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ઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓમથા ંજળિક્તિ સકુંલ  અને જળિક્તિ ગ્થામ પહલે મથાટે જળ સરંક્ષણ પ્રક્રિયથા અને તિેનથા અમલીકરણની યોજનથા

ગથામડથાઓ અને ભથારતિીય ઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓનથા સકુંલોમથા ંજળ સરંક્ષણ મથાટેની પ્રસતિથાશિતિ રણનીશતિ 

ઓગસટ,2019.

ભથારતિ સરકથારનથા મથાનિ સસંથાધન શિકથાસ મતં્થાલયનથા ઉચ્ચ શિક્ષણ શિભથાગનો એક પ્રકલપ 

જળ િક્તિ સકુંલ અને જળ િક્તિ ગ્થામ મથાટેની આ મથાગ્ગદશિશિકથા - ઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓમથા ંજળ સરંક્ષણ યોજનથાનથા શિકથાસઅને 
અમલીકરણ અંતિગ્ગતિ મહથાતમથા ગથાધંી રથાષ્ટ્રીય ગ્થામીણ શિક્ષણ પક્રષદ (MGNCRE) હૈદરથાબથાદ દ્થારથા પ્રકથાશિતિ કરિથામથા ંઆિી છે.

આ યોજનથાનો હતે ુશિશ્વશિધયથાલયોઓ, કોલેજ અને પોલલટેકશનક સક્હતિની ઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓનથા સકુંલો અને તિેની સથા્ે સકંળથાયેલથા 
ગ્થામય સકુંલોમથા ં જળ સરંક્ષણ મથાટેનથા શિકથાસની વ્ યૂહર્ચનથા, ક્રિયથાતમક  યોજનથાઓ અને અમલીકરણની યોજનથાઓમથા ંમદદ કરિથાનો છે.

રથાષ્ટ્રીય સેિથા યોજનથા (NSS), સિચછતિથા ક્રિયથા યોજનથા (SAP) અને ઉન્નતિ ભથારતિ અલભયથાન (UBA) સથા્ે સકંળથાયેલી ઉચ્ચ શિક્ષણ 
સસં્થાઓનથા સકુંલોમથા ંપથાણીનથા બજેટ, પથાણીનુ ંમીટક્રંગ, પથાણીનુ ંઓક્ડટ, પથાણીની મથાગંનો અભયથાસ, પથાણીનથા નકુસથાનમથા ંઘટથાડો અને 
સકુંલમથા ંપથાણીની મથાગં અને પરુિઠથા જેિથા સરંક્ષણ પગલથા ંસક્હતિનથા પથાણીનથા સ્ંચથાલનનથા ંપગલથા ંઅંગે મથાગ્ગદિ્ગન કેિી રરીતિે આપવુ.ં તિે 
આ મથાગ્ગદશિશિકથામથા ંસમથાશિષ્ટ છે. 

પ્રશ્ો અને ટરીપપણીઓ મથાટે  : admin@mgncre.in

    

અનિુથાદ

ડો. રથાજેિ આર. રથાઠોડ, અધયથાપક, આઈ.આઈ.ટરી.ઈ., ગથાધંીનગર, ગજુરથાતિ. 
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મથાગ્ગદશિશિકથા  શિિે
પ્રમથાલણતિ સ્ંચથાલલતિ પ્રક્રિયથાઓ (SOP) વયક્તિની જિથાબદથારરીઓ નક્રી કરે છે અને જળસરંક્ષણની પ્રક્રિયથા પર ભથાર મ યૂકે છે. આરોગય કેન્દ્ો, ઇમથારતિો, 
રસોડથાઓ, પ્રયોગિથાળથાઓ, કથાયથા્ગલયો, હક્રયથાળથા ક્ષેત્ો અને છથાત્થાલયોમથા ં- િકૈ્ષલણક સસં્થાઓનથા સકુંલોમથા શિશિધ અને મશુકેલ પ્રકથારનથા પથાણીની 
વયિસ્થા હોય છે. સકુંલ  એ એક નથાનો સમદુથાય છે જયથા ંિકૈ્ષલણક સસં્થાઓ શિક્ષણ પ્રદથાન કરે છે. પ્રમથાલણતિ સ્ંચથાલલતિ પ્રક્રિયથાઓ (SOP) િકૈ્ષલણક 
સસં્થાઓનથા સકુંલોમથા ફરજ તિરરીકે  શિશિધ પ્રસ્થાશપતિ ટેિો  ઉભી કરરી િકે છે. ટેિોની  ર્ચનથા અનભુિ અને મહથાિરથા  દ્થારથા િક્ય  બને છે. આ 
એસ.ઓ.પી. સકુંલમથા ંજળસ્ંચયને પ્રોતસથાહન આપિથાનથા કથાય્ગને આધથાર પ યૂરો પથાડે છે,તેિની  આસપથાસનથા ગથામ સમદુથાયો સિચછતિથા ક્રિયથા યોજનથા, ઉન્નતિ 
ભથારતિ અલભયથાન અને રથાષ્ટ્રીય સેિથા યોજનથા જેિથા  શિશિધ સમદુથાય જોડથાણ કથાય્ગરિમોનથા ભથાગ રૂપે રોકથાયેલથા છે. પથાણી પરુિઠથા પ્રણથાલીઓને સતિતિ 
સધુથારણથાની પ્રક્રિયથાઓ મથાટે સતિતિ દેખરેખ અને અભયથાસની આિશયકતિથા છે.આ મથાગ્ગદશિશિકથામથા ંપ્રમથાલણતિ સ્ંચથાલલતિ પ્રક્રિયથાઓ (SOP) પ્રક્રિયથાઓનો 
સમથાિેિ કયયો છે કે વયક્તિગતિ, સસં્થાકરીય અને સમદુથાયની પક્રકસ્શતિને અનરુૂપ, ભથારતિભરની શિશ્વશિધયથાલયોઓ અને ઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓ દ્થારથા 
સફળ અનકુયૂલન સથાધી સરળ અમલીકરણ  મથાટે બનથાિિથામથા ંઆિી છે.

જેનો મખુય ઉદે્િ ટયૂંકથા અને લથાબંથા ગથાળથાની અસરકથારક પથાણી સરંક્ષણ પ્રક્રિયથાઓ અને સ્થાશનક જળ સસંથાધનની જરૂક્રયથાતિો અને પથાણીની ગણુિત્થા 
તિેમજ જથ્થાને પ્રશતિલબંલબતિ કરતિી પદ્ધશતિઓિથાળરી એક નમ યૂનથારૂપ  જળસ્ંચય યોજનથાનો શિકથાસ કરિથાનો છે.આ મથાગ્ગદશિશિકથા જળ સરંક્ષણ પ્રશિશધઓ 
અને પ્રણથાલી મથાટે સહથાયક તિરરીકે કથામ કરે છે.પથાણીનથા પરુિઠથા અને મથાગં િચ્ેચ એક નથાજુક સતંલુન છે. પથાણીની મથાગંમથા ંિધથારો અને પરુિઠો 
ખોરિથાિથાને  કથારણે હથાલનથા જળ સસંથાધનો પર િધ ુદબથાણ  આિી ગ્ુ ંછે.આ મથાગ્ગદશિશિકથા પ્રક્રિયથાઓ, કથાય્ગિથાહરી, પગલથા,ં પદ્ધશતિઓનુ ંિણ્ગન કરે છે 
અને સકુંલોમથા ં જળ સરંક્ષણ યોજનથા ઘડિથા મથાટેનથા મથાગ્ગ પ્રદથાન કરે છે. ગથામો તિેમજ પડોિી સમદુથાયો મથાટે  શિશિધ જળ સરંક્ષણ પ્રક્રિયથાઓ ધયથાનમથા ં
લે છે. 

હુ ંશનષ્ઠથાપ યૂિ્ગક આિથા રથાખુ ંછ ંકે ‘શ યૂન્ય ક્દિસ’ (એિી પક્રકસ્શતિ જયથારે પથાલલકથાઓ અને સ્થાશનક સિરથાજયની સસં્થાઓને પથાણી પરુિઠથા પ્રણથાલીને બધં 
કરિથાની ફરજ પથાડિથામથા ંઆિતિી ન્ી અનેસથાિ્ગજશનક અને ઔદ્ોલગક ઉપયોગ મથાટે  પથાણી પરુિઠો મયથા્ગક્દતિ કરિથામથા આિે છે) આિિે નહીં.જળ 
િક્તિ અલભયથાન - જળ સરંક્ષણ મથાટેની  પહલે ફ્તિ િતિ્ગમથાન લોકો મથાટે જ નહીં પણ ભશિષ્ય મથાટે પણ સમદુથાયની ભથાગીદથારરી ઉભી કરિે.પથાણીનો 
અંદથાજ, પથાણીનુ ંમથાપન, પથાણી િપરથાિની દેખરેખ, જળ સરંક્ષણ અને િરસથાદરી પથાણીનો સગં્હ, પરંપરથાગતિ જળ સગં્થાહકો કે ટથાકંરીઓનુ ં નિીનીકરણ 
અનેફરરી્ી ઉપયોગ અને પનુ: સગં્હ, પથાણી શિસતિરણ અને  સઘન િનીકરણ એ મખુય હસતિકે્ષપો છે.

અમે શ્ી િી.એલ.િી.એસ.એસ. સબુબથા રથાિ, મખુય આશ્શિક સલથાહકથાર  એમ.એ્ચ.આર.ડરી. અને આ મથાગ્ગદશિશિકથાની મથાક્હતિી  પ યૂરરી  પથાડિથા મથાટે એમ.જી.
એન.સી.આર.ઇ.જયૂ્નથા સભયો – ડો.કે. એન. રેખથા,ડો. રશિ પ્રકથાિ શસંઘ, શ્ી એ. િેંકટ રંગથા રેડ્રી, કુ. િથાણી જગદરીશ્વરરી,જી.શિિરથામ અને કુ.અનસુયુથા 
િી.નો હૃદયપ યૂિ્ગક આભથાર મથાનુ ંછ.ં 

એસ. ડબલ્.ુ જી. પ્રસન્નથા કુમથાર
અધયક્ષ,  એમ.જી.એન.સી.આર.ઇ.
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શિષયિસત ુ
-  પ્રસતિથાિનથા

-  જળસરંક્ષણમથા ંઉચ્ચ શિક્ષણસસં્થાઓની ભશુમકથા

-  જળસરંક્ષણમથા ંસકુંલ આંક મથાટેનથા મથાપદંડ 

-  ઉચ્ચ શિક્ષણસસં્થાઓ – જળસરંક્ષણમથા ંસકુંલ કથાય્ગ 

-  સકુંલ(પટથાગંણ)મથા િરસથાદરી પથાણીનો સગં્હ 

-  શનયતં્ણ અને વયિસ્થાપન 

-  સકુંલ ઉપર પથાણીનથા સ્તોતિોનુ ંમથાપન

-  પથાણીનો વયય બધં કરિો 

-  વકૃ્ષથારોપણ 

-  સ યૂલ્ચતિ જળસરંલક્ષતિ શિસતિથારનો મથાપદંડ 

-  ક્રિયથાતમક આયોજન

-  જળસરંક્ષણમથા ંઉચ્ચ શિક્ષણસસં્થાઓન ુવયિસ્થાપન 

-  સ યૂલ્ચતિ િથા્ંચન : વયક્કતિ અભયથાસો

-  જળિક્તિ ગથામ

-  ઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓ દ્થારથા પ્રોતસથાક્હતિ જળિક્કતિ ગથામની પહલે

જળિક્કતિ સકુંલ સથારણી 
સથારણી-1 : સકુંલમથા પથાણીની ઉપલબધતિથા મથાટે સક્ષમ છે તેિની ્ચકથાસણીનો સિ્ગગ્થાહરી ન્િો

સથારણી-2 : જળ સરંક્ષણ મથાટે સકુંલઆંકન ુઆકલન

સથારણી-3 : પથાણી સ્તોતિની મથાક્હતિી 

સથારણી-4 : જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ સકુંલ પહલેની સરકથાર સથા્ે સકંલનકથાય્ગરિમ / આદેિ

સથારણી-5 : જળ સબંશંધતિ ક્દિસોને યથાદ રથાખિથાનથા રસતિથાઓ
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જળિક્તિ ગ્થામ સથારણી 
સથારણી-1 : જળિક્તિ ગથામન ુભૌગોલલક રેખથાલ્ચત્ 
સથારણી-2 : જળ સરંક્ષણ મથાટે ગ્થામયઆંકન ુઆકલન 
સથારણી-3 : ગથામડથામથા ંપથાણી સ્તોતિ 
સથારણી-4 : લભન્ન િયજયૂ્ અનસુથાર પથાણીનો િપરથાિ
સથારણી-5 : ગથામનથા તિથાલકુથા જયૂ્ોનો પથાણીનો િપરથાિ 
સથારણી-6 : જળસરંક્ષણમથા ગ્થામય આંકન ુઆકલન 
સથારણી-7 : ગથામડથામથા પથાણીનથા સગં્હનુ ંબધંથારણ 
સથારણી-8 : ગ્થામય સપથાટરીય જળની કસ્શતિ (10 મદુ્થાઓ)
સથારણી-9 : પીિથાનથા પથાણીની ગણુિત્થા 
સથારણી-10 : શનતિતં્ણ અને વયિસ્થાપન 
સથારણી-11 : જળ સરંક્ષણ 
સથારણી-12 : વકૃ્ષથારોપણ 
સથારણી-13 : ગથામડથામથા પથાણીનો પનુ:િપરથાિ 

નમ યૂનથા(એકમો)ની યથાદરી 
ફોરમેટ 1 : નમ યૂનથારુપ મીટર મથાક્હતિી રેકોડ્ગ ફોમ્ગ 
ફોરમેટ 2 : પથાણીનથા મીટર મથાટેની પ્રશ્થાિલી 
ફોરમેટ 3 : ્ચથાલ ુિષષે પથાણીનો પરુિઠો 
ફોરમેટ 4 : પથાણીનુ ંઓક્ડટ
ફોરમેટ 5 : પથાણીનથા વયયનો અહિેથાલ 
ફોરમેટ 6 : પથાણીનથા વયયની જાણકથારરીનો અહિેથાલ 
ફોરમેટ 7 : મથાક્હતિી રથાખિી અને શનરરીક્ષણ 

ફોરમેટ 8 : અમલીકરણ ને મ યૂલયથાકંન મથાટે કથાય્ગ યોજનથા

ફોરમેટ 9 : મખુય જળ ક્દિસોની મથાક્હતિી 

ફોરમેટ 10 : પ્રશ્થાિલી
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પ્રસતિથાિનથા 
ઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓ તિેમનથા કુદરતિી સસંથાધનોનથા 
વયિસ્થાપન મથાટે સિથાયત્તિથા ભોગિે છે. તિેઓ આભથાસી  
રરીતિે સિતિતં્ છે અને આંતિક્રક રરીતિે શનયશંત્તિ છે, જયથારે 
નથાગક્રકો, વયિસથાયો, ઉદ્ોગો અને અન્ય લોકો 
જિથાબદથારરી અને બથાહ્ય દેખરેખને આધીન છે. આંતિક્રક 
સ્ોતિ સ્ંચથાલન પ્રણથાલીનીઅંશતિમ સત્થા સ્ંચથાલન 
પ્રણથાલીની અધયક્ષતિથા ધરથાિતિથા શિશ્વશિધયથાલયોનથા 
િડથાઓને જળસગં્હ મથાટે સિશનયમનની તિક આપે 
છે.જળ સરંક્ષણને મથાત્ ્ચેતિનથા જ નહીં પરંત ુ દરેક 
નથાગક્રક અને પ્રણથાલીની પદ્ધશતિઓને દ્ઢ કરિથાની 
જરૂર છે. જળ િક્તિ અલભયથાનને સફળ બનથાિિથા ઉચ્ચ 
શિક્ષણ સસં્થાઓ એ્ચ.આઈ.એ. કમ્ગ્ચથારરીઓ, અને 
શિદ્થા્થીઓ દ્થારથા શનરંતિર પ્રયતનો કરિથા પડિે.પથાણીનથા 
મખુય પડકથારોમથા ંપથાણીનુ ંસરંક્ષણ, પથાણીની ગણુિત્થાનુ ં
વયિસ્થાપન, પથાણીનુ ં વયિસ્થાપન, પ યૂરનથા પથાણીનુ ં
વયિસ્થાપન અને ગદંથા પથાણીનુ ં વયિસ્થાપન સથામેલ 
છે.
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જળસરંક્ષણમથા ંઉચ્ચ શિક્ષણસસં્થાઓની ભશુમકથા

-  સકુંલનથા શિદ્થા્થીઓ, િહરીિટદથારો,અધયથાપકો  અને અન્ય આંતિક્રક તિેમજ બથાહ્ય ક્હસસેદથારો સથા્ે  જળસરંક્ષણની જરૂક્રયથાતિ પર સિ્ગસમંશતિ 
સથાધિી 

-  ગથામનથા રહિેથાસીઓ, ગ્થામ િહરીિટદથારો, ગ્થામસભથા અને અન્ય આંતિક્રક તિેમજ બથાહ્ય લથાભ લેનથારરી સસં્થાઓ જેિી કે, િથાળથાઓ, સિ-સહથાય જયૂ્ો, 
આરોગય કેન્દ્ો, ગથામડથાની બેંકો, પ્ંચથાયતિો જેિથા સકુંલો પર જળસ્ંચયની જરૂક્રયથાતિ પર સમંશતિ સથાધિી. 

-  શ્ેષ્ઠ ઉપલબધ મથાપદંડો અને સિીકૃતિ પક્રમથાણોનુ ંપથાલન કરરીને સકુંલનથા પથાણીનો  પ યૂરતિો અને કથાય્ગક્ષમ બનથાિિથા મથાટે શિશિષ્ટ વયિસ્થાનુ ં
સિરૂપ તિૈયથાર કરવ.ુ 

-  શ્ેષ્ઠ ઉપલબધ ધોરણો અને સિીકૃતિ પક્રમથાણોનુ ંપથાલન કરરીને ગથામનથા પથાણીને પ યૂરતિથા અને કથાય્ગક્ષમ બનથાિિથા મથાટે શિશિષ્ટ વયિસ્થાનુ ંસિરૂપ 
તિૈયથાર કરવ.ુ 

-  સકુંલમથા ભથાગીદથારરી અને પથારદશિશિતિથા સથા્ે હથાલનથા પથાણીનથા સ્ંચથાલનનુ ંશનરરીક્ષણ કરો

-  ગથામમથા ંહથાલનથા પથાણીનથા સ્ંચથાલનની ભથાગીદથારરી અને પથારદશિશિતિથા સથા્ે દેખરેખ રથાખિી. 

-  સકુંલમથા પથાણીસરંક્ષણ તિબક્થાિથાર મથાગ્ગદશિશિકથા રજયૂ કરો

-  ગથામમથા ંપથાણી સરંક્ષણ  મથાટે તિબક્થાિથાર મથાગ્ગદશિશિકથા રજયૂ કરો

-  સકુંલો અને ગથામડથાઓ સથા્ે સકંળથાયેલથા સકુંલમથા ંજળ સરંક્ષણની શ્ેષ્ઠ પદ્ધશતિઓ પર વયક્તિ અભયથાસ હથા્ ધરો. આ વયક્તિ અભયથાસો અન્ય 
સસં્થાઓ અને ગથામડથાઓને અનસુરિ મથાટે ન્મનુથારૂપ સેિથા આપી િકે છે.

-  સસં્થાનથા નેતતૃિમથા ંમખુય હોદે્દથારોનથા એક જયૂ્ની ર્ચનથા કરરી િકથાય જે જયૂ્ “સકુંલ જળ િક્તિ જયૂ્” તિરરીકે કથાય્ગ કરિે. 

-  ગથામનથા નેતતૃિમથા ંનખુય સભયોનથા એક જયૂ્ની ર્ચનથા કરરી િકથાય જે જયૂ્ “ગથામ જળ િક્તિ જયૂ્” તિરરીકે  કથાય્ગ કરિે.

-  જે જયૂ્  અન્િેષણ, સિષેક્ષણ, તિથય િોધિી, રેકોક્ડિંગ, આયોજન, પગલથા લેિથા અને દેખરેખનથા તિમથામ પથાસથાઓમથા ંસથામેલ હિે તિેમથા ંિહરીિટરી 
અશધકથારરીઓ શસિથાયનથા બધથા સબંશંધતિ સભયો, નથાગક્રકો, શિદ્થા્થી જયૂ્ો, તિેમનથા શિક્ષકો અને ગથામનથા આગેિથાનો પણ સથામેલ હિે.જે સકુંલો અને 
ગથામ એમ બનંેમથા સબંશંધતિ છે.

-  એક અ્િથા બે રસ ધરથાિતિથા અ્િથા પયથા્ગિરણીય રરીતિે સબંશંધતિ-િલણ ધરથાિતિથા અધયથાપક શમત્ો અ્િથા ગ્થામય સમદુથાયનથા નેતિથાઓને સબંશંધતિ 
ક્ષેત્મથા ંજળ સરંક્ષણ આંદોલનનુ ં નેતતૃિ કરિથાની જિથાબદથારરી આપી િકથાય છે. આ પછરી્ી ‘જળ િક્તિ નેતતૃિ જયૂ્’  િરૂ ્તિથા ઉતસથાહરી 
શિદ્થા્થીઓનુ ંજયૂ્ બનથાિી આ  જયૂ્ને મખુય અલભયથાન જયૂ્મથા  પસદં કરિે, તયથારબથાદ તિેને ‘જળ િક્તિ શિદ્થા્થી જયૂ્’તિરરીકે ઓળખી િકથાિે. 
પછરી જળ િક્તિ નેતતૃિ જયૂ્ અને જળ િક્તિ શિદ્થા્થી જયૂ્ સં્ ુ્ તિ રરીતેિ  જળ િક્તિ જયૂ્  છે.
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-  જળ િક્તિ જયૂ્ જળ બ્ચથાિ પહલે મથાટે ઉતસકુતિથા પ યૂિ્ગક ક્હસથાબ, િહરીિટ અને જાળિણી શિભથાગનુ ંપ્રશતિશનશધતિ કરતિથા સકુંલનથા અશધકથારરીઓનથા 
જયૂ્ને અહિેથાલ આપિે. જે  જળ િક્તિ સ્ંચથાલન જયૂ્ હિે.

-  સમગ્ કથાય્ગરિમ  શન્ુ્ તિ અશધકથારરીઓનથા મથાગ્ગદિ્ગન  હઠેળ ્ચથાલિે જે પક્રિતિ્ગન લથાિિથા મથાટે નીશતિઓ, શનયમો અને શનદદેિો નક્રી કરિે.

-  જળ િક્તિ જયૂ્ જળસરંક્ષણ   મથાટે નજીકની ્શુનિશસશિટરીઓ / એ્ચઆઈઆઈ / કોલેજોમથાં્ ી બથાહ્ય સભયોની શનમ્ યૂકં કરિે. શનયતિ સમયગથાળથા 
દરશમયથાન  પ્રગશતિનુ ંશનરરીક્ષણ કરિથામથા ંમદદ કરિે.

-  જળ સરંક્ષણ પહલે મથાત્ તયથારે જ સફળ ્ઈ િકે છે જો સસં્થાનથા િડથા સસં્થાનથા દરેકમથા ંજળસરંક્ષણની ભથાિનથા પ્રગટથાિિે. તિેઓ  શિભથાગોને 
ક્દિથાસ યૂ્ચન કરિે. શિદ્થા્થી જયૂ્ોનથા તિથારણો પર ધયથાન આપી તિેની ખથાતિરરી કરિે, તિમથામ શિદ્થા્થીઓ, શિક્ષકો, સભયો, િહરીિટરી કમ્ગ્ચથારરીઓ અને 
સહથાયક સભયો દ્થારથા મ યૂલયુિથાન સ યૂ્ચનોનુ ં પથાલન કરિથામથા ંઆિિો. જે પ્રેક્રતિ નેતિથા પ્રણથાલીમથા ં પથાયથાનુ ં પક્રિતિ્ગન લથાિી િકે છે તિે્ી તિે 
અલભયથાનનો આધથાર છે. સમગ્ પહલેને મથાગ્ગદિ્ગન આપિથા એક સલથાહકથાર સશમશતિની ર્ચનથા કરરી િકથાય છે. 

જળસરંક્ષણમથા ંસકુંલ (કે્ષત્) આંક મથાટેનથા મથાપદંડ 

 ભૌશતિક હથાજરરી અને સમગ્ પક્રસર 

 જળસરંક્ષણ 

 -  જળ પયથા્ગપતિતિથા 

 -  પ યૂરતિી  સિથાસથયપ્રદ િસતઓુ અને પથાણીનથા નળની પયથા્ગપતિતિથા 

 -  જળસ્ંચથાલલતિ િૌ્ચથાલયો

 -  જળવયવસ્થાપન મથાટે કતિ્ગવયશનષ્ઠ કમ્ગ્ચથારરીઓ 

 -  જળ શનક્રક્ષણ મથાટે કતિ્ગવયશનષ્ઠ કમ્ગ્ચથારરીઓ

 -  સમયથાતંિરે નળ અને પથાઈપલથાઈનમથાં્ ી ્તિથા લીકેજનુ ંશનયશમતિ સમથારકથામ 

 -  જાજરૂમથા પથાણી નથાખિથાની દ્દ્સતિરરીય વયિસ્થા 

 -  શિશિધ સિદેિી અને ઓછથા પથાણીની જરુક્રયથાતિિથાળથા વકૃ્ષો િથાિિથા

 -  સકુંલમથા જળસરંક્ષણ મથાટે અધયથાપકો અને શિદ્થા્થીઓ મથાટે કથાય્ગશિલબરોન ુઆયોજન કરવું

િરસથાદરી પથાણીનો સગં્હ 

  -  િરસથાદ મથાપન અને િરસથાદ નોંધણીની પધધશતિઓ નથાખિી 
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 -  સકુંલમથા ંિરસથાદનથા પથાણીનથા સગં્હ મથાટેનથા અમલીકરણનથા પગલથાઓ 

 -  સકુંલમથા ંિરસથાદરી પથાણીનથા સગં્હ મથાટેનથા ખથાડથાઓ કરિથા

 -  કથાય્ગશિલબર અને પક્રસિંથાદ દ્થારથા િરસથાદરી પથાણીસગં્હનુ ંશિક્ષણ 

પરંપરથાગતિ અને અન્ય જળસ્ોતિો/ટથાકંરીઓનુ ંસમથારકથામ 

 -  ભ યૂગભ્ગજળનો પનુ:સગં્હ 

 - જળસતંલુનનુ ંવયવસ્થાપન 

 -  પનુ:ઉપયોગ અને સગં્હ

 -  પથાણીનથા ઝરણથાઓનો શિકથાસ 

 -  ભ યૂશમ વયિસ્થાપન 

 -  જળ વયિસ્થાપન

 -  જૈિ વયિસ્થાપન

અન્ય હસતિક્ષેપ 

 -   તિક્નકરી અને સથામથાજજક હસતિક્ષેપ 

 -  આયોજન, તિૈયથારરી અને અહિેથાલની ક્રિયથાશિશધ 

 -  સ્ુચથારંુ પ્રદિ્ગન, જાહરેથાતિ, જ્થાન િહ્ેચણી 

 -  વયક્તિ કે લોકોને તિેમનથા ંકલયથાણ સબંશંધતિ મથાિજતિ આપિી 

 -  અહિેથાલ સબંશંધતિ કથાય્ગપધધશતિ

 -  હોદ્થાકરીય અશધકથારરીન ુશનયતં્ણ અને જળ વયિસ્થાપન મથાટે સધુથારતમક પગલથા લેિથા 

ઉચ્ચ િકૈ્ષલણક સસં્થાઓ – જળ સરંક્ષણ મથાટે સકુંલની કથાય્ગયોજનથા 

દરેક ઉચ્ચ િકૈ્ષલણક સસં્થાઓએ પથાણીનુ ંઅંદથાજપત્ તિૈયથાર કરિથાની જરુર છે 

 અ. ઉચ્ચ િકૈ્ષલણક સસં્થાઓનથા સકુંલમથા ંદરેક મકથાન અને જમીનનથા દરેક ખલુલથા જગયથા  (જમીનનથા રસતિથા પર આધથાક્રતિ) ને પથાણીનો અંદથાજ 
તિૈયથાર કરિથા  ઉચ્ચ િકૈ્ષલણક સસં્થાને  સકુંલ એકમ તિરરીકે ધયથાનમથા ંલેવ ુ
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બ.  તિેમથાનંથા  દરેક જળસરંક્ષણ મથાટે પડકથારો અને તિકો પ્રદથાન કરે છે.

ક.  દરેક ઉચ્ચ િૈલક્ષક સસં્થા સકુંલ એકમે સકુંલમથા ં દરેક ક્ષેત્ મથાટે ઓછથામથા ંઓછથા (દરેક લબલલડિંગ અને જમીનનથા દરેક ખલુલથા મથાગ્ગ મથાટે) ટયૂંકથા 
ગથાળથાની પથાણીની જરૂક્રયથાતિો, િપરથાિ, સરંક્ષણ લક્યોનુ ંક્દિસ મજુબ, મક્હનથા મજુબ, શત્મથાશસક (મોસમી) અને િથાશષશિક આયોજન  શિકસથાિિથાની 
જરૂર છે.

ડ.  દરેક ઉચ્ચ િૈલક્ષક સસં્થા સકુંલ એકમ  પથાસે તિેનથા પોતિથાનથા િરસથાદરી પથાણીની નીક  અને તિેની પોતિથાની િરસથાદરી મથાપન પધદશતિ હોિી જરૂરરી છે.

ઈ.  દરેક ઉચ્ચ િૈલક્ષક સસં્થા સકુંલ એકમ સ્થાશનક ક્ષમતિથા, ભ યૂપ્રદેિ, જમીનનથા નહરેો, જમીનની શછદ્થાળુતિથા  અને િરસથાદ મજુબ ખથાડથાની રુપરેખથા, 
કૃશત્મ તિળથાિો અને છતિનથા પથાણીની સરંક્ષણ ર્ચનથાઓ તિૈયથાર કરિથા મથાટેની સભંથાિનને િોધિથાની જરૂર છે. 

એફ.  દરેક ઉચ્ચ િકૈ્ષલણક સસં્થા સકુંલ એકમમથા િરસથાદરી પથાણીનથા સગં્હની ર્ચનથાઓ મજુબ િરસથાદરી જળ સરંક્ષણ મથાળખ ુબધંિથાની જરૂર છે.પથાણીની 
મથાત્થા અને ગણુિત્થાની દેખરેખ અને તેિનથા સ યૂલ્ચતિ સ યૂ્ચકથાકંો પર િથાશષશિક લક્યો

અ. દરેક ઉચ્ચ િકૈ્ષલણક સસં્થા તિેનથા સકુંલમથા ંપથાણીનથા શિશિધ ઉપયોગો મથાટે પથાણીનથા શિશિધ સ્તોતિોની ગણુિત્થા અને પનુ:પ્રથાપતિતિથાને આધથારે 
શન્ુ્ તિ કરિે.

બ.  જમીન અને સપથાટરીનથા પથાણીનો ઉપયોગનુ ંનીયમન  કરો (મ યૂળભ યૂતિ  ઉપયોગ મથાટે ઉચ્ચ  ગણુિત્થાિથાળથા પથાણીનો  ઉપયોગ કરો અને સફથાઇ 
અને ધોિથા મથાટે તિેમજ ફલશિંગ મથાટે નબળરી ગણુિત્થાિથાળથા પથાણીનો ઉપયોગ કરો)

ક. પ્રતયેક ઉચ્ચ િકૈ્ષલણક સસં્થામથા ં દરેકઉચ્ચ િકૈ્ષલણક સસં્થા સકુંલ એકમ, સકુંલનથા  નક્રી ્યેલથા સ્થાનોમથા ં (ભ યૂપ્રદેિ અને જમીનની પથાણી 
ખેં્ચિથાની િક્તિનથા  આધથારે કુલ આધથારે સમગ્  સકુંલનુ ંવયિસ્થાપન  કરિથા યોગય શિસતિથારમથા ંબનથાિિે)િરસથાદરી  જળ સરંક્ષણ મથાળખથા 
પ્રસ્થાશપતિ કરિે.જે મથાપિથામથા ંઆિે છે તેિનુ ંશનરરીક્ષણ ્થાય છે. જેનુ ંશનરરીક્ષણ કરિથામથા ંઆિે છે તેિનુ ંવયિસ્થાપન  ્થાય છે.

અ.  બધથા જથ્થાબધં પથાણીનથા શિતિરણ સ્થાનો અને ટથાકંરીઓ પર પથાણીનથા ઉપયોગનથા ંમીટર અને ફલો મીટર સ્થાશપતિ કરો. 

બ. ભ યૂગભ્ગ જળન ુમથાપન અને દેખરેખ રથાખો.

ઉપરની  ટથાકંરીનુ ંશનરરીક્ષણ  કરો

અ. દરરોજ શનયતિ સમયે ઉપરની  ટથાકંરીમથા ંપથાણીનથા સતિરનથા તિફથાિતિને ધયથાનમથા ંલેતિથા ઉપરની  ટથાકંરીનુ ંશનરરીક્ષણ કરો.

બ.  ખથાતિરરી કરો કે દરેક ક્દિસની િરૂઆતિ ્તિથા ંજ ટથાકંરી ભરથાઈ ગઈ છે. ક્દિસનથા િપરથાિનથા અંદથાજ મથાટે પથાણીનથા સતિરમથા ંરહલેથા તિફથાિતિની નોંધ 
લો.

મોટર મીટક્રંગ પદ્ધશતિ

અ. પ્રશતિ શમશનટ પમપ મજુબ પથાણીનો પ્રિથાહ અ્િથા પથાણીની જાિક મથાપિથાની છે અને પથાણીનો પમપ ્ચથાલ ુ્િથાનો સમય અ્િથા કલથાકો અને 
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શમશનટનો સમયગથાળો મથાપિથાનો છે અને પથાણીની જાિક ગણતિરરી કરિથાની છે.

બ. દરેક િખતિે જયથારે મોટર ્ચથાલે છે, તયથારે તેિ પથાણીનથા ઉપથાડનથા અનમુથાનમથા ંગણિથામથા અને ઉમેરિથામથા ંઆિે છે.

સી. આ જળ તિપથાસ નુ ંસ્ંચથાલન કરો તયથારબથાદ સકુંલ મથાટે પથાણીનુ ંબજેટ તિૈયથાર કરવુ.ં

સકુંલ પથાણીનથા સ્તોતિનો અંદથાજ લગથાિો.

અ.  સકુંલ પથાણીનથા દરેક સ્ોતિ ઓળખિથા અને તેિની ક્ષમતિથા અંદથાજિી. 

બ.  દરેક સકુંલમથા ંપથાણીનથા શિશિધ ઉપયોગો ઓળખો

ક.  સકુંલપથાણીનથા સમયન ુમોસમી શિશિધતિથા પર, ખથાસ કરરીને જથ્થાબધં િપરથાિ સ્ળોએ મથાપન અને શનરરીક્ષણ કરવુ.ં 

જળસગં્હ િરૂ કરો

અ. જથ્થાબધં િપરથાિનથા ંસ્થાનો તેિમજ લબન-જથ્થાબધં િપરથાિનથા ંસ્થાનો ઓળખો અને દરેક સ્થાન મથાટે અનન્ય સખંયથા પ્રદથાન કરો.

બ.  અનન્ય નબંર દ્થારથા દરેક સ્થાન પર વયયની ઓળખ કરરીને જાણ કરિથા મથાટે ્ેચતિિણી આપી િકથાય તેિ રરીતિે પ્રણથાલીનો શિકથાસ કરો.

ક.  મોટથા િપરથાિનથા સ્ળોએ સમયથાતંિરે (દૈશનક / સથાપતિથાક્હક / પખિથાક્ડયથા / મથાશસક) નળ અને પથાઈપોમથા ંપથાનીનથા વયય પર િધ ુસઘન અલભગમ 
દ્થારથા ધયથાન કેલન્દ્તિ કરો.

ડ.  િૌ્ચથાલય ફલિ પર કથામ કરો અને ફલશિંગનથા બે સતિર સ્થાશપતિ કરરીને મહત્મ પથાણીનો ઉપયોગ કરો.

પથાણીનુ ંસરંક્ષણ કરો

અ. ઓછથાજળ િપરથાય તિેિથા બગી્ચથાઓ અને ઘથાસ ઉગથાડવ.ુ 

બ. હથાલનથા િધ ુપથાણી િપરથાય તેિિથા બગી્ચથા અને ઘથાસને તિથાતકથાલલક બદલો.

ક્રસથાયક્લિંગનો પક્ર્ચય

અ. સકુંલમથા જથ્થાબધં પથાણીનથા િપરથાિ અને િહેં્ચણીનીજગયથાઓ પર પથાણીનથા ક્રસથાયક્લિંગ અધથાક્રતિ તિકો ઓળખો 

બ. પીિથાનથા પથાણીની ગણુિત્થા જાળિિથા મથાટે પ્ર્મ આિવ ુપ્ર્મ જવુ ં(પ્ર્મ-ઇન-ફસટ્ગ-આઉટ) પદ્ધશતિ દથાખલ કરો.

ક. સથારથાપથાણીનથા ઉપયોગ મથાટેપીિથા, નહથાિથા, બથાગકથામ અનેસફથાઈ અનસુથાર િપરથાિ કરો. 

પથાણીનો વયય અટકથાિો. 

અ.  શિસતિથાર મજુબજળ તિપથાસ જયૂ્ બનથાિો જે પથાણીનો બગથાડ અટકથાિે છે.
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બ.  જળ વયય અને જળ કસ્રતિથાને પડકથારોને ઓળખિથા મથાટેસકુંલમથા ંઆિેલથા પથાણીનથાવયય સ્ળો અને ઉઅપયોગ આધથાક્રતિ ્ચેતિિણીઓની ભ યૂલોને 
દિથા્ગિિથાની  કરિથાની એક પદ્ધશતિ અપનથાિો.

િથાિેતિર

અ.  સિુોભન મથાટે રસતિથા પર ઝથાડ, મોનોકલ્ચર અને ્ચથાઇનથા ઘથાસ રોપિથાનુ ંટથાળો.

બ.  િધ ુપથાણી િથાપરતિથા છોડની જગયથાએ સ્થાશનક પ્રજાશતિઓ પસદં કરો તેિન ુિથાિેતિર કરો કે જે કસ્શતિસ્થાપક, ફળ આપનથાર, ઉપયોગી હોય. 

ક.  લેન્ટથાનથા અને અન્ય શિદેિી પ્રજાશતિઓ જેિથા છોડટથાળિથાની જરૂર છે.

િહરીિટ

અ.  સકુંલમથા ંશિદ્થા્થી જયૂ્ોની ર્ચનથા કરો. 

બ.  જળ સબંશંધતિ કથામો સભંથાળિથા ્શુનિશસશિટરી શિભથાગનથાઈજનેરરી શિભથાગ,િહરીિટરી શિભથાગ, આયોજન શિભથાગ અને બથાગથાયતિી શિભથાગને િથામેલકરો.
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સથારણી : 1 સકુંલમથા પથાણીની ઉપલબધતિથા મથાટે સક્ષમ છે તેિની ્ચકથાસણીનો સિ્ગગ્થાહરી ન્િો

રિમ   મથાપદંડ            હથા નથા

1.  પથાણીની તિપથાસ   

 અ. શુ ંતિમથાર સકુંલમથા ંટયૂંકથાગથાળથા મથાટે, ક્દિસ, અઠિથાક્ડયથા, મક્હનથા અને ત્ણ મક્હનથા અનસુથાર પથાણીન ુ

 બજેટ તિૈયથાર ક્ુ્ગ છે?  

 બ. શુ ંતિમથારથા સકુંલ ઉપર િરસથાદનથા મથાપન અને મથાક્હશતિ મથાટેની પ્રણથાલી છે?  

 ક. શુ ંતિમથારથા સકુંલ ઉપર િરસથાદરી પથાણીનથા સગં્હની વયિસ્થા છે?  

 ડ. શુ ંતિમે જમીનનથા ઢોળથાિ, શછદ્થાળુ જમીન, અને િરસથાદ મથાટે સ્થાશનક કક્ષથાએ યોગય  બધંથારણ સ્થાશપતિ ક્ુ્ગ છે?   

 ઈ. શુ ંતિમે ભપુ્રદેિ, જમીનન ઢોળથાિ, શછદ્થાળુ જમીન, અને િરસથાદ મથાટે સ્થાશનક કક્ષથાએ કૃશત્મ તિળથાિનુ ંબધંથારણ 

 સ્થાશપતિ ક્ુ્ગ છે?  

 ઉ. શુ ંતિમે સ્થાશનક ક્ષમતિથા, ભ યૂપ્રદેિ, જમીનનો ઢોળથાિ, જમીનની શછદ્થાળુતિથા અને િરસથાદ અનસુથાર છતિનથા પથાણીની

 જળસ્ંચયની ર્ચનથા સ્થાશપતિ કરરી છે?  

2. પથાણીનો જથ્ો અને ગણુિત્થાનુ ંશનયતં્ણ   

 અ. શુ ંતિમે સકુંલ ઉપર પથાણીનથા ઉપયોગ અનસુથાર તેિનથા સ્તોતિને આધથારે ગણુિત્ અને પનુ:સગં્હ મથાટે કોઈ  
શન્કુ્તિ કરરી છે?   

 બ. શુ ંતિમે જમીન અને સપથાટરીય પથાણીનથા ઉપયોગને શનયશંત્તિ કરો છો? (શે્ષ્ઠ ઉપથાય મથાટે સિચછ/સથારથા પથાણીનો  
ઉપયોગ અને ઓછરી ગણુિત્થાિથાળથા પથાણીનો ઉપયોગ ધોિથા અને જાજરુમથા કરિો.)   

 ક. શુ ંતિમે જાણીતિથા સ્ળોએ િરસથાદરી પથાણીનો સગં્હ કયયો છે? (સકુંલમથા ંગરુૂતિથાકષ્ગણ અને ભ યૂપ્રદેિનથા આધથારે ઝોન 
અનસુથાર વયિસ્થાપન ક્ુ્ગ છે?)  

3. દેખરેખ અને વયવસ્થાપન   
 અ. શુ ંતિમે પથાણીની શિતિરણ વયિસ્થાનથા સ્ળો અને ટથાકંરીઓ મથાટે મીટર અને ફલોમીટરનો ઉપયોગ કરો છો?  
 બ. શુ ંતિમે ભ યૂગભ્ગ જળ મથાટે મીટર દ્થારથા દેખરેખ રથાખો છો?   
 ક. શુ ંતિમે સકુંલ મથાટે પથાણીનથા બજેટની તિૈયથારરી કરરીને તિપથાસ કરથાિો છો?  
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4. ઉપરની ટથાકંરીઓની દેખરેખ   

 અ. શુ ંતિમે દરરોજ ઉપરની ટથાકંરીઓમથા ંપથાણીનથા સતિરનથા તિફથાિતિને  િરૂઆતિ્ી દેખરેખમથા ંરથાખો છો?  

 બ. શુ ંતિમે એ જુઓ છો કે  દરેક ટથાકંરી ભરથાઈ ગઈ છે કે કેમ?  

 ક. શુ ંતિમે ક્દિસ દરશમયથાન િપરથાિનથા અંદથાજજતિ પથાણીનથા સતિરનથા તિફથાિતિને ધયથાનમથા ંરથાખો છો?   

5.  મોટરની મીટરીંગ પધધશતિ   

 અ. તિમે દરેક શમશનટે પપં અનસુથાર પથાણીનથા પ્રિથાહને મથાપો છો?  

 બ. શુ ંતિમે પપં કેટલી િથાર ્ચથાલ ુરથાખયો તેિની દેખરેખ રથાખો છો?  

 ક. શુ ંતિમે મોટર દ્થારથા કેટલ ુપથાણી મળ્ ુતેિની ગણતિરરી કરો છો?   

 ડ. શુ ંતિમે મોટર દ્થારથા ખેં્ચથાયેલથા જથ્થાનુ ંદરેક િખતેિ મથાપન કરો છો?  

 ઈ. શુ ંતિમથારરી પથાસે મોટરની દેખરેખ, તિપથાસ, સમથારકથામ અને ફેરબદલી મથાટે કોઈ કથાય્ગક્મ છે?   

6. સકુંલ ઉપર પથાણીનથા તિમથામ સ્તોતિોમથાં્ ી પથાણીની ક્ષમતિથાનો અંદથાજ   

 અ. શુ ંતિમે સકુંલનથા પથાણીનથા તિમથામ સ્તોતિો અને સ્તોતિોની ઉપજ ક્ષમતિથાને ઓળખી િકો છો?  

 બ. શુ ંતિમે સકુંલનથા દરેક શિભથાગમથા ંપથાણીનથા શિશિધ ઉપયોગોની ઓળખ કરરી છે?  

 ક. શુ ંતિમે સકુંલમથા ઋત ુઅનસુથાર પથાણીન ુમથાપન અને શનક્રક્ષણ કરો છો?  

7.  જળસરંક્ષણની િરૂઆતિ   

 અ. શુ ંતિમે નળ અને પથાઈપોમથાં્ ી વયય ્તિથા પથાણી મથાટે  યોગય સખંયથામથા ંપગલથા લીધથા છે?  

 બ. શુ ંતિમથારરી પથાસે દરેક જાજરુમથા ંપથાણીનથા મહ્ત્મ ઉપયોગ મથાટે દ્દ્સતિરરીય ફલિની સશુિધથા છે?   

8.  પથાણીનુ ંવયિસ્થાપન   

 અ. શુ ંતિમથારરી પથાસે ઓછથા પથાણી્ી સ્ંચથાલલતિ બગી્ચથા અને (લોન) ઘથાસ છે?  

 બ. શુ ંતિમે હથાલનથા બગી્ચથા અને ઘથાસનો તિથાતકથાલલકથા બદલિથા તિૈયથાર છો?   
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9.  રરીસથાયક્લિંગ (પનુ:િપરથાિ) પક્ર્ચય   

 અ. શુ ંતિમથારથા સકુંલમથા ંપથાણીનથા પનુ:િપરથાિ અને શિતિરણની સશુિધથા છે?  

 બ. શુ ંતિમે પીિથાનથા પથાણીની ગણુિત્થા જાળિિથા મથાટે પ્ર્મ – આિવ ુ– પ્ર્મ – જવ ુપધધશતિનો ઉપયોગ કરો છો?  

 ક. શુ ંતિમે સથારથા/્ચોખખથા ંપથાણીનો ઉપયોગ કરિથાની પ્રિતિ્ગમથાન પધધશતિઓનો ઉપયોગ કરો છો જેિી કે પીિથા મથાટે,  
ન્હથાિથા મથાટે, બથાગકથામ મથાટેતિેમજ સફથાઈકથામ મથાટે  પથાણીનો ઉપયોગ  

10  પથાણીનથા વયયને રોકિો/બધં કરિો.  

 અ. શુ ંતિમથારરી પથાસે સકુંલમથા ંશિભથાગ કે કે્ષત્ અનસુથાર શનયતં્ણ સશમશતિ છે જે પથાણીઓ વયય રોકરી િકે?  

 બ. શુ ંતિમે પલમબરને પથાણીનથા  વયય અને પથાણીનથા જામ(બલોકેજ)ની મથાક્હતિી આપતિી એપ તિ્થા જમીનની અંદર  
્તિથા પથાણીનથા વયયની જાણકથારરી આપતિી ભ યૂગભથીય પધધશતિ અપનથાિી છે?  

11.  િથાિેતિર   

 અ. શુ ંતિમે રસતિથાનથા સિુોભન મથાટે વકૃ્ષો, મોનો્લ્ચર અને ્ચથાઈનથાનુ ંઘથાસ ઉગથાડ્ ુછે?   

 બ. શુ ંતિમે હથાલમથા ઉપલબધ  પથાણીની જરૂરતિ િથાળથા  સ્થાશનક પ્રજાશતિનથા કસ્શતિસ્થાપક, ફળ આપનથાર અને  
ઉપયોગી વકૃ્ષોને બદલિથા મથાટે તિૈયથાર છો?   

 ક. શુ ંતિમે અન્ય શિદેિી પ્રજાશતિનથા વકૃ્ષો રોપિથાન ુટથાળો છો?   

12  િહરીિટ   

 અ. શુ ંતિમે સકુંલ પર જળિક્કતિ જયૂ્ની ર્ચનથા કરરી છે?  

 બ. શુ ંતિમે ્શુનિશસશિટરીનથા શિભથાગોમથા પથાણી સબંશંધતિ કથાયયોની સભંથાળ મથાટે ઈજનેરરી િથાખથા, િહરીિટરી િથાખથા,  
આયોજન અને બથાગથાયતિી િથાખથાઓને સમથાશિષ્ટ કરરી છે?   
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સી. પથાણીનથા જથ્થાનથા િપરથાિ મથાટેનથા આંકડથાઓ  = 20–X

પથાણીનો િપરથાિ
જો તિમથારરી સસં્થાનો િપરથાિ 30 એલપીસીડરી (ક્દિસનથા શિદ્થા્થીઓ), 100 (છથાત્થાલય) અને 135 એલપીસીડરી શનિથાસી્ી ઓછો હોય તિો તિમથારરી 

સસં્થાને 10પોઈંટસ  મળે છે.
એ. 30 એલપીસીડરી્ી િધ ુિપરથાિ મથાટે લીટર દરીઠ 0.9 બથાદ કરો (ક્દિસનથા શનિથાસ મથાટે) 
બી.. 100 એલ.પી.સી.ડરી.્ી િધ ુિપરથાિ મથાટે લીટર દરીઠ 0.9 બથાદ કરો (છથાત્થાલય મથાટે)
સી. 135 એલ.પી.સી.ડરી (શનિથાસી) ્ી િધ ુિપરથાિ મથાટે લીટર દરીઠ 0.9 બથાદ કરો
પથાણી ખેં્ચિથાની ટકથાિથારરી 
સ્ોતિ 1: નગરપથાલલકથા / મહથાનગરપથાલલકથા / પીડબલ્ડુરી / ગ્થામ પ્ંચથાયતિો ની  પથાઇપલથાઇન
સ્ોતિ 2: સકુંલ પર કયૂિો, બોરીંગ, અને ટ્બુિેલ
સ્ોતિ 3: ધોધ, પ્રિથાહ, નહરે (સિતિતં્ સ્ોતિ)
િહરીિટરી કમ્ગ્ચથારરીઓને પથાણીનથા બીલ મથાટે પ યૂછો જેમથા ંકોઈ ખથાસ સ્તોતિમથાં્ ી ખેં્ચથાયેલથા પથાણીનો જથ્ો દિથા્ગિતિો હોય 
કોઈ શિશિષ્ટ ઉદે્શય્ી પીિથાનથા પથાણીની ટકથાિથારરી (પીિથાનુ,ં જાજરુન)ુ િોધિથાનુ ંસ યૂત્ ની્ેચ મજુબ છે. 

અન્ય સ્ોતિો મથાટે પથાણીની સગં્હ ક્ષમતિથાઓ િોધો અને  ક્દિસ દરીઠ કેટલથા િખતિ ભરિથામથા ંઆિે છે તેિનથા્ી ગણુથાકથાર કરો.

   ્ચોક્સ સ્ોતિમથાં્ ી ખેં્ચથાયેલ પથાણીની મથાત્થા 

  ..................................................................................    x 100 

   ્ચોક્સ હતે ુમથાટે િપરથાયેલ પથાણીનો જથ્ો 
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X. િરસથાદરી પથાણીનો સગં્હ: િરસથાદરી પથાણીનથા સગં્હની મથાત્થા: 1 + 2 = ---------(લલટર/િષ્ગ) 
Y.િરસથાદરી પથાણીનો સગં્હ: a + b
a.  શિસતિથાર જયથા ંિરસથાદનથા પથાણીનો પ્રિથાહને  સકુંલમથા ંિરસથાદરી પથાણીનથા સગં્હ સ્થાન લઈ જિથાય છે 
રેઇન િોટર હથાિષેસટ પોઇન્ટ પર ્ચેનલે છે
બશંધયથાર શિસતિથારમથા િરસથાદરી પથાણીનો સગં્હ 
--------------------------------------------------------------x 100 x 0.35 
બશંધયથાર શિસતિથારમથા ંઉપલબધ િરસથાદરી પથાણી
b. ખલુલો  શિસતિથાર કે  જયથા ંિરસથાદનથા પથાણીનથા  પ્રિથાહને િરસથાદરી પથાણીનથા સગં્હ સ્થાન લઈ જિથાય છે 
ખલુલથા  શિસતિથારમથા િરસથાદરી પથાણીનો સગં્હ 
------------------------------------------------------------- x 100 x 0.85
ખલુલથા શિસતિથારમથા ંઉપલબધ િરસથાદરી પથાણી
િરસથાદરી પથાણીનથા સગં્હ મથાટે નક્રી કરેલથા આંક =  Y/ X x30
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જળ શિતિરણ વયિસ્થા 
દેખરેખ અને વયિસ્થાપન 
આ પ્રક્રિયથામથા ંમ યૂળભ યૂતિ રરીતિે પથાણીનથા સગં્હ અને પ યૂરિઠથાનઈ જગયથાઓ અને તેિન સ્ંચથાલનનુ ંશનરરીક્ષણ કરવુ ંસથામેલ છે.
પથાણીનથા મીટરનુ ંમહતિ 
- પથાણીનો જથ્ો નક્રી કરિથામથા ંમદદ કરે છે. 
- પથાણીનથા િપરથાિનો શિસતિથાર અને દર મથાટે મીટરન ુકદ અને પ્રકથારને યોગય બનથાિિથાની જરુર છે.
- મીટર પથાણીનથા િપરથાિની જિથાબદથારરી જણથાિે છે. 
- મીટર િગર ઉપયોગમથા ંલેિથાતિથા પથાણીનથા જથ્થા પર બીલીંગ ્ઈ િકત ુન્ી. 
- મીટર પથાણીનથા ઉપયોગને અસર કરે છે. 
- કથાય્ગક્ષમ મીટર પથાણીનો ઉપયોગ નક્રી કરિથામથા ંમદદ કરે છે અને તિે્ી આપણને િધથારે ઉપયોગની જાણ ્થાય છે, તિે પથાણીનો વયય ઘટથાડિથા, 
પલકમબિંગ અને પથાણીનથા  કથાય્ગક્ષમ ઉપયોગ મથાટે સથારરી િસતઓુ િથાપરિથામથા ંમદદ કરિે. 
- પથાણીની જાળિણી, મથાગંનુ ંપ્રમથાણ જાણિથા ખ્ચ્ગ નક્રી કરિથા મીટર જરૂરરી છે. 
- પથાણીનથા મીટરની જરૂરરી કથાય્ગ મથાટે  જાળિણી કરિી આિશયક છે 
- કથાદિ, રેતિી, અને ખનીજો મીટરનથા મથાપન ્ેચમબરમથા ંજતિથા મીટરની મથાપનક્ષમતિથાને/સહનિીલતિથાને િધથારે/ઘટથાડે છે. 
- મીટરનથા શનરરીક્ષણ અને જાળિણી મથાટે શનયશમતિ કથાય્ગરિમ બનથાિો. 
- મીટરની યોગય મથાક્હતિી દિથા્ગિત ુકથાડ્ગ તિમને મીટરનુ ંકદ, બનથાિટ, પ્રકથાર અને પરરીક્ષણ તેિમજ સમથારકથામની મથાક્હતિી મથાટે મદદ કરિે
પથાણીનથા મીટરનો હતે ુપથાણીનથા ઉપયોગનુ ંસ્ચોટ મથાપન અને મથાક્હતિી રથાખિી તિ્થા જળસરંક્ષણને પ્રોતસથાહન આપિથાનો છે. 

       ફોરમેટ 1 : મીટરની મથાક્હતિીન ુફોમ્ગ 
નમ યૂનથાનથા મીટરની મથાક્હતિીનુ ંફોમ્ગ
A:મીટરની મથાક્હતિી
મીટર ન.ં  Co.No. બનથાિટ  કદ 
ખરરીદરી તિથારરીખ    ક્કંમતિ     િલૈી 
   B. મીટર નથાખિથાની મથાક્હતિી 

મીટર નથાખયથાની તિથારરીખ    દયૂર કયથા્ગની તિથારરીખ 
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સ યૂલ્ચતિ કથાયયો 
- સમગ્ જળ વયવસ્થા જોડથાણ મીટરની 100% મથાક્હતિી 
- જરૂક્રયથાતિ અનસુથાર મીટર તિપથાસ, પ્રમથાણીકરણ, સમથારકથામ કે બદલી અંગેનો શનયશમતિ કથાય્ગરિમ 
- શત્મથાશસક મીટર િથા્ચન અને ઝડપી લબલીંગ 
ફોરમેટ 2 : પથાણીનથા મીટર અંગેની પ્રશ્થાિલી 
1. સકુંલ ઉપર પથાણીનથા મીટરની ટકથાિથારરી જણથાિો ______ %
2. સકુંલમથા ં્ચથાલ ુહથાલતિમથા ંહોય તેિિો મીટરની સખંયથા ______
3. િગ્ગિથાર મીટરની ટકથાિથારરીની યથાદરી 
 અ. રહણેથાક શિભથાગો (છથાત્થાલયો, મકથાન) ______ %
 બ. િકૈ્ષલણક મકથાનો ______ %
 ક. બગી્ચથા/ખલુલી જગયથા/નસ્ગરરી ______ %
 ડ. રસોડથા______ %
 ઈ. ધધંથાકરીય (મથાકદેટ, સકુંલની ઓક્ફસો) ______ %
 ઉ. અન્ય ______ %
4. મીટરને કેટલી િથાખતિ પ્રમથાણીતિ કરિથામથા ંઆિે છે?
5. મીટર િથા્ચન કેટલી િખતિ ્થાય છે?
6. મીટરની સથામથાન્ય કસ્શતિ શુ ંહોય છે?
7. તિમથારરી પથાસે મીટર શનયતં્ણ, તિપથાસ, સમથારકથામ અને બદલિથાની કોઈ જોગિથાઈ છે? ______ હથા______ નથા 
કથાય્ગરિમ શુ ંછે?   _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8. તિમથારરી પથાસે સકુંલ પર મીટર સમથારકથામ અને પ્રમથાણીકરણ મથાટેની અસરકથારક વયિસ્થા છે જે પથાણીન ુમહતિ િધથારરી િકે કે મથાગં ઘટથાડરી િકે? 
શિગતિિથાર િણ્ગિો.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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9. તિમથારરી પથાસે મીટર નથાખિથામથા નડતિી સમસયથાઓ દયૂર કરિથાનો શ્ેષ્ઠ કથાય્ગરિમ છે? શિગતિિથાર િણ્ગિો.
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. મીટર નથાખંિથાનો અંદથાજજતિ િથાશષશિક ખ્ચ્ગ કેટલો ્થાય?
મીટર નથાખિથાનથા  _________________ રૂ.
પ્રમથાલણતિ કરિથાનથા_________________ રૂ. 
મીટર િથા્ચન_________________ રૂ.
11. મીટર સધુથારણથા કથાય્ગરિમની િક્યતિથા અને હતેઓુ ક્યથા હોય િકે?
                  ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
12. હતેઓુ અમલ કરિથા અને પ યૂણ્ગ કરિથા મથાટેનથા મથાપદંડ અને સમયગથાળો શુ ંહોય િકે?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________13. 
આ કથાય્ગ મથાટે અંદથાજજતિ ખ્ચ્ગ અને નથાણથાનથા સ્ોતિ કયથા છે? 
            _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________
સકુંલમથા ંપથાણીનથા સ્ોતિનો અંદથાજ કથાઢિો 
જળ પ યૂરિઠથાની તિપથાસ 
- પથાણીની તિપથાસ પથાણીની મથાગં, પ યૂરિઠો અને પથાણીનથા આકલન્મથા ંમદદ કરે છે.
- પથાણીનો અજ્થાતિ જથ્થાનો કેટલો વયય ્થાય છે, મીટર નથામથાકંનનથા કથારણે કેટલો ભથાગ બથાકરી છે અને બીજા કયથા ક્ષેત્મથા સધુથારથાની જરૂર છે તિેની 
તિપથાસ દ્થારથા મદદ મળે છે. 
- તિે કોઈ પ્રણથાલી/વયિસ્થા કેટલથાક એકચછતિ શનયમોને પ યૂણ્ગ  કરે છે કે કેમ અને તિે વયિસ્થા પથાણીનથા બગથાડને ઘટથાડિથા વયથાજબી, ખ્ચ્ગ ઘટથાડિથા 
અસરકથારક છે કે કેમ તિે જાણિથા ઉપયોગી છે.
- પથાણી પ યૂરિઠથાની તિપથાસ પ્રથા્શમકતિથા નક્રી કરિથા અને શનકસ્ચતિ અશનિથાય્ગ પગલથા લેિથા મથાટે છે. 
- પથાણીની તિપથાસમથા ંની્ચેનથા પગલથાઓ સમથાશિષ્ટ છે. 
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 - પથાણીનથા બધથા સ્ોતિો અને મીટરન ઉપયોગની ઓળખ કરરી તેિની સખંયથા નક્રી કરિી.

 - મીટર િગર ્તિથા પથાણીનથા ઉપયોગની ઓળખ અને  અનમુથાન કરવ.ુ

-  શિશિધ પ્રકથારે ્તિથા પથાણીનથા વયય ઓળખ અને અનમુથાન કરવ.ુ

- પથાણીની તિપથાસનથા પક્રણથામનુ ંપથૃ્કરણ કરવુ.ં

- તિપથાસનો સમયગથાળો અને પથાણીનથા િપરથાયેલથા ્શુનટની શનયશમતિ તિપથાસ જરૂરરી.

- તિપથાસનથા પક્રણથામો પથાણીની મથાગં, પથાણીનો વયય િોધી તેિનથા સમથારકથામનથા કથાય્ગરિમમથા ંમદદ કરિે.

- સકુંલમથા ંજળ શિતિરણ પ યૂરથા પથાડતૅિથા તિમથામ જલ સ્ોતિોની સ યૂશધ હોિી જરૂરરી છે. જેમથા ંઅન્ય સ્ોતિો સથા્ેનથા જોડથાણનો સમથાિેિ ્તિો હોય છે. 

-પથાણીન ુસ્ોતિ સ્થાન / જોડથાણ નકિથામથા ંવયિકસ્તિ રરીતેિ દિથા્ગિો 

- દરેક સ્ોતિ કે જોડથાણમથાં્ ી શિશિધ સ્ળે શિતિક્રતિ ્તિથા ંપથાણીનથા જથ્થાનુ ંમથાપન જરુરરી છે. 

- દરેક સ્ોતિ મથાટે ની્ચેની મથાક્હતિી જરૂરરી છે. 

સથારણી 3 : પથાણીનથા સ્ોતિની મથાક્હતિી

- સ્ોતિનુ ંનથામ  

- સ્ોતિનો પ્રકથાર(કયૂિો, ટથાકંરી, કુદરતિી સપથાટરીય પથાણી, ખરરીદેલલ ુપથાણી)  

- મથાપન સથાધનનો પ્રકથાર  

- ગોઠિણની તિથારરીખ  

- િથા્ચનની આવશૃત્/સખંયથા  

- મથાપનની સખંયથા  

- આધશુનક પ્રમથાણીકરણની તિથારરીખ  
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નમ યૂનો : 3 ્ચથાલ ુિષ્ગ મથાટે પથાણીનો પ યૂરિઠો
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-  દરેક ખલુલી ટથાકંરી મથાટે પથાણીનુ ંસતિર જાણિથા મથાટે મથાપન જરૂરરી છે. 

-  જયથા ંટથાકંરીન ુપથાણી િપરથાય છે, તયથા ંટથાકંરી ભયથા્ગ પહલેથા અને ટથાકંરી ભયથા્ગ પછરી કેટલી િખતિ ટથાકંરીનથા સતિરમથા ંફેરફથાર ્યો છે તિેનુ ંસખંયથાનથા ગણુથાકથાર 
દ્થારથા કુલ અંદથાજજતિ કદ મથાપી િકથાય છે. 

-  જયથા ંપથાઈપમથાં્ ી સીધુ ંજ પથાણી િપરથાય છે તય ંિપરથાિ દર પથાણીનથા પ્રિથાહ અને તેિનથા કુલ સમયનથા ગણુથાકથાર દ્થારથા િોધી િકથાય.

-  પથાણી પીિડથાિિથાની તલુનથા કરરીને  જમીનસતિરનથા ઉપયોગનો અંદથાજ લગથાિી િકથાય. જમીનસતિરની જાળિણી મથાટે  જિથાબદથાર વયક્તિ પથાસે્ી 
પથાણી પીિડથાિિથાની આવશૃત્ અને સમય જાણી િકથાય. િણગથાર મથાટેનથા ફુિથારથાઓ અને હોજમથા ંપથાણીનો િપરથાિ પણ ગણતિરરીમથા ંલેિો.

-  પથાણીનો િપરથાિ અને ફરરી્ી ભરિથાની મથાક્હતિી તિેમજ દરરોજનુ ંબથાષ્પીભિન ્તિથા પથાણીની મથાક્હતિી પણ તિેનથા શનયમક પથાસે્ી લેિી જોઈએ. 

-  શિદ્થા્થી દરીઠ અ્િથા રહઠેથાણદરીઠ (પીિથાનુ ંપથાણી, નહથાિથાનુ ંપથાણી, જાજરૂનુ ંપથાણી) પથાણીનો િપરથાિ ધયથાને લેિો.
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અપ યૂરતિી મથાક્હતિી એકઠરી કરિી, ખથામી ્ુ્ તિ મીટર; ગેરકથાયદેસર જોડથાણો, ટથાકંરીઓમથાં્ ી પથાણીનો વયય જાણિથા જળ 
તિપથાસ કરિી એક સથારો રસતિો છે. 
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પથાણીનો વયય અટકથાિિો

-  પથાણીનો વયય પથાણીનથા બગડ અને અનઅશધકૃતિ પથાણીનથા ઉપયોગનો સૌ્ી મોટો ક્હસસો દિથા્ગિે છે. 

-  દરેક સ્ોતિનથા મથાટે ઉપલબધ મીટરનથા પરરીક્ષણનથા પક્રણથામોની સમીક્ષથા કરરીને અ્િથા મીટરને ફરરી્ી ્ચકથાસીને મીટરની ્ચો્્સથાઈની સમીક્ષથા 
જરૂરરી છે. 

-  ખથામી મથાટે શસસટમ િથાલિની સમયથાતંિરે તિપથાસ કરિી જરૂરરી છે. દથા.તિ. ઉં્ચથાઈ પર રહલેી ટથાકંરીનથા શનયતં્ણ િથાલિ ત યૂટરી જતિથાકે અયોગય રરીતિે સેટ 
્ઈ જતિથા ંટથાકંરી ઉભરથાઈ િકે છે. આ િથાલિ ત યૂટેલથા કે ઓિરફલો ્તિથા જોિથા મળે છે તેિ્ી તેિનુ ંસમયથાતંિરે શનરરીક્ષણ જરૂરરી છે. 

-  દબથાણ શનયમન િથાલિ જે ખ યૂબ ની્ચે મ યૂકેલથા હોય છે  તિેમથા ંિધ ુદબથાણ સજા્ગતિથા તિે છલકથાઈ જાય છે. આ દબથાણ શનયમન િથાલિને પ્રમથાલણતિ 
કરિથાની જરૂર છે. 

-  શનયશમતિ શનરરીક્ષણ દરશમયથાન સમસયથા જણથાય તયથારે પથાણીનથા સભંશિતિ નકુસથાનનો અંદથાજ  કથાઢિથાની જરૂર છે અને તિરતિ જ સધુથારથાતમક પગલથા 
લેિથાની જરૂર પડરી િકે છે. 

નમ યૂનો : 5 પથાણીનથા વયયનો અહિેથાલ

1. શછદ્ દ્થાર પથાણીનથા વયયને િોધિથાની પ્રક્રિયથા અને સથાધનો િણ્ગિો 

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

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

2. ક્યથા શિસતિથારોમથા ંપથાણીનથા વયયની સૌ્ી િધ ુસભંથાિનથાઓ છે?

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

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

3. પથાણીનથા વયયને સમયથાતંિરે અસરકથારક રરીતિે રોકિથાનુ ંતિમથારંુ આયોજન જણથાિો. 

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

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

પથાણીનથા વયયની ઓળખ અને સમથારકથામ કથાય્ગરિમ 
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સિષે િરૂઆતિની તિથારરીખ................   આિરે પ યૂણ્ગ ્યથા તિથારરીખ.....................

િરૂઆતિનથા સમથારકથામની તિથારરીખ............  આિરે સમથારકથામ કયથા્ગની અંશતિમ તિથારરીખ........... 

તિૈયથાર કરનથાર :

નથામ : ................................................હોદ્ો............................

તિથારરીખ........................

નમ યૂનો : 6  વયય ઓળખ અહિેથાલ

વયય રિમ જગયથા અ્િથા સભંશિતિ વયયનુ ંસ્થાન સ્ળ શછદ્ દ્થારથા વયય (હથા/નથા) ફરરી વયયની તિપથાસ (હથા/નથા) વ ય ય નુ ં
સમથારકથામ (હથા/નથા) વયય બધં છે. /તિથારરીખ

સખંયથા સ યૂ્ચિે છે.   મીટસ્ગ    મોટથાનળ    િથાલિ     તિપથાસનથા સલળયથા   અન્ય  

મદુ્થાઓનો ઉપયોગ   .........   ..........   .............. .................   
..........

મખુય સિષેનથા ક્કલોમીટસ્ગ...........................     સિષેનો સમય ...........કલથાક 

સભંશિતિ વયય સ્થાનની સખંયથા .................   ્ચકથાસથાયેલ   ..............સખંયથા

્ચોક્સ વયય સ્થાનની સખંયથા ......................  ્ચોક્સ સમય    ..............કલથાક 

નોંધ : .............................................................................................

નોંધ : .............................................................................................

પથાણીનથા વયય અને સમથારકથામનો અહિેથાલ 
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અહિેથાલ તિૈયથાર કરનથાર: ...........................................  તિથારરીખ: ............................. 

વયય તિપથાસ સિષે : 

પથાણી વયય સિષે હથા્ ધયથા્ગનથા કુલ ક્દિસો 

પ્ર્મ સિષે તિથારરીખ : ............../......../.......    અંશતિમ તિથારરીખ …../……../,…….

સ યૂ્ચનથા મજુબનથા ઉપયોગી    મીટસ્ગ   મોટથાનળ   િથાલિ     તિપથાસનથા સલળયથા   અન્ય

મદુ્થાઓની સખંયથા સ યૂ્ચિે છે.    ............ ............. ...........  ..........................  .............  

વયયની સખંયથા  સકં્દગધ .....................    ્ચોક્સ ...................................... 

સિષેનો સમય -------------કલથાક  મખુય સિષેનથા મથાઈલ........................  ્ચોક્સ સમય ..............કલથાક 

સરેરથાિ સિષે દર......................મખુય સિષેનથા મથાઈલ x 8 = ...........મથાઈલ/ક્દિસ કુલ સિષે અને ્ચોક્સ કલથાકો 

સિષે િરૂ કયથા્ગ્ી કે અન્ય સ્ોતિ્ી પ્રથાપતિ કુલ વયય સ્થાનની સખંયથા.(જેમથા વયય સિષે દરશમયથાન જણથાયેલ સખંયથા ધયથાને લેિથાની ન્ી.)

વયય સમથારકથામ સમરરી 

પ્ર્મ લીકની તિથારરીખ ...............................    અંશતિમ લીકની તિથારરીખ ........................................

સમથારકથામ ્્.ુ....../........./.........     સમથારકથામ ્્ ુ........./......./.......

ખોદકથામ દરશમયથાન પથાણીનો કુલ વયય    ખોદકથામ િગર પથાણીનો કુલ વયય 

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

- શિતિરણ પ્રણથાલીમથા ંઅશતિિય દબથાણ ઘટથાડિથા્ી નોંધપથાત્ પ્રમથાણમથા ંપથાણીની બ્ચતિ ્ઈ િકે છે.

- દબથાણ ઘટથાડિથા્ી લલકેજ ઓછો ્થાય છે, ખલુલથા નળ દ્થારથા પ્રિથાહનો જથ્ો અને પથાઈપો અને સથાધંથા પર ગળતિરનુ ંમખુય કથારણ છે. 

- પથાણીની મથાગં સીધી કે આડકતિરરી રરીતિે ઘટથાડરી િકથાય છે. સીધી રરીતિો તિે છે જે મથાગંને િથારરીક્રક ધોરણે દબથાિી દે છે. તિેમથા ંપલકમબિંગ િસતઓુમથા ં
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ફેરફથાર, નળ સધુી ગરમ પથાણી પહોં્ચિથા મથાટેનથા સમયને ઘટથાડિથા મથાટે અલગ પથાઈપ અશનિથાય્ગ છે. 

-  પરોક્ષ રરીતિો તિે છે જે પથાણીનો ઉપયોગ ઘટથાડિથા મથાટે પ્રેરણથા આપે છે. આ રરીતિોનથા ઉપયોગ પર  મખુયતિે પથાણીનથા ઉપયોગની ક્કંમતિ અને 
લબલલંગ, પથાણી પરુિઠથા, ઉપયોગ અને સકં્ષ્ગણ શિિેનથા જાહરે શિક્ષણ અને કથાન યૂની પ્રશતિબધંો અ્િથા મયથા્ગદથા િથામેલ છે. 

-  પથાણીની બ્ચતિ મથાટે પલકમબિંગ િસતનુો ઉપયોગ રહણેથાકં, વયિકસસયક અને સસં્થાકરીય ઈમથારતિોમથા ંપથાણીનો ઉપયોગ ઓછો કરિથાનો સૌ્ી 
અસરકથારક મથાગ્ગ છે. 

િથાિેતિર 

જમીન શિસતિથારનથા ફેરફથારોને પ્રોતસથાક્હતિ કરિથાની કેટલીક રરીતિો ની્ેચ મજુબ છે. 

-  પથાણીનથા ઓછથા િપરથાિ કરતિથા િનસપશતિનથા છોડ િથાિો.

-  ઘથાસનથા શિસતિથારોનથા કદને પ્રશતિબશંધતિ કરો.

-  નિથા અને ફરરી્ી શિકશસતિ જમીન શિસતિથાર મથાટે દુષ્કથાળ પ્રશતિરોધક િનસપશતિનથા ઉપયોગને પ્રોતસથાક્હતિ કરો. 

-   પથાણી પીિડથાિિથાની પધધશતિ બથાષ્પીભિનનથા દરને અસર કરે છે. સથારથા છટંકથાિ અને િધ ુિરથાળ બથાષ્પીભિનનથા સતિરમથા ંિધથારો કરે છે. મોટથા 
ટરીપથા અને ઓછરી િરથાળ બથાષ્પીભિન ઘટથાડે છે. કથાળજીપ યૂિ્ગકનથા છટંકથાિ દ્થાર પથાણીનો યોગય દર પ યૂરો પથાડરી િકથાય છે કે જે ઓછથા કે િધ ુ
પથાણીિથાળથા શિસતિથારને દયૂર કરે છે અને સરળ સપથાઅટરીને દયૂર કરે છે.

-  ટથાઈમર, નળરીનથા મીટર અને ભેજ સેંસર ઘથાસની શસં્ચથાઈનુ ંસ્ંચથાલન કરિથામથા ંમદદ કરે છે. મીટર પથાણીની મથાત્થાને મથાપે છે અને ઈકચછતિ મથાત્થા 
મથાટે સેટ કરરી િકથાય છે. ટથાઈમર દ્થારથા શસં્ચથાઈ સમયસર અને િહલેી સિથારે કરરી િકથાય છે. 

-  ટયૂંકથા, િથારંિથાર અને શષુક સમયમથા ંઘથાસ કથાઢિથાનુ ંટથાળો. 

-  2.5 ઈં્ચ કે તિે્ી િધ ુમોટુ ઘથાસ સથારથા મ યૂળનો શિકથાસ કરે છે અને દુષ્કથાળનથા સમયગથાળથાનો સથામનો કરિથા િધ ુસક્ષમ છે.

-  િનસપશતિ સકુથાય ન જાય તિે મથાટે ત્ીજા ભથાગ્ી િધનુથા ભથાગને એક સથા્ે કથાપિથાની જરૂર ન્ી.

- દુકથાળનથા સમયમથા ંઘથાસ િથાિિથા્ી તેિનો નથાિ ્ઈ િકે છે. પથાણી આપયથા પછરી એક ક્દિસ બથાદ તેિને કથાપી િકથાય.

ભલથામણ કરેલ જમીન શિસતિથાર મથાટે પથાણી સરંક્ષણનો મથાપદંડ 
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ટયૂંકથા ઘથાસની પક્રશમશતિ : 20 ્ી ઓછરી ફૂટ/એકમ   

 ટયૂંકથાઘથાસનુ ંકે્ષત્ફળ = 500 ્ચો.ફૂટ્ી ઓછ/ં્શુનટ 

 ટયૂંકથાઘથાસનો દેખથાિ: છરીછરથા અ્િથા ઉપલથા સતિરનથા ઢોળથાિ, લથાબંથા સથાકંડથા મથાગયો પર ફૂટપથા્નથા પટ્થાઓમથા ં અ્િથા ઈમથારતિોનથા પથાયથામથા 
ઉપયોગમથા ંલેિથાતિથા ન્ી.

 ઘથાસ િગરનથા જમીન શિસતિથારનુ ંકે્ષત્ફળ : સ્થાશનક કક્ષથાએ પથાણી બ્ચથાિિથા મથાટે  શિશિષ્ટ વકૃ્ષોનુ ંિથાિેતિર કરવુ.ં

 શસં્ચથાઈ પધધશતિ : જમીનમથા,ં આધશુનક શનયતં્કો્ી સજજ અને ઓછથામથા ંઓછથા 100% અરસપરસ (સપથાટરી પર છટંકથાિ કરિથાની) ઓછથા દબથાણ 
પર એકસરખથા િરસથાદનથા દરને પ્રથાપતિ કરિથા મથાટે 

 યોજનથાઓ અંતિગ્ગતિ મથાશસક શસ્ચથાઈ મથાટે આયોજન કરવુ ં(દરેક િથાલિને ્ચથાલ ુરથાખિથાનો સમય અને આવશૃત્). જમીનની ક્ષમતિથા અને સ્થાશનક 
બથાષ્પીભિનની મથાક્હતિી સથા્ે સસુગંતિતિથા 

 જમીન મેળિિથા મથાટે જરૂરરી સજીિ અને અન્ય શિશિષ્ટ પદથા્યો ઉમેરો અને ઘથાસ મથાટે યોગય રથાસથાયલણક સતંલુલતિ િથાતિથાિરણ બનથાિો. 

 તિૈયથારરી : જમીન શિસતિથારની સ્થાપનથા પહલેથા જમીનની ર્ચનથા કરિથામથા ંઆિે તયથા ંસધુી પથાણીની પ યૂરતિી લથાક્ષણીકતિથાઓ ધરથાિતિથા કુદરતિી રરીતેિ 
ભીનથા અ્િ ગટરિથાળથા શિસતિથારોમથા ંરંગીન અને પથાણીિથાળથા છોડ મથાટે ખડક શિસતિથારમથા ઉગતિથા વકૃ્ષોનથા ઉપયોગને પ્રોતસથાક્હતિ કરો. 

કથાય્ગ યોજનથા

 ઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓમથા ંસથામથાન્ય રરીતિે િરસથાદરી પથાણીનો સગં્હ, હક્રયથાળો શિસતિથાર અને શમશ્િથાડો (કમપોસટ યથાડ્ગ) જાળિિથા મથાટે નોંધપથાત્ 
અિકથાિ સથા્ે શિિથાળ જમીન શિસતિથાર હોય છે.તેિ્ી, શિશ્વશિધયથાલયો  િહરે મથાટે ફેફસથાનથા સ્થાનો તિરરીકે કથાય્ગ કરરી િકે છે.શિશ્વશિધયથાલયોનથા  
િહરીિટરીતિતં્એ કમ્ગ્ચથારરીઓની સથા્ે સથા્ે જળસ્ંચયનમથા ંરસ ધરથાિતિથા શિદ્થા્થીઓની ઓળખ કરિથાની જરૂર છે.પસદંગી કયથા્ગ પછરી તિે દરેકને 
જળસગં્હ પ્રવશૃત્નથા એક પથાસથાની સભંથાળ સોંપિથામથા ંઆિી િકે છે -

 - જળસગં્હ અને િરસથાદરી પથાણીનો સગં્હ

-  પરંપરથાગતિ અને અન્ય જળ સ્ોતિો / ટથાકંરીનુ ંનિીનીકરણ

-  મથાળખથાનો  ફરરી્ી ઉપયોગ અને ક્ર્ચથાર્જ કરો

-  િોટરિેડ શિકથાસ
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-  સઘન િનીકરણ

દરેક જયૂ્મથા ંકમ્ગ્ચથારરી સભય અને 5 ્ી 10 શિદ્થા્થીઓનો સમથાિેિ કરિથા જેઓ પ્રથારંલભક પગલથાનંે અનસુરે :

•  સકુંલ  પરનથા દરેક ક્ષેત્ની િતિ્ગમથાન કસ્શતિનો અભયથાસ અને દેખરેખ રથાખો

-  તિે શિશિષ્ટ કે્ષત્ની સમસયથાઓ અને તિેની  લોકો પર ્તિી અસર ઓળખો

-  સમસયથાઓ હલ કરિથા મથાટેની પદ્ધશતિઓ અ્િથા શિકલપો પર ભથાર મ યૂકો 

-  સકુંલનથા િહરીિટરીતિતં્ને  અહિેથાલ જમથા કરથાિો. 

-  કથાય્ગ  િરૂ કરિથા મથાટે સથાપતિથાક્હક િરૂઆતિ કરો 

પગલુ ં1. શિદ્થા્થી પસદંગી

-  સિચછતિથા અને સિથાસથય, જળ સરંક્ષણ અને પથાણી સબંશંધતિ બથાબતિો, જયૂ્કથાય્ગ, સમદુથાયની જિથાબદથારરી, મ યૂળભ યૂતિ પયથા્ગિરણીય શિગયથાન , આરોગય 
અને સિચછતિથા, સ્થાશનક સમથા્ચથાર, કસ્રતિથા અને િલણ સથા્ે વયિહથાર કરત ુ ંિતિ્ગમથાન બથાબતિો તિ્થા સથામથાન્ય ગયથાન સક્હતિનથા શિષયોને આિરરી 
લઈ નથારથા શિદ્થા્થીઓને પસદં કરિથા મથાટે એક લથાયકથાતિ કસોટરી  ધરિથામથા ંઆિી િકે છે; 

-  આ હથાસંલ કરિથાની એક પદ્ધશતિ એ છે કે શિશિધ શિષયો પર કેટલીક લેલખતિ સોંપણી આપિી કે જેમથા ં“તિમે તિમથારંુ કેવ ુભશિષ્ય  ઇચછો છો?

પ્રથામથાલણકપણે સમજાિો કે તિમે આને પક્રપ યૂણ્ગ કરિથા મથાટે કયથા પગલથા ંલેિો?”

અિરોધ શુ ંછે? તિમે તિેમને કેિી રરીતિે દયૂર કરિો? શુ ંતિમને લથાગે છે કે તિમે ખરેખર તેિ કરરી  િકિો?

-  જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ જયૂ્ શિશ્વશિધયથાલય સકુંલનો  ભૌશતિક નકિો લેિે અને તેિને અનકુયૂળ શિભથાગોમથા ંિહેં્ચિે.

-  િકૈકલપક રરીતિે, શિદ્થા્થીઓને  પ્રોગ્થામનો ભથાગ બનિથા મથાટેની તેિમની ઇચછથા અને રુલ્ચનથા આધથારે પસદં કરરી િકે છે.

 જો શિદ્થા્થીઓ ફ્તિ િધથારથાનથા ગે્ડ મથાટે પ્રોગ્થામમથા ંજોડથાય છે, તિો તિેમની હથાજરરી્ી પ્રોગ્થામને ફથાયદો ્િે નહીં. આ્ી, ્િોલલફથાઇંગ ટેસટ પસદં 
કરિથામથા ંઆિે છે.

 Selection પસદંગી અને અલભગમ પછરી, શિદ્થા્થીઓ ભથાગ લેિથા ઇચછક િધ ુશિદ્થા્થીઓને લથાિિથા મથાટે છથાત્થાલયો અને અન્યત્ શમત્ો અને 
અન્ય લોકો સથા્ે અલભયથાનનથા શિ્ચથારની ્ચ્ચથા્ગ કરિથા મથાટે શિદ્થા્થીઓને મજંયૂરરી આપો.
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•  જળ સરંક્ષણ ફેકલટરી જયૂ્ આમ પે્રક્રતિ અને ઉતસથાહરી શિદ્થા્થીઓને મજબ યૂતિ ટરીમો બનથાિિથા મથાટે પસદં કરિે.

પગલુ ં2. સથામથાજજક મથાધયમો (સોશિયલ શમક્ડયથાની) પ્રવશૃત્ઓ

 સકુંલનથા  જુદથા જુદથા શિભથાગોમથાં્ ી જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ જયૂ્નથા સભયો સથા્ે સમથાશિષ્ટ સોશિયલ મીક્ડયથા પલેટફોમ્ગ પર એકથાઉન્ટ અ્િથા 
પષૃ્ઠો(પેજ) બનથાિો.

•  આ કથાય્ગરિમનથા યોગય અમલમથા ં સમદુથાયની લથાગણી અને સહથાયમથા ંિધથારો કરિે.

-  આ જયૂ્ સથા્ે  ફ્તિ શિષય સબંશંધતિ મદુ્થાઓની ્ચ્ચથા્ગ કરિથાની જરૂર છે.

પગલુ ં3. જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ શિદ્થા્થી જયૂ્નુ ંલક્ય

-  જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ અધયથાપકોએ સકુંલ અને આજુબથાજુનથા જળ સરંક્ષણનથા નિીનતિમ પથાસથાઓ પર િથાતિ્ચીતિ કરે. આ ક્રિયથાપ્રશતિક્રિયથા 
સિચછતિથા, ટકથાઉપ્ુ,ં શિદ્થા્થીઓ પથાસે્ી અપેક્ષથાઓ, જળ િક્તિ સકુંલ  પહલેની પગલથા મજુબની પ્રક્રિયથાનથા િલણોને સમથાિી િકે છે.

-  ક્ષેત્નથા કુદરતિી, મથાનિ અને ભૌશતિક સસંથાધનોનો નકિો બનથાિિથા અને પ્રથા્શમકતિથાઓને ઓળખિથા મથાટે સહભથાગી ગ્થામીણ મ યૂલયથાકંન અને 
સહભથાગી અધયયન ક્રિયથાશિશધઓ અપનથાિિથામથા ંઆિિે.

  પગલુ ં4. સકુંલનુ ંમથાપન : મેદથાનની ખરથાઈ અને પ યૂનરથાવશૃત્ 

 જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ શિદ્થા્થી જયૂ્ની ટરીમો કોઈ પણ પનુરથાવશૃત્  રોકિથા મથાટે શિભથાગોમથા ંસથા્ે મળરીને કથામ કરે છે.

 સિષેક્ષણ ત્ણ પદ્ધશતિઓમથા ંહથા્ ધરિથાનુ ંછે: શનરરીક્ષણ, પ્રશ્થાિલી અને સથાક્ષથાતકથાર 

 દરેક શિદ્થા્થીએ નક્રી કરેલથા  કે્ષત્નુ ંઅિલોકન કરવુ ંજરૂરરી છે.

 શિદ્થા્થીને તયથાનંથા િતિ્ગમથાન પથાણીનથા દ્શયો પર સકુંલમથા મથા ંઓછથામથા ંઓછથા 20 રહિેથાસીઓ અને કમ્ગ્ચથારરીઓ સથા્ે િથાતિ્ચીતિ કરિથાની જરૂર છે.

 પ્રશ્થાિલી, પથાણીનથા સગં્હ અને િરસથાદરી પથાણીનથા સગં્હ મથાટે પરંપરથાગતિ અને અન્ય જળ સ્ોતિો / ટથાકંરીનુ ંનિીનીકરણ, પનુશનમથા્ગણ ર્ચનથા 
ઉપયોગ અને જળશિભથાજકોનો શિકથાસ , સઘન િનીકરણની આસપથાસ ર્ચથાયેલ છે.

 સસુગંતિ મથાક્હતિી મેળિિથા મથાટે સથામથાન્ય પ્રશ્થાિલીનો ઉપયોગ કરિથાની જરૂર છે.

-  ભથાગ લેિથા મથાટેની તિેમની તિૈયથારરી સથા્ે સકુંલમથા ં સધુથારો કરિથા મથાટે હોદે્દથારોનથા શિ્ચથારો, અલભપ્રથાયો અને સ યૂ્ચનો મેળિો.
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-  આ સિષે દ્થારથા સકુંલમથા ંતિેમજ તિેની બહથાર પણ  જળ સરંક્ષણ સકુંલ પહલે અંગે જાગશૃતિ ફેલથાિિથાની અને તિેનથા  ખયથાલને લોકશપ્રય બનથાિિથાની 
જરૂર છે.

-  સકુંલમથા ંસિષેક્ષણ કરતિથા જયૂ્ોને  શિશલેષણ કરિથા મથાટે તિેમજ  સર્જનથાતમક, વયિહથાક્રક શિ્ચથારો અને ઉકેલો પેદથા કરિથા મથાટે િતિ્ગમથાન પક્રકસ્શતિની 
ઉંડથાણપ યૂિ્ગકની મથાક્હતિી અને સપષ્ટ સમજણ મેળિિથાની જરૂર છે.

પગલુ ં5. તિથાતકથાલલક કથાય્ગિથાહરી મથાટે કે્ષત્ોને ઓળખિથા

-  સિષેક્ષણ અને જમીન અધયયન પછરી, જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ શિદ્થા્થી જયૂ્ને સથાકંળિથાની અને દોરિથાની જરૂર છે

-  મથાક્હતિીમથાં્ ી  અનમુથાન

શિશલેષણ મથાટે સિષે પક્રણથામો અનકુયૂળ બધંથારણમથા ંસકંલલતિ  કરિથાની જરૂર છે.

-  તિથાતકથાલલક ધયથાનની જરૂર હોય તિેિથા ક્ષેત્ોની સ યૂલ્ચબદ્ધ કરિથા પડિે.

-  આ સ યૂ્ચી સકુંલનથા નકિથા પર લ્ચલન્હતિ કરરી પ્રદશિશિતિ કરિથાની છે.

-  શિદ્થા્થીઓનથા જયૂ્ સતિરે સિષે કયથા્ગ પછરી, સકુંલનથા  શિ્ચથારોની આપ-લે અને સમગ્િથાદરી સમજ મથાટે તિમથામ શિભથાગોનથા જયૂ્ો સથા્ે  મીક્ટંગ હથા્ 
ધરિથાની જરૂર છે.

પગલુ ં6. આયોજનમથા ંહસતિક્ષેપ 

-  જળ સરંક્ષણ અને િરસથાદરી પથાણીનથા સગં્હ મથાટે પરંપરથાગતિ અને અન્ય જળ સ્ોતિો / ટથાકંરીનુ ંનિીનીકરણ, પનુ:ઉપયોગ અને મથાળખથાઓનથા 
પનુ:શનમથા્ગણ, િોટરિેડ શિકથાસ, સઘન િનીકરણ મથાટે કરિથા પડતિથા હસતિકે્ષપોની યથાદરી બનથાિો.

-  સરળ સદંભ્ગ મથાટે સકુંલમથા ં એક નકિો બનથાિિો. 

-  જયથા ંઘટથાડો અ્િથા ફેરબદલ િક્ય છે, તેિ સપષ્ટપણે કહિેથાની જરૂર છે.

-   જળ સરંક્ષણ અધયથાપકો પથાસે્ી સિષેક્ષણનથા તિથારણો, આયોજીતિ હસતિક્ષેપો અને જરૂરરી સહથાયનો એક વયથાપક અહિેથાલ શન્ુ્ તિ અશધકથારરીઓ 
પથાસેસથામ-સથામે બેઠકમથા ંરજયૂ કરિથાની જરૂર છે.

-  અહિેથાલ અને ્ચ્ચથા્ગઓનથા આધથારે, શન્ુ્ તિ અશધકથારરી આ ભડંોળની જરૂક્રયથાતિો, સથાધનોની  આિશયકતિથા (િધથારથાનથા કમ્ગ્ચથારરીઓની ભરતિી સક્હતિ, 
લથાઇટસ અને ફલિ િથાલિ જેિી  કેટલીક િસતઓુ બદલિથા સક્હતિ) અને બથાહ્ય મદદ, જે આ અલભયથાન મથાટે મેળિી િકથાય તિે અંગે જાણ કરરી 
િકે છે.
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-  આ ્ચ્ચથા્ગ સકુંલનથા  અશધકથારરીઓને જળ િક્તિ સકુંલ મથાટેની નીશતિઓ તિૈયથાર કરિથાની તિક આપિે અને કમ્ગ્ચથારરીઓને  દૈશનક પ્રવશૃત્ઓમથા ં
આંતિક્રક ફેરફથાર કરિથાની સ યૂ્ચનથા આપિે.

-  દરેક ભલથામણની િક્યતિથા ્ચકથાસયથા પછરી, શન્ુ્ તિ અશધકથારરી સકુંલ પર કરિથામથા ંઆિતિથા યોગયહસતિકે્ષપોને મજંયૂરરી આપિથાનુ ંશિ્ચથારે છે.

પગલુ ં7. શિક્ષણ અને જાગશૃતિ

-  જયથારે સકુંલ અશધકથારરીઓ દ્થારથા સથાધનોની વયિસ્થા કરિથામથા ંઆિી રહરી છે, તયથારે જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ જયૂ્ સકુંલનથા અશધકથારરીઓની મથાન્ય 
હસતિક્ષેપોની સ યૂલ્ચને આધથારે જાગશૃતિ અલભયથાન તિૈયથાર કરરી િકે છે.

•  જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ શિદ્થા્થી જયૂ્ યોગય સકેંતિો તિૈયથાર કરરી િકે છે.

•   જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ જયૂ્ સકુંલમથા ંજાગશૃતિ અલભયથાન ્ચલથાિી િકે છે. જો જરૂરરી હોય તિો, આ અલભયથાનને િેગ આપિથા મથાટે સરકથારરી 
સસં્થાઓ અને એન.જી.ઓ. જયૂ્ો સથા્ે જોડથાણ કરિથામથા ં આિિે.

•  શિદ્થા્થીઓ અને સટથાફનથા નિીન શિ્ચથારો, અમકુ પરુસકથારો, રેલીઓ અને સફથાઇ કથાય્ગરિમો જાહરે કરરી િકથાય છે (સકુંલ અશધકથારરીઓની મજંયૂરરી 
પછરી).

  પગલુ ં8. જળ િક્તિ સકુંલનો અમલ

-  જળ િક્તિ સકુંલનો  અલભયથાનનો  પથાયો નથાખયથા બથાદ,સથાધનો અને સટથાફ  મ યૂકિથા પડિે.

-  સકુંલનથા આગેિથાનો સકુંલમથા ં ્ચોક્સ દેખથાય તેિિથા  ફેરફથારો લથાિિથાની જરૂર છે.આયોજન, સ્ંચથાલન અને અમલીકરણ પર કથાય્ગ  િરૂ કરો.
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- જળ િક્તિ જયૂ્ શનરરીક્ષણ, અહિેથાલ,સથાકંખયકરણ, શનયમપથાલન તેિમજ શનયમઓનથા ઉલલઘંનનથા 
  શનરરીક્ષણ મથાટે મહતિપ યૂણ્ગ ભ યૂશમકથા શનભથાિે છે.

તિે સિથાભથાશિક છે કે જળ િક્તિ સકુંલપ્ર્લપમથા ંભથાગ લેનથારથા શિદ્થા્થીઓ તિેમનથા શનયશમતિ અભયથાસની સમથાતંિર આ પ્રોજે્ટ પર કથામ કરિે. જયૂ્નથા 
સભયો જયૂ્મથા હથાજર જોડથાિથા પથાછથા િળિે.તેિઓ પહલે પર ખ્ચ્ગ કરેલથા સમય અને પ્રયતનોની ભરપથાઇ કરિથા મથાટે જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિને 
િકૈકલપક અભયથાસરિમમથા ંફેરિિથાનુ ંસ યૂ્ચિી િકથાય.આ અભયથાસરિમ  મથાટેની રેિક્ડટ શસસટમ અંગે સકુંલનથા િડથા  શનણ્ગય લઈ િકે છે.શિદ્થા્થીઓએ જળ 
સરંક્ષણ / જળ િક્તિ જયૂ્ની ની બધી બેઠકોમથા ંહથાજરરી આપિથાની અને એક અલગ નોંધપો્ી  જાળિિથાની  જેમથા ંતિેઓ સિષેની શિગતિો, - તિથારણો, 
યોજનથાઓ, ક્રિયથાઓ, શનરરીક્ષણો િગેરે જેિી બધી ઘટનથાઓ નોંધિે.
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શિદ્થા્થીઓએ જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ જયૂ્ની ની બધી બેઠકોમથા ંહથાજરરી આપિથાની અને એક અલગ નોંધપો્ી  જાળિિથાની  જેમથા ંતિેઓ સિષેની 
શિગતિો, - તિથારણો, યોજનથાઓ, ક્રિયથાઓ, શનરરીક્ષણો િગેરે જેિી બધી ઘટનથાઓ નોંધિે.

-  આ નોંધપો્ી  બકુ સબંશંધતિ જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ અધયથાપક દ્થારથા જાળિિથામથા ંઆિે  અને દર અઠિથાક્ડયે તિેની તિપથાસ કરિથામથા ંઆિે. 
દરેક મીક્ટંગમથા ં(શિભથાગની અંદર અને શિભથાગોમથા ં પણ) હથાજરરી લઈ િકથાય છે.પ્રગશતિ અહિેથાલ, અને જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ અધયથાપકનથા  
શનરરીક્ષણોનથા આધથારે સતિતિ તિપથાસને સમથાિીને પક્રસિંથાદ દ્થારથા પ્રસતશુતિ કરરી િકથાય  છે.

પગલુ ં10. શિદ્થા્થી જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ કેન્દ્

-  શિશ્વશિધયથાલય એક મકથાનમથા ંજગયથા શન્ુ્ તિ કરરી િકે છે જેનો ઉપયોગ જળ િક્તિ જયૂ્ મથાશસક સભથાઓ અને તિથાલીમ કથાય્ગરિમો યોજિથા મથાટે કરરી 
િકે છે.

•  જળ િક્તિ શિદ્થા્થી જયૂ્ અને એન.એસ.એસ.ની જયૂ્ને જળ સરંક્ષણ પર સથા્ે મળરીને કથામ કરિથા મથાટે કહરી િકથાય.

-  સમય જતિથાશંિશ્વશિધયથાલયો આ જગયથાને એક સપં યૂણ્ગ શિકથાસ શિદ્થા્થી પયથા્ગિરણ કેન્દ્ અ્િથા જળ સરંક્ષણમથા ં શિસતતૃિ કરિથાગ્ીન લબલલડિંગ 
ગથાઇડલથાઇન્સ પર બથાધંિથામથા ંઆિેલુ ંકેન્દ્ અને આિશયકતિથાઓ અને આકથાકં્ષથાઓ ધયથાનમથા ંલઈ ભડંોળ આપી િકે છે

•  ્શુનિશસશિટરી જળ સરંક્ષણ પ્રવશૃત્ઓનુ ંસ્ંચથાલન કરિથા મથાટે િક્રષ્ઠ / અંિકથાલલન સટથાફને સોંપી િકે છે અ્િથા િક્રષ્ઠ શિદ્થા્થીઓને તિથાલીમથા્થી 
તિરરીકે મજંયૂરરી આપી િકે છે.

•  પથાણીની સથાપતિથાક્હક અ્િથા મથાશસક તિૈયથારરીની બેઠકોજળ સરંક્ષણ કેન્દ્/જળ િક્તિ સબંશંધતિ ક્દિસો મથાટેની તિૈયથારરી મથાટેનુ ંકેન્દ્ બની િકે છે

પગલુ ં11. અહિેથાલ

• શિશલેષણનથા ંપક્રણથામો પથાણીનથા અહિેથાલ શિષેની મથાક્હતિીનથા અનેક પથાસથાઓને જાહરે કરિે. ફ્તિ તિથયપ યૂણ્ગ અને ઉદે્શય પ યૂણ્ગ મથાક્હતિીને સમથાિીને 
જાણ કરિથાની જરૂર છે.

• બનંે આંતિક્રક અને બથાહ્ય અહિેથાલો જરૂરરી છે. આંતિક્રક અહિેથાલ જિથાબદથારરી અને મથાલલકરીને પ્રોતસથાહન આપે છે.

• તિે તિેનથા તિથારણોનો સથારથાિં આપતિી અસર શિિેની એકંદર મથાક્હતિી પ્રદથાન કરે છે, અને પ યૂિ્ગ-શનધથા્ગક્રતિ મથાપદંડ સથામે તિપથાસનથા શનષ્કષ્ગ પ યૂરથા પથાડે 
છે.

• જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ સકુંલ પહલે અંગેનથા આંતિક્રક અહિેથાલો ઇન્ટ્થાનેટ અને ઇન-હથાઉસ મેગેલઝન દ્થારથા સકુંલની અંદર પ્રસથાક્રતિ કરિથાની 
જરૂર છે.
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• અહિેથાલમથા ંનથાનથા ભથાગો નોક્ટસ બોડ્ગ પર પણ પ્રદશિશિતિ કરરી િકથાય છે, તિેમને દર અઠિથાક્ડયે અપડેટ કરિથામથા ંઆિે છે. સપં યૂણ્ગ અહિેથાલ 
ઓનલથાઇન િથા્ંચિથા મથાટે લલંકનો ઉલલેખ કરો અને શિદ્થા્થીઓને સપં યૂણ્ગ અહિેથાલ િથા્ંચિથા મથાટે પ્રોતસથાક્હતિ કરો.

• બથાહ્ય અહિેથાલ સકુંલની બહથારનથા હોદે્દથારોને લક્યથાકં બનથાિે છે.

• બથાહ્ય અહિેથાલો સપં યૂણ્ગ, પથારદિ્ગકતિથા સથા્ે જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ સકુંલ પહલેની અસરકથારકતિથાની સમીક્ષથા, સ્ચોટ, સમયસર અને ઉચ્ચ 
ગણુિત્થાિથાળથા હોિથા જરૂરરી છે.

• તિેમને સસં્થાની સત્થાિથાર િેબસથાઇટ પર ઉપલબધ કરથાિિથાની જરૂર છે. અહિેથાલની ઉપલબધતિથાને વયથાપકપણે જાહરે કરિથાની જરૂર છે.

પગલુ ં12.  પ્રશતિસથાદ અને સમીક્ષથા

•  એકિથાર અહિેથાલો પ્રકથાશિતિ ્યથા પછરી, લોકો અને સકુંલ બહથારનથા લોકો દ્થારથા તિેમની સમીક્ષથા કરિથામથા ંઆિિે. આનથા પક્રણથામને િથા્ચકોનથા 
પ્રશતિસથાદની જરૂર છે.

• પ્રશતિસથાદ સકથારથાતમક હોઈ િકે છે, દથા.તિ. કદરઅને નિથાશિ્ચથારો જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ સકુંલ પહલેનથા અમલીકરણમથા ંસધુથારણથા સ યૂ્ચિી િકે.

• પ્રશતિસથાદ એ નીશતિઓ અને પ્રણથાલીઓની કેટલીક ટરીકથા કરરીને, પ્રયતનોની ટરીકથા પણ કરરી િકે છે.

• સધુથારણથાનથા ક્ષેત્ોને ઓળખિથા અને આને દયૂર કરિથા મથાટે િકૈકલપક ઉકેલો િોધિથા મથાટે શનણથા્ગયક પ્રશતિક્રિયથાને િથાસતિશિકતિથા તિપથાસ અ્ષે  જોિથાની 
જરૂર છે.

• પ્રશતિસથાદ એ શિદ્થા્થી, સટથાફ અને જયૂ્ પ્રદિ્ગનનુ ંમ યૂલયથાકંન કરિથા મથાટેનુ ંએક સથાધન પણ છે.

• પ્રશતિસથાદ શિશ્વશિધયથાલયો મથાટેની ભથાશિ કથાય્ગિથાહરીમથા ંમથાગ્ગદિ્ગન આપી િકે છે. તેિ મહતિપ યૂણ્ગ છે કે પ્રશતિસથાદ યોગય રૂપરેખથામથા પ્રથાપતિ ્થાય.

• તિે્ી, િેબસથાઇટ પર અને િથારરીક્રક અહિેથાલોનથા અંતેિ એક સથારરી રરીતિે તિૈયથાર કરથાયેલ પ્રશતિસથાદ ફોમ્ગ બનથાિો.

• પ્રશતિસથાદ સિરૂપો લખિથા મથાટે પષુ્કળ ખથાલી જગયથા હોિી જરૂરરી છે. સપષ્ટ લક્યો સથા્ે સહજ પ્રશ્ો ્િથાની જરૂર છે.

પગલુ ં13. કથાય્ગરિમમથા ંસધુથારો

 પ્રશતિસથાદ સસં્થાને ભલથામણો અપનથાિિથામથા,ં તિેમનથા જ્થાનમથા ંસધુથારો, આયોજન અને અમલ કરિથામથા ંમદદ કરે છે. જયથા ંપણ ફેરફથાર કરિથાની 
જરૂક્રયથાતિ ઉભી ્થાય તયથા ંજળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ જયૂ્ તિેમને સકુંલમથા ં શનણ્ગય લેનથારથાઓને સ યૂ્ચન કરિે. તિથારણો અને સ યૂ્ચનોનુ ંઅંશતિમ 
પક્રણથામ મજંયૂરરી પછરી લથાગ ુકરિથામથા ંઆિિે.
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પગલુ ં14. જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ નીશતિમથા ંફેરફથાર

જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ સકુંલ પહલે્ી પ્ર્મ િષ્ગનથા અભયથાસનથા આધથારે, સકુંલમથા ંશનણ્ગય લેનથારથાઓને સકુંલમથા ંસસંથાધનોનથા ટકથાઉ િપરથાિ અને 
પથાણીનથા જિથાબદથાર સ્ંચથાલન સબંશંધતિ નીશતિ દસતિથાિેજ તિૈયથાર કરિથાની જરૂર છે.

 જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ અધયથાપકન ુજયૂ્ જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ શિદ્થા્થી જયૂ્નથા પ્રયતનો સથા્ે આ પ્રક્રિયથામથા ંમદદ કરરી િકે છે.

પગલુ ં15. પ્રસતશુતિ / શસદ્દ્ધઓની ઉજિણી

ટરીમોને પરુસકથાર આપિથા મથાટે પ્રદિ્ગન શિશલેષણ અને રિમથાકં સથારણી તિૈયથારકરો. 

 કોઈપણ પ્રણથાલીની રજયૂઆતિ પછરી સકુંલમથા ંદૃશયમથાન, મ યૂતિ્ગ પક્રિતિ્ગન ્થાય છે અને કસ્રતિથા અને સતંિોષ પ્રથાપતિ ્થાય છે, તિે ્ોડો સમય લે છે. 
એકિથાર જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ સકુંલ કથાય્ગરિમ એક િષ્ગ મથાટે સકુંલમથા ંસફળતિથાપ યૂિ્ગક ્ચલથાિિથામથા ંઆિિે, તયથારે સથારથા કથામો મથાટેનથા નથામો 
સ યૂ્ચિી િકથાય છે. સફળ કમ્ગ્ચથારરી, જાળિણી કમ્ગ્ચથારરીઓ, જળ બ્ચથાિ / જળ િક્તિ શિભથાગ, સૌ્ી િધ ુસમશપશિતિ જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ 
અધયથાપકો અને પહલેે્ી સકંળથાયેલથા શિદ્થા્થી જયૂ્નથા સભયો અ્િથા જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ શિદ્થા્થી જયૂ્, સૌ્ી નિીન શિ્ચથાર આપનથાર 
છે એિીલોકોની આ મથાન્યતિથા છે.

 આ પ્રયતનોને િધથાિિથા મથાટે ઔપ્ચથાક્રક કથામગીરરી યોજિથાની જરૂર છે. શિશિધ ક્ષેત્ોનથા મીક્ડયથા અને જોડથાણ ભથાગીદથારોને આમતં્ણ આપિથાની જરૂર છે 
અને તિેમનથા પ્રયતનો બદલ આભથાર મથાનિો. આને પગલે જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ અધયથાપકો અને શન્ુ્ તિ અશધકથારરીઓને શિશિધ ટરીિી ્ચેનલો, 
સકુંલ બ્ોડકથાલસટિંગ પર િોટ્ગ મ યૂિી જેિથા શિશિધ મથાધયમો દ્થારથા તેિમની સફળતિથાની ક્થા દિથા્ગિિથા મથાટેનથા ઉપથાયો િોધિથાની જરૂર છે.

 પહોં્ચ 

 જેમ જેમ જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ સકુંલ પહલે સમય જતિથા ંપ્રગશતિ કરે છે, તિેિી સભંથાિનથા છે કે ઘણથા બહથારનથા લોકો િધ ુજાણિથા મથાટે અને 
તિેમનથા શિસતિથારોમથા ંસમથાન મોડેલની નકલ બનથાિિથામથા ં શિશ્વશિધયથાલયોનો ટેકો મેળિિથા મથાટે સકુંલની મલુથાકથાતિ લેિે.આ મથાટે, મથાગ્ગદશિશિતિ 
પ્રિથાસ કરિથા અને મલુથાકથાતિીઓને જરૂરરી મથાક્હતિી આપિથા મથાટે સકુંલમથા ંમલુથાકથાતિી કેંદ્ અને મદદનીિ જયૂ્ હોિી જરૂરરી છે.

આ રસતિથાનો અંતિ ન્ી. શિદ્થા્થીઓ દર િકૈ્ષલણક િષષે શિશ્વશિધયથાલયોમથા ંપ્રિેિ લે છે.

 નિથા પ્રિેિ કરનથારથાઓને િથામેલ કરિથા મથાટે દર િષષે નિી પ્રક્રિયથા િરૂ કરિથાની જરૂર છે. ભ યૂતિપ યૂિ્ગ સતિરે કથાય્ગ પહલેે્ી જ ્ઈ રહુ ંછે તિે ધયથાનમથા ં
લેતિથા પડકથારરૂપ શિસતિથારો દર િષષે ઓછથા હિે તિેમ છતિથા,ં શિદ્થા્થીઓ હજી પણ જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ સકુંલ પહલે ્ચલથાિિથાની તિમથામ 
વયિહથાક્રક બથાબતિોમથા ંસથામેલ ્િથાનુ ંિીખી િકિે.

આદેિ / સરકથારરી કથાય્ગરિમો સથા્ે આગળ િધવુ

 જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ સકુંલ પહલે ્ચોક્સ સરકથારરી કથાય્ગરિમો અને ઉન્નતિ અલભયથાન ભથારતિ જેિથા આદેિ સથા્ે ફેરિી િકથાય છે. અલભયથાન, 
રૂરલ અબ્ગન શમિન, સમથાટ્ગ શસટરી શમિન, સિચછ ભથારતિ અલભયથાન, ઓ.ડરી.એફ. અ્િથા કુલ સિચછતિથા અલભયથાન જયથારે પણ િક્ય હોય તયથારે 
અ્િથા યોગય આદેિ સથા્ે ફેરિી િકથાય છે. 
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 જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ શિદ્થા્થી ટરીમો એ ગથામને સમ્્ગન આપે છે જે સસં્થાએ ્ .ુબી.એ.(UBA) અ્િથા એસ.એ.પી.(SAP) અ્િથા એન.એસ.
એસ.(NSS) હઠેળખથાસ કરરીને જળ વયિસ્થાપન, ઉજા્ગનથા ઉપયોગ અને સિચછતિથામથા ં સહભથાગી આયોજન દ્થારથા અમલીકરણ ઉકેલો સથા્ે 
ગથામલોકોને અભયથાસ કરિથા અને ટેકો આપિથા મથાટેજોડથાિથામથા ંભથાગ લીધો છે.
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અન્ય તિકનીકરી અભયથાસરિમો સથા્ે જોડથાણ 

 પયથા્ગિરણીય ઇજનેરરી, પયથા્ગિરણીય શિજ્થાન, પયથા્ગિરણીય અ્્ગિથાસ્ત, જળ વયિસ્થાપન, હક્રયથાલી ઇમથારતિોમથાગં્ીન ઇલેલ્ટ્શસટરી અને ક્રસોસ્ગ 
મેનેજમેન્ટ જેિથા કેટલથાક તિકનીકરી અભયથાસરિમોપહલેે્ી જ જળ િક્તિ પહલેનથા કેટલથાક પથાસથા ઉમેરરી િકથાય.

પયથા્ગિરણ સબંશંધતિ મખુય ક્દિસોની ઉજિણી

 શિશ્વશિધયથાલયો / ઉચ્ચ િકૈ્ષલણક સસં્થાઓને તિથાતકથાલલક મદુ્થાઓ પર ધયથાન કેલન્દ્તિ કરિથા અને પોતિથાને આ કથારણોસર ફરરી્ી અપ્ગણ કરિથા મથાટે, 
જળ િધ્ગક ક્દિસ2 જી ફેબ્આુરરી અને શિશ્વ જળ ક્દિસ 22 મથા્ચ્ગ જેિથા મહતિનથા ક્દિસોની ઉજિણી કરિથા શિનતંિી કરિથામથા ંઆિી છે.

 • જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ જયૂ્ો આ આંતિરરથાષ્ટ્રીય સતિરે અિલોકન ્ યેલ તિથારરીખોની તિકનો ઉપયોગ તિેમનથા સકુંલ અને સમદુથાયમથા ંપક્રિતિ્ગન 
લથાિિથા મથાટે કરરી િકે છે.

 જાગશૃતિ કથાય્ગરિમો, રેલીઓ અને સ યૂત્ોચ્ચથાર / લ્ચત્ સપધથા્ગઓ સથા્ે જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ જયૂ્ો  સકુંલ પર સક્રિય કથાય્ગરિમોની યોજનથા બનથાિી 
િકે છે, જેમથા ંવયિહથારૂ હસતિક્ષેપોનો સમથાિેિ ્થાય છે, જે પછરી શિદ્થા્થી જયૂ્ો સકુંલની પ્રણથાલી પયથા્ગિરણ પર  મ યૂતિ્ગ અસર કરરી િકે છે. 

 આ ઉજિણીને લોકો મથાટે ખલુલી રથાખો. જો જરૂરરી હોય તિો, મહત્મ લોકોની ભથાગીદથારરી મથાટે તિેમને નજીકનથા રશિિથાર / રજામથા આયોજજતિ કરો. 

 સ્થાશનક અખબથારો, રેક્ડયો ્ચેનલો અને સોશિયલ મથાધયમોનથા શિશિધ લેખો(કોલમો) દ્થારથા અગથાઉ્ી મથાક્હતિી આપો. 

 જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ જયૂ્ોએ તિેમનથા સકુંલમથા ંિધ ુયોગય પ્રવશૃત્ઓની યોજનથા કરિથાની જરૂર છે. ્શુનિશસશિટરી /ઉચ્ચ િકૈ્ષલણક સસં્થાઓ 
કથાય્ગરિમોનથા યોગય સ્ંચથાલન મથાટે એક નથાન ુભડંોળ આપિથાની જરૂર છે.
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સસં્થાઓનથા રિમથાકંમથા ંજળ વયિસ્થાપન, જળસ્ંચય, િરસથાદનથા પથાણીનો સગં્હ, પરંપરથાગતિ અને અન્ય જળ સસં્થાઓ / ટથાકંરીનુ ંનિીનીકરણ, પથાણીનો 
સગં્હ, સઘન િનીકરણ, સિચછતિથા અને સિથાસથય, છથાત્થાલયનથા રસોડથાની સિચછતિથા, નક્ર અને પ્રિથાહરીનથા મ યૂળભ યૂતિ પક્રમથાણો, નકથામથા પ્રિથાહરીન ુ 
વયિસ્થાપન, પથાણીની શદુ્ધતિથા, પથાણીની ઉપલબધતિથા અને સકુંલની બધી આજુબથાજુનથા શિસતિથારને આિરરી લેિથામથા ંઆવયો છે. કેટલથાક સ યૂ્ચિેલ 
પક્રમથાણો ની્ચે આપેલ છે જે સપં યૂણ્ગ ન્ી પરંત ુસ યૂ્ચક છે.તિકનીકરી સસં્થાઓને ્ોડથા અલગ અને િધ ુસઘન પક્રમથાણો આપિથામથા ંઆવયથા છે.

