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వవారర విననూతత్నమమమైన పరరశశోధనలలల నీటటిన వడపపో త సవాసాంకకేతికత మరరయయ మరరసాంత సమరర్థవసాంతమమమైన డడీశవాలిననేషన,
అలలాగకే పరరశుదద శకకక మరరయయ ఔషధధాలలల సవాధధ్యమమమైన దరఖలాససకలనస మమరరుగయపరరుచసకకుననే సవామరదరసాంతత అననేక
సవాధధ్యమమమైన అనసవరకనధాలకు ఉనధాత్నయ. పరరశశోధనధా బబసాందసాం ఈ ఆవిషష్కరణనస చచేయగలిగరసాందద, ఎసాందసకసాంటట పప్రపసాంచ
కమమధ్యనటట గరగడ దధాద్వారవా లభసాంచచే అపపూరద్వామమమైన మొతకసాం కసాంపపూధ్యటటిసాంగ శకక,క వవాటటిన తగరన వివరణధాతత్మక
అనసకరణలనస అమలకు చచేయడధానకక అనసమతిససకసాందద. ఇసాంకవా ననేరరుర్చుకక. ఈ పవాప్రజజెకక మరరయయ దధాన ఫలితధాల గయరరసాంచ
మరరసాంత సమలాచధారసాం కకససాం, దయచచేసస మలా ననూధ్యస విభభాగసాం, అలలాగకే పరరశశోధకకుల పవాప్రజజెకకుక వవెబబబ్సైటటత్న చనూడసాండడ. మీరరు
ఈ పవాప్రజజెకక గయరరసాంచ వవాధ్యఖధ్యలకు లలేదధా పప్రశత్నలకు ఉసాంటట, దయచచేసస కకక్లీన వవాటర ఫపో రమ కకససాం కసాంపపూధ్యటటిసాంగ
ససాందరరరసాంచసాండడ. మిషన కకక్లీన వవాటర కకససాం కసాంపపూధ్యటటిసాంగ మిషన ఫసలకర పదధారవార్థల నవల తరగతి దధాద్వారవా నీటటి
సమరర్థవసాంతమమమైన పప్రవవాహసాం మమలలాలకు లలకక పరమలాణయ సవార్థయలల లలతతుగవా అసాంతరరబషసక అసాందదసాంచడసాం. ఈ అసాంతరరబషసక

తకకుష్కవ వధ్యయసాం మరరయయ మరరసాంత సమరర్థవసాంతమమమైన నీటటి వడపపో తల భవిషధ్యత అభవబదదదకక దధారరతీససకసాందద.
పవారరశుదదరసాం పవారరశుదదరసాంలల అననేక పవాప్రసాంతధాలలక్లీ పప్రధధానమమమైన మలానవతధావవాద సవవాళక్లీలల పరరశుదద నీటటికక అసాందసబభాటటలల
ఉసాండదస. 1.2 బిలియనక్లీ మసాందదకక ససరకడతమమమైన మసాంచనీటటి సదసపవాయసాం లలేకపపో వటసాం మరరయయ 2.6 బిలియనక్లీ కకసాంచచసాం
లలేదధా పవారరశుధధ్యసాం లలేదన అసాంచనధా. లక్షల మసాందద పప్రజలకు ఏటభా చనపపో తధారరు - అసాంచనధా వనేయబడడనవి - ససరకడతసాం
కవాన నీరరు, మయఖధ్యసాంగవా విరకేచనధాలతత వవాధ్యపసక చచసాందదన వవాధ్యధసల ఫలితధాల నససాండడ. మయరరకక నీరరు వడపపో త కకససాం
సవాసాంకకేతికతలకు ఉనధాత్నయ, కవానీ సవాధధారణసాంగవా చధాలలా ఖరరీదచబనవి. సమయదప్రపప నీటటి యొకష్క డడీశవాలిననేషన, తధాప్రగయనీటటి
సమరర్థవసాంతమమమైన వనరరు, వడపపో త ఖరరుర్చుల దధాద్వారవా పరరమితమమమైసాందద. అసాందసవలక్లీ, సమరర్థవసాంతమమమైన నీటటి వడపపో తకకు
కకతక విధధానధాలకు తీవప్రమమమైన పరరశశోధనకకు ససాంబసాంధదసాంచనవి. కవారర్బన సనూక్షత్మనధాళికలకు, శశగణయలలల పపేరర్చుబడడ తదధాద్వారవా నీటటి
గగొటభాకల పపొ డవప గయసాండధా ఉసాండధాలి, వడపపో త నీటటికక కకతక పదదతిన సనూచససకసాందద. సవాధధారణసాంగవా, నధాననోటటధ్యబక్లీ యొకష్క అతి
చనత్న సనూక్షత్మరసాంగయ పరరమలాణసాం సవాధధారణసాంగవా, వవాధ్యససాంలల కకనత్న నీటటి అణయవపలకు మలాతప్రమమ ఉపయోగకరమమమైన మొతకసాం
నీటటిన ఫసలకర చచేయడధానకక చధాలలా పపెదర ఒతికళళక్లీ మరరయయ అసాందసవలక్లీ ఖరరీదచబన సవామగరగ అవసరమవపతతుసాందద.
