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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 221 18-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

ജലജീവൻ മിഷെ� �വർ�ന �േരാഗതി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ �േമാദ് നാരായൺ,
േഡാ. എൻ. ജയരാജ് , 

�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ, 
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ 

null
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ജലജീവൻ മിഷനി�െട ല��മി�

കണ��കളിൽ എ� ശതമാനം �ർ�ിയാ�ാൻ

സാധി�െവ�് അറിയി�ാേമാ; ല��മി� എ�ം
കണ��കൾ നൽകാ�� തട��ൾ
എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് ജലജീവൻ മിഷനി�െട 2020-21
വർഷം 21.42 ല�ം കണ��ക�ം 2021-22
വർഷം 29.38 ല�ം കണ��ക�മാണ്

നൽ�വാൻ ല��മി�ി��ത്. ഇതിൽ 2020-21-ൽ
4.04 ല�ം (18.86%) കണ��ക�ം 2021-22 ൽ
മാർ�  ്മാസം പതിെനാ�ാം തീയതി വെര 6.43
ല�ം (21.89%) കണ��ക�ം ന�ിയി��്.
2019-20 വർഷം േദശീയ തല�ിൽ പ�തി
�ഖ�ാപി�െവ�ി�ം േകരള�ിൽ പ�തി
�വർ�നം ആരംഭി�ത് 2020 ഒേ�ാബറിലാണ്.
ജലജീവൻ മിഷൻ പ�തി �കാരം െമാ�ം 5
വർഷം െകാ�് ഏകേദശം 53 ല��ിലധികം

കണ��കളാണ് സം�ാന�

നൽേക�ിയി��ത്. എ�ാൽ ഒ� വർഷം ൈവകി
ആരംഭി�തിനാൽ ഇ��ം കണ��കൾ 4 വർഷം
െകാ�് �ർ�ീകരിേ��തായി വ��. ഇ� വെര
ഏകേദശം 11 ല�േ�ാളം കണ��കൾ

നൽകി�ഴി�. േകാവി�മായി ബ�െ��

നിയ�ണ��ം െതാഴിലാളിക�െട അഭാവ�ം �ലം
�വർ�ന�ൾ പലേ�ാ�ം തട�െപ�. �ടാെത
അതിശ�മായ മഴ�ം െവ�െ�ാ��ം പ�തി
നിർ�ഹണ�ിന് തട��ൾ ഉ�ാ�ിയി��..
ഇതി� �റെമ പ�തി നിർ�ഹണ�ിനാവശ�മായ

നിർ�ാണ വ���െട ലഭ�തയി��ായ �റവ്,
വിദഗ്ധ െതാഴിലാളിക�െട ദൗർലഭ�ം �ട�ിയവ�ം
പ�തി നിർ�ഹണ�ിെ� �േരാഗതി�്
തട�മായി��്. SCHEDULE OF RATES
���ിയതിെന�ടർ�് എ�ിേമ�്
അംഗീകാര�ി�ം െടൻഡർ നടപടികൾ�ം
കാലതാമസം േനരി�ക��ായി.
പ�തികൾ�ാവശ�മായ �ലം േവഗ�ിൽ
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ലഭ�മാകാ��ം, േറാ�കളിൽ ൈപ�്
�ാപി��തി�� അ�മതി ലഭി��തിൽ
േനരി�� തട���ം പ�തി നിർ�ഹണെ�
ബാധി���്.

(ബി)

പ�തി�െട �േരാഗതി ജി�ാടി�ാന�ിൽ

വിലയി��ിയി�േ�ാ; ജി�ാതല അവേലാകന
േയാഗ�ൾ നട�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) പ�തി�െട �േരാഗതി ജി�ാടി�ാന�ിൽ

വിലയി��ിയി��്. ജലജീവൻ മിഷൻ
പ�തി�െട ജി�ാടി�ാന�ി�� �േരാഗതി
അ�ബ�മായി േചർ��. ജലജീവൻ മിഷൻ
പ�തി�െട �േരാഗതി ജി�ാ കള�ർമാർ
അധ��രാ�� ഡിസ്  �ിക് ട്  വാ�ർ ആൻഡ്

സാനിേ�ഷൻ മിഷ�കൾ അവേലാകനം
നട���്. ജലവിഭവ വ��് അഡീഷണൽ ചീഫ്
െസ��റി അധ��നാ�� SW & SM
എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി പ�തി നിർവഹണ�ിെ�

സാ��ിക�ം ഭൗതിക�മായ �േരാഗതി
വിലയി��ി ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി���്. േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി
മാേനജിംഗ്  ഡയറ��െട േന�ത��ിൽ

ആ�േതാ�ം പ�തി നിർ�ഹണ�ിെ�

അവേലാകന േയാഗ�ൾ നട���്.
ഇ��ടാെത േക�-സം�ാന സർ�ാ�ക�ം
പ�തി�െട അവേലാകനം നട���്.
ബ�.�ഖ�മ�ി �ൻഗണനാപ�തിയി�ൾെ���ി

ഈ പ�തി�െട �േരാഗതി നിര�രം
വിലയി����്.

(സി)

ജല ജീവൻ മിഷെ� മാനദ� �കാരം
ആവശ�മായ �മി എ�െന ലഭ�മാ�ണെമ�ാണ്
വിവ�ി��ത്; ��ത �ലം തേ�ശ
�ാപന�ൾ ലഭ�മാ�ണെമ�്
നിബ�ന�േ�ാ;

(സി) ജലജീവൻ മിഷൻ പ�തി�െട മാർ�േരഖ �കാരം
പ�തി�് ആവശ�മായ �ലം ബ�െ��

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളാണ്

ലഭ�മാേ��ത്. �ലം ലഭ�മാ��തിന് േക�
വിഹിതം അ�വദനീയമ�. ഇ�കാരം േക�വിഹിതം
അ�വദനീയമ�ാ� ഘടക�ൾ�് ഫ�്
ആവശ�മായി വരികയാെണ�ിൽ അത് സം�ാന

സർ�ാ�ക�െട ഉ�രവാദിത�മാണ്. നിലവിൽ
സർ�ാർ ഉടമ�തയി�ം

�ാമപ�ായ�ക�െട�ം, േകരള ജല
അേതാറി�ി�െട�ം ഉടമ�തയി��� �ല�ൾ

പ�തി�് േവ�ി ഉപേയാഗി��തി��
�മ�ൾ നട� വ��.

(ഡി) തേ�ശ�ാപന�ൾ�് �ലം വാ��തിന്
വലിയ �ക കെ��വാൻ സാധി�ാ�
സാഹചര��ിൽ ഈ �തിസ�ി എ�െന
മറികട�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) ജലജീവൻ മിഷൻ പ�തി�െട മാർ�േരഖ �കാരം
പ�തി�് ആവശ�മായ �ലം ബ�െ��

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളാണ്

ലഭ�മാേ��ത്. �ലം ലഭ�മാ��തിന് േക�
വിഹിതം അ�വദനീയമ�. ഇ�കാരം േക�വിഹിതം
അ�വദനീയമ�ാ� ഘടക�ൾ�് ഫ�്
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ആവശ�മായി വരികയാെണ�ിൽ അത് സം�ാന

സർ�ാ�ക�െട ഉ�രവാദിത�മാണ്. നിലവിൽ
സർ�ാർ ഉടമ�തയി�ം

�ാമപ�ായ�ക�െട�ം, േകരള ജല
അേതാറി�ി�െട�ം ഉടമ�തയി��� �ല�ൾ

പ�തി�് േവ�ി ഉപേയാഗി��തി��
�മ�ൾ നട� വ��.

(ഇ)

േറാഡ്  ക�ി�മായി ബ�െ��് കണ�ൻ

നൽകാനാകാ� സാഹചര�ം മറികട�ാൻ
എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�െവ�ം
നൽകിയ കണ��കളിൽ െവ�ം ലഭ�മാ�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�ം അറിയി�േമാ?

(ഇ) ജലജീവൻ മിഷൻ പ�തി�ായി െപാ�
നിര�കളിൽ ൈപ�കൾ �ാപി��തിനായി

െപാ�മരാമ�് വ��്, നാഷണൽ ൈഹേവ
അേതാറി�ി �ട�ിയവ�െട അ�മതി
ലഭ�മാ��തിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന്
നി�ിത െവബ് ൈസ�ി�െട ഓൺൈലനായി
അേപ� സമർ�ി�ാ�� സംവിധാനം
ഏർെ���ിയി��്. അ�മതി ലഭ�മാകാൻ
കാലതാമസം േനരി�� സാഹചര��ളിൽ
ഉേദ�ാഗ�തല�ി�ം ബ�െ��

ജന�തിനിധിക�െട തല�ി�ം ഇടെപടൽ നട�ി

പരിഹാരം കെ��ാൻ നടപടി സ�ീകരി���്.
�ടാെത ബ�.�ഖ�മ�ി�െട �ൻഗണനാ
പ�ികയി�ൾെ���ിയി�� ജലജീവൻ മിഷൻ
പ�തി�ായി േറാഡ്  ക�ിങ്  അ�മതി
ലഭ�മാ��തിെല കാലതാമസം
ഒഴിവാ��തിനായി സർ�ാർ തല�ിൽ േനരി�്
ഇടെപടൽ നട���്. PWD അ�മതി
ലഭ�മാ��തിൽ കാലതാമസം
ഒഴിവാ��തിനായി ൈപ�് �ാപി�� PWD
േറാ�കൾ നിർവഹണ ഏജൻസി തെ�
�ർവ�ിതിയിൽ ആ��തി�� സർ�ാർ
ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്. ജലജീവൻ മിഷൻ
പ�തി �കാരം കണ��കൾ നൽ�േ�ാൾ
മാർഗേരഖ �കാരം �തിദിന ആേളാഹരി ജലലഭ�ത
55 ലി�ർ ഉറ�ാ���്. ഇതിനായി ആവശ�മായ

സാഹചര��ളിൽ േ�ാത�ക�െട െമ�െ���ൽ

ഉൾെ�െട�� അനിവാര� ഘടക�ൾ�ടി
ഉൾെ���ി�� പ�തികളാണ് വിഭാവനം െച�
നട�ിലാ�ി വ��ത്. 100% �ാമീണ ഭവന�ളി�ം
ടാ�് വഴി �ടിെവ�ം എ�ി��തി��

പ�തികൾ ത�ാറാ�ക�ം പ�തികൾ എ�ാം
തെ� SLSSC അംഗീകരി�ക�ം െച�ി��്. ഈ
���ികൾ എ�ാം �ർ�ീകരി� 100%
കണ��കളി�ം െവ�ം ലഭ�മാ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



ജലജജീവന് മമിഷന്- ജമില്ല തമിരമിച്ചുള്ള കണകക

ക്രമ
നന.

ജമില്ല ആകക
ഗഗ്രാമജീണ
വജീടുകൾ

2020
ഏപമിലമിൽ
നമിലവമില

ണഗ്രാ
യമിരുന
കണക
നുകൾ

ബഗ്രാകമി
നൽകുവഗ്രാ

നുണഗ്രാ
യമിരുന

കണകനു
കൾ (2020
ഏപമിലമി

കല
കണക
പകഗ്രാരന

ഭരണഗ്രാനു
മതമി

നലമിയ
കണക

നുക
ളുകട

എണന

ഭരണഗ്രാ
നുമതമി
തുക

(കകഗ്രാടമി
യമിൽ)

സഗ്രാകങ്കേതമി
കഗ്രാനുമതമി 
നലമിയ 
കണകനു
കളുകട 
എണന

കടണര് 
കചെയ്ത 
കണക
നുകളുകട
എണന

2020 
ഏപമിൽ 
മുതൽ 
നലമിയ 
കണകനു
കൾ (2022 
മഗ്രാര്ചക 11 
വകര)

1 തമിരുവനന്തപുരന 686069 166812 519257 514215 2791.45 354024 353328 111110

2 കകഗ്രാല്ലന 616332 147779 468553 429931 1810.46 384354 370751 135617

3 പത്തനനതമിട 358119 85230 272889 207908 1689.62 131462 108764 35191

4 കകഗ്രാടയന 482878 109944 372934 280661 2109.85 151408 151408 61560

5 ഇടുകമി 279634 58191 221443 156810 1511.11 72856 48565 21081

6 ആലപ്പുഴ 549573 195453 354120 319051 691.23 243921 202252 110420

7 എറണഗ്രാകുളന 628046 265391 362655 264315 1656.52 173298 157371 83752

8 തൃശൂര് 608250 178629 429621 317447 2066.53 161593 161593 63591

9 പഗ്രാലകഗ്രാടക 662551 148887 513664 477635 2660.6 416481 407769 129618

10 മലപ്പുറന 797512 143576 653936 612989 4992.9 513261 340109 97857

11 കകഗ്രാഴമികകഗ്രാടക 514666 86272 428394 435223 3450.21 416048 171626 57127

12 വയനഗ്രാടക 191308 42839 148469 142991 1205.5 68842 37848 8464

13 കണ്ണൂര് 440192 80423 359769 362218 3342.81 234120 201468 100301

14 കഗ്രാസര്കഗഗ്രാഡക 253522 40141 213381 194252 1320.31 170231 93830 21177

ആകക 7068652 1749567 5319085 4715646 31299.1 3491899 2806682 1036866




