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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 145 15-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.െയ സ�യംപര�ാ�മാ��തി�� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം,
�ീ. െക. േ�ം�മാർ, 
�ീ. പി. ന��മാർ, 

�ീമതി െദലീമ 

null
(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ)

െപാ�േമഖല ഗതാഗത സംവിധാനേ�ാ�� േക�

സർ�ാരിെ� വിേവചനം തി��ാൻ

ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ; ബൾ�്

പർേ�സ്  എ� വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ���ി മ�്

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് നൽ��തിേന�ാൾ ലി�റിന്

6.73 �പ ഡീസൽ വില വർ�ി�ി�തിനാൽ

െക.എസ് .ആർ.ടി. സി.�് ഉ�ാ�� അധിക

സാ��ിക ബാധ�ത എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(എ) െപാ�േമഖല ഗതാഗത സംവിധാനം േനരി�

െകാ�ിരി�� നിർ�ായകരമായ ���ൾ

��ി�ാണി�െകാ�ം അവ പരിഹരി��തിന്

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�്

അഭ�ർ�ി�െകാ�ം ബ�.�ഖ�മ�ി ബ�.േക�

ധനകാര� വ��് മ�ി�് ക�് നൽകിയി��്.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�് നിലവിൽ ശരാശരി 270
കിേലാലി�ർ ഡീസലാണ് �തിദിനം ആവശ�മായി

വ��ത്. ബൾ�് പർേ�സ്  എ� വിഭാഗ�ിൽ

ഉൾ െ���ി മ�് ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

നൽ��തിേന�ാൾ  ലി�റിന് 6.78 �പ

ഡീസൽവില വർ�ി�േ�ാൾ �തിദിനം

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�് 18.30 ല�ം �പ�െട

അധിക ബാധ�ത ഉ�ാ��താണ്.

(ബി) �തിദിന വ�മാനം പ�് േകാടി �പയിെല�ി�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. െയ

സ�യംപര�ാ�മാ��തിന് ആവി�രി�ി��

പ�തികൾ വ��മാ�ാേമാ; �തിയ എ�

ബ�കൾ നിര�ിലിറ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �തിദിന വ�മാനം പ�് േകാടി �പയിെല�ി�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.െയ

സ�യംപര�ാ�മാ��തിനായി, േകാവിഡ്

നിയ�ണ�ൾ�് ��് 2019 ഡിസംബറിൽ

ഓ�േറ�് െച�ി�� സർ�ീ�കൾ

�നരാരംഭി�ക�ം ��തായി ��തൽ

യാ�ാവശ����ം �ണകര�മായ ��കളിേല�്

അധിക സർ�ീ�കൾ നട�ക�ം െച�്

െഷഡ��കൾ 6000 ആ�ി വർ�ി�ി�ി��്.
�ടാെത �വെട േചർ�ിരി�� പ�തികൾ

ആവി�രി�ി��്. സി�ി സർ�ലർ - 108 േലാ

ഫ്േളാർ ബ�കൾ ഉപേയാഗി�  ്നഗരപരിധിയിൽ

സർ�ലർ സർ�ീ�കൾ തി�വന��ര�് 2021
നവംബർ മാസം �തൽ ആരംഭി�ി��്. ടി

പ�തി�െട വിജയ�ി�േശഷം െകാ�ി,
േകാഴിേ�ാട്  നഗര�ളിൽ �ടി ഇ�രം ബസ്

ഉപേയാഗി�  ്സർ�ീ�കൾ ആരംഭി��തിന്
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പ�തി��്. സ�� ബസ്  പ�തി -
മ��വിപണന�ിനായി തീരേദശ�് നി�ം

വിവിധ �ല�ളിേല�ം തിരി�ം യാ� െച��

വനിതാ െതാഴിലാളിക�െട യാ�ാേ�ശം

പരിഹരി��തിനായി �ധാന മ�� വിപണന

േക��ളിൽ നി�ം സി�ി��ിെല വിവിധ

�ല�ളിേല�ം തിരി�ം �േ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 ഓ�േറ�്

െച� വ��. ഇ�രം സർ�ീ�കൾ

വ�ാപി�ി��തി�ം െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�്

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��ാ�െടെയാ�ം െകാ� േപാ��തിന്

പ�തി നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��. ൈ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�് െ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��ം വ�ാപന�ം �റ�� �റ�്, എ.സി.
േലാ ഫ്േളാർ ബ�കൾ ഉപേയാഗി�  ്നട�ാൻ

ല��മി�ി��്. സി�ി ഷ�ിൽ സർ�ീ�കൾ -
തി�വന��രം നഗര�ിെല െപാ�ഗതാഗത

സംവിധാനം പരി�രി��തിെ� ഭാഗമായി സി�ി

സർ�ലർ സർ�ീസിന് അ�ബ�മായി

ആരംഭി�� �തന ബസ്  സർ�ീസ്  ആണ് "സി�ി

ഷ�ിൽ". തി�വന��രം നഗര�ിന് �റ�് 15
കിേലാമീ�ർ �തൽ 20 കിേലാമീ�ർ വെര�� �ര�്

നി�ം വ�� യാ��ാർ സ��ം

വാഹന�െളയാണ് ആ�യി��ത്. ഇത് നഗര

ഗതാഗത���ി�ം, േറാ�കളിൽ പാർ�ിംഗ്

വർ�ി��തി�ം, അ�രീ� മലിനീകരണ�ി�ം,
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അപകട�ൾ വർ�ി��തി�ം കാരണമാ��.
ഇതി�� ശാ�ീയ പരിഹാരം എ� നിലയിൽ

�ാമ അതിർ�ിയിൽ നി�� യാ��ാെര

�ഗമമായ യാ�ാസൗകര�ം ഒ��ി

നഗരപരിധിയിൽ എ�ി�ക എ�താണ് ��ത

പ�തി�െട ല��ം. ഇത് തി�വന��രം –
െന�ാ�ിൻകര ��ിൽ 12 ബ�ക�പേയാഗി�്

�ാഥമികമായി ആരംഭി�ി��്. ആയത് എ�ാ

��കളിേല�ം വ�ാപി�ി��തിന് ല��മി�ി��്.
സി�ി േറഡിയൽ സർ�ീസ്  - തി�വന��രം

ജി��െട ഒ� ഭാഗ�് നി�ം മെ�ാ� ഭാഗേ��്

നഗരെ� �റി�  ്േനരി�് കട�േപാ��

സർ�ീ�കളാണ് സി�ി േറഡിയൽ സർ�ീസ് .
ഫീഡർ സർവീസ്  - KSRTC-�െട യാ��ാർ �്

ലാ�് ൈമൽ (Last Mile), ഫ�് ൈമൽ (First
Mile) കണ�ിവി�ി ലഭ�മാ��തിനായി

ഓേ�ാറി�ാ ജീവന�ാ�മായി ൈക േകാർ �്

നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�� പ�തിയാണ് ഫീഡർ

സർ വീസ് . ടി പ�തി�െട ഭാഗമായി യാ��ാർ �്

ലാ�് ൈമൽ (Last Mile), ഫ�് ൈമൽ (First
Mile) കണ�ിവി�ി�് ആവശ�മായ ഓേ�ാറി�

െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷനി�െട ��് െച�വാൻ

സാധി�ം. ഇതിേല�് ആവശ�മായ െമാൈബൽ

ആ�ിേ�ഷൻ �ീ ചി�ിര തി�നാൾ േകാേളജ്

ഓഫ് എ�ിനീയറിം�മായി േചർ �്

നിർ �ി�വരികയാണ്. ടി��് ഇതര വ�മാനം

വർധി�ി��തിെ� ഭാഗമായി െപാ�േമഖലാ എ�

ക�നിക�മായി േചർ �്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട നിലവിെല കൺസ�മർ

പ�കെള െപാ�ജന�ൾ��ടി

�േയാജനെ���രീതിയിൽ സം�ാന�ടനീളം

െപാ�ജന�ൾ�ായി 75 ഇ�ന ചി�റ

വി�നശാലകൾ �ാപി��തി�� പ�തി

ത�ാറാ�ിയി��്. �ട��ിൽ െപേ�ാ�ം

ഡീസ�ം ആയിരി�ം ഈ ഔ�് െല�കളിൽ നി�് 
വിതരണം െച��ത്. എ�ാൽ �േമണ ഹരിത

ഇ�ന�ളായ CNG, Electricity Vehicle
Charging എ�ിവ�ളള സംവിധാന�ം

ഏർെ���ിെ�ാ�് ഇെതാ� Multi-Fuel
Dispensing Facility ആയി മാ�വാൻ ഉേ�ശി��.
ആദ�ഘ��ിൽ സം�ാന�ിെ� വിവിധ

ഭാഗ�ളിലായി 8 ഔ�് െല�കൾ �വർ�നം

ആരംഭി�ി��്. ര�ാം ഘ� �വർ�ന�ൾ 
�തഗതിയിൽ �േരാഗമി� വ��.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട വ�മാന

േ�ാത�കൾ കെ��ി ശരിയായ രീതിയിൽ
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മാർ ��് െച��തിനായി ഒ� മാർ ��ിംങ്  വിങ്

�വർ �നം ആരംഭി�ി��്.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിൽ ടി��ിതര വ�മാനം

വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി െകാേമ��ൽ

വിഭാഗം �പീകരി�ക�ം, ഈ വിഭാഗം �പീകരി�

േശഷം െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ബ�കളിെല

പരസ�ം, ബസ്  േ�ഷ�കളിെല പരസ�ം, ബ�കൾ

വാടക�് നൽകൽ, േകരള�ിെല മ� െപാ�േമഖല

�ാപന��െട ആവശ��ിനായി ബ�കൾ

അ�വദി� നൽകൽ �ടാെത

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട അധീനതയി��

ഒഴി�് കിട�� �ല�ൾ, െക�ിട�ൾ,
കട�റികൾ എ�ിവ ആവശ��ാർ�് െട�ർ െച�

നൽ�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. ഇതി�െട

�തിമാസം ശരാശരി 5 േകാടി വെര ലഭി���

രീതിയി�� പ�തികൾ ആ��ണം െച�

വ��. Closed Loop Smart Card സംവിധാനം

ഉപേയാഗി��� വിധ�ിൽ GPRS Bluetooth,
RFID സംവിധാന�� ETM െമഷീ�കൾ

വാ��തി�� പർ േ��് ഓർഡർ നൽ�ക�ം,
വിവിധ ഡിേ�ാകളിേല�ം ടി െമഷീ�ക�െട

വിതരണം �േരാഗമി�വരിക�മാണ്. ഇത്

�ർ�മായി നട�ിലാ�ി കഴി��തി�െട ടി��്

കള�ൻ സംബ�ി� വിവര�ൾ, യാ��ാ�െട

എ�ം, വ�മാനം �ട�ിയ വിവര�ൾ

ഓൺൈലനായി മനസിലാ�ാൻ സാധി�ം.
െ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��്.
�ൻ�ർ ടി��് ��ിംഗിനായി "എെ�

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി" എ� െമാൈബൽ

ആ�ിേ�ഷൻ ആരംഭി�ി��്. അ�ൗ�ിംഗിനായി

ERP േസാഫ് �്  െവയർ നട�ിലാ��തി�െട,
പണം ൈകകാര�ം െച��ത് ��തൽ

ഉ�രവാദി����ം �താര��ം ആ�വാ�ം

ജീവന�ാ�െട േജാലിഭാരം �റ�ാ�ം ശരിയായ

സാ��ിക മാേനെ��് നട�ിലാ�വാ�ം

സാധി�ം. വിവിധ പ�തികൾ ആവിഷ്  �രി�്

നട�ിലാ�ിയ�വഴി, �തിദിന വ�മാനം

ഘ�ംഘ�മായി വർ�ി�ി�ാൻ കഴി�. പ�തി

വിഹിതം ഉപേയാഗി�  ്Semi Premium Fully Built
AC – Seater ബ�കൾ (20 എ�ം) വാ��തി�ം

Premium Class Fully Built Multi Axle AC –
Sleeper ബ�കൾ (8 എ�ം) വാ��തി�ം Fully
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Built Non-AC Air Suspension ബ�കൾ (88
എ�ം) വാ��തി�ം വിതരണ ഉ�ര�കൾ

