
 27–07–2022, 
 అ�� � ���మ�� ��� . 

 అ�� �  ���మ��  ���   రంప�డవరం  ��జకవర �ం�  ��వ�  వరద  �ప��త  ��ం���  
 పర� �ం�న �ఎం �� �య� .జగ� . 

 �ం���  ���� �   వద�  వరద  ��వత,  స�య  చర� ల�  ఏ�� �  ��న  ��  ఎ� ��ష� � 
 ప���ం�న �ఎం. 

 అనంతరం  ��వ�  �ం�న�  ��న  �య��  ��మం�  �పజల�  ఏ�� �  ��న 
 స��శం� ���న�  �ఎం 
 �య��  �ం�  చ��  వర�  ���డ��  వరద  ���ల�  ���  క��� ..  ���  భ�� 
 ఇవ� డం� �� �ప�త�  �యం� స� యం� ����న�  �ఎం 

 �య��,�ం�� 
 అ���న �ప�ఒక� �� ప�హరం ����� ం 
 అంద�� �� యం ��� ం 
 �� ��న �� గం�� ������ మం� జ���ం�. 
 �ం�దం� గ�� ఒ��� ��� ం 
 త� �తగ�న ఇ�� ��� ��� ం 
 అంద�� ��� ప��రం అం�ం�న త�� త� తర��� ం 

 వరద ���ల� �ఎం జగ�  ఆ�� య పలక�ం� 
 ������ ���ల� �చ� ��� ... ��� భ�� క�� ం�న �య�  జగ�  
 ���  �ం�  మండ��  (�ం��,  �ఆ�   �రం,  �నవరం,  ఎట�క)  ����   ��జ� � 
 �పక�ం�న �ఎం 
 నష���న �ప� ఇం��, పంట� ప��రం ఇ��మ� స� ��కరణ 
 ఎవ� ఆం�ళన �ం��� న ప� �ద� �� 
 మన� ఎ� ఎ���� లన�  �ప�త� ం ��.. ఎ� ఇ�� ం�ల� ఆ��ం� �ప�త� ం: 
 �ం�  సమయం�  వరద  ���ల�  ఆ��వడం�  సమర�వంతం�  ప���న  అ����, 
 స��లయ �బ� ం�� కృతజ�త� 
 �ం� ��ం�ల పర� టన� �ఎం �� �య� .జగ� . 

 ఈ సందర� ం� �ఎం �� �య� .జగ�  ఏమ�� రం�.... 

 20  ����  క�క ��   ���మండ����  ఉ�� �.  గతం�  ఇద��  క�క ���,  ఇద��  ��� 
 ఉం���.  ఈ  ��  వ� వస��  ఎం�  ���   వ�� ం�.  ఇ�� �  6  మం�  క�క ���,  ���, 
 ఎ�� �  ఉ�� �.  ���  ���  �లం���  ఉ�� �.  ఏ  ఒక� ��  �యం  అంద�దన�   ప���� 
 ��. 
 ��  ఇప� ��  25  ��ల  �య� ం�  స�  �ప�త� ం  ఇ�� న  ��� వస��  అంద��  అం��  ? 
 ��  . ఈ ���� �రదర� కం� ఎ�� � గతం� జరగ��. 

 ఇంత�  ఈ  న��మండ�ల�  ఇబ� ం�  వ��..  ���స�  క�క ��   ఇక� �  �ష���,  �ప� 
 మండలం��,  ఊ���  ఎవ��  ఎ�వం�  ఇబ� ం�  ��ం�  ���.  క�క ���,  అ����, 



 స��లయ  �బ� ం�,  �లం���,  ఇతర  అ���ల�  �పజ�,  �ప�త� ం  తర�న  �  తర�న 
 మన�� � �� కృతజ�త�. 

 ��రణం�  �య��  వ���...  అ�  ����..  ఇ�  ���దం�  ఒక�ద��  అ���ల� 
 స�� ం�   ��  ���  ��  ప����.  అ�  ��ం�  అ���ల�  ఏం  వన��  ���  అ�  �� 
 ���  ���  ���  ���� �శం  ��ం.  మర�  �రం  ����   ��  వ���,  ��  వ�� స��  ఏ 
 ఇం��   ��  ��  మం�  జరగ�ద�  �ట  ��డద�  ఆ���  ఇ�� ం.  ఒక�   ఇం��   �� 
 ��  మం�  జరగ�ద�  �ట  �నబడ�ం�  ���  �లబడ�  అ���లంద��  �ర��   వం� 
 నమస� ����� . 

