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ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಸ್ಕ್ಿರದ ಆದಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನನಗನಣವಾಗಿ, ದೆೀಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಾಂಸಥಗಳ ಕ್ಯಿಚ್ಟ್ನವಟಿಕ್ಕಯ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಾಂಗವಾಗಿ ಶನಚತ್ವವನನು ಅಥವಾ 
ಸ್ವಚ್್ತೆಯನನು ಸ್ಾಂಸಾಥನೀರರಣಗೊಳಿಸ್ನವತ್ ಿಮಾನವ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲ ಸ್ಚವಾಲಯವು ರಲಮ್ಗಳನನು ಕ್ಕೈಗೊಳನುತಿಿದೆ.ಈಗ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಾಂಸಥಗಳನ 
ತ್ಮ್ಮ ಔಟಿರೀಚ್ಛ ಮ್ತ್ನಿ ಜ್ಞಾನದ ಮ್ೂಲರ ದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ತ್ಾ ಚ್ಳನವಳಿಯ ಜವಾಬ್ದದರ ಹಾಗನ ಗತಿಯ ಮ್ನಾಂದ್ಯಳತ್ವವನನು ವಹಿಸ್ಬೀಕ್ಗಿದೆ.  
 
ಸಿ್ಚ್ತ್ಾ  ಶರೀಯಾಾಂರ ಮಾಪನವನನು 2017ರಲ್ಲಿ ಪರಚ್ಯಸ್ಲಾಯತ್ನ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಾಂಸಥಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನ ಅವು ತ್ಮ್ಮನನು ತಾವು "ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ "ಗೆ 
ಪರವತಿಿಸಿಕ್ಕೂಾಂಡನ ನಾಂತ್ರ ಈ ಸ್ಾಂದೆೀಶವನನು  ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನ ಹೂರಗೆ ವಾಸ್ಸಾಥನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗೆ ೆಜಾಗರೂರತೆಯನನು 
ಉಾಂಟ್ನಮಾಡನವುದರಲ್ಲಿ ಅವರಗೊಾಂದನ ಒತಾಿಯವನನು ಹೀರನವುದನ ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.  ಹಿೀಗೆ ಮಾಡನವುದರಾಂದ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಸ್ಾಂಸಥಗಳನನು ಪ್ರೀತಾುಹಿಸಿದಾಂತೆ ಆಗನವುದನ, ಮೊದಲನ ತ್ಮ್ಮ ಆತಾಮವಲೊೀರನವನನು ಮಾಡಿಕ್ಕೂಳುಲನ ನಾಂತ್ರ ಅವರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಶನಚತ್ವವನನು 
ಮಾಪನಗೊಳಿಸಿಕ್ಕೂಳುಲನ ಹಾಗೂ ಆ ನಾಂತ್ರ ಸ್ರಯಾದ ರಲಮ್ವನನು ಕ್ಕೈಗೊಳುಲನ ಮ್ತ್ನಿ ಹಚಿನ ಶರೀಯಾಾಂರವನನು ನೆೈಮ್ಿಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸ್ಲನ 
ನೆರವಾಗನತ್ಿದೆ.   
 
2017 ರಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಗೆ ಅನನಗನಣವಾಗಿ ಚಾಲಯಲಯ ಅನನಪ್ರತ್, ನೀರನ ಲಭಯತೆ ಮ್ತ್ನಿ ಶನದಧತೆ, ಹಾಸಟಲ ನಲ್ಲಿ 
ಅಡನಗೆಕ್ಕೂೀಣೆಯ ನೆೈಮ್ಿಲಯ, ನಯತ್ಕ್ಲಿರವಾಗಿ ರಸ್ವನನು ವಿಲೆೀವಾರ ಮಾಡನವ ಆವತ್ಿನ ಮ್ತ್ನಿ ತ್ಾಂತ್ಲಗಳನ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹಸಿರನ ಹೂದಿಕ್ಕ 
ಮ್ನಾಂತಾದ ಕ್ಕಲವು ಮ್ೂಲಭೂತ್ ನೆೈಮ್ಿಲಯದ ನಯತಾಾಂರಗಳನನು ಕ್ಕೀಾಂದಿರೀರರಸಿದ ಕ್ಯಿರಲಮ್ಗಳನ ಇದದವು. ಈಗ ನಯತಾಾಂರಗಳನನು 
ಒಳಗೊಾಂಡ ಹಚ್ನಿ  ಸ್ಮ್ಥಿ ಮ್ತ್ನಿ ಗನಣಾತ್ಮರ ಮೌಲಯಮಾಪನ ಚೌರಟ್ಟನನು ವಿನಾಯಸ್ಗೊಳಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಹಸಿರನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ, 
ನೀರನ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಕೂಯನಲ ಬಳಕ್ಕ, ಸೌರಶಕ್ತ ಿಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿನ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲ ಬಳಕ್ಕಯ ದಕ್ಷತೆಯ ಮೀಲೆ ನೆೀರ ಪರಣಾಮ್ ಬೀರನವ ಇತ್ರ 
ಅಾಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಾಂಸಥಗಳಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ತ್ನು ದೆೈನಾಂದಿನ ಕ್ಯಿಚ್ಟ್ನವಟಿಕ್ಕಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ರ ಸ್ಮ್ತೊೀಲನದ ವಿವಿಧ್ ಅಾಂಶಗಳಿಗೆ 
ಅನನಗನಣವಾಗಿ ಪರಸ್ರ ಸಿಥರತೆಗೆ ಉದ್ಯಹರಣೆಯಾಗಿ ರೂಪ್ರಾಂತ್ರಗೊಳನುವ ನರೀಕ್ಷೆಯನನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳಲ್ಲಿನ ಈ 
ಸಾಟಯಾಂಡರ್ಡಿ ಆಪರೆೀಟಿಾಂಗ್ ಪ್ರಸಿೀಜರ್ (ಎಸ್ ಒಪಿ)(ಗನಣಮ್ಟ್ಟ ಕ್ಯಿನವಿಹಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ) ಕ್ಕೈಪಿಡಿ ಸ್ಾಂಸಥಗಳಿಗೆ ರಲಮೀಣವಾಗಿ 
ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಕೂಳುಲನ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಯಿಗತ್ಗೊಳಿಸ್ಲನ ಮಾದರ ದ್ಯಖಲೆಯಾಗಿರನತ್ದಿೆ, ಏಕ್ಕಾಂದರೆ ಈ ನಯತಾಾಂರಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ನಮ್ೂನೆಗಳ 
ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ 2019 ರ ಸ್ವಚ್ತ್ಾ ಶರೀಯಾಾಂರಗಳನನು ನಧ್ಿರಸ್ಲಾಗನತ್ಿದೆ. 
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ಮ್ನನನುಡಿ 
ಸ್ವಚ್್ತೆಯನ ಪ್ರರರೃತಿರವಾಗಿದೆ. ಮಾನವರನ, ಪ್ರರಣಿಗಳನ, ಸ್ಸ್ಯಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಎಲಾಲ ಜೀವಿಗಳನ ಶನಧ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ಹೂಾಂದನತ್ಿವೆ. ಮಾನವ ನಮಿಿತ್ ಜಗತಿಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಜಯವಾಂದೆೀ 
ಅನನಚತ್ವಾದ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲವಾಗಿದೆ. ನೆೈಸ್ಗಿಿರ ಜಗತಿಿನಲ್ಲಿ ಒಾಂದನ ಪ್ರರಣಿಯ ತಾಯಜಯವು ಇನೊುಾಂದರ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲವಾಗಿರನತ್ದಿೆ.ಆದದರಾಂದ,ಒಾಂದನ ಶಿೀಣಿಿತ್ ಚ್ರಲವು ಪರಸ್ರ ವಯವಸಥಯನನು 
ಪ್ೀಷ್ಟಸ್ಲನ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲಗಳನನು ಪುನರನತಾಪದಿಸ್ನತ್ದಿೆ. ದನರದೃಷಟವಶಾತ್ ಆಧ್ನನರ ಸ್ಮಾಜವು ಅನೆೀರ ಅಸಾವಭಾವಿರ ವಸ್ನಿಗಳನನು ಪರಚ್ಯಸಿದೆ, ಅದನನು ಪರರೃತಿಯನ ತ್ಕ್ಷಣವೆೀ ಸ್ವಚ್್ ಗೊಳಿಸಿ 
ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಲನ ಸಾಧ್ಯವಾಗನವುದಿಲಲ . ಅದನ ಪರಯತಿುಸ್ನತಿದಿೆ, ಆದರೆ ಹಣಗಾಡನತಿಿದೆ. ಮಾನವ ನಮಿಿತ್ ಅವಯವಸಥಯನನು ಸ್ವಚ್್ಗೊಳಿಸ್ಲನ, ನಮ್ಗೆ ಮಾನವ ನಮಿಿತ್ ಸ್ವಚ್ಗ್ೊಳಿಸ್ನವಿಕ್ಕಯ 
ಚ್ರಲ ಬೀರನ. ಸಾವಿಜನರ ಆಸಿಿ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲಗಳಾದ ಜಲಮ್ೂಲಗಳನ ಅಥವಾ ಕ್ಡನಗಳನ ಅಥವಾ ಆಟ್ದ ಮೈದ್ಯನಗಳನ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಯನವನಗಳನ ಅಥವಾ ಸ್ಮ್ನದರ ತಿೀರಗಳನ ಅಥವಾ ನದಿ 
ತಿೀರಗಳನ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪರದೆೀಶಗಳ ದನರನಪಯೋಗದ ದೃಷ್ಟಟಯಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ದನರಾಂತ್ವೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯದ ಅಥವಾ ವೆೈಯಕ್ತಿರ ಮಾಲಿೀರತ್ವ ಇರನವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವನನು 
ಸ್ವಚ್್ವಾಗಿಡನವ ಬದಧತೆ ಇರನತ್ಿದೆ. ಈ ಮಾಲಿೀರತ್ವ ಮ್ತ್ನಿ ಜವಾಬ್ದದರ ತೆಗೆದನಕ್ಕೂಳನುವುದನನು ಸಾಾಂಪರದ್ಯಯರ ಸ್ಾಂಸಥಗಳಲ್ಲಿ ರೂರಡಿೀರರಸ್ಬೀರನ. ಅಲ್ಲಿಯೀ ಒಾಂದನ ಕ್ಕೈಪಿಡಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರನವುದನ. 
 
ತ್ಾಂತ್ಲಜ್ಞಾನ 
ಪರತಿಯಾಂದನ ತ್ಾಂತ್ಲಜ್ಞಾನವು ತ್ನುದೆೀ ಆದ ಉಪ-ಉತ್ಪನುವನನು ಹೂಾಂದಿರನತ್ಿದೆ ಮ್ತ್ನಿ ಆ ತ್ಾಂತ್ಲಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವಧ್ಿರನನ(ಡೆವಲಪರ್) ಈ ಉಪ-ಉತ್ಪನುವನನು ಒಾಂದನ ನದಿಿಷಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಎದನರಸ್ಲನ ಒಾಂದನ ವಿಧಾನವನನು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸ್ನತಿಾನೆ. ಆದರೆ, ಬಳಕ್ಕದ್ಯರರನ ಉಪ-ಉತ್ಪನುಗಳನನು ಅಥವಾ ತಾಯಜಯವನನು ನಭಾಯಸ್ಲನ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ . ಅದಕ್ೆಗಿಯೀ ನಮಾಿಪರನ ಜವಾಬ್ದದರ 
ದೊಡದದ್ಯಗಿದೆ, ಜವಾಬ್ದದರಯನ ಉತ್ಪನುದ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಕ್ಕೂನೆಯವರೆಗೂ ವಿಸ್ರಿಸಿರನತ್ಿದೆ. ಇದನ ದೊಡಡ  ಉತ್ಪನುಗಳಲ್ಲಿ ನಧಾನವಾಗಿ ಅರಾಂಭಿಸ್ನತಿದಿೆ. ಆದರೆ, ಚರೆ ಪ್ಟ್ಟಣಗಳನ(ಸಾಯಚಟ್) 
ಅಥವಾ ದೊಡಡ  ಪ್ರಲಸಿಟಕ್ ಪ್ಟ್ಟಣ (ಪ್ರಯಕ್ಕಟ್)ಗಳಾಂತ್ಹ ಸ್ಣಣ ಉತ್ಪನುಗಳಿಗೆ ಇದನ ರಷಟದ ಕ್ಕಲಸ್. ಇಲ್ಲಿಯೀ ಉತ್ಪನುದ ಬಳಕ್ಕ ಮ್ತ್ನಿ ತಾಯಜಯಗಳ ವಿಲೆೀವಾರಗೆ ಗಾರಹರರನ ಜವಾಬ್ದದರರಾಗಿ 
ಮ್ನಾಂದನವರಯನವುದನ. 
 
ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ತ್ಾ 
24/7/365 ಸ್ವಚ್್ತೆಯನನು ಕ್ಪ್ರಡಿಕ್ಕೂಳನುವ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ತ್ನಿ ವಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ನೊೀಭಾವವನನು ಬಳಸ್ನವ ಈ ವಯವಸಥಯನನು ರಚಸ್ಲನ ಭಾರತ್ ಸ್ಕ್ಿರವು “ಸ್ವಚ್ಛ್ ಭಾರತ್” 
ಅಭಿಯಾನವನನು ಪ್ರರರಾಂಭಿಸಿತ್ನ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಾಂಸಥಗಳ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆರೊೀಗಯ ಕ್ಕೀಾಂದರದ ತಾಯಜಯ, ಪಿೀಠೂೀಪರರಣಗಳ ತಾಯಜಯ, ರಟ್ಟಡ ನಮಾಿಣದ ತಾಯಜಯ, ಆಹಾರ ತಾಯಜಯ, ಅಡನಗೆಮ್ನೆಯ ತಾಯಜಯ, 
ಪರಯೋಗಾಲಯಗಳ ತಾಯಜಯ, ರಚೀರಯ ತಾಯಜಯ ಮ್ತ್ನಿ ಹಾಸಟಲ್ಲಿನ ತಾಯಜಯಗಳಾಂತ್ಹ ವಿಭಿನು ಮ್ತ್ನ ಿರಠಿಣವಾದ ತಾಯಜಯಗಳಿರನತ್ಿವೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಾಂದನ ಚರೆ ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ ಒಾಂದನ ಚರ ೆ
ಹಳಿು . ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಾಂಸಥಗಳ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳಲ್ಲಿರನವವರನ ರಲಿಕ್ಕಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೀ ಇರನತಿಾರೆ ಮ್ತ್ನಿ ಆದದರಾಂದ ಸ್ವಚ್್ ಅಭಾಯಸ್ಗಳನನು ಪರಚೂೀದಿಸ್ನವುದನ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಾಂಸಥಗಳ ರತ್ಿವಯವಾಗಿದೆ. ಅನನಭವ ಮ್ತ್ನ ಿ
ಅಭಾಯಸ್ದ ಮ್ೂಲರ ಪದಧತಿಗಳ ಪರಚೂೀದನೆಯನ ಸಾಧ್ಯ . 
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ಸಾಮಾನಯ ವಾಯವಹಾರರ ಕ್ಯಿವಿಧಾನ(ಸಾಟಯಾಂಡರ್ಡಿ ಆಪರೆೀಟಿಾಂಗ್ ಪ್ರಸಿೀಜರ್)ಗಳ ಕ್ಕೈಪಿಡಿ 
ಸಾಮಾನಯ ವಾಯವಹಾರರ ಕ್ಯಿವಿಧಾನದ(ಸಾಟಯಾಂಡರ್ಡಿ ಆಪರೆೀಟಿಾಂಗ್ ಪ್ರಸಿೀಜರ್)(ಎಸ್ ಒಪಿ) ಕ್ಕೈಪಿಡಿಯನ ವಯಕ್ತಿಗಳ ಜವಾಬ್ದದರಯನನು ಗನರನತಿಸ್ನತ್ಿದೆ ಮ್ತ್ನಿ ತಾಯಜಯ ನವಿಹಣೆಯ 
ಪರಕ್ತರಯಗಳನನು ಸ್ೂಚಸ್ನತ್ಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿನ ಈ ಎಸ್ ಒಪಿ ಕ್ಕೈಪಿಡಿಯನ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್್ತೆಯನನು ಉತೆೀಿಜಸ್ನವ ಮ್ತ್ನಿ ನರಾಂತ್ರ ಮೀಲಿವಲಯರಣೆ ಮ್ತ್ನಿ ಅಭಾಯಸ್ದ ಮ್ೂಲರ 
ಕ್ಯಾಂಪಸ್ುನನು ಸ್ವಚ್್ವಾಗಿಡನವ ಜವಾಬ್ದದರ ತೆಗೆದನಕ್ಕೂಳನುವ ಸ್ಾಂಸ್ೃೆತಿಯನನು ಉತೆೀಿಜಸ್ನವುದಕ್ೆಗಿ ಆಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಯನ ತ್ನು ಮ್ನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ಯಗ ಇದೆೀ ಒಾಂದನ ಅಭಾಯಸ್ವಾಗನವುದನ ಎಾಂದನ 
ನರೀಕ್ಷಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಮ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವತ್ಿನೆಯ ನರೀಕ್ಷೆಗಳನ, ಸ್ವತ್ಃ ಮ್ತ್ನಿ ನೆರೆಹೂರೆಯವರಾಂದ ಆಕ್ರ ಪಡೆದನ ಮ್ತ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರೆಾಂತೆ ಮಾಪಿಡಿಸ್ಲಪಡನತ್ವಿೆ. ಸ್ವಚ್್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಉಪರಲಮ್ವು 
ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯ ಸ್ವಚ್ತ್ೆಯನನು ಮಾತ್ಲವಲಲದೆ, 6,55,000 ಹಳಿುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿಜನರ ಆರೊೀಗಯವನೂು ವೃಧಿಧಸ್ನತ್ದಿೆ. ನಮ್ಮ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಚಿನವರನ ಈ ಗಾರಮ್ಗಳಿಾಂದ 
ಬಾಂದವರನ. ಈ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನ ನಾಂತ್ರ ತ್ಮ್ಮ ಮ್ನೆಯಲ್ಲಿ, ನೆರೆಹೂರೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಕಲಸ್ದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಭಾವ ಬೀರನತಿಾರೆ. ಈ ಸ್ನುವೆೀಶದಲ್ಲಿಯೀ, ಭಾರತ್ ಸ್ಕ್ಿರದ ಮಾನವ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲ 
ಅಭಿವೃದಿಧ ಸ್ಚವಾಲಯದ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯಯ ನದಶಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಎಸ್ ಒಪಿ ಕ್ಕೈಪಿಡಿಯನನು ಮ್ಹಾತ್ಮ ಗಾಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟಟರೀಯ ಗಾರಮಿೀಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಮ್ಾಂಡಳಿಯನ (ಎಾಂಜಎನ ಸಿಆರ್ ಇ) 
ಸಿದಧಪಡಿಸಿದೆ. 

ಡಾ. ಡಬೂಲಯ .ಜ.ಪರಸ್ನು ರನಮಾರ್(Dr. W.G. Prasanna Kumar) 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಾಂ.ಜ.ಎನ.ಸಿ.ಆರ್.ಇ.(MGNCRE) 

 

 

 

 

 

 

 ಅಕ್ುಲೆೀಜ್ ಮಾಂಟ್ 
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“ಆನೊೀ ಭದರ ರೃತೊವೀ ಯಾಂತ್ನ ವಿಶವತಾಃ. (ಉದ್ಯತ್ಿ ಆಲೊೀಚ್ನೆಗಳನ ಎಲಾಲ ದಿರನೆಗಳಿಾಂದಲೂ ನಮ್ಗೆ ಬರಲಿ.) ”- 1.89.1, ಋಗೆವೀದ 
 
ನಾಯರತ್ವ 
ಸಾಮಾನಯ ವಾಯವಹಾರರ ಕ್ಯಿವಿಧಾನ(ಸಾಟಯಾಂಡರ್ಡಿ ಆಪರೆೀಟಿಾಂಗ್ ಪ್ರಸಿೀಜರ್) (ಎಸ್ ಒಪಿ) ವನನು ಒಳಗೊಾಂಡ ಈ ಕ್ಕೈಪಿಡಿಯನನು, ವೆೈಯಕ್ತಿರ ಸಾಾಂಸಾಥಪಿರ ಪರಸಿಥತಿಗಳಿಗೆ ತ್ರೆಾಂತೆ, 
ಭಾರತ್ದ್ಯದಯಾಂತ್ ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಾಂಸಥಗಳನ (ಎಚ್ಛ ಇಐ ಗಳನ) ಸ್ನಲಭವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಕೂಳನುವಾಂತೆ ಮ್ತ್ನಿ ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಕೂಳನುವಾಂತೆ 
ವಿನಾಯಸ್ಗೊಳಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಕೈಪಿಡಿಯನ ಶಿರೀ ಆರ್ ಸ್ನಬರಹಮಣಯಾಂ, ಐಎಎಸ್ ಕ್ಯಿದಶಿಿ, ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಎಾಂಎಚ್ಛ ಆರ್ ಡಿ ನೀಡಿದ ದೊಡಡ  ಮ್ಟ್ಟದ ಪ್ರೀತಾುಹ, ನರಾಂತ್ರ ಆಸ್ಕ್ತಯಿ ಜೂತೆಗೆ, 
ಶಿರೀ ವಿಎಲ ವಿಎಸ್ಎಸ್ ಸ್ನಬ್ದಾ ರಾವ್,ಹಿರಯ ಸ್ಲಹಗಾರ, ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಎಾಂಎಚ್ಛ ಆರ್ ಡಿ, ಕ್ಕೂಟ್ಟ ನದೆೀಿಶನದ ಮ್ತ್ನಿ ಉತೆೀಿಜನದ ಫಲಿತಾಾಂಶವಾಗಿದೆ. 
 
ಸ್ಮಾಲೊೀಚ್ನೆಗಳನ 
ಇದನ ಜೂನ 25-26, 2018 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬ್ದದ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾತ್ಮ ಗಾಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟಟರೀಯ ಗಾರಮಿೀಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಮ್ಾಂಡಳಿ (ಎಾಂಜಎನ ಸಿಆರ್ ಇ) ನಡೆಸಿದ ಎರಡನ ದಿನಗಳ ಗಹನವಾದ 
ಕ್ಯಾಿಗಾರದಲ್ಲಿ ಚ್ಚಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಸಾರವಾದ ಮ್ತ್ನಿ ಟಿೀಕ್ತಸ್ಲಪಟ್ಟ ರರಡನನು (ಡಾರಫಟನನು ) ಆಧ್ರಸಿದೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಇಾಂಡಿಯನ ಇನುಟಟ್ೂಯಟ್ು ಆಟೆ ್ನಕ್ುಲಜಯ, ನಾಯಷನಲ 
ಇನುಟಟ್ೂಯಟ್ು ಆಟೆ ್ನಕ್ುಲಜಯ,ಕ್ಕೀಾಂದರ ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯಗಳ ಮ್ತ್ನಿ ರಾಜಯ ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯಗಳ ಪರಮ್ನಖ ಅಧಾಯಪರ ಸ್ದಸ್ಯರನ ಸೀರ್ದಾರರೆ. ಹಸಿರನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳನನು ನಮಿಿಸ್ನವ ರಾಷ್ಟಟರೀಯ 
ಪರಯತ್ುಕ್ಕೆ ತ್ಮ್ಮ ಅಳಿಲನ ಸೀವೆಯನನು ನೀಡಲನ ಉತ್ನುರರಾಗಿರನವ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ಸ್ವಯಾಂಸೀವರರನನು ಪ್ೀಷ್ಟಸ್ಲನ ಇದನ ಪರಸಾಿಪಿಸಿದೆ. 
 
ಸ್ಮಾಲೊೀಚ್ನಾ ತ್ಾಂಡ 
ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ, ಡಾ. ದಿನೆೀಶ್ ಲಯಹಲ, ಸಾಂಟ್ರಲ ಯೂನವಸಿಿಟಿ ಆಟೆ ಹರಯಾಣ; ಡಾ.ಆರ್.ಪರಮಿಲಾ, ಸಾಂಟ್ರಲ ಯೂನವಸಿಿಟಿ ಆಟೆ ತ್ಮಿಳನನಾಡನ; ಪ್ರ.ಪಿ.ಕ್ಕ.ಶಮಾಿ, ಬನಾರಸ್ 
ಹಿಾಂದೂ ಯೂನವಸಿಿಟಿ; ಡಾ.ವಿವೆೀಕ್ ಸಿಾಂಗ್, ರಾಜೀವ್ ಗಾಾಂಧಿ ಯೂನವಸಿಿಟಿ, ಅರನಣಾಚ್ಲ ಪರದೆೀಶ; ಡಾ. ಎಫ್ತಿರರ್ ಅಹಮದ, ಸಾಂಟ್ರಲ ಯೂನವಸಿಿಟಿ ಆಟೆ ಕ್ಕೀರಳ ; ಶಿರೀ ಅನನಪಮ್ 
ಪ್ರಲ, ನಾಯಷನಲ ಇನುಟಟ್ೂಯಟ್ ಆಟೆ ್ನಕ್ುಲಜ, ಅಗತ್ಿಲಾ; ಎಸ್.ಕ್ಕ.ರೆೈ ಎನಐಟಿ ದನಗಾಿಪುರ್; ಡಾ.ಹಿರೊೀಕ್ ಚೌದರ ಎನಐಟಿ ದನಗಾಿಪುರ್; ಡಾ.ಗೊೀವಧ್ಿನ ಭಟ್ ಎನಐಟಿ 
ರಾಯಪುರ್,ಛತಿಿೀಸ್ೆರ್ಡ; ಪ್ರ. ಸಾಹಾ ಎಸ್ ವಿಎನ ಐಟಿ, ಸ್ೂರತ್; ಡಾ.ಅಮ್ೃತ್ ಭಿಡೆ, ಎನ ಐಟಿ ಪುದನಚೀರ; ಡಾ.ಪಿ.ವೆಾಂರ್ನೀಶವರ ರಾವ್, ಎನ ಐಟಿ ತೆಲಾಂಗಾಣ; ಡಾ.ಸಿಮತಾ ಝಾ, ಇಾಂಡಿಯನ 
ಇನ ಸಿಟಟ್ೂಯಟ್ ಆಟೆ ್ನಕ್ುಲಜ, ರೂಕ್ತಿ ಮ್ತ್ನಿ ಡಾ.ಸುೀಹಾಸಿಸ್ ಚೌದರ, ಇಾಂಡಿಯನ ಇನ ಸಿಟಟ್ೂಯಟ್ ಆಟೆ ್ನಕ್ುಲಜ,ಭನವನೆೀಶವರ್ ಇವರನಗಳ ಬಾಂಬಲದೊಾಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಿಗಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 
ಫಲಪರದವಾದ ವಿಲಯರ ವಿನಮ್ಯ ಮ್ತ್ನಿ ಅದನುತ್ವಾದ ಅಡಡ -ವಿವರಣೆಗಳಿಗೆ ಎಾಂಜಎನ ಸಿಆರ್ ಇ ರೃತ್ಜಞವಾಗಿದೆ. 
 
 
ಒಳಗಿನವರ/ಆಾಂತ್ರರ ತ್ಾಂಡ 
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ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಎಸ್ ಒಪಿ ಕ್ಕೈಪಿಡಿಯಾಂದ ಕ್ಯಾಿಗಾರದ ಪರಕ್ತರಯಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಫಲಿತಾಾಂಶಗಳಿಾಂದ ಈ ಕ್ಕೈಪಿಡಿಯನನು ಅಣೆಣಮಾಡಿದ ಎಾಂಜಎನ ಸಿಆರ್ ಇ ಬೂೀಧ್ರವಗಿ ಮ್ತ್ನಿ ತ್ಾಂಡದ ಸ್ದಸ್ಯರನ 
ಮ್ನರಳಿ ರಾಮ್ಸಾವಮಿ, ಅಚ್ಿನಾ ವಾಯರನ, ಪದ್ಯಮ . ಜ, ಅಚ್ಿನಾ ಸೂೀಾಂಟಿ, ಅನಸ್ೂಯಾ ವಿ, ಡಾ.ಕ್ಕ.ಎನ. ರೆೀಖಾ, ಡಾ. ಡಿಎನ ಡಾಯಶ್, ಸ್ಹಾಯರ ನದೆೀಿಶರ, ಮೀಜರ್ ಶಿವ್ ಕ್ತರಣ್ 
ಮ್ತ್ನಿ ಜ.ವಾಣಿ ಜಗದಿೀಶವರ. 
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 ಪರಸಾವಿನೆ 
 
“ಪರತಿಯಬಾ  ಮ್ನನಷಯನ ಅಗತ್ಯಗಳನನು ಪೂರೆೈಸ್ಲನ ಭೂಮಿಯನ ಸಾರಷನಟ ಒದಗಿಸ್ನತ್ಿದೆ, ಆದರೆ ಪರತಿಯಬಾ  ಮ್ನನಷಯನ ದನರಾಸಯನುಲಲ .” 

.         -ಮ್ಹಾತ್ಮ ಗಾಾಂಧಿ 
ಸ್ವಚ್ಛ ್ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗೆ ಮಾಗಿ 
 
ಒಾಂದನ ಹಸಿರನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಅದನ ಶಾಲೆಯಾಲಾಲಗಿರಲಿ, ಕ್ಲೆೀಜನಲಾಲಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ವಿಶವವಿದ್ಯಯನಲಯದಲಾಲಗಿರಲಿ, ಅದನ ಈಗ ಒಾಂದನ ಖಯಾಲಿಯಲಲ, ಆದರೆ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಮ್ತ್ನಿ ಇತ್ರ 
ಪರಗತಿಪರ ರಾಷಟರಗಳಲ್ಲಿ ದಿನನತ್ಯದ ಪರಸ್ರ ಜಾಗೃತಿ ಬಳಸ್ನತಿಿರನವ ಸ್ಪಷಟ ಆದೆೀಶವಾಗಿದೆ . ಸ್ರಳವಾಗಿ ಹೀಳನವುದ್ಯದರೆ, ಹಸಿರನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪರಸ್ರ ಜಾಗೃತಿ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ತರಯಯನನು ಜೀವನದ 
ಅವಿಭಾಜಯ ಅಾಂಗವನಾುಗಿ ಮಾಡನವ ಗನರಯನನು ಹೂಾಂದಿದೆ ಮ್ತ್ನಿ ಶಾಲೆ, ಕ್ಲೆೀಜನ ಅಥವಾ ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್, ರಲಿಕ್ಕ ಅಥವಾ ಬೂೀಧ್ನೆ ಮಾಡನವವರ ನೀತಿ. 
 
ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯ ಧ್ನಸ್ಹಾಯ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಸ್ೂಚ್ನೆಯ ಪರಕ್ರ: “ಹಸಿರನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ 
ಎನನುವುದನ, ಪರಶಸ್ಿವಾದ ಭೂ ಬಳಕ್ಕ, ಪರಸ್ರ ಯೋಜನೆ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲ ನವಿಹಣೆಯನನು 
ಹೂಾಂದಿರನವ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯವಾಗಿದೆ, ಅಾಂದರೆ., ಇಾಂಧ್ನ ದಕ್ಷತೆಯ ಸ್ನಧಾರಣೆ, 
ಸ್ಾಂಪನೂಮಲಗಳ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆ, ಆವಾಸ್ಸಾಥನದ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆ, ಆರೊೀಗಯರರ ಜೀವನ ಪರಸ್ರ, 
ನವಿೀರರಸ್ಬಹನದ್ಯದ ಶಕ್ತಯಿ ಬಳಕ್ಕ ಮ್ತ್ನಿ ತಾಯಜಯಗಳ ನವಿಹಣೆ ಮ್ತ್ನಿ ನೀರನ ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ. 
ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೊಳಗಿನ ರಟ್ಟಡಗಳನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷನಟ ಮ್ಟಿಟಗೆ ಹಸಿರನ ರಟ್ಟಡ ಪರರಲಪನೆಗಳನನು 
ಆಧ್ರಸಿರಬೀರನ. ” 
 
 
ಹಸಿರನ ಉಪರಲಮ್ಗಳನ 
ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಾಂಸಥಗಳನ (ಎಚ್ಛ ಇಐ) ಮ್ತ್ನಿ ವಿಶವವಿದ್ಯಯನಲಯಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತ್ ಸ್ಕ್ಿರದ ಮಾನವ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲ ಅಭಿವೃದಿಧ ಸ್ಚವಾಲಯದಲ್ಲಿ (ಎಾಂಎಚ್ಛ ಆರ್ ಡಿ) ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯಯನ 

ರೂಪಿಸಿರನವ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನ ಉಪರಲಮ್, ಹಸಿರನ ಸ್ಾಂಸಥಗಳ ತ್ತ್ವಗಳಿಗೆ ರನುಡಿ ಹಿಡಿಯನತ್ದಿೆ ಮ್ತ್ನಿ ತ್ರಗತಿಯನನು ಮಿೀರ ರಲಿಕ್ಕಯನನು ವಿಸ್ರಿಸ್ಲನ ಪರಯತಿುಸ್ನತ್ಿದೆ, ಅದನ ಮ್ನೆಯಲಾಲಗಿರಲಿ, 
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ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನಲಾಲಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ವಿಶಾಲ ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯದಲಾಲಗಿರಲಿ ಸ್ವಚ್್ತಾವಾಂದಿಗೆ ಜವಾಬ್ದದರಯನತ್ ವತ್ಿನೆ, ಅಭಾಯಸ್ಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಶಾಶವತ್ ಬದಧತೆಯನನು ಬಳಸ್ನತ್ಿದೆ ಮ್ತ್ನಿ ಅಭಿವೃದಿಧ 

ಪಡಿಸ್ನತ್ಿದೆ. 
 

ತ್ಾಂಡ 

 

ಆದಶಿಪ್ರರಯವಾದ ಸ್ಾಂಸಥಗಳಲ್ಲಿ ಅನನಸ್ರಸಿದ ಅತ್ನಯತ್ಿಮ್ ಸ್ವಚ್್ ಮ್ತ್ನಿ ಹಸಿರನ ಅಭಾಯಸ್ಗಳ ಅಲಾಪವಧಿಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳನನು ಮಾಗಿಸ್ೂಚಯಾಗಿ 
ಕ್ಯಿನವಿಹಿಸ್ಲನ ಚತಿರಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭಾಯಸ್ಗಳಲ್ಲಿ -ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ವಚ್್ತೆ, ತಾಯಜಯ ನವಿಹಣೆ, ನೀರನ ನವಿಹಣೆ, ಹಸಿರನ ಹೂದಿಕ್ಕ ಮ್ತ್ನಿ ಇಾಂಧ್ನದ 
ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆ ಸೀರವೆ. ಒಟ್ಟಟರೆಯಾಗಿ, ತಾಾಂತಿರರ ಮ್ತ್ನಿ ತಾಾಂತಿರಕ್ಕೀತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಾದಿಗಳನನು ಪರತಿನಧಿಸ್ನವ 25 ಸ್ಾಂಸಥಗಳನ, ಸ್ಮಾಲೊೀಚ್ನೆ ಮ್ತ್ನಿ ಪ್ರರಯೋಗಿರ 
ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದದವು. 
 
ಈ ಉಪರಲಮ್ಕ್ೆಗಿ ಮಾಗಿಸ್ೂಚಗಳನನು ಸಿದಧಪಡಿಸ್ಲನ ಎಾಂಜಎನ ಸಿಆರ್ ಇ ಒಾಂದನ ಮ್ೂಲ ಕ್ಯಿ ಸ್ಮ್ೂಹವನನು ರಚಸಿದೆ. ಅಗತ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ 
ಎಚ್ಛ ಇಐಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯಗಳನ ಬಳಸ್ಬಹನದ್ಯದ ಪರಮ್ನಖ ಹಸ್ಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಗನಚ್್ವನನು ಗನರನತಿಸ್ಲನ ತ್ಜಞರನನು ಸ್ಾಂಪಕ್ತಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ಪರಸ್ರ-ನಾವು ಅದನನು 
ನಮ್ಮ ಪೂವಿಜರಾಂದ 
ಆನನವಾಂಶಿರವಾಗಿ 
ಪಡೆದಿಲಲ ! ನಾವು ಅದನನು 
ನಮ್ಮ ಮ್ರೆಳಿಾಂದ 
ಎರವಲನ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ” 

 

– ಅಮರರನ ಗಾದೆ 
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 ಸ್ವಚ್ಛ ್ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಏಕ್ಕ? 
 

ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನ ಸ್ನಸಿಥರ ಅಭಿವೃದಿಧಯನ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸ್ನತ್ಿಮ್ನತ್ಿಲಿನ ಪರಸ್ರದ ಮೀಲೆ ಬೀರನವ ಪರಣಾಮ್ಗಳನನು ರಡಿಮ ಮಾಡನವುದಕ್ತೆಾಂತ್ ಇನೂು ಹಚಿನದನನು ಒಳಗೊಾಂಡಿರನತ್ದಿೆ. 

ವಿಶಾಲ ಕ್ಯಾಿಚ್ರಣೆಗಳಾದ ಸ್ಾಂಶೂೀಧ್ನೆ ಮ್ತ್ನಿ ಬೂೀಧ್ನೆಗಳನನು ನಾವು ಅನನಸ್ರಸ್ನತಿಿದದರೂ ಸ್ಹ, ನಮ್ಮ ಪ್ೀಟ್ಿಲ ಗಳ ಮ್ೂಲರ ಹಾದನ ಹೂೀಗನವ ಪರತಿಯಬಾ ರ 
ಯೋಗಕ್ಷೇಮ್ವನನು ಬಾಂಬಲಿಸ್ನವ ದೃಡವಾದ ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯವನನು ಬಳಸ್ಲನ ನಾವು ಪರಯತಿುಸ್ಬೀರನ. 
 

ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನ ಪರಯತ್ುಗಳನ 

 

ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಭಾರತ್ ಮಿಷನುನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ನಿತ್ದಲ್ಲಿ "ಸ್ವಚ್ಛ್ " ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಎಾಂದನ ರರೆಯಲಪಡನವ ಅಪೀಕ್ಷಿತ್ ಹಸಿರನ 

ಸಾಥನಮಾನವನನು ಪಡೆಯಲನ ಕ್ಯಾಂಪಸಿುಗೆ ಅನನರಲಮ್ವಾಗಿ ಅಥವಾ ಏರಕ್ಲದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ರದ ಮೀಲೆ ಪರಣಾಮ್ ಬೀರನವ 

ಒಾಂದನ ಅಥವಾ ಇನೂು ಹಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ಲಗಳಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಾಂಘಟಿತ್ ಪರಯತ್ುಗಳನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಪರತಿ ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನಲ್ಲಿ 

ನಶಿಿತ್ವಾಗಿ ಯಾವುದೆೀ ರಲಮ್ಗಳನನು ಕ್ಕೈಗೊಳುಲಾಗಿದದರೂ, ಈ ಪರಯತ್ುದ ಪರಮ್ನಖ ಗನರ ಸ್ವಚ್್ತೆಯಾಗಿರನತ್ದಿೆ. 
 

ಪರಪಾಂಚ್ದ್ಯದಯಾಂತ್ 

 

ವಿಶವದ್ಯದಯಾಂತ್, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳನನು ಪರಸ್ರ ಸುೀಹಿಯಾಗಿಡಲನ, ಹಸಿರಾಗಿಡಲನ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ವಯಾಂ-ಸ್ನಸಿಥರವಾಗಿಸ್ಲನ ಸ್ಥಳಿೀಯ ಸಾರಗೆ, 
ನೀರನ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆ, ಜೀವವೆೈವಿಧ್ಯತೆ ಮ್ತ್ನಿ ಸೌರಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೈಕ್ತಲಾಂಗ್ ಅನನು ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಕೂಳನುವುದನ ಒಾಂದನ 
ಪರವೃತಿಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ವೂ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಬಹಳಷನಟ ಮಾಡನವುದಿದೆ. ಈಗಲೆೀ!  
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 ಅದನನು ಯಾರನ ಮಾಡಬೀರನ? 
 

ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿರನವ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ನತ್ಿಮ್ನತ್ಿಲಿನಲ್ಲಿರನವ ಪರತಿಯಬಾ ರೂ ಇದನನು ಮಾಡಲೆೀಬೀರನ ..... ಹೌದನ ಎಲಲರೂ ಮಾಡಲೆೀಬೀರನ. ನಮ್ಮ ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯಗಳ ಮೀಲೆ ದಿೀಘಿಕ್ಲಿೀನ 

ಪರಭಾವ ಬೀರಲನ ಮ್ತ್ನಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಸಿಥರತೆಯನನು ಸಾಧಿಸ್ನವಾಂತೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಲನ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಾಂಸಥಗಳನ ತ್ಮ್ಮ ಸ್ಣಣ ಮೊತ್ದಿ ಕ್ಕೂಡನಗೆಯನನು ನೀಡನವ ವಿಶಾವಸಾಹಿ 
ರತ್ಿವಯವನನು ಹೂಾಂದಿವೆ. ಇದಕ್ಗೆಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೀರೆಗೆ ಸ್ಾಂಶೂೀಧ್ರರನನು, ಬೌದಿಧರ ಬಾಂಡವಾಳಗಳನನು ಮ್ತ್ನಿ ಮ್ಹತ್ಿರ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲಗಳನನು ಹೂಾಂದಿದ್ದೇವೆ. 
 
 

ಎಲಲರಗೂ ಅನವಹಿಸ್ನವ ಉಪರಲಮ್ : 
 

ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಉಪರಲಮ್ವು ಅಖಿಲ-ಭಾರತ್ದ ಪರಯತ್ುವಾಗಿದೆ. ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯ ಧ್ನಸ್ಹಾಯ ಆಯೋಗದ (ಯನಜಸಿ) ಪರಕ್ರ, 

ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ 47 ಕ್ಕೀಾಂದರ ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯಗಳನ, 370 ರಾಜಯ ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯಗಳನ, 123 ಡಿೀಮ್ಡ ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ 282 

ಖಾಸ್ಗಿ ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯಗಳನ ಸೀರದಾಂತೆ 822 ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯಗಳಿವೆ. ಇದಲಲದೆ, 23 ಐಐಟಿ ಗಳನ, 31 ಎನಐಟಿ ಗಳನ, 23 

ಐಐಐಟಿ ಗಳನ, 7 ಐಐಎಸ್ಇ ಗಳನ, 7 ಏಐಐಎಮ್ ಗಳನ, 7 ಎನಐಪಿಇಆರ್ ಗಳನ, 3 ಎಸ್ ಪಿ ಎಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ರಾಷ್ಟಟರೀಯ 

ಪ್ರರಮ್ನಖಯತೆಯ 25 ಬೀರೆಯ ಸ್ಾಂಸಥಗಳನ ಇವೆ. ಇದಲಲದೆ, ರೃಷ್ಟ, ತೊೀಟ್ಗಾರಕ್ಕ ಮ್ತ್ನಿ ಪಶನವೆೈದಯಕ್ತೀಯ ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯಗಳಿಾಂದ 

ಪಠಯರಲಮ್(ಕ್ಕೂೀಸ್ ಿ )ಗಳನನು ನೀಡನವ 100 ರೂೆ ಹಚ್ನಿ  ಸ್ಾಂಸಥಗಳನನು ನಾವು ಹೂಾಂದಿದ್ದೇವೆ, ಇವುಗಳನನು ಭಾರತಿೀಯ ರೃಷ್ಟ 

ಸ್ಾಂಶೂೀಧ್ನಾ ಮ್ಾಂಡಳಿಯನ (ಐಸಿಎಆರ್) ನಯಾಂತಿರಸ್ನತ್ದಿೆ ಮ್ತ್ನಿ ನವಿಹಿಸ್ನತ್ಿದೆ. ಈ ಎಲಾಲ ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯಗಳನ ಮ್ತ್ನ ಿ

ಸ್ಾಂಸಥಗಳನ ಬೃಹತ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳನನು ಹೂಾಂದಿವೆ ಮ್ತ್ನಿ ಹಚನಿ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಯ ಬೂೀಧ್ರವಗಿದ ಸ್ದಸ್ಯರನ ಮ್ತ್ನಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನನು 

ಹೂಾಂದಿವೆ. ಇದಲಲದೆ, ದೆೀಶಾದಯಾಂತ್ ಸಾವಿರಾರನ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಾಂಸಥಗಳನ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಬೀಕ್ಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ 

ಉಪರಲಮ್ವು ಈ ಎಲಾಲ ಸ್ಾಂಸಥಗಳನನು ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 
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ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಾಂಸಥಗಳನ ಮ್ತ್ನ ಿವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯಗಳನ ಅದನನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹನದನ  
 

ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಾಂಸಥಗಳನ (ಎಚ್ಛ ಇಐಗಳನ) ತ್ಮ್ಮ ಎಲಾಲ ಆಾಂತ್ರರ ವಯವಹಾರಗಳ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರರ ಸ್ವಯಾಂ ಪರಭನತ್ವವನನು 

ಅನನಭವಿಸ್ನತ್ಿವೆ. ನಾಗರರರನ, ವಯವಹಾರಗಳನ, ಕ್ಕೈಗಾರಕ್ಕಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಇತ್ರರನ ಒಳಪಡನವ ನರಟ್ ಮೀಲಿವಲಯರಣೆಗೆ ಮ್ತ್ನಿ 
ಉತ್ಿರದ್ಯಯತ್ವಕ್ಕೆ ಹಚನಿ ದಿನನತ್ಯದ ನಯಮ್ಗಳಿಾಂದ ಅವು ವಾಸ್ಿವಿರವಾಗಿ ಬೀಪಿಡಿಸ್ಲಪಟಿಟವೆ. ವಿಶವವಿದ್ಯಯನಲಯಗಳ ಈ ವಿಶೀಷ 
ಅಧಿಕ್ರವು, ಉಪರನಲಪತಿ / ಹಚ್ಛ ಇಐನ ಮ್ನಖಯಸ್ಥರ ಜೂತೆಗೆ ಈ ವಯವಸಥಯ ಅಾಂತಿಮ್ ಪ್ರರಧಿಕ್ರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸ್ನತಿಿರನವುದನ, 
ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸಿುಗೆ ಪ್ರೀತಾುಹರವಾಗಿರನತ್ಿದೆ. ಪರತಿಯಬಾ ರ ಪರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಕೂಾಂಡಿರನವ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನ ಪರರಲಪನೆಯಾಂದಿಗೆ, 
ಬೂೀಧ್ರವಗಿ, ಸಿಬಾ ಾಂದಿ ಮ್ತ್ನಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳ ಮ್ೂಲರ ಎಚ್ಛ ಇಐಗಳನ, ಸ್ವಚ್್ತೆಯ ಬಗೆೆ ರಲಮ್ ಕ್ಕೈಗೊಳನುವುದನ ಎಲಲರ 
ಸ್ವಭಾವವನಾುಗಿಸ್ನವಲ್ಲಿ ಅವಿರತ್ ಪರಯತ್ುಗಳನನು ಮಾಡಬೀಕ್ಗಿದೆ. 
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ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಾಂಸಥಗಳನ ಅಥವಾ ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯಗಳನ ಏನೆಲಾಲ ಮಾಡಬಹನದನ? 
 

 

i)  ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ಮ್ಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಧಾಯಪರರ ಮ್ಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮ್ಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಾಯರರಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಮ್ತ್ನ ಿ

ಹಸಿರನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ುನನು ನವಿಹಿಸ್ನವ ಅಗತ್ಯದ ಬಗೆೆ ಒಮ್ಮತ್ವನನು ನಮಿಿಸ್ನವುದನ. 
 

ii) ಅಾಂತ್ರರಾಷ್ಟಟರೀಯ ಮಾನದಾಂಡಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಅಾಂಗಿೀರೃತ್ ನಯತಾಾಂರಗಳನನು ಅನನಸ್ರಸಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ುನನು ಸ್ವಚ್್ ಮ್ತ್ನಿ 

ಹಸಿರನಾುಗಿ ಮಾಡಲನ ನದಿಿಷಟ ಹಸ್ಿಕ್ಷೇಪಗಳ ವಿನಾಯಸ್ವನನು ಸ್ನಗಮ್ವಾಗಿಸ್ನವುದನ. 
 

iii) ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ನಿತ್ದಲ್ಲಿರನವ ಪರಸ್ರ ಕ್ಯಿಕ್ಷಮ್ತೆಯನನು ಭಾಗವಹಿಸ್ನವ ಮ್ತ್ನಿ ಪ್ರರದಶಿರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ಮೀಲಿವಲಯರಣೆ ಮಾಡನವುದನ. 

 

iv) ಕ್ಯಾಂಪಸ್ುನನು ಸ್ವಚ್್ ಮ್ತ್ನಿ ಹಸಿರನಾುಗಿ ಮಾಡಲನ ಹಾಂತ್-ಹಾಂತ್ದ ಕ್ಕೈಪಿಡಿಯನನು ಪರಸ್ನಿತ್ಪಡಿಸ್ನವುದನ. 
 

v) ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಕೂಳುಲಾಗಿರನವ ಅತ್ನಯತ್ಿಮ್ ಸ್ವಚ್್ತೆಯ ಅಭಾಯಸ್ಗಳನನು ರನರತ್ನ ಉದ್ಯಹರಣಾ 
ಪರಶಿೀಲನೆಗಳನನು (ಕ್ಕೀಸ್ ಸ್ಟಡಿಗಳನನು ) ರಚಸ್ನವುದನ, ಅದನ ಇತ್ರ ಸ್ಾಂಸಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಕೂಳುಲನ 
ಮಾದರಗಳಾಗಿ ಕ್ಯಿನವಿಹಿಸ್ನತ್ಿದೆ. 

 
  



ಸ್ವಚ್ಛ ್ಕ್ಯಾಂಪಸ್ 

  MGNCRE 

   

 
 16 

ಹಸಿರನ ಕ್ಯಾಂಪಸಿುಗಾಗಿ ಮ್ಹತ್ವದ ಸ್ಮ್ೂಹವನನು ಪಡೆಯನವುದನ 

 
 

■ ಪರಮ್ನಖ ಹಿಸುದ್ಯರರೊಾಂದಿಗೆ ಸ್ಾಂಸಥಯ ನಾಯರತ್ವವನನು ಒಳಗೊಾಂಡಿರನವ ಒಾಂದನ ಮ್ೂಲ ತ್ಾಂಡವನನು ರಚಸ್ಬಹನದನ. ತ್ಾಂಡವು "ಮ್ೂಲ ಸ್ವಚ್ ್
ತ್ಾಂಡ(ಸ್ವಚ್ಛ ್ಕ್ಕೂೀರ್ ತ್ಾಂಡ)" ಆಗಿ ಕ್ಯಿನವಿಹಿಸ್ನತ್ಿದೆ. 

 

■ ಈ ತ್ಾಂಡವು ಸ್ತ್ಯ-ಶೂೀಧ್ನೆ, ಯೋಜನೆ, ರಲಮ್ ತೆಗೆದನಕ್ಕೂಳನುವಿಕ್ಕ ಮ್ತ್ನಿ ದ್ಯಖಲಿಸ್ನವಿಕ್ಕಯ ಎಲಾಲ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರನತ್ದಿೆ. ಇದನ 

ಆಡಳಿತಾತ್ಮರ ಅಧಿಕ್ರಗಳಲಲದೆ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ತ್ಾಂಡಗಳನನು, ಅವರ ಬೂೀಧ್ರವಗಿದವರನೂು ಸ್ಹ ಒಳಗೊಾಂಡಿರನತ್ದಿೆ. 

 

■ ಒಬಾ ರನ ಅಥವಾ ಇಬಾ ರನ ಆಸ್ರಿ ಅಥವಾ ಪರಸ್ರದ ಬಗೆೆ ಒಲವಿರನವ ಬೂೀಧ್ರವಗಿದ ಸ್ದಸ್ಯರಗೆ ತ್ಮ್ಮ ಇಲಾಖ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಅಭಿಯಾನವನನು 

ಮಾಗಿದಶಿಿಸ್ನವ ಜವಾಬ್ದದರಯನನು ನೀಡಬಹನದನ. ತ್ದನಾಂತ್ರ, 'ಸ್ವಚ್ಛ ್ಬೂೀಧ್ರವಗಿ(ಸ್ವಚ್ಛ ್ಫೀರಲಿಟ )' ಎಾಂದನ ರರೆಯಲಪಡನವ ಈ ತ್ಾಂಡವು, 

ತ್ಮ್ಮದೆೀ ಇಲಾಖ್ಯಗಳಿಾಂದ ಉತಾುಹವುಳು ಒಾಂದನ ಗನಾಂಪು ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನನು ಮ್ೂಲ ಅಭಿಯಾನ ತ್ಾಂಡದ ಭಾಗವಾಗಲನ ಆಯೆ ಮಾಡನತ್ಿದೆ, ಅದನ 

ಮ್ನಾಂದೆ 'ಸ್ವಚ್ಛ ್ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ತ್ಾಂಡ(ಸ್ವಚ್ಛ ್ಸ್ೂಟಡೆಾಂಟ್ ಟಿೀಮ್)' ಎಾಂದನ ರರೆಯಲಪಡನತ್ಿದೆ. 

 

■ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಅಧಾಯಪರರನ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ವಚ್ಛ್ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ತ್ಾಂಡಗಳನ ಸ್ವಚ್ಛ ್ಪರದಶಿರರನನು ರೂಪಿಸ್ನತ್ವಿೆ. 

 

ಸ್ವಚ್ಛ್ ಉಪರಲಮ್ದಲ್ಲಿ ತಿೀವಲ ಆಸ್ಕ್ತಿಯರನವ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಪರದಶಿರರನ, ಖಾತೆಗಳನ, ಆಡಳಿತ್ ಮ್ತ್ನಿ ನವಿಹಣಾ ವಿಭಾಗಗಳನನು ಪರತಿನಧಿಸ್ನವ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ 
ಅಧಿಕ್ರಗಳ ತ್ಾಂಡಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡನತ್ಿದೆ : ಸ್ವಚ್ಛ ್ನವಾಿಹರ ತ್ಾಂಡ. 

 

■ ಸ್ಾಂಪೂಣಿ ಕ್ರಯರಲಮ್ವು ಒಬಾ  ನಯೋಜತ್ ಪ್ರರಧಿಕ್ರದ ನದೆೀಿಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯನತ್ಿದೆ, ಅದನ ಬದಲಾವಣೆಯನನು ತ್ರಲನ ನೀತಿಗಳನ, 
ನಯಮ್ಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ನದೆೀಿಶನಗಳನನು ನಧ್ಿರಸ್ನತ್ಿದೆ. 

 

■ ಹೂರಗಿನ ಸ್ವಚ್ಛ ್ ತ್ಾಂಡದ ಸ್ದಸ್ಯರನ ಸ್ನತ್ಮಿ್ನತ್ಿಲಿನ ಕ್ಲೆೀಜನಗಳಿಾಂದ / ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯಗಳಿಾಂದ ಗನರನತಿಸ್ಲಪಡಬೀರನ. ಅವರನ ಪರಗತಿಯನನು 

ನಯಮಿತ್ ಮ್ಧ್ಯಾಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮ್ನಸ್ನತಿಾರೆ ಮ್ತ್ನಿ ಅವರನ ಸ್ಮಾನರ ನಡನವೆ ವಿಮ್ಶಿಗಳನನು ನಡೆಸ್ನತಿಾರೆ.  
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ಸ್ವಚ್ತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಾಂಸಥಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿರ ಪ್ರಲೊಳೆನುವಿಕ್ಕ 

 

  

ರೃಷ್ಟ 

 

ಸಾಮ್ೂಹಿರ ಸ್ಾಂವಹನ.(ಮಾಸ್ 
ರಮ್ೂಯನಕ್ಕೀಷನ) 

ರಾಂಪೂಯಟ್ರ್ ಮ್ತ್ನಿ ಎಲೆಕ್ಟರನಕ್ು . 

ಮಾನವಿೀಯತಾ ಶಾಸ್ಿರ(ವೆೈಜ್ಞಾನಕ್ಕೀತ್ರ ವಿಷಯಗಳನ) 

ಕ್ನೂನನ 

ವಿಜ್ಞಾನ 

ನವಿಹಣೆ 

ರಲೆಗಳನ 

ಎಾಂಜನಯರಾಂಗ್ 

ವಾಸ್ನಿಶಿಲಪ . 

ನಮ್ಮ ಪಠಯರಲಮ್ದಲ್ಲಿ(ಕ್ಕೂೀಸ್ ಿ ನಲ್ಲಿ) ಪರಸ್ರ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ ಲಭಯವಿದೆಯೀ ಎಾಂದನ ತಿಳಿದನಕ್ಕೂಳಿು . ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ನದಿಿಷಟವಾಗಿರ 

 

ಪರಸ್ರ ಜ್ಞಾನ ಪರಸಾರಕ್ೆಗಿ ಶಿರಸರಸ್ನಗಳನನು ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಕೂಳನುವುದನ 

ಬೂೀಧ್ರವಗಿದವರನ ಹಾಂಚಕ್ಕೂಾಂಡ ಜ್ಞಾನ 

ಧ್ನಸ್ಹಾಯಕ್ೆಗಿ ಆಡಳಿತ್ ಮ್ಟ್ಟದ ಅಧಿಕ್ರಗಳಿಗೆ 
ರವಾನಸಿವುದನ(ರಸವಿರ್ಡಿ) 

ಅಭಾಯಸ್ಕ್ಗೆಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಯಿವಿಧಾನ 

ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ತ್ಾಂಡಗಳನ 

ಆಾಂರಲನ ಮ್ತ್ನಿ ಮೌಲಯಮಾಪನ 

ಪರತಿಕ್ತರಯ 

ಸ್ವಚ್ತ್ಾ ಕೌಶಲಯಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಮೌಲಯಗಳನ 

ಸ್ನಸಿಥರವಾದ ಭವಿಷಯ . 

ಅಧ್ಿ-ವಾಷ್ಟಿರ / ವಾಷ್ಟಿರ ಸ್ವಚ್ತ್ಾ 
ಲೆರೆಪರಶೂೀಧ್ನೆ 

ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ / ಪ್ರರದೆೀಶಿರ ಮ್ಟ್ಟದ ಸ್ವಚ್್ತೆಯ 
ವಿಷಯಗಳನ-ತಾಯಜಯ ನವಿಹಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಳಿೀಯ 
ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯವನನು ದತ್ನಿ ತೆಗೆದನಕ್ಕೂಳನುವುದನ 
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ಚೀತ್ನಕ್ಕೆ ಹನರದನಾಂಬಸ್ನವುದನ(ಇಗೆುೈಟಿಾಂಗ್ ದಿ ಸಿಪರಟ್) 

 

 
 
 
 
 

ಸ್ವಚ್ಛ ್ನಾಯರತ್ವ (ಸ್ವಚ್ಛ ್ಲಿೀಡರ್-ಶಿಪ್) 
 

ಸ್ಾಂಸಥಯ ಮ್ನಖಯಸ್ಥರನ, ಸ್ಾಂಸಥಯ ಪರತಿಯಬಾ ರ ಚೀತ್ನವನನು ಹನರದನಾಂಬಸಿದರೆ ಮಾತ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ್

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಭಿಯಾನವು ಯಶಸಿವಯಾಗಬಹನದನ. ಆಕ್ಕ / ಆತ್ ಇಲಾಖ್ಯಗಳನನು 
ನದೆೀಿಶಿಸ್ಬೀರನ, ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ತ್ಾಂಡಗಳ ಆವಿಷ್ಕೆರಗಳಿಗೆ ಗಮ್ನ ಕ್ಕೂಡಬೀರನ ಮ್ತ್ನಿ ತ್ಮ್ಮ 
ಅಮ್ೂಲಯವಾದ ಸ್ಲಹಗಳನನು ಎಲಾಲ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನ, ಬೂೀಧ್ರವಗಿದ ಸ್ದಸ್ಯರನ ಮ್ತ್ನಿ 
ಆಡಳಿತಾತ್ಮರ, ಬೂೀಧ್ಕ್ಕೀತ್ರ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಹಾಯರ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗಳನ ಉತಾುಹದಿಾಂದ 
ಅನನಸ್ರಸ್ನತಿಿ್ದಾರರೆ ಎಾಂದನ ಖಚತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಳುಬೀರನ. ಒಬಾ  ಪರೀರೆೀಪಿತ್ ನಾಯರನನ 
ವಯವಸಥಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮ್ನದರದಷನಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳನನು ತ್ರಬಹನದನ ಮ್ತ್ನಿ ಆದದರಾಂದ ಆಕ್ಕಯನ / 
ಆತ್ನನ ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮ್ೂಲಾಧಾರವಾಗಿರನತಾರಿೆ. 
 

ಉಪರಲಮ್ಕ್ಕೆ ಮಾಗಿದಶಿನ ನೀಡಲನ ಸ್ಲಹಾ ಸ್ಮಿತಿಯನನು ರಚಸ್ಬಹನದನ. 
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ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮ್ನಾಂದನವರಯನವುದನ? 

 

ಉಪರನಲಪತಿಗಳನ, ನದೆೀಿಶರರನಗಳನ ಮ್ತ್ನ ಿಪ್ರರಾಂಶನಪ್ರಲರನಗಳನ ಡಿೀನ ಗಳನ ಮ್ತ್ನ ಿವಿಭಾಗದ ಮ್ನಖಯಸ್ಥರನ 

1. ಸ್ನಸಿಥರ ಮ್ತ್ನಿ ಆರೊೀಗಯರರ ಜೀವನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳ ಆಧಾರಗಳನನು 

ಸಾಥಪಿಸ್ಲನ, ಶೈಕ್ಷಣಿರ ನಯೋಗ ಪರರಟ್ಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಾಂದನ ವಿಭಾಗವನನು ಸೀರಸ್ನವುದನ. 

“ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನ, ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಾಂತ್ರ, ಸ್ನಸಿಥರ ಭವಿಷಯದತ್ ಿ ಕ್ಕಲಸ್ ಮಾಡಲನ ಜ್ಞಾನ, 

ಕೌಶಲಯ ಮ್ತ್ನಿ ಮೌಲಯಗಳನನು ಹೂಾಂದಿರನತಿಾರೆ” ಅಥವಾ ಅಾಂತ್ಹ ಪದಗಳಾಗಿರಬಹನದನ. 

1. ಪಠಯರಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿತ್ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್್ತಾ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ನಸಿಥರತೆಯ ಅಾಂಶಗಳನನು 
ಸ್ಾಂಯೋಜಸ್ನವುದನ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್-ವೆೈರ್ಡ “ಇಕ್ಕೂಲಿಾಂಪಿಕ್ು” ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಂತ್ಹ ಕ್ತರಯಗೆ 
ಪ್ರೀತಾುಹವನನು ನೀಡನವುದನ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ವಚ್್ತೆಯ ಅಗತ್ಯದ ಬಗೆ ೆ ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ 
ಮ್ೂಡಿಸ್ನವುದನ. 

2. ಅಾಂತ್ಹ ಪಠಯರಲಮ್ಗಳನನು ಮ್ತ್ನಿ ಯೋಜನೆಗಳನನು ಮ್ನನುಡೆಸ್ಲನ ಪರಣಿತ್ 

ಬೂೀಧ್ರವಗಿದ ಸ್ದಸ್ಯರನ ಮ್ತ್ನಿ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗಳನನು ನಯೋಜಸ್ಲನ, ನೆೀಮಿಸಿಕ್ಕೂಳುಲನ 

ಮ್ತ್ನಿ ನಯಮಿಸ್ಲನ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲಗಳನನು ಒದಗಿಸ್ನವುದನ. 

2. ಸಿಬಾ ಾಂದಿ, ಬೂೀಧ್ರವಗಿ, ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನ, ಹಳಯ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನ, ಸಾಥಪನೆಯ 
ದ್ಯನಗಳನ, ಕ್ಪ್ಿರೆೀಟ್ ದ್ಯನಗಳನ, ಸ್ಕ್ಿರ ಅಧಿಕ್ರಗಳನ, ಪರಸ್ರ 
ಮ್ನಖಾಂಡರನ, ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯದ ಮ್ನಖಾಂಡರನ ಮ್ತ್ನ ಿ ಹಚಿನ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಯಲ್ಲಿ 
ಸಾವಿಜನರರನನು ಒಳಗೊಾಂಡಾಂತೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯದ, ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿತ್ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ 
ವಿಭಾಗದ ಸ್ದಸ್ಯರೊಾಂದಿಗೆ ವಾಷ್ಟಿರ ವರದಿಗಳನನು ಹಾಂಚಕ್ಕೂಳನುವುದನ. ಅವುಗಳನನು 
ಸ್ಾಂಸಥಯ ವೆಬ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪರರಟಿಸ್ನವುದನ. 

3. ಸ್ಾಂಸಥಯ ನಯಮ್ಗಳ ಪರಕ್ರ, ವಾಷ್ಟಿರ ಧ್ನಸ್ಹಾಯದ ಅವಶಯರತೆ ಮ್ತ್ನಿ ಹಚಿನ 

ಹೂಡಿಕ್ಕಯ ಉಪರಲಮ್ಗಳನನು ಉನುತ್ ಅಧಿಕ್ರಗಳನ ಪೂರೆೈಸ್ನತಾಿರೆ. 

3. ವಾಷ್ಟಿರ ಹಣಕ್ಸಿನ ಅವಶಯರತೆಗಳನನು ಪೂರೆೈಸ್ನವುದನ ಮ್ತ್ನಿ ಗೊತ್ನಿಪಡಿಸ್ಲಾದ 
ಅಧಿಕ್ರಗಳ ಅನನಮೊೀದನೆಯಾಂದಿಗೆ ಸ್ಾಂಸಥಯ ನಯಮ್ಗಳ ಪರಕ್ರ ಹಚಿನ ಹೂಡಿಕ್ಕ 
ಉಪರಲಮ್ಗಳನನು ಪರಸಾಿಪಿಸ್ನವುದನ 

4. ಎಲಾಲ ಹಿಸುದ್ಯರರೊಾಂದಿಗೆ ಒಾಂದನ ಸ್ಭೆಯನನು ಏಪಿಡಿಸ್ನವುದನ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಾಂಸಥಯನನು 

'ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್' ಮಾಡನವ ಅಭಿಯಾನದಿಾಂದ ನರೀಕ್ಷಿತ್ ಕ್ಯಿಕ್ಷಮ್ತೆ ಮ್ತ್ನ ಿ

ಫಲಿತಾಾಂಶಗಳನನು ವಿವರಸ್ನವುದನ. ಕ್ಯಿ ತ್ಾಂತ್ಲಗಳನನು ವಿವರಸ್ನವಾಗ, ಪರತಿ ಹಿಸುದ್ಯರರ 

ಪ್ರತ್ಲಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಜವಾಬ್ದದರಗಳನನು ಸ್ಹ ಸ್ಪಷಟಪಡಿಸ್ಲಾಗನತ್ಿದೆ. 
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ರನಲಸ್ಚವ(ರಜಸಾಟರರ್) / ಬೂೀಧ್ಕ್ಕೀತ್ರ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗಳ ಮ್ನಖಯಸ್ಥರನ 

 

ಎಲಾಲ ಉದೊಯೀಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನ ರಲಮ್ಗಳ ಪಟಿಟಯನನು ನೀಡನವುದನ. ಎಲಾಲ ಉದೊಯೀಗಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವಿನಾಯಸ್(ಓರಯಾಂ್ನೀಷನ) ಕ್ಯಿರಲಮ್ವನನು ನಡೆಸ್ನವುದನ. ಹೂರಗಿನಾಂದ ಬಾಂದ 

ಗನತಿಿಗೆದ್ಯರರನನು ಸೀರದಾಂತೆ ಎಲಾಲ ಉದೊಯೀಗಿಗಳನ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಉಪರಲಮ್ಕ್ಕೆ ಕ್ಕೂಡನಗೆ ನೀಡನತಿಿ್ದಾರರೆ ಎಾಂದನ ಖಚತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಳನುವುದನ. 

 

 ಡಿೀನ ಬೂೀಧ್ರವಗಿ: 

 

ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿತ್ ಬೂೀಧ್ರವಗಿಕ್ಕೆ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲಗಳನನು ಒದಗಿಸ್ನವುದನ: 

 

 ಸ್ವಚಿ್ತೆ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ನಸಿಥರ ಅಭಿವೃದಿಧಯ ನಟ್ನಟಗಳನನು ಮ್ತ್ನಿ ದೃಷ್ಟಟಕ್ಕೂೀನಗಳನನು ಅವುಗಳನ ನಡೆಯನತಿಿರನವ 

ಪಠಯರಲಮ್ಗಳೂಾಂದಿಗೆ(ಕ್ಕೂೀಸ್ ಿ ) ಸ್ಾಂಯೋಜಸ್ನವುದನ. 

 ಬೂೀಧ್ರವಗಿಕ್ಕೆ ತ್ರಬೀತಿ ಕ್ಯಿರಲಮ್ಗಳನನು ವಿಕ್ಸ್ಗೊಳಿಸ್ನವುದನ ಮ್ತ್ನಿ ಪರಕ್ಷೇಪಿಸ್ನವುದನ. 

 ಸ್ವಚಿ್ತೆಯನನು ರನರತ್ನ ವಿಲಯರಗೊೀಷ್ಟಿಗಳನನು (ಸಮಿನಾರ್ ) ನಡೆಸ್ನವುದನ. 

  ಬೂೀಧ್ನಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ಲಕ್ಯಿ(ಫ್ತೀಲಡ ವಕ್ಿ) ಮ್ತ್ನ ಿಪರದಶಿನಗಳನನು ಸೀರಸ್ನವುದನ. 

 

ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ವಯವಹಾರಗಳ ಡಿೀನ: 

 ಮೊದಲ ಟ್ಮ್ಿ ನಲ್ಲಿರನವವರಗೆ ಅಭಿವಿನಾಯಸ್(ಓರಯಾಂ್ನೀಷನ) ಕ್ಯಿರಲಮ್ವನನು ರಚಸ್ಲನ ಮ್ತ್ನಿ 

ಕ್ಯಿಗತ್ಗೊಳಿಸ್ಲನ ಸ್ಲಹಾ(ಕೌನೆುಲಿಾಂಗ್) ತ್ಾಂಡದೊಾಂದಿಗೆ ಕ್ಕಲಸ್ ಮಾಡನವುದನ. 

 ಸ್ವಚಿ್ ಕ್ಯಾಂಪಸಿುಗಾಗಿ ಅನನಸ್ರಸ್ಬೀಕ್ದ ನಯಮ್ಗಳನನು ವಿವರಸ್ನವುದನ 

 

ಬೂೀಧ್ರವಗಿದ ಸ್ದಸ್ಯರನ (ಪ್ರರಧಾಯಪರರನ, ಸ್ಹಯೋಗಿೀ ಪ್ರರಧಾಯಪರರನ, ಸ್ಹಾಯರ ಪ್ರರಧಾಯಪರರನ ಮ್ತ್ನ ಿಅಪರಧಾನ ಬೂೀಧ್ರವಗಿ) 
 

ಅವರ ಉಪರಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಬೂೀಧ್ರವಗಿವನನು ಮ್ತ್ನಿ ಎನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಾಂಯೋಜರರನನು ಬಾಂಬಲಿಸ್ನವುದನ 

 

ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಮ್ನಖ ತ್ಾಂಡ 
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ಸ್ವಚ್ಛ ್ಬೂೀಧ್ರವಗಿದ ಸ್ದಸ್ಯರನ 

1. ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಅಭಿಯಾನಕೆ್ಕ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನನು 
ಪರಚ್ಯಸ್ನತಿಾರೆ. 

 

2 ಸ್ವಯಾಂಸೀವರರಾಗಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯದಲ್ಲಿ 
ಆಸ್ಕ್ತಯಿನನು ರಚಸ್ನತಾಿರೆ. 

 

3 ಅಭಿಯಾನವನನು ಪರಣಾಮ್ಕ್ರಯಾಗಿ 
ನವಿಹಿಸ್ಲನ ಅವರಗೆ ಮಾಗಿದಶಿನ 
ನೀಡನತಾಿರೆ. 

 

4 ಸ್ವಚ್ಛ್ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ತ್ಾಂಡ(ಸ್ವಚ್ಛ್ ಸ್ೂಟಡೆಾಂಟ್ ಟಿೀಮ್) 
ಮಾಡಿದ ಕ್ಕಲಸ್ಗಳನನು ಮೀಲಿವಲಯರಣೆ 
ಮಾಡನತಾರಿೆ. 

 

5 ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ತ್ಾಂಡದ ಸ್ೃಜನಶಿೀಲ ವಿಲಯರಗಳನನು 
ಮ್ತ್ನಿ ಶಿರಸರಸ್ನಗಳನನು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಡಳಿತ್ಕ್ಕೆ 
ತಿಳಿಸ್ನತಿಾರೆ. 

 

6 ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಉಪರಲಮ್ವನನು 
ಅನನಷ್ಕಿನಗೊಳಿಸ್ನವಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ದೊಾಂದಿಗೆ ಮ್ತ್ನ ಿ

ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳೂಾಂದಿಗೆ ಕ್ಕಲಸ್ ಮಾಡನತಾಿರೆ. 

 

NSS ಸ್ಾಂಯೋಜರರನ ಅಥವಾ ನಯೋಜತ್ ಅಧಿಕ್ರ 

 

1. ಎಲಾಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಸ್ವಚ್ಛ್ ತ್ಾಂಡದ ಮ್ನಖಯಸಿಥಕ್ಕಯನನು ವಹಿಸಿಕ್ಕೂಳನುತಾಿರೆ 

2. ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ (ಇನಶಿಯೀಟಿವ್ ನ)ಉಪರಲಮ್ದ ಒಟ್ಟಟರೆ ನಟ್ನಟಗಳನನು ಪರಶಿೀಲಿಸ್ನತಿಾರೆ 

3. ಸ್ವಚ್ಛ್ ಉಪರಲಮ್ದಲ್ಲಿ (ಇನಶಿಯೀಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ) ಎನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ದಸ್ಯರನನು ತೊಡಗಿಸಿಕ್ಕೂಳನುತಾಿರೆ 

4. ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನಲ್ಲಿ ಎರೆಡನವಾರಗಳಿಗೊಮಮ ಸ್ಮಿೀಕ್ಷೆ ಮಾಡನತಾಿರೆ 

5. ತಿಾಂಗಳಿಗೊಮಮ ಹಠಾತ್ ಭೆೀಟಿ ನೀಡನತಾಿರೆ 

6. ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಉಪರಲಮ್ವನನು (ಇನಶಿಯೀಟಿವ್ ವನನು )ಸ್ನಗಮ್ವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಲನ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನನು 

ಪರೀರೆೀಪಿಸ್ನತಿಾರೆ. 

 

ಬಲಿಡಾಂಗ್ ನವಿಹಣೆಯ ವಯವಸಾಥಪರರನ 
ನಮ್ಿಲಿೀರರಣ, ನೀರನ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆ, ತಾಯಜಯದ ನವಿಹಣೆ, ಇಾಂಧ್ನ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆ ಮ್ತ್ನಿ ಹಸಿರನ ನಟ್ನಟಗಳನನು 

ನಭಾಯಸ್ಬೀರನ. 

 

ಡಾಯುಾಂಗ್ ಹಾಲ/ ಕ್ಯಾಂಟಿೀನ ವಯವಸಾಥಪರರನ 
ಅಡಿಗೆಮ್ನೆಯ ಮ್ತ್ನಿ ಆಹಾರದ ತಾಯಜಯದ ನವಿಹಣೆಯನನು ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ವಚಿ್ತೆಯನನು ನವಿಹಿಸ್ನವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ 

 

ಸ್ಾಂಶೂೀಧ್ನಾ ಸ್ಹಯೋಗಿಗಳನ 
 ತ್ಮ್ಮ ಪರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಾಂಶೂೀಧ್ನಾ ಕ್ಷೇತ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ರ ಸುೀಹಿ ಅಭಾಯಸ್ಗಳನನು ಮ್ತ್ನಿ 

ತ್ಾಂತ್ಲಜ್ಞಾನಗಳನನು ಪರಚ್ಯಸ್ಬಹನದನ ಮ್ತ್ನಿ ನಯೋಜಸ್ಬಹನದನ 

 ಈ ಅಭಾಯಸ್ಗಳನನು ಮ್ತ್ನಿ ತ್ಾಂತ್ಲಜ್ಞಾನಗಳನನು ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಕೂಳುಲನ ಇತ್ರ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನನು ಪ್ರೀತಾುಹಿಸ್ಬಹನದನ 

ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನ ನವಾಸಿಗಳನ 
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ತ್ಮ್ಮ ತ್ಮ್ಮ ನವಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಹ ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನ ಉಪರಲಮ್ಗಳನನು ಬಾಂಬಲಿಸ್ನತಿಾರೆ 

 

ವಾಣಿಜಯ ಸ್ಾಂಸಥಗಳನ 
 ತ್ಮ್ಮ ಉತ್ಪನುಗಳನನು ಉತೆೀಿಜಸ್ಲನ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಮ್ನದೆರಯ(ಬ್ದರಯಾಂಡಿಾಂಗ್) ಸಾಟಾಂಪನನು ಹೂಾಂದಬಹನದನ  

 ತ್ರಬೀತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನನು ನೆೀಮ್ರ ಮಾಡಿಕ್ಕೂಳುಲನ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡನವ ಮ್ೂಲರ ಉದಯಮ್ದ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಿಕ್ಷಮ್ತೆಯನನು ಸ್ನಧಾರಸ್ಬಹನದನ 

ಲಾಭರಹಿತ್ (ಸ್ಕ್ಿರೆೀತ್ರ) ಸ್ಾಂಸಥಗಳನ 
 ಸ್ಥಳಿೀಯವಾಗಿ ಸ್ಕ್ತರಯವಾಗಿರನವ, ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿತ್ ಎನ ಜಒಗಳನನು ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನನು ನಡೆಸ್ಲನ ಅಥವಾ ಹೂರಗಿನ ಮಾರಾಟ್ಗಾರರನನು ಸ್ಾಂಪಕ್ತಿಸ್ಲನ, ಸ್ವಚ್ಛ್ ವಿಧಾನಗಳನನು 

ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಕೂಳುಲನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ ಮ್ತ್ನಿ ನವಾಸಿಗಳನನು ಸಿದಧಪಡಿಸ್ನವಲ್ಲಿ ಸ್ವ-ಸ್ಹಾಯ ಗನಾಂಪುಗಳನನು ಆಹಾವನಸ್ನತಿಾರೆ. 

 ಅವರನ ನಮ್ಿಲಿೀರರಣ, ನೀರನ ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ, ನೀರನ ಸ್ಾಂಗರಹಣೆ, ಇಾಂಧ್ನದ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ೂರಿವಾದ ಮ್ರಗಳೂಾಂದಿಗೆ ಹಸಿರನ ಹೂದಿಕ್ಕಯನನು ಹಚಿಸ್ನವಲ್ಲಿ 

ಕ್ಷೇತಾರನನಭವವನನು ತ್ರನತಿಾರೆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಸ್ವಚ್ಛ ್ಕ್ಯಾಂಪಸ್ 

  MGNCRE 

   

 
 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಸ್ವಚ್ಛ ್ಸ್ಾಂಸಥಗಳನ 

■ ಹಸಿರನ ರಟ್ಟಡ ಮ್ಾಂಡಳಿ(ಗಿರೀನ ಬಲಿಡಾಂಗ್ ಕೌನುಲ), 

■ ಪುರಸ್ಭೆಗಳನ, ಸ್ಥಳಿೀಯ ಸ್ಾಂಸಥಗಳನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮ್ತ್ನಿ ಪರಸ್ರ ಕ್ಕೀಾಂದರ(CSE) ಮ್ತ್ನ ಿ

■ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಕೀಾಂದರ(ಕೌನುಲ ಆನ ಎನಜಿ), ಪರಸ್ರ ಮ್ತ್ನಿ ನೀರನ(ಎನವರಾನೆಮಾಂಟ್ ಅಾಂರ್ಡ ವಾಟ್ರ್) 

(ಸಿಇಇಡಬೂಲಯ ) ನಾಂದ ಸ್ಹಾಯ / ಮಾಗಿದಶಿನ ಪಡೆಯಬಹನದನ. 

■ ಅವರಾಂದ ನೆೈಸ್ಗಿಿರ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲಗಳ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆಯನನು ರನರತ್ನ ಕ್ಯಾಿಗಾರಗಳನನು ಅಥವಾ 

ಶಿಬರಗಳನನು ಏಪಿಡಿಸ್ಬಹನದನ. 

  

ಸ್ವಚ್ಛ ್ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ತ್ಾಂಡಗಳನ 
 
1. ಗನರನತಿಸ್ಲಾದ ಒಾಂಬತ್ನಿ ಅಾಂಶಗಳ ಮೀಲೆ ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನ ಸ್ಮಿೀಕ್ಷೆ / 

ತ್ಪ್ರಸ್ಣೆಯನನು ಕ್ಕೈಗೊಳನುತಿಾರೆ. 
2. ಆ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನಲ್ಲಿ ನಯಮಿತ್ ಚ್ಟ್ನವಟಿಕ್ಕಗಳ 

ಪರಣಾಮ್ಗಳ ಬಗೆೆ ವಿಶಲೀಷ್ಟಸ್ನತಿಾರೆ. 
3. ಸ್ನತ್ಿಮ್ನತ್ಿಲಿನ ಪರಸ್ರಕ್ಕೆ ರನಷಿ ಹಾನಯನನುಾಂಟ್ನಮಾಡನವ 

ಇಾಂತ್ಹ ಚ್ಟ್ನವಟಿಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಪಯಾಿವಿಜ್ಞಾನ ಮ್ತ್ನಿ ಪರಸ್ರ 
ಕ್ಕೀಾಂದರ ಮ್ತ್ನಿ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಕೀಾಂದರ, ಪರಸ್ರ ಮ್ತ್ನಿ ನೀರನ ಯಗಳನನು 
ರಾಂಡನಕ್ಕೂಳನುತಿಾರೆ. 

4. ಸ್ವಚ್ಛ್ ಬೂೀಧ್ರವಗಿದ ಸ್ಹಯೋಗದೊಾಂದಿಗೆ, ಆ 
ಪರಹಾರಗಳನನು ನಯನರಿ ಪ್ರರಧಿಕ್ರಕ್ಕೆ ಪರಸ್ನಿತ್ಪಡಿಸ್ನತಿಾರೆ. 

5. ಆ ಪಯಾಿಯಗಳನನು ಕ್ಯಿಗತ್ಗೊಳಿಸ್ಲನ ನಯನರಿ 
ಪ್ರರಧಿಕ್ರದ ಮ್ನವಲಿಸ್ನತಿಾರೆ. 

6. ಉಪರಲಮ್ವನನು ತೆಗೆದನಕ್ಕೂಳನುವುದರ ಸಾಧ್ರ-ಬ್ದಧ್ರಗಳನನು 

ಪರಸ್ನಿತ್ಪಡಿಸ್ನತಿಾರೆ. 

7. ಪರಸ್ನಿತ್ಪಡಿಸಿದ ಪಯಾಿಯ ಪರಹಾರಗಳನನು ಅವರನ 
ಕ್ಯಿಗತ್ಗೊಳಿಸ್ನವ ಮಾಗಿಗಳನನು ರಾಂಡನಕ್ಕೂಳನುತಿಾರೆ. 
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ಇತ್ರ ಸ್ಾಂಸಥಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಏಜನುಗಳೂಾಂದಿಗೆ ಸ್ಹಭಾಗಿತ್ವ 
 

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಾಂದನ ಸ್ಾಂಪೂಣಿ ಕ್ತರಯಾತ್ಮರ ವಿಭಾಗವಾಗಿದನದ ಮ್ನಚಿದ ಘಟ್ರವಲಲ . ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನ ರನಸ್ನನು 

ಫಲಪರದವಾಗಿಸ್ಲನ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಮೈತಿರಗಳನ ಬೀಕ್ಗನತ್ಿವೆ. ಈ ಪರಯತ್ುವನನು ಬಾಂಬಲಿಸ್ನವ ಕ್ಕಲವು 

ಮೈತಿರಗಳನ ಯಾವುವೆಾಂದರೆ 
 
 

1. ಧ್ನಸ್ಹಾಯ ಮಾಡನವ ಏಜನುಗಳನ: ರಾಜಯ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಕೀಾಂದರ ನಯಾಂತ್ಲಣ ಮ್ತ್ನಿ ಹಣಕ್ಸ್ನ ಏಜನುಗಳನ 

ಮ್ತ್ನಿ ಎಚ್ಛ ಆರ್ ಡಿ, ಜಲ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲಗಳನ, ನಮ್ಿಲಿೀರರಣ, ಅರಣಯಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಪರಸ್ರ ಹಾಗೂ 

ಎಐಸಿಟಿಇ ಗಳಾಂತ್ಹ ಸ್ಚವಾಲಯಗಳನ. 

2. ದ್ಯನಗಳನ: ಹಳಯ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನ, ಎನ ಜಒಗಳನ, ಖಾಸ್ಗಿ ಸಾಥಪನೆಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಪ್ಿರೆೀಟ್ 

ಸ್ಾಂಸಥಗಳನ. 

3. ಲಾಭರಹಿತ್ (ಸ್ಕ್ಿರೆೀತ್ರ) ಸ್ಾಂಸಥಗಳನ: ಹೂರಗಿನ ಮಾರಾಟ್ಗಾರರನ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ವ-ಸ್ಹಾಯ ಗನಾಂಪುಗಳಿಗೆ ಸ್ಾಂಪರಿ ಸಾಧಿಸ್ಲನ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ. 

4. ಸಾವಿಜನರ ಕ್ಯಿನೀತಿಯ ಗನಾಂಪುಗಳನ ಮ್ತ್ನ ಿವಿಲಯರ ವೆೀದಿಕ್ಕಗಳನ: ಹಸಿರನ ರಟ್ಟಡ ಮ್ಾಂಡಳಿ(ಗಿರೀನ ಬಲಿಡಾಂಗ್ ಕೌನುಲ), ವಿಜ್ಞಾನ ಮ್ತ್ನಿ ಪರಸ್ರ ಕ್ಕೀಾಂದರ 

(ಸಾಂಟ್ರ್ ರಸರ್ ಸೈನು ಅಾಂರ್ಡ ಎನವರಾನೆಮಾಂಟ್)(ಸಿಎಸ್ ಇ) ಮ್ತ್ನಿ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಕೀಾಂದರ(ಕೌನುಲ ಆನ ಎನಜಿ), ಪರಸ್ರ ಮ್ತ್ನ ಿನೀರನ(ಎನವರಾನೆಮಾಂಟ್ ಅಾಂರ್ಡ ವಾಟ್ರ್) 

(ಸಿಇಇಡಬೂಲಯ )ನಾಂದ ಸ್ಹಾಯ / ಮಾಗಿದಶಿನ ಪಡೆಯಬಹನದನ. 

5. ಮಾಧ್ಯಮ್ ಮ್ತ್ನ ಿಯಶಸಿವೀ(ಪರಸಿದಧ ) ವಯಕ್ತಗಿಳನ: ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನವಾಸಿಗಳನನು ಒಟ್ನಟಗೂಡಿಸ್ಲನ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಮ್ತ್ನಿ ಯಶಸಿವೀ(ಪರಸಿದಧ ) ವಯಕ್ತಿಗಳೂಾಂದಿಗೆ ದಿೀಘಿಕ್ಲದ 

ಸ್ಹಯೋಗ. 
 

6. ಸ್ಕ್ಿರ: ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಸ್ಕ್ಿರ ಯೋಜನೆಗಳನನು ಸ್ವಚ್್ತಾ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವನಾುಗಿ ಮಾಡಿಕ್ಕೂಳನುವುದರಾಂದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹನದನ.  
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 ಸ್ವಚ್ತ್ಾಗೆ ಜಾಲ(ನೆಟ್ ವಕ್ತಿಾಂಗ್) ನಮಾಿಣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ಸ್ವಚ್್ಛ ಬೂೀಧ್ರವಗಿದ 
ಪ್ರರಧಾಯಪರರನ, ಉಪನಾಯಸ್ರರನ, 
ಶೈಕ್ಷಣಿರ ಕ್ಯಿರಲಮ್ದ 
ಆಡಳಿತ್ಗಳನ 

ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನೊಳಗಿನ ನವಾಸಿಗಳನ, ಪರತಿಷ್ಕಿನಗಳನ 
ಮ್ತ್ನಿ ಶಾಲೆಗಳನ 

ಧ್ನಸ್ಹಾಯ ಮಾಡನವ ಏಜನುಗಳನ, ದ್ಯನಗಳನ, 
ಪ್ರರಯೋಜರರನ 

ಲಾಭರಹಿತ್ (ಸ್ಕ್ಿರೆೀತ್ರ) ಸ್ಾಂಸಥಗಳನ, 
ಸಾವಿಜನರ ಕ್ಯಿನೀತಿಯ ಗನಾಂಪುಗಳನ, 

ವಿಲಯರ ವೆೀದಿಕ್ಕಗಳನ 

ಸ್ಕ್ಿರ ಅಧಿಕ್ರಗಳನ, ಮಾಧ್ಯಮ್ಗಳನ, 
ಸಲೆೀಬರಟಿಗಳನ, ಧಾಮಿಿರ ಮ್ನಖಾಂಡರನ 

ಮೈತಿರಗಳನ 

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಧಿಕ್ರಗಳನ: ವಿಸಿ, ಡಿೀನ ಗಳನ, ವಿಭಾಗದ ಮ್ನಖಯಸ್ಥರನ, ಟ್ರಸಿಟಗಳನ 
 

ಸ್ವಚ್ಛ್ ನವಿಹಣಾ ಗನಾಂಪುಗಳನ (ಎಸ್ ಎಜ) 
ಸೌಲಭಯ ವಯವಸಾಥಪರರನ, ಖಾತೆಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ 
ಕ್ಯಾಿಚ್ರಣೆಯ ಆಡಳಿತ್, ಮ್ರನಬಳಕ್ಕಯ 
ಸ್ಾಂಯೋಜರರನ, ಶಕ್ತಿ ವಯವಸಾಥಪರರನ 

ಸ್ವಚ್ಛ್ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ತ್ಾಂಡಗಳನ, ಉತಾುಹಭರತ್ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನ 
ಅಭಿನವವಾದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸ್ನಧಾರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ತರಯ 
ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ತ್ಾಂಡಗಳನನು ರಚಸ್ನವುದನ  

 

 ನರಾಂತ್ರ ಸ್ಾಂವಹನೆ                        ಅನರಾಂತ್ರ ಸ್ಾಂವಹನೆ       
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ಸ್ವಚ್ಛ್ ನೀತಿಯನನು ಸಾಥಪಿಸ್ನವುದನ 
 

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿನ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲಗಳ ಸ್ನಸಿಥರ ಬಳಕ್ಕ ಮ್ತ್ನಿ ತಾಯಜಯದ ಜವಾಬ್ದದರಯನತ್ ನವಿಹಣೆಯನನು ಒಳಗೊಾಂಡ ನೀತಿ 
ದ್ಯಖಲೆಯನನು (ಡಾರನಯಮಾಂಟ್) ರೂಪಿಸ್ನವಲ್ಲಿ ಹಿಸುದ್ಯರರನ ಭಾಗಿಯಾಗಬೀರನ. ಗನರನತಿಸ್ಲಾದ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ತ್ಾಂಡದ 
ಸ್ಲಹ(ಇನನಪಟ್) ಗಳೂಾಂದಿಗೆ, ಗನರನತಿಸ್ಲಾದ ಬೂೀಧ್ರವಗಿವು ಈ ಪರಕ್ತರಯಯಲ್ಲಿ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಬಹನದನ. 
ದ್ಯಖಲೆಯನನು (ಡಾರನಯಮಾಂಟ್) ಪೂಣಿಗೊಳಿಸಿದ ನಾಂತ್ರ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿರನವ ಎಲಾಲ ನವಾಸಿಗಳನನು, 
ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗಳನನು, ಖಾಸ್ಗಿ ವಯವಹಾರಗಳನನು ಮ್ತ್ನಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನನು ಪರತಿಯಾಂದನ ನೀತಿ ಘಟ್ರಗಳಿಗೆ ಬದಧವಾಗಿರಲನ 
ನರಾಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಾುಹಿಸ್ನವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 
 
 

ಅನನಮೊೀದಿತ್ ದ್ಯಖಲೆಯನ(ಡಾರನಯಮಾಂಟ್) ರಡೆೀ ಪಕ್ಷ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನವುಗಳನನು ಹೂಾಂದಿರಬೀರನ: 

 

a. ನಮ್ಿಲಿೀರರಣ ಮ್ತ್ನ ಿಸ್ವಚ್ತ್ಾ ನೀತಿ: ಸ್ವಚ್ತ್ೆಯ ನವಿಹಣೆ ಮ್ತ್ನಿ ಮೀಲಿವಲಯರಣಾ ಪರಕ್ತರಯಗಳ ಸ್ಾಂಸಾಥನೀರರಣ. 

 

b. ನೀರನ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿ: ನೀರನ ಪರಶಸ್ಿ ಬಳಕ್ಕ, ಸ್ಾಂಸ್ೆರಸಿದ ನೀರನ ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ, ನೀರನ ಉಳಿಸ್ನವ 
ಉಪರರಣಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ನೀರನ ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ. 

 

c. ಮ್ಳ ನೀರನ ಸ್ಾಂಗರಹಣಾ ನೀತಿ: ಸ್ರಾಂಧ್ರ ರಲನಲಹಾಸಿಗೆ ಮ್ತ್ನಿ ಮ್ಳನೀರನ ಸ್ಾಂಗರಹಣಾ ಘಟ್ರಗಳನ. 

 

d. ತಾಯಜಯ ನವಿಹಣಾ ನೀತಿ: ತಿಪಪಗನಾಂಡಿಗೆ ರಳನಹಿಸಿದ ತಾಯಜಯವನನು ರನಗಿೆಸ್ನವ, ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ ಮಾಡನವ, ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ ಮಾಡನವ(ರಸೈರಲ), ನರಾರರಸ್ನವ ಮ್ತ್ನಿ ಪುನರನತಾಪದಿಸ್ನವ 5 R 

ತ್ತ್ವಗಳನ, ಉತ್ಪತಿಯಿಾಗನವ ತಾಯಜಯದ 10% ಕ್ತೆಾಂತ್ ರಡಿಮಗೆ ಇಳಿಸ್ನತ್ಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನಾಂದ ಎಲಾಲ ಬಸಾಡಬಹನದ್ಯದಾಂತ್ಹ ಪ್ರಲಸಿಟಕ್ ವಸ್ನಿಗಳನನು ನಷೀಧಿಸ್ನವುದನ ಮೊದಲ ಹಾಂತ್ವಾಗಿದೆ. 

ರಾಂಪೂಯಟ್ರ್ ಮ್ತ್ನಿ ಎಲೆಕ್ಟರನಕ್ ಉಪರರಣಗಳನನು ಮ್ತ್ನಿ ಇತ್ರ ಇ-ತಾಯಜಯಗಳನನು ನವಿಹಿಸ್ಲನ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಅಭಿಯಾನದಿಾಂದ ಪ್ರಠಗಳನನು ತೆಗೆದನಕ್ಕೂಳನುವುದನ. 

 

e. ಇಾಂಧ್ನ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿ: ತ್ಾಂತ್ಲಜ್ಞಾನಗಳ ಮ್ತ್ನಿ ನವಿಹಣಾ ಪರಕ್ತರಯಗಳ ಮ್ೂಲರ ಸೌರಶಕ್ತಯಿ ಪರಚ್ಯ ಮ್ತ್ನಿ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕ್ಕಯಲ್ಲಿ ರಡಿತ್. 

 

f. ಹಸಿರೀರರಣ ನೀತಿ: ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ರನಷಿ 33% ಭೂಪರದೆೀಶವನನು ಒಳಗೊಾಂಡ, ಸ್ಥಳಿೀಯ ಮ್ತ್ನಿ ಅಳಿವಿನಾಂಚನಲ್ಲಿರನವ ಜಾತಿಯ ಮ್ರಗಳನನು ಬಳಸ್ನವುದನ. 

 

ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ಚ್ಟ್ನವಟಿಕ್ಕ ನೀತಿ: ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳ ಸಾಾಂಸ್ೆೃತಿರ ಕ್ಯಿರಲಮ್ಗಳ ಮ್ತ್ನಿ ಎಲಾಲ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ಚ್ಟ್ನವಟಿಕ್ಕಗಳ ಸ್ಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್್ತೆಯ ನವಿಹಣೆ. 
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ಕ್ಯಿ ತ್ಾಂತ್ಲ 
 

ವಿಶವವಿದ್ಯಯನಲಯಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಾಂಸಥಗಳನ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಮ್ಳನೀರನನು ಸ್ಾಂರಕ್ಷಿಸ್ಲನ ಹಸಿರನ ಹೂದಿಕ್ಕಯನನು ಮ್ತ್ನ ಿ
ಗೊಬಾ ರಗನಾಂಡಿಗಳನನು ನವಿಹಿಸ್ಲನ ಸಾರಷನಟ ವಾಯಪಿಿಯನನು ಹೂಾಂದಿರನವ ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಪರದೆೀಶವನನು ಹೂಾಂದಿರನತ್ಿವೆ. ಆದದರಾಂದ, 
ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯಗಳನ ನಗರಕ್ಕೆ ಶಾವಸ್ಕ್ಕೂೀಶದ ಜಾಗಗಳಾಗಿ ಕ್ಯಿನವಿಹಿಸ್ಬಹನದನ. ವಿಶವವಿದ್ಯಯನಲಯದ ಆಡಳಿತ್ವು, ಸ್ವಚ್ತ್ೆಯ ಬಗೆೆ 
ನಜವಾಗಿಯೂ ಆಸ್ಕ್ತಿ ಹೂಾಂದಿರನವ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನನು ಹಾಗೂ ಬೂೀಧ್ರವಗಿದ ಸ್ದಸ್ಯರನನು ಪರತಿೀ ರಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಗನರನತಿಸ್ಬೀರನ. 
ತ್ಾಂಡಗಳನನು ರಚಸ್ಬೀರನ ಮ್ತ್ನ ಿಪರತಿೀ ತ್ಾಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್್ತೆಯ ಒಾಂದನ ಅಾಂಶದ ಆರೆೈಕ್ಕಯನನು ನಯೋಜಸ್ಬೀರನ: ನೆೈಮ್ಿಲಯ, ತಾಯಜಯ, ನೀರನ, 
ಶಕ್ತಿ ಮ್ತ್ನಿ ಹಸಿರನ. ಪರತಿೀ ತ್ಾಂಡವು ಬೂೀಧ್ರವಗಿದ ಸ್ದಸ್ಯರನನು ಮ್ತ್ನಿ 5 ರಾಂದ 10 ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನನು ಹೂಾಂದಿರಬೀರನ: 
 

 ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪರತಿಯಾಂದನ ಪರದೆೀಶದ ಪರಸ್ನಿತ್ ಸಿಥತಿಯನನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಮೀಲಿವಲಯರಣೆ ಮಾಡಿ ಮ್ತ್ನ ಿ
ಲೆರೆಪರಶೂೀಧಿಸ್ನತಾರಿೆ 

 ನದಿಿಷಟ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾಲನಗಳನನು ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಮ್ಸಯಗಳನನು ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್್ತೆ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯದ ಮೀಲೆ 
ಅವುಗಳಿಾಂದ್ಯಗನವ ಪರಭಾವಗಳನನು ಗನರನತಿಸ್ನತಾಿರೆ. ಪರತಿಕ್ತರಯಸ್ಲನ ವಿಧಾನಗಳನ ಅಥವಾ ಪಯಾಿಯಗಳನನು ರೂಪಿಸ್ನತಿಾರೆ. 

 ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಡಳಿತ್ಕ್ಕೆ ವರದಿಯನನು ಸ್ಲ್ಲಿಸಿ ಮ್ತ್ನಿ ರಲಮ್ವನನು ಪ್ರರರಾಂಭಿಸ್ಲನ ಅವುಗಳನನು ವಾರಕ್ಕೂಮೆಮ ಅನನಸ್ರಸ್ಬೀರನ 
 
ಹಾಂತ್ 1. ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಯ ಆಯ ೆ

 ವೆೈಯಕ್ತಿರ ಮಾತ್ನರತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆ, ನೆೈಮ್ಿಲಯ, ತ್ಾಂಡದ ಕ್ಕಲಸ್, ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯದ ಜವಾಬ್ದದರ, 
ಮ್ೂಲಭೂತ್ ಸ್ವಚ್ತ್ೆ, ಆರೊೀಗಯ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ವಚ್್ತೆ, ಸಾಮಾನಯ ಜ್ಞಾನ, ಸ್ಥಳಿೀಯ ಸ್ಮಾಲಯರಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ನಸಿಥರತೆಯನನು 
ನವಿಹಿಸ್ನವ ಪರಸ್ರಿ ವಯವಹಾರಗಳನನು ಗನರನತಿಸ್ನತ್ಿದೆ. 

ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಿನಯೋಜನೆಗಳನನು ನೀಡಬಹನದನ: 
 ತ್ಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಕಲಸ್ ಮಾಡನವುದನ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಪೂವಿನಧಾಿರತ್ ಗನರಗಳ ಪರಕ್ರ ಕ್ಕಲಸ್ ಮಾಡನವುದನ: 

a. ತಾಯಜಯ ನವಿಹಣೆ 
b. ಉತ್ಿಮ್ ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ವಚ್್ತೆಯ ಅಭಾಯಸ್ಗಳನ 
c. ನೀರನ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣಾ ಪದಧತಿಗಳನ 
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d. ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನಲ್ಲಿ ಹಸಿರನ 
e. ಶಕ್ತ ಿಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆ  

 
  ಸ್ವಚ್ಛ್ ತ್ಾಂಡವು ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನ ಭೌತಿರ ನಕ್ಷೆಯ ಮೀಲೆ ಕ್ಕಲಸ್ ಮಾಡನತ್ಿದೆ ಮ್ತ್ನಿ ಅದನನು ಅನನರೂಲರರ ವಲಯಗಳನಾುಗಿ ರೂಪಿಸ್ನತ್ಿದೆ. 

 ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಿತ್ಾಂತ್ಲಗಳನನು ಗನರನತಿಸ್ಲನ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಕ್ಯಿಗಳನನು ನಯೋಜಸ್ನವ ಮ್ೂಲರ ಕ್ಯಿರಲಮ್ದ ಭಾಗವಾಗಲನ, ಅವರ 
ಇಚ್ ಮ್ತ್ನಿ ಆಸ್ಕ್ತಯಿ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನನು ಆಯ ೆಮಾಡಬಹನದನ. 

 ಗನರನತಿಸ್ನವಿಕ್ಕ ಮ್ತ್ನಿ ಅಭಿವಿನಾಯಸ್ದ ನಾಂತ್ರ, ಹಾಸಟಲ ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ತ್ನಿ ಇತ್ರ ರಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾಗವಹಿಸ್ಲನ 'ಸ್ಮ್ಮತ್ವಿರನವ' ಸುೀಹಿತ್ರನ ಮ್ತ್ನಿ 
ಇತ್ರರೊಾಂದಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನನು ಪ್ರೀತಾುಹಿಸಿ. 

 ಸ್ವಚ್ಛ್ ಬೂೀಧ್ರವಗಿವು ದೃಢವಾದ ಸ್ವಚ್ಛ್ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ತ್ಾಂಡವನನು ರಚಸ್ಲನ ಪರೀರೆೀಪಿತ್ ಮ್ತ್ನಿ ಉತಾುಹಭರತ್ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನನು ಆಯ ೆ
ಮಾಡನತ್ಿದೆ. 

 
 

ಹಾಂತ್ 2. ಸೂೀಷ್ಟಯಲ ಮಿೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ತರಯರಾಗಿರನವುದನ 

 ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನಾದಯಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಇಲಾಖ್ಯಗಳ ಸ್ವಚ್ಛ್ ತ್ಾಂಡಗಳ ಸ್ದಸ್ಯರನನು ಒಳಗೊಾಂಡ ಸಾಮಾಜರ ಮಾಧ್ಯಮ್ ವೆೀದಿಕ್ಕಗಳನನು ರಚಸ್ನವುದನ. 

 ಇದನ ಕ್ಯಿರಲಮ್ವನನು ಸ್ರಯಾಗಿ ಆಯೋಜಸ್ನವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡನತ್ಿದೆ ಮ್ತ್ನಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ನವಿಕ್ಕಯನನು ಹಚಿಸ್ನತ್ಿದೆ. ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿತ್ ವಿಲಯರಗಳನನು ಮಾತ್ಲ ಈ ಗನಾಂಪಿನಲ್ಲಿ 
ಚ್ಚಿಸ್ಬೀಕ್ಗಿರನತ್ಿದೆ. 

 

ಹಾಂತ್ 3. ಸ್ವಚ್ಛ್ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ಗನಾಂಪಿನ ಅಭಿವಿನಾಯಸ್ 

 ಸ್ವಚ್್ತೆಯ ವಾಯವಹಾರರ ವಿಧಾನಗಳನ, ಸ್ನಸಿಥರತೆ, ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳಿಾಂದ ನರೀಕ್ಷಿಸ್ನವ ವಿಷಯಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಉಪರಲಮ್ದ ಹಾಂತ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಬೂೀಧ್ರವಗಿದವರನ 
ಅಭಿವಿನಾಯಸ್ವನನು (ಓರಯಾಂ್ನೀಷನ)ಆಯೋಜಸ್ನವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 

 ಸ್ಾಂವಾದ್ಯತ್ಮರ ಸ್ಮ್ೂಹ ಚ್ಚಿಗಳೂಾಂದಿಗೆ ತ್ಜಞರ, ಎನ ಜಒಗಳ ಮ್ತ್ನಿ ವಿಲಯರ ವೆೀದಿಕ್ಕಗಳ ಅತಿರ್ಥ ಉಪನಾಯಸ್ಗಳನ. 

 ಇತ್ರ ಸ್ಾಂಸಥಗಳ ಯಶಸಿವ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಅಭಿಯಾನದ ರನರತ್ನ ಉದ್ಯಹರಣಾ ಪರಶಿೀಲನೆಗಳನ(ಕ್ಕೀಸ್ ಸ್ಟಡಿೀಸ್)ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ತರನ ಸಾಕ್ಷಯಚತ್ಲಗಳನ 

 ಸ್ವಚ್ಛ್ ತ್ಾಂಡಗಳ ನರೀಕ್ಷೆಗಳನ 

 ಪಠಯರಲಮ್ದ ಮ್ಧ್ಯದಲ್ಲಿನ ತಿದನದಪಡಿಗಳ ಮ್ತ್ನಿ ಹಾಂಚಕ್ಕ ಅಭಾಯಸ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾಸಿರ ಚ್ಚಿಗಳನ. 

 ತ್ರಬೀತಿ ಕ್ಯಿರಲಮ್ಗಳನನು ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಯಾಿಗಾರಗಳನನು ಆಯೋಜಸ್ನವುದನ. 
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ಹಾಂತ್ 4. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನನು (ನಕ್ಷೆ)ಮಾಯಪ್ ಮಾಡನವುದನ: ಸ್ಮಿೀಕ್ಷೆ ಮ್ತ್ನಿ ಮ್ೂಲಭೂತ್-ಸ್ತ್ಯತೆ: 

 ಯಾವುದೆೀ ಅತಿರಲಮ್ಣವನನು ತ್ಡೆಗಟ್ಟಲನ ಸ್ವಚ್ಛ್ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ತ್ಾಂಡಗಳನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಟಗಿ ಕ್ಕಲಸ್ ಮಾಡನತ್ಿವೆ. 

 ಪರಶಾುವಳಿ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಾಂದಶಿನಗಳೂಾಂದಿಗೆ ಸ್ಮಿೀಕ್ಷೆಯನನು ಆಯೋಜಸ್ಬೀರನ. ಪರತಿೀ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ತ್ಾಂಡದ ಸ್ದಸ್ಯನನ ಪರಸ್ನಿತ್ ನೆೈಮ್ಿಲಯದ ಸ್ಮ್ಸಯಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಅಭಾಯಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ 
ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ರನಷಿ 20 ಜನ ನವಾಸಿಗಳನನು ಮ್ತ್ನಿ ಉದೊಯೀಗಿಗಳನನು ಒಳಗೊಾಂಡನ ನಭಾಯಸ್ಬೀಕ್ಗನತ್ಿದೆ. 

 ಪರಶಾುವಳಿಯನ ಈ ಕ್ಕಳರಾಂಡಿದದನನು ಸ್ಹ ನಭಾಯಸ್ಬೀಕ್ಗಿದೆ: ಸಾರಗೆ, ದನರಸಿಯಿ ಅಗತ್ಯವಿರನವ ರಸಿಗಳನ, ಜೀವನದ ಗನಣಮ್ಟ್ಟ, ನೀರನ, ನೆೈಮ್ಿಲಯ, ವಿದನಯತ್ ಬಳಕ್ಕ, ರಸ್ 
ಸ್ಾಂಗರಹಣೆಯ ಪರಸ್ನಿತ್ ಸಿಥತಿ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾಜರ ಸ್ಾಂಬಾಂಧ್ಗಳನ, ಪುನರಾವತಿಿಸ್ನವ ಆರೊೀಗಯ ಸ್ಮ್ಸಯಗಳನ / ಸಾಾಂಕ್ರಮಿರ ರೊೀಗಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ವಿಶೀಷ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆಯ 
ಅಗತ್ಯವಿರನವ ಪರದೆೀಶಗಳನ . ಸ್ಮ್ಾಂಜಸ್ವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನನು ಪಡೆಯಲನ ಪರಮಾಣಿತ್ ಪರಶಾುವಳಿಗಳನನು ಬಳಸ್ಬೀಕ್ಗನತ್ಿದೆ. 

 ಭಾಗವಹಿಸ್ಲನ ಇಚಿಯರನವ ಹಿಸುದ್ಯರರಾಂದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನನು ಸ್ನಧಾರಸ್ಲನ ವಿಲಯರಗಳನ, ಅಭಿಪ್ರರಯಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಲಹಗಳನನು ಪಡೆಯರ. 

 ಈ ಸ್ಮಿೀಕ್ಷೆಯನ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಉಪರಲಮ್ದ ಬಗೆೆ ಜಾಗೃತಿ ಮ್ೂಡಿಸ್ನವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನ ಒಳಗೆ ಮ್ತ್ನಿ ಹೂರಗೂ ಈ ಪರರಲಪನೆಯನನು ಜನಪಿರಯಗೊಳಿಸ್ಬೀರನ. 

 ಸ್ೃಜನಾತ್ಮರ, ಪ್ರರಯೋಗಿರ ವಿಲಯರಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಪರಹಾರಗಳನನು ವಿಶಲೀಷ್ಟಸ್ಲನ ಮ್ತ್ನಿ ಉತಾಪದಿಸ್ಲನ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಲನ ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿೀಕ್ಷೆ ಮಾಡನವ ಸ್ವಚ್ಛ್ ತ್ಾಂಡಗಳನ ಆಳವಾದ 
ಮಾಹಿತಿ ಮ್ತ್ನಿ ಪರಸ್ನಿತ್ ಸ್ನುವೆೀಶದ ಸ್ಪಷಟ ತಿಳನವಳಿಕ್ಕಯನನು ಪಡೆಯನತ್ಿವೆ. 

 

ಹಾಂತ್ 5. ತ್ಕ್ಷಣ ರಲಮ್ ತೆಗೆದನಕ್ಕೂಳುಬೀಕ್ತರನವ ಪರದೆೀಶಗಳನನು ಗನರನತಿಸ್ನವುದನ 

  ಸ್ಮಿೀಕ್ಷೆ ಮ್ತ್ನಿ ಮ್ೂಲಭೂತ್ ಅಧ್ಯಯನದ ನಾಂತ್ರ, ಸ್ವಚ್ಛ್ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ತ್ಾಂಡವು ದತಾಿಾಂಶಗಳನನು ಸ್ಾಂಯೋಜಸಿ 
ತಿೀಮಾಿನವನನು ತೆಗೆದನಕ್ಕೂಳನುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 

 ಸ್ಮಿೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಾಂಶಗಳನನು ವಿಶಲೀಷಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅನನರೂಲರರವಾದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ರೂರಡಿೀರರಸ್ನವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 

 ತ್ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಗಮ್ನ ಹರಸ್ಬೀಕ್ದ ಪರದೆೀಶಗಳನನು ಪಟಿಟ ಮಾಡಬೀಕ್ಗಿದೆ. 

 ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಟಿಟಯನನು ಗನರನತಿಸಿ ಪರದಶಿಿಸ್ಬೀಕ್ಗಿದೆ. 

 ಸ್ವಚ್ಛ್ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ತ್ಾಂಡದ ಮ್ಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಿೀಕ್ಷೆಯ ನಾಂತ್ರ, ವಿಲಯರ ವಿನಮ್ಯ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನ ಪರಸಿಥತಿಗಳ ಸ್ಮ್ಗರ 
ತಿಳನವಳಿಕ್ಕಗಾಗಿ ಎಲಾಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಸ್ವಚ್ಛ್ ತ್ಾಂಡದ ಸ್ಭೆಯನನು ನಡೆಸ್ಬೀಕ್ಗಿದೆ. 
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ಹಾಂತ್ -6. ಯೋಜನಾ ಹಸ್ಿಕ್ಷೇಪಗಳನ 

 ಹಾಂತ್ -5 ರ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ, ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನಲ್ಲಿ ಘನತಾಯಜಯ, ನೀರನ, ನೆೈಮ್ಿಲಯ, ಶಕ್ತಿ ಮ್ತ್ನಿ ಹಸಿರಗಾಗಿ ಯೋಜಸ್ಬೀಕ್ದ ಹಸ್ಿಕ್ಷೇಪಗಳನನು ಗನರನತಿಸಿ. 
 ಸ್ನಲಭ ಉಲ್ಲೇಖ ಮ್ತ್ನಿ ರಲಮ್ ತೆಗೆದನಕ್ಕೂಳನುವುದಕ್ೆಗಿ ಅವುಗಳನನು ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆಯಾಂದಿಗೆ ಸ್ಾಂಯೋಜಸಿ. 
 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಡಿಮ ಮಾಡಲನ ಅಥವಾ ಬದಲಿ ಮಾಡಲನ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದನನು ಸ್ಪಷಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬೀರನ. 
 ಸ್ಮಿೀಕ್ಷೆಯ ಆವಿಷ್ಕೆರಗಳ, ಗೊತ್ನಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರರಧಿಕ್ರದಿಾಂದ ಅಗತ್ಯವಿರನವ ಯೋಜತ್ ಹಸ್ಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಹಾಯಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಸ್ಮ್ಗರ ವರದಿಯನನು ಸ್ವಚ್ಛ ್

ಬೂೀಧ್ರವಗಿದವರನ ಮ್ನಖಾಮ್ನಖಿ ಸ್ಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಬೀಕ್ಗಿದೆ. 
 ವರದಿ ಮ್ತ್ನಿ ಚ್ಚಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ, ಗೊತ್ನಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರರಧಿಕ್ರವು ಹಣಕ್ಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ, ಲಾಜಸಿಟಕ್ ಅವಶಯರತೆಗಳ (ಹಚ್ನಿ ವರ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಯನನು ನೆೀಮಿಸಿಕ್ಕೂಳನುವುದನ, 

ನಲ್ಲಿಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಫಲಶ್ ಗಳಾಂತ್ಹ ಕ್ಕಲವು ಜೂೀಡಣೆಗಳನನು ಬದಲಾಯಸ್ನವುದನನು ಸೀರದಾಂತೆ) ಮ್ತ್ನಿ ಈ ಅಭಿಯಾನಕೆ್ಗಿ ಗಳಿಸ್ಬಹನದ್ಯದ ಹೂರಗಿನಾಂದ ಬರಬರನವ ಬಾಂಬಲಗಳ 
ಬಗೆೆ ಚ್ಚಿಸ್ನತ್ಿದೆ. 

 ಈ ಚ್ಚಿಯನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಧಿಕ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸಿುಗಾಗಿ ಕ್ಯಿತ್ಾಂತ್ಲಗಳನನು ತ್ಯಾರಸ್ಲನ ಮ್ತ್ನಿ ದಿನನತ್ಯದ ಚ್ಟ್ನವಟಿಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಾಂತ್ರರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನನು ತ್ರಲನ 
ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗೆ ಸ್ೂಚ್ನೆ ನೀಡನವಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಶ ನೀಡನತ್ಿದೆ (ಉದ್ಯ. ಕ್ಗದದ ಬಳಕ್ಕಯ ನೀತಿ, ಬಸಾಡನವಾಂತ್ಹ ವಸ್ನಿಗಳಿಾಂದ ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ ಮಾಡಬಹನದ್ಯದ ವಸ್ನಿಗಳನಾುಗಿ 
ಬದಲಾಯಸ್ನವುದನ). 

  ಪರತಿೀ ಶಿರಸರಸಿುನ ಔಚತ್ಯವನನು ಪರಶಿೀಲಿಸಿದ ನಾಂತ್ರ, ಗೊತ್ನಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರರಧಿಕ್ರವು ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನಲ್ಲಿ ಸ್ೂರಿವಾದ ಹಸ್ಿಕ್ಷೇಪಗಳನನು 
ಅನನಮೊೀದಿಸ್ನವುದರ ಬಗೆೆ ಆಲೊೀಚಸ್ನತ್ಿದೆ. 

 

ಹಾಂತ್ -7. ಶಿಕ್ಷಣ ಮ್ತ್ನಿ ಜಾಗೃತಿ 

 ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಧಿಕ್ರಗಳನ ಲಾಜಸಿಟಕ್ತುನ ವಯವಸಥ ಮಾಡತಿಿರನವಾಗ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಧಿಕ್ರಗಳ ಅನನಮೊೀದಿತ್ ಹಸ್ಕಿ್ಷೇಪಗಳ 
ಪಟಿಟಯನನು ಆಧ್ರಸಿ ಸ್ವಚ್ಛ್ ತ್ಾಂಡವು ಜಾಗೃತಾ ಅಭಿಯಾನವನನು ಪ್ರರರಾಂಭಿಸ್ಬಹನದನ. 

 ಸ್ವಚ್ಛ್ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ತ್ಾಂಡವು ಸ್ೂರಿ ಸ್ಾಂಕ್ಕೀತ್ಗಳನನು ತ್ಯಾರಸ್ಬಹನದನ. 
 ಸ್ವಚ್ಛ್ ತ್ಾಂಡವು ಕ್ಯಾಂಪಸಿುುನಾದಯಾಂತ್ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನವನನು ಆಯೋಜಸ್ಬಹನದನ. ಅಗತ್ಯವಿದದರೆ, ಅಭಿಯಾನವನನು 

ವೃದಿದಸ್ಲನ ಸ್ಕ್ಿರ ಸ್ಾಂಸಥಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಎನ ಜಒ ಗನಾಂಪುಗಳೂಾಂದಿಗೆ ಮೈತಿರ ಮಾಡಿಕ್ಕೂಳುಬಹನದನ. 
 ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳಿಾಂದ ಮ್ತ್ನಿ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗಳಿಾಂದ ಅಭಿನವ ವಿಲಯರಗಳನ, ಕ್ಕಲವು ಪುರಸಾೆರಗಳನ, ಯಾಿಲಿಗಳನ ಮ್ತ್ನ ಿ

ಸ್ವಚ್್ಗೊಳಿಸ್ನವ ಅಭಿಯಾನಗಳನನು ಘೂೀಷ್ಟಸ್ಬಹನದನ (ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಧಿಕ್ರಗಳ ಅನನಮೊೀದನೆಯ ನಾಂತ್ರ). 
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ಹಾಂತ್ -8. ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನ ಅನನಷ್ಕಿನ 
ಸ್ವಚ್ಛ ್ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪರಲಯರದ  ಅಡಿಗಲಲನನು ಹಾಕ್ತದ ನಾಂತ್ರ ವಯವಸಾಥಪನೆಯ ಸ್ಲರರಣೆಗಳನನು (ಉಪರರಣಗಳನ ಮ್ತ್ನಿಸಿಬಾ ಾಂದಿ)ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿರಸ್ಬೀರನ.ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಾಯರರನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ 
ಅಾಂತ್ಹ ಗೊೀಚ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನನು ತ್ರಬೀರನ.ಅದರ ಬಗೆೆ ಕ್ಕಲಸ್ ಶನರನ ಮಾಡಬೀರನ 

1. ನೆೈಮ್ಿಲಯ 2. ತಾಯಜಯ ನವಿಹಣೆ 3. ತಾಯಜಯ ನವಿಹಣೆ 4. ಶಕ್ತಿ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆ  5. ಹಸಿರನ  

ಹಾಂತ್ -9. ದ್ಯಖಲಿಸ್ನವುದನ(ರೆಕ್ರ್ಡಿ ಕ್ತೀಪಿಾಂಗ್) ಮ್ತ್ನಿ ಮೀಲಿವಲಯರಣೆ 
 
ನೆೈಮ್ಿಲಯದ, ತಾಯಜಯ ನವಿಹಣೆಯ, ನೀರನ ನವಿಹಣೆಯ, ಇಾಂಧ್ನ ನವಿಹಣೆಯ ಮ್ತ್ನಿ ಹಸಿರನ ನವಿಹಣೆಯನನು 
ಲೆರೆಪರಶೂೀಧಿಸ್ಲನ ತ್ಲಾ ಒಾಂದನ ಸ್ಮಿತಿಯನನು ರಚಸ್ನವುದನ. ಈ ಸ್ಮಿತಿಯನ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗಳನನು, ಬೂೀಧ್ರವಗಿದವರನನು ಮ್ತ್ನಿ 
ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ತ್ಾಂಡಗಳನನು ಒಳಗೊಾಂಡಿರನತ್ದಿೆ. 
 

ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯ / ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಾಂಸಥ : 
ಸ್ವಚ್ಛ್ ಬ್ದಹಯ (ಹೂರಗಿನಾಂದ ಬಾಂದ) ಸ್ದಸ್ಯ : 
ಸ್ವಚ್ಛ್ ತ್ಾಂಡದ ನಾಯರ: 
 

ಸ್ವಚ್ಛ ್ಮ್ೂಲ ತ್ಾಂಡ: 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
 

ಸ್ವಚ್ಛ ್ಅಧಾಯಪರರನ: 
1. 

2. 

3. 

4. 
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5. 

6. 

 

ಸ್ವಚ್ಛ ್ಆಡಳಿತ್ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ: 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
 

ಸ್ವಚ್ಛ ್ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳ ತ್ಾಂಡ: 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

ಹಾಂತ್ -10. ವಿಶಲೀಷಣೆ ಮ್ತ್ನ ಿಕ್ಯಿತ್ಾಂತ್ಲ 
ಲೆರೆಪರಶೂೀಧ್ನಾ(ಆಡಿಟ್) ದ್ಯಖಲೆಗಳನ, ಕ್ಯಿತ್ಾಂತ್ಲ ಮ್ತ್ನಿ ಮೌಲಯಮಾಪನ ದ್ಯಖಲೆಗಳನ, ಪರತಿಕ್ತರಯಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಪರಶಿೀಲನಾ ದ್ಯಖಲೆಗಳನ ಅನನಷ್ಕಿನಕೆ್ಕ ಆದಯ ಕ್ಷೇತ್ಲಗಳ ಮೀಲೆ 
ಕ್ಕೀಾಂದಿರೀರರಸ್ಲನ ಸ್ವಚ್ಛ್ ತ್ಾಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡನತ್ಿವೆ. ನಗದಿತ್ ಸ್ಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ತರಯಯನನು ಪೂಣಿಗೊಳಿಸ್ಲನ ಸ್ಮ್ಸಯಯರನವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಕಲಸ್ ಮಾಡನವ ತ್ಾಂಡದ ಜವಾಬ್ದದರಯನನು ಸ್ಹ 
ಅವರನ ನಗದಿಪಡಿಸ್ನತಿಾರೆ.ಇವು ಅಚ್ನಿ ಹಾಕ್ತದ ಪರತಿಗಳಾಗಿರಬಹನದನ, ಎಲೆಕ್ಟರನಕ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರಬಹನದನ ಅಥವಾ ಸ್ಾಂಸಥಯ ಅನನರೂಲಕ್ಕೆ ಅನನಗನಣವಾಗಿ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ್ದಾರಗಿರಬಹನದನ. 
ಅನನಸ್ರಣಾ ಕ್ಯಿವನನು ಸ್ನಲಭವನಾುಗಿಸ್ನವುದಕ್ೆಗಿ ಪರಮಾಣಿತ್ ಸ್ವರೂಪಗಳನನು ನವಿಹಿಸ್ನವುದನ ಮ್ನಖಯ . 
ಮೀಲಿವಲಯರಣೆ, ವರದಿ ಮಾಡನವುದನ, ಪರಮಾಣಿೀರರಸ್ನವುದನ, ಅನನಸ್ರಣೆಗಳನನು ಗಮ್ನಸ್ನವುದರ ಜೂತೆಗೆ ಹೂಸ್ ನಯಮ್ಗಳನನು ಪ್ರಲಿಸ್ದಿರನವಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ್ ತ್ಾಂಡವು ಪರಮ್ನಖ ಪ್ರತ್ಲವನನು 
ವಹಿಸ್ನತ್ದಿೆ. ಈ ತ್ಾಂಡದ ಆವಿಷ್ಕರೆಗಳನನು ವಿಭಾಗದ ಒಳಗೆ ಮ್ತ್ನಿ ಅಾಂತ್ರ-ವಿಭಾಗಿೀಯ ಸ್ಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಂಚಕ್ಕೂಳುಲಾಗನತ್ಿದೆ ಮ್ತ್ನಿ ವಿಶಲೀಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಏಕ್ತೀರರಸ್ಲಾಗನತ್ಿದೆ. 
 

ಪರತಿಯಾಂದನ ಸ್ವಾಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ಲರೂೆ (ಲಯಲೆಾಂಜ್ ಏರಯಾ) ಕ್ಯಿತ್ಾಂತ್ಲವನನು ರಚಸ್ನವುದನ ಮ್ತ್ನ ಿಅದರ ಅನನಷ್ಕನಿವನನು ಮೌಲಿಯೀರರಸ್ನವುದನ 
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ರಲ.ಸ್ಾಂ. ಸ್ವಾಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ಲಗಳನ ಪರಮ್ನಖ ಸ್ವಾಲನಗಳನನು 
/ಶೂೀಧ್ನೆಗಳನನು 
ಲೆರಪೆರಶೂೀಧ್ನೆಯ 
ಆದಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ 
ಗಮ್ನಹರಸ್ನವುದನ 

ಕ್ಕೈಗೊಳುಬೀಕ್
ದ ರಲಮ್ 

ರಲಮ್ದ 
ಪ್ರರರಾಂಭ 
ದಿನಾಾಂರ 

ರಲಮ್ದ 
ಅಾಂತಿಮ್ 
ದಿನಾಾಂರ 

ಜವಾಬ್ದದರ ಅಾಂತಿಮ್ ದಿನಾಾಂರದ ಸಿಥತಿ 
(ಪೂಣಿಗೊಾಂಡಿದೆ / 
ಪೂಣಿಗೊಾಂಡಿಲಲ )  

ಯೋಜನೆ 
(ಯಾವುದ್ಯದರೂ 
ಇದದರೆ)ವಿಚ್ಲನಗೊಳುಲನ 
ಕ್ರಣಗಳನ ಮ್ತ್ನ ಿ
ಮ್ನಾಂದಿನ ರಲಮ್ಗಳನ 

ಇವರಾಂದ 
ಮೌಲಯಮಾಪನ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 

1. ನೆೈಮ್ಿಲಯ ನವಿಹಣೆ         

2. ತಾಯಜಯ ನವಿಹಣೆ         

3. ನೀರನ ನವಿಹಣೆ         

4. ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನಲ್ಲಿ ಹಸಿರನ         

5. ಶಕ್ತಿಯ ನವಿಹಣೆ         

ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸ್ನವಿಕ್ಕ 

ಆದರೆ, ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಉಪರಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ನವ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನ ತ್ಮ್ಮ ನಯಮಿತ್ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿರನವಾಗ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಕಲಸ್ ಮಾಡನವುದನ ಸ್ಹಜ. ಸ್ವಚ್ಛ್ ತ್ಾಂಡದ ಸ್ದಸ್ಯರನ 
ಸ್ರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತ್ಾಂಡದಲ್ಲಿರನತಾಿರೆ. ಉಪರಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಅವರನ ರಳಯನವ ಸ್ಮ್ಯ ಮ್ತ್ನಿ ಶರಮ್ವನನು ಗನರನತಿಸ್ಲನ, ಸ್ವಚ್ಛ್ ತಾವನನು ಅವರನ ಚ್ನನಾಯತ್ ವಿಷಯವನಾುಗಿ ಪರಗಣಿಸ್ಬಹನದನ 
ಎಾಂದನ ಸ್ೂಚಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನ ಮ್ನಖಯಸ್ಥರನ ಈ ಪಠಯರಲಮ್ಕ್ಕೆ (ಕ್ಕೂೀಸ್ಿಗೆ) ಕ್ಕರಡಿಟ್ ವಯವಸಥಯನನು ನಧ್ಿರಸ್ಬಹನದನ. 
 

ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನ ಸ್ವಚ್ಛ್ ತ್ಾಂಡದ ಎಲಾಲ ಸ್ಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೀರನ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಮಿೀಕ್ಷೆಯ ವಿವರಗಳನ, ಶೂೀಧ್ನೆಗಳನ, ಯೋಜನೆಗಳನ, ರಲಮ್ಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಅವಲೊೀರನಗಳನ ಮ್ನಾಂತಾದ ಎಲಾಲ 
ಘಟ್ನೆಗಳನನು ಅವರನ ಗಮ್ನಸಿ ಪರತೆಯೀರ ದ್ಯಖಲೆ ಪುಸ್ರಿವನನು ನವಿಹಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗನರನತ್ನ ಮಾಡಿಕ್ಕೂಳುಬೀರನ. ಈ ರೆಕ್ರ್ಡಿ ಪುಸ್ಿರವನನು ಪರತಿ ವಾರ ಪರಶಿೀಲನೆಗಾಗಿ ಆಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ್ 
ಬೂೀಧ್ರವಗಿದವರಗೆ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಬೀಕ್ಗಿದೆ. ಪರತಿೀ ಸ್ಭೆಯಲ್ಲಿ(ಮಿೀಟಿಾಂಗ್ ನಲ್ಲಿ) ಹಾಜರಾತಿಯನನು ಗನರನತ್ನ ಮಾಡಲಾಗನತ್ದಿೆ (ವಿಭಾಗದ ಒಳಗೆ ಮ್ತ್ನಿ ಅಾಂತ್ರ-ವಿಭಾಗಿೀಯ). ಪರಗತಿ 
ವರದಿಯಾಂದಿಗೆ ವಿಲಯರಗೊೀಷ್ಟಯಿ (ಸಮಿನಾರ್) ಪರಸ್ನಿತಿ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಬೂೀಧ್ರವಗಿದವರ ಅವಲೊೀರನಗಳನನು ಆಧ್ರಸಿ ನರಾಂತ್ರ ಮೌಲಯಮಾಪನ ಮಾಡಬಹನದನ. 
 

ಹಾಂತ್ -11. ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ಸ್ವಚ್ಛ ್ಕ್ಕೀಾಂದರ 
 

1. ವಿಶವವಿದ್ಯಯನಲಯವು ಒಾಂದನ ರಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಜಾಗವನನು ನಗದಿಮಾಡಬಹನದನ, ಇದನನು ಸ್ವಚ್ಛ ್ ತ್ಾಂಡವು ಮಾಸಿರ ಸ್ಭೆಗಳನನು 
ಮ್ತ್ನಿ ತ್ರಬೀತಿ ಕ್ಯಿರಲಮ್ಗಳನನು ನಡೆಸ್ಲನ ಬಳಸ್ಬಹನದನ.  

2. ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಕೀಾಂದರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ಸ್ಮಿತಿ ಮ್ತ್ನಿ ಎನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಾಂಬಲವನನು ಸೀರಸಿಕ್ಕೂಳುಬಹನದನ. 
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3. ಕ್ಲಾನಾಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಈ ಜಾಗವನನು ಪೂಣಿ ಪರಮಾಣದ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ಪರಸ್ರ ಕ್ಕೀಾಂದರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಹಸಿರನ ರಟ್ಟಡದ ಮಾಗಿಸ್ೂಚಗಳ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ವಚ್ಛ್ ನ ಅವಶಯರತೆಗಳನನು 
ಮ್ತ್ನಿ ಆಕ್ಾಂಕ್ಷೆಗಳನನು ಅರವಿಗೆ ತೆಗೆದನಕ್ಕೂಾಂಡನ ನಮಿಿಸ್ಲಾದ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಕೀಾಂದರವನಾುಗಿ ವಿಸ್ಿರಸ್ಬಹನದನ. 

4. ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಕೀಾಂದರವನನು ನವಿಹಿಸ್ಲನ ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯವು, ಪೂಣಿ ಸ್ಮ್ಯದ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಯನನು ನಯೋಜಸ್ಬಹನದನ ಅಥವಾ ಹಿರಯ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನನು ಅಲ್ಲಿ ಇಾಂಟ್ನ ಿ ಗಳಾಗಿರಲನ 
ಅನನಮ್ತಿಸ್ಬಹನದನ. ಇದನ 3-6 ತಿಾಂಗಳನಗಳವರೆಗಿನ ರೊೀಲಿಾಂಗ್ ಇಾಂಟ್ನ ಿ ಶಿಪ್ ಆಗಿರಬಹನದನ. 

 
5. ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಕೀಾಂದರವು ತಾಯಜಯದಿಾಂದ ಸ್ಾಂಪತಿಿಗೆ(ವೆೀಸ್ಟ-ಟ್ನ-ವೆಲಿ)ಮಾಡನವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ, ಸ್ವತ್ಃ ಪರಯತಿುಸಿ ಮಾಡನವ(ಡನ-ಇಟ್-ಯನವಸಿಲ್ ) ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ, ಸಾಪ್ರಿಹಿರ 

ಅಥವಾ ಮಾಸಿರ ಸ್ಭೆಗಳಿಗೆ, ಸ್ರರನಗಳನನು ವಿನಮ್ಯ ಮಾಡಿಕ್ಕೂಳುಲನ ಅಲಪಬಲೆಯ ಮಾರನರ್ನಟಗಳಿಗೆ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ವಚ್್ತಾಕ್ಕೆ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ರಾಷ್ಟಟರೀಯ ಮ್ತ್ನಿ ಅಾಂತ್ರರಾಷ್ಟಟರೀಯ 
ದಿನಗಳಿಗೆ ಸಿದಧಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಾಂಡನ ಮ್ತ್ನಿ ಆಚ್ರಸ್ನವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಕೀಾಂದರ ಸಾಥನವಾಗಬಹನದನ. 

 

ಹಾಂತ್ -12. ವರದಿ ಮಾಡನವುದನ 
ವಿಶಲೀಷಣೆಯ ಫಲಿತಾಾಂಶಗಳನನು ವರದಿ ಮಾಡಲನ ಯೋಗಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಹಲವಾರನ ಪರಮ್ನಖ ಅಾಂಶಗಳನನು ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸ್ನತ್ದಿೆ. ವಾಸ್ಿವಿರ ಮ್ತ್ನಿ ವಸ್ನಿನಷಿ ಮಾಹಿತಿಯನನು 
ಸೀರಸ್ನವ ಮ್ೂಲರ ಮಾತ್ಲ ವರದಿ ಮಾಡತ್ರೆದನದ . ಕ್ಕಲವು ಫೀ್ನೂೀಗಳನನು ಸ್ಹ ಲಗತಿಿಸ್ಬಹನದನ. 

ಒಳಗಿನ(ಆಾಂತ್ರರ) ಮ್ತ್ನಿ ಹೂರಗಿನ(ಬ್ದಹಯ ) ನರೂಪಣೆಗಳನ ಎರಡೂ ಅವಶಯರ. ಆಾಂತ್ರರ ನರೂಪಣೆಯನ ಹೂಣೆಗಾರಕ್ಕ ಮ್ತ್ನ ಿ ಮಾಲಿೀರತ್ವವನನು ಪ್ರೀತಾುಹಿಸ್ನತ್ದಿೆ. ಇದನ ತ್ನು 
ಸ್ಾಂಶೂೀಧ್ನೆಗಳ ಸಾರಾಾಂಶದ ಕ್ಯಿಕ್ಷಮ್ತೆಯ ಒಟ್ನಟ ಮಾಹಿತಿಯನನು ಒದಗಿಸ್ನತ್ದಿೆ ಮ್ತ್ನ ಿಪೂವಿನಧ್ಿರತ್ ಮಾನದಾಂಡಗಳ ವಿರನದಧದ ಮೌಲಯಮಾಪನಕೆ್ಕ ತಿೀಮಾಿನವನನು ನೀಡನತ್ದಿೆ. 
ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಉಪರಲಮ್ವನನು ರನರತ್ ಆಾಂತ್ರರ ವರದಿಗಳನನು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಾಂತ್ಜಾಿಲ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನ ಆಾಂತ್ರರ ಪತಿರಕ್ಕಗಳ ಮ್ತ್ನಿ ನಯತ್ಕ್ಲಿಕ್ಕಗಳ ಮ್ೂಲರ ಪರಸಾರ ಮಾಡತ್ರೆದನದ . 

ವರದಿಯ ಸ್ಣಣ ಭಾಗಗಳನನು ರೂಡ ಪರತಿೀ ವಾರ ಪರಷೆರಸ್ನತಿಾ ಸ್ೂಚ್ನಾ ಫಲರಗಳಲ್ಲಿ(ನೊೀಟಿಸ್ ಬೂೀರ್ಡ ಿ ಗಳಲ್ಲಿ) ಪರದಶಿಿಸ್ತ್ರದೆನದ . ಸ್ಾಂಪೂಣಿ ವರದಿಯನನು ಆನ ಲೆೈನ ನಲ್ಲಿ ಓದಲನ 
ವೆಬ ಲಿಾಂಕ್ ಅನನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮ್ತ್ನಿ ಪೂಣಿ ವರದಿಯನನು ಓದಲನ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನನು ಪ್ರೀತಾುಹಿಸಿ. 

ಹೂರಗಿನ(ಬ್ದಹಯ ) ನರೂಪಣೆಯನ ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನ ಹೂರಗಿನ ಹಿಸುದ್ಯರರನನು ಉದ್ದೇಶಿಸ್ನತ್ದಿೆ. ಹೂರಗೆ ಮಾಡನವ ನರೂಪಣೆಗಳನ ನಖರ, ಸ್ಮ್ಯೋಚತ್ ಮ್ತ್ನಿ ಉತ್ಮಿ್ 
ಗನಣಮ್ಟ್ಟ್ದಾರಗಿರಬೀರನ, ಇದನ ಸ್ಾಂಪೂಣಿ ಪ್ರರದಶಿರತೆಯಾಂದಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಉಪರಲಮ್ದ ಪರಣಾಮ್ಗಳನನು ಪರಶಿೀಲಿಸ್ಲನ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡನತ್ಿದೆ. ಅವುಗಳನನು ಸ್ಾಂಸಥಯ ಅಧಿರೃತ್ 
ವೆಬ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭಯವಾಗನವಾಂತೆ ಮಾಡಬೀರನ. ವರದಿಯ ಸೌಲಭಯವನನು ವಾಯಪರವಾಗಿ ಪರಲಯರ ಮಾಡಬೀರನ. 

ಹಾಂತ್ -13. ಪರತಿಕ್ತರಯ ಮ್ತ್ನ ಿವಿಮ್ಶಿ 

ವರದಿಗಳನ ಪರರಟ್ವಾದ ನಾಂತ್ರ, ಅವುಗಳನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗಿನ ಮ್ತ್ನಿ ಹೂರಗಿನ ಜನರಾಂದ ಪರಶಿೀಲಿಸ್ಲಪಡನತ್ದಿೆ. ಇದನ ಓದನಗರ ಪರತಿಕ್ತರಯಗೆ ಗನರಯಾಗಬೀರನ. ಪರತಿಕ್ತರಯ 
ಸ್ಕ್ರಾತ್ಮರವಾಗಿರಬಹನದನ, ಉದ್ಯ. ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಉಪರಲಮ್ದ ಅನನಷಿ್ಕನವನನು ಸ್ನಧಾರಸ್ಲನ ಮಚ್ನಿ ಗೆ, ಹೂಸ್ ಆಲೊೀಚ್ನೆಗಳನ. ಪರತಿಕ್ತರಯಯನ ಕ್ಕಲವು ನೀತಿಗಳನನು ಮ್ತ್ನಿ 
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ಅಭಾಯಸ್ಗಳನನು ಟಿೀಕ್ತಸ್ನತಿಿರಬಹನದನ. ಲೊೀಪದೊೀಷಗಳನನು ಗನರನತಿಸ್ಲನ ಮ್ತ್ನಿ ಈ ಸ್ಮ್ಸಯಗಳನನು ನವಾರಸ್ಲನ ಪಯಾಿಯ ಪರತಿಕ್ತರಯಗಳನನು ರಾಂಡನಹಿಡಿಯಲನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿಯನ 
ಟಿೀಕ್ಕಗಳನನು ಸ್ತ್ಯತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಂತೆ(ರಯಾಲಿಟಿ ಚಕ್ ನಾಂತೆ) ಕ್ಣಬೀರನ. ಪರತಿಕ್ತರಯಯನ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ, ಸಿಬಾ ಾಂದಿ ಮ್ತ್ನಿ ತ್ಾಂಡದ ಕ್ಯಿಕ್ಷಮ್ತೆಯನನು ಮೌಲಯಮಾಪನ ಮಾಡನವ 
ಸಾಧ್ನವೂ ಆಗಿರನದೆ. 

ಪರತಿಕ್ತರಯಗಳನ ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯದ ಮ್ನಾಂದಿನ ರಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಗಿದಶಿನ ನೀಡನತ್ಿದೆ. ಪರತಿಕ್ತರಯಯನನು ಸ್ರಯಾದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿವೀರರಸ್ನವುದನ ಮ್ನಖಯ . ಆದದರಾಂದ, ವೆಬ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ತ್ನ ಿ
ವಾಸ್ಿವಿರ ವರದಿಗಳ ಕ್ಕೂನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಿಮ್ವಾಗಿ ರರಡನ(ಡಾರಟೆಟ )ಮಾಡಿದ ಪರತಿಕ್ತರಯಾ ಫಲರವನನು ರಚಸ್ಬೀರನ. ಪರತಿಕ್ತರಯಾ ಫಲರಗಳನ ಬರೆಯಲನ ಸಾರಷನಟ ಜಾಗವನನು ಹೂಾಂದಿರಬೀರನ. 
ಪರಶುಗಳನ ಸ್ಪಷಟ ಗನರಗಳೂಾಂದಿಗೆ ಚ್ನರನಕ್ಗಿರಬೀರನ. 

ಹಾಂತ್ -14. ಕ್ಯಿರಲಮ್ವನನು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸ್ನವುದನ 

ಶಿರಸರಸ್ನುಗಳನನು ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಕೂಳುಲನ, ಯೋಜನೆ ಮ್ತ್ನಿ ಅನನಷ್ಕಿನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನನು ಅಭಿವೃಧಿಧ ಪಡಿಸ್ಲನ ಪರತಿಕ್ತರಯಯನ ಸ್ಾಂಸಥಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡನತ್ದಿೆ. ಮಾಪ್ರಿಡನಗಳನನು ಮಾಡನವ 
ಅವಶಯರತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉದುವಿಸ್ನತ್ದಿೆಯೋ, ಸ್ವಚ್ಛ್ ತ್ಾಂಡವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ನಿಪಡಿಸಿದ ಅಧಿಕ್ರಗಳಿಗೆ ಅದನನು ಸ್ೂಚಸ್ಬಹನದನ. ಸ್ಾಂಶೂೀಧ್ನೆಗಳ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಲಹಗಳ ಅಾಂತಿಮ್ ಉತ್ಪತಿಯಿನ 
ಗೊತ್ನಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರರಧಿಕ್ರದ ಅನನಮೊೀದನೆಯ ನಾಂತ್ರ ಕ್ಯಿಗತ್ಗೊಳಿಸ್ಲಾಗನತ್ದಿೆ. 

ಹಾಂತ್ -15. ಸ್ವಚ್ಛ ್ನೀತಿಯನನು ಬದಲಾಯಸ್ನವುದನ 

ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಉಪರಲಮ್ದ ಮೊದಲ ವಷಿದ ರಲಿಕ್ಕಯ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿನ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲಗಳ ಸ್ನಸಿಥರ ಬಳಕ್ಕ ಮ್ತ್ನಿ ನೆೈಮ್ಿಲಯ, ನೀರನ, ಇಾಂಧ್ನ, ಹಸಿರನ ಮ್ತ್ನಿ ತಾಯಜಯಗಳ 
ಜವಾಬ್ದದರಯನತ್ ನವಿಹಣೆಯನನು ಒಳಗೊಾಂಡ ನೀತಿ ದ್ಯಖಲೆಯನನು ರಚಸ್ಬಹನದನ. ಸ್ವಚ್ಛ್ ಬೂೀಧ್ರವಗಿವು, ಈ ಪರಕ್ತರಯಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ್ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ತ್ಾಂಡದ(ಸ್ವಚ್ಛ್ ಸ್ೂಟಡೆಾಂಟ್ ಟಿೀಮ್) 
ಸ್ಲಹಗಳೂಾಂದಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಬಹನದನ. 

ಹಾಂತ್ -16. ಸಾಧ್ನೆಗಳ ಪರಸ್ನತಿಿ / ಆಚ್ರಣೆ 

ಕ್ಯಿಕ್ಷಮ್ತೆಯ ವಿಶಲೀಷಣೆ ಮ್ತ್ನಿ ಶರೀಯಾಾಂರ: 

ರಲ.ಸ್ಾಂ. ಮಾನದಾಂಡಗಳನ ಗರಷ ಿಅಾಂರಗಳನ ಗಳಿಸಿದ ಅಾಂರ 
    

1. ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ವಚ್ತ್ೆ 200  
    

2. ತಾಯಜಯ ನವಿಹಣೆ 100  
    

3. ನೀರನ ನವಿಹಣೆ 100  
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4. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿನ ಹಸಿರನ 50  
    

5. ಶಕ್ತಿ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆ 100  
    

 ಒಟ್ನಟ 550  
    

 

ಹಾಂತ್ -17. ಅತ್ನಯತ್ಮಿ್ ಪರದಶಿನಕ್ರರನನು ಗನರನತಿಸ್ನವುದನ ಮ್ತ್ನ ಿಅವರನನು ಪುರಸ್ರೆಸ್ನವುದನ 

ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ ವಯವಸಥಯನನು ಪರಚ್ಯಸಿದ ನಾಂತ್ರ ಗೊೀಚ್ರಸ್ನವ, ಗನರನತಿಸ್ಲನ ಸ್ಪಷಟವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ ಕ್ಣಿಸಿಕ್ಕೂಳುಲನ ಸ್ವಲಪ ಸ್ಮ್ಯ ತೆಗೆದನಕ್ಕೂಳನುತ್ಿದೆ. ಅಾಂತಿಮ್ವಾಗಿ 
ಅದನ ಸಿಥರತೆ ಮ್ತ್ನಿ ತ್ೃಪಿಿಗೆ ಕ್ರಣವಾಗನತ್ಿದೆ. ಹಾಂತ್ -8 ರಾಂದ ಪ್ರರರಾಂಭಿಸಿ, ಒಾಂದನ ವಷಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕ್ಯಿರಲಮ್ವನನು ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ನಾಂತ್ರ, ಉತ್ಿಮ್ 
ಕ್ಕಲಸ್ಕ್ಕೆ ಪರತಿಫಲ ನೀಡಲನ ಹಸ್ರನಗಳನನು ಸ್ೂಚಸ್ಬಹನದನ. ಆದದರಾಂದ ಗನರನತಿಸ್ಲಪಟ್ಟ ಜನರನ, ಸ್ವಚ್್ಗೊಳಿಸ್ನವ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ, ನವಿಹಣಾ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ, ಸ್ವಚ್ಛ್ ಇಲಾಖ್ಯ, ಅತಿಹಚ್ನಿ  ಸ್ಮ್ಪಿಿಸಿಕ್ಕೂಾಂಡ 
ಸ್ವಚ್ಛ್ ಬೂೀಧ್ರವಗಿ ಮ್ತ್ನಿ ಹಲಯಿಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕ್ಕೂಾಂಡ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ಸ್ದಸ್ಯರನ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛ್ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ತ್ಾಂಡ ಮ್ತ್ನಿ ಅತಿ ಹಚ್ನಿ  ನವಿೀನ ಆಲೊೀಚ್ನೆಗಳನನು ಒದಗಿಸ್ನವವರಲಾಲಗಿರಬೀರನ. 

