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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6141 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ജലജീവൻ മിഷൻ

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)

ജലജീവൻ പ�തിയിൽ ഗാർഹിക �ടിെവ�
കണ�ൻ �ടാെത ഏെതാെ� പ�തികളാണ്
നിലവിൽ ഏെ���ിരി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(എ) ജലജീവൻ പ�തിയിൽ ഗാർഹിക �ടിെവ�
കണ��കൾ നൽ��ത് �ടാെത പ�തി�െട
ഭാഗമായി സം�ാനെ� �ാമീണ േമഖലയിെല
��കൾ, അ�ണവാടികൾ, �ാമ പ�ായ�്

ആഫീ�കൾ, ആേരാഗ�േക��ൾ �തലായ
െപാ��ാപ�ൾ�ം �ടിെവ� കണ��കൾ
ലഭ�മാ���്. �ടിെവ� കണ��കൾ
നൽ��തിനായി �ടിെവ� പ�തികൾ
നട�ിലാ��തിേനാെടാ�ം താെഴ�റ��
പ�തികൾ�ടി ജല ജീവൻ മിഷെ� ഭാഗമായി
നട�ിലാ���്. 1) �ടിെവ� �ണനിലവാര
പരിേശാധനാ സംവിധാനം വി�ലെ���ി നിര�ര
ജല�ണനിലവാര പരിേശാധന നട�ിലാ�ക
(Water Quality Monitoring & Surveillance
Programme) 2. �ടിെവ� വിതരണം,
�ണനിലവാരം �ട�ിയ കാര��ൾ
സംബ�ി�� പരിശീലന േബാധവൽ�രണ
പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�ക 3. ജല ജീവൻ മിഷൻ
പ�തി�െട ഭാഗമായി നട�ിലാ�� നിർ�ാണ 
�വർ�ിക�െട �ണനിലവാര
പരിേശാധന�ാവശ�മായ ��ാം ക�ി
പരിേശാധന (Third Party Inspection)
നട�ിലാ�ൽ 4. �ാമീണ േമഖലയിെല �ടിെവ�
വിതരണ സംവിധാന�ിെ� ആ��ണം,
നിർവഹണം, പരിപാലനം �തലായ കാര��ളിൽ
തേ�� സ�യം ഭരണ �ാപന�െള

�ാ�മാ��തിനായി ഇ�മായി ബ�െ��

ഏജൻസികെള (Implementing Supporting
Agency) െതരെ���് അവ�െട േസവനം
ലഭ�മാ�ക.

(ബി) അവ�െട നിർവഹണ കല�ർ
എ�കാരമാെണ�ം നിലവിെല നിർവഹണ

(ബി) ജല ജീവൻ മിഷൻ പ�തി�െട ഭാഗമായി ജല �ണ
നിലവാര പരിേശാധന �വർ�ന��ം (WQMSP)
പി�ണ �വർ�ന��ം നിര�ര�ടർ
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�േരാഗതി�ം തട��ൾ ഉെ��ിൽ ആയ�ം

അറിയി�ാേമാ;
�വർ�ന�ളാണ്. ഇതിൽ ജല �ണ നിലവാര
പരിേശാധന �വർ�ന��െട ഭാഗമായി േകരള
വാ�ർ അേതാറി�ി�െട കീഴി�� 8 ജി�ാ
ലാ�കൾ�ം NABL അംഗീകാരം
ലഭ�മാ�ിയി��്. 6 ജി�ാ ലാ�കൾ�ം 70 സബ്
ഡിവിഷണൽ ലാ�കൾ�ം NABL അംഗീകാരം
ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ �േരാഗമി�
വ��. �ാമീണ േമഖലയിെല �ടിെവ�
േ�ാത�ക�െട �ണനിലവാരം
പരിേശാധി��തിനായി െപാ�ജന
പ�ാളി�േ�ാെട ഫീൽഡ്  െട�് കി�് (FTK)
ഉപേയാഗി�� ജല �ണനിലവാര പരിേശാധന
നട�ിലാ���മായി ബ�െ��� പരിശീലന
�വർ�ന�ൾ �േരാഗമി�വ��. പി�ണ
�വർ���െട (Support Activities) ഭാഗമാ��
��ാം ക�ി പരിേശാധന നട�ിലാ�ിയി��്.
ഇ��ിെമ�ിങ്   സേ�ാർ�ിങ്  ഏജൻസി ക�െട
േസവനം ഉറ�ാ���മായി ബ�െ��്