 వరద  ���లంద��  �ష�   స���,  ��ం���  �.2  �ల  �యం  ���ంట� 
 అ����  పం��  ���.  ���  ��  ���  అ�నం����� .  ��వ�  �ద�  �ప�ద 
 �చ� �క� ఉపంసంహ�ం�న �పథ� ం� ఇ�� � ఎ�� మ�ష�  ��రం��� ం. 

 ఎవ��  ���  ఇ��,  ���,  పంట�  నష�ం  జ���  �ధపడవ��.  ఇళ��,  పంటల�  నష�ం 
 జ��న  �ర�  త�న  ప��రం  ఇ�� ం.  ఆ  �షయం  ఎవ�  అం�ళన  �ం��� న  అవసరం 
 ��.  మన  �ప�త� ం  ఎ�  ఎగర��� ల�  ఆ�చన  �య�.  ఎ�  ఇ�� ం�ల�  ఆ�చన  �� 
 �ప�త� ం  మన�.  ఎవ��  ఏ  నష�ం  జ���  భయపడవ��.  అ�  ఇళ��  సంబం�ం�  అ��.. 
 �క  పంటల�  సంబం�ం�  అ��  స�..  ఏ  ఒక� ��  అ�� యం  జరగ�.  స��లయ  వ� వస� 
 ఉం�.  �ప�  50  ఇళ��  ఒక  �లం��   ఉ�� �.  ఎవ��  నష�ం  జ���  �లం��   ��  న�� 
 ����..  �  ��మ  స��లయం�  ���  �పద�� �� �.  �ం�  �����  ��మ 
 స��ల���   నష���న��  �వ�ల�  ����  �పద�� ���.  అప� ��  ఆ  ���� 
 ఎవ���  ���  �నట���..  మర�  ��  తమ  ���  న��  ���వ�� .  అం��సం  మ� 
 �ం�  ���  సమయం  ఇ�� ం.  మ�  �ం�  ����   �����ష�   ��� ం.  త��త  మ�  �ం� 
 ���  సమయం  ��వ� ం�.  �త�ం�  8  ���  ��  2  �ల��   �ప�  ఇం��  జ��న  న���� 
 ప��రం అం��� ం. 

 ఐ��ఏ  ప����  ఉన� ం�న  ��  ���ల�  గతం�  ఇ�� న  �.4  �ల  �ం�  10  �ల� 
 నష�ప����� �ం�  ఇ�� ం.  మం�  మన��,  �నవత� ం�  �  �డ��,  �  అన� �,  � 
 త�� �� �ప� అ�� ����. ఇ� � �ప�త� ం, మన �ప�త� ం అ� ��� ����ం�. 

 �లవరం  �ం�న�  సంబం�ం�న  అం�ల��   ��  ����  ���న�.  ఆ� అం�   అ�  
 �� ��  45.72  అం�  ���  ��  మట�ం  వర�  �� ��  ఇ�� లం�  మ�  20  �ల  ��� 
 అవసరమ���.  ���  ��  �ం�దం�  చర� �  జ����� ం.  ఇప� ��  �.  2,900  ��� 
 ��ష�  �ప�త� ం  ఖ��   ��ం�.  ��  ���ంచండ�  �ం����  �జ���  ����� ం.  ప� 
 ద��� �ఖ� �� ��ం. ఆ �ర� �కమం ఒక�� జ���� ఉం�. 

 �లవరం  �����   �ర���  మనం  ����  ���  �ంపం.  �� �   భ�దత�  దృ���  ����� 
 ఒ���  ���  �ంప�డద�..  �ం�ద  జలవన�ల  సంఘం  ���ం�.  �����   �ర��న 
 త�� త  ��  సంవత� రం  �ంత  ���  �ం��ం,  అ�  ద���  ��ళ��  �� � � 
 �ం��ం. 

 ఈ  �పధ� ం�  �జ�� య��  ����  ���  �ం�  ���  ఏ  ఒక� ��  నష�ం  జరగ�ం�..  �ప� 
 ఒక� ��  మం�  జ���  ����.  ఆ��  �ం�దం  �ం�  డ�� �  వ�� �  ఒ���  ���వ�� ం. 



 �ం�దం  �ం�  ఆ  ����  డ�� �  �క��  ..  �జ�� య��  ���  �ంపడం  అ�� 
 అ���  ��  ��  ప��రం  ���ం�న  త�� �  ��  ����  �ం�  �ర� �కమం  ��� ం. 
 అవసర�� ��ష� �ప�త� ం �ం� అ�� ప��రం ���ం� �ర� �కమం ��� ం. 

 � �� గం�� ������ మం� 
 ��  ��న  �� గం��  ������  మం�  జ���ంద�  ��  మన�� � ��  నమ� ��� �. 
 ��  అ�� యం  జరగ�వ� �.  ��  ఎల��� �  ���  ఉం��.  �ం�దం  �ం�  ఎంత 
 త� ర�  ���  అంత  త� ర�  ���  ����� ం.  ఈ  ఏ��  ���ంబ�   ���  41.15  �వ�   వర� 
 అంద��  ��ఎ�   �  ����� ం.  ���� �� న  డ�� �  ఇ�� ..  ��� �త  �ల�ల�  తర��� ం. 
 ఆ �వ�  వర� క�� తం� ��� ��� ం. 

 1986  త�� త  ఇ�� �  36  ఏళ�  త�� త  ఇంత�  వరద  వ�� ం�.  �.1000  ��� , 
 �.2�ల�ట���  ఇంత�  ఆ�చన  �య�.  ��  ���ం����.  ఇ�  �.  20  �ల  �ట�� 
 సంబం�ం�  �షయం  అ�నం�న  �ం�దం  స�యం  ��  మన�  తప� �స�.  ��� 
 �ప�� �� యం  ��  ��.  41.15  �వ�   వర�  ��తం  ���ంబ�   �పల  అంద�  ����  
 డ�� �  ���,  ఇళ���  తర���మ�  ��  ఇ���� .  ఏ  ఒక� ��  నష�ం  జరగ�ం�..  ఎవ�వ�� 
 ఎం�ంత  ప��రం  ���ం��  �త�ం  ����  ����� ం.  ���న  ���  సంబం�ం�  �ం�దం� 
 ఒ��� ����� ం. 

 �న���.. భ�� ఇవ� ��� వ�� .. 
 ��ష�  �ప��� ��  �.  20  �ల  ���  ఖ��   ��  �మర�� �  ఉం�  �  ���ల�  �ంట� 
 తర�ం�  �రం..  ��  �స�వ  ప����ల�  ఈ  �ధం�  �వ�ం���   వ�� �  ��.  ��  ఇ� 
 �న� �త�ం  ��.  �  తర�న  �ం�దం�  ఒ���  ���  �ర� �కమం  ����� ం.  ఇ��  క��ం� 
 �ర� �క���   �గవంతం  ��� .  �స�వ  ప�����  �వ��� ం.  ఏ  ���  ఇ�� �  �బ��..  ��నంత 
 త� ర� ఇ�� ం�ల� ���ం. 

 గతం�  �వంగత  �ఖ� మం��  స� � �య  �య� .�జ�ఖ�   ���  �.1.50  ల��  �పక�ంచ�.. 
 ���  ��  �.5  ల��  ఇ��మ�  �పక�ం�న  �పధ� ం�...  �� ���    డ�� �  ���న  �. 
 3.5  ల��  ��  ఇ�� న  త�� �  �మ� ��   తర��� ం.  ���  సంబం�ం�న  ఇప� ��  �� 
 ��  ��  ��ం.  మన  ����  ప�  �బ��  ���  �ంట�  ఇ�� �� .  �న� ��  హ�ం� 
 ఎవ��  అ���  ���...�� గం  ���  ���  �  �� నం�  ఉం��..  అం��  ��  �� 
 ఉ�� � క�క.. �� ఆ �.3.5 ల�� ఇ�� న త�� � ���  ��� ం. 

 ��� మండ�� క�� �త� ����  ��జ�  
 �ంద�  �� �క  �పజ�,  �ప�  �ప����  �ం�  మండ��న  �ం��,  �ఆ�   �రం, 
 �నవరం,  ఎట�క  క��  ఒక  ����   ��జ�   �యమ�  �జ���  ���.  ���  ��  ఆ�దం 
 ������ . 

 ఈ  �����  �ం�న  ���  ప��రం  �షయ�  అ���.  ఈ  ��మం  45  �వ��   ఉం�.  ఇ� 
 �ం�దం ����  ఉం�.  అంద�� �� యం ��ం�� కృ� ��� ం. 
 మన  �ప�త� ం  ప����న� ంత  �నవత� ం�  మ�  �ప�త� ం  ప��య��.  ఆ  ���� 
 మనం ప������ ం. ఎవర� అ�� యం జరగ�వ� మ� �ఎం �� �య� .జగ�  భ�� ఇ�� �. 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 27–07–2022, 
 �ం��,అ�� � ���మ�� ��� . 

