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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6129 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ഴൽ കിണർ �ഴി��തി�� മാനദ��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

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

(എ)

സം�ാന�് �ടിെവ� �ാമം േനരി��
�േദശ�ളിൽ �ഴൽ കിണർ �ഴി��തി��
മാനദ��ൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(എ) േകരള പ�ായ�്/�നിസി�ാലി�ി െക�ിട
നിർ�ാണ ച�ം – 2019 അ�സരി�  ്സം�ാന�്

�ഴൽ�ിണർ നിർ�ാണ�ിന് അതാത്
തേ�ശസ�യം ഭരണ �ാപന�ൾ/ �നിസി�ാലി�ി
െപർമി�് അ�വദി��തിന് �ജലവ��ിെ�
�ിയറൻസ്  സർ�ിഫി��് ആവശ�മാണ്. സർ�ാർ
വി�ാപനം െച�െ�� �േദശ�ളിൽ
�ഴൽ�ിണർ നിർ�ാണ�ിന് സം�ാന �ജല
അേതാറി�ി�െട െപർമി�് നിർബ� മാ�ിയി��്.
�ടിെവ� �ാമം േനരി�� �േദശ�ളിൽ െപാ�
ആവശ��ിന് �ഴൽ�ിണർ നിർ�ി��തിന്
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ/MP
LAD/MLA SDF എ�ീ െഡേ�ാസി�് ഫ�്
ഉപേയാഗി�ം, �ാൻ ഫ�് ഉപേയാഗെ���ി�ം

�ജലവ��് പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��.

(ബി)

��പറ�് മ�ല�ിൽ െപാ�വാവശ��ൾ�ം
സ�കാര� വ��ികൾ�ം �ഴൽ കിണർ
�ഴി��തിന് അ�മതി���ം ഇ�ാ��മായ

തേ�ശ �ാപന�ൾ ഏെതാെ�യാെണ�്
െവളിെ���േമാ;

(ബി) േകരള �ജല (നിയ�ണ�ം �മീകരണ�ം) ആ�്

2012 അ�സരി�  ്��പറ�് മ�ല�ിെല ഒ�
�േദശ�ം വി�ാപനം െച�െ��ി�ി�.
ആയതിനാൽ ��പറ�് മ�ല�ിൽ െപാ�
ആവശ��ൾ�ം സ�കാര� വ��ികൾ�ം

�ഴൽ�ിണർ �ഴി��തിന് അ�മതി���ം,
ഇ�ാ��മായ തേ�ശ �ാപന�ൾ എ� തരം
തിരിവ് നട�ിയി�ി�.

(സി) �ഗർഭ ജല വ��് �േഖന �ഴൽ കിണർ
�ഴി��തി�� നടപടി�മ�ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ; കിണറിെ�
വ�ാ�ി�ം നിര�ം ൈപ�ിെ� വില�ം
എ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) �ജലവ��് �േഖന �ഴൽ�ിണർ നിർ�ി��തിന്
വ��ിെ� അതാത് ജി�ാ ഓഫീ�കളിൽ �ജല
പര�േവഷണ�ി�� അേപ� സമർ�ി�ക�ം
അേപ�ക�െട �ൻഗണനാ�മ�ിൽ വ��ിൽ
നി�് വിശദമായ �ജല പര�േവഷണം നട�ി

�ഴൽ�ിണറിെ� തരം, നിർ�ിേ�� �ലം,
കിണറിെ� ആഴം എ�ിവ േരഖെ���ി

ഫീസിബിലി�ി സർ�ിഫി��് അേപ�കന് നൽകി
വ��. അേപ�കൻ, ഫീസിബിലി�ി സർ�ിഫി��്
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അതാത് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ

�നിസി�ാലി�ിയിൽ സമർ�ി�  ്�ഴൽ�ിണർ
നിർ�ാണ െപർമി�് വ��ിൽ ലഭ�മാ�� �റ�്
വ��ിെ� റി�് എ�ിേ��� �േദശ�ളിൽ
�ഴൽ�ിണർ നിർ�ാണ�ി�� എ�ിേമ�്
അേപ�കന് നൽ��. കാർഷികാവശ��ി��

�ഴൽ�ിണർ നിർ�ാണ�ിന്, ബ�െ�� �ഷി
ഓഫീസ�െട സർ�ിഫി��ിെ� അടി�ാന�ിൽ

�ി�ിംഗ് ചാർ�ിെ� 50% സ�ിഡി നൽകി
വ��. എ�ിേമ�് �ക വ��ിൽ ഒ��� പ�ം
�ൻഗണനാ �മ�ിൽ വ��ിെ� റി�പേയാഗി�്
�ഴൽ�ിണർ നിർ�ി�  ്നൽ��.
�ഴൽ�ിണറിെ� നിര�ം ൈപ�ിെ� വില�ം
അ�ബ�ം 1- ൽ ഉ�ട�ം െച��.

(ഡി) �ഗർഭ ജല വ��് സർ�ാർ നിര�ിൽ സ�കാര�
വ��ികൾ�് 6 ഇ�്  വ�ാസ�ി�� �ഴൽ
കിണർ �ഴി�  ്െകാ��േമാ; ഇെ��ിൽ
ആയതിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ; ഇത്
പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�കെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി)

�ജലവ��് സർ�ാർ നിര�ിൽ സ�കാര�
വ��ികൾ�് 6 ഇ�് വ�ാസ�ി��

�ഴൽ�ിണർ �ഴി�  ്നൽ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ




