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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െക-െറയിൽ പ�തി�ായി �ലം ഏെ���� നടപടികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം ,
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി 

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ)

െക-െറയിൽ പ�തി�ായി �ലം ഏെ����
നടപടികൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(എ) �ലേമെ���ൽ നടപടിക�െട �ാരംഭ
�വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ി��്. സിൽവർൈലൻ
പ�തി�െട �ീ ഇൻെവ�് ആ�ിവി�ീസ്
ഉൾെ�െട�� നടപടി�മ�ൾ ഏെ���
നട��തിന് െറയിൽ മ�ാലയ�ിെ�

തത��ി�� അംഗീകാരം ലഭി�ക��ായി.
ഇ�കാരം തത��ിൽ അംഗീകാരം കി�ിയ
പ�തികൾ�് �ാഥമിക ലാൻറ്  അക�സിഷൻ
നടപടികൾ �ടേ����്. വിശദമായ സാ�ഹിക
ആഘാത പഠനം, �മി അള� തി�െ���ക
എ�ി�െന 2013 െല RFCTLARR വ��
�കാര�ളള �ാരംഭ �വർ�ന�ൾ�ളള

നടപടി�മ�ൾ �േരാഗമി�കയാണ്. െസമീ
ൈഹ�ീഡ്  െറയിൽേവ ൈലൻ പ�തി�്
�ലെമെ����തിന് േവ�ി �റെ��വി�
18.08.2021 െല സ.ഉ(ൈക) നം. 163/2021/റവ
ഉ�രവിൽ സാ�ഹിക ആഘാത പഠനം
നട��തി�ം പഠന റിേ�ാർ�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ വിദ�സമിതിെയ �പീകരി�്
�പാർശ സമർ�ി��തി�ം അ�മതി
നൽകിയി��താണ്. എ�ാൽ LARR ആ�് 2013
െല സെ��ൻ 2 െസ�ൻ 8 �കാരം �മി
ഏെ���ൽ നടപടിക�മായി �േ�ാ�്
േപാ��തി�� അ�മതി ഉ�രവ് െറയിൽേവ
േബാർഡിെ� അ�ിമാ�മതി ലഭ�മായതി�േശഷം
മാ�േമ �റെ��വി� എ� വ�വ�
ഉൾെ���ിയാണ് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��ത്.

(ബി) ��ത ആവശ��ിനായി ഏെ���ാൻ
ഉേ�ശി�� �ല�ളിൽ �ഷി�മി
ഉൾെ��ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ർ�മാ�ം പരി�ിതി സൗ�ദമായാണ്
സിൽവർൈലൻ പ�തി യാഥാർ��മാ��ത്.
െകാ�ം വള�കൾ ഒഴിവാ�ിെ�ാ�് �പക�ന
െച� സിൽവർ ൈലനിെ� �ാ�് താരതേമ�ന
ജനവാസം �റ� �േദശ�ളിൽ �ടിയാണ്
��തൽ ഭാഗ�ം കട� േപാ��ത്.
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പ�തി�ാ�ളള പാരി�ിതിക - സാ�ഹിക
ആഘാത പഠന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

േകരള�ിെല െനൽ�ാട��ം �ഷി�ല��ം

സംര�ി�ക എ� ഉേ�ശേ�ാ� �ടി ഈ
�േദശ�ളിൽ ആകാശപാതയി�െടയാണ് പ�തി
�പക�ന െച�ിരി��ത്. ഇതിൽ 115
കിേലാമീ�ർ പാടേശഖര�ളിൽ 88 കിേലാമീ�ർ
ആകാശപാതയി�െട�മാണ് കട�േപാ��ത്.
ജലാശയ��ം ത�ീർതട��ം മ�ം
സംര�ി��തി�േവ�ി�ളള പാല��ം
കൾവർ�ക�ം ഇതിനായി നിർ�ി��തായിരി�ം.
അ�േപാെല തെ� നിർ�ാണ ഘ��ിൽ

പരി�ിതിെയ ബാധി�ാ� രീതിയി�ളള
നിർ�ാണ �വർ�ന�ളായിരി�ം പ�തി�ായി
നട�ിലാ�ക.

(സി) ൈജവൈവവിധ���െട കലവറയായ �മി
ഏെ�����വഴി പാരി�ിതിക നാശം
ഉ�ാ�െമ� ആേരാപണം
പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏ��ം സാേ�തികമാ�ം സാ��ികമാ�ം

അതി��പരി സാ�ഹിക ���ൾ� �ൻ��ം
നൽകിെകാ�് ജനസാ�ത �റ�
�േദശ�ളി�െടയാണ് സിൽവർൈലൻ
പ�തി�െട നിർ�ി� അൈലൻെമൻറ്  കട�
േപാ��ത്.. 74% ��തല�ി�െട�ം 26%
ആകാശപാത അെ��ിൽ �ര�പാത ആയാണ്
പ�തി ആ��ണം െച�ിരി��ത്. നിർ�ി�
സിൽവർൈലൻ പ�തി സംര�ിത
വന�േദശ�ളി�െട കട�േപാ��ി�. േകാ�ൽ
െറ�േലഷൻ േസാൺ (സി.ആർ.ഇെസഡ്)
�ിയറൻസ്  ലഭ�മാ��തിനായി േക�
സർ�ാരിെ� എജൻസിയായ NCSCM െന
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��താണ്. �ഷി�മി�ം ജനവാസേമഖലക�ം
ഒഴിവാ�ാനാവാ� േമഖലകളിൽ ഒ� തര�ി�ം

സ�ാഭാവിക ആവാസ വ�വ��് േകാ�ം ത�ാ�
വിധ�ി�� ബദൽ നിർ�ാണ മാർ���ം
അവലംബി���്. സിൽവർൈലൻ പാത കട�
േപാ�േ�ാൾ ഉ�ാകാ�� �ക�നം
ഒഴിവാ��തിനായി ൈവേ�ഷൻ അറ�ർ,
സൗ�് �ഫി�്, േനായി�് ബാരിയർ എ�ിവ
�ാപി��താണ്. 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
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�നർസം�രി�മായിരി�ം �വർ�ി�ക.
മലിനീകരണ ��മായ യ��ൾ ആയിരി�ം
നിർ�ാണ�ിന് ഉപേയാഗി�ക. ഇ�ര�ിൽ

ഹരിതമാനദ��ൾ പാലി�െകാ�ാ�ം
സിൽവർൈലനിെ� എ�ാ ���ിക�ം

നട�ാ�ക. ആയതിനാൽ സിൽവർൈലൻ പ�തി
ഒ� തര�ി�ം പാരി�ിതിക നാശം
ഉ�ാ��ി�. ഈ പ�തി സാ��മാ��േതാ�
�ടി ഹരിത �ഹ വാതക ബഹിർഗമനം �റ�ാൻ
സാധി��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�് ആൻറ്  കവർ
നിർ�ാണരീതി�� �ല�ളിൽ വീ�കൾ�് ഒ�
തര�ി��� ഭീഷണി��ാ��മി�.

(ഡി) ��ത പ�തി സം�ാന�ിന് വൻ സാ��ിക

ബാധ�ത വ����ം അതിന��തമായി
സാധാരണ ജനവിഭാഗ�ിന്

�േയാജനമി�ാ��ം പരി�ിതിെയ

നശി�ി���ം സം�ാനെ� െവ�ി
�റി���മാെണ� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത പ�തി�്
പകരം നിലവിെല െറയിൽപാതകൾ
നവീകരി��തി�ം ���ിയ െചലവിൽ വിമാന
സർവീ�കൾ ആരംഭി��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

