
 
 
 
 
 
 

Alappuzha District 
District Panchayath, Block 

Panchayath & Grama Panchayath 
 

ജറ ജീഴന് ഭിശന് 
 



Welcome 

• Hearty welcome to all dignitaries from Alappuzha 
Jilla Panchayath 

 

• District Panchayath 

• Block Panchayath 

• Grama Panchayath 
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റക്ഷ്യം 
 എല്ലാ ഗ്രാഭീണബഴനങ്ങലിലം 2024 നകം പ്രതിദിനം ആളലാസയി 55 റിറ്റര് 

(കുരഞ്ഞത്) പ്രകായം പ്രഴര്തനക്ഷ്ഭഭാമ കുടിവഴള്ള കണക്ഷ്നുകള് 
ഉഩളബാക്താക്കളുവട ഩങ്കാലിതളതാവട നല്കുക. 

 

 ഩഞ്ചാമതിനകത്തുള്ള ഩദ്ധതി ഘടകങ്ങളുവട നിര്മാണവം, നടതിപ്പം, 
ഩയിഩാറനവം അതാത് ഩഞ്ചാമത്തുകള് തവെ നടത്തുക. 

 

 സുയക്ഷ്ിത കുടിവഴള്ളം ഉരപ്പഴരുത്തുെതുഴളി വഩാതുജനാളയാഗയവം 
ഉല്പാദനക്ഷ്ഭതയം ജീഴിത നിറഴായവം ഉമരുന്നു. 
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JJM Project Financing 

• Centre  -  50% 

• State  -  25% 

• LSGI   -  15% 

• Beneficiary -  10% 

• ---------------------------------------------- 

-  100% 
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േുമനോട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങള് 

•  44.66 റക്ഷ്ം ഗാര്സിക കണക്ഷ്നുകള് നല്കുക. 

• കുടിവഴള്ള ഩദ്ധതികലില്ലാത ഩഞ്ചാമത്തുകള്ക്ക് മുന്ഗണന. 
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ഇന്ത്യ 

ആകെ ഗ്രാമീണ 
ഭവനങ്ങള് 

1919 ലക്ഷം 

നിലവില് െുടികവള്ള 
െണക്ഷനുള്ള ഗ്രാമീണ 

ഭവനങ്ങള് 

741 ലക്ഷം 

(38.62%) 

മേരളം 

ആകെ ഗ്രാമീണ 
ഭവനങ്ങള്     67.14 

ലക്ഷം 

നിലവില് െുടികവള്ള 
െണക്ഷനുള്ള ഗ്രാമീണ 

ഭവനങ്ങള്                
22.48 ലക്ഷം(33.48%) 
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ആലപ്പുഴ ജിലല 
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ALAPPUZHA JJM PLAN 

District 

Uncovered 

Households 

(as on 

1/4/2020) 

Year-wise FHTC coverage plan (in Percentage) 

FY 20-21 FY 21-22 FY 22-23 FY 23-24 

(nos) (%) (nos) (%) (nos) (%) (nos) (%) 

Alappuzha 333479 240945 72 39331 12 53357 16 0 0 
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Project Support from Central 
Government 

• Single Village Scheme - Rs 25,000 / FHTC 

• Multi Village Scheme - Rs 47,000 / FHTC 

 

• If we select projects wisely we can get more funds 

under JJM. 
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Sample Calculation 
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FHTC to 
give 

SVS  
@ Rs. 25,000/FHTC 

MVS  
@ Rs. 47,000/FHTC 

•Mararikulam(N) - 7,311       182,775,000        343,617,000 

•Kanjikuzhy - 5,283       132,075,000        248,301,000  

•Mannar - 6,840       171,000,000        321,480,000  

      485,850,000       913,398,000  

What we will get and have to expend 

Centre 50%       242,925,000                   456,699,000 

State 25%       121,462,500        228,349,500 

LSGI 15%         72,877,500        137,009,700 

Beneficiary 10%         48,585,000          91,339,800  



Mobilising GP Share 

• Plan funds 

• Own funds 

• 15th FC grants 

• MLA funds 

• Share from BPs 

• Share from DP 
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Creating Mission spirit 

• Timely completion of projects. 

