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ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં જળશક્તિ સંકુલ અને જળશક્તિ ગ્રામ પહેલ માટે જળ સંરક્ષણ પ્રક્રિયા અને તેના અમલીકરણની યોજના
ગામડાઓ અને ભારતીય ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓના સંકુલોમાં જળ સંરક્ષણ માટે ની પ્રસ્તાવિત રણનીતિ
ઓગસ્ટ,2019.
ભારત સરકારના માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલયના ઉચ્ચ શિક્ષણ વિભાગનો એક પ્રકલ્પ
જળ શક્તિ સંકુલ અને જળ શક્તિ ગ્રામ માટે ની આ માર્ગદર્શિકા - ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં જળ સંરક્ષણ યોજનાના વિકાસઅને
અમલીકરણ અંતર્ગત મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ શિક્ષણ પરિષદ (MGNCRE) હૈદરાબાદ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે .
આ યોજનાનો હેત ુ વિશ્વવિધ્યાલયોઓ, કોલેજ અને પોલિટેકનિક સહિતની ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓના સંકુલો અને તેની સાથે સંકળાયેલા
ગ્રામ્ય સંકુલોમાં જળ સંરક્ષણ માટે ના વિકાસની વ્ યૂહરચના, ક્રિયાત્મક યોજનાઓ અને અમલીકરણની યોજનાઓમાં મદદ કરવાનો છે .
રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના (NSS), સ્વચ્છતા ક્રિયા યોજના (SAP) અને ઉન્નત ભારત અભિયાન (UBA) સાથે સંકળાયેલી ઉચ્ચ શિક્ષણ
સંસ્થાઓના સંકુલોમાં પાણીના બજેટ, પાણીનુ ં મીટરિંગ, પાણીનુ ં ઓડિટ, પાણીની માંગનો અભ્યાસ, પાણીના નુકસાનમાં ઘટાડો અને
સંકુલમાં પાણીની માંગ અને પુરવઠા જેવા સંરક્ષણ પગલાં સહિતના પાણીના સંચાલનનાં પગલાં અંગે માર્ગદર્શન કેવી રીતે આપવુ.ં તે
આ માર્ગદર્શિકામાં સમાવિષ્ટ છે .
પ્રશ્નો અને ટીપ્પણીઓ માટે : admin@mgncre.in
				
અનુવાદ
ડો. રાજેશ આર. રાઠોડ, અધ્યાપક, આઈ.આઈ.ટી.ઈ., ગાંધીનગર, ગુજરાત.
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માર્ગદર્શિકા વિશે

પ્રમાણિત સંચાલિત પ્રક્રિયાઓ (SOP) વ્યક્તિની જવાબદારીઓ નક્કી કરે છે અને જળસંરક્ષણની પ્રક્રિયા પર ભાર મ ૂકે છે . આરોગ્ય કેન્દ્રો, ઇમારતો,
રસોડાઓ, પ્રયોગશાળાઓ, કાર્યાલયો, હરિયાળા ક્ષેત્રો અને છાત્રાલયોમાં - શૈક્ષણિક સંસ્થાઓના સંકુલોમા વિવિધ અને મુશ્કેલ પ્રકારના પાણીની
વ્યવસ્થા હોય છે . સંકુલ એ એક નાનો સમુદાય છે જ્યાં શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ શિક્ષણ પ્રદાન કરે છે . પ્રમાણિત સંચાલિત પ્રક્રિયાઓ (SOP) શૈક્ષણિક
સંસ્થાઓના સંકુલોમા ફરજ તરીકે વિવિધ પ્રસ્થાપિત ટેવો ઉભી કરી શકે છે . ટે વોની રચના અનુભવ અને મહાવરા દ્વારા શક્ય બને છે . આ
એસ.ઓ.પી. સંકુલમાં જળસંચયને પ્રોત્સાહન આપવાના કાર્યને આધાર પ ૂરો પાડે છે ,તેની આસપાસના ગામ સમુદાયો સ્વચ્છતા ક્રિયા યોજના, ઉન્નત
ભારત અભિયાન અને રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના જેવા વિવિધ સમુદાય જોડાણ કાર્યક્રમોના ભાગ રૂપે રોકાયેલા છે . પાણી પુરવઠા પ્રણાલીઓને સતત
સુધારણાની પ્રક્રિયાઓ માટે સતત દે ખરે ખ અને અભ્યાસની આવશ્યકતા છે .આ માર્ગદર્શિકામાં પ્રમાણિત સંચાલિત પ્રક્રિયાઓ (SOP) પ્રક્રિયાઓનો
સમાવેશ કર્યો છે કે વ્યક્તિગત, સંસ્થાકીય અને સમુદાયની પરિસ્થિતિને અનુરૂપ, ભારતભરની વિશ્વવિધ્યાલયોઓ અને ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ દ્વારા
ૂ ન સાધી સરળ અમલીકરણ માટે બનાવવામાં આવી છે .
સફળ અનુકલ
જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ટૂંકા અને લાંબા ગાળાની અસરકારક પાણી સંરક્ષણ પ્રક્રિયાઓ અને સ્થાનિક જળ સંસાધનની જરૂરિયાતો અને પાણીની ગુણવત્તા
તેમજ જથ્થાને પ્રતિબિંબિત કરતી પદ્ધતિઓવાળી એક નમ ૂનારૂપ જળસંચય યોજનાનો વિકાસ કરવાનો છે .આ માર્ગદર્શિકા જળ સંરક્ષણ પ્રવિધિઓ
અને પ્રણાલી માટે સહાયક તરીકે કામ કરે છે .પાણીના પુરવઠા અને માંગ વચ્ચે એક નાજુક સંત ુલન છે . પાણીની માંગમાં વધારો અને પુરવઠો
ખોરવાવાને કારણે હાલના જળ સંસાધનો પર વધુ દબાણ આવી ગયુ ં છે .આ માર્ગદર્શિકા પ્રક્રિયાઓ, કાર્યવાહી, પગલાં, પદ્ધતિઓનુ ં વર્ણન કરે છે
અને સંકુલોમાં જળ સંરક્ષણ યોજના ઘડવા માટે ના માર્ગ પ્રદાન કરે છે . ગામો તેમજ પડોશી સમુદાયો માટે વિવિધ જળ સંરક્ષણ પ્રક્રિયાઓ ધ્યાનમાં
લે છે .
હુ ં નિષ્ઠાપ ૂર્વક આશા રાખું છું કે ‘શ ૂન્ય દિવસ’ (એવી પરિસ્થિતિ જ્યારે પાલિકાઓ અને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓને પાણી પુરવઠા પ્રણાલીને બંધ
કરવાની ફરજ પાડવામાં આવતી નથી અનેસાર્વજનિક અને ઔદ્યોગિક ઉપયોગ માટે પાણી પુરવઠો મર્યાદિત કરવામા આવે છે ) આવશે નહીં.જળ
શક્તિ અભિયાન - જળ સંરક્ષણ માટેની પહેલ ફક્ત વર્તમાન લોકો માટે જ નહીં પણ ભવિષ્ય માટે પણ સમુદાયની ભાગીદારી ઉભી કરશે.પાણીનો
અંદાજ, પાણીનુ ં માપન, પાણી વપરાશની દે ખરે ખ, જળ સંરક્ષણ અને વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ, પરં પરાગત જળ સંગ્રાહકો કે ટાંકીઓનુ ં નવીનીકરણ
અનેફરીથી ઉપયોગ અને પુન: સંગ્રહ, પાણી વિસ્તરણ અને સઘન વનીકરણ એ મુખ્ય હસ્તક્ષેપો છે .
અમે શ્રી વી.એલ.વી.એસ.એસ. સુબ્બા રાવ, મુખ્ય આર્થિક સલાહકાર એમ.એચ.આર.ડી. અને આ માર્ગદર્શિકાની માહિતી પ ૂરી પાડવા માટે એમ.જી.
ુ ા
એન.સી.આર.ઇ.જૂથના સભ્યો – ડો.કે. એન. રે ખા,ડો. રવિ પ્રકાશ સિંઘ, શ્રી એ. વેંકટ રં ગા રે ડ્ડી, કુ. વાણી જગદીશ્વરી,જી.શિવરામ અને કુ.અનુસય
વી.નો હૃદયપ ૂર્વક આભાર માનુ ં છું.

એસ. ડબલ્યુ. જી. પ્રસન્ના કુમાર
અધ્યક્ષ, એમ.જી.એન.સી.આર.ઇ.
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વિષયવસ્તુ
-

પ્રસ્તાવના

-

જળસંરક્ષણમાં ઉચ્ચ શિક્ષણસંસ્થાઓની ભુમિકા

-

જળસંરક્ષણમાં સંકુલ આંક માટે ના માપદં ડ

-

ઉચ્ચ શિક્ષણસંસ્થાઓ – જળસંરક્ષણમાં સંકુલ કાર્ય

-

સંકુલ(પટાંગણ)મા વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ

- 	નિયંત્રણ અને વ્યવસ્થાપન
-

સંકુલ ઉપર પાણીના સ્ત્રોતોનુ ં માપન

-

પાણીનો વ્યય બંધ કરવો

-

વ ૃક્ષારોપણ

-

સ ૂચિત જળસંરક્ષિત વિસ્તારનો માપદં ડ

-

ક્રિયાત્મક આયોજન

-

જળસંરક્ષણમાં ઉચ્ચ શિક્ષણસંસ્થાઓનુ વ્યવસ્થાપન

-

સ ૂચિત વાંચન : વ્યકિત અભ્યાસો

-

જળશક્તિ ગામ

-

ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ દ્વારા પ્રોત્સાહિત જળશકિત ગામની પહેલ

જળશકિત સંકુલ સારણી

સારણી-1 : સંકુલમા પાણીની ઉપલબ્ધતા માટે સક્ષમ છે તેની ચકાસણીનો સર્વગ્રાહી નક્શો
સારણી-2 : જળ સંરક્ષણ માટે સંકુલઆંકનુ આકલન
સારણી-3 : પાણી સ્ત્રોતની માહિતી
સારણી-4 : જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ સંકુલ પહેલની સરકાર સાથે સંકલનકાર્યક્રમ / આદે શ
ં
સારણી-5 : જળ સંબધિત
દિવસોને યાદ રાખવાના રસ્તાઓ

MGNCRE - જળશક્તિ સંકુલ અને જળશક્તિ ગ્રામ

6

જળશક્તિ ગ્રામ સારણી
સારણી-1 : જળશક્તિ ગામનુ ભૌગોલિક રે ખાચિત્ર
સારણી-2 : જળ સંરક્ષણ માટે ગ્રામ્યઆંકનુ આકલન
સારણી-3 : ગામડામાં પાણી સ્ત્રોત
સારણી-4 : ભિન્ન વયજૂથ અનુસાર પાણીનો વપરાશ
સારણી-5 : ગામના તાલુકા જૂથોનો પાણીનો વપરાશ
સારણી-6 : જળસંરક્ષણમા ગ્રામ્ય આંકનુ આકલન
સારણી-7 : ગામડામા પાણીના સંગ્રહનુ ં બંધારણ
સારણી-8 : ગ્રામ્ય સપાટીય જળની સ્થિતિ (10 મુદ્દાઓ)
સારણી-9 : પીવાના પાણીની ગુણવત્તા
સારણી-10 : નિતંત્રણ અને વ્યવસ્થાપન
સારણી-11 : જળ સંરક્ષણ
સારણી-12 : વ ૃક્ષારોપણ
સારણી-13 : ગામડામા પાણીનો પુન:વપરાશ

નમ ૂના(એકમો)ની યાદી

ફોરમેટ 1 : નમ ૂનારુપ મીટર માહિતી રે કોર્ડ ફોર્મ
ફોરમેટ 2 : પાણીના મીટર માટેની પ્રશ્નાવલી
ફોરમેટ 3 : ચાલુ વર્ષે પાણીનો પુરવઠો
ફોરમેટ 4 : પાણીનુ ં ઓડિટ
ફોરમેટ 5 : પાણીના વ્યયનો અહેવાલ
ફોરમેટ 6 : પાણીના વ્યયની જાણકારીનો અહેવાલ
ફોરમેટ 7 : માહિતી રાખવી અને નિરીક્ષણ
ફોરમેટ 8 : અમલીકરણ ને મ ૂલ્યાંકન માટે કાર્ય યોજના
ફોરમેટ 9 : મુખ્ય જળ દિવસોની માહિતી
ફોરમેટ 10 : પ્રશ્નાવલી
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પ્રસ્તાવના
ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ તેમના કુદરતી સંસાધનોના
વ્યવસ્થાપન માટે સ્વાયત્તતા ભોગવે છે . તેઓ આભાસી
રીતે સ્વતંત્ર છે અને આંતરિક રીતે નિયંત્રિત છે , જ્યારે
નાગરિકો, વ્યવસાયો, ઉદ્યોગો અને અન્ય લોકો
જવાબદારી અને બાહ્ય દે ખરે ખને આધીન છે . આંતરિક
સ્રોત સંચાલન પ્રણાલીનીઅંતિમ સત્તા સંચાલન
પ્રણાલીની અધ્યક્ષતા ધરાવતા વિશ્વવિધ્યાલયોના
વડાઓને જળસંગ્રહ માટે સ્વનિયમનની તક આપે
છે .જળ સંરક્ષણને માત્ર ચેતના જ નહીં પરં ત ુ દરે ક
નાગરિક અને પ્રણાલીની પદ્ધતિઓને દ્રઢ કરવાની
જરૂર છે . જળ શક્તિ અભિયાનને સફળ બનાવવા ઉચ્ચ
શિક્ષણ સંસ્થાઓ એચ.આઈ.એ. કર્મચારીઓ, અને
વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા નિરં તર પ્રયત્નો કરવા પડશે.પાણીના
મુખ્ય પડકારોમાં પાણીનુ ં સંરક્ષણ, પાણીની ગુણવત્તાનુ ં
વ્યવસ્થાપન, પાણીનુ ં વ્યવસ્થાપન, પ ૂરના પાણીનુ ં
વ્યવસ્થાપન અને ગંદા પાણીનુ ં વ્યવસ્થાપન સામેલ
છે .
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જળસંરક્ષણમાં ઉચ્ચ શિક્ષણસંસ્થાઓની ભુમિકા
-

સંકુલના વિદ્યાર્થીઓ, વહીવટદારો,અધ્યાપકો
સાધવી

-

ગામના રહેવાસીઓ, ગ્રામ વહીવટદારો, ગ્રામસભા અને અન્ય આંતરિક તેમજ બાહ્ય લાભ લેનારી સંસ્થાઓ જેવી કે, શાળાઓ, સ્વ-સહાય જૂથો,
આરોગ્ય કેન્દ્રો, ગામડાની બેંકો, પંચાયતો જેવા સંકુલો પર જળસંચયની જરૂરિયાત પર સંમતિ સાધવી.

-

શ્રેષ્ઠ ઉપલબ્ધ માપદં ડો અને સ્વીકૃત પરિમાણોનુ ં પાલન કરીને સંકુલના પાણીનો પ ૂરતો અને કાર્યક્ષમ બનાવવા માટે વિશિષ્ટ વ્યવસ્થાનુ ં
સ્વરૂપ તૈયાર કરવુ.

-

શ્રેષ્ઠ ઉપલબ્ધ ધોરણો અને સ્વીકૃત પરિમાણોનુ ં પાલન કરીને ગામના પાણીને પ ૂરતા અને કાર્યક્ષમ બનાવવા માટે વિશિષ્ટ વ્યવસ્થાનુ ં સ્વરૂપ
તૈયાર કરવુ.

-

સંકુલમા ભાગીદારી અને પારદર્શિતા સાથે હાલના પાણીના સંચાલનનુ ં નિરીક્ષણ કરો

-

ગામમાં હાલના પાણીના સંચાલનની ભાગીદારી અને પારદર્શિતા સાથે દે ખરે ખ રાખવી.

-

સંકુલમા પાણીસંરક્ષણ તબક્કાવાર માર્ગદર્શિકા રજૂ કરો

-

ગામમાં પાણી સંરક્ષણ માટે તબક્કાવાર માર્ગદર્શિકા રજૂ કરો

-

સંકુલો અને ગામડાઓ સાથે સંકળાયેલા સંકુલમાં જળ સંરક્ષણની શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિઓ પર વ્યક્તિ અભ્યાસ હાથ ધરો. આ વ્યક્તિ અભ્યાસો અન્ય
સંસ્થાઓ અને ગામડાઓને અનુસરવ માટે ન્મુનારૂપ સેવા આપી શકે છે .

-

સંસ્થાના નેત ૃત્વમાં મુખ્ય હોદ્દે દારોના એક જૂથની રચના કરી શકાય જે જૂથ “સંકુલ જળ શક્તિ જૂથ” તરીકે કાર્ય કરશે.

-

ગામના નેત ૃત્વમાં નુખ્ય સભ્યોના એક જૂથની રચના કરી શકાય જે જૂથ “ગામ જળ શક્તિ જૂથ” તરીકે કાર્ય કરશે.

-

જે જૂથ અન્વેષણ, સર્વેક્ષણ, તથ્ય શોધવી, રે કોર્ડિંગ, આયોજન, પગલા લેવા અને દે ખરે ખના તમામ પાસાઓમાં સામેલ હશે તેમાં વહીવટી
ં
અધિકારીઓ સિવાયના બધા સંબધિત
સભ્યો, નાગરિકો, વિદ્યાર્થી જૂથો, તેમના શિક્ષકો અને ગામના આગેવાનો પણ સામેલ હશે.જે સંકુલો અને
ં
ગામ એમ બંનેમા સંબધિત
છે .

-

ં
ં
એક અથવા બે રસ ધરાવતા અથવા પર્યાવરણીય રીતે સંબધિત
-વલણ ધરાવતા અધ્યાપક મિત્રો અથવા ગ્રામ્ય સમુદાયના નેતાઓને સંબધિત
ક્ષેત્રમાં જળ સંરક્ષણ આંદોલનનુ ં નેત ૃત્વ કરવાની જવાબદારી આપી શકાય છે . આ પછીથી ‘જળ શક્તિ નેત ૃત્વ જૂથ’ શરૂ થતા ઉત્સાહી
વિદ્યાર્થીઓનુ ં જૂથ બનાવી આ જૂથને મુખ્ય અભિયાન જૂથમા પસંદ કરશે, ત્યારબાદ તેને ‘જળ શક્તિ વિદ્યાર્થી જૂથ’તરીકે ઓળખી શકાશે.
ુ
પછી જળ શક્તિ નેત ૃત્વ જૂથ અને જળ શક્તિ વિદ્યાર્થી જૂથ સંયક્ત
રીતે જળ શક્તિ જૂથ છે .

અને અન્ય આંતરિક તેમજ બાહ્ય હિસ્સેદારો સાથે

જળસંરક્ષણની જરૂરિયાત પર સર્વસંમતિ
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-

જળ શક્તિ જૂથ જળ બચાવ પહેલ માટે ઉત્સુકતા પ ૂર્વક હિસાબ, વહીવટ અને જાળવણી વિભાગનુ ં પ્રતિનિધિત્વ કરતા સંકુલના અધિકારીઓના
જૂથને અહેવાલ આપશે. જે જળ શક્તિ સંચાલન જૂથ હશે.

-

સમગ્ર કાર્યક્રમ નિયુક્ત અધિકારીઓના માર્ગદર્શન હેઠળ ચાલશે જે પરિવર્તન લાવવા માટે નીતિઓ, નિયમો અને નિર્દે શો નક્કી કરશે.

-

જળ શક્તિ જૂથ જળસંરક્ષણ માટે નજીકની યુનિવર્સિટીઓ / એચઆઈઆઈ / કોલેજોમાંથી બાહ્ય સભ્યોની નિમ્ ણૂંક કરશે. નિયત સમયગાળા
દરમિયાન પ્રગતિનુ ં નિરીક્ષણ કરવામાં મદદ કરશે.

-

જળ સંરક્ષણ પહેલ માત્ર ત્યારે જ સફળ થઈ શકે છે જો સંસ્થાના વડા સંસ્થાના દરે કમાં જળસંરક્ષણની ભાવના પ્રગટાવશે. તેઓ વિભાગોને
દિશાસ ૂચન કરશે. વિદ્યાર્થી જૂથોના તારણો પર ધ્યાન આપી તેની ખાતરી કરશે, તમામ વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો, સભ્યો, વહીવટી કર્મચારીઓ અને
સહાયક સભ્યો દ્વારા મ ૂલુયવાન સ ૂચનોનુ ં પાલન કરવામાં આવશો. જે પ્રેરિત નેતા પ્રણાલીમાં પાયાનુ ં પરિવર્તન લાવી શકે છે તેથી તે
અભિયાનનો આધાર છે . સમગ્ર પહેલને માર્ગદર્શન આપવા એક સલાહકાર સમિતિની રચના કરી શકાય છે .

જળસંરક્ષણમાં સંકુલ (ક્ષેત્ર) આંક માટે ના માપદં ડ
ભૌતિક હાજરી અને સમગ્ર પરિસર
જળસંરક્ષણ
-

જળ પર્યાપ્તતા

-

પ ૂરતી સ્વાસ્થ્યપ્રદ વસ્તુઓ અને પાણીના નળની પર્યાપ્તતા

-

જળસંચાલિત શૌચાલયો

-

જળવ્યવ્સ્થાપન માટે કર્તવ્યનિષ્ઠ કર્મચારીઓ

-

જળ નિરિક્ષણ માટે કર્તવ્યનિષ્ઠ કર્મચારીઓ

-

સમયાંતરે નળ અને પાઈપલાઈનમાંથી થતા લીકેજનુ ં નિયમિત સમારકામ

-

જાજરૂમા પાણી નાખવાની દ્વિસ્તરીય વ્યવસ્થા

- 	વિવિધ સ્વદે શી અને ઓછા પાણીની જરુરિયાતવાળા વ ૃક્ષો વાવવા
-

સંકુલમા જળસંરક્ષણ માટે અધ્યાપકો અને વિદ્યાર્થીઓ માટે કાર્યશિબિરોનુ આયોજન કરવું

વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ
- 	વરસાદ માપન અને વરસાદ નોંધણીની પધ્ધતિઓ નાખવી
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-

સંકુલમાં વરસાદના પાણીના સંગ્રહ માટે ના અમલીકરણના પગલાઓ

-

સંકુલમાં વરસાદી પાણીના સંગ્રહ માટે ના ખાડાઓ કરવા

-

કાર્યશિબિર અને પરિસંવાદ દ્વારા વરસાદી પાણીસંગ્રહનુ ં શિક્ષણ

પરં પરાગત અને અન્ય જળસ્રોતો/ટાંકીઓનુ ં સમારકામ
-

ભ ૂગર્ભજળનો પુન:સંગ્રહ

-

જળસંત ુલનનુ ં વ્યવ્સ્થાપન

-

પુન:ઉપયોગ અને સંગ્રહ

-

પાણીના ઝરણાઓનો વિકાસ

-

ભ ૂમિ વ્યવસ્થાપન

-

જળ વ્યવસ્થાપન

-

જૈવ વ્યવસ્થાપન

અન્ય હસ્તક્ષેપ
- 	તક્નિકી અને સામાજિક હસ્તક્ષેપ
-

આયોજન, તૈયારી અને અહેવાલની ક્રિયાવિધિ

-

સુચારંુ પ્રદર્શન, જાહેરાત, જ્ઞાન વહેચણી

-

ં
વ્યક્તિ કે લોકોને તેમનાં કલ્યાણ સંબધિત
માવજત આપવી

-

ં
અહેવાલ સંબધિત
કાર્યપધ્ધતિ
હોદ્દાકીય અધિકારીનુ નિયંત્રણ અને જળ વ્યવસ્થાપન માટે સુધારત્મક પગલા લેવા

ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ – જળ સંરક્ષણ માટે સંકુલની કાર્યયોજના
દરે ક ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓએ પાણીનુ ં અંદાજપત્ર તૈયાર કરવાની જરુર છે
અ. ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓના સંકુલમાં દરે ક મકાન અને જમીનના દરે ક ખુલ્લા જગ્યા (જમીનના રસ્તા પર આધારિત) ને પાણીનો અંદાજ
તૈયાર કરવા ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાને સંકુલ એકમ તરીકે ધ્યાનમાં લેવ ુ
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બ.

તેમાંના દરે ક જળસંરક્ષણ માટે પડકારો અને તકો પ્રદાન કરે છે .

ક.

દરે ક ઉચ્ચ શૈક્ષિક સંસ્થા સંકુલ એકમે સંકુલમાં દરે ક ક્ષેત્ર માટે ઓછામાં ઓછા (દરે ક બિલ્ડિંગ અને જમીનના દરે ક ખુલ્લા માર્ગ માટે) ટૂંકા
ગાળાની પાણીની જરૂરિયાતો, વપરાશ, સંરક્ષણ લક્ષ્યોનુ ં દિવસ મુજબ, મહિના મુજબ, ત્રિમાસિક (મોસમી) અને વાર્ષિક આયોજન વિકસાવવાની
જરૂર છે .

ડ.

દરે ક ઉચ્ચ શૈક્ષિક સંસ્થા સંકુલ એકમ પાસે તેના પોતાના વરસાદી પાણીની નીક અને તેની પોતાની વરસાદી માપન પધ્દતિ હોવી જરૂરી છે .

ઈ.

દરે ક ઉચ્ચ શૈક્ષિક સંસ્થા સંકુલ એકમ સ્થાનિક ક્ષમતા, ભ ૂપ્રદે શ, જમીનના નહેરો, જમીનની છિદ્રાળુતા અને વરસાદ મુજબ ખાડાની રુપરે ખા,
કૃત્રિમ તળાવો અને છતના પાણીની સંરક્ષણ રચનાઓ તૈયાર કરવા માટેની સંભાવનને શોધવાની જરૂર છે .

એફ. દરે ક ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થા સંકુલ એકમમા વરસાદી પાણીના સંગ્રહની રચનાઓ મુજબ વરસાદી જળ સંરક્ષણ માળખુ બંધવાની જરૂર છે .પાણીની
માત્રા અને ગુણવત્તાની દે ખરે ખ અને તેના સ ૂચિત સ ૂચકાંકો પર વાર્ષિક લક્ષ્યો
અ. દરે ક ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થા તેના સંકુલમાં પાણીના વિવિધ ઉપયોગો માટે પાણીના વિવિધ સ્ત્રોતોની ગુણવત્તા અને પુન:પ્રાપ્તતાને આધારે
નિયુક્ત કરશે.
બ.

જમીન અને સપાટીના પાણીનો ઉપયોગનુ ં નીયમન કરો (મ ૂળભ ૂત ઉપયોગ માટે ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા પાણીનો ઉપયોગ કરો અને સફાઇ
અને ધોવા માટે તેમજ ફ્લશિંગ માટે નબળી ગુણવત્તાવાળા પાણીનો ઉપયોગ કરો)

ક.

પ્રત્યેક ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થામાં દરે કઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થા સંકુલ એકમ, સંકુલના નક્કી થયેલા સ્થાનોમાં (ભ ૂપ્રદે શ અને જમીનની પાણી
ખેંચવાની શક્તિના આધારે કુલ આધારે સમગ્ર સંકુલનુ ં વ્યવસ્થાપન કરવા યોગ્ય વિસ્તારમાં બનાવશે)વરસાદી જળ સંરક્ષણ માળખા
પ્રસ્થાપિત કરશે.જે માપવામાં આવે છે તેન ુ ં નિરીક્ષણ થાય છે . જેનુ ં નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે તેન ુ ં વ્યવસ્થાપન થાય છે .

અ. બધા જથ્થાબંધ પાણીના વિતરણ સ્થાનો અને ટાંકીઓ પર પાણીના ઉપયોગનાં મીટર અને ફ્લો મીટર સ્થાપિત કરો.
બ.

ભ ૂગર્ભ જળનુ માપન અને દે ખરે ખ રાખો.

ઉપરની ટાંકીનુ ં નિરીક્ષણ કરો
અ. દરરોજ નિયત સમયે ઉપરની ટાંકીમાં પાણીના સ્તરના તફાવતને ધ્યાનમાં લેતા ઉપરની ટાંકીનુ ં નિરીક્ષણ કરો.
બ.

ખાતરી કરો કે દરે ક દિવસની શરૂઆત થતાં જ ટાંકી ભરાઈ ગઈ છે . દિવસના વપરાશના અંદાજ માટે પાણીના સ્તરમાં રહેલા તફાવતની નોંધ
લો.

મોટર મીટરિંગ પદ્ધતિ
અ. પ્રતિ મિનિટ પમ્પ મુજબ પાણીનો પ્રવાહ અથવા પાણીની જાવક માપવાની છે અને પાણીનો પમ્પ ચાલુ થવાનો સમય અથવા કલાકો અને
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મિનિટનો સમયગાળો માપવાનો છે અને પાણીની જાવક ગણતરી કરવાની છે .
બ.

દરે ક વખતે જ્યારે મોટર ચાલે છે , ત્યારે તે પાણીના ઉપાડના અનુમાનમાં ગણવામા અને ઉમેરવામાં આવે છે .

સી. આ જળ તપાસ નુ ં સંચાલન કરો ત્યારબાદ સંકુલ માટે પાણીનુ ં બજેટ તૈયાર કરવુ.ં
સંકુલ પાણીના સ્ત્રોતનો અંદાજ લગાવો.
અ. સંકુલ પાણીના દરે ક સ્રોત ઓળખવા અને તેની ક્ષમતા અંદાજવી.
બ.

દરે ક સંકુલમાં પાણીના વિવિધ ઉપયોગો ઓળખો

ક.

સંકુલપાણીના સમયનુ મોસમી વિવિધતા પર, ખાસ કરીને જથ્થાબંધ વપરાશ સ્થળોએ માપન અને નિરીક્ષણ કરવુ.ં

જળસંગ્રહ શરૂ કરો
અ. જથ્થાબંધ વપરાશનાં સ્થાનો તેમજ બિન-જથ્થાબંધ વપરાશનાં સ્થાનો ઓળખો અને દરે ક સ્થાન માટે અનન્ય સંખ્યા પ્રદાન કરો.
બ.

અનન્ય નંબર દ્વારા દરે ક સ્થાન પર વ્યયની ઓળખ કરીને જાણ કરવા માટે ચેતવણી આપી શકાય તે રીતે પ્રણાલીનો વિકાસ કરો.

ક.

મોટા વપરાશના સ્થળોએ સમયાંતરે (દૈ નિક / સાપ્તાહિક / પખવાડિયા / માસિક) નળ અને પાઈપોમાં પાનીના વ્યય પર વધુ સઘન અભિગમ
દ્વારા ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.

ડ. 	શૌચાલય ફ્લશ પર કામ કરો અને ફ્લશિંગના બે સ્તર સ્થાપિત કરીને મહત્તમ પાણીનો ઉપયોગ કરો.
પાણીનુ ં સંરક્ષણ કરો
અ. ઓછાજળ વપરાય તેવા બગીચાઓ અને ઘાસ ઉગાડવુ.
બ. હાલના વધુ પાણી વપરાય તેવા બગીચા અને ઘાસને તાત્કાલિક બદલો.
રિસાયક્લિંગનો પરિચય
અ. સંકુલમા જથ્થાબંધ પાણીના વપરાશ અને વહેંચણીનીજગ્યાઓ પર પાણીના રિસાયક્લિંગ અધારિત તકો ઓળખો
બ. પીવાના પાણીની ગુણવત્તા જાળવવા માટે પ્રથમ આવવુ પ્રથમ જવું (પ્રથમ-ઇન-ફર્સ્ટ-આઉટ) પદ્ધતિ દાખલ કરો.
ક. સારાપાણીના ઉપયોગ માટે પીવા, નહાવા, બાગકામ અનેસફાઈ અનુસાર વપરાશ કરો.
પાણીનો વ્યય અટકાવો.
અ.

વિસ્તાર મુજબજળ તપાસ જૂથ બનાવો જે પાણીનો બગાડ અટકાવે છે .
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બ.

જળ વ્યય અને જળ સ્થિરતાને પડકારોને ઓળખવા માટે સકં ુ લમાં આવેલા પાણીનાવ્યય સ્થળો અને ઉઅપયોગ આધારિત ચેતવણીઓની ભ ૂલોને
દર્શાવવાની કરવાની એક પદ્ધતિ અપનાવો.

વાવેતર
અ. સુશોભન માટે રસ્તા પર ઝાડ, મોનોકલ્ચર અને ચાઇના ઘાસ રોપવાનુ ં ટાળો.
બ. 	વધુ પાણી વાપરતા છોડની જગ્યાએ સ્થાનિક પ્રજાતિઓ પસંદ કરો તેન ુ વાવેતર કરો કે જે સ્થિતિસ્થાપક, ફળ આપનાર, ઉપયોગી હોય.
ક.

લેન્ટાના અને અન્ય વિદે શી પ્રજાતિઓ જેવા છોડટાળવાની જરૂર છે .

વહીવટ
અ. સંકુલમાં વિદ્યાર્થી જૂથોની રચના કરો.
બ.

ં
જળ સંબધિત
કામો સંભાળવા યુનિવર્સિટી વિભાગનાઈજનેરી વિભાગ,વહીવટી વિભાગ, આયોજન વિભાગ અને બાગાયતી વિભાગને શામેલકરો.
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સારણી : 1 સંકુલમા પાણીની ઉપલબ્ધતા માટે સક્ષમ છે તેની ચકાસણીનો સર્વગ્રાહી નક્શો
ક્રમ			
1.

માપદં ડ												

હા	

ના

પાણીની તપાસ 		
અ. શુ ં તમાર સંકુલમાં ટૂંકાગાળા માટે , દિવસ, અઠવાડિયા, મહિના અને ત્રણ મહિના અનુસાર પાણીનુ
બજેટ તૈયાર કર્યુ છે ?		
બ. શુ ં તમારા સંકુલ ઉપર વરસાદના માપન અને માહિતિ માટેની પ્રણાલી છે ?		
ક. શું તમારા સંકુલ ઉપર વરસાદી પાણીના સંગ્રહની વ્યવસ્થા છે ?		
ડ. શું તમે જમીનના ઢોળાવ, છિદ્રાળુ જમીન, અને વરસાદ માટે સ્થાનિક કક્ષાએ યોગ્ય બંધારણ સ્થાપિત કર્યુ છે ? 		
ઈ. શું તમે ભુપ્રદે શ, જમીનન ઢોળાવ, છિદ્રાળુ જમીન, અને વરસાદ માટે સ્થાનિક કક્ષાએ કૃત્રિમ તળાવનુ ં બંધારણ
સ્થાપિત કર્યુ છે ?		
ઉ. શુ ં તમે સ્થાનિક ક્ષમતા, ભ ૂપ્રદે શ, જમીનનો ઢોળાવ, જમીનની છિદ્રાળુતા અને વરસાદ અનુસાર છતના પાણીની
જળસંચયની રચના સ્થાપિત કરી છે ?		

2.

પાણીનો જથ્થો અને ગુણવત્તાનુ ં નિયંત્રણ 		
અ. શુ ં તમે સંકુલ ઉપર પાણીના ઉપયોગ અનુસાર તેના સ્ત્રોતને આધારે ગુણવત્ત અને પુન:સંગ્રહ માટે કોઈ
નિયુક્તિ કરી છે ? 		
બ. શુ ં તમે જમીન અને સપાટીય પાણીના ઉપયોગને નિયંત્રિત કરો છો? (શ્રેષ્ઠ ઉપાય માટે સ્વચ્છ/સારા પાણીનો
ઉપ્યોગ અને ઓછી ગુણવત્તાવાળા પાણીનો ઉપયોગ ધોવા અને જાજરુમા કરવો.) 		
ક. શું તમે જાણીતા સ્થળોએ વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કર્યો છે ? (સંકુલમાં ગુરૂત્વાકર્ષણ અને ભ ૂપ્રદે શના આધારે ઝોન
અનુસાર વ્યવસ્થાપન કર્યુ છે ?)		

3.

દે ખરે ખ અને વ્યવ્સ્થાપન 		
અ. શુ ં તમે પાણીની વિતરણ વ્યવસ્થાના સ્થળો અને ટાંકીઓ માટે મીટર અને ફ્લોમીટરનો ઉપયોગ કરો છો?		
બ. શુ ં તમે ભ ૂગર્ભ જળ માટે મીટર દ્વારા દે ખરે ખ રાખો છો? 		
ક. શું તમે સંકુલ માટે પાણીના બજેટની તૈયારી કરીને તપાસ કરાવો છો?		
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4.

ઉપરની ટાંકીઓની દે ખરે ખ 		
અ. શુ ં તમે દરરોજ ઉપરની ટાંકીઓમાં પાણીના સ્તરના તફાવતને શરૂઆતથી દે ખરે ખમાં રાખો છો?		
બ. શુ ં તમે એ જુઓ છો કે દરે ક ટાંકી ભરાઈ ગઈ છે કે કેમ?		
ક. શું તમે દિવસ દરમિયાન વપરાશના અંદાજિત પાણીના સ્તરના તફાવતને ધ્યાનમાં રાખો છો? 		

5.

મોટરની મીટરીંગ પધ્ધતિ 		
અ. તમે દરે ક મિનિટે પંપ અનુસાર પાણીના પ્રવાહને માપો છો?		
બ. શુ ં તમે પંપ કેટલી વાર ચાલુ રાખ્યો તેની દે ખરે ખ રાખો છો?		
ક. શું તમે મોટર દ્વારા કેટલુ પાણી મળ્યુ તેની ગણતરી કરો છો? 		
ડ. શું તમે મોટર દ્વારા ખેંચાયેલા જથ્થાનુ ં દરે ક વખતે માપન કરો છો?		
ઈ. શું તમારી પાસે મોટરની દે ખરે ખ, તપાસ, સમારકામ અને ફેરબદલી માટે કોઈ કાર્યક્ર્મ છે ? 		

6.

સંકુલ ઉપર પાણીના તમામ સ્ત્રોતોમાંથી પાણીની ક્ષમતાનો અંદાજ 		
અ. શુ ં તમે સંકુલના પાણીના તમામ સ્ત્રોતો અને સ્ત્રોતોની ઉપજ ક્ષમતાને ઓળખી શકો છો?		
બ. શુ ં તમે સંકુલના દરે ક વિભાગમાં પાણીના વિવિધ ઉપયોગોની ઓળખ કરી છે ?		
ક. શું તમે સંકુલમા ઋત ુ અનુસાર પાણીનુ માપન અને નિરિક્ષણ કરો છો?		

7.

જળસંરક્ષણની શરૂઆત 		
અ. શુ ં તમે નળ અને પાઈપોમાંથી વ્યય થતા પાણી માટે યોગ્ય સંખ્યામાં પગલા લીધા છે ?		
બ. શુ ં તમારી પાસે દરે ક જાજરુમાં પાણીના મહ્ત્તમ ઉપયોગ માટે દ્વિસ્તરીય ફ્લશની સુવિધા છે ? 		

8.

પાણીનુ ં વ્યવસ્થાપન 		
અ. શુ ં તમારી પાસે ઓછા પાણીથી સંચાલિત બગીચા અને (લોન) ઘાસ છે ?		
બ. શુ ં તમે હાલના બગીચા અને ઘાસનો તાત્કાલિકા બદલવા તૈયાર છો? 		
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9.

રીસાયક્લિંગ (પુન:વપરાશ) પરિચય 		
અ. શુ ં તમારા સંકુલમાં પાણીના પુન:વપરાશ અને વિતરણની સુવિધા છે ?		
બ. શુ ં તમે પીવાના પાણીની ગુણવત્તા જાળવવા માટે પ્રથમ – આવવુ – પ્રથમ – જવુ પધ્ધતિનો ઉપયોગ કરો છો?		
ક. શું તમે સારા/ચોખ્ખાં પાણીનો ઉપયોગ કરવાની પ્રવર્તમાન પધ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરો છો જેવી કે પીવા માટે,
ન્હાવા માટે , બાગકામ માટેતેમજ સફાઈકામ માટે પાણીનો ઉપયોગ		

10

પાણીના વ્યયને રોકવો/બંધ કરવો.		
અ. શુ ં તમારી પાસે સંકુલમાં વિભાગ કે ક્ષેત્ર અનુસાર નિયંત્રણ સમિતિ છે જે પાણીઓ વ્યય રોકી શકે?		
બ. શુ ં તમે પ્લમ્બરને પાણીના વ્યય અને પાણીના જામ(બ્લોકેજ)ની માહિતી આપતી એપ તથા જમીનની અંદર
થતા પાણીના વ્યયની જાણકારી આપતી ભ ૂગર્ભીય પધ્ધતિ અપનાવી છે ?		

11. 	વાવેતર 		
અ. શુ ં તમે રસ્તાના સુશોભન માટે વ ૃક્ષો, મોનોક્લ્ચર અને ચાઈનાનુ ં ઘાસ ઉગાડ્યુ છે ? 		
બ. શુ ં તમે હાલમા ઉપલબ્ધ પાણીની જરૂરત વાળા સ્થાનિક પ્રજાતિના સ્થિતિસ્થાપક, ફળ આપનાર અને
ઉપયોગી વ ૃક્ષોને બદલવા માટે તૈયાર છો? 		
ક. શું તમે અન્ય વિદે શી પ્રજાતિના વ ૃક્ષો રોપવાનુ ટાળો છો? 		
12 	વહીવટ 		
અ. શુ ં તમે સંકુલ પર જળશકિત જૂથની રચના કરી છે ?		
ં
બ. શુ ં તમે યુનિવર્સિટીના વિભાગોમા પાણી સંબધિત
કાર્યોની સંભાળ માટે ઈજનેરી શાખા, વહીવટી શાખા,
આયોજન અને બાગાયતી શાખાઓને સમાવિષ્ટ કરી છે ? 		
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સી. પાણીના જથ્થાના વપરાશ માટેના આંકડાઓ = 20–X
પાણીનો વપરાશ
જો તમારી સંસ્થાનો વપરાશ 30 એલપીસીડી (દિવસના વિદ્યાર્થીઓ), 100 (છાત્રાલય) અને 135 એલપીસીડી નિવાસીથી ઓછો હોય તો તમારી
સંસ્થાને 10પોઈંટસ મળે છે .
એ. 30 એલપીસીડીથી વધુ વપરાશ માટે લીટર દીઠ 0.9 બાદ કરો (દિવસના નિવાસ માટે )
બી.. 100 એલ.પી.સી.ડી.થી વધુ વપરાશ માટે લીટર દીઠ 0.9 બાદ કરો (છાત્રાલય માટે )
સી. 135 એલ.પી.સી.ડી (નિવાસી) થી વધુ વપરાશ માટે લીટર દીઠ 0.9 બાદ કરો
પાણી ખેંચવાની ટકાવારી
સ્રોત 1: નગરપાલિકા / મહાનગરપાલિકા / પીડબલ્યુડી / ગ્રામ પંચાયતો ની પાઇપલાઇન
સ્રોત 2: સંકુલ પર કૂવો, બોરીંગ, અને ટ્યુબવેલ
સ્રોત 3: ધોધ, પ્રવાહ, નહેર (સ્વતંત્ર સ્રોત)
વહીવટી કર્મચારીઓને પાણીના બીલ માટે પ ૂછો જેમાં કોઈ ખાસ સ્ત્રોતમાંથી ખેંચાયેલા પાણીનો જથ્થો દર્શાવતો હોય
કોઈ વિશિષ્ટ ઉદ્દે શ્યથી પીવાના પાણીની ટકાવારી (પીવાનુ,ં જાજરુન)ુ શોધવાનુ ં સ ૂત્ર નીચે મુજબ છે .
અન્ય સ્રોતો માટે પાણીની સંગ્રહ ક્ષમતાઓ શોધો અને દિવસ દીઠ કેટલા વખત ભરવામાં આવે છે તેનાથી ગુણાકાર કરો.
			ચોક્કસ સ્રોતમાંથી ખેંચાયેલ પાણીની માત્રા
		

..................................................................................

x 100

			ચોક્કસ હેત ુ માટે વપરાયેલ પાણીનો જ્થ્થો
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X. વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ: વરસાદી પાણીના સંગ્રહની માત્રા: 1 + 2 = ---------(લિટર/વર્ષ)
Y.વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ: a + b
a. વિસ્તાર જ્યાં વરસાદના પાણીનો પ્રવાહને સંકુલમાં વરસાદી પાણીના સંગ્રહ સ્થાન લઈ જવાય છે
રે ઇન વોટર હાર્વેસ્ટ પોઇન્ટ પર ચેનલે છે
બંધિયાર વિસ્તારમા વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ
--------------------------------------------------------------x 100 x 0.35
બંધિયાર વિસ્તારમાં ઉપલબ્ધ વરસાદી પાણી
b. ખુલ્લો વિસ્તાર કે જ્યાં વરસાદના પાણીના પ્રવાહને વરસાદી પાણીના સંગ્રહ સ્થાન લઈ જવાય છે
ખુલ્લા વિસ્તારમા વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ
------------------------------------------------------------- x 100 x 0.85
ખુલ્લા વિસ્તારમાં ઉપલબ્ધ વરસાદી પાણી
વરસાદી પાણીના સંગ્રહ માટે નક્કી કરે લા આંક = Y/ X x30
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જળ વિતરણ વ્યવસ્થા
દે ખરે ખ અને વ્યવસ્થાપન

આ પ્રક્રિયામાં મ ૂળભ ૂત રીતે પાણીના સંગ્રહ અને પ ૂરવઠાનઈ જગ્યાઓ અને તેન સંચાલનનુ ં નિરીક્ષણ કરવું સામેલ છે .
પાણીના મીટરનુ ં મહત્વ

- પાણીનો જથ્થો નક્કી કરવામાં મદદ કરે છે .

- પાણીના વપરાશનો વિસ્તાર અને દર માટે મીટરનુ કદ અને પ્રકારને યોગ્ય બનાવવાની જરુર છે .
- મીટર પાણીના વપરાશની જવાબદારી જ્ણાવે છે .
- મીટર વગર ઉપયોગમાં લેવાતા પાણીના જથ્થા પર બીલીંગ થઈ શકત ુ નથી.
- મીટર પાણીના ઉપયોગને અસર કરે છે .
- કાર્યક્ષમ મીટર પાણીનો ઉપયોગ નક્કી કરવામાં મદદ કરે છે અને તેથી આપણને વધારે ઉપયોગની જાણ થાય છે , તે પાણીનો વ્યય ઘટાડવા,
પ્લમ્બિંગ અને પાણીના કાર્યક્ષમ ઉપ્યોગ માટે સારી વસ્તુઓ વાપરવામાં મદદ કરશે.
- પાણીની જાળવણી, માંગનુ ં પ્રમાણ જાણવા ખર્ચ નક્કી કરવા મીટર જરૂરી છે .
- પાણીના મીટરની જરૂરી કાર્ય માટે જાળવણી કરવી આવશ્યક છે
- કાદવ, રે તી, અને ખનીજો મીટરના માપન ચેમ્બરમાં જતા મીટરની માપનક્ષમતાને/સહનશીલતાને વધારે /ઘટાડે છે .
- મીટરના નિરીક્ષણ અને જાળવણી માટે નિયમિત કાર્યક્રમ બનાવો.
- મીટરની યોગ્ય માહિતી દર્શાવત ુ કાર્ડ તમને મીટરનુ ં કદ, બનાવટ, પ્રકાર અને પરીક્ષણ તેમજ સમારકામની માહિતી માટે મદદ કરશે
પાણીના મીટરનો હેત ુ પાણીના ઉપયોગનુ ં સચોટ માપન અને માહિતી રાખવી તથા જળસંરક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે .
							
નમ ૂનાના મીટરની માહિતીનુ ં ફોર્મ

ફોરમેટ 1 : મીટરની માહિતીનુ ફોર્મ

A:મીટરની માહિતી

મીટર નં.		Co.No. બનાવટ કદ

ખરીદી તારીખ 			કિંમત 				શૈલી
			B. મીટર નાખવાની માહિતી
મીટર નાખ્યાની તારીખ				

દૂ ર કર્યાની તારીખ
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સ ૂચિત કાર્યો
- સમગ્ર જળ વ્યવ્સ્થા જોડાણ મીટરની 100% માહિતી
- જરૂરિયાત અનુસાર મીટર તપાસ, પ્રમાણીકરણ, સમારકામ કે બદલી અંગેનો નિયમિત કાર્યક્રમ
- ત્રિમાસિક મીટર વાચન અને ઝડપી બિલીંગ
ફોરમેટ 2 : પાણીના મીટર અંગેની પ્રશ્નાવલી
1. સંકુલ ઉપર પાણીના મીટરની ટકાવારી જણાવો ______ %
2. સંકુલમાં ચાલુ હાલતમાં હોય તેવો મીટરની સંખ્યા ______
3. વર્ગવાર મીટરની ટકાવારીની યાદી
અ. રહેણાક વિભાગો (છાત્રાલયો, મકાન) ______ %
બ. શૈક્ષણિક મકાનો ______ %
ક. બગીચા/ખુલ્લી જગ્યા/નર્સરી ______ %
ડ. રસોડા______ %
ઈ. ધંધાકીય (માર્કેટ, સંકુલની ઓફિસો) ______ %
ઉ. અન્ય ______ %
4. મીટરને કેટલી વાખત પ્રમાણીત કરવામાં આવે છે ?
5. મીટર વાચન કેટલી વખત થાય છે ?
6. મીટરની સામાન્ય સ્થિતિ શું હોય છે ?
7. તમારી પાસે મીટર નિયંત્રણ, તપાસ, સમારકામ અને બદલવાની કોઈ જોગવાઈ છે ? ______ હા______ ના
કાર્યક્રમ શુ ં છે ? _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8. તમારી પાસે સંકુલ પર મીટર સમારકામ અને પ્રમાણીકરણ માટે ની અસરકારક વ્યવસ્થા છે જે પાણીનુ મહત્વ વધારી શકે કે માંગ ઘટાડી શકે?
વિગતવાર વર્ણવો.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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9. તમારી પાસે મીટર નાખવામા નડતી સમસ્યાઓ દૂ ર કરવાનો શ્રેષ્ઠ કાર્યક્રમ છે ? વિગતવાર વર્ણવો.
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. મીટર નાંખવાનો અંદાજિત વાર્ષિક ખર્ચ કેટલો થાય?
મીટર નાખવાના_________________ રૂ.
પ્રમાણિત કરવાના_________________ રૂ.
મીટર વાચન_________________ રૂ.
11. મીટર સુધારણા કાર્યક્રમની શક્યતા અને હેત ુઓ ક્યા હોય શકે?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
12. હેત ુઓ અમલ કરવા અને પ ૂર્ણ કરવા માટે ના માપદં ડ અને સમયગાળો શુ ં હોય શકે?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________13.
આ કાર્ય માટે અંદાજિત ખર્ચ અને નાણાના સ્રોત કયા છે ?
	_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
સંકુલમાં પાણીના સ્રોતનો અંદાજ કાઢવો
જળ પ ૂરવઠાની તપાસ
- પાણીની તપાસ પાણીની માંગ, પ ૂરવઠો અને પાણીના આકલન્માં મદદ કરે છે .
- પાણીનો અજ્ઞાત જથ્થાનો કેટલો વ્યય થાય છે , મીટર નામાંકનના કારણે કેટલો ભાગ બાકી છે અને બીજા કયા ક્ષેત્રમા સુધારાની જરૂર છે તેની
તપાસ દ્વારા મદદ મળે છે .
- તે કોઈ પ્રણાલી/વ્યવસ્થા કેટલાક એચ્છિત નિયમોને પ ૂર્ણ કરે છે કે કેમ અને તે વ્યવસ્થા પાણીના બગાડને ઘટાડવા વ્યાજબી, ખર્ચ ઘટાડવા
અસરકારક છે કે કેમ તે જાણવા ઉપયોગી છે .
- પાણી પ ૂરવઠાની તપાસ પ્રાથમિકતા નક્કી કરવા અને નિસ્ચિત અનિવાર્ય પગલા લેવા માટે છે .
- પાણીની તપાસમાં નીચેના પગલાઓ સમાવિષ્ટ છે .
MGNCRE - જળશક્તિ સંકુલ અને જળશક્તિ ગ્રામ

36

- પાણીના બધા સ્રોતો અને મીટરન ઉપયોગની ઓળખ કરી તેની સંખ્યા નક્કી કરવી.
- મીટર વગર થતા પાણીના ઉપયોગની ઓળખ અને અનુમાન કરવુ.
-

વિવિધ પ્રકારે થતા પાણીના વ્યય ઓળખ અને અનુમાન કરવુ.

- પાણીની તપાસના પરિણામનુ ં પ ૃથ્થકરણ કરવુ.ં
- તપાસનો સમયગાળો અને પાણીના વપરાયેલા યુનિટની નિયમિત તપાસ જરૂરી.
- તપાસના પરિણામો પાણીની માંગ, પાણીનો વ્યય શોધી તેના સમારકામના કાર્યક્રમમાં મદદ કરશે.
- સંકુલમાં જળ વિતરણ પ ૂરા પાડૅતા તમામ જ્લ સ્રોતોની સ ૂધિ હોવી જરૂરી છે . જેમાં અન્ય સ્રોતો સાથેના જોડાણ્નો સમાવેશ થતો હોય છે .
-પાણીનુ સ્રોત સ્થાન / જોડાણ નકશામાં વ્યવસ્થિત રીતે દર્શાવો
- દરે ક સ્રોત કે જોડાણમાંથી વિવિધ સ્થળે વિતરિત થતાં પાણીના જથ્થાનુ ં માપન જરુરી છે .
- દરે ક સ્રોત માટે નીચેની માહિતી જરૂરી છે .
સારણી 3 : પાણીના સ્રોતની માહિતી
-

સ્રોતનુ ં નામ

-

સ્રોતનો પ્રકાર(કૂવો, ટાંકી, કુદરતી સપાટીય પાણી, ખરીદે લ્લુ પાણી)

-

માપન સાધનનો પ્રકાર

-

ગોઠવણની તારીખ

-	વાચનની આવ ૃત્તિ/સંખ્યા
-

માપનની સંખ્યા

-

આધુનિક પ્રમાણીકરણની તારીખ
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નમ ૂનો : 3 ચાલુ વર્ષ માટે પાણીનો પ ૂરવઠો
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-

દરે ક ખુલ્લી ટાંકી માટે પાણીનુ ં સ્તર જાણવા માટે માપન જરૂરી છે .

-

જ્યાં ટાંકીનુ પાણી વપરાય છે , ત્યાં ટાંકી ભર્યા પહેલા અને ટાંકી ભર્યા પછી કેટલી વખત ટાંકીના સ્તરમાં ફેરફાર થયો છે તેન ુ ં સંખ્યાના ગુણાકાર
દ્વારા કુલ અંદાજિત કદ માપી શકાય છે .

-

જ્યાં પાઈપમાંથી સીધું જ પાણી વપરાય છે ત્યં વપરાશ દર પાણીના પ્રવાહ અને તેના કુલ સમયના ગુણાકાર દ્વારા શોધી શકાય.

-

પાણી પીવડાવવાની ત ુલના કરીને જમીનસ્તરના ઉપયોગનો અંદાજ લગાવી શકાય. જમીનસ્તરની જાળવણી માટે જવાબદાર વ્યક્તિ પાસેથી
પાણી પીવડાવવાની આવ ૃત્તિ અને સમય જાણી શકાય. શણગાર માટે ના ફુવારાઓ અને હોજ્માં પાણીનો વપરાશ પણ ગણતરીમાં લેવો.

-

પાણીનો વપરાશ અને ફરીથી ભરવાની માહિતી તેમજ દરરોજનુ ં બાષ્પીભવન થતા પાણીની માહિતી પણ તેના નિયમક પાસેથી લેવી જોઈએ.

- 	વિદ્યાર્થી દીઠ અથવા રહેઠાણદીઠ (પીવાનુ ં પાણી, નહાવાનુ ં પાણી, જાજરૂનુ ં પાણી) પાણીનો વપરાશ ધ્યાને લેવો.
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અપ ૂરતી માહિતી એકઠી કરવી, ખામી યુક્ત મીટર; ગેરકાયદે સર જોડાણો, ટાંકીઓમાંથી પાણીનો વ્યય જાણવા જળ
તપાસ કરવી એક સારો રસ્તો છે .
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પાણીનો વ્યય અટકાવવો
-

પાણીનો વ્યય પાણીના બગડ અને અનઅધિકૃત પાણીના ઉપયોગનો સૌથી મોટો હિસ્સો દર્શાવે છે .

-

દરે ક સ્રોતના માટે ઉપલબ્ધ મીટરના પરીક્ષણના પરિણામોની સમીક્ષા કરીને અથવા મીટરને ફરીથી ચકાસીને મીટરની ચોક્ક્સાઈની સમીક્ષા
જરૂરી છે .

-

ખામી માટે સિસ્ટમ વાલ્વની સમયાંતરે તપાસ કરવી જરૂરી છે . દા.ત. ઉંચાઈ પર રહેલી ટાંકીના નિયંત્રણ વાલ્વ ત ૂટી જતાકે અયોગ્ય રીતે સેટ
થઈ જતાં ટાંકી ઉભરાઈ શકે છે . આ વાલ્વ ત ૂટે લા કે ઓવરફ્લો થતા જોવા મળે છે તેથી તેન ુ ં સમયાંતરે નિરીક્ષણ જરૂરી છે .

-

દબાણ નિયમન વાલ્વ જે ખ ૂબ નીચે મ ૂકેલા હોય છે તેમાં વધુ દબાણ સર્જાતા તે છલકાઈ જાય છે . આ દબાણ નિયમન વાલ્વને પ્રમાણિત
કરવાની જરૂર છે .

-

નિયમિત નિરીક્ષણ દરમિયાન સમસ્યા જણાય ત્યારે પાણીના સંભવિત નુકસાનનો અંદાજ કાઢવાની જરૂર છે અને તરત જ સુધારાત્મક પગલા
લેવાની જરૂર પડી શકે છે .

નમ ૂનો : 5 પાણીના વ્યયનો અહેવાલ
1. છિદ્ર દ્વાર પાણીના વ્યયને શોધવાની પ્રક્રિયા અને સાધનો વર્ણવો
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
2. ક્યા વિસ્તારોમાં પાણીના વ્યયની સૌથી વધુ સંભાવનાઓ છે ?
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
3. પાણીના વ્યયને સમયાંતરે અસરકારક રીતે રોકવાનુ ં તમારંુ આયોજન જણાવો.
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
પાણીના વ્યયની ઓળખ અને સમારકામ કાર્યક્રમ
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સર્વે શરૂઆતની તારીખ................			

આશરે પ ૂર્ણ થયા તારીખ.....................

શરૂઆતના સમારકામની તારીખ............		

આશરે સમારકામ કર્યાની અંતિમ તારીખ...........

તૈયાર કરનાર :
નામ : ................................................હોદ્દો............................
તારીખ........................
નમ ૂનો : 6 વ્યય ઓળખ અહેવાલ
વ્યય ક્રમ
જગ્યા અથવા સંભવિત વ્યયનુ ં સ્થાન
સમારકામ (હા/ના) વ્યય બંધ છે . /તારીખ

સંખ્યા સ ૂચવે છે . 		

મીટર્સ 			

મુદ્દાઓનો ઉપયોગ 		
..........

સ્થળ	છિદ્ર દ્વારા વ્યય (હા/ના)

મોટાનળ 		વાલ્વ

.........			

..........			

મુખ્ય સર્વેના કિલોમીટર્સ........................... 				

ફરી વ્યયની તપાસ (હા/ના)

	તપાસના સળિયા 		
..............

વ ્ય ય નુ ં

અન્ય

.................			

સર્વેનો સમય ...........કલાક

સંભવિત વ્યય સ્થાનની સંખ્યા ................. 		ચકાસાયેલ			

..............સંખ્યા

ચોક્કસ વ્યય સ્થાનની સંખ્યા ...................... 	ચોક્કસ સમય 			

..............કલાક

નોંધ : .............................................................................................
નોંધ : .............................................................................................
પાણીના વ્યય અને સમારકામનો અહેવાલ
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અહેવાલ તૈયાર કરનાર: ...........................................		તારીખ: .............................
વ્યય તપાસ સર્વે :
પાણી વ્યય સર્વે હાથ ધર્યાના કુલ દિવસો
પ્રથમ સર્વે તારીખ : ............../......../....... 			

અંતિમ તારીખ …../……../,…….

સ ૂચના મુજબના ઉપયોગી 			

મોટાનળ 	વાલ્વ

મીટર્સ 		

મુદ્દાઓની સંખ્યા સ ૂચવે છે . 			
વ્યયની સંખ્યા

............ ............. ...........		

	તપાસના સળિયા 		
..........................		

અન્ય

.............		

સંદિગ્ધ .....................				ચોક્કસ ......................................

સર્વેનો સમય -------------કલાક		

મુખ્ય સર્વેના માઈલ........................		ચોક્કસ સમય

..............કલાક

સરે રાશ સર્વે દર......................મુખ્ય સર્વેના માઈલ x 8 = ...........માઈલ/દિવસ કુલ સર્વે અને ચોક્કસ કલાકો
સર્વે શરૂ કર્યાથી કે અન્ય સ્રોતથી પ્રાપ્ત કુલ વ્યય સ્થાનની સંખ્યા.(જેમા વ્યય સર્વે દરમિયાન જણાયેલ સંખ્યા ધ્યાને લેવાની નથી.)
વ્યય સમારકામ સમરી
પ્રથમ લીકની તારીખ ...............................				

અંતિમ લીકની તારીખ ........................................

સમારકામ થયુ......./........./.........					

સમારકામ થયુ ........./......./.......

ખોદકામ દરમિયાન પાણીનો કુલ વ્યય				

ખોદકામ વગર પાણીનો કુલ વ્યય

................................						

.....................................

- વિતરણ પ્રણાલીમાં અતિશય દબાણ ઘટાડવાથી નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં પાણીની બચત થઈ શકે છે .
- દબાણ ઘટાડવાથી લિકેજ ઓછો થાય છે , ખુલ્લા નળ દ્વારા પ્રવાહનો જથ્થો અને પાઈપો અને સાંધા પર ગળતરનુ ં મુખ્ય કારણ છે .
- પાણીની માંગ સીધી કે આડકતરી રીતે ઘટાડી શકાય છે . સીધી રીતો તે છે જે માંગને શારીરિક ધોરણે દબાવી દે છે . તેમાં પ્લમ્બિંગ વસ્તુઓમાં
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ફેરફાર, નળ સુધી ગરમ પાણી પહોંચવા માટે ના સમયને ઘટાડવા માટે અલગ પાઈપ અનિવાર્ય છે .
-

પરોક્ષ રીતો તે છે જે પાણીનો ઉપયોગ ઘટાડવા માટે પ્રેરણા આપે છે . આ રીતોના ઉપયોગ પર મુખ્યત્વે પાણીના ઉપયોગની કિંમત અને
બિલિંગ, પાણી પુરવઠા, ઉપયોગ અને સંર્ક્ષણ વિશેના જાહેર શિક્ષણ અને કાન ૂની પ્રતિબંધો અથવા મર્યાદા શામેલ છે .

-

પાણીની બચત માટે પ્લમ્બિંગ વસ્તુનો ઉપયોગ રહેણાંક, વ્યવસ્સ્યિક અને સંસ્થાકીય ઈમારતોમાં પાણીનો ઉપયોગ ઓછો કરવાનો સૌથી
અસરકારક માર્ગ છે .

વાવેતર
જમીન વિસ્તારના ફેરફારોને પ્રોત્સાહિત કરવાની કેટલીક રીતો નીચે મુજબ છે .
-

પાણીના ઓછા વપરાશ કરતા વનસ્પતિના છોડ વાવો.

-

ઘાસના વિસ્તારોના કદને પ્રતિબંધિત કરો.

-

નવા અને ફરીથી વિકસિત જમીન વિસ્તાર માટે દુષ્કાળ પ્રતિરોધક વનસ્પતિના ઉપયોગને પ્રોત્સાહિત કરો.

-

પાણી પીવડાવવાની પધ્ધતિ બાષ્પીભવનના દરને અસર કરે છે . સારા છંટકાવ અને વધુ વરાળ બાષ્પીભવનના સ્તરમાં વધારો કરે છે . મોટા
ટીપા અને ઓછી વરાળ બાષ્પીભવન ઘટાડે છે . કાળજીપ ૂર્વકના છંટકાવ દ્વાર પાણીનો યોગ્ય દર પ ૂરો પાડી શકાય છે કે જે ઓછા કે વધુ
પાણીવાળા વિસ્તારને દૂ ર કરે છે અને સરળ સપાઅટીને દૂ ર કરે છે .

-

ટાઈમર, નળીના મીટર અને ભેજ સેંસર ઘાસની સિંચાઈનુ ં સંચાલન કરવામાં મદદ કરે છે . મીટર પાણીની માત્રાને માપે છે અને ઈચ્છિત માત્રા
માટે સેટ કરી શકાય છે . ટાઈમર દ્વારા સિંચાઈ સમયસર અને વહેલી સવારે કરી શકાય છે .

-

ટૂંકા, વારં વાર અને શુષક સમયમાં ઘાસ કાઢવાનુ ં ટાળો.

-

2.5 ઈંચ કે તેથી વધુ મોટુ ઘાસ સારા મ ૂળનો વિકાસ કરે છે અને દુષ્કાળના સમયગાળાનો સામનો કરવા વધુ સક્ષમ છે .

- 	વનસ્પતિ સુકાય ન જાય તે માટે ત્રીજા ભાગથી વધુના ભાગને એક સાથે કાપવાની જરૂર નથી.
-

દુકાળના સમયમાં ઘાસ વાવવાથી તેનો નાશ થઈ શકે છે . પાણી આપ્યા પછી એક દિવસ બાદ તેને કાપી શકાય.

ભલામણ કરે લ જમીન વિસ્તાર માટે પાણી સંરક્ષણનો માપદં ડ
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ટૂંકા ઘાસની પરિમિતિ : 20 થી ઓછી ફૂટ/એકમ			
ટૂંકાઘાસનુ ં ક્ષેત્રફળ = 500 ચો.ફૂટથી ઓછું/યુનિટ
ટૂંકાઘાસનો દે ખાવ: છીછરા અથવા ઉપલા સ્તરના ઢોળાવ, લાંબા સાંકડા માર્ગો પર ફૂટપાથના પટ્ટાઓમાં અથવા ઈમારતોના પાયામા
ઉપયોગમાં લેવાતા નથી.
ઘાસ વગરના જમીન વિસ્તારનુ ં ક્ષેત્રફળ : સ્થાનિક કક્ષાએ પાણી બચાવવા માટે વિશિષ્ટ વ ૃક્ષોનુ ં વાવેતર કરવુ.ં
	સિંચાઈ પધ્ધતિ : જમીનમાં, આધુનિક નિયંત્રકોથી સજજ અને ઓછામાં ઓછા 100% અરસપરસ (સપાટી પર છંટકાવ કરવાની) ઓછા દબાણ
પર એકસરખા વરસાદના દરને પ્રાપ્ત કરવા માટે
યોજનાઓ અંતર્ગત માસિક સિચાઈ માટે આયોજન કરવું (દરે ક વાલ્વને ચાલુ રાખવાનો સમય અને આવ ૃત્તિ). જમીનની ક્ષમતા અને સ્થાનિક
ં તતા
બાષ્પીભવનની માહિતી સાથે સુસગ
જમીન મેળવવા માટે જરૂરી સજીવ અને અન્ય વિશિષ્ટ પદાર્થો ઉમેરો અને ઘાસ માટે યોગ્ય રાસાયણિક સંત ુલિત વાતાવરણ બનાવો.
	તૈયારી : જમીન વિસ્તારની સ્થાપના પહેલા જમીનની રચના કરવામાં આવે ત્યાં સુધી પાણીની પ ૂરતી લાક્ષણીકતાઓ ધરાવતા કુદરતી રીતે
ભીના અથવ ગટરવાળા વિસ્તારોમાં રં ગીન અને પાણીવાળા છોડ માટે ખડક વિસ્તારમા ઉગતા વ ૃક્ષોના ઉપયોગને પ્રોત્સાહિત કરો.
કાર્ય યોજના
ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં સામાન્ય રીતે વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ, હરિયાળો વિસ્તાર અને મિશ્રવાડો (કમ્પોસ્ટ યાર્ડ) જાળવવા માટે નોંધપાત્ર
અવકાશ સાથે વિશાળ જમીન વિસ્તાર હોય છે .તેથી, વિશ્વવિધ્યાલયો શહેર માટે ફેફસાના સ્થાનો તરીકે કાર્ય કરી શકે છે .વિશ્વવિધ્યાલયોના
વહીવટીતંત્રએ કર્મચારીઓની સાથે સાથે જળસંચયનમાં રસ ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓની ઓળખ કરવાની જરૂર છે .પસંદગી કર્યા પછી તે દરે કને
જળસંગ્રહ પ્રવ ૃત્તિના એક પાસાની સંભાળ સોંપવામાં આવી શકે છે - જળસંગ્રહ અને વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ
-

પરં પરાગત અને અન્ય જળ સ્રોતો / ટાંકીનુ ં નવીનીકરણ

-

માળખાનો ફરીથી ઉપયોગ અને રિચાર્જ કરો

- 	વોટરશેડ વિકાસ
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-

સઘન વનીકરણ

દરે ક જૂથમાં કર્મચારી સભ્ય અને 5 થી 10 વિદ્યાર્થીઓનો સમાવેશ કરવા જેઓ પ્રારં ભિક પગલાંને અનુસરે :
•

સંકુલ પરના દરે ક ક્ષેત્રની વર્તમાન સ્થિતિનો અભ્યાસ અને દે ખરે ખ રાખો

- 	તે વિશિષ્ટ ક્ષેત્રની સમસ્યાઓ અને તેની લોકો પર થતી અસર ઓળખો
-

સમસ્યાઓ હલ કરવા માટેની પદ્ધતિઓ અથવા વિકલ્પો પર ભાર મ ૂકો

-

સંકુલના વહીવટીતંત્રને અહેવાલ જમા કરાવો.

-

કાર્ય શરૂ કરવા માટે સાપ્તાહિક શરૂઆત કરો

પગલું 1. વિદ્યાર્થી પસંદગી
-

ં
સ્વચ્છતા અને સ્વાસ્થ્ય, જળ સંરક્ષણ અને પાણી સંબધિત
બાબતો, જૂથકાર્ય, સમુદાયની જવાબદારી, મ ૂળભ ૂત પર્યાવરણીય વિગ્યાન , આરોગ્ય
અને સ્વચ્છતા, સ્થાનિક સમાચાર, સ્થિરતા અને વલણ સાથે વ્યવહાર કરત ું વર્તમાન બાબતો તથા સામાન્ય ગ્યાન સહિતના વિષયોને આવરી
લઈ નારા વિદ્યાર્થીઓને પસંદ કરવા માટે એક લાયકાત કસોટી ધરવામાં આવી શકે છે ;

-

આ હાંસલ કરવાની એક પદ્ધતિ એ છે કે વિવિધ વિષયો પર કેટલીક લેખિત સોંપણી આપવી કે જેમાં “તમે તમારંુ કેવ ુ ભવિષ્ય ઇચ્છો છો?

પ્રામાણિકપણે સમજાવો કે તમે આને પરિપ ૂર્ણ કરવા માટે કયા પગલાં લેશો?”
અવરોધ શું છે ? તમે તેમને કેવી રીતે દૂ ર કરશો? શુ ં તમને લાગે છે કે તમે ખરે ખર તે કરી શકશો?
-

ૂ વિભાગોમાં વહેંચશે.
જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ જૂથ વિશ્વવિધ્યાલય સંકુલનો ભૌતિક નકશો લેશે અને તેને અનુકળ

- 	વૈકલ્પિક રીતે, વિદ્યાર્થીઓને પ્રોગ્રામનો ભાગ બનવા માટે ની તેમની ઇચ્છા અને રુચિના આધારે પસંદ કરી શકે છે .
જો વિદ્યાર્થીઓ ફક્ત વધારાના ગ્રેડ માટે પ્રોગ્રામમાં જોડાય છે , તો તેમની હાજરીથી પ્રોગ્રામને ફાયદો થશે નહીં. આથી, ક્વોલિફાઇંગ ટેસ્ટ પસંદ
કરવામાં આવે છે .
Selection પસંદગી અને અભિગમ પછી, વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લેવા ઇચ્છુક વધુ વિદ્યાર્થીઓને લાવવા માટે છાત્રાલયો અને અન્યત્ર મિત્રો અને
અન્ય લોકો સાથે અભિયાનના વિચારની ચર્ચા કરવા માટે વિદ્યાર્થીઓને મંજૂરી આપો.
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•

જળ સંરક્ષણ ફેકલ્ટી જૂથ આમ પ્રેરિત અને ઉત્સાહી વિદ્યાર્થીઓને મજબ ૂત ટીમો બનાવવા માટે પસંદ કરશે.

પગલું 2. સામાજિક માધ્યમો (સોશિયલ મિડિયાની) પ્રવ ૃત્તિઓ
સંકુલના જુદા જુદા વિભાગોમાંથી જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ જૂથના સભ્યો સાથે સમાવિષ્ટ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર એકાઉન્ટ અથવા
પ ૃષ્ઠો(પેજ) બનાવો.
•

આ કાર્યક્રમના યોગ્ય અમલમાં સમુદાયની લાગણી અને સહાયમાં વધારો કરશે.

-

ં
આ જૂથ સાથે ફક્ત વિષય સંબધિત
મુદ્દાઓની ચર્ચા કરવાની જરૂર છે .

પગલું 3. જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ વિદ્યાર્થી જૂથનુ ં લક્ષ્ય
-

જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ અધ્યાપકોએ સંકુલ અને આજુબાજુના જળ સંરક્ષણના નવીનતમ પાસાઓ પર વાતચીત કરે . આ ક્રિયાપ્રતિક્રિયા
સ્વચ્છતા, ટકાઉપણુ,ં વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી અપેક્ષાઓ, જળ શક્તિ સંકુલ પહેલની પગલા મુજબની પ્રક્રિયાના વલણોને સમાવી શકે છે .

- 	ક્ષેત્રના કુદરતી, માનવ અને ભૌતિક સંસાધનોનો નકશો બનાવવા અને પ્રાથમિકતાઓને ઓળખવા માટે સહભાગી ગ્રામીણ મ ૂલ્યાંકન અને
સહભાગી અધ્યયન ક્રિયાવિધિઓ અપનાવવામાં આવશે.
		પગલું 4. સંકુલનુ ં માપન : મેદાનની ખરાઈ અને પ ૂનરાવ ૃત્તિ
જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ વિદ્યાર્થી જૂથની ટીમો કોઈ પણ પુનરાવ ૃત્તિ રોકવા માટે વિભાગોમાં સાથે મળીને કામ કરે છે .
સર્વેક્ષણ ત્રણ પદ્ધતિઓમાં હાથ ધરવાનુ ં છે : નિરીક્ષણ, પ્રશ્નાવલી અને સાક્ષાત્કાર
દરે ક વિદ્યાર્થીએ નક્કી કરે લા ક્ષેત્રનુ ં અવલોકન કરવું જરૂરી છે .
	વિદ્યાર્થીને ત્યાંના વર્તમાન પાણીના દ્રશ્યો પર સંકુલમા માં ઓછામાં ઓછા 20 રહેવાસીઓ અને કર્મચારીઓ સાથે વાતચીત કરવાની જરૂર છે .
પ્રશ્નાવલી, પાણીના સંગ્રહ અને વરસાદી પાણીના સંગ્રહ માટે પરં પરાગત અને અન્ય જળ સ્રોતો / ટાંકીનુ ં નવીનીકરણ, પુનનિર્માણ રચના
ઉપયોગ અને જળવિભાજકોનો વિકાસ , સઘન વનીકરણની આસપાસ રચાયેલ છે .
ં ત માહિતી મેળવવા માટે સામાન્ય પ્રશ્નાવલીનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે .
સુસગ
-

ભાગ લેવા માટેની તેમની તૈયારી સાથે સંકુલમાં સુધારો કરવા માટે હોદ્દે દારોના વિચારો, અભિપ્રાયો અને સ ૂચનો મેળવો.
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-

આ સર્વે દ્વારા સંકુલમાં તેમજ તેની બહાર પણ જળ સંરક્ષણ સંકુલ પહેલ અંગે જાગૃતિ ફેલાવવાની અને તેના ખ્યાલને લોકપ્રિય બનાવવાની
જરૂર છે .

-

સંકુલમાં સર્વેક્ષણ કરતા જૂથોને વિશ્લેષણ કરવા માટે તેમજ સર્જનાત્મક, વ્યવહારિક વિચારો અને ઉકેલો પેદા કરવા માટે વર્તમાન પરિસ્થિતિની
ઉંડાણપ ૂર્વકની માહિતી અને સ્પષ્ટ સમજણ મેળવવાની જરૂર છે .

પગલું 5. તાત્કાલિક કાર્યવાહી માટે ક્ષેત્રોને ઓળખવા
-

સર્વેક્ષણ અને જમીન અધ્યયન પછી, જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ વિદ્યાર્થી જૂથને સાંકળવાની અને દોરવાની જરૂર છે

-

માહિતીમાંથી અનુમાન

ૂ બંધારણમાં સંકલિત કરવાની જરૂર છે .
વિશ્લેષણ માટે સર્વે પરિણામો અનુકળ
- 	તાત્કાલિક ધ્યાનની જરૂર હોય તેવા ક્ષેત્રોની સ ૂચિબદ્ધ કરવા પડશે.
-

આ સ ૂચી સંકુલના નકશા પર ચિન્હિત કરી પ્રદર્શિત કરવાની છે .

- 	વિદ્યાર્થીઓના જૂથ સ્તરે સર્વે કર્યા પછી, સંકુલના વિચારોની આપ-લે અને સમગ્રવાદી સમજ માટે તમામ વિભાગોના જૂથો સાથે મીટિંગ હાથ
ધરવાની જરૂર છે .
પગલું 6. આયોજનમાં હસ્તક્ષેપ
-

જળ સંરક્ષણ અને વરસાદી પાણીના સંગ્રહ માટે પરં પરાગત અને અન્ય જળ સ્રોતો / ટાંકીનુ ં નવીનીકરણ, પુન:ઉપયોગ અને માળખાઓના
પુન:નિર્માણ, વોટરશેડ વિકાસ, સઘન વનીકરણ માટે કરવા પડતા હસ્તક્ષેપોની યાદી બનાવો.

-

સરળ સંદર્ભ માટે સંકુલમાં એક નકશો બનાવવો.

-

જ્યાં ઘટાડો અથવા ફેરબદલ શક્ય છે , તે સ્પષ્ટપણે કહેવાની જરૂર છે .

-

જળ સંરક્ષણ અધ્યાપકો પાસેથી સર્વેક્ષણના તારણો, આયોજીત હસ્તક્ષેપો અને જરૂરી સહાયનો એક વ્યાપક અહેવાલ નિયુક્ત અધિકારીઓ
પાસેસામ-સામે બેઠકમાં રજૂ કરવાની જરૂર છે .

-

અહેવાલ અને ચર્ચાઓના આધારે , નિયુક્ત અધિકારી આ ભંડોળની જરૂરિયાતો, સાધનોની આવશ્યકતા (વધારાના કર્મચારીઓની ભરતી સહિત,
લાઇટ્સ અને ફ્લશ વાલ્વ જેવી કેટલીક વસ્તુઓ બદલવા સહિત) અને બાહ્ય મદદ, જે આ અભિયાન માટે મેળવી શકાય તે અંગે જાણ કરી
શકે છે .
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-

આ ચર્ચા સંકુલના અધિકારીઓને જળ શક્તિ સંકુલ માટે ની નીતિઓ તૈયાર કરવાની તક આપશે અને કર્મચારીઓને દૈ નિક પ્રવ ૃત્તિઓમાં
આંતરિક ફેરફાર કરવાની સ ૂચના આપશે.

-

દરે ક ભલામણની શક્યતા ચકાસ્યા પછી, નિયુક્ત અધિકારી સંકુલ પર કરવામાં આવતા યોગ્યહસ્તક્ષેપોને મંજૂરી આપવાનુ ં વિચારે છે .

પગલું 7. શિક્ષણ અને જાગૃતિ
-

જ્યારે સંકુલ અધિકારીઓ દ્વારા સાધનોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે , ત્યારે જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ જૂથ સંકુલના અધિકારીઓની માન્ય
હસ્તક્ષેપોની સ ૂચિને આધારે જાગૃતિ અભિયાન તૈયાર કરી શકે છે .

•

જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ વિદ્યાર્થી જૂથ યોગ્ય સંકેતો તૈયાર કરી શકે છે .

•

જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ જૂથ સંકુલમાં જાગૃતિ અભિયાન ચલાવી શકે છે . જો જરૂરી હોય તો, આ અભિયાનને વેગ આપવા માટે સરકારી
સંસ્થાઓ અને એન.જી.ઓ. જૂથો સાથે જોડાણ કરવામાં આવશે.

•

વિદ્યાર્થીઓ અને સ્ટાફના નવીન વિચારો, અમુક પુરસ્કારો, રે લીઓ અને સફાઇ કાર્યક્રમો જાહેર કરી શકાય છે (સંકુલ અધિકારીઓની મંજૂરી
પછી).

		પગલું 8. જળ શક્તિ સંકુલનો અમલ
-

જળ શક્તિ સંકુલનો અભિયાનનો પાયો નાખ્યા બાદ,સાધનો અને સ્ટાફ મ ૂકવા પડશે.

-

સંકુલના આગેવાનો સંકુલમાં ચોક્કસ દે ખાય તેવા ફેરફારો લાવવાની જરૂર છે .આયોજન, સંચાલન અને અમલીકરણ પર કાર્ય શરૂ કરો.
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જળ શક્તિ જૂથ નિરીક્ષણ, અહેવાલ,સાંખ્યિકરણ, નિયમપાલન તેમજ નિયમઓના ઉલ્લંઘનના
	નિરીક્ષણ માટે મહત્વપ ૂર્ણ ભ ૂમિકા નિભાવે છે .

