ମରୁଡ଼ି / ଶୁଷ୍କ ଅବଧି ପାଇ ଁ କ 'ଣ କର଼ି ବା ଏବଂ କ 'ଣ ନ କର଼ି ବା
କ 'ଣ କର଼ି ବା
୧-ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ-ସୂଚନା ପାଇ ଁ ଟେଲି ଭିଜନ ଟେଖ ିବା ସହିତ ଟେଡିଓ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଖବେର୍କାଗଜ ପଢନ୍ତୁ |
୨- ବର୍ଷା ଜଳ ସଂେକ୍ଷଣ ର୍କେି ବା ଅଭୟାସ ର୍କେନ୍ତୁ |
୩- ବର୍ଷା ଋତୁ ପୂବେ
ଷ ୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳାସ୍ରୟ ଗୁଡିର୍କେ ମୋମତି ଏବଂ ନବୀର୍କେଣ ର୍କେନ୍ତୁ |
୪- ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତେ ବୃ ଦ୍ଧିଟେ ସାହାଯ୍ୟ ର୍କେି ବା ପାଇ ଁ ଗଭୀେ ଗାତ ଟଖାଳନ୍ତୁ |
୫- ଜଳ ସଂେକ୍ଷଣ ର୍କାଯ୍ଷୟକ୍ରମମଟେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ର୍କେନ୍ତୁ |
୬- ବୟବହୃ ତ ଘଟୋଇ ଜଳର୍କୁ ଘାସ ଏବଂ ଉେୟାନଟେ ପାଣିଟେବା ପାଇ ଁ ବୟବହାେ ର୍କେନ୍ତୁ |
୭- ଗାଟ ାଇବା ପାଇ ଁ ସାୱାେ ବେଳଟେ ଏର୍କ ବାଲେି ଟେ ଜଳ ଭତି ର୍କେି ବୟବହାେ ର୍କେନ୍ତୁ |
୮- ଚୋଣର୍କୁ ସଫା ର୍କେି ବା ପାଇ ଁ ପାଣି ପେି ବଟତଷ ଓୋ ର୍କପଡା ବୟବହାେ ର୍କେନ୍ତୁ |
୯- ଟଶୌଚାଳୟ ନିମାଷ ଣ ର୍କେନ୍ତୁ ଯ୍ାହା ଟଶୌଚ ସଫାପାଇ ଁ ର୍କମ୍ ଜଳ ଆବଶୟର୍କ ର୍କଟେ |
୧୦- ଜଳକ୍ଷୟର୍କୁ ଟୋର୍କିବା ପାଇ ଁ ନିୟମି ତ ଭାଟବ ୋଙ୍କି , େୟାପ୍ ଇତୟାେିେ ଛିଦ୍ର ସ୍ଥାନର୍କୁ ଯ୍ାଞ୍ଚ ର୍କେନ୍ତୁ |
୧୧-ଜଳର୍କୁ ଯ୍ଥାସମ୍ଭବ ପୁନବଷାେ ବୟବହାେ ର୍କେନ୍ତୁ |
୧୨- ଟେୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଟଶୈଳୀ ଟେ ଜଳ ସଂେକ୍ଷଣ ର୍କେି ବା ଅଭୟାସ ର୍କେନ୍ତୁ | ଯ୍େିଓ ଆପଣଙ୍କେ ଏର୍କ ବୟକ୍ତିି ଗତ ର୍କୂଅ
ଅଛି(ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମେୁଡି ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଭାବିତ ହୁ ଏ) , ତଥାପି ସମସ୍ତ ୋଜୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳ ବୟବହାେ
ଉପଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧର୍କର୍କୁ ଅନୁ ସେଣ ର୍କେନ୍ତୁ | |
୧୩- ସବାବୁ ଲ, ଟସଟମେୁବା, ର୍କାସୁେିନା, ଏବଂଇଉକ୍ିିପେସ୍ ପ୍ରଭୁତି ବୃ କ୍ଷଟୋପଣ ପାଇ ଁ ପ୍ରତ୍ସାହିତ ର୍କୋନ୍ତୁ |
୧୪-ଟଜଟରାଫା ଏବଂ ପଟଗାମି ଆ ପେି ବାଟୟା ଡିଟଜଲ ବୃ କ୍ଷଟୋପଣ ପାଇ ଁ ପ୍ରତ୍ସାହିତ ର୍କୋନ୍ତୁ |

କ 'ଣ ନ କର଼ି ବା
୧- ର୍କୋପି ପାଣି ନଷ୍ଟ ର୍କେନ୍ତୁ ନାହି ଁ |
୨- ଗଛ ଏବଂ ଜଗଲ ର୍କାେନ୍ତୁ ନାହି ଁ |
୩- ଛାତ ଉପଟେ ସଂଗୃହିତ ବର୍ଷା ଜଳର୍କୁ ନଷ୍ଟ ର୍କେନ୍ତୁ ନାହି ଁ |
୪-ପାେମ୍ପାେି ର୍କ ଜଳ ଉତ୍ସ ଟଯ୍ପେି ର୍କି ଟପାଖେୀ, ର୍କୂଅ ,ୋଙ୍କି ଇତୟାେି ଅପେି ଷ୍କାେ ର୍କେନ୍ତୁ ନାହି ଁ |
୫- ୋନ୍ତ ଘର୍ିବା , ୋଢ଼ି ର୍କାେିବା , ବାସନ ଟ ାଇବା,ଲୁ ଗା ଇତୟାେି ସଫା ର୍କେି ବା ପାଇ ଁ ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ପେି ବଟତଷ
ସଂଗୃହିତ ଜଳ ବୟବହାେ ର୍କେନ୍ତୁ |
୬- ଟର୍କୌଣସି ଘଟୋଇ ର୍କାମ ଯ୍ଥା ଉେୟାନ ର୍କିମ୍ବା ଘେ ସଫା ପାଇ ଁ ପାଣି ଟରେ ବୟବହୃ ତ ଯ୍ନ୍ତ୍ରଠାେୁ ନିବୃତ େୁହନ୍ତୁ |

