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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1956 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സിൽവർൈലൻ െറയിൽ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െക.െക.രമ
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ)

നിർ�ി� തി�വന��രം-കാസർേഗാഡ്
സിൽവർൈലൻ െറയിൽ പ�തി��
ഡി.പി.ആർ., റാ�ിഡ്  എൻവേയാൺെമ�്
ഇംപാ�് �ഡി റിേ�ാർ�്, ഫീസിബിലി�ി �ഡി
റിേ�ാർ�് എ�ിവ ലഭി�ി�േ�ാ; ഇവ�ായി
െചലവാ�ിയ �ക�െട�ം ത�ാറാ�ിയ
ഏജൻസി�െട�ം വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) പാരിസ്  ആ�ാനമായ �ാൻേ�ാർേ�ഷൻ
കൺസൾ�ൻസിെയ ആണ് വിശദമായ
പഠന�ിനായി ഡി.പി.ആർ ത�ാറാ�ാൻ
നിേയാഗി�ത്. സിൽവർൈലൻ പ�തി�െട
ഡി.പി.ആർ സർ�ാർ അംഗീകരി�  ്െറയിൽേവ
േബാർഡിെ� പരിഗണന�ായി സമർ�ി�ി��്.
�ൺ 2020 ൽ ഡി.പി.ആർ ത�ാ���വെര
പ��് േകാടി അ�പ�ിര�് ല�ം �പ
െചലവായി��്. �ത പരി�ിതി ആഘാത പഠന
റിേ�ാർ�് �ർ�ീകരി�  ്െക.ആർ.ഡി.സി.എൽ െ�
െവൈ��ിൽ �സി�ീകരി�ി��്. ഇ�മായി
ബ�െ��് െസ�ർ േഫാർ എൻവേയാൺെമ�്
ആ�് െഡവല�്െമ�് എ� തി�വന��രം
ആ�ാനമായ എജൻസി�് ��� ല�ം �പ
നൽകിയി��്.

(ബി) ഈ പ�തി�ം മ�് അ�ബ�
ആവശ��ൾ�മായി എ� വീ�ക�ം വ�ാപാര
�ാപന��ം വിദ�ാലയ��ം
ആരാധനാലയ��ം ഉൾെ�െട�� നിർ�ിതികൾ
ഭാഗികമാേയാ �ർണമാേയാ ഏെ��േ��ിവ�ം
എ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്; ഇനം തിരി��
കണ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഡി.പി.ആർ �കാരം ഈ പ�തി�മായി
ബ�െ��് 9314 െക�ിട�െള ബാധി�െമ�ാണ്
കണ�ാ�ിയി��ത്. വീ�കൾ,
വ�ാപാര�ാപന�ൾ, വിദ�ാലയ�ൾ,
ആരാധനാലയ�ൾ �ട�ി ഇനംതിരി��
കണ�് വിശദ �ല സർേ��േശഷേമ
ലഭി�ക��.

(സി) ഈ പ�തി�ായി എ� �മി ആവശ�മായി

വ�െമ�ാണ് കണ�ാ��ത്; ഇതിൽ സ�കാര�
�മി, സർ�ാർ �മി, െറയിൽേവ ഉടമ�തയി��

�മി എ�ിവ�െട അള�കൾ തരംതിരി�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�ായി 1383 െഹ�ർ �മി ആവശ�മായി

വ�െമ�ാണ് കണ�ാ��ത്. ഡി.പി.ആർ

�കാരം ഇതിൽ 185 െഹ�ർ െറയിൽേവ �മി�ം
ബാ�ി സ�കാര� �മി�മാണ്. �ത�മായ വിവര�ൾ
വിശദ �ല സർേ��േശഷേമ ലഭി�ക��.

(ഡി) പ�തി�ായി ഏെ���� �മിയിൽ വയ�കൾ,
ച��കൾ, ത�ീർ�ട�ൾ, ക�ൽ�ാ�കൾ,
��കൾ �ട�ി വിവിധയിനം �മി�െട അള�കൾ
തരംതിരി�  ്ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി�ാ�� പാരി�ിതിക സാ�ഹിക
ആഘാത പഠന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

േകരള�ിെല െനൽ�ാട�ൾ, വയ�കൾ,
ച��കൾ, ത�ീർ�ട�ൾ, ക�ൽ�ാ�കൾ,
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��കൾ എ�ിവ സംര�ി�ക എ�
ഉേ�ശേ�ാ��ടി ഈ �േദശ�ളിൽ ആകാശ

പാതയി�െടയാണ് പ�തി �പകല് പന
െച�ിരി��ത്. ഇതിൽ 115 കിേലാമീ�ർ
പാടേശഖര�ളിെല 88 കിേലാമീ�ർ ആകാശ

പാതയി�െട�മാണ് കട�േപാ��ത്.
ജലാശയ��ം ത�ീർ�ട��ം മ�ം
സംര�ി��തി� േവ�ി�� പാല��ം
കൽവർ�ക�ം ഇതിനായി നിർ�ി��തായിരി�ം.
അ�േപാെലതെ� പരി�ിതിെയ ബാധി�ാ�
രീതിയി�� നിർ�ാണ �വർ�ന�ളായിരി�ം

പ�തി�ായി നട�ാ�ക. ഇവ�െട ഇനം തിരി��
കണ�് വിശദ �ല സർേ��േശഷേമ
ലഭി�ക��.

(ഇ)
പ�തി�ായി �മി ഏെ����തിന് ആെക എ�
�ക ആവശ�മായി വ�െമ�ാണ്
കണ�ാ�ിയി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

(ഇ) ഡി.പി.ആർ �കാരം 1383 െഹ�ർ
ഏെ���വാനാ�� �വില സാ�ഹ� ആഘാത

പഠനം, �നരധിവാസ�ി�ം ഉൾെ�െട 13,362
േകാടി �പ ആവശ�മായി വ�െമ�ാണ്
കണ�ാ�ിയിരി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


