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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 431 21-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

വാഹൻ േസാ�് െവയർ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. നജീബ്  കാ��രം,
�ീ എൻ എ െന�ി��് , 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം , 
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് 

�ീ ആ�ണി രാ�
(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ)

വാഹന��െട നി�തി കണ�ാ��തിൽ വാഹൻ
േസാ�് െവയറി��ായ പിഴവ് കാരണം
സം�ാന നി�തിയിൽ ന�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(എ) െപാ�ജന�ൾ�്  ഓൺൈലനായി നി�തി

അട��തി�� സൗകര�ം ലഭ�മാ��തി�്

േക�സർ�ാർ ത�ാറാ�ിയ പരിവാഹൻ

േസാ�് െവയറിൽ, നാഷണൽ ഇൻ ഫർ മാ�ി�്
െസ�ർ (NIC) �േഖന, വാഹന നി�തി സംബ�ി�

ചില േസവന�ൾ ലഭ�മാ��തിനായി

േഭദഗതികൾ വ��ാ��്. ��ത േഭദഗതിക�െട
ഫലമായി, േസാ�് െവയറിൽ നി�തി

കണ�ാ��തിൽ  പിഴവ് സംഭവി�ക�ം

ലഭിേ�� വാഹന നി�തിയിൽ ന�ം ഉ�ാ�ക�ം
െച�ി��്. പരിവാഹൻ േസാ�് െവയറിൽ േഭദഗതി
വ��� �റ�്, ആയത് �മാ��തമ�ാ�
(random) പരിേശാധന�് വിേധയമാ���്.
എ�ി�ം, െപാ�ജന�ൾ  ഓൺൈലനായി നി�തി
അട�േ�ാഴാണ്, പലേ�ാ�ം, നി�തി�റേവാ

അധിക നി�തിേയാ (SHORT LEVY/EXCESS
TAX) ഉ�ായതായി അറി�വാൻ  സാധി��ത്.
ആയതിനാൽ, പിഴവ്

��യിൽെ��േ�ാൾ�െ� നാഷണൽ

ഇൻ ഫർ മാ�ി�് െസ��മായി ബ�െ��ക�ം

പിഴ�കൾ തി���തിനാവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ക�ം െച���്.

(ബി) േക� സർ�ാരിെ� േസാ�് െവയറിൽ
സം�ാന നി�തി വ�വ�കൾ

ഉൾെ�ാളളി��തിൽ ഉ�ാ�� പിഴവ്
തി��ാൻ എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) െപാ�ജന�ൾ�്  ഓൺൈലനായി നി�തി

അട��തി�� സൗകര�ം ലഭ�മാ��തി�്

േക�സർ�ാർ ത�ാറാ�ിയ പരിവാഹൻ

േസാ�് െവയറിൽ, നാഷണൽ ഇൻ ഫർ മാ�ി�്
െസ�ർ (NIC) �േഖന, വാഹന നി�തി സംബ�ി�

ചില േസവന�ൾ ലഭ�മാ��തിനായി

േഭദഗതികൾ വ��ാ��്. ��ത േഭദഗതിക�െട
ഫലമായി, േസാ�് െവയറിൽ നി�തി

കണ�ാ��തിൽ  പിഴവ് സംഭവി�ക�ം
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ലഭിേ�� വാഹന നി�തിയിൽ ന�ം ഉ�ാ�ക�ം
െച�ി��്. പരിവാഹൻ േസാ�് െവയറിൽ േഭദഗതി
വ��� �റ�്, ആയത് �മാ��തമ�ാ�
(random) പരിേശാധന�് വിേധയമാ���്.
എ�ി�ം, െപാ�ജന�ൾ  ഓൺൈലനായി നി�തി
അട�േ�ാഴാണ്, പലേ�ാ�ം, നി�തി�റേവാ

അധിക നി�തിേയാ (SHORT LEVY/EXCESS
TAX) ഉ�ായതായി അറി�വാൻ  സാധി��ത്.
ആയതിനാൽ, പിഴവ്

��യിൽെ��േ�ാൾ�െ� നാഷണൽ

ഇൻ ഫർ മാ�ി�് െസ��മായി ബ�െ��ക�ം

പിഴ�കൾ തി���തിനാവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ക�ം െച���്.

(സി)

�റ� നിര�ിൽ നി�തി ഈടാ�ിയവരിൽ

നി�ം ബാ�ി �ക ഈടാ��തിന് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി�� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�്
അറിയി�േമാ?

(സി) േസാ�് െവയറിെല പിഴവ് �ലം �റ� നിര�ിൽ 
നി�തി ഈടാ�െ�� വാഹന�ൾ കെ��ി

വാഹന ഉടമക ൾ �് േനാ�ീസ്  നൽകാ��്. �ടർ�്,
അ�വദനീയമായ സമയം കഴി�ി�ം ബാലൻ സ്
നി�തി അട�ാ� വാഹന ഉടമകെള �ാ�് ലി�്
െച�വ���്. ഇ�രം വാഹന

ഉടമകൾ െ�തിെര, ബാലൻ സ്  നി�തി

ഈടാ��തിനായി, ആവശ�െമ�ിൽ ,
നിയമാ��തമായി, റവന� റി�വറി നടപടി�ം
സ�ീകരി�ാൻ സാധി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


