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ಜಲ ಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಮತ್ತಿ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಗರಮ
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮ ಮತತು ಅನ್ತಷ್ಾಾನ್ ಯೀಜನೆ

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗರಮೀಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಂಡಳಿ
ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಮಾನ್ವ ಸಾಂಪನ್ಮಮಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರ
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ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗರಮೀಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಂಡಳಿ
ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಮಾನ್ವ ಸಾಂಪನ್ಮಮಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರ

ಹೈದರಾಬಾದ್ -500004

ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮ ಮತ್ತಿ ಅನ್ತಷ್ಠಾನ್ ಯೋಜನ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಮತ್ತಿ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಗರಮ ಉಪಕ್ರಮಗಳತ ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳತ
ಭಾರತೀಯ ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳಿಾಂದ ಹಳಿಿಗಳತ ಮತ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ್ ಸತಸ್ಥೆರತೆಯನ್ತನ ತ್ರಲತ ಪರಸ್ತಿಪಿಸಲಾದ
ತ್ಾಂತ್ರಗಳತ

ಆಗಸ್್ 2019
ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನ
ಮಾನ್ವ ಸಾಂಪನ್ಮಮಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ
ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರ

ಜಲಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಮತ್ತಿ ಜಲಶಕ್ತಿ ಗರಮದ ಈ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ತನ -ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಗಿ ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ತರಯಾಶಿೀಲ
ಭಾಗವಹಿಸತವಿಕೆ ಮತ್ತಿ ಅನ್ತಷ್ಠಾನ್ ಯೋಜನಯನ್ತನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗರಮೀಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಂಡಳಿ (ಎಾಂಜಿಎನಸ್ಥಆರಇ) ಹೈದರಾಬಾದ್
ಪರಕ್ಟಿಸ್ಥದೆ.
ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ಗಳತ ತೆಮಡಗಿಸಿಕೆ ಂಡಿರತವ ಹಳಿಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಗಗಿ ರ್ಕಯಾತ್ಾಂತ್ರಗಳತ, ಕ್ತರಯಾ ಯೋಜನಗಳತ ಮತ್ತಿ ಅನ್ತಷ್ಠಾನ್
ಯೋಜನಗಳನ್ತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತವಲ್ಲಿ ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯಗಳತ, ರ್ಕಲೀಜತಗಳತ ಮತ್ತಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ತನಕಗಳತ ಸ್ಥೀರಿದಾಂತೆ ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಲತ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೈಪಿಡಿಯತ ನೀರಿನ್ ನವಾಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳಾದ ನೀರಿನ್ ಆಯವಯಯ, ನೀರಿನ್ ಮೀಟರ್, ನೀರಿನ್ ಲರ್ಕಾಚಾರ, ನೀರಿನ್
ಬೀಡಿಕಯ ಅಧ್ಯಯನ್, ನೀರಿನ್ ನ್ಷ್್ವನ್ತನ ಕ್ಡಿಮೆ ಮಾಡತವುದತ ಹಾಗ

ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಮತ್ತಿ ಹಳಿಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಡಿಕ ಮತ್ತಿ ನೀರಿನ್ ಸರಬರಾಜಿನ್ ನವಾಹಣೆ

ಸ್ಥೀರಿದಾಂತೆ ಮಾಗಾದಶಾನ್ ಮಾಡತವುದತ ಹೀಗೆ ಎಾಂಬತದರ ಬಗೆೆ ವಿವರಿಸತತ್ಿದೆ. ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಥೀವಾ ಯೋಜನ (ಎನಎಸ್ಎಸ್),
ಸವಚ್ಛತಾ ಕ್ತರಯಾ ಯೋಜನ (ಎಸ್ಎಪಿ) ಮತ್ತಿ ಉನ್ನತ್ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ್ (ಯತಬಿಎ) ದಲ್ಲಿ ತೆಮಡಗಿಕಮಾಂಡಿವೆ.
ಪರಶ್ನನಗಳತ ಅಥವಾ ಅಭಿಪಾರಯಗಳಿಗಗಿ: admin@mgncre.inಗೆ ಇಮೆೀಲ್ ಮಾಡಿ:

ಕೈಪಿಡಿಯ ಬಗೆೆ
ಸ್ತ್ಯಾಂಡರ್ಡಾ ಆಪರೀಟಿಾಂಗ್ ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ್ಗಳತ ವಯಕ್ತಿಗಳತ ಜವಾಬಾಾರಿಯನ್ತನ ಹಮರತವಾಂತೆ ಮಾಡಬಹತದತ ಮತ್ತಿ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯ ಪರಕ್ತರಯೆಗಳ ಮೆೀಲ
ಒತ್ತಿ ನೀಡಬಹತದತ. ಆರಮೀಗಯ ಕೀಾಂದರಗಳತ, ಕ್ಟ್ಡಗಳತ, ಅಡತಗೆ ಮನ, ಪರಯೋಗಲಯಗಳತ, ಕ್ಚೀರಿಗಳತ, ಹತಲತುಹಾಸತಗಳತ ಮತ್ತಿ ಹಾಸ್ಥ್ಲ್ಗಳತ
ಮತಂತಾದ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ಗಳತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಮತ್ತಿ ಕ್ಷ್್ಕ್ರವಾದ ನೀರಿನ್ ನವಾಹಣೆಯನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧವೆ. ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಒಾಂದತ ಮನ
ಸಮತದ್ಯಯವಾಗಿದತಾ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳತ ಕ್ಲಿಕಯನ್ತನ ನೀಡತತ್ಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ್ ನವವಹಣೆಯ ಅಭಾಯಸವನ್ತನ ಕ್ತ್ಾವಯವನ್ಾನಗಿ
ಬಳೆಸ್ಥಕಮಳಿಬಹತದತ. ಅನ್ತಭವ ಮತ್ತಿ ಅಭಾಯಸದ ಮಮಲಕ್ ಅಭಾಯಸ ರಚ್ನ ಸ್ತಧ್ಯ . ಇದತ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಎಸ್ಒಪಿ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ತನ ಉತೆಿೀಜಿಸತವ
ರ್ಕಯಾವನ್ತನ ಬಾಂಬಲಿಸತತ್ಿದೆ, ನರಹಮರಯ ಗರಮದ ವಿವಿಧ್ ಸಮತದ್ಯಯಗಳನ್ತನ ರ್ಕಯಾಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ತೆಮಡಗಿಸ್ಥಕಮಾಂಡಿದ್ದಾರ: ಸವಚ್ಚತಾ ಕ್ತರಯಾ
ಯೋಜನ, ಉನ್ನತ್ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಮತ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಥೀವಾ ಯೋಜನ ಮತಂತಾದತವುಗಳಲ್ಲಿ ತ ಡಗಿಕೆ ಂಡಿದ್ಾಾರೆ. ನೀರತ ಸರಬರಾಜತ ವಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ
ನರಾಂತ್ರ ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ ಮತ್ತಿ ನರಾಂತ್ರವಾಗಿ ಸತಧಾರಿಸತವ ಪರಕ್ತರಯೆಗಳ ಅಭಾಯಸದ ಅಗತ್ಯವಿರತತ್ಿದೆ. ಸ್ತ್ಯಾಂಡರ್ಡಾ ಆಪರೀಟಿಾಂಗ್ ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ್ಗಳನ್ತನ
ಒಳಗೆಮಾಂಡ ಈ ಕೈಪಿಡಿ, ವೆೈಯಕ್ತಿಕ್, ಸ್ತಾಂಸ್ಥೆಕ್ ಮತ್ತಿ ಸಮತದ್ಯಯ ಪರಿಸ್ಥೆತಗಳಿಗೆ ಅನ್ತಗತಣವಾಗಿ ಭಾರತ್ದ್ಯದಯಾಂತ್ ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯಗಳತ ಮತ್ತಿ ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳತ (ಎಚಇಐ) ಸತಲಭವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಥಕಮಳಿಲತ ಮತ್ತಿ ಯಶಸ್ಥವಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಥಕಮಳಿಲತ ಸ್ತಧ್ಯವಾಗತವಾಂತೆ ವಿನ್ಯಯಸಗೆಮಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೆಳಿೀಯ ಜಲ ಸಾಂಪನ್ಮಮಲ ಅಗತ್ಯತೆಗಳತ ಮತ್ತಿ ನೀರಿನ್ ಗತಣಮಟ್ ಮತ್ತಿ ಪರಮಾಣವನ್ತನ ಪರತಬಿಾಂಬಿಸತವ ಪರಿಣಾಮರ್ಕರಿ ಅಲಾಪಾವವಧಿಯ ಮತ್ತಿ
ದ್ಧೀರ್ಾರ್ಕಲಿೀನ್ ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ರ್ಕಯಾ ವಿಧಾನ್ಗಳನ್ತನ ಮತ್ತಿ ಅಭಾಯಸಗಳನ್ತನ ಒಳಗೆಮಾಂಡಿರತವ ಮಾದರಿ ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾಯೋಜನಯನ್ತನ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತವುದತ ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೈಪಿಡಿ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ತ್ಾಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಿ ಅಭಾಯಸಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ವಾಗಿ ರ್ಕಯಾನವಾಹಿಸತತ್ಿದೆ.
ನೀರತ ಸರಬರಾಜತ ಮತ್ತಿ ಬೀಡಿಕಯ ನ್ಡತವೆ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಮತೆಮೀಲನ್ವಿದೆ. ಹಚಿಚದ ನೀರಿನ್ ಬೀಡಿಕ ಮತ್ತಿ ಸರಬರಾಜತ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಅಸ್ಥಿತ್ವದಲ್ಲಿರತವ ನೀರಿನ್
ಸಾಂಪನ್ಮಮಲಗಳ ಮೆೀಲ ಹಚಿಚನ್ ಒತ್ಿಡವನ್ತನಾಂಟತ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕೈಪಿಡಿಯತ ಪರಕ್ತರಯೆಗಳನ್ತನ, ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ್ಗಳನ್ತನ ಮತ್ತಿ ಹಾಂತ್ಗಳನ್ತನ ವಿವರಿಸತತ್ಿದೆ. ಈ
ಕೈಪಿಡಿಯತ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಮತ್ತಿ ಹಳಿಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗತ ವಿವಿಧ್ ಸಮತದ್ಯಯಗಳನ್ತನ ಮತ್ತಿ ಪರಕ್ತರಯೆಗಳನ್ತನ ಪರಿಗಣಿಸತವಲ್ಲಿ ಅವರತ ತೆಮಡಗಿಸ್ಥಕಮಾಂಡಿರತವ
ನರಹಮರಯ ಸಮತದ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಯೋಜನ್ರ್ಕರಿ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನಯನ್ತನ ರಮಪಿಸತವಮಾಗಾಗಳನ್ತನ ಒದಗಿಸತತ್ಿದೆ.
MGNCRE– ಜಲ ಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ & ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಗರಮ

‘ಡೀ ಝೀರಮೀ’ (ಪುರಸಭೆಗಳತ ಮತ್ತಿ ಸೆಳಿೀಯ ಸವ -ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳತ ನೀರತ ಸರಬರಾಜತವಯವಸ್ಥೆಯನ್ತನ ಸೆಗಿತ್ಗೆಮಳಿಸಲತ ಒತಾಿಯ ಮಾಡದ್ಧದ್ದಾಗ ಮತ್ತಿ
ಸ್ತವಾಜನಕ್ ಮತ್ತಿಕೈಗರಿರ್ಕ ಬಳಕಗಗಿ ಕ್ಟತ್ನಟ್ಟ್ಗಿ ಪಡಿತ್ರದಾಂತೆ ನೀರತ ಸರಬರಾಜತ ಮಾಡತವ ಪರಿಸ್ಥೆತ ಬರತವುದ್ಧಲು) ಎಾಂದತ ನ್ಯನ್ತ ಪಾರಮಾಣಿಕ್ವಾಗಿ
ಭಾವಿಸತತೆಿೀನ. ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿಯಾನ್-ಜಲಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕ್ರಮವು ವತ್ಾಮಾನ್ಕಾ ಮಾತ್ರವಲುದೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಮಾ ಸಮತದ್ಯಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ತನ ನಮಾಸತತ್ಿದೆ.
ನೀರಿನ್ ಬಜೆಟ್, ನೀರಿನ್ ಅಳತೆ, ನೀರಿನ್ ಬಳಕಯ ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ, ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತಿ ಮಳೆನೀರತ ಕಮಯತು, ಸ್ತಾಂಪರದ್ಯಯಿಕ್ ಮತ್ತಿ ಇತ್ರ ಜಲಮಮಲಗಳತ
/ ಟ್ಟಯಾಂಕಗಳ ನ್ವಿೀಕ್ರಣ, ಮರತ ಭತಾಯ ರಚ್ನ ಮತ್ತಿ ಪುನ್ಶ್ನಚೀತ್ನ್, ಜಲಾನ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತಿ ತೀವರವಾದ ಅರಣಿಯೀಕ್ರಣ ಇವು ಪರಮತಖ
ಮಧ್ಯಸ್ಥೆಕಯ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ.
ಕೈಪಿಡಿಯನ್ತನ ರಮಪಿಸ್ಥದ ಮತ್ತಿ ಅದನ್ತನ ಅದರ ತಾಕ್ತಾಕ್ ಗತರಿಯತ್ಿ ತ್ಲತಪಿಸ್ಥದ ಶಿರೀವಿ.ಎಲ್.ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸತಬಾಾ ರಾವ್, ಹಿರಿಯ ಆರ್ಥಾಕ್ ಸಲಹಗರರತ
ಎಾಂ.ಎಚ.ಆರ್.ಡಿ.ಅವರಿಗೆ ನ್ಮಮ ಪಾರಮಾಣಿಕ್ವಾದ ಧ್ನ್ಯವಾದಗಳತ. ಈ ಕೈಪಿಡಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸ್ಥದ ಎಮಜಿಎನಸ್ಥಆರ್ಇ ತ್ಾಂಡದ ಸದಸಯರತಡಾ.ಕ.ಎನ. ರೀಖಾ, ಡಾ.ರವಿ ಪರರ್ಕಶ್ ಸ್ಥಾಂಗ್, ಶಿರೀ ಎ. ವೆಾಂಕ್ಟ ರಾಂಗ ರಡಿಿ, ಶಿರೀಮತ ವಾಣಿ ಜಗದ್ಧೀಶವರಿ, ಶಿವರಾಮ ಜಿ ಮತ್ತಿ ಕ್ತ.ಅನ್ಸತಯಾ ವಿ.
ಡಾಕ್್ರ್.ಡಬಮುಯ . ಜಿ. ಪರಸನ್ನ ಕ್ತಮಾರ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಾಂ.ಜಿ.ಎನ.ಸ್ಥ.ಆರ್.ಇ.

ಪರಿವಿಡಿ
 ಪರಿಚ್ಯ
 ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾತ್ರ
 ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಅಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ನಯತಾಾಂಕ್ಗಳತ
 ಎಚಇಐಗಳತ- ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ರ್ಕಯಾಗಳತ
 ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರತ ಕಮಯತು
 ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ ಮತ್ತಿ ನವಾಹಣೆ
 ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ನೀರಿನ್ ಮಮಲದ ಅಾಂದ್ಯಜತ
 ಸ್ಥಮೀರಿಕಗಳನ್ತನ ತ್ಡಯತವುದತ
 ನಡತತೆಮೀಪುಗಳತ
 ಶಿಫಾರಸತ ಮಾಡಲಾದ ನೀರತ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಭಮಪರದೆೀಶದ ಮಾನ್ದಾಂಡ
 ರ್ಕಯಾ ತ್ಾಂತ್ರ
 ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಚಇಐ ಆಡಳಿತ್
 ಹಚಿಚನ್ ಓದತವಿಕಗಗಿ ಸಲಹಗಳತ: ಕೀಸ್ ಸ್ಡಿಗಳತ
 ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಗರಮ


ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳಿಾಂದ ಉತೆಿೀಜಿಸಲಪಾವಟ್ ಜಲಶಕ್ತಿ ಗರಮದ ಪರಯತ್ನಗಳತ
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ಜಲ ಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಕಮೀಷ್್ಕ್ಗಳತ
ಕಮೀಷ್್ಕ್ 1: ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ವಾಟರ್ ಸ್ತಮಟ್ಾ ಆಗಿದೆಯೆೀ ಎಾಂದತ ನಣಾಯಿಸಲತ ಅಾಂತಮ ಕ್ರಡತ ನ್ಕ್ಷೆ
ಕಮೀಷ್್ಕ್ 2: ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಸ್ಥಮಾೀರ್ ಅನ್ತನ ನಣಾಯಿಸತವುದತ
ಕಮೀಷ್್ಕ್ 3: ನೀರಿನ್ ಮಮಲ ಮಾಹಿತ
ಕಮೀಷ್್ಕ್ 4: ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲ ಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಉಪಕ್ರಮವು ಸರ್ಕಾರದ. ರ್ಕಯಾಕ್ರಮದೆಮಾಂದ್ಧಗೆ ಸ್ಥೀರಿಕಮಾಂಡತ / ಆದೆೀಶಗಳತ
ಕಮೀಷ್್ಕ್ 5: ನೀರಿನ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ ದ್ಧನ್ಗಳನ್ತನ ಗತರತತಸತವ ಮಾಗಾಗಳತ
ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಗರಮ ಕಮೀಷ್್ಕ್ಗಳತ
ಕಮೀಷ್್ಕ್ 1. ಜಲಶಕ್ತಿ ಗರಮದ ಭೌಗೆಮೀಳಿಕ್ ವಿವರ
ಕಮೀಷ್್ಕ್ 2: ಗರಮವು ವಾಟರ್ ಸ್ತಮಟ್ಾ ಆಗಿದೆಯೆ ಎಾಂದತ ನಣಾಯಿಸಲತ ಅಾಂತಮ ನ್ಕ್ಷೆ (ಗರಿಷ್ಾ 100 ಅಾಂಕ್ಗಳತ)
ಕಮೀಷ್್ಕ್ 3. ಗರಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ್ ಮಮಲಗಳತ
ಕಮೀಷ್್ಕ್ 4: ವಿವಿಧ್ ವಯೋಮಾನ್ದವರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ್ ಬಳಕ
ಕಮೀಷ್್ಕ್ 5: ಗರಮದ ವಿಭಿನ್ನ ಗತಾಂಪುಗಳಿಾಂದ ನೀರಿನ್ ಬಳಕ
ಕಮೀಷ್್ಕ್ 6: ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗರಮದ ಅಾಂಕ್ವನ್ತನ ನಣಾಯಿಸತವುದತ
ಕಮೀಷ್್ಕ್ 7: ಗರಮದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ತನ ಪುನ್ಶ್ನಚೀತ್ನ್ಗೆಮಳಿಸತವ ರಚ್ನಗಳತ
ಕಮೀಷ್್ಕ್ 8-ಗರಮದ ಮೆೀಲಮೈ ನೀರಿನ್ ಭೌತಕ್ ಸ್ಥೆತ (10 ಅಾಂಕ್ಗಳತ)
ಕಮೀಷ್್ಕ್ 9: ಕ್ತಡಿಯತವ ನೀರಿನ್ ಗತಣಮಟ್
ಕಮೀಷ್್ಕ್ 10: ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ ಮತ್ತಿ ನವಾಹಣೆ
ಕಮೀಷ್್ಕ್ 11: ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ
ಕಮೀಷ್್ಕ್ 12: ನಡತತೆಮೀಪು

ಕಮೀಷ್್ಕ್ 13: ಗರಮದಲ್ಲಿ ಮರತಬಳಕ (Recycling)
ಫಾಮೆೀಾಟ್ ಗಳ ಪಟಿ್
ನ್ಮಮನ 1: ಮಾದರಿ ಮೀಟರ್ ಇತಹಾಸ ದ್ಯಖಲ ನ್ಮಮನ
ನ್ಮಮನ 2: ನೀರಿನ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ತರಿತ್ತ ಪರಶ್ನನವಳಿ
ನ್ಮಮನ 3: ಪರಸಕ್ಿ ವಷ್ಾಕಾ ನೀರತ ಸರಬರಾಜತ
ನ್ಮಮನ 4: ನೀರಿನ್ ಲಕ್ಾಪರಿಶ್ನಮೀಧ್ನ
ನ್ಮಮನ 5: ಸ್ಥಮೀರಿಕ ವರದ್ಧ
ನ್ಮಮನ 6: ಸ್ಥಮೀರಿಕ ಪತೆಿ ವರದ್ಧ
ನ್ಮಮನ 7: ದ್ಯಖಲ ನವಾಹಣೆ ಮತ್ತಿ ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ
ನ್ಮಮನ 8: ಅನ್ತಷ್ಠಾನ್ ಮತ್ತಿ ಮೌಲಯಮಾಪನ್ರ್ಕಾಗಿ ರ್ಕಯಾಯೋಜನ
ನ್ಮಮನ 9: ಪರಮತಖ ನೀರಿನ್ ದ್ಧನ್ಗಳನ್ತನ ಗಮನಸ್ಥದ ದ್ಯಖಲ
ನ್ಮಮನ 10: ಪರಶ್ನನವಳಿ

ಜಲ ಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್
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ಪರಿಚ್ಯ
ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳತ (ಎಚಇಐಗಳತ) ತ್ಮಮ ನೈಸಗಿಾಕ್
ಸಾಂಪನ್ಮಮಲಗಳನ್ತನ ನವಾಹಿಸತವ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸ್ತವಯತ್ಿತೆಯನ್ತನ
ಹಮಾಂದ್ಧವೆ. ವಾಸಿವಿಕ್ವಾಗಿ ಅವು ಸವತ್ಾಂತ್ರವಾಗಿವೆ ಮತ್ತಿ ಆಾಂತ್ರಿಕ್ವಾಗಿ
ನಯಾಂತರಸಲಪಾವಡತತ್ಿವೆ, ಆದರ ನ್ಯಗರಿಕ್ರನ್ತನ, ವಯವಹಾರಗಳನ್ತನ,
ಕೈಗರಿಕಗಳನ್ತನ ಮತ್ತಿ ಇತ್ರ ಎಲುವನ್ಮನ ಬಾಹಯ ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ ಮತ್ತಿ
ಹಮಣೆಗರಿಕಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯಗಳಾಂತ್ಹ
ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಹಮಣೆಗರಿಕಯನ್ತನ ಹಮತ್ಿ ಮತಖಯಸೆರಿಗೆ ಸವಯಾಂ
ನಯಾಂತ್ರಣದ ಒಾಂದತ ಅವರ್ಕಶವಾಗಿದತಾ ಅವರತ ಅಾಂತ್ರಿಕ್ವಾಗಿ ತ್ಮಮ
ಸಾಂಪನ್ಮಮಲಗಳನ್ತನ ತ್ಮಮದೆೀ ಅಾಂತಮ ಅಧಿರ್ಕರವಾಗಿ
ಇರಿಸ್ಥಕಮಾಂಡಿರತವುದರಿಾಂದ ಜಲಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ಾಾರಿಯಂದ
ಪಾರಮತಖಯತೆಯಿಾಂದ ವತಾಸಬಹತದತ. ಜಲಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ತನ ಅರಿವಿನಮಳಗೆ
ಹಾಸತಹಮರ್ಕಾಗತವಾಂತೆ ಮಾಡಬೀರ್ಕದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಅಲುದೆ ಪರತ ನ್ಯಗರಿೀಕ್ರತ
ಅದನ್ತನ ವಯವಸ್ಥೆಯ ಒಾಂದತ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಭಾಯಸ ಮಾಡಬೀರ್ಕಗಿದೆ.
ಹಚಇಐಗಳತ ನರಾಂತ್ರವಾಗಿ ತ್ಡಯಿಲುದೆ ಪರಯತ್ನಗಳನ್ತನ ಭೆಮೀಧ್ಕ್ ವಗಾ, ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧ ಹಾಗಮ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳ ಮಮಲಕ್ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿಯಾನ್ವನ್ತನ
ಯಶಸ್ಥವಯಾಗಿ ಮಾಡಬೀರ್ಕಗಿದೆ. ಜಲಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕ್ವಾಗಿರತವ ಮತಖಯ ಸವಾಲತಗಳೆೀನಾಂದರ, ನೀರಿನ್ ಗತಣಮಟ್ದ ನವಾಹಣೆ, ನೀರಿನ್ ಬಿಡಾರದ
ನವಾಹಣೆ, ಪರವಾಹ ನೀರಿನ್ ನವಾಹಣೆ ಮತ್ತಿ ತಾಯಜಯ ನೀರಿನ್ ನವಾಹಣೆ.
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ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾತ್ರ


ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳತ, ಆಡಳಿತ್, ಅಧಾಯಪಕ್ರತ ಮತ್ತಿ ಇತ್ರ ಆಾಂತ್ರಿಕ್ ಮತ್ತಿ ಬಾಹಯ ಪಾಲತದ್ಯರರಮಾಂದ್ಧಗೆ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯ
ಬಗೆೆ ಒಮಮತ್ವನ್ತನ ನಮಾಸ್ಥ



ಗರಮ ನವಾಸ್ಥಗಳತ, ಗರಮಾಡಳಿತ್, ಗರಮಸಭೆ ಮತ್ತಿ ಇತ್ರ ಆಾಂತ್ರಿಕ್ ಹಾಗತ ಶ್ನಲಗಳತ, ಸವಸಹಾಯ ಗತಾಂಪುಗಳತ, ಆರಮೀಗಯ ಕೀಾಂದರಗಳತ, ಗರಮ
ಬಾಯಾಂಕ್ತಗಳತ, ಪಾಂಚಾಯತಗಳಾಂತ್ಹ ಬಾಹಯ ಪಾಲತದ್ಯರ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳೆಮಾಂದ್ಧಗೆ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗೆೆ ಒಮಮತ್ವನ್ತನ ನಮಾಸ್ಥ.



ಲಭಯವಿರತವ ಉತ್ಿಮ ಮಾನ್ದಾಂಡಗಳನ್ತನ ಮತ್ತಿ ಅಾಂಗಿೀಕ್ೃತ್ ನಯತಾಾಂಕ್ಗಳನ್ತನ ಅನ್ತಸರಿಸತವ ಮಮಲಕ್ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ನೀರನ್ತನ ಸ್ತಕ್ಷ್ತ್ ಮತ್ತಿ
ದಕ್ಷತೆಯಿಾಂದ ವಿತ್ರಣೆ ಮಾಡಲತ ನದ್ಧಾಷ್್ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆಕಗಳ ವಿನ್ಯಯಸವನ್ತನ ಸತಲಭಗೆಮಳಿಸ್ಥ



ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿತ್ವದಲ್ಲಿರತವ ನೀರಿನ್ ನವಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸತವಿಕಯಿಾಂದ ಅದನ್ತನ ಮತತ



ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಗಗಿ ಹಾಂತ್ ಹಾಂತ್ದ ಮಾಗಾದಶಾನ್ವನ್ತನ ಪರಸತಿತ್ಪಡಿಸ್ಥ



ಹಳಿಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಗಗಿ ಹಾಂತ್ ಹಾಂತ್ದ ಮಾಗಾದಶಾನ್ವನ್ತನ ಪರಸತಿತ್ಪಡಿಸ್ಥ



ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ಗಳತ ತೆಮಡಗಿಸ್ಥಕಮಾಂಡಿರತವ ಹಳಿಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರತವ ಅತ್ತಯತ್ಿಮ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಪದಿತಗಳ ಕ್ತರಿತ್ತ ಪರಕ್ರಣಗಳ

ಪಾರದಶಾಕ್ವಾಗಿರತವಾಂತೆ ನಮೀಡಿಕಮಳಿಿ

ಅಧ್ಯಯನ್ವನ್ತನ ಪರಸತಿತ್ಪಡಿಸ್ಥ. ಈ ನದಶಾನ್ಗಳತ ಇತ್ರ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಿ ಹಳಿಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಥಕಮಳಿಲತ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿ ರ್ಕಯಾನವಾಹಿಸತತ್ಿವೆ


ಸಾಂಸ್ಥೆಯ ನ್ಯಯಕ್ತ್ವದ ಜೆಮತೆಗೆ ಪರಮತಖ ಮಧ್ಯಸೆಗರರನ್ತನ ಒಳಗೆಮಾಂಡಿರತವ ಒಾಂದತ ಪರಮತಖ ತ್ಾಂಡವನ್ತನ ರಚಿಸಬಹತದತ. ತ್ಾಂಡವು "ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಜಲ
ಶಕ್ತಿ ತ್ಾಂಡ" ಆಗಿ ರ್ಕಯಾನವಾಹಿಸತತ್ಿದೆ.



ಗರಮ ನ್ಯಯಕ್ತ್ಿವದ ಜೆಮತೆಗೆ ಪರಮತಖ ಪಾಲತದ್ಯರರನ್ತನ ಒಳಗೆಮಾಂಡಿರತವ ಒಾಂದತ ಪರಮತಖ ತ್ಾಂಡವನ್ತನ ರಚಿಸಬಹತದತ. ತ್ಾಂಡವು “ಗರಮ” ಎಾಂದತ
ಕಲಸ ಮಾಡತತ್ಿದೆ ಜಲಶಕ್ತಿ ತ್ಾಂಡ”.



ಅನವೀಷ್ಣೆ, ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಸತ್ಯ -ಶ್ನಮೀಧ್ನ, ರರ್ಕಡಿಾಾಂಗ್, ಯೋಜನ, ಕ್ರಮ ತೆಗೆದತಕಮಳತಿವುದತ ಮತ್ತಿ ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ ಮಾಡತವ ಎಲು ಹಾಂತ್ಗಳಲ್ಲಿಯಮ
ಭಾಗಿಯಾಗಿರತವ ತ್ಾಂಡವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳನ್ತನ ಹಮರತ್ತಪಡಿಸ್ಥ ಎಲಾು ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ ಮಧ್ಯಸೆಗರರನ್ತನ ಒಳಗೆಮಾಂಡಿರತತ್ಿದೆ, ಅಾಂದರ ನ್ಯಗರಿಕ್ರತ,
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ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾ ತ್ಾಂಡಗಳತ, ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕ್ರತ, ಗರಮದ ಮತಖಾಂಡರತ ಹಾಗಮ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ಗಳತ ಮತ್ತಿ ಹಳಿಿಗಳತ.


ಒಾಂದತ ಅಥವಾ ಇಬಾರತ ಆಸಕ್ಿ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ-ರ್ಕಳಜಿ-ಒಲವು ಹಮಾಂದ್ಧರತವ ಅಧಾಯಪಕ್ ಸದಸಯರತ ಅಥವಾ ಗರಮ ಸಮತದ್ಯಯದ ಮತಖಾಂಡರಿಗೆ
ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಆಾಂದೆಮೀಲನ್ವನ್ತನ ಮತನ್ನಡಸತವ ಜವಾಬಾಾರಿಯನ್ತನ ನೀಡಬಹತದತ. ಇನ್ತನ ಮತಾಂದೆ 'ಜಲಶಕ್ತಿ ನ್ಯಯಕ್ತ್ವ ತ್ಾಂಡ'
ಎಾಂದತ ಹಸರಿಸಲಾಗಿರತವ ಈ ತ್ಾಂಡವು ತ್ಮಮದೆೀ ಆದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಾಂದ ಪಾರರಾಂಭಿಸ್ಥ ಉತಾಾಹಭರಿತ್ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳ ಗತಾಂಪನ್ತನ ಮತಖಯ ರ್ಕಯಾಂಪೀನ ತ್ಾಂಡದಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಾಗಿಸಲತ ಆಯೆಾ ಮಾಡತತ್ಿದೆ, ಇದನ್ತನ ಇನ್ತನ ಮತಾಂದೆ 'ಜಲ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾ ತ್ಾಂಡ' ಎಾಂದತ ಕ್ರಯಲಾಗತತ್ಿದೆ.



ಒಟ್ಟ್ಗಿ ಜಲಶಕ್ತಿ ನ್ಯಯಕ್ತ್ವ ತ್ಾಂಡ ಮತ್ತಿ ಜಲಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾ ತ್ಾಂಡ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ತ್ಾಂಡವಾಗತತ್ಿದೆ.



ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಬಗೆೆ ತೀವರ ಆಸಕ್ತಿಯಾಂದ್ಧಗೆ ಖಾತೆಗಳನ್ತನ, ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ತಿ ನವಾಹಣಾ ವಿಭಾಗಗಳನ್ತನ ಪರತನಧಿಸತವ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್
ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ತ್ಾಂಡಕಾ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ತ್ಾಂಡ ವರದ್ಧ ನೀಡತತ್ಿದೆ: ಜಲಶಕ್ತಿ ನವಾಹಣೆಯ ಗಮರಪ್.



ಸಾಂಪೂಣಾ ರ್ಕಯಾಕ್ರಮವು ನಯೋಜಿತ್ ಪಾರಧಿರ್ಕರದ ನದೆೀಾಶನ್ದ ಮೆೀರಗೆ ನ್ಡಯತತ್ಿದೆ, ಅದತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ತನ ತ್ರಲತ ನೀತ
ನಯಮಗಳನ್ತನ ಮತ್ತಿ ನದೆೀಾಶನ್ಗಳನ್ತನ ನೀಡತತ್ಿದೆ.



ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ತ್ಾಂಡ ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಗಗಿ ಹಮರಗಿನ್ ಸದಸಯರನ್ತನ ನರಯ ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯ / ಎಚಇಐ / ರ್ಕಲೀಜತಗಳಿಾಂದ ಗತರತತಸಬೀರ್ಕಗಿದೆ.
ಅವರತ ನಯಮತ್ ಮಧ್ಯಾಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಗತಯನ್ತನ ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ ಮಾಡಲತ ಬಾಂಬಲ ನೀಡತತಾಿರ



ಸಾಂಸ್ಥೆಯ ಮತಖಯಸೆರತ ಸಾಂಸ್ಥೆಯ ಪರತಯಬಾರನ್ತನ ಪ್ರೀತಾಾಹಿಸ್ಥದರ ಮಾತ್ರ ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ಥವಯಾಗಬಹತದತ. ಅವಳತ / ಅವನ್ತ
ಇಲಾಖೆಗಳನ್ತನ ನದೆೀಾಶಿಸಬೀಕ್ತ, ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾ ತ್ಾಂಡಗಳ ಆವಿಷ್ಠಾರಗಳಿಗೆ ಗಮನ್ ಕಮಡಬೀಕ್ತ ಮತ್ತಿ ಅವರ ಅಮಮಲಯವಾದ ಸಲಹಗಳನ್ತನ ,ಅವರ
ಮಾತ್ತಗಳನ್ತನ ಎಲಾು ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾ, ಬಮೀಧ್ಕ್ವಗಾದ ಸದಸಯರತ ಮತ್ತಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ್, ಬಮೀಧ್ಕೀತ್ರ ಮತ್ತಿ ಸಹಾಯಕ್ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧಗಳತ ಉತಾಾಹದ್ಧಾಂದ
ಅನ್ತಸರಿಸತತಾಿರ ಎಾಂದತ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಥಕಮಳಿಬೀಕ್ತ. ಒಬಾ ಒಳೆಿಯ ನ್ಯಯಕ್ನ್ತ ವಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ತನ ತ್ರಬಹತದತ,
ಅದರಿಾಂದ್ಯಗಿ ಅವನ್ತ / ಅವಳತ ಈ ಅಭಿಯಾನ್ದ ಮಮಲಾಸಿಾಂಭವಾಗಿರತವರತ. ಆಬಿಯಾನ್ಕಾ ಮಾಗಾದಶಾನ್ ನೀಡಲತ ಸಲಹಾ ಸಮತಯನ್ತನ
ರಚಿಸಬಹತದತ
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ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಸ್ಥಮಾೀರ್ಗೆ ನಯತಾಾಂಕ್ಗಳತ
ದೆೈಹಿಕ್ ಗೆಮೀಚ್ರತೆ ಮತ್ತಿ ಒಟ್ಟ್ರ ಪರಿಸರ
ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ

ಸ್ತಕ್ಷ್ತ್ ಜಲ


ನೀರಿನ್ ಕಮಳಾಯಿಗಳತ ಮತ್ತಿ ನೀರತ ಪೂರೈಕಯ ಕಲಸಗಳತ ಹಾಗತ ನೈಮಾಲಯ ಸ್ತಧ್ನ್ಗಳತ ಸ್ತಕ್ಷ್ತ್ ಮಟ್ದಲ್ಲಿರತವುದತ



ನೀರಿನ್ ಪೂರೈಕ ಸ್ತಕ್ಷ್ಟ್ರತವ ಶೌಚಾಲಯಗಳತ



ನೀರಿನ್ ನವಾಹಣೆಗಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧ



ನೀರಿನ್ ಪರಿಶಿೀಲನಗಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧ



ಟ್ಟಯಪ್ಗಳತ ಮತ್ತಿ ಪೈಪ್ಗಳಲ್ಲಿನ್ ಸ್ಥಮೀರಿಕಯನ್ತನ ನಯಮತ್ ಅಾಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸತವುದತ ಮತ್ತಿ ದತರಸ್ಥಿ ಮಾಡತವುದತ



ಎಲಾು ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಹಾಂತ್ದ ಫ್ುಶಿಾಂಗ್



ಸೆಳಿೀಯವಾಗಿ ದೆಮರಯತವ ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಸಯಗಳನ್ತನ ಮತ್ತಿ ಕ್ಡಿಮೆ ನೀರಿನ್ ಅಗತ್ಯವಿರತವ ಸಸಯಗಳನ್ತನ ನಡತವುದತ



ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿರತವ ಬಮೀಧ್ಕ್ವಗಾದವರಿಗೆ ಮತ್ತಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ರ್ಕಯಾಾಗರಗಳನ್ತನ ಆಯೋಜಿಸತವುದತ

MGNCRE – ಜಲ ಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ & ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಗರಮ

12

ಮಳೆನೀರತ ಕಮಯತು
 ಮಳೆನೀರನ್ತನ ಅಳೆಯಲತ ಹಾಗಮ ಮಳೆಯ ಮಟ್ವನ್ತನ ದ್ಯಖಲಿಸತವ ವಯವಸ್ಥೆಯನ್ತನ
ಅಳವಡಿಸತವುದತ
 ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನಮಳಗೆ ಮಳೆನೀರತ ಕಮಯತು ಅನ್ತಷ್ಠಾನ್ಕಾ ಕೈಗೆಮಾಂಡ ಕ್ರಮಗಳತ
 ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರತ ಕಮಯತು ಹಮಾಂಡಗಳನ್ತನ ಅಗೆಯತವುದತ


ರ್ಕಯಾಾಗರಗಳತ / ಸ್ಥಮನ್ಯರ್ಗಳ ಮಮಲಕ್ ನೀರಿನ್ ಕಮಯತು ಕ್ತರಿತ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ

ಸ್ತಾಂಪರದ್ಯಯಿಕ್ ಮತ್ತಿ ಇತ್ರ ಜಲಮಮಲಗಳ / ಟ್ಟಯಾಂಕಗಳ ನ್ವಿೀಕ್ರಣ


ಅಾಂತ್ಜಾಲ ಪುನ್ಶ್ನಚೀತ್ನ್ಗೆಮಳಿಸತವುದತ



ನೀರಿನ್ ಸಮತೆಮೀಲನ್ ನವಾಹಣೆ



ಸಾಂರಚ್ನಗಳನ್ತನ ಪುನ್ಶ್ನಚೀತ್ನ್ಗೆಮಳಿಸ್ಥ ಮತ್ತಿ ಮರತಪೂಣಾ ಮಾಡತವುದತ



ಜಲಾನ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ



ಭಮ ನವಾಹಣೆ



ನೀರಿನ್ ನವಾಹಣೆ



ಜಿೀವರಾಶಿ ನವಾಹಣೆ

ಇತ್ರ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆಕ ಕ್ರಮಗಳತ
 ತಾಾಂತರಕ್ ಮತ್ತಿ ಸ್ತಮಾಜಿಕ್ ಮಧ್ಯಪರವೆೀಶಗಳತ


ರ್ಕಯಾನವಾಹಣೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳನ್ತನ ಯೋಜಿಸತವುದತ, ಸ್ಥದಿಪಡಿಸತವುದತ ಮತ್ತಿ ವರದ್ಧ ಮಾಡತವುದತ



ಸಮಕ್ಿವಾಗಿ ಪರದಶಾನ್ವನ್ತನ ಏಪಾಡಿಸತವುದತ, ಪರಚಾರ, ಜ್ಞಾನ್ ಹಾಂಚಿಕಮಳತಿವುದತ



ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧ / ರ್ಕಮಾಕ್ರನ್ತನ ಗೌರವದ್ಧಾಂದ ನಮೀಡಿಕಮಳತಿವುದತ ಮತ್ತಿ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ತನ ಗಮನಸತವುದತ



ವರದ್ಧ ಮಾಡತವ ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ್ಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಿ ನೀಡತವುದತ



ನಯೋಜಿತ್ ಅಧಿರ್ಕರಿ ನೀರಿನ್ ನವಾಹಣೆಯ ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಿ ಸರಿಪಡಿಸತವ ಕ್ರಮಗಳನ್ತನ ತೆಗೆದತಕಮಳತಿವುದತ
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ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ರ್ಕಯಾಗಳತ
 ಪರತ ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಂಸ್ಥೆಯತ ನೀರಿನ್ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಥದಿಪಡಿಸತವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ:
a . ಹಚಇಐ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿರತವ ಪರತಯಾಂದತ ಕ್ಟ್ಡ ಮತ್ತಿ ಪರತ ತೆರದ ಜಮೀನ್ತ (ಭಮಮಯ ಗೆರೀಡಿಯಾಂಟ್ ಆಧ್ರಿಸ್ಥ) ನೀರಿನ್ ಬಜೆಟ್
ತ್ಯಾರಿಸಲತ ಎಚಇಐ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ತನ ಒಾಂದತ ರ್ಟಕ್ವೆಾಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಬೀಕ್ತ
ಿ ತ್ಿವೆ ಮತ್ತಿ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಗಗಿ ಅವರ್ಕಶಗಳನ್ತನ ಒದಗಿಸತತ್ಿವೆ.
b . ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರತಯಾಂದಮ ಸವಾಲತಗಳತ ಒಡತ
c . ಪರತ ಎಚಇಐ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ರ್ಟಕ್ಕಾ, ಬಳಕ, ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ ಗತರಿಗಳನ್ತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಪರತ ದ್ಧನ್ಕಾ, ಪ್ರತಿ ತಾಂಗಳಿಗೆ
ಬೀರ್ಕದ ಹಾಗಮ ಪರತ ತೆರೈಮಾಸ್ಥಕ್ಕಮಾಮೆಮ (ಋತ್ತಮಾನ್ಕ್ಾನ್ತಗತಣವಾಗಿ) ಮತ್ತಿ ಪರತ ಪರದೆೀಶಕಾ ವಾಷ್ಟಾಕ್ವಾಗಿ (ಕ್ನಷ್ಾ ಪರತ ಕ್ಟ್ಡ ಮತ್ತಿ
ಪರತ ತೆರದ ಭಮಪರದೆೀಶ) ತ್ನ್ನ ಅಲಾಪಾವವಧಿಯ ನೀರಿನ್ ಅವಶಯಕ್ತೆಗಳನ್ತನ ಯೋಜಿಸಬೀರ್ಕಗತತ್ಿದೆ.
d . ಪರತ ಎಚಇಐ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ರ್ಟಕ್ವು ತ್ನ್ನದೆೀ ಆದ ಮಳೆ ಮಾಪಕ್ ಮತ್ತಿ ತ್ನ್ನದೆೀ ಆದ ಮಳೆಯ ಪರಮಾಣವನ್ತನ ಅಳೆದತ ದ್ಯಖಲಿಸತವ
ವಯವಸ್ಥೆಯನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧರಬೀಕ್ತ.
e . ಪರತ ಎಚಇಐ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ರ್ಟಕ್ಕಾ ಸೆಳಿೀಯ ಸ್ತಮಥಯಾ, ಭಮಪರದೆೀಶ, ಭಮಮಯ ಇಳಿಜಾರತ, ಮಣಿಿನ್ ಸರಾಂಧ್ರತೆ ಮತ್ತಿ ಮಳೆಯ ಪರರ್ಕರ
ರಚಿಸಬಹತದ್ಯದ ಹಳಿಗಳತ, ಕ್ೃತ್ಕ್ ಕಮಳಗಳತ ಮತ್ತಿ ಛಾವಣಿಯ ಮೆೀಲಾಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಮಯತು ರಚ್ನಗಳನ್ತನ ವಿನ್ಯಯಸಗೆಮಳಿಸತವ
ರ್ಕಯಾಸ್ತಧ್ಯತೆಯನ್ತನ ಅನವೀಷ್ಟಸತವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
f . ಪರತ ಎಚಇಐ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ರ್ಟಕ್ಕಾ ಸಮಕ್ಿವಾದ ವಿನ್ಯಯಸಗಳ ಪರರ್ಕರ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರತ ಕಮಯತು ರಚ್ನಗಳನ್ತನ ನಮಾಸತವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
 ಗತರತತಸಲಾದ ಸಮಚ್ಕ್ಗಳ ಅನ್ತಸ್ತರವಾಗಿ ನೀರಿನ್ ಪರಮಾಣ ಮತ್ತಿ ಗತಣಮಟ್ದ ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ ಮತ್ತಿ ವಾಷ್ಟಾಕ್ ಗತರಿಗಳತ
a . ಪರತ ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಂಸ್ಥೆ ಗತಣಮಟ್ ಮತ್ತಿ ಮರತಬಳಕ ಸ್ತಮಥಯಾವನ್ತನ ಆಧ್ರಿಸ್ಥ ತ್ನ್ನ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ್ ಬಳಕಗಳಿಗಗಿ ಅದರ ವಿವಿಧ್
ನೀರಿನ್ ಮಮಲಗಳನ್ತನ ಗೆಮತ್ತಿಪಡಿಸಬೀಕ್ತ.
b . ನಲ ಮತ್ತಿ ಮೆೀಲಮೈ ನೀರಿನ್ ಬಳಕಯನ್ತನ ನಯಾಂತರಸ್ಥ (ಉತ್ಿಮ ಗತಣಮಟ್ದ ನೀರನ್ತನ ಗರಿಷ್ಾವಾಗಿ ಬಳಸ್ಥಕಮಳತಿವುದತ ಮತ್ತಿ ಕ್ನಷ್ಾ
ಗತಣಮಟ್ದ ನೀರನ್ತನ ಸವಚ್ಛಗೆಮಳಿಸಲತ ಮತ್ತಿ ತೆಮಳೆಯಲತ ಮತ್ತಿ ಫ್ುಶ್ ಮಾಡಲತ ಬಳಸತವುದತ)
c . ಪರತ ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ್ ಪರತ ಎಚಇಐ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ರ್ಟಕ್ವು ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಗತರತತಸಲಾದ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಕ್ಿವಾದ ಮಳೆನೀರತ
ಕಮಯತು ರಚ್ನಗಳನ್ತನ ಸ್ತೆಪಿಸತತ್ಿದೆ (ಒಟತ್ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ತನ ಭಮಪರದೆೀಶ ಮತ್ತಿ ಗತರತತಾವಕ್ಷ್ಾಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೆೀಲ
ನವಾಹಿಸಬಹತದ್ಯದ ವಲಯಗಳನ್ಯನಗಿ ರಮಪಿಸತವುದತ)
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 ಅಳೆದದಾನ್ತನ ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗತತ್ಿದೆ. ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿರತವುದನ್ತನ ನವಾಹಿಸಲಾಗತತ್ಿದೆ .
a . ಎಲಾು ಬೃಹತ ನೀರತ ವಿತ್ರಿಸತವ ಸೆಳಗಳತ ಮತ್ತಿ ಟ್ಟಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ್ ಬಳಕಯ ಮೀಟಗಾಳನ್ತನ ಮತ್ತಿ ಫ್ುೀ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ತನ
ಅಳವಡಿಸ್ಥರಿ.
b . ಬಳಸಲಾದ ಅಾಂತ್ಜಾಲವನ್ತನ ಅಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತಿ ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ
 ಓವರ್ ಹರ್ಡ ಟ್ಟಯಾಂಕ ಗಳ ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ
a . ಓವರ್ಹರ್ಡ ಟ್ಟಯಾಂಕಗಳನ್ತನ ಪರತದ್ಧನ್ ನಗದ್ಧತ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗಮ ಓವರ್ಹರ್ಡ ಟ್ಟಯಾಂಕನ್ಲ್ಲಿನ್ ನೀರಿನ್ ಮಟ್ದಲ್ಲಿನ್
ವಯತಾಯಸವನ್ತನ ಗಮನಸ್ಥ ದ್ಯಖಲಿಸ್ಥ.
b . ಪರತ ದ್ಧನ್ ಬಳಿಗಿನ್ಜಾವ ಟ್ಟಯಾಂಕಗಳತ ತ್ತಾಂಬಿವೆ ಎಾಂದತ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಥಕಮಳಿಿ . ಬಳಕಯನ್ತನ ಅಾಂದ್ಯಜತ ಮಾಡಲತ ನೀರಿನ್ ಮಟ್ದಲ್ಲಿನ್
ವಯತಾಯಸವನ್ತನ ಗಮನಸ್ಥ
 ಮೀಟ್ಟರ್ ಮೀಟರಿಾಂಗ್ ವಿಧಾನ್
a . ಪರತ ನಮಷ್ಕಾ ಪಾಂಪ್ ಹಮರಹಮಮಮಸತವ ನೀರನ್ತನ ಅಥವಾ ನೀರಿನ್ ಉತಾಪಾವದನಯನ್ತನ ಅಳೆಯಬೀಕ್ತ ಮತ್ತಿ ನೀರಿನ್ ಪಾಂಪ್ ಸ್ಥವಚ ಆನ
ಮಾಡಿದ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಗಾಂಟೆಗಳ ಸಮಯ ಮತ್ತಿ ಸಾಂಖೆಯಯನ್ತನ ಅಳೆಯಬೀಕ್ತ ಮತ್ತಿ ನೀರಿನ್ ಉತಾಪಾವದನಯನ್ತನ ಲಕ್ಾಹಾಕ್ಬೀಕ್ತ.
b . ಮೀಟ್ಟರತ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ಾಗ ಇದನ್ತನ ಲೆಕ್ಕಹಾಕ್ಲಾಗತತುದೆ ಮತ್ತಿ ನೀರಿನ್ ಹಿೀರಿಕಮಳತಿವಿಕಯನ್ತನ ಅಾಂದ್ಯಜತ ಮಾಡಲತ
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತತ್ಿದೆ.
c . ಈ ರಿೀತಯಾಗಿ ನೀರಿನ್ ಲಕ್ಾಪರಿಶ್ನಮೀಧ್ನಯನ್ತನ ನ್ಡಸ್ಥ ನ್ಾಂತ್ರ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನೀರಿನ್ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಥದಿಪಡಿಸ್ಥ.
 ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ನೀರಿನ್ ಮಮಲವನ್ತನ ಅಾಂದ್ಯಜತ ಮಾಡಿa . ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ನೀರಿನ್ ಮಮಲಗಳನ್ತನ ಮತ್ತಿ ಪರತ ಮಮಲದ್ಧಾಂದ ಪಡಯಬಹತದ್ಯದ ನೀರಿನ್ ಪರಮಾಣವನ್ತನ ಗತರತತಸ್ಥ
b . ಪರತ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ನೀರಿನ್ ವಿವಿಧ್ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ತನ ಗತರತತಸ್ಥ
c . ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿನ್ ನೀರಿನ್ ಮಮಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಋತ್ತಮಾನ್ ವಯತಾಯಸಗಳನ್ತನ ಅಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತಿ ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ವಿಶ್ನೀಷ್ವಾಗಿ ಬೃಹತ
ಬಳಕಯ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ.
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 ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ತನ ಪಾರರಾಂಭಿಸ್ಥ
a . ನೀರಿನ್ ಬೃಹತ ಬಳಕಯ ಸೆಳಗಳನ್ತನ ಮತ್ತಿ ಬೃಹತ ಆಗಿ ನೀರನ್ತನ ಬಳಸದ ಸೆಳಗಳನ್ತನ ಗತರತತಸ್ಥ ಮತ್ತಿ ಪರತ ಸೆಳಕ್ಮಾ ಅನ್ನ್ಯ ಸಾಂಖೆಯಯನ್ತನ
ಒದಗಿಸ್ಥ
b . ಅನ್ನ್ಯ ಸಾಂಖೆಯಯನ್ತನ ಗತರತತಸತವ ಮಮಲಕ್ ಪರತಯಾಂದತ ಸೆಳದಲ್ಲಿನ್ ಸ್ಥಮೀರಿಕಯನ್ತನ ತಳಿಸಲತ ಎಚ್ಚರಿಕಯ ವಯವಸ್ಥೆಯನ್ತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಥ
c . ನಯತ್ರ್ಕಲಿಕ್ವಾಗಿ (ಪರತದ್ಧನ್ / ವಾರಕಮಾಮೆಮ / ಹದ್ಧನೈದತ ದ್ಧನ್ಗಳಿಗೆಮಮೆಮ / ತಾಂಗಳಿಗೆಮಮೆಮ )ಬೃಹತ ಬಳಕಯ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ
ಚ ತೀವರವಾದ ವಿಧಾನ್ವನ್ತನ ಅನ್ತಸರಿಸ್ಥ.
ಕಮಳಾಯಿಗಳತ ಮತ್ತಿ ಪೈಪ್ಗಳಲ್ಲಿನ್ ಸ್ಥಮೀರಿಕಯನ್ತನ ತ್ಡಯಲತ ಹಚ್ತ
d . ಎರಡತ ಹಾಂತ್ದ ಫ್ುಶಿಾಂಗ್ ಅನ್ತನ ಸ್ತೆಪಿಸತವ ಮಮಲಕ್ ಟ್ಟಯೆುಟ್ ಫ್ುಶ್ ಗಳತ ಮತ್ತಿ ಫ್ುಶ್ ಗೆ ನೀರಿನ್ ಬಳಕಯನ್ತನ ಗರಿಷ್ಾವಾಗಿ ಮಾಡಿ.
 ನೀರಿನ್ ನವಾಹಣೆಯನ್ತನ ಮಾಡಿ
a . ಉದ್ಯಯನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಹತಲತುಹಾಸತಗಳಲ್ಲಿ - ಕ್ಡಿಮೆ-ನೀರಿನ್ ಬಳಕಯ ಬಗೆೆ ಪರಿಚ್ಯಿಸ್ಥ
b . ನೀರನ್ತನ ಹಚಾಚಗಿ ಬಳಸತತಿರತವ ಉದ್ಯಯನ್ಗಳನ್ತನ ಮತ್ತಿ ಹತಲತುಹಾಸತಗಳನ್ತನ ತ್ಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸ್ಥ
 ಮರತಬಳಕಯ ಬಗೆೆ (Recycling) ಪರಿಚ್ಯಿಸ್ಥ
a . ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿನ್ ಬೃಹತ ನೀರಿನ್ ಬಳಕ ಮತ್ತಿ ವಿತ್ರಣಾ ಸೆಳಗಳ ಆಧಾರದ ಮೆೀಲ ನೀರಿನ್ ಮರತಬಳಕಯ ಅವರ್ಕಶಗಳನ್ತನ ಗತರತತಸ್ಥ
b . ಕ್ತಡಿಯತವ ನೀರಿನ್ ಗತಣಮಟ್ವನ್ತನ ಉಳಿಸ್ಥಕಮಳಿಲತ ಫ್ಸ್ಠಾ ಇನ-ಫ್ಸ್ಠಾ ಔಟ್ ವಿಧಾನ್ವನ್ತನ ಪರಿಚ್ಯಿಸ್ಥ.

