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അഡ്വ. കെ പി രവിപ്രൊശ്

പ്രസാധെക്കുറിപ്്

ഇനമതെ ല�്നകത്ാം ഇന്ത്യയിലാം ഉണ്്നയിമ്്നണ്ിരിക്കുന 
ന്നന്നതരാം പ്രതിസന്ികള്്ിടയിൽ െ്നനവര്നശി്പ് പ്രതീക്ഷ 
നൽകുന പ്രലേശങ്ങളിമ�്നന്നണപ് ലകരളാം. പതിറ്്നണ്ടുകളിലൂമട 
ലനടിയ അഭിെ്നനകരെ്നയ ഈ ലനട്ാം നി�നിര്തെ്നനാം, കൂടുതൽ 
മെച്ചമപ്മട്്നരു ലകരളാം രൂപമപ്ടുതെ്നനാം നമു്പ് കഴിയണാം. ക്ന
�ഘട്ാം ആവശത്യമപ്ടുന ഈ േൗതത്യാം വിജയി്ണമെങ്ിൽ നി�
വിലള്ള സ്നര്വലേശീയ ലേശീയപ്രതിസന്ികമളപ്റ്ി ആഴതെിൽ 
അറിയണാം. ലകരളതെിമറെ ലനട്ങ്ങമളയാം  ആഭത്യന്ര േൗര്ബ�ത്യ
ങ്ങമളയാം ഭ്നവി സ്നധത്യതകമളയാം പറ്ി കൂടുതൽ െനസ്ി�്ന്ണാം. 
നവ ലകരളതെിന്നയി തമന എമന്്നമ് മെയ്യണമെനതുലപ്ന
മ� എമന്്നമ് മെയ്യ്നതിരി്ണമെനതിമനപ്റ്ിയാം ലബ്നധത്യമു
ണ്്നവണാം. ഇമതല്നാം കണ്ിമ�ടുതെപ്, ലകരളതെിമറെ സെഗ്രെ്നയ 
സ്നമൂഹിക പരിവര്തെനമതെ �ക്ഷത്യെ്ന്ിയള്ള വിപു�െ്നമയ്ന
രു ജനകീയ കത്യ്നമപെയിനപ് ലകരള ശ്നസപ് ത്രസ്നഹിതത്യ പരിഷതെപ് 
രൂപാം നൽകുകയ്നണപ്.

ശ്നസപ് ത്രലബ്നധതെി�ധിഷ്ിതെ്നയ പുതിമയ്നരു ലകരള നിര്െി
തിയ്നണപ് ഈ കത്യ്നമപെയിമറെ �ക്ഷത്യാം. ശ്നസ്ത്രതെിമറെ രീതിയാം, 
ശ്നസ്ത്രലബ്നധവാം ജനജീവിതതെിമറെ ഭ്നഗെ്നയി ഉള്മ്്നള്ളുലപെ്ന
ള് െ്നത്രലെ ജനങ്ങള് ശുഭ്നപ്ിവിശ്്നസലതെ്നമട പുതിയ പ്രവര്തെ
നങ്ങള് ഏമറ്ടുക്കുകയള്ളൂ. അതിന്നയി പുതിയ അറിവകള് സൃഷ്ി
ക്കുകയാം പ്രെരിപ്ിക്കുകയാം ലകരളമതെ സാംവ്നേ്നത്മകെ്നക്കുകയാം 
ലവണാം. ആ അര്ത്ഥതെിൽ, അറിവിമറെ സ്നര്വത്രികവൽകരണ
തെിനാം ലകരളമതെ ഒരു വവജ്്നനിക സമൂഹെ്നക്കുനതിനമുള്ള 
പ്രവര്തെനങ്ങമള സഹ്നയിക്കുനതിനള്ള ലകരള ശ്നസ്ത്രസ്നഹിതത്യ 
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പരിഷതെിമറെ സാംഭ്നവന കൂടിയ്നണപ് നിര്േിഷ് വികസന കത്യ്നമപെയി
ന്. അതിമറെ ഭ്നഗെ്നയ്നണപ് ഈ �ഘുല�ഖ പ്രസിദ്ീകരിക്കുനതപ്.

ലകരളതെിമ� ഗത്നഗതാം എ്്ന�ത്ാം പ്രധ്നന െര്ച്ചയ്നണപ്; 
പരിഹരി്മപ്ട്നതെ പ്രശ്നവെ്നണപ്. സാംസ്്നനതെിമറെ ഭൂപ്രകൃ
തി, ഭൂ�ഭത്യത, ആവ്നസരീതി, വികസന്നവശത്യങ്ങള് എനിവമയല്നാം 
പരിഗണിച്ചുമക്നണ്ടുള്ള സെഗ്രെ്നമയ്നരു ഗത്നഗതനയതെിമറെ 
അഭ്നവെ്നണപ് ഇതിമറെ പ്രധ്നന ക്നരണാം. ഇവമയ്നന്ാം പരിഗണി
്്നമത മപ്നടുനനമവ വീഴുന വന് പദ്തികള്നണപ് െര്ച്ചകളുമട 
ലകന്ദ്രസ്്നനാം. ഇതപ് െ്നറണാം. ലകരളതെിമറെ സുസ്ിരവികസന
മതെ ഏറ്വാം അനലയ്നജത്യെ്നയ ഗത്നഗത ലെരുവ ര്നഷ്ടീയ അജണ്
യ്നവണാം. അതില�ക്കുള്ള ഒരു സാംഭ്നവനയ്നയി ഈ �ഘുല�ഖമയ 
ക്നണ്നാം. അഡ്. മക.പി.രവിപ്രക്നശപ് ആണപ് ഇതപ് തയ്യ്നറ്ന്ിയതപ്.

അലദേഹലതെ്നടപ് നന്ി ലരഖമപ്ടുത്ന്. ഒപ്ാം സെഗ്രെ്നമയ്നരു 
ഗത്നഗത െര്ച്ച്്നയി ഇതപ് സെര്പ്ിക്കുന്. 

കെരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്്
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അല്പം ഗതാഗത ചരഥിത്ം

ഗത്നഗതരാംഗമതെ മുലനറ്ങ്ങള് ജനജീവിതരാംഗങ്ങമളമയല്നാം 
വ�ിയ ലത്നതിൽ െ്നറ്ിതെീര്തെിട്ടുണ്പ്. ഓലര്ന േിവസവാം വിവിധ ആവ
ശത്യങ്ങള്്്നയി നമ്മള് യ്നത്രമെയപ്തുമക്നണ്ിരിക്കുകയ്നണപ്. ഗത്ന
ഗതതെിമറെ െക്രങ്ങള് ഭ്നവിയില�്്നണപ് നമമ്മ നയിക്കുനതപ്. 

5500 വര്ഷങ്ങള്്പ് മുന്പപ്, അത്നയതപ് BC 3500 വര്ഷങ്ങള്്പ് 
മുന്പപ് ഇനമതെ ഇറ്നഖാം, കിഴ്ന് സിറിയയാം  ലെര്ന ''മെസ
മപ്ലട്െിയ''യിൽ നിന്നണപ് െക്രങ്ങള് ഉരുള്നന് തുടങ്ങിയതപ്. െണപ്ന
ത്രങ്ങളുണ്്ന്്നന് സഹ്നയിക്കുന െക്രെ്നയിട്്നയിരുന് തുട്ാം. 
അവിമടനിനപ് െക്രാം ഉരുണ്തപ് ഭ്നരലെറിയ സ്നധനങ്ങള് ഉരുട്ി 
െ്നറ്റുനതിനള്ള റണ്ണറുകള് ആയ്നണപ്.  ഈ റണ്ണറ്നണപ് പിനീടപ് 
വ്നഹനെക്രെ്നയി െ്നറിയതപ്. ആേത്യാം രഥെക്രെ്നയിരുന്. അതിനപ് 
പിലനയാം 500 വര്ഷമെടുതെിരുന്. മെസമപ്ലട്െിയന്സപ് തമന
യ്നണപ് കുതിര വ�ിക്കുന രഥെക്രമുണ്്ന്ി ഉരുട്ിയതപ്. 

ര്നജകുടുാംബങ്ങളിമ� സാംസപ് ക്നരച്ചടങ്ങിന്നണമത്ര ആേത്യക്ന�
ങ്ങളിൽ രഥമുപലയ്നഗിച്ചതപ്. പിനീടപ് പ്രതിലര്നധലസനയമട പ്രധ്നന 
യദ് ഉപ്നധികളിമ�്നന്നയി രഥാം െ്നറി. പിനീടപ് വെനയില�
ക്കുാം, യൂലറ്നപ്ില�ക്കുാം, ഗ്രീസില�ക്കുാം, ലറ്നെില�ക്കുാം െക്രവാം രഥവാം 
ഉരുണ്പ് കയറി. 312 BC യിൽ ലറ്നെ്ന്്നര്നണപ് ലറ്നഡപ് നിര്െ്നണാം 
ആരാംഭിച്ചതപ്. ആേത്യമതെ കട്ലറ്നഡപ് ലറ്നെിൽനിന്ാം കിഴ്ന് ടലറ്ന
ലറെ്നയില�്്നയിരുന്, 261 കില�്നെീറ്ര്. ലറ്നഡപ് വികസിക്കുനതി
നനസരിച്ചപ് ലറ്നെ്നസ്നമ്്നജത്യവാം, ലറ്നെ്നസ്നമ്്നജത്യാം വികസിക്കുന
തിനനസരിച്ചപ് ലറ്നഡാം വികസിച്ചുവമത്ര. കച്ചവടതെിനള്ള പ്രധ്നന 
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ഉപ്നധിയ്നയി ലറ്നഡപ് െ്നറി. ബി.സി. ഒന്ാം രണ്ടുാം നൂറ്്നണ്ിൽ കപെി
ളിയാം, സ്ര്ണവാം, മവള്ളിയാം സിൽക്കുാം മക്നണ്ടുലപ്നക്നന്നയി പ്ര
ലതത്യക റൂട്ടുാം ലറ്നഡാം നിര്െിച്ചു. വെനയിൽനിന്നണപ് ഏറ്വാം കൂടുതൽ 
സിൽ്പ് കച്ചവടാം മെയ്തതപ്. അങ്ങമന അവിമടനിനപ് സിൽ്പ് ലറ്ന
ഡകളുമുണ്്നയി. 

1500 ബി സി യിൽ ഹങ്റി്്നര് കുതിരവ�ിക്കുന സുന്രെ്നയ 
ലക്നച്ചുകള് നിര്െി്്നന് തുടങ്ങി. മക്നത്പണികലള്നടുകൂടിയ, െരാം 
െീകി സുന്രെ്ന്ി മവള്ളി പതിപ്ിച്ച ലക്നച്ചുകള് യൂലറ്നപ്പുക്നരുമട 
ആഢത്യത്തെിമറെ പരത്യ്നയെ്നയി െ്നറി. പിനീടപ് കുതിരയാം ലക്നച്ചുാം 
വ്നടകയ്കപ് മക്നടുക്കുന സാംവിധ്നനവാം നി�വിൽ വന്. 1600ൽ 
ഇാംഗ്ലണ്ിൽ കുതിര വ�ിക്കുന യ്നത്ര്നലക്നച്ചുകളുമട മപ്നതുഗത്നഗ
തസാംവിധ്നനാം ആരാംഭിച്ചു. നിശ്ിത സ്�ങ്ങളിൽ ഈ ലക്നച്ചുകള് 
നിര്തെി ആളുകമള ഇറക്കുകയാം കയറ്റുകയാം മെയപ്തു. ലറ്്നപ്പുക
മള ലറ്ജുകള് എന്ാം ലക്നച്ചുകമള ലറ്ജുലക്നച്ചുകള് എന്െ്നണപ് 
വിളിച്ചിരുനതപ്. ലറ്ജുകലള്നമട റൂട്ടുകള് വികസിക്കുകയാം, ദൂരയ്നത്ര 
സ്നധത്യെ്നവകയാം മെയ്തലത്നമട ഇതുെ്നയി ബന്മപ്ട്പ് സത്രങ്ങളുാം, 
ലഹ്നട്ലകളുാം ഉണ്്നയി. അങ്ങമന ആതിലഥയവത്യവസ്നയതെിമറെ 
ആേത്യരൂപവാം വികസനവാം ആരാംഭിച്ചു. ലറ്ജുലക്നച്ചുകളുമട വികസ
നലതെ്നമട ബ്ിട്നിൽ തപ്നൽ സാംവിധ്നനാം ശക്ിമപ്ട്ടു. അ്്ന�
തെപ് തപ്നൽ മക്നണ്ടുലപ്നയിരുനതപ് നടന്ാം കുതിരപ്പുറത്െ്നണപ്. 
എന്നൽ വത്യ്നവസ്നയിക വിപ്ലവാം, തപ്ന�ിമറെ ലവഗത വര്ധിപ്ി
ല്ണ്തിമറെ ആവശത്യമുണ്്ന്ി. 1765ൽ ബ്ിട്ീഷപ് ലപ്നറ്്നഫീസപ് 
ആകപ്ടപ് ലഭേഗതി വരുതെി. െണിക്കൂറിൽ 10 കില�്നെീറ്ര് ലവഗതയി
മ�ങ്ിലാം തപ്നൽ സഞ്ചരി്ണമെന നിയൊം നി�വിൽവന്. ഇതപ് 
ലറ്ജപ് ലക്നച്ചിമറെ ആവശത്യാം വര്ധിപ്ിച്ചു. 1848ൽ അലെരി്യിമ� 
ക്ന�ിലഫ്നര്ണിയയിമ� സുലട്ഴപ് സപ് െിലിന് സ്ര്ണഖനി കമണ്
തെിയലത്നമട ഭ്നഗത്യ്നലന്ഷികളുമട യ്നത്ര്നസാംവിധ്നനെ്നയി െക്രാം 
െ്നറി.   

