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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5003 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

റിവർ മാേനജ്  െമ�് ഫ�് ഉപേയാഗി�  ്നിർവഹി� ���ികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ)
റിവർ മാേനജ്  െമ�് ഫ�ിൽ ഈ വർഷെ�

നീ�ിയിരി�് �ക എ�യാണ്;

(എ) റിവർ മാേനെ��് ഫ�ിൽ ഈ വർഷെ�

നീ�ിയി��് �ക അ�ബ�ം-1 ആയി

ഇേതാെടാ�ം േചർ��.

(ബി)
��ത ഫ�് ഉപേയാഗി�  ്�ൻസർ�ാരിെ�

കാലയളവിൽ നിർ�ഹി� ���ികൾ വർഷം,
ജി� എ�ിവ തിരി�  ്െവളിെ���േമാ;

(ബി) റിവർ മാേനെ��് ഫ�് ഉപേയാഗി�  ്�ൻ

സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ നിർ�ഹി�

���ികൾ വർഷം, ജി� എ�ിവ തിരി��

വിവരം അ�ബ�ം-2 ആയി ഇേതാെടാ�ം

േചർ��.

(സി)
ഈ സർ�ാർ ��ത ഫ�് ഉപേയാഗി�്

നാളി�വെര എ� ���ികൾ നട�ിയി�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(സി) റിവർ മാേനെ��് ഫ�് ഉപേയാഗി�  ്ഈ സർ�ാർ

നാളി�വെര നിർ�ഹി� �വർ�ിക�െട ജി�

തിരി�� വിവരം അ�ബ�ം-3 ആയി

ഇേതാെടാ�ം േചർ��.

(ഡി)
�ളയാന�ര �നർനിർ�ാണ �കിയയിൽ ��ത

ഫ�് ഉപേയാഗി�  ്നട�ിയ �വർ�ന�ൾ

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ളയാന�ര �നർനിർ�ാണ ��ിയയിൽ റിവർ

മാേനെ��് ഫ�് ഉപേയാഗി�  ്നട�ിയ

�വ ർ�ന��െട ജി� തിരി�� വിവരം

അ�ബ�ം-4 ആയി ഇേതാെടാ�ം േചർ��.

(ഇ) ഏറനാട്  മ�ല�ിൽ റിവർ മാേനജ്  െമ�്

ഫ�പേയാഗി�  ് നട�ിലാ�� െമാടവ��ടവ്

നട�ാലം നിർ�ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി

എ�ാെണ�ം ആയത് എ�േ��്

�ർ�ീകരി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

(ഇ) മല�റം ജി�യിൽ ഏറനാട്  നിയമസഭാ

മ�ല�ിെല ചാലിയാർ �ഴ�് ��െക

െമാടവ��ടവ് പാലം ഉൾെ�െട 9 പാല�ൾ 32
േകാടി �പ െചലവിൽ നിർ�ി��തിന്

19.11.2015 തീയതിയിെല ജി.ഒ (ആർ.�ി)
നം.6032/2015/ആർ.ഡി ന�ർ �കാരം

ഭരണാ�മതി നൽ�ക�ം ��ത പാല��െട

നിർ�ാണ നട�ി�ി�� േനാഡൽ

ഏജൻസിയായി പ�നംതി� നിർ�ിതിേക�െയ

നി�യി�ി���മാണ്. പാല��െട

നിർ�ാണ�ിന് വ�� ആെക �കയായ 32
േകാടി �പയിൽ മല�റം ജി�യിൽ നി��

വിഹിതമായ 20 േകാടി �പ റിവർ മാേനെ��്

ഫ�ിൽ നി�ം പ�നംതി� ജി�ാ കള�ർ�്

നൽ��തിന് 28.12.2015 തീയതിയിെല ജി.ഒ
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(ആർ.�ി) നം.6887/15/ആർ.ഡി �കാരം സർ�ാർ

ഉ�രവായി��. എ�ാൽ പാല��െട

നിർ�ാണ�ി�� ���ികൾ ഏെ���്

നട��തിന് Ms/SERMS ഇൻ�ാ��ർ എ�

സ�കാര� �ാപനെ� ഏൽ�ി� പ�നംതി�

ജി�ാ നിർ�ിതിേക��ിെ� നടപടി മല�റം ജി�ാ

വിദ� സമിതി അംഗീകരി�ാതി��തിനാൽ �ക

നൽ��തിന് സാധി�ി��ി�. �ടർ�് റിവർ

മാേനെ��് ഫ�മായി ബ�െ��് ബ�.റവന��ം

ഭവന നിർ�ാണ�ം വ��് മ�ി�െട

അ���തയിൽ 08.02.2017-ന് േചർ�

േയാഗ�ിൽ റിവർ മാേനെ��് ഫ�്

വിനിേയാഗി�  ്പാലം പണി നട�ാ��

ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം സമയബ�ിതമായി പണി

�ട�ാ� െമാടവ��ടവ് പാലം ഉൾെ�െട��

4 പ�തികളിൽ ഇനി ഒ� ഉ�രവ് ഉ�ാ���

വെര പണി ആരംഭിേ��തിെ��്

തീ�മാനി�ി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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 ആർ  .  എന  .  എഫഫ  .   ഉപയയയോഗഗിചഫ പ്രളയയോനന്തര പുനർനഗിർമയോണ പ്രകഗിയയഗിൽ നഗിർവ്വഹഗിച പദ്ധതഗികൾ
1. തഗിരുവനന്തപുരന 

കമ നന. വർഷന പ്രവൃതഗിയുടടെ യപരഫ

1 2018 തന്മനന ചുള്ളമുകഫ യതയോപഫ യതയോടെഫ, സനരക്ഷണ ഭഗിതഗി, കരമനയയോർ

2 2020 ആട്ടറമൂല-മണലഗിയതയോടെഫ, സനരക്ഷണ ഭഗിതഗി ടനയയോർ

2.തൃശ്ശൂർ 

കമ നന. വർഷന പ്രവൃതഗിയുടടെ യപരഫ

1 2019 തൃശ്ശൂർ ജഗില്ലയഗിടല വടെകയോയഞ്ചേരഗി നഗരസഭയഗിൽ വടെകയോയഞ്ചേരഗി യറയോഡഫ ബഗിഡഫ ജഫ
ഡഡൗൺസസന ഭയോഗതയോയഗി വടെകയോയഞ്ചേരഗിപ്പുഴയുടടെ വലതഫകരയുടടെ സനരക്ഷണന.

