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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5401 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െെല�് െമേ�ാ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ,
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം, 

�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ, 
�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക 

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ) തി�വന��രം, േകാഴിേ�ാട്  നഗര�ളിെല
ഗതാഗത ���ൾ�് പരിഹാരം കാ��തിെ�

ഭാഗമായി െെല�് െമേ�ാ പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; പ�തി നട�ാ��തിന്
ഏജൻസിെയ നി�യി�ി�േ�ാ;
പ�തി�ാവശ�മായ �ക�െട ഭരണാ�മതി
ലഭ�മായി�േ�ാ; പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) തല�ാന െമേ�ാ�േട�ം, േകാഴിേ�ാട്
െമേ�ാ�േട�ം ൈല�് െമേ�ാ പ�തിക�െട
വിശദമായ പഠനേരഖ (ഡി.പി.ആർ) 2017-ൽ
�ഖ�ാപി� േക� െമേ�ാ നയ�ിന് അ��തമായി
ആവശ�മായ മാ��േളാെട DMRC ���ി
സമർ�ി�ി��. 2021 െഫ�വരിയിൽ ��ത
ഡി.പി.ആർ അംഗീകരി� െകാ�് സം�ാന

സർ�ാർ പ�തി�് ���ിയ ഭരണാ�മതി
നൽകി. �ടർ�് േക� സർ�ാരിെ�
അംഗീകാര�ിനായി ��ത ഡി.പി.ആർ

െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�� േകരളാ റാ�ിഡ്
�ാൻസി�് േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ്  (KRTL) എ�
�ാപനം േക� ഭവന നഗര കാര�
മ�ാലയ�ിെ� അ�മതി�ായി സമർ�ി�ി��.
തി�വന��രം ൈല�് െമേ�ാ�െട viability
വർ�ി�ി��തിനായി നിലവിൽ
നിർേ�ശി�െ��ി�� സ�ാരപഥ�ിൽ നി�്
െടേ�ാപാർ�് ഭാഗേ��് െമേ�ാ പാത
ദീർഘി�ി��തി�� സാ��താ പഠനം
�ർ�ിയായി��്. ഇതി�� വിശദ പ�തിേരഖ
(ഡി.പി.ആർ) ത�ാറാ�ാ�� നടപടികൾ KRTL
ആരംഭി�ി��. െമേ�ാ പ�തിക�െട കാര��മ�ം

�ഗമ�മായ ഏേകാപന�ി�ം നട�ി�ി�ം ഒ�
സം�ാന�ിന് ഒ� Special Purpose Vehicle
(SPV) ആയിരി�ം അഭികാമ�ം എ� േക� ഭവന
നഗരകാര� മ�ാലയ�ിെ� ശിപാർശ
പരിഗണി�ം േക�സർ�ാരിെ� ���ിയ െമേ�ാ
നയ�ൾ�് അ��തമാ�ം നിലവിെല
അൈലൻെമ�ിൽ കിഴേ�േകാ�െയ
ഉൾെ���ിെ�ാ�് ���ിയ ഡി.പി.ആർ

ത�ാറാ�വാ�ം തി�വന��രം ൈല�് െമേ�ാ
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പ�തി നട�ിലാ��തി�� ഏജൻസിയായി
െകാ�ി െമേ�ാ െറയിൽ ലിമി�ഡിെന (KMRL)
നി�യി��തി��� നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��. ഇതിെ� ഭാഗമായി KMRL-െ�
േന�ത��ിൽ ൈസ�് വിസി�് നട�ി ���ിയ
സ�ാരപഥം സംബ�ി� പഠനം നട�ി

വരികയാണ്. തി�വന��രം ൈല�് െമേ�ാ�്
4673 േകാടി �പ�ം, േകാഴിേ�ാട്  ൈല�് െമേ�ാ�്
2773 േകാടി �പ�ം 12.02.2021-െല
സ.ഉ(ൈക)നം.11/2021/PWD ന�ർ ഉ�രവ്

�കാരം ഭരണാ�മതി നൽകിയി��് പ�തി�െട
വിശദാംശ�ൾ തി�വന��രം ആെക നീളം -
21.81 കി.മീ സ�ാരപഥം - കരമന �തൽ
െടേ�ാസി�ി വെര എ�ിേമ�് �ക – 4673 േകാടി
�പ േ�ഷ�കൾ - 19 എ�ം േകാഴിേ�ാട്  ആെക

നീളം - 13.3 കി.മീ സ�ാരപഥം -
െമഡി�ൽേകാേളജ്  �തൽ മീ�� വെര എ�ിേമ�്
�ക – 2773 േകാടി �പ േ�ഷ�കൾ - 14 എ�ം.

(ബി)

സം�ാന�് ആരംഭി�� �തിയ െമേ�ാ
പ�തികൾ�് േക� സർ�ാരിൽ നി�ം
സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ; ഇതിനായി എെ��ാം
നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈല�് െമേ�ാ പ�തികൾ�് േക�സർ�ാരിെ�
അംഗീകാരം ലഭ�മായി�ി�. പ�തി അട�ൽ
�ക�െട 20% (�ലെമ��ി�� �ക ഒഴിെക)
േക�സർ�ാർ ലഭ�മാ�ം എ�ാണ് പ�തിയിൽ
വിഭാവനം െച�ി��ത്. പ�തി�് സം�ാന

സർ�ാർ ഭരണാ�മതി നൽ�ക�ം �ടർ�്
േക�സർ�ാരിെ� അംഗീകാര�ിനായി

സമർ�ി�ക�ം െച�ി��്. ഇത് സംബ�ി�

നടപടികൾ �തഗതിയിൽ �ർ�ിയാ��തിന്

േക�നഗരകാര� വ��് മ�ി�മായി �ഖ�മ�ി

�ടി�ാ� നട�ിയി��.

(സി)

തി�വന��രം, േകാഴിേ�ാട്  െെല�് െമേ�ാ
പ�തിക�െട ഡി.പി.ആർ. അംഗീകരി�ി�േ�ാ;
തി�വന��ര�് െടേ�ാപാർ�ിെന െെല�്
െമേ�ാ�മായി ബ�ി�ി��ത് പ�തിയിൽ
വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�േമാ?

(സി) ഉ�്. നിലവിൽ െടേ�ാപാർ�് ഭാഗം െമേ�ാ
അൈലൻെമ�ിൽ ഉൾെ��ി�ി�. കഴ���് നി�്
ൈബപാസ്  വഴി െടേ�ാപാർ�് ഭാഗേ��് ൈല�്
െമേ�ാ നീ��തി�� സാ��താ പഠനം
നട�ിയി��്. ഇതി�� ഡി.പി.ആർ

ത�ാറാ�ാൻ നടപടികൾ ആരംഭി�ി��്. ഇത്
�ടാെത എയർേപാർ�ം, കിഴേ�േകാ��ം
ഉൾെ���ിെ�ാ�് ���ിയ ഡി.പി.ആർ

ത�ാറാ�വാ�ം തി�വന��രം ൈല�് െമേ�ാ
പ�തി നട�ിലാ��തി�� ഏജൻസിയായി
െകാ�ി െമേ�ാ െറയിൽ ലിമി�ഡിെന (KMRL)
നി�യി��തി��� നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


