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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5245 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േറാ�ക�െട �ര�ിതത�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ� .് സലാം
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ)

കഴി� അ�് വർഷ�ി��ിൽ

േറാഡപകട�ളിൽ ജീവൻ ന�െ��വ�െട എ�ം
വർഷം തിരി� വ��മാ�ാേമാ; ഇതിൽ
േദശീയപാത, �ധാന ജി�ാ േറാ�കൾ, �ാമീണ
േറാ�കൾ എ�ിവയിൽ ഉ�ായി�� അപകട
മരണ��െട പ�ിക ഇനം തിരി�  ്ലഭ�മാ�ാേമാ;
ഇവ�െട കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(എ) കഴി�് 5 വർഷ�ി��ിൽ േറാഡപകട�ളിൽ
മരണെ��വ�െട എ�ം സംബ�ി�  ്േ��് ൈ�ം
റിേ�ാർഡ്സ്  ബ�േറായിൽ നി�ം ലഭ�മായ വിവരം
അ�ബ�ം I ആയി േചർ��. അമിത േവഗത,
ൈ�വർമാ�െട ആ��, െമാൈബലിൽ
സംസാരി�  ്വാഹനം ഓടി��വ�െട വീ�,
മദ�പി�  ്വാഹനം ഓടി��വ�െട വീ�,
േറാ�ക�െട േശാച�ാവ�, കാൽനട
യാ��ാ�െട�ം ൈസ�ിൾ യാ��ാ�െട�ം
അലസമായ േറാഡ്  ഉപേയാഗം. ഇെതാെ�യാണ്
കാരണ�ളായി കെ��ിയി��ത്.

(ബി) േറാ�കൾ ബി.എം. & ബി.സി. നിലവാര�ിൽ

നിർ�ി�െ��േശഷം അപകട��െട േതാതിൽ
ഉയർ� ഉ�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി)
ഉയർ� ഉ�തായി കെ��ിയി�ി�.

(സി)
േറാഡ്  േസ�ി�മായി ബ�െ��് കഴി� അ�്
വർഷം എ� �പ െചലവഴിെ��് വർഷം തിരി�്
േ�ാജ�ക�െട േപര് സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േറാഡ്  �ര��മായി ബ�െ��് കഴി� അ�്
വർഷം അ�വദി� �ക�െട വിവരം െചലവഴി�
വർഷം തിരി�  ്േ�ാജ�ക�െട േപര് സഹിതം
അ�ബ�ം II ആയി േചർ��.

