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ആമുഖം

കേരളത്തിൽ സതിൽവർ ലൈൻ എന്ന കേരതിൽ ഒരു അർദ്ധ 
അതതികവഗ റെയതിൽ േദ്ധതതിക്ക് സംസ്ഥാന സർക്ഥാർ രൂേം 
നൽേതി വരതിേയഥാണക്. കേരള റെയതിൽ വതിേസന കേഥാർപ്പകെഷൻ 
ൈതിമതിറ്റഡക് (KRDCL അഥവഥാ റേ. െയതിൽ) എന്ന കേരതിൽ കേന്ദ്ര 
സംസ്ഥാന സർക്ഥാരുേൾക്ക് േങ്ഥാളതിത്മുള്ള ഒരു പ്രകതയേേ 
സംവതിധഥാന (SPV) മഥാണക് േദ്ധതതിക്ക് കനതൃത്ം നൽകുന്നതക്. 
തതിരുവനന്തപുരത്തു നതിന്നക് േഥാസെകഗഥാഡക് വറര 530 േതികൈഥാമീറ്റർ 
ദൂരം നഥാൈക് മണതിക്കൂർ റേഥാണ്ക് പ്രകതയേേ േഥാതയതിലൂറെ മണതിക്കൂെതിൽ 
200 േതി.മീ. വറര കവഗതയതിൽ ഓെതി എത്തുന്നതഥാണക് പുതതിയ 
േദ്ധതതി. േദ്ധതതിയുറെ വതിശദമഥായ റപ്രഥാജേക്െക് െതികപ്പഥാർട്ക് (DPR) 
തയ്ഥാെഥാക്തിയതക് സതിസ്ത്ര (SYSTRA) എന്ന ഫ്രഞ്ക് േമ്പനതിയഥാണക്. 
തതിരുവനന്തപുരറത് CED എന്ന സ്ഥാേനമഥാണക് േഥാരതിസ്തിതതിേ 
ആഘഥാത വതിൈയതിരുത്ൽ (EIA) നെത്തിയതക്. 2020 ജൂണതിൽ 
ഡതി.േതി.ആർ തയ്ഥാെഥാറയങ്തിലം റേഥാതു ചർച്ചയ്കഥായതി ഇതുവറര 
ൈഭയേമഥാക്തിയതിട്തില്ല. EIA ചർച്ചയ്കം േരതികശഥാധനയ്കമഥായതി ൈഭയേമഥാണക്. 
റേ. റെയതിൽ േമ്പനതി, സതിൽവർ ലൈനതിറനപ്പറ്റതി സഥാമൂഹയേ 
മഥാധയേമങ്ങൾ വഴതി പ്രചരതിപ്പതിക്കുന്ന േഥാരയേങ്ങൾ ഡതി.േതി.ആെതിററെ 
ഭഥാഗമഥാകണഥാ എന്നെതിയതില്ല. റേ. റെയതിൈതിററെ സതിൽവർ ലൈൻ 
േദ്ധതതി ഇറന്നഥാരു സജീവ ചർച്ചഥാ വതിഷയമഥാണക്.

കേരളത്തിററെ വതിേസന പ്രക്തിയയതിൽ പ്രധഥാന േങ്ക് വഹതിക്കുന്ന 
രംഗമഥാണക് ഗതഥാഗതം. ഇവതിടുറത് ജനങ്ങളുറെ യഥാത്രയും ചരക്ക് 
േെത്തും റചൈവുകുെഞ്ഞ രീതതിയതിൽ, സമയ നഷ്ടമതില്ലഥാറതയും 
േഥാരതിസ്തിതതിേ സൗഹൃദകത്ഥാറെയും നെക്ണം. അതതിനഥായതി 
നതിൈവതിലള്ള ഗതഥാഗത സംവതിധഥാനങ്ങറള ശക്തിറപ്പടുത്തിയും ഫൈപ്ര
ദമഥായതി ഉേകയഥാഗതിച്ം അവയ്കക് പൂരേമഥായതി പുതതിയ സംവതിധഥാനങ്ങൾ 
വതിേസതിപ്പതിച് റേഥാണ്ടുമുള്ള ഒരു പുനസംഘഥാെനം ആവശയേമഥാണക്. 
ഈ സഥാഹചരയേത്തിൽ, നതിർദതിഷ്ട സതിൽവർലൈൻ േദ്ധതതിറയ 
കേരളത്തിററെ വതിേസനവുമഥായതി റേഥാതുവതിലം ഗതഥാഗതവുമഥായതി 
പ്രകതയേേതിച്ം ബന്ധറപ്പടുത്തി േരതികശഥാധതിക്കുന്നതഥാണക് ഈ ൈഘുകൈഖ.
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എന്ാണത് പദ്ധതി ?

തതിരുവനന്തപുരം- േഥാസെകഗഥാഡക് 530 േതികൈഥാമീറ്റർ ദൂരം നഥാല 
മണതിക്കൂെതിൽ എത്ഥാൻ േഴതിയുന്ന വതിധം പ്രകതയേേ തീവണ്തി ഓെതിക്കുന്ന
തഥാണക് സതിൽവർലൈൻ േദ്ധതതി. 64,000 കേഥാെതി രൂേയഥാണക് ഇതതിനക് 
മുതൽമുെക്ക്. അഞ്ചുവർഷം റേഥാണ്ക് േണതി പൂർത്തിയഥാകുറമന്നക് 
േരുതുന്നു. തതിരുവനന്തപുരറത് റേഥാച്കവളതിയതിൈഥാണക് തുെക്ം. 
േഥാസെകഗഥാഡക് ഇകപ്പഥാഴറത് റെയതിൽകവ ക്റേഷനടുത്ഥാണക് 
അവസഥാനതിക്കുന്നതക്. ഇവ കൂെഥാറത റേഥാല്ലം, റചങ്ങന്നൂർ, 
കേഥാട്യം, എെണഥാകുളം, റേഥാച്ചതിൻ എയർകേഥാർട്ക്, തൃശൂർ, തതിരൂർ, 
കേഥാഴതികക്ഥാെക്, േണ്ണൂർ എന്നതിങ്ങറന ഒമ്പതക് ക്റേഷനുേളഥാണുള്ളതക്. 
റേഥാച്കവളതി മുതൽ തതിരുവനന്തപുരം ജതില്ലയതിറൈ മുരുക്കുംപുഴ 
വറരയും തതിരൂർ മുതൽ േഥാസെകഗഥാഡക് വറരയും ഇകപ്പഥാഴുള്ള 
റെയതിൽകവ ലൈനുേൾക്ക് സമഥാന്തരമഥായും മുരുക്കുംപുഴ മുതൽ 
തതിരൂർ വറര പുതതിയ സ്ൈത്ക് കൂെതിയുമഥാണക് േഥാത. കുറെകയറെ 
സ്ൈത്ക് േഥാെത്തിലൂറെയും ഭൂമതിയതിൽ നതിന്നക് ഉയർന്നുമഥാണക് േഥാത 
കേഥാകുന്നതക്. ഓകരഥാ 500 മീറ്റെതിലം അെതിപ്പഥാതയുണ്ഥാകും.

പുതതിറയഥാരു കഗജതിൽ ആണക് സതിൽവർ ലൈൻ നതിർമ്തിക്കുന്നതക്. 
അതതിനക് ്റേഥാൻകഡർഡക് കഗജക് എന്നഥാണക് േെയുന്നതക്. ഇതതിൽ 
േഥാളങ്ങൾക്തിെയതിറൈ വീതതി 1.435 മീറ്റെഥാണക്. അതഥായതക് 1.676 മീറ്റർ 
വീതതിയുള്ള ക്ഥാഡക്കഗജതികനക്ഥാൾ 24 റസ.മീ. വീതതികുെവഥാണക്. 
അതതിനഥാൽ ഇകപ്പഥാൾ കേരളത്തിലൂറെ ഓടുന്ന വണ്തിേൾറക്ഥാന്നും 
പുതതിയ േഥാത ഉേകയഥാഗതിക്ഥാൻ േഴതിയതില്ല. (കനരറത് കേരളത്തിൽ 
റഷഥാർണൂരതിൽ നതിന്നക് റതകക്ഥാട്ക് ഉണ്ഥായതിരുന്നതക് രണ്ക് േഥാള
ങ്ങൾക്തിെയതിൽ ഒരു മീറ്റർ അേൈമുള്ള മീറ്റർകഗജക് ആയതിരുന്നു; 
വെകക്ഥാട്ക് 1.676 മീറ്റർ അേൈം ഉള്ള ക്ഥാഡക്കഗജക് റെയതിലം. 
േതിന്നീെക് കേരളം മുഴുറക് ക്ഥാഡക്കഗജതിൈഥാക്കുേയഥായതിരുന്നു. ഇന്നക് 
ഇന്തയേൻ റെയതിൽകവ ഏതഥാണ്ക് പൂർണമഥായും (96%) ക്ഥാഡക്കഗജക് 
േഥാതയതിൈഥാണക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതക്).

തുെക്ത്തിൽ ഒരു ദതിവസം ഇരുഭഥാഗകത്ക്കുമഥായതി 74 ട്തിപ്പുേൾ 
ആണക് ഉണ്ഥാവുേ. ഒരു ബതിസതിനസക് ക്ഥാസം എട്ക് ്റേഥാൻകഡർഡക് 
ക്ഥാസമഥായതി 9 കബഥാഗതിേൾ ഉണ്ഥാവും. ഇവ േതിന്നീെക് 12- 15 
ആയതി വർദ്ധതിപ്പതിക്കുന്നതഥാണക്. ഒരു ട്തിപ്പതിൽ 675 കേർക്ക് യഥാത്ര 
റചയ്ഥാം. െതിക്റ്റക് നതിരക്ക് ്റേഥാൻകഡർഡക് ക്ഥാസ്തിൽ േതി.മീ. 2.75 
രൂേയഥാണക്. അതഥായതക് േഥാസെകഗഥാഡക് - തതിരുവനന്തപുരം 1470 
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രൂേ. തതിരുവനന്തപുരം, റേഥാല്ലം, റചങ്ങന്നൂർ, എെണഥാകുളം 
എന്നതിവതിെങ്ങളതിറൈഥാന്നും േഴയ ക്റേഷററെ അടുത്ല്ല ക്റേഥാപ്പുള്ളതക്. 
എെണഥാകുളത്ക് േഥാക്നഥാട്ഥാണക് പുതതിയ ക്റേഷൻ. റേഥാച്ചതിൻ 
എയർകേഥാർട്തിൽ മററ്റഥാരു ക്റേഷൻ കൂെതിയുണ്ക്. കേഥാഴതികക്ഥാകട്തക് 
റവ്റേക്ഹതില്ലതിൈഥാണക്. ഈ സഥാഹചരയേത്തിൽ വർക്ൈ, േഥായംകുളം, 
മഥാകവൈതിക്ര, തതിരുവല്ല, ചങ്ങനഥാകശേരതി, ആലവ, റഷഥാർണൂർ, 
കുറ്റതിപ്പുെം, തൈകശേരതി എന്നീ ൌണുേൾ ഈ ലൈനുമഥായതി 
ബന്ധതിപ്പതിക്കുന്നതില്ല. േദ്ധതതിക്ക് േതിഫക്ബതിയതിൽ നതിന്നുള്ളതെക്ം 
80- 90 ശതമഥാനം മുെക്കുമുതലം വഥായക്േയഥാണക്. വഥായക്േ തരുന്ന 
ഇതര സ്ഥാേനങ്ങൾ ഹഡക്കേഥാ, ഏ.ഡതി.ബതി, ഏ.ഐ.ഐ.ബതി, 
JICA എന്നതിവയഥാണക്. ഏറതഥാറക്തരം നതിർമതിതതിയതിലൂറെയഥാണക് 
േഥാത എന്നതക് േട്തിേ ഒന്നതിൽ നൽേതിയതിരതിക്കുന്നു.

പട്ടിക 1. സടില്വര് ലൈന് പാതയുടെ വടിവടിധ ഭാഗങ്ങള്

നം. ഭഥാഗങ്ങൾ ദൂരം (േതി.
മീ) ശതമഥാനം

1 െണൽ 11.53 2.17
2 േഥാൈങ്ങൾ 12.99 2.44
3 തൂണതികമേലള്ള േഥാത (Viaduct) 88.41 16.61

4 ഭതിത്തി റേട്തി ഉയർത്തുന്ന ഭഥാഗം 
(Embankment) 292.73 55.00

5 േട്തിംഗക് 101.74 19.12
6 േട്ക് & േവർ 24.79 4.66

ആറേ 532.19 100.00
(കസഥാഴക്സക്: EIA)  

EIA അനുസരതിച്ചക് േദ്ധതതിക്ഥായതി 1383 റഹേക്െർ സ്ൈം 
കവണ്തിവരും. ഇതതിൽ റെയതിൽറവയുകെതഥായതി 185 റഹേക്െർ 
ഉണ്കത്ര. ബഥാക്തി 1198 റഹേക്െർ സ്േഥാരയേ ഭൂമതിയഥാണക്. അവതിെ
ങ്ങളതിൽ ധഥാരഥാളം വീെക്, സക്കൂൾ, ആസ്പത്രതി, ആരഥാധനഥാൈയങ്ങൾ 
എന്നതിവറയഥാറക് ഉണ്ക്. ഭൂമതിയതിൽ 67% ഗ്ഥാമേഞ്ഥായത്തുേളതിലം 
15% മുനതിസതിപ്പഥാൈതിറ്റതിേളതിലം 18% കേഥാർപ്പകെഷനുേളതിലം ആണക്. 
അകത സമയം പ്രകതയേേ സംരക്ഷണം കവണ് കദശീയ ഉദയേഥാനം, 
വനയേജീവതി സംരക്ഷണകേന്ദ്രം തുെങ്ങതിയ േരതിസ്തിതതി പ്രഥാധഥാനയേമുള്ള 
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പ്രകദശങ്ങൾ ഒന്നും ഉൾറപ്പടുന്നതിറല്ലന്നും EIA േെയുന്നു.

കേരളത്ികെ ഗതാഗതും

കേരളത്തിൽ യഥാത്രയുറെയും ചരക്ക് േെത്തിററെയും 80 
ശതമഥാനവും പ്രധഥാന കെഥാഡുേറള കേന്ദ്രീേരതിച്ചഥാണക് നെക്കുന്നതക്. 
ഇതക് ആറേ കെഥാഡുേളതിൽ 12- 13 % മഥാത്രകമ വരുന്നുള്ളൂ. റെയതിൽ
കവയുറെ കശഷതി സഥാധയേമഥായതതിലം കൂടുതൽ ഉേകയഥാഗതിക്കുന്നുണ്ക്. 
തുെമുഖം, കവയേഥാമയഥാനം, ഉൾനഥാെൻ ജൈഗതഥാഗതം എന്നതിവയ്കക് 
സഥാധയേതേൾക്നുസരതിച്ചക് ഉയർന്നു പ്രവർത്തിക്ഥാനഥാകുന്നതില്ല. 
ഈ രീതതിയതിൽ കനഥാക്തിയഥാൽ സമഗ്വും ഏകേഥാേതിതവുമഥായ 
ഗതഥാഗത ആസൂത്രണത്തിററെ അഭഥാവം കേരളത്തിൽ പ്രേെമഥാണക്. 
േരതിഹഥാരമഥായതി മുകന്നഥാട്ടുവയ്കന്ന എക്ക്പ്രസക് കവ, ജൈവതിമഥാനം, 
കമഥാകണഥാറെയതിൽ കേഥാലള്ള േദ്ധതതിേൾ നതിൈവതിലള്ള പ്രശ്നങ്ങറള 
രൂക്ഷമഥാക്ഥാനും ഇെയുണ്ക്. പ്രകൃതതിക്കും ജനങ്ങൾക്കും ഇവതിടുറത് 
ഉതക്േഥാദന വതിതരണ സംവതിധഥാനങ്ങൾക്കും അനുകയഥാജയേമഥായ ഒരു 
ഗതഥാഗത രീതതിയഥാണക് കേരളത്തിനക് കവണ്തക്.

നമ്മുറെ ഗതഥാഗത സംവതിധഥാനത്തിനക് ചതിൈ സഥാമൂഹയേ ധർമ്ങ്ങളുണ്ക്. 
1. ചുരുങ്ങതിയ റചൈവതിലം അേേെങ്ങൾ ഇല്ലഥാകതയും സമയം 

നഷ്ടമതില്ലഥാറതയും േഥാരതിസ്തിതതിേ സന്തുൈനകത്ഥാറെയും ഉള്ള 
യഥാത്രയും ചരക്ക് േെത്തും സഥാധയേമഥാവുേ. 

2. ആസ്പത്രതിേൾ, വതിദയേഥാൈയം, േകമ്പഥാളം, ആപ്പീസേൾ എന്നതിവതിെങ്ങ
ളതിറൈഥാറക് എളുപ്പത്തിലം ബുദ്ധതിമുട്ക് കൂെഥാറതയും എത്തിറപ്പെഥാൻ 
േഴതിയുേ. 

3. കേഥാൈീസക്, േട്ഥാളം, അഗ്തിശമനം, തേഥാൽ, റെൈതികഫഥാൺ, 
ലവദയുതതി, കുെതിറവള്ളം എന്നതിവയുറെ കേഥാക്കുവരവക് എളുപ്പമഥാക്കുേ. 

ഈ രീതതിയതിൽ ജനജീവതിതവുമഥായതി കചർന്നുനതിൽക്കുന്ന ഒന്നഥായതി 
ഗതഥാഗതറത് േഥാണഥാം.

േൈതരം ജനേീയ ഇെറേെലേളുറെ (Public action) 
ഭഥാഗമഥായതി സഥാമൂഹയേ വതിേസന സൂചതിേേറളല്ലഥാം റേഥാതുവതിൽ 
റമച്ചറപ്പട് പ്രകദശമഥാണക് കേരളം. അതുറേഥാണ്ടുതറന്ന മുേളതിൽ 
േെഞ്ഞ സഥാമൂഹയേ ആവശയേങ്ങൾറക്ല്ലഥാം ഇവതിറെ വർദ്ധതിച്ച 
ഡതിമഥാറെക് ഉണ്ഥാകുന്നതും സ്ഥാഭഥാവതിേമഥാണക്. എന്നഥാൽ വർധതിച്ച 
ആവശയേങ്ങൾക്നുസരതിച്ചക് ഉയർന്നു പ്രവർത്തിക്ഥാൻ ഇവതിടുറത് 
ഗതഥാഗത സംവതിധഥാനത്തിനക് േഴതിയുന്നതില്ല. ഈ റേഥാരുത്കക്െതിനക് 
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ഇെയഥാക്കുന്നതക് േകമ്പഥാളത്തിററെയും മൂൈധനത്തിററെയും പ്രഭഥാവവും 
സഥാമൂഹയേ നതിയന്ത്രണങ്ങളുറെ അഭഥാവവുമഥാണക്.

കേരളത്തിറൈ ഭൂപ്രകൃതതിയുറെയും ആവഥാസവയേവസ്യുറെയും 
സവതികശഷത ഉൾറക്ഥാണ്ക് വയേതയേസ്തതയഥാർന്ന രീതതിയതിൈഥാണക് 
ആദയേേഥാൈത്ക് ഗതഥാഗത സംവതിധഥാനം വളർന്നുവന്നതക്. മൈബഥാർ, 
റേഥാച്ചതി, തതിരുവതിതഥാംകൂർ എന്നതിവതിെങ്ങളതിറൈ ആദയേേഥാൈ ഗതഥാഗത 
വളർച്ചയതിൽ ഇതക് പ്രേെമഥായതി േഥാണഥാം. റേഥാതുവഴതിേൾക്ഥായുള്ള 
സഥാമൂഹയേ സമ്ർദങ്ങൾ ഉണ്ഥായതിരുന്നു. ഇവയുറെറയല്ലഥാം 
ഫൈമഥായതിട്ഥാേഥാം 1893 ൽ അയ്ങ്ഥാളതിയുറെ കനതൃത്ത്തിൽ റേഥാതു 
വഴതി തുെന്നു േതിട്ഥാനഥായതി ഇവതിറെ വതില്ലുവണ്തി സമരം നെന്നതക്. 
തുെർന്നക് ഇരുേതഥാം നൂറ്റഥാണ്തിൽ ജൈേഥാതേൾ, േെവുേൾ, ഗ്ഥാമീണ 
അങ്ങഥാെതിേൾ, ആരഥാധനഥാൈയങ്ങൾ, കതഥാട്ങ്ങൾ, വയേവസഥായ
ങ്ങൾ എന്നതിവറയറയഥാറക് ചുറ്റതിപ്പറ്റതി വളർന്നു വന്ന ഗതഥാഗത 
രീതതി ഭൂേരതിഷക്േരണറത് തുെർന്നുള്ള കുെതിേതിെപ്പക് വർധന, 
ഇെതൂർന്ന വീടുേൾ, സഥാമൂഹതിേ ചൈനഥാത്മേത, ഗ്ഥാഗര വയേവസ് 
എന്നതിവറയഥാറക്യുമഥായതി ബന്ധറപ്പട്ക് വതിശഥാൈമഥായതിരതിക്കുന്നു. 
(വതിശദഥാംശങ്ങൾക്ക് േട്തിേ 2, 3, 4 േഥാണുേ).

