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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 408 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി�മായി ബ�െ�� െറയിൽേവ ൈലൻ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െക.െക.രമ,
�ീ . സ�ി േജാസഫ് , 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ, 

�ീ. ടി.സി�ിഖ്  

Shri Ahammad Devarkovil
(�റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ� വ��് മ�ി)

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി�മായി
ബ�െ�� െറയിൽേവ ൈലൻ
�ാപി��തി�� നടപടികൾ
മ�ഗതിയിലാെണ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) കരാർ �കാരം, പ�തി�െട Appointed Date -െ�
ആറാം വാർഷിക�ി��ിൽ (െമയ്  2022)
�റ�ഖ�ം, റീജിണൽ െറയിൽേവ �ംഖലയിെല
ഏ��ം അ�� േ�ഷ�മായി ബ�ി�ി�� ഒ�
െറയിൽേവ ൈലൻ സർ�ാർ
�ാപി�ണെമ�താണ് വ�വ� െച�ി��ത്.
ഇതിനായി, െറയിൽ വികാസ്  നിഗം ലിമി�ഡ്
(RVNL) എ� െറയിൽേവ െപാ�േമഖലാ
�ാപനെ� �മതലെ���ി. 2016 ൽ അവർ
േ�ാജ�് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ി സമർ�ി�.
എ�ാൽ, പ�തി നട�ി�മായി �േ�ാ� േപാകാൻ
��ി��് അറിയി�െകാ�് RVNL പി�ീട്
പിൻമാ�കയാ� �ായത്. �ടർ�്, മെ�ാ�
െറയിൽേവ െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ െകാ�ൺ
െറയിൽേവ േകാർ�േറഷൻ ലിമി��മായി (KRCL)
2018 െഫ�വരി 20 ന് ധാരണാപ�ം ഒ�വ�ക�ം
െച�. �റ�ഖെ� ബാലരാമ�രം െറയിൽേവ
േ�ഷ�മായി ബ�ി�ി�� െറയിൽേവ
ൈലനിെ� DPR, െകാ�ൺ െറയിൽേവ
േകാർ�േറഷൻ ത�ാറാ�ി, ദ�ിണ
െറയിൽേവ�െട അംഗീകാര�ിനായി 2019 െമയ്
4 ന് തി�വന��രം റീജിണൽ മാേനജർ�്
സമർ�ി�. ടി ഓഫീസിെല പരിേശാധന� േശഷം
ആയത് െചൈ�യിെല ദ�ിണ െറയിൽേവ
ആ�ാന�് പരിേശാധി�വരികയാണ്. 2019
നവംബർ 11 – ന് KRCL എ�ിനീയറിംഗ് െ�യിൽ
�ാൻ അംഗീകാര�ിനായി സമർ�ി�. പ�തി
നട�ി�ിനായി 02-03-2020 ന് സർ�ാരിതര
െറയിൽേവ േമാഡൽ (Non-Governmental
Railway-NGR) െറയിൽേവ അംഗീകരി�ി��്.
NGR േമാഡൽ അടി�ാനമാ�ി 24-07-2020 ന്
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DPR അംഗീകാര�ി�� േകാഡൽ ചാർ�കൾ

െറയിൽേവ�് േപയ്  െമ�് നട�ി. പ�തി�െട
DPR െ� അംഗീകാരം ഉടൻ ലഭ�മാ�െമ�ാണ്
െറയിൽേവ�െട ആ�ാന ഓഫീസിൽ നി�ം
അറിയാൻ കഴി��ത്. െറയിൽേവ അംഗീകരി�
എ�ിനീയറിംഗ് െ�യിൽ �ാനിെ�
അടി�ാന�ിൽ ആവശ�മായ �മി ഏെ����
തി�� �ാരംഭ നടപടികൾ ആരംഭി�ി��്.

