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* 2019  ഡനിസന്റിംബര് മഭാസന്റിം 20-ാ തതീയതനി നനിരന്ത്യഭാതനഭായനി.

** 2021  ജനുവരനി മഭാസന്റിം 18-ാ തതീയതനി നനിരന്ത്യഭാതനഭായനി.

*** 2020  മഭാര്ച്ചറ മഭാസന്റിം 8-ാ തതീയതനി നനിരന്ത്യഭാതനഭായനി.



മുഖവുര

കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ  കേമനിറനിയുസടെ അദന്ത്യക്ഷനഭായ ഞഭാന്,  സമനിതനിയുസടെ
നനികയഭാഗഭാനുസരണന്റിം സമനിതനി (2019-2021) യുസടെ 69-ാാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമര്പനിക്കുന.

തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങസള  സന്റിംബനനിച്ച  കേന്റിംപ് കടഭാളര്  ആനറ  ഓഡനിറര്
ജനറല് ഓഫറ ഇനന്ത്യയുസടെ 2015 മഭാര്ച്ചനില് അവസഭാനനിച്ച വര്ഷസത ഓഡനിററ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല
ഖണനികേ  3.2-നഗര  തകദ്ദേശ  സഭാപനങ്ങളനിസല  പരനിസനിതനി  ശുചനിതസ്വ  പരനിപഭാലനന്റിം-സന
അടെനിസഭാനതനില് തയഭാറഭാക്കനിയതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

2021 ജനുവരനി മഭാസന്റിം 14-ാ തതീയതനി കചര്ന്ന കയഭാഗതനില് സമനിതനി ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച.

ഓഡനിററ  ഖണനികേകേളനികന്മേലുള്ള  സര്ക്കഭാര്  നടെപടെനികേളസടെ  പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്
സമനിതനിക്കറ ആവശന്ത്യമഭായ സഹഭായങ്ങള നല്കേനിയ അക്കക്കൗണനറ ജനറല്  (ഓഡനിററ)കനഭാടെറ
സമനിതനിക്കുള്ള നനനി കരഖസപടുത്തുന.

സകേ. സുകരഷറ കുറുപറ,
തനിരുവനനപുരന്റിം, അദന്ത്യക്ഷന്,
2021, ജനുവരനി 21. കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ കേമനിറനി.

  



ററിപപപ്പോര്ടട

തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളളെ സയംബനറിച്ച കയംപ് പടപ്പോളെര് ആനട
ഓഡറിറ്റര് ജനറല് ഓഫട ഇനന്ത്യയുളടെ 2015 മപ്പോര്ച്ചറില് അവസപ്പോനറിച്ച
വര്ഷളത്തെ ഓഡറിറ്റട ററിപപപ്പോര്ടറിളലെ ഖണറിക 3.2 - നഗര തപദ്ദേശ

സപ്പോപനങ്ങളെറിളലെ പരറിസറിതറി ശുചറിതസ്വ പരറിപപ്പോലെനയം-ളന
അടെറിസപ്പോനത്തെറില് തയപ്പോറപ്പോകറിയതട

ഓഡറിറ്റട ഖണറിക

3.2 നഗര തപദ്ദേശസപ്പോപനങ്ങളുളടെ പരറിസറിതറി ശുചറിതസ്വ പരറിപപ്പോലെനയം

3.2.1 ആമുഖയം

ശുദ്ധമലപ്പോത്തെ  കുടെറിളവള്ളത്തെറിളന  ഉപപയപ്പോഗയം,  മനുഷന്ത്യ  വറിസര്ജന്ത്യങ്ങളുളടെ
അനുചറിതമപ്പോയ നറിര്മപ്പോര്ജനയം,  വൃത്തെറിഹഹീനമപ്പോയ മപ്പോലെറിനന്ത്യ  സയംസ്കരണയം,  അനുചറിതമപ്പോയ
പരറിസറിതറി  ശുചഹീകരണയം,  വന്ത്യകറി  ശുചറിതസ്വത്തെറിളനയുയം  ഭക്ഷണ  ശുചറിതസ്വത്തെറിളനയുയം
അഭപ്പോവയം എനറിവയപ്പോണട പലെ പരപ്പോഗങ്ങളുളടെയുയം പ്രധപ്പോന കപ്പോരണയം. ഇതട  ജനജഹീവറിതത്തെറിളന
ഗുണപമന്മളയ പമപ്പോശമപ്പോയറി ബപ്പോധറിക്കുകയുയം ഉയര്ന ചറികറിതപ്പോളചലെവട വരുത്തെറിളവക്കുകയുയം
ളചയയം.

പരറിസറിതറി  ശുചറിതസ്വയം  നറിലെനറിര്ത്തുക  എനതട  1994-ളലെ  പകരളെ  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി
നറിയമത്തെറിന്  കഹീഴറില്  നഗര  തപദ്ദേശസപ്പോപനങ്ങളുളടെ  നറിയമപരമപ്പോയ  ചുമതലെയപ്പോകുന.
ഓടെകളുളടെ  നറിര്മപ്പോണയം,  പരറിപപ്പോലെനയം,  വൃത്തെറിയപ്പോകല്;  മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള,  ചപ്പുചവറുകള,
ളവറുപ്പുളെവപ്പോക്കുന  മറ്റു  സപ്പോധനങ്ങള എനറിവയുളടെ  നഹീകയം  ളചയലയം  നറിര്മപ്പോര്ജനവയം;
മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  ചനകളുളടെയുയം  അറവശപ്പോലെകളുളടെയുയം,  ളപപ്പോതുവഹീഥറികളുളടെയുയം
ശശൗചപ്പോലെയങ്ങള  ഉളളപളടെയുള്ള  ളപപ്പോതുസലെങ്ങളുളടെയുയം  നറിര്മപ്പോണവയം  നറിയന്ത്രണവയം;
അഴുക്കുചപ്പോല് പദ്ധതറിയുളടെ നടെപപ്പോകല് എനറിവയുയം പകരളെ മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  നറിയമത്തെറിന്
കഹീഴറില്  നഗര  തപദ്ദേശസപ്പോപനങ്ങള  നടെപപ്പോപകണ്ട  പരറിസറിതറി  ശുചറിതസ്വവമപ്പോയറി
ബനളപട നറിയമപരമപ്പോയ പ്രവൃത്തെറികളെപ്പോകുന.

നഗര  തപദ്ദേശ  സപ്പോപനങ്ങള,  നറിയമത്തെറിപലെയുയം  ചടങ്ങളെറിപലെയുയം  വന്ത്യവസകള
പപ്പോലെറിച്ചുളകപ്പോണ്ടട  പരറിസറിതറി  ശുചറിതസ്വവമപ്പോയറി  ബനളപട  ഇത്തെരയം  പരറിപപ്പോടെറികളുയം
പദ്ധതറികളുയം  രൂപകല്പന  ളചയട  നടെപപ്പോക്കുനളണ്ടനട  ഉറപ്പുവരുത്തുകയപ്പോയറിരുന
ഓഡറിറ്ററിളന  ലെക്ഷന്ത്യയം.  ഓഡറിറ്റട  മപ്പോനദണങ്ങളുളടെ  പ്രധപ്പോന  പസപ്പോതസ്സുകള  പകരളെ
മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  നറിയമയം,  2000-ളലെ  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  ഖരമപ്പോലെറിനന്ത്യ  (പരറിപപ്പോലെനവയം
കകകപ്പോരന്ത്യയം  ളചയലയം)  ചടങ്ങള,  പരറിസറിതറി  ശുചറിതസ്വവമപ്പോയറി  ബനളപട  സര്കപ്പോര്
ഉത്തെരവകള/സര്ക്കുലെറുകള  എനറിവയപ്പോയറിരുന.  ആപരപ്പോഗന്ത്യ  സപ്പോനറിയംഗട  കമറിറ്ററി,

226/2021.
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ളഹല്ത്തെട  ഓഫഹീസര്,  ളഹല്ത്തെട  സൂപര്കവസര്/ളഹല്ത്തെട  ഇന്ളസ്പെക്ടര്,  വപ്പോര്ഡ്തലെ
ആപരപ്പോഗന്ത്യ  ശുചറിതസ്വ  കമറിറ്ററി,  സപ്പോനറിപറ്റഷന്  വര്കര്മപ്പോര്  എനറിവരപ്പോണട  നഗര  തപദ്ദേശ
സപ്പോപനങ്ങളെറില്  പരറിസറിതറി  ശുചറിതസ്വയം  നറിലെനറിര്ത്തുനതറിനപ്പോയുള്ള  പ്രധപ്പോന
ഭപ്പോരവപ്പോഹറികള/ഗ്രൂപ്പുകള.  2010-11  മുതല് 2014-15  വളരയുള്ള കപ്പോലെയളെവട ഉളളപടുത്തെറിളകപ്പോണ്ടട
പപ്രപ്പോബബറിലെറിറ്ററി പപ്രപ്പോപപപ്പോര്ഷണല് ടു കസസട വറിത്തെട റഹീപ്പളെയ്ളസ്മെനട എന സപ്പോമറിളെറിയംഗട
രഹീതറി  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചുളകപ്പോണ്ടട  ളതരളഞ്ഞെടുത്തെ  15  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററികളെറിലയം14 രണ്ടട
പകപ്പോര്പപറഷനുകളെറിലയം15 പരറിസറിതറി ശുചറിതസ്വവമപ്പോയറി ബനളപട പ്രവര്ത്തെനങ്ങളളെക്കുററിച്ചട
ഓഡറിറ്റട ഒരു വറിലെയറിരുത്തെല് നടെത്തെറി.

ഓഡറിറ്റട കളണ്ടത്തെലകള

പരറിപശപ്പോധന നടെത്തെറിയ നഗര തപദ്ദേശ സപ്പോപനങ്ങളെറില് പരറിസറിതറി ശുചറിതസ്വവമപ്പോയറി
ബനളപട  വറിവറിധ  പ്രശ്നങ്ങളെറിപന്മലള്ള  ഓഡറിറ്റട  കളണ്ടത്തെലകള  തുടെര്നള്ള
ഖണറികകളെറില് ളകപ്പോടുത്തെറിരറിക്കുന.

3.2.2.1 ആപരപ്പോഗന്ത്യ സപ്പോനറിയംഗട കമറിറ്ററിയുളടെ പ്രവര്ത്തെനയം

പകരളെ  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  നറിയമപ്രകപ്പോരയം,  മുനറിസറിപല്  കശൗണ്സറില്
അയംഗഹീകപ്പോരത്തെറിനുയം  നടെപറിലെപ്പോകലെറിനുയം  പരറിഗണറിക്കുനതറിനട  മുമട  ആപരപ്പോഗന്ത്യ  സപ്പോനറിയംഗട
കമറിറ്ററികള വറിവറിധ പ്രശ്നങ്ങള വറിശകലെനയം ളചയകയുയം നറിര്പദ്ദേശങ്ങള സമര്പറിക്കുകയുയം
ളചപയണ്ടതപ്പോണട.  ളപപ്പോതുജനപ്പോപരപ്പോഗന്ത്യയം/ആപരപ്പോഗന്ത്യ  പസവനങ്ങള,  ശുചഹീകരണയം
എനറിവയുമപ്പോയറി  ബനളപട  വറിഷയങ്ങളെറില്  പ്രപമയങ്ങള  ഉണ്ടപ്പോക്കുവപ്പോന്  ആപരപ്പോഗന്ത്യ
സപ്പോനറിയംഗട  കമറിറ്ററികളളെ  അധറികപ്പോരളപടുത്തെറിയറിട്ടുണ്ടട.   ആപരപ്പോഗന്ത്യ  സപ്പോനറിയംഗട  കമറിറ്ററികള
പപ്പോസപ്പോകറിയ എലപ്പോ തഹീരുമപ്പോനങ്ങളുയം മുനറിസറിപല് കശൗണ്സറിലെറിളന അയംഗഹീകപ്പോരത്തെറിനപ്പോയറി
സമര്പറിപകണ്ടതുണ്ടട.  ആവശന്ത്യളമങറില് ആപരപ്പോഗന്ത്യ സപ്പോനറിയംഗട കമറിറ്ററിയുളടെ ഒരു പ്രപതന്ത്യക
മഹീറ്ററിയംഗട  വറിളെറിച്ചുപചര്ത്തെട  കശൗണ്സറിലെറിനട  ഈ  തഹീരുമപ്പോനങ്ങളെറില്  പഭദഗതറി
വരുത്തെപ്പോവനതപ്പോണട.   2010-11  മുതല്  2014-15  വളരയുള്ള  കപ്പോലെയളെവറില്  ആപരപ്പോഗന്ത്യ
സപ്പോനറിയംഗട  കമറിറ്ററികളുളടെ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള  ഓഡറിറ്റട  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറില്  നറിനയം  തപ്പോളഴ
പറയുനവ ളവളെറിവപ്പോകളപട്ടു.

(i) പകരളെ  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  നറിയമപ്രകപ്പോരയം  ആപരപ്പോഗന്ത്യ-ശുചറിതസ്വ  പരറിപപ്പോടെറികളുമപ്പോയറി
ബനളപട വറിവറിധ പ്രശ്നങ്ങള ചര്ച്ച ളചയനതറിനപ്പോയറി ആപരപ്പോഗന്ത്യ സപ്പോനറിയംഗട കമറിറ്ററികള
എലപ്പോ മപ്പോസവയം ഒരു പ്രപ്പോവശന്ത്യയം കൂപടെണ്ടതപ്പോണട.  പതറിപനഴു നഗര തപദ്ദേശ സപ്പോപനങ്ങളെറില്

14 മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററികള:  ളനടുമങ്ങപ്പോടെട,  ആറ്ററിങ്ങല്,  അടൂര്,  പകപ്പോടയയം,  തൃപ്പൂണറിത്തുറ,  തൃകപ്പോകര,  ഏലൂര്,
കളെമപശ്ശേരറി,  പകപ്പോതമയംഗലെയം,  വടെകന്  പറവൂര്,  ളകപ്പോടുങ്ങല്ലൂര്,  ഇരറിങ്ങപ്പോലെക്കുടെ,  ഒറ്റപപ്പോലെയം,  ളകപ്പോയറിലെപ്പോണ്ടറി,
കൂത്തുപറമട.

15 പകപ്പോര്പപറഷനുകള: ളകപ്പോലയം, പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട
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ആളറണ്ണത്തെറില്16 നറിയമത്തെറില്  നറിഷ്കര്ഷറിച്ചറിരറിക്കുനതുപപപ്പോളലെ  ആപരപ്പോഗന്ത്യ  സപ്പോനറിയംഗട
കമറിറ്ററികള  കൂടെറിയറിരുനറില.   2010-11  മുതല്  2014-15  വളരയുള്ള  അഞ്ചു  വര്ഷ
കപ്പോലെയളെവറില് ആപരപ്പോഗന്ത്യ സപ്പോനറിയംഗട കമറിറ്ററികള വറിളെറിച്ചു പചര്ക്കുനതറില് രണ്ടുമപ്പോസയം മുതല്
ഒമതു മപ്പോസയം വഹീഴ്ചയുണ്ടപ്പോയറിട്ടുണ്ടട.

ഗുരുതരമപ്പോയ ആപരപ്പോഗന്ത്യ പ്രശ്നങ്ങളെറിലപ്പോതറിരുന മപ്പോസങ്ങളെറിലെപ്പോണട ആപരപ്പോഗന്ത്യ സപ്പോനറിയംഗട
കമറിറ്ററികള കൂടെപ്പോതറിരുനളതനട അടൂര് മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി മറുപടെറി പറഞ.  മറ്റു നഗര തപദ്ദേശ
സപ്പോപനങ്ങള ഒരു മറുപടെറിയുയം നല്കറിയറിടറില. 

കച്ചവടെ  സലെങ്ങള,  അറവശപ്പോലെകള,  ളപപ്പോതുശശൗചപ്പോലെയങ്ങള  തുടെങ്ങറിയ
സലെങ്ങളെറിളലെ  ശുചറിതസ്വ  സറിതറി  നഗര  തപദ്ദേശ  സപ്പോപനങ്ങളെറിളലെ  ആപരപ്പോഗന്ത്യകപ്പോരന്ത്യ
ഉപദന്ത്യപ്പോഗസരുമപ്പോയറി  പചര്നട  ഓഡറിറ്റട  സയംയുക  സലെ  പരറിപശപ്പോധന  നടെത്തെറിയപപപ്പോള
ചനകളെറില്  നറിനയം  ചപ്പുചവറുകള  പതറിവപ്പോയറി  നഹീകയം  ളചയപ്പോതറിരറിക്കുക,  ബപയപ്പോഗന്ത്യപ്പോസട
പപ്പോന്റുകള  പ്രവര്ത്തെറികപ്പോതറിരറിക്കുക,  ളപപ്പോതു  ശശൗചപ്പോലെയങ്ങള  പ്രവര്ത്തെറികപ്പോതറിരറിക്കുക,
ജനവപ്പോസസലെങ്ങളെറില്  കക്കൂസട  മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള  ഉപപക്ഷറിക്കുക  തുടെങ്ങറിയ  ആപരപ്പോഗന്ത്യ/
ശുചറിതസ്വപ്രശ്നങ്ങള ഈ  നഗര തപദ്ദേശ സപ്പോപനങ്ങളെറില്  നറിലെനറിനറിരുനളവനയം കപ്പോണളപട്ടു.
ഇതട ഓഡറിറ്റട അപനസ്വഷറിച്ചപപപ്പോള തുടെര്നള്ള ഖണറികകളെറില് വറിവരറിച്ചറിരറിക്കുനതുപപപ്പോളലെ
ഈ പ്രശ്നങ്ങള കഴറിഞ്ഞെ രണ്ടു മുതല് നപ്പോല വര്ഷങ്ങളെപ്പോയറി നറിലെനറിനറിരുന എനട നഗര
തപദ്ദേശ സപ്പോപനങ്ങള മറുപടെറി പറഞ.  ഇത്തെരയം പ്രശ്നങ്ങള നഗര തപദ്ദേശ സപനങ്ങളെറില്
പരറിഹരറികളപടെപ്പോളത കറിടെക്കുപമപ്പോഴുയം,  ഇത്തെരയം പ്രശ്നങ്ങള കകകപ്പോരന്ത്യയം ളചയനതട ചര്ച്ച
ളചയനതറിനപ്പോയറി  നറിയമത്തെറില്  നറിഷ്കര്ഷറിച്ചറിരുനതുപപപ്പോളലെ  എലപ്പോ  മപ്പോസവയം  ആപരപ്പോഗന്ത്യ
സപ്പോനറിയംഗട കമറിറ്ററികള കൂടെറിയറിരുനറില.

(ii)ആപരപ്പോഗന്ത്യ സപ്പോനറിയംഗട കമറിറ്ററികള പപ്പോസപ്പോകറിയ തഹീരുമപ്പോനങ്ങളുളടെ പമല് ശരറിയപ്പോയ
രഹീതറിയറിലള്ള  തുടെര്  നടെപടെറികളുണ്ടപ്പോയറിരുനറില.   മുന്  മഹീറ്ററിയംഗുകളെറില്  പപ്പോസപ്പോകറിയറിരുന
തഹീരുമപ്പോനങ്ങളുളടെ പമല് എടുത്തെ നടെപടെറികളളെ കുററിച്ചുള്ള പുനരവപലെപ്പോകനയം നടെത്തുക എന
രഹീതറി  ആപരപ്പോഗന്ത്യ  സപ്പോനറിയംഗട  കമറിറ്ററികളെറിലണ്ടപ്പോയറിരുനറില.   ആശുപതറികളുയം/വന്ത്യവസപ്പോയ
ശപ്പോലെകളുയം വപ്പോണറിജന്ത്യ സപ്പോപനങ്ങളുയം ശുദ്ധഹീകരറികപ്പോത്തെ ദ്രവമപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള പുറത്തുവറിടുനതട
കപ്പോരണയം ജലെപ്പോശയങ്ങള മലെറിനളപടുനതുമപ്പോയറി ബനളപട വറിഷയങ്ങള കമറിറ്ററികള ചര്ച്ച
ളചയറിരുളനങറിലയം  ലെപ്പോക്ഷണറിക  പരറിപശപ്പോധന  നടെത്തെറിയ  എലപ്പോ  ആപരപ്പോഗന്ത്യ  സപ്പോനറിയംഗട
കമറിറ്ററികളുളടെ  കപ്പോരന്ത്യത്തെറിലയം  ആപരപ്പോഗന്ത്യ  ശുചറിതസ്വ  പ്രശ്നങ്ങള  പരറിഹരറിക്കുനതറിനുപവണ്ടറി
ഉചറിതവയം, സമയബനറിതവമപ്പോയ നടെപടെറികള എടുക്കുനതറിലള്ള അലെയംഭപ്പോവയംമൂലെയം പ്രശ്നങ്ങള
പരറിഹരറികളപടെപ്പോനപ്പോവപ്പോളത കറിടെക്കുനതപ്പോയറി ഓഡറിറ്റട  കളണ്ടത്തെറി.  ആപരപ്പോഗന്ത്യ സപ്പോനറിയംഗട
കമറിറ്ററികള പപ്പോസപ്പോകറിയ തഹീരുമപ്പോനങ്ങള നടെപപ്പോക്കുനതട  പുനരവപലെപ്പോകനയം ളചയനതറിനുള്ള
സയംവറിധപ്പോനളമപ്പോനയം നറിലെവറിലെറിലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല് നഗര തപദ്ദേശ സപ്പോപനങ്ങളകട  ആവശന്ത്യമപ്പോയ
നടെപടെറികള ഉറപപ്പോകപ്പോന് സപ്പോധറിച്ചറിരുനറില.

16 അടൂര്, ളകപ്പോലയം, പകപ്പോടയയം, തൃകപ്പോകര, കളെമപശ്ശേരറി, ഏലൂര്
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3.2.2.2 പരറിസറിതറി  ശുചറിതസ്വയം  നറിലെനറിര്ത്തുനതറിനുപവണ്ടറിയുള്ള  കര്മപദ്ധതറി
തയപ്പോറപ്പോകല്

വപ്പോര്ഡട ആപരപ്പോഗന്ത്യ ശുചറിതസ്വ കമറിറ്ററിയുളടെ പ്രവര്ത്തെനയം

പദശഹീയ  ഗപ്പോമഹീണ  ആപരപ്പോഗന്ത്യ  മറിഷളന  (എന്ആര്എച്ചടഎയം)  കഹീഴറില്  സര്കപ്പോര്
പുറത്തെറിറകറിയ (2007 ളഫബ്രുവരറി) മപ്പോര്ഗ്ഗ നറിര്പദ്ദേശങ്ങളെറില് വപ്പോര്ഡട തലെത്തെറില് വപ്പോര്ഡ്തലെ
ആപരപ്പോഗന്ത്യ  ശുചറിതസ്വ  കമറിറ്ററികള  (ഡബ്ളെള.എച്ചട.എസ് .സറി.)  രൂപഹീകരറികണളമനട
നറിഷ്കര്ഷറിക്കുന.  വപ്പോര്ഡട തലെ ആപരപ്പോഗന്ത്യ ശുചറിതസ്വ കമറിറ്ററിയുളടെ അദ്ധന്ത്യക്ഷന് വപ്പോര്ഡറിളലെ
ളതരളഞ്ഞെടുത്തെ പ്രതറിനറിധറിയപ്പോകുന.  വപ്പോര്ഡട ആപരപ്പോഗന്ത്യ ശുചറിതസ്വ കമറിറ്ററിയുളടെ കണ്വഹീനര്
ആകുനതട  നഗര  തപദ്ദേശ  സപ്പോപനത്തെറിളലെ/ആപരപ്പോഗന്ത്യ  വകുപറിളലെ  ജൂനറിയര്  കപ്രമററി
ളഹല്ത്തെട  പനഴ് സട  (ളജപറിഎച്ചടഎന്)/ജൂനറിയര്  ളഹല്ത്തെട  ഇന്ളസ്പെക്ടര്  (ളജഎച്ചടഐ)/
ളഹല്ത്തെട ഇന്ളസ്പെക്ടര് (എച്ചടഐ) എനറിവരപ്പോണട.  കമറിറ്ററിയറിളലെ അയംഗങ്ങള അയംഗഹീകൃത
പഡപ്പോക്ടര്മപ്പോര്,  സ്കൂള അദ്ധന്ത്യപ്പോപകര്,  റസറിഡനടസട  അപസപ്പോസറിപയഷനുകളുളടെ  പ്രതറിനറിധറികള,
പടറിക  വര്ഗ്ഗ  പ്രതറിനറിധറികള  തുടെങ്ങറിയവരപ്പോകുന.   സര്കപ്പോര്  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങളെനുസരറിച്ചട
(2010 പമയട) അമറിതമപ്പോയറി മപ്പോലെറിനന്ത്യയം കുമറിഞ കൂടുനതുളകപ്പോണ്ടട വൃത്തെറിഹഹീനമപ്പോയ ഇടെങ്ങള,
അഴുക്കുചപ്പോലകളുളടെ  വൃത്തെറിഹഹീനമപ്പോയ അവസ,  പപ്പോസറികട  അലെക്ഷന്ത്യമപ്പോയറി  വലെറിളച്ചററിയുന
സലെങ്ങള,  സപ്പോയംക്രമറിക  പരപ്പോഗവപ്പോഹറികള  ളപരുകുനതറിനട  സപ്പോധന്ത്യതയുള്ള  സലെങ്ങള
തുടെങ്ങറിയവ കണ്ടുപറിടെറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  വപ്പോര്ഡട  ളഹല്ത്തെട ശുചറിതസ്വ  കമറിറ്ററികള ശുചറിതസ്വ
സ്കസ്വപ്പോഡുകള രൂപഹീകരറിപകണ്ടതപ്പോയറിട്ടുണ്ടട.   ഇങ്ങളന കണ്ടുപറിടെറിച്ച സലെങ്ങളുളടെ മപ്പോപറിയംഗട
നടെത്തുകയുയം  ശുചറിതസ്വ  പദ്ധതറി  തയപ്പോറപ്പോക്കുനതറിനട  വപ്പോര്ഡ്തലെ  ആപരപ്പോഗന്ത്യ  ശുചറിതസ്വ
കമറിറ്ററികളളെ അററിയറിക്കുകയുയം ളചപയണ്ടതപ്പോണട.

വപ്പോര്ഡ്തലെ  ആപരപ്പോഗന്ത്യ  ശുചറിതസ്വ  കമറിറ്ററികളുളടെയുയം  ശുചറിതസ്വ  സ്കസ്വപ്പോഡുകളുളടെയുയം
പ്രവര്ത്തെനയം ഓഡറിറ്റട വറിലെയറിരുത്തെറിയപപപ്പോള തപ്പോളഴപറയുനവ ശ്രദ്ധയറില്ളപട്ടു:

• ളകപ്പോലയം  പകപ്പോര്പപറഷനറില്  ഒഴറിളക,  ലെപ്പോക്ഷണറിക  പരറിപശപ്പോധന നടെത്തെറിയ മറ്റട
നഗര തപദ്ദേശ സപ്പോപനങ്ങളെറിളലെലപ്പോയം വപ്പോര്ഡ്തലെ ആപരപ്പോഗന്ത്യ ശുചറിതസ്വ കമറിറ്ററികള
രൂപഹീകരറിച്ചതട  സര്കപ്പോര്  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങളകനുസൃതമപ്പോയറിരുനറില.
വപ്പോര്ഡ്തലെ  ആപരപ്പോഗന്ത്യ  ശുചറിതസ്വ  കമറിറ്ററികളെറിളലെ  അയംഗങ്ങള  കുടുയംബശ്രഹീ/
ആശപ്പോവര്കര്മപ്പോരപ്പോയറിരുന.  അയംഗഹീകപ്പോരമുള്ള  പഡപ്പോക്ടര്മപ്പോര്/സ്കൂള  അദ്ധന്ത്യപ്പോപകര്/
റസറിഡനടസട  അപസപ്പോസറിപയഷന്/പടറിക വര്ഗ്ഗ പ്രതറിനറിധറികള ആരുമറിലപ്പോയറിരുന.
ഇതട  എന്.ആര്.എച്ചട.എയം.  മപ്പോര്ഗ്ഗ നറിര്പദ്ദേശങ്ങളകനുസൃതമപ്പോയറിരുനറില.
ളകപ്പോടുങ്ങല്ലൂര്,  ളനടുമങ്ങപ്പോടെട,  അടൂര്,  ആറ്ററിങ്ങല്  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററികളെറിളലെ  ചറിലെ
വപ്പോര്ഡുകളെറിളലെ കമറിറ്ററികള ചറിലെ വര്ഷങ്ങളെറില്17 പരറിസറിതറി  ശുചറിതസ്വവമപ്പോയറി

17 ളകപ്പോടുങ്ങല്ലൂര്  2010-11-ല്  8  വപ്പോര്ഡുകളുയം  2014-15-ല്  6  വപ്പോര്ഡുകളുയം,  ളനടുമങ്ങപ്പോടെട  -  2010-11-ല്  3
വപ്പോര്ഡുകളുയം,  അടൂര് 2010-11  മുതല് 2014-15 വളര ഒരു വപ്പോര്ഡുയം;  ആറ്ററിങ്ങല് 2010-11-ല് 25  വപ്പോര്ഡുകളുയം
2011-12-ല് 17 വപ്പോര്ഡുകളുയം  2012-13-ല് 18 വപ്പോര്ഡുകളുയം 2013-14-ല് 12 വപ്പോര്ഡുകളുയം. 
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ബനളപട പ്രശ്നങ്ങള ചര്ച്ച  ളചയനതറിനട  വറിളെറിച്ചു പചര്ത്തെറിരുനറില.  അയംഗങ്ങളുളടെ
സഹകരണമറിലപ്പോതറിരുനതറിനപ്പോല് നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിരുന മഹീറ്ററിയംഗുകള വറിളെറിച്ചുപചര്കപ്പോന്
കഴറിഞ്ഞെറിടറിളലനട  ളകപ്പോടുങ്ങല്ലൂര് മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  മറുപടെറി  നല്കറി.   മഹീറ്ററിയംഗുകള
വറിളെറിച്ചുപചര്ത്തെറിരുളനങറിലയം  ചറിലെ  മപ്പോസങ്ങളെറില്  മറിനറിറ്റടസുകള  പരഖളപടുത്തെറി
യറിരുനറിളലനട  ളനടുമങ്ങപ്പോടെട  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  മറുപടെറി  നല്കറി.  ഭപ്പോവറിയറില്  ഈ
മഹീറ്ററിയംഗുകള വറിളെറിച്ചുപചര്ക്കുളമനട അടൂര്, ആറ്ററിങ്ങല് മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററികള മറുപടെറി നല്കറി.

• സപ്പോയംക്രമറിക പരപ്പോഗവപ്പോഹറികളെറിലൂളടെ പകരുന പരപ്പോഗങ്ങള തടെയുക,  നറിയന്ത്രറിക്കുക
എന ഉപദ്ദേശന്ത്യപത്തെപ്പോളടെ നഗര തപദ്ദേശ സപ്പോപനങ്ങള അവപരളറ്റടുത്തെട നടെത്തുന
ആപരപ്പോഗന്ത്യ,  ശുചറിതസ്വ  പരറിപപ്പോടെറികള  ചര്ച്ച  ളചയനതറിനട  വര്ഷകപ്പോലെത്തെറിനുമുമട
വപ്പോര്ഡ്തലെ  ആപരപ്പോഗന്ത്യ  ശുചറിതസ്വ  കമറിറ്ററികളുളടെ  മഹീറ്ററിയംഗട  ആഴ്ചപതപ്പോറുയം  വറിളെറിച്ചു
പചര്കണളമനട  2010  പമയറില്  സര്കപ്പോര്  നഗര  തപദ്ദേശ  സപ്പോപനങ്ങളകട
നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കറി.   എനപ്പോല്  ഒരു വപ്പോര്ഡട  കമറിറ്ററിയുയം  ഇതട  നടെപപ്പോകറിയറില.
നറിര്ദ്ദേറിഷ്ട  ആഴ്ചപതപ്പോറുമുള്ള  മഹീറ്ററിയംഗറിനട  പകരയം  മൂനട  മപ്പോസത്തെറിളലെപ്പോരറികല്
മപ്പോതമപ്പോണട  കമറിറ്ററി  കൂടെറിയതട.   ലെപ്പോക്ഷണറിക  പരറിപശപ്പോധന  നടെത്തെറിയപപപ്പോള
ളകപ്പോലയം  ഒഴറിച്ചുള്ള  നഗര  തപദ്ദേശ  സപ്പോപനങ്ങളെറില്  മപ്പോലെറിനന്ത്യയം  അമറിതമപ്പോയറി
കുമറിഞകൂടെറിയതുകപ്പോരണയം  മലെറിനമപ്പോയറിത്തെഹീര്ന  സലെങ്ങള,  സപ്പോയംക്രമറിക
പരപ്പോഗങ്ങളുള്ള  സലെങ്ങള  തുടെങ്ങറിയവ  തറിരറിച്ചററിയുനതറിനു  പവണ്ടറി  ശുചറിതസ്വ
സ്കസ്വപ്പോഡുകള  രൂപഹീകരറിക്കുനതറില്  വപ്പോര്ഡട  ളഹല്ത്തെട  ശുചറിതസ്വ  കമറിറ്ററികള
പരപ്പോജയളപട്ടു.  ആയതറിനപ്പോല്,  മലെറിനമപ്പോയ സലെങ്ങളുളടെയുയം മപ്പോലെറിനന്ത്യ പ്രശ്നങ്ങളുളടെയുയം
മപ്പോപറിയംഗട നടെനറില.  ഇതട ഈ പ്രശ്നങ്ങള അഭറിമുഖഹീകരറിക്കുനതറിനുപവണ്ടറി കര്മ
പദ്ധതറി  തയപ്പോറപ്പോകപ്പോതറിരറിക്കുനതറിനുള്ള  കപ്പോരണമപ്പോയറിത്തെഹീരുകയുയം  ളചയ.
അങ്ങളന,  വപ്പോര്ഡട  ളഹല്ത്തെട  ശുചറിതസ്വ  കമറിറ്ററികളുളടെ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള
നറിരഹീക്ഷറിക്കുനതറിനുയം  ഏപകപ്പോപറിപറിക്കുനതറിനുയം  നഗര  തപദ്ദേശ  സപ്പോപനങ്ങള
പരപ്പോജയളപട്ടു.

• പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട പകപ്പോര്പപറഷന് 2010-11 മുതല് 2014-15 വളരയുള്ള കപ്പോലെയളെവറില്
എകല്/ളചളെറി  നഹീകയം  ളചയനതറിനപ്പോയറി  തനതു ഫണ്ടറില്  നറിനയം  വപ്പോര്ഡ്തലെ
ആപരപ്പോഗന്ത്യ  ശുചറിതസ്വ  കമറിറ്ററിയുളടെ  കണ്വഹീനര്കട  മുന്കൂറപ്പോയറി  നല്കറിയ  ₹1.85
പകപ്പോടെറിയറില്  ₹1.14  പകപ്പോടെറി  (62  ശതമപ്പോനയം)  കമറിറ്ററിയുളടെ/കശൗണ്സറിലെറിളന
അയംഗഹീകപ്പോരമറിലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്  തഹീര്പപ്പോകപ്പോളത  നറില്ക്കുന  (2015  ഡറിസയംബര്).
നടെപപ്പോകറിയ പരറിപപ്പോടെറികളകട ളഹല്ത്തെട ഓഫഹീസര് പമല്പനപ്പോടയം വഹറിച്ചറിരുനറിളലനട
ഓഡറിറ്റട  നറിരഹീക്ഷറിച്ചു.  പമല്പനപ്പോട പജപ്പോലെറികള ബനളപട ജൂനറിയര് ളഹല്ത്തെട
ഇന്ളസ്പെക്ടര്/ളഹല്ത്തെട  ഇന്ളസ്പെക്ടര്കട  നല്കറിയറിരറിക്കുകയപ്പോളണനട  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട
ളഹല്ത്തെട  ഓഫഹീസര്  പ്രസപ്പോവറിച്ചു.  പമല്പനപ്പോട  നറിരഹീക്ഷണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള
തപ്പോളഴ  തലെങ്ങളെറിപലെയട  ചുമതലെളപടുത്തെറി  നല്കറിയ  കമറിറ്ററിയുളടെ  നടെപടെറി
ശരറിയലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല് ഈ മറുപടെറി നറിലെനറില്ക്കുനതല.
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3.2.2.3 ളപപ്പോതുജപനപ്പോപകപ്പോരപ്രദമപ്പോയ  പകന്ദ്രങ്ങളെറിപലെയുയം  ആശുപതറികളെറിപലെയുയം
പരറിസറിതറി ശുചറിതസ്വപരറിപപ്പോലെനയം

ളപപ്പോതു ശശൗചപ്പോലെയങ്ങള, അറവശപ്പോലെകള, ആശുപതറികള, ചനകള, ജലെപ്പോശയങ്ങള
തുടെങ്ങറിയവയുളടെ പരറിപപ്പോലെനയം പരറിസറിതറി ശുചറിതസ്വവമപ്പോയറി  പനരറിടട  ബനളപടറിരറിക്കുന.
ഇത്തെരയം  സലെങ്ങളെറില്  ശുചറിതസ്വയം  നറിലെനറിര്ത്തുനതറിളന  നറിലെവറിളലെ  സറിതറി  ഓഡറിറ്റട
അവപലെപ്പോ  കനയം ളചയകയുയം തപ്പോളഴ പറയുനവ നറിരഹീക്ഷറിക്കുകയുയം ളചയ.

ളപപ്പോതുശശൗചപ്പോലെയങ്ങളുളടെ പരറിപപ്പോലെനയം

പകരളെ മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി നറിയമത്തെറിളലെ 320-ാം വകുപനുസരറിച്ചട ഒരു മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി
അനുപയപ്പോജന്ത്യവയം സശൗകരന്ത്യപ്രദവമപ്പോയ സലെങ്ങളെറില് ആവശന്ത്യത്തെറിനട ളപപ്പോതുശശൗചപ്പോലെയങ്ങള
സപ്പോപറിക്കുകയുയം പരറിപപ്പോലെറിക്കുകയുയം ളചയകയുയം അതട ദറിവസവയം വൃത്തെറിയപ്പോകറി ശരറിയപ്പോയ
രഹീതറിയറില് നറിലെനറിര്ത്തുകയുയം പവണയം.  പകരളെ മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി നറിയമത്തെറിളലെ ഭപ്പോഗയം  325
അനുസരറിച്ചട,  എലപ്പോ  ളപപ്പോതുകക്കൂസുകളുയം  നറിര്മറിപകണ്ടതട  അവ  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന
ആളുകളളെയുയം  അവറിളടെ  ഉണ്ടപ്പോകുന  മപ്പോലെറിനന്ത്യളത്തെയുയം  ആ  വഴറി  കടെനപപപ്പോകുനവപരപ്പോ
സമഹീപത്തെട  തപ്പോമസറിക്കുനവപരപ്പോ  ആയ  ആളുകള  കപ്പോണപ്പോതറിരറികത്തെകവണ്ണമപ്പോണട.
കക്കൂസറിനട  വപ്പോടര്  പകപ്പോസറ്റട,  അതറില്  അടെപപപ്പോടുകൂടെറി  മലെറിനജലെയം  പശഖരറിക്കുനതറിനുള്ള
കുഴറിപയപ്പോ അളലങറില് ളസപ്റ്ററികട ടെപ്പോപങപ്പോ അളലങറില് ളഡ്രെയറിപനജട സയംവറിധപ്പോനപമപ്പോ,  വലെ
ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട  ളകടറിയറിട്ടുള്ള  മലെറിനവപ്പോയു  പുറനള്ളല്  സയംവറിധപ്പോനയം  തുടെങ്ങറിയവ
ഉണ്ടപ്പോയറിരറികണയം.

i.  ലെപ്പോക്ഷണറിക പരറിപശപ്പോധന നടെത്തെറിയ  17  നഗര തപദ്ദേശ സപ്പോപനങ്ങള നല്കറിയ
സറിതറിവറിവര  കണക്കുകള  പ്രകപ്പോരയം  17  നഗര  തപദ്ദേശ  സപ്പോപനങ്ങളെറില്  നറിര്മറിച്ച
61  ളപപ്പോതുശശൗചപ്പോലെയങ്ങളെറില്18 11  എണ്ണയം അറ്റകുറ്റപണറി  ആവശന്ത്യമുള്ളതറിനപ്പോലയം,  ളവള്ളയം
ലെഭന്ത്യമലപ്പോത്തെറിനപ്പോലയം,  ളസപ്റ്ററികട  ടെപ്പോങട  നറിര്മറികപ്പോത്തെതറിനപ്പോലയം  പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോണട.
ഈ ശശൗചപ്പോലെയങ്ങള പ്രവര്ത്തെറിപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി നഗര തപദ്ദേശ സപ്പോപനങ്ങളുളടെ ഭപ്പോഗത്തു
നറിനയം ഒരു നടെപടെറിയുമുണ്ടപ്പോയറില.  ബപ്പോകറിയുള്ള  50  ശശൗചപ്പോലെയങ്ങളുളടെ ശുചറിതസ്വ സറിതറി
ഓഡറിറ്റട  വറിലെയറിരുത്തുകയുയം  തപ്പോളഴ  പരപ്പോമര്ശറിക്കുന  ചറിലെ  ശശൗചപ്പോലെയങ്ങള  ശരറിയപ്പോയ
രഹീതറിയറില് പരറിപപ്പോലെറികളപടറിരുനറിളലനട നറിരഹീക്ഷറിക്കുകയുയം ളചയ.