(ഡി) േറാഡ്  േസ�ി അേതാറി�ി �േഖന േറാഡ്
�ര�ിതത��ിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) േറാഡപകട�ൾ �റ��തിനായി േറാ�ക�െട
�ണനിലവാരം ഉയർ��തിന് താെഴ�റ��
പ�തികൾ ആവി�രി�ി��്. 1) �ാ�് േ�ാ�്
പരിഹാര നടപടികൾ �ൻ വർഷ�ളിെല
അപകട�ൾ അപ�ഥി� സം�ാനെ� ഏ��ം
അപകടസാധ�ത �ടിയ ഇട�ളായ �ാ�് േ�ാ�്
കെ���തിനായി േകരള േറാഡ്  �ര�ാ
അേതാറി�ി, പഠനം നട�ിവ��. േറാഡ്
�ര��േവ�ി�� ��ീംേകാടതി
ക��ി�െട�ം േക� ഗതാഗത
മ�ാലയ�ിെ��ം നിർേ�ശ�ൾ���തമായി
നാ�്പാക് കെ��ിയ �ാ�് േ�ാ�കളിൽ േകരള
േറാഡ്  �ര�ാ അേതാറി�ി�ം േപാലീ�ം
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െപാ�മരാമ�് വ��ിെ��ം േമാേ�ാർ വാഹന
വ��ിെ��ം സഹായേ�ാെട പരിേശാധന
നട�ി പരിഹാര നിർേ�ശ�ൾ നാ�്പാ�്
�ഖാ�ിരം േ�ാഡീകരി� ,് േറാഡ്  �ര��്
അത�ാവശ�മായ പ�തികൾ ത�ാറാ�ി േകരള
േറാഡ്  �ര�ാ ഫ�് ഉപേയാഗി�്
നട�ിലാ�ക�ം െച��. 2) മാ�കാ �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 നിർ�ി� അ�ർ
- കഴ��ം മാ�കാ �ര�ാവീഥി. ചല�് ഫ�്
ഉപേയാഗി�  ്നട�ാ�ാനായി േകരള േറാഡ്
�ര�ാ അേതാറി�ി അംഗീകാരം നൽകി
െക.എസ് .�ി.പി.�് അയ� െകാ��ി��്. 1.
ൈവ�ിൻ - �ന�ം, എറണാ�ളെ� ഇ-യാ�
പ�തി 2. െകാ�ിയം - ��റ, െകാ�ം 3.
െമഡി�ൽ േകാേളജ്  - േപ�, തി�വന��രം 4.
പാവ�ാട്  - േകാര�ഴ, േകാഴിേ�ാട്  �ാ�്
േ�ാർ�കൾ കെ��ി തി��ക, േറാ�ക�െട
പേ�ാളിംഗ് ശ�ിെ���ക, മദ�പി�്
വാഹനേമാടി�ൽ, അമിതേവഗം, െറഡ്  ൈല�്
ജ�ിംഗ്, െഹൽെമ�് / സീ�് െബൽ�് �ട�ിയ
നിയമ ലംഘന�ൾ കെ��ക എ�ീ
നിർേ�ശ�ൾ 23.12.2014-ന് SCCoRS
നൽകിയി��്. 3) �ൾ �ര�ാ േമഖല
��ികൾ�് ��കളിേല�് �ര�ിതമായി യാ�
െച��തിന് ആവി�രി� പ�തിയാണ് "േസഫ്
�ൾ േസാൺ". �ൾ േമഖല
അപകടരഹിതമാ��തി�ം ��ിക�െട �ഗമമായ
യാ� ഉറ�വ���തി�ം േവ�ി നട�ാതകൾ,
ൈകവരികൾ, സീ�ാ േ�ാ�ിംഗ്
എ�ിവിട�ളിൽ ആവശ�മായ ൈസൻ
േബാർ�ക�ം മാർ�ിം�ക�ം
നട�ിലാ��തിനാണ് പ�തി. ആദ�ഘ�മായി
സം�ാന�് ഉടനീള�� തിരെ��� 50
��കളിൽ നട�ിലാ��തിനായി േറാഡ്  �ര�ാ
ഫ�് അ�വദി�ി��്. കാൽനടയാ��ാ�ം �ൾ
��ിക�ം ഉൾെ��� അപകടം �റ�ാൻ ഈ
പ�തിെകാ�് സാധി�ം. 4) അപകട
േമഖലകളിൽ �ാഷ്  ബാരിയർ �ാപി��ത്

േറാഡ്  �ര��ാ�� ��ീം േകാടതി
ക�ി�ി�െട നിർേ�ശ�കാരം സം�ാനെ�

മലേയാരപാതകളി�ം, ജലാശയ�േളാട്  േചർ��
പാതകളി�ം, മ� അപകടേമഖല�� പാതകളി�ം
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അടിയ�ിരമായി �ാഷ്  ബാരിയർ
�ാപി��തി�� പ�തിയാണിത്
െപാ�മരാമ�് വ��് (േറാഡ്സ്) വിഭാഗം
നിലവിൽ �ാഷ്  ബാരിയർ ആവശ��� �ല�ൾ

