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 ��  ���  �����  ��� �  ����  �క��  �త�   ���  సంగం  �� ���  ���  అం�తం  ��న 
 �ఎం �� �య� .జగ� . 

 �క��  �త� ���  సంగం  �� ��  వద�  �వంగత  �ఖ� మం��  స� � �య  �య� .�జ�ఖ� ���, 
 �వంగత మం�� �క�� �త� ���ల �ంస�  ��గ�ల� ఆ�ష� �ం�న �ఎం. 

 జలవన�ల�ఖ  మం��  అంబ�  �ం��,  వ� వ�య�ఖ  మం��  ���  �వర ��  ���,  పల�� 
 ఎం��,  ఎ�� �� �,  ఎ�� �� �,  ఉన� �����,  �క��  �జ�హ�  ���  ��ంబ 
 స�� � �జ�. 
 ======================================================================== 
 ================================================= 
 06–09–2022, 
 �� ��� ����� ���� ��� . 

 ��  ���  �����  ��� �  ����  �క��  �త�   ���  సంగం  �� ���  ���  అం�తం  ��న 
 �ఎం �� �య� .జగ� . 

 �క��  �త� ���  సంగం  �� ��  వద�  �వంగత  �ఖ� మం��  స� � �య  �య� .�జ�ఖ� ���, 
 �వంగత మం�� �క�� �త� ���ల �ంస�  ��గ�ల� ఆ�ష� �ం�న �ఎం. 

 సంగం �� ��� ��� అం�తం ��న అనంతరం �పజల����ం�న ��� �న �ఖ� మం��. 

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

 �ం�  మన�� �,  ��న�� �  ఆ�� యత�  పం����న�   �ప�  అక� �,  ���మ� �,  �ప� 
 �ద���,  �� ����,  �ప�  అ�� �త�  �ం��  ���  ��ం�  ��,  ��� 
 హృదయ�ర� క కృతజ�త�. 

 �.320 �ట�� సంగం, ��� � ������. 
 ���  దయ�  ఈ��  మ�మం�  �ర� �క�ల�  ���రం  ����� ం.  ���  �.320  ��� 
 మన  �ప�త� ం  వ�� న  త�� త  ఖ��   ��  సంగం  �� ��,  ��� �  �� ��  ఈ  �ం� 
 �����ల�  �����  ���  అం�తం  ���ం��� ం.  ఈ  �ం�  �����ల  �� �  ���  5 
 ల�ల  ఎక�ల�  �����  ���క�ం�ం.  ��వల�  ఆత� ��,  ��� ��ర�,  స�� ప��, 
 ���, �వ� ��జకవ��ల� మం� �� �ర� �క��� ఈ�� ���రం ��� ం. 

 ���ళ�� ఒక�  క�� మండల� ��... 



 ���  దయ  వలన  వ�స�  ���  ఏ��  ��  ��ష�ం�  మం�  వ���  ������ �. 
 �తన� ల  �హం�  ��న��   క����ం�.  మన  ��  �ద,  ��ంగం  �ద,  ��ష�  �పజల�ద 
 ���  సంవత� ���..  ఏ  ఒక�   సంవత� రం  ��,  ఏ  ఒక�   మండలం  ��  కర� 
 మండల��  �పక�ం��� న  అవసరం  ��ం�,  ��ం�  ���  దయ�  ఒక  మం� 
 ��వరణం ��ష�ం� క����ం�. 

 ఇ�వం�  ప������   ఈ��  �క��  �తం���  సంగం  �� ���,  ��  త�� త  ��� � 
 �� ���  ���  అం�తం  ����� ం.  2019�  మన  �ప�త� ం  అ��రం��  వ�� న  త�� త 
 3.85  ల�ల  ఎక�ల�  వర�ప���  అ�న  సంగం  �� ���  ���న� �  ������  �ప��, 
 ��� ణం� �గం �ం� ��� �యడం� �� ఇ�ళ ��� అం�తం ��ం. 

 �ప��ల ప�������  �����  ���.. 
 2019  �� �  మనం  అ��రం��  వ�� న  త�� త  9  �ల�  �రగక  �ం�  ���   సమస�  
 వ�� ం�.  ఒక��  క��  సమస� ..  మ���  ���   న��  వ�స�  �ం�ళ�  ��  వరద� 
 వ�� �.  అ��  ��  అ��   సమస� ల�,  �ప��ల  ప����ల�  ఎ����  �����  
 ప�ల�ద  దృ��  ���  �వలం  ��ళ��  �.320  �ట��  ��  ఖ��   ��  ఈ  �ం�  �����ల� 
 ��� �� ��� అం�తం �యగ��ం. 