તે સ્વાભાવિક છે કે જળ શક્તિ સંકુલપ્રક્લ્પમાં ભાગ લેનારા વિદ્યાર્થીઓ તેમના નિયમિત અભ્યાસની સમાંતર આ પ્રોજેક્ટ પર કામ કરશે. જૂથના
સભ્યો જૂથમા હાજર જોડાવા પાછા વળશે.તેઓ પહેલ પર ખર્ચ કરે લા સમય અને પ્રયત્નોની ભરપાઇ કરવા માટે જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિને
વૈકલ્પિક અભ્યાસક્રમમાં ફેરવવાનુ ં સ ૂચવી શકાય.આ અભ્યાસક્રમ માટે ની ક્રેડિટ સિસ્ટમ અંગે સંકુલના વડા નિર્ણય લઈ શકે છે .વિદ્યાર્થીઓએ જળ
સંરક્ષણ / જળ શક્તિ જૂથની ની બધી બેઠકોમાં હાજરી આપવાની અને એક અલગ નોંધપોથી જાળવવાની જેમાં તેઓ સર્વેની વિગતો, - તારણો,
યોજનાઓ, ક્રિયાઓ, નિરીક્ષણો વગેરે જેવી બધી ઘટનાઓ નોંધશે.
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વિદ્યાર્થીઓએ જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ જૂથની ની બધી બેઠકોમાં હાજરી આપવાની અને એક અલગ નોંધપોથી જાળવવાની જેમાં તેઓ સર્વેની
વિગતો, - તારણો, યોજનાઓ, ક્રિયાઓ, નિરીક્ષણો વગેરે જેવી બધી ઘટનાઓ નોંધશે.
-

ં
આ નોંધપોથી બુક સંબધિત
જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ અધ્યાપક દ્વારા જાળવવામાં આવે અને દર અઠવાડિયે તેની તપાસ કરવામાં આવે.
દરે ક મીટિંગમાં (વિભાગની અંદર અને વિભાગોમાં પણ) હાજરી લઈ શકાય છે .પ્રગતિ અહેવાલ, અને જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ અધ્યાપકના
નિરીક્ષણોના આધારે સતત તપાસને સમાવીને પરિસંવાદ દ્વારા પ્રસ્તુતિ કરી શકાય છે .

પગલું 10. વિદ્યાર્થી જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ કેન્દ્ર
- 	વિશ્વવિધ્યાલય એક મકાનમાં જગ્યા નિયુક્ત કરી શકે છે જેનો ઉપયોગ જળ શક્તિ જૂથ માસિક સભાઓ અને તાલીમ કાર્યક્રમો યોજવા માટે કરી
શકે છે .
•

જળ શક્તિ વિદ્યાર્થી જૂથ અને એન.એસ.એસ.ની જૂથને જળ સંરક્ષણ પર સાથે મળીને કામ કરવા માટે કહી શકાય.

-

સમય જતાંવિશ્વવિધ્યાલયો આ જગ્યાને એક સંપ ૂર્ણ વિકાસ વિદ્યાર્થી પર્યાવરણ કેન્દ્ર અથવા જળ સંરક્ષણમાં વિસ્તૃત કરવાગ્રીન બિલ્ડિંગ
ગાઇડલાઇન્સ પર બાંધવામાં આવેલ ું કેન્દ્ર અને આવશ્યકતાઓ અને આકાંક્ષાઓ ધ્યાનમાં લઈ ભંડોળ આપી શકે છે

• 	યુનિવર્સિટી જળ સંરક્ષણ પ્રવ ૃત્તિઓનુ ં સંચાલન કરવા માટે વરિષ્ઠ / અંશકાલિન સ્ટાફને સોંપી શકે છે અથવા વરિષ્ઠ વિદ્યાર્થીઓને તાલીમાર્થી
તરીકે મંજૂરી આપી શકે છે .
•

ં
પાણીની સાપ્તાહિક અથવા માસિક તૈયારીની બેઠકોજળ સંરક્ષણ કેન્દ્ર/જળ શક્તિ સંબધિત
દિવસો માટેની તૈયારી માટે ન ુ ં કેન્દ્ર બની શકે છે

પગલું 11. અહેવાલ
•	વિશ્લેષણનાં પરિણામો પાણીના અહેવાલ વિષેની માહિતીના અનેક પાસાઓને જાહેર કરશે. ફક્ત તથ્યપ ૂર્ણ અને ઉદ્દે શ્ય પ ૂર્ણ માહિતીને સમાવીને
જાણ કરવાની જરૂર છે .
•

બંને આંતરિક અને બાહ્ય અહેવાલો જરૂરી છે . આંતરિક અહેવાલ જવાબદારી અને માલિકીને પ્રોત્સાહન આપે છે .

•	તે તેના તારણોનો સારાંશ આપતી અસર વિશેની એકંદર માહિતી પ્રદાન કરે છે , અને પ ૂર્વ-નિર્ધારિત માપદં ડ સામે તપાસના નિષ્કર્ષ પ ૂરા પાડે
છે .
•

જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ સંકુલ પહેલ અંગેના આંતરિક અહેવાલો ઇન્ટ્રાનેટ અને ઇન-હાઉસ મેગેઝિન દ્વારા સંકુલની અંદર પ્રસારિત કરવાની
જરૂર છે .
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•

અહેવાલમાં નાના ભાગો નોટિસ બોર્ડ પર પણ પ્રદર્શિત કરી શકાય છે , તેમને દર અઠવાડિયે અપડેટ કરવામાં આવે છે . સંપ ૂર્ણ અહેવાલ
ઓનલાઇન વાંચવા માટે લિંકનો ઉલ્લેખ કરો અને વિદ્યાર્થીઓને સંપ ૂર્ણ અહેવાલ વાંચવા માટે પ્રોત્સાહિત કરો.

•

બાહ્ય અહેવાલ સંકુલની બહારના હોદ્દે દારોને લક્ષ્યાંક બનાવે છે .

•

બાહ્ય અહેવાલો સંપ ૂર્ણ, પારદર્શકતા સાથે જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ સંકુલ પહેલની અસરકારકતાની સમીક્ષા, સચોટ, સમયસર અને ઉચ્ચ
ગુણવત્તાવાળા હોવા જરૂરી છે .

•	તેમને સંસ્થાની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ કરાવવાની જરૂર છે . અહેવાલની ઉપલબ્ધતાને વ્યાપકપણે જાહેર કરવાની જરૂર છે .
પગલું 12.

પ્રતિસાદ અને સમીક્ષા

•

એકવાર અહેવાલો પ્રકાશિત થયા પછી, લોકો અને સંકુલ બહારના લોકો દ્વારા તેમની સમીક્ષા કરવામાં આવશે. આના પરિણામને વાચકોના
પ્રતિસાદની જરૂર છે .

•

પ્રતિસાદ સકારાત્મક હોઈ શકે છે , દા.ત. કદરઅને નવાવિચારો જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ સંકુલ પહેલના અમલીકરણમાં સુધારણા સ ૂચવી શકે.

•

પ્રતિસાદ એ નીતિઓ અને પ્રણાલીઓની કેટલીક ટીકા કરીને, પ્રયત્નોની ટીકા પણ કરી શકે છે .

•

સુધારણાના ક્ષેત્રોને ઓળખવા અને આને દૂ ર કરવા માટે વૈકલ્પિક ઉકેલો શોધવા માટે નિર્ણાયક પ્રતિક્રિયાને વાસ્તવિકતા તપાસ અર્થે જોવાની
જરૂર છે .

•

પ્રતિસાદ એ વિદ્યાર્થી, સ્ટાફ અને જૂથ પ્રદર્શનનુ ં મ ૂલ્યાંકન કરવા માટેન ુ ં એક સાધન પણ છે .

•

પ્રતિસાદ વિશ્વવિધ્યાલયો માટે ની ભાવિ કાર્યવાહીમાં માર્ગદર્શન આપી શકે છે . તે મહત્વપ ૂર્ણ છે કે પ્રતિસાદ યોગ્ય રૂપરે ખામા પ્રાપ્ત થાય.

•	તેથી, વેબસાઇટ પર અને શારીરિક અહેવાલોના અંતે એક સારી રીતે તૈયાર કરાયેલ પ્રતિસાદ ફોર્મ બનાવો.
•

પ્રતિસાદ સ્વરૂપો લખવા માટે પુષ્કળ ખાલી જગ્યા હોવી જરૂરી છે . સ્પષ્ટ લક્ષ્યો સાથે સહજ પ્રશ્નો થવાની જરૂર છે .

પગલું 13. કાર્યક્રમમાં સુધારો
પ્રતિસાદ સંસ્થાને ભલામણો અપનાવવામાં, તેમના જ્ઞાનમાં સુધારો, આયોજન અને અમલ કરવામાં મદદ કરે છે . જ્યાં પણ ફેરફાર કરવાની
જરૂરિયાત ઉભી થાય ત્યાં જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ જૂથ તેમને સંકુલમાં નિર્ણય લેનારાઓને સ ૂચન કરશે. તારણો અને સ ૂચનોનુ ં અંતિમ
પરિણામ મંજૂરી પછી લાગુ કરવામાં આવશે.
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પગલું 14. જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ નીતિમાં ફેરફાર
જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ સંકુલ પહેલથી પ્રથમ વર્ષના અભ્યાસના આધારે , સંકુલમાં નિર્ણય લેનારાઓને સંકુલમાં સંસાધનોના ટકાઉ વપરાશ અને
ં
પાણીના જવાબદાર સંચાલન સંબધિત
નીતિ દસ્તાવેજ તૈયાર કરવાની જરૂર છે .
જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ અધ્યાપકનુ જૂથ જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ વિદ્યાર્થી જૂથના પ્રયત્નો સાથે આ પ્રક્રિયામાં મદદ કરી શકે છે .
પગલું 15. પ્રસ્તુતિ / સિદ્ધિઓની ઉજવણી
ટીમોને પુરસ્કાર આપવા માટે પ્રદર્શન વિશ્લેષણ અને ક્રમાંક સારણી તૈયારકરો.
કોઈપણ પ્રણાલીની રજૂઆત પછી સંકુલમાં દૃશ્યમાન, મ ૂર્ત પરિવર્તન થાય છે અને સ્થિરતા અને સંતોષ પ્રાપ્ત થાય છે , તે થોડો સમય લે છે .
એકવાર જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ સંકુલ કાર્યક્રમ એક વર્ષ માટે સંકુલમાં સફળતાપ ૂર્વક ચલાવવામાં આવશે, ત્યારે સારા કામો માટેના નામો
સ ૂચવી શકાય છે . સફળ કર્મચારી, જાળવણી કર્મચારીઓ, જળ બચાવ / જળ શક્તિ વિભાગ, સૌથી વધુ સમર્પિત જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ
અધ્યાપકો અને પહેલેથી સંકળાયેલા વિદ્યાર્થી જૂથના સભ્યો અથવા જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ વિદ્યાર્થી જૂથ, સૌથી નવીન વિચાર આપનાર
છે એવીલોકોની આ માન્યતા છે .
આ પ્રયત્નોને વધાવવા માટે ઔપચારિક કામગીરી યોજવાની જરૂર છે . વિવિધ ક્ષેત્રોના મીડિયા અને જોડાણ ભાગીદારોને આમંત્રણ આપવાની જરૂર છે
અને તેમના પ્રયત્નો બદલ આભાર માનવો. આને પગલે જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ અધ્યાપકો અને નિયુક્ત અધિકારીઓને વિવિધ ટીવી ચેનલો,
સંકુલ બ્રોડકાસ્ટિંગ પર શોર્ટ મ ૂવી જેવા વિવિધ માધ્યમો દ્વારા તેમની સફળતાની કથા દર્શાવવા માટેના ઉપાયો શોધવાની જરૂર છે .
પહોંચ
જેમ જેમ જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ સંકુલ પહેલ સમય જતાં પ્રગતિ કરે છે , તેવી સંભાવના છે કે ઘણા બહારના લોકો વધુ જાણવા માટે અને
તેમના વિસ્તારોમાં સમાન મોડેલની નકલ બનાવવામાં વિશ્વવિધ્યાલયોનો ટે કો મેળવવા માટે સંકુલની મુલાકાત લેશે.આ માટે , માર્ગદર્શિત
પ્રવાસ કરવા અને મુલાકાતીઓને જરૂરી માહિતી આપવા માટે સંકુલમાં મુલાકાતી કેંદ્ર અને મદદનીશ જૂથ હોવી જરૂરી છે .
આ રસ્તાનો અંત નથી. વિદ્યાર્થીઓ દર શૈક્ષણિક વર્ષે વિશ્વવિધ્યાલયોમાં પ્રવેશ લે છે .
નવા પ્રવેશ કરનારાઓને શામેલ કરવા માટે દર વર્ષે નવી પ્રક્રિયા શરૂ કરવાની જરૂર છે . ભ ૂતપ ૂર્વ સ્તરે કાર્ય પહેલેથી જ થઈ રહ્યું છે તે ધ્યાનમાં
લેતા પડકારરૂપ વિસ્તારો દર વર્ષે ઓછા હશે તેમ છતાં, વિદ્યાર્થીઓ હજી પણ જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ સંકુલ પહેલ ચલાવવાની તમામ
વ્યવહારિક બાબતોમાં સામેલ થવાનુ ં શીખી શકશે.
આદે શ / સરકારી કાર્યક્રમો સાથે આગળ વધવુ
જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ સંકુલ પહેલ ચોક્કસ સરકારી કાર્યક્રમો અને ઉન્નત અભિયાન ભારત જેવા આદે શ સાથે ફેરવી શકાય છે . અભિયાન,
રૂરલ અર્બન મિશન, સ્માર્ટ સિટી મિશન, સ્વચ્છ ભારત અભિયાન, ઓ.ડી.એફ. અથવા કુલ સ્વચ્છતા અભિયાન જ્યારે પણ શક્ય હોય ત્યારે
અથવા યોગ્ય આદે શ સાથે ફેરવી શકાય છે .
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જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ વિદ્યાર્થી ટીમો એ ગામને સમર્થન આપે છે જે સંસ્થાએ યુ.બી.એ.(UBA) અથવા એસ.એ.પી.(SAP) અથવા એન.એસ.
એસ.(NSS) હેઠળખાસ કરીને જળ વ્યવસ્થાપન, ઉર્જાના ઉપયોગ અને સ્વચ્છતામાં સહભાગી આયોજન દ્વારા અમલીકરણ ઉકેલો સાથે
ગામલોકોને અભ્યાસ કરવા અને ટે કો આપવા માટેજોડાવામાં ભાગ લીધો છે .
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અન્ય તકનીકી અભ્યાસક્રમો સાથે જોડાણ
પર્યાવરણીય ઇજનેરી, પર્યાવરણીય વિજ્ઞાન, પર્યાવરણીય અર્થશાસ્ત્ર, જળ વ્યવસ્થાપન, હરિયાલી ઇમારતોમાંગ્રીન ઇલેક્ટ્રિસિટી અને રિસોર્સ
મેનેજમેન્ટ જેવા કેટલાક તકનીકી અભ્યાસક્રમોપહેલેથી જ જળ શક્તિ પહેલના કેટલાક પાસા ઉમેરી શકાય.
ં
પર્યાવરણ સંબધિત
મુખ્ય દિવસોની ઉજવણી
	વિશ્વવિધ્યાલયો / ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને તાત્કાલિક મુદ્દાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા અને પોતાને આ કારણોસર ફરીથી અર્પણ કરવા માટે ,
રુ રી અને વિશ્વ જળ દિવસ 22 માર્ચ જેવા મહત્વના દિવસોની ઉજવણી કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે .
જળ વર્ધક દિવસ2 જી ફેબ્આ
• જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ જૂથો આ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે અવલોકન થયેલ તારીખોની તકનો ઉપયોગ તેમના સંકુલ અને સમુદાયમાં પરિવર્તન
લાવવા માટે કરી શકે છે .
જાગૃતિ કાર્યક્રમો, રે લીઓ અને સ ૂત્રોચ્ચાર / ચિત્ર સ્પર્ધાઓ સાથે જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ જૂથો સંકુલ પર સક્રિય કાર્યક્રમોની યોજના બનાવી
શકે છે , જેમાં વ્યવહારૂ હસ્તક્ષેપોનો સમાવેશ થાય છે , જે પછી વિદ્યાર્થી જૂથો સંકુલની પ્રણાલી પર્યાવરણ પર મ ૂર્ત અસર કરી શકે છે .
આ ઉજવણીને લોકો માટે ખુલ્લી રાખો. જો જરૂરી હોય તો, મહત્તમ લોકોની ભાગીદારી માટે તેમને નજીકના રવિવાર / રજામા આયોજિત કરો.
સ્થાનિક અખબારો, રે ડિયો ચેનલો અને સોશિયલ માધ્યમોના વિવિધ લેખો(કોલમો) દ્વારા અગાઉથી માહિતી આપો.
જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ જૂથોએ તેમના સંકુલમાં વધુ યોગ્ય પ્રવ ૃત્તિઓની યોજના કરવાની જરૂર છે . યુનિવર્સિટી /ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ
કાર્યક્રમોના યોગ્ય સંચાલન માટે એક નાનુ ભંડોળ આપવાની જરૂર છે .
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સંસ્થાઓના ક્રમાંકમાં જળ વ્યવસ્થાપન, જળસંચય, વરસાદના પાણીનો સંગ્રહ, પરં પરાગત અને અન્ય જળ સંસ્થાઓ / ટાંકીનુ ં નવીનીકરણ, પાણીનો
સંગ્રહ, સઘન વનીકરણ, સ્વચ્છતા અને સ્વાસ્થ્ય, છાત્રાલયના રસોડાની સ્વચ્છતા, નક્કર અને પ્રવાહીના મ ૂળભ ૂત પરિમાણો, નકામા પ્રવાહીનુ
વ્યવસ્થાપન, પાણીની શુદ્ધતા, પાણીની ઉપલબ્ધતા અને સંકુલની બધી આજુબાજુના વિસ્તારને આવરી લેવામાં આવ્યો છે . કેટલાક સ ૂચવેલ
પરિમાણો નીચે આપેલ છે જે સંપ ૂર્ણ નથી પરં ત ુ સ ૂચક છે .તકનીકી સંસ્થાઓને થોડા અલગ અને વધુ સઘન પરિમાણો આપવામાં આવ્યા છે .
નકામા પાણીના વ્યવસ્થાપનની પહેલ
ે મેન્ટે લીધેલી પહેલની પ્રશંસા કરવી મહત્વપ ૂર્ણ છે . તકનીકી સંસ્થાઓ માટે જળ વ્યવસ્થાપન પ્રણાલી
નકામા પાણીને લગતા પ્રશ્નો અંગે મેનજ
સ્થાપિત કરવા અને સંચાલિત કરવાની સંભાવના સંસ્થા કક્ષાના દરમિયાનગીરીઓના ભાગ રૂપે જરૂરી રહેશે જ્યારે બિન-તકનીકી સંસ્થાઓ તે જળ
શક્તિ સંકુલ છે તેની ખાતરી કરવા માટે પડોશી જૂથો, ઝૂંપડપટ્ટી અથવા ગામ સાથે જોડાણ કરે . ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ દ્વારા નકામા પાણીના સંચાલન
માટેના અભિગમનુ ં મ ૂલ્યાંકન કરવું જરૂરી છે .
નમ ૂનો- : 10પ્રશ્નાવલિ
•

પીવાના પાણીના જળ સંરક્ષણ / કાર્યક્ષમતા માટે ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાના કયા અધિકારી અને વિભાગનો અધિકાર છે ?