പട്ടിക 2. കകരളത്ടിടൈ ഗതാഗത ൈഭ്യത (2019- 20)
നം. ഗതാഗത മാര്ഗം ൈഭ്യത
1 കെഥാഡക് 3.31 ൈക്ഷം േതി.മീ
2 റെയതിൽ റൂട്ക് 1257 േതി.മീ
3 ഉൾനഥാെൻ ജൈേഥാത 1687 േതി.മീ
4 തുെമുഖം (റേഥാച്ചതി ഉൾറപ്പറെ) 18 എണ്ം
5 തീരം 580 േതി.മീ
6 വതിമഥാനത്ഥാവളം 4 എണ്ം
7 രജതിസക്കട്ഡക് വഥാഹനങ്ങളുറെ ആറേ 

എണ്ം
1.41 കേഥാെതി

8 രജതിസക്കട്ഡക് വഥാഹനങ്ങളുറെ എണ്ം  
(2019- 20)

8.5 ൈക്ഷം

(ക്ഥാതസക്: സഥാമ്പത്തിേ അവകൈഥാേനം)
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പട്ടിക 3. കകരളത്ടിടൈ ക�ാഡടിടറെ ഉെമസ്ഥത (2019- 20)
നം. വകുപ്പ് നടിയന്ത്ര

ണം (കടി.
മീ)

ശതമാനം

1 േഞ്ഥായത്തുേൾ 2.65 ൈക്ഷം 80.06
2 റേഥാതുമരഥാമത്ക് (B & R) 31812 9.54
3 മുനതിസതിപ്പഥാൈതിറ്റതി 18412 5.52
4 കേഥാർപ്പകെഷൻ 6644 2.00
5 വനം വകുപ്പക് 4894 1.47
6 ജൈകസചന വകുപ്പക് 2612 0.78
7 കദശീയ േഥാത (േതി.ഡബ്ല്യൂ.ഡതി) 1782 0.53
8 മറ്റുള്ളവ (റേ.എസക്.ഇ.ബതി, റെയതിൽ) 328 0.10

ആറേ 3.31 ൈക്ഷം 100.00
(ക്ഥാതസക്: സഥാമ്പത്തിേ അവകൈഥാേനം)

പട്ടിക 4. വാഹനങ്ങള് കേരുവ (2019- 20)
നം. വാഹനം ശതമാനം
1 നഥാല ചക്ം (േഥാർ, ജീപ്പക്) 22
2 ഓകട്ഥാെതിക്ഷ 5
3 ചരക്കു വഥാഹനം 5
4 ഇരുചക്ം 65
5 ബസ്ക് 1
6 ട്ഥാേക്െർ, െതില്ലർ 2

ആറേ 100
(ക്ഥാതസക്: സഥാമ്പത്തിേ അവകൈഥാേനം)  

കെയിൽകേ കേരളത്ിൽ
കേരളത്തിറൈ റെയതിൽ ഗതഥാഗതത്തിററെ വതിശദഥാംശങ്ങൾ 

േരതികശഥാധതിക്ഥാം. കേരളത്തിൽ 1257 േതി.മീ. റെയതിൽകവ റൂട്ഥാ
ണുള്ളതക്. ഇന്തയേയതിറൈ ജനസഥാന്ദ്രതയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുമഥായതി 
തട്തിച് കനഥാക്കുകമ്പഥാൾ കേരളത്തിറൈ റെയതിൽ ൈഭയേത കുെവഥാണക്. 
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റതഥാണ്ണൂകെഥാളം തീവണ്തിേൾ ഇവതിറെ നതിന്നക് പുെറപ്പടുന്നു. റചറുതും 
വലതുമഥായതി ഇരുനൂകെഥാളം റെയതിൽകവ ക്റേഷനുേളഥാണുള്ളതക്. 
ഇതുകൂെഥാറത അടുത്തിറെ േമ്ീഷൻ റചയ്ത റേഥാച്ചതിൻ റമകട്ഥായും. 
കേരളത്തിററെ റെയതിൽ വതിേസനകത്ഥാടുള്ള കേന്ദ്രത്തിററെ 
അൈംഭഥാവം എക്ഥാൈത്തും പ്രേെമഥായതിരുന്നു.

തതിരുവനന്തപുരത്തുനതിന്നക് മംഗൈഥാപുരം വഴതി റേഥാങ്ണതിലൂറെ 
ഇന്തയേയുറെ േെതിഞ്ഞഥാെക്, വെക്ക് ഭഥാഗകത്ക്കും റഷഥാർണൂർ, 
േഥാൈക്ഥാെക്, കേഥായമ്പത്തൂർ വഴതി ഇന്തയേയുറെ േതിഴക്ക്, വെക്ക് 
ഭഥാഗകത്ക്കുമഥായതി രണ്ക് പ്രധഥാന ലൈനുേളഥാണുള്ളതക്. ഇതതിനുപുെകമ 
സംസ്ഥാനത്തിനേത്ക് റേഥാല്ലം - റചകങ്ഥാട്, തൃശ്ശൂർ - ഗുരുവഥായൂർ, 
റഷഥാർണൂർ - നതിൈമ്പൂർ എന്നീ ഹ്രസ്ദൂര ലൈനുേളും ഉണ്ക്. 
തതിരുവനന്തപുരത്തു നതിന്നക് തുെങ്ങതി േഥായംകുളത്തു നതിന്നക് േതിരതിഞ്ഞക് 
കേഥാട്യം, ആൈപ്പുഴ വഴതി വന്നക് എെണഥാകുളത്ക് വീണ്ടും കയഥാജതിച്ചക് 
വെകക്ഥാട്ടു കേഥാകുന്നതഥാണക് പ്രധഥാന റെയതിൽകവ ലൈൻ. റേഥാങ്ൺ 
വഴതിയുള്ള ദീർഘദൂര വണ്തിേൾ കൂെതിയകതഥാറെ ഈ റൂട്ക് വളറര 
തതിരക്കുള്ളതഥാണക്. പ്രകതയേേതിച്ം എെണഥാകുളം - റഷഥാർണൂർ - മംഗ
ൈഥാപുരം റൂട്ക്. ഇത്രറയഥാറക് തതിരക്ക് ഉറണ്ങ്തിലം എെണഥാകുളത്തു 
നതിന്നക് തതിരുവനന്തപുരകത്ക്കുള്ള രണ്ടു റൂട്തിലം ഇതുവറര േഥാത 
ഇരട്തിപ്പതിക്ൽ പൂർത്തിയഥായതിട്തില്ല. ആൈപ്പുഴ റൂട്തിൽ എെണഥാകുളം 
- അമ്പൈപ്പുഴ ഭഥാഗത്തും കേഥാട്യം റൂട്തിൽ ഏറ്റുമഥാനൂർ - ചതിങ്ങവനം 
ഭഥാഗത്തും ഇതുവറര ഇരട്തിപ്പതിക്ൽ പൂർത്തിയഥായതിട്തില്ല. റഷഥാർണൂർ 
ഭഥാഗത്തും രണ്ടു േഥാൈങ്ങളുമഥായതി ബന്ധറപ്പട്ക് േണതി നെക്ഥാനുണ്ക്. 
കേരളത്തിൽ റെയതിൽകവ ഗതഥാഗതറത് സംബന്ധതിച്ചതിെകത്ഥാളം 
മുന്തതിയ േരതിഗണന ൈഭതികക്ണ്തക് ഇതതിനഥാണക്. ഇൈേക്കട്ഥാണതിേക് 
സതിഗ്ൈതിങക് രീതതി ഇനതിയും പ്രചഥാരത്തിൈഥായതിട്തില്ല. േഥാത ഇരട്തിപ്പതിക്ലം 
ഇൈേക്കട്ഥാണതിേക് സതിഗ്ൈതിംഗും നെപ്പതിൈഥായഥാൽ തറന്ന റെയതിൽ
കവയുറെ കശഷതിയും ഉേകയഥാഗയേതയും ഏറെ റമച്ചറപ്പടും. ഇതതിൽ 
സതിഗ്ൈതിംഗതിനക് 6000 - 8000 കേഥാെതി രൂേയും രണ്ക് വർഷറത് േണതിയും 
കവണ്തിവരുമകത്ര. േഥാത ഇരട്തിപ്പതിക്ൽ േണതി നെക്കുന്നുറണ്ങ്തിലം 
കവഗത കേഥാരഥാ. സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കബഥാർഡക് ഈയതിറെ 
പ്രസതിദ്ധീേരതിച്ച വതിേസന െതികപ്പഥാർട്തിൽ ഭഥാവതിയതികൈക്കുള്ള ഒന്നും 
രണ്ടും പ്രവർത്നങ്ങളഥായതി ഇവയഥാണക് നൽേതിയതക്.

നതിൈവതിലള്ള േഥാതേൾക്ക് സമഥാന്തരമഥായതി മററ്റഥാരു ക്ഥാഡക്കഗജക് 
ഇരട്പ്പഥാത കൂെതി തതിരുവനന്തപുരത്തുനതിന്നക് മംഗൈഥാപുരകത്ക്ക് 
േണതിതഥാൽ കേരളത്തിറൈ റെയതിൽ ഗതഥാഗതം മഥാത്രമല്ല, സംസ്ഥാ
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നറത് റമഥാത്ം ഗതഥാഗത സംവതിധഥാനത്തിററെ തറന്ന കശഷതിയും 
ഉേകയഥാഗയേതയും വൈതിയകതഥാതതിൽ വർദ്ധതിക്ഥാൻ സഹഥായതിക്കും. 
ഇത്രയും കജഥാൈതിേൾ അെതിയന്തരമഥായതി റചയക്തുതീർക്ഥാനതിരതിറക് 
തതിേച്ം വയേതയേസ്തമഥായതും ഏറെ പ്രതയേഥാഘഥാതങ്ങളുള്ളതുമഥായ 
സതിൽവർ ലൈൻ േദ്ധതതിക്ഥായതി ധൃതതിറപ്പടുന്നതഥാണക് പുതതിയ 
േദ്ധതതിറയ വതിവഥാദമഥാക്കുന്നതക്.

സിൽേർ ലെനികറെ പ്രഖാപിത കനട്ടങ്ങൾ

േദ്ധതതിയുറെ കനട്ങ്ങളതിൽ പ്രധഥാനമഥായതി റേ. റെയതിൽ അധതിേഥാ
രതിേൾ എടുത്തുേെയുന്നതക് കവഗതയഥാണക്. േഥാസെകഗഥാഡക് നതിന്നക് 
തതിരുവനന്തപുരകത്ക്കുള്ള യഥാത്രഥാ സമയം ഇന്നറത് 10 - 12 
മണതിക്കൂെതിൽ നതിന്നക് നഥാൈക് മണതിക്കൂർ ആയതി കുെയും. കവഗതയ്കം 
സമയത്തിനും വളറര പ്രഥാധഥാനയേമുള്ള ഇക്ഥാൈത്ക് ഇറതഥാരു 
മുകന്നറ്റമഥായതിരതിക്കുമകത്ര. മററ്റഥാരു വഥാദം റെയതിൽകവയതിറൈ ഏറ്റവും 
ആധുനതിേമഥായ സഥാകങ്തതിേവതിദയേ ആയതിരതിക്കും കേരളത്തിൽ 
ഉേകയഥാഗതിക്കുന്നതക്. േദ്ധതതി നെപ്പഥാക്കുന്നതക് പൂർണമഥായും ഹരതിത 
സഥാകങ്തതിേവതിദയേയതിൈഥായതിരതിക്കും. സൗകരഥാർജ്ജറത് േരമഥാവധതി 
പ്രകയഥാജനറപ്പടുത്തും. േച്ചപ്പക് വർധതിപ്പതിക്ഥാൻ നെേെതി ലേറക്ഥാള്ം. 
നതിർമ്ഥാണ വസക്തുക്ൾ െീലസക്തിൾ റചയ്തക് ഉേകയഥാഗതിക്കും.

ഇന്നക് കെഥാഡക് വഴതി യഥാത്ര റചയ്യുന്ന സ്േഥാരയേ വഥാഹന ഉെമസ്രതിൽ 
നറല്ലഥാരുഭഥാഗം പുതതിയ േഥാത ഉേകയഥാഗതിക്കും. അകതഥാറെ കെഥാഡതിറൈ 
വഥാഹനത്തിരക്ക് ഗണയേമഥായതി കുെയും. അതുവഴതി ഇന്ധന ഉേകയഥാഗം 
കുെയും. ഹരതിത ഗൃഹ വഥാതേങ്ങളുറെ ഉത്സർജം കുെയ്കഥാൻ േഴതിയും. ഇതക് 
േഥാൈഥാവസ്ഥാ മഥാറ്റത്തിനതിെയഥാക്കുന്ന വഥാതേങ്ങളുറെ അളവു കുെയ്കം. 
കെഥാഡതിൽ വഥാഹന സഥാന്ദ്രത കുെയുന്നതതിനഥാൽ കെഥാഡേേെങ്ങളും 
ഗണയേമഥായതി കുെയും. സതിൽവർ ലൈൻ േഥാത ബന്ധതിപ്പതിക്കുന്നതക് 
കേരളത്തിററെ ഭഥാവതികയഥാെഥാണക് വർത്മഥാനേഥാൈവുമഥായല്ല എന്നും 
അധതിേഥാരതിേൾ അവേഥാശറപ്പടുന്നു.

പ്രവൃത്തി നെക്കുകമ്പഥാൾ അര ൈക്ഷം കേർക്കും പൂർത്തിയഥായഥാൽ 
10,000 കേർക്കും കജഥാൈതി ൈഭതിക്കുമകത്ര. രഥാത്രതിയതിൽ ഇകത റൂട്തിൽ 
കൈഥാെതിേൾ തറന്ന േയറ്റതിയുള്ള ചരക്ക് വണ്തിേൾ ഓെതിക്കും. 
അതക് ചരക്ക് േെത്തിറൈ കവഗത കൂട്ടും. പുതതിയ എട്ക് റെയതിൽകവ 
ക്റേഷനുേൾ ഉണ്ഥാകുന്നതിെറത്ല്ലഥാം പുതതിയ ൌൺഷതിപ്പുേളും 
ഉണ്ഥായതി വരും. അവതിെങ്ങളതിൽ വയേഥാവസഥായതിേ വളർച്ചയുണ്ഥാകും. 
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ഐെതി കേഥാെതികഡഥാറുേൾ (പ്രകതയേേതിച്ം റെേക്കനഥാേഥാർക്കും 
ഇൻകഫഥാേഥാർക്കും) തമ്തിൽ ബന്ധതിപ്പതിക്കും. ഇതതിററെറയല്ലഥാം 
ഭഥാഗമഥായതി െതിയൽ എക്റേറ്റക് േച്ചവെം ശക്തിറപ്പടും. ഇവതിറെയും 
റതഥാഴതിൈവസരങ്ങൾ ഉണ്ഥാകും. സംസ്ഥാനറത് ടൂെതിസം േദ്ധതതിക്ക് 
വൈതിയകതഥാതതിൽ ഉകത്ജനം നൽകുന്നതഥായതിരതിക്കും പുതതിയ േദ്ധതതി.

64,000 കേഥാെതി രൂേയുറെ റചൈവക് സമ്പദക് ഘെനയതിൽ 
ഗുണേരമഥായ പ്രതതിഫൈനങ്ങൾ ഉണ്ഥാക്കും. ഇതതിററെ സഞ്തിത 
ഫൈനം രണ്ര മെങ്ങക് ആറണന്നക് േണക്ഥാക്തിയഥാൽ 2,60,000 
കേഥാെതി രൂേയുറെ ക്യവതിക്യങ്ങൾ നെക്കും. ഇറതല്ലഥാം കചർന്നക് 
കേരളത്തിററെ വതിേസന ചരതിത്രത്തിൽ റേഥാതുവതിലം ഗതഥാഗത 
ചരതിത്രത്തിൽ പ്രകതയേേതിച്ം പുതതിറയഥാരു അധയേഥായം തറന്ന തുെക്ഥാനും 
സംസ്ഥാനറത് റമഥാത്ം വരുമഥാനം (GSDP) വർദ്ധതിപ്പതിക്ഥാനും 
ഈ േദ്ധതതിക്ക് േഴതിയുറമന്നും േമ്പനതി അവേഥാശറപ്പടുന്നു. റേ. 
റെയതിൈതിററെ ൈഥാഭ നഷ്ടങ്ങൾ ഇന്തയേൻ റെയതിൽകവയും റേ. റെയതിലം 
തുല്ലയേമഥായതി വീതതിക്കുറമന്നും ഉത്രവഥാദതിത്ങ്ങളും ബഥാധയേതേളും 
ഇരുകൂട്ർക്കും ഒരുകേഥാറൈ ആയതിരതിക്കുറമന്നും അവസഥാനം സതി
ൽവർലൈൻ േദ്ധതതി പ്രതതിഫൈമതില്ലഥാറത ഇന്തയേൻ റെയതിൽകവക്ക് 
ലേമഥാറുറമന്നും റേ. റെയതിൽ അധതിേഥാരതിേൾ േെയുന്നു.

ചർച്ച കചകയേണ്ട ോര്യങ്ങൾ

മുേളതിൽ സൂചതിപ്പതിച്ചതുകേഥാറൈ കേരളം ഒകട്റെ ഗതഥാഗത പ്രശ്നങ്ങളുള്ള 
സംസ്ഥാനമഥാണക്. ഇതതിൽ പ്രധഥാനം റെയതിൽകവ ഗതഥാഗതത്തിററെ 
അേരയേഥാപ്തതയഥാണക്. റചൈവുകുെഞ്ഞ, സരക്ഷ കൂെതിയ, േഥാരതിസ്തിതതിേ 
ആഘഥാതം കുെഞ്ഞ, ഇന്ധന ഉേകയഥാഗം കുെഞ്ഞ സംവതിധഥാനം 
എന്ന നതിൈയതിൽ റെയതിൽകവക്ക് കേരളത്തിറൈ ഗതഥാഗതത്തിൽ 
നറല്ലഥാരു േങ്ക് വഹതിക്ഥാനുണ്ക്. മഥാത്രമല്ല, റെയതിൽ ഗതഥാഗതറത് 
ശക്തിറപ്പടുത്തുേയും കവഗത കൂട്ടുേയും റചയക്തുറേഥാണ്ടു മഥാത്രകമ 
നമ്മുറെ റേഥാതുഗതഥാഗത സംവതിധഥാനറത് ഭഥാവതിയതിൽ റമച്ചറപ്പടു
ത്ഥാനും േഴതിയൂ. യഥാത്രയുറെ കവഗത വർധതിപ്പതിക്ഥാനും സമയനഷ്ടം 
ഒഴതിവഥാക്ഥാനും േഴതിയണം. അതുറേഥാണ്ടു തറന്ന റെയതിൽകവറയ 
മുൻ നതിർത്തിയുള്ള ഗതഥാഗത വതിേസനം സ്ഥാഗതഥാർഹമഥാണക്.