(ഡി) ഒ� ല�ം േകാടിയിലധികം �പ േവ�ിവ��
ൈഹ�ീഡ്  െറയിൽ പ�തികേള�ാൾ െചലവ്
�റ��ം േകരള�ിെ� സാ��ിക നില�്
അ�േയാജ�മായ�മായ സിൽവർൈലൻ തീർ�ം
�ാേയാഗികമായ പ�തിയാണ്. വിശദമായ പ�തി
റിേ�ാർ�് അ�സരി�  ്സിൽവർ ൈലൻ
പ�തി�െട െചലവ് 63,940.67 േകാടി �പയാണ്.
ഇതിൽ 2150 േകാടി �പയാണ് േക� െറയിൽെവ
വിഹിതം. സം�ാന സർ�ാർ 3253 േകാടി
�പയാണ് വഹി�ക. 975 േകാടി �പ െറയിൽെവ
�മി�െട വിലയാണ്. 4252 േകാടി �പ െപാ�ജന
ഓഹരിപ�ാളി��ി�െട�ം സമാഹരി�ം.
അ�ാരാ� ധനകാര� �ാപന�ളിൽ നി�്
33,700 േകാടി �പ�ം സമാഹരി�ാനാണ്
ല��മി��ത്. ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ

എ.ഡി.ബി, ൈജ�, എ.ഐ.ഐ.ബി,
െക.എഫ്.ഡ�� എ�ിവെര േക�
ധനകാര�മ�ാലയം വഴി സമീപി�ക�ം വിശദ
പ�തി റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ക�ം െച� കഴി�.
വാ��ായി ഇ�മായി ബ�െ��് െ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�ി��്. �മി
ഏെ���ലിന് ആവശ�മായ 13,265 േകാടി
�പ�ായി ഹഡ്േകാ, കിഫ്ബി, ഇ��ൻ
െറയിൽെവ ഫിനാൻസ്  േകാർപേറഷൻ �ട�ിയ
�ാപന��മായി ചർ�കൾ �േരാഗമി�വ��.
�മിേയെ���ലിനായി ഹഡ്േകാ ഇതിനകംതെ�
3000 േകാടി �പ �െട വാ� അ�വദി�കഴി�.
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�ലേമെ���ിനായി കിഫ്ബിയിൽ നി�ം 2100
േകാടി �പ വാ�െയ���തിന് ഭരണാ�മതി
ലഭി�ക�ം െച�. നിലവിൽ നിേ�പ സൗ�ദ
അ�രീ�ം നിലനിൽ�� േകരള�ിൽ വിവിധ
തല�ളി�� ധനസമാഹരണ�ി�െട

സിൽവർൈലൻ പ�തി യാഥാർ��മാ�ാനാ��
സാഹചര�മാണ്. ക�ർ, െകാ�ി വിമാന�ാവള

വികസനമാ�കയിൽ െപാ�ജനനിേ�പ�ം
െകാ�വരാൻ സാധി�ം. �ർ�മാ�ം പരി�ിതി

സൗ�ദമായാണ് സിൽവർൈലൻ പ�തി
യാഥാർ��മാ��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�മായിരി�ം �വർ�ി�ക.
മലിനീകരണ ��മായ യ��ൾ ആയിരി�ം
നിർ�ാണ�ിന് ഉപേയാഗി�ക. ഇ�ര�ിൽ

ഹരിതമാനദ��ൾ പാലി�െകാ�ാ�ം
സിൽവർൈലനിെ� എ�ാ ���ിക�ം

നട�ാ�ക. നിർമാണ സമയെ�
ഹരിത�ഹവാതക��െട ബഹിർഗമന��ം
പരിഹരി�ാൻ വിവിധ സംഘടനക�മായി േചർ�്
െറയിൽ ഇടനാഴി പരിധിയിൽ നഗര വനവൽ�രണ
പരിപാടി നട�ാ�ാ�ം പ�തി��്.
സിൽവർൈലനിെന ആ�യി�� യാ��ാർ
വർ�ി��േ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��ം. ഇ��ൻ െറയിൽെവ നയ�കാരം
140 കിേലാമീ�റിന് �കളിൽ േവഗ�ിൽ െ�യിൻ
സ�രി�� �ാ�കൾ�് ��ം െപാ�ജന��െട
�ര�െയ ക�തി സംര�ണഭി�ി

