ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਗਰਾਮ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਰੰ ਭੇ ਇਿੱ ਕ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਅਸਭਆਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਯੋਜਨਾ।
ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ ਕੈਂਪਸਾਂ ਅਤੇ ਸਪੰ ਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਸਥਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਿਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਸਤਾਸਵਤ ਰਣਨੀਤੀ।
ਅਗਸਤ 2019
ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸਵਭਾਗ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪਰੋਜੈਕਟ।
ਮਨੁਿੱਿੀ ਸਰੋਤ ਸਵਕਾਸ ਮੰ ਤਰਾਲਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ।
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਪੰ ਡ 'ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂਅਲ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਵਕਾਸ ਦੀ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਅਸਭਆਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਯੋਜਨਾ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਪਸਰਸ਼ਦ (MGNCRE) ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੁਆਰਾ ਪਰਕਾਸਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਮੈਨੂਅਲ, ਕੈਂਪਸਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਪੰ ਡਾਂ 'ਚ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲੀਟੈਕਸਨਕ ਸਸਹਤ ਤਮਾਮ ਉੱਚ
ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਸੇ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ (ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.), ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਅਸਭਆਨ ਯੋਜਨਾ
(ਐਸ.ਏ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਭਾਰਤ ਅਸਭਆਨ (ਯੂ.ਬੀ.ਏ.) ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਪੰ ਡਾਂ 'ਚ ਜਲ ਪਰਬੰਧਨ ਦੇ ਹਿੱ ਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਜਸ ਸਵਿੱ ਚ ਜਲ ਬਜਟ, ਜਲ ਨਾਪਤੌਲ, ਪਾਣੀ ਆਸਡਟ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਦੇ ਅਸਧਐਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਨੀ 'ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਹਿੱ ਲ
ਸ਼ਾਸਮਲ ਹਨ।
ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਸਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ Email admin@mgncre.in

ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਮਾਪਦੰ ਡ ਸੰ ਚਾਲਨ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਂ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਸਵਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸ ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਂ 'ਤੇ ੋਰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਸਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਭਵਨਾਂ, ਰਸੋਈਆਂ,
ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ, ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਆਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਸਿੱ ਸਿਅਕ ਸੰ ਸਥਾ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਜਲ ਪਰਬੰਧ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱ ਿਰੇ ਅਤੇ ਜਸਟਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਪਸ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਸਮੁਦਾਇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਜਿੱ ਥੇ
ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ, ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕੈਂਪਸਾਂ 'ਚ ਅਸਭਆਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਰਤਿੱ ਵ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਅਸਭਆਸ ਦੇ

ਰੀਏ ਆਦਤਾਂ

ਸੁਧਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਸ.ਓ.ਪੀ., ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਪੰ ਡਾਂ 'ਚ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਕੰ ਮ ਯੋਜਨਾ, ਉੱਨਤ ਭਾਰਤ ਅਸਭਆਨ
ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰੀਏ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਰੰ ਤਰ ਮਾਨੀਟਸਰੰ ਗ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਦੀ

ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ

ਹੈ। ਮਾਪਦੰ ਡ ਸੰ ਚਾਲਨ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਂ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੈਨੂਅਲ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ (HEI) ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਅਤੇ
ਸਮੁਦਾਇਕ ਪਰਸਸਥਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਡ ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਿੱ ਕ ਅਸਜਹੀ ਮਾਡਲ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸਜਸ ਸਵਿੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਜਲ ਸਾਧਨ ਦੀਆਂ

ਰੂਰਤਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਪਸਰਮਾਣ ਦੇ ਸਹਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵੀ ਲਘੂ ਅਤੇ

ਸਚਰਕਾਲੀਨ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਮੈਨੂਅਲ, ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਤੌਰ ਇਿੱ ਕ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
ਅਤੇ ਮੰ ਗ ਸਵਿੱ ਚਕਾਰ ਇਿੱ ਕ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਸੰ ਤੁਲਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰ ਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦੂਸਸ਼ਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਸ ਆਦਾ ਤਣਾਅ ਸਪਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂਅਲ, ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ
ਸਪੰ ਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਯੋਜਨਾ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਲਹਾ

ਨਾਲ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਂ, ਸਵਧੀਆਂ, ਚਰਨਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਸਕਆਂ ਆਸਦ ਦਾ ਵਰਣਨ

ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੰ ੂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਕ ' ਡੇ ਜੀਰੋ ' (ਇਿੱ ਕ ਅਸਜਹੀ ਸਸਥਤੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰਪਾਸਲਕਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮ ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਅਤੇ
ਉਦਯੋਸਗਕ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸਭਆਨ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਪਸਹਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਰਤਮਾਨ ਸਗੋਂ ਭਸਵਿੱ ਿ ਦੇ
ਲਈ ਵੀ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਜਲ ਬਜਟ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਪਤੋਲ, ਜਲ ਿਪਤ 'ਤੇ ਸਨਗਰਾਨੀ, ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਵਰਿਾ ਜਲ ਦਾ ਭੰ ਡਾਰਨ, ਪਰੰ ਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਸਵਆਉਣ, ਪੁਨਰ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਪੁਨਰਭਰਣ ਢਾਂਚੇ, ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਸਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰ ਘਣਾ ਜੰ ਗਲੀਕਰਨ ਆਸਦ ਇਸ ਸਵਿੱ ਚ ਪਰਮਿ
ੁਿੱ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਤਾਰਸਕਕ ਟੀਚੇ ਤਿੱ ਕ ਅਿੱ ਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀ ਵੀ.ਐਲ.ਵੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਸੁਿੱ ਬਾ ਰਾਓ ਦਾ ਤਸਹ ਸਦਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। MGNCRE ਟੀਮ
ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਡਾ. ਕੇ ਐਨ ਰੇਿਾ, ਡਾ. ਸੂਰਜ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਸੰ ਘ, ਸ਼ਰੀ ਏ ਐਨ ਰੈਡੀ, ਸਮਸ. ਵਾਣੀ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰੀ, ਸਸ਼ਵਰਾਮ ਜੀ. ਅਤੇ ਸਮਸ. ਅਨਸੂਇਆ ਵੀ. ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂਅਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਸਬਲ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ
ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਹਸਾਨਮੰ ਦ ਹਾਂ।
ਡਾ. ਡਬਸਲਊ ਜੀ ਪਰਸੰਨਾ ਕੁਮਾਰ
ਪਰਧਾਨ ਐਮ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ

ਸਵਸ਼ਾ ਸੂਚੀ


ਜਾਣ ਪਛਾਣ



ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ 'ਚ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਸਮਕਾ



ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ 'ਚ ਕੈਂਪਸ ਸਕੋਰ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪਦੰ ਡ



ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ 'ਚ ਕੈਂਪਸ ਕੰ ਮ



ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਵਰਿਾ ਜਲ ਦਾ ਭੰ ਡਾਰਨ



ਸਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਨ



ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ



ਸਰਸਾਅ/ਟਪਕਨ ਸਨਯੰ ਤਰਨ



ਵਣਰੋਪਣ



ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਸਫਾਰਸ਼ੀ ਲੈਂ ਡਸਕੇਸਪੰ ਗ ਮਾਪਦੰ ਡ



ਕੰ ਮ ਯੋਜਨਾ



ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ 'ਚ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ (ਐਚ.ਈ.ਆਈ.) ਪਰਸ਼ਾਸਨ



ਪਰਸਤਾਸਵਤ ਅਸਧਐਨ ਸਮਿੱ ਗਰੀ : ਮਾਮਸਲਆਂ (ਕੇਸ) ਦਾ ਅਸਧਐਨ



ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਗਰਾਮ



ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਗਰਾਮ ਇਸਨਸ਼ੇਸਟਵ ਦਾ ਪਰਚਾਰ-ਪਰਸਾਰ।

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੈਂਪਸ ਤਾਸਲਕਾਵਾਂ
ਤਾਸਲਕਾ 1: ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਾਟਰ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰ ਦਾ ੇ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਚਾਰਟ
ਤਾਸਲਕਾ 2: ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ 'ਚ ਕੈਂਪਸ ਸਕੋਰ ਦਾ ਅੰ ਦਾ ਾ ਕਰਨਾ
ਤਾਸਲਕਾ 3: ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤਾਸਲਕਾ 4: ਵਾਟਰ ਕੰ ਸਰਵੇਸ਼ਨ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੈਪਸ ਇਨੀਸ਼ੇਸਟਵ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ/ਫ਼ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਸਮਲਾਪ
ਤਾਸਲਕਾ 5: ਜਲ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਸਧਤ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਸਚੰ ਨਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ/ਸਵਧੀਆਂ
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ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਗਰਾਮ ਤਾਸਲਕਾਵਾਂ
ਤਾਸਲਕਾ 1. ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਗਰਾਮ ਦੀ ਭੂਗੋਸਲਕ ਰੂਪ ਰੇਿਾ
ਤਾਸਲਕਾ 2: ਸਪੰ ਡ ਦੇ ਵਾਟਰ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰ ਦਾ ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਚਾਰਟ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 100 ਅੰ ਕ
ਤਾਸਲਕਾ 3. ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਜਲ ਦੇ ਸਰੋਤ
ਤਾਸਲਕਾ 4: ਸਵਸਭੰ ਨ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ 'ਚ ਜਲ ਦੀ ਿਪਤ
ਤਾਸਲਕਾ 5: ਸਪੰ ਡ ਦੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹਾਂ 'ਚ ਜਲ ਦੀ ਿਪਤ
ਤਾਸਲਕਾ 6: ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ 'ਚ ਗਰਾਮ ਸਕੋਰ ਦਾ ਅੰ ਦਾ ਾ
ਤਾਸਲਕਾ 7: ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਬਣਤਰ
ਤਾਸਲਕਾ 8 ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਸਤਹੀ ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਸਸਥਤੀ (10 ਅੰ ਕ)
ਤਾਸਲਕਾ 9: ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ
ਤਾਸਲਕਾ 10: ਸਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਨ
ਤਾਸਲਕਾ 11: ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ
ਤਾਸਲਕਾ 12: ਵਣਰੋਪਣ
ਤਾਸਲਕਾ 13: ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਰੀਸਾਇਕਸਲੰਗ
ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਫਾਰਮੈਟ 1: ਮੀਟਰ ਇਸਤਹਾਸ ਸਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਦਾ ਨਮੂਨਾ
ਫਾਰਮੈਟ 2: ਵਾਟਰ ਮੀਟਸਰੰ ਗ 'ਤੇ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ
ਫਾਰਮੈਟ 3: ਇਿੱ ਕ ਕਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
ਫਾਰਮੈਟ 4: ਜਲ ਲੇ ਿਾ ਪਰੀਿਣ (ਆਸਡਟ)
ਫਾਰਮੈਟ 5: ਲੀਕ ਸਰਪੋਰਟ
ਫਾਰਮੈਟ 6: ਲੀਕ ਜਾਂਚ ਸਰਪੋਰਟ

ਫਾਰਮੈਟ 7: ਸਰਕਾਰਡ ਕੀਸਪੰ ਗ ਅਤੇ ਸਨਰੀਿਣ
ਫਾਰਮੈਟ 8: ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰ ਮ ਯੋਜਨਾ
ਫਾਰਮੈਟ 9: ਪਰਮਿ
ੁਿੱ ਜਲ ਸਦਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰਡ
ਫਾਰਮੈਟ 10: ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ।

ਜਾਣ ਪਛਾਣ
ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧ 'ਚ
ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਸਤਆਰੀ ਪਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ,
ਅਤੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸਨਯਸਮਤ ਹਨ। ਓਥੇ ਹੀ ਨਾਗਸਰਕ, ਵਪਾਰਕ,
ਉਦਯੋਸਗਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ, 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੂਿਮ ਸਨਗਰਾਨੀ
ਨਾਲ ਸਨਯਸਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਝ
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ ਸਨਯਮ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ,
ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਿੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਸਾਧਨ ਪਰਬੰਧਨ
ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁਿੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ
ਸਪਸਰੰ ਗ ਬੋਰਡ ਸਾਸਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ, ਨਾ ਸਸਰਫ਼
ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ 'ਚ ਸਚੰ ਨਹਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ
ਨਾਗਸਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਦਸਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸਭਆਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ,
ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਭਾਗਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸਧਅਮ ਨਾਲ ਸਨਰੰ ਤਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਸਹਣਾ
ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮਿ
ੁਿੱ ਜਲ ਚੁਣਤ
ੌ ੀਆਂ 'ਚ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ, ਜਲ ਕੁਆਲਟੀ
ਪਰਬੰਧਨ, ਵਾਟਰ ਸ਼ੇਡ ਪਰਬੰਧਨ, ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਪਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵੇਸਟ
ਵਾਟਰ ਪਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
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ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ 'ਚ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਸਮਕਾ


ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ, ਪਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਵਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਦੀ ਲੋ ੜ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸਸਹਮਤੀ ਬਣਾਵੋ।



ਸਪੰ ਡ ਸਨਵਾਸੀਆਂ, ਗਰਾਮ ਪਰਸ਼ਾਸਨ, ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਸਹਿੱ ਸੇਦਾਰ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ, ਸਜਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਿੁਦ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਸਸਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ,
ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ, ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ, ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਦੀ ਲੋ ੜ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸਸਹਮਤੀ ਬਣਾਵੋ।



ਉਪਲਬਧ ਸਰਬੋਤਮ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਅਤੇ ਸਵੀਸਕਰਤ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਜਲ ਸੰ ਪੰ ਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਮਰਿੱ ਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਦਖ਼ਲ ਦੀ
ਰੂਪ ਰੇਿਾ ਸਤਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।



ਉਪਲਬਧ ਸਰਬੋਤਮ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਅਤੇ ਸਵੀਸਕਰਤ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਪੰ ਡ ਨੂੰ ਜਲ ਸੰ ਪੰ ਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਮਰਿੱ ਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਦਖ਼ਲ ਦੀ
ਰੂਪ ਰੇਿਾ ਸਤਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।



ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਜਲ ਪਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ।



ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪੰ ਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਪਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ।



ਕੈਂਪਸ 'ਚ, ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਪਿੱ ਥ ਪਰਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਸਤੁਤ ਕਰੋ।



ਸਪੰ ਡ 'ਚ, ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਪਿੱ ਥ ਪਰਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਸਤੁਤ ਕਰੋ।



ਕੈਂਪਸਾਂ ਅਤੇ ਸਪੰ ਡਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸਰਬੋਤਮ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਦੇ ਸਵਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਸਲਆਂ ਦੀ ਕੇਸ ਸਟਿੱ ਡੀ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪੰ ਡਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਇਹੋ ਸਜਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।



ਸੰ ਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਮੁਿੱ ਿ ਸਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਕੋਰ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰ ਟੀਮ, ਇਿੱ ਕ " ਕੈਂਪਸ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮ " ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰ ਮ
ਕਰੇਗੀ।



ਸਪੰ ਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਿ ਸਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਲਕੇ ਇਿੱ ਕ ਕੋਰ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰ ਟੀਮ, ਇਿੱ ਕ " ਗਰਾਮ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮ " ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰ ਮ
ਕਰੇਗੀ।



ਉਹ ਟੀਮ, ਜੋ ਛਾਣਬੀਣ, ਸਰਵੇਿਣ, ਤਿੱ ਥ ਛਾਣਬੀਣ, ਸਰਕਾਰਸਡੰ ਗ, ਸਵਉਂਤਬੰ ਦੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਸਹਲੂਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਸਮਲ
ਰਹੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰ ਬੰ ਸਧਤ ਸਹਿੱ ਸੇਦਾਰ ਰਸਹਣਗੇ, ਸਜਹਨਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸਪੰ ਡ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸਸਨਕ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਗਸਰਕ, ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਟੀਮਾਂ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਧਆਪਕ, ਅਤੇ ਸਪੰ ਡ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਸਮਲ ਰਸਹਣਗੇ।



ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਇਿੱ ਛੁਕ, ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰ ਬੰ ਸਧਤ ਇਿੱ ਛੁਕ ਸਵਭਾਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਗਰਾਮ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸੰ ਬੰ ਸਧਤ ਿੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਅੰ ਦੋਲਨ ਦੀ, ਅਗਵਾਈ
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ਕਰਨ ਦੀ ਸ ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਗਵਾਈ ਟੀਮ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਟੀਮ, ਆਪਣੇ ਸਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ
ਇਿੱ ਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਕੋਰ ਅਸਭਆਨ ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ' ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਟੀਮ ' ਸਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।


‘ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਗਵਾਈ ਟੀਮ’ ਅਤੇ ' ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਟੀਮ ', ਸਮਲ ਕੇ ‘ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮ’ ਅਿਵਾਵੇਗੀ।



‘ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮ’, ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਰੁਚੀ ਰਿੱ ਿਣ ਵਾਲੇ ਲੇ ਿਾ, ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਸਵਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ
ਇਿੱ ਕ ਟੀਮ, 'ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਬੰਧਕ ਸਮੂਹ' ਨੂੰ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।



ਪੂਰਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਨਯੁਕਤ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੇ ਸਨਰਦੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚਿੱ ਲੇ ਗਾ, ਜੋ ਪਸਰਵਰਤਨ ਸਲਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਨਰਧਾਰਣ ਕਰੇਗੀ।



ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ‘ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮ’ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਆਂਢੀ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀਆਂ, ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਸਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਨਯਮਤ
ਅੰ ਤਰਾਲ 'ਤੇ, ਪਰਗਤੀ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।



ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਪਸਹਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰ ਸਥਾ ਪਰਮਿ,
ੁਿੱ ਹਰ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਵਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਰਦੇਸਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ
ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਂ 'ਤੇ ਸਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰੇ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਲੇ
ੁਿੱ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ,
ਸਵਭਾਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਸ਼ਾਸਸਨਕ, ਗੈਰ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਨੇਤਾ ਪਰਣਾਲੀ 'ਚ
ਇਿੱ ਕ ਪਰਤਿੱਿ ਪਸਰਵਰਤਨ ਸਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਅਸਭਆਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪਿੱ ਥਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੇਸਟਵ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਸਲਾਹ
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਦੇ 'ਕੈਂਪਸ ਸਕੋਰ' ਦਾ ਮਾਪਦੰ ਡ
ਭੌਸਤਕ ਬਾਹਰੀ ਆਸਕਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ


ਜਲ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ



ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਸਫਕਸਚਰਾਂ 'ਤੇ ਚੰ ਗੀ ਪਲੰਸਬੰ ਗ



ਜਲ ਕੁਸ਼ਲ ਪਖ਼ਾਨੇ/ਗੁਸਲਖ਼ਾਨੇ



ਜਲ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਦੇ ਲਈ ਸਸਦਕਵਾਨ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ



ਜਲ ਸਨਰੀਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਸਦਕਵਾਨ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ



ਟੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ 'ਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਸਾਅ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ



ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਖ਼ਾਨੇ/ਗੁਸਲਖ਼ਾਸਨਆਂ 'ਚ ਦੋ ਪਿੱ ਧਰ ਦੀ ਫਲਸਸ਼ੰ ਗ ਦਾ ਹੋਣਾ



ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਘਿੱ ਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲੇ ਬੂਸਟਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ



ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਸਵਭਾਗ ਅਤੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਇੰ ਤ ਾਮ ਕਰਨਾ

ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰਨਾ


ਵਰਿਾ ਪੈਮਾਨਾ ਯੰ ਤਰ ਅਤੇ ਵਰਿਾ ਸਰਕਾਰਸਡੰ ਗ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਾਉਣਾ



ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਵਰਿਾ ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ ਨੂੰ ਆਰੰ ਭ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ



ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਵਰਿਾ ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ ਸਹਿੱ ਤ ਟੋਏ ਬਣਾਉਣਾ



ਵਰਕਸ਼ਾਪ/ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਮਾਸਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸਗਆਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
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ਪਰੰ ਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਕਾਰਪੋਰਸ਼
ੇ ਨਾਂ/ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸਵਆਉਣਾ


ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੁਨਰਭਰਣ ਕਰਨਾ



ਜਲ ਸੰ ਤੁਲਨ ਦਾ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਕਰਨਾ



ਪੁਨਰ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਪੁਨਰਭਰਣ ਲਈ ਬਣਤਰ ਬਣਾਉਣਾ



ਵਾਟਰਸ਼ੈੈੱਡ ਦਾ ਸਵਕਾਸ ਕਰਨਾ



ਭੂ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ



ਜਲ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ



ਬਾਇਓਮਾਸ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ

ਹੋਰ ਦਖ਼ਲ/ਉਦਿੱ ਮ


ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ



ਯੋਜਨਾ, ਸਤਆਰੀ ਅਤੇ ਸਰਪੋਰਸਟੰ ਗ ਤੰ ਤਰ ਸਥਾਸਪਤ ਕਰਨਾ



ਉਪਯੁਕਤ ਪਰਦਰਸ਼ਨ, ਪਰਚਾਰ, ਅਤੇ ਸਗਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ



ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਮ ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਲਆਣ 'ਤੇ ਸਧਆਨ ਦੇਣਾ



ਸਰਪੋਰਸਟੰ ਗ ਤੰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ



ਸਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਪਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਹਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਰਧਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ
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ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਦੇ ਕੰ ਮ
 ਹਰ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਲ ਬਜਟ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਰਤ ਹੈ :
a. ਜਲ ਬਜਟ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਭਵਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੇ ਿੁਿੱ ਲਹੇ ਭਾਗ (ਭੂਮੀ ਦੀ ਢਾਲ 'ਤੇ ਆਧਾਸਰਤ) ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ
ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਇਕਾਈ ਮੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
b. ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਇਕਾਈ 'ਚ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਹਨ।
c. ਹਰੇਕ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 'ਚ ਜਲ ਦੀਆਂ ਅਲਪਕਾਲਕ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਿਪਤ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਹਰੇਕ ਿੇਤਰ
(ਹਰੇਕ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿੁਿੱ ਲਹੇ ਭਾਗ) ਦੇ ਲਈ ਰੋ ਾਨਾ, ਮਾਸਸਕ, ਤਰੈ ਮਾਸਸਕ (ਮੌਸਮੀ) ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।
d. ਹਰ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ 'ਚ ਰੇਨ ਗੇਜ (ਵਰਿਾ ਮਾਪ ਯੰ ਤਰ) ਅਤੇ ਵਰਿਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰਡ ਰਿੱ ਿਣ ਵਾਲੀ ਪਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
e. ਹਰੇਕ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਿਾਈਆਂ, ਸਦਿਾਵਟੀ ਤਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛਿੱ ਤ ਦੇ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਸਹਿੱ ਤ ਬਣਤਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਿਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮਰਿੱ ਥਾ, ਭੂ
ਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਢਾਲ, ਸਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਜਲ ਸੋਿਣ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ (ਪੋਰੋਸਸਟੀ) ਅਤੇ ਵਰਿਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਡ ਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
f.

ਹਰੇਕ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ ਦੀ ਇਕਾਈ 'ਚ ਵਰਿਾ ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ ਦੇ ਉਪਯੁਕਤ ਸਡ ਾਇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਸਨਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

 ਜਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਚੰ ਨਹਤ ਇੰ ਡੀਕੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚਾ :
a. ਹਰੇਕ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੰ ਸਥਾ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵਸਭੰ ਨ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਦੇ ਸਵਸਭੰ ਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਕਰੇਗਾ।
b.

ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਜਲ ਦਾ ਸਨਯਮਤ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ (ਸਰਬੋਤਮ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਕੁਆਲਟੀ ਵਾਲੇ ਜਲ ਦਾ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਫ਼ਲਸਸ਼ੰ ਗ ਦੇ ਲਈ ਘਿੱ ਟ ਕੁਆਲਟੀ ਵਾਲੇ ਜਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ)।

c. ਹਰੇਕ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਇਕਾਈ 'ਚ ਸਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਯੁਕਤ ਵਰਿਾ ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ ਸਹਿੱ ਤ ਬਣਤਰਾਂ ਸਥਾਸਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ (ਪੂਰੇ
ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਿੇਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਤਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਿੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਥਾਸਪਤ ਕਰੋ)।
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ਜੋ ਮਾਸਪਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਜਸਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪਰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
a. ਸਾਰੇ ਹੀ ਥੋਕ ਜਲ ਵੰ ਡ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਜਲ ਉਪਯੋਗੀ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਪਰਵਾਹ ਮੀਟਰ ਸਥਾਸਪਤ ਕਰੋ।
b.

ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਸਰੰ ਗ ਤੇ ਸਨਗਰਾਨੀ ਰਿੱ ਿੋ।

 ਓਵਰਹੈੈੱਡ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ।
a.

ਹਰ ਸਦਨ ਸਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਓਵਰਹੈੈੱਡ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਲ ਪਿੱ ਧਰ 'ਚ ਅੰ ਤਰ ਨੂੰ ਦੇਿਦੇ ਹੋਏ ਓਵਰਹੈੈੱਡ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ।

b.

ਸੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰੋ ਸਕ ਹਰ ਸਦਨ ਸਵੇਰੇ ਟੈਂਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਸਦਨ ਦੀ ਿਪਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਪਿੱ ਧਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਅੰ ਤਰ 'ਤੇ ਸਧਆਨ ਦੇਵੋ।

 ਮੋਟਰ ਮੀਟਸਰੰ ਗ ਸਵਧੀ
a.

ਪਰਤੀ ਸਮੰ ਟ ਪੰ ਪ ਦੇ ਜਲ ਪਰਵਾਹ ਜਾਂ ਜਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਾਸਪਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੰ ਨੇ ਘੰ ਸਟਆਂ ਅਤੇ ਸਮੰ ਟਾਂ ਤਿੱ ਕ ਜਲ ਪੰ ਪ ਚਾਲੂ ਸਰਹਾ, ਇਸਦਾ
ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਰਿੱ ਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਨਕਾਸੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

b.

ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰ ਚਿੱ ਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲ ਦੀ ਸਨਕਾਸੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਗਸਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

c.

ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਬਜਟ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਲ ਲੇ ਿਾ ਪਰੀਿਣ ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰੋ।

 ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਜਲ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਓ :
a.

ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਜਲ ਸਨਕਾਸੀ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ

b.

ਹਰ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਵਸਭੰ ਨ ਉਪਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ

c.

ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਮੌਸਮੀ ਸਭੰ ਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਸ ਆਦਾ ਿਪਤ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਲ ਪਿੱ ਧਰ ਨੂੰ ਨਾਪੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ

 ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰੋ।
a.

ਥੋਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਥੋਕ ਿਪਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੰ ਸਿਆ ਬਣਾਵੋ।

b.

ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੰ ਸਿਆ ਦੇ ਮਾਸਧਅਮ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸਰਸਾਅ ਨੂੰ ਸੂਸਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਸਚਤਾਵਨੀ ਪਰਣਾਲੀ ਸਵਕਸਤ ਕਰੋ।
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c.

ਨਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ 'ਚ ਸਰਸਾਅ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ (ਰੋ ਾਨਾ/ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ/ਅਰਧ ਮਾਸਸਕ/ਮਾਸਸਕ)ਠੀਕ ਕਰੋ, ਅਸਜਹਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਸ ਆਦਾ ਿਪਤ ਵਾਲੇ
ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ ਆਦਾ ਸਧਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ ਕਰੋ।

d.

ਪਿਾਨੇ ਦੇ ਫਲਸ਼ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਲਸਸ਼ੰ ਗ 'ਚ ਦੋ ਪਿੱ ਧਰ ਨੂੰ ਸਥਾਸਪਤ ਕਰ ਕੇ ਫਲਸ਼ 'ਚ ਜਲ ਦੀ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ।

 ਜਲ ਪਰਬੰਧਨ।
a.

ਘਿੱ ਟ ਜਲ ਿਪਤ ਵਾਲੇ ਬਗ਼ੀਚੇ ਅਤੇ ਲਾਅਨ ਲਗਾਵੋ

b.

ਸ ਆਦਾ ਜਲ ਦੀ ਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਗ਼ੀਚੇ ਅਤੇ ਲਾਅਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲੋ

 ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ ਦਾ ਪਰਯਗ
ੋ ਕਰੋ।
a.

ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਥੋਕ ਜਲ ਿਪਤ ਅਤੇ ਵੰ ਡ ਸਬੰ ਦੂਆਂ 'ਤੇ ਜਲ ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ ਦੇ ਮੌਸਕਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ।

b.

ਜਲ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰਿੱ ਿਣ ਦੇ ਲਈ ਪਸਹਲਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪਸਹਲਾਂ ਿਪਤ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ।

c.

ਸਰਬੋਤਮ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਉੱਤਮ ਕੁਆਲਟੀ ਵਾਲੇ ਜਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਪੀਣ ਲਈ। ਇਸ਼ਨਾਨ , ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ 'ਚ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੰ ਟ
ਸਵਧੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ।

 ਸਰਸਾਅ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ।
a.

ਜਲ ਦੇ ਸਰਸਾਅ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿੇਤਰ ਵਾਰੀ ਇਿੱ ਕ ਜਲ ਸਨਰੀਿਣ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੋ।

b.

ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰਸਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜਓ ਟੈਸਗੰ ਗ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਚੰ ਨਹਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਪ ਆਧਾਸਰਤ ਸਚਤਾਵਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਸਚਤ ਕਰ ਕੇ ਜਲ ਸਰਸਾਅ
ਅਤੇ ਜਲ ਠਸਹਰਾਅ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰੋ।

 ਵਣਰੋਪਣ
a.

ਸੜਕ ਸਕਨਾਰੇ ਸਜਾਵਟੀ, ਸਸੰ ਗਲ ਿੇਤੀਬਾੜੀ (ਮੋਨੋਕਲਚਰ) ਵਾਲੇ ਰੁਿੱ ਿ ਅਤੇ ਲਾਅਨਾਂ 'ਚ ਚਾਇਨਾ ਘਾਹ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

b.

ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਸ ਆਦਾ ਜਲ ਦੀ ਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂਸਟਆਂ ਦੇ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਰਣ
ੇ ੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੂਸਟਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਓ, ਜੋ ਫ਼ਲਦਾਰ, ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ
ਸਟਕਾਊ ਹੋਣ।

c.

ਲੈਂ ਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਲਾਇਤੀ ਸ਼ਰਣ
ੇ ੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਓਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
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 ਸ਼ਾਸਨ ਪਰਬੰਧਨ
a.

ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੋ

b.

ਜਲ ਸੰ ਬੰ ਸਧਤ ਕੰ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਦੇ ਇੰ ਜੀਨੀਅਸਰੰ ਗ ਸਵੰ ਗ, ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਸਵੰ ਗ, ਯੋਜਨਾ ਸਵੰ ਗ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਸਵੰ ਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਮਲ ਕਰੋ।
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ਤਾਸਲਕਾ 1: ਕੈਂਪਸ ਵਾਟਰ ਸਮਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸਦਾ ਅੰ ਦਾ ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਚਾਰਟ
ਕਰਮ ਸੰ ਸਿਆ

ਮਾਪਦੰ ਡ

ਹਾਂ

ਨਹ

ਜਲ ਬਜਟ
a. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਨੇ ਅਲਪ ਸਮਆਦੀ, ਰੋ ਾਨਾ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ, ਮਾਸਸਕ ਅਤੇ ਤਰੈ ਮਾਸਸਕ (ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ) ਦੇ
ਲਈ ਜਲ ਬਜਟ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ?

b. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਸਵਸਭੰ ਨ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰੇਨ ਗੇਜ ਅਤੇ ਵਰਿਾ ਸਰਕਾਰਸਡੰ ਗ ਪਰਣਾਲੀ ਹੈ?
1.

c. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਇਕਾਈ ਿੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਵਰਿਾ ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ ਬਣਤਰ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ?
d. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮਰਿੱ ਥਾ, ਭੂ ਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਢਲਾਅਨ, ਸਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਮੁਸਾਮਦਾਰੀ(ਪੋਰਸਸਟੀ) ਅਤੇ ਵਰਿਾ ਦੇ
ਮੁਤਾਬਕ ਿਾਈਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਿਾ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਥਾਸਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?

e. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮਰਿੱ ਥਾ, ਭੂ ਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਦੇ ਢਲਾਅਨ, ਸਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਮੁਸਾਮਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਿਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
f.

ਬਣਾਵਟੀ ਤਲਾਅ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਥਾਸਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮਰਿੱ ਥਾ, ਇਲਾਕੇ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਢਲਾਅਨ, ਸਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਮੁਸਾਮਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਿਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛਿੱ ਤ

ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ ਬਣਤਰ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਥਾਸਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਜਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ
2.

a. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਵਸਭੰ ਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਸਵਸਭੰ ਨ ਉਪਯੋਗਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?

b. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਤਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਸਨਯੰ ਤਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਸਰਬੋਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਸਰਬੋਤਮ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਲਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਿੱ ਟ
ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ)?
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c. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਵਰਿਾ ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਕੁਿੱ ਲ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਭੂ ਭਾਗ ਅਤੇ ਗੁਰੂਤਾ

3.

ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਿੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ)?
ਸਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਨ
a. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਹੀ ਸਵਸਸਤਰਤ ਜਲ ਵੰ ਡ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਜਲ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਪਰਵਾਹ ਮੀਟਰ ਸਥਾਸਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ?
b. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਇਆ

ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਪਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚਦੇ ਹੋ?

c. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਜਲ ਬਜਟ ਪਰਬੰਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਲ ਲੇ ਿਾ ਪਰੀਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋ?

4.

ਓਵਰਹੈੈੱਡ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ
a. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਓਵਰਹੈੈੱਡ ਟੈਂਕ 'ਚ ਜਲ ਪਿੱ ਧਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਅੰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?
b. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ 'ਚ ਟੈਂਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ?

c. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਾਨਾ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਅੰ ਦਾ ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਪਿੱ ਧਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਅੰ ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸਧਆਨ ਸਦੰ ਦੇ ਹੋ?
ਮੋਟਰ ਮੀਟਸਰੰ ਗ ਸਵਧੀ
a. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਮੰ ਟ ਪੰ ਪ ਵਾਰ ਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹੋ?
5.

b. ਜਲ ਪੰ ਪ ਸਕੰ ਨੇ ਘੰ ਟੇ ਚਿੱ ਸਲਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?
c. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਨਕਲੇ (ਸਨਕਾਸੀ) ਜਲ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹੋ?

d. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਮੋਟਰ ਦੇ ਚਿੱ ਲਣ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਨਕਾਸੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ

6.

e.
ਕੈਂਪਸ
a.

ਕੀ
ਹੋ?ਤੁਹਾਡੇ ਇਿੱ ਥੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਪਰੀਿਣ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਚਿੱ ਲ ਸਰਹਾ
ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਦੇਣਯੋਗ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਦੀ ਗਣਨਾ
ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਦਾ ਅੰ ਦਾ ਾ

b. ਕੀ
ਤੁਸਹੈੀਂ?ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਇਕਾਈ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਵਸਭੰ ਨ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦਾ ਅੰ ਦਾ ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਕੀਤਾ
c. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪਿੱ ਧਰ ਅਤੇ ਉਸ ਸਵਿੱ ਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ
ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?

7.

ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰੋ
a. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਸਾਅ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ?
b. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਾਸਨਆਂ 'ਚ ਸਨਊਨਤਮ ਜਲ ਉਪਯੋਗ ਸਹਿੱ ਤ ਫਲਸਸ਼ੰ ਗ ਦੋ ਪਿੱ ਧਰੀ ਹੈ?
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8.

ਜਲ ਪਰਬੰਧ
a. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਿੱ ਥੇ ਜਲ ਦੀ ਘਿੱ ਟ ਿਪਤ ਵਾਲੇ ਬਗੀਚੇ ਅਤੇ ਲਾਅਨ ਹਨ?
b. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ ਆਦਾ ਜਲ ਦੀ ਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਗੀਚੇ ਅਤੇ ਲਾਅਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੋ?

ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ ਦਾ ਪਰਯਗ
ੋ ਕਰੋ।
a. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਿੱ ਥੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਥੋਕ ਜਲ ਿਪਤ ਅਤੇ ਵੰ ਡ ਸਬੰ ਦੂ 'ਤੇ ਜਲ ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ ਦੀ ਸੁਸਵਧਾ ਹੈ?

b. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਬਣਾਏ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ ‘ਪਸਹਲਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪਸਹਲਾਂ ਿਪਤ’ ਸਵਧੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ

9.

ਕਰਦੇ ਹੋ?
c. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣ, ਇਸ਼ਨਾਨ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੰ ਟ ਤੋਂ ਸਰਬੋਤਮ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਉੱਤਮ
ਕੁਆਲਟੀ ਵਾਲੇ ਜਲ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਸਰਸਾਅ ਸਨਯੰ ਤਰਨ

10.

a. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਇਕਾਈ ਵਾਰ (ਿੇਤਰ ਵਾਰ) ਜਲ ਸਨਰੀਿਣ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ?
b. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਜਲ ਸਰਸਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਟੈਸਗੰ ਗ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਨਸ਼ਾਨਦੇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਐਪ

ਆਧਾਸਰਤ ਸਚਤਾਵਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਸਚਤ ਕਰ ਕੇ ਜਲ ਸਰਸਾਅ ਅਤੇ ਜਲ ਠਸਹਰਾਅ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਵਣਰੋਪਣ
a. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਸਕਨਾਰੇ ਸਜਾਵਟੀ, ਸਸੰ ਗਲ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਰੁਿੱ ਿ ਅਤੇ ਲਾਅਨ 'ਚ ਚਾਇਨਾ ਘਾਹ ਲਗਾਏ ਹਨ?

11.

b. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ ਆਦਾ ਜਲ ਦੀ ਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੂਸਟਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੂਸਟਆਂ
ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੋ, ਜੋ ਫ਼ਲਦਾਰ, ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਟਕਾਊ ਹੋਣ?
c. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂ ਟਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਲਾਇਤੀ ਸ਼ਰਣ
ੇ ੀਆਂ ਦੇ ਬੂਸਟਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋਗ?
ੇ

12. ਪਰਸ਼ਾਸਨ
a. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ?

b. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਸਵਭਾਗ ਦੇ ਇੰ ਜੀਨੀਅਸਰੰ ਗ ਸਵੰ ਗ, ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਸਵੰ ਗ,
ਯੋਜਨਾ ਸਵੰ ਗ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਸਵੰ ਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਅਨੁਵਰਤੀ ਨਤੀਜਾ : ਵਾਟਰ ਸਮਾਟ ---75 % ਹਾਂ --- ਆਸਗਆਕਾਰੀ
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ਤਾਸਲਕਾ 2: ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ 'ਚ ਕੈਂਪਸ ਸਕੋਰ ਦਾ ਅੰ ਦਾ ਾ
ਮਾਪਦੰ ਡ
ਕਰਮ
ਸੰ ਸਿਆ ਜਲ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

ਜਲ ਉਪਲਿੱਬਧਤਾ
ਜਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ
ਜਲ ਕੁਆਲਟੀ
ਵਰਿਾ ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ
ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ
ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਪਸਹਲ

ਸਰੋਤ

ਅੰ ਦਾ ਨ ਜਲ ਲੋ ੜ
1.
2.
3.
4.
5.

2.1 ਜਲ ਬਜਟ (ਸਰੋਤ ਵਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਵਾਰ ਸਵਸਸਤਰਤ ਉਪਯੋਗ)

ਰੋ ਾਨਾ (000 ਲੀਟਰ 'ਚ)

ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ (000 ਲੀਟਰ 'ਚ)

ਸਰੋਤ
1

ਸਰੋਤ
1

ਸਰੋਤ
2

ਸਰੋਤ
3

ਸਰੋਤ
2

ਸਰੋਤ
3

ਮਾਸਸਕ (000 ਲੀਟਰ 'ਚ)

ਸਰੋਤ
1

ਸਰੋਤ
2

ਸਰੋਤ
3

ਜਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਸਨਕਾਸੀ ਜਲ ਦੀ ਗਣਨਾ (1 ਅੰ ਕ)

ਤਰੈ ਮਾਸਸਕ (000 ਲੀਟਰ 'ਚ)
ਸਰੋਤ
1

ਸਰੋਤ
2

ਰੋ ਾਨਾ (ਲੀਟਰ 'ਚ)
ਸਰੋਤ
ਸਰੋਤ
ਸਰੋਤ
1
2
3

ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ (ਲੀਟਰ 'ਚ)
ਸਰੋਤ
ਸਰੋਤ
ਸਰੋਤ
1
2
3

ਮਾਸਸਕ (ਲੀਟਰ 'ਚ)
ਸਰੋਤ
ਸਰੋਤ
ਸਰੋਤ
1
2
3

ਤਰੈ ਮਾਸਸਕ (ਲੀਟਰ 'ਚ)
ਸਰੋਤ
ਸਰੋਤ
ਸਰੋਤ
1
2
3

ਰੋ ਾਨਾ ( ਲੀਟਰ 'ਚ)
ਸਰੋਤ
ਸਰੋਤ
ਸਰੋਤ
1
2
3

ਜਲ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ (ਲੀਟਰ 'ਚ)
ਸਰੋਤ
ਸਰੋਤ
ਸਰੋਤ
1
2
3

ਮਾਸਸਕ (ਲੀਟਰ 'ਚ)
ਸਰੋਤ
ਸਰੋਤ
ਸਰੋਤ
1
2
3

ਤਰੈ ਮਾਸਸਕ (ਲੀਟਰ 'ਚ)
ਸਰੋਤ
ਸਰੋਤ
ਸਰੋਤ
1
2
3

ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ
ਇਸ਼ਨਾਨ
ਧੁਆਈ
ਫਲਸਸ਼ੰ ਗ
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ਸਰੋਤ
3

ਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਯਗ
ੋ ਸਹਿੱ ਤ
ਬਚੇ ਜਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ (% 'ਚ
1.
2.
3.
4.
5.

ਸਵਅਕਤ)
ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ
ਇਸ਼ਨਾਨ
ਧੁਆਈ
ਫਲਸਸ਼ੰ ਗ
ਹੋਰ ਉਪਯੋਗ
ਫਾਲਤੂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਜਲ ਦਾ
ਪਰਸਤਸ਼ਤ/ਪਸਰਪੂਰਕ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ

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

ਰੋ ਾਨਾ ( ਲੀਟਰ 'ਚ)
ਸਰੋਤ
1

ਸਰੋਤ
2

ਜਲ ਦੀ ਉਪਲਿੱਬਧਤਾ (ਬਹੁਤਾਤ/ਥੁੜਹ)
ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ (ਲੀਟਰ 'ਚ)

ਸਰੋਤ
3

ਰੋ ਾਨਾ ( ਲੀਟਰ 'ਚ)
ਸਰੋਤ
1

ਸਰੋਤ
2

ਸਰੋਤ
3

ਸਰੋਤ
1

ਸਰੋਤ
2

ਸਰੋਤ
3

ਉਪਯੋਗ (ਬਹੁਤਾਤ/ਥੁੜਹ)
ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ (ਲੀਟਰ 'ਚ)
ਸਰੋਤ
1

ਸਰੋਤ
2

ਸਰੋਤ
3

ਮਾਸਸਕ (ਲੀਟਰ 'ਚ)
ਸਰੋਤ
1

ਸਰੋਤ
2

ਸਰੋਤ
3

ਮਾਸਸਕ (ਲੀਟਰ 'ਚ)
ਸਰੋਤ
1

ਸਰੋਤ
2

ਸਰੋਤ
3

ਤਰੈ ਮਾਸਸਕ (ਲੀਟਰ 'ਚ)
ਸਰੋਤ
1

ਸਰੋਤ
2

ਤਰੈ ਮਾਸਸਕ (ਲੀਟਰ 'ਚ)
ਸਰੋਤ
1

ਸਰੋਤ
2

ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ
ਧੁਆਈ
ਫਲਸਸ਼ੰ ਗ
ਸਫ਼ਾਈ
ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ
ਹੋਰ ਉਪਯੋਗ
ਸਰੋਤ 1: ਨਗਰ ਪਾਸਲਕਾ/ਸਨਗਮ/ਪੀ-ਡਬਲਯੂ ਡੀ' /ਗਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਇਪ ਲਾਇਨ
ਸਰੋਤ 2: ਿੂਹ, ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਬੋਰਵੇਲ ਅਤੇ ਸਟਊਬਵੈੈੱਲ
ਸਰੋਤ 3: ਝਰਣਾ, ਧਾਰਾ, ਨਸਹਰ (ਸੁਤੰਤਰ ਸਰੋਤ)
ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ
ਜਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਉਪਲਿੱਬਧਤਾ, ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਵੰ ਡ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਸਜਵੇਂ ਟੂਟੀਆਂ, ਸਟੋਰੇ ਸਬੰ ਦੂ ਅਤੇ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ 'ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ
a. ਵਾਸਤਸਵਕ ਜਲ ਉਪਯੋਗ ਆਦਰਸ਼ ਜਲ ਉਪਯੋਗ = A (ਫਾਲਤੂ ਜਲ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ)
b. ਇਿੱ ਕ/ਆਦਰਸ਼ ਜਲ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ X100x0.10 = X
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ਸਰੋਤ
3

ਸਰੋਤ
3

c. ਜਲ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰ ਕ = 20 X
ਜਲ ਉਪਯੋਗ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ ਸਥਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ 30 ਐਲ.ਪੀ.ਸੀ.ਡੀ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ 100 (ਡੇ ਸਕਾਲਰ),100 (ਹੋਸਟਲ ਵਾਸੀ) ਅਤੇ 135 ਐਲ.ਪੀ.ਸੀ.ਡੀ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ
10 ਅੰ ਕ ਸਮਲਦੇ ਹਨ।
a. 30 ਐਲ.ਪੀ.ਸੀ.ਡੀ (ਡੇ ਸਕਾਲਰ) ਤੋਂ ਸ ਆਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਲੀਟਰ ਦੇ ਲਈ 0.9 ਦੀ ਕਟੌਤੀ
b. 100 ਤੋਂ ਸ ਆਦਾ ਐਲ.ਪੀ.ਸੀ.ਡੀ (ਹੋਸਟਲ ਵਾਸੀ) ਉਪਯੋਗ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਲੀਟਰ ਦੇ ਲਈ 0.9 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ
c. 135 ਐਲ.ਪੀ.ਸੀ.ਡੀ (ਸਨਵਾਸੀ) ਤੋਂ ਸ ਆਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵਾਲੇ ਪਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਲਈ 0.9 ਦੀ ਕਟੌਤੀ
ਫਾਲਤੂ ਜਲ = ਜਲ ਉਪਯੋਗ - ਜਲ ਉਪਯੋਗ
ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਜਲ ਦਾ ਪਰਸਤਸ਼ਤ
ਸਰੋਤ 1: ਨਗਰ ਪਾਸਲਕਾ/ਸਨਗਮ/ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ/ਗਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਇਪਲਾਇਨ
ਸਰੋਤ 2: ਿੂਹ, ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਬੋਰਵੇਲ ਅਤੇ ਸਟਊਬਵੈੈੱਲ
ਸਰੋਤ 3: ਝਰਣਾ, ਧਾਰਾ, ਨਸਹਰ (ਸੁਤੰਤਰ ਸਰੋਤ)
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਬਿੱ ਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸਸਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਿੱ ਛੋ ਸਜਹਨਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸਕਸੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਇਿੱ ਕ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ (ਪੀਣ, ਫਲਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ) ਦੇ ਲਈ ਸਕਸੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਰਸਤਸ਼ਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਲਈ ਥਿੱ ਲੇ ਸਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਸੂਤਰ ਦਾ ਪਰਯੋਗ
ਕਰੋ।
ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਲੈ ਕਟਰ (ਸਰਸੇਪਟਰ) ਸਟੋਰੇ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵੋ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋ ਭਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰ ਸਿਆ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ।
ਸਕਸੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਜਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ਸਕਸੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਲ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਮਾਤਰਾ

× 100
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2. 2 ਜਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ (20 ਅੰ ਕ)
ਕਰਮ
ਸੰ ਸਿਆ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ਅਸਧਕਤਮ
ਅੰ ਕ

ਮਾਪਦੰ ਡ

ਜਲ ਕੁਆਲਟ
ਕੀ ਸਵਿੱ ਛ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਆਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਟੈਂਕੀ ਰੋ ਾਨਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਟੈਂਕੀ ਪਰਸਤਸਦਨ ਕਲੋ ਰੀਨਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਹਰ ਭਵਨ 'ਚ ਜਲ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਪਰੀਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਲੋ ਰੋਸਕੋਪ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?
ਕੀ ਰੂਰੀ ਕੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋ ਰੋਸਕੋਪ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? (1 ਅੰ ਕ)
ਕੀ ਹਰ ਭਵਨ 'ਚ ਜਲ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਪਰੀਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਲੋ ਰੋਸਕੋਪ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? (1 ਅੰ ਕ)
ਕੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਰਹੇ ਕਲੋ ਰੋਸਕੋਪ ਪਰਭਾਵੀ ਰੀਸਡੰ ਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ?
ਕੀ ਆਰਓ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਭਵਨ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ? (1 ਅੰ ਕ)
ਕੀ ਆਰਓ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਸਤਸਦਨ ਸਰਸਫਲ ਦੇ ਮਾਸਧਅਮ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? (1 ਅੰ ਕ)

ਪਰਾਪਤ ਅੰ ਕ

10

ਕੁਿੱ ਲ ਜੋੜ

ਜਲ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ
ਕੀ ਵਾਟਰ ਸਫਲਟਰ/ਆਰ। ਓ ਮਸ਼ੀਨ ਚੰ ਗੀ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸਸਥਤੀ 'ਚ ਹੈ?
ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਏਐਮਸੀ (AMC) ਦੇ ਤਸਹਤ ਰਿੱ ਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਸਕਸੇ ਸਨੈੱਜੀ ਏਜੰ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਜੇ ਪਾਣੀ ਸਫਲਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਸਵਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਉਬਾਸਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਸਫਲਟਰ ਤੋਂ ਸਰਸਾਅ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ/ਜੰ ਗ ਿਾਧੇ ਹੋਏ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ?
ਕੀ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ 24/7 ਉਪਲਬਧ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਦਰਵਾ ਾ ਅਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਿੇਤਰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਿੱ ਕਾ ਹੈ?
ਕੀ ਿਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਲਈ ਗ਼ੈਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ, ਸਾਫ਼ ਜਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?
ਜੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਸਟੋਰੇ ਟੈਂਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ?
ਕੀ ਟੈਂਕ ਸਨਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕੁਿੱ ਲ ਸੰ ਸਿਆ

10
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ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਵਰਿਾ ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ
ਵਰਿਾ ਜਲ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਲ ਦਾ ਮੁਿੱ ਿ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੈਂਪਸ ਆਪਣੇ ਿੇਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ
ਵਰਿਾ ਜਲ ਦਾ ਭੰ ਡਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿੇਤਰ ਕਿੱ ਚਾ ਜਾਂ ਪਿੱ ਕਾ ਸਕਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਨੀ
ਪਾਣੀ ਪੁਨਰਭਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰ ਕਲਨ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਦੀ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਿੱ ਕਾ ਿੇਤਰ ਸ ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਣੀ
ਸੰ ਕਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਿਾ ਜਲ ਰਾਹ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਜਲ ਦੇ ਬੇਰਕ
ੋ ਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਵਰਿਾ ਜਲ ਦੇ ਸਬਹਤਰ ਪੁਨਰਭਰਣ ਨੂੰ ਸੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਵਰਿਾ ਜਲ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰਿੱ ਿਣਾ

ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਸਨਮਨਸਲਿਤ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਅੰ ਕਸੜਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

a. ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਿੇਤਰਫਲ :
b. ਸੰ ਸਥਾ ਦਾ ਪਿੱ ਕਾ ਿੇਤਰ :
c. ਸੰ ਸਥਾ ਦਾ ਕਿੱ ਚਾ ਿੇਤਰ :

ਮੀਟਰ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਿਾ (ਐਮਐਮ/1000 'ਚ ਵਰਿਾ) = ਸੰ ਸਥਾ ਦਾ ਭੂਮੀ ਿੇਤਰ x ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਿਾ ਮੀਟਰ 'ਚ
ਸਕਸੇ ਿੇਤਰ 'ਚ ਸੰ ਕਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਵਰਿਾ ਜਲ, ਹੇਠ ਸਲਿੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :
i.

