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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4786 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകാഴിേ�ാട്  വിമാന�ാവള�ിേല�� േറാ�കൾ ന�ാ��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ)

േകാഴിേ�ാട്  വിമാന�ര��ിെ�

പ�ാ�ല�ിൽ േകാഴിേ�ാട്
വിമാന�ാവള�ിേല�് എ�ിേ��� വിവിധ
േറാ�കൾ ന�ാേ��തിെ� ആവശ�കത

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) ഉ�്. േകാഴിേ�ാട്  വിമാന�ാവ ള�ിേല�ളള

നിര�് വിഭാഗ�ിന് കീഴിെല ���ികളിൽ

ഇം�വ്െമ�്സ്  ഓഫ് േകാഴിേ�ാട്  എയർേപാർ�്
േറാഡ്  0/000 �തൽ 2/000 വെര എ� ���ി

േറാഡ്  െമയി�നൻസ്  വിംഗിൽ �ൻഗണനാ
പ�ികയിൽ ഉൾെ��ി��്. ഇം�വ്െമ�് വർ�് �
െവ�കാട്  - ഒളവ�ർ - ���ഴി േറാഡ്  കി.മി. 1/070
�തൽ കിമീ. 7/820 വെര എ� ���ി

29.10.2021-ൽ േചർ� എ.എസ്  ക��ി
പരിഗണി�ി��്, ടീ�ർ പടി - ��വ�ർ േറാഡ്  ,
െവ�കാട്  - ആലിൻ�വട്  - വലിയപറ�് -
ആല�ാപറ�് എ�ീ േറാ�കൾ
�ന��രി��തി�ളള എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�ിെ�ാ�ിരി�കയാണ്. �നിസി�ാലി�ി,
ജി�ാ പ�ായ�് എ�ിവ�െട അധീനതയി�ളള
േറാ�കളായ ആല�ാപറ�് - ച�ല�റ�് -
�റ�ൽ േറാഡ് , േമല�ാടി - എയർേപാർ�് േറാഡ്
എ�ിവ െപാ�മരാമ�് വ��്
ഏെ����തിനായി െകാേ�ാ�ി
�നിസി�ാലി�ി�ം ജി�ാ പ�ായ�ി�ം

01/10/2021 തീയതിയിൽ നിര�് വിഭാഗം ക�്

സമർ�ി�ി��്. ആയവ ൈകമാറി�ി�� �റ�്
മാ�േമ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി ഭരണാ�മതി
നൽ�� വിഷയം പരിഗണി�ാനാ�. േദശീയ പാത
966-ൽ രാമനാ�കര �തൽ എയർേപാർ�് ജംഗ്ഷൻ
വെര�� ഭാഗം നാ�വരി�ാതയായി
വികസി�ി��തിന് ഡിപിആർ

ത�ാറാ��തി�� ഇൻെവ�ിേഗഷൻ
���ി�ായി 33.70 ല�ം �പ�െട എ�ിേമ�്
സർ�ാരിൽ പരിേശാധി�  ്വ��.

(ബി) വിമാന�ാവള�ിേല�് എ�ിേ���,
െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� അധീനതയി���ം
അ�ാ��മായ ഏെത�ാം േറാ�കൾ

(ബി) ഉ�്. േകാഴിേ�ാട്  വിമാന�ാവ ള�ിേല�ളള

നിര�് വിഭാഗ�ിന് കീഴിെല ���ികളിൽ

ഇം�വ്െമ�്സ്  ഓഫ് േകാഴിേ�ാട്  എയർേപാർ�്
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ന�ാ��തിന് െ�ാേ�ാസൽ നൽകിയി�െ��ം
അവ ഏ�ഘ��ിലാെണ�ം വിശദമാ�േമാ?

േറാഡ്  0/000 �തൽ 2/000 വെര എ� ���ി

േറാഡ്  െമയി�നൻസ്  വിംഗിൽ �ൻഗണനാ
പ�ികയിൽ ഉൾെ��ി��്. ഇം�വ്െമ�് വർ�് �
െവ�കാട്  - ഒളവ�ർ - ���ഴി േറാഡ്  കി.മി. 1/070
�തൽ കിമീ. 7/820 വെര എ� ���ി

29.10.2021-ൽ േചർ� എ.എസ്  ക��ി
പരിഗണി�ി��്, ടീ�ർ പടി - ��വ�ർ േറാഡ്  ,
െവ�കാട്  - ആലിൻ�വട്  - വലിയപറ�് -
ആല�ാപറ�് എ�ീ േറാ�കൾ
�ന��രി��തി�ളള എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�ിെ�ാ�ിരി�കയാണ്. �നിസി�ാലി�ി,
ജി�ാ പ�ായ�് എ�ിവ�െട അധീനതയി�ളള
േറാ�കളായ ആല�ാപറ�് - ച�ല�റ�് -
�റ�ൽ േറാഡ് , േമല�ാടി - എയർേപാർ�് േറാഡ്
എ�ിവ െപാ�മരാമ�് വ��്
ഏെ����തിനായി െകാേ�ാ�ി
�നിസി�ാലി�ി�ം ജി�ാ പ�ായ�ി�ം

01/10/2021 തീയതിയിൽ നിര�് വിഭാഗം ക�്

സമർ�ി�ി��്. ആയവ ൈകമാറി�ി�� �റ�്
മാ�േമ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി ഭരണാ�മതി
നൽ�� വിഷയം പരിഗണി�ാനാ�. േദശീയ പാത
966-ൽ രാമനാ�കര �തൽ എയർേപാർ�് ജംഗ്ഷൻ
വെര�� ഭാഗം നാ�വരി�ാതയായി
വികസി�ി��തിന് ഡിപിആർ

ത�ാറാ��തി�� ഇൻെവ�ിേഗഷൻ
���ി�ായി 33.70 ല�ം �പ�െട എ�ിേമ�്
സർ�ാരിൽ പരിേശാധി�  ്വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


