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 అమ�వ�: 

 �లవరం �����  ప�ల� �ఎం స��. 
 –ఈ�ఆ� ఎ�   �� ం�  �త�  ��న  ��ంతం�  �ప��  ప�ల  �ప��క�  అ���ల� 
 చ�� ం�న �ఎం. 
 – �ప��త ప����ల� �ఎం� �వ�ం�న అ����. 
 – ఇప� �� ��వ�� వరద �న���ంద� �వ�ం�న అ����. 
 – �ప��తం �ం�న� ర ల�ల �� ��� ల వరద�� ఉందన�  అ����. 
 –  ఈ�ఆ� ఎ�   �� ం�  ఎ�ం�  ప��  �ప�� ల��   �ం�  �త�  ��న  ��ంతం� 
 ప���,  ఆ  ప����   �ల��న  అం��,  ��  త�� త  ��న�  ఖ��  �ర���  ��  �య�మన�  
 అ���� 
 –  �త�  ��న  ��ంతం�  ప�����,  డ��ఫం  ��   ప�ష�త�  ��� రణల�సం  ప��� 
 నవంబ�  మధ� ంతరం �ం� �దల��యన�  అ����. 
 –  ��  ��  �ర �యం  �వ���  ��ంబ�  ��ఖ�  వర�  ప��  అవ�శం  ఉంద�,  ఆత�� త 
 �డ�� � � ����, �థ�ల� ఖ�� ����  ఉం�ందన�  అ����. 
 – ఈ ప��� ఒక�� న���న�  సమయం�� ��వ �ఫ� �� ం ������మన�  అ����. 
 –  ��వ  �ఫ�   �� ం  ������  ఆ  ��ంతం�  �  �ట�ం�   �����,  ��న�  �ర�  ఈ�ఆ� ఎ�  
 ప�� ��రం���మన�  అ����. 
 –  ఈ��  ఆ� అం� ఆ�   ప���   ���న� త�  �కమం�  �� ��ం��న�   �ధం�  41.15  �టర� 
 వర� స�య �న��స ప�� ����యడం� దృ����� ల� �ఎం ఆ�శం. 

 ��వ�� �రంతరం �ప�హం: 
 – 1990 త�� త అత� �కం� వరద 
 – �� 18న అత� �కం� 25.92 ల�ల �� ��� ల వరద 
 – ఆగ�� 14న �� 15.04 ల�ల �� ��� ల వరద 
 – ఆగ�� 19న 15.92ల�ల �� ��� ల వరద. 
 – ���ంబ� 16న 13.78 ల�ల �� ��� ల వరద. 
 – ఇప� �� �ం�న� రల ల�ల �� ��� ల� �� వరద. 
 – 1990� 355 ��ల �ప�హం. 7,092 �ఎం�ల �� స��దం� కల�క. 



 – 1994� 188 ��ల వరద, 5,959 �ఎం�ల �� స��దం� కల�క. 
 – 2013� 213��ల వరద, 5,921 �ఎం�ల �� స��దం��. 
 – 2022� 136 ��ల వరద, 6,010 �ఎం�ల �� స�ం�దం��. 
 – కృ��న�� �� 1164.10 �ఎం�ల �� స��దం��. 

 – వంశ�ర��� వరద జ��, 119.2 �ఎం�� స��దం�� 
 – ��వ� �� � 34.8 �ఎం�� స��దం�� 
 – ���  �ం� 92.41 �ఎం�� స��దం��. 
 –  ఇం�  ��  వ���  ����న�   �పథ� ం�  ప��   �ష�   �����  �జ�� య��  అ�� ం�� 
 ��� 90�తం �� �ల� . 

 –  ���   �� ��  �ం�  �రమండలం  �జ�� య� �  ���   ఇ��ష�   ప�ల�  �ండ��  �ప��య 
 ��రంభం. ��ంబ�� శం��� పన� ఏ�� ��. 

 –  �జయనగరం  ���   �రక  �మ  �ర ��గ�   ప��  నవంబ� �  ��రం���మ�  అ���ల 
 �ల��. 
 –  �ఎం  ఆ��ల��  మ�ం�ద  తనయ  ప��  �న�ద�రణ�  అ�� ర�ల  చర� � 
 ����� మ�  �ల��.  �.852  �ట��  ����    ఎ�����  .  త� ర�  �ండ�   �ప��య� 
 ఖ������� మన�  అ����. 

 – అ�� ట�� �  ప�� �� ��������� య� ���న అ����. 
 –  ���ండ  ట�� �   –2�  ���  ఉన�   3.4  ���టర �  �రంగం  ప�ల�  �ధ� �నంత  త� ర� 
 �����లన�  �ఎం. 

 –కృ��న�� �ప�శం �� �� ��వన �� �� ��� ���  ���న� త� ����లన�  �ఎం. 
 –�ఎం  ఆ��ల  �ర�  �ప� ం  ��ం�   ���   ప��  ��  ��   క��   �����ం�� 
 చర� � ���ం��� మన�  అ����. 
 – �ట�� ం���� �జ�� య��, �� �����ల �ర� హణ� �ప�� క దృ����� లన�  �ఎం. 
 –  అవసర�న  �బ� ం��  �య�ం��వడం���,  �ర� హణ�  ఒక  ��� చరణ 
 ��ం�ం�ల�, �కమం తప� �ం� �ర� హణ ప�� ��ల� �ఎం ఆ�శం. 

 ���  �� ంల �ర� హణ �సం ఎ� ఓ�... 
 –  ఏళ����  �ర� హణ  స���   �క  ��  ఎ���తల  పథ��  �లనప���� య�  ���న 
 అ����. 
 – ��� అ���ల� �ఎం ఆ���. 
 – �� �ర� హణ� ఒక ఎ� ఓ� ��ం�ం�లన�  �ఎం. 
 –సంబం�త  ఎ���తల  పథ�ల  ప���  ��ల�  క����  ఏ�� ���  ��  పర� ��ణ� 
 ఈ ఎ���తల పథ�� న��� త�న ఆ�చన� ��లన�  �ఎం. 
 – ��ధ ������  అమల��న�  మం� ���ల� �� �ం� ��� కసర�� ��లన�  �ఎం. 
 – �ప�త� ం �ం� ఒక �ర� �  ఫం�  æఏ�� ట�� � ��లన�  �ఎం. 
 –  క�ం�  ���ల�  �ప�త� �  �����న� ం�న,  �ర� హణ  ��ల  పర� ��ణ� 
 సమర�వంతం�  న���  త�న  అవ�హన,  ���  ��ణ  ఇ�� ం��  త�న  చర� � 
 ����లన�  �ఎం. 



 ఈ  స��  స�����  జలవన�ల�ఖ  మం��  అంబ�  �ం��,  జలవన�ల�ఖ  �ఖ�  
 �ర� ద��   శ��ష�   ���,  ����దల�ఖ  ఈఎ� �  �  ��యణ���,  ఇతర 
 ఉన� ����� �జర�� �. 


