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Legislative Laws in Rain Water Harvesting
The objectives of most of the Govt. policies involves multiple participation of
including government, Private institutions, and all citizen stakeholders. It preserves
and enhances the sub surface water through ground water recharge and mitigate
the urban floods to some extent.
Naveen Kumar
In a hydrological cycle, the rain water is the
VI Sem. Civil
primary input and form of water, whereas river,
lake, sea become the second form. Collection of
rain water in any systematic manner is said to be
rainwater
harvesting
(RWH).
Increasing
population is gradually exerting a thrust on
water demand. At the same time, it is becoming
imperative to provide water from the available
surface and subsurface sources. To cater the
above said exhaustive water demand,
government is supporting RWH schemes. This
communication attempts to provide an essence
of them.
The objectives of most of the Govt. policies
involves multiple participation of including
government, Private institutions, and all citizen
stakeholders. It preserves and enhances the sub
surface water through ground water recharge
and mitigate the urban floods to some extent.
The Government has been promoting the
adoption of ‘Rainwater harvesting’ as a mass
movement. ‘Rainwater Harvesting’ is also an
important component for achieving the goals of
‘Water Security’. ‘Shelter Security’ and
‘Ecological Security’ voiced in the Hon’ble Chief
Minister’s 15 Point programme. Universal
adoption of Rainwater Harvesting by
government departments, Non- Governmental
organizations (NGOs) and people would go a
long way in improving the ground water levels in
the states as well as in meeting the immediate
requirements of the people for fresh water. To
conserve water and ensure ground water
recharge, the Karnataka government in February
2009 announced that buildings, constructed in

the city will have to compulsorily adopt rain water
harvesting facility. Residential sites, which exceed
an area of 2400 sq. ft (40 x 60 ft), shall create rain
harvesting facility according to the new law.
According to ministry of urban development and
poverty alleviation, the plots of 100 sq. m. in all
new building rain water harvesting is compulsory
Building planning is not provided or sanctioned
unless such provision is provided. If building with
200 sq. m. and above using bore hole must
implement rain water harvesting
Financial assistant of 50% of cost of rain water
harvesting or 1,00,000 RS is Provide by
Government. The activities of various agencies
involved in rain water harvesting to maximize the
benefits and bring about energy.
The Karnataka government announced that the rain
water harvesting is compulsory for following: i) The
Building constructed in cities; 2) The residential
sites, which exceeds area of 2400sq ft (60ft*40ft).
The owner which have 24000sq ft land or if he
need to construct a building in 1000 sq. ft. the rain
water harvesting is mandatory According to NonGovt. Organization The citizen who have 3171sq ft
land, can harvest the rain water.
Managing freshwater scarcity constitutes to be one
of the biggest responsibilities of governance, and
thus, local management of this resource is an
indispensable component. Many countries have
national water laws. In India, however there are no
national laws as such, though there is a national
water policy.
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ಜಲಾಶಯಗಳು

ಜಲಾಶಯವು ದ ರಸಂವ ೀದಿ ಉಪ್ಗರಹದಲ್ಲಲ ಕಂಡಂಂೆ

ಜಲಾಶಯಗಳು ನೀರನನು ಸಂಗರಹಿಸನವುದಲ್ಲದ ೀ, ಪ್ರವಾಹ
ರ ೀಧಕವಾಗಿ, ನೀರಾವರಿಗ , ವಿದನುಚ್ಛಕ್ತಿಗ , ಜಲ್ಸಂಚಾರಕ್ ೆ
ಅಗತ್ುವಾಗಿವ . ಜಲಾಶಯಗಳ ನರ್ಾಾಣದ ಉದ ಧೀಶದ ಮೀಲ ,
ಅವುಗಳನನು: ಸಂಗರಹಣ ಅಥವಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಜಲಾಶಯಗಳು,
ಪ್ರವಾಹಗಳಂದ ರಕ್ಷಿಸನವ ಜಲಾಶಯಗಳು, ನೀರಿನ ವಿತ್ರಣ ಯಲ್ಲಲ
ಸಹಾಯವಾಗನವ
ಜಲಾಶಯಗಳು
ಮತ್ನಿ
ಬಹ ದ ದೀಶಿತ್
ಜಲಾಶಯಗಳು ಎಂದನ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ .

ನದಿಯಂದಕ್ೆೆ

ಚಿಕೆ -ವಿಳಂಬಿತ್ (Retarding) ಜಲಾಶಯ

ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯ

ಮೀಡ್ ಜಲಾಶಯ (ಅಮೀರಿಕ್ಾ ಸಂ.ಸಂ.)

ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪ್ದಗಳು
ಜಲಾಶಯ – Reservoir
ಬಹಮದೆದೋಶಿತ – Multi-purpose
ಜಲಸಂಚಾರ – Navigation
ಸಂಗರಹಣೆ – Storage
ಪರವಾಹ ನಿಯಂತರಣ – Flood Control
ವಿಳಂಬಿತ ಜಲಾಶಯ – Retarding res.

ವಿ.ಭ.

ಅಡ್ಡಲಾಗಿ

ಅಣೆಕ್ಟೆಮಟಂದನ್ನು

ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗ

ಹಿನಿುೋರಿನ್ಲ್ಲಿ

ಉಂಟಾಗನವ ಕ್ೃತಕ್ ಕ್ೆರೆ ಅಥವಾ ಸರೆಮೋವರವೆೋ ಜಲಾಶಯ. ಈ ಕ್ಟೆಟಗಳು
ಹಾಗಮ ಜಲಾಶಯಗಳು ಬಹನಮನಖ್ಯ ಮತನು ದನಬಾರಿಯಾದ ರಚನೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಬಹನ ಉದೆದೋಶಿತ ಜಲಾನ್ಯನ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ನಿವಿಹಿಸನವ ಪಾತರ
ನಿಣಾಿಯಕ್. ಜಲಾಶಯಗಳು ನಿೋರನ್ನು ಸಂಗರಹಿಸನವುದಲಿದೆೋ, ಪರವಾಹ
ರೆಮೋಧಕ್ವಾಗಿ, ನಿೋರಾವರಿಗೆ, ವಿದನಯಚಛಕ್ತುಗೆ, ಜಲಸಂಚಾರಕ್ೆೆ ಅಗತಯವಾಗಿವೆ.
ಜಲಾಶಯಗಳ ನಿರ್ಾಿಣದ ಉದೆಧೋಶದ ಮೋಲೆ, ಅವುಗಳನ್ನು: ಸಂಗರಹಣೆ ಅಥವಾ
ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಜಲಾಶಯಗಳು, ಪರವಾಹಗಳಂದ ರಕ್ಷಿಸನವ ಜಲಾಶಯಗಳು, ನಿೋರಿನ್
ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಗನವ ಜಲಾಶಯಗಳು ಮತನು ಬಹಮದೆದೋಶಿತ
ಜಲಾಶಯಗಳು ಎಂದನ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಗರಹಣಾ ಜಲಾಶಯಗಳು
ಗೃಹಬಳಕ್ೆಯ-ಕ್ಾರ್ಾಿನೆಗಳ ನಿೋರಿನ್ ಬಳಕ್ೆ, ವಿದನಯದಾಗರಗಳಗೆ ಮತನು
ನಿೋರಾವರಿಗೆಮೋಸೆರ
ನಿರ್ಮಿಸಲಪಟ್ಟದಾದಗಿರನತುದೆ.
ನ್ದಿಯನ
ವರ್ಿವಿಡಿೋ
ಒಂದೆೋತೆರನಾದ ನಿೋರಿನ್ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಮಂದಿಲಿವಾದನದರಿಂದ, ನಿೋರಿನಾಭಾವದ
