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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 28 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സിൽവർൈലൻ െറയിൽപാത

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്,
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  , 
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്, 
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ 

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ)

െക  -െറയിൽ േകാർ�േറഷൻ വഴി
നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� തി�വന��രം-
കാസർേഗാഡ്  അർ� അതിേവഗ
െറയിൽപാത�െട വിശദമായ പ�തിേരഖ�ം
സാധ�ത പഠന റിേ�ാർ�ം
അംഗീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സാ��താ പഠന റിേ�ാർ�് അംഗീകരി�  ്െറയിൽേവ
േബാർഡി� സമർ�ി�ക�ം ആയതിന് േക�
െറയിൽ മ�ാലയ�ിൽ നി�ം തത��ിൽ

അംഗീകാരം ലഭി�ക�ം െച�ി��്. �ടർ�്
പ�തി�െട വിശദ പഠന റിേ�ാർ�്
െക.ആർ.ഡി.സി.എൽ �ർ�ീകരി�ക�ം േകരള
സർ�ാർ ടി റിേ�ാർ�് അംഗീകരി�  ്െറയിൽേവ
മ�ാലയ�ിെ��ം, േക� സാ��ികകാര�

വ��ിെ��ം, േക� മ�ിസഭ�േട�ം
അ�ിമാ�മതി�ായി സമർ�ി�ക�ം െച�ി��്.

(ബി)

��ത പാത�ായി പരി�ിതി ആഘാത പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ; ഇതിനായി
ഏത് ഏജൻസിെയയാണ്
�മതലെ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�്. സിൽവർ ൈലൻ പാത�ാ�� പരി�ിതി

ആഘാത പഠനം േകരള െറയിൽ െഡവലപ്െമ�്
േകാർ�േറഷൻ നട�ിയി��്. ഇ�മായി
ബ�െ��് ഒ� �ത പരി�ിതി ആഘാത പഠനം
െസ�ർ േഫാർ എൻവേയാൺെമ�് ആ�്

െഡവലപ്െമ�്, തി�വന��രം എ� �ാപനം

�േഖന നട�ിയി��. ഇതിെ� റിേ�ാർ�് െക-
െറയിൽ െവൈ��ിൽ �സി�ീകരി�ി���്.
�ടാെത ഒ� സമ� പരി�ിതി ആഘാത പഠനം
നട��തിനാ�� െട�ർ നടപടികൾ
അ�ിമഘ��ിലാണ്.

(സി) േകരളാ െറയിൽ െഡവല�്െമ�് േകാർ�േറഷൻ
പരി�ിതി ആഘാത പഠന�ിനായി

നിേയാഗി�ിരി�� ക�നി ഏെത�ാം
േമഖലകളിലാണ് പഠനം നട�വാൻ ഉേ�ശി��ത്
എ�് വ��മാ�ാേമാ; കരാറിൽ ഇ�ാര�ം
ഉൾെ���ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) േകരള െറയിൽ െഡവലപ്െമ�് േകാർ�േറഷൻ
പരി�ിതി ആഘാത പഠന�ിനായി

നിേയാഗി�ിരി�� ക�നി ��ത പഠന�ിെ�

ഭാഗമായി�െ� ഫീൽഡ്  വർ�്, സമ�
പരി�ിതി ആഘാത വിലയി��ൽ റിേ�ാർ�്,
എൻവേയാൻെമ�് മാേനെ��് �ാൻ, വിശദ
സാ�ഹിക ആഘാത പഠനം, �നരധിവാസ പഠനം
ഇൻഡിജീനസ്  പീ�ിൾ �ാൻ എ�ീ
േമഖലകളിലാണ് പഠനം നട�വാൻ
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ഉേ�ശി�ിരി��ത്. ഇ�ാര�ം കരാറിൽ
ഉൾെ���ിയി��്.

(ഡി) ഈ പ�തി �ലം അടി�ാന വികസന
േമഖലയിൽ ഉ�ാകാനിട�� ന���ം
ജന�ൾ��ാ�� ����ം
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) േകരള�ിെ� അടി�ാന വികസന േമഖലയിൽ
വൻ �തി��ാ�� പ�തിയാണ് സിൽവർ
ൈലൻ. വിശദമായ സാ�ഹിക ആഘാത പഠനം,
�ത�മായ �മി അള� തി�െ���ക
എ�ി�െന�ളള �ാരംഭ �വർ�ന�ൾ�ളള

