നഗരവികസന മന്ത്രാലയത്തിനു GIZ പിരുണ
നഗര ശുചിത്വ പദ്ധത്ി ത്യ്യാറാക്കൽ പരിശീലനം - ഭാഗം 3
കകരള സംസ്ഥാനം
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എരാണ് കർമപദ്ധത്ി?
ഒരു പ്രകയേേ ലക്ഷ്േം കനടിയെടുക്കുന്നയിന് എടുകക്കണ്ട
പ്േമമാെ പ്രവർത്തനങ്ങളുയടെും ഘട്ടങ്ങളുകടെും ഒരു
പ്രമാണമാണ് േർമ രദ്ധയി
. കർമ പദ്ധത്ിക്ക് മൂന്നു ന്ത്പധാന മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ട്:
1. നിർദിഷ്ട ചുമയലേൾ– ആര്, എന്രാന്ക്ക ന്ചയ്യണം ?
2. സമെസീമ:എകപാൾ യചയ്യുയീർക്കും (പ്രസവ-ഇടത്തര-ദീർഘോല)
3. വിഭവ നീക്കിയവയ്് : ധനം , നിെപ്രണം , നിെമം യുടങ്ങിെവ.
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കർമ പദ്ധത്ി നിരവധി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുക
കവണം.
സമ്പൂർണം
•

ഇത് പ്രസക്തമാെ എലലാ കമഖലേളിലും (ഉദാ, സാകേയിേ, ധനോരേ,
മാകനജ്യമന്്, സാമൂരിേം മുയലാെ) CSP േയണ്ടത്തിെ എലലാ പ്രവർത്തന
ഘട്ടങ്ങളുകടെും മാറ്റങ്ങളുയടെും രട്ടിേ ഉണ്ടാകക്കണ്ടയാേുന്നു

വയക്തം
•

ആര് എരിന് ഉത്തരവാദി എകപാൾ കനടിയെടുക്കണം എന്ന്
വേക്തമാെിരിക്കണം

വർത്തമാന കാലന്ത്ത
•

ഇത് നിങ്ങളുയട ഇകപാഴയത്ത നില അനുസരിച്ച് കവണം

•

ഇത് ഇരട്ടിക്കൽ ഒഴിവാക്കാൻ എലലാ നടന്നുയോണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിേയളെും
പ്രയിഫലിപിക്കണം.

•

ഇത് ശുചിയവ കമഖലെിൽ നടന്നു യോണ്ടിരിക്കുന്ന/വരാനിരിക്കുന്ന സർക്കാർ
രദ്ധയിേൾ, നിർദിഷ്ട രദ്ധയിേൾ, നിെമങ്ങൾ / നിെപ്രണങ്ങൾ മുയലാെവ
േണക്കിയലടുക്കണം.
29.02.2016

XXX

Slide 3

1-ആം ഘട്ടം - എലലാ ത്ിരിച്ചറിഞ്ഞ ലക്ഷ്യങ്ങള ം
പട്ടികയിലാക്കുക
• യുറസ്സാെ മലവിസർജന സവയപ്ര നഗരം
• ഏേീേൃയ ഖരമാലിനേ സംസ്േരണം - ഉറവിട കവർയിരിവ്,
വീട്ടിൽ നിന്നും കനരിട്ട് കശഖരണം , സംസ്േരണം , രുയുക്കൽ /
രുനരുരകൊഗം & ഒഴിവാക്കൽ മുയലാെവ .

• വേക്തമാെ ഭൂമിേെും ഉത്തരവാദിയവങ്ങളും ഉള്ള ഒരു യശൌച്ച
മാലിനേ സംസ്േരണം നടപാക്കുേ
• യുറന്ന ഓടേൾ / ഇടങ്ങൾ,കറാഡുേൾ എന്നിവ മാലിനേ
സവയപ്രമാക്കുേ
• ശുചിയവ കമഖലെിൽ 100% ചിലവു യിരിച്ചു രിടിക്കൽ
•

24X7 രരായി രരിരാര വേവസ്ഥ

29.02.2016

XXX

Slide 4

2 ആം ഘട്ടം -ഓകരാ ലക്ഷ്യങ്ങള ന്െയും നിർദ്ദിഷ്ട
ന്ത്പവർത്തനങ്ങൾ ത്ിരിച്ചറിയുക
ലക്ഷ്യം : XXXX നഗരം ത്ുറസ്സായ മലവിസർജന

സവത്ന്ത്ര നഗരമാക്കുക

1. നിലവിലുള്ള സൗകരയങ്ങള ന്െ വിശദമായ സർകവയും ത്ുറസ്സായ
മലവിസർജന ന്ത്പകദശങ്ങൾ ത്ിരിച്ചറിയുകയും

2. നിലവിലുള്ള ന്പാത്ു /സമൂഹ ന്ശൗചലയങ്ങള ന്െയും അറ്റകുറ്റ പണിയും
ഭാഗീകമായി നവീകരണവും
3. ത്ുറസ്സായ മലവിസർജന കമഖലകളിൽ പുത്ിയ ന്പാത്ു, സമൂഹ
ന്ശൗചലയങ്ങള ന്െനിർമ്മാണം

4. സവകാരയ കുെുംബങ്ങൾക്ക് (ന്ശൗചലയ സൗകരയങ്ങൾ ഇലലാന്ത്) വീട്ടിൽ
ന്ശൗചലയ സൗകരയങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നത്ിന് ധന സഹായം അനുവദിക്കുക
5. വരണ്ട കക്കൂസ് ഇലലായ്മ ന്ചയ്യൽ ആരംഭിക്കുക
6. ന്ശൗചലയ സൗകരയങ്ങള ന്െ സുസ്ഥിര നിർവഹണ വയവസ്ഥ
വികസിപ്പിന്ച്ചെുക്കുക

