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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 280 14-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

േറാഡപകട�ൾ നിയ�ി��തിന് േബാധവൽ�രണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്,
�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്, 
�ീ. അ�പ്  േജ�ബ്   , 
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ 

�ീ ആ�ണി രാ�
(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് േറാഡപകട�ൾ വർ�ി�്
വ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ)
��യിൽെ��ി��്.

(ബി) എ�ിൽ േറാഡപകട�ൾ �റ��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) സം�ാന�് വാഹന അപകട�ൾ

�റ��തിനായി താെഴ�റ�� പ�തികൾ

ആവി�രി�ി��്.

(1) േസഫ് േകരള പ�തി

     സം�ാനെ� ഗതാഗത നിയമ��ം ച���ം
പാലി��ത് പരിേശാധി�് ഉറ�് വ���തിന്
േകരള േറാഡ്  �ര�ാ അേതാറി�ി�െട

സഹകരണേ�ാെട േമാേ�ാർ വാഹന വ��്

നട�ാ�� പ�തിയാണ് 'േസഫ് േകരള'. േസഫ്
േകരള പ�തി ആവി�രി�ക വഴി േറാഡ്

�ര��് ആവശ�മായ എൻേഫാ�്െമ�് ഘടകം
ഉറ�് വ��ി �തിവർഷം 10% വെര അപകട�ൾ
�റ�ാൻ പ�തി ല��മി��. ��ത പ�തി�െട
ഭാഗമായി 24 മണി��ം �വർ�ി�� 85
എൻേഫാഴ്  സ്  െമ�് സ്  ക�ാ�കൾ
സം�ാന�ടനീളം വാഹന പരിേശാധന

നട��.  �ടാെത സം�ാന�ടനീളം ഗതാഗത
ലംഘനം കെ���തിേല�ായി 726
ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസ്  ക�ാമറകൾ

�ാപി��തിെ� നടപടികൾ

അ�ിമഘ��ിലാണ്.  

(2) �ാ�് േ�ാ�് പരിഹാര നടപടികൾ

        �ൻ വർഷ�ളിൽ റിേ�ാർ�് െച�ി��
അപകട�ൾ അപ�ഥി�് സം�ാനെ� ഏ��ം
അപകട സാധ�ത �ടിയ ഇട�ളായ

'�ാ�്േ�ാ�്'-കൾ കെ��ി േകരള േറാഡ്



2 of 9

�ര�ാ അേതാറി�ി�ം നാ�്പാ�ം േപാലീ�ം
െപാ�മരാമ�് വ��ം േമാേ�ാർ വാഹന വ��ം
സം��മായി പരിേശാധന നട�ി, േറാഡ്

�ര��് അത�ാവശ�മായ പ�തികൾ ത�ാറാ�ി,
േറാഡ്  �ര�ാ ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ��.

(3) �ര�ാ വീഥി

�ര�ിത യാ� ഉറ�വ���തിനായി

അ�ാരാ� നിലവാര�� േറാഡ്  �ര�ാ

�മീകരണ�ൾ �ാപി�് �ര�ാ ഇടനാഴികൾ
��ി�� പ�തിയാണിത്. ഇതിലാദ�േ�താണ്

േലാക ബാ�ിെ� സഹായേ�ാെട നിർമി� അ�ർ-
കഴ��ം   മാ�കാ �ര�ാവീഥി.   േകരള േറാഡ്
�ര�ാ അേതാറി�ി അംഗികാരം നൽകി

െക.എസ് .�ി.പി �ഖാ�ിരം മ� ജി�കളായ

എറണാ�ളം, െകാ�ം, തി�വന��രം,
േകാഴിേ�ാട്  എ�ിവിട�ളിൽ �ര�ാ വീഥി
നട�ിലാ�ി വ��.  

(4) �ൾ �ര�ാ േമഖല

       ��ികൾ�് �ളിേല�് �ര�ിതമായി യാ�
െച��തിന് ആവി�രി� പ�തിയാണ് '�ൾ
േസാൺ ഇം�വ്െമ�്' �ൾ േമഖല

അപകടരഹിതമാ��തി�ം ��ിക�െട �ഗമമായ
യാ� ഉറ�വ���തി�ം േവ�ി നട�ാതകൾ,
ൈകവരികൾ, സീ�ാ േ�ാ�ിംഗ് എ�ിവ

നിർ�ി��തി�ം, ആവശ�മായ ൈസൻ

േബാർ�ക�ം, മാർ�ിം�ക�ം

നട�ിലാ��തി�മാണ് ടി പ�തി. ആദ�ഘ�മായി
സം�ാന�് ഉടനീള�� തിരെ��� 50
��കളിൽ നട�ിലാ��തിനായി േറാഡ്  �ര�ാ
ഫ�് അ�വദി�ി��്. 'കാൽനട യാ��ാ�ം
�ൾ ��ിക�ം ഉൾെ��� അപകട�ൾ' �റ�ാൻ
ഈ പ�തിെകാ�് സാധി�ം.

(5) ഡിഫൻഡർ േ�ാമ കി�്

   �ാഫിക് അപകട�ളിൽെ���വർ�് �ാഥമിക
��ഷ നൽകി ജീവൻ ര�ി�ാൻ ൈഹേവ
പേ�ാളിംഗ് വാഹന�ളിൽ 'ഡിഫൻഡർ േ�ാമ കി�്'
�ാപി��തിന് േറാഡ്  �ര�ാ ഫ�്

നൽകിയി��്.

(6) എൻേഫാ�്െമ�് ഏജൻസികൾ�്

സാ��ിക പി�ണ
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      എൻേഫാ�്െമ�് ഉപകരണ�ൾ വാ��തിന്
േപാലീസ്  വ��ി�ം, േമാേ�ാർ വാഹന വ��ി�ം
േകരള േറാഡ്  �ര�ാ അേതാറി�ിയിൽ നി�ം
ഫ�് നൽകി വ��. ശരിയായ ൈഹേവ

പേ�ാളിംഗ് ഉറ�ാ�ാൻ വാഹന�ൾ

വാ��തി�ം േപാലീസ്  വ��ിന് ഫ�്

നൽകിയി��്.

(7) േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ

      േറാഡ്  �ര�ാ ഫ�് ഉപേയാഗി�്
താെഴ�റ�� േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ
നട�ി വ��.

      േറാഡ്  �ര�ാ വാരാചരണം, എഫ്.എം, ഓൾ
ഇ�� േറഡിേയാകളി�െട�� േറാഡ്  �ര�ാ
സേ�ശ��െട �ചരണം, േറാഡ്  �ര�ാ

സേ�ശ�ൾ ഉൾെ�ാ�� കലാപരിപാടിക�െട
�ദർശനം, ൈ�വർമാർ�ം ൈ�വിംഗ്

��കൾ�ം നൽ�� അവേബാധ �ാ�കൾ,
അ�ടി - ഇലേ�ാണി�് മാധ�മ�ളി�െട��
�ചാരണപരിപാടികൾ �ട�ിയ േറാഡ്  �ര�ാ
അവേബാധം ��ി�� പരിപാടിക�ം നട�ി

വ��.

(8) ഓ�േറഷൻ െറയിൻേബാ

      മഴ�ാല�് സംഭവി�� േറാഡപകട�ൾ
ഒഴിവാ�ാ�� മാർ� നിർേ�ശ�ൾ

നൽ��തി�� �ചാരണ പരിപാടി ആണ്

'ഓ�േറഷൻ െറയിൻേബാ'. െപാ�ജന

താൽപര�ാർ�ം മഴ�ാല�് േറാഡപകടം

�റ�ാൻ േകരള േറാഡ്  �ര�ാ അേതാറി�ി
നൽ�� സേ�ശ�ൾ   അ�ടി, �വണ

മാധ�മ�ൾ വഴി നൽകിവ��. കാൽനട /
ൈസ�ിൾ യാ��ാർ, ഇ�ച� വാഹന�ാർ,
ഓേ�ാ, കാർ / മ�് സ�കാര� വാഹനയാ��ാർ
എ�ിവർ മഴ�ാല�് പാലിേ�� നിർേ�ശ�ൾ
അട�ിയ മാർ�േരഖയാണിത്.

(9) േറാഡ്  �ര�ാ വാരാചരണം

    േറാഡപകട�ൾ �റ��തി�ം �ാഫിക് നിയമ
ലംഘന�ൾ തട��തി�ം ഉത�� കർശന
വാഹന പരിേശാധന, േബാധവൽ�രണ

പരിപാടികൾ, ൈ�വർമാർ�� അവേബാധ /
പരിശീലന പരിപാടികൾ, കാ� മറ��തര�ി��

േറാഡിനരികിെല ��ശിഖര�ൾ, �ഗമമായ

യാ��് വിഘാതം നിൽ�� േബാർ�കൾ /
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ഫ്ള�കൾ / േഹാർഡിം�കൾ എ�ിവ നീ�ം
െച�ൽ �ട�ിയ �വർ�ി�ം നട�ിവ��.

(10) മ�് േറാഡ്  �ര�ാ �വർ�ന�ൾ

    വിവിധ ജി�ാ േറാഡ്  �ര�ാ കൗൺസി�ക�െട
അഭ�ർ�ന �കാരം െപഡ�ിയൻ േ�ാസിംഗ്,
ബേ�കൾ, സീ�ാ േ�ാസിം�കൾ, ��റിയി�്
�ി��കൾ, സി�ൽൈല�കൾ, ൈസൻ

േബാർ�കൾ, �ട്പാ�് ഹാൻഡ്  െറയിൽ

 �തലായ േറാഡ്  �ര�ാ ഫ�് നൽകി വ��.

         അപകട സാധ�ത േമഖലകളിൽ േകരള േറാഡ്
�ര�ാ അേതാറി�ി, േപാലീസ് , േമാേ�ാർ വാഹന
വ��് ഓണിംഗ് ഏജൻസികളായ െപാ�മരാമ�്

(േറാഡ്സ്) െപാ�മരാമ�് (േദശീയ പാത)
എ�ിവർ സം��മായി പരിേശാധനകൾ നട�ി

അപാകതകൾ കെ��ി നടപടികൾ

സ�ീകരി�ാ��്.

      േറാഡ്  �ര�ാ േബാധവൽ�രണ �ാ�കൾ
നട�ി വ��. സം�ാന�ടനീളം

പലതര�ി�� െ�ഷ�ൽ ൈ��കൾ നട�ി

ഗതാഗത നിയമ ലംഘനം പരമാവധി �റ��തി�ം
തൻ �ലം േറാഡ പകട�ൾ നിയ�ി��തി�ം
നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

   �ടാെത, േകരള�ിെല എ�ാ േറാ�ക�ം
എൻേഫാഴ്  സ്  െമ�് ഉേദ�ാഗ�ർ�ം േറാഡ്

�ര� ഉേദ�ാഗ�ർ�ം   �ാ�് േ�ാ�്

  അടി�ാനമാ�ി   വീതി� നൽകിയി���ം
അവരവ�െട െടറി�റിയിൽ എ� ശതമാനം

അപകട�ൾ �റ� െകാ�് വരാൻ സാധി�
എ�ത് �വർ�നമികവ് വിലയി���തി��
�ചികയായി പരിഗണി�െ���താണ്. സമാന
നിർേ�ശ�ൾ ഉേദ�ാഗ�ർ�് നൽകിയി���ം
അപകട��െട വിശകലനം സമയാസമയം

വിലയി��ക�ം െച���്.

�ടാെത, എ�ാ ആർ.ടി.ഒ., സബ്  ആർ.ടി.
ഓഫീ�കളി�ം േറാ� �ര�ാേബാധവൽ�രണ
�ാ�കൾ, ഓേരാ വർഷ�ം േറാ�

�ര�ാവാരാചരണം / മാസാചരണ�ിെ�

ഭാഗമായി െപാ��ല�ളി�ം മ�ം

െപാ�ജന�ൾ�ായി േറാഡ്  �ര�ാ

േബാധവൽ�ർണ �വർ�ന�ൾ നട�ി വ��.
�ടാെത പാഠ�പ�തിക�െട ഭാഗമായി േറാഡ്
�ര� ഉൾെ����തി�ം വ��് ല��മി��.
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(സി) േറാഡപകട�ൾ നിയ�ി���മായി ബ�െ��്

െപാ� ജന�ൾ�് േബാധവൽ�രണം
നട��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് വാഹന അപകട�ൾ

�റ��തിനായി താെഴ�റ�� പ�തികൾ

ആവി�രി�ി��്.