• Ensuring participation of community 

• Ensuring support of MLAs and MPs 

 

• We solicit your creativity and imagination in 
achieving the vision 

 

• Inform, Inspire & Motivate all GPs, BPs & Dp 
members 
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Support from District Planning 
Committee 

• Take leadership 

• Give guidance to all GPs 

• Help GPs to mobilise resources 

• Land acquisition 

• To Own the projects in JJM 
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നിര്വസണ ഷംഴിധാനം 
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NJJM 
• ളദവീമ തറം - National Jal Jeevan Mission  

SWSM 

• ഷംസ്ഥാന തറം - State Water & Sanitation Mission and State 

Level Scheme Sanctioning Committee   

DWSM 
• ജില്ലാതറം - District Water & Sanitation Mission  

VWSC 

• ഩഞ്ചാമത് തറം - Village Water & Sanitation Committee (VWSC) / 

ഩാനി ഷഭിതി 



SWSM - ഉെത തറഷഭിതി 
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അദ്ധയക്ഷ്ന്  ചീപ് വഷക്രട്ടരി 

അംഗങ്ങള്  
ജറഴിബഴ / ഗ്രാഭ ഴികഷന / തളേവഷൃമംബയണ / 
ഴിദയാബയാഷ / ആളയാഗയ / ധനകായയ / പ്ലാനിങ്/ ഩബ്ലിക് 
രിളറശന് വഷക്രട്ടരിഭാര് . 

വഭമ്പര് വഷക്രട്ടരി 
കുടിവഴള്ള ഴിതയണ ഴകുപ്പിവെ പ്രിന്ഷിപ്പല് വഷക്രട്ടരി / 
വഷക്രട്ടരി  

ഭിശന് ഡമരക്ടര് ജറഴിബഴ ഴകുപ്പിവെ പ്രിന്ഷിപ്പല് വഷക്രട്ടരി / വഷക്രട്ടരി  
ബയണഩയിചമമുള്ള ഉളദയാഗസ്ഥന് . 
SWSMന് ഉെത തറഷഭിതിക്കു പുരളഭ 5 മുതല് 10 ഴവയ അംഗങ്ങള് ഉള്ള നിര്വസണ 
ഷഭിതിയം ഉണ്ടാമിയിക്കും. 



SWSM - പ്രധാന ചുഭതറകള് 

നിര്വസണവം ഩയിഩാറനവം ഷംഫന്ധിച്ച നമരൂഩീകയണം 

ഷംസ്ഥാനതറ കര്മ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കല് 

ധന ആസൂത്രണം 

 ഴിഴിധ ഴകുപ്പകളുവട ഏളകാഩനം 
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ഡിസ്ട്രിക്ട് ഴാട്ടര് ആെ് ഷാനിളട്ടശന് ഭിശന് (DWSM) 
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JJM ഩദ്ധതികളുവട നിര്വസണചുഭതറ പ്രധാനഭായം DWSMനാണ്.  
ഘടന 

അദ്ധയക്ഷ്ന്  ജില്ലാ കലക്ടര് 

അംഗങ്ങള്  

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് CEO / District Development Officer  
ITDP ളപ്രാജക്ട് ഡമരക്ടര് 
ജില്ലാ വഭഡിക്കല് ഓപീഷര് 
ജില്ലാ ഴിദയാബയാഷ ഓപീഷര് 
എക്സികുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര് (ജറഴിബഴം /ജറളഷചനം/ഭൂജറം) 

KRWSA ജില്ലാതറ ഓപീഷര് 
ജില്ലാ കൃശി ഓപീഷര് 

ജില്ലാ ഇന്പര്ളഭശന് ഓപീഷര് / PR ഓപീഷര് 

വഭമ്പര് വഷക്രട്ടരി എക്സികുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര് (KWA/RWS) 

കുടിവഴള്ള, വഩാതു ആളയാഗയ, ഷാമൂസയ ഴികഷന യംഗവത ഴിദഗ്ദ്ധളയയം സ്ഥറം ഩാര്റവഭെ ്
അംഗളതയം കമിറ്റിമിളറയ്ക്ക് ളകാ-ഓപ്റ്റ്റ് വചയ്യാവെതാണ്. 
DWSMവെ പ്രഴര്തിനങ്ങള്ക്കാമി ആഴവയഭാമ ഴിദഗ്ധവയ വഡഩൂളട്ടശന് / കയാര് അടിസ്ഥാനതില് 
നിമഭിക്കാവെതാണ.് 
ജറനിധി പ്രതിനിധിവമ കൂടി അംഗഭാമി നിശ്ചമിളക്കണ്ടതാണ.് 



DWSM - പ്രധാന ചുഭതറകള് 

 ജില്ലാതറ കര്മ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കല് 

 ഩഞ്ചാമത് / ജില്ലാതറ ഩദ്ധതികളുവട ബയണാനുഭതി 

 നിര്വണതിനുള്ള ഷസാമ ഷംഘടനകളുവട (ISA) നിമഭനം 

 ഷൃതന്ത്ര ഩയിളവാധനാ ഏജന്ഷികളുവട (TPIA) നിമഭനം 

 ഴിഴിധ ഷഭിതികളുവട ഏളകാഩനം, ഩയാതി ഩയിസായം 

 ഩദ്ധതി അഴളറാകനവം രിളപ്പാര്ട്ടിങ്ങം 
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ഴിളല്ലജ് ഴാട്ടര് & ഷാനിളട്ടശന് കമിറ്റി (VWSC) / ഩാനി ഷഭിതി 
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ബയണഘടനാ ഩയഭാമി അധികായമുള്ള ഏജന്ഷിമാമിയിക്കും ഈ ഷഭിതി 
ഘടന 

അദ്ധയക്ഷ്ന്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡെ് / വഴഷ് പ്രഷിഡെ് / 
വഭമ്പര് / പ്രമുഖ ഴയക്തി (ഗ്രാഭ ഷബാ തീരുഭാനപ്രകായം) 

വഷക്രട്ടരി ഩഞ്ചാമത് വഷക്രട്ടരി 

അംഗങ്ങള് 10 മുതല് 15 ഴവയ 

തിയവഞ്ഞടുക്കവപ്പട്ട ഩഞ്ചാമത് അംഗങ്ങള് 25% ഴവയ 

ഴനിതകള് 50% 

ഩീഡിത ഴിബാഗങ്ങള് / SC, ST 25%  



VWSC – പ്രധാന ചുഭതറകള് 

ഗ്രാഭതറ കര്മ ഩദ്ധതി തയ്യാരാക്കല് 

 ഩഞ്ചാമതിനുള്ളില് ഴരുെ ഘടകങ്ങളുവട നിര്മാണ നിര്വസണവം 
പ്രഴര്തിപ്പിച്ചു ഩയിഩാറനം നടത്തുക 

 ഉഩളബാക്തൃ ഴിസിത ഷഭാസയണം 
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SLSSC - ഷംസ്ഥാന തറ സ്ീം ഷാങ്ശനിങ് ഷഭിതി 
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SLSSCഘടന (നിറഴിലള്ള NRDWPയവട ബാഗഭാമ SLSSC തുടരുകളമാ പുനഷംഘടിപ്പിക്കുകളമാ 
ആഴം)  

DWSMവെ അധികായഩയിധിമില് ഴരുെ (ഩഞ്ചാമതിനകത്തുള്ള) പ്രവൃതികള് ഒളിവകയള്ള എല്ലാ 
ഩദ്ധതികള്ക്കും SLSSC അംഗീകായം ആഴവയമുണ്ട്. 

അദ്ധയക്ഷ്ന്  ചീപ് വഷക്രട്ടരി / ജറഴിബഴ ഴകുപ്പ്  പ്രിന്ഷിപ്പല് വഷക്രട്ടരി / വഷക്രട്ടരി   

അംഗങ്ങള്  

ളകന്ദ്രഷര്ക്കാര്  / ഭിശന് പ്രതിനിധി 

SWSM ഭിശന് ഡമരക്ടര് 
CGWB ളഭഖറാ ഡമരക്ടര് 
ഭൂജറ ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടര് 

CWC ളഭഖറാ ഡമരക്ടര് 
ഉെത ഷാളങ്കതി സ്ഥാഩനങ്ങലില് നിന്നുള്ള ഴിദഗ്ധന് 

ED, KRWSA, MD KWA 
ചീപ് വഷക്രട്ടരി ആഴവയാനുഷയണം നാഭനിര് ളേവം വചയ്യുെ അംഗം 

വഭമ്പര് വഷക്രട്ടരി കുടിവഴള്ള ഴിതയണ ഴകുപ്പ് ചീപ് എഞ്ചിനീമര്  (TM, KWA) 



ജല് ജീഴന് ഭിശന് - ആസൂത്രണം 
(ളദവീമതറതില് ) 

ഩദ്ധതി അടങ്കല് തുക 3,60,000 ളകാടി രൂഩ. 