നടപടി �മ�ളാണ് ഇേ�ാൾ നട�വ��ത്. �മി
ഏെ���ലിെ� �ാരംഭ �വർ�ന��െട

ഭാഗമായി സാ�ഹിക ആഘാത പഠനം
നട��താണ്. 63,941 േകാടി �പ�െട െചലവ്
�തീ�ി�� ഈ പ�തി�് 1383 െഹ�ർ
�മിയാണ് �നരധിവാസ�ിന് ഉൾെ�െട
ആവശ�മായിവ�ക. ഇതിൽ 1198 െഹ�ർ സ�കാര�
�മിയാണ്. �ലം ഏെ����തിന് 13362.32
േകാടി �പ ആവശ�മായി വ�ം. നിർ�ി� പാത
കട�േപാ�� 11 ജി�കളിെല
ആരാധനാലയ�െള�ം പാട�െള�ം
കാ�കെള�ം ബാധി�ാ� രീതിയിലാണ് ��ത
പ�തി വിഭാവനം െച�ി�ളളത്. ഈ പ�തി
സം�ാനെ�ാ�ാെക വീ�കൾ ഉൾെ�െട 9314
െക�ിട�െള മാ�മാണ് ബാധി��ത് എ�്
കെ��ിയി��്. ഏ��ം സാേ�തിമാ�ം
സാ��ികമാ�ം അതി�പരി സാ�ഹിക
���ൾ� �ൻ��ം നൽകിെകാ�് ജനസാ�ത
�റ� �േദശ�ളി�െടയാണ് ഈ പ�തി��
അൈലൻെമ�് നി�ിയി�ിരി��ത്. ഒ�
െഹ�റി� ഏകേദശം 9 േകാടി �പ
ന�പരിഹാരമായി കണ�ാ�ിയരി��.
ജനവാസം �റ� �േദശ�ളിൽ �ടിയാണ്
പാത�െട ��തൽ ഭാഗ�ം കട� േപാ��ത്.
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�ളിെല 88 കിേലാമീ�ർ
ആകാശപാതയി�െട�മാണ് കട�േപാ��ത്.
ജലാശയ��ം ത�ീർതട��ം മ�ം
സംര�ി��തി�േവ�ിയി�ളള പാല��ം
കൽവർ�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. പ�തി സംബ�ി�്
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ജന�ൾ��ാ�� ആശ�ക�ം ����ം
�രീകിര��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ം. ആർ.എഫ്,
സി,�ി,എൽ,എ.ആർ.ആർ അ�സരി��
പബ്ളിക് ഹിയറി�് നട��താണ്. ഇ� �ടാെത
വിവിധ സാ�ഹിക സാം�ാരിക സംഘടനകൾ
നട�� െസമിനാ�കളി�ം �ടി�ാ�കളി�ം
��ത വിഷയം അവതരി�ി�ക�ം ജന��െട
ആശ�കൾ പരിഹരി��തിന് േവ� നടപടികൾ
സ�ീകരി���മാണ് .

(ഇ) േക� െറയിൽേവ മ�ാലയ�ിെ� അ�മതി
ലഭി��തിന് ��് സം�ാന സർ�ാർ ��ത
പ�തി�ാ�� സർേ� നടപടിക�ം �മി
ഏെ����ം സംബ�ി� �ഖ�ാപനം
നട�ിയിരി��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) േക� ധനകാര� മ�ാലയ�ിെ� ക�് നം.
24(35) പി.എഫ്.11/2012 തീയതി 05.08.2016
�കാരം തത��ിൽ അംഗീകാരം കി�ിയ
പ�തികൾ�് ലാൻറ്  അക�സിഷൻ നടപടികൾ
�ട�വാൻ അ�മതി��്. മാ��മ� െറയിൽേവ
േബാർഡിെ� ക�് നം. 2018/െജ.വി െസൽ/െജന/
എസ് .പി.വി./േപാളിസി/2 �കാര�ം ലാൻറ്
അക�സിഷൻ നടപടി �ട�വാൻ അ�മതി��്.
�ടാെത ഡി.പി.ആർ അംഗീകരി� േകരള സർ�ാർ
ഉ�രവ് സ.ഉ (ൈക). നം. 18/2020/ഗതാ തീയതി
11.06.2020 �കാരം ലാ�് അക�സിഷൻ
നടപടികൾ �ട�വാ�ം ധനസമാഹരണ
�വർ�ന�ൾ �ട�വാ�ം അറിയി�ി��.
എ�ാൽ �മി ഏെ���ൽ ���ി േക�
സർ�ാരിെ� പ�തി അംഗീകാര�ി� േശഷം
മാ�െമ സാധി�ക��. സിൽവർൈലൻ പ�തി
െറയിൽ മ�ാലയ�ിെ��ം േക�
സർ�ാരിെ��ം സജീവ പരിഗണനയിൽ ആണ്.
ഉടൻ തെ� േക��ിൽ നി�ം അ�ിമാ�മതി
�തീ�ി��. ഈ പ�തി� േവ�ി�ളള
�ലേമെ���ലി� �േ�ാടിയായി െചേ��
നിരവധി നടപടി�മ�ൾ ഉ�്. വിശദമായ
സാ�ഹിക ആഘാത പഠനം, �ത�മായ �മി അള�
തി�െ���ൽ എ�ി�െന�ളള �ാരംഭ
�വർ�ന�ൾ�ളള നടപടി �മ�ളാണ്
ഇേ�ാൾ നട�വ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ��്

സ.ഉ (ൈക) നം 13/2021/ഗതാ തീയതി 11.06.2021
ഉ�രവ് �കാര�ം റവന� വ��ിെ� സ.ഉ (ൈക)
നം. 163/2021/റവ തീയതി 18.08.2021 എ�ീ
ഉ�ര�കൾ �കാരം ഭരണാ�മതി�ം 2013-െല
എൽ.എ.ആർ.ആർ വ�� �കാര�ളള എ�ാ
നടപടി�മ��ം അ�ശാസി�െകാ�് �മി
ഏെ����ത് സംബ�ി�  ്അ�മതി�ം
നൽകിയി��്. �മി ഏെ����തി�ളള
കാലതാമസ�ം അതിേനാട�ബ�ി�  ്പ�തി�െട
െചലവ് ����ം ഒഴിവാ�ാനായി �ാരംഭ
നടപടി�മ�ൾ ഉടനടി നടേ����്. െറയിൽ
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പ�തികൾ�് പരി�ിതി ആഘാത പഠനം
നിയമപരമായി ആവശ�മി� എ�ി�ം വിശദ പ�തി
റിേ�ാർ�ിെ� ഭാഗമായി പരി�ിതി ആഘാത

പഠനം നട�ക��ായി. �മി ഏെ���ലിെ�
�ാരംഭ �വർ�ന��െട ഭാഗമായി സാ�ഹിക
ആഘാത പഠന�ം നട��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


