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           గొప్ప రాజకీయ సంకల్పంతోనే మిషన్ భగీరథ లంటి భారీ ప్రాజెక్టు సాధ్యమవుతందన్నారు న్నబార్్డ 
జనరల్ మేనేజర్డ మహేశ్వర్డ సాహూ. దేశ్ంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని సాహసం కేసీఆర్డ చేస్తున్నారని 
ప్రశ్ంసంచారు. ఇవాళ నరాాపూర్డ, మేడ్చల్ సెగ్మంట్ లోని మిషన్ భగీరథ నిరామణాల్ను మహేశ్వర్డ సాహూ 
ప్రిశీలంచారు. ఈ సెగ్మంట్ లోని మిషన్ భగీరథ ప్నుల్క్ట న్నబార్్డ నిధులు మంజూరు చేసంది. ఆయా 
నిరామణాల్ను చూసన సాహూ, పూరిు సంతృప్తు వ్యకుం చేశారు. ఆ తరావత ఎర్రమంజిల్ లోని RWS&S 
కారాయల్యంలో ఈ.ఎన్.స స్తరందర్డ రెడ్డ్ ని కలశారు. ఈ సందరభంగా మిషన్ భగీరథ ప్రాజెక్టుక్ట ఆరిిక సహాయం 
చేసనందుక్ట న్నబార్్డ క్ట ఈ.ఎన్.స కృతజఞతలు తెలపారు. కోటా్లది మందికి ఉప్యోగప్డే మిషన్ భగీరథ 
ప్రాజెక్టులో భాగం అయినందుక్ట న్నబార్్డ గరివస్ుందని మహేశ్వర్డ సాహూ చెపాపరు. చాల ఆరోగయ సమసయల్క్ట 
అప్రిశుభ్ర నీర కారణమని, ఈ దిశ్గా ఆలోచంచ శాశ్వత ప్రిష్కారంగా మిషన్ భగీరథ ను ప్రారంభంచడ్ం గొప్ప 
విషయం అన్నారు. విధాన్నలోా పారదరశకత, ప్నులోా వేగంతో భగీరథ ప్రాజెక్టు ప్రభుతవ ప్థకాల్క్ట రోల్ మోడ్ల్ 
గా నిలచందన్నారు. మిషన్ భగీరథ కలగంచే సామాజిక ప్రభావాల్ను తెలుస్తకోవాల్న్నారు సాహూ. దీనిపై 
సపందించన ఈ.ఎన్.స తెల్ంగాణ సమాజంపై భగీరథ కలగంచే ఆరిిక, సామాజిక ప్రభావాల్పై యునిసెఫ్-సెస్ 
సంయుకుంగా సరవ నిరవహిస్తున్నానని చెపాపరు. బేస్ లైన్ సరవ పూరె్ుందని, తవరలోనే నివేదిక వ్స్తుందన్నారు.  ఈ 
కారయక్రమంలో చీఫ్ ఇంజనీర్డ విజయప్రకాశ్, ఎస్.ఈ విజయ్ క్టమార్డ తో పాటు ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు.  

1. PHOTO DISCRIPTION:-   

నరాాపూర్డ హెడ్ వ్ర్డా్ దగరొ మొకా న్నటుతనా న్నబార్డ ్జనరల్ మేనేజర్డ మహేశ్వర్డ సాహూ 
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            చరకాల్ం గురుుండే జ్ఞఞప్కాల్ను సమాజ్ఞనికి అందించేది ఒకా ఇంజనీర అన్నారు RWS&S ఈ.ఎన్.స 
స్తరందర్డ రెడ్డ్. అలంటి ఎన్నా జఞప్కాల్ను తెల్ంగాణక్ట అందించన మహోనాత ఇంజనీర్డ అలీ నవాజ్ జంగ్ 
బహదూర్డ అన్నారు. ఎర్రమంజిల్ లోని RWS&S కారాయల్యంలో జరిగన ఇంజనీర్డా డే వేడుకలోా ఈ.ఎన్.స 
పాల్గొన్నారు. తెల్ంగాణ గ్రామీణ తాగునీటి శాఖ్ ఇంజనీర్డా అస్సయేషన్ ఆధ్వరయంలో జరిగన ఈ కారయక్రమానికి 
ఇంజనీరాు భారీగా తరలవ్చాచరు. ఈ సందరభంగా నవాజ్ జంగ్ చత్రప్ట్లనికి ఈ.ఎన్.స పూల్మాల్ వేశారు. 
నిజ్ఞం ప్రభుతవంలో సహాయక ఇంజనీర్డ గా మొదలైన నవాజ్ జంగ్ ప్రసిానం చీఫ్ ఇంజనీర్డ సాియికి చేరిందన్నారు. 



 

 

భారతదేశ్ంలో చీఫ్ ఇంజనీర్డ పోస్తు సృష్ుంచన తరావత ఆ ప్దవికి ఎంప్తకైన తొల భారతీయుడు నవాజ్ జంగే 
అన్నారు. అయితే ఉమమడ్డ రాష్ట్రంలో నవాబ్ సాబ్ క్ట తగన గురిుంపు దకాలేదన్నారు.  ఆ అన్నయయానిా సవ్రిస్తు 
సవరాష్ట్రంలో నవాజ్ జంగ్ క్ట జనమదిన్ననిా ఇంజనీర్డా డే గా జరప్డ్ం ఇంజనీర్డా అందరికి గరవకారణమన్నారు. 
ఇందుక్ట ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్డ క్ట ధ్నయవాదాల్న్నారు. ఇంజనీర్డా డేను పురసారించుక్టని RWS&S 
కారాయల్యంలోని హౌజ్ కీప్తంగ్ సాుఫ్ , సెక్యయరిటీ గార్డ్్ క్ట గ్రామీణ తాగునీటి శాఖ్ ఇంజనీర్డా అస్సయేషన్ 
తరపున కొతు బట్ుల్ను బహుకరించారు. ఈ.ఎన్.స స్తరందర్డ రెడ్డ్ సబబందికి వీటిని అందించారు. ఈ 
కారయక్రమంలో చీఫ్ ఇంజనీర్డ కృపాకర్డ రెడ్డ్, కనాల్ుంట్ నందారావు, ఇంజనీర్డా అస్సయేషన్ న్నయక్టలు ఎలారెడ్డ,్ 
చంద్రశేఖ్ర్డ తో పాటు ఇతర న్నయక్టలు పాల్గొన్నారు.       
2 . PHOTO DISCRIPTION:-   

నవాజ్ సాబ్ క్ట నివాళి అరిపస్తునా ఈ.ఎన్.స స్తరందర్డ రెడ్డ ్  

3 . PHOTO DISCRIPTION:-   

హౌజ్ కీప్తంగ్ సాుఫ్ క్ట కొతు బట్ులు బహుకరిస్తునా ఈ.ఎన్.స  

  

 


