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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3601 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വാഹന��െട തിര�് നിയ�ണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. മ�ി��ി
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) നഗര�ളിൽ വർ�ി�വ�� വാഹന��െട

തിര�് നിയ�ി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) അ�ദിനം രജി�ർ െച�െ��� വാഹന��െട

എ��ിന��തമായി േറാഡ്  സൗകര�ം

�റവാണ് എ�താണ് വാഹന തിര�്

ഉയ��തി�� �ധാന കാരണം. വാഹന��െട

വിൽ�നയിൽ ഉ�ാ�� വർ�നവ്

നിയ�ി�വാൻ �ാേയാഗികമായ ��ി���്.
എ�ാൽ നഗര �േദശ�ളിൽ െപാ�ഗതാഗത

സൗകര�ം കാര��മമാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി��താണ്. വാഹന�ിര�്

നിയ�ി��തിനായി നഗര�ളിെല �ധാന

ജംഗ്ഷ�കളിൽ �ാഫിക് സി�ൽ ൈല�കൾ

�ാപി�വ���്. �ാഫിക് എൻേഫാ�്െമ�്

�ണി�കളിൽ നി�ം േപാലീസ്  ഉേദ�ാഗ�െര

�ാഫിക് ഡ��ികൾ�ായി നിേയാഗി���്.
�ാഫിക് േക�ക�െട അേന�ഷണ�മതല �ാഫിക്

േപാലീസ്  േ�ഷ�കളിൽനി�ം േലാ�ൽ

േപാലീസ്  േ�ഷ�കളിേല�് മാ�ക�ം �ാഫിക്

േപാലീസ്  േ�ഷ�ക�ം �ാഫിക് �ണി�ക�ം

�ാഫിക് എൻേഫാ�്െമ�് �ണി�കളാ�ി

�നർനാമകരണം െച�ക���ായി. ഇ�കാരം

�ാഫിക് എൻേഫാ�്െമ�് �ണി�കെള �ാഫിക്

എൻേഫാ�്െമ�ി�ം �ാഫിക് നിയ�ണ�ി�ം

േവ�ി മാ���താ�ി മാ��തി�െട �ാഫിക്

നിയ�ണം ശ�മാ�വാ�ം അ�വഴി

അപകട��െട എ�ം �റ�വാ�ം ഗതാഗതം

�ഗമമാ�വാ�ം കഴി��താണ്. �ടാെത

ഗതാഗത ���് അ�ഭവെപ�� നഗര�ളിൽ

ഗതാഗത നിയ�ണ�ിന് ��തൽ �ാഫിക്

േപാലീസ്  ഉേദ�ാഗ�െര�ം േഹാം ഗാർ�കെള�ം

നിേയാഗി�ം �ാഫിക് വാർഡൻമാ�െട�ം മ�്

സ�� �വർ�ക�െട�ം േസവനം

�േയാജനെ���ി�ം വ��. സാധ�മായ

�ല�ളിൽ േറാ�കൾ വൺെവ ആ�ി മാ�ി�ം
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�ാഫിക് ൈഡെവർഷൻ ഏർെ���ി�ം �ധാന

േറാ�കൾ േക�ീകരി�  ്ൈഹേവ പേ�ാൾ

വാഹന�ൾ ഏർെപ��ി�ം അനധി�തമായി

േറാഡിെ� ഇ�വശ�ളി�ം പാർ�് െച�ിരി��

വാഹന�ൾെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ം Bus:
Bay-കളിൽ തെ� ബസ്  നിർ��തി�ം ആയ�

ലംഘി��വർ�് എതിേര നടപടികൾ സ�ീകരി�ം

വ��. നഗര�ളിൽ സി.സി.ടി.വി ക�ാമറകൾ

�ാപി�  ്നിരീ�ണം നട�ി�ം വഴിേയാര

ക�വട�ൾ നിയ�ി�ം വാഹന��െട

�ല�ൾ �മീകരി�ം, പാർ�ിംഗിന് �ത�കം

ൈ�വർമാർ�ം െപാ� ജന�ൾ�ം

വിദ�ാർഥികൾ�ം മീഡിയകൾ വഴി�ം �ാഫിക്

േബാധവൽകരണ ല� േരഖകൾ വിതരണം െച�ം

നഗര�ളിൽ വർ�ി�വ�� വാഹന��െട

തിര�് നിയ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�

വ��. �ാഫിക് എൻേഫാ�്െമ�് സംവിധാനം

ശ�ിെ����തിേല�ായി 43 �ാഫിക്

എൻേഫാ�്െമ�് �ണി�കൾ ഘ�ം ഘ�മായി

അ�വദി��തി�� സമ� െ�ാേ�ാസൽ

സർ�ാരിെ� പരിഗണനയിലാണ്.

