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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 275 14-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

സമ� ഗതാഗത നയം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി െക �ശാ�്,
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ, 

�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ, 
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് 

�ീ ആ�ണി രാ�

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാനെ� േറാ�കൾ�് ഉൾെ�ാ�ാ��

പരിധി��റ�� വാഹന സാ�ത�ം വർ�ി�

േതാതി�� വാഹനെ����ം അപകടം

വർ�ി�ി�ക�ം സ�ാരം ��രമാ�ക�ം

െച��ത് കണ�ിെല��് െപാ� ഗതാഗത

സംവിധാനം കാര��മമാ�ാൻ േവ� ഇടെപടൽ

നട��േ�ാ; െപാ� വാഹന�ളിൽ െവഹി�ിൾ

�ാ�ിംഗ് സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് െപാ�ഗതാഗത സംവിധാനം

കാര��മമാ��തിെ� ഭാഗമായി, തി�വന��രം

നഗര�ിെല യാ�ാ�ിര�ം സ�കാര� വാഹന

സാ�ത�ം �റ��തിനായി,
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.-�െട 68 ബ�കൾ, സി�ി

സർ�ലർ െഷഡ��കളായി, സർ�ീസ്

നട�ിവ��. ടി സർ�ീ�കൾ, തി�വന��രം

നഗര പരിധിയിൽ െ�� �ധാന �ല�േള�ം

�ധാന സർ�ാർ ഓഫീ�കേള�ം ബ�ി�ി�ാണ്

സർ�ീസ്  നട�ി വ��ത്. 

�ടാെത, സി�ി സർ�ലർ, സി�ി ഷ�ിൽ, സി�ി

േറഡിയൽ, ൈബ�ാസ്  ൈറഡർ എ�ിവ ലാ�്

ൈമൽ / ഫ�് ൈമൽ കണ�ിവി�ി ഉറ�ാ�ി

സർ�ീസ്  നട��വയാണ്. സ�കാര� വാഹന

ഉപേയാഗം �റ�വാൻ ഇതി�െട കഴി�ി��്.
ഈ ല��േ�ാെട ഈ സംവിധാനം,
ഘ�ംഘ�മായി, സം�ാനം ��വൻ

വ�ാപി�ി�ാ�ം ഉേ�ശി���്. 

െപാ�ഗതാഗതം ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�് സർ�ാർ സാ��ിക

സഹായം നൽകിവ���്. കഴി� സാ��ിക

വർഷം ആെക 2037 േകാടി �പ�െട സാ��ിക

സഹായം ലഭ�മാ�ക��ായി.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട വാഹന�െള േറാഡ്

നി�തി അട��തിൽ നി�ം 5 വർഷേ��്

ഒഴിവാ�ക���ായി. �ടാെത, േകാവിഡ്

മഹാമാരി കാരണം സർ�ീസ്  നട�ാൻ കഴിയാ�

സാഹചര�ം പരിഗണി�്, സ�കാര� ബ�കൾ�ം

�ൾ ബ�കൾ�ം േറാഡ്  നി�തിയിൽ ഇള�ം

അ�വദി�ക��ായി. 
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�ടാെത, ഹരിത ഇ�ന വാഹന�െള

േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി, 50 ഇല�ിക്

ബ�കൾ ഉപേയാഗി�് സർ�ീസ്

�ന:�മീകരി��തി�ം െക.എസ് .ആർ.ടി.സി

നടപടി സ�ീകരി�വ��. ഇതിൽ 5 ഇല�ിക്

ബ�കൾ ഇതിേനാടകം ലഭ�മായി��്. 

ലാ�് ൈമൽ കണ�ിവി�ി ഏർ െ���കവഴി,
ദീർഘ�ര യാ�കൾ�ായി സ�കാര� വാഹന�ൾ

െറയിൽ െവ/ബസ്  േ�ഷ�കളിേല�്

െകാ�വ��ത് ഒഴിവാ�ാനാ�ം.
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി., െക.�ി.ഡി.എഫ്.സി.,
േമാേ�ാർ വാഹന വ��് എ�ീ �ാപന�ൾ

േചർ�് ഇല�ിക് ഓേ�ാറി�കൾ നിര�ിലിറ�ി

ലാ�് ൈമൽ കണ�ിവി�ി സാധ�മാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�വ��.

