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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 68 24-02-2022 - ൽ മ�പടി�്

�ടിെവ� പ�തിക�െട സമയബ�ിതമായ �ർ�ീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ െക ബി ഗേണഷ്  �മാർ,
�ീ േതാമസ്  െക േതാമസ് , 
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ, 

�ീ. രാമച�ൻ കട���ി 

Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് എ�ാവർ�ം �ടിെവ�ം
എ�ി�ാ�� പ�തികൾ സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി�ാൻ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േ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��. േകരള�ിൽ

ആെക�� 70 ല�ം �ാമീണ ഭവന�ളിൽ
01.04.2020 വെര 17.5 ല�ം ��ംബ�ളിലാണ്
ടാ�് വഴി �ടിെവ�ം ലഭ�മായി��ത്. 2020-21 ൽ
4 ല��ം, 2021-22 ൽ (22.02.2022 വെര) 6.04
ല�ം �ടിെവ� കണ��കൾ ജലജീവൻ മിഷൻ
പ�തി വഴി നൽ�വാൻ കഴി�ി��്.
പ�തി�െട �ിതി വിവര കണ�ം പ�തി�െട
ഇം�ിെമേ�ഷൻ �ാ�ം അ�ബ�മായി

േചർ��. േ��് �ാൻ, കിഫ് ബി, ആർ.െക.ഐ,
അ�ത്, ജൽ ജീവൻ മിഷൻ �ടാെത വിവിധ
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട നിേ�പ
���ികൾ എ�ിവ വഴി �തിയ പ�തികൾ
ആവി�രി�  ്സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.
നിലവി�� പ�തിക�െട വി�ലീകരണം
നട�ി�ം �ണേമ��� ��ജലം
തട�രഹിതമായി ലഭി��ത്
കാര��മമാ�ാ��� നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��. പ�തികൾ അപര�ാ�മായ
േമഖലകളിേല�് �തിയ പ�തികൾ വിഭാവനം
െച�് നട�ിലാ���്. ജലലഭ�ത �റ�
�ല�ളിൽ നിലവി�� ൈപ�കൾ
അ�േയാജ�മായ രീതിയിൽ ദീർഘി�ി�ം �തിയ
ൈപ�് ൈല�കൾ �ാപി�ം ജല ലഭ�ത ഉറ�
വ��ാൻ നടപടി സ�ീകരി��. നിലവിൽ
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�തിശീർഷ ജല ലഭ�ത (LPCD) �റവായ
�േദശ�ൾ�് �ൻഗണന നൽകിയാണ് േ��്
�ാൻ, കിഫ് ബി, ആർ.െക.ഐ, അ�ത്, വിവിധ
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട നിേ�പ
���ികൾ എ�ിവ വഴി �തിയ പ�തികൾ�്
അംഗീകാരം നൽ��ത്. പ�തികൾ
സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തിനായി

സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ അ�ബ�ം 2-ൽ
േചർ��.

(ബി) �ടിെവ� ലഭ�ത �റവായ �േദശ�ൾ�് �േത�ക
പരിഗണന നൽകി പ�തികൾ
��കാലാടി�ാന�ിൽ

�ർ�ീകരി��തി�േവ�ി �തിയതായി
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) 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��. േകരള�ിൽ

ആെക�� 70 ല�ം �ാമീണ ഭവന�ളിൽ
01.04.2020 വെര 17.5 ല�ം ��ംബ�ളിലാണ്
ടാ�് വഴി �ടിെവ�ം ലഭ�മായി��ത്. 2020-21 ൽ
4 ല��ം, 2021-22 ൽ (22.02.2022 വെര) 6.04
ല�ം �ടിെവ� കണ��കൾ ജലജീവൻ മിഷൻ
പ�തി വഴി നൽ�വാൻ കഴി�ി��്.
പ�തി�െട �ിതി വിവര കണ�ം പ�തി�െട
ഇം�ിെമേ�ഷൻ �ാ�ം അ�ബ�മായി

േചർ��. േ��് �ാൻ, കിഫ് ബി, ആർ.െക.ഐ,
അ�ത്, ജൽ ജീവൻ മിഷൻ �ടാെത വിവിധ
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട നിേ�പ
���ികൾ എ�ിവ വഴി �തിയ പ�തികൾ
ആവി�രി�  ്സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.
നിലവി�� പ�തിക�െട വി�ലീകരണം
നട�ി�ം �ണേമ��� ��ജലം
തട�രഹിതമായി ലഭി��ത്
കാര��മമാ�ാ��� നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��. പ�തികൾ അപര�ാ�മായ
േമഖലകളിേല�് �തിയ പ�തികൾ വിഭാവനം
െച�് നട�ിലാ���്. ജലലഭ�ത �റ�
�ല�ളിൽ നിലവി�� ൈപ�കൾ
അ�േയാജ�മായ രീതിയിൽ ദീർഘി�ി�ം �തിയ
ൈപ�് ൈല�കൾ �ാപി�ം ജല ലഭ�ത ഉറ�
വ��ാൻ നടപടി സ�ീകരി��. നിലവിൽ
�തിശീർഷ ജല ലഭ�ത (LPCD) �റവായ
�േദശ�ൾ�് �ൻഗണന നൽകിയാണ് േ��്
�ാൻ, കിഫ് ബി, ആർ.െക.ഐ, അ�ത്, വിവിധ
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട നിേ�പ
���ികൾ എ�ിവ വഴി �തിയ പ�തികൾ�്
അംഗീകാരം നൽ��ത്. പ�തികൾ
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സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തിനായി

സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ അ�ബ�ം 2-ൽ
േചർ��.

(സി)

വിതരണം െച�� �ടിെവ��ിെ�

�ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിന്
സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ?

(സി) സം�ാന�് വിതരണം െച��
�ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം ഉറ�്
വ���തിന് �വെട പരാമർശി�ിരി��
പ�തികളാണ് നിലവി��ത്. 1. എ�ാ ജി�കളി�ം
ക�ാളി�ി കൺേ�ാൾ ലാ�കൾ �വർ�ി�  ്വ��.
2. പരിേശാധനാ ഫല�ൾ േരഖെ���ി

��ി��തി�ം, വിവിധ തല�ളിൽ
ഉേദ�ാഗ�ർ�് നിരീ�ി��തി�ം
തീ�മാനെമ���തി�ം LIMS (Laboratory
Information Management System) േസാ�്
െവയർ ഉപേയാഗി�  ്വ���്. 3. സം�ാനെ�

8 ജി�ാ ലാ�കൾ ജലജീവൻ പ�തി�െട
ഭാഗമായി ISO/IEC 17025 നിലവാര�ിേല�്

ഉയർ�ി NABLഅ�ഡിേ�ഷൻ
ലഭ�മാ�ിയി��്. 4. സം�ാനെ� ��വൻ
�ടിെവ� േ�ാത�ക�ം വർഷ�ിൽ ര�
തവണ വീതം ഫീൽഡ്  െട�് കി�് (Field Test Kit)
ഉപേയാഗി�  ്പരിേശാധി��തി�� നടപടിക�ം
സ�ീകരി�  ്വ���്. സം�ാന�് േകരള വാ�ർ
അേതാറി�ി�െട ലാ�കൾ, പ�ിക് െഹൽ�്

ലേബാറ�റികൾ, �ൗ�് വാ�ർ ഡി�ാർ�്െമ�്
ലാബ് എ�ിവ വഴി െപാ�ജന�ൾ�് ജല
�ണനിലവാര പരിേശാധന നട�വാ��
സൗകര�ം ലഭ�മാണ്. േമൽ പറ� ലാ�കൾ�്
�റേമ CWRDM, RRL, CMFRI �ട�ിയ
ഏജൻസികൾ�ം ആ�നിക �ണനിലവാര
ലാ�കൾ ഉ�്. ഇ� �ടാെത നിരവധി NABL
അംഗീകാര�� സ�കാര� ലാ�ക�ം സം�ാന�്

�വർ�ി���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



വവിശദദീകരണക്കുറവിപപ

സസംസസ്ഥാനതപ എലസ്ഥാവർക്കുസം കുടവിവവളസം എതവികസ്ഥാനസ്ഥായവി സസ്റ്റേറപ പസ്ഥാൻ,  കവിഫപ ബവി,  ആർ.വക.ഐ,
അമൃതപ, ജൽ ജദീവൻ മവിഷൻ കൂടസ്ഥാവത വവിവവിധ തസദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളുവട നവിസക്ഷേപ പ്രവൃതവികൾ
എനവിവ  വഴവി  പുതവിയ  പദ്ധതവികൾ  ആവവിഷ്കരവിച്ചു  പദ്ധതവികൾ  സമയബനവിതമസ്ഥായവി  പൂർതദീകരവികസ്ഥാൻ
നടപടവികൾ  സസ്വദീകരവിച്ചുവരുന.   നവിലവവിലുള  പദ്ധതവികളുവട  വവിപുലദീകരണസം  നടതവിയസം  ഗുണസമന്മയള
ശുദ്ധജലസം  തടസ്സരഹവിതമസ്ഥായവി  ലഭവിക്കുനതപ  കസ്ഥാരര്യക്ഷേമമസ്ഥാകസ്ഥാനുള  നടപടവികൾ  സസ്വദീകരവിച്ചു  വരുന.

ജല ജദീവൻ മവിഷൻ

ഗസ്ഥാമദീണ  സമഖലയവിവല  മുഴുവൻ  കുടസംബങ്ങൾക്കുസം  2024  ഓട  കൂടവി  കുടവിവവളസം  ലഭര്യമസ്ഥാക്കുനതവിനു
സവണവി      സകന-  സസംസസ്ഥാന സർകസ്ഥാരുകൾ നടപവിലസ്ഥാക്കുന ജല ജദീവൻ മവിഷൻ പദ്ധതവി  ആരസംഭവിച്ചു
കഴവിഞവിട്ടുണപ.  സസംസസ്ഥാനതപ  ജലജദീവൻ  മവിഷൻ  പദ്ധതവിയവട  നവിർവ്വഹണതവിനസ്ഥായവി  സകരള  ജല
അസതസ്ഥാറവിറവിവയ കൂടസ്ഥാവത വക.ആർ.ഡബബ.എസ്സപ.എ  ,  ഭൂജല വകുപപ എനദീ വകുപ്പുകവളയസ്ഥാണപ നവിർവ്വഹണ
ഏജൻസവികളസ്ഥായവി സർകസ്ഥാർ നവിശ്ചയവിചവിരവിക്കുനതപ.  സനസ്ഥാഡൽ ഏജൻസവിയസ്ഥായവി പ്രവർതവിക്കുനതപ സകരള
ജല അസതസ്ഥാറവിറവിയസ്ഥാണപ. 

