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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6741 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സം�ാനെ� െറയിൽേവ വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്
Shri.V. Abdurahiman

(കായികം, വഖഫ് , ഹജ്  തീർ�ാടന വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് െറയിൽ വികസന�ിൽ ഉ�ായ
�രവ� സംബ�ി�  ്വിലയി��ൽ

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�ിെ� ഗതാഗത വികസന�ിെ�

സാധ�ത��സരി�  ്െറയിൽേവ വികസനം
ത�രിതെ����തി�ം അടി�ാന സൗകര�ം
െമ�െ���ി സം�ാന�ിെ�

െപാ�വികസന�ിന് �തി��ാ�കെയ�
ല��േ�ാ�ം �ടി ഇ��ൻ െറയിൽേവ�ം േകരള
സർ�ാ�ം 49:51 അ�പാത�ിൽ ഓഹരി
പ�ാളി�േ�ാെട േകരള െറയിൽ െഡവലപ്െമ�്
േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ്  എ� ക�നി
�പീകരി�ി��്. േകരള െറയിൽ െഡവലപ്െമ�്
േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ്  സം�ാന�ി�

ആദായകരമായ�ം സാധ�മായ�മായ പ�തികൾ
ഏെ���ക�ം, അതിൽ സർേ�കൾ, സാധ�താ
പഠന�ൾ, വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാർ�്
(ഡി.പി.ആർ) ത�ാറാ�ൽ, ആവശ�മായ
അംഗീകാര�ൾ, പ�തികൾ നട�ാ�ൽ
അ�മതി�േവ�ി�ളള േ�ാസസിംഗ് അംഗീകാരം
ലഭി� പ�തിക�െട നട�ാ�ൽ എ�ിവ
നട��താണ്. െജ.വി.സി �് പ�തി അധി�ിത
�േത�ക ദൗത� വിഭാഗം (എസ് .പി.വി)
�പീകരി�െകാ�ാണ് പ�തി നട�ി�്

സാധ�മാ��ത്. ��ത േകാർ�േറഷൻ വഴി
സം�ാനെ� െറയിൽ വികസനം വളെര
ഉർ�ിതമായി�െ� �േരാഗമി�കയാണ്.
��ിര വികസനം എ� ആശയം ല��മി�്
േകരള�ിന് അ�േയാജ�മായ പ�തികൾ
കെ���തിേല�ളള നടപടികൾ േകരള
െറയിൽ െഡവലപ്െമൻറ്  േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ്
ആരംഭി� കഴി�. സം�ാനെ� െറയിൽ
വികസനം ത�രിതെ����തി�ളള പ�തികൾ
ആ��ണം െച�് താെഴ പറ�� പ�തികൾ
നട�ിലാ�ക�മാണ്: 1. സിൽവർൈലൻ (െസമി
ൈഹ �ീഡ്  െറയിൽ) തി�വന��രം -
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കാസർേകാട്  2. തലേ�രി - െമ�ർ റയിൽേവ
ൈലൻ 3. നിലം�ർ- നൻജ�ഡ്  റയിൽ ൈലൻ 4.
അ�മാലി - ശബരി െറയിൽ പ�തി േമൽ�റ�
പ�തികളിെ�ാം തെ� ഇേ�ാൾ
െക.ആർ.ഡി.സി.എൽ െ� ആ��ണ
ഘ��ിലാ��ത്. ആയതിനാൽ
സം�ാനെ� െറയിൽ വികസന�ിൽ

എെ��ി�ം �രടി��തായി ഇ�വെര
��യിൽെ��ി��ത�. െറയിൽേവ�െട �ഖ�
അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിെ�

�േരാഗതി�ം വികസന�ി�ം പ�തികൾ സമയ
ബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തി�മായി

സം�ാന �ഖ�മ�ി, �ധാന മ�ി�മാ�ം,
സം�ാന ചീഫ് െസ��റി, െറയിൽേവ േബാർഡ്
െചയർമാ�മാ�ം, ദ�ിണ െറയിൽേവ ജനറൽ
മാേനജ�മാ�ം നിര�രമായ ചർ�കൾ നട�ി

