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സർക്കുലർ നം 14/2020
ഴിഷണറയം :-

സമൊസട്ടാർ ഴാഹന ഴകു് - സ്ാഴിഡ് - 19 മെഹാമൊരിയമടവവ പിശാതലതിൽ ,
പിരമൊഴധി സർഴിസ്ക ഓൺതലൻ മുാന്തിരം നൽകഴാൻ ആഴശ്മൊയ
നിർസദശങക -സംബനിധിച്

സൂചന 1.12-08-2020

:-

ഫിനാൻസ

പപിൻസിപ്

സസപക്രട്ടറിയുസടെ അധ്യക്ഷതയിയി്

വീഡിിതയിയാ

തയിക്രാഫറൻഫറൻസ

മുഖാനിരം

വക്രുപ്

3

നു

PM

തയിചർന

വിവിധ്

അദയക്ഷ്ാരുസടെ

തയിയാഗതിസിലല നിർതയിദേശങ്. സർക്കാർ ക്രത് നമർ
13

2.

-08-2020

നു

12

പടൊൻസതയിപാർോർട

അധ്യക്ഷതയിയി്

വീഡിിതയിയാ

തയിചർന ിി

സി , ആർ

ഓ

നമുസടെ

ടെി

ക്രമീഡമീറുസടെ

തയിക്രാഫറൻഫറൻസ
ടെി

ഓ

മുഖാനിരം

, തയിജായിന്റ് ആർ

ടെി

മാരുസടെ തയിയാഗതിസിലല തയിീഡരുമാനശങ്

സംഥാനതും

മഹാമാരി

ചിിലല

പടെർനു

സംജാതയിമാവുക്രയും
അടെചിതയിടെേണ്തയിായ
സചയ്തയിിരിക്കുനു.

പപതയിദേശങളി്

പിടെിക്കുന

നമുസടെ

വക്രുപിന്സറ

ഥിതയിിവിതയിേമം
എനാ്

ഈ

തയിക്രാവിഡ-19

ഥിതയിി

വിതയിേമം

ചിിലല

ഓഫീഡസുക്രങ്

വനു

തയിചരുക്രയും

ഥിതയിിസയ

മറിക്രടെന്

അതയിപക്ഷക്രർക്ക് ആവേയമായ തയിസവനശങ് ഓഫറൻലിലലൻ മുഖാനിരം
ന്തയിക്രേണ്ത് അനിവാരയമായി വനിരിക്കുനു. ഈ സാഹചരയശങളി്
വാഹൻ

സാരഥി

തയിസാഫ്്

പപതയിയാജനസപടെുതി
പൂർീമായും

സവയറിസിലല സൗക്രരയശങ്

ചുവസടെ
ഓഫറൻലിലലൻ

തയിചർക്കുന

പരമാവധ്ി

തയിസവനശങ്

മുഖാനിരം

നടെതുവാൻ

നിർതയിദ്ദേേിക്കുനു.
ക്രൂടൊസതയി
റീഡതയിഫാംസ

സൂചന

ഒന്

-ന്സറ ഭാാഗമായി

പൂർീമായും

ഓഫറൻലിലലൻ

പപക്രാരം

ഈസ

ഓഫ

വക്രുപിസിലല പരമാവധ്ി
മുഖാനിരം

ബിസിനസ
തയിസവനശങ്

നടെതീസമന്

സർക്കാർ

നിർതയിദേിചിരിക്കുനു. ഈ വിമയം സൂചന രേണ്ു പപക്രാരം തയിചർന
തയിയാഗതി്

തയിീഡരുമാനസമടെുക്കുക്രയും

അതയിിതയിനാടെനുബധിച്

തയിചർക്കുന നിർതയിദേശങ് പുറസപടെുവിക്കുക്രയും സച്്നു.

