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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3808 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ശബരിമല വിമാന�ാവള നിർ�ാണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ)

ശബരിമലയിൽ വിമാന�ാവളം

നിർ�ി��തി�� നടപടികൾ ഏത്
വെരയാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(എ) ശബരിമല തീർ�ാടക�െട സൗകര�ാർ�ം ഒ�
�ീൻഫീൽഡ്  എയർേപാർ�് �ാപി��തി��

സാധ�താ പഠനം നട��തിന് ആധികാരിക

ഏജൻസിയായി െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി.െയ
�മതലെ�� �ിയി��. ടി
വിമാന�ാവള�ിനാ�� െടേ�ാ എേ�ാമിക്
പഠന�ിനാ�ം പരി�ിതി ആഘാത

പഠന�ിനാ�ം െട�ർ േ�ാസസ്  �േഖന
�മതലെ���ിയ �യിസ്  ബർഗർ കൺസൾ�ിംഗ്
ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്  ത�ാറാ�ിയ �ാഥമിക
ഫീസിബിലി�ി റിേ�ാർ�് േക� േവ�ാമയാന
മ�ാലയ�ി� സമർ�ി�ി��്. ആയതിെ�

ഭാഗമായി േക� േവ�ാമയാന മ�ാലയ�ിൽ നി�്
ലഭി� അഭി�ായ�ൾ�� നിയമാ��തമായ
വിശദീകരണം ത�ാറാ�ക�ം ആയത് വിശദമായ
അവേലാകന�ിന് േശഷം സമയബ�ിതമായി

േക� േവ�ാമയാന മ�ാലയ�ിന് സമർ�ി�ക�ം
െച�ി��്. �ടാെത വിവിധ മാനദ��ൾ

അടി�ാനമാ�ി സർ�ാർ നിയമി� ക�ി�ി
കെ��ിയ �േദശ�ളിൽ ഏ��ം
അ�േയാജ�െമ�് തീ�മാനി�  ്െച�വ�ി എേ��്
എ�റിയെ��� മലയാളം �ാൻേ�ഷെന ��ത
േ�ാജ�് �ാപി��തിന് െതരെ���ക�ം

സർ�ാർ ഉ�രവ് �റെ��വി�ക�ം
െച�ി��താണ്. നിർ�ി� വിമാന�ാവള�ിന്

ആവശ�മായ �മി ഏെ����തി�� േനാഡൽ
ഏജൻസിയായി െക.എസ് .ഐ.ഡി.സിെയ
�മതലെ���ിെ�ാ�് ഉ�രവായി��്.

(ബി) ��ത വിമാന�ാവള നിർ�ാണ�ിന് എ�
ഏ�ർ �ലം േവ�ിവ�െമ�ം �ലം

ഏെ���ൽ എ�് �ർ�ിയാ�െമ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ വിവിധ മാനദ��ൾ അടി�ാനമാ�ി

ഏ��ം അ�േയാജ�ം എ�് കെ��ിയ പ�തി
�േദശമായ െച�വ�ി എേ��്  എ�റിയെ���
മലയാളം �ാൻേ�ഷൻ �ിതി െച�� 2283.18
ഏ�ർ �ലമാണ്  ഏെ���ൽ നടപടിക�െട
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ഭാഗമായി��ത്. �ടാെത ��ത
വിമാന�ാവള�ിെ� റൺേവ�െട നീളം,
സാേ�തികമായി ആവശ��� സൗകര��ൾ, മ�് 
അ�ബ� സൗകര��ൾ, ഭാവിയിെല വികസനം
എ�ിവ കണ�ിെല��്  ��തൽ �ല�ിെ�

ആവശ�കതെയ�റി�� അവേലാകന�ൾ നട�
വരികയാണ് . ��ത അവേലാകന േയാഗ��െട
തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ��തൽ
�ലം ഏെ����തിെന�റി�  ്
സമയബ�ിതമായി തീ�മാനം എ���താണ് .

(സി)

വിമാന�ാവള നിർ�ാണ�ിനായി ഏെ����
�ല�ിെ� വില, എയർേപാർ�്
നിർ�ാണ�ിെ� െചലവ് എ�ിവ എ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ാഥമിക െടേ�ാ ഇ�േണാമിക്  ഫീസിബിലി�ി
റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ 1390 േകാടി
�പയാണ് �ലേമെ���്  െചലവ്  �ടാെത��,
പ�തി�െട �ഥമയ�ാ�കമായ
നിർ�ാണെ�ലവായി കണ�ാ� െ��ിരി��ത് .
�ടാെത ��ത വിമാന�ാവള�ിെ�

റൺേവ�െട നീളം, സാേ�തികമായി ആവശ���

സൗകര��ൾ, മ�്  അ�ബ� സൗകര��ൾ,
ഭാവിയിെല വികസനം എ�ീ ഘടക�ൾ
കണ�ിെല��്  ��ത പ�തി െചലവ്  വീ�ം
വിലയി��ി അ�ിമ തീ�മാനം എ���താണ് .

(ഡി)

��ത വിമാന�ാവള�ിന് എ� മീ�ർ
റൺേവയാണ് നിർ�ി�വാൻ ഉേ�ശി��െത�്
അറിയി�ാേമാ?

(ഡി) ��ത പ�തി�മായി ബ�െ��്  കൺസൾ��്
സമർപി� �ാഥമിക െടേ�ാ ഇ�േണാമിക് 
ഫീസിബിലി�ി റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

2700 മീ�ർ ആണ്  റൺേവ�െട നീളം
നി�യി�ി��ത്. �ടാെത ��ത
വിമാന�ാവള�ിെ� ഭാവി വികസന�ം �ടർ�് 
ആവശ�മാേയ�ാ�� നിർണായകമായ വിമാന
ആകാശ ഗമന വ�ാ�ി�ം കണ�ിെല��് 
റൺേവ�െട നീളം ��തൽ വർധി�ി���മായി
ബ�െ��� ചർ�കൾ �േരാഗമി� വരികയാണ് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