വക.ആർ.ഡബബ.എസ്സപ.എ  മുസഖന  ജല  ജദീവൻ  മവിഷൻ  പദ്ധതവിയവിൽ  ഉൾവപടതവി  നവിലവവിലുള
ജലനവിധവി  കുടവിവവള  പദ്ധതവികളവിൽ  നവിനസം  37296  പ്രവർതനക്ഷേമമസ്ഥായ   ഗസ്ഥാർഹവിക  കുടവിവവള
കണക്ഷേനുകൾ (FHTCs)   നൽകുനതവിനസ്ഥാണപ ഭരണസ്ഥാനുമതവി ലഭവിചവിരുനതപ.   ഇതവിൽ 16065  കണക്ഷേനുകൾ
പൂർതദീകരവിചവിട്ടുണപ.

ജലനവിധവി രണസ്ഥാസം ഘട്ട പദ്ധതവിയവട പൂർതദീകരണസം

സലസ്ഥാകബസ്ഥാങപ  സഹസ്ഥായസതസ്ഥാവട  സകരള  സർകസ്ഥാർ  115  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകളവിൽ   ജന
പങസ്ഥാളവിതസതസ്ഥാവട നടപവിലസ്ഥാകവിയ ജലനവിധവി രണസ്ഥാസം ഘട്ട  പദ്ധതവിയവിൽ 2176 കുടവിവവള പദ്ധതവികളവിലസ്ഥായവി
2.60  ലക്ഷേസം  കുടസംബങ്ങൾകപ  കുടവിവവളസം  എതവിക്കുനതവിനസ്ഥാണപ  നടപടവി  സസ്വദീകരവിചതപ.  ഇതവിൽ  ഇനവിയസം
പ്രവർതവികൾ  പൂർതദീകരവിക്കുവസ്ഥാനുള  മൂനവിയൂർ  പഞസ്ഥായതവിവല  ബ്രഹതപ  പദ്ധതവിയവട
നവിർമസ്ഥാണപ്രവർതവികൾ  അവസസ്ഥാനഘട്ടതവിലസ്ഥാണപ.  5139  കുടസംബങ്ങൾകപ  കുടവിവവളസം  നൽകുന
പദ്ധതവിയവട  ട്രയൽ റണ് നവിലവവിലുള സസംവവിധസ്ഥാനങ്ങൾ ഉപസയസ്ഥാഗവിചപ ആരസംഭവിചവിട്ടുണപ. പദ്ധതവി 2022 മസ്ഥാർചപ 
31 നു മുൻപപ പൂർണ്ണമസ്ഥായസം കമദീഷൻ വചെയ്യുവസ്ഥാൻ  ലക്ഷേര്യമവിടന.

  
സസ്ഥാമൂഹര്യ  ഉടമസതയവിൽ  നടതവിവകസ്ഥാണ്ടുസപസ്ഥാകുന  കുടവിവവളള  പദ്ധതവികളുവട  സുസവിരത
ഉറപസ്ഥാക്കുനതവിനുള പദ്ധതവി   -   സുസവിരത പദ്ധതവി 

വക.ആർ.ഡബബ.എസ്സപ.എ  മുസഖന  പൂർതദീകരവിച  ജലനവിധവി  പദ്ധതവിയവിവല  ചെവില  കുടവിവവള
പദ്ധതവികൾ വവിവവിധ കസ്ഥാരണങ്ങളസ്ഥാൽ ഭസ്ഥാഗവികമസ്ഥാസയസ്ഥാ,  പൂർണ്ണമസ്ഥാസയസ്ഥാ പ്രവർതനക്ഷേമമലസ്ഥാത സസ്ഥാഹചെരര്യസം
നവിലവവിൽ   വവിലയവിരുതവിയവിട്ടുണപ.  ആയതവിൻ  പ്രകസ്ഥാരസം  സസ്ഥാമൂഹര്യ  ഉടമസതയവിലുള  ഈ  സദീമുകൾ
പുനരുദ്ധരവിചപ  പൂർണ്ണസതസ്ഥാതവിൽ  പ്രവർതനക്ഷേമമസ്ഥാക്കുനതവിനു  സസംസസ്ഥാന  സർകസ്ഥാരവിവന്റെ  പസ്ഥാൻ  ഫണപ



ഉപസയസ്ഥാഗവിച്ചു  “സുസവിരത  പദ്ധതവി”   എന  സപരവിൽ  വക.ആർ.ഡബബ.എസ്സപ.എ  മുസഖന  ഒരു  പദ്ധതവി
നടപവിലസ്ഥാകവി  വരുന.   1128  സദീമുകൾ   പുനരുദ്ധസ്ഥാരണപ്രവൃതവികൾകസ്ഥായവി  ഏവറടക്കുകയസം,  632
കുടവിവവളപദ്ധതവികൾ  പുനരുദ്ധദീകരവിച്ചു  വമചവപട്ട  രദീതവിയവിൽ  ജലവവിതരണസം  സുഗമമസ്ഥാക്കുകയസം  വചെയ.
ബസ്ഥാകവിയള കുടവിവവളപദ്ധതവികളവിവല പുനരുദ്ധസ്ഥാരണപ്രവൃതവികൾ പുസരസ്ഥാഗമവിച്ചു വരുകയസ്ഥാണപ.

