
താത്പര�പ�ം

���രം സാം�ാരിക േക�ം അമ�െ��് പാർ�്- കായം�ളം

ആല�ഴ ജി�യിെല �ധാന വിേനാദ സ�ാര േക��ളിെലാ�ാണ്കായം�ളം. �ശ�മായ ���രം 
െകാ�ാര�ം, ആർ ശ�ർ മ�സിയ�ം, കായം�ളം ജേലാ�വ�ം വിേനാദ സ�ാരിക�െട �ധാന ആകർഷണ�ളാണ്. 
ഒേ�െറ �റിസം സാ��തകൾ നിലനിൽ�� കായം�ളം നഗരസഭ പരിധിയിെല �� �രം സാം�ാരിക േക��ം ആർട് 
ഗാലറി�ം �ിതി െച�� �ല�ിേനാട് േചർ� �േദശ�ാണ്(അതിർ�ി�ിറ) ആല�ഴ ജി�ാ �റിസം �േമാഷൻ 
കൗൺസിൽ  3 വർഷേ��് �തിമാസ ൈലസൻസ് അടി�ാന�ിൽ അമ�െ��് പാർ�് �ാപി�് �വർ�ി�ി� 
�തിനായി താത്പര�പ�ം �ണി�ിരി��ത്. 

ജി�ാ �റിസം �േമാഷൻ കൗൺസിൽ ഏെ���ി�� �ലം ��ികൾ�ം �തിർ�വർ�ം ഉ�ാസ�ി നായി 
എ�ാൻ കഴി���ം, �ര�ിത�ം പരി�ിതി സൗഹാർ��മായ നിലയിൽ DBFO (Design, Build, Finance and 
Operate) വ�വ�യിൽ സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാെട വിേനാദ സ�ാര സാഹസിക പാർ�ായി (Amusement park ) 
വികസി�ി�ക�ം ��തൽ വിേനാദ സ�ാരികെള ആകർഷി�ക�ം െച�ക എ� ല��േ�ാെടയാണ്പ�തി 
വിഭാവനം െച��ത്.

EOI �ധാന തീയതികൾ

ഇനം     - അമ�െ��് പാർ�് �ാപി��ം �വർ�ി�ി��ം

പ�തി /�ലം     - കായം�ളം ���രം സാം�ാരിക േക�ം 

താത്പര�പ�ം സമർ�ിേ�� 
അവസാന തീയതി     - 26/07/2022 11 AM

താത്പര�പ�ം പരിേശാധന 

(a)െട�ി�ൽബിഡ് പരിേശാധന തീയതി   - 26/07/2022 3 PM

(b)ഫിനാൻഷ�ൽ ബിഡ് പരിേശാധന തീയതി  -  െട�ി�ൽ ബിഡ് പരിേശാധന�് േശഷം 
      അറിയി�് നൽ�ം
 

------------------------------------------------------------------------------------------

��തൽ വിവര�ൾ�് ഓഫീ�മായി ബ�െ��ക േഫാൺ- 0477 2251796         

ആല�ഴ ജി�ാ �റിസം �േമാഷൻ കൗൺസിൽ കാര�ാലയം
സം�ാന വിേനാദ സ�ാര വ��്

േബാ�് െജ�ി േറാഡ്, ���ൽ, ആല�ഴ-688011
േഫാൺ: 0477 2251796 

Email: info@dtpcalappuzha.com

DTPC/ALP/73/17(2022) 16/07/2022



(ഒ�്)
െസ��റി



താത്പര�പ�ം

EXPRESSION OF INTEREST TO INSTALL, OPERATE, AND MAINTAIN ADVENTURE 
AND WATER SPORTS ACTIVITIES

FOR VARIOUS LOCATIONS IN ALAPPUZHA DISTRICT.