(ബി)

നഗര�ളിൽ  തിര�ളള സമയ�ളിൽ േറാഡിെ�

വശ�ളിൽ വാഹനം പാർ�് െച��തിന് മ�്

രാജ��ളിേല�േപാെല "പാർ�ിംഗ് േപാളിസി"
നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഇതിനായി നിയമ

നിർ�ാണം നട��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) വാഹന പാർ�ിംഗ് സംബ�മായി േമാേ�ാർ

വാഹന വ��് നയ �പീകരണം െച�ി�ി�.
പാർ�ിംഗ് േപാളിസി സംബ�ി� വിഷയം

നിലവിൽ ൈകകാര�ം െച��ത് തേ�ശ സ�യം

ഭരണ വ��ാണ്. നഗര�ളിെല പാർ�ിംഗ്

സംവിധാന�ൾ െമ�െ����തി�ത��

പാർ�ിംഗ് േപാളിസി ത�ാറാ��തിന് NATPAC
മായി ചർ�കൾ നട�െവ�ി�ം, നിലവിൽ

സം�ാന�് പാർ�ിംഗ് േപാളിസി നിലവിലി�.

(സി) നഗര�ളിൽ മൾ�ിെലവൽ പാർ�ിംഗിനായി

സർ�ാർ �ൻൈകെയ��് നട�� പ�തികൾ

നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ എ�െകാെ��്

വിശദമാ�േമാ?

(സി) �ാർ�്സി�ി േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി

തി�വന��രം, െകാ�ി നഗര�ളിൽ മൾ�ി

െലവൽ പാർ�ിംഗ് പ�തികൾ നട�ിലാ�ിവ��.
െകാ�ിയിെല കേ�രി�ടിയിെല സഹകരണ വ��്

െക�ിടേ�ാട്  േചർ�� െകാ�ി �നിസി�ൽ

േകാർ�േറഷെ� �ല�ം െക.ടി.ഡി.സി. �െട

ഉടമ�തയി�� ഷൺ�ഖം േറാഡിെല ഒ�

േ�ാ�ി�ം മൾ�ിെലവൽ കാർ പാർ�ിംഗ്

നട�ിലാ�ാൻ െകാ�ി �ാർ�് സി�ി മിഷൻ

ലിമി�ഡ്  പ�തിയി�ി��്. തി�വന��രം

�ാർ�്സി�ി�െട ഭാഗമായി പാളയം'എ'
േ�ാ�ി�ം, ത�ാ�രി�ം പ�ി�് ഓഫീസി�ം

മൾ�ിെലവൽ കാർ പാർ�ിംഗ് പ�തി

നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി���്. േക�ാവി�ത

പ�തിയായ അ�തിൽ ഉൾെ���ി നഗര�ളിെല
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വാഹന പാർ�ിംഗ് സംവിധാനം

െമ�െ����തിനായി 74.05 േകാടി �പ�െട 7
മൾ�ിെലവൽ പാർ�ിംഗ് പ�തികൾ ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ി വ��. തി�വന��രം നഗരസഭാ

അ�ണ�ിൽ 7 നിലകളിലായി 102 കാ�കൾ

പാർ� െച��തി�ളള മൾ�ി െലവൽ കാർ

പാർ�ിംഗ് സംവിധാനം 5.64 േകാടി �പ െചലവിൽ

�ർ�ീകരി�. ��രി��ം ൈമതാന�് 12
േകാടി �പ െചലവിൽ 6 നിലകളിലായി 210
കാ�കൾ പാർ�് െച��തി�ം െമഡി�ൽ

േകാേളജ്  കാ�സിൽ 11 േകാടി �പ ചിലവിൽ 7
നിലകളിലായി 202 കാ�കൾ പാർ�്

െച��തി��� പ�തികൾ നിലവിൽ

നിർ�ാണഘ��ിലാണ്. െകാ�ം

േകാർ�േറഷനിൽ െകാ�ം െറയിൽേവ േ�ഷ�

സമീപം 10.91 േകാടി �പ െചലവിൽ നിർ�ി�ാൻ

ഉേ�ശി�� മൾ�ിെലവൽ കാർ പാർ�ിംഗ്

സംവിധാന�ിൽ 224 കാ�കൾ പാർ�്

െച�വാൻ സാധി�ം. ഇതിനാ�� കരാർ

നടപടികൾ �ർ�ിയായി. ��വാ�ർ

�നിസി�ാലി�ിയിൽ െറയിൽേവ േ�ഷ� സമീപം

ആ�ാപാർ�ിൽ 6 നിലകളിലായി 7 ബസ്  , 37
മിനി ബസ് , 42 ഇ�ച� വാഹന�ൾ, 357
കാ�കൾ എ�ിവ പാർ� െച��തിന് 25 േകാടി

�പ െചലവ് �തീ�ി�� മൾ�ിെലവൽ

പാർ�ിംഗ് പ�തി�െട നിർ�ാണം അവസാന

ഘ��ിലാണ്. ക�ർ േകാർ�േറഷൻ പരിധിയിൽ

ബാ�് േറാഡ് , െറയിൽേവ േ�ഷൻ പരിസരം,
കളേ��് �േദശ�ളിെല പാർ�ിംഗ് ��ം

പരിഹരി��തിനായി 9.5 േകാടി �പ െചലവിൽ

185 കാ�കൾ പാർ�് െച��തി�� 2
മൾ�ിെലവൽ പാർ�ിംഗ് പ�തിക�െട നിർ�ാണം

ആരംഭി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