ന്ത്പവർത്തികന്ള ത്രംത്ിരിക്കുക: സാകേയിേ ,സാമ്പത്തിേ, പ്രാകദശിേ
ഭരണ സംബധം , കശഷി വിേസനം, അവകബാധന , നിെമരരമാെ
വേവസ്ഥേൾ യുടങ്ങിെ വിഭാഗങ്ങളാെി.
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3ആം ഘട്ടം : ന്ത്പവർത്തികള ന്െ വിശദാംശം
വലിെ ചുമയലേയള മുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും േൂടുയൽ
കേോരേം യചയ്യാനും സാധിക്കുന്ന യചറിെ ഘട്ടങ്ങൾ /
പ്രവർത്തനങ്ങൾആക്കുേ . അവയെ:

ഉദാഹരണം-1:
ന്ത്പവർത്തി: നിലവിലുള്ള ന്പാത്ു /സമൂഹ ന്ശൗചലയങ്ങള ന്െയും
അറ്റകുറ്റ പണിയും ഭാഗീകമായ നവീകരണവും
•
•
•

വിലമയിപു യയ്യാറാക്കൽ
ദർഘാസ് നൽേൽ
േരാർ നൽേൽ

ഉദാഹരണം- 2:
ന്ത്പവർത്തി: വീെു വീൊരരം കശഖരണം പദ്ധത്ി നെപ്പാക്കൽ
1.
2.
3.
4.
5.

നിലവിയല വേവസ്ഥ വിലെിരുത്തലും കവണ്ടി വരുന്ന വാരനങ്ങളുയട
എണ്ണം/യരം േണക്കാക്കലും
േണക്കുേൾ യയ്യാറാക്കൽ, ധന സരാെ ഉറവിടം യിരിച്ചറിെൽ
ദർഘാസ്
സമ്പാദനം
വീടു വീടാരരം കശഖരണത്തിനു കവണ്ടി വാരനങ്ങളുയട വിനോസം
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4ആം ഘട്ടം: സമയ സീമകള ം മുൻഗണനകള ം
അനുസരിച്ച് ഓകരാ ലക്ഷ്യ നെപെികള ം
ഘെനാപരമാക്കുക

• ന്ത്ഹസവകാല ന്ത്പവൃത്തികൾ: യുടർമാനമാെ രദ്ധയിേൾ ,
നടപിലാക്കാൻ എളുപമാെവ , ധന സരാെം
ലഭേമാെ , ഉെർന്ന രാപ്ഷ്ടീെ ഇച്ഛാശക്തിെുള്ള
യുടങ്ങിെവ
• ഇെത്തരംകാല ന്ത്പവൃത്തികൾ: മുകന്നാരുക്കങ്ങൾ
ആവശേമുള്ള , ധന സരാെം കയകടണ്ട, മുൻേൂർ
നിെമ നിബന്ദന ആവശേമാെവ
• ദീർഘകാല ന്ത്പവൃത്തികൾ: വൻേിട അടിസ്ഥാന
വിേസന രദ്ധയി, ദീര്ഘോല സ്ഥാരന ഘടന
മാറ്റങ്ങൾ, പ്രസവോല ഇടത്തരം ോല പ്രവൃത്തിേൾ
രൂർത്തിൊക്കൽ ആവശേമാെവ
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5ആം ഘട്ടം: ഒരു കർമ പദ്ധത്ി ത്യ്യാറാക്കുന്നു
കമഖല

ന്ത്പവർത്തികൾ

ലക്ഷ്യങ്ങൾ

പ്രസവ

ജല
വിയരണം

ഇടത്തരം

( 3 മുയൽ 5
വർഷങ്ങൽ)

(5 മുയൽ 10)

1)
2)

1)
2)

ദീർഘോല
(10 വർഷങ്ങൽ

മുയൽ -----)

1)
2)

ഖര
മാലിനേ
സംസ്േര
ണം SWM
മലിന
ജലം
യശൌചാലെ
സൌേരേങ്ങ
ളുയട ലഭേയ
29.02.2016
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ഒരു യഫഡറൽ എന്റർകപ്രസ് നിലെിൽ, GIZ സുസ്ഥിര
വിേസനത്തിനാെി അരാരാപ്ഷ്ട സരേരണം എന്ന
അയിന്യറ ലക്ഷ്േങ്ങൾ കേവരിക്കുന്നയിൽ ജർമൻ
സർക്കാരിയന രിരുണയ്ക്കുന്നു.

ചുമത്ല

ന്ത്പസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്:

GIZ – SNUSP & CSE

ജർമൻ ഇന്റർനാഷണൽ കോ- ഓരയറഷൻ
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
രജിസ്റ്റർഡു ഓഫീസ്: കബാൺ ഉം എസ്കബാര്ണ്ൺ ജർമനി

രചെിയാവ് (ക്കൾ)
GIZ and CSE

“കദശീെ നഗര ശുചിയവനെത്തിന്-II രിരുണ” രദ്ധയി

“യലം -2 , B - 5/ 2 , സഫ്ദർജങ്ങ് എന്യെവ് നേൂ ഡൽരി 110029
യടലികഫാൺ :
011 - 494945353
ഫാക്സസ് :
011 - 49495391
ഇ-യമെിൽ

സരേരണകത്തായട

നഗര വിേസന മപ്രാലെം, ഭാരയ സർക്കാർ

dirk.walther@giz.de,

യവബ്കസറ്റ് :www.giz.de
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