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ಪಿ ಶಸಿಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರನ್ು ರ್ ಅಪ್ ಎಾಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗ್ರದೆ.

ಐಐಟಿ ಧಾರವಾಡ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾ ರ್ಟ್ ಪರಿಸರ ಸ್ನ ೇಹಿ ಶಾಶ್ವ ತ ಕ್ಯ ಾಂಪಸ್ ನಿರ್ಮ್ಸುತ್ತು ದೆ.
ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಶ್ಕ್ತು ಯ ಬಳಕೆಯನ್ನನ
ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಉದೆದ ೇಶ್ದಾಂದ ಹವಾನಿಯಂತರ ಣದ
ಅವಶ್ಯ ಕತೆಗಳನ್ನನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ವಿನ್ಯಯ ಸದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಡಗಳನ್ನನ ನಿರ್ಮ್ಸಲಾಗುತ್ತು ದೆ. ಮತ್ತು
ಪ್ಯಯ ಸಿವ್ ಸೇಲಾರ್ `ವಾಸುು ಶಿಲ್ಪ , ಪರಿಣಾಮಕ್ರಿ ಶಾಖ ನಿರೇಧಕಗಳ ಬಳಕೆ, ಪರಿಣಾಮಕ್ರಿ
ಗಾಜಿನ ಬಳಕೆ, ನೆರಳು ಒದಗಿಸುವ ಸ್ಮಧನಗಳು ಇತ್ಯಯ ದಗಳನ್ನನ ಬಳಸಿಕಾಂಡು ಹಗಲ್ಲನ ಬೆಳಕನ್ನನ
ಗರಿಷ್ಠ ಗೊಳಿಸಲು ಕಟ್ಟ ಡಗಳನ್ನನ ವಿನ್ಯಯ ಸಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಶ್ಕ್ತು ಯ ಬಳಕೆಯನ್ನನ
ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತು ದೆ. ಕಟ್ಟ ಡಗಳ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಇಾಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯ ಬಲ್ಬ್ ಫಿಟಿಟ ಾಂಗಗ ಳ
ಬಳಕೆಯಾಂದ ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಬಿಲ್ಗ ಳ ಹೊರೆಗಳು ಮತು ಷ್ಟಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತು ವೆ. ಯುಟಿಲ್ಲಟಿ ಉಪಕರಣಗಳ
ಕನಿಷ್ಠ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ECBC 2017 ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ
ವಿನ್ಯಯ ಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಕ್ತನ ಶ್ಕ್ತು ಯನ್ನನ ಅತ್ತಯ ತು ಮವಾಗಿಸಲು ಹೊರಾಂಗಣ ದೇಪಗಳಿಗೆ
ಟೈಮರ್ ಗಳನ್ನನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ಟ್ಲ್ಬ ಸೇವೆಯನ್ನನ ಪರ ಸುು ತ ಯೇಜನೆಯ ಸೈಟ್ನ ಲ್ಲಿ
ಒದಗಿಸಲು ಪರ ಸ್ಮು ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಕ್ರುಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ತಟ ಿಕ್ ಚಾಜಿ್ಾಂಗ್ ಕಾಂದರ ಗಳನ್ನನ
ಯೇಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಟ ೩.೫ ಮೇ.ವಾಯ .ಪಿ. ಸೇಲಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಗುರಿಗಾಗಿ, ಶೇ. ೧೦೦% ರಷ್ಟಟ
ಕಟ್ಟ ಡದ ಮೇಲಾಾ ವಣೆಗಳನ್ನನ , ಪ್ಯಕ್ತ್ಾಂಗ್ ಮೇಲಾಾ ಗವನ್ನನ ಮತ್ತು ಕ್ಯ ಾಂಪಸನ ಗಡಿಯನ್ನನ
ಉಪಯೇಗಿಸಲಾಗುವುದ್ಯ.
ಸಂಪೂಣ್ ಸೌರ ಸ್ಮಾ ವರ ಸ್ಮಾ ಪನ್ಯ ಯೇಜನೆಯು ರೇಸೆ ೇ
ಮಾದರಿಯಲೆಿ ೇ ಇರುತು ದೆ.
ಮೇಲ್ಲನ ವಿಷ್ಯದಂತೆ , ಅಕಟ ೇಬರ್ ೨೦೨೧ ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಯ ಸಿವ್ ಆಕ್ತ್ಟೆಕಾ ರ್ ಡಿಸೈನ್ ವಿಭಾಗದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಕರಣಾಹ್ ಕ್ಯ್ಕ್ಷಮತೆ ಪರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನನ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಅನ್ನಕರಣಾ ವಿನ್ಯಯ ಸದ
ಆಧಾರದ ಡಾಕ್ಯಯ ಮೆಾಂರ್ಟ ಅನ್ನನ GRIHA ಕೌನಿಿ ಲ್ಬಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾಗಿತ್ತು . M/S. PEC ಸಲ್ಯಯ ಷ್ನ್ಿ ಗಿರ ೇನ್
ಡಿಸೈನ್ಿ ಪ್ರ ೈವೇರ್ಟ ಲ್ಲರ್ಮಟೆಡನ ಶಿರ ೇಮತ್ತ ಮಾಲಾ ಸಿಾಂಗ್ (ಸ್ಮಾ ಪಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದ್ಶ್ಕರು) ಐ.ಐ.ಟಿ.
ಧಾರವಾಡ ಪ್ಯರ ಜೆಕ್ಟ - ಹಂತ-1A ಅಭಿವೃದಿ ಯ GRIHA ಪರ ಮಾಣಿೇಕರಣಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಸಲ್ಹೆಗಾರರಗಿದ್ದದ ರೆ. GRIHA ಕೌನಿಿ ಲ್ಬನಿಾಂದ ರಚಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟ ತ್ತೇರ್ಪ್ಗಾರರು ಐ.ಐ.ಟಿ ಧಾರವಾಡದ
ಯೇಜನೆಯ ಹಂತ-1 ವಿನ್ಯಯ ಸ ಪರ ವೇಶ್ವನ್ನನ ಪ್ಯಯ ಸಿವ್ ಆಕ್ತ್ಟೆಕಾ ರ್ ವಿನ್ಯಯ ಸಕ್ೆ ಗಿ 4-ಸ್ಮಟ ರ್ ನ
ದೊಡಡ ಅಭಿವೃದಿ ಯೇಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿವ ೇಕರಿಸಿದ ಹಲ್ವಾರು ನ್ಯಮನಿರ್ದ್ಶ್ನಗಳಲ್ಲಿ
ಮೊದಲ್ ರನನ ಸ್್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು.

ಡಿಸೇಾಂಬರ್ ೧೦, ೨೦೨೧ ರಂದ್ಯ ನವದೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ GRIHA (ಗಿರ ಹ) ಕೌನಿಿ ಲ್ಬ ಆಯೇಜಿಸಿದದ
ಔಪಚಾರಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನಿವ ತ ಕಾಂದರ ದ ಪರಿಸರ, ಅರಣಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ
ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವರದ ಶಿರ ೇ. ಭೂಪಾಂದರ ಯಾದವ್ ರವರಿಾಂದ ಐಐಟಿ ಧಾರವಾಡದ ನಿರ್ದ್ಶ್ಕರದ
ಶಿರ ೇ. ಪಿ. ಶೇಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರರ . ನ್ಯಗೇಶ್ ಅಯಯ ರ್ ಡಿೇನ್ (IPS) ರವರು ಅನ್ನಕರಣಾಹ್ ಕ್ಯ್ಕ್ಷಮತೆ
ಪರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನನ ಸಿವ ೇಕರಿಸಿದರು.

