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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2873 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ജലജീവൻ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

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

(എ)

ജലജീവൻ പ�തി�െട വിശദാംശം
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) രാജ�െ� എ�ാ �ാമീണ ഭവന�ൾ�ം 2024 ഓ�
�ടി �വർ�ന �മമായ ടാ�കളി�െട ��മായ
�ടിെവ�ം നൽകി ജന��െട
ജീവിത�ണനിലവാരം െമ�െ���ക എ�
ല��േ�ാെട േക�സർ�ാർ ആവി�രി�
പ�തിയാണ് ജലജീവൻമിഷൻ പ�തി. േക�-
സം�ാന സർ�ാ�കൾ സം��മായാണ്

��ത പ�തി നട�ിലാ��ത്. ഗാർഹിക
�ടിെവ� കണ�ൻ നൽ��തിേനാെടാ�ം
വിദ�ാലയ�ൾ, അംഗൻവാടികൾ, ആേരാഗ�
േക��ൾ, െപാ� �ാപന�ൾ, ഓഫി�കൾ
എ�ിവിട�ളി�ം �ടിെവ� കണ��കൾ
നൽ���ം പ�തി�െട ഭാഗമാണ്. ഇതിന് �റെമ
ജലേ�ാത�ക�െട വികസന�ം വി�ലീകരണ�ം,
മലിനജല ��ീകരണ - �ന�പേയാഗ പ�തികൾ
, ജല�ണനിലവാര പരിേശാധനാ സംവിധാന�ൾ ,
മാനവേശഷി വികസന പരിശീലന പരിപാടികൾ,
വിവര വിദ�ാഭ�ാസ ആശയ വിനിമയ പരിപാടികൾ
എ�ീ �വർ�ന��ം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

നട�ിലാ��.

(ബി)

ഈ പ�തി �കാരം ഒ� �ണേഭാ�ാവ് എ� �ക
െചലവഴിേ��ിവ�െമ�് െവളിെ���േമാ;
�തിമാസം ഇവർ ഉപേയാഗി�� ജല�ിന്

ചാർ�് ഈടാ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജല ജീവൻ മിഷൻ പ�തി�െട മാർ� േരഖ
�കാരം പ�തി െചലവിെ� 10%
�ണേഭാ�ാ�ൾ വഹിേ��താണ്.ഓേരാ
പ�തി�െട�ം എ�ിേമ�് �ക��സരി�
�ണേഭാ� വിഹിത�ിെ� �കയിൽ വ�ത�ാസം
വരാം. ജല ജീവൻ മിഷൻ പ�തി �കാരം നൽ��
�ടിെവ� കണ��കൾ�് നിലവിെല
നിര��സരി�� ചാർജ്  ഈടാ��താണ്. 

(സി) േക� സർ�ാർ ഈ പ�തി�ായി നാളി�വെര
എ� �ക സം�ാന�ിന് അ�വദി�െവ�ം
ഇത് െചലവഴി�ത് എ�കാരെമ�ം
ജി�ാടി�ാന�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2019-20 സാ��ിക വർഷം േക� സർ�ാർ ജല
ജീവൻ പ�തിക�െട നട�ി�ിന് 101.29 േകാടി
�പ�ം 2020-21 സാ��ിക വർഷം 303.18
േകാടി �പ�ം േക� വിഹിതമായി
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അ�വദി�ി��. 2021-22 സാ��ിക വർഷം
07-10-2021 വെര 45114.77 ല�ം �പ�ം
അ�വദി�ി��്. െചലവഴി� �ക�െട (േക�
വിഹിതം) ജി� തിരി�� വിവരം അ�ബ�ം 1
ആയി േചർ��.

(ഡി)
ഈ പ�തി �കാരം നാളി�വെര എ� �ടിെവ�
കണ�ൻ അ�വദി�ി��്; ജി�തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) ജല ജീവൻ മിഷൻ പ�തിയി�ൾെ���ി 2020-21
ൽ 404464 �ടിെവ� കണ��ക�ം 2021-22 -ൽ
06-10-2021 വെര 355979 കണ��ക�ം
നൽകിയി��് (ആെക 760443). ജി� തിരി��
കണ�് അ�ബ�ം 2 ആയി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന്ധം   1

ക്രമ നന്ധം. ജജില 04-10-2021 വരര  രചെലവഴജിച്ച തുക
ലക്ഷതജി  ൽ (കകന്ദ്ര വജിഹജിതന്ധം)

1 തജിരുവനന്തപുരന്ധം 5507.29
2 രകകൊലന്ധം 4831.14
3 പതനന്ധംതജിട 2822.29
4 കകകൊടയന്ധം 4184.11
5 ആലപ്പുഴ 5660.61
6 ഇടുകജി 1506.3
7 എറണകൊകുളന്ധം 3896.38

8 തൃശർ 3610.53

9 പകൊലകകൊടട 8320.32
10 മലപ്പുറന്ധം 8282.75
11 കകകൊഴജികകകൊടട 4760.81
12 വയനകൊടട 958.16

13 കണർ 5815.15

14 കകൊസർകഗകൊഡട 1864.8

14 ആരക 62020.64

സസെക്ഷന് ഓഫഫീസെർ



അനുബനന്ധം   2

ക്രമ നന്ധം. ജജില നൽകജിയ കണക്ഷനുകൾ
1 തജിരുവനന്തപുരന്ധം 79811
2 കകകൊലന്ധം 85427
3 പത്തനന്ധംതജിട 31523
4 കകകൊടയന്ധം 50513
5 ആലപ്പുഴ 89139
6 ഇടുകജി 16651
7 എറണകൊകുളന്ധം 66424

8 തൃശർ 40925

9 പകൊലകകൊടട 111438
10 മലപ്പുറന്ധം 58640
11 കകകൊഴജികകകൊടട 34756
12 വയനകൊടട 6432

13 കണർ 72209

14 കകൊസർകഗകൊഡട 16555

ആകക 760443


