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            నూతన స ాంకేతికతను అాందిపుచ్ుుకోవడాంలో మిషన్ భగీరథ మ ాందుననదన్ననరు కేాందర 

తనగ నీరు, ప రిశుదధ  శ ఖ  సహాయ క రయదరిి ఆసిఫ్ .కే. యూసుఫ్ (IAS). మిషన్ భగీరథ వెబ్ స ైట్, 

మొబ ైల్ యాప్ తో ప ర జెకటు  పనులను రియల్ ట ైమ్ మానిటరిాంగ్ చేయడాం గొపప విషయాం అన్ననరు. 

ఎరరమాంజిల్ లోని RWS&S క ర యలయాంలో ఇవ ళ ఈ.ఎన్.సి సురేాందర్ రెడ్డితో ఆసిఫ్ సమావేశాం 

అయాయరు. దేశాంలోని వివిధ ర ష్ట్ ు రర లోో ని మారుమాల ప ర ాంతనలోో  సిిరమ ైన తనగ నీటి సర ఫర  కోసాం కేాందర 

పరభ తవాం సవజల్ స్కాం పథక నిన ప ర రాంభాంచాంది. పరజల భాగస వమయాంతో మ డ్డపడ్డ ఉనన సవజల్ స్కాం లో 

ఐటీ, MIS విభాగాంలో మరినిన మ రుగెైన విధనన్నలను పరవేశప టాు లని కేాందరాం భావిస్త ాంది. మిషన్ భగీరథ 

MIS  విధనన్ననిన అనుసరిాంచనలని కేాందర తనగ నీరు, ప రిశుదధ  విభాగాం జాయాంట్ స కరటరీ ర ధన ఇటీవలే 

అనిన ర ష్ట్ ు ర లకట న్ోట్ పాంప రు. ఈ న్ేపథయాంలో మిషన్ భగీరథ లో ఉపయోగిసుత నన స ాంకేతికతను సవజల్ 

స్కాంలో అమలటచేసే స ధనయస ధనయలను తెలటసుకటన్ేాందుకట కేాందర తనగ నీరు,ప రిశుదధయ శ ఖ సహాయ 

క రయదరిి అసిఫ్ ఈ రోజు ఈ.ఎన్.సి తో సమావేశమయాయరు. ఈ సాందరభాంగ   మిషన్ భగీరథ లక్ష్యాం, 

సవరూపాంప  ైఈ.ఎన్.సి పవర్ ప యాంట్ పరజెాంటేషన్ ఇచనురు. తెలాంగ ణ భౌగోళిక సవరూపాంప ై ఆసిఫ్ కట 

అవగ హన కల్పాంచనరు. రెాండు నదుల మధయ ఉన్నన కూడ్న ఇనిన రోజులట తెలాంగ ణ గొాంతు ఎాందుకట 

ఎాండ్డప్యాందో  వివరిాంచనరు. మూడు కోటో మాంది తెలాంగ ణ పరజల దూప తీరేుాందుకట మ ఖయమాంతిర కేస్ఆర్ 

పడుతునన తనపతరయానికి అనుగ ణాంగ  జరుగ తునన పనుల పురోగతిని ఫ్ టోల రూపాంలో చ్ూపిాంచనరు. 

ఆ తర వత మిషన్ భగీరథ వెబ్ స ైట్, మొబ ైల్ యాప్ తయారీ, పనితీరును డ్ీఈ పరశ ాంత్ వివరిాంచనరు. డ్నయష్ 

బో రి్ సహాయాంతో పనులను ఎలా పరయవేక్షడసుత ననది పరతయక్ష్ాంగ  చ్ూపిాంచనరు. మొబ ైల్ యాప్ తో ప ైప్ ల ైన్ 

పనుల పురోగతిని ఎలా తలెటసుకటాంటారో వివరిాంచనరు. ఈ సాందరభాంగ  వెబ్ స ైట్, మొబ ైల్ యాప్ ను 

నలటగ రు ఇాంజనీరేో రూప ాందిాంచనరని తెలటసుకటని ఆసిఫ్ ఆశురయప్యారు. దేశాంలోని మిగతన పరభ తవ 

విభాగ లకట RWS&S రోల్ మోడల్ అని పరశాంసిాంచనరు. మిషన్ భగీరథ నిర ాణనలతో ప టు భూగరభ ప పై్ 

ల ైన్ డ్డజిటల ైజేషన్ ను డ్ీఈఈ జయయతి వివరిాంచనరు. మిషన్ భగీరథ కట సాంబాంధిాంచన సమసత  సమాచనర నిన 

డ్డజిటల్ రూపాంలో జియోసేపషియల్ డ్ేటాబేస్ లో భదరపరుసుత న్ననమన్ననరు. ర నునన రోజులోో  ఇది ఎాంతో 

ఉపయోగపడుతుాందన్ననరు. జియోసేపషియల్ డ్ేటాబేస్ వివర లను ఆసకితగ  వినన ఆసిఫ్, దీనిక ి

సాంబాంధిాంచ మరిాంత సమాచనర నిన తనకట ఇవ వలన్ననరు. అనిన పరభ తవ పథక లకట ఇలాాంటి ఒక 



 

 

డ్ేటాబేస్ ఉాంట ే బాగ ాంటుాందన్ననరు. ఈ సమావేశాంలో కనసల ు ాంట్ నరిసాంగర వు, ఈఈ మూరిత, డ్ీఈలట 

జయయతి,పరశ ాంత్ రెడ్డి , విజయ్ కటమార్ తో ప టు ఇతర అధిక రులట ప లగొ న్ననరు.  


