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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1781 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സ�കാര� വാഹന�ൾ�� സം�ാനാ�ര രജിേ�ഷൻ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ)

േക� സർ�ാർ നട�ാ�ാ�േ�ശി�� സ�കാര�
വാഹന�ൾ�� സം�ാനാ�ര രജിേ�ഷൻ
നി�തി വ�മാനെ� ഏെത�ാം തര�ിൽ

ബാധി�െമ�ത് പരിേശാധി�േവാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ�ർ, ഇ��യിൽ ഏ��ം
�റ�ത് 4 സം�ാന�ളിെല�ി�ം ശാഖക��
ൈ�വ�് ക�നികൾ, െപാ� േമഖല �ാപന�ൾ

എ�ിവിട�ളിെല ജീവന�ാർ വാ��
വാഹന�ൾ�ാണ് BH – സീരിസി��
രജിേ�ഷൻ ന�ർ അ�വദി��ത്. ഇ�രം

െപേ�ാൾ വാഹന�ൾ�് GST ഒഴിെക��
വാഹന വില�െട 8% �തൽ 12% വെര��
�കയാണ് 15 വർഷെ� ഒ��വണ നി�തിയായി
നി�യി�ി��ത്. ഇതിൽ ഡീസൽ വാഹന�ൾ�്
2% നി�തി അധികമാ�ം ഇല�ിക് വാഹന�ൾ�്
2% നി�തി �റ�ം അടേ��താണ്. മാ�മ� ടി
വാഹന�ൾ രജി�ർ െച�േ�ാൾ വാഹന
ഉടമ�െട താ�ര� �കാരം 2 വർഷേ��് നി�തി
അട�ാ��താണ്. എ�ാൽ GST ഉൾ െ�െട��
വാഹന വില�െട 9% �തൽ 21% വെര��
നി�തിയാണ് സം�ാന ടാേ�ഷൻ നിയമ �കാരം
ഈടാ�ി വ��ത്. ഇ�ര�ിൽ

സം�ാന�ി��ാ�� റവന� ന�ം
സംബ�ി�� സം�ാന�ിെ� ആേ�പ�ൾ

േക� േജായി�് െസ��റി (MVL) �മായി
13/09/2021 ൽ നട�ിയ മീ�ിംഗിൽ ഗതാഗത
ക�ീഷണർ അറിയി�ി��്.

(ബി) എ�ിൽ ഇത് േക�സർ�ാരിെന അറിയി�്
അതിൽനി�ം വി�തൽ േന�വാൻ എ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�വ�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ�ർ, ഇ��യിൽ ഏ��ം
�റ�ത് 4 സം�ാന�ളിെല�ി�ം ശാഖക��
ൈ�വ�് ക�നികൾ, െപാ� േമഖല �ാപന�ൾ

എ�ിവിട�ളിെല ജീവന�ാർ വാ��
വാഹന�ൾ�ാണ് BH – സീരിസി��
രജിേ�ഷൻ ന�ർ അ�വദി��ത്. ഇ�രം

െപേ�ാൾ വാഹന�ൾ�് GST ഒഴിെക��
വാഹന വില�െട 8% �തൽ 12% വെര��
�കയാണ് 15 വർഷെ� ഒ��വണ നി�തിയായി
നി�യി�ി��ത്. ഇതിൽ ഡീസൽ വാഹന�ൾ�്
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2% നി�തി അധികമാ�ം ഇല�ിക് വാഹന�ൾ�്
2% നി�തി �റ�ം അടേ��താണ്. മാ�മ� ടി
വാഹന�ൾ രജി�ർ െച�േ�ാൾ വാഹന
ഉടമ�െട താ�ര� �കാരം 2 വർഷേ��് നി�തി
അട�ാ��താണ്. എ�ാൽ GST ഉൾ െ�െട��
വാഹന വില�െട 9% �തൽ 21% വെര��
നി�തിയാണ് സം�ാന ടാേ�ഷൻ നിയമ �കാരം
ഈടാ�ി വ��ത്. ഇ�ര�ിൽ

സം�ാന�ി��ാ�� റവന� ന�ം
സംബ�ി�� സം�ാന�ിെ� ആേ�പ�ൾ

േക� േജായി�് െസ��റി (MVL) �മായി
13/09/2021 ൽ നട�ിയ മീ�ിംഗിൽ ഗതാഗത
ക�ീഷണർ അറിയി�ി��്.

(സി)
വാഹന രജിേ�ഷ�ം മെ��ാ ഇടപാ�കൾ�ം
ആധാർ നിർബ�മാ�ിയ േക� നടപടി
സം�ാന വാഹന രജിേ�ഷെന എ�ര�ിൽ

ബാധി�െമ�ത് സംബ�ി� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

(സി) വാഹന രജിേ�ഷ�ം മ�ം ആധാർ

നിർബ�മാ�ിയാൽ ബിനാമിക�െട േപരിൽ
വാഹനം രജി�ർ െച��� തട�വാ�ം ഒരാ�െട
േപരിൽ എ� വാഹന�ൾ രജി�ർ െച�െവ�്
അറി��തി�ം സഹായകമാണ്. അ�േപാെല
തെ� വാഹനം വ�ാജ അ��ിൽ രജി�ർ
െച��ത് തട��തി�ം സഹായകരമാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