2 2019 പരഗിയയോരന   ഗയോമപഞ്ചേയോയതഗിൽ  യവളൂകര  പമഫ  ഹഡൗസഗിനഫ  സമസപന
ചയോലക്കുടെഗിപ്പുഴയുടടെ വലതഫ കരയുടടെ സനരക്ഷണവന കടെവഫ നഗിർമയോണവന.

3 2020 വരന്തരപള്ളഗി ഗയോമപഞ്ചേയോയതഗിൽ നന്തഗിപുലന വഗിയല്ലജഗിൽ സർടവ്വ  നന.  68/2
ൽവയോസുപുരന  ബണഫ   ഡഡൗൺസസന  ഭയോഗതയോയഗി  കറുമയോലഗിപ്പുഴയുടടെ
വലതഫകരയുടടെ സനരക്ഷണന

4 2021 പറപ്പൂകര  ഗയോമപഞ്ചേയോയതഗിടല  വയോർഡഫ  നന.  2  ൽ  പള്ളന  പ്രയദേശതഫ
കറുമയോലഗിപ്പുഴയുടടെ  ഇടെതഫകരയഗിടല  ബണഫ  വഗിവഗിധ  ഭയോഗങ്ങളഗിൽ  ഇടെഗിഞഫ
യപയോയഗിട്ടുള്ളതഫ അടെഗിയന്തഗിരമയോയഗി സനരക്ഷഗികടപയടെണതഫ.

3.  യകയോഴഗിയകയോടെഫ 

കമ നന. വർഷന പ്രവൃതഗിയുടടെ യപരഫ

1 2020-21 കരുവട്ടൂർ-  കയകയോടെഗി  പഞ്ചേയോയത്തുകളഗിടല  പുന്നൂർ  പുഴയുടടെ  വലതുകര
സനരക്ഷണ പ്രവൃതഗി

2 2020-21 കയകയോടെഗി  പഞ്ചേയോയതഗിൽ  കഗിഴകയോലഗിനു  സമസപന  പുനൂർ  പുഴയുടടെ  വലതുകര
സനരക്ഷണ പ്രവൃതഗി

3 2020-21 കയകയോടെഗി  പഞ്ചേയോയതഗിൽ കരഗിയയോടെതഗിനഫ  സമസപന പുനൂർ പുഴയുടടെ വലതുകര
സനരക്ഷണ പ്രവൃതഗി
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ആർ  .  എന  .  എഫഫ  .   ഉപയയയോഗഗിചഫ ഈ സർകയോരഗിനന്റെ കയോലയളവഗിൽ നഗിർവ്വഹഗിച പദ്ധതഗികൾ

1. തൃശ്ശൂർ 

1 2021 പറപ്പൂകര  ഗയോമപഞയോയതഗിനല  വയോർഡഫ  നന.  2  ൽ  പളന  പ്രയദേശതഫ
കറുമയോലഗിപ്പുഴയുനടെ  ഇടെതഫകരയഗിനല ബണഫ  വഗിവഗിധ  ഭയോഗങ്ങളഗിൽ ഇടെഗിഞഫ
യപയോയഗിട്ടുളതഫ അടെഗിയനഗിരമയോയഗി സനരകഗികനപ്പെയടെണതഫ.

2. യകയോഴഗിയകയോടെഫ 
 ആർ.എന.എഫഫ.  ഉപയയയോഗഗിചഫ  യകയോഴഗിയകയോടെഫ യകയോർപ്പെയറഷനഗിനല മയോലഗികടെവഫ കഗിഴയകമയണയോടെഗി 

വല്ലുപറമഫ പൂനൂർ പുഴയുനടെ ഇടെതുകര സനരകണ  പ്രവൃതഗി പൂർതത്തീകരഗിചഗിട്ടുണഫ.
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ആർ  .  എന  .  എഫഫ  .   ഉപയയയോഗഗിചഫ മുൻ സർകയോരഗിനന്റെ കയോലയളവഗിൽ നഗിർവ്വഹഗിച പദ്ധതഗികൾ

1. തഗിരുവനന്തപുരന 

ക്രമ നന. വർഷന പ്രവൃതഗിയുനടെ യപരഫ

1 2016 മങയോട്ടുയകയോണന പയോലന-ഗനഗയോ യസ്റ്റേഷൻ, കരമനയയോർ

2 2016 മുടെഗിശയോസയോനയകയോടെഫ യക്ഷേതന-വഴയഗില പയോലന,കഗിളഗിയയോർ

3 2016 കഗിഴയഗിൻമൂല കടെവഫ, നനയയോർ

4 2016 പഞഗികയോടഫ കടെവഫ-പമഫ ഹഹൗസഫ, നനയയോർ

5 2016 അരുവഗികര പയോലന-നനയയോർ

6 2016 യമലതഗിൽ തമ്പുരയോൻ യക്ഷേതന, കരമനയയോർ

7 2016 യചയോലകരകടെവഫ നനയയോർ

8 2016 പൂവത്തൂർ യക്ഷേതകടെവഫ, വയോമനപുരന

9 2016 പയോലലയകയോണന ആനയന്ദേശശ്വരന കടെവഫ, കരമനയയോർ

10 2016 നപയോനയോനചൂടെത ചപയോതഫ ററീചഫ, വയോമനപുരന

11 2016 വടെയകടെന ശഗിവ യക്ഷേതന, കഗിളളഗിയയോർ

12 2016 മരുലതകടെവഫ, വയോമനപുരന നദഗി

13 2016 മുടെഗി ശയോസയോനയകയോടെഫ, കഗിളഗിയയോർ

14 2017 നവന്റെൽ യക്രയോസയോർ-മുടെഗി ശയോസയോനയകയോടെഫ, കഗിളഗിയയോർ

15 2017 നറയഗിൽയവ പയോലന-അരക്കുനഫ, നനയയോർ

16 2017 യമലതഗിൽ തമ്പുരയോൻ യക്ഷേതന, കഗിളഗിയയോർ

17 2017 ബയോതഗിനഗഫ ഘടഫ, ഇനഗിമൂടെഫ, കരമനയയോർ

18 2018 തന്മനന ചുളമുകഫ യതയോപഫ യതയോടെഫ, കരമനയയോർ

19 2020 ആടറമൂല-മണലഗിയതയോടെഫ, നനയയോർ

2. നകയോലന 

ക്രമ നന. വർഷന പ്രവൃതഗിയുനടെ യപരഫ

1 2018-19 ആർ.എന.എഫഫ.   ചടെയമനഗലന   നഗിയയയോജകമണ്ഡലതഗിൽ  നവളഗിനല്ലൂർ
പഞയോയതഗിൽ  ഇതഗികര  നദഗിയഗിനല  പുതുയശ്ശേരഗി  കടെവഗിനന്റെ
സനരക്ഷേണവുമയോയഗി ബനനപട പ്രവർതനന.

2 2018-19 ആർ.എന.എഫഫ.   ചടെയമനഗലന   നഗിയയയോജകമണ്ഡലതഗിൽ  ഇളമയോടെഫ
പഞയോയതഗിൽ  ആറയോട്ടുകടെവഗിനടുത്തു  ഇതഗികര  നദഗിയുനടെ  സനരക്ഷേണവുന
കടെവഗിനന്റെ നഗിർമയോണവുമയോയഗി ബനനപട പ്രവർതനന.

3 2018-19 ആർ.എന.എഫഫ.   കഗിഴയക  കലടെ  പഞയോയതഗിൽ  നനൽപ്പുരക്കുനഗിനടുത്തു



കലടെ  നദഗിയുനടെ  വലതുകരയുനടെ  സനരക്ഷേണവുമയോയഗി  ബനനപട
പ്രവർതനന

4 2018-19 ആർ.എന.എഫഫ.   ചയോതന്നൂർ   നഗിയയയോജകമണ്ഡലതഗിനല   ആദഗിചനല്ലൂർ
പഞയോയതഗിൽ നനടുനചഗിറ ഏലയഗിൽ ഇതഗികര നദഗിയുനടെ വലതുകരയുനടെ
സനരക്ഷേണവുമയോയഗി ബനനപട പ്രവർതനന.

5 2018-19 ആർ.എന.എഫഫ.  മൺ   യഡയോ തുരുതഫ പഞയോയതഗിൽ നനയന്മനഗി വയോർഡഗിൽ
തുമമുഗന  ഭയോഗതഗിനടെത്തു  പുതനയോർ  നദഗിയുനടെ  വലതുകരയുനടെ
സനരക്ഷേണവുമയോയഗി ബനനപട പ്രവർതനന.

6 2018-19 ആർ.എന.എഫഫ.   ചയോതന്നൂർ  നഗിയയയോജകമണ്ഡലതഗിൽ  ചയോതന്നൂർ
പഞയോയതഗിൽ ലടെൽ ഫയോക്ടറഗികടുത്തു ഇതഗികര നദഗിയുനടെ ഇടെതുകരയുനടെ
സനരക്ഷേണവുമയോയഗി ബനനപട പ്രവർതനന.

7 2018-19 ആർ.എന.എഫഫ.  ചടെയമനഗലന നഗിയയയോജകമണ്ഡലതഗിൽ എന.സഗി.യറയോഡഗിൽ
ശറീരനഗന കടെവഗിനല ഇതഗികര നദഗിയുനടെ ഇടെതുകരയുനടെ സനരക്ഷേണവുമയോയഗി
ബനനപട പ്രവർതനന.

8 2018-19 ആർ.എന.എഫഫ.   കുണ്ടറ  നഗിയയയോജകമണ്ഡലതഗിൽ  നനടുമന
പഞയോയതഗിൽ  പമഫ  ഹഹൗസഗിനടുത്തു  പളഗിമൺ  നദഗിയുനടെ  ഇടെതുകര
സനരക്ഷേണവുമയോയഗി ബനനപട പ്രവർതനന.

9 2018-19 ആർ.എന.എഫഫ.   കഗിഴയക  കലടെ  പഞയോയതഗിൽ  സുബ്രഹ്മണണ
യക്ഷേതതഗിനടുത്തു  ഉയപയോടു  കടെവു  മുതൽ  നചറുനപയോയ്ക  വനരയുള  ബണ്ടഫ
യറയോഡഫ സനരക്ഷേണവുമയോയഗി ബനനപട പ്രവർതനന.

10 2018-19 ആർ.എന.എഫഫ.   പുനലൂർ  മുൻസഗിപയോലഗിറഗിയഗിൽ  പുനലൂർ  മുൻസഗിപൽ
അനഗൻവയോടെഗിയുനടെ  അടുതഫ കലടെ നദഗിയുനടെ ഇടെതഫകര സനരക്ഷേണവുമയോയഗി
ബനനപട പ്രവർതനന

11 2018-19 ആർ.എന.എഫഫ.   നതന്മല  പഞയോയതഗിൽ  കുന്നുമണൽ  ഭയോഗന  ഉരുക്കുന്നു
ലട്രൈബൽ യകയോളനഗികടുത്തു കലടെ നദഗിയുനടെ ഇടെതഫ കര സനരക്ഷേണവുമയോയഗി
ബനനപട പ്രവ തനന.

3. പതനനതഗിട 

ക്രമ നന. വർഷന പ്രവൃതഗിയുനടെ യപരഫ

1 2016-17 അചൻയകയോവഗിൽ  ആറഗിനന്റെ  ഇടെതുകര  തൃപയോറ  യക്ഷേതന-ലകപട്ടൂർ-
വളഗിയകയോടെഫ പഞയോയതഫ.

2 2016-17 അചൻയകയോവഗിൽ ആറഗിനന്റെ ഇടെതുകര -ലകപട്ടൂർ യകയോയഗികൽ ശറീമഹയോയദവ
യക്ഷേതന-വളഗിയകയോടെഫ പഞയോയതഫ.

3 2016-17 അചൻയകയോവഗിൽ ആറഗിനന്റെ വലതുകര വയറപ്പുഴ കടെവഫ-കുളനടെ

4 2016-17 അചൻയകയോവഗിൽ  ആറഗിനന്റെ  ഇടെതുകര  കുളഗികടെവഫ  &  സനരക്ഷേണഭഗിതഗി
അമൻയകയോവഗിൽ, ലകപട്ടൂർ.

5 2016-17 അചൻയകയോവഗിൽ  ആറഗിനന്റെ  ഇടെതുകര   പന്തളന  മഹയോയദവർ  യക്ഷേതന-
ബലഗിതറ നഗിർമയോണന.

6 2016-17 അചൻയകയോവഗിൽ  ആറഗിനന്റെ  ഇടെതുകര  വയോഴമുടന  മഹയോവഗിഷ്ണു  യക്ഷേതന
സനരക്ഷേണ ഭഗിതഗി നഗിർമയോണന.



7 2016-17 കലയോർ  നദഗി  വലതുകര  SNDP  B.  No.  4024  യതക്കുയതയോടെഫ  തനഗിയതയോടെഫ
പഞയോയതഫ സനരക്ഷേണ ഭഗിതഗി നഗിർമയോണന.

4. ആലപ്പുഴ 

ക്രമ നന. വർഷന പ്രവൃതഗിയുനടെ യപരഫ

1 2017 ഉതരപളഗിയയോറഗിനന്റെ പുനരുദ്ധയോരണവുമയോയഗി ബനനപട പ്രവ തഗികൾ

2 2017 അചൻയകയോവഗിലയോറഗിനന്റെ  തറീരസനരക്ഷേണതഗിനുന  നവൺമണഗി  പഞയോയതഗിൽ
മുയണ്ടയോളഗി പളതഫ കടെവഗിനന്റെ നഗി ർമയോണവുമയോയഗി ബനനപട പ്രവൃതഗികൾ

3 2017 എടെതശ്വ പഞയോയതഗിൽ പമയോ നദഗിയുനടെ തറീരസനരക്ഷേണതഗിനയോയുള പ്രവൃതഗി
5. യകയോടയന 

ക്രമ നന. വർഷന പ്രവൃതഗിയുനടെ യപരഫ

1 2017-18 നവള്ളൂർ  പഞയോയതഗിൽ  വഗിലങ്ങുപയോറകടെവഗിൽ   കുളഗികടെവഗിനന്റെ
നഗിർമയോണവുന  മണഗിമലയയോറഗിനന്റെ വലതുകരയുനടെ സനരക്ഷേണന

2 2017-18 അയർക്കുനന  പഞയോയതഫ  20-ായോന  വയോർഡഗിൽ  യമയചരഗിൽ  മറതഗിൽ
പുരയഗിടെതഗിനടുതഫ മറീനചഗിലയോറഗിനന്റെ ഇടെതുകര സനരക്ഷേണന.

6. എറണയോകുളന 

ക്രമ നന. വർഷന പ്രവൃതഗിയുനടെ യപരഫ

1 2016-17 നഗിമഞ്ജനന  കടെവഫ  പുനരുദ്ധയോരണന-ആലുവ  ശഗിവരയോതഗി  മണപ്പുറന,
നപരഗിയയോർ

2 2018-19 സനരക്ഷേണഭഗിതഗി  നഗിർമയോണ  പ്രവർതനന-ലകപടഗിപ്പുഴ,  പുതുകയോടെഫ
യകയോളനഗി, കരുമയോലൂർ LSGD

7. തൃശ്ശൂർ

ക്രമ നന. വർഷന പ്രവൃതഗിയുനടെ യപരഫ

1 2019 തൃശ്ശൂർ ജഗിലയഗിനല വടെകയോയഞരഗി നഗരസഭയഗിൽ വടെകയോയഞരഗി യറയോഡഫ
ബ്രഗിഡഫ ജഫ   ഡഹൗൺസറീന  ഭയോഗതയോയഗി  വടെകയോയഞരഗിപ്പുഴയുനടെ
വലതഫകരയുനടെ സനരക്ഷേണന.

2 2019 പരഗിയയോരന   ഗയോമപഞയോയതഗിൽ  യവളൂകര  പമഫ  ഹഹൗസഗിനഫ  സമറീപന
ചയോലക്കുടെഗിപ്പുഴയുനടെ  വലതഫ  കരയുനടെ  സനരക്ഷേണവുന  കടെവഫ
നഗിർമയോണവുന.

3 2019 വരന്തരപളഗി ഗയോമപഞയോയതഗിൽ നന്തഗിപുലന വഗിയലജഗിൽ സർനവ്വ  നന.
68/2 ൽ വയോസുപുരന ബണ്ടഫ  ഡഹൗൺസറീന ഭയോഗതയോയഗി കറുമയോലഗിപ്പുഴയുനടെ
വലതഫകരയുനടെ സനരക്ഷേണന



4 2019 യമലൂർ  പഞയോയതഗിനല  ഇടെതകയോവഫ  യക്ഷേതതഗിനഫ  സമറീപന
കരയഗിടെഗിചഗിൽ അനുഭവനപടുന ചയോലക്കുടെഗിപ്പുഴയുനടെ ഇടെതഫ കരയഗിൽ 100
മറീറർ ദൂരന പയോർശശ്വഭഗിതഗി നഗിർമഗിചഫ സനരക്ഷേഗിക്കുനതഗിനുന യക്ഷേതകടെവഫ
നഗിർമഗിക്കുനതഗിനുന .

8.മലപ്പുറന 

ക്രമ നന. വർഷന പ്രവൃതഗിയുനടെ യപരഫ

1 2015 മലപ്പുറന  ജഗിലയഗിനല  വയോഴകയോടെഫ  ഗയോമപഞയോയതഗിൽ  യമപ്രന-
തകഗിയയകൽ വയോർ  ഡഫ നമർ 8-ൽ ചയോലഗിയയോർ പുഴയുനടെ ഇടെതുകര
സനരക്ഷേണന

2 2017 കരുവയോരക്കുണ്ടഫ  പഞയോയതഗിനല  മയോമറ  പയോലതഗിനന്റെ  യമൽ
ഭയോഗതഫ  ഒലഗിപ്പുഴയുനടെ  വലതുകരയഗിൽ  പയോർശശ്വഭഗിതഗി  സനരക്ഷേണ
നഗിർമയോണന

3 2017 മലപ്പുറന ജഗിലയഗിനല കൂടഗിലങയോടെഗി പഞയോയതഗിനല പടെഗിഞയോറ്റുമുറഗിൽ
പനമറകടെവഗിനഫ  സമറീപന  കടെലുണ്ടഗിപ്പുഴയുനടെ   ഇടെതുകര
സനരക്ഷേണന.

4 2019 മമയോടെഫ  ഗയോമപഞയോയതഗിനല  വളഗിനകട്ടു  കുടെഗിനവള  പദ്ധതഗിക്കു
സമറീപന കുതഗിരപ്പുഴയുനടെ ഇടെതുകരയഗിൽ സനരക്ഷേണന.

5 2019 യകയോ ഡൂർ  ഗയോമപഞയോയതഗിനല  നൂറടെഗിപയോലതഗിനഫ  തയോനഴ
യചയോലയശ്ശേരഗികടെവഗിൽ  കടെലുണ്ടഗിപ്പുഴയഗിൽ  സനരക്ഷേണ  ഭഗിതഗി
നഗിർമയോണന

6 2019 മലപ്പുറന  ജഗിലയഗിനല  മലപ്പുറന  മുനഗിസഗിപയോലഗിറഗിയഗിനല  വയോർഡഫ  13,  14
ശയോന്തഗി നഗറഗിൽ കടെലുണ്ടഗിപ്പുഴയുനടെ വലതുകര സനരക്ഷേണന

7 2019 എ.ആർ.നഗർ പഞയോയതഗിൽ  19  വയോർഡഗിൽ മൂഴഗികലഗിൽ  (293  സഗി
വറീടെഗിയനയോടെഫ യചർനഫ) കടെലുണ്ടഗിപ്പുഴയുനടെ വലതുകര സനരക്ഷേണന)

8 2019 എ.ആർ.നഗർ  പഞയോയതഗിൽ  19  വയോർഡഗിൽ   മമ്പുറന  പുതഗിയ
പയോലതഗിനു  യമൽഭയോഗതഫ  കടെലുണ്ടഗിപ്പുഴയഗിൽ  വലതുകര
സനരക്ഷേണന.

9 2019 എ.ആർ.നഗർ  പഞയോയതഗിൽ  മൂഴഗികൽ  യകയോളനഗിയഗിൽ
പഗി.എന.ജയോഫർ എനവരുനടെ വറീടെഗിയനയോടെഫ  യചർനഫ (ററീസർനവ്വ നമർ
226/14) കടെലുണ്ടഗിപ്പുഴയുനടെ വലതുകര സനരക്ഷേണന.

10 2019 പരപനങയോടെഗി  മുനഗിസഗിപയോലഗിറഗിയഗിൽ  നനടുവ  വഗിയലജഗിൽ  ഉളണന
ലയോകൽ പ്രയദശത്തു കടെലുണ്ടഗിപ്പുഴയുനടെ ഇടെതുകര സനരക്ഷേണന

11 2019 മലപ്പുറന ജഗിലയഗിനല വഴഗികടെവഫ ഗയോമ പഞയോയതഗിൽ ശറീമതഗി,പദ്മജ
W/o  സതണൻ  എനവരുനടെ  സ്ഥലത്തു  കലകൻപുഴയുനടെ
ഇടെതുകരയഗിലുന വലതുകരയഗിലുന സനരക്ഷേണഭഗിതഗി നഗിർമയോണന

12 2019 മലപ്പുറന  ജഗിലയഗിനല  പുറത്തൂർ  ഗയോമ  പഞയോയതഗിൽ  കുറഗികയോടഫ
കടെവഗിനന്റെ  തയോഴഫഭയോഗതഫ  ഭയോരതപ്പുഴയുനടെ  വലതുകര  സനരക്ഷേണന-
രണ്ടയോന ഘടന.

13 2019 മലപ്പുറന  ജഗിലയഗിനല  കുറഗിപ്പുറന  പഞയോയതഗിൽ  മണയോതഗിപയോറകഫ
സമറീപന  നചങണകടെവഗിനഫ  യമൽ  ഭയോഗതഫ  ഭയോരതപ്പുഴയുനടെ



വലതുകര സനരക്ഷേണന-രണ്ടയോന ഘടന.

14 2018 കറീഴുപറമഫ  പഞയോയതഗിൽ  കുനഗിയഗിൽ  പതയോന  വയോർഡഗിൽ
യകയോയലയോത്തുനനതയോടെഗി  കക്കുഴഗി  കുനതഫ  ചയോലഗിയയോർ  പുഴയുനടെ
വലതഫകര  സനരക്ഷേണന.

15 2019 മലപ്പുറന ജഗിലയഗിനല മലപ്പുറന മുനഗിസഗിപയോലഗിറഗിയഗിൽ 13-ായോന വയോർഡഗിനല
കയോളമയോടെഗിയഗിൽ കടെലുണ്ടഗിപ്പുഴയുനടെ വലതുകര സനരക്ഷേണന.

16 2019 മലപ്പുറന  ജഗിലയഗിനല  പറപ്പൂർ  പഞയോയതഗിൽ  ഒനയോന  വയോർഡഗിൽ
ഇലഗിപുലയോകലഗിൽ കടെലുണ്ടഗിപ്പുഴയുനടെ വലതുകര സനരക്ഷേണന.

17 2019 വയോഴകയോടെഫ  ഗയോമപഞയോയതഗിൽ വയോർഡഫ  5  ററീസർനവ്വ നമർ  23/1,
വയോഴകയോടെഫ  ആമയകയോടെഗിൽ  ചയോലഗിയയോർ  പുഴയുനടെ  ഇടെതുകര
സനരക്ഷേണന.

9. യകയോഴഗിയകയോടെഫ 

ക്രമ നന. വർഷന പ്രവൃതഗിയുനടെ യപരഫ

1 2016-17 ചയോതമനഗലന പഞയോയതഗിനല യകയോഴഗിമണ പറമഗിൽ നചറുപുഴയുനടെ
ഇടെതുകര സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി

2 2016-17 ഓമയശ്ശേരഗി പഞയോയതഗിനല കുനതഫ പറമഫ നവളഗിമണ ഇരുതുളഗി
പുഴയുനടെ ഇടെതുകര സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി.

3 2016-17 ഏറയോമല പഞയോയതഗിനല വയോ ർഡഫ നന. 2  ൽ നരഗിയയോൽ കയോവുമൽ
മയോഹഗി പുഴയുനടെ ഇടെതുകര സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി.

4 2016-17 യകയോടെയഞരഗി  പഞയോയതഗിനല  വയോർഡഫ  നന.  10  ൽ  പുളളഗികയന
പഴതുങൽ യകയോളനഗി യറയോഡഗിൽ ചയോലഗിപ്പുഴ  സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി.

5 2016-17 മുകന  പഞയോയതഗിനല  ഇലമഗിലയശ്ശേരഗി-യകയോട്ടുമുഴഗി,  ഇരുവഴഞഗി
പുഴയുനടെ വലതുകര സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി.

6 2016-17 അഴഗിയൂർ  പഞയോയതഗിനല  പതഗികൽ  വഗി.സഗി.ബഗി.  യുനടെ  മുകൾ
ഭയോഗതഫ  മയോഹഗി പുഴയുനടെ ഇടെതുകര സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി

7 2016-17 യവളന  പഞയോയതഗിനല  വയോ ർഡഫ  നന.  12  ൽ  കുറണയോടെഗി  പുഴയുനടെ
വലതുകര സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി.

8 2016-17 മണഗിയൂർ പഞയോയതഗിനല  കുറണയോടെഗി പുഴയുനടെ വലതുകര സനരക്ഷേണ
പ്രവൃതഗി.

9 2016-17 യകയോടതഗിരുതഫ  ദശ്വറീപഗിനല  കുറണയോടെഗി  പുഴയുനടെ  നതക്കു  ഭയോഗതഫ
സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി.

10 2016-17 യവളന  പഞയോയതഗിനല  വയോ ർഡഫ  നന.  10  ൽ  കുറണയോടെഗി  പുഴയുനടെ
വലതുകര സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി.

11 2016-17 നയോദയോപുരന പഞയോയതഗിനല മയോഹഗി  പുഴയുനടെ ഇടെതുകര സനരക്ഷേണ
പ്രവൃതഗി.

12 2016-17 നചറുവണ്ണൂർ പഞയോയതഗിനല വയോ ർഡഫ നന. 12  ൽ യകയോവഗിൽ മണഗിൽ
കുറണയോടെഗി പുഴയുനടെ ഇടെതുകര സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി.

13 2016-17 വയോണഗിയമൽ  പഞയോയതഗിനല  മയോഹഗി   പുഴയുനടെ  വലതുകര



സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി.

14 2016-17 നരഗിപറ പഞയോയതഗിനല മയോഹഗി   പുഴയുനടെ ഇടെതുകര സനരക്ഷേണ
പ്രവൃതഗി.

15 2016-17 കരുവട്ടൂർ  പഞയോയതഗിനല   നചറുവറകടെവഫ   പയോലതഗിനുന
എ.എന.എൽ.പഗി.  സ്കൂളഗിനുമഗിടെയഗിലുള  പൂനൂർ  പുഴയുനടെ  വലതഫ  കര
സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി.

16 2016-17 നരഗിപറ  പഞയോയതഗിനല  ചയോലഗികൽ  തയോനഴ  മയോഹഗി   പുഴയുനടെ
ഇടെതുകര സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി.

17 2016-17 ചയോതമനഗലന  പഞയോയതഗിനല എടെവഴഗികടെവഫ  പയോലതഗിനഫ  തയോനഴ
ഭയോഗതഫ  മനണയോടെഗിക  പറമഗിൽ  ഇരുവഴഗിഞഗിപ്പുഴയുനടെ  വലതുകര
സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി

18 2016-17 മണഗിയൂർ പഞയോയതഗിനല അണ്ടകുണ്ടഫ പയോലതഗിനഫ സമറീപന കുറണയോടെഗി
പുഴയുനടെ വലതുകര സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി

19 2016-17 വയോണഗിയമൽ പഞയോയതഗിനല ഓലഗിയയയോടഫ  പളഗികഫ  സമറീപന  മയോഹഗി
പുഴയുനടെ വലതുകര സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി

20 2016-17 അഴഗിയൂർ പഞയോയതഗിനല വയോർഡഫ നന 4 ൽ യകയോടമലകുനഫ തയോഴതഫ
കയോകടെവഗിനഫ  മുകൾ  ഭയോഗതയോയഗി   മയോഹഗി   പുഴയുനടെ  ഇടെതുകര
സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി.

21 2016-17 ബയോലുയശ്ശേരഗി പഞയോയതഗിനല മരുതഗിയയയോടെഫ നചകഫ ഡയോമഗിനഫ സമറീപന
മഞപ്പുഴയുനടെ  ഇടെതുകര സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി

22 2016-17 കൂടെരഞഗി  പഞയോയതഗിനല  വറീടഗിപയോറതഫ  പയോലതഗിനഫ  തയോനഴ
ഭയോഗതഫ വറീടഗിപയോറപ്പുഴയുനടെ വലതുകര സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി

23 2016-17 ഉളഗിയയരഗി  പഞയോയതഗിനല  അരറീകൽ  തയോനഴ  ഭയോഗതഫ
ചഗിറയോരഗിപ്പുഴയുനടെ   ഇടെതുകര സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി

24 2016-17 ചങയരയോതഫ   പഞയോയതഗിനല  വയോ ർഡഫ  12  ൽ  നചറുപുഴയുനടെ
ഇടെതുകര സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി

25 2016-17 നകയോടുവളഗി   പഞയോയതഗിനല  മുകതഫ  പറമഗിൽ  നചറുപുഴയുനടെ
വലതുകര സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി

26 2016-17 തയോമരയശ്ശേരഗി  പഞയോയതഗിനല മൂലതഫമണഗിൽ പറമഗിൽ ഇരുതുളഗി
പുഴയുനടെ  വലതുകര സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി

27 2017-18 മണഗിയൂർ  പഞയോയതഗിനല മയടയോതഫ  യതയോടെഫ  തയോഴഫഭയോഗതഫ  കുറണയോടെഗി
പുഴയുനടെ വലതുകര സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി

28 2017-18 ചയോതമനഗലന പഞയോയതഗിനല ഇടെവഴഗികടെവഫ  പയോലതഗിനഫ  സമറീപന
ഇരുവഴഗിഞഗിപുഴയുനടെ വലതുകര സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി

29 2017-18 നചകണയോടെഫ  പഞയോയതഗിനല  വഗിഷ്ണുമനഗലന  സമറീപന  മയോഹഗി  പുഴയുനടെ
വലതുകര സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി

30 2017-18 നചകണയോടെഫ പഞയോയതഗിനല വയോർഡഫ 10-ൽ  മയോഹഗി പുഴയുനടെ വലതുകര
സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി

31 2017-18 ചയോതമനഗലന  പഞയോയതഗിനല  മയണയോടെഗിക  പറമഗിൽ



ഇരുവഴഗിഞഗിപുഴയുനടെ വലതുകര സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി

32 2017-18 കയോരയശ്ശേരഗി   പഞയോയതഗിനല  ഇരുവഴഞഗി  പുഴയുനടെ   ഇടെതുകര
സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി

33 2019-20 മുകന ഓർഫയനജഗിനഫ സമറീപന   ഇരുവഴഞഗി പുഴയുനടെ  വലതുകര
സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി

34 2019-20 പയയയോളഗി മുൻസഗിപയോലഗിറഗി യകയോടത്തുരുതഗി ദശ്വറീപഗിനല കുറണയോടെഗി പുഴയുനടെ
കഗിഴകഫ ഭയോഗന സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി.

