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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4629 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ടിെവ� �ണനിലവാര പരിേശാധന

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) �ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാര പരിേശാധന
ലാ�ക�െട �വർ�നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(എ) �ടിെവ��ിെ� �ണ നിലവാര പരിേശാധന
ലാ�ക�െട �വർ�നം വിലയി����്.

(ബി)

�ാമീണ േമഖലയിെല �ടിെവ� േ�ാത�കളിൽ
നി�� ജലം ഉപേയാഗേയാഗ�മാേണാ എ�്
പരിേശാധി��തി�� സംവിധാനം
െവളിെ���േമാ;

(ബി) �ാമീണ േമഖലയി�� കിണർ, േബാർെവൽ
�ട�ി മ�് �ടിെവ� േ�ാത�ക�െട �ണ
നിലവാരം ഫീൽഡ്  െട�് കി�് (FTK) ഉപേയാഗി�്
പരിേശാധി��തി�� നടപടി ജലജീവൻ
മിഷെ� ഭാഗമായി ��ംബ�ീ�മായി സഹകരി�
െച�് വ��. സം�ാന�് ജല അേതാറി�ി,
പ�ിക് െഹൽ�്, മലിനീകരണ നിയ�ണ
േബാർഡ്  , �ജല വ��് എ�ിവ�െട ജല
�ണനിലവാര പരിേശാധനാ ലാ�കളിൽ
�ടിെവ� േ�ാത�കളിൽ നി�� ജലം
ഉപേയാഗേയാഗ�മാേണാ എ�്
പരിേശാധി���്. ജല ജീവൻ മിഷെ� ഭാഗമായി
�ടിെവ� േ�ാത�കളിൽ നി��� ജലം, േകരള
ജല അേതാറി�ി ക�ാളി�ി കൺേ�ാൾ സബ് ജി�ാ
ലാ�കളി�ം പരിേശാധി���്. േ�ാത�ിൽ
നി�ം ലഭി�� ജല�ിെ� �ണനിലവാരം
അ�സരി�  ്ആവശ�മായ ��ീകരണ ��ീയക�ം
േ�ാറിേനഷ�ം നട�ി അ�വി��മാ�ിയാണ്

വിതരണ�ിന് ത�ാറാ��ത്.

(സി)

ഇതിനായി െമാൈബൽ ലാബ് സംവിധാനം
ഏർെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ാമീണ േമഖലയിെല �ടിെവ� േ�ാത�കൾ
ഫീൽഡ്   െട�് കി�് (FTK) ഉപേയാഗി�  ് 
പരിേശാധി�ാ�ം ലാബ് പരിേശാധന�ം
സംവിധാനം ഏർെ���ിയി��തിനാൽ

െമാൈബൽ ലാബ് സംവിധാനം ആവശ�മായി
വ��ി�

(ഡി) സ�കാര� �ടിെവ� േ�ാത�കളിൽ നി��
ജലം യഥാകാലം �ണനിലവാര പരിേശാധന
നട���് എ�് ഉറ�ാ��തി��
സംവിധാനം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ�കാര�   േമഖലയി�� കിണർ, േബാർെവൽ
�ട�ിയ  മ�് �ടിെവ� േ�ാത�ക�െട �ണ
നിലവാരം ഫീൽഡ്  െട�് കി�് (FTK) ഉപേയാഗി�്
പരിേശാധി�ക�ം ലാ�കളിൽ പരിേശാധന



2 of 3

നട�ക�ം െച��. പരിേശാധന ഫല�ൾ േക�
സർ�ാരിെ� െവബ് േപാർ�ലിൽ �സി�ീകരി�്
ജി�ാ, സം�ാന, േക� തല�ളിൽ
വിലയി���.

(ഇ) ജലജന� േരാഗ�ളിൽ നി�ം സംര�ണം
ഉറ�ാ��തിന് �ാമീണ ജന�െള
േബാധവാ�ാരാ��തി�ം ��തൽ �ടിെവ�
േ�ാത�കൾ ഉപേയാഗേയാഗ�മാ��തി�ം
എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

(ഇ) ജലജന� േരാഗ�ളിൽ നി�ം സംര�ണം
ഉറ�ാ��തി�ം �ാമീണ ജന�െള
േബാധവാ�ാരാ��തി�ം, �ടിെവ�
േ�ാത�കൾ ഉപേയാഗേയാഗ� മാ��തി�ം
സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�െട വിശദ വിവര�ൾ
�വെട േചർ��. 1) പ�ായ�കളിൽ
നിർവഹണ സഹായ ഏജൻസി ( ഐ എസ്  എ)
ആയി സ�� സംഘടനകെള നിയമി���ം,
ഐ എസ്  എ�െട സഹായേ�ാെട �ാമ
പ�ായ�് വാ�ർ ആൻഡ്   സാനിെ�ഷൻ ക�ി�ി
(ജി. പി. ഡ��. എസ് . സി.) അംഗ�ൾ, വാർഡ്
െമ�ർമാർ, �ടിെവ� �ണേഭാ� സമിതികൾ,
സ�� സംഘടനകൾ, ��കൾ, ��ംബ�ീ,
അംഗൻവാടി അധ�ാപകർ, ആശാ�വർ�കർ

�ട�ിയ വെര ഉൾെ���ി ചർ�ക�ം
േബാധവൽ�രണ പരിപാടിക�ം പരിശീലന
പരിപാടിക�ം സംഘടി�ി��. 2) ജല സംര�ണ
�വർ�ന�ൾ�് ജനപ�ാളി�ം

ഉ�ാ��തിനായി പ�ായ�കളിൽ
വിദ�ാർഥികെള�ം ��ംബ�ീ അംഗ�െള�ം
പെ���ി� ജലസാ�രത റാലികൾ, വിദ�ാർഥി
കൾ�ായി മ�ര�ൾ �ട�ിയവ
സംഘടി�ി�� 3) ��കളിൽ ജല�ീ��കൾ
�പീകരി�  ്ജല സംര�ണ �വർ�ന�ൾ

സംഘടി�ി� വ��. ജല�ീ��ക�െട
�വർ�ന�ൾ കാര��മമാ��തിനായി
മാർ�േരഖ ത�ാർ ആ�ി വിതരണം െച�. 4)
ജലസംര�ണ �ചിത� സേ�ശ�ൾ ഉ�
േറഡിേയാ-ടിവി പരസ��ൾ, പ�ായ�ിെ�

വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ �വെര��്, േഹാർഡി�്സ് ,
േപാ��കൾ, �ൾ ��ികൾ�് െനയിം �ി�്,
ൈടം െടബിൾ കാർഡ്  , െപൻസിൽ പൗ�്
എ�ിവ�െട വിതരണം, �ൾ തല മ�ര�ൾ,
അംഗൻവാടി ��ികൾ�് െനയിം �ി�്,
െപൻസിൽ - പൗ�  ്- വാ�ർ േബാ�ിൽ - �ൾ ബാഗ്
വിതരണം, പ�ായ�ി�ം ആേരാഗ� േക��ി�ം

ജല പരിേശാധന ലാ�കളി�ം എൽ ഇ ഡി
വീഡിേയാ വാ�കൾ, പ�ായ�കളിൽ ൈമ�്
അനൗൺെ��കൾ, വാ�ർ റിേസാ�് മാ�ിംഗ്,
െത��നാടകം / �ാഷ്  േമാബ് / കി�ി േഷാ /
പെ�ററ്  േഷാ, കലാജാഥ, നാടൻപാ�കൾ,
റാലികൾ, �ാമ സഭ, െസമിനാ�കൾ,
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�ദർശന�ൾ, ല�േലഖകൾ, പരിശീലന�ൾ
�ട�ിയവ�ം നട�ാൻ ഉേദശി��. 5)
േലാകജലദിനം, േലാക പരി�ിതി ദിനം എ�ീ
ദിവസ�ളിൽ ജല സംര�ണ �വർ�ന�ൾ�്

ഊ�ൽെകാ�� െകാ�് െസമിനാ�കൾ
നട�ാ�േ�ശി���്. 6) ജലജീവൻ മിഷൻ
പ�തിയി�െട �ടിെവ� േ�ാത�കളിെല ജല
�ണനിലവാര പരിേശാധന ��ംബ�ീ
�വർ�കെര ഉപേയാഗി�  ്സൗജന�മായി െച�
വ��. 7) �ടിെവ� േ�ാത�കളിെല
ജല�ണനിലവാരം െമ�െ���ാൻ തിരെ���

പ�ായ�കളിൽ കിണർ റീചാർജ്  �ണി�കൾ
നിർ�ി�� 8) സാ�ഹ� �ടിെവ� പ�തികളിൽ
ൈപ�് ൈല�കളിൽ ലീ�് ഇ�ാെയ�്
ഉറ�വ��ാൻ േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ
നട��, വാ�ർ മീ��കൾ
�വർ�ന�മമാെണ�് ഉറ�വ���. 9) ജല
��പേയാഗ�ിെ� അന�ര ഫല�െള�റി�്
�ണേഭാ�ാ�ൾ�ിടയിൽ അവേബാധം
��ി��തിനായി വാ�ർ ഓഡി�ിംഗിന്
സമിതികെള സ�രാ��. 10) �ടിെവ�
േ�ാത�കൾ  മലിനെ����ത്
��യിൽെ��ാൽ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപനം,
റവന� , മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡ്  എ�ീ
വ��ക�െട ��യിൽെ���ി നടപടി സ�ീകരി�
വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


