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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3657 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

നിര�ക�െട �ര�ിതത�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ,
�ീ വി െക �ശാ�്, 

�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്, 
�ീ. െക.വി.�േമഷ്  

Shri Antony Raju
(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് വിവര സാേ�തിക വിദ��െട

സാധ�തകൾ ഉപേയാഗി�  ്വാഹന

പരിേശാധന�െട പിഴ അട�വാൻ ഏെതാെ�

സംവിധാന�ളാണ് നിലവി�ളളെത�്

അറിയി�േമാ;

(എ) വാഹന പരിേശാധന�െട പിഴ േമാേ�ാർ വാഹന

വ��ിെ� ഔേദ�ാഗിക െവബ് ൈസ�ായ

www.mvd.kerala.gov.in-ൽ fine remittance,
camera surveillance എ� ലി�് വഴി ഒ��ാൻ

സാധി��താണ്. e-chalan പ�തി �കാരം

പിടി�െ��� േക�ക�െട പിഴ, e-
chalan.parivahan.gov.in എ� ലി�് �ഖാ�ിരം

അട�ാൻ സാധി�ം. �ടാെത േമാേ�ാ ർ വാഹന

വ��ിെ� എ�ാ കാര�ാലയ�ളി�ം േനരി�് പിഴ

ഒ��ി രസീതി ൈക��ാ��േതാ അെ��ിൽ ഉടമ

ആവശ�െ��� �കാരം പാസ്  േവർ�ം ഐഡി�ം

ഉടമ�് നൽ�ക�ം അ�വഴി parivahan.gov.in
എ� െവബ് ൈസ�ിെല online payment എ�

ലി�് വഴിേയാ പിഴ അട�ാ��താണ്.

(ബി) സം�ാനെ� നിര�കൾ �ര�ിതമാ�ക

എ� ല��േ�ാട്  �ടി �പീകരി� േസഫ് േകരള

എൻേഫാ�്െമ�ിെ� �വർ�നം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2019 മാർ�  ്മാസം �തൽ ശബരിമല

തീർ�ാടനകാ ല�് അപകടരഹിത �ര�ിത

യാ� ഉറ�ാ��തിനായി നട�ിലാ�ി വിജയി�

‘ശബരിമല േസഫ് േസാൺ’ മാ�കയിലാണ്

േകരള�ിൽ ‘േസഫ് േകരള’ പ�തി

നട�ിലാ�ിയത്. ഓേരാ ജി�യി�ം

എൻ േഫാ�് െമ�് ആർ.ടി.ഒ. �െട േന�ത��ിൽ

ഓേരാ താ��ി�ം ഒ� സ്ക�ാഡ്  എ� �മ�ിൽ

24 x 7 രീതിയിൽ 85 സ്ക�ാ�കൾ േറാഡ്

നിരീ�ണ�ം വാഹന പരിേശാധന�ം

നട�ിവ��. ഇതിൽ 14 റീജിയണൽ

�ാൻ േ�ാർ�് ഓഫീസർമാർ, 99 േമാേ�ാർ

െവഹി�ിൾ ഇൻ െ��ർമാർ, 255 അസി��്

േമാേ�ാർ െവഹി�ിൾ ഇൻ െ��ർമാർ എ�ീ

ഉേദ�ാഗ�രാണ് �വർ�ി�വ��ത്. സം�ാന

േനാഡൽ ഓഫീസർ ഇതിെ� �വർ�ന�ൾ

ഏേകാപി�ി��. േമാേ�ാർ വാഹന വ��ിെല
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എൻ േഫാ �് െമ�് �വർ�ന�ൾ�് േന�ത�ം

നൽ��ത് ഒ� േജായി�് �ാൻ േ�ാർ�്

ക�ീഷണറാണ്. േറാഡപകട�ൾ

�റ��തിനായി േറാഡ്  �ര�ാ

േബാധവൽ�രണം, േറാ�കളിെല അപകട

സാധ�ത വിലയി��ി േപാലീസ് , െപാ�മരാമ�്

വ��്, തേ�ശ �ാപന�ൾ �ട�ിയ

വ��ക�മായി സഹകരി�  ്അവ

പരിഹരി��തി� േവ� നടപടികൾ

ൈകെകാ�ക, േറാഡപകട േവളയിൽ

ഇരയാ��വർ�് േ�ാ�ിെല�ി േവ� ര�ാ,
ചികി�ാ സഹായം എ�ി�ക �ട�ി

വിവിധതരം �വർ�ന�ൾ േസഫ് േകരള

സ്ക�ാ�കൾ നട�ിവ��. ��ത

സ്ക�ാ�ക�െട ശ�മായ �വർ�ന��െട

ഫലമായി 2020 - ൽ ഏതാ�് 32%
അപകട��െട എ��ി�ം 33%
അപകടമരണ�ളി�ം �റ� വ�ി��്. �ടാെത

�ളയം, േകാവിഡ്-19 മഹാമാരി �ട�ിയ �ര�

േവളകളിൽ േസഫ് േകരള സ്ക�ാ�കൾ ശ�മായ

ര�ാ�വർ�ന�ൾ നട���്.

(സി) േസഫ് േകരള പ�തി നിലവിൽ വ�� �തൽ

���ാരായവരിൽ നി�ം എ� േക�കളിലായി

എ� �ക പിഴയായി ഈടാ�ിയി�െ�� കണ�്

ലഭ�മാെണ�ിൽ നൽ�േമാ?

(സി) േസഫ് േകരള പ�തി നട�ിലാ�ിയ മാർ�  ്2019
�തൽ െസപ്�ംബർ 2021 വെര ആെക 826519
േക�കളിലായി 718,790,408/- �പ പിഴയായി

ഈടാ�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