(ബി) ��ത �റ�ഖ�ിനായി െകാ�ൺ െറയിൽ
േകാർപേറഷൻ ത�ാറാ�ിയ ഡി.പി.ആർ. ദ�ിണ
േമഖല െറയിൽേവ�െട അംഗീകാര�ിനായി

എ�ാണ് സമർ�ി�ത്; ഇതിൽ കാലതാമസം
ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതി�� സാഹചര�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കരാർ �കാരം, പ�തി�െട Appointed Date -െ�
ആറാം വാർഷിക�ി��ിൽ (െമയ്  2022)
�റ�ഖ�ം, റീജിണൽ െറയിൽേവ �ംഖലയിെല
ഏ��ം അ�� േ�ഷ�മായി ബ�ി�ി�� ഒ�
െറയിൽേവ ൈലൻ സർ�ാർ
�ാപി�ണെമ�താണ് വ�വ� െച�ി��ത്.
ഇതിനായി, െറയിൽ വികാസ്  നിഗം ലിമി�ഡ്
(RVNL) എ� െറയിൽേവ െപാ�േമഖലാ
�ാപനെ� �മതലെ���ി. 2016 ൽ അവർ
േ�ാജ�് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ി സമർ�ി�.
എ�ാൽ, പ�തി നട�ി�മായി �േ�ാ� േപാകാൻ
��ി��് അറിയി�െകാ�് RVNL പി�ീട്
പിൻമാ�കയാ� �ായത്. �ടർ�്, മെ�ാ�
െറയിൽേവ െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ െകാ�ൺ
െറയിൽേവ േകാർ�േറഷൻ ലിമി��മായി (KRCL)
2018 െഫ�വരി 20 ന് ധാരണാപ�ം ഒ�വ�ക�ം
െച�. �റ�ഖെ� ബാലരാമ�രം െറയിൽേവ
േ�ഷ�മായി ബ�ി�ി�� െറയിൽേവ
ൈലനിെ� DPR, െകാ�ൺ െറയിൽേവ
േകാർ�േറഷൻ ത�ാറാ�ി, ദ�ിണ
െറയിൽേവ�െട അംഗീകാര�ിനായി 2019 െമയ്
4 ന് തി�വന��രം റീജിണൽ മാേനജർ�്
സമർ�ി�. ടി ഓഫീസിെല പരിേശാധന� േശഷം
ആയത് െചൈ�യിെല ദ�ിണ െറയിൽേവ
ആ�ാന�് പരിേശാധി�വരികയാണ്. 2019
നവംബർ 11 – ന് KRCL എ�ിനീയറിംഗ് െ�യിൽ
�ാൻ അംഗീകാര�ിനായി സമർ�ി�. പ�തി
നട�ി�ിനായി 02-03-2020 ന് സർ�ാരിതര
െറയിൽേവ േമാഡൽ (Non-Governmental
Railway-NGR) െറയിൽേവ അംഗീകരി�ി��്.
NGR േമാഡൽ അടി�ാനമാ�ി 24-07-2020 ന്
DPR അംഗീകാര�ി�� േകാഡൽ ചാർ�കൾ

െറയിൽേവ�് േപയ്  െമ�് നട�ി. പ�തി�െട
DPR െ� അംഗീകാരം ഉടൻ ലഭ�മാ�െമ�ാണ്
െറയിൽേവ�െട ആ�ാന ഓഫീസിൽ നി�ം
അറിയാൻ കഴി��ത്. െറയിൽേവ അംഗീകരി�
എ�ിനീയറിംഗ് െ�യിൽ �ാനിെ�
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അടി�ാന�ിൽ ആവശ�മായ �മി ഏെ����
തി�� �ാരംഭ നടപടികൾ ആരംഭി�ി��്.

(സി) ��ത ഡി.പി.ആർ. െ� ഭാഗമായി
എൻജിനീയറിങ്  െ�യിൽ �ാൻ ദ�ിണ
െറയിൽേവ അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(സി)
എൻജിനീയറിങ്  െ�യിൽ �ാൻ തത��ിൽ

അംഗീകരി�െ��ി��്.

(ഡി)

നിലവിൽ ��ത പ�തി ഏ� ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) എൻജിനീയറിങ്  െ�യിൽ �ാൻ തത��ിൽ

അംഗീകരി� സാഹചര��ിൽ, വിശദമായ േ�ാജ�്
റിേ�ാർ�ിെ� അംഗീകാര�ിന് വിേധയമായി �മി
ഏെ����തി�� വിശദാംശ�ളിേ���
�ാരംഭ നടപടികൾ ആരംഭി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


