
പി.എം.ജി.എസ്.ൈവൈ - 2 ല് സംസ്ഥാനത്തിന് പുതിയതായി 66 ോറാഡുകള് ോകന
ഗ്രാമവൈികസനമന്ത്രാലയം അനുവൈദിച. 263.365  കി.മീ.  ൈദര്ഘ്യം വൈരുന്ന  196.85  ോകാടി
രൂപയുടെട ോറാഡുകള്ക്കാണ് അനുമതി ലഭ്യമായത്.

ജില്ല തിരിചള്ള ോറാഡുകളുടെട എണ്ണം താെഴെപ്പറയുടംപ്രകാരമാണ്.
ജില്ല കി.മീറ്റര് തുക

ആലപ്പുഴെ 22.445 1506.54

എറണാകുളം 6.522 508.74

ഇടുക്കി 11.525 855.26

കണ്ണൂര് 13.211 1186.55

കാസര്ോഗാഡ് 22.863 1715.38

െകാല്ലം 15.488 1202.67

ോകാട്ടയം 24.836 1528.57

ോകാഴെിോക്കാട് 11.865 1100.06

മലപ്പുറം 46.897 3151.36

പാലക്കാട് 7.221 987.30

പത്തനംതിട്ട 18.535 1368.82

തിരുവൈനന്തപുരം 28.747 2057.89

തൃശൂര് 17.03 1064.77

വൈയനാട് 16.18 1451.06
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ക്രമ

നമ്പര്
ജില്ല ോറാഡിെന്റെ ോപര് ോറാഡിന്റെ

െെ
നീളം

തുക

1. ആലപ്പുഴെ പവൈര് ഹൗസ് - വൈളഞ്ഞവൈഴെി ബീച്ച് ോറാഡ് 3.90 224.2

2 ആലപ്പുഴെ ഉദയബീച്ച് റാണി ജംഗ്ഷന് കട്ടാടി ോറാഡ് 2.05 132.79

3 ആലപ്പുഴെ ഗുരുനന്ദകുളങ്ങര ഇടിഞ്ഞയത്ത് ജംഗ്ഷന് 4.34 257.31

4 ആലപ്പുഴെ കമ്പിോശ്ശേരി  മുക്ക് തുണ്ടത്തില് മുക്ക് ോപപ്പര്മില്
ോകാപ്ര ജംഗ്ഷന് ോറാഡ്

3.13 241.64

5 ആലപ്പുഴെ പാട്ടുമുക്ക് തായ് വൈീട് ജംഗ്ഷന് 2.01 143.43

6 ആലപ്പുഴെ കണ്ണാര്ക്കാട് ഷാപ്പ് വൈനസവര്ഗ്ഗം കാലത്തിവൈീട്
കസ്തൂര്ബാ ോറാഡ്

2 141.13

7 ആലപ്പുഴെ കണ്ണാട്ട് ചന്ത എന്.എസ്.എസ് കരോയാഗം 2.175 162.01

8 ആലപ്പുഴെ കുറ്റിയില്  മുക്ക്  സ്കൂള്  ജംഗ്ഷന്  ോമപ്പാടി 2.83 204.06



മുക്ക്കുറ്റി

9 എറണാകുളം വൈട്ടപ്പാറ  മൂലോലമയാല്  ഒളിപുരം  കാപ്പില്  താഴെം
ചക്കുംകരിക്കാല്

3.2 249.72

10 എറണാകുളം കിങ്ങിണിമറ്റം - പാലക്കാമറ്റം മണ്ണത്തറ 3.322 259.02

11 ഇടുക്കി എലപ്പാറ - െഹലിെബറിയ 5.125 393.91

12 ഇടുക്കി ബഥല് എന്തും തടി - ൈദവൈോമട് മില്മപടി 6.4 461.35

13 കണ്ണൂര് പുരവൈയല്  അങ്ങാടിോശ്ശേരിത്തട്ട്  അറബിക്കുളം
ോറാഡ്

5.43 487.55

14 കണ്ണൂര് ബംഗ്ലക്കുന്ന മുടോക്കാഴെി െപരിങ്ങാനം 7.781 699

15 കാസര്ോഗാഡ് മുോണ്ടാട്ട് ോതാട്ടിനാഡ അറയന്ഗാനം ോറാഡ് 4.25 338.03

16 കാസര്ോഗാഡ് ഇടോത്താട് ോകാലിയാര് കാത്തുണ്ടി 4.8 375.39

17 കാസര്ോഗാഡ് ശാന്തിനഗര്  െചന്നോക്കാട്  നടുവൈന്ഗാന്ധി
ോറാഡ്

4.424 334.38

18 കാസര്ോഗാഡ് മീന്ജ  ബറീക്ക ബദിയ ോദറം ബാല– 4.696 366.77

19 കാസര്ോഗാഡ് കണിയന്ോതാള്  ോചമന്ോചരി  ചല്ലുവൈക്കാട്
കറുവൈാലം ആലംതട്ട

4.693 300.81

20 െകാല്ലം സതയമംഗലം ബൗണ്ടര്മുക്ക് മൂലന്നുമുക്ക് ോറാഡ് 6.695 537.37

21 െകാല്ലം മറങ്ങാട്  കുരിശുമൂലട്  െചങ്കുളം  അംഗന്വൈാടി
ോറാഡ്

2.736 169.79

22 െകാല്ലം ചീരങ്കാവൈ്  -  െകാച്ചഞ്ചലിമൂലട്  ബദാം  ജംഗ്ഷന്
ോറാഡ്

2.795 214.99

23 െകാല്ലം മലയില് മലപ്പത്തൂര് ൈവൈദയന്കുന്ന് ോറാഡ് 3.262 253.52

24 ോകാട്ടയം ആതിരമഴെ  ഹരിജന്ോകാളനി  ഒറ്റക്കാഞരം–
പീഡിോയക്കല്

4.635 266.03

25 ോകാട്ടയം ഇരുമ്പൂണിക്കര ോകായിക്കക്കാവൈ് 2.107 133.78

26 ോകാട്ടയം പൂവൈറാണി അമ്പലം പി.എച്ച്.എസ്.എസ്.സി 2.191 142.1

27 ോകാട്ടയം അണ്ടൂര് ഇല്ലക്കല് പാലയ്ക്കാട്ടു മല 7.614 414.18

28 ോകാട്ടയം െകാണ്ടാട് മുക്കെനല്ലി വൈലിയമരുത് 2.44 174.03

29 ോകാട്ടയം പള്ളിയാട് കൂവൈം ത്രിോനയംകൂടം കായല്ോറാഡ് 3.561 247.96

30 ോകാട്ടയം മാണികുളം കോല്ലാളി ോറാഡ് 2.288 150.49

31 ോകാഴെിോക്കാട് പുനൂര് ഉമ്മിണിക്കുന്ന് എം.എം. പറമ്പ് 2.08 176.47

32 ോകാഴെിോക്കാട് പള്ളിപ്പാടി ോതാട്ടുമുഴെി ോറാഡ് 3.485 262.30

33 ോകാഴെിോക്കാട് പുതുക്കാട് ആനക്കുളം 2.05 170.53

34 ോകാഴെിോക്കാട് െപരുവൈണ്ണാമൂലഴെി ോപരാമ്പ്ര എോസ്റ്റേറ്റ് 4.25 490.76