ಕ್ಾಲಕ್ಮೆ ನಿೋರನ್ನು ಈ ಜಲಾಶಯಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹರಿಸಬಹನದನ. ಹಿೋಗೆ
ನಿೋರಿನ್ ಶೆೋಖ್ರಣೆಯ ಜಲಾಶಯಗಳು ಅಧಿಕ್ ನಿೋರನ್ನು ದಾಸ್ಾುನ್ನ ರ್ಾಡಿ, ನಿೋರಿನ್
ಉಳದ ಬಳಕ್ೆಗಮ ದಾರಿರ್ಾಡ್ನತುದೆ. ಪರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರೋಕ್ರಿಸನವ ಜಲಾಶಯಗಳು
ಪರವಾಹದ ಸಂದರ್ಿದಲ್ಲಿ ನಿೋರನ್ನು ಶೆೋಖ್ರಿಸಿ, ನ್ಂತರ ನಿಧಾನ್ಗತ್ಯಲ್ಲಿ
ಹೆಮರಬಿಡ್ನತುವೆ.
ಇವುಗಳು
ನಿೋರಿನ್
ವೆೋಗವನ್ನು
ತಗಿಿಸಿ,
ಅಪಾಯಕ್ಾರಿಯಾಗದಮಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ್ಗತ್ಯ ಹರಿವನ್ನು ಗೆೋಟ್ನಗಳ ಮಮಲಕ್
ಹೆಮರಹಾಕ್ನತುವೆ. ಪರವಾಹದ ಸಂದರ್ಿದಲ್ಲಿ ಸವಲಪ ಪರರ್ಾಣದ ನಿೋರಿನ್
ಒಳದಾಸ್ಾುನ್ನ್ನು ಜಲಾಶಯಗಳು ಹೆಮಂದಿದಾದಗ, ಪರವಾಹದ ವೆೈಪರಿತಯ
ಹಾನಿಯನ್ನು ಕ್ೆಳತೆಮರೆಯ ಭಾಗಗಳಗೆ ತಪ್ಪಪಸಬಹನದನ. ಈ ಜಲಾಶಯಗಳು
ನಿಯಂತ್ರತ ಗೆೋಟ್ನಗಳ ಬಂಧಿತ ವಯವಸ್ೆೆ, ಅಲಿದೆೋ, ಗೆೋಟ್ನಗಳೆೋ ಇಲಿದ ವಿಳಂಬಿತ
ದಿಬಬಗಳ ವಯವಸ್ೆೆಯನ್ಮು ಹೆಮಂದಿರನತುವೆ. ಮನಂದೆ, ಬಹನ ಉದೆದೋಶಿತ
ಜಲಾಶಯಗಳು ಕ್ೆೋವಲ ನಿೋರಾವರಿ ಅಥವಾ ಪರವಾಹ ನಿಯಂತರಣದ
ಕ್ೆೈಂಕ್ಯಿವನ್ನು ರ್ಾತರ ನಿವಿಹಿಸದೆ, ಬಹನ ಆಯಾಮತವದ ಕ್ಾಯಿಗಳನ್ನು
ನಿವಿಹಿಸನತುವೆ. ಭಾಕ್ಾರ, ನಾಗಾಜನಿನ್ ಸ್ಾಗರ ಅಣೆಕ್ಟೆಟಗಳು ಕ್ೆಲ
ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ನಿೋರಿನ್ ಬೆೋಡಿಕ್ೆಗಳ ಪೂರೆೈಕ್ೆಗೆಂದೆೋ ನಿರ್ಮಿಸಲಪಡ್ನವ
ಜಲಾಶಯಗಳು ಅಲಪಪರರ್ಾಣದ ಸ್ಾಮಥಯಿವನ್ನು ಹೆಮಂದಿರನತುವೆ. ಮೋಲೆ
ತ್ಳಸಲಪಟ್ಟ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರವಾಹನಿಯಂತರಣ ಜಲಾಶಯಗಳು ರ್ಾತರ ಒಂದನ
ಉದೆದೋಶಕ್ೆೆೋ ರ್ಮೋಸಲಾದರೆ, ಇನ್ನುಳದಂತೆ ಜಲಾಶಯಗಳು ಒಂದಕ್ತೆಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ್
ಉಪಯೋಗವನೆುೋ ರ್ರಿಸನತುವೆ.
ಮಂಚ್ನಬ ಲ ಜಲಾಶಯ
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