జల్ జీవన్ మిషన్ సమర్ ధంగా అమలు
చేయడానికి వినూత్న సంకేతిక పరిజ్ఙానం
క్షేత్త్సాయిలో సమసయ లకు పరిష్కా రాలను
అందంచడానికి రాష్ట్ష్కాలు / కేంత్రపాలిత్
త్పాంతాలకు సంకేతిక సహకార్ం
తాగునీరు, పారిశుధ్య అంశాలలో అయిదు
పరిష్కా ర్ మారాాలు
ఎంపిక చేసిన జల్ శకి ి సంకేతిక కమిటీ
క్షేత్త్సాయిలో
రాష్ట్ష్కాలు
/
కేంత్ర
పాలిత్ త్పాంతాలు తాగు
నీరు, పారిశుధ్య
కి
ర్ంగాలలో ఎదుర్ా ంటునన సమసయ లను పరిషా రించడానికి జలశ ి మంత్తిత్వ శాఖకు
చందన బహుళ సంకేతిక కమిటీ అయిదు సంకేతిక పరిజ్ఙానాలను సిరం
ధ చేసింద.
వీటిలో మూడు వాటిని తాగునీరు, మిగిలిన రండంటిని పారిశుధ్య ర్ంగాలలో అమలు
చేయాలనీ కమిటీ సిఫారుు
చేసింద. సమసయ ల పరిష్కా రానికి కమిటీ పద
సిఫారుు లను పరిశీలించి వీటిలో వినూత్న ంగా ఉనన అయిదు పరిజ్ఙానాలను ఎంపిక
చేసింద. ఎంపిక చేసినవాటిని శాఖ పోర్ ాల్ లో ఉంచుతారు. వీటిని రాష్ట్ష్కాలు / కేంత్ర
పాలిత్ త్పాంతాలు త్మ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉపయోగించుకోడానికి అవకాశం
కలుగుతంద. వీటిని వివిధ్ స
స్థ ా యిలలో పరిశీలించిన త్రువాత్ ఎంపిక చేయడం
జరిగింద.
త్గామీణ
త్పాంతాలలో త్పతి
ఇంటికి 2024నాటికి
కొళాయి కనెక్షన్
ఇవావ లనన లక్షయ ంతో పనిచేస్తినన
జలశకి ి
శాఖ
దీనికోసం వినూత్న మారాాలను అనుసరిస్తినన ద. ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా పథకం
అమలు జరిగేలా చూసి లక్ష్యయ నిన సధంచడానికి సంకేతిక పరిజ్ఙానానిన వినియోగించాలని
శాఖ నిర్ ణయించింద.
త్గామీణ త్పాంతాలలో నివసిస్తినన
త్పజలకు అవసర్మైన పరిమాణంలో, నిర్ణ ణత్
త్పమాణాలతో మంచి నీరు సర్ఫరా చేయడానికి సంకేతిక పరిఙానానిన ఎంపిక చేయడానికి
జలశకి ి శాఖ రర్ఖాస్తిలను ఆహ్వవ నించింద. పథకానిన అమలు చేసే సమయంలో వివిధ్
త్పాంతాలలో ఎదుర్య్యయ సమసయ లను పరిషా రించడానికి అవసర్మైన పరిజ్ఙానానిన
ఎంపిక చేయాలని శాఖ నిర్ ణయించింద. జలవనరుల లభ్య త్, నీటి నాణయ త్ అంశాలకు
సంబంధంచి తాగునీటి ర్ంగంలోను , పారిశుధ్య ర్ంగంలో బూడర, మలమూత్త్ వయ రాధలు
లాంటి అంశాలలో ఎదుర్య్యయ సమసయ లను పరిషా రించడానికి సంకేతిక సలహ్వలను
శాఖ ఆహ్వవ నించింద. అందన సూచనలను పరిశీలించి, ఆచర్ణ సధ్య మైనవాటిని

ి
ఎంపిక చేయడానికి కంర్త్పభుత్వ త్పధాన శాష్ట్రయ
సలహ్వదారుడు అధ్య క్షత్న
స
ి ంకేతిక
నీతిఆయోగ్, శాష్ట్ స
శాఖ, బయో
టెకాన లజీ, సిఎస్ఐఆర్, డ
ఆర్ డఓ, నీర్ణ ,ఐఐటీ, నేషనల్ ఇనిు ిట్యయ ట్ అఫ్ ఓషన్ టెకాన లజీ,రాష్ట్ష్కాల త్పతినిధులు
ఇత్రులు సభుయ లుగా ఒక కమిటీ ఏరాా టయింద. పథకానిన అమలు చేయడానికి రాష్ట్ష్కాలు
/ కేంత్రపాలిత్ త్పాంతాలకు అవసర్మయ్యయ పరిజ్ఙానాలను ఎంపిక చేసి అంశంపై కమిటీ
రృష్ట ా సరించి పనిచేసింద.
అందన 87 రర్ఖాస్తిలను కమిటీ రండు రశలలో పరిశీలించి తద జ్ఙబితాను సిరం
ధ
చేసింద.
మొరటి
రశలో
సూచనలను
ఏ
మేర్కు
అమలుచేయవచుు ను, ఖరుు ,విశవ వనీయత్, వేగం త్రత్ర్ అంశాలను పరిశీలించడం
జరిగింద. రండవ రశలో రర్ఖాస్తిదారుల నుంచి వివరాలను సేకరించి ఆన్ లైన్ లో
త్పరర్శ న చూసిన త్రువాత్ వడపోత్ కార్య త్కమానిన పూరి ి చేసి అయిదు ధ్ర్కాస్తిలను
ఎంపిక చేసి వీటిని సిఫారుు చేసింద.
సిఫారుు

చేయబడన

పరిజ్ఙానాలు

సంకేతిక

i.) అష్ట్లాా ఫిష్ట్లేష
ా న్ ఆధార్ంగా సౌర్ శకి ిఆధారిత్ నీటి శుస్థదధ కరాా గార్ం' త్గండ్ ఫోస్ ఎక్యయ ప్'
ii. వాహనాలలో స్తర్క్షిత్మైన నీటిని త్పతి ఇంటికి సర్ఫరా చేయడానికి జీపీఎస్తి
అనుసంధానం చేయబడన ఎల్ఓటీ ఆధారిత్ విదుయ త్ వాహనం 'జ్ఙనజల్ వాటర్ ఆన్
వీల్'
iii.' త్ెస్తా ఆన్ లైన్ కో
స్థ రి
రి నేటర్,'- బ్యయ క్టరియా
ా
కలుష్టతానిన
తొలగించడానికి నీటిని
కో
త్కిమిసంహ్వర్క
చేయడానికి
విదుయ త్
లేని
ఆన్
లైన్
స్థ రి
రి నేటర్
iv0 జొహ్ కసౌ టెకాన లజీ
భూగర్భ ంలో ఏరాా టు

-

ర్ంగు
మారిన
చేసే

జలాలను
శుదధ

శుదధ

చేయడానికి
వయ వస ా

v.) ఎఫ్ బి టెక్ -, సి
స్థ ర్
ా వడపోత్ మాధ్య మానిన ఉపయోగించి వికేంత్దీకృత్ మురుగునీటి శుదధ
వయ వస్థ
మిగిలిన అయిదు రర్ఖాస్తిలను పరిశీలించడానికి రర్ఖాస్తిదారులు అత్కిడటేషన్
త్పత్కియ / పైలటురి / కేయ త్త్ స్థసాయి వివరాలను అందంచాలని కమిటీ సూచించింద.
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