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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6711 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

വാ� മലിനീകരണ�ം െപാല�ഷൻ സർ�ിഫി��ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. മ�ി��ി
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) വാഹന�ൾ �ല��ാ�� വാ� മലിനീകരണം

തട��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) പഴയ വാഹന�ളിൽ നി�� വാ�മലിനീകരണം

തട��തി� േവ�ി ഇ�രം വാഹന��െട

ഉപേയാഗം നി� ൽസാഹെ����തിനായി

സർ�ാർ ഹരിത നി�തി �മ�ി വ���്.
ഇത�സരി�  ്10 വർഷ�ിൽ ��തൽ പഴ��� 4
ച�േമാ അതിൽ ��തേലാ ഉ� �ാൻസ്  േപാർ�്

വാഹന�ളിൽ നി�ം, 15 വർഷ�ിൽ ��തൽ

പഴ���, 4 ച�േമാ അതിൽ ��തേലാ ഉ�

േനാൺ �ാൻസ്  േപാർ�് വാഹന�ളിൽ നി�ം

ഹരിത നി�തി ഈടാ�ി വ���്. അ�േപാെല

തെ� ��തൽ വാ� മലിനീകരണം ഉ�ാ��

െപേ�ാൾ / ഡീസൽ വാഹന��െട രജിേ�ഷൻ

�റ��തി�ം അവ�െട �ാന�് ഇലക് �ിക്

വാഹന�ൾ രജി�ർ െച��തി�ം േവ�ി

സർ�ാർ Electric Vehicle Policy
�പീകരി�ി��്. ��ത നയ�ിെ� ഭാഗമായി

സം�ാന�് രജി�ർ െച�� സ�കാര�

ആവശ��ി�� വാഹന�ളായ ഇല�ിക്

േമാേ�ാർ ൈസ�ിൾ, ഇല�ിക് േമാേ�ാർ കാർ,
സ�കാര� ആവശ��ി�പേയാഗി�� ൈ�വ�്

സർ�ീസ്  െവഹി�ിൾസ് , ഇല�ിക് �ീവീലർ

എ�ിവ�െട ഒ��വണ നി�തി, വില�െട 5%
ആയി 2020-െല ഫിനാൻസ്  ആ�് �കാരം

നിജെ���ിയി��്. മ� വാഹന�ൾ�് 9%
�തൽ 21% വെരയാണ് ഒ��വണ നി�തി

ഈടാ��ത്. സർ�ാർ ഉ�രവ്

(GO(P)No.12/2021/Trans dated 23/02/2021 in
SRO No.231/2021) �കാരം 01/04/2021 �തൽ

രജി�ർ െച�� എ�ാ തരം ഇല�ിക്

വാഹന��െട�ം നി�തി രജിേ�ഷൻ തീയതി

�തൽ ആദ�െ� അ� വർഷെ� നി�തി�െട

50% ഇള�ം അ�വദി�ി��്. 3,00,000/- �പ വെര

വാർഷിക വ�മാന�� ഇല�ിക് ഓേ�ാറി�ക�െട
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ഉടമ�ർ�് 30,000/- �പ സ�ിഡി�ം നൽകി

വ��. ഇല�ിക് വാഹന�െള േക� സർ�ാർ

ഉ�രവ് SO 5333(E) dated : 18/10/2018 �കാരം

െപർമി�് എ���തിൽ നി�ം ഒഴിവാ�ി. മാ�മ�

േക� സർ�ാർ വി�ാപനം GSR 525(E) dated
02/08/2021 �കാരം ഇല�ിക് വാഹന�ൾ�്

രജിേ�ഷൻ ഫീസ്  ഒഴിവാ�ിെകാ�് േക�

േമാേ�ാർ വാഹന ച�ം 81-ൽ േഭദഗതി െച�്

ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്. 15 വർഷം കാലാവധി

�ർ�ിയാ�ിയ ഡീസൽ ഓേ�ാറി�കൾ

01/06/2021 �തൽ CNG/LNG/Electrical Energy
എ�ിവയിേലതിേലെ��ി�ം മാ�ിയാൽ മാ�േമ

േറാഡിൽ ഉപേയാഗി��തിന് അ�മതി നൽകാൻ

പാ�� എ�് േകരള േമാേ�ാർ വാഹന ച�ം 292A
�കാരം വ�വ� െച�ി��്. അ�േപാെല തെ�

വാഹന�ളിൽ മായം േചർ� ഇ�ന�ൾ

ഉപേയാഗി��� �ലം ഉ�ാ�� അ�രീ�

മലിനീകരണം തട��തിനായി ഇ�രം

വാഹന�ൾ ക�പിടി��തി�� കർശനമായ

പരിേശാധനകൾ നട�ി വ���്.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിൽ പരി�ിതി സൗ�ദ

