
1 of 3

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5255 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േലാേ�ാർ ബസ്   സർ�ീസ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ പി സി വി�നാഥ്
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് എ� േലാേ�ാർ ബ�കൾ

നിലവിൽ സർ�ീസ്  നട���്; എ�

ബ�കൾ�് �വർ�നരഹിതമായി വിവിധ

ഗ�ാേര�കളിൽ ��ി�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(എ) 26.10.2021-െല കണ��സരി�  ്190 എ.സി., 529
േനാൺ എ.സി. ഉൾെ�െട 719 േലാ േ�ാർ

ബ�കളാണ് സം�ാന�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട ൈകവശ��ത്.
ഇതിൽ 106 ബ�കളാണ് നിലവിൽ സർ�ീസ്

നട��ത്. ശബരിമല തീർ�ാടന�മായി

ബ�െ��ം സി�ി സർ�ലർ സർ�ീസാ�ം ��തൽ

ബ�കൾ ഉടൻ സർ�ീസ്  ആരംഭി��താണ്.
നിലവിൽ, 85 എ.സി. േലാ േ�ാർ ബ�ക�ം 43
േനാൺ എ.സി. െ��് എ�ിൻ െസമി േലാ േ�ാർ

ബ�ക�ം ഉൾെ�െട 128 ബ�കൾ അ���

പണികൾ�ായി വിവിധ വർ�്േഷാ�് / ഡിേ�ാ

ഗ�ാേര�കളിൽ പാർ�് െച�ി��്.

(ബി) ഇ�യധികം ബ�കൾ �വർ�ന

രഹിതമാ��തിന് കാരണെമ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ; െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. േലാേ�ാർ 

ബസ്   സർ�ീസ്  അവസാനി�ി�ാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ; േലാേ�ാർ ബസ്  സർ�ീ�കൾ

ലാഭകരമ� എ�് വിലയി��ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?

(ബി) േകാവിഡ്  ഭീതി കാരണം ഇേ�ാ�ം െപാ�ജന�ൾ

എ.സി. ബ�ിൽ യാ� െച�ാൻ വി�ഖത

കാണി�കയാണ്. ആയതിനാൽ പരിമിതമായ

എ.സി. േലാ േ�ാർ ബ�കളാണ് സർ�ീസിന്

ഉപേയാഗി��ത്. നിലവിെല സാഹചര��ിൽ

��തൽ എ.സി. േലാ േ�ാർ ബ�കൾ സർ�ീസിന്

ആവശ�മി�ാ�തിനാലാണ് ��തൽ �ക

െചലവഴി�  ്��ത ബ�കൾ സർ�ീസിന്

സ�മാ�ാ�ത്. ഇതി��റെമ വർ�ി� ഇ�ന

െചലവ്, െ�യർ പാട്�ക�െട വർ�ി� വില�ം,
ലഭ�ത �റ�ം, േകാർ�േറഷെ� ക��

സാ��ിക �തിസ�ി�ം ��ത ബ�കൾ

സർ�ീസിന് സ�മാ��തിന് തട�മാ���്.
േലാ ഫ് േളാർ ബ�ക�െട വ�മാനം

വർ�ി�ി��തി�ം ജേനാപകാര�ദമായ

രീതിയിൽ സർ�ീ�കൾ �മീകരി��തി�ം

വിവിധ പ�തികൾ ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി

വരികയാണ്. സി�ി സർ�ലർ 108 േലാ ഫ്േളാർ

ബ�കൾ ഉപേയാഗി�  ്നഗര പരിധിയിൽ

സർ�ലർ സർ�ീ�കൾ ആരംഭി��തിന് പ�തി
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അ�ിമ ഘ��ിലാണ്. പ�തി�െട ആദ� �യ�ം

ര�ാം �യ�ം തി�വന��ര�് വിജയകരമായി

�ർ�ിയാ�ിയി��്. പ�തി 2021 നവംബർ

മാസം �തൽ നട�ിലാ�വാനാണ് നിലവിൽ

വിഭാവനം െച�ിരി��ത്. ടി പ�തി�െട

വിജയ�ി�േശഷം െകാ�ി, േകാഴിേ�ാട്

നഗര�ളിൽ �ടി ഇ�രം ബസ്  ഉപേയാഗി�്

സർ�ീ�കൾ ആരംഭി��തിന്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�് പ�തി��്. സ��

