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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 271 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വിദ�ാർ�ിക�െട �ര�ിത യാ�

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ),
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്, 

�ീ. ടി.സി�ിഖ് , 
�ീമതി െക.െക.രമ 

Shri Antony Raju
(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് േകാവിഡ്  പ�ാ�ല�ിൽ �ൾ

വാഹന�ളിൽ വിദ�ാർ�ിക�െട �ര�

ഉറ�വ��ാൻ ഗതാഗത വ��് സ�ീകരി�

നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േകാവിഡ്  വ�ാപനം തട�്, �ൾ

വിദ�ാർ�ിക�െട �ര� ഉറ�ാ��തിന്

ഗതാഗത സംവിധാന�ളിൽ വിദ�ാർ�ിക�ം

അ��ാപക�ം ബസ്  ജീവന�ാ�ം

ര�ാകർ�ാ��ം �ൾ അധി�ത�ം പാലിേ��

െപ�മാ� രീതികൾ സംബ�ി�  ്വിശദമായ

നിർ േ�ശ�ളട�ിയ “Students Transportation
Protocol” േമാേ�ാർ വാഹന വ��് �ൾ

അധി�തർ�് നൽകിയി��്.

(ബി)

�ൾ വാഹന�ളിൽ സാ�ഹിക അകല�ം

െതർമൽ സ്  കാനർ, സാനിൈ�സർ �ട�ിയവ�ം

ഉറ�വ��ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ബസി��ിൽ െതർ മൽ സ്  കാനർ, സാനിൈ�സർ

എ�ിവ ഉ�ായിരി�ണെമ�ം ബസിൽ

�േവശി�� ��ി�െട െട�േറ�ർ െതർമൽ

�ാനർ ഉപേയാഗി�  ്പരിേശാധി�ക�ം ഹാൻഡ്

സാനിൈ�സർ ഉപേയാഗി�  ്ൈകകൾ

അ�വി��മാ�ക�ം െച�തിന് േശഷം മാ�േമ

ബസിൽ �േവശി�ി�ാ� എ�ം, ഇതിനായി ഓേരാ

വാഹന�ി�ം ഒ� െതർമൽ �ാന�ം ഒ� ലി�ർ

ക�ാസി�ി�� ഹാ�് സാനിൈ�സർ േബാ�ി�ം

��ി�ണം എ�ം നിർേ�ശം നൽകിയി��്.

(സി) ഒ� വർഷേ�ാളം �വർ�ി�ാതി�� �ൾ

വാഹന��െട ഫി�്നസ്  ഉറ�വ��ാൻ വ��്

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ദീർഘകാലമായി ഉപേയാഗി�ാ െത

നിർ�ിയി�ിരി�� �ൾ വാഹന��െട റി�യർ

വർ�കൾ നട�ി ആവശ�മായ �ര�ാ

പരിേശാധന�ം ഫി�് നസ്  പരിേശാധന�ം

�ർ�ിയാ�ി �യൽ റൺ നട�ിയതി� േശഷേമ

��ികെള െകാ� വരാൻ ഉപേയാഗി�ാ� എ�

നിർ േ�ശം �ൾ അധി�തകർ�് നൽകിയി��്.
�ൾ ��ികെളെകാ� േപാ�� ടാ�ി/
േകാൺ �ാ�് കാേര�ജ്  വാ ഹന��െട പരിേശാധന

ഒേ�ാബർ 20-ാം തീയതി�കം �ർ�ിയാ��തിന്

എ�ാ ആർ.ടി.ഒ./േജായി�് ആർ.ടി.ഒ. മാർ�ം
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നിർ േ�ശം നൽകിയി��്. എ�ാ താ��ിെല�ം

വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ സ�ർശി�  ്�ൾ

വാഹന��െട യാ�ിക �മത

പരിേശാധി��തി�ം ��ിക�െട യാ��മായി

ബ�െ�� ആവശ�മായ �മീകരണ�ൾ

ഏർ െ����തി�ം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ�്

നിർ േ�ശം നൽകിയി��്. �ൾ വാഹന

ൈ�വർമാർ�ം അ�ൻ ഡർമാർ�ം �ര�ാ

ഉേദ�ാഗ�രായി നിേയാഗി�ി�� അ��ാപകർ�ം

�ൾ ��ികെള െകാ� വ�� മ� വാഹന�ളിെല

ൈ�വർമാർ�ം ഓൺൈലൻ പരിശീ ലനം

േമാേ�ാർ വാഹന വ��് ലഭ�മാ��താണ്.

(ഡി)

�ൾ വാഹന�ളിെല ൈ�വർമാർ, ബസ്

അ�ൻഡർമാർ �ട�ിയ ജീവന�ാർ

സ�ീകരിേ�� നടപടികൾ നി�ർഷി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) േഡാർ അ��ർ, െതർ മൽ �ാനർ ഉപേയാഗി�്

ബസിൽ �േവശി�� ��ി�െട താപനില

പരിേശാധി�ക�ം സാനിൈ�സർ ഉപേയാഗി�

ൈകകൾ അ�വി��മാ�ക�ം െച�തി�

േശഷം മാ�േമ വിദ�ാർ�ികെള ബസിൽ

�േവശി�ി�ാൻ പാ��. എ�ാ വിദ�ാർ�ിക�ം

സാ�ഹ� അകലം പാലി��െ��ം N95/ഡബിൾ

മാസ്ക് ധരി�ി�െ��ം ഉറ�വ�േ��താണ്.
എ�ാ ദിവസ�ം വാഹനം യാ� അവസാനി�ി��

സമയ�് അ�നാശിനിേയാ േസാ�് ലായനിേയാ

ഉപേയാഗി�  ്ക�കി ��ിയാ�ണം. ൈ�വർമാർ

വാഹന�ിെ� യാ�ിക �മത പരിേശാധി�്

ഉറ� വ�േ��താണ്. വാഹന�ളിൽ

സ�രി�� ��ിക�െട േപ� �തലായ വിവര�ൾ

േരഖെ���ി രജി�റിൽ ��ിേ��താണ്.
എ�ാ വാഹന�ളി�ം പരാതി

േരഖെ����തി�� രജി�ർ

��ിേ��താണ്. യാെതാ� കാരണവശാ�ം

അ��ർ മാർ വാഹനം ഓടി��ത്

അ�വദി��ത�. സ്  �ൾ വാഹന�ൾ

സംബ�ി�  ്കാലാകാല�ളിൽ ന�ിയി��

സർ�ാർ നിർേ�ശ�ൾ പാലി��െ��് സ്  �ൾ

അധി�തർ ഉറ� വ�േ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


