
जल जीवन अभियानाच्या प्रिावी अंमलबजावणीसाठी 

नाभवन्यपूणण तंत्रज्ञानाची मदत 

 

राजे्य आभण कें द्रशाभसत प्रदेशांना पेयजल आभण 

स्वच्छता सेवा पुरवताना प्रत्यक्ष कामाच्या भठकाणी 

येणा-या समस्ांवर पयाणय उपलब्ध करून देण्यासाठी 

जल शक्ती मंत्रालयाच्या बहुशाखीय तांभत्रक 

सभमतीकडून पाच नाभवन्यपूणण तंत्रज्ञानाची भशफारस 
 

  

जलशक्ती मंत्रालयाच्या  पेयजल आभण स्वच्छता भविागातल्या बहुशाखीय तांभत्रक सभमतीकडून पाच 

नाभवन्यपूणण तंत्रज्ञानाची भशफारस करण्यात आली आहे. यामधे्य पेयजल पुरभवण्यासाठी तीन प्रकारच्या 

तर स्वच्छतेसाठी दोन नाभवन्यपूणण तंत्रज्ञानाची भशफारस करण्यात आली आहे. या भविागाच्या  पोर्णलवरही 

हे  नाभवन्यपूणण तंत्रज्ञान सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. या तांभत्रक सभमतीने केलेल्या भशफारशीचंी मदत 

राजे्य आभण कें द्रशाभसत प्रदेशांना होणार आहे. त्यामुळे स्थाभनक आवश्यकतेचा भवचार करून योग्य त्या 

तंत्रज्ञानाचा वापर करणे शक्य होणार आहे. या तांभत्रक सभमतीने प्रसू्तत तंत्रज्ञानाची भशफारस करण्यापूवी 

वेगवेगळ्या स्तरांवर त्यांचे मूल्यांकन केले आहे. 

देशातल्या ग्रामीण िागामधे्य सन 2024 पयंत प्रते्यक घरामधे्य नळाव्दारे पेयजल पुरभवण्याचे उभिष्ट 

सरकारने भनभित केले आहे. या महत्वाकांक्षी अभियानाच्या अंमलबजीवणीमधे्य येणा-या भवभवध समस्ांची 

सोडवणूक करताना जलशक्ती मंत्रालय नाभवन्यपूणण तंत्रज्ञानाची मदत घेत आहे. उभिष्टपूतीसाठी वेगाने 

तसेच उतृ्कष्ट काम व्हावे यासाठी आभण या मोभहम अंतगणत पुरेसे आभण योग्य गुणवते्तचे पेयजल ग्रामीण 

िागाला पुरभवण्यासाठी नाभवन्यपूणण योजनांचे प्रस्ताव ऑनलाइन मागभवण्यात आले आहेत. पाणी योजनेचे 

काम करताना त्या भवभशष्ट के्षत्रामधील जल स्त्रोतांची उपलब्धता आभण जलस्तर त्याचबरोबर पाण्याची 

गुणवत्ता, जलपूती आभण स्वच्छता यांच्यामधे्य समन्वय साधणे, तसेच अनेक भठकाणी पाण्याचा रंग राखाडी 

असतो काही भठकाणी पाण्यामधे्य गाळ साठलेला असतो, अशा भवभवध समस्ांची सोडवणूक 

करण्यासाठी राज्यांना आभण कें द्रशाभसत प्रदेशांना जलशक्ती मंत्रालयाकडून ऑनलाइन मदत देण्यात 

येत आहे. 

पेयजल पुरवठा योजनेचे काम करताना अशा आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आभण प्रत्यक्ष कायणस्थळावर 

समसे्चे समाधान शोधण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची भशफारस करण्यात आली आहे. 

यासाठी तयार करण्यात आलेल्या बहुशाखीय तांभत्रक सभमतीचे अध्यक्ष िारत सरकारचे प्रमुख वैज्ञाभनक 

सल्लागार असून नीती आयोगाचे सदस्, भवज्ञान आभण तंत्रज्ञान भविाग, जैव-तंत्रज्ञान 

भविाग, सीएसआसआर, डीआरडीओ, नीरर (एनईईआरआय), आयआयर्ी, राष्टर ीय सागरी तंत्रज्ञान 

संस्था, राजे्य यांचे सदस् या सभमतीमधे्य सहिागी  आहेत. या सभमतीने योजनेच्या कामामधे्य प्रत्यक्ष 

भठकाणी येत असलेल्या समस्ांवर लक्ष कें द्रीत केले असून त्यावर उपाय योजना करताना भवज्ञान आभण 



तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा भनणणय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यांना आभण कें द्रशाभसत प्रदेशांना पेयजल 

योजनांची अंमलबजावणी करणे सोईचे ठरणार आहे. 

नाभवन्यपूणण पेयजल योजनेसाठी येणा-या प्रस्तावांची  दोन र्प्प्ांमधे्य तपासणी केल्यानंतर त्यांची ‘अंभतम 

यादी करण्यात आली आहे. आत्तापयंत 87 प्रस्ताव आले आहेत. ऑनलाइन अजाणमधे्य भदलेल्या माभहतीची 

तांभत्रक भविागाने प्रारंभिक तपासाणी  केली आली आहे.  सीएसआयआरचे माजी महा संचालक डा  ॅ . 

रघुनाथ माशेलकर यांनी लोकभप्रय केलेल्या  ‘एएसएसयूआरईडी’संजे्ञनुसार  म्हणजे  योजना  परवडणारी 

आहे की नाही, प्रमाणता, शाश्वतता, सावणभत्रकता, वेग, उतृ्कष्टता आभण वैभशष्ट्य यांची  छाननी करण्यात 

आली . दुस-या र्प्प्ामधे्य अजणदारांनी आपल्या योजनेचा तपशील सादर 

करण्यासाठी ‘पे्रझेंर्शन’ भदल्यानंतर ऑनलाइन प्रश्नावलीमाफण त त्यांचा  प्रभतसाद मागभवण्यात आला . 

वास्तभवक दुस-या र्प्प्ामधे्य योजनेच्या स्थानाला प्रत्यक्ष िेर् देऊन मूल्यांकन करण्यात येणार होते. परंतु 

कोभवड-19 महामारीच्या उदे्रकामुळे योजनेच्या कामाच्या भठकाणी िेर् देण्यावर बंधने आल्यामुळे 

प्रश्नावलीचा पयाणय ठेवण्यात आला आहे. सभमतीने दहा तंत्रज्ञानाचा भवचार केल्यानंतर त्यापैकी पाच 

तंत्रज्ञानांच्या  वापराची भशफारस करण्यात आली आहे. 

सभमतीने भशफारस केलेल्या पाच तंत्रज्ञानाची माभहती पुढीलप्रमाणे आहेेः- 

1. गंु्रडफोस अ क्य्ुअर - या सौर ऊजेवर आधाररत जल शुद्धद्धकरण, जल प्रभिया प्रकल्प 

2. जनजल - ‘वॉर्र ऑन व्हील’ या जीपीएस म्हणजे वैभश्वक स्थान प्रणाली आधाररत इलेद्धररक वाहनाच्या 

माध्यमातून घरापयंत सुरभक्षत पाणी पुरभवणे. 

3. पाण्यातील प्रदूषण दूर करून पाण्याच्या भनजंतुकीकरणासाठी प्रीस्टो ऑनलाइन क्लोररनेर्र, भवजेचा 

वापर न करता ऑनलाइन क्लोररनेर्रचा वापर करणे. 

4. जॉकासो तंत्रज्ञान - स्वयंपाकघर आभण स्नानासाठी वापरलेल्या पाण्यावर प्रभिया करण्यासाठी 

अत्याधुभनक तंत्रज्ञान िूभमगत बसवणे. 

5. एफबीरे्क -या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भवकें भद्रत सांडपाणी प्रभिया  तंत्रज्ञान वापरून जलशुद्धी करणे. 

बहुशाखीय तांभत्रक सभमतीने इतर पाच अजणदारांना मान्यता प्रभिया, पथदशी कायणिम आभण प्रत्यक्ष 

कामाच्या स्थानाची माभहती सादर करायला सांभगतले असून, त्यानंतर त्यांच्या अजाणचा फेरभवचार करण्यात 

येईल, असे स्पष्ट केले आहे. 

------ 
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