ਪਿੱ ਕਾ ਿੇਤਰ x ਵਰਿਾ ਜਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ X 0.85 (ਵਹਾਅ ਗੁਣਨ ਅੰ ਕ) +

ii.

ਕਿੱ ਚਾ ਿੇਤਰ x ਵਰਿਾ ਜਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ x (ਵਹਾਅ ਗੁਣਨ ਅੰ ਕ = 0.35)

X ਵਰਿਾ ਜਲ ਜੋ ਸੰ ਕਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਵਰਿਾ ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ: i + ii = (ਲੀਟਰ ਪਰਤੀ ਸਾਲਾਨਾ)
ਵਰਿਾ ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ : a + b
a. ਕਿੱ ਚਾ ਿੇਤਰ ਸਜਿੱ ਥੋਂ ਵਰਿਾ ਜਲ ਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਵਰਿਾ ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ ਸਬੰ ਦੂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕਿੱ ਚੇ ਿੇਤਰ ′ਚ ਵਰਿਾ ਜਲ ਦਾ ਭੰ ਡਾਰਨ

ਕਿੱ ਚੇ ਿੇਤਰ ′ਚ ਭੰ ਡਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਰਿਾ ਜਲ

× 100 × 0.35

b. ਪਿੱ ਕਾ ਿੇਤਰ ਸਜਿੱ ਥੋਂ ਵਰਿਾ ਜਲ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਵਰਿਾ ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ ਸਬੰ ਦੂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਪਿੱ ਕੇ ਿੇਤਰ ′ਚ ਵਰਿਾ ਜਲ ਦਾ ਭੰ ਡਾਰਨ

ਪਿੱ ਕੇ ਿੇਤਰ ′ਚ ਭੰ ਡਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਰਿਾ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਵਰਿਾ ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ = Y/X x30

× 100 x 0.85
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2.3 ਸਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਨ (13 ਅੰ ਕ)
ਕਰਮ
ਸੰ ਸਿਆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ਮਾਪਦੰ ਡ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥੋਕ ਜਲ ਵੰ ਡ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਹਨ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਤਸਦਨ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥੋਕ ਜਲ ਵੰ ਡ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਫਲੋ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਹਨ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਨਕਲੇ ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹੋ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪੰ ਪ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਮੰ ਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹੋ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੰ ਪ ਸਕੰ ਨੇ ਘੰ ਟੇ ਚਾਲੂ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਨਕਾਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹੋ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਤਸਦਨ ਜਲ ਦਾ ਲੇ ਿਾ ਪਰੀਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਬਜਟ ਸਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ 'ਚ ਓਵਰਹੈੈੱਡ ਟੈਂਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱ ਧਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰ ਤਰ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਦੀ ਗਤੀਸਵਧੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਓਵਰਹੈੈੱਡ ਟੈਂਕ 'ਚ ਜਲ ਪਿੱ ਧਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਅੰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕਰਦੇ
ਕੀ ਤੁਸ
ਹੋੀਂ?ਸੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕ ਟੈਂਕ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਸਰਆ ਹੋਵ?
ੇ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰ ਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਪਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ?
ਕੁਿੱ ਲ ਸੰ ਸਿਆ

ਅਸਧਕਤਮ
ਅੰ ਕ

ਪਰਾਪਤ
ਅੰ ਕ
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2.4 ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ (20 ਅੰ ਕ)
ਕਰਮ ਸੰ ਸਿਆ

ਮਾਪਦੰ ਡ

ਅਸਧਕਤਮ ਅੰ ਕ ਪਰਾਪਤ ਅੰ ਕ

ਪਿਾਨੇ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਸਰਸਾਅ ਤੋਂ ਸਬਨਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਟੂਟੀਆਂ
1.

6.
7.

ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਪਿਾਨੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਿੇਤਰਾਂ (ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ, ਅਸਧਆਪਕਾਂ, ਮਸਹਮਾਨਾਂ) 'ਚ ਚਾਲੂ ਟੂਟੀਆਂ (ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ
ਸਬੰ ਦੂ) ਦੀ ਉਪਲਿੱਬਧਤਾ
ਕੈਂਪਸ (ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ, ਅਸਧਆਪਕਾਂ, ਮਸਹਮਾਨਾਂ) 'ਚ ਪਿਾਨੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਿੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸੋਈ, ਬਗੀਚਾ,
ਸਰਵਜਨਕ ਿੇਤਰਾਂ 'ਚ ਚਾਲੂ ਟੂਟੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਿੱਬਧਤਾ
ਕੀ ਟਪਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਸਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਟੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਾਰਵਾਰਤਾ
ਚੰ ਗੀ ਕੁਆਲਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ (ਜੰ ਗ ਰੋਧਕ, ਪੀਵੀਸੀ) 'ਤੇ ਸਨਵੇਸ਼। ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਸਨਰੀਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਇਸਨਆਂ ਦੀ
ਵਾਰਵਾਰਤਾ
ਕੀ ਪਾਈਪ ਸਰਸਾਅ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸਧਆਨ ਸਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਸਰਸਾਅ ਦੇ ਲਈ ਸਨਰੀਿਣ।
ਸਰਸਾਅ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਇਪਲਾਇਨਾਂ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਜਾਂਚ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਦੇ ਿੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ

8.
9.
10.

ਛਿੱ ਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰ ਧਾਂ ਨੂੰ ਪਰਭਾਸਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਸਾਅ।
ਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰ ਧਾਂ 'ਤੇ ਸਰਸਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰ ਦੂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਛਿੱ ਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰ ਧਾਂ ਦੇ ਸਰਸਾਅ ਬਾਰੇ ਮਾਸਹਰਾਂ/ਇੰ ਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰੀਿਣ ਅਤੇ ਸਲਾਹ
ਸਰਸਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛਿੱ ਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰ ਧਾਂ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰ ਮੁਰੰਮਤ/ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ

2.
3.
4.
5.

11.
12.
13.

5

2

3

ਫੀਡਬੈਕ ਸਵਵਸਥਾ
ਸਮੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਂਪਸ ਭਵਨਾਂ 'ਚ ਫੀਡਬੈਕ ਤੰ ਤਰ ਦੀ ਉਪਲਿੱਬਧਤਾ
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ, ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਸਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਲੰਸਬੰ ਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ
ਸਮਆਦੀ ਸਮੀਸਿਆ
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ, ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ/ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਕਰਨਾ

3

ਜਲ ਕੁਸ਼ਲ ਪਿਾਨੇ/ਗੁਸਲਿਾਨੇ।
14.
15.
16.

ਦੂਹਰੀ ਫਲਿੱਸ਼ ਪਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਿਾਨੇ।
ਛੇ : ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਪਾਣੀ ਪਰਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੂਹਰੀ ਫਲਿੱਸ਼ ਪਰਣਾਲੀ ਯੁਕਤ ਫਲਿੱਸ਼ ਟੈਂਕ।
ਫਲਿੱਸ਼ ਟੈਂਕ 'ਚ ਦੂਹਰੀ ਫਲਿੱਸ਼ ਪਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ 6 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਸ ਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਫਲਿੱਸ਼ ਟੈਂਕ 'ਚ ਸਸੰ ਗਲ ਫਲਿੱਸ਼ ਪਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ 6 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
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17.
18.
19.
20.

.

ਫਲਿੱਸ਼ ਟੈਂਕ 'ਚ ਸਸੰ ਗਲ ਫਲਿੱਸ਼ ਪਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ 6 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਸਜਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਵਕਤ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰ ਆਧਾਸਰਤ ਟੂਟੀਆਂ।
ਸਮਆਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਯੁਕਤ
ਸਮਆਦੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ
ਪਿਾਨੇ ਦੇ ਲਈ ਮੁੜ ਵਰਤਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਿੱਬਧਤਾ।
ਮੁੜ ਵਰਤਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਸੜਆ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਹੈ।

2
2

2.5 ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ (9 ਅੰ ਕ)
ਕਰਮ ਸੰ ਸਿਆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ਮਾਪਦੰ ਡ

ਸਾਫ਼ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਿੱਬਧਤਾ
ਪਾਣੀ ਸਫਲਟਰ/ਆਰ ਓ (R. O) ਮਸ਼ੀਨ ਚੰ ਗੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ?
ਕੀ ਇਸਦੀ ਦੇਿਰੇਿ ਏਐਮਸੀ (AMC) ਦੇ ਤਸਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਜੇ ਸਕਸੇ ਸਨੈੱਜੀ ਏਜੰ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ?
ਜੇ ਵਾਟਰ ਸਫਲਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਗੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਣੀ ਉਬਾਸਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਸਾਫ਼ ਸਗਲਾਸ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਅਸਧਕਤਮ ਅੰ ਕ ਪਰਾਪਤ ਅੰ ਕ

ਕੀ ਸਫਲਟਰ 'ਚ ਸਰਸਾਅ ਹੈ/ਜੰ ਗਾਲ ਿਾਧੀ ਸਸਥਤੀ 'ਚ ਹੈ?
ਕੀ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ 24/7 ਉਪਲਬਧ ਹੈ?
ਕੀ ਜਲ ਪਰਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਿੇਤਰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਿੱ ਸਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਕੁਿੱ ਲ ਸੰ ਸਿਆ
2.6 ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ (30 ਅੰ ਕ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
28

ਕੀ ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੈਂਪਸਲੰਗ ਅਤੇ ਸਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
ਕੀ ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪਰਯਕ
ੁ ਤ ਜਲ ਦੇ ਸੰ ਗਰਸਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸਵਧੀ ਹੈ?
ਕੀ ਗੰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ ਕੀਤੇ ਸਬਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਕਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ ਜਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਵੇਸਟ ਜਲ ਨੂੰ ਰੋ ਾਨਾ, ਹਫਤਾਵਾਰ, ਮਾਸਸਕ, ਸਾਲਾਨਾ ਰੂਪ ਸਵਿੱ ਚ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਜਮਹਾ ਵੇਸਟ ਜਲ ਨੂੰ ਰੋ ਾਨਾ, ਹਫਤਾਵਾਰ, ਮਾਸਸਕ, ਸਾਲਾਨਾ ਰੂਪ ਸਵਿੱ ਚ ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਵੇਸਟ ਜਲ ਦੀ ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ ਸਕੰ ਨੇ ਪਰਸਤਸ਼ਤ ਹੈ?
ਆਰ ਓ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਵੇਸਟ ਜਲ ਦਾ ਸਕਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
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2.7 ਵਣਰੋਪਣ (15 ਅੰ ਕ)
ਕਰਮ ਸੰ ਸਿਆ
1.
ਹਸਰਆਲੀ ਹੇਠਲਾ ਿੇਤਰ
2.
ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਨਰਸਰੀ ਪਰਬੰਧ
3.
ਪੌਦ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਪਰਬੰਧ
ਕੁਿੱ ਲ ਸੰ ਸਿਆ
ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਿੱ ਲ ਭੂਮੀ (3 ਅੰ ਕ)

ਮਾਪਦੰ ਡ

ਅਸਧਕਤਮ ਅੰ ਕ ਪਰਾਪਤ ਅੰ ਕ
5

ਭੂਮੀ ਿੇਤਰ
1.
2.
3.

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

ਸਨਰਸਮਤ ਿੇਤਰ
ਹਸਰਆਵਲ ਿੇਤਰ * ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਬਾਕੀ ਅਸਨਰਸਮਤ ਿੇਤਰ
ਕੁਿੱ ਲ ਭੂਮੀ ਿੇਤਰ
ਪੌਦ ਪਰਬੰਧ

ਕੈਂਪਸ ਇਸਨਸ਼ੇਸਟਵ

ਵਣਰੋਪਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਿਵੇਂ ਭੂਮੀ ਿੇਤਰ/ਸਥਾਨ ਦੀ ਵੰ ਡ
ਛ ਅਤੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ
ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਵਣਰੋਪਣ ਦੇ ਲਈ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਕੁਿੱ ਲ ਸੰ ਸਿਆ
ਪੌਦ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਵਣਰੋਪਣ ਪਰਬੰਧਨ (5 ਅੰ ਕ)
ਵਣਰੋਪਣ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ
ਘਿੱ ਟ ਜਲ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਬੂਸਟਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ (2 ਅੰ ਕ)
ਘਿੱ ਟ ਜਲ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਲਾਅਨ ਲਗਾਉਣਾ (2 ਅੰ ਕ)
ਬੂਸਟਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੈਵ ਰਸਾਇਣਕ ਿਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ
ਵਣਰੋਪਣ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਯੋਜਨਾ
ਸਨਯੰ ਤਸਰਤ ਜੈਵ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪਰਸ਼ਾਸਨ
ਸਥਾਨਕ ਡਸਰਪ ਪਰਣਾਲੀ (Locational drip support)
ਕੁਿੱ ਲ ਸੰ ਸਿਆ

ਿੇਤਰਫਲ ਵਰਗ
ਮੀਟਰ 'ਚ

(4 ਅੰ ਕ)

ਅਸਧਕਤਮ ਅੰ ਕ ਪਰਾਪਤ ਅੰ ਕ

4

5
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* ਹਸਰਆਵਲ ਿੇਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਿੇਤਰ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਘਾਹ ਨਾਲ ਢਿੱ ਸਕਆ, ਰੁਿੱ ਿਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਾਲ ਢਿੱ ਸਕਆ ਹੋਵੇ। ਕੁਿੱ ਲ ਿੇਤਰਫਲ ਹੈ _____ਵਰਗ ਮੀਟਰ। ਹਰੇ
ਿੇਤਰ ਦਾ ਪਰਸਤਸ਼ਤ ਹੈ:

ਹਸਰਆਵਲ ਿੇਤਰ ਦਾ ਪਰਸਤਸ਼ਤ =

ਕੁਿੱ ਲ ਹਸਰਆਵਲ ਿੇਤਰ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ′ਚ
ਕੁਿੱ ਲ ਿੇਤਰ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ′ਚ

× 100 x 0.66

ਸਾਡਾ ਕੈਂਪਸ ਆਪਣੇ ਮੈਦਾਨ ਬੂਸਟਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਤਮ ਸਸਿੱ ਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਦਾ
ਉਸਚਤ ਉਪਯੋਗ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਿੇਤਰ ਨੂੰ ਜੈਸਵਕ ਰੂਪ ਸਵਿੱ ਚ ਸਵਸਭੰ ਨ ਬਾਹਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵਸਥ ਿੁਿੱ ਲਹੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਹਸਰਆਵਲ ਿੇਤਰ ਵਾਯੂ
ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੂਸਟਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਵਸਭੰ ਨ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਰਣ
ੇ ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲਣ ਫੁਿੱ ਲਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਹਸਰਆਵਲ ਿੇਤਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਹਸਰਆਵਲ ਿੇਤਰ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਹਸਰਆਵਲ ਿੇਤਰ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਹਸਰਆਵਲ ਿੇਤਰ ਦੇ ਪਰਸਤਸ਼ਤ ਦੀ ਗਣਨਾ, ਸਨਮਨਸਲਿਤ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚਰਨ ਸਨਮਨਸਲਿਤ ਹਨ :
ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਹਰੇ ਿੇਤਰ ਦੇ ਪਰਸਤਸ਼ਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ।
ਹਸਰਆਵਲ ਿੇਤਰ ਦੇ ਤਸਹਤ 33 % ਿੇਤਰ ਦੇ 66 ਅੰ ਕ @ ਪਰਤੀ 1% ਹਸਰਆਵਲ ਿੇਤਰ ਦੇ 2 ਅੰ ਕ
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ਮਾਪਦੰ ਡ
1.

2.8 ਪਰਸ਼ਾਸਨ (20 ਅੰ ਕ)

ਅਸਧਕਤਮ ਅੰ ਕ
ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਸਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ।
ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਿੱਬਧਤਾ
ਕੀ ਸਕਸੇ ਸਸਿੱ ਸਿਆ/ਪਰਬੰਧਕ ਸਵਭਾਗ ਨੂੰ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਿੱ ਸਦਆਂ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਕੰ ਮ ਲਈ ਨਾਮ ਦ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ?

2.

ਕੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਯੁਕਤ ਸੰ ਸਿਆ ਉਪਲਬਧ ਹੈ? ਜੇ ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਪੁਿੱ ਛ ਸਗਿੱ ਛ ਕਰੋ (ਕਾਰਜ ਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਸਸਿਲਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ)

3.
4.

ਕੀ ਸਾਂਭ ਸੰ ਭਾਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲਈ ਜਾਬ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ?
ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਸਮਾਟ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾਏ ਰਿੱ ਿਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸਰਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ?
ਸਰਸਾਅ ਰੋਕਣਾ
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿੇਤਰ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹੈ , ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰਸਾਅ ਅਤੇ ਜਲ ਗਤੀਹੀਣਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਸਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਪਲੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰਸਾਅ ਸਬੰ ਦੂ
ਅਤੇ ਐਪ ਆਧਾਸਰਤ ਸਚਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਚੰ ਨਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀਓ ਟੈਸਗੰ ਗ ਸਵਧੀ(geo tagging) ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ?

1.
2.

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

ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਸਿਲਾਈ
ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱ ਵਾਂ ਦਾ ਸੰ ਤੋਿਜਨਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਸਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਪਰਦਾਨ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?
ਕੀ ਸਸਿਲਾਈ ਸੰ ਪੂਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਰੈਨਡਮ ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ
ਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਤਰਤੀਬ (ਰੈਨਡਮ) ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
ਅਪੂਰਨ ਸੁਸਵਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੰ ਤਰ ਸਵਧੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਲਈ ਸਰਪੋਰਸਟੰ ਗ
ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ: ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸੁਝਾਅ ਪੇਟੀ/ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਰਸਜਸਟਰ/ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਗਰੁਿੱ ਪ?
ਕੀ ਰੋ ਾਨਾ/ਹਫਤਾਵਾਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਦੇ ਮੁਿੱ ਸਦਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਸਨਵਾਰਣ ਟੀਮ ਹੈ ?
ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਓਸੇ ਯੰ ਤਰ ਸਵਧੀ ਦੁਆਰਾ ਹਿੱ ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?
ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਦੇ ਚਿੱ ਕਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਸਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ?
ਰੋ ਾਨਾ/ਹਫਤਾਵਾਰ/ਮਾਸਸਕ ਸਨਰੀਿਣ ਅਤੇ ਸਰਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮੈਟ
ਕੀ ਸਨਰੀਿਣ ਸਰਕਾਡ ਨੂੰ ਯਤਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਰਿੱ ਸਿਆ ਸਗਆ ਹੈ ?
ਕੀ ਬੇਤਰਤੀਬ (ਰੈਨਡਮ) ਸਨਰੀਿਣ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਨਆਂਯੁਕਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਫਾਰਮੈਟ ਭਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਆਪਕ ਹੈ?
ਕੀ ਸਰਪੋਰਟ 'ਚ ਸਟਿੱ ਪਣੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਹੈ?
ਕੀ ਸਰਪੋਰਟ 'ਚ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹਨ?
ਕੀ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਧਕਾਰੀ ਬੇਤਰਤੀਬ (ਰੈਨਡਮ) ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਕੁਿੱ ਲ ਸੰ ਸਿਆ

ਪਰਾਪਤ ਅੰ ਕ
4

ਮਾਪਦੰ ਡ

2

2

1
5

6

20
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ਸਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਨ
ਇਸ ਪਰਸਕਸਰਆ 'ਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਸਵਿੱ ਚ ਜਲ ਸਟੋਰੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਵਾਟਰ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੱ ਤਵ


ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ, ਿਰਚ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱ ਸਦੇ ਹਨ



ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਏ ਮੀਟਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਕਾਰ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ 'ਚ ਮਦਦ ਸਮਲਦੀ ਹੈ



ਮੀਟਰ, ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਯਤਨ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ



ਸਬਨਾਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਬਸਲੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ



ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਲਦੀ ਹੈ



ਮੀਟਰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੰ ਕੇਤਕ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਸਾਅ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਪਲੰਸਬੰ ਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਸਚਤ ਉਪਯੋਗ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।




ਜਲ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਉਸਚਤ ਸਨਗਰਾਨੀ, ਮੰ ਗ ਦਾ ਅੰ ਦਾ ਾ ਅਤੇ ਿਰਚ ਦਾ ਸਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਪਰਣਾਲੀ
ਰੂਰੀ ਕੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ

ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਸਚਿੱ ਕੜ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਿਸਣਜ ਕਣਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ 'ਚੋਂ ਗੁ ਰਨ 'ਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਾਪਣ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਵਧਦੀ/ਘਿੱ ਟਦੀ ਰਸਹੰ ਦੀ ਹੈ।



ਸਨਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਰੀਿਣ ਅਤੇ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ



ਸਹਸਟਰੀ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਉਸਚਤ ਮੀਟਰ ਸਰਕਾਰਡ ਡੈਟਾ, ਮੀਟਰ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਉਸਦੀ ਬਣਾਵਟ, ਪਰਕਾਰ, ਿਰੀਦ ਦੀ ਸਮਤੀ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪਰੀਿਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵਾਟਰ ਮੀਟਸਰੰ ਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਸਟੀਕ ਅੰ ਦਾ ਾ ਕਰ ਕੇ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ

MGNCRE – ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕਪ
ੈਂ ਸ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਗਰਾਮ

32

ਫਾਰਮੈਟ 1: ਸੈਂਪਲ ਮੀਟਰ ਸਹਸਟਰੀ ਸਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ
ਸੈਂਪਲ ਮੀਟਰ ਸਹਸਟਰੀ ਸਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ
A : ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
Co. No.

Mfr. No.
ਿਰੀਦ ਦੀ ਸਮਤੀ

Make

ਲਾਗਤ

Size
ਸਟਾਇਲ

B : ਇਨਸਟਾਲੇ ਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਡ
ਲਗਾਇਆ ਸਗਆ
ਸਮਤੀ

ਰੀਸਡੰ ਗ

ਹਟਾਇਆ ਸਗਆ
ਨਾਮ

ਪਤਾ

ਟੈਪ ਅੰ ਕ

ਕਾਰਨ

ਸਮਤੀ

ਰੀਸਡੰ ਗ

C: ਪਰੀਿਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰਡ
ਪਰੀਿਣ ਦੀ ਦਰ
ਸਮਤੀ

ਸਨਊਨਤਮ
ਪਰਵਾਹ

ਅੰ ਤਰ ਪਰਵਾਹ ਅਸਧਕਤਮ
ਪਰਵਾਹ

% ਸਟੀਕਤਾ
ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ
ਪਸਹਲਾਂ

ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ

ਮੁਰੰਮਤ ਲਾਗਤ
ਸਮਿੱ ਗਰੀ

ਪਰੀਿਣ

ਸਟਿੱ ਪਣੀ

ਲੈ ਬ ਜਾਂ
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ਸਸਫਾਰਸ਼ੀ ਸਕਸਰਆਵਾਂ


ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਲ ਪਰਣਾਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ 100 % ਪਰਸਤਸ਼ਤ ਮੀਟਸਰੰ ਗ



ਸਨਯਮਤ ਪਰੀਿਣ, ਪੁਨਰਗਣਨਾ, ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮੀਟਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰ ਮ।



ਤਰੈਮਾਸਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਸਡੰ ਗ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਬਸਲੰਗ

ਫਾਰਮੈਟ 2: ਵਾਟਰ ਮੀਟਸਰੰ ਗ 'ਤੇ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ
1. ਕੈਂਪਸ ਜਲ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਕੰ ਨਾ ਪਰਸਤਸ਼ਤ ਮਾਸਪਆ ਸਗਆ ਹੈ?____%
2. ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਲ ਪਰਣਾਲੀ 'ਚ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰ ਸਿਆ :__।
3. ਸ਼ਰੇਣੀਵਾਰ ਮੀਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪਰਸਤਸ਼ਤ :___।
a. ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਬਲਾਕ (ਹੋਸਟਲ, ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ) --------- %
b. ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਬਲਾਕ --------- %
c. ਗਾਰਡਨ/ਲੈਂ ਡਸਕੇਪ/ਨਰਸਰੀ ---------%
d. ਪੇਂਟਰੀ/ਸਕਚਨ --------- %
e. ਵਪਾਰਕ (ਬਾਜਾਰ, ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਦਫਤਰ) --------- %
f.