• കരപ്പോറുകപ്പോ ർ  മുപഖനപയപ്പോ  അളലങറില്  സസ്വനയം  ജഹീവനകപ്പോരുയം  അടെറിസപ്പോന
സശൗകരന്ത്യങ്ങളുയം  ഉപപയപ്പോഗറിപച്ചപ്പോ  ആണട  നഗര  തപദ്ദേശ  സപ്പോപനങ്ങള  ശശൗചപ്പോലെയങ്ങളുളടെ
പ്രവര്ത്തെനയം  നടെത്തെറിളകപ്പോണ്ടറിരുനതട.  ശുചറിതസ്വ  സറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുനതറിലയം
ലെഭന്ത്യമപ്പോകറിയ  സശൗകരന്ത്യങ്ങള  ളപപ്പോതുജനത്തെറിനട  ഗുണയം  ളചയനളവനട  ഉറപപ്പോക്കുനതറിലയം

18 നറിരവധറി ശശൗചപ്പോലെയങ്ങള ഉളളപട യൂണറിറ്റട



7

നഗര  തപദ്ദേശ  സപ്പോപനങ്ങളകട  ഒരു  പങ്കുണ്ടട.  ശശൗചപ്പോലെയങ്ങളുളടെ  അറ്റകുറ്റപണറികളുയം
പരറിപപ്പോലെനവയം  നഗര  തപദ്ദേശസപ്പോപനങ്ങളെറില്  നറിക്ഷറിപ്തമപ്പോണട.  ഒറ്റപപ്പോലെയം
മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയറില്,  മുനറിസറിപല്  ബസട  സപ്പോനറിപനപ്പോടെട  പചര്നള്ള  ളപപ്പോതുശശൗചപ്പോലെയയം
വൃത്തെറിഹഹീനമപ്പോയപ്പോണട  പ്രവര്ത്തെറിച്ചറിരുനളതനട  ഓഡറിറ്റട  നറിരഹീക്ഷറിച്ചു.   സഹീകളക്കുയം
പുരുഷന്മപ്പോര്ക്കുയം  പ്രപതന്ത്യകയം  ശശൗചപ്പോലെയങ്ങള  ഉളണ്ടങറിലയം  പ്രപതന്ത്യകയം  എന്പകപ്പോഷര്
ഒരുകപ്പോത്തെതറിനപ്പോലയം,  മലെറിനവയം  ഉപപയപ്പോഗശൂനന്ത്യവമപ്പോയ  സപ്പോധനങ്ങള  കൂടറിയറിടറിരുനതറിനപ്പോലയം
സഹീകളുളടെ  ശശൗചപ്പോലെയയം  ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോവന  നറിലെയറിലെപ്പോയറിരുനറില.   പുതറിയ  ബസട സപ്പോനറിളന
നറിര്മപ്പോണയം  പൂര്ത്തെറിയപ്പോകുപമപ്പോള  ഈ  പ്രശ്നയം  പരറിഹരറികളപടുളമനട  ഒറ്റപപ്പോലെയം
മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി മറുപടെറി നല്കറി.

• ളവള്ളത്തെറിളന  പചപ്പോര്ച്ചയുയം  പകപ്പോളസറ്ററില്  മപ്പോലെറിനന്ത്യയം  നറിറഞ്ഞെട  തടെസളപടട
കറിടെക്കുനതുയം  കപ്പോരണയം  കൂത്തുപറമട  മുനറിസറിപപ്പോറ്ററിയറിളലെ  മുനറിസറിപല്  പകപ്പോയംപകറിളലെ
ശശൗചപ്പോലെയങ്ങള  വൃത്തെറിഹഹീനമപ്പോയ  രഹീതറിയറിലെപ്പോണട  പ്രവര്ത്തെറിച്ചറിരുനതട.   മുനറിസറിപല്
പകപ്പോയംപകറിളലെ ശശൗചപ്പോലെയങ്ങള മുനറിസറിപല് സപ്പോഫട പതറിവപ്പോയറി വൃത്തെറിയപ്പോകറിയറിരുനളവനയം
എനപ്പോല് രപ്പോതറി കപ്പോലെങ്ങളെറില് ശശൗചപ്പോലെയങ്ങള പൂടറിയറിടെപ്പോത്തെതറിനപ്പോല് ജനങ്ങള അവളയ
ദുരുപപയപ്പോഗയം  ളചയറിരുനളവനയം മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  പ്രസപ്പോവറിച്ചു.   മപ്പോലെറിനന്ത്യ  ടെപ്പോങട  നറിറഞ
കവറിളഞ്ഞെപ്പോഴുകുനതറിനപ്പോലയം ളഡ്രെയറിപനജറിനട മതറിയപ്പോയ സയംഭരണ പശഷറി ഇലപ്പോത്തെതറിനപ്പോലയം
കൂത്തുപറമട  മുനറിസറിപല്  ബസ ടസപ്പോനറിളലെ  ളപപ്പോതുശശൗചപ്പോലെയവയം  വൃത്തെറിഹഹീനമപ്പോയ
ചുറ്റുപപ്പോടെറിലെപ്പോണട പ്രവര്ത്തെറിച്ചറിരുനതട. ഭൂമറിലെഭന്ത്യത ഇലപ്പോത്തെതറിനപ്പോലയം ഫണ്ടറിളന അപരന്ത്യപ്പോപ്തത
കപ്പോരണവയം  മതറിയപ്പോയ  സയംഭരണപശഷറിയുള്ള  പുതറിയ  മലെറിനജലെ  സയംസ്ക്കരണ  പപ്പോനട
സപ്പോപറികപ്പോന് മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററികട സപ്പോധറിച്ചറിളലനട മറുപടെറി നല്കറി.

• ളകപ്പോടുങ്ങല്ലൂര്  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയറിൽ  ളസപ്റ്ററികട  ടെപ്പോങറിളന  ളതറ്റപ്പോയ  നറിര്മപ്പോണയം
കപ്പോരണയം  ബസട  സപ്പോന്ഡറിളലെ  ളപപ്പോതു  ശശൗചപ്പോലെയയം  വൃത്തെറിഹഹീനമപ്പോയ  നറിലെയറിലെപ്പോണട
പ്രവര്ത്തെറിച്ചുവനതട.  ഈ പ്രശ്നയം പരറിഹരറിക്കുനതറിനട സസ്വചട ഭപ്പോരതട അഭറിയപ്പോനറിളന കഹീഴറിൽ
ളസപ്റ്ററികട  ടെപ്പോങട  നനപ്പോക്കുനതറിനുള്ള  പുതറിയ  നറിര്പദ്ദേശയം  മുനറിസറിപൽ  കശൗൺസറിലെറിൽ
സമര്പറിക്കുനളണ്ടനട  ളകപ്പോടുങ്ങല്ലൂര്  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  മറുപടെറി  നൽകറി.  ളപപ്പോതു
ശശൗചപ്പോലെയങ്ങളുളടെ  പ്രവര്ത്തെനപത്തെയുയം  ശുചറിതസ്വപത്തെയുയം  കുററിച്ചട  സമയപ്പോസമയങ്ങളെറിലള്ള
പരറിപശപ്പോധന  നടെത്തെപ്പോത്തെതറിനപ്പോൽ  നഗര  തപദ്ദേശസപ്പോപനങ്ങള  നൽകറിയ  മറുപടെറികള
നറിലെനറിൽക്കുനതല.

ii.  ലെപ്പോക്ഷണറിക പരറിപശപ്പോധന നടെത്തെറിയ നഗര തപദ്ദേശ സപ്പോപനങ്ങള പപ്പോര്ക്കുകള,
ചനകള തുടെങ്ങറിയ ളപപ്പോതുസലെങ്ങളെറിൽ ശശൗചപ്പോലെയങ്ങളുളടെ ആവശന്ത്യകതളയ കുററിച്ചട ഒരു
വറിലെയറിരുത്തെൽ  നടെത്തെറിയറിരുനറിളലനട  ഓഡറിറ്റട  നറിരഹീക്ഷറിച്ചു.  വപ്പോരപ്പോനന്ത്യങ്ങളെറിൽ  വളെളര
ഉയര്ന  പതപ്പോതറിൽ  ആളുകള  സയംഗമറിക്കുന  ഒരു  സലെമപ്പോണട  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട
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പകപ്പോര്പപറഷനറിളലെ  മപ്പോനപ്പോഞറിറ  പപ്പോര്കട.  അതുപപപ്പോളലെ  പകപ്പോര്പപറഷനറിളലെ  ളസൻടൽ
ഫറിഷട  മപ്പോര്കറ്ററിൽ  ദറിവസവയം  1500-ഓളെയം  ആളുകള  സന്ദര്ശറിക്കുന.  ഈ  രണ്ടട
സലെങ്ങളെറിലയം ളപപ്പോതുജനങ്ങളുളടെ ഉപപയപ്പോഗത്തെറിനപ്പോയറി  ശശൗചപ്പോലെയങ്ങള ഏര്ളപടുത്തെറിയറിടറില.
മപ്പോനപ്പോഞറിറ  പപ്പോര്കറിളന  അടുത്തുള്ള  ളകടറിടെങ്ങളെറിളലെ  ശശൗചപ്പോലെയങ്ങള  ജനങ്ങള
ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനളണ്ടനയം  ളസൻടൽ  മപ്പോര്കറ്ററിളന  കപ്പോരന്ത്യത്തെറിൽ,  പകപ്പോര്പപറഷൻ
കറിണറ്ററിൽനറിനയം  ളവള്ളയം  പമ്പുളചയനതറിനുപവണ്ടറി  കവദദ്യുതറി  കണക്ഷൻ  ലെഭറിക്കുനപതപ്പോളടെ
അവറിടുളത്തെ  പ്രശ്നയം  പരറിഹരറികളപടുളമനയം  പകപ്പോര്പപറഷൻ  പ്രസപ്പോവറിച്ചു.  അടുത്തുള്ളതട
സസ്വകപ്പോരന്ത്യ ളകടറിടെങ്ങളെപ്പോയതറിനപ്പോലയം ഈ ളകടറിടെങ്ങളെറിളലെ ശശൗചപ്പോലെയങ്ങളെറിൽ ളപപ്പോതുജനത്തെറിളന
പ്രപവശനയം  നറിയന്ത്രറികളപടറിരറിക്കുന  എനതറിനപ്പോലയം  പകപ്പോര്പപറഷളന  മറുപടെറി
നറിലെനറിൽക്കുനതല.

iii.  വടെകൻ  പറവൂര്  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയറിളലെ  മപ്പോര്കറ്റട  പകപ്പോയംപകറിൽ  ളപപ്പോതു
ശശൗചപ്പോലെയത്തെറിളന കുറവണ്ടപ്പോയറിരുനതു കപ്പോരണയം എറണപ്പോകുളെയം സഹീനറിയര് ടെശൗൺ പപ്പോനര്
നപ്പോലെട പകപ്പോസറ്റുകളുയം അഞട മൂതപ്പുരകളുയം നറിര്മറിക്കുനതറിനട മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററികട നറിര്പദ്ദേശയം
നൽകറിയറിരുനളവങറിലയം  (2011  ജൂകലെ)  നപ്പോലെട  വര്ഷത്തെറിൽ  കൂടുതൽ  കപ്പോലെതപ്പോമസയം
വനറിട്ടുയം  2015  നവയംബര്  വളര  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  ഈ  വറിഷയത്തെറിൽ  നടെപടെറിളയപ്പോനയം
എടുത്തെറിടറില.

iv.  തൃകപ്പോകര,  ഏലൂര് മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററികളെറിൽ യഥപ്പോക്രമയം ഇരുപത്തെറിമൂനയം,  അഞ്ചുയം
ളപപ്പോതുസലെങ്ങള ളപപ്പോതുശശൗചപ്പോലെയങ്ങള സപ്പോപറിക്കുനതറിനട പവണ്ടറി കളണ്ടത്തെറിളയങറിലയം
ഈ  നഗര  തപദ്ദേശ  സപ്പോപനങ്ങള  ഓപരപ്പോനറിലയം  ഒരു  ളപപ്പോതു  ശശൗചപ്പോലെയയം  മപ്പോതമപ്പോണട
പ്രവര്ത്തെറിക്കുനതട.  ഭൂമറി  ലെഭന്ത്യമലപ്പോത്തെതറിനപ്പോലെപ്പോണട  മതറിയപ്പോയ  എണ്ണയം  ളപപ്പോതുശശൗചപ്പോലെയങ്ങള
നറിര്മറികപ്പോത്തെളതനട  തൃകപ്പോകര മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  മറുപടെറി  നൽകറി.  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയറിൽ
ആവശന്ത്യത്തെറിനട  ശശൗചപ്പോലെയങ്ങള  ഉളണ്ടനട  ഏലൂര്  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  മറുപടെറി  നൽകറി.
മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയറിൽ ഒരു ശശൗചപ്പോലെയയം  മപ്പോതമുള്ളതറിനപ്പോലയം  ളപപ്പോതുജനത്തെറിളന പ്രപ്പോഥമറിക
ആവശന്ത്യങ്ങള  നറിറപവറ്റുനതറിനട  പവണ്ട  ളപപ്പോതുശശൗചപ്പോലെയങ്ങളുളടെ  ആവശന്ത്യകത
നറിര്ണ്ണയറിക്കുനതറിനട സര്പവ്വേ ഒനയം നടെത്തെപ്പോത്തെതറിനപ്പോലയം ഈ മറുപടെറി നറിലെനറിൽക്കുനതല.

v.  2010-11  മുതൽ  2014-15  വളരയുള്ള കപ്പോലെയളെവറിൽ  ₹82.66  ലെക്ഷയം ളചലെവറിൽ
പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട,  ളകപ്പോലയം പകപ്പോര്പപറഷനുകളെറിലയം പകപ്പോടയയം മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയറിലയം നറിര്മറിച്ച
20  ഇ-പടെപ്പോയ് ളലെറ്റുകളെറിൽ19 12  എണ്ണവയം,  ജലെയം,  കവദദ്യുതറി  വറിതരണയം  തുടെങ്ങറിയവയുളടെ
അഭപ്പോവത്തെറിൽ കഴറിഞ്ഞെ രണ്ടു മുതൽ മുനവര്ഷയം വളരയപ്പോയറി പ്രവര്ത്തെറിക്കുനറില. പകടുവന
ഇ-പടെപ്പോയ് ളലെറ്റുകള  പ്രവര്ത്തെനക്ഷമമപ്പോകറി  ളപപ്പോതുജനത്തെറിനട  ഉപപയപ്പോഗപ്രദമപ്പോകപ്പോൻ
ബനളപട നഗര തപദ്ദേശ സപ്പോപനങ്ങള ഒരു നടെപടെറിയുയം എടുത്തെറിടറില.

19 ഇ-പടെപ്പോയ് ളലെറ്റട എനതട മനുഷന്ത്യ നറിയന്ത്രണമപ്പോവശന്ത്യമറിലപ്പോത്തെ ഇലെപകപ്പോണറികട പബറികട പടെപ്പോയ് ളലെറ്റട ആകുന.
ഇതട  ഒരറിടെത്തു  നറിനട  മളറ്റപ്പോരറിടെപത്തെയട  മപ്പോറ്റപ്പോവനതുയം,  പരറിസറിതറി  സശൗഹൃദവയം,  ശുചറിയപ്പോയറി
സൂക്ഷറികപ്പോവനതുയം,  ജറി.പറി.ആര്.എസട.  സഹപ്പോയസയംവറിധപ്പോനപത്തെപ്പോളടെ  ശശൗചപ്പോലെയത്തെറിളന  പമൽപനപ്പോടയം
സപ്പോധറിക്കുനതുമപ്പോണട.
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അറവശപ്പോലെകളുളടെ നടെത്തെറിപറിലയം പരറിപപ്പോലെനത്തെറിലമുള്ള വഹീഴ്ച

ഓപരപ്പോ  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയുയം,  കശപ്പോപ്പുശപ്പോലെകളെപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതറിനട  പവണ്ടത
സലെങ്ങള  ഏര്ളപടുത്തെറിളകപ്പോടുകണളമനയം  അവ  ആപരപ്പോഗന്ത്യകരമപ്പോയറി  പരറിപപ്പോലെറിക്കുനതറിനുയം
മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള  മറവളചയനതറിനുയം  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  ആവശന്ത്യമപ്പോയ  ക്രമഹീകരണങ്ങള
ളചയണളമനയം  പകരളെ  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  നറിയമത്തെറിളലെ  452(1)-ഉയം  (3)-ഉയം  453-ഉയം
വകുപ്പുകള  നറിഷ്കര്ഷറിക്കുന.  അറവശപ്പോലെകുളുളടെ  നടെത്തെറിപറിനുയം  പരറിപപ്പോലെനത്തെറിനുമുള്ള
നറിര്പദ്ദേശങ്ങള സര്കപ്പോര് പുറത്തെറിറകറിയറിട്ടുണ്ടട (2010 ജനുവരറി).

1974-ളലെ ജലെ  (മലെറിനഹീകരണ നറിപരപ്പോധനവയം നറിയന്ത്രണവയം)  നറിയമത്തെറിളലെ  17-ാം
വകുപട  അനുസരറിച്ചട  സയംസപ്പോനളത്തെ  അരുവറികളുയം  കറിണറുകളുയം  മലെറിനളപടുനതട
തടെയുനതറിപനപ്പോ  നറിയന്ത്രറിക്കുനതറിപനപ്പോ  അളലങറിൽ  കുറയ്ക്കുനതറിപനപ്പോ  സയംസപ്പോന
മലെറിനഹീകരണ നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡട സമഗമപ്പോയ ഒരു പരറിപപ്പോടെറി ആസൂതണയം ളചയകയുയം
അതട  നടെപറിലെപ്പോക്കുന  എനതട  ഉറപപ്പോക്കുകയുയം  ളചയണയം.  പബപ്പോര്ഡട  മലെറിനജലെപമപ്പോ
അളലങറിൽ  വന്ത്യവസപ്പോയ  പുറനള്ളപലെപ്പോ  പരറിപശപ്പോധറിക്കുകയുയം,  മലെറിനജലെവയം  വന്ത്യവസപ്പോയ
പുറനള്ളലയം  സയംസ്കരറിക്കുനതറിനുമുള്ള  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുയം  പപ്പോന്റുകളുയം  പരറിപശപ്പോധറിക്കുകയുയം,
പപ്പോനുകളുയം നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുയം മറ്റട വറിവരങ്ങളുയം അവപലെപ്പോകനയം ളചയകയുയം ളചയണയം. കൂടെപ്പോളത,
ഏളതങറിലളമപ്പോരു  അരുവറിയറിപലെയട  പുറനപള്ളണ്ട  മലെറിനജലെത്തെറിളനയുയം  വന്ത്യവസപ്പോയറിക
മപ്പോലെറിനന്ത്യത്തെറിളനയുയം  സയംസ്കരണത്തെറിനുള്ള  മപ്പോനദണങ്ങള  നറിശ്ചയറിക്കുനതറിനുയം
അരുവറികളെറിപലെയ്പകപ്പോ കറിണറുകളെറിപലെയ്പകപ്പോ  മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള  തള്ളുനതട  തടെയുനതറിപനപ്പോ,
നറിയന്ത്രറിക്കുനതറിപനപ്പോ  അളലങറിൽ  കുറയ്ക്കുനതറിപനപ്പോ  പവണ്ടറിയുള്ള  ഉത്തെരവകള
ഇറക്കുനതറിനുയം മപ്പോറ്റയം വരുത്തുനതറിനുയം പറിൻവലെറിക്കുനതറിനുമുള്ള അധറികപ്പോരയം മലെറിനഹീകരണ
നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡറിനട ഉണ്ടപ്പോയറിരറിക്കുയം.

1974-ളലെ ജലെ  (മലെറിനഹീകരണ നറിപരപ്പോധനവയം നറിയന്ത്രണവയം)  നറിയമത്തെറിളലെ  25-ാം
വകുപട  അനുസരറിച്ചട  മലെറിനഹീകരണ നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡറിളന അനുമതറിയറിലപ്പോളത ഒരപ്പോളുയം
അരുവറിയറിപലെയ്പകപ്പോ,  കറിണററിപലെയ്പകപ്പോ,  ഓടെയറിപലെയ്പകപ്പോ,  ഭൂമറിയറിപലെയ്പകപ്പോ
മലെറിനജലെയം  ഒഴുകറിവറിടെപ്പോൻ  സപ്പോധന്ത്യതയുള്ള  വന്ത്യവസപ്പോയപമപ്പോ,  പ്രവര്ത്തെനപമപ്പോ  അളലങറിൽ
സയംസ്കരണ  നറിര്മപ്പോര്ജന  സയംവറിധപ്പോനപമപ്പോ  ആരയംഭറിക്കുകപയപ്പോ  അളലങറില്  അവയുളടെ
വറിപുലെഹീകരണപമപ്പോ സയംപയപ്പോജനപമപ്പോ നടെത്തെപ്പോനുള്ള നടെപടെറി കകളകപ്പോള്ളുകപയപ്പോ അരുതട.

ശുചറിതസ്വമറിഷളന സപ്പോപങതറിക സഹപ്പോയപത്തെപ്പോളടെ  32  ളതരളഞ്ഞെടുത്തെ നഗര തപദ്ദേശ
സപ്പോപനങ്ങളെറിൽ  അറവശപ്പോലെകള  നറിര്മറിക്കുനതറിനട/നവഹീകരറിക്കുനതറിനട  2010
ളസപ്റ്റയംബററിൽ സയംസപ്പോന സര്കപ്പോര് ഉത്തെരവകളെറിറകറി.

226/2020.
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ലെപ്പോക്ഷണറിക  പരറിപശപ്പോധന  നടെത്തെറിയ  17  നഗര  തപദ്ദേശ  സപ്പോപനങ്ങളെറിൽ
11  എണ്ണത്തെറിലയം മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി/പകപ്പോര്പപറഷൻ അറവശപ്പോലെകളളെപ്പോനയം സപ്പോപറിച്ചറിരുനറിളലനട
ഓഡറിറ്റട  നറിരഹീക്ഷറിച്ചു.  അറവശപ്പോലെകള  നറിര്മറിക്കുനതറിനുപവണ്ടറി  നപ്പോലെട20 നഗര  തപദ്ദേശ
സപ്പോപനങ്ങളകട സര്കപ്പോര് ₹  1.84  പകപ്പോടെറി നൽകറിയറിരുന. കൂത്തുപറമട മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി
അറവശപ്പോലെയുളടെ പ്രപ്പോരയംഭപജപ്പോലെറികളകപ്പോയറി  ₹ 4.68 ലെക്ഷയം ളചലെവപ്പോകറിളയങറിലയം പറിനഹീടെട
ഉപപക്ഷറിക്കുകയപ്പോയറിരുന.  ലെപ്പോക്ഷണറിക  പരറിപശപ്പോധന  നടെത്തെറിയ  നപ്പോലെട  നഗര  തപദ്ദേശ
സപ്പോപനങ്ങളെറിളലെ  ബപ്പോകറി  തുകയപ്പോയ  ₹  1.79  പകപ്പോടെറി  ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോളത  നഗര  തപദ്ദേശ
സപ്പോപനങ്ങളുളടെ ബപ്പോങട  അകശൗണ്ടറിൽ കറിടെക്കുകയപ്പോണട.  ളപപ്പോതുജനങ്ങളുളടെ പ്രതറിപഷധയം,
ആവശന്ത്യമപ്പോയ ഭൂമറിയുളടെ ലെഭന്ത്യതക്കുറവട തുടെങ്ങറിയവയപ്പോണട ഫണ്ടട ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോതറിരുനതറിനട
കപ്പോരണമപ്പോയറി നഗര തപദ്ദേശ സപ്പോപനങ്ങള ചൂണ്ടറികപ്പോടറിയതട. എനപ്പോൽ ഇത്തെരയം പ്രശ്നങ്ങള
പരറിഹരറിച്ചുളകപ്പോണ്ടട അറവശപ്പോലെകള നറിര്മറിച്ചറിലപ്പോ എന വസ്തുത നറിലെനറിൽക്കുന.

1974-ളലെ  ജലെ  (മലെറിനഹീകരണ  നറിപരപ്പോധനവയം  നറിയന്ത്രണവയം)  നറിയമത്തെറിളന
പരറിധറിയറിൽ  വരുനതുളകപ്പോണ്ടട  അറവശപ്പോലെകള  പ്രവര്ത്തെറിക്കുനതറിനട  മലെറിനഹീകരണ
നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡറിളന  അനുമതറി  നറിര്ബനമപ്പോണട.  നഗര  തപദ്ദേശ  സപ്പോപനങ്ങള
നറിര്മറിച്ച  ആറട21 അറവശപ്പോലെകള  പ്രവര്ത്തെറിച്ചറിരുനതട  മലെറിനഹീകരണ  നറിയന്ത്രണ
പബപ്പോര്ഡറിളന  അനുമതറിയറിലപ്പോളതയപ്പോയറിരുനളവനട  ഓഡറിറ്റട  നറിരഹീക്ഷറിച്ചു.  ഈ  ആറട
അറവശപ്പോലെകളുളടെ  പ്രവര്ത്തെനയം  ഓഡറിറ്റട  വറിലെയറിരുത്തുകയുയം  തപ്പോളഴ  പറയുനവ
നറിരഹീക്ഷറിക്കുകയുയം ളചയ.

*  എലപ്പോ അറവശപ്പോലെകളെറിലയം  ശരറിയപ്പോയ ളഡ്രെയറിപനജട  സയംവറിധപ്പോനയം,  ബപയപ്പോഗന്ത്യപ്പോസട
പപ്പോനട, പസപ്പോകട പറിറ്റട എനറിവ സപ്പോപറിക്കുനതറിനട ആവശന്ത്യമപ്പോയ നടെപടെറിളയടുക്കുവപ്പോൻ എലപ്പോ
തപദ്ദേശസപ്പോപനങ്ങളുളടെ ളസക്രടററിമപ്പോര്ക്കുയം 2009 ഏപ്രറിലെറിൽ സര്കപ്പോര് നറിര്പദ്ദേശയം നൽകറി.
ഖര/ദ്രവ മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള സയംസ്കരറിക്കുനതറിനുള്ള സശൗകരന്ത്യയം  ഒരു അറവശപ്പോലെയറിൽ പപപ്പോലയം
സപ്പോപറിച്ചറിടറിളലനനയം  ഇതട  ചുറ്റുമുള്ള  സലെങ്ങളുളടെ  പരറിസറിതറി  മലെറിനഹീകരണത്തെറിനട
കപ്പോരണമപ്പോളയനയം  ഓഡറിറ്റട  നറിരഹീക്ഷറിച്ചു.  മൃഗങ്ങളളെ  കശപ്പോപ്പുളചയപമപ്പോഴുണ്ടപ്പോകുന
അവശറിഷ്ടങ്ങള  പകപ്പോടയയം,  വടെകൻ  പറവൂര്  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററികളുളടെ  അറവശപ്പോലെകളുളടെ
പരറിസരത്തെട  ചറിതററികറിടെക്കുകയപ്പോയറിരുന.  സയംസ്കരറികപ്പോത്തെ  മലെറിനജലെയം  മൃഗങ്ങളുളടെ
പചപ്പോരയുമപ്പോയറി  കലെര്നട  ളപപ്പോതു  ഓടെയറിലൂളടെ  ഒഴുകറി  അടുത്തുള്ള  ജലെപസപ്പോതസ്സുകളളെ
മലെറിനളപടുത്തെറിയറിരുന.

20 ളകപ്പോലയം പകപ്പോര്പപറഷൻ (₹0.39 പകപ്പോടെറി), കൂത്തുപറമട മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി (₹0.55 പകപ്പോടെറി), പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട 
പകപ്പോര്പപറഷൻ (₹0.50 പകപ്പോടെറി), ളനടുമങ്ങപ്പോടെട മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി (₹0.40 പകപ്പോടെറി)

21 ളകപ്പോലയം, ളനടുമങ്ങപ്പോടെട, പകപ്പോടയയം, തൃപ്പൂണറിത്തുറ, ആറ്ററിങ്ങൽ, വടെകൻ പറവൂര്
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അറവശപ്പോലെകള  പ്രവര്ത്തെറിക്കുനതറിനട  ബപയപ്പോഗന്ത്യപ്പോസട  സശൗകരന്ത്യങ്ങള
നറിര്ബനമപ്പോയറിരുന.  ആറ്ററിങ്ങൽ  ഒഴറിളകയുള്ള  അറവശപ്പോലെകളെറിളലെലപ്പോയം  സപ്പോപറിച്ച
ബപയപ്പോഗന്ത്യപ്പോസട  പപ്പോനട  പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോയറിരുന.  മപ്പോയംപസപ്പോചറിഷ്ടവയം മറ്റട  അവശറിഷ്ടങ്ങളുയം
പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോയ  ബപയപ്പോഗന്ത്യപ്പോസട  പപ്പോന്റുകളക്കുള്ളറിൽ  തള്ളറിയറിരുനതറിനപ്പോൽ
അനരഹീക്ഷത്തെറിൽ  ദുര്ഗനയം  നറിറഞ്ഞെറിരുന.  ഓഡറിറ്ററിളന  നറിരഹീക്ഷണയം  വടെകൻ  പറവൂര്
മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  അയംഗഹീകരറിളച്ചങറിലയം  ഇകപ്പോരന്ത്യത്തെറിൽ  തറിരുത്തെൽ  നടെപടെറിളയപ്പോനയം
എടുത്തെറിടറില.  ബപയപ്പോഗന്ത്യപ്പോസട  പപ്പോനട  പ്രവര്ത്തെറിപറിക്കുനതറിലള്ള  പരപ്പോജയയം  ളകപ്പോലയം
പകപ്പോര്പപറഷൻ സമതറിച്ചു.

*  ഇരറിങ്ങപ്പോലെക്കുടെ  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  നറിര്മറിച്ച  അറവശപ്പോലെയ്ക്കു  (2006  ളസപ്റ്റയംബര്)
ദ്രവമപ്പോലെറിനന്ത്യ  നറിര്മപ്പോര്ജനത്തെറിനുള്ള  സയംവറിധപ്പോനളമപ്പോഴറിച്ചട  ബപ്പോകറിളയലപ്പോ  അടെറിസപ്പോന
സശൗകരന്ത്യങ്ങളുമുണ്ടപ്പോയറിരുന.  ഇതട  മലെറിനജലെയം  അറവശപ്പോലെയുളടെ  ചുറ്റുമുള്ള  പ്രപദശങ്ങളെറിൽ
പരനകറിടെക്കുനതറിനുയം  മലെറിനജലെയം  ചുറ്റുമതറിലെറിനുസമഹീപയം  ളകടറികറിടെക്കുനതറിനുയം
കപ്പോരണമപ്പോയറി.  അനപ്പോപരപ്പോഗന്ത്യകരമലപ്പോത്തെ സറിതറിയറിൽ അറവശപ്പോലെ പ്രവര്ത്തെറിക്കുനതറിളനതറിളര
ളപപ്പോതുജന പ്രപക്ഷപ്പോഭമുണ്ടപ്പോയതറിനപ്പോൽ 2012 ഏപ്രറിലെറിൽ മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി അറവശപ്പോലെ പൂടറി.
2014  മപ്പോര്ച്ചറിൽ  ആപരപ്പോഗന്ത്യ  സപ്പോൻഡറിയംഗട  കമറിറ്ററി  അറവശപ്പോലെയറിൽ  മപ്പോലെറിനന്ത്യസയംസ്കരണ
പപ്പോനട  നറിര്മറികപ്പോൻ  തഹീരുമപ്പോനളമടുളത്തെങറിലയം  ഇതുവളര  തുടെര്  നടെപടെറികളളെപ്പോനയം
ആരയംഭറിച്ചറിടറില.  ഒരു  ആധുനറിക  അറവശപ്പോലെയ്ക്കുള്ള  ബൃഹത്തെപ്പോയ  പദ്ധതറി  ആസൂതണയം
ളചയവരറികയപ്പോളണനട മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി മറുപടെറി നൽകറി.

*  ളകപ്പോയറിലെപ്പോണ്ടറി  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയറിൽ,  ഇറച്ചറികടെകളെറിലെപ്പോണട  മൃഗങ്ങളളെ  കശപ്പോപട
ളചയളകപ്പോണ്ടറിരുനതട.  മൃഗങ്ങളുളടെ  ആനരറികഭപ്പോഗങ്ങളുയം  മപ്പോയംപസപ്പോചറിഷ്ടങ്ങളുയം  കടെകളെറിൽത്തെളനയപ്പോണട
കൂടറിയറിടറിരുനതട.  ഇറച്ചറികടെകളെറിൽനറിനണ്ടപ്പോകുന  ദ്രവമപ്പോലെറിനന്ത്യയം  അടുത്തുള്ള
ളഡ്രെയറിപനജറിലൂളടെ  ഒഴുകറികളെയുകയുയം  ഇതട  സയംസ്കരണളമപ്പോനയം  കൂടെപ്പോളത  ജനവപ്പോസമുള്ള
സലെങ്ങളെറിലൂളടെ  ഒഴുകറി  ഒടുവറിൽ  കടെലെറിൽ  എത്തെറിപച്ചരുകയുയം  ളചയന.  ഓഡറിറ്റട
നറിരഹീക്ഷണങ്ങള നഗര തപദ്ദേശ സപ്പോപനങ്ങള അയംഗഹീകരറിളച്ചങറിലയം അനപ്പോപരപ്പോഗന്ത്യകരമപ്പോയ
പ്രവൃത്തെറി തടെയുനതറിനട പരറിഹപ്പോരമപ്പോര്ഗ്ഗളമപ്പോനയം എടുത്തെറില.

1974-ളലെ  ജലെ  (മലെറിനഹീകരണ  നറിപരപ്പോധനവയം  നറിയന്ത്രണവയം)  നറിയമത്തെറിളലെയുയം,
1981-ളലെ  വപ്പോയു  (മലെറിനഹീകരണ  നറിപരപ്പോധനവയം  നറിയന്ത്രണവയം)  നറിയമത്തെറിളലെയുയം
വന്ത്യവസകള ലെയംഘറിച്ചതറിനപ്പോൽ ളകപ്പോലയം പകപ്പോര്പപറഷനറിളലെയുയം പകപ്പോടയയം, വടെകൻ പറവൂര്
മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററികളെറിളലെയുയം  അറവശപ്പോലെകള  അടെച്ചുപൂട്ടുനതറിനട  മലെറിനഹീകരണ  നറിയന്ത്രണ
പബപ്പോര്ഡട  പനപ്പോടഹീസട  നൽകറിയറിരുളനങറിലയം  ചൂണ്ടറികപ്പോണറിച്ച  പപപ്പോരപ്പോയ്മകള
പരറിഹരറിക്കുനതറിനുള്ള നടെപടെറികള നഗര തപദ്ദേശ സപ്പോപനങ്ങള എടുത്തെറിടറില. അടെച്ചുപൂടൽ
പനപ്പോടഹീസട  ലെഭറിച്ചതറിനുപശഷവയം  തുടെര്  നടെപടെറികളളെപ്പോനയം  എടുകപ്പോളത  ബനളപട  നഗര
തപദ്ദേശസപ്പോപനങ്ങള അറവശപ്പോലെകളളെ പ്രവര്ത്തെറികപ്പോൻ അനുവദറിച്ചു. 
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3.2.2.4 ളപപ്പോതുസലെങ്ങളെറിലയം ജലെപ്പോശയങ്ങളെറിലമുള്ള ശുചറിതസ്വ പരറിപപ്പോലെനയം

പകരളെ മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി നറിയമത്തെറിളലെ 340 എ(i)  വകുപനുസരറിച്ചട മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയറിൽ
നറിക്ഷറിപ്തമപ്പോയ  ഒരു  ളപപ്പോതു  ജലെമപ്പോര്ഗ്ഗത്തെറിപലെപ്പോ  ജലെപ്പോശയത്തെറിപലെപ്പോ  അപ്രകപ്പോരമുള്ള
ഏളതങറിലയം ജലെപസപ്പോതസറിപലെപ്പോ ഏളതപ്പോരപ്പോളുയം ചവപറപ്പോ മപ്പോലെറിനന്ത്യപമപ്പോ വറിസര്ജന്ത്യവസ്തുകപളെപ്പോ
നറിപക്ഷപറിക്കുകപയപ്പോ അതറിപലെയട മലെറിനജലെയം ഒഴുക്കുകപയപ്പോ മപറ്റളതങറിലയം വറിധത്തെറിൽ ജലെയം
ദുഷറിപറിക്കുകപയപ്പോ  ളചയപ്പോൻ  പപ്പോടെറിലപ്പോത്തെതപ്പോകുന.  ഈ  വകുപറിളന  കഹീഴറിലള്ള  ഏളതപ്പോരു
കുറ്റവയം പകപ്പോകഗ്നൈസബറിളുയം,  ജപ്പോമന്ത്യമറിലപ്പോത്തെതുയം,  ₹10,000  യറിൽ കുറയപ്പോത്തെതുയം  ₹25,000-യറിൽ
അധറികമലപ്പോത്തെതുമപ്പോയ പറിഴ ചുമത്തെപ്പോവനതുയം ആറട  മപ്പോസത്തെറിൽ കുറയപ്പോത്തെതുയം ഒരു വര്ഷയം
വളരയുള്ള  തടെവറിനുയം  വറിപധയമപ്പോകപ്പോവനതുമപ്പോണട.  പകന്ദ്ര/സയംസപ്പോന  മലെറിനഹീകരണ
നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡുകള  കുടെറികപ്പോനുയം,  കുളെറികപ്പോനുയം,  ജലെപസചന  ആവശന്ത്യങ്ങളക്കുമുള്ള
വറിവറിധ  നദഹീജലെ  ഗുണനറിലെവപ്പോരങ്ങള  നറിശ്ചയറിച്ചറിട്ടുണ്ടട.  പകന്ദ്ര/സയംസപ്പോന  മലെറിനഹീകരണ
നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡുകള,  ജലെപസപ്പോതസ്സുകളുളടെ വറികസനത്തെറിനുയം പരറിപപ്പോലെനത്തെറിനുമുള്ള
പകന്ദ്രയം, തുടെങ്ങറിയവയുളടെ പഠന ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള, അവ നടെത്തെറിയ വറിശകലെനയം എനറിവയറിൽ
നറിനയം  ലെപ്പോക്ഷണറിക  പരറിപശപ്പോധന  നടെത്തെറിയ  നഗര  തപദ്ദേശ  സപ്പോപനങ്ങളെറിളലെ
ജലെപ്പോശയങ്ങള വളെളരയധറികയം  മലെറിനളപടതപ്പോളണനട  ഓഡറിറ്റട  നറിരഹീക്ഷറിച്ചു.  മലെറിനഹീകരണ
നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡുകള,  പകപ്പോതമയംഗലെയം  എയം.എ.  പകപ്പോപളെജറിളലെ  കമപക്രപ്പോബപയപ്പോളെജറി
ലെപബപ്പോറടററികള എനറിവറിടെങ്ങളെറിൽ  ജലെപ്പോശയങ്ങളെറില്  നറിനട  പശഖരറിച്ച  കുടെറിളവള്ള
സപ്പോമറിളുകള വറിശകലെനയം ളചയപപപ്പോള ആളക പകപ്പോളെറിപഫപ്പോയം/ഫഹീകൽ പകപ്പോളെറിപഫപ്പോമറിളന
അളെവട അനുവദനഹീയമപ്പോയ പരറിധറിയറിൽ നറിനയം വളെളര കൂടുതലെപ്പോയറിരുന. വറിശദവറിവരങ്ങള
പടറിക 3.7-ൽ ളകപ്പോടുത്തെറിരറിക്കുന.

പടറിക 3.7 : ജലെപസപ്പോതസ്സുകളുളടെ മലെറിനഹീകരണ സറിതറി

ജലെപസപ്പോതസറിളന/
മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി

യുളടെ പപരട

മലെറിനഹീകരണ
ത്തെറിളന പതപ്പോതട

മലെറിനഹീകരണ
ത്തെറിനുള്ള
കപ്പോരണയം

തപദ്ദേശ
സപ്പോപനത്തെറിളന

മറുപടെറി

ഓഡറിറ്റട
നറിരഹീക്ഷണങ്ങള

1 2 3 4 5

ളപണ്ണപ്പോര്പതപ്പോടെട/
പകപ്പോടയയം

മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി

പകപ്പോളെറിപഫപ്പോമറിളനയുയം
ഫഹീകൽ

പകപ്പോളെറിപഫപ്പോമറിളനയുയം
ആളക എണ്ണയം

യഥപ്പോക്രമയം 100 മറി.
ലെറിറ്റററിൽ 4200

എയം.പറി.എന്.ഉയം22 

പകപ്പോടയയം
ളമഡറികൽ
പകപ്പോപളെജറിൽ

നറിനയം
സയംസ്കരറികപ്പോത്തെ
ദ്രവ/ളസപ്റ്ററികട
മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള 

ആര്പ്പൂകര
പഞപ്പോയത്തെട

പ്രപദശത്തെപ്പോണട
സര്കപ്പോര്

ളമഡറികൽ
പകപ്പോപളെജട

സറിതറിളചയനതട.

ആശുപതറി
നറിര്മറിച്ച രണ്ടട

മപ്പോലെറിനന്ത്യ
സയംസ്ക്കരണ
പപ്പോന്റുകള
(പഴയതുയം

പുതറിയതുയം) 

22 ഇനന്ത്യൻ നറിലെവപ്പോര പ്രകപ്പോരയം സയംസ്കരറിക്കുനതറിനട മുമ്പുമുള്ള 100  മറി.ലെറി.  സപ്പോമറിള കുടെറിളവള്ളത്തെറിളലെ ആളക
പകപ്പോളെറിപഫപ്പോയം ബപ്പോക്ടഹീരറിയയുളടെ അനുവദനഹീയമപ്പോയ പരറിധറി 50 പമപ്പോസട പപ്രപ്പോബബറിള നമപറപ്പോ (എയം.പറി.എൻ.)
അതറിൽ  കുറപവപ്പോ  എനതുയം  കുളെറിക്കുന  ളവള്ളത്തെറിപലെതട  500  എയം.പറി.എപനപ്പോ  അതറിൽ  കുറപവപ്പോ  ആണട.
ഫഹീകൽ പകപ്പോളെറിപഫപ്പോയം ബപ്പോക്ടഹീരറിയയുളടെ അനുവദനഹീയമപ്പോയ പരറിധറി 100 മറി.ലെറിറ്റററിനട 500 എയം.പറി.എൻ. ആണട.
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1600 എയം.
പറി.എൻ. ഉയം
ആയറിരുന.

തുറസപ്പോയ
ഓടെകള വഴറി

ളപണ്ണപ്പോര്
പതപ്പോടെറിപലെകട

ഒഴുക്കുന. അതട
മഹീനച്ചറിലെപ്പോററിൽ

എത്തെറിപച്ചരുന.

ളപണ്ണപ്പോര്
പതപ്പോടെറിളനയുയം

മഹീനച്ചറിലെപ്പോററിളനയുയം
മലെറിനഹീകരണത്തെറിനട
ഒരു സപ്പോയറിയപ്പോയ

പരറിഹപ്പോരയം
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന

തറിനട പഞപ്പോയത്തെട
ളസക്രടററിളയ

അററിയറിച്ചറിട്ടുണ്ടട.

ശരറിയപ്പോയ
രഹീതറിയറിൽ

പ്രവര്ത്തെറിക്കുനറില.
സയംസ്കരറികപ്പോത്തെ
ളവള്ളയം തുറന
ഓടെകളെറിലൂളടെ

ളപണ്ണപ്പോര്പതപ്പോടെറിപലെകട
ഒഴുക്കുന. പതപ്പോടുയം

അടുത്തുള്ള
കുടെറിളവള്ള

കറിണറുകളുയം
മലെറിനമപ്പോകുന.

കുരൂര് പതപ്പോടെട/
പകപ്പോതമയംഗലെയം

മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി

പകപ്പോളെറിപഫപ്പോയം
ബപ്പോക്ടഹീരറിയയുളടെ

സപ്പോനറിദ്ധന്ത്യയം
അനുവദനഹീയമപ്പോയ
തലെത്തെറിപനകപ്പോള
ഉയര്നതപ്പോണട.

കുരൂര് പതപ്പോടെറിളലെ
14 വറിവറിധ

സലെങ്ങളെറിൽ
പകപ്പോളെറിപഫപ്പോയം

ബപ്പോക്ടഹീരറിയയുളടെ
സൂചറിക 100

മറി.ലെറിറ്റര്
ളവള്ളത്തെറിൽ
1400 എയം.

പറി.എൻ.പനകപ്പോള
കൂടുതലെപ്പോയറിരുന

ആശുപതറികള,
ഫ്ളെപ്പോറ്റുകള,
വഹീടുകള,

പഹപ്പോടലകള
തുടെങ്ങറിയവയറിൽ

നറിനട
ദ്രവമപ്പോലെറിനന്ത്യയം

കുരൂര്
പതപ്പോടെറിപലെകട

ഒഴുക്കുന.
കൂടെപ്പോളത ഇരുണ്ട
നറിറത്തെറിലള്ള
മലെറിനജലെയം
സയംസ്കരണയം

കൂടെപ്പോളത
പതപ്പോടെറിപലെകട

ഒഴുക്കുന.

സയംസ്കരണ
സശൗകരന്ത്യങ്ങള

ഒരുകപ്പോത്തെതറിനുയം
മലെറിനഹീകരണ
നറിയന്ത്രണ
പബപ്പോര്ഡറിൽ

നറിനയം അനുമതറി
പതടെപ്പോത്തെതറിനുയം
മലെറിനഹീകരണയം
നടെത്തുനവര്ളക
തറിളര നടെപടെറി

എടുത്തു
വരറികയപ്പോണട.

നഗരതപദ്ദേശ
സപ്പോപനയം

ജലെമലെറിനഹീകരണയം
തടെയുനതറിനട
സപ്പോയറിയപ്പോയ
പരറിഹപ്പോരയം
ഇതുവളര

ഉണ്ടപ്പോകറിയറിടറില.

കപ്പോവറില്കടെവട/
ളകപ്പോടുങ്ങല്ലൂര്

മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി

രൂക്ഷമപ്പോയ
ദുര്ഗനയം, ളവള്ളയം
ളകപ്പോതുകുകളകട

മുടയറിടട
ളപരുകുനതറിനുള്ള

പ്രജനന
പസപ്പോതസപ്പോയറി

മപ്പോററി.

ആശുപതറികള,
കടെകള,

വപ്പോണറിജന്ത്യ
സപ്പോപനങ്ങള

എനറിവറിടെങ്ങളെറിൽ
നറിനമുള്ള

മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള
പുറനള്ളൽ.

വപ്പോണറിജന്ത്യ
സപ്പോപനങ്ങള
ളകതറിളര പറിഴ

ചുമത്തുന
തറിനുള്ള

നടെപടെറികള
ആരയംഭറിച്ചു.

പുറപത്തെകട  

നഗര തപദ്ദേശ
സപ്പോപനങ്ങള

വലപപപ്പോഴുയം
കുറ്റകപ്പോര്ളകതറിളര

പറിഴ
ചുമത്തുനളണ്ടങറി
ലയം പ്രശ്നത്തെറിനട
സപ്പോയറിയപ്പോയ 
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ഒഴുക്കുന
മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള
സയംസ്കരറിക്കുന

പപ്പോനട
സപ്പോപറികപ്പോൻ

നറിര്പദ്ദേശയം
നൽകറിയറിട്ടുണ്ടട.

പരറിഹപ്പോരയം
കപ്പോണുനതറിനുള്ള
നടെപടെറിളയപ്പോനയം

എടുത്തെറിടറില.

കപനപ്പോലെറി കനപ്പോൽ/
പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട

പകപ്പോര്പപറഷൻ

കനപ്പോലെറിളലെ അഞട
വന്ത്യതന്ത്യസ

സലെങ്ങളെറിൽ
പകപ്പോളെറിപഫപ്പോയം

ബപ്പോക്ടഹീരറിയയുളടെ
അളെവട 100 മറി.
ലെറിറ്റററിനട  3600

എയം.പറി.എൻ.-നുയം
52,000 എയം.പറി.

എന്.-നുയം
ഫഹീകൽ

പകപ്പോളെറിപഫപ്പോയം 100
മറി. ലെറിറ്റററിനട 2800
എയം.പറി.എൻ.-നുയം

45,000
എയം.പറി.എൻ.-നുയം

ഇടെയറിലെപ്പോണട.

അടുത്തുള്ള
ആശുപതറികള,

വപ്പോണറിജന്ത്യ
സപ്പോപനങ്ങള

എനറിവറിടെങ്ങളെറിൽ
നറിനള്ള മലെറിന

ജലെയം
കനപ്പോലെറിപലെകട

തുറന
വറിടറിരുന.

കപനപ്പോലെറി
കനപ്പോലെറിളന

മലെറിനഹീകരണയം
പകപ്പോര്പപറഷൻ

അധറികപ്പോരറികളുളടെ
ശ്രദ്ധയറിൽ
വനറിരുന.

ഓഡറിറ്റട
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചതു
പപപ്പോളലെ ഈ

പ്രശ്നങ്ങള തുടെര്
നടെപടെറിയപ്പോയറി

ളഹൽത്തെട
സപ്പോനറിയംഗട

കമറിറ്ററിയുളടെ
മുനറിൽ ളകപ്പോണ്ടു
വരുനതപ്പോണട.

നറിരവധറി
പരപ്പോതറികളുയം/

നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുയം
പകപ്പോർപപറഷനട

ലെഭറിച്ചറിരുളനങറിലയം
കനപ്പോൽ

മലെറിനഹീകരണ
വറിമുകമപ്പോക്കുനതറി
നുള്ള ശകമപ്പോയ
നടെപടെറിളയപ്പോനയം
പകപ്പോര്പപറഷൻ
എടുത്തെറിരുനറില.
2015 ജൂണറിൽ

ജലെവറിഭവങ്ങളുളടെ
വറികസനത്തെറിനുയം
പരറിപപ്പോലെനത്തെറിനു

മുള്ള പകന്ദ്രയം
(സറി.ഡബദ്യു.ആര്.

ഡറി. എയം.)
നടെത്തെറിയ

പഠനത്തെറിലയം
ബപ്പോക്ടഹീരറിയകളുളടെ

സപ്പോനറിദ്ധന്ത്യയം
സറിരഹീകരറിച്ചറിരുന.

ളകപ്പോലയംപതപ്പോടെട/
ളകപ്പോലയം

പകപ്പോര്പപറഷൻ

ആളക
പകപ്പോളെറിപഫപ്പോമറിളന

യുയം ഫഹീകൽ
പകപ്പോളെറിപഫപ്പോമറിളന
യുയം യഥപ്പോക്രമയം

100 മറി. ലെറിറ്റററിൽ 

ജറിലപ്പോ
ആശുപതറി,
ഗവൺളമനട
വറിപക്ടപ്പോററിയ
ആശുപതറി,

ളകപ്പോലയം 

സയംസ്കരറികപ്പോത്തെ
മലെറിനജലെയം

ളപപ്പോതു ഓടെയറിൽ
എത്തുനതറിളനതറിളര

ബനളപട
ആശുപതറികളകട 

ളകപ്പോലയം ജറിലപ്പോ
ആശുപതറിക്കുയം

ഗവൺളമനട
വറിപക്ടപ്പോററിയ

ആശുപതറിക്കുയം
ളപപ്പോതുവപ്പോളയപ്പോരു 
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2500
എയം.പറി.എൻ.ഉയം

1200
എയം.പറി.എൻ.ഉയം

ആയറിരുന.

എനറിവയറിൽ
നറിനള്ള

സയംസ്കരറികപ്പോത്തെ
ദ്രവ/ളസപ്റ്ററികട

മപ്പോലെറിനന്ത്യയം
ളപപ്പോതു

ഓടെകളെറിലൂളടെ
ളകപ്പോലയം

പതപ്പോടെറിലയം
പറിനഹീടെട
അഷ്ടമുടെറി

കപ്പോയലെറിലയം
എത്തുന.

പനപ്പോടഹീസട
നൽകറിയറിരുന.
തുടെര് നടെപടെറികള

കകളകപ്പോള്ളു
നതപ്പോണട.

മലെറിനജലെ
സയംസ്കരണ പപ്പോനട

നറിര്മറിക്കുന
തറിനപ്പോയറി, ളകപ്പോലയം

ജറിലപ്പോ
പഞപ്പോയത്തെറിനട

പപ്പോൻ പദ്ധതറിയറിൻ
കഹീഴറിൽ ₹39

ലെക്ഷയം നൽകറി
യറിരുളനങറിലയം

മലെറിനജലെ
സയംസ്കരണ പപ്പോനട
ഇതുവളര (2015
ളസപ്റ്റയംബര്)
നറിര്മറിച്ചറിടറില.

കുഴറികണ്ടയം പതപ്പോടെട/
ഏലൂര്

മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി

ഘനപലെപ്പോഹങ്ങള,
കഹീടെനപ്പോശറിനറികള

തുടെങ്ങറിയ
ആപത്കരമപ്പോയ

മപ്പോലെറിനന്ത്യയം 

എച്ചട.
ഐ.എൽ.,

എഫട.
എ.സറി.റ്ററി.,
ളമര്ളകയം

തുടെങ്ങറിയവയറിൽ
നറിനള്ള

സയംസ്കരറികപ്പോത്തെ
വന്ത്യവസപ്പോയറിക

മപ്പോലെറിനന്ത്യയം
പനരറിടട

കുഴറികണ്ടയം
പതപ്പോടെറിപലെകട
തള്ളുകയുയം

അവറിളടെ നറിനയം
അതട

ളപരറിയപ്പോര്
നദറിയറിലയം
എത്തുന.

മലെറിനഹീകരണ
നറിയന്ത്രണ

പബപ്പോര്ഡറിളന
നറിര്പദ്ദേശ

മനുസരറിച്ചട
എച്ചട.ഐ.എൽ.-നട

പനപ്പോടഹീസട
നൽകറിയറിരുന.
മലെറിനഹീകരണ
നറിയന്ത്രണ

പബപ്പോര്ഡറിളന
നറിര്പദ്ദേശങ്ങള
അനുസരറിച്ചട
മപ്പോതപമ തുടെര്
നടെപടെറികള

കകളകപ്പോള്ളുക
യുള.

സയംസപ്പോന
മലെറിനഹീകരണ
നറിയന്ത്രണ

പബപ്പോര്ഡറിനുയം
വളെളരയധറികയം
മലെറിനഹീകരണയം

നടെത്തുന
വന്ത്യവസപ്പോയങ്ങള

ക്കുയം പകന്ദ്ര
മലെറിനഹീകരണ
നറിയന്ത്രണ
പബപ്പോര്ഡട

മലെറിനഹീകരണയം
നറിയന്ത്രറിക്കുന

തറിനുള്ള
നറിര്പദ്ദേശങ്ങള
നൽകറിയറിരു

ളനങറിലയം അതട
ഇതുവളരയുയം

(2016 ജനുവരറി)
പപ്പോലെറികളപടറിടറില.
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നറിയമത്തെറില്  പ്രപതന്ത്യക  വന്ത്യവസകള  ഉണ്ടപ്പോയറിരുനറിട്ടുയം  നഗര  തപദ്ദേശസപ്പോപനങ്ങള/
മലെറിനഹീകരണ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോർഡട  ജലെപ്പോശയങ്ങള  മലെറിനളപടുത്തുനവർളകതറിളര
ഫലെപ്രദമപ്പോയ  നടെപടെറിളയടുക്കുനതറില്  പരപ്പോജയളപട്ടു.  ആശുപതറികളുളടെയുയം,  വന്ത്യവസപ്പോയശപ്പോലെ
കളുളടെയുയം  കപ്പോരന്ത്യത്തെറില്  നഗര  തപദ്ദേശസപ്പോപനങ്ങള  പനപ്പോടഹീസുകള  നല്കുനളണ്ടങറിലയം
മലെറിനഹീകരണ നറിയന്ത്രണ പബപ്പോർഡറിളന നറിർപദ്ദേശങ്ങള അനുസരറിച്ചു മപ്പോതപമ തുടെർനള്ള
നടെപടെറികള  എടുക്കുകയുള  എന  കപ്പോരണയം  പറഞളകപ്പോണ്ടട  മറ്റട  നടെപടെറികള
കകളകപ്പോള്ളപ്പോററില.  പകരളെ  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  നറിയമത്തെറിളലെ  340 എ  വകുപറിളന  കഹീഴറില്
നഗര  തപദ്ദേശസപ്പോപനങ്ങളെറില്  നറിക്ഷറിപ്തമപ്പോയ  അധറികപ്പോരയം,  ജലെപസപ്പോതസ്സുകള
മലെറിനമപ്പോക്കുനതറിനട  കപ്പോരണകപ്പോരപ്പോയ  വന്ത്യവസപ്പോയശപ്പോലെ,  ആശുപതറി,  വപ്പോണറിജന്ത്യ
സപ്പോപനങ്ങള  എനറിവയ്ളകതറിളരളയപ്പോനയം  നഗര  തപദ്ദേശസപ്പോപനങ്ങള  പ്രപയപ്പോഗറി
കപ്പോത്തെതറിനപ്പോല് ഈ വപ്പോദയം ശരറിയല. 

3.2.2.5  മപ്പോർകറ്റുകളുളടെ പരറിസരളത്തെ മപ്പോലെറിനന്ത്യ പരറിപപ്പോലെനയം

ഖര-ദ്രവ  മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള  ഉത്പപ്പോദറികളപടുന  പ്രധപ്പോന  പസപ്പോതസട  മപ്പോർകറ്റുകളെപ്പോണട.
പുറയംതള്ളളപടുന  മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങളുളടെ  സയംസ്കരണയം/നറിർമപ്പോർജനയം,  തറ  കഴുകുനതറിനുള്ള
സശൗകരന്ത്യയം,  ളഡ്രെയറിപനജട  തുടെങ്ങറിവയ്ക്കുള്ള  അനുപയപ്പോജന്ത്യമപ്പോയ  സയംവറിധപ്പോനളത്തെ
ആശ്രയറിച്ചറിരറിക്കുന   മപ്പോർകറ്റുകളെറിളലെ ശുചറിതസ്വയം.  പകരളെ മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി നറിയമത്തെറിളലെ
ഒനപ്പോയം ളഷഡളളെറിളലെ (വകുപട 30 എ) 9-ാം ഇനമനുസരറിച്ചട മപ്പോർകറ്റുകളെറിളലെ ഉത്പപ്പോദറിപറികളപടുന
ഖരമപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങളുയം, അഴുക്കുയം, ളചളെറിയുയം നഹീകയം ളചപയണ്ടതട നഗര തപദ്ദേശ സപ്പോപനങ്ങളുളടെ
ഉത്തെരവപ്പോദറിത്തെമപ്പോണട. 

പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  പകപ്പോർപപറഷന്,  ളകപ്പോലയം  പകപ്പോര്പപറഷന്,  വടെകന്  പറവൂർ
മുനറി സറിപപ്പോലെറിറ്ററി  എനറിവറിടെങ്ങളെറില്  നറിലെവറിലണ്ടപ്പോയറിരുന  ചനകളെറിളലെ
ശുചറിതസ്വളത്തെക്കുററിച്ചട  ഓഡറിറ്റട  വറിലെയറിരുത്തുകയുയം  തപ്പോളഴപറയുന  നറിരഹീക്ഷണങ്ങള
നടെത്തുകയുയം ളചയ.

• ജലെ  മലെറിനഹീകരണയം  നറിയന്ത്രറിക്കുനതട  1974-ളലെ  ജലെ  (മലെറിനഹീകരണ
നറിപരപ്പോധനവയം  നറിയന്ത്രണവയം)  നറിയമത്തെറിളലെ വന്ത്യവസകളകനുസൃതമപ്പോണട.   സയംസപ്പോന
മലെറിനഹീകരണ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോർഡുകള  നറിശ്ചയറിച്ചറിരറിക്കുന  അളെവറിലയം  കൂടുതല്
മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള  അരുവറികളെറിപലെക്കുയം,  കറിണറുകളെറിപലെക്കുയം,  ഓടെകളെറിപലെക്കുയം  മണ്ണറിപലെക്കുയം
തള്ളുനതട  നറിയമയം  വറിലെക്കുന.  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  ളസന്ടല്  ഫറിഷ് മപ്പോർകറ്ററിലയം,  വടെകന്
പറവൂർ മതന്ത്യചനയറിലയം ഖരദ്രവമപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള സയംസ്കരറിക്കുനതറിനട സശൗകരന്ത്യമറിലപ്പോയറിരുന.
ഈ ചനകളെറില് നറിനയം ഉത്പപ്പോദറിപറികളപടുന മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള സയംസ്കരണളമപ്പോനയം കൂടെപ്പോളത
തളന  തുറന  ഓടെകളെറിലൂളടെ  അടുത്തുള്ള  ജലെപ്പോശങ്ങളെറിപലെയട  തുറന  വറിടറിരുന.
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₹ 19.84  ലെക്ഷയം  ളചലെവ  ളചയട  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  മതന്ത്യചനയറില്  ഖരമപ്പോലെറിനന്ത്യയം
സയംസ്കരറിക്കുനതറിനുപവണ്ടറി ഒരു ബപയപ്പോഗന്ത്യപ്പോസട പപ്പോനട പൂർത്തെറിയപ്പോകറിയറിരുളനങറിലയം (2009
ഒപക്ടപ്പോബര്) അറ്റകുറ്റപണറികള തഹീർകപ്പോന് സപ്പോധറികപ്പോത്തെതറിനപ്പോല് ആറു മപ്പോസത്തെറിനു പശഷയം
പ്രവർത്തെനരഹറിതമപ്പോയറി.  2009-നു  പശഷയം  മലെറിനഹീകരണ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോർഡട
പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  ളസന്ടല് മപ്പോർകറ്റട പരറിസരളത്തെ ജലെ,  വപ്പോയു ഗുണനറിലെവപ്പോര പരറിപശപ്പോധന
നടെത്തെറിയറിടറില.  ഓഡറിറ്ററിളന നറിർപദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം ളസന്ടല് മപ്പോ ർകറ്ററിളലെ മലെറിന ജലെത്തെറിളന
പരറിപശപ്പോധന   മലെറിനഹീകരണ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോർഡട  നടെത്തുകയുയം  (2015  ജൂകലെ)
ദ്രവ മപ്പോലെറിനന്ത്യയം അനുവദനഹീയ പരറിധറിക്കുമുകളെറിലെപ്പോണട പുറനള്ളുനളതനട സറിരഹീകരറിക്കുകയുയം
ളചയ.  ഉചറിതമലപ്പോത്തെ  രഹീതറിയറില്  മപ്പോലെറിനന്ത്യയം  കകകപ്പോരന്ത്യയം  ളചയനതുളകപ്പോണ്ടട
പകപ്പോർപപറഷളനതറിളര നടെപടെറിളയടുക്കുളമനട മലെറിനഹീകരണ നറിന്ത്രണ പബപ്പോർഡട പ്രസപ്പോവറിച്ചു
(2015 നവയംബര്).

• പകരളെ സുസറിര നഗരവറികസന പദ്ധതറിയുളടെ  (ളക.എസട.യു.ഡറി.പറി.)  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി
ളകപ്പോലയം  പകപ്പോർപപറഷനറിളലെ  ആറു  ചനകളെറില്23 ബപയപ്പോഗന്ത്യപ്പോസട  പപ്പോനട  സപ്പോപറിച്ചതറില്
മൂളനണ്ണയം  കഴറിഞ്ഞെ  രണ്ടു  മുതല്  നപ്പോല  വർഷമപ്പോയറി  പ്രവർത്തെറിക്കുനറില.
ളക.എസട.യു.ഡറി.പറി.  ഈ  ബപയപ്പോഗന്ത്യപ്പോസട  പപ്പോന്റുകളുളടെ  പരറിപപ്പോലെനയം,  പകരളെ  ആപഗപ്പോ
ഇന്ഡസഹീസട  പകപ്പോർപപറഷന്  ലെറിമറിറ്റഡട/ളമപസഴട  അപജഷട  ററിനളവബറിള  എനർജറി
ളസപ്പോലെളഷന്സട  തുടെങ്ങറിയവളയ  ഏല്പറിച്ചറിരുളനങറിലയം  ഇതറില്  മൂളനണ്ണയം24

പ്രവർത്തെറിക്കുനറില.  ഈ  പ്രവർത്തെറികപ്പോത്തെ  പപ്പോന്റുകളെറില്  മപ്പോലെറിനന്ത്യയം  നറിപക്ഷപറിച്ചറിരുനതറിനപ്പോല്
പപ്പോനറില് നറിനയം  വനറിരുന ദുർഗനവയം ഊററിവനറിരുന മലെറിനജലെവയം  പരറിസരത്തെറിളന
മലെറിനമപ്പോകറിയറിരുന.   പകരളെ  ആപഗപ്പോ  ഇന്ഡസഹീസട  പകപ്പോർപപറഷളന  ബപയപ്പോഗന്ത്യപ്പോസട
പ്ളെപ്പോനറിളന പ്രവർത്തെനയം നറിലെച്ച കപ്പോരന്ത്യയം അററിയറിച്ചറിരുളനങറിലയം അവർ നടെപടെറിളയപ്പോനയം
എടുത്തെറിളലനട  പകപ്പോർപപറഷന്  മറുപടെറി  പറഞ.  പകരളെ  ആപഗപ്പോ  ഇന്ഡസഹീസട
പകപ്പോർപപറഷനട  നല്കപ്പോനുള്ള  പ്രവർത്തെനത്തെറിനുയം,  പരറിപപ്പോലെനത്തെറിനുമുള്ള  കരപ്പോറു  തുക
തടെഞവയ്ക്കുനതറിനുയം  അവളര  കരറിമടറികയറില്  ഉളളപടുത്തുനതറിനുള്ള  നടെപടെറി
എടുക്കുവപ്പോന്  പകരളെ  സുസറിര  നഗര  വറികസന  പദ്ധതറിളയ  അററിയറിച്ചറിട്ടുളണ്ടനയം,
അടെറിയനരമപ്പോയറി  പപ്പോനട  നനപ്പോക്കുവപ്പോന്  പകരളെ  സുസറിര  നഗര  വറികസന  പദ്ധതറിപയപ്പോടെട
ആവശന്ത്യളപടറിട്ടുളണ്ടനയം  പറഞ.   എനപ്പോല്  2014  ഏപ്രറിലെറില്  പപ്പോനട  പകപ്പോർപപറഷനു
കകമപ്പോററിയറിരുളനങറിലയം  പപ്പോനട  പ്രവർത്തെറിക്കുനറിളലന  കപ്പോരന്ത്യയം  പകരളെ  സുസറിര
നഗരവറികസന  പദ്ധതറിളയ  2015  ജൂണറില്  മപ്പോതമപ്പോണട  അററിയറിച്ചളതനട  ഓഡറിറ്റട
നറിരഹീക്ഷറിച്ചു.

23 ഇരവറിപുരയം, മൂനപ്പോയംകുറ്ററി, കപ്പോവനപ്പോടെട, കടെപപ്പോകടെ, പള്ളറിമുകട, പതവള്ളറി

24 ഇരവറിപുരയം, പള്ളറിമുകട, പതവള്ളറി

226/2021.
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• ളകപ്പോലയം  പകപ്പോർപപറഷനറിലയം  അടൂർ  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയറിലയം  ആറു  ചനകളെറില്25

ളഡ്രെയറിപനജട  സയംവറിധപ്പോനയം  സഥപ്പോപറിച്ചറിരുനറില.   ളഡ്രെയറിപനജട  സയംവറിധപ്പോനത്തെറിളന
അഭപ്പോവത്തെറില്  ളവള്ളളകടട,  ദുർഗനയം,  മലെറിനമപ്പോയ  ചുറ്റുപപ്പോടെട  എനറിവ  ഈ  ചനകളുളടെ
സറിരയം  സവറിപശഷതകളെപ്പോയറിരുന.   മൂനട  നഗര  തപദ്ദേശ  സപ്പോപനങ്ങളെറിളലെ  നപ്പോലെട
ചനകളെറില്26 സപ്പോപറിച്ചറിരുന ളഡ്രെയറിപനജട, മതന്ത്യപ്പോവശറിഷ്ടങ്ങള ഉളളപളടെയുള്ള മപ്പോലെറിനന്ത്യയം
ളകപ്പോണ്ടട  തടെസളപടുകയുയം  മഴയത്തെട  കവറിളഞ്ഞെപ്പോഴുകുനതുളകപ്പോണ്ടട  പരറിസരങ്ങള
വൃത്തെറിഹഹീനമപ്പോകുനതറിനുയം  ദുർഗനയം  ഉണ്ടപ്പോകുനതറിനുയം  കപ്പോരണമപ്പോയറി.   നഗര  തപദ്ദേശ
സപ്പോപനങ്ങളെറിളലെ  ഉപദന്ത്യപ്പോഗസരുമപ്പോയറി  പചർനട  സലെയം  സന്ദർശറിച്ചപപപ്പോള  ഇതട
സറിരഹീകരറിച്ചു.  ചനകളെറില്  ളഡ്രെയറിപനജട  സയംവറിധപ്പോനയം  സപ്പോപറിക്കുനതറിനട  നടെപടെറി
കകളകപ്പോള്ളുളമനട  അടൂ  ർ  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  മറുപടെറി  നല്കറി.   ഫണ്ടറിളന  ലെഭന്ത്യത  കുറവ
കപ്പോരണയം  പപപ്പോരപ്പോയ്മകള  പരറിഹരറികപ്പോന്  സപ്പോധറിച്ചറിളലനയം  അടുത്തെ  വർഷയം  പവണ്ടതട
ളചയളമനയം ആറ്ററിങ്ങല് മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി മറുപടെറി പറഞ.

ചനകളെറിളലെ  തറ  ദറിവസവയം  കഴുകറി  വൃത്തെറിയപ്പോക്കുനതട  ചനകളളെ  വൃത്തെറിയുള്ളതുയം
ശുചറിതസ്വകരവമപ്പോയറി  നറിലെനറിർത്തുനതറിനട  അതന്ത്യപ്പോവശന്ത്യമപ്പോണട.   ചനകളെറില്  ളവള്ളയം
ലെഭന്ത്യമപ്പോക്കുനതറിനുള്ള ഉത്തെരവപ്പോദറിതസ്വയം നഗര തപദ്ദേശ സപ്പോപനങ്ങളെറില് നറിക്ഷറിപ്തമപ്പോണട.  മൂനട
നഗര തപദ്ദേശ സപ്പോപനങ്ങളെറിളലെ ഏഴു ചനകളെറില്27 കപപ്പുളവള്ളയം ലെഭന്ത്യമപ്പോകപ്പോതറിരുനതട
ചനകളെറിളലെ  ശുചറിതസ്വകരമലപ്പോത്തെ  സറിതറിയട  കപ്പോരണമപ്പോയറി  എനട  ഓഡറിറ്റട  നറിരഹീക്ഷറിച്ചു.
പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  ളസന്ടല്  ഫറിഷട  മപ്പോർകറ്ററില്  ടെപ്പോങറുകളെറില്  നല്കറിയറിരുന
ളവള്ളമുപപയപ്പോഗറിച്ചട ആഴ്ചയറില് രണ്ടു പ്രപ്പോവശന്ത്യയം മപ്പോതമപ്പോണട കടെകള വൃത്തെറിയപ്പോകറിയറിരുനതട.
ഓഡറിറ്റട  ചൂണ്ടറികപ്പോണറിച്ചപപപ്പോള  ചനകളെറില്  ളവള്ളയം  ലെഭന്ത്യമപ്പോക്കുനതറിനുള്ള  നടെപടെറികള
കകളകപ്പോള്ളുളമനട അടൂർ മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയുയം ളകപ്പോലയം പകപ്പോർപപറഷനുയം മറുപടെറി  നല്കറി.
എനപ്പോല്  ചനകള  ശുചറിതസ്വകരമപ്പോയ  സറിതറിയറില്  നറിലെനറിർത്തുനതറില്  നഗര  തപദ്ദേശ
സപ്പോപനങ്ങള പരപ്പോജയളപട്ടു.

3.2.2.6 വറിസർജന്ത്യ മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങളുളടെ നറിർമപ്പോർജനയം

ളസപ്റ്ററികട  ടെപ്പോങറില്നറിനയം  അവശറിഷ്ട  കുഴറികളെറില്  നറിനയം  പുറപത്തെകട  ഒഴുകുന
സയംസ്കരറികപ്പോത്തെതുയം  ഭപ്പോഗറികമപ്പോയറി  സയംസ്കരറിച്ചതുമപ്പോയ  ഖര  മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള,  മനുഷന്ത്യളനപതപ്പോ

25 ളകപ്പോലളത്തെ മൂനപ്പോയംകുറ്ററി, കടെപപ്പോകടെ, ഇരവറിപ്പുറയം ചനകളുയം അടൂരറിളലെ  പറപകപ്പോടെട, ശ്രഹീമൂലെയം, ളസന്ടന് പടെപ്പോള
ചനകളുയം

26 ആറ്ററിങ്ങലെറിളലെ  ആലെയംപകപ്പോടെട  മതന്ത്യ  ചന,  ളനടുമങ്ങപ്പോളട  മുനറിസറിപല്  ചന,  ളകപ്പോലളത്തെ  കപ്പോവനപ്പോടെട,
പള്ളറിമുകട ചനകള

27 പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  പകപ്പോർപപറഷനറിളലെ  ളസന്ടല്  ഫറിഷട  മപ്പോർകറ്റട,  ളകപ്പോലയം  പകപ്പോർപപറഷനറിളലെ  മൂനപ്പോയംകുറ്ററി,
കടെപപ്പോകടെ,  പതവള്ളറി,  പള്ളറിമുകട,  കപ്പോവനപ്പോടെട  ചനകള,  അടൂർ  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയറിളലെ  ളസന്ടല്  പടെപ്പോള
മപ്പോർകറ്റട
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ഗപ്പോർഹറികമപ്പോയപതപ്പോ  ആയ  പസപ്പോതസറില്  നറിനള്ള  ദ്രപ്പോവകങ്ങള  എനറിവയുളളപട
ദ്രവ മറിശ്രറിതങ്ങളെപ്പോണട വറിസർജന്ത്യമപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള. വറിസർജന്ത്യമപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള പരപ്പോഗജനന്ത്യമപ്പോയ
കവറസുകളുയം,  ബപ്പോക്ടഹീരറിയകളുയം,  പപരപ്പോപജഹീവറികളുയം വളെരുനതറിനട  സഹപ്പോയകരമപ്പോകുളമനതറിനപ്പോല്
ളപപ്പോതുജനപ്പോപരപ്പോഗന്ത്യവയം പരറിസറിതറിയുയം  സയംരക്ഷറിക്കുനതറിനട  മതറിയപ്പോയ  സയംസ്കരണ
നറിർമപ്പോർജന സയംവറിധപ്പോനയം സപ്പോപറിപകണ്ടതട അതന്ത്യപ്പോവശന്ത്യമപ്പോണട.

2015  മപ്പോർച്ചറിനട  മുമട  പൂർത്തെറിയപ്പോകത്തെക  രഹീതറിയറില്  സയംസപ്പോനളത്തെ  എലപ്പോ
നഗരങ്ങളെറിലയം  വറിസർജന്ത്യ  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  സയംസ്കരണ  സശൗകരന്ത്യങ്ങള  സപ്പോപറിക്കുനതറിനുള്ള
അടെറിയനര നടെപടെറികള കകളകപ്പോള്ളുവപ്പോന് സയംസപ്പോന സർകപ്പോരറിനട ബഹുമപ്പോനളപട പകരളെ
കഹപകപ്പോടെതറി നറിർപദ്ദേശയം നല്കറി  (2011  ജനുവരറി).  ഇതനുസരറിച്ചട പകരളെത്തെറിളലെ എലപ്പോ
ജറിലകളെറിലയം  സയംഘടെറിത  വറിസർജന്ത്യ  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  സയംസ്കരണ  പ്ളെപ്പോനട  (പറി.എസട.ടെറി.പറി.)
സപ്പോപറിക്കുനതറിനുള്ള  ഉത്തെരവറിറക്കുകയുയം  (2013  ജൂണ്)  2013-14  കപ്പോലെയളെവറില്
പറി.എസട.ടെറി.പറി.  നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനട  പവണ്ടറി  ₹  33.55  പകപ്പോടെറി  നഹീകറിവയ്ക്കുകയുയം  ളചയ.
ഇതറില് നറിനയം ളകപ്പോച്ചറിയറിളലെ ബ്രഹ്മപുരത്തുയം ളവലറിങ്ടെന് ഐലെനറിലയം  പറി.എസട.ടെറി.പറി.
സപ്പോപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  പനപ്പോഡല്  ഏജന്സറിയപ്പോയ  പകരളെ  സുസറിര  നഗര  വറികസന
പദ്ധതറിയട   2014-15  കപ്പോലെയളെവറില്   ₹  5.53  പകപ്പോടെറി  മപ്പോതയം  നല്കുകയുണ്ടപ്പോയറി.   ഈ
പദ്ധതറികള ഇതുവളര പൂർത്തെറിയപ്പോകറിയറിടറില  (2016  ജനുവരറി).  ലെപ്പോക്ഷണറിക പരറിപശപ്പോധന
നടെത്തെറിയ നഗര തപദ്ദേശ സപ്പോപനങ്ങളെറിലയം ഈ പദ്ധതറിയുളടെ പ്രപയപ്പോജനയം ലെഭറിച്ചറിടറില. 

വറിസർജന്ത്യ  മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള  സുരക്ഷറിതമപ്പോയറി  കകകപ്പോരന്ത്യയം  ളചയനതറിനുയം
ളകപ്പോണ്ടുപപപ്പോകുനതറിനുയം  നറിർമപ്പോർജനയം  ളചയനതറിനുയം  സയംസപ്പോനത്തെട  നറിയമ
നറിയന്ത്രണങ്ങളുയം  മപ്പോർഗ്ഗ  നറിർപദ്ദേശങ്ങളുയം  നറിലെനറില്ക്കുനറിളലനട  ജലെപസപ്പോതസ്സുകളുളടെ
വറികസനത്തെറിനുയം  പരറിപപ്പോലെനത്തെറിനുമുള്ള  പകന്ദ്രയം  ശുചറിതസ്വ  മറിഷനു  പവണ്ടറി  നടെത്തെറിയ
പഠനത്തെറില്  (2013)  നറിനയം  ളവളെറിവപ്പോകുന.   ആറ്ററിങ്ങലയം,  ളനടുമങ്ങപ്പോടുയം  ഒഴറിച്ചുള്ള
മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററികളെറിളലെപ്പോനയം  വറിസർജന്ത്യമപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള  നറിർമപ്പോർജനയം  ളചയന
സയംവറിധപ്പോനമറിളലനട ഓഡറിറ്റട  നറിരഹീക്ഷറിച്ചു.  സയംസ്കരണത്തെറിനുയം നറിർമപ്പോർജനത്തെറിനുമുള്ള
സയംവറിധപ്പോനത്തെറിളന  അഭപ്പോവത്തെറില്,  സസ്വകപ്പോരന്ത്യ  ളസപ്റ്ററികട  ടെപ്പോങട  കഹീനർമപ്പോർ  പശഖരറിച്ച
വറിസർജന്ത്യമപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള  ജലെപസപ്പോതസ്സുകളെറിലയം  മനുഷന്ത്യവപ്പോസമുള്ള  പമഖലെകളെറിളലെ
ഓടെകളെറിലയം  ഒഴുകറികളെയുകയുയം ഇതട  ഗുരുതരമപ്പോയ ആപരപ്പോഗന്ത്യ  പ്രശ്നങ്ങളക്കുയം പരറിസറിതറി
മലെറിനഹീകരണത്തെറിനുയം  കപ്പോരണമപ്പോകുകയുയം  ളചയന.   ഇതുമപ്പോയറി  ബനളപട  ഓഡറിറ്റട
നറിരഹീക്ഷണങ്ങള തപ്പോളഴപറയുന.

(i) പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  പകപ്പോർപപറഷനട  കുഴറികളെറില്  നറിനയം  മനുഷന്ത്യവറിസർജന്ത്യങ്ങള
വലെറിളച്ചടുക്കുനതറിനുയം നറിർമപ്പോർജനയം ളചയനതറിനുമുള്ള രണ്ടു യന്ത്രങ്ങള ഉണ്ടപ്പോയറിരുന.
വറിസർജന്ത്യങ്ങള  നറിർമപ്പോർജനയം  ളചയപ്പോന്  മതറിയപ്പോയ  ഭൂമറി  ലെഭന്ത്യമല  എന  കപ്പോരണയം
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പറഞളകപ്പോണ്ടട  ഈ  യന്ത്രങ്ങള  കൂടുതലയം  ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോളത  കറിടെനളവനട  ഓഡറിറ്റട
നറിരഹീക്ഷറിച്ചു.  മുകളെറില്പറഞ്ഞെ സസ്വകപ്പോരന്ത്യ ഏജന്സറികളുളടെ പമല് പകപ്പോർപപറഷനട യപ്പോളതപ്പോരു
നറിയന്ത്രണവമറിലപ്പോതറിരുനതട അവർ വറിസർജന്ത്യമപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള മനുഷന്ത്യവപ്പോസസലെങ്ങളെറിലയം
പതപ്പോടുകളെറിലയം ജലെപപ്പോതകളെറിലയം തള്ളറിവറിടുനതറിനട കപ്പോരണമപ്പോയറി.  കക്കൂസട മപ്പോലെറിനന്ത്യയം നഹീകയം
ളചയന  പജപ്പോലെറി  നടെത്തുനതറിനട  പകപ്പോർപപറഷനു  കവമനസന്ത്യമുള്ളതറിനപ്പോല്  ളപപ്പോതുജനയം
കക്കൂസട മപ്പോലെറിനന്ത്യയം നഹീകയം ളചയനതറിനപ്പോയറി സസ്വകപ്പോരന്ത്യ ഏജന്സറികളളെ സമഹീപറിക്കുന.

പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  പകപ്പോർപപറഷനറിളലെയുയം  തൃകപ്പോകര  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയറിളലെയുയം
ആപരപ്പോഗന്ത്യ ഉപദന്ത്യപ്പോഗസരുമപ്പോയറി നടെത്തെറിയ സയംയുക സലെ പരറിപശപ്പോധനയറില് വറിസർജന്ത്യ
മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള  മനുഷന്ത്യവപ്പോസ  സലെങ്ങളുളടെ  സമഹീപയം  കൂടറിയറിടതപ്പോയ  സയംഭവങ്ങള  ഓഡറിറ്റട
നറിരഹീക്ഷറിച്ചു.   രപ്പോതറി  കപ്പോലെങ്ങളെറില്  സസ്വകപ്പോരന്ത്യ  ഏജന്സറികള വറിസർജന്ത്യ മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള
ളപപ്പോതുസലെങ്ങളെറിലയം ജലെപ്പോശയങ്ങളെറിലയം ഉപപക്ഷറിക്കുനളണ്ടനട തൃകപ്പോകര മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി
മറുപടെറി  നല്കറി.  ഈ സസ്വകപ്പോരന്ത്യ ഏജന്സറികളളെ നറിയന്ത്രറിക്കുനതറിനട  പപപ്പോലെഹീസറില്നറിനയം
മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി അധറികപ്പോരറികളകട ഒരു സഹപ്പോയവയം ലെഭറിക്കുനണ്ടപ്പോയറിരുനറില.  ളപപ്പോതുസലെങ്ങളെറില്
വറിസർജന്ത്യ  മപ്പോലെറിനന്ത്യയം  ഉപപക്ഷറിക്കുനതട  നറിയന്ത്രറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഒരു  പരറിഹപ്പോരവയം
മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി രൂപളപടുത്തെറിയറിടറിളലനട ഓഡറിറ്റട നറിരഹീക്ഷറിച്ചു. 

(ii)പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  പകപ്പോർപപറഷനറില്  മനുഷന്ത്യ  വറിസർജന്ത്യയം  സയംസ്കരറിക്കുനതറിനു
ളമപ്പോഫളസറില് ബസ് സപ്പോനറിലയം പപ്പോളെയയം ബസ് സപ്പോനറിലമപ്പോയറി രണ്ടട ബപയപ്പോഗന്ത്യപ്പോസട പപ്പോന്റുകള
നറിർമറിക്കുന  പണറി  പകരളെ  ആപഗപ്പോ  ഇന്ഡസഹീസട  പകപ്പോർപപറഷനട  നല്കുകയുയം
(2009  ളഫബ്രുവരറി)  പകപ്പോർപപറഷന്   ₹  18 ലെക്ഷയം  ളചലെവപ്പോക്കുകയുയം  ളചയ്ളതങറിലയം
2015  ഡറിസയംബർ വളര പജപ്പോലെറി  പൂർത്തെറിയപ്പോകറിയറിടറില.   പപ്പോനട  പ്രവർത്തെനക്ഷമമപ്പോകപ്പോന്
ളമപ്പോഫളസറില് ബസ് സപ്പോനറിളലെ പപ്പോനറിപലെക്കുള്ള അഴുക്കുചപ്പോല് നറിർമപ്പോണയം പകരളെ ആപഗപ്പോ
ഇന്ഡസഹീസട  പകപ്പോർപപറഷന്  നടെത്തെറിയറിടറിളലനട  പകപ്പോർപപറഷന്  മറുപടെറി  നല്കറി.
പപ്പോളെയയം  ബസ് സപ്പോനറിളന  കപ്പോരന്ത്യത്തെറില്  പരഹീക്ഷണ  പ്രവർത്തെന  സമയത്തെട  പപ്പോനറിളന
ളവള്ളക്കുഴറി നറിറഞകവറിഞ്ഞെതുകപ്പോരണയം പണറി നറിർത്തെറിയറിരറിക്കുകയപ്പോണട.   ബപയപ്പോഗന്ത്യപ്പോസട
പപ്പോനട  മനുഷന്ത്യവറിസർജന്ത്യങ്ങള  മപ്പോതയം  സയംസ്കരറികപ്പോനപ്പോണട  രൂപകല്പന  നല്കറിയളതനയം
കുളെറിമുററിയറില്നറിനള്ള  ദ്രവമപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങളക്കുപവണ്ടറി  യപ്പോളതപ്പോരു  വന്ത്യവസയുയം  ളകപ്പോടുത്തെറിടറിളലനയം
പകരളെ ആപഗപ്പോ ഇന്ഡസഹീസട പകപ്പോർപപറഷന് അററിയറിച്ചു (2011 ഏപ്രറില്).  ജലെ സയംസ്കരണ
പപ്പോനട  നറിർമറിച്ചതറിനുപശഷയം  മപ്പോതപമ  ളവള്ളക്കുഴറി  കവറിളഞ്ഞെപ്പോഴുകുനതറിനട  അനറിമ
പരറിഹപ്പോരയം കപ്പോണപ്പോന് സപ്പോധറിക്കൂ എനകൂടെറി ആ സപ്പോപനയം അററിയറിച്ചു. പപപ്പോരപ്പോയ്മയുള്ള പപ്പോനട
പ്രവർത്തെനക്ഷമമപ്പോകപ്പോന്  പകപ്പോർപപറഷന്  ഒരു  നടെപടെറിയുയം  കകളകപ്പോണ്ടറില.  ഈ
ബസ് സപ്പോന്റുകളെറിളലെ  കുഴറികള  നറിറയുപമപ്പോള  കരപ്പോറുകപ്പോർ  മനുഷന്ത്യസഹപ്പോയത്തെപ്പോല്
വറിസർജന്ത്യമപ്പോലെറിനന്ത്യയം നഹീകയം ളചയകയപ്പോളണനട പകപ്പോർപപറഷന് മറുപടെറി നല്കറി. എനപ്പോല്
ഈ  വറിസർജന്ത്യമപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള  എവറിളടെയപ്പോണട  പുറയംതള്ളുനതട  എന  വറിവരയം
പകപ്പോർപപറഷനട അററിയറില.
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അങ്ങളന  വറിസർജന്ത്യമപ്പോലെറിനന്ത്യയം  നഹീകയംളചയനതറിനുയം  നറിർമപ്പോർജനയം
ളചയനതറിനുയം നഗര തപദ്ദേശ സപ്പോപനങ്ങള ഒരു പരറിഹപ്പോരവയം കണ്ടുപറിടെറിച്ചറിടറില.

3.2.2.7 സയംസ്ക്കരറിക്കുനതറിളലെ  അപരന്ത്യപ്പോപ്തതളകപ്പോണ്ടട  മലെറിന  ജലെയം  ളകപ്പോതുകുകളുളടെ
പ്രജനന സലെമപ്പോയറി മപ്പോററി

1994  പകരളെ  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  നറിയമത്തെറിളലെ  വകുപട  337  അനുസരറിച്ചട  ഒരു
പരറിസരത്തെറിളനയുയം  ഉടെമസപനപ്പോ  കകവശകപ്പോരപനപ്പോ,  അങ്ങളനയുള്ള  പരറിസരങ്ങളെറില്
നറിനട  ഏളതങറിലയം  ളതപ്പോടറിയറിപലെപ്പോ  ഓടെയറിപലെപ്പോ  കക്കൂസറിപലെപ്പോ  ളതപ്പോഴുത്തെറിപലെപ്പോ  നറിനള്ള
ളവള്ളപമപ്പോ മപറ്റളതങറിലയം മപ്പോലെറിനന്ത്യപമപ്പോ ഒരു അഴുക്കുചപ്പോലെറിപലെപ്പോ അഴുക്കുളതപ്പോടറിയറിപലെപ്പോ ഒഴറിളക
ഒരു  ളതരുവറിളന  ഏളതങറിലയം  ഭപ്പോഗപത്തെകട  പുറപത്തെകട  ഒഴുവപ്പോക്കുവപ്പോപനപ്പോ  അഥവപ്പോ  ഒരു
ളതരുവറിളന  ഭപ്പോഗമപ്പോയ  ഒരു  അഴുക്കുചപ്പോലെറിളന  വശത്തുള്ള  ഭറിത്തെറിപയപ്പോ  തറപയപ്പോ  പ്രസ്തുത
ജലെപമപ്പോ  മപ്പോലെറിനന്ത്യപമപ്പോ  കപ്പോരണയം  കുതറിർനട  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോമപ്പോയറിരുന  ശലെന്ത്യയം  ഉണ്ടപ്പോകത്തെക
വറിധത്തെറില് ആ ജലെപമപ്പോ മപ്പോലെറിനന്ത്യപമപ്പോ ആ പരറിസരത്തെറില് നറിനയം പുറപത്തെകട ഒഴുക്കുവപ്പോപനപ്പോ
പപ്പോടുള്ളതല.   1999 ളലെ  പകരളെ  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  ളകടറിടെ  നറിയമത്തെറിളലെ  ചടയം  26 എ
മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള  സുരക്ഷറിതമപ്പോയറി  നറിർമപ്പോർജനയം  ളചയനതറിനട  വന്ത്യവസകള
നറിഷ്കർഷറിക്കുന.

1966-ല്  500  കറിടെകകളുമപ്പോയറി  പ്രവർത്തെനയം ആരയംഭറിച്ച പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  ളമഡറികല്
പകപ്പോപളെജട  ആശുപതറി പറിനഹീടെട  മപ്പോതൃ-ശറിശു ആപരപ്പോഗന്ത്യ ഇന്സറിറ്റളടട,  സൂപർ ളസ്പെഷന്ത്യപ്പോലെറിറ്ററി
പബപ്പോകട,  ഇന്സറിറ്റളടട  ഓഫട  ളചസട  ഡറിസഹീസസട  തുടെങ്ങറിയ  വറിവറിധ  പബപ്പോക്കുകളുളടെ
നറിർമപ്പോണപത്തെപ്പോളടെ  3200  കറിടെകകളെപ്പോയറി  വർദ്ധറിച്ചു.  ആശുപതറി  സമുച്ചയത്തെറില്
ഉത്പപ്പോദറിപറികളപടുന  മലെറിനജലെയം  സയംസ്കരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  50  വർഷയം  മുമട  നറിർമറിച്ച
ഓകറിപഡഷന് പപ്പോനപ്പോണട  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതട.   ആശുപതറി പരഖകളെറില് നറിനയം അവറിളടെ
3.2  എയം.എല്.ഡറി28 മപ്പോലെറിനന്ത്യയം  ഉത്പപ്പോദറിപറികളപടുനളവനയം  ഇതട  സയംസ്കരറിക്കുനതറിനട
നറിലെവറിലള്ള ഓകറിപഡഷന് പപ്പോനട പഴയതുയം അപരന്ത്യപ്പോപ്തവമപ്പോളണനയം ഓഡറിറ്റട നറിരഹീക്ഷറിച്ചു.
2010-ല്  പ്രതറിദറിനയം  നപ്പോല  ദശലെക്ഷയം  ലെറിറ്റർ  ജലെയം  സയംസ്കരറികപ്പോന്  കഴറിവള്ള  പപ്പോനട
ആശുപതറി സപ്പോപറിളച്ചങറിലയം  അതട  പ്രവർത്തെനരഹറിതമപ്പോണട.   ഓകറിപഡഷന് പപ്പോനറിളന
കുറഞ്ഞെ പ്രപ്പോപ്തറി കപ്പോരണയം വളെളരയധറികയം മലെറിനജലെയം സയംസ്കരണളമപ്പോനയം കൂടെപ്പോളത ജനവപ്പോസ
പമഖലെയറിളലെ തുറസപ്പോയ സലെങ്ങളെറിപലെകട ഒഴുകറിവറിടുനതട/പുറനള്ളുനതട മുകളെറില് പറഞ്ഞെ
നറിയമങ്ങളുളടെ  ലെയംഘനമപ്പോണട.  ളമഡറികല്  പകപ്പോപളെജട  അധറികപ്പോരറികളുമപ്പോയറി  മപ്പോയനപ്പോടെട
പ്രപദശത്തെട നടെത്തെറിയ സയംയുക സലെപരറിപശപ്പോധനയറില് ആശുപതറി പരറിസരത്തുണ്ടപ്പോകുന
മലെറിനജലെയം  ഒരു  ടെപ്പോങറില്  പശഖരറിച്ചറിടട  സയംസ്കരറികപ്പോളത  തളന  സമഹീപളത്തെ  മപ്പോയനപ്പോടെട

28 പ്രതറിദറിനയം ദശലെക്ഷയം ലെറിറ്റർ
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പ്രപദശപത്തെയട   ഓടെകളെറിലൂളടെ പമട  ളചയവറിടുനതപ്പോയറി  ഓഡറിറ്റട  നറിരഹീക്ഷറിച്ചു.   മപ്പോയനപ്പോടെട
പ്രപദശങ്ങളെറില്  സയംസ്കരറികപ്പോത്തെ  ദ്രവമപ്പോലെറിനന്ത്യയം  പമട  ളചയനതറിളനക്കുററിച്ചട  സമഹീപ
പ്രപദശങ്ങളെറില്  വസറിക്കുനവ ർ  പകപ്പോർപപറഷനട  പരപ്പോതറി  നല്കറിളയങറിലയം  നപ്പോളെറിതുവളര
പരറിഹപ്പോരളമപ്പോനമുണ്ടപ്പോയറില  (2015  ഡറിസയംബർ).   അങ്ങളന  ളമഡറികല്  പകപ്പോപളെജറില്
ഉണ്ടപ്പോകുന  മപ്പോലെറിനന്ത്യയം  കകകപ്പോരന്ത്യയം  ളചയനതറിലണ്ടപ്പോയ  ആസൂതണ  കവകലെന്ത്യയം
ആശുപതറിയുളടെ  മുഴുവന്  സമഹീപ  പ്രപദശങ്ങളളെയുയം  വൃത്തെറിഹഹീനമപ്പോയ  നറിലെയറിലെപ്പോക്കുകയുയം
അതട ളകപ്പോതുകുകളുളടെ പ്രജനനപകന്ദ്രമപ്പോയറി മപ്പോറുകയുയം ളചയ.  മപ്പോലെറിനന്ത്യ സയംസ്കരണ പപ്പോനട
പൂർത്തെറിയപ്പോകപ്പോത്തെതുകപ്പോരണയം ഉണ്ടപ്പോകുന മലെറിനജലെയം മപ്പോയനപ്പോടെട പ്രപദശത്തെട സയംസ്കരറികപ്പോളത
പമട ളചയകയപ്പോളണനട പകപ്പോർപപറഷന് മറുപടെറി നല്കറി (2015 നവയംബർ).

തപദ്ദേശവപ്പോസറികളെറില്  നറിനയം  പരപ്പോതറികള  ലെഭറിച്ചതറിനു  പശഷവയം  സയംസ്കരറികപ്പോത്തെ
ദ്രവമപ്പോലെറിനന്ത്യയം  ളമഡറികല്  പകപ്പോപളെജട  അധറികൃതർ  ജനവപ്പോസപകന്ദ്രങ്ങളെറിപലെയട  പമ്പു
ളചയനതറിളനതറിളര  പകപ്പോർപപറഷന്  നടെപടെറിളയപ്പോനയം  എടുത്തെറിടറിളലനട  ഓഡറിറ്റട
നറിരഹീക്ഷറിച്ചു.

3.2.3 സയംഗഹയം

പരറിസറിതറി  ശുചറിതസ്വയം  നറിലെനറിർത്തുനതറിനു  പവണ്ടറി  നറിയമങ്ങളെറിപലെയുയം
ചടങ്ങളെറിപലെയുയം  വന്ത്യവസകളകനുസൃതമപ്പോയുള്ള  ഉത്തെരവപ്പോദറിതസ്വയം  നറിറപവറ്റുനതറില്  നഗര
തപദ്ദേശ  സപ്പോപനങ്ങള  പരപ്പോജയളപട്ടു.  ശരറിയപ്പോയ  പരറിസറിതറി  ശുചറിതസ്വയം
നറിലെനറിർത്തുനതറിനുപവണ്ടറിയുള്ള  നഗര  തപദ്ദേശ  സപ്പോപനങ്ങളുളടെ  പരറിപപ്പോടെറികളുയം
നടെപടെറികളുയം  അപരന്ത്യപ്പോപ്തമപ്പോയറിരുന.   വപ്പോർഡ്തലെ  ആപരപ്പോഗന്ത്യ  ശുചറിതസ്വ  കമറിറ്ററികളുളടെയുയം,
ആപരപ്പോഗന്ത്യ സപ്പോനറിയംഗട കമറിറ്ററികളുളടെയുയം പ്രവർത്തെനയം പലെ രഹീതറിയറിലയം പപപ്പോരപ്പോയ്മയുള്ളതപ്പോയറിരുന.
ളപപ്പോതുശശൗചപ്പോലെയങ്ങള  വൃത്തെറിയപ്പോയുയം  ആപരപ്പോഗന്ത്യകരവമപ്പോയ  രഹീതറിയറിലമപ്പോണട
പ്രവ ർത്തെറിക്കുനളതനട  നഗര  തപദ്ദേശ  സപ്പോപനങ്ങള  ഉറപപ്പോകറിയറിരുനറില.  പകടുപപ്പോടുകള
തഹീർകപ്പോത്തെതുയം,  ളവള്ളത്തെറിളന  ലെഭന്ത്യതക്കുറവയം,  ളസപ്റ്ററികട  ടെപ്പോങട  ശരറിയപ്പോയറി
പ്രവർത്തെറികപ്പോത്തെതുയം  കപ്പോരണയം  ബസ് സപ്പോനട,  മപ്പോർകറ്റട  തുടെങ്ങറിയ  സലെങ്ങളെറില്
സപ്പോപറിച്ചറിരുന  ഭൂരറിഭപ്പോഗയം  ളപപ്പോതുശശൗചപ്പോലെയങ്ങളുയം  പ്രവർത്തെനരഹറിതമപ്പോയറിരുന.
ലെപ്പോക്ഷണറിക  പരറിപശപ്പോധന  നടെത്തെറിയ  നഗര  തപദ്ദേശ  സപ്പോപനങ്ങളെറിളലെ  എലപ്പോ
അറവശപ്പോലെകളുയം  ചനകളുയം  നറിയമത്തെറിലയം,  ചടങ്ങളെറിലയം  നറിഷ്കർഷറിച്ചറിരുന  അവശന്ത്യ
സശൗകരന്ത്യങ്ങള  ഇലപ്പോളതയപ്പോണട  പ്രവർത്തെറിച്ചറിരുനതട.   ഈ  സപ്പോപനങ്ങളെറില്  നറിനയം
പുറയംതള്ളറിയറിരുന  മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള  സയംസ്കരണളമപ്പോനയം  കൂടെപ്പോളത  ജലെപസപ്പോതസ്സുകളെറിപലെയ്ക്കുയം,
തുറസപ്പോയ സലെങ്ങളെറിപലെക്കുയം ഒഴുകറിവറിടതട ഗുരുതരമപ്പോയ പരറിസറിതറി മലെറിനഹീകരണത്തെറിനട
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കപ്പോരണമപ്പോയറി.   വന്ത്യവസപ്പോയശപ്പോലെകള,  ആശുപതറികള,  മറ്റു  വപ്പോണറിജന്ത്യസപ്പോപനങ്ങള
എനറിവയറില്നറിനള്ള  മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങളുളടെ  പുറയംതള്ളലകള  കപ്പോരണയം  ലെപ്പോക്ഷണറിക
പരറിപശപ്പോധന  നടെത്തെറിയ  നഗര  തപദ്ദേശസപ്പോപനങ്ങളെറിളലെ  ആറട  ജലെപ്പോശയങ്ങള
വളെളരയധറികയം  മലെറിനമപ്പോയറിരുന.  മനുഷന്ത്യവപ്പോസമുള്ള  സലെങ്ങളകരറികറിളലെ  തുറന
സലെങ്ങളെറില്  വറിസർജന്ത്യമപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള  തള്ളുനതറിനട  പമല്  യപ്പോളതപ്പോരു
നറിയന്ത്രണവമറിലപ്പോയറിരുന.

(2015  മപ്പോര്ച്ചറില് അവസപ്പോനറിച്ച  വര്ഷളത്തെ കയംപട പടപ്പോളെര്  ആനട  ഓഡറിറ്റര്  ജനറല്
ഓഫട ഇനന്ത്യയുളടെ തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളളെ സയംബനറിച്ച ഓഡറിറ്റട ററിപപപ്പോര്ടറിളലെ
ഖണറിക 3.2)

ഓഡറിറ്റട  ഖണറികയട  സര്കപ്പോരറില്  നറിനയം  ലെഭറിച്ച  മറുപടെറി  അനുബനയം  II  ആയറി
പചര്ത്തെറിരറിക്കുന.

1. 1994-ളലെ പകരളെ മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി നറിയമത്തെറിന് കഹീഴറില് നഗര തപദ്ദേശസപ്പോപനങ്ങള
നടെപപ്പോപകണ്ട  പരറിസറിതറി  ശുചറിതസ്വവമപ്പോയറി  ബനളപട  നറിയമപരമപ്പോയ  പ്രവൃത്തെറികളെപ്പോയ
ഓടെകളുളടെ  നറിർമപ്പോണയം,  പരറിപപ്പോലെനയം,  വൃത്തെറിയപ്പോകല്,  മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള,  ചപ്പുചവറുകള,
ളവറുപ്പുളെവപ്പോക്കുന  മറ്റട  സപ്പോധനങ്ങള  എനറിവയുളടെ  നഹീകയം  ളചയലയം  നറിർമപ്പോർജനവയം;
മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  ചനകളുളടെയുയം  അറവശപ്പോലെകളുളടെയുയം  ളപപ്പോതുവഹീഥറികളുളടെയുയം
ശശൗചപ്പോലെയങ്ങള  ഉളളപളടെയുള്ള  ളപപ്പോതുസലെങ്ങളുളടെ  നറിർമപ്പോണവയം  നറിയന്ത്രണവയം;
അഴുക്കുചപ്പോല് പദ്ധതറിയുളടെ നടെപപ്പോകല് എനറിവയുമപ്പോയറി ബനളപട പ്രവർത്തെനങ്ങളളെക്കുററിച്ചുള്ള
ഓഡറിറ്റട നറിരഹീക്ഷണങ്ങളെറിപന്മല് സർകപ്പോർ സസ്വഹീകരറിച്ച നടെപടെറികള പരറിപശപ്പോധറിച്ച സമറിതറി
പ്രസനത  ഓഡറിറ്റട  നറിരഹീക്ഷണങ്ങളെറിപന്മല്  സൂചറിപറിച്ചറിരറിക്കുന  പ്രശ്നങ്ങള  എലപ്പോയം
പരറിഹരറിച്ചറിട്ടുണ്ടട  എന  സർ കപ്പോർ  മറുപടെറിയറില്  വറിപയപ്പോജറിപട  പ്രകടെറിപറിക്കുകയുയം  ഇതട
സയംബനറിച്ചട  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  വകുപട  പ്രറിന്സറിപല്  ളസക്രടററിയുളടെ  അഭറിപ്രപ്പോയയം
ആരപ്പോയുകയുയം  ളചയ.

2.  ഓഡറിറ്റട  പരപ്പോമർശത്തെറിലളളപട  നഗര  തപദ്ദേശ  സപ്പോപനങ്ങള  സർകപ്പോരറിനട
സമർപറിച്ച മറുപടെറി  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറില് നറിനയം പ്രസ്തുത ഓഡറിറ്റട  പരപ്പോമർശങ്ങള ടെറി  നഗര
തപദ്ദേശസപ്പോപനങ്ങള ഗശൗരവമപ്പോയറി എടുത്തെറിടറില എനട സർകപ്പോരറിനട  മനസറിലെപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുയം
ടെറി വറിഷയത്തെറില് സമഗമപ്പോയ വറിചറിനനയം വറിവറിധ തലെങ്ങളെറില് നടെത്തുവപ്പോനുയം ഉചറിതമപ്പോയ
പരറിഹപ്പോര മപ്പോർഗ്ഗങ്ങള സസ്വഹീകരറിക്കുനതറിനട  കർശനമപ്പോയ നറിർപദ്ദേശങ്ങള നല്കുനതപ്പോളണനയം
പ്രറിന്സറിപല് ളസക്രടററി  സമറിതറിളയ അററിയറിച്ചു.  ളപപ്പോതുസലെങ്ങളെറിലയം ജലെപ്പോശയങ്ങളെറിലയം
മപ്പോലെറിനന്ത്യ  നറിപക്ഷപയം  കളണ്ടത്തെറിയ  നഗരസഭകളകട  വന്ത്യകമപ്പോയ  പരറിഹപ്പോര  മപ്പോർഗ്ഗയം
കളണ്ടത്തെപ്പോന്  നറിർപദ്ദേശയം  നല്കുനതപ്പോളണനയം  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  ളമഡറികല്  പകപ്പോപളെജറിളലെ
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മപ്പോലെറിനന്ത്യ നറിർമപ്പോർജനത്തെറിനട പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട പകപ്പോർപപറഷന്, ജറിലപ്പോ കളെക്ടര് എനറിവരുളടെ
പനതൃതസ്വത്തെറില് അമൃതട  (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation)
പദ്ധതറിയറിലളളപടുത്തെറി നടെപടെറി  സസ്വഹീകരറിക്കുനതപ്പോളണനയം അററിയറിച്ചു.    കൂടെപ്പോളത നഗര
തപദ്ദേശസപ്പോപനങ്ങളെറിളലെ  പരറിസറിതറി  ശുചറിതസ്വ  പരറിപപ്പോലെനത്തെറിളന  ആദന്ത്യപടെറി  എന
നറിലെയറില് നഗര തപദ്ദേശ സപ്പോപനങ്ങളെറിളലെ അദ്ധന്ത്യക്ഷന്മപ്പോർ, ആപരപ്പോഗന്ത്യ സപ്പോന്ഡറിയംഗട കമറിറ്ററി
ളചയർമപ്പോന്മപ്പോർ,  ളസക്രടററിമപ്പോർ,  ളഹല്ത്തെട  ഓഫഹീസർമപ്പോർ,  മുനറിസറിപല്/  പകപ്പോർപപറഷന്
എഞറിനഹീയര്മപ്പോർ  എനറിവരുളടെ  ഒരു  അവപലെപ്പോകന  പയപ്പോഗയം  അടെറിയനരമപ്പോയറി  വറിളെറിച്ചു
പചർക്കുനതപ്പോളണനയം  പ്രറിന്സറിപല്  ളസക്രടററി  സമറിതറിളയ  അററിയറിച്ചു.  തുടെർനട  നഗര
തപദ്ദേശസപ്പോപനങ്ങളെറിളലെ  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  പ്രശ്നങ്ങള  പരറിഹരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  സസ്വഹീകരറികപ്പോനു
പദ്ദേശറിക്കുന വറിവറിധ പ്രവർത്തെനങ്ങള സയംബനറിച്ച വറിശദ വറിവരങ്ങള തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ
വകുപട പ്രറിന്സറിപല് ളസക്രടററി സമറിതറിയുളടെ ശ്രദ്ധയറില്ളപടുത്തെറി.

3. നറിയമത്തെറില് നറിഷ്കകർഷറിച്ചറിരറിക്കുനതുപപപ്പോളലെ ആപരപ്പോഗന്ത്യ സപ്പോന്ഡറിയംഗട കമറിറ്ററികള
വറിളെറിച്ചു പചർക്കുനതറില് നഗര തപദ്ദേശസപ്പോപനങ്ങള രണ്ടു മുതല് ഒന്പതട മപ്പോസയം വളര വഹീഴ്ച
വരുത്തെറി  എന  ഓഡറിറ്റട  പരപ്പോമർശത്തെറിപന്മല്  ആപരപ്പോഗന്ത്യകപ്പോരന്ത്യ  സപ്പോന്ഡറിയംഗട  കമറിറ്ററികള
കൂപടെണ്ടതട  സയംബനറിച്ചട  കൃതന്ത്യമപ്പോയ  നറിയമവയം  നറിർപദ്ദേശവയം  ഉള്ളപപപ്പോള  ഗുരുതരമപ്പോയ
ആപരപ്പോഗന്ത്യ പ്രശ്നങ്ങള ഇലപ്പോത്തെതുളകപ്പോണ്ടപ്പോണട കമറിറ്ററികള കൂടെപ്പോതറിരുനതട എന സർകപ്പോർ
മറുപടെറി  അയംഗഹീകരറികപ്പോനപ്പോവറിളലനട  സമറിതറി  ചൂണ്ടറികപ്പോടറി.    നറിലെവറില്  ആപരപ്പോഗന്ത്യകപ്പോരന്ത്യ
സപ്പോൻഡറിയംഗട കമറിറ്ററികള കൃതന്ത്യമപ്പോയറി കൂടെപ്പോറുണ്ടട എന നഗര തപദ്ദേശസപ്പോപനങ്ങളുളടെ മറുപടെറി
നറിരുത്തെരവപ്പോദപരമപ്പോളണനട  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയളപടുകയുയം പ്രസ്തുത  മറുപടെറി  ശരറി  വയ്ക്കുന
തരത്തെറില് സമറിതറിയറില് സമർപറിച്ച തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ വകുപറിളന നടെപടെറിയറില് സമറിതറി
അതൃപ്തറി  പരഖളപടുത്തുകയുയം  ളചയ.  സപ്പോന്ഡറിയംഗട  കമറിറ്ററികള  വറിളെറിച്ചു  കൂപടണ്ട  ചുമതലെ
ആർകപ്പോളണനട സമറിതറി ആരപ്പോയുകയുയം നറിയമപ്രകപ്പോരയം സപ്പോന്ഡറിയംഗട കമറിറ്ററികള വറിളെറിച്ചു
കൂപടണ്ട ഉത്തെരവപ്പോദറിതസ്വയം സപ്പോനറിയംഗട കമറിറ്ററി ളചയര്മപ്പോനപ്പോളണങറിലയം നറിയമപ്രകപ്പോരയം കമറിറ്ററി
കൂടുനറിളലങറില്  ആയതട  ചൂണ്ടറികപ്പോണറിച്ചട  കുററിപട  ളകപ്പോടുത്തെട  കമറിറ്ററി  വറിളെറിച്ചുകൂട്ടുനതറിനട
ആവശന്ത്യളപടെപ്പോന്  നഗര  തപദ്ദേശ  സപ്പോപനങ്ങളെറിളലെ  ളസക്രടററിമപ്പോര്കട  ഉത്തെരവപ്പോദറിതസ്വയം
ഉളണ്ടനട   തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  വകുപട  പ്രറിന്സറിപല്  ളസക്രടററി  സമറിതറിയുളടെ
ശ്രദ്ധയറില്ളപടുത്തെറി.  സപ്പോനറിയംഗട  കമറിറ്ററി  കൂടുനതു  സയംബനറിച്ച  ററിപപപ്പോര്ടട  നഗരതപദ്ദേശ
സപ്പോപനങ്ങള  ലെഭന്ത്യമപ്പോകപ്പോറുപണ്ടപ്പോ  എനട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട  വപ്പോര്ഷറിക  ററിപപപ്പോര്ടട
നല്കപ്പോറുളണ്ടനയം  അതട  അവപലെപ്പോകനയം  ളചയട  അവര്കട  മറുപടെറി  നല്കുകയുയം
നറിയമസഭയറില്  വയ്ക്കുകയുയം  ളചയപ്പോറുളണ്ടനട  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  വകുപട  പ്രറിന്സറിപല്
ളസക്രടററി  അററിയറിച്ചു.   നഗര  തപദ്ദേശ  സപ്പോപനങ്ങളെറില്  ആപരപ്പോഗന്ത്യകപ്പോരന്ത്യ  സപ്പോനറിയംഗട
കമറിറ്ററികള  കൃതന്ത്യമപ്പോയറി  കൂടെപ്പോതറിരറിക്കുനതുയം  കമറിറ്ററിയുളടെ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളെറില്  തുടെര്നടെപടെറി
സസ്വഹീകരറികപ്പോതറിരുനതുയം  സര്കപ്പോര്  ഗശൗരവമപ്പോയറി  കപ്പോണുനളവനയം  സപ്പോന്ഡറിയംഗട
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കമറിറ്ററികളുളടെ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള  ഉറപ്പുവരുത്തുനതറിനപ്പോവശന്ത്യമപ്പോയ  നടെപടെറികള
സസ്വഹീകരറിക്കുനതപ്പോളണനയം  പ്രറിന്സറിപല്  ളസക്രടററി  സമറിതറികട  ഉറപ്പുനല്കറി.
മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററികളുയം  പകപ്പോര്പപറഷനുകളുയം  ആപരപ്പോഗന്ത്യ  സപ്പോനറിയംഗട  കമറിറ്ററികള  കൂടുനതറില്
നറിരനരമപ്പോയറി  വഹീഴ്ച  വരുത്തുനതപ്പോയുയം  എനപ്പോല്  സര്കപ്പോരുയം  ഇകപ്പോരന്ത്യയം  പരറിപശപ്പോധറികപ്പോ
തറിരറിക്കുകയുയം  ളറക്ടറികഫ  ളചയപ്പോന്  നടെപടെറി  സസ്വഹീകരറികപ്പോതറിരറിക്കുനതപ്പോയുയം  സമറിതറി
നറിരഹീക്ഷറിക്കുകയുയം  ആപരപ്പോഗന്ത്യ  സപ്പോനറിയംഗട കമറിറ്ററികള  കൃതന്ത്യമപ്പോയറി  കൂടുനറിളലനട  ഓഡറിറ്റട
പരപ്പോമര്ശയം ഉണ്ടപ്പോയ സറിതറികട ആപരപ്പോഗന്ത്യകപ്പോരന്ത്യ സപ്പോനറിയംഗട കമറിറ്ററികള കൃതന്ത്യമപ്പോയറി കൂടെപ്പോത്തെ
പക്ഷയം സപ്പോനറിയംഗട കമറിറ്ററി ളചയര്മപ്പോളനയുയം അയംഗങ്ങളുളടെയുയം സപ്പോനറിയംഗട കമറിറ്ററി അയംഗതസ്വയം
നഷ്ടളപടുളമളനപ്പോരു പഭദഗതറി ചടങ്ങളെറില് വരുനതു സയംബനറിച്ചട കമറിറ്ററി ചര്ച്ച ളചയകയുയം
അപ്രകപ്പോരയം  പഭദഗതറി  റൂളസറില്  വരുത്തുനതറിനട  ശറിപപ്പോര്ശ  ളചയപ്പോന്  തഹീരുമപ്പോനറിക്കുകയുയം
ളചയ.

4. എന്.ആര്.എച്ചട.എയം.-നു കഹീഴറില് സര്കപ്പോര് പുറത്തെറിറകറിയ മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങളെറില്
വപ്പോര്ഡട  തലെ ആപരപ്പോഗന്ത്യശുചറിതസ്വ  കമറിറ്ററികള രൂപഹീകരറികണളമനട  നറിഷ്കര്ഷറിച്ചറിരുനതപ്പോയുയം
വപ്പോര്ഡ്തലെ ആപരപ്പോഗന്ത്യ ശുചറിതസ്വ കമറിറ്ററികളുളടെയുയം ശുചറിതസ്വ പസ്കസ്വപ്പോഡുകളുളടെയുയം പ്രവര്ത്തെനയം
ഓഡറിറ്റട  വറിലെയറിരുത്തെറിയപപപ്പോള  വപ്പോര്ഡ്തലെ  ആപരപ്പോഗന്ത്യ  ശുചറിതസ്വ   കമറിറ്ററികള  തപദ്ദേശ
സസ്വയയംഭരണ   സപ്പോപനങ്ങള  രൂപഹീകരറിച്ചതട  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങളകട  അനുസൃതമപ്പോയറി
രുനറിളലനയം മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററികള പരറിസര ശുചറിതസ്വവമപ്പോയറി ബനളപട പ്രശ്നങ്ങള ചര്ച്ച
ളചയനതറിനട  കമറിറ്ററികള  വറിളെറിച്ചട  പചര്ത്തെറിരുനറിളലനയം  ശുചറിതസ്വ  പസ്കസ്വപ്പോഡുകള
രൂപഹീകരറിക്കുനതറില്  വപ്പോര്ഡട  ളഹല്ത്തെട  ശുചറിതസ്വ  കമറിറ്ററികള  പരപ്പോജയളപട്ടുളവനയം
ശുചറിതസ്വ  കമറിറ്ററിയുളടെ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള  നറിരഹീക്ഷറിക്കുനതറിനുയം  ഏപകപ്പോപറിപറിക്കുനതറിനുയം
നഗര തപദ്ദേശ സപ്പോപനങ്ങള പരപ്പോജയളപട്ടുളവനയം സമറിതറി നഹീരഹീക്ഷറിച്ചു.

5.  വപ്പോര്ഡറിളലെ ജനങ്ങളുളടെ പങപ്പോളെറിത്തെപത്തെപ്പോളടെ വപ്പോര്ഡ്തലെ ആപരപ്പോഗന്ത്യ കമറിറ്ററികള
പ്രവര്ത്തെറിച്ചുവരുന  നഗര  തപദ്ദേശസപ്പോപനങ്ങളളെ  സയംബനറിച്ച  വറിവരങ്ങള  സമറിതറി
ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട  എലപ്പോ  വപ്പോര്ഡറിലയം  വപ്പോര്ഡട  തലെ  ശുചറിതസ്വ  കമറിറ്ററികള
രൂപഹീകരറിച്ചറിട്ടുളണ്ടനയം  പഡപ്പോക്ടര്മപ്പോര്  ഉള്ള  സലെങ്ങളെറില്  അവളര  കമറിറ്ററിയറില്
ഉളളപടുത്തെറിയറിട്ടുളണ്ടനയം ളകപ്പോലയം പകപ്പോര്പപറഷന് ളസക്രടററി അററിയറിച്ചു.

6.  ആശപ്പോ  വര്കര്മപ്പോര്  അടെകയം  നറിരവധറി  ആപരപ്പോഗന്ത്യ  പ്രവര്ത്തെകര്  ഉണ്ടപ്പോയറിട്ടുയം
ആപരപ്പോഗന്ത്യരയംഗത്തെട  പനടയം  കകവരറികപ്പോന്  കഴറിയപ്പോത്തെതട  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  വകുപറിളന
ഭപ്പോഗത്തുള്ള  വഹീഴ്ചയപ്പോളണനട  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയളപട്ടു.  നഗര  തപദ്ദേശ  സപ്പോപനങ്ങളെറില്
എന്.ആര്.എച്ചട.എയം.  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശമനുസരറിച്ചുള്ള  വപ്പോര്ഡട  തലെ  ശുചറിതസ്വ   കമറിറ്ററികള
രൂപഹീകരറികപ്പോനുയം  അമറിതമപ്പോയറി  മപ്പോലെറിനന്ത്യയം  ളപരുകറി  സപ്പോയംക്രമറിക  പരപ്പോഗങ്ങള  പടെര്ന
പറിടെറികപ്പോന്  സപ്പോധന്ത്യതയുള്ള  പമഖലെകളെറില്  ശുചറിതസ്വ  പസ്കസ്വപ്പോഡുകളുളടെ  പ്രവര്ത്തെനയം
ശകറിളപടുത്തെപ്പോന് നടെപടെറി സസ്വഹീകരറിക്കുവപ്പോനുയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.
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7.  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  നഗരസഭയറില് വപ്പോര്ഡട സപ്പോനറിപടഷന് കമറിറ്ററി കണ്വഹീനര്മപ്പോര്കട
അഡസ്വപ്പോന്സപ്പോയറി  നല്കറിയറിരുനതുയം  ക്രമവല്കരറികളപടെപ്പോതറിരുനതുമപ്പോയ  ₹1.85  പകപ്പോടെറി
മുഴുവന് ക്രമഹീകരറിച്ചറിട്ടുണ്ടട എന സര്കപ്പോര് മറുപടെറി പരറിഗണറിച്ച സമറിതറി അതട അകശൗണ്ടനട
ജനറലെറിളന  പബപ്പോദ്ധന്ത്യളപടുത്തെറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭന്ത്യമപ്പോക്കുന  മുറയട  ഓഡറിറ്റട  പരപ്പോമര്ശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് തഹീരുമപ്പോനറിച്ചു.

8.  ളപപ്പോതു  ശശൗചപ്പോലെയങ്ങളുളടെ  പരറിപപ്പോലെനയം  സയംബനറിച്ച  ഓഡറിറ്റട  പരപ്പോമര്ശങ്ങള
സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ചു.    ഒറ്റപപ്പോലെയം മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയറില് മുനറിസറിപല് ബസ് സപ്പോന്ഡറിപനപ്പോടെട
പചര്നള്ള ളപപ്പോതു ശശൗചപ്പോലെയയം വൃത്തെറിഹഹീനമപ്പോയപ്പോണട പ്രവര്ത്തെറിച്ചറിരുനതട എന ഓഡറിറ്റട
പരപ്പോമര്ശത്തെറിപന്മലള്ള സര്കപ്പോര് മറുപടെറി  പരറിപശപ്പോധറിച്ച സമറിതറി,  പുതറിയ ബസ് സപ്പോന്ഡട
നറിര്മപ്പോണയം  പൂര്ത്തെഹീകരറിക്കുപമപ്പോള  ടെറി  പ്രശ്നയം  പരറിഹരറികളപടുയം  എനട  ഓഡറിറ്ററിനട
നല്കറിയ  മറുപടെറിയറിപന്മല്  സസ്വഹീകരറിച്ച  വറിശദപ്പോയംശങ്ങള  സയംബനറിച്ചട  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട
പുതറിയ  ബസ് സപ്പോനട  തുറനളകപ്പോടുക്കുനതറിനട  മൂന  മപ്പോസളത്തെ  സമയയം  എടുക്കുളമനയം
വൃത്തെറിഹഹീനമപ്പോയ  പടെപ്പോയ് ളലെറ്റുകള  ശരറിയപ്പോകറിയറിട്ടുളണ്ടനയം  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  സമറിതറിളയ
അററിയറിച്ചു.  എനപ്പോല് പടെപ്പോയ് ളലെറ്റുകള ശരറിയപ്പോകറിയറിട്ടുളണ്ടന മറുപടെറി അയംഗഹീകരറികപ്പോനപ്പോവറിളലനയം
ഇകപ്പോരന്ത്യത്തെറില്  അടെറിയനരമപ്പോയറി  തുടെര്  നടെപടെറി  സസ്വഹീകരറികണളമനയം  സമറിതറി
ആവശന്ത്യളപട്ടു.  തുടെര്നട ഓഡറിറ്റട പരപ്പോമര്ശയം സയംബനറിച്ചട മറ്റട നഗര തപദ്ദേശ സപ്പോപനങ്ങള
സമര്പറിച്ച  മറുപടെറി  പരറിഗണറിച്ച  സമറിതറി  ളപപ്പോതു  ശശൗചപ്പോലെയങ്ങളുളടെ  പരറിപപ്പോലെനയം
സയംബനറിച്ചട  നഗര  തപദ്ദേശസപ്പോപനങ്ങള  നല്കറിയ  മറുപടെറി  തൃപ്തറികരമളലനട
അഭറിപ്രപ്പോയളപടുകയുയം ളപപ്പോതു ശശൗചപ്പോലെയങ്ങള വൃത്തെറിയപ്പോയറി പരറിപപ്പോലെറികണളമനയം അവ
ശരറിയപ്പോയ  രഹീതറിയറില്  നറിലെനറിര്ത്തുനതറിനട  പ്രപതന്ത്യക  ശ്രദ്ധ  പതറിപറികണളമനട
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുയം ളചയ.  കൂടെപ്പോളത അനധറികൃത പഹപ്പോസലകള,  തൃകപ്പോകര മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി
യറിലളളപളടെ ഇതര സയംസപ്പോന ളതപ്പോഴറിലെപ്പോളെറികള തപ്പോമസറിക്കുന കന്ത്യപ്പോമ്പുകള എനറിവറിടെങ്ങളെറില്
കര്ശന  പരറിപശപ്പോധന  നടെത്തെറി  ശശൗചപ്പോലെയങ്ങളുളടെ  സറിതറി  വറിലെയറിരുത്തെറി  തുടെര്നടെപടെറി
സസ്വഹീകരറികണളമനയം സമറിതറി ആവശന്ത്യളപട്ടു.

9. മറിക നഗരസഭകളെറിലയം ളഹല്ത്തെട സപ്പോനറിയംഗട കമറിറ്ററികള നറിയമപ്പോനുസൃതയം പയപ്പോഗയം
പചരപ്പോററിളലനട  വറിലെയറിരുത്തെറിയ  സമറിതറി  ഇതു  സയംബനറിച്ചട  തപദ്ദേശ  സപ്പോപനങ്ങളെറിളലെ
ളസക്രടററിമപ്പോര്  എളനങറിലയം  നടെപടെറി  സസ്വഹീകരറിക്കുകയുണ്ടപ്പോപയപ്പോ  എനട  ആരപ്പോയുകയുയം
സപ്പോന്ഡറിയംഗട  കമറിറ്ററികള  കൂടെറിയറിളലങറില്  സസ്വഹീകരറിപകണ്ട  തുടെര്നടെപടെറി  സയംബനറിച്ചട
ചടത്തെറില്  വന്ത്യവസയറിലപ്പോളയനയം  ടെറി  സമറിതറി  അയംഗങ്ങള  പകപ്പോ-ളടെര്മറിനസപ്പോയറി
തുടെരുകയപ്പോളണനയം  സമറിതറി  നറിരഹീക്ഷറിച്ചു.   സപ്പോനറിയംഗട  കമറിറ്ററികളകട  മഹീറ്ററിയംഗട  കൂടെപ്പോനുയം
പ്രവര്ത്തെറികപ്പോനുയം  കഴറിയുന  തരത്തെറിലള്ള  സപപപ്പോര്ടട  സര്കപ്പോര്  നല്കറിയറിട്ടുള്ള
സപ്പോഹചരന്ത്യത്തെറില്  സപ്പോനറിയംഗട  കമറിറ്ററികളുളടെ  പ്രവര്ത്തെനയം  ചടപ്രകപ്പോരവയം  കപ്പോരന്ത്യക്ഷമവയം
ആക്കുനതറിനട  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളുളടെ  ളസക്രടററിമപ്പോര്  പ്രപതന്ത്യകയം  ശ്രദ്ധ
ളചലത്തെണളമനട സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയളപട്ടു.