c . ಉತ್ಿಮ ಗತಣಮಟ್ದ ನೀರನ್ತನ ಅತ್ತಯತ್ಿಮವಾಗಿ ಬಳಸಲತ ಕಾಂಟರ್ ಕ್ರಾಂಟ್ ವಿಧಾನ್ವನ್ತನ ಪರಿಚ್ಯಿಸ್ಥ, ಅಾಂದರ ಕ್ತಡಿಯಲತ, ಸ್ತನನ್
ಮಾಡಲತ, ತೆಮೀಟಗರಿಕ ಮಾಡಲತ ಮತ್ತಿ ಸವಚ್ಚಗೆಮಳಿಸಲತ.
 ಸ್ಥಮೀರಿಕಗಳನ್ತನ ತ್ಡಗಟತ್ವುದತ
a . ಪರದೆೀಶವಾರತ ನೀರಿನ್ ವಿೀಕ್ಷಣಾ ತ್ಾಂಡವನ್ತನ ರಚಿಸ್ಥ ಏಕಾಂದರ ಅದತ ನೀರತ ವಯಥಾವಾಗತವುದನ್ತನ ತ್ಡಯತತ್ಿದೆ.
b . ನೀರಿನ್ ಸ್ಥಮೀರಿಕ ಮತ್ತಿ ನೀರತ ನಾಂತ್ತ ಮಡತಗಟತ್ವಿಕಗೆ-ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ ಸವಾಲತಗಳನ್ತನ ಎದತರಿಸಲತ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿರತವ ನೀರಿನ್ ಸ್ಥಮೀರಿಕ
ಬಿಾಂದತಗಳತ ಮತ್ತಿ ಕಮಳಾಯಿಗರರ ಅಪಿುಕೀಶನ ಆಧಾರಿತ್ ಎಚ್ಚರಿಕಗಳನ್ತನ ನೀಡಲತ ಜಿಯೋ ಟ್ಟಯಗ್ ಮಾಡತವ ವಿಧಾನ್ವನ್ತನ
ಅಳವಡಿಸ್ಥಕಮಳಿಿ .
 ನ ಡತ ತೆಮೀ ಪ್ು ( Plantation)
a . ರಸ್ಥಿಬದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಅಲಾಂರ್ಕರಿಕ್ ಮರಗಳನ್ತನ ನಡತವುದನ್ತನ, ಏಕ್ಮತಖೀಯವಾದ ಹಾಗಮ ಚೈನ್ಯ ಹತಲ್ಲಿನ್ ಹಾಸತಗಳ ತ್ಯಾರಿಯನ್ತನ
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ತ್ಡಗಟಿ್ .
b . ನೀರತ ಪೂರೈಕಗೆ ಬೀರ್ಕಗತವ ಸಸಯಗಳ ಬದಲಿಗೆ ನೀರಿನ್ ಏರಿಳಿತ್ಗಳಿಗೆ ಹಮಾಂದ್ಧಕಮಳತಿವ, ಹಣತಿಗಳನ್ತನ ಬಿಡತವಾಂತ್ಹ, ಉಪಯತಕ್ಿವಾದ
ಸೆಳಿೀಯ ಪರಭೆೀದಗಳನ್ತನ ಆರಿಸ್ಥಕಮಳಿಿ .
c . ಲಾಂಟ್ಟನ್ಯ (lantana) ಮತ್ತಿ ಇತ್ರ ವಿದೆೀಶಿೀಯ ಸಸಯಗಳನ್ತನ ನಡದೆ ಇರತವುದತ ಉತ್ಿಮ.
 ಆಡಳಿತ್
a . ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ನ್ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾ ತ್ಾಂಡಗಳನ್ತನ ರಚಿಸ್ಥ
b . ನೀರಿನ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ತನ ನವಾಹಿಸಲತ ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯದ ಎಾಂಜಿನಯರಿಾಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಾಗ, ಯೋಜನ್ಯ ವಿಭಾಗ
ಮತ್ತಿ ತೆಮೀಟಗರಿಕ ವಿಭಾಗವನ್ತನ ತೆಮಡಗಿಸ್ಥಕಮಳಿಿ .

ಕಮೀಷ್್ಕ್ 1: ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ನೀರತ ಉತ್ಿಮವಾಗಿದೆಯೆೀ ಎಾಂದತ ನಣಾಯಿಸಲತ ಸ್ತಮಟ್ಾ ನ್ಕ್ಷೆ
ಮಾನ್ದಾಂಡ

ಕ್ರ. ಸಾಂ

ಹೌದತ

ಇಲು

ನೀರಿನ್ ಬಜೆಟ್

a. ನಮಮ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ಠನ್ಲ್ಲಿ ಅಲಾಪಾವವಧಿಯ, ಪರತ ದ್ಧನ್ದ, ವಾರಕಮಾಮೆಮ, ತಾಂಗಳಿಗೆಮಮೆಮ ಮತ್ತಿ ತೆರೈಮಾಸ್ಥಕ್ಕಾ ಒಮೆಮ
(ಋತ್ತಮಾನ್ಕ್ಾನ್ತಸ್ತರವಾಗಿ) ನೀರಿನ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ತನ ಸ್ಥದಿಪಡಿಸ್ಥಲಾಗಿದೆಯೆ?

b. ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಳೆನೀರಿಗಗಿ ಗೆೀಜ್ ಮತ್ತಿ ಮಳೆನೀರಿನ್ ದ್ಯಖಲಾತ ವಯವಸ್ಥೆಯನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧದ್ದೀರಾ?
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c. ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿರತವ ಪರತ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಯತನಟ್ ಪರದೆೀಶಕಾ ಮಳೆನೀರತ ಕಮಯತು ರಚ್ನಯನ್ತನ ನೀವು ನಮಾಸ್ಥದ್ದೀರಾ?
d. ಸೆಳಿೀಯ ಸ್ತಮಥಯಾ, ಭಮಪರದೆೀಶ, ಭಮಮಯ ಇಳಿಜಾರತ, ಮಣಿಿನ್ ಸರಾಂಧ್ರತೆ ಮತ್ತಿ ಮಳೆಯ ಪರರ್ಕರ ನೀವು ಹಮರವಲಯದ
ಹಳಿಗಳನ್ತನ ತೆಗೆಯಲತ ವಿನ್ಯಯಸಗೆಮಳಿಸ್ಥ ರಚ್ನ ಮಾಡಿರತವಿರಾ?
e. ಸೆಳಿೀಯ ಸ್ತಮಥಯಾ, ಭಮಪರದೆೀಶ, ಭಮಮಯ ಗೆರೀಡಿಯಾಂಟ್, ಮಣಿಿನ್ ಸರಾಂಧ್ರತೆ ಮತ್ತಿ ಮಳೆಯ ಪರರ್ಕರ ನೀವು ಕ್ೃತ್ಕ್
ಕಮಳಗಳನ್ತನ ವಿನ್ಯಯಸಗೆಮಳಿಸ್ಥ ಸ್ತೆಪಿಸ್ಥದ್ದೀರಾ?

MGNCRE – ಜಲ ಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ & ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಗರಮ
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f. ಸೆಳಿೀಯ ಸ್ತಮಥಯಾ, ಭಮಪರದೆೀಶ, ಭಮಮಯ ಗೆರೀಡಿಯಾಂಟ್, ಮಣಿಿನ್ ಸರಾಂಧ್ರತೆ ಮತ್ತಿ ಮಳೆಯ ಪರರ್ಕರ ನೀವು ಛಾವಣಿಯ
ಮೆೀಲಾಾಗದ ನೀರಿನ್ ಕಮಯತು ರಚ್ನಗಳನ್ತನ ವಿನ್ಯಯಸಗೆಮಳಿಸ್ಥದ್ದೀರಾ?

ನೀರಿನ್ ಪರಮಾಣ ಮತ್ತಿ ಗತಣಮಟ್ದ ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ
2

a. ಗತಣಮಟ್ ಮತ್ತಿ ಮರತಬಳಕಯ ಸ್ತಮಥಯಾವನ್ತನ ಆಧ್ರಿಸ್ಥ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ್ ಬಳಕಗಳಿಗಗಿ ವಿವಿಧ್ ನೀರಿನ್ ಮಮಲಗಳನ್ತನ
ನಗದ್ಧ ಮಾಡಿರತವಿರಾ?
b. ನಲ ಮತ್ತಿ ಮೆೀಲಮೈ ನೀರಿನ್ ಬಳಕಯನ್ತನ ನೀವು ನಯಾಂತರಸತತಿೀರಾ (ಉತ್ಿಮ ಬಳಕಗಗಿ ಉತ್ಿಮ ಗತಣಮಟ್ದ ನೀರನ್ತನ ಹಾಗತ
ಸವಚ್ಛಗೆಮಳಿಸಲತ , ತೆಮಳೆಯಲತ ಮತ್ತಿ ಫ್ುಶ್ ಮಾಡಲತ ಕ್ಡಿಮೆ ಗತಣಮಟ್ದ ನೀರನ್ತನ ಬಳಸ್ಥ)?
c. ನೀವು ಗತರತತಸ್ಥದ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರತ ಕಮಯತು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ (ಭಮಪರದೆೀಶ ಮತ್ತಿ ಗತರತತಾವಕ್ಷ್ಾಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೆೀಲ
ಒಟತ್ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ತನ ನವಾಹಿಸಬಹತದ್ಯದ ವಲಯಗಳಾಗಿ ರಮಪಿಸತತಿೀರಾ)?
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ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ ಮತ್ತಿ ನವಾಹಣೆ
3

a. ಎಲಾು ಬೃಹತ ನೀರತ ವಿತ್ರಿಸತವ ಸೆಳಗಳತ ಮತ್ತಿ ಟ್ಟಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀರಿನ್ ಬಳಕಯ ಮೀಟರ್ ಮತ್ತಿ ಫ್ುೀ ಮೀಟರ್ ಗಳನ್ತನ
ಸ್ತೆಪಿಸ್ಥದ್ದೀರಾ?
b. ನೀವು ಭಮಮಯಿಾಂದ ಸ್ಥಳೆದತಕಮಳತಿವ ಅಾಂತ್ಜಾಲವನ್ತನ ಅಳೆಯಲತ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸ್ಥರತವಿರಾ ಮತ್ತಿ ಅದನ್ತನ ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ
ಮಾಡತತಿೀರಾ?
c. ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ಗೆ ನೀರಿನ್ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಥದಿಪಡಿಸ್ಥದ ನ್ಾಂತ್ರ ನೀವು ನೀರಿನ್ ಲಕ್ಾಪರಿಶ್ನಮೀಧ್ನಯನ್ತನ ನ್ಡಸತತಿೀರಾ?

ಓವರ್ ಹರ್ಡ ಟ್ಟಯಾಂಕ ಗಳನ್ತನ ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ
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a. ಪರತದ್ಧನ್ದ ಓವರ್ಹರ್ಡ ಟ್ಟಯಾಂಕನ್ಲ್ಲಿನ್ ನೀರಿನ್ ಮಟ್ದ ವಯತಾಯಸವನ್ತನ ನೀವು ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ ಮಾಡತತಿೀರಾ?
b. ಪರತ ದ್ಧನ್ದ ಆರಾಂಭದಲ್ಲಿ ಟ್ಟಯಾಂಕಗಳತ ತ್ತಾಂಬಿವೆ ಎಾಂದತ ನೀವು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಥಕಮಳತಿತಿೀರಾ?
c. ದ್ಧನ್ದ ಬಳಕಯನ್ತನ ಅಾಂದ್ಯಜತ ಮಾಡಲತ ನೀರಿನ್ ಮಟ್ದಲ್ಲಿನ್ ವಯತಾಯಸವನ್ತನ ನೀವು ಗಮನಸತತಿೀರಾ?

ಮೀಟ್ಟರ್ ಮೀಟರಿಾಂಗ್ ವಿಧಾನ್

a. ನೀವು ಪರತ ನಮಷ್ಕಾ ಪಾಂಪ್-ಹರಿಸತವ ನೀರಿನ್ ಹರಿವನ್ತನ ಅಳೆಯತತಿೀರಾ?
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b. ನೀರಿನ್ ಪಾಂಪ್ ಸ್ಥವಚ ಆನ ಮಾಡಿದ ಗಾಂಟೆಗಳ ಲಕ್ಾವನ್ತನ ನೀವು ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ ಮಾಡತತಿೀರಾ?
c. ನೀವು ನೀರಿನ್ ಹಮರಹರಿವನ್ತನ ಲಕ್ಾ ಹಾಕ್ತತಿೀರಾ?
d. ನೀರಿನ್ ಸ್ಥಳೆಯತವಿಕಯನ್ತನ ಅಾಂದ್ಯಜತ ಮಾಡಲತ ಮೀಟ್ಟರ್ ಚಾಲನ ಮಾಡಿದ್ಯಗಲಲಾು ನೀವು ನೀರಿನ್ ಹರಿವಿನ್ ಪರಮಾಣವನ್ತನ
ಅಳೆಯತತಿೀರಾ?
ಇ.ರ್ಕಯಮೀಟರ್
ಗಳನ್ತನ ಮೆೀಲಿವ
ರಣೆ ಮಾಡಲತ,ನೀರಿನ್
ಪರಿಶಿೀಲಿಸಲತ,
ಮಾಡಲತ
ಮತ್ತಿ ಬದಲಾಯಿಸಲತ ನೀವು ರ್ಕಯಾಕ್ರಮವನ್ತನ
ಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿರತವ
ಎಲಾುಚಾ
ಮಮಲಗಳಿಾಂದ
ಇಳತವರಿದತರಸ್ಥಿ
ಸ್ತಮಥಯ
ಾದ ಅಾಂದ್ಯಜತ

6

ಚಾಲನಗೆಮಳಿಸ್ಥರತವಿರಾ?
a. ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ನೀರಿನ್ ಮಮಲಗಳತ ಮತ್ತಿ ಪರತ ಮಮಲದ್ಧಾಂದ ದೆಮರಯತವ ಇಳತವರಿಯ ಸ್ತಮಥಯಾವನ್ತನ ನೀವು ಗತರತತಸ್ಥದ್ದೀರಾ?
b. ಪರತ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ರ್ಟಕ್ದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ್ ವಿವಿಧ್ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ತನ ನೀವು ಗತರತತಸ್ಥದ್ದೀರಾ?
c. ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿನ್ ನೀರಿನ್ ಮಟ್ವನ್ತನ ಮತ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿನ್ ಋತ್ತಮಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಾಂಟ್ಟಗತವ ವಯತಾಯಸಗಳನ್ತನ ನೀವು ಅಳೆಯತವಿರಾ ಮತ್ತಿ
ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ ಮಾಡತವಿರಾ?

7

ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ತನ ಪಾರರಾಂಭಿಸ್ಥ
a. ಗೆಮತ್ತಿಪಡಿಸ್ಥದ ಆವತ್ಾನ್ದೆಮಾಂದ್ಧಗೆ ಕಮಳಾಯಿಗಳತ ಮತ್ತಿ ಪೈಪ್ಗಳಲ್ಲಿನ್ ಸ್ಥಮೀರಿಕಯನ್ತನ ಸರಿಪಡಿಸಲತ ನೀವು ಕ್ರಮಗಳನ್ತನ
ತೆಗೆದತಕಮಳತಿತಿೀರಾ?
b. ಎಲಾು ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಾ ನೀರಿನ್ ಬಳಕಗಗಿ ನೀವು ಎರಡತ ಹಾಂತ್ದ ಫ್ುಶಿಾಂಗ್ ಅಳವಡಿಸ್ಥರತವಿರಾ?
MGNCRE – ಜಲ ಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ & ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಗರಮ
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ನೀರಿನ್ ನವವಹಣೆ
8

a. ನೀವು ಕ್ಡಿಮೆ ನೀರತ-ಉಪಯೋಗಿಸತವ ಉದ್ಯಯನ್ ಮತ್ತಿ ಹತಲತುಹಾಸತಗಳನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧದ್ದೀರಾ?
ಚ ನೀರತ ಉಪಯೋಗಿಸತವ ಉದ್ಯಯನ್ಗಳತ ಮತ್ತಿ ಹತಲತುಹಾಸತಗಳನ್ತನ ತ್ಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸಲತ ನೀವು ಸ್ಥದಿರಿದ್ದೀರಾ?
b. ಪರಸತಿತ್ ಹಚ್ತ

ಮರತಬಳಕಯನ್ತನ(Recycling) ಪರಿಚ್ಯಿಸ್ಥ

a. ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನೀರಿನ್ ಬಳಕ ಮತ್ತಿ ವಿತ್ರಣಾ ಸೆಳಗಳ ಆಧಾರದ ಮೆೀಲ ನೀವು ನೀರಿನ್ ಮರತಬಳಕ ಅವರ್ಕಶಗಳನ್ತನ
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ಹಮಾಂದ್ಧದ್ದೀರಾ?
b. ಕ್ತಡಿಯತವ ನೀರಿನ್ ಗತಣಮಟ್ವನ್ತನ ಉಳಿಸ್ಥಕಮಳಿಲತ ನೀವು ಫ್ಸ್ಠ್ ಇನ -ಫ್ಸ್ಠ್ ಔಟ್ - ವಿಧಾನ್ವನ್ತನ ಅನ್ತಸರಿಸತತಿೀರಾ?
c. ಅತ್ತಯತ್ಿಮ ಬಳಕಗಗಿ ಉತ್ಿಮ ಗತಣಮಟ್ದ ನೀರನ್ತನ ಬಳಸತವ ಕಾಂಟರ್ ಕ್ರಾಂಟ್ ವಿಧಾನ್ವನ್ತನ ನೀವು ಬಳಸತತಿೀರಾ,
ಯಾವುದಕಾಾಂದರ ಕ್ತಡಿಯಲತ, ಸ್ತನನ್ ಮಾಡಲತ, ತೆಮೀಟಗರಿಕಗೆ ಮತ್ತಿ ಸವಚ್ಛ ಗೆಮಳಿಸಲತ?

ಪುಗಿಾಂಗ್ ಸ್ಥಮೀರಿಕಗಳತ
10

a. ನೀವು ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ರ್ಟಕ್ದ ಅನ್ತಸ್ತರವಾಗಿ (ಪರದೆೀಶವಾರತ) ನೀರಿನ್ ವಿೀಕ್ಷಣಾ ತ್ಾಂಡವನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧದ್ದೀರಾ ಅದತ ನೀರತ
ವಯಥಾವಾಗತವುದನ್ತನ ನಲ್ಲಿಸತತ್ಿದಯೆೀ?
b. ನೀರಿನ್ ಸ್ಥಮೀರಿಕ ಮತ್ತಿ ಮಡತಗಟಿ್ದ ನೀರಿನ್-ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ ಸವಾಲತಗಳನ್ತನ ತ್ಡಗಟ್ಲತ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿರತವ ನೀರಿನ್ ಸ್ಥಮೀರಿಕ
ಬಿಾಂದತಗಳತ ಮತ್ತಿ ಕಮಳಾಯಿ ಕಲಸಗರರ ಆಧಾರಿತ್ ಎಚ್ಚರಿಕಗಳ ಬಗೆೆ ಜಿಯೋ ಟ್ಟಯಗ್ ಮಾಡತವ ವಿಧಾನ್ವನ್ತನ ನೀವು
ಅಳವಡಿಸ್ಥಕಮಾಂಡಿರತವಿರಾ?

ನಡತತೆಮೀಪು

a. ನೀವು ರಸ್ಥಿಬದ್ಧಯ ಅಲಾಂರ್ಕರಿಕ್ ಮರಗಳನ್ತನ,ಮನಮ ಕ್ಲಚರ್ ಮತ್ತಿ ಚಿೀನ್ಯ ಹತಲ್ಲಿನ್ ಹತಲತುಹಾಸತಗಳನ್ತನ ನಟಿ್ದ್ದೀರಾ?
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ಚ ನೀರತ ಬಯಸದ , ಹಣತಿಗಳನ್ತನ ನೀಡತವಾಂತ್ಹ, ಉಪಯತಕ್ಿ ಸಸಯಗಳನ್ತನ, ಆಯೆಾ ಮಾಡಿದ ಸೆಳಿೀಯ ಜಾತಗಳ
b. ಪರಸತಿತ್ ಹಚ್ತ
ಚ ನೀರತ ಅಗತ್ಯವಿರತವ ಗಿಡಗಳ ಬದಲಾಗಿ ನಡಲತ ನೀವು ಸ್ಥದಿರಿದ್ದೀರಾ?
ಗಿಡಗಳನ್ತನ ಹಚ್ತ
c. ನೀವು ಲಾಂಟ್ಟನ್ಯ ಮತ್ತಿ ಇತ್ರ ವಿಲಕ್ಷಣ ಜಾತಗಳನ್ತನ ನಡತವುದನ್ತನ ತ್ಡಯತವಿರಾ?

ಆಡಳಿತ್
12

a. ನೀವು ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾ ತ್ಾಂಡಗಳನ್ತನ ರಚಿಸ್ಥರತವಿರಾ?
b. ನೀರಿನ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ತನ ನವಾಹಿಸಲತ ನೀವು ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯದ ಎಾಂಜಿನಯರಿಾಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಾಗ,

ಯೋಜನ್ಯ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತಿ ತೆಮೀಟಗರಿಕ ವಿಭಾಗವನ್ತನ ತೆಮಡಗಿಸ್ಥಕಮಾಂಡಿರತವಿರಾ?

ಫ್ಲಿತಾಾಂಶ: ವಾಟರ್ ಸ್ತಮಟ್ಾ – 75% ಹೌದತ-ಸರಿಹಮಾಂದತವುದತ
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ಕಮೀಷ್್ಕ್ 2: ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಸ್ಥಮಾೀರ್ ಅನ್ತನ ನಣಾಯಿಸತವುದತ
ಕ್ರ. ಸಾಂ

2.1 ನೀರಿನ್ ಬಜೆಟ್ (ಸಾಂಪನ್ಮಮಲದ ಪರರ್ಕರದಾಂತೆ ಮತ್ತಿ ಬೃಹತ ಬಳಕಯ ಸೆಳಿಯವಾರತ)

ಮಾನ್ದಾಂಡ
ನೀರತ

1
2
3
4
5
6

ದ್ಧನ್ಕಮಾಮೆಮಯಾಂತೆ (000
ಲಿೀಟರ್ನ್ಲ್ಲಿ)

ವಾರಕಮಾಮೆಮಯಾಂತೆ (000
ಲಿೀಟರ್ನ್ಲ್ಲಿ)

ಮಮಲ

ಮಮಲ

ಮಮಲ

ಮಮಲ

ಮಮಲ

ಮಮಲ

ಮಮಲ

ಮಮಲ

ಮಮಲ

ಮಮಲ

ಮಮಲ

ಮಮಲ

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ನೀರಿನ್ ಲಭಯತೆ
ನೀರಿನ್ ಬಳಕ
ನೀರಿನ್ ಗತಣಮಟ್
ಮಳೆನೀರತ ಕಮಯತು
ಮರತಬಳಕ
ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳತ

ಪರತ ನೀರಿನ್ ಮಮಲದ್ಧಾಂದ ನೀರಿನ್ ಇಳತವರಿಯ ಅಾಂದ್ಯಜತ (1 ಪಾಯಂಟ್)

ಪರತ ದ್ಧನ್ಕಾ (ಲಿೀಟರ್ನ್ಲ್ಲಿ)
ಮಮಲ

ಅಾಂದ್ಯಜತ ನೀರಿನ್ ಅವಶಯಕ್ತೆ

ಮಮಲ
1

ಮಮಲ 2

ವಾರಕಮಾಮೆಮ (ಲಿೀಟರ್ನ್ಲ್ಲಿ)

ಮಮಲ

ಮಮಲ

ಮಮಲ

3

1

2

ಮಮಲ
3

ತಾಂಗಳಿಗೆಮಮೆಮ (ಲಿೀಟರ್ನ್ಲ್ಲಿ)

ಮಮಲ

ಮಮಲ

1

2

ನೀರಿನ್ ಅವಶಯಕ್ತೆ

ಪರತ ದ್ಧನ್ಕಾ (ಲಿೀಟರ್ನ್ಲ್ಲಿ)
ಮಮಲ
1

1.
2.
3.
4.
5.

ತಾಂಗಳಿಗೆಮಮೆಮಯಾಂತೆ (000
ಲಿೀಟರ್ನ್ಲ್ಲಿ)

ವಾರಕಮಾಮೆಮ (ಲಿೀಟರ್ನ್ಲ್ಲಿ)

ಮಮಲ
3

ತಾಂಗಳಿಗೆಮಮೆಮ (ಲಿೀಟರ್ನ್ಲ್ಲಿ)

ತೆರೈಮಾಸ್ಥಕ್ಕಮಾಮೆಮಯಾಂತೆ (000
ಲಿೀಟಗಾಳಲ್ಲಿ)

ತೆರೈಮಾಸ್ಥಕ್ಕಮಾಮೆಮ (ಲಿೀಟರ್ನ್ಲ್ಲಿ)
ಮಮಲ

ಮಮಲ

ಮಮಲ

1

2

3

ತೆರೈಮಾಸ್ಥಕ್ಕಮಾಮೆಮ (ಲಿೀಟರ್ನ್ಲ್ಲಿ)

ಮಮಲ

ಮಮಲ

ಮಮಲ

ಮಮಲ

ಮಮಲ

ಮಮಲ

ಮಮಲ

ಮಮಲ

ಮಮಲ

ಮಮಲ

ಮಮಲ

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ಕ್ತಡಿಯಲತ
ಸ್ತನನ್ಕಾ
ತೆಮಳೆಯತವುದಕಾ
ಫ್ುಶಿಾಂಗ್ ಮಾಡಲತ
ಇತ್ರ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೆ
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ಬಳಸ್ಥದ ನ್ಾಂತ್ರ ಬಳಕಗೆ ಲಭಯವಿರತವ
ನೀರಿನ್ ಪರಮಾಣ (% ರಲ್ಲಿ
ವಯಕ್ಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ)
1.
2.
3.
4.
5.

ಮಮಲ
1

ಪೂರೈಸಬೀಕ್ತ

ಮಮಲ

ಮಮಲ

2

3

1

ಪರತ ದ್ಧನ್ಕಾ (ಲಿೀಟರ್ನ್ಲ್ಲಿ)
ಮಮಲ
1

ವಾರಕಮಾಮೆಮ (ಲಿೀಟರ್ನ್ಲ್ಲಿ)

ಮಮಲ

ಕ್ತಡಿಯತವುದರ್ಕಾಗಿ
ಸ್ತನನ್ ಮಾಡಲತ
ತೆಮಳೆಯತವುದರ್ಕಾಗಿ
ಫ್ುಶಿಾಂಗ್ ಮಾಡಲತ
ಇತ್ರ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೆ
ನೀರಿನ್ ಪರಮಾಣವು ಅಧಿಕ್ವಾಗಿ /

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

ಪರತ ದ್ಧನ್ಕಾ (ಲಿೀಟರ್ನ್ಲ್ಲಿ)

ಚ ವರಿ / ಕಮರತೆ)
ನೀರಿನ್ ಲಭಯತೆ (ಹಚ್ತ
ಮಮಲ
1

ತಾಂಗಳಿಗೆಮಮೆಮ (ಲಿೀಟರ್ನ್ಲ್ಲಿ)

ಮಮಲ

ಮಮಲ

ಮಮಲ

2

3

1

ಚ ವರಿ / ಕಮರತೆ)
ಬಳಕ (ಹಚ್ತ

ವಾರಕಮಾಮೆಮ (ಲಿೀಟರ್ನ್ಲ್ಲಿ)

ಮಮಲ

ಮಮಲ

ಮಮಲ

2

3

1

ಮಮಲ
1

ಮಮಲ
1

ತೆರೈಮಾಸ್ಥಕ್ಕಮಾಮೆಮ (ಲಿೀಟರ್ನ್ಲ್ಲಿ)
ಮಮಲ

ಮಮಲ

ಮಮಲ

2

3

1

ತಾಂಗಳಿಗೆಮಮೆಮ (ಲಿೀಟರ್ನ್ಲ್ಲಿ) ತೆರೈಮಾಸ್ಥಕ್ಕಮಾಮೆಮ (ಲಿೀಟರ್ನ್ಲ್ಲಿ)

ಮಮಲ

ಮಮಲ

ಮಮಲ

2

3

1

ಮಮಲ
1

ಮಮಲ

ಮಮಲ

ಮಮಲ

2

3

1

ಕ್ತಡಿಯತವುದರ್ಕಾಗಿ
ತೆಮಳೆಯತವುದರ್ಕಾಗಿ
ಫ್ುಶಿಾಂಗ್ ಮಾಡಲತ
ಸವಚ್ಛಗೆಮಳಿಸಲತ
ತೆಮೀಟಗರಿಕಗಗಿ
ಇತ್ರ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೆ

ಮಮಲ 1: ಪುರಸಭೆ / ನಗಮ / ಪಿಡಬತುಯಡಿ / ಗರಮ ಪಾಂಚಾಯಿತಗಳ ಮಮಲಕ್ ಪೈಪ್ಲೈನ
ಮಮಲ 2: ಬಾವಿ, ಬಮೀರ್ವೆಲ್ ಮತ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಕಮಳವೆ ಬಾವಿ
ಮಮಲ 3: ಜಲಪಾತ್, ತೆಮರ, ರ್ಕಲತವೆ (ಸವತ್ಾಂತ್ರ ಮಮಲಗಳತ)
ನೀರಿನ್ ಬಳಕ
ನೀರಿನ್ ಬಳಕಯತ ಲಭಯತೆಯ ಹವಾಯಸಗಳ ಮತ್ತಿ ಗತಣಮಟ್ದ ನೀರನ್ತನ ವಿತ್ರಿಸಲತ ಕಮಳಾಯಿಗಳ ಶ್ನೀಖರಣಾ ಸೆಳಗಳ ಮತ್ತಿ ಪೈಪ್ಲೈನಗಳನ್ತನ
ಅವಲಾಂಬಿಸ್ಥರತತ್ಿದೆ
ಚ ವರಿ ನೀರಿನ್ ಪರಮಾಣ)
a . ನಜವಾದ ನೀರಿನ್ ಬಳಕ-ಆದಶಾ ನೀರಿನ್ ಬಳಕ = ಎ (ಬಳಸ್ಥದ ಹಚ್ತ
b . ಎ / ನೀರಿನ್ ಬಳಕಯ ಆದಶಾ ಪರಮಾಣ X 100x 0.10 = X .
c . ಬಳಸ್ಥದ ನೀರಿನ್ ಪರಮಾಣಕಾ ಅಾಂಕ್ಗಳತ = 20-X
22
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ಬಳಸ್ಥಯಾದ ನೀರತ
ನಮಮ ಸಾಂಸ್ಥೆಯ ಬಳಕ 30 ಎಲ್ಪಿಸ್ಥಡಿ (ಬಮೀಧ್ಕ್ರಿಗೆ), 100 (ಹಾಸ್ಥ್ಲ್ನ್ಲ್ಲಿ ಇರತವವರಿಗೆ) ಮತ್ತಿ 135 ಎಲ್ಪಿಸ್ಥಡಿ ನವಾಸ್ಥಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಕ್ಡಿಮೆಯಿದಾರ
ಚ ಸ್ಥೀವಿಸತವ ಪರತ ಲಿೀಟರ್ಗೆ, ಬಿ. 0.9
ನಮಮ ಸಾಂಸ್ಥೆಯತ 10 ಅಾಂಕ್ಗಳನ್ತನ ಪಡಯತತ್ಿದೆ, ಎ. 0.9 ಕ್ಳೆಯಿರಿ. 30 ಎಲ್ಪಿಸ್ಥಡಿ (ಡೀ ರಸ್ಥಡಾಂಟ್) ಗಿಾಂತ್ ಹಚ್ತ
ಚ ಬಳಸತವ
ಕ್ಳೆಯಿರಿ. ಪರತ ಲಿೀಟರ್ಗೆ 100 ಎಲ್ಪಿಸ್ಥಡಿ (ಹಾಸ್ಥ್ಲ್ನ್ಲ್ಲಿ ಇರತವವರಿಗೆ) ಮತ್ತಿ ಸ್ಥ. 0.9 ಕ್ಳೆಯಿರಿ. 135 ಎಲ್ಪಿಸ್ಥಡಿ (ನವಾಸ್ಥ) ಗಿಾಂತ್ ಹಚ್ತ
ಪರತ ಲಿೀಟರ್ಗೆ.
ಚ ವರಿ ನೀರತ = ನೀರಿನ್ ಬಳಕ - ಬಳಸ್ಥಯಾದ ನೀರತ
ಹಚ್ತ
ಶ್ನೀಕ್ಡಾವಾರತ ನೀರನ್ತನ ಹಿೀರಿಕಮಾಂಡಿರತವುದತ
ಮಮಲ 1: ಪುರಸಭೆ / ನಗಮ / ಪಿಡಬತುಯಡಿ / ಗರಮ ಪಾಂಚಾಯಿತಗಳ ಮಮಲಕ್ ಪೈಪ್ಲೈನ
ಮಮಲ 2: ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಬಮೀರ್ವೆಲ್ ಮತ್ತಿ ಟಮಯಬ್ ವೆಲ್
ಮಮಲ 3: ಜಲಪಾತ್, ತೆಮರ, ರ್ಕಲತವೆ (ಸವತ್ಾಂತ್ರ ಮಮಲಗಳತ)
ನದ್ಧಾಷ್್ ಮಮಲದ್ಧಾಂದ ಪಡದ ನೀರಿನ್ ಪರಮಾಣವನ್ತನ ಒಳಗೆಮಾಂಡಿರತವ ನೀರಿನ್ ಬಿಲ್ಗಳಿಗಗಿ ಆಡಳಿತ್ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧಯನ್ತನ ಕೀಳಿ. ನದ್ಧಾಷ್್ ಉದ್ದೇಶರ್ಕಾಗಿ
ನದ್ಧಾಷ್್ ಮಮಲದ್ಧಾಂದ ಪಡದ ನೀರಿನ್ ಶ್ನೀಕ್ಡಾವಾರತ ಪರಮಾಣವನ್ತನ ಲಕ್ಾಹಾಕ್ತ (ಕ್ತಡಿಯತವುದತ, ಫ್ುಶಿಾಂಗ್ ಮಾಡಲತ) ಕಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸಮತ್ರವನ್ತನ
ಅನ್ವಯಿಸ್ಥ.
ಇತ್ರ ಮಮಲಗಳಿಗಗಿ ನೀರತ ಶ್ನೀಖರಣಾ ಸೆಳ ಸ್ತಮಥಯಾಗಳನ್ತನ ಕ್ಾಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತಿ ದ್ಧನ್ಕಾ ಎಷ್ತ್ ಬಾರಿ ತ್ತಾಂಬಲಾಗತತ್ಿದೆ ಎಾಂಬತದನ್ತನ ಗತಣಿಸ್ಥ.
ನದ್ಧಾಷ್್ ಮಮಲದ್ಧಾಂದ ಪಡದ ನೀರಿನ್ ಪರಮಾಣ
-------------------------------------------------------------------- x 100
ನದ್ಧಾಷ್್ ಉದ್ದೇಶರ್ಕಾಗಿ ಬಳಸತವ ನೀರಿನ್ ಒಟತ್ ಪರಮಾಣ

MGNCRE – ಜಲ ಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ & ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಗರಮ

23

2. 2 ನೀರಿನ್ ಪರಮಾಣ ಮತ್ತಿ ಗತಣಮಟ್ ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ (20 ಅಾಂಕ್ಗಳತ)
ಮಾನ್ದಾಂಡ

ಕ್ರ. ಸಾಂ

ಗರಿಷ್ಾ
ಅಾಂಕ್ಗಳತ

ಗಳಿಸ್ಥದ
ಅಾಂಕ್ಗಳತ

ನೀರಿನ್ ಗತಣಮಟ್

1. ಶತದಿ ಕ್ತಡಿಯತವ ನೀರನ್ತನ ನಯತ್ರ್ಕಲಿಕ್ವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲಾಗತತ್ಿದೆಯೆೀ?
2. ಪರತದ್ಧನ್ ಸಾಂಪ್ಗಳನ್ತನ ತ್ತಾಂಬಿಸಲಾಗತತಿದೆಯೆೀ?
3. ಪರತ ತಾಂಗಳತ ಸಾಂಪ್ಗಳನ್ತನ ಶತಚಿಗೆಮಳಿಸಲಾಗತತಿದೆಯೆೀ?

10

4. ಸಾಂಪ್ಗಳಿಗೆ ಪರತದ್ಧನ್ ಕಮುೀರಿನ ಸ್ಥೀರಿಸಲಾಗತತಿದೆಯೆ?
5. ಪರತ ಕ್ಟ್ಡದಲಮು ನೀರಿನ್ ಗತಣಮಟ್ವನ್ತನ ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಲತ ಕಮುೀರಮಸ್ಥಮಾೀಪ್ಗಳತ ಲಭಯವಿದೆಯೆೀ?
6. ಅಗತ್ಯ ಮಾಪನ್ಯಾಂಕ್ ನಣಾಯದೆಮಾಂದ್ಧಗೆ ಕಮುೀರಮಸ್ಥಮಾೀಪ್ಗಳನ್ತನ ನವಾಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೀ? (1 ಪಾಯಿಾಂಟ್)
7. ಪರತ ಕ್ಟ್ಡದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ್ ಗತಣಮಟ್ವನ್ತನ ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಲತ ಕಮುೀರಮಸ್ಥಮಾೀಪ್ಗಳನ್ತನ ಬಳಸಲಾಗತತ್ಿದೆಯೆೀ? (1 ಪಾಯಿಾಂಟ್)
8. ಕಮುೀರಮಸ್ಥಮಾೀಪ್ಗಳತ ಪರಿಣಾಮರ್ಕರಿ ರಿೀಡಿಾಂಗ್ ನೀಡತತ್ಿವೆಯೆೀ?
9. ಪರತ ಕ್ಟ್ಡದಲಮು ಆರ್ಒ ನೀರತ(RO water) ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೀ? (1 ಪಾಯಿಾಂಟ್)
10. ಆರ್ಒ ನೀರನ್ತನ ಪರತದ್ಧನ್ ಮರತಭತಾಯ ಮಮಲಕ್ ನರಾಂತ್ರವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲಾಗತತ್ಿದೆಯೆೀ? (1 ಪಾಯಿಾಂಟ್)
ಒಟತ್

ನೀರಿನ್ ಗತಣಮಟ್ ನವಾಹಣೆ

11. ನೀರಿನ್ ಫಿಲ್ರ್ / ಆರ್.ಒ ಯಾಂತ್ರವು ಉತ್ಿಮ ಸ್ಥೆತಯಲ್ಲಿದೆಯೆೀ?
12. ಇದನ್ತನ ಎಎಾಂಸ್ಥ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನವಾಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೀ?
13. ಖಾಸಗಿ ಏಜೆನಾಯಿಾಂದ ನೀರನ್ತನ ಸರಬರಾಜತ ಹಮಾಂದ್ಧದಾರ, ಅದತ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಾಂದತ ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೀ?
14.
15.
16.
17.

ನೀರಿನ್ ಫಿಲ್ರ್ಗಳತ ಇಲುದ್ಧದಾರ, ಪೂರೈಕ ಮಾಡತವ ಮದಲತ (ನೀರತ ಕ್ತಡಿಯಲತ ಕಮಡತವ ಮದಲತ) ಕ್ತಡಿಯತವ ನೀರನ್ತನ
ಕ್ತದ್ಧಸಲಾಗಿದೆಯೆೀ?
ಫಿಲ್ರ್ ಸ್ಥಮೀರತತಿದೆಯೆೀ / ತ್ತಕ್ತಾ ಹಿಡಿದ್ಧರತವ ಸ್ಥೆತಯಲ್ಲಿದೆಯೆೀ?
ಕ್ತಡಿಯತವ ನೀರತ 24/7 ಲಭಯವಿದೆಯೆೀ?
ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತಿ ಕ್ತಡಿಯತವ ನೀರಿನ್ ಬಿಾಂದತವಿನ್ ಸತತ್ಿಲಿನ್ ಪರದೆೀಶವು ಸವಚ್ಛವಾಗಿದೆಯೆೀ ಮತ್ತಿ ಒಣಗಿದೆಯೆೀ?
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18. ಅಡತಗೆ ಮತ್ತಿ ಸವಚ್ಛಗೆಮಳಿಸಲತ ಸತರಕ್ಷಿತ್ವಾದ ಶತದಿ ನೀರತ ಲಭಯವಿದೆಯೆೀ?
19. ನೀರತ ಸರಬರಾಜತ ಆಗಗೆೆ ಇದಾರ, ಅಡತಗೆಮನಗೆ ನೀರಿನ್ ಸಾಂಗರಹ ಟ್ಟಯಾಂಕ ಇದೆಯೆೀ?
20. ಟ್ಟಯಾಂಕ ಅನ್ತನ ನಯಮತ್ವಾಗಿ ಸವಚ್ಛಗೆಮಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೀ?

ಒಟತ್
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ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರತ ಕಮಯತು
ನೈಸಗಿಾಕ್ ಮಮಲದ್ಧಾಂದ ದೆಮರಯತವ ನೀರಿನ್ಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರತ ಮತಖಯವಾಗಿದೆ . ಪರತ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿಯಮ
ಕ್ಮಡ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿರತವ ಪರದೆೀಶವನ್ತನ ಅವಲಾಂಬಿಸ್ಥ ಮಳೆ ನೀರನ್ತನ ಕಮಯತು ಮಾಡಬಹತದತ. ಇದತ
ಸತಸಜಿಿತ್ ಪರದೆೀಶವಾಗಿರಬಹತದತ ಮತ್ತಿ ಅಲುದ್ಧರಬಹತದತ. ಸೆಳದ ನದ್ಧಾಷ್್ ಅಾಂತ್ಜಾಲ ಪುನ್ಭಾತಾ ಮತ್ತಿ
ಕಮಯತು ದಕ್ಷತೆಗಗಿ, ನೀರನ್ತನ ಸತಸಜಿಿತ್ ರಿೀತಯಲ್ಲಿ ಪಡದ್ಯಗ ಹಚಿಚನ್ ಪರಮಾಣದ ನೀರನ್ತನ ಒದಗಿಸತತ್ಿದೆ.
ಮಳೆನೀರತ ತ್ನ್ನ ಮಾಗಾದಲ್ಲಿ ತಾಯಜಯವನ್ತನ ಕ್ಮಡ ಒಯಯತ್ಿದೆ. ಶತದಿ ನೀರಿನ್ ಮತಕ್ಿ ಹರಿವನ್ತನ
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಥಕಮಳಿಲತ ಮತ್ತಿ ಮಳೆನೀರನ್ತನ ಉತ್ಿಮವಾಗಿ ರಿೀಚಾಜ್ಾ ಮಾಡಲತ ಮಳೆನೀರಿನ್
ಮಾಗಾವನ್ತನ ಸವಚ್ಛವಾಗಿಡತವುದತ ಅತ್ಯಗತ್ಯ . ಇದರ್ಕಾಗಿ, ಈ ಕಳಗಿನ್ ಲರ್ಕಾಚಾರಗಳತ ಮತ್ತಿ ಮಾಹಿತಯ
ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
a. ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಭಮಮಯ ವಿಸ್ಥಿೀಣಾ:
b. ಸಾಂಸ್ಥೆಯ ಸತಸಜಿಿತ್ ಪರದೆೀಶ:
c. ಸಾಂಸ್ಥೆಯ ಸಜತಿಗೆಮಾಂಡಿರದ ಪರದೆೀಶ:
ಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಷ್ಟಾಕ್ ಮಳೆ (ಎಾಂಎಾಂ / 1000 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆ) = ಸಾಂಸ್ಥೆಯ ಭಮಪರದೆೀಶ x ಮೀಟರ್ನ್ಲ್ಲಿ ವಾಷ್ಟಾಕ್ ಮಳೆ
ಒಾಂದತ ಪರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಕಮಯತು ಮಾಡಬಹತದ್ಯದ ಮಳೆನೀರಿನ್ ಪರಮಾಣವನ್ತನ ಈ ಕಳಗಿನ್ ಲರ್ಕಾಚಾರಗಳಿಾಂದ ಪಡಯಬಹತದತ:
i. ಸತಸಜಿಿತ್ ಪರದೆೀಶ x ಮಳೆ ಬಿೀಳತವ ಪರಿಮಾಣ X 0.85 (ರನ ಆಫ್ ಕಮಎಫಿಶಿಯೆಾಂಟ್) +
ii. ಸತಸಜಿಿತ್ ಪರದೆೀಶ x ಮಳೆಯ ಪರಮಾಣ x ರನಆಫ್ ಕಮಎಫಿಶಿಯೆಾಂಟ್ (ಸತಸಜಿಿತ್ ಪರದೆೀಶಕಾ ರನಆಫ್ ಕಮಎಫಿಶಿಯೆಾಂಟ್ = 0.35)
X. ಕಮಯತು ಮಾಡಬಹತದ್ಯದ ಮಳೆನೀರತ: ಕಮಯತು ಮಾಡಿದ ಮಳೆನೀರಿನ್ ಪರಮಾಣ: i + ii =

(ವಷ್ಾಕಾ ಲಿೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ).