വരാ��്. ഇേതാെടാ�ം തെ� ബ�മാനെ��
�ഖ�മ�ി �ധാന മ�ി�മായി, ഇതിേനാടകം
തെ� �ടി�ാ� നട�ിയി��. ��ത
ചർ�കളിൽ േകരള�ിെ� െറയിൽേവ
വികസന�മായി ബ�െ��� പാത ഇര�ി�ി�ൽ,
�തിയ ൈല�ക�െട നിർ�ാണം �ട�ിയവ �ഖ�
വിഷയ�ളായി��. ഇ� �ടാെത,
േകരള�ിൻെറ അഭിമാന പ�തിയായ സിൽവർ
ൈലൻ (അർ� അതിേവഗ െറയിൽ പാത)
ആയി�� �ധാന അജ�യായി വ�ി��ത്.
�ധാന മ�ി�മാ�� ചർ�യി�ം േക�
െറയിൽേവ മ�ി�മാ�� ചർ�യി�ം ��ത
വിഷയ�ിൽ ഊ�ൽ നൽകിയി��.
ഇ�ര�ിൽ േക� സർ�ാരിൽ േവ� സ�ർ�ം
െച��ി പ�ിതകൾ ഉർ�ിതമായി �േ�ാ�
െകാ� േപാ�വാൻ സാധി�ം എ�് തെ�യാണ്
�തീ�ി��ത്. േകരള�ിെല യാ�ാ��ം
പരിഹരി��തിന് െറയിൽേവ വികസനം
അനിവാര�മാണ്. െറയിൽേവ േമഖലയിൽ ��തൽ
�തൽ�ട�് ആവശ�മായ �ിതിയാണ്

േകരള�ി��ത്.

(ബി) എ�ിൽ ഈ വികസന �രടി�ിെ� കാരണ�ൾ
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� ഗതാഗത വികസന�ിെ�

സാധ�ത��സരി�  ്െറയിൽേവ വികസനം
ത�രിതെ����തി�ം അടി�ാന സൗകര�ം
െമ�െ���ി സം�ാന�ിെ�

െപാ�വികസന�ിന് �തി��ാ�കെയ�
ല��േ�ാ�ം �ടി ഇ��ൻ െറയിൽേവ�ം േകരള
സർ�ാ�ം 49:51 അ�പാത�ിൽ ഓഹരി
പ�ാളി�േ�ാെട േകരള െറയിൽ െഡവലപ്െമ�്
േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ്  എ� ക�നി
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�പീകരി�ി��്. േകരള െറയിൽ െഡവലപ്െമ�്
േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ്  സം�ാന�ി�

ആദായകരമായ�ം സാധ�മായ�മായ പ�തികൾ
ഏെ���ക�ം, അതിൽ സർേ�കൾ, സാധ�താ
പഠന�ൾ, വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാർ�്
(ഡി.പി.ആർ) ത�ാറാ�ൽ, ആവശ�മായ
അംഗീകാര�ൾ, പ�തികൾ നട�ാ�ൽ
അ�മതി�േവ�ി�ളള േ�ാസസിംഗ് അംഗീകാരം
ലഭി� പ�തിക�െട നട�ാ�ൽ എ�ിവ
നട��താണ്. െജ.വി.സി �് പ�തി അധി�ിത
�േത�ക ദൗത� വിഭാഗം (എസ് .പി.വി)
�പീകരി�െകാ�ാണ് പ�തി നട�ി�്

സാധ�മാ��ത്. ��ത േകാർ�േറഷൻ വഴി
സം�ാനെ� െറയിൽ വികസനം വളെര
ഉർ�ിതമായി�െ� �േരാഗമി�കയാണ്.
��ിര വികസനം എ� ആശയം ല��മി�്
േകരള�ിന് അ�േയാജ�മായ പ�തികൾ
കെ���തിേല�ളള നടപടികൾ േകരള
െറയിൽ െഡവലപ്െമൻറ്  േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ്
ആരംഭി� കഴി�. സം�ാനെ� െറയിൽ
വികസനം ത�രിതെ����തി�ളള പ�തികൾ
ആ��ണം െച�് താെഴ പറ�� പ�തികൾ
നട�ിലാ�ക�മാണ്: 1. സിൽവർൈലൻ (െസമി
ൈഹ �ീഡ്  െറയിൽ) തി�വന��രം -
കാസർേകാട്  2. തലേ�രി - െമ�ർ റയിൽേവ
ൈലൻ 3. നിലം�ർ- നൻജ�ഡ്  റയിൽ ൈലൻ 4.
അ�മാലി - ശബരി െറയിൽ പ�തി േമൽ�റ�
പ�തികളിെ�ാം തെ� ഇേ�ാൾ
െക.ആർ.ഡി.സി.എൽ െ� ആ��ണ
ഘ��ിലാ��ത്. ആയതിനാൽ
സം�ാനെ� െറയിൽ വികസന�ിൽ

എെ��ി�ം �രടി��തായി ഇ�വെര
��യിൽെ��ി��ത�. െറയിൽേവ�െട �ഖ�
അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിെ�

�േരാഗതി�ം വികസന�ി�ം പ�തികൾ സമയ
ബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തി�മായി