35 മലപ്പുറം െചമ്പകത്ത് അണ്ടൂര് പാണ്ടപ്പള്ളി എലയൂര് 4.62 308.66

36 മലപ്പുറം പുല്ലാറ മുണ്ടി ോതാടിക 2.825 213.58

37 മലപ്പുറം എം.ഇ.എസ്.  െമഡിക്കല്  ോകാോളജ്  ോകാട്ട
എരുമതടം

3.5 104.96

38 മലപ്പുറം ോപാതുക്കല് ോകാടലിെപായില് െചമ്പന് െകാല്ലി
പല്ലിപ്പടി

2.2 158.94

39 മലപ്പുറം സ്കൂള്കുന്ന് മദ്ദളപ്പാറ ോവൈങ്ങപ്പട 3.81 356.43

40 മലപ്പുറം മുതുക്കുറിശ്ശേി - മാപ്പാട്ടുക്കര പാലോത്താള് ോറാഡ് 3.593 230.37

41 മലപ്പുറം പുത്തൂര് മാടമ്പാറ ോറാഡ് 2.44 145.6

42 മലപ്പുറം രണ്ടാള് െതക്കന്കുട്ടൂര് 4.875 355.22

43 മലപ്പുറം ബി.പി. അങ്ങാടി കാട്ടിച്ചിറ കുറ്റിയാല് ോറാഡ് 1.78 112.46

44 മലപ്പുറം കാരക്കുന്ന് ആമയൂര് എലയൂര് ോറാഡ് 7.795 590.45

45 മലപ്പുറം െപാങ്ങല്ലൂര് ോമപ്പാടം പന്തലിങ്ങല് നടുവൈത്ത് 5.564 315.75

46 മലപ്പുറം പുലിയോക്കാട് ോകാട്ടക്കുന്ന പുത്രോക്കാവൈ് 3.895 258.94

47 പാലക്കാട് പുതൂര് ഇടവൈാനി ോറാഡ് 7.221 987.30

48 പത്തനംതിട്ട ൈകത്തവൈണ െടമ്പിള് ജംഗ്ഷന് നൂല 2.245 160.48

49 പത്തനംതിട്ട ോമധാനം - െകാല്ലെന്റെ പാടി ോറാഡ് 2.01 154.1

50 പത്തനംതിട്ട എടയ്ക്കാട് മാര്ക്കറ്റ് ടി െക ോറാഡ് 3.93 308.44

51 പത്തനംതിട്ട പടനിലത്ത് പാടി ഇന്ദിരാനഗര് ോറാഡ് 2.01 142.9

52 പത്തനംതിട്ട പുതുമല ോതപ്പുപ്പാറ ോറാഡ് 2.43 182.31

53 പത്തനംതിട്ട നോവൈാദയ കടിമീന്ചിറ ോറാഡ് 5.91 420.6

54 തിരുവൈനന്തപുരം ഉദിരെപ്പട്ടി  പുളിമാത്തൂര്  മുറോമല്
ോമരിമാതാജംഗ്ഷന്

5.842 413.79

55 തിരുവൈനന്തപുരം പഴെഞ്ഞിപ്പാറ  പാതാപ്പില്ോത്താട്ടം  ആനാവുര്
മണവൈാരി

3.715 269.46

56 തിരുവൈനന്തപുരം ൈകരളി ജംഗ്ഷന് പാലമുക്ക്  ോറാഡ് 6.94 551.9

57 തിരുവൈനന്തപുരം െപരിങ്ങമ്മല  ൈദവൈപ്പുര  ോതനൂര്  െചറ്റച്ചല്
ോറാഡ്

7 427.02

58 തിരുവൈനന്തപുരം ഓട്ടുപാലം  പച്ചമുടുമ്പ്  പാലുവൈള്ളി  തലയ്ക്കല്
ോറാഡ്

5.25 395.71

59 തൃശൂര് അഴെിമാവൈ് കടവൈ് ോറാഡ് 3.39 222.80

60 തൃശൂര് അരൂര്െമാഴെി സൗത്ത് െവൈട്ടിക്കുഴെി 4.02 227.73

61 തൃശൂര് െപരിങ്ങാനം  കൂട്ടിലക്കടവൈ്  മതിലകം
പള്ളിവൈളവൈ് ോറാഡ്

4.25 283.44



62 തൃശൂര് െനടുംപുര പന്നിയാടി പള്ളിക്കല് ോറാഡ് 5.37 330.80

63 വൈയനാട് പാണ്ടിക്കടവൈ് കരവൈാലം െപായില് ോറാഡ് 6.615 503.52

64 വൈയനാട് 5-ൊം ൈമല് കുണ്ടളം കമ്മാനോറാഡ് 4.525 416.99

65 വൈയനാട് െചറുക്കാറ്റൂര് കൂടല്കടവൈ് ോറാഡ് 3.6 308.48

66 വൈയനാട് ോകാലിയാടി െചറുമാട് ോറാഡ് 2.44 222.07

ആെക 263.365 1968.9
7