27

10.  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  നറിര്മപ്പോര്ജനയം  സര്കപ്പോര്  ഏളറ്റടുത്തെ  പദ്ധതറികളെറില്  ഏറ്റവയം
പ്രധപ്പോനളപട ഒനപ്പോളണനയം എനപ്പോല് തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള അവസരത്തെറിളനപ്പോത്തെട
ഉയരുകപയപ്പോ  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങളകനുസരറിച്ചട  കഹീനറിയംഗട  ഓപപറഷന്  നടെത്തുകപയപ്പോ
ളചയറിടറിലപ്പോളയനയം  മുന്വര്ഷങ്ങളെറില്  ശുചഹീകരണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളകട  25,000  രൂപ
ളകപ്പോടുത്തെറിരുനതട  ഇപപപ്പോള  2  ഘടങ്ങളെറിലെപ്പോയറി  50,000  രൂപ  ഓപരപ്പോ  വപ്പോര്ഡറിനുയം
നല്കറിളയങറിലയം  മപ്പോതൃകപ്പോപരമപ്പോയറി  ചൂണ്ടറികപ്പോണറികപ്പോന്  തക  ഒരു പ്രവര്ത്തെനവയം  നഗര
തപദ്ദേശസപ്പോപനങ്ങളുളടെ  ഭപ്പോഗത്തു  നറിനണ്ടപ്പോയറിടറില  എനട  സമറിതറി  നറിരഹീക്ഷറിച്ചു.
മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററികളെറിളലെയുയം  പകപ്പോര്പപറഷനുകളെറിളലെയുയം  ഏളതങറിലയം  ഒരു  വപ്പോര് ഡറില്
എങറിലയം  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  നറിര്മപ്പോര്ജനത്തെറില് മപ്പോതൃകപ്പോപരമപ്പോയ പ്രവര്ത്തെനയം ശ്രദ്ധയറില്ളപടറി
ട്ടുപണ്ടപ്പോളയന  സമറിതറിയുളടെ  പചപ്പോദന്ത്യത്തെറിനട  പൂര്ണ്ണമപ്പോയ  അര്ത്ഥത്തെറില്  മപ്പോതൃകപ്പോപരമപ്പോയറി
ചൂണ്ടറികപ്പോണറിക്കുവപ്പോന് കഴറിയുന വപ്പോര്ഡുകള ഇളലങറിലയം ആലെപ്പുഴ,  ആറ്ററിങ്ങല്,  വടെകന്
പറവൂര് എനറിവറിടെങ്ങളെറില് ഖരമപ്പോലെറിനന്ത്യ സയംസ്കരണത്തെറില് മപ്പോതൃകയപ്പോയ വപ്പോര്ഡുകളുളണ്ടനട
തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ വകുപട പ്രറിന്സറിപല് ളസക്രടററി സമറിതറി മുമപ്പോളക അററിയറിച്ചു.  കൂടെപ്പോളത
ആലെപ്പുഴ,  ആറ്ററിങ്ങല്  ജറിലകളെറിളലെ  തുമ്പൂര്മൂഴറി  പമപ്പോഡല്  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  സയംസ്കരണ  പപ്പോന്റുകള
ഓപരപ്പോ  കപ്പോരന്ത്യത്തെറില്  മപ്പോതൃകയപ്പോളണനട  ശുചറിതസ്വമറിഷന്  ഡയറക്ടറുയം  സമറിതറിയറില്
പബപ്പോധറിപറിച്ചു.  ആലെപ്പുഴയറില് ജനപങപ്പോളെറിത്തെപത്തെപ്പോളടെ  കപ്പോരന്ത്യങ്ങള നടെനറിരുന സമയത്തെട
മപ്പോലെറിനന്ത്യ  സയംസ്കരണ  പപ്പോന്റുകള  മപ്പോതൃകപ്പോപരമപ്പോയറി  പ്രവര്ത്തെറിച്ചറിരുനളവനയം  എനപ്പോല്
ഇപപപ്പോള  ആ  നറിലെവപ്പോരമറിളലനയം  സമറിതറി  നറിരഹീക്ഷറിച്ചു.   മപ്പോലെറിനന്ത്യ  നറിര്മപ്പോര്ജന
പദ്ധതറികപ്പോയറി  163  പകപ്പോടെറി  രൂപയപ്പോണട  പകരളെ  ശുചറിതസ്വ  മറിഷനട  ലെഭറിക്കുനളതനയം
ശുചഹീകരണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളകട  നഗരസഭകള  പപ്പോന്  ഫണ്ടറിളന  15  ശതമപ്പോനയം  മപ്പോറ്ററി
വയണളമനളണ്ടനയം  പകപ്പോര്പപറഷന്,  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി,  പഞപ്പോയത്തുകള  എനറിവയപ്പോയറി
പസറ്റട  പപ്പോന്ഫണ്ടറില്  നറിനയം  ഒരു  വര്ഷയം  ശരപ്പോശരറി  600  പകപ്പോടെറി  രൂപ
മപ്പോറ്ററിവയ്പകണ്ടതപ്പോളണനയം  ശുചറിതസ്വമറിഷന്  ഡയറക്ടര്  അററിയറിച്ചു.   എനപ്പോല്  കഴറിഞ്ഞെ
10  വര്ഷമപ്പോയറി  6000  പകപ്പോടെറി  രൂപ ശുചഹീകരണ പരറിപപ്പോടെറികളകപ്പോയറി ളചലെവപ്പോകറിയറിട്ടുയം
സര്കപ്പോര് മുന്കളയടുത്തെട പ്രവര്ത്തെറിച്ചറിട്ടുയം ഇകപ്പോരന്ത്യത്തെറില് ഒരു വപ്പോര്ഡുപപപ്പോലയം മപ്പോതൃകയപ്പോയറി
കപ്പോണറികപ്പോനറിലപ്പോളയന ശുചറിതസ്വ മറിഷളന മറുപടെറിയറില് സമറിതറി അതൃപ്തറി പ്രകടെറിപറിച്ചു.

11.  ശുചറിതസ്വ മറിഷളന ആര്ടറികറിളസട  ഓഫട അപസപ്പോസറിപയഷനുയം  ളമപമപ്പോറപ്പോണ്ടയം ഓഫട
അപസപ്പോസറിപയഷനുയം അനുസരറിച്ചുള്ള കപ്പോരന്ത്യങ്ങള  അവര് തളന പപ്പോലെറിക്കുനറിളലനയം ശുചറിതസ്വ
മറിഷളന ആര്ടറികറിളസട ഓഫട അപസപ്പോസറിപയഷനറില് തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളകട
പപ്രരണയുയം  പ്രപചപ്പോദനവയം  നല്കുനതറിനട  പമപ്പോഡല്  ഉണ്ടപ്പോകറിളകപ്പോടുക്കുവപ്പോനുയം  അവര്കട
ആവശന്ത്യമപ്പോയ  ളടെകറികല്  ആനട  മപ്പോപനജഹീരറിയല്  സപപപ്പോര്ടട  നല്പകണ്ടതപ്പോളണനയം
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പറഞ്ഞെറിട്ടുളണ്ടനട  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  വകുപട  പ്രറിന്സറിപല്  ളസക്രടററി  സമറിതറിളയ
അററിയറിച്ചു. ഇകപ്പോരന്ത്യയം  സമറിതറി  ഗശൗരവമപ്പോയറി  എടുക്കുകയുയം  ശുചറിതസ്വമറിഷളന  പ്രവര്ത്തെനയം
നവഹീകരറിപകണ്ടതപ്പോളണനട അഭറിപ്രപ്പോയളപടുകയുയം ളചയ.

12. 2010-11 മുതല് 2014-15 വളരയുള്ള കപ്പോലെയളെവറില് ₹ 82.66 ലെക്ഷയം ളചലെവഴറിച്ചട
പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട,  ളകപ്പോലയം പകപ്പോര്പപറഷനുകളെറിലയം,  പകപ്പോടയയം മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയറിലയം നറിര്മറിച്ച
ഇ-പടെപ്പോയ് ളലെറ്റുകള  പകടുപപ്പോടുകള  മപ്പോറ്ററി  പ്രവര്ത്തെനക്ഷമമപ്പോകറി  ളപപ്പോതുജനത്തെറിനട
ഉപപയപ്പോഗപയപ്പോഗന്ത്യമപ്പോകപ്പോന്  നഗരതപദ്ദേശ  സപ്പോപനങ്ങള  നടെപടെറി  സസ്വഹീകരറിച്ചറില  എന
ഓഡറിറ്റട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിപന്മല്  പ്രസ്തുത  നഗര  തപദ്ദേശ  സപ്പോപനങ്ങള  സമര്പറിച്ച  മറുപടെറി
സമറിതറി  പരറിപശപ്പോധറിച്ചു.  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  പകപ്പോര്പപറഷനറില്  15  ഇ-പടെപ്പോയ് ളലെറ്റുകളെറില്
11  എണ്ണയം  പ്രവര്ത്തെനക്ഷമമപ്പോളണനയം  പകപ്പോടയയം  നഗരസഭയറില്  തറിരുനകര
കമതപ്പോനത്തെറിനട സമഹീപയം പ്രവര്ത്തെറിച്ചറിരുന ഇ-പടെപ്പോയ് ളലെറ്റട വപ്പോടര് കണക്ഷളന പ്രശ്നത്തെപ്പോല്
നപ്പോഗമടെപത്തെയട  മപ്പോറ്ററി  സപ്പോപറിക്കുനതറിനട  നടെപടെറി  സസ്വഹീകരറിച്ചുവരുന എനയം ബനളപട
നഗരസഭപ്പോ ളസക്രടററിമപ്പോര് സമറിതറിളയ അററിയറിച്ചു.  ളകല്പടപ്പോണ് പപപ്പോലള്ള ളപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ
സപ്പോപനങ്ങള  മുപഖന  സപ്പോപറികളപടുന  ഇ-പടെപ്പോയ് ളലെറ്റുകള  വളെളര  പവഗയം
പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോകുന  സപ്പോഹചരന്ത്യത്തെറില്  ളപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങള  സസ്വനമപ്പോയറി
ഉദ്പപ്പോദറിപറികപ്പോത്തെ  സപ്പോധനസപ്പോമഗറികള  ളടെണ്ടര്  കൂടെപ്പോളത  വപ്പോങ്ങരുളതനട  സമറിതറി
ററിപപപ്പോര്ടറില് ഉളളപടുത്തെപ്പോന് തഹീരുമപ്പോനറിച്ചു.   പകപ്പോഴറിപകപ്പോട്ടുയം  തൃകപ്പോകരയുയം  ഇ-പടെപ്പോയ് ളലെറ്റുകള
നലരഹീതറിയറില്  പ്രവര്ത്തെറിക്കുനതപ്പോയറി  ചൂണ്ടറികപ്പോണറിച്ച  സമറിതറി  അതറിളന  മപ്പോതൃകയറില്
ഇ-പടെപ്പോയ് ളലെറ്റുകള മപ്പോതൃകപ്പോപരമപ്പോയ രഹീതറിയറില് പ്രവര്ത്തെറിപറിക്കുനതറിനട ആവശന്ത്യമപ്പോയ തുടെര്
നടെപടെറികള സസ്വഹീകരറിക്കുനതറിനട ശറിപപ്പോര്ശ ളചയപ്പോന് തഹീരുമപ്പോനറിച്ചു.

13.  അറവശപ്പോലെകള മപ്പോതൃകപ്പോപരമപ്പോയറി പ്രവര്ത്തെറിക്കുന ഏളതങറിലയം മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി
യുപണ്ടപ്പോ  എനട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട  വയനപ്പോടറില്  ബ്രഹ്മഗറിരറി  ളസപ്പോളളസറ്ററിയുളടെ
പനതൃതസ്വത്തെറിലള്ള അറവശപ്പോലെ നല രഹീതറിയറില് പ്രവര്ത്തെറിക്കുനണ്ടട എനയം കഴറിഞ്ഞെ വര്ഷയം
ആറട  പകപ്പോര്പപറഷനുകളെറിളലെ  ഉപദന്ത്യപ്പോഗസളരയുയം  ജനപ്രതറിനറിധറികളളെയുയം  പ്രസ്തുത
സയംവറിധപ്പോനയം പഠറിക്കുനതറിനപ്പോയറി അവറിളടെ അയച്ചറിരുനളവനയം ഇശൗ വര്ഷളത്തെ പപ്പോനറില്
പ്രസ്തുത  മപ്പോതൃകയറില്  ഒരു  ജറിലയറില്  നല  ഒരു  അറവശപ്പോലെളയങറിലയം  ഉണ്ടപ്പോകണളമനട
നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുയം  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  വകുപട  പ്രറിന്സറിപല്  ളസക്രടററി
സമറിതറിളയ  അററിയറിച്ചു.  അവറിളടെ  ഒരു  സന്ദര്ശനയം  നടെത്തുനതട  നനപ്പോയറിരറിക്കുയം  എന
അഭറിപ്രപ്പോയത്തെറിളന  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  സമറിതറി  അവറിളടെ  സന്ദര്ശനയം  നടെത്തുനതറിനട
തഹീരുമപ്പോനറിച്ചു.  ളകപ്പോലത്തെട  പറി.പറി.പറി.  മപ്പോതൃകയറില്  പപ്പോര്ട്നര്  പകരളെ  മറിഷന്
പദ്ധതറിയറിലളളപടുത്തെറി  അറവശപ്പോലെ  നറിര്മപ്പോണത്തെറിനട  ളപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  നല്കറിയറിട്ടുണ്ടട
എനയം  പ്രപ്പോരയംഭ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള  നടെനവരറികയപ്പോളണനയം  ളകപ്പോലയം  പകപ്പോര്പപറഷന്
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ളസക്രടററി  അററിയറിച്ചു.   നഗര  തപദ്ദേശ  സപ്പോപനങ്ങള  നറിര്മറിച്ച  ആറട  അറവശപ്പോലെകള
പ്രവര്ത്തെറിച്ചറിരുനതട  മലെറിനഹീകരണ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡറിളന  അനുമതറി
ഇലപ്പോളതയപ്പോയറിരുന  എന  ഓഡറിറ്റട  നറിരഹീക്ഷണത്തെറിപന്മല്  സമറിതറി  വറിശദഹീകരണയം
ആരപ്പോഞ.  നറിലെവറിലള്ള നറിയമപ്രകപ്പോരയം പറി.സറി.ബറി.യുളടെ- Permission to establish and
permission  to  operate  എനഹീ  രണ്ടട  ളപര്മറിഷനുകള  ആവശന്ത്യമപ്പോളണനട
തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ വകുപട പ്രറിന്സറിപല് ളസക്രടററി സമറിതറിളയ അററിയറിച്ചു.  മലെറിനഹീകരണ
നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡറിളന  അനുമതറി  വപ്പോങ്ങപ്പോളത  അറവശപ്പോലെകള  പ്രവര്ത്തെറിപറിച്ചതു
സയംബനറിച്ചട  ബനളപട  ഉപദന്ത്യപ്പോഗസരറില്  നറിനയം  വറിശദഹീകരണയം  ആരപ്പോയപ്പോന്  സമറിതറി
തഹീരുമപ്പോനറിച്ചു.

14.  അറവശപ്പോലെകളുളടെ  പരറിപപ്പോലെനയം  സയംബനറിച്ച  ഓഡറിറ്റട  പരപ്പോമര്ശങ്ങളെറിപന്മല്
നഗര തപദ്ദേശസപ്പോപനങ്ങള സസ്വഹീകരറിച്ച നടെപടെറി മപ്പോതൃകപ്പോപരമളലനട നറിരഹീക്ഷറിച്ച സമതറി ടെറി
വറിഷയത്തെറില്  അടെറിയനരമപ്പോയറി  തുടെര്നടെപടെറി  സസ്വഹീകരറിക്കുനതറിനട  ശറിപപ്പോര്ശ  ളചയപ്പോന്
തഹീരുമപ്പോനറിച്ചു.

15.  മപ്പോലെറിനന്ത്യനറിര്മപ്പോര്ജനവമപ്പോയറി  ബനളപട്ടുള്ള  ഓഡറിറ്റട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട
തറിരുവനനപുരയം,  ളകപ്പോച്ചറി,  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  നഗരസഭകള  നല്കറിയറിരറിക്കുന  മറുപടെറി
തൃപ്തറികരമളലനട നറിരഹീക്ഷറിച്ച സമറിതറി സര്കപ്പോര് കുടുതല് പ്രപ്പോധപ്പോനന്ത്യയം ളകപ്പോടുത്തെറിരറിക്കുനതുയം
തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി  ഉത്തെരവപ്പോദറിതസ്വയം നറിര്വ്വേഹറിപകണ്ടതുമപ്പോയ
വറിഷയത്തെറില് ഗുരുതരമപ്പോയ അനപ്പോസയപ്പോണട ബനളപട തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപനങ്ങളുളടെ
ഭപ്പോഗത്തു നറിനയം ഉണ്ടപ്പോയറിരറിക്കുനളതനട അഭറിപ്രപ്പോയളപട്ടു.  തറിരുവനനപുരയം, ളകപ്പോച്ചറി, പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട
എനഹീ  മൂനട  പകപ്പോര്പപറഷനുകളെറിലയം  ഇപപപ്പോള  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  സയംസ്കരണത്തെറിനപ്പോയറി
ളചലെവഴറിക്കുന  തുക  തളന  ഇതറിളന  ളറകററിയംഗട  പകപ്പോസയം,  റവനള  എകടളപന്സുമപ്പോയറി
മപ്പോറ്ററിയപ്പോല് മതറിളയനട തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ വകുപ്പു ളസക്രടററി അററിയറിച്ചു.

16.  ളപണ്ണപ്പോര്  പതപ്പോടെറിപലെയട  മപ്പോലെറിനന്ത്യയം  ഒഴുകറി  വറിടുനതട  മുപഖന  പകപ്പോടയയം
മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയറില് കൂടെറി ഒഴുകുന മഹീനച്ചറിലെപ്പോര് മലെറിനമപ്പോകുനതറിളനക്കുററിച്ചട സമറിതറി ചര്ച്ച
ളചയ.  പലെ സലെങ്ങളെറില് നറിനയം വരുന മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള പകപ്പോടയയം മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയറില്
കൂടെറി ഒഴുകുന മഹീനച്ചറിലെപ്പോററില് എത്തെറിപച്ചരുകയപ്പോണട ളചയനളതനയം മറ്റട പഞപ്പോയത്തുകളുളടെ
കൂടെറി  സഹപ്പോയപത്തെപ്പോളടെ  മപ്പോതപമ  ശുചഹീകരണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള  നടെത്തെപ്പോന്
കഴറിയുകയുളളവനയം  നറിരഹീക്ഷറിച്ച  സമറിതറി  ഇതറിനപ്പോയറി  എളനങറിലയം  പ്രപ്പോരയംഭ  നടെപടെറി
സസ്വഹീകരറിച്ചറിട്ടുപണ്ടപ്പോളയനട  ആരപ്പോഞ.  പതപ്പോടെറിളന  ശുചഹീകരണവമപ്പോയറി  ബനളപടട  2016
ജനുവരറിയറില്  പകപ്പോടയയം  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  ആര്പ്പൂകര  പഞപ്പോയത്തെറിനട  ഒരു  കത്തെട
നല്കറിയറിട്ടുള്ളളതപ്പോഴറിച്ചപ്പോല്  മറ്റട  തുടെര്നടെപടെറികള  ഉണ്ടപ്പോയതപ്പോയറി  കപ്പോണുനറില  എനട
ഓഡറിറ്റട  ഓഫഹീസര്,  അകശൗണ്ടനട  ജനറലെറിളന  ഓഫഹീസട  സമറിതറിളയ  അററിയറിച്ചു.
മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിളയ സയംബനറിച്ച പരപ്പോമര്ശയം ഓഡറിറ്റട ററിപപപ്പോര്ടറില് വരപ്പോത്തെതുളകപ്പോണ്ടപ്പോണട
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പ്രശ്നപരറിഹപ്പോരത്തെറിനുള്ള നഹീകയം മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയുളടെ ഭപ്പോഗത്തു നറിനണ്ടപ്പോകപ്പോത്തെതട എനയം
പ്രസ്തുത വറിഷയയം രണ്ടട മൂനട പഞപ്പോയത്തുകളക്കുകൂടെറി ബപ്പോധകമപ്പോകുനതപ്പോകയപ്പോല് പകപ്പോടയയം
മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയട മപ്പോതമപ്പോയറി പരറിഹപ്പോരയം കളണ്ടത്തെപ്പോന് സപ്പോധറികറില എനയം പലെ സലെത്തു
നറിനള്ള  മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള  പകപ്പോടയത്തു  കൂടെറി  ഒഴുകുന  മഹീനച്ചറിലെപ്പോററില്  വന  പചരുകയപ്പോണട
ളചയനളതനയം  ആയതറിനപ്പോല്  പകപ്പോടയയം  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  ശുചഹീകരണയം  നടെത്തെപ്പോന്
തഹീരുമപ്പോനറിച്ചപ്പോലയം വഹീണ്ടുയം മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള വനളകപ്പോണ്ടറിരറിക്കുളമനയം എലപ്പോവരുളടെയുയം കൂടപ്പോയ
ശ്രമത്തെറിലൂളടെ  മപ്പോതപമ  ഈ  വറിഷയത്തെറില്  പരറിഹപ്പോരയം  കളണ്ടത്തെപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുകയുളളവനയം
എനപ്പോല്  ഇതു  സയംബനറിച്ചട  ശുചറിതസ്വമറിഷനട  യപ്പോളതപ്പോനയം  അററിയറിളലനപ്പോണട
ശുചറിതസ്വമറിഷന്   പറയുനളതനയം  നറിരഹീക്ഷറിച്ച  സമറിതറി   ഗവണ്ളമനട  ഇകപ്പോരന്ത്യത്തെറില്
അടെറിയനരമപ്പോയറി ഒരു പയപ്പോഗയം വറിളെറിച്ചു പചര്കപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.  പ്രസ്തുത വറിഷയത്തെറില് മറ്റട
പഞപ്പോയത്തുകള കൂടെറി ഉളളപടറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല് ഇതു സയംബനറിച്ചട സര്കപ്പോര് തലെത്തെറില് ഒരു
മഹീറ്ററിയംഗട വറിളെറിച്ചു കൂടറി മറുപടെറി ലെഭന്ത്യമപ്പോകപ്പോളമനട തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ വകുപട  അഡഹീഷണല്
ളസക്രടററി & പസറ്റട ളപര്പഫപ്പോമന്സട ഓഡറിറ്റട ഓഫഹീസര് സമറിതറിയട ഉറപ്പു നല്കറി.

17.  പകപ്പോതമയംഗലെയം  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയറിളലെ  കുരൂര്  പതപ്പോടെറിളന  നറിലെവറിളലെ  അവസ
സമറിതറി ആരപ്പോഞ.  ഓഡറിറ്റട ററിപപപ്പോര്ടട വനതറിനുപശഷയം പ്രസ്തുത പതപ്പോടെറിളന സമഹീപമുള്ള
സപ്പോപനങ്ങളെറില് നറിനയം മലെറിനജലെയം പതപ്പോടറിപലെയട ഒഴുകറി വറിടുനവര്ളകതറിളര പനപ്പോടഹീസട
നല്കുകയുയം  മലെറിനജലെ  നറിര്ഗ്ഗമനക്കുഴലകള  അടെയ്ക്കുകയുയം  ളചയറിട്ടുളണ്ടനയം  പഹപ്പോടലകള,
വര്കട  പഷപ്പോപ്പുകള എനറിവയ്ക്കുള്ള കലെസന്സട  മലെറിനഹീകരണ നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡറിളന
കറിയറന്സട വപ്പോങ്ങറിയതറിനു പശഷയം മപ്പോതപമ പുതുകറി നല്കുനളളവനയം അതറിനു പശഷയം
പ്രസ്തുത പതപ്പോടെറിളലെ ജലെയം പരറിപശപ്പോധറിച്ചറിടറിളലനയം സമറിതറിയുളടെ പചപ്പോദന്ത്യത്തെറിനട പകപ്പോതമയംഗലെയം
മുനറിസറിപല്  ളസക്രടററി  മറുപടെറി  നല്കറി.   ജലെപരറിപശപ്പോധന  നടെത്തെറിയപ്പോല്  മപ്പോതപമ
സസ്വഹീകരറിച്ച  നടെപടെറികള  ഫലെപ്രദമപ്പോയറിരുപനപ്പോ  എനട  അററിയപ്പോന്  കഴറിയുകയുളളവനയം
ഓഡറിറ്റട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിളന  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  ജലെപരറിപശപ്പോധനയ്ക്കുള്ള  നടെപടെറിയപ്പോണട
മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  സസ്വഹീകരറിപകണ്ടറിയറിരുനളതനയം മലെനഹീകരണ നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡറിളന
അനുമതറിപയപ്പോടുകൂടെറി  തുടെങ്ങുന  സപ്പോപനങ്ങള  ജലെപ്പോശയങ്ങളുയം  മറ്റുയം  മലെറിനഹീകരറിക്കുന
തറിളനതറിളര  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററികട  നടെപടെറിളയടുക്കുനതറിനട മലെറിനഹീകരണ  നറിയന്ത്രണ
പബപ്പോര്ഡറിളന  അനുമതറി  ആവശന്ത്യമറിളലനയം  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയളപട്ടു.   കുരൂര്  പതപ്പോടെട
മപ്പോലെറിനന്ത്യമുകമപ്പോകപ്പോന്  സസ്വഹീകരറിച്ച  നടെപടെറികളളെക്കുററിച്ചുള്ള  സമറിതറിയുളടെ  പചപ്പോദന്ത്യങ്ങളകട
വന്ത്യകമപ്പോയറി  മറുപടെറി  പറയപ്പോന്  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയട  കഴറിയപ്പോത്തെതറില്  സമറിതറി  അതൃപ്തറി
പരഖളപടുത്തുകയുയം  കുരൂര്  പതപ്പോടെറിളലെ  ജലെപരറിപശപ്പോധന  നടെത്തുനതറിപനപ്പോളടെപ്പോപയം
ജലെമലെറിനഹീകരണത്തെറിനട ഉത്തെരവപ്പോദറികളെപ്പോയവര്ളകതറിളര മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി പനപ്പോടഹീസട നല്കുകപയപ്പോ
അവരറില് നറിനയം പറിഴ ഈടെപ്പോകകപയപ്പോ മറ്റു നടെപടെറികള സസ്വഹീകരറിക്കുകപയപ്പോ ളചയറിട്ടുപണ്ടപ്പോ
എനതു  സയംബനറിച്ചുയം  ആയതറിളന  നറിലെവറിളലെ  സറിതറി  സയംബനറിച്ചുമുള്ള  വറിവരങ്ങള
അടെറിയനരമപ്പോയറി സമറിതറിയട ലെഭന്ത്യമപ്പോകണളമനട ആവശന്ത്യളപടുകയുയം ളചയ.
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18.  പസപ്പോടര്  ഹശൗസറില്  നറിനമുള്ള  ഡറിസ്ചപ്പോര്ജപ്പോണട  കുരൂര്  പതപ്പോടെറിളന
മലെറിനഹീകരണത്തെറിനുള്ള പ്രധപ്പോന കപ്പോരണളമനയം അവര്ളകതറിളര മലെറിനഹീകരണ നറിയന്ത്രണ
പബപ്പോര്ഡട  നടെപടെറിളയടുക്കുകയുയം  പ്രസനത  പസപ്പോടര്  ഹശൗസറിളന  പ്രവര്ത്തെനയം
നറിറുത്തെറിവയ്ക്കുകയുയം  ളചയളവനയം  ളപര്ളഫക്ടപ്പോയ  ടഹീറ്റടളമനട  പപ്പോനട  വഴറി  പഹപ്പോസ്പെറിറ്റലെറില്
നറിനള്ള മപ്പോലെറിനന്ത്യത്തെറിനട പരറിഹപ്പോരയം കളണ്ടത്തെറിയറിട്ടുളണ്ടനയം ടെശൗണറിളലെ സപ്പോപനങ്ങളെറില്
നറിനള്ള ഡറിസ്ചപ്പോര്ജപ്പോണട  മലെറിനഹീകരണത്തെറിനുള്ള നറിലെവറിളലെ പ്രധപ്പോന കപ്പോരണളമനയം
സയംസപ്പോന മലെറിനഹീകരണ നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡട ളചയര്മപ്പോന് സമറിതറിളയ അററിയറിച്ചു. മറിക
പഹപ്പോസ്പെറിറ്റലകളെറിലയം  പപ്പോനട  സപ്പോപറിച്ചറിട്ടുളണ്ടങറിലയം  കവദദ്യുതറി  ലെപ്പോഭറികപ്പോനപ്പോയറി
രപ്പോതറിയപ്പോകുപമപ്പോള  പപ്പോനട  പ്രവര്ത്തെറിപറികപ്പോളത  മലെറിനജലെയം  ജലെപ്പോശയങ്ങളെറിപലെയട  ഒഴുകറി
വറിടുന സറിതറിയപ്പോണട  കണ്ടുവരുനളതനട  വന്ത്യകമപ്പോകറിയ സമറിതറി  ഇകപ്പോരന്ത്യയം  മലെറിനഹീകരണ
നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡട പരറിപശപ്പോധറിച്ചറിട്ടുപണ്ടപ്പോളയനട ആരപ്പോഞ. രപ്പോതറികപ്പോലെ പരറിപശപ്പോധനയ്ക്കുള്ള
സയംവറിധപ്പോനയം  പനരളത്തെ  ഇലപ്പോയറിരുനളവനയം  ഇപപപ്പോള  വന്ത്യവസപ്പോയ  പകന്ദ്രങ്ങളെറില്  24
മണറിക്കൂറുയം  പമപ്പോണറിറ്റററിയംഗറിനുള്ള  സയംവറിധപ്പോനയം  ആരയംഭറിച്ചറിട്ടുളണ്ടനയം  ഇതട  മറ്റട  പ്രധപ്പോന
പടണങ്ങളെറിപലെയ്ക്കു  കൂടെറി  വന്ത്യപ്പോപറിപറികപ്പോനുള്ള  ശ്രമയം  നടെത്തെറിളകപ്പോണ്ടറിരറിക്കുകയപ്പോളണനയം
കൂടെപ്പോളത  ഹരറിത  പകരളെയം  മറിഷനുമപ്പോയറി  പചര്നട  മലെറിനഹീകരണ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡട,
എല്.എസട.ജറി.ഡറി, പകപ്പോര്പപറഷന്, ളഹല്ത്തെട, പപപ്പോലെഹീസട, ടെശൗണ് പപ്പോനറിയംഗട, ഫയര് ആനട
പസഫറി, ശുചറിതസ്വ മറിഷന് എനഹീ വകുപ്പുകളുയം സപ്പോപനങ്ങളുയം  സയംപയപ്പോജറിച്ചട പ്രവര്ത്തെറിക്കുന
നടെപടെറികള  ആരയംഭറിച്ചറിട്ടുളണ്ടനയം  അതുപപപ്പോളലെ  രപ്പോതറികപ്പോലെ  സ്കസ്വപ്പോഡുയം  ഒരുമറിച്ചപ്പോണട
പ്രവര്ത്തെറിക്കുനളതനയം മലെറിനഹീകരണ നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡട,  നഗരസഭ,  പറി.ഡബള.ഡറി.
എനറിങ്ങളനയുള്ള  എലപ്പോ  വകുപ്പുകളളെയുയം  സയംപയപ്പോജറിപറിച്ചട  രൂപഹീകരറിച്ചറിട്ടുള്ള  രപ്പോതറികപ്പോലെ
സ്കസ്വപ്പോഡറിളന  പ്രവര്ത്തെനയം  വന്ത്യപ്പോപകമപ്പോകപ്പോനുള്ള  പദ്ധതറികള  ആരയംഭറിക്കുളമനയം
മലെറിനഹീകരണ നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡട ളചയര്മപ്പോന് സമറിതറി മുമപ്പോളക അററിയറിച്ചു.  കൂടെപ്പോളത
പ്രസ്തുത കമറിറ്ററി  ളപപ്പോതുവപ്പോയ പരപ്പോതറികളെറില് പനരറിടട  ഇടെളപടുകയുയം വകുപ്പുകള പരസ്പെരയം
സഹപ്പോയറിച്ചട  മലെറിനഹീകരണയം  നറിയന്ത്രറികപ്പോനുള്ള  നടെപടെറി  സസ്വഹീകരറിക്കുകയുമപ്പോണട  ളചയ
വരുനതട എനയം പബപ്പോര്ഡട ളചയര്മപ്പോന് സമറിതറിയുളടെ  ശ്രദ്ധയറില്ളപടുത്തെറി.

19.  സസ്വഹീപവജട മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള നദറികളെറിപലെയട ഒഴുകറി വറിടുനതട തടെയുനതറിനട തപദ്ദേശ
സപ്പോപനങ്ങള  സസ്വഹീകരറിച്ച  നടെപടെറികളളെപറ്ററി  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ.   തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങളുളടെ സഹപ്പോയപത്തെപ്പോടുകൂടെറി സസ്വഹീപവജട ടഹീറ്റടളമനട പപ്പോനട പണറിയുനതറിനട സലെയം
കളണ്ടത്തെറി  അതറിളന  സപ്പോധന്ത്യതകള  പരറിപശപ്പോധറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  പരറിസറിതറി  വകുപട,
തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ വകുപട  ളസക്രടററിമപ്പോളര  ഉളളപടുത്തെറി  ഒരു കമറിറ്ററിയുയം  കൂടെപ്പോളത  ഒരു
ളടെകറികല്  കമറിറ്ററിയുയം  രൂപഹീകരറിച്ചു  കഴറിഞളവനയം  തപദ്ദേശ  സപ്പോപനങ്ങള
അനുപയപ്പോജന്ത്യമപ്പോയ  സലെയം  കളണ്ടത്തെറിയപ്പോല്  അവറിളടെ  ളസപ്പറ്റജട  ഉളളപളടെയുള്ള
മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള  ശുദ്ധഹീകരറിക്കുനതറിനുള്ള  സയംവറിധപ്പോനയം  ഏര്ളപടുത്തുനതറിനട
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ബഹു. മുഖന്ത്യമന്ത്രറിയുളടെ അദ്ധന്ത്യക്ഷതയറില് പചര്ന പയപ്പോഗത്തെറില് തഹീരുമപ്പോനളമടുത്തെറിട്ടുളണ്ടനയം
അതറിളന  തുടെര്നടെപടെറികള  സസ്വഹീകരറിച്ചുളകപ്പോണ്ടറിരറിക്കുകയപ്പോളണനയം  ളപപ്പോതുജനങ്ങളുളടെ
എതറിര്പട  മററികടെക്കുനതറിനട  പമല്  സൂചറിപറിച്ച  സമറിതറിയട  കൃതന്ത്യമപ്പോയ  നറിര്പദ്ദേശയം
നല്കറിയറിട്ടുളണ്ടനയം അനുപയപ്പോജന്ത്യമപ്പോയ സലെയം കളണ്ടത്തെറിയപ്പോല് എനട എതറിര്പ്പുണ്ടപ്പോയപ്പോലയം
മുപനപ്പോടട പപപ്പോകപ്പോനപ്പോണട തഹീരുമപ്പോനളമനയം സയംസപ്പോന മലെറിനഹീകരണ നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡട
ളചയര്മപ്പോന് സമറിതറിയറില് അററിയറിച്ചു.

20.  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  നറിര്മപ്പോര്ജനവമപ്പോയറി  ബനളപടട  ളകപ്പോടുങ്ങല്ലൂര്  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി
സസ്വഹീകരറിച്ച  നടെപടെറികളളെളനപ്പോളകളയനട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ.   കപ്പോവറില്കടെവട  പതപ്പോടറില്
മപ്പോലെറിനന്ത്യയം  നറിപക്ഷപറിക്കുനതുയം  പബറികട  കയംഫര്ടട  പസഷനറിളലെ  ളസപ്റ്ററികട  ടെപ്പോങട
സയംബനറിച്ചുമപ്പോണട  ഓഡറിറ്റട  പരപ്പോമര്ശയം  ഉണ്ടപ്പോയറിരറിക്കുനളതനയം  നറിര്മപ്പോണത്തെറിലണ്ടപ്പോയ
അശപ്പോസഹീയത മൂലെയം ളസപ്റ്ററികട ടെപ്പോങട ഓവര്പഫപ്പോ ളചയതപ്പോണട ളപപ്പോതു ശശൗചപ്പോലെയത്തെറിളലെ
ളസപ്റ്ററികട  ടെപ്പോങ്കുമപ്പോയറി  ബനളപട്ടുണ്ടപ്പോയ  പ്രശ്നളമനയം  അശപ്പോസഹീയമപ്പോയറി  നറിര്മറിച്ച
ളസപ്റ്ററികട  ടെപ്പോങട  ഇപപപ്പോള  ളപപ്പോളെറിച്ചു  പണറിതറിട്ടുളണ്ടനയം   ളകപ്പോടുങ്ങല്ലൂര് മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി
ളസക്രടററി സമറിതറിയട മറുപടെറി നല്കറി.  ളസപ്റ്ററികട ടെപ്പോങട നറിര്മപ്പോണത്തെറില് അശപ്പോസഹീയത
ഉണ്ടപ്പോയതറിനുള്ള  കപ്പോരണവയം  ഇപ്രകപ്പോരയം  ടെപ്പോങട  നറിര്മറിച്ചവര്ളകതറിളര  സസ്വഹീകരറിച്ച
നടെപടെറികളുയം  സയംബനറിച്ചട  സമറിതറി  വറിശദഹീകരണയം  ആരപ്പോഞ.  ളപപ്പോതു  ശശൗചപ്പോലെയത്തെറി
ലണ്ടപ്പോയറിരുന  ളസപ്റ്ററികട  ടെപ്പോങറിനട  കപപ്പോസറിറ്ററി  കുറവപ്പോയറിരുനളവനയം  നറിര്മറിച്ചവരുളടെ
പപരറില് നടെപടെറിളയപ്പോനയം സസ്വഹീകരറിച്ചറിടറിളലനയം പുതറിയ ടെപ്പോങട  നറിര്മറിച്ചട  ഇപപപ്പോള പ്രശ്നയം
പരറിഹരറിച്ചറിട്ടുളണ്ടനയം  കപ്പോവറില്കടെവട  പതപ്പോടെട  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  വൃത്തെറിയപ്പോകറിയറിട്ടുളണ്ടനയം
ളകപ്പോടുങ്ങല്ലൂര്  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  ളസക്രടററി  മറുപടെറി  നല്കറി.   പ്രസ്തുത  പതപ്പോടറിളലെ  ജലെ
പരറിപശപ്പോധന  നടെത്തെറിയറിടറിളലന  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  ളസക്രടററിയുളടെ  മറുപടെറിയുളടെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറില് ജലെപരറിപശപ്പോധന നടെത്തെപ്പോളത പതപ്പോടെട  പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി വൃത്തെറിയപ്പോകറിളയനട
അവകപ്പോശളപടെപ്പോന്  കഴറിയറിളലനട   അഭറിപ്രപ്പോയളപട  സമറിതറി  കപ്പോവറില്കടെവട  പതപ്പോടറിളലെ
ജലെപരറിപശപ്പോധന  നടെത്തെറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭന്ത്യമപ്പോകണളമനട   ആവശന്ത്യളപട്ടു.   അപ്രകപ്പോരയം
ററിപപപ്പോര്ടട ലെഭന്ത്യമപ്പോകപ്പോളമനട മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി ളസക്രടററി സമറിതറിയട ഉറപ്പു നല്കറി.

21.  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  നഗരസഭയറിളലെ  കപനപ്പോലെറി  കനപ്പോലെറിളന  നറിലെവറിളലെ
അവസളയപറ്ററി  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ.  പകപ്പോരപ്പുഴ  മുതല് കലപ്പോയറിപ്പുഴ  വളര  11.2  കറി.മഹീ.
നഹീളെമുള്ള  കപനപ്പോലെറി  കനപ്പോല്  ഇപപപ്പോള  വൃത്തെറിയപ്പോകറിയറിട്ടുളണ്ടനയം  വഹീടുകളെറില്  നറിനയം
ളചറുകറിടെ  സപ്പോപനങ്ങളെറില്  നറിനമുള്ള  മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള  കപനപ്പോലെറി  കനപ്പോലെറിപലെയട  ഒഴുകറി
വറിട്ടുളകപ്പോണ്ടറിരറിക്കുകയപ്പോയറിരുനളവനയം  കനപ്പോല്  ശുദ്ധഹീകരണത്തെറിളന  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി
ആദന്ത്യഘടത്തെറില്  ആശുപതറികളെറില്  ടഹീറ്റടളമനട  പപ്പോനട  സപ്പോപറിക്കുകയുയം  അതട  കൃതന്ത്യമപ്പോയറി
പ്രവര്ത്തെറിക്കുനളണ്ടനട  ഉറപ്പു വരുത്തുകയുയം ളചയളവനയം  വഹീടുകളെറില് നറിനയം  മപ്പോലെറിനന്ത്യയം
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ഒഴുകറിവറിടുനതട  തടെയപ്പോന്  കനപ്പോല്  ഉളളകപ്പോള്ളുന  17  വപ്പോര്ഡുകളളെ  9  ളസക്ടറുകളെപ്പോയറി
തറിരറിച്ചട  അവറിളടെ  ശുചഹീകരറിക്കുനതറിനട  ബനളപടവളര  ചുമതലെളപടുത്തെറിയറിട്ടുളണ്ടനയം
കൂടെപ്പോളത   സനദ്ധ   സയംഘടെനകളളെക്കൂടെറി    ഉളളപടുത്തെറി  2600  ചപ്പോപകപ്പോളെയം  മപ്പോലെറിനന്ത്യയം
ളജ.സറി.ബറി.  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട  കനപ്പോലെറില്  നറിനയം  നഹീകയം  ളചയറിട്ടുളണ്ടനയം  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട
നഗരസഭപ്പോ  അഡഹീഷണല്  ളസക്രടററി  സമറിതറിയറില്  മറുപടെറി  നല്കറി.   കനപ്പോലെറില്  നറിന
നഹീകയം  ളചയ  മപ്പോലെറിനന്ത്യത്തെറിളന  സയംസ്കരണളത്തെക്കുററിച്ചട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട
മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള നറിറവട,  പവപങ്ങരറി എന സയംഘടെന  കര്ണ്ണപ്പോടെകയറിലള്ള അവരുളടെ ടഹീറ്റടളമനട
പപ്പോനറിപലെയട  ളകപ്പോണ്ടുപപപ്പോകുകയപ്പോണുണ്ടപ്പോയളതനയം കഹീന്  പപ്പോസറികട  ളവസട  ഹറിലറിലള്ള
പകപ്പോര്പപറഷളന തളന പപ്പോനറില് ളകപ്പോണ്ടു പപപ്പോയറി പപ്രപ്പോസസട ളചയനളണ്ടനയം അതറിളന
നടെത്തെറിപട  ചുമതലെയുയം  നറിറവട,  പവപങ്ങരറി  എന  സയംഘടെനയപ്പോളണനയം  മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള
കര്ണ്ണപ്പോടെകത്തെറിപലെയട  ളകപ്പോണ്ടുപപപ്പോകുനതറിനട  യപ്പോളതപ്പോരു  തുകയുയം  പ്രസ്തുത  സയംഘടെന
ഈടെപ്പോകറിയറിടറിളലനയം ഒരു പസപ്പോഷന്ത്യല് കമറിറ്റടളമനറിളന ഭപ്പോഗമപ്പോയപ്പോണട അവര് ടെറി പ്രവൃത്തെറി
ഏളറ്റടുത്തെറിട്ടുള്ളളതനയം  ളഞെളെറിയന്  പറമറിളലെ  പപ്പോനറില്  നറിനട  പവസട  നഹീകയം
ളചയനതറിനുള്ള കരപ്പോററിലളളപടുത്തെറിയപ്പോണട അവര് കപനപ്പോലെറി കനപ്പോലെറിളലെ മപ്പോലെറിനന്ത്യയം നഹീകയം
ളചയളതനയം  സമറിതറിയുളടെ  പചപ്പോദന്ത്യത്തെറിനട  നഗരസഭപ്പോ  അഡഹീഷണല്  ളസക്രടററി  മറുപടെറി
നല്കറി.

22.  പകരളെത്തെറില് നറിനട  മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള കര്ണ്ണപ്പോടെകത്തെറിപലെയട  ളകപ്പോണ്ടു പപപ്പോകുനതട
തടെയണളമനപ്പോവശന്ത്യളപടട  ചഹീഫട  ളസക്രടററിയട  കര്ണ്ണപ്പോടെക  ചഹീഫട  ളസക്രടററി  കത്തു
നല്കറിയറിരറിക്കുകയപ്പോളണനയം  മപ്പോലെറിനന്ത്യയം  അതതട  സലെത്തു  തളന  സയംസ്കരറിക്കുനതറിനുള്ള
സയംവറിധപ്പോനളമപ്പോരുകറിയപ്പോല്  നനപ്പോയറിരറിക്കുളമനയം  സയംസപ്പോന  മലെറിനഹീകരണ  നറിയന്ത്രണ
പബപ്പോര്ഡട ളചയര്മപ്പോന് സമറിതറിയുളടെ ശ്രദ്ധയറില്ളപടുത്തെറി.

23.  മപ്പോലെറിനന്ത്യ സയംസ്കരണളത്തെക്കുററിച്ചട ധപ്പോരപ്പോളെയം പരപ്പോതറികള ഉണ്ടപ്പോയതറിളനത്തുടെര്നട
തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  വകുപട  ഒരു  ളസ്പെഷന്ത്യല്  ഓഡറിറ്റട  നടെത്തെറിയറിരുനളവനയം  അതറിളന
ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭന്ത്യമപ്പോയറിട്ടുളണ്ടനയം  മറ്റട  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററികളെറിലയം  കൂടെറി  ഓഡറിറ്റട  നടെത്തെപ്പോനപ്പോണട
ഇപപപ്പോള  തഹീരുമപ്പോനറിച്ചറിരറിക്കുനളതനയം  പ്രളെയളത്തെത്തുടെര്നട  അതറിളന  പ്രവര്ത്തെനയം
തപ്പോല്കപ്പോലെറികമപ്പോയറി  നറിറുത്തെറി  വച്ചറിരറിക്കുകയപ്പോളണനയം   തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ വകുപട
അഡഹീഷണല്  ളസക്രടററി  &  പസറ്റട  ളപര്പഫപ്പോമന്സട  ഓഡറിറ്റട  ഓഫഹീസര്  സമറിതറിയറില്
അററിയറിച്ചു.

24. കപനപ്പോലെറി കനപ്പോലെറില് ജലെപരറിപശപ്പോധന നടെത്തെറി ശുചറിതസ്വയം ഉറപ്പു വരുത്തുവപ്പോനുള്ള
പസജറിലെപ്പോയറിടറിളലനയം  2018  നവയംബര്  ഒന  മുതല്  കനപ്പോലെറിപലെയട  മപ്പോലെറിനന്ത്യയം
നറിപക്ഷപറിക്കുനവര്ളകതറിളര കഫന് ചുമത്തുകപയപ്പോ മപ്പോലെറിനന്ത്യയം ഒഴുകറി വറിടുന കപപ്പുകള
പകപ്പോര്പപറഷളന  പനതൃതസ്വത്തെറില്  അടെയ്ക്കുകപയപ്പോ  ളചയപ്പോനപ്പോണട  കശൗണ്സറില്

226/2021.



34

തഹീരുമപ്പോനളമടുത്തെറിട്ടുള്ളളതനയം പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട നഗരസഭപ്പോ അഡഹീഷണല് ളസക്രടററി സമറിതറി
മുമപ്പോളക പബപ്പോധറിപറിച്ചു.  കപനപ്പോലെറി കനപ്പോല് വൃത്തെറിയപ്പോകല്,  ആലെപ്പുഴ പവസട നറിര്മപ്പോര്ജനയം,
ആറ്ററിങ്ങല് നഗരസഭ പമപ്പോഡല്, വയനപ്പോടറിളലെ ബ്രഹ്മഗറിരറി ളസപ്പോകസറ്ററിയുളടെ പനതൃതസ്വത്തെറിലള്ള
അറവശപ്പോലെ  തുടെങ്ങറിയ  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  നറിര്മപ്പോര്ജനയം  വറിജയകരമപ്പോയറി  നടെപറിലെപ്പോകറിയ
പമപ്പോഡലകള  അടെറിസപ്പോനമപ്പോകറി  മറ്റു  സലെങ്ങളെറിപലെക്കുകൂടെറി  വന്ത്യപ്പോപറിപറികപ്പോനുള്ള  ശ്രമയം
സര്കപ്പോര്  തലെത്തെറിലണ്ടപ്പോകണളമനട  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയളപട്ടു.   ജനങ്ങളെറില്  നറിനയം
പ്രതറിപഷധയം  ഉയരുപമപ്പോള  റസറിഡനടസട  അപസപ്പോസറിപയഷന്  പ്രതറിനറിധറികളളെ
ളകപ്പോണ്ടുപപപ്പോയറി  പമല്പറഞ്ഞെ  പമപ്പോഡലകള  കപ്പോണറിച്ചട  പബപ്പോദ്ധന്ത്യളപടുത്തെണളമനയം  മറ്റട
നഗരസഭകളെറിലയം  പഞപ്പോയത്തുകളെറിലയം  ടെറി  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  നറിര്മപ്പോര്ജന  പദ്ധതറികളുളടെ
മപ്പോതൃകയറില്  പദ്ധതറികള  നടെപറിലെപ്പോകണളമനയം  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.   വറിജയകരമപ്പോയറി
പ്രവര്ത്തെറിക്കുന  പദ്ധതറികളളെക്കുററിച്ചട  പ്രചരണയം  ളകപ്പോടുകപ്പോനുള്ള  സയംവറിധപ്പോനയം
ഏര്ളപടുത്തെണളമനട ശറിപപ്പോര്ശ ളചയപ്പോനുയം സമറിതറി തഹീരുമപ്പോനറിച്ചു.

25.  ളകപ്പോലയം  ജറിലയറിളലെ  അഷ്ടമുടെറികപ്പോയലെറിളന  നവഹീകരണത്തെറിനപ്പോയറി  സസ്വഹീകരറിച്ച
നടെപടെറികളളെക്കുററിച്ചട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ.   അഷ്ടമുടെറികപ്പോയലെറിളന  ശുചഹീകരണത്തെറിനപ്പോയറി
ദഹീര്ഘകപ്പോലെ  പദ്ധതറികളെപ്പോണട  തയപ്പോറപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളളതനയം  അനധറികൃതമപ്പോയറി  മപ്പോലെറിനന്ത്യയം
നറിപക്ഷപറിക്കുനതട കളണ്ടത്തുനതറിനട രപ്പോതറികപ്പോലെ സ്കസ്വപ്പോഡുകള പപപ്പോലള്ള സയംവറിധപ്പോനങ്ങള
ഒരുകറിയറിട്ടുളണ്ടനയം  മപ്പോലെറിനന്ത്യയം  നറിപക്ഷപറിക്കുനതട  ശ്രദ്ധയറില്ളപടപ്പോല്  പറിഴ
ഈടെപ്പോക്കുനതപ്പോളണനയം  കൂടെപ്പോളത  'ഹരറിതപകരളെയം  മറിഷന്'  പദ്ധതറിയറില്  ജലെപ്പോശയങ്ങള
മുഴുവന് ശുചഹീകരറിച്ചട സയംരക്ഷറിക്കുനതറിനപ്പോയറി 60 പകപ്പോടെറി രൂപയുളടെ പദ്ധതറികള തയപ്പോറപ്പോകറി
ളടെണ്ടര്  നടെപടെറി  ആരയംഭറിച്ചറിട്ടുളണ്ടനയം  ളകപ്പോലയം  നഗരസഭപ്പോ  ളസക്രടററി  മറുപടെറി  നല്കറി.
ളകപ്പോലയം  ജറിലപ്പോ  ആശുപതറിയറിളലെയുയം  ഗവണ്ളമനട  വറിപക്ടപ്പോററിയ  ആശുപതറിയറിളലെയുയം
ദ്രവമപ്പോലെറിനന്ത്യയം സയംസ്കരറിക്കുനതറിനട 'അമൃതട '  പദ്ധതറിയറില് ളസപ്പറ്റജട ടഹീറ്റടളമനട പപ്പോനറിനുയം,
സസ്വഹീപവജട ടഹീറ്റടളമനട പപ്പോനറിനുയം പവണ്ടറി ളടെകറികല് സപ്പോങ്ഷന് ലെഭറിച്ചറിട്ടുളണ്ടനയം നറിര്മപ്പോണ
പ്രവര്ത്തെനങ്ങള  ഉടെന്  ആരയംഭറിക്കുനതപ്പോളണനയം  അററിയറിച്ചു.   കൂടെപ്പോളത  മപ്പോലെറിനന്ത്യ
നറിര്മപ്പോര്ജനവമപ്പോയറി  ബനളപട ജനകഹീയ കൂടപ്പോയ്മയുളടെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  മതന്ത്യളത്തെപ്പോഴറിലെപ്പോളെറികളുളടെ
സഹകരണപത്തെപ്പോടുകൂടെറി  ഒരു  ദറിവസയം  അഷ്ടമുടെറികപ്പോയലെറില്  നറിനട  പപ്പോസറികട
പശഖരറിച്ചറിരുനളവനയം  ളകപ്പോലയം  നഗരസഭപ്പോ  ളസക്രടററി  സമറിതറി  മുമപ്പോളക  പബപ്പോധറിപറിച്ചു.
നഗരസഭയറിളലെ ഓപരപ്പോ വപ്പോര്ഡറിളലെയുയം റസറിഡനടസട അപസപ്പോസറിപയഷനുകളളെ പ്രപതന്ത്യകയം
വറിളെറിച്ചു  കൂടറി  വറിഷയയം  ചര് ച്ച  ളചയനതറിനുയം  എലപ്പോ  വഹീടുകളെറിലയം  സര്പവ്വേ  നടെത്തെറി  ലെറിസട
തയപ്പോറപ്പോകറി  മപ്പോലെറിനന്ത്യളമപ്പോഴുകറി  വറിടുന  വഹീടുകളകട  പനപ്പോടഹീസട  നല്കുകയുയം  മപ്പോലെറിനന്ത്യയം
നറിപക്ഷപറിക്കുനതട  നറിറുത്തെലെപ്പോക്കുനതറിനട  കര്ശന  നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കുകയുയം  ളചയന
തരത്തെറില്  ഒരു  പദ്ധതറി  നടെപറിലെപ്പോകപ്പോളത  അഷ്ടമുടെറികപ്പോയല്  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  മപ്പോലെറിനന്ത്യ
വറിമുകമപ്പോകപ്പോന്  സപ്പോധറികറിളലനയം  ടഹീറ്റടളമനട  പപ്പോനട  സപ്പോപറികപ്പോത്തെ  പഹപ്പോടലകളുളടെ
കലെസന്സട  റദ്ദേപ്പോക്കുളമന  കര്ശന  നറിലെപപ്പോടെട  സസ്വഹീകരറിളച്ചങറില്  മപ്പോതപമ  മപ്പോലെറിനന്ത്യ
നറിര്മപ്പോര്ജനയം വറിജയകരമപ്പോക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുകയുളളവനയം സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയളപട്ടു.
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26.  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  നറിര്മപ്പോര്ജന  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുളടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയ  സര്പവ്വേയുമപ്പോയറി
ബനളപടട  ററിപമപ്പോടട  ളസന്സറിയംഗട  ഏജന്സറിയുമപ്പോയറി  പചര്നട  ഒരു  ളമപ്പോകബല്
ആപറിപകഷന് തയപ്പോറപ്പോകറിയറിട്ടുളണ്ടനയം സര്പവ്വേ നടെത്തുപമപ്പോള മപ്പോലെറിനന്ത്യക്കുഴല് പുറപത്തെയട
സപ്പോപറിച്ചറിട്ടുള്ള  വഹീടുകള  കൃതന്ത്യമപ്പോയറി  മപ്പോപട  ളചയപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുളമനയം  അങ്ങളനളയപ്പോരു
സര്പവ്വേ  നടെത്തെറിയപ്പോല്  നനപ്പോയറിരറിക്കുളമനയം  സയംസപ്പോന  മലെറിനഹീകരണ  നറിയന്ത്രണ
പബപ്പോര്ഡട ളചയര്മപ്പോന് സമറിതറിയുളടെ ശ്രദ്ധയറില്ളപടുത്തെറി. സര്പവ്വേ നടെത്തുപമപ്പോള ആധുനറിക
സപ്പോപങതറിക  വറിദന്ത്യ  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതറില്  ളപപ്പോലെളഷന്  കണ്പടപ്പോള  പബപ്പോര്ഡുമപ്പോയറി
സഹകരറിച്ചട പ്രവര്ത്തെറികണളമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

27.  സയംസ്കരറികപ്പോത്തെ  വന്ത്യപ്പോവസപ്പോയറിക  മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള  കുഴറികണ്ടയം  പതപ്പോടെറിപലെയട
ഒഴുക്കുനതുമപ്പോയറി ബനളപടട പതപ്പോടെറിളന നറിലെവറിളലെ സറിതറി സമറിതറി ആരപ്പോഞ. മപ്പോലെറിനന്ത്യ
സയംസ്കരണവമപ്പോയറി  ബനളപട  നറിയമങ്ങള  പ്രപ്പോബലെന്ത്യത്തെറിൽ  വരുനതറിനട  മുമട
പ്രവര്ത്തെനമപ്പോരയംഭറിച്ച  സപ്പോപനമപ്പോയ  എച്ചട.ഐ.എൽ.-ൽ  നറിനള്ള  വന്ത്യപ്പോവസപ്പോയറിക
മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങളുളടെ ളഡപപപ്പോസറിറ്റപ്പോണട മലെറിനഹീകരണമുണ്ടപ്പോകറിയളതനയം അതട ശുചറിയപ്പോക്കുനതറിനട
24 പകപ്പോടെറി രൂപ ളചലെവട വരുളമനയം ടെറി തുകയുളടെ 40%  പകന്ദ്ര ഗവണ്ളമനട നൽകുളമനയം
ബപ്പോകറി  60%  സയംസപ്പോന  ഗവണ്ളമനട  കളണ്ടപത്തെണ്ടതുളണ്ടനയം  സയംസപ്പോന
വറിഹറിതത്തെറിളന  50%  നൽകപ്പോളമനട ബഹു.  മുഖന്ത്യമന്ത്രറിയുമപ്പോയുള്ള പയപ്പോഗത്തെറിൽ അപദ്ദേഹയം
അററിയറിച്ചറിട്ടുളണ്ടനയം  അതറിളന  അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ  ടെറി  തുക  സയംസപ്പോന  മലെറിനഹീകരണ
നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡട ഇതറിനപ്പോയറി മപ്പോറ്ററിവച്ചറിരറിക്കുകയപ്പോളണനയം മലെറിനഹീകരണ നറിയന്ത്രണ
പബപ്പോര്ഡട  ളചയര്മപ്പോന്  അററിയറിച്ചു.   കൂടെപ്പോളത  മലെറിനഹീകരണമുണ്ടപ്പോകറിയതപ്പോയറി  കളണ്ടത്തെറിയ
എഫട.എ.സറി.റ്ററി.,  ഐ.ആര്.ഇ.എൽ.,  എച്ചട.ഐ.എൽ.,  ളമര്കയം  എനഹീ  സപ്പോപനങ്ങളെറിൽ
എഫട.എ.സറി.റ്ററി., ഐ.ആര്.ഇ.എൽ. എനറിവ അവര് അടെയണളമനട നറിശ്ചയറിച്ചട നൽകറിയ
തുക  ളകടറിവച്ചറിട്ടുളണ്ടനയം  എച്ചട.ഐ.എൽ.  രണ്ടു  തവണ അടെച്ചറിട്ടുളണ്ടനയം  പശഷറിക്കുന
തുക  അടെയ്ക്കുനതറിനട  സപ്പോവകപ്പോശയം  പചപ്പോദറിച്ചറിരറിക്കുകയപ്പോളണനയം  ളമര്കയം എന സസ്വകപ്പോരന്ത്യ
സപ്പോപനയം  അടെച്ചുപൂടറിളയനയം  അതട  പലെലെയം  ളചയകപയപ്പോ  വറിൽക്കുകപയപ്പോ  ളചയപമപ്പോള
അവര്കപ്പോയറി  നറിശ്ചയറിച്ചട  നൽകറിയ  തുക  ഈടെപ്പോകറി  നൽകണളമനട  രജറിസപ്പോര്  ഓഫട
കമനഹീസറിളന  അററിയറിച്ചറിട്ടുളണ്ടനയം  മലെറിനഹീകരണ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡട  ളചയര്മപ്പോൻ
സമറിതറിയറിൽ അററിയറിച്ചു. കൂടെപ്പോളത സയംസപ്പോനങ്ങളെറിളലെ മലെറിനഹീകരറിച്ച ഏരന്ത്യകള കളണ്ടത്തെറി
അവ  ഏളറ്റടുത്തെട  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  നറിര്മപ്പോര്ജനയം  ളചയക  എന നപ്പോഷണൽ  പപ്രപ്പോഗപ്പോമറിപലെയട
പകരളെത്തെറിൽ കുഴറികണ്ടയം പതപ്പോടെപ്പോണട ഏളറ്റടുത്തെറിട്ടുള്ളളതനയം ളപരറിയപ്പോര് മലെറിനഹീകരണത്തെറിളന
മുഖന്ത്യ ഉറവറിടെമപ്പോയ കുഴറികണ്ടയം പതപ്പോടെറിളന ശുചഹീകരണ പ്രവര്ത്തെനങ്ങള തുടെര്നളകപ്പോണ്ടറിരറിക്കുക
യപ്പോളണനയം മലെറിനഹീകരണ നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡട ളചയര്മപ്പോൻ സമറിതറിയറിൽ വന്ത്യകമപ്പോകറി.
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28.  മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള പതപ്പോടെറിപലെകട ഒഴുകറിവറിടുനതട തടെയപ്പോനുയം മലെറിനഹീകരണമുണ്ടപ്പോക്കുനവളര
ശറിക്ഷറികപ്പോനുയം പുതറിയ നറിയമയം നറിലെവറിൽ വനറിട്ടുപണ്ടപ്പോളയന സമറിതറിയുളടെ പചപ്പോദന്ത്യത്തെറിനട
പുതറിയ നറിയമയം നറിലെവറിൽ വനറിടറിളലനയം കുറ്റകപ്പോര്ളകതറിളര പകപ്പോടെതറികളക്കുയം പലെപ്പോകൽ
പബപ്പോഡറികളക്കുയം  ളപനപ്പോൽറ്ററി  ചുമത്തെപ്പോളമനയം  ഇററിപഗഷൻ  ആക്ടറിൽ  പഭദഗതറി
വരുത്തെറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോൽ  നദറികള  മലെറിനമപ്പോക്കുനവര്ളകതറിളരയുയം  ളപനപ്പോൽറ്ററി
ഈടെപ്പോകപ്പോവനതപ്പോളണനയം  മലെറിനഹീകരണ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡട  ളചയര്മപ്പോൻ  മറുപടെറി
നൽകറി. 2009-ലെപ്പോണട നറിയമത്തെറിനട പഭദഗതറി വനളതനയം ഇതറിലൂളടെ ചുരുങ്ങറിയതട ആറട
മപ്പോസവയം പരമപ്പോവധറി ഒരു വര്ഷയം വളരയുയം തടെവട ശറിക്ഷ നൽകപ്പോവനതപ്പോളണനയം പജപ്പോയറിനട
ഡയറക്ടര്,  നഗരകപ്പോരന്ത്യ  വകുപട  സമറിതറിയുളടെ  ശ്രദ്ധയറിൽളപടുത്തെറി.  സപ്പോധപ്പോരണഗതറിയറിൽ
കുറ്റയം  രപ്പോജറിയപ്പോകൽ ചടയം  അനുസരറിച്ചപ്പോണട  കഫൻ ഈടെപ്പോക്കുനളതനയം  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി
നറിയമത്തെറിളലെ  340 എ  നറിലെവറിൽ  വനപപപ്പോള  അതറിനനുസൃതമപ്പോയറി  കുറ്റയം  രപ്പോജറിയപ്പോകൽ
ചടത്തെറിൽ പഭദഗതറി വരുത്തെപ്പോത്തെതു ളകപ്പോണ്ടപ്പോണട ഇപപപ്പോഴളത്തെ പ്രശ്നങ്ങള പരറിഹരറികപ്പോൻ
കഴറിയപ്പോത്തെളതനയം  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  നഗരസഭപ്പോ  അഡഹീഷണല്  ളസക്രടററി  സമറിതറിയുളടെ
ശ്രദ്ധയറിൽളപടുത്തെറി.

29. ആലെപ്പുഴ മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി മപ്പോതമപ്പോണട പ്രപ്പോപദശറികമപ്പോയറി മപ്പോലെറിനന്ത്യ നറിര്മപ്പോര്ജനയം
വറിജയകരമപ്പോയറി  നടെപറിലെപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളളതനട  നറിരഹീക്ഷറിച്ച  സമറിതറി  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറി
സയംസപ്പോനളമപ്പോടപ്പോളക  വന്ത്യപ്പോപറിപറികപ്പോൻ  ഗവണ്ളമനട  മുൻഗണന  എടുകണളമനയം
അഭറിപ്രപ്പോയളപട്ടു.  കൂടെപ്പോളത വറിജയകരമപ്പോയറി  പ്രവര്ത്തെറിച്ചുവരുന സയംരയംഭങ്ങളെപ്പോയ ആലെപ്പുഴ,
ആറ്ററിങ്ങൽ  നഗരസഭ,  കപനപ്പോലെറി  കനപ്പോൽ  വൃത്തെറിയപ്പോകൽ,  വയനപ്പോടറിളലെ  ബ്രഹ്മഗറിരറി
ളസപ്പോകസറ്ററിയുളടെ  പനതൃതസ്വത്തെറിലള്ള  അറവശപ്പോലെ  തുടെങ്ങറിയവ  മപ്പോതൃകയപ്പോകറി
ളതരളഞ്ഞെടുത്തെട സയംസപ്പോനയം മുഴുവൻ അതറിനട  പ്രചപ്പോരണയം ളകപ്പോടുക്കുകയുയം അപ്രകപ്പോരമുള്ള
പദ്ധതറികള നടെപറിലെപ്പോകപ്പോൻ പപ്രരറിപറിക്കുകയുയം ളചയണളമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

30.  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  മപ്പോര്കറ്റട പരറിസരളത്തെ മപ്പോലെറിനന്ത്യ പരറിപപ്പോലെനത്തെറിളന നറിലെവറിളലെ
സറിതറി  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ.  ഫറിഷട  മപ്പോര്കറ്ററിലണ്ടപ്പോയറിരുന  ബപയപ്പോഗന്ത്യപ്പോസട  പപ്പോനറിളന
പ്രവര്ത്തെനയം  ഇടെകപ്പോലെത്തെട  നറിനപപപ്പോയറിരുനളവങറിലയം  നറിലെവറിൽ  വഹീണ്ടുയം
പ്രവര്ത്തെറിച്ചുവരുനതപ്പോയുയം  ഓപരപ്പോ  ദറിവസവയം  2000  കറിപലെപ്പോ  വളര  മപ്പോലെറിനന്ത്യയം  പപ്പോനറില്
നറിപക്ഷപറിക്കുവപ്പോൻ  സപ്പോധറിക്കുനളണ്ടനയം   പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  നഗരസഭ  അഡഹീഷണൽ
ളസക്രടററി  സമറിതറി  മുമപ്പോളക  മറുപടെറി  നൽകറി.  2009-ൽ  മൂനട  ബപയപ്പോഗന്ത്യപ്പോസട  പപ്പോന്റുകള
സപ്പോപറികപ്പോനപ്പോയറി  പകരളെ  അപഗപ്പോ  ഇൻഡ സഹീസട  പകപ്പോര്പപറഷനു  (ളകയ്പകപ്പോ)  മപ്പോയറി
നഗരസഭ  കരപ്പോറുണ്ടപ്പോകറിയറിരുനളവനയം  അതറിളലെപ്പോരു  ബപയപ്പോഗന്ത്യപ്പോസട  പപ്പോനട  മതന്ത്യ
മപ്പോര്കറ്ററിൽ സപ്പോപറിച്ചറിരുനളവനയം പ്രസ്തുത പപ്പോനട കകകപ്പോരന്ത്യയം ളചയറിരുനതട അവറിളടെയുള്ള
മതന്ത്യവറിൽപനകപ്പോരപ്പോയറിരുളനനയം,  കകകപ്പോരന്ത്യയം  ളചയറിരുനതറിളലെ  കപ്പോരന്ത്യക്ഷമതക്കുറവട
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കപ്പോരണയം  അതറിളന  പ്രവര്ത്തെനയം  നറിലെയ്ക്കുകയുയം  തുടെര്നട  'നറിറവട,  പവപങ്ങരറി'  എന
സയംഘടെനയുളടെ  സഹപ്പോയത്തെപ്പോൽ  പ്രസനത  പപ്പോനട  പ്രവര്ത്തെനസജമപ്പോക്കുകയുയം അതറിളന
പ്രവര്ത്തെന  ചുമതലെ  അവര്  ഏളറ്റടുക്കുകയുയം  ളചയതപ്പോയറി  നഗരസഭപ്പോ  അഡഹീഷണൽ
ളസക്രടററി  സമറിതറിളയ  അററിയറിച്ചു.  കപപ്പോസറിറ്ററിയനുസൃതമപ്പോയ  പപ്പോനല  അവറിളടെ  ഡറികസൻ
ളചയറിരറിക്കുനളതനതറിനപ്പോൽ കൂടുതൽ  മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള  നറിപക്ഷപറിച്ചപ്പോൽ  പപ്പോനട
പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോകപ്പോൻ  സപ്പോധന്ത്യതയുളണ്ടനയം  ഡറികസനറിൽ  വന  അപപ്പോകതയുയം,
സമഹീപത്തുള്ള പടെപ്പോയ് ളലെറ്റുകളെറിളലെ  പവസട,  പടെപ്പോയ് ളലെറ്റട  കഹീനറുകള എനറിവ പപ്പോനറിപലെയട
പപപ്പോകുന രഹീതറിയറിലള്ള നറിര്മപ്പോണവയം കപ്പോരണയം നറിലെവറിൽ പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോയ പപ്പോളെയയം
ബസ് സപ്പോൻഡട, നപ്പോളെറിതുവളര പ്രവര്ത്തെനയം ആരയംഭറിച്ചറിടറിലപ്പോത്തെ ളമഫളസറിൽ ബസ് സപ്പോൻ ഡട
എനറിവറിടെങ്ങളെറിളലെ പപ്പോന്റുകള പ്രവര്ത്തെനക്ഷമമപ്പോകപ്പോൻ ശുചറിതസ്വമറിഷളന സമഹീപറിളച്ചങറിലയം
അവര്കട  പ്രവര്ത്തെനക്ഷമമപ്പോകപ്പോൻ  കഴറിയറിളലനട  അററിയറിച്ചതറിളനത്തുടെര്നട  ഗഹീൻ
എൻവറിപറപ്പോ എന സസ്വകപ്പോരന്ത്യ ഏജൻസറി പ്രസ്തുത പപ്പോന്റുകള പ്രവര്ത്തെനസജമപ്പോകപ്പോളമനട
അററിയറിച്ചറിരറിക്കുനതറിളന അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ ഈ വര്ഷളത്തെ പപ്രപ്പോജക്ടറിൽ ഉളളപടുത്തെപ്പോൻ
നഗരസഭ തഹീരുമപ്പോനറിച്ചറിരറിക്കുനതപ്പോയറി പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട നഗരസഭപ്പോ അഡഹീഷണൽ ളസക്രടററി
സമറിതറിയറിൽ  പബപ്പോധറിപറിച്ചു.  ളകയ്പകപ്പോയറിൽ  നറിനട  നഷ്ടയം  ഈടെപ്പോകപ്പോൻ  സസ്വഹീകരറിച്ച
നടെപടെറികളളെപറ്ററി സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട,  പ്രസ്തുത സപ്പോപനത്തെറിളനതറിളര നറിയമ നടെപടെറി
സസ്വഹീകരറിച്ചതപ്പോയുയം  എഗറിളമനറിളലെ  ഡറിപഫപ്പോളടട  പകപ്പോസട  പ്രകപ്പോരയം  ളസക്രപടററിയറ്ററിളലെ
പരപ്പോതറി  പരറിഹപ്പോര  ളസലറിൽ  പരപ്പോതറി  നൽകുകയുയം  ടെറി  സപ്പോപനളത്തെ  പകപ്പോര്പപറഷൻ
കരറിമടറികയറിൽളപടുത്തുകയുയം  ളചയതപ്പോയുയം  ലെഹീഗൽ  പനപ്പോടഹീസട  നൽകറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുയം ഇതു
സയംബനറിച്ചട എത തുകയപ്പോപണപ്പോ കൂടുതലെപ്പോയറി ളചലെവഴറിപകണ്ടറി വരുനതട അതടെകയം ററിസ്കട
ആനട  പകപ്പോസറിൽ  'ളകയ്പകപ്പോ'യറിൽ  നറിനട  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട  കശൗണ്സറിൽ
തഹീരുമപ്പോനളമടുത്തെറിട്ടുള്ളതപ്പോയുയം പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  നഗരസഭപ്പോ അഡഹീഷണൽ ളസക്രടററി സമറിതറി
മുമപ്പോളക മറുപടെറി നൽകറി. എനപ്പോൽ തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ വകുപറിനട കഹീഴറിൽ അപ്രകപ്പോരളമപ്പോരു
ലെഹീഗൽ ളസൽ പ്രവര്ത്തെറിക്കുനറിളലനട അഡഹീഷണൽ ളസക്രടററി & പസറ്റട ളപര്പഫപ്പോമൻസട
ഓഡറിറ്റട ഓഫഹീസര് സമറിതറിയുളടെ ശ്രദ്ധയറിൽളപടുത്തെറി. ലെഹീഗൽ പനപ്പോടഹീസട ഇഷള ളചയട രണ്ടട
വര്ഷമപ്പോയറിട്ടുയം  പ്രസ്തുത  സപ്പോപനത്തെറിളനതറിളര  നഗരസഭ  തുടെര്  നടെപടെറിളയപ്പോനയം
സസ്വഹീകരറികപ്പോത്തെതറിൽ  സമറിതറി  കടുത്തെ  അതൃപ്തറി  പരഖളപടുത്തെറി.  എഗറിളമനട
നറിലെനറിൽളകത്തെളന  'ളകയ്പകപ്പോ'യ്ളകതറിളര മറ്റട  നറിയമ നടെപടെറികള സസ്വഹീകരറിക്കുവപ്പോൻ
സപ്പോധന്ത്യമപ്പോകുപമപ്പോളയനള്ളതട  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  നഷ്ടയം  വന തുക ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട  നഗരസഭ
നടെപടെറി സസ്വഹീകരറിക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി നഗരസഭപയപ്പോടെട നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

31.  വടെകന്  പറവൂര്  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയറിളലെ  മതന്ത്യ  മപ്പോര്കറ്ററിളലെ  ദ്രവ  മപ്പോലെറിനന്ത്യ
സയംസ്കരണവമപ്പോയറി  ബനളപടട  നഗരസഭ  സസ്വഹീകരറിച്ച  നടെപടെറികള  എളനപ്പോളകളയനട
സമറിതറി  ആരപ്പോഞ.  2013-ൽ  പസപ്പോക്പറിറ്റട  സപ്പോപറിച്ചട  ദ്രവമപ്പോലെറിനന്ത്യ  സയംസ്കരണയം
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നടെത്തെറിവരുനതപ്പോയുയം മപ്പോലെറിനന്ത്യ സയംസ്കരണത്തെറിനട  ആധുനറിക രഹീതറിയറിലള്ള ഒരു പപ്രപ്പോജക്ടറിനട
ഡറി.പറി.സറി.യുളടെ അയംഗഹീകപ്പോരയം ലെഭറിക്കുകയുയം മലെറിനഹീകരണ നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡറിൽ നറിനയം
അതട പരന്ത്യപ്പോപ്തമപ്പോളണനട ററിപപപ്പോര്ടട ലെഭറിച്ചറിട്ടുളണ്ടനയം പപ്രപ്പോജക്ടറിളന വര്കട ആലവയറിലള്ള
ഒരു  ഏജൻസറിളയയപ്പോണട  ഏൽപറിച്ചറിരറിക്കുനളതനയം  ളസക്രടററി,  പനപ്പോര്ത്തെട  പറവൂര്
നഗരസഭ സമറിതറിയറിൽ മറുപടെറി നൽകറി.  പ്രസ്തുത ഏജൻസറി എവറിളടെളയങറിലയം ഇപ്രകപ്പോരയം
പപ്രപ്പോജക്ടട  നടെപറിലെപ്പോകറിയറിട്ടുപണ്ടപ്പോളയനയം  നഗരസഭ  പ്രസ്തുത  പപ്രപ്പോജക്ടുകള
സന്ദര്ശറിച്ചറിട്ടുപണ്ടപ്പോളയനയം സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞെ ന.  ളതപ്പോടടുത്തെ ഒനട രണ്ടട പഞപ്പോയത്തുകളെറിൽ
വര്കട  ളചയറിട്ടുളണ്ടനട  പ്രസ്തുത  ഏജൻസറി  അററിയറിച്ചറിട്ടുളണ്ടനയം  പനരറിടട  സലെ
പരറിപശപ്പോധന നടെത്തെറിയറിടറിളലനയം ടെറി ഏജൻസറി തയപ്പോറപ്പോകറിയ ഡറി.പറി.ആര്. മലെറിനഹീകരണ
നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡട  അയംഗഹീകരറിച്ചറിട്ടുളണ്ടനയം  ളടെണ്ടര്  നടെപടെറികളെറിലൂളടെയപ്പോണട  പ്രസ്തുത
ഏജൻസറിളയ  ളതരളഞ്ഞെടുത്തെളതനയം  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  ളസക്രടററി  മറുപടെറി  നൽകറി.
മലെറിനഹീകരണ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡട  പ്രസ്തുത  ഏജൻസറി  നടെപറിലെപ്പോകറിയ  ഏളതങറിലയം
പപ്രപ്പോജക്ടട  പനരറിടട  സന്ദര്ശറിച്ചറിട്ടുപണ്ടപ്പോ  എന  സമറിതറിയുളടെ  പചപ്പോദന്ത്യത്തെറിനട  സന്ദര്ശനയം
നടെത്തെറിയറിടറിളലനയം  പപ്രപ്പോജക്ടട  സമര്പറിക്കുപമപ്പോള  ളടെപകപ്പോളെജറി  മപ്പോതപമ  മലെറിനഹീകരണ
നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡട  പരറിപശപ്പോധറികപ്പോറുളളവനയം  ഡറി.പറി.ആര്.  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട
അയംഗഹീകപ്പോരയം  നൽകറിയതപ്പോളണനയം  ളചയര്മപ്പോൻ,  സയംസപ്പോന  മലെറിനഹീകരണ  നറിയന്ത്രണ
പബപ്പോര്ഡട സമറിതറിളയ അററിയറിച്ചു.

32.  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  സയംസ്കരണത്തെറിൽ  പ്രസ്തുത  ഏജൻസറിയട  ശരറിയപ്പോയ  സപ്പോപങതറിക
കവദഗന്ത്യയം  ഉപണ്ടപ്പോളയനട  അവര്  സപ്പോപറിച്ച  പപ്പോന്റുകള  പനരറിടട  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട
ഉറപ്പുവരുത്തെപ്പോളത പപ്രപ്പോജക്ടട നറിര്വ്വേഹണയം പ്രസ്തുത ഏജൻസറിളയ ഏൽപറിച്ച നഗരസഭയുളടെ
നടെപടെറിയറിൽ  സമറിതറി  കടുത്തെ  അതൃപ്തറി  പരഖളപടുത്തുകയുയം  ടെറി  വറിവരയം  ററിപപപ്പോര്ടറിൽ
ഉളളപടുത്തെപ്പോൻ  തഹീരുമപ്പോനറിക്കുകയുയം  ളചയ.  ടെറി  ഏജൻസറി  സപ്പോപറിച്ച  പപ്പോന്റുകള
പരറിപശപ്പോധറിച്ചട പ്രവര്ത്തെറിക്കുനളവനട ഉറപ്പുവരുത്തെണളമനയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

33. ളകപ്പോലയം പകപ്പോര്പപറഷനറിൽ 15 മപ്പോര്കറ്റുകളെപ്പോണുള്ളളതനയം ളക.എസട.യു.ഡറി.പറി. യുളടെ
ഭപ്പോഗമപ്പോയറി സപ്പോപറിച്ച ബപയപ്പോഗന്ത്യപ്പോസട പപ്പോന്റുകള പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോയറിരുനളവനയം പ്രസ്തുത
പപ്പോന്റുകള  പ്രവര്ത്തെനസജമപ്പോക്കുനതറിനുള്ള  പദ്ധതറി  തയപ്പോറപ്പോകറി  മൂനട  പപ്പോന്റുകള
പ്രവര്ത്തെനക്ഷമമപ്പോകറിയറിട്ടുളണ്ടനയം  ബപ്പോകറിയുള്ളവയുളടെ  പ്രവൃത്തെറി  നടെനളകപ്പോണ്ടറിരറിക്കുക
യപ്പോളണനയം ളകപ്പോലയം പകപ്പോര്പപറഷൻ ളസക്രടററി സമറിതറിളയ അററിയറിച്ചു. മപ്പോര്കറ്റുകള എലപ്പോ
ദറിവസവയം  ശുചഹീകരറിക്കുകയുയം  ആഴ്ചയറിളലെപ്പോരറികൽ മപ്പോസട  കഹീനറിയംഗട  നടെത്തെറി  മപ്പോര്കറ്ററിളന
ശുചഹീകരണയം ഉറപ്പുവരുത്തുനതപ്പോയുയം  പകടെപ്പോയറികറിടെക്കുന ളഡ്രെയറിപനജുകള  നനപ്പോക്കുനതറിനട
നടെപടെറി സസ്വഹീകരറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോയുയം ബപയപ്പോഗന്ത്യപ്പോസട പപ്പോനറിനകത്തെട ളസഡറിളമനട  പഫപ്പോര്പമഷൻ
ഉണ്ടപ്പോകുനതപ്പോയുയം നറിര്മപ്പോണ സമയത്തെട ഇതട ശ്രദ്ധയറിൽളപടറിരുനറിളലനയം സററി കൂടെപ്പോളത
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ളസഡറിളമനട  ഉണ്ടപ്പോകുനതറിളന  ഫലെമപ്പോയറി  കുപറകപ്പോലെയം  കഴറിയുപമപ്പോള പപ്പോനറിളന  പസ്പെസട
കുറഞപപപ്പോകുന സറിതറിയുണ്ടപ്പോകുകയുയം അതട പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോകുകയുയം ളചയനതപ്പോയറി
നഗരസഭപ്പോ ളസക്രടററി സമറിതറിയറിൽ പബപ്പോധറിപറിച്ചു.

34.  ആയതറിളന  പരറിഹപ്പോര  മപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങളളെക്കുററിച്ചട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞെ ന.
നറിര്മപ്പോതപ്പോകളുമപ്പോയറി  സയംസപ്പോരറിച്ച  അവസരത്തെറിൽ  അതറിനപ്പോയറി  പ്രപതന്ത്യക  ഔടട ളലെറ്റട
തയപ്പോറപ്പോക്കുകയപ്പോളണങറിൽ  പ്രശ്നയം  പരറിഹരറികപ്പോളമനപ്പോണട  അററിയറിച്ചറിട്ടുള്ളളതനയം
നഗരസഭയുളടെ  പപ്പോനറിളന  ളറക്ടറിഫറിപകഷൻ  രണ്ടുമപ്പോസത്തെറിനകയം  പൂര്ത്തെറിയപ്പോകുളമനയം
കപ്പോരന്ത്യക്ഷമമപ്പോയറി പ്രസ്തുത പപ്പോനട പരറിപപ്പോലെറിക്കുനതപ്പോയറിരറിക്കുളമനയം ളകപ്പോലയം നഗരസഭയറിളലെ
പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോയ പപ്പോനറിളന  നവഹീകരണത്തെറിനപ്പോയറി  തുക  വകയറിരുത്തെറിയറിട്ടുളണ്ടനയം
ളകപ്പോലയം നഗരസഭപ്പോ ളസക്രടററി സമറിതറിയട ഉറപട നൽകറി.