ಈ ಪರಯತ್ುಗಳನನು ಸ್ನಾಮನಸ್ಲನ ಔಪಲಯರರ ಕ್ಯಿರಲಮ್ವನನು ಆಯೋಜಸ್ಬಹನದನ. ಮಾಧ್ಯಮ್ ಮ್ತ್ನಿ ವಿವಿಧ್ ಕ್ಷೇತ್ಲಗಳ ಮೈತಿರ ಪ್ರಲನದ್ಯರರನನು ಆಹಾವನಸಿ ಅವರ ಬಾಂಬಲಕ್ಕ ೆ
ಧ್ನಯವಾದಗಳನನು ಅಪಿಿಸ್ತ್ರೆದನದ . ಇದನನು ಅನನಸ್ರಸಿ, ಸ್ಥಳಿೀಯ ಟಿವಿ ಲಯನೆಲ ಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪರಸಾರಣದ ಕ್ತರನಚತ್ಲಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಯಚತ್ಲಗಳಾಂತ್ಹ ವಿವಿಧ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ಗಳ ಮ್ೂಲರ 
ತ್ಮ್ಮ ಯಶಸಿುನ ರಥೆಯನನು ಚತಿರಸ್ಲನ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಬೂೀಧ್ರವಗಿ ಮ್ತ್ನಿ ಗೊತ್ನಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರರಧಿಕ್ರವು ಮಾಗಿಗಳನನು ಹನಡನರಬೀಕ್ಗಿದೆ. 

ಹಾಂತ್ -18. ಪರಶಿೀಲಿಸಿ ಮ್ತ್ನ ಿಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಿ 

ಪರತಿೀ ಶೈಕ್ಷಣಿರ ವಷಿದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನ ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯಕ್ಕೆ ದ್ಯಖಲಾಗನತಾಿರೆ. ಹೂಸ್ದ್ಯಗಿ ಪರವೆೀಶಿಸಿದವರನನು ಒಳಗೊಳುಲನ, ಹಾಂತ್ 1 ರಾಂದ ಪರಕ್ತರಯಯನ ಹೂಸ್ದ್ಯಗಿ 
ಪ್ರರರಾಂಭಿಸ್ಬೀಕ್ಗನತ್ದಿೆ. ತ್ಳಮ್ಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಿಗಳನ ನಡೆಯನತಿಿರನವುದರಾಂದ ಪರತಿವಷಿ ಗನರನತಿಸ್ಬಹನದ್ಯದ ಸ್ಮ್ಸಯಯ ಕ್ಷೇತ್ಲಗಳನ ರಡಿಮ ಆಗಬಹನದನ. ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಉಪರಲಮ್ವನನು 
ನಡೆಸ್ನವ ಎಲಾಲ ಪ್ರರಯೋಗಿರ ಅಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕ್ಕೂಳನುವ ಮ್ೂಲರ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನ ಇನೂು ಹಚ್ನಿ  ಪಠಯರಲಮ್ಗಳನನು (ಕ್ಕೂೀಸ್ಿ) ರಲಿಯನತಿಾರೆ. 
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ಔಟಿರೀಚ್ಛ 
 

ಸ್ವಚ್ಛಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇನಶಿಯೀಟಿವ್ ಕ್ಲರಲಮೀಣ ಮ್ನಾಂದನವರೆದಾಂತೆ,ಹೂರಗಿನ ಅನೆೀರ ಜನರನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗೆ ಭೆೀಟಿ ನೀಡನವ ಸಾಧ್ಯತೆಯದೆ. ಅವರನ ಹಚ್ನಿ  ರಲಿಯನತಿಾರೆ ಮ್ತ್ನಿ ತ್ಮ್ಮ 
ಪರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆೀ ಮಾದರಯನನು ಪುನರಾವತಿಿಸ್ಲನ ಬಾಂಬಲವನನು ಪಡೆಯನತಾಿರೆ. ಇದಕ್ೆಗಿ, ಮಾಗಿದಶಿಿ ಪರವಾಸ್ವನನು ನಡೆಸ್ಲನ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಾಂದಶಿರರಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನನು 
ನೀಡಲನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸ್ಾಂದಶಿರ ಕ್ಕೀಾಂದರ ಮ್ತ್ನಿ ಬಾಂಬಲ ತ್ಾಂಡವನನು ಹೂಾಂದಿರಬೀರನ. 
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1. ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಮ್ತ್ನ ಿಸ್ವಚ್ತ್ೆ 

ಸ್ವಚಿ್ ಮ್ತ್ನಿ ಫಾಂಕ್ಷನಲ ಚಾಲಯಲಯಗಳನ, ಸ್ನರಕ್ಷಿತ್ ರನಡಿಯನವ ನೀರನ, ಸ್ವಚಿ್ ಪರಸ್ರ, ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಮ್ತ್ನಿ ಶನಚತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯಾಂತ್ಹ ಮ್ೂಲಭೂತ್ ಸೌಲಭಯಗಳನನು ಪಡೆಯನವುದನ ಪರತಿ 
ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನ ಹರನೆ ಮ್ತ್ನಿ ರತ್ಿವಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ ಮಾನವನ ಘನತೆ, ಸ್ನರಕ್ಷತೆ, ಆರೊೀಗಯ ಮ್ತ್ನಿ ಒಟ್ಟಟರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ್ವನನು ಭದರಪಡಿಸ್ನವಾಂತ್ಹ ವಾತಾವರಣವನನು ಸ್ೃಷ್ಟಟಸ್ನತ್ಿದೆ. ಅಾಂಶಗಳನನು 
ಸ್ಕ್ತರಯಗೊಳಿಸ್ನವ ಮ್ತ್ನಿ ಬಲಪಡಿಸ್ನವ ಮ್ೂಲರ ಉತ್ಮಿ್ ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಅಭಾಯಸ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಜಾಗೃತಿ ಹಚಿಸ್ನವುದನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೀಕ್ಷಣಿೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರಣವಾಗನತ್ಿದೆ. ಇದನ 
ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಮ್ತ್ನಿ ಶನಚತ್ವದ ಶಿಕ್ಷಣವನನು ಸ್ಾಂಯೋಜಸ್ನವ ಪ್ರರಮ್ನಖಯತೆ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯಗಳನನು ಒಳಗೊಾಂಡ ಈ ಅಾಂಶಗಳ ಪ್ರರಯೋಗಿರ ಅನನಷ್ಕಿನವನನು ಒತಿಿಹೀಳನತ್ಿದೆ. 
ಗಮ್ನಸ್ದ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಾಂಸ್ೆರಸ್ದ ತಾಯಜಯಗಳನ ಆರೊೀಗಯರರವಲಲದ ಪರಸ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ರಣವಾಗನತ್ಿವೆ, ಇವು ಸೂೀಾಂರನಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ದಿೀಘಿಕ್ಲದ ಕ್ಯಲೆಗಳನನು ಹರಡನತ್ಿವೆ. ಸ್ನರಕ್ಷಿತ್ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ವಚಿ್ 
ಪರಸ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳನ ಹೀಗೆ ಕ್ಕೂಡನಗೆ ನೀಡಬಹನದನ? 

ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಮ್ತ್ನಿ ಶನಚತ್ವದ ಮ್ೂಲ ತ್ತ್ವಗಳನ ವಿವಿಧ್ ರೀತಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತ್ರೆಾಂತೆ ಪರವೆೀಶಿಸ್ಬಹನದ್ಯದ ಮ್ೂಲಸೌರಯಿಗಳನನು ಒಳಗೊಾಂಡಿವೆ. ನದಿಿಷಟ ವಿಧಾನಗಳನನು ಮ್ತ್ನಿ ನೆೈಮ್ಿಲಯ 
ನವಿಹಣಾ ಪದಧತಿಗಳನನು ಅನನಸ್ರಸ್ಬೀಕ್ಗಿದೆ. ಎಲಾಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗನಾಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾನ ಭಾಗವಹಿಸ್ನವಿಕ್ಕ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಹಯೋಗದ ಅವಶಯರತೆಯದೆ. ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಕೂಾಂಡ ವಿಧಾನಗಳನ 
ದಿೀಘಿಕ್ಲಿೀನ ಪರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿರಬೀರನ. 
 

 ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳನ ತಾಾಂತಿರರ ಆಯೆಗಳನನು ಉತೆಿೀಜಸ್ಬೀರನ (ಇಕ್ಕೂೀಸಾಯನ(EcoSan), ಪಿಟ್ ಚಾಲಯಲಯಗಳನ, ಸಾುನದ ಸ್ಥಳಗಳನನು ಹೂಾಂದಿರನವ ಚಾಲಯಲಯಗಳನ) 

 ಚ್ಳನವಳಿಯನನು ಮ್ನನುಡೆಸ್ಲನ ನಾಯರತ್ವದ ಅಭಿವೃದಿಧ  
 ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿನ ಚ್ಟ್ನವಟಿಕ್ಕಗಳ ಪರಕ್ತರಯಗಳನನು ಮ್ನನುಡೆಸ್ಲನ, ಹೂಾಂದಲನ ಮ್ತ್ನಿ ನವಿಹಿಸ್ಲನ ಮ್ತ್ನಿ ಬದಲಿಸ್ಲನ (ಸ್ಥಳಿೀಯ, ಗಾರಮಿೀಣ ಮ್ತ್ನಿ ನಗರ ಸ್ಕ್ಿರಗಳನ, ನೀರನ 

ಮ್ತ್ನಿ ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಸ್ಮಿತಿಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಮ್ನಾಂಚ್ೂಣಿ ಕ್ಮಿಿರರನ) ಪರಭಾವ ಬೀರಬೀರನ ಮ್ತ್ನಿ ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸ್ಬೀರನ 

 ಸ್ಥಳಿೀಯ ಮ್ಟ್ಟದ WASH ಸ್ೂಕ್ಷಮ ಯೋಜನೆಗಳನನು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸ್ನವಾಗ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಯಿಗತ್ಗೊಳಿಸ್ನವಾಗ ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯಗಳ ಸ್ಬಲಿೀರರಣಕ್ೆಗಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳನ ಹಳಿುಗಳ ಮ್ತ್ನಿ 
ನಗರ ನೆರೆಹೂರೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯಗಳೂಾಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕ್ಕೂಳುಬೀರನ. 

 ಒಟ್ಟಟರೆಯಾಗಿ, ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಮ್ತ್ನಿ ಶನಚತ್ವದ ಉಪರಲಮ್ಗಳನನು ಒಳಗೊಾಂಡಿರಬೀರನ: 
 

1. ದೆೈಹಿರ ಗೊೀಚ್ರತೆ ಮ್ತ್ನಿ ಒಟ್ಟಟರೆ ಪರಸ್ರ 

2. ಚಾಲಯಲಯಗಳ ಸ್ಮ್ಪಿರತೆ (ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ / ಚಾಲಯಲಯ ಅನನಪ್ರತ್) 

3. ಸ್ವಯಾಂ ಪರಮಾಣಿೀರರಸ್ಬಹನದ್ಯದ ಚಾಲಯಲಯಗಳ ಲಿಾಂಗ ಸ್ಮ್ತೊೀಲನ (ಪುರನಷರನ: ಮ್ಹಿಳಯರನ) 

4. ವಿರಲಚೀತ್ನ-ಸುೀಹಿ ಚಾಲಯಲಯಗಳನ 

5. ವಾಟ್ರ್ ಟ್ಟಯಪ್ು ಮ್ತ್ನಿ ಸಾಯನ್ನೀಶನ ಪಲಾಂಬಾಂಗ್, ಸ್ಮ್ಪಿರತೆ ಮ್ತ್ನಿ ದಕ್ಷತೆ 
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6. ಸ್ಮ್ಥಿ ನೀರನ ಚಾಲಯಲಯಗಳನ 

7. ನೆೈಮ್ಿಲಯ ನವಿಹಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಮ್ಪಿಿತ್ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ 

8. ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಪರಶಿೀಲನೆಗಾಗಿ ಸ್ಮ್ಪಿಿತ್ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ  

9. ಕ್ತಚ್ನ ಸಾಟಟೆ ಉಡನಪು ಮ್ತ್ನಿ ನೆೈಮ್ಿಲಯತೆ 

10. ಕ್ಯಾಂಟಿೀನ ನ ನೆೈಮ್ಿಲಯ 
11. ಕ್ತಚ್ನ ನೆೈಮ್ಿಲಯತೆ 

12. ರಟ್ಲರ, ಮ್ಣಿಣನ ಪ್ರತೆರಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಪ್ರತೆರಗಳ ನೆೈಮ್ಿಲಯತೆ 

13. ಊಟ್ದ ಹಾಲ ನ ನೆೈಮ್ಿಲಯತೆ 

14. ಸ್ಲರರಣೆಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಉಪಭೊೀಗಯ ವಸ್ನಿಗಳನನು ಸ್ವಚಿ್ ಗೊಳಿಸ್ನವುದನ 

2. ತಾಯಜಯ ನವಿಹಣೆ 

 ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ತಾಯಜಯವನನು ಬೀಪಿಡಿಸ್ನವ ಬಗೆೆ ವಿವರವಾದ ಅಧ್ಯಯನವನನು ನಡೆಸಿದ ನಾಂತ್ರ, ಸ್ವಚ್ಛಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ 
ತ್ಾಂಡವು ತ್ಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಾಯಜಯವನನು ಹೀಗೆ ಉತ್ಿಮ್ವಾಗಿ ವಗಿೀಿರರಸ್ನವುದನ ಎಾಂದನ 
ಮ್ಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರೊಾಂದಿಗೆ ಚ್ಚಿಸ್ಬಹನದನ. ಹಳಯ ಪತಿರಕ್ಕಗಳನ, ಬ್ದಯಟ್ರಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಬ್ದಟ್ಲಿಗಳನನು 
ಅವರನ ಗಣನೀಯ ಪರಮಾಣದವರೆಗೆ ಮ್ೂಲದಲ್ಲಿ ಬದಿಗಿರಸ್ಬಹನದನ. ನಾಂತ್ರ ದಿವತಿೀಯ ಮ್ತ್ನ ಿ
ತ್ೃತಿೀಯ ಪರತೆಯೀರತೆಯ ಸ್ಮ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಜಯ ಸ್ಾಂಗರಹಕ್ರರ ಮ್ತ್ನಿ ವಿಭಜರರ ಮೀಲಿನ ಹೂರೆ ರಡಿಮ 
ಮಾಡಲನ ಈ ವಸ್ನಿಗಳನನು ತಾಯಜಯ ಸ್ಾಂಗರಹ ತ್ಾಂಡಕ್ಕೆ ಮ್ಧ್ಯಾಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿ (ಉದ್ಯ. 3 ತಿಾಂಗಳಿಗೊಮಮ ),. 
 

ತಾಯಜಯ ನವಿಹಣೆಗಾಗಿ ಯೋಜನೆ 

1. ಕ್ಾಂಪ್ೀಸ್ಟ ಸ್ಟರರಿರ್ 

2. ಬಯೋಮಡಿರಲ ತಾಯಜಯಗಳನ ಯಾವುದ್ಯದರೂ ಇದದರೆ, ಮಾಲಿನಯ ನಯಾಂತ್ಲಣ ಮ್ಾಂಡಳಿಯನ 
ನಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕ್ಯಿವಿಧಾನಗಳ ಪರಕ್ರ ಸ್ನರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ರಯಾಗಿ ಬಯೋಮಡಿರಲ 
ತಾಯಜಯ ಸ್ಾಂಸ್ೆರಣೆ ಮ್ತ್ನಿ ವಿಲೆೀವಾರ ಸೌಲಭಯಗಳಿಗೆ ರಳನಹಿಸ್ಬೀರನ. 

3. ದರವ ತಾಯಜಯಕ್ೆಗಿ ಬಯೋ ಮಿೀಥೆೀನ ಪ್ರಲಾಂಟ್. 
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4. ಹಾನಕ್ರ ಒಣ / ತಾಯಜಯಕ್ೆಗಿ ದಹನಕ್ರರವನನು ತ್ಯಾರಸಿ. 
5. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಸ್ ಹಾರನವುದನನು ತ್ಡೆಯಲನ ರಠಿಣ ನಯಮ್ಗಳನನು ಜಾರಗೆ ತ್ರಬೀಕ್ಗಿದೆ. 
6. ಇಡಿೀ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನನು 'ನೊೀ ಪ್ರಲಸಿಟಕ್ ಝೀನ ' ಎಾಂದನ ಘೂೀಷ್ಟಸಿ. 
7. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ದಳಿಕ್ಕ ಬರನವ ಮ್ತ್ನಿ ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ ಮಾಡಬಹನದ್ಯದ ರಪ್ ಗಳೂಾಂದಿಗೆ ಹಲವಾರನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ ವಿತ್ರರಗಳನನು ಹೂಾಂದಿಸ್ಬೀಕ್ಗಿದೆ (ಬ್ದಟ್ಲಿ ನೀರನ ಮ್ತ್ನ ಿ

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿರನವ ತ್ಾಂಪು ಪ್ರನೀಯಗಳ ಮಾರಾಟ್ದ ಸ್ಥಳವನನು ನಷೀಧಿಸ್ಬೀಕ್ಗಿದೆ). 
8. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿರನವ ಎಲಾಲ ಆಹಾರ ಕ್ಕೀಾಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ ಮಾಡಬಹನದ್ಯದ ್ನೀಬಲ ವೆೀರ್ ಮ್ತ್ನಿ ಪರಸ್ರ ಸುೀಹಿ ಪ್ರಸಿಲಿಾಂಗ್ ಅನನು ಜಾರಗೊಳಿಸ್ಬೀಕ್ಗಿದೆ. 
9. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿರನವ ಭೂಮಿಯ ಒಾಂದನ ಸ್ಣಣ ಭಾಗವನನು ನಾಲನೆ ಪರತೆಯೀರ ತಾಯಜಯ ಸ್ಾಂಸ್ೆರಣಾ ಘಟ್ರಗಳನನು ಸಾಥಪಿಸ್ಲನ ಮಿೀಸ್ಲಿಡಬೀಕ್ಗಿದೆ: ಒಾಂದನ ಸಾವಯವ ತಾಯಜಯಕ್ಕೆ (ಜೈವಿರ 

ಅನಲ ಸಾಥವರ / ಕ್ಾಂಪ್ೀಸ್ಟ ), ಇನೊುಾಂದನ ಒಣ ತಾಯಜಯಗಳನನು ದಿವತಿೀಯ ಮ್ತ್ನಿ ತ್ೃತಿೀಯವಾಗಿ ಬೀಪಿಡಿಸ್ಲನ, ಮ್ತೊಾಿಂದನ ತ್ನರಯಲನ ಮ್ತ್ನಿ ದಹನಕ್ಕ,ೆ ಮ್ತ್ನ ಿ
ನಾಲೆನೆಯದನ ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ ಮಾಡಬಹನದ್ಯದ ತಾಯಜಯಗಳನ, ನಮಾಿಣ ರಲನಲಮ್ಣನಣಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಪುರಸ್ಭೆಯ ಭೂರನಸಿತ್ ಮ್ತ್ನಿ ಇ-ತಾಯಜಯವನನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರನವ ತಾಯಜಯ 
ಅವಶೀಷಗಳನನು ಸ್ಾಂಗರಹಿಸ್ಲನ,ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನನು ಗೊತ್ನಿಪಡಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡಬೀಕ್ಗನತ್ಿದೆ. 

10. ಮಾಲಿನಯ ನಯಾಂತ್ಲಣ ಮ್ಾಂಡಳಿಯಾಂದ ಅಧಿರೃತ್ ಅಧಿಕ್ರ ಹೂಾಂದಿರನವ ನಗದಿತ್ ಗನತಿಿಗೆದ್ಯರರೊಾಂದಿಗೆ ಇ-ತಾಯಜಯವನನು ಠೀವಣಿ ಇಡಬೀರನ. ನವಿೀರರಸಿದ ರಾಂಪೂಯಟ್ರ್ ಗಳನ, 
ಮಾನಟ್ರ್ ಗಳನ, ಸೆಾಯನರ್ ಮ್ತ್ನಿ ಪಿರಾಂಟ್ರ್ ಗಳನನು ದ್ಯನ ಮಾಡಬಹನದನ. 

11. ಕ್ಗದದ ರರಪತ್ಲಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಫಲಕ್ು ಬ್ದಯನರ್ ಗಳ ಬಳಕ್ಕಯನನು ಬಟ್ನಟಬಡಬೀರನ, ಬದಲಾಗಿ ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ ಮಾಡಬಹನದ್ಯದ ಬ್ನಟಯಾಂದ ತ್ಯಾರಸ್ಲಾದ ಬ್ದಯನರ್ ಗಳನ ಮ್ತ್ನ ಿ
ನೊೀಟಿಸ್ ಬೂೀರ್ಡ ಿ ಗಳನನು ಬಳಸ್ಬೀರನ. 

12. ದರವ ತಾಯಜಯವನನು ಇತ್ರ ಜೀವಿಗಳ ಅನನರೂಲಕ್ೆಗಿ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲದಲ್ಲಿಯೀ ಸ್ಾಂಸ್ೆರಸ್ಬಹನದನ. ಅಡಿಗೆ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಟಿೀನ ನಾಂದ ದರವ ತಾಯಜಯವನನು ಪಕ್ಷಿಗಳನ, ಹಸ್ನಗಳನ, ನಾಯಗಳನ, 
ಮೀಕ್ಕಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಣಣ ಪ್ರರಣಿಗಳನ ತಿನುಲನ ಅನನರೂಲವಾಗನವಾಂತೆ ಒಾಂದನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಂಗರಹಿಸ್ಬೀರನ. ಬಳಕ್ಕಯಾಗದ ಆಹಾರವು ದೊಡಡ  ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿದದರೆ ಮ್ತ್ನಿ ಹಾಳಾಗದಿದದರೆ, 
ಅದನನು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿರನವ 'ಫುರ್ಡ ಬ್ದಯಾಂಕ್' ವಯವಸಥಯ ಮ್ೂಲರ ಅಗತ್ಯವಿರನವವರಗೆ ತ್ಲನಪಿಸ್ಬಹನದನ. 

13. ಸ್ಾಂಸಥಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ರಚೀರಗಳನ ಕ್ಗದರಹಿತ್ವಾದ್ಯಗ, ಬಹಳಷನಟ ರಸ್ವನನು ರಡಿಮ ಮಾಡಬಹನದನ. ಆದದರಾಂದ ಇಮೀಲ ಗಳನ, ಎಸ್ ಎಾಂಎಸ್, ವಾಟ್ಟುಪ್ ಮ್ತ್ನ ಿಫೀಸ್ ಬನಕ್ ಮ್ತ್ನ ಿ
ಇತ್ರ ಸಾಮಾಜರ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಲಟ್ ರಸಮ್ ಿ ಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಆನ ಲೆೈನ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲಗಳನನು ಸ್ವಲಪ ಮ್ಟಿಟಗೆ ಬಳಸ್ಬೀರನ. 

  



ಸ್ವಚ್ಛ ್ಕ್ಯಾಂಪಸ್ 

  MGNCRE 

   

 
 41 

ತಾಯಜಯ ನವಿಹಣೆ ಪರಮಾಣ (ಕ್ಕಜಯಲ್ಲಿ)  

 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Total/week 

ಒಟ್ನಟ ಮೊತ್ ಿ         

ತಾಯಜಯವನನು ಸ್ಾಂಪನೂಮಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 
ಸ್ಾಂಗರಹಿಸಿದ ನಾಂತ್ರ 
ಬೀಪಿಡಿಸ್ಲಾಗನತ್ಿದೆ 

        

ತಾಯಜಯಗಳನನು ವಿಾಂಗಡಿಸ್ನವುದನ / 
ಬೀಪಿಡಿಸ್ನವುದನ 

        

ಮಿಶರಗೊಬಾ ರ         

ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ         

ರೀ ಸೈಕ್ತಲಾಂಗ್         

ದಹನ         

ಸೈಾಂಟಿಫ್ತಕ್ ಲಾಯಾಂರ್ಡ ಫ್ತಲ್ಲಿಾಂಗ್         

 
 

ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ ಮಾಡಲಾದ ತಾಯಜಯ / ವಾಷ್ಟಿರವಾಗಿ 
ಕ್ತವಾಂಟ್ಲ ಗಳಲ್ಲಿ 

ಇ-ತಾಯಜಯ ಕ್ಗದ ಪ್ರಲಸಿಟಕ್ ಲೊೀಹಗಳನ ಗಾಲಸ್ ಇತ್ರೆ 

ಮೊದಲನೆಯ ವಷಿ (ಅನನಷ್ಕಿನಕೆ್ಕ ಮೊದಲನ)       

Year 2       

Year 3       

Year 4       

ಉತ್ಪತಿಿಯಾಗನವ ತಾಯಜಯವನನು ಏಕ್ಕ 
ರಚಸ್ನವುದನ, ಉತೆಿೀಜಸ್ನವುದನ, 
ಬಳಸ್ನವುದನ ಮ್ತ್ನಿ ಹೀಗೆ 
ನವಿಹಿಸ್ನವುದನ ಎಾಂಬನದರ 
ರನರತ್ನ ಚಾಂತಿಸ್ನವುದನ? ಇದನ 
ಒಾಂದನ ಜಾಣ ಮಾಗಿವೆೀ? 
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ಮೊಟ್ರನಗೊಳಿಸ್ನವದನ, ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ ಮಾಡನವದನ,ರೀ ಸೈರಲ ಮಾಡನವುದನ ಮ್ತ್ನ ಿರಾಂಪ್ಸ್ಟ ಪ್ರಲನ 

 ವಾಷ್ಟಿರವಾಗಿ ರಡಿಮಯಾದ, ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ ಮಾಡಿದ, ರೀ ಸೈರಲ ಮಾಡಿದ ಮ್ತ್ನಿ ಮಿಶರಗೊಬಾ ರದ ತಾಯಜಯದ ಶೀರಡಾವಾರನ ಪರಮಾಣವನನು ಹಚಿಸಿ. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನವುಗಳನನು ಸೀರಸ್ಲನ ತಾಯಜಯ ರಡಿತ್ 
ಕ್ಯಿರಲಮ್ಗಳ ವಾಯಪಿಿಯನನು ವಿಸ್ಿರಸಿ: ಗಾಜನ, ಉರನೆ / ಅಲೂಯಮಿನಯಾಂ ಕ್ಯನನಗಳನ, ಪ್ರಲಸಿಟಕ್, ಆಹಾರ ತಾಯಜಯ, ರಟ್ನಟ, ಬ್ದಾಂರ್ಡ ಮ್ತ್ನಿ ರಾಂಪೂಯಟ್ರ್ ಪೀಪರ್, ಮಿಶರ ಕ್ಗದ, ಮಾಯಗಜೀನ 
ಗಳನ, ಪತಿರಕ್ಕಗಳನ, ತೆೈಲ, ಎಲೆಗಳನ, ್ನೈರನಗಳನ, ಸೆಾರಯಪ್ ಮಟ್ಲ, ಅಪ್ರಯಕ್ರ ರಾಸಾಯನರಗಳನ, ದೂರವಾಣಿ ಪುಸ್ಿರಗಳನ, 
ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನ ಎಲಾಲ ಪರದೆೀಶಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಸೌಲಭಯಗಳಲ್ಲಿನ , ರಲನಷ್ಟತ್ ಮ್ಣನಣ ಮ್ತ್ನಿ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ. 

ಘನತಾಯಜಯ ನವಿಹಣೆಯ ರನರತ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಯೋಜನೆಗಳನ  

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳನ ಘನ, ಅಪ್ರಯಕ್ರ ಮ್ತ್ನಿ ವಿಕ್ತರಣಶಿೀಲ ತಾಯಜಯ ಸ್ಮ್ಸಯಗಳನನು ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ಗನರನತಿಸ್ಬಹನದನ ಮ್ತ್ನಿ 
ಹಣವನನು ಉಳಿಸ್ನವ ಪರಸ್ರ ಸುೀಹಿ ಪರಹಾರಗಳನನು ರಾಂಡನಹಿಡಿಯಬಹನದನ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿರನವ ಘನತಾಯಜಯವು ಆಹಾರ, 
ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗದ ರಪ್ ಗಳನ, ಫಲರಗಳನ, ಕ್ಗದ, ಎಸಯನವ ಅನನರೂಲರರ ಮ್ತ್ನಿ ಇತಾಯದಿ ವಸ್ನಿಗಳನನು 
ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯದ ಮಿಷನ ಹೀಳಿಕ್ಕಯ ಪರಕ್ರ ತಾಯಜಯ ರಡಿತ್ವನನು ಗನರಯಾಗಿರಸಿಕ್ಕೂಳಿು . ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ತಾಯಜಯ 
ಹರವುಗಳ ಶೀರಡಾವಾರನ ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಷ್ಟಿರ ಸ್ನಧಾರಣೆಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ, ಅದನನು ಕ್ನೂನನ ಪರಕ್ರ 
ರಡಾಡಯವಾಗಿ ರೆಡೂಯಸ್, ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ, ರೀ ಸೈರಲ ಅಥವಾ ರಾಂಪ್ಸ್ಟ ಮಾಡಲಾಗನತ್ಿದೆ. 

ವಿಧಾನಗಳನನು ಪರಲಯರ ಮಾಡಿ  

ಎಲಾಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯದ ಸ್ದಸ್ಯರೊಾಂದಿಗೆ ಹಾಂಚಕ್ಕೂಳುಲನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ತಾಯಜಯ ನವಿಹಣಾ ವಯವಸಥಯನನು ವಿವರಸ್ನವ 
ಸ್ನಲಭವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿರ ಸಾಮ್ಗಿರಗಳನನು ತ್ಯಾರಸಿ.   
ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯ ಎರಡರೂೆ ಪರಸ್ನಿತ್ ಮ್ತ್ನಿ ಭವಿಷಯದ ತಾಯಜಯ ವೆಚಿ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಡೆೀಟ್ಟವನನು ಸ್ಾಂಗರಹಿಸಿ,ಇದನ ತಾಯಜಯ ರಡಿತ್ವು ಹಣವನನು ಉಳಿಸ್ನತ್ದಿೆ ಎಾಂಬನದನನು ನರೂಪಿಸ್ನತ್ದಿೆ. 
ತಾಯಜಯ ಸ್ಾಂಗರಹಣೆ ಮ್ತ್ನಿ ವಿಲೆೀವಾರ ವೆಚಿ್ವನನು ಇಲಾಖ್ಯ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಾಂಶೂೀಧ್ನಾ ಬಜಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಾಂಯೋಜಸಿ. 

ಘನ ತಾಯಜಯ  

ಅನನರೂಲರರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ ಮಾಡಬಹನದ್ಯದ ಪರತಿಯಾಂದನ ವಗಿರೂೆ ಲೆೀಬಲಡ ವಿಲೆೀವಾರ ಕ್ಯನನಗಳನನು / ಪಟಿಟಗೆಗಳನನು ಒದಗಿಸಿ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ರೀ ಸೈಕ್ತಲಾಂಗ್ ಕ್ಯಿರಲಮ್ದಲ್ಲಿ 
ಕ್ಕೂ-ಮಿಾಂಗಿಲಾಂಗ್ ವಸ್ನಿಗಳ ಕ್ಯಿಸಾಧ್ಯತೆಯನನು ಅನೆವೀಷ್ಟಸಿ. ಬಳಸ್ದ ಆಹಾರವನನು ಅಗತ್ಯವಿರನವವರಗೆ ನೀಡಲಾಗನವ ಆಹಾರ ಮ್ರನಪಡೆಯನವಿಕ್ಕ ಕ್ಯಿರಲಮ್ವನನು ಆಯೋಜಸಿ. 
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ಗಾಡಿನ ತಾಯಜಯ,ಎಲೆ ರಸ್ ಮ್ತ್ನ ಿಊಟ್ದ ಹಾಲ ನ ಆಹಾರತಾಯಜಯವನನು ಕ್ಾಂಪ್ೀಸ್ಟ ಮಾಡಿ. ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನ ಸ್ಥಳಾಾಂತ್ರಗೊಾಂಡಾಗ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಾಂದ ಹೂರಬಾಂದ್ಯಗ ತಾಯಜಯವನನು ರಡಿಮ 
ಮಾಡಲನ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳೂಾಂದಿಗೆ ಕ್ಕಲಸ್ ಮಾಡಿ. 

ಅಪ್ರಯಕ್ರ ರಾಸಾಯನರ ತಾಯಜಯ 

ಚ್ರಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನರ ವಸ್ನಿಗಳ ವಿಲೆೀವಾರ, ವಕ್ಿ ಶಾಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಾಂಶೂೀಧ್ನಾ ಪರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ತ್ನಿ ತ್ರಗತಿ ಕ್ಕೂೀಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಕ್ರ ಪದ್ಯಥಿಗಳ ಬಳಕ್ಕಯನನು ರಡಿಮ 
ಮಾಡಲನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ. ಅಪ್ರಯಕ್ರ ತಾಯಜಯಗಳನನು ರಡಿಮ ಮಾಡಿ ಮ್ತ್ನಿ ತಾಯಜಯ ತೆೈಲ, ಬಳಸಿದ ಬ್ದಯಟ್ರಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ದ್ಯರವರಗಳನನು ರೀ ಸೈರಲ ಮಾಡಲನ 
ಸ್ರಯಾಗಿ ವಿಲೆೀವಾರ ಮಾಡಿ. ರಸಾಯನಶಾಸ್ರಿ ಲಾಯಬ ಗಳನನು ಮೈಕ್ಕೂರಸೆೀಲ ಗೆ ಪರವತಿಿಸಿ. 

ತಾಯಜಯ ರಡಿತ್  

ತಾಯಜಯ ರಡಿತ್ದ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗೆೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮ್ೂಡಿಸಿ: 1) “ಕ್ಯರ-ಯನವರ್-ಓನ-ಗಾಬೀಿಜ್” 'ವಿೀಕ್' ಆಯೋಜಸಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನ ( ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಅಧಾಯಪರರನ 
ಮ್ತ್ನಿ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ ರೂಡ)ವಾರ ಪೂತಿಿ ಎಷನಟ ರಸ್ ಉತಾಪದಿತ್ವಾಗಿದೆ ಎಾಂದನ ನೊೀಡಲನ ಸ್ಾಂಗರಹವಾದ ತ್ಮ್ಮ ರಸ್ವನನು ಸಾಗಿಸ್ಲನ ಒಪುಪತಾರಿೆ ; 2) ಪರಥಮ್ ವಷಿದ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರನ 
ಬಾಂದ ರೂಡಲೆೀ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ರೀ ಸೈಕ್ತಲಾಂಗ್ ಕ್ಯಿರಲಮ್ಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸಿ; 3) ವಯಕ್ತಿಗಳನ ತ್ಮ್ಮ ದೆೈನಾಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ ಮಾಡಬಹನದನ ಎಾಂಬನದರ ರನರತ್ನ ಕ್ತರನ ಕ್ಕೈಪಿಡಿಯನನು ತ್ಯಾರಸಿ 
ಮ್ತ್ನಿ ಅದನನು ವಿತ್ರಸಿ; 4) ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಎಷನಟ ಮ್ತ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಾಯಜಯವನನು ಉತಾಪದಿಸ್ಲಾಗನತ್ಿದೆ ಎಾಂಬನದನನು 
ನರೂಪಿಸ್ಲನ ಕ್ಕೀಾಂದರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾವಿಜನರ “ತಾಯಜಯ ವಿಾಂಗಡಣೆ” ನಡೆಸಿರ. 

ಮ್ರನಬಳಕ್ಕಯ ತ್ಾಂತ್ಲಗಳನ 

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯದ ಸ್ದಸ್ಯರಗೆ ನೀಡನವ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡನವ ಮ್ೂಲರ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಥಳಿೀಯ ಅಥವ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ 
ಅಾಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರಯಾಯತಿಯನನು ಆಯೋಜಸ್ನವ ಮ್ೂಲರ ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ ಮಾಡಬಹನದ್ಯದ ಬಳಕ್ಕಯ ವಸ್ನಿಗಳ ಬಗೆೆ ಉತೆೀಿಜಸಿ. 
ತಾಯಜಯವನನು ರಡಿಮ ಮಾಡಲನ ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯದ ಅಾಂಗಡಿಗಳೂಾಂದಿಗೆ ಕ್ಕಲಸ್ ಮಾಡಿ: 1) ಬ್ದಯಗ್ / ಕ್ಟ್ಿನ ರಟ್ನಿ ಪ್ರೀಗಾರಾಂ 
ಅನನು ಆಯೋಜಸಿ (ಇದರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನನು ಹಿಾಂದಿರನಗಿಸಿದರೆ ಚರೆ ರೀಫಾಂರ್ಡ ದೊರೆಯತ್ದಿೆ ಎಾಂಬ ಆಫರ್ ನೀಡಿ), 2) 
ಬಸಾಡಬಹನದ್ಯದ ಚೀಲಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಬ್ನಟ ಚೀಲಗಳ ಬಳಕ್ಕಯನನು ಪ್ರೀತಾುಹಿಸಿ, 3) ರಡಿಮ ಪ್ರಯಕ್ಕೀಜಾಂಗ್ ಹೂಾಂದಿರನವ 
ಸ್ರರನಗಳ ಮಾರಾಟ್ವನನು ಪ್ರೀತಾುಹಿಸಿ; 4) ಬಳಸಿದ ಪುಸ್ಿರಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಇತ್ರ ವಸ್ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರನರ್ನಟಯನನು ರಚಸಿ. 
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ಮೀನ ಸಿಟರೀಮ್ ಪೈಲಟ್ ಪ್ರರಜಕ್ಟು 

ಯಶಸಿವಯಾದ, ಸ್ೂಟಡೆಾಂಟ್-ಇನಶಿಯೀ್ನರ್ಡ ಪೈಲಟ್ ರೀ ಸೈಕ್ತಲಾಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳನನು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಶಾಶವತ್ ಕ್ಯಿರಲಮ್ವೆಾಂದನ ಪರಗಣಿಸ್ಬಹನದನ. ಹಾಸಟಲ ಗಳ, ರಲಬ ಗಳ ಮ್ತ್ನಿ 
ಇಲಾಖ್ಯಗಳ ನಡನವೆ ತಾಯಜಯ ರಡಿತ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನನು ಆಯೋಜಸಿ. ಅಡಾಪ್ಟ-ಅಯನ-ಏರಯಾ ಅಥವಾ ಬಲಿಡಾಂಗ್ ಪ್ರೀಗಾರಮ್ನನು ಆಯೋಜಸಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗನಾಂಪುಗಳನ ಅಥವಾ 
ಇಲಾಖ್ಯಗಳನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನ ಒಾಂದನ ಭಾಗವನನು ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಕೂಳನುತ್ಿವೆ ಮ್ತ್ನಿ ತಾಯಜಯವನನು ರಡಿಮ ಮಾಡಲಾಗನತ್ದಿೆ,ಮ್ತ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ರೀ ಸೈರಲ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೀ ಎಾಂದನ ಖಚತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಳಿು . 
ತಿರಸ್ೆರಸಿದ ವಸ್ನಿಗಳನನು ಸ್ಾಂಗರಹಿಸ್ಲನ ಮ್ತ್ನಿ ಅಗತ್ಯವಿರನವವರಗೆ ನೀಡಲನ ಪರತಿ ಸಮಿಸ್ಟರ್ ನ ಕ್ಕೂನೆಯಲ್ಲಿ “ಸ್ದ್ಯುವನಾ ದಿನ”(goodwill day) ವನನು ಆಯೋಜಸಿ. ಅತಿಯಾದ ಪ್ೀಸ್ಟರಾಂಗ್ 
ಗೆ ಪ್ರೀತಾುಹ ನೀಡಬೀಡಿ. 

 

 ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ತ್ಾಂಡಗಳನ ಪರತಿ ಇಲಾಖ್ಯಯಾಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಎಲಾಲ ವಸ್ನಿಗಳನನು (ಲೆೀಖನ ಸಾಮ್ಗಿರಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಸಟೀಷನರ), ವಿಶೀಷವಾಗಿ ಉಪಯನರಿ ವಸ್ನಿಗಳನನು ಎಣಿಸ್ಬೀರನ. ಪರಸ್ರದ ಮೀಲೆ 
ಉಾಂಟ್ಟಗನವ ಅವುಗಳ ಹಾನಕ್ರರ ಪರಣಾಮ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಯಾವುದ್ಯದರೂ ಅಾಂತ್ಹ ವಸ್ನಿವಿದದರೆ ಅದನನು ನಣಿಯಸಿ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸ್ಬಹನದ್ಯದ ಸ್ೂರಿ ಪಯಾಿಯಗಳನನು 
ಹನಡನರಬೀರನ. 

 ಯಾವುದೆೀ ವಸ್ನಿ ಬಳಕ್ಕಯ ಪರಮಾಣವನನು ರಡಿಮ ಮಾಡನವ ಸಾಧ್ಯತೆಯದೆಯೀ ಎಾಂಬನದನನು ಪರಶಿೀಲಿಸಿ ನೊೀಡಿ ಮ್ತ್ನಿ ನಾವು ಕ್ಕೂಾಂಡ ವಸ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯದರೂ ಬೀಡವೆನಸಿದ ನದಿಿಷಟ 
ವಸ್ನಿಗಳನನು ತೆಗೆದನಹಾರಬಹನದನ (ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ: ಪ್ರಲಸಿಟಕ್ ಫೈಲ ಗಳನನು ಕ್ಕೈಯಾಂದ ಮಾಡಲಾದ ಕ್ಗದದ ಫೈಲ ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಯಸ್ಬಹನದನ,ಪ್ರಲಸಿಟಕ್ ಬದಲಾಗಿ ದ್ಯರದಿಾಂದ 
ರಟ್ಟಬಹನದನ,).ಅಲಲದೆ ದ್ಯಸಾಿನನಲ್ಲಿರನವ ಉಪಯೋಗಿಸ್ದೆೀ ಇರನವ ಹಳಯ ವಸ್ನಿಗಳನನು ಎಣಿಕ್ಕ ಮಾಡಿ ನೊೀಡಿಕ್ಕೂಳಿು . 

 ಪರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನರಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಇತ್ರ ಉಪಯನರಿ ವಸ್ನಿಗಳ ಬಳಕ್ಕಯನನು ಪರಶಿೀಲಿಸಿ. ಅವುಗಳ ಬಳಕ್ಕಯನನು ರಡಿಮ ಮಾಡಲನ ಸ್ರಳ ಪರಹಾರಗಳನನು ಹನಡನಕ್ತ. 
ರಾಸಾಯನರಗಳನನು ಉಳಿಸ್ಲನ ಕ್ತರನ-ಪರಯೋಗಗಳನನು ನಡೆಸಿ. ಸ್ಣಣ ಗಾತ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ದಲಟಿಾಂಗ್ ಕ್ಗದವನನು ರತ್ಿರಸ್ನವುದನ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಣಣ ್ನಸ್ಟ ಟ್ೂಯಬ ಗಳನನು ಬಳಸ್ನವುದರಾಂದ ಬಳಕ್ಕಯನನು 
ಸ್ನಧಾರಸ್ಬಹನದನ. 

 ಬಸಾಡಬಹನದ್ಯದ ವಸ್ನಿಗಳನನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಲಾಗನತ್ಿದೆಯೋ, ಅಲ್ಲೆಲಾಲ ಮ್ತೆಿ ಮ್ತೆಿ ಬಳಕ್ಕಗೆ ಬರನವ ವಸ್ನಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಸ್ನವ ಮಾಗಿಗಳನನು ರಾಂಡನಕ್ಕೂಳಿು . ಬಸಾಡಬಹನದ್ಯದ ವಸ್ನಿವಿನ ಅಗತ್ಯ 
ನಜವಾಗಿಯೂ ಇದೆಯೀ ಅಥವಾ ಇದನ ಕ್ಕೀವಲ ಅನನರೂಲವನನು ಹಚಿಸ್ಲೊೀಸ್ನಗವೆೀ ಎಾಂದನ ಪರಶಿೀಲಿಸಿ? (ಉದ್ಯ. ಬಸಾಡಬಹನದ್ಯದ ಲಾಯ್ನಕ್ು ಕ್ಕೈಗವಸ್ನಗಳನ ಅನೆೀರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶಯರ, 
ಆದರೆ ಇತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಪಿಪಸ್ಬಹನದ್ಯಗಿದೆ. ತೊಳಯಬಹನದ್ಯದ ಕ್ಕೈಗವಸ್ನಗಳನ ಉತ್ಿಮ್ವಾಗಿರಬೀರನ) 

 ಬಸಾಡಬಹನದ್ಯದ ವಸ್ನಿಗಳನನು ಬಳಸ್ಬೀಕ್ಗಿದದರೂ, ಏರ-ಬಳಕ್ಕಯ ವಸ್ನಿಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಪುನರಾವತಿಿತ್ ಬಳಕ್ಕಯ ಉತ್ಪನುಗಳನನು ಖರೀದಿಸಿ. ದ್ಯರವರಗಳನ ಹಾಗೂ ದ್ಯರವಣಗಳಾಂತ್ಹ 
ದರವಪದ್ಯಥಿಗಳನನು ದೊಡಡ  ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತ್ರಸಿಕ್ಕೂಳನುವುದರಾಂದ ಪ್ರಯಕ್ಕೀಜ್ ತಾಯಜಯವನನು ರಡಿಮ ಮಾಡಬಹನದನ. 

ಸ್ಾಂಭಾವಯ ರಲಮ್ಗಳನ 
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3. ನೀರನ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆ 

ನೀರನ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮ್ೂಲ ನಯಮ್ವೆಾಂದರೆ, ಮ್ಳಯ ನೀರನನು ಹರಯಲನ ಬಡಬೀರನ, ಹರಯನವ ನೀರನನು ನಲಲಲನ ಬಡಬೀರನ, ನಾಂತ್ ನೀರನನು ಇಾಂಗಲನ ಬಡಬೀರನ. 

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿರನವ ಸ್ಸ್ಯಸ್ಾಂರನಲಗಳ ಆಯೆ ಅಾಂತ್ಜಿಲದ ಹಾಗೂ ಮೀಲೆಮೈ ನೀರನ ಗನಣಮ್ಟ್ಟದ ನವಿಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹನ ಮ್ನಖಯವಾದ ಭೂಮಿಕ್ಕಯನನು ವಹಿಸ್ನತ್ದಿೆ. ಜಲದ ಮ್ಟ್ಟವನನು 

ಕ್ಪ್ರಡಿಕ್ಕೂಳುಲನ ಪ್ರಮೈರಾ ಪ್ರಮ್ (ಬೂೀರಸ್ಸ್ ಎಸ್ ಪಿಪಿ) ಪರಮ್ನಖ ಪ್ರತ್ಲವನನು ವಹಿಸ್ನತ್ದಿೆ ಅದೆೀ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರ ಮ್ರಗಳನ ಅಾಂತ್ಜಿಲವನನು ಹಿೀರನತ್ಿವೆ. 

ಮೊದಲನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪರತಿದಿನ ಬಳಸ್ನವ ನೀರನ ಪರಮಾಣವನನು ರಾಂಡನಹಿಡಿಯರ. 

ನೀರನ ಪರಮಾಣ ಮ್ತ್ನ ಿಗನಣಮ್ಟ್ಟ 

ನಮ್ಮ ಹಚನಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳ ಅದೃಷಟವೆೀನೆಾಂದರೆ ಅವು ನರಾಂತ್ರವಾಗಿ ನೀರನ ಸ್ರಬರಾಜನ ಮಾಡನವ ಮ್ೂಲಗಳನನು ಹೂಾಂದಿವೆ. ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೂರೆಯ ಅನೆೀರ ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯಗಳನ ನಮ್ಮ 

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳಲ್ಲಿರನವಾಂತ್ಹ ನೀರನ ಪರಮಾಣ ಮ್ತ್ನಿ ಗನಣಮ್ಟ್ಟವನನು ಹೂಾಂದಿಲಲ . ಭಾರತ್ವು ಪಡೆಯನವ ಮ್ಳನೀರನ ಶೀರಡಾ 35 ರಷನಟ ಮಾತ್ಲ ಬಳಸ್ನತಿಿದೆ. ಮ್ಳನೀರನ ಕ್ಕೂಯನಲ 

ಯೋಜನೆಗಳನನು ಪರಣಾಮ್ಕ್ರಯಾಗಿ ಜಾರಗೊಳಿಸಿದರೆ, ವಯಥಿವಾಗನವ ಶೀರಡಾ 65 ರಷನಟ ಮ್ಳನೀರನನು ಬಳಕ್ಕಯಲ್ಲಿ ತ್ಾಂದನಕ್ಕೂಳುಬಹನದನ. 

ನಾವು ನೀರನ ಗನಣಮ್ಟ್ಟವನನು ರಡಿಮಗೊಳಿಸ್ನತಿದಿ್ದೇವೆ 

ನಮ್ಗೆ ಬೀಕ್ದ ನೀರನನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗನವುದೊೀ ಅಲ್ಲಿಾಂದ ತ್ಾಂದನಕ್ಕೂಳನುತೆಿವೆ, ಪರತಿಯಾಗಿ ತಾಯಜಯ ನೀರನನು ಹೂರಗೆ ಬಡನತೆವಿೆ, ಆದದರಾಂದ ಬಳಸಿದ ನೀರಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ತಾಯಜಯ ನೀರನನು 

ಉತ್ಪತಿಿಸ್ನತೆಿವೆ. ನಾವು ತ್ಾಂದನಕ್ಕೂಾಂಡ ನೀರನಲ್ಲಿ ಸ್ನಮಾರನ 80-85 ಶೀರಡ ತಾಯಜಯವಾಗಿ ಹೂರಗೆ ಹೂೀಗನತ್ಿದೆ. ಬಹನತೆೀರ ಈ ತಾಯಜಯ ನೀರನ ಮ್ತೆಿ ನಮ್ಮ ನೀರನ ಮ್ೂಲಗಳಿಗೆ 

ಹಿಾಂದಿರನಗನತ್ಿದೆ, ಅಾಂದರೆ, ಕ್ಕೂಳಗಳನ, ಸ್ರೊೀವರಗಳನ, ನದಿಗಳನ ಅಾಂತಿಮ್ವಾಗಿ ಸ್ಮ್ದರಕ್ಕೆ . ರಲನಷ್ಟತ್ ವಸ್ನಿಗಳನನು ಹೂಾಂದಿದದರೆ ಬಳಸಿದ ನೀರನ ನೆಲವನನು ರೂಡ ರಲನಷ್ಟತ್ಗೊಳಿಸ್ಬಲನಲದನ. 

ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿರತೆ ಹಾಗನ ಪರಗತಿ ಮ್ತ್ನಿ ನಮ್ಮ ಅರೊೀಗಯವು ರೂಡ ನಾವು ಬಳಸ್ನವ ನೀರನ ಗನಣಮ್ಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಪರಮಾಣದ ಮೀಲೆ ಹಾಗನ ನಮ್ಮ ಬಳಕ್ಕ ಲಭಯವಾಗನವ ನೀರನ ಮೀಲೆ 

ನೆೀರವಾಗಿ ಹಾಗನ ರೃಷ್ಟಗೆ ಲಭಯವಾಗನವ ನೀರನ ಮೀಲೆ ಅವಲಾಂಬತ್ವಾಗಿವೆ. 

ನಮ್ಗೆ ಉತ್ಮಿ್ ಗನಣಮ್ಟ್ಟದ ನೀರನ ಬೀರನ 

ಉತ್ಿಮ್ ಗನಣಮ್ಟ್ಟದ ನೀರನ ಬೀಡಿಕ್ಕ ನರಾಂತ್ರವಾಗಿ ಹಚ್ನಿ ತಿಿದೆ ಮ್ತ್ನಿ ಪೂರೆೈಕ್ಕ ನರಾಂತ್ರವಾಗಿ ರಡಿಮಯಾಗನತ್ಿ ಹೂೀಗನತಿಿದೆ. ರೃಷ್ಟಯಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ನೀರನ ಬಳಕ್ಕಯ ಮಾದರಯನ 

ಪಾಂಜಾಬ ನ ಫಲವತಾಿದ ಪರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ತ್ನಿ ಇತ್ರೆಡೆ ಭೂಮಿಯನನು ಲವಣಯನರಿಗೊಳಿಸ್ಲನ ಕ್ರಣವಾಗಿದೆ. ತೆಲಾಂಗಾಣ ಮ್ತ್ನಿ ಪಾಂಜಾಬ ನಲ್ಲಿ ರೆೈತ್ರಗೆ ತ್ಮ್ಮ ಹೂಲಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರ 

ಮಾಡಲನ ಉಚತ್ ವಿದನಯತ್ ನೀಡಲಾಗನತಿಿದೆ. ಈ ವಿದನಯಚ್್ ಕ್ತಯಿನನು ಹಲಯಿಗಿ ದನರನಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಳುಲಾಗನತ್ಿದೆ, ಇದನ ನೀರನ ಅಸ್ಮ್ಪಿರ ನವಿಹಣೆಗೆ ಮ್ತ್ನಿ ನೀರನ ವಯಥಿಕ್ಕ ೆ
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ಕ್ರಣವಾಗನತ್ಿದೆ. ಆದರೆ ನೀರನ ಪರಮ್ನಖ ಸ್ಮ್ಸಯಯನ ಅದರ ಕ್ಕೂರತೆಯದಲಲ, ಇದನ ಅದರ ಎಚಿ್ರಕ್ಕಯ ಬಳಕ್ಕ ಮ್ತ್ನಿ ಬಳಕ್ಕದ್ಯರರಲ್ಲಿ ವಿವೆೀಚ್ನಾಯನತ್ ಬಳಕ್ಕ ಮ್ತ್ನಿ ನಾಯಯಯನತ್ 

ವಿತ್ರಣೆಯ ಬಗೆೆಯಾಗಿದೆ. 

ನಾವು ನೀರನನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ನತೆೀಿವೆ  
ವಾಸ್ಿವವೆೀನೆಾಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಗರ ಪರದೆೀಶಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಕೈಗಾರಕ್ ಕ್ಕೀಾಂದರಗಳಾಂತ್ಹ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳನ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ನೂನನಬದಧ ಪ್ರಲನಗಿಾಂತ್ ಹಚಿನ ನೀರನನು ಬಳಸ್ನತಿಿವೆ. ಇದನ ನೀರನ 

ಸ್ಾಂಪನೂಮಲಗಳ ಮೀಲೆ ಹೀರನತಿಿರನವ ಒತ್ಿಡವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಗರಗಳಾಂತ್ಹ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಳಯನತಿಿರನವ ಜನಸ್ಾಂಖ್ಯಯಗೆ ಹಚಿನ ನೀರನ ಬೀರನ ಮ್ತ್ನಿ ಹಚ್ನಿ  ಮ್ನಖಯವಾಗಿ, 

ಬಳಯನತಿಿರನವ ಶಿರೀಮ್ಾಂತಿಕ್ಕ. ಕ್ಕಲವಮಮ ನಾವು ದೆಹಲಿ ಅಥವಾ ಹೈದರಾಬ್ದದ ಅಥವಾ ಬಾಂಗಳೂರನ ಆಗಿರಲಿ 300 ಕ್ತಲೊೀಮಿೀಟ್ರ್ ದೂರದಿಾಂದ ನೀರನನು ಹಿೀರನತಿದಿ್ದೇವೆ. ನಾವು 

ಮ್ತ್ಷಿನಟ ಬ್ದಯಾರದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಮ್ಸಯ ಎಾಂದರೆ ನಾವು ನೆರೆಹೂರೆಯ ಪರದೆೀಶಗಳನ, ಗಾರಮಿೀಣ ಮ್ತ್ನಿ ನಗರ ಜನಸ್ಾಂಖ್ಯಯಯನೂು ಅತಿರಲಮಿಸ್ನತಿಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪಧಾಿತ್ಮರ ನೀರನ 

ಬೀಡಿಕ್ಕಯಾಂದ್ಯಗಿ ನೀರಗಾಗಿ ಘಷಿಣೆಗಳೂ ರೂಡ ನಡೆಯನತಿಿವೆ . ಇದನ ಕ್ಕಲವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಾಂಡನಬರನತ್ದಿೆ. 

ಇದಕ್ತರೆನವ ದ್ಯರಯೀನೆಾಂದರೆ 

ಮ್ಳನೀರನ ಕ್ಕೂಯನಲ ಜೂತೆಗೆ ನೆಲ ಮ್ತ್ನಿ ಮೀಲೆಮೈ ನೀರನ ನಯಾಂತಿರತ್ ಬಳಕ್ಕ ಇದಕ್ತೆರನವ ಕ್ಕಲವು ಮಾಗಿಗಳನ. ಉತ್ಿಮ್ ಬಳಕ್ಕಗಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ಿಮ್ ಗನಣಮ್ಟ್ಟದ ನೀರನನು ಬಳಸ್ಬೀರನ 

ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ವಚ್ಗ್ೊಳಿಸ್ಲನ ಮ್ತ್ನಿ ತೊಳಯಲನ ಮ್ತ್ನಿ ಒಗೆಯಲನ ರಡಿಮ ಗನಣಮ್ಟ್ಟದ ನೀರನನು ಬಳಸ್ಬೀಕ್ಗನತ್ದಿೆ. ಈ ರಡಿಮ ಗನಣಮ್ಟ್ಟದ ಮ್ತ್ನಿ ಬೃಹತ್ ಗನಣಮ್ಟ್ಟದ ನೀರನ 

ಮ್ರನಬಳಕ್ಕಯ ಮ್ೂಲರ ಲಭಯವಾಗನತ್ಿದೆ. 

ಮ್ಳನೀರನ ಕ್ಕೂಯನಲ ತಿೀವಲ ನೀರನ ಕ್ಕೂರತೆಯನನು ಎದನರಸ್ನತಿಿರನವ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರನ ಬರೆಟ್ನಟಗಳನನು ಪರಹರಸ್ನತ್ಿದೆ. ವಿಪಯಾಿಸ್ವೆಾಂದರೆ ದೆಹಲಿ ಅಾಂತ್ಹ 

ಒಾಂದನ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಗನಣಮ್ಟ್ಟ ಮ್ತ್ನಿ ಪರಮಾಣ ಎರಡರಲೂಲ ಸ್ಥಳಿೀಯವಾಗಿ ನೀರನ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲಗಳನನು ನವಿಹಿಸ್ಲನ ನಾವು ರಲಿಯಬೀಕ್ಗಿದೆ. ಹಾಗೆೀ ಮಾಡನವುದರಾಂದ ಅದನನು 

ನವಿಹಿಸ್ಲನ ಸಾಧ್ಯವನಾುಗಿ ಮಾಡನತ್ಿದೆ. ಏನನ ಅಳಯಲಾಗನತ್ದಿೆಯೋ ಅದನನು ಮೀಲಿವಲಯರಣೆ ಮಾಡಬಹನದನ. ಮೀಲಿವಲಯರಣೆ ಮಾಡಲಪಟ್ಟದದನನು ನವಿಹಿಸ್ಬಹನದನ. ಪರತಿಯಾಂದನ 

ಉದ್ದೇಶರೂೆ ನೀರನ ಅಳತೆಯ ಬಳಕ್ಕಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಡಿಿನಲ ತ್ತ್ವವನನು ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಕೂಳೂುೀಣ. ಆದದರಾಂದ ನಾವು ನೀರನ ಮಿೀಟ್ರ್ ಮ್ತ್ನಿ ಫಲೀ ಮಿೀಟ್ರ್ ಗಳನನು ಸಾಥಪಿಸ್ಬೀಕ್ಗಿದೆ.  
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ಓವರ್ ಹರ್ಡ ಟ್ಟಯಾಂಕ್ ಗಳನನು ಮೀಲಿವಲಯರಣೆ ಮಾಡಿ  

ಓವರ್ ಹರ್ಡ ಟ್ಟಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರನ ಮ್ಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ವಯತಾಯಸ್ವನನು ನಾವು ಪ್ರರರಾಂಭದಿಾಂದ ದಿನದ ಅಾಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಗಮ್ನಸ್ಬೀರನ. ದಿನ ಪ್ರರರಾಂಭವಾದ್ಯಗ ಟ್ಟಯಾಂಕ್ ಗಳನ ತ್ನಾಂಬವೆ 

ಎಾಂದನ ಖಚತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಳಿು . ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೂೀಧ್ನೆ / ರಲಿಕ್ಕಯ ಚ್ಟ್ನವಟಿಕ್ಕ ಕ್ಕೂನೆಗೊಾಂಡಾಗ ನೀರನ ಮ್ಟ್ಟವನನು ಪರಶಿೀಲಿಸಿ. ದಿನದ ಬಳಕ್ಕಯನನು ಅಾಂದ್ಯಜನ ಮಾಡಲನ 

ನೀರನ ಮ್ಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ವಯತಾಯಸ್ವನನು ಗಮ್ನಸಿ.  

ಮೊೀಟ್ಟರ್ ವಿಧಾನ 

ಪರತಿ ನಮಿಷವೂ ಪಾಂಪ್ ಸಳಯನವ ನೀರನ ಹರವನನು ಮಾಪನ ಮಾಡನವುದಲಲದೆ ಸಿವಚ್ಛ ಹಾಕ್ತದ ಸ್ಮ್ಯವನನು ಗಮ್ನಸಿ ನೀರನ ಪಾಂಪ್ ಕ್ಕಲಸ್ ಮಾಡನವ ಗಾಂ್ನಗಳನನು ಲೆರೆ ಮಾಡಿ ಹಿೀರಲಪಟ್ಟ 

ನೀರನ ಪರಮಾಣವನನು ಲೆರೆ ಹಾರಲಾಗನವುದನ. ಪರತಿ ಬ್ದರ ಮೊೀಟ್ಟರ್ ಲಯಲನೆಯಲ್ಲಿ್ದಾರಗಲನ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಪನವನನು ಮಾಡನವುದರಾಂದ ನೀರನ ಹಿೀರಕ್ಕಯ ಪರಮಾಣದ ಅರವು 

ಹಲಯಿಗನವುದನ. ಆಡಳಿತ್ದ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಕೂಳಾಯಕ್ಕಲಸ್ಗಾರರನ ಈ ರೀತಿಯ ಲೆಕೆ್ಲಯರವನನು ಮಾಡಲನ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡನವರನ. ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗೆ ಬೀಕ್ದ ನೀರನ ಪರಮಾಣದ 

ಬಜಟ್ ಲೆರೆ ಹಾರಲನ ನೀರನ ಲೆರೆ ಪರಶೂೀಧ್ನೆಯನನು ಮಾಡನವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ನೀರನ ಬಜಟ್ ಅನನು ಗನಣಮ್ಟ್ಟದ ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಪರತಿ ಅಗತ್ಯರೂೆ ಬೀಕ್ಗನವ ನೀರನ 

ಪರಮಾಣವನನು ಆಧಾರಸಿ ಸಿದದಪಡಿಸ್ಬಹನದನ. 

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೀರನ ಮ್ೂಲವನನು ತಿಳಿಯರ 

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೀರನ ಮ್ೂಲ ಮ್ತ್ನಿ ನೀರನನು ನೀಡನವ ಸಾಮ್ಥಯಿ ವನನು ರಾಂಡನಹಿಡಿಯರ. ಮೀಲೆಮೈ ಮ್ತ್ನಿ ನೀರನ ಒಳಮ್ೂಲ ಎದನರಸ್ನತಿಿರನವ ಸ್ಪಧಾಿತ್ಮರ ಬೀಡಿಕ್ಕಗಳನನು ರಾಂಡನಹಿಡಿಯರ. 

ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನ ನೀರನ ಮ್ಟ್ಟ ಮ್ತ್ನಿ ಅದರ ಬದಲಾಗನತಿಿರನವ ಆಯಾಮ್ವನನು ಕ್ಲೊೀಚತ್ವಾಗಿ ಮ್ತ್ನಿ ಒಾಂದನ ನದಿಿಷಟ ಕ್ಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಂಡನಹಿಡಿಯರ. ಇದನ ನೀರನ 

ಪರಯಾಣಿಸ್ನವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದಿರಸ್ನವ ತೊಾಂದರೆಗಳ ತಿಳನವಳಿಕ್ಕಯನನು ನೀಡನತ್ದಿೆ. 

ನೀರನ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆಯನನು ಪ್ರರರಾಂಭಿಸಿ 

ಕ್ಕೂಳಾಯಗಳ ಮ್ತ್ನಿ ಪೈಪ್ ಗಳಲ್ಲಿನ ಸೂೀರಕ್ಕಯನನು ಸ್ರಪಡಿಸಿ. ಎರಡನ ಹಾಂತ್ದ ಫಲಶಿಾಂಗ್ ಅನನು ಸಾಥಪಿಸ್ನವ ಮ್ೂಲರ ಟ್ಟಯಲಟ್ ಫಲಶ್ ಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಫಲಶ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ನವ ನೀರನನು 
ಗರಷಿ ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕೆ್ಕ ಬರನವಾಂತೆ ಮಾಡಿಕ್ಕೂಳಿು . ಭಾರತಿೀಯ ಗೃಹಬಳಕ್ಕಯಲ್ಲಿ ದಿನಕೆ್ಕ ಒಬಾ  ವಯಕಿ್ತಗೆ ಐದನ ಲಿೀಟ್ನಿಾಂತೆ ನೀರನನು ಅಡನಗೆ ಮ್ತ್ನಿ ರನಡಿಯಲನ ಬಳಸ್ನತಾಿರೆ 
ಆದರೆ ಪರತಿ ಬ್ದರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಾಲಯಲಯವನನು ಫಲಶ್ ಮಾಡನವಾಗ,ನಾವು 9-12 ಲಿೀಟ್ರ್ ನೀರನನು ಬಳಸ್ನತೆಿೀವೆ. ಹಿೀಗಾಗಿ ಅಪ್ರರ ಪರಮಾಣದ ನೀರನ ವಯಥಿವಾಗನತಿಿದೆ. 
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ನೀರನನು ನವಿಹಿಸಿ  

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಉದ್ಯಯನಕ್ಕೆ ರೂಡ ನೀರನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕ್ಕಲವಮಮ ಅದನ ಆವರಸಿರನವ ಪರದೆೀಶ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಸ್ಯಗಳ ಪರಕ್ರವನನು ಅವಲಾಂಬಸಿರನತ್ಿದೆ. ಸ್ಥಳಿೀಯ ವೆೈವಿಧ್ಯಮ್ಯ ಸ್ಸ್ಯಗಳನನು ಮ್ತ್ನಿ ರಡಿಮ 

ನೀರನ ಅಗತ್ಯವಿರನವ ಸ್ಸ್ಯಗಳನನು ಬಳಸ್ನವುದನ ಉದ್ಯಯನದ ಸೌಾಂದಯಿದ ನೊೀಟ್ವನನು ಹಚಿಸ್ನವುದಲಲದೆ, ನೀರನ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಿತ್ವಯಯಕ್ರಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಸ್ಯಗಳಿಗೆ 

ನೀರನಣಿಸ್ನವಾಗ,ನಮ್ಮ ತೊೀಟ್ಗಾರನಗೆ ಬಳಿಗೆೆ ಬೀಗನೆ ಅಥವಾ ತ್ಡವಾಗಿ ಸ್ಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀರನಣಿಸ್ಲನ ಹೀಳಿ. ನೀರನ ಸ್ಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀರನಣಿಸ್ನವ ಉತ್ಮಿ್ ಮಾಗಿವೆಾಂದರೆ ಮ್ೂಲದಲ್ಲಿ ಬೀರನಗಳ 

ಇರನವ ಪರದೆೀಶದ ಮೀಲೆ ನೀರನ ಹಾಯಸ್ನವುದನ. 

 ನೀರನನು ಕ್ಕೂಯನಲ ಮಾಡನವುದನ 

ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಸಾರಷನಟ ಮ್ಳಯಾಗನತ್ಿದೆ. ಮ್ಳನೀರನನು ಕ್ಕೂಯನಲ ಮಾಡನವುದನ ಆ ಮ್ೂಲರ ನಮ್ಮ 

ನೀರನ ಮ್ೂಲಗಳನನು ಸ್ಾಂರಕ್ಷಿಸಿಕ್ಕೂಳನುವುದನ ಮ್ತ್ನಿ ಮ್ರನಪೂರಣ ಮಾಡನವುದನ ಉತ್ಿಮ್ 

ಮಾಗಿವಾಗಿದೆ. ಮ್ಳನೀರನ ನಮ್ಗೆ ಸಿಹಿನೀರನ ಪ್ರರಥಮಿರ ಮ್ೂಲವಾಗಿದೆ. ಪರತಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ತ್ನುದೆೀ 

ಆದ ಮ್ಳಯ ಮ್ಟ್ಟವನನು ಅಳಯನವ ಮ್ತ್ನಿ ತ್ನುದೆೀ ಆದ ಮ್ಳಯ ಮ್ಟ್ಟವನನು ದ್ಯಖಲನ ಮಾಡನವ 

ವಯವಸಥಯನನು ಹೂಾಂದಿರಬೀರನ. ಇದನ ಸ್ೂಕ್ಷಮವಾಗಿ ಹವಾಮಾನವನನು ಅಥಿಮಾಡಿಕ್ಕೂಳುಲನ ಮ್ತ್ನಿ 

ಮ್ರನಪೂರಣ ರಚ್ನೆಗಳನನು ವಿನಾಯಸ್ಗೊಳಿಸ್ಲನ ಸ್ಹ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡನತ್ಿದೆ. ಸ್ಥಳಿೀಯ ನೀರನ ಇಳನವರ 

ಸಾಮ್ಥಯಿ , ಭೂಪರದೆೀಶ, ಭೂಮಿಯ ಗೆರೀಡಿಯಾಂಟ್, ಮ್ಣಿಣನ ಸ್ರಾಂಧ್ರತೆ ಮ್ತ್ನಿ ಮ್ಳ ಬೀಳನವಿಕ್ಕಯ 

ಪರಕ್ರ ಉಾಂಟ್ಟಗನವ ಕ್ಕೂಳುಗಳನ, ರೃತ್ರ ಕ್ಕೂಳಗಳನ ಮ್ತ್ನ ಿ ಮೀಲಾವ್ಣಿಯ ಮೀಲಾುಗದ ನೀರನ 

ಕ್ಕೂಯನಲ ರಚ್ನೆಗಳನನು ವಿನಾಯಸ್ಗೊಳಿಸ್ಬಹನದನ. 

ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ 

ನೀರನ ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ ಎಾಂದರೆ ಅದರ ಗನಣಮ್ಟ್ಟವನನು ಹಚಿಸ್ನವ ಸ್ಲನವಾಗಿ ತಾಯಜಯ ನೀರನನು ಸ್ಾಂಸ್ೆರಸ್ನವ 

ಪರಕ್ತರಯ. ಈ ಮ್ರನಬಳಕ್ಕಯ ನೀರನನು ನೀರನ ಗನಣಮ್ಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನನಗನಣವಾಗಿ ಮ್ತೆಿ ಇತ್ರ 

ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸ್ಬಹನದನ. ಉತ್ಿಮ್ ಗನಣಮ್ಟ್ಟದ ನೀರನನು ಉತ್ಿಮ್ ಬಳಕ್ಕಗೆ ತ್ರಬಹನದನ. ರನಡಿಯನವ ನೀರನಲ್ಲಿ, ಗನಣಮ್ಟ್ಟವನನು ಉಳಿಸಿಕ್ಕೂಳುಲನ ಮೊದಲನ ಬಾಂದದನದ ಮೊದಲನ 
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ಹೂರಗೆ ಅಾಂದರೆ ಫಸ್ಟ-ಇನ-ಫಸ್ಟ- ಔಟ್ ವಿಧಾನವನನು ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಕೂಳುಲಾಗನತ್ಿದೆ. ಇದನ ರೂಡ ಸಾರಷನಟ ನೀರನನು ವಯಥಿ ಮಾಡನತ್ಿದೆ. ಮೊದಲನ ಹೂರಬರನವ ಅತ್ನಯತ್ಿಮ್ 

ಗನಣಮ್ಟ್ಟದ ನೀರನ ಎರಡನೆಯ ಅತ್ನಯತ್ಿಮ್ ಗನಣಮ್ಟ್ಟದ ಮೊದಲ ಬಳಕ್ಕಯಾಗಬಹನದನ. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ ಇದನನು ಸಾುನಕೆ್ಗಿ ಬಳಸ್ಬಹನದನ. ಈ ತಿಳನವಳಿಕ್ಕ ಮ್ತ್ನಿ ನೀರನ 

ಬಳಕ್ಕಯ ವಿಧಾನವನನು ಹಾಸಟಲ ಗಳನ, ನವಾಸ್ಗಳನ, ಕ್ಯಾಂಟಿೀನ ಗಳನ, ಪರಯೋಗಾಲಯಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಚಾಲಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಚ್ಯಸ್ಬೀರನ. 

ಸೂೀರಕ್ಕಗಳನನು ತ್ಡೆಗಟ್ನಟವುದನ  
ಸೂೀರಕ್ಕಯಾಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ಲಪಟ್ಟ ನೀರನ ಪಾಂಪಿಾಂಗ್ ಅಥವಾ ಮ್ಳಯ ಮ್ೂಲರ ಪಡೆದ ನೀರಾಗಿದೆ. ಶೀಖರಣಾ ಸ್ಥಳಗಳನ ಮ್ತ್ನ ಿಪೈಪ್ ಲೆೈನ ಗಳಿಾಂದ ನೀರನ ಸೂೀರಕ್ಕಯಾಗನವುದರಾಂದ ನೀರನ 

ವಯಥಿವಾಗನವುದಷಟೀ ಅಲಲದೆೀ, ನೀರನನು ಪಾಂಪ್ ಮಾಡಲನ ಬಳಸ್ನವ ವಿದನಯತ್ ಸ್ಹ ವಯಥಿವಾಗನತ್ಿದೆ. ಆದದರಾಂದ ನೀರನ ಸೂೀರಕ್ಕಯನನು ತ್ಡೆಗಟ್ನಟವುದಕ್ಕೆ ಹಚಿನ ಆದಯತೆ ನೀಡಬೀಕ್ಗಿದೆ. 

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರನ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಯಿರಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಕೂಳಾಯಗಾರರನ ಪರಮ್ನಖ ಪ್ರಲನದ್ಯರರಾಗಿ್ದಾರರೆ. ಸೂೀರಕ್ಕಗಳ ಬಗೆೆ ಅವರನ ತ್ಕ್ಷಣ ಗಮ್ನ ಹರಸ್ನವುದರಾಂದ ನೀರನ 

ವಯಥಿವಾಗನವುದನನು ತ್ಡೆಗಟಿಟದಾಂತಾಗನತ್ಿದೆ.ಅಪಿಲಕ್ಕೀಶನ ಆಧಾರತ್ ಎಚಿ್ರಕ್ಕಗಳನನು ನೀಡನವ ಜಯೋಟ್ಟಯಗ್ ವಿಧಾನವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿನ ಕ್ಕೂಳಾಯ ಕ್ಕಲಸ್ಗಾರರನ ನೀರನ ಸೂೀರನವ 

ಸ್ಥಳಗಳನನು ಮ್ತ್ನಿ ನಾಂತ್ ನೀರನ-ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿತ್ ಸ್ವಾಲನಗಳನನು ಸ್ಹ ತ್ಡೆಗಟ್ನಟತ್ಿದೆ. 

ಕ್ಕಳಗಿನ ಕ್ಕೂೀಷಟರವನನು ಬಳಸ್ನವುದನ: 
ಜಲ ಮ್ೂಲಗಳ ಲೆರಪೆರಶೂೀಧ್ನೆ 

 
ಪರತಿಕ್ತರಯ 

 ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿರನವ ನೀರನ ಟ್ಟಯಾಂಕ್ ಗಳ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯ   

 ನೀರನ ಮ್ೂಲಗಳನ ಯಾವುವು ಮ್ತ್ನಿ ಅವುಗಳ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯ ಎಷನಟ; ಉದ್ಯ.   

 ಬೂೀರ್-ಬ್ದವಿಗಳನ  

 ಮ್ನನುಪಲ ನೀರನ ಕ್ಕೂಳಾಯಗಳನ  

 ಕ್ಲನವೆಗಳನ  

 ಟ್ಟಯಾಂಕ್ ಗಳನನು ಎಷನಟ ಬ್ದರ ತ್ನಾಂಬಸ್ಲಾಗನತ್ದಿೆ   

 ಪರತಿ ಟ್ಟಯಾಂಕ್ ತ್ನಾಂಬಲನ ಎಷನಟ ಸ್ಮ್ಯ ತೆಗೆದನಕ್ಕೂಳನುತ್ದಿೆ   

 ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷನಟ ಮ್ಳನೀರನ ಕ್ಕೂಯನಲ ಹೂಾಂಡಗಳಿವೆ?   

 ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರನನು ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೀ?   
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 ಪೈಪ್ ಲೆೈನ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ಟಯಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ ಸೂೀರಕ್ಕಗಳನ ಇವೆಯೀ?   

 ಎಲಾಲ ನಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ ದಕ್ಷವಾಗಿ ವಿತ್ರಣೆಯಾಗನವಾಂತ್ಹ ಕ್ಯಿವಿಧಾನವಿದೆಯೀ?   

 ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ಸ್ಯಗಳಿವೆ-ಸಾರಷನಟ ನೀರನ ಅಗತ್ಯವಿರನವ ಸ್ಸ್ಯಗಳಿವೆಯೀ ಅಥವಾ ರಡಿಮ ನೀರನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಳಯಬಹನದ್ಯದ ಸ್ಸ್ಯಗಳನ 
ಇವೆಯೀ?   

 ಕ್ಕೂಠಡಿಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಚಾಲಯಲಯಗಳನನು ಸ್ವಚ್ಗ್ೊಳಿಸ್ಲನ, ರಾಸಾಯನರ ಕ್ತಲೀನರ್ ಗಳನನು (ಫ್ತನೆೈಲ ಗಳನ) ಬಳಸ್ಲಾಗನತಿಿದೆಯೀ ಅಥವಾ ನೆೈಸ್ಗಿಿರ ಉತ್ಪನುಗಳೀ?   

 

ಇದೆಲಲವನೂು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಾಂತ್ರ ಮೌಲಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ: -  

 ಮೀಲಾ್ವಣಿಗಳನ, ತೆರೆದ ಪರದೆೀಶಗಳನ, ರಸಿಗಳನ ಸೀರದಾಂತೆ ಮ್ಳನೀರನನು ಕ್ಕೂಯನಲ ಮಾಡಲನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನ ಸಾಮ್ಥಯಿ ಎಷನಟ? 

 ಬಳಸಿದ ನೀರನನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವಾಶ್ ಬೀಸಿನ ಗಳನನು, ಕ್ಯಾಂಟಿನ ಸಿಾಂಕ್ ಗಳನನು ತೊಳಯಲನ ಮ್ತ್ನಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರನ ಉಣಿಸ್ನವುದರಾಂದ ಅಥವಾ ಮ್ಳನೀರನ ಮ್ರನಪೂರಣವನನು 

ಆರ್ ಡಬೂಲಯಹಚ್ಛ ರಚ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ನವುದರಾಂದ ಎಷನಟ ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ ಮ್ತ್ನಿ ವಿದನಯತ್ (ಪಾಂಪ್ ಮಾಡಲನ ಮ್ತ್ನಿ ಶನಚಗೊಳಿಸ್ಲನ)ನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹನದನ? 

 ಬ್ದಹಯ ಮ್ೂಲ-ಪಾಂಲಯಯತ್ / ಪುರಸ್ಭೆ ಪೂರೆೈಕ್ಕ / ಖಾಸ್ಗಿ ನೀರನ ಟ್ಟಯಾಂರರ್ ಗಳನ / ಬ್ದಟ್ಲ ಖನಜಯನರಿ ನೀರನ ಸ್ರಬರಾಜನದ್ಯರರ ಮೀಲೆ ಎಷನಟ ಅವಲಾಂಬತ್ವಾಗಿವೆ? 
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ಮ್ಳನೀರನ ಜಲಾನಯನ ಪರದೆೀಶಗಳನ ಬೂೀವೆಿಲ ಐಬಡಬೂಲಯ ಆರ್ ಡಬೂಲಯ ಹಚ್ಛ ವಿಧಾನ ಕ್ಕೈಬಟ್ಟ ಮ್ತ್ನ ಿಭಾಗಶಃ ಒಣಗಿದ ಬೂೀರ್ ಬ್ದವಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ 

ರಲ.ಸ್ಾಂ . ಬ್ದಲಕ್ ಹಸ್ರನ ಮೀಲೆಮೈ / ಹರಡಿಕ್ಕೂಾಂಡ ಭೂಪರದೆೀಶ 
ಮ್ತ್ನಿ ಮೀಲಾ್ವಣಿಯ ಪರದೆೀಶ 

(ವಿಸಿಿೀಣಿ (ಚ್ದರ ಮಿೀಟ್ರನಲ್ಲಿ)) 

ಹರಡಿಕ್ಕೂಾಂಡ ಭೂಪರದೆೀಶಕ್ಕೆ ನೀರನ 
ಇಾಂಗನವಾಂತೆಯೀ 50% ಮ್ತ್ನಿ ಮೀಲಾ್ವಣಿಯ 

ಪರದೆೀಶಕ್ಕೆ 99% ಮ್ಳನೀರನ ಸ್ಾಂಗರಹಣೆ 

ಮ್ಳ ನೀರನ ಪರಮಾಣ 70 
ಸಾಂ.ಮಿೀ ವಷಿಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ಲಿೀಟ್ರ್ 

ಗಳಲ್ಲಿ 

1  ಡೆರೈ ಬೂೀರ್ -1    

a ಆಡಳಿತ್ ರಟ್ಟಡದ ಸಾಲಿನ ಎದನರನ ಪರದೆೀಶ ಮೀಲೆಮೈ / ಭೂದೃಶಯ ಪರದೆೀಶ   

b . ಪರವೆೀಶದ್ಯವರದಿಾಂದ ಎಡಭಾಗದ ಕ್ಕೂಳದ ಪರದೆೀಶ ಮೀಲೆಮೈ / ಭೂದೃಶಯ ಪರದೆೀಶ   

c ಆಡಳಿತ್ ರಟ್ಟಡ ಎಲ-ಆಕ್ರದ ಪರದೆೀಶ ಮೀಲಾ್ವಣಿಯ ಪರದೆೀಶ   

 ಒಟ್ನಟ    

2 ಡೆರೈ ಬೂೀರ್ -2    

a ಸಿಜಜ ರಟ್ಟಡದ ಎದನರನ ಎಡಭಾಗದ ಪರದೆೀಶ ಮೀಲೆಮೈ / ಭೂದೃಶಯ ಪರದೆೀಶ   

b ಬಲಭಾಗದ ಪರದೆೀಶ ಸಿಜಜ ರಟ್ಟಡದ ಎದನರನ ಮೀಲೆಮೈ / ಭೂದೃಶಯ ಪರದೆೀಶ   

 ಒಟ್ನಟ    

3 ಡೆರೈ ಬೂೀರ್ -3    

a ಅಜನಿನ ಆಕ್ಕೀಿರ್ಡ ಮೀಲಾ್ವಣಿಯ ಪರದೆೀಶ   

b ಸಿಬಾ ಾಂದಿ ವಸ್ತಿ ಪರದೆೀಶ ಮ್ತ್ನಿ ತ್ನಾಂಗಭದ್ಯರ ಹಾಸಟಲ ನಡನವೆ ಎರಡೂ 
ಸಿಬಾ ಾಂದಿ ವಸ್ತಿಗಳ 

ಮೀಲೆಮೈ / ಭೂದೃಶಯ ಪರದೆೀಶ   

 ಒಟ್ನಟ    

4 ಡೆರೈ ಬೂೀರ್ -4    

a ಬೂೀಧ್ರ ನವಾಸ್ಗಳನ ಮೀಲಾ್ವಣಿಯ ಪರದೆೀಶ   

b ಹಿರಯ ಬೂೀಧ್ರರ ನವಾಸ್ಗಳನ ಮೀಲಾ್ವಣಿಯ ಪರದೆೀಶ   

 ಒಟ್ನಟ    

 ಒಟ್ನಟ :ಪರಮಾಣ ____ ವಷಿಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ಲಿೀಟ್ರ್   

 

ಚತ್ಲ 3.4.1. ಮ್ಳನೀರನ ಕ್ಕೂಯನಲ ಸಾಮ್ಥಯಿ  / ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನ ಅಾಂದ್ಯಜನ 
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ಚತ್ಲ 3.5.1 ಮ್ೂಲ ವಲಯ ಉಪಲಯರಗಳ ಮ್ೂಲರ ನೀರನ ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ   

 

 ಮ್ಳನೀರನ ಇಳನವರ ಮ್ತ್ನಿ ಮ್ರನಪೂರಣ ರಚ್ನೆಗಳನನು ತ್ಯಾರಸ್ನವಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಜಾಗವನನು ನವಿಹಿಸ್ನವ ನವಿಹಣಾ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಯಾಂದಿಗೆ 
ಸ್ವಚ್ಛ್ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ತ್ಾಂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬಹನದನ. 

 ಹಚಿನ ಜೈವಿರ ಅಾಂಶವನನು ಕ್ಪ್ರಡಿಕ್ಕೂಳನುವುದನ, ಬದದ ಎಲೆಗಳನನು ಸ್ಾಂಗರಹಿಸಿ ತೆಗೆದನಹಾರದೆೀ ಮ್ತ್ನ ಿನೆಲದಿಾಂದ ಹನಲನಲ ರತ್ಿರಸಿ ಅವುಗಳನನು 
ಸ್ಾಂಗರಹಿಸಿ, ಅವುಗಳನನು ಮಿಶರಗೊಬಾ ರ ಮಾಡಿ ಮ್ತ್ನಿ ಈ ಹಸಿಗೊಬಾ ರವನನು ಮ್ೂಲ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಮ್ತೆಿ ಅನವಯಸ್ನವುದರಾಂದ 
ಅಾಂತಿಮ್ವಾಗಿ ಮೀಲೆಮೈ ಮ್ಳಯನ ಬೀಗನೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಇಾಂಗನವಾಂತೆ ಮಾಡಲನ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡನತ್ಿದೆ. 

 ಸ್ವಲಪವೆೀ ಬಳಸ್ನವ ನೀರಗಾಗಿ, ಕ್ಕಲವು ಸೌಮ್ಯ ಮಾಜಿರಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ರಾಸಾಯನರಗಳೂಾಂದಿಗೆ, ಮ್ೂಲ ವಲಯ ತ್ಾಂತ್ಲಜ್ಞಾನವನನು 
ಬಳಸ್ನವುದನ ಕ್ಯಿಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ಸ್ಯಗಳನನು ಬಳಸಿಕ್ಕೂಾಂಡನ ತಾಯಜಯನೀರನ ಸ್ಾಂಸ್ೆರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಸರೀಲ ಹಚಿನ ಪರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. 

ಸ್ಾಂಭಾವಯ ಚ್ಟ್ನವಟಿಕ್ಕಗಳನ 
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4. ಹಸಿರನ  

ನಾವು ಪರಗತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ದ್ಯಪುಗಾಲಿಡನತಾಿ ಸಾಗನತಿದಿ್ದೇವೆ, ಬದನರನನು ಮ್ತ್ಿಷನಟ ಸ್ನಾಂದರವಾಗಿಸಿಕ್ಕೂಳುಲನ ಅನನರೂಲಗಳನನು ಹಚಿಸಿಕ್ಕೂಳುಲನ ವಷಿದ 365 ದಿನ, ವಾರದ ಏಳನ ದಿನವೂ 

24 ಗಾಂ್ನಗಳನ ಹೂಸ್ ಹೂಸ್ ಆವಿಷ್ಕೆರಗಳೂಡನೆ ಹೂರಬರನತಿಿರನವ ಸಾಧ್ನಗಳನನು ಬಳಸ್ನತಿದಿ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಒಾಂದನ ವಿಷಯವನನು ಮ್ರೆಯನತಿಿದ್ದೆವೆ. ನಾವು ಮಾನವ ಜೀವಿಗಳನ 

ಸ್ಾಂಘಜೀವಿಗಳನ, ನಾವು ಬದನರಬೀಕ್ದರೆ ನಮೊಮಾಂದಿಗಿರನವ ಇತ್ರ ಜೀವ ರಾಶಿಗಳನ ರೂಡ ಬದನರನವುದನ ಬಹಳ ಮ್ನಖಯ ಇತ್ರ ಜೀವಿಗಳಿಲಲದೆ ಮಾನವ ಜೀವನವನನು ನಾವು 

ಊಹಿಸಿಕ್ಕೂಳನುವುದನ ರೂಡ ರಷಟ . ನಮ್ಗೆ ಆಮ್ಲಜನರ, ನೀರನ, ಆಹಾರ ಮ್ತ್ನಿ ಎಲಾಲ ಅವಶಯರವಾದ ವಸ್ನಿಗಳನನು ಒದಗಿಸಿದರೂ ರೂಡ ನಾವು ಉಳಿದನಕ್ಕೂಳನುವುದನ ಬಹಳ ರಷಟ, ಏಕ್ಕಾಂದರೆ 

ನಾವು ಮಾನಸಿರವಾಗಿ ಒಾಂಟಿಯಾಗಿಬಡನತೆಿವೆ. ಆದದರಾಂದ, ನಮ್ಮ ಪರಸ್ರವನನು ಆರೊೀಗಯರರವಾಗಿರಸಿಕ್ಕೂಳನುವುದನ ಬಹಳ ಮ್ನಖಯ ಆಗ ಮಾತ್ಲ ನಾವು ಸ್ಾಂತೊೀಷದಿಾಂದ ಬದನರಲನ 

ಸಾಧ್ಯವಾಗನವುದನ. 

ವತ್ಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಭವಿಷಯದ ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ಹಸಿರನ ಪರಸ್ರವನನು ಉಳಿಸಿಕ್ಕೂಳುಲನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಕೂಡನಗೆಯನನು ನೀಡಬೀಕ್ಗಿದೆ, ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳಡೆಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳ 

ಜವಾಬ್ದದರಯೀನೆಾಂದರೆ ಸ್ಮಾಜವನನು ಈ ಕ್ಯಿದಲ್ಲಿ ತೊಡಗನವಾಂತೆ ಮಾಡನವುದನ. ವೆೈಯನಕ್ತಿರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜರ ಮ್ಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಸಿರನ ಉಳಿಸ್ನವ ಅಭಾಯಸ್ವನನು ಮಾಡನವ 

ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಯ ಸ್ಾಂಸಥಗಳನ ಮ್ಹತ್ಿವದ ಪ್ರತ್ಲವನನು ವಹಿಸ್ಬೀರನ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳ ಮ್ನೆಗಳಲಾಲಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯದ ಮ್ಟ್ಟದಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ, ಭಾರತ್ದ 

ಗಾರಮ್ಗಳನೊುಳಗೊಾಂಡಾಂತೆ ಬಹನ ಮ್ನಖಯವಾದ ಪ್ರತ್ಲವನನು ನಭಾಯಸ್ಬೀಕ್ಗಿದೆ. ಭೌತಿರ ಮ್ಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೀಳನವುದ್ಯದರೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನ ಹೂರನೊೀಟ್ವು ಧ್ನಾತ್ಮರವಾದ ಚಾಂತ್ನೆಯನನು 

ಉಾಂಟ್ನಮಾಡನವಾಂತಿರಬೀರನ. ಹಸಿರನ ಪರದೆೀಶಗಳನನು ಸ್ನತ್ಿಲೂ ಅಭಿವೃದಿದಪಡಿಸಿದರೆ ಅವು ಪರರೃತಿಯ ಜೂತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿಮಲನವಾಗಿ ಸ್ಹಜವಾಗಿ ವೃದಿದಹೂಾಂದನವುದನ, ಹಾಗೂ 

ಜನದಟ್ಟಣೆಯರನವ ಪರದೆೀಶದಿಾಂದ ಬರನವ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಸಿರನ ಜೂತೆಗೆ ಸ್ಾಂಪರಿದೊಾಂದಿರನವುದನ ಇದನ ಏರ ಮಾತ್ಲ ಹಾದಿಯಾಗಿರನತ್ದಿೆ. 

ಮ್ಳ ನೀರನ ಕ್ಕೂಯನಲ ಕ್ಯಿರಲಮ್ಗಳನ ಹಸಿರನ ಹೂದಿಕ್ಕಯನನು ಪಡೆಯಲನ ವಾಯಪರವಾಗಿ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡನತ್ಿವೆ ಮ್ತ್ನ ಿಬಾಂಬಲ ನೀಡನತ್ಿವೆ. ಹಲವಾರನ ಪರಸ್ರೀಯ ಸ್ವಾಲನಗಳನನು 

ಗಾಳಿ, ನೀರನ ಮ್ತ್ನಿ ಮ್ಣಿಣನ ಅವನತಿಗೆ ಗನರನತಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಹಸಿರನ ಮ್ರದ ಹೂದಿಕ್ಕಯನ ಗಾಳಿ, ನೀರನ ಮ್ತ್ನಿ ಮ್ಣಿಣನ ಅವನತಿಯನನು ತ್ಡೆಗಟ್ನಟವುದನ. 

ಮ್ನಖಯ ಅಾಂಶಗಳನ - 

ಹಚಿ್ ಹಸಿರನ ಪರದೆೀಶಗಳನನು ಹೂಾಂದಿರನವ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳ ಕ್ಲೆೀಜನಗಳನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗೆ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನನು ಆರಷ್ಟಿಸ್ನತ್ಿವೆ. 

ಮ್ರದ ಹೂದಿಕ್ಕಯ ಮ್ಹತ್ವವನನು ಗನರನತಿಸ್ಲನ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮ್ತ್ನಿ ಅದರ ನೆರೆಹೂರೆಯಲ್ಲಿರನವ ಮ್ರಗಳನನು ನೆಡನವುದನ ಮ್ತ್ನಿ ಪ್ೀಷ್ಟಸ್ನವುದರೊಾಂದಿಗೆ ಹಸಿರನ ಪರದೆೀಶಗಳನನು 

ಹಚಿಸ್ಲನ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನನು ಪ್ರೀತಾುಹಿಸ್ಬೀಕ್ಗಿದೆ. 
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ಪರಸ್ರ ವಲಯದ ಸ್ೃಷ್ಟಟಗೆ ಕ್ಕಲವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವಿಭಾಗಗಳನನು ಮಿೀಸ್ಲಿಡಬೀಕ್ಗಿದೆ, ಅದನ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನವುಗಳನನು ಒಳಗೊಾಂಡಿರನತ್ದಿೆ: 

ಒಾಂದನ ನಸ್ಿರ, ಸ್ಸಿಗಳನ ದೊರೆಯನವ ಪರದೆೀಶ  
 ಬೀಜ ಬ್ದಯಾಂಕ್  
 ಸಾವಯವ ಗೊಬಾ ರ ತ್ಯಾರಕ್ಕಯ ಘಟ್ರ  
 ಸಾವಯವ ರೃಷ್ಟ  

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳನ ತ್ಮ್ಮ ರಡೆಗೆ ಮಾತ್ಲವಲಲದೆ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಮಾಜಕೆ್ಕ ವಿರಸ್ನಗೊಳುಲನ ಮ್ತ್ನಿ ಮ್ರದ ಹೂದಿಕ್ಕಯನನು ಹಚಿಸ್ಲನ ಮ್ತ್ನಿ ಜಾಗತಿರ ತಾಪಮಾನ ಏರಕ್ಕಯ 

ಪರಣಾಮ್ವನನು ರಡಿಮ ಮಾಡಲನ ಮ್ತ್ನಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ರಡೆಗೆ ಮ್ಹತ್ಿವದ ಕ್ಕೂಡನಗೆ ನೀಡಬೀಕ್ಗಿವೆ. 

ನಾವು ನೆಲೆಸಿರನವ ಜಾಗದ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಚಿನ ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ದಿರನವ ಸ್ಥಳವನನು ಸ್ನಸ್ಜಿತ್ವಾಗಿ ನವಿಹಿಸ್ನವುದನನು ಖಚತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಳುಬೀರನ. ವಿಶೀಷವಾದ ಸ್ಸ್ಯಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ 
ಮ್ರಗಳನ, ಹಣನಣಗಳನ ಬಡನವ ಮ್ರಗಳನ, ನಕ್ಷತ್ಲ ವನಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಕೂಳಗಳ ನಮಾಿಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಾುಹಿಸ್ಬೀರನ.  

ವನ ಮ್ಹೂೀತ್ುವ 

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪರತಿವಷಿ ವನ ಮ್ಹೂೀತ್ುವ ಕ್ಯಿರಲಮ್ಗಳನನು ನಡೆಸ್ಲಾಗನತಿಿದೆಯೀ ಎಾಂದನ ಖಚತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಳಿು . ನಾವು ಸ್ಥಳಿೀಯ ಮ್ರಗಳನನು ನೆಡಬೀರನ ಮ್ತ್ನಿ ಹನಲನಲಹಾಸ್ನಗಳಲ್ಲಿ 

ಸ್ಥಳಿೀಯ ಹನಲನಲ ಬಳಯಬೀರನ. ಈ ಹಿಾಂದೆ ನೆಟ್ಟ ಮ್ರಗಳನ ಅಭಿವೃದಿಧ ಹೂಾಂದನತಿಿವೆಯೀ ಎಾಂದನ ಪರತಿ ವನಮ್ಹೂೀತ್ುವ ದಿನದಾಂದನ ಗಮ್ನಸಿಬೀರನ. ರಾಸಾಯನರ ಗೊಬಾ ರಗಳನನು 

ರಡಿತ್ಗೊಳಿಸ್ನವ ಮ್ೂಲರ ಸಾವಯವ ಗೊಬಾ ರದ ಘಟ್ರದಿಾಂದ ಉತ್ಪತಿಿಯಾಗನವ ಸಾವಯವ ಗೊಬಾ ರವನನು ಮಾತ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೀಕ್ಗನತ್ಿದೆ. ನಾವು ಮ್ಣನಣ 

ಪುನಃಶಿೀತ್ನಗೊಳಿಸ್ಲನ ಮ್ತ್ನಿ ದನಗಳನ ಹಾಗನ ಹನಲನಲಮೀಯನವ ಪ್ರರಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಲಪ ಹನಲನಲಗಾವಲನನು ಮಿೀಸ್ಲಿಡಬೀಕ್ಗಿದೆ. 

ಏನನ ನೆಡಬೀರನ 

ಅಲಾಂಕ್ರರ ರಸಿಬದಿಯ ಮ್ರಗಳನ, ಒಾಂದೆೀ ರೀತಿಯ ಗಿಡಮ್ರಗಳನನು ನೆಡನವುದನ ಮ್ತ್ನ ಿಚೀನಾ ಹನಲ್ಲಿನ ಹನಲನಲಹಾಸ್ನಗಳನನು ಬಳಸ್ನವುದನನು ತ್ಪಿಪಸ್ಬೀರನ. ಬದಲಾಗಿ, ಸಿಥತಿಸಾಥಪರತ್ಿವದ 

ಗನಣವಿರನವ, ಹಣನಣಬಡನವ, ಉಪಯನರಿ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಥಳಿೀಯ ನೆೈಸ್ಗಿಿರ ಸ್ಸ್ಯವಗಿವನನು ಪರತಿನಧಿಸ್ನವ ಸ್ಥಳಿೀಯ ಪರಭೆೀದಗಳನನು ಆಯೆಮಾಡಬೀರನ. ಲಾಂಟ್ಟನಾ ಮ್ತ್ನಿ ಇತ್ರ ವಿಲಕ್ಷಣ 

ಜಾತಿಗಳಾಂತ್ಹ ಸ್ಸ್ಯಗಳನನು ನೆಡನವುದನನು ತ್ಪಿಪಸ್ಬೀರನ.ಇದಕ್ಗೆಿ, ಸ್ಸ್ಯಶಾಸ್ಿರ / ತೊೀಟ್ಗಾರಕ್ಕ ವಿಭಾಗದ ಸ್ವಚ್ಛ್ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ಗನಾಂಪು ರಟ್ಟಡ ರಹಿತ್ ಭೂಪರದೆೀಶ ಮ್ತ್ನಿ ಉದ್ಯಯನ ನವಿಹಣಾ 
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ಸಿಬಾ ಾಂದಿಯಾಂದಿಗೆ ಸೀರ ಒಟ್ಟಟಗಿ ಕ್ಕಲಸ್ ಮಾಡಬಹನದನ. ಗಿಡಮ್ೂಲಿಕ್ಕಗಳ ತೊೀಟ್ಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ತ್ರಕ್ರ ತೊೀಟ್ಗಳನನು ಆಸ್ರಿ ಇಲಾಖ್ಯಗಳನ ರಚಸ್ಬಹನದನ ಮ್ತ್ನಿ ನವಿಹಿಸ್ಬಹನದನ. 

44% ಮೀಲಾವರಣವನನು ಹೂಾಂದಿರನವ ಮ್ರಗಳನನು ನೆಡನವುದನ ಒಟ್ನಟ 33%ರಷನಟ ಹಸಿರನ ಪರದೆೀಶವನನು ಹೂಾಂದನವುದನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನ ಗನರಯಾಗಿದೆ. 

ಹಸಿರನ ರಟ್ಟಡಗಳನ 

 ನಮಾಿಣದಲ್ಲಿ ನಗದಿತ್ ಬಜಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಐಜಬಸಿ ಪರಮಾಣಪತ್ಲ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲಲದಿರಲಿ ಅನೆೀರ ಪರಸ್ರ ಸುೀಹಿ ವೆೈಶಿಷಟಯಗಳೂಾಂದಿಗೆ ಹಸಿರನ ರಚ್ನೆಗಳನನು ನಮಿಿಸ್ಲನ ಅನೆೀರ 

ಬದಲಾವಣೆಗಳನನು ಮಾಡಬಹನದನ.  

 ಗಾಜನ, ರಳಪ ಸಿೀಲಿಾಂಗ್ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಕೀಾಂದರ ಹವಾನಯಾಂತ್ಲಣವನನು ಬಳಸ್ನವ ಆಧ್ನನರ ರಟ್ಟಡಗಳನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕ್ಕಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆಯನನು ಹೂಾಂದಿರನವುದಿಲಲ . ಸ್ಮ್ಶಿೀತೊೀಷಣ 

ಹವಾಮಾನ ಅಥವಾ ಮ್ರನಭೂಮಿಯಾಂತ್ಹ ತಿೀವಲವಾದ ಪರಸಿಥತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ವಿಪರೀತ್ವಾಗಿರನತ್ಿದೆ ಅಾಂತ್ಹ ರಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ ಉಪಯನರಿವಾಗಿರನತ್ಿವೆ. ಆದ್ಯಗೂಯ, 

ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ, ಆರಾಮ್ದ್ಯಯರ ಒಳಾಾಂಗಣ ಪರಸ್ರವನನು ಕ್ಪ್ರಡಿಕ್ಕೂಳುಲನ ಹಸಿರನ ಗೊೀಡೆಗಳನನು ಬಳಸ್ನವುದನ ತ್ನಾಂಬ್ದ ಸ್ರಳವಾಗಿದೆ. 

 ಹಸಿರನ ರಟ್ಟಡಗಳ ಸ್ಾಂಶೂೀಧ್ನೆ ಮ್ತ್ನಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ್ತ್ಾಂಡವು ತೊಡಗಿಸಿಕ್ಕೂಳುಬೀರನ. ಕ್ನೆ್ಡರೆೀಶನ ಆಟೆ ಇಾಂಡಿಯನ ಇಾಂಡಸಿಟರ-ಗಿರೀನ ಬಸಿನೆಸ್ ಸಾಂಟ್ರ್ (ಸಿಐಐ-

ಜಬಸಿ) ಹೈದರಾಬ್ದದ ನಾಂತ್ಹ ಸ್ಾಂಸಥಗಳ ಬ್ದಹಯ ಬಾಂಬಲವನನು ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಪಡೆದನಕ್ಕೂಳುಬಹನದನ. 

 ರಟ್ಟಡ ನಮಾಿಣ ಮ್ತ್ನಿ ನವಿೀರರಣ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಾಂಧ್ನ-ದಕ್ಷತೆಯನನು ಹೂಾಂದಿರನವ, ಅಡಡ -ವಾತಾಯನ ವಯವಸಥಯರನವ ಮ್ತ್ನಿ ವಿಷಕ್ರಯಲಲದ, ಪರಸ್ರ-ಸುೀಹಿ 

ನಮಾಿಣ ಸಾಮ್ಗಿರಗಳಿಗೆ ಮಾಗಿಸ್ೂಚಗಳನನು ಸೀರಸ್ನವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 

 ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿನ ರಟ್ಟಡಗಳನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷನಟ ಮ್ಟಿಟಗೆ ಹಸಿರನ ರಟ್ಟಡ ಮಾದರಯನನು ಆಧ್ರಸಿರಬೀರನ. ರಟ್ಟಡ ನಮಾಿಣ ಮ್ತ್ನಿ ನವಿೀರರಣ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಾಂಧ್ನ ಬಳಕ್ಕಯಲ್ಲಿ-

ದಕ್ಷತೆ, ನೀರನ ಬಳಕ್ಕಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆ, ಅಡಡ -ವಾತಾಯನ ವಯವಸಥ ಮ್ತ್ನಿ ವಿಷಕ್ರಯಲಲದ, ಪರಸ್ರ-ಧ್ವನ ನಮಾಿಣ ಸಾಮ್ಗಿರಗಳ ಮಾಗಿಸ್ೂಚಗಳನನು ಒಳಗೊಾಂಡಿರಬೀರನ. 
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5. ಶಕ್ತ ಿಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆ 

ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಾಂಸಥಗಳ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳನ ಇಾಂಧ್ನ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕ್ಕಲಸ್ ಮಾಡಬೀಕ್ಗಿದೆ. ಅವರನ ಉತ್ಿಮ್ ಗನಣಮ್ಟ್ಟದ ಶಕ್ತಯಿನನು ಉತ್ಿಮ್ ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ನತಿಾರೆ. ಉತ್ಿಮ್ ಬಳಕ್ಕಗಾಗಿ 
ಉತ್ಿಮ್ ಗನಣಮ್ಟ್ಟದ ಶಕ್ತಯಿನನು ಬಳಸಿಕ್ಕೂಳನುವ ಅವಶಯರತೆಯದೆ. ಸ್ೂಯಿನ ಬಳಕ್ತನ ನೆೀರ ಕ್ತರಣಗಳಿಾಂದ ಪಡೆಯನವ ಶಕ್ತಿಯಾಂದ ನವಿಹಿಸ್ಬಹನದ್ಯದ ಎಲಾಲ ಕ್ಕಲಸ್ಗಳಿಗೆ 
ಸೌರಶಕ್ತಯಿಾಂದ ಒಣಗಿಸ್ನವಿಕ್ಕ ಮ್ನಾಂತಾದ ಕ್ಕಲಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನನು ಬಳಸಿಕ್ಕೂಳಿು . ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೆೀರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳನ ಇಾಂಧ್ನ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕ್ಕಲಸ್ ಮಾಡನತಿಿವೆ ಏಕ್ಕಾಂದರೆ ಇದನ 
ಪರಸ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ಲವಲಲ ಆರ್ಥಿರವಾಗಿಯೂ ಮಿತ್ವಯಯಕ್ರಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ್ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ತ್ಾಂಡದ ಸ್ರಯಾದ ವಯವಸಿಥತ್ವಾದ ಇಾಂಧ್ನ ಲೆರೆಪರಶೂೀಧ್ನೆ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ವಚ್ಛ್ ತ್ಾಂಡದ ಶಿರಸರಸ್ನಗಳನ 
ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗೆ ಇಾಂಧ್ನ ಬಳಕ್ಕ ಮ್ತ್ನಿ ಇಾಂಧ್ನ ಉತಾಪದನೆ ಎರಡನೂು ಸೀರಸಿ ಸ್ಾಂಸಥಗೆ ಇಾಂಧ್ನ ನೀತಿಯನನು ರೂಪಿಸ್ನವಲ್ಲಿ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡನತ್ಿವೆ. ಇಾಂಧ್ನ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ವೆಚಿ್ದ ಮೀಲೆ ನಗಾ ವಹಿಸಿ 
ಮಾಡನವ ದೃಷ್ಟಟಕ್ಕೂೀನವನನು ಹೂಾಂದಿರಬೀಕ್ಗನತ್ಿದೆ, ಇಾಂತ್ಹ ದೃಷ್ಟಟಕ್ಕೂೀನವನನು ಹೂಾಂದಿದ್ಯಗ ಪರತಿ ರಟ್ಟಡವು ಶಕ್ತಯಿ ಬಳಕ್ಕ ಉಪ-ಮಿೀಟ್ರ್ ಅನನು ಹೂಾಂದಿರನತ್ದಿೆ, ಅದನನು ಅದರ 
ಮಾಸಿರ ಬಳಕ್ಕಗಾಗಿ ಓದಲಾಗನತ್ಿದೆ ಮ್ತ್ನಿ ದ್ಯಖಲಿಸ್ಲಾಗನತ್ದಿೆ. ರಟ್ಟಡಗಳನ ಅತಿ ಹಚ್ನಿ  ಇಾಂಧ್ನವನನು ಬಳಸ್ನವ ಗಾರಹರರನನು ಹೂಾಂದಿರನವ ಹಾಗೆಯೀ ಅತಿ ರಡಿಮ ಇಾಂಧ್ನವನನು ಬಳಸ್ನವ 
ಗಾರಹರರನನು ಹೂಾಂದಿರನತ್ದಿೆ. ವಿದನಯತ್ ಬಳಕ್ಕಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿರ ಮ್ತ್ನಿ ಋತ್ನಮಾನದ ಪರಕ್ರ ವಯತಾಯಸ್ಗಳನನು ದ್ಯಖಲಿಸ್ಲಾಗನತ್ಿದೆ ಮ್ತ್ನಿ ಹೂೀಲಿಸ್ಲಾಗನತ್ದಿೆ ಅದೆೀ ವಷಿದ ತಿಾಂಗಳನಗಳ 
ನಡನವೆ ಮ್ತ್ನಿ ಎರಡನ ವಷಿಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆೀ ರೀತಿಯ ತಿಾಂಗಳನಗಳವರೆಗೆ ಶಕ್ತಯಿ ಬಳಕ್ಕಯನನು ರಟ್ಟಡವಾರನ ಬನದಿಧವಾಂತಿಕ್ಕಯಾಂದ ದ್ಯಖಲಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಬಳಕ್ಕ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣಾ 
ಮಾದರಗಳನನು ಗನರನತಿಸ್ಲನ ಇದೆೀ ರೀತಿಯ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆಯ ದ್ಯಖಲೆಯನನು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸ್ನವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪರತಿ ರಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಗಜಲರ್ ಗಳಾಗಿರನವ ಚ್ಟ್ನವಟಿಕ್ಕಗಳನ ಮ್ತ್ನ ಿ
ಕ್ಯಾಿಚ್ರಣೆಗಳ ಮೀಲೆ ಕ್ಕೀಾಂದಿರೀರರಸ್ನವ ಮ್ೂಲರ ಬನದಿಧವಾಂತಿಕ್ಕಯ ತ್ಾಂತ್ಲವನನು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಪರಸ್ನಿತ್ ಮ್ತ್ನಿ ಭವಿಷಯದ ತಾಪನ ಮ್ತ್ನಿ ತ್ಾಂಪ್ರಗಿಸ್ನವ ವಯವಸಥಗಳ ದಕ್ಷತೆಯನನು 
ಹಚಿಸ್ನವುದನ, ನರೊೀಧ್ನವನನು ಸ್ನಧಾರಸ್ನವುದನ, ರಾತಿರ ಮ್ತ್ನಿ ವಾರಾಾಂತ್ಯ ಮ್ತ್ನಿ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಟ್ಟಡದ ವೆೀಳಾಪಟಿಟಯ ದಕ್ಷತೆಯನನು ಹಚಿಸ್ನವುದನ, ಪಯಾಿಯ ಸಾರಗೆಯನನು 
ಬಳಸ್ನವುದನ ಮ್ತ್ನಿ ಬೀಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಾಂಪ್ರಗಿಸ್ಲನ ಮ್ರಗಳನನು ನೆಡನವುದನ ಮ್ತ್ನಿ ಚ್ಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ನವುದನ ಇವೆಲಲವೂ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳನ ಹಣವನನು ಉಳಿಸ್ಬಹನದನ ಮ್ತ್ನಿ 
ಪರಸ್ರವನನು ಚನಾುಗಿ ಉತ್ಮಿ್ಗೊಳಿಸ್ಬಹನದನ. 
ಪರತಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಟ್ಟಡವಾರನ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಯಾಿಚ್ರಣೆಯ ಇಾಂಧ್ನ ನೀತಿಯನನು ಹೂಾಂದಿರಬೀರನ ಮ್ತ್ನಿ ಅದನನು ಪ್ರಲನದ್ಯರರಗೆ ತೊೀರಸಿ ಅದನನು ಬಳಸ್ಲನ ಪರದಶಿಿಸ್ಲಾಗನತ್ದಿೆ. 

ನಗದಿತ್ ಕ್ಕಲಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಯಮಿಸ್ಲಪಟ್ಟ ಅಧಿಕ್ರಗಳಿಗೆ ಶಿರಸರಸ್ನಗಳನ 
ಇಾಂಧ್ನದ ಲೆರೆಪರಶೂೀಧ್ನೆಯನನು ಪ್ರರರಾಂಭಿಸ್ಲನ ಮ್ತ್ನಿ ಇಾಂಧ್ನದ-ದಕ್ಷತೆಯನನು ಉತೆಿೀಜಸ್ನವ ಪರಯತ್ುಗಳನನು ಸ್ಾಂಘಟಿಸ್ಲನ ಇಾಂಧ್ನ ಪೂರೆೈಕ್ಕಯ ವಯವಸಾಥಪರರನನು ತೊಡಗಿಸಿಕ್ಕೂಳಿು .  
ದಕ್ಷತೆಯನನು ಹಚಿಸ್ಲನ ಬಾಂಡವಾಳ ವೆಚಿ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನನು ನಗದಿಪಡಿಸಿ. 
ಹಲವಾರನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನನು ಪರಗಣಿಸಿ: 1) ದತಿಿ ನಧಿಗಳನನು ಹೂಡಿಕ್ಕ ಮಾಡನವುದನ; 2) ಉಳಿಸಿಬಹನದ್ಯದ ವೆಚಿ್ಕೆ್ತಾಂತ್ ರಡಿಮ ಬಡಿಡ ಬೀಳನವಾಂತ್ಹ ಸಾಲವನನು ತೆಗೆದನಕ್ಕೂಾಂಡನ ಇಾಂಧ್ನವನನು 
ಉಳಿಸ್ಲನ ಹೂಡಿಕ್ಕ ಮಾಡನವುದನ ಮ್ತ್ನ ಿ 3) ಇಾಂಧ್ನ ದಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಹೂಡಿಕ್ಕಯನನು ಉಳಿಸಿದ ಹಣದಿಾಂದ ಮಾಡನವುದನ i ) ಬಾಂಡವಾಳ ವೆಚಿ್ವನನು ಪೂರೆೈಸ್ನವವರನ, i i ) ಹಚ್ನಿ  
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ದಕ್ಷತೆಯಾಂದ ಇಾಂಧ್ನವನನು ಬಳಸ್ನವವರನ ಮ್ತ್ನಿ i i i ) ದಿೀರ್ಘಿವಧಿಯ ಮ್ರನಪ್ರವತಿ ಸ್ಮ್ಯವನನು ಹೂಾಂದಿರನವ ಇಾಂಧ್ನ-ದಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಭವಿಷಯದ ಬಾಂಡವಾಳ ವೆಚಿ್ಗಳಿಗೆ ಒಾಂದನ 
ನಧಿಯನನು ತೆಗೆದಿರಸ್ನವುದನ. 
ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗೆ ಶಿರಸರಸ್ನಗಳನ 

 ಪರತಿ ರಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಪರತಿ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಾದ ಶಾಖ, ವಿದನಯತ್ ಮ್ತ್ನಿ ನೀರನ ಬಳಕ್ಕಯನನು ಅಳಯಲನ ಮಿೀಟ್ರ್ ಗಳನನು ಸಾಥಪಿಸ್ನವುದನ. ಬೀಸ್ ಲೆೈನ ಡೆೀಟ್ಟವನನು 
ಹೂಾಂದಿಸ್ಲನ ಮ್ತ್ನಿ ಪರಗತಿಯನನು ನಧ್ಿರಸ್ಲನ ಲಯಲನೆಯಲ್ಲಿರನವ ಮಿೀಟ್ರ್ ಗಳಿಾಂದ ಮಾಪನಗಳನನು ತೆಗೆದನಕ್ಕೂಳಿು .. 

ಇಾಂಧ್ನ ದಕ್ಷತೆ 

 ಎಲಾಲ ಹೂಸ್ ರಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಪರಣಾಮ್ಕ್ರಯಾದ ಬಸಿ ಹಾಗೂ ತ್ಾಂಪ್ರಗಿಸ್ನವಿಕ್ಕ, ಬಳರನ ಮ್ತ್ನಿ ನೀರನ ಪೂರೆೈಸ್ನವ ವಸ್ನಿಗಳನನು ಅಳವಡಿಸಿ ಮ್ತ್ನಿ ವಾಸ್ವಿರನವ ಎಲಾಲ 
ರಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಸ್ಮ್ಥಿವಾದ ಪೂರೆೈಕ್ಕಯ ವಸ್ನಿಗಳನನು ತೆಗೆದನಹಾಕ್ತ. 

 ಪರತೆಯೀರ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಶಾಖ,ವಿದನಯತ್ ಮ್ತ್ನಿ ನೀರನ ಬಳಕ್ಕಗಾಗಿ ಬೀರೆ ಬೀರೆಯಾಗಿ ಬಲ್ಲಿಾಂಗ್ ಮಾಡನವ ಮ್ೂಲರ ಪರಣಾಮ್ಕ್ರಯಾಗಿ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲಗಳನನು ಬಳಸ್ಲನ 
ಪ್ರೀತಾುಹಧ್ನವನನು ನೀಡಿ. 

 ಅಸಿಿತ್ವದಲ್ಲಿರನವ ಮ್ತ್ನಿ ಇನನು ಮ್ನಾಂದೆ ರಟ್ಟಲಾಗನವ ಎಲಾಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ರಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಸಿ ಮ್ತ್ನಿ ತ್ಾಂಪ್ರಗಿಸ್ನವಿಕ್ಕ, ಬಳರನ ಮ್ತ್ನಿ ನೀರನ ವಯವಸಥಗಳಿಗಾಗಿ ಇಾಂಧ್ನ ದಕ್ಷ ತ್ಾಂತ್ಲಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ 
ಹೂಡಿಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಮ್ತ್ನಿ ಪರಸ್ರ ಕ್ಯಿಕ್ಷಮ್ತೆಯ ಹಚಿನ ಸ್ನಧಾರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣವನನು ನಗದಿಪಡಿಸಿ. 

 ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನನು ನಯಮಿತ್ವಾದ ಮೀಲಿವಲಯರಣೆ ಮಾಡಿ ನೀರನ ಸೂೀರನವಿಕ್ಕ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ವೆತಾಯಸ್ವಾಗನವಿಕ್ಕ, ವಾತಾಯನ ವಯವಸಥಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆ (ಹೂಸ್ದ್ಯದ ಮ್ತ್ನಿ 
ಬದಲಾಯಸಿದ), ಮ್ತ್ನಿ ಉಪರರಣಗಳನನು ಆಯ,ೆ ಅವುಗಳ ಮೀಲಿವಲಯರಣೆ ಮ್ತ್ನಿ ಉಪಯೋಗ ಎಲಲವನನು ಪರತಿಕ್ತರಯಗೆ ತ್ರಾೆಂತೆ ಬದಲಾಯಸ್ನವುದನನು ಅಥವಾ ದನರಸಿ ಿ
ಮಾಡನವುದನ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ನರೊೀಧ್ರ ರವಚ್ ಇರನವುದನನು ಗಮ್ನಸಿ. 

 ಸ್ಾಂಪನೂಮಲಗಳನನು ಸ್ಾಂರಕ್ಷಿಸ್ಲನ ಬಸಿ ಹಾಗನ ತ್ಾಂಪ್ರಗಿಸ್ನವ ವಯವಸಥ, ವಿದನಯತ್ ಮ್ತ್ನಿ ನೀರನ ಬಳಕ್ಕಯನನು ಸ್ನಸ್ಾಂಘಟಿತ್ವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃಧಿದಪಡಿಸ್ಬೀರನ. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ 
ಹೀಳನವುದ್ಯದರೆ, ಬಸಿಮಾಡನವುದನ ತ್ಾಂಪ್ರಗಿಸ್ನವುದನ, ಮ್ತ್ನಿ ರಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕ್ತನ ವಯವಸಥಯನನು ಅಲ್ಲಿ ಜನರನ ವಾಸ್ವಿರನವಾಗ ಮಾತ್ಲ ಬಳಸ್ನವಾಂತೆ ಮಾಡನವುದನ. 
ಸ್ಥಳಿೀಯವಾಗಿ ಬಳಯನವ ಸ್ಸ್ಯಗಳನನು ನೆಡನವುದರಾಂದ ಅವುಗಳನ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳನವ ಮ್ಳಯ ನೀರನನು ಅವಲಾಂಬಸಿ ಬಳಯನತ್ಿವೆ. ಮೈದ್ಯನಗಳನನು ಅಗತ್ಯ ಬ್ದಾರಗ ಮಾತ್ಲ 
ನೀರಾವರಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ, ಅದೂ ರೂಡ ರಾತಿರಯಲ್ಲಿ ಆವಿಯಾಗನವಿಕ್ಕ ರನಷಟ ಮ್ಟ್ಟದಲ್ಲಿ್ದಾರಗ. 
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 ಸೌರಶಕ್ತ ಿ
 ಸ್ನರಕ್ಷಿತ್ ಮ್ತ್ನಿ ನವಿೀರರಸ್ಬಹನದ್ಯದ ಸೌರ ಶಕ್ತಯಿನನು ಸ್ಾಂಯೋಜಸ್ಲನ 

ದಿೀರ್ಘಿವಧಿಯ ಯೋಜನೆಯನನು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಿ. 
 ಸ್ವಚ್್ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ತ್ಾಂಡವು ಸೌರ ಫಲರಗಳನನು ಅಳವಡಿಸ್ಬಹನದ್ಯದ ವಿವಿಧ್ ರಟ್ಟಡಗಳ ಒಟ್ನಟ 

ಮೀಲೆಮೈ ಪರದೆೀಶಗಳನನು ಅಳಯನವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವಿವಿಧ್ ರಟ್ಟಡಗಳ ಛಾವಣಿಯ 
ಮೀಲಾುಗದಿಾಂದ ಉತಾಪದಿಸ್ಬಹನದ್ಯದ ಒಟ್ನಟ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನನು ಲೆರೆಹಾರಲಾಗನತ್ದಿೆ.   

 ಪರತಿ ರಟ್ಟಡದಿಾಂದ ಉತ್ಪತಿಯಿಾಗನವ ಸೌರಶಕ್ತಯಿನನು ರವಸ್ಿ ಮಿೀಟ್ರಾಂಗ್ 
ತ್ಾಂತ್ಲಜ್ಞಾನದಿಾಂದ ಗಿರರ್ಡ ಗೆ ಜೂೀಡಿಸ್ಲಾಗನತ್ದಿೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಉತಾಪದನೆ ಮ್ತ್ನಿ ಬಳಕ್ಕ 
ಹೂಾಂದ್ಯಣಿಕ್ಕಯ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ, ಬಳಸಿದ ಶಕ್ತಯಿ ನಾಂತ್ರ ಉತ್ಪತಿಿಯಾಗನವ 
ಹಚ್ನಿ ವರ ಶಕಿ್ತಯನನು ಗಿರರ್ಡ ಜೂತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಂಚಕ್ಕೂಳುಲಾಗನತ್ದಿೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಾಂದ ಉತ್ಪತಿಿಯಾಗನವ ಸೌರಶಕ್ತಯಿನನು ಗಿರರ್ಡ ಗೆ ಸ್ರಬರಾಜನ ಮಾಡಿದ್ಯಗ ಮಿೀಟ್ರ್ ಹಿಮ್ನಮಖವಾಗಿ 
ಚ್ಲಿಸ್ನತ್ಿದೆ. ಉತಾಪದನೆಯನನು ಮಿೀರದ ಬಳಕ್ಕ ಇ್ದಾರಗಲೆಲಾಲ ಅದನ ಅಳಯಲಾಗನತ್ದಿೆ ಅಾಂದರೆ ಬಳಕ್ಕಯನ ಮಿೀಟ್ರ್ ನಲ್ಲಿ ದ್ಯಖಲಾಗನತ್ಿದೆ. ಎಲಾಲ ರಟ್ಟಡಗಳನ, ಕ್ವಟ್ಿಸ್ಿ ಮ್ತ್ನಿ 
ಸ್ವತ್ಾಂತ್ಲ ಘಟ್ರಗಳನನು ಅಳತೆ, ಮೀಲಿವಲಯರಣೆ ಮ್ತ್ನಿ ನವಿಹಣೆಗಾಗಿ ಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗನವುದನ. 

 ಇಾಂಧ್ನ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗೆೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಜಾಗೃತಿ ಮ್ೂಡಿಸಿ ಮ್ತ್ನಿ ವಸ್ತಿ ನಲಯಗಳನ, ಇಲಾಖ್ಯಗಳನ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗಳ ನಡನವೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್-ವಾಯಪರ “ಇಕ್ಕೂೀ-ಲಿಾಂಪಿಕ್ು” 
ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನನು ಸಾಥಪಿಸ್ನವ ಮ್ೂಲರ ಈ ಕ್ಯಿರಲಮ್ಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಾುಹವನನು ನೀಡಿ. 

ಶಕ್ತ ಿಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆ 

 ಹಲಯಿಗಿ ವಿದನಯತ್ ಬಳಸ್ನವ ಘಟ್ರಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಸಾಲನ ರಟ್ಟಡಗಳನನು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಬಳಕ್ಕಯನನು,ವೆಚಿ್ವನನು ಕ್ಕೀಾಂದರವಾಗಿಟ್ನಟಕ್ಕೂಾಂಡನ ಮೀಲಿವಲಯರಣೆಯನನು ಮಾಡನವ 
ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 

 ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನ ಒಳಭಾಗದ ರಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಚ್ನಿ  ವಿದನಯತ್ ಬಳಸ್ನವ ಆವಿಯನನು ಹೂರ ಹಾರನವ ಮಾಸ್ಟ ದಿೀಪಗಳ ಬದಲಾಗಿ ರಡಿಮ ಎತ್ರಿದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ವಯಯಕ್ರಯಾದ ಎಲ ಇಡಿ 
ದಿೀಪಗಳನನು ಅಳವಡಿಸಿ. 

  ಅಗತ್ಯ ಒಳಹರವು ಮ್ತ್ನಿ ಶಿರಸರಸ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮ್ತ್ನಿ ಅದರ ಸ್ವತ್ಾಂತ್ಲ ಘಟ್ರಗಳ ಇಾಂಧ್ನ ಬಳಕ್ಕಯ ಲೆರೆಪರಶೂೀಧ್ನೆಯನನು ನಡೆಸ್ನವುದನ.   
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  ಶೈಕ್ಷಣಿರ ಮ್ತ್ನಿ ಆಡಳಿತ್ ರಟ್ಟಡ ಸ್ಮ್ೂಹದಲ್ಲಿ, ಕ್ಕೀಾಂದಿರೀರೃತ್ ಎಸಿ ಅಥವಾ ಹಳಯ ಎಸಿಗಳನನು ಇಾಂಧ್ನ ದಕ್ಷ 
ಎಸಿಗಳೂಾಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಸ್ನವುದನ ಆರ್ಥಿರವಾಗಿ ಮಿತ್ವಯಯಕ್ರಯಾಗಿದೆಯೀ ಮ್ತ್ನಿ 
ಪರಣಾಮ್ಕ್ರಯಾಗಿದೆಯೀ ಎಾಂಬನದನನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ. 

 ಪರತಿ ಏ ಸಿ ಗೆ ರಮೊೀಟ್ ಗಳನನು ಒದಗಿಸಿ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಯಾಿಚ್ರಣೆಯ ಅನನರೂಲಕ್ೆಗಿ ಏ ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ರಮೊೀಟ್ ಗಳನನು ಬಳಸ್ನವ ಅನನರೂಲವನನು ಒದಗಿಸಿ. 

 ಎಲಾಲ ಹಾಸಟಲ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಚ್ನಿ  ವಿದನಯತ್ ಬಳಸ್ನವ ಉಪರರಣಗಳ ಬಳಕ್ಕಯನನು ನಬಿಾಂಧಿಸ್ಲನ ಎಾಂಸಿಬಗಳನನು 
ಸಾಥಪಿಸಿ. 

 ಅತಿರ್ಥ ಗೃಹ ಮ್ತ್ನಿ ಹವಾನಯಾಂತಿರತ್ ಕ್ಕೂಠಡಿಗಳಿಗೆ ಪರವೆೀಶ ಕ್ರ್ಡಿ (ಕ್ತೀ ಇನುಟ್ಿ ಪರಕ್ರ) ಆಧಾರತ್ 
ಪರವೆೀಶವನನು ಸಾಥಪಿಸಿ ಇದರಾಂದ ಬಳಕ್ಕಯಲ್ಲಿಲಲದಿ್ದಾರಗ ವಿದನಯತ್ ಸಿವಚ್ಛ ಆಟೆ ಆಗನತ್ದಿೆ. 

 ಎ ಸಿ ಗಳ ತಾಪಮಾನವನನು 240 ಸಾಂಟಿಗೆರೀರ್ಡ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ನಗದಿಪಡಿಸ್ಬೀರನ ಮ್ತ್ನಿ ನವಿಹಿಸ್ಬೀರನ. 
 ಹಳಯದ್ಯದ ಮ್ತ್ನಿ ಹಚ್ನಿ  ವಿದನಯತ್ ಅಗತ್ಯವಿರನವ ರಸಯನ ಗಳನನು ಬದಲಾಯಸಿ. 
 ಸಿಎಟೆ ಎಲ ದಿೀಪಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಎಲ ಇಡಿ ದಿೀಪಗಳನನು ಹಾಂತ್ಹಾಂತ್ವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿ. 
 ಹವಾನಯಾಂತ್ಲಣವಿರನವ ಕ್ಕೂೀಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ನುಾಂತಾನೆ ಮ್ನಚಿಕ್ಕೂಳನುವ ಸ್ವಯಾಂಲಯಲಿತ್ ಬ್ದಗಿಲನಗಳನನು ಅಳವಡಿಸಿ. 
 ಎಲಾಲ ಎ ಸಿ ಗಳ ಏರ್ ಫ್ತಲಟರ್ ಗಳನನು ಪರತಿ 3 ತಿಾಂಗಳಿಗೊಮಮ ಸ್ವಚ್ಗ್ೊಳಿಸಿ. 
 ಎಲಾಲ ಹಾಸಟಲ ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ತ್ನಿ ಅಡಿಗೆಮ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರ ಶಕ್ತಯಿ ನೀರನ ಬಸಿಮಾಡನವ ಹಿೀಟ್ರ್ ಗಳನನು 

ಅಳವಡಿಸ್ಬೀರನ. 
 ಸಾಮಾನಯ ಪರದೆೀಶಗಳನ ಸೀರದಾಂತೆ ಎಲಾಲ ಬೀದಿ ದಿೀಪಗಳಿಗೂ ಮಿತ್ವಯಯಕ್ರಯಾದ ರಾಂಬದ ಮೀಲೆ- ಸೌರ 

ಫಲರಗಳನನು ಜೂೀಡಿಸ್ಬೀರನ. 
 ಹವಾನಯಾಂತಿರತ್ ಕ್ಕೂೀಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶವತ್ವಾಗಿ ಮೊಹರನ ಮಾಡಿದ ಕ್ತಟ್ಕ್ತಗಳ ಬದಲನ,ತೆರೆಯಬಹನದ್ಯದ 

ಕ್ತಟ್ಕ್ತಗಳನನು ಅಳವಡಿಸಿ,ಹಾಗೆಯೀ ಮ್ನಚಿದ್ಯಗ ಉತ್ಿಮ್ ಸಿೀಲಿಾಂಗ್ ಅನನು ಒದಗಿಸ್ನವಾಂತ್ಹ ಕ್ತಟ್ಕ್ತಗಳನ 
ಉತ್ಿಮ್ವಾಗಿರನತ್ಿದೆ. 

 ಸಿೀಲಿಾಂಗ್ ರಸಯನ ಮ್ತ್ನಿ ಎ ಸಿ ಯ ಸ್ಾಂಯೋಜನೆಯನ ಬಚಿ್ಗಿನ ಸಟಿಟಾಂಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಿಮ್ ರೂಲಿಾಂಗ್ ಪರಣಾಮ್ವನನು ನೀಡನತ್ಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಆಹಾಲದರರ ಹವಾಮಾನದ 
ಸ್ಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಹವಾ ನಯಾಂತ್ಲಣ ತ್ಾಂಪ್ರಗಿಸ್ನವಿಕ್ಕಯನನು ಬಳಸ್ದೆ ತ್ಡೆಯಬಹನದನ. 

 

ಸೌರ ವಿದನಯತ್ ಮ್ತ್ನ ಿಗಿರರ್ಡ ಸ್ಾಂಪರಿ 
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ಕ್ಕೂೀಷಟರ 5.1 ರಟ್ಟಡವಾರನ -ತಿಾಂಗಳವಾರನ ಬಳಕ್ಕ 

ರಲ. ಸ್ಾಂ ಜನವರ ಫಬರವರ ಮಾಚ್ಛಿ ಎಪಿರಲ ಮೀ ಜೂನ ಜನಲೆೈ ಆಗಸ್ಟ ಸಪಟಾಂಬರ್ ಅಕ್ಕೂಟೀಬರ್ ನವೆಾಂಬರ್ ಡಿಸಾಂಬರ್ ಒಟ್ನಟ 
ಆಡಳಿತ್ ನವಿಹಣೆ 1              

ಆಡಳಿತ್ ನವಿಹಣೆ 2              

ಕ್ಯಾಂಟಿೀನ              

 ರಸಿ ದಿೀಪಗಳನ               

 ಪರಯೋಗಶಾಲೆ 1               

 ಪರಯೋಗಶಾಲೆ 2               

 ವಿಧಾಯರ್ಥಿ ನಲಯ 1               

 ವಿಧಾಯರ್ಥಿ ನಲಯ 2               

 ಕ್ತರೀಡಾ ಕ್ಕೂಠಡಿ 1               

 ಸ್ಭಾಾಂಗಣ               

 ಆರೊೀಗಯ ಕ್ಕೀಾಂದರ               

 ಒಟ್ನಟ               

 
 

ಹಿಾಂದಿನ ವಷಿದ ಮ್ತ್ನಿ ಪರಸ್ಿರ ವಷಿದಲ್ಲಿ ರಟ್ಟಡವಾರನ ವಿದನಯತ್ ಬಳಕ್ಕಯನನು ತಿಾಂಗಳವಾರನ ಲೆರೆದಲ್ಲಿ ಇರಸ್ನವುದರಾಂದ ವಿದನಯತ್ ಬಳಕ್ಕಯಲ್ಲಿನ ಹಚಿ್ಳವಾಗಿರನವುದರ ಅಥವಾ 
ರಡಿಮಯಾಗನವುದರ ಅಾಂಕ್ತಅಾಂಶಗಳನ ದೊರೆಯನತ್ಿದೆ.  
ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ಕಲಸ್ದ ಲೆಕ್ಲೆಯರ ನವಿಹಣೆಗೆ 100 ಅಾಂರಗಳನನು ನೀಡಲಾಗನತ್ದಿೆ 

i. ಬಳಸಿದ ವಿದನಯತ್ ನಾಂತ್ರ ಉತ್ಪತಿಯಿಾಗನವ ಉಳಿದ ಸೌರ ವಿದನಯತ್ ನ ಶೀರಡಾವಾರನ 
ಸಾಾಂಪರದ್ಯಯರ ಇಾಂಧ್ನವನನು ಬದಲಿಸ್ನವ ಪರತಿ ಶೀರಡಾ ಸೌರಶಕ್ತಿಗೆ, 2 ಅಾಂರಗಳನನು ನಗದಿಪಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ: ಒಟ್ನಟ ಅಾಂರಗಳನ -50 

ii. ರಳದ ಕ್ಯಲೆಾಂಡರ್ ವಷಿಕ್ಕೆ ಹೂೀಲಿಸಿದರೆ ಉಳಿಸ್ಲಾದ ಒಟ್ನಟ ಇಾಂಧ್ನ 
ಹಿಾಂದಿನ ವಷಿಕ್ಕೆ ಹೂೀಲಿಸಿದರೆ ಉಳಿಸ್ಲಾಗಿರನವ ಪರತಿ ಶೀರಡಾ ಒಾಂದರಷನಟ ಇಾಂಧ್ನಕ್ಕೆ 5 ಅಾಂರಗಳನನು ನೀಡಲಾಗನವುದನ: ಒಟ್ನಟ 50 ಅಾಂರಗಳನನು ನಗದಿಪಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 



ಸ್ವಚ್ಛ ್ಕ್ಯಾಂಪಸ್ 

  MGNCRE 

   

 
 61 

ನಾವು ಹೂರಹೂಮಿಮಸ್ನವ ಇಾಂಗಾಲದ ಪರಮಾಣವನನು ರಡಿಮ ಮಾಡನವುದನ 

ಕ್ಬಿನ ಫುಟ್ ಪಿರಾಂಟ್ ಎಾಂದರೆ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಯಾವುದೆೀ ಸ್ಾಂಸಥ, ಸ್ಾಂಘಟ್ನೆ, ಉತ್ಪನು ತ್ಯಾರಕ್ಕ, ಅಥವಾ ವಯಕ್ತಿಯನ ನೆೀರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೊೀಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಸ್ರಕ್ಕೆ ಬಡನಗಡೆ ಮಾಡನವ 
ಇಾಂಗಾಲದ ಪರಮಾಣ. ಪರತಿಯಬಾ ರ ಇಾಂಗಾಲ ಬಡನಗಡೆ ಪರಮಾಣ ಅವರವರನ ವಾಸಿಸ್ನವ ಸ್ಥಳ, ಅಭಾಯಸ್ ಮ್ತ್ನಿ ವೆೈಯನಕ್ತಿರ ಅಭಾಯಸ್ಗಳ ಆಯೆಗಳ ಮೀಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪರಯಾಣದ 
ರೀತಿ, ತಿನನುವ ಆಹಾರ ಮ್ತ್ನಿ ನಾವು ಬಳಸ್ನವ ವಿದನಯತ್ ಪರಮಾಣ ಹಸಿರನಮ್ನೆ ಅನಲ ಹೂರಸ್ೂಸ್ನವಿಕ್ಕಗೆ ಕ್ರಣವಾಗನತ್ದಿೆ. 
ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪದಧತಿ ನಮ್ಮ ಇಾಂಗಾಲದ ಹಜಿಗನರನತ್ನನು ರೂಪಿಸ್ನತ್ಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಜಿಗನರನತ್ನನು ಲೆರೆ ಹಾರಬೀರನ ಮ್ತ್ನಿ ಅದನನು ಸ್ವಚ್್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪರವತ್ಿನೆಯ ಒಾಂದನ ಮಾಗಿವಾಗಿ 
ತೆಗೆದನಕ್ಕೂಾಂಡನ ಇಾಂಗಾಲದ ಪರಮಾಣವನನು ರಡಿಮ ಮಾಡನವ ತ್ಾಂತ್ಲವನನು ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಕೂಳುಬೀರನ. ನಮ್ಮ ಆಹಾರವು 24% ಇಾಂಗಾಲವನನು ಬಡನಗಡೆ ಮಾಡನತ್ದಿೆ, ನವಾಸ್ವು 6%, ಪರಯಾಣ 
43% ಆದರೆ ನಾವು ಬಳಸ್ನವ ವಸ್ನಿವು ನಮ್ಮ ಇಾಂಗಾಲದ ಒಟ್ನಟ ಪರಮಾಣದ ಶೀ 27% ರಷ್ಟಟದೆ. 
ನಾವು ಅಡನಗೆಮ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇಾಂಧ್ನವನನು ಬಳಸ್ನವಾಗ, ಅದನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನದಿಿಷಟ ಪರಮಾಣದ C O2 ಅನನು ಉತಾಪದಿಸ್ನತ್ಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ರಟ್ಟಡಗಳನನು ತ್ಾಂಪು ಮಾಡಲನ ಎಸಿಗಳನನು 
ಬಳಸಿದ್ಯಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ನವ ವಿದನಯತ್ ರೂಡ ರಲ್ಲಿದದಲನ ಲಯಲಿತ್ ಸಾಥವರಗಳಿಾಂದ ವಿದನಯತ್ ಬರನತಿಿದೆ ಎಾಂದಿಟ್ನಟಕ್ಕೂಳಿು ಆಗ ಅದನ ರೂಡ C O2 ಅನನು ಉತಾಪದಿಸ್ನತ್ಿದೆ. ಅದೆೀ ರೀತಿ ನಾವು 
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿ ನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನನು ಸೀವಿಸಿದ್ಯಗ, ಆಹಾರವನನು ತ್ಯಾರಸಿದ್ಯಗ ಅದೂ ರೂಡ ಕ್ಕಲವು ಪರಮಾಣದ C O2 ಅನನು ಉತಾಪದಿಸ್ನತ್ಿದೆ. ಪರಸ್ರಕ್ಕೆ ಇಾಂಗಾಲದ ಡೆೈಆಕ್ಕುೈರ್ಡ 
ಬಡನಗಡೆ ಮಾಡನವ ಪರಮಾಣವನನು ರಡಿತ್ ಮಾಡಲನ ತ್ರನೆದ್ಯದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮ್ತ್ನಿ ಪರಸ್ನಿತ್ ಕ್ಕಲಸ್ ಮಾಡನವ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಿೀವಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ ಮಾಡಿಕ್ಕೂಳುಬೀಕ್ದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 
ಇಾಂಗಾಲವು ಪರಸ್ರದಲ್ಲಿ ಬಡನಗಡೆಯಾಗಲನ ಮ್ನಖಯಕ್ರಣಗಳನ: 

 ನಮ್ಮ ಸ್ಾಂಗರಹಣೆ: ಖರೀದಿ ನಧಾಿರಗಳನ ಮ್ನಖಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಳಕ್ಕಯ ಮಾದರಗಳ ಮ್ೂಲರ ನೆೀರವಾಗಿ ಇಾಂಗಾಲದ ಹೂರಸ್ೂಸ್ನವಿಕ್ಕಗೆ ಇಾಂಬನ ನೀಡನತ್ಿವೆ ಮ್ತ್ನಿ ಉತಾಪದನಾ 
ಮಾದರಗಳನನು ಪರೊೀಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರೀತಾುಹಿಸ್ನತ್ಿವೆ. 

 ಶಕ್ತ:ಿ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಇಾಂಧ್ನ ಬಳಕ್ಕ, ಇಾಂಧ್ನ ಬಳಕ್ಕಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ರದಲ್ಲಿ ಇಾಂಗಾಲದ ಬಡನಗಡೆ ಸ್ಮಾನಯವಾಗಿರನತ್ದಿೆ ಹಾಗನ ಅವು ವಿವಿಧ್ ಮ್ೂಲಗಳಿಾಂದ ಪರಸ್ರಕ್ಕ ೆ
ಬಡನಗಡೆಯಾಗನತ್ದಿೆ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಅವುಗಳನ ಸಾರಗೆ, ವಿದನಯತ್ ಮ್ತ್ನಿ ಇಾಂಧ್ನದ ಬಳಕ್ಕಯಾಂದ ಬಡನಗಡೆಯಾಗನತ್ಿವೆ. 

 ತಾಯಜಯ : ನಮ್ಮ ತಾಯಜಯವು ಯಾವುದೆೀ ಪರಕ್ತರಯ ಅಥವಾ ಚ್ಟ್ನವಟಿಕ್ಕಯಾಂದ ಬರನತ್ಿದೆ ಮ್ತ್ನಿ ಇದನ ಭೂಮಿಯ ನೆೈಸ್ಗಿಿರ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲಗಳ ಮೀಲೆ ಪರಣಾಮ್ ಬೀರನತ್ಿದೆ ಮ್ತ್ನಿ 
ಆದದರಾಂದ ಇದನ ಇಾಂಗಾಲವು ಹೂರಸ್ೂಸ್ನವ ಪರಮಾಣವನನು ಹಚಿಸ್ನತ್ಿದೆ. 

 ಮಾನವ ಕ್ತರಯ (ಮ್ತ್ನ ಿನಷ್ಟರೆಯತೆ): ನಮ್ಮ ತ್ವರತ್ತೆ ಮ್ತ್ನಿ ಅನನರೂಲತೆಯ ಅನೆವೀಷಣೆಯನ ಅತಿಯಾದ ವಿದನಯತ್ ಬಳಕ್ಕ ಮ್ತ್ನಿ ಇಾಂಗಾಲ ಹೂರಸ್ೂಸ್ನವ ಪರಮಾಣವನನು ಅಪ್ರರ 
ಪರಮಾಣದ ಹಚಿ್ಳಕೆ್ಕ ಕ್ರಣವಾಗನತಿಿದೆ. 

ಶನಚಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಾಂಗರಹಿಸ್ನವುದನ: ನಾವು ಬಡನಗಡೆ ಮಾಡನವ ಇಾಂಗಾಲದ ಪರಮಾಣವನನು ರಡಿಮ ಮಾಡನವ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ರಲಮ್ಗಳನ  
ತಾಯಜಯ ನವಿಹಣೆಯನ ಖರೀದಿ ಆಯೆಗಳೂಾಂದಿಗೆ ಪ್ರರರಾಂಭಿಸ್ಬೀಕ್ಗನವುದನ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರನವ ಎಲಾಲ ರೀತಿಯ ವಸ್ನಿಗಳನನು (ಕ್ಗದ, ರಾಂಪೂಯಟ್ರ್, ಪಿೀಠೂೀಪರರಣಗಳನ 
ಸೀರದಾಂತೆ) ಖರೀದಿಸ್ನವಲ್ಲಿ ಇಾಂಗಾಲದ ಬಡನಗಡೆ ಪರಮಾಣವನನು ಮೀಲಿವಲಯರಣೆ ಮಾಡಲನ ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯದ ಅಧಿಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನ ಖರೀದಿ ಅಧಿಕ್ರಯನ ತೊಡಗಿಕ್ಕೂಳುಬೀರನ 
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ಅಥವಾ ಅವರನ ಬೀರೆಯರಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ತ್ರಬೀತಿ ನೀಡಬೀರನ. ಯಾವುದೆೀ ವಸ್ನಿಗಳನ ನಜವಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೀ ಅಥವಾ ಇಲಲವೆೀ, ಅಥವಾ ಪರಮಾಣವನನು ರಡಿಮ 
ಮಾಡಬಹನದೆೀ ಎಾಂದನ ಅವರನ ಪರೀಶಿೀಲಿಸಿ ಅದನನು ಕ್ಯಿಗತ್ಗೊಳಿಸ್ಬೀರನ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕ್ಕಲಸ್ಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ್ವು ಅವರನನು ಸ್ಮ್ಥಿವಾಗಿ ಬಾಂಬಲಿಸ್ನವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ್ ತ್ಾಂಡಗಳನ 
ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿರನವ ಎಲಾಲ ಪ್ರಲನದ್ಯರರಗೆ ತ್ಮ್ಮ ವಸ್ನಿಗಳ ಬಳಕ್ಕಯನನು ರಡಿಮ ಮಾಡಲನ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡನವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 
ಸ್ವಚ್ಛ್ ಖರೀದಿ, ಕ್ಕಲವು ವಸ್ನಿಗಳನನು ಖರೀದಿಸ್ನವುದರಾಂದ ಪರಸ್ರದ ಮೀಲೆ ಉಾಂಟ್ಟಗನವ ಪರಣಾಮ್ವನನು ಗನರನತಿಸ್ಲನ ಮ್ತ್ನಿ ರಡಿಮ ಮಾಡಲನ ಪರಯತಿುಸ್ಬಹನದನ. ಇದನ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲ 
ದಕ್ಷತೆಯನನು ಹಚಿಸ್ನತ್ದಿೆ. ಈ ಖರೀದಿ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ರರನಗಳನ ಮಾತ್ಲವಲಲದೆ ಸೀವೆಗಳೂ ಸೀರವೆ. 
ಕ್ಕಲವು ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳಾಂದರೆ: 

1. ಆಮ್ದನ ಮಾಡಿಕ್ಕೂಳನುವ ಬದಲನ ಸ್ಥಳಿೀಯ ಮಾರಾಟ್ಗಾರರಾಂದ ಖರೀದಿಸ್ನವುದನ (ಸಾರಗೆ ವೆಚಿ್ವನನು ರಡಿಮ ಮಾಡನವುದನ) 
2. ರನಷಿ ಪ್ರಯಕ್ಕೀಜಾಂಗ್ ತಾಯಜಯಗಳೂಾಂದಿಗೆ ಪರಸ್ರ ಸುೀಹಿ ಉತ್ಪನುಗಳನನು ಆರಸ್ನವುದನ 
3. ವಿಮಾನ ಪರಯಾಣಗಳಿಗಿಾಂತ್ ರೆೈಲನ ಅಥವಾ ರಸಿ ಮ್ೂಲರ ಸಾರಗೆ 
4. ಮ್ರನಬಳಕ್ಕಯನನು ಮಾಡಬಹನದ್ಯದ ವಸ್ನಿಗಳನನು ಖರೀದಿಸ್ನವುದನ 
5. ವಿಸ್ಿೃತ್ ಉತಾಪದನಾ ಜವಾಬ್ದದರ ಸ್ಾಂಗರಹಣೆ / ಮ್ರನಬಳಕ್ಕಗಾಗಿ ಇರನವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೀ ಸೌಲಭಯವನನು ಸಾಥಪಿಸ್ನವ ಜವಾಬ್ದದರಯನನು ತ್ಯಾರರ / ಪೂರೆೈಕ್ಕದ್ಯರರನನು ಹೂಣೆಗಾರಕ್ಕ 

ವಹಿಸ್ನವಾಂತೆ ಮಾಡನವುದನ 
6. ಇವುಗಳನನು ಖರೀದಿಸಿ:- 

 ಪರಸ್ರ ಹಾನಯಾಗದಾಂತೆ ಸ್ಮ್ಥಿನೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತಾಪದನೆಯನನು ಮಾಡನವುದನ 
 ಬ್ದಳಿಕ್ಕ ಬರನವ, ಸ್ಥಳಿೀಯವಾಗಿ ತ್ಯಾರಸಿದ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಥಳಿೀಯವಾಗಿ ಸ್ರಪಡಿಸ್ಬಹನದ್ಯದ ವಸ್ನಿಗಳ ತ್ಯಾರಕ್ಕ 
 ಜೈವಿರ ವಿಘಟ್ನೀಯವಾಗನವಾಂತ್ಹ 
 ರಪೀರ ಮಾಡಬಹನದ್ಯದ 
 ಇಾಂಧ್ನ ದಕ್ಷತೆಯನನು ಹೂಾಂದಿದ 
 ವಿಷಕ್ರಯಲಲದ  
 ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ ಮಾಡಬಹನದ್ಯದ 
 ಉತ್ಪನುದ ಸ್ೂರಿ ಬದಲಿಗಾಗಿ ಮಾರಾಟ್ಗಾರರ ಗನರನತಿನೊಾಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 
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ಇಾಂಗಾಲವನನು ಬಡನಗಡೆ ಮಾಡನವ ಪರಮಾಣವನನು ರಡಿಮ ಮಾಡಲನ ಸ್ವಚ್ಛ ್ಸ್ಾಂಗರಹಣೆಗಾಗಿ ನಕ್ಷೆಯ ಸ್ೂಚ  
ತಾಯಜಯವನನು 

ರಡಿಮ 
ಮಾಡನವುದನ 

ಉತ್ಪನುವು ಬ್ದಳಿಕ್ಕ 
ಬರನವಾಂತ್ಹನವುದೆೀ? 