 అ�� �  ���మ��  ���   రంప�డవరం  ��జకవర �ం�  ��వ�  వరద  �ప��త  ��ం���  
 పర� �ం�న �ఎం �� �య� .జగ� . 

 ������ �పజల� మ�క�న �ఎం 
 �ం�� �ం� చ�� వర� �ఖ� మం���  ����� �� గతం ప��న �పజ� 
 వరదస�యక చర� ల� ��� �పజల �ం� ��  �� �  ���న�  �ఎం 
 వరద  �యం  అం�ంద�..  క�క ��   స�  అ���ల  ��వ�  వరదల  స�యక  చర� ��  
 వ� వహ�ం�న ��� �పశం�ం�న వరద �ప��త ���ల �పజ�. 
 వరద సమస� ల� �� ప� ఇతర సమస� ల�� �ఎం� �జ����, అ� ��. 
 ప� సమస� ల ప�ష� ��� అక� �కక� � ఆ��� �� ��న �ఎం 

 �ం���  ���� �   వద�  వరద  ��వత,  స�య  చర� ల�  ఏ�� �  ��న  ��  ఎ� ��ష� � 
 ప���ం�న �ఎం 
 �ఎం� వరద �ప�వం అనంతర స�య చర� ల� �వ�లం�ం�న క�క ��  
 అనంతరం  ��వ�  �ం�న�  ��న  �య��  ��మం�  �పజల�  ఏ�� �  ��న 
 స��శం� ���న�  �ఎం 
 �య��  �ం�  చ��  వర�  ���డ��  వరద  ���ల�  ���  క��� ..  ���  భ�� 
 ఇవ� డం� �� �ప�త�  �యం� స� యం� ���కన�  �ఎం 

 చ��� వరద �ప��త �పజల� �ఎం ����. 

 వరద ��ం���  �స�ృతం� పర� �ం�న �ఎం 
 అ�� � ���మ�� ��� , రంప�డవరం ��జకవర �ం� పర� �ం�న �ఎం 

 �జమం��  �ం�  ఉదయం  ���ప�� �  బయ���న  �ఎం  అ�� �  ���మ��  ���  
 రంప�డవరం  ��జకవర �ం  �ం��  ����� �.  ���� �   పక� �  ఏ�  ��జన  సం�మ 
 ���ల  �ఠ�ల  ��ంగణం�  వరద  �ప�వం,  స�యక  చర� ల�  ఏ�� �  ��న  �� 
 ఎ� ��ష� �  ప���ం��.  �� �క  �ప�  �ప����,  ���   క�క ��,  ఇతర  అ����  �ఎం� 
 వరద �ప�వం అనంతర స�య చర� ల� �వ�లం�ం��. 
 ��న  ���ల�  �ం�న  �పజ�,  �ప�  �ప����  �����  ��..  �లం��� 
 కల���ం�న� ��  ���న�   �ప����   ఖం�ం��.  ఈ  సందర� ం�  �ఎం  ��  �య� .జగ� 
 �����..  �శం�  ఎక� �  ��  �ధం�  ఆం�ధ�ప�� �  సం�మ  పథ�� 
 అమల���� య� ��� �. 

 ఎట�క  జ�� ��  ��� త  �ఎం  ��  �య� .జగ� �  క��..  �వంగత  �త  స� � �య 
 �య� .�జ�ఖ�   ���  హ�ం�  ��  ��ంబ��  �ం� �  ��,  తన  �ద�  చ����� మ� 
 ��� �.  ఇ��ల�య  ���� ఐ��  తన  �ద�  చ���ంద�...  �వంగత  �త  �య�� �  
 ��న  ���  ఎప� ��  మ�� ��మ�  ���ం�.  ��  �ప��తం  ఎట�క  ��� ���  ఉ�� న� 
 ����. 



 �ం�  మండ�ల�  సంబం�ం�  �ప�� క  ����   ��జ�   ఏ�� �  ��ల�  �� �క  �ప� 
 �ప����  �ర�...  ఎట�క,  �ం��,  �లవరం,  �ఆ�   �రం  మండ�ల�  క��  ����  
 ��జ�  ఏ�� �� �ఎం ���లం� స� ం�ం��. 