શું ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાને દુષ્કાળની કટોકટીની યોજનાઓની તૈયારીની જરૂર છે ?
શું દુષ્કાળની કટોકટીની યોજનાઓથી અલગ પીવાના પાણીના સંગ્રહ માટે ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાને ફરજિયાત આયોજનની આવશ્યકતાછે ?
શું ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓને સંરક્ષણના પગલાઓ તેમજ યોજનાઓની તૈયારીના અમલીકરણની જરૂરિયાત છે ?
શું ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓને સંરક્ષણ યોજનાઓને મંજૂરી આપવાનો અથવા નકારવાનો અધિકાર છે ?
શું ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ પાસે પાણીના કાર્યક્ષમતાના ન્ યૂનતમ ધોરણો છે ?
શું ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ પરવાનગી, પરવાના / કરાર આપવાની પ્રક્રિયાના ભાગ રૂપે પીવાના પાણીના પુરવઠા અને જરૂરી સંરક્ષણને નિયંત્રિત
કરે છે ?
શું શૌચાલય માટે ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ પાસે પાણી વપરાશના નિયમ છે ?
શું ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓપાસે ફુવારા માટે પાણી વપરાશના નિયમ છે ?
શું ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ પાસે પેશાબઘર માટે પાણી વપરાશના નિયમ છે ?
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શું ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ પાસે સંકુલમાં કપડા ધોવાના મશીનો અને કાપડ ધોવાની પ્રવ ૃત્તિ માટે પાણી વપરાશના નિયમ છે ?
શું ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ પાસે ફરજિયાત બિલ્ડિંગ અથવા પ્લમ્બિંગની વસ્તુઓ છે જે પાણી કાર્યક્ષમ ઉત્પાદનોની જરૂરિયાત ધરાવે છે ?
શું ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ સંરક્ષણ કાર્યક્રમો માટે ભંડોળની મંજૂરી આપે છે ?
શું ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ સીધી અથવા પરોક્ષ તકનીકી સહાય આપે છે ?
શું ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ સમયાંતરે સંકુલમાં પાણીની સ્થિતિના અહેવાલો રજૂ કરે છે ?
આપણા તાજા પાણીના સંસાધનોનુ ં ટકાઉ સંચાલન એ ભવિષ્યની વસ્તી અને આર્થિક વિકાસને ટે કો આપવા માટેનો નિર્ણાયક ઘટક છે . જળ
વ્યવસ્થાપન માટેના એક સંકલિત અભિગમને હાલના પાણીના પડકારોને દૂ ર કરવાવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે , જે ઘણી વાર અન્ય
ં
પર્યાવરણીય, આર્થિક અને સામાજિક મુદ્દાઓ સાથે સંબધિત
હોય છે .
યુનિવર્સિટીઓ અને મહાવિધ્યાલયોમાં મુદાઓ, સંસાધનો અને સંદર્ભો છે જે તેમને ટકાઉ અને સંકલિત જળ સંસાધનોનુ સંચાલન વિકસાવવા અને
લાગુ કરવાની પ્રક્રિયામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે .
ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ સંકુલની બહારમોટા સમુદાયોમાં પર્યાવરણીય સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવાના પરિવર્તનના મુખ્ય વહનકર્તા છે .
જો કે, યુનિવર્સિટીના મુખ્ય હિસ્સેદારોમાંના એક તરીકે વિદ્યાર્થીઓ સહિતના સંકુલનાતમામ હોદ્દે દારોની ભાગીદારી વિના સંકુલમાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવી
શક્ય નથી.
પ્રાપ્ત કરે લ પ્રતિસાદને કાળક્રમ અનુસાર સ ૂચન તરીકે દર્શાવી શકાય.
ં
ં
સંકુલમાં ફળ ધરાવતા વ ૃક્ષો હોઈ શકે છે . જગલી
જાતોના બીજને બચાવવા માટે જાતો ઉગાડવી તે વધુ સારંુ છે . જગલી
જાતોના વ ૃક્ષો મજબ ૂત અને
રોગ પ્રતિરોધક છે .
એક વિદ્યાર્થી - એક વ ૃક્ષ – એમ.એચ.આર.ડી.(MHRD) મંત્રાલયે કરે લી કલ્પનાને હાંસલ કરીને ટકાવી આખવી પડશે. નાળિયેર જેવા વ ૃક્ષો વધારે
ં
જગ્યા રોકતા નથી. તેઓ વર્ષભર સંકુલની સુદરતામાં
વધારો કરે છે . તેમની જાળવણીમાં વધારે પાણીની જરૂર હોતી નથી.સંકુલના નકામુ પાણી તેને
આપી શકાય છે .
બગીચાની જાળવણી કે સુધારણા માટે સમય કોષ્ટક રાખી શકાય છે . આ સંકુલમાં દરે કને વ્યસ્ત રાખશે.
હાથ ધોવા માટે નળને બે વખત ફેરવી શકાય છે . આ લેબલ સંકુલના બધા નળ પર લગાવી શકાય.
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જો પાણીનો ઉપયોગ સરે રાશ કરતા વધારે હોય તો સંકુલમાં સાયરન અથવા એલાર્મ હોવું જોઈએ. આ પાણીના વપરાશ માટે સ્વ-ઓડિટ કરવામાં
મદદ કરે છે .
વોશિંગ પાવડરનો ઉપયોગ કરવાથી પાણીની બચત થાય છે . ધોયેલા પાણીની ક્યારી બનાવી તેનો શૌચાલય ફ્લશ માટે ફરીથી ઉપયોગ શકાય છે .
બાંધકામ યોજનામાં પાણીના રિસાયક્લિંગ પાસાઓ અને પ્રક્રિયાઓ શામેલ કરી શકાય છે .
જેટલો ભ ૂગર્ભ જળનો ઉપયોગ ટાળી શકાય તેટલુ સારુ છે .
સંકુલમાં વાંસ ઉગાડી શકાય છે કારણ કે તે ઓછા પાણીથી ઝડપથી વિકસે છે .
ૂ છે . તેના પાંદડા ઘેટાનો માટે
ં
ઝાડ કે જે અકાસીયા નિલોટિમા બલ્લા થુમ્મા જેવા જગલી
છે તેના બહવુ િધ ઉપયોગો છે . દુષ્કાળની સ્થિતિ તે અનુકળ
ખોરાક છે .
સુથારીમાં તેના લાકડાનો ઉપયોગ થાય છે . તેના મ ૂળ ઉંડા હોય છે , કાંટા હોય છે અને શ્વાસોચ્છવાસ ઓછું હોય છે . તેમનો ફેલાવો વધુ સરળ છે કારણ
કે તેઓ બીજ માટે શીંગો ઉત્પન્ન કરે છે .
એન.એસ.એસ. અને એન.સી.સી. કેડેટ્સ વ ૃક્ષોને તેમના સંકુલના ‘હેરિટે જ’ વ ૃક્ષો તરીકે લેબલ કરી શકે છે અને તેના માટે ખુરશી પણ રાખી શકે છે .
પાણી સંરક્ષણના આશાસ્પદ વ્યક્તિ તરીકે ભ ૂરી પટ્ટી શર્ટ્ના ખિસ્સા પર લગાવી શકાય છે .
જળ સંરક્ષણમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓનો વહીવટ
સંસ્થાના વડાઓ
જળ સંરક્ષણ, પર્યાવરણ સંરક્ષણ અને ટકાઉપણાની બાબતમાં વિદ્યાર્થીના ઓળખપત્રો બનાવવા શૈક્ષણિક કાર્યમાં એક વિભાગ શામેલ કરો.આ શબ્દો
હોઈ શકે છે "વિદ્યાર્થીઓસ્નાતક થયા પછીતેના જ્ઞાન, કુશળતા અને મ ૂલ્યોનો ઉપયોગ જળ સંરક્ષણમાં કરી શકે. આઅભ્યાસક્રમોનુ ં નેત ૃત્વ કરવા
માટે નિષ્ણાત ફેકલ્ટી સભ્યો અને સ્ટાફને તાલીમ આપવા, વાકેફ કરવા, શામેલ કરવા અને નિમણૂક કરી સંસાધનો પ ૂરા પાડવા. નાણાકીય નિયમો
અનુસાર સંસ્થાઓના વડાઓ દ્વારા વાર્ષિક ભંડોળની આવશ્યકતા અને ઉચ્ચ રોકાણોની પહેલ સંસ્થા દ્વારા પ ૂરી કરવામાં આવશે. તમામ હિસ્સેદારોની
મીટિંગ ગોઠવો અને સંસ્થાને ‘જળ શક્તિ સંકુલ’ બનાવવાની ઝુંબેશમાંથી અપેક્ષિત કામગીરી અને પરિણામોની વિગત આપવી.કાર્ય યોજના
સમજાવતી વખતે, દરે ક હિસ્સેદારની ભ ૂમિકાઓ અને જવાબદારીઓ પણ વર્ણવવામાં આવશે.
વિભાગના વડાઓ
જળસંગ્રહની જરૂરિયાત વિશે સંકુલમાં જાગૃતિ ફેલાવવી.
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ક્રિયા માટે પ્રોત્સાહનો પ ૂરા પાડો, જેમ કે સંકુલ અનુસાર ઇકો-ઓલિમ્પિક્સસ્પર્ધાઓ.
સ્ટાફ, ફેકલ્ટી, વિદ્યાર્થીઓ, ભ ૂતપ ૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ, સંસ્થાના દાતાઓ, કોર્પોરે ટ દાતાઓ, સરકારી અધિકારીઓ, પર્યાવરણીય નેતાઓ, સમુદાયના નેતાઓ
અને મોટી સંખ્યામાં લોકો સહિતના સંકુલ સમુદાયના સભ્યો સાથે વાર્ષિક અહેવાલો શેર કરો.
સંસ્થાની વેબસાઇટ પર પ્રકાશિત કરો.
રજિસ્ટ્રાર /બિન-શૈક્ષણિક કર્મચારીઓના વડા
તમામ કર્મચારીઓને જળસંચયના પગલાઓની સ ૂચિ આપો. બધા કર્મચારીઓ માટે અભિગમ કાર્યક્રમ યોજો.ખાતરી કરો કે તમામ કર્મચારીઓ જળ
સંરક્ષણ પહેલ માટે ફાળો આપી રહ્યા છે
શૈક્ષણિક વડાઓ
ં
સંબધિત
ફેકલ્ટીને તેમના હાલના અભ્યાસક્રમોમાં પર્યાવરણીય મુદ્દાઓ અને પરિપ્રેક્ષ્યોને સંકલિત કરવા સંસાધનો પ ૂરા પાડો, અધ્યાપક તાલીમ
કાર્યક્રમો વિકસાવો અને શરૂ કરો, જળ સંરક્ષણ પર સેમિનારો યોજવા, અને શિક્ષણની પદ્ધતિઓમાં ક્ષેત્ર કાર્ય અને પ્રદર્શનનો સમાવેશ કરવો.
વિદ્યાર્થી બાબતોના પ્રભારી
પ્રથમ વખત માટે અભિમુખતા (ઓરિએન્ટેશન)કાર્યક્રમ બનાવવા અને તેના અમલીકરણમાં સલાહકાર જૂથ સાથે કામ કરો. ફેકલ્ટી સભ્યો (પ્રોફેસરો,
સહયોગી પ્રોફેસરો, સહાયક પ્રોફેસરો) ને જળ સક્ષમ સંકુલ માટે ના નિયમોનુ ં પાલન કરો.તેમની પહેલમાં જળ સંરક્ષણ ફેકલ્ટી તેમજ એન.એસ.એસ.
સંયોજકને ટે કો આપો
એન.એસ.એસ.(NSS) સંયોજક
તમામ વિભાગોની જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ જૂથને ટેકો આપશે. જળ સંરક્ષણ પહેલના એકંદર પાસાની તપાસ કરશે. એન.એસ.એસ. સભ્યોને જળ
સંરક્ષણ પહેલ સાથે જોડવા. પખવાડિયામાં સંકુલનો સર્વે કરો.મહિનામાં એક વાર આશ્ચર્યજનક મુલાકાત લેવી. જળ સંરક્ષણ પહેલના સરળ સંચાલન
માટે વિદ્યાર્થીઓને પ્રેરિત કરો. મકાન જાળવણી સંચાલકો પાણીના બચાવ, નકામા પાણીના સંચાલન અને સ્વચ્છતાના પાસાઓ, ડાઇનિંગ હોલ/
કેન્ટીન મેનેજર્સ, ખાધ્ય જળ વ્યવસ્થાપન, સ્વચ્છતા, નકામા જળનુ ં વ્યવસ્થાપન, જળ સંરક્ષણપર ધ્યાન આપે છે .
સંશોધન સહાયકો
તેમના સંશોધન ક્ષેત્ર અને પ્રયોગશાળાઓમાં જળ સંરક્ષણ પ્રથાઓ અને તકનીકીઓને રજૂ કરી અને પ્રસ્તાવિત કરી શકે છે
પ્રયોગશાળાઓમાં આ પ્રથાઓ અને તકનિકીમાં અન્ય વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરો..
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સંકુલના રહેવાસીઓ તેમના નિવાસ સ્થાને પણ જળસંચયની પહેલને સમર્થન આપે છે .
ઉદ્યોગો
તેમના ઉત્પાદનોના પ્રોત્સાહન માટે નિશાન તરીકે જળ સંરક્ષણ હોઈ શકે છે . આવી તાલીમ સાથે વિદ્યાર્થીઓની ભરતી કરીને ઉદ્યોગના ઉત્પાદનમા
સુધારો.
બિન-લાભકારી સંસ્થાઓ
જાગૃતિ અભિયાનમાં મદદ કરવા અથવા બાહ્ય વિક્રેતાઓ, સંકુલના કર્મચારીઓ અને સંકુલના રહેવાસીઓને નવી પદ્ધતિઓ અપનાવવા માટે તૈયાર
ં
કરવામાં સ્વ-સહાય જૂથોની મદદ માટે સ્થાનિક રીતે સક્રિય, સંબધિત
એન.જી.ઓ.ને આમંત્રણ આપો.
તેઓ જળસંગ્રહ, જળ સંચય, ઉર્જા સંરક્ષણ, વનસ્પતિ અને અન્યના યોગ્ય મિશ્રણ સાથે હરિયાળી વધારવા બાબતે ક્ષેત્રનો અનુભવ લાવી શકે છે .
જળ સંરક્ષણ સંસ્થાઓ
વર્લ્ડ વોટર કાઉન્સિલ, પ્રોજેક્ટ ડબલ્યુઇટી, ક્લીન વોટર એક્શન, પાણીના સાધનો,water.org, બ્લુ ઈન્ડિયા પ્રોગ્રામ, ક્લીન WASH(ડબ્લ્યુએએસએચ)
પ્રોગ્રામ, FORCE (ઈન્સ્ટિટયૂટ ઓફ વોટર એફિસિયન્સી/સોસિયલ ઈનોવેશન)ગ્રીન બિલ્ડિંગ કાઉન્સિલ, નગરપાલિકાઓ, સ્થાનિક સંસ્થાઓ પાસેથી
સહાય/માર્ગદર્શન માગી શકાય છે . , વિજ્ઞાન અને પર્યાવરણ કેન્દ્ર (સી.એસ.ઈ.) અને ઉર્જા, પર્યાવરણ અને પાણી પર રચાયેલ કાઉન્સિલ
(સી.ઇ.ઇ.ઇ.).
જળ સંરક્ષણ ફેકલ્ટીના સભ્યો
વિદ્યાર્થીઓને સંકુલમાં જળ સંરક્ષણ અભિયાનનો પરિચય કરાવવો.
પહેલમાં સ્વયંસેવક બનવા માટે વિદ્યાર્થી સમુદાયમાં રસ જાગૃત કરવો.
ઝુંબેશને અસરકારક રીતે ચલાવવા માટે માર્ગદર્શન આપો.
જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ વિદ્યાર્થી જૂથ દ્વારા કરવામાં આવેલ કામગીરીની દે ખરે ખ રાખવી.
વિદ્યાર્થી જૂથની ભલામણો સંકુલના વ્યવસ્થાપકોની સામે મ ૂકો
જળ સંરક્ષણ પહેલને અમલમાં મ ૂકવા માટે મેનેજમેન્ટ અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે કામ કરો.
જળ સંરક્ષણ / જળ શક્તિ વિદ્યાર્થી સમ ૂહ
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સંકુલનો સર્વે /તપાસ કરો.
સંકુલમાં લેવામાં આવતી નિયમિત પ્રવ ૃત્તિઓની અસરનુ ં વિશ્લેષણ કરો.
આવી પ્રવ ૃત્તિઓ માટેના વિકલ્પોને પસંદ કરો જે આસપાસના વાતાવરણને ઓછામાં ઓછું નુકસાન પહોંચાડે.
જળ સંરક્ષણ ફેકલ્ટીના સહયોગથી, તે ઉકેલો સંકુલના ઉચ્ચ અધિકારીઓને રજૂ કરો.
તે વિકલ્પોના અમલ માટે ઉચ્ચ અધિકારીઓને મનાવો.
તેમને બતાવો કે પહેલ કરવાના સારા અને નબળા પાસા શુ ં છે .
તેઓ અમલ કરી શકે તેવા માર્ગો શોધો.
અન્ય સંસ્થાઓ અને એજન્સીઓ સાથે ભાગીદારી
સંકુલ એક સંપ ૂર્ણ કાર્યાત્મક એકમ છે પરં ત ુ નિષ્ક્રિય એકમ નથી. જળ સક્ષમ સંકુલના સ્વપ્નને સફળ બનાવવા માટે તેને મજબ ૂત જોડાણની જરૂર
છે . પ્રયત્નોને ટે કો આપતા કેટલાક જોડાણો નીચે મુજબ છે .
ભંડોળ આપતી એજન્સીઓ: એમ.એચ.આર.ડી.(MHRD) / યુ.જી.સી.(UGC) / એ.આઇ.સી.ટી.ઇ.(AICTE).
દાતાઓ: પ ૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ, એનજીઓ, ખાનગી સંસ્થાઓ અને વ્યાવસ્સયિક ગૃહો, વગેરે.
ૃ અભિયાન અથવા બાહ્ય વિક્રેતાઓ, સ્વ-સહાય જૂથો સાથે જોડાવા માટે મદદ કરવા માટે છે .
નફા ન કરનારી સંસ્થાઓ: જાગતિ
જાહેર નીતિ જૂથો અને વિચારકો : વર્લ્ડ વોટર કાઉન્સિલ, પ્રોજેક્ટ ડબ્લ્યુ.ઇ.ટી., ક્લીન વોટર એક્શન, પાણીના સાધનો, water.org, બ્લુ ઈન્ડિયા
પ્રોગ્રામ, ક્લિન ડબ્લ્યુ.એ.એસ.એચ. પ્રોગ્રામ, FORCE (ઈન્સ્ટિટ્ યૂટ ઓફ વોટર એફિશિયન્સી / સોશ્યલ ઇનોવેશન), ગ્રીન બિલ્ડિંગ કાઉન્સિલ,
નગરપાલિકાઓ, સ્થાનિક સંસ્થાઓ, વિજ્ઞાન અને પર્યાવરણ કેન્દ્ર (સી.એસ.ઈ.) અને ઉર્જા, પર્યાવરણ અને પાણી આધારિત કાઉન્સિલ.
માધ્યમો અને પ્રખ્યાત વ્યક્તિઓ : માધ્યમો અને પ્રખ્યાત વ્યક્તિઓ સાથે લાંબા ગાળાના સહયોગથી સંકુલના રહેવાસીઓને એકત્રીત કરવાની
પ્રેરણા મળે છે .
સરકાર: સરકાર સમયાંતરે નવી પર્યાવરણીય યોજનાઓ શરૂ કરે છે . સંસ્થા આ યોજનાઓનો લાભ મેળવી શકે છે અને તેમને જળ સંરક્ષણ
માટેની ઝુંબેશનો એક ભાગ બનાવી શકે છે .
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બી. વરસાદી પાણી સંગ્રહ નીતિ: છિદ્રાળુ પગદં ડી, પાણી સંગ્રહ ખાડાઓ
સી. જળ વ્યવસ્થાપન નીતિ: ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓએ જળ વ્યવસ્થાપન અને સંરક્ષણ નીતિને અનુસરવા કટિબદ્ધ થવાની જરૂર છે . વિવિધ પ્રકારના
નકકા પાણીનો સંગ્રહ, પુન: નિર્માણ, વરસાદી પાણી સંગ્રહ અને તેના નિયમો માટે વિશિષ્ટ કાર્યવાહી શામેલ કરો.
ડી. વિદ્યાર્થી પ્રવ ૃત્તિ નીતિ: વિદ્યાર્થીઓના સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો દરમિયાન અથવા કોઈપણ વિદ્યાર્થી સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમદરમિયાન પાણીની જાળવણી
અને સંચાલનપ્રવ ૃત્તિઓ.
સ ૂચવેલ વાંચન: કેસ સ્ટડીઝ
જે.એન.ટી.યુ.એ. ઈજનેરી કોલેજ, અનંતપુરમ, શિલ્પા છાત્રાલયનો વરસાદી પાણીની સંગ્રહ કરવાની પદ્ધતિની રચના: દક્ષિણ ભારતનો વ્યક્તિ
અભ્યાસ : કલ્યાણ કુમાર, જે.એન.ટી.યુ.
જળ સરક્ષણ દ્વારા 17 લાખ લિટર વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ - બાયોમ એન્વાયર્નમેન્ટલ સોલ્યુશન્સના કાર્યથી બેંગલોરની આર.વી.ઈજનેરી કોલેજનો
વ્યક્તિ અભ્યાસ - ક્લીન ઈન્ડિયા જર્નલનો લેખ
છાપરાના વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ : સાતારા જિલ્લાના માન તાલુકામાં દાહિવાડી કોલેજ બિલ્ડિંગ અને સંકુલનો વ્યક્તિ અભ્યાસ: સી. જે.
ખિલારે , એસ. એન. પવાર, ડી.ડી.નમદાસ અને વી.પી. ગાયકવાડ.
સંસ્થા, ઉદ્યોગ અને એન.જી.ઓ. સહયોગ દ્વારા જળ સંરક્ષણ અને જળ વ્યવસ્થાપન મોડેલ - એકવ્યક્તિ અભ્યાસ. મોના એન. શાહ, મંગેશ મદુરવર
જામિયા હામાર્ડ યુનિવર્સિટી, નવી દિલ્હી ખાતે રે ઇન વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ
ગોવા યુનિવર્સિટીમાં વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ પ્રણાલી.
ં ઇમાં નકામા પાણીની વ્યવસ્થા.
ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્ યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી, પવાઈ, મુબ
સેન્ટર ફોર સાયન્સ એન્ડ એન્વાયર્નમેન્ટમાં વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ પ્રણાલી.
ઓન-સાઇટ અને ઓફ-સાઇટ ઇફેક્ટ ઓફ વોટરશેડ ડેવલપમેન્ટ: રાજસામધિયાળા, ગુજરાત, ભારત એક વ્યક્તિ અભ્યાસ.
વૈશ્વિક વિચાર એગ્રો ઈકોસિસ્ટમ્સ: અર્ધ-શુષ્ક ઉષ્ણકટિબંધીય આંતરરાષ્ટ્રીય પાક સંશોધન સંસ્થા.
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ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ દ્વારા પ્રોત્સાહિત જળ શક્તિ ગ્રામ પહેલ
જળ શક્તિ ગામમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓની ભ ૂમિકા
-

દરે ક ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાકે જે જળ શક્તિ સંકુલમાં ભાગ લે છે તે નજીકના ગામને જળ શક્તિ ગામ તરીકે ઓળખાવશે.