ಇದರಾಂದ 
ಸ್ನಲಭವಾಗಿ ಮ್ತ್ನಿ 

ಮಿತ್ವಯಯಕ್ರಯಾ
ಗನವಾಂತ್ಹ ಸೀವೆ 
ಪಡೆಯಬಹನದೆೀ 

ಮ್ತ್ನಿ 
ನವಿಹಿಸ್ಬಹನದೆೀ? 

ಉತ್ಪನುವನನು ಇಾಂಧ್ನದ 
ರಡಿಮ ಬಳಕ್ಕ ಮಾಡನವಾಂತೆೀ 
ಮ್ತ್ನಿ ತಾಯಜಯವನನು ರಡಿಮ 

ಉತ್ಪತಿಿಯಾಗನವಾಂತೆ 
ವಿನಾಯಸ್ಗೊಳಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

ಉತ್ಪನುವನನು 
ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ 

ಮಾಡಬಹನದೆೀ? 

ಉತ್ಪನುವನನು 
ತಾಾಂತಿರರವಾಗಿ 

ಮ್ತ್ನಿ 
ಮಿತ್ವಯಯಕ್ರ
ಯಾಗನವಾಂತೆ 
ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ 

ಮಾಡಬಹನದೆೀ? 

ಉತ್ಪನುವನನು 
ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ 
ಮಾಡಲನ 

ಸೌಲಭಯಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ 
ಆಾಂತ್ರರ ಸ್ಾಂಗರಹ 

ವಯವಸಥಗಳನ 
ಅಸಿಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆಯೀ? 

ಉತ್ಪನುವನನು 
ಉಪಯೋಗಿಸಿದ 

ನಾಂತ್ರ ಕ್ಕೂನೆಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ರಬರಾಜನದ್ಯರರಗೆ 
ಹಿಾಂತಿರನಗಿಸ್ಬಹನದೆೀ? 

ಉತ್ಪನುವು 
ಮಿಶರಗೊಬಾ ರವಾಗಿದೆ

ಯೀ ಮ್ತ್ನಿ 
ಉತ್ಪನುವನನು 
ಕ್ಾಂಪ್ೀಸ್ಟ 

ಮಾಡಲನ ಅಥವಾ 
ಹೂರಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 

ವಯವಸಥಗಳಾಗಿವೆಯೀ? 

ಉತ್ಪನುವು ಕ್ಲಾನಾಂತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಹಾನಯಾಗದ ಅಾಂಶಗಳಾಗಿ 

ಜೈವಿರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ವಿಘಟ್ನೆಯಾಗನತಿ್ದೆಯೀ? 

ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ 
ಪ್ರಯಕ್ಕೀಜಾಂಗ್ ಉತ್ಪನುದ 

ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೀ? 
ಅದನನು 
ತೆಗೆದನಹಾರಬಹನದೆೀ 
ಅಥವಾ ಬಳಕ್ಕಯನನು 
ತ್ಡೆಯಬಹನದೆೀ? 

| ರನಷಿ ಪ್ರಯಕ್ಕೀಜಾಂಗ್ 
ಬಳಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

ಉತ್ಪನುವನನು ದೊಡಡ  
ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಯಕ್ಕೀಜ್ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೀ
? 

ಪ್ರಯಕ್ಕೀಜಾಂಗ್ 
ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ 
ಮಾಡಬಹನದೆೀ 
ಅಥವಾ ಮ್ತೊಿಮಮ 
ಇನೆುೀನಾುದರೂ 
ವಸ್ನಿವಿನ 
ತ್ಯಾರಕ್ಕಗೆ 
ಬಳಸ್ಬಹನದೆೀ? 

ಪ್ರಯಕ್ಕೀಜಾಂಗ್ 
ವಸ್ನಿಗಳನನು 
ಮಿಶರಗೊಬಾ ರವಾಗಿ
ಸ್ಲನ 
ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೀ? 

ಗಾರಹರರನ ಬಳಸಿದ 
ನಾಂತ್ರದ ಉಳಿಯನವ 
ತಾಯಜಯದ 
ಶೀರಡಾವಾರನ 
ಪರಮಾಣ ಎಷನಟ? 

ಪ್ರಯಕ್ಕೀಜಾಂಗ್ ಅನನು 
ಸ್ರಬರಾಜನದ್ಯರರಗೆ 
ಹಿಾಂತಿರನಗಿಸ್ಬಹನದೆೀ
? 

ಪ್ರಯಕ್ಕೀಜಾಂಗ್ ಉತಾಪದಿಸ್ಲನ 
ಮ್ರನಬಳಕ್ಕಗೆ ಬರನವಾಂತ್ಹ 
ವಸ್ನಿಗಳನನು 
ಬಳಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

ಹೌದನ  ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ 
 

ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ 
ವಸ್ನ ಿಮ್ೂಲ ಉತ್ಪನುದಲ್ಲಿ 

ಮ್ರನಬಳಕ್ಕಯ 
ವಸ್ನಿಗಳನನು 
ಬಳಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

ಹಾಗಿದದರೆ, ಯಾವ 
ಶೀರಡಾವಾರನ 
ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ಬಳಸ್ಲಾಗಿದೆ? 

ಗಾರಹರರನ 
ಉಪಯೋಗಿಸಿದ-ನಾಂತ್ರದ 
ವಸ್ನಿಗಳನನು ಯಾವ 
ಶೀರಡಾವಾರನ 
ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ಬಳಸ್ಲಾಗನತಿ್ದೆ? 

ಉತ್ಪನುದಲ್ಲಿ 
ಮ್ರವನನು 
ಬಳಸಿದದರೆ,ಅದರ 
ಮ್ೂಲ 
ಯಾವುದನ ಮ್ತ್ನಿ 
ಅದನನು ಹೀಗೆ 
ಕ್ಕೂಯನಲ 
ಮಾಡಲಾಗನತಿ್ದೆ? 

ಉತ್ಪನುವು 
ಉಷಣವಲಯದ 
ರೆೈನ ರಸರೆಸ್ಟ 
ಮ್ರದಿಾಂದ 
ತ್ಯಾರಸ್ಲಪಟಿಟದೆ
ಯೀ? 

    

ಹೌದನ ಇಲಲ    ಹೌದನ ಇಲಲ 
ದಕ್ಷವಾದ 
ಇಾಂಧ್ನ 
ಬಳಕ್ಕಯನನು 
ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಕೂಳು
ಲಾಗಿದೆಯೀ 

ಸ್ಪಧಾಿತ್ಮರ ಉತ್ಪನುಗಳಿಗೆ 
ಹೂೀಲಿಸಿದರೆ 
ಇಾಂಧ್ನದ 
ಉತಾಪದರತೆಯನ 
ಸ್ಮ್ಥಿವಾಗಿದೆಯೀ? 

ಉತ್ಪನುವನನು 
ಪುನಭಿತಿಿ 
ಮಾಡಬಹನದೆೀ? 

ಉತ್ಪನುವು 
ನವಿೀರರಸ್ಬಹನದ್ಯದ 
ಇಾಂಧ್ನಗಳಲ್ಲಿ 
ಚ್ಲಿಸ್ಬಹನದೆೀ? 

ಸ್ಪಧಾಿತ್ಮರ 
ಉತ್ಪನುಗಳಿಗಿಾಂತ್ 
ಉತ್ಪನುವನನು 
ತ್ಯಾರಸ್ಲನ 
ರಡಿಮ ಇಾಂಧ್ನ 
ಬಳಸಿ 
ತ್ಯಾರಸ್ನವ 
ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೀ? 

     

ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ 
ಸ್ರಬರಾಜನ
ದ್ಯರರ 
ಪರಸ್ರ 
ದ್ಯಖಲೆ 

ರಾಂಪನಯನ ಎಲಾಲ 
ಪರಸ್ರ ಕ್ನೂನನ 
ಮ್ತ್ನಿ ನಬಾಂಧ್ನೆಗಳಿಗೆ 
ಅನನಸಾರವಾಗಿ 
ಉತ್ಪನುವನನು 
ಉತಾಪದಿಸ್ನತಿಿದೆಯೀ? 

ಪರಸ್ರ ಮ್ತ್ನಿ 
ಸ್ನರಕ್ಷತಾ 
ಸ್ಮ್ಸಯಗಳನನು 
ನಭಾಯಸ್ನವಲ್ಲಿ 
ರಾಂಪನಯ ದ್ಯಖಲೆ 
ಏನನ? 

ರಾಂಪನಗೆ ಎಲಾಲ ಪರಸ್ರ ಹರನೆ 
ವಿನಾಂತಿಗಳನನು ಪರಶಿೀಲಿಸ್ನವ 
ಸಾಮ್ಥಯಿವಿದೆಯೀ? 

ತ್ಯಾರರ / 
ಸ್ರಬರಾಜನದ್ಯರರ
ಗೆ ರಾಂಪನಯ 
ಪರಸ್ರ ನೀತಿ 
ಹೀಳಿಕ್ಕ ಇದೆಯೀ? 

ಸ್ಾಂಪನೂಮಲ 
ದಕ್ಷತೆಯನನು 
ಉತಿೆೀಜಸ್ಲನ 
ಯಾವ 
ಕ್ಯಿರಲಮ್ಗಳ
ನನು ಕ್ಕೈಗೊಳುಲಾಗಿದೆ 
/ 
ಯೋಜಸ್ಲಾಗಿದೆ? 

ಸ್ಾಂಪನೂಮಲ 
ದಕ್ಷತೆಯನನು 
ಉತಿೆೀಜಸ್ಲನ 
ಯಾವ 
ಕ್ಯಿರಲಮ್ಗಳ
ನನು ಕ್ಕೈಗೊಳುಲಾಗಿದೆ 
/ 
ಯೋಜಸ್ಲಾಗಿದೆ? 

ರಾಂಪನಯನ ಪರಸ್ರ 
ಅಥವಾ ತಾಯಜಯ 
ಲೆರೆಪರಶೂೀಧ್ನೆಯ
ನನು ನಡೆಸಿದೆಯೀ? 

ಉತ್ಪನು 
ಸ್ರಬರಾಜನದ್ಯರರನ 
ವಿದನಯನಾಮನವಾಗಿ ಬರ್ಡ 
ಮಾಡಲನ ಮ್ತ್ನಿ 
ಬಲ ಮಾಡಲನ 
ಸ್ಜನಿಗೊಾಂಡಿ್ದಾರರೆ
ಯೀ? 

 
| ಗಿರೀನ ಸಿೀಲ ನಾಂತ್ಹ 
ಪರಮಾಣಿೀರೃತ್ ಪರೀಕ್ಷಾ 
ಸ್ಾಂಸಥಯಾಂದ ಉತ್ಪನುದ (ಮ್ತ್ನಿ 
ಅದರ ಪ್ರಯಕ್ಕೀಜಾಂಗ್) ಪರಸ್ರ 
ಜೀವನ ಚ್ರಲ ವಿಶಲೀಷಣೆಯನನು 
ನಡೆಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

ಹೌದನ ಇಲಲ ಒಳುಯದನ | ಕ್ಕಟ್ಟದನ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ 
 

ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ 
ಸಾರಗೆಯನನು ರಡಿಮ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೀ: 

ಅಗತ್ಯವಿರನವ ಉತ್ಪನುಗಳನನು ಸ್ಥಳಿೀಯ ಮ್ೂಲಗಳಿಾಂದ ಪಡೆಯಬಹನದೆೀ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆೀ ವಿತ್ರಣಾ ಮಾಗಿಗಳನನು ಹೂಾಂದಿರನವ ಅಸಿಿತ್ವದಲ್ಲಿರನವ ಪೂರೆೈಕ್ಕದ್ಯರರಾಂದ ಅವುಗಳ ಪೂರೆೈಕ್ಕಯನನು 
ಪಡೆಯಬಹನದೆೀ? 

ಹೌದನ ಇಲಲ  
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ಸ್ಕ್ಿರ ಕ್ಯಿರಲಮ್ಗಳೂಾಂದಿಗೆ ಆದೆೀಶಗಳ ರೂಪ್ರಾಂತ್ರಣ 
ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕ್ಯಿರಲಮ್ವನನು ಕ್ಕಲವು ನದಿಿಷಟ ಸ್ರಕ್ರದ ಕ್ಯಿರಲಮ್ಗಳ ಆದೆೀಶದ ಜೂತೆಗೂಡಿ ಮಾಡಬಹನದನ, ಅವು ಯಾವುವೆಾಂದರೆ ಉನುತ್ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ,ರಬಿನ 

ಮಿಶನ, ಸಾಮಟ್ಿ ಸಿಟಿ ಮಿಶನ, ಸ್ವಚ್್ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಾಂಪೂಣಿ ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಪರಲಯರ ರೂಟ್ಗಳನ. ಇವುಗಳ ಜೂತೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸ್ೂರಿವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 

ಜೂತೆಗೂಡಿ ಕ್ಕಲಸ್ ಮಾಡಬಹನದನ. ಅಗತ್ಯ ಬದದರೆ, ಸ್ವಚ್್ತೆಯ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ತ್ಾಂಡಗಳನ ಯಾವುದ್ಯದರೂ ಹಳಿುಯಲ್ಲಿ ತ್ಮ್ಮನನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕ್ಕೂಾಂಡನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡನವುದರ ಜೂತೆಗೆ 

ಹಳಿುಯವರಗೆ ಪರಹಾರಗಳನನು ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಕೂಳುಲನ ಅವರನ ಭಾಗವಹಿಸ್ನವಾಂತೆ ಮಾಡಲನ ಯೋಜಸ್ಬಹನದನ, ವಿಶೀಷವಾಗಿ ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಹಾಗೂ ನೀರನ ನವಿಹಣೆಗೆ. 

 
ಸ್ಕ್ಿರ ಕ್ಯಿರಲಮ್ಗಳ ಆದೆೀಶಗಳಿಗೆ ಹೂಾಂದನವಾಂತೆ ಕ್ಕಲಸ್ ಕ್ಕೈಗೊಳನುವುದನ 

 
ರಲ. ಸ್ಾಂ ವಿವರಗಳನ ಪರತಿಕ್ತರಯ 
1. ಸ್ವಚ್ಛ್ ತ್ಾಂಡದ ಹಸ್ರನ  

2. ಕ್ಲೆೀಜನ / ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯ  

3. ಇಲಾಖ್ಯ  

4. ಆಯೆ ಮಾಡಲಾದ ಚ್ಟ್ನವಟಿಕ್ಕ  

5. ಚ್ಟ್ನವಟಿಕ್ಕಯ ಪ್ರರರಾಂಭ ದಿನಾಾಂರ  

6. ಚ್ಟ್ನವಟಿಕ್ಕಯ ಅಾಂತಿಮ್ ದಿನಾಾಂರ  

7. ಚ್ಟ್ನವಟಿಕ್ಕಯನ ವಿೀಲಿನವಾಗಿದದ ಸ್ಕ್ಿರ ಕ್ಯಿರಲಮ್ಗಳನ  

8. ಆಯೆ ಮಾಡಲಾದ ಗಾರಮ್  
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9. ಅಳವಡಿಸ್ಲಾದ ಕ್ಯಿಗಳ ಪಟಿಟ  

10. ಸಾಧಿಸಿರನವ ಪರಮ್ನಖ ಫಲಿತಾಾಂಶಗಳನ  

11. ಅನನಷ್ಕಿನಗೊಳಿಸ್ಬೀಕ್ಗಿರನವ ಕ್ಯಿಗಳ ಪಟಿಟ  

12. ಮ್ನಾಂದಿನ ಚ್ಟ್ನವಟಿಕ್ಕಗಳನ  

13. ಕ್ಯಿರಲಮ್ದ ಸಿಥತಿಯ ಮೌಲಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾದ ದಿನಾಾಂರ  

14. ಕ್ಯಿರಲಮ್ದ ಸಿಥತಿಯನನು ಮೌಲಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದವರನ  

 
ಇತ್ರ ತಾಾಂತಿರರ ಕ್ಕೂೀಸ್ ಿ ಗಳೂಾಂದಿಗೆ ಜೂತೆಗೂಡನವುದನ 

 ಸಿವಿಲ ಎಾಂಜನಯರಾಂಗ್, ಎನವರಾನೆಮಾಂಟ್ಲ ಎಾಂಜನಯರಾಂಗ್, ಎನವರಾನೆಮಾಂಟ್ಲ ಸೈನು, ಎನವರಾನೆಮಾಂಟ್ಲ ಎರನಾಮಿಕ್ು, ನೀರನ ನವಿಹಣೆ, ಹಸಿರನ ರಟ್ಟಡಗಳನ, ಹಸಿರನ ವಿದನಯತ್ 
ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲ ನವಿಹಣೆಯಾಂತ್ಹ ಕ್ಕಲವು ತಾಾಂತಿರರ ಕ್ಕೂೀಸ್ ಿ ಗಳನ ಈಗಾಗಲೆೀ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕ್ಯಿರಲಮ್ದ ಕ್ಕಲವು ಅಾಂಶಗಳನನು ಹಾಂಚಕ್ಕೂಾಂಡಿವೆ. 

 ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿತ್ ಕ್ಕೂೀಸ್ ಿ ಗಳ ವಹಿವಾಟ್ನನು ವಿನಾಯಸ್ಗೊಳಿಸ್ಲನ ಮ್ತ್ನಿ ಮ್ನಾಂದನವರಸ್ಲನ ಎಾಂಜಎನ ಸಿಆರ್ ಇ ಸ್ಾಂಸಥಯ ಜೂತೆಗೆ ಇತ್ರ ಆಸ್ರಿ ಸ್ಾಂಸಥಗಳನ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳ ತ್ಾಂಡಗಳನ 
ಸ್ಹರರಸ್ಬಹನದನ. ಈ ಕ್ಕಲವು ತಾಾಂತಿರರ ಕ್ಕೂೀಸ್ ಿ ಗಳನನು ಆಯಮೆಾಡಲನ ನಾವು ಅವರಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಬಹನದನ. 

 
  



ಸ್ವಚ್ಛ ್ಕ್ಯಾಂಪಸ್ 

  MGNCRE 

   

 
 66 

ಪರಸ್ರ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿತ್ ಪರಮ್ನಖ ದಿನಗಳನನು ಗಮ್ನಸ್ನವುದನ 
 

  ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಿರಲಮ್ಕ್ಕೆ ಮಿೀಸ್ಲಾದ ರಾಷ್ಟಟರೀಯ ಮ್ತ್ನಿ ಅಾಂತ್ರರಾಷ್ಟಟರೀಯ 
ದಿನಗಳನನು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳನ ಆಚ್ರಸ್ಬೀರನ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ ನರಾಂತ್ರವಾಗಿ 
ಎದಿರಸ್ನತಿಿರನವ ಸ್ಮ್ಸಯಗಳತ್ಿ ಗಮ್ನ ಹರಸ್ಬಹನದನ ಮ್ತ್ನಿ ತ್ಮ್ಮನನು ತಾವು 
ಅಾಂತ್ಹ ಕ್ಕಲಸ್ಕ್ಕೂೆಸ್ೆರವಾಗಿ ಬಧ್ದತೆಯನನು ಬಳಸಿಕ್ಕೂಳುಬಹನದನ. 

 ಸ್ವಚ್ಛ್ ತ್ಾಂಡಗಳನ ತ್ಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನನು 
ಪ್ರರರಾಂಭಿಸ್ಲನ ಈ ಅಾಂತ್ರರಾಷ್ಟಟರೀಯ ಮ್ತ್ನಿ ರಾಷ್ಟಟರೀಯವಾಗಿ 
ಆಚ್ರಸ್ಲಪಡನವಾಂತ್ಹ ದಿನಗಳನನು ಒಾಂದನ ಅವಕ್ಶವನಾುಗಿ 
ಬಳಸಿಕ್ಕೂಳುಬಹನದನ. 

 ಸ್ವಚ್್ ತ್ಾಂಡಗಳನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪರಸ್ರ ವಯವಸಥಯ ಮೀಲೆ ಸ್ಪಷಟವಾದ ಪರಭಾವ 
ಬೀರಲನ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ತ್ಾಂಡಗಳನ ಅನನಸ್ರಸ್ಬಹನದ್ಯದ ಪ್ರರಯೋಗಿರ 
ವಯವಸಥಗಳನನು ಪೂವಿಭಾವಿಯಾಗಿ ಈವೆಾಂಟ್ ಗಳನನು ಯೋಜಸ್ಬಹನದನ. 

 ಈ ಕ್ಯಿರಲಮ್ಗಳನನು ಸಾವಿಜನರರಗೆ ಮ್ನರಿವಾಗಿಡಿ. ಅಗತ್ಯವಿದದರೆ, ಹಚಿನ 
ಸಾವಿಜನರರನನು ಭಾಗವಹಿಸ್ನವಾಂತೆ ಮಾಡಲನ ಅವರನನು 
ಭಾನನವಾರಗಳಾಂದನ ಮ್ತ್ನ ಿ ರಜಾದಿನಗಳಾಂದನ ಒಗೂೆಡಿಸಿ. ಸ್ಥಳಿೀಯ 
ಪತಿರಕ್ಕಗಳನ, ರೆೀಡಿಯೋ ಲಯನೆಲ ಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಸಾಮಾಜರ ಮಾಧ್ಯಮ್ಗಳ 
ಮ್ೂಲರ ಚನಾುಗಿ ಹಾಗೂ ಮ್ನಾಂಚತ್ವಾಗಿಯೀ ತಿಳಿಸಿ. 

 ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರನವ ವಿಲಯರಗಳನ ಕ್ಕೀವಲ ಮಾಗಿದಶಿನದ ಸ್ೂಚ್ನೆಗಳನ ಮಾತ್ಲ. ಸ್ವಚ್ಛ್ ತ್ಾಂಡಗಳನ ತ್ಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗೆ ಹೂಾಂದನವಾಂತ್ಹ ಸ್ರಯಾದ ಸ್ೂರಿವಾದ ಚ್ಟ್ನವಟಿಕ್ಕಗಳನನು 
ಯೋಜಸ್ಬೀಕ್ಗಿದೆ. ಇವೆಾಂಟ್ ಗಳನನು ಸ್ರಯಾಗಿ ಯೋಜಸಿ ನಡೆಸಿಕ್ಕೂಾಂಡನ ಹೂೀಗಲಿಕ್ೆಗಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸ್ಣಣ ನಧಿಯನನು ಮಿೀಸ್ಲಿಡಬೀಕ್ಗಿದೆ. 
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ಪರಸ್ರ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿತ್ ದಿನಗಳನನು ಗನರನತಿಸ್ನವ ಮಾಗಿಗಳನ: 

ರಲ. ಸ್ಾಂ. ದಿನದ ಹಸ್ರನ ದಿನಾಾಂರ ಪರರಲಪನೆಗಳನ 

1. ವಿಶವ ಆದರಿತಾ ಭೂಮಿ ದಿನ ಫಬರವರ 2 ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿನ ಜಲಮ್ೂಲಗಳನನು ಸ್ಾಂರಕ್ಷಿಸ್ಲನ ಸ್ವಚ್್ಗೊಳಿಸ್ನವ ಯತ್ುಗಳ ಅಥವಾ ಭೆೀಟಿಗಳ ಆಯೋಜನೆಯನನು 
ಮಾಡಿ. ಟ್ಟಯಾಂಕ್ ಪುನಃಸಾಥಪನೆ ಪ್ರರರಾಂಭಿಸಿ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಾಂದನ ಮಾಯನ-ಮೀರ್ಡ ಲೆೀಕ್ ರಚ್ನೆ ಮಾಡಿ. 

2. ವಿಶವ ಜಲ ದಿನ ಮಾಚ್ಛಿ 22 ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ ವಯವಸಥಯನನು ಮ್ರನಪರಶಿೀಲಿಸಿ, ಮ್ಳನೀರನ ಕ್ಕೂಯಲನ ರಚ್ನೆಗಳನ, ಹೂಳ / ನದಿ / ಬ್ದವಿ 
/ ಕ್ಕೂಳವನನು ಸ್ವಚ್್ಗೊಳಿಸ್ನವ ಚ್ಟ್ನವಟಿಕ್ಕಯನನು ಆಯೋಜಸಿ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹನ ನೀರಾವರ, ಪರತೆಯೀರ ಮ್ಳಪರವಾಹದ 
ನೀರನ ಮ್ತ್ನಿ ನೀರನನು ಚ್ರಾಂಡಿಗೆ ಹರಸ್ನವುದನ, ಹಾನಗೊಳಗಾದ ನೀರನ ಸ್ರಬರಾಜನ ಪೈಪ್ ಲೆೈನ ಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ನೀರನ 
ವಯಥಿವಾಗನತಿಿರನವ ವಲಯಗಳನನು ಸ್ಮಿೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಸ್ರಪಡಿಸಿ. 

3. ಭೂ ದಿನ ಎಪಿರಲ 22 ಮ್ರನ ಬಳಕ್ಕಯನನು ಉತೆೀಿಜಸ್ಲನ ಬಳಸಿದ ವಸ್ನಿಗಳ ಮಾರಾಟ್ವನನು ಆಯೋಜಸಿ. 
4. ವಿಶವ ಪರಸ್ರ ದಿನ ಜೂನ 5 ಪರಸ್ರ ದಿನಾಚ್ರಣೆಯ ದಿನವನನು ಆಚ್ರಸ್ಲನ ತ್ರನೆದ್ಯದ ಕ್ಯಿರಲಮ್ವನನು ಯೋಜಸಿ ಮ್ತ್ನಿ ಅದರ ವಿಷಯಗಳ 

ಬಗೆೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಥವಾ ನೆರೆಹೂರೆಯ ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯವರನನು ಉತೆಿೀಜಸಿ. 
5. ಪ್ರಲಸಿಟಕ್ ನಷೀಧ್ ದಿನ ಜನಲೆೈ 3 ಬ್ನಟ ಚೀಲಗಳನನು ವಿತ್ರಸಿ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೂಪೀಜಲ ವಸ್ನಿಗಳ ನಷೀಧ್ವನನು ಆಚ್ರಸ್ನತಿಿರನವುದನನು ಖಚತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಳಿು; 

ನೆೈಸ್ಗಿಿರ ಉತ್ಪನುಗಳನನು ಪ್ರೀತಾುಹಿಸಿ. 
6. ವಿಶವ ಜನಸ್ಾಂಖಾಯ ದಿನ ಜನಲೆೈ 11 ಬಳಕ್ಕಯಾಗದ ಔಷಧಿ ಬ್ದಯಾಂಕ್, ಫುರ್ಡ ಬ್ದಯಾಂಕ್, ಶೂ ಬ್ದಯಾಂಕ್, ಬನಕ್ ಬ್ದಯಾಂಕ್ ಮ್ತ್ನಿ ಬ್ನಟ ಬ್ದಯಾಂಕ್ ಇತಾಯದಿಗಳನನು 

ಪ್ರರರಾಂಭಿಸಿ.  
7. ವಿಶವ ಆವಾಸ್ಸಾಥನ ದಿನ ಅಕ್ಕೂಟೀಬರ್ 1 ನೆೀ 

ಸೂೀಮ್ವಾರ 
ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಸ್ವಾಲನನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲನ ಕ್ಕೂಳಗೆೀರ ಪರದೆೀಶ ಅಥವಾ ಹಳಿುಗೆ ಭೆೀಟಿ ನೀಡಿ ಮ್ತ್ನಿ 
ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿರನವಾಂತೆಯೀ ಸ್ಣಣ ಪರಮಾಣದ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಯೋಜನೆಯನನು ಸಾಥಪಿಸಿ. 

8. ವಿಶವ ಚಾಲಯಲಯ ದಿನ ನವೆಾಂಬರ್ 19 ಪರಸ್ರ ಸುೀಹಿ ಚಾಲಯಲಯ ಸ್ವಚ್ಗ್ೊಳಿಸ್ನವ ಉಪರರಣಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ರಬರಾಜನಗಳ ಮ್ೂಲರ ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯದ 
ಗಮ್ನವನನು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ೆಗಿ ಸಳಯರ. 

9. ರಾಷ್ಟಟರೀಯ ಮಾಲಿನಯ 
ನಯಾಂತ್ಲಣ ದಿನ 

ಡಿಸಾಂಬರ್ 2 ಈ ಭೊೀಪ್ರಲ ಅನಲ ದನರಾಂತ್ ದಿನದಾಂದನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕ್ತೀಟ್ನಾಶರಗಳನನು ಪ್ರೀತಾುಹಿಸಿ ಮ್ತ್ನಿ 
ರಸ್ಗೊಬಾ ರಗಳನನು ಬಳಸಿ 

10. ವಿಶವ ಮ್ಣಿಣನ ದಿನ ಡಿಸಾಂಬರ್ 5 ಜನರನ ಮ್ಣಿಣನೊಾಂದಿಗೆ ಸ್ಾಂಪರಿ ಹೂಾಂದಲನ ತೊೀಟ್ಗಾರಕ್ಕ / ಎರೆಹನಳನ ಗೊಬಾ ರ / ಜೀಡಿಮ್ಣಿಣನ ಬೂಾಂಬಗಳನನು 
ಮಾಡನವ ಚ್ಟ್ನವಟಿಕ್ಕಯನನು ಆಯೋಜಸಿ. 
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ಸ್ವಚ್ತ್ೆಗೆ ಪ್ರರಮ್ನಖಯವಿರನವ ಪರಸ್ರ ದಿನಗಳನನು ಆಚ್ರಸ್ನವ ದ್ಯಖಲೆಗಳ ರಸಮೀಿಟ್ 

ಪರಮ್ನಖ ಪರಸ್ರ ದಿನಗಳನನು ಅವಲೊೀಕ್ತಸಿದ ದ್ಯಖಲೆ 

ರಲ. ಸ್ಾಂ ವಸ್ನಗಿಳನ ವಿವರಗಳನ 

1. ಸ್ವಚ್ತ್ಾ ತ್ಾಂಡದ ಹಸ್ರನ  

2. ಕ್ಲೆೀಜನ / ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯ  

3. ಇಲಾಖ್ಯ  

4. ಪರಮ್ನಖ ಪರಸ್ರ ದಿನ (ಹಸ್ರನ ಮ್ತ್ನ ಿದಿನಾಾಂರ)  

5. ಕ್ಕೈಗೊಾಂಡ ಚ್ಟ್ನವಟಿಕ್ಕಗಳನ  

6. ನೀಡಲಾದ ಪರಶಸಿಗಿಳನ (ಯಾವುದ್ಯದರೂ ಇದದರೆ)  

7. ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಯಾವುದೆೀ ಮಾಹಿತಿ  

ದ್ಯಖಲೆ ಸಿದಧಪಡಿಸಿದವರನ 

ದ್ಯಖಲೆ ಪರಶಿೀಲಿಸಿದವರನ 
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ಸ್ವಚ್ಛ್ ಭಾರತ್-ಒಾಂದನ ರಾಷ್ಟಟರೀಯ ಆಕ್ಾಂಕ್ಷೆ 
 

 ಭಾರತ್ವು ಸ್ವಚ್್ವಾಗಿರಬೀರನ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ನರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿರಬೀರನ ಎಾಂಬ ಮ್ಹತಾವಕ್ಾಂಕ್ಷೆಯನನು ನಾವು ಹೂಾಂದಿದ್ದೇವೆ. ತಾಯಜಯ 

ನವಿಹಣೆಯ ಸಾಬೀತಾದ ವಿಧಾನಗಳನನು ಅನನಸ್ರಸ್ನವ ಮ್ೂಲರ ಪರಣಾಮ್ಕ್ರ ತಾಯಜಯ ನವಿಹಣೆಯಾಂದ ಸ್ವಚ್್ 

ಭಾರತ್ದ ರನಸ್ನನು ನನಸಾಗಿಸ್ಲನ ಬಹಳ ಕ್ಲದವರೆಗೂ ಮ್ನಾಂದನವರೆಸ್ಬಹನದನ. ಪರತಿಯಾಂದನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳನ ಸ್ವಚ್್ 

ನೀತಿಯನನು ಜಾರಗೆ ತ್ರಲಿವೆ ಮ್ತ್ನಿ ಇನನು ಮ್ನಾಂದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನನು ಅನನಸ್ರಸ್ಲನ ಪರಯತಿುಸ್ನತ್ಿವೆ ಎಾಂದನ ನಾವು 

ಆಶಿಸ್ನತೆಿೀವೆ. 

ಸ್ವಚ್್ತೆಗೆ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಜ್ಞಾನ, ಕೌಶಲಯ ಮ್ತ್ನಿ ಮೌಲಯಗಳನನು ಹರಡನವ ಉದ್ದೇಶದಿಾಂದ ಸ್ವಚ್್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಉಪರಲಮ್ಕ್ಗೆಿ 

ನಪುಣ ಯೋಜನೆಯನನು ರಚಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯನವರರ ಉತೆಿೀಜತ್ ಮ್ನಸ್ನುಗಳನ ಸ್ಮಾಜದಲ್ಲಿ 

ವೃದಿದಹೂಾಂದನವ ಪರಣಾಮ್ವನನು ಬೀರನತ್ಿವೆ ಎಾಂದನ ಆಶಯವನನು ಹೂಾಂದಿದೆ. 

ಅಭಿಯಾನದ ಅನನಷ್ಕಿನಕೆ್ಕ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಯಾವುದೆೀ ಪರಶುಗಳಿದದರೆ, ದಯವಿಟ್ನಟ ನಮ್ಗೆ 

swachh.mhrd@gmail.com ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನ ನಮ್ಮ ಅನೆವೀಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಶಸಿುನ ರಥೆಗಳನ, 

ಆವಿಷ್ಕರೆಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಾಂಶೂೀಧ್ನೆಗಳನನು ಖಾಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೂ ನಾವು ತಿಳಿಯಲನ ಬಯಸ್ನತೆೀಿವೆ. 

ನಮ್ಮ ಪರತಿಕ್ತರಯ MHRD ತ್ಾಂಡಕ್ಕೆ ಮ್ನಖಯವಾಗಿದೆ. 
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 ಸ್ವ ಚ್ಛ್ಛ ಛ  ಕ್ಯ ಾಂಪಸಿ್ಸ ನ ಅಾಂಕಪಟಿ್ಟ  
ಸ್ಾಂಕ್ಷಿಪ ಿಸೂೀೆರ್ ಕ್ರ್ಡಿ 

ರಲ.ಸ್ಾಂ ಮಾನದಾಂಡ ಗಳಿಸಿದ ಗರಷ ಿಅಾಂರಗಳನ ಸೂೀೆರ್ ಕ್ರ್ಡಿ 
1. ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಮ್ತ್ನಿ ಆರೊೀಗಯ 200  
2. ತಾಯಜಯ ನವಿಹಣೆ 100  
3. ನೀರನ ನವಿಹಣೆ 100  
4. ಹಸಿರನ 100  
5. ಶಕ್ತಿ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆ 100  
 ಒಟ್ನಟ 600  

 
ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಮ್ತ್ನ ಿಆರೊೀಗಯ  
ಪರತಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್್ತೆಯ ಅನನರೂಲಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಕಲಸ್ ಮಾಡನತಿಿರನವ ಚಾಲಯಲಯಗಳನ, ಸ್ನರಕ್ಷಿತ್ ರನಡಿಯನವ ನೀರನ, ಸ್ವಚ್ಛ್ ಪರಸ್ರ ಮ್ತ್ನಿ ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಮ್ತ್ನಿ ಆರೊೀಗಯದ 
ಮ್ೂಲಭೂತ್ ಮಾಹಿತಿಯನನು ನೀಡನವುದನ ಅದರ ಹರನೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ರತ್ಿವಯವೂ ರೂಡ ಹೌದನ. ಇದನ ಮಾನವನ ಘನತೆ, ಸ್ನರಕ್ಷತೆ, ಆರೊೀಗಯ ಮ್ತ್ನಿ ಒಟ್ಟಟರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ್ವನನು 
ಖಚತ್ಪಡಿಸ್ನವ ವಾತಾವರಣವನನು ಸ್ೃಷ್ಟಟಸ್ನತ್ಿದೆ. ಈ ಅಾಂಶಗಳನನು ಶರಿಗೊಳಿಸ್ನವ ಮ್ತ್ನಿ ಬಲಪಡಿಸ್ನವ ಮ್ೂಲರ ಉತ್ಮಿ್ ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಅಭಾಯಸ್ಗಳ ಪ್ರೀತಾುಹ ನೀಡನವ ಬಗೆೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಜಾಗೃತಿ 
ಹಚಿಸ್ನವುದನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೀಕ್ಷಣಿೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರಣವಾಗನತ್ಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿನ ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯಗಳನನು ಒಳಗೊಾಂಡ ಈ ಅಾಂಶಗಳನ ನೆೈಮ್ಿಲಯ, ಆರೊೀಗಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮ್ತ್ನ ಿ
ಪ್ರರಯೋಗಿರ ಅನನಷ್ಕಿನವನನು ಜೂತೆಜೂತೆಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ನವ ಮ್ಹತ್ಿವ ವನನು ಒತಿಿಹೀಳನತ್ಿವೆ. 
ಗಮ್ನಸ್ದ ಹಾಗೂ ಸ್ಾಂಸ್ೆರಸ್ದ ತಾಯಜಯಗಳನ ಆರೊೀಗಯರರವಲಲದ ಸ್ನತ್ಮಿ್ನತ್ಿಲಿನ ಪರದೆೀಶಗಳಿಗೆ ಕ್ರಣವಾಗನತ್ಿವೆ, ಇದನ ಸೂೀಾಂರನಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ದಿೀಘಿಕ್ಲದ ಕ್ಯಲೆಗಳಿಗೆ 
ಕ್ರಣವಾಗನತ್ಿವೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳನ ಸ್ನರಕ್ಷಿತ್ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ವಚ್್ ಪರಸ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ಕೂಡನಗೆ ನೀಡಬಹನದನ. 
ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಮ್ತ್ನಿ ಆರೊೀಗಯದ ಮ್ೂಲ ತ್ತ್ವಗಳನ ವಿವಿಧ್ ರೀತಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತ್ರೆಾಂತೆ ಬಳಸ್ಬಹನದ್ಯದ ಮ್ೂಲಸೌರಯಿಗಳನನು ಒಳಗೊಾಂಡಿವೆ. ನದಿಿಷಟ ವಿಧಾನಗಳನನು ಅನನಸ್ರಸ್ನವುದನ 
ಮ್ತ್ನಿ ತಾಯಜಯಗಳನನು ಸ್ನರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ವಿಲೆೀವಾರ ಮಾಡನವುದನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಲಾಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಗನಾಂಪುಗಳ ಸ್ಮಾನ ಭಾಗವಹಿಸ್ನವಿಕ್ಕ ಮ್ತ್ನ ಿ ಸ್ಹಯೋಗದ ಅವಶಯರತೆಯದೆ. 
ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಕೂಾಂಡ ವಿಧಾನಗಳನ ದಿೀಘಿಕ್ಲಿೀನ ಪರಯೋಜನಗಳನನು ನೀಡನವಾಂತಿರಬೀರನ. 

 ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳನ ತಾಾಂತಿರರ ಆಯೆಗಳನನು ಪ್ರೀತಾುಹಿಸ್ಬೀರನ(ಇಕ್ಕೂೀಸಾನ, ಪಿಟ್ ಚಾಲಯಲಯಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಸಾುನದ ಸ್ಥಳಗಳನನು ಹೂಾಂದಿರನವ ಚಾಲಯಲಯಗಳನ) 
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 ಅಾಂತ್ರಾಂಗಿರವಾಗಿ ಗನಾಂಪನನು ಮ್ನನುಡೆಸ್ಲನ ನಾಯರತ್ವವನನು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸ್ಬೀರನ 
 ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿನ ಚ್ಟ್ನವಟಿಕ್ಕಗಳನನು ಗಾರಮ್ದಲ್ಲಿರನವ ಸ್ಾಂಸಥಗಳನನು (ಸ್ಥಳಿೀಯ ಸ್ಕ್ಿರ,ನೀರನ ಮ್ತ್ನಿ ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಸ್ಮಿತಿಗಳನ, ಮ್ತ್ನಿ ಮೊದಲ ಹಾಂತ್ದ 

ಕ್ಕಲಸ್ಗಾರರನ)ಮ್ನನುಡೆಸ್ಲನ,ಜವಾಬ್ದದರ ಹೂರಲನ ಮ್ತ್ನಿ ನವಿಹಿಸ್ಲನ ಮ್ತ್ನಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತ್ರೆಾಂತೆ ಬದಲಾಯಸ್ನವುದನ ಆವಶಯರವಾಗಿದೆ. 
 ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯಗಳನನು ಸ್ಬಲಿೀರರಣಗೊಳಿಸ್ಲನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳನ ಹಳಿುಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ನಗರ ಪರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ನೆರೆಹೂರೆಗಳ ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯಗಳೂಾಂದಿಗೆ ಸೀರ ತೊಡಗಿಸಿಕ್ಕೂಳನುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 

ಸ್ಥಳಿೀಯ ಮ್ಟ್ಟದ ಡಬೂಲಯ ಎಸ್ ಹಚ್ಛ ಸ್ೂಕ್ಷಮ ಯೋಜನೆಗಳನನು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸ್ಲನ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಯಿಗತ್ಗೊಳಿಸ್ಲನ ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯಗಳಿಗೆ ಇದನ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡನತ್ಿದೆ. 
 

1. ಒಟ್ಟಟರೆಯಾಗಿ, ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಮ್ತ್ನಿ ಆರೊೀಗಯದ ಉಪರಲಮ್ಗಳನ ಇವುಗಳನನು ಒಳಗೊಾಂಡಿರಬೀರನ: 

ಕ್ಕೂೀಷಟರ 1: ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಮ್ತ್ನ ಿಆರೊೀಗಯದ ಬಗೆ ೆಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೂೀೆರ್ 
ರಲ. ಸ್ಾಂ ಮಾನದಾಂಡ ಗರಷಿ ಅಾಂರಗಳನ ಗಳಿಸಿದ ಅಾಂರಗಳನ 
1.1 ದೃಶಯಗೊೀಚ್ರ   
1.2 ವಾಶ್ ರೂಮ್ ಸೌಲಭಯಗಳ ಒಟ್ಟಟರೆ ಪರಸ್ರ 20  
1.3 ಚಾಲಯಲಯಗಳ ಸ್ಮ್ಪಿರತೆ (ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ / ಚಾಲಯಲಯ ಅನನಪ್ರತ್) 20  
1.4 ಚಾಲಯಲಯಗಳ ಸಿಿರೀ/ಪುರನಷ ಸ್ಮ್ತೊೀಲನ (ಪುರನಷರನ: 

ಮ್ಹಿಳಯರನ) (ಸ್ವಯಾಂ ಪರಮಾಣಿೀರರಸ್ಬಹನದ್ಯದ) 

20  

1.5 ಅಾಂಗವಿರಲ-ಸುೀಹಿ ಚಾಲಯಲಯಗಳನ 10  
1.6 ನೀರನ ಕ್ಕೂಳಾಯಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ನೆೈಮ್ಿಲಯಕ್ೆಗಿ ಕ್ಕೂಳಾಯ ಕ್ಕಲಸ್ಗಳನ, 

ಸ್ಮ್ಪಿರತೆ, ಸಿಥತಿ ಮ್ತ್ನಿ ಆಧ್ನನರತೆ 

20  

1.7 ನೀರನನು ಸ್ಮ್ಥಿವಾಗಿ ಬಳಸ್ನವ ಚಾಲಯಲಯಗಳನ 10  
1.8 ನೆೈಮ್ಿಲಯ ನವಿಹಣೆಗಾಗಿಯೀ ಮಿೀಸ್ಲಾದ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ 10  
1.9 ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಪರಶಿೀಲನೆಗಾಗಿ ಮಿೀಸ್ಲಾದ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ 10  
1.10 ಅಡನಗೆ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಯ ಉಡನಪು ಮ್ತ್ನಿ ನೆೈಮ್ಿಲಯ 10  
1.11 ಕ್ಯಾಂಟಿೀನ ನೆೈಮ್ಿಲಯ 10  
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1.12 ಅಡನಗೆಕ್ಕೂೀಣೆಯ ನೆೈಮ್ಿಲಯ 10  
1.13 ಅಡನಗೆ ಪ್ರತೆರಗಳನ, ಮ್ಣಿಣನ ಪ್ರತೆರಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಪ್ರತೆರಗಳ ನೆೈಮ್ಿಲಯ 10  
1.14 ಊಟ್ದ ಸ್ಭಾಾಂಗಣಗಳ ನೆೈಮ್ಿಲಯ 10  
1.15 ಸ್ಲರರಣೆಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಉಪಭೊೀಗಯ ವಸ್ನಿಗಳನನು ಸ್ವಚ್್ಗೊಳಿಸ್ನವುದನ 10  
 ಒಟ್ನಟ 200  

ಈ ಸೂೀೆರ್ ಕ್ರ್ಡಿ ಸ್ವಚ್ ್ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನ ಪರಮ್ನಖ ಅಾಂಶಗಳನನು ಕ್ಕೂರೀಡಿೀರರಸಿಕ್ಕೂಳುಲನ ಅನನರೂಲವಾಗಲಿದೆ.100% ಸ್ವಚ್್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಗನವ ಗನರಯನನು ಸಾಧಿಸ್ಲನ ನಾವು ಈ ದಿಕ್ತನೆಲ್ಲಿ 
ಪರಯಾಣಿಸ್ಬಹನದನ. 

ಸ್ರಯಾದ ನೆೈಮ್ಿಲಯವು ಒಟ್ಟಟರೆ ಆರೊೀಗಯ ಮ್ತ್ನಿ ನೆೈಮ್ಿಲಯದ ದೃಷ್ಟಟಕ್ಕೂೀನದಿಾಂದ ಎಲಾಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೀಕ್ದಾಂತ್ಹ ಸೌಲಭಯಗಳನ. ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಾಂಸಥಯಾಗಿರನವುದರಾಂದ, 

ವಿಶಾಲ ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಸಾವಿಜನರ ಆರೊೀಗಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಗಳಾಗಿ ಕ್ಯಿನವಿಹಿಸ್ಬಲಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲೊೀಪದೊೀಷಗಳಿಾಂದ ಮ್ನರವಿಾದ ಮ್ತ್ನಿ ವಿಫಲವಾಗದೆ-

ಸ್ನರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ಕ್ಕಲಸ್ ಮಾಡಬಲಲ ವಯವಸಥಗಳನನು ಹೂಾಂದಿರನವುದನ ಅತಿ ಮ್ನಖಯವಾಗಿದೆ. ನೆೈಮ್ಿಲಯದ ನವಿಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನದಾಂಡಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ವಯವಸಥಗಳನನು ಪರಶಿೀಲಿಸ್ಲನ ಮ್ತ್ನಿ 

ಉತೆಿೀಜಸ್ಲನ, ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಮಾನದಾಂಡಗಳನನು ಗನರನತಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

1.1 ದೃಶಯಗೊೀಚ್ರ: 

ಯಾವುದೆೀ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗೆ, ವಿಸಿಾರವಾದ ಮೈದ್ಯನಗಳನ, ರಲಾತ್ಮರವಾಗಿ ಆರಷ್ಟಿಸ್ನವ ರಚ್ನೆಗಳನ, ಹಿತ್ವಾದ ಹಸಿರನ ರಾಶಿ ಮ್ತ್ನಿ ರಸ್ ಮ್ನರಿ ವಾತಾವರಣವು ಅಮ್ೂಲಯವಾದ 

ಆರಷಿಣೆಗಳಾಗಿದನದ ಅದನ ಅದರ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನ, ಅಧಾಯಪರರನ ಮ್ತ್ನಿ ಉದೊಯೀಗಿಗಳ ಮೀಲೆ ಶಾಶವತ್ ಪರಣಾಮ್ ಬೀರನತ್ಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಾಂತೆ ಎದನದ ಕ್ಣಲನ ರಟ್ಟಡಗಳನ, 

ಮೀಲಾವರಣಗಳನ, ಹನಲನಲಹಾಸ್ನಗಳನ, ಕ್ಲನದ್ಯರಗಳನ, ರಸಿಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಹಸಿರನ ಭೌತಿರ ನೊೀಟ್ವನನು ಸ್ನಧಾರಸ್ಲನ ಸಾಮ್ೂಹಿರ ಪರಯತ್ುಗಳನನು ಮಾಡನವುದನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 

ಫಲ ಕ್ಕೂಡನವುದನ ಎಾಂಬನವುದನನು ಇದನ ವಿವರಸ್ನತ್ಿದೆ. 

 

 

ಕ್ಕೂೀಷಟರ 1.1 ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೊೀಟ್(20 ಅಾಂರಗಳನ) 



ಸ್ವಚ್ಛ ್ಕ್ಯಾಂಪಸ್ 

  MGNCRE 

   

 
 73 

ರಲ ಸ್ಾಂ ಮಾನದಾಂಡ ಹೌದನ ಇಲಲ 
ಗರಷ ಿ

ಅಾಂರಗಳನ 

ಗಳಿಸಿದ 
ಅಾಂರಗಳನ 

1 

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನ ದೃಶಯ     

4  

 ಬೀಲಿಗಾಗಿ ಮ್ನವಿ     

 ಪೂಣಿ ಆವರಣದಗೊೀಡೆ      

 ಸ್ಾಂದಶಿರರನನು ಪರಶಿೀಲಿಸ್ಲನ ಭದರತಾ ಸಿದಧತೆ ಇದೆಯೀ     

 ಸ್ಾಂದಶಿರರ ಕ್ಕೂೀಣೆ       

2 

ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಾಗ ಸ್ವಚ್ತ್ೆ   

4  

 ಇದನ ಇತ್ರ ಬ್ದಲಕ್ ಗಳಿಾಂದ ಸ್ಮ್ಾಂಜಸ್ವಾದ / ಸ್ಮಾನವಾದ ದೂರದಲ್ಲಿದೆಯೀ?   

 ಪರತಿ ್ನೀಬಲ ಬಳಿಯೂ ಡಸ್ಟ ಬನ ಇರಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ?   

 ಹಳಯ ಫೈಲ ಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ೂಚ್ನಾ ಪಟಿಟಯರನವ ಶೀಖರಣಾ ಕ್ಕೂಠಡಿ ಇದೆಯೀ   

 ಯಾವುದೆೀ ್ನೀಬಲ ನಲ್ಲಿ ಫೈಲ ಗಳ ರಾಶಿಗಳನ ಇರದಾಂತೆ ಪಯಾಿಪಿ ಫೈಲ ಗಳನನು ಇಡನವ ರಪ್ರಟ್ನ 
ಇದೆಯೀ? 

  

3 

ಸ್ವಚಿ್ವಾದ ಮಾಗಿಗಳನ / ರಸಗಿಳನ   

4  

 ಸ್ರಯಾದ ಮೀಲಾ್ವಣಿಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ವಚಿ್ವಾದ ಮಾಗಿಗಳಿವೆಯೀ?   

 ಸೈರಲ ಗಳ ಪ್ರಕ್ತಿಾಂಗ್ ಗೆ ಬೈಸಿರಲ ಸಾಟಯಾಂರ್ಡ ಗಳಿವೆಯೀ?   

 ಬ್ದಲಕ್ ಗಳ ನಡನವೆ ರಲ್ಲಿನ ಪೀವರ್ ಗಳಿಾಂದ ಮಾಡಿದ ಉದ್ಯಯನ ಮಾಗಿಗಳಿವೆಯೀ?   

 ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಮ್ಾಂಜಸ್ವಾದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಧ್ೂಳಿನ ತೊಟಿಟಗಳಿಾಂದ ತ್ನಾಂಬದ ಮಾಗಿಗಳಿವೆಯೀ?   

4 

ಉತ್ಮಿ್ವಾಗಿ ನವಿಹಿಸ್ಲಾದ ಹನಲನಲಹಾಸ್ನಗಳನ, ಉದ್ಯಯನಗಳನ ಮ್ತ್ನ ಿಹಸಿರನ ಹನಲನಲ   

4   ಹನಲನಲಹಾಸ್ನಗಳನನು ನವಿಹಿಸ್ಲನ ಉಪರರಣಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬಾ ರಗಳಾದ ಕ್ಾಂಪ್ೀಸ್ಟ 
ಮ್ತ್ನಿ ಹಸಿಗೊಬಾ ರವಿದೆಯೀ? 
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 ನೆೈಸ್ಗಿಿರ ಇತಿಹಾಸ್ದ ರಲಿಕ್ಕ ಮ್ತ್ನಿ ಬೂೀಧ್ನೆಯನನು ಜೀವಾಂತ್ಗೊಳಿಸ್ಲನ ಬಳಯನವ ಬಳಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ 
ಹೂವುಗಳ ಪರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಮಿೀಸ್ಲಾಗಿರನವ ಉದ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ರೊೀಮಾಾಂಚ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆಯೀ?ಅಲ್ಲಿ 
ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನ ಆಹಾರ ಬಳಯನವ ತ್ಾಂತ್ಲಗಳನನು ಪರಯೋಗಿಸ್ಲನ ಹೂರಾಾಂಗಣ, ಲಿವಿಾಂಗ್ ಕ್ಲಸ್ ರೂಮ್ 
ಗಳನ ಇವೆಯೀ? 

  

 ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಟಿೀನ ಆಹಾರ ತಾಯಜಯವನನು ಕ್ಾಂಪ್ೀಸ್ಟ ಮಾಡಲನ ಮ್ತ್ನಿ ಹತಿಿರದ ತೊೀಟ್ಕ್ಕ ೆ
ಕ್ಾಂಪ್ೀಸ್ಟ ಅನನು ಅನವಯಸ್ಲನ ಅವಕ್ಶವಿದೆಯೀ?  

  

 ಕ್ಯಾಂಟಿೀನ ಮ್ತ್ನಿ ಗರಾಂಥಾಲಯದ ಸ್ಮಿೀಪವಿರನವ ಪರದೆೀಶಗಳನ ಮೀಲಾ್ವಣಿಯಾಂದ ರೂಡಿವೆಯೀ?   

5 

ಸ್ವಚಿ್ಗೊಳಿಸ್ನವ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಯ ಗೊೀಚ್ರತೆ   

4 

 

 ಸ್ವಚಿ್ಗೊಳಿಸ್ನವ ಕ್ಯಿದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರನವ ಬಾಂಬಲ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಯ ಸ್ದಸ್ಯರನ ಅವರನ ಕ್ಯಿನವಿಹಿಸ್ನವ 
ಪರದೆೀಶಗಳನನು ಸ್ೂಚಸ್ಲನ ಬ್ದಯರ್ಡಿ ಗಳೂಾಂದಿಗೆ ವಿಭಿನು ಸ್ಮ್ವಸ್ಿರವನನು ಧ್ರಸ್ನತಾಿರೆಯೀ? 

   

 ಸ್ಥಳಗಳನನು ಸ್ವಚಿ್ಗೊಳಿಸ್ಲನ ಅವರಗೆ ವೆೀಳಾಪಟಿಟ ಇದೆಯೀ?    

 ನಗದಿತ್ ರತ್ಿವಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿ್ದಾರಗ ಸ್ನಲಭವಾಗಿ ಅವರನನು ರರೆಸಿಕ್ಕೂಳುಲನ ಮ್ತ್ನಿ ತೊಡಗಿಸಿಕ್ಕೂಳುಲನ ಅವರನ 
ಅಲಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿ್ದಾರರೆಯೀ? 

   

 
 ಸ್ವಚಿ್ಗೊಳಿಸ್ನವ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಯ ಸ್ದಸ್ಯರನ ವಿಸ್ಿರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಿೀಸ್ಲಿಟಿಟರನವ ದೊಡಡ  ಮ್ತ್ನ ಿ

ಬಳಕ್ಕಯಾಗದ ತೆರೆದ ಪರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ನಯತ್ಕ್ಲಿರವಾಗಿ ಕ್ಯಿನವಿಹಿಸ್ನತಾಿರೆಯೀ? 
   

 ಒಟ್ನಟ   20  

 

1.2 ವಾಶ್ ರೂಮ್ ಗಳ ಒಟ್ಟಟರೆ ಪರಸ್ರ: ನೆೈಮ್ಿಲಯವನನು ಖಾತಿರಪಡಿಸ್ನವ ರಲಮ್ಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ಪರತಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನ, ಅಧಾಯಪರರನ, ಉದೊಯೀಗಿಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಾಂದಶಿರರನ 

ಬಳಸ್ಲನ ಪಯಾಿಪಿ ಚಾಲಯಲಯಗಳನನು ಹೂಾಂದಿರಬೀರನ. ಇವುಗಳನನು ಸ್ದ್ಯ ಸ್ವಚಿ್ವಾಗಿ, ಅಚ್ನಿ ರಟ್ಟಟಗಿ ಮ್ತ್ನಿ ವಾಸ್ನೆಯಾಂದ ಮ್ನರಿವಾಗಿರಸಿಕ್ಕೂಳುಬೀರನ, ಜೂತೆಗೆ 

ಕ್ಕೂಳಚನೀರನನು ಸಾಗಿಸ್ಲನ ಅಥವಾ ಘನತಾಯಜಯಗಳನನು ನವಿಹಿಸ್ಲನ ಸ್ರಯಾದ ವಯವಸಥಗಳೂಾಂದಿಗೆ, ಸ್ಾಂಸ್ರೆಸ್ದ ಒಳಚ್ರಾಂಡಿ ಅಥವಾ ನವಿಹಿಸ್ದ ವಸ್ನಿಗಳ ಯಾವುದೆೀ ರನರನಹನ 

ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಜಲ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲಗಳಿಗೆ ಪರವೆೀಶಿಸ್ನವುದಿಲಲ . ಹೌದನ = 1; ಇಲಲ = 0 ಅಾಂರಗಳನ 
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ಕ್ಕೂೀಷಟರ 1.2 ವಾಶ್ ರೂಮ್ ಸೌಲಭಯಗಳ ಒಟ್ಟಟರೆ ಪರಸ್ರ (20 ಅಾಂರಗಳನ) 
ರಲ.ಸ್ಾಂ. ಮಾನದಾಂಡ ಹೌದನ ಇಲಲ ಗರಷ ಿಅಾಂರಗಳನ ಗಳಿಸಿದ ಅಾಂರ 

1 

 ಹಾಸಟಲ ಗಳಲ್ಲಿ, ತ್ರಗತಿ ಕ್ಕೂಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅಡಿಮನ ಬ್ದಲಕ್, ಲಾಯಬ, ಅಡಿಗೆಮ್ನೆ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನ 
ಇತ್ರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿನ ಚಾಲಯಲಯಗಳನ ಸಲ-್ಕ್ಕೂಲೀಜಾಂಗ್ ಎನಟರೆನು ಡೊೀರ್ ನಾಂದ ಸ್ಾಂಪೂಣಿವಾಗಿ ರವರ್ 
ಆಗಿವೆಯೀ? 

  

5  

 ಚಾಲಯಲಯದ ಆಸ್ನಗಳನ, ವಾಶ್ ಬೀಸಿನ ಗಳನ, ಬಕ್ಕಟ್ ಗಳನ, ಮ್ಗ್ ಗಳನ ಮ್ತ್ನ ಿಟ್ವೆಲ ಗಳನ ಸ್ವಚಿ್ವಾಗಿ 
ಮ್ತ್ನಿ ಅಚ್ನಿ ರಟ್ಟಟಗಿವೆಯ? 

  

 ಹಾಂಚ್ನಗಳ ಗೊೀಡೆಗಳನ, ಒಳಗಿನ ರನುಡಿಗಳನ ಸಟೀನ-ಫ್ತರೀ ಯಾಗಿವೆಯೀ?   

 ಏರ್ / ರೂಮ್ ಫರಶ್ ನರ್ ಗಳನ ನಯಮಿತ್ವಾಗಿ 5 ಮ್ರನಪೂರಣಗೊಳನುತ್ಿವೆಯೀ?   

 ಗೆರೀ ವಾಟ್ರ್ ಮ್ತ್ನಿ ಬ್ದಲಕ್ ವಾಟ್ರ್ ಸಾಗಿಸ್ಲನ ಪರತೆಯೀರ ಪೈಪ್ ಲೆೈನ ಗಳಿವೆಯೀ?   

2 

 ಹಾಸಟಲ ಗಳನ, 5 ತ್ರಗತಿ ಕ್ಕೂಠಡಿಗಳನ, ನವಾಿಹರ ಬ್ದಲಕ್, ಲಾಯಬ ಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಅಡನಗೆಮ್ನೆಯಲ್ಲಿ 
ಆಧ್ನನರ ಫಲಶ್ ಚಾಲಯಲಯಗಳನನು ಒದಗಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

  

5  

 ಫಲಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಾರವಿಟಿ ಬೀಸ್ ಆಗಿದೆಯೀ ಅಥವಾ ಫರಶರ್ ಅಸಿಸಟರ್ಡ ಆಗಿದೆ?   

 ಚಾಲಯಲಯಗಳನ 17 ರಾಂದ 19 ಇಾಂಚ್ನಗಳಷನಟ ಎತ್ಿರದಲ್ಲಿವೆಯೀ?   

 ಚಾಲಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ‘ಡನಯಯಲ ಫಲಶ್ ಸಿಸ್ಟನಿ’ ಇದೆಯೀ, ಅದನ ಬಳಕ್ಕದ್ಯರರಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನನಗನಣವಾಗಿ 
ಪೂಣಿ ಅಥವಾ ರಡಿಮ ಪರಮಾಣದ ನೀರನನು ಹೂರಹಾರನವ ಆಪಷ ನ ನೀಡನತ್ದಿೆಯೀ.    

 ಪರತಿ ಫಲಶ್ ಚಾಲಯಲಯವು 6 ಲಿೀಟ್ರ್ ಸಾಮ್ಥಯಿದ ಫಲಶ್ ಟ್ಟಯಾಂಕ್ ಹೂಾಂದಿದೆಯೀ?   

3 

ಆರೊೀಗಯರರ ವಾತಾವರಣ   

5  

 ಚಾಲಯಲಯಗಳನ ಸೂೀರಕ್ಕ ಮ್ತ್ನಿ ಮಾನವ ತಾಯಜಯವು ನೀರನ ಮ್ೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಪರವೆೀಶಿಸ್ದಹಾಗೆ 
ನಮಿಿಸ್ಲಪಟಿಟವೆಯೀ? 

  

 ಮ್ಲವಿಸ್ಜಿನೆಯನ ಮಾನವರೊಾಂದಿಗಿನ ಸ್ಾಂಪರಿದಿಾಂದ ಮಾತ್ಲವಲಲದೆ ಸ್ಸ್ಯ ಮ್ತ್ನಿ ಪ್ರರಣಿಗಳಿಾಂದ 
ಸ್ಾಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಬೀಪಿಟಿಟದೆಯೀ? 

  

 ಚಾಲಯಲಯಗಳಿಾಂದ ತಾಯಜಯವನನು ಸಾಗಿಸ್ನವ ಒಳಚ್ರಾಂಡಿ ವಯವಸಥಯನ ಪರಸ್ರ ನೆೈಮ್ಿಲಯ ತ್ಾಂತ್ಲಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ   
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ಪೂರರವಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಜೈವಿರ ಅನಲವನನು ಉತಾಪದಿಸ್ಲನ ಕ್ಕೂಳಚನೀರನ ಆಮ್ಲಜನರರಹಿತ್ ಜೀಣಿಕ್ತರಯಯ ವಯವಸಥ ಇದೆಯೀ?   

 ಒಳಚ್ರಾಂಡಿ ನೀರನನು ಸ್ಾಂಸ್ೆರಸ್ಲನ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಮ್ಲವಿಸ್ಜಿನೆಯನನು ಪರತೆಯೀಕ್ತಸ್ಲನ ಮ್ತ್ನ ಿಸ್ಾಂಸ್ೆರಸ್ಲನ 
ಒಾಂದನ ಪ್ರಲಾಂಟ್ ವಿದೆಯೀ? 

  

4 

ವಾತಾಯನ ಮ್ತ್ನ ಿನಷ್ಕಸೆ್ ಸೌಲಭಯಗಳನ   

5  

 ಹಾಸಟಲ ಗಳ, ತ್ರಗತಿ ಕ್ಕೂಠಡಿಗಳ, ನವಾಿಹರ ಬ್ದಲಕ್, ಲಾಯಬ ಗಳ ಮ್ತ್ನಿ ಅಡನಗೆಮ್ನೆಯಲ್ಲಿನ 
ಚಾಲಯಲಯಗಳನ ನಷೆ್ಕಸ್ ಮ್ತ್ನಿ ದ್ಯವರಗಳನನು ಹೂಾಂದಿವೆಯೀ? 

  

 ಅಚ್ನಿ  ಮ್ತ್ನಿ ಶಿಲಿೀಾಂಧ್ರವನನು ಉಾಂಟ್ನಮಾಡನವ ಜಾಗಕ್ತೆಾಂತ್ ಗಾಳಿಯ ರಸಯನ ಗಳನ ಗಾಳಿಯನನು ಹಲಯಗಿಿ 
ಹೂರಕ್ಕೆ ಬೀಸ್ನವುತ್ವಿೆಯೀ? 

  

 ಕ್ಕಲಸ್ದ ನಾಂತ್ರ ಸೌಲಭಯವನನು ಬಳಸ್ದಿ್ದಾರಗ ಚಾಲಯಲಯದ ರಸಯನ ಗಳನನು ಮ್ತ್ನ ಿ ನಷೆ್ಕಸ್ಗಳನನು ಆಟೆ 
ಮಾಡಲನ ನಯಾಂತ್ಲಣಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಪ್ರೀ್ನೂೀಕ್ಲ ಇದೆಯೀ? 

  

 ಚಾಲಯಲಯದ ರಸಯನ ಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ನಷೆ್ಕಸ್ಗಳನ ಬಐಎಸ್ ಮಾನದಾಂಡಗಳಿಗೆ ಅನನಗನಣವಾಗಿವೆಯೀ?   

 ಬಳಕ್ಕಯಲ್ಲಿಲಲದಿ್ದಾರಗ ರಸಯನ ಗಳನನು ಮ್ತ್ನಿ ನಷೆ್ಕಸ್ಗಳನನು ಸಿವಚ್ಛ ಆಟೆ ಮಾಡಲನ ಬಳಕ್ಕದ್ಯರರನನು 
ಪ್ರೀತಾುಹಿಸ್ನವ ಅಭಿಯಾನವಿದೆಯೀ? 

  

 ಒಟ್ನಟ     

 

1.3 ಚಾಲಯಲಯಗಳ ಸ್ಮ್ಪಿರತೆ: ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮ್ತ್ನಿ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗೆ 1:10 ಮ್ತ್ನಿ ಬೂೀಧ್ರವಗಿದ ಸ್ದಸ್ಯರಗೆ 1: 1 ಅಥವಾ 1: 2 ಅನನಪ್ರತ್ದಲ್ಲಿ ಚಾಲಯಲಯ ಮ್ತ್ನ ಿ

ಮ್ೂತಾರಲಯಗಳನನು ಒದಗಿಸ್ಬೀರನ. ಹಾಸಟಲ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲಯಲಯದ ಸ್ೂರಿ ಅನನಪ್ರತ್ವು 1: 8 ಆಗಿದೆ. 

ಆಡಳಿತ್ ಮ್ತ್ನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಹ ಇದೆ ರೀತಿಯಾಗಿರನತ್ದಿೆ . ಇದನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಕಲ ಜನರಾಂದಲೆೀ ತ್ನಾಂಬರನತ್ಿದೆ ಹೂರತ್ನ ರಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳದಿಾಂದಲಲ . ಆಡಳಿತ್ 

ರಟ್ಟಡವು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ ಮ್ತ್ನಿ ನೌರರರ ಸಾಾಂದರತೆಯನನು ರಡಿಮ ಮಾಡನತ್ದಿೆ. ಸ್ಾಂದಶಿರರನ ಇಲ್ಲಿ ರಡಿಮ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಇರನತಿಾರೆ. 

ಅಕ್ಡೆಮಿಕ್ ಬ್ದಲಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನ ಹಚಿನ ಸಾಾಂದರತೆಯಲ್ಲಿರನತಿಾರೆ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಾಂದಶಿರರನ ಹಚ್ನಿ  ಕ್ಲ ಇರನತಿಾರೆ ಆದದರಾಂದ ರಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳ ಸಾಾಂದರತೆಗೆ 

ಅನನಗನಣವಾಗಿ ಹಚಿನ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಯ ಚಾಲಯಲಯಗಳ ಅವಶಯರತೆಯದೆ. ಹಿೀಗಾಗಿ ಚಾಲಯಲಯಗಳ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಯನ ರಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನ ಜನರ ಸಾಾಂದರತೆಗೆ ಅನನಗನಣವಾಗಿರಬೀರನ ಮ್ತ್ನಿ 
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ಉಳಿದನಕ್ಕೂಳನುವ ಅವಧಿಗೆ ಸ್ರಹೂಾಂದನವಾಂತಿರಬೀರನ. ಚಾಲಯಲಯದ ಆಸ್ನಗಳನ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮ್ತ್ನಿ ಅಧಾಯಪರರಗೆ ಮೀಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸ್ೂರಿ ಅನನಪ್ರತ್ಕ್ಕ ೆಹೂಾಂದಿಕ್ಕಯಾದರೆ 

ನೀಡಬೀಕ್ದ ಅಾಂರಗಳನ ಗರಷವಿಾಗಿರನತ್ಿವೆ. ಅದೆೀ ರೀತಿ ಸ್ಾಂದಶಿರರ ಚಾಲಯಲಯದ ಆಸ್ನಗಳಿಗೂ ಇದೆೀ ಮಾದರಯನನು ಅನನಸ್ರಸ್ಬಹನದನ. 

ಕ್ಕೂೀಷಟರ 1.3 ಚಾಲಯಲಯಗಳ ಸ್ಮ್ಪಿರತೆ (ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ /ಚಾಲಯಲಯ /ತೊಳಯನವ ಸೌಲಭಯಗಳ ಅನನಪ್ರತ್) (20 ಅಾಂರಗಳನ)  
ರಲ.ಸ್ಾಂ. ಮಾನದಾಂಡಗಳನ (ಅಾಂರಗಳನ) ಗರಷ ಿಅಾಂರಗಳನ ಗಳಿಸಿದ ಅಾಂರ 

1 

ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫಾಂಕ್ಷನಲ ಚಾಲಯಲಯ ಆಸ್ನಗಳ / ತೊಳಯನವ ಸೌಲಭಯಗಳ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯ 
@10 ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1 ಅಥವಾ ಹಚಿನ ಪುರನಷ ಮ್ೂತಾರ ವಿಸ್ಜಿನಾಲಯಗಳನ (2 ಅಾಂರಗಳನ) 

@10-15 ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1 ಪುರನಷ ಮ್ೂತ್ಲ ವಿಸ್ಜಿನಾಲಯ(1 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

@ ಪರತಿ 10 ಮ್ಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1 ಅಥವಾ ಹಚಿನ ಚಾಲಯಲಯ ಆಸ್ನಗಳನ (2 ಅಾಂರಗಳನ) 

@10-15 ಮ್ಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1 ಚಾಲಯಲಯ ಆಸ್ನ (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

@10 ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1 ಅಥವಾ ಹಚಿನ ವಾಶ್ ಬೀಸಿನ ಗಳನ (2 ಅಾಂರಗಳನ) 

@10-15 ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1 ವಾಶ್ ಬೀಸಿನ (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

@20 ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1 ಅಥವಾ ಹಚಿನ ಡಬೂಲಯಸಿ (2 ಅಾಂರಗಳನ) 

@ 20-30 ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1 ಡಬೂಲಯಸಿ (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

8  

2 

ಬೂೀಧ್ರವಗಿಕ್ಕೆ ಫಾಂಕ್ಷನಲ ಚಾಲಯಲಯ ಆಸ್ನಗಳನ /ತೊಳಯನವ ಸೌಲಭಯಗಳ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯ 
@5 ಪುರನಷ ಅಧಾಯಪರರಗೆ 1 ಪುರನಷ ಮ್ೂತ್ಲ ವಿಸ್ಜಿನಾಲಯ (2 ಅಾಂರಗಳನ) 

@10 ಪುರನಷ ಬೂೀಧ್ರವಗಿಕ್ಕೆ 1 ಪುರನಷ ಮ್ೂತ್ಲ ವಿಸ್ಜಿನಾಲಯ(1 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

@5 ಮ್ಹಿಳಾ ಅಧಾಯಪರರಗೆ 1 ಚಾಲಯಲಯ ಆಸ್ನ (2 ಅಾಂರಗಳನ) 

@5 ಬೂೀಧ್ರವಗಿಕ್ಕೆ 1 ವಾಶ್ ಬೀಸಿನ (2 ಅಾಂರಗಳನ) 

@1 ಕ್ತೆಾಂತ್ ಹಚ್ನಿ  ಬೂೀಧ್ರವಗಿಕ್ಕೆ 1 ವಾಶ್ ಬೀಸಿನ (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

@5 ಪುರನಷ ಅಧಾಯಪರರಗೆ 1 ಡಬೂಲಯಸಿ (2 ಅಾಂರಗಳನ) 

@10 ಪುರನಷ ಅಧಾಯಪರರಗೆ 1 ಡಬೂಲಯಸಿ (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

8  

3 

ಸ್ಾಂದಶಿರರಗೆ ಫಾಂಕ್ಷನಲ ಚಾಲಯಲಯ ಆಸ್ನಗಳ / ತೊಳಯನವ ಸೌಲಭಯಗಳ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯ 
@250 ಸ್ಾಂದಶಿರರಗೆ 1 ಪುರನಷ ಮ್ೂತ್ಲ ವಿಸ್ಜಿನಾಲಯ (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

@100 ಮ್ಹಿಳಾ ಸ್ಾಂದಶಿರರಗೆ 1 ಚಾಲಯಲಯ ಆಸ್ನ (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

4  
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@100 ಸ್ಾಂದಶಿರರಗೆ 1 ವಾಶ್ ಬೀಸಿನ (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

@250 ಸ್ಾಂದಶಿರರಗೆ 1 ಡಬೂಲಯಸಿ (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

 ಒಟ್ನಟ 20  

 

1.4 ಚಾಲಯಲಯಗಳ ಲಿಾಂಗ ಸ್ಮ್ತೊೀಲನ: ಗಾಂಡನ ಮ್ತ್ನಿ ಹಣನಣ ಮ್ರೆಳಿರನವ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಗಾಂಡನ: ಹಣನಣ 60:40 ಅನನಪ್ರತ್ವನನು ವಹಿಸಿಕ್ಕೂಾಂಡನ ನೀರನೊಾಂದಿಗೆ ಚಾಲಯಲಯ 

ಸೌಲಭಯಗಳನನು ಒದಗಿಸ್ಬೀರನ. ಎಲಾಲ ಮ್ಹಿಳಾ ಚಾಲಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯನಟ್ರ ನಾಯಪ್ ಕ್ತನು ಗಳನನು ಚಾಲಯಲಯದಲ್ಲಿ ಫಲಶ್ ಮಾಡದೆ ಸ್ನರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ವಿಲೆೀವಾರ ಮಾಡನವ ಸೌಲಭಯ 

ಇರಬೀರನ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಫಲಶಿಾಂಗ್ ಸಪಿಟಕ್ ಟ್ಟಯಾಂಕ್ ಮ್ತ್ನಿ ಒಳಚ್ರಾಂಡಿಯನನು ತ್ಡೆಯಲನ ಮ್ತ್ನಿ ಉಕೆ್ತ ಹರಯಲನ ಕ್ರಣವಾಗನತ್ಿದೆ. 

ಪುರನಷರ ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಸೌಲಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಡಬೂಲಯಸಿಗಳಿಗೆ ಮ್ೂತ್ಲ ವಿಸ್ಜಿನೆಯ ಅನನಪ್ರತ್ 2: 1 ಮಿೀರಬ್ದರದನ. ಚಾಲಯಲಯದ ಮ್ೂಲಸೌರಯಿವು ಸ್ೂರಿ ಅನನಪ್ರತ್ಕ್ಕ ೆ

ಹೂಾಂದಿಕ್ಕಯಾದರೆ ಗರಷಿ ಅಾಂರಗಳನನು ನೀಡಬಹನದನ. ಪುರನಷರನ ಮ್ತ್ನಿ ಮ್ಹಿಳಯರಗೆ ಪರತೆಯೀರ ಪರವೆೀಶದ್ಯವರಗಳ ಅಸಿತಿ್ವವು ಎರಡನ ಅಾಂರಗಳನನು ಪಡೆಯನತ್ಿದೆ, ಇಲಲವಾದಲ್ಲಿ 

ಅಾಂರಗಳನ ಸಿಗನವುದಿಲಲ . ಲೆೀಡಿ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ ಪರಶಿೀಲನೆಯ ಮೀಲಿವಲಯರಣಾ ದ್ಯಖಲೆಯ ಲಭಯತೆಯನ 5 ಅಾಂರಗಳನನು ಪಡೆಯನತ್ಿದೆ. ಮ್ಹಿಳಯರಗಾಗಿ ಚಾಲಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯನಟ್ರ 

ನಾಯಪ್ ಕ್ತನು ವಿಲೆೀವಾರ ಸೌಲಭಯವು 5 ಅಾಂರಗಳನನು ಪಡೆಯನತ್ದಿೆ. 

ಪರತಿ ಮ್ಹಡಿಯಲ್ಲಿನ ಪರತಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ,ವಿರಲ ಚೀತ್ನ ಮ್ಹಿಳಯರನ ಮ್ತ್ನಿ ಪುರನಷರಗೆ ಒಾಂದನ ಪರತೆಯೀರ ಚಾಲಯಲಯದ ಅವಶಯರತೆಯದೆ. ಆದದರಾಂದ ಪರತಿ ರಟ್ಟಡರೂೆ ಲಿಾಂಗ 

ದೃಷ್ಟಟಕ್ಕೂೀನವನನು ಗಮ್ನದಲ್ಲಿಟ್ನಟಕ್ಕೂಾಂಡನ ಸಾರಷನಟ ಚಾಲಯಲಯ ಸೌಲಭಯಗಳನನು ಒದಗಿಸ್ಬೀಕ್ಗಿದೆ. 

 ಕ್ಕೂೀಷಟರ 1.4 ಚಾಲಯಲಯಗಳ ಲಿಾಂಗ ಸ್ಮ್ತೊೀಲನ (ಪುರನಷರನ: ಮ್ಹಿಳಯರನ) (20 ಅಾಂರಗಳನ) 
ರಲ.ಸ್ಾಂ. ಮಾನದಾಂಡ ಹೌದನ ಇಲಲ ಗರಷ ಿಅಾಂರಗಳನ ಗಳಿಸಿದ ಅಾಂರ 

1 

ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರನವ ಚಾಲಯಲಯದ ಆಸ್ನಗಳ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯ-ಹನಡನಗರನ 

8 ಹನಡನಗರಗೆ 1 ಪುರನಷ ಮ್ೂತ್ಲ ವಿಸ್ಜಿನಾಲಯ. ಹೌದನ / ಇಲಲ (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

15 ಹನಡನಗರಗೆ 1 ಡಬೂಲಯಸಿ ,ಹೌದನ / ಇಲಲ (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

  2  

2 

ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರನವ ಚಾಲಯಲಯದ ಆಸ್ನಗಳ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯ-ಹನಡನಗಿಯರನ 

6 ಹನಡನಗಿಯರಗೆ ಒಾಂದನ, (2 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

@ನಾಂತ್ರ ಪರತಿ 10 ಹನಡನಗಿಯರಗೆ ಒಾಂದನ ಹಚ್ನಿ ವರ 

  2  
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3 

ಅಧಾಯಪರರಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರನವ ಚಾಲಯಲಯ ಆಸ್ನಗಳ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯ-ಪುರನಷರನ 

ಒಬಾ  ಅಧಾಯಪರರಗೆ 1 (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

ಎರಡನ ಅಧಾಯಪರರಗೆ 1 (2 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

  2  

4 

ಅಧಾಯಪರರಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರನವ ಚಾಲಯಲಯ ಆಸ್ನಗಳ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯ-ಮ್ಹಿಳಯರನ 

ಒಬಾ  ಅಧಾಯಪರರಗೆ 1 (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

ಎರಡನ ಅಧಾಯಪರರಗೆ 1 (2 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

  2  

5 

ಪುರನಷರನ ಮ್ತ್ನಿ ಮ್ಹಿಳಯರಗೆ ಪರತೆಯೀರ ಪರವೆೀಶದ್ಯವರಗಳನ 

ಪರತೆಯೀರ ಪರವೆೀಶದ್ಯವರ (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

ಪರತೆಯೀರ ಬ್ದಲಕ್ ಅಥವಾ ಪರತೆಯೀರ ಸ್ಥಳ (2 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

  2  

6 

ಮ್ಹಿಳಯರನ ಮ್ತ್ನಿ ಹನಡನಗಿಯರಗೆ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಚಾಲಯಲಯಗಳಿಗೆ ಮ್ಹಿಳಾ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಯಾಂದ ಮೀಲಿವಲಯರಣೆ 

ಬಲಿಡಾಂಗ್ ನ ರತ್ಿವಯಕ್ೆಗಿ ನೆೀಮ್ರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್)  

ರಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಮೀಲಿವಲಯರಣೆ ಶನಚಗೊಳಿಸ್ನವಿಕ್ಕ ಮ್ತ್ನಿ ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಚ್ರಲವನನು ಸಾಥಪಿಸ್ಲಾಗಿದೆ (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

ಪರತಿದಿನ ಒಾಂದನ ಬ್ದರ ಮೀಲಿವಲಯರಣೆಯನನು ಖಾತಿರಪಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್)  

ಪರತಿದಿನ ಎರಡನ ಬ್ದರ ಮೀಲಿವಲಯರಣೆಯನನು ಖಾತಿರಪಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ (2 ಪ್ರಯಾಂಟ್)  

ಅತ್ನಯತ್ಿಮ್ ಮೀಲಿವಲಯರಣೆಗೆ,ಬಲಿಡಾಂಗ್ ನ ಅತ್ನಯತ್ಮಿ್ ಶನಚತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾಸಿರ ಪರಶಸಿಿಗಳನ (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

  5  

7 

ಮ್ಹಿಳಯರ ಚಾಲಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯನಟ್ರ ನಾಯಪ್ ಕ್ತನು ಗಾಗಿ ಡಿಸೂಪಜಲ ಸೌಲಭಯ 
ಪರತಿ ಚಾಲಯಲಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸೂಪಜಲ ಬನ ಸೌಲಭಯ ಲಭಯವಿದೆ (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

ಪರತಿ ಚಾಲಯಲಯ ಸ್ಾಂಕ್ತೀಣಿದಲ್ಲಿ ಡಿಸೂಪಜಲ ಬನ ಸೌಲಭಯ ಲಭಯವಿದೆ (2 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

ಸ್ಾಂಗರಹಣೆ ಮ್ತ್ನಿ ವಿಲೆೀವಾರ ಸೌಲಭಯ ಅಸಿಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

ಸ್ಾಂಗರಹಣೆ ಮ್ತ್ನಿ ವಿಲೆೀವಾರ ಸೌಲಭಯದ ಚ್ರಲವನನು ಜಾರಗೆ ತ್ರಲಾಗಿದೆ (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

ಸ್ಾಂಗರಹಣೆ ಮ್ತ್ನಿ ವಿಲೆೀವಾರ ಚ್ರಲದ ಮೀಲಿವಲಯರಣೆ (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

  5  

 ಒಟ್ನಟ   20  
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1.5 ವಿರಲಚೀತ್ನ ಸುೀಹಿ ಚಾಲಯಲಯಗಳನ: ಅಾಂಗವಿರಲತೆ ಹೂಾಂದಿರನವವರಗೆ ಚಾಲಯಲಯಗಳನನು ಒದಗಿಸ್ನವುದನ ರಡಾಡಯ ಮ್ತ್ನಿ ಮಾನವಿೀಯವಾಗಿದೆ. ಅವರಗಾಗಿ ವಿಶೀಷವಾಗಿ 

ವಿನಾಯಸ್ಗೊಳಿಸ್ಲಾದ ಚಾಲಯಲಯಗಳನ ಗರಷಿ ಅಾಂರಗಳನನು ಪಡೆಯಲನ ಸಾಧ್ಯವಾಗನತ್ಿವೆ. ಪರವೆೀಶವನನು ಉತೆಿೀಜಸ್ನವ ಇಳಿಜಾರನಗಳ ಲಭಯತೆ, ಬಳಕ್ಕಯನನು ಉತೆಿೀಜಸ್ನವ ವಿನಾಯಸ್ 

ಮ್ತ್ನಿ ಅಾಂಗವಿರಲರಗೆ ವಿಶೀಷ ಸೌಲಭಯಗಳನನು ತಿಳಿಸ್ನವ ಸ್ಾಂಕ್ಕೀತ್ಗಳನ ಗರಷಿ ಅಾಂರಗಳನನು ಪಡೆಯನತ್ಿವೆ. ಇದನ ವಿರಲಚೀತ್ನ ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯದ ಒಳಗೊಳನುವಿಕ್ಕಯನನು ಸ್ೂಚಸ್ನತ್ಿದೆ. 

ಕ್ಕೂೀಷಟರ 1.5 ವಿರಲಚೀತ್ನ ಸುೀಹಿ ಚಾಲಯಲಯಗಳನ (10 ಅಾಂರಗಳನ) 
ರಲ.ಸ್ಾಂ ಮಾನದಾಂಡ ಗರಷ ಿಅಾಂರಗಳನ ಗಳಿಸಿದ ಅಾಂರ 

1 

ವಿರಲಚೀತ್ನ ಅಧಾಯಪರರಗೆ ಪರತೆಯೀರ ಚಾಲಯಲಯಗಳನ 

ಪರತಿ ಅಧಾಯಪರರ ಕ್ಕೂಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಚ್ಛಡ ವಾಶ್ ರೂಮ್ 

ಕ್ಕೂೀಣೆಗೆ ಜೂೀಡಿಸಿಲಲದ ಒಾಂದನ ಚಾಲಯಲಯ 1 

2  

2 

ವಿರಲಚೀತ್ನ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರತೆಯೀರ ಚಾಲಯಲಯಗಳನ  
 ಸ್ನಲಭ ಪರವೆೀಶದೊಾಂದಿಗೆ ಪರತಿ ರಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಒಾಂದನ ವಾಶ್ ರೂಮ್ 1 
 ಸ್ನಲಭ ಪರವೆೀಶದೊಾಂದಿಗೆ ಪರತಿ ಮ್ಹಡಿಗೆ ಒಾಂದನ ವಾಶ್ ರೂಮ್ 2 

2  

3 

ಇಳಿಜಾರನಗಳ ಲಭಯತೆ  
 ಸ್ನಲಭ ಪರವೆೀಶದೊಾಂದಿಗೆ ಪರತಿ ರಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಒಾಂದನ ವಾಶ್ ರೂಮ್ 1  
 ಸ್ನಲಭ ಪರವೆೀಶದೊಾಂದಿಗೆ ಪರತಿ ಮ್ಹಡಿಗೆ ಒಾಂದನ ವಾಶ್ ರೂಮ್ 2 

2  

4 

ವಿರಲಚೀತ್ನರಗೆ ಸ್ರಹೂಾಂದನವಾಂತೆ ಚಾಲಯಲಯಗಳ ಸ್ೂರಿ ವಿನಾಯಸ್  
 ವಿಾಂಗಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಮ್ತ್ನಿ ಪರವೆೀಶವನನು ಜಾರಮಾಡಲಾಗಿದೆ 1 
 ವಿಶೀಷವಾಗಿ ವಿನಾಯಸ್ಗೊಳಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಮ್ತ್ನಿ ಪರವೆೀಶವನನು ಜಾರಮಾಡಲಾಗಿದೆ 2 

2  

5 

ಅಾಂತ್ಹ ಚಾಲಯಲಯಗಳ ಮೀಲೆ ಸೈನ ಬೂೀರ್ಡಿ ಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಲಭಯತೆ  
 ರಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಚಾಲಯಲಯದ ಲಭಯತೆಯ ಬಗೆೆ ಸ್ಾಂಕ್ಕೀತ್ಗಳನನು ಸಾಥಪಿಸ್ನವುದನ 1  
 ಚಾಲಯಲಯದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಾಂಕ್ಕೀತ್ಗಳನನು ಸಾಥಪಿಸ್ನವುದನ 2 

2  

 ಒಟ್ನಟ 10  
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1.6 ವಾಟ್ರ್ ಟ್ಟಯಪ್ು, ಸಾಯನ್ನೀಶನ ಮ್ತ್ನ ಿಪಲಾಂಬಾಂಗ್: ಫಾಂಕ್ಷನಲ ಟ್ಟಯಪ್ ಗಳನನು ಪರಶಿೀಲಿಸ್ನವ ಅವಶಯರತೆಯದೆ ಮ್ತ್ನಿ ಸೂೀರಕ್ಕಯನನು ಸ್ಹ ಗಮ್ನಸ್ಬೀರನ. ನೀರನ ಶೂನಯ ವಯಥಿವು 

ಗರಷಿ ಅಾಂರಗಳನನು ಪಡೆಯನತ್ದಿೆ. ಒಟ್ಟಟರೆ ಸ್ವಚಿ್ತೆ, ಸಾಪೀಕ್ಷವಾದರೂ ಪರತಿಕ್ತರಯಯನನು ಆಧ್ರಸಿರಬೀರನ. ನವಿಹಣೆ ಚ್ರಲದ ಪರದಶಿನ ಮ್ತ್ನಿ ನಯಮಿತ್ ಅನನಷ್ಕಿನ (ಸಾಕ್ಷಯಚತ್ಲ 

ಸಾಕ್ಷಯ ) ಅತ್ಯಗತ್ಯ . ಕ್ಕಲಸ್ದ ಸ್ಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲಯಲಯಗಳನನು ಅನಾಲಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯ ಎಾಂದನ ಖಚತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಳಿು, ವಿಶೀಷವಾಗಿ ಅಾಂಗವಿರಲರ. ಲಾಕ್ ಆಗಿದದರೆ ಕ್ತೀಲಿಯನನು ಎಲ್ಲಿ 

ಪಡೆಯಬಹನದನ ಎಾಂಬನದರ ಸ್ೂಚ್ನೆಯನನು ನಮ್ೂದಿಸಿ ಪರದಶಿಿಸ್ಬೀರನ. ಬಳಕ್ಕಯಾಗದ ಚಾಲಯಲಯಗಳನನು ವಾರಕ್ಕೂೆಮಮ ಯಾದರೂ ಶನಚಗೊಳಿಸ್ಬೀರನ. 

ಕ್ಕೂೀಷಟರ 1.6 ವಾಟ್ರ್ ಟ್ಟಯಪ್ು, ಸಾಯನ್ನೀಶನ ಮ್ತ್ನ ಿಪಲಾಂಬಾಂಗ್ (20 ಅಾಂರಗಳನ) 
ರಲ.ಸ್ಾಂ. ಮಾನದಾಂಡ  ಗರಷ ಿಅಾಂರಗಳನ ಗಳಿಸಿದ ಅಾಂರ 

1 

ಚಾಲಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೂೀರಕ್ಕಯಾಗದ ಫಾಂಕ್ಷನಲ ಟ್ಟಯಪ್ ಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಚಾಲಯಲಯ ಹಾಗನ ಸಾುನದ ಪರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ 
(ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನ, ಅಧಾಯಪರರನ, ಸ್ಾಂದಶಿರರನ) ಫಾಂಕ್ಷನಲ ಟ್ಟಯಪ್ ಗಳ ಲಭಯತೆ (ಎಲಾಲ ಬಳಕ್ಕಯ ಅಾಂಶಗಳನ) 1. 

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿನ ಚಾಲಯಲಯಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಸಾುನದ ಪರದೆೀಶಗಳನನು ಹೂರತ್ನಪಡಿಸಿ ಫಾಂಕ್ಷನಲ ಟ್ಟಯಪ್ ಗಳ 
ಲಭಯತೆ(ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನ, ಅಧಾಯಪರರನ, ಸ್ಾಂದಶಿರರನ)-ಅಡಿಗೆಮ್ನೆ, ಉದ್ಯಯನಗಳನ, ಸಾವಿಜನರ ಪರದೆೀಶಗಳನ. 
ಟ್ಟಯಪ್ ಗಳನನು ಬದಲಿಮಾಡಲಿಕೆ್ಗಿ ಸೂೀರಕ್ಕ ಯಾಗನವ ಟ್ಟಯಪ್ ಗಳನನು ತ್ಕ್ಷಣವೆೀ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೀ 1. 

ಉತ್ಮಿ್ ಗನಣಮ್ಟ್ಟದ ಟ್ಟಯಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕ್ಕ ಮಾಡನವುದನ (ತ್ನರನೆ ನರೊೀಧ್ರ, ಪಿವಿಸಿ). 
ಟ್ಟಯಪ್ ಇನು ಪರಟಸ್ಿ-ಭೆೀಟಿಗಳ ಪುನರಾವತ್ಿನೆ 1. 

4  

2 

ನೀರನ ಪೈಪ್ ಲೆೈನ ಗಳ ಜಾಲ-ಸೂೀರಕ್ಕಯನನು ಗಮ್ನಸಿ  
 ಸೂೀರಕ್ಕಗಳಿಗಾಗಿ ನೀರನ ಪೈಪ್ ಲೆೈನ ಗಳ ಸಾಪ್ರಿಹಿರ ಪರಶಿೀಲನೆ 1 
 ನೀರನ ಪೈಪಲೈನ ಪರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆೈಮ್ಿಲಯ ನವಿಹಣೆ 1 

2  

3 

ಛಾವಣಿಗಳ ಮ್ತ್ನಿ ಸೈರ್ಡ ವಾಲ ಗಳ ಮೀಲೆ ಪರಣಾಮ್ ಬೀರನವ ಸೂೀರಕ್ಕಗಳನ 

ಛಾವಣಿಗಳ ಮ್ತ್ನಿ ಸೈರ್ಡ ವಾಲ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂೀರನವ ಬಾಂದನಗಳ ಗನರನತಿಸ್ನವಿಕ್ಕ 1 

ತ್ಜಞರ / ಎಾಂಜನಯರ್ ಗಳ ಪರಶಿೀಲನೆ ಮ್ತ್ನಿ ಸೂೀರನವ ಛಾವಣಿಗಳ ಮ್ತ್ನಿ ಸೈರ್ಡ ವಾಲ ಗಳ ಪರಣಾಮ್ದ ರನರತ್ನ ಸ್ಲಹ 2 

ವಾರಕ್ಕೂೆಮಮ ರಪೀರ / ಸೂೀರನವ ಛಾವಣಿಗಳ ಮ್ತ್ನಿ ಸೈರ್ಡ ವಾಲ ಗಳ ನವಿಹಣೆ 1 

4  

4 

ಚಾಲಯಲಯ ಪರದೆೀಶಗಳ ಒಟ್ಟಟರೆ ಸ್ವಚಿ್ತೆ  
 ಚಾಲಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರನವ ಚಾಲಯಲಯದ ಮ್ಹಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಶಿೀಲನೆ 1 
 ವಿರಲಚೀತ್ನ ಮ್ತ್ನಿ ವೃದಧರಗೆ ಚಾಲಯಲಯ ಸ್ನರಕ್ಷತಾ ಪರರರಗಳ ಲಭಯತೆ (ಸೈರ್ಡ ಹಾಯಾಂಡಲು, ವಾಲ ಸ್ಪ್ೀಟ್ಿ, ಹಾಯಾಂರ್ಡ 

4  
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ಫೌಸಟ್ು ) 1 

ಚಾಲಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯನ್ನೈಜರ್ ಗಳ, ಹಾಯಾಂರ್ಡ ವಾಶ್, ಸಾಬೂನನಗಳ, ಟ್ಟಯಲಟ್ ಕ್ತಲೀನರ್ ಗಳ ಲಭಯತೆ. 1 

 

5 

ನವಿಹಣೆ ಚ್ರಲವನನು ಸ್ರಯಾಗಿ ಪರದಶಿಿಸ್ಲಾಗನತ್ಿದೆ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಯಿಗತ್ಗೊಳಿಸ್ಲಾಗನತ್ದಿೆ  
 ಅಥಿವಾಗನವ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲಯಲಯ ನವಿಹಣೆಯ ಸೈನ ಬೂರ್ಡಿ1 

ಚಾಲಯಲಯ ಮ್ತ್ನ ಿ ಸಾುನದ ಟ್ಟಯಪ್ ಗಳನ ಮ್ತ್ನ ಿ ಕ್ಕೂಳಾಯ ನೆಲೆವಸ್ನಗಿಳ ರಪೀರ ಮ್ತ್ನಿ ನವಿಹಣೆಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರರದಶಿರತೆ 1 

ತ್ಜಞರ ಸ್ಲಹಯ ಮೀರೆಗೆ ದನರಸಿಿ ಕ್ಯಿಗಳ ಅನನಷಿ್ಕನ 2 

4  

 

ಪರತಿಕ್ತರಯಯ ಕ್ಯಿವಿಧಾನ 

ವಿಮ್ಶಿಗಾಗಿ ಎಲಾಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ರಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಪರತಿಕ್ತರಯ ಕ್ಯಿವಿಧಾನದ ಲಭಯತೆ  
 ಸೂೀರನವ ಟ್ಟಯಪ್ ಗಳ ಆವತ್ಿರ ವಿಮ್ಶಿ, ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನ, ಅಧಾಯಪರರನ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನವಾಸಿಗಳಿಾಂದ ಕ್ಕೂಳಾಯ 
ಜೂೀಡಣೆ 1 

ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನ, ಅಧಾಯಪರರನ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನವಾಸಿಗಳಿಾಂದ ಪಡೆದ ದೂರನಗಳನ / ಸ್ಲಹಗಳನನು ನಣಿಯಸ್ನವುದನ ಮ್ತ್ನ ಿ
ಅನನಷಿ್ಕನಗೊಳಿಸ್ನವುದನ 2 

2  

 ಒಟ್ನಟ 20  

 

1.7 ನೀರನ ದಕ್ಷ ಚಾಲಯಲಯಗಳನ: ಶನಷೆ ಮ್ತ್ನಿ ಜೈವಿರ ಚಾಲಯಲಯಗಳ ಜೂತೆಗೆ ಡನಯಯಲ ಫಲಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಾಂವೆೀದರ ಆಧಾರತ್ ಟ್ಟಯಪ್ ಗಳ ಲಭಯತೆಯನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ 

ನವಿಹಣೆಯ ನೀರನ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿಯನನು ಸ್ೂಚಸ್ನತ್ಿದೆ. ಆದದರಾಂದ ಯಾವುದೆೀ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರನ ದಕ್ಷ ಚಾಲಯಲಯ ಮ್ೂಲಸೌರಯಿ ಇರನವಿಕ್ಕಯನನು ಮೌಲಯಮಾಪನ 

ಮಾಡನವ ಅವಶಯರತೆಯದೆ. 

 

 

ಕ್ಕೂೀಷಟರ 1.7 ನೀರನ ದಕ್ಷ ಚಾಲಯಲಯಗಳನ (10 ಅಾಂರಗಳನ) 
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ರಲ.ಸ್ಾಂ ಮಾನದಾಂಡ  ಗರಷ ಿಅಾಂರಗಳನ ಗಳಿಸಿದ ಅಾಂರ 

1 

ಡನಯಯಲ ಫಲಶ್ ವಯವಸಥಯನನು ಹೂಾಂದಿರನವ ಚಾಲಯಲಯಗಳನ  
 ಫಲಶ್ ಟ್ಟಯಾಂಕ್ ಡನಯಯಲ ಫಲಶ್ ಹೂಾಂದಿದೆ ಮ್ತ್ನಿ 6 ಲಿೀಟ್ರ್ (4 ಪ್ರಯಾಂಟ್) ಗಿಾಂತ್ ರಡಿಮ ದಕ್ಷತೆಯನನು ಹೂಾಂದಿದೆ  
 ಫಲಶ್ ಟ್ಟಯಾಂಕ್ ಡನಯಯಲ ಫಲಶ್ ಹೂಾಂದಿದೆ ಆದರೆ 6 ಲಿೀಟ್ರ್ (3 ಪ್ರಯಾಂಟ್) ಗಿಾಂತ್ ಹಚ್ನಿ  ದಕ್ಷವಾಗಿಲಲ  
 ಫಲಶ್ ಟ್ಟಯಾಂಕ್ ಸಿಾಂಗಲ ಫಲಶ್ ಹೂಾಂದಿದೆ ಮ್ತ್ನಿ 6 ಲಿೀಟ್ರ್ (2 ಪ್ರಯಾಂಟ್) ಗಿಾಂತ್ ರಡಿಮ ದಕ್ಷತೆಯನನು ಹೂಾಂದಿದೆ  
 ಫಲಶ್ ಟ್ಟಯಾಂಕ್ ಸಿಾಂಗಲ ಫಲಶ್ ಹೂಾಂದಿದೆ ಆದರೆ 6 ಲಿೀಟ್ರ್ (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್) ಗಿಾಂತ್ ಹಚ್ನಿ  ದಕ್ಷವಾಗಿಲಲ 

4  

2 

ಟ್ಟಯಪ್ು-ಸ್ಾಂವೆೀದರ ಆಧಾರತ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮ್ಯ ಆಧಾರತ್  
 ಸ್ಮ್ಯ ಮ್ನಗಿದಿದೆ (2 ಪ್ರಯಾಂಟ್)  
 ಸ್ಮ್ಯ ಅಷನಟ ಪರಣಾಮ್ಕ್ರಯಾಗಿಲಲ (1ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

2  

3 

ಚಾಲಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆರೀ ವಾಟ್ರ್ ನ (ಮ್ರನಬಳಕ್ಕಯ ನೀರನ) ಲಭಯತೆ  
 ಲಭಯವಿರನವ ಮ್ತ್ನಿ ಉತ್ಮಿ್ವಾಗಿ ಸ್ಾಂಪರಿಗೊಾಂಡಿರನವ ನೆಟ್ ವಕ್ಿ (4ಪ್ರಯಾಂಟ್)  
 ಲಭಯವಿರನವ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ರಯಾಗಿ ಸ್ಾಂಪರಿ ಹೂಾಂದಿಲಲದ ನೆಟ್ ವಕ್ಿ (2 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

4  

 ಒಟ್ನಟ 10  

 

1.8 ನೆೈಮ್ಿಲಯ ನವಿಹಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಮ್ಪಿಿತ್ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ  

ದನರಭಾಯಸ್ಗಳ ನಷೀಧ್: ಶೈಕ್ಷಣಿರ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮರ, ವಸ್ತಿ ಮ್ತ್ನಿ ಹಾಸಟಲ ಪರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ನತ್ಿಮ್ನತ್ಿಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲಾಲ ರೀತಿಯ ಮ್ನರಿ ಮ್ೂತ್ಲ ವಿಸ್ಜಿನೆ ಮ್ತ್ನಿ 

ಮ್ಲವಿಸ್ಜಿನೆಯನನು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಷೀಧಿಸ್ಬೀರನ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನ ಸ್ನತ್ಿಮ್ನತ್ಿಲಿನಲ್ಲಿ ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಸೌಲಭಯಗಳ ಲಭಯತೆ ಮ್ತ್ನಿ ದನರಭಾಯಸ್ವನನು ನಷೀಧಿಸ್ನವ ಬಗೆೆ ಆಯಾ 

ಸೈನ ಬೂೀರ್ಡ ಿ ಗಳನ ಇರಬೀರನ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಜಲಮ್ೂಲಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾವಿಜನರ ನೆೈಮ್ಿಲಯದ ಗನಣಮ್ಟ್ಟ ಮ್ತ್ನಿ ನೀರನ ಗನಣಮ್ಟ್ಟವನನು ಕ್ಪ್ರಡಿಕ್ಕೂಳುಲನ ದ್ಯರತ್ಪಿಪದ ಪ್ರರಣಿಗಳನ 

ಮ್ತ್ನಿ ಜಾನನವಾರನಗಳ ಚ್ಲನವಲನವನನು ನಬಿಾಂಧಿಸ್ಬೀಕ್ಗಿದೆ. 
ನೆೈಮ್ಿಲಯ ನವಿಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರನವ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರತ್ಲಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಜವಾಬ್ದದರಗಳ ಬಗೆೆ ಸ್ಮ್ಪಿರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬೀರನ. ಭದರತಾ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗೆ ಜಾಗರೂರರಾಗಿರಲನ ತ್ರಬೀತಿ 

ನೀಡಬೀರನ. ಭದರತಾ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗೆ ಅವರ ಕ್ಯಿಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹತಿಿರವಿರನವ ಚಾಲಯಲಯಗಳ ಪರವೆೀಶವನನು ಸ್ಹ ಒದಗಿಸ್ಬೀರನ. 
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ಚಾಲಯಲಯ ಸೌಲಭಯ ಸೀರದಾಂತೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮ್ೂಲಸೌರಯಿಗಳ ನವಿಹಣೆಗಾಗಿ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗಳನನು ಪರದೆೀಶವಾರನ ಪರಣಾಮ್ಕ್ರಯಾಗಿ ನಯೋಜಸ್ಬೀರನ. ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಉಸ್ನಿವಾರ 

ವರದಿಯನನು ಪರಶಸಿಿ ಅಾಂರಗಳಿಗೆ ಪರಗಣಿಸ್ಬಹನದನ. ಆದ್ಯಗೂಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ನರಿ ಮ್ಲವಿಸ್ಜಿನೆಯ ಘಟ್ನೆಗಳನ ಶೂನಯ ಅಾಂರಗಳಿಗೆ ಕ್ರಣವಾಗನತ್ಿವೆ. ತ್ರಬೀತಿ 

ಕ್ಯಿರಲಮ್ಗಳನನು ನಡೆಸ್ನವಲ್ಲಿ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಾಂಬಾಂಧ್ಪಟ್ಟ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗೆ ಗರಷಿ ಅಾಂರಗಳನನು ಪಡೆಯಲನ ನಯಮಿತ್ವಾಗಿ ಆರೊೀಗಯ ತ್ಪ್ರಸ್ಣೆಗಳನನು ಖಚತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಳನುವ ಬಗೆೆ ಸಾಕ್ಷಯಚತ್ಲ 

ಸಾಕ್ಷಯಗಳನ ಬೀಕ್ಗನತ್ಿವೆ. 

ಸ್ಾಂಭವನೀಯ ಸೂೀಾಂರನಗಳ ಎರಡನ ಅಾಂಶ-ಮ್ೂಲಗಳನ ರನಕ್ ಹೌಸ್ ಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಚಾಲಯಲಯಗಳಿಾಂದ ಬರನವ ತಾಯಜಯ ಹೂಳಗಳನ. ಅಡಿಗೆಮ್ನೆ ಮ್ತ್ನಿ ಊಟ್ದ ಪರದೆೀಶಗಳನನು 

ಸ್ವಚಿ್ವಾಗಿಡನವುದನ ರಡಾಡಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ರಯಾದ ಮ್ನರಿ ಹರಯನವ ಒಳಚ್ರಾಂಡಿ ವಯವಸಥಯನನು ನವಿಹಿಸ್ನವುದರಾಂದ ಅದನ ತಾಯಜಯ ನೀರನನು ತೆಗೆದನಕ್ಕೂಾಂಡನ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಯಲೆಟ್ ಗೆ 

ಬಡನಗಡೆ ಮಾಡನವ ಮೊದಲನ ತಾಯಜಯನೀರನ ಸ್ಾಂಸ್ೆರಣಾ ವಯವಸಥಯ ಮ್ೂಲರ ರಳನಹಿಸ್ನತ್ದಿೆ. ಮ್ನಚಿಹೂೀಗಿರನವ ಚ್ರಾಂಡಿಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಕೂಳಯಬಲಲ ತಾಯಜಯವು ಶೂನಯ 

ಬಾಂದನಗಳನನು ಪಡೆಯನತ್ಿದೆ. ಚ್ರಾಂಡಿಗಳ ಸ್ವಚಿ್ತೆಯನನು ಕ್ಪ್ರಡಿಕ್ಕೂಳುಲನ, ತ್ಡೆಗಟ್ನಟವಿಕ್ಕ, ನೀರನ-ಲಾಗಿಾಂಗ್, ಸಿೀಪೀಜ್, ಜರಳಗಳ ಸ್ಾಂತಾನೊೀತ್ಪತಿಿ ಮ್ತ್ನಿ ಮ್ಳಗಾಲದಲ್ಲಿ 

ಚ್ರಾಂಡಿಗಳಿಾಂದ ಯಾವುದೆೀ ಮಾಲಿನಯ ಉಾಂಟ್ಟಗನವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನನು ತ್ಡೆಯಲನ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗೆ ರತ್ಿವಯವನನು ನಯೋಜಸ್ಬೀಕ್ಗಿದೆ. ಇದಕೆ್ಗಿ ಪರತಿ ವಾರ ಚ್ರಾಂಡಿಗಳನನು ವಿಶೀಷವಾಗಿ 

ಪರಶಿೀಲಿಸ್ಬೀರನ. 

ಕ್ಕೂೀಷಟರ 1.8 ನೆೈಮ್ಿಲಯ ನವಿಹಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಮ್ಪಿಿತ್ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ (10 ಅಾಂರಗಳನ) 

ರಲ.ಸ್ಾಂ ಮಾನದಾಂಡ ಹೌದನ   ಇಲಲ ಗರಷ ಿಅಾಂರಗಳನ   ಗಳಿಸಿದ ಅಾಂರ 

1 

ಸ್ಮ್ಪಿರ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಯ ಲಭಯತೆ-ನವಿಹಣೆಗಾಗಿ ಪುರನಷರನ ಮ್ತ್ನಿ ಮ್ಹಿಳಯರನ 

 ಸಾರಷನಟ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಯ ಶನಚಗೊಳಿಸ್ನವ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ ಲಭಯವಿದೆಯೀ?(ಅಗತ್ಯವಿದದರೆ ಕ್ಕಲಸ್ದ ಹೂರೆ ಮ್ತ್ನ ಿ
ತ್ರಬೀತಿಯನನು ಖಚತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಳುಲನ ಕ್ಕಲವು ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗಳಿಾಂದ ಕ್ಕಲಸ್ದ ಪರಸಿಥತಿಗಳ ಬಗೆೆ ವಿಲಯರಸಿ) 

 ನವಿಹಣಾ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗೆ ಜಾಬ ರೊ್ನೀಶನ ಇದೆಯೀ? 

 ಸ್ವಚಿ್ವಾದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನವಿಹಿಸ್ಲನ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ ಪರೀರೆೀಪಿತ್ರಾಗಿ್ದಾರರೆಯೀ? 

  2  

2 

ಒಳಚ್ರಾಂಡಿ ನವಿಹಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಮ್ಪಿಿತ್ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ 

 ಒಳಚ್ರಾಂಡಿ ನವಿಹಣೆಗಾಗಿ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ ತ್ರಬೀತಿ ಪಡೆದಿ್ದಾರರೆಯೀ?   2  
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3 

ತ್ರಬೀತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 

 ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗಳಿಗೆ ತ್ಮ್ಮ ರತ್ಿವಯವನನು ತ್ೃಪಿಿರರವಾಗಿ ನವಿಹಿಸ್ಲನ ಪಯಾಿಪ ಿ ತ್ರಬೀತಿ ಮ್ತ್ನ ಿ ಸಾಧ್ನಗಳನನು 
ಒದಗಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿನ ಎಲಾಲ ಕ್ಯಿಗಳನನು ಒಳಗೊಾಂಡಾಂತೆ ತ್ರಬೀತಿ ಸ್ಮ್ಗರವಾಗಿದೆಯೀ (1.8.5 ರಲ್ಲಿ 
ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರನವಾಂತೆ)? 

 ನವಿಹಣಾ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನವಿಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ / ಅವಳ ಪ್ರತ್ಲವನನು ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸ್ವಚಿ್ತೆಯ 
ಸ್ಾಂಪೂಣಿ ವಯವಸಥಯನನು ಅಥಿಮಾಡಿಕ್ಕೂಳನುತಾಿರೆಯೀ? 

 ತ್ರಬೀತಿ ಪಯಾಿಪಿ ವಾಗಿದೆಯೀ ?(ಯಾದೃಚಿರವಾಗಿ ಕ್ಕಲವು ಶನಚಗೊಳಿಸ್ನವ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಯನನು ಕ್ಕೀಳಿ)  

 ನವಿಹಣೆ ಚ್ರಲಗಳನನು ಸ್ನಧಾರಸ್ಲನ ನಯತ್ಕ್ಲಿರವಾಗಿ ರಫರಶರ್ ್ನರೀನಾಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ನವಿಹಣಾ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ ಇಾಂಗಿಲಷ್ / ಪ್ರರದೆೀಶಿರ ಭಾಷಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರರಾಗಿ್ದಾರರೆಯೀ? 

  2  

4 

ನಯಮಿತ್ವಾಗಿ ಆರೊೀಗಯ ತ್ಪ್ರಸ್ಣೆ 

 ಎಲಾಲ ನವಿಹಣಾ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗೆ ವಾಷ್ಟಿರ ಆರೊೀಗಯ ತ್ಪ್ರಸ್ಣೆ ನಡೆಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ತ್ಪ್ರಸ್ಣೆಯ ಸ್ಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಚ್ಮ್ಿ, ಕ್ಕೈ, ಕ್ಲನ, ರಣನಣ, ಕ್ತವಿ ಮ್ತ್ನಿ ಎದೆಯ ಸಿಥತಿಗೆ ವಿಶೀಷ ಗಮ್ನ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಅನಾರೊೀಗಯ, ವಿಶೀಷವಾಗಿ ಸಾಾಂಕ್ರಮಿರ ಕ್ಯಲೆಗಳ ಸ್ಾಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗೆ ವೆೀತ್ನದೊಾಂದಿಗೆ 
ಅನಾರೊೀಗಯ ರಜ ನೀಡಲನ ಅವಕ್ಶವಿದೆಯೀ? 

 ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾರೊೀಗಯದ ಬಗೆೆ ದ್ಯಖಲೆಗಳನನು ನವಿಹಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ನವಿಹಣೆ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗೆ ಆರೊೀಗಯ ವಿಮ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೀ? 

  2  

5 

ನೆೈಮ್ಿಲಯ ನವಿಹಣಾ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಯ ಪ್ರತ್ಲಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಜವಾಬ್ದದರಗಳನ 

 ಸಾಮಾನಯ ಪರದೆೀಶ ಸ್ವಚಿ್ಗೊಳಿಸ್ನವಿಕ್ಕ- ಹೂರಾಾಂಗಣ, ರಸಿಗಳನ, ಪ್ರಕ್ತಿಾಂಗ್. 
 ಸಾಮಾನಯ ಪರದೆೀಶಗಳನನು ಸ್ವಚಿ್ಗೊಳಿಸ್ನವುದನ- ಸ್ಭಾಾಂಗಣಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ರಡಾರ್ ಗಳನ. 
 ವಿಶೀಷ ಪರದೆೀಶ ಸ್ವಚಿ್ಗೊಳಿಸ್ನವಿಕ್ಕ- ಚಾಲಯಲಯಗಳನ. 
 ರಸ್ ಸ್ಾಂಗರಹಣೆ, ಬೀಪಿಡಿಸ್ನವಿಕ್ಕ ಮ್ತ್ನಿ ವಿಲೆೀವಾರಯಾಂದಿಗೆ. 
 ವಿಶೀಷ ಪರದೆೀಶಗಳನನು ಸ್ವಚಿ್ಗೊಳಿಸ್ನವುದನ- ಊಟ್ದ ಪರದೆೀಶಗಳನ, ಕ್ಯಾಂಟಿೀನ, ಅಡಿಗೆಮ್ನೆಗಳನ. 
 ಆವತ್ಿರ ಶನಚಗೊಳಿಸ್ನವಿಕ್ಕಯಾಂದಿಗೆ ಮ್ನಚದಿ ಒಳಚ್ರಾಂಡಿ ವಯವಸಥಯ ನವಿಹಣೆ ಮ್ತ್ನಿ ಮ್ೂಲ ದನರಸಿಿ. 

  2  
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 ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳಚ್ರಾಂಡಿ ಸ್ಾಂಸ್ೆರಣಾ ಸೌಲಭಯದ ನವಿಹಣೆ. 
 ವಿಶೀಷ ಪರದೆೀಶಗಳನನು ಸ್ವಚಿ್ಗೊಳಿಸ್ನವುದನ- ಪರಯೋಗಾಲಯಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಇತ್ರ ಹಾನಕ್ರ ತಾಯಜಯ 

ಉತಾಪದಿಸ್ನವ ಪರದೆೀಶಗಳನ. 

 ಒಟ್ನಟ   10  

 

1.9 ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಪರಶಿೀಲನೆಗಾಗಿ ಸ್ಮ್ಪಿಿತ್ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ 

ನವಿಹಣಾ ಚ್ರಲಗಳನನು (maintenance cycles) ಹೂಾಂದಲನ ಇದನ ಅಗತ್ಯವಿದದರೂ ಉತ್ಿಮ್ವಾಗಿ ನಗದಿತ್ ಪರಶಿೀಲನಾ ಕ್ಯಿವಿಧಾನವನನು ಹೂಾಂದಿರನವುದನ ಸ್ಹ 
ರಡಾಡಯವಾಗಿದೆ. ವರದಿ ಮಾಡನವ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಸಾಕ್ಷಯಚತ್ಲದ ಸಾಕ್ಷಯಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ರಪಡಿಸಿದ ಕ್ತರಯಯ ಜೂತೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲಾದ ಅಾಂಶಗಳನನು ಪರಶಿೀಲಿಸ್ನವುದನ ಗರಷ ಿ
ಅಾಂರಗಳನನು ಖಚತ್ಪಡಿಸ್ನತ್ದಿೆ. 

ಕ್ಕೂೀಷಟರ 1.9 ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಪರಶಿೀಲನೆಗಾಗಿ ಸ್ಮ್ಪಿಿತ್ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ (10 ಅಾಂರಗಳನ) 
ರಲ.ಸ್ಾಂ. ಮಾನದಾಂಡ ಹೌದನ   ಇಲಲ ಗರಷ ಿಅಾಂರಗಳನ ಗಳಿಸಿದ ಅಾಂರ 

1 

ತ್ಪ್ರಸ್ಣೆಗಾಗಿ ತ್ರಬೀತಿ ಪಡೆದ ಮ್ತ್ನಿ ಪಯಾಿಪಿ ಮೀಲಿವಲಯರಣಾ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ 

 ಮೀಲಿವಲಯರರರ ಅನನಪ್ರತ್ವನನು 10: 1 ನಲ್ಲಿ ನವಿಹಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಮೀಲಿವಲಯರರರನ ಪರತಿದಿನ ಎರಡನ ಬ್ದರ ಭೆೀಟಿ ನೀಡನತಾಿರೆಯೀ ಮ್ತ್ನಿ ಅವನ /ಅವಳ ಸ್ಥಳಗಳನನು 
ಸ್ವಚಿ್ಗೊಳಿಸ್ನವುದನನು ದ್ಯಖಲಿಸ್ನತಿಾರೆಯೀ? 

 ವಾರಕ್ಕೂೆಮಮ ಮ್ತ್ನಿ ಮಾಸಿರ ವರದಿಗಳನನು ತ್ಯಾರಸ್ಲನ ಮೀಲಿವಲಯರಣಾ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ ನಯಮಿತ್ವಾಗಿ 
ದೆೈನಾಂದಿನ ವರದಿಗಳನನು ಕ್ಕೂರೀಡಿರರಸ್ನತಾಿರೆಯೀ? 

  2  

2 

ದೆೈನಾಂದಿನ / ಸಾಪ್ರಿಹಿರ / ಮಾಸಿರ ತ್ಪ್ರಸ್ಣೆ ಮ್ತ್ನಿ ವರದಿಗಳಿಗಾಗಿ ರಸಮಿಟ್ ಗಳನ 

 ತ್ಪ್ರಸ್ಣೆಯ ದ್ಯಖಲೆಗಳನನು ಶರದೆಧಯಾಂದ ನವಿಹಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ರಸಮಿಟ್ ಗಳನ ತ್ನಾಂಬಲನ ಸ್ನಲಭ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಮ್ಗರವಾಗಿವೆಯೀ? 

 ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಪಪಣಿಗಳನನು ಸೀರಸ್ಲನ ಅವಕ್ಶವಿದೆಯೀ? 

 ಬಳಕ್ಕದ್ಯರರನ ಸಿವೀರರಸಿದ ಸ್ಲಹಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ದೂರನಗಳನನು ವರದಿಗಳನ ಒಳಗೊಾಂಡಿವೆಯೀ? 

  2  
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3 

ಹಿರಯ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗಳಿಾಂದ ವರದಿಗಳ ಯಾದೃಚಿರ ಪರಶಿೀಲನೆ 

 ನವಿಹಣಾ ಕ್ಯಾಿಚ್ರಣೆಗಳನ ಸ್ನಗಮ್ವಾಗಿ ನಡೆಯನವುದನನು ಖಚತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಳುಲನ ಹಿರಯ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ 
ಯಾದೃಚರಿ ತ್ಪ್ರಸ್ಣೆ ನಡೆಸ್ನತಾರಿೆಯೀ? 

  2  

4 

ಅಸ್ಮ್ಪಿರ ಸೌಲಭಯಗಳ ವರದಿ ಮ್ತ್ನಿ ರಪೀರಗಾಗಿ ಯಾಾಂತಿರರ ವಯವಸಥ 
 ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಲಹಯ ಕ್ಯಿವಿಧಾನವಿದೆಯೀ: ಉದ್ಯ. ಸ್ಲಹ ಬ್ದಕ್ು / ದೂರನ ರಜಸ್ಟರ್ / 

ಇಾಂಟ್ನೆಿಟ್ ಗೂರಪ್? 

 ಇದನನು ಪರತಿದಿನ / ವಾರಕ್ಕೂೆಮಮ ಪರಶಿೀಲಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಮಾಸಿರ ಪರಶಿೀಲನಾ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೂರನಗಳನನು ಸೀರಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ನೆೈಮ್ಿಲಯ ನವಿಹಣೆ ಸ್ಮ್ಸಯಗಳಿಗೆ ದೂರನ ಪರಹಾರ ತ್ಾಂಡವಿದೆಯೀ?  

 ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗಳ ದೂರನಗಳನನು ಸ್ಹ ಅದೆೀ ಕ್ಯಿವಿಧಾನದ ಮ್ೂಲರ ಪರಹರಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ?  

 ನವಿಹಣಾ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ ನೀಡನವ ಸ್ಲಹಗಳನನು ನವಿಹಣೆ ಚ್ರಲದ ಸ್ನಧಾರಣೆಗೆ ಪರಗಣಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

  2  

 ಒಟ್ನಟ   10  

 

1.10 ಅಡಿಗೆ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ: ರೊೀಲ ಕ್ಲ ಮೊೀರ್ಡ ನಲ್ಲಿ ಮಸ್ ಮೀಲಿವಲಯರರರನ ಬ್ದಣಸಿಗರನ, ಅಡನಗೆಯವರನ, ಅಡನಗೆ ಸ್ಹಾಯರರನ, ಸ್ವಿರ್ ಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ತೊಳಯನವ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗಳ 

ವೆೈಯಕ್ತಿರ ನೆೈಮ್ಿಲಯವನನು ಪರತಿದಿನ ಪರಶಿೀಲಿಸ್ಬೀರನ. ಇದರ ದ್ಯಖಲೆಸ್ಹ ಮಾಡಬೀರನ. ಅಗತ್ಯವಿರನವ ವೆೈಯಕಿ್ತರ ಸಾಧ್ನಗಳೂಾಂದಿಗೆ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಯನನು ಒದಗಿಸ್ನವುದರಾಂದ ಗರಷ ಿ

ಅಾಂರಗಳನನು ಪಡೆಯಬಹನದನ.ಇತ್ರ ನಯತಾಾಂರಗಳಿಗಾಗಿ ಲಭಯತೆಯನ ಗರಷಿ ಅಾಂರಗಳನನು ಖಚತ್ಪಡಿಸ್ನತ್ದಿೆ. 
ಸಿಬಾ ಾಂದಿಯ ಸ್ಮ್ವಸ್ಿರವು ರತ್ಿವಯದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಅನನಗನಣವಾಗಿ ಅಡನಗೆಮಾಡನವ ಮ್ತ್ನಿ ಊಟ್ಬಡಿಸ್ನವ ಮೀಲನಡನಪನನು ಒಳಗೊಾಂಡಿರಬೀರನ, ಅದನನು ಪರತಿದಿನ ತೊಳದನ ಹೂಸ್ದ್ಯಗಿ 

ಧ್ರಸ್ಬೀರನ. ಆಹಾರವನನು ನವಿಹಿಸ್ನವ ಎಲಲರಗೂ ಕ್ತರಮಿನಾಶರ ಕ್ಕೈಗವಸ್ನಗಳನ ಅವಶಯರ. ಮಸ್ ಗನತಿಿಗೆದ್ಯರನನ ಪರತಿ ಪ್ರಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದನನು ಪರಶಿೀಲಿಸ್ಬೀರನ ಮ್ತ್ನಿ 

ಪರಮಾಣಿೀರರಸ್ಬೀರನ. 
ಪರತಿ ಊಟ್ವನನು ಬೀಯಸಿದ ನಾಂತ್ರ, ಕ್ಕೂಳರನ ಪ್ರತೆರಗಳನ, ಉಳಿದಿರನವ ಆಹಾರ ಮ್ತ್ನಿ ಅಡನಗೆ ತಾಯಜಯವನನು ತ್ಕ್ಷಣ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಬೀರನ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಯಿಕ್ಷೇತ್ಲಗಳನನು 

ಸ್ವಚಿ್ಗೊಳಿಸ್ಬೀರನ. ಇದನ ಕ್ತೀಟ್ಗಳ ವಲಸಯಾಗಿಕ್ಕ, ಶಿಲಿೀಾಂಧ್ರ ಸ್ಾಂಭವಿಸ್ನವುದನ ಅಥವಾ ಬ್ದಯಕ್ತಟೀರಯಾಗಳ ಸ್ಾಂಗರಹವನನು ತ್ಡೆಯನತ್ದಿೆ. 
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ಕ್ಕೂೀಷಟರ 1.10 ಕ್ತಚ್ನ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಯ ಉಡನಪುಗಳನ ಮ್ತ್ನ ಿನೆೈಮ್ಿಲಯ (10 ಅಾಂರಗಳನ) 
ರಲ.ಸ್ಾಂ. ಮಾನದಾಂಡ ಹೌದನ   ಇಲಲ ಗರಷ ಿಅಾಂರಗಳನ ಗಳಿಸಿದ ಅಾಂರ 

1 

ಅಗತ್ಯವಿರನವ ಉಡನಪುಗಳನನು ಹೂಾಂದಿದ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ-ಮೀಲನಡನಪುಗಳನ, ಕ್ಕೈಗವಸ್ನಗಳನ, ಹರ್ಡ ಗೆೀರ್ ಮ್ತ್ನಿ 
ಉಪರರಣಗಳನ-ಪರತಿದಿನ ಸ್ವಚಿ್ಗೊಳಿಸಿ ತೊಳಯಲಾಗನತ್ದಿೆ. 

 ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗೆ 2 ಜೂೀಡಿ ಸ್ಮ್ವಸ್ರಿವನನು ಒದಗಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಅಡಿಗೆ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗೆ ಲಾಾಂಡಿರ ಸೌಲಭಯ ಒದಗಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಇಲಲವಾದಲ್ಲಿ, ಅಡಿಗೆ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗೆ ವಾಶಿಾಂಗ್ ಮ್ಶಿೀನ, ಬ್ನಟಗಳನನು ಒಣಗಿಸ್ನವ ಪರದೆೀಶವನನು 
ಒದಗಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಸ್ಮ್ವಸ್ಿರದ ನೆೈಮ್ಿಲಯವನನು ಕ್ಪ್ರಡಿಕ್ಕೂಳುಲನ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗೆ ರತ್ಿವಯದ ಸ್ಮ್ಯವನನು 
ಅನನಮ್ತಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ?  

 ಬ್ನಟ ಬದಲಾಯಸ್ಲನ ನಗದಿತ್ ಸ್ಥಳವಿದೆಯೀ? 

  2  

2 

ಮಾಡಬೀಕ್ದ ಮ್ತ್ನಿ ಮಾಡಬ್ದರದ ವಿಷಯಗಳ ರನರತ್ನ ಲಯಟ್ಿ 

 ಅಡನಗೆಮ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನೆೈಮ್ಿಲಯವನನು ಕ್ಪ್ರಡಿಕ್ಕೂಳುಲನ ಮಾಡಬೀಕ್ದ ಮ್ತ್ನಿ ಮಾಡಬ್ದರದ ವಿಷಯಗಳ 
ಬಗೆೆ ಪರಮ್ನಖವಾಗಿ ಪರದಶಿಿಸ್ಲಾದ ಲಯಟ್ಿ ಇದೆಯೀ? 

 ಲಯಟ್ಿ ಅನನು ಸ್ರಯಾಗಿ ಅನನಸ್ರಸ್ಲಾಗನತಿದಿೆಯ? 

  1  

3 

ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗಳಿಗೆ ನಯಮಿತ್ವಾಗಿ ಆರೊೀಗಯ ತ್ಪ್ರಸ್ಣೆ 

 ಎಲಾಲ ಅಡಿಗೆ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗೆ ವಾಷ್ಟಿರ ಆರೊೀಗಯ ತ್ಪ್ರಸ್ಣೆ ಒದಗಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ- ತಾತಾೆಲಿರ ಮ್ತ್ನಿ ಶಾಶವತ್? 

 ಆರೊೀಗಯ ಸ್ರಇಲಲದಿ್ದಾರಗ,ವಿಶೀಷವಾಗಿ ಸಾಾಂಕ್ರಮಿರ ಕ್ಯಲೆಗಳ ಸ್ಾಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗೆ 
ವೆೀತ್ನದೊಾಂದಿಗೆ ಅನಾರೊೀಗಯ ರಜ ನೀಡಲನ ಅವಕ್ಶವಿದೆಯೀ? 

 ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾರೊೀಗಯದ ಬಗೆೆ ದ್ಯಖಲೆಗಳನನು ನವಿಹಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

  2  

4 

ಅಡಿಗೆ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗೆ ಸಾುನಗೃಹ ಮ್ತ್ನ ಿಚಾಲಯಲಯ ವಯವಸಥ 
 ಅಡಿಗೆ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗೆ ವಿಶೀಷ ಚಾಲಯಲಯ ಮ್ತ್ನಿ ವಾಶ್ ರೂಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪರವೆೀಶವಿದೆಯೀ? 

 ಮ್ಹಿಳಾ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗೆ ಪರತೆಯೀರ ಟ್ಟಯಲಟ್ ರಮ್ ವಾಶ್ ರೂಮ್ ಒದಗಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

  2  



ಸ್ವಚ್ಛ ್ಕ್ಯಾಂಪಸ್ 

  MGNCRE 

   

 
 89 

 ಕ್ಕೈ ತೊಳಯಲನ ಸೂೀಪ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಸ್ವಚಿ್ತೆ ಮ್ತ್ನಿ ಲೆೈಟಿಾಂಗ್ ವಯವಸಥಯನನು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿರನವ ಇತ್ರ ಸಾುನಗೃಹಗಳಿಗೆ ಸ್ಮ್ನಾಗಿ 
ನವಿಹಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

5 

ಅಡಿಗೆಮ್ನೆ ಸ್ವಚಿ್ ಗೊಳಿಸ್ನವ ಉಪರರಣಗಳ ಲಭಯತೆ. 
 ಅಡಿಗೆ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗೆ ತ್ಮ್ಮ ಕ್ಯಿಕ್ಷೇತ್ಲಗಳನನು ಸ್ವಚಿ್ವಾಗಿಡಲನ ಸ್ವಚಿ್ಗೊಳಿಸ್ನವ ಸಾಧ್ನಗಳನನು 

ಒದಗಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಪರತಿ ಊಟ್ದ ಅಡನಗೆ ಮ್ನಗಿದ ನಾಂತ್ರ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ ಇಡಿೀ ಅಡನಗೆಮ್ನೆಯನನು ಅಚ್ನಿ ರಟ್ಟಟಗಿ 
ಇಡನತಾಿರೆಯೀ? 

  2  

 

ಸ್ಲಹಗಳ ಪಟಿಟಗೆ / ದೂರನ ರಜಸ್ಟರ್ ಲಭಯತೆ ಇದೆಯೀ?  
 ಅಡಿಗೆ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ ಸ್ವಚಿ್ತೆಯ ಮ್ತ್ನಿ ನೆೈಮ್ಿಲಯದ ಬಗೆೆ ನಧಾಿರ ತೆಗೆದನಕ್ಕೂಳನುವಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ನತಿಾರೆಯೀ? 

 ಅಡಿಗೆಮ್ನೆಗಳ ನೆೈಮ್ಿಲಯವನನು ಸ್ನಧಾರಸ್ಲನ ಅಡಿಗೆ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಯ ಸ್ಲಹಗಳನನು ಸಾವಗತಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಪರತಿ ಭೆೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಲಿವಲಯರರರನ ಮ್ತ್ನಿ ಆರೊೀಗಯ ನರೀಕ್ಷರರನ ಸ್ಲಹಗಳ / ದೂರನಗಳ 
ನೊೀಾಂದಣಿಯನನು ಪರಶಿೀಲಿಸ್ನತಾಿರೆಯೀ? 

  1  

 ಒಟ್ನಟ   10  

 

1.11 ಅಡಿಗೆಮ್ನೆ ಮ್ತ್ನ ಿ ಕ್ಯಾಂಟಿೀನ ಗಳಲ್ಲಿ ನೆೈಮ್ಿಲಯ :: ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಕ್ಯಾಂಟಿನ ಗಳಲ್ಲಿ,ಅಡನಗೆಮ್ನೆ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನ ಎಲಾಲ ಆಹಾರ ವಿತ್ರಣಾ ಕ್ಕೀಾಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮ್ನಖಯವಾಗಿದೆ. 

ಅಡನಗೆ, ರಲಯಿ ಆಹಾರ ಸಾಮ್ಗಿರಗಳ ಸ್ಾಂಗರಹ, ಬೀಯಸಿದ ಆಹಾರ, ಅಾಂಗಡಿ ಕ್ಕೂಠಡಿ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಕೂೀಲಡ ಸೂಟೀರೆೀಜ್ ಸೌಲಭಯಗಳ ಪರಶಿೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಲೆಗಳನ, ತೊಳಯನವ 

ಪರದೆೀಶಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ರತ್ಿರಸ್ನವ ಪರದೆೀಶಗಳ ಬಳಿ ನೆೈಮ್ಿಲಯವನನು ಶಿಟೆಟ ಗಳ ಮ್ನಖಾಾಂತ್ರ ಪರತಿದಿನ ಪರಶಿೀಲಿಸ್ಬೀರನ. 

ದೃಶಯ ವಿೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನನಗನಣವಾಗಿ ಅಡಿಗೆಮ್ನೆ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಟಿೀನ ಗಳ ಒಟ್ಟಟರೆ ಪರಸ್ರ ಮ್ತ್ನಿ ನವಿಹಣಾ ಮಾನದಾಂಡಗಳನನು ಗರಷಿ ಅಾಂರಗಳಿಗೆ ಮೌಲಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗನತ್ದಿೆ. 

ನಗದಿತ್ ಆಾಂತ್ರರ ಆಹಾರ ನರೀಕ್ಷರರನ ಮ್ತ್ನಿ ರಾಜಯ ಅಧಿರೃತ್ ಆಹಾರ ನರೀಕ್ಷರರನ ಶಾಸ್ನಬದಧ ಪರಶಿೀಲನೆಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿರನವ ಅಡನಗೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ, ಹಾಸಟಲ ನ ಊಟ್ದ ಹಾಲ 

ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಟಿೀನ ಗಳಿಗೆ ನಯತ್ಕ್ಲಿರವಾಗಿ ಭೆೀಟಿ ನೀಡನತಾರಿೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನ ಪರತಿಯಾಂದನ ಸ್ಥಳದಲೂಲ ಅಡನಗೆ ಸೌಲಭಯಗಳನನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲನ ಮ್ತ್ನಿ ಪರಮಾಣಿೀರರಸ್ಲನ 

ಅವರನನು ಕ್ಕೀಳಲಾಗನತ್ಿದೆ. ಶಾಸ್ನಬದಧ ಪ್ರರಧಿಕ್ರದ ಪರಮಾಣಿೀರರಣವು ಗರಷಿ ಅಾಂರಗಳನನು ಪಡೆಯನತ್ದಿೆ. 
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ಕ್ಕೂೀಷಟರ 1.11 ಕ್ತಚ್ನ ಮ್ತ್ನ ಿಕ್ಯಾಂಟಿೀನ ನೆೈಮ್ಿಲಯ (10 ಅಾಂರಗಳನ) 
ರಲ.ಸ್ಾಂ. ಮಾನದಾಂಡ ಹೌದನ   ಇಲಲ ಗರಷ ಿಅಾಂರಗಳನ ಗಳಿಸಿದ ಅಾಂರ 

1 

ಕ್ಯಾಂಟಿೀನ ನ ಸ್ವಚಿ್ತೆ 

 ಪರವೆೀಶದ್ಯವರದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ ಮಾಯಟ್ ಗಳನನು ಒದಗಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ?  
 ಬರಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯನವಾಗ ಪ್ರದಗಳನ ಕ್ಕೂಳಕ್ಗನತ್ಿವೆಯೀ? 

 ಸ್ಾಂದಶಿರರ ಸಾವಗತ್ ಪರದೆೀಶ(reception) ದಲ್ಲಿನ ನೆಲವನನು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡನ ಬ್ದರ ಸ್ವಚಿ್ಗೊಳಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಅಡಿಗೆ ನೆಲವನನು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡನ ಬ್ದರ ಸ್ವಚಿ್ ಗೊಳಿಸ್ಲಾಗನತಿದಿೆಯೀ? 

  2  

2 

ನವಿಹಣೆ ಚ್ರಲವನನು (maintenance cycle) ಸ್ರಯಾಗಿ ಪರದಶಿಿಸ್ಲಾಗನತ್ಿದೆ 

 ಅಡನಗೆ ಮ್ನೆಯಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಿಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನವಿಹಣೆ ಚ್ರಲದ ವಿವರಗಳನನು ಒದಗಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಸಿಬಾ ಾಂದಿ ಚ್ರಲವನನು (maintenance cycle) ಅಥಿಮಾಡಿಕ್ಕೂಳನುತಾರಿೆಯೀ? 

  1  

3 

ದರವ ಮ್ತ್ನಿ ಒಣ ತಾಯಜಯಕೆ್ಗಿ ಪರತೆಯೀರ ಪ್ರತೆರಗಳನ 

 ರವರ್ ಮಾಡಲಾದ ಡಸ್ಟ ಬನ ಗಳನನು ಒದಗಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಗಾರಹರರಗೆ ಸ್ರಯಾದ ಲೆೀಬಲ ಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಚಹುಗಳನನು ಒದಗಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಡಸ್ಟ ಬನ ಗಳನನು ಸ್ರಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಲಾಗನತಿದಿೆಯೀ? 

 ಪರತಿದಿನ ಡಸ್ಟ ಬನ ಗಳನನು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಲಾಗನತಿದಿೆಯೀ? 

  1  

4 

ಪರಥಮ್ ಚಕ್ತತಾು ಪಟಿಟಗೆಯ ಲಭಯತೆ 

 ಪರಥಮ್ ಚಕ್ತತಾು ಪಟಿಟಗೆಯನನು ಸ್ರಯಾಗಿ ಇರಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಇದರಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಔಷಧಿಗಳಿವೆಯೀ? 

 ಬ್ದಯಾಂಡೆೀಜ್, ಮಡಿರಲ ್ನೀಪ್, ರತ್ಿರ, ಟಿಾಂಚ್ರ್ ಇತಾಯದಿ ಇದೆಯೀ? 

  1  

5 

ಕ್ಕಲಸ್ ಮಾಡನವಾಗ ಶೂನಯ ತಾಯಜಯವನನು ಖಚತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಳನುವುದನ 

 ಅತಿಯಾದ ಆಹಾರತ್ಯಾರಕ್ಕ ತ್ಡೆಯಲನ ಮ್ನಾಂಗಡ ್ನೂೀರನ ವಯವಸಥ ಇದೆಯೀ? 

 ಪರತಿದಿನ ಆಹಾರ ತಾಯಜಯವನನು ತ್ೂರಮಾಡನವ ಮ್ತ್ನಿ ದ್ಯಖಲಿಸ್ನವ ವಯವಸಥ ಇದೆಯೀ? 

 ಪರತಿದಿನ ವಯಥಿವಾಗನವ ಮ್ಟ್ಟ ರಡಿಮಯಾಗನತಿಿದೆಯೀ? 

 ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ಲಾದ ಅಸ್ಾಂಗತ್ತೆಗೆ (ಯಾವುದ್ಯದರೂ ಇದದರೆ) ಕ್ರಣವಿದೆಯೀ? 

  1  
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 ಆಹಾರ ತಾಯಜಯವನನು ಮ್ರನಬಳಕ್ಕಗಾಗಿ ರಳನಹಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? (ಉದ್ಯ. ಪಿಗೆರ / ಜೈವಿರ ಅನಲ) ಅಥವಾ 
ಮಿಶರಗೊಬಾ ರ 

6 

ಶನದಧ ರನಡಿಯನವ ನೀರನ ಲಭಯತೆ (ತ್ೃಪಿಿರರ ಅಾಂರಗಳನನು ಪೂರೆೈಸ್ಲನ ರನಷಿ 6 ಅಾಂರಗಳನನು ಗಳಿಸ್ಬೀರನ): 
 ವಾಟ್ರ್ ಫ್ತಲಟರ್ / ಆರ್.ಒ ಯಾಂತ್ಲವು ಉತ್ಿಮ್ ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೀ? 

 ಇದನನು ಎಎಾಂಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನವಿಹಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಖಾಸ್ಗಿ ಏಜನುಯಾಂದ ಸ್ರಬರಾಜನ ಮಾಡಲಾದ ನೀರನನು ಸ್ರಯಾಗಿದೆ ಎಾಂದನ ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ವಾಟ್ರ್ ಫ್ತಲಟರ್ ಗಳನ ಇಲಲವಾದಲ್ಲಿ, ರನಡಿಯಲನ ಕ್ಕೂಡನವ ಮೊದಲನ ರನಡಿಯನವ ನೀರನನು 
ರನದಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಶನದಧ ನೀರನ ಟ್ಾಂಬಲರ್ ಗಳನನು ಒದಗಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಫ್ತಲಟರ್ ಸೂೀರಕ್ಕಯಾಗನತಿದಿೆಯೀ / ತ್ನರನೆ ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೀ? 

 ರನಡಿಯನವ ನೀರನ 24/7 ಲಭಯವಿದೆಯೀ? 

 ರನಡಿಯನವ ನೀರನ ಕ್ಷೇತ್ಲವು ಸ್ವಚಿ್ ಮ್ತ್ನಿ ಶನಷವೆಾಗಿದೆಯೀ? 

  1  

 

್ನೀಕ್ಅವೆೀ ಫುರ್ಡ ಗಾಗಿ ಪರಸ್ರ ಸುೀಹಿ ಪ್ರಯಕ್ತಾಂಗ್ ವಸ್ನಿಗಳ ಬಳಕ್ಕ 

 ಸ್ವಾಂತ್ ಟಿಫ್ತನ ಪಟಿಟಗೆಗಳನನು ಪ್ರೀತಾುಹಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಪೀಪರ್ / ಅಲೂಯಮಿನಯಾಂ ರಸಯಲ ಪ್ರತೆರಗಳನನು ಬಳಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಪ್ರಲಸಿಟಕ್ ಚ್ಮ್ಚ್ಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಸಾಟರಗಳನನು ಒದಗಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

  2  

8 ಶಾಸ್ನಬದಧ ಅಧಿಕ್ರಗಳಿಾಂದ ಪರಮಾಣಿೀರರಣ     

 ಒಟ್ನಟ   10  

 

1.12 ಅಡಿಗೆಮ್ನೆಯ ನೆೈಮ್ಿಲಯ 

ಅಡನಗೆಗೆ ಬಳಸ್ನವ ಇಾಂಧ್ನವು ಎಲಿಪಜ ಅಥವಾ ಜೈವಿರ ಅನಲ ಅಥವಾ ಸೌರವಾಗಿರಬೀರನ, ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದದಲ್ಲಿ ರಟಿಟಗೆಯನನು ಬಳಸ್ಬಹನದನ. ಅಾಂತ್ಹ ಅನವಾಯಿ ಸ್ಾಂದಭಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಪರಮಾಣಿೀರೃತ್ ಹೂಗೆರಹಿತ್ ಒಲೆಗಳನನು ಬಳಸ್ಬಹನದನ. 
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ಹಾಸಟಲ ಅಡಿಗೆಮ್ನೆಯನ ಪರತಿ ಅಡನಗೆಗೆ ತ್ರಕ್ರ ರತ್ಿರಸ್ನವುವ ಮ್ತ್ನಿ ತೊಳಯನವ ಪರದೆೀಶಕ್ಕೆ ಹೂಗೆ ಮ್ತ್ನಿ ಒಳಚ್ರಾಂಡಿ ಸೌಲಭಯಕೆ್ಗಿ ಉಚತ್ ವಾತಾಯನವನನು ಹೂಾಂದಿರನವ 

ಮಾಡನಯಲರ್ ಪರಕ್ರವಾಗಿರಬೀರನ. ವಾರಕ್ಕೂೆಮಮ ಹೂಗೆಮ್ದನದ ಮಾಡನವ ಮ್ೂಲರ ಅಡನಗೆ ಪರದೆೀಶದ ಸೂೀಾಂರನಗಳನನು ದೂರ ಮಾಡನವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 

ಕ್ಕೂೀಷಟರ 1.12 ಕ್ತಚ್ನ ನೆೈಮ್ಿಲಯ (10 ಅಾಂರಗಳನ) 
ರಲ.ಸ್ಾಂ. ಮಾನದಾಂಡ ಹೌದನ   ಇಲಲ ಗರಷ ಿಅಾಂರಗಳನ ಗಳಿಸಿದ ಅಾಂರ 

1 

ಅಡನಗೆಮ್ನೆಯ ಒಟ್ಟಟರೆ ಸ್ವಚಿ್ತೆ, ವಿಶೀಷವಾಗಿ ತೊಳಯನವ ಪರದೆೀಶ 

 ಕ್ತಚ್ನ ಸಿಾಂಕ್ ಸ್ವಚಿ್ವಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಸಾಟಯಾಂಡರ್ಡಿ ಕ್ತಲೀನಾಂಗ್ ಏಜಾಂಟ್ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ೆರಬಾ ರ್ ಗಳಿಾಂದ ಕ್ಕೂಳರನ ಭಕ್ಷಯಗಳನನು ಮ್ತ್ನಿ ಪ್ರತೆರಗಳನನು 
ತೊಳಯಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಕ್ಯಾಂಟಿೀನ ನ ಸ್ನತ್ಿ ಜರಳ, ನೊಣ, ಇರನವೆ, ದಾಂಶರ, ಬರನೆ ಅಥವಾ ನಾಯಗಳ ಉಪಸಿಥತಿ ಇದೆಯೀ? 

 ಅಡಿಗೆ ಪರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಅಚ್ನಿ , ಶಿಲಿೀಾಂಧ್ರ, ಗೆದದಲನಗಳನ ಇತಾಯದಿಗಳ ಉಪಸಿಥತಿ ಇದೆಯೀ? 

