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சுருக்கம்  

'நமது நகரம், நமது உரிடம' என்பது பபண்களுக்காக வடிடமக்கப்பட்ை 

குடியுரிடம விழிப்புணர்வுக்கான பசயலாக்கம் ஆகும். இந்த திட்ைமானது, 

கற்பித்தல் மற்றும் பசயல்பாடு ஆகியவற்டற யநாக்கமாகவும், பல 

கட்ைங்கடள பகாண்டும் வடிடமக்கப்பட்டுள்ளது. யமலும், இந்த திட்ைம், 

பசன்டனடய சார்ந்த பல்யவறு அடமப்புகளுைன் யசர்ந்து 

நடைமுடறப்படுத்தப்பைவுள்ளது. 

யராஷ்னி என்ற அடமப்புைன் இடணந்து, யமற்பகாண்ை இந்த திட்ைத்தின் 

ஒரு அம்சமான "பாதுகாப்பான நீர் விநியயாகம் மற்றும் பயன்பாடு" பற்றிய 

ஆய்விற்கான அறிக்டகயய இது. பிரக்ஞா, யராஷ்னிடய சார்ந்த ஐந்து சுய 

உதவி குழு பபண்கடள ஊக்குவித்து, பசன்டனயில் திருவல்லிக்யகணி 

மற்றும் இராயப்யபட்டை ஆகிய இைங்களில் இந்த ஆய்விடன 

யமற்பகாண்ைது. 

அவர்கள் கீழ்கண்ை அளவுயகால்கடள பகாண்டு, இந்த ஆய்விடன 

யமற்பகாண்ைனர்: 

தண்ணரீ் விநியயாகம்: நீர் விநியயாகத்திற்கான கால நிர்ணயம்; வடீ்டில் 
நீர் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு; தண்ணரீ் கிடைக்கும் பதாடலவு. 

குடி நீர்: மாநகராட்சி விநியயாகிக்கும் குடி நீரின் தன்டம; குடி நீர் 
சுத்திகரிப்பு; குடி நீர் சுத்திகரிப்புக்கான வழிமுடறகள்; குடி நீர் கிட்டும் 
தன்டம . 

இதர யதடவகளுக்கான நீரின் பயன்பாடு: யதடவகடள பூர்த்தி 
பசய்வதற்கு யபாதுமான தண்ணரீ் வசதி; கிணறு / யபார்பவல் நீரின் 
கிடைக்கும் தன்டம; நீர் பகாள்முதல்; நீர் விநியயாக ஆதாரங்கள்.  
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விநியயாகிக்கப்படும் நீரின் தரம்: விநியயாகிக்கப்படும் நீரின் நிறம், 
கடினத்தன்டமயின் அளவு, ருசி; தண்ணரீ் கிடைப்பதற்கான வழிகள். 

நீரின் விடல: நீர் வாங்குவதற்கான பசலவனீம். 

ஆய்வின் மூலம், கண்ைறிந்தடவகளில் முக்கியமானடவ: 

1. பபரும்பான்டமயான பதருக்களில் அடமந்திருக்கும் டக பம்புகளில் 
அழுத்தம் இல்லாததால், நீர் கிடைப்பதில்டல. 

2. பபாது யபார் பம்புகள் (bore pumps) யவடல பசய்யாததால், நீர் விநியயாகம் 
தடைப்பட்டுள்ளது. 

3. விநியயாகிக்கப்படும் பமட்யரா தண்ணரீில் கழிவு நீர் கலந்து வருகிறது. 
குடிப்பது தவிர, இதர யதடவகளுக்கு கூை இதடன பயன்படுத்த 
இயலுவதில்டல. 

4. ஒரு குைம் பமட்யரா தண்ணரீ், குடறந்த பட்சம் ஐந்து ரூபாய்க்கு 
விற்கப்படுகிறது. இது பதருவுக்கு, பதரு வித்தியாசப்படுவதும் உண்டு. 
இதனால் விடல பகாடுத்து வாங்கும் தன்டமயும், நீர் கிடைக்க 
பபறுவதற்கான காரணியாக அடமகிறது. 

5. ஒழுங்கற்ற நீர் விநியயாகத்தினால், நீர் பதாைர்ந்து கிடைப்பது 
தடைபடுகிறது. 

6. தண்ணரீ் விநியயாகிப்பதற்கு முன்னால் சுத்திகரிக்கப்படுவது இல்டல.  

 

அறிமுகம்  

ஒவ்பவாரு குடிமக்களுக்கும் தன்னுடைய நகரத்டத அடமப்பதற்கான 

உரிடம உள்ளது. இந்த உரிடம பல்யவறு வடகயான உரிடமகடள 

தன்னகத்யத பகாண்டுள்ளது : பாதுகாப்பிற்கான உரிடம, ஆற்றல், 
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தண்ணரீ், தூய்டம, சுகாதாரம், யபாக்குவரத்து மற்றும் பபாழுதுயபாக்கு 

வசதிகடள அணுகுவதற்கான உரிடம என்பனவாகும். 

பபரும்பான்டமயான மக்களுக்கு, அவர்களுடைய உரிடமகடள பற்றிய 

விழிப்புணர்வு இல்லாததால், அவர்கள் அதடன யகார இயலவில்டல. 

ஒரு நகரத்தில் வசிக்கும் மக்களுக்கு, தாங்கள் பாதுகாப்பாகவும், வசிக்க 

ஏற்றதாகவும், அந்த நகரத்டத உருவாக்கவும், மாற்றியடமக்கவும் 

உரிடமயுள்ளது. உதாரணமாக, இந்தியாவின் நகரங்களில் குடறந்த 

சுகாதார வசதிகள் இருப்பதால், பாதுகாப்பான, எளிதில் அணுகக்கூடிய 

வடகயில் அடவ அடமய கிடைப்பது, தங்களுடைய உரிடம என்படத 

பபண்கள் அறிவது மிகவும் முக்கியமாகும். குடிடம உரிடமகடள பற்றிய 

விழிப்புணர்டவ பபண்களிைம் ஏற்படுத்தி, அவர்கள் வசிக்கும் நகரத்டத 

பசாந்தம் பகாண்ைாடும் வடகயில், இந்த 'நமது நகரம், நமது உரிடம' 

என்ற விழிப்புணர்வு பசயலாக்கத்டத பிரக்ஞா வடிவடமத்துள்ளது. 

"நமது நகரம், நமது உரிடம"யின் குறியகாள்கள்: 

 குடிடம உரிடமகடள பற்றிய விழிப்புணர்டவ பபண்களிைம் 

ஏற்படுத்தி, தங்கள் நகரங்கடள பசாந்தம் பகாண்ைாடும் வடகயில் 

அவர்களின் ஆற்றடல வளப்படுத்துவது. 

 தங்களுடைய குடிடம உரிடமகடள யகாரும் யபாது, தங்கள் 

வட்ைாரத்திற்கு பதாைர்புடைய, பபாருத்தமான தகவல்கடள 

யசகரித்து, ஆவணப்படுத்தி, ஒழுங்குப்படுத்தி, அறிக்டகயில் 

வழங்குவதற்கு இயலுமாறு தயார்ப்படுத்துவது. 

பல கட்ைங்கடள பகாண்ை 'நமது நகரம், நமது உரிடம' என்ற 

பசயலாக்கம், பல குடிடம பிரச்சடனகடள டகயாளுகிறது: பாதுகாப்பு, 
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தண்ணரீ், சுகாதாரம், யபாக்குவரத்து, பபாழுதுயபாக்கு மற்றும் 

யதர்ந்பதடுக்கும் ஜனநாயகம். 

யராஷ்னியின் சுய உதவி குழுடவ சார்ந்த பபண்கள், 'நமது நகரம், நமது 

உரிடமயின் இரண்ைாவது கட்ைத்தில், தாங்கள் கண்ைறிந்தடவகடள, 

இந்த அறிக்டகயின் மூலம் ஆவணப்படுத்துகின்றனர். இந்த கட்ைத்தில், 

"பாதுகாப்பான நீர் விநியயாகம் மற்றும் பயன்பாடு" பற்றிய கூறுகளுக்கு 

முக்கியத்துவம் பகாடுக்கப்படுகிறது. அதற்கான மதிப்பாய்விடன 

திருவல்லிக்யகணி மற்றும் இராயயபட்டை பகுதிகளில் வசிக்கும் 

குடும்பங்களிைம் யமற்பகாண்டுள்ளனர். 

ஆய்வுமுடற 

பபண்கள், சுத்தமான, பாதுகாப்பான சுகாதார வசதிகடள 

அணுகுவதற்கான தங்களுடைய உரிடமகடள நிடலநிறுத்தி, 

உறுதிப்படுத்துவதற்காகயவ இந்த மதிப்பாய்வு யமற்பகாள்ளப்படுகிறது. 

'நமது நகரம், நமது உரிடம'யின் இரண்ைாம் கட்ைத்தின் யபாது, 

யராஷ்னியின் சுய உதவி குழுக்கடள யசர்ந்த ஐந்து பபண்கள், வடீ்டுக்கு 

வடீு பசன்று இந்த மதிப்பாய்விடன திருவல்லிக்யகணி மற்றும் 

இரயாயபட்டை பகுதிகளில் கீழ்க்கண்ை பதருக்களில் யமற்பகாண்ைனர். 