Y. ಮಳೆನೀರತ ಕಮಯತು : a + b
1. ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಮಳೆನೀರತ ಕಮಯತು ಬಿಾಂದತವಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರಿನ್ ಹರಿವು ಸಜಾಿಗಿಲುದ ಪರದೆೀಶ ಸಜಾಿಗಿಲುದ ಪರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರತ ಕಮಯತು
---------------------------------------------x 100 x 0.35*

ಸಜತಿ ಮಾಡಿಲುದ ಪರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಕಮಯತು ಮಾಡಲತ ಮಳೆನೀರತ ಲಭಯವಿದೆ
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2. ಮಳೆ ನೀರಿನ್ ಹರಿವನ್ತನ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಮಳೆ ನೀರಿನ್ ಕಮಯತು ಸೆಳಕಾ ಸ್ತಗಿಸತವ ಸತಸಜಿಿತ್ ಪರದೆೀಶ ಸತಸಜಿಿತ್ ಪರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಮಳೆನೀರತ ಕಮಯತು
----------------------------------------------x 100 x 0.85*

ಸತಸಜಿಿತ್ ಪರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಕಮಯತು ಮಾಡಲತ ಲಭಯವಿರತವ ಮಳೆನೀರತ
ಮಳೆನೀರತ ಕಮಯಿುಗಗಿ ಗಳಿಸ್ಥದ ಅಾಂಕ್ಗಳ ಸ್ಥಮಾೀರಿಾಂಗ್ = Y /X x 30

2.3 ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ ಮತ್ತಿ ನವಾಹಣೆ (13 ಅಾಂಕ್ಗಳತ)
ಕ್ರ.

ಗರಿಷ್ಾ

ಮಾನ್ದಾಂಡ

ಸಾಂ.1. ನೀವು ಎಲಾು ಹಚ್ತ
ಚ ನೀರತ ವಿತ್ರಿಸತವ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಟ್ಟಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ್ ಬಳಕಯ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ತನ ಸ್ತೆಪಿಸ್ಥದ್ದೀರಾ?

ಅಾಂಕ್ಗಳತ

ಗಳಿಸ್ಥದ
ಅಾಂಕ್ಗಳತ

2. ನೀವು ಪರತದ್ಧನ್ ನೀರಿನ್ ಬಳಕಯ ಮೀಟರನ್ತನ ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ ಮಾಡತತಿೀರಾ?
3. ನೀವು ಎಲಾು ಹಚ್ತ
ಚ ನೀರತ ವಿತ್ರಿಸತವ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಟ್ಟಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ುೀ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ತನ ಸ್ತೆಪಿಸ್ಥದ್ದೀರಾ?
4. ನೀವು ಪರತದ್ಧನ್ ಸ್ಥಳೆದತಕಮಳತಿವ ಅಾಂತ್ಜಾಲ ಪರಮಾಣವನ್ತನ ಅಳೆಯತತಿೀರಾ?
5. ನೀವು ಪರತ ನಮಷ್ಕಾ ಪಾಂಪ್ ಮಮಲಕ್ ಹಿೀರಿಕಮಳತಿವ ನೀರಿನ್ ಹರಿವನ್ತನ ಅಳೆಯತತಿೀರಾ?
6. ನೀರಿನ್ ಪಾಂಪ್ ಸ್ಥವಚ ಆನ ಮಾಡಿದ ಗಾಂಟೆಗಳ ಸಾಂಖೆಯಯನ್ತನ ನೀವು ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ ಮಾಡತತಿೀರಾ?
7.
8.
9.
10.
11.

ನೀರಿನ್ ಸ್ಥಳದತಕಮಳತಿವ ವೆೀಗವನ್ತನ ಅಥಾಮಾಡಿಕಮಳಿಲತ ಮೀಟ್ಟರ್ ಚಾಲನಗೆಮಳಿಸ್ಥದ್ಯಗ ನೀವು ನೀರಿನ್ ಹರಿವನ್ತನ ಅಳೆಯತತಿೀರಾ?
ನೀವು ಪರತದ್ಧನ್ ನೀರಿನ್ ಲರ್ಕಾಚಾರ ನ್ಡಸತತಿೀರಾ?
ನೀವು ನೀರಿನ್ ಬಜೆಟ್ ತ್ಯಾರಿಸತತಿೀರಾ?
ದ್ಧನ್ದ ಆರಾಂಭದಲ್ಲಿ ಓವರ್ಹರ್ಡ ಟ್ಟಯಾಂಕನ್ಲ್ಲಿನ್ ನೀರಿನ್ ಮಟ್ದಲ್ಲಿನ್ ವಯತಾಯಸವನ್ತನ ನೀವು ಗಮನಸತತಿೀರಾ?
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ಕ್ಲಿಸತವಾಗ ಮತ್ತಿ ಕ್ಲಿಯತವ ಚ್ಟತವಟಿಕಯನ್ತನ ನ್ಡಸ್ಥದ್ಯಗ ಓವರ್ಹರ್ಡ ಟ್ಟಯಾಂಕನ್ಲ್ಲಿನ್ ನೀರಿನ್ ಮಟ್ದಲ್ಲಿನ್ ವಯತಾಯಸವನ್ತನ ನೀವು

ಪರಿಶಿೀಲಿಸತತಿೀರಾ
12. ಹಗಲಿನ್ಲ್ಲಿಯೆೀ ಕಮನಗೆಮಳತಿತ್ಿದೆಯೆೀ?
13. ಪರತ ದ್ಧನ್ದ ಆರಾಂಭದಲ್ಲಿ ಟ್ಟಯಾಂಕಗಳತ ಪೂಣಾವಾಗಿ ತ್ತಾಂಬಿವೆ ಎಾಂದತ ನೀವು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಥಕಮಳತಿತಿೀರಾ?
ಒಟತ್
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2.4 ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ (20 ಅಾಂಕ್ಗಳತ)
ಕ್ರ. ಸಾಂ

1.

ಮಾನ್ದಾಂಡ
ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಥಮೀರಿಕಯಾಗದಾಂತೆ ಕ್ತರಯಾತ್ಮಕ್ ಕಮಳಾಯಿಗಳತ
ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳತ ಮತ್ತಿ ಸ್ತನನ್ದ ಪರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ (ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳತ, ಅಧಾಯಪಕ್ರತ, ಸಾಂದಶಾಕ್ರತ) ಕ್ತರಯಾತ್ಮಕ್ ಕಮಳಾಯಿಗಳ ಲಭಯತೆ

ಗರಿಷ್ಾ

ಗಳಿಸಲಾದ

ಅಾಂಕ್ಗಳತ

ಅಾಂಕ್ಗಳತ

(ಎಲಾು ಬಳಕಯ ಅಾಂಶಗಳತ)
2.

ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿನ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ತನ ಮತ್ತಿ ಸ್ತನನ್ದ ಪರದೆೀಶಗಳನ್ತನ ಹಮರತ್ತಪಡಿಸ್ಥ (ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳತ, ಅಧಾಯಪಕ್ರತ, ಸಾಂದಶಾಕ್ರತ) ಕ್ತರಯಾತ್ಮಕ್
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ಕಮಳಾಯಿಗಳ ಲಭಯತೆ-ಅಡಿಗೆಮನ, ಉದ್ಯಯನ್ಗಳತ, ಸ್ತವಾಜನಕ್ ಪರದೆೀಶಗಳತ
3. ಸ್ಥಮೀರತತಿರತವ ಕಮಳಾಯಿಗಳನ್ತನ ತ್ಕ್ಷಣ ವರದ್ಧ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆೀ? ಕಮಳಾಯಿಗಳ ಬದಲಿ ಆವತ್ಾನ್
4. ಉತ್ಿಮ ಗತಣಮಟ್ದ ಕಮಳಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಮಡಿಕ ಮಾಡತವುದತ (ತ್ತಕ್ತಾ ನರಮೀಧ್ಕ್, ಪಿವಿಸ್ಥ). ಕಮಳಾಯಿಗಳನ್ತನ ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ಥ -ಭೆೀಟಿಗಳ
5. ಪೈಪ್
ಸ್ಥಮೀರಿಕಯತ
ಆವತ್ಾನ್(f
r e q uತ್ಕ್ಷಣ
e n cಗಮನ್ವನ್ತನ
y o f v i ಸ್ಥಳೆಯತತ್ಿ
s i t s )ದೆಯೆೀ?
ನೀರಿನ್ ಪೈಪ್ಲೈನಗಳ ಜಾಲ- ಸ್ಥಮೀರಿಕಯನ್ತನ ಗಮನಸ್ಥ
6. ಪೈಪ್ಲೈನಗಳಲ್ಲಿ ನೀರತ ಸ್ಥಮೀರತತಿದೆಯೆೀ ಎಾಂದತ ಗಮನಸಲತ ಸ್ತಪಾಿಹಿಕ್ ಪರಿಶಿೀಲನ

2

7. ನೀರಿನ್ ಪೈಪ್ಲೈನ ಪರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ನೈಮಾಲಯ ನವಾಹಣೆ
S ಛಾವಣಿಗಳತ ಮತ್ತಿ ಸ್ಥೈರ್ಡ ವಾಲ್ಾ ಗಳ ಮೆೀಲ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರತವ ಸ್ಥಮೀರಿಕಗಳತ
8. ಛಾವಣಿಗಳತ ಮತ್ತಿ ಸ್ಥೈರ್ಡ ವಾಲ್ಾ ಗಳ ಮೆೀಲ ಸ್ಥಮೀರತವ ಬಿಾಂದತಗಳ ಗತರತತಸತವಿಕ

3

9. ತ್ಜಞರತ / ಎಾಂಜಿನಯರ್ಗಳ ಪರಿಶಿೀಲನ ಮತ್ತಿ ಸ್ಥಮೀರತವ ಛಾವಣಿಗಳ ಮತ್ತಿ ಸ್ಥೈರ್ಡ ವಾಲ್ಾ ಗಳ ಪರಭಾವದ ಕ್ತರಿತ್ತ ಸಲಹ
10. ವಾರಕಮಾಮೆಮ ರಿಪೀರಿ / ಸ್ಥಮೀರತವ ಛಾವಣಿಗಳ ಮತ್ತಿ ಸ್ಥೈರ್ಡ ವಾಲ್ಾ ಗಳ ನವಾಹಣೆ
ಪರತಕ್ತರಯೆಯ ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ್
11. ಪರಿಶಿೀಲನಗಗಿ ಎಲಾು ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಕ್ಟ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಫಿೀರ್ಡ ಬಾಯಕ ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ್ದ ಲಭಯತೆ
12. ಸ್ಥಮೀರತವ ಕಮಳಾಯಿಗಳ ಫಿರೀಕವೀನಾ ಪರಿಶಿೀಲನ, ಮತ್ತಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳಿಾಂದ, ಅಧಾಯಪಕ್ರತಗಳಿಾಂದ ಮತ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ನವಾಸ್ಥಗಳಿಾಂದ ಕಮಳಾಯಿ
13.

3

ಜೆಮೀಡಣೆ
ವಿದ್ಯಯ
ರ್ಥಾಗಳತ, ಅಧಾಯಪಕ್ರತ ಮತ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ನವಾಸ್ಥಗಳಿಾಂದ ಪಡದ ದಮರತಗಳತ / ಸಲಹಗಳನ್ತನ ಪರಿಶಿೀಲಿಸತವುದತ ಮತ್ತಿ
ಅನ್ತಷ್ಠಾನ್ಗೆಮಳಿಸತವುದತ
ನೀರನ್ತನ ದಕ್ಷವಾಗಿ ಬಳಸ್ಥಕಮಳಿಬಲು ಶೌಚಾಲಯಗಳತ
ಡತಯಯಲ್ ಫ್ುಶ್ ವಯವಸ್ಥೆಯನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧರತವ ಶೌಚಾಲಯಗಳತ

14. ಫ್ುಶ್ ಟ್ಟಯಾಂಕ ಡತಯಯಲ್ ಫ್ುಶ್ ಹಮಾಂದ್ಧದೆ ಮತ್ತಿ 6 ಲಿೀಟರ್ಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಕ್ಡಿಮೆ ನೀರನ್ತನ ಬಳಸ್ಥಕಮಳಿಬಲು ದಕ್ಷತೆಯನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧದೆ
15. ಫ್ುಶ್ ಟ್ಟಯಾಂಕ ಡತಯಯಲ್ ಫ್ುಶ್ ಹಮಾಂದ್ಧದೆ ಆದರ 6 ಲಿೀಟರ್ಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಕ್ಡಿಮೆ ನೀರನ್ತನ ಬಳಸತವುದರಲ್ಲಿ ಅಸಮಥಾವಾಗಿದೆ

4

16. ಫ್ುಶ್ ಟ್ಟಯಾಂಕ ಸ್ಥಾಂಗಲ್ ಫ್ುಶ್ ಹಮಾಂದ್ಧದೆ ಮತ್ತಿ 6 ಲಿೀಟರ್ಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಕ್ಡಿಮೆ ನೀರನ್ತನ ಬಳಸತತ್ಿದೆ.
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17. ಫ್ುಶ್ ಟ್ಟಯಾಂಕ ಸ್ಥಾಂಗಲ್ ಫ್ುಶ್ ಹಮಾಂದ್ಧದೆ ಆದರ 6 ಲಿೀಟರ್ಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಹಚ್ತ
ಚ ನೀರನ್ತನ ಬಳಸತತ್ಿದೆ
ಕಮಳಾಯಿಗಳತ-ಸಾಂವೆೀದಕ್ ಆಧಾರಿತ್ ಅಥವಾ ಸಮಯ ಆಧಾರಿತ್

2

18. ಸಮಯದ ದಕ್ಷತೆಯನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧದೆ
19. ಸಮಯದ ದಕ್ಷತೆಯನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧಲು
ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮರತಬಳಕಯ ನೀರಿನ್ ಲಭಯತೆ
20. ಮರತಬಳಕಯ ನೀರತ ಲಭಯವಿದೆ ಮತ್ತಿ ಸಾಂಪಕ್ತಾತ್ ಜಾಲವನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧದೆ

1

2.5 ಕ್ತಡಿಯತವ ನೀರಿನ್ ಗತಣಮಟ್ (9 ಅಾಂಕ್ಗಳತ)
ಕ್ರ. ಸಾಂ
1.

ಗರಿಷ್ಾ
ಅಾಂಕ್ಗಳತ

ಮಾನ್ದಾಂಡ
ಶತದಿ ಕ್ತಡಿಯತವ ನೀರಿನ್ ಲಭಯತೆ

ಗಳಿಸಲಾದ
ಅಾಂಕ್ಗಳತ

2. ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ರ್ / ಆರ್.ಒ ಯಾಂತ್ರವು ಉತ್ಿಮ ಸ್ಥೆತಯಲ್ಲಿದೆಯೆೀ?
3. ಇದನ್ತನ ಎಎಾಂಸ್ಥ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನವಾಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೀ?
4. ಖಾಸಗಿ ಏಜೆನಾಯಿಾಂದ ನೀರತ ಪೂರೈಕ ಪಡದ್ಧದಾರ, ಅದತ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆೀ ಎಾಂದತ ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೀ?
5. ನೀರಿನ್ ಫಿಲ್ರ್ಗಳತ ಇಲುದ್ಧದಾರ, ಪೂರೈಕ ಮಾಡತವ ಮದಲತ ಕ್ತಡಿಯತವ ನೀರನ್ತನ ಕ್ತದ್ಧಸಲಾಗಿದೆಯೆೀ?
6. ಶತದಿ ನೀರಿನ್ ಟಾಂಬುರ್ಗಳನ್ತನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೀ?
7. ಫಿಲ್ರ್ ಸ್ಥಮೀರತತಿದೆಯೆೀ / ತ್ತಕ್ತಾ ಹಿಡಿದ ಸ್ಥೆತಯಲ್ಲಿದೆಯೆೀ?
8. ಕ್ತಡಿಯತವ ನೀರತ 24/7 ಲಭಯವಿದೆಯೆೀ?
9. ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತಿ ಕ್ತಡಿಯತವ ನೀರಿನ್ ಬಿಾಂದತವಿನ್ ಸತತ್ಿಲಿನ್ ಪರದೆೀಶವು ಸವಚ್ಛವಾಗಿದೆಯೆೀ ಮತ್ತಿ ಒಣದ್ಯಗಿದೆಯೆೀ?
ಒಟತ್

2.6 ಮರತಬಳಕ (30 ಅಾಂಕ್ಗಳತ)
1. ತಾಯಜಯ ನೀರಿನ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ತನ ತೆಗೆದತಕಮಳಿಲಾಗತತಿದೆಯೆೀ ಮತ್ತಿ ವಿಶ್ನುೀಷ್ಣೆ ಮಾಡಲಾಗತತಿದ್ದೆಯೆೀ?
2. ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ತಾಯಜಯ ನೀರನ್ತನ ಮರತಬಳಕ ಮಾಡತವ ಯೋಜನ ಇದೆಯೆೀ?
3. ಮರತಬಳಕಗಗಿ ಬಳಸ್ಥದ ನೀರನ್ತನ ಸಾಂಗರಹಿಸಲತ ಒಾಂದತ ವಿಧಾನ್ವಿದೆಯೆೀ?
4. ಗೆರೀ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಮರತಬಳಕಯಾಗದ ನೀರನ್ತನ ಯಾವುದ್ಯದರಮ ಉದ್ದೇಶರ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗತತ್ಿದೆಯೆೀ?
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5. ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ ಎಲಾು ಬಾುಕಗಳಲ್ಲಿ ಮರತಬಳಕಯ ನೀರನ್ತನ ಬಳಸಲಾಗಿದೆಯೆೀ?
6. ಮರತಬಳಕಯ ಉಪಕ್ರಣಗಳನ್ತನ ಉತ್ಿಮವಾಗಿ ನವಾಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೀ?
7. ತಾಯಜಯ ನೀರನ್ತನ ಪರತದ್ಧನ್ಕಮಾಮೆಮ, ವಾರಕಮಾಮೆಮ, ತಾಂಗಳಿಗೆಮಮೆಮ, ವಾಷ್ಟಾಕ್ವಾಗಿ ಸಾಂಗರಹಿಸಲಾಗತತ್ಿದೆಯೆೀ?
8. ಸಾಂಗರಹಿಸ್ಥದ ತಾಯಜಯ ನೀರನ್ತನ ಪರತದ್ಧನ್, ವಾರಕಮಾಮೆಮ, ತಾಂಗಳಿಗೆಮಮೆಮ ಮರತಬಳಕ ಮಾಡಲಾಗತತ್ಿದೆಯೆೀ?
9. ಮರತಬಳಕಯಾಗತವ ತಾಯಜಯ ನೀರಿನ್ ಶ್ನೀಕ್ಡಾವಾರತ ಪರಮಾಣ ಎಷ್ತ್ ?
8.
10. ಆರ್ ಒ ಪಾುಾಂಟ್ಗಳಿಾಂದ ಬರತವ ತಾಯಜಯ ನೀರನ್ತನ ಯಾವುದೆೀ ಉದ್ದೇಶರ್ಕಾಗಿ ತರತಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೀ?

2.7 ತೆಮೀಟ (15 ಅಾಂಕ್ಗಳತ)
ಕ್ರ. ಸಾಂ.

ಗರಿಷ್ಾ

ಮಾನ್ದಾಂಡ

ಗಳಿಸಲಾದ

ಅಾಂಕ್ಗಳತ ಅಾಂಕ್ಗಳತ

1. ಹಸಿರತ ಹ ಡಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರತವ ಪರದೆೀಶ

5

2. ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಸಸ್ಥ ತೆಮೀಟ ನವಾಹಣೆ
3. ಸಸಯ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ ನವಾಹಣೆ
ಒಟತ್
ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿರತವ ಒಟತ್ ಭಮಪರದೆೀಶ (3 ಅಾಂಕ್ಗಳತ)
ಭಮ ಪರದೆೀಶ

ಚ್ದರ
ಮೀಟರ್ನ್
ಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಥಿೀಣಾ

1. ಕ್ಟ್ಡಗಳಿರತವ ಪರದೆೀಶ
2. ಹಸ್ಥರತ ಪರದೆೀಶ * ಆವರಣದೆಮಳಗಿರತವ
3. ಬೀರಯವರ ಬಳಕಯಿಲುದ ಬಾಂಜರತ ಭಮಪರದೆೀಶ
ಒಟತ್ ಭಮಪರದೆೀಶ
ಸಸ್ಥ ತೆಮೀಟ ನವಾಹಣೆ
ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳತ (4 ಅಾಂಕ್ಗಳತ)
1. ಗೆಮತ್ತಿಪಡಿಸ್ಥದ ಭಮಪರದೆೀಶ / ತೆಮೀಟಕಾ ನಗದ್ಧತ್ ಸೆಳ
2. ನರಳತ ಮತ್ತಿ ನೀರಿನಾಂದ ಸಸ್ಥ ತೆಮೀಟ ನವಾಹಣೆ

ಗರಿಷ್ಾ

ಗಳಿಸ್ಥಲಾದ

ಅಾಂಕ್ಗಳತ

ಅಾಂಕ್ಗಳತ
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3. ಸಸ್ಥ ತೆಮೀಟ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧ
4. ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಮತ್ತಿ ಸಮತದ್ಯಯ ತೆಮೀಟರ್ಕಾಗಿ ಸಸ್ಥ ತೆಮೀಟ ತ್ಾಂತ್ರಗರಿಕ

1.

4

ಒಟತ್
ಸಸಯ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತಿ ತೆಮೀಟ ನವಾಹಣೆ (5 ಅಾಂಕ್ಗಳತ)

ತೆಮೀಟದ ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ
ಕ್ಡಿಮೆ ನೀರತ ಅಗತ್ಯವಿರತವ ಸಸಯಗಳನ್ತನ ನಡತವುದತ (2 ಅಾಂಕ್ಗಳತ)
ಕ್ಡಿಮೆ ನೀರತ ಅಗತ್ಯವಿರತವ ಹತಲತುಹಾಸತಗಳನ್ತನ ನವಾಹಿಸತವುದತ. (2 ಅಾಂಕ್ಗಳತ)

2.
3.
4.

ಜೆೈವಿಕ್ ಗೆಮಬಾರಗಳತ ಮತ್ತಿ ನೀರಿನ್ ಪೂರೈಕಯಾಂದ್ಧಗೆ ಸಸಯಕಾ ಬಾಂಬಲ ನೀಡತವುದತ
ಸಸಯಗಳನ್ತನ ನಡಲತ ಬದಲಿ ಯೋಜನ ಮಾಡತವುದತ
ನಯಾಂತರತ್ ಜೆೈವಿಕ್ ಕ್ತೀಟನ್ಯಶಕ್ ಅನ್ವಯಿಸತವುದತ

5.

ಸ್ತೆನೀಯವಾಗಿ ಹನ ನೀರಾವರಿಯ ಬಾಂಬಲ ನೀಡತವುದತ
ಒಟತ್

5

* ಹಸ್ಥರತ ಪರದೆೀಶವೆಾಂದರ ಹತಲತುಹಾಸ್ಥನಾಂದ ಆವೃತ್ವಾದ, ಮರಗಳಿದ ಕ್ಮಡಿರತವ ಮತ್ತಿ ತೆಮೀಟಗಳನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧರತವ ಯಾವುದೆೀ
ಪರದೆೀಶವಾಗಿರಬಹತದತ. ಒಟತ್ ವಿಸ್ಥಿೀಣಾ _________ ಚ್ದರ ಮೀಟರ್. ಹಸ್ಥರತ ಪರದೆೀಶದ ಶ್ನೀಕ್ಡಾವಾರತ:

ಶ್ನೀಕ್ಡಾವಾರತ ಹಸ್ಥರತ ಪರದೆೀಶ =

ಒಾಂದತ ಚ್ದರ ಮೀಟರ್ನ್ಲ್ಲಿ ಒಟತ್ ಹಸ್ಥರತ ಪರದೆೀಶ
ಒಟತ್ ವಿಸ್ಥಿೀಣಾ ಚ್ದರ ಮೀಟರ್ನ್ಲ್ಲಿ

× 100 × 0.66

ನ್ಮಮ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಮೆೈದ್ಯನ್ವು ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ನ್ಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಸಯ ಮತ್ತಿ ಪಾರಣಿ ಸಾಂಪನ್ಮಮಲಗಳ ಮತ್ತಿ ನಮಮ ಸತತ್ಿಲಿನ್ ನೈಸಗಿಾಕ್ ಪರಪಾಂಚ್ದ ಬಗೆೆ ಉತ್ಿಮ ಕ್ಲಿಕಯ ಅವರ್ಕಶಗಳನ್ತನ ಒದಗಿಸತತ್ಿದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಭಮ ಬಳಕಯಿಾಂದ ನ್ಮಮ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಪರದೆೀಶವನ್ತನ ಜೆೈವಿಕ್ವಾಗಿ ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಮರಾಾಂಗಣ ತ್ರಗತ ಕಮಠಡಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತಿ ಆರಮೀಗಯಕ್ರ ತೆರದ ಸೆಳಗಳನ್ಯನಗಿ ಪರಿವತಾಸಬಹತದತ.
ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿನ್ ಹಸ್ಥರತ ಪರದೆೀಶವು ವಾಯತಮಾಲಿನ್ಯವನ್ತನ ಕ್ಡಿಮೆ ಮಾಡತತ್ಿದೆ ಮತ್ತಿ ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸೆಳಿೀಯ ಜಾತಯ ಸಸಯಗಳತ ಮತ್ತಿ ಪಾರಣಿಗಳನ್ತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲತ ಸಹಾಯ
ಮಾಡತತ್ಿದೆ. ನ್ಯವು ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿರತವ ಹಸ್ಥರತ ಪರದೆೀಶವನ್ತನ ಅಳೆಯಬೀರ್ಕಗಿದೆ. ಹಸ್ಥರತ ಪರದೆೀಶವನ್ತನ ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ ಮಾಡಲತ ನ್ಯವು ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ನ್ಲ್ಲಿರತವ ಹಸ್ಥರತ ಪರದೆೀಶವನ್ತನ
ನವಾಹಿಸಬೀರ್ಕಗಿದೆ.
ಈ ಕಳಗಿನ್ ಹಾಂತ್ಗಳತ : ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿರತವ ಹಸ್ಥರತ ಪರದೆೀಶದ ಶ್ನೀಕ್ಡಾವಾರತ ಪರಮಾಣವನ್ತನ ಲಕ್ಾಹಾಕ್ಲತ ಸಹಾಯ ಮಾಡತತುದೆ.
ಕಳಗಿನ್ ಹಾಂತ್ಗಳತ ಈ ರಿೀತಯಾಗಿವೆ:
ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರತ ಪರದೆೀಶದ ಶ್ನೀಕ್ಡಾವಾರತ ಪರಮಾಣವನ್ತನ ಲಕ್ಾಹಾಕ್ತ.
33% ಹಸ್ಥರತ ಆವೃತ್ವಾಗಿದಾರ

66 ಅಾಂಕ್ಗಳತ ಪರತ 1% ಹಸ್ಥರತ ಆವೃತ್ವಾಗಿರತವುದಕಾ 2 ಅಾಂಕ್ಗಳತ
MGNCRE – ಜಲ ಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ & ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಗರಮ

30

2.8 ಆಡಳಿತ್ (20 ಅಾಂಕ್ಗಳತ)
ಕ್ರ. ಸಾಂ.

1.

ಮಾನ್ದಾಂಡ
ನೀರಿನ್ ನವಾಹಣೆಗಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧ
ಸ್ತಕ್ಷ್ತ್ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧಯ ಲಭಯತೆ-ನವಾಹಣೆಗಗಿ ಪುರತಷ್ರತ ಮತ್ತಿ ಮಹಿಳೆಯರತ. ಯಾವುದೆೀ ಬಮೀಧ್ಕ್ರತ / ನವಾಾಹಕ್ರತ ಅಧಾಯಪಕ್ರಿಗೆ

ಗರಿಷ್ಾ
ಗಳಿಸ್ಥದ
ಅಾಂಕ್ಗಳತ ಅಾಂಕ್ಗಳತ
4

ಎಲಾು ನೀರಿನ್ ಸಮಸ್ಥಯಗಳನ್ತನ ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ ಮಾಡತವ ಕಲಸವನ್ತನ ನದ್ಧಾಷ್್ವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸ್ಥ ನೀಡಿದ್ದಾರಯೆೀ?
2.

ಸ್ತಕ್ಷ್ತ್ ಸಾಂಖೆಯಯ ಶತಚಿಗೆಮಳಿಸತವ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧ ವಗಾ ಲಭಯವಿದೆಯೆೀ? ಅಗತ್ಯವಿದಾರ ಕಲಸದ ಹಮರ ಮತ್ತಿ ತ್ರಬೀತಯನ್ತನ
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಥಕಮಳಿಲತ ಕಲವು ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಸದ ಪರಿಸ್ಥೆತಗಳ ಬಗೆೆ ವಿಚಾರಿಸ್ಥ)

3.

ನವಾಹಣಾ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧಗೆ ಉದೆಮಯೀಗವನ್ತನ ಸರದ್ಧಯ ಪರರ್ಕರ ಮಾಡತವುದ್ಧದೆಯೆೀ?

4.

ವಾಟರ್ ಸ್ತಮಟ್ಾ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ನವಾಹಿಸಲತ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧಯನ್ತನ ಪರೀರೀಪಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೀ?
ಸ್ಥಮೀರಿಕಗಳ ಪುಗಿಾಂಗ್

2

1.

ನೀರತ ಪ್ೀಲಾಗತವುದನ್ತನ ನಲ್ಲಿಸತವ ಪರದೆೀಶವಾರತ ನೀರಿನ್ ವಿೀಕ್ಷಣಾ ತ್ಾಂಡವನ್ತನ ನೀವು ಹಮಾಂದ್ಧದ್ದೀರಾ?

2.

ನೀರಿನ್ ಸ್ಥಮೀರಿಕ ಮತ್ತಿ ನಾಂತ್ ನೀರಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದ ಸವಾಲತಗಳನ್ತನ ಎದತರಿಸಲತ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿರತವ ನೀರತ ಸ್ಥಮೀರಿಕಯಾಗತವ ಸೆಳಗಳತ
ಮತ್ತಿ ಕಮಳಾಯಿಗರರ ಅಪಿುಕೀಶನ ಆಧಾರಿತ್ ಎಚ್ಚರಿಕಗಳನ್ತನ ನೀಡಲತ ಜಿಯೋ ಟ್ಟಯಗ್ ಮಾಡತವ ವಿಧಾನ್ವನ್ತನ ನೀವು

1.

ಅಳವಡಿಸ್ಥಕಮಾಂಡಿರತವಿರಾ?
ತ್ರಬೀತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ತ್ಮಮ ಕ್ತ್ಾವಯವನ್ತನ ತ್ೃಪಿಿಕ್ರವಾಗಿ ನವಾಹಿಸಲತ ಸ್ತಕ್ಷ್ತ್ ತ್ರಬೀತ ಮತ್ತಿ ಉಪಕ್ರಣಗಳನ್ತನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೀ?

2.

ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿರತವ ಎಲಾು ರ್ಕಯಾಗಳನ್ತನ ಒಳಗೆಮಾಂಡ ತ್ರಬೀತ ಸಮಗರವಾಗಿದೆಯೆೀ?
ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧಯ ವರದ್ಧಗಳ ಯಾದೃಚಿಛಕ್ ಪರಿಶಿೀಲನ

2

1

ನವಾಹಣಾ ರ್ಕಯಾಾಚ್ರಣೆಗಳತ ಸತಗಮವಾಗಿ ನ್ಡಯತವುದನ್ತನ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಥಕಮಳಿಲತ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧ ಯಾದೃಚಿಛಕ್ ತ್ಪಾಸಣೆ
ನ್ಡಸತತಾಿರಯೆೀ?
ಸೌಲಭಯಗಳ ಕಮರತೆಯ ವರದ್ಧ ಮತ್ತಿ ರಿಪೀರಿಗಗಿ ಸಮಕ್ಿವಾದ ವಯವಸ್ಥೆ
1.

ಸೌಲಭಯಗಳ ಕಮರತೆಯ ವರದ್ಧ ಮತ್ತಿ ರಿಪೀರಿಗಗಿ ಸಮಕ್ಿವಾದ ವಯವಸ್ಥೆ

2.

ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಸಲಹಗಗಿ ವಯವಸ್ಥೆಯಿದೆಯೆೀ : ಉದ್ಯ. ಸಲಹ ಪಟಿ್ಗೆ/ ದಮರತ ಪುಸಿಕ್ / ಇಾಂಟನಾಟ್ ಗಮರಪ್ ?

3.

ಇದನ್ತನ ಪರತದ್ಧನ್ / ವಾರಕಮಾಮೆಮ ಪರಿಶಿೀಲಿಸಲಾಗತವುದೆೀ?

4.

ನೈಮಾಲಯ ನವಾಹಣೆ ಸಮಸ್ಥಯಗಳಿಗೆ ದಮರತಗಳನ್ತನ ಪರಿಹರಿಸತವ ತ್ಾಂಡವಿದೆಯೆೀ?

5
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5.

ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧಗಳ ದಮರತಗಳನ್ತನ ಸಹ ಅದೆೀ ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ್ದ ಮಮಲಕ್ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೀ?
ದೆೈನ್ಾಂದ್ಧನ್ / ಸ್ತಪಾಿಹಿಕ್ / ಮಾಸ್ಥಕ್ ತ್ಪಾಸಣೆ ಮತ್ತಿ ವರದ್ಧಗಳಿಗಗಿ ನ್ಮಮನಗಳತ

6

1.

ತ್ಪಾಸಣೆ ದ್ಯಖಲಗಳನ್ತನ ದಕ್ಷತೆಯಿಾಂದ ನವಾಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೀ?

2.

ಮೆೀಲಧಿರ್ಕರಿಗಳತ ಯಾದೃಚಿಛಕ್ ತ್ಪಾಸಣೆ ನ್ಯಯಯಯತತ್ವಾಗಿ ನ್ಡಸತತಾಿರಯೆೀ?

3.

ನ್ಮಮನಗಳತ ತ್ತಾಂಬಲತ ಸತಲಭ ಮತ್ತಿ ಸಮಗರವಾಗಿವೆಯೆೀ?

4.

ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಟಿಪಪಾವಣಿಗಳನ್ತನ ಸ್ಥೀರಿಸಲತ ಅವರ್ಕಶವಿದೆಯೆೀ?

5.

ವರದ್ಧಗಳತ ಬಳಕದ್ಯರರಿಾಂದ ಪಡದ ಸಲಹಗಳನ್ತನ ಮತ್ತಿ ದಮರತಗಳನ್ತನ ಒಳಗೆಮಾಂಡಿವೆಯೆೀ?

6.

ನವಾಹಣಾ ರ್ಕಯಾಾಚ್ರಣೆಗಳತ ಸತಗಮವಾಗಿ ನ್ಡಯತವುದನ್ತನ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಥಕಮಳಿಲತ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧ ಯಾದೃಚಿಛಕ್ ತ್ಪಾಸಣೆ
ನ್ಡಸತತಾಿರಯೆೀ?
ಒಟತ್

20

ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ ಮತ್ತಿ ನವಾಹಣೆ
ಈ ಪರಕ್ತರಯೆಯತ ಮಮಲತ್ಃ ನೀರಿನ್ ಸಾಂಗರಹ ಮತ್ತಿ ಪೂರೈಕ ಸೆಳಗಳ ಮತ್ತಿ ಅವುಗಳ ನವಾಹಣೆಯ ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ ಮಾಡತವುದನ್ತನ ಒಳಗೆಮಾಂಡಿರತತ್ಿದೆ.
ನೀರಿನ್ ಮೀಟರ್ಗಳ ಪಾರಮತಖಯತೆ
 ನೀರಿನ್ ಮೀಟರ್ಗಳಿಾಂದ ಬರತವ ಮಾಹಿತಯತ ಹಿೀರಿಕಮಳಿಲಾದ ನೀರಿನ್ ಪರಮಾಣವನ್ತನ ಗತರತತಸಲತ ಸಹಾಯ ಮಾಡತತ್ಿದೆ
 ನೀರಿನ್ ಬಳಕಯ ವಾಯಪಿಿ ಮತ್ತಿ ದರಕಾ ಮೀಟರ್ನ್ ಗತ್ರ ಮತ್ತಿ ಪರರ್ಕರವು ಸಮಕ್ಿವಾಗಿರಬೀಕ್ತ.
 ಮೀಟರ್ಗಳತ ನೀರಿನ್ ಲರ್ಕಾಚಾರವನ್ತನ ಒದಗಿಸತತ್ಿವೆ
 ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಪರಯತ್ನದ ಫ್ಲಿತಾಾಂಶಗಳನ್ತನ ತಳಿಯಲತ ಮೀಟರ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡತತ್ಿದೆ
 ಮೀಟರ್ ಇಲುದೆ ಬಳಸತವ ನೀರಿನ್ ಪರಮಾಣವನ್ತನ ಆಧ್ರಿಸ್ಥ ಬಿಲ್ಲಿಾಂಗ್ ಮಾಡಲತ ಸ್ತಧ್ಯವಾಗತವುದ್ಧಲು .
 ನೀರಿನ್ ಬಳಕಯ ಮೆೀಲ ಪರಭಾವ ಬಿೀರಲತ ಮೀಟರ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡತತ್ಿದೆ
ಚ ವರಿ ಬಳಕಯನ್ತನ
 ನೀರಿನ್ ಬಳಕಯ ವಾಯಪಿಿಯನ್ತನ ಸಮಥಾ ಮೀಟರ್ಗಳತ ಎತಿ ತೆಮೀರಿಸಲತ ಸಹಾಯ ಮಾಡತತ್ಿವೆ ಆದಾರಿಾಂದ ನ್ಯವು ಹಚ್ತ
ಚ ಪರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಾದ ನೀರತ
ಗತರತತಸಬಹತದತ ಮತ್ತಿ ಲಕ್ಾ ಹಾಕ್ಬಹತದತ. ಸ್ಥಮೀರಿಕಯನ್ತನ ಸರಿಪಡಿಸತವುದತ, ಕಮಳಾಯಿ ಕಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಚ್ತ
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ಬಳಸತವ ಸ್ತಧ್ನ್ಗಳನ್ತನ ಸ್ತೆಪಿಸಲತ ಇದತ ಬಾಂಬಲ ನೀಡತತ್ಿದೆ.
 ನೀರಿನ್ ವಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ತನ ಸಮಥಾವಾಗಿ ನವಾಹಿಸಲತ, ಬೀಡಿಕಯನ್ತನ ನಣಾಯಿಸಲತ ಮತ್ತಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ತನ ನಧ್ಾರಿಸಲತ ಮೀಟರ್ಗಳತ ಅವಶಯಕ್.
 ಅಗತ್ಯವಾದ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ತನ ನವಾಹಿಸಲತ ನೀರಿನ್ ಮೀಟರ್ಗಳ ನವಾಹಣೆ ಅಗತ್ಯ .
 ಮಣತಿ, ಮರಳತ ಮತ್ತಿ ಖನಜಗಳತ ಮೀಟರ್ಗಳ ಮಮಲಕ್ ಹಾದತಹಮೀಗತವುದರಿಾಂದ, ಅಳತೆ ಮಾಡತವ ಅಾಂಶಗಳತ ಕಮೀಣೆಯಲ್ಲಿ
ಸಹಿಷ್ತಿತೆಯನ್ತನ ಹಚಿಚಸತತ್ಿವೆ / ಕ್ಡಿಮೆಗೆಮಳಿಸತತ್ಿವೆ.
 ಮೀಟರ್ ಪರಿೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತಿ ನವಾಹಣೆಯ ನಯಮತ್ ರ್ಕಯಾಕ್ರಮವನ್ತನ ಹಮಮಕಮಳಿಬೀರ್ಕಗಿದೆ.
 ಪೂವಾ ಮಾಹಿತಯ ರ್ಕರ್ಡಾಗಳೆಮಾಂದ್ಧಗೆ ಸಮಕ್ಿವಾದ ಮೀಟರ್ ದ್ಯಖಲ, ಮೀಟರ್ ನ್ ಗತ್ರ, ತ್ಯಾರಿಕ, ಟೆೈಪ್, ಖರಿೀದ್ಧಸ್ಥದ ದ್ಧನ್ಯಾಂಕ್, ಸೆಳ
ಪರಿೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತಿ ರಿಪೀರಿಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತಯನ್ತನ ಒದಗಿಸಲತ ಸಹಾಯ ಮಾಡತತ್ಿದೆ.
ವಾಟರ್ ಮೀಟರಿಾಂಗ್ನ್ ಗತರಿ ನೀರಿನ್ ಬಳಕಯ ನಖರ ಅಳತೆ ಮತ್ತಿ ದ್ಯಖಲಯನ್ತನ ಒದಗಿಸತವುದತ ಮತ್ತಿ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ತನ ಉತೆಿೀಜಿಸತವುದತ

ನ್ಮಮನ 1: ಮಾದರಿ ಮೀಟರ್ ಪೂವಾ ಮಾಹಿತ ದ್ಯಖಲಯ ನ್ಮಮನ
ಮಾದರಿ ಮೀಟರ್ ಪೂವಾ ಮಾಹಿತ ದ್ಯಖಲಯ ನ್ಮಮನ
ಮೀ. ಸಾಂ

a: ಮೀಟರ್ ಮಾಹಿತ
ಕಮ. ಸಾಂಖೆಯ

ತ್ಯಾರಿ

ಖರಿೀದ್ಧಸ್ಥದ ದ್ಧನ್ಯಾಂಕ್

ವೆಚ್ಚ

ಶ್ನೈಲಿ

ಸ್ಥೈಜ್

b. ಅನ್ತಸ್ತೆಪನ್ಯ
ಇನ್ಯಾಲ್
್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ದ್ಧನ್ಯಾಂಕ್

ರಿೀಡಿಾಂಗ್

ದ್ಯಖಲ(I n s t a l l a
t i on Rec or d)
ಹಸರತ

ವಿಳಾಸ

ಕಮಳಾಯಿ
ಸಾಂಖೆಯ.

ತೆಗೆದತಹಾಕ್
ರ್ಕರಣ

ಲಾಇದಲಾಗಿ
ದ್ಧನ್ಯಾಂಕ್
ದೆ

ರಿೀಡಿಾಂಗ್
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c. ಪರಿೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತಿ ದತರಸ್ಥಿ ದ್ಯಖಲ
ಪರಿೀಕ್ಷೆಯ ದರ

ದ್ಧನ್ಯಾಂಕ್

% ನಖರತೆ

ಕ್ನಷ್ಾ

ಆಾಂತ್ರಿಕ್

ಗರಿಷ್ಾ

ದತರಸ್ಥಿ ಮಾಡತವ

ಹರಿವು

ಹರಿವು

ಹರಿವು

ಮದಲತ

ದತರಸ್ಥಿ ನ್ಾಂತ್ರ

ದತರಸ್ಥಿ ವೆಚ್ಚ
ಇವರಿಾಂದ
ವಸತಿಗಳತ

ಕ್ಮಲಿರ್ಕರ

ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ

ಟಿೀಕಗಳತ

ಶಿಫಾರಸತ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಮಗಳತ


ಎಲಾು ನೀರಿನ್ ವಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಂಪಕ್ಾಗಳಿಗಮ 100% ರಷ್ತ್ ಮೀಟರಗಳನ್ತನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.



ಅಗತ್ಯವಿರತವಾಂತೆ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ತನ ಪರಿೀಕ್ಷಿಸತವ, ಮರತಸಾಂಗರಹಿಸತವ, ದತರಸ್ಥಿ ಮಾಡತವ ಅಥವಾ ಬದಲಿಸತವ ನಯಮತ್ ರ್ಕಯಾಕ್ರಮ.



ತೆರೈಮಾಸ್ಥಕ್ಕಮಾಮೆಮ ಮೀಟರ್ ರಿೀಡಿಾಂಗ್ ಮತ್ತಿ ಸಮಾಂಜಸವಾದ ಬಿಲ್ಲಿಾಂಗ್
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ಫಾಮೆಾಟ್ 2: ನೀರಿನ್ ಮೀಟರಿಾಂಗ್ ಕ್ತರಿತ್ತ ಪರಶ್ನವ
ನ ಳಿ
1. ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ನೀರಿನ್ ವಯವಸ್ಥೆಯನ್ತನ ಎಷ್ತ್ ಶ್ನೀಕ್ಡಾವಾರತ ಅಳೆಯಲಾಗತತ್ಿದೆ?

%

2. ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ನೀರಿನ್ ವಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಸ ಮಾಡತವ ಮೀಟರ್ಗಳ ಸಾಂಖೆಯ:
3. ವಗಾಗಳ ಪರರ್ಕರ ಮೀಟರ್ಗಳ ಶ್ನೀಕ್ಡಾವಾರತ ಪಟಿ್:
a. ನವಾಸಗಳ ಬಾುಕ ಗಳತ(ಹಾಸ್ಥ್ಲ್ ಗಳತ, ವಸತ)
b. ಶ್ನೈಕ್ಷಣಿಕ್ ರ್ಟಕ್ಗಳತ

%

%

c. ಉದ್ಯಯನ್ / ಖಾಲ್ಲ ಭ ಪ್ರದೆೀಶಳತ / ಸಸಿ ತ ೀಟಗಳತ
d.

ಅಡತಗೆ ಕೆ ೀಣೆ / ಅಡತಗೆಯ ಸೆಳ

%

e. ವಾಣಿಜಯ (ಮಾರತಕ್ಟೆ್, ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿರತವ ಕ್ಚೀರಿಗಳತ)
f. ಇತ್ರ

%
%

%

4. ಮೀಟರ್ಗಳನ್ತನ ಎಷ್ತ್ ಬಾರಿ ಮಾಪನ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗತತ್ಿದೆ? ಎಾಂದಮ ಇಲು, ಮಾಸ್ಥಕ್ವಾಗಿ, ತೆರೈಮಾಸ್ಥಕ್ವಾಗಿ, ಅಧ್ಾ ವಾಷ್ಟಾಕ್ವಾಗಿ, ವಾಷ್ಟಾಕ್ವಾಗಿ
5. ಮೀಟರ್ಗಳನ್ತನ ಎಷ್ತ್ ಬಾರಿ ಓದಲಾಗತತ್ಿದೆ? ಎಾಂದಮ ಇಲು, ಮಾಸ್ಥಕ್ವಾಗಿ, ತೆರೈಮಾಸ್ಥಕ್ವಾಗಿ, ಅಧ್ಾ ವಾಷ್ಟಾಕ್ವಾಗಿ, ವಾಷ್ಟಾಕ್ವಾಗಿ
6. ಮೀಟರ್ಗಳ ಸ್ತಮಾನ್ಯ ಸ್ಥೆತ ಏನ್ಯಗಿರತತ್ಿದೆ? ತ್ತಾಂಬಾ ಒಳೆಿಯದತ, ಒಳೆಿಯದತ, ಕಟ್ದತ
7. ಮೀಟರ್ಗಳನ್ತನ ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ ಮಾಡಲತ, ಪರಿಶಿೀಲಿಸಲತ, ದತರಸ್ಥಿ ಮಾಡಲತ ಮತ್ತಿ ಬದಲಾಯಿಸಲತ ನೀವು ಚಾಲನಯಲ್ಲಿರತವ ಪ್ರೀಗರಾಂ
ಹಮಾಂದ್ಧದ್ದೀರಾ?
ಹೌದತ

ಇಲು
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ಪ್ರೀಗರಮ ಎಾಂದರೀನ್ತ?

8. ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ರಿಪೀರಿ ಮತ್ತಿ ಮಾಪನ್ಯಾಂಕ್ ನಣಾಯ ಪ್ರೀಗರಮ, ನೀರಿಗಗಿ ಲಕ್ಾವಿಲುದ ಪರಮಾಣವನ್ತನ ಕ್ಡಿಮೆ ಮಾಡಲತ,
ಆದ್ಯಯವನ್ತನ ಹಚಿಚಸಲತ ಅಥವಾ ಬೀಡಿಕಯನ್ತನ ಕ್ಡಿಮೆ ಮಾಡಲತ ಪರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಾಗಿದೆಯೆೀ?
ಸಾಂಕ್ಷಿಪಿವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ಥ:

9. ಸಮಕ್ಿವಾದ ಮೀಟರಿಾಂಗ್ ಪ್ರೀಗರಮ ಸ್ತಧ್ನಯನ್ತನ ತ್ಡಯತವಲ್ಲಿ ಏನ್ಯದರತ ಸಮಸ್ಥಯಗಳಿವೆಯೆೀ?
ಸಾಂಕ್ಷಿಪಿವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ಥ :

10. ಮೀಟರಿಾಂಗ್ಗಗಿ ಅಾಂದ್ಯಜತ ವಾಷ್ಟಾಕ್ ಖಚ್ತಾ ಎಷ್ತ್?
ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆ
ಮೀಟರ್ ದತರಸ್ಥಿ ಮತ್ತಿ
ಮಾಪನ್ಯಾಂಕ್
ನಣಾಯ
ಮೀಟರ್
ರಿೀಡಿಾಂಗ್

ರಮ.
ರಮ.
ರಮ.
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11. ಮೀಟರಿಾಂಗ್ ಪ್ರೀಗರಾಂ ಅನ್ತನ ಸತಧಾರಿಸತವ ವಾಯಪಿಿ ಮತ್ತಿ ಗತರಿಗಳತ ಯಾವುವು?

12. ಗತರಿಗಳನ್ತನ ರ್ಕಯಾಗತ್ಗೆಮಳಿಸಲತ ಮತ್ತಿ ಸ್ತಧಿಸಲತ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ತನ ಮತ್ತಿ ಟೆೈಮ ಲೈನ ಅನ್ತಸರಿಸಬೀರ್ಕಗತತ್ಿದೆ?

13. ಈ ಪರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅಾಂದ್ಯಜತ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತಿ ಹಣದ ಮಮಲ ಯಾವುದ್ಯಗಿರತತ್ಿದೆ?

ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ನೀರಿನ್ ಮಮಲದ ಅಾಂದ್ಯಜತ
ನೀರತ ಸರಬರಾಜತ ಲಕ್ಾಪರಿಶ್ನಮೀಧ್ನ
 ನೀರಿನ್ ಆಡಿಟ್ ನೀರಿನ್ ಬೀಡಿಕ, ಪೂರೈಕ ಮತ್ತಿ ವಯಥಾವನ್ತನ ನಣಾಯಿಸಲತ ಸಹಾಯ ಮಾಡತತ್ಿದೆ.
 ಲಕ್ಾವಿಲುದಷ್ತ್ ನೀರತ ಸ್ಥಮೀರಿಕ, ಮೀಟರ್ ಅಾಂಡರ್-ರಜಿಸ್ಥ್ರೀಶನ ಮತ್ತಿ ಸತಧಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರತವ ಇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ತನ ನಧ್ಾರಿಸಲತ
ಆಡಿಟ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡತತ್ಿದೆ.
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 ಒಾಂದತ ನದ್ಧಾಷ್್ ವಯವಸ್ಥೆಯತ ಕಲವು ಅನಯಾಂತರತ್ ನಯಮಗಳನ್ತನ ಪೂರೈಸತತಿದೆಯೆೀ ಮತ್ತಿ ಆ ವಯವಸ್ಥೆಯತ ನೀರಿನ್ ವಯಥಾವನ್ತನ ಕ್ಡಿಮೆ
ಮಾಡಲತ ಸಮಾಂಜಸವಾದ, ವೆಚ್ಚದ್ಯಯಕ್ ವಿಧಾನ್ಗಳನ್ತನ ಬಳಸತತಿದೆಯೆೀ ಎಾಂದತ ನಣಾಯಿಸಲತ ಆಡಿಟ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡತತ್ಿದೆ.
 ನೀರತ ಸರಬರಾಜತ ಲಕ್ಾಪರಿಶ್ನಮೀಧ್ನಯತ (ಆಡಿಟ್) ಆ ನಣಾಯಗಳನ್ತನ ಮಾಡತವಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಆದಯತೆಗಳನ್ತನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸತವಲ್ಲಿ
ಅನವಾಯಾ ಹಾಂತ್ವಾಗಿದೆ.
 ನೀರಿನ್ ಲಕ್ಾಪರಿಶ್ನಮೀಧ್ನಯ (ವಾಟರ್ ಆಡಿಟ್) ಹಾಂತ್ಗಳತ:


ಎಲಾು ನೀರಿನ್ ಮಮಲಗಳತ ಮತ್ತಿ ಎಲಾು ಮೀಟರ್ ಬಳಕಗಳನ್ತನ ಗತರತತಸತವುದತ ಮತ್ತಿ ಪರಮಾಣಿೀಕ್ರಿಸತವುದತ



ಅಧಿಕ್ೃತ್ ಅಳತೆಯಿಲುದ ಬಳಕಗಳನ್ತನ ಗತರತತಸತವುದತ ಮತ್ತಿ ಅಾಂದ್ಯಜತ ಮಾಡತವುದತ



ನೀರಿನ್ ನ್ಷ್್ವನ್ತನ ವಿಧಾನ್ಗಳಿಾಂದ ಗತರತತಸತವುದತ ಮತ್ತಿ ಅಾಂದ್ಯಜತ ಮಾಡತವುದತ



ಆಡಿಟ್ ಫ್ಲಿತಾಾಂಶಗಳನ್ತನ ವಿಶ್ನುೀಷ್ಟಸತವುದತ

 ಲಕ್ಾಪರಿಶ್ನಮೀಧ್ನಯ ಅವಧಿ ಮತ್ತಿ ನೀರಿನ್ ರ್ಟಕ್ಗಳನ್ತನ ಅಳೆಯತವಲ್ಲಿ ಸ್ಥೆರತೆ ಇರಬೀಕ್ತ.
 ಆಡಿಟ್ ಫ್ಲಿತಾಾಂಶಗಳತ ನೀರಿನ್ ಬೀಡಿಕಯನ್ತನ ಮತನ್ಮಾಚಿಸಲತ ಮತ್ತಿ ಸ್ಥಮೀರಿಕಯ ಪತೆಿ ಹಚ್ಚಲತ ಮತ್ತಿ ದತರಸ್ಥಿ ರ್ಕಯಾಕ್ರಮವನ್ತನ
ನ್ಡಸಲತ ಸಹಾಯ ಮಾಡತತ್ಿವೆ.
 ಇತ್ರ ಮಮಲಗಳೆಮಾಂದ್ಧಗೆ ಪರಸಪಾವರ ಸಾಂಪಕ್ಾವನ್ತನ ಒಳಗೆಮಾಂಡಾಂತೆ ವಿತ್ರಣಾ ಕೀಾಂದರಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜತ ಮಾಡತವ ನೀರಿನ್ ಎಲಾು
ಮಮಲಗಳ ಪರಸತಿತ್ ಪಟಿ್ಯನ್ತನ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಹಮಾಂದ್ಧರಬೀಕ್ತ.
 ಮಮಲಗಳ ಸೆಳಗಳತ / ಸಾಂಪಕ್ಾಗಳನ್ತನ ನ್ಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಯವಸ್ಥೆತ್ವಾಗಿ ವಿವರಿಸಬೀರ್ಕಗಿದೆ.
 ಪರತಯಾಂದತ ಮಮಲ ಅಥವಾ ಪರಸಪಾವರ ಸಾಂಪಕ್ಾವು ವಿತ್ರಣಾ ಸೆಳಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜತ ಮಾಡಿದ ಪರಮಾಣವನ್ತನ ಅಳೆಯತವ
ಮಾಗಾವನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧರಬೀಕ್ತ.
 ಪರತ ಮಮಲರ್ಕಾಗಿ, ಈ ಕಳಗಿನ್ವುಗಳನ್ತನ ದ್ಯಖಲಿಸಬೀರ್ಕಗಿದೆ:
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ಟೆೀಬಲ್ 3: ನೀರಿನ್ ಮಮಲದ ಮಾಹಿತ
 ಮಮಲದ ಹಸರತ
 ಮಮಲದ ವಿಧಾನ್ (ಬಾವಿ, ಜಲಾಶಯ,
ನೈಸಗಿಾಕ್ ಮೆೀಲಮೈ ನೀರಿನ್ ರ್ಟಕ್, ಖರಿೀದ್ಧಸ್ಥದ)
 ಸ್ತಧ್ನ್ದ ಅಳತೆಯ ವಿಧಾನ್
 ಇನ್ಯಾ್ಲೀಶನ ನ್ ದ್ಧನ್ಯಾಂಕ್
 ರಿೀಡಿಾಂಗ್ ಫಿರಕವೀನಾ
 ಟೆಸ್ಥ್ಾಂಗ್ ಫಿರೀಕವೀನಾ
 ಇತಿೀಚಿನ್ ಮಾಪನ್ಯಾಂಕ್ ನಣಾಯದ
(ರ್ಕಯಲಿಬರೀಶನ) ದ್ಧನ್ಯಾಂಕ್
 ಪರತ ಶ್ನೀಖರಣಾ ಟ್ಟಯಾಂಕ / ಶ್ನೀಖರಣಾ ಜಲಾಶಯವನ್ತನ ಲಕ್ಾಪರಿಶ್ನಮೀಧ್ನಯ ಅವಧಿಯ ಆರಾಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಕಮನಯಲ್ಲಿ
ಅಳೆಯಬೀರ್ಕಗತತ್ಿದೆ.
 ಒಟತ್ ಸಾಂಗರಹಣೆ ಹಚಿಚದರೀ ಆ ವಯತಾಯಸವನ್ತನ ವಾಷ್ಟಾಕ್ ಪೂರೈಕ ಮತ್ಿದ್ಧಾಂದ ಕ್ಳೆಯಬೀರ್ಕಗತತ್ಿದೆ.
 ಒಟತ್ ಸಾಂಗರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಗರಹವು ಕ್ಡಿಮೆಯಾಗಿದಾರೀ ಅದನ್ತನ ಒಟತ್ ಪೂರೈಕಗೆ ಸ್ಥೀರಿಸತವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
 ಈ ಅಾಂಕ್ತಅಾಂಶಗಳತ ಮಮಲಗಳಿಾಂದ ವಿತ್ರಿಸಲಪಾವಟ್ ನೀರತ ಮತ್ತಿ ವಿತ್ರಣಾ ವಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರವೆೀಶಿಸತವ ನೀರಿನ್ ನ್ಡತವಿನ್ ವಯತಾಯಸವನ್ತನ ಪರತನಧಿಸತತ್ಿವೆ.
ಒಟತ್ ಶ್ನೀಖರಣಾ ಹಮಾಂದ್ಯಣಿಕಯನ್ತನ ನಧ್ಾರಿಸಲತ ಈ ಕಳಗಿನ್ ಸಮತ್ರವನ್ತನ ಬಳಸಬಹತದತ:
ಪರತ ಶ್ನೀಖರಣಾ ಟ್ಟಯಾಂಕ ಅಥವಾ ಜಲಾಶಯಕಾ:
ಪರಿಮಾಣದ ಆರಾಂಭ - ಸಾಂಪುಟವನ್ತನ ಕಮನಗೆಮಳಿಸತವುದತ = ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಸಾಂಪುಟದಲ್ಲಿನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮತ್ಿ = ಒಟತ್ ಸಾಂಗರಹಣೆ
ಒಟತ್ ಪೂರೈಕಯಲ್ಲಿ ತಳಿದ್ಧರತವ ಯಾವುದೆೀ ಸ್ಥೀಪಾಡಗಳತ ಅಥವಾ ನ್ಷ್್ಗಳನ್ತನ ಅದಕಾ ತ್ಕ್ಾಾಂತೆ ಸರಿಹಮಾಂದ್ಧಸಬಹತದತ.
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ಫಾಮೆೀಾಟ್ 3: ರ್ಕಯಲಾಂಡರ್ ವಷ್ಾಕಾ ನೀರತ ಸರಬರಾಜತ
ರ್ಕಯಲಾಂಡರ್ ವಷ್ಾಕಾ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಒಟತ್ ನೀರತ ಸರಬರಾಜತ
ತಾಂಗಳತ
ಜನ್ವರಿ

ಮಮಲ A
(ರ್ಟಕ್ಗ

ಮಮಲ B
(ರ್ಟಕ್ಗಳತ)

ಮಮಲ C
(ರ್ಟಕ್ಗಳತ)

ಮಾಸ್ಥಕ್
ಒಟತ್

ಳತ)

ಫೆಬರವರಿ
ಮಾಚಾ
ಏಪಿರಲ್
ಮೆೀ
ಜಮನ
ಜತಲೈ
ಆಗಸ್್
ಸ್ಥಪ್ಾಂಬರ್
ಅಕಮ್ೀಬರ್
ನ್ವೆಾಂಬರ್
ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್
ಸ್ಥಮೀಸ್ಾ
ಟೆಮೀಟಲ್
ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ಗೆ ವಾಷ್ಟಾಕ್ವಾಗಿ ಒಟತ್ ಪೂರೈಕ

• ಪರತ ಓಪನ ಓವರ್ ಹರ್ಡ ಟ್ಟಯಾಂಕ ಪರತ ಮಟ್ದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ತನ ಅಳೆಯಲತ ಒಾಂದತ ಪರಮಾಣವನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧರಬೀಕ್ತ.
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• ಟ್ಟಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ತನ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗತತ್ಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಟಯಾಂಕನ್ ಪರಿಮಾಣವನ್ತನ ಎಷ್ತ್ ಬಾರಿ ತ್ತಾಂಬಿದರಮ ಅದನ್ತನ ತ್ತಾಂಬತವ ಮದಲತ
ಮತ್ತಿ ನ್ಾಂತ್ರ ನೀರತ ಯಾವ ಮಟ್ದಲ್ಲಿದೆ ಎಾಂದತ ನಮೀಡತವುದರ ಮಮಲಕ್ ಅದನ್ತನ ಗತಣಿಸಬಹತದತ.
• ಪೈಪ್ನಾಂದ ನೀರವಾಗಿ ನೀರನ್ತನ ಅನ್ವಯಿಸ್ಥದರ, ಸರಾಸರಿ ವಿಸಜಾನ ದರವು ಅದತ ಹರಿಯತವ ಒಟತ್ ಸಮಯದ್ಧಾಂದ ಗತಣಿಸಲಪಾವಡತತ್ಿದೆ.
• ನೀರಿನ್ ದ್ಧನ್ಚ್ರಿಯನ್ತನ ಹಮೀಲಿಸತವ ಮಮಲಕ್ ಲಾಯಾಂರ್ಡ ಸ್ಥಾೀಪ್ ನ್ ಬಳಕಯನ್ತನ ಅಾಂದ್ಯಜತ ಮಾಡಬಹತದತ. ಲಾಯಾಂರ್ಡ ಸ್ಥಾೀಪ್ ನ್
ನವಾಹಣೆಯಿಾಂದ ಜವಾಬಾಾರಿಯತತ್ ವಯಕ್ತಿಗಳಿಾಂದ ನೀರಿನ್ ಆವತ್ಾನ್ ಮತ್ತಿ ಅವಧಿಯನ್ತನ ಪಡಯಬಹತದತ. ಅಲಾಂರ್ಕರಿಕ್ ರ್ಕರಾಂಜಿಗಳತ ಮತ್ತಿ
ಕಮಳಗಳಿಾಂದ ನೀರಿನ್ ಬಳಕಗಳನ್ತನ ಸಹ ಅಾಂದ್ಯಜತ ಮಾಡಬೀರ್ಕಗಿದೆ.
• ಬರಿದ್ಯಗತವುದತ ಮತ್ತಿ ಮರತಪೂರಣದ ಬಗೆೆ ಮತ್ತಿ ಸರಾಸರಿ ದೆೈನ್ಾಂದ್ಧನ್ ಆವಿಯಾಗತವಿಕಯ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತ ಸೌಲಭಯ ನವಾಾಹಕ್ರಿಾಂದ
ಪಡಯಬಹತದತ.
• ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಸಮತದ್ಯಯದಲ್ಲಿನ್ ಸೌಲಭಯ ಯತತ್ ಜನ್ಸಾಂಖೆಯಗೆ,ಪರತ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗೆ ಅಥವಾ ಪರತ ನವಾಸ್ಥಯ ಬಳಕಗೆ (ಕ್ತಡಿಯತವುದತ, ಸ್ತನನ್
ಮಾಡತವುದತ, ಫ್ುಶ್ ಮಾಡತವುದತ) ಅನ್ವಯಿಸಬಹತದತ.

ಫಾಮೆೀಾಟ್ 4: ನೀರಿನ್ ಲಕ್ಾಪರಿಶ್ನಮೀಧ್ನ(ವಾಟರ್ ಅಡಿಟ್)
ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ವಾಟರ್ ಆಡಿಟ್
ನೀರಿನ್ ಪರಮಾಣ
ಕ್ರ.ಸಂ

ಐಟಾಂ

1

ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಒಟತ್ ನೀರಿನ್ ಸರಬರಾಜತ (ದೆಮೀಷ್ಯತಕ್ಿ
ಮೀಟರ್ ಮತ್ತಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಪಾವಡದ)

2

ಒಟತ್ ನೀರತ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಹಮಾಂದ್ಯಣಿಕಗಳತ:

2a

ಸ್ಥಸ್ಮ ಶ್ನೀಖರಣಾ ಸ್ತಮಥಯಾದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ (+ ಅಥವಾ -)

2b

ಇತ್ರ ಕಮಡತಗೆಗಳತ ಅಥವಾ ನ್ಷ್್ಗಳತ (+ ಅಥವಾ -)

ಒಟತ್
ಮತ್ಿ

ಸಾಂಚಿತ್ ಒಟತ್

ಯತನೀಟ್ಾ

ಹಮಾಂದ್ಯಣಿಕಗಳ ಒಟತ್ 2 ಎ + 2 ಬಿ (+ ಅಥವಾ -)
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ವಿತ್ರಣಾ ವಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸರಬರಾಜತ ಮಾಡಿದ ಒಟತ್ ನೀರತ
(1 ಮತ್ತಿ 2)

3

ಮೀಟರ್ ವಾಟರ್ ವಿತ್ರಣೆಗಳತ,

4

ಮೀಟರ್ ವಿಳಾಂಬಕಾ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ
ಸರಿಪಡಿಸ್ಥದ ಒಟತ್ ಅಳತೆಯಿಲುದ ನೀರತ (3 ರಿಾಂದ 4 ಅನ್ತನ

5
6a.

ಕ್ಳೆಯಿರಿ)
ಸ್ತ್ಮಾ ಡರೈನ ಫ್ುಶಿಾಂಗ್

6b.

ಒಳಚ್ರಾಂಡಿ ಶತಚಿಗೆಮಳಿಸತವಿಕ

6c.

ರಸ್ಥಿ ಶತಚಿಗೆಮಳಿಸತವಿಕ

6d.

ಲಾಯಾಂರ್ಡ ಸ್ಥಾೀಪಿಾಂಗ್

6e.

ಶ್ನೈಕ್ಷಣಿಕ್ ರ್ಟಕ್ಗಳತ

6f.

ಅಲಾಂರ್ಕರಿಕ್ ನೀರಿನ್ ಸೌಲಭಯಗಳತ

7g.

ಈಜತ ಕಮಳಗಳತ

8

ರಿಪೀರಿ ಮಾಡಿದ್ಯಗಿನಾಂದ ಸ್ಥಮೀರಿಕಯಾಗಿ ನೀರತ ಪ್ೀಲಾಗಿದೆ

9

ಒಟತ್ ಅಪರಿಮತ್ ನೀರತ
(6 ನೀ ಸ್ತಲಿನಾಂದ 8 ಮತ್ತಿ 9 ಸ್ತಲತಗಳನ್ತನ ಕ್ಳೆಯಿರಿ)

10

ಗತರತತಸಲಾದ ನೀರಿನ್ ನ್ಷ್್ಗಳತ:

10a.

ಮಮಲ ಮೀಟರ್ ನ್ ದೆಮೀಷ್ (+ ಅಥವಾ -)

10b.

ಲಕ್ಾ ಪರಕ್ತರಯೆಯ ದೆಮೀಷ್ಗಳತ

10c.
11

ಅಸಮಪಾಕ್ ವಿತ್ರಣಾ ವಯವಸ್ಥೆ ನಯಾಂತ್ರಣಗಳತ
ಒಟತ್ ಗತರತತಸಲಾದ ನೀರಿನ್ ನ್ಷ್್ಗಳತ (11 ಸ್ಥ ಮಮಲಕ್ 10 ಎ
ಲೈನ ಕ್ಮಡಿಸ್ಥ)
ಗತರತತಸಲಾಗದ ನ್ಷ್್ಗಳತ (ಸಾಂಭಾವಯ ಸ್ಥಮೀರಿಕ) (10 ನೀ

12

ಸ್ತಲಿನಾಂದ 12 ನೀ ಸ್ತಲನ್ತನ ಕ್ಳೆಯಿರಿ)
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ನೀರಿನ್ ಲಕ್ಾಪರಿಶ್ನಮೀಧ್ನಯನ್ತನ ನ್ಡಸತವುದತ(ವಾಟರ್ ಆಡಿಟ್) ಸ್ತಕ್ಷ್ತ್ ದ್ಯಖಲಗಳನ್ತನ ಇಟತ್ಕಮಳತಿವುದತ, ದೆಮೀಷ್ಪೂರಿತ್ ಮೀಟರಿಾಂಗ್,
ಅಕ್ರಮ ಟ್ಟಯಪ್ಗಳತ, ಶ್ನೀಖರಣಾ ಟ್ಟಯಾಂಕಗಳನ್ತನ ಸ್ಥಮೀರಿಕ ಮಾಡತವುದತ ಅಥವಾ ಮತಖಯ ಸ್ಥಮೀರಿಕಯಾದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ತನ ಕ್ಾಂಡತಹಿಡಿಯತವ
ಒಾಂದತ ಮಾಗಾವಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಮೀರಿಕಗಳ ಪುಗಿಾಂಗ್
 ಸ್ಥಮೀರಿಕ, ವಯಥಾವಾಗತವ ನೀರಿನ್ ದೆಮಡಿ ಪಾಲತ ಮತ್ತಿ ಅನ್ಧಿಕ್ೃತ್ ನೀರಿನ್ ಬಳಕಯನ್ತನ ಪರತನಧಿಸತತ್ಿದೆ.


ಲಭಯವಿರತವ ಮೀಟರ್ ಪರಿೀಕ್ಷಾ ಫ್ಲಿತಾಾಂಶಗಳನ್ತನ ಪರಿಶಿೀಲಿಸತವ ಮಮಲಕ್ ಅಥವಾ ಮೀಟರ್ ಅನ್ತನ ಮರತಪರಿಶಿೀಲಿಸತವ ಮಮಲಕ್
ಪರತಯಾಂದತ ಮಮಲ ಮೀಟರ್ ಅನ್ತನ ನಖರತೆಗಗಿ ಪರಿಶಿೀಲಿಸಬೀರ್ಕಗತತ್ಿದೆ.



ಅಸಮಪಾಕ್ ರ್ಕಯಾರ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಸ್ಮ ಕ್ವಾಟಗಳನ್ತನ ನಯತ್ರ್ಕಲಿಕ್ವಾಗಿ ಪರಿಶಿೀಲಿಸಬೀರ್ಕಗತತ್ಿದೆ. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ, ಶ್ನೀಖರಣಾ ಟ್ಟಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿನ್
ಎತ್ಿರದ ನಯಾಂತ್ರಣ ಕ್ವಾಟಗಳತ ಮತರಿಯಬಹತದತ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಮಾಂದ್ಧಸ್ಥರತವುದ್ಧಲು ಇದರಿಾಂದ್ಯಗಿ ಟ್ಟಯಾಂಕ ಉಕ್ತಾ ಹರಿಯತತ್ಿದೆ.
ಸ್ಥಮೀರಿಕ ಅಥವಾ ಉಕ್ತಾ ಹರಿಯತವುದನ್ತನ ಗಮನಸ್ಥದ್ಯಗ ಇದತ ತಳಿಯತತ್ಿದೆ.



ಒತ್ಿಡಗಳತ ಹಚಿಚನ್ ವಾಯಪಿಿಯನ್ತನ ತ್ಲತಪಿದ್ಯಗ ತ್ತಾಂಬಾ ಕ್ಡಿಮೆಯ ಹಮಾಂದ್ಧಸಲಾದ ಒತ್ಿಡ ಪರಿಹಾರ ಕ್ವಾಟಗಳತ ಸ್ಥಮೀರಿಕಗೆ
ರ್ಕರಣವಾಗಬಹತದತ. ಈ ಒತ್ಿಡ ಪರಿಹಾರ ಕ್ವಾಟಗಳನ್ತನ ಅದಕಾ ಅನ್ತಗತಣವಾಗಿ ಮಾಪನ್ಯಾಂಕ್ ನಣಾಯಿಸಬೀರ್ಕಗತತ್ಿದೆ.



ಸ್ತಮಾನ್ಯ ತ್ಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಥಯಗಳತ ಪತೆಿಯಾದ್ಯಗ, ಸಾಂಭವನೀಯ ನೀರಿನ್ ನ್ಷ್್ವನ್ತನ ಅಾಂದ್ಯಜತ ಮಾಡಬೀರ್ಕಗತತ್ಿದೆ ಮತ್ತಿ
ತ್ಕ್ಷಣವೆೀ ಸರಿಪಡಿಸತವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೆಮಳಿಬೀಕ್ತ.
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ಫಾಮೆೀಾಟ್ 5: ಸ್ಥಮೀರಿಕಯ ವರದ್ಧ
ಸ್ಥಮೀರಿಕಯನ್ತನ ಕ್ಾಂಡತಹಿಡಿಯಲತ ನೀವು ಬಳಸತವ ಉಪಕ್ರಣಗಳತ ಮತ್ತಿ ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ್ವನ್ತನ ವಿವರಿಸ್ಥ.

ಸ್ಥಮೀರಿಕಯತ ಸರಿಹಮಾಂದಲತ ಯಾವ ಪರದೆೀಶಗಳತ ಹಚಿಚನ್ ಸ್ತಮಥಯಾವನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧವೆ?

ನಯತ್ರ್ಕಲಿಕ್ವಾಗಿ ಸ್ಥಮೀರಿಕಯನ್ತನ ಪರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಾಗಿ ಕ್ಾಂಡತಹಿಡಿಯತವ ನಮಮ ಯೋಜನಯನ್ತನ ವಿವರಿಸ್ಥ.

ಸ್ಥಮೀರಿಕ ಪತೆಿ ಮತ್ತಿ ದತರಸ್ಥಿ ವೆೀಳಾಪಟಿ್
ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪಾರರಾಂಭ ದ್ಧನ್ಯಾಂಕ್:

ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಅಾಂದ್ಯಜತ ಅಾಂತ್ಯದ ದ್ಧನ್ಯಾಂಕ್:

ದತರಸ್ಥಿ ಆರಾಂಭದ ದ್ಧನ್ಯಾಂಕ್:

ಸ್ಥಮೀರಿಕ ದತರಸ್ಥಿ ಅಾಂತ್ಯದ ಅಾಂದ್ಯಜತ ದ್ಧನ್ಯಾಂಕ್:

ಸ್ಥಮೀರಿಕ

ಸ್ಥದಿಪಡಿಸ್ಥದವರತ:
ಹಸರತ:

ಹತದ್ದೆ:

ದ್ಧನ್ಯಾಂಕ್:
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ಫಾಮೆಾಟ್ 6: ಸ್ಥಮೀರಿಕ ಪತೆಿ ವರದ್ಧ

ಸ್ಥಮೀರಿಕ ಸಾಂಖೆಯ

ಶಾಂಕ್ತತ್
ಸ್ಥಮೀರಿಕಯ
ಸೆಳ ಅಥವಾ
ವಿಳಾಸ

ಲಿೀಕ ಪಿನಸೆಳ

ಪಾಯಿಾಂಟೆರ್ಡ
(ವೆೈ ಅಥವಾ ಎನ)

ಮರತಪರಿಶಿೀಲಿಸ

ದತರಸ್ಥಿಯಾದ

ಬೀರ್ಕದ

ಸ್ಥಮೀರಿಕ

ಸ್ಥಮೀರಿಕ

(ವೆೈ ಅಥವಾ ಎನ)

(Y ಅಥವಾ N )

ಸ್ಥಮೀರಿಕ
ಅಲು /
ದ್ಧನ್ಯಾಂಕ್
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ಸಾಂಖೆಯಯನ್ತನ ಸಮಚಿಸ್ಥ

ಮೀಟಸ್ಾ

ಹೈಡಾರಾಂಟ್ಗಳತ

ಕ್ವಾಟಗಳತ

ಟೆಸ್್ ರಾರ್ಡಾ

ಇತ್ರ

ಆಲಿಸತವ ಅಾಂಶಗಳತ ಬಳಸಲಿಪಾವಟಿ್ವೆ
ಮತಖಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಕ್ತಲಮೀಮೀಟರ್

ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯ

ಶಾಂಕ್ತತ್ ಸ್ಥಮೀರಿಕಗಳ ಸಾಂಖೆಯ
ಗತರತತಸಲಾದ ಸ್ಥಮೀರಿಕಗಳ ಸಾಂಖೆಯ

ಗಾಂಟೆಗಳತ

ಮರತಪರಿಶಿೀಲಿಸಲತ

(ಸಾಂಖೆಯ)

ಪಿನ ಪಾಯಿಾಂಟಿಾಂಗ್ ಸಮಯ

ಗಾಂಟೆಗಳತ

ರಿಮಾಕಾಾ:
ರಿಮಾಕಾಾ:

ಸ್ಥಮೀರಿಕ ಪತೆಿ ಮತ್ತಿ ದತರಸ್ಥಿ ಯೋಜನಯ ಸ್ತರಾಾಂಶ
ವರದ್ಧ ಸ್ಥದಿಪಡಿಸ್ಥದವರತ:

ದ್ಧನ್ಯಾಂಕ್:

ಸ್ಥಮೀರಿಕ ಪತೆಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಸ್ಥಮೀರಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ತನ ನ್ಡಸ್ಥದ ಒಟತ್ ದ್ಧನ್ಗಳ ಸಾಂಖೆಯ:
ಮದಲ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ದ್ಧನ್ಯಾಂಕ್:
ಆಲಿಸತವ ಅಾಂಶಗಳತ
ಬಳಸಲಪಾವಟಿ್ವೆ ಸಾಂಖೆಯ:

/

ಮೀಟರ್ಗಳತ

/

ಕಮನಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ದ್ಧನ್ಯಾಂಕ್
ಹೈಡಾರಾಂಟ್ಗಳತ

ಕ್ವಾಟಗಳತ

ಟೆಸ್್ ರಾರ್ಡಾ

/

/
ಇತ್ರ
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ಏಜೆನಾ ಸ್ಥಮೀರಿಕಗಳತ
ಸಾಂಖೆಯ:

ಶಾಂಕ್ತತ್ರ

ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯ:
ಗಾಂಟೆಗಳತ

ಪಿನ ಯಿಾಂಟೆರ್ಡ
ಪಾಯಿಾಂಟೆರ್ಡ

ಮತಖಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮೆೈಲಿಗಳತ

ಪಿನ ಪಾಯಿಾಂಟಿಾಂಗ್ ಸಮಯ:
ಗಾಂಟೆಗಳತ

:

ಸರಾಸರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ದರ =

ಮತಖಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮೆೈಲಿಗಳತ *8

=

ಪರತ ದ್ಧನ್ದ ಮೆೈಲತಗಳತ, ಒಟತ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಮತ್ತಿ ಪಿನ ಪಾಯಿಾಂಟಿಾಂಗ್ ಗಾಂಟೆಗಳತ
ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪಾರರಾಂಭವಾದ್ಯಗಿನಾಂದ ಇತ್ರ ಮಮಲಗಳಿಾಂದ ವರದ್ಧಯಾದ ಒಟತ್ ಗೆಮೀಚ್ರ ಸ್ಥಮೀರಿಕಗಳತ (ಸ್ಥಮೀರಿಕ ಪತೆಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಪತೆಿಯಾಗಿಲು .)

ಸ್ಥಮೀರಿಕ ದತರಸ್ಥಿ ಸ್ತರಾಾಂಶ
ಮದಲ ಸ್ಥಮೀರಿಕಯ ದ್ಧನ್ಯಾಂಕ್
ದತರಸ್ಥಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:

ಕಮನಯ ಸ್ಥಮೀರಿಕಯ ದ್ಧನ್ಯಾಂಕ್
/ /

ಒಟತ್

ಉತ್ಖನ್ನ್ ಸ್ಥಮೀರಿಕಯ ಒಟತ್ ಮತ್ಿದ್ಧಾಂದ ನೀರಿನ್ ನ್ಷ್್ಗಳತ:

ದತರಸ್ಥಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:

/

/

ಒಟತ್

ಉತ್ಖನ್ನ್ ಮಾಡದ ಸ್ಥಮೀರಿಕಯಿಾಂದ ನೀರಿನ್ ನ್ಷ್್ಗಳತ:
ನ್ಷ್್ಗಳತ:



ವಿತ್ರಣಾ ವಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತಯಾದ ಒತ್ಿಡವನ್ತನ ಕ್ಡಿಮೆ ಮಾಡತವುದರಿಾಂದ ಗಮನ್ಯಹಾ ಪರಮಾಣದ ನೀರನ್ತನ ಉಳಿಸಬಹತದತ.



ಒತ್ಿಡವನ್ತನ ಕ್ಡಿಮೆ ಮಾಡತವುದರಿಾಂದ ಸ್ಥಮೀರಿಕ, ತೆರದ ಟ್ಟಯಪ್ಗಳ ಮಮಲಕ್ ಹರಿವಿನ್ ಪರಮಾಣ ಮತ್ತಿ ಪೈಪ್ಗಳ, ಕ್ತೀಲತಗಳ ಮೆೀಲ ಸ್ಥಮೀರಿಕ

ಉಾಂಟ್ಟಗತವ ಒತ್ಿಡಗಳತ ಕ್ಡಿಮೆಯಾಗತತ್ಿವೆ
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ನೀರಿನ್ ಬೀಡಿಕಯನ್ತನ ನೀರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರಮೀಕ್ಷವಾಗಿ ಕ್ಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹತದತ. ನೀರ ವಿಧಾನ್ಗಳತ ಬೀಡಿಕಯನ್ತನ ದೆೈಹಿಕ್ವಾಗಿ ನಗರಹಿಸತತ್ಿವೆ.

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಳಾಯಿ ನಲವಸತಿಗಳಲ್ಲಿನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳತ, ಬಿಸ್ಥನೀರತ ಟ್ಟಯಪ್ ತ್ಲತಪಲತ ರ್ಕಯತವ ಸಮಯವನ್ತನ ಕ್ಡಿಮೆ ಮಾಡಲತ ಪೈಪ್
ನರಮೀಧ್ನ್.


ನೀರಿನ್ ಬಳಕಯನ್ತನ ಕ್ಡಿಮೆ ಮಾಡಲತ ಪರಚಮೀದನ ನೀಡತವ ವಿಧಾನ್ಗಳತ ಪರಮೀಕ್ಷ ವಿಧಾನ್ಗಳತ. ಈ ವಿಧಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತಖಯವಾಗಿ ನೀರಿನ್

ಬಳಕಯ ಬಲ ಮತ್ತಿ ಬಿಲ್ಲಿಾಂಗ್, ನೀರತ ಸರಬರಾಜತ, ಬಳಕ ಮತ್ತಿ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆೆ ಸ್ತವಾಜನಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮತ್ತಿ ರ್ಕನ್ಮನ್ತ ನಬಾಾಂಧ್ಗಳತ ಅಥವಾ
ಮತಗಳತ ಬಳಕಯಲ್ಲಿವೆ.


ವಸತ, ವಾಣಿಜಯ ಮತ್ತಿ ಸ್ತಾಂಸ್ಥೆಕ್ ಕ್ಟ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ್ ಬಳಕಯನ್ತನ ಕ್ಡಿಮೆ ಮಾಡಲತ ನೀರತ ಉಳಿಸತವ ಕಮಳಾಯಿ ನಲವಸತಿಗಳನ್ತನ ಬಳಸತವುದತ

ಅತ್ಯಾಂತ್ ಪರಿಣಾಮರ್ಕರಿ ಮಾಗಾವಾಗಿದೆ.

ನ್ಡತೆಮೀಪು


ಲಾಯಾಂರ್ಡ ಸ್ಥಾೀಪ್ ವಿನ್ಯಯಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ತನ ಪ್ರೀತಾಾಹಿಸತವ ಕಲವು ವಿಧಾನ್ಗಳತ:



ಕ್ಡಿಮೆ ನೀರಿನ್ತನ ಸ್ಥೀವಿಸತವ ಪ್ದೆಸಸಯ ಮತ್ತಿ ಸಸಯವಗಾವನ್ತನ ನಡಬೀಕ್ತ



ಹತಲತುಹಾಸ್ಥನ್ ಪರದೆೀಶಗಳ ಗತ್ರವನ್ತನ ನಬಾಾಂಧಿಸ್ಥ



ಹಮಸ ಅಥವಾ ಪುನ್ಃ ಲಾಯಾಂರ್ಡ ಸ್ಥಾೀಪ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಬರ-ನರಮೀಧ್ಕ್ ಸಸಯವಗಾದ ಬಳಕಯನ್ತನ ಪ್ರೀತಾಾಹಿಸ್ಥ.



ನೀರಿನ್ ವಿಧಾನ್ವು ಆವಿಯಾಗತವಿಕಯ ಪರಮಾಣವನ್ತನ ಸಹ ಪರಭಾವಿಸತತ್ಿದೆ. ಉತ್ಿಮ ದರವೌಷ್ಧ್ಗಳತ ಮತ್ತಿ ಹಚಿಚನ್ ಪಥಗಳತ ಹಚಿಚನ್ ಮಟ್ದ
ಆವಿಯಾಗತವಿಕಗೆ ರ್ಕರಣವಾಗತತ್ಿವೆ; ದೆಮಡಿ ಹನಗಳತ ಮತ್ತಿ ಕ್ಡಿಮೆ ಪಥಗಳತ ಆವಿಯಾಗತವಿಕಯನ್ತನ ಕ್ಡಿಮೆ ಮಾಡತತ್ಿವೆ. ಅಪಿುಕೀಶನ
ಚ ನೀರತಹಾಕ್ತವುದತ ಮತ್ತಿ ನೀರಿನ್
ದರಗಳನ್ತನ ಸಹ ಒದಗಿಸಲತ ಸ್ಥಾಂಪರಣೆಯನ್ತನ ಎಚ್ಚರಿಕಯಿಾಂದ ಇರಿಸಬೀರ್ಕಗತತ್ಿದೆ, ಇದರಿಾಂದ್ಯಗಿ ಹಚ್ತ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿರತವ ಪರದೆೀಶಗಳನ್ತನ ತ್ಪಿಪಾವಸಬಹತದತ ಮತ್ತಿ ಸತಸಜಿಿತ್ ಮೆೀಲಮೈಗಳಿಗೆ ನೀರತಹಾಕ್ತವುದನ್ತನ ತ್ಪಿಪಾವಸಬಹತದತ.



ಟೆೈಮರ್ಗಳತ, ಮೆದತಗೆಮಳವೆ ಮೀಟರ್ಗಳತ ಮತ್ತಿ ತೆೀವಾಾಂಶ ಸಾಂವೆೀದಕ್ಗಳತ ಹತಲತುಹಾಸ್ಥನ್ ನೀರಾವರಿಯನ್ತನ ನವಾಹಿಸಲತ ಸಹಾಯ
ಮಾಡತತ್ಿವೆ. ಮೆದತಗೆಮಳವೆ ಮೀಟಗಾಳತ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸತವ ನೀರಿನ್ ಪರಮಾಣವನ್ತನ ಅಳೆಯತತ್ಿವೆ ಮತ್ತಿ ಅವುಗಳನ್ತನ ಅಪೀಕ್ಷಿತ್
ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಮಾಂದ್ಧಸಬಹತದತ. ಟೆೈಮರ್ಗಳತ ನೀರಾವರಿಯನ್ತನ ಅಪೀಕ್ಷಿತ್ ಮತಾಂಜಾನ ಸಮಯಕಾ ಅನ್ತಮತಸತತ್ಿವೆ.
MGNCRE – ಜಲ ಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ & ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಗರಮ

48



ತ್ತಾಂಬಾ ಕ್ಡಿಮೆ, ಆಗಗೆೆ ಅಥವಾ ಶತಷ್ಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮವಿಾಂಗ್ ಮಾಡತವುದನ್ತನ ತ್ಪಿಪಾವಸ್ಥ.



2.5 ಇಾಂಚ್ತ ಅಥವಾ ಅದಕ್ತಾಾಂತ್ ಹಚಿಚನ್ ಮಟ್ದಲ್ಲಿ ನವಾಹಿಸಲಾದ ಹತಲತು ಆರಮೀಗಯಕ್ರ ಬೀರಿನ್ ವಯವಸ್ಥೆಯನ್ತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತತ್ಿದೆ ಮತ್ತಿ
ಬರಗಲವನ್ತನ ತ್ಡದತಕಮಳತಿವ ಸ್ತಮಥಯಾವನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧದೆ.



ಸಸಯವನ್ತನ ಆಘಾತ್ಗೆಮಳಿಸತವುದನ್ತನ ತ್ಪಿಪಾವಸಲತ ಒಾಂದತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತಲ್ಲಿನ್ ಎತ್ಿರದ ಮಮರನೀ ಒಾಂದತ ಭಾಗಕ್ತಾಾಂತ್ ಹಚಿಚನ್ದನ್ತನ ಕ್ತ್ಿರಿಸಬೀರ್ಕಗಿಲು .



ಬರ ಒತ್ಿಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮವಿಾಂಗ್ ಮಾಡತವುದರಿಾಂದ ಹತಲತುಹಾಸನ್ತನ ಕಮಲುಬಹತದತ. ನೀರತಹಾಕ್ತದ ನ್ಾಂತ್ರ ಒಾಂದತ ದ್ಧನ್ ಮವಿಾಂಗ್
ಮಾಡತವುದತ ಉತ್ಿಮ.

ಶಿಫಾರಸತ ಮಾಡಲಾದ ನೀರತ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ ಲಾಯಾಂರ್ಡ ಸ್ಥಾೀಪಿಾಂಗ್ ಮಾನ್ದಾಂಡ


ಟಫ್ಾನ್ ಪರಿಧಿ: 20 ರೀಖೀಯ ಅಡಿ / ರ್ಟಕ್ಕ್ತಾಾಂತ್ ಕ್ಡಿಮೆ



ಟಫ್ಾನ್ ವಿಸ್ಥಿೀಣಾ: 500 ಚ್ದರ ಅಡಿಗಿಾಂತ್ ಕ್ಡಿಮೆ. / ಯತನಟ್



ಟಫ್ಾ ವಿನ್ಯಯಸ: ಆಳವಿಲುದ ಅಥವಾ ಮಟ್ದ ಇಳಿಜಾರತ. ಉದಾವಾದ ಕ್ತರಿದ್ಯದ ಹಾದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ, ರ್ಕಲತದ್ಯರಿ ಪಟಿ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಟ್ಡಗಳ
ಅಡಿಪಾಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗತವುದ್ಧಲು .



ಟಫ್ಾ ಅಲುದ ಭಮದೃಶಯ ಪರದೆೀಶ: ಸೆಳಿೀಯವಾಗಿ ಲಭಯವಿರತವ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಸಸಯ ಸ್ತಮಗಿರಗಳೆಮಾಂದ್ಧಗೆ ಪರಧಾನ್ವಾಗಿ ನಡಬೀಕ್ತ.



ಚ ಏಕ್ರಮಪದ ಮಳೆಯ ಪರಮಾಣವನ್ತನ ಸ್ತಧಿಸಲತ ಸ್ಥೈಟ್ಗೆ ಕ್ಡಿಮೆ
ನೀರಾವರಿ ವಯವಸ್ಥೆ : ನಲದಲ್ಲಿ, ಆಧ್ತನಕ್ ನಯಾಂತ್ರಕ್ಗಳನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧದತಾ, ಹಚ್ತ
ಒತ್ಿಡದಲ್ಲಿ ಕ್ನಷ್ಾ 100 ಪರತಶತ್ ಅತಕ್ರಮಣರ್ಕಾಗಿ (ಸ್ಥಾಂಪರಣಾರ್ಕರರತ ತ್ಲಯಿಾಂದ ತ್ಲಗೆ ಎಸ್ಥಯತವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ) ವಿನ್ಯಯಸಗೆಮಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯೋಜನಗಳ ಮೆೀಲ ಶಿಫಾರಸತ ಮಾಡಲಾದ ಮಾಸ್ಥಕ್ ನೀರಾವರಿ ವೆೀಳಾಪಟಿ್ಯನ್ತನ ಸ್ಥೀರಿಸಲತ ವಿನ್ಯಯಸ (ಪರತ ಕ್ವಾಟಕಾ ರನ ಸಮಯ ಮತ್ತಿ
ಆವತ್ಾನ್ದ ನಮಷ್ಗಳತ), ಮಣಿಿನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ತಮಥಯಾ ಮತ್ತಿ ಸೆಳಿೀಯ ಆವಿಯಾಗತವಿಕ ದತಾಿಾಂಶಕಾ ಅನ್ತಗತಣವಾಗಿರತತ್ಿದೆ. ಸ್ಥಾಂಪರಣಾ ತ್ಲಗಳ ಸಮಕ್ಿ
ಆಯೆಾ .



ಮಣಿಿನ್ ತ್ಯಾರಿ: ಭಮದೃಶಯವನ್ತನ ಸ್ತೆಪಿಸತವ ಮದಲತ, ನಲದ ತ್ನ್ಕ್, ಜಿೀವಿಗಳತ ಮತ್ತಿ ಇತ್ರ ಸ್ಥೀಪಾಡಗಳನ್ತನ ಸ್ಥೀಪಾಡಗೆಮಳಿಸತವುದರಿಾಂದ
ಸ್ತಕ್ಷ್ತ್ ನೀರತ ಹಿಡಿಯತವ ಗತಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧರತವ ಚನ್ಯನಗಿ ಬರಿದ್ಯದ ಮಣಿನ್ತನ ಸ್ತಧಿಸಲತ ಮತ್ತಿ ಸಸಯ ಮತ್ತಿ ಹತಲ್ಲಿನ್ ಬೀರತಗಳಿಗೆ
ಸಮಕ್ಿವಾದ ವಾತಾವರಣವಾಗಳತ ರಾಸ್ತಯನಕ್ವಾಗಿ ಸಮತೆಮೀಲಿತ್ವಾಗಿವೆ.



ಬಳಕಯನ್ತನ ಪ್ರೀತಾಾಹಿಸ್ಥ: ನೈಸಗಿಾಕ್ವಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಳಚ್ರಾಂಡಿ ಪರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಣಿ ಮತ್ತಿ ನೀರತ-ಬಯಸತವ ಸಸಯಗಳನ್ತನ ಮತ್ತಿ ಕ್ಲತು ಸಸಯಗಳನ್ತನ .
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ರ್ಕಯಾ ತ್ಾಂತ್ರ
ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳತ ಸ್ತಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆನೀರನ್ತನ ಕಮಯತು ಮಾಡಲತ, ಹಸ್ಥರತ ಹಮದ್ಧಕ ಮತ್ತಿ ರ್ಕಾಂಪ್ೀಸ್್ ಗಜಗಳನ್ತನ ನವಾಹಿಸಲತ ಸ್ತಕ್ಷ್ತ್
ವಾಯಪಿಿಯನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧರತವ ವಿಶ್ನಲವಾದ ಭಮಪರದೆೀಶವನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧವೆ. ಆದಾರಿಾಂದ, ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯಗಳತ ನ್ಗರಕಾ ಶ್ನವಸಕಮೀಶದ ಸೆಳಗಳಾಗಿ
ರ್ಕಯಾನವಾಹಿಸಬಹತದತ. ವಿಶವವಿದ್ಯಯನಲಯ ಆಡಳಿತ್ವು ಬಮೀಧ್ಕ್ವಗಾದ ಸದಸಯರನ್ತನ ಮತ್ತಿ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಜವಾಗಿಯಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹಮಾಂದ್ಧರತವ
ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳನ್ತನ ಗತರತತಸತವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಆಯೆಾಯ ನ್ಾಂತ್ರ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರತಯಾಂದಕ್ಮಾ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಚ್ಟತವಟಿಕಯ ಒಾಂದತ ಅಾಂಶದ ಆರೈಕಯನ್ತನ ನಯೋಜಿಸಬಹತದತ –


ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತಿ ಮಳೆನೀರತ ಕಮಯತು



ಸ್ತಾಂಪರದ್ಯಯಿಕ್ ಮತ್ತಿ ಇತ್ರ ಜಲಮಮಲಗಳತ / ಟ್ಟಯಾಂಕಗಳ ನ್ವಿೀಕ್ರಣ



ರಚ್ನಗಳನ್ತನ ಮರತಬಳಕ ಮತ್ತಿ ರಿೀಚಾಜ್ಾ ಮಾಡಿ



ಜಲಾನ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ



ತೀವರವಾದ ಅರಣಿಯೀಕ್ರಣ

ಪರತ ಗತಾಂಪಿನ್ಲ್ಲಿ ಅಧಾಯಪಕ್ ಸದಸಯ ಮತ್ತಿ 5 ರಿಾಂದ 10 ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳನ್ತನ ಒಳಗೆಮಾಂಡಿರಬೀಕ್ತ, ಅವರತ ಆರಾಂಭಿಕ್ ಹಾಂತ್ಗಳನ್ತನ ಅನ್ತಸರಿಸತತಾಿರ:


ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಪರತಯಾಂದತ ಪರದೆೀಶದ ಪರಸತಿತ್ ಸ್ಥೆತಯನ್ತನ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಿ ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ



ನದ್ಧಾಷ್್ ವಲಯದಲ್ಲಿನ್ ಸಮಸ್ಥಯಗಳತ ಮತ್ತಿ ಜನ್ರ ಮೆೀಲ ಅವುಗಳ ಪರಭಾವವನ್ತನ ಗತರತತಸ್ಥ



ಸಮಸ್ಥಯಗಳನ್ತನ ಪರಿಹರಿಸಲತ ವಿಧಾನ್ಗಳತ ಅಥವಾ ಪಯಾಾಯಗಳನ್ತನ ರಮಪಿಸ್ಥ



ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಆಡಳಿತ್ಕಾ ವರದ್ಧಯನ್ತನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಥ



ಕ್ತರಯೆಯನ್ತನ ಪಾರರಾಂಭಿಸಲತ ವಾರಕಮಾಮೆಮ ಅವರನ್ತನ ಅನ್ತಸರಿಸ್ಥ
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ಹಾಂತ್ 1. ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳ ಆಯೆಾ


ನೈಮಾಲಯ , ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತಿ ನೀರಿನ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ ವಿಷ್ಯಗಳತ, ತ್ಾಂಡದ ಕಲಸ, ಸಮತದ್ಯಯದ ಜವಾಬಾಾರಿ, ಮಮಲ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ್,
ಆರಮೀಗಯ ಮತ್ತಿ ನೈಮಾಲಯ, ಸ್ತಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ್ಕಾ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ತನ ಆಯೆಾ ಮಾಡತವ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳನ್ತನ ಆಯೆಾ ಮಾಡಲತ ಅಹಾತಾ
ಪರಿೀಕ್ಷೆಯನ್ತನ ನ್ಡಸಬಹತದತ; ಸೆಳಿೀಯ ಸತದ್ಧಾಗಳತ, ಸತಸ್ಥೆರತೆ ಮತ್ತಿ ವತ್ಾನಯಾಂದ್ಧಗೆ ವಯವಹರಿಸತವ ಪರಸತಿತ್ ವಯವಹಾರಗಳತ.



ಇದನ್ತನ ಸ್ತಧಿಸತವ ಒಾಂದತ ವಿಧಾನ್ವೆಾಂದರ “ನಮಮ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗೆ ಇರಬೀಕಾಂದತ ನೀವು ಬಯಸತತಿೀರಿ?” ಎಾಂಬಾಂತ್ಹ ಪರಶ್ನನಗಳನ್ತನ ಒಳಗೆಮಾಂಡಿರತವ ವಿವಿಧ್
ವಿಷ್ಯಗಳ ಕ್ತರಿತ್ತ ಕಲವು ಬರವಣಿಗೆಯ ನಯೋಜನಯನ್ತನ ನೀಡತವುದತ. ಇದನ್ತನ ಸ್ತಧಿಸಲತ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ತನ ತೆಗೆದತಕಮಳತಿತಿೀರಿ
ಎಾಂಬತದನ್ತನ ಪಾರಮಾಣಿಕ್ವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ಥ? ಅಡತ್ಡಗಳತ ಯಾವುವು? ನೀವು ಅವರನ್ತನ ಹೀಗೆ ಜಯಿಸತವಿರಿ? ನೀವು ನಜವಾಗಿಯಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ
ಹಮೀಗಬಹತದತ ಎಾಂದತ ನೀವು ಭಾವಿಸತತಿೀರಾ?



ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲಶಕ್ತಿ ತ್ಾಂಡವು ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ ಭೌತಕ್ ನ್ಕ್ಷೆಯನ್ತನ ತೆಗೆದತಕಮಾಂಡತ ಅದನ್ತನ ಅನ್ತಕ್ಮಲಕ್ರ ವಲಯಗಳಾಗಿ
ವಿಾಂಗಡಿಸತತ್ಿದೆ.



ಪಯಾಾಯವಾಗಿ, ರ್ಕಯಾಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಲತ ಅವರ ಇಚಚ ಇದಾರ ಮತ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೆೀಲ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳನ್ತನ ಆಯೆಾ ಮಾಡಬಹತದತ.
ಚ ವರಿ ಶ್ನರೀಣಿಗಳಿಗಗಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳತ ಪ್ರೀಗರಾಂಗೆ ಸ್ಥೀರಿದರ, ಅವರ ಉಪಸ್ಥೆತಯತ ರ್ಕಯಾಕ್ರಮಕಾ ಪರಯೋಜನ್ವಾಗತವುದ್ಧಲು . ಆದಾರಿಾಂದ,
ಹಚ್ತ
ಅಹಾತಾ ಪರಿೀಕ್ಷೆಗೆ ಆದಯತೆ ನೀಡಲಾಗತತ್ಿದೆ.


ಆಯೆಾ ಮತ್ತಿ ದೃಷ್ಟ್ಕಮೀನ್ದ ನ್ಾಂತ್ರ, ಭಾಗವಹಿಸಲತ ಇಚಿಚಸತವ ಹಚಿಚನ್ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳನ್ತನ ಕ್ರತ್ರಲತ ಹಾಸ್ಥ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಇತ್ರಡಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥನೀಹಿತ್ರತ ಮತ್ತಿ ಇತ್ರರಮಾಂದ್ಧಗೆ ಪರಚಾರದ ಕ್ಲಪಾವನಯನ್ತನ ಚ್ಚಿಾಸಲತ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಅವರ್ಕಶ ಮಾಡಿಕಮಡಿ.



ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಾಯಪಕ್ರ ತ್ಾಂಡವು ಪರಬಲ ತ್ಾಂಡಗಳಾಗಿ ರಮಪುಗೆಮಳಿಲತ ಪರೀರೀಪಿತ್ ಮತ್ತಿ ಉತಾಾಹಭರಿತ್ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳನ್ತನ ಆಯೆಾ
ಮಾಡತತ್ಿದೆ.
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ಹಾಂತ್ 2. ಸ್ಥಮೀಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚ್ಟತವಟಿಕಗಳತ


ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಯದಯಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲಶಕ್ತಿ ತ್ಾಂಡದ ಸದಸಯರನ್ತನ ಒಳಗೆಮಾಂಡ ಸ್ಥಮೀಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೆೀದ್ಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆ
ಅಥವಾ ಪುಟಗಳನ್ತನ ರಚಿಸ್ಥ



ಇದತ ಸಮತದ್ಯಯದ ಭಾವನಯನ್ತನ ಹಚಿಚಸತತ್ಿದೆ ಮತ್ತಿ ರ್ಕಯಾಕ್ರಮದ ಸರಿಯಾದ ನ್ಡವಳಿಕಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡತತ್ಿದೆ. ವಿಷ್ಯಕಾ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದ ಸಮಸ್ಥಯಗಳನ್ತನ ಮಾತ್ರ ಈ ಗತಾಂಪು ಚ್ಚಿಾಸಬೀರ್ಕಗಿದೆ.

ಹಾಂತ್ 3. ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾ ಗತಾಂಪಿನ್ ದೃಷ್ಟ್ಕಮೀನ್


ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲಶಕ್ತಿ ಅಧಾಯಪಕ್ರತ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಮತ್ತಿ ನರಹಮರಯ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯ ಇತಿೀಚಿನ್ ಅಾಂಶಗಳ ಬಗೆೆ ಸಾಂವಹನ್ ನ್ಡಸಬೀರ್ಕಗಿದೆ.
ಸಾಂವಹನ್ವು ಸವಚ್ಛತೆ, ಸತಸ್ಥೆರತೆ, ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳಿಾಂದ ನರಿೀಕ್ಷೆಗಳತ, ಜಲ ಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಇನಶಿಯೆೀಟಿವ್ನ್ ಹಾಂತ್ ಹಾಂತ್ದ ಪರಕ್ತರಯೆಯ ಪರವೃತಿಗಳನ್ತನ
ಒಳಗೆಮಾಂಡಿರತತ್ಿದೆ.



ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೈಸಗಿಾಕ್, ಮಾನ್ವ ಮತ್ತಿ ವಸತಿ ಸಾಂಪನ್ಮಮಲಗಳನ್ತನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲತ, ನ್ಕ್ಷೆ ಮಾಡಲತ ಮತ್ತಿ ಆದಯತೆಗಳನ್ತನ ಗತರತತಸಲತ ಭಾಗವಹಿಸತವ
ಗರಮೀಣ ಮೌಲಯಮಾಪನ್ ಮತ್ತಿ ಭಾಗವಹಿಸತವ ಕ್ಲಿಕ ಮತ್ತಿ ಕ್ತರಯಾ ತ್ಾಂತ್ರಗಳನ್ತನ ಅಳವಡಿಸ್ಥಕಮಳಿಬೀಕ್ತ



ತ್ಜಞರತ, ಎನಜಿಒಗಳತ ಮತ್ತಿ ರ್ಥಾಂಕ-ಟ್ಟಯಾಂಕಗಳೆಮಾಂದ್ಧಗೆ ಸಾಂವಹನ್, ನ್ಾಂತ್ರ ಗತಾಂಪು ಚ್ಚಾಗಳತ



ಇತ್ರ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಡಸ್ಥದ ಯಶಸ್ಥವ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಅಭಿಯಾನ್ದ ಕ್ತರಿತ್ತ ಕೀಸ್ ಸ್ಡಿೀಸ್ ಮತ್ತಿ ಕ್ತರತ ಸ್ತಕ್ಷಯಚಿತ್ರಗಳನ್ತನ ಪರದಶಿಾಸಬಹತದತ



ತ್ಾಂಡದ್ಧಾಂದ ಏನ್ನ್ತನ ನರಿೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಾಂಬತದನ್ತನ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ವಿವರಿಸ್ಥ



ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನ್ತಭವಗಳತ ಮತ್ತಿ ಡಿಬರಫಿಾಂಗ್ ಕ್ತರಿತ್ತ ತ್ರಗತಯ ಸಾಂವಾದವನ್ತನ ತಾಂಗಳಿಗೆಮಮೆಮ ವಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೀರ್ಕಗತತ್ಿದೆ, ಮಧ್ಯ ಕಮೀಸ್ಾ ತದತಾಪಡಿ
ಮತ್ತಿ ಹಾಂಚಿಕ ಮಾಡಲತ

 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಬೀತ ಮತ್ತಿ ರ್ಕಯಾಾಗರಗಳನ್ತನ ನ್ಡಸತವುದತ
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ಹಾಂತ್ 4. ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ತನ ಮಾಯಪಿಾಂಗ್ ಮಾಡತವುದತ: ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತಿ ಗೌರಾಂರ್ಡ ಟಮರತಾಂಗ್:


ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳ ಗತಾಂಪು ತ್ಾಂಡಗಳತ ಯಾವುದೆೀ ಅತಕ್ರಮಣವನ್ತನ ತ್ಡಗಟ್ಲತ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟ್ಗಿ ಕಲಸ ಮಾಡತತ್ಿವೆ.



ವಿೀಕ್ಷಣೆ, ಪರಶ್ನನವಳಿ ಮತ್ತಿ ಸಾಂದಶಾನ್ ಎಾಂಬ ಮಮರತ ವಿಧಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ತನ ನ್ಡಸಬೀರ್ಕಗಿದೆ. ಪರತ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಯತ ಗತರತತಸಲಾದ
ಪರದೆೀಶವನ್ತನ ಗಮನಸಬೀಕ್ತ. ಅಲ್ಲಿನ್ ಪರಸತಿತ್ ನೀರಿನ್ ಸನನವೆೀಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಯತ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಕ್ನಷ್ಾ 20 ನವಾಸ್ಥಗಳತ ಮತ್ತಿ
ಉದೆಮಯೀಗಿಗಳೆಮಾಂದ್ಧಗೆ ಸಾಂವಹನ್ ನ್ಡಸಬೀರ್ಕಗಿದೆ.



ಪರಶ್ನನವಳಿಯನ್ತನ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತಿ ಮಳೆನೀರತ ಕಮಯತು, ಸ್ತಾಂಪರದ್ಯಯಿಕ್ ಮತ್ತಿ ಇತ್ರ ಜಲಮಮಲಗಳತ / ಟ್ಟಯಾಂಕಗಳ ನ್ವಿೀಕ್ರಣ,
ಮರತಬಳಕ ಮತ್ತಿ ಪುನ್ಭಾತಾ ರಚ್ನಗಳತ, ಜಲಾನ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ತೀವರ ಅರಣಿಯೀಕ್ರಣದ ಸತತ್ಿಲಮ ರಚಿಸಬೀರ್ಕಗಿದೆ. ಸ್ಥೆರವಾದ ಮಾಹಿತಯನ್ತನ
ಪಡಯಲತ ಸ್ತಮಾನ್ಯ ಪರಶ್ನವ
ನ ಳಿಯನ್ತನ ಬಳಸಬೀರ್ಕಗತತ್ಿದೆ.



ಭಾಗವಹಿಸತವ ಇಚಚ ಯಾಂದ್ಧಗೆ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ತನ ಸತಧಾರಿಸಲತ ಮಧ್ಯಸೆಗರರಿಾಂದ ವಿಚಾರಗಳತ, ಅಭಿಪಾರಯಗಳತ ಮತ್ತಿ ಸಲಹಗಳನ್ತನ ಪಡಯಿರಿ.



ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯತ ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಉಪಕ್ರಮದ ಬಗೆೆ ಜಾಗೃತ ಮಮಡಿಸತವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತಿ ಅದಕ್ಮಾ ಮೀರಿ
ಪರಿಕ್ಲಪಾವನಯನ್ತನ ಜನ್ಪಿರಯಗೆಮಳಿಸಬೀಕ್ತ.



ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ತನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡತವ ತ್ಾಂಡಗಳತ ಸೃಜನ್ಶಿೀಲ, ಪಾರಯೋಗಿಕ್ ವಿಚಾರಗಳತ ಮತ್ತಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ತನ ವಿಶ್ನುೀಷ್ಟಸಲತ ಮತ್ತಿ ಉತಾಪಾವದ್ಧಸಲತ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಲತ ಪರಸತಿತ್ ಸನನವೆೀಶದ ಬಗೆೆ ಆಳವಾದ ಮಾಹಿತ ಮತ್ತಿ ಸಪಾವಷ್್ ತಳತವಳಿಕಯನ್ತನ ಪಡಯಬೀಕ್ತ.

ಹಾಂತ್ 5. ತ್ಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮರ್ಕಾಗಿ ಪರದೆೀಶಗಳನ್ತನ ಗತರತತಸತವುದತ


ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತಿ ಗೌರಾಂರ್ಡ ಸ್ಡಿಯ ನ್ಾಂತ್ರ, ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳ ಸಮಮಹವನ್ತನ ಒಟತ್ಗಮಡಿಸ್ಥ ಸ್ಥಳೆಯತವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ



ಡೀಟ್ಟದ್ಧಾಂದ ಊಹ



ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫ್ಲಿತಾಾಂಶಗಳನ್ತನ ವಿಶ್ನುೀಷ್ಣೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ತಕ್ಮಲಕ್ರ ಸವರಮಪಕಾ ಕಮರೀಡಿಕ್ರಿಸತವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.



ತ್ಕ್ಷಣ ಗಮನ್ ಹರಿಸಬೀರ್ಕದ ಪರದೆೀಶಗಳನ್ತನ ಪಟಿ್ ಮಾಡಬೀರ್ಕಗತತ್ಿದೆ.



ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ನ್ಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಟಿ್ಯನ್ತನ ಗತರತತಸ್ಥ ಪರದಶಿಾಸಬೀಕ್ತ.
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ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾ ಗತಾಂಪು ಮಟ್ದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ನ್ಾಂತ್ರ, ವಿಚಾರಗಳ ವಿನಮಯ ಮತ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಸನನವೆೀಶದ ಸಮಗರ ತಳತವಳಿಕಗಗಿ ಎಲಾು ವಿಭಾಗಗಳ
ತ್ಾಂಡ ಸಭೆ ನ್ಡಸತವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಹಾಂತ್ 6. ಯೋಜನ್ಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಕ
ೆ ಗಳತ
 ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತಿ ಮಳೆನೀರತ ಕಮಯತು, ಸ್ತಾಂಪರದ್ಯಯಿಕ್ ಮತ್ತಿ ಇತ್ರ ಜಲಮಮಲಗಳತ / ಟ್ಟಯಾಂಕಗಳ ನ್ವಿೀಕ್ರಣ, ಮರತಬಳಕ ಮತ್ತಿ
ಪುನ್ಭಾತಾ ರಚ್ನಗಳತ, ಜಲಾನ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ತೀವರವಾದ ಅರಣಿಯೀಕ್ರಣರ್ಕಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬೀರ್ಕದ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆಕಗಳನ್ತನ ಪಟಿ್ ಮಾಡಿ.
 ಸತಲಭ ಉಲ್ಲೇಖರ್ಕಾಗಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಕ್ಷೆಯನ್ತನ ಸಾಂಯೋಜಿಸ್ಥ.
 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಡಿತ್ ಅಥವಾ ಬದಲಿ ಸ್ತಧ್ಯವೋ ಅದನ್ತನ ಸಪಾವಷ್್ವಾಗಿ ಹೀಳಬೀರ್ಕಗಿದೆ.
 ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಆವಿಷ್ಠಾರಗಳ ಸಮಗರ ವರದ್ಧಯನ್ತನ, ಗೆಮತ್ತಿಪಡಿಸ್ಥದ ಪಾರಧಿರ್ಕರದ್ಧಾಂದ ಅಗತ್ಯವಿರತವ ಯೋಜಿತ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆಕಗಳತ ಮತ್ತಿ ಸಹಾಯವನ್ತನ
ಮತಖಾಮತಖ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಾಯಪಕ್ರತ ಸಲ್ಲಿಸಬೀರ್ಕಗಿದೆ.
ಚ ವರಿ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧಯನ್ತನ
 ವರದ್ಧ ಮತ್ತಿ ಚ್ಚಾಗಳ ಆಧಾರದ ಮೆೀಲ, ನಯೋಜಿಸ್ಥದ ಪಾರಧಿರ್ಕರವು ಹಣದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳತ, ಲಾಜಿಸ್ಥ್ಕ ಅವಶಯಕ್ತೆ (ಹಚ್ತ
ನೀಮಸ್ಥಕಮಳತಿವುದತ, ದ್ಧೀಪಗಳತ ಮತ್ತಿ ಫ್ುಶ್ಗಳಾಂತ್ಹ ಕಲವು ನಲವಸತಿಗಳನ್ತನ ಬದಲಾಯಿಸತವುದತ ಸ್ಥೀರಿದಾಂತೆ) ಮತ್ತಿ ಈ ಅಭಿಯಾನ್ರ್ಕಾಗಿ
ಗಳಿಸಬಹತದ್ಯದ ಬಾಹಯ ಬಾಂಬಲದ ಕ್ತರಿತ್ತ ಚ್ಚಿಾಸಬಹತದತ.
 ಈ ಚ್ಚಾಯತ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳಿಗೆ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ಗಗಿ ನೀತಗಳನ್ತನ ಸ್ಥದಿಪಡಿಸಲತ ಮತ್ತಿ ದ್ಧನ್ನತ್ಯದ ಚ್ಟತವಟಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಾಂತ್ರಿಕ್
ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ತನ ಮಾಡಲತ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧಗೆ ಸಮಚ್ನ ನೀಡತತ್ಿದೆ.
 ಪರತ ಶಿಫಾರಸ್ಥನ್ ರ್ಕಯಾಸ್ತಧ್ಯತೆಯನ್ತನ ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ಥದ ನ್ಾಂತ್ರ, ಗೆಮತ್ತಿಪಡಿಸ್ಥದ ಪಾರಧಿರ್ಕರವು ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೀರ್ಕದ ಸಮಕ್ಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆಕಗಳಿಗೆ
ಅನ್ತಮೀದನ ನೀಡತವುದನ್ತನ ಪರಿಗಣಿಸತತ್ಿದೆ.
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ಹಾಂತ್ 7. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತಿ ಜಾಗೃತ


ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳತ ಲಾಜಿಸ್ಥ್ಕಾ ವಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡತತಿದಾರ, ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಅನ್ತಮೀದ್ಧತ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆಕಗಳ ಪಟಿ್ಯನ್ತನ ಆಧ್ರಿಸ್ಥ ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ /
ಜಲಶಕ್ತಿ ತ್ಾಂಡವು ಜಾಗೃತ ಅಭಿಯಾನ್ವನ್ತನ ಸ್ಥದಿಪಡಿಸಬಹತದತ.



ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳ ಗತಾಂಪು ಸಮಕ್ಿ ಸಾಂಕೀತ್ಗಳನ್ತನ ಸ್ಥದಿಪಡಿಸಬಹತದತ.



ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲಶಕ್ತಿ ತ್ಾಂಡವು ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಯದಯಾಂತ್ ಜಾಗೃತ ಅಭಿಯಾನ್ ನ್ಡಸಬಹತದತ. ಅಗತ್ಯವಿದಾರ, ಅಭಿಯಾನ್ವನ್ತನ ಹಚಿಚಸಲತ ಸರ್ಕಾರಿ
ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳತ ಮತ್ತಿ ಎನಜಿಒ ಗತಾಂಪುಗಳೆಮಾಂದ್ಧಗೆ ಮೆೈತರ ಮಾಡಿಕಮಳಿಬಹತದತ.



ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳತ ಮತ್ತಿ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧಯಿಾಂದ ನ್ವಿೀನ್ ವಿಚಾರಗಳತ, ಕಲವು ಪರತಫ್ಲಗಳತ, ಯಾಾಲಿಗಳತ ಮತ್ತಿ ಸವಚ್ಚಗೆಮಳಿಸತವ ಡರೈವ್ಗಳನ್ತನ
ಘಮೀಷ್ಟಸಬಹತದತ (ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಅನ್ತಮೀದನಯ ನ್ಾಂತ್ರ).

ಹಾಂತ್ 8. ಜಲ ಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ನ್ ಅನ್ತಷ್ಠಾನ್
ಜಲ ಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಅಭಿಯಾನ್ಕಾ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕ್ತದ ನ್ಾಂತ್ರ, ಲಾಜಿಸ್ಥ್ಕಾ (ಉಪಕ್ರಣಗಳತ ಮತ್ತಿ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧ) ಯನ್ತನ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಬೀರ್ಕಗಿದೆ. ರ್ಕಯಾಂಪಸ್
ನ್ಯಯಕ್ರತ ಸವತ್ಃ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಕಲವು ಗೆಮೀಚ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ತನ ತ್ರಬೀರ್ಕಗಿದೆ. ಯೋಜನ, ನವಾಹಣೆ ಮತ್ತಿ ಅನ್ತಷ್ಠಾನ್ದ ಕಲಸವನ್ತನ ಪಾರರಾಂಭಿಸ್ಥ.
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ಫಾಮೆಾಟ್ 7: ದ್ಯಖಲಗಳನ್ತನ ಇಡತವುದತ ಮತ್ತಿ ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ
ನೀರಿನ್ ಬಳಕಯ ಲಕ್ಾಪರಿಶ್ನಮೀಧಿಸಲತ ಸಮತಯನ್ತನ ರಚಿಸ್ಥ. ಈ ಸಮತಯತ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧ, ಅಧಾಯಪಕ್ರತ ಮತ್ತಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾ ಗತಾಂಪುಗಳನ್ತನ ಒಳಗೆಮಾಂಡಿರಬಹತದತ.
ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯ / ಎಚಇಐ:
ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಬಾಹಯ ಸದಸಯ:
ಜಲ ಶಕ್ತಿ ತ್ಾಂಡದ ನ್ಯಯಕ್:
ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಕಮೀರ್ ತ್ಾಂಡ:
ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಅಧಾಯಪಕ್ರತ:
ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಆಡಳಿತ್ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧ:
ಜಲಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾ ತ್ಾಂಡ:

ಹಾಂತ್ 9. ವಿಶ್ನುೀಷ್ಣೆ


ನೀರಿನ್ ಲಕ್ಾಪರಿಶ್ನಮೀಧ್ಕ್ ದ್ಯಖಲಗಳತ, ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಕ್ತರಯಾ ಯೋಜನ ಮತ್ತಿ ಮೌಲಯಮಾಪನ್ ದ್ಯಖಲಗಳತ, ಪರತಕ್ತರಯೆ ಮತ್ತಿ ಪರಿಶಿೀಲನ್ಯ
ದ್ಯಖಲಗಳತ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ತ್ಾಂಡದ ಅನ್ತಷ್ಠಾನ್ಕಾ ಆದಯತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳತ್ಿ ಗಮನ್ಹರಿಸಲತ ಸಹಾಯ ಮಾಡತತ್ಿವೆ ಮತ್ತಿ ಸಮಸ್ಥಯ ಹಮಾಂದ್ಧರತವ ಪರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ
ರ್ಕಯಾನವಾಹಿಸತತಿರತವ ತ್ಾಂಡದ ಜವಾಬಾಾರಿಯನ್ತನ ನದ್ಧಾಷ್್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲತ ಸಹಾಯ ಮಾಡತತ್ಿವೆ. ಇವು ಹಾರ್ಡಾ ಪರತಗಳತ,
ಎಲರ್ಕ್ರನಕ ಫಾಮೆಾಟ್ ಅಥವಾ ಎರಡಮ ಸಹ ಸಾಂಸ್ಥೆಯ ಅನ್ತಕ್ಮಲಕಾ ಅನ್ತಗತಣವಾಗಿರಬಹತದತ. ಹಮೀಲಿಕಯ ಸತಲಭರ್ಕಾಗಿ ಪರಮಾಣಿತ್
ಫಾಮೆಾಟ್ ನವಾಹಿಸತವುದತ ಮತಖಯ ವಿಷ್ಯವಾಗಿರತತ್ಿದೆ.



ಜಲಶಕ್ತಿ ತ್ಾಂಡವು ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ, ವರದ್ಧ ಮಾಡತವುದತ, ಪರಮಾಣಿೀಕ್ರಿಸತವುದತ, ಅನ್ತಸರಣೆ ಗಮನಸತವುದರ ಜೆಮತೆಗೆ ಹಮಸ ನಯಮಗಳನ್ತನ
ಪಾಲಿಸದ್ಧರತವಲ್ಲಿ

ಪರಮತಖ

ಪಾತ್ರ

ವಹಿಸತತ್ಿದೆ.

ತ್ಾಂಡದ

ಆವಿಷ್ಠಾರಗಳನ್ತನ

ಇಲಾಖೆಯಳಗೆ

ಮತ್ತಿ

ಅಾಂತ್ರ-ವಿಭಾಗಿೀಯ

ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ

ಹಾಂಚಿಕಮಳಿಲಾಗತತ್ಿದೆ ಮತ್ತಿ ವಿಶ್ನುೀಷ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಯೋಜಿಸಲಾಗತತ್ಿದೆ.
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ಫಾಮೆಾಟ್ 8: ಅನ್ತಷ್ಠಾನ್ ಮತ್ತಿ ಮೌಲಯಮಾಪನ್ರ್ಕಾಗಿ ಕ್ತರಯಾ ಯೋಜನ
ನೀರಿನ್
ಲಕ್ಾಪರಿಶ್ನಮೀಧ್ನಯಿಾಂದ
ರ್ಕಯಾದ ಪರದೆೀಶ

ಪಡದ ಆದಯತೆಯ ಆಧಾರದ

ತೆಗೆದತಕಮಳಿ

ರ್ಕಯಾದ

ರ್ಕಯಾದ

ಮೆೀಲ ಪರಮತಖ

ಬೀರ್ಕದ

ಪಾರರಾಂಭ

ಅಾಂತಮ

ಸವಾಲತಗಳತ /

ಕ್ರಮ

ದ್ಧನ್ಯಾಂಕ್

ದ್ಧನ್ಯಾಂಕ್

ಫ್ಲಿತಾಾಂಶ

ಟಿೀಕಗಳತ

ಇವರಿಾಂದ
ನಣಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಆವಿಷ್ಠಾರಗಳತ
ನೀರಿನ್ ನವಾಹಣೆ
ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತಿ ಮಳೆನೀರತ
ಸಾಂಗರಹಣೆ
ಸ್ತಾಂಪರದ್ಯಯಿಕ್ ಮತ್ತಿ ಇತ್ರ
ಜಲಮಮಲಗಳ ನ್ವಿೀಕ್ರಣ/ ಟ್ಟಯಾಂಕಗಳತ
ರಚ್ನಗಳ ಮರತಬಳಕ ಮತ್ತಿ
ಪುನ್ಭಾತಾ
ಜಲಾನ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ತೀವರವಾದ ಅರಣಿಯೀಕ್ರಣ

ಜಲ ಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಇನಶಿಯೆೀಟಿವ್ನ್ಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸತವ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳತ ತ್ಮಮ ನಯಮತ್ ಅಧ್ಯಯನ್ಕಾ ಸಮಾನ್ಯಾಂತ್ರವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನಯಲ್ಲಿ ಕಲಸ
ಮಾಡತವುದತ ಸಹಜ. ತ್ಾಂಡದ ಸದಸಯರತ ತ್ಾಂಡದಲ್ಲಿರಲತ ಸರದ್ಧಯನ್ತನ ಅನ್ತಸರಿಸತತಾಿರ. ಇನಶಿಯೆೀಟಿವ್ ಗಗಿ ಅವರತ ಖಚ್ತಾ ಮಾಡತವ ಸಮಯ ಮತ್ತಿ
ಶರಮವನ್ತನ ಸರಿದಮಗಿಸಲತ ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲಶಕ್ತಿಯನ್ತನ ಚ್ತನ್ಯಯಿತ್ ಕಮೀಸ್ಾ ಆಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹತದತ ಎಾಂದತ ಸಮಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಮತಖಯಸರ
ೆ ತ
ಈ ಕಮೀಸ್ಾಗೆ ಕರಡಿಟ್ ವಯವಸ್ಥೆಯನ್ತನ ನಧ್ಾರಿಸಬಹತದತ.
ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳತ ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲಶಕ್ತಿ ತ್ಾಂಡದ ಎಲಾು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೀಕ್ತ ಮತ್ತಿ ಪರತೆಯೀಕ್ ದ್ಯಖಲ ಪುಸಿಕ್ವನ್ತನ ನವಾಹಿಸಬೀಕ್ತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ
ವಿವರಗಳತ, ಆವಿಷ್ಠಾರಗಳತ, ಯೋಜನಗಳತ, ಕ್ರಮಗಳತ, ಅವಲಮೀಕ್ನ್ಗಳತ ಮತಾಂತಾದ ಎಲಾು ರ್ಟನಗಳನ್ತನ ಬರಯಬೀಕ್ತ. ಈ ದ್ಯಖಲ ಪುಸಿಕ್ವನ್ತನ ಆಯಾ
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ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲಶಕ್ತಿ ಅಧಾಯಪಕ್ರತ ನವಾಹಿಸಬೀಕ್ತ ಮತ್ತಿ ಪರತ ವಾರ ಪರಿಶಿೀಲನ ನ್ಡಸಬೀಕ್ತ.ಇದರಿಾಂದ ಪರತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾತಯನ್ತನ
ಗತರತತಸಬಹತದತ (ಇಲಾಖೆಯಳಗೆ ಮತ್ತಿ ಅಾಂತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ)ಮತ್ತಿ ಪರಗತಯ ವರದ್ಧಯನ್ತನ ಒಳಗೆಮಾಂಡ ಸ್ಥಮನ್ಯರ್ ಪರಸತಿತ್ಪಡಿಸ್ಥ ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ /
ಜಲಶಕ್ತಿ ಅಧಾಯಪಕ್ರ ಅವಲಮೀಕ್ನ್ಗಳನ್ತನ ಆಧ್ರಿಸ್ಥ ನರಾಂತ್ರ ಮೌಲಯಮಾಪನ್ ಮಾಡಬಹತದತ.
ಹಾಂತ್ 10. ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಕೀಾಂದರ


ವಿಶವವಿದ್ಯಯನಲಯವು ಕ್ಟ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಾಂದತ ಜಾಗವನ್ತನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಬೀಕ್ತ, ಇದನ್ತನ ಜಲಶಕ್ತಿ ತ್ಾಂಡವು ಮಾಸ್ಥಕ್ ಸಭೆಗಳತ ಮತ್ತಿ ತ್ರಬೀತ
ರ್ಕಯಾಕ್ರಮಗಳನ್ತನ ನ್ಡಸಲತ ಬಳಸಬಹತದತ.



ಜಲಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾ ತ್ಾಂಡವನ್ತನ ಮತ್ತಿ ಎನಎಸ್ಎಸ್ (N S S ) ತ್ಾಂಡವನ್ತನ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಗಗಿ ಒಟ್ಟ್ಗಿ ಕಲಸ ಮಾಡಲತ ಕೀಳಬಹತದತ.



ರ್ಕಲಾನ್ಾಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ ಜಾಗವನ್ತನ ಪೂಣಾ ಪರಮಾಣದ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾ ಪರಿಸರ ಕೀಾಂದರ ಅಥವಾ ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ವಿಸಿರಿಸಲತ ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯವು
ಹಣವನ್ತನ ಪಡಯಬಹತದತ.* ಹಸ್ಥರತ ಕ್ಟ್ಡ ಮಾಗಾಸಮಚಿಗಳ ಮೆೀಲ ನಮಾಸಲಾದ ಕೀಾಂದರ ಮತ್ತಿ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ತನ ಹಾಗತ ಆರ್ಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ತನ
ಅರಿತ್ತಕಮಳತಿವುದತ



ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯವು ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಚ್ಟತವಟಿಕಗಳನ್ತನ ನವಾಹಿಸಲತ ಪೂಣಾ ಸಮಯದ / ಅರರ್ಕಲಿಕ್ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧಯನ್ತನ ನಯೋಜಿಸಬಹತದತ
ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳನ್ತನ ಇಾಂಟನಾ ಮಾಡಲತ ಅನ್ತಮತಸಬಹತದತ.



ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಕೀಾಂದರಗಳತ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನಗಳತ, ಸ್ತಪಾಿಹಿಕ್ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಥಕ್ ಸಭೆಗಳತ, ನೀರಿಗಗಿ ತ್ಯಾರಿ ನ್ಡಸತವ
ಕೀಾಂದರವಾಗಬಹತದತ.* ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ ದ್ಧನ್ಗಳತ

ಹಾಂತ್ 11. ವರದ್ಧ ಮಾಡತವುದತ


ವಿಶ್ನುೀಷ್ಣೆಯ ಫ್ಲಿತಾಾಂಶಗಳತ ವರದ್ಧ ಮಾಡಲತ ಯೋಗಯವಾದ ನೀರಿನ್ ಮಾಹಿತಯ ಹಲವಾರತ ಅಾಂಶಗಳನ್ತನ ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸತತ್ಿವೆ. ವಾಸಿವಿಕ್ ಮತ್ತಿ
ವಸತಿನಷ್ಾ ಮಾಹಿತಯನ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥೀರಿಸತವ ಮಮಲಕ್ ವರದ್ಧ ಮಾಡತವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.



ಆಾಂತ್ರಿಕ್ ಮತ್ತಿ ಬಾಹಯ ಎರಡಮ ವರದ್ಧಗಳತ ಅಗತ್ಯ ವಾಗಿವೆ. ಆಾಂತ್ರಿಕ್ ವರದ್ಧ ಮಾಡತವಿಕಯತ ಹಮಣೆಗರಿಕ ಮತ್ತಿ ಮಾಲಿೀಕ್ತ್ವವನ್ತನ
ಪ್ರೀತಾಾಹಿಸತತ್ಿದೆ. ಇದತ ತ್ನ್ನ ಸಾಂಶ್ನಮೀಧ್ನಗಳ ಸ್ತರಾಾಂಶದ ರ್ಕಯಾಕ್ಷಮತೆಯ ಬಗೆೆ ಒಟತ್ ಮಾಹಿತಯನ್ತನ ಒದಗಿಸತತ್ಿದೆ ಮತ್ತಿ ಪೂವಾ ನಧಾಾರಿತ್
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ಮಾನ್ದಾಂಡಗಳಿಗೆ ವಿರತದಿವಾಗಿ ಮೌಲಯಮಾಪನ್ದ ತೀಮಾಾನ್ಗಳನ್ತನ ನೀಡತತ್ಿದೆ.


ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲ ಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಇನಶಿಯೆೀಟಿವ್ ಕ್ತರಿತ್ತ ಆಾಂತ್ರಿಕ್ ವರದ್ಧಗಳನ್ತನ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನಮಳಗೆ ಅಾಂತ್ಜಾಾಲ ಮತ್ತಿ ಆಾಂತ್ರಿಕ್ ಪತರಕಯ
ಮಮಲಕ್ ಪರಸ್ತರ ಮಾಡಬೀರ್ಕಗಿದೆ.



ವರದ್ಧಯ ಸಣಿ ಭಾಗಗಳನ್ತನ ನಮೀಟಿಸ್ ಬಮೀರ್ಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಪರದಶಿಾಸಬಹತದತ, ಅವುಗಳನ್ತನ ಪರತ ವಾರ ನ್ವಿೀಕ್ರಿಸಬೀಕ್ತ. ಪೂಣಾ ವರದ್ಧಯನ್ತನ
ಆನಲೈನನ್ಲ್ಲಿ ಓದಲತ ಲಿಾಂಕ ಅನ್ತನ ಉಲ್ಲೇಖಸ್ಥ ಮತ್ತಿ ಪೂಣಾ ವರದ್ಧಯನ್ತನ ಓದಲತ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳನ್ತನ ಪ್ರೀತಾಾಹಿಸ್ಥ.



ಬಾಹಯ ವರದ್ಧ ಮಾಡತವಿಕಯತ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ ಹಮರಗಿನ್ ಮಧ್ಯಸೆಗರರನ್ತನ ಗತರಿಯಾಗಿಸತತ್ಿದೆ. ಬಾಹಯ ವರದ್ಧಗಳತ ನಖರ, ಸಮಯೋಚಿತ್ ಮತ್ತಿ
ಉತ್ಿಮ ಗತಣಮಟ್ದ್ದಾಗಿರತವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲ ಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಉಪಕ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮರ್ಕರಿತ್ವವನ್ತನ ಸಾಂಪೂಣಾ
ಪಾರದಶಾಕ್ತೆಯಿಾಂದ ಪರಿಶಿೀಲಿಸತತ್ಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ತನ ಸಾಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕ್ೃತ್ ವೆಬ್ಸ್ಥೈಟ್ನ್ಲ್ಲಿ ಲಭಯಗೆಮಳಿಸಬೀರ್ಕಗಿದೆ. ವರದ್ಧಯ ಲಭಯತೆಯನ್ತನ ವಾಯಪಕ್ವಾಗಿ
ಪರಚಾರ ಮಾಡಬೀರ್ಕಗಿದೆ.

ಹಾಂತ್ 12. ಹಿಮಾಾಹಿತಿ (Feedback) ಮತ್ತಿ ವಿಮಶ್ನಾ(Review)


ವರದ್ಧಗಳನ್ತನ ಪರಕ್ಟಿಸ್ಥದ ನ್ಾಂತ್ರ, ಅವುಗಳನ್ತನ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತಿ ಹಮರಗೆ ಜನ್ರತ ಪರಿಶಿೀಲಿಸತತಾಿರ. ಇದತ ಓದತಗರಿಾಂದ ಪರತಕ್ತರಯೆಗೆ
ರ್ಕರಣವಾಗಬೀಕ್ತದೆ.



ಚ ಗೆ, ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲ ಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಉಪಕ್ರಮದ ಅನ್ತಷ್ಠಾನ್ವನ್ತನ ಸತಧಾರಿಸಲತ ಹಮಸ
ಪರತಕ್ತರಯೆ ಸರ್ಕರಾತ್ಮಕ್ವಾಗಿರಬಹತದತ, ಉದ್ಯ. ಮೆಚ್ತ
ಆಲಮೀಚ್ನಗಳತ. ಪರತಕ್ತರಯೆಯತ ಪರಯತ್ನವನ್ತನ ಟಿೀಕ್ತಸ್ಥದಹಾಗಿರಬಹತದತ, ಕಲವು ನೀತಗಳನ್ತನ ಮತ್ತಿ ಅಭಾಯಸಗಳನ್ತನ ಟಿೀಕ್ತಸತವುದತ.
ಸತಧಾರಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ತನ ಗತರತತಸಲತ ಮತ್ತಿ ಇವುಗಳನ್ತನ ನವಾರಿಸಲತ ಪಯಾಾಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ತನ ಕ್ಾಂಡತಹಿಡಿಯಲತ ನಣಾಾಯಕ್
ಪರತಕ್ತರಯೆಯನ್ತನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚಕ ಆಗಿ ನಮೀಡಬೀರ್ಕಗಿದೆ. ಪರತಕ್ತರಯೆ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾ,ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧ ಮತ್ತಿ ತ್ಾಂಡದ ಪರದಶಾನ್ಗಳನ್ತನ ಮೌಲಯಮಾಪನ್
ಮಾಡತವ ಒಾಂದತ ಸ್ತಧ್ನ್ವೂ ಆಗಿದೆ.
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ಪರತಕ್ತರಯೆ ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯದ ಮತಾಂದ್ಧನ್ ಕ್ರಮಕಾ ಮಾಗಾದಶಾನ್ ನೀಡತತ್ಿದೆ. ಪರತಕ್ತರಯೆಯನ್ತನ ಸರಿಯಾದ ಸವರಮಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥವೀಕ್ರಿಸತವುದತ ಮತಖಯ .
ಆದಾರಿಾಂದ, ವೆಬ್ಸ್ಥೈಟ್ನ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಭೌತಕ್ ವರದ್ಧಗಳ ಕಮನಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಿಮವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಫಿೀರ್ಡ ಬಾಯಕ ಫಾಮಾ ಅನ್ತನ ರಚಿಸ್ಥ. ಪರತಕ್ತರಯೆ
ರಮಪಗಳತ ಬರಯಲತ ಸ್ತಕ್ಷ್ತ್ ಜಾಗವನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧರಬೀಕ್ತ. ಪರಶ್ನನಗಳತ ಸಪಾವಷ್್ ಗತರಿಗಳನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧರತವುದತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಹಾಂತ್ 13. ರ್ಕಯಾಕ್ರಮವನ್ತನ ಸತಧಾರಿಸತವುದತ
ಶಿಫಾರಸತಗಳನ್ತನ ಅಳವಡಿಸ್ಥಕಮಳಿಲತ, ಅವರ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ತನ ಸತಧಾರಿಸಲತ, ಯೋಜನ ಮತ್ತಿ ಅನ್ತಷ್ಠಾನ್ಕಾ ಪರತಕ್ತರಯೆ ಸಾಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡತತ್ಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ
ಮಾಪಾಾಡತಗಳನ್ತನ ಮಾಡತವ ಅವಶಯಕ್ತೆ ಇದೆ ಎಾಂದತ ಸಮಚಿಸತತ್ಿದೆ, ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲಶಕ್ತಿ ತ್ಾಂಡವು ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ನಧಾಾರ ತೆಗೆದತಕಮಳತಿವವರಿಗೆ
ಸಮಚಿಸತತ್ಿದೆ. ಆವಿಷ್ಠಾರಗಳ ಅಾಂತಮ ಉತಾಪಾವದನ ಮತ್ತಿ ಸಲಹಗಳನ್ತನ ಅನ್ತಮೀದನಯ ನ್ಾಂತ್ರ ರ್ಕಯಾಗತ್ಗೆಮಳಿಸಲಾಗತತ್ಿದೆ.
ಹಾಂತ್ 14. ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲಶಕ್ತಿ ನೀತಯನ್ತನ ಮಾಪಾಡಿಸತವುದತ
ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲ ಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಇನಶಿಯೆೀಟಿವ್ನಾಂದ ಮದಲ ವಷ್ಾದ ಕ್ಲಿಕಯ ಆಧಾರದ ಮೆೀಲ, ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ನಧಾಾರ ತೆಗೆದತಕಮಳತಿವವರತ
ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿನ್ ಸಾಂಪನ್ಮಮಲಗಳ ಸತಸ್ಥೆರ ಬಳಕ ಮತ್ತಿ ನೀರಿನ್ ಜವಾಬಾಾರಿಯತತ್ ನವಾಹಣೆಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದ ನೀತ ದ್ಯಖಲಯನ್ತನ ರಚಿಸಬೀರ್ಕಗತತ್ಿದೆ. ಈ
ಪರಕ್ತರಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾ ಸಮಮಹದಲ್ಲಿ ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲಶಕ್ತಿ ಅಧಾಯಪಕ್ರತ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹತದತ.
ಹಾಂತ್ 15. ಪಾರತಯಕ್ಷಿಕೆ (Presentation) /ಸ್ತಧ್ನಗಳ ಆಚ್ರಣೆ (Celebration of Achievements)
ತ್ಾಂಡಗಳಿಗೆ ಬಹತಮಾನ್ ನೀಡಲತ ರ್ಕಯಾಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಶ್ನುೀಷ್ಣೆ ಮತ್ತಿ ಶ್ನರೀಯಾಾಂಕ್ ಕಮೀಷ್್ಕ್ವನ್ತನ (ranking table) ತ್ಯಾರಿಸ್ಥ:
ಯಾವುದೆೀ ವಯವಸ್ಥೆಯನ್ತನ ಪರಿಚ್ಯಿಸ್ಥದ ನ್ಾಂತ್ರ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಗೆಮೀಚ್ರಿಸತವ, ಸಪಾವಷ್್ವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯತ ರ್ಕಣಿಸ್ಥಕಮಳಿಲತ ಸವಲಪಾವ ಸಮಯ ತೆಗೆದತಕಮಳತಿತ್ಿದೆ
ಮತ್ತಿ ಅದತ ಸ್ಥೆರತೆ ಮತ್ತಿ ತ್ೃಪಿಿಗೆ ರ್ಕರಣವಾಗತತ್ಿದೆ. ಒಾಂದತ ವಷ್ಾ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲ ಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ರ್ಕಯಾಕ್ರಮವನ್ತನ ಯಶಸ್ಥವಯಾಗಿ
ನ್ಡಸ್ಥದ ನ್ಾಂತ್ರ, ಉತ್ಿಮ ಕಲಸಕಾ ಪರತಫ್ಲ ನೀಡಲತ ಹಸರತಗಳನ್ತನ ಸಮಚಿಸಬಹತದತ. ಆದಾರಿಾಂದ ಗತರತತಸಲಪಾವಟ್ ಜನ್ರತ ಸವಚ್ಚಗೆಮಳಿಸತವ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧ, ನವಾಹಣಾ
ಚ ಸಮಪಿಾತ್ ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲಶಕ್ತಿ ಅಧಾಯಪಕ್ರತ ಮತ್ತಿ ಆಳವಾಗಿ ತೆಮಡಗಿಸ್ಥಕಮಾಂಡ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾ ತ್ಾಂಡದ
ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧ, ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲಶಕ್ತಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಚ್ತ
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ಸದಸಯರತ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಾಂತ್ ನ್ವಿೀನ್ ಆಲಮೀಚ್ನ್ಯ ಪೂರೈಕದ್ಯರರಾದ ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳ ತ್ಾಂಡದ್ಧಾಂದ ಇರಬೀಕ್ತ. ಈ ಪರಯತ್ನಗಳನ್ತನ
ಸನ್ಯಮನಸಲತ ಔಪಚಾರಿಕ್ ರ್ಕಯಾಕ್ರಮವನ್ತನ ಆಯೋಜಿಸಬೀರ್ಕಗಿದೆ. ವಿವಿಧ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತಿ ಮೆೈತರ ಪಾಲತದ್ಯರರನ್ತನ ಆಹಾವನಸ್ಥ ಅವರ ಪರಯತ್ನಕಾ
ಧ್ನ್ಯವಾದಗಳನ್ತನ ತಳಿಸಬೀಕ್ತ. ಇದನ್ತನ ಅನ್ತಸರಿಸ್ಥ, ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಅಧಾಯಪಕ್ರತ ಮತ್ತಿ ಗೆಮತ್ತಿಪಡಿಸ್ಥದ ಪಾರಧಿರ್ಕರವು ಸೆಳಿೀಯ ಟಿವಿ
ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿನ್ ಕ್ತರತಚಿತ್ರ, ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಪರಸ್ತರ ಮತಾಂತಾದ ವಿವಿಧ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮಮಲಕ್ ತ್ಮಮ ಯಶಸ್ಥಾನ್ ಕ್ಥೆಯನ್ತನ ಚಿತರಸಲತ ಮಾಗಾಗಳನ್ತನ
ಹತಡತಕ್ಬೀರ್ಕಗಿದೆ.
ಔಟ್ ರಿೀಚ (Outreach) ವಾಯಪ್ತು
ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲ ಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಇನಶಿಯೆೀಟಿವ್ ರ್ಕಲಕ್ರಮೆೀಣ ಮತಾಂದತವರದಾಂತೆ ಬಹಳಷ್ತ್ ಹಮರಗಿನ್ವರತ ಹಚಿಚನ್ ಮಾಹಿತಗಗಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಗೆ ಭೆೀಟಿ
ನೀಡತವ ಸ್ತಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತಿ ಅದೆೀ ಮಾಡಲನ್ತನ ತ್ಮಮ ಪರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಪುನ್ರಾವತಾಸಲತ ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯದ ಬಾಂಬಲವನ್ತನ ಪಡಯಬಹತದತ. ಇದರ್ಕಾಗಿ
ಮಾಗಾದಶಿಾ ಪರವಾಸವನ್ತನ ನ್ಡಸಲತ ಮತ್ತಿ ಸಾಂದಶಾಕ್ರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಯನ್ತನ ನೀಡಲತ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಸಾಂದಶಾಕ್ ಕೀಾಂದರ ಮತ್ತಿ ಬಾಂಬಲ ತ್ಾಂಡವನ್ತನ
ಹಮಾಂದ್ಧರಬೀಕ್ತ.
ಇದತ ಗತರಿಯ ಅಾಂತ್ಯವಲು . ಪರತ ಶ್ನೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವಷ್ಾದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳತ ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯಕಾ ದ್ಯಖಲಾಗತತಾಿರ. ಹಮಸದ್ಯಗಿ ಪರವೆೀಶಿಸತವವರನ್ತನ ಒಳಗೆಮಳಿಲತ ಈ
ಪರಕ್ತರಯೆಯತ ಪರತವಷ್ಾ ಹಮಸದ್ಯಗಿ ಪಾರರಾಂಭಿಸಬೀರ್ಕಗತತ್ಿದೆ. ತಳ ಹಂತದ ಮಟ್ದಲ್ಲಿ ಕಲಸಗಳತ ಈಗಗಲೀ ನ್ಡಯತತಿವೆ ಎಾಂದತ ಪರಿಗಣಿಸ್ಥ ಪರತವಷ್ಾ
ಗತರತತಸಬಹತದ್ಯದ ಸವಾಲಿನ್ ಪರದೆೀಶಗಳತ ಕ್ಡಿಮೆ ಇದಾರಮ, ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲ ಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಉಪ್ಕ್ರಮವನ್ತನ *ನ್ಡಸತವ ಎಲಾು ಪಾರಯೋಗಿಕ್
ಅಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳತ ಭಾಗಿಯಾಗತವುದನ್ತನ ಕ್ಲಿಯತತಾಿರ.
ಆದೆೀಶಗಳೆಮಾಂದ್ಧಗೆ ಒಮತಮಖವಾಗತವುದತ / ಸರ್ಕಾರಿ ರ್ಕಯಾಕ್ರಮಗಳತ
ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲ ಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಉಪಕ್ರಮವನ್ತನ ಉನ್ನತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ (Unnat Bharat Abhiyan), ರಬಾನ ಮಷ್ನ (Rurban Mission),
ಸ್ತಮಟ್ಾ ಸ್ಥಟಿ ಮಷ್ನ (Smart City Mission), ಸವಚ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ (Swachh Bharat Abhiyan), ಒಡಿಎಫ್ (ODF) ಅಥವಾ ಒಟತ್ ನೈಮಾಲಯ
ಅಭಿಯಾನ್ದಾಂತ್ಹ (Total Sanitation Campaign) ಕಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ರ್ಕಯಾಕ್ರಮಗಳತ ಮತ್ತಿ ಆದೆೀಶಗಳೆಮಾಂದ್ಧಗೆ ಒಮತಮಖವಾಗಿಸಬಹತದತ.
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ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳ ತ್ಾಂಡಗಳತ ಯತಬಿಎ ಅಥವಾ ಎಸ್ಎಪಿ ಅಥವಾ ಎನಎಸ್ಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಮಡಗಿಸ್ಥಕಮಳಿಲತ ಸಾಂಸ್ಥೆ ಗತರತತಸ್ಥರತವ
ಹಳಿಿಯನ್ತನ ಬಾಂಬಲಿಸತತ್ಿದೆ, ಭಾಗವಹಿಸತವ ಯೋಜನ, ವಿಶ್ನೀಷ್ವಾಗಿ ನೀರಿನ್ ನವಾಹಣೆ, ಇಾಂಧ್ನ್ ಬಳಕ ಮತ್ತಿ ನೈಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗರಮಸೆರನ್ತನ
ರ್ಕಯಾಗತ್ಗೆಮಳಿಸತವ ಪರಿಹಾರಗಳೆಮಾಂದ್ಧಗೆ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಾಡಲತ ಮತ್ತಿ ಬಾಂಬಲಿಸಲತ.
ಟೆೀಬಲ್ 4: ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲ ಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಇನಶಿಯೆಟಿವ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಗರಮ ನ್ ಜೆಮತೆ / ಆದೆೀಶಗಳತ
ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿವರಗಳತ

1
2

ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯ ಹಸರತ / ಜಲಶಕ್ತಿ ತ್ಾಂಡ
ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯ / ಎಚಇಐ (HEI)

3

ಇಲಾಖೆ (Department)

4

ಚ್ಟತವಟಿಕಯ ಆಯೆಾ

5

ಚ್ಟತವಟಿಕಯ ಪಾರರಾಂಭ ದ್ಧನ್ಯಾಂಕ್

6

ಚ್ಟತವಟಿಕಯ ಅಾಂತಮ ದ್ಧನ್ಯಾಂಕ್

7

ಚ್ಟತವಟಿಕಯನ್ತನ ಒಗಮೆಡಿಸತವ ಸರ್ಕಾರಿ ರ್ಕಯಾಕ್ರಮಗಳತ

8
7
9

ಗರಮವನ್ತನ ಆಯೆಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

10

ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾದ ರ್ಕಯಾಗಳ ಪಟಿ್
ಪರಮತಖ ಫ್ಲಿತಾಾಂಶಗಳನ್ತನ ಸ್ತಧಿಸಲಾಗಿದೆ

11

ಅನ್ತಷ್ಠಾನ್ರ್ಕಾಗಿ ಬಾಕ್ತ ಇರತವ ರ್ಕಯಾಗಳ ಪಟಿ್

12
13

ಮತಾಂದ್ಧನ್ ರ್ಕಯಾಗಳತ

14

ರ್ಕಯಾಕ್ರಮದ ಸ್ಥೆತಯನ್ತನ ಮೌಲಯಮಾಪನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಪರತಕ್ತರಯೆ (Response)

ರ್ಕಯಾಕ್ರಮದ ಸ್ಥೆತಯನ್ತನ ಮೌಲಯಮಾಪನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
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ಇತ್ರ ತಾಾಂತರಕ್ ಕಮೀಸ್ಾಗಳೆಮಾಂದ್ಧಗೆ ಒಮತಮಖವಾಗತವುದತ
ಎನವರಾನಮಾಂಟಲ್ ಎಾಂಜಿನಯರಿಾಂಗ್, ಎನವರಾನಮಾಂಟಲ್ ಸ್ಥೈನಾ, ಎನವರಾನಮಾಂಟಲ್ ಎಕ್ನ್ಯಮಕಾ, ವಾಟರ್ ಮಾಯನೀಜೆಮಾಂಟ್, ಗಿರೀನ ಬಿಲಿಿಾಂಗ್ಾ, ಗಿರೀನ ಎಲಕ್ತ್ರಸ್ಥಟಿ
ಮತ್ತಿ ರಿಸ್ಥಮೀಸ್ಾ ಮಾಯನೀಜೆಮಾಂಟನಾಂತ್ಹ ಕಲವು ತಾಾಂತರಕ್ ಕಮೀಸೆಾಳತ ಈಗಗಲೀ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಉಪಕ್ರಮದ ಕಲವು ಅಾಂಶಗಳನ್ತನ ಹಾಂಚಿಕಮಾಂಡಿವೆ.
ಪರಮತಖ ಪರಿಸರ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ ದ್ಧನ್ಗಳ ಆಚ್ರಣೆ


ವಿಶವ ತೆೀವಭಮಮಗಳ ದ್ಧನ್ (World Wetlands Day) ಫೆಬರವರಿ 2 ಮತ್ತಿ ವಿಶವ ಜಲ ದ್ಧನ್ಯಚ್ರಣೆ (World Water Day) ಯಾಂತ್ಹ ಪರಮತಖ
ನೀರಿನ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ ದ್ಧನ್ಗಳನ್ತನ ಆಚ್ರಿಸಲತ ನರಾಂತ್ರ ಸಮಸ್ಥಯಗಳ ಬಗೆೆ ಗಮನ್ಹರಿಸಲತ ಮತ್ತಿ ತ್ಮಮನ್ತನ ತಾವೆೀ ಪುನ್ನಾಮಾಾಣ
ಮಾಡಲತ.ವಿಶವವಿದ್ಯಯನಲಯಗಳನ್ತನ / ಎಚಇಐಗಳನ್ತನ ಕಮೀರಲಾಗಿದೆ.



ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲ ಶಕ್ತಿ ತ್ಾಂಡಗಳತ ತ್ಮಮ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಮತ್ತಿ ಸಮತದ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ತನ ತ್ರಲತ ಈ ಅಾಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ದಲ್ಲಿ
ಗಮನಸ್ಥದ ದ್ಧನ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಅವರ್ಕಶವನ್ತನ ಬಳಸ್ಥಕಮಳಿಬಹತದತ.



ಅವೀರನಸ್ ಡರೈವ್ಗಳತ, ರ್ಾವಲಿಗಳತ ಮತ್ತಿ ಘಮೀಷ್ಣೆಗಳತ/ ಚಿತ್ರಕ್ಲ ಸಪಾವರ್ಧಾಗಳತ, ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲಶಕ್ತಿ ತ್ಾಂಡಗಳತ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ
ಪೂವಾಭಾವಿ ರ್ಕಯಾಕ್ರಮಗಳನ್ತನ ಯೋಜಿಸಬಹತದತ, ಪಾರಯೋಗಿಕ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆಕಗಳನ್ತನ ಒಳಗೆಮಾಂಡಾಂತೆ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾ ತ್ಾಂಡಗಳತ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಪರಿಸರ
ವಯವಸ್ಥೆಯ ಮೆೀಲ ಪರಭಾವ ಬಿೀರತತ್ಿವೆ.

 ಈ ಆಚ್ರಣೆಗಳನ್ತನ ಸ್ತವಾಜನಕ್ರಿಗೆ ಮತಕ್ಿವಾಗಿಡಿ. ಅಗತ್ಯವಿದಾರ ಗರಿಷ್ಾ ಸ್ತವಾಜನಕ್ರ ಭಾಗವಹಿಸತವಿಕಗಗಿ ಅವುಗಳನ್ತನ ಭಾನ್ತವಾರ /
ರಜಾದ್ಧನ್ಕಾ ಸರಿಸ್ಥ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಸೆಳಿೀಯ ಪತರಕಗಳತ, ರೀಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ಗಳತ ಮತ್ತಿ ಸ್ತಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಅಾಂಕ್ಣಗಳ ಮಮಲಕ್
ಮತಾಂಚಿತ್ವಾಗಿ ಚನ್ಯನಗಿ ತಳಿಸ್ಥ.


ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲಶಕ್ತಿ ತ್ಾಂಡಗಳತ ತ್ಮಮ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಸಮಕ್ಿವಾದ ಹಚಿಚನ್ ಚ್ಟತವಟಿಕಗಳನ್ತನ ಯೋಜಿಸತವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ರ್ಕಯಾಕ್ರಮಗಳನ್ತನ
ಸರಿಯಾಗಿ ನ್ಡಸಲತ ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯ / ಎಚಇಐ ಸಣಿ ನಧಿಯನ್ತನ (small fund) ನೀಡಬೀಕ್ತ..
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ಟೆೀಬಲ್ 5: ನೀರಿನ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ ದ್ಧನ್ಗಳನ್ತನ
ಗತರತತಸತವ ಮಾಗಾಗಳತ
ವಿಶವ ತೆೀವಭಮಮಗಳ ದ್ಧನ್

ಫೆ 2

ವಿಶವ ನೀರತ ಮತ್ತಿ ನೈಮಾಲಯ ದ್ಧನ್

ಮಾಚಾ 22

ವಿಶವ ಭಮ ದ್ಧನ್

ಏಪಿರಲ್ 22

ವಿಶವ ಪರಿಸರ ದ್ಧನ್

ಜಮನ 5

ವಿಶವ ನೀರಿನ್ ಮಾನಟರಿಾಂಗ್ ದ್ಧನ್

ಸ್ಥಪ್ಾಂಬರ್ 18

ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಮರತಬಳಕ ವಯವಸ್ಥೆಯನ್ತನ
ಮರತಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ಥ, ಮಳೆನೀರತ ಕಮಯತು
ರಚ್ನಗಳತ, ಹಮಳೆ / ನ್ದ್ಧ / ಬಾವಿ /
ಕಮಳವನ್ತನ ಸವಚ್ಚ ಗೆಮಳಿಸತವ ವಾಯಯಾಮವನ್ತನ
ಆಯೋಜಿಸ್ಥ, ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಹನ ನೀರಾವರಿ
ಪಾರರಾಂಭಿಸ್ಥ, ಚ್ಾಂಡಮಾರತತ್ದ ನೀರನ್ತನ
ಬೀಪಾಡಿಸ್ಥ ಮತ್ತಿ ನೀರನ್ತನ ಹರಿಸತತ್ಿವೆ,
ಹಾನಗೆಮಳಗದ ನೀರತ ಸರಬರಾಜತ
ಪೈಪ್ಲೈನಗಳನ್ತನ ಮತ್ತಿ ನೀರತ ವಯಥಾ
ವಲಯಗಳನ್ತನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ಥ.

ಟೆೀಬಲ್ 9: ಪರಮತಖ ನೀರಿನ್ ದ್ಧನ್ಗಳನ್ತನ ಗಮನಸ್ಥದ ದ್ಯಖಲ
ಕ್ರ. ನ್ಾಂ.

ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯ ಹಸರತ / ಜಲಶಕ್ತಿ ತ್ಾಂಡ

1

ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯ / ಎಚಇಐ

2
3

ಇಲಾಖೆ (Department)

4
5

ನ್ಡಸಲಾದ ಚ್ಟತವಟಿಕಗಳತ
ಪರಸತಿತ್ಪಡಿಸಲಾದ ಪರಶಸ್ಥಿಗಳತ (ಯಾವುದ್ಯದರಮ ಇದಾರ)

ವಿಶವ ಜಲ ದ್ಧನ್ (World Water Day)

6
ಇತ್ರ ಮಾಹಿತ
ದ್ಯಖಲ ಇವರಿಾಂದ ಸ್ಥದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ:

ದ್ಯಖಲ ಇವರಿಾಂದ ಪರಿಶಿೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ:
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ಜಲ ಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಸ್ಥಮಾೀರ್ ರ್ಕರ್ಡಾ
ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳ ಶ್ನರೀಯಾಾಂಕ್ವು ನೀರಿನ್ ನವಾಹಣೆ, ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ, ಮಳೆನೀರತ ಕಮಯತು, ಸ್ತಾಂಪರದ್ಯಯಿಕ್ ಮತ್ತಿ ಇತ್ರ ಜಲಮಮಲಗಳತ / ಟ್ಟಯಾಂಕಗಳ
ನ್ವಿೀಕ್ರಣ, ಮರತಬಳಕ ಮತ್ತಿ ಪುನ್ಭಾತಾ ರಚ್ನಗಳತ, ಜಲಾನ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ತೀವರ ಅರಣಿಯೀಕ್ರಣ, ನೈಮಾಲಯ, ಹಾಸ್ಥ್ಲ್ ಅಡಿಗೆ ನೈಮಾಲಯ, ರ್ನ್ ಮತ್ತಿ
ದರವ ತಾಯಜಯ ನವಾಹಣೆ, ನೀರಿನ್ ಶತದಿತೆ, ನೀರಿನ್ ಲಭಯತೆ, ಮತ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ ಎಲು ವಾತಾವರಣ. ಕಲವು ಸಮಚಿಸಲಾದ ನಯತಾಾಂಕ್ಗಳನ್ತನ ಕಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ,
ಚ ತೀವರವಾದ ನಯತಾಾಂಕ್ಗಳನ್ತನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಅದತ ಸಮಗರವಾಗಿಲು ಆದರ ಸಮಚಿಸತತ್ಿದೆ. ತಾಾಂತರಕ್ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸವಲಪಾವ ವಿಭಿನ್ನ, ಹಚ್ತ
ತಾಯಜಯ ನೀರತ ನವಾಹಣಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳತ
ತಾಯಜಯ ನೀರಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ ಆಡಳಿತ್ ಮಾಂಡಳಿ ಕೈಗೆಮಾಂಡ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ತನ ಶ್ನುಘಿಸತವುದತ ಮತಖಯ . ತಾಾಂತರಕ್ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ್ ನವಾಹಣಾ
ವಯವಸ್ಥೆಯನ್ತನ ಸ್ತೆಪಿಸತವುದತ ಮತ್ತಿ ನವಾಹಿಸತವುದತ ಸಾಂಸ್ಥೆಯ ಮಟ್ದ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆಕಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ನರಿೀಕ್ಷಿಸಲಪಾವಡತತ್ಿದೆ, ಆದರ ತಾಾಂತರಕೀತ್ರ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳತ
ನರಹಮರಯ ಸಮತದ್ಯಯ, ಕಮಳೆಗೆೀರಿ ಅಥವಾ ಹಳಿಿಯಾಂದ್ಧಗೆ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಎಾಂದತ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಥಕಮಳಿಲತ ತೆಮಡಗಿಸ್ಥಕಮಳತಿತ್ಿವೆ. ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳಿಾಂದ ತಾಯಜಯ ನೀರನ್ತನ ನವಾಹಿಸತವ ವಿಧಾನ್ವನ್ತನ ನಣಾಯಿಸಬೀರ್ಕಗಿದೆ.
ಫಾಮೆಾಟ್ 10: ಪರಶ್ನವ
ನ ಳಿ


ಕ್ತಡಿಯತವ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ದಕ್ಷತೆಯ ಉಸತಿವಾರಿಯನ್ತನ ಎಚಇಐನ್ಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಧಿರ್ಕರಿ ಮತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಮಾಂದ್ಧದೆ?



ಎಚಇಐಗೆ ಬರ ತ್ತತ್ತಾ ಯೋಜನಗಳ ತ್ಯಾರಿಕಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೆೀ?



ಬರ ತ್ತತ್ತಾ ಯೋಜನಗಳಿಾಂದ ಪರತೆಯೀಕ್ವಾಗಿ ಕ್ತಡಿಯತವ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಗಗಿ ಎಚಇಐಗೆ ಕ್ಡಾಿಯ ಯೋಜನ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೆೀ?



ಎಚಇಐಗೆ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳ ಅನ್ತಷ್ಠಾನ್ ಮತ್ತಿ ಯೋಜನಗಳ ತ್ಯಾರಿಕಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೆೀ?



ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನಗಳನ್ತನ ಅನ್ತಮೀದ್ಧಸಲತ ಅಥವಾ ತರಸಾರಿಸಲತ ಎಚಇಐಗೆ ಅಧಿರ್ಕರವಿದೆಯೆೀ?



ಎಚಇಐ ಕ್ನಷ್ಾ ನೀರಿನ್ ದಕ್ಷತೆಯ ಮಾನ್ದಾಂಡಗಳನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧದೆಯೆೀ?
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ಎಚಇಐ ತ್ನ್ನ ಅನ್ತಮತ / ಪರವಾನ್ಗಿ / ಗತತಿಗೆ ನೀಡತವ ಪರಕ್ತರಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕ್ತಡಿಯತವ ನೀರತ ಸರಬರಾಜತ ಮತ್ತಿ ಅಗತ್ಯ
ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ತನ ನಯಾಂತರಸತತ್ಿದೆಯೆೀ?



ಎಚಇಐ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನೀರಿನ್ ಬಳಕಯ ನಯಾಂತ್ರಣವನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧದೆಯೆೀ?



ಎಚಇಐ ಶವರ್ ಹರ್ಡಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ್ ಬಳಕ ನಯಾಂತ್ರಣವನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧದೆಯೆೀ?



ಎಚಇಐ ಮಮತ್ರ ವಿಸಜಾನಗಗಿ ನೀರಿನ್ ಬಳಕಯ ನಯಾಂತ್ರಣವನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧದೆಯೆೀ?



ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಬಟೆ್ ತೆಮಳೆಯತವ ಯಾಂತ್ರಗಳತ ಮತ್ತಿ ಬಟೆ್ ಒಗೆಯತವ ಚ್ಟತವಟಿಕಗಳಿಗೆ ಎಚಇಐ ನೀರಿನ್ ಬಳಕಯ ನಯಾಂತ್ರಣವನ್ತನ
ಹಮಾಂದ್ಧದೆಯೆೀ?



ನೀರಿನ್ ದಕ್ಷ ಉತ್ಪಾವನ್ನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರತವ ಮೆಾಂಡಟರಿ ಬಿಲಿಿಾಂಗ್ ಅಥವಾ ಪುಾಂಬಿಾಂಗ್ ಕಮೀರ್ಡ ಗಳನ್ತನ ಎಚಇಐ ಹಮಾಂದ್ಧದೆಯೆೀ?



ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ರ್ಕಯಾಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಧ್ನ್ಸಹಾಯವನ್ತನ ನೀಡಲತ ಎಚಇಐ ಅನ್ತಮತಸತತ್ಿದೆಯೆೀ?



ಎಚಇಐ ನೀರ ಅಥವಾ ಪರಮೀಕ್ಷ ತಾಾಂತರಕ್ ನರವು ನೀಡತತ್ಿದೆಯೆೀ?



ಎಚಇಐ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ನೀರಿನ್ ಸ್ಥೆತ ವರದ್ಧಗಳನ್ತನ ನಯತ್ರ್ಕಲಿಕ್ವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸತತ್ಿದೆಯೆೀ?

ನ್ಮಮ ಸ್ಥಹಿನೀರಿನ್ ಸಾಂಪನ್ಮಮಲಗಳ ಸತಸ್ಥೆರ ನವಾಹಣೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಜನ್ಸಾಂಖೆಯ ಮತ್ತಿ ಆರ್ಥಾಕ್ ಬಳವಣಿಗೆಯನ್ತನ ಬಾಂಬಲಿಸತವ ನಣಾಾಯಕ್ ಅಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಪರಸತಿತ್
ನೀರಿನ್ ಸವಾಲತಗಳನ್ತನ ಎದತರಿಸಲತ ನೀರಿನ್ ನವಾಹಣೆಗೆ ಒಾಂದತ ಸಾಂಯೋಜಿತ್ ವಿಧಾನ್ವನ್ತನ ಶಿಫಾರಸತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳತ ಪರಿಸರ, ಆರ್ಥಾಕ್ ಮತ್ತಿ
ಸ್ತಮಾಜಿಕ್ ಸಮಸ್ಥಯಗಳೆಮಾಂದ್ಧಗೆ ಪರಸಪಾವರ ಸಾಂಬಾಂಧ್ ಹಮಾಂದ್ಧವೆ. ವಿಶವವಿದ್ಯಯನಲಯಗಳತ ಮತ್ತಿ ರ್ಕಲೀಜತಗಳತ ನಯೋಗ, ಸಾಂಪನ್ಮಮಲ ಮತ್ತಿ ಪೂವಾಾಪರ
ಸಾಂದಭಾಗಳನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧದತಾ ಅವುಗಳತ ಸತಸ್ಥೆರ ಮತ್ತಿ ಸಮಗರ ಜಲ ಸಾಂಪನ್ಮಮಲ ನವಾಹಣೆಯನ್ತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತವ ಮತ್ತಿ ಅನ್ವಯಿಸತವ ಪರಕ್ತರಯೆಯನ್ತನ
ಮತನ್ನಡಸಲತ ಅನ್ತವು ಮಾಡಿಕಮಡತತ್ಿವೆ. ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳತ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಮತ್ತಿ ಹಮರಗೆ ಪರಿಸರ ಸತಸ್ಥೆರತೆಯನ್ತನ ಸ್ತಧಿಸತವಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ
ಪರಮತಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿರತತಾಿರ. ಆದ್ಯಗಮಯ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳತ ಸ್ಥೀರಿದಾಂತೆ ವಿಶವವಿದ್ಯಯನಲಯದ ಎಲಾು ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಮಧ್ಯಸೆಗರರ ಪಾಲಮೆಳತಿವಿಕ ಇಲುದೆ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್
ಸತಸ್ಥೆರತೆಯನ್ತನ ಸ್ತಧಿಸತವುದತ ಸ್ತಧ್ಯವಿಲು
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ಸ್ಥವೀಕ್ರಿಸ್ಥದ ಪರತಕ್ತರಯೆಗಳನ್ತನ ಕಳಗಿನ್ ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳ ಮಮಲಕ್ ಸಲಹಗಳಾಂತೆ ನರಮಪಿಸಬಹತದತ
 ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ಗಳತ ಹಣಿಿನ್ ಮರಗಳನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧರಬಹತದತ. ರ್ಕಡತ ಪರಭೆೀದಗಳ ಬಿೀಜಗಳನ್ತನ ರ್ಕಪಾಡತವ ಸಲತವಾಗಿ
ರ್ಕಡತ ಪರಭೆೀದಗಳನ್ತನ ಬಳೆಸತವುದತ ಉತ್ಿಮ. ರ್ಕಡತ ಪರಭೆೀದಗಳತ ಬಲವಾಗಿರತತುದೆ ಮತ್ತಿ ರಮೀಗ
ನರಮೀಧ್ಕ್ವಾಗಿರತತ್ಿವೆ.
 ಒಾಂದತ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾ-ಒಾಂದತ ಮರ-ಎಮ ಎಚ ಆರ್ ಡಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕ್ಲಪಾವನಯಾಂತೆ ಸ್ತಧಿಸಬೀಕ್ತ ಮತ್ತಿ
ಉಳಿಸ್ಥಕಮಳಿಬೀಕ್ತ.
ಚ ಜಾಗವನ್ತನ ಆಕ್ರಮಸತವುದ್ಧಲು . ಅವು ವಷ್ಾಪೂತಾ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್
 ತೆಾಂಗಿನ್ರ್ಕಯಿಯಾಂತ್ಹ ಮರಗಳತ ಹಚ್ತ
ಸೌಾಂದಯಾವನ್ತನ ಹಚಿಚಸತತ್ಿವೆ. ಅವುಗಳ ನವಾಹಣೆಗೆ ಹಚಿಚನ್ ನೀರತ ಅಗತ್ಯವಿಲು . ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ನ್ ತಾಯಜಯ ನೀರನ್ತನ
ಅವುಗಳಿಗೆ ತ್ಲತಪಿಸಬಹತದತ.
 ಉದ್ಯಯನ್ ನವಾಹಣೆಯ ಟೆೈಮ ಟೆೀಬಲನ್ತನ ಸತಧಾರಣೆಗಗಿ ಇಡಬಹತದತ. ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿರತವವರಲುರತ
ಇದರಮಾಂದ್ಧಗೆ ತೆಮಡಗಿಕಮಳಿಬಹತದತ
 ಕೈಗಳನ್ತನ ತೆಮಳೆಯಲತ ಟ್ಟಯಪ್ಗಳನ್ತನ ಎರಡತ ಸತತ್ತಿಗಳನ್ಯನಗಿ ಮಾಡಬಹತದತ. ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ ಎಲಾು ಟ್ಟಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಇದನ್ತನ ಲೀಬಲಾುಗಿ ಮಾಡಬಹತದತ
 ನೀರಿನ್ ಬಳಕ ಸರಾಸರಿಗಿಾಂತ್ ಹಚಿಚದಾರ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಥೈರನ ಅಥವಾ ಅಲಾರಾಂ ಇರತತ್ಿದೆ. ಇದತ ನೀರಿನ್ ಬಳಕಯ
ಸವ ಪರಿಶ್ನಮೀಧ್ನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡತತ್ಿದೆ
 ವಾಶಿಾಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನ್ ಬಳಕ ನೀರನ್ತನ ಉಳಿಸತತ್ಿದೆ. ಟ್ಟಯೆುಟ್ ಫ್ುಶ್ ಗಗಿ ಪರತೆಯೀಕ್ ಚಾನ್ಲ್ ನ್ ನೀರನ್ತನ ಮರತಬಳಕ ಮಾಡಬಹತದತ
 ನಮಾಾಣ ಯೋಜನಯತ(Construction plan) ನೀರಿನ್ ಮರತಬಳಕಯ ಅಾಂಶಗಳನ್ತನ ಮತ್ತಿ ಪರಕ್ತರಯೆಗಳನ್ತನ ಒಳಗೆಮಾಂಡಿರಬಹತದತ.
 ಅಾಂತ್ಜಾಲದ ಬಳಕ ಕ್ಡಿಮೆ ಮಾಡತವುದತ ಉತ್ಿಮ
 ಬಿದ್ಧರತ ಕ್ಡಿಮೆ ನೀರಿನ್ಲ್ಲಿ ವೆೀಗವಾಗಿ ಬಳೆಯತವುದರಿಾಂದ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಇದನ್ತನ ಬಳೆಯಬಹತದತ.
 ಅಕೀಶಿಯ(Acasia) ನಲಮೀಟಿಮಾ(nilotima) ಬಲಾು(Balla) ತ್ತಮಾಮ(thumma) ದಾಂತ್ಹ ರ್ಕಡತ ಮರಗಳತ ಅನೀಕ್ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ತನ
ಹಮಾಂದ್ಧವೆ. ಅವು ಬರ ಪರಿಸ್ಥೆತಗಳಲ್ಲಿಯಮ ಬಳೆಯತತ್ಿವೆ. ಅವುಗಳ ಎಲಗಳತ ಕ್ತರಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿವೆ.ಅವುಗಳ ಕ್ಟಿ್ಗೆಯನ್ತನ ಮರಗೆಲಸದಲ್ಲಿ
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ಬಳಸಲಾಗತತ್ಿದೆ. ಅವು ಆಳವಾದ ಬೀರತಗಳನ್ತನ ಮತ್ತಿ ಮತಳತಿಗಳನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧರತತ್ಿವೆ. ಬಿೀಜ ವಿರ್ಟನಗಗಿ ಬಿೀಜಕಮೀಶಗಳನ್ತನ
ಉತಾಪಾವದ್ಧಸತವುದರಿಾಂದ ಅವುಗಳ ಪರಸರಣ ಸತಲಭವಾಗತತ್ಿದೆ.
 ಎನಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತಿ ಎನಸ್ಥಸ್ಥ ಕಡಟ್ಗಳತ ಮರಗಳನ್ತನ ತ್ಮಮ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ 'ಹರಿಟೆೀಜ್' ಮರಗಳೆಾಂದತ ಲೀಬಲ್ ಮಾಡಬಹತದತ ಮತ್ತಿ ಅದಕಾ ಒಾಂದತ
ಪಿೀಠವನ್ತನ ಬಳಸಬಹತದತ. ನೀರನ್ತನ ಉಳಿಸತವ ಭರವಸ್ಥಯಾಂದ್ಧಗೆ ನೀಲಿ ರಿಬಾನ ಅನ್ತನ ಶಟ್ಾ ಪಾಕಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಟಯಗ್ ಮಾಡಬಹತದತ /
ಧ್ರಿಸಬಹತದತ.
ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಚಇಐ ಆಡಳಿತ್
ಸಾಂಸ್ಥೆಯ ಮತಖಯಸರ
ೆ ತ


ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ, ಪರಿಸರ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತಿ ಸತಸ್ಥೆರತೆಯ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಯ ರತಜತವಾತ್ತಗಳನ್ತನ ಸ್ತೆಪಿಸಲತ ಶ್ನೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಮಷ್ನ ನ್ಲ್ಲಿ ಒಾಂದತ
ವಿಭಾಗವನ್ತನ ಸ್ಥೀರಿಸ್ಥ.



ಪದಬಳಕ “ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳತ, ಪದವಿ ಪಡದ ನ್ಾಂತ್ರ, ಸತಸ್ಥೆರ ನೀರಿನ್ ಬಳಕಗೆ ಕಲಸ ಮಾಡತವ ಜ್ಞಾನ್, ಕಶಲಯ ಮತ್ತಿ ಮೌಲಯಗಳನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧರತತಾಿರ”
ಅಥವಾ ಅಾಂತ್ಹವುಗಳಾಗಿರಬಹತದತ.



ಅಾಂತ್ಹ ಕಮೀಸ್ಾಗಳನ್ತನ ಮತನ್ನಡಸಲತ ತ್ರಬೀತ, ಅಭಿಶಿಕ್ಷಣ, ಮತ್ತಿ ಪರಿಣಿತ್ ಅಧಾಯಪಕ್ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧಯನ್ತನ ನೀಮಸ್ಥ ಸಾಂಪನ್ಮಮಲಗಳನ್ತನ ಒದಗಿಸ್ಥ.



ವಾಷ್ಟಾಕ್ ನಧಿಯ ಅವಶಯಕ್ತೆ ಮತ್ತಿ ಹಚಿಚನ್ ಹಮಡಿಕ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ತನ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳ ಮತಖಯಸೆರತ ಸಾಂಸ್ಥೆಯ ನಯಮಗಳ ಪರರ್ಕರ ಪೂರೈಸತತಾಿರ.



ಎಲಾು ಮಧ್ಯಸೆಗರರ ಸಭೆಯನ್ತನ ಏಪಾಡಿಸ್ಥ ಮತ್ತಿ ಸಾಂಸ್ಥೆಯನ್ತನ 'ಜಲ ಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್' ಮಾಡತವ ಅಭಿಯಾನ್ದ್ಧಾಂದ ನರಿೀಕ್ಷಿತ್ ರ್ಕಯಾಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತಿ
ಫ್ಲಿತಾಾಂಶಗಳನ್ತನ ವಿವರಿಸ್ಥ.



ರ್ಕಯಾದ ಯೋಜನಯನ್ತನ ವಿವರಿಸತವಾಗ, ಪರತ ಮಧ್ಯಸೆಗರರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ತನ ಮತ್ತಿ ಜವಾಬಾಾರಿಗಳನ್ತನ ಸಹ ವಿವರಿಸಲಾಗತತ್ಿದೆ.
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ವಿಭಾಗದ ಮತಖಯಸರ
ೆ ತ


ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗೆೆ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ ಮಮಡಿಸ್ಥ.



ರ್ಕಯಾಂಪಸ್-ವಾಯಪಿ “ಒಲಿಾಂಪಿಕಾ” ಸಪಾವರ್ಧಾಗಳಾಂತ್ಹ ರ್ಕಯಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಾಾಹವನ್ತನ ಒದಗಿಸ್ಥ.



ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧ, ಅಧಾಯಪಕ್ರತ, ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳತ, ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳತ, ಫಾಂಡೀಶನ ದ್ಯನಗಳತ, ರ್ಕಪ್ಾರೀಟ್ ದ್ಯನಗಳತ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳತ,
ಪರಿಸರ ಮತಖಾಂಡರತ, ಸಮತದ್ಯಯದ ಮತಖಾಂಡರತ ಮತ್ತಿ ಸ್ತವಾಜನಕ್ರನ್ತನ ಒಳಗೆಮಾಂಡಾಂತೆ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಕ್ಮತನಟಿಯ ಸದಸಯರಮಾಂದ್ಧಗೆ ವಾಷ್ಟಾಕ್
ವರದ್ಧಗಳನ್ತನ ಹಾಂಚಿಕಮಳಿಿ.



ಸಾಂಸ್ಥೆಯ ವೆಬ್ಸ್ಥೈಟ್ನ್ಲ್ಲಿ ಪರಕ್ಟಿಸ್ಥ.



ರಿಜಿಸ್ತ್ರರ್ / ಬಮೀಧ್ಕೀತ್ರ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧ ಮತಖಯಸೆ



ಎಲಾು ಉದೆಮಯೀಗಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ರಮಗಳ ಪಟಿ್ಯನ್ತನ ನೀಡಿ. ಎಲಾು ಉದೆಮಯೀಗಿಗಳಿಗೆ ಒರಿಯೆಾಂಟೆೀಶನ ಪ್ರೀಗರಮನ್ತನ ನ್ಡಸತವುದತ.



ಎಲಾು ಉದೆಮಯೀಗಿಗಳತ ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕ್ರಮಕಾ ಕಮಡತಗೆ ನೀಡತತಿದ್ದಾರ ಎಾಂದತ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಥಕಮಳಿಿ..

ಶ್ನೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಮತಖಯಸರ
ೆ ತ
ಬಮೀಧ್ಕ್ವಗಾದ ತ್ರಬೀತ ರ್ಕಯಾಕ್ರಮಗಳನ್ತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತವ ಮತ್ತಿ ಪಾರರಾಂಭಿಸತವ ಮಮಲಕ್, ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ ಕ್ತರಿತ್ತ ಸ್ಥಮನ್ಯರ್ಗಳನ್ತನ ನ್ಡಸತವ
ಮಮಲಕ್ ಮತ್ತಿ ಬಮೀಧ್ನ್ಯ ವಿಧಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರ್ಕಯಾ ಮತ್ತಿ ಪರದಶಾನ್ವನ್ತನ ಸ್ಥೀರಿಸತವ ಮಮಲಕ್ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಥಯಗಳನ್ತನ ಮತ್ತಿ ದೃಷ್ಟ್ಕಮೀನ್ಗಳನ್ತನ ತ್ಮಮ
ಅಸ್ಥಿತ್ವದಲ್ಲಿರತವ ಕಮೀಸ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಯೋಜಿಸಲತ ಆಯಾ ಅಧಾಯಪಕ್ರಿಗೆ ಸಾಂಪನ್ಮಮಲಗಳನ್ತನ ಒದಗಿಸ್ಥ.
ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾ ವಯವಹಾರಗಳ (Student Affairs)


ಮದಲ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿರತವವರಿಗೆ ಒರಿಯೆಾಂಟೆಶನ ಪ್ರೀಗರಮನ್ತನ ರಚಿಸಲತ ಮತ್ತಿ ರ್ಕಯಾಗತ್ಗೆಮಳಿಸಲತ ಕನಾಲಿಾಂಗ್ ತ್ಾಂಡದೆಮಾಂದ್ಧಗೆ ಕಲಸ ಮಾಡಿ



ಅಧಾಯಪಕ್ ಸದಸಯರಿಗೆ (ಪ್ರೀಫೆಸರ್, ಅಸ್ಥಮೀಸ್ಥಯೆಟ್ ಪ್ರೀಫೆಸರ್, ಅಸ್ಥಸ್ಥ್ಾಂಟ್ ಪ್ರೀಫೆಸರ್) ವಾಟರ್ ಸ್ತಮಟ್ಾ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ಗಗಿ ಅನ್ತಸರಿಸಬೀರ್ಕದ
ನಯಮಗಳನ್ತನ ವಿವರಿಸ್ಥ



ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಿ ಎನಎಸ್ಎಸ್ ಸಾಂಯೋಜಕ್ರಿಗೆ ಅವರ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಬಲ ನೀಡಿ.
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ಎನಎಸ್ಎಸ್ ಸಾಂಯೋಜಕ್ರತ (NSS Coordinator)


ಎಲಾು ಇಲಾಖೆಗಳ ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲಶಕ್ತಿ ತ್ಾಂಡವನ್ತನ ಬಾಂಬಲಿಸತತೆಿೀವೆ.



ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟ್ರ ಅಾಂಶವನ್ತನ ಪರಿಶಿೀಲಿಸತತೆಿೀವೆ.



ಎನಎಸ್ಎಸ್ ಸದಸಯರನ್ತನ ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೆಮಡಗಿಸ್ಥಕಮಳಿಿ.



ಎರಡತ ವಾರಕಮಾಾಂದತ ಸಲ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ತನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ.



ತಾಂಗಳಿಗೆಮಮೆಮ ಅನರಿೀಕ್ಷಿತ್ ಭೆೀಟಿ ನೀಡಿ.



ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕ್ರಮವನ್ತನ ಸತಗಮವಾಗಿ ನ್ಡಸಲತ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳನ್ತನ ಪರೀರೀಪಿಸ್ಥ.

ಕ್ಟ್ಡ ನವಾಹಣೆ ವಯವಸ್ತೆಪಕ್ರತ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ, ತಾಯಜಯ ನೀರಿನ್ ನವಾಹಣೆ ಮತ್ತಿ ಸವಚ್ಚತೆಯ ಅಾಂಶಗಳನ್ತನ ಗಮನಸ್ಥಬೀಕ್ತ.
ಡೈನಾಂಗ್ ಹಾಲ್ / ರ್ಕಯಾಂಟಿೀನ ವಯವಸ್ತೆಪಕ್ರತ ಕ್ತಚ್ನ ಮತ್ತಿ ಆಹಾರ ನೀರಿನ್ ನವಾಹಣೆ, ಸವಚ್ಚತೆ, ತಾಯಜಯ ನೀರಿನ್ ನವಾಹಣೆ, ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ.
ರಿಸಚಾ ಅಸ್ಥಮೀಸ್ಥಯೆೀಟ್ಾ


ತ್ಮಮ ಸಾಂಶ್ನಮೀಧ್ನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತಿ ಪರಯೋಗಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಅಭಾಯಸಗಳನ್ತನ ಮತ್ತಿ ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ಗಳನ್ತನ ಪರಿಚ್ಯಿಸಬಹತದತ ಮತ್ತಿ
ನಯೋಜಿಸಬಹತದತ.



ಪರಯೋಗಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಾಯಸಗಳ ಮತ್ತಿ ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಇತ್ರ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳನ್ತನ ಪ್ರೀತಾಾಹಿಸ್ಥ.



ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ ನವಾಸ್ಥಗಳತ ತ್ಮಮ ನವಾಸದಲಮು ಸಹ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ತನ ಬಾಂಬಲಿಸತತಾಿರ.

ಕೈಗರಿಕಗಳತ (Industries)


ತ್ಮಮ ಉತ್ಪಾವನ್ನಗಳನ್ತನ ಉತೆಿೀಜಿಸಲತ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ತನ ಮತದ್ಯರಾಂಕ್ ವನ್ಯನಗಿ ಹಮಾಂದಬಹತದತ.



ಅಾಂತ್ಹ ತ್ರಬೀತಯಾಂದ್ಧಗೆ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳನ್ತನ ನೀಮಕ್ ಮಾಡತವ ಮಮಲಕ್ ಉದಯಮದ ರ್ಕಯಾಕ್ಷಮತೆಯನ್ತನ ಸತಧಾರಿಸ್ಥ.
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ಲಾಭರಹಿತ್ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳತ


ಜಾಗೃತ ಅಭಿಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲತ ಅಥವಾ ಬಾಹಯ ಮಾರಾಟಗರರಿಗೆ ಸಾಂಪಕ್ತಾಸಲತ ಸೆಳಿೀಯವಾಗಿ ಸಕ್ತರಯ, ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ ಎನಜಿಒಗಳನ್ತನ
ಆಹಾವನಸ್ಥ, ಹಮಸ ವಿಧಾನ್ಗಳನ್ತನ ಅಳವಡಿಸ್ಥಕಮಳಿಲತ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧ ಮತ್ತಿ ನವಾಸ್ಥಗಳನ್ತನ ಸ್ಥದಿಪಡಿಸತವಲ್ಲಿ ಸವ -ಸಹಾಯ ಗತಾಂಪುಗಳತ.



ಅವು ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ, ನೀರಿನ್ ಕಮಯತು, ಇಾಂಧ್ನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ, ಸಸಯವಗಾ ಮತ್ತಿ ಇತ್ರರ ಸರಿಯಾದ ಮಶರಣದ್ಧಾಂದ ಹಸ್ಥರತ ಹಮದ್ಧಕ(green cover)
ಯನ್ತನ ಹಚಿಚಸತವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ತಭವವನ್ತನ ತ್ರಬಹತದತ.

ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳತ
ವಿಶವ ಜಲ ಮಾಂಡಳಿ, ಪಾರಜೆಕ್ ಡಬತುಯಇಟಿ (Project WET,), ಕ್ತುೀನ ವಾಟರ್ ಆಕ್ಷನ, ವಾಟರ್ ಏರ್ಡ, ವಾಟರ್.ಒ ಆರ್ ಜಿ, ಬಮು ಇಾಂಡಿಯಾ ಪ್ರೀಗರಾಂ, ಕ್ತುೀನ
ವಾಶ್ ಪ್ರೀಗರಾಂ, ಫ್ೀಸ್ಾ ಇನಾ್ಟಮಯಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಫಿಷ್ಟಯೆನಾ / ಸ್ಥಮೀಷ್ಟಯಲ್ ಇನಮನೀವೆೀಶನ, ಗಿರೀನ ಬಿಲಿಿಾಂಗ್ ಕನಾಲ್, ಪುರಸಭೆಗಳತ, ಸ್ಥಾಂಟರ್
ಫಾರ್ ಸ್ಥೈನಾ ಅಾಂರ್ಡ ಎನವರಾನಮಾಂಟ್ (ಸ್ಥಎಸ್ಇ) ಮತ್ತಿ ಕನಾಲ್ ಆನ ಎನ್ಜಿಾ, ಎನವರಾನಮಾಂಟ್ ಮತ್ತಿ ವಾಟರ್ (ಸ್ಥಇಇಡಬಮುಯ ) ಸೆಳಿೀಯ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳಿಾಂದ
ಮಾಗಾದಶಾನ್ ಪಡಯಬಹತದತ.
ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಬ ೀಧಕ್ ವಗವದ ಸದಸಯರತ


ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಅಭಿಯಾನ್ವನ್ತನ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಪರಿಚ್ಯಿಸ್ಥ.



ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸವಯಾಂಸ್ಥೀವಕ್ರಾಗಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾ ಸಮತದ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ತನ ಹತಟತ್ಹಾಕ್ತ.



ಅಭಿಯಾನ್ವನ್ತನ ಪರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಾಗಿ ನವಾಹಿಸಲತ ಅವರಿಗೆ ಮಾಗಾದಶಾನ್ ನೀಡಿ.



ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾ ಗತಾಂಪು ಮಾಡಿದ ರ್ಕಯಾಗಳ ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ.



ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳ ಗತಾಂಪಿನ್ ಶಿಫಾರಸತಗಳನ್ತನ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ನವಾಹಣೆಯ ಮತಾಂದೆ ಇರಿಸ್ಥ.



ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕ್ರಮವನ್ತನ ಅನ್ತಷ್ಠಾನ್ಗೆಮಳಿಸತವಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಮಾಂಡಳಿ ಮತ್ತಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳೆಮಾಂದ್ಧಗೆ ಕಲಸ ಮಾಡಿ.
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ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಲಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳ ಗತಾಂಪು


ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ / ಲಕ್ಾಪರಿಶ್ನಮೀಧ್ನಯನ್ತನ ಕೈಗೆಮಳಿಿ.



ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಮಳತಿವ ನಯಮತ್ ಚ್ಟತವಟಿಕಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ತನ ವಿಶ್ನುೀಷ್ಟಸ್ಥ.



ಸತತ್ಿಮತತ್ಿಲಿನ್ ಪರಿಸರಕಾ ಕ್ನಷ್ಾ ಹಾನಯನ್ತನಾಂಟತಮಾಡತವ ಇಾಂತ್ಹ ಚ್ಟತವಟಿಕಗಳಿಗೆ ಪಯಾಾಯಗಳನ್ತನ ವಿಾಂಗಡಿಸ್ಥ.



ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಾಯಪಕ್ರ ಸಹಯೋಗದೆಮಾಂದ್ಧಗೆ, ಆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ತನ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಮತಖಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳಿಗೆ ಪರಸತಿತ್ಪಡಿಸ್ಥ.



ಆ ಪಯಾಾಯಗಳನ್ತನ ರ್ಕಯಾಗತ್ಗೆಮಳಿಸಲತ ಮತಖಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಮನ್ವೊಲಿಸ್ಥ.



ಉಪಕ್ರಮವನ್ತನ ತೆಗೆದತಕಮಳತಿವ ಸ್ತಧ್ಕ್-ಬಾಧ್ಕ್ಗಳೆೀನ್ತ ಎಾಂಬತದನ್ತನ ಅವರಿಗೆ ತೆಮೀರಿಸ್ಥ.



ಅವುಗಳನ್ತನ ರ್ಕಯಾಗತ್ಗೆಮಳಿಸಬಹತದ್ಯದ ಮಾಗಾಗಳನ್ತನ ಹತಡತಕ್ತ.

ಇತ್ರ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳ ಮತ್ತಿ ಏಜೆನಾಗಳೆಮಾಂದ್ಧಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ
ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಸಾಂಪೂಣಾ ಕ್ತರಯಾತ್ಮಕ್ ರ್ಟಕ್ವಾಗಿದೆಯೆ ಹಮರತ್ತ ಅಡಗಿದ ರ್ಟಕ್ವಲು . ವಾಟರ್ ಸ್ತಮಟ್ಾ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ ಕ್ನ್ಸನ್ತನ ಫ್ಲಪರದವಾಗಿಸಲತ ಇದಕಾ
ಬಲವಾದ ಮೆೈತರಗಳತ ಬೀರ್ಕಗತತ್ಿವೆ. ಅವು ಪರಯತ್ನವನ್ತನ ಬಾಂಬಲಿಸತವ ಕಲವು ಮೆೈತರಗಳಾಗಿವೆ.