નકથામથા પથાણીનથા વયિસ્થાપનની પહલે

નકથામથા પથાણીને લગતિથા પ્રશ્ો અંગે મેનેજમેન્ટે લીધેલી પહલેની પ્રિસંથા કરિી મહતિપ યૂણ્ગ છે. તિકનીકરી સસં્થાઓ મથાટે જળ વયિસ્થાપન પ્રણથાલી 
સ્થાશપતિ કરિથા અને સ્ંચથાલલતિ કરિથાની સભંથાિનથા સસં્થા કક્ષથાનથા દરશમયથાનગીરરીઓનથા ભથાગ રૂપે જરૂરરી રહિેે જયથારે લબન-તિકનીકરી સસં્થાઓ તિે જળ 
િક્તિ સકુંલ છે તિેની ખથાતિરરી કરિથા મથાટે પડોિી જયૂ્ો, ઝપંડપટ્ી અ્િથા ગથામ સથા્ે જોડથાણ કરે. ઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓ દ્થારથા નકથામથા પથાણીનથા સ્ંચથાલન 
મથાટેનથા અલભગમનુ ંમ યૂલયથાકંન કરવુ ંજરૂરરી છે.

નમ યૂનો- : 10પ્રશ્થાિલલ 

• પીિથાનથા પથાણીનથા જળ સરંક્ષણ / કથાય્ગક્ષમતિથા મથાટે ઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાનથા કયથા અશધકથારરી અને શિભથાગનો અશધકથાર છે?

શુ ંઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાને દુષ્કથાળની કટોકટરીની યોજનથાઓની તિૈયથારરીની જરૂર છે?

શુ ંદુષ્કથાળની કટોકટરીની યોજનથાઓ્ી અલગ પીિથાનથા પથાણીનથા સગં્હ મથાટે ઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાને ફરજજયથાતિ આયોજનની આિશયકતિથાછે?

શુ ંઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓને સરંક્ષણનથા પગલથાઓ તેિમજ યોજનથાઓની તિૈયથારરીનથા અમલીકરણની જરૂક્રયથાતિ છે?

શુ ંઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓને સરંક્ષણ યોજનથાઓને મજંયૂરરી આપિથાનો અ્િથા નકથારિથાનો અશધકથાર છે?

શુ ંઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓ પથાસે પથાણીનથા કથાય્ગક્ષમતિથાનથા ન્્ યૂનતિમ ધોરણો છે?

શુ ંઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓ પરિથાનગી, પરિથાનથા / કરથાર આપિથાની પ્રક્રિયથાનથા ભથાગ રૂપે પીિથાનથા પથાણીનથા પરુિઠથા અને જરૂરરી સરંક્ષણને શનયશંત્તિ 
કરે છે?

શુ ંિૌ્ચથાલય મથાટે ઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓ પથાસે પથાણી િપરથાિનથા શનયમ છે?

શુ ંઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓપથાસે ફુિથારથા મથાટે પથાણી િપરથાિનથા શનયમ છે?

શુ ંઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓ પથાસે પેિથાબઘર મથાટે પથાણી િપરથાિનથા શનયમ છે?
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શુ ંઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓ પથાસે સકુંલમથા ંકપડથા ધોિથાનથા મિીનો અને કથાપડ ધોિથાની પ્રવશૃત્ મથાટે પથાણી િપરથાિનથા શનયમ છે?

શુ ંઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓ પથાસે ફરજજયથાતિ લબલલડિંગ અ્િથા પલકમબિંગની િસતઓુ છે જે પથાણી કથાય્ગક્ષમ ઉતપથાદનોની જરૂક્રયથાતિ ધરથાિે છે?

શુ ંઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓ સરંક્ષણ કથાય્ગરિમો મથાટે ભડંોળની મજંયૂરરી આપે છે?

શુ ંઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓ સીધી અ્િથા પરોક્ષ તિકનીકરી સહથાય આપે છે?

શુ ંઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓ સમયથાતંિરે સકુંલમથા ંપથાણીની કસ્શતિનથા અહિેથાલો રજયૂ કરે છે?

આપણથા તિથાજા પથાણીનથા સસંથાધનોનુ ં ટકથાઉ સ્ંચથાલન એ ભશિષ્યની િસતિી અને આશ્શિક શિકથાસને ટેકો આપિથા મથાટેનો શનણથા્ગયક ઘટક છે. જળ 
વયિસ્થાપન મથાટેનથા એક સકંલલતિ અલભગમને હથાલનથા પથાણીનથા પડકથારોને દયૂર કરિથાિથાની ભલથામણ કરિથામથા ં આિે છે, જે ઘણી િથાર અન્ય 
પયથા્ગિરણીય, આશ્શિક અને સથામથાજજક મદુ્થાઓ સથા્ે સબંશંધતિ હોય છે.

્શુનિશસશિટરીઓ અને મહથાશિધયથાલયોમથા ંમદુથાઓ, સસંથાધનો અને સદંભયો છે જે તિેમને ટકથાઉ અને સકંલલતિ જળ સસંથાધનોન ુસ્ંચથાલન શિકસથાિિથા અને 
લથાગ ુકરિથાની પ્રક્રિયથામથા ંમદદરૂપ ્ઈ િકે છે.

ઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓ સકુંલની બહથારમોટથા સમદુથાયોમથા ંપયથા્ગિરણીય કસ્રતિથા પ્રથાપતિ કરિથાનથા પક્રિતિ્ગનનથા મખુય િહનકતિથા્ગ છે.

જો કે, ્ શુનિશસશિટરીનથા મખુય ક્હસસેદથારોમથાનંથા એક તિરરીકે શિદ્થા્થીઓ સક્હતિનથા સકુંલનથાતિમથામ હોદે્દથારોની ભથાગીદથારરી શિનથા સકુંલમથા ંકસ્રતિથા પ્રથાપતિ કરિી 
િક્ય ન્ી.

પ્રથાપતિ કરેલ પ્રશતિસથાદને કથાળરિમ અનસુથાર સ યૂ્ચન તિરરીકે દિથા્ગિી િકથાય. 

સકુંલમથા ંફળ ધરથાિતિથા વકૃ્ષો હોઈ િકે છે. જગંલી જાતિોનથા બીજને બ્ચથાિિથા મથાટે જાતિો ઉગથાડિી તિે િધ ુસથારંુ છે. જગંલી જાતિોનથા વકૃ્ષો મજબ યૂતિ અને 
રોગ પ્રશતિરોધક છે.

એક શિદ્થા્થી - એક વકૃ્ષ – એમ.એ્ચ.આર.ડરી.(MHRD) મતં્થાલયે કરેલી કલપનથાને હથાસંલ કરરીને ટકથાિી આખિી પડિે. નથાલળયેર જેિથા વકૃ્ષો િધથારે 
જગયથા રોકતિથા ન્ી. તિેઓ િષ્ગભર સકુંલની સુદંરતિથામથા ંિધથારો કરે છે. તિેમની જાળિણીમથા ંિધથારે પથાણીની જરૂર હોતિી ન્ી.સકુંલનથા નકથામ ુપથાણી તિેને 
આપી િકથાય છે.

બગી્ચથાની જાળિણી કે સધુથારણથા મથાટે સમય કોષ્ટક રથાખી િકથાય છે. આ સકુંલમથા ંદરેકને વયસતિ રથાખિે.

હથા્ ધોિથા મથાટે નળને બે િખતિ ફેરિી િકથાય છે. આ લેબલ સકુંલનથા બધથા નળ પર લગથાિી િકથાય.
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જો પથાણીનો ઉપયોગ સરેરથાિ કરતિથા િધથારે હોય તિો સકુંલમથા ંસથાયરન અ્િથા એલથામ્ગ હોવુ ંજોઈએ. આ પથાણીનથા િપરથાિ મથાટે સિ-ઓક્ડટ કરિથામથા ં
મદદ કરે છે.

િોશિંગ પથાિડરનો ઉપયોગ કરિથા્ી પથાણીની બ્ચતિ ્થાય છે. ધોયેલથા પથાણીની ક્યથારરી બનથાિી તિેનો િૌ્ચથાલય ફલિ મથાટે ફરરી્ી ઉપયોગ િકથાય છે.

બથાધંકથામ યોજનથામથા ંપથાણીનથા ક્રસથાયક્લિંગ પથાસથાઓ અને પ્રક્રિયથાઓ િથામેલ કરરી િકથાય છે.

જેટલો ભ યૂગભ્ગ જળનો ઉપયોગ ટથાળરી િકથાય તેિટલ ુસથારુ છે. 

સકુંલમથા ંિથાસં ઉગથાડરી િકથાય છે કથારણ કે તિે ઓછથા પથાણી્ી ઝડપ્ી શિકસે છે.

ઝથાડ કે જે અકથાસીયથા શનલોક્ટમથા બલલથા થમુમથા જેિથા જગંલી છે તિેનથા બહશુિધ ઉપયોગો છે. દુષ્કથાળની કસ્શતિ તિે અનકુયૂળ છે. તિેનથા પથાદંડથા ઘટેથાનો મથાટે 
ખોરથાક છે.

સુ્ થારરીમથા ંતિેનથા લથાકડથાનો ઉપયોગ ્થાય છે. તિેનથા મ યૂળ ઉંડથા હોય છે, કથાટંથા હોય છે અને શ્વથાસોચછિથાસ ઓછ ંહોય છે. તિેમનો ફેલથાિો િધ ુસરળ છે કથારણ 
કે તિેઓ બીજ મથાટે િીંગો ઉતપન્ન કરે છે.

એન.એસ.એસ. અને એન.સી.સી. કેડેટસ વકૃ્ષોને તેિમનથા સકુંલનથા ‘હકે્રટેજ’ વકૃ્ષો તિરરીકે લેબલ કરરી િકે છે અને તિેનથા મથાટે ખરુિી પણ રથાખી િકે છે. 

પથાણી સરંક્ષણનથા આિથાસપદ વયક્તિ તિરરીકે ભ યૂરરી પટ્ી િટનથા્ગ લખસસથા પર લગથાિી િકથાય છે. 

જળ સરંક્ષણમથા ંઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓનો િહરીિટ

સસં્થાનથા િડથાઓ

જળ સરંક્ષણ, પયથા્ગિરણ સરંક્ષણ અને ટકથાઉપણથાની બથાબતિમથા ંશિદ્થા્થીનથા ઓળખપત્ો બનથાિિથા િકૈ્ષલણક કથાય્ગમથા ંએક શિભથાગ િથામેલ કરો.આ િબદો 
હોઈ િકે છે "શિદ્થા્થીઓસનથાતિક ્યથા પછરીતેિનથા જ્થાન, કુિળતિથા અને મ યૂલયોનો ઉપયોગ જળ સરંક્ષણમથા ંકરરી િકે.  આઅભયથાસરિમોનુ ંનેતતૃિ કરિથા 
મથાટે શનષ્ણથાતિ ફેકલટરી સભયો અને સટથાફને તિથાલીમ આપિથા, િથાકેફ કરિથા, િથામેલ કરિથા અને શનમ્ યૂક કરરી  સસંથાધનો પ યૂરથા પથાડિથા. નથાણથાકરીય શનયમો 
અનસુથાર સસં્થાઓનથા િડથાઓ દ્થારથા િથાશષશિક ભડંોળની આિશયકતિથા અને ઉચ્ચ રોકથાણોની પહલે સસં્થા દ્થારથા પ યૂરરી કરિથામથા ંઆિિે. તિમથામ ક્હસસેદથારોની 
મીક્ટંગ ગોઠિો અને સસં્થાને ‘જળ િક્તિ સકુંલ’ બનથાિિથાની ઝબંેિમથાં્ ી અપેલક્ષતિ કથામગીરરી અને પક્રણથામોની શિગતિ આપિી.કથાય્ગ યોજનથા 
સમજાિતિી િખતિે, દરેક ક્હસસેદથારની ભ યૂશમકથાઓ અને જિથાબદથારરીઓ પણ િણ્ગિિથામથા ંઆિિે.

શિભથાગનથા િડથાઓ

જળસગં્હની જરૂક્રયથાતિ શિિે સકુંલમથા ંજાગશૃતિ ફેલથાિિી. 
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ક્રિયથા મથાટે પ્રોતસથાહનો પ યૂરથા પથાડો, જેમ કે સકુંલ અનસુથાર ઇકો-ઓલલકમપ્સસપધથા્ગઓ.

સટથાફ, ફેકલટરી, શિદ્થા્થીઓ, ભ યૂતિપ યૂિ્ગ શિદ્થા્થીઓ, સસં્થાનથા દથાતિથાઓ, કોપયોરેટ દથાતિથાઓ, સરકથારરી અશધકથારરીઓ, પયથા્ગિરણીય નેતિથાઓ, સમદુથાયનથા નેતિથાઓ 
અને મોટરી સખંયથામથા ંલોકો સક્હતિનથા સકુંલ સમદુથાયનથા સભયો સથા્ે િથાશષશિક અહિેથાલો િેર કરો.

સસં્થાની િેબસથાઇટ પર પ્રકથાશિતિ કરો.

 રજજસટ્થાર /લબન-િકૈ્ષલણક કમ્ગ્ચથારરીઓનથા િડથા

તિમથામ કમ્ગ્ચથારરીઓને જળસ્ંચયનથા પગલથાઓની સ યૂલ્ચ આપો. બધથા કમ્ગ્ચથારરીઓ મથાટે અલભગમ કથાય્ગરિમ યોજો.ખથાતિરરી કરો કે તિમથામ કમ્ગ્ચથારરીઓ જળ 
સરંક્ષણ પહલે મથાટે ફથાળો આપી રહ્યથા છે

િકૈ્ષલણક િડથાઓ

સબંશંધતિ ફેકલટરીને તિેમનથા હથાલનથા અભયથાસરિમોમથા ંપયથા્ગિરણીય મદુ્થાઓ અને પક્રપ્રેક્યોને સકંલલતિ કરિથા સસંથાધનો પ યૂરથા પથાડો, અધયથાપક તિથાલીમ 
કથાય્ગરિમો શિકસથાિો અને િરૂ કરો, જળ સરંક્ષણ પર સેશમનથારો યોજિથા, અને શિક્ષણની પદ્ધશતિઓમથા ંકે્ષત્ કથાય્ગ અને પ્રદિ્ગનનો સમથાિેિ કરિો.

શિદ્થા્થી બથાબતિોનથા પ્રભથારરી

પ્ર્મ િખતિ મથાટે અલભમખુતિથા (ઓક્રએન્ટેિન)કથાય્ગરિમ બનથાિિથા અને તિેનથા અમલીકરણમથા ંસલથાહકથાર જયૂ્ સથા્ે કથામ કરો. ફેકલટરી સભયો (પ્રોફેસરો, 
સહયોગી પ્રોફેસરો, સહથાયક પ્રોફેસરો) ને જળ સક્ષમ સકુંલ મથાટેનથા શનયમોનુ ંપથાલન કરો.તિેમની પહલેમથા ંજળ સરંક્ષણ ફેકલટરી તિેમજ એન.એસ.એસ. 
સયંોજકને ટેકો આપો

એન.એસ.એસ.(NSS) સયંોજક

તિમથામ શિભથાગોની જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ જયૂ્ને ટેકો આપિે. જળ સરંક્ષણ પહલેનથા એકંદર પથાસથાની તિપથાસ કરિે. એન.એસ.એસ. સભયોને જળ 
સરંક્ષણ પહલે સથા્ે જોડિથા. પખિથાક્ડયથામથા ંસકુંલનો સિષે કરો.મક્હનથામથા ંએક િથાર આશ્ચય્ગજનક મલુથાકથાતિ લેિી. જળ સરંક્ષણ પહલેનથા સરળ સ્ંચથાલન 
મથાટે શિદ્થા્થીઓને પ્રેક્રતિ કરો. મકથાન જાળિણી સ્ંચથાલકો પથાણીનથા બ્ચથાિ, નકથામથા પથાણીનથા સ્ંચથાલન અને સિચછતિથાનથા પથાસથાઓ, ડથાઇશનંગ હોલ/
કેન્ટરીન મેનેજસ્ગ, ખથાધય જળ વયિસ્થાપન, સિચછતિથા, નકથામથા જળનુ ંવયિસ્થાપન, જળ સરંક્ષણપર ધયથાન આપે છે.

સિંોધન સહથાયકો

તિેમનથા સિંોધન કે્ષત્ અને પ્રયોગિથાળથાઓમથા ંજળ સરંક્ષણ પ્ર્થાઓ અને તિકનીકરીઓને રજયૂ કરરી અને પ્રસતિથાશિતિ કરરી િકે છે

પ્રયોગિથાળથાઓમથા ંઆ પ્ર્થાઓ અને તિકશનકરીમથા ંઅન્ય શિદ્થા્થીઓને પ્રોતસથાક્હતિ કરો..
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સકુંલનથા રહિેથાસીઓ તિેમનથા શનિથાસ સ્થાને પણ જળસ્ંચયની પહલેને સમ ્્ગન આપે છે.

ઉદ્ોગો

તિેમનથા ઉતપથાદનોનથા પ્રોતસથાહન મથાટે શનિથાન તિરરીકે જળ સરંક્ષણ હોઈ િકે છે. આિી તિથાલીમ સથા્ે શિદ્થા્થીઓની ભરતિી કરરીને ઉદ્ોગનથા ઉતપથાદનમથા 
સધુથારો.

લબન-લથાભકથારરી સસં્થાઓ

જાગશૃતિ અલભયથાનમથા ંમદદ કરિથા અ્િથા બથાહ્ય શિરેિતિથાઓ, સકુંલનથા કમ્ગ્ચથારરીઓ અને સકુંલનથા રહિેથાસીઓને નિી પદ્ધશતિઓ અપનથાિિથા મથાટે તિૈયથાર 
કરિથામથા ંસિ-સહથાય જયૂ્ોની મદદ મથાટે સ્થાશનક રરીતેિ સક્રિય, સબંશંધતિ એન.જી.ઓ.ને આમતં્ણ આપો.

તિેઓ જળસગં્હ, જળ સ્ંચય, ઉજા્ગ સરંક્ષણ, િનસપશતિ અને અન્યનથા યોગય શમશ્ણ સથા્ે હક્રયથાળરી િધથારિથા બથાબતેિ કે્ષત્નો અનભુિ લથાિી િકે છે.

 જળ સરંક્ષણ સસં્થાઓ

િલડ્ગ િોટર કથાઉકન્સલ, પ્રોજે્ટ ડબલ્ઇુટરી, ્ લીન િોટર એ્િન, પથાણીનથા સથાધનો,water.org, બલ ુઈલન્ડયથા પ્રોગ્થામ, ્ લીન WASH(ડબલ્એુએસએ્ચ) 
પ્રોગ્થામ, FORCE (ઈકન્સટટ્ યૂટ ઓફ િોટર એક્ફશસયન્સી/સોશસયલ ઈનોિેિન)ગ્ીન લબલલડિંગ કથાઉકન્સલ, નગરપથાલલકથાઓ, સ્થાશનક સસં્થાઓ પથાસે્ી 
સહથાય/મથાગ્ગદિ્ગન મથાગી િકથાય છે. , શિજ્થાન અને પયથા્ગિરણ કેન્દ્ (સી.એસ.ઈ.) અને ઉજા્ગ, પયથા્ગિરણ અને પથાણી પર ર્ચથાયેલ કથાઉકન્સલ 
(સી.ઇ.ઇ.ઇ.).

જળ સરંક્ષણ ફેકલટરીનથા સભયો

શિદ્થા્થીઓને સકુંલમથા ંજળ સરંક્ષણ અલભયથાનનો પક્ર્ચય કરથાિિો.

પહલેમથા ંસિયસંેિક બનિથા મથાટે શિદ્થા્થી સમદુથાયમથા ંરસ જાગતૃિ કરિો.

ઝબંેિને અસરકથારક રરીતિે ્ચલથાિિથા મથાટે મથાગ્ગદિ્ગન આપો.

જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ શિદ્થા્થી જયૂ્ દ્થારથા કરિથામથા ંઆિેલ કથામગીરરીની દેખરેખ રથાખિી.

શિદ્થા્થી જયૂ્ની ભલથામણો સકુંલનથા વયિસ્થાપકોની સથામે મ યૂકો

જળ સરંક્ષણ પહલેને અમલમથા ંમ યૂકિથા મથાટે મેનેજમેન્ટ અને શિદ્થા્થીઓ સથા્ે કથામ કરો.

 જળ સરંક્ષણ / જળ િક્તિ શિદ્થા્થી સમ યૂહ
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સકુંલનો સિષે /તિપથાસ કરો.

સકુંલમથા ંલેિથામથા ંઆિતિી શનયશમતિ પ્રવશૃત્ઓની અસરનુ ંશિશલેષણ કરો.

આિી પ્રવશૃત્ઓ મથાટેનથા શિકલપોને પસદં કરો જે આસપથાસનથા િથાતિથાિરણને ઓછથામથા ંઓછ ંનકુસથાન પહોં્ચથાડે.

જળ સરંક્ષણ ફેકલટરીનથા સહયોગ્ી, તિે ઉકેલો સકુંલનથા ઉચ્ચ અશધકથારરીઓને રજયૂ કરો.

તિે શિકલપોનથા અમલ મથાટે ઉચ્ચ અશધકથારરીઓને મનથાિો.

તિેમને બતિથાિો કે પહલે કરિથાનથા સથારથા અને નબળથા પથાસથા શુ ંછે.

તિેઓ અમલ કરરી િકે તિેિથા મથાગયો િોધો.

 અન્ય સસં્થાઓ અને એજન્સીઓ સથા્ે ભથાગીદથારરી

સકુંલ એક સપં યૂણ્ગ કથાયથા્ગતમક એકમ છે પરંત ુશનલષ્રિય એકમ ન્ી. જળ સક્ષમ સકુંલનથા સિપનને સફળ બનથાિિથા મથાટે તિેને મજબ યૂતિ જોડથાણની જરૂર 
છે. પ્રયતનોને ટેકો આપતિથા કેટલથાક જોડથાણો ની્ેચ મજુબ છે.

ભડંોળ આપતિી એજન્સીઓ: એમ.એ્ચ.આર.ડરી.(MHRD) / ્.ુજી.સી.(UGC) / એ.આઇ.સી.ટરી.ઇ.(AICTE).

દથાતિથાઓ: પ યૂિ્ગ શિદ્થા્થીઓ, એનજીઓ, ખથાનગી સસં્થાઓ અને વયથાિસસશયક ગહૃો, િગેરે.

નફથા ન કરનથારરી સસં્થાઓ: જાગશૃતિ અલભયથાન અ્િથા બથાહ્ય શિરેિતિથાઓ, સિ-સહથાય જયૂ્ો સથા્ે જોડથાિથા મથાટે મદદ કરિથા મથાટે છે. 