സെ്നന്രെ്നയി ജ�ഗത്നഗതതെിമറെ ഭ്നഗെ്നയി കച്ചവട്നവശത്യ
ങ്ങള്്പ് ലവണ്ി വ�ിയ നൗകകള് വികസിപ്ിച്ചിരുന്. 1430 കളിൽ 
ലപ്നര്ച്ചുഗീസുക്നര് കപ്ൽയ്നത്ര ആരാംഭിച്ചിരുന്. കന്നൽ നിര്െ്ന
ണങ്ങള്, പുഴ നവീകരണാം എനിവ ജ�ഗത്നഗതസാംവിധ്നനാം 
സുഗെെ്നക്കുനതിനപ് ലവണ്ി ഉണ്്നയി വനത്നണപ്. 1648ൽ മവ
റ്പ്ഫ്ന�ിയ കര്നര് യൂലറ്നപ്ിമ� ജ�ഗത്നഗതമതെ വികസിപ്ിക്കു
കയണ്്നയി.  

എന്നൽ, ഗത്നഗതരാംഗമതെ കുതിച്ചുെ്നട്ാം ആരാംഭിക്കുനതപ് 
ലകവ�ാം 200 വര്ഷങ്ങള്്പ് മുന്പപ് െ്നത്രെ്നണപ്. ആവിയന്ത്രതെി
മറെ കണ്ടുപിടുതെലതെ്നമടയ്നയിരുന് അതപ്. ആവിയന്ത്രാം മവള്ള



7

അഡ്വ. കെ പി രവിപ്രൊശ്

തെിലാം കരയിലമുള്ള ഗത്നഗതതെിമറെ ലവഗത വര്ധിപ്ിച്ചു. 
1825ൽ ലറ്്നകപ് ലട്നണിൽനിന്ാം �ണ്ന് െ്നര്്റ്ില�്പ് 40 

കില�്നെീറ്ര് ദൂരതെിൽ മറയിൽ നിര്െിച്ചപ്  ആേത്യ മരെയിന് ഓടിച്ചു. 
കൽ്രിയാം െറ്റു സ്നധനങ്ങളുെ്നണപ് അതിലൂമട കടതെിയതപ്. 
മജയിാംസപ് വ്നട്ിമറെ ആവിയന്ത്രമതെ പരിഷപ് കരിച്ചപ് 1825ൽ ലജ്നര്ജപ് 
റ്ീഫന്സണ പുതിയ ല�്നല്്നലെ്നട്ീവകള്്പ് രൂപകല്പന നൽകി. 
1830ൽ യ്നത്ര്്നമര മക്നണ്ടുലപ്നക്നവന ല�്നല്്നലെ്നട്ീവകളുാം 
1831ൽ െര്പ് മക്നണ്ടുലപ്നക്നവന ല�്നല്്നലെ്നട്ീവാം ആരാംഭിച്ചു. 
മറയിൽ ഗത്നഗതാം വളമര ലവഗതെിൽ പച്ചപിടിച്ചു. ബ്ിട്ീഷപ് ലക്ന
ളനികളി�്നകെ്നനാം മറയിൽ വികസിച്ചു. കച്ചവടവാം വിഭവലശഖര
ണവെ്നയിരുന് മറയിൽ വികസനതെിമറെ പ്രധ്നന �ക്ഷത്യാം. ല�്ന
കതെിമ� പ്രകൃതിവിഭവങ്ങള് സാംഭരിച്ചപ് കടതെ്നനള്ള വ�ിമയ്നരു 
ഉപ്നധിയ്നയി മറയിൽ െ്നറി. ആധുനിക ഗത്നഗത വികസനതെി
മറെ ആരാംഭാം കുറിച്ചതപ് ലെ്നലട്്നര് ഉപലയ്നഗിച്ചുള്ള ഗത്നഗതസാംവി
ധ്നനങ്ങള് ആരാംഭിച്ചലത്നമടയ്നണപ്. 1907ൽ ലറ്നബര്ട്പ് ഫുള്ട്്നന് 
എന സ്ക്നരത്യ ഡവ�പ്ര് ആണപ് നയൂലയ്നര്്ിമ� ഹുഡപ് സണ 
പുഴയിൽ ആേത്യെ്നയി റ്ീാം ലബ്നട്പ് സര്വീസപ് ആരാംഭിച്ചതപ്. 1909ൽ 
ഓര്വില വററ്പ് വ്നയഗത്നഗതതെിമറെ ആേത്യെ്നതൃക ഉണ്്ന്ി. 
1920 ഓമട െി�ിറ്റി ആവശത്യങ്ങള്്്നയി എയര്ക്ര്നഫപ്റ്റുകള് ഉപ
ലയ്നഗിച്ചുതുടങ്ങി. ലവഗതെിലള്ള യ്നത്രയാം ര്നജത്യ്നന്ര യ്നത്രയാം, ര്ന
ജത്യ്നന്ര കച്ചവടവാം വികസിച്ചതിൽ ലവത്യ്നെയ്നത്രയ്ക്കുള്ള പങ്പ് മെറുത
ല. 1840ൽ ലരേ്നങ്പ് ഹീന്സപ് �ണ്നാം ഹ്നറ്ിങ്ങിനാം ഇടയിലള്ള 20 
കില�്നെീറ്ര് ദൂരാം ശര്നശരി 40 കില�്നെീറ്ര് സ്ീഡിൽ ലപ്നക്നവന 
ആവിയന്ത്രമുപലയ്നഗിച്ചുള്ള വ്നഹനാം ഓടിച്ചു. 1870 ആകുലപെ്നലഴ
ക്കുാം മഹറെി ലഫ്നഡിമറെ ക്നര് പുറതെിറങ്ങി. 1900 തെിൽ യൂലറ്നപ്ി
�്നകെ്നനാം 10,000 ക്നറുകള് ഉണ്്നയിരുനതപ് 1910 ആയലപ്്നലഴ
ക്കുാം 2 �ക്ഷെ്നയി വര്ധിച്ചു.

20-്നാംനൂറ്്നണ്ിൽ ഉണ്്നയ അനതിസ്നധ്നരണെ്നയ കണ്ടുപിടു
തെങ്ങള് ഗത്നഗതസാംവിധ്നനങ്ങളിലാം  ലവഗതയിലാം വത്യ്നപകെ്നയ 
െ്നറ്ങ്ങള് ഉണ്്ന്ി. െനഷത്യര്നശി്പ് സലന്്നഷകരെ്നയ ജീവിത
സ്നഹെരത്യാം  ഒരുക്കുനതിലാം, ഉൽപ്നേനതെിലൂനിയ വികസനാം 
രൂപമപ്ടുനതിലാം ഗത്നഗതാം ഒന്നാംസ്്നനതെപ് തമനയ്നണപ് നി
�നിൽക്കുനതപ്. 200 വര്ഷ്്ന�മതെ െരിത്രമുള്ള യന്ത്രവൽകൃത 
ഗത്നഗത സാംവിധ്നനതെിമറെ ഭ്നവി വികസനമതെ പരിഗണി്്ന
മത ഇനപ് െ്നനവര്നശിയമട പുലര്നഗതി സ്നധത്യെലതമന. 

സുസ്ിരഗതാഗതം
ഐകത്യര്നഷ്ടസാംഘടനയമട സുസ്ിരഗത്നഗതതെിനലവണ്ി

യള്ള ആേത്യ സലമ്മളനാം 2016ൽ ടര്്പ്െ്നനിസ്്നനിമ� അഷപ് ക്ന
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ബട്ി�്നണപ് നടനതപ്. സുസ്ിരവികസനതെിന്നയി തയ്യ്നറ്ന്ിയ 
പ്നരീസപ് ഉടപെടിപ്രക്നരമുള്ള '2030' �ക്ഷത്യതെിമ�തെ്നന് ല�്നക ഗത്ന
ഗതസാംവിധ്നനമതെ ഒരുക്കുക എനത്നയിരുന് സുസ്ിരഗത്ന
ഗത കണമവന്ഷമറെ �ക്ഷത്യാം. 2016 മ� ആേത്യ കണമവന്ഷനിൽ 
മവച്ചപ് തമന എന്്നണപ് സുസ്ിരവികസനതെിന്നയള്ള ഗത്നഗതാം 
എനതുമക്നണ്പ് ഉലദേശിക്കുനമതനപ് വത്യക്െ്ന്ിയിരുന്. അതപ് 
ഏത്നണ്പ് ഇപ്രക്നരെ്നണപ്: ''ഇലപ്്നഴുള്ളവരുലടയാം ഇനി വരുാംത�മു
റയലടയാം സ്നമൂഹത്യ-സ്നപെതെിക വികസനാം മുനിൽ കണ്പ് സുര
ക്ഷിതവാം, ത്നങ്ങ്നവനതുാം, ക്നരത്യക്ഷെതയള്ളതുാം ക്നര്ബണാം, െറ്റു 
വ്നതക ഉൽസര്ജനങ്ങളുാം �ഘൂകരിച്ചപ് പൂര്വ്വസ്ിതിയില�്പ് മക്ന
ണ്ടുവര്നന് ലശഷിയള്ളതുെ്നയ ഗത്നഗത, പശ്്നതെ� സൗകരത്യങ്ങ
ളുലടയാം ലസവനങ്ങളുലടയാം വികസനെ്നണപ് സുസ്ിരഗത്നഗത 
വികസനാം.'' രണ്്നാംസലമ്മളനാം 2021ൽ മബയപ്ജിങ്ങിൽ നടന്.

വ്നഹനങ്ങളുമട  ക്രെ്നതീതെ്നയ വര്ധന ഭൂെി്പ് ഭീഷണിയ്ന
വകയാം ക്നര്ബണ അട്മുള്ള വ്നതകങ്ങളുമട ഉൽസര്ജനാം നി
യന്ത്രണ്നതീതവാം ക്ന�്നവസ്്ന വത്യതിയ്നനതെിനപ്  ക്നരണെ്നവ
കയാം മെയ്ത സ്നഹെരത്യതെി�്നണപ് സുസ്ിരഗത്നഗതനയാം എന 
ആശയാം ഐകത്യര്നഷ്ടസഭ മുലന്നട്ടുവച്ചതപ്. 

സുരക്ഷിതെ്നയ യ്നത്ര, ലറ്നഡപ് കണകപ്ടിവിറ്ി, എല്നവര്ക്കുാം പ്ര്ന
പത്യെ്നയ യ്നത്ര്നസാംവിധ്നനങ്ങള്, ക്നര്ബണ ഉൽസര്ജാം കഴിയ
നത്ര കുറച്ചുമക്നണ്ടുള്ള യ്നത്ര്നസാംവിധ്നനങ്ങള് എനിവ സുസ്ിര 
ഗത്നഗത�ക്ഷത്യങ്ങളിൽ ഉള്മപ്ടുതെിയിട്ടുണ്പ്. ഇതിമറെ അടിസ്്ന
നതെിൽ പ� ര്നജത്യങ്ങളുാം അവരുമട ഭ്നവി�ക്ഷത്യങ്ങള് പ്രഖത്യ്നപിച്ചി
ട്ടുണ്പ്. ലജ്നര്േ്നന് അതെരതെിൽ �ക്ഷത്യാം പ്രഖത്യ്നപിച്ച ര്നജത്യെ്നണപ്. 
അവര് �ക്ഷത്യെിടുനതപ് 2025 ആകുലപെ്നലഴക്കുാം മപ്നതുഗത്നഗതാം 
25% തെില�്പ് ഉയര്ത്കയ്നണപ്. ജനതെിരക്കുള്ള ഇടങ്ങളിൽ 
യന്ത്രവൽകൃത ഗത്നഗതാം കുറയ്ക്കുക എനതുാം അവരുമട �ക്ഷത്യെ്ന
ണപ്. ഇന്ത്യ 2070 ആകുലപെ്നലഴക്കുാം മനറ്പ് സീലറ്ന ട്നര്ജറ്ില�്പ് 
എത്മെന്ാം അതിന്നയി മപ്നതുയ്നത്ര്ന സാംവിധ്നനങ്ങളുാം ഇ�
കപ്രെികപ് വ്നഹനങ്ങളുമട ഉൽപ്നേനവാം വ�ിയ ലത്നതിൽ വര്ധിപ്ി
ക്കുമെന്െ്നണപ് 2022 മ� COP-27ൽ പ്രഖത്യ്നപിച്ചിട്ടുള്ളതപ്. 

ൊലാവസ്ാവ്യതിയാനവം ഗതാഗതവം
സുസ്ിരവികസനതെിനപ് വിഘ്നതെ്നയി നിൽക്കുന ഒന്നണപ് 

ക്ന�്നവസ്്നവത്യതിയ്നനാം. അഥവ്ന ക്ന�്നവസ്്നവത്യതിയ്നനതെി
മറെ പ്രധ്നന ക്നരണ്്നരന് ഗത്നഗത വികസനെ്നണപ്. ക്ന�്ന
വസ്്നവത്യതിയ്നനാം സൃഷ്ിക്കുന പ്രതത്യ്നഘ്നതങ്ങള് സാംബന്ിച്ചപ് 
ഇലപ്്നള് ഏമറക്കുമറ ധ്നരണയണ്പ്. പുതിയ പ്രശപ് നങ്ങള് േിവസവ
മെലന്നണാം ഉയര്ന്വരുന്മുണ്പ്. 2020 മ� റിലപ്്നര്ട്പ് പ്രക്നരാം 
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മെ്നതൊം ക്നര്ബണ ഉൽസര്ജനതെിമറെ 24% ഗത്നഗതരാംഗതെപ് 
നിന്നണപ്. 57% ഓയിൽ ഡിെ്നന്റുെ്നയി ബന്മപ്ട്ടുാം 28% ഊര്ജ 
ഉപലഭ്നഗവെ്നയി ബന്മപ്ട്ടുെ്നണപ് (പട്ിക-ഒനപ്, ക്നണക).

െനഷത്യനപ് ഏറ്വാം ആവശത്യെ്നയ കൃഷി, വത്യവസ്നയങ്ങള് എനിവ
യിൽനിന്മുള്ള ഉൽസര്ജനാം വളമര കുറവ്നണപ്. 

പട്ിെ-ഒന്്
ഓകരാ രംഗത്് നിന്നുമുള്ള ൊർബണ് 

ഉല്സർജനം - ദശലക്ം ടണ്ില്

വവേയുതിയാം, ത്നപ ഉൽപ്നേനവാം 13,978
ഗത്നഗതാം 8,258
വത്യവസ്നയാം 6,158
ഗ്നര്ഹികാം 2,033
വ്നണിജത്യപരാം 850
കൃഷി 428
െത്സബന്നാം 17
െറ്പ് ഊര്ജ വത്യവസ്നയങ്ങള് 1,613

(സുസ്ിരഗത്നഗത റിലപ്്നര്ട്പ് 2021)

2010 നാം 2019 നെിടയിൽ എല്ന പ്രലേശങ്ങളിലാം ഗത്നഗത
രാംഗത്നിന്ള്ള ക്നര്ബണ ഉൽസര്ജനാം  വര്ധിച്ചു. എന്നൽ 
യൂലറ്നപ്ിൽ 2% കണ്പ് കുറഞ്ഞു. ഇന്ന ഉപലയ്നഗതെിലള്ള നി
യന്ത്രണങ്ങളുാം ആധുനിക നഗര ഗത്നഗത വികസന സാംവിധ്ന
നങ്ങളുെ്നണപ് അവമര ഇതിനപ് പ്ര്നപ്ര്ന്ിയമതന്നണപ് വി�യി
രുത്നതപ്. ഏഷത്യന് ര്നജത്യങ്ങളിൽ ഇതപ് വ�ിയലത്നതിൽ വര്ധിച്ചു. 
ക്ന�്നവസ്്നവത്യതിയ്നനതെിമറെ ഭ്നഗെ്നയ അപ്രതീക്ഷിത പ്രകൃതി
ദുരന്ങ്ങള് വ�ിയലത്നതി�്നണപ് ഗത്നഗതരാംഗലതെയാം ബ്നധിച്ചതപ്. 
2019ൽ ആലഗ്നളത�തെിൽ തമന 27% ലറ്നഡപ്/മറയിൽ സാംവി
ധ്നനങ്ങള് ത്നറുെ്നറ്നയി. 2019ൽ ത്നയപ് �്നറെിമ� പ്രകൃതിലക്ഷ്നഭാം 
ലഹ്നണ്, ടലയ്നട്, നിസ്്നന് തുടങ്ങിയ ക്നര് നിര്െ്നത്ന്മള 2010 
മ� അവസ്യില�മ്തെിച്ചു. അത്നയതപ് ഗത്നഗത സാംവിധ്നനങ്ങ
ളുമട വര്ധനവപ്, ക്ന�്നവസ്്നവത്യതിയ്നനതെിനിടയ്നക്കുന്. ക്ന�്ന
വസ്്നവത്യതിയ്നനെ്നകമട്, ല�്നകതെിൽ ദുരന്ങ്ങള് വിതച്ചപ് ഗത്ന
ഗതസാംവിധ്നനമതെ തമന ത്നറുെ്നറ്നക്കുന്. 

സുസ്ിരഗത്നഗതാം 2030 ഓമട �ക്ഷത്യെിടുനതപ്, സ്ത്രീകള്ക്കുാം 
കുട്ികള്ക്കുാം, െറ്പ് അവശ വിഭ്നഗങ്ങള്ക്കുാം സുരക്ഷിതവാം പ്ര്നപത്യ
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െ്നയതുെ്നയ മപ്നതുയ്നത്ര്നസാംവിധ്നനെ്നണപ്. ഇലപ്്നള് ല�്നകത്
ള്ള  നഗര ഗത്നഗത സാംവിധ്നനാംവഴി 49.5% ലപര്്പ് െ്നത്രെ്നണപ് 
മപ്നതുയ്നത്ര്നസാംവിധ്നനാം ഉപലയ്നഗമപ്ടുതെ്നന് കഴിയനതപ്. 
ആസപ് ലത്ര�ിയയാം നയൂസി�്നന്റുാം ഇ്്നരത്യതെിൽ മുനിട്പ് നിൽക്കു
ലപെ്നള് ഏഷത്യന്ര്നജത്യങ്ങള് ഏമറ പിറകി�്നണപ്. 2030 ഓമട ല�്ന
കജനസാംഖത്യ 850 ലക്നടിയിമ�ത്മെന്നണപ് കണ്്നക്കുനതപ്. 
യൂലറ്നപ്ിൽ ജനസാംഖത്യ  കുറയന രീതിയാം ആരേി്യിൽ കൂടുന 
രീതിയെ്നണപ് ഉള്ളതപ്. ഇതപ് െ്നത്രെല, പ്ര്നയെ്നയവരുമട  (65 വയ
സ്ിനപ് മുകളിലള്ളവര്) അനപ്നതാം കൂടിവരുന്. മെ്നതൊം ജനസാം
ഖത്യയിൽ പ്ര്നയെ്നയവര് കൂടുനതപ് സുസ്ിരഗത്നഗതവികസനന
യാം രൂപമപ്ടുത്ലപെ്നള് പരിലശ്നധില്ണ്ത്നണപ്. വ്നഹനങ്ങളുമട 
എണ്ണതെിലണ്്നലയ്്നവന വര്ധന, നഗരവൽ്രണാം എനിവ
മയ്നമ് പരിഗണിച്ചപ് ലവണാം സുസ്ിരനയാം രൂപമപ്ടുലതെണ്തപ്. 

ആലഗ്നളവൽ്രണാം അന്ര്ലേശീയ യ്നത്രകളുാം െര്പ് കടത്ാം 
വ�ിയലത്നതിൽ വര്ധിപ്ിച്ചിട്ടുണ്പ്.  2030 ആകുലപെ്നലഴക്കുാം അന്ര്ലേ
ശീയ യ്നത്ര്്നരുമട ശര്നശരി എണ്ണാം 2015ൽ യ്നത്രമെയ്തിരുനവ
രുമട ഇരട്ിയ്നകുമെന്നണപ് കണ്്നക്കുനതപ്. െര്പ് കടതെിൽ 
ഒരുവര്ഷാം 26% വര്ധനവ്നണപ് പ്രതീക്ഷിക്കുനതപ്. ഇതിമന്നമ് 
ആവശത്യെ്നയ പശ്്നതെ�സൗകരത്യ വികസനെ്നണപ് 2030 അജണ്
യിൽ �ക്ഷത്യെിടുനതപ്. 

കെരളവം ഗതാഗതവിെസനവം 
ല�്നകതെിമ� ലറ്നഡപ് നീളതെിമറെ (length) ക്നരത്യമെടുതെ്നലാം 

മറയിൽ നീളതെിമറെ ക്നരത്യമെടുതെ്നലാം ഇന്ത്യ രണ്്നാംസ്്നനതെ്ന
ണപ്. ഇന്ത്യയമട ലറ്നഡപ് സ്നന്ദ്രത 1.66 km/sq km ആണപ്. ജപ്്നലറെ
തപ് 0.91 km/sq km ഉാം വെന 0.46 km/sq km ഉാം ആണപ്. 1951ൽ 
ഉണ്്നയിരുന 3.99 �ക്ഷാം കില�്നെീറ്റിൽനിന്ാം 2015ൽ 54.72 
�ക്ഷാം കില�്നെീറ്റില�്പ് ഇന്ത്യയമട ലറ്നഡിമറെ നീളാം വര്ധിച്ചു. 
ഇലപ്്നള് 62.16 �ക്ഷാം കില�്നെീറ്റില�്പ് ഉയര്നപ് ശര്നശരി 4.5% 
വളര്ച്ച്നനിര്പ് ക്നണിക്കുന്. 

ഇന്്യയികല കറാഡുെള്

ലേശീയപ്നത 1,36440 കി.െീ.
സാംസ്്നനപ്നത 1,76818 കി.െീ.
െറ്പ് ലറ്നഡകള് 59,02539 കി.െീ.
ആമക 62,15797 കി.െീ.

(Economic Survey - 2020-21)

ലകരളതെിമ� ആമക ലറ്നഡിമറെ നീളാം 238773 km ആണപ്. 
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ലറ്നഡപ് സ്നന്ദ്രത 5.48 km/sq km. ഇതപ് ലേശീയ ശര്നശരിയമട 3 
ഇരട്ിവരുാം. 90% ലറ്നഡാം ഒറ്വരിപ്്നതകള് ആണപ്. ലേശീയപ്നതക
ള് മെ്നതൊം  രെ്നഫി്ിമറെ 40% വകക്നരത്യാം മെയ്യുന്. ഇതപ് ആമക 
ലറ്നഡിമറെ 0.74% െ്നത്രെ്നണപ്. 12.36% വരുന സാംസ്്നന മപ്ന
തുെര്നെതെപ് ലറ്നഡകള് ആണപ് 40% വകക്നരത്യാം മെയ്യുനതപ്. ബ്ന
്ിവരുന തലദേശ സ്്നപന ലറ്നഡകള് ആണപ് 20% വകക്നരത്യാം 
മെയ്യുനതപ്. 

ഇതിൽനിന്തമന ലേശീയപ്നതകളുമടയാം സാംസ്്നനപ്നതക
ളുമടയാം അപരത്യ്നപ്ത ലബ്നധത്യമപ്ടുെലല്ന. ആമക ലറ്നഡിമറെ  1751 
കില�്നെീറ്ര് െ്നത്രെ്നണപ് ലേശീയപ്നതയള്ളതപ്. ഇതിൽതെമന NH 
മറെ ലനരിട്പ് നിയന്ത്രണതെിലള്ള ദൂരാം 1233 km െ്നത്രെ്നണപ്. ബ്ന്ി
വരുനതപ് ലറ്റ്പ് PWD യമട വിവിധ വിഭ്നഗങ്ങള്നണപ് വകക്നരത്യാം 
മെയ്യുനതപ്. ലേശീയപ്നതയിൽ ഇലപ്്നള് 200 km നപ് ത്നമഴയ്നണപ് 
4 വ�ന്. അടുതെ 3-4 വര്ഷതെിനള്ളിൽ ബ്ന്ിയള്ളതുാം 4 വ�
നില�്പ് െ്നറുമെനപ് പ്രതീക്ഷി്്നാം. 

