�തി, തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന��മായി േചർ�് നട�ിലാ�വാൻ

ഉേ�ശി��തായി ഗതാഗത വ��ിെ�

ധനാഭ�ർ�ന ചർ��� മ�പടി �സംഗ�ിൽ

�ഖ�ാപി�ി��. ��ത പ�തി �കാര��

സർ�ീസിെ� �േത�കതകൾ താെഴ

പറ��വയാണ്. 1. അതത് തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന�ൾ ആവശ�െ��� ��കളിൽ

നിർ േ�ശി�� സമയ�മ�ിൽ സർ�ീസ്

നട��താണ്. 2. െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.,
നി�യി�� ടി��് നിര�് ഈടാ�ി തേ�ശ

സ�യം ഭരണ �ാപന�ൾ നിർ േ�ശി�� ��്,
സമയ�മം എ�ിവ പാലി�ാണ് സർ�ീ�കൾ

നട�ക. 3. ��ക�െട

ഗതാഗതേയാഗ�ത��േയാജ�മായി 18/24 seater,
28/32 seater / സാധാരണ ബ�കൾ എ�ി�െന

ആവശ�മായ ബ�കൾ ഉപേയാഗി�  ്സർ�ീസ്

നട��തായിരി�ം. 4. ലഭി�� അേപ�കളിൽ

നി�ം െതെരെ���� �ാപന�ൾ�്

നി�ിത�മ�ിൽ ബസ്  സർ�ീസ്  നട��താണ്.
5. തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന�ൾ

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�മായി കരാറിൽ

ഏർ െ�േട��ം, ഓേരാ വർഷ�ം കരാർ

��േ���മാണ്. �റ� കരാർ കാലാവധി ഒ�

വർഷമായിരി�ം. 6. ഒ� വാർഷിക കരാർ�കാരം

ഓേരാ ബസി�ം നി�ിത �ക മട�ി നൽ��

െഡേ�ാസി�ായി െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�്

നൽ േക�താണ്. 7. ഓേരാ മാസ�ം ഉപേയാഗി�

ഡീസലിെ� �ക, കണ�ാ�ി നി�ിതദിവസം

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി നൽ�� ഇൻ േവായിസ് ,
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�കാരം െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിൽ

അടേ��താണ്. സമയബ�ിതമായി �ക

ഒ��ിയി�ാ എ�ിൽ സർ�ീസ്  �ട���ം ഇ��ലം

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�് ഉ�ാ�� ന�ം

െസക�രി�ി �കയിൽ നി�ം ഈടാ��താണ്. 8.
ഒേ�ാ അതിലധികേമാ �ാപന�ൾ േചർ�ം

�ാമവ�ി പ�തി നട�ിലാ�ാ��താണ്. 9.
അതത് തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന�ൾ

സമർ�ി�� അേപ�യിൽ MLA-മാർ �പാർശ

െച�� അേപ�കൾ�ായിരി�ം �ൻഗണന. 10.
എം.എൽ.എ. ഫ�ിൽ നി�ം �ക അ�വദി�ാൽ

എം.എൽ.എ.മാർ നിർേ�ശി�� �ല�ളിൽ

സർ�ീസ്  നട�� കാര�ം പരിഗണി�ം. 11.
�തിദിനം �റ�ത് 150 കിേലാമീ�ർ എ�ി�ം

സർ�ീസ്  നടേ��താണ്. 12. ബ�ക�െട

പരിപാലനം / ഇൻ ഷ�റൻസ്  / സി.എഫ് ���ൽ /
െപർമി�് എ�ിവ�െട �മതല

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�ായിരി�ം. 13. തേ�ശ

സ�യം ഭരണ �ാപന�ൾ ആവശ�െ���

�ല�ായിരി�ം സർ�ീസ്  നട�ക. സർ�ീസ്

�ട���ം അവസാനി���ം അതാ� സ�യം

ഭരണ �ാപന�ളിെല ഓഫീസ്  ആ�ാനേ�ാ

�ാപന�ൾ നിർേ�ശി�� ഓഫീസി� 1 km
ഉ�ിേലാ KSRTC ഡിേ�ാകളിേലാ ആയിരി�ം. 14.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ബ�് േ�ഷ�കൾ�്

�റെ� �ല�ളിൽ നി�ം ആരംഭി��

സർ�ീ�കൾ�് ആവശ�മായ ജീവന�ാർ�ാ��

േ� �ം, �ര�ിതമായ പാർ�ിംഗ് സൗകര�ം

എ�ിവ ബ�െ�� �ാപനം

ഏർ െ��േ��താണ്. 15. സർ�ീസിെ� ഡീസൽ

െചലവ് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ

വഹി�ണം. 16. RTC ആ�ി� വിേധയമായി കളർ

േകാഡ്  നി�യി�ം. വ��ികേളാ, �ാപന�േളാ

ബസ്  േ�ാൺസർ െച�കയാെണ�ിൽ ആ
�ാപന�ിെ�േയാ, വ��ി�െടേയാ േപ�

�ദർശി�ി���ം പരിഗണനയിലാണ്.

(ബി) ബ�െ�� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��മായി

കരാറിേലർെ��ാേണാ �ാമവ�ികൾ േ�ാൺസർ

െചേ��െത�് വ��മാ�േമാ; ��ത കരാറിെല

വിശദാംശം നൽകാേമാ?