എന്നഥാൽ ഇതതികൈക്ക് നതിർദതിഷ്ട സതിൽവർ ലൈൻ േദ്ധതതി 
എത്രമഥാത്രം ഉേേരതിക്കും എന്നതഥാണക് ചർച്ച റചകയ്ണ്തക്. കനരറത് 
സൂചതിപ്പതിച്ചതുകേഥാറൈ കേരളത്തിൽ നതിൈവതിലള്ള റെയതിൽ ശംഖൈ 
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പൂർണമഥായും ക ഥ്ാഡക്കഗജതിൈഥാണക്. എന്നഥാൽ പുതതിയ േഥാത 
്റേഥാൻകഡർഡക് കഗജതിൈഥാണക്. നതിൈവതിലള്ള റെയതിൽകവ ലൈനുേ
കളഥാെക് പൂരേമഥായതി ക്ഥാഡക്കഗജതിൽ തറന്നയഥാണക് പുതതിയ േഥാത 
നതിർമ്തിക്കുന്നറതങ്തിൽ ഇന്തയേൻ റെയതിൽകവയ്കം റേ. റെയതിൈതിനും 
േരസ്പര പൂരേമഥായതി പ്രവർത്തിക്ഥാൻ േഴതിയും. എന്തുറേഥാണ്ഥാേഥാം 
ഈ സഥാധയേത േരതിഗണതിക്ഥാത്തക്?

സതിൽവർ ലൈനതിററെ ഗുണങ്ങളഥായതി േെയുന്ന കൂെതിയ 
കവഗത, റതഥാഴതിൽ സഥാധയേത, സൗകരഥാർജ്ജ ഉേകയഥാഗം, ഹരതിത 
നതിർമ്ഥാണം, െീലസക്തിങക്, ഹരതിതഗൃഹ വഥാതേ ഉത്സർജം 
കുെയ്കൽ, ഇതതിററെറയല്ലഥാം ഫൈമഥായുള്ള GSDP യതിറൈ വർദ്ധന 
എന്നതിവറയല്ലഥാം ക്ഥാഡക് കഗജക് റെയതിലറേഥാണ്ടും സഥാധയേമഥാണക്. 
എന്നതിട്ടും എന്തുറേഥാണ്ക് ്റേഥാൻകഡർഡക് കഗജതിൽ തറന്ന തതിേച്ം 
ഒറ്ററപ്പട് ഒരു റെയതിൽകവ ലൈൻ നതിർമ്തിക്കുന്നു ?
ക്ാഡത് കഗജും സത്്ാൻകഡർഡത് കഗജും

ക്ഥാഡക് കഗജം ്റേഥാൻകഡർഡക് കഗജം സംബന്ധതിച്ച േഥാരയേങ്ങൾ 
അല്ം വതിശദീേരതിക്ഥാം. ഇന്തയേയതിൽ ക്ഥാഡക് കഗജക്, ്റേഥാൻകഡർഡക് 
കഗജക് േഥാളങ്ങളതിറൈ അേൈം യഥഥാക്മം 1.676 മീറ്ററും 1.435 മീ. 
ആണകല്ലഥാ. ഇന്തയേൻ റെയതിൽകവ കനരറത് മീറ്റർ കഗജതിലം നഥാകരഥാ
കഗജതിലം ക്ഥാഡക് കഗജതിലമഥായതിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചതക്. അതഥായതക് 
േഥാളങ്ങൾക്ക് ഇെയതിറൈ അേൈം യഥഥാക്മം ഒരു മീറ്റെതിൽ കുെവും 
ഒരു മീറ്ററും ഒരു മീറ്റെതിൽ കൂടുതലം. േതിന്നീെക് ഏതഥാണ്ക് പൂർണമഥായതി 
ക്ഥാഡക് കഗജതികൈക്ക് മഥാറുേയഥായതിരുന്നു. ഇന്നക് ഇന്തയേയതിൽ 96% 
ക്ഥാഡക്കഗജം 3% മീറ്റർകഗജം ഒരു ശതമഥാനത്തിൽ തഥാറഴ 
്റേഥാൻകഡർഡക് കഗജം ആണക്. ്റേഥാൻകഡർഡക് കഗജഥാേറട് ഒറ്ററപ്പട് 
നഗരങ്ങളതിറൈ റമകട്ഥാേളതിൽ മഥാത്രമഥാണക് ഉള്ളതക്.

കേരളത്തിൈഥാറണങ്തിൽ േഥാളങ്ങൾ പൂർണമഥായും ക്ഥാഡക്കഗജതിൈഥാണക്. 
േഥാളങ്ങൾക്തിെയതിറൈ അേൈത്തിററെ േഥാരയേത്തിൈല്ലഥാറത ക്ഥാഡക് 
കഗജക്, ്റേഥാൻകഡർഡക് കഗജക് കേഥാച്േൾ തമ്തിൽ വലപ്പത്തികൈഥാ 
ആകൃതതിയതികൈഥാ വയേതയേഥാസമതില്ല. ഇന്തയേയതിൽ ക്ഥാഡക്കഗജതികൈഥാടുന്ന 
അകതതരം കൈഥാകക്ഥായും കേഥാച്േളുമഥാണക് യൂകെഥാപ്പതിൽ ്റേഥാൻകഡർഡക് 
കഗജതിലം ഓടുന്നതക്. വണ്തിയുറെ കവഗത കഗജതിൈല്ല േഥാളത്തിററെ 
ഉെപ്പതിലം ശക്തിയതിലമഥാണക് ആശ്രയതിക്കുന്നതക്.

കൈഥാേത്ക് േശ്തിമ യൂകെഥാേയേൻ രഥാജയേങ്ങളതിലം ജപ്പഥാനതിലം 
ലചനയതിലം ആണക് ്റേഥാൻകഡർഡക് കഗജക് കൂടുതലള്ളതക്. കൈഥാേത്ക് 
ആദയേമഥായതി ് തിട്നതിൽ 1830 േളതിൽ തീവണ്തി ഗതഥാഗതം ആരംഭതിച്ചതു 
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തറന്ന ്റേഥാൻകഡർഡക് കഗജതിൈഥായതിരുന്നു. 1961-ൈഥാണക് ജപ്പഥാൻ 
്റേഥാൻകഡർഡക് കഗജതികൈക്ക് മഥാറുന്നതക്; 60 വർഷം മുമ്പക്. അതതിനു 
മുമ്പക് ജപ്പഥാൻ നഥാകരഥാകഗജതിലം മീറ്റർ കഗജതിലം ആയതിരുന്നു. 
അവതിടുറത് സൗേരയേഥാർഥം  ജപ്പഥാൻ ്റേഥാൻകഡർഡക് കഗജതികൈക്ക് 
മഥാറുേയഥായതിരുന്നു. േതിന്നീെക് ്റേഥാൻകഡർഡക് കഗജക് ലൈൻ ശക്തി
റപ്പടുത്തി റസമതി ലഹസ്പീഡക്, ലഹസ്പീഡക്/ ബുള്ളറ്റക് തീവണ്തിേൾ 
ഓെതിക്കുേയഥായതിരുന്നു.

യൂകെഥാപ്പതിലം ജപ്പഥാനതിലറമഥാറക് കവഗതകൂെതിയ വണ്തിേൾ 
ആരംഭതിച്ചകപ്പഥാൾ േഴയേഥാൈ നഗരങ്ങളതിറൈ ൈണ്ൻ, േഥാരതിസക്, 
കെഥാക്തികയഥാ, മതിൈഥാൻ തുെങ്ങതിയ ക്റേഷനുേളതിലൂറെ തറന്നയഥാണക് 
അതതികവഗ വണ്തിേളും േെന്നുകേഥാകുന്നതക്. അകത സമയം യൂകെഥാപ്പതിൽ 
തറന്ന റസ്പയതിൻ, ഫതിൻൈഥാറെക്, സ്ീഡൻ, കേഥാർച്ഗൽ തുെങ്ങതിയ 
രഥാജയേങ്ങളതിൽ ഇകപ്പഥാഴും ക ഥ്ാഡക്കഗജതിൈഥാണക് കവഗതകൂെതിയ 
വണ്തിേൾ ഓെതിക്കുന്നതക്.

േതിഴക്ൻ യൂകെഥാപ്പതിറൈയും ഏഷയേയതിറൈയും (ലചന ഒഴതിറേ) 
രഥാജയേങ്ങളതിൽ എക്ഥാൈത്തും മുൻഗണന ക്ഥാഡക്കഗജതിനഥായതിരുന്നു. 
ഏറ്റവും നല്ല ഉദഥാഹരണം കസഥാവതിയറ്റക് യൂണതിയനതിറൈ രഥാജയേങ്ങളഥാണക്. 
അവതിടുറത് റസമതി ലഹസ്പീഡക്, ലഹസ്പീഡക്/ ബുള്ളറ്റക് വണ്തിേൾ 
ക്ഥാഡക് കഗജതിൈഥാണക് ഓടുന്നതക്. െഷയേയതിൽ കമഥാക്ഥായതിൽ നതിന്നക് 
റസറെക് േീകറ്റഴക്സക് ബർഗതികൈക്കുള്ള പുതതിയ ബുള്ളറ്റക് േഥാത നതിർമതിക്കു
ന്നതക് മണതിക്കൂെതിൽ ശരഥാശരതി 400 േതി.മീ. കവഗതയതിൈഥാണക്, ദൂരം 
635 േതികൈഥാമീറ്റർ. അകത സമയം ലചനയതിറൈ റെയതിൽകവയതിൽ 
നറല്ലഥാരു ഭഥാഗം ്റേഥാൻകഡർഡക് കഗജതിൈഥാണക്.

ചുരുക്ത്തിൽ വതിവതിധ രഥാജയേങ്ങളുറെ റെയതിൽകവ വതിേസനം 
േരതികശഥാധതിച്ചഥാൽ അതതക് രഥാജയേങ്ങളതിൽ കനരറത് ഉണ്ഥായതിരുന്ന 
േഥാളങ്ങൾ ശഥാക്ീേരതിച്ം ആധുനതിേീേരതിച്മഥാണക് കവഗത കൂെതിയ 
വണ്തിേൾ ഓെതിക്കുന്ന റെയതിലേൾ ഉണ്ഥാക്തിയതക്. അതുറേഥാണ്ടുതറന്ന 
അവതിറെ നതിൈവതിലണ്ഥായതിരുന്ന സംവതിധഥാനങ്ങൾക്ക് പൂരേമഥായഥാണക് 
കവഗതകൂെതിയ റെയതിൽ യഥാത്രഥാ സംവതിധഥാനം വളർന്നുവന്നതക്.

ക്ഥാഡക്കഗജതിററെ അളവതിൽ തറന്ന രഥാജയേങ്ങൾക്തിെയതിൽ 
വയേതയേഥാസമുണ്ക്. ഉദഥാ. റസ്പയതിനതിറൈ ക്ഥാഡക്കഗജക് 1.668 മീറ്റെഥാണക്. 
ഇന്തയേയതികൈതതികനക്ഥാൾ എട്ടു മതില്ലീമീറ്റർ കുെവക്. െഷയേയതിൽ ഇതക് 1.520 
മീറ്റെഥാണക്. കനരറത് സൂചതിപ്പതിച്ചതു കേഥാറൈ ്തിട്നതിൽ റെയതിൽ 
ഗതഥാഗതം ആരംഭതിക്കുന്നതക് ്റേഥാൻകഡർഡക് കഗജതിൈഥാറണങ്തിലം 
അകത ്തിട്ീഷുേഥാരുറെ കനതൃത്ത്തിൽ 1853 ൽ കബഥാംകബയതിൽ 
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നതിന്നക് തഥാറനയതികൈക്ക് േണതിത ഇന്തയേയതിറൈ ആദയേ റെയതിൽ 
ക്ഥാഡക് കഗജതിൈഥായതിരുന്നു. ് തിട്നുമഥായതി തഥാരതമയേം റചയ്യുകമ്പഥാൾ 
വതിശഥാൈ ഇന്തയേക്ക് അനുകയഥാജയേമഥായതക് ക്ഥാഡക്കഗജക് ആറണന്ന 
്തിട്ീഷക് എഞ്തിനീയർമഥാരുറെ നതിഗമനത്തിൈഥായതിരുന്നു ഇതക്. അകത 
സമയം വെക്കു േതിഴക്ൻ ഇന്തയേയതിറൈ ഭൂേരമഥായതി പ്രയഥാസകമെതിയ 
റൂട്ടുേളതിൽ മീറ്റർകഗജതിലം നഥാകരഥാകഗജതിലമഥായതിരുന്നു േഥാത േണതിതതക്.

ഇവതിറെ വയേക്മഥാകുന്നതക് ്റേഥാൻകഡർഡക് കഗജക് എന്നതക് ക്ഥാഡക് 
കഗജതിററെ അടുത്ഘട്ത്തിറൈ ഉയർന്ന സഥാകങ്തതിേവതിദയേകയഥാ ഏറ്റവും 
ആധുനതിേ സഥാകങ്തതിേവതിദയേകയഥാ അറല്ലന്നതഥാണക്. ക്ഥാഡക്കഗജക് 
സഥാകങ്തതിേവതിദയേ ഉേകയഥാഗതിക്കുന്നതതിൽ േതതിറ്റഥാണ്ടുേൾക്കു മുമ്പുതറന്ന 
ഏറെ മുകന്നെതിയ രഥാജയേമഥാണക് ഇന്തയേ. നമ്മുറെ റേഥാതുകമഖൈഥാ  
കേഥാച്ചക് ഫഥാേക്െെതിേളതിൽ നതിർമതിച്ച വകദേഭഥാരതക്, ഗതതിമഥാൻ തുെങ്ങതിയ 
കവഗത കൂെതിയ വണ്തിേൾ ഇതതിനക് ഉദഥാഹരണമഥാണക്. സ്ീഡനഥാണക് 
ഇക്ഥാരയേത്തിൽ ഇന്തയേറയ സഹഥായതിച്ചതിരുന്നതക്. എന്നതിട്ടും ഇന്തയേയതിൽ 
96 ശതമഥാനവും കേരളത്തിൽ നൂറു ശതമഥാനവും വരുന്ന ക്ഥാഡക് 
കഗജക് േഥാതയുമഥായുള്ള ഏകേഥാേന സഥാധയേത ഒഴതിവഥാക്തി പ്രധഥാന 
നഗരങ്ങളതിറൈ ഒറ്ററപ്പട് റമകട്ഥായതിൽ മഥാത്രം ഉേകയഥാഗതിക്കുന്ന 
്റേഥാൻകഡർഡക് കഗജതിൽ സതിൽവർ ലൈൻ േണതിയുന്നതക് 
എന്തുറേഥാണ്ഥായതിരതിക്ഥാം?

നീതതി ആകയഥാഗക് നെത്തിയ ഒരു നതിരീക്ഷണം മുഖവതിൈറക്ടുത്ഥാൽ 
ജപ്പഥാനതിൽ നതിന്നുള്ള വഥായക്േയും അതതിററെ നതിബന്ധനേളും 
ഇതതിനുള്ള ഒരു േഥാരണമഥാേഥാം. (കബഥാക്ക് േഥാണുേ). റസമതി 
ലഹസ്പീഡക്, ലഹസ്പീഡക് / ബുള്ളറ്റക് വണ്തിേൾ എല്ലഥാ വതികദശ 
രഥാജയേങ്ങളതിലം ഓടുന്നതക് ്റേഥാൻകഡർഡക് കഗജതിൈല്ല എന്നതക് 
ഒരു വസക്തുത ആയതിരതികക് റേ. റെയതിൽ  കഗജതിററെ കേരതിൽ 
നെത്തുന്നതക് തതിേച്ം റതറ്റഥായ പ്രചരണമഥാണക്. മഥാത്രമല്ല, ജപ്പഥാൻ 
60 റേഥാല്ലറത് േഴക്മുള്ള റസമതി ലഹസ്പീഡക് സഥാകങ്തതിേവതിദയേ 
പൂർണമഥായും മഥാറ്റതി തതിേച്ം വയേതയേസ്തമഥായ മഥാഗ്റ്റതിേക് റൈവതികറ്റഷൻ 
(Magnetic Levitation- Maglev) എന്ന സഥാകങ്തതിേവതിദയേയതികൈക്ക് 
മഥാറുന്നതഥായും നതിൈവതിലള്ളതു േൈതും ഒഴതിവഥാക്കുന്നതഥായും അെതിയുന്നു. 
മഥാകലേവക് ലൈനതിററെ കവഗത മണതിക്കൂെതിൽ 500 േതികൈഥാമീറ്റെഥാണക്. 
കെഥാകേയേഥാവതിൽ നതിന്നും ഒസഥാക്യതികൈക്കുള്ള മഥാകലേവക് ലൈനതിററെ 
േണതി നെന്നു റേഥാണ്തിരതിക്കുേയഥാണക്. ലചനയും ജർമനതിയും ഈ 
സഥാകങ്തതിേവതിദയേ വതിേസതിപ്പതിക്ഥാനുള്ള ശ്രമത്തിലമഥാണക്.

ഇതുകൂെഥാറത െതിൽട്തിങക് റട്യതിൻ (Tilting train) എറന്നഥാരുതരം 
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തീവണ്തിേളുണ്ക്. കവഗത കുെയ്കഥാറത തറന്ന വളവതിലം തതിരതിവതിലം 
ഓെതിക്ഥാനുള്ള സഥാകങ്തതിേവതിദയേ ഉേകയഥാഗതിച്ള്ള വണ്തിേളഥാണക് 
ഇവ. 1990 േൾ മുതൽ  തറന്ന ഇറ്റൈതി, സ്തിറ്റക്സർൈഥാറെക്, യു.റേ, 
ജ ർമനതി എന്നീ യൂകെഥാേയേൻ രഥാജയേങ്ങളതിലം ലചനയതിലം  ഇത്രം 
വണ്തിേൾ ഉേകയഥാഗതിച്ചതിരുന്നു. വളവതിലം തതിരതിവതിലം കവഗത 
കുെകയ്കണ്ഥാത്തതിനഥാൽ 30% വറര സമയം ൈഥാഭതിക്ഥാൻ 
െതിൽട്തിങക് റട്യതിനുേൾക്ക് േഴതിയുമകത്ര. ഇന്തയേയതിൽ െതിൽട്തിംഗക് 
റട്യതിനുേളുറെ സഥാകങ്തതിേവതിദയേ വതിേസതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുള്ള ഒരു 
േരഥാെതിൽ സ്തിറ്റക്സർൈന്റുമഥായതി ഈയതിറെ ഇന്തയേ ഒപ്പു റവച്ചതിട്ടുണ്ക്. 
ഇകതഥാറെഥാപ്പം ഇന്തയേൻ റെയതിൽകവയുറെ ആധുനതിേീേരണ
ത്തിനുള്ള ധഥാരഥാളം നെേെതിേളും  ഈ ഉഭയേക്ഷതി േരഥാെതിററെ 
ഭഥാഗമഥായുണ്ക്.

കചർത്ക് വഥായതികക്ണ് മററ്റഥാരു േഥാരയേം ഇന്തയേയതിൽ റെയതിൽകവ 
കബഥാർഡക് ഈയതിറെ അനുമതതി നൽേതിയ നഥാസതിേക്- പൂറന റസമതി 
ലഹസ്പീഡക് േഥാതയുറെ നതിർമഥാണമഥാണക്. 265േതി.മീ. ദൂരമുള്ള ഈ 
േഥാത പൂർണ്മഥായും ക്ഥാഡക് കഗജതിൈഥാണക്. േരമഥാവധതി കവഗത 
മണതിക്കൂെതിൽ 200 - 250 േതികൈഥാമീറ്റർ. പുതതിയ േഥാതയഥാറണങ്തിലം 
നഥാസതിക്തികൈയും പൂറനയതികൈയും േഴയ ക്റേഷനുേൾ തറന്ന
യഥാണക് ഉേകയഥാഗതിക്കുന്നതക്. ഈ േഥാതയുറെ നതിർമ്ഥാണറച്ചൈവക് 
േതികൈഥാമീറ്റെതിനക് 85 - 90 കേഥാെതി രൂേയഥാണക്. സതിൽവർ ലൈനതിററെ 
നതിർമ്ഥാണ റചൈവഥായതി റേ. റെയതിൈതിററെ വക്ഥാക്ൾ േെയുന്നതക് 
േതികൈഥാമീറ്റെതിനക് 121 കേഥാെതി രൂേയും നീതതി ആകയഥാഗക് േെയുന്നതക് 238 
കേഥാെതി രൂേയുമഥാണക്. ഒരു സഥാധഥാരണ ക്ഥാഡക്കഗജക് ലൈനതിററെ 
നതിർമ്ഥാണറച്ചൈവക് േതികൈഥാമീറ്റെതിനക് 20- 25 കേഥാെതി രൂേയഥാണക്. 
മുംലബ- അഹമ്ദഥാബഥാദക് ലൈനതികറെതക് േതികൈഥാ മീറ്റെതിനക് 250 
കേഥാെതി രൂേയഥാണക്. സതിൽവർ ലൈൻ  വളറര ശഥാക്ീേരതിച്ച രീതതി
യതിൈഥാണക് േണതിയുന്നതക്. അതതിനഥാൽ കൂടുതൽ വണ്തിേൾ ഇതതിലൂറെ 
ഓെതിക്ഥാൻ േഴതിയും. എന്നഥാൽ ്റേഥാൻകഡർഡക് കഗജതിലള്ള ഒറ്ററപ്പട് 
േഥാത ആയതതിനഥാൽ ഇതതിററെ കശഷതി പൂർണമഥായതി ഉേകയഥാഗതിക്ഥാൻ 
േഴതിയഥാത് അവസ്യഥാണക്.

