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జిలా్లలకు అవార్్డలు 
విజయవాడ:19-11-2020..ఆంధ్రధ్రదేశ్ రాష్ట్రం బహిరంగ మలవిసర జనా రహితం(ODF)గా 

ధ్రకటంచబడంది. ధ్గామీణ ధ్రంతాలో్లని సుస్థరితమైన ODF స్థస్థిి  మరియు జీరో వేస్టర 

మేనేజ్ మంట్ శూనయ  చెతత నిరవ హణ) సాధంచడానికి అవగాహన కారయ కలారలను 

విసతృతంగా నిరవ హించడం ద్వవ రా మరియు తడ చెతత - పొడ చెతత రద్వరిాల నిరవ హణ 

యందు నూతన టెకాా లజీ విధానానాి  అవలంభంచడం ద్వవ రా మందుకు సాగడం 

జరుతంది. 

జల శకి త మంధ్ితవ  శాఖ, కంధ్ర ధ్రభుతవ ం వారు ధ్రరంచ మరుగుదొడ ోదినోతస వం 

పురసక రించుకొని, సవ చఛ  భారత్ మి్న్ (ధ్గామీణ్) నందు జాతీయ స్థసిాలల్ల పూరిత స్థసిాల 

రని తీరుపై మన రాష్ట్రంల్ల తూర్డు  గోదావరి మరియు పశి్చ మ గోదావరి జిలా్లలను 

అవారుుకు ఎంపిక చేశారు. అవారుులను వీడయో కానఫ రెనుస  ద్వవ రా గౌరవ కంధ్ర 

జలవనరుల శాఖా మాతయ లు స్థర ీ గజంధ్ర స్థంగ్ షెఖావత్ గారు తెలియజస్తత , తూరుు  

గోద్వవరి జిలోా కలెక రరు స్థర ీడ. మరళీరర్ రెడు, ఐ.ఎ.ఎస్ట. మరియు రశి్చ మ గోద్వవరి జిలోా 

కలెక రరు స్థర ీరేవు మతాయ ల రాజు, ఐ.ఎ.ఎస్ట. గారకోు అంరజశారు. 

గౌరవ మంధ్ివరుయ లు,స్థర ీ పెదిరిెడు రామచంధ్ర రెడు, రంచాలతీరాజ్, 

ధ్గామీణాభవృది ి మరియు భూగరభ  గనులు, ఆంధ్రధ్రదేశ్ ధ్రభుతవ ంవారి స్తఫ రి తతో 

ధ్రభుతవ  ధ్రధాన కారయ రరిి  రంచాలతీ రాజ్ & ధ్గామీణాభవృది ివారి మారగరరి కంల్ల, 

కమీ్నర్ రంచాలతీ రాజ్ & ధ్గామీణాభవృది,ి మేనేజింగ్ డైరెక రర్, సవ చఛ  ఆంధ్ర 

కారోు రే్న్, ఇంజనీర్-ఇన్-చీఫ్,RWS&S వారి కృషితో సవ చఛ  భారత్ మి్న్ (ధ్గామీణ్) 

కారయ ధ్కమాలను క్షేధ్త స్థసిాలల్ల విజయవంతంగా నిరవ హించడం జరిగంది. 

గౌరవ మఖయ మంధ్ివరుయ లు స్థర ీవై.ఎస్ట. జగన్ మోహన్ రెడు గారి ఆల్లచనల నుండ 

పుటరనదే ధ్గామ సచివాలయాలు మరియు ధ్గామ వాలంటీర ో వయ వస.ి ఈ వయ వస ిద్వవ రా 

సవ చఛ  భారత్ మి్న్ (ధ్గామీణ్) కారయ ధ్కమాలను విజయవంతంగా నిరవ హించి, ధ్రజల 

జీవన మరియు వయ వహారిక శైలిల్ల గణనీయమైన పెరుగురలను స్థస్థరిరరచడం జరిగనది. 

గౌరవ మఖయ మంధ్ి గారు ధ్రవేశపెటరన ధ్గామ సచివాలయాలు మరియు ధ్గామ 

వాలంటీర ో వయ వస ి ద్వవ రా ఆంధ్రధ్రదేశ్ రాష్ట్రం రానునా  రోజులో్ల మరినాి  జాతీయ 

స్థసిాలల్ల అవారుులు సాధంచడానికి అడుగులు వేస్తంరని,డా|| పి. సంరత్, సవ చఛ  

ఆంధ్ర కారోు రే్న్ మేనేజింగ్ డైరెక రర్, విజయవాడ వారు గురువారం ఒక ధ్రకటనల్ల 

తెలియజశారు.  

జారీ చేస్థనవారు: కమీ్నర్, సమాచార, పౌరసంబంధాల శాఖ, విజయవాడ 