  2  

2 

ಅಡನಗೆಗೆ ಬಳಸ್ನವ ಇಾಂಧ್ನದ ಪರಕ್ರ (ಕ್ಕಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯದರೂ) 

 ಎಲ ಪಿಜ.. 
 ರನಷಿ 50% ಇಾಂಧ್ನವು ಜೈವಿರ ಅನಲ / ಸೌರವಾಗಿರಬೀಕ್ಕೀ, 
 0-20% ರಟಿಟಗೆ ಆಧಾರತ್ ಮ್ತ್ನ ಿಹೂಗೆರಹಿತ್ ಒಲೆಗಳಾಗಿರಬಹನದೆೀ? 

  1  

3 

ದರವ ಮ್ತ್ನಿ ಒಣ ತಾಯಜಯಕೆ್ಗಿ ಪರತೆಯೀರ ಪ್ರತೆರಗಳನ (ಪರತಿಯಾಂದರೂೆ 0.5.ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

 ರವರ್ ಮಾಡಲಾದ, ರಲರ್-ಕ್ಕೂೀಡೆರ್ಡ ಡಸ್ಟ ಬನ ಗಳನನು ಒದಗಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಗಾರಹರರಗೆ ಸ್ರಯಾದ ಲೆೀಬಲ ಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಚಹುಗಳನನು ಒದಗಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಡಸ್ಟ ಬನ ಗಳನನು ಸ್ರಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಲಾಗನತಿದಿೆಯೀ? 

 ಪರತಿದಿನ ಡಸ್ಟ ಬನ ಗಳನನು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಲಾಗನತಿದಿೆಯೀ? 

  2  

4 

ಮಾಡನಯಲರ್ ಅಡಿಗೆ ಸೌಲಭಯಗಳನ 

 ಅಡಿಗೆ ದಕ್ಷತಾಶಾಸಿಿರೀಯವಾಗಿ(ergonomically) ವಿನಾಯಸ್ಗೊಳಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಅಡಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಮ್ತ್ನಿ ಪ್ರಯಾಂಟಿರ ಉತ್ಮಿ್ವಾಗಿ ಸ್ಾಂಘಟಿತ್ವಾಗಿದೆಯೀ?   

 ಆಹಾರ ಸ್ಾಂಗರಹಣೆಯನನು ವಾರಕ್ಕೂೆಮಮ ಪರಶಿೀಲಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

  1  
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 ರನಷ ಿಹಳಯ ಸಾಟಕ್, ಅಡಿಗೆ ಸ್ನಗಮ್ವಾಗಿ ನಡೆಯನವುದನ ಮ್ತ್ನಿ ತಾಜಾ ಆಹಾರಗಳನನು ನಯಮಿತ್ವಾಗಿ 
ಖರೀದಿಸ್ನವುದನನು ಖಚತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಳುಲನ ಆಹಾರ ಪದ್ಯಥಿಗಳ ಖರೀದಿಯನನು ವಯವಸಿಥತ್ವಾಗಿ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೀ?  

 ಎಲಾಲ ಹಾಳಾಗನವ ವಸ್ನಿಗಳನನು ರೆಫ್ತರಜರೆೀಟ್ರ್ ನ ಆಯಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ರಯಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ 
ಸ್ಾಂಗರಹಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ರೆಫ್ತರಜರೆೀಟ್ರ್ ಸ್ವಚಿ್ ಮ್ತ್ನಿ ಹಿಮ್ದಿಾಂದ ಮ್ನರವಿಾಗಿದೆಯೀ? 

5 

ನಯಮಿತ್ ಹೂಗೆಮ್ದನದ 
 ಅಡಿಗೆಮ್ನೆ ಕ್ತೀಟ್ ಮ್ನರವಿಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಹೂಗೆಮ್ದಿದಗೆ ಸ್ರಯಾದ ಕ್ಯಿವಿಧಾನ ಮ್ತ್ನಿ ಯೋಜನೆ ಇದೆಯೀ? 

 ಅಡಿಗೆ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ ಹೂಗೆಮ್ದಿದನ ಸ್ಮ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದನಕ್ಕೂಳುಬೀಕ್ದ ಮ್ನನೆುಚಿ್ರಕ್ಕಗಳನನು ಚನಾುಗಿ 
ತಿಳಿದಿ್ದಾರರೆಯೀ? 

  1  

6 

ಒಳುಯ ವಾತಾಯನ ವಯವಸಥ 
 ಅಡನಗೆಮ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಷೆ್ಕಸ್ರಸಯನ(ಗಿರಗಿಟ್ಲೆ) ಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಚಮ್ಣಿಗಳನ ಇವೆಯೀ? 

 ಅಡಡ  ವಾತಾಯನಕೆ್ಗಿ ರಸಯನ, ಕ್ತಟ್ಕ್ತ ಮ್ತ್ನಿ ವೆಾಂಟಿಲೆೀಟ್ರ್ ಗಳನನು ಒದಗಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

  1  

 

24 ಗಾಂ್ನ ನೀರನ ಲಭಯತೆ  

 ಅಡನಗೆ ಮಾಡಲನ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ವಚಿ್ ಗೊಳಿಸ್ಲನ ಸ್ನರಕ್ಷಿತ್, ಶನದಧ ನೀರನ ಲಭಯವಿದೆಯೀ? 

 ನೀರನ ಸ್ರಬರಾಜನ ಮ್ಧ್ಯಾಂತ್ರವಾಗಿದದರೆ, ಅಡನಗೆಮ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ ಸ್ಾಂಗರಹ ಟ್ಟಯಾಂಕ್ ಇದೆಯೀ? 

 ಟ್ಟಯಾಂರನನು ಎರೆಡನ ವಾರಗಳಿಗೊಮಮ ಸ್ವಚಿ್ ಗೊಳಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

  2  

 ಒಟ್ನಟ   10  

 

1.13 ಊಟ್ದಸ್ರರನ, ಮ್ಣಿಣನ ಪ್ರತೆರ ಮ್ತ್ನ ಿ ಪ್ರತೆರಗಳ ಶನಚತ್ವ:  ರಟ್ಲರ ಮ್ತ್ನಿ ಮ್ಣಿಣನ ಪ್ರತೆರಗಳನನು ಬಸಿ ನೀರನಾಂದ ಕ್ತರಮಿನಾಶರ ಮಾಡಬೀಕ್ಗನತ್ದಿೆ. ಅವುಗಳನನು ಬಳಸ್ಲನ ಪರತಿ 

ಬ್ದರಯೂ ಇದನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರನತ್ಿದೆ. ರಟ್ಲರ ಮ್ತ್ನಿ ಮ್ಣಿಣನ ಪ್ರತೆರಗಳನನು ಕ್ತರಮಿನಾಶರಗೊಳಿಸ್ಲನ ನರಾಂತ್ರ ಬಸಿನೀರನ / ಬಸಿ ಆವಿ ಸೌಲಭಯವನನು ಲಭಯವಾಗನವಾಂತೆ ಮಾಡಬೀರನ 

ಮ್ತ್ನಿ ನರಾಂತ್ರ ಮ್ತ್ನಿ ನಯಮಿತ್ ಬಳಕ್ಕಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೀರನ. 
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ಪರಸ್ರ ಸುೀಹಿ ರಟ್ಲರಯನನು ಉತೆಿೀಜಸ್ನವ ಸ್ೂಚ್ರಗಳನ, ಹಾಗೆಯೀ ಸ್ವಚಿ್ ಗೊಳಿಸ್ನವ ವಸ್ನಿಗಳ ಲಭಯತೆ ಮ್ತ್ನಿ ಉಳಿದ ಆಹಾರವನನು ಸ್ೂರಿವಾಗಿ ವಿಲೆೀವಾರ ಮಾಡನವುದನನು 

ಖಾತಿರಪಡಿಸ್ನವುದನ ಗರಷಿ ಅಾಂರಗಳನನು ಪಡೆಯನತ್ಿದೆ. ಶನಚಗೊಳಿಸ್ನವ ಚ್ಟ್ನವಟಿಕ್ಕಯ ನಯಮಿತ್ ಮೀಲಿವಲಯರಣೆಯನನು ಬಾಂಬಲಿಸ್ನವ ಸಾಕ್ಷಯಚತ್ಲದ ಸಾಕ್ಷಯಗಳನ ಅಾಂರಗಳನನು 

ಪಡೆಯನತ್ಿವೆ. 

ಕ್ಕೂೀಷಟರ 1.13 ರಟ್ಲರ, ಮ್ಣಿಣನ ಪ್ರತೆರಗಳ ಮ್ತ್ನ ಿಪ್ರತೆರಗಳ ಶನಚರರಣ (10 ಅಾಂರಗಳನ) 
ರಲ.ಸ್ಾಂ. ಮಾನದಾಂಡ ಹೌದನ   ಇಲಲ ಗರಷ ಿಅಾಂರಗಳನ ಗಳಿಸಿದ ಅಾಂರ 

1 

24 ಗಾಂ್ನ ಬಸಿನೀರನ ಲಭಯತೆ 

 ಸ್ವಿಿಾಂಗ್ ವೆೀರ್ ನ ಅಾಂತಿಮ್ ಜಾಲಾಡನವಿಕ್ಕಗೆ ಬಸಿನೀರನನು ಒದಗಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಈ ನೀರನ ಸೂೀಲಾರ್ ನಾಂದ ಬಸಿಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೀ? 

  2  

2 

ಪರಸ್ರ ಸುೀಹಿ ರಟ್ಲರ ಮ್ತ್ನಿ ಮ್ಣಿಣನ ಪ್ರತೆರಗಳ ಬಳಕ್ಕ 

 ಬ್ದಳಿಕ್ಕ ಬರನವ ವಸ್ನಿಗಳಿಾಂದ ಮಾಡಲಪಟಿಟದೆಯೀ?, ಉದ್ಯ. ಸಟೀನೆಲಸ್ ಸಿಟೀಲ ಅಥವ ಗಾಲಸ್ / ಪಿಾಂಗಾಣಿ 
ನಾಂತ್ಹ ಜಡ ವಸ್ನಿ. 

 ಇಲಲದಿದದರೆ ಅದನ ಗನಣಮ್ಟ್ಟದ ಆಹಾರ ದಜಿಯ ಪ್ರಲಸಿಟಕ್ ನಾಂದ ರೂಡಿದೆಯೀ? 

 ಮ್ಣಿಣನ ಪ್ರತೆರಗಳನ ಉತ್ಮಿ್ ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿವೆ? (ಚಪ್ಡ, ಕ್ರಯಕ್ಡ , ಸಟೀನಡ ಮ್ಣಿಣನ ಪ್ರತೆರಗಳನ ರೊೀಗಾಣನಗಳ 
ಸ್ಾಂತಾನೊೀತ್ಪತಿಿ ಮಾಡಬಹನದನ) 

  1  

3 

ಶನಚಗೊಳಿಸ್ನವ ವಸ್ನಿಗಳ ಲಭಯತೆ 

 ಕ್ಕೂಳರನ ಭಕ್ಷಯಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಪ್ರತೆರಗಳನನು ಪರಮಾಣಿತ್ ಕ್ತಲೀನಾಂಗ್ ಏಜಾಂಟ್ ಗಳಿಾಂದ 
ತೊಳಯಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಅಡನಗೆ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗೆ ಉತ್ಿಮ್ ಗನಣಮ್ಟ್ಟದ ಪರಸ್ರ ಸುೀಹಿ,ಪಿಹಚ್ಛ ಸ್ಮ್ತೊೀಲಿತ್ ಸ್ವಚಿ್ ಗೊಳಿಸ್ನವ 
ದರವಯಗಳನನು ಮ್ತ್ನಿ ಸೌೆರಾಂಗ್ ಏಜಾಂಟ್ ಗಳನನು ಒದಗಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಸ್ೆರಬಾ ರ್ ಗಳನನು ನಯಮಿತ್ವಾಗಿ ಬದಲಾಯಸ್ಲಾಗನತ್ದಿೆಯೀ / 
ಸೂೀಾಂರನರಹಿತ್ವಾಗಿಸ್ಲಾಗನತ್ಿದೆಯೀ? 

 ಕ್ಕೂಳರನ ಪ್ರತೆರಗಳನನು 1 ಗಾಂ್ನಗಿಾಂತ್ ಹಚ್ನಿ  ಕ್ಲ ಸ್ವಚಿ್ ಗೊಳಿಸ್ಲನ ಜೂೀಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

  1  
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4 

ಆಹಾರ ತಾಯಜಯ ಮ್ತ್ನಿ ಉಳಿದ ವಸ್ನಿಗಳನನು ಚ್ರಾಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಸಯಲಾಗನವುದಿಲಲ ಎಾಂದನ ಖಚತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಳನುವುದನ 

 ಉಳಿದಿರನವ ಆಹಾರ ತಾಯಜಯದಿಾಂದ್ಯಗಿ ಚ್ರಾಂಡಿಗಳ ಬಳಿ ನೀರನ ಲಾಗಿಾಂಗ್ ಇದೆಯೀ? 

 ಚ್ರಾಂಡಿಗಳ ಸ್ನತ್ಮಿ್ನತ್ಿಲಿನ ಪರದೆೀಶವು ಸ್ವಚಿ್ವಾಗಿ ಮ್ತ್ನಿ ವಾಸ್ನೆಯಾಂದ ಮ್ನರವಿಾಗಿ ಕ್ಣನತ್ಿದೆಯೀ? 

 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ರಯಾದ ಆಹಾರ ತಾಯಜಯ ನವಿಹಣಾ ವಯವಸಥ ಇದೆಯೀ? 

 ತಾಯಜಯ ಆಹಾರವು ಕ್ಡನ / ಕ್ಡನ ಪ್ರರಣಿಗಳನನು ಆರಷ್ಟಿಸ್ನತಿದಿೆಯೀ? 

 ಅನನಚತ್ ತಾಯಜಯ ವಿಲೆೀವಾರಗೆ ರಠಿಣ ನಯಮ್ಗಳನ / ದಾಂಡಗಳಿವೆಯೀ? 

 

 

 

 

  

 2  

5 

ಉಳಿದ ಆಹಾರ ಮ್ತ್ನಿ ಅಡನಗೆ ತಾಯಜಯಕ್ಕೆ ವಿಲೆೀವಾರ ಸೌಲಭಯಗಳನ 

 ಆಹಾರ ತಾಯಜಯವನನು ಮ್ರನಬಳಕ್ಕಗಾಗಿ ರಳನಹಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ?(ಉದ್ಯ. ಪಿಗೆರ / ಜೈವಿರ ಅನಲ) 
ಅಥವಾ ಮಿಶರಗೊಬಾ ರ 

 ಬೀಯಸಿದ, ಆದರೆ ಬಳಕ್ಕಯಾಗದ ಆಹಾರವನನು ಎಸಯಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಆಹಾರ ವಯಥಿವನನು ರಡಿಮ ಮಾಡಲನ ಮಕ್ನಜಮ್ ಇದೆಯೀ? 

  2  

6 

ಶನಚಗೊಳಿಸ್ನವ ಚ್ಟ್ನವಟಿಕ್ಕಯ ಮೀಲಿವಲಯರಣೆ 

 ಅಡನಗೆಮ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ರಯಾದ ಸ್ವಚಿ್ತೆಯನನು ಖಚತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಳುಲನ ಡೆಡಿಕ್ಕೀ್ನರ್ಡ 
ಮೀಲಿವಲಯರರರ್ದಾರರೆಯ? 

  2  

 ಒಟ್ನಟ   10  

 

1.14 ಡೆೈನಾಂಗ್ ಹಾಲ ಗಳ ನೆೈಮ್ಿಲಯ 

ಅಧಾಯಪರರನ ಮ್ತ್ನಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನನು ಒಳಗೊಾಂಡಾಂತೆ ನಗದಿಪಡಿಸ್ಲಾದ ಸ್ಮಿತಿಯಾಂದ ಆಹಾರ ವಿತ್ರಣಾ ಸೌಲಭಯದ ಸಾಮಾಜರ ಲೆರೆಪರಶೂೀಧ್ನೆ ಇರನತ್ಿದೆ. ಸಾಮಾಜರ 

ಲೆರೆಪರಶೂೀಧ್ನೆಯನ ನಗದಿಪಡಿಸಿದ ರಸಮ್ಿ ನ ಸೌಲಭಯವನನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ನವ ಮ್ತ್ನಿ ಪರತಿ ಹದಿನೆೈದನ ದಿನಗಳಿಗೊಮಮ ಸ್ನಧಾರಣೆಗಳನನು ಸ್ೂಚಸ್ನವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸ್ಮಿತಿಯನ 

ಮಾಡಬೀಕ್ದ ಮ್ತ್ನಿ ಮಾಡಬ್ದರದ ಪರಮ್ನಖ ಪರದಶಿನವನನು ಖಚತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಳುಬೀರನ, ಜೂತೆಗೆ ಪಿೀಠೂೀಪರರಣಗಳ ಸ್ವಚಿ್ತೆಯನನು ಖಾತಿರಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಳುಬೀರನ. ಸ್ೂರಿವಾದ 

ದಸಾಿವೆೀಜನ ಗರಷಿ ಅಾಂರಗಳನನು ಪಡೆಯನತ್ದಿೆ. 
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ಗರಷಿ ಅಾಂರಗಳನನು ಪಡೆದನಕ್ಕೂಳುಲನ ಸ್ೂರಿವಾದ ಬಳಕ್ತನ ವಯವಸಥ ಮ್ತ್ನಿ ವಾತಾಯನವನನು ಸ್ಮಿತಿಯನ ಖಚತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಳುಬೀರನ. ಸ್ೂರಿವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆೈನಾಂಗ್ ಹಾಲ ನ 

ಹೂರಗೆ ಪ್ರದರಕ್ಷೆಗಳನನು ಬಡನವುದನನು ನಮ್ಮ ಸಾಾಂಸ್ೆೃತಿರ ಪರಾಂಪರೆಯ ಅನನಮೊೀದನೆಯಾಗಿ ನೊೀಡಬೀರನ ಮ್ತ್ನ ಿ ಗರಷಿ ಅಾಂರಗಳನನು ಪಡೆಯಲನ ನೆೈಮ್ಿಲಯವನನು 

ಉತೆಿೀಜಸ್ಬೀರನ. 

ಆಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಶಾುವಳಿಯನನು ವೃತ್ಿದೊಾಂದಿಗೆ ಗನರನತಿಸಿ.ಒಾಂದನ ವೆೀಳ ಮೊದಲ ಆಯಯೆನನು ಹಲಯಿಗಿ ಆರಸಿದರೆ ನಾಂತ್ರ ಅಾಂರಗಳನನು ನೀಡಬಹನದನ,ಇಲಲವಾದಲ್ಲಿ 

ನೀಡಲಾಗನವುದಿಲಲ . ಒಾಂದನ ನದಿಿಷಟ ಹಸ್ಕಿ್ಷೇಪವು ತ್ಕ್ಷಣವೆೀ ಗಮ್ನಕ್ಕೆ ಬರದಿದದರೆ, ಆಯೆ ಮಾಡನವ ಮೊದಲನ ಅದರ ಬಗೆೆ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಯಾಂದಿಗೆ ವಿಲಯರಸಿ. 

ಕ್ಕೂೀಷಟರ 1.14 ಡೆೈನಾಂಗ್ ಹಾಲ ನ ನೆೈಮ್ಿಲಯ (10 ಅಾಂರಗಳನ) 

ರಲ.ಸ್ಾಂ. 
ಮಾನದಾಂಡ 

ಹೌದನ   ಇಲಲ ಗರಷ ಿಅಾಂರಗಳನ 
ಗಳಿಸಿದ 

ಅಾಂರಗಳನ 

1 

ಊಟ್ದ ಹಾಲ ನ ಬಳಕ್ಕಗಾಗಿ ಮಾಡಬೀಕ್ದ ಮ್ತ್ನಿ ಮಾಡಬ್ದರದ ವಿಷಯಗಳನನು ಪರದಶಿಿಸಿ. 
 ಊಟ್ದ ಹಾಲ ನ ನಯಮ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಗೊೀಚ್ರಸ್ನವ ಸ್ೂಚ್ನಾ ಫಲರವಿದೆಯೀ? 

(ಆಹಾರದ ವಯಥಿವನನು ತ್ಡೆಯನವ, ಸಾಮಾನಯ ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಅಭಾಯಸ್ಗಳನ, ಆಹಾರ) 

 ಈ ನಯಮ್ಗಳನನು ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಾಂದಶಿರರನ ಅನನಸ್ರಸ್ನತಿ್ಿದಾರರೆಯ ಎಾಂದನ 
ಗಮ್ನಸ್ಬಹನದೆೀ? 

  2  

2 

್ನೀಬಲ ಗಳ ಮ್ತ್ನಿ ಪಿೀಠೂೀಪರರಣಗಳ ಸ್ವಚಿ್ಗೊಳಿಸ್ನವಿಕ್ಕ   

 ್ನೀಬಲ ಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ರನಚಿಗಳನ ಅಚ್ನಿ ರಟ್ಟಟಗಿ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ವಚಿ್ವಾಗಿವೆಯೀ? 

 ಪರತಿ ಬಳಕ್ಕಯ ನಾಂತ್ರ ್ನೀಬಲ ಗಳನನು ತ್ೃಪಿರಿರವಾಗಿ ಸ್ವಚಿ್ ಗೊಳಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಮೀಜನ ಶನಚಗೊಳಿಸ್ನವಿಕ್ಕಗೆ ಬಳಸ್ಲಾಗನವ ಡಸ್ಟರ್ ಅನನು ನಯಮಿತ್ವಾಗಿ 
ತೊಳದನ/ಬದಲಾಯಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

  1  
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3 

ಲೆೈಟಿಾಂಗ್ ಅರೆಾಂಜಮಾಂಟ್ು 
 ಹಾಲ ನಲ್ಲಿ ಪಯಾಿಪಿ ನೆೈಸ್ಗಿಿರ ಬಳರನ ಇದೆಯೀ? 

 ಇಲಲವಾದಲ್ಲಿ, ಊಟ್ದ ಸ್ಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲ ಎಲಇಡಿ / ಸಿಎಟೆಎಲೊುಾಂದಿಗೆ ಪರಕ್ಶಿಸ್ಲಪಡನತ್ದಿೆಯೀ? 

 ಹಾಯಾಂರ್ಡ ವಾಶ್ ಮಾಡನವ ಸ್ಥಳಗಳನ, ತ್್ನಟಗಳನನು ಜೂೀಡಿಸ್ನವ ಸ್ಥಳ ಮ್ತ್ನಿ ನೀರನ ವಿತ್ರಸ್ನವ ಸ್ಥಳ ಸ್ರಯಾಗಿ 
ಬಳಗನತಿಿದೆಯೀ? 

  1  

4 

ವಾತಾಯನ 

 ಊಟ್ದ ಹಾಲ ನಗಾಳಿಯನ ಅಡನಗೆ ಮ್ತ್ನಿ ಹೂಗೆಯ ವಾಸ್ನೆಯಾಂದ ರೂಡಿದೆಯ? 

 ಅಲ್ಲಿ ಪಯಾಿಪಿ ಶನದಧ ಗಾಳಿ ಇದೆಯೀ? 

 ಒಾಂದನ ವೆೀಳ ಅದನ ಹವಾನಯಾಂತಿರತ್ವಾಗಿದದರೆ, ಹಾಲ ನ ಎಸಿ ಸ್ೂರಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ 
ಕ್ಯಿನವಿಹಿಸ್ನತಿದಿೆಯೀ?(ಸ್ನಮಾರನ 25 ಡಿಗಿರ) 

 ಊಟ್ದ ಹಾಲ ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯನ ದನವಾಿಸ್ನೆ ಬೀರನತ್ಿದೆಯೀ? 

  2  

5 

ಪ್ರದರಕ್ಷೆಗಳನನು ಊಟ್ದ ಹಾಲ ನ ಹೂರಗೆ ಬಡನವುದನ 

 ಹಾಲ ನ ಹೂರಗೆ ಪ್ರದರಕ್ಷೆಗಳನನು ಇಡಲನ ನಗದಿತ್ ಶೂ ಯಾಿಕ್(shoe rack) ಇದೆಯೀ? 

 ಹಾಲ ನೆಲವು ನಮ್ಮ ಪ್ರದದ ಅಡಿಭಾಗವನನು ಕ್ಕೂಳರನ ಮಾಡನತ್ದಿೆಯೀ? 

 ಸ್ರಯಾದ ಫುಟ್ ಮಾಯಟ್ ಇದೆಯೀ? 

  2  

6 

ಫಲೈ-ಪೂರಫ್ತಾಂಗ್ 

 ಊಟ್ದ ಹಾಲ ನಲ್ಲಿ ನೊಣಗಳನ ಇವೆಯೀ? 

 ಇದದಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ತಟರಕ್ ಫಲೈ-ಟ್ಟರಪ್ ಒದಗಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ನೊಣಗಳನ ಆಹಾರವನನು ರಲನಷ್ಟತ್ಗೊಳಿಸ್ನವುದನನು ತ್ಡೆಯಲನ ಎಲಾಲ ಆಹಾರವನನು ಚನಾುಗಿ 
ಮ್ನಚಡಿಲಾಗಿದೆಯೀ? 

  2  

 ಒಟ್ನಟ   10  
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1.15 ಉಪರರಣಗಳನನು ಮ್ತ್ನ ಿಉಪಭೊೀಗಯ ವಸ್ನಗಿಳನನು ಸ್ವಚಿ್ ಗೊಳಿಸ್ನವುದನ 

ಸ್ವಚಿ್ಗೊಳಿಸ್ನವ ಸಾಧ್ನಗಳ ಲಭಯತೆ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ತರಯಾತ್ಮರ ದಕ್ಷತೆಯನ ಸ್ವಚಿ್ ತೆಯನನು ಕ್ಪ್ರಡಿಕ್ಕೂಳುಲನ ದೊಡಡ  ಮ್ಟಿಟಗೆ ನೆರವಾಗನತ್ದಿೆ. ಯಾಾಂತಿರರ ಸಾಧ್ನಗಳನನು 

ಸಾವಧಿೀನಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಳನುವತ್ಿ ಸಾಗನವುದರಾಂದ ಗರಷಿ ಅಾಂರಗಳನ ಸಿಗನತ್ಿವೆ. ಉಪಭೊೀಗಯ ವಸ್ನಿಗಳ ಲಭಯತೆ ಮ್ತ್ನಿ ನಯಮಿತ್ವಾಗಿ ಮ್ರನಭತಿಿ ಅಗತ್ಯ ಹಾಗೆಯ ಸಾಕ್ಷಯಚತ್ಲದ 

ಸ್ಪ್ೀಟ್ಿ ಗರಷಿ ಅಾಂರಗಳನನು ಖಚತ್ಪಡಿಸ್ನತ್ದಿೆ. ನಯಮಿತ್ ಪರತಿಕ್ತರಯಯಾಂದಿಗೆ ಉತ್ಿಮ್ವಾಗಿ ವಾಯಖಾಯನಸ್ಲಾದ ನಯಾಂತ್ಲರ ಕ್ಯಿವಿಧಾನವು ಆರೊೀಗಯರರ 

ವಾತಾವರಣವನನು ಖಚತ್ಪಡಿಸ್ನತ್ಿದೆ ಮ್ತ್ನಿ ಆ ಮ್ೂಲರ ಗರಷಿ ಅಾಂರಗಳನನು ಖಾತಿರಗೊಳಿಸ್ನತ್ದಿೆ. 

ಕ್ಕೂೀಷಟರ 1.15 ಸ್ವಚಿ್ ಗೊಳಿಸ್ನವ ಸಾಮ್ಗಿರಗಳನ ಮ್ತ್ನ ಿಉಪಭೊೀಗಯ ವಸ್ನಗಿಳನ (10 ಅಾಂರಗಳನ) 

ರಲ.ಸ್ಾಂ. 
ಮಾನದಾಂಡ 

ಹೌದನ   ಇಲಲ ಗರಷ ಿಅಾಂರಗಳನ 
ಗಳಿಸಿದ 

ಅಾಂರಗಳನ 

1 

ಹಸ್ಲಿಯಲಿತ್ವಾಗಿ ಶನಚಗೊಳಿಸ್ನವ ಉಪರರಣಗಳ ಲಭಯತೆ 

 ಅಲ್ಲಿ ಪಯಾಿಪಿ ಪ್ರಕ್ಕಗಳನ, ಮಾಪ್ು, ಡಸ್ಟರ್ ಗಳನ, ರನಾಂಚ್ಗಳನ, ಚ್ಮ್ಚ್ಗಳನ ಇವೆಯೀ? 

 ಅವು ಸ್ರಯಾಗಿ ಕ್ಕಲಸ್ಮಾಡನವ ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ್ದಾರವೆಯ? 

  1  

2 

ಯಾಾಂತಿರರವಾಗಿ ಶನಚಗೊಳಿಸ್ನವ ಉಪರರಣಗಳ ಲಭಯತೆ 

 ಅಲ್ಲಿ ವಾಯರೂಯಮ್ ಕ್ತಲೀನರ್ ಗಳನ, ವಾಯನ ಒತ್ಡಿ ಅಥವಾ ನೀರನ ಒತ್ಡಿ ಆಧಾರತ್ ಶನಚಗೊಳಿಸ್ನವ 
ಉಪರರಣಗಳನ ಲಭಯವಿವೆಯೀ? 

 ಇಲಲವಾದಲ್ಲಿ,ಸ್ಾಂಸಥಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಲನ ಕ್ಲಕ್ಲಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನನು ಬ್ದಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗನತಿಿದೆಯೀ? 

  2  

3 

ಉಪಭೊೀಗಯ ವಸ್ನಗಿಳನನು ಸ್ವಚಿ್ಗೊಳಿಸ್ನವ ಲಭಯತೆ 

 ಟ್ಟಯಲಟ್ ಕ್ತಲೀನರ್, ಡಿಟ್ಜಿಾಂಟ್, ಆಸಿರ್ಡ, ಬ್ದತ್ೂರಮ್ ಫರಶುರ್, ರಬಾ ರ್ ಗ್ಲಲಸ್ ಮ್ನಾಂತಾದ ಸ್ವಚಿ್ 
ಗೊಳಿಸ್ನವ ದರವಯಗಳನನು ನಯಮಿತ್ವಾಗಿ ಖರೀದಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಸ್ವಚಿ್ಗೊಳಿಸ್ನವ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗೆ ಇವುಗಳನನು ಸ್ೂರಿ ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಲನ ತ್ರಬೀತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೀ? 

 ಸ್ವಚಿ್ಗೊಳಿಸ್ನವ ದರವಗಳನ ಪರಸ್ರ ಸುೀಹಿಯಾಗಿವೆಯೀ? 

 ಸ್ವಚಿ್ಗೊಳಿಸ್ನವ ಉಪಭೊೀಗಯ ವಸ್ನಿಗಳನನು ಚನಾುಗಿ ಗಾಳಿ ಇರನವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಂಗರಹಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

  2  
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4 

ಉಪಭೊೀಗಯ ವಸ್ನಗಿಳ ಸ್ವಚಿ್ತೆಗೆ ವಯವಸಿಥತ್ ಮ್ತ್ನಿ ನಯಮಿತ್ ಪುನಭಿತಿಿ 

 ಉಪಭೊೀಗಯ ವಸ್ನಿಗಳನನು ಸ್ವಚಿ್ಗೊಳಿಸ್ನವ ಅಗತ್ಯವನನು ಪರಮಾಣಿೀರರಸ್ಲನ ಪ್ರೀ್ನೂೀಕ್ಲ 
ಅನನಸ್ರಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ? 

  2  

5 

ಸ್ವಚಿ್ಗೊಳಿಸ್ನವ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಯಾಂದ ಪರತಿಕ್ತರಯ 

 2 ಕ್ಕಲಸ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಭೊೀಗಯ ವಸ್ನಿಗಳನನು ಸ್ವಚಿ್ಗೊಳಿಸ್ನವ ಬಗೆೆ ಅವರ ಬೀಡಿಕ್ಕ ಈಡೆೀರನತ್ಿದೆಯೀ?   2  

6 

ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಅಧಾಯಪರರಾಂದ ಪರತಿಕ್ತರಯ 

 ಚಾಲಯಲಯದ ಸ್ಥಳಗಳ ವಾಸ್ನೆ ಸ್ವಚಿ್ಗೊಳಿಸ್ನವ ಉಪಭೊೀಗಯವನನು ಪಯಾಿಪವಿಾಗಿ ಬಳಸ್ಲಾಗನತಿಿದೆಯ 
ಎಾಂದನ ಸ್ೂಚಸ್ನತ್ದಿೆಯೀ? 

  1  

 ಒಟ್ನಟ   10  

 

ತಾಯಜಯ ನವಿಹಣೆ 

ಯಾವುದೆೀ ಸಾವಿಜನರ ಸ್ಥಳದ ಸ್ವಚಿ್ತೆ ಸಾವಿಜನರ ನೆೈಮ್ಿಲಯಕೆ್ಕ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅವಶಯರತೆಯಾಗಿದದರೂ, ಅದನ ಪರಣಾಮ್ಕ್ರಯಾದ ಬ್ದಯಕ್ ಅಪ್ ಹೂಾಂದಿರಬೀರನ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಮ್ಥಿ ತಾಯಜಯ 

ನವಿಹಣೆ ಅಗತ್ಯ . ಆದದರಾಂದ ಇಾಂತ್ಹ ವಾಯಯಾಮ್ವು ತಾಯಜಯ ವಸ್ನಿಗಳನನು ರಡಿಮ ಮಾಡನವುದನ, ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ ಮಾಡನವುದನ, ರೀ ಸೈಕ್ತಲಾಂಗ್ ಮಾಡನವುದನನು ಒಳಗೊಳನುತ್ಿದೆ, ಇದನ ಸ್ಾಂಸಥಗಳ 

ಆರ್ಥಿರ ಮ್ತ್ನಿ ಪರಸ್ರ ಕ್ಯಿಕ್ಷಮ್ತೆಯನನು ಸ್ನಧಾರಸ್ನತ್ದಿೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸೂೆೀರಾಂಗ್ ವಯವಸಥಯಾಂದಿಗೆ ಸ್ರಳ ಹಾಂತ್ಗಳನ, ನಮ್ಮ ಅಸಿಿತ್ವದಲ್ಲಿರನವ ತಾಯಜಯ ನವಿಹಣಾ ಅಭಾಯಸ್ಗಳನನು ನಕ್ಷೆ 

ಮಾಡಲನ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡನತ್ಿವೆ. 

2. ಘನತಾಯಜಯ ನವಿಹಣೆ ರನರತ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೂೀೆರ್ 

ಕ್ಕೂೀಷಟರ 2: ಘನತಾಯಜಯ ನವಿಹಣೆಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೂೀೆರ್ 
ರಲ.ಸ್ಾಂ ಮಾನದಾಂಡ ಗರಷ ಿಅಾಂರಗಳನ ಗಳಿಸಿದ ಅಾಂರಗಳನ 

1 ಘನತಾಯಜಯವನನು ಬೀಪಿಡಿಸ್ನವುದನ 15  
2  ಘನತಾಯಜಯ ಸ್ಾಂಗರಹ  15  
3  ಘನತಾಯಜಯದ ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ ಮ್ತ್ನಿ ರೀ ಸೈಕ್ತಲಾಂಗ್  35  
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4  ಘನತಾಯಜಯ ವಿಲೆೀವಾರ  15  
5  ತಾಯಜಯ ನವಿಹಣಾ ಉಪರಲಮ್ಗಳನ  15  
6  ಬಯೋ ಮಡಿರಲ ತಾಯಜಯವನನು ನಯಮ್ಗಳ ಪರಕ್ರ ನವಿಹಿಸ್ಲಾಗನತ್ಿದೆ  5  

  ಒಟ್ನಟ  100  
 

ಉತ್ಪತಿಯಿಾಗನವ ಘನತಾಯಜಯದ ಪರಮಾಣ: ನದಿಿಷಟ ಪರಮಾಣದ ಘನತಾಯಜಯಕ್ಗೆಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳಿಸ್ಬಹನದ್ಯದ ಗರಷ ಿಅಾಂರಗಳನ 15 ಅಾಂರಗಳನ 

1. ಡೆೀ ಸೆಾಲರ್ ಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಬಾ  ವಯಕ್ತಿಗೆ ಗರಷಿ ಅನನಮ್ತಿಸ್ನವ ತಾಯಜಯ 150 ಗಾರಾಂ 

2. ಆತಿಥೆೀಯರಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಬಾ  ವಯಕ್ತಿಗೆ ಗರಷಿ ಅನನಮ್ತಿಸ್ನವ ತಾಯಜಯ 350 ಗಾರಾಂ 

3. ಒಟ್ನಟ ನದಿಿಷಟ ತಾಯಜಯ (ಡೆೀ ಸಾಲೆರ್ ಗಳನ /ಡೆೀ ವಿಜಟ್ರ್ ಗಳ ಸಾಮ್ಥಯಿ x  150 ಗಾರಾಂ x  ಕ್ಕಲಸ್ದ ದಿನಗಳನ, ಅಾಂದರೆ, ವಾರದ ದಿನಗಳನ) + (ಹಾಸಟಲ ಗಳನ / ನವಾಸಿಗಳ 

ಸಾಮ್ಥಯಿ x  350 ಗಾರಾಂ x  ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವಾಸ್ಿವಯದ ದಿನಗಳನ) = 

4. ವಾಸ್ವಿಿರ ತಾಯಜಯ = (ವಾಹನಗಳ ಸಾಮ್ಥಯಿ ದಿನಕ್ಕೆ x  ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಯ ಟಿರಪ್ ಗಳನ + ದಿನಕ್ಕ ೆಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕ್ಾಂಪ್ೀಸ್ಟ ಮಾಡಿದ ತಾಯಜಯದ ಪರಮಾಣ + ದಿನಕ್ಕ ೆಮ್ರನಬಳಕ್ಕಗಾಗಿ ಸ್ಾಂಗರಹಿಸಿದ 

ತಾಯಜಯದ ಪರಮಾಣ) x  365 = 

5. ವಾಸ್ವಿಿರ ತಾಯಜಯ-ನದಿಿಷಟ ತಾಯಜಯ = ಎ (ಉತ್ಪತಿಯಿಾದ ಹಚ್ನಿ ವರ ಘನತಾಯಜಯದ ಪರಮಾಣ) 

6. ಎ / ನದಿಿಷಟ ಪರಮಾಣದ ಘನತಾಯಜಯ  X100 x0.10 = X 

7. ಉತ್ಪತಿಯಿಾಗನವ ಘನತಾಯಜಯದ ಪರಮಾಣಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಿದ ಅಾಂರಗಳನ = 15-X 

8. ಉತ್ಪತಿಯಿಾದ ಘನತಾಯಜಯವು ನದಿಿಷಟ ಪರಮಾಣಕ್ತಾೆಂತ್ ರಡಿಮಯದದರೆ 15 ಅಾಂರಗಳನನು ನೀಡಿ 

9. ತಾತಿಿವರವಾಗಿ ಉತ್ಪತಿಯಿಾಗನವ ಘನತಾಯಜಯದ ಪರಮಾಣವು ಪರತಿ ವಯಕ್ತಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 150 ಗಾರಾಂ ಮಿೀರಬ್ದರದನ. 

2.1. ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿತ್ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭತಿಿ ಮಾಡಿ 

 

2.1.1 ಮ್ೂಲದಲ್ಲಿ ಪರತೆಯೀಕ್ತಸ್ಲಾಗಿದೆ (5 ಅಾಂರಗಳನ) ತಾಯಜಯದ ವಿಧ್ಗಳನ ಗಳಿಸಿದ 
ಅಾಂರಗಳನ 
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ಘನ ಒದ್ದೆಯಾದ ಲಾಯಬ ತಾಯಜಯ ಇ- ತಾಯಜಯ ಬಯೋಮಡಿರಲ  
ರಲ.ಸ್ಾಂ ಮ್ೂಲ ಹೌದನ   ಇಲಲ ಹೌದನ   ಇಲಲ ಹೌದನ   ಇಲಲ ಹೌದನ   ಇಲಲ ಹೌದನ   ಇಲಲ  

1 ರಚೀರ ರಟ್ಟಡಗಳನ /ಬ್ದಲಕ್ ಗಳನ             
2 ಗರಾಂಥಾಲಯ             
3 ್ನರೈನಾಂಗ್ / ಕ್ನ್ರೆನು ಹಾಲ ಗಳನ / ತ್ರಗತಿ ಕ್ಕೂಠಡಿಗಳನ             
4 ಸ್ಭಾಾಂಗಣ             
 (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್)            
5 ಹಾಸಟಲ ಗಳನ             
6 ಸಾಟಟೆ ಕ್ವಟ್ಿಸ್ಿ             
7 ಅತಿರ್ಥ ಕ್ಕೂಠಡಿಗಳನ             
 (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್)            
8 ಕ್ಯಾಂಟಿೀನ ಗಳನ             
9 ಡೆೈನಾಂಗ್ ಹಾಲ ಗಳನ             
10 ಅಡಿಗೆಮ್ನೆಗಳನ             
 (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್)            
11 ಸೂಟೀರ್ ರೂಮ್ ಗಳನ             
12 ಪ್ರತೆರಗಳ ಸೂಟೀರ್ ರೂಮ್ ಗಳನ             
 (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್)            
13 ಆರೊೀಗಯ ಕ್ಕೀಾಂದರಗಳನ             
14 ಆಟ್ದ ಮೈದ್ಯನಗಳನ             
15 ಸೌಲಭಯಗಳನ (ಬ್ದಯಾಂಕ್, ಪ್ೀಸ್ಟ ಆಫ್ತೀಸ್, ಮ್ಳಿಗೆಗಳನ, 

ಜನರೆೀಟ್ರ್ ಕ್ಕೂಠಡಿಗಳನ, ಒಳಚ್ರಾಂಡಿ)  
           

  ಒಟ್ನಟ ಅಾಂರಗಳನ (5)             



ಸ್ವಚ್ಛ ್ಕ್ಯಾಂಪಸ್ 

  MGNCRE 

   

 
 102 

 

 

2.1.2 ಸ್ನತ್ಮಿ್ನತ್ಲಿಿನ ಪರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಶನಷೆ /ಒದ್ದೆಯಾದ ತೊಟಿಟಗಳನ 
ಲಭಯವಿವೆ. (5 ಅಾಂರಗಳನ) 

ತಾಯಜಯದ ವಿಧ್ಗಳನ ಗಳಿಸಿದ 
ಅಾಂರಗಳನ 

ಘನ ಒದ್ದೆಯಾದ ಲಾಯಬ ತಾಯಜಯ ಇ- ತಾಯಜಯ ಬಯೋಮಡಿರಲ  
ರಲ.ಸ್ಾಂ ಮ್ೂಲ ಹೌದನ   ಇಲಲ ಹೌದನ   ಇಲಲ ಹೌದನ   ಇಲಲ ಹೌದನ   ಇಲಲ ಹೌದನ   ಇಲಲ  

1 ರಚೀರ ರಟ್ಟಡಗಳನ / ಬ್ದಲಕ್ ಗಳನ            
2 ಗರಾಂಥಾಲಯ             
3 ್ನರೈನಾಂಗ್ / ಕ್ನ್ರೆನು ಹಾಲ ಗಳನ / ತ್ರಗತಿ ಕ್ಕೂಠಡಿಗಳನ             
4 ಸ್ಭಾಾಂಗಣ             
 (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್)            
5 ಹಾಸಟಲ ಗಳನ             
6 ಸಾಟಟೆ ಕ್ವಟ್ಿಸ್ಿ             
7 ಅತಿರ್ಥ ಕ್ಕೂಠಡಿಗಳನ             
 (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್)            
8  ಕ್ಯಾಂಟಿೀನ             
9 ಡೆೈನಾಂಗ್ ಹಾಲ ಗಳನ             
10 ಅಡಿಗೆಮ್ನೆಗಳನ             
 (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್)            
11 ಸೂಟೀರ್ ರೂಮ್ ಗಳನ             
12 ಪ್ರತೆರಗಳ ಸೂಟೀರ್ ರೂಮ್ ಗಳನ             
 (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್)            
13 ಆರೊೀಗಯ ಕ್ಕೀಾಂದರಗಳನ             
14 ಆಟ್ದ ಮೈದ್ಯನಗಳನ             
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15 ಸೌಲಭಯಗಳನ (ಬ್ದಯಾಂಕ್, ಪ್ೀಸ್ಟ ಆಫ್ತೀಸ್, ಮ್ಳಿಗೆಗಳನ, 
ಜನರೆೀಟ್ರ್ ಕ್ಕೂಠಡಿಗಳನ, ಒಳಚ್ರಾಂಡಿ)  

           

  ಒಟ್ನಟ ಅಾಂರಗಳನ (5)             
 

 

 

2.1.3 ನಯಮ್ಗಳ ಪರಕ್ರ ಮಥಡೊಲೊಜರಲ ಮ್ತ್ನ ಿಸ್ನರಕ್ಷಿತ್ 
ಪರತೆಯೀರತೆ (5 ಅಾಂರಗಳನ) 

ತಾಯಜಯದ ವಿಧ್ಗಳನ ಗಳಿಸಿದ 
ಅಾಂರಗಳನ 

ಘನ ಒದ್ದೆಯಾದ ಲಾಯಬ ತಾಯಜಯ ಇ-ತಾಯಜಯ ಬಯೋಮಡಿರಲ  
ರಲ.ಸ್ಾಂ ಮ್ೂಲ ಹೌದನ   ಇಲಲ ಹೌದನ   ಇಲಲ ಹೌದನ   ಇಲಲ ಹೌದನ   ಇಲಲ ಹೌದನ   ಇಲಲ  

1 ರಚೀರ ರಟ್ಟಡಗಳನ / ಬ್ದಲಕ್ ಗಳನ             
2  ಗರಾಂಥಾಲಯ             
3  ್ನರೈನಾಂಗ್ / ಕ್ನ್ರೆನು ಹಾಲ ಗಳನ / ತ್ರಗತಿ 

ಕ್ಕೂಠಡಿಗಳನ  
           

4  ಸ್ಭಾಾಂಗಣ             
 (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್)            
5 ಹಾಸಟಲ ಗಳನ             
6 ಸಾಟಟೆ ಕ್ವಟ್ಿಸ್ಿ             
7 ಅತಿರ್ಥ ಕ್ಕೂಠಡಿಗಳನ             
 (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್)            
8 ಕ್ಯಾಂಟಿೀನ ಗಳನ             
9 ಡೆೈನಾಂಗ್ ಹಾಲ ಗಳನ             
10 ಅಡಿಗೆಮ್ನೆಗಳನ             
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 (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್)            
11 ಸೂಟೀರ್ ರೂಮ್ ಗಳನ             
12 ಪ್ರತೆರಗಳ ಸೂಟೀರ್ ರೂಮ್ ಗಳನ             
 (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್)            
13 ಆರೊೀಗಯ ಕ್ಕೀಾಂದರಗಳನ             
14 ಆಟ್ದ ಮೈದ್ಯನಗಳನ             
15 ಸೌಲಭಯಗಳನ (ಬ್ದಯಾಂಕ್, ಪ್ೀಸ್ಟ ಆಫ್ತೀಸ್, ಮ್ಳಿಗೆಗಳನ, 

ಜನರೆೀಟ್ರ್ ಕ್ಕೂಠಡಿಗಳನ, ಒಳಚ್ರಾಂಡಿ)  
           

 ಒಟ್ನಟ ಅಾಂರಗಳನ (5)            
 

2.2. ಘನತಾಯಜಯ ಸ್ಾಂಗರಹ 

ಘನತಾಯಜಯ ಸ್ಾಂಗರಹ: ತಾಯಜಯ ಸ್ಾಂಗರಹ ವಯವಸಥ : ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ ಹಾಗನ ಸ್ನಲಭ ಸ್ಾಂಸ್ರೆಣೆಗಾಗಿ ತಾತಿಿವರ ಜೈವಿರವಿಘಟ್ನೀಯ,ಜೈವಿರ ವಿಘಟ್ನೀಯವಲಲದ ತಾಯಜಯ ಮ್ತ್ನಿ ದೆೀಶಿೀಯ 
ಹಾನಕ್ರರ ತಾಯಜಯವನನು ಪರತೆಯೀರವಾಗಿ ಸ್ಾಂಗರಹಿಸ್ಬೀರನ.ಇದನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನನು ಸ್ದ್ಯ ಸ್ವಚಿ್ವಾಗಿರಸ್ಲನ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡನತ್ಿದೆ.ಇದಕೆ್ಕ 10 ಅಾಂರಗಳನ ಲಭಿಸ್ಲಿವೆ: 

1. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಎಲಾಲ ತಾಯಜಯ ಸ್ಾಂಗರಹ ಕ್ಕೀಾಂದರಗಳಲ್ಲಿ 3 ರಾಂ್ನೀನರ್ ಗಳನನು ಹೂಾಂದಿದೆ , ಗಳಿಸಿದ ಅಾಂರಗಳನ: 

a. ಸ್ೂತ್ಲವನನು ಅನವಯಸ್ನವ ಮ್ೂಲರ ಮ್ೂರನ ರಾಂ್ನೀನರ್ ಗಳನನು ಹೂಾಂದಿರನವ ತಾಯಜಯ ಸ್ಾಂಗರಹ ಬಾಂದನಗಳ ಶೀರಡಾವಾರನ ಪರಮಾಣವನನು ಮೊದಲನ 
ನಧ್ಿರಸಿ: 

 

3ತೊಟಿಟಗಳ ತಾಯಜಯ ಸ್ಾಂಗರಹ ಬಾಂದನಗಳ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯ
ತಾಯಜಯ ಸ್ಾಂಗರಹ ಕ್ಕೀಾಂದರಗಳ ಒಟ್ನಟ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯ × 100 = 𝑎 … (3 ತೊಟಿಟಗಳನನು ಹೂಾಂದಿರನವ ತಾಯಜಯ ಸ್ಾಂಗರಹ ಬಾಂದನಗಳ %) 

 

b. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳಿಸಿದ ಅಾಂರಗಳನ ಹಿೀಗಿವೆ: 

 

10 (ತಾಯಜಯ ಸ್ಾಂಗರಹಕ್ಕೆ ಅಾಂರಗಳನ
100

× 𝑎 

 

2. ಮ್ೂಲದಲ್ಲಿ ತಾಯಜಯವನನು ಬೀಪಿಡಿಸ್ನವುದಿಲಲ, ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗಳನ ಜೈವಿರ ವಿಘಟ್ನೀಯ ಮ್ತ್ನಿ ಜೈವಿರ ಅವಿಘಟ್ನೀಯವನನು ಬೀಪಿಡಿಸ್ನತಿಾರೆ = 5 ಅಾಂರಗಳನ. 
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3. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮ್ೂಲದಲ್ಲಿ ತಾಯಜಯವನನು ಬೀಪಿಡಿಸ್ನತ್ಿದೆ,ಆದರೆ ಸ್ಾಂಗರಹದ ನಾಂತ್ರ ಪರತೆಯೀರತೆಯನನು ನವಿಹಿಸ್ನವುದಿಲಲ = 5 ಅಾಂರಗಳನ 

4. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮ್ೂಲದಲ್ಲಿ ತಾಯಜಯವನನು ಬೀಪಿಡಿಸ್ನತ್ಿದೆ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಾಂಗರಹದ ಸ್ಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗನ ನಾಂತ್ರ ಪರತೆಯೀರತೆಯನನು ನವಿಹಿಸ್ನತ್ದಿೆ = 15 ಅಾಂರಗಳನ 

5. ಯಾವುದೆೀ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ಘನ ತಾಯಜಯವನನು ಬೀಪಿಡಿಸ್ನವುದಿಲಲ, ಸೂೆೀರ್ 0 ಆಗಿರನತ್ಿದೆ. 

 

ತಾಯಜಯ ಸ್ಾಂಗರಹಕ್ಗೆಿ ಗಳಿಸಿದ ಅಾಂರಗಳನ =_________________. 

 

 

2.2.1 ಸ್ಾಂಗರಹ ಕ್ಕೀಾಂದರಗಳನ ಲಭಯವಿವೆ (5 ಅಾಂರಗಳನ) ತಾಯಜಯದ ವಿಧ್ಗಳನ ಗಳಿಸಿದ ಅಾಂರಗಳನ 

ಘನ ಒದ್ದೆಯಾದ ಲಾಯಬ ತಾಯಜಯ ಇ-ತಾಯಜಯ ಬಯೋಮಡಿರಲ  
ರಲ.ಸ್ಾಂ ಮ್ೂಲ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ   ಇಲಲ ಹೌದನ   ಇಲಲ ಹೌದನ   ಇಲಲ ಹೌದನ   ಇಲಲ  

1 ರಚೀರ ರಟ್ಟಡಗಳನ / ಬ್ದಲಕ್ ಗಳನ            
2   ಗರಾಂಥಾಲಯ             
3  ತ್ರಬೀತಿ / ಕ್ನ್ರೆನು ಹಾಲ ಗಳನ / ತ್ರಗತಿ 

ಕ್ಕೂಠಡಿಗಳನ  
           

4  ಸ್ಭಾಾಂಗಣ             
 (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್)            
5  ಹಾಸಟಲ ಗಳನ             
6  ಸಾಟಟೆ ಕ್ವಟ್ಿಸ್ಿ             
7  ಅತಿರ್ಥ ಕ್ಕೂಠಡಿಗಳನ             
 (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್)            
8  ಕ್ಯಾಂಟಿೀನ ಗಳನ             
9  ಡೆೈನಾಂಗ್ ಹಾಲ ಗಳನ             
10  ಅಡಿಗೆಮ್ನೆಗಳನ             
 (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್)            
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11 ಸೂಟೀರ್ ರೂಮ್ ಗಳನ            
12 ಪ್ರತೆರಗಳ ಸೂಟೀರ್ ರೂಮ್ ಗಳನ            
 (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್)            
13  ಆರೊೀಗಯ ಕ್ಕೀಾಂದರಗಳನ             
14  ಆಟ್ದ ಮೈದ್ಯನಗಳನ             
15  ಸೌಲಭಯಗಳನ (ಬ್ದಯಾಂಕ್, ಪ್ೀಸ್ಟ ಆಫ್ತೀಸ್, 

ಮ್ಳಿಗೆಗಳನ, ಜನರೆೀಟ್ರ್ ಕ್ಕೂಠಡಿಗಳನ, 
ಒಳಚ್ರಾಂಡಿ) (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್)  

           

  ಒಟ್ನಟ ಅಾಂರಗಳನ (5)             
 

 

 

2.2.2 ಸ್ಾಂಗರಹ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ ಲಭಯವಿದೆ (5 ಅಾಂರಗಳನ) ತಾಯಜಯದ ವಿಧ್ಗಳನ ಗಳಿಸಿದ ಅಾಂರಗಳನ 

ಘನ ಒದ್ದೆಯಾದ ಲಾಯಬ ತಾಯಜಯ ಇ-ತಾಯಜಯ ಬಯೋಮಡಿರಲ  
ರಲ.ಸ್ಾಂ ಮ್ೂಲ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ  

1 ರಚೀರ ರಟ್ಟಡಗಳನ / ಬ್ದಲಕ್ ಗಳನ             
2 ಗರಾಂಥಾಲಯ             
3 ್ನರೈನಾಂಗ್/ಕ್ನ್ರೆನು ಹಾಲ ಗಳನ/ತ್ರಗತಿ 

ಕ್ಕೂಠಡಿಗಳನ  
           

4 ಸ್ಭಾಾಂಗಣ             
 (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್)            
5 ಹಾಸಟಲ ಗಳನ             
6 ಸಾಟಟೆ ಕ್ವಟ್ಿಸ್ಿ             
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7 ಅತಿರ್ಥ ಕ್ಕೂಠಡಿಗಳನ             
 (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್)            
8 ಕ್ಯಾಂಟಿೀನ ಗಳನ             
9 ಡೆೈನಾಂಗ್ ಹಾಲ ಗಳನ             
10 ಅಡಿಗೆಮ್ನೆಗಳನ             
 (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್)            
11 ಸೂಟೀರ್ ರೂಮ್ ಗಳನ             
12 ಪ್ರತೆರಗಳ ಸೂಟೀರ್ ರೂಮ್ ಗಳನ             
 (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್)            
13 ಆರೊೀಗಯ ಕ್ಕೀಾಂದರಗಳನ             
14 ಆಟ್ದ ಮೈದ್ಯನಗಳನ             
15 ಸೌಲಭಯಗಳನ (ಬ್ದಯಾಂಕ್, ಪ್ೀಸ್ಟ ಆಫ್ತೀಸ್, 

ಮ್ಳಿಗೆಗಳನ, ಜನರೆೀಟ್ರ್ ಕ್ಕೂಠಡಿಗಳನ, 
ಒಳಚ್ರಾಂಡಿ)  

           

 ಒಟ್ನಟ ಅಾಂರಗಳನ (5)             
 

2.2.3 ಟ್ಟರನು ಪ್ಟ್ಿ ಮ್ತ್ನ ಿವಿಲೆೀವಾರ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ 
ಲಭಯವಿದೆ (5 ಅಾಂರಗಳನ) 

ತಾಯಜಯದ ವಿಧ್ಗಳನ ಗಳಿಸಿದ ಅಾಂರಗಳನ 

ಘನ ಒದ್ದೆಯಾದ ಲಾಯಬ ತಾಯಜಯ ಇ-ತಾಯಜಯ ಬಯೋಮಡಿರಲ  
SNo Source ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ  

1 ರಚೀರ ರಟ್ಟಡಗಳನ /ಬ್ದಲಕ್ ಗಳನ            
2 ಗರಾಂಥಾಲಯ            
3 ್ನರೀನಾಂಗ್ / ಕ್ನ್ರೆನು ಹಾಲ ಗಳನ / ತ್ರಗತಿ 

ಕ್ಕೂಠಡಿಗಳನ 
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4 ಸ್ಭಾಾಂಗಣ            
 (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್)            
5 ಹಾಸಟಲ ಗಳನ             
6 ಸಾಟಟೆ ಕ್ವಟ್ಿಸ್ಿ             
7 ಅತಿರ್ಥ ಕ್ಕೂಠಡಿಗಳನ             
 (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್)            
8 ಕ್ಯಾಂಟಿೀನ             
9 ಡೆೈನಾಂಗ್ ಹಾಲ ಗಳನ             
10 ಅಡಿಗೆಮ್ನೆಗಳನ             
 (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್)            
11 ಸೂಟೀರ್ ರೂಮ್ ಗಳನ             
12 ಪ್ರತೆರಗಳ ಸೂಟೀರ್ ರೂಮ್             
 (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್)            
13 ಆರೊೀಗಯ ಕ್ಕೀಾಂದರಗಳನ             
14 ಆಟ್ದ ಮೈದ್ಯನಗಳನ             
15 ಸೌಲಭಯಗಳನ (ಬ್ದಯಾಂಕ್, ಪ್ೀಸ್ಟ ಆಫ್ತೀಸ್, 

ಮ್ಳಿಗೆಗಳನ, ಜನರೆೀಟ್ರ್ ಕ್ಕೂಠಡಿಗಳನ, 
ಒಳಚ್ರಾಂಡಿ)  

           

 ಒಟ್ನಟ ಅಾಂರಗಳನ (5)             
 

2.3. ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ ಮ್ತ್ನ ಿರೀ ಸೈಕ್ತಲಾಂಗ್ 
ಘನತಾಯಜಯದ ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ ಮ್ತ್ನ ಿರೀ ಸೈಕ್ತಲಾಂಗ್ 35 ಅಾಂರಗಳನನು ಹೂಾಂದಿರನತ್ದಿೆ. 



ಸ್ವಚ್ಛ ್ಕ್ಯಾಂಪಸ್ 

  MGNCRE 

   

 
 109 

1. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಅಾಂರಗಳನನು ಇವರಾಂದ ನಧ್ಿರಸ್ಲಾಗಿದೆ: 
 

a . ಮ್ರನಬಳಕ್ಕಮಾಡಲಾದ ಘನ ತಾಯಜಯದ ಪರಮಾಣ
ಆ ರೀತಿಯ ತಾಯಜಯದ ಒಟ್ನಟ ಪರಮಾಣ × 100 = 𝑎 … (ಘನ ತಾಯಜಯದ ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ ಮಾಡಲಾದ, ಪುನರ್ ಬಳಕ್ಕ ಮಾಡಲಾದ ಒಟ್ನಟ ಪರಮಾಣದ ಶೀರಡಾವಾರನ) 

 
b. ಸ್ೂತ್ಲವನನು ಅನವಯಸ್ನವ ಮ್ೂಲರ ಗಳಿಸಿದ ಅಾಂರಗಳನನು ಲೆರಹೆಾಕ್ತ:   

 
ಪರತಿಯಾಂದನ ವಿಧ್ದ ತಾಯಜಯಕ್ಕ ೆನಗದಿಪಡಿಸಿದ ತ್ೂರ (ತ್ೂರದ ಲಯಟ್ಿ ನೊೀಡಿ)

100
× 𝑎 

 

2. ಪರತಿಯಾಂದನ ನದಿಿಷಟ ರೀತಿಯ ತಾಯಜಯವನನು ವಿಲೆೀವಾರ ಮಾಡಲನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ನಟ ಅಾಂರಗಳನನು ಮ್ತ್ನಿ ಎಲಲವನೂು ಸೀರಸಿ. 
3. ವೆೈದಯಕ್ತೀಯ ತಾಯಜಯಕ್ೆಗಿ - ಆ್ನೂೀಕ್ಕಲೀವಿಾಂಗ್ ಮ್ತ್ನಿ ಸೂೀಾಂರನನವಾರರಗೊಳಿಸಿದ ನಾಂತ್ರ ಗೊತ್ನಿಪಡಿಸಿದ ಸೌಲಭಯದೊಾಂದಿಗೆ ಸ್ಹಿ ಮಾಡನವುದಕ್ಗೆಿ 5 ಅಾಂರಗಳನ. 
 

2.3 ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ ಮ್ತ್ನ ಿರೀ ಸೈಕ್ತಲಾಂಗ್ (35 ಅಾಂರಗಳನ) 
 ಘನ ಒದ್ದೆಯಾದ ಲಾಯಬ ತಾಯಜಯ ಇ-ತಾಯಜಯ ಬಯೋಮಡಿರಲ ಗಳಿಸಿದ 

ಅಾಂರಗಳನ 
ರಲ.ಸ್ಾಂ. ಉಪರಲಮ್ಗಳನ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ  

1 ಪೂವಿ ಚಕ್ತತೆು (5 ಅಾಂರಗಳನ)            
2 ತಾಯಜಯಗಳ ವಿಾಂಗಡಣೆ (5 ಅಾಂರಗಳನ)            
3 ಮಕ್ನರಲ ಪಲೆವರೆೈಸೀಶನ (5 ಅಾಂರಗಳನ)            
4 ಇನುನರೆೀಶನ (5 ಅಾಂರಗಳನ)            
5 ಭೂರನಸಿತ್ಗಳನ (5 ಅಾಂರಗಳನ)            
6 ಮಿಶರಗೊಬಾ ರ (10 ಅಾಂರಗಳನ)            

ಒಟ್ನಟ ಅಾಂರಗಳನ (35)            
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2.4. ಘನ ತಾಯಜಯ ವಿಲೆೀವಾರ: ತಾಯಜಯ ವಿಲೆೀವಾರಯ ದಕ್ಷತೆಯನ ಡಿಸೂಪೀಜಲ ತಾಯಜಯದ ಪರಮಾಣವನನು ಅವಲಾಂಬಸಿರನತ್ದಿೆ 
 

ಕ್ಕೂೀಷಟರ 2.4 .: ದಿನಕ್ಕ ೆಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನ ತಾಯಜಯ ವಿಲೆೀವಾರ ದ್ಯಖಲೆ (ಕ್ಕ.ಜ.ಗಳಲ್ಲಿ): 
ರಲ.ಸ್ಾಂ. ಸ್ಥಳ ಡಿಸೂಪೀಜಲ ತಾಯಜಯದ ಪರಮಾಣ ವಿಲೆೀವಾರ ಮಾಡನವ ತಾಯಜಯದ ಪರಮಾಣ % ತಾಯಜಯವನನು ಸ್ರಯಾಗಿ ವಿಲೆೀವಾರ ಮಾಡಲಾಗನತ್ದಿೆ 

1  ಅಕ್ಕೀಡಿಮಿಕ್ ಬಲಿಡಾಂಗ್ು     
2  ಆಡಳಿತ್ ರಟ್ಟಡಗಳನ     
3  ಹಾಸಟಲ ಗಳನ     
4  ಸಾಮಾನಯ ಪರದೆೀಶಗಳನ     
5  ಕ್ಯಾಂಟಿೀನ ಗಳನ     
     
 

 ಕ್ಕೂೀಷಟರ 2.4.1: ಡಾಂಪ್ ಯಾರ್ಡಿ ಗೆ ವಗಾಿಯಸ್ಲಾದ ಒಟ್ನಟ ಘನತಾಯಜಯ (ಟ್ನ ಗಳಲ್ಲಿ)  
ತಾಯಜಯದ ವಿಧಾನ ಜನವರ ಫಬರವರ ಮಾಚ್ಛಿ ಎಪಿರಲ ಮೀ ಜೂನ ಜನಲೆೈ ಆಗಸ್ಟ ಸಪಟಾಂಬರ್ ಅಕ್ಕೂಟೀಬರ್ ನವೆಾಂಬರ್ ಡಿಸಾಂಬರ್ ಒಟ್ನಟ 
ವುರ್ಡ, ಗಾಲಸ್, ಮಟ್ಲ ಸೆಾರಯಪ್, ಇತ್ರ 
ಸೆಾರಯಪ್ 

             

 ಎಲೆಕ್ಟರನಕ್ ಮ್ತ್ನಿ ರಾಂಪೂಯಟ್ರ್ 
ಉಪಭೊೀಗಯ  

             

 ಆಹಾರ ತಾಯಜಯ               
 ಒಟ್ನಟ ತಾಯಜಯ               
ರಲ.ಸ್ಾಂ ಉಪರಲಮ್ಗಳನ ಘನ ಒದ್ದೆಯಾದ ಲಾಯಬ ತಾಯಜಯ ಇ-ತಾಯಜಯ ಬಯೋಮಡಿರಲ ಗಳಿಸಿದ 

ಅಾಂರಗಳನ 
  ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ  

1 ಲಯನಲೆೈಸ್ಡ ಮ್ತ್ನಿ ಮಥಡಿರಲ ಡಿಸೂಪೀಜಲ (5            
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ಅಾಂರಗಳನ) 

2  ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಭೂರನಸಿತ್ಗಳನ (5 ಅಾಂರಗಳನ)            
3 ನಗದಿಪಡಿಸ್ಲಾದ ಪ್ರರಧಿಕ್ರದ ವಾಯಪಿಯಿಲ್ಲಿ (5 ಅಾಂರಗಳನ)            
4  ಒಟ್ನಟ  (15 ಅಾಂರಗಳನ)            
 
2.5. ತಾಯಜಯ ನವಿಹಣಾ ಉಪರಲಮ್ಗಳನ: ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಉಪರಲಮ್ಗಳನ 
ತಾಯಜಯಕ್ಕೆ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಆಡಳಿತ್ ಮ್ಾಂಡಳಿ ಕ್ಕೈಗೊಾಂಡ ಉಪರಲಮ್ಗಳನನು ಶಾಲಘಿಸ್ನವುದನ ಮ್ನಖಯವಾಗಿದೆ. ತಾಾಂತಿರರ ಸ್ಾಂಸಥಗಳಿಗೆ ತಾಯಜಯ ನವಿಹಣಾ ವಯವಸಥಯನನು ಸಾಥಪಿಸ್ನವುದನ 

ಮ್ತ್ನಿ ನವಿಹಿಸ್ನವುದನ ಸ್ಾಂಸಥಯ ಮ್ಟ್ಟದ ಮ್ಧ್ಯಸಿಥಕ್ಕಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ನರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿರನತ್ದಿೆ. ತಾಾಂತಿರಕ್ಕೀತ್ರ ಸ್ಾಂಸಥಗಳಿಗೆ ನೆರೆಹೂರೆಯ ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯ, ಕ್ಕೂಳಗೆೀರ ಅಥವಾ ಹಳಿುಯಾಂದಿಗೆ ಅದನ 

100% ಸ್ವಚಿ್ ಎಾಂದನ ಖಚತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಳನುವದನ ಸ್ಹ ನರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ (್ನೀಬಲ 2.5 ರಲ್ಲಿ ರಲಮ್ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯ 4 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ). ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಾಂಸಥಗಳಿಾಂದ ತಾಯಜಯವನನು ನವಿಹಿಸ್ನವ ವಿಧಾನವನನು ಈ 

ಕ್ಕಳಗಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಣಿಯಸ್ಬಹನದನ: 

 ಕ್ಕೂೀಷಟರ 2.5 ತಾಯಜಯ ನವಿಹಣೆ  ವಿಧ್ಗಳನ ಗಳಿಸಿದ 
ಅಾಂರಗಳನ 

 ಉಪರಲಮ್ಗಳನ (15 ಅಾಂರಗಳನ)  ಘನ ಒದ್ದೆಯಾದ ಲಾಯಬ ತಾಯಜಯ ಇ-ತಾಯಜಯ ಬಯೋಮಡಿರಲ  
ರಲ.ಸ್ಾಂ ಉಪರಲಮ್ಗಳನ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ ಹೌದನ ಇಲಲ  

1 ತಾಾಂತಿರರ ಮ್ತ್ನಿ ಸಾಮಾಜರ ಮ್ಧ್ಯಸಿಥಕ್ಕಗಳನ (10 
ಅಾಂರಗಳನ) 

           

2 ಯಾಾಂತಿರರತೆಯನನು ಯೋಜಸ್ನವುದನ, ಸಿದಧಪಡಿಸ್ನವುದನ 
ಮ್ತ್ನಿ ವರದಿ ಮಾಡನವುದನ (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

           

3 ಸ್ೂರಿ ಪರದಶಿನ, ಜಾಹಿೀರಾತ್ನ, ಜ್ಞಾನವನನು 
ಹಾಂಚಕ್ಕೂಳನುವುದನ (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

           

4 ನಮ್ಿಲಿೀರರಣದ ಕ್ಮಿಿರರನನು ಗ್ಲರವದಿಾಂದ 
ನೊೀಡಿಕ್ಕೂಳನುವುದನ ಮ್ತ್ನಿ ಅವರ ರಲಾಯಣದ ಬಗೆೆ 
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ಯೋಚಸ್ನವುದನ. (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

5 ವರದಿಯ ಕ್ಯಿವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಹೂಾಂದಿಕ್ಕೂಳನುವುದನ. 
(1 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

           

6 ನಯೋಜತ್ ಅಧಿಕ್ರ ಮಾನಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ತ್ನಿ ತಾಯಜಯ 
ನವಿಹಣೆಗೆ ಸ್ರಪಡಿಸ್ನವ ರಲಮ್ಗಳನನು 
ತೆಗೆದನಕ್ಕೂಳನುವುದನ (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್) 

           

ಒಟ್ನಟ ಅಾಂರಗಳನ (15)            
 

2.6. ಜೈವಿರ ವೆೈದಯಕ್ತೀಯ ತಾಯಜಯ 

 

 ಕ್ಕೂೀಷಟರ 2.6 ಜೈವಿರ ವೆೈದಯಕ್ತೀಯ ತಾಯಜಯ (5 ಅಾಂರಗಳನ)  
ರಲ.ಸ್ಾಂ. ಉಪರಲಮ್ ಹೌದನ ಇಲಲ ಗಳಿಸಿದ ಅಾಂರಗಳನ 

1  ಜೈವಿರ ವೆೈದಯಕ್ತೀಯ ತಾಯಜಯವನನು ನಯಮ್ಗಳ ಪರಕ್ರ ನವಿಹಿಸ್ಲಾಗಿದೆ (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್)     
2  ಮಾನವ ಅಾಂಗರಚ್ನಾ ತಾಯಜಯವನನು ವಿಲೆೀವಾರ ಮಾಡನವುದನ (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್)    
3  ಪ್ರರಣಿಗಳ ತಾಯಜಯವನನು ವಿಲೆೀವಾರ ಮಾಡನವುದನ (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್)    
4  ವೆೀಸ್ಟ ಶಾಪ್ ಿ ಗಳ ವಿಲೆೀವಾರ (ಸ್ೂಜಗಳನ, ಸಿರಾಂಜನಗಳನ ...) (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್)    
5  ಸೈ್ನೂಟ್ಟಕ್ತುಕ್ ಔಷಧ್ಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಔಷಧಿಗಳ ವಿಲೆೀವಾರ (1 ಪ್ರಯಾಂಟ್)    
 Total Points (5)    
2. ನೀರನ ಬಳಕ್ಕ: 

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೂೀೆರ್ ಆನ ವಾಟ್ರ್ 

ರಲ.ಸ್ಾಂ ಮಾನದಾಂಡ ಗರಷ ಿಅಾಂರಗಳನ ಗಳಿಸಿದ ಅಾಂರಗಳನ 

1.  ನೀರನ ಲಭಯತೆ  10  
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2.  ನೀರನ ಬಳಕ್ಕ  10  
3.  ನೀರನ ಗನಣಮ್ಟ್ಟ  10  
4.  ಮ್ಳನೀರನ ಕ್ಕೂಯನಲ  30  
5.  ರೀ ಸೈಕ್ತಲಾಂಗ್  30  
6.  ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಉಪರಲಮ್ಗಳನ  10  
  ಒಟ್ನಟ  100  

 
3.1. ನೀರನ ಲಭಯತೆ        10 ಅಾಂರಗಳನ 

ನೆೈಮ್ಿಲಯದ ಪರಣಾಮ್ಕ್ರತ್ವವು ನೀರನ ಮೀಲೆ ಅವಲಾಂಬತ್ವಾಗಿರನತ್ಿದೆ, ಅದನ ಸಾವಿತಿರರ ಶನದಿಧೀರರಣ ಕ್ಯಿಭಾರ ಮ್ತ್ನಿ ಸಾವಿತಿರರ ದ್ಯರವರವಾಗಿದೆ. ನೀರನ ನರಾಂತ್ರ 

ಲಭಯತೆಯನ ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ವಚಿ್ತೆಯ ನರಾಂತ್ರ ನವಿಹಣೆಯ ಪರಮ್ನಖ ಅಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಆದದರಾಂದ ನೆೈಮ್ಿಲಯದ ನವಿಹಣೆಯನ ಸ್ವಚಿ್ತೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿಥರ ಮ್ತ್ನಿ 

ನಾಂಬಲಹಿವಾದ ನೀರನ ಸ್ರಬರಾಜನನು ಖಾತ್ರಪಡಿಸ್ನವುದರ ಮೀಲೆ ಅವಲಾಂಬತ್ವಾಗಿರನತ್ಿದೆ. 24 ಗಾಂ್ನಗಳ ಕ್ಲ ನೀರನ ಸ್ರಬರಾಜನನು 0-15 ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ 15 

