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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 131 15-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

െറയിൽേവ പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ,
�ീ. െക. െജ. മാക് സി, 
�ീ. പി. മ�ി��ി, 

�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ 

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

(എ) സം�ാന�് നിലവി�� െറയിൽേവ പ�തികൾ
സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ��തി�ം �തിയ
പ�തികൾ അ�വദി��തി�ം
േക�സർ�ാരിേനാട്  ആവശ�െ��ി�േ�ാ;
അതിൻ�കാരം �തിയ െ�യി�കൾ
അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ആവശ�െ��ി��. സം�ാനെ� െറയിൽേവ
പ�തിക�െട (�തിയ പാത നിർ�ാണം, പാത
ഇര�ി�്, േ�ഷൻ വികസനം) �േരാഗതി�ം
വികസന�ി�ം പ�തികൾ സമയബ�ിതമായി

�ർ�ിയാ��തി�ം േവ�ി സം�ാന

സർ�ാരിെ� ഭാഗ� നി�ം ഇടെപട�കൾ
യഥാസമയം നട�ിവ���്. െറയിൽേവ�െട
�ഖ� അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിെ�

�േരാഗതി�ം വികസന�ി�ം പ�തികൾ
സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�� തി�മായി
സം�ാന �ഖ�മ�ി ബ�.�ധാന മ�ി�മാ�ം,
സം�ാന ചീഫ് െസ��റി െറയിൽേവ േബാർഡ്
െചയർമാ�മാ�ം, ദ�ിണ െറയിൽേവ ജനറൽ
മാേനജ�മാ�ം ചർ�കൾ നട�ി വരാ��്.
ഇേതാെടാ�ം തെ� ബ�മാനെ�� �ഖ�മ�ി ബ�.
�ധാന മ�ി�മായി, 13.07.2021 ന് �ടി�ാ�
നട�ിയി��. ��ത ചർ�കളിൽ േകരള�ിെ�

െറയിൽേവ വികസന�മായി ബ�െ���

കാര��ൾ വിശദമായി ചർ� െച�ക��ായി.
െറയിൽേവ�െട �മതല�� മ�ി 29.09.2021 ൽ
സേതൺ െറയിൽെവ ജനറൽ മാേനജ�മായി
നട�ിയ ചർ�യി�ം െറയിൽെവ വികസന�ം
പ�തിക�െമാെ� ഉൾെ���ിയി��.
സം�ാന ചീഫ് െസ��റി ദ�ിണ െറയിൽേവ
ജനറൽമാേനജ�മായി 26.07.2021 �ം 03.12.2021
�ം െറയിൽേവ വികസന പ�തികൾ
അവേലാകനം െച��തി� േയാഗം
േച�ക��ായി. ��ത േയാഗ�ിെല

തീ�മാനമ�സരി�� �േരാഗമന �വർ�ന�ൾ

നട�ിവ��. �ടാെത തെ� ബ�. സം�ാന

�ഖ�മ�ി െറയിൽ പ�തി അവേലാകനം
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െച��തിനായി ഒ� ഉ�തതല മീ�ിം�ം
നട�ക��ായി. ഇ� �ടാെത, െറയിൽേവ�െട
�ഖ� അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിെ�

�േരാഗതി�ം ഗതാഗത വികസന�ി�ം

�തൽ��ാ�� (സർ�ാരിെ��ം
െറയിൽേവ�േട�ം സം�� സംരംഭമായ) െക-
െറയിൽ വിഭാവനം െച�� സിൽവർൈലൻ
പ�തി സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി��തി�ം മതിയായ അംഗീകാരം
ലഭി��തി�ം േവ�ി സം�ാന �ഖ�മ�ി
13.07.2021 ന് �ധാന മ�ി�മായി നട�ിയ

�ടി�ാ�യിൽ േകരള�ിെ� അഭിമാന
പ�തിയായ സിൽവർ ൈലൻ (അർ� അതിേവഗ
െറയിൽ പാത) ആയി�� �ധാന അജ�യായി
വ�ി��ത്. സിൽവർൈലൻ പ�തി�െട
അ�ിമാ�മതി േവഗ�ിലാ�ണെമ�്

ആവശ�െ��െകാ�് �ഖ�മ�ി 28.05.2021 �ം
06.12.2021 �ം ബ�. �ധാനമ�ിേയാട്
അഭ�ർ�ി�ി��. ഇ��ടാെത വ�� തല�ി�ം