െപാ�ജന�ൾ�ം യാ��ാർ�ം ഉപേയാഗ

�ദമാ�� രീതിയിൽ വിവരസാേ�തികവിദ�

ഉപേയാഗി�്, െഷഡ��ക�െട�ം

സർ�ീ�ക�െട�ം യഥാർ� സമയ�മം

നൽ��തിനായി പാസ�ർ ഇൻഫർേമഷൻ

സി�ം (PIS), െവഹി�ിൾ െലാേ�ഷൻ �ാ�ിംഗ്

സി�ം (VLTS) എ�ിവ നട�ിലാ�� ഒ�

പ�തി�ായി, DIMTS (Delhi Integrated Multi-
model Transit System)-െന,
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി �മതലെ���ക�ം,
ആയതിെ� നടപടികൾ �േരാഗമി� വരിക�മാണ്.
ടി പ�തിയിൽ ഉൾെ��� �ധാന ഘടക�ൾ,
പാസ�ർ ഇൻഫർേമഷൻ സി�ം (PIS),
െവഹി�ിൾ െലാേ�ഷൻ �ാ�ിംഗ് സി�ം

(VLTS), Decision Support System, Control
room monitoring system എ�ിവയാണ് . ടി

പ�തി �ർ�മായി നട�ിലാ��തി�െട,
െപാ�ജന�ൾ�ം, യാ��ാർ�ം, െമാൈബൽ

ആ�ിേ�ഷൻ ഉപേയാഗി�്, െഷഡ��ക�െട�ം

സർ�ീ�ക�െട�ം യഥാർ� സമയ�മം

ഓൺൈലനായി ലഭ�മാ�ക�ം, െവഹി�ിൾ

�ാ�ിംഗ് സി��ി�െട, ബ�ക�െട

െലാേ�ഷൻ ൈലവ് ആയി�െ� ലഭ�മാ�ക�ം

ബസ്  Utilization, Mileage, Service എ�ിവ

സംബ�ി� വിവരം വിശകലനം െച��തി�ം

സാധി�ക വഴി െപാ� ഗതാഗത സംവിധാനം

��തൽ േപെര ആകർഷി�ം.

ഓേ�ാറി� ഒഴിെക െപാ�ഗതാഗത�ിന്

ഉപേയാഗി�� എ�ാ വാഹന�ളി�ം െവഹി�ിൾ
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െലാേ�ഷൻ �ാ�ിംഗ് ഡിൈവസ്

ഘടി�ിേ��താണ്.

െപാ�വാഹന�ളിൽ െവഹി�ിൾ �ാ�ിംഗ്

സം വിധാനം ഏർ െ����തിേല�ായി

'�ര�ാമി�' എ� ആ�ിേ�ഷൻ സി-ഡാ�്

�േഖന ത�ാറാ�ിയി���ം �ാ�ിംഗ് സംബ�ി�

വിവരം േക�ീ�തമായി പരിേശാധി��തിന്

�ാൻസ്  േപാർ �് ക�ീഷണേറ�ിൽ കൺ േ�ാൾ �ം

�ാപി�ി���മാണ്. �ടാെത, ജി�ാ തല�ിൽ

മിനി കൺ േ�ാൾ ��കൾ �ാവശ�മായ

ഉപകരണ�ൾ റീജിയണൽ �ാൻസ്  േപാർ �്

ഓഫീസർ മാർ �് ലഭ�മാ�ക�ം െചയ്  തി��്.

(ബി) സം�ാന�് രജി�ർ െച�ി�� ആെക

വാഹന�ൾ എ�െയ�ം അവയിൽ നിലവിൽ

ഓ�േറ�് െച�� േ�ജ്  ക�ാേര�കൾ,
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട�ം സ�കാര�

വാഹന��ം ഉൾെ�െട എ�െയ���

േ�ാഡീകരി� കണ�് ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ

നൽകാേമാ;

(ബി)
05.07.2022 വെര, േകരള�ിൽ 1,60,43,555
വാഹന�ളാണ്, രജി�ർ െച�െ��ി��ത്.
അവയിൽ 4013 െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ബ�ക�ം

10,304 ൈ�വ�് ബ�ക�ം നിലവിൽ ഓ�േറ�്

െച���്.

(സി) െപാ� ഗതാഗതം േ�ാ�ാഹി�ി�� തര�ിൽ

സം�ാന�് സമ� ഗതാഗത നയം

�പീകരി�ാ�� �വർ�ന�ിെ� �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ?

(സി) യാ�ാ സൗകര�ം ഉറ�വ���തിനായി,
ഇ�ലിജ�് പ�ിക് �ാൻ േ�ാർ�് സി�ം

(ഐ.ടി.എസ് .) നട�ിലാ�ാൻ പ�തി��്.
ഇതിൽ ഒ� �ാവൽ ഡിമാൻഡ്  മാേനജ്  െമ�്

സി��ം, വാഹന��െട വരവ് / �റെ�ടൽ

സമയം, വാഹന��െട ��് മാ�്, സീ�് ലഭ�ത,
റിസർ േവഷൻ എ�ിവ ഉൾ െ��� സമ�മായ

ഓൺ ൈലൻ ആ�ിേ�ഷ�ം ഉൾ െ���. വിവിധ

ഗതാഗത മാർ ��െള ബ�ി�ി��തി�� ഒ�

സംേയാജിത സംവിധാനമാണിത്. െപാ�ഗതാഗത

സംവിധാന�ിന് ഏ��ം ഫല�ദ�ം ഉപേയാ�

സൗ�ദപര�മായ ബസ്  േബ-ക�െട�ം മ�്

സൗകര���െട�ം നവീകരണ�ം ഇതിൽ

ഉൾ െ���. െപാ�ഗതാഗത സംവിധാന�ിൽ

െവഹി�ിൾ െലാേ�ഷൻ �ാ�ിംഗ് ഡിൈവസ്

ഘടി�ി��തി�െട, ഒ� പരിധിവെര, �ര�

ഉറ�ാ�ാൻ കഴി�ം. �ടർ �് യാ��ാർ �്

�ാ�ിംഗ് േസാ�്-െവയറിൽ �േവശനം

നൽ��തി�െട അവ�െട യാ� ആ��ണം

െച�ാ�ം സഹായി��താണ്.

ITS ഓൺ ൈലൻ �ാ�് േഫാമിൽ, "െവഹി�ിൾ

പാർ�ിംഗ് മാേനജ്  െമ�ിന്" മാ��� ഒ�

ഓൺ ൈലൻ സംവിധാനം ഒെരാ� െമാഡ�ളായി

ഉൾ െ���ാ��താണ്. നിലവി�� എ�ാ

പാർ �ിംഗ് �ല��ം, ITS ആ�ിേ�ഷനിൽ
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ഉൾ െ��േ����്. പാർ �ിംഗ് േ�ാ�് ലഭ�ത

നിരീ�ി�ാ�ം �ൻ��ി ��ിംഗി��

സൗകര��ൾ ഉൾ െ���ാ�ം ഇതി�െട കഴി�ം.
ബ�ക�െട േ�ാട്  െലാേ�ഷ�ം ൈടമി�ം

അറി�വാ�� എൽ.ഇ.ഡി. ഡിജി�ൽ ഡിസ്  െ�

േബാർ�കൾ ബസ്  േ�ഷ�കളിൽ �ാപി�ാ�ം

പ�തി��്. സമ� ഗതാഗത നയം

�പീകരി��തി�� ആേലാചനകൾ നട�

വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