 అక� �  �ం�  �ఖ� మం��  ��  �య� .జగ� ,  ఉప�ఖ� మం��  ��క  �జన� �ర,  మం�� 
 ���డ అమ�� �, �� �క �ప� �ప���ల� కల� వరద �ప��త ��ం�ల� ����. 

 ��త  �ఎం  �య���  వరద  ప�����,  అ����  అం�ం�న  స�య  చర� ల� 
 మ�ళ�,  �� ��ల�  �����.  �ప�త� ం  �పక�ం�న  �యం  అం�ం�  ?  ��?  స�య 
 �����  అ���� ఎ� ����� � ? అ� �పజల� అ�� ������ �. 
 ���   క�క �� �  ���� ...  గ��న  20  ��ల�  క�క ��   ఇక� �  �  దగ ��  ఉ�� డ�..  ��  అ��  
 ర���  �యం  ���  ?  అ�  �ఎం  �ప�� ం��.  �పజల�  �ద�  ఎ��న  స� ం��� .... 
 ���న� � �� �ధం� �ప�త� ం, అ���� �యం ��ర� ��� �. 
 అనంతరం  ����  �ం�  �మ� ల��ం,  �ం��,  చ��  ���ల�  ���డ�� 
 �ఖ� మం�� �పజల� మ�కమ�� �. 

 ప�ద���  బ��   ��న  �ఎం  ���  మ�ళ�,  మం�  ���ల  �పజల  వద��  ���...  వరద 
 ప����, �ప�త� ం ���న�  చర� �, అ���� వ� వహ�ం�న ��� ��� �����. 
 �ం�  ���ల�  సంబ�ం�  2008  �ఎ�� �  ఎం��న  ���  ���ం�   ఇవ� డం  �ద�  �����  
 అ�  అభ� � �  �ఎం  దృ���  �����..  �ంట�  సమస� �  ప�ష� �ం�ల�  �ఎం  క�క �� � 
 ఆ��� �� ���. 
 అక� �  �ం�  చ��  ���న�   �ఎం  ��మ  �పజ��  స��శమ�� �.  స�య  చర� ల�  ఆ� 
 ���.  వరద  ��వత  త� �న  �పధ� ం�  ���ం�  నష�ం�  ఎ�� మ�ష�   ��రంభమ��ంద� 
 �ఎం ����. 
 ���ల  ఇళ��  నష�ప��రం�  గతం�  �.4��  ఇ��..  ఇ�� �  ���  �.10��  ��మ� 
 �పక�ం��. 
 ఇ���  �ం�  నష�ం  అంచ��  త� �తగ�న  �పడ�ర�..  ఎవ��  ��   అ��  మర� 
 దర���  ���వచ� �  ��ం��.  �త�ం  �ప��య�  ఎ���  ���  �రక� ���  ��� 
 ��  నష���న  �ట�� ం��  ప��రం  అం���మ�  ��  ఇ�� �.  ��  �యగ��నదం� 
 ���న�...  ��  అడగ���  ���న� �  ��  �ధం�  �యం  ��మ�  �ఎం  ����. 
 గ��� ఇప� �� �� �ప�� టం� క����ంద�� �. 

 �వర�  �ఎం  చ��  ��మం  �ం�  �ం��  ���� �   వద��  ����..  అక� డ  �ం� 
 ���ప�� � ఏ�� ���  ��� �� బయ��� ����. 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 27–07–2022 
 క�� ��ట�, �లవరం ��జకవర �ం, ఏ�� ���  

 – ఏ�� ���  �లవరం ��జకవర �ం, ������ వరద ��త �����  �ఎం పర� టన. 
 – క�� ��ట�, ��మ��రం �����  �ఎం పర� టన. 
 – �ం�� �ం� ��� ���ప��� ���న�  �ఎం. 
 – ����  వద�� �ద� సంఖ� � తర�వ�� న �పజ�. 
 – ��� అ��దం ���  �ం�� ��న �ఎం. 



