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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 449 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സം�ാനെ� െറയിൽേവ വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അൻവർ സാദ�് ,
�ീ. ടി.സി�ിഖ് , 

�ീ എം വിൻെസൻറ്  , 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 

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

(എ) സം�ാനെ� െറയിൽേവ വികസനം
േവഗ�ിലാ��തി�ം അടി�ാന സൗകര��ൾ
െമ�െ����തി�ം േകരള െറയിൽ
െഡവലപ്െമ�് േകാർ�േറഷൻ കാര��മമായി
�വർ�ി��ി� എ� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) ��യിൽെ��ി�ി�. 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 �പീകരി� ക�നിയാണ് േകരള
െറയിൽ െഡവലപ്െമ�് േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ് .
േകരള െറയിൽ െഡവലപ്െമ�് േകാർ�േറഷൻ
ലിമി�ഡ്  സം�ാന�ി� ആദായകരമായ�ം
സാധ�മായ�മായ പ�തികളാണ് ഏെ����ത്,
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 ഉൾെ���. െജ.വി.സി �്
പ�തി അധി�ിത �േത�ക ദൗത� വിഭാഗം
(എസ് .പി.വി) �പീകരി�െകാ�ാണ് പ�തി
നട�ി�് സാധ�മാ��ത്. ��ിര വികസനം
എ� ആശയം ല��മി�് േകരള�ിന്

അ�േയാജ�മായ പ�തികൾ
കെ���തിേല�ളള നടപടികൾ േകരള െറയിൽ
െഡവലപ്െമ�് േ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 -
കാസർേഗാഡ്  2. തലേ�രി - ൈമ�ർ റയിൽേവ
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ൈലൻ 3. നില�ർ- നൻജ�ഡ്  റയിൽ ൈലൻ 4.
അ�മാലി - ശബരി റയിൽ പ�തി സിൽവർൈലൻ
പ�തി �െട ഡി.പി.ആർ സർ�ാർ
അംഗികരി�ി��്. തലേ�രി - ൈമ�ർ പ�തി�ം
നില�ർ - ന�ൻേകാട്  െറയിൽ പ�തി�ം
ഇേ�ാൾ ഡി.പി.ആർ പഠന ഘ��ിലാ��ത്.
അ�മാലി - ശബരി െറയിൽ പ�തി�െട എ�ിേമ�്
���ി സമർ�ി�വാൻ െറയിൽേവ
െക.ആർ.ഡി.സി.എൽ െന
�മതലെ���ക��ായി. ��ത ���ി

�േരാഗമി�െകാ�ിരി�കയാണ്. ആയതിനാൽ
സം�ാനെ� െറയിൽേവ വികസനം
േവഗ�ിലാ��തി�ം അടി�ാന സൗകര��ൾ
െമ�െ����തി�ം േകരള െറയിൽ
െഡവലപ്െമ�് േകാർ�േറഷൻ കാര��മമായി
�വർ�ി� വ��.

(ബി) പാല�ാട്  െമ� െഷഡ്  വികസനം, ��വാ�ർ
യാർഡ്  വികസനം, എറണാ�ളം മാർഷലിംഗ്
യാർഡിെല നിർ�ി� േകാ�ിംഗ് െടർമിനൽ,
െകാ�ിൻ ഹാർബർ, എറണാ�ളം ഓൾഡ്
െറയിൽേവ േ�ഷൻ, െകാ�ം െമ� െഷഡ്
വികസനം, െകാ�േവളി െടർമിനൽ വികസനം,
േനമം �തിയ െടർമിനൽ �ട�ി ഓേ�ാമാ�ിക്
സി�ലിംഗ്, ശബരി പാത, ��വാ�ർ-
തി�നാവായ പാത എ�ീ പ�തിക�െട �േരാഗതി
വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) പാല�ാട്  െമ� െഷഡ്  വികസനം ��്
ഘ��ളിലായി�ാണ് നട��ത്. ഒ�ം ര�ം
ഘ��ൾ �ർ�ിയായി��്. ഇൻ�ാ��്ചറൽ
േഫാർ ഇൻെ��ൻ �മീകരണം, 12 േറ�്
ക�ാസി�ി�ാ�� േമജർ റി�േയ�് &
െമയിെ�നൻസ്  �വർ�ികളാണ് ��ാം
ഘ��ിൽ വിഭാവനം െച�ി��ത്. ��വാ�ർ -
തി�നാവായ െറയിൽേവ ൈലൻ പ�തി
െറയിൽേവ േബാർഡ്  മരവി�ി�ിരി�കയാണ്.
ആയതിനാൽ ��വാ�ർ യാർഡ്  വികസനം
െറയിൽേവ േബാർഡ്  നീ�ിവ�ിരി�കയാണ്. േകരള
ൈഹേ�ാടതി� സമീപ�� എറണാ�ളം പഴയ
െറയിൽേവ േ�ഷൻ �നഃവികസനം എ� പ�തി
ഇ��ൻ െറയിൽേവ�േട�ം േകരള സർ�ാരിേ��ം
സം�� സംഭര ക�നിയായ േകരള െറയിൽ
െഡവലപ്െമൻറ്  േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ്
ഏെ��� നട��തിന് തീ�മാനി�ിരി�. ഇ�
സംബ�ി�  ്വിശദ പ�തി റിേ�ാർ�് െറയിൽേവ�്
സമർ�ി�ി��. എ�ാൽ മംഗളവനം പ�ി
സേ�തേ�ാട്  േചർ� വ�� �മിയിൽ വേനതര
�വർ�ന�ൾ നട�ാതിരി�ാൻ ബ�.േദശീയ
ഹരിത ൈ�ബ�ണൽ ദ�ിണ െറയിൽേവ�്
നിർേദശം നൽകിയതിനാൽ (OA 587/2018 NGT
(SZ, Chennai) ��ത ���ി �ടർ�്
ഏെ���വാൻ സാധി�ി�. അേത സമയം,
എറണാ�ളം േനാർ�്, എറണാ�ളം സൗ�്