35. ആറ്ററിങ്ങലെറിളലെ ബപയപ്പോഗന്ത്യപ്പോസട പപ്പോനറിളന നറിലെവറിളലെ സറിതറി സമറിതറി ആരപ്പോഞ.
ചുടുകപ്പോടെട  എന  സലെത്തെട  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  സയംസ്കരണ  പപ്പോനട  നല  രഹീതറിയറിൽ
പ്രവര്ത്തെറിച്ചുവരുനതപ്പോയുയം  നറിലെവറിൽ  പപ്പോനറിളനക്കുററിച്ചട  പരപ്പോതറിളയപ്പോനമറിളലനയം
പരപ്പോതറിയുണ്ടപ്പോകുപമപ്പോള  അതട  പരറിഹരറികപ്പോറുളണ്ടനയം  ആറ്ററിങ്ങല്  നഗരസഭപ്പോ  ളസക്രടററി
സമറിതറിയറിൽ മറുപടെറി നൽകറി. പ്രസ്തുത പപ്പോനട ബപയപ്പോഗന്ത്യപ്പോസട പപ്പോനപ്പോപണപ്പോ എന സമറിതറിയുളടെ
പചപ്പോദന്ത്യത്തെറിനട  അതട  വറിൻപഡ്രെപ്പോ  കപമപ്പോസറിയംഗട  യൂണറിറ്റപ്പോളണനയം  അതറിപനപ്പോളടെപ്പോപയം
ബപയപ്പോഗന്ത്യപ്പോസട  പപ്പോന്റുയം  പ്രവര്ത്തെറിക്കുനളണ്ടനയം  പപ്പോനറിൽ  നറിനട  ലെഭറിക്കുന  പവസട
കൃഷറിഭവൻ മുപഖന വളെമപ്പോയറി വറിൽക്കുനളണ്ടനയം നഗരസഭപ്പോ ളസക്രടററി മറുപടെറി നൽകറി. 

36.  ടെറി  വറിഷയയം  സയംബനറിച്ച  അടൂര്  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയുളടെ  മറുപടെറി  പരറിപശപ്പോധറിച്ച
സമറിതറി,  മപ്പോർകറ്റട  ആധുനറികവല്കരണത്തെറിനുള്ള  നറിർപദ്ദേശയം  സയംസപ്പോന  ഫറിഷറഹീസട
ഡറിപപ്പോർടടളമനറിനു മുമപ്പോളക സമർപറിച്ചതപ്പോരപ്പോളണനയം മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയട ഈ വറിഷയത്തെറില്
യപ്പോളതപ്പോരു  ഉത്തെരവപ്പോദറിതസ്വവമറിപലളയനയം   ആരപ്പോഞ.   ഫറിഷറഹീസട  വകുപപ്പോണട  അതട
ളചപയണ്ടളതനയം  പ്രസ്തുത  മപ്പോർകറ്ററില്  തളന  25  ലെക്ഷയം  രൂപയുളടെ  ആധുനറിക  മതന്ത്യ
മപ്പോർകറ്ററിനുള്ള ഒരു പദ്ധതറി മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  തയപ്പോറപ്പോകറിയറിട്ടുളണ്ടനയം ഒരു സപ്പോള ആണട
ഇപപപ്പോള  ളചയപ്പോന്  ഉപദ്ദേശറിക്കുനളതനയം  അതറിളന  പ്രവർത്തെനയം  നടെനളകപ്പോണ്ടറി
രറിക്കുകയപ്പോണട  എനയം അടൂർ മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  ളസക്രടററി  സമറിതറിളയ അററിയറിച്ചു.  പ്രസ്തുത
മപ്പോർകറ്ററിളലെ  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  സയംസ്കരണ  സയംവറിധപ്പോനളത്തെപറ്ററി  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ.   തഹീരപദശ
വറികസന  പകപ്പോർപപറഷന്  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  സയംസ്കരണയം  ഉളളപളടെയുള്ള  സയംവറിധപ്പോനമുണ്ടപ്പോകറി
ത്തെരപ്പോളമനപ്പോണട  പറഞ്ഞെറിട്ടുള്ളളതനയം  അതനുസരറിച്ചട  മതന്ത്യ  മപ്പോർകറ്ററില്  വരുന  പവസട
അതറിനകത്തുതളന  സയംസ്കരറികപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുളമനയം  മതന്ത്യമപ്പോർകറ്റട  നറിലെവറില്  വനപ്പോല്
മപ്പോതപമ  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  സയംസ്കരണയം  പൂർത്തെറിയപ്പോക്കുകയുളളവനയം  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  ളസക്രടററി
മറുപടെറി നല്കറി.
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37. മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയറിളലെ നറിലെവറിലള്ള മപ്പോലെറിനന്ത്യസയംസ്കരണളത്തെപറ്ററി വന്ത്യകമപ്പോക്കുവപ്പോന്
സമറിതറി ആവശന്ത്യളപട്ടു.  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയുളടെ എയ്പറപ്പോബറികട കപമപ്പോസട യൂണറിറ്ററിപലെയപ്പോണട
മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള  എത്തെറിക്കുനളതനയം  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  ജഹീവനകപ്പോർ  പപ്പോസറികട  പവർതറിരറിച്ച
പശഷയം  മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള  ളചററിയ  കൂന  കൂടറി  ളറപ്പോപടറ്റട  ളചയട  കപമപ്പോസറിയംഗട  നടെത്തെറി  വളെയം
ഉത്പപ്പോദറിപറിക്കുകയുയം  മപ്പോർകറ്ററില്  വറില്പന  നടെത്തുകയുമപ്പോണട  ളചയനളതനട  ളസക്രടററി
മറുപടെറി നല്കറി.  നറിലെവറിളലെ എയ്പറപ്പോബറികട കപമപ്പോസറിയംഗട യൂണറിറ്ററിളന പ്രവർത്തെനക്ഷമത
സയംബനറിച്ചുയം  പുതറിയ  മപ്പോലെറിനന്ത്യനറിർമപ്പോർജന  പപ്പോനട  നറിർമറികപ്പോന്  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി
ആപലെപ്പോചറിക്കുനപണ്ടപ്പോളയനയം  ആരപ്പോഞ്ഞെ  സമറിതറി  എയ്പറപ്പോബറികട  കപമപ്പോസറിയംഗട  രഹീതറി
കുറ്റമറ്റ  ഒരു  രഹീതറിയളലനയം  ആയതറിനപ്പോല്  ആലെപ്പുഴ  പമപ്പോഡല്  സയംവറിധപ്പോനയം  അടൂരുയം
നടെപപ്പോക്കുനതപ്പോണട ഉചറിതളമനയം  അഭറിപ്രപ്പോയളപട്ടു.

38.  എയ്പറപ്പോബറികട  കപമപ്പോസറിയംഗട  യൂണറിറ്റട  പ്രവർത്തെനക്ഷമമപ്പോളണനയം
എയ്പറപ്പോബറികട  കപമപ്പോസറിയംഗട  യൂണറിറ്റട  സറിതറി  ളചയന  സലെത്തു  തളന  സലെയം
ഏളറ്റടുത്തെട പുതറിയ പപ്പോനട  നറിർമറിക്കുനതറിനട  ശ്രമറിച്ചുളകപ്പോണ്ടറിരറിക്കുകയപ്പോളണനയം  ഫറിഷട
മപ്പോർകറ്ററില് ഒരു പുതറിയ പപ്പോനട  സപ്പോപറിക്കുനതു കൂടെപ്പോളത തൂമ്പൂർമൂഴറി  പമപ്പോഡലെറില് മളറ്റപ്പോരു
പപ്പോനട സപ്പോപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി 13 ലെക്ഷയം രൂപയുളടെ ളടെണ്ടർ നല്കറിയറിട്ടുളണ്ടനയം അവ രണ്ടുയം
കൂടെപ്പോളത  എയ്പറപ്പോബറികട  പപ്പോനട  സറിതറി  ളചയനറിടെത്തെട  മളറ്റപ്പോരു  പപ്പോനറിനപ്പോയറി  സലെയം
അകസ്വയർ ളചയനളണ്ടനയം അടൂർ മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി ളസക്രടററി സമറിതറിയറില് പബപ്പോധറിപറിച്ചു.  അവ
സപ്പോപറികളപടുനപതപ്പോളടെ മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയറിളലെ മപ്പോലെറിനന്ത്യ പ്രശ്നയം പരറിഹരറികപ്പോന് കഴറിയുളമനട
സമറിതറിയുളടെ  പചപ്പോദന്ത്യത്തെറിനട  മറുപടെറിയപ്പോയറി  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  ളസക്രടററി  ഉറപ്പു  നല്കറി.
പ്രസ്തുത  വറിവരങ്ങള  ററിപപപ്പോർടറില്  ഉളളപടുത്തെപ്പോന്  സമറിതറി  തഹീരുമപ്പോനറിച്ചു.  കൂടെപ്പോളത
വറിജയകരമപ്പോയറി  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  സയംസ്കരണയം  നടെപറിലെപ്പോക്കുന  ആറ്ററിങ്ങലെറിളലെയുയം
ആലെപ്പുഴയറിളലെയുയം പപ്പോന്റുകള സന്ദർശറികപ്പോന് സമറിതറി തഹീരുമപ്പോനറിച്ചു.

39.  ബ്രഹ്മപുരളത്തെ  വറിസർജന്ത്യ  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  സയംസ്കരണത്തെറിളന  നറിലെവറിളലെ  സറിതറി
സമറിതറി  ആരപ്പോഞ.  ബ്രഹ്മപുരത്തെട  ളസപ്പറ്റജട  ടഹീറ്റട  ളചയപ്പോനുള്ള  സയംവറിധപ്പോന
മപ്പോണുള്ളളതനയം  ഇപപപ്പോള  അവറിളടെ  'പവസട  ടു  എനർജറി'  പപ്പോനട  നടെപപ്പോകപ്പോനുള്ള
പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  മുപനപ്പോടട  പപപ്പോയറിളകപ്പോണ്ടറിരറിക്കുകയപ്പോളണനയം  സയംസപ്പോന  മലെറിനഹീകരണ
നറിയന്ത്രണ പബപ്പോർഡട ളചയർമപ്പോന് സമറിതറി മുമപ്പോളക മറുപടെറി നല്കറി.  'പവസട ടു എനർജറി'
പദ്ധതറിയുളടെ  നറിലെവറിളലെ സറിതറി വറിശദമപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ആവശന്ത്യളപട്ടു.  സർകപ്പോരറിളന
പവസട  മപ്പോപനജ് ളമനട  പപപ്പോളെറിസറി  പ്രകപ്പോരയം  ഉറവറിടെ  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  സയംസ്കരണ  മപ്പോർഗ്ഗങ്ങളെറില്
കമളണറിറ്ററി  പവസട  മപ്പോപനജ് ളമനട   കൂടെപ്പോളത  സയംസപ്പോനളത്തെ  ഏഴട  സലെങ്ങളെറില്
ളപപ്പോതുവപ്പോയറി  നടെപപ്പോക്കുന  പദ്ധതറിയപ്പോണട  'പവസട  ടു  എനർജറി'  പദ്ധതറി  എനയം
ഉറവറിടെത്തെറില്ത്തെളനപയപ്പോ  കമളണറിറ്ററി  പവസപ്പോപയപ്പോ  സയംസ്കരറികപ്പോന്  സപ്പോധറികപ്പോളത
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ബപ്പോകറിവരുന  പവസട  ഭൂരറിഭപ്പോഗവയം  പനപ്പോണ്  ബപയപ്പോഡഹീളഗയ്ഡബറിള  ആയവ,
സയംസപ്പോനത്തെട  ഏഴട  സലെങ്ങളെറില്  പപ്പോനട  സപ്പോപറിച്ചട  അവറിപടെയട  ളകപ്പോണ്ടുപപപ്പോകുകയുയം
ഭൂരറിഭപ്പോഗവയം പനപ്പോണ് ബപയപ്പോഡഹീളഗയ്ഡബറിള ആയതറിനപ്പോല് ടെറി പവസറില് കപലെപ്പോററി വപ്പോലെള
കൂടുതലെപ്പോയതുളകപ്പോണ്ടട അതട കണ്ളവര്ടട ളചയ്ളതടുക്കുന പദ്ധതറിയപ്പോണറിളതനയം അതറിളന
ഒരു  പമപ്പോഡലെപ്പോണട  ഇപപപ്പോള  ബ്രഹ്മപുരത്തെട  'പവസട  ടു  എനർജറി'  എന  രഹീതറിയറില്
ആരയംഭറികപ്പോന്  പപപ്പോകുനളതനയം  സയംസപ്പോന  മലെറിനഹീകരണ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോർഡട
ളചയർമപ്പോന്  സമറിതറി  മുമപ്പോളക  വന്ത്യകമപ്പോകറി.   പ്രസ്തുത  പദ്ധതറി  ആരയംഭറികപ്പോന്
പപപ്പോകുനപതയുളളവനയം ബ്രഹ്മപുരത്തെട നറിലെവറില് ഡയംബറിയംഗട മപ്പോതമപ്പോണട നടെക്കുനളതനയം
ആദന്ത്യമപ്പോയറി  ടെറി  പദ്ധതറി  നടെപറിലെപ്പോക്കുന  ബ്രഹ്മപുരത്തെട  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറി
വറിജയകരമപ്പോകുപമപ്പോളയനട  പരറിപശപ്പോധറിച്ച  പശഷയം  ബപ്പോകറി  സലെങ്ങളെറിപലെയട  കൂടെറി
വന്ത്യപ്പോപറിപറികണളമനയം  കൂടെപ്പോളത  ബപത്തെരറിയറില്  ഒരു  വലെറിയ  ബപയപ്പോഗന്ത്യപ്പോസട  പപ്പോനട
സപ്പോപറിക്കുനതപ്പോളണനയം  സമറിതറിയുളടെ  പചപ്പോദന്ത്യത്തെറിനട  മറുപടെറിയപ്പോയറി  മലെറിനഹീകരണ
നറിയന്ത്രണ പബപ്പോർഡട ളചയർമപ്പോന് അററിയറിച്ചു.

40.  ളവലറിയംഗ്ടെന്  ഐലെനറിളലെ  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  സയംസ്കരണളത്തെക്കുററിച്ചട  സമറിതറി
ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള  ളവലറിയംഗ്ടെന്  ഐലെനറില്  'പവസട  ടു  എനർജറി'  പപ്രപ്പോഗപ്പോമറിനു
തുടെകമറിളടങറിലയം  അതട  വറിജയകരമപ്പോയറി  മുപനപ്പോടട  ളകപ്പോണ്ടട  പപപ്പോകപ്പോന്  സപ്പോധറിച്ചറിളലനയം
പഹപ്പോടലകളുയം  പപപ്പോർട്ടുയം  സയംപയപ്പോജറിച്ചട  ഒരു  പവസട  മപ്പോപനജ് ളമനട  പപ്പോനട  അവറിളടെ
സപ്പോപറിക്കുകയപ്പോണുണ്ടപ്പോയളതനയം  സയംസപ്പോന  മലെറിനഹീകരണ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോർഡട
ളചയ ർമപ്പോന് വന്ത്യകമപ്പോകറി.

41. തൃകപ്പോകര നഗരസഭയറില് നറിലെവറില് പപ്പോനട സപ്പോപറിച്ചറിട്ടുപണ്ടപ്പോളയന സമറിതറിയുളടെ
പചപ്പോദന്ത്യത്തെറിനട  പപ്പോനട  സപ്പോപറിച്ചറിടറിളലനയം  നഗരസഭയറിളലെ  പവസട  ബ്രഹ്മപുരളത്തെ
ളസപ്പറ്റജട ടഹീറ്റടളമനട പപ്പോനറിപലെയപ്പോണട ളകപ്പോണ്ടുപപപ്പോകുനളതനയം സമഹീപ നഗരസഭകളുമപ്പോയറി
സയംപയപ്പോജറിച്ചട  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  സയംസ്കരണയം  നടെത്തുനതറിനട  കശൗണ്സറില്  തഹീരുമപ്പോനളമടുത്തെട
സർകപ്പോരറിപലെയട  അയച്ചറിട്ടുളണ്ടനയം  തൃകപ്പോകര  നഗരസഭപ്പോ  ളസക്രടററി  മറുപടെറി  നല്കറി.
മപ്പോലെറിനന്ത്യ സയംസ്കരണത്തെറിളന നറിലെവറിളലെ സറിതറി സമറിതറി ആരപ്പോഞ  ളസപ്പറ്റജട ളകപ്പോണ്ടു
പപപ്പോകുനതറിനപ്പോയറി  പ്രപതന്ത്യകയം  രജറിസർ  ളചയ  കവചറിത  വപ്പോഹനങ്ങളെറില്  നഗരസഭയുളടെ
ളസപ്പറ്റജുയം അതു കൂടെപ്പോളത മുഴുവന് ഫുഡട പവസയം ബ്രഹ്മപുരളത്തെ ടഹീറ്റടളമനട  പപ്പോനറിപലെയട
ളകപ്പോണ്ടട  പപപ്പോകുകയപ്പോണട  എനയം  ളകപ്പോച്ചറിന്  പകപ്പോർപപറഷളന  അധഹീനതയറിലള്ള
ബ്രഹ്മപുരപത്തെയപ്പോണട  സമഹീപളത്തെ  ഒന്പതട  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററികളെറിളലെയുയം  ളസപ്പറ്റജട
ളകപ്പോണ്ടുപപപ്പോകുനളതനയം തൃകപ്പോകര നഗരസഭപ്പോ ളസക്രടററി അററിയറിച്ചു.

42.  തൃകപ്പോകര  നഗരസഭയട  സസ്വനമപ്പോയറി  ടഹീറ്റടളമനട  പപ്പോനട  നറിർമറികപ്പോന്
പദ്ധതറിയുപണ്ടപ്പോ  എനതു  സയംബനറിച്ചുയം  ബ്രഹ്മപുരപത്തെയട  ളസപ്പറ്റജട  ളകപ്പോണ്ടുപപപ്പോകുനതറിനട

226/2021.



42

ളകപ്പോച്ചറിന് പകപ്പോർപപറഷനുമപ്പോയറി എഗറിളമനട  വച്ചറിട്ടുപണ്ടപ്പോ എനതു സയംബനറിച്ചുയം സമറിതറി
ആരപ്പോഞ.  നഗരസഭയട മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള ഡമട ളചയപ്പോന് സസ്വനമപ്പോയറി സലെമറിലപ്പോത്തെതപ്പോണട
പ്രധപ്പോന പ്രശ്നളമനയം ഫുഡട പവസട  നറിപക്ഷപറിക്കുനതറിനട  ളകപ്പോച്ചറിന് പകപ്പോർപപറഷനുമപ്പോയറി
എഗറിളമനട ഉളണ്ടനയം മറ്റട പവസകള കപ്രവറ്റട പപ്പോർടറികള ബ്രഹ്മപുരളത്തെ പപ്പോനറിപലെയപ്പോണട
ളകപ്പോണ്ടു  പപപ്പോകുനളതനയം  ളകപ്പോച്ചറിന്  പകപ്പോർപപറഷന്  അയംഗഹീകരറിച്ച  ലെറിസറില്  രജറിസർ
ളചയറിട്ടുള്ളവർകട  മപ്പോതപമ  ളസപ്പറ്റജട  ളകപ്പോണ്ടുപപപ്പോകപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുകയുളളവനയം
തൃകപ്പോകര നഗരസഭപ്പോ ളസക്രടററി അററിയറിച്ചു.  മപ്പോലെറിനന്ത്യ നറിർമപ്പോർജനത്തെറിനുയം ളസപ്പറ്റജട
ഉളളപളടെയുള്ള  മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള  സയംസ്കരറിക്കുനതറിനുയം  തൃകപ്പോകര  നഗരസഭയട
പ്രപതന്ത്യകറിളച്ചപ്പോരു പദ്ധതറിയുമറിളലനയം എലപ്പോയം ഒഴറിവപ്പോകറി വറിടുക മപ്പോതമപ്പോണട ളചയനളതനയം
സമറിതറി നറിരഹീക്ഷറിച്ചു.

43.  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  ളമഡറികല്  പകപ്പോപളെജറിളലെ  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  നറിർമപ്പോർജന  പപ്പോനട
നറിർമപ്പോണത്തെറിളന നറിലെവറിളലെ സറിതറി സമറിതറി ആരപ്പോഞ.  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട   ളമഡറികല്
പകപ്പോപളെജറിനട  2  എയം.എല്.ഡറി.  പപ്പോനപ്പോണുള്ളളതനയം അതട അപരന്ത്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് 'അമൃതട
പദ്ധതറി'യുളളപടുത്തെറി  3  എയം.എല്.ഡറി.  പപ്പോനട  സപ്പോപറിക്കുനതറിനുള്ള  പദ്ധതറി
തയപ്പോറപ്പോക്കുകയുയം  ളടെകറികല്  സപ്പോങ്ഷന്  ലെഭറിക്കുകയുയം  ളചയറിട്ടുളണ്ടനയം  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട
നഗരസഭപ്പോ  അഡഹീഷണല്  ളസക്രടററി  മറുപടെറി  നല്കറി.   ളമഡറികല്  പകപ്പോപളെജട
ആയറിരുനറിപല  പപ്പോനട  സപ്പോപറിപകണ്ടറിയറിരുനളതന  സമറിതറിയുളടെ  പചപ്പോദന്ത്യത്തെറിനട
ളമഡറികല്  പകപ്പോപളെജട  ആയറിരുന  പപ്പോനട  നറിർമറിപകണ്ടറിരുനളതങറിലയം  അപ്രകപ്പോരയം
ളചയപ്പോളത  നഗരസഭയുളടെ  ഒരു  വപ്പോർഡറിപലെയട  ആശുപതറി  മപ്പോലെറിനന്ത്യയം  ഒഴുകറിവറിടുകയുയം
മപ്പോലെറിനന്ത്യ  നറിർമപ്പോർജനയം  നഗരസഭയുളടെ  ബപ്പോധന്ത്യതയപ്പോയറി  വരറികയുയം  ളചയപപപ്പോള
പപ്പോനട  നറിർമറികപ്പോന്  നഗരസഭ  തഹീരുമപ്പോനറിക്കുകയപ്പോണുണ്ടപ്പോയളതനയം  കൂടെപ്പോളത  ജനവപ്പോസ
പകന്ദ്രങ്ങളെറിപലെയട മപ്പോലെറിനന്ത്യയം  ഒഴുകറി  വറിടുനതുമപ്പോയറി  ബനളപടട  ഓഡറിറ്റട
പരപ്പോമർശങ്ങളുണ്ടപ്പോയതുളകപ്പോണ്ടപ്പോണട  നഗരസഭ  ഇടെളപടളതനയം  മപ്പോയനപ്പോടെട  എന
വപ്പോർഡറിപലെയപ്പോണട ദ്രവമപ്പോലെറിനന്ത്യയം മുഴുവന് ഒഴുകറിവറിട്ടുളകപ്പോണ്ടറിരുനതട എനയം  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട
നഗരസഭ  അഡഹീഷണല് ളസക്രടററി അററിയറിച്ചു.

44.  'അമൃതട  പദ്ധതറി'  പ്രകപ്പോരയം  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയുപടെപയപ്പോ  പകപ്പോര്പപറഷപനപയപ്പോ
അധറികപ്പോരപരറിധറിയറില്  വരുന  സപ്പോപനങ്ങളെറില്  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  നറിര്മപ്പോര്ജനത്തെറിനുള്ള
പപ്രപ്പോജക്ടട  തയപ്പോറപ്പോകറി  നടെപറിലെപ്പോകപ്പോവനതപ്പോളണനയം  അമൃതട  പദ്ധതറിയറിലളളപടുത്തെറി
3  എയം.എല്.ഡറി.  പപ്പോനട നറിര്മറിക്കുനതറിനുള്ള പപ്രപ്പോജക്ടറിനട  അയംഗഹീകപ്പോരയം വപ്പോങ്ങറിയറിട്ടുളണ്ടനയം ടെറി
പപ്രപ്പോജക്ടട  സപ്പോപറികളപടുപമപ്പോള മപ്പോലെറിനന്ത്യ പ്രശ്നയം പരറിഹരറികളപടുളമനയം അഡഹീഷണല്
ളസക്രടററി,  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  നഗരസഭ  സമറിതറിയറില്  പബപ്പോധറിപറിച്ചു.   എനപ്പോല്  പ്രസ്തുത
പപ്രപ്പോജക്ടട  ളവറ്റട  ളചയനതറിനപ്പോയറി  ഇതുവളര  മലെറിനഹീകരണ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡറില്
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സമര്പറിച്ചറിടറിളലനയം  നഗരസഭ  ളപപ്പോലെളഷന്  കണ്പടപ്പോള  പബപ്പോര്ഡറിളന  അയംഗഹീകപ്പോരയം
വപ്പോങ്ങപ്പോളത മുമ്പുയം പപ്രപ്പോജക്ടുകള നടെപറിലെപ്പോകറിയറിട്ടുളണ്ടനയം നറിലെവറിലള്ള ടഹീറ്റടളമനട പപ്പോനറിളലെ
ശുദ്ധഹീകരറിച്ച ജലെയം ഒഴുകറി വറിടുനതട സയംബനറിച്ച തര്കങ്ങളളകപ്പോടുവറില്  7  പകപ്പോടെറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ളചലെവഴറിച്ചട  കപനപ്പോലെറി  കനപ്പോലെറിപലെയട  ളളപപട  ളളലെന്  സപ്പോപറിച്ചുളവങറിലയം
നപ്പോട്ടുകപ്പോരുളടെ  എതറിര്പറിളനത്തുടെര്നട  ഇതുവളര  ടെറി  ളളപപട  ളളലെന്  വഴറി  ജലെളമപ്പോഴുകറി
വറിടെപ്പോന്  സപ്പോധറിച്ചറിടറിളലനയം  പുതറിയ  പപ്പോനട  നറിര്മറിക്കുനതറിനട  ളപ്രപ്പോപപപ്പോസലളണ്ടങറില്
അതട ളപപ്പോലെളഷന് കണ്പടപ്പോള പബപ്പോര്ഡറില് സമര്പറിച്ചട ളവറ്റട ളചയനതറിനുള്ള ബപ്പോധന്ത്യത
നഗരസഭയ്ക്കുളണ്ടനയം  സയംസപ്പോന  മലെറിനഹീകരണ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡട  ളചയര്മപ്പോന്
സമറിതറിയുളടെ  ശ്രദ്ധയറില്ളപടുത്തെറി.  ആശുപതറി  പരഖകള  പ്രകപ്പോരയം  3.2  എയം.എല്.ഡറി.
മപ്പോലെറിനന്ത്യമപ്പോണട ഉല്പപ്പോദറിപറികളപടുനളതനയം  3 എയം.എല്.ഡറി.  പപ്പോനട നറിര്മറിച്ചപ്പോല് ഭപ്പോവറിയറില്
മപ്പോലെറിനന്ത്യത്തെറിളന അളെവട വര്ദ്ധറിക്കുപമപ്പോള ടെറി പപ്പോനറിനട അതട ഉളളകപ്പോള്ളുവപ്പോന് കഴറിയുപമപ്പോ
എനയം  ഓഡറിറ്റട  ഓഫഹീസര്,  അകശൗണ്ടനട  ജനറലെറിളന  ഓഫഹീസട  സയംശയയം  പ്രകടെറിപറിച്ചു.
നറിലെവറിലള്ള  പപ്പോനട  അപ്പഗഡട  ളചയകയല  പകരയം  2 എയം.എല്.ഡറി.  പപ്പോനറിനുപുറപമ  
3  എയം.എല്.ഡറി.  പപ്പോനട  അഡഹീഷണലെപ്പോയറി  നറിര്മറിക്കുകയപ്പോണട  ളചയനളതനട
അഡഹീഷണല് ളസക്രടററി, പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട പകപ്പോര്പപറഷന് സമറിതറിയറില് പബപ്പോധറിപറിച്ചു.  അതറിനട
ളപപ്പോലെളഷന്  കണ്പടപ്പോള  പബപ്പോര്ഡറിളന  അനുമതറി  വപ്പോങ്ങപണ്ടളയന സമറിതറിയുളടെ
പചപ്പോദന്ത്യത്തെറിനട  'അമൃതട പദ്ധതറി'യറിലളളപടുത്തെറിയപ്പോണട പപ്പോനട നറിര്മറിക്കുനളതനയം  'അമൃതട
പദ്ധതറി'കളകട പസറ്റട ളലെവല് കമറിറ്ററിയുളടെ അയംഗഹീകപ്പോരയം ലെഭറിച്ചറിട്ടുളണ്ടനയം അഡഹീഷണല്
ളസക്രടററി, പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട നഗരസഭ അററിയറിച്ചു.

45. 'ഈസട ഓഫട ഡൂയറിയംഗട ബറിസറിനസറി'ളന ഭപ്പോഗമപ്പോയറി ളചയന പപ്രപ്പോജക്ടുകളകട
7  വകുപ്പുകള  കൂടെറിപച്ചര്നള്ള  കമറിറ്ററി  പരറിപശപ്പോധറിച്ചപ്പോല്  മറ്റട  പരറിപശപ്പോധനകളളെപ്പോനയം
ആവശന്ത്യമറിളലനനയം  എനപ്പോല്  മറ്റട  പപ്രപ്പോജക്ടുകളകട  consent  to  'establish',  consent  to
'operate'   എനറിവ  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്  സപ്പോധറികറിളലനനയം  പപ്പോനട  നറിര്മറിക്കുന  സലെയം
അനുപയപ്പോജന്ത്യമപ്പോപണപ്പോളയനയം,  ജലെയം എപങ്ങപ്പോടപ്പോണട ഒഴുകറി വറിടുനതട എനമുള്ള കപ്പോരന്ത്യങ്ങള
മലെറിനഹീകരണ നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡട പരറിപശപ്പോധറികണളമനയം ഏതട പദ്ധതറിയപ്പോളണങറിലയം
ഈ  നടെപടെറിക്രമങ്ങള  പപ്പോലെറിച്ചറിരറികണളമനയം  മലെറിനഹീകരണ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡട
ളചയര്മപ്പോന്  അററിയറിച്ചു.  ഒരു  പപ്രപ്പോജക്ടട  നടെപറിലെപ്പോകപ്പോനുള്ള  അനുമതറിയപ്പോണട  ളളഹപവര്
കമറിറ്ററി നല്കുനളതനയം ബപ്പോകറിയുള്ള നടെപടെറിക്രമങ്ങള പപ്പോലെറികണളമനയം അഡഹീഷണല്
ളസക്രടററി ആനട പസറ്റട ളപര്പഫപ്പോര്മന്സട ഓഡറിറ്റട ഓഫഹീസര് സമറിതറിയറില് പബപ്പോധറിപറിച്ചു.
പ്രസ്തുത  പപ്രപ്പോജക്ടട   നഗരസഭ  ളപപ്പോലെളഷന്  കണ്പടപ്പോള  പബപ്പോര്ഡറില്  സമര്പറിച്ചട
അയംഗഹീകപ്പോരത്തെറിനപ്പോയുള്ള നടെപടെറി സസ്വഹീകരറികണളമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.
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46.  ഓഡറിറ്ററില്  പരപ്പോമര്ശറിച്ചറിരറിക്കുന  പ്രധപ്പോനളപട  വറിഷയങ്ങളെറില്  പരറിഹപ്പോരയം
കപ്പോണുനതറിനപ്പോയറി ചറിലെ നല മപ്പോതൃകകള സയംസപ്പോനത്തുളണ്ടനയം അതട സയംസപ്പോനയം മുഴുവന്
നടെപറിലെപ്പോകപ്പോനുള്ള നടെപടെറി തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ വകുപറിളന പനതൃതസ്വത്തെറില് ഉണ്ടപ്പോകണളമനയം
സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയളപട്ടു.  നനപ്പോയറി പ്രവര്ത്തെറിക്കുന മപ്പോലെറിനന്ത്യ സയംസ്കരണ പപ്പോന്റുകള നഗര
തപദ്ദേശസപ്പോപനങ്ങളെറിളലെ  ബനളപടവര്  സന്ദര്ശറിച്ചട  ഏറ്റവയം  നല  മപ്പോതൃകകള
നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനുള്ള നടെപടെറി  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ വകുപട സസ്വഹീകരറികണളമനട സമറിതറി
ആവശന്ത്യളപട്ടു.  ആലെപ്പുഴ  ജറിലയറിളലെ  ജനവപ്പോസ  പകന്ദ്രത്തെറില്  സപ്പോപറിച്ചറിട്ടുള്ള  തുമ്പൂര്മൂഴറി
പമപ്പോഡല്  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  സയംസ്കരണ  പപ്പോനട  പരപ്പോതറികളളെപ്പോനമറിലപ്പോളത  പ്രവര്ത്തെറിക്കുനതപ്പോയറി
സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുകയുയം മറ്റട  സലെങ്ങളെറിലയം  പ്രസ്തുത പപ്പോനറിളന  മപ്പോതൃകയറില്  മപ്പോലെറിനന്ത്യ
സയംസ്കരണയം  നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനുള്ള  നടെപടെറി  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  വകുപറിളന
ഭപ്പോഗത്തുനറിനണ്ടപ്പോകണളമനയം  അതറിനുള്ള  പരറിശഹീലെനയം  നല്കുനതറിനുള്ള  നടെപടെറി
സസ്വഹീകരറികണളമനയം സമറിതറി ആവശന്ത്യളപട്ടു.

47.  സമറിതറിയുളടെ  3-10-2018-ളലെ  പയപ്പോഗതഹീരുമപ്പോന  പ്രകപ്പോരയം  ആലെപ്പുഴ  ജറിലയറിളലെ
തുമ്പൂര്മൂഴറി പമപ്പോഡല് മപ്പോലെറിനന്ത്യ സയംസ്കരണ പപ്പോനട സമറിതറി 29-8-2019-നട സന്ദര്ശറിച്ചട പ്രസ്തുത
പപ്പോനറിളന പ്രവര്ത്തെനയം മപ്പോതൃകപ്പോപരമപ്പോളണനട വറിലെയറിരുത്തെറി.

48.  വയനപ്പോടെട  ജറിലയറിളലെ  ബ്രഹ്മഗറിരറി  ളസപ്പോകസറ്ററിയുളടെ  പനതൃതസ്വത്തെറില്
സപ്പോപറിച്ചറിരറിക്കുന  അറവശപ്പോലെ,  ആറ്ററിങ്ങല്  ജറിലയറില്  സപ്പോപറിച്ചറിരറിക്കുന  തുമ്പൂര്മൂഴറി
പമപ്പോഡല് മപ്പോലെറിനന്ത്യ സയംസ്കരണ പപ്പോനട എനറിവയുളടെ സന്ദര്ശനയം സമറിതറി ഒഴറിവപ്പോകറി.

നറിഗമനങ്ങള/ശറിപപ്പോര്ശകള

49.  ആപരപ്പോഗന്ത്യകപ്പോരന്ത്യ  സപ്പോനറിയംഗട  കമറിറ്ററികള  നറിയമപ്പോനുസൃതയം  പയപ്പോഗയം
പചരുനതറില് പലെ തപദ്ദേശഭരണ സപ്പോപനങ്ങളുയം നറിരനരമപ്പോയറി വഹീഴ്ച വരുത്തുനതപ്പോയുയം
ഭരണ  വകുപട  ഈ  വറിഷയയം  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  ഉചറിതമപ്പോയ  നടെപടെറി  സസ്വഹീകരറികപ്പോ
തറിരറിക്കുനതപ്പോയുയം  നറിരഹീക്ഷറിക്കുന സമറിതറി  ആപരപ്പോഗന്ത്യകപ്പോരന്ത്യ  സപ്പോനറിയംഗട  കമറിറ്ററികളുളടെ
പ്രവര്ത്തെനയം  ചടപ്രകപ്പോരവയം  കപ്പോരന്ത്യക്ഷമവമപ്പോക്കുനതറിനട ബനളപട  നഗരതപദ്ദേശ
സപ്പോപന  ളസക്രടററിമപ്പോര്  പ്രപതന്ത്യകയം  ശ്രദ്ധ  പതറിപറികണളമനട  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന
പതപ്പോളടെപ്പോപയം  ഭരണവകുപട  ഈ  വറിഷയത്തെറില്  ജപ്പോഗത  പുലെര്ത്തെണളമനയം  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

50. ആപരപ്പോഗന്ത്യ സപ്പോനറിയംഗട കമറിറ്ററികള ഉളളപളടെയുള്ള സപ്പോനറിയംഗട കമറിറ്ററികളുളടെ
പയപ്പോഗയം  മപ്പോസത്തെറിളലെപ്പോരറികല്  കൃതന്ത്യമപ്പോയുയം  വറിളെറിച്ചുപചര്പകണ്ടതട ളചയര്മപ്പോളന
നറിയമപരമപ്പോയ  ഉത്തെരവപ്പോദറിത്തെമപ്പോയുയം  അപ്രകപ്പോരയം  അടുത്തെടുത്തെ  മൂനട  പയപ്പോഗങ്ങള
വറിളെറിച്ചു  പചര്കപ്പോത്തെപക്ഷയം  ഭരണസമറിതറിയുളടെ  പശഷറിച്ച  കപ്പോലെയളെവറില്  സപ്പോനറിയംഗട
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കമറിറ്ററികളുളടെ  ളചയര്മപ്പോന്  സപ്പോനപത്തെകട  അപദ്ദേഹത്തെറിനട  അപയപ്പോഗന്ത്യത
ഉണ്ടപ്പോകുളമനമുള്ള  വന്ത്യവസളചയനതറിനപ്പോയറി  നറിയമനറിര്മപ്പോണയം  നടെത്തുനതറിനട
സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ളചയന.   കൂടെപ്പോളത,  ളചയര്മപ്പോന്  സപ്പോനത്തെറിനട  അപയപ്പോഗന്ത്യത
ഉണ്ടപ്പോകുന സപ്പോഹചരന്ത്യത്തെറില് കമറിറ്ററിയറിളലെ  മുതറിര്ന അയംഗത്തെറിനട  പയപ്പോഗയം  വറിളെറിച്ചു
പചര്ക്കുനതറിനട  അധറികപ്പോരയം  നല്കുന  വന്ത്യവസകളുയം  നറിയമനറിര്മപ്പോണത്തെറില്
ഉളളപടുത്തെണളമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ളചയന.

51.  പദശഹീയ  ഗപ്പോമഹീണ  ആപരപ്പോഗന്ത്യ  മറിഷളന  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശമനുസരറിച്ചട
വപ്പോര്ഡ്തലെ  ആപരപ്പോഗന്ത്യ  ശുചറിതസ്വ  കമറിറ്ററികള  രൂപഹീകരറിക്കുവപ്പോനുയം  അമറിതമപ്പോയറി
മപ്പോലെറിനന്ത്യയം  ളപരുകറി  സപ്പോയംക്രമറിക  പരപ്പോഗങ്ങള  പടെര്ന  പറിടെറികപ്പോന്  സപ്പോധന്ത്യതയുള്ള
പമഖലെകളെറില് ശുചറിതസ്വ സ്കസ്വപ്പോഡുകളുളടെ പ്രവര്ത്തെനയം ശകറിളപടുത്തുവപ്പോനുയം ആവശന്ത്യമപ്പോയ
കര്ശന  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങള  പുറളപടുവറികപ്പോനുയം  നടെപറിലെപ്പോകപ്പോനുയം  നടെപടെറി  സസ്വഹീകരറിക്കുവപ്പോന്
ഭരണ വകുപറിപനപ്പോടെട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ളചയന.

52.  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  നഗരസഭയറില്  വപ്പോര്ഡട  സപ്പോനറിപടഷന്  കമറിറ്ററി
കണ്വഹീനര്മപ്പോര്കട  അഡസ്വപ്പോന്സപ്പോയറി  നല്കറിയറിരുനതുയം  ക്രമവല്കരറികളപടെപ്പോതറിരുനതുമപ്പോയ
₹1.85  പകപ്പോടെറി ക്രമഹീകരറിച്ചതട സയംബനറിച്ച വറിശദപ്പോയംശങ്ങള അകശൗണ്ടനട ജനറലെറിളന
പബപ്പോധന്ത്യളപടുത്തെറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭന്ത്യമപ്പോക്കുന  മുറയട  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറ്റട  പരപ്പോമര്ശയം
ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ളചയന.

53.  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  നറിര്മപ്പോര്ജന  പദ്ധതറികളകപ്പോയറി  സര്കപ്പോര്  ശുചറിതസ്വ  മറിഷനട
വന് തുക അനുവദറിച്ചറിട്ടുയം മപ്പോലെറിനന്ത്യസയംസ്കരണത്തെറില് മപ്പോതൃകയപ്പോയറി ചൂണ്ടറികപ്പോണറികപ്പോവന
ഒരു  വപ്പോര്ഡട  പപപ്പോലയം  സയംസപ്പോനത്തെട  ഇലപ്പോളയനതറില്  സമറിതറി  കടുത്തെ  അതൃപ്തറി
പരഖളപടുത്തുന.  ശുചറിതസ്വമറിഷളന  ആര്ടറികറിളസട  ഓഫട  അപസപ്പോസറിപയഷനുയം
ളമപമപ്പോറപ്പോണ്ടയം  ഓഫട  അപസപ്പോസറിപയഷനുയം  അവര്  പപ്പോലെറിക്കുനറിളലനയം  ശുചറിതസ്വ
മറിഷളന  ആര്ടറികറിളസട  ഓഫട  അപസപ്പോസറിപയഷനറില് തപദ്ദേശഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളകട
പപ്രരണയുയം  പ്രപചപ്പോദനവയം  നല്കുനതറിനട  പമപ്പോഡല്  ഉണ്ടപ്പോകറിളകപ്പോടുക്കുവപ്പോനുയം
ളടെകറികല്  ആനട  പമപനജഹീരറിയല്  സപപപ്പോര്ടട  നല്പകണ്ടതപ്പോളണനയം  വന്ത്യകമപ്പോകറിയറിട്ടുളണ്ടനട
നറിരഹീക്ഷറിച്ച സമറിതറി  സര്കപ്പോര് ഈ വറിഷയയം  ഗശൗരവമപ്പോയറി  എടുത്തെട  ശുചറിതസ്വ  മറിഷളന
പ്രവര്ത്തെനങ്ങള നവഹീകരറിക്കുനതറിനുള്ള  നടെപടെറി  സസ്വഹീകരറിക്കുവപ്പോന്  ശറിപപ്പോര്ശ
ളചയന.

