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കകേരള സര്കക്കാര്

ജലവവിഭവ (ഭൂജല) വകുപപ

വവിജക്കാപനന
സ.ഉ.(അച്ചടവി)നന.7/2022/ജവവിവ
എസ. ആർ. ഒ. നമർ

തതീയതവി, തവിരുവനന്തപുരന, 18 ഫഫെബ്രുവരവി 2022

156/2022

2002-ഫല കകേരള ഭൂജലന (നവിയന്ത്രണവന ക്രമതീകേരണവന) ആകവിഫല (2002ഫല 19) 6-ാക്കാന വകുപപ (1)-ാക്കാന ഉപ വകുപപ പ്രകേക്കാരന നല്കേഫപട്ട അധവികേക്കാരങ്ങള് വവിനവികയക്കാഗവിച്ച പ കകേരള
സര്കക്കാര്, സനസക്കാന ഭൂജല അകതക്കാറവിറവിയുഫട ശവിപക്കാര്ശയനുസരവിച്ച പ തക്കാഫഴെ കേക്കാണുന്ന പട്ടവികേയവില്
നല്കേവിയവിരവിക്കുന്ന പ്രകദേശങ്ങഫള 18.02.2022 മുതല് വവിജക്കാപനന ഫചെയ്യഫപട്ട പ്രകദേശങ്ങളക്കായവി
ഇതവിനക്കാല് പ്രഖഖക്കാപവിക്കുന.
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പട്ടവികേ
ക്രമന ജവില്ലയുഫട കപരപ
മ്പര്
(1)

കബക്കാകവിഫന്റെ കപരപ

(2)

(3)

പഞക്കായതപ /
മുന്സവിപക്കാലവിറവി/
കകേക്കാര്പകറഷന്
(4)

കബക്കാക്കുകേള്
ഉള്ഫപട്ട വവിഭക്കാഗന
(5)

1

പക്കാലകക്കാടപ

ചെവിറ്റൂര്

എലപളവി, ഫപക്കാല്
ഓവര് എകപ
പളവി, എരുകതമ്പതവി, കപക്കായവിറഡപ
ഫകേക്കാഴെവിഞക്കാമ്പക്കാറ,
നകല്ലപവിളവി,
ഫപരുമക്കാട്ടവി,
വടകേരപതവി, ചെവിറ്റൂര്തതമനഗലന
മുന്സവിപക്കാലവിറവി

2

പക്കാലകക്കാടപ

മലമ്പുഴെ

മലമ്പുഴെ,
അകേകതതറ
പുതുപരവിയക്കാരന,
മരുതകറക്കാഡപ,
പുതുകശ്ശേരവി, ഫകേക്കാടുമ്പപ

ക്രവിട്ടവികല്

3

കേക്കാസര്കഗക്കാഡപ

കേക്കാസര്കഗക്കാഡപ

ബദേവിയഡുക,
ഫചെമ്മനക്കാടപ, ഫചെങ്കള,
കുമ്പളള,മധുര്,
ഫമക്കാഗക്കാല്-പുത്തൂര്,
കേക്കാസര്കഗക്കാഡപ
മുനവിസവിപക്കാലവിറവി

ക്രവിട്ടവികല്

ഗവര്ണറുഫട ഉതരവവിന് പ്രകേക്കാരന
പ്രണബപ കജഖക്കാതവി നക്കാഥപ ഐ .എ.എസപ
ഗവണ്ഫമന്റെപ ഫസക്രട്ടറവി
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വവിശദേതീകേരണക്കുറവിപപ
(ഇതപ വവിജക്കാപനതവിഫന്റെ ഭക്കാഗമക്കാകുന്നതല്ല. എന്നക്കാല് അതവിഫന്റെ ഫപക്കാതു ഉകദ്ദേശന
ഫവളവിഫപടുത്തുന്നതവിനപ ഉകദ്ദേശവിച്ചുഫകേക്കാണ്ടുളതക്കാണപ ).
2002-ഫല കകേരള ഭൂജലന (നവിയന്ത്രണവന ക്രമതീകേരണവന) ആകവിഫന്റെ (2002-ഫല 19)
6-ാക്കാന വകുപപ (1)-ാക്കാന ഉപവകുപപ പ്രകേക്കാരന അകതക്കാറവിറവിയുഫട ശവിപക്കാര്ശയവികന്മേല് ഏഫതങ്കവിലന
പ്രകദേശഫത
ഭൂജലതവിഫന്റെ
ചൂഷണകമക്കാ
ഉപകയക്കാഗകമക്കാ
ക്രമതീകേരവികകണ്ടതപ
ഫപക്കാതുതക്കാല്പരഖക്കാര്തന ആവശഖമക്കാഫണന്നപ കബക്കാദഖമക്കാകുന്ന പകന ഗസറപ വവിജക്കാപനന വഴെവി
അങ്ങഫനയുള പ്രകദേശഫത വവിജക്കാപനന ഫചെയ്യഫപട്ട പ്രകദേശമക്കായവി പ്രഖഖക്കാപവിക്കുന്നതവിനപ
സരകക്കാരവിഫന അധവികേക്കാരഫപടുത്തുന. പ്രസ്തുത അധവികേക്കാരന വവിനവികയക്കാഗവിച്ച പ പക്കാലകക്കാടപ
ജവില്ലയവിഫല ചെവിറ്റൂര്, മലമ്പുഴെ എന്നതീ കബക്കാക്കുകേഫളയുന കേക്കാസര്കഗക്കാഡപ ജവില്ലയവിഫല കേക്കാസര്കഗക്കാഡപ
കബക്കാകവിഫനയുന അവയുഫട മുനവിസവിപക്കാലവിറവി, പഞക്കായതപ, കകേക്കാര്പകറഷന് ഏരവിയകേഫളയുന
വവിജക്കാപനന ഫചെയ്യഫപട്ട പ്രകദേശങ്ങളക്കായവി പ്രഖഖക്കാപവിക്കുന്നതവിനപ സര്കക്കാര് തതീരുമക്കാനവിച്ചു .
പ്രസ്തുത ലകഖന നവിറകവറ്റുന്നതവിനപ ഉകദ്ദേശവിച്ചു ഫകേക്കാണ്ടുളതക്കാണപ ഈ വവിജക്കാപനന.

____________________________________________________________________________________________________________________________
PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2022
This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

