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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 282 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െക-െറയിൽ ദൗത���െട �േരാഗതി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി � �തിഭ ,
�ീ. പി. ന��മാർ, 
�ീ ജി �ീഫൻ, 
�ീ. െക. േ�ം�മാർ 

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

(എ) േകരള െറയിൽ െഡവല�്െമ�് േകാർ�േറഷൻ
ലിമി�ഡ്-െ� ല���ം നിലവിൽ ഏെ���ി��

ദൗത���ം അവ�െട �േരാഗതി�ം
അറിയി�ാേമാ;

(എ) 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 ഒ� േജായി�് െവ��ർ ക�നി
�പീകരി��തിന് ധാരണാപ�ം ഒ�ി�ക�ം
അത�സരി�  ്േകരള െറയിൽ െഡവലപ്െമ�്
േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ്  (െക.ആർ.ഡി.സി.എൽ)
എ� േപരിൽ ക�നി �പീ�തമാ�ക�ം െച�.
േകരള െറയിൽ െഡവലപ്െമ�് േകാർ�േറഷൻ
ലിമി�ഡ്  സം�ാന�ി� ആദായകരമായ�ം
സാധ�മായ�മായ പ�തികൾ ഏെ���ക�ം,
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���. ��ി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�ക�ം 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 -
കാസർേകാട്  2. തലേ�രി - ൈമ�ർ റയിൽേവ
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ൈലൻ 3. നിലം�ർ- നൻജ�ഡ്  റയിൽേവ ൈലൻ
4. അ�മാലി - ശബരി െറയിൽ പ�തി
സിൽവർൈലൻ (െസമി ൈഹ �ീഡ്  െറയിൽ)
തി�വന��രം - കാസർേഗാട്  കാസർേകാട്  �തൽ
തി�വന��രം വെര നാ�മണി�റിൽ സ�ാരം
സാധ�മാ�� അർ� അതിേവഗ ഇര�
െറയിൽപാതയാണ് സിൽവർ ൈലൻ. 200
കിേലാമീ�ർ വെര േവഗ�ിൽ സ�രി�� ഈ
പാതയിൽ ആ�നിക സംവിധാന�േളാ� �ടി�ളള
11 േ�ഷ�കളാണ് ആ��ണം െച�ിരി��ത്.
ഐ.�ി പാർ�്, െമേ�ാ, എയർേപാർ�്
എ�ിവിട�ളിൽ �ടി�ം സിൽവർൈലൻ
കണ�ിവി�ി ഉ�ാ�ം. േറാേറാ സർ�ീസ്
െഫസിലി�ി�ം പ�തി�െട ഭാഗമായി വിഭാവനം
െച���്. പ�തി�െട സാധ�താ പഠന റിേ�ാർ�്
സർ�ാർ പരിേശാധി�  ്െറയിൽേവ േബാർഡിന്
സമർ�ി�ക�ം ആയതിന് േക�
സർ�ാരിൽനി�ം തത��ിൽ അംഗീകാരം
ലഭി�ക�ം െച�. �ടർ�് െക.ആർ.ഡി.സി.എൽ
ത�ാറാ�ിയ വിശദപഠന റിേ�ാർ�് സർ�ാർ
അംഗീകരി�  ്െറയിൽേവ മ�ാലയ�ി�ം, നീതി
ആേയാഗി�ം അ�ിമാ�മതി�ായി
സമർ�ി�ക�ം െച�. ��ത സിൽവർൈലൻ
പ�തി േകരള സർ�ാരിെ� െ�ഷ�ൽ േ�ാജ�്
(ഇൻ�ാ��്ചർ) പ�ികയിൽ ഇടം പിടി�ക�ം
െച�ി��്. സിൽവർൈലൻ പ�തി�െട �മി
ഏെ���ൽ നടപി�മ�ൾ�് സർ�ാർ
ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്. സർ�ാരിെ�
നിർേ�ശം അ�സരി�  ്പ�തി�ാ�� വാ�
സ��പണ�ം �മി ഏെ����തി�� �ക
സമാഹരി�ൽ നടപടി�മ��ം
�േരാഗമി�കയാണ്. െറയിൽേവ േബാർഡ് ,
ധനകാര�ം (എ�്െപൻടി�ർ), നീതി ആേയാഗ് എ�ീ
േക� സർ�ാർ വ��കൾ ഇതിേനാടകം തെ�
േക� സാ��ിക കാര� മ�ാലയ�ി� പ�തി
�പാർശ െച�ി��്. തലേ�രി - ൈമ�ർ
റയിൽേവ ൈലൻ ��ത പ�തി േകരള�ിെല

വട�ൻ മലബാറിെല തലേ�രിയിെല േകാ�ൽ
ടൗൺഷി�ിെന മാന�വാടി വഴി കർണാടകയിെല
ൈമ�ർ പ�ണ�മായി ബ�ി�ി��. ��ത
പ�തി നിലവിൽ വ��േതാെട മലബാറിെല
ജന��െട യാ� �ഗമമാ�വാൻ സാധി�ം.
അതായത് മലബാറിൽ നി� ൈമ�രിേല�് 16
മണി�ർ െകാ�ം ബാം�രിേല� 13
മണി�ർെകാ�ം എ�ിേ���ിട�് 5
മണി�ർെകാ�് ൈമ�രിേല�ം 8
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മണി�ർെകാ�് ബാം�രിേല�ം യാ�ാ സമയം
�റ�െകാ�് എ�ിേ�രാൻ ��ത പ�തി
സഹായകമാ��. ��ത പ�തി
മാന�വാടിയിൽ നി�് നാഗർേഹാൾ - ബ�ി�ർ
േദശീയ പാർ�കൾ�ിടയി�ളള പരി�ിതി

െസൻസി�ീവ് �േദശ�ൾ�ിടയിൽ ഒ� �ഗർഭ
�ര��ി�െട കട�േപാ���ം �ടർ�്
��രാജ�രം, ൈമ�ർ ജി�യിെല എ� .് ഡി. േകാ�്
എ�ിവയി�െട കട�േപാ���മാ��. ���ിയ
വിന�ാസം നിലവി�ളള ൈമ�ർ ചാമരാജനഗിെല
കടേ�ാള േ�ഷനിൽ വ�േച�ക�ം, ൈമ�രിൽ
നി�് 15 കിേലാമീ�ർ അകെല�ളള ബ�ി�ർ
നാഷണൽ പാർ�ി�ം നാഗരേഹാൾ ക�വാ
സേ�ത�ി�മിടയി�ളള വേനതര �േദശ�ിന്

താെഴയായി ഒ� ടണൽ ഉൾെ���ിെ�ാ�ം

കട�േപാ��. 200 കിേലാമീ�ർ ൈദർഘ��ളള ഈ
പ�തി� 13,987 േകാടി �പ മതി�െചലവ്
�തീ�ി��. പ�തി�െട �ാഥമിക റിേ�ാർ�്
െകാ�ൺ െറയിൽേവ േകാർ�േറഷൻ
ത�ാറാ�ക�ം െറയിൽേവ േബാർഡി�
സമർ�ി�ക�ം െച�ി��്. ഇതിെ�
അടി�ാന�ിൽ ഡി.പി.ആർ,
കൺസൾ�ൻസിയായ െകാ�ൺ െറയിൽേവ
േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ്
ത�ാറാ�ിെ�ാ�ിരി�കയാണ്. ഇ�മായി
ബ�െ��് േകരള�ിെല സർെ� �വർ�ിക�ം

മ�് �വർ�ന��ം �േരാഗമനഘ��ിലാണ്.
കർണാടക ഭാഗ�ളള അൈലൻെമ�ി�
അവി�െ� �ാേദശിക ജന��െട എതിർ�്
കണ�ിെല��് കർണാടക സർ�ാർ എതിർ�്
ഉ�യി�ി��. അതിനാൽ കർണാടക വഴി�ളള
അൈലൻെമ�് ���ക�ം നിർ�ി� �തിയ
വിന�ാസം ഏെത�ി�ം വനേമഖലയി�െട
കട�േപാ�കേയാ ഏെത�ി�ം െസൻസി�ീവ്
�േദശെ� ബാധി�കേയാ െച��ി�. അ�െന
പരി�ിതിെയ സമ�മായി �ലനം െച��
ഇ�മായി ബ�െ��് പ�തി�് തത��ി�ളള

അംഗീകാരം കർണാടക സർ�ാരിൽ നി�ം
െറയിൽേവയിൽ നി�ം ലഭി��തിനായി
ചർ�ക�ം ക�ിടപാ�ക�ം നട�ിവ��.
കർണാടക സർ�ാരിൽ നി��ളള അ�മതി ഉടൻ
�തീ�ി��. ഇ�മായി ബ�െ��് സം�ാന

സർ�ാ�ം െക-െറയി�ം കർണാടക
സർ�ാ�മാ�ം ഒ� േയാഗം േച�ക��ായി.
��ത േയാഗ�ിൽ കർണാടക ഭാഗ�� സർേ�
നടപടികൾ�ാ�ം മ��ബ� �വർ�ന�ൾ�ം
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അ�മതി നൽ��ത് പരിഗണി�ാെമ��
തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ക��ായി. ഇതിെ�
അടി�ാന�ിൽ വിശദമായ െ�ാേ�ാസൽ
കർണാടക സർ�ാരി� സമർ�ി�ക�ം െച�.
നില�ർ- നൻജ�ഡ്  െറയിൽേവ ൈലൻ തലേ�രി
- ൈമ�ർ, നില�ർ - ന�ൻ�ഡ്  പ�തിക�െട
ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിനായി
െക.ആർ.ഡി.സി.എൽ പ�ിമഘ��ി�െട ഒ�
െപാ� കവാടം നിർേ�ശി��. വിന�ാസ�ിെ�

അംഗീകാര�ിനായി േകരള�ം കർണാടക
സം�ാന�ം ത�ിൽ ചർ� നട�ം ഇ�ാര�
കർണാടക സർ�ാരിെ� പരിഗണനയിലാണ്.
പ�തി വളെര �ാരംഭ ഘ��ിലാണ്. ഇേ�ാൾ
നിർേ�ശി� വിന�ാസമ�സരി�  ്തലേ�രി ൈമ�ർ
പ�തി� െറയിൽേവ മ�ാലയ�ിൽ നി��ളള
അ�മതി�ം കർണാടക സർ�ാരിൽ നി��ളള
അ�മതി�ം കി�ിയാൽ മാ�െമ ഈ പ�തി�മായി
�േ�ാ� േപാ�വാൻ സാധി�ക��. ഇ�മായി
ബ�െ��് സം�ാന സർ�ാ�ം െക-െറയി�ം
കർണാടക സർ�ാ�മാ�ം ഒ� േയാഗം
േച�ക��ായി. ��ത േയാഗ�ിൽ കർണാടക
ഭാഗ�� സർേ� നടപടികൾ�ം മ��ബ�
�വർ�ന�ൾ�ം അ�മതി നൽ��ത്
പരിഗണി�ാെമ�� തീ�മാനം
ൈകെ�ാ�ക��ായി. ഇതിെ�
അടി�ാന�ിൽ വിശദമായ െ�ാേ�ാസൽ
കർണാടക സർ�ാരി� സമർ�ി�ക�ം െച�.
അ�മാലി - ശബരി െറയിൽ പ�തി 1997-98 െല
െറയിൽെവ ബജ�ിൽ �ഖ�ാപി� പ�തിയാണ്
എ�േമലി വഴി�� ശബരി പാത ശബരിമല
ദർശന�ിന് രാജ��ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ
നിെ��� തീർ�ാടക�െട സൗകര��ം
സം�ാന�ിെ� െത�കിഴ�് ഭാഗ��െട
വികസന�ം ��ിൽ ക�ാണ് ഈ പ�തി
വിഭാവനം െചയതത്. അ�മാലി - ശബരി െറയിൽ
പാത െകാ�ം ജി�യിെല �ന�ർ വെര
ദീർഘി�ി�ക വഴി തമിഴ്  നാ�ിേല�് നീ�ാൻ
കഴി�ം. 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
േക� െറയിൽ മ�ാലയം ��ാെക അറിയി�ക�ം
െച�. പ�തി �ടർ�്
ഘനീഭവി�ി�ാതിരി��തി�� നടപടി �മ�ൾ
എ��ം െപെ��് �ട�ണെമ�ം െറയിൽേവ
മ�ാലയ�ിെന അറിയി���ായി.
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റിൈവസ്ഡ്  എ�ിേമ�് സമർ�ി�ാൻ െറയിൽേവ
ആവശ�െ��ത�സരി�  ്െക.ആർ.ഡി.സി.എൽ
സർേ� നടപടികൾ ആരംഭി�ി��്.

(ബി) െറയിൽേവ വികസനം േവഗ�ിലാ��തി�ം

അടി�ാന സൗകര��ൾ െമ�െ����തി�ം
െക-െറയിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) 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 ഒ� േജായി�് െവ��ർ ക�നി
�പീകരി��തിന് ധാരണാപ�ം ഒ�ി�ക�ം
അത�സരി�  ്േകരള െറയിൽ െഡവലപ്െമ�്
േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ്  (െക.ആർ.ഡി.സി.എൽ)
എ� േപരിൽ ക�നി �പീ�തമാ�ക�ം െച�.
േകരള െറയിൽ െഡവലപ്െമ�് േകാർ�േറഷൻ
ലിമി�ഡ്  സം�ാന�ി� ആദായകരമായ�ം
സാധ�മായ�മായ പ�തികൾ ഏെ���ക�ം,
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���. ��ി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�ക�ം 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 -
കാസർേകാട്  2. തലേ�രി - ൈമ�ർ റയിൽേവ
ൈലൻ 3. നിലം�ർ- നൻജ�ഡ്  റയിൽേവ ൈലൻ
4. അ�മാലി - ശബരി െറയിൽ പ�തി
സിൽവർൈലൻ (െസമി ൈഹ �ീഡ്  െറയിൽ)
തി�വന��രം - കാസർേഗാട്  കാസർേകാട്  �തൽ
തി�വന��രം വെര നാ�മണി�റിൽ സ�ാരം
സാധ�മാ�� അർ� അതിേവഗ ഇര�
െറയിൽപാതയാണ് സിൽവർ ൈലൻ. 200
കിേലാമീ�ർ വെര േവഗ�ിൽ സ�രി�� ഈ
പാതയിൽ ആ�നിക സംവിധാന�േളാ� �ടി�ളള
11 േ�ഷ�കളാണ് ആ��ണം െച�ിരി��ത്.
ഐ.�ി പാർ�്, െമേ�ാ, എയർേപാർ�്
എ�ിവിട�ളിൽ �ടി�ം സിൽവർൈലൻ
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കണ�ിവി�ി ഉ�ാ�ം. േറാേറാ സർ�ീസ്
െഫസിലി�ി�ം പ�തി�െട ഭാഗമായി വിഭാവനം
െച���്. പ�തി�െട സാധ�താ പഠന റിേ�ാർ�്
സർ�ാർ പരിേശാധി�  ്െറയിൽേവ േബാർഡിന്
സമർ�ി�ക�ം ആയതിന് േക�
സർ�ാരിൽനി�ം തത��ിൽ അംഗീകാരം
ലഭി�ക�ം െച�. �ടർ�് െക.ആർ.ഡി.സി.എൽ
ത�ാറാ�ിയ വിശദപഠന റിേ�ാർ�് സർ�ാർ
അംഗീകരി�  ്െറയിൽേവ മ�ാലയ�ി�ം, നീതി
ആേയാഗി�ം അ�ിമാ�മതി�ായി
സമർ�ി�ക�ം െച�. ��ത സിൽവർൈലൻ
പ�തി േകരള സർ�ാരിെ� െ�ഷ�ൽ േ�ാജ�്
(ഇൻ�ാ��്ചർ) പ�ികയിൽ ഇടം പിടി�ക�ം
െച�ി��്. സിൽവർൈലൻ പ�തി�െട �മി
ഏെ���ൽ നടപി�മ�ൾ�് സർ�ാർ
ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്. സർ�ാരിെ�
നിർേ�ശം അ�സരി�  ്പ�തി�ാ�� വാ�
സ��പണ�ം �മി ഏെ����തി�� �ക
സമാഹരി�ൽ നടപടി�മ��ം
�േരാഗമി�കയാണ്. െറയിൽേവ േബാർഡ് ,
ധനകാര�ം (എ�്െപൻടി�ർ), നീതി ആേയാഗ് എ�ീ
േക� സർ�ാർ വ��കൾ ഇതിേനാടകം തെ�
േക� സാ��ിക കാര� മ�ാലയ�ി� പ�തി
�പാർശ െച�ി��്. തലേ�രി - ൈമ�ർ
റയിൽേവ ൈലൻ ��ത പ�തി േകരള�ിെല

വട�ൻ മലബാറിെല തലേ�രിയിെല േകാ�ൽ
ടൗൺഷി�ിെന മാന�വാടി വഴി കർണാടകയിെല
ൈമ�ർ പ�ണ�മായി ബ�ി�ി��. ��ത
പ�തി നിലവിൽ വ��േതാെട മലബാറിെല
ജന��െട യാ� �ഗമമാ�വാൻ സാധി�ം.
അതായത് മലബാറിൽ നി� ൈമ�രിേല�് 16
മണി�ർ െകാ�ം ബാം�രിേല� 13
മണി�ർെകാ�ം എ�ിേ���ിട�് 5
മണി�ർെകാ�് ൈമ�രിേല�ം 8
മണി�ർെകാ�് ബാം�രിേല�ം യാ�ാ സമയം
�റ�െകാ�് എ�ിേ�രാൻ ��ത പ�തി
സഹായകമാ��. ��ത പ�തി
മാന�വാടിയിൽ നി�് നാഗർേഹാൾ - ബ�ി�ർ
േദശീയ പാർ�കൾ�ിടയി�ളള പരി�ിതി

െസൻസി�ീവ് �േദശ�ൾ�ിടയിൽ ഒ� �ഗർഭ
�ര��ി�െട കട�േപാ���ം �ടർ�്
��രാജ�രം, ൈമ�ർ ജി�യിെല എ� .് ഡി. േകാ�്
എ�ിവയി�െട കട�േപാ���മാ��. ���ിയ
വിന�ാസം നിലവി�ളള ൈമ�ർ ചാമരാജനഗിെല
കടേ�ാള േ�ഷനിൽ വ�േച�ക�ം, ൈമ�രിൽ
നി�് 15 കിേലാമീ�ർ അകെല�ളള ബ�ി�ർ
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നാഷണൽ പാർ�ി�ം നാഗരേഹാൾ ക�വാ
സേ�ത�ി�മിടയി�ളള വേനതര �േദശ�ിന്

താെഴയായി ഒ� ടണൽ ഉൾെ���ിെ�ാ�ം

കട�േപാ��. 200 കിേലാമീ�ർ ൈദർഘ��ളള ഈ
പ�തി� 13,987 േകാടി �പ മതി�െചലവ്
�തീ�ി��. പ�തി�െട �ാഥമിക റിേ�ാർ�്
െകാ�ൺ െറയിൽേവ േകാർ�േറഷൻ
ത�ാറാ�ക�ം െറയിൽേവ േബാർഡി�
സമർ�ി�ക�ം െച�ി��്. ഇതിെ�
അടി�ാന�ിൽ ഡി.പി.ആർ,
കൺസൾ�ൻസിയായ െകാ�ൺ െറയിൽേവ
േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ്
ത�ാറാ�ിെ�ാ�ിരി�കയാണ്. ഇ�മായി
ബ�െ��് േകരള�ിെല സർെ� �വർ�ിക�ം

മ�് �വർ�ന��ം �േരാഗമനഘ��ിലാണ്.
കർണാടക ഭാഗ�ളള അൈലൻെമ�ി�
അവി�െ� �ാേദശിക ജന��െട എതിർ�്
കണ�ിെല��് കർണാടക സർ�ാർ എതിർ�്
ഉ�യി�ി��. അതിനാൽ കർണാടക വഴി�ളള
അൈലൻെമ�് ���ക�ം നിർ�ി� �തിയ
വിന�ാസം ഏെത�ി�ം വനേമഖലയി�െട
കട�േപാ�കേയാ ഏെത�ി�ം െസൻസി�ീവ്
�േദശെ� ബാധി�കേയാ െച��ി�. അ�െന
പരി�ിതിെയ സമ�മായി �ലനം െച��
ഇ�മായി ബ�െ��് പ�തി�് തത��ി�ളള

അംഗീകാരം കർണാടക സർ�ാരിൽ നി�ം
െറയിൽേവയിൽ നി�ം ലഭി��തിനായി
ചർ�ക�ം ക�ിടപാ�ക�ം നട�ിവ��.
കർണാടക സർ�ാരിൽ നി��ളള അ�മതി ഉടൻ
�തീ�ി��. ഇ�മായി ബ�െ��് സം�ാന

സർ�ാ�ം െക-െറയി�ം കർണാടക
സർ�ാ�മാ�ം ഒ� േയാഗം േച�ക��ായി.
��ത േയാഗ�ിൽ കർണാടക ഭാഗ�� സർേ�
നടപടികൾ�ാ�ം മ��ബ� �വർ�ന�ൾ�ം

അ�മതി നൽ��ത് പരിഗണി�ാെമ��
തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ക��ായി. ഇതിെ�
അടി�ാന�ിൽ വിശദമായ െ�ാേ�ാസൽ
കർണാടക സർ�ാരി� സമർ�ി�ക�ം െച�.
നില�ർ- നൻജ�ഡ്  െറയിൽേവ ൈലൻ തലേ�രി
- ൈമ�ർ, നില�ർ - ന�ൻ�ഡ്  പ�തിക�െട
ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിനായി
െക.ആർ.ഡി.സി.എൽ പ�ിമഘ��ി�െട ഒ�
െപാ� കവാടം നിർേ�ശി��. വിന�ാസ�ിെ�

അംഗീകാര�ിനായി േകരള�ം കർണാടക
സം�ാന�ം ത�ിൽ ചർ� നട�ം ഇ�ാര�
കർണാടക സർ�ാരിെ� പരിഗണനയിലാണ്.
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പ�തി വളെര �ാരംഭ ഘ��ിലാണ്. ഇേ�ാൾ
നിർേ�ശി� വിന�ാസമ�സരി�  ്തലേ�രി ൈമ�ർ
പ�തി� െറയിൽേവ മ�ാലയ�ിൽ നി��ളള
അ�മതി�ം കർണാടക സർ�ാരിൽ നി��ളള
അ�മതി�ം കി�ിയാൽ മാ�െമ ഈ പ�തി�മായി
�േ�ാ� േപാ�വാൻ സാധി�ക��. ഇ�മായി
ബ�െ��് സം�ാന സർ�ാ�ം െക-െറയി�ം
കർണാടക സർ�ാ�മാ�ം ഒ� േയാഗം
േച�ക��ായി. ��ത േയാഗ�ിൽ കർണാടക
ഭാഗ�� സർേ� നടപടികൾ�ം മ��ബ�
�വർ�ന�ൾ�ം അ�മതി നൽ��ത്
പരിഗണി�ാെമ�� തീ�മാനം
ൈകെ�ാ�ക��ായി. ഇതിെ�
അടി�ാന�ിൽ വിശദമായ െ�ാേ�ാസൽ
കർണാടക സർ�ാരി� സമർ�ി�ക�ം െച�.
അ�മാലി - ശബരി െറയിൽ പ�തി 1997-98 െല
െറയിൽെവ ബജ�ിൽ �ഖ�ാപി� പ�തിയാണ്
എ�േമലി വഴി�� ശബരി പാത ശബരിമല
ദർശന�ിന് രാജ��ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ
നിെ��� തീർ�ാടക�െട സൗകര��ം
സം�ാന�ിെ� െത�കിഴ�് ഭാഗ��െട
വികസന�ം ��ിൽ ക�ാണ് ഈ പ�തി
വിഭാവനം െചയതത്. അ�മാലി - ശബരി െറയിൽ
പാത െകാ�ം ജി�യിെല �ന�ർ വെര
ദീർഘി�ി�ക വഴി തമിഴ്  നാ�ിേല�് നീ�ാൻ
കഴി�ം. 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
േക� െറയിൽ മ�ാലയം ��ാെക അറിയി�ക�ം
െച�. പ�തി �ടർ�്
ഘനീഭവി�ി�ാതിരി��തി�� നടപടി �മ�ൾ
എ��ം െപെ��് �ട�ണെമ�ം െറയിൽേവ
മ�ാലയ�ിെന അറിയി���ായി.
റിൈവസ്ഡ്  എ�ിേമ�് സമർ�ി�ാൻ െറയിൽേവ
ആവശ�െ��ത�സരി�  ്െക.ആർ.ഡി.സി.എൽ
സർേ� നടപടികൾ ആരംഭി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


