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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4654 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ജലവിഭവ വ��മായി ബ�െ��് �റിസം വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ജലവിഭവ വ��ിന് കീഴിൽ എ�
ഡാ�കൾ ഉ�്; ഇതിൽ �റിസം �േമാഷ�മായി
ബ�െ��് എ� ഡാ�കൾ വ��് ഏെ���ി��്;
എെ�ാെ� ���ികളാണ് �റിസ�മായി
ബ�െ��് വ��് െച�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

(എ)
സം�ാന�് ജലവിഭവ വ��ിന് കീഴിൽ പതിനാറ്
ഡാ�കൾ ഉ�്. �റിസം �േമാഷ�മായി ബ�െ��്

ഏെ���ി�ളള ഡാ�ക�െട വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�മായി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



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�രിച്ചു വരുന്നു.

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. 


