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         ఎన్నో వ్యయప్రయాసలకోర్చి గుమ్మం మందుకే తాగునీటిని తీసుకొసుున్నోమ్ని, జాగ్రత్ుగా 
ఉపయోగంచుకోవాల్సిన బాధ్యత్ ప్రతీ ఒక్కర్చపై ఉందన్నోరు మిషన్ భగీరథ కారయదర్చి స్మమతా సభర్వాల్. మిషన్ 
భగీరథతో వెలక్ట్టలేని “ఆరోగ్యనిధి”ని తెలంగాణ భావిత్ర్వలకు ప్రభుత్ాం అందిస్ుందని చెప్పారు. మిషన్ భగీరథ 
O&M ప్పలసీ, గైడ్ లైన్ి పై నిరాహిసుునో ర్వష్ట్ర స్థాయి వ్ర్కక షాప్ రండో రోజు హాజరైన స్మమతా సభర్వాల్... 
తాగునీటి ప్రామఖ్యత్ను గుర్చుంచి పొదుపుగా వాడుకోవాలిని బాధ్యత్ ప్రజలదే అన్నోరు. మఖ్యమ్ంత్రి కేసీఆర్క 
నిరంత్ర పరయవేక్షణ, ఇంజనీరుు, స్మబ్బంది అంకిత్భావ్ంతో ప్రసుుత్ం ర్వష్ట్రంలోని ప్రతీ గ్రామానికి భగీరథతో 
శుదిిచేస్మన తాగునీరు సర్వఫర్వ అవుతోందన్నోరు. ప్రసుుత్ం ప్రతీ మ్నిషికి గ్రామాలోు రోజుకు వ్ంద లీట్రుు, 
పట్టణాలోు రోజుకు 135 లీట్రుు, నగ్ర్వలోు 150 లీట్రుు సర్వఫర్వ అవుతున్నోయన్నోరు. అంత్కుమందు మిషన్ 
భగీరథ వాట్ర్క ట్రీట్ మంట్ ప్పుంట్ి, స్మారమైన తాగునీటి సర్వఫర్వ అంశాలపై చీఫ్ ఇంజనీర్క విజయ్ ప్రకాష్ పవ్ర్క 
ప్పయింట్ ప్రజెంంేషషన్ ఇ్ిరు. మిషన్ భగీరథతో ఎలంటి ఆట్ంకాలు లేని తాగునీటి సర్వఫర్వ కోసం 
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్ులు, ఆ క్రమ్ంలో త్లెత్తు సమ్సయలను విజయ్ ప్రకాష్ వివ్ర్చం్రు. ఆ త్రువాత్ స్థకడా 
పనితీరు, సమ్సయలపై డి. రఘునందన్ మాట్లుడారు. ఇక్ మిషన్ భగీరథతో 24 గ్ంట్లు తాగునీటిని సర్వఫర్వ 
చేయడంలో ఉనో స్థధ్యయస్థధ్యయలు, ఆట్ంకాలపై “అసీక” డైరక్టర్క శ్రీనివాస ్రీ ప్రజంేషషన్ ఇ్ిరు. ఇక్ 
“ఆర్చటఫిషియల్ ఇంట్ల్సజెంన్ి” ఉపయోగంచి లోప్పలు లేకుండా తాగునీటిని సర్వఫర్వ ఎల చేయవ్చ్చి “స్థకర్కట 
టెర్రా” స్థటరటప్ ప్రతినిధి గోకుల్ క్ృషణ వివ్ర్చం్రు. తాగునీటి సర్వఫర్వ లో త్లెత్తు సమ్సయలను ఆర్చటఫిషియల్ 
ఇంట్ల్సజెంన్ి తో పర్చషకర్చంచవ్చిని తెల్సప్పరు. రోజువారీ నీటి వినియోగ్ం, లీకేజీలను ఆర్చటఫిషియల్ ఇంట్ల్సజెంన్ి తో 
సమ్రావ్ంత్ంగా లెక్కగ్ట్టచిన్నోరు. ఆ త్ర్వాత్ యునిసెఫ్ ప్రతినిులలు త్మ్ ేస్  లైన్ స్ా పై ప్రజెంంేషషన్ ఇ్ిరు. 
ప్రసుుత్ం తెలంగాణలోని గ్రామీణ ప్రాంతాలోు ఉనో తాగునీటి సౌక్ర్వయలు, పర్చశుభ్రమైన మ్ంచినీరు లేక్ ప్రజలు 
పడుతునో ఇబ్బందులు, నీటి సంబ్ంధిత్ వాయులలపై తామ స్ా చేశామ్ని చెప్పారు. తామ గ్మ్నించిన 
సమ్సయలనీో మిషన్ భగీరథతో పర్చషాకరం అవుతాయనో నమ్మక్ం త్మ్కు ఉందన్నోరు. యునిసెఫ్ లంటి 
ప్రతిషాటత్మక్మైన సంసా మిషన్ భగీరథతో భాగ్ం కావ్డం త్మ్కు గ్రాకారణమ్ని స్మమతా సభర్వాల్ అన్నోరు. 
ఇపుాడు ర్వష్ట్రమ్ంత్ట్ల మిషన్ భగీరథతో సాచఛమైన శుదిిచేస్మన తాగునీటిని అందిసుున్నోమ్ని, ఈ నీటి వినియోగ్ం 
త్ర్వాత్ ప్రజల స్థమాజిక్, ఆర్చాక్ స్మాతులోు వ్చిిన మారుాలను తెలుసుకునందుకు ఎదురుచూసుున్నోమ్న్నోరు. ఆ 
త్ర్వాత్ మిషన్ భగీరథ ఎలకోో మకానిక్ల్ పర్చక్ర్వల నిరాహణపై చీఫ్ ఇంజనీర్క జగ్న్నమహనర్క రడిి ప్రజెంంేషషన్ 
ఇ్ిరు. క్చిిత్మైన మారగదరికాలు, జాగ్రత్ులతో ఎలకోో, మకానిక్ల్ యంత్రాలు ఎకుకవ్ రోజులు 
పనిచేస్థుయన్నోరు. వాట్ర్క ఆడిట్, ఎనరీీ ఆడిట్, నిరాహణ పదితులపై ఈ రోజు వ్ర్కక షాప్ లో చరిలు జర్చగాయి. 



 

 

ఈరోజు  వ్ర్కక షాప్ లో ఈ.ఎన్.స్మ క్ృప్పక్ర్క రడిి, ప్రభుత్ా సలహాదారులు జాానశ్ార్క, చీఫ్ ఇంజనీరుు జగ్న్నమహన్ 
రడి,ి విజయప్పల్ రడి,ి విజయప్రకాశ్, విన్నభాదేవి, చిన్నోరడిి, శ్రీనివా్  రడిి, రమేష్, శ్రీనివా్ , క్నిలెటంట్లు 
నర్చింగ్ర్వవు, జగ్న్, మ్న్నహర్క బాబు తో ప్పట్ల ఎ్ .ఈ,ఈఈ, డీ.ఈ.ఈలు ప్పల్గగన్నోరు.   

 