ਹੋਰ --------- %

4. ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸਕੰ ਨੀ ਵਾਰ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਸਸਕ, ਤਰੈਮਾਸਸਕ, ਛਮਾਹੀ, ਸਾਲਾਨਾ
5. ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਸਡੰ ਗ ਸਕੰ ਨੀ ਵਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਸਸਕ, ਤਰੈਮਾਸਸਕ, ਛਮਾਹੀ, ਸਾਲਾਨਾ
6. ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਸਸਥਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵਧੀਆ, ਬੁਰੀ
7. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ, ਜਾਂਚ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਸਧਤ ਕੋਈ ਸਨਰੰ ਤਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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8. ਕੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਮੀਟਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਕੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਬੇਸਹਸਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ, ਮਾਮਲਾ ਵਧਾਉਣ, ਜਾਂ ਘਿੱ ਟਦੀ ਮੰ ਗ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ
ਕਰਨ 'ਚ ਪਰਭਾਵੀ ਸਰਹਾ ਹੈ? ਸੰ ਿੇਪ 'ਚ ਦਿੱ ਸੋ :
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
9. ਕੀ ਮੀਟਸਰੰ ਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਚਿੱਜੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਸਲਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਿੱ ਸਸਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸੰ ਿੇਪ 'ਚ ਦਿੱ ਸੋ :
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
10. ਮੀਟਸਰੰ ਗ 'ਤੇ ਅੰ ਦਾ ਨ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀ ਹੈ?
ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਖ਼ਰਚ_ _ ਰੁਪੈ।
ਮੀਟਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਕੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ _ _ ਰੁਪੈ।
ਮੀਟਰ ਰੀਸਡੰ ਗ _ _ ਰੁਪੈ।
11. ਮੀਟਸਰੰ ਗ ਪਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਕੀ ਕੀ ਹਨ?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
12. ਟੀਸਚਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਿੱ ਲ ਅਤੇ ਸਨਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਕੀ ਕੀ ਹੈ?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
13. ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰ ਦਾ ਨ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਧਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੀ ਕੀ ਹਨ?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲੇ ਿਾਪੜਤਾਲ


ਜਲ ਲੇ ਿਾਪੜਤਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰ ਗ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਅੰ ਦਾ ਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਲੇ ਿਾਪੜਤਾਲ ਇਹ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਕੰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੇਸਹਸਾਬ ਸਰਸਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਕੰ ਨਾ ਿੇਤਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਤਸਹਤ ਰਸਜਸਟਰਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ
ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਰੀ ਿੇਤਰ ਸਕਹੜੇ ਸਕਹੜੇ ਹਨ।



ਲੇ ਿਾਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰ ਦਾ ਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਸਮਲਦੀ ਹੈ ਸਕ ਕੀ ਕੋਈ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਣਾਲੀ ਇਕ-ਪਿੱ ਿੀ ਸਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਇਹ ਪਰਣਾਲੀ
ਉਸਚਤ, ਲਾਗਤ ਪਰਭਾਵੀ ਤਰੀਸਕਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।



ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਲੇ ਿਾਪੜਤਾਲ ਸੰ ਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 'ਚ ਇਿੱ ਕ ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ।



ਜਲ ਲੇ ਿਾਪੜਤਾਲ ਦੇ ਪੜਾਅ ਸਨਮਨਸਲਿਤ ਹਨ :
•

ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋ ਡ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ

•

ਅਸਧਕਾਰਤ ਅਣਮਾਪੇ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰ ਦਾ ਾ ਕਰਨਾ

•

ਸਵਸਭੰ ਨ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਜਲ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਅੰ ਦਾ ਾ ਕਰਨਾ

•

ਲੇ ਿਾਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਂ ਦਾ ਸਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨਾ



ਜਲ ਲੇ ਿਾਪੜਤਾਲ ਦੀ ਸਮਆਦ ਅਤੇ ਮਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 'ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।



ਜਲ ਲੇ ਿਾਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਦਾ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਸਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।



ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸੂਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਜਸ ਸਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਵੀ ਦਿੱ ਸਸਆ
ਸਗਆ ਹੋਵ।ੇ



ਸਰੋਤ ਥਾਵਾਂ/ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਧੀਪੂਰਵਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਸਹਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਹਰੇਕ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਇੰ ਟਰ-ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੰ ਡ ਸਬੰ ਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਹਰੇਕ ਸਰੋਤ ਲਈ, ਹੇਠ ਸਲਿੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ:
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ਤਾਸਲਕਾ 3: ਜਲ-ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
 ਸਰੋਤ ਦਾ ਨਾਮ
 ਸਰੋਤ ਦੀ ਸਕਸਮ (ਿੂਹ, ਤਲਾਬ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਤਹੀ ਜਲ ਪਰਵਾਹ,
ਿਰੀਦਵਾਂ)
 ਮਾਪਕ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਸਕਸਮ
 ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਮਤੀ
 ਰੀਸਡੰ ਗ ਦੀ ਵਾਰਵਾਰਤਾ
 ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਵਾਰਵਾਰਤਾ
 ਨਵੀਂ ਸਵਆਸ-ਸਮਣਤੀ (ਕੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਸਮਤੀ


ਹਰੇਕ ਸਟੋਰੇ ਟੈਂਕ/ਸਟੋਰੇ ਤਲਾਬ ਲੇ ਿਾਪੜਤਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਅਤੇ ਅੰ ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਪਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਿੱ ਲ ਭੰ ਡਾਰਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਅੰ ਤਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੁਿੱ ਲ ਯੋਗ ਤੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਿੱ ਲ ਭੰ ਡਾਰਨ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਿੱ ਲ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਜੋਸੜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਇਹ ਅੰ ਕੜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਚੋਂ ਵੰ ਡੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵੰ ਡ ਪਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਵਿੱ ਚ ਅੰ ਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱ ਸਦੇ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਭੰ ਡਾਰਨ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਸੂਤਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਹਰੇਕ ਸਟੋਰੇ ਟੈਂਕ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਦੇ ਲਈ :
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਾਤਰਾ - ਅੰ ਸਤਮ ਮਾਤਰਾ = ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਸਰਵਰਤਨ
ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਸਰਵਰਤਨ ਦਾ ਜੋੜ = ਕੁਿੱ ਲ ਸਟੋਰੇ
ਕੁਿੱ ਲ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਸਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਗਆਤ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਫਲ਼ਸਰੂਪ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਫਾਰਮੈਟ 3: ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਲ-ਸਪਲਾਈ
ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੁਿੱ ਲ ਜਲ-ਸਪਲਾਈ
ਮਹੀਨਾ

ਸਰਤ
ੋ ਏ (ਯੂਸਨਟਾਂ)

ਸਰਤ
ੋ ਬੀ (ਯੂਸਨਟਾਂ)

ਸਰਤ
ੋ ਸੀ (ਯੂਸਨਟਾਂ)

ਮਾਸਸਕ ਕੁਿੱ ਲ

ਜਨਵਰੀ
ਫਰਵਰੀ
ਮਾਰਚ
ਅਪਰੈਲ
ਮਈ
ਜੂਨ
ਜੁਲਾਈ
ਅਗਸਤ
ਸਤੰ ਬਰ
ਅਕਤੂਬਰ
ਨਵੰ ਬਰ
ਦਸੰ ਬਰ
ਸਰੋਤ ਕੁਿੱ ਲ

ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸਪਲਾਈ
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ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੁਿੱ ਲਹੇ ਓਵਰ ਹੈੈੱਡ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚ ਹਰੇਕ ਪਿੱ ਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਸਜਿੱ ਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰ ਸਿਆ ਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਿੱ ਧਰ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਸਜਿੱ ਥੇ ਪਾਣੀ ਸਸਿੱ ਧੇ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਸਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਸਤ ਪਰਵਾਹ ਦਰ ਨੂੰ ਵਗਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਿੱ ਲ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਲੈਂ ਡਸਕੇਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੈਂ ਡਸਕੇਪ ਦੇ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਦੇ ਲਈ ਸਜੰ ਮੇਵਾਰ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ
ਜਲ ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਆਦ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਜਾਵਟੀ ਫਵਾਰੇ ਅਤੇ ਕੁੰ ਡ (ਪੂਲ) 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਜਲ ਸਨਕਾਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਭੰ ਡਾਰਨ, ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਫੈਸਸਲਟੀ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।



ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਤੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪਰਤੀ ਸਨਵਾਸੀ ਵਰਤੋਂ (ਪੀਣ, ਨਹਾਉਣਾ, ਫਲਿੱਸਸ਼ਗ) ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਸਹਿੱ ਤ ਕੈਂਪਸ ਬਰਾਦਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਫਾਰਮੈਟ 4: ਜਲ ਲੇ ਿਾਪੜਤਾਲ
ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਜਲ ਲੇ ਿਾਪੜਤਾਲ
ਕਰਮ ਸੰ

ਵੰ ਨਗੀ

ਜਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
ਕੁਿੱ ਲ ਯੂਸਨਟ

1.

ਕੁਿੱ ਲ ਜੋੜ

ਯੂਸਨਟ

ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ (ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕਦਮ ਸਟੀਕ)
ਕੁਿੱ ਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ :

2.

2a. ਸਸਸਟਮ ਭੰ ਡਾਰਨ ਸਮਰਿੱ ਥਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ (+ ਜਾਂ)
2b. ਹੋਰ ਲਾਭ ਜਾਂ ਹਾਨੀ (+ ਜਾਂ)
2a + 2b (+ ਜਾਂ -) ਦਾ ਕੁਿੱ ਲ ਜੋੜ

3.

ਵੰ ਡ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਿੱ ਲ ਜਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ (1 ਅਤੇ 2)

4.

ਮਾਸਪਤ ਜਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮੀਟਰ ਲੈ ਗ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ

5.

ਸਬਨਾਂ ਮੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਦਿੱ ਤਾ ਸਗਆ ਜਲ (3 ਤੋਂ 4 ਨੂੰ ਘਟਾਓ)
6a. ਸਟੋਰਮ (storm) ਡਰੇਨ ਫਲਸਸ਼ੰ ਗ
6b. ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ

6

6C. ਸੜਕ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ
6d. ਲੈਂ ਡਸਕੇਸਪੰ ਗ
6e. ਅਕਾਦਸਮਕ ਬਲਾਕ
6F. ਸਜਾਵਟੀ ਜਲ ਸੁਸਵਧਾਵਾਂ

7.

ਸਸਵਸਮੰ ਗ ਪੂਲ

8.

ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਾਅ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ

9.

ਸਵਅਰਥ ਹੋਏ ਜਲ ਦਾ ਕੁਿੱ ਲ ਜੋੜ (ਲਾਈਨ 6 ਚੋਂ 8 ਅਤੇ 9 ਘਟਾਓ)
ਸਵਅਰਥ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਛਾਣ :

10.

10a. ਸਰੋਤ ਮੀਟਰ ਤਰੁਿੱ ਟੀ (+ ਜਾਂ)
10b. ਲੇ ਿਾਕਾਰੀ ਪਰਸਕਸਰਆ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੁਿੱ ਟੀਆਂ
10c. ਵੰ ਡ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੜਬੜੀ
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11.

ਸਵਅਰਥ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਿੱ ਲ ਜੋੜ (11 ਦੇ ਮਾਸਧਅਮ ਨਾਲ ਲਾਈਨ 10a ਜੋੜੋ)

12.

ਅਸਗਆਤ ਨੁਕਸਾਨ (ਸੰ ਭਾਸਵਤ ਸਰਸਾਅ) (ਲਾਈਨ 10 ਚੋਂ ਲਾਈਨ 12 ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ)

ਜਲ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਅਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰਡ ਰਿੱ ਿਣੇ, ਫਾਲਟੀ ਮੀਟਸਰੰ ਗ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੂਟੀਆਂ, ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਾਂ, ਜਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ
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ਸਰਸਾਅ ਸਨਯੰ ਤਰਨ


ਜਲ ਸਰਸਾਅ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਜੂਲ ਿਰਚ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਪਰਮਾਸਣਕ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।



ਸਟੀਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਰੋਤ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਮੀਸਿਆ

ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੀਸਿਆ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਮੀਟਰ ਨਤੀਸਜਆਂ ਦੀ ਸਮੀਸਿਆ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਮੀਟਰ

ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰੀਿਣ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਸਸਸਟਮ ਵਾਲਵਾਂ (System valves) 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਟੋਰੇ

ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਅਲਟੀਚੂਡ ਕੰ ਟਰੋਲ

ਵਾਲਵ (altitude control valves) ਟੁਿੱ ਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸੈੈੱਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੋਵੇ, ਸਜਸ ਨਾਲ ਟੈਂਕ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਸਰਸਾਅ ਜਾਂ ਓਵਰਫਲੋ ਦਾ ਪਤਾ ਚਿੱ ਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਨਰੀਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।


ਪਰੈਸ਼ਰ ਸਰਲੀਫ ਵਾਲਵਸ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਦਬਾਅ ਦੇ ਲਈ ਸੈੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸਸਥਤ 'ਚ ਸਰਸਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰੈਸ਼ਰ ਸਰਲੀਫ
ਵਾਲਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।



ਜਦੋਂ ਸਨਯਮਤ ਸਨਰੀਿਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਸਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰ ਭਾਸਵਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਤਤਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਫਾਰਮੈਟ 5: ਸਰਸਾਅ ਸਰਪੋਰਟ
1. ਸਰਸਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਪਰਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਵ।ੋ
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2. ਸਕਨਹਾਂ ਜਗਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਸਾਅ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ ਆਦਾ ਹੈ?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
3. ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਸਾਅ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਵ।ੋ
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
ਸਰਸਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਰੰ ਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਸਰਵੇਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਤੀ: ______________ ਸਰਵੇਿਣ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅੰ ਦਾ ਨ ਸਮਤੀ: ______________
ਸਰਸਾਅ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਤੀ: ______________ ਸਰਸਾਅ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਤੀ: ______________
ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ :
ਨਾਮ : ________________________ ਅਹੁਦਾ : _______________________
ਸਮਤੀ: _________

MGNCRE – ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕਪ
ੈਂ ਸ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਗਰਾਮ

43

ਫਾਰਮੈਟ 6: ਸਰਸਾਅ ਜਾਂਚ ਸਰਪੋਰਟ
ਸਰਸਾਅ

ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਸਰਸਾਅ ਦਾ

ਸਰਸਾਅ ਦਾ ਸਟੀਕ ਪਤਾ

ਸਰਸਾਅ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ?

ਸਰਸਾਅ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸਗਆ

ਸਰਸਾਅ ਨਹੀਂ

ਸਰਸਾਅ

ਸੰ ਸਿਆ

ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਪਤਾ

ਚਿੱ ਸਲਆ? (ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ)

(ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ)

(ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ)

ਹੈ/ਸਮਤੀ

ਸੰ ਸਿਆ

ਸੂਚਕ ਦੀ ਸੰ ਸਿਆ

ਮੀਟਰ

ਨਾਲੀ

ਵਾਲਵ

ਜਾਂਚ ਛੜ

ਹੋਰ ਦੀ ਸੰ ਸਿਆ

ਸਲਸਸਨੰਗ ਪੁਆਇੰ ਟ ਯੂ ਡ
ਮੁਿੱ ਿ ਸਰਵੇਿਣ ਦੀ ਲੰਬਾਈ (ਸਕਲੋ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ)
ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਸਰਸਾਅ ਦੀ ਸੰ ਸਿਆ
ਸਰਸਾਅ ਦੀ ਸਟੀਕ ਸੰ ਸਿਆ

_______
_______
_______

ਸਰਵੇਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ________ ਘੰ ਟੇ
ਮੁੜ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ _________ ਸੰ ਸਿਆ
ਲੀਕ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਲਿੱਸਗਆ ਵਕਤ __ _ਘੰ ਟੇ

ਸਟਿੱ ਪਣੀ:
ਸਟਿੱ ਪਣੀ:
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ਸਰਸਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਰੰ ਮਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਾਰ
ਸਰਪੋਰਟ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ: ___________ ਸਮਤੀ: _________

ਸਰਸਾਅ ਜਾਂਚ ਸਰਵੇਿਣ
ਸਰਸਾਅ ਸਰਵੇਿਣ ਦੀ ਸਮਆਦ (ਸਦਨ 'ਚ): __
ਪਸਹਲੇ ਸਰਵੇਿਣ ਦੀ ਸਮਤੀ: __/__/____ ਅੰ ਸਤਮ ਸਰਵੇਿਣ ਦੀ ਸਮਤੀ __/__/____
ਸਲਸਸਨੰਗ ਪੁਆਇੰ ਟ ਯੂ ਡ : ਮੀਟਰ __ ਨਾਲ __ ਵਾਲਵਸ __ ਜਾਂਚ ਰਾਡ __ ਹੋਰ __
ਏਜੰ ਸੀ ਸਰਸਾਅ ਦੀ ਸੰ ਸਿਆ : ਸ਼ਿੱ ਕੀ __ ਸਟੀਕ __
ਸਰਵੇਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: __ ਘੰ ਟੇ, ਮੁਿੱ ਿ ਸਰਵੇਿਣ ਦੀ ਲੰਬਾਈ (ਮੀਲ): __, ਸਟੀਕ ਸਮਾਂ: __ ਘੰ ਟੇ
ਔਸਤ ਸਰਵੇਿਣ ਦਰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਸਮੇਂ = ___ ਮੁਿੱ ਿ ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਮੀਲ * 8 = __ ਮੀਲ ਹਰ ਰੋ ਕੁਿੱ ਲ ਸਰਵੇਿਣ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਘੰ ਟੇ
ਸਰਵੇਿਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ 'ਚ ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੁਿੱ ਲ ਸਰਸਾਅ ਦੀ ਸੰ ਸਿਆ, ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ (ਜੋ ਸਰਸਾਅ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।)

ਸਰਸਾਅ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਸਾਰ
ਪਸਹਲੇ ਸਰਸਾਅ ਦੀ ਸਮਤੀ __/__/____ ਅੰ ਸਤਮ ਸਰਸਾਅ ਦੀ ਸਮਤੀ __/__/____
ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ: __/__/____

ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ: __/__/____

ਿੁਦਾਈ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਸਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਲ ਦਾ ਕੁਿੱ ਲ ਨੁਕਸਾਨ : ____
ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ (ਿੁਦਾਈ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ) ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਸਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਲ ਦਾ ਕੁਿੱ ਲ ਨੁਕਸਾਨ : ____ ਨੁਕਸਾਨ : ____



ਵੰ ਡ ਪਰਣਾਲੀ 'ਚ ਫਾਲਤੂ ਦਵਾਬ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਜਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਦਾਬ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਈਪ 'ਚੋਂ ਸਰਸਾਅ ਘਿੱ ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੁਿੱ ਲਹੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘਿੱ ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਸਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ
'ਤੇ ਪੈ ਸਰਹਾ ਦਵਾਬ ਘਿੱ ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।



ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਨੂੰ ਪਰਤਿੱਿ ਜਾਂ ਅਸਸਿੱ ਧੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਘਿੱ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਤਿੱਿ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਭੌਸਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੰ ਗ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਰਮ
ਪਾਣੀ ਟੂਟੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਵਕਤ ਘਿੱ ਟ ਹੋਵ,ੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਲੰਸਬੰ ਗ ਸਫਕਸਰ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਇੰ ਸੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਅਪਰਤਿੱਿ ਤਰੀਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਸਕਆਂ 'ਚ ਮੁਿੱ ਿ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਲ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਮੁਿੱ ਲ ਸਨਰਧਾਰਣ ਅਤੇ
ਸਬਸਲੰਗ ਕਰਨਾ ; ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਲੋ ਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਲਆਉਣਾ ; ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਤੀਬੰ ਧ ਜਾਂ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਆਸਦ
ਸ਼ਾਸਮਲ ਹਨ।



ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿੱ ਚਤ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪਲੰਸਬੰ ਗ ਸਫਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ।
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ਵਣਰੋਪਣ
ਲੈਂ ਡਸਕੇਪ ਦੇ ਸਡ ਾਇਨ 'ਚ ਪਸਰਵਰਤਨ ਨੂੰ ਹਿੱ ਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ :


ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਿੱ ਟ ਿਪਤ ਵਾਲੇ ਝਾੜੀਦਾਰ ਰੁਿੱ ਿ-ਬੂਟੇ ਲਗਾਓ



ਲਾਅਨ ਏਰੀਆ ਸੀਮਤ ਰਿੱ ਿੋ



ਨਵੀਂਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਜਿੱ ਥੇ ਪੁਨਰਸਨਮਾਣ ਦੇ ਕੰ ਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਸਜਹੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਰੁਿੱ ਿ ਬੂਟੇ ਲਗਾਓ ਸਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਿੱ ਟ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੋਕੇ ਦੀ
ਮਾਰ ਝਿੱ ਲ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।



ਸਸੰ ਚਾਈ ਸਵਧੀ ਵੀ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਪਰਭਾਸਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਤਲੀ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਟਰਾਜੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਸਛੜਕਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਣ ਦੀ
ਦਰ ਵਿੱ ਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ; ਓਥੇ ਹੀ ਲਾਰਜ ਡਰੋਪਸਲਟ ਅਤੇ ਲੋ ਅ ਟਰਾਜੈਕਟਰੀ ਜਲ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਣ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਪਸਰੰ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਰਿੱ ਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਸਜਸ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸਛੜਕਾਅ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਸਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕਸੇ ਵੀ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਘਿੱ ਟ ਸਸੰ ਜਾਈ ਹੋਵ,ੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ ਆਦਾ, ਅਤੇ ਸਵਅਰਥ 'ਚ
ਪਿੱ ਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਛੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ।



ਟਾਇਮਰ, ਹੋ

ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਨਮੀ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਸਰ, ਲਾਅਨ ਦੀ ਸਸੰ ਜਾਈ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋ

ਮੀਟਰ, ਸਸੰ ਜਾਈ 'ਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਾਇਮਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ
ਲਾਅਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰ ਮ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਘਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿੱ ਟੋ ਅਤੇ ਿੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕਿੱ ਟੋ।



ਘਾਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 2.5 ਇੰ ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸ ਆਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਜੜਹ ਦਾ ਸਵਕਾਸ ਵਧੀਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਕੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਸਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝਿੱ ਲ ਸਕਦੀ
ਹੈ।



ਬੂਸਟਆਂ ਨੂੰ ਝੰ ਝੋੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘਾਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ 'ਚ, ਇਿੱ ਕ ਸਤਹਾਈ ਤੋਂ ਸ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱ ਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਸੋਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਾਹ ਕਿੱ ਟਣਾ, ਲਾਅਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਸੰ ਜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਸਦਨ ਬਾਅਦ ਘਾਹ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
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ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਲੈਂ ਡਸਕੇਪ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਦੀ ਸਸਫਾਰਸ਼


ਟਰਫ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ: ਪਰਤੀ ਯੂਸਨਟ 20 ਲੀਨੀਅਰ ਫੁਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ



ਟਰਫ਼ ਦਾ ਿੇਤਰਫਲ: ਪਰਤੀ ਯੂਸਨਟ 500 ਵਰਗ ਫੁਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ



ਟਰਫ਼ ਲੇ ਆਊਟ: ਪੇਤਲਾ ਜਾਂ ਪਿੱ ਧਰੀ ਢਲਾਣ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਤੰ ਗ ਰਸਤੇ, ਫੁਿੱ ਟਪਾਥ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨਾਲ ਜੁਸੜਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਗ਼ੈਰ ਟਰਫ਼ ਲੈਂ ਡਸਕੇਪ ਏਰੀਆ: ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਮੁਿੱ ਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਜਹੇ ਬੂਸਟਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਟਰ ਕਨ ਰਸਵੰ ਗ ਦੇ ਸਮਰਿੱ ਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ
ਰੂਪ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।



ਸਸੰ ਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀ: ਲਾਅਨ 'ਚ ਸਸੰ ਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀ ਆਧੁਸਨਕ ਕੰ ਟਰੋਲਰ ਨਾਲ ਸੁਸਿੱਸਜਤ, ਅਤੇ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ 100 ਪਰਸਤਸ਼ਤ ਓਵਰਲੈ ਪ ਦੇ ਲਈ ਸਡ ਾਇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਜਸ ਨਾਲ ਘਿੱ ਟ ਦਾਬ 'ਤੇ ਸਸਪਰੰ ਕਲਰਾਂ ਦਾ ਸਛੜਕਾਅ ਇਿੱ ਕ ਸਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਸਰੇ ਤਿੱ ਕ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮਿੱ ਟੀ 'ਚ ਅਵਿੇਪਣ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ
ਹੋਵੇ। ਸਥਾਨਕ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਣ ਡੈਟਾ ਅਤੇ ਲਾਅਨ ਦੀ ਸਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਅਸਜਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਡ ਾਇਨ ਕਰੋ ਸਜਸ ਸਵਿੱ ਚ ਮਾਸਸਕ ਸਸੰ ਜਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
(ਮਤਲਬ ਸਕ ਹਰੇਕ ਵਾਲਵ, ਸਕੰ ਨੀ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਸਕੰ ਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਲਈ ਚਿੱ ਲੇ ਗਾ) ਸਸਫਾਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਸਸਪਰੰ ਕਲਰਾਂ ਹੈਡਾਂ ਦੀ ਉਸਚਤ ਚੋਣ ਕਰੋ।



ਸਮਿੱ ਟੀ ਨੂੰ ਸਤਆਰ ਕਰਨਾ: ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਹੁਣਾ, ਸਮਿੱ ਟੀ 'ਚ ਸਜੰ ਨੀ ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਓਨੀ ਹੀ ਆਰਗੈਸਨਕ ਿਾਦ ਆਸਦ ਪਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਸਕ ਸਮਿੱ ਟੀ
'ਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਸੰ ਤੁਲਨ ਬਸਣਆ ਰਹੇ, ਸਜਸ ਨਾਲ ਬੂਸਟਆਂ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਜੜਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਚਤ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਸਮਲ ਸਕੇ।



ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਨਾ : ਰੰ ਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਕ ਪਲਾਂਟਸ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਮੀ ਵਾਲੇ , ਜਾਂ ਜਲ ਸਨਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਿੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਪਰੇਮੀ ਬੂਸਟਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਨਾ।
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ਕੰ ਮ ਯੋਜਨਾ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱ ਡਾ ਭੂ ਭਾਗ ਿਾਲੀ ਸਪਆ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਿੱ ਥੇ ਜਲ ਇਕਿੱ ਠ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਸਰਆਲੀ ਬਣਾਏ ਰਿੱ ਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਕੰ ਪੋਸਟ
ਯਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਉਸ ਸ਼ਸਹਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੋ ਸਕ
ਸ਼ਸਹਰ ਦੇ ਫੇਫਸੜਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਵਭਾਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸਜਹੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਜੋ
ਅਸਲ 'ਚ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ 'ਚ ਰੁਚੀ ਰਿੱ ਿਦੇ ਹੋਣ।
ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਗਤੀਸਵਧੀ ਦੇ ਸਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਪਸਹਲੂ ਦੀ ਦੇਿ ਭਾਲ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ



ਪਰੰ ਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ ਜਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ



ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਭਰਣ ਬਣਤਰਾਂ



ਵਾਟਰਸ਼ੈੈੱਡ ਦਾ ਸਵਕਾਸ ਕਰਨਾ



ਸੰ ਘਣਾ ਵਣਰੋਪਣ

ਹਰੇਕ ਗਰੁਿੱ ਪ 'ਚ ਇਿੱ ਕ ਸਵਭਾਗ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਜਹੜੇ ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ:


ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਸਥਤੀ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਅਤੇ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ



ਉਸ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਿੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਸਸਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿੱ ਸਸਆਵਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰਨਾ



ਮੁਿੱ ਸਦਆਂ ਦੇ ਹਿੱ ਲ ਦੇ ਤਰੀਸਕਆਂ ਜਾਂ ਸਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਿੋਜ



ਇਸ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸਰਪੋਰਟ ਕੈਂਪਸ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ



ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੰ ਤ ਾਮ ਕਰਨਾ

ਚਰਨ 1. ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਚੋਣ


ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਯੋਗਤਾ ਪਰੀਸਿਆ ਰਿੱ ਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਜਸ ਸਵਿੱ ਚ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਸਧਤ ਮਾਮਲੇ , ਟੀਮ ਵਰਕ,
ਬਰਾਦਰੀ ਸ ੰ ਮੇਵਾਰੀ, ਬੁਸਨਆਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਵਸਗਆਨ, ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ, ਸਧਾਰਨ ਸਗਆਨ, ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਲੰਤ ਸਵਸਸ਼ਆਂ, ਪੁਸ਼ਟੀਯੋਗਤਾ ਅਤੇ
ਮਨੋਸਬਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਸਧਤ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
MGNCRE – ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕਪ
ੈਂ ਸ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਗਰਾਮ

49



ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭੰ ਨ ਸਭੰ ਨ ਸਵਸਸ਼ਆਂ 'ਤੇ ਲੇ ਿ ਸਲਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਸਜਵੇਂ
ਸਕ " ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਸਵਿੱ ਿ ਨੂੰ ਸਕਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱ ਸੋ ਸਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕੋਗ?
ੇ ਇਸ ਸਵਿੱ ਚ ਕੀ
ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰੋਗ?
ੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? "



ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਭੂਗੋਸਲਕ ਨਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਚਤ ਿੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੰ ਡੇਗੀ।



ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਹਿੱ ਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਅਤੇ ਰੁਚੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚੁਸਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ
ਮਸਹ

ਚੰ ਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਯੋਗਤਾ

ਪਰੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਸਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


ਚੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਮੁਿੀਕਰਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਸਭਆਨ
ਦੇ ਸਵਚਾਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰੋ, ਸਜਸ ਨਾਲ ਸਕ ਸ ਆਦਾ ਤੋਂ ਸ ਆਦਾ ਇਿੱ ਛੁਕ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਭਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਸੜਆ ਜਾ ਸਕੇ।



ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਫੈਕਲਟੀ ਟੀਮ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮ ਬੂਤ ਟੀਮ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ।

ਪੜਾਅ 2. ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ


ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸਵਸਭੰ ਨ ਸਵਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ
ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ।ੋ



ਇਸ ਨਾਲ ਪਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਭਾਈਚਾਸਰਕ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉਸਚਤ ਸੰ ਚਾਲਨ 'ਚ ਮਦਦ ਸਮਲੇ ਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੁਿੱ ਪਾਂ 'ਚ, ਕੇਵਲ ਸਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਸਧਤ ਮੁਿੱ ਸਦਆਂ 'ਤੇ
ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੜਾਅ 3. ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਗਰੁਿੱ ਪਾਂ ਦੀ ਸਦਸ਼ਾਮਾਨ


ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਸਕਆਂ 'ਚ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਪਸਹਲੂਆਂ 'ਤੇ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ। ਇਸ ਗਿੱ ਲਬਾਤ 'ਚ ਜਲ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਆਸਾਂ, ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਦਮ, ਵਰਗੇ ਮੁਿੱ ਸਦਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਮਲ ਕਰੋ।



ਸਰਵੇਿਣ ਕਰਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ, ਮਾਨਵ ਅਤੇ ਭੌਸਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਿੇਤਰ ਦਾ ਿਾਕਾ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਸਹਭਾਗੀ ਪੇਂਡੂ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਸਹਭਾਗੀ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵਧੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਮਾਹਰਾਂ, ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਅਤੇ ਸਵਦਵਾਨ ਮੰ ਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਸਹਕ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ



ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਅਸਭਆਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਧਐਨ ਅਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇ ੀ ਸਫਲਮਾਂ ਸਦਿਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ।



ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੋ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।



ਸਮਡ ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੀਨੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਜਮਾਤ 'ਚ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ।



ਇਨ-ਫੀਲਡ ਟਰੇਸਨੰਗ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰਨਾ।

ਪੜਾਅ 4: ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਮੈਸਪੰ ਗ ਕਰੋ : ਸਰਵੇਿਣ ਅਤੇ ਮੀਨੀ ਸਿੱ ਚਾਈ/ਹਕੀਕਤ


ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਗਰੁਿੱ ਪ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਭਾਗਾਂ 'ਚ ਸਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਸਕ ਕੋਈ ਓਵਰਲੈ ਪ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ



ਸਰਵੇਿਣ ਸਤੰ ਨ ਤਰੀਸਕਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਸਨਰੀਿਣ, ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਸਵਊ। ਹਰੇਕ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਸਨਸ਼ਚਤ ਿੇਤਰ ਨੂੰ ਸਨਰੀਿਣ ਕਰਨ ਦਾ
ਭਾਰ ਸੌਂਪੋ। ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਨੂੰ, ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ 20 ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਵਰਤਮਾਨ ਜਲ ਪਿੱ ਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।



ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਵਰਿਾ ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ, ਪਰੰ ਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ/ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ, ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਦੇ ਪੁਨਰਭਰਣ, ਵਾਟਰਸ਼ੈੈੱਡ
ਸਵਕਾਸ, ਸੰ ਘਣਾ ਵਣਰੋਪਣ ਵਰਗੇ ਮੁਿੱ ਸਦਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰ ਦਰਭੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਿੱ ਕ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ
ਸਰਲ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।



ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਸਲਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਇਿੱ ਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਸਭਆਨ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਿੱ ਦਾ ਸਦਓ।



ਇਸ ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਕੈਂਪਸ ਇਨੀਸ਼ੇਸਟਵ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਪਰਸਸਿੱ ਧ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।



ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਸਰਵੇਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਸਹਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਬਰਤਾਂਤ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਹੋਣਾ ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕ ਉਹ ਸਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨ
'ਚ, ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ, ਸਵਹਾਰਕ ਸਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਭਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ।
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ਪੜਾਅ 5. ਤਤਕਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੇ ਿੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ


ਸਰਵੇਿਣ ਅਤੇ

ਮੀਨੀ ਅਸਧਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਜਮਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ

ਪਰਾਪਤ ਡੈਟਾ ਤੋਂ ਨਤੀਜਾ ਕਿੱ ਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਂ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਸੁਸਵਧਾਜਨਕ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।



ਸਜਹਨਾਂ ਿੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬਿੱ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਸੂਚੀ ਨੂੰ, ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਚੰ ਨਹਤ ਅਤੇ ਪਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਗਰੁਿੱ ਪ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵੇਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਟੀਮ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸਬਰਤਾਂਤ ਦੀ ਸੰ ਪੂਰਨ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਵਚਾਰਾਂ
ਦੇ ਆਦਾਨ ਪਰਦਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਯੋਸਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੜਾਅ 6. ਸਨਯੋਜਤ ਦਿਲਅੰ ਦਾ ੀ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ


ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ/ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ, ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨ ਢਾਸਚਆਂ, ਵਾਟਰਸ਼ੈੈੱਡ
ਸਵਕਾਸ, ਅਤੇ ਸੰ ਘਣੇ ਵਣਰੋਪਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਸਵਚ ਸਨਯਮਤ ਪੜਾਅ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ।



ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਸਸਹਜ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਓ।



ਸਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਸੰ ਭਵ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਨਰਦੇਸਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ, ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਸਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ, ਸਰਵੇਿਣ ਅਤੇ ਸਨਯੋਜਤ ਦਿਲਅੰ ਦਾ ੀ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਨਰਧਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਰੂਰੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰ ਗ ਦੇ ਲਈ, ਇਿੱ ਕ ਸਵਆਪਕ ਸਰਪੋਰਟ ਪਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।



ਸਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਨਰਧਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ, ਸਵਿੱ ਤੀ ਲੋ ੜਾਂ, ਲਾਸਜਸਸਟਕ ਲੋ ੜਾਂ (ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਰਿੱ ਿਣਾ, ਪਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਫਲਿੱਸ਼ ਵਰਗੇ
ਕੁਝ ਸਫਕਸਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਆਸਦ) ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਅਸਭਆਨ ਲਈ ਸਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, 'ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਇਹ ਚਰਚਾ, ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਸਤਆਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਪਰਤੀਸਦਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ 'ਚ
ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਪਸਰਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ, ਇਿੱ ਕ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
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ਹਰੇਕ ਸਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਸਵਵਹਾਸਰਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਨਰਧਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਸਚਤ ਦਿਲਅੰ ਦਾ ੀ ਨੂੰ ਮਨ ਰ
ੂ ੀ ਦੇਣ 'ਤੇ
ਸਵਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਪੜਾਅ 7. ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ


ਜਦੋਂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਸਜਸਸਟਕਸ ਦੀ ਸਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮ ਇਿੱ ਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਸਭਆਨ
ਸਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਸਥਤ ਦਖ਼ਲਅੰ ਦਾ ੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।



ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਗਰੁਿੱ ਪ ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਇਨੇ ਸਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮ, ਪੂਰੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਸਭਆਨ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ

ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਲ

ਕੇ ਅਸਭਆਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਰ
ੂ ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਵਚਾਰਾਂ, ਕੁਝ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਅਸਭਆਨ
ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੜਾਅ 8. ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਅਮਲ


ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੈਂਪਸ ਅਸਭਆਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਿੱ ਿੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਸਜਸਸਟਕਸ (ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਬਦਲਾਅ ਸਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ, ਪਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
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ਫਾਰਮੈਟ 7: ਦਸਤਾਵੇ ੀ ਅਤੇ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ
ਪਾਣੀ ਿਪਤ ਦੀ ਲੇ ਿਾਪੜਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਸਧਆਪਕ ਅਤੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁਿੱ ਪ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ/ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰ:
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮ ਲੀਡਰ:
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਰ ਟੀਮ:
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਵਭਾਗ:

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਸ਼ਾਸਸਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀ:
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਟੀਮ:
ਪੜਾਅ 9. ਸਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ


ਜਲ ਲੇ ਿਾਪੜਤਾਲ ਦਸਤਾਵੇ , ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰ ਮ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅੰ ਦਾ ਾ ਦਸਤਾਵੇ , ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸਮੀਸਿਆ ਦਸਤਾਵੇ , ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਾਮੀਲ ਦੇ ਸਲਹਾ
ਨਾਲ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਟੀਮ ਦੀ ਸ ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਸਨਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ 'ਚ ਸਮਿੱ ਸਸਆ
ਵਾਲੇ ਿੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰ ਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰ ਸਥਾ ਦੀ ਸੁਸਵਧਾ ਦੇ ਸਹਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ, ਇਲੈ ਕਟਰਾਸਨਕ ਫਾਰਮੈਟ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਲਨਾ ਦੀ
ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਸਮਆਰੀ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ



ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮ ਸਨਗਰਾਨੀ, ਸਰਪੋਰਸਟੰ ਗ, ਅੰ ਦਾ ਾ, ਨਵੇਂ ਸਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਨ ਰ ਰਿੱ ਿਣ 'ਚ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭੂਸਮਕਾ ਸਨਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ
ਸਵਭਾਗ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰ ਸਵਭਾਗੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਸਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

MGNCRE – ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕਪ
ੈਂ ਸ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਗਰਾਮ

54

ਫਾਰਮੈਟ 8 ਅਮਲ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ
ਕੰ ਮ ਿੇਤਰ

ਜਲ ਲੇ ਿਾਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਸਮਲੀਆਂ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ
ਚੁਣਤ
ੌ ੀਆਂ/ਤਿੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪਸਹਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ

ਜਲ ਪਰਬੰਧਨ

ਕੀਤੀ ਜਾਣ

ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਤੀ

ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ
ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਤੀ

ਨਤੀਜਾ

ਸਟਿੱ ਪਣੀਆਂ

ਮੁਲਾਂਕਣ
ਕਰਤਾ

ਸਨਪਟਣਾ

ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਵਰਿਾ ਜਲ
ਭੰ ਡਾਰਨ
ਪਰੰ ਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਤਲਾਬਾਂ ਨੂੰ
ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਭੰ ਡਾਰਨ
ਨਸਵਆਉਣਾ
ਬਣਤਰ
ਜਲ ਸਵਭਾਜਨ ਸਵਕਾਸ
ਸੰ ਘਣਾ ਵਣ ਸਵਕਾਸ
ਸੁਭਾਸਵਕ ਹੈ ਸਕ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੈਂਪਸ ਇਸਨਸ਼ੇਸਟਵ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਨਯਮਤ ਅਸਧਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨਗੇ। ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਰੀ
ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਇਸਨਸ਼ੇਸਟਵ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ ਸਕ ਜਲ
ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਇਖ਼ਸਤਆਰੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕਰੈਸਡਟ ਸਸਸਟਮ/ਅੰ ਕ ਪਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਮੁਿੀ ਸਨਰਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਅਲਿੱਗ ਸਰਕਾਰਡ ਬੁਿੱ ਕ ਰਿੱ ਿਣਾ ਵੀ ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਜਸ ਸਵਿੱ ਚ
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਰਵੇ ਵੇਰਵਾ, ਨਤੀਜਾ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ, ਸਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਆਸਦ ਨੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਡ ਬੁਿੱ ਕ ਸੰ ਬੰ ਸਧਤ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ
ਸ਼ਕਤੀ ਸਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਰਿੱ ਿੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਬੈਠਕ 'ਚ (ਸਵਭਾਗ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰ ਸਵਭਾਗੀ) ਹਾ ਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਗਤੀ ਸਰਪੋਰਟ, ਅਤੇ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸਨਰੰ ਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਸਮਲਾ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸਵਸ਼ਾ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ
ਹੈ।
MGNCRE – ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕਪ
ੈਂ ਸ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਗਰਾਮ

55

ਪੜਾਅ 10 ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ


ਇਮਾਰਤਾਂ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਜਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਸਕ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਸਸਿਲਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ
ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।



ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ 'ਤੇ ਸਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਦਨਾਂ 'ਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ, ਸੰ ਬੰ ਸਧਤ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਧਆਨ 'ਚ ਰਿੱ ਿਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਨੇਹੀ ਸਨਰਮਾਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸਦਸ਼ਾ ਸਨਰਦੇਸ਼
ਦੇ ਸਹਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੇ ਇਿੱ ਕ ਸੰ ਪੂਰਨ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ



ਰੂਰੀ ਪੂੰ ਜੀ ਸਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ/ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰ ਟਰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸਗਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।



ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਕੇਂਦਰ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਪਰਜੈਕਟ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਜਾਂ ਮਾਸਸਕ ਬੈਠਕਾਂ, ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੜਾਅ 11. ਸਰਪੋਰਸਟੰ ਗ


ਸਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਈ ਪਸਹਲੂਆਂ ਦਾ ਸਰਪੋਰਸਟੰ ਗ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚਿੱ ਲੇ ਗਾ। ਸਰਪੋਰਸਟੰ ਗ ਕੇਵਲ ਤਿੱ ਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਸਨਸ਼ਠ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।



ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਪੋਰਟਾਂ

ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਸਰਪੋਰਸਟੰ ਗ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲਗਾਅ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਤੀਸਜਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼,

ਅਤੇ ਪਸਹਲਾਂ ਸਨਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਦੇ ਸਹਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰ ਦਾ ੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰ ਮ ਕਾਜ ਦੀ ਸਮਿੱ ਗਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਸਤੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।


ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੈਂਪਸ ਉੱਦਮ 'ਤੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਸਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰ ਟਰਾਨੈਟ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱ ਸਤਰਕਾ ਦੇ ਮਾਸਧਅਮ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪਰਸਾਸਰਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਸਰਪੋਰਟ ਦੇ ਸਹਿੱ ਸਸਆਂ ਨੂੰ ਨੋਸਟਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਰਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ
ਪੜਹਨ ਦੇ ਲਈ ਸਲੰਕ ਦਾ ਉਲੇ ਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਪੋਰਟ ਪੜਹਨ ਦੇ ਲਈ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰੋ।



ਬਾਹਰੀ ਸਰਪੋਰਸਟੰ ਗ, ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਸਰਤ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਸਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੈਂਪਸ ਉੱਦਮ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਮੀਸਿਆ
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ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਟੀਕ, ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਸਬਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੁਆਲਟੀ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਸਥਾ ਦੀ ਸ ਆਦਾਤਰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੋਰਟ ਦੀ ਉਪਲਿੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸਵਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਚਾਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਪੜਾਅ 12. ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸਮੀਸਿਆ


ਪਰਕਾਸਸ਼ਤ ਸਰਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਸਿਆ, ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੀਸਕਸਰਆਵਾਂ/ਫੀਡਬੈਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਫੀਡਬੈਕ ਸਕਾਰਾਤਸਮਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ, ਪਰਸੰਸਾ, ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੈਂਪਸ ਇਸਨਸ਼ੇਸਟਵ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਸਹਿੱ ਤ ਨਵੇਂ ਸਵਚਾਰ। ਫ਼ੀਡਬੈਕ, ਕੁਝ
ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰ ਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋ ਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਯਤਨ ਦੇ ਲਈ ਆਲੋ ਚਨਾਤਸਮਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਲੋ ਚਨਾਤਸਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਖ਼ਸਤਆਰੀ ਹਿੱ ਲ ਲਿੱਭਣ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੀਡਬੈਕ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ
ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ।



ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਦੇ ਲਈ ਭਸਵਿੱ ਿ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸਕ ਫੀਡਬੈਕ ਇਿੱ ਕ ਉਸਚਤ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਸਮਲੇ ।
ਇਸ ਲਈ, ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਭੌਸਤਕ ਸਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰ ਤ 'ਚ ਇਿੱ ਕ ਚੰ ਗੇ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਬਣਾਵੋ। ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਪੰ ਸਨਆਂ 'ਚ ਸਲਿਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ
ਖ਼ਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਟੀਸਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕਦਮ ਸਟੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪੜਾਅ 13. ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ 'ਚ ਸੁਧਾਰ


ਫੀਡਬੈਕ ਨਾਲ ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਅਪਣਾਉਣੇ, ਆਪਣੇ ਸਗਆਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। ਸਜਿੱ ਥੇ ਸਜਿੱ ਥੇ ਸੋਧ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਤੀਸਜਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰ ਸਤਮ ਆਊਟਪੁਟ, ਪਰਵਾਨਗੀ
ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੜਾਅ 14. ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨਾ


ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੈਂਪਸ ਇਨੀਸ਼ੇਸਟਵ ਤੋਂ ਸਮਲੀ ਪਸਹਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਸਨਰਣਾ ਲੈ ਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸਟਕਾਊ
ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਜੰ ਮੇਵਾਰ ਪਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਸਧਤ ਇਿੱ ਕ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇ

ਦਾ ਿਰੜਾ ਸਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਫੈਕਲਟੀ, ਜਲ

ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਗਰੁਿੱ ਪਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰਸਕਸਰਆ ਸਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਪੜਾਅ 15. ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ/ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ


ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਸਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਸੂਚੀ ਸਤਆਰ ਕਰੋ:
ਨਵੀਂ ਸਵਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਅਸਜਹੀ ਪਰਤਿੱਿ, ਵਾਸਤਸਵਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਦਸਣ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਸਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਸਥਰਤਾ
ਅਤੇ ਸੰ ਤੋਸ਼ ਸਮਲੇ । ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਜੋ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੈਂਪਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਚਲਾਇਆ ਸਗਆ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਚੰ ਗੇ ਕੰ ਮਾਂ ਨੂੰ
ਸਨਮਾਸਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੋ ਕਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਰਿੱ ਿ-ਰਿਾਸਵਆਂ, ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਫੈਕਲਟੀ,
ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਮਰਸਪਤ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰ ਗਠਨ ਅਤੇ ਸਮਰਸਪਤ ਵਰਗ ਜਾਂ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ
ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਝਾਅ ਸਵਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਸਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਰਸਮੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਇੰ ਤ ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਵਸਭੰ ਨ ਿੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗਠਬੰ ਧਨ ਸਸਹਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਹਿੱ ਤ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ
ਸ਼ਕਤੀ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਨਯੁਕਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਲਘੂ ਸਫਲਮਾਂ ਆਸਦ ਦੇ ਪਰਸਾਰਣ ਦੇ

ਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਸਦਿਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲਿੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
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ਜਨ ਸੰ ਪਰਕ
ਸਜਵੇਂ ਸਜਵੇਂ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੈਂਪਸ ਇਨੀਸ਼ੇਸਟਵ ਅਿੱ ਗੇ ਵਿੱ ਧਦਾ ਹੈ, ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਸਕ ਅਨੇਕ ਬਾਹਰੀ ਲੋ ਕ, ਆਪਣਾ ਸਗਆਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਹਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ 'ਚ
ਆਉਣ ਅਤੇ ਅਸਜਹਾ ਹੀ ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਿੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੁੰ ਣ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਇਿੱ ਕ ਸਵ ਟਰ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਹਮਾਨਾਂ ਨੂੰ

ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਸਕਿੱ ਸਾ ਇਿੱ ਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ 'ਚ ਦਾਸਿਲਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ
ਪਰਸਕਸਰਆ ਨਵੇਂ ਸਸਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ

ਮੀਨੀ ਕੰ ਮ ਦੇ ਚਿੱ ਲਸਦਆਂ ਪਛਾਣ ਯੋਗ ਚੁਣਤ
ੌ ੀ ਵਾਲੇ ਿੇਤਰ ਹਰ ਸਾਲ ਘਿੱ ਟ ਹੁੰ ਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸਦੇ

ਬਾਵਜੂਦ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੈਂਪਸ ਇਨੀਸ਼ੇਸਟਵ ਦੇ ਸਭ ਹੀ ਸਵਹਾਰਕ ਪਸਹਲੂਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਸਮਲ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਸਿੱ ਿਣ ਨੂੰ ਸਮਲੇ ਗਾ।
ਸਰਵਜਨਕ/ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ
ਸਜਿੱ ਥੇ ਸਜਿੱ ਥੇ ਸੰ ਭਵ ਅਤੇ ਉਸਚਤ ਹੋਵ,ੇ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੈਂਪਸ ਇਨੀਸ਼ੇਸਟਵ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਭਾਰਤ ਇਨੀਸ਼ੇਸਟਵ, ਰੂਰਬਨ ਸਮਸ਼ਨ, ਸਮਾਰਟ ਸਸਟੀ ਸਮਸ਼ਨ, ਸਵਿੱ ਛ
ਭਾਰਤ ਅਸਭਆਨ, ਓ.ਡੀ.ਐਫ (ODF)ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਅਸਭਆਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਸੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਟੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਪੰ ਡਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਸਥਾ ਨੇ ਉੱਨਤ ਭਾਰਤ ਅਸਭਆਨ, ਐਸ. ਏ. ਪੀ ਜਾਂ ਐਨ.
ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਤਸਹਤ ਅਸਧਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਸਣਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਲ ਪਰਬੰਧਨ, ਊਰਜਾ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਸ ਮਸਸਲਆ 'ਤੇ ਇਹ ਟੀਮਾਂ
ਸਸਹਭਾਗੀ ਪਲਾਸਨੰਗ ਦੇ

ਰੀਏ ਪਰਾਪਤ ਸਵਹਾਰਕ ਹਿੱ ਲਾਂ ਨਾਲ ਪੇਡਆ
ੂ ਂ ਨੂੰ ਸਮਰਿੱ ਥ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਸੂਚੀ 4: ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੈਂਪਸ ਇਨੀਸ਼ੇਸਟਵ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ
ਕਰ. ਸੰ .
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

ਵੇਰਵ
ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ

ਪਰਤੀਸਕਸਰਆ

ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ/ਐਚ.ਈ.ਆਈ. (HEI)
ਸਵਭਾਗ

ਚੁਣੀ ਗਈ ਗਤੀਸਵਧੀ

ਗਤੀਸਵਧੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਤੀ
ਗਤੀਸਵਧੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਸਮਤੀ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗਤੀਸਵਧੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਚੁਸਣਆ ਹੋਇਆ ਸਪੰ ਡ

ਅਮਲ 'ਚ ਸਲਆਂਦੇ ਗਏ ਕੰ ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਚੀ
ਪਰਮਿ
ੁਿੱ ਪਰਾਪਤੀਆਂ

ਅਮਲ ਦੇ ਲਈ ਸਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰ ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਅਗਲੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ

ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸਮਤੀ

ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਸਗਆ
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ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰ ਜੀਨੀਅਸਰੰ ਗ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਵਸਗਆਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ, ਜਲ ਪਰਬੰਧਨ, ਗਰੀਨ ਸਬਲਸਡੰ ਗ , ਗਰੀਨ ਇਲੈ ਕਟਸਰਸਸਟੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪਰਬੰਧਕਤਾ
ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਇਨੀਸ਼ੇਸਟਵ ਦੇ ਕੁਝ ਪਸਹਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਸਤਉਹਾਰ


ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀਆਂ/ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਦਨ ਸਜਵੇਂ ਵਰਲਡ ਵੈੈੱਟਲੈਂ ਡ ਡੇ, 2 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਟਰ
ਡੇ, 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤਾਂ ਸਕ ਪਰਸੰਸਗਕ ਮੁਿੱ ਸਦਆਂ 'ਤੇ ਸਧਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਫਰ ਤੋਂ ਜੋੜ ਸਕਣ।



ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪਸਰਵਰਤਨ ਸਲਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਤੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।



ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਸਹੰ ਮਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲੋ ਗਨ/ਡਰਾਇੰ ਗ ਮੁਕਾਬਸਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਸਵਿੱ ਚ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ
ਸਮਾਰੋਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਜੰ ਨਹਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸਵਹਾਰਕ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਿੁਿੱ ਲਹਾ ਰਿੱ ਿੋ। ਜੇ

ਰੂਰੀ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨ ਦੀਕੀ ਐਤਵਾਰ/ਛੁਿੱ ਟੀ 'ਤੇ ਰਿੱ ਿੋ ਤਾਂ ਸਕ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਰਵਜਨਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ।

ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਚਾਰ ਪਿੱ ਤਰਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਰੂਪ 'ਚ ਸੂਸਚਤ ਕਰੋ।


ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸ ਆਦਾ ਤੋਂ ਸ ਆਦਾ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਆਯੋਸਜਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ/ਉੱਚ
ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਜਹੇ ਇੰ ਤ ਾਮਾਂ ਦੇ ਉਸਚਤ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਸਜਹਾ ਸਵਿੱ ਤੀ ਫੰ ਡ ਸੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

MGNCRE – ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕਪ
ੈਂ ਸ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਗਰਾਮ

61

ਸੂਚੀ 5: ਜਲ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਸਧਤ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਸਵਸ਼ਵ ਵੈਟਲੈਂ ਡ ਸਦਹਾੜਾ

2 ਫ਼ਰਵਰੀ

ਸਵਸ਼ਵ ਜਲ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ

22 ਮਾਰਚ

ਸਦਹਾੜਾ
ਸਵਸ਼ਵ ਧਰਤ ਸਦਹਾੜਾ

22 ਅਪਰਲ
ੈ

ਸਵਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਦਹਾੜਾ

5 ਜੂਨ

ਸਵਸ਼ਵ ਜਲ ਸਨਗਰਾਨੀ

18 ਸਤੰ ਬਰ

ਸਦਹਾੜਾ

ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ ਪਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਰਿਾ ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ ਦੀ ਬਣਤਰ
'ਤੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਕੂਲ/
ਹ ਨਦੀ/ਿੂਹ/ਤਲਾਅ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰੋ।
ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਡਸਰੰ ਪ ਸਸੰ ਜਾਈ ਦੀ ਸਵਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ

World Wetlands Day

World Water & Sanitation

ਨਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਲਿੱਗ ਕਰੋ। ਨੁਕਸਾਨਗਰਸਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ
ਪਾਇਪਲਾਇਨਾਂ, ਅਤੇ ਜਲ ਬਰਬਾਦੀ ਿੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ
ਕਰੋ।
Dayld Earth Day

ਫਾਰਮੈਟ 9: ਮੁਿੱ ਿ ਜਲ ਸਦਹਾਸੜਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਡ
ਕਰ. ਸੰ .
ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ
1. ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ/ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ
2. ਸਵਭਾਗ

ਜਵਾਬ

3. ਸਵਸ਼ਵ ਜਲ ਸਦਹਾੜਾ
4. ਸੰ ਚਾਸਲਤ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ

5. ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਦਿੱ ਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਤਾਂ
6. ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਰਕਾਰਡ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ :

ਸਰਕਾਰਡ ਪਰਮਾਸਣਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ :
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ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੈਂਪਸ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੈਂਸਕੰ ਗ 'ਚ ਜੋ ਬੁਸਨਆਦੀ ਮਾਪਦੰ ਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ : ਜਲ ਪਰਬੰਧਨ, ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ, ਵਰਿਾ ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ, ਪਰੰ ਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਟਰ
ਬਾਡੀ/ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਸਨਰਮਾਣ, ਮੁੜ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਪੁਨਰਭਰਣ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਵਾਟਰਸ਼ੈੈੱਡ ਦਾ ਸਵਕਾਸ, ਸੰ ਘਣਾ ਵਣਰੋਪਣ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਅਰੋਗਤਾ, ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਰਸੋਈ
ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ, ਜਲ ਸ਼ੁਿੱ ਧਤਾ, ਜਲ ਉਪਲਿੱਬਧਤਾ, ਅਤੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ। ਕੁਝ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਮਾਪਦੰ ਡ ਥਿੱ ਲੇ ਸਦਿੱ ਤੇ
ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੰ ਪੂਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਰੂਰ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਹੇ ਸਭੰ ਨ, ਪਰ ਸ ਆਦਾ ਤੀਬਰ ਮਾਪਦੰ ਡ ਸਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੇਸਟ ਜਲ ਪਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਸਨਸ਼ੇਸਟਵ
ਵੇਸਟ ਜਲ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਸਧਤ ਮੁਿੱ ਸਦਆਂ 'ਤੇ ਪਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਸਹਲ ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਲ ਪਰਬੰਧਨ
ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਥਾਸਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਵਵਸਸਥਤ ਕਰਨਾ, ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਪਿੱ ਧਰ 'ਤੇ, ਇਿੱ ਛਤ ਦਖ਼ਲਅੰ ਦਾ ੀ ਦੇ ਅੰ ਤਰਗਤ

ਰੂਰੀ ਕੰ ਮ ਹਨ। ਜਦੋਂਸਕ ਗ਼ੈਰ ਤਕਨੀਕੀ

ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਆਂਢੀ ਸਮੁਦਾਇ, ਝੁਿੱ ਗੀ ਝੋਪੜੀ ਅਤੇ ਸਪੰ ਡ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਇਹ ਸੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਕ ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੈਂਪਸ ਬਣ ਸਕੇ। ਉੱਚ
ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਸਟ ਜਲ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ 'ਚ ਸਵਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫਾਰਮੈਟ 10: ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ


ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ 'ਚ ਸਕਹੜੇ ਅਸਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵਭਾਗ, ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਨਪੁੰ ਨਤਾ ਦੇ ਮੁਿੀ ਹਨ?



ਕੀ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਨਸਜਿੱ ਠਣ ਦੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?



ਕੀ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ 'ਚ ਸੋਕੇ ਦੀ ਐਮਰਜੰ ਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਲਿੱਗ, ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਰੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?



ਕੀ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਹਿੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?



ਕੀ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਰ
ੂ , ਜਾਂ ਨਾ ਮਨ ਰ
ੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ?



ਕੀ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨਊਨਤਮ ਜਲ ਸਨਪੁੰ ਨਤਾ ਮਾਪਦੰ ਡ ਹੈ?
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ਕੀ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ, ਇਸਦੀ ਆਸਗਆ/ਲਾਇਸੈਂਸ/ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਅਧੀਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਨੂੰ
ਸਨਯਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?



ਕੀ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਾਸਨਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਪਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨਯਮ ਹੈ?



ਕੀ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ਾਵਰ ਹੇਡਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਪਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨਯਮ ਹੈ?



ਕੀ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ 'ਚ ਸਪਸ਼ਾਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਪਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨਯਮ ਹੈ?



ਕੀ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਕਿੱ ਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਕਿੱ ਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀ ਗਤੀਸਵਧੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਪਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨਯਮ ਹੈ?



ਕੀ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ 'ਚ ਵਾਟਰ ਸਮਾਰਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੂਰੀ ਭਵਨ, ਜਾਂ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਕੋਡ ਹਨ?



ਕੀ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੰ ਡਇੰ ਗ ਕਰਦੀ ਹੈ?



ਕੀ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ ਪਰਤਿੱਿ ਜਾਂ ਅਪਰਤਿੱਿ ਢੰ ਗ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ?



ਕੀ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਕੈਂਪਸ ਜਲ ਸਸਥਤੀ ਸਰਪੋਰਟ ਜਮਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਭਸਵਿੱ ਿ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਸਥਕ ਸਵਕਾਸ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾ ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪਰਬੰਧ, ਇਿੱ ਕ
ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਘਟਕ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਜਲ ਚੁਣਤ
ੌ ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਲ ਪਰਬੰਧਨ ਸਹਿੱ ਤ ਇਿੱ ਕ ਏਕੀਕਰਨ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ
ਸਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ ਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ, ਆਰਸਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਸਜਕ ਮੁਿੱ ਸਦਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੰ ਦਰਭ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਜਲ ਸਾਧਨ
ਪਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਵਕਸਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਰਿੱ ਥ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ, ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਮੁਦਾਇ 'ਚ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਸਥਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਿਣ ਦੇ
ਲਈ

ਰੂਰੀ ਪਸਰਵਰਤਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿ
ੁਿੱ ਵਾਹਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਂਪਸ ਸਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸਬਨਾਂ,

ਸਜਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਮਿ
ੁਿੱ ਉਸਦੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਹਨ, ਕੈਂਪਸ ਸਸਥਰਤਾ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਸਲਪੀਬਿੱ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਫ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੁਿੱ ਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਜੰ ਗਲੀ ਸਕਸਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਬਹਤਰ ਹੈ ਸਜਸ ਤੋਂ ਸਕ ਜੰ ਗਲੀ ਸਕਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਸਿਅਤ ਰਿੱ ਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੰ ਗਲੀ ਸਕਸਮਾਂ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਰੋਗ ਰੋਧਕ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
 ਮਾਨਵ ਸਾਧਨ ਸਵਕਾਸ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਲਸਪਤ, ' ਇਿੱ ਕ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਇਿੱ ਕ ਰੁਿੱ ਿ ' ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 ਨਾਰੀਅਲ ਵਰਗੇ ਰੁਿੱ ਿ ਸ ਆਦਾ ਜਗਹਾ ਨਹੀਂ ਘੇਰਦੇ। ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਸਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ 'ਚ ਸ ਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵੇਸਟ ਜਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱ ਲ ਵਗਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਬਗ਼ੀਚੇ ਦੇ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਰਿੱ ਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਪਸ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਸਤਿੱ ਸਗਆਬਿੱ ਧ ਹੋਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ
ਹੈ।
 ਹਿੱ ਥ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਟੂਟੀ ਨੂੰ ਸਸਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਿੋਲੋ ਹ। ਇਹ ਕੈਂਪਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਲਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਔਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਿੱ ਕ ਸਾਇਰਨ ਜਾਂ ਅਲਾਰਮ ਵਿੱ ਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਪਤ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
 ਕਿੱ ਪੜੇ ਧੋਣ ਦੇ ਸਾਬਣ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿੱ ਚਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿੱ ਪੜੇ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਿੱ ਕ ਅਲਿੱਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਟਾਇਲਟ ਫਲਿੱਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੁੜ ਉਪਯੋਗ
'ਚ ਸਲਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਜਲ ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ ਦੇ ਪਸਹਲੂਆਂ ਅਤੇ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਨਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਸਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਜੰ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਬਹਤਰ ਹੈ।

 ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਬਾਂਸ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਕਉਂਸਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਹਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਟਾਹਣੀਆਂ ਸਨਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਛੇਤੀ ਵਿੱ ਧਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ ਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
 ' ਅਕੇਸ਼ੀਆ ਨੀਲੋ ਸਤਮਾ ਬਾਲਾ ਥੁੰ ਮਾ' ਵਰਗੇ ਜੰ ਗਲੀ ਰੁਿੱ ਿਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਕਾ ਪਰਭਾਸਵਤ ਿੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱ ਤੀਆਂ ਭੇੜਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੁੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਲਣ ਵਾਲੀ ਲਿੱਕੜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਜੜਹਾਂ ਡੂੰ ਘੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਵਿੱ ਚ ਕੰ ਡੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ
ਵਾਸ਼ਪ ਉਤਸਰਜਨ ਵੀ ਘਿੱ ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਕਉਂਸਕ ਇਸਦੇ ਬੀਜ ਅੰ ਕੁਰਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਲੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 ‘ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ' ਅਤੇ ' ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ' ਦੇ ਕੈਡੇਟਸ, ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਕੁਝ ਰੁਿੱ ਿਾਂ ਨੂੰ 'ਸਵਰਾਸਤੀ' ਰੁਿੱ ਿ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੇ ਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਚੇਅਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਬੰ ਦ ਰਸਹਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਿੱ ਕ ਨੀਲੇ ਫੀਤੇ ਨੂੰ ਕਮੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ 'ਚ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ ਦਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ
ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਮੁਿੀ


ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵਿੱ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿੱ ਤਵ ਸਥਾਸਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਸਥਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਸਲਆਂ ਨੂੰ, ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਸਮਸ਼ਨ ਸਬਆਨ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਿੰ ਡ 'ਚ ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।



ਇਸਦੇ ਸਬਆਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ : "ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਸਦਆਰਥੀ, ਸਹੀ ਜਲ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਸਦਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ
ਲਈ, ਇਸਦੇ ਉਸਚਤ ਸਗਆਨ, ਕੌ ਸਲ ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਮਾਸਹਰ ਹੋਣਗੇ।"



ਅਸਜਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਲਾਈ, ਸਦਸ਼ਾ ਸਨਰਦੇਸ਼, ਰੁਝੇਵੇਂ ਲਈ ਸਰੋਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਨਯੁਕਤੀ ਕਰੋ।



ਸਾਲਾਨਾ ਫੰ ਡਇੰ ਗ ਦੀ ਲੋ ੜ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਨਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਸਨਸ਼ੇਸਟਵ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੰ ਸਥਾ ਮੁਿੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਸਨਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।



ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਓ, ਸਜਿੱ ਥੇ ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ 'ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੈਂਪਸ' ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਸਭਆਨ ਨਾਲ ਇਿੱ ਛਤ ਨਤੀਸਜਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਸਤਾਰ ਨਾਲ
ਦਿੱ ਸੋ।



ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਵਆਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਰੇਕ ਸਹਿੱ ਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਸਮਕਾ ਅਤੇ ਸ ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱ ਸੀਆਂ ਜਾਣ।

ਸਵਭਾਗ ਦੇ ਮੁਿੀ


ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਓ



ਕੈਂਪਸ ਸਵਆਪੀ "ਇਕੋਓਸਲੰਸਪਕਸ" ਮੁਕਾਬਸਲਆਂ ਸਜਹੇ ਕੰ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਾਓ।



ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਪੋਰਟ, ਕੈਂਪਸ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਸਜਹਨਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸਟਾਫ਼, ਸਵਭਾਗ, ਸਵਸਦਆਰਥੀ, ਪੂਰਬ ਸਵਸਦਆਰਥੀ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾਨੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ
ਦਾਨੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਧਕਾਰੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇਤਾ, ਸਮੁਦਾਇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱ ਡੇ ਪਿੱ ਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹੈ।



ਇਸ ਨੂੰ ਸੰ ਸਥਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਰਕਾਸਸ਼ਤ ਕਰੋ।

ਗ਼ੈਰ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਰਸਜਸਟਰਾਰ/ਮੁਿੀ


ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਦੇ ਹਿੱ ਲਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸੂਚੀ ਦੇਵੋ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਸਦਸ਼ਾਮਾਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੰ ਤ ਾਮ ਕਰੋ।



ਸੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰੋ ਸਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਇਸਨਸ਼ੇਸਟਵ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
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ਅਕਾਦਸਮਕ ਮੁਿੀ
ਸੰ ਬੰ ਸਧਤ ਸਵਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਵੋ ਤਾਂ ਸਕ ਉਹ ਸਟਾਫ਼ ਟਰੇਸਨੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮੁਿੱ ਸਦਆਂ ਅਤੇ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ
ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਇੰ ਤ ਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਪਰਣਾਲੀ 'ਚ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਮਲ
ਕਰੋ।
ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਮਾਮਸਲਆਂ ਦੇ ਮੁਿੀ


ਪਸਹਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਦਸ਼ਾਮਾਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਊਂਸਸਲੰਗ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ।



ਸਵਭਾਗ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਪਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਸਸਹ ਪਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਪਰਫ
ੋ ੈਸਰਾਂ) ਨੂੰ ਸਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱ ਸੋ ਸਕ ਉਹ ਵਾਟਰ ਸਮਾਰਟ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸਨਯਮਾਂ ਦੀ ਸਕਸ ਤਰਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।



ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਸਵਭਾਗ ਅਤੇ 'ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ' ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸਨਸ਼ੇਸਟਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ।

‘ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ' ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ


ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਸਹਯੋਗ ਕਰੋ



ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਇਸਨਸ਼ੇਸਟਵ ਦੇ ਸਮਿੱ ਗਰ ਪਸਹਲੂਆਂ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ



ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਇਸਨਸ਼ੇਸਟਵ 'ਚ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਮਲ ਕਰੋ



ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਅਰਧ ਮਾਸਸਕ (fortnightly) ਸਰਵੇਿਣ ਕਰੋ



ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਸਨਰੀਿਣ ਕਰੋ



ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਇਸਨਸ਼ੇਸਟਵ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸਰਤ ਕਰੋ

ਭਵਨ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ, ਵੇਸਟ ਜਲ ਪਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਪਸਹਲੂਆਂ 'ਤੇ ਸਧਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਡਾਇਸਨੰਗ ਹਾਲ/ਕੈਂਟੀਨ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਿਾਣਯੋਗ ਜਲ ਪਰਬੰਧ, ਸਫ਼ਾਈ, ਵੇਸਟ ਜਲ ਪਰਬੰਧਨ, ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ 'ਤੇ ਸਧਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੋਧ ਸਸਹਯੋਗੀ


ਆਪਣੇ ਸਰਸਰਚ ਿੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 'ਚ, ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਢੰ ਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰੋ



ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਢੰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀਆਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰੋ



ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਇਸਨਸ਼ੇਸਟਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਆਪਣੇ ਸਨਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
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ਉਦਯੋਗ


ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਮੋਹਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ



ਇਹੋ ਸਜਹੇ ਸਸਿੱ ਸਿਅਤ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਸਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਗਠਨ


ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਸਭਆਨਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਰੂਪ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱ ਦਾ ਸਦਓ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲਵੋ। ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁਿੱ ਪ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਵਕਰੇਸਤਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ



ਉਹ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ, ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ, ਊਰਜਾ ਸੁਰਿੱਸਿਆ 'ਚ ਮੀਨੀ ਅਨੁਭਵ ਸਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਜਸ ਨਾਲ ਹਸਰਆਲੀ ਦਾ ਿੇਤਰ ਵਧੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ
ਸਵਿੱ ਚ ਵਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੂਸਟਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰ ਤੁਲਨ ਵੀ ਰਹੇਂਗਾ।

ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਸੰ ਗਠਨ


ਇਸ ਸਵਿੱ ਚ ਵਰਲਡ ਵਾਟਰ ਕੌਂ ਸਲ, ਪਰਾਜੈਕਟ ਡਬਲੂ. ਈ. ਟੀ. (WET), ਕਲੀਨ ਵਾਟਰ ਐਕਸ਼ਨ, ਵਾਟਰ ਏਡ, Water.org, ਬਲੂ ਇੰ ਡੀਆ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਕਲੀਨ ਵਾਸ਼
ਪਰੋਗਰਾਮ, ਫੋਰਸ ਇਨਸਟੀਸਚਊਟ ਆਫ਼ ਵਾਟਰ ਐਸਫਸੀਏਨਸ਼ੀ/ਸੋਸ਼ਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਗਰੀਨ ਸਬਲਸਡੰ ਗ ਕੌਂ ਸਲ, ਨਗਰ ਪਾਸਲਕਾਵਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ
ਂ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ('ਸੀ.ਐਸ.ਈ.') ਅਤੇ ਕੌਂ ਸਲ ਆਨ ਐਨਰਜੀ, ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਡ
ਂ ਵਾਟਰ ('ਸੀ.ਈ.ਈ.ਡਬਲੂ') ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਇੰ ਨਸ ਐਡ

ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਸਵਭਾਗ ਮੈਂਬਰ


ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਅਸਭਆਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ



ਇਸ ਇਸਨਸ਼ੇਸਟਵ 'ਚ ਸਵੈ ਇਿੱ ਛਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਸਮੁਦਾਇ 'ਚ ਰੁਚੀ ਜਗਾਓ



ਅਸਭਆਨ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ



ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਗਰੁਿੱ ਪ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰ ਮਾਂ ਦਾ ਸਨਰੀਿਣ ਕਰੋ



ਕੈਂਪਸ ਪਰਬੰਧਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਗਰੁਿੱ ਪ ਦੀ ਸਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿੱ ਿੋ



ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਇਸਨਸ਼ੇਸਟਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਚ, ਪਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰੋ
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ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ/ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਗਰੁਿੱ ਪ


ਕੈਂਪਸ ਸਰਵੇਿਣ/ਲੇ ਿਾਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ



ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਯਮਤ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰੋ



ਅਸਜਹੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਸਜਸ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ



ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਸਵਭਾਗ ਦੇ ਸਸਹਯੋਗ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਹਿੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਮੁਿੀ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ



ਉਹਨਾਂ ਸਵਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਿੀ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾ ੀ ਕਰੋ



ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਸਨਸ਼ੇਸਟਵ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸੋ



ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱ ਲ ਲਿੱਭੋ

ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸਹਯੋਗ/ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰੋ
ਇਿੱ ਕ ਕੈਂਪਸ, ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਇਿੱ ਕ ਕਾਸਰਆਤਮਕ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਸਕ ਇਿੱ ਕ ਬੰ ਦ ਇਕਾਈ। ਵਾਟਰ ਸਮਾਰਟ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਮ ਬੂਤ
ਗਠਬੰ ਧਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਯਤਨ ਨੂੰ ਮ ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਗਠਬੰ ਧਨ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਹਨ :


ਫੰ ਡਇੰ ਗ ਏਜੰ ਸੀਆਂ: 'ਐਮ.ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ'/'ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ'/'ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ'



ਦਾਨੀ: ਪੂਰਬ ਸਵਸਦਆਰਥੀ, ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਗਠਨ, ਪਰਾਈਵੇਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ , ਆਸਦ।



ਗ਼ੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰ ਗਠਨਾਂ: ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਸਭਆਨਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਵਕਰੇਸਤਆਂ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁਿੱ ਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ 'ਚ, ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ



ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸਥੰ ਕ ਟੈਂਕ : ਵਰਲਡ ਵਾਟਰ ਕੌਂ ਸਲ, ਪਰਾਜੈਕਟ ' ਡਬਲੂ. ਈ. ਟੀ', ਕਲੀਨ ਵਾਟਰ ਐਕਸ਼ਨ, ਵਾਟਰ ਏਡ, Water.org, ਬਲੂ ਇੰ ਡੀਆ
ਪਰੋਗਰਾਮ, ਕਲੀਨ ਵਾਸ਼ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਫੋਰਸ ਇਨਸਟੀਸਚਊਟ ਆਫ਼ ਵਾਟਰ ਐਸਫਸ਼ੀਏਨਸੀ/ਸੋਸ਼ਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਗਰੀਨ ਸਬਲਸਡੰ ਗ ਕੌਂ ਸਲ, ਨਗਰ ਪਾਸਲਕਾਵਾਂ, ਸਥਾਨਕ
ਂ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ('ਸੀ.ਐਸ.ਈ') ਅਤੇ ਕੌਂ ਸਲ ਆਨ ਐਨਰਜੀ, ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਡ
ਂ ਵਾਟਰ ('ਸੀ.ਈ.ਈ.ਡਬਲੂ') ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਸਾਇਨਸ ਐਡ
ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।



ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੈਲੀਸਬਰਟੀ



ਸਰਕਾਰ : ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਰਸਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰ ਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ

: ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੈਲੀਸਬਰਟੀ ਦੇ ਸਚਰਕਾਲੀਨ ਸਸਹਯੋਗ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਗਸਠਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਸਮਲਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਅਸਭਆਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸਹਿੱ ਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਗਠਬੰਧਿ
ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆੈਂ, ਸੰਸਥਾਿਾੈਂ ਅਤੇ
ਇੰਸਟੀਨਿਊਟਾੈਂ ਿਾਲ

ਕੈਂਪਸ : ਇੰਸਟੀਨਿਊਟ ਮੁਖੀ, ਨਵਭਾਗੀ ਪਰਧਾਿਾੈਂ, ਅਤੇ ਨਵਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆੈਂ ਿਾਲ

ਫੰਡਇੰਗ ਏਜੰਸੀਆੈਂ, ਦਾਿੀਆੈਂ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰਾੈਂ
ਿਾਲ