ബസ്  പ�തി മ��വിപണന�ിനായി

തീരേദശ�് നി�ം വിവിധ �ല�ളിേല�ം

തിരി�ം യാ� െച�� ദരി�രായ 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 �ധാന

മ�� വിപണന േക��ളിൽ നി�ം സി�ി��ില

വിവിധ �ല�ളിേല�ം തിരി�ം വനിതാ മ��

െതാഴിലാളികെള എ�ി��തിനായി �േത�ക

സംവിധാന�േളാ� �ടിയ �േത�ക നിറ�ി�� 3
േലാ ഫ്േളാർ െ�ഷ�ൽ ബ�കൾ

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�് 67.5 ല�ം �പ

വാർഷിക �ാ�് ലഭ�മാ�� രീതിയിൽ ഫിഷറീസ്

വ��ിന് കരാർ വ�വ�യിൽ നൽകി സർ�ീസ്

വിജകരമായി നട�ി വ��. ഇ�രം

സർ�ീ�കൾ എ�ാ ജി�കളി�ം

വ�ാപി�ി��തി�ം പ�തി��്. േലാ ഫ്േളാർ

ബ�കൾ ഉപേയാഗി�  ്വിേനാദ

സ�ാരികൾ�ാ�� സർ�ീസ്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. േലാഫ്േളാർ എ.സി.
ബ�കളി�ം, ദീർഘ�ര മൾ�ി ആ�ിൽ

സർവീ�കളി�ം ഇ-ൈബ�്, ഇ-��ർ, ൈസ�ിൾ

�ട�ിയ ഇ� ച�വാഹന�ൾ യാ��ാ�െട ഒ�ം

െകാ� േപാ��തിന് പ�തി നട�ിലാ��താണ്.
ഇതിെ� വിവരേശഖരണം നട�ി

വ�ാപനമാ��തിനാണ് പ�തി വിഭാവനം

െച��ത്. ൈബ�ാസ്  ൈറഡർ / െചയിൻ

സർ�ീ�കൾ / വിമാന�ാവള�ളിേല��

സർ�ീ�കൾ േലാ ഫ്േളാർ എ.സി. ബ�കൾ �ടി

ഉപേയാഗി�  ്രാ�ിയി�ം പക�മായി ഒ�േപാെല,
ഒ� മണി�ർ ഇടേവളകളിൽ തി�വന��രം -
േകാഴിേ�ാട്  സർ�ീ�കൾ NH, MC േറാ�കൾ

വഴി ൈബപാസ്  ൈറഡർ ആയി ഓ�േറ�്
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െച��തിന് തീ�മാനി�ി��്. �ടാെത

തി�വന��രം-എറണാ�ളം, എറണാ�ളം-
േകാഴിേ�ാട്  െചയിൻ സർ�ീ�കൾ,
വിമാന�ാവള�ളിേല�� ഗൾഫ് കണ�്

സർ�ീ�കൾ എ�ിവ േകാവിഡ്  നിയ�ണ�ൾ

�റ�� �റ�് എ.സി. േലാ ഫ്േളാർ ബ�കൾ

ഉപേയാഗി�  ്അധിക യാ�ാ സൗകര��ം അത് വഴി

വ�മാന വർ�ന�ം ല��മി�ി��്. ഇ�ര�ിൽ

േകാവിഡ്  നിയ�ണ�ളാൽ നിർ�ി വ� എ.സി

ബ�കളട�ം വീ�ം സർ�ീസ്  നട��തിന് േമൽ

പ�തികൾ ത�ാറാ�ിയി��്. KURTC-�െട

കീഴിൽ സർ�ീസ്  നട�� േലാ ഫ് േളാർ ബ�കൾ

(AC & non-AC) ലാഭകരമാേണാ എ� കണ�്

�േത�കമായി ത�ാറാ�ിയി�ി�. എ�ാൽ

KURTC-�െട വാർഷിക അ�ൗ�്സ്  2015-16
വെര ത�ാറാ�ിയി��്. ടി വർഷെ� കണ�്

അ�സരി�  ്KURTC-�് 34.25 േകാടി �പ ന�ം

കണ�ാ�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