35 2020-21 പനങയോടെഫ  പഞയോയതഗിനല  വയോർഡഫ  16  ൽ  കരയനതയോടെഗി
അനഗനവയോടെഗികഫ  സമറീപന  മഞപ്പുഴയുനടെ   വലതുകര സനരക്ഷേണ
പ്രവൃതഗി

36 2020-21 കരുവട്ടൂർ-  കയകയോടെഗി  പഞയോയത്തുകളഗിനല  പുന്നൂർ  പുഴയുനടെ
വലതുകര സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി

37 2020-21 കയകയോടെഗി  പഞയോയതഗിൽ  കഗിഴകയോലഗിനു  സമറീപന  പുനൂർ  പുഴയുനടെ
വലതുകര സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി

38 2020-21 കയകയോടെഗി പഞയോയതഗിൽ കരഗിയയോടെതഗിനഫ സമറീപന പുനൂർ പുഴയുനടെ
വലതുകര സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി

39 2020-21 കയോവഗിലുനപയോറ  പഞയോയതഗിൽ  യചയോയഗിച്ചുണ്ടഫ  തചയോരന  നപയോയഗിലഗിനഫ
സമറീപന കുറണയോടെഗി പുഴയുനടെ ഇടെതുകര സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി

40 2020-21 മണഗിയൂർ പഞയോയതഗിനല കടഗിലമുഴഗി വഗിസഗിബഗി യുനടെ മുകൾ ഭയോഗതഫ
കുറണയോടെഗി പുഴയുനടെ വലതുകര സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി

10. കണ്ണൂർ 

ക്രമ നന. വർഷന പ്രവൃതഗിയുനടെ യപരഫ

1 2017 ആർ.എന.എഫഫ-കടെനപളഗി-പയോണപ്പുഴ പഞയോയതഗിൽ ററീ.സ. 18/3, 18/4
വണയോതഗിപ്പുഴ  പയോലതഗിനന്റെ  യമൽ  ഭയോഗതയോയഗി  വണയോതഗിപ്പുഴയുനടെ
തറീരയശയോഷണന സനഭവഗിച വലതുകരയുനടെ സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി.

2 2017 ആർ.എന.എഫഫ-രയോമന്തളഗി ഗയോമപഞയോയതഗിൽ പയോലയകയോടെഫ  അഴഗിമുഖതഫ
ഡഡഫജഫ നചയ്യുന അടെഗിയന്തഗിര പ്രവൃതഗി

3 2018 ആർ.എന.എഫഫ-കണ്ണൂർ  ജഗിലയഗിൽ  മുഴക്കുനഫ   ഗയോമപഞയോയതഗിൽ
ആവഗിലന  എന  സ്ഥലതഫ  ബയോവലഗിപ്പുഴയുനടെ  ഇടെതുകര  സനരക്ഷേണ
പ്രവൃതഗി

4 2018 ആർ.എന.എഫഫ-  കണ്ണൂർ  ജഗിലയഗിൽ  പയോയന  പഞയോയതഗിൽ  പയോയന
ഈസ്റ്റേഗിൽ ബയോവലഗിപ്പുഴയുനടെ വലതുകര സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി

5 2019 ആർ.എന.എഫഫ-  കണ്ണൂർ ജഗിലയഗിൽ പഗിണറയോയഗി പഞയോയതഗിൽ യകയോളയോടെഫ
പയോലതഗിനന്റെ  മുകൾ  ഭയോഗതഫ  അഞരകണ്ടഗിപ്പുഴയുനടെ  ഇടെതുകര
സനരക്ഷേണ പ്രവൃതഗി.

6 2018-19 ആർ.എന.എഫഫ-  കണ്ണൂർ ജഗിലയഗിൽ  നചങളയോയഗി  ഗയോമപഞയോയതഗിനല
പുൽകയോടെഗികടെവഫ  മുതൽ  ചഗിറമൽകടെവഫ  വനരയുള  ഭയോഗന  റഗിവർ
മയോയനനജ്മെന്റെഫ   ഫണ്ടഫ  ഉപയയയോഗഗിചഫ  സനരക്ഷേണ  ഭഗിതഗി  നഗിർമഗിക്കുന



പ്രവൃതഗി 



അനുബനന  -1
ആർ  .  എന  .  എഫഫ  .    ലലെ ഈ വർഷലത്തെ നനീകക്കിയക്കിരുപഫ തുക

ക്രമ നന ജക്കില ആർ.എന.എഫഫ.ലലെ നനീകക്കിയക്കിരുപഫ തുക 

1 തക്കിരുവനന്തപുരന 5398726/-

2 ലകകൊലന 10407104/-

3 പത്തെനനതക്കിട 3175906/-

4 ആലെപ്പുഴ 1128663/-

5 കകകൊടയന 1451273/-

6 ഇടുകക്കി 11495384/-

7 എറണകൊകുളന 4601048/-

8 തൃശ്ശൂർ 57350016/-

9 പകൊലെകകൊടഫ 30011904/-

10 മലെപ്പുറന 12247689/-

11 കകകൊഴക്കികകകൊടഫ 76894250/-

12 വയനകൊടഫ 6040502/-

13 കണ്ണൂർ 26533449/-

14 കകൊസർകഗകൊഡഫ 3378811/-

                    ആലക 250114725/- രൂപ
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GOVERNMENT OF KERALA 
*** 

Abstract 

Revenue Department River Management Fund Construction of nine 

bridges in various disricts- Administrative Sanction accorded- Orders issued. 

REVENUE (P) DEPARTMENT 

G.0 (Rt) No. 6032/15/RD
Read: 

Dated, Thiruvananthapuram, 19..11..15 

1 Minutes of the SHLC meeting held on 28.10.2014 

2 GO(Rt) No. 1150/15/RD dated 04.03.2015 

3 Lr no. INT/RD/609/2015/03A dated 13.07.2015 from 

the Chief Operating Officer, M/s. Integral Solutions5,

Kochi 
4 Minutes of the meeting,convened on 18.08.2015 for 

deliberating over the construction of nine bridges in 

the State 

ORDER 

The State High Level Committee constituted to scrutinize the 

works to be implementedusing River Management Fund, in its meeting held 

on 28.10.2014, decided to entrust M/s. Integral Solutions, Kochi. to conduct 

Alignment Survey and Soil Investigation on the feasibility study of the nine 

bridges to be constructed in Pathanamthitta, Kottayamn, Kannur. Ernakulam,

Kollam and Malappuram districts. As per the GO read as 2nd paper above, 

Government have accorded administrative sanction to entrust M/s. Integra! 

