
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

സിൽവർലൈൻ പദ്ധതി (കെ-കെയിൽ പദ്ധതി) 
 

കേവലം 3.45 കേോടി ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു സംസ്ഥോനമോണ ്കേരളം, അതിനന 

സോധോരണയോയി വിഭജിച്ച ്നതക്കൻ കേരളം, മധയകേരളം, വടക്കൻ കേരളം എന്നിങ്ങനന 

വിളിക്കുന്നു. വോഹനങ്ങളുനട േുനതോഴുക്കിൽ വീർപ്പുമുട്ടുന്ന ഹഹകവേൾ, പ്രധോന 

ഹഹകവേളിൽ രോർപ്പിട-വോണിജയ സ്ഥോരനങ്ങൾ ഉള്ളത ്എന്നിവനയല്ോം സമീര 

ഭോവിയിൽ നടക്കോത ക ോഡ് വിേസനം സവപ്നമോക്കി മോറ്റുന്നു. ക ോഡ് വിേസനം 

നിലച്ചകതോനട പ്രതിവർഷം 10 ലക്ഷം എന്ന നിരക്കിൽ രുതിയ വോഹനങ്ങൾ 

കേരളതിനല നിരതുേളിൽ എതുന്നുണ്ട്. 

 

ന യിൽ ഇടനോഴിയിലൂനടയുള്ള ഗതോഗത കേഷിയും ന യിൽ രദ്ധതിേൾ 

യോഥോർത്ഥ്യമോക്കുന്നതിന ്ആവേയമോയ വിഭവങ്ങളുനട തോരതകമയന േു വും 

േണക്കിനലടുക്കുകപോൾ, കേരളതിനന്  വടക്കും നതക്കും അറ്റങ്ങനള ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 

ഒരു ന യിൽ ഇടനോഴി സംസ്ഥോനതിന ്അനുകയോജയമോനണന്്ന കതോന്നുന്നു. 

 

നിലവിലുള്ള ന യിൽ കേോ ികഡോർ നപ്ടയിനുേൾക്ക ്മണിക്കൂ ിൽ 45 േികലോമീറ്റർ 

കവഗതയിൽ മോപ്തം സഞ്ചരിക്കോൻ സോധിക്കുേയുള്ളൂ, കേരള സർക്കോർ ന യിൽകവ 

മപ്രോലയവുമോയി കേർന്്ന തിരുവനരരുരത് നിന്്ന 529.45 േികലോമീറ്റർ നീളതിൽ ഒരു 

നസമി ഹഹസ്പീഡ ്ന യിൽ ഇടനോഴി നിർമ്മിക്കോൻ തീരുമോനിച്ചു. 200 

േികലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ എന്ന സവപ്നകവഗതിൽ സഞ്ചരിച്ച ്േോസർകേോട് എതുവോൻ  4 

മണിക്കൂർ മോപ്തം മതി. ഈ രദ്ധതി "സിൽവർലൈൻ" എന്നോണ് അ ിയനപ്പടുന്നത.് 

 

േോസർകഗോഡിനനയും തിരുവനരരുരനതയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 529.45 േികലോമീറ്റർ 

സിൽവർഹലൻ ഇടനോഴി, മണിക്കൂ ിൽ 200 േികലോമീറ്റർ കവഗതയിൽ, 

സംസ്ഥോനതിന്ന  വടക്കും നതക്കും അറ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഗതോഗതം 

സുഗമമോക്കുേയും നമോതം യോപ്തോ സമയം 4 മണിക്കൂെിൽ തോനഴയോയി 

േു യ്ക്കുേയും നേയ്യുന്നു, നിലവിൽ 10 മുതൽ 12 മണിക്കൂർ വനര സമയം കവണം 

േോസർകഗോഡിൽ നിന്്ന തിരുവനരരുരകതക്ക് യോപ്ത നേയ്യോൻ. ഇന് ർമീഡിയറ്റ് 

കേഷനുേളിൽ കെൊല്ലം, കെങ്ങന്നൂർ, കെൊട്ടയം, എെണൊെുളം, കെൊച്ചി 

എയർകപൊർട്ട,് തൃശൂർ, തിരൂർ, കെൊഴികക്കൊട,് െണ്ണൂർ എന്നിവ ഉൾനപ്പടുന്നു. 

