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No. SSG 1/223/2022-TC
പ്രേഷകൻ :

ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ
തിരുവനന്തപുരം

സ്വീകർത്താവ്:

സർ,
വിഷയം:സൂചന :-

മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് , കേരളം
ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയം
തീയതി: 29/07/2022

എല്ലാ ഡി.ടി.സി മാർക്കും
എല്ലാ ആർ.ടി.ഓ മാർക്കും
എല്ലോ ജോയിന്റ് ആർ.ടി.ഓ മാർക്കും

മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് -പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന
കാമറ ഫൈൻ അടക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതി പരിഹരിക്കുന്നത് നിർദ്ദേശം നല്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്
പൊതു ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരവധി പരാതികൾ

ക്യാമറ ഫൈൻ അടയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പൊതു ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ട്
നേരിടുന്നതായി നിരവധി പരാതികൾ ഓഫീസുകളിൽ ലഭിക്കുന്നതായും അറിയുന്നു. ഈ
സാഹചര്യത്തിൽ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.
1. നാളിതു വരെ പിഴ അടക്കുവാൻ ബാക്കിയുള്ള PSM ക്യാമറ കേസുകൾ വാഹനിലേക്കു പോർട്ട്
ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു.
2 കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾക്കു പരിവാഹൻ സിറ്റിസൺ മോഡ്യൂളിൽ
ലോഗിൻ ചെയ്തു services ->Tax/Fees ->Payment of Compounding fee (Black listed Vehicles)
എന്ന ആക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓൺലൈൻ ആയി തന്നെ പിഴ ഒടുക്കാവുന്നതാണ് . ഓഫീസ്
സന്ദർശനം ആവശ്യമില്ല. കൂടാതെ ഓഫീസ് മോഡ്യൂളിലെ ബാലൻസ് ഫീ ടാക്സ് ഓപ്ഷൻ
സെലക്ട് ചെയ്തു രെജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ നൽകുമ്പോൾ പിഴ അടക്കുവാൻ പെൻഡിങ് ഉള്ള
കേസുകൾ ഓരോന്ന് ആയി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ഡിസ്പ്ലേ ആകുന്നതും ആയതു ഓൺലൈൻ
വഴി പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിനായി വാഹനത്തില് കൂട്ടിചേര്ത്തിരിക്കുന്ന ഐ.ഡി & പാവേർഡ്
നൽകുന്ന സംവിധാനം, കൂടാതെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ/സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഓഫീസ്
മേധാവിയുടെ എഴുതി നല്കിയ ഉത്തരവിൻപ്രകാരം ഓഫിസിൽ തന്നെ മേൽ പറഞ്ഞ
സംവിധാനം വഴി സ്വീകരിക്കാവുന്ന സംവിധാനവും നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക്
സംവിധാനം വഴി മാത്രമേ സർക്കാർ തുകകൾ സ്വീകരിക്കാവൂ എന്ന നിർദേശം ഓരോ
ഓഫീസ് മേധാവിയും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
3. എന്നാൽ അന്യ സംസ്ഥാന വാഹനങ്ങൾക്ക് ഓഫീസ് മോഡ്യൂളിലെ ബാലൻസ് ഫീ /ടാക്സ്
പേയ്മെന്റ് ആക്ഷനിലെ അദർ സ്റ്റേറ്റ് വെഹിക്കിൾ റേഡിയോ ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്തു
രെജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ നൽകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ഓരോന്ന് ആയി പെന്റിങ്
കേസുകൾ ഡിസ്പ്ലേ ആകുന്നതും മേൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കേരളത്തിലെ ഏതു ഓഫീസിൽ
നിന്നും ഐ ഡി & പാസ്സ് വേർഡ് നൽകി അടക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവശ്യഘട്ടത്തിൽ
ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കാവുന്ന സംവിധാനം മാത്രമാണ് നിലവിൽ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് . Bulk
പേമെന്റ് ഓപ്ഷൻ കഴിയുന്നതും വേഗം തയ്യാറാകുന്നതാണ്.
4 പിഴ ഓൺലൈൻ ആയി അടച്ചു രസീത് ലഭിക്കുന്ന വേളയിൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി
compounding pending എന്ന ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും റിലീസ് ആകുന്നതാണ് .
5. എന്നാൽ മാന്വൽ ആയി എൻഫോ ഴ്സ്മെന്റ് / others എന്ന തരത്തിൽ PSM/camera ബ്ലാക്ക്
ലിസ്റ്റ് ഓഫിസിൽ നിന്നും ചെയ്തിരിക്കുന്നക്കുന്ന കേസുകളിൽ Camera/PSM പിഴ പെൻഡിങ് ഇല്ല
എങ്കിൽ വാഹനം നിലവിൽ ആക്റ്റീവ് ആയ ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ്
രേഖപ്പെടുത്തിയ ഓഫീസിനു നിലവിൽ ഉള്ള രീതിയിൽ തന്നെ Black list-റിലീസ് ചെയ്തു
നൽകാവുന്നതാണ്
മേൽ നിർദ്ദേശം കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതും ആയതിൻമേൽ അടിയന്തിരമായി
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എല്ലാ അപേക്ഷകളും തീർപ്പുകൽപ്പിക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
വിശ്വസ്തതയോടെ,
K Manojkumar
Senior Deputy Transport Commissioner(tax) In Charge
ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണറേറ്റ് ,കേരളം, രണ്ടാം നില, ട്രാൻസ് ടവേഴ്സ്,
വഴുതക്കാട്,തിരുവനന്തപുരം-14
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