-

ગામનાનેત ૃત્વહેઠળ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થા અને સહભાગીઓ સહિતના મુખ્ય હોદ્દે દારોની બનેલી એક મુખ્ય જૂથની રચના થઈ શકે છે .
કે જે "ગ્રામ જળ શક્તિ જૂથ" તરીકે કામ કરશે. ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓજળ શક્તિ જૂથ ગ્રામ જળ શક્તિ જૂથને તકનીકી સહાય કરશે

-

ઉચ્ચશિક્ષણસંસ્થાઓજળ શક્તિ જૂથના સહયોગથી ગ્રામ જળ શક્તિ જૂથ, ગ્રામ જળ શક્તિમાટે ના તમામ પાસામાંજેમ કે, સહભાગી ગ્રામીણ ક્રિયા,
અધ્યયન અને અન્વેષણમા સહભાગિતા, સર્વેક્ષણ, તથ્ય-શોધન, નોંધણી, આયોજનઅને દે ખરે ખ જેવી જળસંચયને લગતી પ્રવ ૃત્તિઓમા શામેલ
હશે.

-

ગામમાપાણીનાઉપયોગને સક્ષમ કરવા માટે વિશિષ્ટ હસ્તક્ષેપોની રચનાની સુવિધા, શ્રેષ્ઠ ઉપ્લબ્ધ ધોરણો અને સ્વીકૃત પરિમાણોનુ પાલન
કરીને ગામના પાણીના ઉપયોગને સક્ષમ કરશે.

-

ગ્રામજળશક્તિજૂથગામમાંજળસંગ્રહનીજરૂરિયાતઅંગે જાગૃતિ લાવશે અને ગામના તમામ સભ્યોને સામેલ થવા સહમત કરશે.

-

ગામમાંહાલનાપાણીનાસંચાલનનીભાગીદારીઅનેપારદર્શિતાસાથેદેખરે ખરાખશે.

-

ગામમાંપાણીબચાવવામાટે ના પગલાઓનુ માર્ગદર્શન કરશે.

-

ગામમાંઅપનાવવામાંઆવેલીશ્રેષ્ઠજળસંચયપદ્ધતિઓપરનાદસ્તાવેજોનો અભ્યાસ કરશે.

-

આગામડાઓ અન્યઉચ્ચશિક્ષણસંસ્થાઓનાંનમ ૂનાઓતરીકેકામકરીઅન્યગામડાઓને દત્તક લેવા અનુકરણીય બનીશકેછે
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જળ શ��ત �ામ કાય� યોજના
સારણી-1 જળ શ��ત �ામની ભૌગો�લક મા�હતી

�મ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

�ુ
�ુ
�ુ
�ુ
�ુ
�ુ

ગામ
ગામ
ગામ
ગામ
ગામ
ગામ

ગામની મા�હતી

દ�રયા �કનાર� આવે� ુ છે ?
પવ� તીય �દ� શમા છે ?
રણ િવ�તારમા છે ?
મેદાન �દ� શમા છે ?
પાણીની સામેના િવ�તારમા છે ?
ર�તાની બા�ુ મા છે ?

હા

ના

�ુ ગામ �ત�રયાળ િવ�તારમા છે ?

જળ શ��ત �ામ ��થિત

2. જળ શ��ત �ામ ��થિત
સારણી : 2 ગામની જળ સ�મતા ચકાસવાનો �ુ�ય ચાટ� (મહ�મ 100 �ુણ)
�મ

સમ�ણ �િિશક

માપદં ડ

ન હહ

2 �ુણ 1 �ુણ 0 �ુણ

પાણીનો �દદાજ

1.

અ. �ંુ તમારા

ગામમાં ંૂ
ૂ ંકાગાળા મા, દદવ, અઠવા ડડય, મ હહના અને ુણણ મનાહનાઅાાુસાર પાણ

બ�મટ તૈયાર કરવાનીજ�ુાડરયાત ભ
અ દુભવે?

બ. �ંુ તમારા

ગામમાં ંૂ
ૂ ંકાગાળા મા, દદવ, અઠવા ડડય, મ હહના અન ે ુણણ મનાહનાઅાાુસાર પાણ
MGNCRE– JalShaktiCampus&JalShaktiGram
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બ�મટકુુ ં આયોજન તૈયાર ુુ ક ુાન ?
બ. �કંુ તમારા ગામમાં

વરસાદના માપન અને મા કહિત મા ટણુની દણણાલ?

ક. �કંુ તમારા ગામના દર ર ુક િવૈયતારમાવરસાદકુ પાણીના ં
સ ોહની
ડ. �કંુ

ગામે પોતાની યૈથાિન ક

ૈ, �ૂૂાા દ, ફળ� કુપતા

િયવુાથ ?

જમીનના ઢોળા, અને વરસાદ અટકુસાર

મોટા ખાડાંઓની �ાપર ખૈખાની રચના કરાૈ દાખલકરાન .
ઈ. �કંુ ગામે પોતાની

યૈથાિન ક

ૈ, � ૂૂાા દ, ફળ� કુપતા

જમીનના ઢોળા, અને વરસાદ અટકુસાર

�ૃ ૃિતુમ તળાવની રચના ક રુાલ?
ઉ. �કંુ

ગામે પોતાની યૈથાિનક

ૈ, � ૂૂાા દ, ફળ� કુપતા

જમીનના ઢોળા, અને વરસાદ અટકુસાર

છતના પાણીની જળસંર કીણની રચના યૈથાિપત કરાન?
પાણીનો જજયથો અને ી
ક ુણવટકુા કુંિનય
અ. �કંુ ગામમાં

પાણીના ઉપયોગ અટકુસાર તેના આ ોતન ે આધા ર ક

ણુણ વોના ન
અ :સંં હ માટ ુ ર કો

િનમ�ૂંૂ ક કરવા ઈાન છે?
અ. �કંુ ગામમાં પાણીના ઉપયોગ
2.

અકરુસા ર તેન ા ોોત ને આધ ા રકી ણૈુ ણવનુ ાઅ:સંં હ માટ ુ ર કો

િનમ�ૂંૂ ક કર દણલી ?
ક. �કંુ ગામ

જમીન અને સપાટ ુય પાણીનઉપયોગને િનયંિિ ત કરો છ? (સારા ઉપયોગ માટા ુ સારા

પાણીનો ઉપયોગ અને નબળકુ
ક. �કંુ ગામમાં

ી
ક ુણવ ૈાવાળા પાણીનો ઉપયોગ ધોવાઅને ક તજુરુમા.)

ીણણીતા ળઆથળ ોએ વરસા દૈી પાણ ીનો સ ંૈ હ થા ? (ગામમાં પાણીના ખ� ચાણ

અને

� ૂૂાા દોૈશના આધ ાર ભ િવભાગ અયુુસાર ૈાયવક ુુ ક ા ?)
દા ખખર ખુખ અને ીિયૈાોુ
3.

અ. �કંુ ગામ જયૈથાબંધ

પાણીની િવતરણ

િયવોૈથાના ુ થળો અને ટાંકમા ઓ માટુ

મીટર અને ોઆલ

ઉપયોગ કરવા ઈઈાછ ે છ?
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બ.

�અંુ

ગામમાં

જયગથાબં ધ

પાણીન ી િવતર ણ

ાયવણગથ ાના ં અથળો અને ટા ંક મ ઓ માટં અ મી

�રલોમીટરનોઉપયોગ કરાય છે .?
ક. �અંુ ગામમાં
ડ. �અંુ

ૂ ૂગભ ા જળ મ ાટા

ગામમાં પાણીઅું
ુ

મીટર ં ા રાદંવખર ંખ?

બંિટ તૈયાર કરંિને તેની તપાસ કરા?

ઉપરની ટાંક ટઓની દ રવખ રં
અ. �અંુ ગામમાં

દરરોજ ઉપરની ટાંકટાઓમા ં પાણીના વણતરના તફાવતની દમ રખર

ખ ા શવસઆતથી

જ રખાય એમ ઈાછછ ે છ?
4.

બ. �અંુ ગામમાં

દરરોજ ઉપરની ટાં કટાઓમા ં પાણીના વણતરના તફાવતની દમ રખર

ખ ાંદવસની શ ં

રખાય છે ?
ક. �અંુ ગામ ટાં કંૂ ભ રાંલી છે તેની
ડ. �અંુ ગામમાં

ખાતર

ણાદવસની શુંઆતમાં જકરળ?

દવસ દરિમયાન વપરાશના ગ દાજઅનપાણીના ાિતરના તફાવતની નબંધ રાખે?

ઈ. �અંુ ગામ દરરોજના વપરાશની

નબંધ ક રછળ?

મોટરની મીટર� ગ પબીધિ
અ. �અંુ ગામ દર િમિનટં પંપ અ ગુસાર પાણીના હીવહાગું
ા
માપન ઈછળ ?
બ. . �અંુ ગામ દર િમિનટ ં પંપ અ ગુસાર પાણીના હીવહા ાગું માપન
5.

ક. �અંુ ગામમાં
ક. �અંુ

પાણીના ં
પ પ ચાઅંુ રાગણયાના કલાકોની દમ રખરરગખ રખ?

ગામ મોટર ગવારા કાઅટ ગુ પાણીમિળ ણાુ તેની ગણત રછળ?

ડ. �અંુ ગામ

મોટર ગવારાખગ ચાયેલા જીઅાથ વુ ં દરિળક વખતે મા પન ક?

ઈ. �અંુ ગામમાં
6.

ક?

મોટરની દ રવખ ર, તપાસ, સમારકામ અને ફમ વરબદલી માટ ંે કોઈ કા યાંછળ?

ગામના પાણીના તમામ
અ. �અંુ ગામમાં

ોતોમાંથી પાણીની ાિમતાનો ગ દ

પાણીના તમામ

િોતો અન ે િ ોતોની પાણી આપવાની ગંમતા ઓળખાસ
વ
ું આ
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ક�ીંુ ?
બ. �ીંુ ગામમાં

પાણીના તમામ ો ોતો અન ોોતોની પાણી

ક. �ીંુ ગામે તેના

7.

આપવાની ા મતાની

દર કંક િવભાગમાં પાણીના િવિવધ ઉપયોગોની ઓળખ કર ?

ડ. �ીંુ ગામ િવિવધ

ઋા
ી ુમાં

જળસંર ાણની શ

આ

પાણીંાુ માપનઅને િનાંર ર ણ ક?

અ. �ીંુ ગામ નળ અને પાઈપોમાંથી ઉઉયય થતા પાણમાટર ં િનયત સમયે
બ. �ીંુ

ઓળખ કર ?

ગામ નળ અને પાઈપોમાંથી ઉઉયય થતા પાણી મા ટંક

પગલા લેવા ઈ છે?

િનયત સમયે

પગલા લે?

પાણીણીંુ ઉપયવગ થા
8.

અ. �ીંુ ગામના લોકો

ઓછા પાણીથી ં
સ ચાગ લત ખે, બગીચા અને (લોન) ઘાસ વાવવા ઈચછે છે ?

બ. �ીંુ ગામના લોકો

ઓછ પાણીથી સંચાાગલત ખેત, બગીચા અને (લોન) ઘાસ વાવે છે ?

બ. �ીંુ

ગામના

લોકો

વત ાગમા ન પાણીથ ીસંચા ં લત ખ, બગીચા અને (લોન) ઘાસની પપિધિત

તા�કકાગકલક બદલવા માગેછ?
રકસસાય�ગ� લ(ીીુ:વપરાશ) પ રચય
અ. �ીંુ

ગામમાં

પાણીના જંગથાબં ધ વપરા શ નઅ ે િવતર યંથળો

િનકાલ પપિધિત

રત

પાણીન ા અસરકારક

છ?

બ. �ીંુ ગામમાં
9.

આધા

પાણીના જંગથાબંધ વપરા શ નઅ ે િવતરણ

ોથળો આધાંંરત

પાણીના:વપરાશની

તકો છે ?
ક. �ીંુ ગામમા પીવાના પાણીની ા
ી ુણવં�ા પગળવવા માટાં– આવ�ીુ – ાંથમ– જ�ીુ પિકધિતન
ઉપયોગ થાય છે?
ક. �ીંુ ગામમા

સાર/ચો�ઓખાં પાણીનો ઉપયોગ કરવાની પ વ તગીમાન પ

કર ં પીવા માટ , �હહાવા માટ, બાગકામ માટર તેમજ સફાઈકામ માટ ંં

ધિતઓનો ઉપયોગ કર ં ં છે

પાણીનો ઉપય
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પાણીના યયયને રોકવ/બંધ કરવો.
10

અ. �ેંુ ગામમાં

પાણીનો યયયય રોકવા મા ટ

િવભાગ કનં અનેુસાર િનયંણ ણ સિમિત રચવા માગે?

બ. �ેંુ ગામમાં

પાણીનો યયયય રોકવા મા ટ

િવભાગ કનં અનેુા અ નુસાર િનયંમ ણ િ
સ મિત?

ક. �ેંુ ગામમા

િ�લ નબર ને પાણી ન ા

અયય અને પાણ ીન(લિલોક જ)ની મા� હતી

આપતી

એપ તથા

જમીનની � દર થતા પાણીના યયયયની ોાણકાઆપતી � ૂૂગભય ય પ મધિત?
વાવેતર
અ. �ેંુ ગામ રમાતાની બા ાાુમાં ર ૃાકો વાવવા ઈન ?
11.

બ. �ેંુ ગામમા રમાતાનાદરુશોભન મ ાટ ંક , મોનોશ�
ક. �ેંુ ગામ

હાલમા ઉપલધ ધ

ચર અને ચાઈનાં ું ઘાસ ઉગાડેન?

પાણીની જમ રત વાળા

નથાિનક ના રત થિતાપથ, ફળ આપનાર

અને ઉપયોગી ા ંૃરનોને બદલવા મા ટમૈ તૈયાર?
ક. �ેંુ ગામ

અય ય િવ દી શી મના િન
ત ા રૃકાોરોપવા ેુ ?

વહકકવટ
12

અ. �ેંુ ગામમાં

ાાામ

બ. �ેંુ ગામમાં

ાાામ જળ શમ બૂ ત નીૂથ ની કરક

ક. �ેંુ ાાામ

જળ શમ બૂ ત નીૂથ ની રચના કરવા ઈન?
છ?

�લ મ બૂ તનત ાયૂ થે કાયેં કરવા�ેંુ શ?

પ�રણામ : જળ ��મ –હા ના 75% - �સંશા

સારણી : 3 ગામમાં પાણીના �ોત
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�મ

માપદં ડ

સમ�ણ

�િિશક

ન�હહ

2 �નુણ

1 �નુણ

0 �નુણ

ઘરા �ણન ુ ઉપયો(12 ીનુા)
અ. �નુ ઘરા �ણન ુ ઉપયોગ માટ�ન પણુવો પાણીનો ણયુુણય?
બ. �નંુ ઘર �ણન ુ વપરાશ માટંશ ડ(હ�ડડપં) પાણીનો ીનુઉણય ુણોત ?
1.

ક. �નંુ ઘર �ણન ણુ

વપરાશ માટપર બોર વેલ

પાણીનો ણયુુણય?

ડ. �નંુ ઘર �ણન ણુ

વપરાશ મ ાટામ ગામની ટાંકુ પાણીનો યપુણયય?

ઈ. �નંુ ઘર �ણન ણુ

વપરાશ મ ાટયર નગરપા�નલકાુ ુ ાપ ણી પુુય?

ઉ. �નંુ ઘર �ણન ણુ

વપરાશ માટપર ઉપરની ટાંકુ પાણીનો યપુણયય?

ખેતીવાડ ણ ઉપયો(12 ુા)
અ. ખેતીવાડ ણ વપરાશ માટ ણ� પૂવો પાણીનો ઉણુપુય ?

2.

બ. ખેતીવાડ ણ વપરાશ માટ ણન હ
ન ણણર

પાણીનો ઉ યપોત છ ?

ક. ખેતીવાડ ણ વપરાશ માટ ણબ બોરવેલ

પાણીનોોઉુયપય ય?

ડ. ખેતીવાડ ણ વપરાશ માટ ણય ગામની ાટ ંકણપ
ઈ. ખેતીવાડ ણ વપરાશ માટ ણઝ ઝરણં ૂં
ડ.

પાણીનો ઉણુપુય ?

પાણીનો ઉણુપુય ?

ખેતીવાડ ણ વપરાશ માટ ણ ુ તળ/સરોવર

પાણીનો ીનુઉણ ય ુણ

છે ?

4. પાણીનો વપરાશ
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સારણી : 4 િવિવધ ઉમર �ૂથ �માણે પાણીનો વપરાશ
ઉમર > 60
પ�ારવારમાં પાણીનો વપરાશ લીટરમાં
ઉનાળો

�િત �દવસ

ઉનાળો

�િત સ�તાહ

ઉનાળો

િ�માિસક

ચોમા�ુ

�િત �દવસ

ચોમા�ુ
ચોમા�ુ
િશયાળૉ

1 વષ� થી

60

નાના

40-50

30-40

30-20

20-10

5-10

1-5

�િત માસ

ઉનાળો
ચોમા�ુ

ઉમર �ૂથ 50- ઉમર �ૂથ ઉમર �ૂથ ઉમર �ૂથ ઉમર �ૂથ ઉમર �ૂથ ઉમર �ૂથ

�િત સ�તાહ
�િત માસ
િ�માિસક

�િત �દવસ

િશયાળૉ

�િત સ�તાહ

િશયાળૉ

�િત માસ

*ગણતર� �દા� કર� શકાય

સારણી : 5 ગામના િવિવધ �ૂ થો �ારા પાણીનો વપરાશ
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સારણી : િવિવધ �ૂ થોના પાણીના વપરાશની ગણતર� કરવી
�મ

િવિવધ �ૂ થો

ઘર� � ુ કામો માટ�

માથાદ�ઠ પાણીનો

વપરાશ �લટર /�િત �દવસ
1.

�ીમંત જમીનદારો/ વેપાર�ઓ/ ધંધાથ�ઓ

2.
3.

મ�યમ આવક વા� �ૂ થ
ઓછ� આવક વાળા �ૂ થ / દ� િનક રો� વાળા

4.

5.