മഴവവള സസംഭരണസം ഭൂജല പരവിസപസ്ഥാഷണസം

മഴവവള സസംഭരണസം ഭൂജല പരവിസപസ്ഥാഷണസം” പദ്ധതവിയവിൽ ഉൾവപടതവി വര്യകവിഗത കുടസംബങ്ങൾകപ 10000
ലവിറർ മഴവവളസം സസംഭരവിച്ചു ഉപസയസ്ഥാഗവിക്കുവസ്ഥാൻ സശഷവിയള മഴവവള സസംഭരണവികൾ പങസ്ഥാളവിതസ്ഥാധവിഷവിത
മസ്ഥാതൃകയവിൽ നവിർമവി ച്ചു നൽകുനണപ. കുടവിവവള ക്ഷേസ്ഥാമസം പരവിഹരവിക്കുനതവിൽ ഈ പദ്ധതവി വലവിയ ഒരു പങ
വഹവിക്കുനണപ.  സസംസസ്ഥാനത്തു  ഇതവിസനസ്ഥാടകസം  54  ഗസ്ഥാമ  പഞസ്ഥായത്തുകളവിലസ്ഥായവി  9662  കുടസംബങ്ങൾകപ
മഴവവള  സസംഭരണവികൾ  നവിർമവിച്ചു  നൽകവിയവിട്ടുണപ.  കൂടസ്ഥാവത  വതരവഞടകവപട്ട  20  ഗസ്ഥാമ
പഞസ്ഥായത്തുകളവിവല  6794  തുറന കവിണറുകൾ മഴവവളസം കടതവിവവിട്ടു  റദീ  ചെസ്ഥാർജപ  വചെയ്യുന പദ്ധതവിയവട
പ്രവർതനങ്ങളുസം പുസരസ്ഥാഗമവിക്കുനണപ.

സമൽ  സൂചെവിപവിച  വവിവവിധ  പദ്ധതവികളവിൽ  പൂർതദീകരവിക്കുവസ്ഥാനുളവ  സമയബനവിതമസ്ഥായവി
പൂർതദീകരവിക്കുനതവിനപ തസ്ഥാവഴ പറയന നടപടവികൾ സസ്വദീകരവിചവിട്ടുണപ. 

1. സസംസസ്ഥാനതലതവിൽ  എകവികബട്ടദീവപ  ഡയറക്ടറുവട  സനതൃതസ്വതവിലുസം,  റദീജവിയണൽ  ഡയറക്ടർമസ്ഥാരുവട
സനതൃതസ്വതവിൽ  ജവിലസ്ഥാതലതവിലുസം  അവസലസ്ഥാകനസയസ്ഥാഗങ്ങൾ  നടതവി  പദ്ധതവി  പ്രവർതവികൾ
തസ്വരവിതവപടത്തുനതവിനുള നടപടവികൾ തുടർവരുനണപ.

2. ജനപ്രതവിനവിധവികൾ,  പദ്ധതവി പങസ്ഥാളവികൾ (പഞസ്ഥായതപ  , ഗുണസഭസ്ഥാകസ്ഥാകൾ ),  മറ്റു വകുപ്പുകൾ  ( PWD ,
KSEB.  LSG  etc..)  എനവിവരുമസ്ഥായവി  ചെർചകൾ  നടത്തുകയസം  ഫദീൽഡപ  തലതവിലുള  തടസ്സങ്ങൾ
യഥസ്ഥാസമയസം തദീർപസ്ഥാക്കുനതവിനുള നടപടവികൾ സസ്വദീകരവിക്കുകയസം വചെയവിട്ടുണപ. 

3. പദ്ധതവിയവട നവിർവ്വഹണ പുസരസ്ഥാഗതവി ജനപ്രതവിനവിധവികൾക്കുസം വപസ്ഥാതുജനങ്ങൾക്കുസം  അറവിയവസ്ഥാൻ കഴവിയസം
വവിധസം വക.ആർ.ഡബബ.എസ്സപ.എ യവട വവബബ്സൈറവിൽ പ്രസവിദ്ധദീകരവിചവിട്ടുണപ. 

4. സർസവ്വ പ്രവർതനങ്ങൾ   നടത്തുനതവിനുസം എസ്റ്റേവിസമറപ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുനതവിനുമസ്ഥായവി ആധുനവിക സർസവ്വ
ഉപകരണങ്ങളുസം സസസ്ഥാഫപ വവയറുകളുസം ഉപസയസ്ഥാഗവപടത്തുനണപ.  

5. ജലനവിധവി   ജലവവിതരണ   പദ്ധതവികളുവട  നടതവിപ്പുസം   പരവിപസ്ഥാലനവസം  ഗുണസഭസ്ഥാക്തൃ  സമവിതവികളസ്ഥാണപ
നവിർവ്വഹവിക്കുനതപ.  ആയതവിനസ്ഥാൽ  ടവി  പദ്ധതവികളുവട  അറകുറപണവികൾ  അതതു  സമയതപ  തവന
ഗുണസഭസ്ഥാക്തൃ സമവിതവികൾകപ പരവിഹരവിക്കുവസ്ഥാൻ സസ്ഥാധവിക്കുനണപ.

6. ഗുണസഭസ്ഥാക്തൃതലതവിൽ  ആവശര്യമസ്ഥായ  സബസ്ഥാധവതപകരണ  പ്രവർതനങ്ങൾ  വവിവര  –  വവിജസ്ഥാന  –
വവിനവിമയ  പരവിപസ്ഥാടവികൾ,  കപസ്ഥാസവിറവി  ബവിൽഡവിസംഗപ  പ്രവർതനങ്ങൾ,  സസ്ഥാമൂഹര്യ  സസംഘസ്ഥാടന
പ്രവർതനങ്ങൾ എനവിവ നടപവിലസ്ഥാക്കുനണപ.    

