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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 437 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െറയിൽ േമഖലയിെല വികസന, നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ന��മാർ,
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ, 
�ീ ഡി െക �രളി, 

�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ 

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

(എ) സം�ാന�് െറയിൽ േമഖലയിൽ എെ��ാം
വികസന, നിർ�ാണ �വർ�ന�ളാണ്

നട�വ��ത്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേ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�േ�ാ��ടി�� േജായി�് െവ��ർ
ക�നി, േകരള െറയിൽ െഡവലപ്െമ�്
േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ്  (െക.ആർ.ഡി.സി.എൽ)
എ� േപരിൽ 2017 ൽ �പീകരി�ക��ായി.
��ത േകാർ�േറഷൻ വഴി 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
സാധ�മാ��. ��ി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 -
കാസർേഗാഡ്  2. തലേ�രി - ൈമ�ർ റയിൽേവ
ൈലൻ 3. നില�ർ- ന�ൻ�ഡ്  റയിൽ ൈലൻ 4.
അ�മാലി - ശബരി െറയിൽ പ�തി നിർ�ി�
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സിൽവർൈലൻ പ�തി േകരള സർ�ാർ
നട�ിലാ�ി വ�� ഒ� �ൻനിര പ�തിയാണ്.
തി�വന��ര� നി� കാസർേഗാഡ്  വെര 4
മണി�റിൽ എ�ിേ���ത് സാധ�മാ�വാൻ 200
കി.മി േവഗതയിൽ െസമി ൈഹ �ീഡ്  െ�യി�കൾ
ഓടി�വാ�� ഒ� പ�തിയാണ് സിൽവർൈലൻ.
��ത പ�തി സം�ാന�ിെ� 11 ജി�കളി�െട
കട� േപാ�ക�ം 11 േ�ഷ�കേളാ�ം
�ടി���മാണ്. അ�രീ� മലിനീകരണം ഏ��ം
�റ�� യാ�ാ മാർ�മാണ് െറയിൽഗതാഗതം.
ഇ�ര�ിൽ ഈ പ�തി നിലവിൽ
വ��േതാ��ടി േറാഡപകട��ം േറാഡിെല
യാ�ാ�ിര�ം �റ�ാം എ�് മാ�മ�
അ�േയാർ�െ� �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.

(ബി) തലേശരി-െെമ�ർ, നില�ർ-ന�േ�ാട് ,
അ�മാലി-ശബരി എ�ീ െറയിൽ പാതകൾ�്
അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; ഇതിനായി സം�ാന

സർ�ാർ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) തലേ�രി - ൈമ�ർ റയിൽേവ ൈലൻ
േകരള�ിെല വട�ൻ മലബാറിെല
തലേ�രിയിെല േകാ�ൽ ടൗൺഷി�ിെന
മാന�വാടി വഴി കർണാടകയിെല ൈമ�ർ
പ�ണ�മായി ബ�ി�ി�� തലേ�രി - ൈമ�ർ
റയിൽേവ ൈലൻ പ�തി നിലവിൽ വ��േതാെട
മലബാറിെല ജന��െട യാ� �ഗമമാ�വാൻ
സാധി�ം. 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 സർേ� ���ിക�ം മ�്
�വർ�ന��ം �േരാഗമനഘ��ിലാണ്.
കർണാടക ഭാഗ�ളള അൈലൻെമ�ി�
അവി�െ� �ാേദശിക ജന��െട എതിർ�്
കണ�ിെല��് ��ത ഭാഗ��ടി�ളള
അൈലൻെമ�ി� 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
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അംഗീകാരം കർണാടക സർ�ാരിൽ നി�ം
െറയിൽേവയിൽ നി�ം ലഭി��തിനായി
ചർ�ക�ം ക�ിടപാ�ക�ം നട�ി വ��. ചിഫ്
െസ��റി തല�ി�ം ബ�മാനെ�� �ഖ�മ�ി
തല�ി�ം ക�ിടപാ�കൾ നട�ിവരികയാണ്.
കർണാടക സർ�ാരിൽ നി��ളള അ�മതി ഉടൻ
�തീ�ി��. ഇ�മായി ബ�െ��് സം�ാന

സർ�ാ�ം െക-െറയി�ം കർണാടക
സർ�ാ�മായി 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- ന�ൻ�ഡ്  റയിൽ ൈലൻ െത�ൻ
േകരളം, ൈമ��, െബംഗ�� എ�ിവ ത�ിൽ
ബദ�ം �സ��മായ കണ�ിവി�ി നൽകിയാണ് ഈ
പ�തി നട�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��ത്. ഈ 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�ാ�മായി 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 െറയിൽ പാത.
ശബരിമല ദർശന�ിന് രാജ��ിെ� വിവിധ
ഭാഗ�ളിൽ നിെ��� തീ�ാടക�െട
സൗകര��ം സം�ാന�ിെ� െത�കിഴ�്
ഭാഗ��െട വികസന�ം ��ിൽ ക�ാണ് ഈ
പ�തി വിഭാവനം െച�ത്. 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�
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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��.

(സി) ��ത പാതകൾ �ാവർ�ികമാ��േതാെട

സം�ാന�ിെ� വികസന�ിൽ എെ��ാം
മാ��ളാണ് �തീ�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) സിൽവർൈലൻപാത േകരള�ിെല ൈഹേവയി�ം
െറയിൽേവയി�ം ന��് ആർ�ി�ാ��

�ര�ിത േവഗം ഇേ�ാൾ ശരാശരി 40-60
കിേലാമീ�റാണ്. നിലവി�� േറാ�ക�ം
െറയിൽപാതക�ം വികസി�ി�  ്േവഗം ��ാ��
സാധ�ത ജനസാ�തേയറിയ േകരള�ിൽ

�റവാണ്. ഇനി�ം േവഗ�ിൽ യാ�
െച�ണെമ�ിൽ ആ�നിക സാേ�തികവിദ��െട
സഹായേ�ാെട �തിയ ഗതാഗത മാർഗ�ൾ
അവലംബിേ����്. േറാഡ്  ഗതാഗത�ിെല

സമയന�ം പരിഹരി�ാ�� ഏ��ം
അ�േയാജ�മായ �മമാണ് ഇേ�ാൾ സിൽവർ
ൈലൻ എ� േപരി�ിരി�� അർധ അതിേവഗ
പാത എ� പ�തിയി�െട േകരളം ല��മി��ത്.
200 കിേലാമീ�ർ േവഗ�ിൽ േകരള�ിെ�

െത�വട�് യാ� െച�ാൻ കഴി�ാൽ ഇ�െ�
ഇഴ�േപാ�് അവസാനി�ി�ാനാ�ം.
തി�വന��രം �തൽ കാസർേഗാഡ്  വെര��
530 കിേലാമീ�ർ നാ� മണി�ർ െകാ�്
സ�രി�ാനായാൽ മലയാളി�െട
യാ�ാരീതിയിൽ വൻമാ�മാ��ാ�ക.
സിൽവർൈലനിെന ആ�യി�� യാ��ാർ
വർധി��േതാെട യാഥാർ��മാ�� ആദ�വർഷം
തെ� ഏകേദശം 2.8 ല�ം ടൺ കാർബൺ
ഡേയാൈ�ഡ്  ബഹിർഗമനം �റ�ാനാ�ം. 2052-
ഓെട വർഷ�ിൽ 5,94,636 ടേ�ാളം
കാർബൺഡേയാൈ�ഡ്  അ�രീ��ിൽ നി�്
�റയാൻ സിൽവർൈലൻ നിമി�മാ�ം.
േകരളവികസന�ിെ� �ഖ�ായ മാ��തിെനാ�ം
അ�ിെന അ�രീ� മലിനീകരണ�ിെ� േതാത്
ഗണ�മായി �റ�ാ�ം ഈ ഹരിതപ�തി
വഴിെയാ��ം. േറാ-േറാ സർ�ീസ്  വഴി
അ�േറാളം ചര�വാഹന�ൾ േറാഡിൽനി�്
പി�ാ�ം. ഇത് സം�ാനെ� ��മായ
ഗതാഗതതിര�് മാ�മ� ദിനം�തി വർ�ി��
േറാഡപകട��ം �റ�ം. േകരള�ിെ�
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അടി�ാന വികസന േമഖലയിൽ വൻ
�തി��ാ�� പ�തിയാണ് സിൽവർ ൈലൻ.
ഒ� മണി�ർ സമയംെകാ�് േകാഴിേ�ാട്  നി�ം,
ഒ�രമണി�ർ െകാ�് തി�വന��ര�് നി�ം
ഒരാൾ�് െകാ�ിയിൽ എ�ാൻ കഴി�െമ�ിൽ
അത് മലയാളിക�െട സാ�ഹിക ജീവിത�ി�ം

െതാഴിൽേമഖലയി�ം േകരള�ിെ�

വാണിജ�രംഗ�ം ഉ�ാ�� മാ�ം
അ�ത�ർവമായിരി�ം. സിൽവർ ൈലൻ
യാഥാർഥ�മായാൽ നിര�ിെല വാഹനെ���ം
നിയ�ി�വാ�ം അ�രീ� മലിനീകരണം
�റ�വാ�ം കഴി�ം. മാ�മ� തിര�െകാ�്
വീർ���� സം�ാനെ� െറയിൽപാതകളിെല
തിര�് ഒഴിവാ�ാ�ം ഈ പാതകളി�െട��
ഗതാഗതം �ഗമമാ�ാ�ം കഴി�ം. ഇേ�ാഴെ�
വിലനിലവാരമ�സരി�തെ� 530 േകാടി �പ�െട
െപേ�ാ�ം, ഡീസ�ം ത�ല��ാ�� മലിനീകരണം
�റ�വാ�ം കഴി�ം. സിൽവർ ൈലൻ വഴി
നഗരേക��ളിേല�� �േവശനം
എ��മാ���വഴി സം�ാന�ിെ�

െമാ��ി�� സാ��ിക�ം

വ�ാവസായിക�മായ വളർ� സാധ�മാ�ം.
നഗരേക�ീകരണം വൻേതാതിൽ ഒഴിവാ�െ��ം.
�ാമ�േദശ�ളിൽനി�േപാ�ം എ���ിൽ

നഗര�ളിെല�ാൻ ജന�ൾ�്
കഴി���െകാ�് താമസം, ഭ�ണം എ�ിവ
വഴി�� ജീവിതെ�ലവ് വൻേതാതിൽ �റ�ം. ഇ�
�ടാെതയാണ് പ�തി നട�ാ�േ�ാൾ ലഭി��
സാ��ിക ഉണർ�ം േജാലിക�ം. 2025ൽ
�ർ�ിയാ�െമ� �തീ�ി�� പ�തി�െട
നിർ�ാണ സമയ�് േനരി�ം അ�ാെത�ം 50,000
േപർ�ം, പ�തി �ർ�ിയാ�േ�ാൾ 10,000
േപർ�ം േജാലി ലഭി�ം. 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�� െകാ�ം ബാം�രിേല� 13
മണി��െകാ�ം എ�ിേ�ർ�ിട�് 5
മണി��െകാ�് ൈമ�രിേല�ം 8
മണി��െകാ�് ബാം�രിേല�ം യാ�ാ സമയം
�റ� െകാ�് എ�ിേ�രാൻ ��ത പ�തി
സഹായകമാ��. നില�ർ- നൻജ�ഡ്  റയിൽ
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ൈലൻ െത�ൻ േകരളം, ൈമ��, െബംഗ��
എ�ിവ ത�ിൽ ബദ�ം �സ��മായ കണ�ിവി�ി
നൽകിയാണ് ഈ പ�തി നിർ�ി�ാൻ
ഉേ�ശി��ത്. ഈ ൈലൻ 6 മണി�റി��ിൽ
ൈമ�രിെന െകാ�ി�മായി ബ�ി�ി�ക�ം

ൈമ�ർ വഴി േനരി�ം െച��മായ ബാം�ർ-േകരള
കണ�ിവി�ി നൽ�ക�ം െച�ം. കർണാടക,
േകരളം, തമിഴ്  നാട്  എ�ിവിട�ളിെല
�േദശ�ിെ� സമ� വികസന�ിന് െറയിൽേവ
ൈലൻ സഹായി�ം. വയനാട്  ജി��ം െറയിൽേവ
�പട�ിൽ ഇടം പിടി�ം എ�താണ് ഈ പ�തി
വഴി�� മെ�ാ� വലിയ േന�ം. 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��� തീ�ാ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�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