 

എന്തുകെൊണ്ട ്സിൽവർലൈൻ? 

 

യോപ്തോ സമയവും ഗതോഗത നിലവോരവും നമച്ചനപ്പടുതിനക്കോണ്ട് സിൽവർഹലൻ 

പ്രോകേേിേ യോപ്തോമോർഗങ്ങളിൽ പ്േകദ്ധയമോയ മോറ്റങ്ങൾ നേോണ്ടുവരും.ക ോഡുേളിനല 

തിരക്ക ്േു യുന്നതിനോൽ ക ോഡരേടങ്ങളിൽ ഗണയമോയ േു വുണ്ടോേും. 

സിൽവർഹലൻ അവസോന ഹമൽ േണേ്റ്റിവിറ്റിയും നൽേുന്നു, ഇത് 

നരോതുഗതോഗതകതോടുള്ള ആളുേളുനട ധോരണനയ രരിവർതനം നേയ്യും. 
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സൊമ്പത്തിെ കേട്ടങ്ങൾ 

 സമയവും രണവും ലോഭിക്കുന്നു 

 COVID-19 പ്രതിസന്ധിയിൽ  നിന്്ന വീനണ്ടടുക്കോൻ സഹോയിക്കുേ 

 ബിസിനസ ്അവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുേ 

 നതോഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുേ 

 രുതിയ ടൗൺഷിപ്പുേളും സ്മോർട്്ട സിറ്റിേളും നിർമ്മിക്കുന്നു 

 

സൊമൂഹിെ കേട്ടങ്ങൾ 

 അടിയരരമോയി കേരളതിനല ഏത ്ജില്യിലും േുരുങ്ങിയ സമയതിനുള്ളിൽ 

എതികച്ചരുേ 

 കവഗതകയ ിയതും സുരക്ഷിതവും സൗേരയപ്രേവുമോയ ഗതോഗത മോർഗ്ഗം 

 അരേടങ്ങൾ േു യ്ക്കുേ 

 അരേട നേലവ ്ലോഭിക്കുന്നത ്20 മിലയൺ യു.എസ്.ഡി 

 ഗതോഗതക്കുരുക്ക ്േു യ്ക്കുേ. 

 

പൊരിസ്ഥിതിെ കേട്ടങ്ങൾ 

 2030-ഓനട ഏേകേേം 2,87,994 ടൺ CO2-ന്ന യും 2050-ഓനട 5,94,636 ടണ്ണിന്ന യും 

േു വ.് 

 സുസ്ഥിര വിേസന ലക്ഷയം ഹേവരിക്കൽ 13-േോലോവസ്ഥോ പ്രവർതനം 

 100% രുനരുരകയോഗ ഊർജം ഉരകയോഗിക്കുന്നു. 

 പ്രവർതനങ്ങളിൽ ക ോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുനട ഉരകയോഗം രൂജയമോക്കുേ. 

 വോയുവിനന്  ഗുണനിലവോരം നമച്ചനപ്പടുതൽ. 

പ്പധൊേ സവികശഷതെൾ 

 ക ോൾ-ഓൺ/ക ോൾ-ഓ  ്(RORO) കസവനങ്ങൾ 

 അവസോന ഹമൽ േണേ്റ്റിവിറ്റി 

 യോപ്തക്കോരുനട ആേവോസം 

 ഭിന്നകേഷിയുള്ള യോപ്തക്കോർക്കുള്ള പ്രകതയേ സൗേരയങ്ങൾ 

 വനിതോ യോപ്തക്കോർക്കുള്ള പ്രകതയേ സൗേരയങ്ങൾ. 

 

പദ്ധതിയുകട സവികശഷതെൾ 

 രദ്ധതിയുനട ഹേർഘ്യം: 529.45 േി.മീ 

 പ്രവർതന കവഗത: 200 േി.മീ 

 യോപ്തോ സമയം: 4 മണിക്കൂർ (ഏേകേേം) 

 രദ്ധതി നേലവ:് 63,940.67 കേോടി രൂര 
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