જાહરે નીશતિ જયૂ્ો અને શિ્ચથારકો : િલડ્ગ િોટર કથાઉકન્સલ, પ્રોજે્ટ ડબલ્.ુઇ.ટરી., ્લીન િોટર એ્િન, પથાણીનથા સથાધનો, water.org, બલ ુઈલન્ડયથા 
પ્રોગ્થામ, ક્લન ડબલ્.ુએ.એસ.એ્ચ. પ્રોગ્થામ, FORCE (ઈકન્સટટ્ યૂટ ઓફ િોટર એક્ફશિયન્સી / સોશયલ ઇનોિેિન), ગ્ીન લબલલડિંગ કથાઉકન્સલ, 
નગરપથાલલકથાઓ, સ્થાશનક સસં્થાઓ, શિજ્થાન અને પયથા્ગિરણ કેન્દ્ (સી.એસ.ઈ.) અને ઉજા્ગ, પયથા્ગિરણ અને પથાણી આધથાક્રતિ કથાઉકન્સલ.

મથાધયમો અને પ્રખયથાતિ વયક્તિઓ : મથાધયમો અને પ્રખયથાતિ વયક્તિઓ સથા્ે લથાબંથા ગથાળથાનથા સહયોગ્ી સકુંલનથા રહિેથાસીઓને એકત્ીતિ કરિથાની 
પ્રેરણથા મળે છે.

 સરકથાર: સરકથાર સમયથાતંિરે નિી પયથા્ગિરણીય યોજનથાઓ િરૂ કરે છે. સસં્થા આ યોજનથાઓનો લથાભ મેળિી િકે છે અને તિેમને જળ સરંક્ષણ 
મથાટેની ઝબંેિનો એક ભથાગ બનથાિી િકે છે.
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બી. િરસથાદરી પથાણી સગં્હ નીશતિ: શછદ્થાળુ પગદંડરી, પથાણી સગં્હ ખથાડથાઓ

સી. જળ વયિસ્થાપન નીશતિ: ઉચ્ચ િકૈ્ષલણક સસં્થાઓએ જળ વયિસ્થાપન અને સરંક્ષણ નીશતિને અનસુરિથા કક્ટબદ્ધ ્િથાની જરૂર છે. શિશિધ પ્રકથારનથા 
નકકથા પથાણીનો સગં્હ, પનુ: શનમથા્ગણ, િરસથાદરી પથાણી સગં્હ અને તેિનથા શનયમો મથાટે શિશિષ્ટ કથાય્ગિથાહરી િથામેલ કરો.

ડરી. શિદ્થા્થી પ્રવશૃત્ નીશતિ: શિદ્થા્થીઓનથા સથાસંકૃશતિક કથાય્ગરિમો દરશમયથાન અ્િથા કોઈપણ શિદ્થા્થી  સથાસંકૃશતિક કથાય્ગરિમદરશમયથાન પથાણીની જાળિણી 
અને સ્ંચથાલનપ્રવશૃત્ઓ.

 સ યૂ્ચિેલ િથા્ંચન: કેસ સટડરીઝ

જે.એન.ટરી.્.ુએ. ઈજનેરરી કોલેજ, અનતંિપરુમ, શિલપથા છથાત્થાલયનો િરસથાદરી પથાણીની સગં્હ કરિથાની પદ્ધશતિની ર્ચનથા: દલક્ષણ ભથારતિનો વયક્તિ 
અભયથાસ : કલયથાણ કુમથાર,  જે.એન.ટરી.્.ુ

જળ સરક્ષણ દ્થારથા 17 લથાખ લલટર િરસથાદરી પથાણીનો સગં્હ - બથાયોમ એન્િથાયન્ગમેન્ટલ સોલ્િુન્સનથા કથાય્ગ્ી બેંગલોરની આર.િી.ઈજનેરરી કોલેજનો 
વયક્તિ  અભયથાસ - ્લીન ઈલન્ડયથા જન્ગલનો લેખ

છથાપરથાનથા િરસથાદરી પથાણીનો સગં્હ : સથાતિથારથા જજલલથાનથા મથાન તિથાલકુથામથા ંદથાક્હિથાડરી કોલેજ લબલલડિંગ અને સકુંલનો વયક્તિ અભયથાસ: સી. જે.

લખલથારે, એસ. એન. પિથાર,  ડરી.ડરી.નમદથાસ અને િી.પી. ગથાયકિથાડ.

સસં્થા, ઉદ્ોગ અને એન.જી.ઓ. સહયોગ દ્થારથા જળ સરંક્ષણ અને જળ વયિસ્થાપન મોડેલ - એકવયક્તિ અભયથાસ.  મોનથા એન. િથાહ, મગેંિ મદુરિર

જાશમયથા હથામથાડ્ગ ્શુનિશસશિટરી, નિી ક્દલહરી ખથાતેિ રેઇન િરસથાદરી પથાણીનો સગં્હ

ગોિથા ્શુનિશસશિટરીમથા ંિરસથાદરી પથાણીનો સગં્હ પ્રણથાલી.

ઇલન્ડયન ઇકન્સટટ્ યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી, પિથાઈ, મુબંઇમથા ંનકથામથા પથાણીની વયિસ્થા. 

સેન્ટર ફોર સથાયન્સ એન્ડ એન્િથાયન્ગમેન્ટમથા ંિરસથાદરી પથાણીનો સગં્હ પ્રણથાલી.

ઓન-સથાઇટ અને ઓફ-સથાઇટ ઇફે્ટ ઓફ િોટરિેડ ડેિલપમેન્ટ: રથાજસથામશધયથાળથા, ગજુરથાતિ, ભથારતિ એક વયક્તિ અભયથાસ. 

િૈશશ્વક શિ્ચથાર એગ્ો ઈકોશસસટમસ: અધ્ગ-શષુ્ક ઉષ્ણકક્ટબધંીય આંતિરરથાષ્ટ્રીય પથાક સિંોધન સસં્થા.
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ઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓ દ્થારથા પ્રોતસથાક્હતિ જળ િક્તિ ગ્થામ પહલે

જળ િક્તિ ગથામમથા ંઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓની ભ યૂશમકથા

- દરેક ઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાકે જે જળ િક્તિ સકુંલમથા ંભથાગ લે છે તેિ નજીકનથા ગથામને જળ િક્તિ ગથામ તિરરીકે ઓળખથાિિે.

- ગથામનથાનેતતૃિહઠેળ ઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થા અને સહભથાગીઓ સક્હતિનથા મખુય હોદે્દથારોની બનેલી એક મખુય જયૂ્ની ર્ચનથા ્ઈ િકે છે.

 કે જે "ગ્થામ જળ િક્તિ જયૂ્" તિરરીકે કથામ કરિે. ઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓજળ િક્તિ જયૂ્ ગ્થામ જળ િક્તિ જયૂ્ને તિકનીકરી સહથાય કરિે

- ઉચ્ચશિક્ષણસસં્થાઓજળ િક્તિ જયૂ્નથા સહયોગ્ી ગ્થામ જળ િક્તિ જયૂ્, ગ્થામ જળ િક્તિમથાટેનથા તિમથામ પથાસથામથાજંેમ કે, સહભથાગી ગ્થામીણ ક્રિયથા, 
અધયયન અને અન્િેષણમથા સહભથાલગતિથા, સિષેક્ષણ, તિથય-િોધન, નોંધણી, આયોજનઅને દેખરેખ જેિી જળસ્ંચયને લગતિી પ્રવશૃત્ઓમથા િથામેલ 
હિે. 

- ગથામમથાપથાણીનથાઉપયોગને સક્ષમ કરિથા મથાટે  શિશિષ્ટ હસતિકે્ષપોની ર્ચનથાની સશુિધથા, શ્ેષ્ઠ ઉપલબધ ધોરણો અને સિીકૃતિ પક્રમથાણોન ુપથાલન 
કરરીને ગથામનથા પથાણીનથા ઉપયોગને સક્ષમ કરિે. 

- ગ્થામજળિક્તિજયૂ્ગથામમથાજંળસગં્હનીજરૂક્રયથાતિઅંગે જાગશૃતિ લથાિિે અને ગથામનથા તિમથામ સભયોને સથામેલ ્િથા સહમતિ કરિે. 

- ગથામમથાહંથાલનથાપથાણીનથાસ્ંચથાલનનીભથાગીદથારરીઅનેપથારદશિશિતિથાસથા્ેદેખરેખરથાખિે. 

- ગથામમથાપંથાણીબ્ચથાિિથામથાટેનથા પગલથાઓન ુમથાગ્ગદિ્ગન કરિે. 

- ગથામમથાઅંપનથાિિથામથાઆંિેલીશ્ેષ્ઠજળસ્ંચયપદ્ધશતિઓપરનથાદસતિથાિેજોનો અભયથાસ કરિે. 

- આગથામડથાઓ અન્યઉચ્ચશિક્ષણસસં્થાઓનથાનંમ યૂનથાઓતિરરીકેકથામકરરીઅન્યગથામડથાઓને દત્ક લેિથા અનકુરણીય બનીિકેછે



69

MGNCRE - જળશક્તિ સંકુલ અને જળશક્તિ ગ્રામ

MGNCRE– JalShaktiCampus&JalShaktiGram 

 
 

જળ શ��ત �ામ કાય� યોજના  

સારણી-1 જળ શ��ત �ામની ભૌગો�લક મા�હતી 

 

 

 

 

જળ શ��ત �ામ ��થિત 

2. જળ શ��ત �ામ ��થિત 

સારણી : 2 ગામની જળ સ�મતા ચકાસવાનો ��ુય ચાટ�  (મહ�મ 100 �ણુ) 

�મ ગામની મા�હતી  હા ના 
1. � ુગામ દ�રયા �કનાર� આવે� ુછે?    
2. � ુગામ પવ�તીય �દ�શમા છે?   
3. � ુગામ રણ િવ�તારમા છે?    
4. � ુગામ મેદાન �દ�શમા છે?    
5. � ુગામ પાણીની સામેના િવ�તારમા છે?    
6. � ુગામ ર�તાની બા�ુમા છે?    
7. � ુગામ �ત�રયાળ િવ�તારમા છે?    

�મ માપદંડ 
સમ�ણ 
2 � ુ ણ 

�િિશણ 
1 � ુ ણ 

ન હણ 
0 � ુ ણ 

1.  

પાુીનોણ�દાાણણ    

અ. � ણં માાાણણ ામમાણં ૂંશા ાગાણમામા,  દદસ, અઠદા ડડા, મ હનાણઅનનણ ુણમ હનાણઅા સાાણપાુીા ણ
બ�મણ તડાાણશાદાનીણા�  ાડા ણઅા ભદનણણ ને? 

  

 

બ. � ણં માાાણણ ામમાણં ૂંશા ાગાણમામા,  દદસ, અઠદા ડડા, મ હનાણઅનનણ ુણમ હનાણઅા સાાણપાુીા ણ    
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બ�મટકુુ ં આયોુુ   ૈયુર કુુ ુાન? 
બ. �કુુ  તૈયૈુ ૈતતૈુુ ુ યરૈાોૈુતૈાોુ ોનુતૈા ક ુતૈમાોણુનીૈદણુાન?    

ર. �કુુ  તૈયૈુ ૈતોૈુાયારુક િ ૈયતૈુુ ુ યરૈાકુાૈીણોૈુરું  ોણુી  િયૈુાન?    

ડ. �કુુ ુ ૈતનુ ાઆ ૈોણુુિયૈકોરુકત ૈ, �નૂાાદ, ફળ� કા ૈુુયતણોોૈુ આળૈ ,  ોનુ યરૈાુ ટકરૈયુ
તઆમૈુખૈડૈઓુોણુ�ાયાખૈોણુય ોૈુરયકુાૈખદુરયાદુાન.  

  
 

ઈ. �કુુ  ૈતનુાઆ ૈોણુ ુિયૈકોરુકત ૈ, �નૂાાદ, ફળ� કા ૈુુયતણોોૈુ આળૈ ,  ોનુ યરૈાુ ટકરૈયુુ
�ૃકિતુ ળૈ ોણુય ોૈુરયાદુાન?  

  
 

ઉ. �કુુ ુુ ૈતનુાઆ ૈોણુુિયૈકોરુકત ૈ, �નૂાાદ, ફળ� કા ૈુુયતણોોૈુ આળૈ ,  ોનુ યરૈાુ ટકરૈયુુ
ા ોૈુાૈીણોણુયળરયુકીોણુુય ોૈુિયૈકા ુરયકુાન? 

  
 

2. 

ાૈીણોઆુયજયઆુ ોનુ કી ણૈટકુુ કો િુીુ    

 . �કુુ  ૈતતૈુુ ુ  ાૈીણોૈુઉા આ ુ ટકરૈયુ નોૈુ આ ોનું ૈયાુ કી ણૈુ ોનુ કો:રું  ુતૈમાુરઆઈુ
કોત�ૂરુુરય ૈુઈઈાનુાન?  

  
 

 . �કુુ  ૈતતૈુુ ાૈીણોૈુ ઉા આ ુ ટકરૈયુ નોૈુ આ ોનું ૈયાુ કી ણૈુ ોનુ  કો:રું  ુ તૈમાુ રઆઈુ
કોત�ૂરુુરયાદણુુાન? 

  
 

ર.  �કુુ  ૈતુુયતણોુ ોનુરાૈમક ુાૈીણોૈુઉા આ ોનુકો કુિ ુરયઆુાઆ? (રૈયૈુઉા આ ુુતૈમાુરૈયૈુ
ાૈીણોઆુઉા આ ુ ોનુોબળકુુ કી ણૈ ૈળૈુાૈીણોઆુઉા આ ુ આ ૈુ ોનુનય કતૈુરય આ.)  

  
 

ર. �કુુ  ૈતતૈુુ ુનીણ ૈુિયળઆથુ યરૈાકુાૈીણોઆુરું  ુયૈ ુ ુાન? ( ૈતતૈુુ ાૈીણોૈુખ� ૈીુ ોનુ
�નૂાાદોૈું ૈયાુક ભૈ ુુ ટકરૈયુી  િયૈાોુર કુુ ાન?) 

  
 

3. 

ાાખયાખુ ોનુી ીિયૈાોુ    

 . �કુુ  ૈતુયજયૈબ ુુુાૈીણોણુક  યીુી  િયૈોૈુિયળઆુ ોનુ મૈરુકઓુતૈમાુતણમયુ ોનુટદઆતણમયોઆુ
ઉા આ ુરય ૈુઈઈાનુાન? 
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બ.  �અું  ગાાગું ં  જયગબબું ં  ગપાણાં ી િવપં ણ  ાયગણગં ાયા ં અણળં  ગુે  ટં ાગ મં ાા વં અણળં
�ર ાા વણ ંઉ    ંેવગ ંછળ.? 

  
 

ે.  �અું  ગાાગું ંં  ૂૂગં  ાંાગ મંાા વંીગવગં મરવમરંવરગ ંછળ?     

ડ. �અું ં ગાાગું  ગપાીઅું ંબ  ંિટ ગવંંેવ ણળંિળણાંિ ગ ંેવગ ંછળ?    

4. 

ઉ વણાં ગુે  ટણાં મરવમરં    

અ. �અું  ગાાગું ંં વવ  ંઉ વણાં ગુે  ટાગું  ગપાણગંાિવણગંિાગ િણાં મરવમરંર   ણા શવસિયાં
 ંવરગ ંએાંઈાછળંછળ? 

  
 

બ. �અું  ગાાગું ં વવ  ંઉ વણાં ગુે  ટાગું  ગપાણગંાિવણગંિાગ િણાં મરવમરંર   ણાંશવસિયાં ં
વરગ ંંછળ? 

  
 

ે. �અું  ગાંં ગુે  ંૂવમરાંછળંિળણાંંરગિવ ંર   ણાંશવસિાગું  ંેવ ંરળંછળ?    

ડ.  �અું  ગાાગું ંર   ં વીા ગણં  વગશણગંા ગ ંઅણળંં ગપાણગંાિવણગંિાગ િણાંણનબંવગરળંછળ?     

 ઈ. �અું  ગાં વવ  ણગં  વગશણાંંણનબંેવમંછળ?    

5.  

ા  વણાંાા વ� ં પબીિં    

અ. �અું  ગાં વંીાીણ મં  ુંઅીઅ ગવં ગપાણગંન ગહીઅું ાગ ણંઈાછળંંછળ?    

બ. . �અું  ગાં વંીાીણ મં  ુંઅીઅ ગવં ગપાણગંન ગહીઅું ાગ ણંંેવમંછળ?    

ે. �અું  ગાાગું ં ગપાણગં  ું ગા અં વગર ગણગંેરગે ણાંં મરવમરંવરગ ંછ ?    

ે. �અું ં ગાંા  વંીગવગંેમ ાઅં  ગપાંાણીઅં િળણાં પિવ ંેવમંછળ?     

ડ. �અું  ગાંંા  વંીગવગંર  ગ ળરગં જયગીઅું  વમેં રિળંાગ ણંેવમંંછ ?    

ઈ. �અું  ગાાગું ંા  વણાં મરવમર, િ ગ ,  ાગવેગાંઅણળંામવબ રાંાગ મંે ઈંેગ ગયાંછળ?     

6. 
 ગાણગંં ગપાણગંિાગાં  િ ાગયુાં ગપાણાં ાિગણ ંા ગ ં    

અ. �અું  ગાાગું ંં ગપાણગંિાગાં  િ ંઅણળં  િ ણાં ગપાંસ  ગણાં ાિગંટાર ગીઅું સ   ણં    



72

MGNCRE - જળશક્તિ સંકુલ અને જળશક્તિ ગ્રામ
MGNCRE– JalShaktiCampus&JalShaktiGram 

 
 

ક�ીું   ? 
બ. �ીું  ગાાગુંંં ગાણીગં ાગાં ો ોંોી ં ો ોીણં ગાણં  પગીણં ા ગીણંં  ઓંક કં  ?    

ક. �ીું  ગા ં  ીગંં  રકંકપિગ ાગું  ગાણીગંકપકપિંધ ઉો ોીણં  ઓંક કં  ?    

ડ. �ીું  ગાંકપકપિંં ઋ ીાગું ં ગાણણીં ાગ ીંોી ંકી   ાંક રં  ?    

7.  

જ સ ુ ાીણં શ  ં    

ો. �ીું  ગાંી ંોી ં ગા ોાગું ણં ઉઉંં ગં ગાણંાગટરંંકીઉ ંસાઉ ંં  ગગંગ પગંાઈ  ં  ?    

બ. �ીું ં ગાંી ંોી ં ગા ોાગું ણં ઉઉંં ગં ગાણંાગટરંંકીઉ ંસાઉ ંં  ગગંગ ં  ?    

8.  

 ગાણણીું  ઉપયંગ ીં    

ો. �ીું  ગાીગંગોકોંં  ગં ગાણંણંસું ગાગ ંઓ  ણ, બ ણંગંોી ં (ગોી) ઘગસંપગપપગંાં  ં  ં?    

બ.  �ીું  ગાીગંગોકોંં  ગ  ગાણંણંસું ગાગ ંઓ  ણ, બ ણંગં ોી ં (ગોી) ઘગસંપગપ ં ં  ં?    

બ. �ીું ં  ગાીગં ગોકોં ં પ ુાગીં  ગાણંણં સું ગાગ ં ઓ  ણ, બ ણંગં ોી ં (ગોી) ઘગસીણં  પિક ંં
 ગ�કગાગકંબ ગપગંાગ  ં   ં? 

  
 

9.  

 કસગઉય�ગ� ં(ીીી:પ  ગ )    ંઉં    

ો. �ીું  ગાાગું ં  ગાણીગં જજંગબિું પ  ગ ં ોી ં કપ  ાં યં ોં િગ   ં ં  ગાણીગં ોસ કગ કંં
કીકગગં પિક ંં  ? 

  
 

બ.  �ીું  ગાાગું ં ગાણીગંજજંગબિુંપ  ગ ંોી ં કપ  ાંયં ોં િગ   ંં ગાણીગંીીી:પ  ગ ીણં
 કોં  ? 

  
 

ક.  �ીું  ગાાગં ણપગીગં ગાણીણં ીાપણગં� પપગંાગટરંાંાંñ  પ�ીં ñ ાંાંñ જ�ીં  પિક ીોં
ધ ઉો ંંગઉં  ? 

  
 

ક. �ીું  ગાાગંંસગ ગ/ંો�ઓગું  ગાણીોંધ ઉો ંક પગીણંાપ ુાગીં પિક  ીોંધ ઉો ંક રં  ંં ાંં
કરં ણપગંાગટર, �હગપગંાગટર, બગ કગાંાગટર  ાજંસસગાકગાંાગટરંં ગાણીોંધ ઉો  
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પ�રણામ : જળ ��મ –હા ના 75% - �સશંા  

 

 

સારણી : 3 ગામમા ંપાણીના �ોત  

10  

પાણીના  યયનન  રોકર/બધં ો કર.    

અ. �ે ં ાાાા ં પાણીનર  યય  રોકા ાામા   ક ા  ોા કનં અનેુ ા   નયંં ણ ુ ા મ   કા ાા ન ને?     

બ.  �ે ં ાાાા ં પાણીનર  યય  રોકા ાામા   ક ા  ોા કનં અનેુ ા   નયંં ણ ુ ા મ   નિ  ને?    

ો. �ે ં ાાાા   િ�બ નન પાણીના   યય અનન પાણીના ીા(લિરોાજ)ની ાા� મી  પમી  પ મતા 
જાીનની �   તમા પાણીના  યયની ીણોા ક  પમી � ૂ ભય પ ધ મ  ને? 

  
 

11.  

કાકનમ      

અ. �ે ં ાા  રમાની બાબેાા ંાકંર કાકકા ાવ ને ને?    

બ. �ે ં ાાાા  રમાના ાદેર ન ાામા ાકંર, ારનરશ�   અનન  ાાનાને ંુાુ ા ાઉગ ે ને?     

ો. �ે ં ાા   ાિાા ાપિલધ  પાણીની જ  મ કા ા  રતા નો િી મના  રત મરતાપો, ફ   પના  
અનન ાપયર ી ાકંરનન બ િકા ાામા મૈયા  ને?  

  
 

ો. �ે ં ાા  અઅય  ક ાદી િી મના ાકંર  રપકાન ેમા ન ને?     

12  

ક કકમ     

અ. �ે ં ાાાા ં  ાા  જ  દ શમ બૂત ની   ના ો કા ાવ ને ને?    

બ. �ે ં ાાાાં   ાા જ  દ શમ બૂત ની   ના ો ક ને?    

ો. �ે ં ાા મિ �લશમ બૂતન ોાયૂ ો કાને ંદ  ો�ે ૂ ને?    
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4. પાણીનો વપરાશ  

�મ માપદંડ 
સમ�ણ 
2 �નુ ણ 

�િિશણ 
1 �નુ ણ 

ન�હણ 
0 �નુ ણ 

1.  

ઘરા� નણુપઉપયણ(12 ીનુ ા)     

અ. �ન ંઘરા�નણુપઉપયણમામાણ�ન પણપાુ નપણીનોઉણયપુણય ?    

બ.  �નણંઘરા�નણ પરાિણમામાણડંશ ણ(હ�ડપપં) પાુ નપણીનોઉણયપુણય ?    

શ.  �નણંઘરા�નણણ પરાિણણમામાણબપરણ  રણણપાુ નપણીનોઉણયપુણય ?    

ડ.  �નણંઘરા�નણણ પરાિણણમામાણયામન ણમાશં ણપાુ નપણીનોઉણયપુણય ?    

ઈ.  �નણંઘરા�નણણ પરાિણણમામાણનયરપાગરશા�નણપાુ ણીનોઉણયપુણય ?    

ુ.  �નણંઘરા�નણણ પરાિણમામાણુપરન ણમાશં ણપાુ નપણીનોઉણયપુણય ?    

