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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 271 14-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിൽ ഉ�തതല ഓഡി�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ,
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ , 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്, 

�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) 

�ീ ആ�ണി രാ�
(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ)

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിൽ ഉ�തതല ഓഡി�്
േവണെമ�� ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ്

നട�ാ�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിൽ ഉ�തതല ആഡി�്

േവണെമ�് WP(C) 15353/2022, 18462/2022
എ�ീ റി�് ഹർജികൾ പരിഗണി�� േവളയിൽ
�റ� േകാടതിയിൽ പരാമർശം ഉ�ാെയ�ി�ം
ഇട�ാല ഉ�ര�കളിൽ അ�ര�ി�ളള

നിർ േ�ശം ബ�. ൈഹേ�ാടതി
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�് നൽകിയി�ി�.
അ�ൗ��് ജനറലിെ� ഒ� resident audit
�ണി�് െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിൽ �ിരമായി

�വർ�ി���്. 

(ബി) �വായിര�ി അ�റ്  േകാടി �പ�െട നിലവിെല
ന�ം നിക�ാെത ലാഭകരമായി �േ�ാ�്
േപാകാൻ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�്  സാധി�ി�
എ�ത് വ�തയാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സി.എ.ജി. ആഡി�് �ർ�ിയാ�ിയ 2015-16
സാ��ിക വർഷം വെര�ളള േകാർ�േറഷെ�
സ�ിത ന�ം 6048.25 േകാടി �പ�ം, സി.എ.ജി.
ആഡി�് അ�മതി ലഭ�മാകാ� 2021-22
സാ��ിക വർഷം വെര�ളള താൽ�ാലിക
കണ��സരി�് ടി സ�ിത ന�ം 15,952.22
േകാടി �പ�മാണ്. െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട
ന�ം �റ���തിേല�ായി െ�ാഫ. �ശീൽ
ഖ��െട �ന��ാരണ പാേ�ജിെല

നിർ േ�ശാ�സരണം വിവിധ ധനകാര�

�ാപന�ളിൽ നി�ം �ടിയ പലിശ നിര�ി�ം,
�റ� തിരി�ടവ് കാലയളവി�ം എ��ി��

വാ�കൾ െപാ�േമഖലാ ബാ�ക�െട

കൺ േസാർഷ�ം വഴി 3100 േകാടി �പ വാ�
സമാഹരി�് ലാഭകരമായി �നഃ�മീകരി�ി��്. ടി
വാ��െട തിരി�ടവ് ൈദനംദിന വ�മാന�ിൽ

നി�ം �ട�ം �ടാെത ഒ�����്. മാ�മ�
േകാവിഡിെന �ടർ�് ടി കൺ േസാർഷ�ം
വാ��െട തിരി�ടവ് �ട�ിയ സാഹചര��ിൽ

ബാ�കളിൽ നി�ളള നിയമ നടപടികൾ

ഒഴിവാ��തിനായി സർ�ാർ വിവിധ
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ഘ��ളിലായി 420 േകാടി �പ വാ�

തിരി�ടവിനായി ധനസഹായം അ�വദി�ി���്.
ഡീസൽ വിലയിെല അനിയ�ിത വർ�നവ്

നിമി�ം വ�മാന�ിെ� സിംഹഭാഗ�ം ഡീസൽ
െചലവിനാ�ം, കൺ േസാർഷ�ം വാ�

തിരി�ടവിന�ി�ം െചലവഴി�ക യാണ്. ��ത
സാഹചര��ിൽ 3100 േകാടി �പ�െട

കൺ േസാർഷ�ം വാ� തിരി�ടവ് േകാർ�േറഷന്
അധിക ബാധ�ത തെ�യാെണ�ി�ം നിലവിെല
സാ��ിക �തിസ�ി മറി കട�ാൻ സാധി�ം.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട �ൻകാല ബാധ�ത

ഒഴിവാ�ിയാൽ ഈ �ാപന �വർ�ന െചല�
���� ഒേ�െറ നടപടികളാണ്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ഇേ�ാൾ

നട�ിലാ�ിെകാ�ിരി��ത്. ജീവന�ാ�െട

േവതനം �തിയ നിയമനം �ലം ഇനി വർ�ി�ി�,
എ�് മാ�മ� െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.-സി�ിെ�
സഹായ�ാൽ ഓ�േറ�ിംഗ് െചലവ് �റ�ാ�ം
ഉൽപാദന �മത ��ാ�ം സാധി���് എ�ം
കഴി� 2 മാസെ� െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.-
സി�ിെ� �വർ�നം െതളിയി�ി��്.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിൽ െ�ാഫ. �ശീൽ ഖ�
റിേ�ാർ�് �പാർശ, െതാഴിലാളിക�മായി

ആേലാചി�് നട�ാ�േ�ാൾ ഇ�െ� ഈ

�തിസ�ി ഉടൻതെ� മാ�ം എ�

കണ���ലിലാണ് ഗവൺെമ�്. 3500 േകാടി
�പ�െട ന�ം ഒ�യടി�് നിക�ാനാകി�.
ബാ�ക�െട കടം വീ�ാ�� സഹായം ഗവൺെമ�്
ഇേ�ാൾ  നൽ���്. 

(സി)

എ�ിൽ ��ത ന�ം നിക�ാൻ

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. സർ�ാരിൽ നി�ം
സഹായം േതടിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട വ�മാന�ിൽ നി�ം
ഡീസൽ, സ്  െപയർ പാർട്  സ് , കൺ േസാർഷ�ം
വാ� തിരി�ടവ് ഉൾ െ�െട�ളള ൈദനംദിന

െചല�കൾ കഴി�േശഷം �തിമാസം വര�ം

െചല�ം ത�ി�ളള അ�രം ഏകേദശം 100 േകാടി
�പേയാളം വ�ം.   ഈ അ�രം നിമി�മാണ്

ജീവന�ാ�െട ശ�ള വിതരണ�ിനായി �േത�ക
�ക കെ��ാൻ കഴിയാ�ത്. വരവ് -
െചലവിെല അ�ര�ിന് ആ�പാതികമായി,
ജീവന�ാ�െട ശ�ളം വിതരണം െച��തിനായി,
േകാർ�േറഷൻ എ�ാ മാസ�ം �ൻ�റായി

സർ�ാരിൽ നി�ം 60 �തൽ 70 േകാടി �പ വെര
സാ��ിക സഹായം േത���്.  

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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