ceêWò/gêÃ @a]úùe Kéhò ùlZâùe KY Keòaû CPòZ I KY ^Keòaû CPòZ
KY Keòaû CPòZ
1. ahðû RkKê iõPòZ Keò eL«êö Kéhò ùlZâ ù_ûLeú, Kcýê^òUò Uýûu, Rk bŠûe @û\ò `if elK
ùjûA_ûe«òö
2. ahðû \ò^ _ìaðeê @û‚kòK Rk bŠûeKê I Rk iõelòZ Kì_Kê ceûcZò Ke«êö

3. Kcþ Rk \eKûe Keê[òaû Z[û ceêWò ij^gúk `if KòicKê fMû«êö
4. aê¦û I iòõP^ _âYûkúùe RkùiP^ Ke«ê I `ifKê iõ§ýûùaùk RkùiP^ Ke«êö
5. Rk iõelY C_ûdKê @af´^ Ke«êö
6. Rk C›eê RkùiP^ _ûAñ aòbò^Ü _âKâòdû @af´^ Ke«êö
7. Rcòeê @^ûa^û NûiKê aûjûe Keò \ò@«ê Gaõ ùijò @^ûa^û NûiKê Rk iõelY _ûAñ cûUò C_ùe
@ûzû\^ _ûAñ aýajûe Ke«êö
8. cûUòùe aZe iõelY _ûAñ @«üPûh I ùKûWûùLûiû Ke«êö cûUòe ]êkòKê @ûzû\^ eêù_ aýajûe Keò
aZe iõelY Ke«ê, @^ûa^û Nûi aûQ«ê I cûUòe C_e UûYê@û ÉeKê bûw«êö
9. ùcøiêcú @ûMc^e aòk´ I gêÃ @a]ú _ûAñ `ifùe @ûKhàòK ù~ûR^û _âÉêZ Ke«ê I C_~êq `if
_~ðýûdKeY @af´^ Ke«êö
10.

@Zý]òK ceêWò ùjC[òaû Kéhò ùlZâùe Kcþ @a]ú `if Z[û Kcþ Rk @ûagýK Keê[òaû `if

fMû«êö Kcþ @a]ú Kòic MêWòKê iõMâj Ke«êö
11.

bf MêYaZû Kòic MêWòKê ~[ûgúNâ aòZeY _ûAñ aòj^ cjRê\ eL«êö

12.

PûhúbûAcûù^ Kéhò Kû~ýð_^Úû ~[û @ûzû\òKeY, Nûi \c^ I @«üPûhKê aòKÌ _âKâòdû eêù_ Pd^

Ke«êö
13.

iêaûaêf, iúcûeêaû, Kûiêeò^û I dêKûfò_Uûi @û\òe a^û^òKeYKê _â›ûj^ \ò@«êö

14.

MêYaZû [òaû _gêLû\ý Pûeû I _gê gòaòe C_f² _ûAñ iê^ò½òZ Keòaûö

15.

i´^ÜúZ C_ûdùe `ifùe ùgûhK KúU MêWòKê ^òdªY Keòaû Z[û ùicû^u iõLýû KcûAaûö

16.

PûhúbûAcû^uê `if aúcû Keòaû _ûAñ _â›ûj^ Keòaû ~\òI ùi eìYò @Q«ò aû ^ûjóö

17.

gêÃ @a]ú icdùe ~alûeRû^ iûe I @^ýû^ý @YêiûeKê _Zâiò‚^ Keòaû \ßûeû `ifKê elû

Keòaû ijòZ ùicû^u ij^gúk lcZûKê aé¡ò Keû~ûA_ûeòaö
18.

K_û RûZúd _âiÉ ]ûWòò `ifùe Äò_ ùeû _âYûkúùe RkùiP^ Ke«êö

19.

cûUòe aZeKê Cù›ß\^ _âKâòdû \ßûeû ùjC[òaû ldKê ùeûKòaû _ûAñ `if iõLýûùe Kcò Ke«êö

20.

Cù›ß\^ jâûiK ~[û ùKIfò^ (6%), iûAùKûiòf (0.03%), `ò^ûAf cKýðêeòK @cæ (_òGcG)

Kê iò‚^ Ke«êö
21.

iûee cûZâûKê Kcû«ê Kò´û Gjûe _âùdûMKê aòk´ Ke«êö

22.

ÊiÚû^ Kéhò _¡Zò ~[û Rcò icZêfKeY, a§ a^ûAaû, ùUâ‚ a^ûAaû, ùUeûi a^ûAaû I `if

_eaZðú _Wò@û RcòKê Pûh \ßûeû ajò~ûC[òaû Rk ldKê ùeûKòaû ij céZòKû ld c]ý
ùeûKû~ûA_ûeòaö
KY ^Keòaû CPòZ
1. @]òK Rk @ûagýK Keê[òaû aòj^ Kò´û `if fMû«ê ^ûjó I Rcòùe iKûk/\ò^ùakû RkùiP^ Ke«ê ^ûjóö

