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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 382 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ജല േ�ാത�ക�െട സംര�ണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ,
�ീ ഐ ബി സതീഷ് , 
�ീ എം നൗഷാദ് , 
�ീ. എ. �ഭാകരൻ 

Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)
സം�ാന�് �ജല നിര�് നിലനിർ��തി�ം
ജലേസചന സൗകര��ൾ
വർ�ി�ി��തി�മായി കഴി� സർ�ാരിെ�
കാല�് നട�ാ�ിയ �ള��ം കനാ�ക�ം
കാ�ക�ം സംര�ി�ക�ം �ന��രി�ക�ം
െച�� പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) നീർ�ടാടി�ാന�ിൽ നീർ�ട �ാ�കൾ
ത�ാറാ�ി ജലേ�ാത�കൾ സംര�ി��തിന്
ശാ�ീയ രീതിയി�ളള �വർ�ന�ളാണ്

ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ��ത്. ഹരിതേകരളം
മിഷെ� ഉപമിഷനായ ജലസ��ി�െട ഭാഗമാ�ം,
തേ�ശ�ാപന��െട�ം വിവിധ വ��ക�െട�ം
ഏേകാപനേ�ാെട നട�ാ�� പ�തിക�െട
വിശദവിവര�ൾ അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി)

െപാ� ജലേ�ാത�കൾ�ം �ള�ൾ�ം �റെമ
സ�കാര� �ാപന�ളിെല�ം സ�കാര�
വ��ിക�െട�ം ൈകവശ��വ�ം
പരിപാലി��തിന് കഴി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉ�്. �ധാനമാ�ം മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ
�ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി�െട സാ��ത
�േയാജനെ���ി നിർ�ി�ി�� ഫാം
േപാ�കളി�ം കിണ�കളി�ം �രിപ��ം സ�കാര�
ഉടമ�തയി�� �മിയിൽ
�ിതിെച��വയാണ്. �ടാെത കിണർ
റീചാർ�ിംഗ് സംവിധാനം ഒ��ിയ കിണ�കളിൽ
ബ��രിപ��ം സ�കാര� ഉടമ�തയി��

�മിയിൽ �ിതിെച�� വയാണ്. െപാ� ജല
േ�ാത�ക�ം �ള��ം ��ീകരി�്
നവീകരി�തിെ� ഭാഗമായി �ജല ലഭ�തയി�ം �ണ
നിലവാര�ി�ം വർ�നവ് ഉ�ാ�ക�ം ഇത്
പേരാ�മായി സ�കാര� �മിയിെല
ജലേ�ാത�കളിെല ജല �ണനിലവാരം, ജല
ലഭ�ത എ�ിവ വർ�ി�വാൻ കാരണമായി��്.
വിവിധ �ാമപ�ായ�കളിൽ േദശീയ �ാമീണ
െതാഴി�റ�് പ�തിയി�ൾെ���ി �ഷി
ആവശ��ിനാ�ളള ഫാം േപാ�് നിർ�ി�
പരിപാലി� വ���്.

(സി) �ള��ം േതാ�ക�ം പരിപാലി�ാെത
നാമാവേശഷമാ��ത് തട��തിൽ ��ത

(സി) പര�രാഗത ജലേ�ാത�കളായ �ള�ൾ/
േതാ�കൾ എ�ിവ�െട സംര�ണ�ം
പരിപാലന�ം സംഭരണേശഷി വർ�ി�ി��ം
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പ�തി എ� മാ�ം �ണം െച�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ?

�ൻകാല�ളിൽ നി�് വ�ത��മായി "സംേയാജിത
നീർ�ടാധി �ിത" രീതിയിലാണ് നിർ�ഹി�ത്.
ഹരിതേകരളം പ�തിയിൽ നീർ�ാ�ക �േട�ം
�ഴക�േട�ം �ന��ീവനം ഏെറ�ം
ജനകീയമായി�ാണ് നിർ�ഹി�െ��ത്. �ടാെത
ഇ�ാര��ളിൽ വലിയ േതാതിൽ ജനകീയ
വിദ�ാഭ�ാസ�ം നട�ാൻ കഴി�ി��്. ഇതി�െട
�ാേദശിക ജലേ�ാത�കൾ ജന��േടത്
�ടിയാണ് എ� ഒ� േബാധം ��ി�ാനായി��്.
ത�ലം ഇവ വീ�ം മലിനമാകാെത തടയാൻ
സഹായി�ം. ''ഇനി ഞാൻ ഒ�കെ�'’ എ� േപരിൽ
നീർ�ാ�ക�െട �ംഖലകൾ വീെ����തിനായി
��് ഘ��ളിലായി ഒ� ജനകീയ ക�ാ�യിൻ
നട�ിയി��. ആെക �ന��ീവനം

സാധ�മാ�ിയ നീർ�ാ�കളിൽ 10253 കിേലാമീ�ർ
ഈ ക�ാ�യിെ� ഭാഗമായി �ന��ീവി�ി�

വയാണ്. ഹരിത േകരളം മിഷെ� ഉപമിഷനായ
"ജലസ��ി"- �െട ഭാഗമായി തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപനാടി�ാന �ിൽ സംേയാജിത നീർ�ട

�ാ�കൾ ജനകീയമായി ത�ാറാ�ി, റിഡ്ജ്-�-
വാലി സമീപനേ�ാ� �ടി ���ികൾ

നിർ�ഹി�ാൻ കഴി� എ�തിനാലാണ് കഴി�
സർ�ാരിെ� കാല�് നട�ിയ ���ിക�െട

�ണം ��തലായി ലഭ�മായത്. �ടാെത,
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�ാളി�ം,
ജനകീയപ�ാളി�ം, വിവിധ വ��ക�െട
ഏേകാപനം എ�ിവ സാധ�മാ�ാൻ കഴി�
എ�� െകാ� തെ� �ള�ൾ/േതാ�കൾ
എ�ിവ �ൻകാല�െള അേപ�ി� ,് നാമാവേശഷ
മാ��ത് തടയാൻ കഴി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

വവിവവിധ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകളവില് കുളങ്ങളന തതഗ്രാടുകളന മററ്റ്  ജലഗ്രാശയങ്ങളന കഗ്രാവുകളന
സനരകവിക്കുന്നതവിനറ്റ്  തദേശശീയ  ഗഗ്രാമശീണ തതഗ്രാഴവിലുറപറ്റ്  പദ്ധതവി  പ്രകഗ്രാരവുന  ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതറ്റ് 
വഗ്രാര്ഷവിക  പദ്ധതവി  മുതഖേനയന  വവിവവിധ  പ്രവൃതവികള്  നടപഗ്രാകവിയവിട്ടുണറ്റ്.  നശീതരഗ്രാഴുകറ്റ് 
സുഗമമഗ്രാക്കുന്നതവിനറ്റ്   ഡവിസവില്തറഷന്  വര്ക്കുകളന,  പുഴയതടയന  തതഗ്രാടുകളതടയന
പുനരുജശീവനതവിനഗ്രായവി ''ഇനവി ഞഗ്രാന് ഒഴുകതട'’ കകഗ്രാമ്പയവിനവിലൂതട വവിവവിധ പ്രവര്തനങ്ങള്,
കയര്  ഭൂവസന  ഉപതയഗ്രാഗവിചറ്റ്  കുളങ്ങളതടയന  തതഗ്രാടുകളതടയന  വശങ്ങള്  ബലതപടുതല്
ഇവതയലഗ്രാന  ഈ  പ്രവൃതവിയവില്  ഉള്തപടുന.  തവിരുവനന്തപുരന,  തകഗ്രാലന,  പതനനതവിട,
ആലപ്പുഴ,  ഇടുകവി,  തകഗ്രാടയന,  തൃശൂര്,  തകഗ്രാഴവിതകഗ്രാടറ്റ് ,  വയനഗ്രാടറ്റ് ,  കണ്ണൂര്,  കഗ്രാസര്തഗഗ്രാഡറ്റ് 
ജവിലകളവില്  കഗ്രാവുകളതട  പുനരുദ്ധഗ്രാരണതവിനഗ്രായവി  വവിവവിധ  പദ്ധതവികള്  നടപഗ്രാകവിയവിട്ടുണറ്റ് .
തവിരുവനന്തപുരന  ജവിലയവില്  മനഗലപുരന,  പനവൂര്,  കരകുളന  ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകള്  2020-21
വഗ്രാര്ഷവിക  പദ്ധതവിയവിലുള്തപടുതവി  യഥഗ്രാക്രമന  1,00,000,  5,00,000,  10,80,000  തുക
വകയവിരുതവിയവിട്ടുണറ്റ് .  തകഗ്രാലന  ജവിലയവില്  ചടയമനഗലന,  പന്മന,  ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകളവില്
തപഗ്രാതു  ആവശകതമന്ന  നവിലയവില്  തപ്രഗ്രാജകറ്റ്  തയഗ്രാറഗ്രാകവിയവിട്ടുണറ്റ്.  പതനനതവിട  ജവിലയവിതല
പളവികല്  ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതറ്റ്  കഴവിഞ്ഞ  3  വര്ഷങ്ങളവിലഗ്രായവി  9,45,010  രൂപയന   ആലപ്പുഴ
ജവിലയവില്  കഴവിഞ്ഞ  മൂന്നറ്റ്  വര്ഷതവിനകന  37,87,116  രൂപയന  തകഗ്രാടയന  ജവിലയവിതല
തൃതകഗ്രാടവിതഗ്രാനന ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതവില് 2018-19,  2019-20  വഗ്രാര്ഷവിക പദ്ധതവിയവിലുള്തപടുതവി
കഗ്രാവറ്റ്  സനരകണതവിനഗ്രായവി 8,09,164 രൂപയന തചലവഴവിചവിട്ടുണറ്റ് .  മററ്റ്  ജവിലകളവില് പടവികജഗ്രാതവി
വവികസനവകുപറ്റ് , തദേശശീയ ഗഗ്രാമശീണതതഗ്രാഴവിലുറപറ്റ്  പദ്ധതവി, BMC ഫണറ്റ്  തുടങ്ങവിയവയവിലൂതട കഗ്രാവറ്റ് 
സനരകണതവിനഗ്രായള പദ്ധതവികള് നടപവിലഗ്രാകവിയവിട്ടുണറ്റ് .

മഴകഗ്രാലതറ്റ്  ലഭകമഗ്രാകുന്ന  ജലന  പരമഗ്രാവധവി  സനഭരവിചറ്റ്  കൃഷവിക്കുന
മറഗ്രാവശകങ്ങള്ക്കുമുപരവി  ഭൂജലതപഗ്രാഷണന  കൂടവി  സഗ്രാധകമഗ്രാക്കുന്നതവിനറ്റ്  പരമ്പരഗ്രാഗത
ജലതസഗ്രാതസ്സുകളഗ്രായ കുളങ്ങള് സനരകവിചറ്റ്  സനഭരണതശഷവി  വര്ദ്ധവിപവിക്കുന്നതവിനറ്റ്  വവിവവിധ
പദ്ധതവികള്  ആസൂത്രണന  തചയറ്റ്  നടപവിലഗ്രാകവിയവിട്ടുണറ്റ്.  സനസഗ്രാന  ബജററ്റ്  വവിഹവിതന
ഉപതയഗ്രാഗവിച്ചുളള  പ്രവൃതവികള്ക്കു  പുറതമ,  ഹരവിതതകരളന  മവിഷതന്റെ  ഉപമവിഷനഗ്രായ
"ജലസമൃദ്ധവി"-  യതട  ഭഗ്രാഗമഗ്രായവി  സനതയഗ്രാജവിത  നശീര്തടഗ്രാടവിസഗ്രാനതവില്  തയഗ്രാറഗ്രാകവിയ
"നശീര്തടപഗ്രാനുകളവില്"  നവിര്തദ്ദേശവിചവിട്ടുളള  കുളങ്ങള്/തതഗ്രാടുകള്  എന്നവിവ  "റവിഡറ്റ്ജറ്റ്-ടു-വഗ്രാലവി"
സമശീപനതതഗ്രാതട  പുന:രുദ്ധരവിചറ്റ്  സനഭരണതശഷവി  വര്ദ്ധവിപവിചറ്റ്  ജലതസചന  സസൗകരകന
വര്ദ്ധവിപവികഗ്രാനുന ഭൂജലതപഗ്രാഷണന വര്ദ്ധവിപവികഗ്രാനുന കഴവിഞ്ഞവിട്ടുണറ്റ്. 

കഴവിഞ്ഞ  സര്കഗ്രാരവിതന്റെ  കഗ്രാലതറ്റ്  (2016-2021)   ഹരവിതതകരളന  പദ്ധതവിയവില്
ഉള്തപടുതവി  710  കുളങ്ങളതട  നവശീകരണതവിനറ്റ്  'Renovation  of  tanks  and  ponds’  എന്ന
തഹഡവില്  ഭരണഗ്രാനുമതവി   നല്കുകയണഗ്രായവി.  ഇതവില്  570  കുളങ്ങള്  പുനരുദ്ധരവിചവിട്ടുണറ്റ്.
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ബഗ്രാകവിയളളവയതട  പ്രവൃതവികള്  നടന  വരുന.  ജവില  തവിരവിച്ചുളള  വവിവരങ്ങള്  ചുവതട
തചര്ക്കുന. 

DETAILS OF PONDS EXECUTED DURING 20162021

Sl.
No District 

completed Ongoing Total

No.of works
Amount
(Lakhs)

No.of
works

Amount
(Lakhs)

No.of
works

Amount
(Lakhs)

MI Circle Thiruvananthapuram

1  Thiruvananthapuram 115 824.214 18 281.218 133 1105.432

2 Kollam 54 247.091 19 176.287 73 423.378

3 Kottayam 26 106.06 12 227.7 38 333.76

4 Pathanamthitta 110 1165.315 9 252.142 119 1417.457

Minor Irrigation Central Circle  ERNAKULAM

5 Ernakulam 20 328.77 4 126.68 24 455.45

6 Palakkad 37 3884.7744 24 965.59 61 4850.3644

7 Idukki 62 207.91 3 133 65 340.91

8 Thrissur 77 215.705 8 761.21 85 976.915

Minor Irrigation North circle  KOZHIKKODE

9 Kannur 11 326.6 11 527 22 853.6

10  Kozhikode
14 88.58 3 142 17 230.58

11
 Sulthan Bathery 
(Wayanad )

8 120.94 4 271 12 391.94

12  Kasaragod 9 64.6 7 135.5 16 200.1

13  Malappuram 25 471.81 13 434.1 38 905.91

Kuttanad Development Circle (KDC) CHENGANNUR

14  Chengannur 2 2.94 5 146.29 7 149.23

Grand Total 570 8055.3094 140 4579.717 710 12635.0264

ഹരവിത   തകരളന  മവിഷന്  പ്രവര്തനങ്ങളതട  ഭഗ്രാഗമഗ്രായവി  സനസഗ്രാനതതഗ്രാടഗ്രാതക
25241 കുളങ്ങള് നവശീകരവിക്കുകയന 18883 കുളങ്ങള് പുതവിയതഗ്രായവി നവിര്മവിക്കുകയന തചയവിട്ടുണറ്റ്.
കൂടഗ്രാതത  412  കവി.മശീ.  നശീളതവില്  പുഴകളന  45736  കവി.മശീ.  നശീളതവില്  നശീര്ചഗ്രാലുകളന
പുനരുജശീവവിപവിച്ചു.  ഇതുകൂടഗ്രാതത  62921  കവിണറുകളവില്  റശീചഗ്രാര്ജവിനഗറ്റ്  സനവവിധഗ്രാനന
ഏര്തപടുതഗ്രാന് കഴവിഞ്ഞവിട്ടുണറ്റ്.  നശീര്തടഗ്രാടവിസഗ്രാനതവില് നശീര്തട പഗ്രാനുകള് തയഗ്രാറഗ്രാകവി
അവയവില് ഉള്തപട പ്രവൃതവികള് മുന്ഗണനഗ്രാക്രമന തശീരുമഗ്രാനവിചറ്റ്  നടപവിലഗ്രാക്കുന്ന ശഗ്രാസശീയ
രശീതവിയവില്  ഈ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടതഗ്രാനഗ്രാണറ്റ്  ലകകമവിടതറ്റ്.  ഇതവിന്പ്രകഗ്രാരന
സനസഗ്രാനതത 1034 തതദ്ദേശ സസ്വയനഭരണ സഗ്രാപനങ്ങളവിതല 1013  സലങ്ങളവില് ഇതരന
പഗ്രാനുകള്  തയഗ്രാറഗ്രാകവി  അവയവില്  ഉള്തപട  പ്രവൃതവിയതട  നവിര്വ്വഹണന  നടതവിവരുന.
തവിരുവനന്തപുരന  ജവിലയവിതല  കഗ്രാടഗ്രാകട  നവിതയഗ്രാജക  മണ്ഡലതവില്  നടപവിലഗ്രാകവിയ  ജല
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സനരകണ  പരവിപഗ്രാടവികളതട  ഭഗ്രാഗമഗ്രായവി  ഭൂജല  പരവിതപഗ്രാഷണന  സഗ്രാധകമഗ്രാകവി.   തസമവി
ക്രവിടവികല് തബഗ്രാകഗ്രായവിരുന്ന തനമന തബഗ്രാകറ്റ് തസഫറ്റ് തസഗ്രാണവിതലയറ്റ് മഗ്രാറവി എന്നറ്റ് പഠനങ്ങള്
വകക്തമഗ്രാക്കുനണറ്റ്.  ഇതത  രശീതവിയവില്  സനസഗ്രാനതഗ്രാതക  ഭൂജല  പരവിതപഗ്രാഷണന
സഗ്രാധകമഗ്രാകഗ്രാന് സഗ്രാധവിചവിട്ടുണറ്റ്. 

വവിവവിധ  ജലതസചന  പദ്ധതവികളതട  കനഗ്രാലുകളവില്  ഓതരഗ്രാ  വര്ഷവുന  അതഗ്രാതറ്റ്
പദ്ധതവികള്കഗ്രായവി വവിവവിധ ശശീര്ഷകങ്ങളവില്  (പഗ്രാന്,  തനഗ്രാണ്പഗ്രാന്)  വകയവിരുത്തുന്ന തുകയന
മറ്റു  പദ്ധതവികള്  മുഖേഗ്രാന്തവിരന  ലഭവിക്കുന്ന  തുകയന  വവിനവിതയഗ്രാഗവിചറ്റ്    മുന്ഗണനഗ്രാക്രമതവില്
ആവശകമഗ്രായ അറകുറ പ്രവൃതവികളന പുനരുദ്ധഗ്രാരണ പ്രവൃതവികളന നവിര്വ്വഹവിച്ചു വരുനണറ്റ്. 
               

പ്രകൃതവി വവിഭവ പരവിപഗ്രാലന പ്രവര്തനങ്ങളതട ഭഗ്രാഗമഗ്രായവി തതഗ്രാഴവിലുറപറ്റ് പദ്ധതവിയവില്
ഉള്തപടുതവി  തപഗ്രാതുകുളങ്ങളതട  നവിര്മഗ്രാണന/പുനരുദ്ധഗ്രാരണന,  സസ്വകഗ്രാരക  കുളങ്ങളതട
നവിര്മഗ്രാണന, കനഗ്രാലുകളതട നവശീകരണന, പചതുരുത്തുകള് സഗ്രാപവികല് എന്നശീ പ്രവൃതവികള്
ഏതറടുതവിട്ടുണറ്റ്. വവിശദേഗ്രാനശന ചുവതട തചര്തവിരവിക്കുന.
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അനുബന്ധം 

നെ�യ്യാര്  ഡാം -  നെ�യ്യാര്  ജലസേ�ച�  പദ്ധതിയുമായി  ബന്ധനെ�ട്ട  നെ�യ്യാര്  ഡാമിനെ�
വിസേ�ാദ �ഞ്ചാര സേ�ന്ദ്രമാക്കുന്നതിനുള്ള വി��� പ്രവര്ത്ത�ങ്ങള്ക്കായി ഒന്നാം ഘട്ടമായി
ടൂറി�ം വകു�് മുസേ/� അനുവദിച്ച 4.651 സേ�ാടി രൂപയുനെട  "Development of Neyyar Dam

Phase  -1"  എന്ന പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തീ�രിച്ചിട്ടുണ്ട് .  രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവൃത്തി�ള്ക്ക്  ടൂറി�ം വകു�്
മുസേ/�  3.5  സേ�ാടി  രൂപയുനെട  ഭരണാനുമതി  �ല്�ിയിട്ടുണ്ട് .  ഈ  പ്രവൃത്തി�ള്ക്ക് 
�ാസേ>തി�ാനുമതി �ല്�ി നെടണ്ടര് നെചയ്യുന്നതിനുള്ള �ടപടി �്വീ�രിച്ചുവരുന്നു.

മല>ര ഡാം  - മല>ര ഡാമിസേ�ാടനുബന്ധിച്ച്  ടൂറി�ം നെപ്രാസേമാഷനുമായി ബന്ധനെ�ട്ട 'മല>ര
ടൂറി�ം  ഹബ്ബ്  '  എന്ന  സേപരിലുളള   പദ്ധതി   എക്സി�്യൂട്ടീവ്  എഞ്ചി�ീയര്,  എം.വി.ഐ.പി
ഡിവിഷന് �ം.3, ജില്ലാ �ളക്ടര്, ഇടുക്കി, ജില്ലാ ടൂറി�ം നെപ്രാസേമാഷന് �ൗണ്�ില് നെ�ക്രട്ടറി
എന്നിവരുനെട  �ംയുക്ത  സേ�തൃത്വത്തിലാണ്  �ട�ിലാക്കി  വരുന്നത്.  �ിലവില്  മല>ര
ഡാമിസേ�ാടനുബന്ധിച്ച്  കുട്ടി�ളുനെട പാര്ക്ക് , പൂസേWാട്ടം മുതലായവയും  ക്രമീ�രിച്ചിട്ടുണ്ട് .

�ല്ലട ഡാം - �ല്ലട ജലസേ�ച� പദ്ധതിയില് �ല്ലട ഡാമില് നെതന്മല ഇസേക്കാ ടൂറി�ം
നെപ്രാസേമാഷന് നെ�ാസൈ�റ്റി  (TEPS)  മുസേ/� ടൂറി�ം നെപ്രാസേമാഷന് പദ്ധതി�ള് �ട�ിലാക്കി
വരുന്നു.

കുറ്റ്യാടി   -   കുറ്റ്യാടി  ജലസേ�ച�  പദ്ധതിയുനെട  നെപരുവണ്ണാമൂഴി  ഡാമിസേ�ാട്  സേചര്ന്ന്  ഒരു
പൂസേWാട്ടം �ിലവിലുണ്ട്.  കൂടാനെത  ടൂറി�ം  വകു�ിനെa  ധ��ഹായസേത്താനെട  3.13  സേ�ാടി
രൂപയുനെട ടൂറി�ം വി��� പദ്ധതി�ള് KIIDC മുസേ/� പൂര്ത്തീ�രിച്ചുവരുന്നു. പദ്ധതിയുമായി
ബന്ധനെ�ട്ട്  സേതാണിക്കടവ്  എന്ന  സ്ഥലത്ത്  ടൂറി�ം  �ിര്മ്മാണ  പ്രവൃത്തി�ള്  ഇറിസേeഷന്
വകു�്  മുസേ/� �ട�ിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് .

�ാരാപ്പുഴ -  �ാരാപ്പുഴ  പദ്ധതിസേയാട്  അനുബന്ധിച്ച്  ടൂറി�ം  പദ്ധതിയുനെട  ഒന്നാം  ഘട്ട
പ്രവൃത്തി�ള്ക്കായി  �.ഉ(�ാധാ)  �ം.  1953/2012/TSM  തീയതി  09/03/2012  പ്ര�ാരം
492.03  ലക്ഷം  രൂപയ്ക്ക്  ഭരണാനുമതി  �ല്�ി,  ഓ�ണ്  എയര്  തിസേയറ്ററും  വീഡിസേയാ
പ്ര�സേaഷന്  ഹാളും,  സുവ�ീറും  സുeന്ധവ്യഞ്ജ�  സ്റ്റാളു�ളും,  �ട�ാതയും  പാര്ക്കിംe്
ഏരിയയും,  ലാa്സേp�ിംഗും   സൈവദ്യുതീ�രണവും  സൈലറ്റിംഗും  തുടങ്ങിയ  പ്രവര്ത്തി�ള്
ഉള്നെ�ടുത്തി  ഒന്നാം  ഘട്ട  പദ്ധതി  പൂര്ത്തീ�രിച്ചു.   ടൂറി�ം  പദ്ധതിയുനെട  രണ്ടാം  ഘട്ട
പ്രവൃത്തി�ള്ക്കായി �.ഉ(�ാധാ) �ം.  3928/2014/TSM  തീയതി 21/05/2014 പ്ര�ാരം 229
ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക്  ഭരണാനുമതി  �ല്�ി  പ്രസേവശ� �വാടം,  ഗ്രാസൈ�റ്റ്  �ീറ്റിംe്,  �ാഹ�ി�
വിസേ�ാദത്തി�ായുളള പാര്ക്ക്,  ഫൗണ്ടന്,  ഹാa്  നെറയില്,   e�ീസേബാ,  പാര്ക്കിംe്  യാര്ഡ്,
സേ�ാളാര് സൈലറ്റു�ള് തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തി�ള് ഉള്നെ�ടുത്തി രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതി പൂര്ത്തീ�രിച്ചു.
ടൂറി�ം  പദ്ധതിയുനെട മൂന്നാം  ഘട്ട  വി���  പ്രവര്ത്ത�ങ്ങള്ക്കായി  �.ഉ(�ാധാ)�ം.
173/2017/TSM  തീയതി  25/03/2017  പ്ര�ാരം  4  സേ�ാടി  രൂപയ്ക്ക്  ഭരണാനുമതി  �ല്�ി,
�ട�ാത,  ഫിഷിംe്  സേഡാക്കു�ള്,  കുളങ്ങള്,  e�ീസേബാ�്,  പാര്ക്കിംe്  യാര്ഡ്,  ലാa്