(ബി) കരാറിൽ ഏർെ�േട���്. സം�ാന�ിെ�

ഉൾ�േദശ�ളിേല�് സർ�ീ�കൾ

നട��തിനായി �ാമവ�ി എ� േപരിൽ �േത�ക

ബസ്  സർ�ീസ്  പ�തി, തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന��മായി േചർ�് നട�ിലാ�വാൻ

ഉേ�ശി��തായി ഗതാഗത വ��ിെ�

ധനാഭ�ർ�ന ചർ��� മ�പടി �സംഗ�ിൽ

�ഖ�ാപി�ി��. ��ത പ�തി �കാര��

സർ�ീസിെ� �േത�കതകൾ താെഴ

പറ��വയാണ്. 1. അതത് തേ�ശ സ�യംഭരണ
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�ാപന�ൾ ആവശ�െ��� ��കളിൽ

നിർ േ�ശി�� സമയ�മ�ിൽ സർ�ീസ്

നട��താണ്. 2. െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.,
നി�യി�� ടി��് നിര�് ഈടാ�ി തേ�ശ

സ�യം ഭരണ �ാപന�ൾ നിർ േ�ശി�� ��്,
സമയ�മം എ�ിവ പാലി�ാണ് സർ�ീ�കൾ

നട�ക. 3. ��ക�െട

ഗതാഗതേയാഗ�ത��േയാജ�മായി 18/24 seater,
28/32 seater / സാധാരണ ബ�കൾ എ�ി�െന

ആവശ�മായ ബ�കൾ ഉപേയാഗി�  ്സർ�ീസ്

നട��തായിരി�ം. 4. ലഭി�� അേപ�കളിൽ

നി�ം െതെരെ���� �ാപന�ൾ�്

നി�ിത�മ�ിൽ ബസ്  സർ�ീസ്  നട��താണ്.
5. തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന�ൾ

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�മായി കരാറിൽ

ഏർ െ�േട��ം, ഓേരാ വർഷ�ം കരാർ

��േ���മാണ്. �റ� കരാർ കാലാവധി ഒ�

വർഷമായിരി�ം. 6. ഒ� വാർഷിക കരാർ�കാരം

ഓേരാ ബസി�ം നി�ിത �ക മട�ി നൽ��

െഡേ�ാസി�ായി െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�്

നൽ േക�താണ്. 7. ഓേരാ മാസ�ം ഉപേയാഗി�

ഡീസലിെ� �ക, കണ�ാ�ി നി�ിതദിവസം

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി നൽ�� ഇൻ േവായിസ് ,
�കാരം െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിൽ

അടേ��താണ്. സമയബ�ിതമായി �ക

ഒ��ിയി�ാ എ�ിൽ സർ�ീസ്  �ട���ം ഇ��ലം

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�് ഉ�ാ�� ന�ം

െസക�രി�ി �കയിൽ നി�ം ഈടാ��താണ്. 8.
ഒേ�ാ അതിലധികേമാ �ാപന�ൾ േചർ�ം

�ാമവ�ി പ�തി നട�ിലാ�ാ��താണ്. 9.
അതത് തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന�ൾ

സമർ�ി�� അേപ�യിൽ MLA-മാർ �പാർശ

െച�� അേപ�കൾ�ായിരി�ം �ൻഗണന. 10.
എം.എൽ.എ. ഫ�ിൽ നി�ം �ക അ�വദി�ാൽ

എം.എൽ.എ.മാർ നിർേ�ശി�� �ല�ളിൽ

സർ�ീസ്  നട�� കാര�ം പരിഗണി�ം. 11.
�തിദിനം �റ�ത് 150 കിേലാമീ�ർ എ�ി�ം

സർ�ീസ്  നടേ��താണ്. 12. ബ�ക�െട

പരിപാലനം / ഇൻ ഷ�റൻസ്  / സി.എഫ് ���ൽ /
െപർമി�് എ�ിവ�െട �മതല

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�ായിരി�ം. 13. തേ�ശ

സ�യം ഭരണ �ാപന�ൾ ആവശ�െ���

�ല�ായിരി�ം സർ�ീസ്  നട�ക. സർ�ീസ്

�ട���ം അവസാനി���ം അതാ� സ�യം

ഭരണ �ാപന�ളിെല ഓഫീസ്  ആ�ാനേ�ാ

�ാപന�ൾ നിർേ�ശി�� ഓഫീസി� 1 km



4 of 4

ഉ�ിേലാ KSRTC ഡിേ�ാകളിേലാ ആയിരി�ം. 14.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ബ�് േ�ഷ�കൾ�്

�റെ� �ല�ളിൽ നി�ം ആരംഭി��

സർ�ീ�കൾ�് ആവശ�മായ ജീവന�ാർ�ാ��

േ� �ം, �ര�ിതമായ പാർ�ിംഗ് സൗകര�ം

എ�ിവ ബ�െ�� �ാപനം

ഏർ െ��േ��താണ്. 15. സർ�ീസിെ� ഡീസൽ

െചലവ് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ

വഹി�ണം. 16. RTC ആ�ി� വിേധയമായി കളർ

േകാഡ്  നി�യി�ം. വ��ികേളാ, �ാപന�േളാ

ബസ്  േ�ാൺസർ െച�കയാെണ�ിൽ ആ
�ാപന�ിെ�േയാ, വ��ി�െടേയാ േപ�

�ദർശി�ി���ം പരിഗണനയിലാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