54. ളപപ്പോതുശശൗചപ്പോലെയങ്ങളുളടെ പരറിപപ്പോലെനയം സയംബനറിച്ചട നഗരതപദ്ദേശസപ്പോപനങ്ങള
സസ്വഹീകരറിച്ച  നടെപടെറികള  തൃപ്തറികരമലപ്പോളയനട  അഭറിപ്രപ്പോയളപട  സമറിതറി
ളപപ്പോതുശശൗചപ്പോലെയങ്ങള  വൃത്തെറിയപ്പോയറി  പരറിപപ്പോലെറിക്കുനതറിനുയം  അവ  ശരറിയപ്പോയ
രഹീതറിയറില്  നറിലെനറിറുത്തുനതറിനുയം  ശരറിയപ്പോയ  പരറിപശപ്പോധനപ്പോസയംവറിധപ്പോനങ്ങള
ഏര്ളപടുത്തുനതറിനുയം  നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനുയം  നഗരതപദ്ദേശ  സപ്പോപനങ്ങള  പ്രപതന്ത്യകയം
ശ്രദ്ധ പതറിപറികണളമനട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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55.  ഇ-പടെപ്പോയ് ളലെറ്റുകള  കുറ്റമറ്റ  രഹീതറിയറില്  പ്രവര്ത്തെറിപറിക്കുനതറിനുയം

അറ്റകുറ്റപണറികള  യഥപ്പോസമയയം  നറിര്വ്വേഹറിക്കുനതറിനുയം  സയംവറിധപ്പോനപമര്ളപടുത്തുനതറിനട

സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ളചയനപതപ്പോളടെപ്പോപയം  ളകല്പടപ്പോണ്  പപപ്പോലള്ള  ളപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ

സപ്പോപനങ്ങള  മുപഖന  സപ്പോപറികളപടുന  ഇ-പടെപ്പോയ് ലെറ്റുകള  വളെളര  പവഗയം

പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോകുന സപ്പോഹചരന്ത്യത്തെറില് ളപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ സപ്പോപനങ്ങള സസ്വനമപ്പോയറി

ഉത്പപ്പോദറിപറികപ്പോത്തെ സപ്പോധനസപ്പോമഗറികള  ളടെണ്ടര്  മുപഖനയലപ്പോളത  പനരറിട്ടു

വപ്പോങ്ങരുളതനയം നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

56. അറവശപ്പോലെകളുളടെ പരറിപപ്പോലെനയം സയംബനറിച്ച ഓഡറിറ്റട പരപ്പോമര്ശങ്ങളെറിപന്മല്

ബനളപട  നഗരതപദ്ദേശ  സപ്പോപനങ്ങള  സസ്വഹീകരറിച്ച  നടെപടെറി  മപ്പോതൃകപ്പോപരമളലനട

നറിരഹീക്ഷറിച്ച  സമറിതറി  അറവശപ്പോലെകളുളടെ  നടെത്തെറിപറിനുയം  പരറിപപ്പോലെനത്തെറിനുമപ്പോയറി

സര്കപ്പോര് പുറളപടുവറിച്ചറിട്ടുള്ള നറിര്പദ്ദേശങ്ങള കര്ശനമപ്പോയറി പപ്പോലെറിച്ചട അറവശപ്പോലെകളുളടെ

പ്രവര്ത്തെനയം  നവഹീകരറിക്കുവപ്പോന്  ആവശന്ത്യമപ്പോയ  നടെപടെറി  സസ്വഹീകരറിക്കുവപ്പോന്  ശറിപപ്പോര്ശ

ളചയന.

57.  അറവശപ്പോലെകള  പ്രവര്ത്തെറിപറിക്കുനതറിനട  മലെറിനഹീകരണ  നറിയന്ത്രണ

പബപ്പോര്ഡറിളന അനുമതറി ആവശന്ത്യമപ്പോളണനറിരറിളക ളകപ്പോലയം,  ളനടുമങ്ങപ്പോടെട,  പകപ്പോടയയം,

തൃപ്പൂണറിത്തുറ,  ആറ്ററിങ്ങല്,  വടെകന് പറവൂര് നഗരസഭകള നറിര്മറിച്ച അറവശപ്പോലെകള

മലെറിനഹീകരണ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡറിളന  അനുമതറി  വപ്പോങ്ങപ്പോതറിരുനതട  സയംബനറിച്ചട

ബനളപട ഉപദന്ത്യപ്പോഗസരറില് നറിനയം സമറിതറി വറിശദഹീകരണയം ആവശന്ത്യളപടുന.

58.  മപ്പോലെറിനന്ത്യനറിര്മപ്പോര്ജനവമപ്പോയറി  ബനളപട  ഓഡറിറ്റട  പരപ്പോമര്ശങ്ങളെറിപന്മല്

വറിവറിധ  നഗരതപദ്ദേശസപ്പോപനങ്ങള  സസ്വഹീകരറിച്ചറിരറിക്കുന  നടെപടെറി  തൃപ്തറികരമളലനട

അഭറിപ്രപ്പോയളപട സമറിതറി സര്കപ്പോര് വളെളര പ്രപ്പോധപ്പോനന്ത്യയം  നല്കറിയറിരറിക്കുനതുയം തപദ്ദേശ

സസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള  പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി  ഉത്തെരവപ്പോദറിതസ്വയം  നറിര്വ്വേഹറിപകണ്ടതുമപ്പോയ

ഒരു  വറിഷയത്തെറില്  ഗുരുതരമപ്പോയ  അനപ്പോസയപ്പോണട  ബനളപട  നഗരതപദ്ദേശ

സപ്പോപനങ്ങളുളടെ  ഭപ്പോഗത്തുനറിനയം  ഉണ്ടപ്പോയറിരറിക്കുനളതനട  മനസറിലെപ്പോക്കുന.

ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  വറിഷയത്തെറില്  നഗരതപദ്ദേശ  സപ്പോപനങ്ങളുളടെ  ഭപ്പോഗത്തു  നറിനയം

മപ്പോതൃകപ്പോപരമപ്പോയ സമഹീപനയം ഉണ്ടപ്പോകണളമനട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

59. ളപണ്ണപ്പോര് പതപ്പോടെറിലൂളടെ മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള ഒഴുകറിവറിടുനതട തടെയുനതറിനുയം പതപ്പോടെട

ശുചഹീകരറിക്കുനതറിനുയം  ഭരണവകുപട  സസ്വഹീകരറിച്ച  നടെപടെറി  സയംബനറിച്ച  ററിപപപ്പോര്ടട

ലെഭന്ത്യമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ആവശന്ത്യളപടുന.
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60.  പകപ്പോതമയംഗലെയം  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  പരറിധറിയറില്  കൂടെറി  ഒഴുകന കുരൂര് പതപ്പോടെട

മപ്പോലെറിനന്ത്യമുകമപ്പോകപ്പോന്  സസ്വഹീകരറിച്ച  നടെപടെറി  സയംബനറിച്ചട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞെ

വറിശദപ്പോയംശങ്ങളകട  വന്ത്യകമപ്പോയ  മറുപടെറി  നല്കപ്പോന്  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയട

സപ്പോധറികപ്പോത്തെതറില്  സമറിതറി  അതൃപ്തറി  പരഖളപടുത്തുന.  കുരൂര്  പതപ്പോടെറിളലെ

ജലെപരറിപശപ്പോധന  നടെത്തെറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭന്ത്യമപ്പോക്കുനതറിനുയം  ജലെമലെറിനഹീകരണത്തെറിനട

ഉത്തെരവപ്പോദറികളെപ്പോയവര്ളകതറിളര  ചടപ്രകപ്പോരയം  കകളകപ്പോണ്ട  നടെപടെറി  സയംബനറിച്ച

വറിശദമപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ടട ലെഭന്ത്യമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം സമറിതറി ആവശന്ത്യളപടുന.

61.  കപ്പോവറില്കടെവട  പതപ്പോടെട  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  മപ്പോലെറിനന്ത്യമുകമപ്പോകറിയറിട്ടുളണ്ടനട
ളകപ്പോടുങ്ങല്ലൂര്  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  അവകപ്പോശളപടുനളണ്ടങറിലയം  ജലെപരറിപശപ്പോധന
നടെത്തെറിയറിടറിലപ്പോത്തെ  സപ്പോഹചരന്ത്യത്തെറില്  പതപ്പോടെട  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  മപ്പോലെറിനന്ത്യമുകമപ്പോകറിയറിട്ടുളണ്ടനട
മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയട  അവകപ്പോശളപടെപ്പോന്  കഴറിയറിളലനട  വറിലെയറിരുത്തുന  സമറിതറി
കപ്പോവറില്കടെവട  പതപ്പോടറിളലെ  ജലെപരറിപശപ്പോധന  നടെത്തെറി  ററിപപപ്പോര്ടട  അടെറിയനരമപ്പോയറി
ലെഭന്ത്യമപ്പോക്കുവപ്പോന് ആവശന്ത്യളപടുന.

62.  അഷ്ടമുടെറികപ്പോയലെറിളന  നവഹീകരണത്തെറിനപ്പോയറി  ളകപ്പോലയം  നഗരസഭയുളടെ
പനതൃതസ്വത്തെറില്  നഗരസഭയറിളലെ  ഓപരപ്പോ  വപ്പോര്ഡറിളലെയുയം  റസറിഡനടസട
അപസപ്പോസറിപയഷനുകളളെ  പ്രപതന്ത്യകയം  വറിളെറിച്ചുകൂടറി  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  നറിര്മപ്പോര്ജന
പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുമപ്പോയറി  ബനളപട വറിഷയയം ചര്ച്ച ളചയനതറിനുയം വഹീടുകളെറില് നറിനയം
പഹപ്പോടലകളെറില്നറിനയം  കപ്പോയലെറിപലെയട  മപ്പോലെറിനന്ത്യയം  നറിപക്ഷപറിക്കുനതട  നറിറുത്തെലെപ്പോക്കുനതറിനുയം
മപ്പോലെറിനന്ത്യ  നറിര്മപ്പോര്ജനത്തെറിനട  പഹപ്പോടലകളെറില്  ടഹീറ്റടളമനട  പപ്പോന്റുകള
സപ്പോപറിക്കുനതറിനുയം  കര്ശന  നടെപടെറി  സസ്വഹീകരറിക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ളചയനപതപ്പോളടെപ്പോപയം  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  നറിര്മപ്പോര്ജന  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളെറില്  ആധുനറിക
സപ്പോപങതറിക  വറിദന്ത്യ  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതറില്  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള
മലെറിനഹീകരണ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡുമപ്പോയറി  സഹകരറിച്ചട  പ്രവര്ത്തെറിക്കുനതട
അഭറികപ്പോമന്ത്യമപ്പോകുളമനയം അഭറിപ്രപ്പോയളപടുന.

63.  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  നഗരസഭയറില്  ളകയ്പകപ്പോ  (പകരളെ  അപഗപ്പോ  ഇന്ഡസഹീസട
പകപ്പോര്പപറഷന്)  സപ്പോപറിച്ച  ബപയപ്പോഗന്ത്യപ്പോസട  പപ്പോന്റുകള  പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോയ
സപ്പോഹചരന്ത്യത്തെറില്  പനപ്പോടഹീസട  നല്കറി  രണ്ടട  വര്ഷമപ്പോയറിട്ടുയം  പ്രസ്തുത
സപ്പോപനത്തെറിളനതറിളര നഗരസഭ തുടെര്നടെപടെറി സസ്വഹീകരറികപ്പോത്തെതറില് സമറിതറി അതൃപ്തറി
പരഖളപടുത്തുന.  എഗറിളമനട  നറിലെനറില്ളകത്തെളന  ളകയ്പകപ്പോളകതറിളര മറ്റട
നറിയമനടെപടെറികള സസ്വഹീകരറിക്കുവപ്പോന് സപ്പോധന്ത്യമപ്പോകുപമപ്പോളയനട പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  നഷ്ടത്തുക
അടെറിയനരമപ്പോയറി ഈടെപ്പോകറി ററിപപപ്പോര്ടട ലെഭന്ത്യമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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64.  വടെകന്  പറവൂര്  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  മതന്ത്യ  മപ്പോര്കറ്ററിളലെ  ദ്രവ  മപ്പോലെറിനന്ത്യ
സയംസ്കരണവമപ്പോയറി  ബനളപട  പപ്രപ്പോജക്ടറിളന  നറിര്മപ്പോണയം  ഒരു  ഏജന്സറിളയ
ഏല്പറിച്ചതട  പ്രസ്തുത  ഏജന്സറിയട  ടെറി  പപ്രപ്പോജക്ടുമപ്പോയറി   ബനളപട  ശരറിയപ്പോയ
സപ്പോപങതറിക  കവദഗന്ത്യയം  ഉപണ്ടപ്പോളയനട  പരറിപശപ്പോധറികപ്പോളതയുയം  പ്രസ്തുത  ഏജന്സറി
സപ്പോപറിച്ച  ഒരു  പപ്പോനട  എങറിലയം  പനരറില്  സന്ദര്ശറിച്ചട  പബപ്പോധന്ത്യളപടെപ്പോളതയുമപ്പോളണനട
നറിരഹീക്ഷറിച്ച സമറിതറി  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയുളടെ  നറിരുത്തെരവപ്പോദപരമപ്പോയ നടെപടെറിയറില് കടുത്തെ
അതൃപ്തറി  പരഖളപടുത്തുനപതപ്പോളടെപ്പോപയം പ്രസനത  ഏജന്സറി  സപ്പോപറിച്ച  പപ്പോനട  പനരറില്
പരറിപശപ്പോധറിച്ചട പ്രവര്ത്തെറിക്കുനളവനട ഉറപ്പുവരുത്തെപ്പോന് മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി അധറികൃപരപ്പോടെട
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

65.  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  നഗരസഭ  സയംസപ്പോന  മലെറിനഹീകരണ  നറിയന്ത്രണ
പബപ്പോര്ഡറിളന  അയംഗഹീകപ്പോരയം  വപ്പോങ്ങപ്പോളത  പപ്രപ്പോജക്ടുകള  നടെപറിലെപ്പോക്കുനതപ്പോയറി
നറിരഹീക്ഷറിച്ച  സമറിതറി  നഗരസഭയറില്  അമൃതട  പദ്ധതറില്  ഉളളപടുത്തെറി  സപ്പോപറിക്കുന
മപ്പോലെറിനന്ത്യ  സയംസ്കരണ  പപ്പോനറിളന  പപ്രപ്പോജക്ടട  മലെറിനഹീകരണ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡറില്
സമര്പറിച്ചട  അനുമതറി  ലെഭന്ത്യമപ്പോക്കുവപ്പോന്  ആവശന്ത്യമപ്പോയ  നടെപടെറി  സസ്വഹീകരറിക്കുവപ്പോന്
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

66.  ആറ്ററിങ്ങല്  നഗരസഭ,  ആലെപ്പുഴ  ജറിലയറിളലെ  ജനവപ്പോസപമഖലെയറില്
സപ്പോപറിച്ചറിരറിക്കുന തുമ്പൂര്മൂഴറി  പമപ്പോഡല് മപ്പോലെറിനന്ത്യ  സയംസ്കരണ പപ്പോന്റുകള,  വയനപ്പോടറില്
ബ്രഹ്മഗറിരറി  ളസപ്പോകസറ്ററിയുളടെ  പനതൃതസ്വത്തെറില്  പ്രവര്ത്തെറിക്കുന  അറവശപ്പോലെ,
പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  നഗരസഭയറിളലെ  കപനപ്പോലെറി  കനപ്പോല്  ശുചഹീകരണയം  തുടെങ്ങറിയ
മപ്പോലെറിനന്ത്യസയംസ്കരണയം വറിജയകരമപ്പോയറി നടെപറിലെപ്പോകറിയ മപ്പോതൃകകള സയംസപ്പോനളത്തെ മറ്റട
സലെങ്ങളെറിപലെയട കൂടെറി വന്ത്യപ്പോപറിപറിക്കുവപ്പോനുള്ള ശ്രമയം സര്കപ്പോര് തലെത്തെറില് ഉണ്ടപ്പോകണളമനട
സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയളപടുന. തപദ്ദേശഭരണ സപ്പോപനങ്ങള പ്രസ്തുത മപ്പോലെറിനന്ത്യ സയംസ്കരണ
പദ്ധതറികളുളടെ  മപ്പോതൃകയറില്  പദ്ധതറികള  നടെപറിലെപ്പോകണളമനയം  ളപപ്പോതുജനങ്ങളെറില്
നറിനയം പ്രതറിപഷധയം ഉയരുന പവളെയറില് പമല് പ്രസപ്പോവറിച്ച മപ്പോതൃകകള റസറിഡന്സട
അപസപ്പോസറിപയഷന് പ്രതറിനറിധറികളളെയുയം മറ്റുയം പനരറില് കപ്പോണറിച്ചട പബപ്പോധന്ത്യളപടുത്തെണളമനയം
വറിജയകരമപ്പോയറി  പ്രവര്ത്തെറിക്കുന  പദ്ധതറികളളെക്കുററിച്ചട പ്രചപ്പോരണയം  നടെത്തുവപ്പോനുള്ള
സയംവറിധപ്പോനയം ഏര്ളപടുത്തെണളമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ളചയന.

ളക.സുപരഷട കുറുപട,
തറിരുവനനപുരയം, അദ്ധന്ത്യക്ഷന്,
2021, ജനുവരറി 21. പലെപ്പോകല് ഫണ്ടട അകശൗണ്ടടസട കമറിറ്ററി.



49

അനുബനന്ധം   I
പ്രധധാനപപ്പെട്ട നനിഗമനങ്ങള് /ശനിപധാര്ശകള്

ക്രമ 
നമ്പര്

ഖണനിക
നമ്പര്

ബനപപ്പെട്ട
സധാപനന്ധം/വകുപ്പെപ

നനിഗമനങ്ങള്/ശനിപധാര്ശകള്

1 2 3 4

1 49 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണന്ധം

ആദരധാഗഗ്യകധാരഗ്യ  സധാനനിന്ധംഗപ  കമനിറനികള്
നനിയമധാനുസൃതന്ധം  ദയധാഗന്ധം  ദചേരുന്നതനില്  പല
തദദ്ദേശഭരണ  സധാപനങ്ങളന്ധം  നനിരന്തരമധായനി  വവീഴ
വരുത്തുന്നതധായന്ധം  ഭരണ  വകുപ്പെപ  ഈ  വനിഷയന്ധം
പരനിദശധാധനിചപ  ഉചേനിതമധായ  നടപടനി  സസ്വവീകരനി
കധാതനിരനിക്കുന്നതധായന്ധം  നനിരവീകനിക്കുന്ന സമനിതനി
ആദരധാഗഗ്യകധാരഗ്യ  സധാനനിന്ധംഗപ  കമനിറനികളപട
പ്രവര്ത്തനന്ധം  ചേട്ടപ്രകധാരവന്ധം  കധാരഗ്യകമവമധാക്കുന്നതനിനപ
ബനപപ്പെട്ട നഗരതദദ്ദേശ സധാപന പസക്രട്ടറനിമധാര്
പ്രദതഗ്യകന്ധം  ശ്രദ്ധ  പതനിപ്പെനികണപമന്നപ  നനിര്ദദ്ദേശനി
ക്കുന്നദതധാപടധാപ്പെന്ധം ഭരണവകുപ്പെപ ഈ വനിഷയത്തനില്
ജധാഗ്രത പുലര്ത്തണപമനന്ധം സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

2 50 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണന്ധം

ആദരധാഗഗ്യ സധാനനിന്ധംഗപ  കമനിറനികള് ഉള്പപ്പെപടയള
സധാനനിന്ധംഗപ കമനിറനികളപട ദയധാഗന്ധം മധാസത്തനിപലധാരനികല്
കൃതഗ്യമധായന്ധം  വനിളനിച്ചുദചേര്ദകണ്ടതപ പചേയര്മധാപന
നനിയമപരമധായ  ഉത്തരവധാദനിത്തമധായന്ധം  അപ്രകധാരന്ധം
അടുത്തടുത്ത  മൂന്നപ  ദയധാഗങ്ങള്  വനിളനിച്ചു
ദചേര്കധാത്തപകന്ധം  ഭരണസമനിതനിയപട  ദശഷനിച
കധാലയളവനില്  സധാനനിന്ധംഗപ  കമനിറനികളപട
പചേയര്മധാന്  സധാനദത്തകപ  അദദ്ദേഹത്തനിനപ
അദയധാഗഗ്യത  ഉണ്ടധാകുപമനമുള  വഗ്യവസ
പചേയ്യുന്നതനിനധായനി നനിയമനനിര്മധാണന്ധം നടത്തുന്നതനിനപ
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചേയ്യുന.  കൂടധാപത, പചേയര്മധാന്
സധാനത്തനിനപ  അദയധാഗഗ്യത  ഉണ്ടധാകുന്ന
സധാഹചേരഗ്യത്തനില് കമനിറനിയനിപല മുതനിര്ന്ന അന്ധംഗത്തനിനപ
ദയധാഗന്ധം  വനിളനിച്ചു  ദചേര്ക്കുന്നതനിനപ  അധനികധാരന്ധം
നല്കുന്ന  വഗ്യവസകളന്ധം  നനിയമനനിര്മധാണത്തനില്
ഉള്പപ്പെടുത്തണപമന്നപ സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചേയ്യുന.

226/2021.
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3 51 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണന്ധം

ദദശവീയ  ഗ്രധാമവീണ  ആദരധാഗഗ്യ  മനിഷപന
മധാര്ഗ്ഗനനിര്ദദ്ദേശമനുസരനിചപ  വധാര്ഡ്തല  ആദരധാഗഗ്യ
ശുചേനിതസ്വ  കമനിറനികള്  രൂപവീകരനിക്കുവധാനുന്ധം
അമനിതമധായനി  മധാലനിനഗ്യന്ധം  പപരുകനി  സധാന്ധംക്രമനിക
ദരധാഗങ്ങള്  പടര്ന  പനിടനികധാന്  സധാധഗ്യതയള
ദമഖലകളനില് ശുചേനിതസ്വ സസ്വധാഡുകളപട പ്രവര്ത്തനന്ധം
ശകനിപപ്പെടുത്തുവധാനുന്ധം  ആവശഗ്യമധായ  കര്ശന
മധാര്ഗ്ഗനനിര്ദദ്ദേശങ്ങള് പുറപപ്പെടുവനികധാനുന്ധം നടപ്പെനിലധാകധാനുന്ധം
നടപടനി  സസ്വവീകരനിക്കുവധാന്  ഭരണ  വകുപ്പെനിദനധാടപ
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചേയ്യുന.

4 52 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണന്ധം

ദകധാഴനിദകധാടപ നഗരസഭയനില് വധാര്ഡപ സധാനനിദട്ടഷന്
കമനിറനി  കണ്വവീനര്മധാര്കപ  അഡസ്വധാന്സധായനി
നല്കനിയനിരുന്നതന്ധം  ക്രമവല്കരനികപപ്പെടധാതനിരുന്നതമധായ
₹1.85  ദകധാടനി  ക്രമവീകരനിചതപ  സന്ധംബനനിച
വനിശദധാന്ധംശങ്ങള്  അകക്കൗണ്ടനപ  ജനറലനിപന
ദബധാധഗ്യപപ്പെടുത്തനി  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭഗ്യമധാക്കുന്ന  മുറയപ
പ്രസ്തുത ഓഡനിറപ പരധാമര്ശന്ധം ഒഴനിവധാകധാന് സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചേയ്യുന.

5 53 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണന്ധം

മധാലനിനഗ്യ  നനിര്മധാര്ജ്ജന  പദ്ധതനികള്കധായനി
സര്കധാര് ശുചേനിതസ്വമനിഷനപ വന് തക അനുവദനിചനിടന്ധം
മധാലനിനഗ്യ  സന്ധംസരണത്തനില്  മധാതൃകയധായനി
ചൂണ്ടനികധാണനികധാവന്ന  ഒരു  വധാര്ഡപ  ദപധാലന്ധം
സന്ധംസധാനത്തപ  ഇലധാപയന്നതനില്  സമനിതനി  കടുത്ത
അതൃപനി  ദരഖപപ്പെടുത്തുന.   ശുചേനിതസ്വമനിഷപന
ആര്ട്ടനികനിള്സപ  ഓഫപ  അദസധാസനിദയഷനുന്ധം
പമദമധാറധാണ്ടന്ധം ഓഫപ അദസധാസനിദയഷനുന്ധം അവര്
പധാലനിക്കുന്നനിപലനന്ധം ശുചേനിതസ്വ മനിഷപന ആര്ട്ടനികനിള്സപ
ഓഫപ  അദസധാസനിദയഷനനില് തദദ്ദേശഭരണ
സധാപനങ്ങള്കപ  ദപ്രരണയന്ധം  പ്രദചേധാദനവന്ധം
നല്കുന്നതനിനപ ദമധാഡല് ഉണ്ടധാകനിപകധാടുക്കുവധാനുന്ധം
പടകനികല്  ആനപ  ദമദനജവീരനിയല്  സദപ്പെധാര്ട്ടപ
നല്ദകണ്ടതധാപണനന്ധം   വഗ്യകമധാകനിയനിടപണ്ടന്നപ 
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നനിരവീകനിച  സമനിതനി  സര്കധാര്  ഈ  വനിഷയന്ധം
ഗക്കൗരവമധായനി  എടുത്തപ  ശുചേനിതസ്വ  മനിഷപന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നവവീകരനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനി
സസ്വവീകരനിക്കുവധാന് ശനിപധാര്ശ പചേയ്യുന.

6 54 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണന്ധം

പപധാതശക്കൗചേധാലയങ്ങളപട  പരനിപധാലനന്ധം  സന്ധംബനനിചപ
നഗരതദദ്ദേശസധാപനങ്ങള് സസ്വവീകരനിച  നടപടനികള്
തൃപനികരമലധാപയന്നപ  അഭനിപ്രധായപപ്പെട്ട  സമനിതനി
പപധാതശക്കൗചേധാലയങ്ങള്  വൃത്തനിയധായനി  പരനിപധാലനി
ക്കുന്നതനിനുന്ധം  അവ  ശരനിയധായ  രവീതനിയനില്
നനിലനനിറുത്തുന്നതനിനുന്ധം  ശരനിയധായ  പരനിദശധാധനധാ
സന്ധംവനിധധാനങ്ങള്  ഏര്പപ്പെടുത്തുന്നതനിനുന്ധം  നടപ്പെനിലധാ
ക്കുന്നതനിനുന്ധം നഗരതദദ്ദേശ സധാപനങ്ങള് പ്രദതഗ്യകന്ധം
ശ്രദ്ധ പതനിപ്പെനികണപമന്നപ നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

7 55 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണന്ധം

ഇ-ദടധായ് പലറ്റുകള്  കുറമറ  രവീതനിയനില്  പ്രവര്ത്തനി
പ്പെനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  അറകുറപ്പെണനികള്  യഥധാസമയന്ധം
നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  സന്ധംവനിധധാനദമര്പപ്പെടുത്തുന്നതനിനപ
സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ പചേയ്യുന്നദതധാപടധാപ്പെന്ധം  പകല്ദടധാണ്
ദപധാലള  പപധാതദമഖലധാ  സധാപനങ്ങള്മുദഖന
സധാപനികപപ്പെടുന്ന ഇ-ദടധായ് പലറ്റുകള് വളപരദവഗന്ധം
പ്രവര്ത്തനരഹനിതമധാകുന്ന  സധാഹചേരഗ്യത്തനില്
പപധാതദമഖലധാ  സധാപനങ്ങള്  സസ്വന്തമധായനി
ഉത്പധാദനിപ്പെനികധാത്ത സധാധനസധാമഗ്രനികള്  പടണ്ടര്
മുദഖനയലധാപത  ദനരനിട്ടപ  വധാങ്ങരുപതനന്ധം
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

8 56 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണന്ധം

അറവശധാലകളപട  പരനിപധാലനന്ധം  സന്ധംബനനിച
ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശങ്ങളനിദന്മേല്  ബനപപ്പെട്ട  നഗര
തദദ്ദേശ  സധാപനങ്ങള്  സസ്വവീകരനിച  നടപടനി
മധാതൃകധാപരമപലന്നപ  നനിരവീകനിച  സമനിതനി
അറവശധാലകളപട  നടത്തനിപ്പെനിനുന്ധം  പരനിപധാലനത്തനി
നുമധായനി  സര്കധാര് പുറപപ്പെടുവനിചനിടള നനിര്ദദ്ദേശങ്ങള്
കര്ശനമധായനി  പധാലനിചപ  അറവശധാലകളപട
പ്രവര്ത്തനന്ധം  നവവീകരനിക്കുവധാന്  ആവശഗ്യമധായ
നടപടനി സസ്വവീകരനിക്കുവധാന് ശനിപധാര്ശ പചേയ്യുന.
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9 57 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണന്ധം

അറവശധാലകള്  പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനപ
മലനിനവീകരണ നനിയന്ത്രണ ദബധാര്ഡനിപന അനുമതനി
ആവശഗ്യമധാപണന്നനിരനിപക  പകധാലന്ധം,  പനടുമങ്ങധാടപ,
ദകധാട്ടയന്ധം,  തൃപ്പൂണനിത്തുറ,  ആറനിങ്ങല്,  വടകന്
പറവൂര്  നഗരസഭകള്  നനിര്മനിച  അറവശധാലകള്
മലനിനവീകരണ നനിയന്ത്രണ ദബധാര്ഡനിപന അനുമതനി
വധാങ്ങധാതനിരുന്നതപ  സന്ധംബനനിചപ  ബനപപ്പെട്ട
ഉദദഗ്യധാഗസരനില്നനിനന്ധം  സമനിതനി  വനിശദവീകരണന്ധം
ആവശഗ്യപപ്പെടുന.

10 58 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണന്ധം

മധാലനിനഗ്യനനിര്മധാര്ജ്ജനവമധായനി  ബനപപ്പെട്ട  ഓഡനിറപ
പരധാമര്ശങ്ങളനിദന്മേല് വനിവനിധ  നഗരതദദ്ദേശ
സധാപനങ്ങള്  സസ്വവീകരനിചനിരനിക്കുന്ന  നടപടനി
തൃപനികരമപലന്നപ അഭനിപ്രധായപപ്പെട്ട  സമനിതനി
സര്കധാര് വളപര പ്രധാധധാനഗ്യന്ധം നല്കനിയനിരനിക്കുന്നതന്ധം
തദദ്ദേശ  സസ്വയന്ധംഭരണ  സധാപനങ്ങള്  പൂര്ണ്ണമധായനി
ഉത്തരവധാദനിതസ്വന്ധം  നനിര്വ്വഹനിദകണ്ടതമധായ  ഒരു
വനിഷയത്തനില്  ഗുരുതരമധായ  അനധാസയധാണപ
ബനപപ്പെട്ട നഗരതദദ്ദേശ സധാപനങ്ങളപട ഭധാഗത്തു
നനിനന്ധം  ഉണ്ടധായനിരനിക്കുന്നപതന്നപ  മനസനിലധാക്കുന.
ആയതനിനധാല്  ഈ  വനിഷയത്തനില്  നഗരതദദ്ദേശ
സധാപനങ്ങളപട ഭധാഗത്തു നനിനന്ധം മധാതൃകധാപരമധായ
സമവീപനന്ധം ഉണ്ടധാകണപമന്നപ നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

11 59 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണന്ധം

പപണ്ണധാര് ദതധാടനിലൂപട മധാലനിനഗ്യങ്ങള് ഒഴുകനിവനിടുന്നതപ
തടയന്നതനിനുന്ധം  ദതധാടപ  ശുചേവീകരനിക്കുന്നതനിനുന്ധം
ഭരണവകുപ്പെപ  സസ്വവീകരനിച  നടപടനി  സന്ധംബനനിച
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭഗ്യമധാക്കുവധാന്  സമനിതനി
ആവശഗ്യപപ്പെടുന.

12 60 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണന്ധം

ദകധാതമന്ധംഗലന്ധം  മുനനിസനിപ്പെധാലനിറനി  പരനിധനിയനില്  കൂടനി
ഒഴുകന്ന  കുരൂര്  ദതധാടപ  മധാലനിനഗ്യമുകമധാകധാന്
സസ്വവീകരനിച  നടപടനി  സന്ധംബനനിചപ  സമനിതനി
ആരധാഞ്ഞ വനിശദധാന്ധംശങ്ങള്കപ വഗ്യകമധായ മറുപടനി 
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തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണന്ധം

നല്കധാന്  മുനനിസനിപ്പെധാലനിറനിയപ  സധാധനികധാത്തതനില്
സമനിതനി  അതൃപനി  ദരഖപപ്പെടുത്തുന.   കുരൂര്
ദതധാടനിപല  ജലപരനിദശധാധന  നടത്തനി  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
ലഭഗ്യമധാക്കുന്നതനിനുന്ധം  ജലമലനിനവീകരണത്തനിനപ
ഉത്തരവധാദനികളധായവര്പകതനിപര  ചേട്ടപ്രകധാരന്ധം
കകപകധാണ്ട  നടപടനി  സന്ധംബനനിച  വനിശദമധായ
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭഗ്യമധാക്കുവധാനുന്ധം  സമനിതനി
ആവശഗ്യപപ്പെടുന.

13 61 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണന്ധം

കധാവനില്കടവപ  ദതധാടപ  പൂര്ണ്ണമധായന്ധം  മധാലനിനഗ്യമുക
മധാകനിയനിടപണ്ടന്നപ  പകധാടുങ്ങല്ലൂര്  മുനനിസനിപ്പെധാലനിറനി
അവകധാശപപ്പെടുനപണ്ടങനിലന്ധം  ജലപരനിദശധാധന
നടത്തനിയനിട്ടനിലധാത്ത സധാഹചേരഗ്യത്തനില് ദതധാടപ പൂര്ണ്ണമധായന്ധം
മധാലനിനഗ്യമുകമധാകനിയനിടപണ്ടന്നപ  മുനനിസനിപ്പെധാലനിറനിയപ
അവകധാശപപ്പെടധാന്  കഴനിയനിപലന്നപ  വനിലയനിരുത്തുന്ന
സമനിതനി  കധാവനില്കടവപ  ദതധാട്ടനിപല  ജലപരനിദശധാധന
നടത്തനി  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  അടനിയന്തരമധായനി  ലഭഗ്യമധാക്കുവധാന്
ആവശഗ്യപപ്പെടുന.

14 62 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണന്ധം

അഷ്ടമുടനികധായലനിപന നവവീകരണത്തനിനധായനി  പകധാലന്ധം
നഗരസഭയപട  ദനതൃതസ്വത്തനില്  നഗരസഭയനിപല
ഓദരധാ  വധാര്ഡനിപലയന്ധം  റസനിഡനപസപ
അദസധാസനിദയഷനുകപള  പ്രദതഗ്യകന്ധം  വനിളനിച്ചുകൂട്ടനി
മധാലനിനഗ്യനനിര്മധാര്ജ്ജന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളമധായനി
ബനപപ്പെട്ട  വനിഷയന്ധം  ചേര്ച  പചേയ്യുന്നതനിനുന്ധം
വവീടുകളനില്നനിനന്ധം  ദഹധാട്ടലകളനില്നനിനന്ധം  കധായലനിദലയപ
മധാലനിനഗ്യന്ധം  നനിദകപനിക്കുന്നതപ  നനിറുത്തലധാക്കുന്നതനിനുന്ധം
മധാലനിനഗ്യ  നനിര്മധാര്ജ്ജനത്തനിനപ  ദഹധാട്ടലകളനില്
ടവീറപപമനപ  പധാന്റുകള് സധാപനിക്കുന്നതനിനുന്ധം കര്ശന
നടപടനി  സസ്വവീകരനിക്കുവധാന്  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചേയ്യുന്നദതധാപടധാപ്പെന്ധം  മധാലനിനഗ്യ  നനിര്മധാര്ജ്ജന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ആധുനനിക  സധാദങതനികവനിദഗ്യ
ഉപദയധാഗനിക്കുന്നതനില്  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
സധാപനങ്ങള്  മലനിനവീകരണ  നനിയന്ത്രണ
ദബധാര്ഡുമധായനി  സഹകരനിചപ  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതപ
അഭനികധാമഗ്യമധാകുപമനന്ധം അഭനിപ്രധായപപ്പെടുന.
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15 63 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ

ദകധാഴനിദകധാടപ  നഗരസഭയനില്  പകയ്ദകധാ  (ദകരള
അദഗ്രധാ ഇന്ഡസവീസപ ദകധാര്പ്പെദറഷന്)  സധാപനിച
ബദയധാഗഗ്യധാസപ  പധാന്റുകള്  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമധായ
സധാഹചേരഗ്യത്തനില്  ദനധാട്ടവീസപ  നല്കനി  രണ്ടപ
വര്ഷമധായനിടന്ധം  പ്രസ്തുത  സധാപനത്തനിപനതനിപര
നഗരസഭ  തടര്നടപടനി  സസ്വവീകരനികധാത്തതനില്
സമനിതനി  അതൃപനി  ദരഖപപ്പെടുത്തുന.   എഗ്രനിപമനപ
നനിലനനില്പകത്തപന്ന  പകയ്ദകധാപകതനിപര മറപ
നനിയമനടപടനികള്  സസ്വവീകരനിക്കുവധാന്  സധാധഗ്യ
മധാകുദമധാപയന്നപ  പരനിദശധാധനിചപ  നഷ്ടത്തുക
അടനിയന്തരമധായനി  ഈടധാകനി  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
ലഭഗ്യമധാക്കുവധാന് സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

16 64 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണന്ധം

വടകന്  പറവൂര്  മുനനിസനിപ്പെധാലനിറനി  മതഗ്യ
മധാര്കറനിപല  ദ്രവമധാലനിനഗ്യ  സന്ധംസരണവമധായനി
ബനപപ്പെട്ട  ദപ്രധാജകനിപന  നനിര്മധാണന്ധം  ഒരു
ഏജന്സനിപയ  ഏല്പ്പെനിചതപ  പ്രസ്തുത  ഏജന്സനിയപ
ടനി  ദപ്രധാജക്ടുമധായനി   ബനപപ്പെട്ട  ശരനിയധായ
സധാദങതനിക  കവദഗഗ്യന്ധം  ഉദണ്ടധാപയന്നപ
പരനിദശധാധനികധാപതയന്ധം  പ്രസ്തുത  ഏജന്സനി
സധാപനിച ഒരു പധാനപ എങനിലന്ധം ദനരനില് സന്ദര്ശനിചപ
ദബധാധഗ്യപപ്പെടധാപതയമധാപണന്നപ നനിരവീകനിച സമനിതനി
മുനനിസനിപ്പെധാലനിറനിയപട  നനിരുത്തരവധാദപരമധായ
നടപടനിയനില്  കടുത്ത  അതൃപനി  ദരഖപപ്പെടുത്തുന്ന
ദതധാപടധാപ്പെന്ധം പ്രസ്തുത  ഏജന്സനി  സധാപനിച  പധാനപ
ദനരനില്  പരനിദശധാധനിചപ  പ്രവര്ത്തനിക്കുനപവന്നപ
ഉറപ്പുവരുത്തധാന്  മുനനിസനിപ്പെധാലനിറനി  അധനികൃദരധാടപ
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

17 65 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ

ദകധാഴനിദകധാടപ  നഗരസഭ സന്ധംസധാന മലനിനവീകരണ
നനിയന്ത്രണ ദബധാര്ഡനിപന അന്ധംഗവീകധാരന്ധം വധാങ്ങധാപത
ദപ്രധാജക്ടുകള്  നടപ്പെനിലധാക്കുന്നതധായനി  നനിരവീകനിച
സമനിതനി  നഗരസഭയനില്  അമൃതപ  പദ്ധതനില്
ഉള്പപ്പെടുത്തനി  സധാപനിക്കുന്ന  മധാലനിനഗ്യ  സന്ധംസരണ
പധാനനിപന  ദപ്രധാജകപ  മലനിനവീകരണ  നനിയന്ത്രണ
ദബധാര്ഡനില് സമര്പ്പെനിചപ അനുമതനി ലഭഗ്യമധാക്കുവധാന്
ആവശഗ്യമധായ നടപടനി സസ്വവീകരനിക്കുവധാന് നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
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18 66 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണന്ധം

ആറനിങ്ങല്  നഗരസഭ,  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനിപല
ജനവധാസദമഖലയനില്  സധാപനിചനിരനിക്കുന്ന  തമ്പൂര്മൂഴനി
ദമധാഡല്  മധാലനിനഗ്യസന്ധംസരണ  പധാന്റുകള്,
വയനധാട്ടനില്  ബ്രഹ്മഗനിരനി  പസധാകസറനിയപട
ദനതൃതസ്വത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  അറവശധാല,
ദകധാഴനിദകധാടപ  നഗരസഭയനിപല  കദനധാലനി  കനധാല്
ശുചേവീകരണന്ധം  തടങ്ങനിയ  മധാലനിനഗ്യസന്ധംസരണന്ധം
വനിജയകരമധായനി  നടപ്പെനിലധാകനിയ  മധാതൃകകള്
സന്ധംസധാനപത്ത  മറപ  സലങ്ങളനിദലയപ  കൂടനി
വഗ്യധാപനിപ്പെനിക്കുവധാനുള ശ്രമന്ധം സര്കധാര് തലത്തനില്
ഉണ്ടധാകണപമന്നപ  സമനിതനി  അഭനിപ്രധായപപ്പെടുന.
തദദ്ദേശഭരണ  സധാപനങ്ങള്  പ്രസ്തുത  മധാലനിനഗ്യ
സന്ധംസരണ പദ്ധതനികളപട മധാതൃകയനില് പദ്ധതനികള്
നടപ്പെനിലധാകണപമനന്ധം  പപധാതജനങ്ങളനില്  നനിനന്ധം
പ്രതനിദഷധന്ധം ഉയരുന്ന ദവളയനില് ദമല് പ്രസധാവനിച
മധാതൃകകള്  റസനിഡന്സപ  അദസധാസനിദയഷന്
പ്രതനിനനിധനികപളയന്ധം  മറ്റുന്ധം  ദനരനില്  കധാണനിചപ
ദബധാധഗ്യപപ്പെടുത്തണപമനന്ധം  വനിജയകരമധായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന പദ്ധതനികപളക്കുറനിചപ പ്രചേധാരണന്ധം
നടത്തുവധാനുള  സന്ധംവനിധധാനന്ധം  ഏര്പപ്പെടുത്തണ
പമനന്ധം സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചേയ്യുന.