ദ�ിണ െറയിൽേവ ജനറൽ മാേനജർ�ം
െറയിൽേവ േബാർഡ്  െചയർമാ�ം
ക�ിടപാ�കൾ ഇ�മായി ബ�െ��്

നട�ിവ���്. ഇ��ൻ െറയിൽേവ�മായി
ബ�െ�� ഒ�മി� നിർ�ാണ �വർ�ന��ം

അതത് േസാണൽ െറയിൽേവ�െട
ഭരണപരിധിയിലാണ് വ��ത്. ��ത
���ി�മായി ബ�െ��� �മി ഏെ���ൽ
നടപടി�മ�ൾ പല ഘ��ളിലായി �േരാഗമി�
വ��. പാത ഇര�ി�ി�ൽ പ�തികളിൽ
തി�വന��രം - കന�ാ�മാരി, എറണാ�ളം -
കായം�ളം എ�ീ പ�തികൾ �ടി
�ർ�ീയാ��േതാ� �ടി ��തൽ െ�യി�കൾ
ഓടി�വാൻ സാധി�ക�ം യാ�ാേ�ശം ഒ�
പരിധി വെര �റ�വാൻ സാധി�ക�ം െച�ം.

(ബി)
ആവശ��ിന് �ക അ�വദി�ാതി���ം
കഴി�വർഷം അ�വദി� �ക�െട പ�്

ശതമാനം മാ�ം വിനിേയാഗി��ം �ലം െറയിൽേവ
വികസന�ിൽ ��ി�െ�� �ംഭനാവ��്

പരിഹാരം കാണണെമ�് േക�സർ�ാരിേനാട്
ആവശ�െ��േമാ;

(ബി) െറയിൽേവ�െട �ഖ� അടി�ാന സൗകര�
വികസനം ത�രിതെ����തി�ം പ�തികൾ
സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തി�മായി

സം�ാന �ഖ�മ�ി േക� െറയിൽേവ
മ�ി�മാ�ം, സം�ാന ചീഫ് െസ��റി
െറയിൽേവ േബാർഡ്  െചയർമാ�മാ�ം ദ�ിണ
െറയിൽേവ ജനറൽ മാേനജ�മാ�ം, നിര�ര
ചർ�കൾ നട�ി വരികയാണ്.

(സി) ശബരി െറയിൽ പാത�് േക� ബജ�ിൽ �ക
വകയി��ിയി�േ�ാ; േനമം, െകാ�േവളി
േ�ഷ�ക�െട വികസനം, എറണാ�ളം-

(സി) ദ�ിണ െറയിൽേവ 2022-23 പി�് ��് �കാരം
ശബരി െറയിൽേവ പ�തി�് േക� ബഡ്ജ�ിൽ
േടാ�ൺ െ�ാവിഷൻ മാ�മാണ്
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െഷാർ�ർ ��ാം പാത, ��വാ�ർ-തി�നാവായ
പാത �ട�ി ഏെറ ��് �ഖ�ാപി� പ�തിക�െട
നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ?

വകയി��ിയി��ത്. 1)േനമം: മാ�ർ �ാൻ
�കാര�� ഇര�ി�ി�ലിെ� ഭാഗമാ��
���ികൾ �േരാഗമി��. േനമ�് 116.57
േകാടി �പ �തൽ�ട�ിൽ �തിയ േകാ�ിംഗ്
സൗകര��ൾ നിർ�ി��തി�� വിശദമായ
േ�ാജ�് റിേ�ാർ�് െറയിൽേവ േബാർഡിെ�
അ�മതി�ായി സമർ�ി�ി��്. െറയിൽേവയിൽ
നി�ം ഫ�് അ�വദി�ാൽ മാ�േമ �ടർ
�വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ാൻ സാധി�ക��.
2)െകാ�േവളി:-ര�് �ാ�് േഫാ�ക�െട
വി�ലീകരണം, ര�് േകാ�ിംഗ് ൈലനിെ�
നിർ�ാണം, ഒ� െ��ിംഗ് ൈലൻ, സി�ലിംഗ്
ആവശ��ിന് െക�ിടം നൽകൽ എ�ിവ േകാ�ിംഗ്
സൗകര��ൾ വർധി�ി��തിെ� ഭാഗമായി
െകാ�േവളി െറയിൽേവ േ�ഷനിൽ ആ��ണം

െച� ���ികളാണ്. േമൽ�റ�
�വർ�ന�െള�ാം തെ� നിലവിൽ നട�
െകാ�ിരി��. �ാ�് �ാപി�ൽ േജാലികൾ
�ർ�ിയായി. െക�ിട നിർ�ാണം, െട�ി�ൽ
ഉപകരണ�ൾ �ാപി�ൽ, ഉൾെ�െട��
�വർ�നം നട� വരികയാണ്. 2022-23
ബജ�ിൽ �ക അ�വദി�ാൽ 2023 മാർ�  ്31 നകം
�വർ�നം �ർ�ിയാ�ാൻ സാധി�െമ�ാണ്
െറയിൽേവ അധി�തർ അറിയി�ി��ത്.
എറണാ�ളം-െഷാർ�ർ ��ാം പാത, ��വാ�ർ-
തി�നാവായ പാത - ഇവ സംബ�ി�

�വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