 திருவல்லிக்யகணி பகுதிடய ஜலீலா, ரமணி மற்றும் விஜயலட்சுமி 

மதிப்பாய்வு பசய்தனர்: 

மல்லன் பபான்னப்பன் பதரு, சூரப்பன் பதரு, யதவராஜ் முதலி பதரு, 

ஹக்கீம் மக்ஹ்தூம் அஷ்ரப் பதரு, காயியத மில்லத் பதரு, ராமசாமி 

பதரு, தானப்பா பதரு, பநசவாளர் பதரு, முசப்பார் ஜங் பகதூர் 
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பதரு, பள்ளப்பன் பதரு, ஜானி ஜான் கான் பதரு, யேக் தாவூத் பதரு, 

T.P யகாயில் பதரு,  சுந்தர மூர்த்தி விநாயகர் யகாயில் பதரு, 

பசங்கல்வராயன் பதரு, தாண்ைவராயன் பதரு, உலகப்பன் பதரு, 

சாமி பிள்டள பதரு, நயகாஜி பதரு, சிங்யகாசரி பதரு, யதரடி பதரு, 

B,V நாயக்கன் பதரு, Dr. பபசன்ட் பதரு , Dr. நம்மாழ்வார் பதரு, 

இருசப்பா முதல் மற்றும் இரண்ைாவது பதரு, கஜபதி முதல் மற்றும் 

இரண்ைாவது பதரு, ராம் நகர் பமயின் யராடு, முனுசாமி நகர், 

கந்தப்பன் பதரு, ராஜாஜி நகர், முருகப்பா பதரு, V.R. பிள்டள பதரு, 

நரசிம்ஹா சந்து, பபான்னப்பர் பதரு, பபரியமடலயப்பன் பதரு. 

 

 இராயயபட்டை பகுதிடய சந்தானலட்சுமி மற்றும் டநனம்மா 

மதிப்பாய்வு பசய்தனர்: 

ஜவஹர் ஹுடசன் கான் பதரு, முஹம்மத் ஹுடசன் பதரு, 

முத்டதயா முதல் மற்றும் இரண்ைாம் பதரு, டசவ முத்டதயா 

பதரு, பசல்லம்மாள் யதாட்ைம் முதல் மற்றும் இரண்ைாவது பதரு, 

திருநாவுகரசு பதரு, அங்கமுத்து பதரு, ேர்புதனீ் கார்ைன் பதரு, 

அகதி முத்தன் பதரு, Dr. நியமதுல்லா பதரு, சுப்ரமணிய யதாட்ைம் 

பதரு, கபூர் முதல் மற்றும் இரண்ைாவது பதரு. 
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பாதுகாப்பான நீர் விநியயாகம் மற்றும் பயன்பாடு குறித்த மதிப்பாய்வின் 

மூலம் கண்ைறிந்தடவ 

 

I. நீர் விநியயாகம் பற்றிய கண்யணாட்ைம் :  

திருவல்லிக்யகணியிலும், ராயயபட்டையிலும், தண்ணரீ் விநியயாகம் 
ஒழுங்கற்ற முடறயில், கால அட்ைவடணயின்றி நடைபபறுகிறது. 

 

      

 

தண்ணரீ் விநியயாகத்திற்கான கால அட்ைவடண கடைப்பிடிக்கப்படுவடத 
பற்றி யகள்விபயழுப்பிய பபாழுது, ராயயபட்டைடய (45%) விை 
திருவல்லிக்யகணிடய சார்ந்த பபரும்பான்டமயயார் (55%), இது 
கடைப்பிடிக்கப்படுவதாக கூறியுள்ளனர். இரண்டு பகுதிகளுக்குமான  
தண்ணரீ் விநியயாகம் பற்றிய தரவுகள் தரும் தகவல்கள், ஒன்றுக்கு 
ஒன்று யவறுபட்ைடவயாக இருக்கின்றன. திருவல்லிக்யகணியில் ஐம்பது 
சதவதீ யபர்கள், ஒரு நாள் விட்டு ஒருநாள் தண்ணரீ் 
விநியயாகிக்கப்படுகிறது என்றும்; 31% சதவதீ நபர்கள் அதில் உறுதியற்று, 
எப்யபாதாவது ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் விநியயாகிக்கப்படுகிறது 
என்றும் கூறினர். ராயயபட்டையில், பபரும்பான்டமயயார் (49%) தண்ணரீ் 
விநியயாகம் நடைபபறுவதில்டல என்றும்; 29% நபர்கள், தண்ணரீ் 

1% 

36% 

39% 

24% 

நீர் விநியயாகத்தின் அளவு - 
திருவல்லிக்யகணி 

அபரிதமாக 
வழக்கமாக 
ஒழுங்கற்ற  
அரிதாக  

1% 

42% 

13% 

44% 

நீர் விநியயாகத்தின் அளவு - 
ராயயபட்டை  

அபரிதமாக 
வழக்கமாக 
ஒழுங்கற்ற  
அரிதாக  



9 
 

விநியயாகம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நடைபபறுவதாகவும் பதரிவித்து 
உள்ளனர். 