കെരളത്ികല കറാഡുെളുകട ഉടമസ്ത 2020-21

നീളാം (കി.െീ.) %
തലദേശഭരണാം 199954 83.74
സാംസ്്നന െര്നെതെപ് 29522 12.36
ലേശീയപ്നത 1781 0.74
വവേയുതലബ്നര്ഡപ്, തുടങ്ങി 7516 3.14
ആമക 238773 100.00

  
പുതിയ സ്നപെതെിക അവല�്നകന പ്രക്നരാം, 2012 െ്നര്ച്ചപ് വമര 

ലകരളതെിൽ 148.47 �ക്ഷാം ലെ്നലട്്നര് വ്നഹനങ്ങള് ആണപ് രജിറ്
ര് മെയ്തിരുനതപ്. ഓലര്ന വര്ഷവാം ശര്നശരി 9% കണ്പ് വ്നഹനങ്ങ
ള് വര്ധിക്കുന്മുണ്പ്. ലകരളതെിമ� വ്നഹനസ്നന്ദ്രത വികസിത
ര്നജത്യങ്ങള്മ്്നപ്െ്നണപ്. ലകരളതെിൽ 1000 ലപര്്പ് 445 വ്നഹന 
ങ്ങള് രജിറ്ര് മെയ്യുലപെ്നള് ഇന്ത്യന് ശര്നശരി 18 ഉാം, വെന 47 
ഉാം അലെരി്ന്  ശര്നശരി 507 െ്നണപ്. വ്നഹനവര്ധനയാം ലറ്നഡപ് 
വികസനവാം തമ്മിലള്ള അനപ്നതാം വളമര ലനരിയത്നണപ്. വ്നഹ
നങ്ങളിൽ ഇരുെക്രവ്നഹനങ്ങള് 65% വാം, ന്നലെക്രവ്നഹനങ്ങള് 
22% വാം, ബസ്പ് 1% വെ്നണപ്. ശര്നശരി അപകടങ്ങളുമട എണ്ണാം പ്ര
തിവര്ഷാം 38,000 വാം െരണാം 4000 വെ്നണപ്. വ്നഹനതെിമറെ എണ്ണ
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തെിനപ് ആനപ്നതികെ്നയി ലറ്നഡപകടങ്ങള് വര്ധിക്കുനില എന്
ള്ളതപ് െ്നത്രെ്നണപ് സെ്നധ്നനാം. ഒരു�ക്ഷാം വ്നഹനങ്ങള്്പ് 2011 
മ� അപകട നിര്പ് 576 ആയിരുനലപ്്നള് 2018ൽ 322 ആയി 
കുറഞ്ഞു. ലകരള ലറ്നഡപ് ലസഫപ്റ്ി അലഥ്നറിറ്ി, NATPAC മറെ സഹ്ന
യലതെ്നമട ആകപ് സിഡറെപ് സപ് ലപ്നട്ടുകള് ഐഡറെിവഫ മെയ്തിട്ടു
ണ്പ്. അതെരതെിൽ ലകരളതെിൽ 4592 സ്�ങ്ങള് അടയ്നളമപ്ടു
തെിയിട്ടുണ്പ്. ലേശീയപ്നത വികസനലതെ്നമട ലേശീയപ്നതകളിമ� 
അപകടങ്ങള് കുറയമെന്നണപ് പ്രതീക്ഷിക്കുനതപ്. 

അപെടകമഖലെള് - എണ്ം
Class I Class II CLass III ആമക

ലേശീയപ്നത 339 363 584 1286
സാംസ്്നനപ്നത 153 350 959 1462
െറ്റുള്ളവ 114 323 1407 1844
ആമക 606 1036 2950 4592

അപകടലെഖ�കള് കമണ്ത്നതിനാം സര്്്നരിനപ് നിര്ലേശാം 
നൽകുനതിനാം ഒലട്മറ സര്്്നര്  ഏജന്സികള് നമ്മുമട 
ന്നട്ിൽ പ്രവര്തെിക്കുന്ണ്പ്. National Transportation Planning 
and Research Centre (NATPAC), Kerala Highway Research 
Institute (KHRI) തുടങ്ങിയവയ്നണപ് അവ. ലറ്നഡിമറെ എല്ന വിധ
തെിലള്ള ആധുനികവൽ്രണതെിനാം സര്്്നരിമന സഹ്നയി
ക്കുക, പുതിയ സ്നലങ്തികവിേത്യകള് ഉപലയ്നഗമപ്ടുത്ക എനീ 
�ക്ഷത്യങ്ങള്നണള്ളതപ്. എന്നൽ ഇവരുമട ശുപ്നര്ശകള്്നസൃ
തെ്നയ്നലണ്ന ലറ്നഡകള് ഡിവസന് മെയ്യുനതുാം പരിപ്ന�ിക്കു
നതുമെനതപ് വത്യക്െല.  

ലറ്നഡപ് സുരക്ഷ ക്നരത്യക്ഷെെ്നക്കുനതിനാം, ലറ്നഡപ് അപകട
ങ്ങള്  കുറയ്ക്കുനതിനാം ലകന്ദ്ര-സാംസ്്നന സര്്്നരുകള് ഒലട്മറ 
നടപടികളുാം, നിയെനിര്െ്നണങ്ങളുാം നടതെിയിട്ടുണ്പ്. 15 വര്ഷതെി
ൽ കൂടുതൽ ഉപലയ്നഗിച്ച വ്നണിജത്യവ്നഹനങ്ങളുാം 20 വര്ഷതെിൽ 
കൂടുതൽ ഉപലയ്നഗിച്ച യ്നത്ര്നവ്നഹനങ്ങളുാം ഫിറ്പ് നസപ് പരിലശ്നധി
ച്ചപ് ഉറപ്പ് വരുതെിയിമലങ്ിൽ മപ്നളിച്ചുകളയണമെന്നണപ് നിയൊം. 
ഇതിമന ലപ്ര്നത്സ്നഹിപ്ിക്കുനതിന്നയി വ്നഹനനിര്െ്നത്ന്ള് 
ഇന്സറെീവപ് നൽകണമെന്ാം നിര്ലേശിക്കുന്. 

കത്യ്നെറകള് സ്്നപിച്ചപ് ഗത്നഗത നിയെ�ാംഘകമര കമണ്തെി 
പിഴയീട്നക്കുന്ണ്പ്. നികുതിലയതരെ്നയി നമല്നരു തുക സര്്്നരി
നപ് ഇതുവഴി �ഭിക്കുന്ണ്പ്. 
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അഡ്വ. കെ പി രവിപ്രൊശ്

ലക്നവിഡിനപ് ലശഷാം സ്ക്നരത്യ ക്നറുകളുമട എണ്ണാം വ�ിയലത്ന
തിൽ വര്ധിച്ചിട്ടുണ്പ്. വ്നഹനമപരുപ്തെിനനസൃതെ്നയി ഗുണനി�
വ്നരമുള്ള ലറ്നഡകള് ഉണ്്നകുനില എനത്നണപ് പ്രധ്നന പ്രശപ് നാം. 

നവലകരളനിര്െിതിയമട ഭ്നഗെ്നയി 2 പുതിയ ലറ്നഡകള് നി
ര്െി്്നനള്ള നിര്ലേശാം സര്്്നര് മുലന്നട്ടുവച്ചിട്ടുണ്പ്. 6500 ലക്നടി 
രൂപ മെ�വഴിച്ചപ് തിരുവനന്പുരാം-ക്നസര്ലഗ്നഡപ് തീരലേശവഹ
ലവ - വിഴിഞ്ാം, വല്നര്പ്നടാം തുടങ്ങിയ മെറുതുാം വലതുെ്നയ ലപ്ന
ര്ട്ടുകമള ബന്ിപ്ിച്ചപ് ലപ്നര്ട്പ് ഗത്നഗതാം സുഗെെ്നക്കുക എനത്ന
ണപ് ഇതിമറെ �ക്ഷത്യാം. െമറ്്നനപ് ഹിൽ - വഹമവ 1332 km ആണപ് 
ദൂരാം. ക്നര്ഷിക വസപ്തു്ളുമട കടതെപ് സുഗെെ്നക്കുക എനത്ന
ണപ് SH 59 എനപ് ലപരിട്ിട്ടുള്ള ഹിൽ-വഹമവയമട �ക്ഷത്യാം. പണി 
ആരാംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ലേശീയപ്നതകളുാം ഈ രണ്പ് ലറ്നഡകളുാം പൂ
ര്തെീകരിക്കുനലത്നമട മത്പ്-വട്പ് ലറ്നഡപ് ഗത്നഗതാം സുഗെ
െ്നകുമെനപ് പ്രതീക്ഷി്്നാം. എന്നൽ നഗരസെ്നനസ്ഭ്നവമുള്ള 
ലകരളതെിമറെ പ്രശപ് നാം മതക്കു-വട്പ് ലറ്നഡകളുമട ഗുണനി�വ്ന
രക്കുറവപ് െ്നത്രെല. െറിച്ചപ് മെ്നതൊം ലറ്നഡകള് ഗുണനി�വ്നരെില 
എനത്നണപ്. ക്ന�്നവസ്യാം ഭൂെിശ്നസ്ത്ര പ്രലതത്യകതയാം പരിഗണി
ച്ചപ് ലറ്നഡകള് നിര്െി്്നന് ഇലപ്്നഴുാം നമു്പ് കഴിയനില. െഴ്്ന
�ാം ആരാംഭിക്കുനലത്നമട ലറ്നഡകള് തകരുനതപ് ഒരു സ്ിരാം പ്ര
തിഭ്നസെ്നണപ്. അപകടാം കൂടുക, യ്നത്ര്നമെ�വപ് വര്ധിക്കുക, പുക 
വര്ധിക്കുക, ഊര്ജ ഉപലഭ്നഗാം വര്ധിക്കുക, വ്നഹന്നയസ്പ് കുറയക, 
െനഷത്യമറെ ആലര്നഗത്യമതെ ബ്നധിക്കുക എനിവയ്നണപ് ഇതിമറെ
മയ്നമ് ഫ�ാം. 

ഗുണനി�വ്നരമുള്ളതുാം വീതിലയറിയതുെ്നയ ലറ്നഡകള് എനതപ് 
നമ്മുമട �ക്ഷത്യെ്നകണാം. പുതിയ ലറ്നഡകലള്്നള് നി�വിമ� ലറ്ന
ഡകളുമട വികസനാം അടിയന്ിര �ക്ഷത്യെ്നകണാം. ക്നൽനട്്നര്, 
വസ്ിള് യ്നത്രികര്, ഇരുെക്രവ്നഹനതെിൽ ലപ്നകുനവര് ഇവ
ര്മ്്നമ് സുരക്ഷിതെ്നയി യ്നത്രമെയ്യ്നന് നമ്മുമട ലറ്നഡകളിൽ 
സാംവിധ്നനമുണ്്നകണാം. സിഗ്നൽ സാംവിധ്നനങ്ങള്, യ്നത്ര്്നരു
മടയാം വ്നഹനാം ഓടിക്കുനവരുമടയാം സുരക്ഷ എനിവയ്കപ് അതീവ 
പരിഗണന നൽകണാം. ലറ്നഡപ് നിര്െ്നണതെിമറെയാം സുരക്ഷയ
മടയാം ക്നരത്യതെിൽ യൂലറ്നപത്യന് റ്്നന്ലഡര്ഡപ് അനവര്തെി്്നവ
നത്നണപ്. ആധുനിക ജി.പി.എസ.പ് സാംവിധ്നനങ്ങള് ഉപലയ്നഗിച്ചപ് 
ലറ്നഡനിരീക്ഷണസാംവിധ്നനങ്ങള് ശക്ിമപ്ടുതെണാം. വൃതെിയ
ള്ള  ലറ്നഡകള് എന ക്നഴ്ചപ്്നടപ് വികസിപ്ി്ണാം. തലദേശസ്യാം
ഭരണസ്്നപനങ്ങമള ലറ്നഡ വൃതെിയ്ന്ി പരിപ്ന�ി്്നനള്ള ചു
െത�യാം പണവാം ഏല്പി്ണാം. 

ലറ്നഡിമറെ ഗുണനി�വ്നരാം, ക്നരത്യക്ഷെെ്നയ സിഗ്നൽ സാംവിധ്നനാം, 
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സുസ്ഥിരവഥികസനത്ഥിന് 
സുസ്ഥിരഗതാഗതം

രെ്നഫികപ് നിയെങ്ങമളക്കുറിച്ചുള്ള പൗരലബ്നധനാം, വസ്ിള്, ഇരു
െക്രവ്നഹനങ്ങള്്പ് പ്രലതത്യക പ്നത, ക്നൽനടയ്നത്ര്്നര്്പ് സുര
ക്ഷിതെ്നയി നട്്നനള്ള പ്നത, ഗുണനി�വ്നരമുള്ള വ്നഹനങ്ങള്, 
വരൈവറുലടയാം യ്നത്ര്്നരുലടയാം സുരക്ഷ, ഇന്ന ക്നരത്യക്ഷെത
യള്ള വ്നഹനങ്ങള്, പുക കുറഞ് വ്നഹനങ്ങള് എനീ വിഷയങ്ങ 
ളിൽ േീര്ഘക്ന�നയങ്ങള് രൂപമപ്ടുതെി ലകരളാം മുലന്നട്പ് ലപ്നലക
ണ്തുണ്പ്. വ്നഹനമപരുപ്തെിമറെ ക്നരത്യതെിൽ നി�വിമ� സ്ിതി 
അലെരി്യ്കപ് ഒപ്ലെ്ന അരികില�്ന ആമണങ്ിൽ ലെൽ വിവരിച്ച ഗു
ണനി�വ്നരതെിമറെ ക്നരത്യതെിൽ ഇന്ത്യയിമ� െറ്റു സാംസ്്നനങ്ങ
മളലപ്്നലാം അലപക്ഷിച്ചപ് ന്നാം മുനി�്നമണനപ് പറയ്നന് കഴിയില.    