റേഥാങ്ൺ റെയതിൽ കൂെതി േണതിതകതഥാറെ കേരളത്തിൽ നതിന്നക് 
ഒകട്റെ ദീർഘദൂര സൂപ്പർ എക്ക്പ്രസ്ക് വണ്തിേൾ വെകക്ഥാട്ക് ഓടുന്നുണ്ക്. 
അവറയല്ലഥാം തറന്ന ക്ഥാഡക് കഗജതിൈഥാണക്. റെയതിൽ രംഗത്ക് 
പുതതിറയഥാരു േദ്ധതതി വരുകമ്പഥാൾ അതക് സ്ഥാഭഥാവതിേമഥായതിത്റന്ന 
നതിൈവതിലള്ള സംവതിധഥാനത്തിനക് പൂരേവും സഹഥായമഥാകുന്നതഥാണക് 
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നല്ലതക്. അതുറേഥാണ്ഥായതിരതിക്ഥാം സതിൽവർ ലൈനതിററെ 
2019 റൈ ആദയേ സഥാധയേതഥാ േഠനം (Preliminary Feasibility 
Study) േദ്ധതതിറയ ക്ഥാഡക് കഗജതിൽ തറന്ന നതിർകദശതിച്ചതക്. 
എന്നഥാൽ 2020 ൽ േഥാരയേമഥായ േഠനങ്ങറളഥാന്നും നെത്ഥാറത 
്റേഥാൻകഡർഡക് കഗജതികൈക്ക് മഥാറുേയഥായതിരുന്നകത്ര. ഇതക് പുതതിയ 
മുംലബ- അഹമ്ഥാദഥാബഥാദക് റൂട്തിലം സംഭവതിച്ചതിട്ടുണ്കത്ര. പ്രസക്തുത 
ലൈൻ ക്ഥാഡക്കഗജതിൈഥായതിരുറന്നങ്തിൽ ഉണ്ഥാേഥാമഥായതിരുന്ന 
കനട്ം അഹമ്ദഥാബഥാദക് ഐ.ഐ.എം ഒരു േഠനത്തിൽ ചൂണ്തി
ക്ഥാണതിച്ചതിട്ടുണ്ക്.

കേരളത്തിൽ ലൈനതിലള്ള വളവക്, തതിരതിവക്, േയറ്റം എന്നതിവ 
ഒഴതിവഥാക്തി നതിൈവതിലള്ള ലൈനതിനക് േഴതിയഥാവുന്നത്ര സമഥാന്തരമഥായതി 
പുതതിയ അർധ അതതികവഗ ക്ഥാഡക്കഗജക് ലൈനുേൾ േണതിതഥാൽ 
ഇകപ്പഥാഴുള്ള േൈ സൂപ്പർഫഥാ്റേക് വണ്തിേൾക്കും ഇതതിലൂറെ ഓെഥാൻ 
േഴതിയും. അതുവഴതി കേരളത്തിറൈ അന്തർജതില്ലഥാ- സംസ്ഥാന 
റട്യതിൻ യഥാത്രക്ഥാർറക്ല്ലഥാം കവഗത കൂെതിയ വണ്തിേളുറെ 
സൗേരയേം പ്രകയഥാജനറപ്പടുത്ഥാനും േഴതിയും. അങ്ങറനയഥാറണങ്തിൽ 
േഴതിയഥാവുന്നത്ര നതിൈവതിലള്ള ലൈനതികനഥാെക് കചർന്നുതറന്ന സ്ൈം 
ഏററ്റടുക്കുന്നതഥാണക് നല്ലതക്.

ഇകപ്പഥാഴറത് റെയതിൈതിനടുത്തുള്ള ഭൂമതിയതിൽ നറല്ലഥാരുഭഥാഗം 
റെയതിൽകവയുറെ സ്ത്ഥാറണന്നഥാണക് േരുതുന്നതക്. എന്തഥായഥാലം 
കനരറത് തറന്ന റെയതിൽകവ ബജറ്റതിൽ ഉൾറപ്പട്തിരുന്നതതിനഥാൽ 
എെണഥാകുളം - റഷഥാർണൂർ മൂന്നഥാമറത് ക്ഥാഡക്കഗജക് ലൈനതിനക് 
കേന്ദ്ര സർക്ഥാർ ഇകപ്പഥാൾ 1500 കേഥാെതി രൂേ അനുവദതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. 
തതിരൂരതിൽ നതിന്നക് േഥാസെകഗഥാഡക് വറര നതിൈവതിലള്ള റെയതിൽകവ 
ലൈനതിനടുത്തുകൂറെ തറന്നയഥാണക് സതിൽവർ ലൈൻ കേഥാകുന്നറതന്നക് 
റേ റെയതിൽ അധതികൃതരും േെയുന്നു. ബഥാക്തി ഭഥാഗം കൂെതി ഈ രീതതിയതിൽ 
ഉൾറപ്പടുത്തി മൂന്നക്, നഥാൈക് ലൈനുേൾ ക്ഥാഡക്കഗജതിൽ തറന്ന 
തതിരുവനന്തപുരത്തുനതിന്നക് മംഗൈഥാപുരകത്ക്ക് നീട്തി നതിർമതിക്കുന്നതതിനു 
കവണ്തിയുള്ള ജനേീയ സമ്ർദം ഉണ്ഥാവുേയഥാണക് കവണ്തക്. റേ 
റെയതിൽ ഇതതിനഥായതി മുൻലേ എടുക്ണം, സഥാമ്പത്തിേ സഹഥായം 
അെക്മുള്ള േഥാരയേങ്ങൾ നൽേഥാനും തയ്ഥാെഥാേണം. ഈ രീതതിയതിൽ 
ഇന്തയേൻ റെയതിൽകവകയഥാെക് പൂരേമഥായതി നതിന്നക് പ്രവർത്തിക്ഥാനും 
നഥാെതികനയും ജനങ്ങകളയും സഹഥായതിക്ഥാനുമഥാണക് റേ. റെയതിൽ 
േമ്പനതി തയ്ഥാെഥാകേണ്തക്.

കനരറത് േെഞ്ഞ ഗതതിമഥാൻ, വകദേഭഥാരതക് എന്നീ അർധ 



കെ കെയിലും കെരളത്ികെ ഗതാഗതവും

കേരള ശാസ് ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്്

16

അതതികവഗ വണ്തിേൾ ഇറെഗ്ൽ കേഥാച്ചക് ഫഥാേക്െെതി (ICF) റചലന്ന, 
റെയതിൽ കേഥാച്ചക് ഫഥാേക്െെതി (RCF) േപൂർത്ൈ, കമഥാകഡൺ 
കേഥാച്ചക് ഫഥാേക്െെതി (MCF) െഥായക്ബകെൈതി എന്നീ റേഥാതുകമഖൈഥാ 
സ്ഥാേനങ്ങളതിൈഥാണക് നതിർമ്തിച്ചതക്. ഇവ മണതിക്കൂെതിൽ 160- 200 
േതികൈഥാമീറ്റർ കവഗതയതിൽ ഓെഥാൻ കശഷതിയുള്ളവയഥാണക്. മഥാത്രമല്ല 
ഈ േമ്പനതിേളതിൽ ഇത്രം വണ്തിേളുറെ നതിർമ്ഥാണം ഇകപ്പഥാഴും 
നെക്കുന്നുമുണ്ക്. കേരളത്തിൽ ഒരു കേഥാച് ഫഥാേക്െെതിക്ഥായുള്ള 
സമ്ർദവും ശക്തിറപ്പടുകത്ണ്തുണ്ക്.

റേ. റെയതിൽ അധതിേഥാരതിേളതിൽ നതിന്നക് അെതിഞ്ഞതിെകത്ഥാളം 
സതിൽവർലൈനതിററെ കേഥാച്േൾ ഇെക്കുമതതി റചകയ്ണ്തിവരും. 
നീതതിആകയഥാഗും ഇക്ഥാരയേം സൂചതിപ്പതിക്കുന്നുണ്ക്. റെയതിൈതിററെ നതിർ
മ്ഥാണ ചുമതൈ ചതിൈകപ്പഥാൾ സ്േഥാരയേേമ്പനതിേൾക്ക് ആയതിരതിക്കും. 
അകത സമയം നമ്മുറെ റേഥാതുകമഖൈഥാ സ്ഥാേനങ്ങൾ ഇതതിനുള്ള 
കശഷതിയും സഥാകങ്തതിേ േരതിജ്ഥാനവും റതളതിയതിച്ച േമ്പനതിേൾ 
ആണുതഥാനും. കേന്ദ്ര സർക്ഥാെതിററെ പ്രശ്നം രഥാഷ്ടീയമഥാറണങ്തിൽ 
രഥാഷ്ടീയമഥായതി തറന്ന കനരതികെണ്തുണ്ക്.

സതിൽവർ ലൈനതിറൈ പുതതിയ ക്റേഷനുേൾക്ടുത്ക് ൌൺഷതിപ്പുേൾ 
ഉയർന്നു വരും എന്നക് േെയുകമ്പഥാൾ ൈക്ഷയേമതിടുന്നതക് കേരളത്തിറൈ 
െതിയൽ എക്റേറ്റക് വതിേസനമഥാവഥാം, അല്ലഥാറത ഗതഥാഗത വതിേസനമല്ല. 
ൌൺഷതിപ്പക് ഉണ്ഥായതി വരുറമന്നക് വഥാദത്തിനഥായതി സമ്തതിച്ചഥാൽ തറന്ന 
അതതിനക് 25 - 30 വർഷറത് സമയറമങ്തിലം കവണ്തിവകന്നക്കും. 
അകപ്പഥാഴറത് 'കവഗത' എന്തഥാകുറമന്നക് ഇകപ്പഥാഴറത് മഥാകലേവക് 
കവഗതയതിൽ ഊഹതിക്ഥാൻ കേഥാലം േഴതിയതില്ലകല്ലഥാ.

നതിർമ്ഥാണ ഘട്ത്തിൽ ഉണ്ഥാകുറമന്നക് റേ. റെയതിൽ അധതിേഥാ
രതിേൾ േെയുന്ന അര ൈക്ഷം കേരുറെ റതഥാഴതിൽ മണ്ക് റവട്ഥാനും 
കുഴതിക്ഥാനും ചുമെക് എടുക്ഥാനുമഥായതി (യന്ത്രങ്ങൾ ഉേകയഥാഗതിച്ചഥാലം) 
തതിേച്ം തഥാൽക്ഥാൈതിേമഥായതിരതിക്കും. മതിക്വരും അതതിഥതി റതഥാഴതി
ൈഥാളതിേളുമഥായതിരതിക്കും. േതിന്നീെക് സ്തിരമഥായതി േതതിനഥായതിരം കേർക്ക് 
ഏതക് രീതതിയതിൽ ആയതിരതിക്കും റതഥാഴതിൽ ? ഒരു ക്റേഷനതിൽ 30 
കേർ വീതവും (11 ക്റേഷൻ) ഒരു വണ്തിയതിൽ (18- 20 വണ്തിേൾ) 
25 കേർ വീതവും ഓഫീസതിൽ 20 കേർ വീതവും എട്ടുമണതിക്കൂർ 
വരുന്ന മൂന്നക് ഷതിഫക്റ്റതിൽ േണതി റചയ്തഥാൽ കേഥാലം േരമഥാവധതി 3000 
കേരതിൽ കൂടുതൽ വരഥാൻ സഥാധയേതയതില്ല. റതഥാഴതിൽ സംബന്ധതിച്ച 
റേ. റെയതിൽ േണക്കുേൾ റതഥാഴതിൈതില്ലഥാത് യുവഥാക്ൾക്തിെയതിൽ 
ഏറെ റതറ്റതിദ്ധഥാരണേൾ േരത്തുന്നുണ്ക്.
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യാത്രക്ാരും യാത്രാകച്ചെവും
സതിൽവർ ലൈനതിററെ ElA അനുസരതിച്ചക് 2025 - 26 വർഷത്തിൽ 

പ്രതതിദതിനം 79,934 യഥാത്രക്ഥാർ ഉണ്ഥാകുറമന്നു േെയുന്നു. ഇതക് 
ക്മത്തിൽ വർധതിച്ചക് 1.58 ൈക്ഷം വറര ആകും. ഒരു ട്തിപ്പതിൽ 675 കേർ 
വീതമുള്ള 74 ട്തിപ്പുേളഥാണക് ഉണ്ഥാവുേ. അതനുസരതിച്ചക് പ്രതതിദതിനം 
േരമഥാവധതി 60,000 കേരഥാണക് യഥാത്ര റചയ്യുേ, അതും എല്ലഥാ സീറ്റതിലം 
യഥാത്രക്ഥാർ ഉറണ്ങ്തിൽ മഥാത്രം. ഇെയ്കക് റവച്ചക് േയറുന്ന യഥാത്രക്ഥാറര 
കൂെതി കചർത്ഥാണക് 79,934 എന്നക് േണക്ഥാക്കുന്നതക്. അതനുസരതിച്ചക് 
െതിക്റ്റക് വരുമഥാനം വർദ്ധതിക്ഥാനതിെയതില്ല. സംസ്ഥാനത്തിനേറത് 
തീവണ്തി യഥാത്രക്ഥാറരല്ലഥാം നതിൈവതിലള്ള റട്യതിനുേൾ ഒഴതിവഥാക്തിയഥാൽ 
കേഥാലം എൺേതതിനഥായതിരം യഥാത്രക്ഥാർ പ്രതതിദതിനം ഉണ്ഥാകുകമഥാ 
എന്നക് േരതികശഥാധതികക്ണ്തഥാണക്. ഇതതിറനക്കുെതിച്ചക് റേ റെയതിലേഥാർ 
ഉയർത്തിക്ഥാട്ടുന്ന സർകവേ ഫൈങ്ങൾ പുനഃപ്പരതികശഥാധതികക്ണ്തഥാണക്.

പട്ടിക 5. യാത്രക്ാരുടെ നടിര്ണയം- താരതമ്യം
വര്്ം മുംലൈ- അഹമ്മദാ

ൈാദപ് (HSR)
സടില്വര് ലൈന് 

(SHSR)
ജനസം

ഖ്യ
പ്രതീക്ടി

ക്കുന്ന 
യാത്രക്ാര്

ജനസം
ഖ്യ

പ്രതീക്ടി
ക്കുന്ന 

യാത്രക്ാര്
2011 
റൈ 
റസൻസസക്

2.5 കേഥാെതി - 34 ൈക്ഷം -

2021 
പ്രതീക്ഷതി
ക്കുന്നതക്

3 കേഥാെതി - 40 ൈക്ഷം -

2023 
റൈ യഥാത്ര
ക്ഥാർ

- 40,000 - 79,900

(ക്ഥാതസക്: മുംലബ- അഹമ്ദഥാബഥാദക് FSR, സതിൽവർ ലൈൻ 
EIA)

മുംലബ- അഹമ്ദഥാബഥാദക് ബുള്ളറ്റക് േഥാത 2023 ൽ േമ്ീഷൻ 
റചയ്യുറമന്നഥാണക് േെഞ്ഞതിരുന്നതക്. ഇതക് രണ്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളതിറൈ 
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രണ്ക് പ്രധഥാന വയേവസഥായ കേന്ദ്രങ്ങറള ബന്ധതിപ്പതിക്കുന്ന േഥാതയഥാണക്. 
508 േതി.മീ. നീളമുള്ള ഈ േഥാതയതിലം 11 ക്റേഷനുേളഥാണുള്ളതക്. 
അതതിററെ സഥാധയേതഥാ േഠനം ഇറെർറനറ്റതിൽ ൈഭയേമഥാണക്. അവർ 
റേ റെയതിൽ േെയുന്ന കേഥാറൈ സഥാധയേതഥാ േഠനത്തിനക് ബൗദ്ധതിേ 
സ്ത്വേഥാശ നതിയമം (IPR) ബഥാധേമഥാക്തിയതിട്തില്ല. റേ റെയതിൽ, 
ഡതി.േതി.ആെതിനക് കേറ്ററെക് നതിയമം ബഥാധേമഥാറണന്നഥാണക് 
േെയുന്നതക്. മുംലബ- അഹമ്ദഥാബഥാദക് റൂട്തിൽ യഥാത്രക്ഥാരുറെ 
എണ്ം േണക്ഥാക്തിയതക് േട്തിേ അഞ്തിൽ നൽേതിയതിരതിക്കുന്നു. 
മഹഥാരഥാഷ്ടയതിറൈ സ്ൈറമടുപ്പക് കേഥാലം ഇതുവറര പൂർത്തിയഥായതിട്തില്ല 
എന്നതും േദ്ധതതി പൂർത്ീേരണം 2028 കൈക്ക് മഥാറ്റതി എന്നതും 
മററ്റഥാരു േഥാരയേം. മഹഥാരഥാഷ്ടയതിറൈ ആദതിവഥാസതി കമഖൈയതിറൈ േർഷേ 
റതഥാഴതിൈഥാളതിേളും അവരുറെ സംഘെനേളും ഈ േഥാതറയ്കതതിറര 
സമരത്തിൈഥാണക്.

 2.5- 3 കേഥാെതി ജനങ്ങൾ കേന്ദ്രീേരതിച്ചക് തഥാമസതിക്കുന്ന 
മുംലബ- അഹമ്ദഥാബഥാദക് റൂട്തിൽ നതിന്നക് പ്രതതിദതിനം 35,000- 
40,000 യഥാത്രക്ഥാറര ആണക് പ്രതീക്ഷതിക്കുന്നതക്. കേരളത്തിൽ 40 
ൈക്ഷം കേർ  ചതിന്നതിച്ചതിതെതി തഥാമസതിക്കുന്ന സ്ൈത്ക് കൂറെയഥാണക് 
സതിൽവർ ലൈൻ കേഥാകുന്നതക്. എന്നഥാൽ ഈ റൂട്തിൽ പ്രതീക്ഷതി
ക്കുന്ന യഥാത്രക്ഥാർ പ്രതതിദതിനം എൺേതതിനഥായതിരവും!. സതിൽവർ 
ലൈനതിററെ ആദയേ സഥാധയേതഥാ േഠനത്തിൽ ഇതക് 37750 ആയതിരു
ന്നുവകത്ര. ഇകത സ്തിതതി തറന്നയഥാണക് റേഥാച്ചതിൻ റമകട്ഥായതിലം 
സംഭവതിച്ചറതന്നെതിയുന്നു. കബഥാംറബയതിറൈതതികനക്ഥാൾ (12.5 
കേഥാെതിയതിൈധതിേം) കുെഞ്ഞ ജനസംഖയേയുള്ള (നഥാല ൈക്ഷത്തിൽ 
തഥാറഴ) റേഥാച്ചതിയതിൽ, റമകട്ഥാ യഥാത്രക്ഥാരുറെ എണ്ം മുംലബ 
റമകട്ഥായതികൈതതികനക്ഥാൾ കൂടുതൈഥായതിരതിക്കും എന്നഥായതിരുന്നു 
േണക്ഥാക്തിയതക്. ഇത്രയും യഥാത്രക്ഥാർ ഇല്ലഥാതതിരുന്നതതിനഥാൽ 
ഓെതിത്തുെങ്ങതിയ 2017- 18 ൽ 167 കേഥാെതി രൂേ നഷ്ടമുണ്ഥായതി. 
2018- 19 ൽ നഷ്ടം 281 കേഥാെതിയഥായതി. 2019- 20 ൽ ഇതക് 310 
കേഥാെതി ആറണന്നക് േമ്പനതി േണക്കുേൾ േഥാണതിക്കുന്നു. ഇകപ്പഥാൾ 
കേഥാവതിഡക് ആയതതിനഥാൽ സർവീസക് നെത്തുന്നതിറല്ലങ്തിലം സർവീസക് 
നതിർത്തി റവകക്ണ് സ്തിതതിയതിൈഥാറണന്നും േെയുന്നു. േഥാരണം 
പ്രതതിദതിന നഷ്ടം 85 ൈക്ഷം രൂേയഥാണകത്ര. റെയതിൽകവ േദ്ധതതി 
കേഥാലള്ള ഒരു വൈതിയ നതികക്ഷേത്തിൽ നതിന്നക് ആദയേ വർഷങ്ങളതിൽ 
തറന്ന മുെക്കുമുതലം ൈഥാഭവും തതിരതിച്േതിട്ടുറമന്ന നതിൈയതിൈല്ല 
ഇവതിറെ േഥാരയേങ്ങൾ േഥാണുന്നതക്. എന്നഥാൽ കൃതയേതയതില്ലഥാത് 
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േണക്കു കൂട്ലേൾ വരുത്തി റവക്കുന്ന നഷ്ടറത്ക്കുെതിച്ചഥാണക് 
സൂചതിപ്പതിച്ചതക്.

യഥാത്രക്ഥാരുറെ എണ്ം കേഥാറൈതറന്ന സതിൽവർ ലൈനതിററെ 
െതിക്റ്റക് ചഥാർജ്ം ചർച്ച റചകയ്ണ്തുണ്ക്. സതിൽവർ ലൈൻ 
ചഥാർജതിനക് നതിൈവതിലള്ള ഇതര ചഥാർജേളുമഥായുള്ള വയേതയേഥാസം േട്തിേ 
6 ൽ നൽേതിയതിരതിക്കുന്നു. അതനുസരതിച്ചക് ഫ്റേക് ക്ഥാസക് ഏസതി 
െതിക്റ്റതികനക്ഥാൾ 28 ശതമഥാനം കുെവും റസക്ൻഡക് ക്ഥാസക് 
ഏസതികയക്ഥാൾ 20% കൂടുതലമഥാണക്. ജനശതഥാബ്തികയക്ഥാൾ 83 
ശതമഥാനം കൂടുതൈഥാണക് ചഥാർജക്. യഥാത്രക്ഥാർക്ക് സീസൺ െതിക്റ്റക് 
ആനുകൂൈയേങ്ങൾ ഉണ്ഥാേഥാനും സഥാധയേതയതില്ല. സ്ന്തം േഥാെതിൽ 
യഥാത്ര റചയ്യുന്നവറരയഥാണക് തങ്ങൾ ൈക്ഷയേമതിടുന്നറതന്നക് റേ 
റെയതിൽ അധതിേഥാരതിേൾ േൈകപ്പഥാഴും േെയഥാറുണ്ക്. ഒരതിക്ലം 
ബസക് യഥാത്രക്ഥാകരകയഥാ നതിൈവതിറൈ തീവണ്തി യഥാത്രക്ഥാകരകയഥാ 
അല്ല എന്നർഥം. സ്ന്തം േഥാെതിൽ യഥാത്രറചയ്യുന്ന എത്രകേർ അതക് 
ഉകേക്ഷതിച്ചക് സതിൽവർ ലൈനതിൽ യഥാത്ര റചകയ്തക്കും ? കേരളത്തിറൈ 
ആവഥാസവയേവസ് ഗ്ഥാഗര രൂേത്തിൽ ആറണന്നതു കൂെതി 
േണക്തിറൈടുകക്ണ്തുണ്ക്. സതിൽവർ ലൈൻ പ്രധഥാന ൌണുേൾ 
േൈതും സ്പർശതിക്ഥാറത കേഥാകുകമ്പഥാൾ സ്േഥാരയേ വഥാഹന ഉേകയഥാഗം 
വർധതിക്ഥാനഥാണക് സഥാധയേത. ഇറതല്ലഥാം േഥാണതിക്കുന്നതക് പുതതിയ 
ലൈനതിറൈ യഥാത്രക്ഥാരുറെ എണ്വും െതിക്റ്റു വഴതിയുള്ള വരവും റേ 
റെയതിൽ അധതിേഥാരതിേൾ പ്രചരതിപ്പതിക്കുന്നയത്ര വരഥാനുള്ള സഥാധയേത 
കുെവഥാണക് എന്നഥാണക്.

പട്ടിക 6. യാത്രക്കൂൈടിയടിടൈ വ്യത്യാസം
ക്ഥാസക് രൂേ /േതി.മീ.
ഫ്റേക് ഏ.സതി 3.84
റസക്റെക് ഏ.സതി 2.29
കതർഡക് ഏ.സതി 1.54
ജനശതഥാബ്തി 1.50
ഗരീബക് രഥക് 0.96
സ്ീപ്പർ ക്ഥാസക് 0.62
സതിൽവർ ലൈൻ 2.75

(ക്ഥാതസക്: റെയതിൽകവ കരഖേൾ, സതിൽവർ ലൈൻ EIA)
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ഏതു കഗജിനാേണും മുൻഗണന
ഇന്തയേയതിൽ നതിൈവതിൽ അർധ അതതികവഗ റെയതിൽ ഇല്ലഥാത്

തതിനഥാൽ, വതികദശരഥാജയേങ്ങളതിൽ ഉേകയഥാഗതിക്കുന്ന ്റേഥാൻകഡർഡക് 
കഗജക് ഇവതിറെയും ഉേകയഥാഗതിക്കുേയഥാറണന്നഥാണക് EIA യതിൽ 
േെയുന്നതക്. (As Indian Railway is yet to evolve standards for 
Semi High-Speed Rail Lines, based on standards prevalent 
on the major railway systems outside India, Standard Gauge 
has been adopted – EIA ഖണ്തിേ 2.9). ഇവതിറെ ക്ഥാഡക്കഗജതിൽ 
അർദ്ധ അതതികവഗ വണ്തിേൾ വതികദശത്തും സ്കദശത്തും ഓടുന്ന 
േഥാരയേം റേ. റെയതിൽ  േരതിഗണതിച്ചതിട്തില്ല എന്നർഥം. വതികദശത്ക് 
ഉേകയഥാഗതിക്കുന്നു എന്നതക് മഥാത്രമഥാണക് ്റേഥാൻകഡർഡക് കഗജതിററെ 
പ്രകതയേേത.

കനരറത് സൂചതിപ്പതിച്ചതുകേഥാറൈ ഇന്തയേയതിൽ ന്യൂഡൽഹതി - 
വഥാരണഥാസതി, ന്യൂഡൽഹതി - ശ്രീമഥാതഥാ ലവക്ഥാകവഥാകദവതി ഖത്ര, 
ന്യൂഡൽഹതി - ഝഥാൻസതി എന്നീ മൂന്നക് റൂട്ടുേളതിൽ ഓടുന്ന വകദേഭഥാരതക്, 
ഗതതിമഥാൻ എക്ക്പ്രസ്സുേൾ അർധ അതതികവഗ വണ്തിേളഥാണക്. ആ 
വണ്തിേളുറെ കവഗതയ്കനുസരതിച്ചക് നതിൈവതിലള്ള ക്ഥാഡക്കഗജക് ലൈൻ 
ശഥാക്ീേരതിച്ചഥാണക് അവ ഓടുന്നതക്. അകതകേഥാറൈ ഇകപ്പഥാൾ 
അനുമതതി നൽേതിയതിരതിക്കുന്ന പൂറന - നഥാസതിേക് ലൈൻ അർധ 
അതതികവഗ ക്ഥാഡക്കഗജക് ലൈൻ ആണക്.

സതിൽവർ ലൈൻ നതിർമതിക്കുന്നതക് ശഥാക്ീേരതിച്ച ക്ഥാഡക്കഗജതി
ൈഥായഥാൽ കേരളത്തിലൂറെ ഇകപ്പഥാൾ ഓടുന്ന രഥാജധഥാനതി, ഗരീബതിരഥക്, 
മറ്റക് സൂപ്പർഫഥാസ്റ്റുേൾ എന്നതിവ കവഗത വർധതിപ്പതിച്ം മറ്റു പുതതിയ 
വണ്തിേളും ഇതതിലൂറെ ഓെതിക്ഥാവുന്നതഥാണക്. മഥാത്രമല്ല ക്ഥാഡക് 
കഗജതിലള്ള അർധ അതതികവഗ ലൈനുേൾക്ക് േതികൈഥാമീറ്റെതിനക് 
85- 90 കേഥാെതി രൂേയഥാണക് നതിർമ്ഥാണറച്ചൈവക്. (നഥാസതിേക്- പൂറന 
ലൈൻ).

ഇകതഥാറെഥാപ്പം കൂട്തിവഥായതികക്ണ് മററ്റഥാരു േഥാരയേം 2025 ഓറെ 
ഇന്തയേയതിറൈ റെയതിലേളുറെറയല്ലഥാം അറ്റകുറ്റപ്പണതി പൂർത്തിയഥാക്ഥാനും 
കവഗത വർധതിപ്പതിക്കും വതിധം ശഥാക്ീേരതിക്ഥാനുമുള്ള പ്രകതയേേ േദ്ധതതി 
ഇന്തയേൻ റെയതിൽകവ ഇതതിനേം തറന്ന ആരംഭതിച്ചതിട്ടുറണ്ന്നതഥാണക്. 
മതിഷൻ െഫക്തഥാർ (Mission Raftaar) എന്നഥാണക് ഈ പ്രകതയേേ 
േദ്ധതതിയുറെ കേരക്. അതതികൈക്ക് കേരളത്തിറൈ റെയതിൽകവറയ 
കചർത്ക് േതിെതിക്ഥാനഥായതി റേ റെയതിലം സംസ്ഥാന സർക്ഥാരും 
പ്രകതയേേ ശ്രദ്ധതിക്ണം.
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സതിൽവർ ലൈൻ േദ്ധതതിക്കുള്ള പ്രധഥാന വരുമഥാന ക്ഥാതസ്ക് 
വഥായക്േയഥാണക്; അതതിൽ തറന്ന വതികദശ വഥായക്േയഥാണക്. ഇകപ്പഥാൾ 
വതികദശ രഥാജയേങ്ങളതിൽ റേഥാതുകവ േൈതിശ വളറര കുെവഥാണക്. 
അതതിററെ േഥാരണം ആകഗഥാള സഥാമ്പത്തിേ മഥാദേയേമഥാണക്. 2008 
മുതൽ കൈഥാേ രഥാജയേങ്ങൾ േൈതും മഥാദേയേത്തിററെ േതിെതിയതിൈഥാണക്. 
അതതിനഥാൽ വഥായക്േ വഥാങ്ങൽ റേഥാതുവതിൽ കുെവഥായതതിനഥാൽ കുെഞ്ഞ 
േൈതിശയ്കക് മൂൈധന വഥായക്േ നൽേഥാൻ അവതിടുറത് ധനേഥാരയേ 
സ്ഥാേനങ്ങൾ തയ്ഥാെഥാണക്, പ്രകതയേേതിച്ം ജപ്പഥാൻ. സതിൽവർ ലൈൻ 
േദ്ധതതിയുറെ സഹഥായതിേളതിൽ പ്രധഥാനതി ജപ്പഥാൻ ഇറെർനഥാഷണൽ 
കേഥാ-ഓപ്പകെറ്റീവക് ഏജൻസതി (JICA) ആണക്. ഇത്രം േൈതിശ 
കുെഞ്ഞ വഥായക്േേൾ ആേർഷേമഥായതി കതഥാന്നഥാം. േെം വഥാങ്ങതി 
വതിേസന പ്രവർത്നങ്ങൾ നെത്തുന്നതതിലം അേഥാേതയതില്ല. 
എന്നഥാൽ വഥായക്േഥാ ഏജൻസതിേൾ നതിഷക്േർഷതിക്കുന്ന േരഥാറുേഥാർ, 
േൺസൾട്ൻസതിേൾ, ഇെക്കുമതതി നതിബന്ധനേൾ, പ്രവൃത്തിേളുറെ 
്റേഥാൻകഡർഡക് നതിർണയം എന്നതിവറയഥാറക് േഥാൈതികക്ണ്തുണ്ക്. 
അവറയഥാറക് വഥായക്േ ദഥാതഥാക്ളുറെ തഥാൽേരയേങ്ങൾക്നുസരതി
ച്ചഥായഥാൽ വഥായക്േയ്കള്ള േൈതിശകയക്ഥാൾ കൂെതിയ തതിരതിച്ചെവഥായതിരതിക്കും 
ഫൈം. മഥാത്രമല്ല ജപ്പഥാൻ േെൻ സതിയഥായ 'റയൻ'ററെ വതിൈയതിൽ 
രൂേയുമഥായതി ബന്ധറപ്പട്ടുണ്ഥാകുന്ന വർധനവും േരതിഗണതിക്ണം.

ഇതുസംബന്ധതിച്ചക് നതിതതിആകയഥാഗതിററെ ഒരു നതിരീക്ഷണം 
ഇവതിറെ പ്രസക്മഥാറണന്നക് കതഥാന്നുന്നു. അതതിപ്രേഥാരമഥാണക്. 
"ഇതതിനേം നെത്തിയ അഭതിപ്രഥായങ്ങകളഥാറെഥാപ്പം മററ്റഥാരു േഥാരയേം കൂെതി 
സൂചതിപ്പതിക്ഥാനുള്ളതക് JICA യതിൽ നതിന്നുള്ള ഫണ്തിങക് നതിബന്ധനകയഥാടു 
കൂെതി ഉള്ളതഥാറണന്നഥാണക്. അതക് ജപ്പഥാനതിൽ നതിന്നക് സഥാധനങ്ങൾ 
വഥാങ്ങഥാൻ നതിബന്ധനേൾ റവക്കുന്നുണ്ക് ". (In addition to remarks 
already made, it should be clearly noted that JICA funding 
is a tied loan which imposes a condition of procurement 
from Japan).

നീതി ആകയാഗികറെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ 
(സതിൽവർ ലൈൻ േദ്ധതതിറയപ്പറ്റതി വതിവരഥാവേഥാശ നതിയമ 
പ്രേഥാരം വന്ന കചഥാദയേങ്ങൾക്ക് കേരള സർക്ഥാെതിൽ നതിന്നും 
നീതതി ആകയഥാഗക് വതിശദീേരണങ്ങൾ ആവശയേറപ്പട്ടു. കേരള 
സർക്ഥാർ നൽേതിയ വതിശദീേരണകത്ഥാെക് 2020 നവംബർ 3നക് 
നീതതി ആകയഥാഗക് നെത്തിയ നതിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രധഥാനറപ്പട്വ).
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1. ഇന്തയേൻ റെയതിൽകവയുറെ ട്ഥാക്കുേൾ ക്ഥാഡക്കഗജതിൈഥാണക്. 

എന്നഥാൽ സതിൽവർ ലൈൻ ്റേഥാൻകഡർഡക് കഗജതിൈഥാണക്. 
്റേഥാൻകഡർഡക് കഗജതിനക് ക്ഥാഡക്കഗജതികനക്ഥാൾ വീതതി 
കുെവഥായതതിനഥാൽ റട്യതിൻ ഓടുകമ്പഥാൾ സമ്ർദം 
കൂടുതൈഥായതിരതിക്കും. അതുറേഥാണ്ക് റേ. റെയതിൽ ഇകപ്പഥാൾ 
സമർപ്പതിച്ച മഥാതൃേ പുനഃപ്പരതികശഥാധതികക്ണ്തഥാണക്. (കേജക് 3)

2. സതിൽവർ ലൈൻ ്റേഥാൻകഡർഡക് കഗജതിലള്ള ഒരു ഒറ്ററപ്പട് 
േഥാത ആയതതിനഥാൽ ഇതതിലൂറെയുള്ള ചരക്ക് േെത്തിനക് 
ഡതിമഥാറെക് കുെവഥായതിരതിക്കും. (കേജക് 3)

3. രഥാജയേത്ക് ചരക്കു േെത്തിറനങ്തിലം ഒരു ഏേീകൃത കഗജക് 
സംവതിധഥാനം (uni-gauge system) ഉണ്ഥാേണറമന്ന 
ഇന്തയേൻ റെയതിൽകവയുറെ നയത്തിനക് വതിരുദ്ധമഥാണക് റേ. 
റെയതിൽ നതിർകദശം. (കേജക് 4)

4. ഭൂമതി ഏററ്റടുക്കുന്നതതിനുള്ള റചൈവക് ഡതി.േതി.ആെതിൽ 
വളറര കുെച് േഥാണതിക്കുന്നതഥായഥാണക് വതിശദഥാംശങ്ങൾ 
വയേക്മഥാക്കുന്നതക്. (കേജക് 10)

5. സതിൽവർ ലൈനതിററെ 33 ശതമഥാനവും േെന്നു കേഥാകുന്നതക് 
നഗരപ്രകദശങ്ങളതിലൂറെ ആയതതിനഥാൽ സ്ൈറമടുപ്പതിററെ 
എൺേതക് ശതമഥാനവും േതതിറനട്ക് മഥാസം റേഥാണ്ക് 
പൂർത്തിയഥാകുറമന്നതക് വതിശ്സനീയമല്ല. (കേജക് 10)

6. സതിൽവർ ലൈൻ ഒറ്ററപ്പട് േഥാത ആയതതിനഥാൽ ഇകപ്പഥാൾ 
തറന്ന സഥാമ്പത്തിേ പ്രയഥാസം അനുഭവതിക്കുന്ന ഇന്തയേൻ 
റെയതിൽകവയതിൽ നതിന്നും േഥാരയേമഥായ മുെക്കു മുതൽ ൈഭതിക്കു
റമന്നു കതഥാന്നുന്നതില്ല. അങ്ങറന വന്നഥാൽ അതക് റമഥാത്ം 
േദ്ധതതിയുറെ നതിർവഹണത്തിനക് പ്രതതികൂൈമഥാകയക്കും. 
(കേജക് 11)

7. എംബഥാങ്ക്റമറെതിൻ ഉയരം കുെവഥാറണങ്തിൽ ഭഥാരം 
േയറ്റതിയ ഉയരമുള്ള വഥാഹനങ്ങൾക്ക് അെതിപ്പഥാതയതിലൂറെ 
േെന്നു കേഥാേഥാൻ േഴതിയതില്ല. അകപ്പഥാൾ അെതിപ്പഥാത ഉള്ള 
സ്ൈങ്ങളതിൽ കുഴതികക്ണ്തി വന്നഥാൽ അതക് വൈതിയ കതഥാതതിൽ 
റവള്ളറക്ട്തിനക് ഇെയഥാക്കും. (കേജക് 13). (ഇ.ഐ.എയതിൽ 
േെയുന്നതനുസരതിച്ചക് എംബഥാങ്ക്റമന്റുേൾക്ക് എട്ടു മീറ്റർ 
വറര ഉയരമുണ്ഥാകും).