ളകന്ദ്ര ഴിസിതം 2,08,000 ളകാടി രൂഩ. 

ഷംസ്ഥാന ഴിസിതം  1,52,000 ളകാടി രൂഩ. 

ഩദ്ധതി വചറഴിവെ ളകന്ദ്ര ഷംസ്ഥാന 

അനുഩാതം  

50:50  
(ളകയലതിന് ഫാധകഭാമത്) 



ളകന്ദ്ര 
ഴിസിതം 

ഷംസ്ഥാന 
ട്രശരി 

ധനഴിനിളമാഗം  

ഷംസ്ഥാന 
ഴിസിതം 

SWSMവെ 
പ്രളതയക ഫാങ്ക് 

അക്കൗണ്ട് 

FUND FLOW CHART 

ളകന്ദ്ര ഴിസിതം ഷംസ്ഥാന ട്രശരിമിവറതിക്കളിഞ്ഞാല് 15 ദിഴഷതിനുള്ളില് 
തുറയഭാമ ഷംസ്ഥാന ഴിസിതവം ളചര്ത് ആവക തുക SWSMവെ പ്രളതയക ഫാങ്ക് 
അക്കൗണ്ടില് നിളക്ഷ്ഩിളക്കണ്ടതാണ്. 
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ഗ്രാഭീണ ശുദ്ധജറ ഴിതയണയംഗവത ഭാതൃകകള് 
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ഴിഴിധ ഩഞ്ചാമത്തുകള്ക്കുള്ള 

ബൃസദ് ഩദ്ധതികള് 
നിര്വസണവം ഩയിഩാറനവം - ളകയല ഴാട്ടര് അളതാരറ്റി 

ഴന്കിട ഫള്ക്ക് ഷവപ്ല 

ഩദ്ധതികള് 
ഫള്ക്ക് ഴാട്ടര് ഷവപ്ല  - ളകയല ഴാട്ടര് അളതാരറ്റി 

വചറുകിട ഩദ്ധതികള് 
ജറനിധി ളഭാഡല് - ഷാമൂസയാടിസ്ഥാനതിലള്ള നിര്വസണവം 
ഩയിഩാറനവം 



നിര്വസണ ചുഭതറ 

 ഩഞ്ചാമതിനകവത ഩദ്ധതി ഘടകങ്ങളുവട നിര്വസണ ചുഭതറ പ്രാഥഭികഭാമി ഗ്രാഭഷബയവട 
തീരുഭാനതിന് ഴിളധമഭാമി ഩഞ്ചാമതിളനാ അതിവെ ഉഩഷഭിതിളക്കാ (VWSC / ഩാനി ഷഭിതി) 
ആമിയിക്കും. 

 ഩദ്ധതി നിര്വസണതിന് ആഴവയഭാമ ഷാളങ്കതിക ഷസാമം ഫന്ധവപ്പട്ട ഷാളങ്കതി ഴകുപ്പ് (KWA 
/ KRWSA) നല്കണം. 

 ഷാമൂസയ ഷംഘാടനതിനും അനുഫന്ധപ്രഴര്തനങ്ങള്ക്കും തിയവഞ്ഞടുക്കവപ്പട്ട നിര്വസണ 
ഷസാമ ഷംഘടനകവല (Implementation Support Agencies) ഉഩളമാഗിക്കാം. 

 ഩദ്ധതി നിര്വസണതിന് ഩഞ്ചാമതിന് ഷാധിക്കാവതഴരുെ സ്ഥറങ്ങലില് ഫന്ധവപ്പട്ട ഷാളങ്കതി 
ഴകുപ്പിന് നിര്മാണചുഭതറ ഏവറ്റടുക്കാവെതാണ്. 
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നന്ദി 
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