േ�ഷ�ക�െട നവീകരണ ���ി െറയിൽ ലാൻറ്
െഡവലപ്െമൻറ്  അേതാറി�ി (ആർ.എൽ.ഡി.എ)
െയ ഇ��ൻ െറയിൽേവ �മതലെ���ക��ായി.
ഇ��ൻ െറയിൽേവ�െട നിർേ�ശ �കാരം െക-
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െറയിൽ, എറണാ�ളം മാർഷലിംഗ് യാർഡ്
�നഃവികസനം (േകാ�ിംഗ് െടർമിനൽ) എ�
പ�തി ഏെ���ക�ം ��ത പ�തി�െട
സാധ�താ പഠനം നട�ക�ം െച�. ��ത
റിേ�ാർ�് അ�സരി�  ്ൈവ�ില െമാബിലി�ി
ഹ�ിേല�് ഒ� �തിയ കണ�ിവി�ി
െകാ���തി� സാധ�ത�െ��
കെ��ക��ായി. ഇത് നട�ിലാ�ിയാൽ
മൾ�ിേമാഡൽ ഇ�േ�ഷ� സാധ�തേയ�ക�ം
േലാേകാ�ര നിലവാര�ിൽ പി.പി.പി േമാഡൽ
വഴി േ�ഷൻ �പീകരി�വാൻ സാധി���മാണ്.
��ത റിേ�ാർ�് ഇേ�ാൾ െറയിൽേവ�െട
പരിഗണനയിലാണ്. 1980 ൽ �ാപി� െകാ�ിൻ
ഹാർബർ െടർമിനസ്  െറയിൽേവ േ�ഷൻ 1935
ലാണ് േ�ാഡ്േഗജായി മാ�ിയത്. എറണാ�ളം -
െഷാർ�ർ െസ�െ� ൈവദ�തീകരണം
�ർ�ിയായത് 2000 �ം െകാ�ം - കായം�ളം
ജംഗ്ഷൻ ൈവദ�തീകരണം �ർ�ിയാ�ിയത്

2003 �മാണ്. എ�ാൽ സേതൺ േനവൽ കമാ�്
അ�മതി നൽകാ�തിനാൽ എറണാ�ളം
ജംഗ്ഷൻ �തൽ െകാ�ിൻ ഹാർബർ െടർമിനൽ
വെര�� െറയിൽപാത ൈവദ�തീകരണം
നട�ാൻ സാധി�ി�ി�. 29.07.2004 ൽ HRI
പാല�ിൽ െ�ഡ്ജർ ഇടി�തിെന �ടർ�്
എറണാ�ളം െകാ�ി ഹാർബർ െടർമിനൽ
േ�ഷനിേല�� ഗതാഗതം
തട�െ��ിരി�കയാണ്. ആയത് 20.03.2015 ൽ
�ന�ാപി�െവ�ി�ം ഈ പാതയിൽ
ൈവദ�തീകരണം നട�ാ�തിനാൽ ഇ�വഴി��
ഗതാഗത�ിന് നിയ�ണം
ഏർെ���ിയിരി�കയാണ്. 26.09.2018 �തൽ
ശനി, ഞായർ ദിന�ളിെലാഴിെക DEMU
സർ�ീസ്  ആരംഭി�െവ�ി�ം
ലാഭകരമ�ാ�തിനാൽ 07.10.2018 �തൽ ഈ
സർ�ീസ്  നിർ�ലാ�ി. ഈ പാത�െട ൈപ�കം
കണ�ിെല��് �റി�് െ�യിൻ സർ�ീസ്
നട�ാൻ �മിെ��ി�ം ആയതിന് േവ��
പി�ണ ലഭി�ി�. െറയിൽേവ�മായി ബ�െ��

ഭാരേമറിയ വ��ൾ െകാ�് േപാ��തി�ം
ച�നാേ�രി െറയിൽേവ േ�ഷനിേല�് ഇട�ിെട
ഭ�� വ��ൾ െകാ� േപാ��തി�മാണ്
നിലവിൽ ഈ േ�ഷൻ ഉപേയാഗി��ത്. െകാ�ം
െമ� െഷഡി� നിലവിൽ 8 rakes of 8 car
ക�ാസി�ി��്. ആയത് വർ�ി�ി��തിനാ��
ശിപാർശ തി�വന��രം ഡിവിഷൻ, സേതൺ
െറയിൽേവ ജനറൽ മാേനജ�െട
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അംഗീകാരേ�ാെട െറയിൽേവ േബാർഡിെ�
അ�ിമാ�മതി�ായി സമർ�ി�ി��്. േനമം,
െകാ�േവളി െടർമിന�ക�െട വികസനം
സംബ�ി�  ്�േരാഗതി വിലയി����്. േനമം
െടർമിനലിെ� കാര��ിൽ 10% േജാലികൾ
ഇതിനകം �ർ�ീകരി�ി��്. �മി ഏെ���ൽ
സംബ�ി� നടപടികൾ നട� വ��. േനമം
െകാ�േവളി വി�ലീകരണ�മായി ബ�െ��

വിഷയ�ൾ െറയിൽേവ ജനറൽ മാേനജ�മായി
നട�ിയ ചർ�യിൽ ഉ�യി�ി��. ഇതിന്
അധിക �ക അ�വദി�ണെമ�ം ��ത
േയാഗ�ിൽ ആവശ�െ��ി��്. െറയിൽേവ പാത
ഇര�ി�ി��തിൽ ഇനി അവേശഷി��ത്
തി�വന��രം കന�ാ�മാരി പാതയിെല ��്
െ��ം എറണാ�ളം �റ�ർ പാതയിെല ര�്
െ��മാണ്. ഇതിന് െറയിൽേവ അംഗീകാരം
നൽകിയി��്. �ലേമെ���� നടപടികൾ
�തഗതിയിൽ �േരാഗമി�കയാണ്. 2024 ഓ� �ടി
പാതയിര�ി�ി�ൽ �ർ�ിയാ�ാനാണ്

െറയിൽേവ ല��മി��ത്. ഓേ�ാമാ�ിക്
സി�ലിെ� കാര��ിൽ െറയിൽേവ�് സം�ാന

സർ�ാർ േ�ാജ�് നൽകിയി��താണ്. എ�ാൽ
�േ�ാ, നാേലാ, ൈല�കൾ ഉ� �ല�ളിൽ

മാ�േമ ഈ സംവിധാനം നട�ിലാ�ാൻ കഴി�
എ�ം േകരള�ിെല പാതകൾ വള�ക�ം െചരി�ം
��തലാെണ�ം േ�ഷ�ക�െട ക�ാസി�ി
വർ�ി�ി� മാ�േമ ഓേ�ാമാ�ിക് സി�ൽ
സംവിധാന�ിേല�് മാറാൻ കഴി� എ�ാണ്
െറയിൽേവ സ�ീകരി� സമീപനം. െസമീ ൈഹ�ീഡ്
െറയിൽേവ സി��ിേല�് മാറാ��
നിർേ�ശമാണ് െറയിൽേവ �േ�ാ�് വ�ത്.
അ�മാലി - ശബരി െറയിൽേവ ൈലനിെ�
നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് പ�തി െചലവിെ�
50 ശതമാനം േകരള സർ�ാർ വഹി��താെണ
ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��. ��ത തീ�മാനം
സം�ാന െറയിൽ വ�� മ�ി േക� െറയിൽ
മ�ാലയം ��ാെക അറിയി�ക�ം െച�. പ�തി
�ടർ�് �ന��ീവി�ി��തി�� നടപടി
�മ�ൾ എ��ം െപെ��് �ട�ണെമ�ം
െറയിൽേവ മ�ാലയേ�ാട്

ആവശ�െ��ക��ായി. ഇ�മായി ബ�െ��്

അ�മാലി - ശബരി പ�തി�െട എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�ൽ നടപടി�മ�ൾ �േരാഗമി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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