ಧ್ನ್ಸಹಾಯ ನೀಡತವ ಏಜೆನಾಗಳತ: MHRD / UGC / AICTE



ದ್ಯನಗಳತ: ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳತ, ಎನಜಿಒಗಳತ, ಖಾಸಗಿ ಫಾಂಡಶನ ಗಳತ ಮತ್ತಿ ರ್ಕಪ್ಾರೀಟ್ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳತ ಇತಾಯದ್ಧ.



ಲಾಭರಹಿತ್ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳತ: ಜಾಗೃತ ಅಭಿಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲತ ಅಥವಾ ಬಾಹಯ ಮಾರಾಟಗರರಿಗೆ, ಸವ -ಸಹಾಯ ಗತಾಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪಕ್ಾ
ಸ್ತಧಿಸಲತ.



ಪಬಿುಕ ಪಾಲಿಸ್ಥ ಗಮರಪ್ ಗಳತ ಮತ್ತಿ ರ್ಥಾಂಕ ಟ್ಟಯಾಂಕಗಳತ: ವಿಶವ ಜಲ ಮಾಂಡಳಿ, ಪಾರಜೆಕ್ ಡಬತುಯಇಟಿ, ಕ್ತುೀನ ವಾಟರ್ ಆಕ್ಷನ, ವಾಟರ್ ಏರ್ಡ,
ವಾಟರ್.ಓ ಆರ್ ಜಿ, ಬಮು ಇಾಂಡಿಯಾ ಪ್ರೀಗರಾಂ, ಕ್ತುೀನ ವಾಶ್ ಪ್ರೀಗರಾಂ, ಫ್ೀಸ್ಾ ಇನಸ್ಥ್ಟಮಯಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಫಿಷ್ಟಯೆನಾ / ಸ್ಥಮೀಷ್ಟಯಲ್
ಇನಮನೀವೆೀಶನ, ಗಿರೀನ ಬಿಲಿಿಾಂಗ್ ಕನಾಲ್, ಪುರಸಭೆಗಳತ, ಸೆಳಿೀಯ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳತ, ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತ್ತಿ ಪರಿಸರ ಕೀಾಂದರ (ಸ್ಥಎಸ್ಇ), ಪರಿಸರ ಮತ್ತಿ ನೀರಿನ್
ಮಾಂಡಳಿ (ಸ್ಥಇಇಡಬಮುಯ ).
MGNCRE – ಜಲ ಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ & ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಗರಮ

65



ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತಿ ಸ್ಥಲಬಿರಟಿಗಳತ: ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತಿ ಸ್ಥಲಬಿರಟಿಗಳೆಮಾಂದ್ಧಗಿನ್ ದ್ಧೀರ್ಾರ್ಕಲದ ಸಹಯೋಗವು ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ನವಾಸ್ಥಗಳನ್ತನ ಸಜತಿಗೆಮಳಿಸಲತ
ಪರಚಮೀದನಯನ್ತನ ನೀಡತತ್ಿದೆ.



ಸರ್ಕಾರ: ರ್ಕಲರ್ಕಲಕಾ ಹಮಸ ಪರಿಸರ ಯೋಜನಗಳನ್ತನ ಸರ್ಕಾರ ಪಾರರಾಂಭಿಸತತ್ಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಥೆಯತ ಈ ಯೋಜನಗಳಿಾಂದ ಲಾಭ ಪಡಯಬಹತದತ ಮತ್ತಿ
ಅವುಗಳನ್ತನ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅಭಿಯಾನ್ದ ಭಾಗವಾಗಿಸಬಹತದತ.

ಮೆೈತರಗಳತ
ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನಮಳಗಿನ್ ನವಾಸ್ಥಗಳತ, ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳತ ಮತ್ತಿ

ರ್ಕಯಾಂಪಸ್: ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳ ಮತಖಯಸೆರತ, ಡಿೀನಾ, ವಿಭಾಗದ ಮತಖಯಸೆರತ, ಮತಖಯಸೆರತ, ಟರಸ್ಥ್ಗಳತ

ಅನ್ತಷ್ಠಾನ್ಗಳತ
ಜಲಶಕ್ತಿ ಫೆೀಕ್ಲಿ್, ಪಾರಧಾಯಪಕ್ರತ,
ಧ್ನ್ಸಹಾಯ ಏಜೆನಾಗಳತ, ದ್ಯನಗಳತ, ಪಾರಯೋಜಕ್ರತ

ಉಪನ್ಯಯಸಕ್ರತ, ಶ್ನೈಕ್ಷಣಿಕ್
ರ್ಕಯಾಕ್ರಮ ನವಾಾಹಕ್ರತ.

ಲಾಭರಹಿತ್ ನೀರತ-ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳತ, ಸ್ತವಾಜನಕ್

ಜಲಶಕ್ತಿ ನವಾಹಣೆ ಗಮರಪ್ ಫೆಸ್ಥಲಿಟಿ
ವಯವಸ್ತೆಪಕ್ರತ, ಖಾತೆಗಳತ ಮತ್ತಿ
ಆಪರೀಶನ್ಲ್ ಅಡಿಮನಶ್ನ್ರೀಶನ,

ಮರತಬಳಕ ಸಾಂಯೋಜಕ್ರತ, ಶಕ್ತಿ

ನೀತ ಗತಾಂಪುಗಳತ, ರ್ಥಾಂಕ ಟ್ಟಯಾಂಕಗಳತ

ಜಲಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾ ಗತಾಂಪುಗಳತಉತಾಾಹಭರಿತ್ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳತ,
ನ್ವಿೀನ್ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ ಸತಧಾರಣೆಗಳಿಗಗಿ
ಶಕ್ತಿಯತತ್ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾ ತ್ಾಂಡಗಳನ್ತನ
ಮತನ್ನಡಸತತಾಿರ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳತ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಗಣಯರತ, ಧಾಮಾಕ್
ಮತಖಾಂಡರತ

ಸ್ಥೆರ ಸಾಂವಹನ್

ವಯವಸ್ತೆಪಕ್ರತ.

ಮಧ್ಯಾಂತ್ರ
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ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ನೀತಯನ್ತನ ಸ್ತೆಪಿಸತವುದತ
ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿನ್ ಸಾಂಪನ್ಮಮಲಗಳ ಸತಸ್ಥೆರ ಬಳಕ ಮತ್ತಿ ನೀರಿನ್ ಜವಾಬಾಾರಿಯತತ್ ನವಾಹಣೆಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದ ನೀತ ದ್ಯಖಲಯನ್ತನ ರಮಪಿಸತವಲ್ಲಿ
ಮಧ್ಯಸೆಗರರತ ಭಾಗಿಯಾಗಬೀಕ್ತ. ನಯೋಜಿಸಲಾದ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾ ಸಮಮಹದ ಆದ್ಯನ್ದೆಮಾಂದ್ಧಗೆ ನಯೋಜಿಸಲಾದ ಅಧಾಯಪಕ್ರತ ಈ ಪರಕ್ತರಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಬಹತದತ. ಡಾಕ್ತಯಮೆಾಂಟ್ ಅನ್ತನ ಅಾಂತಮಗೆಮಳಿಸ್ಥದ ನ್ಾಂತ್ರ, ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿರತವ ಎಲಾು ನವಾಸ್ಥಗಳತ, ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧ, ಖಾಸಗಿ ವಯವಹಾರಿಗಳತ ಮತ್ತಿ
ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳತ ಪರತಯಾಂದತ ನೀತ ರ್ಟಕ್ಗಳಿಗೆ ಬದಿರಾಗಿರಬೀಕ್ತ.
ಅನ್ತಮೀದ್ಧತ್ ಡಾಕ್ತಯಮೆಾಂಟ್ ಕ್ನಷ್ಾ ಈ ಕಳಗಿನ್ವುಗಳನ್ತನ ಒಳಗೆಮಾಂಡಿರಬಹತದತ
a . ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ನೀತ: ನೀರಿನ್ ಗರಿಷ್ಾ ಬಳಕ, ಸಾಂಸಾರಿಸ್ಥದ ನೀರಿನ್ ಮರತಬಳಕ, ನೀರತ ಉಳಿಸತವ ಉಪಕ್ರಣಗಳತ, ಮಳೆನೀರತ ಉಳಿಸತವ ಪದಿತಗಳತ
ಮತ್ತಿ ನೀರನ್ತನ ಸವಚ್ಚ ಗೆಮಳಿಸಲತ ಮತ್ತಿ ಉಳಿಸ್ಥಕಮಳಿಲತ ಸಸಯಗಳ ಬಳಕ
b . ಮಳೆ ನೀರತ ಕಮಯತು ನೀತ (Rain water harvesting policy): ಸ್ಥಮೀರತವ ಕ್ಲತುದ್ಯರಿಗಳತ, ಕಮಯತು ಹಮಾಂಡಗಳತ
c . ಜಲ ನವಾಹಣಾ ನೀತ (Water Management Policy): ನೀರತ ನವಾಹಣೆ ಮತ್ತಿ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ನೀತಯನ್ತನ ಅನ್ತಸರಿಸಲತ ಎಚಇಐ
ಬದಿವಾಗಿರಬೀಕ್ತ. ವಿವಿಧ್ ರಿೀತಯ ತಾಯಜಯ,ನೀರತ ಸಾಂಗರಹಣೆ, ಮರತಬಳಕ, ಮಳೆನೀರತ ಕಮಯತು ಮತ್ತಿ ನಯಮಗಳತ ನಬಾಂಧ್ನಗಳಿಗಗಿ ನದ್ಧಾಷ್್
ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ್ಗಳನ್ತನ ಸ್ಥೀರಿಸ್ಥ.
d . ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾ ಚ್ಟತವಟಿಕ ನೀತ (Student Activity Policy): ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳ ಸ್ತಾಂಸಾೃತಕ್ ರ್ಕಯಾಕ್ರಮಗಳ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೀ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾ ಚ್ಟತವಟಿಕಗಳ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ್ ನವಾಹಣೆ.
ಸಜೆಸ್ಥ್ರ್ಡ ರಿೀಡಿಾಂಗ್ : ಕೀಸ್ ಸ್ಡಿೀಸ್


ಜೆಎನಟಿಯತಎ ರ್ಕಲೀಜ್ ಆಫ್ ಎಾಂಜಿನಯರಿಾಂಗ್ ಅನ್ಾಂತ್ಪುರದಲ್ಲಿನ್ ಶಿಲಾಪಾವ ಹಾಸ್ಥ್ಲ್ನ್ಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರತ ಕಮಯತು ವಯವಸ್ಥೆಯ ಡಿಜೆೈನ: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ್ದ
ಕೀಸ್ ಸ್ಡಿ: ಮೆೀದ್ಯ ಕ್ಲಾಯಣ್ ಕ್ತಮಾರ್ ಜೆಎನಟಿಯತ
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ಮಳೆನೀರತ ಕಮಯತು ಮಮಲಕ್ 17 ಲಕ್ಷ ಲಿೀಟರ್ ಮಳೆನೀರನ್ತನ ಸಾಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ-ಆರ್.ವಿ ರ್ಕಲೀಜ್ ಆಫ್ ಎಾಂಜಿನಯರಿಾಂಗ್ ಕೀಸ್
ಸ್ಡಿ, ಬಾಂಗಳಮರತ ಫ್ರಮ ವಕಾ ಆಫ್ ಬಯೋಮ ಎನವರಾನಮಾಂಟಲ್ ಸ್ಥಮಲಮಯಷ್ನಾ -ಕ್ತುೀನ ಇಾಂಡಿಯಾ ಜನ್ಾಲ್ನ್ ಆಟಿಾಕ್ಲ್



ಮೆೀಲಾಛವಣಿಯ ಮಳೆ ನೀರತ ಕಮಯತು ಸಾಂಭಾವಯತೆ: ಸತಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮನ ತ್ಹಸ್ಥಲ್ನ್ಲ್ಲಿ ದ್ಯಹಿವಾಡಿ ರ್ಕಲೀಜತ ಬಿಲಿಿಾಂಗ್ ಮತ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ ಕೀಸ್
ಸ್ಡಿ: ಸ್ಥ. ಜೆ. ಖಲಾರ, ಎಸ್. ಎನ. ಪವಾರ್ ಡಿ.ಡಿ.ನ್ಯಮ ದ್ಯಸ್ ಮತ್ತಿ ವಿ.ಪಿ ಗಯಕ ವಾರ್ಡ



ಕೈಗರಿಕ ಮತ್ತಿ ಎನಜಿಒ ಸಹಯೋಗದ ಮಮಲಕ್ ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತಿ ನೀರತ ನವಾಹಣಾ ಮಾದರಿ-ಒಾಂದತ ಕೀಸ್ ಸ್ಡಿ ಮೀನ್ಯ ಎನ ಷ್ಠ,
ಮಾಂಗೆೀಶ್ ಮಧ್ತವಾಾರ್



ನ್ವದೆಹಲಿಯ ಜಾಮಯಾ ಹಮ ದದ್ಾ ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರತ ಕಮಯತು ವಯವಸ್ಥೆ



ಗೆಮೀವಾ ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರತ ಕಮಯತು ವಯವಸ್ಥೆ



ಮತಾಂಬೈನ್ ಪ್ವಾಯಿ, ಇಾಂಡಿಯನ ಇನಸ್ಥ್ಟಮಯಟ್ ಆಫ್ ಟೆರ್ಕನಲಜಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಜಯನೀರನ್ತನ ಸಾಂಸಾರಿಸಲತ ಗದ್ದೆ ನಮಾಸಲಾಗಿದೆ



ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತ್ತಿ ಪರಿಸರ ಕೀಾಂದರದಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರತ ಕಮಯತು ವಯವಸ್ಥೆ



ಜಲಾನ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಆನ-ಸ್ಥೈಟ್ ಮತ್ತಿ ಆಫ್-ಸ್ಥೈಟ್ ಪರಿಣಾಮ: ಗತಜರಾತ, ರಾಜಸಮಾಧಿಯಾಲದ ಕೀಸ್ ಸ್ಡಿ. ಕ್ೃಷ್ಟ ಪರಿಸರ ವಯವಸ್ಥೆಗಳ
ಕ್ತರಿತಾದ ಜಾಗತಕ್ ರ್ಥೀಮ: ಅರ-ಶತಷ್ಾ ಉಷ್ಿವಲಯದ ಅಾಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಳೆ ಸಾಂಶ್ನಮೀಧ್ನ್ಯ ಸಾಂಸ್ಥೆ.
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ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಗರಮ

MGNCRE – Jal Shakti Campus & Jal Shakti Gram
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ಜಲ್ ಶಕ್ತಿ ಗರಮದ ಉಪಕ್ರಮಗಳತ ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳಿಾಂದ ಪ್ರೀತಾಾಹಿಸಲಪಾವಟಿವೆ
್
ಜಲ್ ಶಕ್ತಿ ಗರಮದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾತ್ರ


ಜಲ್ ಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಂಪಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸತವ ಪರತ ಎಚಇಐ ತ್ನ್ನ ಪಕ್ಾದ ಹಳಿಿಯನ್ತನ ಜಲ್ ಶಕ್ತಿ ಗರಮ ಎಾಂದತ ಗತರತತಸತತ್ಿದೆ.



ಗರಮದ ನ್ಯಯಕ್ತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಚಇಐನ್ಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸತವವರತ ಸ್ಥೀರಿದಾಂತೆ ಮತಖಯ ಪಾಲತದ್ಯರರನ್ತನ ಒಳಗೆಮಾಂಡಿರತವ ಒಾಂದತ ಮಮಲ ತ್ಾಂಡವನ್ತನ
ರಚಿಸಬಹತದತ. ತ್ಾಂಡವು “ಗರಮ ಜಲ್ ಶಕ್ತಿ ಟಿೀಮ” ಆಗಿ ರ್ಕಯಾ ನವಾಹಿಸತತ್ಿದೆ. ಎಚಇಐ ಜಲ್ ಶಕ್ತಿ ತ್ಾಂಡವು ಗರಮ ಜಲ್ ಶಕ್ತಿ ತ್ಾಂಡಕಾ ತಾಾಂತರಕ್
ನರವು ನೀಡಲಿದೆ.



ಎಚಇಐ ಜಲ್ ಶಕ್ತಿ ತ್ಾಂಡದ ಬಾಂಬಲದೆಮಾಂದ್ಧಗೆ ಗರಮ ಜಲ್ ಶಕ್ತಿ ತ್ಾಂಡವು ಗರಮ ಜಲ್ ಶಕ್ತಿಯ ಎಲಾು ನಟತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದೆ, ಭಾಗವಹಿಸತವ
ಗರಮೀಣ ಕ್ತರಯೆ, ಅನವೀಷ್ಣೆಗಗಿ ಭಾಗವಹಿಸತವಿಕ ಕ್ಲಿಕ ಮತ್ತಿ ಕ್ತರಯೆ, ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಸತ್ಯ -ಶ್ನಮೀಧ್ನ, ಧ್ವನಮತದರಣ, ಯೋಜನ ಮತ್ತಿ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಗೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದ ಚ್ಟತವಟಿಕಗಳ ಉಸತಿವಾರಿ ಕ್ತರಯೆ.



ಗರಮ ಜಲ್ ಶಕ್ತಿ ತ್ಾಂಡ ಗರಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯದ ಬಗೆೆ ಜಾಗೃತ ಮಮಡಿಸ್ಥ ಮತ್ತಿ ಗರಮದ ಎಲು ಸದಸಯರ ಪಾಲಮೆಳತಿವಿಕಯ ಮಮಲಕ್
ಒಮಮತ್ವನ್ತನ ಪಡಯತತ್ಿದೆ.



ಲಭಯವಿರತವ ಉತ್ಿಮ ಮಾನ್ದಾಂಡಗಳನ್ತನ ಮತ್ತಿ ಅಾಂಗಿೀಕ್ೃತ್ ನಯತಾಾಂಕ್ಗಳನ್ತನ ಅನ್ತಸರಿಸತವ ಮಮಲಕ್ ಹಳಿಿಯತ ಸ್ತಕ್ಷ್ತ್ ನೀರತ ಪಡಯತವಾಂತೆ ಮತ್ತಿ
ಸಮಥಾವಾಗಿ ನೀರನ್ತನ ಬಳಸತವಾಂತೆ ನವಾಹಿಸಲತ ನದ್ಧಾಷ್್ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆಕಗಳ ವಿನ್ಯಯಸವನ್ತನ ಸತಗಮಗೆಮಳಿಸಬೀಕ್ತ.



ಗರಮದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿತ್ವದಲ್ಲಿರತವ ನೀರಿನ್ ನವಾಹಣೆಯನ್ತನ, ಭಾಗವಹಿಸತವಿಕ ಮತ್ತಿ ಪಾರದಶಾಕ್ತೆಯಿಾಂದ ಉಸತಿವಾರಿ ಮಾಡಿ.



ಗರಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಗಗಿ ಕ್ರಮವಾದ ಮಾಗಾದಶಾಕ್ವನ್ತನ ಪರಸತಿತ್ಪಡಿಸ್ಥ.



ಗರಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರತವ ಅತ್ತಯತ್ಿಮ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಪದಿತಗಳನ್ತನ ಕ್ತರಿತ್ತ ಉದ್ಯಹರಣಾ ಪರಿಶಿೀಲನಗಳನ್ತನ ದ್ಯಖಲಿಸ್ಥ.



ಈ ನದಶಾನ್ಗಳತ ಇತ್ರ ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಗರಮವನ್ತನ ದತ್ತಿ ಸ್ಥವೀಕ್ರಿಸಲತ ಮತ್ತಿ ಇತ್ರ ಹಳಿಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ತಕ್ರಿಸಲತ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿ ರ್ಕಯಾ
ನವಾಹಿಸತತ್ಿವೆ.
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ಜಲ್ ಶಕ್ತಿ ಗರಮ ನ್ ರ್ಕಯಾ ತ್ಾಂತ್ರ
ಟೆೀಬಲ್ 1. ಜಲ್ ಶಕ್ತಿ ಗರಮ ನ್ ಭೌಗೆಮೀಳಿಕ್ ವಿವರ
ಕ್ರ. ನ್ಾಂ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ಗರಮದ ವಿವರ
ಗರಮವು ಕ್ರಾವಳಿ ಪರದೆೀಶದಲ್ಲಿದೆಯೆೀ?
ಗರಮವು ಗತಡಿಗಡತ ಪರದೆೀಶದಲ್ಲಿದೆಯೆೀ?

ಹೌದತ

ಇಲು

ಗರಮವು ಮರತಭಮಮ ಪರದೆೀಶದಲ್ಲಿದೆಯೆೀ?
ಗರಮವು ಬಯಲತ ಪರದೆೀಶದಲ್ಲಿದೆಯೆೀ?
ಗರಮವು ಜಲಾಭಿಮತಖಯಾಗಿದೆಯೆೀ
ಗರಮವು ರಸ್ಥಿ ಬದ್ಧಯಲ್ಲಿದೆಯೆೀ

ಗರಮವು ನಜಾನ್ ಪರದೆೀಶದಲ್ಲಿದೆಯೆೀ

2. ಜಲ್ ಶಕ್ತಿ ಗರಮ ನ್ ಸ್ಥೆತ
ಪಟಿ್ 2: ಗರಮವು ವಾಟರ್ ಸ್ತಮಟ್ಾ ಆಗಿದೆಯೆ ಎಾಂದತ ನಣಾಯಿಸತವ ಸಲತವಾಗಿ ಮಾಸ್ರ್ ಚಾಟ್ಾ (ಗರಿಷ್ಾ 100 ಅಾಂಕ್ಗಳತ)
ಕ್ರ. ನ್ಾಂ.

ಮಾನ್ದಾಂಡ

ಸಾಂಪೂಣಾವಾಗಿ

ಭಾಗಶಃ

(2 ಅಾಂಕ್ಗಳತ)

(1 ಪಾಯಿಾಂಟ್)

ಇನ್ಮನ ಇಲು
(0 ಪಾಯಿಾಂಟ್)

ನೀರಿನ್ ಆಯ ವಯಯ(ಬಜೆಟ್)
a. ಅಲಾಪಾವವಧಿ, ದ್ಧನ್ವಾರತ, ಸ್ತಪಾಿಹಿಕ್-ವಾರತ, ತಾಂಗಳ-ವಾರತ ಮತ್ತಿ ತೆರೈಮಾಸ್ಥಕ್ವಾಗಿ (ರ್ಕಲಮೀಚಿತ್)
ನೀರಿನ್ ಆಯ ವಯಯವನ್ತನ (ಬಜೆಟ್) ಸ್ಥದಿಪಡಿಸತವ ಅಗತ್ಯವನ್ತನ ಗರಮ ಗತರತತಸತತ್ಿದೆಯೆೀ?
b. ಗರಮವು ಅಲಾಪಾವವಧಿ, ಸ್ತಪಾಿಹಿಕ್-ವಾರತ, ತಾಂಗಳ-ವಾರತ ಮತ್ತಿ ತೆರೈಮಾಸ್ಥಕ್ವಾಗಿ (ರ್ಕಲಮೀಚಿತ್) ನೀರಿನ್
1

ಆಯ ವಯಯವನ್ತನ (ಬಜೆಟ್) ಸ್ಥದಿಪಡಿಸತತ್ಿದೆಯೆೀ?
c. ಗರಮದ ವಿವಿಧ್ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮಾಪಕ್ (ರೀನ ಗೆೀಜ್) ಮತ್ತಿ ಮಳೆ ದ್ಯಖಲಿಸತವ ವಯವಸ್ಥೆ (ರೀನ
ರರ್ಕಡಿಾಾಂಗ್ ಸ್ಥಸ್ಮ) ಇದೆಯೆೀ?
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d. ಗರಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರತ ಸಾಂಗರಹಣಾ ಕ್ಟ್ಡಗಳನ್ತನ ಪರತ ಕ್ಷೇತ್ರಕಾ ನಮಾಸಲಾಗಿದೆಯೆೀ?
e . ಸೆಳಿೀಯ ಸ್ತಮಥಯಾ, ನಲ, ನಲದ ವಾಟ, ಮಣಿಿನ್ ಸರಾಂಧ್ರತೆ ಮತ್ತಿ ಮಳೆಯ ಪರರ್ಕರವಾಗಿ ಗರಮವು
ಬಾಹಯರೀಖಾ ಕ್ಾಂದಕ್ಗಳನ್ತನ (ರ್ಕನ್ಮ್ರ್ ಟೆರಾಂಚ್ಸ್) ವಿನ್ಯಯಸಗೆಮಳಿಸ್ಥ ಸ್ತೆಪಿಸ್ಥದೆಯೆೀ?
f . ಸೆಳಿೀಯ ಸ್ತಮಥಯಾ, ನಲ, ನಲದ ವಾಟ, ಮಣಿಿನ್ ಸರಾಂಧ್ರತೆ ಮತ್ತಿ ಮಳೆಯ ಪರರ್ಕರವಾಗಿ ಗರಮವು ಕ್ೃತ್ಕ್
ಕಮಳಗಳನ್ತನ ವಿನ್ಯಯಸಗೆಮಳಿಸ್ಥ ಸ್ತೆಪಿಸ್ಥದೆಯೆೀ?
g . ಸೆಳಿೀಯ ಸ್ತಮಥಯಾ, ನಲ, ನಲದ ವಾಟ, ಮಣಿಿನ್ ಸರಾಂಧ್ರತೆ ಮತ್ತಿ ಮಳೆಯ ಪರರ್ಕರವಾಗಿ ಗರಮವು
ಛಾವಣಿಯ ಮೆೀಲಾಾಗದ ನೀರಿನ್ ಸಾಂಗರಹಣಾ (ರಮಫ್ ಟ್ಟಪ್ ವಾಟರ್ ಹಾವೆಾಸ್ಥ್ಾಂಗ್) ಕ್ಟ್ಡಗಳನ್ತನ
ವಿನ್ಯಯಸಗೆಮಳಿಸ್ಥ ಸ್ತೆಪಿಸ್ಥದೆಯೆೀ
ನೀರಿನ್ ಪರಮಾಣ ಮತ್ತಿ ಗತಣಮಟ್ದ ಉಸತಿವಾರಿ
a. ಗತಣಮಟ್ ಮತ್ತಿ ಮರತಬಳಕಯ ಸ್ತಮಥಯಾವನ್ತನ ಆಧ್ರಿಸ್ಥ ವಿವಿಧ್ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗಗಿ ಗರಮಕಾ ತ್ನ್ನ
ವಿವಿಧ್ ನೀರಿನ್ ಮಮಲಗಳನ್ತನ ನಯೋಜಿಸತವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆಯೆೀ?
b. ಗತಣಮಟ್ ಮತ್ತಿ ಮರತಬಳಕಯ ಸ್ತಮಥಯಾವನ್ತನ ಆಧ್ರಿಸ್ಥ ವಿವಿಧ್ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗಗಿ ಗರಮವು ತ್ನ್ನ
2

ವಿವಿಧ್ ನೀರಿನ್ ಮಮಲಗಳನ್ತನ ನಯೋಜಿಸ್ಥದೆಯೆೀ?
c. ಅಾಂತ್ಜಾಲ ಮತ್ತಿ ಬಾಹಯ ಜಲದ ಬಳಕಯನ್ತನ ಗರಮವು ನಯಾಂತರಸತತ್ಿದೆಯೆೀ (ಉತ್ಿಮ ಗತಣಮಟ್ದ
ನೀರನ್ತನ ಉತ್ಿಮ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗಗಿ ಮತ್ತಿ ಸವಚ್ಛಗೆಮಳಿಸಲತ ಮತ್ತಿ ತೆಮಳೆಯಲತ ಹಾಗಮ ಫ್ುಶಿಾಂಗ್ ಗಳಿಗೆ
ಕ್ಡಿಮೆ ಗತಣಮಟ್ದ ನೀರನ್ತನ ಬಳಸ್ಥ)?
d. ಗತರತತಸಲಪಾವಟ್ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಗರಮವು ಮಳೆನೀರನ್ತನ ಸಾಂಗರಹಿಸತತಿದೆಯೆೀ (ನಲ ಮತ್ತಿ ಗತರತತಾವಕ್ಷ್ಾಣೆಯ
ಆಧಾರದ ಮೆೀಲ ಸಾಂಪೂಣಾ ಗರಮವನ್ತನ ನವಾಹಿಸಬಹತದ್ಯದ ವಲಯಗಳಾಗಿ ರಮಪಿಸತವುದತ)?
ಉಸತಿವಾರಿ ಮತ್ತಿ ನವಾಹಣೆ
a. ಎಲಾು ದೆಮಡಿ ಪರಮಾಣದ ನೀರತ ವಿತ್ರಿಸತವ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ತೆಮಟಿ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ್ ಮಾಪಕ್ (ಮೀಟರ್)
ಮತ್ತಿ ಹರಿವಿನ್ ಮಾಪಕ್ಗಳನ್ನ (ಫ್ುೀ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ತನ ) ಸ್ತೆಪಿಸಲತ ಗರಮವು ಉದ್ದೇಶಿಸತತ್ಿದೆಯೆೀ?

3

b. ಎಲಾು ದೆಮಡಿ ಪರಮಾಣದ ನೀರತ ವಿತ್ರಿಸತವ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಟ್ಟಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಗರಮವು ನೀರಿನ್ ಮಾಪಕ್
(ಮೀಟರ್) ಮತ್ತಿ ಹರಿವಿನ್ ಮಾಪಕ್ಗಳನ್ತನ (ಫ್ುೀ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ತನ ) ಸ್ತೆಪಿಸ್ಥದೆಯೆೀ?
c. ಮೆೀಲಳೆಯತತಿರತವ ಅಾಂತ್ಜಾಲವನ್ತನ ಹಳಿಿಯತ ಮಾಪಿಸತತ್ಿದೆಯೆೀ ಮತ್ತಿ ಉಸತಿವಾರಿ ಮಾಡತತ್ಿದೆಯೆೀ?
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d. ಗರಮವು ನೀರಿನ್ ಆಯ ವಯಯವನ್ತನ (ಬಜೆಟ್) ಸ್ಥದಿಪಡಿಸ್ಥದ ನ್ಾಂತ್ರ ಗರಮವು ನೀರಿನ್
ಲಕ್ಾಪರಿಶ್ನಮೀಧ್ನಯನ್ತನ ನ್ಡಸತತ್ಿದೆಯೆೀ?

4

ಮನಯ ಮೆೀಲಿನ್ ತೆಮಟಿ್ಗಳನ್ತನ (ಓವರ್ ಹರ್ಡ ಟ್ಟಯಾಂಕ ಗಳನ್ತನ ) ಉಸತಿವಾರಿ ಮಾಡಿ

a. ಪರತದ್ಧನ್ದ ಪಾರರಾಂಭದ್ಧಾಂದ ಮನಯ ಮೆೀಲಿನ್ ತೆಮಟಿ್ಗಳಲ್ಲಿನ್(ಓವರ್ಹರ್ಡ ಟ್ಟಯಾಂಕನ್ಲ್ಲಿನ್) ನೀರಿನ್
ಮಟ್ದಲ್ಲಿನ್ ವಯತಾಯಸಗಳನ್ತನ ಉಸತಿವಾರಿ ಮಾಡಲತ ಗರಮವು ಉದ್ದೇಶಿಸತತ್ಿದೆಯೆೀ?
b. ಪರತದ್ಧನ್ದ ಪಾರರಾಂಭದ್ಧಾಂದಲಮ ಮನಯ ಮೆೀಲಿನ್ ತೆಮಟಿ್ಯಲ್ಲಿನ್(ಓವರ್ಹರ್ಡ ಟ್ಟಯಾಂಕನ್ಲ್ಲಿನ್) ನೀರಿನ್
ಮಟ್ದ ವಯತಾಯಸವನ್ತನ ಗರಮವು ಉಸತಿವಾರಿ ಮಾಡತತ್ಿದೆಯೆೀ?
c. ಪರತ ದ್ಧನ್ದ ಆರಾಂಭದಲ್ಲಿ ಟ್ಟಯಾಂಕಗಳತ ತ್ತಾಂಬಿರತವುದನ್ತನ ಗರಮವು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸತತ್ಿದೆಯೆೀ?
d. ದ್ಧನ್ದ ಬಳಕಯನ್ತನ ಅಾಂದ್ಯಜತ ಮಾಡಲತ ನೀರಿನ್ ಮಟ್ದಲ್ಲಿನ್ ವಯತಾಯಸವನ್ತನ ಗರಮವು
ಗಮನಸತತ್ಿದೆಯೆೀ?
e. ಗರಮವು ದೆೈನ್ಾಂದ್ಧನ್ ಬಳಕಯನ್ತನ ದ್ಯಖಲಿಸತತ್ಿದೆಯೆೀ?
ಮೀಟ್ಟರಿಾಂದ ಅಳಿಯತವ ವಿಧಾನ್ (ಮೀಟ್ಟರ್ ಮೀಟರಿಾಂಗ್)
a. ಹಳಿಿಯತ ಪರತ ನಮಷ್ಕಮಾಮೆಮ ಪಾಂಪ್-ವೆೈಜ್ ನೀರಿನ್ ಹರಿವನ್ತನ ಅಳೆಯಲತ ಉದ್ದೇಶಿಸತತ್ಿದೆಯೆೀ?
b. ಹಳಿಿಯತ ಪರತ ನಮಷ್ಕಮಾಮೆಮ ಪಾಂಪ್-ವೆೈಜ್ ನೀರಿನ್ ಹರಿವನ್ತನ ಅಳೆಯತತ್ಿದೆಯೆೀ?
c. ನೀರಿನ್ ಪಾಂಪ್ ನ್ ಸ್ಥವಚ ಆನ ಮಾಡಿದ ಅವಧಿಯನ್ತನ ಗರಮವು ಉಸತಿವಾರಿ ಮಾಡತತ್ಿದೆಯೆೀ?
d. ಗರಮವು ನೀರಿನ್ ಹಮರ ಹರಿವನ್ತನ ಲಕ್ಾಹಾಕ್ತತ್ಿದೆಯೆೀ?

5

e. ನೀರಿನ್ ಮರತಹಿೀರಿಕಯನ್ತನ ಅಥಾಮಾಡಿಕಮಳಿಲತ, ಮೀಟ್ಟರತ ಚ್ಲಿಸತವಾಗಲಲಾು ಹಳಿಿಯತ ನೀರಿನ್
ಹರಿವನ್ತನ ಅಳೆಯತತ್ಿದೆಯೆೀ?
f. (ಮೀಟರ್ಗಳನ್ತನ ) ಮಾಪಕ್ಗಳನ್ತನ ಉಸತಿವಾರಿ ಮಾಡಲತ, ಪರಿಶಿೀಲಿಸಲತ, ದತರಸ್ಥಿ ಮಾಡಲತ ಮತ್ತಿ
ಬದಲಾಯಿಸಲತ ಹಳಿಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಕಯಾಕ್ರಮಗಳತ ಅಸ್ಥಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆಯೆೀ?
ಹಳಿಿಯ ನೀರಿನ್ ಎಲಾು ಮಮಲಗಳ ನೀರಿನ್ ಇಳತವರಿ ಸ್ತಮಥಯಾದ ಅಾಂದ್ಯಜತ
a. ಹಳಿಿಯ ನೀರಿನ್ ಮಮಲಗಳನ್ತನ ಮತ್ತಿ ಪರತ ಮಮಲದ ಇಳತವರಿಯ ಸ್ತಮಥಯಾವನ್ತನ ಗತರತತಸಲತ
ಗರಮವು ವಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆಯೆೀ?

6

b. ಗರಮದ ನೀರಿನ್ ಮಮಲಗಳನ್ತನ ಮತ್ತಿ ಪರತ ಮಮಲದ ಇಳತವರಿಯ ಸ್ತಮಥಯಾವನ್ತನ ಗರಮವು
ಗತರತತಸ್ಥದೆಯೆೀ?
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c. ಪರತ ಗರಮದ ರ್ಟಕ್ದಲ್ಲಿ (ಭಾಗದಲ್ಲಿ) ನೀರಿನ್ ವಿವಿಧ್ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ತನ ಗರಮವು ಗತರತತಸ್ಥದೆಯೆೀ?
d. ಹಳಿಿಯಲ್ಲಿನ್ ನೀರಿನ್ ಮಟ್ವನ್ತನ ಮತ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿನ್ ರ್ಕಲಮೀಚಿತ್ ವಯತಾಯಸಗಳನ್ತನ ಗರಮವು
ಅಳೆಯತತ್ಿದೆಯೆೀ ಮತ್ತಿ ಉಸತಿವಾರಿ ಮಾಡತತ್ಿದೆಯೆೀ?
ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ತನ ಪಾರರಾಂಭಿಸ್ಥ

a. ನಗದ್ಧತ್ ಪುನ್ರಾವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಟಯಪ್ಗಳತ ಮತ್ತಿ ಪೈಪ್ಗಳಲ್ಲಿನ್ ಸ್ಥಮೀರಿಕಯನ್ತನ ಸರಿಪಡಿಸಲತ ಗರಮವು
ಕ್ರಮಗಳನ್ತನ ತೆಗೆದತಕಮಳಿಲತ ಉದ್ದೇಶಿಸತತ್ಿದೆಯೆೀ?
7

b. ನಗದ್ಧತ್ ಪುನ್ರಾವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಟಯಪ್ಗಳತ ಮತ್ತಿ ಪೈಪ್ಗಳಲ್ಲಿನ್ ಸ್ಥಮೀರಿಕಯನ್ತನ ಸರಿಪಡಿಸಲತ ಗರಮವು
ಕ್ರಮಗಳನ್ತನ ತೆಗೆದತಕಮಳತಿತ್ಿದೆಯೆೀ?
c. ನೀರಿನ್ ಉತ್ಿಮ ಉಪಯೋಗರ್ಕಾಗಿ ಗರಮದ ಶ್ನಲ, ಅಾಂಗನ್ವಾಡಿ, ಆರಮೀಗಯ ಕೀಾಂದರ, ಅಾಂಚ ಕ್ಚೀರಿಗಳಲ್ಲಿ
ಪಾರರಾಂಭಿಸ್ಥದ ಎಲಾು ಶೌಚಾಲಯಗಳತ ಎರಡತ ಹಾಂತ್ದ ಫ್ುಶಿಾಂಗ್ ಹಮಾಂದ್ಧದೆಯೆೀ?
ನೀರನ್ತನ ನಯಾಂತರಸ್ಥ
a. ಕ್ಡಿಮೆ ನೀರಿನ್ ತೀವರತೆ ಬೀರ್ಕಗತವ ಕ್ೃಷ್ಟ ಪದಿತಗಳತ, ಉದ್ಯಯನ್ಗಳತ ಮತ್ತಿ ಹತಲತುಹಾಸತಗಳನ್ತನ ತ್ರಲತ

8

ಗರಮವು ಉದ್ದೇಶಿಸತತ್ಿದೆಯೆೀ?

b.ಹಳಿಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಡಿಮೆ ನೀರಿನ್ ತೀವರತೆಗೆ ಬೀರ್ಕಗತವ ಕ್ೃಷ್ಟ ಪದಿತಗಳತ, ತೆಮೀಟಗಳತ ಮತ್ತಿ ಹತಲತುಹಾಸತಗಳತ
ಇವೆಯೆೀ?
c. ಪರಸತಿತ್ದಲ್ಲಿರತವ ನೀರಿನ್ ತೀವರತೆಗೆ ಬೀರ್ಕಗತವ ಕ್ೃಷ್ಟ, ಉದ್ಯಯನ್ಗಳತ ಮತ್ತಿ ಹತಲತುಹಾಸತಗಳನ್ತನ ತ್ಕ್ಷಣವೆೀ
ಬದಲಿಸಲತ ಗರಮವು ಸ್ಥದಿವಿದೆಯೆೀ?
ಮರತಬಳಕಯನ್ತನ ಪರಿಚ್ಯಿಸ್ಥ
a. ಗರಮದಲ್ಲಿ ದೆಮಡಿ ಪರಮಾಣದ ನೀರಿನ್ ಬಳಕ ಮತ್ತಿ ವಿತ್ರಣಾ ಸೆಳಗಳನ್ತನ ಆಧ್ರಿಸ್ಥ ಫ್ಲಪರದವಾದ ನೀರಿನ್

9

ಒಳಚ್ರಾಂಡಿ ವಯವಸ್ಥೆಯನ್ತನ ಗರಮವು ಹಮಾಂದ್ಧದೆಯೆೀ?
b.ಗರಮದಲ್ಲಿ ದೆಮಡಿ ಪರಮಾಣದ ನೀರಿನ್ ಬಳಕ ಮತ್ತಿ ವಿತ್ರಣಾ ಸೆಳಗಳ ಆಧಾರದ ಮೆೀಲ ಗರಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ್
ಮರತಬಳಕಗೆ ಅವರ್ಕಶಗಳತ ಇದೆಯೆೀ?
c. ಕ್ತಡಿಯತವ ನೀರಿನ್ ಗತಣಮಟ್ವನ್ತನ ಉಳಿಸ್ಥಕಮಳಿಲತ ಹಳಿಿಯತ ಫ್ಸ್್ -ಇನ ಫ್ಸ್್ -ಔಟ್ ವಿಧಾನ್ವನ್ತನ
ಅನ್ತಸರಿಸತತ್ಿದೆಯೆೀ?
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d. ಅತ್ತಯತ್ಿಮ ಉಪಯೋಗರ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಿಮ ಗತಣಮಟ್ದ ನೀರನ್ತನ ಬಳಸಲತ ಗರಮವು ಕಾಂಟರ್ ಕ್ರಾಂಟ್
ವಿಧಾನ್ವನ್ತನ ಅನ್ತಸರಿಸತತ್ಿದೆಯೆೀ?
ಚ ವುದತ (ಪುಗಿೆಾಂಗ್)
ಸ್ಥಮೀರಿಕಗಳನ್ತನ ಮತಚ್ತ
a. ನೀರಿನ್ ವಯಥಾವನ್ತನ ತ್ಡಯತವ ವಾರ್ಡಾ-ವಾರತ (ಪರದೆೀಶವಾರತ) ನೀರನ್ತನ ಗಮನಸತವ ತ್ಾಂಡವನ್ತನ
ಹಮಾಂದಲತ ಗರಮವು ಉದ್ದೇಶಿಸತತ್ಿದೆಯೆೀ?
10

b. ನೀರತ ವಯಥಾವಾಗತವುದನ್ತನ ನಲ್ಲಿಸತವ ವಾರ್ಡಾ-ವಾರತ (ಪರದೆೀಶವಾರತ) ನೀರನ್ತನ ಗಮನಸತವ ತ್ಾಂಡವನ್ತನ
ಗರಮವು ಹಮಾಂದ್ಧದೆಯೆೀ?
c. ನೀರಿನ್ ಸ್ಥಮೀರಿಕ ಮತ್ತಿ ನಾಂತ್ ನೀರಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದ ಸವಾಲತಗಳನ್ತನ ನರಮೀಧಿಸಲತ ನೀರತ ಸ್ಥಮೀರತವ
ಸೆಳಗಳನ್ತನ ಜಿಯೋ ಟ್ಟಯಗ್ ಮಾಡತವ (ಭೌಗೆಮೀಳಿಕ್ವಾಗಿ ಗತರತತ್ನ್ತನ ಸ್ಥೀರಿಸತವ) ವಿಧಾನ್ವನ್ತನ ಮತ್ತಿ
ಹಳಿಿಯ ಕಮಳಾಯಿಗರರ (ಪುಾಂಬರ್)ಆಯಪ್-ಆಧಾರಿತ್ ಎಚ್ಚರಿಕಗಳನ್ತನ ಗರಮವು ಅಳವಡಿಸ್ಥಕಮಳತಿತ್ಿದೆಯೆೀ?

11

ನಡತತೆಮೀಪು
a. ಹಳಿಿಯ ರಸ್ಥಿ ಬದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ತನ ನಡತವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆಯೆೀ?
b. ಹಳಿಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ಥಿ ಬದ್ಧಯ ಅಲಾಂರ್ಕರಿಕ್ ಮರಗಳನ್ತನ, ಏಕ್ಸಾಂಸಾೃತ್ ಬಳೆಗಳನ್ತನ (ಒಾಂದೆೀ ಜಾತಯ ಬಳೆಗಳತ)
(ಮೀನಮೀಕ್ಲಚರ್) ಮತ್ತಿ ಚಿೀನ್ಯದ ಹತಲ್ಲಿನ್ ಹಾಸತಗಳನ್ತನ ನಟ್ಲಾಗಿದೆಯೆೀ?
c. ಹಳಿಿಯತ ಕ್ಡಿಮೆ ನೀರಿನ್ ತೀವರತೆಗೆ ಬೀರ್ಕಗತವ ನೀರಾವರಿ ಸಸಯಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯೆಾ ಮಾಡಿದ ಸೆಳಿೀಯ
ಜಾತಯ ಸ್ಥೆತಸ್ತೆಪಕ್ತ್ವವುಳಿ, ಫ್ಲ ಕಮಡತವ, ಉಪಯತಕ್ಿ ಸಸಯಗಳನ್ತನ ನಡಲತ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಲತ
ಸ್ಥದಿವಿದೆಯೆೀ?

12

d. ಹಳಿಿಯತ ಲಾಂಟ್ಟನ್ಯ(ರಮೀಜಲ್ ಗಿಡ) ಮತ್ತಿ ಇತ್ರ ವಿಲಕ್ಷಣ ಜಾತಯ ಗಿಡಗಳನ್ತನ ನಡಲತ
ಆಡಳಿತ್
ಹಿಾಂಜರಿಯತತಿ
ದೆಯಾ?
a. ಹಳಿಿಯತ ಜಲ್ ಶಕ್ತಿ ತ್ಾಂಡವನ್ತನ ರಚಿಸಲತ ಸ್ಥದಾವಿದೆಯೆೀ?
b. ಹಳಿಿಯತ ಜಲ್ ಶಕ್ತಿ ತ್ಾಂಡವನ್ತನ ರಚಿಸ್ಥದೆಯೆೀ?
c. ಹಳಿಿಯ ಜಲ್ ಶಕ್ತಿ ತ್ಾಂಡಗಳತ ಕಲಸ ಮಾಡಲತ ಪಾರರಾಂಭಿಸ್ಥವೆಯಾ?

ಫ್ಲಿತಾಾಂಶ: ವಾಟರ್ ಸ್ತಮಟ್ಾ-75% ಅಾಂಕ್ಗಳತ ಹೌದತ- ವಿರ್ಧೀಯರಾಗಿದ್ದಾರ
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ಟೆೀಬಲ್ 3. ಹಳಿಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ್ ಮಮಲಗಳತ
ಕ್ರ. ನ್ಾಂ.
ಮಾನ್ದಾಂಡ
1
ಗೃಹ ಬಳಕ (ದೆೀಶಿೀಯ ಬಳಕ) (12 ಅಾಂಕ್ಗಳತ)
a. ಗೃಹ ಬಳಕಗೆ ಬಾವಿಯೆೀ ಪರಮತಖ ಮಮಲವೆೀ?

ಸಾಂಪೂಣಾವಾಗಿ( ಭಾಗಶಃ(1)

ಶಮನ್ಯ

2)

b. ಗೃಹ ಬಳಕಗೆ ಪಾಂಪು ಪರಮತಖ ಮಮಲವೆೀ?
c. ಗೃಹ ಬಳಕಗೆ ಬಮೀರ್ ವೆಲ್ ಪರಮತಖ ಮಮಲವೆೀ?ಹಿಾಂಜರಿಯತತಿದೆಯಾ?
d. ಗೃಹ ಬಳಕಗೆ ಹಳಿಿಯ ತೆಮಟಿ್ಯೆೀ ಪರಮತಖ ಮಮಲವೆೀ?
e. ಗೃಹ ಬಳಕಗೆ ಪುರಸಭೆಯ ನೀರೀ ಪರಮತಖ ಮಮಲವೆೀ?

f. ಗೃಹ ಬಳಕಗೆ ಮನ ಮೆೀಲಿನ್ ನೀರಿನ್ ತೆಮಟಿ್ಯೆೀ (ಓವರ್ ಹರ್ಡ ಟ್ಟಯಾಂಕ) ಪರಮತಖ ಮಮಲವೆೀ?
ಕ್ರ. ನ್ಾಂ.
2
ಕ್ೃಷ್ಟ ಬಳಕ (12 ಅಾಂಕ್ಗಳತ)

ಮಾನ್ದಾಂಡ

a. ಕ್ೃಷ್ಟ ಬಳಕಗೆ ಬಾವಿಯೆೀ ಪರಮತಖ ಮಮಲವೆೀ?