ഏജൻസികെള കെ��ി �വർ�ന�ൾ

ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�
കഴി�. തേ�� സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ

��ത ഏജൻസിക�മായി കരാറിൽ ഏർെ��
�വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ാ��താണ്. പരിശീലന
േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ വിവിധ
തല�ളിൽ നട�ിലാ�ിവ���്.

(സി)

േമ�റ� പ�തിക�െട െടൻഡർ നടപടികൾ
�ർ�ിയായി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ െടൻഡർ
നടപടികളിൽ തട��ൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) േമൽ�റ� പ�തിക�െട നട�ി�മായി

ബ�െ��് െട�ർ നടപടികൾ ആവശ�മായ

�വർ�ികളിൽ അവ �ർ�ീകരി�ാണ്

നട�ിലാ�ിവ��ത്. ജല �ണനിലവാര
പരിേശാധന, പരിശീലന �വർ�ന�ൾ

�തലായകാര��ൾ േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി�െട
സംവിധാന�പേയാഗി�ം നട�ിലാ���്. പ�തി
നട�ിലാ���മായി ബ�െ��� െട�ർ
നടപടികളിൽ തട��െളാ�ം േനരി�ി�ി�.
എ�ാൽ േകാവിഡ്  -19 ◌ുംമായി ബ�െ���

നിയ�ണ�ൾ കാരണം
പ�തിനട�ിലാ��തിൽ സ�ാഭാവികമായ
തട���ം കാലതാമസ�ം േനരി���്.

(ഡി) ജലജീവൻ പ�തിയിൽ ഗാർഹിക �ടിെവ�
കണ�ൻ, മ�് പ�തികൾ എ�ിവ എ�േ��്

�ർ�ീകരി��തിനാണ് സർ�ാർ
ല��മി�ി�ിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

(ഡി) ജല ജീവൻ മിഷൻ പ�തി�മായി ബ�െ���

ഗാർഹിക �ടിെവ� കണ��കൾ നൽ��
�വർ�ികൾ 2024 ഓ��ടി
�ർ�ീകരി��തര�ിലാണ് ആ��ണം െച�് 
നട�ിലാ�ിവ��ത്. എ�ാൽ  പ�തി�മായി
ബ�െ�� വാ�ർ ക�ാളി�ി േമാണി�റിങ്  ആൻഡ്

സർെവയ്  ലൻസ്  േ�ാ�ാം, സേ�ാർട്
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ആ�ിവി�ീസ്  എ�ിവ ജല ജീവൻ മിഷൻ
പ�തി�െട വിജയകരമായ �ർ�ീകരണ�ം

പ�തിക�െട  �ടർപരിപാലന�ം �ഗമമായി
നട�ിലാ�ാൻ ല��മി��താണ്. അതിനാൽ
��ത പ�തികൾ ഗാർഹിക �ടിെവ�
കണ��കൾ ലഭ�മാ��തി��  പ�തിക�െട
നിർവഹണ�ിെനാ�ം നട�ിലാ�ക�ം
പ�തി�െട വിജയകരമായ �ർ�ീകരണ�ി�

േശഷ�� �ടർപരിപാലന�മായി ബ�െ��്

ആവശ�മായ �വർ�ന�ൾ നട��തി�
ഉപേഭാ�ാ�േള�ം പ�ായ�കേള�ം

സ�രാ��� തര�ിലാണ് പ�തി�െട
മാർഗേരഖ വിഭാവനം െച�ിരി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