(1) േസഫ് േകരള പ�തി

     സം�ാനെ� ഗതാഗത നിയമ��ം ച���ം
പാലി��ത് പരിേശാധി�് ഉറ�് വ���തിന്
േകരള േറാഡ്  �ര�ാ അേതാറി�ി�െട

സഹകരണേ�ാെട േമാേ�ാർ വാഹന വ��്

നട�ാ�� പ�തിയാണ് 'േസഫ് േകരള'. േസഫ്
േകരള പ�തി ആവി�രി�ക വഴി േറാഡ്

�ര��് ആവശ�മായ എൻേഫാ�്െമ�് ഘടകം
ഉറ�് വ��ി �തിവർഷം 10% വെര അപകട�ൾ
�റ�ാൻ പ�തി ല��മി��. ��ത പ�തി�െട
ഭാഗമായി 24 മണി��ം �വർ�ി�� 85
എൻേഫാഴ്  സ്  െമ�് സ്  ക�ാ�കൾ
സം�ാന�ടനീളം വാഹന പരിേശാധന

നട��.  �ടാെത സം�ാന�ടനീളം ഗതാഗത
ലംഘനം കെ���തിേല�ായി 726
ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസ്  ക�ാമറകൾ

�ാപി��തിെ� നടപടികൾ

അ�ിമഘ��ിലാണ്.  

(2) �ാ�് േ�ാ�് പരിഹാര നടപടികൾ

        �ൻ വർഷ�ളിൽ റിേ�ാർ�് െച�ി��
അപകട�ൾ അപ�ഥി�് സം�ാനെ� ഏ��ം
അപകട സാധ�ത �ടിയ ഇട�ളായ

'�ാ�്േ�ാ�്'-കൾ കെ��ി േകരള േറാഡ്
�ര�ാ അേതാറി�ി�ം നാ�്പാ�ം േപാലീ�ം
െപാ�മരാമ�് വ��ം േമാേ�ാർ വാഹന വ��ം
സം��മായി പരിേശാധന നട�ി, േറാഡ്

�ര��് അത�ാവശ�മായ പ�തികൾ ത�ാറാ�ി,
േറാഡ്  �ര�ാ ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ��.

(3) �ര�ാ വീഥി

�ര�ിത യാ� ഉറ�വ���തിനായി

അ�ാരാ� നിലവാര�� േറാഡ്  �ര�ാ

�മീകരണ�ൾ �ാപി�് �ര�ാ ഇടനാഴികൾ
��ി�� പ�തിയാണിത്. ഇതിലാദ�േ�താണ്

േലാക ബാ�ിെ� സഹായേ�ാെട നിർമി� അ�ർ-
കഴ��ം   മാ�കാ �ര�ാവീഥി.   േകരള േറാഡ്
�ര�ാ അേതാറി�ി അംഗികാരം നൽകി

െക.എസ് .�ി.പി �ഖാ�ിരം മ� ജി�കളായ

എറണാ�ളം, െകാ�ം, തി�വന��രം,
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േകാഴിേ�ാട്  എ�ിവിട�ളിൽ �ര�ാ വീഥി
നട�ിലാ�ി വ��.  

(4) �ൾ �ര�ാ േമഖല

       ��ികൾ�് �ളിേല�് �ര�ിതമായി യാ�
െച��തിന് ആവി�രി� പ�തിയാണ് '�ൾ
േസാൺ ഇം�വ്െമ�്' �ൾ േമഖല

അപകടരഹിതമാ��തി�ം ��ിക�െട �ഗമമായ
യാ� ഉറ�വ���തി�ം േവ�ി നട�ാതകൾ,
ൈകവരികൾ, സീ�ാ േ�ാ�ിംഗ് എ�ിവ

നിർ�ി��തി�ം, ആവശ�മായ ൈസൻ

േബാർ�ക�ം, മാർ�ിം�ക�ം

നട�ിലാ��തി�മാണ് ടി പ�തി. ആദ�ഘ�മായി
സം�ാന�് ഉടനീള�� തിരെ��� 50
��കളിൽ നട�ിലാ��തിനായി േറാഡ്  �ര�ാ
ഫ�് അ�വദി�ി��്. 'കാൽനട യാ��ാ�ം
�ൾ ��ിക�ം ഉൾെ��� അപകട�ൾ' �റ�ാൻ
ഈ പ�തിെകാ�് സാധി�ം.

