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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 441 21-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

േസഫ് േകരള പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി � �തിഭ ,
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ, 
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം, 
�ീ. െക.വി.�േമഷ്  

�ീ ആ�ണി രാ�

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) േസഫ് േകരള പ�തി �പീകരി�് േറാഡപകട�ൾ

�റ��തിന് ശ�മായ ഇടെപടൽ

നട�ിയതിെ� ഫലമായി േറാഡ്

അപകട�ളി�െട�� മരണം

�റ�ാനായി�േ�ാ;

(എ)

�റ�ാനായി��്.

(ബി) സം�ാന�് എ� �ാ�് േ�ാ�കൾ

ഉെ��ാണ് കെ��ിയിരി��ത്; ഇ�രം

�ല�ളിൽ അപകടം ഒഴിവാ�ാനായി േമാേ�ാർ

വാഹന വ��് ഏ�വിധ�ി��

�വർ�ന�ളാണ് നട��ത്;

(ബി) 2019-െല നാ�്പാ�ിെ� പഠന റിേ�ാർ�് �കാരം

േകരള�ിൽ ആെക 238 അതി�� (High risk)
�ാ�്േ�ാ�കൾ കെ��ിയി��്. 

േദശീയ പാത - 159 എ�◌ം

സം�ാന ൈഹേവ - 51 എ�◌ം 

മ� േറാ�കള◌്  - 28 എ�ം 

�ാ�് സ്  േപാ�കൾ കെ��ി ടി �ല�ളിൽ

�ര� ഉറ�ാ��തി�� നടപടികൾ േകരള

േറാഡ്  �ര�ാ അേതാറി�ി�േട�ം േമാേ�ാർ

വാഹന വ��ിെ��ം േന�ത��ിൽ നട�വ��.
േദശിയപാതയിെല �ാ�്േ�ാ�കൾ

പരിഹരിേ��ത് േദശീയപാത അേതാറി�ി�ം

േക� േറാഡ്  ഗതാഗത മ�ാലയ�മാണ്.
ആയതിനാൽ േദശ◌ീയപാതയിെല �ാ�്

േ�ാർ�ക�െട ശാശ�ത പരിഹാര �ിനായി േക�

േറാഡ്  ഗതാഗത മ�ാലയ�ിെന�ം േദശീയപാത

അേതാറി�ി�േട�ം ��യിൽെ���ിയി��്. 98
�ാ�് േ�ാ�കൾ അടിയ�ിരമായി

പരിഹരി��തിന് േറാഡ്  �ര� ഫ�ിൽ  നി�ം

െപാ�മരാമ�് വ��ിന് ഫ�് അ�വദി�ി��്.

�ാ�് േ�ാ�◌് �േദശ�ളിൽ �തന

സാേ�തികവിദ� ഉപേയാഗി�് �വർ�ി��
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ക�ാമറകൾ �ാപി� വ��. നിലവിൽ ഇ�രം

�ല�ളിൽ ��തൽ വാഹന പരിേശാധനകൾ

നട�ക�ം നിയമ ലംഘന�ൾ െ�തിെര

നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

എ�ാ ജി�കളി�ം എൻ േഫാ�് െമ�്

ആർ.ടി.ഒ.മാ�െട േന�ത��ിൽ അപകട സാധ�ത

�ടിയ േമഖലകൾ (Vulnerable area) പരിേശാധി�്

അ�രം േമഖലകളിൽ ��തലായി എൻ േഫാ�് െമ�്

സ്ക�ാ�കെള വിന�സി�് അപകട�ൾ

�റ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.

�ാ�് േ�ാ�കൾ �ഗിൽ മാ�ിംഗ് നട�ി വ��.
�ടാെത, സം�ാന�ട നീളം Artificial
Intelligence, Automated Number Plate
recognition എ�ീ അതി�തന

സാേ�തികവിദ�യിലധി�ിതമായ ക�ാമറകൾ

�ാപി�്, ഗതാഗത നിയമ ലംഘന�ൾ

കെ��ി ശ�മായ നിയമ നടപടി

ൈകെ�ാ��തി�� പ�തി

അ�ിമഘ��ിലാണ്. 

(സി) അമിതേവഗത�ം അല���ം അപകടകരമായ

രീതിയി�� െെ�വി�ം കർശനമായി തടയാൻ

�ധാന വീഥികളിൽ ക�ാമറ സംവിധാനം

ഏർെ���ിയി�േ�ാ;

(സി)

ഏർെ���ിയി��്.

(ഡി) േമാേ�ാർ വാഹന വ��ിെ� എൻേഫാ�്െമ�്

സംവിധാനം ��തൽ കാര��മമാ��തിനായി

സ�ീകരി�ിരി�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്

അറിയി�ാേമാ?

(ഡി) േമാേ�ാർ വാഹന വ��് എൻ േഫാ�് െമ�്

സംവിധാനം കാര��മമാ��തിനായി നിരവധി

നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. പരിേശാധന

സംവിധാന�ൾ കാര��മമാ��തിനായി 85
സ്ക�ാ�കൾ �പീകരി�ി��്. ഓേരാ സ്ക�ാഡി�ം

ഒ� എം.വി.ഐ.�ം 3 എ.എം.വി.ഐ.മാ�ം

അംഗ�ളായിരി�ം. ഓേരാ ജി�കളി���

സ്ക�ാ�ക�െട തലവൻ അതാത് ജി�കളിെല

എൻ  േഫാ�് െമ�് ആർ.ടി.ഒ.മാരായിരി�ം.
സർ�ാരിേ��ം േമാേ�ാർ വാഹന വ��ിേ��ം

േകരള േറാഡ്  േസ�ി അേതാറി�ി�േട�ം

 ബ�മാനെ�� ൈഹേ�ാടതി, ��ീം േകാടതി

എ�ിവക�െട�ം നിർ േ�ശ��െട�ം

ഉ�ര�ക�േട�ം അടി�ാന�ിൽ

എൻ േഫാ�് െമ�് പരിേശാധനകൾ കർശനമായി

നട�ിവ��. അപകട േമഖലകൾ കെ��ി ടി

�ല�ളിൽ എൻ േഫാ�് െമ�് പരിേശാധനകൾ

ശ�ിെ����. േകരള േറാഡ്  േസ�ി

അേതാറി�ി�െട സഹായേ�ാെട

േബാധവൽ�രണ �വർ�ന�ൾ
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െപാ�ജന�ൾ�ം വാഹന��മായി ബ�െ��്

�വർ�ി�� ആ�കൾ�മായി നട�ിവ��. 

�ാർ�് എൻ േഫാ�് െമ�് പ�തിയിൽ േബാഡി

േവാൺ ക�ാമറ, ഡിജി�ൽ ല�് മീ�ർ, െഡസിെബൽ

മീ�ർ, ഡാഷ്  േബാർഡ്  ക�ാമറ �ട�ിയ

ഉപകരണ�ൾ വാ��തി�� നടപടി �മ�ൾ

സ�ീകരി� വ��. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