2. 

ખ ુ  ાડ ણુપઉપય(12 ુા)    

અ. ખ ુ  ાડ ણ પરાિણમામાણ�  પણપાુ નપણીનોઉણયપુણય ?    

બ.  ખ ુ  ાડ ણ પરાિણમામાણનહારણણપાુ નપણીનોઉ યપુણય ?    

શ.  ખ ુ  ાડ ણ પરાિણમામાણબપર  રણણપાુ નપણીનોઉણયપુણય ?    

ડ.  ખ ુ  ાડ ણ પરાિણમામાણયામન ણમાશં ણણપાુ નપણીનોઉણયપુણય ?    

ઈ.  ખ ુ  ાડ ણ પરાિણમામાણઝરઝ ણંણપાુ નપણીનોઉણયપુણય ?    

ડ.  ખ ુ  ાડ ણ  પરાિણ મામાણ ુ ા /સરપ રણ ણ પાુ નપણ ીનોઉણ યપુણ
ય ? 
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સારણી : 4 િવિવધ ઉમર �ૂથ �માણે પાણીનો વપરાશ 

*ગણતર� �દા� કર� શકાય 

 

 

 

સારણી : 5 ગામના િવિવધ �ૂથો �ારા પાણીનો વપરાશ 

પ�ારવારવાં પવાણીનંરપાવાં ણીારવાં ઉમર > 60 ઉમર �ૂથ 50-

60 

ઉમર �ૂથ 

40-50 

ઉમર �ૂથ 

30-40 

ઉમર �ૂથ 

30-20 

ઉમર �ૂથ 

20-10 

ઉમર �ૂથ 

5-10 

ઉમર �ૂથ 

1-5  

1 વષ�થી 

નાના  

ઉનાળો �િત �દવસ  
         

ઉનાળો �િત સ�તાહ           

ઉનાળો �િત માસ           

ઉનાળો િ�માિસક           

ચોમા� ુ �િત �દવસ  
         

ચોમા� ુ �િત સ�તાહ           

ચોમા� ુ �િત માસ           

ચોમા� ુ િ�માિસક           

િશયાળૉ  �િત �દવસ           

િશયાળૉ  �િત સ�તાહ           

િશયાળૉ  �િત માસ           
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�ુલ ઘર�� ુવપરાશ  

સારણી : િવિવધ �ૂથોના પાણીના વપરાશની ગણતર� કરવી 

�મ  િવિવધ �ૂથો ઘર�� ુકામો માટ�   માથાદ�ઠ પાણીનો 

વપરાશ �લટર /�િત �દવસ  

�બન ઘર�� ુકામો માટ� 
માથાદ�ઠ પાણીનો વપરાશ  

�લટર/�િત �દવસ  

ન�ધ  

1. �ીમતં જમીનદારો/ વપેાર�ઓ/ ધધંાથ�ઓ     

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

મ�ૂરો  

   

4. ગર�બી ર�ખાની નીચે /જમીન વગરના / કામ 

વગરના  

   

5. અ�ય     
 �ુલ વપરાશ     
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 ઘર�� ુકામો માટ� માથાદ�ઠ પાણીનો વપરાશ = ..................................... 

        લોકોની સ�ંયા  

 

      ઘર�� ુવપરાશ માટ�ના પાણીની સર�રાશનો સરવાળો   

ઘર�� ુસર�રાશ/�બન ઘર�� ુવપરાશ = ...................................................................................... 

         િવિવધ �ૂથોની સ�ંયા  

 

સારણી-6 જળ સરં�ણ માટ� �ા�ય �ક� ુઆકલન  

2.1. પાણીનો �દાજ (�ોત અ�સુાર અને જ�થા અ�સુાર, �થળ અ�સુાર) 

�મમ માપદંડ �દવસ અ�સુાર (�લટરમા) અઠવા�ડયા અ�સુાર (�લટરમા) મ�હના અ�સુાર (�લટરમા) િ�માિસક (�લટરમા) 

પાણી      
  �ોત 1 �ોત 2 �ોત 3 �ોત 1 �ોત 2 �ોત 3 �ોત 1 �ોત 2 �ોત 3 �ોત 1 �ોત 2 �ોત 3 

1 પાણીની ઉપલ�ધતા             
2 પાણીનો વપરાશ              
3 પાણીની �ણુવ�ા             
4 વરસાદ� પાણીનો સ�ંહ             
5 �નુ: વપરાશ              
6 સ�ુંલમા શ�આત              

પાણીના દર�ક �ોતમાથી �દા�જત પાણી� ુઉ�પાદન (1 પો�ટ) 
  �દવસ અ�સુાર (�લટરમા) અઠવા�ડયા અ�સુાર (�લટરમા) મ�હના અ�સુાર (�લટરમા) િ�માિસક (�લટરમા) 
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 �ોત �ોત 1 �ોત 2 �ોત 3 �ોત 1 �ોત 2 �ોત 3 �ોત 1 �ોત 2 �ોત 3 �ોત 1 �ોત 2 �ોત 3 

              

પાણીની જ��રયાત  

 પાણીનો �દા�જત વપરાશ  
�દવસ અ�સુાર (�લટરમા) અઠવા�ડયા અ�સુાર (�લટરમા) મ�હના અ�સુાર (�લટરમા) િ�માિસક (�લટરમા) 

�ોત 2 �ોત 3 �ોત 1 �ોત 2 �ોત 2 �ોત 3 �ોત 1 �ોત 2 �ોત 2 �ોત 3 �ોત 1 �ોત 3 

1. પીવા� ુ             
2. નહાવા� ુ             
3. ધોવા� ુ             
4. �જ�� ુપાણી              
5. અ�ય ઉપયોગ              
 

પાણીની ઉપલ�ધતા (વધારો ક� ઘટાડો ) 

 વપરાશ પછ�ની પાણીની 

ઉપલ�ધતા (%મા)ં 

�દવસ અ�સુાર (�લટરમા) અઠવા�ડયા અ�સુાર (�લટરમા) મ�હના અ�સુાર (�લટરમા) િ�માિસક (�લટરમા) 
�ોત 1 �ોત 2 �ોત 3 �ોત 1 �ોત 2 �ોત 3 �ોત 1 �ોત 2 �ોત 3 �ોત 1 �ોત 2 �ોત 3 

1. પીવા� ુ             
2. નહાવા� ુ             
3. ધોવા� ુ             
4. �જ�� ુપાણી              
5. અ�ય ઉપયોગ              

વપરાશ (વધારો ક� ઘટાડો ) 

 
વ� ુવહ� ગયેલા પાણીના ટકા/ 

�તૂ�તાના ટકા  

�દવસ અ�સુાર (�લટરમા) અઠવા�ડયા અ�સુાર (�લટરમા) મ�હના અ�સુાર (�લટરમા) િ�માિસક (�લટરમા) 

�ોત 1 �ોત 2 �ોત 3 �ોત 1 �ોત 2 �ોત 3 �ોત 1 �ોત 2 �ોત 3 �ોત 1 �ોત 2 �ોોત3 

1. પીવા� ુ             

2. નહાવા� ુ             

3. �જ�� ુપાણી             



79

MGNCRE - જળશક્તિ સંકુલ અને જળશક્તિ ગ્રામ

MGNCRE– JalShaktiCampus&JalShaktiGram 

 
 

 

�ોત-1: ગામ પચંાયત �ારા પાઈપલાઈન 

�ોત-2: ગામમા ં�ૂવા, બોરવલે અન ેટ�બૂવલે  

�ોત-3: ધોધ, �વાહો, નહ�ર, ગામની ટાકં�ઓ 

સારણી : 7 ગામમા પાણી સરં�ણ  માળ� ુ

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ગામના સપાટ�ય જળની ��થિત  

4. સફાઈ� ુ             

5. બગીચા� ુપાણી              

6. અ�ય ઉપયોગ              

સારણી :  સ�ંહ  ાંં કજી ી વા તા ા વ ા ભ� ગભ � જ:�િ વ ંર ાા   ાભા  
�મ  સરં�ણ  સ�ંહ�મતા  �મતા  ન�ધ  

1. માળ� ુ– 1  ટાકં�/તળાવ/સ�ંહ માળ� ુ   
2. માળ� ુ– 2 ટાકં�/તળાવ/સ�ંહ માળ� ુ   
3. માળ� ુ– 3 ટાકં�/તળાવ/સ�ંહ માળ� ુ   
4. માળ� ુ– 4 ટાકં�/તળાવ/સ�ંહ માળ� ુ   
5. માળ� ુ– 5 ટાકં�/તળાવ/સ�ંહ માળ� ુ   
6. માળ� ુ– 6 ટાકં�/તળાવ/સ�ંહ માળ� ુ   

7. માળ� ુ– 7 ટાકં�/તળાવ/સ�ંહ માળ� ુ   
8. માળ� ુ– 8 ટાકં�/તળાવ/સ�ંહ માળ� ુ   

9. માળ� ુ– 9 ટાકં�/તળાવ/સ�ંહ માળ� ુ   

�ુલ   �ુલ    
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સારણી : 8 ગામના સપાટ�ય જળની ��થિત 10 (પો�ટસ) 

 

 

 

 

 

સારણી : 9 પીવાના પાણીની �ણુવ�ા 

 

સારણી : 10 દ�ખર�ખ અને �યવ�થાપન 

�મમ હા(2) નામ(0) 

1. 
જળ સરં�ણ માળ� ુકોઈ પણ તા� પાણીના �વાહ �ારા �નુ:�િવત કરા� ુ
છે? 

  

2. �ુ ંપાણીના માળખામા ંકોઈ માછલી છે?   
3. �ુ ંપાણીના માળખામા ંતરતો ઘન કચરો છે?   
4. �ુ ં ગટર/વપરાયે� ુપાણી માળખામા ંઆવ ેછે.   
5. પાણી�ુ ંમાળ� ુઅ�ય જ�યાઓ પર દબાણ ઉ� ુ કર� છે?   

પીવાનામપાણીનીમ�ણુવવામાનઅમ  ેદર દમ(10પો�ટટમ) 
�મમ માપદંડ  મહ�મ ��ુાઓ �ણુ  

 પાણીની �ણુવ�ા  

10 

 
21. �ૂવા� ુ ંપાણી પીવાલાયક છે?  
22. ડકં��ુ ંપાણી પીવાલાયક છે?   
23.  બોરવલે�ુ ંપાણી પીવાલાયક છે?  
24. ઉપરની ટાકં�� ુ ંપાણી પીવાલાયક છે?  
25. નગર પાણી �રૂવઠા�ુ ંપાણી પીવાલાયક છે?  
26. પાણી ��ુધ કયા� વગર પી�ુ ં�રુ�ીત છે?  
27. �ુ ંતમે �રૂવઠામા�ંતી  ડહો� અને ગધંા� ુપાણી મેળવો છો?  
28. ��ુધીકરણ કયા� પછ� નળ�ુ ંપાણી પી� ુ�રુ�ીત છે?  
29. �રૂવઠા�ુ ંપાણી �લો�રન��ુત છે?  
30. �ુ ંગામમા ંપાણી ��ુદ�કરણ �લાટં છે?   

 �ુલ   
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સારણી-11 જળ સરં�ણ 

દરખખરખનખ અને વ�યવપ ન( 13 �ુુ વઓ) 

�મ 
 માપદંડ �ણુ  મેળવલેા �ણુ 

14. ગામમા જ�થાબધં પાણીના િવતરણ �થળો અને ટાકં�ઓ પર પાણીના મીટર લગાવેલ છે? 

 
 
 
 
 
 

13 

 

15. � ુગામમા દરરોજ પાણીના ઉપયોગ માટ� મીટર વપરાય છે?   

16. ગામમા જ�થાબધં પાણીના િવતરણ �થળો અને ટાકં�ઓ પર �લો મીટરલગાવલે છે?  

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

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

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

20. � ુગામમા પ�પ �ારા પાણી મેળવતી વખતે િનયિમત પાણીના �વાહ� ુમાપન કરવામા આવ ેછે?   

21. � ુગામમા રોજ પાણીનો �દાજ મેળવવામા આવે છે?   

22. �ુ ંગામમા પાણીનો �દાજ તૈયાર કરવામા આવ ેછે?   

23.  �ુ ંગામમા �દવસની શ�આતમા ઉપરની ટાકં�ના પાણીના �તરનો તફાવત જોવામા આવ ે છે?   

24.  �ુ ંગામ અિધકાર�ઓ �દવસના �તે ઉપરની ટાકં�ના પાણીના �તરનો તફાવત તપાસે છે?    

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

26. �ુ ંગામમા �દવસના �તે પાણીના વપરાશ� ુઅ�મુાન કરવામા આવ ેછે?   

જળ સરં�ણ  (20 �દુાઓ) 
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�મ માપદંડ મહ�મમ ુુ   ુુ મ 

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

 
 
 
 
 

5 

 

21. 
ગામમા ચા� ુનળની ઉપલ�ધતા (ઉપયોગના દર�ક �થળે)�મ ક� દર�ક ઘરના અને �જ�, બાથ�મ, 
�હ�ર શૌચાલયો, આગણવાડ�, પચંાયત ઘર વગેર�.  

 

22. 
ગામમા ચા� ુનળની ઉપલ�ધતા�મા ઘરના �જ�, �હ�ર શૌચાલયો અને બાથ�મ, ગામના 

બગીચાઓ, �હ�ર �થળો વગેર� સમાિવ�ટ છે.  
 

23. ટપકતા નળની �ણકાર� તરત જ આપવામા આવ ેછે? તા�કા�લક તે બદલાય છે?    

24. સાર� �ણુવ�ાના નળની તપાસ (કાટ રોધક, પીવીસી). નળ તપાસ કરનાર- �લુાકાતની સ�ંયા  

25. ટપકતા પાઈપ પર તરત જ �યાન આપવામા આવ ેછે?   
 પાનીની પાઈપની ગોઠવણી (નેટવક�) - �યય� ુિનર��ણ અને અવલોકન  

 
2 

 
26. ટપકતા પાણીની અઠવા�ડક તપાસ  
27. પાઈપ લાઈનના િવ�તારમા �વ�છતા �ળવણી  

 �હ�ર મકાનોના છાપરા અને �દવાલમાથી પાણીનો �યય  
 
 

3 

 
28. છાપરા અને �દવાલમાથી થતા પાણીનો �યય ઓળખવો.  
29. છાપરા અને �દવાલમાથી પાણીના �યય સદંભ� તજ�ો અને ઈજનેરોની તપાસ અને સલાહ   
30. છાપરા અને �દવાલમાથી પાણીનો �યય� ુઅઠવા�ડક સમારકામ  

 �િતચાર� ુમાળ� ુ 
 
 

3 

 
31. ગામમા �હ�ર મકાનોની સમી�ા માટ� �િતચાર માળ� ુ  
32. ગામના રહ�ણાકંોમા સમયાતંર� ટપકતા નળ અને �લ��બગ સાધનોની સમી�ા  
33. ગામના રહ�ણાકંોમાથી આવતા �ચૂનો અને ફ�રયાદો� ુ��ૂયાકંન અને અમલીકરણ   

 �હ�ર અને �ય��તગત ઈમારતોમા પાણી સ�મ શૌચાલયો   
 ડ�લૂ �લશ �ણાલી વાળા શૌચાલયો   
34. ડ�લૂ �લશ અને છ �લટરથી ઓછા પાણી વાળ� સ�મ ટાકં� 

4 

 

35. ડ�લૂ �લશ અને છ �લટરથી વ� ુપાણી વાળ� �બન-સ�મ ટાકં�  

36. િસ�ગલ �લશ અને છ �લટરથી ઓછા પાણી વાળ� સ�મ ટાકં�  

37. િસ�ગલ �લશ અને છ �લટરથી વ� ુપાણી વાળ� �બન-સ�મ ટાકં�  

 સ�સર ક� સમય આધા�રત નળો   

38.  સમય આધા�રત સ�મ 2  
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સારણી-12   વાવેતર 

39.  સમય અધા�રત �બન સ�મ  

 શૌચાલયો માટ� �નુ: વપરાયેલ પાણીની ઉપલ�ધતા    

40. �નુ: વપરાયેલ પાણીની ઉપલ�ધતા છે અને નેટવક�મા જોડાયેલ છે.    

 વાવતેર (15 �દુાઓ)   
�મ માપદંડ મહ�મ �ણુ �ણુ  

1. હ�રયાળ� �ે� વાળો િવ�તાર 
6 

 
2. પાણી સ�મ �હ�ર વાવતેર   
3. ��ૃ સરં�ણ �યવ�થાપન  

 �ુલ   
 રોકાયેલ �ુલ જમીન િવ�તાર (3 �દુાઓ)   
 જમીન િવ�તાર િવ�તાર ચો.મીટર  

1. બાધંકામ વાળો િવ�તાર   
2. ગામમા હ�રયાળો િવ�તાર   
3. બાધંકામ ન થયેલ િવ�તાર   

 �ુલ જમીન િવ�તાર   
 ગામની પહ�લો (4 �દુાઓ) મહ�મ �ણુ �ણુ 

1. વાવતેર માટ� િનધા��રત જમીન િવ�તાર/�થાન  

4 

 
2. વાવતેરની �ણવણી અને જળ સરં�ણ ��િૃ�ઓ  
3. �હ�ર જળ સરં�ણ કાય��મ  
4. �હ�ર વાવતેર માટ�ની �િવિધઓ  
 �ુલ   
 ��ૃો� ુસરં�ણ અને વાવતેર� ુ�યવ�થાપન 5  

5. 
ઓ� પાણી વાપરતા ��ૃો� ુવાવતેર, ઓ� પાણી વાપરતા 
બગીચા� ુવાવતેર 
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સારણી-13 ગામમા �રસાઈ��લ�ગ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. �વ ખાતરો અને પાણીની મદદથી ��ૃોને મદદ   

7. વાવતેર માટ� ફ�રબદલી� ુઆયોજન   

8. �વ પે�ટ�સાઈડના વહાવટ� ુિનયમન    

9. ટપક િસ�ચાઈ પ�ધિત   

 �ુલ    

 �રસાઈ��લ�ગ (30 �દુાઓ) 
મહ�મ �ણુ 

(3) �ણુ  
�ણુ  

11. સમયાતંર� નકામા પાણીના ન�નૂા લઈ િવ�લેષણ કરવામા આવ ેછે?    
12. ગામમા નકામા પાણીના �રસાઈ��લ�ગ માતે કોઈ આયોજન છે?    
13. �રસાઈ��લ�ગ માટ� પાણી એક�ુ કરવાની કોઈ પ�ધિત છે?    
14. ગ�ું ક� �રસાયકલ ન કર�� ુપાણી કોઈ અ�ય ઉપયોગ માટ� વપરાય છે?    
15. �રસાયકલ કર�લ પાણી ખેતીમા વાપરવામા આવ ેછે?    
16. �રસાયકલ કરવા માટ�ના સાધનો બરાબર �ળવવામા આવે છે?    
17. નકા� ુપાણી દરરોજ, અઠવા�ડયે, મ�હને ક� વષ� ભ�ે ુકરવામા આવ ેછે?    

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

19. નકામા પાણીને �રસાયકલ કરવાની ટકાવાર� ક�ટલી છે?    
20. �હ�ર મકાનો� ુઆર.ઓ.� ુપાણી કોઈ અ�ય હ�� ુમાટ� વાપરવામા આવ ેછે?    
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2.8 �યયવથાથાપ(20�ુુ ાઓ) 

�મ  માપદંડ   મહ�મ ��ુાઓ  �ણુ  

 પાણીની �ળવણી માટ� સમિપ�ત કમ�ચાર�ઓ 

4 

 

1. 
�રૂતા કમ�ચાર�ઓની સ�ંયા – �ળવણી માટ� �ી- ��ુુષો  

�ુ ંશ�ૈણીક / �બન શ�ૈ�ણક કમ�ચાર�ને પાણીના �શનોના િનર��ણ કાય� સ�પેલ છે?  
 

2. 
સફાઈ કમ�ચાર�ઓની સ�ંયા �રૂતી છે? (કામના ભારણ અને તાલીમની ખાતર� કરવા માટ� થોડા 

કમ�ચાર�ઓની હાજર� િવશ ે�છૂપરછકરો) 
 

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

4. કમ�ચાર�ઓ સ�ુંલને જળસ�મ બનાવવા �ેરાય છે?   

 પાણીનો �યય અટકાવવો  

2 

 

1. તમાર� પાસે િવ�તાર અ�સુાર પાણીની દ�ખર�ખ માટ� �ૂથ છે � પાણીનો બગાડ અટકાવ?ે  

2. 
�ુ ંતમે �જઓ ટ�ગ�ગ (જમીએનમા ંથતો પાણીનો �યય શોધવાની ર�ત) સ�ુંલ ઉપર �લ�બરને પાણીનો �યય 

અને પાણી �મ થવા સબંિંધત પડકારો ઉક�લવાની પ�ધિત અપનાવી છે?  
 

 તાલીમ આપવામા ંઆવ ે છે. 

2 

 

1. કમ�ચાર�ઓને તે�ુ ંકાય� સતંોષકારક ર�તે �ણૂ� કરવા માટ� �રૂતી તાલીમ અને ઉપકરણો �રૂા પાડવામા આવે  

2. સ�ુંલના દર�ક કાય�ને આવર� લેતી સમ� તાલીમ અપાય છે?   

 વ�ર�ઠ કમ�ચાર�ઓ �ારા અહ�વાલની આક��મક તપાસ  
1 

 

 �ળવણી� ુકાય� સરળતાથી ચાલ ેતે માટ� અ�ભુવી કમ�ચાર�ઓ આક��મક તપાસ કર� છે?   

 અ�રૂતી �િુવધાઓ અને સમારકામ માટ�ની ��યાિવધીની �ણ  5  
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MGNCRE– JalShaktiCampus&JalShaktiGram 

 
 

 

  

 
 

 

 

1. �ુ ં�યા ંકોઈ �ચૂન આપવાની પ�ધિત છે? દા.ત. �ચૂનપેટ�/ફ�રયાદ ન�ધણી/�ટરનેટ �ૂથ   

2. �ુ ંતે દરરોજ ક� અઠવા�ડયે તપાસાય છે?  

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

4. કમ�ચાર�ઓની ફ�રયાદો પણ સમાન ર�તે �ૂર કરવામા ંઆવ ેછે?  

5. સમારકામ પ�ધિતની �ધુારણા માટ� કમ�ચાર�ઓને �ચૂનો આપવામા આવ ેછે?   

 દ� િનક/અઠવા�ડક/માિસક િનર��ણ અને અહ�વાલ માટ�નો ન�નૂા/ફોમ�  

6 

 

1. િનર��ણની મા�હતી ખતં�વૂ�ક �ળવવામા ંઆવ ેછે?  

2. વ�ર�ઠ લોકો �ારા કાયદાક�ય ર�તે અચાનક નીર��ણ કરવામા ંઆવ ેછે?   

3. તેના ફોમ� ભરવામા ંસરળ અને �યાપક છે?  

4. અહ�વાલમા ંન�ધ કરવાની શ�તા છે?  

5. અહ�વાલોમા ંઉપયોગકતા� �ારા �ા�ત �ચૂનો અને ફ�રયાદો સમાિવ�ટ છે?   

6. સમારકામની કામગીર� બરાબર ચાલે તે માટ� વ�ર�ઠ કમ�ચાર�ઓ �ારા આક��મક તપાસ કરવામા ંઆવ ેછે?   

 �ુલ  20  
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