అయనపప్పటటికక, 2005 లల, పప్రయోగవాలకు నధాననోటటల వసాంటటి శశగణయల వలన నీటటిన అసాంచనధా వనేససన దధానకనధాత్న చధాలలా
ఎకకుష్కవ పప్రవవాహసాం అయయధ్యలలా చచేసససాందద. ఈ ఆశర్చురధ్యకరమమమైన ఫలితసాం అననేక శవాసకవ
స నేతకలనస నధాననోటటధ్యబక్లీలల నీటటి
పప్రవవాహానత్న ససలభతరసాం చచేసపే అసాంతరరీక్లీన పప్రకకగయలనస అధధ్యయనసాం చచేయటభానకక గణనీయమమమైన కబషసన పపో ప్రతబ్సైహహసాంచసాందద.
నధాననోటటధ్యల దధాద్వారవా నీటటి పప్రవవాహసాం యొకష్క మమళళకకువ గయరరసాంచ ఒక లలతచబన అవగవాహన పపొ సాందడధానకక - ఈ పవాప్రజజెకక
పపెదర ఎతతుకన పరమలాణయ డచబనమికబ్సై లలెకష్కలనస ఉపయోగరససకసాందద - నధాననోటటధ్యబక్లీ దధాద్వారవా వధ్యకకకగత నీటటి అణయవపల
కదలికలకు అనసకరణలల ఉసాంటభాయ. ఉదధాహరణకకు, నధాననోటటధ్యబబ క పప్రతధ్యక్షసాంగవా ససాంబసాంధసాం ఉనత్న నీటటి అణయవపలకు
మసాంచసలలాగకే పప్రవరరకసాంచవచచర్చు అననే ఊహాగవానధాలకు ఉనధాత్నయ. ఇదద మటటకకు మిగరలిన నీటటిలల భభావిసాంచన ఘరర్షణనస
తగరగ్గిససకసాందద, అసాందసవలన పప్రవవాహసాం రకేటట పపెరరుగయతతుసాందద. యదధారర్థ కసాంపపూధ్యటర అనసకరణలకు ఇటటవసాంటటి పరరకలప్పనలనస
పరరీకడసాంచడధానకక ఒక మలారగ్గిసాం. అసాంతిమసాంగవా, శవాసకవ
స నేతకలకు సనూక్షత్మనధాళికలకు మరరయయ ఇతర సనూక్షత్మపపో షక పదధారవార్థల
దధాద్వారవా నీటటిన మరరసాంత వనేగవసాంతసాంగవా పప్రవహహసాంచచేలలా చచేససకనత్న అసాంతరరీక్లీన పప్రకకగయనస ఆపసకమమమైజ చచేయడధానకక అనసకరణల
నససాండడ గగహహసాంచచే ఆలలచనలకు ఉపయోగరసాంచధాలన ఆశిసవాకరరు. ఈ ఆపసకమమమైజకేషన పప్రకకగయ నీటటిన మరరసాంత ససలభతరసాం
చచేససకసాందద, కవాలకుషధ్య మమలలానత్న నలకుపపతతుసాందద. ఈ విధమమమైన ఫసలకరరుక్లీ ఏ డడీశవాలిననేషన పప్రకకగయలల ఉతకమసాంగవా
సహాయపడగలవన కకూడధా అనసకరణలకు బహహరగ్గితసాం చచేసవాకయ.