7. സസംസസ്ഥാനത്തു ജലസസംരക്ഷേണ പ്രവർതനങ്ങളവിൽ   പ്രധസ്ഥാന പങ വഹവിക്കുന “മഴവവള സസംഭരണസം
ഭൂജല  പരവിസപസ്ഥാഷണസം”  പദ്ധതവിയവട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായവി  വതരവഞടകവപട്ട  ഗസ്ഥാമ  പഞസ്ഥായത്തുകളവിൽ
നടപവിലസ്ഥാക്കുന  മഴവവള  സസംഭരണവികളുവട  നവിർമസ്ഥാണ  പ്രവർതനങ്ങൾ  സമയബനവിതമസ്ഥായവി
പൂർതദീകരവിക്കുനതവിനപ  സവണവി  പഞസ്ഥായത്തു  തലതവിൽ  ഗുണസഭസ്ഥാകസ്ഥാകളുവട  വസമവിനസ്ഥാറുകൾ



സസംഘടവിപ്പുക്കുന, ഗുണസഭസ്ഥാകപ തൃ വവിഹവിതസം സമസ്ഥാഹരവിക്കുനതവിൽ അതസ്ഥാതു വസ്ഥാർഡപ വമമ്പർമസ്ഥാർ സനതൃതസ്വസം
നൽകുകയസം,  സവഗതവിൽ  സമസ്ഥാഹരവിക്കുനതവിനു  സഹസ്ഥായകരമസ്ഥാവകയസം  വചെയ്യുന  .  അതര്യസ്ഥാവശര്യ
ഘട്ടങ്ങളവിൽ  ഭരണ  സമവിതവി  സയസ്ഥാഗതവിൽ  പദ്ധതവി  സമയബനവിതമസ്ഥായവി  പൂർതദീകരവിക്കുനതവിനുള
ചെർചകൾകപ  സനതൃതസ്വസം  നൽകുകയസം  ആയതു  പ്രവർതവികമസ്ഥാക്കുനതവിനു  നടപടവികൾ  എടക്കുകയസം
വചെയ്യുന.

സമൽ  സൂചെവിപവിച  നടപടവികൾകപ  പുറസമ  യദ്ധകസ്ഥാലസ്ഥാടവിസസ്ഥാനതവിൽ  പദ്ധതവികൾ
പൂർതദീകരവിക്കുനതവിനപ  സവണവി  വപ്രസ്ഥാജകപ  മസ്ഥാസനജപ മന്റെപ  യൂണവിറ്റുകളവിവലയസം,  റദീജവിയണൽ യൂണവിറ്റുകളവിവലയസം
മുതവിർന ഉസദര്യസ്ഥാഗസൻമസ്ഥാർകപ പ്രസതര്യകസം സമസ്ഥാണവിട്ടറവിസംഗപ ചുമതല നൽകുകയസം ഫദീൽഡപ വവിസവിറപ നടത്തുവസ്ഥാൻ
നവിർസദ്ദേശസം നൽകുകയസം വചെയവിട്ടുണപ.    

ജലനവിധവി  പദ്ധതവികളുവട  നടതവിപ്പുസം  പരവിപസ്ഥാലനവസം  ഗുണസഭസ്ഥാക്തൃ  സമവിതവികളസ്ഥാണപ
നവിർവ്വഹവിക്കുനതപ.  കസ്ഥാലസ്ഥാകസ്ഥാലങ്ങളവിൽ  ഗുണസഭസ്ഥാക്തൃ  സമവിതവികൾ  അസംഗദീകൃത  ലസ്ഥാബുകളവിൽ  കുടവിവവളസം
പരവിസശസ്ഥാധവിചപ   ഗുണനവിലവസ്ഥാരസം  ഉറപസ്ഥാക്കുനണപ.  ശുദ്ധദീകരണ ശസ്ഥാലകൾ ഉള കുടവിവവള പദ്ധതവികളവിൽ
അവസയസ്ഥാടനുബനവിചപ ഗുണനവിലവസ്ഥാര പരവിസശസ്ഥാധനയസം ലസ്ഥാബുകളുസം പ്രവർതവിക്കുനണപ. 

