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మొత్తం దేశానికే మోడల్ గా మిషన్ భగీరథ O&M పాలసీ ఉంటందన్నారు ఈ.ఎన్.సి కృపాకర్ రెడ్డి. 
మూడునారేళ్లలోనే భగీరథ నులు పూర్తతచేశామని, అట్లనే ఎలంటి లోపాలు,ఆట్ంకాలు లేకండా తాగునీటిని సరాపరా 
చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. మిషన్ భగీరథ O&M పాలసీ, గైడ్ లైన్ి పై హైదరాబాద్ గచ్చిబౌల్సలోని 
ఇంజనీర్తంగ్ స్టాఫ్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇండ్డయా (ఇసీీ) లో మూడు రోజుల పాట నిరవహంచే రాష్ట్ర స్టథయి వర్ీ షాప్ ను 
ఈ.ఎన్.సి కృపాకర్ రెడ్డి ప్రారంభంచారు. మిషన్ భగీరథతో త్మ తాగునీటి కషాాలు తీరుతాయని ప్రజలంతా 
నమమకంతో ఉన్నారని, వార్త ఆకాంక్షలక ఏమాత్రం త్గగకండా త్రత్రాలు గురుతంచుకనేల భగీరథతో శుద్దదచేసిన 
తాగునీటిని సరాపరా చేయాలన్నారు. ఇందుకోసం ఉత్తమమైన ప్రాజెకా నిరవహణ దదతులను అనుసర్తంచాల్సిన 
అవసరం ఉందన్నారు. ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖ్ర రావు గార్త ఆదేశాలతో ఇపటికే వివిధ దేశాలోల అమలవుతునా 
అతుయతుతమ తాగునీటి సరాపరా విధాన్నలతో పాట వివిధ రాషాాలోలని దదతులను భగీరథ విభాగం అధయయనం 
చేస్తందన్నారు. త్మ విభాగంలోని ఏఈఈ నుంచ్చ ఈ.ఎన్.సి వరక అందర్తకి ప్రాజెకా నిరవహణ, ఎదురయ్యయ సవాళ్లల, 
సమసయలపై సంపూరణ అవగాహన ఉండాలనా ఆలోచనతో వర్ీ షాప్ లను నిరవహస్తతన్నామన్నారు. తాగునీటి సరాపరా 
రంగంలో అపార అనుభవం ఉనా ర్తటైరి్ ఇంజనీరుల, ఈ రంగంలో అతుయనాత్ స్టంకేతిక ర్తజ్ఞానం, దదతులు తెల్ససిన 
సంసథలు వర్ీ షాప్ లో పాల్గంటన్నాయని తెల్సపారు. మిషన్ భగీరథ కోసం బెస్టా O&M పాలసీ, గైడ్ లైన్ి ఖ్రారు 
చేసందుక మునుమందు మర్తనిా వర్ీ షాప్ లను నిరవహస్టతమన్నారు. ఇందుకోసం ఇసీీ లో అనిా రకాల వసతులు, 
సౌకరాయలు ఉన్నాయని ప్రశంసించారు. ఆ త్రావత్ ఎలకోా -మెకానికల్ యంత్రాలు నిరవహణ, ఎదురయ్యయ సమసయలపై 
ర్తటైరి్ జెన్ కో చీఫ్ ఇంజనీర్, ఎతితపోత్ల థకాల ప్రభుత్వ సలహాదారలు కే.పంటారెడ్డి వర్ పాయింట్ ప్రజంటేషన్ 
ఇచాిరు. జపాన్ లో తాను చూసిన విధాన్నలతో పాట ప్రస్తతత్ం రాష్ట్రంలో అమలవుతునా నిరవహణ దదతులపై 
మాటాలడారు. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అత్యంత్య ప్రతిషాాత్మకంగా భావిస్తతనా మిషన్ భగీరథ క మంచ్చ O&M పాలసీ 
ఉండాలన్నారు. ఆ త్రావత్ ంపంగ్ సాషనలలోని విదుయత్ ర్తకరాలైన పాయనల్ి, కెపాసిట్ర్ బాయంక్సి, బాయట్రీలు, కేబుల్ి, 
స్టఫ్ా స్టారార్ నిరవహణపై సివచ్ గేర్ (SWITCHGEAR) సంసథ ప్రతినిధులు ప్రజెంటేషన్ ఇచాిరు. దంతో పాట 
ఇంటెక్స వెల్ి, ంపంగ్ సాషనలలో ఉయోగంచే మోనో రైల్ క్రేన్ి ను ప్రమాదరహత్ంగా ఉయోగంచే విధానంపై 
స్టమకో(SMACO CRANES) ప్రతినిధులు మాటాలడారు. ఆ త్రావత్ సబ్ సాషన్ి, ట్రాన్ి ఫారమర్ి నిరవహణపై 
TSGENCO/SPDCL ఎస్ట.ఈ కామేశ్ వర్ పాయింట్ ప్రజంటేషన్ ఇచాిరు. సబ్ సాషనుల, ట్రాన్ి ఫారమరుల ఎకీవ 
కాలం నిల్సచేందుక ఏయో జ్ఞగ్రత్తలు తీస్తకోవాలో వివర్తంచారు. దంతో పాట విదుయత్ ర్తకరాల స్తరక్షిత్ 



వినియోగం, విదుయత్ చటాాలపై చీఫ్ ఎలకిాకల్ ఇన్ి పకార్ జనరల్ శాఖ్ ప్రతినిధులు మాటాలడారు. స్టీడా పై చీఫ్ 
ఇంజనీర్ చక్రవర్తత ప్రజెంటేషన్ ఇచాిరు. ఆ త్రావత్ గ్రూప్ డ్డసీషన్ లో ఇంజనీరుల త్మ అభప్రాయాలను వెలలడ్డంచారు. 
మొదటి రోజు వర్ీ షాప్ లో ఈ.ఎన్.సి కృపాకర్ రెడ్డి, ప్రభుత్వ సలహాదారులు జ్ఞానేశవర్, చీఫ్ ఇంజనీరుల జగనోమహన్ 
రెడ్డ,ి విజయపాల్ రెడ్డ,ి విజయప్రకాశ్, వినోభాదేవి, చ్చన్నారెడ్డి, శ్రీనివాస్ట రెడ్డి, రమేష్, శ్రీనివాస్ట, కనిల్ాంటల 
నర్తింగరావు, జగన్, మనోహర్ బాబు తో పాట ఎస్ట.ఈ,ఈఈ, డీ.ఈ.ఈలు పాల్గన్నారు.   

 

 

 

 