 

 

இரண்டு பகுதிகடளயும் சார்ந்த பபரும்பான்டமயானவர்கள், யநரிடையாக 
வடீ்டிற்யக விநியயாகம் பசய்யப்படுகிறது என்றும் (திருவல்லிக்யகணி - 

69%, ராயயபட்டை - 44%) குறிப்பிட்டுள்ளனர்; அவ்வாறு 

49% 

2% 

29% 

7% 

2% 
0% 

11% 

நீர் விநியயாக ஒழுங்குமுடற - ராயயபட்டை 

கிடைக்கவில்டை  

கிடைக்கவில்டை, கிடைத்தாலும் 
மாசுபட்டுள்ளது 
ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள்  

ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள், 
ஆனாலும் மாசுபட்டுள்ளது 
சிை சமயங்களில், ஒரு நாள் 
விட்டு ஒரு நாள்  
கைந்த மூன்று நாட்களாக 
கிடைக்கவில்டை  
கிடைப்பதற்கான குறித்த நநரம் 
வடரயறுக்கப்பைவில்டை  

31% 

3% 

50% 

6% 

2% 
2% 

6% 

நீர் விநியயாக ஒழுங்குமுடற - திருவல்லிக்யகணி  

கிடைக்கவில்டை  

கிடைக்கவில்டை, 
கிடைத்தாலும் மாசுபட்டுள்ளது 

ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள்  

ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள், 
ஆனாலும் மாசுபட்டுள்ளது 

சிை சமயங்களில், ஒரு நாள் 
விட்டு ஒரு நாள்  

கைந்த மூன்று நாட்களாக 
கிடைக்கவில்டை  

கிடைப்பதற்கான குறித்த நநரம் 
வடரயறுக்கப்பைவில்டை  
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விநியயாகிக்கப்பைாதவர்கள் பபாது இைத்திலிருந்து தண்ணடீர 
பபறுகிறார்கள். இந்த வடகயில், திருவல்லிக்யகணிடய (14%) 
ஒப்பிடுடகயில், அதிக நபர்கள் (38%) ராயயபட்டையில் அவ்வாறு பபாது 
பவளியிலிருந்து தண்ணரீ் பபறுகின்றனர்.  

 

   

 

திறந்த பவளியிலிருந்து தண்ணரீ் பபறப்படுபவர்களில், ஐம்பது சதவதீ 
நபர்களுக்கும் குடறந்த யபர்கயள சிறு பதாடலவிலிருந்து தண்ணரீ் 
பபறுவதாக கூறியுள்ளனர் (திருவல்லிக்யகணியில் 44% மற்றும் 
ராயயபட்டையில் 49%) 

 

II. குடி நீர்: 

இந்த ஆய்வில் பங்கு பபற்ற பபரும்பான்டமயயார், மாநகராட்சியிலிருந்து 
தண்ணரீ் விநியயாகிக்கபடுவதில்டல என்கின்றனர். ஆய்வின் தரவுகள், 
இரண்டு பகுதிகளிலும் ஒயர மாதிரியான நிடல நிலவுவதாக 
குறிப்பிடுகிறது (70% and 74% திருவல்லிக்யகணி மற்றும் ராயயபட்டை). 
தண்ணரீ் பருகுவதற்கு  முன் சுத்திகரிக்கப்படுவது பற்றி யகள்விபயழுப்ப 
பட்ை யபாது, இரண்டு பகுதிடயயும் சார்ந்த பபரும்பாலாயனார், அவ்வாறு 
பசய்வதில்டல என்று கூறியுள்ளனர் (திருவல்லிக்யகணியில் 74% யபரும், 

69% 

17% 

4% 
10% 0% 

நீர் கிடைப்பதற்கான வழிகள் - 
திருவல்லிக்யகணி 

நநரிடையாக வடீ்டில் கிடைக்கிறது  
பபாது இைத்தில் கிடைக்கிறது (வடீ்ைருகில்) 
பவளியிைத்திைிருந்து கிடைக்கிறது  
தண்ணரீ் ைாரி மூைமாக  
நபார்பவல் மூைமாக  

44% 

38% 

2% 

16% 0% 

நீர் கிடைப்பதற்கான வழிகள் - 
ராயயபட்டை  

நநரிடையாக வடீ்டில் கிடைக்கிறது  
பபாது இைத்தில் கிடைக்கிறது (வடீ்ைருகில்) 
பவளியிைத்திைிருந்து கிடைக்கிறது  
தண்ணரீ் ைாரி மூைமாக  
நபார்பவல் மூைமாக  
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ராயயபட்டையில் 88% நபர்களும்). நீடர பருகுவதற்கு முன் சுத்திகரிக்கும் 
நபர்களில், பபரும்பாலும் நீடர பகாதிக்க டவத்து பருகுவதாக 
கூறியுள்ளனர்  (31% and 27%  திருவல்லிக்யகணி மற்றும் ராயயபட்டை). 
ராயயபட்டையில்,  அறுபத்தி ஒன்பது சதவிகித யபர்கள், சுத்திகரிக்கப்பட்ை 
குடி நீடரயய விடல பகாடுத்து  வாங்கி பயன்படுத்துவதாக 
கூறியுள்ளனர். 

 

   

 

மாநகராட்சி விநியயாகிக்கும் நீடர பருகாமல் இருப்பதற்கான காரணத்டத 
ஆராயும்யபாது, திருவல்லிக்யகணியில் வசிக்கும் 
பபரும்பான்டமயானவர்கள் (65%), இந்த நீர் மாசுப்பட்டிருப்பதால், 
பருகுவதற்கு ஏற்றதாக இல்டல என்று கூறியுள்ளனர்; யமலும் 
ராயயபட்டையில் நாற்பது சதவதீம் நபர்கள் இயத கருத்டத பதிவு 
பசய்துள்ளனர். இதில் சுவாரசியமான தகவல் என்னபவன்றால், 
ராயயபட்டையில் பபரும்பான்டமயயார் (54%), மாநகராட்சி விநியயாகிக்கும் 
நீடர பருக முடியவில்டல. ஏபனன்றால் அவர்களுக்கு 
விநியயாகிக்கபடுவதில்டல. 

31% 

5% 

20% 

44% 

தண்ணரீ் சுத்திகரிப்பு முடறகள் - 
திருவல்லிக்யகணி 

பகாதிக்க டவத்து  
டகயினால் வடிகட்டுதல்  
மின்சார வடிகட்டி  
சுத்திகரிக்கப்பட்ை தண்ணடீர விடைக்கு வாங்குதல்  

27% 

3% 
1% 69% 

தண்ணரீ் சுத்திகரிப்பு முடறகள் - 
ராயயபட்டை  

பகாதிக்க டவத்து  

டகயினால் வடிகட்டுதல்  

மின்சார வடிகட்டி  

சுத்திகரிக்கப்பட்ை தண்ணடீர விடைக்கு 
வாங்குதல்  
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மக்கள் விடல பகாடுத்து தண்ணரீ் வாங்கி பருகுவது, பாதுகாப்பான நீடர 
பருகுவதற்காகயவ என்பது ஆய்வு திரவுகளிலிருந்து அறிய முடிகிறது 
(திருவல்லிக்யகணி 97%, ராயயபட்டை 100%). 
 

III.  குடிக்க அல்லாத பிற யதடவகளுக்கான நீர்  

யபார்பவல் நீர், மாநகராட்சி நீர், தனியார் லாரிகள் மூலமாக வாங்கப்படும் 
நீர், பபாது குழாய்கள் மூலமாக கிடைக்கும் நீர் ஆகியடவயய குடிக்க 
தவிர, இதர யதடவகடள பூர்த்தி பசய்வதற்கான நீர் ஆதாரங்கள்.                            

குடிப்பதற்கு தவிர, குளிப்பது, துடவப்பது, சுத்தம் பசய்வது யபான்ற பிற 
யதடவகளுக்கு யபாதுமான தண்ணடீர மாநகராட்சி விநியயாகம் 
பசய்வதில்டல என்யற இரு பகுதிகடளயும் சார்ந்த பபரும்பாலாயனார் 
கூறியுள்ளனர் (திருவல்லிக்யகணி 94%  மற்றும் ராயயபட்டையில் 83% ).    

யமலும் திருவல்லிக்யகணியில், எண்பத்தி ஒரு சதவதீத்தினர் கிணற்று / 
யபார்பவல் தண்ணரீ் கிடைக்க பபறுவதாகவும், ராயயபட்டையில் அயத 
சதவதீத்தினர் (81%) அவ்வாறு கிடைக்க பபறவில்டல என்றும் பதிவு 
பசய்துள்ளனர். 

 

35% 

65% 

மாநகராட்சி நீடர, குடிநீராய் 
பயன்படுத்தாதற்கான காரணங்கள் - 

திருவல்லிக்யகணி 

கிடைப்பதில்டை  
கழிவு நீருைன் கைந்து அசுத்தமாக வருவதால்  

54% 
46% 

மாநகராட்சி நீடர, குடிநீராய் 
பயன்படுத்தாதற்கான காரணங்கள் - 

ராயயபட்டை  

கிடைப்பதில்டை  

கழிவு நீருைன் கைந்து அசுத்தமாக 
வருவதால்  
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குடிக்க தவிர இதர யதடவகளுக்கு, திருவல்லிக்யகணியில் (79%) 

பபரும்பாலாயனார் யபார்பவல்/ கிணற்று தண்ணரீ் உபயயாகிப்பதாகவும்; 
ராயயபட்டையில் பபரும்பாலும் தனியார் லாரியிலிருந்து தண்ணரீ் 
வாங்குவதாகவும் (55%)  ஆய்வு தரவுகள் நமக்கு உணர்த்துகின்றன. 

