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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1007 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ജലജീവൻ പ�തി�ം േറാ�ക�െട �ന:�ാപന�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.പി. �േമാദ്
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)
ജലജീവൻ പ�തി നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി
തേ�ശ�ാപന��െട േറാ�കൾ വ�ാപകമായി
െവ�ിെ�ാളി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) ജല ജീവൻ മിഷൻ പ�തി �കാര��
�വർ�ികൾ നിർ�ഹി��തിേല�ായി തേ�ശ
�ാപന��െട േറാ�കൾ �റിേ��ി വ��ത്
��യിൽെ��ി��്.

(ബി)

എ�ിൽ ��ത േറാ�കൾ അ����ണി െച�്
�ർ��ിതിയിലാ��തിന് എെ��ി�ം
കർ�പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ജല ജീവൻ മിഷൻ പ�തി �ാമ
പ�ായ�ക�െട �മതലയിൽ നട�ിലാ��
പ�തിയാണ്. ജല ജീവൻ മിഷൻ പ�തി
�കാര�� �വർ�ികൾ നിർ�ഹി��
തിേല�ായി �റിേ��ി വ��  േറാ�കൾ
താത്കാലികമായി �നഃ�ാപി��തിന്

�വർ�ി�െട അംഗീ�ത െഷഡ�ളിൽ വ�വ�
ഉൾെ�ാ�ി�ി��്. േറാ�ക�െട �ർ�മായ
�ന�ാപനം തേ�ശ �ാപന��െട

�മതലയാണ്. .

(സി) ജലജീവൻ പ�തിക�െട ഭാഗമായി േറാ�കളിൽ
ൈപ�് ൈലൻ �ാപി��തിന് പി.ഡ�ി�.ഡി.
�െട അ�മതി ലഭ�മ�ാ�തിനാൽ എ�
�ടിെവ� പ�തികൾ സം�ാന�്

തട�െ��ി��്; അറിയി�ാേമാ;

(സി)
അ�മതി ലഭി�ാ� പ�തികൾ ഉൾെകാ��
പ�ായ�ക�െട വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�മായി േചർ�ിരി��.

(ഡി)
ഇ�ര�ിൽ �ടിെവ� പ�തികൾ
തട�െ��ി�െ��ിൽ ആയത്

പരിഹരി��തിന് ഉ�തതല ക�ി�ി�െട
സാധ�ത പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�� വിഷയ�ൾ പരിഹരി�
�തിനായി േ��് വാ�ർ ആ�് സാനിേ�ഷൻ
മിഷെ� എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി ����്. �ടാെത
ഇ�രം വിഷയ�ൾ െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�
��യിൽെ���ി പരിഹരി��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ���്.

(ഇ) ജലജീവൻ പ�തികൾ�് പ�ായ�് അ�മതി
ലഭ�മ�ാ�തിനാൽ അവ തട�െ���ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ��യിൽെ��ി��്. പ�ായ� അ�മതി
ലഭ�മായ പ�തികൾ�് മാ�േമ ഭരണാ�മതി
നൽ�ക��. ആയതിനാൽ നിലവിൽ നട�
െകാ�ിരി�� പ�തികൾ�് തടസമി�.
അ�മതി ലഭ�മാ�വാ�� പ�ായ�കളിൽ
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നി�ം അവ ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ���്.

(എഫ്) ജലജീവൻ മിഷൻ വഴി നട�ാ��/
�ർ�ീകരി�� �ടിെവ� പ�തികൾ ഏത്
ഏജൻസി വഴി �ടർപരിപാലനം നട�ാനാണ്

നി�യി�ിരി��ത്; ഇ�മായി ബ�െ��്

എൽ.എസ് .ജി.ഡി.-ഡ�ി�.ആർ.ഡി. വ��കൾ
സം��മായി ൈകെ�ാ� തീ�മാനം
അറിയി�ാേമാ?

(എഫ്)
ജല ജീവൻ മിഷൻ മാർ�േരഖ �കാരം �ടിെവ�
പ�തിക�െട �ടർ പരിപാലനം
പ�ായ�ക�െട/വിേ�ജ്  വാ�ർ ആ�്

സാനിേ�ഷൻ ക�ി�ിക�െട �മതലയിലാണ്.
ഇതിനാ�� കരാറിേ�ൽ തീ�മാനം
സർ�ാരിെ� പരിഗണനയിലാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

ജജില പഞഞ്ചായതത

തജിരുവനന്തപുരന കകഞ്ചാട്ടുകഞ്ചാൽ , തജിരുപുറന ,വവങഞ്ചാനൂർ

വകഞ്ചാലന ശൂരനഞ്ചാടത സസൗതത , ഏരൂർ , അലയമൺ , 
കുളത്തൂപ്പുഴ, അഞൽ.

കകഞ്ചാട്ടയന അതജിരമ്പുഴ , മണജിമല , വവളഞ്ചാവൂർ , ചജിറകഞ്ചാവത , 
വഞ്ചാഴൂർ , പളജികകതഞ്ചാടത , അയർകുനന

ആലപ്പുഴ കഞജിക്കുഴജി, പളജിപ്പുറന , പഞ്ചാണഞ്ചാവളജി .

തൃശൂർ

മതജിലകന , ഏങണജിയൂർ , ശശ്രീനഞ്ചാരഞ്ചായണപുരന ,
വപരജിഞനന , കകപ്പമനഗലന , വലപ്പഞ്ചാടത , നഞ്ചാട്ടജിക ,
എടതജിരുതജി , തളജിക്കുളന , വഞ്ചാടഞ്ചാനപ്പജിളജി , തൃക്കൂർ ,
വനന്മണജികര , കമലൂർ , കടുകുട്ടജി.

പഞ്ചാലകഞ്ചാടത  മുണ്ടുർ , അമ്പലപ്പഞ്ചാറ , മതുതല ,തജിരുകവഗപ്പുര , 
പരതുർ , വഞ്ചാണജിയനകുളന.

കകഞ്ചാഴജികകഞ്ചാടത കുനമനഗലന
കണ്ണൂർ വചറുതഞ്ചാഴന , കുഞജിമനഗലന


