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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 141 15-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

�ാഫിക് നിയമ ലംഘനം �ല��ാ�� അപകട�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി െക �ശാ�്,
�ീമതി � �തിഭ , 
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ, 
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ 

null
(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാനെ� േറാ�കളിൽ അമിത േവഗ�ി�ം

�ാഫിക് നിയമ�ൾ ലംഘി�െകാ�ം
ഇ�ച�വാഹന�ൾ ഓടി��ത് �ലം
അപകട��ം മരണ��ം വർ�ി�വ��ത്
നിയ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാനെ� വർ�ി�വ�� േറാഡപകട�ൾ
�റ��തിനായി േസഫ് േകരള എൻേഫാ�്െമ�്
വിഭാഗം 24x7 എ� �മ�ിൽ സം�ാന�ടനീളം

േറാഡ്  നിരീ�ണ�ം കർശന വാഹന
പരിേശാധന�ം നട�ിവ��. ൈ�വിംഗ്
ൈലസൻ�കൾ നൽ��തിനാ�� പരീ�കൾ
കർശനമായി നട�ക�ം, അേതാെടാ�ം തെ�
േറാഡ്  �ര�ാ േബാധവൽ�രണം നട�ക�ം
െച��. ഇ�ച�വാഹന�ൾ ഉപേയാഗി��
കൗമാര / യൗവന വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�് ��തൽ
േബാധവൽ�രണം നൽ��തി�ം, അ�രം

ആൾ�ാെര�ം അവർ ഉപേയാഗി�� അനധി�ത
�പമാ�ം വ��ിയ വാഹന�േള�ം േക�ീകരി�്
വാഹന പരിേശാധന നട�ിവ��. േറാഡ്
അപകട�ൾ �ത�മായി വിശകലനം െച�്
കാരണം കെ��ി പരിഹാരം കാ��തിന്
എൻേഫാ�്െമ�് ഉേദ�ാഗ�ർ�് നിർേ�ശം
നൽകിയി��്. സം�ാനെ� േറാ�കളിൽ
അമിതേവഗ�ി�ം, �ാഫിക് നിയമ�ൾ ലംഘി�
െകാ�ം ഓടി�� ഇ�ച� വാഹന�ൾെ�തിെര
നിരവധി നടപടികൾ േമാേ�ാർ വാഹന വ��്
സ�ീകരി� വ���്. സം�ാനെ�

നിര�കളിൽ അമിതേവഗത കെ���തി�ം
ത�തായ നിയമനടപടി സ�ീകരി��തി�മായി
�ീഡ്  വയേലഷൻ ഡി��ൻ ക�ാമറകൾ വിവിധ
ഭാഗ�ളിലായി �ാപി�  ്എറണാ�ളം,
േകാഴിേ�ാട്  എ�ിവിട�ളിെല കൺേ�ാൾ
��കളിൽ നി�ം ���ാർെ�തിെര െചലാ�കൾ
നൽകി നിയമ നടപടി സ�ീകരി� വ��. �ടാെത
അമിത േവഗതയി�ം അപകടകരമാ�ം ഓടി��
ഇ�ച�വാഹന�ൾ ഉൾെ�െട കെ���തിന്
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03.08.2021 �തൽ 09.08.2021 വെര��
കാലയളവിൽ ഓ�േറഷൻ റാഷ്  എ� േപരിൽ
േമാേ�ാർ വാഹന വ��് പരിേശാധന നട�ക�ം
11745 േക�കളിലായി 36,93,040/- �പ
പിഴയട�ി�ക�ം െച�ി��്. ��ത പരിേശാധന
�ടർ�ം നട�ിവ��.

(ബി)

േറാഡി�െട സ�രി�� മ�് വാഹന�ൾ�ം
കാൽനടയാ��ാർ�ം നിയമ ലംഘനം നട��
വാഹനയാ�ികർ �ല��ാ�� നാശന���െട
ന�പരിഹാരം േമൽ�റ�വരിൽ നി�ം
ഈടാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ ഇ�രം നടപടികൾ േകാടതി
വ�വഹാര�ി�െടയാണ് തീർ�ാ�ാ��ത്. ഒ�
േറാഡപകടം നട�ാൽ �ലെ� േപാലീസ്
േ�ഷനിൽ രജി�ർ െച�െ��� എഫ്.ഐ.ആർ
�കാര�� ൈ�ം േകസിേ�ൽ േകാടതി
ഉ�ര��കാരമാണ് ആ�ിഡ�ി�
കാരണ�ാരായവെര ശി�ി���ം
ന�പരിഹാരം വിധി���ം.
േകാടതിവിധി�കാര�� ന�പരിഹാരം
ഇൻഷ�റൻസ്  ഉ� വാഹന�ൾ�് ഇൻഷ�റൻസ്
ക�നി�ം അ�ാ�വ�് േകാടതി ഉ�രവ്

�കാരം ൈ�വർ / വാഹന ഉടമ�ം
നൽേക�താണ്.

(സി)

ഇ�രം അപകട�ം ശ�മലിനീകരണ�ം
ഉ�ാ�� വാഹന�ൾ പിടിെ����തി�ം
കന� പിഴയീടാ��തി�ം ���ത��ിെ�

േതാത�സരി�� വ��കൾ �മ�ി േക�കൾ
ചാർ�് െച��തി�ം ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

(സി) േമാേ�ാർ വാഹന നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം
വിേധയമായി ആവശ�മായ നടപടികൾ േമാേ�ാർ
വാഹന വ��് സ�ീകരി� വ��. നിയമവി��മായ
േഹാൺ, ൈസലൻസ�കൾ ഉപേയാഗി�്
അമിതശ�ം �റെ��വി���ം �പമാ�ം
വ��ിെയ��ി���മായ ഇ� ച�വാഹന�ൾ
ഉൾ െ�െട കെ���തിന് 08/12/2021 �തൽ
17/12/2021 വെര 'ഓ�േറഷൻ െഡസിബൽ' എ�
േപരിൽ പരിേശാധന നട�ക�ം, 4369
േക�കളിലായി 15,95,000/- �പ പിഴ
ഈടാ�ക�ം െച�ി��്. �ടാെത
അമിതേവഗതയി�ം അനിയ�ിതമായി ശ�ം
�റെ��വി� െകാ�ം ഗതാഗത നിയമ�ൾ
ലംഘി�� ഇ�ച�വാഹന�ൾ ഉൾ െ�െട
കെ���തിനായി സം�ാന�് 'ഓ�േറഷൻ
ൈസലൻസ് ' എ� േപരിൽ 14/02/2022 �തൽ
18/02/2022 വെര പരിേശാധന നട�ക�ം, 2262
വാഹന�ളിൽ നിയമ ലംഘന�ൾ കെ��ക�ം
12,63,000/- �പ പിഴ ഈടാ�ക�ം െച�ി��്.
�ടർ�ം േറാഡപകട��ം �ാഫിക് നിയമ
ലംഘന��ം �റ�ാൻ േവ�ി ഇ�രം

പരിേശാധനകൾ േമാേ�ാർ വാഹന വ��്
നട��താണ്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