കെ എസ് ആർ ടി സിയം ബസ്സ് ഗതാഗതവം   
ലകരളതെിമ� മപ്നതുയ്നത്ര്നസാംവിധ്നനതെിൽ പ്രധ്നന പങ്പ് 

ബസ്പ് സര്വീസിനണ്പ്. ബസ്പ് ഉടെസ്തയിൽ 80% സ്ക്നരത്യവാം 
20% KSRTC യെ്നണപ്. കഴിഞ് 10 വര്ഷ ക്ന�മതെ സ്ക്നരത്യ വ്നഹ
നങ്ങളുമട വര്ധനവാം ബസ്സുകളുമട വര്ധനവാം എടുതെപ് പരിലശ്നധി
ക്കുകയ്നമണങ്ിൽ ബസ്സുകള് വളമര ലനരിയ ലത്നതി�്നണപ് വര്ധി
ക്കുനതപ്. 2012ൽ KSRTC 5,803 ബസ്സുകള് ഓടിമച്ചങ്ിൽ 2021ൽ 
അതപ് 5,483 ആയി കുറഞ്ഞു. ബസ്പ് സര്വീസിൽ ഏറ്വാം വ�ിയ 
മപ്നതുലെഖ�്ന സ്്നപനെ്നയ KSRTC യിൽ 28,089 ലപര് സ്ിര
െ്നയി മത്നഴിൽ മെയ്യുന്ണ്പ്. 12,000 തെിനടുതെപ് ത്നൽ്്ന�ിക
്്നരുമുണ്പ്. ഒരു ബസ്ിനപ് ശര്നശരി 4.25 ലപര് ലജ്ന�ി മെയ്യുന്ണ്പ്. 
സ്ക്നരത്യ ബസ്ിമന്്നള് ലകരളതെിമ� ജനങ്ങള് ഇഷ്മപ്ടുനതപ് 
KSRTC മയയ്നണപ് എന്നണപ് പഠനങ്ങള് ക്നണിക്കുനതപ്. സുരക്ഷ
യമട ക്നരത്യതെിൽ, ക്നരത്യക്ഷെതയമട ക്നരത്യതെിൽ, വൃതെിയമട ക്ന
രത്യതെിലമെല്നാം KSRTC യ്നണപ് െികച്ചമതന്നണപ് കമണ്തെൽ. 

ലകരളതെിമ� KSRTC യമട നഷ്്ണ്പ് പ�ലപ്്നഴുാം വ�ിയ 
െര്ച്ചയ്നക്നറുണ്പ്. എന്നൽ ഇന്ത്യയിമ� െറ്റു ലറ്റ്പ് ലറ്നഡപ് രെ്ന
ന്സപ് ലപ്നര്ട്പ് ലക്നര്പ്ലറഷമറെ ക്നരത്യതെിലാം സ്ിതി വത്യതത്യസ്തെല. 
2014-15 മ� കണ്പ് പ്രക്നരാം ഒഡീഷ, ഉതെര്പ്രലേശപ്, പഞ്ച്നബപ് 
ലറ്നഡപ് രെ്നന്സപ് ലപ്നര്ട്പ് ലക്നര്പ്ലറഷനകള്നണപ് ലനരിയലത്നതിൽ 
�്നഭമുണ്്ന്ിയിട്ടുള്ളതപ്. ഡൽഹിയ്നണപ് നഷ്തെിൽ ഒന്നാംസ്്നന
തെപ്. ബസ്സുകള് കുറഞ്ഞുവരുനതുാം സ്ക്നരത്യവ്നഹനങ്ങള് വര്ധി
ച്ചുവരുനതുാം സുസ്ിര രെ്നന്സപ് ലപ്നര്ട്പ് സാംവിധ്നനതെിനപ് ഗുണ
കരെല. ഒരു ബസ്പ് ഓടുലപെ്നള് 12 ക്നറുകള് നിരതെിൽനിന്ാം 
ഇല്നത്നക്കുമെന്നണപ് കണ്പ്. ലറ്നഡപ് ക്നരത്യക്ഷെത വര്ധിപ്ി
ക്കുന ക്നരത്യതെി�്നയ്നലാം അപകടാം കുറയ്ക്കുന ക്നരത്യതെി�്നയ്നലാം 
പുക കുറയ്ക്കുന ക്നരത്യതെി�്നയ്നലാം മെ�വപ് കുറഞ് യ്നത്ര്നസാംവി
ധ്നനാം എന നി�യ്ക്കുാം ബസ്പ്-രെ്നന്സപ് ലപ്നര്ട്പ് സാംവിധ്നനാം വിക
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സില്ണ്തുണ്പ്. ഒപ്ാംതമന, ലകരളതെിമ� മപ്നതുഗത്നഗതസാം
വിധ്നനതെിൽ മെറുതല്നതെ പങ്പ് നിര്വഹിക്കുന KSRTC യമട  
വികസനാം നവലകരള നിര്െ്നണതെിമറെ ഒരു പ്രധ്നന വിഷയെ്ന
യി ഉയര്തെിമ്്നണ്ടുവരണാം. 

കൊച്ിന് കമകരോ
മക്നച്ചി പട്ണതെിമ� മപ്നതുയ്നത്ര്നസാംവിധ്നനാം മെച്ചമപ്ടു

തെ്നന്നയി, ക്നര്ബണ ഉൽസര്ജനാം കുറഞ്  മെലരെ്ന മറയിൽ 
മക്നണ്ടുവരിക എനത്നയിരുന് പദ്തി �ക്ഷത്യാം. ആലവ്നയിൽനി
ന്ാം തൃപ്പുണിത്റ വമര 26 km ദൂരാം ആേത്യഘട്തെിലാം പിനീടപ് കലൂ
രിൽനിന്ാം ക്ന്ന്നടപ് വമര 11 കില�്നെീറ്ര് ദൂരാം മെലരെ്ന മറയിൽ 
പണിയ്നന്നണപ് �ക്ഷത്യെിട്തപ്. ഒന്നാംഘട് പദ്തി പൂര്തെീകരിച്ചപ് 
കഴിഞ്ഞു. ആലവ മുതൽ ലപട് വമര ഇലപ്്നള് വണ്ിലയ്നടുന്ണ്പ്. 
5200 ലക്നടി രൂപ ഇതിന്നയി മെ�വഴിച്ചു. ഒരു കില�്നെീറ്ര് മെലരെ്ന 
പണിയ്നന് 200 ലക്നടി രൂപയ്നണപ് മെ�വപ്. ലക്നവിഡപ് വ�ിയലത്ന
തിൽ മെലരെ്ന സാംവിധ്നനമതെയാം ബ്നധിക്കുകയണ്്നയി. തുടര്നപ് 
വരുെ്നനാം ന്ന�ിമ�്നന്നയി ചുരുങ്ങുകയാം മെയപ്തു.

ജൂണ 2017 മുതൽ മെലരെ്ന യ്നത്ര ആരാംഭിച്ചു. ആലവ-പ്ന�്നരിവ
ട്ാം ആണപ് ആേത്യാം ഓടിത്ടങ്ങിയതപ്. ഇലപ്്നള് ആലവ മുതൽ ലപട് 
വമര ഓടുന്ണ്പ്. 2020-21 മ� നഷ്ാം 331 ലക്നടി രൂപയ്നണപ്. 26 
കില�്നെീറ്ര് ദൂരാം യ്നത്രമെയ്യുലപെ്നള് ആണപ് 331 ലക്നടി നഷ്മെ
ലന്നര്്ണാം. KSRTC നഷ്വെ്നയി ത്നരതെത്യാം മെയ്യുലപെ്നള് നഷ്ാം 
വളമര കൂടുത�്നണപ്. KSRTC നൽകുന ലസവനങ്ങള് തട്ിച്ചുലന്ന
ക്കുലപെ്നള്  KSRTC യമട നഷ്ാം ന്നെെ്നത്രെ്നണപ്. േീര്ഘക്ന�ാംമക്ന
മണ്ങ്ിലാം മെലരെ്ന നഷ്ാം പരിഹരി്്നന് കഴിയലെ്ന എനപ് കണ്റി
യകതമന ലവണാം. 

മെലരെ്ന വനലത്നമട ക്നര്ബണ ഉൽസര്ജനവാം െറ്പ് പ്നരിസ്ി
തിക ദൂഷണവാം എത്രെ്നത്രാം കുറയ്ക്നന് കഴിഞ്ഞു? മക്നച്ചിയമട വിക 
സനമതെ ഈ പദ്തി എത്രെ്നത്രാം സഹ്നയിക്കുന്ണ്പ് എനമത്ന
മ്  സി.എന്.ജി./ഇ�കപ്രെികപ് ബസ്സുകള് ഉപലയ്നഗിച്ചുള്ള യ്നത്ര്ന
സാംവിധ്നനെ്നയിരുമനങ്ിൽ ഇത്രെ്നത്രാം മൂ�ധനമച്ച�വാം നഷ്വാം 
വരുെ്നയിരുലന്ന? എനമത്നമ് െര്ച്ചയ്നവണാം. ഇതെരാം വന് 
പശ്്നതെ� പദ്തികമളക്കുറിച്ചുള്ള  അവല�്നകനാം നടതെിമ്്ന
ലണ് ഭ്നവി വികസന പദ്തികള് ക്നരത്യക്ഷെെ്നയി മുലന്നട്പ് മക്ന
ണ്ടുലപ്നക്നന് കഴിയൂ. 

കെരളവം കറയിലം
ലകരളതെിമ� മറയിൽ വികസനെരിത്രാം പരിലശ്നധിച്ച്നൽ ബ്ി

ട്ീഷപ് ഇന്ത്യയമട ക്ന�മതെ വികസനാം  ദ്രുതഗതിയിലാം, പിനീടുള്ള 
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ക്ന�ാം മുട്ി�ിഴയന രീതിയിലെ്നയിരുമനനപ് ക്നണ്നാം. 
െ�ബ്നറി�്നണപ് ആേത്യാം തീവണ്ി വനതപ്. കച്ചവടസ്നെഗ്രികള് 

ഇാംഗ്ലണ്ിൽനിന്ാം കപ്ൽെ്നര്ഗാം ലബപ്പൂര് തുറമുഖതെപ് മക്നണ്ടുവ
ന്. ലക്നഴില്്നമട് െ്ന�ിയതെിനാം തിരൂരിനെിടയിൽ 1861 െ്നര്ച്ചപ് 
12നപ് ലകരളതെിമ� ആേത്യമതെ തീവണ്ി പ്രയ്നണെ്നരാംഭിച്ചു. 30.6 
കില�്നെീറ്റ്നയിരുന് നീളാം. 

1904 നവാംബര് 26 നപ് മക്നലാം മെലങ്്നട് പ്നതയിലൂമട െദ്്നസി
ല�ക്കുള്ള യ്നത്ര്നവണ്ികള് ഓടിത്ടങ്ങി. 1918ൽ ആണപ് മക്നലാം
-തിരുവനന്പുരാം പ്നത നി�വിൽ വനതപ്. 1927ൽ ആരാംഭിച്ചപ് 1958 
�്നണപ് മക്നലാം-എറണ്നകുളാം പ്നത പൂര്തെീകരിച്ചതപ്. 1975 �്നണപ് 
ഈ പ്നത ലബ്്നഡപ് ലഗജപ് ആയതപ്. െറ്റു സാംസ്്നനങ്ങളുെ്നയി ത്ന
രതെത്യാം മെയ്ത്നൽ മറയിൽ സ്നന്ദ്രത വളമര കുറവള്ള സാംസ്്നന
ങ്ങളിമ�്നന്നണപ് ലകരളാം. കര്ണ്നടക-3571, തെിഴപ് ന്നടപ്-4032, 
ആന്ധ്നപ്രലേശപ്-3965, ഗുജറ്നതെപ്-5326, െഹ്നര്നഷ്ട-5822, െധത്യ
പ്രലേശപ്-5140, ഉതെര്പ്രലേശപ്-8796, മതലങ്്നന-1870 എനിങ്ങ
മനയ്നണപ് മറയിൽലവ റൂട്പ് കില�്നെീറ്ര്. ലകരളതെിൽ ഇതപ് 1047 
കില�്നെീറ്റ്നണപ്. ഒരു �ക്ഷാം ലപര്ക്കു 3.14 കില�്നെീറ്ര് എന നി
�യി�്നണപ് ലകരളതെിമ� മറയിൽ സ്നന്ദ്രത. 

