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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 573 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

വാഹന െച�് േപാ�കൾ ൈക�ലി ��മാ�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. എം.െക . �നീർ ,
�ീ .പി. െക. ബഷീർ , 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്, 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി 

Shri Antony Raju
(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന അതിർ�ികളിെല വാഹന െച�്
േപാ�കളിൽ ൈക�ലി വ�ാപകമാെണ� പരാതി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(എ) ഉ�്. 28.01.2020-െല ആഭ��രം-എസ് .എസ് .എ4
/27/2020/ആഭ��രം ന�ർ ക�ിെനാ�ം ലഭി�
രഹസ� റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

13.08.2021-ൽ 'ഓ�േറഷൻ ��് നിർ�ലൻ'
(OPERATION BHRASHT NIRMOOLAN)
എ� േപരിൽ സം�ാനെ� അതിർ�ി

െച�്േപാ�കളിൽ വിജിലൻസ്  ആ�്
ആ�ികറപ്ഷൻ ബ�േറാ മി�ൽ പരിേശാധനകൾ
നട�ിയി��്. െച�് േപാ�ക�െട
�വർ�ന�ൾ നിയ�ി��തി�ം
െച�്േപാ�കളിെല അഴിമതി തട��തി�മായി
വിവിധ സർ�ല�കൾ �റെ��വി�ക�ം
നിർേ�ശ�ൾ നൽ�ക�ം െച�ി��്.
െച�്േപാ�കൾ ഉൾെ�െട േമാേ�ാർ വാഹന
വ��ിന് കീഴി�� ഓഫീ�കളിൽ ക�ാഷ്
ഡി�േറഷൻ രജി�ർ ��ി���മായി
ബ�െ��് 32/2016, 12/2019 ന�ർ
സർ�ല�കൾ �റെ��വി�ി��്.
െച�്േപാ�കളിെല �മരഹിത �വർ�ന�ൾ

തട��തി�� പരിേശാധന നട��തിന്
വ��മായ നിർേ�ശ�ൾ 12/2017 ന�ർ
സർ�ലർ �കാരം നൽകിയി��്. വിവിധ
െച�്േപാ�കളിൽ ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�ർ

നട�� പരിേശാധനയിൽ സർ�ാരിേല�്
വിവിധ ഇന�ിൽ ഈടാ�� �കയിൽ �റവ്
കെ��ിയാൽ ആയത് സർ�ാർ പണം
അപഹരി��തിന് �ല�മായ ���ിയായി

കണ�ാ�ി നടപടി സ�ീകരി��താെണ�്
07/2020 ന�ർ സർ�ലർ �കാരം നിർേ�ശം
നൽകിയി��്. �ടാെത, അഴിമതി തട��തിെ�
ഭാഗമായി െച�്േപാ�കളിെല േസവന�ൾ
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ഓൺൈലൻ ആ��തി�� നിർേ�ശ�ൾ
12/2021 ന�ർ സർ�ലർ �കാരം
�റെ��വി�ി��്.

(ബി) വാളയാർ െച�് േപാ�ിൽ േമാേ�ാർ വാഹന വ��്
ഉേദ�ാഗ�ർ ൈക�ലി വാ��തിന് വാ�ി-
േടാ�ി ഉപേയാഗി�തായി വിജിലൻസ്
പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയി�േ�ാെയ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) വാളയാർ ഇൻ േമാേ�ാർ വാഹന െച�്േപാ�ിൽ
േമാേ�ാർ വാഹന വ��് ഉേദ�ാഗ�ർ

അ�മതിയി�ാെത വാ�ിേടാ�ികൾ ��ി�
വ�ി��തായി വിജിലൻസിെ� മി�ൽ
പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയി��്.

(സി)

എ�ിൽ ��ത ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര സ�ീകരി�
നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ?

(സി) വാളയാർ ഇൻ േമാേ�ാർ വാഹന െച�്േപാ�ിൽ
േമാേ�ാർ വാഹന വ��് ഉേദ�ാഗ�ർ

അ�മതിയി�ാെത വാ�ിേടാ�ികൾ ��ി�
വ�ി��താ�ം ��ത വാ�ിേടാ�ികൾ
03.08.2021-െല പരിേശാധനാേവളയിൽ
വിജിലൻസ്  പിടിെ���ക�ം െച�താ�� ��ർ
െഡപ��ി �ാൻേ�ാർ�് ക�ീഷണ�െട അേന�ഷണ
റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ �ീ. �.
ബി��മാർ, േമാേ�ാർ െവഹി�ിൾ ഇൻെ��ർ,
�ീ. ഷബീറലി. എം. എസ് , അസി��് േമാേ�ാർ
െവഹി�ിൾ ഇൻെ��ർ, �ീ. ഫിേറാസ്  ബിൻ
ഇ�ായിൽ, അസി��് േമാേ�ാർ െവഹി�ിൾ
ഇൻെ��ർ, �ീ. അ�ൺ �മാർ. പി. സി,
അസി��് േമാേ�ാർ െവഹി�ിൾ ഇൻെ��ർ
എ�ീ ഉേദ�ാഗ�െര സർവീസിൽ നി�് സെ��്
െച�ി��്. ടി ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര അ�ട�
നടപടി സ�ീകരി��തിെ� ഭാഗമായി ��പ�ം
നൽ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