ഇ�നം ഉപേയാഗെ����തിെ� ഭാഗമായി

ഡീസൽ ബ�കൾ എൽ.എൻ.ജി. യിേല�ം

സി.എൻ.ജി. യിേല�ം മാ��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി� വ��. ഡീസൽ ബ�കൾ

എൽ.എൻ.ജി.യിേല�് പരിവർ�നം

െച��തി�േവ�ി�ളള െട�ർ നടപടികൾ

നട�വ��. 3000 ഡീസൽ ബ�കൾ

സി.എൻ.ജി.യിേല�് പരിവർ�നം

െച��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി��തിെ�

ഭാഗമായി 5 ഡീസൽ ബ�കൾ

സി.എൻ.ജി.യിേല�് പരിവർ�നം

െച��തിനായി വർ�് ഓർഡർ നൽകിയി��്.
േകരള സർ�ാർ ആവി�രി� ഇ.വി േപാളിസി�െട

ഭാഗമായി 2018-ൽ 10 ഇല�ിക് ബ�കൾ െവ�്

ലീസ്  വ�വ�യിൽ ലഭ�മാ�ിയി��്. നിലവിൽ

ഇതിൽ 2 ബ�കൾ െകാ�ിൻ െമേ�ാ െറയിൽ

ലിമി�ഡ്-ന് സർ�ീസ്  നട��തിനായി വി�്

നൽകിയി���ം, േശഷി�� 8 ബ�കൾ

േകാർ�േറഷെ� പ��ം ലഭ�മാണ്.

(ബി) നിലവിെല വാ� മലിനീകരണ�ിെ� േതാത്

എ�യാണ്; െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. വാഹന��െട

വാ� മലിനീകരണം തട��തിന് സ�ീകരി��

നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. വാഹന��െട

വാ�മലിനീകരണം നിയ�ി��തിനായി

സർ�ീസ്  നട�� ബ�കൾ�് െപാല�ഷൻ

െട�് െച�് Pollution Under Control (PUC)
സർ �ിഫി��് എ����്. ബ�ക�െട

മലിനീകരണേ�ാത്, Smoke Density –
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2.45/metre - ൽ �റവായി പരിപാലി��.
െക.എസ് .ആർ. ടി.സി ബ�ക�െട

മലനീകരണേ�ാത് അ�വദനീയമായ പരിധിയിൽ

പരിപാലി��തിന് �ത�മായ ഇടേവളകളിൽ Fuel
System പരിേശാധന�ം െമയി�നൻ�ം നട��.
വാഹന��െട എയർ ഫിൽ��കൾ, ഡീസൽ

ഫിൽ��കൾ �തലായവ �ത�മായ ഇടേവളകളിൽ

വാഹന നിർ�ാതാവ് നിഷ്  കർഷി�ിരി��

�ണനിലവാര�ി�� ഫിൽ��കൾ ഉപേയാഗി�്

മാ��.

(സി)

നിലവിൽ സർ�ാർ വ��കളിെല വാഹന�ൾ�്

െപാല�ഷൻ സർ�ിഫി��്

നിർബ�മാ�ിയി�േ�ാെയ�ം ഇ�മായി

ബ�െ�� പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാെയ�ം

അറിയി�ാേമാ;

(സി) സർ�ാർ വ��കളിെല വാഹന�ൾ�്

െപാല�ഷൻ സർ�ിഫി��് നിർബ�മാ�ിയി��്.
ആയ�മായി ബ�െ�� പരിേശാധനകൾ

നട���്. െക.എസ് .ആർ.ടി.സി

വാഹന�ൾ�് PUC സർ�ിഫി��് �ത�മായി

��ി�ണെമ�ത് നിർബ�മാ�ിയി��്. BS-
III വെര�� വാഹന�ൾ ആ�മാസം ��േ�ാ�ം

BS-IV �തൽ �കളിേല�� വാഹന�ൾ ഒ�

വർഷം ��േ�ാ�ം PUC സർ�ിഫി��്

�����്.

(ഡി) സർ�ാർ വാഹന�ൾ�് ഇൻ�റൻസ്

���ിനൽ��തിന് െപാല�ഷൻ സർ�ിഫി��്

�ടി ഹാജരാ�ണെമ�് തീ�മാനി�േമാ;
ഇെ��ിൽ എ�െകാെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) നിലവിെല േമാേ�ാർ വാഹന നിയമം അ�സരി�്

സർ�ാർ വാഹന�ൾ�് ഇൻഷ�റൻസ്  ���ി

നൽ��തിന് െപാല�ഷൻ സർ�ിഫി��്

ഹാജരാേ��തി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