കെ��ി �ൻഗണന �മ�ിൽ േകരള േറാഡ്
�ര�ാ അേതാറി�ി�െട സഹായേ�ാെട

പ�തി നട�ിലാ�ി വ��. 5) ഡിഫൻഡർ േ�ാമ
കി�ി �ാഫിക് അപകട�ിൽെ��വ�െട ജീവൻ
ര�ി�ാൻ ൈഹേവ പേ�ാളിംഗ് വാഹന�ളിൽ
ഡിഫൻഡർ േ�ാമ കി�ി വാ��തിന് േകരള
േറാഡ്  �ര�ാ അേതാറി�ി ഫ�് നൽകി വ��.
6) എൻേഫാ�്െമ�് ഏജൻസികൾ�് നൽ��
സാ��ിക പി�ണ NH, SH േറാ�കളിൽ
പേ�ാളിംഗ് ശ�ിെ���ക എ�ത്
��ീംേകാടതി നിേയാഗി� ജ�ിസ്  രാധാ��ൻ
അ���നായ ക�ി�ി�െട മെ�ാ� ��ധാന
നിർേ�ശമാണ് �ടാെത മദ�പി�  ്വാഹനേമാടി�ൽ
അമിതേവഗം, െറഡ്  ൈല�് ജ�ിംഗ്, െഹൽെമ�് /
സീ�്െബൽ�് നിയമ�ൾ എ�ിവ�മായി
ബ�െ�� എൻേഫാ�്െമ�് ശ�ിെ���ക.
എൻേഫാ�്െമ�് ഉപകരണ�ൾ വാ��തിന്
േപാലീസ്  വ��ി�ം, േമാേ�ാർ വാഹന വ��ി�ം
േകരള േറാഡ്  �ര�ാ അേതാറി�ിയിൽ നി�ം
ഫ�് നൽകി വ��. ശരിയായ പേ�ാളിംഗ്
ഉറ�ാ�ാൻ വാഹന�ൾ വാ��തി�ം േപാലീസ്
വ��ിന് ഫ�് നൽകിയി��്. 7) േറാഡ്  �ര�ാ
�വർ�ന�ൾ വിവിധ ജി�ാ േറാഡ്  �ര�
കൗൺസി�ക�െട അഭ�ർ� �കാരം
േടബിൾേടാ�് െപഡ�ിയൻ േ�ാസ് , ബേ�കൾ,
സീ�ാ േ�ാസിംഗ്, ��റിയി�് �ി��കൾ,
സി�ൽൈല�കൾ, ൈസൻേബാർ�കൾ,
��പാ�്, ഹാൻഡ്െറയിൽ �തലായ േറാഡ്
�ര�ാ ഇന�ൾ�് േറാഡ്  �ര�ാ ഫ�്
നൽകിവ��. േകരള േറാഡ്  �ര�ാ അേതാറി�ി,
േപാലീസ് , േമാേ�ാർ വാഹന വ��്, േറാഡ്
ഓണിംഗ് ഏജൻസികളായ െപാ�മരാമ�്

(േറാഡ്സ്), െപാ�മരാമ�് (േദശീയപാത)
എ�ിവർ സം��മായി പരിേശാധനകൾ നട�ി

അപാകതകൾ കെ��ി നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാ��്. 8) േസഫ് േകരള പ�തി േറാഡ്
�ര��് േവ�ി�� ��ീം േകാടതി ക�ി�ി
സം�ാന�േളാട്  ഗതാഗത നിയമ��ം ച���ം
പാലി��ത് പരിേശാധി�  ്ഉറ�് വ��ണെമ�്

നിർേ�ശി�� �കാരം േകരള േറാഡ്  �ര�ാ
അേതാറി�ി�െട സഹകരണേ�ാെട േമാേ�ാർ
വാഹന വ��് നട�ാ�� പ�തിയാണ് "േസഫ്
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േകരള പ�തി" േറാഡ്  �ര�ിതമാ�ാൻ
അ�ാരാ�തല�ിൽ അംഗീകരി�ി�� ��്
�ധാന �വർ�ന േമഖലകളാണ്, 3E's എ�
അറിയെ��� Engineering, Enforcement,
Education എ�ിവ. േസഫ് േകരള പ�തി
ആവി�രി�ക വഴി േറാഡ്  �ര��് ആവശ�മായ
എൻേഫാ�്െമ�് ഘടകം ഉറ�് വ��കയാണ്
െച�ി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
















