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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1790 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േമാേ�ാർ വ��ിെല േജായി�് ആർ.ടി.ഒ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എൻ എ െന�ി��് 
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ)

േമാേ�ാർ വ��ിെല േജായി�് ആർ.ടി.ഒ
ത�ിക�െട അടി�ാന േയാഗ�ത
എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(എ) േക� േമാേ�ാർ വാഹന നിയമ�കാര�ം േക�
േനാ�ിഫിേ�ഷ�ക�െട അടി�ാന�ി�ം,
സം�ാനെ� േജായി�് ആർ.ടി.
ഓഫീസർമാർ�് �േത�ക േയാഗ�ത
നിർ�യി�ി�ി�. Kerala Transport Service
Special Rules അ�സരി�  ്M.V.I ത�ികയിൽ
നി�ം, Senior Superintendent ത�ികയിൽ
നി�ം 2:1 എ� അ�പാത�ിലാണ് ഈ
ത�ികയിേല�് �ാന�യ�ം നൽകി വ��ത്.
എ�ാൽ, േജായി�് റീജിയണൽ �ാൻേ�ാർ�്
ഓഫീസർ ത�ികയിേല�് േകരള പ�ിക്
സർവീസ്  ക�ിഷൻ �േഖന െ�ഷ�ൽ റി��്െമ�്
വഴി േനരി�� നിയമന�ിന് േകരള �ാൻേ�ാർ�്
സർ�ീസിെല എൻ�ി ലവൽ ത�ികയായ
േമാേ�ാർ െവഹി�ിൾ ഇൻെ���െട അെത
േയാഗ�ത തെ�യാണ് നി�യി�ിരി��ത്.

(ബി) േജായി�് ആർ.ടി.ഒ. മാ�െട �ധാനെ��
ഉ�രവാദി��ൾ എെ��ാമാണ്;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള േമാേ�ാർ വാഹന ടാേ�ഷൻ ആ�് �കാരം
ടാേ�ഷൻ ഓഫീസറാ�ം, േക� േമാേ�ാർ വാഹന
നിയമ�കാരം അഡീഷണൽ ൈലസൻസിംഗ്
അേതാറി�ി, അഡീഷണൽ രജി�റിംഗ്
അേതാറി�ി എ�ീ നിലകളി�ം �വർ�ി��ത്

േജായി�് ആർ.ടി.ഒ-മാരാണ്. ഓഫീസ്  േമധാവി
എ� നിലയിൽ സബ് ആർ.ടി ഓഫീസിെല എ�ാ
ഭരണപരമായ ഉ�രവാദിത���ം നിറേവ���ം,
വാഹന��െട ഫി�്നസ്  പരിേശാധന, േമാേ�ാർ
െവഹി�ിൾ ഇൻെ��ർമാ�ം അ�ി��്
േമാേ�ാർ െവഹി�ിൾ ഇൻെ��ർമാ�ം
സമർ�ി�� സാേ�തിക സ�ഭാവ��
റിേ�ാർ�കൾ പരിേശാധി� േമൽ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ക, ബ�.േകാടതികളിൽ ഹാജരായി
വാഹനാപകട റിേ�ാർ�ിേ�ൽ ബ�.േകാടതികൾ
ആവശ�െ��� വിവര��ം വാഹനാപകട�ൾ
സംബ�ി� വാഹന�ിെ��ം അപകട
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�ല�ിേ��ം സാേ�തിക േബാധ�െ���ൽ,
�ടാെത സം�ാന�ിനക�ം �റ�ം നട��
െപാ��� േന�� അപകട�ളി�ം
വാഹനാപകട�ളിൽ ഒ�ിൽ��തൽ ആ�കൾ

മരണമട�� േക�കളി�ം സർ�ാരിെ�േയാ
ബ�.േകാടതിക�െടേയാ നിർേ�ശ�കാരം
��ത �ല�ം വാഹന�ം പരിേശാധി�
റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ക, െഹവി വാഹന��െട
ൈ�വിംഗ് െട�് നട��ത് സംബ�ി�

കാര��ൾ, എൻേഫാ�്െമ�് അ�ർ എം.വി
ആ�് എ�ിവ�ം േജായി�് ആർ.ടി.ഒ-�െട
�മതലകളാണ്.