ചുവസടെ
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1. ലലേലണേഴ്സ ലലേൈസൻസ ടടെസ് : 29/06/2020 സിലല GO 132/2020/Trans

നമർ സർക്കാർ

ഉതരവ പപക്രാരവും 2/07/2020, 06/07/2020

തയിീഡയതയിിക്രങളി്

വക്രുപി്

നിർതയിദേശങ്

പാിലലിച്ം

വരാസതയി

തയിസന

സടെെി്

നിന്

ന്ക്രിയിരിക്കുന

അതയിപക്ഷക്രസര

പസങടെുക്കുവാൻ

ഓഫീഡസി്

അനുവദിക്കുനു .

വിജയിച അതയിപക്ഷക്രർക്ക് തയിിലലതയിീേസ ലിലലസൻസ ഓഫറൻലിലലൻ
ആയി

പപിന്റ് എടെുക്കാവുനതയിാതാണ.

2. ലലേലണേഴ്സ

തയിിലലതയിീേസ

ലലേൈസൻസ റീ ഇഷ്യ :
റീഡ

വിനു

-ഇമയൂ

ഓഫറൻലിലലൻ

ഫീഡസ

മുഖാനിരം

ഒടെുക്കി

അതയിപക്ഷക്രന്

തയിസന പപിന്റ് എടെുക്കാവുനതയിാതാണ.
3. ലഡഡ്രൈവിംഗ് ടടെസ് ലസോട് ിുകിംഗ് : ഓഫറൻലിലലൻ മുഖാനിരം
4. ലഡഡ്രൈവിംഗ് ലലേൈസൻസ ട്ടികുലേ്സ: ഓഫറൻലിലലൻ മുഖാനിരം
5. വോഹന നമ്പ് റിൈസ്ലവഷൻ , ലലേലേം: ഓഫറൻലിലലൻ മുഖാനിരം
6. തോത്കോലേിക ടരെജിസലഡടഷൻ : ഓഫറൻലിലലൻ മുഖാനിരം
7. ഓൾ ഇന് ടയറിെസ് ടട്ർിറ: ഓഫറൻലിലലൻ മുഖാനിരം
8. അലതോറിൈസഷൻ ടുതുക്: ഓഫറൻലിലലൻ മുഖാനിരം
9. സസ്റ്റേജ്

്ാസര്ജ് പിക്കാ മപിർമെിംം റ്റിനുഴംം ഒഴിമ്യം എലാ തരം
മപിർമെിം്ളും: ഓഫറൻലിലലൻ മുതയിഖന അതയിപക്ഷയും ഫീഡസും അടെച്
വരുന പക്കാ സപർമി്്ം, പുതയിുക്കിലലും എിലല്ാ അതയിപക്ഷക്രങള്ം,
ഓഫറൻലിലലൻ

ആയി

തയിസന തയിീഡർപ്

ക്രാതയിരയജിമന,

സടെമററി

ഓഫറൻലിലലൻ

മുഖാനിരം

തയിീഡരുമാനിച്

ന്തയിക്രേണ്തയിാതാണ.

ക്രാതയിരയജ

ചരക്കു

സടെമററി

വാഹനശങ്ക്കും

സപർമി്്,

നിക്രുതയിി

ഓഫറൻലിലലൻ

അതയിപക്ഷക്രങ്

പരിഗീിക്കുനതയിിന്

സി, തയിുടെശിയ
തയിസന

സപർമി്്ം

മുൻക്രൂട്ടി

വാഹനശങ്ക്കും

തയിസവനശങ്

എന്

സസപമയ്

അനയസംഥാനശങളിതയിിലലയ്ക്ക്

തയിക്രാഫറൻപടൊക്്്
വരുന

സപർമി്്ം

ക്രലപിതയിക്കേണ്തയിാതാണ . തയിെജ

വഴിി

സറതയിക്കാർിുക്രങ്

നിർബധിക്കുവാൻ
സപർമി്്

യാപതയി

തയിപാക്രുന
പുറതയിമ

നിനു

സസപമയ്

സപർമി്് ,

സ്ീഡക്രരിക്ക്

തയിുടെശിയ

ന്ക്രുനതയിാതാണ.
തയിവേണ്ി

സപർമി്്

ഒറിജിന്

ഓഫീഡസി്

ആർ

പരിതയിോധ്ിക്കീം

പാടെിിലല്. ഓഫറൻലിലലൻ
അതയിപക്ഷക്രങളി്

അതയിപക്ഷയി്
തയിീഡരുമാനം

ലക്രസക്കാസംേണ്തയിാതാണ.
10.നികുതിയടവ:

ഓഫറൻലിലലൻ

ഒടെുതയിക്കേണ്തയിുമാതാണ.
അതയിപക്ഷക്രൻ

ടൊക്സ

ഓഫറൻലിലലൻ

മുഖാനിരം

തയിടൊക്കഫറൻ
ആയി

പിന്
തയിസന

നിക്രുതയിി
സച്്നതയിും

സചതയി്േണ്തയിാതാണ .
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എസനങിിലലും
നിക്രുതയിി

സാതയിങതയിിക്ര

അടെക്കുനതയിി്

ക്രാരീശങളാ്
തയിടെസം

അതയിപക്ഷക്രന്

തയിനരിടെുനുസവങി്

തയിമ്ഉതയിദാഗഥന്സറ അനുമതയിിതയിയാടെു

ക്രൂടെി

മാപതയിം

മാപതയിം

ഓഫീഡസി്

: ഫി്്നസ സർട്ടിഫിക്ക്്

ഓഫീഡസി്

സ്ീഡക്രരിക്കുക്ര.
11.ഫിറ്നസ ൈസ്ടിഫികറ്

നിന്

പപിന്റ്

എടെുതു

ന്തയിക്രേണ്തയിിിലല്

അതയിപക്ഷക്രന്

.

ഓഫറൻലിലലൻ മുഖാനിരം പപിന്റ് എടെുതാ് മതയിിയാക്രും.
12.ആ് ൈസി ട്ടികുലേ്സ: ഓഫറൻലിലലൻ മുഖാനിരം
A. വാഹൻ

സാരഥി

&

മുഖാനിരം

അതയിപക്ഷക്രന്പിന് എടെുക്കുവാൻ
ഒനും

ഓഫറൻലിലലൻ

ക്രഴിിയുന

തയിസന ഓഫീഡസറുസടെ ഒപ് , സീഡ്

ഇിലല്.

വാഹന

സാഹചരയശങളി്

സമയം

ഒപ്

നിഷ്ക്കർമിക്കുവാൻ

ഇതരം

സീഡ്

പാടെുംതയിിലല്.

ഓഫറൻലിലലൻ

തയിിാക്രയൂസമ നക്രങളി്
ഇവയുസടെ ആവേയം

പരിതയിോധ്ന

തയിിാക്രയൂസമന്റുക്രങളി്

ആയി

തയിുടെശിയവ

സംേയം

തയിതയിാനുന

തയിസാഫ്്സവയർ

ഉപതയിയാഗിച്

പരിതയിോധ്ിക്കാവുനതയിും, മാ്പപാക്ടെിസ

സംേയിക്കുന പക്ഷം

നിയമ നടെപടെിക്രങ് ലക്രസക്കാസംേണ്തയിുമാതാണ .
B. ലപിവിംഗ് ലിലലസൻസ /വാഹന

എിലല്ാ

തയിസവനശങള്ം

തയിീഡരുമാനിചിട്ട്േണ്്.
തയിുടെശി

ലിലലസൻതയിസാ

പക്രരം

പൂർീമായും

പൂർ്മായും

ഓഫറൻലിലലനാക്കാൻ

ലിലലസൻസ പുതയിുക്ക് , വാഹന

ഒറിജിന്

സമർപിച്

രജിസതയിപടെമൻ സംബധിച്ച

പുതയിിയവ

ഓഫറൻലിലലൻ

ഒറിജിന്

ആർ

ന്തയിക്രേണ്തയിായ

ആക്കുനതയിിനു

ലക്രമാ്ം
സി

തയിയാ

തയിസവനശങ്

തയിവേണ്ി

തയിസാഫോർട

സവയറി് ചിിലല മാ്ശങ് NIC തയിയാോർട ആവേയസപട്ടിേണ്ുേണ്്. ഈ
മാ്ശങ്

സചയ്തയിു

ക്രിട്ട്ന

അവസരതി്

ഇവയും

പൂർീമായും ഓഫറൻലിലലൻ തയിസവനശങ് ആയി മാറുനതയിാതാണ.
C. തയിബാക്സി്

എപതയിയും

ക്രൂടെി
തയിവഗം

അതയിപക്ഷക്രങളി്
ഉസേണ്ങി്,
അറിയിച്

ിലലഭായമാക്രുന അതയിപക്ഷക്രങ്
തയിീഡരുമാനശങ്
ഏസതയിങിിലലും

തയിഫാഫറൻ,

ഇസമയി്

ഇസമയി്

സറതയിക്കാർിുക്രങ്

ലക്രസക്കാതയിചേണ്തയിാതാണ
തയിരതിിലലുച
മുഖാനിരം

മുഖാനിരം

പപക്രാരം

പരിതയിോധ്ിച്
പിഴിവുക്രങ്
അതയിപക്ഷക്രസന

ിലലഭായമാക്രുന

അതയിപക്ഷയി്

.

മറുപടെി ,
തയിീഡരുമാനം

ലക്രസക്രാചാവുനതയിാതാണ.
D. ക്രേണ്ക്ടെർ സടെെ് , ബാഡജ സടെെ് തയിുടെശിയവ തയിിലലതയിീേസ സടെെ്

തയിപാസിലല ഓഫറൻലിലലൻ ആയി സചയുവാൻ ഉച തയിസാഫ്്സവയർ
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തയിമാിിഫിതയിക്കമൻ NIC-തയിയാോർട ആവേയസപട്ടിേണ്ുേണ്്.
E. അതയിപക്ഷക്രങ്

ക്രർേനമായും

അതയിപക്ഷക്രങള്സടെ

പരിഗീിതയിക്കേണ്ത്.

ഇതയിിനു

പപവർതിക്കുനവർ

അചടെക്ക

വിതയിധ്യരാക്രുനതയിാതാണ.

വാഹന

പക്രമതിിലലാതാണ
വിരുദമായി

നടെപടെിയ്ക്ക്

പരിതയിോധ്നാ

സടെെ്ക്രങ്,

തയിപേസീ് ഹിയറിംഗ് എനിവ ആവേയമും തയിസവനശങ്ക്ക്
ക്രമയൂട്ടർ

മുഖാനിരമും

സീഡനിതയിയാറി്ി

പപാതയിയാഗിക്രമിലല്ാതതയിിനാ് അതയിപക്ഷക്രങ്

ഹാജരാക്കുന

തയിനുസരിച്ം

ഫാെ്

തയിസവനം

മുൻഗീന

ന്തയിക്രേണ്തയിാതാണ.

സംബധിച്ച

മുൻ

പടൊക്ക്

നിർതയിദ്ദേേശങ്

പാിലലിതയിക്കേണ്തയിാതാണ.(സർക്കുിലലർ 3/2020).
F. സചക്ക്

റിതയിപാർട്ട്ക്രങ്,

തയിക്രാമമ്പൌണ്ടിംഗ് ഫീസ് എനിഴ ഓഫറൻലിലലൻ

മുഖാനിരം സ്ീഡക്രരിതയിക്കേണ്തയിാതാണ.
G. ഈ

മഹാമാരിയുസടെ

പശാതിലലതി്

മസൌമെ്മൊയ സപരുമാ്തിിലലൂസടെ യാസതയിാരു
ന്ക്രാസതയി

തയിസവനം

ിലലഭായമാക്കുവാൻ

പപതയിതയിയക്രം പേദിതയിക്കേണ്തയിാതാണ.
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അതയിപക്ഷക്രർക്ക്

പരാതയിിക്രങ്ക്കും
എിലല്ാ

ഇടെ

ഉതയിദയാഗഥരും
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അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ (ഓഡി്്).
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