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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 212 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

എ�ാ വീ�കളി�ം ��ജലം ലഭ�മാ��തിന് �തിയ പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്,
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ , 
�ീ വി െക �ശാ�്, 
�ീ. പി.പി. �േമാദ് 

Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് എ�ാ വീ�കളി�ം ��ജലം
ലഭ�മാ�� തര�ിൽ �തിയ പ�തികൾ
വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) 2024 ഓ� �ടി സം�ാനെ� �ാമീണ
േമഖലയിെല എ�ാ വീ�കൾ�ം �ടിെവ�
കണ�ൻ ലഭ�മാ�ി ��ജല ലഭ�ത
ഉറ�ാ��തിന് ല��മി�് േക�- സം�ാന

സർ�ാ�കൾ സം��മായി ജല ജീവൻ മിഷൻ
പ�തി നട�ിലാ�ി വ���്. എ�ാ
�ടംബ�ൾ�ം �ത�മായ അളവിൽ �ത�മായ
�ണനിലവാര�� ജലം ഉചിതമായ സമയ�ളിൽ
ലഭ�മാ�ക എ�താണ് പ�തി െകാ�്
ല��മി��ത്. േകരള�ിൽ ആെക�� 70 ല�ം
�ാമീണ ഭവന�ളിൽ 01.04.2020 വെര 17.5 ല�ം
��ംബ�ളിലാണ് ടാ� വഴി �ടിെവ�ം
ലഭ�മാ�ിയി��ത്. 2020-21 ൽ 4 ല��ം, 2021-
22 ൽ (11.10.2021 വെര) 4 ല�ം �ടിെവ�
കണ��കൾ ജലജീവൻ മിഷൻ പ�തി വഴി
നൽ�വാൻ കഴി�ി��്. ബാ�ി��
��ംബ�ൾ�് �ടി �ടിെവ� കണ�ൻ നൽകി
2024 ഓെട 100% �ാമീണ ഭവന�ൾ�ം
�ടിെവ�ം ഉറ�ാ��തിനാണ്
ല��മി�ിരി��ത്. ഇത് സംബ�ി�്

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി േചർ��. േക�
സർ�ാർ 2020-21 ബഡ്ജ�ിൽ നഗരേമഖലയിെല
��ംബ�ൾ�ം ��ജലം ലഭ�മാ�ക എ�
ല��േ�ാെട അർബൻ ജലജീവൻ മിഷൻ
�ഖ�ാപി�ി��്. ��ത പ�തി �ടി
നട�ാ��േതാെട 2024 ഓെട �ാമീണ
േമഖലയിെല�ം, 2026 ഓെട നഗരേമഖലയിെല�ം
��വൻ ��ംബ�ൾ�ം �ടിെവ�ം
ലഭ�മാ�ാനാണ് ല��മി�ിരി��ത്.

(ബി) ��ജല വിതരണ�മായി ബ�െ��് നിലവി�ളള
പ�തിക�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ടിെവ� പ�തിക�െട നിർവഹണ�ിെ� 
വിവിധതല�ളിൽ അവേലാകന േയാഗ�ൾ
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വിശദമാ�േമാ; നട�ി �വർ�ന �േരാഗതി വിലയി��ക�ം
പ�തി �വർ�ന�ൾ േനരി�� തട��ൾ
വിശകലനം െച�ക�ം െച���്. ൈപ�്
ഇ��തിനാ�� േറാഡ്  ക�ിംഗിനായി
െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� അ�മതി
ലഭി��തി�ം, റയിൽേവ ൈലൻ േ�ാസിംഗിന്
റയിൽേവയിൽ നി�് അ�മതി ലഭി��തി�ം,
നിർ�ാണ�ിനാവശ�മായ �ലം

ലഭ�മാ��തി�ം േനരി�� ��ി��കളാണ്
പ�തി നിർ�ഹണ�ിെല �ധാന തട��ൾ.
ആയത് പരിഹരി��തിന് േ�ാജ�് മാേനെ��്
�ണി�കൾ �ഖാ�രം നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��. തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��മായി

ബ�െ�� ഏേകാപന�ിന് ജന�തിനിധിക�െട
സഹായം േതടാ��്. േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി
നട�ിലാ�� പ�തിക�െട �തിവാര �േരാഗതി
സംബ�ി�� വിവര�ൾ "പാസ്ക് (PASK)"
എ� േസാ�് െവയർ സംവിധാന�ിൽ

േരഖെ���ി െവബ് ൈസ�ിൽ അപ്േഡ�്
െച��. �ൻഗണനാ പ�തികളിൽ
ഉൾെ���ിയി�� ജലജീവൻ പ�തി�െട �ട�ം
�തൽ �തിവാര �േരാഗതി എ�ാ ശനിയാ��ം
െവബ് ൈസ�ിൽ അപ്േഡ�് െച���്. പ�തി
�േരാഗതി േക� സർ�ാരിെ��ം േകരള വാ�ർ
അേതാറി�ി�െട�ം െവബ് ൈസ�കളിൽ
�സി�ീകരി� വഴി െപാ�ജന�ൾ�ം
ജന�തിനിധികൾ�ം പ�തി �േരാഗതി സ�യം
അവേലാകനം െച�വാൻ സാധി��താണ്.