(സി)

സം�ാനെ� േജായി�് ആർ.ടി.ഒ. മാ�െട
എ�ം ജി� തിരി�  ്ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) തി�വന��രം - 10, െകാ�ം - 7, പ�നംതി� -
6, ആല�ഴ - 6, േകാ�യം - 6, ഇ��ി - 5,
എറണാ�ളം - 9, ��ർ - 8, പാല�ാട്  - 6,
മല�റം - 7, േകാഴിേ�ാട്  - 8, വയനാട്  - 3,
ക�ർ - 5, കാസർേഗാഡ്  - 3.

(ഡി)

ഇവർ�് ആർ.ടി.ഒ. ത�ിക�് േവ� അടി�ാന

േയാഗ�തക�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;
ഇെ��ിൽ േയാഗ�തയി�ാ�വർ

ആെര�ാമാെണ�് ജി� തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േക� േമാേ�ാർ വാഹന നിയമ�കാര�ം േക�
സർ�ാർ േനാ�ിഫിേ�ഷ�ക�ം അ�സരി�്
േജായി�് ആർ.ടി.ഒ ത�ികയി��വർ�്
നി�ിത േയാഗ�ത നി�ർഷി�ി�ി�. Kerala
Transport Services Special Rules അ�സരി�്
M.V.I ത�ികയിൽ നി�ം, Senior
Superintendent ത�ികയിൽ നി�ം 2:1 എ�
അ�പാത�ിലാണ് ഈ ത�ികയിേല�്
�ാന�യ�ം നൽകി വ��ത്.

(ഇ)
േവ�� േയാഗ�തയി�ാ� ഉേദ�ാഗ�െര

നിയമി��ത് േറാഡ്  �ര�ാ നടപടികെള
�തി�ലമായി ബാധി�െമ� ��ീം
േകാടതി�െട �േത�ക സമിതി�െട കെ��ൽ

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇതിന��തമായി എ�് നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) പ�ാം ശ�ള ക�ീഷ�ം േമാേ�ാർ വാഹന
വ��ിെല വ��്തല െ�ാേമാഷൻ ക�ി�ി�ം
ശിപാർശ െച�തിെ��ം, ബ�. ��ീംേകാടതി
േറാഡ്�ര�ാ ക�ി�ി�െട കെ��ലിെ��ം

അടി�ാന�ിൽ േജായി�് ആർ.ടി.ഒ
ത�ികയിേല�് േയാഗ�ത നി�യി�  ്നിലവിെല
െ�ഷ�ൽ �ൾ േഭദഗതി െച��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.

(എഫ്)
പ�ാം ശ�ള ക�ീഷ�ം േമാേ�ാർ
വാഹനവ��ിെല വ��തല െ�ാേമാഷൻ
ക�ി�ി�ം േജായി�് ആർ.ടി.ഒ. ത�ിക��
േയാഗ�ത നി�യി�ണെമ�് ശിപാർശ
െച�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ; എ�ിൽ ഈ
�പാർശയിേ�ൽ സ�ീകരി�
നടപടികെള�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

(എഫ്) പ�ാം ശ�ള ക�ീഷ�ം േമാേ�ാർ വാഹന
വ��ിെല വ��്തല െ�ാേമാഷൻ ക�ി�ി�ം
ശിപാർശ െച�തിെ��ം, ബ�. ��ീംേകാടതി
േറാഡ്�ര�ാ ക�ി�ി�െട കെ��ലിെ��ം

അടി�ാന�ിൽ േജായി�് ആർ.ടി.ഒ
ത�ികയിേല�് േയാഗ�ത നി�യി�  ്നിലവിെല
െ�ഷ�ൽ �ൾ േഭദഗതി െച��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


