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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1796 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േമാേ�ാർ വാഹന��െട നി�തി നിർണയാധികാരം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ െക ആൻസലൻ,
�ീമതി � �തിഭ , 

�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്, 
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ 

Shri Antony Raju
(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�ൾ�് നൽകിയി�� േമാേ�ാർ
വാഹന��െട നി�തി നിർണയാധികാരം
മറികട�െകാ�് ചില വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�്

ബി.എ�  ്രജിേ�ഷൻ അ�വദി�ക�ം അവർ
നൽേക� വാഹന നി�തി നിർണയി�ക�ം
െച�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ)

��യിൽ െ��ി��്.

(ബി) െസലി�ി�ികൾ ഉൾെ�െട��വർ വാഹന
നി�തി െവ�ി�ിനായി ഇതര സം�ാന�ളിൽ

വാഹനം രജി�ർ െച�്
സം�ാന�പേയാഗി�� �ിതിയിൽ ഇ�
��പേയാഗം െച��ത് തടയാൻ േവ�
�ൻക�തൽ സ�ീകരി�ാ�ം സം�ാനാധികാരം

കവർ�തിൽ നി�് പി�ിരി�വാ�ം േക�
സർ�ാരിേനാട്  ആവശ�െ��േമാ;

(ബി) അന�സം�ാന�ളിൽ രജി�ർ െച�
വാഹന�ൾ 30 ദിവസ�ിൽ ��തൽ
േകരള�ിൽ ഉപേയാഗി�� സാഹചര��ിൽ

േകരള േമാേ�ാർ വാഹന നി�തി ഈടാ�ൽ നിയമം
1976 3-ാം വ��ിെ� 6-ാം ഉപവ��് �കാരം
നി�തി ഈടാ��താണ്. അ�രം വാഹന�ൾ
സം�ാന�ി��ിൽ ഉപേയാഗി�ണെമ�ിൽ
വാഹന നി�തി നിയമ�ിെല 3(6) വ��ിെല
Annexure III-ൽ നി�ർഷി�ിരി�� �കാര��
നിര�ിൽ നി�തി ഈടാ��താണ്.
സം�ാന�ി� �റ�് രജി�ർ െച�
വാഹന��െട നി�തി സം�ാന�ിന്

ന�െ�ടാതിരി��തിന് നിലവിൽ വ�വ���്.
േക� സർ�ാർ 26.08.2021 തീയതിയായി
�റെ��വി� വി�ാപനം GSR 594 �കാരം േക�
സം�ാന സർ�ാർ ജീവന�ാർ, െപാ�േമഖലാ
�ാപന�ളി�ം ഇ��യിൽ �റ�ത് നാല്
സം�ാന�ളിെല�ി�ം �ാ�ക��

ക�നികളിെല ജീവന�ാർ എ�ിവർ�്
മാ�മായി�ാണ് 'ഭാരത്' അഥവാ ‘BH’ സീരീസ്
രജിേ�ഷൻ സംവിധാനം ഏർ െ���ിയി��ത്.
മ��വർ�് ഈ രീതിയി�� രജിേ�ഷൻ
സൗകര�ം അ�വദി�ി�ി�. ഇ�ര�ിൽ രജി�ർ
െച�െ��� വാഹന�ൾ�് േക� േമാേ�ാർ
വാഹന ച�ം 51 B �കാരം േക� സർ�ാർ
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നി�യി�ി�� നിര�ിൽ നി�തി ഒ�േ��താണ്.
േക� സർ�ാർ ഏർ െ���ിയി�� ��ത
നിബ�ന �കാരം BH സീരിസി�� വാഹന�ൾ
േകരള�ിൽ രജി�ർ െച�് േകരള�ിനക�്

ഉപേയാഗി���മായ വാഹന�ൾ �റ�ത് 2
വർഷം ��േ�ാൾ നി�തി ഒ�േ��താണ്.
എ�ാൽ േക� സർ�ാർ നി�യി�ി�� നി�തി
നിര�കൾ േകരള�ിൽ ഇേ�ാൾ
നിലവി��തിെന�ാൾ �റവായതിനാൽ �തിയ
രീതിയി�� സംവിധാനം നിലവിൽ വ��
സാഹചര��ി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)

െപാ�ഗതാഗത സംവിധാനെ� �തി�ലമായി
ബാധി�� രീതിയിൽ േക� സർ�ാർ നട��
നിയമനിർമാണം തി��ാൻ ആവശ�െ��േമാ;
വ��മാ�േമാ?

(സി) െപാ�ഗതാഗതെ� ബാധി�� രീതിയിൽ േക�ം
നിർ�ി�� നിയമ�ൾെ�തിെര ��മായ

അഭി�ായം യഥാസമയം
അറിയി�ാ��്.എ�ാൽ ‘BH'സീരീസ്
രജിേ�ഷൻ സംവിധാനം േക� സം�ാന

സർ�ാർ ജീവന�ാർ�ം, െപാ�േമഖലാ
�ാപന�ളിെല�ം ഇ��യിൽ �റ�ത് നാല്
സം�ാന�ളിെല�ി�ം �ാ�ക��

ക�നികളിെല ജീവന�ാർ�ം മാ�മാണ്
ബാധകമായി��ത്. െപാ� ഗതാഗത
സംവിധാന�ിന് ബി.എ� .്രജിേ�ഷൻ
ബാധകമ�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