ಅಾಂರಗಳನನು ನೀಡಬೀಕ್ದರೆ, 12 ಗಾಂ್ನಗಳಿಗಿಾಂತ್ಲೂ ರಡಿಮ ನೀರನ ಸ್ರಬರಾಜನ ಮಾಡನವುದರಾಂದ ಯಾವುದೆೀ ಪರಣಾಮ್ವಿರನವುದಿಲಲ ಆದದರಾಂದ 0 ನೀಡಬೀರನ. ಅದರ 

ಪರಕ್ರ ಸೂೆೀರಾಂಗ್ ನೀಡಬೀರನ. 

a. 24 ಗಾಂ್ನ. =10  ಅಾಂರಗಳನ 
b. 20 ಗಾಂ್ನ. =8  ಅಾಂರಗಳನ 
c. 16 ಗಾಂ್ನ. = 3 ಅಾಂರಗಳನ 
d. 12 ಗಾಂ್ನ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಕಳಗೆ = 0 ಅಾಂರಗಳನ 

ನೀರನ ಲಭಯತೆಯನನು ಖಚತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಳುಲನ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಪರಮಾಣವನನು ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಾಂಸಥಗಳನ ಮ್ನಸಿುನಲ್ಲಿಟ್ನಟಕ್ಕೂಳುಬೀರನ: 

i. ಡೆೀ ಸೆಾಲರ್ / ಅಧಾಯಪರರನ / ಸಿಬಾ ಾಂದಿ. ದಿನಕೆ್ಕ ಒಬಾ  ವಯಕಿ್ತಗೆ ಗರಷಿ ನೀರನ 30 LPCD 
ii. ಹಾಸಟಲಲರ್ ಗೆ ದಿನಕೆ್ಕ ಒಬಾ  ವಯಕಿ್ತಗೆ ಗರಷಿ ನೀರನ 100 LPCD 
iii. ದಿನಕ್ಕೆ ಪರತಿ ನವಾಸಿಗೆ ಗರಷಿ ನೀರನ 135 LPCD 
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iv. ಐಡಿಯಲ ್ನೂಟ್ಲ ವಾಟ್ರ್ 

(ಡೆೀ ಸೆಾಲರ್ / ಅಧಾಯಪರರನ / ಸಿಬಾ ಾಂದಿ / ಸ್ಾಂದಶಿರರನ x 30LPCD) + (ಹಾಸಟಲ ಗಳ ಸಾಮ್ಥಯಿ x 100LPCD) + (ನವಾಸಿಗಳ ಸಾಮ್ಥಯಿ  x135LPCD) 
ಕ್ಕೂೀಷಟರ 3.1. ಬಳಕ್ಕ ಆಧಾರತ್ ನೀರನ ಸ್ರಾಸ್ರ (ಲಿೀಟ್ರ್ ನಲ್ಲಿ) 

ರಲ. ಸ್ಾಂ. ಉಪಯೋಗಗಳನ ದಿನದ ವಿದ್ಯವಾಂಸ್ರನ / ದಿನ ನವಾಸಿ ಹಾಸ್ಟಲ ನವರಗೆ ಇತ್ರ ಪೂಣಿ ಸ್ಮ್ಯದ ನವಾಸಿಗಳಿಗೆ 

1. ರನಡಿಯಲನ 3 8 8 

2. ಸಾುನ ಮಾಡಲನ — 20 20 

3. ತೊಳಯಲನ 6 20 40 

4. ಫಲಶಿಾಂಗ್ ಮಾಡಲನ 14 30 40 

5. ಇತ್ರ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ 7 22 27 

ಒಟ್ನಟ  30 100 135 

ಸ್ವಚ್್ಗೊಳಿಸ್ನವಿಕ್ಕಗೆ: ಕ್ಕಲಸ್ದ ಪರದೆೀಶಕ್ಕೆ 0.5 (ಲಿೀಟ್ರ್ / ಚ್ದರ ಮಿೀಟ್ರ್) 1.5 (ಲಿೀಟ್ರ್ / ಚ್ದರ ಮಿೀಟ್ರ್) ವಸ್ತಿ ಪರದೆೀಶಕ್ಕ ೆ

ತೊೀಟ್ಗಾರಕ್ಕಗೆ : 2.5 (ಲಿೀಟ್ರ್ / ಚ್ದರ ಮಿೀಟ್ರ್) 

 
3.2. ನೀರನ ಬಳಕ್ಕ 

ಲಭಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ನೀರನ ಬಳಕ್ಕ, ಹವಾಯಸ್ಗಳನ ಕ್ಕೂಳಾಯಗಳನ, ಶೀಖರಣಾ ಸ್ಥಳಗಳನ ಮ್ತ್ನ ಿ ಪೈಪ್ ಲೆೈನ ಗಳಾಂತ್ಹ ನೀರನ ವಿತ್ರಸ್ನವ ವಯವಸಥಗಳ ಗನಣಮ್ಟ್ಟವನನು 

ಅವಲಾಂಬಸಿರನತ್ದಿೆ 

a. ವಾಸ್ಿವವಾಗಿ ಬಳಸ್ನತಿರಿನವ ನೀರನ-ಆದಶಿವಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೀಕ್ಗನವ ನೀರನ ಅಳತೆ = A (ಬಳಸಿದ ಹಚ್ನಿ ವರ ನೀರನ ಪರಮಾಣ) 

b. A ((ಬಳಸಿದ ಹಚ್ನಿ ವರ ನೀರನ ಪರಮಾಣ) ÷ ನೀರನ ಬಳಕ್ಕಯ ಆದಶಿ ಪರಮಾಣ X100 x0.10 = X 

c. ಬಳಿಸಿದ ನೀರನ ಪರಮಾಣಕೆ್ಕ ಗಳಿಸ್ನವ ಅಾಂರಗಳನ = 20-X 

ನಮ್ಮ ಸ್ಾಂಸಥಯ ಬಳಕ್ಕ 30 LPCD (ದಿನದ ವಿದ್ಯವಾಂಸ್ರನ), 100 LPCD (ಹಾಸಟಲರ್) ಮ್ತ್ನ ಿ135 LPCD ನವಾಸಿಗಳಿಗಿಾಂತ್ ರಡಿಮಯದದರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಾಂಸಥಯನ 10 ಅಾಂರಗಳನನು ಪಡೆಯನತ್ದಿೆ 

a. 0.9. ರಳಯರ. 30LPCD(ದಿನ ನವಾಸಿ) ಗಿಾಂತ್ ಹಚ್ನಿ  ಬಳಸ್ನವ ಪರತಿ ಲಿೀಟ್ರ್ ಗೆ,  

b. 0.9. ರಳಯರ. ಪರತಿ ಲಿೀಟ್ರ್ ಗೆ 100LPCD(ಹಾಸಟಲರ್) ಮ್ತ್ನಿ  

c. 0.9. ರಳಯರ. 135 LPCD(ನವಾಸಿ) ಗಿಾಂತ್ ಹಚ್ನಿ  ಬಳಕ್ಕಯಾಗನವ ಪರತಿ ಲಿೀಟ್ರ್ ಗೆ ಲಿೀಟ್ರ್ 
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ಮ್ೂಲ 1: ಪುರಸ್ಭೆ / ನಗಮ್ /  PWDs/ ಗಾರಮ್ ಪಾಂಲಯಯತಿಗಳ ಮ್ೂಲರ ಪೈಪ್ ಲೆೈನ 
ಮ್ೂಲ 2: ಬ್ದವಿ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೂೀರ್ ವೆಲ ಮ್ತ್ನಿ ಟ್ೂಯಬ ವೆಲ 
ಮ್ೂಲ 3: ಜಲಪ್ರತ್, ತೊರೆ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಲನವೆ (ಸ್ವತ್ಾಂತ್ಲ ಮ್ೂಲಗಳನ) 
ನದಿಿಷಟ ಮ್ೂಲದಿಾಂದ ಪಡೆದ ನೀರನ ಪರಮಾಣವನನು ಒಳಗೊಾಂಡಿರನವ ನೀರನ ಬಲ ಗಳಿಗಾಗಿ ಆಡಳಿತ್ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಯನನು ಕ್ಕೀಳಿ. 
ಕ್ಕಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸ್ೂತ್ಲವನನು ಅನವಯಸ್ನವ ನದಿಿಷಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ೆಗಿ (ರನಡಿಯನವುದನ, ಫಲಶ್ ಮಾಡಲನ) ನದಿಿಷಟ ಮ್ೂಲದಿಾಂದ ಪಡೆದ ನೀರನ ಶೀರಡಾವಾರನ ಪರಮಾಣವನನು 

ಲೆರೆಹಾಕ್ತ. ಇತ್ರ ಮ್ೂಲಗಳಿಗಾಗಿ, ಒಟ್ನಟ ಗಾರಹರ ಶೀಖರಣಾ ಸ್ಥಳ ಸಾಮ್ಥಯಿ ಗಳನನು ರಾಂಡನಹಿಡಿಯರ ಮ್ತ್ನಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷನಟ ಬ್ದರ ಭತಿಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದನನು 

ಗಾರಹರವಾರನ ಬಳಕ್ಕಯಾಂದ ಗನಣಿಸಿ. 
ನದಿಿಷಟ ಮ್ೂಲದಿಾಂದ ಪಡೆದ ನೀರನ ಪರಮಾಣ 

ನದಿಿಷಟ ಉದ್ದೇಶಕೆ್ಗಿ ಬಳಸ್ನವ ನೀರನ ಒಟ್ನಟ ಪರಮಾಣ 
× 100 

 

ಕ್ಕೂೀಷಟರ 3.2. ದಿನಕ್ಕ ೆಲಿೀಟ್ರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ನವ ನೀರನ ಪರಮಾಣ 

ಉಪಯೋಗಗಳನ ಮ್ೂಲ 1 ಮ್ೂಲ 2 ಮ್ೂಲ 3 

 ರನಡಿಯಲನ     
 ತೊಳಯಲನ     
 ಫಲಶಿಾಂಗ್ ಮಾಡಲನ     
 ಸ್ವಚ್್ಗೊಳಿಸ್ನವಿಕ್ಕಗೆ     
 ತೊೀಟ್ಗಾರಕ್ಕಗೆ     
 ಇತ್ರ ಉಪಯೋಗಗಳನ     
 ಒಟ್ನಟ     

 
 

ಕ್ಕೂೀಷಟರ 3.2.1. ಪರತಿ ದಿನ ಸಳದನಕ್ಕೂಳನುವ ನೀರನ ಶೀರಡವಾರನ ಪರಮಾಣ 

ಉಪಯೋಗಗಳನ ಮ್ೂಲ 1 ಮ್ೂಲ 2 ಮ್ೂಲ 3 
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 ರನಡಿಯಲನ     
 ತೊಳಯಲನ     
 ಫಲಶಿಾಂಗ್ ಮಾಡಲನ     
 ಸ್ವಚ್್ಗೊಳಿಸ್ನವಿಕ್ಕಗೆ     
 ತೊೀಟ್ಗಾರಕ್ಕ     
 ಇತ್ರ ಉಪಯೋಗಗಳನ     
 ಒಟ್ನಟ     

 
 
 

3.3. ನೀರನ ಗನಣಮ್ಟ್ಟ (10 ಅಾಂರಗಳನ) 
ಬಐಎಸ್ ಮಾನದಾಂಡಗಳ ಪರಕ್ರ ರನಡಿಯಲನ ಹಾಗೂ ಅಡನಗೆ ಮಾಡಲನ ನೀರನ ದೊರೆಯನವ ಲಭಯತೆಯನನು ಖಚತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಳುಬೀರನ. ಅಾಂತ್ಜಿಲದಲ್ಲಿ ನೆೈಸ್ಗಿಿರವಾಗಿ 

ಲಭಯವಿರನವ ಆಸಿನಕ್, ಫಲೀರೆೈರ್ಡ ಮ್ತ್ನಿ ಇತ್ರ ಲವಣಗಳ ಉಪಸಿಥತಿಗೆ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಅಾಂಶಗಳ ನವಿಹಣೆಯನನು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕ್ಕೈಗೊಳುಬೀಕ್ಗಿದೆ. ಜೈವಿರ ರಲಮಶಗಳನ ರನಡಿಯನವ 

ಮ್ತ್ನಿ ಅಡನಗೆ ಮಾಡನವ ನೀರಗೆ ಸೀರದಾಂತೆ ಖಚತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಳುಬೀರನ. ರನಡಿಯನವ ನೀರನನು ಶೀಖರಸಿಕ್ಕೂಳನುವ ಓವರ್ ಹರ್ಡ ಟ್ಟಯಾಂಕ್ ಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಾಂಪ್ ಗಳನನು 

ನಯತ್ಕ್ಲಿರವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಗ್ೊಳಿಸ್ಬೀಕ್ಗನತ್ಿದೆ. ನಯತ್ಕ್ಲಿರವಾಗಿ ಸ್ವಚ್್ಗೊಳಿಸ್ನವ ಆವತ್ಿನವು ಸ್ಾಂಗರಹಿಸಿದ ನೀರನ ಗನಣಮ್ಟ್ಟವನನು ನಧ್ಿರಸ್ನತ್ದಿೆ. ಸಾವಿಜನರ 

ಮ್ೂಲದಿಾಂದ ನೀರನನು ತೆಗೆದನಕ್ಕೂಾಂಡಾಗ, ಜೈವಿರ ರಲಮಶಗಳಲಲದೆ ರಾಸಾಯನರಗಳಾದ ನೆೈ್ನರೀಟ್ ಮ್ತ್ನಿ ರಸಸೀ್ಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ನೀರನ ಗನಣಮ್ಟ್ಟವನನು ಪರೀಕ್ಷೆ 

ಮಾಡನವುದರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 
ಆದದರಾಂದ ಶೀಖರಣಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಾಂಪ್ು ಮ್ತ್ನಿ ಓವಹಿರ್ಡ ಟ್ಟಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ರನಡಿಯನವ ನೀರನ ನಯತ್ವಾದ ಅಾಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಕೂಲೀರನ ಉಪಲಯರವು ಅಗತ್ಯ . ನೀರನ 

ಗನಣಮ್ಟ್ಟವನನು ಉಳಿಸಿಕ್ಕೂಳನುವ ಒಾಂದನ ಮಾಗಿವೆಾಂದರೆ ಕ್ಕೂಲೀರನ ಅನನು ಸೀರಸ್ನವುದನ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಕೂಲೀರನ ಉಳಿಕ್ಕ 4 ಪಿಪಿಎಾಂನಷ್ಟಟದೆ ಎಾಂದನ ಖಾತ್ರಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಳನುವುದನ. 

ಕ್ಕೂಲೀರೊಸೂೀೆಪ್ ಬಳಸಿ ಪರತಿದಿನ ರನಡಿಯನವ ನೀರನ ಪರತಿಯಾಂದನ ಮ್ೂಲರೂೆ ನಗದಿತ್ವಾಗಿ ಕ್ಕೂಲೀರನ ಅನನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ನವ ನಗದಿತ್ ರಲಮ್ ಇರಬೀರನ. ಬಐಎಸ್ 

ಮಾನದಾಂಡಗಳ ಟ್ಟಯಾಂಕ್ ವಾರನ ನೀರನ ಗನಣಮ್ಟ್ಟವನನು ತಿಾಂಗಳಿಗೊಮಮ ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ನವುದರ ಮ್ೂಲರ ರನಡಿಯನವ ನೀರನ ಸ್ಾಂಗರಹದ ನೀರನ ಗನಣಮ್ಟ್ಟವನನು 

ಖಚತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಳುಬೀರನ. 
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ಕ್ಕೂೀಷಟರ 3.3 ರನಡಿಯನವ ನೀರನ ಗನಣಮ್ಟ್ಟ (10 ಅಾಂರಗಳನ) 

ರಲ. ಸ್ಾಂ ಮಾನದಾಂಡ ಹೌದನ   ಇಲಲ ಗರಷ ಿಅಾಂರಗಳನ ಗಳಿಸಿದ ಅಾಂರಗಳನ  

1 
ಮ್ೂಲದಲ್ಲಿ ಶನದಧ ನೀರನ ಲಭಯತೆ     

 ಶನದಧವಾದ ರನಡಿಯನವ ನೀರನನು ನಯತ್ಕ್ಲಿರವಾಗಿ ಪೂರೆೈಸ್ಲಾಗನತ್ಿದೆಯೀ?      
 ಪರತಿದಿನ ಸ್ಾಂಪ್ ಗಳನ ತ್ನಾಂಬನತ್ವಿೆಯೀ?     

2 
ಶನದಧ ನೀರನ ಮ್ೂಲಗಳ ನವಿಹಣೆ     

 ಪರತಿ ತಿಾಂಗಳನ ಸ್ಾಂಪ್ ಗಳನನು ಸ್ವಚ್್ಗೊಳಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ?     
 ಪರತಿದಿನ ಸ್ಾಂಪ್ ಗಳನನು ನಯತ್ವಾಗಿ ಕ್ಕೂಲೀರನೆೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗನತಿದಿೆಯೀ?     

3 
ಪರೀಕ್ಷಾ ಸ್ಲರರಣೆಗಳ ಲಭಯತೆ     

 ಪರತಿ ರಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನೀರನ ಗನಣಮ್ಟ್ಟವನನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ಲನ ಕ್ಕೂಲೀರೊಸೂೆೀಪ್ ಗಳನ ಲಭಯವಿದೆಯೀ?     
 ಅಗತ್ಯ ಮಾಪನಾಾಂರ ನಣಿಯದೊಾಂದಿಗೆ ಕ್ಕೂಲೀರೊಸೂೆೀಪ್ ಗಳನನು ನವಿಹಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ?     

4 

ನೀರನ ಗನಣಮ್ಟ್ಟವನನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ಲನ ಕ್ಕೂಲೀರೊಸೂೆೀಪ್ ಬಳಕ್ಕ ಅಥವಾ ನೀರನನು ನಯತ್ಕ್ಲಿರವಾಗಿ 
ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ಲಾಗನತ್ದಿೆ 

    

 ಪರತಿ ರಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನೀರನ ಗನಣಮ್ಟ್ಟವನನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ಲನ ಕ್ಕೂಲೀರೊಸೂೆೀಪ್ ಗಳನನು 
ಬಳಸ್ಲಾಗನತ್ದಿೆಯೀ? 

    

 ಅಗತ್ಯ ಮಾಪನಾಾಂರ ನಣಿಯದೊಾಂದಿಗೆ ಕ್ಕೂಲೀರೊಸೂೆೀಪ್ ಗಳನನು ನವಿಹಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೀ?     

5 

ಗನಣಮ್ಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ನೀರನನು ಒದಗಿಸ್ನವ ಅನನರೂಲತೆ     
 ಪರತಿ ರಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಗನಣಮ್ಟ್ಟದ ನೀರನನು ಒದಗಿಸ್ಲಾಗನತಿಿದೆಯೀ?     
 ಗನಣಮ್ಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ನೀರನನು ಪರತಿದಿನ ಮ್ರನಪೂರಣಗಳ ಮ್ೂಲರ ಪೂರೆೈಕ್ಕ 

ಸಿಥರವಾಗಿದೆಯೀ? 

     

 ಒಟ್ನಟ     
 

3.4. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಳನೀರನ ಕ್ಕೂಯನಲ  30 ಅಾಂರಗಳನ 
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ನೀರನ ನೆೈಸ್ಗಿಿರ ಮ್ೂಲ ಮ್ಳ. ಪರತಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿರನವ ಲಭಯವಿರನವ ಪರದೆೀಶವನನು ಅವಲಾಂಬಸಿ ಮ್ಳ ನೀರನನು ಕ್ಕೂಯನಲ ಮಾಡಬಹನದನ. ಈ ಪರದೆೀಶವು ಸ್ಜತಿ್ 

ಪರದೆೀಶ ಸ್ಜಿತ್ವಲಲದ ಪರದೆೀಶವಾಗಿರಬಹನದನ. ಸ್ಥಳ-ನದಿಿಷಟ ಅಾಂತ್ಜಿಲ ಪುನಭಿತಿಿ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಕೂಯನಲ ದಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ಸ್ನಸ್ಜಿತ್ ಪರದೆೀಶದಿಾಂದ ಪರಣಾಮ್ಕ್ರಯಾಗಿ ನೀರನನು 

ಸ್ಾಂಗರಹಿಸ್ಬಹನದನ. ಇದನ ಹಚಿನ ಪರಮಾಣದ ನೀರನನು ಹಿಡಿದನ ಒದಗಿಸ್ನತ್ಿದೆ. ಆದರೆ ಮ್ಳ ನೀರನ ಅದರ ಮಾಗಿದಲ್ಲಿ ತಾಯಜಯದ ಸಾವಿತಿರರ ವಾಹರವಾಗಿದೆ. ಶನದಧ ನೀರನ ಮ್ನರ ಿ

ಹರವನನು ಖಚತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಳುಲನ ಮ್ತ್ನಿ ಮ್ಳನೀರನನು ಉತ್ಿಮ್ವಾಗಿ ಮ್ರನಪೂರಣ ಮಾಡಲನ ಮ್ಳನೀರನ ಮಾಗಿವನನು ಸ್ವಚ್್ವಾಗಿಡನವುದನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ . ಸ್ನಸ್ಜಿತ್ ಪರದೆೀಶಕ್ಕ ೆ

ಹೂೀಲಿಸಿದರೆ ಸ್ನಸ್ಜಿತ್ವಲಲದೆ ಪರದೆೀಶದಿಾಂದ ಹಚಿನ ನೀರನನು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಕೂಯನಲ ಮಾಡಬಹನದನ. ಇದಕ್ೆಗಿ, ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಲೆಕ್ೆಲಯರಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 

a. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಭೂಮಿಯ ವಿಸಿಿೀಣಿ: 

b. ಸ್ಾಂಸಥಯ ಸ್ನಸ್ಜತಿ್ ಪರದೆೀಶ: 

c. ಸ್ಾಂಸಥಯ ಸ್ನಸ್ಜತಿ್ವಲಲದ ಪರದೆೀಶ: 

ಮಿೀಟ್ರ್ ಗಳಲ್ಲಿನ ವಾಷ್ಟಿರ ಮ್ಳ (ಎಾಂಎಾಂ / 1000 ರಲ್ಲಿ ಮ್ಳ) = ಸ್ಾಂಸಥಯ ಭೂಮಿಯ ವಿಸಿಿೀಣಿ x ಮ್ನರಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಷ್ಟಿರ ಮ್ಳ. 

ಒಾಂದನ ಪರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಕೂಯನಲ ಮಾಡಬಹನದ್ಯದ ಮ್ಳನೀರನನು ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಲೆಕೆ್ಲಯರಗಳಿಾಂದ ಪಡೆಯಬಹನದನ: 

i. ಸ್ನಸ್ಜತಿ್ ಪರದೆೀಶ x  ಮ್ಳಯ ಪರಮಾಣ x  0.85(ರನ ಆಟೆ ಗನಣಾಾಂರ) + 

ii. ಅಸ್ನಸ್ಜತಿ್ ಪರದೆೀಶx  ಮ್ಳಯ ಪರಮಾಣx  ಹರವಿನ ಗನಣಾಾಂರ(ಅಸ್ನಸ್ಜಿತ್ ಪರದೆೀಶಕ್ಕೆ ಹರವಿನ ಗನಣಾಾಂರ=0.35) 

X. ಕ್ಕೂಯನಲ ಮಾಡಬಹನದ್ಯದ ಮ್ಳನೀರನ: ಕ್ಕೂಯನಲ ಮಾಡಿದ ಮ್ಳನೀರನ ಪರಮಾಣ: i + ii =_____ (ವಷಿಕ್ಕ ೆಲಿೀಟ್ರ್). 

Y. ಮ್ಳನೀರನ ಕ್ಕೂಯನಲ: a + b 

a. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮ್ಳನೀರನ ಕ್ಕೂಯನಲ ಸ್ಥಳಕ್ಕ ೆ 
ಸ್ನಸ್ಜತಿ್ವಲಲದ ಪರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಕೂಯನಲ ಮಾಡಿದ ಮ್ಳನೀರನ

ಸ್ನಸ್ಜಿತ್ ಪರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಕೂಯನಲ ಮಾಡಲನ ಮ್ಳನೀರನ ಲಭಯವಿದೆ × 100 × 0.35 
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b. ಮ್ಳ ನೀರನ ಹರವನನು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮ್ಳ ನೀರನ ಕ್ಕೂಯನಲ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸ್ನವ ಹಾದಿಯ ಸ್ನಸ್ಜತಿ್ ಪರದೆೀಶ  

 
ಸ್ನಸ್ಜತಿ್ ಪರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಕೂಯನಲ ಮಾಡಿದ ಮ್ಳನೀರನ

ಸ್ನಸ್ಜಿತ್ ಪರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಕೂಯನಲ ಮಾಡಲನ ಮ್ಳನೀರನ ಲಭಯವಿದೆ × 100 × 0.85 

  
ಮ್ಳನೀರನ ಕ್ಕೂಯಲ ಗಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ ಅಾಂರಗಳ ಅಾಂರಗಳನ = Y/X x30 

 
3. ಹಸಿರೀರರಣ 

4.0. ಹಸಿರನ ದರ 

ರಲ. ಸ್ಾಂ ಮಾನದಾಂಡ ಗರಷ ಿಅಾಂರಗಳನ ಗಳಿಸಿದ ಅಾಂರಗಳನ 

1.  ಹಸಿರನ ಹೂದಿಕ್ಕಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರನವ ಪರದೆೀಶ  66  
2.  ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಸ್ಿರ ನವಿಹಣೆ  14  
3.  ಸ್ಸ್ಯ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆಯ ನವಿಹಣೆ  20  
4.  ಒಟ್ನಟ  100  

 

ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮೈದ್ಯನವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಸ್ಯ ಮ್ತ್ನ ಿಪ್ರರಣಿ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲಗಳನ ಮ್ತ್ನ ಿನಮ್ಮ ಸ್ನತ್ಿಲಿನ ನೆೈಸ್ಗಿಿರ ಪರಪಾಂಚ್ದ ಬಗೆೆ ಉತ್ಮಿ್ ರಲಿಕ್ಕಯ ಅವಕ್ಶಗಳನನು 

ಒದಗಿಸ್ನತ್ಿದೆ. ಸ್ರಯಾದ ಭೂ ಬಳಕ್ಕಯನ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪರದೆೀಶವನನು ಜೈವಿರವಾಗಿ ವೆೈವಿಧ್ಯಮ್ಯವಾಗಿಸಿ ಹೂರಾಾಂಗಣ ತ್ರಗತಿ ಕ್ಕೂಠಡಿಗಳನನು ಆರೊೀಗಯರರ ತೆರೆದ 

ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿ ಪರವತಿಿಸ್ಬಹನದನ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿನ ಹಸಿರನ ಪರದೆೀಶವು ವಾಯನಮಾಲಿನಯವನನು ರಡಿಮ ಮಾಡನತ್ಿದೆ ಮ್ತ್ನಿ ವೆೈವಿಧ್ಯಮ್ಯ ಸ್ಥಳಿೀಯ ಜಾತಿಯ ಸ್ಸ್ಯಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ 

ಪ್ರರಣಿಗಳನನು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸ್ಲನ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡನತ್ಿದೆ. 
ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿರನವ ಹಸಿರನ ಪರದೆೀಶವನನು ಅಳಯಬೀಕ್ಗಿದೆ. ಹಸಿರನ ಪರದೆೀಶವನನು ಮೀಲಿವಲಯರಣೆ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿರನವ ಹಸಿರನ ಪರದೆೀಶವನನು ನವಿಹಿಸ್ಬೀಕ್ಗಿದೆ. 

ಕ್ಕಳಗಿನ ಹಾಂತ್ಗಳನ: ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಸಿರನ ಪರದೆೀಶದ ಶೀರಡಾವಾರನ ಪರಮಾಣವನನು ಲೆರೆಹಾಕ್ತ. 
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a. ಹಸಿರನ ಹೂದಿಕ್ಕಯಡಿಯಲ್ಲಿ 33% ಪರದೆೀಶವಿದದರೆ 66 ಅಾಂರಗಳನ @ ಪರತಿ 1% ಪರದೆೀಶಕ್ಕ ೆ2 ಅಾಂರಗಳನ 

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರನವ ಒಟ್ನಟ ಭೂಪರದೆೀಶವನನು ಹನಡನಕ್ತ ಮ್ತ್ನಿ ್ನೀಬಲ ಅನನು ಭತಿಿ ಮಾಡಿ. 

 ಕ್ಕೂೀಷಟರ 4.1: ಆರಲಮಿಸಿಕ್ಕೂಳುಲಾದ ಒಟ್ನಟ ಭೂಪರದೆೀಶ 

ರಲ. ಸ್ಾಂ ವಿವರಣೆ ಚ್ದರ ಮಿೀಟ್ರ್ ವಿಸಿೀಿಣಿ 

1.  ರಟ್ಟಡಗಳಿರನವ ಪರದೆೀಶ   

2.  ಹಸಿರನ ಪರದೆೀಶ * ಆವರಣದೊಳಗಿರನವ ಪರದೆೀಶ   

3.  ಬಾಂಜರನ ಪರದೆೀಶ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ರೀತಿಯ ಪರದೆೀಶ, ರಟ್ಟಡಗಳಿಲಲದಿರನವ ಪರದೆೀಶ   

4.  ಒಟ್ನಟ ಭೂಪರದೆೀಶ   

4.1 ಹಸಿರನಹೂದಿಕ್ಕಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರದೆೀಶ 

* ಹಸಿರನ ಪರದೆೀಶವು ಹನಲನಲ ಹೂದಿಕ್ಕ, ಮ್ರದ ಹೂದಿಕ್ಕ ಮ್ತ್ನಿ ತೊೀಟ್ಗಾರಕ್ಕ ಹೂಾಂದಿರನವ ಯಾವುದೆೀ ಪರದೆೀಶವನನು ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. ಒಟ್ನಟ ಭೂ ವಿಸಿೀಿಣಿ 

____________________________ ಚ್ದರ ಮಿೀಟ್ರ್. ಹಸಿರನ ಪರದೆೀಶದ ಶೀರಡಾವಾರನ:  

ಹಸಿರನ ಪರದೆೀಶದ ಶೀರಡಾವಾರನ   =  
ಚ್ದರ ಮಿೀಟ್ರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ನಟ ಹಸಿರನ ಪರದೆೀಶ

ಚ್ದರ ಮಿೀಟ್ರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ನಟ ಪರದೆೀಶ × 100 × 0.66 

ಭಾರ: ಹಸಿರನ ಪರದೆೀಶವು 66 ಅಾಂರಗಳನನು ಹೂಾಂದಿದೆ 

b. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಸ್ಿರ ನವಿಹಣೆ (14 ಅಾಂರಗಳನ) 
ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಸ್ಿರಯನನು ಪ್ರರರಾಂಭಿಸ್ಲನ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ನತ್ಿಮ್ನತ್ಿಲಿನ ಮ್ರಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಗಿಡಗಳಿಾಂದ ಬೀಜಗಳನನು ಸ್ಾಂಗರಹಿಸ್ಬೀರನ. ಅದನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಯನವ 

ಸಾಮ್ಥಯಿ ವನನು ಹೂಾಂದಿದೆಯೀ ಅಥವಾ ಅವರನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗೆ ಸ್ಥಳಿೀಯ ಸ್ಸ್ಯ ಸ್ಾಂರನಲವೆೀ? ಅವುಗಳನನು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಸ್ಿರಯಲ್ಲಿ ನೆಡಬೀರನ ಮ್ತ್ನಿ ತ್ರಬೀತಿ ಪಡೆದ ನಸ್ಿರ 

ವಯವಸಾಥಪರರ ಮೀಲಿವಲಯರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೀರನ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಸ್ಿರಯ ಈ ಸ್ಸಿಗಳನನು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ನತ್ಮಿ್ನತ್ಿಲಿನ ಖಾಲಿ ಮ್ತ್ನಿ ಬಾಂಜರನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡಬೀರನ. 
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ಕ್ಕೂೀಷಟರ 4.2 ನಸ್ಿರ ನವಿಹಣೆ 

ರಲ. ಸ್ಾಂ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಉಪರಲಮ್ಗಳನ ಅಾಂರಗಳನ ನವಿಹಣಾ ಪರತಿಕ್ತರಯ  ಗಳಿಸಿದ ಅಾಂರಗಳನ 

1.  ತೊೀಟ್ಕೆ್ಗಿ ಗೊತ್ನಪಿಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ಹಾಂಚಕ್ಕ  4   
2.  ನೆರಳನ ಮ್ತ್ನಿ ನೀರನಾಂದ ನಸ್ಿರ ನವಿಹಣೆ  4   
3.  ನಸ್ಿರ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ  4   
4.  ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಮ್ನದ್ಯಯ ತೊೀಟ್ಕೆ್ಗಿ ನಸ್ಿರ ತ್ಾಂತ್ಲಗಾರಕ್ಕ  2   
5.  ಒಟ್ನಟ  14   
c. ಸ್ಸ್ಯ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆ ಮ್ತ್ನ ಿತೊೀಟ್ ನವಿಹಣೆ (10 ಅಾಂರಗಳನ) 
ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಸ್ಯಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನನು ನರಾಂತ್ರವಾಗಿ ನವಿಹಿಸ್ನವ ಅವಶಯರತೆಯದೆ. ಸ್ಸಿಗಳ ಬಳವಣಿಗೆ ಮ್ತ್ನಿ ನಾಂತ್ರ ನೆಟ್ಟ ಮ್ರಗಳ ನರಾಂತ್ರ ಆರೆೈಕ್ಕಯಾಂದ ಇದನ ಸಾಧ್ಯ . ಬದನದ 

ಹೂೀದ ಹಳಯ ಮ್ರಗಳ ಸಾಥನದಲ್ಲಿ ಹೂಸ್ ಮ್ರಗಳನನು ನೆಡಬೀರನ. ಕ್ತೀಟ್ಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಹನಳನಗಳಿಾಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯನವ ಅಗತ್ಯವಿ್ದಾರಗ ಜೈವಿರ ಕ್ತೀಟ್ನಾಶರವನನು ಬಳಸಿ 

ಅವಶಯರತೆಯರನವಲ್ಲೆಲಾಲ ಅದನನು ಬಳಸಿ ಗಿಡಮ್ರಗಳನನು ರಕ್ಷಿಸಿಕ್ಕೂಳುಬೀರನ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಸಿ ಉಳಿಯನವುದಿಲಲವೋ ಅದನನು ತೆಗೆದನ ಬದಲಿ ಸ್ಸಿಯನನು ನೆಡನವುದನನು ಒಾಂದನ 

ನಯಮ್ವನಾುಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಕೂಳುಬೀರನ. 
ನಸ್ಿರಗಾಗಿ ತ್ಾಂತ್ಲಗಳನನು ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಕೂಳನುವುದರ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಅಾಂಶಗಳನನು ನೀಡಬಹನದನ: 

ಕ್ಕೂೀಷಟರ 4.3 ಸ್ಸ್ಯ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆ ಮ್ತ್ನ ಿತೊೀಟ್ ನವಿಹಣೆ 
ರಲ. ಸ್ಾಂ ಮಾನದಾಂಡ ಗರಷ ಿಅಾಂರಗಳನ ಹೌದನ ಇಲಲ ಗಳಿಸಿದ ಅಾಂರಗಳನ 
1.  ತೊೀಟ್ದ ಮೀಲಿವಲಯರಣೆ  4 ಅಾಂರಗಳನ (ಹೌದನ ಎಾಂದ್ಯದರೆ)    
2.  ಜೈವಿರ ಗೊಬಾ ರಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ನೀರನ ಬಾಂಬಲದೊಾಂದಿಗೆ ಸ್ಸ್ಯ 

ಬಾಂಬಲ  
4 ಅಾಂರಗಳನ (ಹೌದನ ಎಾಂದ್ಯದರೆ)    

3.  ಬದಲಿ ಗಿಡ ನೆಡಲನ ಯೋಜನೆ  4 ಅಾಂರಗಳನ (ಹೌದನ ಎಾಂದ್ಯದರೆ)    
4.  ನಯಾಂತಿರತ್ ಜೈವಿರ ಕ್ತೀಟ್ನಾಶರ ಅನವಯಗೊಳಿಸ್ನವಿಕ್ಕ  2 ಅಾಂರಗಳನ (ಹೌದನ ಎಾಂದ್ಯದರೆ))    
5.  ಸ್ಥಳಿೀಯ ಹನ ನೀರಾವರ ಬಾಂಬಲ  6 ಅಾಂರಗಳನ (ಹೌದನ ಎಾಂದ್ಯದರೆ)    
  ಒಟ್ನಟ   20 ಅಾಂರಗಳನ   
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5. ಶಕ್ತಯಿ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆ 

ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಾಂಸಥಗಳ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳನ ಇಾಂಧ್ನ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕ್ಕಲಸ್ ಮಾಡಬೀಕ್ಗಿದೆ. ಅವರನ ಉತ್ಿಮ್ ಗನಣಮ್ಟ್ಟದ ಶಕ್ತಯಿನನು ಉತ್ಿಮ್ ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ನತಿಾರೆ. ಉತ್ಿಮ್ ಗನಣಮ್ಟ್ಟದ 

ಶಕ್ತಿಯನನು ಉತ್ಮಿ್ವಾಗಿ ಬಳಸಿಕ್ಕೂಳನುವ ಅವಶಯರತೆಯದೆ. ಸ್ೂಯಿನ ಶಕ್ತಿಯ ನೆೀರ ಪರವೆೀಶದಿಾಂದ ನವಿಹಿಸ್ಬಹನದ್ಯದಾಂತ್ಹ ಆ ಅಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರ ಒಣಗಿಸ್ನವಿಕ್ಕ(ಸೂೀಲಾರ್ ಡೆರೈಯಾಂಗ್) 

ಮ್ತ್ನಿ ಸೌರ ಶಾಖ ಉತಾಪದನೆಯನನು (ಸೂೀಲಾರ್ ಹಿೀಟಿಾಂಗ್) ಮಾಡಲನ ಬಳಸಿಕ್ಕೂಳನುವುದನ. ಇತಿಿೀಚನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೆೀರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳನ ಇಾಂಧ್ನ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆಯ ರಡೆಗೆ ಕ್ಕಲಸ್ ಮಾಡನತಿಿವೆ, 

ಏಕ್ಕಾಂದರೆ ಅದನ ಪರಸ್ರ ಪರಜ್ಞೆಯನನು ಮಾತ್ಲವಲಲದೆ ಆರ್ಥಿರ ಪರಜ್ಞೆಯನೂು ನೀಡನತ್ದಿೆ. ಸ್ವಚ್ಛ್ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿ ತ್ಾಂಡದ ವಯವಸಿಥತ್ ಇಾಂಧ್ನ ಪರಶೂೀಧ್ನೆ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ವಚ್ಛ ್ತ್ಾಂಡದ ಶಿರಸರಸ್ನಗಳನ ಕ್ಯಾಂಪಸಿುಗೆ 

ಇಾಂಧ್ನ ಬಳಕ್ಕ ಮ್ತ್ನಿ ಶಕ್ತಯಿ ಉತಾಪದನೆ ಎರಡನೂು ಒಳಗೊಳನುವ ಸ್ಾಂಸಥಗೆ ಇಾಂಧ್ನ ನೀತಿಯನನು ರೂಪಿಸ್ನವಲ್ಲಿ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡನತ್ಿವೆ. 
ಕ್ಕಲಸ್ದ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ 100 ಅಾಂರಗಳನನು ನೀಡಲಾಗನತ್ಿದೆ 

i. ಬಳಕ್ಕಯ ಪರತಿ ಉತ್ಪತಿಿಯಾದ ಸೌರ ಶಕ್ತಯಿ ಶೀರಡಾವಾರನ 

ಸಾಾಂಪರದ್ಯಯರ ಶಕ್ತಯಿ ಬದಲಿಗೆ ಬರನವ ಸೌರಶಕ್ತಯಿ ಒಾಂದೊಾಂದನ ಪರತಿಶತ್ರೂೆ , 2 ಅಾಂರಗಳನನು ನಗದಿಪಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ: ಒಟ್ನಟ ಅಾಂರಗಳನ -50 

ii. ರಳದ ಕ್ಯಲೆಾಂಡರ್ ವಷಿಕ್ಕೆ ಹೂೀಲಿಸಿದರೆ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಿಸ್ಲಾದ ಒಟ್ನಟ ಶಕ್ತ ಿ

ರಳದ ವಷಿದ ಹೂೀಲಿಕ್ಕಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಿಸ್ಲಾದ ಒಾಂದೊಾಂದನ ಪರತಿಶತ್ ಶಕ್ತಿ, 5 ಅಾಂರಗಳನನು ನಗದಿಪಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ: ಒಟ್ನಟ ಅಾಂರಗಳನ - 50 

ಪಟಿಟ 5 ಇಾಂಧ್ನ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನ ಅಾಂರ ಗಳಿಕ್ಕ ಮ್ತ್ನ ಿಸೌರಶಕ್ತಯಿಾಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಸ್ನವಿಕ್ಕ 
ರಲ.ಸ್ಾಂ. ಮಾನದಾಂಡ ಹಿಾಂದಿನ ವಷಿ ಪರಶಿೀಲನೆಯಲ್ಲಿರನವ ವಷಿ ಬದಲಾವಣೆಯ%(ಶೀರಡ) ಗರಷ ಿಅಾಂರಗಳನ ಗಳಿಸಿದ ಅಾಂರಗಳನ 
1. ಶಕ್ತಯಿ ಒಟ್ನಟ ಯೂನಟ್ ಗಳನ    50  
2. ಸೌರಶಕ್ತಯಿ ಒಟ್ನಟ ಯೂನಟ್ ಗಳನ    50  
 ಒಟ್ನಟ    100  
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ಪರರರಣದ ಅಧ್ಯಯನ #1 

ರಾಷ್ಟಟರೀಯ ಗಾರಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿಧ ಮ್ತ್ನ ಿಪಾಂಲಯಯತ್ ರಾಜ್ ಸ್ಾಂಸಥ (ನಾಯಷನಲ ಇನುಟಟ್ೂಯಟ್ ಆಟೆ ರೂರಲ ಡೆವಲಪಮಾಂಟ್ ಅಾಂರ್ಡ ಪಾಂಲಯಯತ್ ರಾಜ್) (NIRD & PR) 

NIRD&PR 175 ಎರರೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಗಿದನದ,ಭಾಗವಹಿಸ್ನವವರ, ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗಳ ಮ್ತ್ನಿ ನವಾಸಿಗಳ ಪರಶರಮ್ ಮ್ತ್ನಿ ವಯವಸಿಥತ್ ಕ್ಕಲಸ್ದಿಾಂದ ನವಿಹಿಸ್ಲಪಡನತ್ಿದೆ. ಅವರ ಸ್ವಚ್ಛ್ ರಲಮ್ವು 4 ತೊಟಿಟಯ 

ಸ್ಾಂಸ್ೆೃತಿಯನನು ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಲಸಿಟಕ್ ಬ್ದಟ್ಲಿಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಪ್ರಲಿರ್ಥೀನ ಚೀಲಗಳನನು ಸ್ಾಂಪೂಣಿವಾಗಿ ನಷೀಧಿಸ್ನವುದನ, ಬಸಾಡಬಹನದ್ಯದ ವಸ್ನಿಗಳನನು ಬ್ದಳಿಕ್ಕ ಬರನವ 

ವಸ್ನಿಗಳೂಾಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಸ್ನವುದನ, ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನಲ್ಲಿ ಕ್ಕೈಯಾಂದ ತ್ಯಾರಸಿದ ಕ್ಗದ ಉತಾಪದನಾ ಘಟ್ರವನನು ನವಿಹಿಸ್ನತಿಾ ಕ್ಗದದ ತಾಯಜಯವನನು ರನಷಿ ಮ್ಟ್ಟಕ್ಕೆ ತ್ಗಿೆಸ್ನವುದನ, ಕ್ಮಿಿರರಗೆ 

ಶೂನಯ ತಾಯಜಯದೊಾಂದಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಟರ ಆಹಾರವನನು ನೀಡನವುದನ, ಮ್ತ್ನಿ ಶಾಶವತ್ವಾಗಿ ಮ್ನಸಿುನಲ್ಲಿ ಅದನನು ಮ್ನದಿರಸ್ನವುದಕ್ಗೆಿ ಅವರ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಸ್ಾಂದೆೀಶವನನು ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನಾದಯಾಂತ್ ಗೊೀಚ್ರವಾಗನವಾಂತೆ 

ಮಾಡನವುದನ. ಎನ ಐಆರ್ ಡಿ ಮ್ತ್ನಿ ಪಿಆರ್ ನಲ್ಲಿ, ಮಿತ್ಬಳಕ್ಕ, ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ, ಪುನಬಿಳಕ್ಕ, ಮ್ರನಪಡೆಯನವಿಕ್ಕ ಮ್ತ್ನಿ ಪುನರನತಾಪದನೆ (5 ಆರ್) ಗಳಾಂತ್ಹ ಪರಧಾನ ತ್ತ್ವಗಳನನು 

ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಕೂಳನುವ ಮ್ೂಲರ ತಾಯಜಯದ ವೆೈಜ್ಞಾನರ ನವಿಹಣೆಯನನು ಖಚತ್ಪಡಿಸ್ಲಾಗನತ್ದಿೆ. ಇನುಟಟ್ೂಯಟಿನ ಘನತಾಯಜಯ ನವಿಹಣಾ ಗನರ ಹಿೀಗಿದೆ:  

ತಿಪಪಗನಾಂಡಿಗೆ ರಳನಹಿಸ್ಲಾದ ಶೀಷ್ಕತ್ಮರ ತಾಯಜಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ಪತಿಿಯಾಗನವ ಒಟ್ನಟ ತಾಯಜಯದ 10% ಕ್ತೆಾಂತ್ ರಡಿಮ ಇರಬೀರನ. 90% ತಾಯಜಯವನನು ಹಿಾಂಪಡೆಯಬೀರನ. ಅನನಸ್ರಸ್ನವ 
ರಲಮ್ಗಳನ ಹಿೀಗಿವೆ: 

1. ತಾಯಜಯದ ಬಗೆೆ ಸ್ಮಿೀಕ್ಷೆ: ತಾಯಜಯ ಉತ್ಪತಿಯಿ ಮ್ೂಲಗಳನ, ಪರತಿ ಮ್ೂಲದಿಾಂದ ದಿನಕ್ಕ,ೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಮ್ತ್ನಿ ತಿಾಂಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪತಿಯಿಾಗನವ ತಾಯಜಯದ ಪರಮಾಣವನನು ಗನರನತಿಸ್ಲಾಗನತ್ದಿೆ. ತಾಯಜಯವನನು 

ಬೀಪಿಡಿಸಿದ ನಾಂತ್ರ ಅದರ ಪರಮಾಣವನನು ಲೆರೆಹಾರಲಾಗನತ್ಿದೆ. 

2. ಯೋಜನೆ ಮ್ತ್ನ ಿತ್ಯಾರ: 5R ಸಿದ್ಯಧಾಂತ್. ಸ್ರಳ ವೆಚಿ್-ಪರಣಾಮ್ಕ್ರ ಉಪರರಣಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಸಾಧ್ನಗಳನನು ಬಳಸ್ನವುದನ, ಪರದಶಿಿಸ್ಬಹನದ್ಯದ ಮ್ತ್ನಿ ಪುನರಾವತಿಿಸ್ಬಹನದ್ಯದ 

ವಿಧಾನಗಳನ. ತಾಯಜಯವನನು ಸ್ಾಂಸ್ೆರಣೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿಲೆೀವಾರಗಾಗಿ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸ್ ಬೀಕ್ಗಿಲಲ ಹಾಗೂ ಉಪರರಣಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಲರರಣೆಗಳನ ಸ್ಥಳಿೀಯವಾಗಿ ಲಭಯವಿರನತ್ಿವೆ. 

ತ್ಯಾರಯನ ಪರತಿಯಬಾ ರಗೂ ವೆೈಜ್ಞಾನರ ತಾಯಜಯ ವಿಲೆೀವಾರಗೆ ತ್ರಬೀತಿ ನೀಡನವುದನ, ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಯನನು ಯೋಜನೆಗಳನನು ರಚಸ್ನದನ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ 

ನೀಡನವಲ್ಲಿ ಶಾಮಿೀಲನಮಾಡಿಕ್ಕೂಳನುವುದನನು ಒಳಗೊಾಂಡಿರನತ್ದಿೆ. ಮಾನವಶಕ್ತಯಿ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮ್ತ್ನಿ ನಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಮೀಲಿವಲಯರರರನನು ಮ್ತ್ನಿ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಯನನು 

ಸ್ಾಂಪಕ್ತಿಸ್ಲಾಗನತ್ದಿೆ. 



ಸ್ವಚ್ಛ ್ಕ್ಯಾಂಪಸ್ 

  MGNCRE 

   

 
 124 

3. ಸೌಲಭಯ, ಸ್ಲರರಣೆ ಮ್ತ್ನ ಿ ಲಾಜಸಿಟಕ್ು: ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ್ ರೀತಿಯ ತಾಯಜಯಗಳನನು ನವಿಹಿಸ್ಲನ ತೊಟಿಟಗಳನು,ಸ್ಾಂಗರಹ ಬಾಂಡಿಗಳನನು,ಸ್ಮ್ವಸ್ಿರಗಳನನು,ಸ್ನರಕ್ಷತಾ ಗೆೀರ್ ಗಳನನು, 

ಕ್ಕೈಚೀಲಗಳನನು ಮ್ತ್ನಿ ರೆೀಕ್ ಗಳನನು ವಿವಿಧ್ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸ್ಲಾಗನತ್ಿದೆ. ದಹನಕ್ರ, ಕ್ಾಂಪ್ೀಸ್ಟ ತೊಟಿಟಗಳೂಾಂದಿಗೆ ಅಪ್ರಯಕ್ರಯಾದ ತಾಯಜಯದ ನವಿಹಣಾ ಸೌಲಭಯವಿರನತ್ದಿೆ. 

ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಕ್ಮಿಿರರಗೆ ತೊಳಯಲನ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ವಚ್್ವಾಗಲನ ಸೌಲಭಯವಿರನತ್ದಿೆ. ತೊಟಿಟಗಳನ, ಬಾಂಡಿಗಳನ, ವಾಹನಗಳನ ಅವುಗಳ ಸ್ೂರಿ ಗಾತ್ಲಗಳಲ್ಲಿರನತ್ವಿೆ ಮ್ತ್ನಿ ತಾಯಜಯವನನು 

ಸ್ನಲಭವಾಗಿ ಸಾಗಿಸ್ಲನ ವಣಿ ಸ್ಾಂಕ್ಕೀತ್ಗಳೂಾಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ್ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರಸ್ಲಾಗನತ್ದಿೆ. 

4. ದಿವತಿೀಯ ವಿಭಜನೆಗಾಗಿ ಮ್ತ್ನ ಿ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲಗಳನನು ಮ್ರನಪಡೆಯಲನ ತಾಯಜಯವನನು ವಿಭಜಸ್ನವುದನ: ಬರಕ್ಕಯಾಗನವುದನನು ತ್ಡೆಗಟ್ಟಲನ ಮ್ನಚಿ್ಲಪಟ್ಟ ಶರ್ಡ ಗಳನ ಪರಸ್ಪರ 

ದೂರದಲ್ಲಿಡಲಪಟಿಟರನತ್ಿವೆ. ಚ್ೂರನ ಚ್ೂರಾಗಿ ರತ್ರಿಸ್ನವ ಸಾಧ್ನಗಳನನು,ಜರಡಿಗಳನನು ಮ್ತ್ನಿ ಇತ್ರ ಯಾಾಂತಿರರ ಸಾಧ್ನಗಳನನು ಒದಗಿಸ್ಲಾಗನತ್ಿದೆ. ಸ್ಾಂಗರಹಿಸಿದ ತಾಯಜಯಗಳನನು ಸ್ಾಂಸ್ೆರಣೆಗೆ 

ಮೊದಲನ ಸ್ರಯಾದ ಸ್ೂರಿತೆಗಾಗಿ ಪರಶಿೀಲಿಸ್ಲಾಗನತ್ದಿೆ. ತ್ೃತಿೀಯ ವಿಭಜನೆಯನ ಪುನರ್ ಉತಾಪದನೆ ಮಾಡಬಹನದ್ಯದ ಮ್ತ್ನಿ ಪುನಬಿಳಕ್ಕ ಮಾಡಬಹನದ್ಯದ ತಾಯಜಯಗಳನನು ಮ್ರಳಿ 

ಪಡೆದನಕ್ಕೂಳನುತ್ದಿೆ. 

5. ತ್ಯಜಸ್ನವುದನ-ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ-ಪುನಬಿಳಕ್ಕ -ಮ್ರಳಿ ಪಡೆಯನವಿಕ್ಕ-ಪುನರನತಾಪದನೆ (Refuse - Reuse – Recycle – Recover – Regenerate): ಪ್ರಲಸಿಟಕ್ ಬ್ದಟ್ಲಿಗಳನ, 

ಬಸಾಡಬಹನದ್ಯದ ತ್್ನಟಗಳಾಂತ್ಹ ಒಮಮಯೀ ಬಳಸ್ಬಹನದ್ಯದಾಂತ್ಹ ವಸ್ನಿಗಳ ಮೀಲೆ ಮ್ತ್ನಿ ಸಾಯಚಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರನವ ಪರಸಾಧ್ನಗಳನನು ಸ್ಾಂಪೂಣಿವಾಗಿ ನಷೀಧಿಸಿ, ಕ್ಗದದ 

ಬಳಕ್ಕಯನನು ರಡಿಮ ಮಾಡಿ, ಟಿಪಪಣಿಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ದ್ಯಖಲೆಗಳನನು ಹಾಂಚಕ್ಕೂಾಂಡನ. ಇ-ತಾಯಜಯ, ಗಾಜನ ಮ್ತ್ನಿ ಪ್ರಲಸಿಟಕ್ ಗಳಾಂತ್ಹ ಪುನಬಿಳಕ್ಕಯ ವಸ್ನಿಗಳನನು ಚಾಂದಿ ಆಯನವವರಗೆ 

ಕ್ಕೂಡಲಾಗನತ್ಿದೆ. 

6. ತಾಯಜಯದ ಸ್ಾಂಸ್ರೆಣೆ ಮ್ತ್ನ ಿನವಿಹಣೆ:  ಘನ ತಾಯಜಯ ನವಿಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ರಲಮ್ಗಳನನು ಮ್ತ್ನಿ ಹಾಂತ್ಗಳನನು ಸ್ೂಚಸ್ನವ ತಾಾಂತಿರರ ನವಿಹಣಾ ವೂಯಹಗಳನನು ಎನಐಆರ್ ಡಿ ಸಿದಧಪಡಿಸಿದೆ. 

7. ಮೀಲಿವಲಯರಣೆ ಮ್ತ್ನ ಿ ತಿದನದಪಡಿಗಳನ: ಪರತಿಯಾಂದನ ಮ್ೂಲರೂೆ ನೆೈಮ್ಿಲಯ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಯ ರಲಮ್ಬದಧತೆಯನನು ವರದಿ ಮಾಡಲನ ಪರತಿಕ್ತರಯ ಮ್ತ್ನಿ ದೂರನ ಪಟಿಟಗೆಯನನು 

ಒದಗಿಸ್ಲಾಗನತ್ಿದೆ. ದೆೈಹಿರ ಪರಶಿೀಲನೆ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಕ್ರಾತ್ಮರ ವಿಧಾನದೊಾಂದಿಗೆ ದೂರನಗಳನನು ಪರತಿದಿನವೂ ಉದ್ದೇಶಿಸ್ಲಾಗನತ್ಿದೆ. ಅನನನಸ್ರಣೆ ಮ್ತ್ನಿ ಅಸ್ಹಕ್ರಗಳನನು 

ತಿಳಿಹೀಳನವ(ಕೌನೆುಲಿಾಂಗ್) ಮ್ೂಲರ ನಭಾಯಸ್ಲಾಗನತ್ದಿೆ ಮ್ತ್ನಿ ತಿಾಂಗಳಿಗೆ 5000 ರೂ ವರೆವಿಗೂ ದಾಂಡ ಹಾರಲಾಗನತ್ಿದೆ. 

8. ಸ್ಾಂಕ್ಕೀತ್ಗಳನ, ಹೂೀಡಿಿಾಂಗ್ು ಮ್ತ್ನ ಿಮ್ರದ ಸ್ಸಿಗಳನನು ನೆಡನವುದನ: ಭೆೀಟಿ ನೀಡನವ ಪರತಿಯಬಾ  ವಿಐಪಿಯನ ಮ್ರಗಳನನು ನೆಡಬೀರನ. ಸ್ಾಂಕ್ಕೀತ್ಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಹೂೀಡಿಿಾಂಗ್ ಗಳನ ಸ್ವಚ್ ್

ಪರಸ್ರದ ಪರಯೋಜನಗಳನನು ಮ್ತ್ನಿ ರಲಮ್ಗಳನನು ಘೂೀಷ್ಟಸ್ನತ್ಿವೆ. 
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9. ನೆೈಮ್ಿಲಯ ರಮ್ಿಲಯರಗಳ ಸೌಖಯ: ನೆೈಮ್ಿಲಯ ರಮ್ಿಲಯರಗಳಿಗೆ ಉತ್ಿಮ್ ವೆೀತ್ನ ನೀಡಲಾಗನತ್ಿದೆ ಮ್ತ್ನಿ ಸ್ಮ್ವಸ್ಿರಗಳನ, ಕ್ಕೈಚೀಲಗಳನ, ಮ್ನಖವಾಡಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಬೂಟ್ನಗಳನನು 

ನೀಡಲಾಗನತ್ದಿೆ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಲಕ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ರಯಾದ ತ್ರಬೀತಿಯನನು ನೀಡಲಾಗನತ್ಿದೆ. ಮಾಸಿರ ಆರೊೀಗಯ ತ್ಪ್ರಸ್ಣೆ ಮ್ತ್ನಿ ಅವರ ಸ್ಾಂರಟ್ಗಳಿಗೆ ಪರಹಾರಗಳನ ಸ್ಹ ಒದಗಿಸ್ಲಾಗನತ್ಿದೆ. 

10. ವರದಿ ಮಾಡನವ ಕ್ಯಿವಿಧಾನಗಳನ: ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗಳನ ದಿನನತ್ಯದ ತಾಯಜಯ ಸ್ಾಂಗರಹವನನು ಅಭಿಲೆೀಖಿಸ್ನತಿಾರೆ, ಮ್ತ್ನಿ ಆರಾಂಭಿರ ಮಾದರ ಅಾಂಕ್ತಅಾಂಶಗಳನನು ಗಮ್ನದಲ್ಲಿಟ್ನಟಕ್ಕೂಾಂಡನ, 

ಅವರನ ತ್ಡೆಗಟ್ಟಲಾದ ತಾಯಜಯದ ಪರಮಾಣ (ಉದ್ಯ. ಪ್ರಲಸಿಟಕ್ ಗಳನನು ನಷೀಧಿಸ್ನವ ಮ್ೂಲರ), ಮಿತ್ಬಳಕ್ಕ, ಪುನಬಿಳಕ್ಕ ಮ್ತ್ನಿ ಪುನರನತಾಪದನೆ ಮಾಡಿದ ಬಗೆೆ (ಮಿೀಥೆೀನ 

ಉತಾಪದಿತ್ವಾಗನತ್ಿದೆ) ಮಾಹಿತಿಯನನು ತ್ಯಾರಸ್ನತಿಾರೆ.   

ಮ್ೂಲ: ' 10 ಸಟಪ್ು ಟ್ನ ಎ ಸ್ವಚ್ಛ ್ಕ್ಯಾಂಪಸ್’, ಗಾರಮಿೀಣ ಮ್ೂಲಸೌರಯಿ ಕ್ಕೀಾಂದರ (CRI), NIRD&PR, ರಾಜೀಾಂದರನಗರ, ಹೈದರಾಬ್ದದ – 500 030, www.nird.org.in 

ಪರರರಣದ ಅಧ್ಯಯನ # 2 

ಮ್ಣಿಪ್ರಲ ಇನುಟಟ್ೂಯಟ್ ಆಟೆ ್ನಕ್ುಲಜ 

ತಾಯಜಯ ನೀರನ ನವಿಹಣೆ 

ಮ್ಣಿಪ್ರಲ ಇನುಟಟ್ೂಯಟ್ ಆಟೆ ್ನಕ್ುಲಜ, ರನಾಿಟ್ರ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ 3R ಗಳನನು ಸ್ೂಕ್ಷಮವಾಗಿ ಅನನಸ್ರಸ್ನತ್ಿದೆ: ಮಿತ್ಬಳಕ್ಕ(Reduce), ಪುನಬಿಳಕ್ಕ(Recycle), ಮ್ರನಬಳಕ್ಕ(Reuse). ದಿನಕ್ಕ ೆ

5,500 ಘನ ಮಿೀಟ್ರ್ ತಾಯಜಯದ ನೀರನನು ಸ್ಾಂಸ್ೆರಸ್ನವ ಮ್ೂರನ ಒಳಚ್ರಾಂಡಿ ಘಟ್ರಗಳನನು MAHE ನಡೆಸ್ನತ್ಿದೆ. ಸ್ಾಂಸ್ರೆಸಿದ ನೀರನನು ತೊೀಟ್ಗಾರಕ್ಕ ಮ್ತ್ನಿ ವೃಕ್ಷ 

ಸ್ಾಂವಧ್ಿನೆಯಲ್ಲಿ(ಆಬೂಿರರಲಿರ್ ) ಸ್ಾಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಬಳಸಿಕ್ಕೂಳುಲಾಗನತ್ದಿೆ. ಇದಲಲದೆ, ಒಾಂದನ ಚ್ರಾಂಡಿ ನೀರನ ಸ್ಾಂಸ್ೆರಣಾ ಘಟ್ರವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ನಮಾರನ 200 ಘನ ಮಿೀಟ್ರ್ ಬೂದನ 

ನೀರನನು ಸ್ಾಂಸ್ೆರಸ್ನತಿದಿನದ, ಇದನನು ಕ್ಕಲವು ಹಾಸಟಲ ಬ್ದಲಕ್ ಗಳ ಫಲಶ್ ವಯವಸಥಗೆ ಮ್ರನ-ಪರಚ್ಲನೆ ಮಾಡಲಾಗನತ್ದಿೆ. 

ಮ್ಳನೀರನ ಸ್ಾಂಗರಹಣೆ  
27,250 ಚ್ದರ ಮಿೀಟ್ರ್ ಜಲಾನಯನ ಪರದೆೀಶದಿಾಂದ ಮ್ಳನೀರನನು ಸ್ಾಂಗರಹಿಸ್ಲಾಗನತ್ದಿೆ. ಮೀಲಾ್ವಣಿಯಾಂದ ಬರನವ ಮ್ಳನೀರನನು ಫ್ತಲಟರ್ ಮಾಡಿ ಗೃಹೂೀಪಯೋಗಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ 

ಬಳಸ್ಲಾಗನತ್ದಿೆ. ನೀರನ ಮ್ಟ್ಟವನನು ಸ್ನಧಾರಸ್ಲನ ಚ್ಾಂಡಮಾರನತ್ದಿಾಂದ ಬರನವ ನೀರನನು 11 ವಯಜಿತ್ ಬೂೀರ್ ಬ್ದವಿಗಳ ರಡೆಗೆ ತಿರನಗಿಸ್ಲಾಗನತ್ಿದೆ. ಒಣ ಬೂೀರ್ ಬ್ದವಿಗಳನನು 

ಪುನರಾವೆೀಶಿಸ್ಲನ(ರೀಲಯಜ್ಿ ಮಾಡಲನ), ಬೂೀರ್ ಬ್ದವಿಯ ಸ್ನತ್ಿಲೂ ಒಾಂದನ ಹಳುವನನು ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಲಾಗನತ್ದಿೆ ಮ್ತ್ನಿ ಒಾಂದನ ಶೂೀಧ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ್ವನನು ಹಳುಕ್ಕೆ ತ್ನಾಂಬಸ್ಲಾಗನತ್ಿದೆ. 

ಇದನ ನೀರನ ಕ್ಕೂರತೆಯ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವವಲಾಂಬನೆಗೆ ದ್ಯರಯಾಗನತ್ಿದೆ. 

http://www.nird.org.in/
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ವಾಯನವಿನ ಗನಣಮ್ಟ್ಟದ ಮೀಲಿವಲಯರಣೆ  

ಪರಸ್ರ ಮಾನದಾಂಡಗಳಿಗೆ ಅನನಗನಣವಾಗಿರನವುದನನು ಖಚತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಳುಲನ ಡಿೀಸಲ ಉತಾಪದರ(ಜನರೆೀಟ್ರ್ )ಗಳ ಹೂರಸ್ೂಸಿಕ್ಕಗಳನನು ನಯಮಿತ್ವಾದ ಮ್ಧ್ಯಾಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ಲಾಗನತ್ಿದೆ. 
ಖಾಸ್ಗಿ ಮಾನಯತೆ ಪಡೆದ ಸ್ವಯಾಂ-ಅನನಸ್ರಣೆಯನನು ಉತೆಿೀಜಸ್ಲನ ಸ್ಕ್ಿರ ಮಾನಯತೆ ಪಡೆದ ಹೂರಸ್ೂಸ್ನವಿಕ್ಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕ್ಕೀಾಂದರವು ಸ್ಬುಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರನತ್ಿದೆ. ವೃಕ್ಷ 
ಸ್ಾಂವಧ್ಿನೆ(ಆಬೂಿರರಲಿರ್ ) ಮ್ತ್ನಿ ಹಸಿರನ ಮ್ೂಲರ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳನನು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸ್ಲಾಗನತ್ಿದೆ.  
ಶಕ್ತಯಿ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆ 

ಎಾಂಐಟಿಯ ಎನಜಿ ಪ್ರರೂಯಮಿಾಂಟ್ ಮಿಕ್ು, ಸೌರಶಕಿ್ತಯಾಂತ್ಹ ನವಿೀರರಸ್ಬಹನದ್ಯದ ಮ್ೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಚಿ್ಳವನನು ಹೂಾಂದಿದೆ. 

ವಿದನಯತ್-ಸ್ಮ್ಥಿ, ನಕ್ಷತ್ಲ ದಜಿಯ ಘಟ್ರಗಳನನು ಹೂಾಂದಿರನವ ಹವಾನಯಾಂತ್ಲಣ ವಯವಸಥಗಳನ, ನೀರನಾಂದ ತ್ಾಂಪ್ರಗನವ ಅತಾಯಧ್ನನರ ಸ್ೂೆರ ಚಲಲರ್ ಗಳನ ಮ್ತ್ನ ಿಸ್ಮ್ಥಿ ರೂಲಿಾಂಗಿಗಾಗಿ ಸನುರ್ 

ಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಅನನಭೊೀಗದ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಸ್ವಯಾಂಲಯಲಿತ್ ಆನ ಮ್ತ್ನಿ ಆಟೆ ಮಾಡನವಿಕ್ಕ ಮ್ತ್ನಿ ನಗದಿತ್ ಸ್ಮ್ಯದ ವೆೀಳಾಪಟಿಟಗಳನನು ಹಳಯ ವಯವಸಥಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಸಾಥಪಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

ಪರಸ್ರ ಸುೀಹಿ ಅನಲ ವಯವಸಥಗಳನನು ಎಲಾಲ ತ್ಾಂಪ್ರಗಿಸ್ನವ ವಯವಸಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಲಾಗನತ್ಿದೆ. ಶಕ್ತಿ ಸ್ಮ್ಥಿ ವಿದನಯತ್ ಪರವತ್ಿರಗಳನ (ಟ್ಟರನು ರಸಮ್ಿರ್ ಗಳನ), ಪಾಂಪುಗಳನ,ಬೀಪಿಡಿಸ್ಲಪಟ್ಟ 

ಶೂೀಧ್ರಗಳನ, ಕ್ಕಪ್ರಸಿಟ್ರ್ ಬ್ದಯಾಂರನಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಸಿಎಟೆ ಎಲ / ಎಲಇಡಿ ದಿೀಪದ ವಯವಸಥಗಳನ;ಬೂಯರೊೀ ಆಟೆ ಎನಜಿ ಎಫ್ತಷ್ಟಯನು ಯನ(ಬಇಇ) ಪರಮಾಣಿೀರರಸಿದ ಹೀರಕ್ಕಯ 

ಸ್ನಧಾರಣೆಗೆ(ಲೊೀರ್ಡ ಆಪಿಟಮೈಸೀಶನ) ಮ್ತ್ನಿ ಇಾಂಧ್ನ ದಕ್ಷತೆಯ ವಿದನಯತ್ ಉಪರರಣಗಳ ಸ್ವಯಾಂ ಸಿಾಂಕ್ಕೂರನೆೈಸೀಶನ ಪಟಿಟಗಳನನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಾಗನತ್ದಿೆ . ಸ್ೂಯಿಶಾಖದ ನೀರನ 

ಹಾಂಡೆಗಳನನು ಶಾಖ ಉತಾಪದನೆಯ ಅವಶಯರತೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶಿಷಟವಾಗಿ ಬಳಸ್ಲಾಗನತ್ದಿೆ. ಪರಸ್ನಿತ್ದಲ್ಲಿ, ಸೌರ ಶಾಖ್ಯೂೀತಾಪದರಗಳ ಒಟ್ನಟ ಸಾಥಪಿತ್ ಸಾಮ್ಥಯಿ  ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲನೆ ಲಕ್ಷ ಲಿೀಟ್ರ್ ಗಳನ. 

ಸಪಟಾಂಬರ್ 2015 ರಲ್ಲಿ 525 ಕ್ತಲೊೀವಾಯಟ್ ಗರಷಿ (ಕ್ಕಡಬೂಲಯಪಿ) ಸಾಮ್ಥಯಿ  ಹೂಾಂದಿರನವ ಮೊದಲ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿರನವ ನಾಲನೆ ರಟ್ಟಡಗಳ ಮೀಲಿರನವ ಛಾವಣಿಯ ಮೀಲಿನ ಸೌರ 

ದನಯತಿವಿದನಯಜನಿರ (ಫೀ್ನೂೀ ವೋಲಾಟಯಕ್) (ಪಿವಿ) ವಯವಸಥಗಳನ ನವಿೀರರಸ್ಬಹನದ್ಯದ ವಿಧಾನಗಳಿಾಂದ ಪೂರೆೈಸ್ಲಪಡನವ 30% ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳನನು ಪೂರೆೈಸ್ನತ್ಿವೆ. 

ಘನತಾಯಜಯದ ನವಿಹಣೆ 

ಆಹಾರ ತಾಯಜಯವನನು ಹಾಂದಿ ಸಾರಣೆಗಳಿಗೆ(ಪಿಗೆರಗಳಿಗೆ) ರಳನಹಿಸಿದರೆ, ಇತ್ರ ಸಾವಯವ ತಾಯಜಯಗಳನನು ವಮಿಿ-ಕ್ಾಂಪ್ೀಸ್ಟ ಮಾಡಲಾಗನತ್ದಿೆ. ವಾಹನಗಳನ ಮ್ತ್ನಿ ಡಿಜ ಸಾಧ್ನಗಳ ನವಿಹಣಾ 

ಚ್ಟ್ನವಟಿಕ್ಕಯಾಂದ ಉತ್ಪತಿಯಿಾಗನವ ಅಪ್ರಯಕ್ರ ತಾಯಜಯಗಳನ-ಅಧಿರೃತ್ ಪುನಬಿಳಕ್ಕದ್ಯರರಗೆ ವಿಲೆೀವಾರ ಮಾಡಲಾಗನತ್ಿದೆ. ಇ-ತಾಯಜಯವನನು ರೂಡ ಅಧಿರೃತ್ ಪುನಬಿಳಕ್ಕದ್ಯರರಗೆ ವಿಲೆೀವಾರ 

ಮಾಡಲಾಗನತ್ದಿೆ. ನಮಾಿಣದ ಮ್ನರನರನ ಚ್ೂರನಗಳನನು ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ನಿಪಡಿಸಿದ ತಿಪಪಗನಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಲಾಗನತ್ಿದೆ. ಆಸ್ಪತೆರಯಲ್ಲಿ ಮ್ತ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪಸಿುನೊಳಗಿನ ಶನಶೂರಷ್ಕ ಸೌಲಭಯಗಳಲ್ಲಿ 
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ಉತ್ಪತಿಿಯಾಗನವ ಜೈವಿರ ವೆೈದಯಕ್ತೀಯ ತಾಯಜಯಗಳನನು ರಟ್ನಟನಟ್ಟಟಗಿ ಜಾರಗೆ ತ್ಾಂದ ರಟ್ನಟಪ್ರಡನಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ೂಲಸಾಥನದಲ್ಲಿ ಬೀಪಿಡಿಸಿ ಕ್ಕೀಾಂದರ ಘಟ್ರಕ್ಕೆ ರಳನಹಿಸ್ಲಾಗನತ್ಿದೆ. ಸ್ನರಕ್ಷಿತ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ತತೆು 

ನೀಡಲನ ಮ್ತ್ನಿ ವಿಲೆೀವಾರ ಮಾಡಲನ ಅಧಿರೃತ್ ಏಜನುಗಳನ ಅದನನು ನಯಮಿತ್ ಕ್ಲಾವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಾಂಗರಹಿಸ್ನತ್ಿವೆ. 

ಮ್ೂಲ:https://manipal.edu/mu/important-links/green-manipal.html 

 

★ ★ ★ 
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ಸ್ವಚ್ಛ ್ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಉಪರಲಮ್ಕ್ಗೆಿ ಮ್ಹಾ ಯೋಜನೆ(ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಲಯನ)  

ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಉಪರಲಮ್ಕೆ್ಗಿ ಮ್ಹಾ ಯೋಜನೆ(ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಲಯನ) 
 

ಅಕ್ಕೂಟೀಬರ್ 2019 

ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಒಾಂದನ ಯೋಜನೆ 
 

ಮಾನವ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲ ಅಭಿವೃದಿಧ ಸ್ಚವಾಲಯ 
 

ಭಾರತ್ ಸ್ಕ್ಿರ  
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ಮ್ಹಾತ್ಮ ಗಾಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟಟರೀಯ ಗಾರಮಿೀಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಮ್ಾಂಡಳಿ  

 

ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ 
 

ಮಾನವ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲ ಅಭಿವೃದಿಧ ಸ್ಚವಾಲಯ, ಭಾರತ್ ಸ್ಕ್ಿರ 

5-10-174, ಶರರ್ ಭವನ, ನೆಲ ಮ್ಹಡಿ, ಫತೆೀಹ್ ಮೈದ್ಯನ ರಸ,ಿ ಬ್ದಯಾಂರ್ಡ ಕ್ಲೊೀನ, ಆದಶಿ ನಗರ, ಹೈದರಾಬ್ದದ, ತೆಲಾಂಗಾಣ - 500 004 