IV மாநகராட்சி விநியயாகிக்கும் தண்ணரீின் தரம் 

திருவல்லிக்யகணியிலும் (83%), ராயயபட்டையிலும் (81%) எண்பது 
சதவதீத்திற்கு யமலாயனார் மாநகராட்சியின் மூலம் தங்களுக்கு 
விநியயாகிக்கப்படும் நீர், பழுப்பு நிறத்தில் இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளனர். 
இரு பகுதிகளிலும், நாற்பது சதவதீத்திற்கு யமலாயனார், மாநகராட்சி 
விநியயாகிக்கும் நீர் உப்பு சுடவயுைன் இருப்பதாக பதரிவித்தனர் என்று 
ஆய்வு தரவுகள் விளக்குகின்றன  (41% மற்றும் 47%  திருவல்லிக்யகணி 
மற்றும் ராயயபட்டை). 

    

12% 

79% 

8% 

1% 

குடி நீரல்லாத இதர யதடவகளுக்கான நீர்  
ஆதாரங்கள் - திருவல்லிக்யகணி 

மாநகராட்சி தண்ணரீ்  நபார்பவல் / கிணறு  
தனியார் தண்ணி ைாரி  பபாது குழாய்கள்  

7% 

36% 
56% 

1% 

குடி நீரல்லாத இதர யதடவகளுக்கான 
நீர்  ஆதாரங்கள் - ராயயபட்டை  

மாநகராட்சி தண்ணரீ்  நபார்பவல் / கிணறு  
தனியார் தண்ணி ைாரி  பபாது குழாய்கள்  

19% 

41% 

10% 

21% 

9% 

நீரின் சுடவ -திருவல்லிக்யகணி 
 

கடின நீர்  உப்பு  தட்டையான இனிப்பு  சிறப்பு  

19% 

47% 

3% 

31% 

0% 

நீரின் சுடவ - ராயயபட்டை  

 

கடின நீர்  உப்பு  தட்டையான 
இனிப்பு  சிறப்பு  
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  V சமூகமாக கூடி நீர் கிடைக்க பபறுதல் 

இரு பகுதிகளிலும், பபரும்பாலாயனார் தாங்கள் தனியாக தண்ணரீ் 
பகாணர பசல்வதில்டல என்று கூறியிள்ளனர். அவ்வாறு யபாக யவண்டிய 
சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்ைால் கூை, பதாடல தூரம் பசல்ல யவண்டிய 
அவசியமில்டல என்பயத அவர்களின் கருத்து. பபண்கள் குழுக்காளாக 
தண்ணரீ் பகாணர பசல்வது இயல்பாக அடமந்துள்ளதாக  தரவுகடள 
ஆழமாக ஆராயும் யபாது, நம்மால் அறிய முடிகிறது. இது, சமூகமாய் 
ஒன்றிடணந்து வாழும் உைன்பாைான யபாக்கிடன குறிக்கிறது. 

 

           

 

VI நீர் விநியயாகத்திற்கான விடல  

இரு பகுதிகளிலும் எழுபது சதவதீத்திற்கு யமலாயனார், குடிப்பதற்யகா 
அல்லது பிற யதடவகளுக்யகா தண்ணடீர வாங்கயவ பசய்வதாக 
ஆய்விலிருந்து பதரிகின்றது. பபரும்பாலும் அவர்கள் ஒரு மாதத்திற்கு  
ரூபாய் 600-800 வடர பசலவு பசய்கின்றனர். 

 

26% 

18% 

56% 

ஒன்றிடணந்து நீர் பபறுதல் - 
திருவல்லிக்யகணி 

ஆண் உறவினர் நீர் பகாணர்வார்  
பணியாள் நீர் பகாணர்வார்  
பபண்கள் குழுவாக நீர் எடுப்பர்  

34% 

8% 

58% 

ஒன்றிடணந்து நீர் பபறுதல் - 
ராயயபட்டை  

ஆண் உறவினர் நீர் பகாணர்வார்  
பணியாள் நீர் பகாணர்வார்  
பபண்கள் குழுவாக நீர் எடுப்பர்  
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பரிந்துடரகள்  
 

 பபாதுவாக அடமந்துள்ள டக பம்புகள் பழுது அடைந்த  நிடலயில் 
உள்ளது. அதடன பழுது பசய்யும் பட்சத்தில், மக்கள் பயன் பபறுவர். 

