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ചചെയർമാൻ,ജിലദരന്തനിവാരണതോറാറി ി&ജിലകലകർ,വയ്തനാടിചന്തനടപടികമര.
(ഹാജർ:തജയകുമാർഎ.ആർ,IAS)
്തനടപടികമര്തനര:DCWYD/2696/2019-DEOC1

റീയറി

:02/03/2019


വിഷയര:-ദരന്തനിവാരണര-വരൾച-ത്തനധികറകുുഴൽകിണർ്തനിർമാണര
്തനിോരാധിക്റ് -സരബന്ധിച്.
സൂചെ്തന:-1.ദരന്തനിവാരണവകു്ിൻചറസർകലർ്തനമർ45726/ചക3/2016/
ഡി.എര.ഡിറിയ്യറി17.2.2017
2.ജിലാദരന്തനിവാരണതോറാറി ിടചട28.2.2019ചല
ോയാഗതിൻചറമിനട്സ്
********************************************

വരൾചറടട്റി്തനായി കുുഴൽകിണണകകളുചട്തനിർമാണര ്തനിർതിചവ്ിക്റി്തന് സരസാ്തന
ദരന്തനിവാരണ തോറാറി ി സൂചെ്തന 1 പ്രകാരര ്തനിർോശിിചിിര. തറിച്തനത്തുടർ്്കുുഴൽകിണർ്തനിർമാണര
്തനിയന്ത്രിച്ചകാ ്20.2.2017ലുര,23.2.2018ലുരഉതരവ് ുറച്െവിചിിര.

2. 28.2.2019 ്തന്  ോചെർ് ജിലാ  ദരന്തനിവാരണ  തോറാറി ി  ോയാഗര  ജിലയിചല
വരൾചാദരനതിൻചറ തവസ വിലയിിത്തുകട ായി . ഈ  വർഷചത വരൾചാ  സിറിഗറികൾ
തവോലാക്തനരചചെയറിഴൽ്തനി്്  സിറിഗറികൾകുിഞര ്  വർഷങ്ിോലറ് ോപാചലറച്ഗിറരമായ
തവസായിലാചണ്്  ജിലാ  ദരന്തനിവാരണ  തോറാറി ിക്  ോബാധ്മാുകട ായി. ആയറിൻചറ
തടിസാ്തനതിഴൽവരൾചാദരനരറടട്റി്തനായിതടിയനിര്തനടപടികൾകകചകാോേ ് ്.

3.വയ്തനാട് ജിലടചടവിവിധഭാഗങ്ിഴൽസ്കാര്കുുഴൽകിണർ്തനിർമാറാകൾയാചറാിവിധ
ിാസ്ത്രീയ  സർോവോയാ  പഠ്തനോമാ  ്തനടതാചറ ധാരാ്മായി  കുുഴൽകിണണകൾ  ്തനിർമിക്റ്
ശ്രദ്ധയിഴൽച്ട്ടിട്ടു ്. ഇതരതിഴൽ  ിാസ്ത്രീയ  തപരഥനം്തനര  ്തനടതാചറ കുുഴൽകിണർ  ്തനിർമിക്റ്
ജലവിറാ്തനരറാഴു്റിനര,തറിലൂചടവരൾചാദരനവ്ാപ്തിടരസാധ്റടരവർധി്ികാനരഇടയാകര.

4. ദരന്തനിവാരണ  ്തനിയമപ്രകാരര  യഥനംാവിധി  റയ്യാറാകിയ  വയ്തനാട്  ജിലടചട ഡിസാ്ർ
മാോ്തനചജൻറ് പാ്തനിഴൽഭജലവിറാ്തനരറാഴു്റ് റടട്റിനര,ജലവിഭവോിഷിഉപോയാഗര്തനിയന്ത്രിക്റിനര
ആവി്മായ്തനടപടികൾകകചകാോനര,വ്വസകൾഏർർച്െതാനരവ്വസചചെചെയ്ര ്.

5.  2005 ചല ദരന്തനിവാരണ  ്തനിയമതിചല വകു്്  30(1), ദരന്തനിവാരണതി്തനായി  എലാ
്തനടപടികകളുര  സ്ീകരികാൻ  ജിലാ  ദരന്തനിവാരണ  തോറാറി ിചയ തധികാരച്െത്തുര ് . ഈ
സാഹചെര്ങൾ  പരിഗണിച്  വയ്തനാട്  ജിലയിഴൽ  സ്കാര് കുുഴൽകിണർ  ്തനിർമാറാകൾ  കുുഴിണർ
്തനിർമിക്റ് 31.5.2019 വചരകാലയ്വിോലക്്തനിോരാധികാൻ  28.2.2019 ്തന് ജിലാദരന്തനിവാരണതോറാറി ി
സൂചെ്തന2പ്രകാരരറീിമാ്തനിചിിര.
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6. ഈ  സാഹചെര്തിഴൽ  വയ്തനാട്  ജിലയിചല കുുഴൽകിണർ  ്തനിർമാണതി്തന്  ്തനിയന്ത്രണര
ഏർർച്െതി  ഭഗർഭജല/ഭജല  ോിാഷണര  റടട്റ്  വരൾചാ  ദരന്തനിവാരണതി്തന്
തറ്നാോപക്ഷിറമാകയാഴൽചവചടോചെർതറ് പ്രകാരരഇറി്തനാഴൽഉതരവാകുര.

ഉതരവ്

1. വയ്തനാട്  ജിലയിഴൽ 31.5.2019 വചര കാലയ്വിഴൽ  കുുഴൽകിണണകൾ  സ്കാര് കുുഴൽകിണർ
്തനിർമാറാകൾ കുുിക്റ് ്തനിോരാധിച് 2005 ചല ദരന്തനിവാരണ  ്തനിയമര , വകു്് 30(1) തനസരിച്
ഉതരവാകുര.
2. ഭഗർഭജല  വകു്്  യഥനംാവിധര  സർോവ ്തനടതി  തരഗീകരിക് ഇടങ്ിഴൽ  ഭഗർഭജലവകു്്  ോ്തനരിട്ട്
കുുഴൽകിണണകൾ്തനിർമിച് ്തനഴൽകു്റി്തന്  റടസമില.എ്ാഴൽതപ്രകാരരകുുഴൽകിണർകുുിക്റ്
പ്രോശിചത വരൾചാ  സാധ്റ  വർധി്ികില എ്്  ിാസ്ത്രീയമായി  ഉറ്ാകിയ  ോിഷര  മാരോമ
ഭഗർഭജലവകു്്്തനിർമാണര്തനടതാാവ.
3. ോകര്  മ്തനിസി്ാലി ി  ചകട്ടിട  ്തനിർമാണ  ചെട്ടങൾ/ോകര്  പഞ്ായത്  ചകട്ടിട  ്തനിർമാണ  ചെട്ടങൾ
പ്രകാരര  കുുഴൽകിണർ  ്തനിർമിക്റിനേ തനമറി  ഭജലവകു്്  ോ്തനരിട്ട്  സർോവ്തനടതി  കുുിക്
കുുഴൽകിണണകൾക്  മാരമായി 31.5.2019 വചര പരിമിറച്െോത റാണ്  എ്്  എലാ  രാമ
പഞ്ായത്/ മ്തനിസി്ാലി ി  ചസകട്ടറിമാർകര 2005 ചല ദരന്തനിവാരണ  ്തനിയമര , വകു്് 30(2)(v)
പ്രകാരരഇറി്തനാഴൽ്തനിർോശിര്തനഴൽകുര.
4. സ്കാര്കുുഴൽകിണർ്തനിർമാറാകൾ 31.5.2019 വചരകാലയ്വിഴൽകുുഴൽകിണർ്തനിർമിക്ിചല്്
റഹസിഴൽശാർമാർ/ ഭജലവകു്്  ജിലാ  ഓഫീീസർ/ ോ്ഷൻ  ഹൗസറ്റേസ്  ഓഫീീസർമാർ (ോപാലീസ് )
എ്ിവർ  ഉറ്്  വിോത റാചണ്് 2005 ചല ദരന്തനിവാരണ  ്തനിയമര , വകു്് 30(2)(v) പ്രകാരര
ഇറി്തനാഴൽ്തനിർോശിര്തനഴൽകുര.
ഈഉതരവ് ഇോ്ശിവസരമറഴൽപ്രാബല്തിഴൽഉ ായിരിക്റാണ് . കുുഴൽകിണർ്തനിർമാണതി്തനായി
ഭജലവകു്ിൻചറസർോവോയാതനമറിോയാലഭിക്റിനേതോപക്ഷോ്തനരിട്ട്  ജിലാഓഫീീസർ ,ഭജലവകു്്,
മീ്തനങാടി  എ് വിലാസതിോലക്  തയകകടര  ഭജലവകു്്  ജിലാ  ഓഫീീസർ  ആവി്മായ  ിാസ്ത്രീയ
പരിോിാധകൾ്തനടതിആയറ് ആഓഫീീസ് റലതിഴൽതച്റീർ്ാകകടരചചെോയ്യ റാണ് . തതരര
തോപക്ഷകോ്ാ/്തനടപടികോ്ാ  ജിലാ  ദരന്തനിവാരണ  തോറാറി ിയിോലക്  തയോക റില. എ്ാഴൽ  ഓഫോരാ
മാസുര  ു്റായി  ഭജലവകു്്  മോഖ്തന  എര കുുഴൽകിണണകൾ  കുുിിച എ്റ്  സരബന്ധിച ോകാരോീകരിച
റിോ്ാർട്ട്  തെതമാസരതഞ്ാരറിയ്യറിക്  മ്തന് പായിഈതോറാറി ിക്  ലഭ്മാോക റാണ് .ഈഉതരവ്
സരബന്ധിച്  ക്കോറ ിഴൽ ലഭിക്തോപക്ഷകൾ / മ ്  എഴുത്തുകൾ  മറലായവ എചെ് 4 സീ ിഴൽ  കകകാര്ര
ചചെോയ്യ റാണ് .

(ഒ്്)
AJAYAKUMARAR,DCDCWYD,O/ODCWAYANAD
ചചെയർമാൻ,ജിലാദരന്തനിവാരണതോറാറി ി&
ജിലാക്കർവയ്തനാട്
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(ഒ്്)
ചചെയർമാൻ,ഡിഡിഎരഎ&
ജിലകലകർ,വയ്തനാട്.
1.ചസകട്ടറി,എലാരാമപഞ്ായത്/മ്തനിസി്ാലി ി
2.റഹസിഴൽശാർ,സ.ബോതരി/മാ്തനനവാടി/കവതിരി
3.എലാോ്ഷൻഹൗസറ്റേസ് ഓഫീീസർമാർകര(ജിലാോപാലീസ് ോമധാവിമോഖ്തന)
4.ജിലാഓഫീീസർ,ഭജലവകു്്,മീ്തനങാടി
5.ക്ലർക്,എചെ് 4സീ ്,ക്കോറ ്,വയ്തനാട്
പകർ്്
1. ഡി.ഡി.എര.എ.ടചടഎലാതരഗങൾകര(തറിവിോലകായി)
2. ചമമർചസകട്ടറി,KSDMA(തറിവിോലകായി)
3. സബ് ഡിവിഷണഴൽമജിോസ ്,മാ്തനനവാടി
4. എലാവിോലജ് ഓഫീീസർമാർകര(റഹസിഴൽശാര് പകർ്്്തനഴൽോക റാണ് )
5. ജിലാഇൻീർോമഷൻഓഫീീസർ(മാധ്മങ്ിഴൽപ്രസിദ്ധീകരണതി്തനായി)
6. ജിലാഇൻീർമാ ിക്ഓഫീീസർ(ചവബ് കസ ിഴൽപ്രസിദ്ധീകരണതി്തന് )

ThisiselectronicallyapprovedbyAJAYAKUMARAR,DCDCWYD,O/ODCWAYANADon02/03/2019.Hence
itdoesnotrequiresignatureinink.