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਵਭਾਗ, ਪਰਫ
ੋ ਸਰਾੈਂ,
ਲਕਿਰਾਰਾੈਂ, ਨਸਿੱਨਖਆ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ
ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕਾੈਂ ਿਾਲ

ਗ਼ਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਲ ਸੰਬੰਨਧਤ ਸੰਗਠਿਾੈਂ,
ਸਰਵਜਿਕ ਿੀਤੀ ਸਮੂਹਾੈਂ ਅਤੇ ਨਥੰਕ ਟੈਂਕਾੈਂ ਿਾਲ,

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਸਮੂਹ ਉਤਸ਼ਾਹੀ
ਨਵਨਦਆਰਥੀਆੈਂ, ਇਿੋਵੇਸ਼ਿ ਕਪ
ੈਂ ਸ ਸੁਧਾਰਾੈਂ ਦੇ ਲਈ
ਊਰਜਾਵਾਿ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆੈਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਾਲ

ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਧਕਾਰੀਆੈਂ, ਮੀਡੀਆ, ਸਲੀਨਬਰਟੀਜ਼,
ਅਤੇ ਧਾਰਨਮਕ ਿੇਤਾਵਾੈਂ ਿਾਲ

 ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਿਾਰ

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਬੰਧਕ ਗਰੁਿੱਪ
ਫਕਲਟੀ ਮਿਜਰਾੈਂ, ਲੇਖਾ ਅਤੇ
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਰਸ਼ਾਸਿ,
ਨਰਸਾਇਕਨਲੰਗ ਕੋਆਰਡੀਿੇਟਰਾੈਂ
ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪਰਬੰਧਕਾੈਂ ਿਾਲ



ਨਵਰਾਮਸ਼ੀਲ
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ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਕੈਂਪਸ 'ਚ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਜਲ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਸਧਤ, ਇਿੱ ਕ ਨੀਤੀ ਕਾਗ ਪਿੱ ਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਿਤੀ
ਫੈਕਲਟੀ, ਇਸ ਪਰਸਕਸਰਆ 'ਚ, ਸ਼ਨਾਿਤੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਗਰੁਿੱ ਪ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਗ ਪਿੱ ਤਰ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਅੰ ਸਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਸਦਿੱ ਤਾ ਸਗਆ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਨਵਾਸੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਨੈੱਜੀ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਟਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਮਨ ਰ
ੂ ਸ਼ੁਦਾ ਦਸਤਾਵੇ 'ਚ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਸਨਮਨਸਲਿਤ ਗਿੱ ਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ :
a. ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਨੀਤੀ: ਸਜਸ ਸਵਿੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਮ ਵਰਤੋਂ, ਟਰੀਟੇਡ ਵਾਟਰ ਦਾ ਮੁੜ ਉਪਯੋਗ, ਜਲ ਦੀ ਬਿੱ ਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ, ਵਰਿਾ ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ ਦੇ
ਹਿੱ ਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਇਕਿੱ ਠ ਦੇ ਲਈ ਬੂਸਟਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵੀ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹੈ।
b. ਵਰਿਾ ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ ਨੀਤੀ: ਜਲ ਸੋਿਣ ਵਾਲੇ ਫੁਿੱ ਟਪਾਥ, ਭੰ ਡਾਰਨ ਟੋਏ
c. ਜਲ ਪਰਬੰਧ ਨੀਤੀ: ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਸਨਮਨਸਲਿਤ ਜਲ ਪਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਸਵਸਭੰ ਨ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਸਟ ਜਲ ਸੰ ਗਰਸਹ,
ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ, ਅਤੇ ਵਰਿਾ ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਵਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਢੰ ਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਮਲ ਕਰੋ।
d. ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਗਤੀਸਵਧੀ ਨੀਤੀ: ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਸਭਆਚਾਸਰਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਗਤੀਸਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਨ।

ਅਸਧਐਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਝਾਵ ਕੇਸ ਸਟਡੀ


‘ਜੇ.ਐਨ.ਟੀ.ਯੂ.ਏ' ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇੰ ਜੀਨੀਅਸਰੰ ਗ ਅਨੰਤਪੁਰਮੂ ਦੇ ਸਸ਼ਲਪਾ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਵਰਿਾ ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਡ ਾਇਨ: ਦਿੱ ਿਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕੇਸ ਸਟਿੱ ਡੀ
: ਮੇਦਾ ਕਸਲਆਣ ਕੁਮਾਰ, ਜੇ.ਐਨ.ਟੀ.ਯੂ



ਵਰਿਾ ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ ਦੇ ਮਾਸਧਅਮ ਨਾਲ 17 ਲਿੱਿ ਲੀਟਰ ਵਰਿਾ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਜੈਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਿੱ ਲ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨਾਲ 'ਆਰ. ਵੀ' ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇੰ ਜੀਨੀਅਸਰੰ ਗ, ਬੰ ਗਲੌ ਰ
ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕੇਸ ਸਟਿੱ ਡੀ, ਕਲੀਨ ਇੰ ਡੀਆ ਜਰਨਲ ਦਾ ਲੇ ਿ



ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੇਸਸਟੰ ਗ ਪੋਟੇਂਸ਼ੀਅਲ: ਸਤਾਰਾ ਸਜਲਹੇ ਦੀ ਮਾਨ ਤਸਹਸੀਲ 'ਚ ਦਹੀਵਾੜੀ ਕਾਲਜ ਸਬਲਸਡੰ ਗ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕੇਸ ਸਟਿੱ ਡੀ: ਸੀ. ਜੇ.
ਸਖ਼ਲਾਰੇ 1, ਐਸ. ਐਨ. ਪਵਾਰ, ਡੀ. ਡੀ. ਨਾਮਦਾਸ ਅਤੇ ਵੀ. ਪੀ. ਗਾਇਕਵਾੜ



ਸੰ ਸਥਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਸਹਯੋਗ ਦੇ ਮਾਸਧਅਮ ਨਾਲ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜਲ ਪਰਬੰਧਨ ਮਾਡਲ, ਏ ਕੇਸ ਸਟਿੱ ਡੀ, ਮੋਨਾ ਐਨ. ਸ਼ਾਹ, ਮੰ ਗੇਸ਼
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ਮਦੁਰਵਾਰ


ਜਾਮੀਆ ਹਮਦਰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਨਵੀਂ ਸਦਿੱ ਲੀ 'ਚ ਵਰਿਾ ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ ਪਰਣਾਲੀ



ਗੋਆ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ 'ਚ ਵਰਿਾ ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ ਪਰਣਾਲੀ



ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਸੰ ਸਥਾ, ਪਵਈ, ਮੁੰ ਬਈ 'ਚ ਵੇਸਟ ਜਲ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਲਈ ਵੈੈੱਟਲੈਂ ਡ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ



ਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਵਰਿਾ ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ ਪਰਣਾਲੀ
ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਸਾਇੰ ਸ ਐਡ



ਵਾਟਰਸ਼ੈੈੱਡ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦ ਆਨ ਸਾਇਟ ਅਤੇ ਆਫ਼ ਸਾਇਟ ਪਰਭਾਵ: ਰਾਜਸਮਾਧੀਆਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕੇਸ ਸਟਿੱ ਡੀ। ਗਲੋ ਬਲ ਥੀਮ ਆਨ ਐਗਰੋ-ਇਕੋਸਸਸਟਮ: ਇੰ ਟਰਨੈਸ਼ਲ ਕਰਾਪ ਸਰਸਰਚ ਇਨਸਟੀਸਚਊਟ ਫ਼ਾਰ ਦ ਸੈਮੀ-ਏਸਰਡ-ਟਰਾਸਪਕਸ
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ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ' ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਗਰਾਮ ' ਇਸਨਸ਼ੇਸਟਵ
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਗਰਾਮ 'ਚ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਸਮਕਾ


ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ ਜੋ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਸਪੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਪੰ ਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਛਾਣ ਸਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।



ਸਪੰ ਡ ਦੀ ਹੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ ਸਸਹਚਾਰੀਆਂ ਸਸਹਤ ਪਰਮਿ
ੁਿੱ ਸਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਲਾ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਕੋਰ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਇਹ ਟੀਮ "ਗਰਾਮ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮ" ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ ਦੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮ, ਗਰਾਮ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।



ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਸਹਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਮ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮ, ਗਰਾਮ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਸਹਲੂਆਂ ਸਜਵੇਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਕੰ ਮ,
ਸਸਿੱ ਿਣ ਸਸਿਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ, ਸਰਵੇਿਣ, ਤਿੱ ਥ ਿੋਜ, ਸਰਕਾਰਸਡੰ ਗ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਸਧਤ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ
'ਤੇ ਸਨਗਰਾਨੀ ਰਿੱ ਿਣ ਵਰਗੇ ਕੰ ਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।



ਗਰਾਮ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮ ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮਾਸਧਅਮ ਨਾਲ
ਆਮ ਸਸਹਮਤੀ ਬਣਾਵੇਗੀ।



ਸਭ ਤੋਂ ਚੰ ਗੇ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸਨਤ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੰ ਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪੰ ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਸ ਆਦਾ ਸਮਰਿੱ ਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ
ਲਈ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਖ਼ਲਅੰ ਦਾ ੀਆਂ ਦੇ ਸਡ ਾਇਨ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣਾ।



ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਜਲ ਪਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ।



ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਪਿੱ ਥ ਪਰਦਰਸ਼ਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ।



ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਸਰਬੋਤਮ ਸਵਧੀਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇ ੀ ਅਸਧਐਨ।



ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪੰ ਡ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪੰ ਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰ ਮ ਕਰ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
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1.

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਗਰਾਮ ਕੰ ਮ ਯੋਜਨਾ

ਸੂਚੀ 1. ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਗਰਾਮ ਦੀ ਭੂਗਸੋ ਲਕ ਰੂਪ ਰੇਿਾ

ਕਰ. ਸੰ .
1.

ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਤਟਵਰਤੀ ਿੇਤਰ 'ਚ ਸਸਥਤ ਹੈ?

2.

ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਪਹਾੜੀ ਿੇਤਰ 'ਚ ਸਸਥਤ ਹੈ?

7.

ਕੀ
ਕੀ
ਕੀ
ਕੀ
ਕੀ

3.
4.
5.
6.

2.

ਸਪੰ ਡ ਦਾ ਪਰਫ
ੋ ਾਈਲ

ਸਪੰ ਡ
ਸਪੰ ਡ
ਸਪੰ ਡ
ਸਪੰ ਡ
ਸਪੰ ਡ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਰੇਸਗਸਤਾਨੀ ਿੇਤਰ 'ਚ ਸਸਥਤ ਹੈ?
ਮੈਦਾਨੀ ਿੇਤਰ 'ਚ ਸਸਥਤ ਹੈ?
ਜਲ ਸਰੋਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਸਥਤ ਹੈ?
ਸੜਕ ਦੇ ਸਕਨਾਰੇ ਸਸਥਤ ਹੈ?
ਦੂਰਵਰਤੀ ਿੇਤਰ 'ਚ ਸਸਥਤ ਹੈ?

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਗਰਾਮ ਦੀ ਸਸਥਤੀ
ਸੂਚੀ 2: ਸਪੰ ਡ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰ ਪੰ ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਅੰ ਦਾ ਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਚਾਰਟ (ਅਸਧਕਤਮ 100 ਅੰ ਕ)

ਕਰ. ਸੰ .

ਮਾਪਦੰ ਡ

ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ
(2 ਅੰ ਕ)

ਆਸ਼ੰ ਕ ਰੂਪ
ਨਾਲ (1 ਅੰ ਕ)

ਅਜੇ ਤਿੱ ਕ ਨਹੀਂ
(0 ਅੰ ਕ)

ਜਲ ਬਜਟ
a. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਨੂੰ ਅਲਪ ਸਮਆਦ ਲਈ, ਰੋ ਾਨਾ, ਹਫ਼ਤੇਵਾਰ, ਮਾਸਸਕ ਅਤੇ ਤਰੈ ਮਾਸਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲ ਬਜਟ
ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
b. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਨੇ ਅਲਪ ਸਮਆਦ ਲਈ, ਰੋ ਾਨਾ, ਹਫ਼ਤੇਵਾਰ, ਮਾਸਸਕ ਅਤੇ ਤਰੈ ਮਾਸਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲ ਬਜਟ
ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ?

1.

c. ਕੀ ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਸਵਸਭੰ ਨ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਿਾ ਪੈਮਾਨਾ ਯੰ ਤਰ ਅਤੇ ਰੇਨ ਸਰਕਾਰਸਡੰ ਗ ਸਸਸਟਮ ਲਿੱਗੇ ਹਨ?
d. ਕੀ ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਹਰੇਕ ਿੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਵਰਿਾ ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ ਬਣਤਰ ਹੈ?
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e. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਰਿੱ ਥਾ, ਭੂ ਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਢਲਾਅਨ, ਸਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਮੁਸਾਮਦਾਰੀ (ਪੋਰੋਸਟੀ) ਅਤੇ
ਵਰਿਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਤਲ ਿਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਡ ਾਇਨ ਅਤੇ ਸਥਾਸਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?

f. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਰਿੱ ਥਾ, ਭੂ ਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਢਲਾਅਨ, ਸਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਮੁਸਾਮਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਿਾ ਦੇ
ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਵਟੀ ਤਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਡ ਾਇਨ ਅਤੇ ਸਥਾਸਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ

a. ਕੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ 'ਤੇ ਆਧਾਸਰਤ ਸਵਸਭੰ ਨ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੰ ਡ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ
ਸਵਸਭੰ ਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ?
b. ਕੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ 'ਤੇ ਆਧਾਸਰਤ ਸਵਸਭੰ ਨ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੰ ਡ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ

2.

ਸਵਸਭੰ ਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?
c. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਮੀਨ ਅਤੇ ਤਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਸਨਯੰ ਤਸਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਚੰ ਗੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਿੱ ਟ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ
ਕਰਨਾ)?
d. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਸਚੰ ਨਹਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਿਾ ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? (ਸਪੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਭੂ ਭਾਗ ਅਤੇ ਗੁਰੂਤਾ
ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਬੰਧਾਤਮਕ ਿੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ)

ਸਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਨ

a. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥੋਕ ਜਲ ਵੰ ਡ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਪਰਵਾਹ ਮੀਟਰ
ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
b. ਕੀ ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥੋਕ ਜਲ ਵੰ ਡ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਪਰਵਾਹ ਮੀਟਰ

3.

ਸਥਾਸਪਤ ਹਨ?
c. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਬਾਹਰ ਸਨਕਲੇ

ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਨਗਰਾਨੀ ਰਿੱ ਿਦਾ ਹੈ?

d. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਜਲ ਬਜਟ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲ ਲੇ ਿਾਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਓਵਰਹੈੈੱਡ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ
a. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਹਰ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਓਵਰਹੈੈੱਡ ਟੈਂਕ ਦੇ ਜਲ ਪਿੱ ਧਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਅੰ ਤਰਾਂ ਦੀ
ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
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b. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਹਰ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਓਵਰਹੈੈੱਡ ਟੈਂਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱ ਧਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਅੰ ਤਰਾਂ ਦੀ
ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?

d.
c. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਇਹ ਸੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਟੈਂਕ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ?

4.

e. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਸਦਨ ਦੀ ਿਪਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਪਿੱ ਧਰ ਦੇ ਅੰ ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ?
f. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਰੋ ਾਨਾ ਿਪਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰਡ ਰਿੱ ਿਦਾ ਹੈ?
ਮੋਟਰ ਮੀਟਸਰੰ ਗ ਸਵਧੀ
a. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਪਰਤੀ ਸਮੰ ਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਸਸਹਮਤ ਹੈ?
b. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਪਰਤੀ ਸਮੰ ਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ?

c. ਕੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰ ਪ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੰ ਡ, ਪੰ ਪ ਦੇ ਚਲਾਉਣਾ ਵਕਤ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ?
d. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਬਾਹਰ ਸਨਕਲੇ ਜਲ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
5.

e. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਹਰ ਵਾਰ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਨਕਾਸੀ ਨੂੰ
ਮਾਪਦਾ ਹੈ?
f. ਕੀ ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ, ਜਾਂਚ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰੋਗਰਾਮ
ਸੰ ਚਾਸਲਤ ਹੈ?

ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਮੌਜਦ
ੂ ਜਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਲ ਦੇਣਯੋਗ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਓਣਾ
a. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਸਕਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਜਲ
ਦੇਣਯੋਗ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ?
6.

b. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਸਕਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਜਲ
ਦੇਣਯੋਗ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ?

c. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਸਕਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਕਾਈਆਂ (ਭਾਗਾਂ) 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਵਸਭੰ ਨ
ਉਪਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ?
d. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਆਪਣੇ ਇਲਾਸਕਆਂ 'ਚ ਹਾ ਰ ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱ ਧਰ ਅਤੇ ਉਸ ਸਵਿੱ ਚ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਮਾਪਦਾ ਹੈ?
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ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
a. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਸਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਸਾਆਵਾਂ (ਲੀਕ ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ
7.

ਲਈ ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
b. ਕੀ ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਸਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਸਾਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ
ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ?

c. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਸਸਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਡਾਕ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਾਸਨਆਂ/ਗੁਸਲਖ਼ਾਸਨਆਂ
'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਬਹਤਰ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਪਿੱ ਧਰੀ ਹਨ?
ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰੋ
a. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਘਿੱ ਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਗਸਹਨ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਢੰ ਗ, ਬਗੀਸਚਆਂ ਅਤੇ ਲਾਅਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ
8.

ਹੈ?

b. ਕੀ ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਘਿੱ ਟ ਜਲ ਿਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਵਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਬਗੀਚੇ ਅਤੇ ਲਾਅਨ ਹਨ?
c. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਆਪਣੇ ਇਲਾਸਕਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿੱ ਧ ਜਲ ਿਪਤ ਵਾਲੀ ਿੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਗੀਚੇ ਅਤੇ ਲਾਅਨ ਨੂੰ
ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ
a. ਕੀ ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੋਕ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਵੰ ਡ ਸਬੰ ਦੂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਜਲ ਸਨਕਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਗਰ

9.

ਪਰਬੰਧ ਹੈ?
b. ਕੀ ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੋਕ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਵੰ ਡ ਸਬੰ ਦੂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਜਲ ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ ਦੇ
ਮੌਕੇ ਹਨ?
c. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਿਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਇਨ ਫਾਸਟ ਆਉਟ ਢੰ ਗ ਦਾ
ਪਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ?
d. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਪੀਣ, ਨਹਾਉਣ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਆਸਦ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਬਹਤਰ
ਤੋਂ ਸਬਹਤਰ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੰ ਟ ਸਵਧੀ (counter current method) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?
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ਰਸਾਅ ਸਨਯੰ ਤਰਨ
a. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ (ਿੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ

10.

ਦੇ ਲਈ ਸਸਹਮਤ ਹੈ?
b. ਕੀ ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਵਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ (ਿੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਹੈ?
c. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਾਅ (ਲੀਕ ) ਸਬੰ ਦੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ, ਰਸਾਅ ਅਤੇ ਵਸਹੰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਜਲ
ਗਤੀਹੀਣਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਸਧਤ ਚੁਣਤ
ੌ ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਲੰਬਰ ਦੇ ਐਪ ਆਧਾਸਰਤ ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਜੀਓ ਟੈਸਗੰ ਗ
ਦੀ ਸਵਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਵਣਰੋਪਣ

a. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਸੜਕ ਦੇ ਸਕਨਾਸਰਆਂ 'ਤੇ ਰੁਿੱ ਿ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ?

b. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਸਕਨਾਸਰਆਂ 'ਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਰੁਿੱ ਿ, ਮੋਨੋਕਲਚਰ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਘਾਹ ਦੇ ਲਾਅਨ ਲਗਾਏ
11.

ਹਨ?
c. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਸ ਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂਸਟਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ
ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੂਸਟਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੈ ਜੋ ਸਟਕਾਊ, ਫ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਣ?
d. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਲੈਂ ਟਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਲਾਇਤੀ ਸ਼ਰਣ
ੇ ੀਆਂ ਦੇ ਬੂਸਟਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ?
ਪਰਸ਼ਾਸਨ

12.

a. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ?
b. ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਨੇ ਗਰਾਮ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ?

c. ਕੀ ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦਿੱ ਤਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ : ਵਾਟਰ ਸਮਾਰਟ -75 % ਅੰ ਕ ਹਾਂ - ਆਸਗਆਕਾਰੀ
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3.

ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਜਲ ਦੇ ਸਰੋਤ

ਕਰ. ਸੰ .

ਸੂਚੀ 3. ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਜਲ ਦੇ ਸਰੋਤ
ਮਾਪਦੰ ਡ

ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ (2 ਅੰ ਕ)

ਆਸ਼ੰ ਕ ਰੂਪ ਨਾਲ (1 ਅੰ ਕ)

ਿਾਲੀ

ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ (2 ਅੰ ਕ)

ਆਸ਼ੰ ਕ ਰੂਪ ਨਾਲ (1 ਅੰ ਕ)

ਿਾਲੀ

ਘਰੇਲੂ ਉਪਯੋਗ (12 ਅੰ ਕ)
a. ਕੀ ਿੂਹ ਘਰੇਲੂ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਮੁਿੱ ਿ ਸਰੋਤ ਹੈ?

b. ਕੀ ਨਲਕਾ ਘਰੇਲੂ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਮੁਿੱ ਿ ਸਰੋਤ ਹੈ?

1.

c. ਕੀ ਬੋਰਵੈੈੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਮੁਿੱ ਿ ਸਰੋਤ ਹੈ?
d. ਕੀ ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਮੁਿੱ ਿ ਸਰੋਤ ਹੈ?

e. ਕੀ ਨਗਰ ਸਨਗਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਮੁਿੱ ਿ ਸਰੋਤ
ਹੈ?
f. ਕੀ ਓਵਰਹੈੈੱਡ ਟੈਂਕ ਘਰੇਲੂ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਮੁਿੱ ਿ ਸਰੋਤ ਹੈ?
ਕਰ. ਸੰ .

ਮਾਪਦੰ ਡ
ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਯੋਗ (12 ਅੰ ਕ)
a. ਕੀ ਿੂਹ ਿੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਿੱ ਿ ਸਰੋਤ ਹੈ?
b. ਕੀ ਨਸਹਰ ਿੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਿੱ ਿ ਸਰੋਤ ਹੈ?

2

c. ਕੀ ਬੋਰਵੈੈੱਲ ਿੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਿੱ ਿ ਸਰੋਤ ਹੈ?
d. ਕੀ ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਮੌਜਦ
ੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਿੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ
ਦਾ ਮੁਿੱ ਿ ਸਰੋਤ ਹੈ?
e. ਕੀ ਕੋਈ ਨਸਹਰ ਿੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਿੱ ਿ ਸਰੋਤ ਹੈ?
f. ਕੀ ਕੋਈ ਤਲਾਅ/ਝੀਲ ਿੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਿੱ ਿ ਸਰੋਤ ਹੈ?

Criteria

Fully (2)

Partially (1)Nil
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4.

ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਪਤ

ਸੂਚੀ 4: ਵਿੱ ਿੋ ਵਿੱ ਿ ਉਮਰ ਵਰਗ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਯੋਗ

ਇਿੱ ਕ ਪਸਰਵਾਰ 'ਚ ਲੀਟਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਿਪਤ *
ਗਰਮੀ

ਹਰ ਰੋ

ਗਰਮੀ

ਹਰ ਹਫਤੇ

ਗਰਮੀ

ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ

ਗਰਮੀ

ਤਰੈ ਮਾਸਸਕ

ਮਾਨਸੂਨ

ਹਰ ਰੋ

ਮਾਨਸੂਨ

ਹਰ ਹਫਤੇ

ਮਾਨਸੂਨ

ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ

ਮਾਨਸੂਨ

ਤਰੈ ਮਾਸਸਕ

ਸਰਦੀ

ਹਰ ਰੋ

ਸਰਦੀ

ਹਰ ਹਫਤੇ

ਸਰਦੀ

ਉਮਰ >
60

ਉਮਰ
ਸਮੂਹ
50-60

ਉਮਰ
ਸਮੂਹ
40-50

ਉਮਰ
ਸਮੂਹ
30-40

ਉਮਰ
ਸਮੂਹ
30-20

ਉਮਰ
ਸਮੂਹ
20-10

ਉਮਰ ਸਮੂਹ 510 ਅਤੇ ਉਮਰ
ਸਮੂਹ 1-5

ਬਿੱ ਚੇ

ਉਮਰ >
60

ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ

* ਇਸ ਅੰ ਦਾ ਨ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
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ਸੂਚੀ 5: ਸਪੰ ਡ ਦੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਦੀ ਿਪਤ
ਸੂਚੀ : ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰ ਦਾ ਨ ਿਪਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ।
ਕਰ. ਸੰ
1.
2.
3.
4.
5.