8. സതിൽവർ ലൈൻ ഇന്തയേയതിറൈ മറ്റു റെയതിൽകവ ലൈനുേ
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ളുമഥായതി ബന്ധമതില്ലഥാത് േദ്ധതതി ആയതതിനഥാൽ ഇന്തയേൻ 
റെയതിൽകവക്ക് ഉത്രവഥാദതിത്ങ്ങൾ ഏററ്റടുകക്ണ്തതില്ല. 
അതതിനഥാൽ ഖണ്തിേ 9.9 ൽ േെഞ്ഞതു കേഥാറൈ നഷ്ടമു
ണ്ഥായഥാൽ ഓഹരതി ഉെമസ്തയുറെ കേരതിൽ അതതിൽ ഒരു 
ഭഥാഗം വഹതിക്ഥാൻ ഇന്തയേൻ റെയതിൽകവക്ക് ബഥാധയേതയതില്ല. 
(കേജക് 14)

9. വഥായക്േ അതക് ഉഭയ േക്ഷതിയഥായഥാലം ബഹു േക്ഷതിയഥായഥാലം 
തതിരതിച്ചെവതിന്നുള്ള ഉത്രവഥാദതിത്ം ബന്ധറപ്പട് എസക്.
േതി.വതി / സംസ്ഥാന സർക്ഥാരതിനക് ആയതിരതിക്കും. (കേജക് 15)

10. ഇതതിനേം നെത്തിയ അഭതിപ്രഥായങ്ങകളഥാറെഥാപ്പം മററ്റഥാരു 
േഥാരയേം കൂെതി സൂചതിപ്പതിക്ഥാനുള്ളതക് JICA മുകഖറനയുള്ള 
വഥായക്േ നതിബന്ധനേകളഥാറെ ഉള്ളവയഥാറണന്നതഥാണക്. 
അതു പ്രേഥാരം ജപ്പഥാനതിൽ നതിന്നക് സഥാധനങ്ങൾ വഥാങ്ങ
ണറമന്ന  നതിബന്ധനയുണ്ക്. കനരറത് ചൂണ്തിക്ഥാട്തിയ 
മററ്റഥാകട്റെ കേഥാരഥായക്മേൾറക്ഥാപ്പം എടുത്തു േെയഥാനുള്ള 
േഥാരയേം േദ്ധതതിറച്ചൈവക് വളറര കുെച് േഥാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു 
എന്നതഥാണക്. അതതിനഥാൽ യഥഥാർഥ റചൈവക് ഇകപ്പഥാൾ 
നതിർകദശതിച്ചതതികനക്ഥാൾ കൂടുറമന്നതക് വയേക്മഥാണക്. 
(കേജക് 15, 16)

11. വതിശദഥാംശങ്ങൾ േരതികശഥാധതിക്കുകമ്പഥാൾ ഡതി.േതി.ആെതിൽ 
േെഞ്ഞതിരതിക്കുന്ന േൈ േഥാരയേങ്ങൾക്കും ഇനതിയും  റചൈവക് 
വർധതിക്ഥാനതിെയുണ്ക്. ഇകപ്പഥാൾ ഡതി.േതി.ആർ തയ്ഥാെഥാക്തിയതക് 
േൈ വതിശദഥാംശങ്ങളും ഉൾറപ്പടുത്തിറക്ഥാണ്ല്ല. ഇതക് അതതി
കവഗതകയഥാ അർധ അതതികവഗതകയഥാ സംബന്ധതിച്ച ഒരു 
പ്രശ്നമല്ല. മെതിച്ചക് ഏതക് തരം റപ്രഥാജേക്െഥായഥാലം അതതിററെ 
റചൈവുേൾ കൃതയേമഥായതി േണക്ഥാക്കുേ എന്നതഥാണക് 
പ്രധഥാനം. (കേജക് 23)

12. ഈ സഥാഹചരയേത്തിൽ, റപ്രഥാജേക്െക് റചൈവക് 1,26,081 കേഥാെതി 
രൂേറയങ്തിലം ആകും. റേ. റെയതിൽ ഒരു േതികൈഥാമീറ്റെതിനുള്ള 
നതിർമഥാണറച്ചൈവഥായതി േണക്ഥാക്തിയ 121 കേഥാെതി രൂേ 
എന്നതക് േതികൈഥാമീറ്റെതിനക് 238 കേഥാെതി രൂേറയങ്തിലം 
ആകും. (കേജക് 26)

ഇതതിനു പുെകമ മററ്റഥാരു പ്രധഥാന പ്രശ്നം കൂെതി ഉയർന്നു വന്നതിരതിക്കുന്നു. 
വതികദശ വഥായക്േയുറെ ഗഡുക്ൾ റതറ്റഥാതതിരതിക്ഥാനും സതിൽവർ ലൈൻ 
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േദ്ധതതിക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ഥാവുേയഥാറണങ്തിൽ അതതിററെ ഉത്രവഥാദതിത്ം 
ഏററ്റടുക്ഥാറമന്നുമുള്ള അനുമതതി േത്രം നൽേഥാൻ റേ. റെയതികൈഥാ 
കേരള സർക്ഥാകരഥാ തയ്ഥാെഥാേണറമന്നക് കേന്ദ്ര ധന മന്ത്രഥാൈയം 
ആവശയേറപ്പട്തിരതിക്യഥാണക്. നീതതി ആകയഥാഗക് േദ്ധതതിറച്ചൈവക് 1.26 
ൈക്ഷം കേഥാെതി രൂേറയങ്തിലം ആകുറമന്നും സൂചതിപ്പതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 
സതിൽവർ ലൈൻ ഇന്തയേൻ റെയതിൽകവയുമഥായതി ബന്ധതിപ്പതിക്ഥാത്, 
കേരളത്തിനേത്തു മഥാത്രമുള്ള േദ്ധതതി ആയതതിനഥാൽ ഉത്രവഥാദതിത്ം 
ഏററ്റടുക്ഥാൻ തയ്ഥാെറല്ലന്നഥാണക് കേന്ദ്ര നതിൈേഥാെതിററെ സകദേശം. 
അതഥായതക് റേ റെയതിൈതിററെ ഈ േദ്ധതതിക്ക് കേന്ദ്ര േതിന്തുണ 
ഉണ്ഥാേഥാനതിെയതില്ല.

കേന്ദ്രത്തിററെ പുതതിയ നതിൈേഥാെതിൽ വളറര നതികഷധഥാത്മേമഥായ 
രഥാഷ്ടീയമുണ്ക്. അതക് പ്രതതികഷധഥാർഹവുമഥാണക്. അകത സമയം, 
റേ റെയതിൽ അധതിേഥാരതിേൾ നെത്തുന്ന 'ൈഥാഭ നഷ്ടങ്ങളതിൽ തുൈയേ 
ബഥാധയേത' എന്ന പ്രചഥാരണം അെതിസ്ഥാന രഹതിതമഥാറണന്നും 
തതിരതിച്ചെതിയണം. കേന്ദ്രം ബഥാധയേത വഹതിക്ഥാൻ തയ്ഥാെറല്ലന്നക് 
അെതിയതിച്ചകതഥാറെ വതികദശ വഥായക്േയ്കം സ്ഥാഭഥാവതിേമഥായതി ചതിൈ 
പ്രയഥാസങ്ങൾ ഉണ്ഥാകും. വതികദശ വഥായക്േ വഥാങ്ങുന്നതും തതിരതിറേ 
നൽകുന്നതും വതികദശ േെൻസതിയതിൈഥാണക്. അതക് െതിസർവക് ബഥാങ്ക് 
മുകഖന കേന്ദ്രസർക്ഥാരഥാണക് ലേേഥാരയേം റചയ്യുന്നതക്. അങ്ങറന 
വന്നഥാൽ ഈ േദ്ധതതി കേരളറത് വൈതിയ േെറക്ണതിയതിൽ 
അേറപ്പടുത്തുറമന്ന വഥാദം സഥാധൂേരതിക്റപ്പടും.

സതിൽവർ ലൈനതിററെ EIA യതിൽ കേരളത്തിറൈ അതതികവഗ 
യഥാത്രയുമഥായതി ബന്ധറപ്പടുത്തി മൂന്നു ബദലേറളപ്പറ്റതി േെയുന്നുണ്ക്. 
(1) നതിർദതിഷ്ട സതിൽവർ ലൈനതിററെ കനട്ങ്ങൾ (2) സതിൽവർ ലൈൻ 
ഇല്ലഥാറത ഇന്നറത് റെയതിൽ സ്തിതതി തുെരുന്നതതിററെ േരതിമതിതതിേൾ 
(3) ബദൈഥായതി നതിർമ്തിക്ഥാവുന്ന ഒരു എക്ക്പ്രസക് കവ എന്നതിങ്ങറന. 
എക്ക്പ്രസക് കവ കനരറത്തറന്ന കേരളം കവറണ്ന്നുവച്ച േദ്ധതതി
യഥാണക്. എന്നതിട്ടും അതക് വീണ്ടും ഉൾറപ്പടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു. സതിൽവർ 
ലൈൻ േദ്ധതതിയുറെ കനട്ങ്ങൾ മഥാത്രം വതിശദീേരതിക്കുേയും 
നതിൈവതിലള്ള റെയതിൈതിററെ കേഥാരഥായക്മേൾ നതിരത്തുേയുമഥാണക് 
റചയ്യുന്നതക്. മെതിച്ചക് സതിൽവർ ലൈൻ ക്ഥാഡക് കഗജതിൽ നതിർമതിച്ചക് 
നതിൈവതിലള്ള േഥാതേളുമഥായതി ഏകേഥാേതിപ്പതിക്കുകമ്പഥാഴറത് കനട്ങ്ങൾ 
ഒരു ബദൈഥായതി EIA ൽ േഥാണുന്നതില്ല.

രഥാജയേത്തുള്ള ക്ഥാഡക് കഗജക് റെയതിൈതിറന േരതിഗണതിക്ഥാറത 
ഇെക്കുമതതി റചയ്യുന്ന ്റേഥാൻകഡർഡക് കഗജതിറന തറന്ന ഉെപ്പതി



കെ കെയിലും കെരളത്ികെ ഗതാഗതവും

കേരള ശാസ് ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്്

25

ക്കുേയഥാണക് EIA റചയ്യുന്നതക്. റേ റെയതിൽ േമ്പനതി ആേറട് 
എന്തുറേഥാണ്ക് ്റേഥാൻകഡർഡക് കഗജക് റമച്ചറപ്പട്തഥാറണന്നക് 
എവതിറെയും അവേഥാശറപ്പടുന്നുമതില്ല. മെതിച്ചക് വതികദശരഥാജയേങ്ങളതിൽ 
ഉേകയഥാഗതിക്കുന്നതഥാറണന്നും ഭൂമതി ഏററ്റടുക്കുന്നതക് കുെയ്കഥാറമന്നും 
േെയുന്നു. ഇനതി ഭൂമതി ഏററ്റടുക്ൽ സംബന്ധതിച്ചക് ചതിൈ േഥാരയേങ്ങൾ 
േരതികശഥാധതിക്ഥാം.
ഭൂമി ഏക്ടുക്ൽ

സതിൽവർ ലൈൻ േദ്ധതതിക്ക് 18- 25 മീറ്റർ വീതതിയതിൽ ഭൂമതി 
ഏററ്റടുത്ഥാൽ മതതി എന്നഥാണക് റേ റെയതിൽ അധതിേഥാരതിേൾ 
േെയുന്നതക്. ഇതക് വളറര അേരയേഥാപ്തമഥാറണന്നക് വതിദഗക്ധർ 
നതിരീക്ഷതിക്കുന്നു. മണതിക്കൂെതിൽ 200- 250 േതികൈഥാമീറ്റർ കവഗതയതിൽ 
ഓടുന്ന വണ്തിയുറെ ശബ്ം, ഭൂമതിയുറെ പ്രേമ്പനം, റതഥാട്ടുത്ക് 
തഥാമസതിക്കുന്നവരുറെ സരക്ഷ എന്നതിവറയഥാറക് േണക്തിറൈടു
ക്കുകമ്പഥാൾ 40 മീറ്റർ എങ്തിലം വീതതി കവണറമന്നഥാണക് വതിദഗക്ധർ 
േെയുന്നതക്. ്റേഥാൻകഡർഡക് കഗജതിൽ ഓടുന്ന വണ്തി ആയതതിനഥാൽ 
എംബഥാങ്ക്റമറെതിററെ വീതതിറയ േറ്റതി റേ റെയതിൽ േെയുന്നതക് 
ശരതിയറല്ലന്നക് നതിതതിആകയഥാഗും നതിരീക്ഷതിക്കുന്നു. റേ റെയതിൈതിററെതക് 
ഏററ്റടുക്കുന്ന ഭൂമതിയുറെ അളവക് കുെച് േഥാണതിക്ഥാനുള്ള വയേഗ്ത
യഥാറണന്ന വതിമർശനവും ഉണ്ക്. കനരറത് സൂചതിപ്പതിച്ചതുകേഥാറൈ 
185 റഹ. റെയതിൽകവ ഭൂമതി അെക്ം 1383 റഹ. ഭൂമതിയഥാണക് 
ഏററ്റടുക്കുന്നതക്. േട്ക് & േവർ വരുന്ന ഏതഥാണ്ക് 25 േതി.മീ (4.6 
ശതമഥാനം) പ്രകദശത്തു മഥാത്രമഥാണക് േരമഥാവധതി 40 മീറ്റെതിൽ ഭൂമതി  
ഏററ്റടുക്കുേറയന്നക് ഇ.ഐ.എ േെയുന്നു.

രണ്ക് േഥാരയേങ്ങൾ കൂെതി ഇതതിറനഥാപ്പം കചർത്തു വഥായതിക്ണം. 
ഒന്നക്, സതിൽവർ ലൈനതിററെ ഇരു ഭഥാഗത്തുമുള്ള അര േതി.മീ. 
വീതതിയുള്ള ഭൂമതിയതിൽ േൈതരം പ്രതയേഥാഘഥാതങ്ങൾ ഉണ്ഥാകുറമന്നക് 
EIA േെയുന്നു. “Based on a recognisance survey and review 
of previous studies, within 500 m on both sides of the SL 
will be affected”.......... “large quantities of quarry materials 
will be required for the construction of project infrastructure 
...... land selected for borrow and quarry area will change the 
land use pattern permanently” (EIA കേജക് 118, 119). േകക്ഷ 
അത്രയും സ്ൈം ഏററ്റടുക്കുകമ്പഥാൾ ജനവഥാസം നതിയന്ത്രതിക്കുകമഥാ, 
പ്രവർത്നങ്ങൾ അനുവദതിക്കുകമഥാ എന്നീ േഥാരയേങ്ങളതിറൈഥാന്നും 
േഥാരയേമഥായ വയേക്തയതില്ല. രണ്ഥാമകത്തക്, 292 േതി.മീ. നീളത്തിൽ 
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ഭതിത്തി റേട്തി അതതികമേൽ റെയതിൽ േണതിയുന്ന എംബഥാങ്ക്റമറെക് 
ആണക്. സതിൽവർ ലൈനതിററെ 55 ശതമഥാനം ദൂരവും ഇത്രത്തിലള്ള 
എംബഥാങ്ക്റമറെക് ആണക്. 20 ശതമഥാനകത്ഥാളം േട്തിംഗക് ആണക്. 
(മുംലബ അഹമ്ദഥാബഥാദക് റൂട്തിൽ എംബഥാങ്ക്റമറെക് 3% ത്തിൽ 
തഥാറഴയഥാണക്). അതതികവഗ തീവണ്തിേൾ സഥാധഥാരണ തൂണതികമേൽ 
(Via duct) കൂെതികയഥാ ഭൂമതിക്െതിയതിൽ കൂെതികയഥാ ആയതിരതിക്കും ഓടുന്നതക്. 
ഇതതിനഥാണക് കൂടുതൽ സരക്ഷ, േകക്ഷ റചൈവക് കൂടുതൈഥായതിരതിക്കും. 
ഏറെ ജനസഥാന്ദ്രതയും ചതിതെതിയ ആവഥാസവയേവസ്യും 44 
നദതിേളും ഒകട്റെ നീർച്ചഥാലേളുമുള്ള കേരളത്തിൽ റതക്കു വെക്കു 
നീണ്ടു േതിെക്കുന്ന ഒരു നതിർമതിതതിയുറെ ഭൂരതിഭഥാഗവും എംബഥാങ്ക്റമറെക് 
ആകുന്നതക് േരതിസ്തിതതിയതിൽ എത്രമഥാത്രം ആഘഥാതങ്ങൾ ഉണ്ഥാക്കും 
എന്നതതിറനപ്പറ്റതി ഇനതിയും േഠതികക്ണ്തിയതിരതിക്കുന്നു. ഇത്രയും നീളത്തിൽ 
എംബഥാങ്ക്റമറെക് റേട്ഥാൻ കവണ് പ്രകൃതതി വതിഭവ ൈഭയേതയും ഒരു 
പ്രശ്നമഥായതിരതിക്കും. ഇത്രം േഥാരയേങ്ങറളപ്പറ്റതി അർത്ഥവത്ഥായ ചർച്ച 
സഥാധയേമഥാകുന്നതക്, DPR ഉം സമഗ് EIA യും റേഥാതുമണ്ൈത്തിൽ 
ൈഭയേമഥാകുകമ്പഥാഴഥാണക്.

സമഗ് EIA ഇതുവറര ഉണ്ഥായതിട്തില്ല. അതതിനഥായതി 2021 ജൂൺ 
അവസഥാനമഥാണക് േ്കട്ഷൻ വതിളതിച്ചതിരതിക്കുന്നതക്. ചുരുക്ത്തിൽ 
സംസ്ഥാനത്തിററെ ഏതഥാണ്ക് ഒരു വർഷറത് ബജറ്റക് തുേയ്കക് 
തുൈയേമഥായത്രയും റചൈവക് പ്രതീക്ഷതിക്കുന്നതും ധഥാരഥാളം േഥാരതിസ്തി
തതിേ, സഥാകങ്തതിേ, സഥാമൂഹതിേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുമഥായ ഒരു വൻ 
േദ്ധതതിറയപ്പറ്റതി ജനേീയ  ചർച്ചയ്കള്ള ആവശയേ ഉേഥാധതിേളഥായ DPR, 
സഥാധയേതഥാ േഠനം, സമഗ് EIA എന്നതിവറയഥാന്നും ഇകപ്പഥാൾ ൈഭയേമല്ല, 
ചതിൈറതഥാന്നും ഉണ്ഥായതികട്യതില്ല. അകത സമയം ഭൂമതി ഏററ്റടുക്ഥാനും 
എകട്ഥാളം പുതതിയ ക്റേഷനുേളുറെ രൂേകരഖ തയ്ഥാെഥാക്ഥാനും 
സംസ്ഥാന സർക്ഥാർ ഉത്രവതിെക്തിയതിരതിക്കുന്നു.
പശ്ാത്െ സൗേര്യ േിേസനും

േശ്ഥാത്ൈ സൗേരയേ വതിേസനം എന്നതക് നവൈതിബെൽ 
േഥാൈത്ക് ഒരുതരം വയേവസഥായം കൂെതിയഥാണക്. ഇന്നക് േശ്ഥാത്ൈ 
വതിേസനത്തിനഥായുള്ള ആവശയേങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതക് േമ്പനതിേളഥാണക്. 
നഥാട്തിൽ അവയുറെ ഗുണകഭഥാക്ഥാക്ൾ ആകേണ് ജനങ്ങളല്ല. 
പ്രഥാകദശതിേ വതിേസന േദ്ധതതിേളതിൽ േൈകപ്പഥാഴും ഇവ വരഥാെതില്ല. 
നല്ല ഉദഥാഹരണം, ശബരതിമൈ മഥാ്റേർ പ്ഥാനതിൽ ശബരതിേഥാത 
ഉണ്ഥായതിരുന്നതില്ല എന്നതഥാണക്. ഇത്രം വൻേതിെ േദ്ധതതിേൾ ഭഥാവതി 
വതിേസനത്തിനക് അനതിവഥാരയേമഥാറണന്നക് േൈകപ്പഥാഴും േമ്പനതിേളഥാണക് 
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തീരുമഥാനതിക്കുന്നതക്. േതിന്നീെക് അധതിേഥാരതിേൾ അതതിററെ വക്ഥാ
ക്ളഥായതി മഥാറുേയഥാണക് േതതിവക്. മതിക് േദ്ധതതിേളും ഇകപ്പഥാഴറത് 
പ്രശ്നങ്ങറളയും ആവശയേങ്ങറളയും അല്ല അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതക്. േേരം 
വരഥാനതിരതിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുറെ േരതിഹഥാരം എന്ന നതിൈയ്കഥാണക്.

