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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3659 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

അട���ിയ സ�കാര� ബാ�കളിെല വാഹനവാ�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) അട���ിയ സ�കാര� ബാ�കളിെല

വാഹനവാ�കൾ തീർ�ാ�ാൻ കഴിയാ�തിനാൽ

വാഹന��െട ആർ.സി. ��് ലഭി��ിെ��

പരാതികൾ�് പരിഹാരം കെ��ാൻ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(എ) അട���ിയ സ�കാര� ധനകാര� �ാപന�ളിൽ

നി�� വാഹന വാ�കൾ അട�തീർ� വാഹന

ഉടമകൾ�് രജിേ�ഷൻ  സർ�ിഫി��്

ലഭ�മാ��തി�� നടപടി�മ�ൾ നിർേ�ശി�

െകാ�് �ാൻേ�ാർ�് ക�ീഷണർ 04.12.2015-
തീയതിയിെല സി.1/22837/�ി.സി./2015 ന�ർ

ക�് (പകർ�് അ�ബ�ം I ആയി ഉ�ട�ം

െച��) ബ�െ�� എ�ാ ഉേദ�ാഗ�ർ�ം

നൽകിയി��്. ആയതിൻ �കാരം േലാൺ

��വനായി അട�തീർ� വിവരം �ചി�ി�്

െകാ�ം നിലവി�� ൈഹേ�ാ�ിേ�ഷൻ

എ�ിെമ�് റ�ാ�ി ആർ.സി തിരിെക

നൽകണെമ�് ആവശ�െ��െകാ�ം വാഹന ഉടമ

ഫിനാൻസിയർ�് രജിേ�ഡ്  തപാലിൽ ക�്

അയേ��താണ്. േമൽവിലാസ�ാരൻ

ൈക��ാെത ��ത ക�് തിരി� വ�� പ�ം ടി

ക�് സഹിതം ബ�െ�� രജി�റിംഗ് അേതാറി�ി

��ാെക വാഹന ഉടമ ൈഹേ�ാ�ിേ�ഷൻ

റ�ാ��തി�� അേപ� സമർ�ിേ��താണ്.
ഇേതാെടാ�ം നിലവി�� ൈഹേ�ാ�ിേ�ഷൻ

എ�ിെമ�് �കാര�� േലാൺ ��വൻ അട�

തീർ� എ�ം ഇ� സംബ�മായി പിൽ�ാല�്

എെ��ി�ം ബാധ�ത ഉ�തായി ��യിൽെപ��

പ�ം ആയതിേ�ൽ �ർ�മായ ഉ�രവാദി�ം

ഏെ��� െകാ�ാെമ�ം, വാഹന ഉടമ നൽ��

സത�വാങ്�ല�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

ൈഹേ�ാ�ിേ�ഷൻ റ�ാ�ി �തിയ രജിേ�ഷൻ

സർ�ിഫി��് അ�വദി�ാൻ സാധി�ം. �ടാെത

07/02/2018 തീയതിയിെല 04/2018 ന�ർ

സർ�ലർ (പകർ�് അ�ബ�ം II ആയി ഉ�ട�ം

െച��) �കാരം ൈഹേ�ാ�ിേ�ഷൻ

റ�ാ��തിനായി ലഭി�� അേപ�കളിൽ

ൈഫനാൻസിയ�െട കൺഫർേമഷനായി കാ�
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നിൽ�ാെത ഉടനടി

തീർ�കൽ�ി��തിനാവശ�മായ നിർേ�ശ�ൾ

�ാൻേ�ാർ�് ക�ീഷണർ ബ�െ��

ഉേദ�ാഗ�ർ�് നൽകിയി��്.

(ബി)

ഇ�ര�ി�� വാഹന��െട ആർ.സി.��്

ലഭ�മാകാൻ സ�ീകരിേ�� നടപടി എ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) അട���ിയ സ�കാര� ധനകാര� �ാപന�ളിൽ

നി�� വാഹന വാ�കൾ അട�തീർ� വാഹന

ഉടമകൾ�് രജിേ�ഷൻ  സർ�ിഫി��്

ലഭ�മാ��തി�� നടപടി�മ�ൾ നിർേ�ശി�

െകാ�് �ാൻേ�ാർ�് ക�ീഷണർ 04.12.2015-
തീയതിയിെല സി.1/22837/�ി.സി./2015 ന�ർ

ക�് (പകർ�് അ�ബ�ം I ആയി ഉ�ട�ം

െച��) ബ�െ�� എ�ാ ഉേദ�ാഗ�ർ�ം

നൽകിയി��്. ആയതിൻ �കാരം േലാൺ

��വനായി അട�തീർ� വിവരം �ചി�ി�്

െകാ�ം നിലവി�� ൈഹേ�ാ�ിേ�ഷൻ

എ�ിെമ�് റ�ാ�ി ആർ.സി തിരിെക

നൽകണെമ�് ആവശ�െ��െകാ�ം വാഹന ഉടമ

ഫിനാൻസിയർ�് രജിേ�ഡ്  തപാലിൽ ക�്

അയേ��താണ്. േമൽവിലാസ�ാരൻ

ൈക��ാെത ��ത ക�് തിരി� വ�� പ�ം ടി

ക�് സഹിതം ബ�െ�� രജി�റിംഗ് അേതാറി�ി

��ാെക വാഹന ഉടമ ൈഹേ�ാ�ിേ�ഷൻ

റ�ാ��തി�� അേപ� സമർ�ിേ��താണ്.
ഇേതാെടാ�ം നിലവി�� ൈഹേ�ാ�ിേ�ഷൻ

എ�ിെമ�് �കാര�� േലാൺ ��വൻ അട�

തീർ� എ�ം ഇ� സംബ�മായി പിൽ�ാല�്

എെ��ി�ം ബാധ�ത ഉ�തായി ��യിൽെപ��

പ�ം ആയതിേ�ൽ �ർ�മായ ഉ�രവാദി�ം

ഏെ��� െകാ�ാെമ�ം, വാഹന ഉടമ നൽ��

സത�വാങ്�ല�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

ൈഹേ�ാ�ിേ�ഷൻ റ�ാ�ി �തിയ രജിേ�ഷൻ

സർ�ിഫി��് അ�വദി�ാൻ സാധി�ം. �ടാെത

07/02/2018 തീയതിയിെല 04/2018 ന�ർ

സർ�ലർ (പകർ�് അ�ബ�ം II ആയി ഉ�ട�ം

െച��) �കാരം ൈഹേ�ാ�ിേ�ഷൻ

റ�ാ��തിനായി ലഭി�� അേപ�കളിൽ

ൈഫനാൻസിയ�െട കൺഫർേമഷനായി കാ�

നിൽ�ാെത ഉടനടി

തീർ�കൽ�ി��തിനാവശ�മായ നിർേ�ശ�ൾ

�ാൻേ�ാർ�് ക�ീഷണർ ബ�െ��

ഉേദ�ാഗ�ർ�് നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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