ਲੀਟਰ /ਡੇਅ/ਪਰਤੀ ਸਵਅਕਤੀ
ਪਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਿਪਤ

ਵਿੱ ਿਰੇ ਸਮੂਹ

ਲੀਟਰ /ਡੇਅ/ਪਰਤੀ ਸਵਅਕਤੀ
ਪਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਿਪਤ

ਸਟਿੱ ਪਣੀਆਂ

ਅਮੀਰ ਜਮੀਂਦਾਰ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ/ਵਪਾਰੀ

ਮਿੱ ਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ
ਘਿੱ ਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ/ਸਦਹਾੜੀਦਾਰ ਮ ਦੂਰ
ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਿਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ/ਸਜਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੀਨ ਨਹੀਂ/ਸਜਸ ਕੋਲ ਕੋਈ
ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਹੋਰ
ਕੁਿੱ ਲ ਿਪਤ
ਹਰ ਰੋ ਪਰਤੀ ਸਵਅਕਤੀ ਘਰੇਲੂ ਿਪਤ =

ਔਸਤਨ ਘਰੇਲ/ੂ ਗੈਰ − ਘਰੇਲੂ ਿਪਤ =

ਕੁਿੱ ਲ ਘਰੇਲੂ ਿਪਤ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੰ ਸਿਆ

ਿਾਸ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਪਤ ਦਾ ਔਸਤਨ ਜੋੜ
ਵਿੱ ਿ ਵਿੱ ਿ ਸਮੂਹਾਂ
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ਸੂਚੀ 6: ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਪੰ ਡ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦਾ ਅੰ ਦਾ ਾ
ਮਾਪਦੰ ਡ
ਕਰਮ
ਸੰ ਸਿਆ ਜਲ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਿੱਬਧਤਾ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ
ਵਰਿਾ ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ
ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ

ਅੰ ਦਾ ਨ ਜਲ ਲੋ ੜ

6.
7.

ਰੋ ਾਨਾ (000 ਲੀਟਰ 'ਚ)

ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ (000 ਲੀਟਰ 'ਚ)

ਸਰੋਤ
1

ਸਰੋਤ
1

ਗਰਾਮ ਇਸਨਸ਼ੇਸਟਵ

ਸਰੋਤ

1.
2.
3.
4.
5.

2.1 ਜਲ ਬਜਟ (ਸਰੋਤ ਵਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਵਾਰ ਸਵਸਸਤਰਤ ਉਪਯੋਗ)

ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਲਈ
ਧੁਆਈ ਦੇ ਲਈ
ਫਲਿੱਸਸ਼ੰ ਗ ਦੇ ਲਈ

ਸਰੋਤ
2

ਸਰੋਤ
3

ਸਰੋਤ
2

ਸਰੋਤ
3

ਮਾਸਸਕ (000 ਲੀਟਰ 'ਚ)

ਸਰੋਤ
1

ਸਰੋਤ
2

ਸਰੋਤ
3

ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਪਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ (1 ਅੰ ਕ)

ਰੋ ਾਨਾ (ਲੀਟਰ 'ਚ)
ਸਰੋਤ
ਸਰੋਤ
ਸਰੋਤ
1
2
3

ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ (ਲੀਟਰ 'ਚ)
ਸਰੋਤ
ਸਰੋਤ
ਸਰੋਤ
1
2
3

ਰੋ ਾਨਾ ( ਲੀਟਰ 'ਚ)

ਜਲ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ (ਲੀਟਰ 'ਚ)

ਸਰੋਤ
1

ਸਰੋਤ
2

ਸਰੋਤ
3

ਸਰੋਤ
1

ਸਰੋਤ
2

ਸਰੋਤ
3

ਮਾਸਸਕ (ਲੀਟਰ 'ਚ)
ਸਰੋਤ
ਸਰੋਤ
ਸਰੋਤ
1
2
3
ਮਾਸਸਕ (ਲੀਟਰ 'ਚ)

ਸਰੋਤ
1

ਸਰੋਤ
2

ਸਰੋਤ
3

ਤਰੈ ਮਾਸਸਕ (000 ਲੀਟਰ 'ਚ)
ਸਰੋਤ
1

ਸਰੋਤ
2

ਤਰੈ ਮਾਸਸਕ (ਲੀਟਰ 'ਚ)
ਸਰੋਤ
ਸਰੋਤ
ਸਰੋਤ
1
2
3
ਤਰੈ ਮਾਸਸਕ (ਲੀਟਰ 'ਚ)

ਸਰੋਤ
1

ਸਰੋਤ
2

ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਲਈ
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਇਸੇ
ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਲਈ

ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ
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ਸਰੋਤ
3

ਸਰੋਤ
3

ਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਯਗ
ੋ ਸਹਿੱ ਤ
ਬਚੇ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ਜਲ

ਦਾ

ਉਦੇਸ਼

(% 'ਚ ਸਵਅਕਤ)
ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਲਈ
ਧੁਆਈ ਦੇ ਲਈ
ਫਲਿੱਸਸ਼ੰ ਗ ਦੇ ਲਈ
ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਕਾਸ਼ਤ
ਲਈ
ਪਸ਼ੂ
ਪਾਲਣ, ਦੇਮੁਰ
ਗੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ
ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ
ਹੋ
ਉਪਯੋਗ
ਦੇਰਲਈ
ਫਾਲਤੂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਜਲ ਦਾ
ਪਰਸਤਸ਼ਤ/ਪਸਰਪੂਰਕ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ

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

ਜਲ ਦੀ ਉਪਲਿੱਬਧਤਾ (ਬਹੁਤਾਤ/ਥੁੜਹ)
ਰੋ ਾਨਾ ( ਲੀਟਰ 'ਚ)
ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ (ਲੀਟਰ 'ਚ)
ਸਰੋਤ
1

ਸਰੋਤ
2

ਸਰੋਤ
3

ਰੋ ਾਨਾ ( ਲੀਟਰ 'ਚ)
ਸਰੋਤ
1

ਸਰੋਤ
2

ਸਰੋਤ
3

ਸਰੋਤ
1

ਸਰੋਤ
2

ਸਰੋਤ
3

ਉਪਯੋਗ (ਬਹੁਤਾਤ/ਥੁੜਹ)
ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ (ਲੀਟਰ 'ਚ)
ਸਰੋਤ
1

ਸਰੋਤ
2

ਸਰੋਤ
3

ਮਾਸਸਕ (ਲੀਟਰ 'ਚ)
ਸਰੋਤ
1

ਸਰੋਤ
2

ਸਰੋਤ
3

ਮਾਸਸਕ (ਲੀਟਰ 'ਚ)
ਸਰੋਤ
1

ਸਰੋਤ
2

ਸਰੋਤ
3

ਤਰੈ ਮਾਸਸਕ (ਲੀਟਰ 'ਚ)
ਸਰੋਤ
1

ਸਰੋਤ
2

ਤਰੈ ਮਾਸਸਕ (ਲੀਟਰ 'ਚ)
ਸਰੋਤ
1

ਸਰੋਤ
2

ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਲਈ
ਧੁਆਈ ਦੇ ਲਈ
ਫਲਿੱਸਸ਼ੰ ਗ ਦੇ ਲਈ
ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਲਈ
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ
ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ
ਦੇ ਲਈ
ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਸਰੋਤ 1: ਗਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੇ ਮਾਸਧਅਮ ਨਾਲ ਪਾਇਪਲਾਇਨ
ਸਰੋਤ 2: ਸਪੰ ਡ ਸਵਚਲੇ ਿੂਹ, ਬੋਰਵੈੈੱਲ ਅਤੇ ਸਟਊਬਵੈੈੱਲ ਨਾਲ
ਸਰੋਤ 3: ਝਰਨਾ, ਨਦੀ ਸਰੋਤ, ਨਸਹਰ, ਸਪੰ ਡ ਦੀ ਟੈਂਕੀ
84

ਸਰੋਤ
3
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ਸਰੋਤ
3

ਸੂਚੀ 7: ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਮੌਜਦ
ੂ ਜਲ ਪੁਨਰਭਰਣ ਬਣਤਰ

ਕਰ. ਸੰ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5.

ਸਰਚਾਰਜ
ਬਣਤਰ 1
ਬਣਤਰ 2
ਬਣਤਰ 3
ਬਣਤਰ 4
ਬਣਤਰ 5
ਬਣਤਰ 6
ਬਣਤਰ 7
ਬਣਤਰ 8
ਬਣਤਰ 9
ਕੁਿੱ ਲ ਜੋੜ

ਸੂਚੀ : ਸਟੋਰੇ ਟੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪੁਨਰਭਰਣ ਬਣਤਰ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ (000 ਲੀਟਰਾਂ 'ਚ)
ਸਟੋਰਜ
ੇ
ਟੈਂਕ/ਝੀਲ/ਸਟੋਰੇਜ
ਟੈਂਕ/ਝੀਲ/ਸਟੋਰੇਜ
ਟੈਂਕ/ਝੀਲ/ਸਟੋਰੇਜ
ਟੈਂਕ/ਝੀਲ/ਸਟੋਰੇਜ
ਟੈਂਕ/ਝੀਲ/ਸਟੋਰੇਜ
ਟੈਂਕ/ਝੀਲ/ਸਟੋਰੇਜ
ਟੈਂਕ/ਝੀਲ/ਸਟੋਰੇਜ
ਟੈਂਕ/ਝੀਲ/ਸਟੋਰੇਜ
ਟੈਂਕ/ਝੀਲ/ਸਟੋਰੇਜ
ਕੁਿੱ ਲ ਜੋੜ

ਬਣਤਰ
ਬਣਤਰੇ
ਬਣਤਰ
ਬਣਤਰ
ਬਣਤਰ
ਬਣਤਰ
ਬਣਤਰ
ਬਣਤਰ
ਬਣਤਰ

ਸਮਰਿੱ ਥਾ

ਸਟਿੱ ਪਣੀ

ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਭੂ ਤਲ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀਆਂ ਦੀ ਸਸਥਤੀ
ਸੂਚੀ 8 ਗਰਾਮ ਭੂ ਤਲ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀਆਂ ਦੀ ਸਸਥਤੀ (10 ਅੰ ਕ)
ਕਰ. ਸੰ
1.
2.
3.
4.
5.

ਕੀ
ਕੀ
ਕੀ
ਕੀ
ਕੀ

ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ ਸਵਿੱ ਚ ਸਕਸੇ ਵੀ ਤਾਜੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁਨਰਭਰਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ 'ਚ ਸਕਸੇ ਵੀ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱ ਛੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ?
ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ 'ਚ ਤੈਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਮੌਜਦ
ੂ ਹੈ?
ਸੀਵੇਜ ਦਾ/ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਪਾਣੀ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ 'ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ?

ਹਾਂ (2)

ਨਹੀਂ (0)
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ਸੂਚੀ 9: ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ

ਕਰ. ਸੰ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਸਨਗਰਾਨੀ (10 ਅੰ ਕ)
ਮਾਪਦੰ ਡ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ
ਕੀ ਿੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ?
ਕੀ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ?
ਕੀ ਬੋਰਵੈੈੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ?
ਕੀ ਓਵਰ ਹੈੈੱਡ ਟੈਂਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ?
ਕੀ ਸਮੁਦਾਇਕ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ?
ਕੀ ਸ਼ੁਿੱ ਧੀਕਰਨ ਤੋਂ ਸਬਨਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸੁਰਿੱਸਿਅਤ ਹੈ?
ਕੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਦੁਰਗੰ ਧਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਸਮਲਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਸ਼ੁਿੱ ਧੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸੁਰਿੱਸਿਅਤ ਹੈ?
ਕੀ ਸਪਲਾਈ ਜਲ ਨੂੰ ਕਲੋ ਰੀਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਜਲ ਸ਼ੋਧਨ ਪਲਾਟ ਹੈ?
ਕੁਿੱ ਲ ਜੋੜ

ਅਸਧਕਤਮ ਅੰ ਕ

ਸਕੋਰ

10

ਸੂਚੀ 10: ਸਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਨ

ਕਰ. ਸੰ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ਸਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਨ (13 ਅੰ ਕ)
ਮਾਪਦੰ ਡ
ਕਰ. ਸੰ । ਮਾਪਦੰ ਡ। ਅੰ ਕ । ਸਕੋਰ
ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥੋਕ ਜਲ ਵੰ ਡ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਜਲ ਿਪਤ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਰ ਸਥਾਸਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਹਰ ਸਦਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥੋਕ ਜਲ ਵੰ ਡ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਫਲੋ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਹਨ?
ਕੀ ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਰੋ ਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਪੰ ਪ 'ਚ ਵਸਹ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਪਰਤੀ ਸਮੰ ਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰ ਪ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਤਿੱ ਕ ਦੇ ਘੰ ਸਟਆਂ ਦੀ ਸੰ ਸਿਆ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਨਕਾਸੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪੰ ਡ ਹਰ ਵਾਰ ਮੋਟਰ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਹਰ ਸਦਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੇ ਿਾਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਜਲ ਬਜਟ ਸਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰੀ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤਿੱ ਕ ਓਵਰਹੈੈੱਡ ਟੈਂਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱ ਧਰ 'ਚ ਅੰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰੀ ਇਹ ਸੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਟੈਂਕ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਪੂਰਾ ਭਸਰਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਕੀ ਸਪੰ ਡ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤਿੱ ਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਪਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਕੁਿੱ ਲ ਜੋੜ

ਅੰ ਕ

ਸਕੋਰ

13
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ਸੂਚੀ 11: ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ

ਕਰ. ਸੰ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2.4 ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ (20 ਅੰ ਕ)

ਮਾਪਦੰ ਡ
ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਪਖ਼ਾਨੇ/ਗੁਸਲਖ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਸਪੰ ਡ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਸਾਅ-ਮੁਕਤ (ਲੀਕ ) ਵਾਲੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ
ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਪਖ਼ਾਨੇ/ਗੁਸਲਖ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਸਪੰ ਡ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਸਾਅ-ਮੁਕਤ (ਲੀਕ ) ਵਾਲੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ
ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਪਖ਼ਾਸਨਆਂ/ਗੁਸਲਖ਼ਾਸਨਆਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਿੇਤਰਾਂ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਪਖ਼ਾਸਨਆਂ/ਗੁਸਲਖ਼ਾਸਨਆਂ, ਅੰ ਗਨਵਾੜੀਆਂ, ਪੰ ਚਾਇਤੀ
ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਪੰ ਡ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਟੂਟੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਿੱਬਧਤਾ
ਸਪੰ ਡ ਦੇ ਬਾਗ਼ਸਚਆਂ, ਸਰਵਜਨਕ ਿੇਤਰਾਂ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਪਖ਼ਾਸਨਆਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਿੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਟੂਟੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਿੱਬਧਤਾ
ਕੀ ਰਸਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਸਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਦੀ ਵਾਰਵਾਰਤਾ
ਚੰ ਗੀ ਕੁਆਲਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ( ੰ ਗ ਪਰੂਫ, ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ.) 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ। ਟੂਟੀ ਸਨਰੀਿਕਾਂ ਦੇ ਸਨਰੀਿਣ ਦੀ ਵਾਰਵਾਰਤਾ
ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਇਪਲਾਇਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ (ਨੈਟਵਰਕ)--- ਰਸਾਅ ਦੇ ਲਈ ਸਨਰੀਿਣ ਅਤੇ ਛਾਣਬੀਣ
ਲੀਕ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਇਪਲਾਇਨਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਜਾਂਚ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਵਾਲੇ ਿੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਰਿੱ ਿ ਰਸਾਅ
ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਵਨਾਂ 'ਚ ਛਿੱ ਤ ਅਤੇ ਫੁਿੱ ਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਪਰਭਾਸਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਾਅ
ਛਿੱ ਤ ਅਤੇ ਫੁਿੱ ਟਪਾਥ 'ਤੇ ਰਸਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰ ਦੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਮਾਹਰ/ਇੰ ਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਨਰੀਿਣ ਅਤੇ ਛਿੱ ਤ ਅਤੇ ਕੰ ਧਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਅ ਦੇ ਪਰਭਾਵ 'ਤੇ ਸਲਾਹ
ਰਸਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਛਿੱ ਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਕੰ ਧਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ਾਤਾਵਾਰ ਮੁਰੰਮਤ/ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ
ਫੀਡਬੈਕ ਪਰਣਾਲੀ
ਸਮੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਰਾਮ ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਵਨਾਂ 'ਚ ਪਰਤੀਸਕਸਰਆ ਤੰ ਤਰ ਦੀ ਉਪਲਿੱਬਧਤਾ
ਸਪੰ ਡ ਦੇ ਸਨਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਸਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਲਸਕਆਂ ਅਤੇ ਪਲੰਸਬੰ ਗ ਫਰੈਕਚਰ ਦੀ ਸਮਆਦੀ ਸਮੀਸਿਆ
ਗਰਾਮ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ/ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰ ਦਾ ਾ ਅਤੇ ਅਮਲ
ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ 'ਚ ਜਲ ਸਮਰਿੱ ਥ ਪਖ਼ਾਨੇ
ਦੂਹਰੀ ਫਲਿੱਸ਼ ਪਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਖ਼ਾਨੇ
ਫਲਿੱਸ਼ ਟੈਂਕ 'ਚ ਦੂਹਰੀ ਫਲਿੱਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਵਿੱ ਚ 6 ਲੀਟਰ ਤਿੱ ਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਸਵਧਾ ਹੈ
ਫਲਿੱਸ਼ ਟੈਂਕ 'ਚ ਦੂਹਰੀ ਫਲਿੱਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਸਵਧਾ 6 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ
ਫਲਿੱਸ਼ ਟੈਂਕ 'ਚ ਸਸੰ ਗਲ ਫਲਿੱਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਵਿੱ ਚ 6 ਲੀਟਰ ਤਿੱ ਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਸਵਧਾ ਹੈ
ਫਲਿੱਸ਼ ਟੈਂਕ 'ਚ ਸਸੰ ਗਲ ਫਲਿੱਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਸਵਧਾ 6 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ
ਟੂਟੀ ਸੈਂਸਰ ਆਧਾਸਰਤ ਜਾਂ ਵਕਤ ਆਧਾਸਰਤ
ਸਮੇਂਬਿੱਧ
ਸਮੇਂਬਿੱਧ ਨਹੀਂ
ਪਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਲਈ ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਿੱਬਧਤਾ
ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਨੈਟਵਰਕ ਜੁੜੇ ਹਨ

ਅਸਧਕਤਮ ਅੰ ਕ

ਸਕੋਰ

5

2

3

3

4

2
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ਸੂਚੀ 12: ਵਣਰੋਪਣ
ਵਣਰੋਪਣ (15 ਅੰ ਕ)
ਕਰ. ਸੰ
1.
2.
3.

1.
2.
3.

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

ਮਾਪਦੰ ਡ

ਅਸਧਕਤਮ ਅੰ ਕ

ਗਰੀਨ ਕਵਰ 6 ਦੇ ਤਸਹਤ ਿੇਤਰ
ਜਲ ਸਮਰਿੱ ਥ ਸਮੁਦਾਇਕ ਵਣਰੋਪਣ
ਪੌਦ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਪਰਬੰਧਨ
ਕੁਿੱ ਲ ਜੋੜ
ਉਪਲਬਧ ਕੁਿੱ ਲ ਭੂਮੀ ਿੇਤਰ (3 ਅੰ ਕ)

ਸਕੋਰ ਅੰ ਕ

5

ਭੂਮੀ ਿੇਤਰ

ਵਰਗ ਮੀਟਰ 'ਚ ਿੇਤਰਫ਼ਲ

ਸਨਰਸਮਤ ਿੇਤਰ
ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਹਸਰਆਵਲ ਿੇਤਰ
ਅਸਨਰਮਤ(ਬੇ-ਅਬਾਦ) ਬੰ ਜਰ ਿੇਤਰ
ਕੁਿੱ ਲ ਭੂਮੀ ਿੇਤਰ
ਪੌਦ ਪਰਬੰਧਣ
ਗਰਾਮ ਇਸਨਸ਼ੇਸਟਵ (4 ਅੰ ਕ)
ਵਣਰੋਪਣ ਦੇ ਲਈ ਸਨਯਤ ਕੀਤਾ ਭੂਮੀ ਿੇਤਰ/ਸਥਾਨ ਦੀ ਨਾਮ ਦਗੀ
ਵਣਰੋਪਣ ਅਤੇ ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਦਾ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ
ਜਲ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਸਮੁਦਾਇਕ ਪਰੋਗਰਾਮ
ਸਮੁਦਾਇਕ ਵਣਰੋਪਣ ਦੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ
ਕੁਿੱ ਲ
ਪੌਦ ਸੁਰਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਵਣਰੋਪਣ ਪਰਬੰਧ (5 ਅੰ ਕ)
ਘਿੱ ਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣੇ, ਘਿੱ ਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਗ਼ੀਚੇ ਲਗਾਉਣਾ
ਜੈਵ ਰਸਾਇਣਕ ਿਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸੁਸਵਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਸਟਆਂ ਦਾ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ
ਵਣਰੋਪਣ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਯੋਜਨਾ
ਸਨਯੰ ਤਸਰਤ ਜੈਵ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪਰਸ਼ਾਸਨ
ਡਸਰਪ ਸਸੰ ਜਾਈ
ਕੁਿੱ ਲ

ਅਸਧਕਤਮ ਅੰ ਕ

ਸਕੋਰ ਅੰ ਕ

4

5
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ਸੂਚੀ 13: ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ
2.6 ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ (30 ਅੰ ਕ)
ਕਰ. ਸੰ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ਮਾਪਦੰ ਡ

ਕੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੇਸਟ ਜਲ ਦਾ ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਅਤੇ ਸਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਸਪੰ ਡ 'ਚ ਫਾਲਤੂ ਜਲ ਨੂੰ ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
ਕੀ ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਕਿੱ ਠ ਦੀ ਕੋਈ ਸਵਧੀ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਗਰੇਅ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਨਾਨ ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ ਜਲ ਨੂੰ ਸਕਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਪੰ ਡ ਦੇ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰ ਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਵੇਸਟ ਜਲ ਨੂੰ ਰੋ ਾਨਾ, ਹਫ਼ਤੇਵਾਰ, ਮਾਸਸਕ, ਸਾਲਾਨਾ ਰੂਪ ਸਵਿੱ ਚ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਇਕਿੱ ਠਾ ਵੇਸਟ ਜਲ ਨੂੰ ਰੋ ਾਨਾ, ਹਫ਼ਤੇਵਾਰ, ਮਾਸਸਕ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰੂਪ ਸਵਿੱ ਚ ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਵੇਸਟ ਜਲ ਦੇ ਸਕੰ ਨੇ ਪਰਸਤਸ਼ਤ ਜਲ ਦੀ ਸਰਸਾਇਕਸਲੰਗ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਸਰਵਜਨਕ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਆਰ.ਓ (RO) ਦਾ ਵੇਸਟ, ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਅਸਧਕਤਮ ਅੰ ਕ

ਸਕੋਰ ਅੰ ਕ
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ਕਰ. ਸੰ
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.8 ਪਰਸ਼ਾਸਨ (20 ਅੰ ਕ)
ਮਾਪਦੰ ਡ

ਜਲ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਸਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਉਪਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਿੱਬਧਤਾ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਦੀ ਸਕਸੇ ਵੀ ਗਰਾਮ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਨੇ ਜਲ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਮਿੱ ਸਸਆਵਾਂ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰ ਮ ਵੰ ਸਡਆ ਹੈ?
ਕੀ ਉਪਯੁਕਤ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ? ਜੇ ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਅਤੇ ਸਸਿਲਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਪੰ ਡ
ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱ ਛ ਸਗਿੱ ਛ ਕਰੋ
ਕੀ ਰਿੱ ਿ-ਰਿਾਅ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲਈ ਜਾਬ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ?
ਵਾਟਰ ਸਮਾਰਟ ਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰਿੱ ਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਰਸਾਅ ਕੰ ਟੋਰਲ
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿੇਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲ ਵੰ ਡ 'ਤੇ ਸਨਗਰਾਨੀ ਰਿੱ ਿਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੀਕ ਸਬੰ ਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ, ਰਸਾਅ ਅਤੇ ਵਸਹੰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪਲੰਬਰ ਦੇ ਐਪ ਆ
ਸਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸਸਿਲਾਈ
ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰ ਤੋਿਜਨਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਸਸਿਲਾਈ ਲਈ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ
ਉਪਯੁਕਤ ਉਪਕਰਣ ਹਨ?
ਕੀ ਸਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸਸਿਲਾਈ ਸਪੰ ਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਹੈ?
ਗਰਾਮ ਨੁਮਾਇੰ ਸਦਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਰੈਂਡਮ ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ
ਕੀ ਗਰਾਮ ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਕੰ ਮਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਂਡਮ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਲਈ ਅਪੂਰਨ ਸੁਸਵਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਦੀ ਸਰਪੋਰਸਟੰ ਗ
ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਸਵਧੀ ਹੈ: ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸੁਝਾਅ ਬਾਕਸ/ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਰਸਜਸਟਰ/ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਸਮੂਹ/ਯੋਗਦਾਨ ਪਰਸਤਾਵ
ਰਸਜਸਟਰ/ਵਟਸਐਪ ਸਮੂਹ?
ਕੀ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਰੋ ਾਨਾ/ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਸਫ਼ਾਈ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਦੇ ਮੁਿੱ ਸਦਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਸਨਵਾਰਣ ਟੀਮ ਹੈ?
ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ/ਸਚੰ ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਵਾਰਣ ਇਿੱ ਕ ਹੀ ਤੰ ਤਰ ਦੇ ਮਾਸਧਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਚਿੱ ਕਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਸਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ?
ਰੋ ਾਨਾ/ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ/ਮਾਸਸਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਪੋਰਟ ਲਈ ਫਾਰਮੈਟ
ਕੀ ਸਨਰੀਿਣ ਸਰਕਾਰਡ ਨੂੰ ਯਤਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਰਿੱ ਸਿਆ ਸਗਆ ਹੈ?
ਕੀ ਰੈਨਡੰ ਮ ਸਨਰੀਿਣ ਨੁਮਾਇੰ ਸਦਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?
ਕੀ ਫਾਰਮੈਟ ਸਵਸਤਸਰਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ?
ਕੀ ਸਰਪੋਰਟ 'ਚ ਸਟਿੱ ਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਸਵਧਾ ਹੈ?
ਕੀ ਸਰਪੋਰਟ 'ਚ ਵਰਤੋਂਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਯੋਗਦਾਨ, ਤਜਵੀ ਾਂ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹਨ?
ਕੀ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੈਨਡੰ ਮ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਕੁਿੱ ਲ

ਅਸਧਕਤਮ ਅੰ ਕ
4

ਸਕੋਰ ਅੰ ਕ

2

2

1
5

6
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