
WAYANAD DISTRICT 

DISTRICT, BLOCK AND 

GRAM PANCHAYATH 



Welcome 

• Hearty welcome to all dignitaries from Wayanad 
Jilla Panchayath 
 

• District Panchayath 

• Block Panchayath 

• Grama Panchayath 

 





JJM Project Financing 

• Centre - 50% 

• State - 25% 

• LSGI - 15% 

• Beneficiary - 10% 

- 100% 

4 



 



 



 



 







WAYANAD (KERALA) 

Status of tap water supply in rural home 

Total number of 
household (HHS) 

Households with tap 
water connections as on 

15 Aug 2019 

Household with tap water 
connections as on  

14 May 2021 

1,75,235 42,839 
(24.45%) 

48,645 
(27.76%) 

Households provided with tap connections since launch of the Mission 
5806 
(3.31%) 



WAYANAD JJM PLAN 

District Uncovered 
Houses  
(as on 
1/4/2020) 

Year – wise FHTC covered plan (in Percentage) 

FY 20-21 FY 21-22 
 

FY 22-23 FY 23-24 

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

Wayanad 1,32,396 17072 13 89773 68 25,551 19 0.0 0.0 



Sl NO GP Rural Household House 

Connections 

% Coverage 

1 Kottathara 4117 1455 35% 

2 Meppadi 10132 486 5% 

3 Muppainad 5615 644 11% 

4 Muttil 8334 2074 25% 

5 Padinharathara 6497 1243 19% 

6 Pozhuthana 4940 960 19% 

7 Thariode 2887 739 26% 

8 Vengappally 3043 819 27% 

9 Vythiri 4326 895 21% 

10 Edavaka 8808 3666 42% 

11 Thavinhal 10089 1941 19% 

12 Thirunelly 7136 1221 17% 

13 THONDARNADU 6166 1677 27% 

14 Vellamunda 9328 1816 19% 

15 Kaniyambetta 7629 4534 59% 

16 Mullankolly 7606 3314 44% 

17 Panamaram 11149 3826 34% 

18 Poothady 10593 3435 32% 

19 Pulpally 9151 2518 28% 

20 Ambalavayal 9311 3075 33% 

21 Meenangady 9025 1579 17% 

22 Nenmeni 12183 4136 34% 

23 Noolpuzha 7170 1976 28% 
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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. 



Sample Calculation 

FHTC to 
give 

SVS  
@ Rs. 25,000/FHTC 

MVS  
@ Rs. 47,000/FHTC 

•Muttil - 9,958       248,950,000        468,026,000  

•Mullamkoli - 8,188       204,700,000        384,836,000  

•Thirunelly - 9,021       225,525,000        423,987,000  

      679,175,000      1,276,849,000  

What we will get and have to expend 

Centre 50%       339,587,500        638,424,500  

State 25%       169,793,750        319,212,250  

LSGI 15%       101,876,250        191,527,350  

Beneficiary 10%         67,917,500        127,684,900  



Mobilising GP Share 

• Plan funds 

• Own funds 

• 15th FC grants 

• MLA funds 

• Share from BPs 

• Share from DP 



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 



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 

 



നിര്വ്വസണ ഷംഴിധാനം 

NJJM 
• ദദവീമ 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 

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

ഩാനി ഷഭിതി 



SWSM - ഉന്നത തറഷഭിതി 

അദ്ധ്യക്ഷന്  ചീപ് സഷക്രട്ടരി 

അംഗങ്ങള്  
ജറഴിബഴ / ഗ്രാഭ ഴികഷന / തദേവഷൃമംബയണ / ഴിദയാബയാഷ / ആദയാഗയ / 
ധനകായയ / പ്ലാനിങ്/ ഩബ്ലിക് രിദറശന് സഷക്രട്ടരിഭാര്വ് . 

സഭമ്പര്വ് സഷക്രട്ടരി കുടിസഴള്ള ഴിതയണ ഴകുപ്പിസെ പ്രിന്ഷിപ്പല് സഷക്രട്ടരി / സഷക്രട്ടരി  

ഭിശന് ഡമരക്ടര്വ് ജറഴിബഴ ഴകുപ്പിസെ പ്രിന്ഷിപ്പല് സഷക്രട്ടരി / സഷക്രട്ടരി  ബയണഩയിചമമുള്ള ഉദദയാഗസ്ഥന് . 

SWSMന് ഉന്നത തറഷഭിതിക്കു പുരദഭ 5 മുതല് 10 ഴസയ അംഗങ്ങള് ഉള്ള നിര്വ്വസണ ഷഭിതിയം ഉണ്ടാമിയിക്കും. 



SWSM - പ്രധാന ചുഭതറകള് 

 നിര്വ്വസണവം ഩയിഩാറനവം ഷംഫന്ധിച്ച നമരൂഩീകയണം 

 ഷംസ്ഥാനതറ കര്വ്മ ഩദ്ധ്തി തയ്യാരാക്കല് 

 ധന ആസൂത്രണം 

 ഴിഴിധ ഴകുപ്പുകളുസട ഏദകാഩനം 



ഡിസ്ട്രിക്ട് ഴാട്ടര്വ് ആെ് ഷാനിദട്ടശന് ഭിശന് (DWSM) 

JJM ഩദ്ധ്തികളുസട നിര്വ്വസണചുഭതറ പ്രധാനഭായം DWSMനാണ്.  
ഘടന 

അദ്ധ്യക്ഷന്  ജില്ലാ കലക്ടര്വ് 

അംഗങ്ങള്  

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് CEO / District Development Officer  
ITDP ദപ്രാജക്ട് ഡമരക്ടര്വ് 
ജില്ലാ സഭഡിക്കല് ഓപീഷര്വ് 
ജില്ലാ ഴിദയാബയാഷ ഓപീഷര്വ് 
എക്സികുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്വ് (ജറഴിബഴം /ജറദഷചനം/ഭൂജറം) 

KRWSA ജില്ലാതറ ഓപീഷര്വ് 
ജില്ലാ കൃശി ഓപീഷര്വ് 

ജില്ലാ ഇന്പര്വ്ദഭശന് ഓപീഷര്വ് / PR ഓപീഷര്വ് 

സഭമ്പര്വ് സഷക്രട്ടരി എക്സികുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്വ് (KWA/RWS) 

കുടിസഴള്ള, സഩാതു ആദയാഗയ, ഷാമൂസയ ഴികഷന യംഗസത്ത ഴിദഗ്ദ്ധദയയം സ്ഥറം ഩാര്വ്റസഭെ് അംഗദത്തയം കമിറ്റിമിദറയ്ക്ക് ദകാ-
ഓപ്റ്റ്റ് സചയ്യാവന്നതാണ്. 

DWSMസെ പ്രഴര്വ്ത്തിനങ്ങള്ക്കാമി ആഴവയഭാമ ഴിദഗ്ധസയ സഡഩൂദട്ടശന് / കയാര്വ് അടിസ്ഥാനത്തില് നിമഭിക്കാവന്നതാണ.് 
ജറനിധി പ്രതിനിധിസമ കൂടി അംഗഭാമി നിശ്ചമിദക്കണ്ടതാണ.് 