ಸಾಂಪೂಣಾವಾಗಿ( ಭಾಗಶಃ(1)

ಶಮನ್ಯ

2)

b. ಕ್ೃಷ್ಟ ಬಳಕಗೆ ರ್ಕಲತವೆಯೆೀ ಪರಮತಖ ಮಮಲವೆೀ?

c. ಕ್ೃಷ್ಟ ಬಳಕಗೆ ಬಮೀರ್ ವೆಲ್ ಪರಮತಖ ಮಮಲವೆೀ?

d. ಕ್ೃಷ್ಟ ಬಳಕಗೆ ಹಳಿಿಯ ತೆಮಟಿ್ಯೆೀ ಪರಮತಖ ಮಮಲವೆೀ?
e. ಕ್ೃಷ್ಟ ಬಳಕಗೆ ಹಮಳೆಯೆೀ ಪರಮತಖ ಮಮಲವೆೀ?

f. ಕ್ೃಷ್ಟ ಬಳಕಗೆ ಕಮಳ / ಸರಮೀವರವೆೀ ಪರಮತಖ ಮಮಲವೆೀ?
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4. ನೀರಿನ್ ಬಳಕ

ಟೆೀಬಲ್ 4: ವಿವಿಧ್ ವಯೋಮಾನ್ದವರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ್ ಬಳಕ
ಒಾಂದತ ಕ್ತಟತಾಂಬದ ನೀರಿನ್ ಬಳಕ
ಲಿೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ

ಬೀಸ್ಥಗೆ ರ್ಕಲ

ಪರತ ದ್ಧನ್ಕಾ

ಬೀಸ್ಥಗೆ ರ್ಕಲ

ಪರತ ಸಪಾಿಹಕಾ

ಬೀಸ್ಥಗೆ ರ್ಕಲ

ಪರತ ತಾಂಗಳಿಗೆ

ಬೀಸ್ಥಗೆ ರ್ಕಲ
ಮಳೆಗಲ

ತೆರೈಮಾಸ್ಥಕ್ಕಾ
ಪರತ ದ್ಧನ್ಕಾ

ಮಳೆಗಲ

ಪರತ ಸಪಾಿಹಕಾ

ಮಳೆಗಲ

ಪರತ ತಾಂಗಳಿಗೆ

ಮಳೆಗಲ

ತೆರೈಮಾಸ್ಥಕ್ಕಾ

ಚ್ಳಿಗಲ

ಪರತ ದ್ಧನ್ಕಾ

ಚ್ಳಿಗಲ
ಚ್ಳಿಗಲ

ವಯಸತಾ>60

ವಯೋ ವಗಾ
50-60

ವಯೋ ವಗಾ ವಯೋ ವಗಾ ವಯೋ ವಗಾ ವಯೋ ವಗಾ ವಯೋ ವಗಾ ವಯೋ ವಗಾ ಶಿಶತಗಳತ
40-50

30-40

30-20

20-10

5-10

1-5

ಪರತ ಸಪಾಿಹಕಾ
ಪರತ ತಾಂಗಳಿಗೆ
* ಲರ್ಕಾಚಾರವನ್ತನ ಅಾಂದ್ಯಜತ ಮಾಡಬಹತದತ
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ಟೆೀಬಲ್ 5: ಹಳಿಿಯ ವಿಶಿಷ್್ ಗತಾಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ್ ಬಳಕ
ಟೆೀಬಲ್ – : ಒಾಂದತ ವಿಶಿಷ್್ ಗತಾಂಪಿನ್ವರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ್ ಬಳಕಯನ್ತನ ಅಾಂದ್ಯಜತ ಮಾಡತವುದತ.
ಕ್ರ. ನ್ಾಂ.

ವಿಶಿಷ್್ ಗತಾಂಪುಗಳತ

ಗೃಹಬಳಕಯ ಬಳಕಗೆ ಲಿೀಟರ್

ಗೃಹಬಳಕಗಲುದ

ಗೆ/ ದ್ಧನ್ಕಾ / ಒಬಮಾಬಾರಿಗೆ

ಲಿೀಟರ್ ಗೆ/ ದ್ಧನ್ಕಾ /

ಟಿೀಕಗಳತ

ಒಬಮಾಬಾರಿಗೆ
1.

ಶಿರೀಮಾಂತ್ ಭಮಮಾಲಿೀಕ್ರತ /
ವಾಯಪಾರಿಗಳತ / ಉದಯಮಗಳತ

2.

ಮಧ್ಯಮ ಆದ್ಯಯದ ಗತಾಂಪು

3.

ಕ್ಡಿಮೆ ಆದ್ಯಯದ ಗತಾಂಪು /

4.

ದ್ಧನ್ಗಮಲಿ ರ್ಕಮಾಕ್ರತ
ಬಡತ್ನ್ದ ರೀಖೆಯ ಕಳಗೆ / ಭಮಮ
ಇಲುದವರತ / ಕಲಸವಿಲುದವರತ

5.

ಇತ್ರರತ

ಒಟತ್ ಬಳಕ

ಪರತಯಬಮಾಬಾರಿಗೆ ಪರತ ದ್ಧನ್ಕಾ ಗೃಹಬಳಕಗಗಿ =

ಸರಾಸರಿ ಗೃಹಬಳಕ / ಗೃಹಬಳಕಗಲುದ =

ಒಟತ್ ಗೃಹಬಳಕ
ಜನ್ರ ಸಾಂಖೆಯ

ವಿಶಿಷ್್ ಗತಾಂಪುಗಳ ನೀರಿನ್ ಬಳಕಯ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ಿ
ವಿಶಿಷ್್ ಗತಾಂಪುಗಳ ಸಾಂಖೆಯ
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ಟೆೀಬಲ್: ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ(ವಾಟರ್ ಕ್ನ್ಾವೆೀಾಷ್ನ) ಹಳಿಿಯ ಅಾಂಕ್ವನ್ತನ ನಣಾಯಿಸತವುದತ
ಕ್ರ. ನ್ಾಂ.

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

2.1 ನೀರಿನ್ ಆಯ ವಯಯ (ಬಜೆಟ್) (ಮಮಲವಾರತ ಮತ್ತಿ ಬೃಹತ ಬಳಕಯ ಸೆಳವಾರತ)

ಮಾನ್ದಾಂಡ
ನೀರತ

ದ್ಧನ್ವಾರತ (000 ಲಿೀಟರ್ ನ್ಲ್ಲಿ) ಸಪಾಿಹವಾರತ(000 ಲಿೀಟರ್ ನ್ಲ್ಲಿ)

ನೀರಿನ್ ಸೌಲಭಯ
ನೀರಿನ್ ಬಳಕ
ನೀರಿನ್ ಗತಣಮಟ್
ಮಳೆನೀರತ ಸಾಂಗರಹಣೆ
ಮರತಬಳಕ
ಹಳಿಿಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳತ

ಮಮಲ

ಮಮಲ
1

ಮಮಲ
2

ಮಮಲ
3

ಮಮಲ
1

ಮಮಲ
2

ಮಮಲ
3

ತಾಂಗಳತವಾರತ (000 ಲಿೀಟರ್ ನ್ಲ್ಲಿ)
ಮಮಲ
1

ಮಮಲ
2

ಮಮಲ
3

ಪರತ ನೀರಿನ್ ಮಮಲದ್ಧಾಂದ ನೀರಿನ್ ಇಳತವರಿಯ ಅಾಂದ್ಯಜತ (1 ಬಿಾಂದತ)
ದ್ಧವಸವಾರತ(ಲಿೀಟರ್ ನ್ಲ್ಲಿ)
ಸಪಾಿಹವಾರತ(ಲಿೀಟರ್ ನ್ಲ್ಲಿ)
ತಾಂಗಳತವಾರತ (ಲಿೀಟರ್ ನ್ಲ್ಲಿ)
ಮಮಲ
1

ಮಮಲ
2

ಮಮಲ
3

ಮಮಲ
1

ಮಮಲ
2

ಮಮಲ
3

ಮಮಲ
1

ಮಮಲ
2

ಮಮಲ
3

ತೆರೈಮಾಸ್ಥಕ್ (000 ಲಿೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ)
ಮಮಲ
1

ಮಮಲ
2

ಮಮಲ
3

ತೆರೈಮಾಸ್ಥಕ್ (ಲಿೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ)
ಮಮಲ
1

ಮಮಲ
2

ಮಮಲ
3

ನೀರಿನ್ ಅವಶಯಕ್ತೆ
ನೀರಿನ್ ಅವಶಯಕ್ತೆಯ ಅಾಂದ್ಯಜತ

1.
2.
3.
4.
5.

ಮಮಲ
ಕ್ತಡಿಯಲತ
ಸ್ತನನ್ ಮಾಡಲತ
ತೆಮಳೆಯಲತ
ಫ್ುಶಿಾಂಗ್

6.

ಕ್ೃಷ್ಟ ಮತ್ತಿ ತೆಮೀಟಗರಿಕ ಮತ್ತಿ

7.

ಇತ್ರ ಕ್ೃಷ್ಟಗೆ
ಪಶತಸಾಂಗೆಮೀಪನ, ಕಮೀಳಿ ಮತ್ತಿ
ಇತ್ರ ಅನ್ತರಿೀತಯ ಚ್ಟತವಟಿಕಗಳಿಗೆ
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ದ್ಧನ್ವಾರತ (ಲಿೀಟರ್ ನ್ಲ್ಲಿ)
ಮಮಲ
1

ಮಮಲ
2

ಮಮಲ
3

ಸಪಾಿಹವಾರತ(ಲಿೀಟರ್ ನ್ಲ್ಲಿ)
ಮಮಲ
1

ಮಮಲ
2

ಮಮಲ
3

ತಾಂಗಳತವಾರತ (ಲಿೀಟರ್ ನ್ಲ್ಲಿ)
ಮಮಲ
1

ಮಮಲ
2

ಮಮಲ
3

ತೆರೈಮಾಸ್ಥಕ್ (ಲಿೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ)
ಮಮಲ
1

ಮಮಲ
2
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ಮಮಲ
3

ಬಳಕಗೆ ಬೀರ್ಕದ ನೀರಿನ್ ಉದ್ದೇಶ
(% ರಲ್ಲಿ ವಯಕ್ಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ)
1.
2.
3.
4.
5.

ಕ್ತಡಿಯಲತ
ಸ್ತನನ್ ಮಾಡಲತ
ತೆಮಳೆಯಲತ
ಫ್ುಶ್ ಮಾಡಲತ (ನೀರತ ಹರಿಸಲತ)
ಕ್ೃಷ್ಟ ಮತ್ತಿ ತೆಮೀಟಗರಿಕ ಮತ್ತಿ

ಚ ವರಿ / ಕಮರತೆ)
ನೀರಿನ್ ಸೌಲಭಯ (ಹಚ್ತ
ದ್ಧನ್ವಾರತ (ಲಿೀಟರ್ ನ್ಲ್ಲಿ)
ಸಪಾಿಹವಾರತ(ಲಿೀಟರ್ ನ್ಲ್ಲಿ)
ಮಮಲ
ಮಮಲ
ಮಮಲ
ಮಮಲ
ಮಮಲ
ಮಮಲ
1
2
3
1
2
3

ತಾಂಗಳತವಾರತ (ಲಿೀಟರ್ ನ್ಲ್ಲಿ)
ಮಮಲ
ಮಮಲ
ಮಮಲ
1
3
2

ತೆರೈಮಾಸ್ಥಕ್ (ಲಿೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ)
ಮಮಲ
ಮಮಲ ಮಮಲ
1
2
3

ತಾಂಗಳತವಾರತ (ಲಿೀಟರ್ ನ್ಲ್ಲಿ)

| ತೆರೈಮಾಸ್ಥಕ್ (ಲಿೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ)

ಇತ್ರ ಕ್ೃಷ್ಟಗೆ
6.
ಪಶತಸಾಂಗೆಮೀಪನ, ಕಮೀಳಿ ಮತ್ತಿ
ಇತ್ರ ಅನ್ತರಿೀತಯ ಚ್ಟತವಟಿಕಗಳಿಗೆ
7.

ಇತ್ರ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೆ
ನೀರನ್ತನ ಅಧಿಕ್ವಾಗಿ ಹಿೀರಿದ (%)
ಪರಮಾಣ /ಪೂರೈಕಯ ಅಗತ್ಯ

1.
2.
3.
4.
5.

ಕ್ತಡಿಯಲತ
ಸ್ತನನ್ ಮಾಡಲತ
ತೆಮಳೆಯಲತ
ಫ್ುಶ್ ಮಾಡಲತ (ನೀರತ ಹರಿಸಲತ)
ಕ್ೃಷ್ಟ ಮತ್ತಿ ತೆಮೀಟಗರಿಕ ಮತ್ತಿ

ದ್ಧನ್ವಾರತ (ಲಿೀಟರ್ ನ್ಲ್ಲಿ)
ಮಮಲ
1

ಮಮಲ
2

ಮಮಲ
3

ಚ ವರಿ / ಕಮರತೆ)
ಬಳಕ (ಹಚ್ತ
ಸಪಾಿಹವಾರತ(ಲಿೀಟರ್ ನ್ಲ್ಲಿ)
ಮಮಲ
1

ಮಮಲ
2

ಮಮಲ
3

ಮಮಲ
1

ಮಮಲ
2

ಮಮಲ
3

ಮಮಲ
1

ಮಮಲ
2

ಇತ್ರ ಕ್ೃಷ್ಟಗೆ
6.

ಪಶತಸಾಂಗೆಮೀಪನ, ಕಮೀಳಿ ಮತ್ತಿ
ಇತ್ರ ರಿೀತಯ ಚ್ಟತವಟಿಕಗಳಿಗೆ

7.

ಇತ್ರ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೆ
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ಮಮಲ
3

ಮಮಲ 1: ಗರಮ ಪಾಂಚಾಯಿತಯ ಮಮಲಕ್ ಕಮಳವೆ ಮಾಗಾಗಳತ(ಪೈಪ್ಲೈನ)
ಮಮಲ 2: ಹಳಿಿಯಲ್ಲಿ ಬಮೀರ್ವೆಲ್ ಮತ್ತಿ ಟಮಯಬ್ವೆಲ್
ಮಮಲ 3: ಜಲಪಾತ್, ತೆಮರ, ರ್ಕಲತವೆ, ಹಳಿಿಯ ತೆಮಟಿ್
ಟೆೀಬಲ್ 7: ಹಳಿಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ್ ಪುನ್ಭಾತಾಗೆ ರಚ್ನಗಳತ
ಟೆೀಬಲ್: ಶ್ನೀಖರಣಾ ತೆಮಟಿ್ಗಳ ಅಥವಾ ಭಮಮಯ ಕಳಗಿನ್ ಪುನ್ಭಾತಾ ರಚ್ನಗಳ (000 ಲಿೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ)ಸ್ತಮಥಯಾ
ಕ್ರ. ನ್ಾಂ.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ಮತ್ಿ

ಪುನ್ಭಾತಾ
ಅಭಿಪಾರಯಗಳತ 1

ಅಭಿಪಾರಯಗಳತ 2
ಅಭಿಪಾರಯಗಳತ 3
ಅಭಿಪಾರಯಗಳತ 4
ಅಭಿಪಾರಯಗಳತ 5
ಅಭಿಪಾರಯಗಳತ 6
ಅಭಿಪಾರಯಗಳತ 7
ಅಭಿಪಾರಯಗಳತ 8
ಅಭಿಪಾರಯಗಳತ 9

ಸಾಂಗರಹಣೆ
ತೆಮಟಿ್ / ಸರಮೀವರ / ಸಾಂಗರಹಣಾಗರದ
ರಚ್ನ
ತೆಮಟಿ್ / ಸರಮೀವರ / ಸಾಂಗರಹಣಾಗರದ

ಸ್ತಮಥಯಾದ ಬಗೆೆ

ಅಭಿಪಾರಯಗಳತ

ರಚ್ನ / ಸರಮೀವರ / ಸಾಂಗರಹಣಾಗರದ
ತೆಮಟಿ್
ರಚ್ನ
ತೆಮಟಿ್ / ಸರಮೀವರ / ಸಾಂಗರಹಣಾಗರದ
ರಚ್ನ / ಸರಮೀವರ / ಸಾಂಗರಹಣಾಗರದ
ತೆಮಟಿ್
ರಚ್ನ / ಸರಮೀವರ / ಸಾಂಗರಹಣಾಗರದ
ತೆಮಟಿ್

ರಚ್ನ
ತೆಮಟಿ್ / ಸರಮೀವರ / ಸಾಂಗರಹಣಾಗರದ
ರಚ್ನ
ತೆಮಟಿ್ / ಸರಮೀವರ / ಸಾಂಗರಹಣಾಗರದ
ರಚ್ನ / ಸರಮೀವರ / ಸಾಂಗರಹಣಾಗರದ
ತೆಮಟಿ್
ರಚ್ನ
ಮತ್ಿ

5. ಹಳಿಿಯಲ್ಲಿ ಮೆೀಲಮೈ ಜಲಮಮಲಗಳ ಸ್ಥೆತ
ಟೆೀಬಲ್ 8-ಹಳಿಿಯ ಮೆೀಲಮೈ ಜಲದಮಮಲಗಳ ಸ್ಥೆತ (10 ಅಾಂಕ್ಗಳತ)
ಕ್ರ. ನ್ಾಂ.
1.

ಯಾವುದೆೀ ಶತದಿ ನೀರಿನ್ ಹರಿವಿನಾಂದ ಜಲಮಮಲವನ್ತನ ಪುನ್ಭಾತಾ

2.

ಜಲಮಮಲವು ಯಾವುದೆೀ ಮೀನ್ತಗಳನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧದೆಯೆೀ?
ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆೀ?

3.

ಜಲಮಮಲವು ತೆೀಲತವ ರ್ನ್ತಾಯಜಯವನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧದೆಯೆೀ?

4.

ಒಳಚ್ರಾಂಡಿ / ಬಳಸ್ಥದ ನೀರತ ಜಲಮಮಲವನ್ತನ ಪರವೆೀಶಿಸತತ್ಿದೆಯೆೀ?

5.

ಜಲಮಮಲವು ಅತಕ್ರಮಸಲಪಾವಟಿ್ದೆಯೆೀ?

ಹೌದತ (2)

ಇಲು (0)
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ಟೆೀಬಲ್ 9: ಕ್ತಡಿಯತವ ನೀರಿನ್ ಗತಣಮಟ್
ಕ್ತಡಿಯತವ ನೀರಿನ್ ಗತಣಮಟ್ ಮತ್ತಿ ಉಸತಿವಾರಿ(10 ಅಾಂಕ್ಗಳತ)
ಮಾನ್ದಾಂಡ

ಕ್ರ. ನ್ಾಂ.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ನೀರಿನ್ ಗತಣಮಟ್
ಬಾವಿಯ ನೀರತ ಕ್ತಡಿಯಲತ ಯೋಗಯವಾಗಿದೆಯೆೀ?
ಹಾಯಾಂರ್ಡ ಪಾಂಪ್ ನ್ ನೀರತ ಕ್ತಡಿಯಲತ ಯೋಗಯವಾಗಿದೆಯೆೀ?
ಬಮೀರ್ ವೆಲ್ ನ್ ನೀರತ ಕ್ತಡಿಯಲತ ಯೋಗಯವಾಗಿದೆಯೆೀ?
ಮನಯ ಮೆೀಲಿನ್ ತೆಮಟಿ್ಯ ನೀರತ ಕ್ತಡಿಯಲತ ಯೋಗಯವಾಗಿದೆಯೆೀ?
ಕ್ಮಮಯನಟಿ ವಾಟರ್ ಸಪು ಯಿಾಂದ ಬಾಂದ ನೀರತ ಕ್ತಡಿಯಲತ ಯೋಗಯವಾಗಿದೆಯೆೀ?
ಶತದ್ಧಿೀಕ್ರಣವಿಲುದೆ ನೀರತ ಕ್ತಡಿಯತವುದತ ಸತರಕ್ಷಿತ್ವೆೀ?
ಸರಬರಾಜತ ಮಾಗಾದ್ಧಾಂದ ಕಮಳಕ್ತ ನೀರತ ಅಥವಾ ದತವಾಾಸನ ಬಿೀರತವ ನೀರನ್ತನ ನೀವು ಪಡಯತತಿೀರಾ?
ಶತದ್ಧಿೀಕ್ರಣದ ನ್ಾಂತ್ರ ನ್ಲ್ಲಿಯ ನೀರತ ಕ್ತಡಿಯಲತ ಸತರಕ್ಷಿತ್ವೆೀ?
ಸರಬರಾಜಾದ ನೀರನ್ತನ ಕಮುೀರಿನೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆೀ?
ಹಳಿಿಯಲ್ಲಿ ನೀರತ ಶತದ್ಧಿೀಕ್ರಣ ರ್ಟಕ್ವಿದೆಯೆೀ?
ಮತ್ಿ

ಗರಿಷ್ಾ ಅಾಂಕ್ಗಳತ
10

ಗಳಿಸ್ಥದ ಅಾಂಕ್

ಟೆೀಬಲ್ 10: ಉಸತಿವಾರಿ ಮತ್ತಿ ನವಾಹಣೆ
ಉಸತಿವಾರಿ ಮತ್ತಿ ನವಾಹಣೆ (13 ಅಾಂಕ್ಗಳತ)
ಮಾನ್ದಾಂಡ

ಕ್ರ. ನ್ಾಂ.

14. ಹಳಿಿಯತ ಎಲಾು ಬೃಹತ ನೀರತ ಸರಬರಾಜತ ಮಾಡತವ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ತೆಮಟಿ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ್ ಬಳಕಯ (ಮೀಟರ್ ) ಮಾಪಕ್ಗಳನ್ತನ
ಸ್ತೆಪಿಯ
ಸ್ಥದೆಯೆೀ??
15. ಹಳಿಿ
ತ ಪರತದ್ಧನ್ ನೀರಿನ್ ಬಳಕಯ ಮೀಟರ್ ಅನ್ತನ ಉಸತಿವಾರಿ ಮಾಡತತ್ಿದೆಯೆೀ?

ಅಾಂಕ್ಗಳತ ಗಳಿಸ್ಥದ ಅಾಂಕ್

16. ಹಳಿಿಯತ ಎಲಾು ಬೃಹತ ನೀರತ ಸರಬರಾಜತ ಮಾಡತವ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ತೆಮಟಿ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿವನ್ತನ ಅಳತೆ ಮಾಡತವ ಮೀಟರ್ ಗಳನ್ತನ
ಸ್ತೆಪಿಸ್ಥದೆಯೆೀ?

13

17. ಹಳಿಿಯತ ಪರತದ್ಧನ್ ಹಮರತ್ಗೆಯತವ ಅಾಂತ್ಜಾಲದ ಪರಮಾಣವನ್ತನ ಅಳೆಯತತ್ಿದೆಯೆೀ?
18. ಹಳಿಿಯತ ಪರತ ನಮಷ್ಕಾ ಪಾಂಪ್-ವೆೈಜ್ ನೀರಿನ್ ಹರಿವನ್ತನ ಅಳೆಯತತ್ಿದೆಯೆೀ?
19. ನೀರಿನ್ ಪಾಂಪಿನ್ ಸ್ಥವಚ ಆನ ಮಾಡಿದ ಅವಧಿಯನ್ತನ ಗರಮವು ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ ಮಾಡತತ್ಿದೆಯೆೀ?
20. ನೀರಿನ್ ಮರತಹಿೀರಿಕಯನ್ತನ ತಳಿಯಲತ ಮೀಟ್ಟರತ ಚ್ಲಿಸತವಾಗಲಲಾು ಹಳಿಿಯತ ನೀರಿನ್ ಹರಿವನ್ತನ ಅಳೆಯತತ್ಿದೆಯೆೀ?
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21. ಹಳಿಿಯತ ಪರತದ್ಧನ್ ನೀರಿನ್ ಲಕ್ಾಪರಿಶ್ನಮೀಧ್ನಯನ್ತನ ನ್ಡಸತತ್ಿದೆಯೆೀ?
22. ಹಳಿಿಯತ ನೀರಿನ್ ಆಯ ವಯಯ(ಬಜೆಟ್) ಸ್ಥದಿಪಡಿಸತತ್ಿದೆಯೆೀ?
23. ಪರತದ್ಧನ್ ಮತಾಂಜಾನ ಮನಯ ಮೆೀಲಿನ್ ತೆಮಟಿ್ಯ ನೀರಿನ್ ಮಟ್ದಲ್ಲಿನ್ ವಯತಾಯಸವನ್ತನ ಹಳಿಿಯತ ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ ಮಾಡತತ್ಿದೆಯೆೀ?
24. ದ್ಧನ್ದ ಅಾಂತ್ಯದ ವೆೀಳೆಗೆ ಮನಯ ಮೆೀಲಿನ್ ತೆಮಟಿ್ಯ ನೀರಿನ್ ಮಟ್ದಲ್ಲಿನ್ ವಯತಾಯಸವನ್ತನ ಹಳಿಿಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳತ ಪರಿಶಿೀಲಿಸತತಾಿರಯೆೀ?
25. ಪರತದ್ಧನ್ದ ಮತಾಂಜಾನ ತೆಮಟಿ್ಗಳತ ತ್ತಾಂಬಿದ್ದಾವೆಯೆ ಎಾಂದತ ಹಳಿಿಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳತ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಥಕಮಳತಿತಾಿರಯೆೀ?
26. ಹಳಿಿಯತ ದ್ಧನ್ದ ಅಾಂತ್ಯದ ವೆೀಳೆಗೆ ನೀರಿನ್ ಬಳಕಯನ್ತನ ಅಾಂದ್ಯಜತ ಮಾಡತತ್ಿದೆಯೆೀ?
ಮತ್ಿ

ಟೆೀಬಲ್ 11 : ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ
ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ (20 ಅಾಂಕ್ಗಳತ)
ಮಾನ್ದಾಂಡ
ಮನಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಹಳಿಿಯ ಇತ್ರ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಮೀರಿಕಯಾಗದಾಂತೆ ಕ್ತರಯಾತ್ಮಕ್ ನ್ಲ್ಲಿಗಳತ
21. ವೆೈಯಕ್ತಿಕ್ ಮನಗಳ ಶೌಚಾಲಯಗಳತ, ಸ್ತನನ್ದ ಪರದೆೀಶಗಳತ, ಸಮತದ್ಯಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳತ, ಅಾಂಗನ್ವಾಡಿಗಳತ, ಪಾಂಚಾಯತ ಕ್ಚೀರಿ
ಅಥವಾ ಹಳಿಿಯ ಇತ್ರ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ತರಯಾತ್ಮಕ್ ನ್ಲ್ಲಿಗಳ (ಬಳಕಯ ಎಲಾು ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ) ಸೌಲಭಯ

ಕ್ರ. ನ್ಾಂ.

22. ಹಳಿಿಯ ತೆಮೀಟಗಳಲ್ಲಿನ್, ಸ್ತವಾಜನಕ್ ಪರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿನ್ ಸಮತದ್ಯಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳತ ಮತ್ತಿ ಸ್ತನನ್ದ ಪರದೆೀಶಗಳನ್ತನ ಮತ್ತಿ ಮನಗಳನ್ತನ
ಹಮರತ್ತಪಡಿಸ್ಥ ಎಲು ಕ್ಡ ಕ್ತರಯಾತ್ಮಕ್ ನ್ಲ್ಲಿಗಳ ಸೌಲಭಯ –

ಗರಿಷ್ಾ ಅಾಂಕ್ಗಳತ ಗಳಿಸ್ಥದ ಅಾಂಕ್

5

23. ಸ್ಥಮೀರಿಕಯಾಗತತಿರತವ ನ್ಲ್ಲಿಗಳನ್ತನ ತ್ಕ್ಷಣ ವರದ್ಧ ಮಾಡಲಾಗತತಿದೆಯೆೀ? ನ್ಲ್ಲಿಗಳತ ಬದಲಿಸಲಪಾವಟ್ ಆವೃತಿ
24. ಉತ್ಿಮ ಗತಣಮಟ್ದ ನ್ಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಮಡಿಕ ಮಾಡತವುದತ (ತ್ತಕ್ತಾ ನರಮೀಧ್ಕ್, ಪಿವಿಸ್ಥ). ನ್ಲ್ಲಿಗಳ ಪರಿಶಿೀಲನ್ಯಧಿರ್ಕರಿ -ಭೆೀಟಿಯ ಆವೃತಿ
25. ನೀರಿನ್ ಕಮಳವೆಗಳ(ಪೈಪ್) ಸ್ಥಮೀರಿಕಯತ ತ್ತತಾಾಗಿ ಗಮನ್ವನ್ತನ ಸ್ಥಳೆಯತತ್ಿದೆಯೆೀ?
ನೀರಿನ್ ಕಮಳವೆ ಮಾಗಾಗಳ(ಪೈಪ್ಲೈನಗಳ) ಜಾಲ-ಸ್ಥಮೀರಿಕಗೆ ತ್ಪಾಸಣೆ ಮತ್ತಿ ಅವಲಮೀಕ್ನ್
26. ಸ್ಥಮೀರಿಕಗಳಿಗಗಿ ನೀರಿನ್ ಕಮಳವೆ ಮಾಗಾಗಳ(ಪೈಪ್ಲೈನಗಳ) ಸ್ತಪಾಿಹಿಕ್ ಪರಿಶಿೀಲನ
27. ನೀರಿನ್ ಕಮಳವೆ ಮಾಗಾಗಳ(ಪೈಪ್ಲೈನಗಳ) ಪರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಸವಚ್ಛತೆಯ ನವಾಹಣೆ
ಕ್ಮಮಯನಟಿ ಬಿಲಿಿಾಂಗ್ಾ, ಛಾವಣಿಗಳ ಮತ್ತಿ ಸ್ಥೈರ್ಡ ವಾಲ್ಾ ಗಳ ಮೆೀಲ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರತವ ಸ್ಥಮೀರಿಕಗಳತ

2

28. ಛಾವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಸ್ಥೈರ್ಡ ವಾಲ್ಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಮೀರತವ ಸೆಳಗಳನ್ತನ ಗತರತತಸತವಿಕ
29. ಛಾವಣಿಗಳ ಮತ್ತಿ ಸ್ಥೈರ್ಡ ವಾಲ್ಾ ಗಳ ಮೆೀಲ ಸ್ಥಮೀರಿಕಯ ಪರಭಾವದ ಕ್ತರಿತ್ತ ಪರಿಣಿತ್ರ / ಎಾಂಜಿನಯರ್ ಗಳ ಪರಿಶಿೀಲನ ಮತ್ತಿ ಸಲಹ

3

30. ಸ್ಥಮೀರತವ ಛಾವಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಿ ಸ್ಥೈರ್ಡ ವಾಲ್ಾ ಗಳಿಗೆ ವಾರಕಮಾಮೆಮ ರಿಪೀರಿ(ದತರಸ್ಥಿ) / ನವಾಹಣೆ
ಫಿೀರ್ಡ ಬಾಯಕ ವಯವಸ್ಥೆ
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31. ಪರಿಶಿೀಲನಗಗಿ ಎಲಾು ಹಳಿಿ ಸಮತದ್ಯಯ ಕ್ಟ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಫಿೀರ್ಡ ಬಾಯಕ ವಯವಸ್ಥೆಯ ಸೌಲಭಯ
32. ಸ್ಥಮೀರತವ ನ್ಲ್ಲಿಗಳ ನಯತ್ರ್ಕಲಿಕ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಮತ್ತಿ ಹಳಿಿಯ ನವಾಸ್ಥಗಳಿಾಂದ ಕಮಳಾಯಿ ಜೆಮೀಡಣೆ

3

33. ಹಳಿಿಯ ನವಾಸ್ಥಗಳಿಾಂದ ಪಡದ ದಮರತಗಳತ / ಸಲಹಗಳನ್ತನ ನಣಾಯಿಸತವುದತ ಮತ್ತಿ ಅನ್ತಷ್ಠಾನ್ಗೆಮಳಿಸತವುದತ
ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಸಮತದ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ್ ಕ್ಷಮತೆಯತಳಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳತ
ಡತಯಯಲ್ ಫ್ುಶ್ ವಯವಸ್ಥೆಯನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧರತವ ಶೌಚಾಲಯಗಳತ
34. ಫ್ುಶ್ ಟ್ಟಯಾಂಕ್ತ ಡತಯಯಲ್ ಫ್ುಶ್ ದ್ಯಗಿದತಾ 6 ಲಿೀಟಗಾಳಿಗಿಾಂತ್ ಕ್ಡಿಮೆ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧದೆ
35. ಫ್ುಶ್ ಟ್ಟಯಾಂಕ ಡತಯಯಲ್ ಫ್ುಶ್ ಹಮಾಂದ್ಧದೆ ಆದರ 6 ಲಿೀಟಗಾಳಿಗಿಾಂತ್ ಹಚಿಚನ್ ಸಮಥಾನಯನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧಲು
36. ಫ್ುಶ್ ಟ್ಟಯಾಂಕ್ತ ಒಾಂದತ ಫ್ುಶ್ ಹಮಾಂದ್ಧದೆ ಮತ್ತಿ 6 ಲಿೀಟಗಾಳಿಗಿಾಂತ್ ಕ್ಡಿಮೆ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧದೆ
37. ಫ್ುಶ್ ಟ್ಟಯಾಂಕ್ತ ಒಾಂದತ ಫ್ುಶ್ ಹಮಾಂದ್ಧದೆ ಆದರ 6 ಲಿೀಟಗಾಳಿಗಿಾಂತ್ ಹಚಿಚನ್ ಸಮಥಾನಯನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧಲು
ನ್ಲ್ಲಿಗಳತ-ಸ್ಥನ್ಾರ್ ಅಥವಾ ಸಮಯ ಆಧಾರಿತ್
38. ಸಮಯತ ಸಮಥಾಕ್ವಾಗಿ ನಧ್ಾರಿಸಲಪಾವಟಿ್ದೆ
39. ಸಮಯವು ಅಷ್ತ್ ಸಮಥಾಕ್ವಾಗಿ ನಧ್ಾರಿಸಲಪಾವಟಿ್ಲು
ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮರತಬಳಕಯ ನೀರಿನ್ ಸೌಲಭಯ
40. ಮರತಬಳಕಯ ನೀರಿನ್ ಸೌಲಭಯವಿದೆ ಮತ್ತಿ ಸಾಂಪಕ್ತಾತ್ ಜಾಲವನ್ತನ ಹಮಾಂದ್ಧದೆ

4

2

1

ಟೆೀಬಲ್ 12 : ನಡತತೆಮೀಪು
ನಡತತೆಮೀಪು (15 ಅಾಂಕ್ಗಳತ)

S No
1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.

ಗರಿಷ್ಾ ಅಾಂಕ್ಗಳತ

ಗಳಿಸ್ಥದ ಅಾಂಕ್

ಮಾನ್ದಾಂಡ
ಹಸ್ಥರತ ಆವರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರತವ ಪರದೆೀಶ
ನೀರಿನ್ ಕ್ಷಮತೆಯತಳಿ ಕ್ಮಮಯನಟಿ ಪಾುನ್ೀಶನ
ಸಸಯ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ನವಾಹಣೆ
ಮತ್ಿ
ಆವರಿತ್ ಸಾಂಪೂಣಾ ಭಮಪರದೆೀಶ (3 ಅಾಂಕ್ಗಳತ)
ಭಮ ಪರದೆೀಶ
ನಮಾತ್ ಪರದೆೀಶ
ಹಳಿಿಯಲ್ಲಿನ್ ಹಸ್ಥರತ ಪರದೆೀಶ
ಬಳಕಗೆ ಬಾರದ ಬಾಂಜರತ ಪರದೆೀಶ
ಸಾಂಪೂಣಾ ಭಮಪರದೆೀಶ
ಹಳಿಿಯಲ್ಲಿನ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳತ (4 ಅಾಂಕ್ಗಳತ)
ನಗದ್ಧತ್ ಭಮಪರದೆೀಶದ ಹಾಂಚಿಕ/ ನಡತತೆಮೀಪಿಗೆ ಸೆಳ

6

ಚ್ದರ ಮೀಟರ್ನ್ಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಥಿೀಣಾ

ಗರಿಷ್ಾ ಅಾಂಕ್ಗಳತ
4

ಗಳಿಸ್ಥದ ಅಾಂಕ್
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ನಡತತೆಮೀಪು ಮತ್ತಿ ನೀರಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಚ್ಟತವಟಿಕಗಳ ನವಾಹಣೆ
3.
ಜಲ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮತದ್ಯಯ ರ್ಕಯಾಕ್ರಮ
4.
ಸಮತದ್ಯಯ ನಡತತೆಮೀಪಿಗೆ ರ್ಕಯಾತ್ಾಂತ್ರಗಳತ
ಮತ್ಿ
ಸಸಯ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತಿ ನಡತತೆಮೀಪು ನವಾಹಣೆ (5 ಅಾಂಕ್ಗಳತ)
2.

5.
6.
7.
8.
9.

5

ಕ್ಡಿಮೆ ನೀರಿನ್ ತೀವರತೆಗೆ ಬೀರ್ಕಗತವ ಸಸಯಗಳನ್ತನ ನಡತವುದತ, ಕ್ಡಿಮೆ ನೀರಿನ್ ತೀವರತೆಗೆ ಬೀರ್ಕಗತವ ಉದ್ಯಯನ್ವನ್ತನ
ಬಳೆಸತವುದತ
ಜೆೈವಿಕ್ ಗೆಮಬಾರ ಮತ್ತಿ ನೀರಿನಾಂದ ಸಸಯಗಳಿಗೆ ಆಸರ
ನಡತತೆಮೀಪಿಗಗಿ ಬದಲಿ ಯೋಜನ
ನಯಾಂತರತ್ ಜೆೈವಿಕ್ ಕ್ತೀಟನ್ಯಶಕ್ದ ಸ್ಥಾಂಪಡಿಕ
ಹನ ನೀರಾವರಿ
ಮತ್ಿ

ಟೆೀಬಲ್ 13: ಹಳಿಿಯಲ್ಲಿ ಮರತಬಳಕ
ಮರತಬಳಕ (30 ಅಾಂಕ್ಗಳತ)
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ಗರಿಷ್ಾ (3) ಅಾಂಕ್

ತಾಯಜಯ ನೀರಿನ್ ಸ್ತಯಾಂಪಿುಾಂಗ್ ಮತ್ತಿ ಪರಿಶಿೀಲನ ನಯತ್ರ್ಕಲಿಕ್ವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗತತಿದೆಯೆೀ?
ಹಳಿಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಜಯ ನೀರನ್ತನ ಮರತಬಳಕ ಮಾಡತವ ಯೋಜನ ಇದೆಯೆೀ?
ಮರತಬಳಕಗಗಿ ಬಳಸತವ ನೀರನ್ತನ ಸಾಂಗರಹಿಸಲತ ಒಾಂದತ ಕ್ರಮವಿದೆಯೆೀ?
ಗೆರೀ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಮರತಬಳಕಯ (recycled) ನೀರನ್ತನ ಯಾವುದ್ಯದರಮ ಉದ್ದೇಶರ್ಕಾಗಿ
ಬಳಸಲಾಗತತ್ಿ
ದೆಯೆೀ?
ಮರತಬಳಕಯ
(recycled) ನೀರನ್ತನ ಹಳಿಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೃಷ್ಟಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಗಿ ಬಳಸಲಾಗತತ್ಿದೆಯೆೀ?
ಮರತಬಳಕಯ ಉಪಕ್ರಣಗಳನ್ತನ ಉತ್ಿಮವಾಗಿ ನವಾಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೀ?
ತಾಯಜಯನೀರನ್ತನ ಪರತದ್ಧನ್, ಸ್ತಪಾಿಹಿಕ್ವಾಗಿ, ಮಾಸ್ಥಕ್ವಾಗಿ, ವಾಷ್ಟಾಕ್ವಾಗಿ ಸಾಂಗರಹಿಸಲಾಗತತ್ಿದೆಯೆೀ?
ಸಾಂಗರಹಿಸ್ಥದ ತಾಯಜಯ ನೀರನ್ತನ ಪರತದ್ಧನ್, ಸ್ತಪಾಿಹಿಕ್ವಾಗಿ, ಮಾಸ್ಥಕ್ವಾಗಿ ಮತ್ತಿ ವಾಷ್ಟಾಕ್ವಾಗಿ ಮರತಬಳಕ
ಮಾಡಲಾಗತತಿ
ದೆಯೆೀ?
ತಾಯ
ಜಯನೀರಿನ್ ಮರತಬಳಕಯ
ಶ್ನೀಕ್ಡಾವಾರತ ಎಷ್ತ್?
ಸ್ತವಾಜನಕ್ ಕ್ಟ್ಡಗಳ ಆರ್ಒ(RO)ನ್ ತಾಯಜಯ ನೀರನ್ತನ ಇತ್ರ ಉದ್ದೇಶರ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗತತ್ಿದೆಯೆೀ?
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ಆಡಳಿತ್ (20 ಅಾಂಕ್ಗಳತ)
ಮಾನ್ದಾಂಡ

ಕ್ರ.ಸಾಂ
1.

2.
3.
4.

ನೀರಿನ್ ನವಾಹಣೆಗಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧ

ಸಮಪಾಕ್ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧಗಳ ಲಭಯತೆ-ನವಾಹಣೆಗಗಿ ಪುರತಷ್ರತ ಮತ್ತಿ ಮಹಿಳೆಯರತ
ಯಾವುದ್ಯದರಮ ಹಳಿಿಯ ಪರತನಧಿಗೆ ಎಲಾು ನೀರಿನ್ ಸಮಸ್ಥಯಗಳ ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆಯ ಕಲಸವನ್ತನ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೀ?
ಸ್ತಕ್ಷ್ತ್ ಶತಚಿಗೆಮಳಿಸತವ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧಗಳತ ಲಭಯವಿದ್ದಾರಯೆೀ? ಅಗತ್ಯವಿದಾರ ಕಲಸದ ಹಮರ ಮತ್ತಿ ತ್ರಬೀತಗಳ ಬಗೆೆ ಖಚಿತ್ ಪಡಿಸ್ಥಕಮಳಿಲತ ಹಳಿಿಯಲ್ಲಿ
ವಾಸವಾಗಿರತವ ಸದಸಯರತಗಳನ್ತನ ಕಲಸದ ಪರಿಸ್ಥೆತಗಳ ಬಗೆೆ ವಿಚಾರಿಸ್ಥ
ನವಾಹಣಾ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧಗೆ ರ್ಕಯಾಾವತ್ಾನ(ಜಾಬ್ ರಮಟೆೀಷ್ನ) ಇದೆಯೆೀ?
ವಾಟರ್ ಸ್ತಮಟ್ಾ ಹಳಿಿಯನ್ತನ ನವಾಹಿಸಲತ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧ ಪರೀರೀಪಿತ್ರಾಗಿದ್ದಾರಯೆೀ?

ಚ ವುದತ (ಪುಗಿೆಾಂಗ್)
ಸ್ಥಮೀರಿಕಗಳನ್ತನ ಮತಚ್ತ
1.

ನೀರತ ವಯಥಾವಾಗತವುದನ್ತನ ತ್ಡಯಲತ ಪರದೆೀಶವಾರತ ನೀರಿನ್ ಮೆೀಲಿವಚಾರಣಾ ತ್ಾಂಡವನ್ತನ ನೀವು ಹಮಾಂದ್ಧದ್ದೀರಾ?

2.

ನೀರಿನ್ ಸ್ಥಮೀರಿಕ ಮತ್ತಿ ನಾಂತ್ ನೀರಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದ ಸವಾಲತಗಳನ್ತನ ನರಮೀಧಿಸಲತ ನೀರತ ಸ್ಥಮೀರತವ ಸೆಳಗಳನ್ತನ ಜಿಯೋ ಟ್ಟಯಗ್ ಮಾಡತವ ವಿಧಾನ್ವನ್ತನ
ಮತ್ತಿ ಹಳಿಿಯ ಕಮಳಾಯಿಗರರ(ಪುಾಂಬರ್)ಆಯಪ್-ಆಧಾರಿತ್ ಎಚ್ಚರಿಕಗಳನ್ತನ ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಥಕಮಳತಿತಿೀರಾ?

1.
2.

ಗರಿಷ್ಾ ಅಾಂಕ್ಗಳತ ಗಳಿಸ್ಥರತವ ಅಾಂಕ್

ತ್ರಬೀತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

2

ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧ ತ್ಮಮ ಕ್ತ್ಾವಯವನ್ತನ ಸಮಪಾಕ್ವಾಗಿ ನವಾಹಿಸಲತ ಸ್ತಕ್ಷ್ತ್ ತ್ರಬೀತ ಮತ್ತಿ ಸಲಕ್ರಣೆಗಳೆಮಾಂದ್ಧಗೆ ಗತರತತಸಲಾಗಿದ್ದಾರಯೆೀ?

2

ಹಳಿಿಯ ಎಲಾು ರ್ಕಯಾಗಳನ್ತನ ಒಳಗೆಮಾಂಡ ತ್ರಬೀತ ಸಮಗರವಾಗಿದೆಯೆೀ?

1

ಹಳಿಿಯ ಪರತನಧಿಗಳ ವರದ್ಧಗಳ ಯಾದೃಚಿಛಕ್ವಾದ (ಅವಯವಸ್ಥಿತ್) ಪರಿಶಿೀಲನ

ನವಾಹಣಾ ರ್ಕಯಾಾಚ್ರಣೆಗಳ ಸತಗಮ ಚಾಲನಯನ್ತನ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಥಕಮಳಿಲತ ಪರತನಧಿಗಳತ ಯಾದೃಚಿಛಕ್ವಾಗಿ (ಅವಯವಸ್ಥಿತ್) ತ್ಪಾಸಣೆ ನ್ಡಸತತಿದ್ದಾರಯೆೀ?

ಅಸಮಪಾಕ್ ಸೌಲಭಯಗಳ ವರದ್ಧ ಮತ್ತಿ ದತರಸ್ಥಿಗಗಿ (ರಿಪೀರಿಗಗಿ) ಯಾಾಂತರಕ್ ವಯವಸ್ಥೆ
1.

ಸಲಹಾ ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ್ವು ಸ್ತೆಪಿತ್ವಾಗಿದೆಯಾ: ಉದ್ಯ. ಸಲಹಾ ಪಟಿ್ಗೆ / ದಮರತ ಪುಸಿಕ್ (ರಿಜಿಸ್ರ್) / ಅಾಂತ್ಜಾಾಲ(ಇಾಂಟನಾಟ್) ಗತಾಂಪು / ಕಮಡತಗೆ
ನವೆೀದ್ಧಸತವ ಪುಸಿಕ್ (ರಿಜಿಸ್ರ್) / ವಾಟ್ಟಾಪ್ ಗಮರಪ್?

2.

ಇದನ್ತನ ಪರತದ್ಧನ್ / ವಾರಕಮಾಮೆಮ ಪರಿಶಿೀಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೀ?

5.

ನವಾಹಣಾ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧ ನೀಡತವ ಸಲಹಗಳನ್ತನ ನವಾಹಣಾ ಚ್ಕ್ರದ (ಮೆೈಾಂಟೆನನಾ ಸ್ಥೈಕ್ಲ್) ಸತಧಾರಣೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತತಿದೆಯೆೀ?

3.
4.

1.

ಸವಚ್ಛತೆಯ ನವಾಹಣೆಯ ಸಮಸ್ಥಯಗಳಿಗೆ ದಮರತ ಪರಿಹಾರ ತ್ಾಂಡವಿದೆಯೆೀ?
ಒಾಂದೆೀ ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ್ದ ಮಮಲಕ್ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧಗಳ ದಮರತಗಳನ್ತನ / ಕ್ಷ್್ಗಳನ್ತನ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗತತಿದೆಯೆೀ?

ತ್ಪಾಸಣಾ ದ್ಯಖಲಗಳನ್ತನ ಶರದೆಿಯಿಾಂದ ನವಾಹಿಸಲಾಗತತಿದೆಯೆೀ?

ಪರತನಧಿಗಳತ ಯಾದೃಚಿಛಕ್ವಾದ(ಅವಯವಸ್ಥಿತ್) ತ್ಪಾಸಣೆಗಳನ್ತನ ನ್ಯಯಯಯತತ್ವಾಗಿ ನ್ಡಸತತಿದ್ದಾರಯೆೀ?

3.

ವಿನ್ಯಯಸಗಳತ ತ್ತಾಂಬಲತ ಸತಲಭ ಮತ್ತಿ ವಾಯಪಕ್ವಾಗಿವೆಯೆೀ?

4.

ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಟಿಪಪಾವಣಿಗಳನ್ತನ ಸ್ಥೀರಿಸಲತ ಅವರ್ಕಶವಿದೆಯೆೀ?

6.

6

ದೆೈನ್ಾಂದ್ಧನ್ / ಸ್ತಪಾಿಹಿಕ್ / ಮಾಸ್ಥಕ್ ತ್ಪಾಸಣೆ ಮತ್ತಿ ವರದ್ಧಗಳ ವಿನ್ಯಯಸ

2.

5.

5

ವರದ್ಧಗಳತ ಕಮಡತಗೆಯ ನವೆೀದನಗಳತ, ಸಲಹಗಳತ ಮತ್ತಿ ಬಳಕದ್ಯರರಿಾಂದ ಸ್ಥವೀಕ್ರಿಸ್ಥದ ದಮರತಗಳನ್ತನ ಒಳಗೆಮಾಂಡಿವೆಯೆೀ?
ನವಾಹಣಾ ರ್ಕಯಾಾಚ್ರಣೆಗಳತ ಸತಗಮವಾಗಿ ನ್ಡಯತವುದನ್ತನ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಥಕಮಳಿಲತ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಬಾಾಂದ್ಧಗಳತ ಯಾದೃಚಿಛಕ್ವಾಗಿ ತ್ಪಾಸಣೆ
ನ್ಡಸತತಿದ್ದಾರಯೆೀ?
ಮತ್ಿ
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