
ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਮਿਹਤਰ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗ  ਕਰਨ 

ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਿੂੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਿਹ-ੁਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਤਕਨੀਕੀ 

ਕਿੇਟੀ ਨੇ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤ ੇ

ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦ ੇਖੇਤਰ ਮਵਚ ਰਾਜਾਾਂ ਅਤ ੇਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ਾਾਂ 

ਨ ੂੰ  ਹੱਲ ਿੁਹਈੱਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 5 ਨਵੀਨ ਤਕਨੀਕਾਾਂ ਦੀ 

ਿਦਦ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦ ੇਹੱਲ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ 

ਮਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ 
 

ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਵਭਾਗ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਿੂੰਤਰਾਲਾ ਮਵਚ ਇਕ 

ਿਹ-ੁਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਿੇਟੀ ਨੇ ਪੂੰਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਰਤਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਦੱਤੀ ਹੈ, ਮਜਸ ਮਵੱਚੋਂ 

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਮਤੂੰਨ ਤਕਨੀਕਾਾਂ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਲਈ ਦ ੋਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਾਂ ਦੀ ਮਸਫਾਰਸ਼ ਕੀ

ਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਪੂੰਜ 

ਤਕਨੀਕਾਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਿੇਟੀ ਦਆੁਰਾ ਪਰਵਾਨਤ 10 ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਾਂ ਮਵਚੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਣੁ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਾਂ 

ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸ ਚੀਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਾਂ। ਇਸ ਕਿੇਟੀ ਵੱਲੋਂ  ਮਦੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਰਾਜ ਅਤ ੇਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲ

ਈ ਿਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਾਾਂ ਤਕਨੀਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਅ

ਤੇ ਉਪਲਿਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗ ੇ। 

ਤਕਨੀਕੀ ਕਿੇਟੀ ਵੱਲੋਂ  ਮਵਚਾਰਨ ਅਤੇ ਮਸਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-

ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਾਂ ਤੇ ਿੁਲਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। 

 ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਿੂੰਤਰਾਲਾ 

ਨੇ ਿਹੱਤਵਪ ਰਣ ਪਰਾਜੈਕਟ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦ ੇਟੀਮਚਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਜਹ ੇਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਕਨੀ

ਕੀ ਪਰਿੂੰਧਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਮਹਲ ਮਦੱਤੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡ  ਘਰ ਨ ੂੰ  ਨਲਕ ੇਦਾ ਪਾਣੀ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉ

ਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸੇ ਸਿੇਂ, ਪਰਾਜੈਕਟ ਨ ੂੰ  ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 

ਮਕ ਅਮਜਹੀਆਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਦੇ ਲਾਗ  ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਵਮਭੂੰਨ ਚਣੌੁਤੀਆਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਾਂ

 / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੇਂਡ  ਖੇਤਰਾਾਂ ਮਵੱਚ ਕਮਿਉਮਨਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਢਕੁਵੀ ਾਂ ਿਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 

ਮਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਜੀਵਨ 

ਮਿਸ਼ਨ ਤਮਹਤ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਿੂੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚਣੌੁਤੀਆਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਮਰਹਾ ਹੈ । 

ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਖੇਤਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਾਂ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਾਂ ਚਣੌੁਤੀਆਾਂ, ਸਫਾਈ ਨਾਲ

 ਸਮਹਜਤਾ ਅਤੇ ਗੂੰਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਿਾਿਲੇ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ । 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਚਣੌੁਤੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ 

ਲਈ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਿੇਟੀ ਿਣਾਈ ਗਈ ਸੀ 

। ਤਕਨੀਕੀ ਕਿੇਟੀ, ਮਜਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਪਰਿੁੱਖ ਮਵਮਗਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਵਚ 

ਐਨਆਈਟੀਆਈ ਆਯੋਗ, ਮਵਮਗਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮਵਭਾਗ, ਿਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮਵਭਾਗ, ਸੀਐਸਆਈ



ਆਰ, ਡੀਆਰਡੀਓ, ਨੀਰਆਈ, ਆਈਆਈਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੂੰਸਟੀਮਚਉਟ ਆਫ ਓਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤ ੇਰਾਜਾਾਂ 

ਆਮਦ ਦ ੇਿੈਂਿਰ ਸ਼ਾਿਲ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿੇਟੀ ਦਾ ਮਧਆਨ ਮਵਮਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿੀਨੀ ਪੱਧਰ' ਤੇ 

ਹੱਲ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜਾਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਮਵਚ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ 

ਏਜੂੰਸੀਆਾਂ ਲਈ ਿਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

 ਮਿਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਕਰੀਮਨੂੰ ਗ ਪਰਮਕਮਰਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ 

। ਪਮਹਲੇ ਪੜਾਅ ਮਵਚ, ਤਕਨੀਕੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਾਂ 87 ਮਿਨੈਕਾਰਾਾਂ ਮਵਚੋਂ ਯੋਗ ਮਿਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਰਟਮਲ

ਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ 

। ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਾਪਤ ਤਕਨੀਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਾਂ ਮਵੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਮਵਆਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗ

ਈ । 

ਐਸਯ ਐਸਯ ਆਰਡੀ ਿੈਮਟਰਕਸ ਫਰੇਿਵਰਕ (ਮਕਫਾਇਤੀ, ਿਾਪਯੋਗਤਾ, ਸਮਿਰਤਾ, ਯ ਨੀਵਰਸਲਤਾ, ਰੈਮਪਡ, ਉਤੱ

ਿਤਾ ਅਤ ੇਮਵਲੱਖਣਤਾ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ -ਇਹ ਢਾਾਂਚਾ 

ਸੀਐਸਆਈਆਰ ਦੇ ਸਾਿਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ ਆਰ.ਏ. ਿਸ਼ੇਲਕਰ ਦਆੁਰਾ ਮਤਆਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ 

। ਦ ਜੇ ਪੜਾਅ ਮਵੱਚ, ਪਰਵਾਨਤ ਮਿਨੈਕਾਰਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਮਿਨੈਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਿੈਮਰਟ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ 

ਅਤੇ ਮਵਸਮਤਰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 

, ਜ਼ਿੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿੁਲਾਾਂਕਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮਗਆ । ਹਾਲਾਾਂਮਕ, ਦ ਜਾ ਪੜਾਅ ਕੋਵੀਡ -

19 ਲੌਕਡਾਉਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਾਂ ਪਾਿੂੰਦੀਆਾਂ ਕਾਰਨ ਫੀਲਡ ਿੁਲਾਾਂਕਣ ਦੇ ਿਦਲੇ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ । 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਪਰਮਕਮਰਆਵਾਾਂ ਮਵਚੋਂ ਲੂੰਘਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਿਟੇੀ ਨੇ ਅੂੰਤਿ ਸ਼ਾਰਟਮਲਸਟਡ 

ਕੀਤ ੇ10 ਮਵੱਚੋਂ ਪੂੰਜ ਨਵੀਆਾਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ  ਹੈ । 

  

ਪੂੰਜ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਾਂ, ਮਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਮਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ: 

 i.) ਗਰ ਾਂਡਫੋਸ ਏਮਕਉਪੁਉਰ , ਅਲਟਰਾ ਮਫਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੌਰ ਉਰਜਾ ਅਧਾਰਤ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਿੈਂਟ ਪ

ਲਾਾਂਟ । 

ii.) ਜਨੂੰ ਜਲ ਵਾਟਰ ਆਨ ਵ੍ੀਲਜ਼', ਜੀ ਪੀ ਐਸ ਸਿਾਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਆਈਓਟੀ ਅਧਾਰਤ ਇਲੈਕਮਟਰਕ ਵਾਹ

ਨ, ਮਜਸ ਨਾਲ ਘਰਾਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਕ ਸੁਰੱਮਖਅਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕ ੇ। 

iii.) ਪਰੀਸਟ ੋਆਨਲਾਈਨ ਕਲੋਮਰਨੇਟਰ, ਿੈਕਟਰੀਆ, ਗੂੰਦਗੀ, ਵਾਇਰਸਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨ ੂੰ  ਰੋਗਾਣ -

ਿੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮਿਜਲੀ ਮਨਰਭਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲੋਰੀਨੇਟਰ । 

iv.) ਜੋਕਸਾਉ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ - ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸੁ਼ੱਧਕਰਨ ਪਰਣਾਲੀ, ਜ ੋਮਕ ਗੂੰਦ ੇਅਤੇ ਅਸੁ਼ੱਧ ਪਾਣੀ, ਰਸੋਈ ਅ

ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨ ੂੰ  ਸੁ਼ੱਧ ਕਰਨ ਦ ੇਸਿਰੱਿ ਹੈ । ਅਮਜਹੀ ਪਰਣਾਲੀ ਮਜਸ ਮਵਚ 

ਐਨਾਡੋਰਮਿਕ-ਐਰੋਮਿਕ ਕੌਨਮਫਗਰੇਸ਼ਨ ਹ ੈਜੋ ਧਰਤੀ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਸਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

v.) ਐਫਿੀਟੈਕ ਇਹ ਇਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਹ ੈਮਜਸ ਮਵਚ ਮਨਯੂੰਤਮਰਤ ਮਫਲਟਰ ਿੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਸਤੇਿਾਲ

 ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਾਨ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ । ਇਹ ਮਵਕੇਂਦਰੀਮਕਰਤ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਿੈਂਟ ਮਸਸਟਿ ਹੈ 

। 

ਕਿੇਟੀ ਨੇ ਦ ਜ ੇ5 ਮਿਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਾਇਲਟ ਪਰਾਜੈਕਟ ਅਤ ੇਜ਼ਿੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦ ੇਕੂੰਿ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪਰਿਾਣ ਪੱਤਰ ਪਰਮਕਮਰ

ਆ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਹਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਪਛਾਮਣਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

  

**** 
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