(സി) ��ീകരണ ശാലകൾ ഇ�ാ� �ാമീണ ��ജല
വിതരണ പ�തികളിൽ വിതരണം െച��
ജല�ിെ� �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തി�ം
ഉറ�വ���തി�ം ��ീകരണ ശാലകൾ
�ാപി��തി�ം വികസിത രാജ��ളിേലതിന്
സമാനമായ �തന മാർ��ൾ നട�ാ��തി�ം
പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

(സി) ��ീകരി�ാ�േതാ, �ടി�ാൻ
േയാഗ�മ�ാ�േതാ ആയ ജലം േകരള വാ�ർ
അേതാറി�ി �ഖാ�രം ലഭ�മാ��ി�.
സം�ാന�് വിതരണം നട��
�ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം
പരിേശാധി�ക�ം ���ം �ര�ിത�മായ
ജലമാണ് െപാ�ജന�ളിേല�് എ��ത് എ�്
ഉറ�ാ�ക�ം െച���്. േകരള വാ�ർ
അേതാറി�ി�െട ക�ാളി�ി കൺേ�ാൾ വിഭാഗ�ിന്

കീഴിൽ േ��് െറെഫറൽ ഇൻ�ി���ം 14 ജി�ാ
ലാ�ക�ം, 32 സബ് ജി�ാ ലാ�ക�ം �വർ�ി�്

വ��. േ��് െറെഫറൽ ഇൻ�ി���ി�ം 8 ജി�ാ
ലാ�കൾ�ം NABL അ�ഡിേ�ഷൻ
ലഭ�മായി��്. 2021-22 ൽ �തിയ 38 സബ് ജി�ാ
ലാ�കൾ�ം അ�മതി ലഭ�മാ�ക�ം NABL
അ�ഡിേ�ഷന് േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�
വരിക�ം ആണ്. ആ�വ, െന�ർ ��ീകരണ
ശാലയിൽ Internet of Things (IoT)
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അടി�ാനമാ�ി�� "ത�മയ �ണനിലവാര
നിരീ�ണ സംവിധാനം" ഏർെ����തിനായി
അ�മതി നൽകിയി��്. ��ീകരണ ശാലകൾ
ഇ�ാ� െച�കിട പ�തികളിൽ ഇൻഫിൽേ�ഷൻ
ഗ�ാലറി വഴി ��ീകരി�� �ടിെവ�ം
അ�വി��മാ�ി േ�ാറിെ� സാ�ിധ�ം നി�ിത
അളവിൽ ഉറ�ാ�ിയാണ് വിതരണം െച��ത്.
ഫ�ിെ� ലഭ�ത��സരി�  ്ജല�ിെ�

�ണനിലവാരം ഉറ�് വ���തി�� എ�ാ
�തന മാർ���ം നട�ിലാ�ി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

കകേരളതത്തിലലെ ആലകേ ഗഗ്രാമമീണ കുടനബങ്ങളുലടെ എണന  (  01.04.2020
ലലെ കേണക്കനുസരത്തിചച)

70,68,652

1.04.2020  വലര  പപൈപച  വഴത്തി  കുടെത്തിലവളന  ലെഭത്തിചത്തിരുന്ന   ഗഗ്രാമമീണ
കുടനബങ്ങളുലടെ എണന

17,49,567

01.04.2020  ലലെ കേണക്കനുസരത്തിചച  കുടെത്തിലവള കേണക്ഷന് നല്കേവഗ്രാന്
ബഗ്രാക്കത്തിയുള ഗഗ്രാമമീണ കുടനബങ്ങളുലടെ എണന

53,19,085

വര്ഷന വഗ്രാര്ഷത്തികേ  പൈദ്ധതത്തികേളത്തില്  നല്കുവഗ്രാന്
ലെക്ഷക്ഷ്യമത്തിടത്തിരുന്ന കുടെത്തിലവള കേണക്ഷനുകേളുലടെ എണന

നല്കുവഗ്രാന് കേഴത്തിഞ്ഞ കുടെത്തിലവള
കേണക്ഷനുകേളുലടെ എണന

2019-20 ------ ------

2020-21 21,42,028 4, 04,464

2021-22 29,38,000  (മുന്  വര്ഷന  നല്കുവഗ്രാന്  കേഴത്തിയഗ്രാതത്തിരുന്ന
17.38 ലെക്ഷന കേണക്ഷനുകേള് കൂടെത്തി കചേര്തച)

4,01,110(11.10.2021 വലര)

2022-23 10,22,635

2023-24 9,54,422

കസ്റ്റേറച  വഗ്രാടര്  &  സഗ്രാനത്തികറഷന്
മത്തിഷന് കയഗ്രാഗന കചേര്ന്ന തമീയതത്തി

അനഗമീകേരത്തിച  പ്രവൃതത്തികേള്
മുകഖേന  നല്കുവഗ്രാന്  കേഴത്തിയുന്ന
കുടെത്തിലവള  കേണക്ഷനുകേളുലടെ
എണന

ഭരണഗ്രാനുമതത്തി തുകേ (കകേഗ്രാടെത്തിയത്തില്)

05.08.2020 16,48,023 4,448.68

22.12.2020 5,16,778 2,316.57

14.09.2021 13,99,540 11,933.56

ആലകേ 35,64,341 18,698.81

ലസക്ഷന് ഓഫമീസര്