ജല ശുദ്ധദീകരണ ശസ്ഥാലകളുള കുടവിവവള പദ്ധതവികൾ മുസഖന ജല അസതസ്ഥാറവിറവി വവിതരണസം
വചെയ്യുന  ജലസം  എയപസറഷൻ,  വസഡവിവമൻസറഷൻ,  ഫവിൽസട്രഷൻ  ഡവിസപഇൻവഫക്ഷേൻ  എനദീ
പ്രകവിയകളവിലൂവട  ശുദ്ധദീകരവിചപ  അണുവവിമുകപ തമസ്ഥാകവിയതസ്ഥാണപ.  ഇതരതവിൽ  വവിതരണസം  വചെയ്യുന
ജലതവിവന്റെ  പ്രസ്ഥാഥമവിക  ഗുണനവിലവസ്ഥാരസം  അളക്കുനതവിനസ്ഥായവി  പസ്ഥാൻറുകളവിൽതവന  ലസ്ഥാബുകൾ
പ്രവർതവിക്കുനണപ.  ശുദ്ധദീകരണ ശസ്ഥാലകളവിലസ്ഥാത പദ്ധതവികളവിൽ ഉപരവിതല ജല സസസ്ഥാതസ്സസ്ഥായളവയവിൽ
ഇൻഫവിൽസട്രഷൻ  ഗര്യസ്ഥാലറവി  വഴവി  ഫവിൽട്ടർ  വചെയപ  ലഭവിക്കുന  ജലവസം  ഭൂഗർഭ  ജല  സസസ്ഥാതസ്സുകവള
അടവിസസ്ഥാനമസ്ഥാകവിയള പദ്ധതവികളസ്ഥായ കവിണറുകളവിൽ നവിനസം ലഭര്യമസ്ഥാകുന ജലവസം സകസ്ഥാറവിസനഷൻ നടതവി
അണുവവിമുകപ തമസ്ഥാകവി അവക്ഷേവിപപ ത സകസ്ഥാറവിൻ ഉറപസ്ഥാകവിയസ്ഥാണപ വവിതരണസം വചെയനതപ .  വവിതരണസം വചെയ്യുന
കുടവിവവളസം വസ്ഥാട്ടർ അസതസ്ഥാറവിറവിയവട കസ്വസ്ഥാളവിറവി കണ്സട്രസ്ഥാൾ വവിഭസ്ഥാഗസം കൃതര്യമസ്ഥായ ഇടസവളകളവിൽ പരവിസശസ്ഥാധന
നടതവി  ഗുണനവിലവസ്ഥാരസം  ഉറപസ്ഥാകുനണപ.  കുടവിവവളതവിവന്റെ  ഗുണനവിലവസ്ഥാര  പരവിസശസ്ഥാധന  നടതസ്ഥാനസ്ഥായവി
എലസ്ഥാ ജവിലകളവിലുസം കസ്വസ്ഥാളവിറവി കണ്സട്രസ്ഥാൾ ലസ്ഥാബുകൾ പ്രവർതവിച്ചുവരുന. പസ്ഥാൻറുകൾ, പമ്പവിങപ സസ്റ്റേഷനുകൾ
വവിതരണ  ശസംഖലയവട  വവിവവിധ  സപസ്ഥായവിൻറുകൾ  എനവിവയവിൽ  നവിനസം  നവിശ്ചവിത  കസ്ഥാലയളവവിൽ  ജല
സസ്ഥാസംപവിളുകൾ സശഖരവിചപ ഈ ലസ്ഥാബുകളവിൽ പരവിസശസ്ഥാധവിക്കുകയസം ഘടകങ്ങളുവട അളവപ ഐ എസപ 10500-2012
പ്രതവിപസ്ഥാദവിക്കുന  പ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാസണസ്ഥാ  എന  പരവിസശസ്ഥാധവിച്ചു,  പരവിസശസ്ഥാധന  ഫലസം  സവണ  നവിർസദശങ്ങസളസ്ഥാവട
തുടർനടപടവികൾകസ്ഥായവി  ബനവപട്ട  വവിതരണ  ഉസദര്യസ്ഥാഗസർകപ  നൽകുകയസം  വചെയന.   പ്രസ്തുത
പരവിസശസ്ഥാധനയവിൽ ജവിലസ്ഥാ ലസ്ഥാബുകളവിൽ തസ്ഥാവഴ പറയന ഘടകങ്ങൾ പരവിസശസ്ഥാധവിക്കുന.

ഫവിസവികൽ  :
1. കളർ (നവിറസം)
2. ടർബവിഡവിറവി (കലകൽ)
3. പവി.എചപ.
4. ഇവലകവികൽ കണക്ടവവിറവി/ സടസ്ഥാടൽ ഡവിസസ്സസ്ഥാൾവപഡപ സസസ്ഥാളവിഡപസപ 



വകമവികൽ:
1. അസവിഡവിറവി (അമ്ലത)
2. ആൽകബലനവിറവി (ക്ഷേസ്ഥാരത)
3. സൾസഫറപ
4. സടസ്ഥാട്ടൽ ഡവിസസസ്ഥാൾവപഡപ സസസ്ഥാളവിഡപ സപ
5. കസ്ഥാൽസവിയസം
6. മഗദീഷര്യസം
7. സകസ്ഥാബറഡപ
8. ഫപളൂബറഡപ
9. അയണ് (ഇരുമ്പപ)
10. ബനസട്രറപ
11. വറസവിഡബൽ സകസ്ഥാറവിൻ (അവക്ഷേവിപ്ത സകസ്ഥാറവിൻ)
ബസ്ഥാകദീരവിസയസ്ഥാസളസ്ഥാജവികൽ
1. സകസ്ഥാളവിസഫസ്ഥാസം 
2. ഇ-സകസ്ഥാളവി

കൂടസ്ഥാവത  വനട്ടൂരവിവല  സസംസസ്ഥാന  ലസ്ഥാബവിൽ  കദീടനസ്ഥാശവിനവികളുസം  വഹവവി  വമറൽസുസം
പരവിസശസ്ഥാധവിക്കുനതവിനുള സസംവവിധസ്ഥാനമുണപ.

കൂടസ്ഥാവത  ജല  ജദീവൻ  മവിഷവന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായവി  സസംസസ്ഥാനവത  മുഴുവൻ  കുടവിവവള
സസസ്ഥാതസ്സുകളുസം  വർഷതവിൽ  രണപ  തവണ  വദീതസം  ഫദീൽഡപ  വടസ്റ്റേപ  കവിറപ  (Field  Test  Kit)  ഉപസയസ്ഥാഗവിചപ
പരവിസശസ്ഥാധവിക്കുനതവിനുള നടപടവികളുസം പുസരസ്ഥാഗമവിച്ചു വരുന.  ഇതരസം പരവിസശസ്ഥാധന നടത്തുനതവിനു KRWSA
യവട  കദീഴവിൽ  8  ജവിലകളവിലസ്ഥായവി  115  പഞസ്ഥായത്തുകളവിൽ  കുടസംബശദീ സവസ്ഥാളന്റെവിയർമസ്ഥാവര വതരവഞടതപ
ആവശര്യമസ്ഥായ പരവിശദീലനസം  നൽകവി വരുന. KRWSA  സുസവിരതസ്ഥാ  പദ്ധതവിയവിൽ ഉൾവപടതവി ആവശര്യമുള
കുടവിവവള സസസ്ഥാതസ്സുകളവിൽ ഗുണ നവിലവസ്ഥാരസം ഉറപ്പു വരുതസ്ഥാൻ വവിവവിധ രദീതവിയവിലുള  ജല ശുദ്ധദീകരണ
സസംവവിധസ്ഥാനങ്ങൾ നടപവിലസ്ഥാക്കുനണപ .
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പദ്ധതതിയുടടെ സതിതതി  വതിവര കണകക

