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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2872 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ജൽജീവൻ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഡി െക �രളി,
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ, 
�ീ എം നൗഷാദ് , 
�ീ. എം.വിജിൻ 

Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)
സം�ാന�് ജൽജീവൻ പ�തി �കാരം ആെക

എ� �ാമീണ ��ംബ�ൾ�് �തിയ ൈപ�്
കണ�ൻ നൽേക�ിവ�െമ�ാണ്
കണ�ാ�ിയിരി��ത്; ഈ വർഷം എ�
��ംബ�ൾ�് കണ�ൻ നൽകാ�� ല��ം
നിറേവ�ാനാണ് നി�യി�ിരി��ത്;
വ��മാ�ാേമാ ;

(എ) സം�ാന�് 70,68,682 �ാമീണ ഭവന�ൾ
ഉ�തായാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്. 06.10.2021
െല കണ��സരി�  ്25,10,010 വീ�കൾ�്
നിലവിൽ �ടിെവ� കണ��കൾ
ലഭ�മാ�ിയി��്. ജലജീവൻ മിഷൻ പ�തി�െട
ല��ം ൈകവരി��തിനായി 2024 ഓെട
45,58,672 �ടിെവ� കണ��കൾ �ടി
നൽേക�ി വ�ം. 2021-22 ൽ 29,37,564 �ടിെവ�
കണ��കൾ നൽ�വാനാണ് ല��മി��ത്.

(ബി) പ�തി നിർ�ഹണ�ിനായി ഏർെ���ിയി��

സംവിധാനം വിശദമാ�ാേമാ;
ജന�തിനിധികൾ�ം െപാ�ജന�ൾ�ം
പ�തി�െട �േരാഗതി മന�ിലാ�ാൻ കഴി�ം
വിധം �തിവാര അവേലാകനം നട�ി വിവരം
െവബ് ൈസ�ിൽ നൽകിവ��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) ജല ജീവൻ മിഷൻ പ�തി നട�ിലാ��തിനായി
സം�ാന തലം  �തൽ �ാമതലം  വെര  വിവിധ
ക�ി�ികൾ �പീകരി�  ്അവ�െട
േന�ത��ിലാണ് പ�തി നട�ിലാ�ിവ��ത്.
ഇതിനായി സം�ാന തല�ിൽ േ��് വാ�ർ
ആൻഡ്  സാനിേ�ഷൻ മിഷ�ം (SWSM),
ജി�ാതല�ിൽ ഡി�ി�്  വാ�ർ ആൻഡ്

സാനിേ�ഷൻ മിഷ�ം (DWSM), പ�ായ�്

തല�ിൽ വി�ജ്  വാ�ർ ആൻഡ്  സനിേ�ഷൻ
ക�ി�ി�ം (VWSC) നിലവി��്. േകരള വാ�ർ
അേതാറി�ി മാേനജിംഗ് ഡയറ�റാണ് പ�തി�െട
മിഷൻ ഡയറ�ർ.     ജല ജീവൻ മിഷനിൽ
ഉൾെ���ി നട�ിലാ�� പ�തികൾ �ാമ
 തല�ിൽ ബ�െ�� തേ�� സ�യംഭരണ
�ാപന��െട�ം, ഡി�ി�്  വാ�ർ ആൻഡ്

സാനിേ�ഷൻ മിഷെ��ം അംഗീകാരേ�ാെട

േ��് െലവൽ �ീം സാംഗ് ഷനിങ്  ക�ി�ി (SLSSC)
�െട പരിഗണന�് സമർ�ി��. SLSSC അ�മതി
നൽ�� പ�തികൾ േ��് വാ�ർ ആൻഡ്

സാനിേ�ഷൻ മിഷൻ അംഗീകരി�  ്ഭരണാ�മതി
നൽ��. സം�ാന�് േകരള വാ�ർ
അേതാറി�ി�് �റെമ ജലനിധി, �ജല വ��്



2 of 2

എ�ിവ�ം പ�തി നിർവഹണ�ിൽ

സഹകരി���്. ജല ജീവൻ മിഷൻ പ�തി
നട�ിലാ��തിൽ തേ�� സ�യംഭരണ
�ാപന�െള സഹായി ��തിനായി നിർവഹണ
സഹായ ഏജൻസികെള െതെരെ���ി��്. 
�ടാെത ജല ജീവൻ മിഷനിൽ ഉൾെ���ി

നട�ിലാ�� പ�തിക�െട �ണേമ�
പരിേശാധി�  ്ഉറ�വ���തിനായി സ�ത�
എജൻസികെള �മതലെ���ിയി��് (Third
Party Agency). ഇ�കാരം പ�തി
നിർവഹണ�ിനായി വി�ലമായ സൗകര��ൾ
ഏർെ���ിയാണ് പ�തി നട�ിലാ��ത്.
�ൻഗണനാ പ�തികളിൽ ഉൾെ�� ജലജീവൻ
പ�തി�െട �വർ�ന�േരാഗതി നിര�രം
വിലയി����്. �തിവാര േമാണി�റിംഗ് നട�ി

േക� സർ�ാരിെ��ം േകരള വാ�ർ
അേതാറി�ി�െട�ം, േകരള �ാമീണ ��ജല
വിതരണ �ചിത� പ�തി�െട�ം െവബ്
ൈസ�കളിൽ �സി�ീകരി�ക�ം െച��.
ഇതി�െട െപാ�ജന�ൾ�ം ജന�തിനിധികൾ�ം
പ�തി �േരാഗതി സ�യം അവേലാകനം െച�വാൻ
സാധി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