(5) ഡിഫൻഡർ േ�ാമ കി�്

   �ാഫിക് അപകട�ളിൽെ���വർ�് �ാഥമിക
��ഷ നൽകി ജീവൻ ര�ി�ാൻ ൈഹേവ
പേ�ാളിംഗ് വാഹന�ളിൽ 'ഡിഫൻഡർ േ�ാമ കി�്'
�ാപി��തിന് േറാഡ്  �ര�ാ ഫ�്

നൽകിയി��്.

(6) എൻേഫാ�്െമ�് ഏജൻസികൾ�്

സാ��ിക പി�ണ

      എൻേഫാ�്െമ�് ഉപകരണ�ൾ വാ��തിന്
േപാലീസ്  വ��ി�ം, േമാേ�ാർ വാഹന വ��ി�ം
േകരള േറാഡ്  �ര�ാ അേതാറി�ിയിൽ നി�ം
ഫ�് നൽകി വ��. ശരിയായ ൈഹേവ

പേ�ാളിംഗ് ഉറ�ാ�ാൻ വാഹന�ൾ

വാ��തി�ം േപാലീസ്  വ��ിന് ഫ�്

നൽകിയി��്.

(7) േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ

      േറാഡ്  �ര�ാ ഫ�് ഉപേയാഗി�്
താെഴ�റ�� േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ
നട�ി വ��.

      േറാഡ്  �ര�ാ വാരാചരണം, എഫ്.എം, ഓൾ
ഇ�� േറഡിേയാകളി�െട�� േറാഡ്  �ര�ാ
സേ�ശ��െട �ചരണം, േറാഡ്  �ര�ാ

സേ�ശ�ൾ ഉൾെ�ാ�� കലാപരിപാടിക�െട
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�ദർശനം, ൈ�വർമാർ�ം ൈ�വിംഗ്

��കൾ�ം നൽ�� അവേബാധ �ാ�കൾ,
അ�ടി - ഇലേ�ാണി�് മാധ�മ�ളി�െട��
�ചാരണപരിപാടികൾ �ട�ിയ േറാഡ്  �ര�ാ
അവേബാധം ��ി�� പരിപാടിക�ം നട�ി

വ��.

(8) ഓ�േറഷൻ െറയിൻേബാ

      മഴ�ാല�് സംഭവി�� േറാഡപകട�ൾ
ഒഴിവാ�ാ�� മാർ� നിർേ�ശ�ൾ

നൽ��തി�� �ചാരണ പരിപാടി ആണ്

'ഓ�േറഷൻ െറയിൻേബാ'. െപാ�ജന

താൽപര�ാർ�ം മഴ�ാല�് േറാഡപകടം

�റ�ാൻ േകരള േറാഡ്  �ര�ാ അേതാറി�ി
നൽ�� സേ�ശ�ൾ   അ�ടി, �വണ

മാധ�മ�ൾ വഴി നൽകിവ��. കാൽനട /
ൈസ�ിൾ യാ��ാർ, ഇ�ച� വാഹന�ാർ,
ഓേ�ാ, കാർ / മ�് സ�കാര� വാഹനയാ��ാർ
എ�ിവർ മഴ�ാല�് പാലിേ�� നിർേ�ശ�ൾ
അട�ിയ മാർ�േരഖയാണിത്.

(9) േറാഡ്  �ര�ാ വാരാചരണം

    േറാഡപകട�ൾ �റ��തി�ം �ാഫിക് നിയമ
ലംഘന�ൾ തട��തി�ം ഉത�� കർശന
വാഹന പരിേശാധന, േബാധവൽ�രണ

പരിപാടികൾ, ൈ�വർമാർ�� അവേബാധ /
പരിശീലന പരിപാടികൾ, കാ� മറ��തര�ി��

േറാഡിനരികിെല ��ശിഖര�ൾ, �ഗമമായ

യാ��് വിഘാതം നിൽ�� േബാർ�കൾ /
ഫ്ള�കൾ / േഹാർഡിം�കൾ എ�ിവ നീ�ം
െച�ൽ �ട�ിയ �വർ�ി�ം നട�ിവ��.

(10) മ�് േറാഡ്  �ര�ാ �വർ�ന�ൾ

    വിവിധ ജി�ാ േറാഡ്  �ര�ാ കൗൺസി�ക�െട
അഭ�ർ�ന �കാരം െപഡ�ിയൻ േ�ാസിംഗ്,
ബേ�കൾ, സീ�ാ േ�ാസിം�കൾ, ��റിയി�്
�ി��കൾ, സി�ൽൈല�കൾ, ൈസൻ

േബാർ�കൾ, �ട്പാ�് ഹാൻഡ്  െറയിൽ

 �തലായ േറാഡ്  �ര�ാ ഫ�് നൽകി വ��.

         അപകട സാധ�ത േമഖലകളിൽ േകരള േറാഡ്
�ര�ാ അേതാറി�ി, േപാലീസ് , േമാേ�ാർ വാഹന
വ��് ഓണിംഗ് ഏജൻസികളായ െപാ�മരാമ�്

(േറാഡ്സ്) െപാ�മരാമ�് (േദശീയ പാത)
എ�ിവർ സം��മായി പരിേശാധനകൾ നട�ി
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അപാകതകൾ കെ��ി നടപടികൾ

സ�ീകരി�ാ��്.

      േറാഡ്  �ര�ാ േബാധവൽ�രണ �ാ�കൾ
നട�ി വ��. സം�ാന�ടനീളം

പലതര�ി�� െ�ഷ�ൽ ൈ��കൾ നട�ി

ഗതാഗത നിയമ ലംഘനം പരമാവധി �റ��തി�ം
തൻ �ലം േറാഡ പകട�ൾ നിയ�ി��തി�ം
നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

   �ടാെത, േകരള�ിെല എ�ാ േറാ�ക�ം
എൻേഫാഴ്  സ്  െമ�് ഉേദ�ാഗ�ർ�ം േറാഡ്

�ര� ഉേദ�ാഗ�ർ�ം   �ാ�് േ�ാ�്

  അടി�ാനമാ�ി   വീതി� നൽകിയി���ം
അവരവ�െട െടറി�റിയിൽ എ� ശതമാനം

അപകട�ൾ �റ� െകാ�് വരാൻ സാധി�
എ�ത് �വർ�നമികവ് വിലയി���തി��
�ചികയായി പരിഗണി�െ���താണ്. സമാന
നിർേ�ശ�ൾ ഉേദ�ാഗ�ർ�് നൽകിയി���ം
അപകട��െട വിശകലനം സമയാസമയം

വിലയി��ക�ം െച���്.

�ടാെത, എ�ാ ആർ.ടി.ഒ., സബ്  ആർ.ടി.
ഓഫീ�കളി�ം േറാ� �ര�ാേബാധവൽ�രണ
�ാ�കൾ, ഓേരാ വർഷ�ം േറാ�

�ര�ാവാരാചരണം / മാസാചരണ�ിെ�

ഭാഗമായി െപാ��ല�ളി�ം മ�ം

െപാ�ജന�ൾ�ായി േറാഡ്  �ര�ാ

േബാധവൽ�ർണ �വർ�ന�ൾ നട�ി വ��.
�ടാെത പാഠ�പ�തിക�െട ഭാഗമായി േറാഡ്
�ര� ഉൾെ����തി�ം വ��് ല��മി��.

(ഡി)

വിഷ �ാവക�ൾ, അപകടകരമായ രാസവ��ൾ
എ�ിവ െകാ�േപാ�� വാഹന�ൾ�് �േത�ക
നിയ�ണ�ൾ ഏർെ���ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

(ഡി) വിഷ �ാവക�ൾ, അപകടകരമായ രാസവ��ൾ
എ�ിവ െകാ� േപാ�� വാഹന�ൾ

ഓടി��തിന് അതിൽ �േത�ക പരിശീലനം

�ർ�ിയാ�ിയി�� ൈ�വർമാർ�് മാ�േമ

ൈലസൻസ്  നൽകാ��. ��ത

പരിശീലന�ിൽ ഓേരാ �േത�ക

സാഹചര��ളി�ം സ�ീകരിേ�� �ൻ ക�ത�കൾ
എെ�ാെ�യാെണ�� പരിശീലന�ം

ൈ�വർമാർ�് ലഭി�ാ��്. ഇ�മായി ബ�െ��

നിർേ�ശ�ൾ ഉേദ�ാഗ�ർ�്

 നൽകിയി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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