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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 585 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േറാഡ്  �ര� േഡ�ാ െസ�ർ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ ,
�ീ. അൻവർ സാദ�് , 

�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ , 
�ീ പി സി വി�നാഥ്  

Shri Antony Raju
(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് േറാഡ്  ഗതാഗത �ര��ായി
വിവര സാേ�തികവിദ�യിൽ അധി�ിതമായ �തന
പ�തികൾ അവി�രി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(എ) ഉ�്. സം�ാന�് േറാഡ്  ഗതാഗത
�ര��ായി വിവര സാേ�തികവിദ�യിൽ
അധി�ിതമായി ആവി�രി� വിവിധ പ�തികൾ
�വെട േചർ�� i) േറാഡ്  ഗതാഗത �ര�
�ൻ നിർ �ി സം �ാന�ാെക പാതേയാര�ളിൽ
െകൽ  േ�ാണിെ� സഹായേ�ാെട 240 േവഗത
നിയ�ണ നിരീ�ണ ക�ാമറകൾ ഇ�വെര
�ാപി�ി��്. ഇവയിൽ �വർ�ന�മമ�ാ�

ക�ാമറകൾ അ����ണി നട�ി

�വർ�ന�മമാ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��. ii) ജി.പി.എസ് . �ാ�ിംഗ്
സം വിധാനം ഏർ െ���ി വാഹന
നിരീ�ണ�ിനായി ഒ� മാ�ർ കൺ േ�ാൾ ��ം 17
മിനി കൺ േ�ാൾ ��ം �ാപി�. ര�് ല�േ�ാളം

പ�ിക് സർ �ീസ്  വാഹന�ളി�ം വ��ിെ� �റ്
എൻ േഫാ�് െമ�് വാഹന�ളി�ം ജി.പി.എസ് .
ഘടി�ി� കഴി�, ടാഗിംഗ് �േരാഗമി��. iii)
നി ർ ഭയ െ�യിം വർ �ിെ� ഭാഗമായി 15
ല�േ�ാളം വാഹന� ൾ �് െവഹി�ിൾ 
െലാേ�ഷൻ �ാ�ിംഗ് ഉപകരണ�ൾ ഘടി�ി�
നിരീ�ണം നട��തിേല�ായി നിലവി��
സംവിധാനെ� വി�ലെ���ി ആവി�രി�ാൻ

േക� സ ർ �ാരിൽ  നി�ം ഫ�് ലഭി�ക�ം
ആയതിെ� �വ ർ �നം �േരാഗമി�ക�ം
െച��. iv) േറാഡ്  അപകട��െട കാരണ��ം
േറാഡ്  അപകട� ൾ �റ��തി���
മാ ർ ���ം കെ���തിേല�ായി ഒ�
െസ ൻ �ൽ ആ�ിഡ�് ഡാ� േബസ്  മാേന ജ്  െമ�്
സി�ം –IRAD (Integrated Road Accident
Database) ഐ.ഐ.ടി െചൈ��െട�ം
എ ൻ.ഐ.സി.�െട�ം സഹായേ�ാ� �ടി
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രാജ��ാകമാനം നട�ിലാ�ി വ��. വിവിധ
സം�ാന�ളിൽ നി�ം വിവര�ൾ ബ�െ��

ഏജ ൻ സികൾ േശഖരി� വരികയാണ്. ഇ�മായി
ബ�െ�� ഉേദ�ഗ�ർ �് (എം.വി.ഐ.,
എ.എം.വി.ഐ) പരിശീലന പരിപാടികൾ നട�
വരികയാണ്. v) 2019 മാർ �  ്�തൽ
െപാ�നിര�കളിൽ അപകട രഹിത �ര�ിത
യാ� ഉറ�ാ��തിനായി 'േസഫ് േകരള' എ�
പ�തി നട�ിലാ�ക��ായി. ആയതിെ�

ഭാഗമായി 14 ജി�കളി�ം അതി �തന സാേ�തിക
വിദ�കേളാ��ടിയ Automated Enforcement
Control Room-കൾ �ാപി��തി��

�വർ �ന�ൾ �േരാഗമി� വ��. ആ�നിക

സാേ�തിക വിദ��േട�ം ഉപകരണ��േട�ം
സഹായേ�ാെട വാഹന�േള�ം വാഹനം
ഓടി��വേര�ം നിരീ�ി��തിനായി
സം �ാന�ട നീളം 700 ആർ �ിഫിഷ�ൽ
ഇ�ലിജൻസ്  ക�ാമറകൾ ഉൾ െ�െട
�ാപി��തി�� നടപടിക�ം
�േരാഗമി�വ��. ഇതിേനാടകം തെ� േസഫ്
േകരള പ�തി�െട കീഴിൽ 17 ഇ�ർ  െസപ് �ർ
വാഹന�ൾ എൻ േഫാ�് െമ�്
പരിേശാധനകൾ �ായി ലഭ�മാ�ി കഴി�. ഇതിൽ
�ീഡ്  റഡാ�കൾ, ആൽ േ�ാ മീ��കൾ, സൗ�്
ലവൽ മീ��കൾ, �ി�് മീ��കൾ �ട�ിയ
അത�ാ�നിക ഉപകരണ�ൾ ലഭ�മാണ്.

(ബി)

അപകട�ൾ �റ��തിെ� ഭാഗമായി േറാഡ്
�ര� േഡ�ാ െസ�ർ ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇതിെ� �വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) ഇ�. േറാഡ്  അപകട��െട കാരണ��ം അവ
�റ��തി��� മാർ ���ം
കെ���തിേല�ായി ഒ� െസ ൻ �ൽ
ആ�ിഡ�് ഡാ� േബസ്  മാേനെ��് സി�ം IRAD
(Integrated Road Accident Database)
ഐ.ഐ.ടി. െചൈ��െട�ം
എ ൻ.ഐ.സി.�െട�ം സഹായേ�ാ� �ടി
രാജ��ാകമാനം നട�ിലാ�ി വ��തിനാൽ
ഇതിേനാട്  സാ�ശ��� േറാഡ്  �ര�ാ ഡാ�
െസ�ർ എ� പ�തി സം�ാന സർ�ാർ
തല�ിൽ നട�ിലാേ�� ആവശ�മി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