കേരളത്തിൽ നതിൈവതിലള്ള റെയതിൽകവ ലൈൻ ഇരട്തിപ്പതിക്ഥാനും 
സതിഗ്ൈതിററെ ആധുനതിേീേരണം പൂർത്തിയഥാക്ഥാനുമഥാണക് ഗുണകഭഥാ
ക്ഥാക്ളഥായ ജനങ്ങൾ ആഗ്ഹതിക്കുന്നതക്. എന്നഥാൽ അതുമഥായതി 
യഥാറതഥാരു ബന്ധവുമതില്ലഥാത് ആേഥാശ റെയതിൈഥാണക് േമ്പനതിേൾ 
സമ്ഥാനതിക്കുന്നതക്. ഇത്രം േശ്ഥാത്ൈ വതിേസനം എന്നതക് 
േശ്ഥാത്ൈ വതിേസനത്തിനക് കവണ്തി മഥാത്രമുള്ളതഥാറണന്നഥാണക് 
അനുഭവം. അവയ്കക് നഥാട്തിറൈ മറ്റു വതിേസന ആവശയേങ്ങളുമഥായതി 
മുൻ േതിൻ ബന്ധങ്ങൾ (Backward, forward linkages) ഇറല്ലന്നു 
തറന്ന േെയഥാം. BOT, PPP, BOOT, SEZ, EPZ എന്നതിങ്ങറന
യുള്ള േശ്ഥാത്ൈ വതിേസന നതിർവഹണ സംവതിധഥാനങ്ങൾക്ക് 
സഥാർവത്രതിേ അംഗീേഥാരം ലേവന്നകതഥാറെ ഭൂമതിഏററ്റടുക്ൽ 
മഥാത്രം സർക്ഥാരതിററെ ഉത്രവഥാദതിത്മഥാവുേയും ബഥാക്തിറയല്ലഥാം 
േമ്പനതിേൾ നെപ്പഥാക്കുേയും റചയ്യുന്നതക് േതതിവഥായതിരതിക്യഥാണക്. ഈ 
പ്രക്തിയ ഇനതിയും ൈളതിതമഥാക്ഥാൻ കവണ്തിയഥാണക് കേന്ദ്രസർക്ഥാർ 
ശ്രമതിക്കുന്നതക്. കേന്ദ്ര സർക്ഥാ െതിററെ പുതതിയ ഇ.ഐ.എ കഭദഗതതി 
നതിയമം, റതഥാഴതിൽ കേഥാഡക് എന്നതിവറയല്ലഥാം അതഥാണകല്ലഥാ 
േഥാണതിക്കുന്നതക്.

േദ്ധതതിേൾ നെപ്പതിൈഥാക്കുന്നതക് േൈകപ്പഥാഴും േൺസൾട്ൻസതി, 
േരഥാറുേഥാർ, കസ്പഥാൺസർമഥാർ എന്നതിവരുറെ തഥാൽേരയേഥാനുസരണ
മഥാണക്. അതഥായതക് കെഥാഡക് നതിർമ്തിക്കുന്ന േമ്പനതിക്ക് കെഥാഡുമഥായതി 
ബന്ധറപ്പട് കുെതിറയഥാഴതിപ്പതിക്ൽ അെക്മുള്ള സഥാമൂഹയേ പ്രശ്നങ്ങറളഥാന്നും 
അജണ്യല്ല. സതിൽവർ ലൈൻ നതിർമഥാണത്തിററെ േരഥാർ േമ്പനതിക്ക് 
അതതിൽ നതിന്നുള്ള ൈഥാഭമല്ലഥാറത കേരളത്തിറൈ ഗതഥാഗത പ്രശ്നത്തിററെ 
േരതിഹഥാരം അജണ്കയയല്ല. ഇത്രം േമ്പനതിേറളഥാറക് കേരള 
സംസ്ഥാനത്തിററെ വഥാർഷതിേ വരുമഥാനകത്ക്ഥാൾ വതിറ്റുവരവുള്ള 
കുത്േേൾ ആണക്. േൈകപ്പഥാഴും ഇത്രത്തിൽ നതിർമ്തിക്കുന്ന 
േശ്ഥാത്ൈ വതിേസന സംവതിധഥാനങ്ങളതിൽ നതിന്നക് യൂസർ ഫീകസഥാ 
കെഥാകളഥാ േതിരതിച് റേഥാണ്ക് അധതിേ ൈഥാഭം ഉണ്ഥാക്കുന്നതതിനുള്ള 
അവസരവും ൈഭതിക്ഥാറുണ്ക്. േരതിണതിതഫൈമഥാേറട് ഇതുവറര 
ജനങ്ങൾ സൗജനയേമഥായതി ഉേകയഥാഗതിച് വന്ന ഒരു സഥാമൂഹയേ (റേഥാതു) 
സംവതിധഥാനം അതും സർക്ഥാരതിററെ േെമകയഥാ ഉത്രവഥാദതിത്കമഥാ 
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ആയ ഒരു കസവന സംവതിധഥാനം ഒരു േമ്പനതിയുറെ (േൈകപ്പഥാഴും 
ഒരു വതികദശ േമ്പനതിയുറെ) നതിയന്ത്രണത്തികൈക്ക് വരതിേയഥാണക്. 
അതുവറര സൗജനയേമഥായതി ഉേകയഥാഗതിച് വന്ന ഒരു അവശയേ 
കസവനം ജനങ്ങൾക്ക് േണം റേഥാടുത്ക് ഉേകയഥാഗതികക്ണ്തിയും 
വരുന്നു. ഇവതിറെ േഥാരയേങ്ങൾ കൃതയേമഥായതി തറന്ന മുേളതിൽനതിന്നക് 
അെതികച്ചൽപ്പതിക്കുന്ന ഒരു നവൈതിബെൽ അജണ്യഥായതി മഥാറുേയഥാണക്. 
ഇതതിററെറയല്ലഥാം േതിന്നതിൽ േളതിക്കുന്നതക് ധന മൂൈധനമഥാണക്. 
ഇന്തയേഥാ സർക്ഥാർ ആേറട് ധന മൂൈധനറത് പ്രീണതിപ്പതിക്കുന്ന 
നയവുമഥായതി ശക്മഥായതി തറന്ന മുകന്നഥാട്ടു കേഥാവുേയഥാണക്.
സ്വോര്യേൽക്രിക്കപെടുന്ന ഇന്്യൻ കെയിൽകേ

നവൈതിബെൽ നയങ്ങളുറെ ഭഥാഗമഥായതി ഘട്ംഘട്മഥായതി 
സ്േഥാരയേവൽക്രതിക്റപ്പടുന്ന രംഗമഥാണക് ഇന്തയേൻ റെയതിൽറവ. 
കൈഥാേത്തിറൈ ഏറ്റവും വൈതിയ എ്റേഥാബ്ലതിറമെന്റുേളതിൽ ഒന്നഥായ ഇന്തയേൻ 
റെയതിൽകവ വലപ്പത്തിൽ കൈഥാേത്തിൽ നഥാൈഥാം സ്ഥാനത്ഥാണക്. 
ഒരു ദതിവസം 21000 തീവണ്തിേൾ ആണക് ഓടുന്നതക്. ഇതതിൽ 13000 
യഥാത്ര വണ്തിേളും 8000 ചരക്ക് വണ്തിേളും ആണക്. 67000 േതി.മീ. 
േരന്നുേതിെക്കുന്ന ഇന്തയേൻ റെയതിൽകവയതിലൂറെ ഒരുദതിവസം 2.3 
കേഥാെതി ജനങ്ങൾ യഥാത്ര റചയ്യുന്നു. ഒപ്പം 30 ൈക്ഷം െൺ ചരക്ക് 
േൈയതിെങ്ങളതിൈഥായതി എത്തിക്കുന്നു. ഇവ വർഷത്തിൽ യഥഥാക്മം 
800 കേഥാെതി യഥാത്രക്ഥാരും 110 കേഥാെതി െൺ ചരക്കും വരുറമന്നക് 
േണക്ഥാക്കുന്നു. ഏതഥാണ്ക് 14 ൈക്ഷം ജീവനക്ഥാരഥാണക് ഇന്തയേൻ 
റെയതിൽകവയതിൽ കജഥാൈതി റചയ്യുന്നതക്. ഇന്തയേയതിറൈ റേഥാതുകമഖൈഥാ 
സ്ഥാേനങ്ങളതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂ സ്ത്ക് (4.55 ൈക്ഷം റഹേക്െർ) 
സ്ന്തമഥായുള്ളതക് റെയതിൽറവക്ഥാണക്. ഇതതിൽ 8500 ക്റേഷനുേളും 
ധഥാരഥാളം ആപ്പീസേളും സക്കൂളും ആസ്പത്രതിേളും ഫഥാേക്െെതിേളും എല്ലഥാം 
പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ചുരുക്ത്തിൽ എല്ലഥാ അർത്ഥത്തിലം ഇന്തയേയതിറൈ 
ജന ജീവതിതത്തിററെ ജീവനഥാഡതിയഥാണക് ഇന്തയേൻ റെയതിൽറവ.

കസവനങ്ങറള ഔട്ക്കസഥാഴക്സക് റചയക്തുറേഥാണ്ഥായതിരുന്നു മറ്റക് 
രംഗങ്ങളതികൈതുകേഥാറൈ റെയതിൽകവയതിലം സ്േഥാരയേവൽക്രണം 
ആരംഭതിച്ചതക്. െതിക്റ്റക് വതിൽപ്പന, ശുചീേരണം, ഭക്ഷണ വതിതരണം, 
ട്ഥാക്ക് േരതികശഥാധന, അറ്റകുറ്റപ്പണതി, വതിശ്രമമുെതി നെത്തിപ്പക് 
എന്നതിവയതിൈഥായതിരുന്നു തുെക്ം. 1992 ൽ തറന്ന ഇറതഥാറക് 
ആരംഭതിച്ചതിരുറന്നങ്തിലം 2014 ൽ ബതിറജേതി സർക്ഥാർ അധതിേഥാരത്തിൽ 
വന്നകതഥാറെ േഥാരയേങ്ങറളല്ലഥാം അമതിത കവഗതയതിൈഥായതി. റെയതിൽ
കവയുറെ പ്രകതയേേ ബജറ്റക് കവറണ്ന്നുവച്. അതക് റേഥാതുബജറ്റതിററെ 
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ഭഥാഗമഥായതി.
വൻേതിെ േദ്ധതതിേൾക്ഥായതി അധതിേവരുമഥാനം േറണ്ത്ഥാ

നുള്ള മഥാർഗ്ഗനതിർകദശങ്ങൾക്ഥായതി ബതികബേക് ദതിക്ഥായക് എന്ന 
സഥാമ്പത്തിേ ശഥാസ്ത്രജ്ൻ റചയർമഥാനഥായതി ഒരു േമ്ീഷറന 
നതികയഥാഗതിച്. റെയതിൽറവ ഇന്തയേൻ സമ്പദക്ഘെനയ്കക് ഒരു ഭഥാരമഥായതി 
തീരും (Indian railway may end up as a burden to Indian 
economy) എന്നഥായതിരുന്നു േമ്ീഷററെ പ്രഥാഥമതിേ നതിഗമനം. 
അതതിനഥാൽ റചൈവക് കുെയ്കേ, അതതിനഥായതി േൈതും ഒഴതിവഥാക്കുേ, 
പുതതിയ പ്രകതയേേ സംവതിധഥാനങ്ങൾ (SPV) ഉണ്ഥാക്തി േൈ പ്രവൃ
ത്തിേളും അവയതിലൂറെ നെപ്പഥാക്കുേ എന്നറതഥാറക്യഥായതിരുന്നു 
പ്രധഥാന നതിർകദശങ്ങൾ. തുെർന്നക് സ്േഥാരയേ സംരംഭങ്ങൾക്ഥായതി 
നതികക്ഷേങ്ങൾ ക്ഷണതിക്കുേയും റചയക്തു.

വതികദശ നതികക്ഷേറത് കപ്രഥാത്സഥാഹതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഥാെഥായതിരുന്നു 
റേഥാതുവതിൽ േമ്തിറ്റതി അനുകൂൈതിച്ചതക്. ഇതതിററെ ഭഥാഗമഥായതി കേഥാച്ചക് 
നതിർമ്ഥാണം, ഫഥാേക്െെതി നെത്തിപ്പക്, വർക്ക്കഷഥാപ്പുേൾ, െതിപ്പയർ എന്നീ 
രംഗങ്ങളതികൈറക്ല്ലഥാം സ്േഥാരയേ മൂൈധനത്തിനഥായുള്ള നതിർകദശങ്ങൾ 
ഉണ്ഥായതി. റെയതിൽറവ എന്ന പൂർണ് സർക്ഥാർ സംവതിധഥാനറത് 
ഘട്ംഘട്മഥായതി വതിവതിധ കഹഥാൾഡതിംഗക് േമ്പനതിേളഥായതി മഥാറ്റഥാനുള്ള 
ശ്രമങ്ങളുണ്ഥായതി. ഇത്രത്തിലള്ള േതതികനകഴഥാളം പ്രകതയേേ സംവതി
ധഥാനങ്ങൾ ഇകപ്പഥാൾ റെയതിൽകവക്കുള്ളതിൽ പ്രവർത്തിച്വരുന്നു. 
Indian Railway Manufacturing Company, Indian Railway 
Infrastructure Corporation എന്നതിങ്ങറന. IRCTC ആയതിരുന്നു 
ഇതതിററെ തുെക്ം. പ്രവൃത്തിേളതിറൈ വതികേന്ദ്രീേരണമല്ല വതിഭജതിച്ള്ള 
സ്േഥാരയേവൈക്ക്രണമഥാണക് നെക്കുന്നതക്. റതഥാഴതിൈഥാളതി സംഘെനേറള 
ദുർബൈറപ്പടുത്തുേ എന്നതും ഈ േദ്ധതതിയുറെ ഭഥാഗമഥാണക്. IRCTC 
അെക്ം ആെക് േമ്പനതി (IRFC, IRCON, RUNL, RailTel, RITES) 
േളുറെ ഓഹരതിേൾ ഇതതിനേം േകമ്പഥാളത്തികൈറക്ത്തിക്ഴതിഞ്ഞു. 
കേരളത്തികൈതെക്ം റെയതിൽകവ ക്റേഷനുേൾ േതതിറ്റഥാണ്ടുേകളഥാളം 
നെത്തിപ്പതിനഥായതി വഥാെേക്ക് റേഥാടുക്ഥാനുള്ള നീക്വും തുെരുന്നു. 
ഈ നീക്ങ്ങറള റചറുത്തു കതഥാൽപ്പതിക്ഥാൻ സംഘെതിത പ്രകക്ഷഥാ
ഭങ്ങളതിലൂറെ മഥാത്രകമ േഴതിയൂ. ഇന്തയേൻ റെയതിൽകവറയ ഒന്നതിച്ചക് 
നതിർത്തി തറന്ന അർഹതറപ്പട്തക് കചഥാദതിച് വഥാങ്ങഥാനുള്ള രഥാഷ്ടീയ 
സമരങ്ങൾ ശക്തിറപ്പടുകത്ണ്തിയതിരതിക്കുന്നു.

2019 ൽ നെന്ന മററ്റഥാരു പ്രധഥാന സ്േഥാരയേവൽക്രണ നീക്ം 
ന്യൂദൽഹതിയതിൽ നതിന്നക് ൈഖക്കനഥാവതികൈക്കുള്ള കതജസക് എക്ക്പ്രസക് 
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ഓെതിക്ഥാൻ IRCTC റയ ചുമതൈറപ്പടുത്തിയതഥാണക്. തൽക്ഥാൈം 
റെയതിൽകവക്േത്തുള്ള ഒരു േമ്പനതി തറന്ന ആേറട് എന്ന 
നതിൈയ്കഥാണക് ഈ തുെക്ം. കൃഷതി അെക്ം മററ്റല്ലഥാ രംഗങ്ങളതിലം 
ക്രൂരമഥായ നതിയമ നതിർമഥാണങ്ങൾ അെതികച്ചൽപ്പതിക്കുന്ന ഈ 
കേഥാവതിഡക് േഥാൈത്ക് തറന്ന റെയതിൽകവയതിലം വൈതിയ കതഥാതതിൽ 
സ്േഥാരയേവൽക്രണ േരതിഷക്േഥാരങ്ങൾ നെപ്പതിൈഥാക്ഥാൻ കേന്ദ്ര 
സർക്ഥാർ മെതിച്ചതിട്തില്ല. 109 സപ്രധഥാന റൂട്ടുേളതിൽ 151 കജഥാഡതി 
തീവണ്തിേൾ ഓെതിക്ഥാനുള്ള റെൻഡർ നെേെതിേൾ ആരംഭതിച് 
േഴതിഞ്ഞു. 2023 ൽ ഈ േദ്ധതതി നെപ്പഥാക്ഥാനഥാണകത്ര ഉകദശതിക്കു
ന്നതക്. മതിക്വഥാറും ഇന്തയേൻ റെയതിൽകവയതിൽ നതിന്നക് തീവണ്തിേൾ 
വഥാെേയ്കക് എടുത്ക് ആയതിരതിക്കും സ്േഥാരയേേമ്പനതിേൾ ‘സ്ന്തം’ 
തീവണ്തിേൾ ഓെതിക്കുന്നതക്. മററ്റല്ലഥാ രംഗത്തും എന്നകേഥാറൈ ചതിൈ 
ഉത്രവഥാദതിത്ങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്ഥാരുേറള ഏൽപ്പതിക്ഥാനും 
കേന്ദ്രത്തിനു േരതിേഥാെതിയുണ്ക്. എന്നഥാൽ ബഥാധയേതേൾ ഒന്നും 
ഏൽക്ഥാൻ കേന്ദ്രം തയ്ഥാെല്ലതഥാനും.

ഒപ്പം തറന്ന േഥാകണണ് മററ്റഥാരു നെേെതി ഡീസൽ എൻജതിനും 
ഇൈേക്ട്തിേക് എഞ്തിനും ഉണ്ഥാക്കുന്ന ഓകരഥാ ഫഥാേക്െെതിേൾ യഥഥാക്മം 
ബീഹഥാെതിറൈ കമധഥാപുരയതിലം മർകഹഥാെയതിലം വതികദശ ബഹുരഥാഷ്ട 
േമ്പനതിേൾ ആരംഭതിക്കുേയഥാണക്. ഇൈേക്ട്തിേക് എൻജതിൻ നതിർമ്ഥാണം 
അകമരതിക്യതിറൈ ജനെൽ ഇൈേക്ട്തിക്ൽസം (GE) ഡീസൽ എൻജതിൻ 
നതിർമഥാണം ഫ്രഥാൻസതിറൈ അൽകസ്തഥാം (Alstom) േമ്പനതിയും ആണക് 
നെത്തുന്നതക്. ഇന്തയേയതിറൈ ആദയേറത് സ്േഥാരയേ റെയതിൽകവ കേഥാച്ചക് 
നതിർമ്ഥാണ ഫഥാേക്െെതി റതലങ്ഥാനയതിറൈ രംഗറെഡ്തി ജതില്ലയതിൽ 
കമധഥാ ഗ്രൂപ്പക് േമ്പനതി ആരംഭതിച്ചതിരതിക്കുേയഥാണക്. ശബരതി േഥാതയതിൽ 
കേഥാലം തീവണ്തിയുറെ യഥാത്രഥാ നതിർവഹണം റെയതിൽകവയും ക്റേഷൻ 
നെത്തിപ്പക് സ്േഥാരയേ ഏജൻസതിക്കും ആറണന്നെതിയുന്നു.

ചുരുക്ത്തിൽ ഇന്തയേൻ റെയതിൽകവ കമൈതിൽ ഏറ്റവും വൈതിയ 
റേഥാതുകമഖൈയഥായതി തുെരഥാൻ കേഥാകുന്നതില്ല. അതതിനേത്ക് 
ധഥാരഥാളം അർധസർക്ഥാർ, സ്േഥാരയേ സംവതിധഥാനങ്ങൾ ഉണ്ഥായതി 
വരതിേയഥാണക്. അവയഥാണക് ശക്തിറപ്പടുന്നതക്. േഥാരണം ൈഥാഭമുള്ള 
സംരംഭങ്ങറളഥാറക് അവർക്ഥാണക്. അവശതിഷ്ട േഥാരയേങ്ങൾ മഥാത്രകമ 
റെയതിൽകവയുറെ കേരതിൽ നതിൈനതിൽക്ഥാൻ കേഥാകുന്നുള്ളൂ. അതുറേഥാ
ണ്ടുതറന്ന കേരളത്തിൽ നതിൈവതിലള്ള റെയതിൽ സംവതിധഥാനറത് 
ശഥാക്ീേരതിക്ഥാനും റേഥാതുകമഖൈയതിൽ തറന്ന നതിൈനതിർത്തി 
പ്രകയഥാജനറപ്പടുത്ഥാനുമഥാണക് റേ റെയതിൽ മുൻഗണന നൽകേണ്തക്.
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ഗതാഗത നയത്ികെക്ത്
എന്തഥായതിരതിക്ണം ഗതഥാഗതം എന്നതതിൽ വയേക്ത ഉണ്ഥാ

കുകമ്പഥാകഴ കൃതയേമഥായ ഒരു ഗതഥാഗത നയം രൂേീേരതിക്ഥാനും 
അതതിറന അെതിസ്ഥാനമഥാക്തിയുള്ള പ്രവർത്ന േരതിേഥാെതിേൾ 
ആവതിഷക്േരതിക്ഥാനും േഴതിയൂ. ഒരതിക്ൽ കൂെതി േെയറട്, ഒരതിെത്തു 
നതിന്നക് മററ്റഥാരതിെകത്ക്ക് റചൈവു കുെഞ്ഞ, അേേെം കുെഞ്ഞ, 
സമയനഷ്ടവുമതില്ലഥാത് യഥാത്ര എന്ന സഥാമൂഹയേ ധർമ്മഥാണക് ഒരു 
പ്രകദശത്തിററെ സമഗ് വതിേസന പ്രക്തിയയതിൽ ഗതഥാഗതത്തിനക് 
നതിർവഹതിക്ഥാനുള്ളതക്.