 – క�� ��ట�� అంద��  ఆ�� యం� పలక�ం�న �ఎం. 
 –  వరద  ��వత,  స�య  �ర� �క���   యం��ంగం  ప���  త�తర  అం�ల�  ��మ��ల�ం� 
 ��  �� �  ���న�  �ఎం. 
 –  క�క ��   స�  అ��ర  యం��ంగం  అం�  ��  ప���ర�,  గతం�  �ం�  సమ���  
 ఎ�� �  ��  ఇంత�గం�  స�యం  అంద�ద�,  స�యం  అంద���  ఒక�   ��ంబం 
 �� �ద� �ఎం� �వ�ం�న ��మ���. 
 – �లం�ర � ప���� �పశంస� ���ం�న ��మ���. 
 – క�� ��ట�� ��ల� ఇ���� తన�సం �� ఉన�  �పజల� పలక�ం�న �ఎం. 
 –  �న�న�  అం��న�   ��,  అమ�   ఒ�,  ��� ��క  త�తర  అం�ల�  అ�  సమయం�  ��  
 �� �  ���న�  �ఎం. 
 – ఎ�ం� �� ��ద�, అ��  చక� � అం���� యన�  �పజ�. 
 –  ప��ట�  ��� �ల�  పలక�ం�న  �ఎం.  ��  చ���ం�న�   తరగ�,  ��� ��క�� � 
 అం�న �� �, బట�� త�తర ��� ���ం� �వ�� ����న�  �ఎం. 
 – ��� ��క ��ంద� సంతృ�� వ� క �ం��న ��� ��. 
 –  అక� డ�ం�  �స�  �రం�  ��మ��రం  వద�  ఏ�� �  ��న  ��ఎ� ��ష� � 
 ప���ం�న �ఎం. 
 –  �����,  ��� ��  మండ���   వరద  ��వత,  స�య  �ర� �క�ల�  ��ల� 
 ప���ం�న �ఎం. 
 – త�� త ��వ� వరద ��వత� స� యం� ప���ం�న �ఎం. 
 – అక� � వరద ���ల� ��� �న �ఎం. �� �ం� �� ��  �� �  ���న�  �ఎం. 
 – ఇ� ���న త�� త ���ప��� ��� �జయ�డ ���న�  �ఎం. 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 27–07–2022 
 క�� ��ట�, ��మ��రం 
 ����� మండలం 
 �లవరం ��జకవర �ం, ఏ�� ���  

 ఆ�  అం�  ఆ�  ���ం�� ��� ��ల తర�ం� 
 ���ం�� ��న ��ం�ల �ర� �� �ల�  
 ��� ��ల� �ఖ� మం�� �స� ష��� 
 �ం�దం  ఇ�� ��  41.15  �టర�  ���  వర�  ఉన�   ��� ��ల�  ��ష�  �ప�త� ం�ం� 
 ���ం�� 
 �����  ఆలస� ం��ం�, �ం� �ప�దం ��ం� �య��� అ��� �ం������ ం 
 �లవరం �����  ������� �ం�లం� �ం�దం స�యం తప� �స� 
 మ��� �ప��� క�� ప����ల� �వ���  
 ఆలస� ం��ం� �లవరం ��ల�సం ఒ��� ���  
 ��� ��ల� �ఎం 

 ��మ��రం వద� ��� �త ���ల �పజల� ��� �న �ఎం. 
 �ఎం ఏమ�� రం�: 

 –  వరద  వ�� న�� �  ��  �ప��� �  వ�� న�� �  ఇంత  �రదర� కం�,  ఈ���� 
 ఎ�� � జరగ��. 
 ఏకం� క�క �� � ఇక� డ �ష����. 



 గతం� ��� , ప�� మ��వ� ���� ఉం��. ఇద�� క�క ��� ఉం���. 
 ఇ�� � ఆ��� క�క ���, ఆ��� ��� ఉ�� �. 
 ��� �� ��మ స��లయం, �లం��  వ� వస��� అం���� ఉం�. 
 అంద�� �� స�య �ర� �క�ల�సం �హ�ం�ం. 
 ఎవ� �� �� ��డద� తపన, �ప�తయం� ప����. 
 ���� సంబం�ం�న �ర� కర �� �� స�య �ర� �క���  మ�కం అ�� �. 
 ఎవ� �� అ��� స� �� 25 ��ల �ష� � �� ���� నవ��  వ�� య� ��� �. 
 �����  �ప�  ��ం���  ��  �.2�ల  ��� న  అం��  అ�  సగర� ం�  ��� ��� 
 ఒక వ� వస� ఇ�� � ప����ం�. 
 ఇ� గతం� ఎ�� � �� జరగ��. 
 �ద�  �ప�ద  �చ� �క  ఉపసంహ�ం��  �బ��,  ఎ�� మ�ష� ��  ఇ�� 
 �ద��ట�మ� ��� ం: 
 పంటనష�ం జ���, ఇం�� నష�ం ������� .. ��� ప��రం ����� ం. 
 ���  ఇ��  ధ� ంస��  ప��రం  �బంధనల  �ప�రం  �.4��  ఉం�..  ���   �.10�ల� 
 �ం�ం. 
 �రదర� కం� ఎ�� మ�ష�  �యమ� ��� ం. 
 ఎ�� మ�ష� � 14 ����  ����యమ� ��� ం. 
 ఇ� ��న త�� త ���� ��మ స��ల���  ���క త���సం �పద�� �� �. 
 ఎవ�  ��  అ��  �ర��న  ����  �క��  ���  14  ����   దర���  ����  అవ�శం 
 �� ఉం�ం�. 
 ��త�� త త�ప� 14 ����  � ����ష� �� �� ��� �డ��. 
 �త�ం� 6 ����  �� ��� త�� అ��ం�. 
 ఇ� జ��న త�� త 2 ��� �� సమయం ఇవ� ం�,  జ��న న���� ప��రం ఇ�� ం. 
 �జ� �  నష�ం  జ���,  అ�  �జ�   ��యక�ం�  ���  ఇ� �� స�� �  �పం�  అండ� 
 �లబడ�ం. 

 ��నంత త� ర� ఆ�  అం�  ఆ�  అమ� ��లన�  �వన� ఇక� డ�రం� ఉ�� �. 
 ��� ��ల��న�   �రంద��  ��  �నయ�ర� కం�  ���   �ష�ల� 
 �ప� ����� �. 
 తప� �స�� ఈ �ష�ల� �ప� ఒక� � �� మన�� �����ల� ����� �. 
 �లవరం ������ ������� అం� 45.72 �టర� 
 ���వర�  ���  �ం��  అం�  �వలం  ఆ�   అం�   ఆ� �  ����  మ�  �.20  �ల  �ట� 
 వర� ఖ��  అ��ం�. 
 �.  500  ��� ,  �.1000  ��� ,  �క��  �.2�ల  ���   అ��  �ం�దం  ఇ�� �  ఇవ� క���, 
 ఒక�ళ  ���ం��  �ం�దం  ఆలస� ం���,  మన  �ప�త� �  �ంతం�  ఆ�   అం�   ఆ�  
 ఇ�� ��. 
 ఒ���  �.  20�ల  ���  ఇ�� లం�..  జగ� ��  స��వడం  ��.  (��ష�  �ప�త� ం 
 స��వడం��) 

 అం�క� �ం�దం �ం� వ��  స�యం�న తప� �ం� ఆ�రప��� న ప����. 
 అం�క�  �ం�దం�  ఒ���  ����� ,  �ం�దం  �� �  స�యం  �ంద���  అ�� ర��� 
 �పయత� ం����� ం. 



 ఈ  ���ంబ�  క��   �లవరం  �����   41.15  �ట��  ���వర�  ��� ���  ఎవ� ��  �� 
 ����ట��ం� అంద�� ఆ�  అం�  ఆ�  ��ష� �ప�త� ం �ం� ఇ�� ం. 
 ఈ�ర� �ం�దం �ం� వ��  ��� ఆలస� ం అ���� ��� ం. 
 ఇప� ��  �లవరం  ������సం  ��ష�  �ప�త� ం  ఖ�� ��న  �.2900  �ట�  ��యల� 
 �ం�దం ���ం���  ఉం�. 
 �� ఇక� డ �వ��   ప����� క������ �. 
 ��రణం�  అ��  �ం�దం  మన�  డ��   ఇ��..  �����   ��� ణం  �సం  ఆడ�� �  మనం 
 ఖ�� ����   ఉం�ం�.  ��  అ���ం�..,  ��ష�  �ప�త� �  �ంతం�  �.2900  ��� 
 ఖ�� ��ం�.  ఆడ�� �  �ం�దం  �ం�  ఇ�� ం��వడం�సం  ����  కష�ప���  
 వ��ం�. 

 స� యం� �� ఈ అంశం� �ప�నమం����� ప���� 
 క���.  ���  �ం�ద  జలవన�ల�ఖ,  ఆ� �క  మం��ల�  ��ష�  మం���  ప�  ద��క�� 
 ���పన� ���. �ప����� �� ��ం� ��� క�� �న�� ఇ�� � ఉ�� �. 

