தூய் மை பாரத இயக்கை் (கிராமின்)
முன்னுமர
மத்திய

அரசினால்

1999ம்

ஆண்டு

அறிமுகப் படுத்தப் பட்ட

சுகதார திட்டத்தில் , தனிநபர் இல் லக்கழிப் பறை கட்டுதல்
கூைாகும் . முழு சுகாதார திட்டத்தில்

முழு

ஒரு முக்கிய

வறுறமக் ககாட்டிை் கு கீழ்

உள் ள

குடும் பங் களுக்கு மட்டுகம, 2011-12ம் ஆண்டு வறர, ரூ.500/- முதல் ரூ.3,200/வறர ஊக்கத்ததாறக வழங் கப் பட்டு வந்தது. 2012ம் ஆண்டில் , முழுசுகாதார
திட்டம் , நிர்மல் பாரத் அபியான் என தபயர் மாை் ைம் தெய் யப் பட்டது. 2015ம்
ஆண்டில் தூய் றம பாரத இயக்கம் (ஊரகம் ) என மீண்டும் தபயர் மாை் ைம்
தெய் யப் பட்டுள் ளது.

தனிநபர்

இல் லக்கழிப் பறை

கட்டுவதை் கான

ஊக்கத்ததாறக ரூ.12,000/- வழங் கப் பட்டு வருகின் ைது.

குறிக்ககாள் கள்
1.

திைந்ததவளியில்
உருவாக்கும்

மலம்

தபாருட்டு

கழித்தலை் ை

மாநிலமாக

ஊரகப் பகுதிகளில்

தமிழகத்றத

சுகாதாரத்திட்டத்திறன

முடுக்கிவிடுதல் .
2.

திட்ட பங் ககை் பார்களான ஊராட்சி

அறமப் பின்

பிரதிநிதிகள் , சுய

உதவிக்குழுக்கள் , கிராம வறுறம ஒழிப் பு ெங் கம் , ஊராட்சி அளவிலான
கூட்டறமப் பு,

பல் கவறு

அரசுத்துறைகளின்

களப் பணியாளர்கள்

கபான் ைவர்கறள தீவிரமாக ஈடுபடுத்தி திைந்ததவளி மலம் கழித்தறல
அைகவ ஒழித்தல் .
3.

ததாடர்

மனமாை் ை

நடவடிக்றககள்

மூலம்

நீ டித்த

நிறலத்த

பாதுகாப் பான சுகாதார நறடமுறைறய ததாடர்ந்து பின் பை் ை தெய் தல் .

செயல் பாடுகள்


கிராம புைங் களில்

உள் ள கிராம வறுறம ஒழிப் புெ்ெங் கங் கள்

ஊராட்சி

அளவிலான

சுகாதார

பணிகளில்

கூட்டறமப் புகளுக்கு

முக்கியத்துவம்

ஈடுபடுத்தப் படுகின் ைனர்.

கமலும்

மை் றும்
அளித்து
அவர்கள்

கழிப் பறை கட்ட தனிநபர்கறள ஊக்குவிக்கும் பணிக்காக அவர்களுக்கு
கபாதுமான அளவிை் கு ஊக்கத்ததாறக வழங் கப் படுகின் ைன.



கிராம

வறுறம

ஒழிப் புெ்ெங் கங் கள்

கூட்டறமப் புகள்

ெமுதாய

மை் றும்

ஊராட்சி

ஊக்குநர்கறள

அளவிலான

நியமித்து

இப் பணி

கமை் தகாள் ளப் படுகிைது.


கிராம

வறுறம

ஒழிப் புெ்ெங் கங் கள்

மை் றும்

ஊராட்சி

அளவிலான

கூட்டறமப் புகள் மூலம் கழிவறை இல் லாத வீடுகறள இனம் கண்டறிந் து
தனிப் பட்ட முறையில் வீட்டிலுள் ளவர்கறள ெந்தித்து கழிவறை கட்டுவதன்
அவசியம் குறித்து எடுத்துறரக்கப் படுகிைது.


கழிவறை கட்டும் பயனாளிகளுக்கு கட்டுமான முன் கனை் ைத்றத தபாறுத்து
இரண்டு தவறணகளில் ஊக்கத்ததாறக வழங் கப் படுகிைது.



ஊக்கத்ததாறக விடுவிக்க அடித்தளம் அறமக்கப் பட்ட நிறலயிலும் , பணி
முடிவுை் ை நிறலயிலும் இரண்டு கட்டங் களில்

பயனாளியுடன்

மை் றும்

அலுவல் ொர்ந்த நபருடன் கூடிய புறகப் படம் எடுக்ககவண்டும் .


ெம் மந்தப் பட்ட

பயனாளியின்

அலுவலர் (கி.ஊ) மூலம்

வங் கி

கணக்கிை் கு

ஊக்கத்ததாறக

வட்டார

வளர்ெ்சி

ரூ.12000/- இரண்டு

தவறண

ததாறககளாக விடுவிக்கப் படுகிைது.


கழிவறை கட்ட ஊக்குவிக்கும் பணியிறன கமை் தகாண்ட ஊக்குநர்களுக்கு
கழிவறைகளின்

ததாடர்பயன் பாட்டிறன

தபாறுத்து

கிராம

வறுறம

ஒழிப் புெ்ெங் கங் கள் மை் றும் ஊராட்சி அளவிலான கூட்டறமப் புகளின் மூலம்
ரூ.300/- வழங் கப் பட்டு வருகிைது.


கழிவறைகளின்

பயன் பாடுகள்

மண்டல

துறண

வட்டார

அலுவலர்கறள

உள் ளடக்கிய

வட்டார

அளவிலான

குழு

வளர்ெ்சி
மூலம்

கண்காணிக்கப் பட்டு வருகிைது.


திைந்ததவளி

மலம்

கழித்தலை் ை

கிராமங் களுக்கு

வளர்ெ்சி

பணிகள்

வழங் குவதில் முன் னுரிறம அளிக்கப் பட்டு வருகிைது.


கழிவறை
ஊராட்சி

கட்டும்
மன் ை

பணியில்

ஊராட்சி

தறலவர்கள்

அளவில்
மை் றும்

சிைப் புை

பணிபுரியும்

கிராம

அளவிலான

களப் பணியாளர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சித்தறலவர் மூலம் அவ் வப் கபாது
பாராட்டுெ்ொன் றிதழ் களும் ,

விருதுகளும்

மாவட்ட

அளவிலான

நிகழ் ெசி
் களில் வழங் கப் பட்டு வருகின் ைது.


முழு சுகாதார தமிழகம் முன் கனாடி தமிழகம் என் ை வாெகத்திை் கு இணங் க
கெலம் மாவட்டம் முை் றிலும் திைந்ததவளி மலம் கழித்தலை் ை மாவட்டமாக

அறிவிக்கப் பட்டு
உறுதிப் படுத்தும்
விழிப் புணர்வு
வருகின் ைது.

கழிவறை
வறகயில்

நடவடிக்றககள்

பயன் பாட்டில்
மாவட்ட
(ODF

நிர்வாகம்

Plus

activities)

நிறலப் புத்தன் றம
ொர்பில்

பல் கவறு

கமை் தகாள் ளப் பட்டு

