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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 132 15-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

േസഫ് േകരള പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി ശശി,
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ, 
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ, 
�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ 

null
(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ)
സം�ാന�് വാഹനാപകട�ൾ �റ�ക എ�
ല��േ�ാെട വിഭാവനം െച� േസഫ് േകരള
പ�തി�െട �വർ�ന �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(എ) ഉ�്. േസഫ് േകരള പ�തി�െട ഭാഗമായി
േകരള�ിെല 14 ജി�കളിൽ കൺേ�ാൾ ��കൾ
�ാപി�  ്അതിൽ 6 എ�ം ഉദ്ഘാടനം
െച�ി��്. പ�തി�ായി �േത�ക 85
എൻേഫാ�്െമ�് സ്ക�ാഡ്  �വർ�ി���്.

(ബി)

��ത പ�തി �കാരം സം�ാന�്

വാഹനാപകട�ൾ �റ�െകാ�വരാൻ
കഴി�ി�േ�ാ; ഈ പ�തി ��തൽ ഫല�ദമായി
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�്. �ാഫിക് നിയമലംഘനം �ല��
അപകട�ൾ 2019-ൽ െമാ�ം േറാഡ്
അപകട��െട 75% ആയി��ത് 2021
ആയേ�ാൾ അത് 65% ആയി �റ�ി��്. ഇേത
കാലയളവിൽ 2019-ൽ 69% ആയി�� േറാഡ്
അപകടമരണ�ൾ 59% ആ�ം �റ�ി��്.
'േസഫ് േകരള പ�തി’ ��തൽ
ഫല�ദമാ�ാനായി �തന സാേ�തിക വിദ�യിൽ
അധി�ിതമായ എ��േറാളം എൻേഫാ�്െമ�്
ക�ാമറകൾ േകരള�ിെല േറാ�കളിൽ ഉടനീളം
�ാപി� വ��. ഇവ�െട ഫല�ദമായ
�വർ�ന�ിനായി േകരള�ിെല 14 ജി�കളി�ം
കൺേ�ാൾ ��ക�ം �ാപി�  ്വ��.

(സി) �ധാന േറാ�കളിെല ആ�ിഡ�് �ാ�്
േ�ാ�കൾ കെ��ി പരിഹാരമാർ��ൾ
നിർേ�ശി��തി�േവ�ി പഠനം നടേ��തിെ�

ആവശ�കത ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ആയതിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സമയാസമയ�ളിൽ �ൻ വർഷ�ളിെല
അപകട�ൾ അപ�ഥി� സം�ാനെ� ഏ��ം
അപകടസാധ�ത �ടിയ ഇട�ളായ �ാ�്േ�ാ�്
കെ���തിനായി േകരള േറാഡ്  �ര�ാ
അേതാറി�ി, പഠനം നട�ി വ��. േറാഡ്
�ര��േവ�ി�� ��ീം േകാടതി
ക�ി�ി�െട�ം േക� ഗതാഗത
മ�ാലയ�ിെ��ം നിർേ�ശ�ൾ ആ�ദമാ�ി
നാ�്പാക് കെ��ിയ �ാ�്േ�ാ�കളിൽ, േകരള
േറാഡ്  �ര�ാ അേതാറി�ി, േപാലീസിെ��ം
െപാ�മരാമ�് വ��ിെ��ം േമാേ�ാർ വാഹന
വ��ിെ��ം സഹായേ�ാെട പരിേശാധന
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നട�ി നാ�്പാ�് �ഖാ�ിരം േറാഡ്  �ര��്
അത�ാവശ�മായ പ�തികൾ ത�ാറാ�ി േകരള
േറാഡ്  �ര�ാ ഫ�് ഉപേയാഗി�്
നട�ിലാ�ക�ം െച��.

(ഡി)

േറാഡ്  നിയമ�െള �റി�  ്ജന�െള
േബാധവൽ�രി��തി�ം അഭിലഷണീയമായ
ൈ�വിംഗ് സം�ാരം വളർ�ിെയ���തി�ം

േവ�ി സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) േകരള േറാഡ്  �ര�ാ അേതാ�ി�ി
കാലാകാല�ളിൽ േറാഡ്  �ര�ാ അവേബാധം
��ി��തിനായി പ�തികൾ നട�ാ�ി വ��.
അവയിൽ �ധാനെ��വ േറാഡ്  �ര�ാ
പാഠ�ൾ �ൾ പാഠ�പ�തിയിൽ
ഉൾെ����തിന് േവ�ി��താണ്. േറാഡ്
�ര� അവേബാധം ഉ� ഒ� തല�റെയ
വാർെ����തിെ� ഭാഗമായി േകരള േറാഡ്
�ര�ാ അേതാറി�ി SCERT�മായി സഹകരി�്
വിദ�ാർ�ികൾ�് �ര�ാ അവേബാധം
നൽ��തിനായി പ�തി നട�ിലാ�ിവ��.
ആദ�ഘ�മായി അ��ാപകർ�ായി 'േറാഡ്
�ര�ിത യാ�' എ� ൈക��കം
ത�ാറാ�ിയി��്. �ൾ സിലബസിൽ േറാഡ്
�ര�ാ പാഠ�ൾ ഉൾെ�ാ�ി��തി�� �ടർ
നടപടികൾ നട�് വരികയാണ്. േമാേ�ാർ വാഹന
വ��്, േപാലീസ്  വ��്, നാ�്പാക് �ട�ിയ
േ��് േഹാൾഡിംഗ് വ��കൾ വഴി േറാഡ്
�ര�ാ േബാധവൽ�രണ �ാ�കൾ
സംഘടി�ി�  ്വ���മാണ്. വ�ം കാല�ളിൽ
േറാഡ്  �ര�ാ ഫ�ിെ� 10% വെര േറാഡ്
�ര�ാ അവേബാധ പരിപാടികൾ
സംഘടി�ി�ാൻ വകയി��ാൻ തീ�മാനി�ി��്.
എഫ്.എം. േ�ഷ�കൾ, ഓൾ ഇ�� േറഡിേയാ
െറയിൽേവ, KSRTC എ�ിവയി�െട�� േറാഡ്
�ര�ാ സേ�ശ��െട �ചരണം വ�ാപി�ി�ം.
േറാഡ്  �ര�ാ സേ�ശ�ൾ ഉൾെ�ാ��
കലാപരിപാടിക�െട �ദർശനം, ൈ�വർമാർ�ം,
ൈ�വിംഗ് ���കൾ�ം നൽ�� പരിശീലന/
േബാധവൽ�രണ �ാ�കൾ, �ൾ/േകാേളജ്
വിദ�ാർ�ികൾ�് നൽ�� അവേബാധ
�ാ�കൾ, അ�ടി - ഇലേ�ാണി�്
മാധ�മ�ളി�െട�� �ചാരണ പരിപാടികൾ
�ട�ിയ േറാ� �ര�ാ അവേബാധം ��ി��
പരിപാടിക�ം നട�ിവ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