 பபரும்பாலும் மாநகராட்சி விநியயாக்கும் நீர், கழிவு நீருைன் கலந்து 
காணப்படுகிறது. பல முடற, நீர் கருப்பு நிறத்தில் காணப்படுவதும் 
உண்டு. 

 மாசுப்படிந்த நீரிடன பகாண்டு, துணிகடள துடவப்பதும் இயலாமல் 
யபாகிறது. ஆனால் அதடன பயன்படுத்த கூடிய யதடவயின் யபாது, 
பைட்ைால் யபான்ற கிருமி பகால்லிகடள பயன்படுத்தி துணிகள் 
துடவக்கின்றனர். மாநகராட்சி நீடர விநியயாகிக்கும் முன்னர், 
கவனமாக  சுத்திகரிப்பு பசய்தால் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

 குறித்த யநரமல்லாமல் நீடர விநியயாகிப்பது, தண்ணரீ் 
பற்றாக்குடறடய யமலும் தீவிரப்படுத்தும் விதமாக அடமகிறது. 
இது மிக பபரிய பிரச்சடனயாகவும் உருபவடுக்கிறது. பதாைர்ந்த, 
குறித்த யநரத்தில் நீர் விநியயாகிக்கப்படும் பட்சத்தில் தண்ணரீ் 
பற்றாக்குடற ஓரளவு குடறய கூடிய வாய்ப்புகள் உள்ளன.  

 ஒரு குைம் பமட்யரா தண்ணரீ், குடறந்த பட்சம் ஐந்து ரூபாய் என்று 
விற்கப்படுகிறது. அடனவராலும் தங்களுக்கு யபாதுமான நீடர 
விடல பகாடுத்து வாங்க முடிவதில்டல. இதனால் அவர்களின் 

11% 

48% 

41% 

நீர் விநியயாகத்திற்கான 
பசலவனீம் - திருவல்லிக்யகணி 

ரூ 1000 அதற்கும் நமல்  
ரூ 600 -  ரூ 800 
ரூ  600 க்கும் கீழ்  

2% 

60% 

38% 

நீர் விநியயாகத்திற்கான பசலவனீம் 
- ராயயபட்டை  

ரூ 1000 அதற்கும் நமல்  
ரூ 600 -  ரூ 800 
ரூ  600 க்கும் கீழ்  
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உரிடமயான தண்ணரீ் கிடைக்க பபறுதல் மறுக்கப்படுகிறது. பணம் 
எதிர்ப்பார்க்காமல் பமட்யரா நீர் விநியயாகிக்கப்படும் பட்சத்தில், 

அடனவரும் சமமாய் தண்ணரீ் பபற இயலும். 
 பதருவில் அடமந்துள்ள டக பம்புகள் சரி வர யவடல பசய்தாலும், 

தண்ணடீர நிலத்தடியிலிருந்து பவளி பகாணர யபாதுமான 
அழுத்தம் கிடைப்பதில்டல. இதடன சரி பசய்வதும் கூை, தண்ணரீ் 
பிரச்சடனடய தீர்ப்பதற்கான ஒரு வழியாக அடமயும். 
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இடணப்பு I : பாதுகாப்பான நீர் விநியயாகம் மற்றும் பயன்பாடு பற்றிய    

மதிப்பாய்வு படிவம்  

 

பபயர்:  

 

 

முகவரி : 
 

 

பதாடலயபசி எண் : 
 

 

I. கண்யணாட்ைம்  

 

1. உங்களது குடியிருப்பு பகுதியில் தண்ணரீ் விநியயாகம் எவ்வாறு 
உள்ளது? 

 

 

a) ஏராளமாக     b) வழக்கமாக  c) ஒழுங்கற்று d) 
அரிதாய்  

 

 

2. மாநகராட்சி தண்ணரீ் விநியயாகத்திற்கு குறிப்பிட்ை யநரம் 
நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதா?  

  

  

a) ஆமாம்                      b)  இல்டல               c)  எனக்கு 
பதரியவில்டல  

 

 

2.1.. ஆமாம் என்றால், கால நிர்ணயம் என்ன என்படத விளக்குங்கள்.  

 

 

 

 

3. தண்ணரீ் எங்யக விநியயாகிக்கப்படுகிறது? 
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a) யநரடியாக உங்களுடைய வடீ்டிற்கு 

b) உங்களுடைய குடியிருப்பு பகுதியில் அடமந்துள்ள பபாது 
இைத்தில். 

c) யவறு பவளியிைங்களில்  

d) யவறு ஏதாவது எனில், குறிப்பிடுக ___________________________________ 

 

 

5. நீங்கள் தண்ணரீ் எடுப்பதற்கு பசல்ல யவண்டுபமன்றால், எவ்வளவு 
பதாடலவு  

    பசல்வரீ்கள்? 

 

 

II. குடி நீர்  

 

1. மாநகராட்சி விநியயாகிக்கும் நீடர பருகுறரீ்களா? 

 

a)  ஆமாம்                      b)  இல்டல  

 

 

2.  நீங்கள் நீடர பருகுவதற்கு முன் சுத்திகரிப்பு பசய்வரீ்களா? 

 

a) ஆமாம்                      b) இல்டல  

 

 

2.1.. ஆமாம் என்றால், எவ்வாறு? 

 

a) பகாதிக்க டவத்து 

b) டககளால் வடிகட்டி  

c) மின் வடிகட்டி  

d) யவறு ஏதாவது எனில், குறிப்பிடுக ___________________________________ 

 

 

2.2. இல்டலபயனில், நீங்கள் ஏன் மாநகராட்சி விநியயாகிக்கும் நீடர 
பருகுவதில்டல? 
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3. குடிநீர் எவ்வாறு உங்களுக்கு கிடைக்கிறது? 

 

a) வாட்ைர் யகன் வாங்குவது மூலமாக  

b) யவறு ஏதாவது எனில், குறிப்பிடுக ___________________________________ 

 

 

III. புழங்குவதற்கு தண்ணரீ்  

 

1. புழங்குவதற்கு (கழுவுவதற்கு) மாநகராட்சி விநியயாகிக்கும் தண்ணரீ் 
தகுந்ததாக இருக்கிறதா ? 

 

a) ஆமாம்                       b) இல்டல  

 

2. உங்களது அடனத்து யதடவகளுக்கும் யபாதுமானதாக இருக்கிறதா 
(குளியல் ,  

   கழிவடற, சுத்தம் பசய்தல்)? 

 

a) ஆமாம்                         b) இல்டல 

 

3. யபார்பவல் அல்லது கிணற்று தண்ணரீ் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதா? 

 

a) ஆமாம்                          b)  இல்டல  

 

4. மாநகராட்சி விநியயாகிக்கும் தண்ணரீ் தவிர, நீங்கள் யவறு வடகயில்  
தண்ணரீ்  

    வாங்குகிறரீ்களா? 

a) ஆமாம்                           b)  இல்டல  

 

 

5. குடிப்பதற்கு அல்லாமல் புழங்குவதற்கு (கழுவுவதற்கு) நீங்கள் யவறு 
ஏதாவது நீர்  

    ஆதாரங்கடள உபயயாகிக்கிறரீ்களா? 
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6.  ஒவ்பவாரு நீர் ஆதாரத்தின் மூலம் எவ்வளவு சதவிகிதம் தண்ணரீ்   

     விநியயாகிக்கப்படுகிறது என்று கூறுங்கள். 
 

a) மாநகராட்சி 
b) யபார்பவல்/ கிணறு  

c) தனியார் நீர் பதாட்டி  

d) மற்றடவ 

 

IV. நீர் விநியயாகத்தின் தரம்  

 

1. மாநகராட்சி உங்களுக்கு விநியயாகிக்கும் தண்ணரீ் எவ்வாறு 
காணப்படுகிறது? 

 

a. நிறம்: பழுப்பு / பதளிந்து  

b. கடினத்தன்டம : யசாப்பு உபயயாகிக்கும் யபாது நன்றாக நுடர 
வருகிறதா? 

c. சுடவ : உப்பு/ தட்டையான/ இனிப்பு/சிறந்த  

 

2. நீங்கள் பவளியிைங்களுக்கு தண்ணரீ் எடுக்க பசல்வரீ்கள்  என்றால்,  

    உங்களால் தனியாக துடண இல்லாமல் இயலுமா? 

 

a) ஆமாம்                     b) இல்டல                     

 

2.1.. நீங்கள் தனியாக தண்ணரீ் எடுக்க பசல்ல இயலாது என்றால், 
எவ்வாறு அதடன  

        டகயாளுகிறரீ்கள்? 

 

a) ஆண் உறவினர் எனக்காக தண்ணரீ் பகாணர்வார். 
b) தண்ணரீ் பகாணர்வதற்காக சம்பளம் பகாடுத்து யவடலயாள்  

நியமித்துள்யளன். 
c) பபண்கள் ஒன்று கூடி தண்ணரீ் எடுக்க பசல்யவாம். 
d) யவறு ஏதாவது எனில், குறிப்பிடுக ___________________________________ 
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V.  நீர் விநியயாகத்திற்கான விடல  

 

1.  நீங்கள் விடல பகாடுத்து தண்ணரீ் உங்கள் வடீ்டு உபயயாகத்திற்கு  

     வாங்குகிறரீ்களா? 

 

a) ஆமாம்                           b)  இல்டல  

 

1.1.  ஆம் என்றால், ஒரு மாதத்திற்கு எவ்வளவு பணம் தண்ணரீுக்காக 

        பசல்வழிக்கிறரீ்கள்? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


