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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 177 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സിൽവർൈലൻ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ പി എസ്  �പാൽ,
�ീമതി സി. െക. ആശ, 

�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ, 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ 

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��

സിൽവർൈലൻ പ�തി സംബ�ി�്

ഉ�യി�െ��� ആേ�പ�ൾ

വ�താവി��മാെണ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) തി�വന��ര� നി� കാസർേകാട്  വെര 4
മണി�റിൽ എ�ിേ��വാൻ സാധ�മാ��, 200
കി.മി േവഗതയിൽ െസമി ൈഹ �ീഡ്  െ�യി�കൾ

ഓടി�വാ�� ഒ� പ�തിയാണ് സിൽവർൈലൻ.
63,941 േകാടി �പയാണ് ഈ പ�തി� െചലവ്

�തീ�ി��ത്. േക� സർ�ാരിേ��ം

സം�ാന സർ�ാരിേ��ം സം�� സംരംഭ

ക�നിയായ െക.ആർ.ഡി.സി.എൽ െന യാണ്

ഈ പ�തി�െട ആ��ണ�ം നട�ി�ം

ഏൽ�ി�ിരി��ത്. ഇതി�േവ�ി�� 33,700
േകാടി വിവിധ ഉഭയക�ി ബ��ഖ ധനകാര�

�ാപന�ളിൽ നി�മാണ് കെ��വാൻ

ഉേ�ശി��ത്. ഈ േസാ�് േലാ�കൾ�് 0.5 -
1.5 ശതമാനം വെരയാണ് പലിശ ഈടാ��ത്.
FIRR: 8.49% (CP 50 years) Economic IRR :
24.04 (CP 50 years) ആയി�� ഈ പ�തി�

േലാൺ �ക 50 വർഷ�ിനകം തിരി�ട�ാൻ

ആ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്. അ�രീ�

മലിനീകരണം ഏ��ം �റ�� യാ�ാ മാർ�മാണ്

െറയിൽേവ. ഇ�ര�ിൽ ചി�ി�േ�ാൾ ഈ
പ�തി നിലവിൽവ��േതാ� �ടി

േറാഡപകട��ം േറാഡിെല യാ�ാ�ിര�ം

�റ�ാം എ�് മാ�മ� �ന�പേയാഗ

ഊർ�െ� �ർ�മായി ആ�യി��തിനാൽ

അ�രീ� മലിനീകരണം വലിയ േതാതിൽ

�റ�വാ�ം സാധി�ം. ഒ� വർഷം തെ� 2.8
ല�ം ടൺ കാർബൺൈഡ ഓൈ�ഡ്

ബഹിർഗമനം �റ�ാനാ�െമ�ാണ് ക���ത്.
ഈ പ�തി�െട സാധ�ത പഠന�ി� േവ�ി �മി

ഗേവഷണ പഠനം, �ാഫി�് പഠനം, ലിഡാർ സർേ�

�ട�ിയവ �ർ�ിയാ�ി ഡി.പി.ആർ
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ത�ാറാ�ക�ം സർ�ാർ അംഗീകരി�  ്െറയിൽേവ

േബാർഡി� സമർ�ി�ക�ം െച�. പ�തി

സം�ാന സർ�ാരിെ� സജീവ

പരിഗണനയിലാണ്. ഇ�മായി ബ�െ��് ഉയർ�

വ�� േചാദ��ൾ�് മ�പടി പറ�വാ�ം

സംശയ�ൾ �രീകരി�വാ�ം

െക.ആർ.ഡി.സി.എൽ െവബിനാ�ക�ം മ�ം

സംഘടി�ി� വരികയാണ്.

(ബി) പരി�ിതിസൗ�ദ യാ�ാ സംവിധാനം എ�

നിലയിൽ സിൽവർൈലൻ പ�തി�െട �ാധാന�ം

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) �ർ�മാ�ം പരി�ിതി സൗ�ദമായാണ്

സിൽവർൈലൻ പ�തി യാഥാർ��മാ��ത്.
ഏ��ം സാേ�തിമാ�ം സാ��ികമാ�ം

അതി�പരി സാ�ഹിക ���ൾ� �ൻ��ം

നൽകിെകാ�് ജനസാ�ത �റ�

�േദശ�ളി�െടയാണ് സിൽവർൈലനിെ�

നിർ�ി� അൈലൻെമ�് കട� േപാ��ത്. 74%
��തല�ി�െട�ം 26% ആകാശപാത

അെ��ിൽ �ര�പാത ആയി ആണ് പ�തി

ആ��ണം െച�ിരി��ത്. പ�തി�െട

നിർ�ാണ ഘ��ിൽ �ർ�മാ�ം �ന�പേയാഗ

ഊർ�ം, (അ�േയാർ�ം �ട�ിയവ)
ഉപേയാഗി�ം ഉ��ം േകാൺ�ീ�ം �നഃചം�മണം

െച�് ഉപേയാഗി�ം നിർ�ാണ�ിൽ ഉ�ാ��

പാ���ൾ �നർസം�രി�െകാ�്

�വർ�ി�വാനാണ് ഉേ�ശി�ി��ത്.
മലിനീകരണ ��മായ യ��ളാണ്

നിർ�ാണഉപേയാഗ�ിനായി വിഭാവനം

െച�ിരി��ത്. ഇ�ര�ിൽ

ഹരിതമാനദ��ൾ പാലി�െകാ�ാ�ം

സിൽവർൈലനിെ� എ�ാ ���ിക�ം

നട�ാ�ക. ആയതിനാൽ സിൽവർൈലൻ പ�തി

ഒ� തര�ി�ം വൻേതാതി�� പാരി�ിതിക

നാശം ഉ�ാ��ി�. ചര� ഗതാഗത�ിനായി

േറാേറാ സർ�ീസ്  രീതി സിൽവർൈലൻ

പ�തി�െട ഭാഗമായി ആവി�രി�ി��്. ഇ�വഴി

നിര�ി�� �ഡ്സ്  വാഹന�െള

സിൽവർൈലനിേല�് മാ�ാ�ം േറാഡിെല

ഗതാഗത���് മാ��േതാെടാ�ം മലിനീകരണം

ഇ�വഴി �റ�ാ�ം സാധി�ം. പാസ�ർ ചര�

ഗതാഗതമാർ�ം കഴി���ം േവഗം ൈവദ�തീകരി�

െറയിലിേല�് മാ�ക എ�താണ് ഐ.ഡി.സി.സി

നിർേ�ശി�ിരി��ത്. നിർ�ി� സിൽവർൈലൻ

പ�തി സംര�ിത വന�േദശ�ളി�െട

കട�േപാ��ി�. ഇ��ടാെത േകാ�ൽ

െറ�േലഷൻ േസാൺ (സി.ആർ.ഇെസഡ്)
�ിയറൻസ്  ലഭ�മാ��തിനായി േക�

സർ�ാരിെ� എജൻസിയായ NCSCM െന
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നിേയാഗി�ി��്. ഇേതാെടാ�ം തെ�

ക�ൽകാ�ക�െട സംര�ണ�ിനാ�� ഒ�

സമ� പ�തി ആവി�രി�ക�ം പാത

കട�േപാ�� �ധാന നദികളിൽ

ൈഹേ�ാളജി�ൽ സർേ� നട�ക�ം െച�ം.
�ഷി�മി�ം ജനവാസേമഖലക�ം

ഒഴിവാ�ാനാവാ� േമഖലകളിൽ ഒ� തര�ി�ം

സ�ാഭാവിക ആവാസവ�വ��് േകാ�ം ത�ാ�

വിധ�ി�� ബദൽ നിർ�ാണ മാർ��ളാണ്

അവലംബി��ത്. സിൽവർൈലൻ പാത കട�

േപാ�േ�ാൾ ഉ�ാകാ�� �ക�നം

ഒഴിവാ��തിനായി ൈവേ�ഷൻ അറ�ർ, ശ�

മലിനീകരണം �റ�വാനായി സൗ�് �ഫി�്,
േനായി�് ബാരിയർ എ�ിവ �ാപി��താണ്.
വീ�ക�ം െക�ിട��ം പരമാവധി ഒഴിവാ�ാ��

നടപടിക�ം വീ�കൾ അഥവാ െക�ിട�ൾ

െപാളി�ാെത മാ�ി�ാപി�ാ�� സാേ�തിക

വിദ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി ആ��ണം

െച���്. ക�് ആ�് കവർ നിർ�ാണരീതി��

�ല�ളിൽ വീ�കൾ�് ഒ� തര�ി���

ഭീഷണി��ാ��ി�.

(സി)

��ത പ�തി�െട സാ��ിക കാര��മത

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിശദമായ പ�തി റിേ�ാർ�് അ�സരി�  ്സിൽവർ

ൈലൻ പ�തി�ായി 63,941 േകാടി �പയാണ്

ആവശ�മായി വരിക. ഇതിൽ തി�വന��രം -
കാസർേകാട്  അതിേവഗ െറയിൽപാത�െട

നിർ�ാണ�ിനായി വിേദശ വാ�യായി

സമാഹരി�� ���ി�വായിരം േകാടി �പ�്

�റേമ 2150 േകാടി �പയാണ് െറയിൽേവ

വിഹിതമായി വരിക. 975 േകാടി �പ െറയിൽേവ

�മി�െട വിലയാണ്. സം�ാന സർ�ാർ 3253
േകാടി �പയാണ് വഹി�ക. 4252 േകാടി �പ

െപാ�ജന ഓഹരി പ�ാളി��ി�െട

സമാഹരി�ം. വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി

േചർ��. �മി ഏെ���ലിന് ആവശ�മായ 13,265
േകാടി �പ ഹഡ്േകാ, കിഫ്ബി,
ഐ.ആർ.എഫ്.സി �ട�ിയ �ാപന�ളിൽ

നി�മാണ് സമാഹരി�ാ�േ�ശി��ത്. നിലവിൽ

നിേ�പ സൗഹ�ദ അ�രീ�ം നിലനിൽ��

േകരള�ിൽ വിവിധ തല�ളി��

ധനസമാഹരണ�ി�െട സിൽവർൈലൻ പ�തി

യാഥാർ��മാ�ാനാ�� സാഹചര�മാണ്

നിലനിൽ��ത്.

(ഡി) സിൽവർൈലൻ പ�തി സംബ�ി�  ്നിതി

ആേയാഗ് ആവശ�െ�� വിവര�ൾ സം�ാനം

നൽകിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സിൽവർൈലൻ പ�തി�ായി 33,700 േകാടി

�പ�െട വിേദശവാ� എ���തിന്

േക�സർ�ാരിെ� സാ��ികകാര�
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മ�ാലയ�ിൽ വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാർ�്

സമർ�ി�ി��്. നീതി ആേയാഗ് പ�തി റിേ�ാർ�്

പരിേശാധി�  ്ആ��ണ സാ��ികകാര�

വ��ിന് �പാർശ െചേ��താണ്. �ടാെത േക�

സാ��ികകാര� മ�ാലയ�ിെ� സ്�ീനിംഗ്

ക�ി�ി പ�തികൾ പരിേശാധി�  ്വിേദശധനകാര�

�ാപന�ൾ�് വാ�കൾ�ായി �പാർശ

െചേ���മാണ്. ൈജ�, എ.ഡി.ബി,
എ.ഐ.ഐ.ബി, െക.എഫ്.ഡബ്ള� എ�ീ

�ാപന�ളിൽ നി�ം വാ� എ��ാനാണ്

പ�തി റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ിരി��ത്.
േക�സർ�ാരിെ� െറയിൽേവ മ�ാലയം, നീതി

ആേയാഗ്, ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് എ�്െപ�ീ�ർ

വിഭാഗ�ൾ പ�തി വിേദശവാ��ായി

പരിഗണി��തി�� �പാർശ േക�ധനകാര�

മ�ാലയ�ിന് നൽകിയി��്. ��ത പ�തി

റിേ�ാർ�് നീതി ആേയാഗ് റിവ� െച�ക�ം

അതിേനാട�ബ�ി�  ്ചില അഭി�ായ�ൾ

�േ�ാ� വ�ക�ം െച�. ഒ�ാമതായി ഏെ����

�മി�െട വില �റ�ാണ് കാണി�ിരി��ത്.
അതായത് േദശീയ പാത�െട �മി ഏെ���ലി�

ലാ�് േകാ�് ഏതാ�് 18 േകാടിേയാളമാണ്

എ�ം സിൽവർൈലനി� അത് 9 േകാടി ആയി

മാറി എ�മാണ്. േകരള�ിെല േദശീയപാത

(തി�വന��രം - മംഗലാ�രം വെര) യിെല

���� �ല�ളിൽ ധാരാളം വികസനം

വ�ി��്. ആയതിനാൽ അവിെട��

�ല�ിന് താരതേമ�ന വില ��തലായിരി�ം.
സിൽവർൈലനിെന സംബ�ി�ിടേ�ാളം

അൈലൻെമ�് േദശീയപാതയിൽ നി�ം മാറി

ജനവാസം �റ� �േദശ�ളിൽ �ടിയാണ്

േപാ��ത്. മാ��മ� അൈലൻെമ�ിെ�

�രിഭാഗ�ം വികസനം നട�ാ� �ല�ളിൽ

�ടിയാണ്. അതിനാൽ �മി�െട വില നേ�

�റവായിരി�ം. ��ത വിവര�ൾ നീതി

ആേയാഗി� ൈകമാ�ക�ം അതംഗീകരി�ക�ം

െച�ി��്. ര�ാമതായി പ�തി�െട േകാ�്

�റ� കാണി� എ�താണ്. �ംൈബ-
അഹ�ദാബാദ് ൈഹ�ീഡ്  െറയിലിെ� േകാ�്

താരതമ�ം െച� െകാ�ാണ് ഇ�ര�ിെലാ�

പരാമർശം ഉ�യി�ത്. മണി�റിൽ 350 കി.മീ

േവഗതയിൽ ആ��ണം െച�ിരി�� �ംൈബ-
അഹ�ദാബാദ് ൈഹ�ീഡ്  െറയിലിന് കി.മീ�റിന്

230 േകാടി �പയാണ് �തീ�ി��ത്. ഇ��ൻ

െറയിൽേവ�െട നിലവി�� �ാ�കളിൽ

മണി�റിൽ 160 കി.മീ�ർ േവഗതയിൽ െ�യിൻ
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ഓടി�വാൻ സാധി�ം. ഇതിന് കി.മീ�റിന് 40
േകാടി �പയാണ് ചിലവാ��ത്. ഇ�ര�ി��

െറയിൽേവ സി��ിൽ �ാ�് ഘടന, േറാളിംഗ്

േ�ാ�്, സി�ലിംങ്  �ട�ിയവയിൽ മണി�റിൽ

220 കി.മീ�ർ േവഗതയിൽ െ�യിൻ ഓടി�വാ��

െമ�െ����കൾ നട�ി കി.മീ�റിന് 120 േകാടി

െചലവിൽ െ�യി�കൾ ഓടി�ാനാ�ം. േമൽ

വിഷയ�ൾ�് �റേമ ഉ�യി� മ�് േചാദ��ൾ�ം

െക.ആർ.ഡി.സി.എൽ മ�പടി നൽകിയി��.
ഇതിെ� ഫലമായി നീതി ആേയാഗ് ടി മ�പടികൾ

അംഗീകരി�ക�ം പ�തി വിേദശ വാ��ായി

പരിഗണി��തിന് േക�-ധനകാര� ആ��ണ

വ��ിന് ശിപാർശ െച�ക�ം െച�.

(ഇ) ��ത പ�തി�ായി ധനകാര� �ാപന�ളിൽ

നി�് വാ�െയ��ാ�� നടപടിക�മായി

�േ�ാ�േപാകാൻ നിതി ആേയാഗ്

സം�ാന�ിന് അ�മതി നൽകിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ)
ഉ�്. േക� െറയിൽേവ മ�ാലയം, ഡി�ാർ�്െമ�്

ഓഫ് എ�്െപ�ി�ർ എ�ീ വിഭാഗ��ം പ�തി�്

വിേദശവാ� പരിഗണി��തി�� �പാർശ

േക�ധനകാര� മ�ാലയ�ിന് നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ




