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Plaridel Septage & Sewage Facility
Matagumpay na isinagawa ang
Ground
Breaking
ng
Proposed
Septage and Treatment Facility
para sa bayan ng Plaridel sa
Bulihan
MRF,
Brgy.
Bulihan,
Plaridel, Bulacan noong Hunyo 21,
2022 sa ganap na 7:30 ng umaga.
Pinasinayaan ito ng mga piling
bisita
mula
sa
Plaridel-Local
Government
Unit,
Local
Water
Utilities Administration (LWUA), at
Plaridel Water District (PLAWD).
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Plaridel Septage & Sewage Facility
Naroon
din
ang
PLAWD
Board
of
Directors
–
Chairman Nathanael Andres
S. Bernabe, Jr., Engr. Rainier
P. Patawi, Nancy Dela Cruz,
at Amira De Leon Arroyo.
Lumahok
rin
ang
mga
Managers ng PLAWD – IGM
Mario G. Macatangay, DM
Justin Michael B. Berango –
Administrative Division, DM
Reynante
D.
Francisco
–
Engineering
Division,
DM
Marifaye
H.
Ersando
–
Commercial Division at mga
kawani.
Naging
matagumpay
ang
Ground Breaking sa pakikiisa
at
kooperasyon
ng
mga
kawani ng Plaridel LGU at
Plaridel Water District.
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Responsableng Pag-gamit ng
Corporate Funds
aan po ba napupunta ang kinokolektang bayad sa tubig ng ating
pamunuang Plaridel Water District (PLAWD)? Ang pera pong
nakukulekta ng PLAWD ay napupunta o ginagastos sa mga
sumusunod:
1. Pagawain para sa pag-sasaayos ng ating mga tubo at linya ng tubig;
2. Pagpapalawig ng nasasakupang lugar para mabigyan ng serbisyo ng tubig
ang mas nakararaming Plarideleño;
3. Pambili ng chlorine para misiguro
na ang tubig na nakukuha ng mga
konsyumer ay malinis at naaayon sa
alintuntunin ng Philippine Water
Standards;
4. Pambili ng mga ari-arian gaya ng
lupa na pwedeng gawing source of
supply at pumping stations,
bomba/makina para sa pampapatubig
at ng mga gamit na kinakailangan sa
pagpapatakbo ng opisina gaya ng
computers, chairs, tables, aircon,
materyales at iba pa;
5. Pampasweldo o pang-upa sa
serbisyo ng mga opisyal at kawani ng
PLAWD;
6. Pambayad ng kuryente at gasolina
para sa pagpapatakbo ng mga makina
sa pampatubig (pumps), idagdag pa
rito ang Bulacan Bulk na kinukuhanan
natin ng bultong tubig upang
magkaroon ng sapat na tubig na
maibigay sa mga konsyumer;
7. Pagsasanay ng mga kawani upang madagdagan ang kaalaman para mas
maayos ang pagpa-patakbo ng patubigan; at
8. Iba pang mga gastusin sa pang araw-araw na pangangailangan upang
makapagbigay ng magandang serbisyo sa mamamayan ng Plaridel.
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ilang isang pamunuan ng
gobyerno,
kami
ay
may
responsibilidad na pangalagaan
ang pondo at gumastos ng
naayon
lamang
sa
taunang
aprubadong “Corporate Budget”
ng Board of Directors.
Kaya
naman sinisiguro ng pamunuan
na
ang
mga
gastusin
ay
nagagamit ayon sa batas at
napapakinabangan ng maaayos
at ng ang ginastos ay sulit.

a kasalukuyan, ang pamunuan ng PLAWD ay mahigpit na
sumusunod sa alituntunin ng iba pang sangay ng Gobyerno gaya
ng Local Water Utilities Administration, Commission on Audit,
Department
of
Budget
and
Management,
Civil
Service
Commission, at iba pa.
At umasa po kayong ang buong
pamunuan ay patuloy na pangangalagaan ang pondo ng District
at gagastusin lamang ayon sa ipinag-uutos ng batas at para
lamang sa ikauunlad ng pampatubigang ahensya ng Plaridel, para
sa isang maganda at mahusay na serbisyo.
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Non-revenue Water (NRW)
Ang non-revenue water (NRW) o system losses ay ang na produced na
tubig subalit ito ay nasayang o kaya’y nawala bago umabot sa mga
customer. Ang mga dahilan ng pagkasayang ng tubig ay tagas sa linya
ng mga tubo, illegal na connection, at pagnanakaw ng tubig.

CONNECTION

Ang pamunuan ng PLAWD ay gumagawa ng mga hakbang para
mabawasan ang non-revenue water katulad ng leak repair, pipe
replacement, meter inspection at calibration. Narito ang ilan sa mga
ginawang pagsasaayos ng PLAWD…
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Leak Repair
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PROJECT
UPDATE
Brgy. Bulihan InterConnection - Part of
3080 meters
Status: Completed 100%

PROJECT
UPDATE
Brgy. Lagundi 200 mm
diameter PVC Pipe - 521
meters
Status: On Going 71.20%
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