DWSM - പ്രധാന ചുഭതറകള് 

 ജില്ലാതറ കര്വ്മ ഩദ്ധ്തി തയ്യാരാക്കല് 

 ഩഞ്ചാമത്ത് / ജില്ലാതറ ഩദ്ധ്തികളുസട ബയണാനുഭതി 

 നിര്വ്വണത്തിനുള്ള ഷസാമ ഷംഘടനകളുസട (ISA) നിമഭനം 

 ഷൃതന്ത്ര ഩയിദവാധനാ ഏജന്ഷികളുസട (TPIA) നിമഭനം 

 ഴിഴിധ ഷഭിതികളുസട ഏദകാഩനം, ഩയാതി ഩയിസായം 

 ഩദ്ധ്തി അഴദറാകനവം രിദപ്പാര്വ്ട്ടിങ്ങം 



ഴിദല്ലജ് ഴാട്ടര്വ് & ഷാനിദട്ടശന് കമിറ്റി (VWSC) / ഩാനി ഷഭിതി 

ബയണഘടനാ ഩയഭാമി അധികായമുള്ള ഏജന്ഷിമാമിയിക്കും ഈ ഷഭിതി 
ഘടന 

അദ്ധ്യക്ഷന്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെ് / വഴഷ് പ്രഷിഡെ് / സഭമ്പര്വ് / പ്രമുഖ 
ഴയക്തി (ഗ്രാഭ ഷബാ തീരുഭാനപ്രകായം) 

സഷക്രട്ടരി ഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രട്ടരി 

അംഗങ്ങള് 10 മുതല് 15 ഴസയ 

തിയസെടുക്കസപ്പട്ട ഩഞ്ചാമത്ത് അംഗങ്ങള് 25% ഴസയ 

ഴനിതകള് 50% 

ഩീഡിത ഴിബാഗങ്ങള് / SC, ST 25%  



VWSC – പ്രധാന ചുഭതറകള് 

 ഗ്രാഭതറ കര്വ്മ ഩദ്ധ്തി തയ്യാരാക്കല് 

 ഩഞ്ചാമത്തിനുള്ളില് ഴരുന്ന ഘടകങ്ങളുസട നിര്വ്മാണ നിര്വ്വസണവം 
പ്രഴര്വ്ത്തിപ്പിച്ചു ഩയിഩാറനം നടത്തുക 

 ഉഩദബാക്തൃ ഴിസിത ഷഭാസയണം 



SLSSC - ഷംസ്ഥാന തറ സ്ീം ഷാങ്ശനിങ് ഷഭിതി 

SLSSCഘടന (നിറഴിലുള്ള NRDWPയസട ബാഗഭാമ SLSSC തുടരുകദമാ പുനഷംഘടിപ്പിക്കുകദമാ ആഴം)  
DWSMസെ അധികായഩയിധിമില് ഴരുന്ന (ഩഞ്ചാമത്തിനകത്തുള്ള) പ്രവൃത്തികള് ഒളിസകയള്ള എല്ലാ 
ഩദ്ധ്തികള്ക്കും SLSSC അംഗീകായം ആഴവയമുണ്ട്. 

അദ്ധ്യക്ഷന്  ചീപ് സഷക്രട്ടരി / ജറഴിബഴ ഴകുപ്പ്  പ്രിന്ഷിപ്പല് സഷക്രട്ടരി / സഷക്രട്ടരി   

അംഗങ്ങള്  

ദകന്ദ്രഷര്വ്ക്കാര്വ്  / ഭിശന് പ്രതിനിധി 

SWSM ഭിശന് ഡമരക്ടര്വ് 
CGWB ദഭഖറാ ഡമരക്ടര്വ് 
ഭൂജറ ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടര്വ് 

CWC ദഭഖറാ ഡമരക്ടര്വ് 
ഉന്നത ഷാദേതി സ്ഥാഩനങ്ങലില് നിന്നുള്ള ഴിദഗ്ധന് 

ED, KRWSA, MD KWA 
ചീപ് സഷക്രട്ടരി ആഴവയാനുഷയണം നാഭനിര്വ് ദേവം സചയ്യുന്ന അംഗം 

സഭമ്പര്വ് സഷക്രട്ടരി കുടിസഴള്ള ഴിതയണ ഴകുപ്പ് ചീപ് എഞ്ചിനീമര്വ്  (TM, KWA) 



ജല് ജീഴന് ഭിശന് - ആസൂത്രണം 
(ദദവീമതറത്തില് ) 

ഩദ്ധ്തി അടേല് തുക 3,60,000 ദകാടി രൂഩ. 

ദകന്ദ്ര ഴിസിതം 2,08,000 ദകാടി രൂഩ. 

ഷംസ്ഥാന ഴിസിതം  1,52,000 ദകാടി രൂഩ. 

ഩദ്ധ്തി സചറഴിസെ ദകന്ദ്ര ഷംസ്ഥാന അനുഩാതം  
50:50  

(ദകയലത്തിന് ഫാധകഭാമത്) 



ദകന്ദ്ര ഴിസിതം 

ഷംസ്ഥാന ട്രശരി 
ധനഴിനിദമാഗം  

ഷംസ്ഥാന ഴിസിതം 

SWSMസെ പ്രദതയക 
ഫാേ് അക്കൗണ്ട് 

FUND FLOW CHART 

ദകന്ദ്ര ഴിസിതം ഷംസ്ഥാന ട്രശരിമിസറത്തിക്കളിൊല് 15 ദിഴഷത്തിനുള്ളില് തുറയഭാമ ഷംസ്ഥാന 
ഴിസിതവം ദചര്വ്ത്ത് ആസക തുക SWSMസെ പ്രദതയക ഫാേ് അക്കൗണ്ടില് നിദക്ഷഩിദക്കണ്ടതാണ്. 
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ഗ്രാഭീണ ശുദ്ധ്ജറ ഴിതയണയംഗസത്ത ഭാതൃകകള് 

ഴിഴിധ ഩഞ്ചാമത്തുകള്ക്കുള്ള 

ബൃസദ് ഩദ്ധ്തികള് 
നിര്വ്വസണവം ഩയിഩാറനവം - ദകയല ഴാട്ടര്വ് അദതാരറ്റി 

ഴന്കിട ഫള്ക്ക് ഷവപ്ല 

ഩദ്ധ്തികള് 
ഫള്ക്ക് ഴാട്ടര്വ് ഷവപ്ല  - ദകയല ഴാട്ടര്വ് അദതാരറ്റി 

സചറുകിട ഩദ്ധ്തികള് ജറനിധി ദഭാഡല് - ഷാമൂസയാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിര്വ്വസണവം ഩയിഩാറനവം 



നിര്വ്വസണ ചുഭതറ 

 ഩഞ്ചാമത്തിനകസത്ത ഩദ്ധ്തി ഘടകങ്ങളുസട നിര്വ്വസണ ചുഭതറ പ്രാഥഭികഭാമി ഗ്രാഭഷബയസട 
തീരുഭാനത്തിന് ഴിദധമഭാമി ഩഞ്ചാമത്തിദനാ അതിസെ ഉഩഷഭിതിദക്കാ (VWSC / ഩാനി 
ഷഭിതി) ആമിയിക്കും. 

 ഩദ്ധ്തി നിര്വ്വസണത്തിന് ആഴവയഭാമ ഷാദേതിക ഷസാമം ഫന്ധസപ്പട്ട ഷാദേതി ഴകുപ്പ് 
(KWA / KRWSA) നല്കണം. 

 ഷാമൂസയ ഷംഘാടനത്തിനും അനുഫന്ധപ്രഴര്വ്ത്തനങ്ങള്ക്കും തിയസെടുക്കസപ്പട്ട നിര്വ്വസണ 
ഷസാമ ഷംഘടനകസല (Implementation Support Agencies) ഉഩദമാഗിക്കാം. 

 ഩദ്ധ്തി നിര്വ്വസണത്തിന് ഩഞ്ചാമത്തിന് ഷാധിക്കാസതഴരുന്ന സ്ഥറങ്ങലില് ഫന്ധസപ്പട്ട 
ഷാദേതി ഴകുപ്പിന് നിര്വ്മാണചുഭതറ ഏസറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 



 
നന്ദി 

 