വിേനാദ സ�ാര�ിന്േപ�േക� ആല�ഴ ജി�യിെല കായൽ �റിസം േമഖല കഴി�ാൽ ഏ��ം �ധാന 
ആകർഷണ േക��ളാണ് ആല�ഴ ബീ�്, മാരാരി�ളം ബീ�്, അർ��ൽ ബീ�്, സീവ� പാർ�് എ�ിവ. 
സ�േദശിക�ം, വിേദശിക�മായ ��കണ�ിന്സ�രികളാണ്ദിനം�തി ഇേവേട�് എ�ിേ�� �ത്.  ഇ�ര�ിൽ 
എ�� സ�ാരികെള ആകർഷി�ാൻ കഴി�� വിേനാദ പ�തിക�ം, സാഹസിക വിേനാദ പ�തിക�ം നട�ാ�ാ 
നാണ് ആല�ഴ ജി�ാ �റിസം �േമാഷൻ കൗൺസിൽ  3 വർഷേ��് �തിമാസ ൈലസൻസ് അടി�ാന�ിൽ 
ആല�ഴ ബീ�്, മാരാരി�ളം ബീ�്, അർ��ൽ ബീ�്, സീവ� പാർ�്  സാഹസിക വിേനാദ സ�ാര പ�തിക�ം, 
ജലസാഹസിക പ�തിക�ം, തീരേദശ�ിന്അ�േയാജ�മായ സാഹസിക വിേനാദപ�തിക�ം അട�ം �ാപി�് 
�വർ�ി�ി��തിനായി താത്പര�പ�ം �ണി�കയാണ്.

ജി�ാ �റിസം �േമാഷൻ കൗൺസിൽ ഏെ���ി�� �ലം ��ികൾ�ം �തിർ�വർ�ം ഉ�ാസ�ി നായി 
എ�ാൻ കഴി���ം, �ര�ിത�ം പരി�ിതി സൗഹാർ��മായ നിലയിൽ DBFO (Design, Build, Finance and 
Operate) വ�വ�യിൽ സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാെട സാഹസിക വിേനാദ സ�ാര േമഖലയായി വികസി�ി�ക�ം 
��തൽ വിേനാദ സ�ാരികെള ജി�യിേല�് ആകർഷി�ക�ം െച�ക എ� ല�� േ�ാെടയാണ്പ�തി വിഭാവനം 
െച��ത്. ആയത് �കാരമാണ് താത്പര��� വ��ികൾ �ാപന�ൾ എ�ിവരിൽ നി�ം താത്പര�പ�ം 
�ണി�ിരി��ത്. 

EOI �ധാന തീയതികൾ

ഇനം     - സാഹസിക വിേനാദ പ�തി Adventure Tourism 
      Activities) �ാപി��ം �വർ�ി�ി��ം

പ�തി /�ലം     - (1)  ആല�ഴ ബീ�് 
      (2) മാരാരി�ളം ബീ�് 
      (3) അർ��ൽ ബീ�്
      (4) സീവ� പാർ�്  

താത്പര�പ�ം സമർ�ിേ�� 
അവസാന തീയതി  -  26/07/2022 12 AM 

താത്പര�പ�ം പരിേശാധന 

(a)െട�ി�ൽബിഡ് പരിേശാധന തീയതി   -  26/07/2022 4 PM

(b)ഫിനാൻഷ�ൽ ബിഡ് പരിേശാധന തീയതി  -  െട�ി�ൽ ബിഡ് പരിേശാധന�് േശഷം 
      അറിയി�് നൽ�ം

----------------------------------------------------------------------------------------

��തൽ വിവര�ൾ�് ഓഫീ�മായി ബ�െ��ക േഫാൺ- 0477 2251796
 

ആല�ഴ ജി�ാ �റിസം �േമാഷൻ കൗൺസിൽ കാര�ാലയം
സം�ാന വിേനാദ സ�ാര വ��്

േബാ�് െജ�ി േറാഡ്, ���ൽ, ആല�ഴ-688011
േഫാൺ: 0477 2251796 

Email: info@dtpcalappuzha.com



(ഒ�്)
െസ��റി
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