�બન ઘર� � ુ કામો માટ�
માથાદ�ઠ પાણીનો વપરાશ
�લટર/�િત �દવસ

ન�ધ

મ�ૂ રો
ગર�બી ર� ખાની નીચે /જમીન વગરના / કામ
વગરના
અ�ય
�ુ લ વપરાશ

�ુ લ ઘર� � ુ વપરાશ
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ઘર� � ુ કામો માટ� માથાદ�ઠ પાણીનો વપરાશ = .....................................
લોકોની સં�યા

ઘર� � ુ વપરાશ માટ�ના પાણીની સર� રાશનો સરવાળો
ઘર� � ુ સર� રાશ/�બન ઘર� � ુ વપરાશ = ......................................................................................
િવિવધ �ૂ થોની સં�યા

સારણી-6 જળ સંર�ણ માટ� �ા�ય �ક�ુ આકલન
�મમ

1
2
3
4
5
6

માપદં ડ
પાણી
પાણીની ઉપલ�ધતા
પાણીનો વપરાશ
પાણીની �ુણવ�ા
વરસાદ� પાણીનો સં�હ
�ુન: વપરાશ
સં�ુલમા શ�આત

2.1. પાણીનો �દાજ (�ોત અ�ુસાર અને જ�થા અ�ુસાર, �થળ અ�ુસાર)
�દવસ અ�ુસાર (�લટરમા)
અઠવા�ડયા અ�ુસાર (�લટરમા)
મ�હના અ�ુસાર (�લટરમા)

િ�માિસક (�લટરમા)

�ોત 1

�ોત 1

�ોત 2

�ોત 3

�ોત 1

�ોત 2

�ોત 3

�ોત 1

�ોત 2

�ોત 3

પાણીના દર� ક �ોતમાથી �દા�જત પાણી�ુ ઉ�પાદન (1 પો�ટ)
�દવસ અ�ુસાર (�લટરમા)
અઠવા�ડયા અ�ુસાર (�લટરમા)
મ�હના અ�ુસાર (�લટરમા)

�ોત 2

�ોત 3

િ�માિસક (�લટરમા)

MGNCRE– JalShaktiCampus&JalShaktiGram

MGNCRE - જળશક્તિ સંકુલ અને જળશક્તિ ગ્રામ

77

�ોત

�ોત 1

પાણીનો �દા�જત વપરાશ
1.
2.
3.
4.
5.

�ોત 2

�ોત 3

�ોત 1

�ોત 2

�ોત 3

�દવસ અ�ુસાર (�લટરમા)

પાણીની જ��રયાત
અઠવા�ડયા અ�ુસાર (�લટરમા)

�ોત 2

�ોત 2

�ોત 3

�ોત 1

�ોત 2

�ોત 3

�ોત 1

�ોત 2

�ોત 3

મ�હના અ�ુસાર (�લટરમા)
�ોત 1

�ોત 2

�ોત 2

�ોત 1

�ોત 2

�ોત 3

િ�માિસક (�લટરમા)
�ોત 3

�ોત 1

�ોત 3

પીવા�ુ
નહાવા�ુ
ધોવા�ુ
�જ��ુ પાણી
અ�ય ઉપયોગ

પાણીની ઉપલ�ધતા (વધારો ક� ઘટાડો )
વપરાશ
1.
2.
3.
4.
5.

પછ�ની

ઉપલ�ધતા (%માં)
પીવા�ુ
નહાવા�ુ
ધોવા�ુ
�જ��ુ પાણી
અ�ય ઉપયોગ

પાણીની �દવસ અ�ુસાર (�લટરમા)
�ોત 1 �ોત 2 �ોત 3

વ�ુ વહ� ગયેલા પાણીના ટકા/ �દવસ અ�ુસાર (�લટરમા)
� ૂત� તાના ટકા
1.
2.
3.

�ોત 1

�ોત 2

�ોત 3

અઠવા�ડયા અ�ુસાર (�લટરમા)
�ોત 1 �ોત 2
�ોત 3

મ�હના અ�ુસાર (�લટરમા)
�ોત 1
�ોત 2
�ોત 3

િ�માિસક (�લટરમા)
�ોત 1
�ોત 2 �ોત 3

વપરાશ (વધારો ક� ઘટાડો )
અઠવા�ડયા અ�ુસાર (�લટરમા) મ�હના અ�ુસાર (�લટરમા)

િ�માિસક (�લટરમા)

�ોત 1

�ોત 1

�ોત 2

�ોત 3

�ોત 1

�ોત 2

�ોત 3

�ોત 2

�ોોત3

પીવા�ુ
નહાવા�ુ
�જ��ુ પાણી
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4.
5.
6.

સફાઈ�ુ
બગીચા�ુ પાણી
અ�ય ઉપયોગ

�ોત-1: ગામ પંચાયત �ારા પાઈપલાઈન
�ોત-2: ગામમાં �ૂ વા, બોરવેલ અને ટ�ૂબવેલ
�ોત-3: ધોધ, �વાહો, નહ�ર, ગામની ટાંક�ઓ
સારણી : 7 ગામમા પાણી સંર�ણ માળ�ુ
સારણી : સં�હહ ટાંકજીની વામતા અથવ ા ભ� ૂગભ �જ:�િિવત કરવા ુ માળ
�મ

સંર�ણ
માળ�ુ – 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
�ુ લ

માળ�ુ
માળ�ુ
માળ�ુ
માળ�ુ
માળ�ુ
માળ�ુ
માળ�ુ
માળ�ુ

–
–
–
–
–
–
–
–

2
3
4
5
6
7
8
9

સં�હ�મતા
ટાંક�/તળાવ/સં�હ
ટાંક�/તળાવ/સં�હ
ટાંક�/તળાવ/સં�હ
ટાંક�/તળાવ/સં�હ
ટાંક�/તળાવ/સં�હ
ટાંક�/તળાવ/સં�હ
ટાંક�/તળાવ/સં�હ
ટાંક�/તળાવ/સં�હ
ટાંક�/તળાવ/સં�હ
�ુ લ

�મતા

ન�ધ

માળ�ુ
માળ�ુ
માળ�ુ
માળ�ુ
માળ�ુ
માળ�ુ
માળ�ુ
માળ�ુ
માળ�ુ

5. ગામના સપાટ�ય જળની ��થિત
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સારણી : 8 ગામના સપાટ�ય જળની ��થિત 10 (પો�ટસ)
�મમ

હા(2)

1.

જળ સંર�ણ માળ�ુ કોઈ પણ તા� પાણીના �વાહ �ારા �ુન:�િવત કરા�ુ
છે ?

2.
3.
4.
5.

�ુ ં પાણીના માળખામાં કોઈ માછલી છે ?
�ુ ં પાણીના માળખામાં તરતો ઘન કચરો છે ?
�ુ ં ગટર/વપરાયે� ુ પાણી માળખામાં આવે છે .
પાણી�ું માળ�ુ અ�ય જ�યાઓ પર દબાણ ઉ�ુ કર� છે?

ના (0)

સારણી : 9 પીવાના પાણીની �ુણવ�ા
�મમ
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

પીવાના પાણીની �ુુણવામા નઅ ેદરખર(10પો�ટટસ)
માપદં ડ
પાણીની �ુણવ�ા
�ૂ વા�ું પાણી પીવાલાયક છે?
ડંક��ું પાણી પીવાલાયક છે ?
બોરવેલ�ું પાણી પીવાલાયક છે ?
ઉપરની ટાંક��ું પાણી પીવાલાયક છે ?
નગર પાણી �ૂરવઠા�ું પાણી પીવાલાયક છે ?
પાણી �ુ�ધ કયા� વગર પી�ું �ુર�ીત છે ?
�ુ ં તમે � ૂરવઠામાં�તી ડહો� અને ગંધા� ુ પાણી મેળવો છો?
�ુ�ધીકરણ કયા� પછ� નળ�ું પાણી પી�ુ �ુર�ીત છે ?
�ૂરવઠા�ું પાણી �લો�રન�ુ�ત છે ?
�ુ ં ગામમાં પાણી �ુ�દ�કરણ �લાંટ છે ?
�ુ લ

મહ�મ �ુ�ાઓ �ુણ

10

સારણી : 10 દ� ખર� ખ અને �યવ�થાપન
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દર ખખર ખનખ અને વ�યવપ થ( 13 �ુુવઓ)
�મ
14.

માપદં ડ

�ુણ

15.

ગામમા જ�થાબંધ પાણીના િવતરણ �થળો અને ટાંક�ઓ પર પાણીના મીટર લગાવેલ છે?
�ુ ગામમા દરરોજ પાણીના ઉપયોગ માટ� મીટર વપરાય છે ?

16.

ગામમા જ�થાબંધ પાણીના િવતરણ �થળો અને ટાંક�ઓ પર �લો મીટરલગાવેલ છે ?

17.

�ુ ગામમા જમીનમાથી ખ�ચવામા આવતા પાણી�ુ માપન થાય છે ?

18.

�ુ ગામમા પ�પ �માણે દર િમનીટ� પાણીના �વાહ�ુ માપન થાય છે?

19.

�ુ ગામમા પ�પ ક� ટલા કલાક ચાલે છે તે� ુ િનયમન થાય છે?

20.

�ુ ગામમા પ�પ �ારા પાણી મેળવતી વખતે િનયિમત પાણીના �વાહ�ુ માપન કરવામા આવે છે?

21.

�ુ ગામમા રોજ પાણીનો �દાજ મેળવવામા આવે છે ?

22.

�ુ ં ગામમા પાણીનો �દાજ તૈયાર કરવામા આવે છે ?

23.

�ુ ં ગામમા �દવસની શ�આતમા ઉપરની ટાંક�ના પાણીના �તરનો તફાવત જોવામા આવે છે ?

24.

�ુ ં ગામ અિધકાર�ઓ �દવસના �તે ઉપરની ટાંક�ના પાણીના �તરનો તફાવત તપાસે છે?

25.

�ુ ં ગામ અિધકાર�ઓ �દવસની શ�આતમા ટાંક � �લ થઈ છે ક� ન�હ તે તપાસે છે ?

26.

�ુ ં ગામમા �દવસના �તે પાણીના વપરાશ�ુ અ�ુમાન કરવામા આવે છે ?

મેળવેલા �ુણ

13

સારણી-11 જળ સંર�ણ
જળ સંર�ણ (20 �ુદાઓ)
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�મ

માપદં ડ

મહ�મમ ુ
ુ

ુ
ુ ણ

ગામમા દર� ક ઘરના �જ� અને અ�ય �થળોએ �યય ન થતો હોય તેવા ચા� ુ નળ
21.
22.

ગામમા ચા�ુ નળની ઉપલ�ધતા (ઉપયોગના દર� ક �થળે )�મ ક� દર� ક ઘરના અને �જ�, બાથ�મ,
�હ�ર શૌચાલયો, આગણવાડ�, પંચાયત ઘર વગેર�.
ગામમા ચા�ુ નળની ઉપલ�ધતા�મા ઘરના �જ�, �હ�ર શૌચાલયો અને બાથ�મ, ગામના

બગીચાઓ, �હ�ર �થળો વગેર� સમાિવ�ટ છે .
23. ટપકતા નળની �ણકાર� તરત જ આપવામા આવે છે ? તા�કા�લક તે બદલાય છે?

5

24. સાર� �ુણવ�ાના નળની તપાસ (કાટ રોધક, પીવીસી). નળ તપાસ કરનાર- �ુલાકાતની સં�યા

34.
35.
36.
37.
38.

25. ટપકતા પાઈપ પર તરત જ �યાન આપવામા આવે છે ?
પાનીની પાઈપની ગોઠવણી (નેટવક� ) - �યય�ુ િનર��ણ અને અવલોકન
26. ટપકતા પાણીની અઠવા�ડક તપાસ
27. પાઈપ લાઈનના િવ�તારમા �વ�છતા �ળવણી
�હ�ર મકાનોના છાપરા અને �દવાલમાથી પાણીનો �યય
28. છાપરા અને �દવાલમાથી થતા પાણીનો �યય ઓળખવો.
29. છાપરા અને �દવાલમાથી પાણીના �યય સંદભ� તજ�ો અને ઈજનેર ોની તપાસ અને સલાહ
30. છાપરા અને �દવાલમાથી પાણીનો �યય�ુ અઠવા�ડક સમારકામ
�િતચાર�ુ માળ� ુ
31. ગામમા �હ�ર મકાનોની સમી�ા માટ� �િતચાર માળ�ુ
32. ગામના રહ�ણાંક ોમા સમયાંતર� ટપકતા નળ અને �લ��બગ સાધનોની સમી�ા
33. ગામના રહ�ણાંક ોમાથી આવતા � ૂચનો અને ફ�રયાદો�ુ � ૂ�યાંક ન અને અમલીકરણ
�હ�ર અને �ય��તગત ઈમારતોમા પાણી સ�મ શૌચાલયો
ડ� ૂલ �લશ �ણાલી વાળા શૌચાલયો
ડ� ૂલ �લશ અને છ �લટરથી ઓછા પાણી વાળ� સ�મ ટાંક�
ડ� ૂલ �લશ અને છ �લટરથી વ�ુ પાણી વાળ� �બન-સ�મ ટાંક�
િસ�ગલ �લશ અને છ �લટરથી ઓછા પાણી વાળ� સ�મ ટાંક �
િસ�ગલ �લશ અને છ �લટરથી વ�ુ પાણી વાળ� �બન-સ�મ ટાંક �
સ�સર ક� સમય આધા�રત નળો
સમય આધા�રત સ�મ

2

3

3

4

2
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39.
40.

સમય અધા�રત �બન સ�મ
શૌચાલયો માટ� �ુન: વપરાયેલ પાણીની ઉપલ�ધતા
�ુન: વપરાયેલ પાણીની ઉપલ�ધતા છે અને નેટ વક� મા જોડાયેલ છે.

સારણી-12
�મ

1.
2.
3.

વાવેતર

વાવેતર (15 �ુદાઓ)
માપદં ડ
હ�રયાળ� �ે� વાળો િવ�તાર
પાણી સ�મ �હ�ર વાવેતર
� ૃ� સંર�ણ �યવ�થાપન
�ુ લ

રોકાયેલ �ુ લ જમીન િવ�તાર (3 �ુદાઓ)

જમીન િવ�તાર
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

5.

બાંધકામ વાળો િવ�તાર
ગામમા હ�રયાળો િવ�તાર
બાંધકામ ન થયેલ િવ�તાર
�ુ લ જમીન િવ�તાર
ગામની પહ�લો (4 �ુદાઓ)
વાવેતર માટ� િનધા� �રત જમીન િવ�તાર/�થાન
વાવેતરની �ણવણી અને જળ સંર�ણ ��ૃિ�ઓ
�હ�ર જળ સંર�ણ કાય� �મ
�હ�ર વાવેતર માટ� ની �િવિધઓ
�ુ લ
� ૃ�ો�ુ સંર�ણ અને વાવેતર�ુ �યવ�થાપન
ઓ� પાણી વાપરતા �ૃ�ો�ુ વાવેતર, ઓ� પાણી વાપરતા
બગીચા�ુ વાવેતર

મહ�મ �ુણ

�ુણ

6

િવ�તાર ચો.મીટર

મહ�મ �ુણ

�ુણ
4

5
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6.

�વ ખાતરો અને પાણીની મદદથી � ૃ�ોને મદદ

7.

વાવેતર માટ� ફ�રબદલી�ુ આયોજન

8.

�વ પે�ટ�સાઈડના વહાવટ�ુ િનયમન

9.

ટપક િસ�ચાઈ પ�ધિત
�ુ લ

સારણી-13 ગામમા �રસાઈ��લ�ગ
મહ�મ �ુણ

�રસાઈ��લ�ગ (30 �ુદાઓ)

(3) �ુણ

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

સમયાંતર� નકામા પાણીના ન� ૂના લઈ િવ�લેષણ કરવામા આવે છે ?
ગામમા નકામા પાણીના �રસાઈ��લ�ગ માતે કોઈ આયોજન છે ?
�રસાઈ��લ�ગ માટ� પાણી એક�ુ કરવાની કોઈ પ�ધિત છે ?
ગં�ુ ક� �રસાયકલ ન કર� � ુ પાણી કોઈ અ�ય ઉપયોગ માટ� વપરાય છે ?
�રસાયકલ કર� લ પાણી ખેતીમા વાપરવામા આવે છે ?
�રસાયકલ કરવા માટ�ના સાધનો બરાબર �ળવવામા આવે છે ?
નકા�ુ પાણી દરરોજ, અઠવા�ડયે, મ�હને ક� વષ� ભે� ુ કરવામા આવે છે ?

18.

ભે�ુ કર� � ુ પાણી દરરોજ, અઠવા�ડયે, મ�હને ક� વષ� �રસાયકલ કરવામા આવે છે?

19.
20.

નકામા પાણીને �રસાયકલ કરવાની ટકાવાર� ક� ટલી છે?
�હ�ર મકાનો�ુ આર.ઓ.�ુ પાણી કોઈ અ�ય હ�� ુ માટ� વાપરવામા આવે છે ?

�ુણ
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2.8 �યયવથાથાપ(20�ુુ ાઓ)
�મ

મહ�મ �ુ�ાઓ

માપદં ડ

�ુણ

પાણીની �ળવણી માટ� સમિપ�ત કમ� ચાર�ઓ
1.

�ૂરતા કમ� ચાર�ઓની સં�યા – �ળવણી માટ� �ી- �ુ�ુ ષો
�ુ ં શૈ�ણીક / �બન શૈ��ણક કમ� ચાર�ને પાણીના �શનોના િનર��ણ કાય� સ�પેલ છે?

2.

સફાઈ કમ� ચાર�ઓની સં�યા � ૂરતી છે? (કામના ભારણ અને તાલીમની ખાતર� કરવા માટ� થોડા

4

કમ� ચાર�ઓની હાજર� િવશે � ૂછપરછકરો)

3.

સમારકામ કરનાર કમ� ચાર�ઓ મટ� કાય� ફ�રબદલી છે?

4.

કમ� ચાર�ઓ સં�ુ લને જળસ�મ બનાવવા �ેરાય છે?
પાણીનો �યય અટકાવવો

1.
2.

તમાર� પાસે િવ�તાર અ�ુસાર પાણીની દ� ખર� ખ માટ� �ૂથ છે � પાણીનો બગાડ અટકાવે?
�ુ ં તમે �જઓ ટ�ગ�ગ (જમીએનમાં થતો પાણીનો �યય શોધવાની ર�ત) સં�ુલ ઉપર �લ�બરને પાણીનો �યય

2

અને પાણી �મ થવા સંબિં ધત પડકારો ઉક� લવાની પ�ધિત અપનાવી છે?
તાલીમ આપવામાં આવે છે .

1.

કમ� ચાર�ઓને તે� ું કાય� સંતોષકારક ર�તે � ૂણ� કરવા માટ� � ૂરતી તાલીમ અને ઉપકરણો � ૂરા પાડવામા આવે

2.

સં�ુલના દર� ક કાય�ને આવર� લેતી સમ� તાલીમ અપાય છે?
વ�ર�ઠ કમ� ચાર�ઓ �ારા અહ�વાલની આક��મક તપાસ
�ળવણી�ુ કાય� સરળતાથી ચાલે તે માટ� અ�ુભવી કમ� ચાર�ઓ આક��મક તપાસ કર� છે ?
અ� ૂરતી �ુિવધાઓ અને સમારકામ માટ�ની ��યાિવધીની �ણ

2

1
5
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1.

�ુ ં �યાં કોઈ � ૂચન આપવાની પ�ધિત છે ? દા.ત. � ૂચનપેટ�/ફ�રયાદ ન�ધણી/�ટરનેટ �ૂ થ

2.

�ુ ં તે દરરોજ ક� અઠવા�ડયે તપાસાય છે?

3.

�વ�છતા �ળવવા માટ� કોઈ ફ�રયાદ િનવારણ �ૂ થ છે ?

4.

કમ� ચાર�ઓની ફ�રયાદો પણ સમાન ર�તે �ૂ ર કરવામાં આવે છે ?

5.

સમારકામ પ�ધિતની �ુધારણા માટ� કમ� ચાર�ઓને � ૂચનો આપવામા આવે છે?
દ� િનક/અઠવા�ડક/માિસક િનર��ણ અને અહ�વાલ માટ� નો ન� ૂના/ફોમ�

1.

િનર��ણની મા�હતી ખંત� ૂવ�ક �ળવવામાં આવે છે ?

2.

વ�ર�ઠ લોકો �ારા કાયદાક�ય ર�તે અચાનક નીર��ણ કરવામાં આવે છે ?

3.

તેના ફોમ� ભરવામાં સરળ અને �યાપક છે?

4.

અહ�વાલમાં ન�ધ કરવાની શ�તા છે ?

5.

અહ�વાલોમાં ઉપયોગકતા� �ારા �ા�ત � ૂચનો અને ફ�રયાદો સમાિવ�ટ છે?

6.

સમારકામની કામગીર� બરાબર ચાલે તે માટ� વ�ર�ઠ કમ� ચાર�ઓ �ારા આક��મક તપાસ કરવામાં આવે છે ?
�ુ લ

6
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