 ఈ �����ల చ��త ���... 
 ���  సంబం�ం�న  �ర� �  �వ��� �  ఒక� ��  ��� �� న  అవసరం  ఉం�.  ���  140 
 సంవత� �ల  ��తం  ����   ��  హ�ం�  క��న  ఈ  ఆనకట�  �ల�క��  ���వస�� 
 ���ం�.  గతం�  ఎంత  మం�  �ఖ� మం�����   ��  అప� ��   ఏ  ఒక� �  ��  ఈ 
 �����  �ప��, ��� � ��� � మం� ��లన�  ఆ�చన ఏ ఒక� �� ���. 

 �వంత�త �య�� �  హ�ం� ��త�.... 
 �వంగత  �త,  ��యతమ  �య��,  మ��త  �జ�ఖ� ���  ��(�న� ��)  �ఖ� మం�� 

 అ�న  త�� త  ��త�  ఈ  ��� �  ��ం  వ�� ం�.  మ��  �ద����ప�కన  ప�� 
 �ర��� ం�� అ��� �ం�� ప���. 

 2006�  సంగం  �� ��   ప��  ��రంభమ�� �.  ఈ  ��  ఆ  ���యన�  ����, 
 �ఖ� మం���  ఆయన  ��రం�ం�న  �����   ప�ల�  ���  �యగ��న�  �ప� ��� 
 గర� ప���� �.  ఇంత  �ప�   అవ�శం  ఇ�� నం��  ����  కృతజ�త�  ����� �. 
 �న� ��  హ�ం�  �����   ప��  �ద�  ��...  2009�  �వంగత  �త,  �న� ��  మన 
 మధ�   �ం�  �రమ�� �.  ఆ  త�� త  ఈ  �ం�  �����ల�  ��  ప��ం���  ప���� 
 ��ం�  ��ం�.  2006�  ఉమ� �  ��ష�ం�  �వంగత  �త  �జ�ఖ� ���  ��న  అ��� 
 ��త� ����. 

 ��� హ�ం� మ���� తప�  ప����... 
 మ��  2014�  ��ష�ం  ����న  త�� త  వ�� న  ���  �ప�త�   హ�ం�..  ఈ  �����   �సం 

 �వలం  �.30.85  ���  ��త�  ఖ��   ��  ���  ������ �.  సంగం  �� ���  2017 
 ���  ���  ���మ�  ఒక��  ��� �.  2018  ���  ������మ�  మ���..  2019  ���  ��� 
 ���మ�  ఇం���  ��� �.  ఇ�  మ����  �ద  మ����  ����ం�,  ��� �ం� 



 ���  తప� ...  ������  ���  ��ల�  ఏ��  ఆ�చన  �య��.  ��  ��ంద��  
 �����ల�  ���  �ం�యడం,  ఎస� �ష�   ఇ�� యడం...  ఆ  త�� త  క�ష��  దం��వడ�. 
 చం�ద�� �� హయం� ఇ�వం� అ��� ��ం. 

 �� ����– ఆ�� �� అ�న �త�  ��ప�ర �ం... 
 మనం  వ�� న  త�� త  ఒక��  ���   సమస� �,  మ���  వరదల  వం�  �ప��ల 
 ప������� ...  ��  సంవత� �ల��  �.200  �ట��  ��  ఖ��   ��  ఈ  ������  ��� 
 ��ం.  ఇ�  ఈ  ������  ���  ��  �� ���  �త�   ���  ఈ  ������  ��� ం.  �� 
 ����,  మం���,  అ�� ��  అ�న  �క��  �తం  ���  ����  ఈ  ��  ఇక� డ 
 మనంద�  మధ�   ఈ  �����   ��రం�ంచ���  ఈ  �ర� �కమం�  ��  పం����� ం�. 
 హ�న� రణం�  మనంద��  ��  �త�   �రమ�� �.  �త�   ��ప�ర �ం  సంగం  �� ��� 
 �క��  �త� ���  సంగం  �� ��  అ�  ��  ����� ం.  త�� �  �త�   �ర���� 
 ఎ�� � మన మన�� �� ఉం�డ� ���  న�� � ఈ �ర� �కమం ����� ం. 

 ఆ  ��  �త�   సంస� రణ  �ర� �కమం�  ��� న  ఆ  �ట�  ����ం�  ఈ  ��  �త�   �� 
 ఈ  ������  �ట�డ�  ��ం�  ��� ణం  ��  ���  ��  ���  అం�తం  ��  ��� ��  
 ����� నం�� మన�� � �� కృతజ�త� ����ం��� �. 

 ఈ�� ��   వల�  ఇ�� �  ���   ���   క���  ��వ  �ం�  2.47  ల�ల  ఎక��,  క���  ��వ 
 �ంద  మ�  63��  ఎక��,  �వ�  ��వ  �ంద  మ�  75  �ల  ఎక��  �ర�..  3.85  ల�ల 
 ఆ�క�� ���కరణ జ���ం�. 