Solutions, Kochi to conduct Alignment Survey and Soil Investigation on the 

feasibility.study of the nine bridges. The firm-has completed the study repart 

and submitted it before Government as per the letter read as 3" paper 

above, The study report is in favour of consfruction of 9 bridges and rough 

estimate of the construction of the bridges amounts to 32 crores. 

In the meeting convened in this regard on 18..08..2015, it was 

decided to appoint Nirmithi Kendra, Pathanamthitta as the nodal agency for 

implementing the construction of nine bridges in various districts. The 

Nirmithi Kendras of the respective districts will conduct overall supervision of 

the construction Work in those districts and it .was also 

decided to waive the money ceiling imparted to Nirmithi Kendra for the 

Seanned with CanScanner



entation of this project. The State High Level 
Committee mesting 

ne Bridges worth Rs. 32 Crores as per survey conducted by M/s, Integral 

Solutions. 

On8..09..2015 has accorded approval in principle for the tonstruor 

Govemment have examined the matter in detail and are pleased 

dccord administrative sanction for the construction of nine bridges said in 

ead as 2d paper above in Pathanamthitta, Kottayam, Kannur, 

Ernakulam, Kollam and Malappuram districts for an approximate amount of 

n.32,00,00,000/-(Rupees Thirty Two Crores only). The expenditure on this 

dcount will be met from the River Management Fund maintained by the 

pective District Collectors. The Nirmithi Kendra, Pathanamthitta shall be 

ne nodal agency to implement the project and the Nirmithi Kendras of 

respective districts be the agencies for overall supervision of the 

construction work being caried out in those districts. Sanction is also 

accorded for waiving money ceiling imparted to Nimithi Kendras for the 

implementation of this project only. 

By Order of the Governor, 

:Dr VISHWAS MEHTA 
Principal Secretary to Government

The Commissioner, Land Revenue, Thiruvananthapuram. 
The District Collectors concerned M l[yirm 
The Project Manager, Nirmithi Kendra conerned 
The Principal Accountant General (Audit), Kerala, 
Thiruvananthapuram.
The Accountant General (A & E), Kerala, Thiruvananthapuram 
Finance Department 
1& PRD Web and New Media) Press Release 
SF/0.C. 

/Forwarded/By arder 
utehnn 

Sectidn Officer 
Copy to: PS/Additional PS to Hon'ble Minister (Revenue) 

P.A to Principal Secreary (Revenue) 
CA to Additlonal Secretary 



GOVERNMENT OF KERALA 

Abstract 

Revenue Departmet - River Management Fund - Construction of nine bridges in various districts 

Allocation of funds -Sanction - Accorded - Orders issued. 

REVENUE (P) DEPARTMENT 

G.O (Rt) No.6887/15/RD 
Dated, Thiruvananthapuram, 28/12/2015 

Read:1. GO(Rt) No.6032/15/RD dated 19.11.2015 

Minutes of the 2 meeting on 23.11.2015 for deliberating the construction of 

bridges. 

ORDER 

Government have accorded administrative sanction for the construction of nine bridges in 

Pathanamthitta, Kottayam, Kollam , 
Ernakulam, Kannur and Malappuram districts for an apprOximate 

amount of Rs. 32,00,00,000/-(Rupees Thirty Two Crores Only) as per the Government Order read as 

first paper above. The Nirmithi Kendra, Pathanamthitta has been appointed as the Nodal agency to 

implement the work vide the same Government Order. It has been ordered that the Nirmithi Kendras of 

the respective districts be the agencies for overall supervision of the construction work being carried 

out in those districts.

2. In the meeting held on 23.11.2015 at the behest of the Honb'le Minister for Revenue, for 

deliberating the construction of bridges, it has been decided to allocate sufticient fund for the 

implementation of the project in accordance with the existing provisions of Kerala Protection of River 

Banks and Regulation of Remo val of Sand Rules 2002. 

3 Section 22 A of the Kerala Protection of River Banks and Regulation of Removal of Sand 

Rules 2002 enables Government to transfer River Management Fund from one district to another in 

exigencies on conditions. The Nirmithi Kendra, Pathanamthitta district is appointed as the Nodal 

agency to implement the work in this case and the . River Management Fund account of the district 

lacks the amount required to execute the work. In the circumstances, Government invoking the 

provisions of the Kerala Protection of River Banks and Regulation of Removal of Sand Rules 2002. 



that the following districts shall transfer the amount specified therein to the River Management 

Fund account of the Pathanamthitta district with immediate effect. 

wwwwwwwwww * 

District Amount to be transferred (in crores) 
wwww.A 

Malappuram Rs. 20,00,00,000/- 
vwww.w.aua ***** 

Kollam Rs. 8,00,00,000/-

Thrissur Rs. 5,00,00,000/-
www.um 

* 

Ernakulam Rs. 1,00,00,000/- 

Total Rs. 34,00,00,000/- 

4 The District Collector, Pathanamthitta, shall, in turn, reallocate the fund to the Nirmithi 

Kendra,Pathanamthitta, as and when necesary, for the implementation of the project as per the existing 

rules. The District Collectors of respective districts shall ensure that the process of transferring the 

amount to River Management Fund account of Pathanamthítta District takes place with immediate 

effect. 

By Order of the Governor, 

Dr. Vishwas Mehta 

Principal Secretary to Government 

To 
The District Collector, 

Pathanamthitta/Kollam/Kottayam/Ernakulam/Kannur/Malappuram 

The Commissioner for Land Revenue, Thiruvananthapuram. 

The Project Manager, Nirmithi Kendra, Pathanamthitta

The Principal Accountant General (Audit), Kerala, Thiruvananthapuram. 

The Accountant General (A & E), Kerala, Thiruvananthapuramn 

Web and New Media/ Press release 

SF/0.C. 

Forwarded / Hy order 

Sectton Officer 

py to: P.S. to Hon'ble Minister for Revenue 

Addl. P.S. to Hon'ble Minister for Revenue 

P.A. to Secretary (Revenue) 

C.A. to Additional Secretary II (Revenue) 

Under Secretary 