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. നൽകിയി��്. ഇവ മാർ�്

മാസേ�ാ��ടി നിര�ിലിറ�വാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്. KIIFB ധനസഹായ േ�ാ��ടി 50
ഇല�ിക് ബ�ക�ം 310 സി.എൻ.ജി. ബ�ക�ം

വാ��തി�� നടപടികൾ

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. സ�ീകരി�ി��്. 50
ഇല�ിക് ബ�കൾ വാ��തിന് M/s. PMI
Electro Mobility Solutions Pvt. Ltd. എ�

�ാപന�ിന് വിതരണ ഉ�രവ് നൽകിയി��്.
സി.എൻ.ജി. ബ�കൾ വാ��തിന് വാഹന

നിർ�താവായ M/s. Ashok Leyland Ltd.
വാ�ാനം െച�ിരി�� സി.എൻ.ജി. ബസിെ�

performance ദർഘാസ്  വ�വ� �കാരം

വിലയി���തി�� നടപടി സ�ീകരി�വ��.

(സി)

�തിയവ�ം നിലവി���മായ ബ�കൾ

സി.എൻ.ജി., എൽ.എൻ.ജി. �ട�ിയ ഹരിത

ഇ�ന�ിേല�് പരിവർ�നം െച�് ഇ�ന

െചല�ം അ�രീ� മലിനീകരണ�ം �റ�ാൻ

നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

(സി) സ�ീകരി�ി��്. െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. കിഫ്ബി

ധനസഹായേ�ാെട 310 സിഎൻജി ബ�കൾ

വാ��തിനായി നടപടി�മ�ൾ

�േരാഗമി�കയാണ്. �ടാെത 700 സി.എൻ.ജി

ബ�കൾ �ടി കിഫ്ബി വാ� വഴി വാ��തി�ം

ഉേ�ശി��. 2022 ഏ�ിൽ �തൽ ടി ബ�കൾ

നിര�ിലിറ�ാ�� നടപടി�മ�ൾ �േരാഗമി�

വരികയാണ്. �ടാെത എൽ.എൻ.ജി.യിേല�് 400
ബ�ക�ം സി.എൻ.ജി.യിേല�് 3000 ബ�ക�ം

പരിവർ�നം െച��തി� തീ�മാനി�ി��്. ഒ�

ഡീസൽ ബസ്  എൽ.എൻ.ജി.യിേല�്

പരിവർ�നം െച��തിന് 12.5 ല�ം �പ�ം

സി.എൻ.ജി.യിേല�് പരിവ�നം െച��തിന് 5
ല�ം �പ�ം െചല�വ��താണ്. ബ�കൾ

ഹരിത ഇ�ന�ിേല�് മാ��തിനായി

ത�ാറാ�� പ�തികൾ ഹരിത ഇ�ന�ൾ�്

�ടെര��ാ�� വില�യ�ം �തി�ലമായി

ബാധി�ി��്. നിലവിൽ ഉപേയാഗി� വ��

ഡീസൽ ബ�കൾ സി.എൻ.ജി.യിേല�്

പരിവർ�നം നട��തിെ� �ാരംഭ

നടപടിയായി �വർ�ന മികവ്

വിലയി���തിനായി 5 ബ�കൾ

സി.എൻ.ജി.യിേല�് പരിവർ�നം നട��തിന്

ദർഘാസ്  �ണി�  ്M/s Jiolat Auto Gas
Industries Ltd. എ� �ാപന�ിന് വർ�്

ഓർഡർ നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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