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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 136 15-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

െറയിൽേവ വികസന�ിെല വിേവചനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം �േകഷ്  ,
�ീ. പി.വി.അൻവർ, 

�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ, 
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ 

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

(എ)

വിവിധ സം�ാന�ൾ�് അതിേവഗ പാതകൾ
അ�വദി�േ�ാ�ം സം�ാന�ിന് �തിയ
പാതേയാ െ�യി�കേളാ അ�വദി�ാതിരി�ക�ം
സം�ാനം സ��ം നിലയിൽ നിർ�ി�ാൻ
അ�മതി േതടിയ സിൽവർ ൈലനിന് അംഗീകാരം
ൈവകി�ി�ക�ം െച�� വികസന കാര��ിെല

വിേവചനം തി��ണെമ�് േക� സർ�ാരിേനാട്
ആവശ�െ��േമാ;

(എ) െറയിൽേവ�െട �ഖ� അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ിെ� �േരാഗതി�ം വികസന�ി�ം

പ�തികൾ സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി��തി�മായി സം�ാന �ഖ�മ�ി
ബ�.�ധാനമ�ി�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�. �ധാനമ�ി�മായി,
ഇതിേനാടകം തെ� സം�ാന�ിെ� വികസന
കാര��ൾ ചർ�െച��തിനായി �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�ിെ� അഭിമാന പ�തിയായ
സിൽവർ ൈലൻ (അർ� അതിേവഗ െറയിൽ
പാത) ആയി�� �ധാന അജ�യായി
വ�ി��ത്. �ധാനമ�ി�മാ�� ചർ�യി�ം
േക� െറയിൽേവ മ�ി�മാ�� ചർ�യി�ം
��ത വിഷയ�ിൽ ഊ�ൽ നൽകിയി��.
സിൽവർ ൈലൻ പാത പ�തി േകരള സർ�ാർ
അംഗീകാരം നൽകിയ ഒ� �ഖ� അടി�ാന

സൗകര� വികസന പ�തിയാണ്. ഈ പ�തി
െറയിൽ മ�ാലയ�ിെ��ം േക�
മ�ിസഭ�േട�ം പരിഗണനയിലാണ്. ഇ��ടാെത
സിൽവർൈലൻ പ�തി�െട അംഗീകാരം
േവഗ�ിലാ�ണ െമ�ാവശ�െ�� െകാ�് ബ�.
�ഖ�മ�ി, ചീഫ് െസ��റി, ഗതാഗത �ിൻസി�ൽ
െസ��റി, എ�ിവർ േക� സർ�ാരി�
ക�യ�ക��ായി.
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(ബി) ഇ�വെര സം�ാന�ിന് നൽ�െമ�്
�ഖ�ാപി�ാ� വേ�ഭാരത് െ�യിൻ
അ�വദി�ാൽ തെ� ���ിയാറ്  ശതമാനം
വള�� സം�ാനെ� െറയിൽേവ പാതയി�െട
സ�രി�ാ�� പരമാവധി േവഗത �റ്
കിേലാമീ�റിൽ താെഴയായിരി�െമ�് ��ത
േമഖലയിെല വിദ�ർ ��ി�ാണി�ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ിെല �ാ�കൾ�് മണി�റിൽ 80
കിേലാമീ�ർ �തൽ 110 കിേലാമീ�ർ വെര േവഗതേയ
ൈകവരി�ാൻ സാധി�ക��. വേ� ഭാരത്
െ�യി�കൾ േകരള�ിൽ ഓ�കയാെണ�ിൽ,
ജനശതാ�ി, രാജധാനി �ട�ിയ െ�യി�കൾ
േകരള�ിേലാ�� അേത റ�ിംഗ് ൈടം മാ�േമ
േനടാനാ�ക��.

(സി)

���ികൾ �ർ�ിയാ��തി�ം സി�ലിംഗ്
നവീകരണ�ി�ം �ര��െട കാര��ി�ം

സം�ാനം േനരി�� അവഗണന ഒ� പരിധി
വെരെയ�ി�ം പരിഹരി��തിന് േകരളം
ആ�ാനമായി െറയിൽേവ േസാൺ എ�
ആവശ�ം വീ�ം ഉ�യി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

(സി) ���ികൾ �ർ�ിയാ��തി�ം സി�ലിംഗ്
നവീകരണ�ി�ം �ര��െട കാര��ി�ം

സം�ാനം േനരി�� അവഗണന
പരിഹരി��തിന് േകരളം ആ�ാനമായി

െറയിൽേവ േസാൺ എ� ആവശ�ം മ�ി
തല�ി�ം �ഖ�മ�ി തല�ി�ം െറയിൽ
മ�ാലയ�ി� ക�ിടപാ�കൾ നട�ിയി��.
എ�ാൽ ��ത വിഷയ�ിൽ നാളി�വെര
െറയിൽേവയിൽ നി�ം അ��ല മ�പടി
ലഭ�മായി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