സം�ാന �ഖ�മ�ി, �ധാന മ�ി�മാ�ം,
സം�ാന ചീഫ് െസ��റി, െറയിൽേവ േബാർഡ്
െചയർമാ�മാ�ം, ദ�ിണ െറയിൽേവ ജനറൽ
മാേനജ�മാ�ം നിര�രമായ ചർ�കൾ നട�ി

വരാ��്. ഇേതാെടാ�ം തെ� ബ�മാനെ��
�ഖ�മ�ി �ധാന മ�ി�മായി, ഇതിേനാടകം
തെ� �ടി�ാ� നട�ിയി��. ��ത
ചർ�കളിൽ േകരള�ിെ� െറയിൽേവ
വികസന�മായി ബ�െ��� പാത ഇര�ി�ി�ൽ,
�തിയ ൈല�ക�െട നിർ�ാണം �ട�ിയവ �ഖ�
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വിഷയ�ളായി��. ഇ� �ടാെത,
േകരള�ിൻെറ അഭിമാന പ�തിയായ സിൽവർ
ൈലൻ (അർ� അതിേവഗ െറയിൽ പാത)
ആയി�� �ധാന അജ�യായി വ�ി��ത്.
�ധാന മ�ി�മാ�� ചർ�യി�ം േക�
െറയിൽേവ മ�ി�മാ�� ചർ�യി�ം ��ത
വിഷയ�ിൽ ഊ�ൽ നൽകിയി��.
ഇ�ര�ിൽ േക� സർ�ാരിൽ േവ� സ�ർ�ം
െച��ി പ�ിതകൾ ഉർ�ിതമായി �േ�ാ�
െകാ� േപാ�വാൻ സാധി�ം എ�് തെ�യാണ്
�തീ�ി��ത്. േകരള�ിെല യാ�ാ��ം
പരിഹരി��തിന് െറയിൽേവ വികസനം
അനിവാര�മാണ്. െറയിൽേവ േമഖലയിൽ ��തൽ
�തൽ�ട�് ആവശ�മായ �ിതിയാണ്

േകരള�ി��ത്.

(സി)

സം�ാന�ിെ� സമ� െറയിൽേവ
വികസന�ിന് ആവശ�മായ കാര��ൾ
േ�ാഡീകരി�  ്നൽ��തിന് എം.പി.മാ�െട�ം
ബ�െ��വ�െട�ം േയാഗം വിളി�്
േചർ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ�
അടി�ാന�ിൽ െമേ�ാറാ�ം േക�
സർ�ാരിന് ൈകമാറിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
ആയതിെ� ഉ�ട�ം വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) പാർലെമ�ിെ� ശീതകാല സേ�ളന�ി�

�േ�ാടിയായി 15.11.2021 ന് േചരാൻ
നി�യി�ി�� എം.പി. മാ�െട സേ�ളന�ിൽ

ചർ� െച��തിനായി സം�ാന�ിെ� സമ�
െറയിൽേവ വികസന�ിന് ആവശ�മായ
താെഴ�ാ�� പ�തി സംബ�ി�

വിശദാംശ�ൾ നൽകിയി��്. 1. സിൽവർൈലൻ
(െസമി ൈഹ �ീഡ്) തി�വന��രം -
കാസർേഗാഡ്  വെര ��ത പ�തി��
െറയിൽേവ മ�ാലയ�ിൽ നി�� അ�മതി�ം
േക� സർ�ാർ അ�മതി�ം ലഭ�മാ��ത്
സംബ�ി� .് 2. തലേ�രി - ൈമ�ർ പ�തി�്
െറയിൽേവ മ�ാലയ�ിൽ നി�ം അ�മതി
ലഭി��ത് സംബ�ി�  ്3. നില�ർ -
ന�ൻേകാട്  പ�തി�് െറയിൽേവ
മ�ാലയ�ിൽ നി�ം അ�മതി ലഭി��ത്
സംബ�ി�  ്4. അ�മാലി - ശബരി പ�തി
െചലവിെ� 50% സം�ാന സർ�ാർ
വഹി�ാെമ�് േക� െറയിൽ വ��് ��ാെക
അറിയി�ി��. പ�തി �ന��ീവി�ി��

നടപടി �മ�ൾ സ�ീകരി��ത് സംബ�ി� .് 5.
പാല�ാട്  െറയിൽ േകാ�  ്ഫാ�റി െറയിൽേവ
േബാർഡ്  ��ത പ�തി ബജ�ിൽ ഉൾെ���ി

�ക വകയി���ത് സംബ�ി� .്

െസ�ൻ ഓഫീസർ