ഭരണണാനുമതതി
നലതിയവ

സണാങങ്കേതതിക
അനുമതതി നലതിയവ

ടടെണ്ടര് നലതിയവ വര്കക  ഓര്ഡര്
നലതിയതക

FHTC നലതിയവ

35.64 ലകന്ധം 34.89 ലകന്ധം 28.02 ലകന്ധം 20.41 ലകന്ധം 10.08 ലകന്ധം

പദ്ധതതിയുടടെ ഇന്ധംപതിടമങന്റേഷന് പണാന്

വര്ഷന്ധം വണാര്ഷതിക  പദ്ധതതികളതില്  നല്കുവണാന്
ലകക്ഷ്യമതിടതിരുന്ന കുടെതിടവള്ള കണകനുകളുടടെ എണന്ധം

നല്കുവണാന്  കഴതിഞ
കുടെതിടവള്ള  കണകനുകളുടടെ
എണന്ധം

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

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

2021-22 29,38,000 (മുന് വര്ഷന്ധം നല്കുവണാന് കഴതിയണാതതിരുന്ന 17.38
ലകന്ധം കണകനുകള് കൂടെതി ങചേര്തക)

6.04 ലകന്ധം (22.02.2022 വടര)

2022-23 10.23 ലകന്ധം

2023-24 9.54 ലകന്ധം
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എ) ങസ്റ്റേറക  പണാന്,  കതിഫക ബതി,  ആര്.ടക.ഐ,  അമൃതക,  ജല്  ജജീവന്  മതിഷന്  കൂടെണാടത  വതിവതിധ
തങദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സണാപനങ്ങളുടടെ  നതിങകപ പ്രവൃതതികള്  എന്നതിവ  വഴതി  പുതതിയ  പദ്ധതതികള്
ആവതിഷ്കരതിച. പദ്ധതതികള് സമയബനതിതമണായതി പൂര്തജീകരതികണാന് നടെപടെതികള് സസ്വജീകരതിചവരുന.

ബതി) പദ്ധതതികള്  അപരക്ഷ്യണാപ്തമണായ  ങമഖലകളതിങലകക  പുതതിയ  പദ്ധതതികള്  വതിഭണാവനന്ധം  ടചേയക
നടെപതിലണാക്കുനണ്ടക.

സതി) കുടെതിടവള്ള  പദ്ധതതികളുടടെ  പ്രവര്തന  പുങരണാഗതതി  യഥണാസമയങ്ങളതില്    PASK  software  വഴതി
വതിലയതിരുതണാറുണ്ടക. 

ഡതി) പദ്ധതതി  നതിര്വ്വഹണതതില്  ഉണ്ടണാകുന്ന  സണാങങ്കേതതിക  തടെസ്സങ്ങള്  നജീകണാനണായതി  ബനടപട
ജനപ്രതതിനതിധതികളുമണായതി ചേര്ച്ച ടചേയക പരതിഹരതിക്കുനണ്ടക.  മറക വകുപ്പുകളുടടെ  അനുമതതി ആവശക്ഷ്യമണായതി
വരുന്ന സന്ദര്ഭങ്ങളതില്  മനതിതലതതിലുള്ടപടടെ ങയണാഗങ്ങള്   വതിളതിച്ചക ഏങകണാപനന്ധം നടെതണാറുണ്ടക.

ഇ) ജലവതിതരണ  പദ്ധതതികളുടടെ  പപപക  പലനുകള്  ഇടുന്നതതിനണായതി  ങറണാഡക  മുറതിക്കുന്നതതിനുള്ള
അനുമതതികണായതി  ടപണാതുമരണാമതക  വകുപതിടല  ROW  ങപണാര്ടല്  വഴതി  അങപക  നലതി  അനുമതതി
ങവഗതതില് ലഭക്ഷ്യമണാക്കുന്നതതിനുള്ള നടെപടെതി സസ്വജീകരതിച വരുന.  e-pmg,സുഗമ എന്നജീ ങപണാര്ടലുകളുടടെ
ങസവനവന്ധം ഉപങയണാഗടപടുതതി വരുന

എഫക) പ്രവൃതതികളുടടെ  സലടമടുപക  തസ്വരതിതഗതതിയതിലണാക്കുന്നതതിനക  കളക്ടറുടടെ  അദ്ധക്ഷ്യകതയതില്  സമതിതതി
നതിലവതിലുണ്ടക.  പദ്ധതതികളുടടെ  പൂര്തജീകരണതതിനണായതി  മണാസണാവങലണാകന  ങയണാഗങ്ങളുന്ധം  സന്ധംയുക
പരതിങശണാധനയുന്ധം നടെതതി ആവശക്ഷ്യമണായ നതിര്ങദ്ദേശങ്ങള് നല്കുകയുന്ധം ടചേയണാറുണ്ടക.

ജതി) ജല ജജീവന് മതിഷന് പദ്ധതതിയുടടെ സമയ ബനതിതമണായ പൂര്തജീകരണന്ധം ലകക്ഷ്യമതിടക സന്ധംസണാന തലന്ധം
മുതല്  ഗണാമതലന്ധം  വടര  വതിപുലമണായ  സന്ധംവതിധണാനങ്ങള്  ആവതിഷ്കരതിച്ചതിട്ടുണ്ടക.  ഈ  സന്ധംവതിധണാനന്ധം  വഴതി
പദ്ധതതി  നതിര്വ്വഹണന്ധം  സന്ധംബനതിചള്ള  വസ്തുതകള്  യഥണാസമയന്ധം  വതിലയതിരുതതി  പദ്ധതതികള്
തടെസ്സരഹതിതമണായതി  പുങരണാഗമതിക്കുന്നതതിനുള്ള  നടെപടെതികള്  സസ്വജീകരതിചവരുന.  കൂടെണാടത  പദ്ധതതി
നതിര്വ്വഹണ  പുങരണാഗതതി  യഥണാസമയന്ധം  ങകരള  വണാടര്  അങതണാറതിറതിയുടടെ  ടവബക പസറതില്
പ്രസതിദ്ധജീകരതിക്കുകയുന്ധം  ടചേയ്യുനണ്ടക.  മുഖക്ഷ്യമനതിയുടടെ  മുന്ഗണന  പദ്ധതതികളതില്  ജലജജീവന്  മതിഷന്
പദ്ധതതി ഉള്ടപടുതതി അവങലണാകനന്ധം ടചേയ്യുനണ്ടക.

 
എച്ചക) പ്രവൃതതികളുടടെ എസ്റ്റേതിങമറക  തയണാറണാകതി സണാങങ്കേതതിക അനുമതതി  നല്കതി  ടടെന്ഡര് നടെപടെതികള്

പൂര്തജീകരതിച്ചക  PWD,  റയതില്ങവ എന്നജീ ഡതിപണാര്'ടകടമന്റുകളുടടെ അനുമതതി ലഭക്ഷ്യമണാകതി പ്രവൃതതികള്
പൂര്തജീകരതിക്കുന്നതതിനുള്ള നടെപടെതി സസ്വജീകരതിചവരുന.



ഐ) പദ്ധതതികളുടടെ  പൂര്തജീകരണതതിനണായതി  മണാസണാവങലണാകന  ങയണാഗങ്ങളുന്ധം  സന്ധംയുക
പരതിങശണാധനയുന്ധം നടെതതി ആവശക്ഷ്യമണായ നതിര്ങദ്ദേശങ്ങള് നല്കുനണ്ടക

ടജ) ഗണാമജീണ ങമഖലയതിടല എലണാ വജീടുകള്ക്കുന്ധം കുടെതിടവള്ളന്ധം ലഭക്ഷ്യമണാകണാന് ലകക്ഷ്യമതിടതിട്ടുള്ള ജല ജജീവന്
മതിഷന്  പദ്ധതതിയതില് ഉള്ടപടുതതിയണാണക  ഓങരണാ  പ്രങദേശതതിടന്റേയുന്ധം  പരതിസതിതതികനുസരതിചള്ള
പദ്ധതതികള്  ആസൂത്രണന്ധം ടചേയ്തു നടെപതിലണാകതി വരുന്നതക

ടക) പദ്ധതതികടളണാനന്ധം നതിലവതിലതിലണാത പ്രങദേശങ്ങള്കണായതി പുതതിയ ജല ങസണാതസ്സുകള് കടണ്ടതതി
ജല ശുദ്ധജീകരണ ശണാലയുള്ടപടെയുള്ള അടെതിസണാന ഘടെകങ്ങള് സണാപതിച്ചക പുതതിയ പദ്ധതതികള്
അസൂത്രണന്ധം ടചേയതിട്ടുണ്ടക.

എല്) പദ്ധതതി  പുങരണാഗതതിക്കു  പ്രധണാന  തടെസ്സമണായതി  വരുന്നതക  പദ്ധതതി  ഘടെകങ്ങളുടടെ
നതിര്മണാണതതിനണാവശക്ഷ്യമണായ  സലതതിടന്റേ   അപരക്ഷ്യണാപ്തതയുന്ധം  പപപക  പലനുകള്
സണാപതിക്കുന്നതതിനണായതി  ങറണാഡക  മുറതിക്കുന്നതതിനുള്ള  അനുമതതി  ലഭതിക്കുന്നതതിനുള്ള
കണാലതണാമസവമണാണക.  ഇതക  പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനണായതി  വതിവതിധ  ഡതിപണാര്ടകടമന്റുകടള  ഏങകണാപതിപതിച
ടകണാണ്ടു  അടെതിയനതിരമണായതി  അനുമതതി  ലഭക്ഷ്യമണാക്കുന്നതതിനുള്ള  നടെപടെതികള്  ഉന്നത  തലതതില്
സസ്വജീകരതിച്ചതിട്ടുണ്ടക.   കൂടെണാടത  ടപ്രണാജകക  മണാങനജക മന്റേക  യൂണതിറ്റുകളതിടലയുന്ധം,  റജീജതിയണല്
യൂണതിറ്റുകളതിടലയുന്ധം മുതതിര്ന്ന ഉങദേക്ഷ്യണാഗസന്മണാര്കക പ്രങതക്ഷ്യകന്ധം ങമണാണതിടറതിന്ധംഗക ചുമതല നല്കുകയുന്ധം
ഫജീല്ഡക വതിസതിറക നടെതതി പ്രവര്തതികള് ഏങകണാപതിചവരതികയുന്ധം ടചേയ്യുന.

.