സേp�ിംe്,  പവലിയന്,  ബ്രിഡ്ജ് എന്നിവയുനെട �ിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീ�രിച്ചിട്ടുണ്ട്.   പദ്ധതിയുനെട
ബാക്കി വരുന്ന പ്രവൃത്തി�ള് പൂര്ത്തീ�രണ ഘട്ടത്തിലാണ്. 

�ാഞ്ഞിരപ്പുഴ -  �ാഞ്ഞിരപ്പുഴ  ഡാമിസേ�ാട്  സേചര്ന്നുളള  ഉദ്യാ�ത്തിനെa  സേമല്സേ�ാട്ട  ചുമതല
1/10/2021  മുതല് ജലസേ�ച�വകുപ്പും  DTPC യും �ംയുക്തമായി  �ടത്തിവരുന്നു.  �ാഞ്ഞിരപ്പുഴ
ഡാമിസേ�ാടനുബന്ധിച്ച്  eാര്ഡന്,  ചില്ഡ്രന്�്  പാര്ക്ക് ,  സേബാട്ടിംe് ,  സേ�ാര്ബിംe്  സേബാള്
എന്നിവയാണ്  ഉള്ളത് .

മലമ്പുഴ -  മലമ്പുഴ Phase -I, Phase -II �വീ�രണ പ്രവര്ത്തി�ളുനെട ഭാeമായി eാര്ഡന് 39
ഏക്കറില്  �ിന്നും  141  ഏക്കറായി  വ്യാപി�ിച്ചു.   �ിരവധി  പൂസേWാട്ട  പാര്ക്കു�ളും  �ാ�ായി
കുഞ്ഞിരാമനെa �ലാസൃഷ്ടി�ളുനെട പാര്ക്കു�ളും,  കുട്ടി�ളുനെട പാര്ക്കു�ളും,  ഡാംസേടാ�്  �ഫാരി,
സേറാ�്  സേവ, വാട്ടര് ഫൗണ്ടനു�ള്, �ിമ്മിങ്ങ്  പൂളു�ള് തുടങ്ങിയവ �ിലവിലുണ്ട് . 

സേപാത്തുണ്ടി -  സേപാത്തുണ്ടി  ഡാമിസേ�ാടനുബന്ധിച്ച്  eാര്ഡനു�ള്,  പാര്ക്കു�ള്,  അഡ്വഞ്ചര്
ടൂറി�ം പദ്ധതി�ള് തുടങ്ങിയവ വി��ി�ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

മംeലം -  മംeലം ഡാമില് ഉദ്യാ�ത്തിനു പുറനെമ കുട്ടി�ളുനെട പാര്ക്കും,  പുതിയ സൈറഡു�ളും
�ിര്മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് .

പീച്ചി  ഡാം -  പീച്ചി  ഡാമില്  പൂസേWാട്ടം,  കുട്ടി�ളുനെട  പാര്ക്ക്,  നെബാട്ടാണിക്കല്
eാര്ഡ�ിലൂനെടയുളള  �ട�ാത,  വാച്ച്  ടവര്  എന്നിവയാണ്  ടൂറി�വുമായി  ബന്ധനെ�ട്ട്
�ജ്ജീ�രിച്ചിട്ടുളളത്. 


