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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6670 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േജായി�് ആർ.ടി.ഒ. മാ�െട േയാഗ�തകൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഡി െക �രളി
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) േമാേ�ാർ വാഹന നിയമ �കാരം േമാേ�ാർ വാഹന
വ��ിെല ഉേദ�ാഗ��െട േയാഗ�ത
നി�യി�ാ�� അധികാരം േക�
സർ�ാരിനാേണാ സം�ാന

സർ�ാരിനാേണാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) 1988-െല േമാേ�ാർ വാഹന നിയമ�ിെല 213-ാം
വ��ിലാണ് േമാേ�ാർ വാഹന ഉേദ�ാഗ��െട

നിയമനം സംബ�ി�� വ�വ�കൾ

�തിപാദി��ത്, ആയ� ഇ�കാരമാണ്:- "213.
Appointment of motor vehicles officers.- (1)
The State Government may, for the purpose of
carrying into effect the provisions of the Act,
establish a Motor Vehicles Department and
appoint as officers thereof such persons as it
thinks fit. (2) Every such officer shall be deemed
to be a public servant within the meaning of the
Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860). (3) The
State Government may make rules to regulate
the discharge by officers of the Motor Vehicles
Department of their functions and in particular
and without prejudice to the generality of the
foregoing power to prescribe the uniform to be
worn by them, the authorities to which they
shall be subordinate, the duties to be performed
by them, the powers (including the powers
exercisable by police officers under this Act) to
be exercised by them, and the conditions
governing the exercise of such powers. (4) The
Central Government may, having regard to the
objects of the Act, by notification in the Official
Gazette, prescribe the minimum qualifications
which the said officers or any class thereof shall
possess for being appointed as such." 1988-െല
േമാേ�ാർവാഹന നിയമ�ിെല (േക�നിയമം)
213-ാം വ��് (4)-ാം ഉപവ��ിെല വ�വ�കൾ

�കാരം, േമാേ�ാർവാഹന വ��ിൽ
നിയമി�െ��� ഉേദ�ാഗ��െട ഏ��ം �റ�
േയാഗ�ത, ഔേദ�ാഗിക ഗസ�ിൽ
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�സി�െ���� വി�ാപനം വഴി
നിർ�യി��തി�� അധികാരം,
േക�സർ�ാരിൽ നി�ി�മാണ്.

(ബി) േറാഡ്  �ര��മായി ബ�െ��് ��ീം േകാടതി
നിയമി� സമിതി േജായി�് ആർ.ടി.ഒ.മാ�െട
േയാഗ�ത നി�യി��തിെന സംബ�ി�  ്േക�
ഗതാഗത മ�ാലയ�ിന് സമർ�ി� റിേ�ാർ�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ എെ��ി�ം ഉ�ര�കേളാ

നിർേ�ശേമാ നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

(ബി)
��ീംേ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��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


