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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 122 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സം�ാനെ� െറയിൽേവ വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�,
�ീമതി � �തിഭ , 

�ീ. െക. െജ. മാക് സി, 
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ 

Shri.V. Abdurahiman
(കായികം, വഖഫ് , ഹജ്  തീർ�ാടന വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാനെ� െറയിൽേവ വികസന�ിെ�

ഭാഗമായി നട�വ�� പാത ഇര�ി�ി�ൽ
���ി�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(എ) െറയിൽേവ പാത ഇര�ി�ി��മായി ബ�െ��്

എറണാ�ളം, ആല�ഴ, േകാ�യം ജി�കളിൽ
താെഴപറ�ം �കാരം പാത ഇര�ി�ി�ൽ
�വർ�നം നട� വ��. ആല�ഴ എറണാ�ളം -
അ�ല�ഴ െറയിൽ�ാത ഇര�ി�ി�ലിനായി 32
െഹ�ർ 19 ആർസ്  84 ച.മീ �ലം

ഏെ����തിനായി അർ�ന

ലഭി�ി��െവ�ി�ം നിലവിൽ ��ളം - �റ�ർ
െറയിൽപാത ഇര�ി�ി�ലിെ� ഭാഗമായി 8 െഹ�ർ
66 ആർസ്  2 ച.മീ �ലം ഏെ����തി��
നടപടികളാണ് ജി�യിൽ നട� വ��ത്.
േകാട���് വിേ�ജിൽ സം��
�ലപരിേശാധന നട�ിയി���ം, െറയിൽേവ
അൈലൻെമ�് ക�കൾ �ർ�മായി �ാപി�്

ബ�െ�� റി�ാർ�കൾ �ർ�മായി
നൽകിയി�ി�ാ�താണ്. എറണാ�ളം.
എറണാ�ളം - ��ളം െറയിൽപാത
ഇര�ി�ി��മായി ബ�െ��് 5.87 െഹ�ർ �മി
ഏെ����തി�� നടപടികൾ
ആരംഭി�ി��താണ്. െറയിൽേവ എൽ.എ ഫ�്
െഡേ�ാസി�് െച�� �റ�് സർേ� നടപടിക�ം
SIA പഠന�ി�� നടപടികൾ �ട��താണ്.
േകാ�യം േകാ�യം ജി�യിൽ നാളി�വെര 40.76.77
െഹ�ർ �മി ഏെ���് െറയിൽേവ� ൈകമാറി.
നിലവിെല �ിതി അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി) �ൻ സർ�ാരിെ� കാല�് തീരേദശ പാതക�െട
ഇര�ി�ി��മായി ബ�െ��് നട�ിയ

�വർ�ന�ൾ എെ��ാമായി��െവ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആല�ഴ ജി�യിൽ ഹരി�ാട്  - അ�ല�ഴ
െറയിൽ�ാത ഇര�ി�ി�ൽ, സബ്-േവ നിർ�ാണം,
അ�ർ �ിഡ്ജ്  നിർ�ാണം എ�ിവ�് േവ�ി
�ലം ഏെ���് ന�പരിഹാര�ക
��ടമകൾ�് ൈകമാറിയി��താണ്. എറണാ�ളം
ജി�യിൽ തീരേദശ പാതക�െട ഇര�ി�ി��മായി
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ബ�െ��് ലാൻഡ്  അക�ിസിഷൻ നടപടികൾ
ഉ�ായി�ി�ാ�താണ്.

(സി)
കായം�ളം-എറണാ�ളം തീരേദശ പാത�െട�ം
കായം�ളം-േകാ�യം-എറണാ�ളം പാത�െട�ം
ഇര�ി�ി�ൽ േജാലി എ� ശതമാനം
�ർ�ിയായി��്; വ��മാ�േമാ;

(സി) കായം�ളം - എറണാ�ളം തീരേദശപാതയിൽ
(50%), കായം�ളം - അ�ല�ഴ വെര�ം
കായം�ളം - േകാ�യം - എറണാ�ളം
െറയിൽ�ാതയിൽ കായം�ളം - ചി�വനം വെര�ം
�ർ�ീകരി�ി��്.

(ഡി)

��ത പാതകളിൽ ഏെത�ാം ഭാഗ�ളിലാണ്
പാത ഇര�ി�ി�ൽ �ർ�ീകരി�ാ��ത്; ഇത്
സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

(ഡി) ജി� തിരി�ി�� വിവരം �വെട േചർ��.
ആല�ഴ - അ�ല�ഴ - എറണാകളം വെര��
തീരേദശ െറയിൽ�ാതയിൽ പാത ഇര�ി�ി�ൽ
�ർ�ീകരി�ാ��്. ഇവ സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി��തിന് �ലം ഏെ����തി��
നടപടികൾ െറയിൽേവ ആവശ�െ���തിെ�

അടി�ാന�ിൽ സ�ീകരി��താണ്. േകാ�യം -
േകാ�യം ജി�യിൽ 0.8958 െഹ�ർ �മി മാ�മാണ്
ഏെ���ാൻ അവേശഷി��ത്.
സമയബ�ിതമായി െറയിൽേവ�് ഏെ���്

ൈകമാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി� വ��.
എറണാ�ളം - തീരേദശ പാത പ�തി�ായി �മി
ഏെ���ൽ നടപടികൾ ആരംഭി�ി�ി�. േകാ�യം-
കായം�ളം -എറണാകളം െറയിൽപാത
ഇര�ി�ി�ലിനായി �മി ഏെ���ൽ നടപടികൾ
�ർ�ീകരി�ി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ




