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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1795 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െവഹി�ിൾ സ്�ാേ�ജ്  േപാളിസി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ,
�ീ. എ� .് സലാം, 

�ീ. പി.വി.അൻവർ, 
�ീ. പി.പി. �േമാദ് 

Shri Antony Raju
(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) േക� സർ�ാരിെ� �തിയ വാഹനം െപാളി�ൽ

നയം (െവഹി�ിൾ സ്�ാേ�ജ്  േപാളിസി)
സം�ാനെ� േമാേ�ാർ വാഹന

െതാഴിലാളികൾ�ം സ�കാര� വാഹന ഉടമകൾ�ം

സാ��ിക �യാസം ��ി�ാനിട�െ��

കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(എ) GSR 653(E) dtd.23.09.2021 ന�ർ

േക�സർ�ാർ ഉ�ര� �കാരം പഴ�ം െച�

വാഹന�ൾ െപാളി��തിന് അംഗീ�ത

ഏജൻസികൾ�് രജിേ�ഷൻ നൽ��തിന്

വ�വ� െച�െകാ�് ച��ൾ �പീകരി�ി��്.
േക� സർ�ാരിെ� വാഹനം െപാളി�ൽ

നയ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ �പീകരി�ി��

��ത ച��ൾ അ�സരി�  ്താെഴ�റ��

വിഭാഗ�ിൽ െ�� വാഹന�ൾ മാ�മാണ്

െപാളി�വാൻ നിർ േ�ശി�ി��ത്. 1. 1989 – െല

േക� േമാേ�ാർ വാഹന ച�ം 52 �കാരം

രജിേ�ഷൻ ���ാ� േനാൺ �ാൻസ്  േപാർ�്

വാഹന�ൾ. 2. ച�ം 62 �കാരം ഫി�്നസ്

സർ�ിഫി��് ���ാ� �ാൻസ്  േപാർ�്

വാഹന�ൾ. 3.അ�ി ബാധ, ��തി �ര��ൾ,
േറാഡപകട�ൾ, കലാപ�ളിൽ

തകർ�െ��വ,മേ�െത�ി�ം �ര��ൾ

എ�ിവ�ലം േക�പാ�കൾ സംഭവി� വാഹന�ൾ.
4.സർ�ാരിെ�േയാ മേ�െത�ി�ം �ാപന��െട

ഉടമ�തയി���ം അ����ണികൾ

ലാഭകരമ�ാ എ�ം സാ��ിക ബാധ�ത

ഉ�ാ�ാൻ സാധ�ത��വ എ�ം കെ��ിയ

വാഹന�ൾ. 5.െപാളി��തിന് േവ�ി െപാ�

േലല�ിൽ വാ�ിയവ. 6. ഖനികൾ, േറാഡ്

നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ എ�ിവ�മായി

ബ�െ�� �േത�കാവശ��ി�േവ�ി

ഉപേയാഗി�ക�ം മ� രീതിയിൽ �ന�പേയാഗം

സാധ�മ� എ�തിനാൽ കാലഹരണെ��ത് എ�്

ഉടമ�ൻ സ�യം സാ��െ���ിയ വാഹന�ൾ.
7. നിർ�ാണ ന�നതകൾ കാരണം വിൽ�ന

നട�ാ�വ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴിയാ�വ�ം
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െട�ിംഗ് േവളയിേലാ ഫാ�റിയിൽ നി�ം

ഡീലർ മാർ�് ൈകമാ��തിനായി െകാ�

േപാ�� വഴി�് ഏെത�ി�ം തര�ിൽ

േക�പാ�കൾ സംഭവി�േതാ ആയി സർ�ിൈഫ

െച�െ�� വാഹന�ൾ. 8.ഏെത�ി�ം

എൻേഫാ�്െമ�് ഏജൻസികൾ േലലം

െചെ���േതാ ക�െക�ിയേതാ ഉേപ�ി�േതാ

ആയ വാഹന�ൾ 9.വാഹന ഉടമകൾ വാഹനം

െപാളി��തിനായി സ�േമധയാ Registered
Vehicle Scrapping Facility Centre �ൻപാെക

ഹാജരാ�� വാഹന�ൾ.

(ബി)
വാഹന�ിെ� അവ� പരിേശാധി�ാെത

വാഹനം െപാളി�ാൻ നിർേ�ശി��തിെ�

അശാ�ീയത�ം അനാവശ�കത�ം േക�

സർ�ാരിെ� ��യിൽെ���� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ;

(ബി) രജിേ�ഷൻ/ഫി�്നസ്  സർ�ിഫി��് എ�ിവ

ഫീസ്  ഒ��ി കാ ലാവധി ����തിന് അവസരം

ഉ�്. എ�ാൽ ഇതി�േവ�ി�� െട�കളിൽ

പരാജയെ��� സാഹചര��ിൽ അ�രം

വാഹന�ൾ ഉപേയാഗേയാഗ�മ� എ�് ഉറ�്

വ�� സാഹചര��ിൽ മാ�േമ അവ

െപാളിേ��തായി��.

(സി)

സ്�ാേ�ജ്  നയം െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.െയ

ഏെത�ി�ം തര�ിൽ ബാധി�ാനിട�േ�ാ;

(സി) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി-�െട 103 വർ�് േഷാ�്

വാ�കൾ 25 വർഷ�ി�േമൽ പഴ����ം, 55
�ാഫ് വാഹന�ൾ 15 വർഷ�ി�േമൽ

പഴ����മാണ്. ആയത് ഒഴിവാേ��ിവ�ം.
നിലവിൽ 15 വർഷ�ി�േമൽ പഴ���

ബ�കൾ ഒ�ം തെ� സർ�ീസ്  നട��ി�.
എ�ാൽ അ�� 5 വർഷ�ി��ിൽ (2026
വെര) 3212 ബ�കൾ 15 വർഷ�ാലയളവ്

�ർ�ീകരി���്.

(ഡി) സം�ാനെ� വാഹനാപകട��െട കാരണം

വിശകലനം െച�തിൽ നി�ം വാഹന�ിെ�

പഴ��ം അപകടകാരണ�ം ത�ിൽ എെ��ി�ം

ബ���തായി കെ��ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?

(ഡി)
വാഹന��െട കാല�ഴ�ം അപകട�ൾ�്

കാരണമാകാെമ�ി�ം ��ത വിഷയം വിശകലനം

െച�് പഠന�ൾ നട�ിയതാ�� റിേ�ാർ�കൾ

വ��ിൽ ലഭ�മ�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