�ാപിേ����്. െറയിൽെവ �ാ�ിന് ��ം
സംര�ണഭി�ി �ാപി��ത് രാജ��്

��മ�� കാര�മ�. മണി�റിൽ 160 കിേലാമീ�ർ
വെര േവഗതയിൽ സ�രി�� ഗതിമാൻ
എ�്�സ്  സർവീസ്  നട�� ഡൽഹി ആ�
െസ�നിൽ നിലവിൽ �ാ�ിനി�വശ�ം
സംര�ണഭി�ി��്. 160 കിേലാമീ�ർ വെര
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േവഗതയിൽ െ�യിൻ സർവീസ്
നട�ാ�േ�ശി�� ഡൽഹി- �ംൈബ, ഡൽഹി -
ഹൗറ െസ��കളി�ം സംര�ണ
ഭി�ിെയാ����്. സിൽവർൈലനിെ� �ാ�്
137 കിേലാമീ�േറാളം ൈദർഘ��ിൽ േമൽ�ാത,
�ര�ം, വയഡ�് എ�ിവയി�െടയാണ�തിനാൽ
ഇവിട�ളിൽ സ�ാരസ�ാത���ിന് ഒ�
തട���ാവി�. മ�ിട�ളിൽ പാത �റി�കട�ൽ
സൗകര��ിനായി ഓേരാ അ��മീ�റി�ം

അടി�ാതകേളാ േമൽ�ാതകേളാ സിൽവർൈലൻ
�ാ�ിന് ��െക��ാ�ക�ം െച�ം. ജനസാ�ത
�ടിയ വികസിത നഗരഭാഗ�ളി�െടയാണ്
െറയിൽെവ ൈലൻ കട�േപാ��െത�തിനാൽ
തി�വന��ര�ി�ം കാസർേഗാഡി�മിടയിെല
അസംഖ�ം വള�കൾ നിറ� ഭാഗം നിവർ��ത്
�ാേയാഗികമ�. തി�ർ-തി�വന��രം ഭാഗെ�
അേപ�ി�  ്താരതേമ�ന വള�കളിൽ
�റ���െകാ�് മാ�മാണ് സിൽവർൈലൻ
പാത തി�ർ �തൽ കാസർേഗാഡ്  വെര നിലവിെല
പാത�് സമാ�രമായി നി�യി�ത്.
തല�ാന� നി�് തി�ർ വര�� �ാ�്
െകാ�ംവള�ക�ം കയ�ിറ���ം നിറ�താണ്.
മാ�മ� ഇവിട�ളിൽ പാത കട�േപാ��ത്
അധിക�ം നഗര സ�ഭാവ��, ജന�ൾ
തി�ി�ാർ�� േമഖലകൾ���് �ടിയാണ്.
അതിനാൽ തെ� �മിേയെ���ൽ ��ിയ
വ�ാപകമായ എതിർ�ം വലിയ കാലതാമസ�ം
വ��ിെവ�ം. ��കണ�ിന് െ�യി�കളാണ്
നിലവിെല �ാ�ിൽ സം�ാന�് സർവീസ്
നട��ത് എ�ിരിെ� വള�കൾ ഇനി
നിവർ�ാൻ സാധി�ാൽ േപാ�ം െ�യിൻ സാ�ത
കാരണം ശരാശരി 90 കിേലാമീ�ർ േവഗത േപാ�ം
ൈകവരി�ാൻ സാധി�ി�. ആയതിനാൽ
നിലവിെല േ�ാഡ്േഗജ്  പാത ഇര�ി�ി��െകാ�്
േകരള�ിെല െറയിൽപാതയി�െട അതിേവഗ
യാ� സാധ�മാവി�. മാ�മ� നിലവിെല
െ�യി�കളിേലെറ�ം �തിയ പാതയിേല�്
മാറിയാൽ െ�യി�ക�െട സാ�ത കാരണം
അതിേവഗ യാ��ം സാധ�മാവി�. നിലവിെല
െറയിൽപാത നഗര വികസനം ��ത�� ജനവാസ
േമഖലകളി�െടയാണ് ��തലായി കട�േപാ��ത്
എ�തിനാൽ പാത നവീകരണം �ാേയാഗികമ�.
േകരള�ിൽ �ധാനമാ�ം 4
വിമാന�ാവള�ളാണ് സർ�ീസ്  നട��ത്.
എ�ാൽ, യാ� െചലവ് �ടി കണ�ിെല��ാൽ
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ഇത് െ�യിൻ യാ�െയ അേപ�ി�്
സാധാരണ�ാർ�് ഒ�ം താ�ാ�� ഒ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