ധ്നര്നളാം പര്നധീനതകളുള്ള മറയിൽ സാംവിധ്നനെ്നണപ് ലകരള
തെില�തപ്. മുട്ി�ിഴയന ലവഗതെി�്നണപ്  ലകരളതെിൽ മറയിൽവി
കസനാം നടക്കുനതപ്. രെ്ന്പ് ഉപലയ്നഗലശഷി 80% കവിയലപെ്നള് 
പുതിയ രെ്ന്പ് നിര്െ്നണമതെക്കുറിച്ചപ് ആല�്നെി്ണമെന്നണപ് 
മറയിൽമവ നയാം. എന്നൽ ലകരളതെിമ� രെ്ന്പ് ഉപലയ്നഗലശ
ഷി 100 ശതെ്നനതെിൽ കൂടിയിട്പ് 20 വര്ഷമെങ്ിലെ്നയി്്നണാം. 
മഷ്നര്ണൂരിൽനിന്ാം തിരുവനന്പുരാം വമര ലപ്നകുന പ്നതയമട 
രെ്ന്പ് ഉപലയ്നഗലശഷി 106നാം 115നെിടയി�്നണപ്. വളവകളുാം, തി
രിവകളുാം, ലക്ര്നസിങ്ങുാം, െതുപ്പുനി�ങ്ങളിലൂമടയമുള്ള പ്നതയ്നയതി
ന്നൽ, ലവഗത നിയന്ത്രണസ്�ങ്ങള് ധ്നര്നളെ്നണപ്. ഇവ കൂട്നമത 
മുട്ിനപ് മുട്ിനപ് ലറ്്നപ്പുാം ഉള്ള ന്നട്നണപ് നമ്മുലടതപ്. േീര്ഘ-ഹ്രസ്ദൂര 
മരെയിനകള് ഒലര രെ്ന്ിലൂമടയ്നണപ് ഓടുനതപ്. േീര്ഘദൂര മരെയിന
കള്്പ് കൂടുതൽ ലറ്്നപ്പുകള് അനവേിച്ച്നൽ യ്നത്ര്നസെയാം അനി
യന്ത്രിതെ്നയി കൂടുാം. ഉേ്നഹരണെ്നയി ഗുരുവ്നയൂര്-പുനലൂര് എക്പ് 
പ്രസപ് 293 കില�്നെീറ്ര് ഓടിമയതെ്നന് എടുക്കുന സെയാം 8.50 
െണിക്കൂര് ആണപ്. 26 ലറ്്നപ്പുകള് ആണപ് ഇതിനള്ളതപ്. ശര്നശരി 
ലവഗത 33.17/km ആണപ്. സെയ�്നഭാം, ഇന്ന�്നഭാം, മെ�വപ് 
കുറഞ് യ്നത്ര്നസാംവിധ്നനാം എനിവയ്നണപ് മറയിൽലവയമട പ്ര
ലതത്യകത. എന്നൽ എക്പ് പ്രസപ് മരെയിനകള് ലപ്നലാം പ്നസഞ്ചറിലന
്്നള് ത്നഴപ്ന ലവഗതയിൽ ലപ്നലകണ് ഗതിലകട്നണപ് ലകരളതെി
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ലള്ളതപ്. എക്പ് പ്രസപ് മരെയിനകള്്പ് ലറ്്നപ്പ് അനവേിപ്ി്�്നണപ് 
ലകരളതെിമ� എാം.പി. െ്നരുമട പ്രധ്നന പണികളിമ�്നനപ്. ലകരള
തെിമ� മരെയിനകളുമട ശര്നശരി ലവഗത 45 km/hr നപ് ത്നമഴനി
ൽക്കുലപെ്നള് തെിഴപ് ന്നട്ില�തപ് 65 നപ് ലെമ�യ്നണപ്. ലകരളതെിമ� 
ഭൂെിശ്നസ്ത്രപരെ്നയ പ്രലതത്യകതകള്, ജനസ്നന്ദ്രത എനിവ സ്ീഡപ് 
കുറയനതിന സ്നഹെരത്യാം ഒരുക്കുന ഘടകങ്ങള് ആണപ്. രെ്നക്കുക
ളുമട ലവഗനിയന്ത്രണങ്ങള്, ലറ്്നപ്പുകള്, ശര്നശരി ലവഗത എനീ 
പ്രശപ് നങ്ങള്്പ് പുറമെ, ലറ്ഷനകളിൽ മരെയിന് ഷണ്ടു മെയ്യ്നനള്ള 
മടര്െിനലകളുമട �ഭത്യതക്കുറവപ്, നി�വിമ� പ്നതകളുമട  തിരക്കുാം 
പ� മരെയിനകലളയാം വവകിപ്ിക്കുന് എനതുാം പ്രധ്നന പ്രശപ് ന
െ്നയിതെമന ക്നലണണ്തുണ്പ്. 

ലകരളതെിമ� മറയിൽ വികസനപദ്തികലള്നടപ് ലകന്ദ്രാം ക്നണി
ക്കുന അവഗണന പറയ്നമത വയ്യ. കഴിഞ് 12 വര്ഷതെിനിടയിൽ 
മറയിൽ വികസനതെിന്നയി അനവേിച്ച തുക 5555 ലക്നടിയ്നണപ്. 
അതിൽ മെ�വഴിച്ചതപ് 4413 ലക്നടിയാം. ഒരുവര്ഷാം ശര്നശരി 350 
ലക്നടി രൂപ. നമ്മള് ഇതിലാം എത്രലയ്ന ലക്നടിരൂപയ്നണപ് KSRTC 
ക്കുലവണ്ി മെ�വഴിക്കുനതപ്. ഈ വര്ഷമതെ ലകരളതെിനള്ള 
മറയിൽ ബജറ്പ് വിഹിതാം 1085 ലക്നടിയ്നണപ്. എന്നൽ െധത്യപ്രലേ
ശിലറെതപ് 12110 ലക്നടിയാം, പശ്ിെബാംഗ്നളിലറെതപ് 10262 ലക്നടിയാം, 
ഒറീസയലടതപ് 9734 ലക്നടിയാം, കര്ണ്നടകയലടതപ് 6091 ലക്നടിയാം, 
തെിഴപ് ന്നടിലറെതപ് 3865 ലക്നടിയെ്നണപ് (ലകരളതെിമറെ മറയിൽലവ 
ഇനമ� ഇനപ് ന്നമള - ലറ്നബിന് ടി.വര്ഗീസപ്). ജനസ്നന്ദ്രതലയ
റിയതുാം, യ്നത്ര്നപ്ര്നധ്നനത്യലെറിയതുെ്നയ സാംസ്്നനലതെ്നടപ് ക്നണി
ല്ണ് പരിഗണനയാം െലന്നഭ്നവവെല ഇ്്നരത്യതെിൽ ലകന്ദ്രാം ലക
രളലതെ്നടപ് ക്നണിക്കുനതപ്. ഏതപ് ലകന്ദ്രപദ്തിയ്നയ്നലാം സ്�ാം 
ഏമറ്ടുതെപ് നൽലകണ്തപ് സാംസ്്നനെ്നണപ്. എന്നൽ ലകരളതെി
ൽ മപ്നതു ആവശത്യങ്ങള്്പ് സ്�ലെമറ്ടുതെപ് നൽകൽ ദുര്ഘടാം പി
ടിച്ചത്നണപ്. പുതിയ ലകന്ദ്രനിയെങ്ങള് സ്�മുടെകള്്പ് കൂടുതൽ 
മെച്ചമപ്ട് നഷ്പരിഹ്നരാം ഉറപ്പുവരുത്ന്ണ്പ്. ഇതപ് ഭ്നവിവികസന
തെിനപ് സഹ്നയകരെ്നകുമെനപ് പ്രതീക്ഷി്്നാം. േീര്ഘക്ന� ക്നഴ്ചപ്്ന
ലട്നമട മപ്നതു ആവശത്യങ്ങള്്പ് സ്�ലെമറ്ടുത് നൽകുനതിനപ് 
ഒരു നയമുണ്്നകുകയാം അതപ് മുഖത്യെന്ത്രി തമന വകക്നരത്യാംമെയ്യു
ന വകുപ്്നകുനതുാം ലകരളതെിനപ് ഗുണകരെ്നകുാം.

മഷ്നര്ണൂര്-എറണ്നകുളാം മൂന്നാംപ്നത, ഗുരുവ്നയൂര്-കുറ്ിപ്പുറാം 
പ്നത എനിവ സ്�ലെമറ്ടുക്കുനതപ് സാംബന്ിച്ച തര്്തെിമറെ 
ഭ്നഗെ്നയ്നണപ് നീണ്ടുലപ്നകുനതപ്. 2018ൽ എറണ്നകുളാം-മഷ്നര്ണൂ
ര് മൂന്നാംപ്നത പ്രഖത്യ്നപനാം വമനങ്ിലാം നടപ്ി�്ന്്നനള്ള പദ്തി 
ആരാംഭിച്ചിട്ില. ഇലപ്്നള് 115 ശതെ്നനെ്നണപ് ഈ ഭ്നഗമതെ രെ്നകപ് 
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ഉപലയ്നഗാം. ഇനി ഒരു മരെയിന് ഈ ഭ്നഗത്കൂടി പുതിയത്നയി മക്ന
ണ്ടുവര്നന് കഴിയില. മൂന്നാംപ്നത അടിയന്ിരെ്നയി വലന തീരൂ. 
ഗുരുവ്നയൂരിൽനിനപ് കുറ്ിപ്പുറലതെല്്ന തിരൂരില�ല്്ന ബന്ിപ്ി
്്നന്നയ്നൽ   മഷ്നര്ണൂരിമറെ ല�്നഡപ് കുറഞ്പ് മത്പ്-വട്പ് 
കൂടുതൽ മരെയിനകള് ഓടി്്നന് കഴിയാം. 

വണ്ികള് കൂടുകയാം പഴയ സിഗ്നൽ സാംവിധ്നനാം അലതലപ്നമ� 
നി�നിൽക്കുകയാം മെയ്ത്നൽ പ്രശപ് നാം കൂടുതൽ വഷള്നകുാം. ലകരള
തെിമറെ സ്നഹെരത്യതെിൽ അടിയന്ിരെ്നയി മെലയ്യണ് ഒരു ക്നരത്യാം 
ഓലട്്നെ്നറ്ികപ് സിഗ്നൽ സാംവിധ്നനാം മക്നണ്ടുവരിക എനത്നണപ്. 

ഉേ്നഹരണെ്നയി ലകരളതെിമ� ഏറ്വാം തിരല്റിയ മറയിൽ റൂട്പ് 
എറണ്നകുളാം-മഷ്നര്ണൂര് ആണപ്.  എറണ്നകുളത്നിന്ാം ഇടപ്ള്ളി
യില�്പ് ഒരു മരെയിന് പുറമപ്ട്്നൽ ഇലപ്്നഴമതെ സാംവിധ്നനപ്രക്ന
രാം, ഇടപ്ള്ളി കഴിഞ്്നല� െമറ്്നരു മരെയിനിനപ് എറണ്നകുളത്നി
ന്ാം പുറമപ്ട്നന് കഴിയൂ. ഓലട്്നെ്നറ്ികപ് സിഗ്ന�ിങപ് വരുനലത്നമട 
ഓലര്ന കില�്നെീറ്ര് ഇടവിട്പ് സിഗ്നൽ ലപ്നസ്റ്റുകള് വരുാം. ഇലപ്്നഴുള്ള
തിമറെ 20-30% ക്നരത്യക്ഷെത വര്ധിപ്ി്്നന് കഴിയാം. ഓലട്്നെ്നറ്ികപ് 
സിഗ്ന�ിങ്ങിനപ് ഒരു കില�്നെീറ്റിനപ് 3 ലക്നടിയ്നണപ് മെ�വപ് പ്രതീക്ഷി
ക്കുനതപ്. 300-400 ലക്നടിയമണ്ങ്ിൽ എറണ്നകുളാം-മഷ്നര്ണൂര് 
റൂട്ിമ�ങ്ിലാം  ഇതപ് നടപ്്ന്്നന് കഴിയാം. 2012ൽ ശുപ്നര്ശ വമന
ങ്ിലാം ഇലപ്്നഴുാം മറയിൽമവ ഉലേത്യ്നഗസ്ര് അതപ് തട്ി്ളിച്ചുമക്ന
ണ്ിരി്യ്നണപ്. 

ലകരളതെിമ� രെ്നകപ് നിര്െിച്ചിരിക്കുനതപ് ശര്നശരി 80 കില�്നെീ
റ്ര് ലവഗതയിലള്ള മരെയിന്  ഓടി്്നന്നണപ്. ഇതപ് ശക്ികൂട്ി 130 
കില�്നെീറ്ര് ലവഗതയിൽ സഞ്ചരി്്നവന ലശഷിയില�്്ന്
ണാം. എന്നല� ശത്നബ്ി എക്പ് പ്രസ്സുകളുാം വലന് ഭ്നരതപ് മരെയിനക
ളുാം ലകരളതെിൽ ഓടി്്നന് കഴിയൂ. ര്നജത്യതെപ് എത്രലയ്ന വര്ഷെ്ന
യി ശത്നബ്ി എക്പ് പ്രസ്സുകള് ഓടിമ്്നണ്ിരിക്കുന്. ലകരളതെിനപ് 
അതിലപ്്നഴുാം കിട്്ന്നിയ്നണപ്. ഒറ്േിവസാംമക്നണ്പ് ലപ്നയി വര്നവ
ന റൂട്ിൽ AC മെയര് ക്നര് ആയി ഓടുന മരെയിനകള്നണപ് ശത്നബ്ി 
എക്പ് പ്രസ്സുകള്. ഒരു ജിലയിൽ ഒരു ലറ്്നപ്പ്  െ്നത്രാം അനവേിച്ച്നൽ 
തിരുവനന്പുരാം-കണ്ണൂര് റൂട്ിൽ 7 െണിക്കൂര്മക്നണ്പ് ഈ വണ്ി്പ് 
ഓടി എതെ്നന് കഴിയാം. മെവന-ലക്നയപെത്തൂര് ശത്നബ്ി എക്പ് 
പ്രസ്പ് 1995ൽ ഓടിത്ടങ്ങി എലന്നര്്ണാം. 

മറയിൽ വികസനതെിനപ് ത്നമഴ പറയന നിര്ലേശങ്ങള് െര്ച്ച
്്നയി സെര്പ്ിക്കുന്. 
1.   ലകരളാം മുഴുവന് ഓലട്്നെ്നറ്ികപ് സിഗ്ന�ിങപ് സാംവിധ്നനാം മക്ന

ണ്ടുവരിക. അടിയന്ിരെ്നയി എറണ്നകുളാം-മഷ്നര്ണൂര് റൂട്ിൽ 
മുന്ഗണന നൽകി നടപ്്നക്കുക. 
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2.   രെ്നകപ് കപ്്നസിറ്ി 130 കില�്നെീറ്റില�്പ് ഉയര്ത്ക.
3.   എറണ്നകുളാം-മഷ്നര്ണൂര് മൂന്നാംപ്നത അടിയന്ിരെ്നയി നി

ര്െിക്കുക
4.   ഇലപ്്നഴുള്ള പ്നത ലനമരയ്നക്കുനതിനള്ള സ്നധത്യതകള് 

ആര്നയക. സയൂഡിഷപ് മടകപ് ലന്നളജിയ്നയ ടിൽടിങപ് മരെയിന് 
സ്നധത്യതകളുാം ആര്നയണാം.

5.    പ്നസഞ്ചര് മരെയിനകമളല്നാം മെമുവ്നക്കുക.
6.   പകൽസെയ ഇറെര്സിറ്ി മരെയിനകമളല്നാം വലന്ഭ്നരതപ് ലറ

ക്കുകള്നക്കുക
7.    േീര്ഘദൂര മരെയിനകളുമട ലറ്്നപ്പുകള് കുറയ്ക്കുക.
8.   മൂന്ാം ന്നലാം പ്നതകള് നിര്െി്്നനള്ള േീര്ഘപദ്തികള് 

ആസൂത്രണാം മെയ്യുക. 
9.   തൃശ്ശൂര്-ഗുരുവ്നയൂര് പ്നത ഇരട്പ്്നതയ്ന്ി തിരൂരില�്പ് 

നീട്ടുക. മഷ്നര്ണൂരിമ� തിരക്കു കുറയ്ക്നനാം സെയാം �്നഭി്്ന
നാം ഇതുവഴി കഴിയാം. 

10. ലെൽപ്ന�ങ്ങള് നിര്െിച്ചപ് മ�വൽലക്ര്നസുകള് പൂര്ണെ്നയാം 
ഒഴിവ്നക്കുക.

11.  2-3 വര്ഷങ്ങള്മക്നണ്പ് സിഗ്ന�ിങപ് സാംവിധ്നനങ്ങള്, രെ്നകപ് 
ശ്നക്ീകരണാം എനിവ നടതെി, ശത്നബ്ി എക്പ്പ്രസ്സുുകളുാം 
വലന് ഭ്നരത മരെയിനകളുാം ലകരളതെില�്പ് മക്നണ്ടുവരിക. 
7-8 െണിക്കൂര് മക്നണ്പ് - 600 കില�്നെീറ്ര് എനത്നയിരി്
ണാം �ക്ഷത്യാം. 

12.  അപെ�പ്പുഴ-എറണ്നകുളാം പ്നത ഇരട്ിപ്ി്ൽ പൂര്തെിയ്നക്കുക.
13.  ലനൊം മടര്െിനൽ യ്നഥ്നര്ത്ഥത്യെ്നക്കുക. കൂടുതൽ പ്ല്നറ്പ് ലഫ്നമു

കളുാം ലറ്ബിളിന് വ�നകളുാം ഉണ്്നക്കുക.
14.  എറണ്നകുളാം െ്നര്ഷ�ിങപ് യ്നര്ഡിൽ ഇറെലഗ്രറ്ഡപ് ലക്നച്ചിങപ് 

ലക്നാംപ്ലകപ് സുകള് സ്്നപിക്കുക. കൂടുതൽ പ്ല്നറ്റുലഫ്നമുകളുള്ള 
മസന്രെൽ ലറ്ഷന് യ്നഥ്നര്ത്ഥത്യെ്നക്കുക.

15. വഹലക്നര്ട്ിനടുത്ള്ള പഴയ മറയിൽലവ ലറ്ഷന് മെമു   
ഹബ്ന്ി െ്നറ്റുക. 

16.  നി�മ്പൂര്-നഞ്ചന്ഗൂഡപ് പ്നത നിര്െിക്കുക.
17. മഷ്നര്ണൂരിമറെ സ്നറ്വ�റ്പ് മടര്െിന�്നയി വള്ളലതെ്നള് 

നഗര് വികസിപ്ിക്കുക.  
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18.  മക്നലാം മെമു മഷഡപ് സമ്പൂര്ണെ്നയി വികസിപ്ിക്കുക. 
19.   എരുലെ�ി-പുനലൂര് പ്നത, ക്നയാംകുളാം-മക്നട്്നര്ര വബപ്്നസപ് 

വ�ന് നിര്െിക്കുക.
20.  നി�മ്പൂര്-നഞ്ചന്ഗൂഡപ്-ത�ലശേരി-വെസൂര് പ്നത നിര്െിക്കുക.
21.  ലകരളതെിനള്ളിൽ ശര്നശരി - 50 km മുതൽ 100 km ലവഗത

യിൽ എതെ്നന് കഴിയാംവിധാം സ്ീഡപ് മരെയിനകളുാം മെമു പ്നസ
ഞ്ചര് മരെയിനകളുാം ഓടിക്കുക.

ജലഗതാഗതം  
ജ�്നശയങ്ങള്നൽ നിറഞ് ഒരു പ്രലേശെ്നണപ് ലകരളമെങ്ിലാം, 

മറയിൽ, ലറ്നഡപ് വികസനാം വനലത്നമട, ഉള്ന്നടന് ജ�ഗത്നഗ
തസാംവിധ്നനങ്ങള് നി�ച്ചപ് ലപ്നയിരിക്കുന്. കടലെ്നയി ബന്മപ്ട് 
ക്നര്ലഗ്ന സര്വീസുകള് ഇവിമട പരിലശ്നധി്ണമെനപ് ലത്നന്
നില. 1970 കള് വമര സ്നെ്നനത്യാം ശക്െ്നയിതെമന നി�നിനി
രുന ഉള്ന്നടന് ജ�ഗത്നഗതാം ആധുനികവൽ്രിച്ചപ് മുലന്നട്പ് 
മക്നണ്ടുലപ്നക്നന് നമുക്കു കഴിഞ്ില എനതപ് പരിലശ്നധി്ണാം. 

ലകരളതെിൽ ആമക 1687 km ഉള്ന്നടന് ജ�ഗത്നഗത റൂട്ടു 
കള് ഉമണ്ന്നണപ് കണ്പ്. എന്നൽ 20%  ലപ്നലാം ഉപലയ്നഗ
മപ്ടുത്നില. പ്നരിസ്ിതികെ്നയി പരിലശ്നധിച്ച്നലാം, ധനപരെ്ന
യി പരിലശ്നധിച്ച്നലാം  സുസ്ിര സാംവിധ്നനെ്നണപ് ജ�ഗത്നഗതാം. 
ഇലപ്്നള് ലകരളതെിൽ നടക്കുന െര്പ് ഗത്നഗതെ്നയ്നലാം പ്നസ
ഞ്ചര് ഗത്നഗതെ്നയ്നലാം 3 ശതെ്നനെ്നണപ് ജ�തെിലൂമടയള്ളതപ്. ജ�
ഗത്നഗതതെിമറെ വ�ിയഭ്നഗാം 168 km നീളമുള്ള മക്നലാം-ലക്നട്പ്പുറാം 
National Waterways ആണപ്. ഇതുലപ്നമ� വട്പ് ലഹ്നസപ്ദുര്ഗി
ൽനിന്ാം ആരാംഭിച്ചപ് ലക്നട്പ്പുറാം വമര നീളമുള്ള മവറ്പ് ലക്നറ്പ് 
കന്നൽ കൂടിലച്ചര്ന്നൽ ലകരളതെിമ� പ്രധ്നന ജ�പ്നതയ്നയി. 
ബ്ന്ിയള്ളവമയല്നാം ഫീഡര് കന്നലകള് ആണപ്. 

ഉള്ന്നടന് ജ�ഗത്നഗതപ്നതയിലൂമടയള്ള യ്നത്രയാം െര്പ് 
നീ്വാം മെറിയ ലത്നതി�്നണപ് നടക്കുനതപ്. കഴിഞ് 10 വര്ഷമതെ 
കണ്ിൽ ശര്നശരി ഒരുവര്ഷാം 12 �ക്ഷാം ടണ ആണപ് ക്നര്ലഗ്ന 
രെ്നന്സപ് ലപ്നര്ട്പ്, ഇതിൽ 24% വാം വളാംകടതെ്നണപ്. 

പ്നസഞ്ചര് യ്നത്രികരിൽ 99% വാം പ്ര്നലേശിക രെിപ്പുകള് ആണപ്. 
ടൂറിസതെിമറെ ഭ്നഗെ്ന്ിയള്ള യ്നത്ര 1% ലെ വരൂ. ഉള്ന്നടന് ജ�
ഗത്നഗതാം സാംബന്ിച്ചപ് െറ്റു ര്നജത്യങ്ങളുെ്നയി ത്നരതെത്യാം മെയ്യുലപെ്ന
ള് നമ്മള് വളമര പിറകി�്നണപ്. വെനയിമ� ഉള്ന്നടന് ഗത്നഗ
തതെിമറെ 47% വാം ജ�ഗത്നഗതതെിലൂമടയ്നണപ്. ഇതപ് 40% െ്നണപ് 
യൂലറ്നപ്ിൽ, ജപ്്നനിൽ 44% വാം, ഇന്ത്യയിൽ 3.5% വാം. ഇന്ത്യയിലാം 
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ലകരളതെിലാം ജ�ഗത്നഗതസ്നധത്യതകള് ഉപലയ്നഗമപ്ടുത്നതി
ൽ നമ്മള് വിമുഖര്നമണന്ലവണാം കരുത്നന്. 

ലകരളതെിമ� ആസൂത്രണ ലബ്നര്ഡപ് 13-്നാംപദ്തി്പ് ലവണ്ിയ
ണ്്ന്ിയ സെീപനലരഖയിൽ ഉള്ന്നടന് ഗത്നഗതവികസനതെിനപ് 
ഒലട്മറ പദ്തികള് മുലന്നട്ടുവച്ചിരുന്. പമക്ഷ അമത്നന്ാം ക്നരത്യ
െ്നയി നടപ്ി�്നയില. സെ്നനെ്നയ െ്നറ്ര്പ്ല്നനിമറെ അടിസ്്നന
തെിൽ 5 വര്ഷാംമക്നണ്പ് മത്പ്-വട്പ് ജ�ഗത്നഗതാം ശക്ിമപ്
ടുത്ക എനതപ് നമ്മുമട ഒരു മുന്ഗണന്ന ആവശത്യെ്നകണാം.  

വാട്ർ കമകരോ 
മക്നച്ചിയിമ� ടൂറിസാം, ജ�ഗത്നഗത സ്നധത്യതകള് ഉപലയ്നഗ

മപ്ടുതെി, തൂണിന മുകളിലൂമട ലപ്നകുന മെലരെ്ന മറയിൽ സാംവി
ധ്നനമതെലപ്്നമ� ജ�തെിലൂമട ലപ്നകുന മെലരെ്ന എനത്നണപ്  
വ്നട്ര് മെലരെ്ന പദ്തിയിലൂമട �ക്ഷത്യെിടുനതപ്. തുറമുഖ നഗരിയ
െ്നയി ബന്മപ്ട്ടു കിടക്കുന 10 ഐ�ന്റുകമള ബന്മപ്ടുതെി 
78 കില�്നെീറ്ര് ജ�പ്നതയിലൂമടയള്ള മെലരെ്ന രെിപ്പുകള്നണപ് ഉലദേശി
ക്കുനതപ്. ആധുനിക സൗകരത്യങ്ങലള്നമട ഉണ്്ന്ിയ മജട്ികള് ശീ
തീകരിച്ചപ് മെലരെ്ന മരെയിന് ഉള്വശാം ലപ്നമ�തെമന സൗകരത്യങ്ങ
ലള്നമടയള്ള മവസ്ലകള്, ഊര്ജ ഉപലഭ്നഗാം കുറഞ്തുാം ലവഗത 
കൂടിയതുെ്നയ എഞ്ചിന് ഉപലയ്നഗമപ്ടുതെിയള്ള സാംവിധ്നനങ്ങള്ന
ണപ് വ്നട്ര് മെലരെ്നയമട പ്രലതത്യകത. മക്നച്ചിന് മെലരെ്ന മറയിൽ �ിെി
റ്ഡിമറെ ഉടെസ്തയി�്നണപ് വ്നട്ര് മെലരെ്നയാം നടത്നതപ്. 819 
ലക്നടി രൂപയ്നണപ് പദ്തിമച്ച�വപ്. ഇന്ലഡ്ന ജര്െന് ഫിന്നന്ഷത്യ
ൽ ലക്നര്പ്ലറഷനാം ജര്െന് ഫണ്ിാംഗപ് ഏജന്സിയെ്നണപ് വ്നയപ്പ 
നൽകുനതപ്. 2022 നവാംബറിൽ ആണപ് ന്നെെ്നത്രെ്നയി പദ്തി 
ആരാംഭിച്ചതപ്.  

പ്ര്നരാംഭരെിപ്പ് ആരാംഭിച്ചിലട്യള്ളൂ. വ്നട്ര് മെലരെ്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ന
ണപ്. ചുരുങ്ങിയ മെ�വിൽ ടൂറിസാം വികസനവാം പ്ര്നലേശിക യ്നത്ര്ന
വികസനവാം സ്നധത്യെ്ന്്നന് ഇതിലൂമട കഴിയാം. ആരാംഭിച്ചലപ്്നള് 
തമന   ധ്നര്നളാം പര്നതികളുാം വന്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്പ്. ഇലപ്്നള് ഓടി
മ്്നണ്ിരിക്കുന ലകരള വ്നട്ര് രെ്നന്സപ് ലപ്നര്ട്ിമറെ നിര്ിലന്്ന
ള് ഏമറ ഉയര്നത്നണപ് വ്നട്ര് മെലരെ്നയമട നിര്പ് എന്ള്ളത്ന
ണപ്  പ്രധ്നന പര്നതി. അതുമക്നണ്പ് 'ഉയര്ന ക്്നസപ്' ആളുകള്ല് 
ഇതുമക്നണ്പ് ഉപക്നരമുള്ളുവലത്ര. എന്്നയ്നലാം ഇതെരാം പര്നതിക
മള്നമ് പരിഹരി്മപ്ടണാം. മക്നച്ചിയിമ� ജ�യ്നത്രയിൽ വ്നട്ര് 
മെലരെ്ന്പ് നമല്നരു പങ്പ് നിര്വഹി്്നന് കഴിയണാം. 

കവ്യാമഗതാഗതം
സ്നെ്നനത്യാം ശക്െ്നയ ലവത്യ്നെഗത്നഗതസാംവിധ്നനമുള്ള സാം



22

സുസ്ഥിരവഥികസനത്ഥിന് 
സുസ്ഥിരഗതാഗതം

സ്്നനെ്നണപ് ലകരളാം. 500 കില�്നെീറ്റിനള്ളിൽ 4 അന്ര്ലേശീയ 
വിെ്നനതെ്നവളങ്ങളുള്ള ഏക ഇന്ത്യന് സാംസ്്നനെ്നണപ്. ഇന്ത്യ
യിമ� ആേത്യമതെ ഗ്രീന്ഫീൽഡപ് എയര്ലപ്നര്ട്പ് ആണപ് മക്നച്ചിന് 
ഇറെര്ന്നഷണൽ എയര്ലപ്നര്ട്പ്. സ്ന്െ്നയി ലസ്നള്നര് പവര് (3-5 
മെഗ്നവ്നട്പ്) നിര്െിക്കുന എയര്ലപ്നര്ട്്നണിതപ്. തുടര്ച്ചയ്നയി �്ന
ഭമുണ്്നക്കുന എയര്ലപ്നര്ട്പ് മക്നച്ചിയിമ� CIAL ആണപ്. 

ഏറ്വാം പുതിയ വിെ്നനതെ്നവളാം കണ്ണൂരില�ത്നണപ്. പ്രവര്തെി
ച്ചപ് തുടങ്ങിമയങ്ിലാം രണ്്നാംഘട് വികസനാം നടന്മക്നണ്ിരി്
യ്നണപ്. തിരുവനന്പുരാം, ലക്നഴില്്നടപ് വിെ്നനതെ്നവളങ്ങളുാം നല 
രീതിയിൽ തമനയ്നണപ് പ്രവര്തെിച്ചുമക്നണ്ിരിക്കുനതപ്. 

െനഷത്യമറെത്നയ്നലാം െര്ിമറെത്നയ്നലാം നിരന്രാം വളര്ച്ച ക്ന
ണിക്കുന വകുപ്്നണപ് ഇന്ത്യന് എയര് രെ്നന്സപ് ലപ്നര്ട്പ്. ലക്നവിഡിനപ് 
മുന്പുള്ള വര്ഷങ്ങളിമ� ശര്നശരി വളര്ച്ച്നനിര്പ് 17% ആയിരുന്. 
ഇന്ത്യ്പ് ലവത്യ്നെഗത്നഗതതെിൽ 5-്നാംസ്്നനെ്നണള്ളതപ്.

ലകരളവികസനതെിൽ ലവത്യ്നെഗത്നഗതാം നമല്നരു പങ്പ് നിര്വ
ഹിച്ചുവരുന്ണ്പ്. എയര് രെ്നന്സപ് ലപ്നര്ട്പ്  ഇനപ് മെ�ലവറിയ ഒരു 
സാംവിധ്നനെല. കൂടുതൽ ലപര് സ്നപെതെികെ്നയി െധത്യവര്ഗതെില
ള്ളവര്നയതിന്നൽ ര്നജത്യതെിനള്ളിലാം ര്നജത്യ്നന്രയ്നത്രയിലാം വ�ിയ 
വര്ധനവപ് ഉണ്്നയിട്ടുണ്പ്. ടൂറിസതെിനപ് നൽകിവരുന ലപ്ര്നത്സ്നഹ
നവാം എയര് രെ്നഫികപ് വികസനതെിനപ് ക്നരണെ്നകുന്ണ്പ്. മുന്പപ് 
കൂടുത�്നയാം അറബപ് ര്നജത്യങ്ങളില�്്നണപ് യ്നത്ര നടതെിയിരുന
മതങ്ിൽ ഇനപ് യൂലറ്നപ്പ്, അലെരി്, ആരേി്, ആസപ് ലത്ര�ിയ 
തുടങ്ങിയ ര്നജത്യങ്ങളില�ക്കുാം ലകരളതെിൽനിനപ് മത്നഴി�ിനാം വി
േത്യ്നഭത്യ്നസതെിനാംലവണ്ി  ലപ്നകുനവരുമട എണ്ണാം വന്ലത്നതിൽ 
വര്ധിക്കുന്ണ്പ്. ഇതപ് അന്ര്ലേശീയ എയര്ലപ്നര്ട്ടുകളുമട പ്ര്നധ്ന
നത്യാം വര്ധിപ്ിക്കുന്ണ്പ്. 

വിലേശങ്ങളിൽ ഉയര്ന വിേത്യ്നഭത്യ്നസാം ലതടുന സമൂഹാം എന നി
�യ്കപ് ലകരളതെിൽനിന്ള്ള ലേശീയ-അന്ര്ലേശീയ യ്നത്ര ഇനിയാം 
വര്ധി്്നന്നണപ് സ്നധത്യത. അതുമക്നണ്ടുതമന കൂടുതൽ സൗകരത്യ
ങ്ങളുാം കൂടുതൽ ഫപ് വളറ്റുകളുാം ഇവിമടനിനപ് ആരാംഭി്്നന് കഴിയണാം.

ന്നല വിെ്നനതെ്നവളങ്ങമള ബന്ിപ്ിച്ചുള്ള ധ്നര്നളാം ല�്ന്ൽ 
എയര് രെിപ്പുകള് ഓപ്ലററ്പ് മെയ്യ്നന് കഴിയണാം. ഇതപ് ലകരളതെിന
ള്ളിമ� ലവഗതലയറിയ യ്നത്രകള്്പ് സഹ്നയകരെ്നകുാം. 

ലകരളതെിനള്ളിമ� യ്നത്രയമട മെ്ിന് മെ്പ് ഔട്പ് സെയാം 
പരെ്നവധി കുറയ്ക്നന് കഴിയണാം. 

ഇന്ത്യയിമ� എല്ന സാംസ്്നനങ്ങളില�ക്കുാം ലനരിട്പ് സര്വീസപ് 
ആരാംഭി്ണാം. പ്രധ്നനമപ്ട് ര്നജത്യങ്ങളില�്പ് ലനരിട്പ് ലപ്നക്നന
ള്ള സാംവിധ്നനങ്ങള് ഉണ്്നകണാം. CIAL �ിമ� ലപ്നമ� എയര്ലപ്ന



23

അഡ്വ. കെ പി രവിപ്രൊശ്

ര്ട്ടുകളിൽനിന്ാം ആരാംഭിക്കുന മ�്ന ഫപ് ലള്നര് ബസ്സുകള് ധ്നര്ന
ളെ്നയി ഉണ്്നകണാം. കൂടുതൽ ലപര്്പ് യ്നത്രമെയ്യ്നവന വ�ിയ 
ഫപ് വളറ്റുകള് ഇറങ്ങ്നനള്ള സൗകരത്യമെ്നരു്ണാം.

വികസനതെിൽ ഗത്നഗതതെിനള്ള പങ്പ് മുന്ലപതമന വത്യക്
െ്ന്ിയിട്ടുള്ളത്നണലല്ന. െനഷത്യലറെയാം െര്ിലറെയാം സുഗെവാം 
ലവഗതയ്നര്നതുെ്നയ നീ്ങ്ങള് ത്രിതഗതിയിലള്ള വികസനാം 
സ്നധത്യെ്നക്കുാം. മെച്ചമപ്ട് മറയിൽ, ലവത്യ്നെഗത്നഗതാം, ലറ്നഡകള്, 
ജ�ഗത്നഗത സാംവിധ്നനങ്ങള് എനിവ സ്നപെതെിക-സ്നമൂഹത്യ വി
കസനതെിമറെ പ്രധ്നനമപ്ട് െ്ന�കശക്ിയ്നണപ്. മക്നച്ചിയില�യാം 
തിരുവനന്പുരലതെയാം അന്ര്ലദേശീയ കമണ്യപ് നര് മടര്െിനല
കളിൽനിന്ള്ള െരക്കുകള് ലകരളതെിനകലതെക്കുാം പുറലതെക്കുാം 
നിശ്ിതസെയതെിനള്ളിൽ എതെിലച്ചരണമെങ്ിൽ അന്ര്ലദേശീ
യനി�വ്നരമുള്ള പ്നതകള്  ഉണ്്നലയ തീരൂ. ന്ന�പ് അന്ര്ലദേശീയ 
വിെ്നനതെ്നവളങ്ങള് ലകരളവാം െറ്പ് സാംസ്്നനങ്ങളുാം െറ്റു ര്നജത്യങ്ങ
ളുെ്നയള്ള സ്നമൂഹത്യ-സ്നപെതെിക-വിേത്യ്നഭത്യ്നസ ബന്ങ്ങമള വ�ി
യലത്നതിൽ സ്്നധീനിക്കുന്ണ്പ്.  എല്ന ഗ്ര്നെങ്ങളില�ക്കുാം എന് 
പറഞ്്നൽ ലപ്നര്ന, എല്ന വീടുകളില�ക്കുമുള്ള ലറ്നഡകള് നമ്മുമട 
ജീവിതനി�വ്നരാം ഉയര്ത്നതിനാം അതത്യ്നപതപ്ഘട്ങ്ങളിൽ ജീവന് 
രക്ഷിക്കുനതിനാം വ�ിയ ലസവനെ്നണപ് നിര്വഹിക്കുനതപ്. വിേത്യ്ന
ഭത്യ്നസാം ലപ്നമ�തെമന പ്ര്നധ്നനത്യലതെ്നമട ലകരളാം ശ്രദ്ിക്കുന 
വികസനലെഖ�യ്നണപ് ലറ്നഡകള്. കരയിമ� ഗത്നഗതസൗകരത്യ
ങ്ങളുമട ലവഗത ജ�തെിൽ വകവരി്്നന് കഴിയ്നതെതുമക്നണ്്ന
ക്നാം ജ�ഗത്നഗതതെിനപ് നമ്മള് ലവണ്ത്ര ശ്രദ് നൽക്നതെതപ്. 
സെഗ്രവികസനതെിൽ ഗത്നഗതസാംവിധ്നനങ്ങളുമട പങ്പ് വളമര 
മുലപെ തിരിച്ചറിയകയാം അതിന്നയി ഉയര്ന നിലക്ഷപാം നടത്ക
യാം മെയപ്തു എനതപ് ഏമറ െര്ച്ചമെയ്യമപ്ട്നതെ ലകരള വികസ
നലെ്നഡ�്നണപ്. 

ഇലത്നമട്നപ്ാംതമന ലകരളതെിമറെ ഭൂെിശ്നസ്ത്രപരെ്നയ പ്രലതത്യ
കതകള്, ഭൂ േൗര്�ഭത്യാം,  പുലര്നഗെനെിന് എനിവ പരിഗണി്്ന
മതയള്ള വികസനപ്രവര്തെനങ്ങള്്പ് വത്യ്നപകെ്നയ എതിര്പ്പു 
കള് ഉണ്്നക്നറുണ്പ്. മതക്കു-വട്പ് അതിലവഗപ്്നത, മക-മറയിൽ 
പദ്തി്പ് എതിര്നയി നടന സെരങ്ങള് തുടങ്ങിയവ ഉേ്നഹരി്്ന
വനത്നണപ്. അതുമക്നണ്ടുതമന സുസ്ിരവികസനതെിന്നയി സു
സ്ിരഗത്നഗതനയാം എനതിനപ് ഏമറ പ്ര്നധ്നനത്യമുള്ള സാംസ്്നന
െ്നണപ് നമ്മുലടതപ്. ലെൽ വിവരിച്ച വിവിധ ഗത്നഗതലെഖ�കളിമ� 
വികസനപ്രശപ് നങ്ങമള ഈമയ്നര്നശയതെിമറെ അടിസ്്നനതെി
ൽ ലവണാം െര്ച്ചമെലയ്യണ്തപ്.