 ఆ�ం�నంత  ���  ���ం�  కద�క  �వడం��.  �ం�దం�  ఆ  కద�క  వ�� ం��  గ��� 
 �పయత� ం����� ం. 
 �ం�దం  �ం�  ���� న  ఆ  �.2900  ���  ఆలస� ం  అ��,  ఇం���  జ���  స�.., 
 �లవరం  �����   41.15  �టర�  ���  వర�  సంబం�ం�న  ఆ�   అం�   ఆ� �  ��ష�  �ప�త� ం 
 �ం� అ�� ������ ం. 
 �లవరం ��� ��ల� సంబం�ం� గతం� �� ఒక �� ఇ�� �. 
 �న� ��  హ�ం�  �.1.10ల�ల  �ం�  �.1.5  ల�ల  వర�  ఇ�� �.  ���  మ�  �.3.5 
 ల�� ఇ��  �త�ం� �.5ల�� ఇ��  �ప� ఒక� �� ��� ఉం��. 
 ��� ��ల� తర�ం� సమ��� ఆ డ�� ��� ����� �డ��. 
 �లవరం  �����   ������  �ల�   45.72�టర�  �  ����లం�  ��తం  �ం�ద  �ప�త� ం 
 ���� సహక�ం��� న అవసరం ఉం�. 
 ���సం �� గ��� �పయత� ం��� ం. 
 �ం�ద �ప��� �� గ��� ��� ం. 
 �లవరం ������ ��య ������ �ం�ద� �పక�ం�ం�. 
 ఇ� �పక�ం�న త�� త ��� ఆపగ��ం��� ఏ� ఉండ�. 
 ఇ�ళ �క��� ��� �ం�దం ఇ�� ��  ఉం�ం�. 
 ఆ  ఇ�� �  ఈ��  ఇ�� ��..  �పజ�  సం�షం�  ఉం�రన�   �ష���   ���  అర �ం  అ�� � 
 ��� ం. 
 ఆ�   అం�   ఆ�   ఆలస� ం  �����  నష�ం  �ం�ద  �ప��� ��  అన�   �ష���   ��� 
 ��య��� ం. 
 ఆలస� ం అ�� ఆ�  అం�  ఆ�  �ంద ���ం� �త�ం ���� ��ం�. 
 2013  చట�ం  �ప�రం  ఆ�   అం�   ఆ� �సం  ����  ����ష�   ��త�లం  �వలం  �� 
 సంవత� �� ��త�. 
 ఈ  �ష�ల��   ��  ���  �వ�ం�  ��నంత  త� ర�  ఈ  సమస�   ప��� రం  అ�� � 
 ��� ం. 
 �లవరం� �ం�దం ��త �� �ఖ� �న ��త. 

 � అంద�� మ� �ష���  స� ష�ం� �ప� ద����� .., 



 ఆ�   అం�   ఆ�   ప�����   ఎంతవర�  ఇ�� �,  ఆ���వర�  �� ం�  ���  �ం��ం. 
 అంతక��  ఎ�� వ �ం� ప���� ఉండద� స� ష�ం����� ం. 
 ఈ అం�ల� అంద�� ��� �� న అవసరం ఉం�. 
 �ప� ప�� మనం �త����� ����� ం. 
 ఎప� ��� �� యం జర�� ం� ఉండ�. 
 �ప�నమం�� ���� అ��ం� �ం�  అ��. 
 �� ��న ప����ల�� ం�� ఆయన� �వ��� . 
 ఏ���  ఇవ� క  తప� �  క�  స� ..  ఇ�� ��  ఇ�� �  ఇ��..  �రం�  సం�����,  ��� ��� 
 �మ� ��  త���ం�ర� �ష���  �ప�నమం��� �వ��� . 
 బట�   ���   ���  �� �  ���  �పజల  ఖ���   ఆయ��   పంపమ�  ���.  ఆయ��   ఒ�� ం� 
 �పయత� ం����. 

 �పజల �జ���ల� స� ం��� : 
 ��� ����  �� �ంచడం�  గత  �ప�త� ం  అ�స�ం�న  �����   ���  ఉం�  ��� 
 త�న �ధం� చర� � ���ం��: �ఎం 
 స��   ��  �ర��ం�.  స�� �  ప�గణ��  ����  ఎవ�  ఏ  �ం����  వ�� �  మ�� 
 ప��లన ����: 
 �లవరం  ��� �   ������  ��� ��ల�  �క�   �జ�� ష�   అమ�  ���   ఉ��క�� ం�� 
 ���: �ఎం 