കേരളത്തിൈതിന്നക് കെഥാഡക് ഗതഥാഗതറത് വൈതിറയഥാരു േരതിധതിവറര 
നതിയന്ത്രതിക്കുന്നതക് സ്േഥാരയേ കമഖൈയഥാണക്. േകമ്പഥാള യുക്തിക്നു
സരതിച്ചഥാണക് േഥാരയേങ്ങൾ നെക്കുന്നതക്. നമുക്ക് കവണ്തക് സഥാമൂഹയേ 
നതിയന്ത്രണത്തിലം സഥാമൂഹതിേ നീതതിയതിലം അധതിഷ്തിതമഥായ ഒരു 
ഗതഥാഗത സംവതിധഥാനമഥാണക്. റേഥാതു ഗതഥാഗതറത് റമച്ചറപ്പടുത്തി 
റേഥാണ്ടുമഥാത്രകമ സഥാമൂഹയേനതിയന്ത്രണം സഥാധയേമഥാകൂ. റേഥാതു 
ഗതഥാഗതത്തിൽ പ്രധഥാനം റെയതിൽറവയഥാണക്. േഥാരണം സർക്ഥാർ 
നതിയന്ത്രണത്തിലള്ളതും തഥാരതകമയേന റചൈവു കുെഞ്ഞതും അേേെം 
കുെഞ്ഞതുമഥായ ഗതഥാഗത സംവതിധഥാനമഥാണക് റെയതിൽറവ.

ഈറയഥാരു സഥാഹചരയേത്തിൽ ഏതക് രീതതിയതിൈഥാണക് കേരളത്തിൽ 
റെയതിൽ ഗതഥാഗതറത് മുൻനതിർത്തി സമഗ്വും ഉദക്ഗ്ഥതിതവുമഥായ ഒരു 
ഗതഥാഗത സംവതിധഥാനം രൂേറപ്പടുത്തുേ, അതതിറൈ മുൻഗണനേളും 
കചരുവേളും എറന്തഥാറക്യഥാവണം എന്നതക് ഗൗരവമഥായതി ചർച്ച 
റചയ്ണം. കേരളത്തിറൈ റട്യതിൻ യഥാത്രക്ഥാരതിൽ തതിരുവന
ന്തപുരം മുതൽ േഥാസെകഗഥാഡക് വറര രണ്റ്റവും കചർന്നക് യഥാത്ര 
റചയ്യുന്നവർ വളറര കുെവഥാണക്. അതഥായതക് ജനങ്ങൾ അവരുറെ 
ജീവതിതഥാവശയേങ്ങൾ പ്രഥാകദശതിേമഥായുള്ള (ജതില്ലക്േത്തും സമീേത്തും) 
ഉൽേഥാദന- വതിതരണ സംവതിധഥാനങ്ങളുമഥായതി ബന്ധറപ്പടുത്തിയഥാണക് 
നതിെകവറ്റുന്നതക്. എന്നഥാൽ റതഥാഴതിൽ, േഠനം, വയേഥാേഥാരം, വതികനഥാദം 
എന്നതിവറയ്കഥാറക്യുള്ള അന്തർ  സംസ്ഥാന യഥാത്രക്ഥാർ കേരള
ത്തിൽ കൂടുതൈഥാണു തഥാനും. അതുറേഥാണ്ടുതറന്ന കേരളത്തിൽ 
ഹ്രസ്ദൂര- ദീർഘദൂര യഥാത്രഥാ സർവീസേൾ സമഥാന്തരമഥായതി 
തറന്ന നെകക്ണ്തുണ്ക്. അതതിന്നഥായതി, നതിൈവതിലള്ള ഗതഥാഗത 
സംവതിധഥാനങ്ങറള ഏകേഥാേതിപ്പതിക്കുേയും റെയതിൽ ഗതഥാഗതറത് 
അതതിററെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ക് നതിർത്തുേയും കവണം. അതതിനുള്ള 
ഏതഥാനും നതിർകദശങ്ങൾ ചർച്ചയ്കഥായതി സൂചതിപ്പതിക്റട്.
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ഭൂമതിശഥാസ്ത്രേരമഥായതി കേരളം നീളം കൂെതിയതും വീതതി കുെഞ്ഞതുമഥായ 
പ്രകദശമഥായതതിനഥാൽ ഇവതിെറത് ഗതഥാഗത സംവതിധഥാനം ആസൂത്രണം 
റചയ്യുന്നതും ആ രീതതിയതിൈഥായതിരതിക്ണം. ഇന്നറത് ഗതഥാഗതം 
അശഥാസ്ത്രീയമഥായ രീതതിയതിൽ നെക്കുന്ന നഗരവൽക്രണറത് 
ചുറ്റതിപ്പറ്റതിയഥാണക്, ഭൂേരമഥായ ഘെനറയ അവഗണതിക്കുന്നതുമഥാണക്. 
അത്രം ഗതഥാഗതഥാസൂത്രണം ശഥാസ്ത്രീയമഥായതിരതിക്തില്ല.

റെയതിൽകവ കബഥാർഡതിററെ മുൻ റചയർമഥാൻ ശ്രീ. എം എൻ 
പ്രസഥാദക് േെയുന്നു. “കേരളത്തിററെ റതക്കു വെക്ക് റനടുനീളത്തിൽ 
ഉള്ള േതിെപ്പക് ഒരറ്റം മുതൽ മകറ്റ അറ്റം വറര വയേഥാേതിച് േതിെക്കുന്ന 
റെയതിൽകവ- ലഹകവ സംവതിധഥാനങ്ങൾ, ഉെനീളമുള്ള ജനവഥാസം, 
ജനങ്ങളുറെ ലദനംദതിന യഥാത്രഥാ ആവശയേങ്ങൾ മുതൈഥായവ േണ
ക്തിറൈടുക്കുകമ്പഥാൾ കേരളത്തിനക് വതിശഥാൈ മുംലബയുമഥായതി ഏറെ 
സഥാദൃശയേം ഉള്ളതഥായതി േഥാണഥാം. അതതിനഥാൽ ഗതഥാഗത സംവതിധഥാനം 
ആസൂത്രണം റചയ്യുകമ്പഥാൾ നമുക്ക് മുംലബ മഥാതൃേയതിൽ നതിന്നക് 
േൈതും േഠതിക്ഥാനും അനുേരതിക്ഥാനും ഉണ്ക്”.

തതിരുവനന്തപുരം- മംഗൈഥാപുരം റെയതിൽ ആണക് കേരളത്തിറൈ 
ഗതഥാഗതത്തിററെ നറട്ല്ലക്. അതതിനഥാേറട് ഇന്നറത് ഇരട് 
ലൈൻ മഥാത്രം കേഥാരഥാ. സമീേ ഭഥാവതിയതിൽതറന്ന മററ്റഥാരു ഇരട്
ലൈൻ കൂെതി ഉണ്ഥാേണം. അതക് നതിൈവതിലള്ള ഇന്തയേൻ റെയതിൽകവ 
ലൈനതിനക് പൂരേമഥായതി േഴതിയഥാവുന്നത്ര അടുത്തു കൂറെ കേഥാകുന്ന 
ക്ഥാഡക്കഗജക് ലൈൻ ആേണം. ഇകപ്പഥാൾ നതിൈവതിലള്ള പ്രധഥാന 
ക്റേഷനുേളതിറൈല്ലഥാം നതിർത്തുന്നതുമഥാേണം.

എം സതി കെഥാഡക്, എൻഎച്ചക് 66 (േഴയ എൻഎച്ചക് 17), എൻഎച്ചക് 
544 (േഴയ എൻഎച്ചക് 47) എന്നതിവ 25- 30 മീറ്റെതിൽ നഥാലവരതിപ്പഥാ
തേളഥാക്ണം. കൂടുതൽ തതിരക്കുള്ള േട്ണങ്ങളതിൽ ആറു വരതിയുള്ള 
ലബപ്പഥാസേളുമഥാവഥാം. കദശീയ േഥാതറയ ക്റേറ്റക് ലഹകവേൾ 
പ്രധഥാന ജതില്ലഥാ കെഥാഡുേൾ എന്നതിവയുമഥായതി ശഥാസ്ത്രീയമഥായതി 
ബന്ധതിപ്പതിക്ണം. ഈ രീതതിയതിൽ ഗ്ഥാമ കെഥാഡുേൾ, ജതില്ലഥാ 
കെഥാഡുേൾ, ക്റേറ്റക് ലഹകവ, കദശീയ േഥാതേൾ എന്നതിവറയ ഒന്നക് 
മററ്റഥാന്നതികനഥാെക് പൂരേമഥാവുന്ന രീതതിയതിലള്ള കെഥാഡക് ഗതഥാഗത 
ശംഖൈയഥാണക് കേരളത്തിനക് കവണ്തക്.

ചുരുക്ത്തിൽ റതക്കുവെക്ഥായതി റെയതിലം കദശീയേഥാതേളും 
പൂരേമഥായതി വളരണം. േതിഴക്ക് േെതിഞ്ഞഥാെക് ആേറട് റെയതിൽകവ 
ക്റേഷനുേറള ബന്ധതിപ്പതിച്റേഥാണ്ടുള്ള കെഥാഡക് സംവതിധഥാനം 
ക്മീേരതിക്ണം. ഒപ്പംതറന്ന ഗുരുവഥായൂർ, നതിൈമ്പൂർ, പുനലൂർ 
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റെയതിൽ േഥാതേളും റമച്ചറപ്പടുത്ണം. ഗുരുവഥായൂർ േഥാത കുറ്റതിപ്പുെം 
വറര നീട്ണം. ഈ രീതതിയതിൽ മീൻമുള്ളതിററെ ആകൃതതിയതിലള്ള ഒരു 
ഘെനയതിൈഥാണക് കേരളത്തിറൈ റെയതിൽ, കെഥാഡക് ഏകേഥാേനം 
നെകക്ണ്തക്.

ചരക്ക് േെത്തിനഥായതി ഉൾനഥാെൻ ജൈഗതഥാഗതത്തിററെ 
സഥാധയേതേളും േഴതിയഥാവുന്നത്ര പ്രകയഥാജനറപ്പടുത്ണം. തീരകദശ 
ജതില്ലേളതിൽ ഒരതിെത്ക് ഒറന്നന്ന രീതതിയതിൽ റചെതിയ തുെമുഖങ്ങൾ 
വതിേസതിപ്പതിക്ഥാനും നെേെതി കവണം. ഉദഥാഹരണത്തിനക് കേഥാഴതികക്ഥാെക് 
ജതില്ലയുറെ ഭഥാവതി വതിേസനം കബപ്പൂർ തുെമുഖ വതിേസനവുമഥായതി ഏറെ 
ബന്ധറപ്പട്തിരതിക്കുന്നു. മുംലബയതിൽ നതിന്നക് കേരളത്തികൈക്കുള്ള 
ചരക്ക് േെത്തിനക് റചറു േപ്പലേൾ വഴതി റചെതിയ തുെമുഖങ്ങറള 
ഉേകയഥാഗതിച്ചഥാൽ റതഥാഴതിൈവസരങ്ങളും വർധതിക്കും. പ്രഥാകദശതിേ 
വതിേസനവും സഥാധയേമഥാകും.

ചുരുക്ത്തിൽ, കേരളത്തിറൈ ഗതഥാഗതറമന്നതക് ഇവതിടുറത് 
സഥാമൂഹതിേ സഥാമ്പത്തിേ വതിേസനത്തിനും മഥാനവകശഷതി 
വതിനയേഥാസത്തിനും േഥാരതിസ്തിതതിേ സസ്തിരതക്കും സഹഥായേമഥായ 
രീതതിയതിൽ ഉദക്ഗ്ഥതിതമഥായതി വളർന്നു വകരണ്തുണ്ക്. അതഥായതക് 
ഒരു ജനേക്ഷ വതിേസനത്തിനക് അനുസൃതമഥാവണം ഇവതിടുറത് 
ഗതഥാഗത സംവതിധഥാനം.

റെയതിലമഥായതി ബന്ധറപ്പട്ടു േെയുകമ്പഥാൾ കേരളത്തിറൈ 
ഗതഥാഗതത്തിൽ മുൻഗണന ൈഭതികക്ണ്തക് ഹ്രസ്ദൂര േഥാസ
ഞ്ർ വണ്തിേൾക്ഥായതിരതിക്ണം. നഥാൈക് അഞ്ക് കബഥാഗതിേളുള്ള 
വണ്തിേൾ ഒരു മണതിക്കൂർ ഇെവതിറട്ങ്തിലം മംഗൈഥാപുരം- േണ്ണൂർ, 
േണ്ണൂർ- കേഥാഴതികക്ഥാെക്, കേഥാഴതികക്ഥാെക്- തൃശൂർ/ കേഥായമ്പത്തൂർ, 
തൃശൂർ- എെണഥാകുളം, എെണഥാകുളം- കേഥാട്യം- േഥായംകുളം, 
എെണഥാകുളം- ആൈപ്പുഴ- റേഥാല്ലം, റേഥാല്ലം- തതിരുവനന്തപുരം 
എന്നതിങ്ങറന ഓെതിക്ണം. ഇതക് സഥാധയേമഥായഥാൽ റെയതിൽ ഗതഥാഗതറത് 
കൂടുതൽ ഫൈപ്രദമഥാം വതിധം മറ്റക് ഗതഥാഗത സംവതിധഥാനങ്ങളുമഥായതി 
കചർത്തു നതിർത്ഥാൻ േഴതിയും.

ഇത്രം േഥാസഞ്ർ വണ്തിേൾ എല്ലഥാ ക്റേഷനുേളതിലം നതിർത്ണം. 
ഉൾനഥാടുേളതിലള്ള ഇത്രം ക്റേഷനുേൾക്ടുത്ഥായതിരതിക്ണം 
അവതിടുറത് ബസക് ്റേഥാൻഡുേൾ. അതതിനടുത്തുള്ള റചെതിയ റചെതിയ 
അങ്ങഥാെതിേളതിറൈല്ലഥാം മതിനതികൈഥാെതിേൾ, െഥാക്തിേൾ, ഓകട്ഥാേൾ 
എന്നതിവയ്കക് ്റേഥാൻഡക് ഉണ്ഥാേണം. ഇവറയ റമഥാലബൽ ആപ്പതിലൂറെ 
ബന്ധറപ്പെഥാനും ഉേകയഥാഗതിക്ഥാനും ഒരു ശംഖൈഥാ സംവതിധഥാനം 
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(ഒരുതരം തകദശീയ ഊബർ രീതതി) തകദശഭരണ സ്ഥാേനങ്ങറള 
അെതിസ്ഥാനമഥാക്തി വളർന്നു വരണം. ലസക്തിൾ യഥാത്ര, പ്രകതയേേതിച്ം 
വതിദയേഥാർഥതിേൾക്തിെയതിൽ വൈതിയ കതഥാതതിൽ കപ്രഥാത്സഥാഹതിപ്പതിക്ണം, 
േഥാൽനെ യഥാത്രക്ഥാർക്ക് കെഥാഡതിൽ പ്രകതയേേ സംവതിധഥാനം കവണം.

മററ്റഥാരുേഥാരയേം റേഥാതു- സ്േഥാരയേ ഗതഥാഗത ശംഖൈേളുറെ 
ഏകേഥാേനമഥാണക്. റേഥാതു ഗതഥാഗതം കൃതയേതയുള്ളതും റേഥാതു 
ഗതഥാഗത വഥാഹനങ്ങൾ പ്രകതയേേതിച്ം ബസ്സുേൾ ആേർഷേങ്ങളും 
സ്ത്രീേൾക്കും കുട്തിേൾക്കും കൂടുതൽ സരക്ഷ ഉെപ്പഥാക്കുന്നതും 
ആേണം. റേഥാതുഗതഥാഗതറത് ആേർഷേങ്ങളഥാക്തിറക്ഥാണ്ടു 
മഥാത്രകമ സ്േഥാരയേ ഗതഥാഗതത്തിൽ നതിയന്ത്രണം റേഥാണ്ടുവരഥാൻ 
േഴതിയൂ.

ഈറയഥാരു ഗതഥാഗത സംവതിധഥാനത്തിൽ തകദശഭരണ സ്ഥാ
േനങ്ങൾക്ക് ഏറെ േഥാരയേങ്ങൾ റചയ്ഥാൻ േഴതിയും. പ്രകദശറത് 
സ്ൈീയ ആസൂത്രണത്തിററെ ഭഥാഗമഥായതി 20- 25 വർഷറത് ഭഥാവതി 
ആവശയേങ്ങൾ േണക്തിറൈടുത്ക് േഞ്ഥായത്തുേളതിറൈല്ലഥാം മുേളതിൽ 
േെഞ്ഞതുകേഥാറൈ ബസ്സും റചെതിയ വഥാഹനങ്ങളും ൈഭയേമഥാക്ഥാൻ 
നെേെതി കവണം. വതിദയേഥാഭയേഥാസ സ്ഥാേനങ്ങൾ രഥാവതിറൈ 9 മണതിക്കും 
ബഥാങ്കുേളും സർക്ഥാർ ഓഫീസേളും േത്തുമണതിക്കും ആരംഭതിക്കു
ന്നതക് രഥാവതിറൈയും ലവേതിട്ടുമുള്ള ഗതഥാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴതിവഥാക്ഥാൻ 
സഹഥായതിക്കും. അേേെവും കുെയ്കം. ഇക്ഥാരയേത്തിൽ തകദശഭരണ 
സ്ഥാേനങ്ങൾക്ക് േതി.െതി.എേളുമഥായതി കചർന്നക് തീരുമഥാനറമടുക്ഥാൻ 
േഴതിയണം.

നതിൈവതിലള്ള റെയതിൽപ്പഥാത പൂർണമഥായതി ഇരട്തിപ്പതിക്ൽ, ലവദയുതീ
േരണം, ഇൈേക്കട്ഥാണതിേക് സതിഗ്ൈതിംഗക്, പുതതിറയഥാരു ക്ഥാഡക്കഗജക് 
അർധ- അതതികവഗേഥാത, കദശീയേഥാതേളുറെ നഥാലവരതിയതിലള്ള 
വതിേസനം, ഗ്ഥാമ- ജതില്ലഥാ- സംസ്ഥാന കദശീയേഥാതേൾ എന്ന 
നതിൈയ്കള്ള പൂരേ ബന്ധം, ജൈേഥാതേളുറെ വതിേസനം, ഗതഥാഗത 
രംഗറത് വതികേന്ദ്രീേരണം, പ്രഥാകദശതിേമഥായ വതിജതിൈൻസക് േമ്തിറ്റതിേൾ 
മുകഖറനയുള്ള ട്ഥാഫതിേക് നതിയമ നതിർവഹണം നെപ്പഥാക്ൽ എന്നതി
വറയഥാറക്യഥാണക് കേരളത്തിറൈ ഗതഥാഗത സംവതിധഥാനത്തിററെ 
സമഗ്വതിേസനത്തിനുള്ള ശരതിയഥായ മുൻഗണന. റതറ്റഥായ 
മുൻഗണനേൾ േൈകപ്പഥാഴും ശരതിയഥായ മുൻഗണനേറള അട്തിമെതിക്കും. 
റേ റെയതിൈതിററെ സതിൽവർ ലൈൻ ശരതിയഥായ മുൻഗണനയല്ല 
എന്നതഥാണക് ൈഭയേമഥായ വതിവരങ്ങറളല്ലഥാം േഥാണതിക്കുന്നതക്.