 ��� � �� ��� ���రం.... 
 ఈ  �ర� �కమం  త�� త...  ఇక� డ  �ం�  ��� �  �� �� �  ���రం  ���ం��  ����� �.  ఆ 
 �����   ��  ఇం�.  150  సంవత� �ల  ��తం  ��� ం�న  ఆ�క��  ���వస��  ��ం�. 
 ప��ం���  ���  �క  ���  1  ల�  ఎక�ల�  �రం�ం�  ఆ  �����   ఇ�� �  �� 
 అం�ంచ�క��ం�.  అప� ��   ఆ  �వంగత  �త,  ��యతమ  �య��  �జ�ఖ� ���  �రవ 
 �పడం  వల�  ��త�  �����   అ���  �ం��  ప���.  ఆ��  �.147  �ట��  �����  
 వ� యం అంచ� ���... ఆ�� అప� �� �.86 ��� ఖ��  �� 
 ��యతమ �త �జ�ఖ� ����� ������ ప��� ��ంచగ���. 

 ��యతమ  �త  �జ�ఖ� ���  ��  చ���న  త�� త  �����   మర�  �ర ��� ��  ��ం�. 
 అ�ం�  ప����ల  మధ� �  �ం�  మర�  ఈ  ��  ఆ  ������  ���  ��న  ���  అం�తం 
 ����� ం. 

 ���న� � �కమం� 26 ���� ������... 
 ఈ  ��  ఈ  ������  ��త�  ��..  ���  దయ�  �ప�  ����  ������  �� 
 ���న� �  �కమం�  ���  �య���  అ���  �ం��  ����� ం.  ����ళం  �ం� 
 ��� �  ���   వర�  ��  26  �����ల�  ���న� �  �కమం�  ����� ం.  ఆ  �ప� 
 ������  ��  ఉ���  ప���  �����మ�  ��  ఇ���� �.  మం�  ��  అవ�శం 
 ���  ఇ�� ల�..  త�� �  �తన� ల�  ఇం�  మం�  జర�ల�  ���   మన��  ���ం�  ఈ 
 ��  ఈ  �ర� �క���  వ�� న  �ప�  ఒక� ��  మ�క� ��  హృదయ�ర� క  కృతజ�త� 
 ��య���ం��� �. 



 �.85 �ట� ���న ప�ల� పచ� �ం�... 
 ��ప�  �ందట  �ద��,  ఎ�� ��   ��క�   ���  ��జకవ����  సంబం�ం�..  ���  
 సమస� �  ��� �.  ��య  రహ��  �ం�  సంగం  �� �� �  ���  రహ��  ��� ��� 
 �.15  ���  అ��ంద�� �.  అ�  మం��  ����� �.  ��జకవర �ం�  12  ఇ��ష�  
 ప�ల�  సంబం�ం�  అ���.  �.40  ���  అంచ�  క��న  ���  ��  మం�� 
 ����� ం.  ��జకవర �ం�  ���  ��  ఊ��  25  ఉ�� య�� �...  ���  రహ��  ��� ��� 
 అవసర�న  �.14  ���  ��  మం��  ����� ం.  ఆత� ��  ��� ����  �� ష�   ��ం�  
 �ంద  �.12  ���  అ���  అ�  ��  మం��  ����� �.  సంగం  �����   �ం�  సంగం 
 పం�య��  ��  స��యం  �సం  �.4  ���  అ���.  ���  ��  మం��  ����� ం. 
 �త��� ద  ���  �.85  �ట�  ���న  ఈ  ప�ల�� ం��  అ�మ��  మం�� 
 ����� �. 

 �వ��.. 
 మం�  జర�ల�  మన��  ఆ�ం��� ..  �  అంద�  చల��  ��నల�  మం�  ��  అవ�శం 
 ���  ఇ�� ల�  ఆ��� ..  �ల�  ���ం��� న�  �ఎం  ��  �య� .జగ�   తన  �పసంగం 
 ��ం��. 
 ======================================================================== 
 ================================================= 
 06.09.2022 
 ఎ� �ఎ� ఆ�  ��� � ���  

 �ఎం �� �య�  జగ�  ����� ����� ��� � ���  పర� టన 

 ��� న��  సంగం  వద�  ��� ం�న  �క��  �త� ���  సంగం  �� �� �  ��రం�ం�న  �ఎం, 
 ఈ సందర� ం� ��� �న జలవన�ల �ఖ మం�� ఏమ�� రం�... 

 అంబ� �ం��, జలవన�ల �ఖ మం�� 

 అంద��  నమ�� రం,  ��� �  ���   �పజల  ��ర��ల�  స� ప� ం,  �వంగత  �య� ఆ�   �� 
 జలయజ�ం��  సంగం,  ��� �  �� �� ల�  �ఎం��  ��రం�ంచడం  అ�� త�న 
 స�� �శం.  �య� ఆ�   ��  �ఎం�  ఉన� �� �  ఈ  �ం���  శం��� పన  ���,  తం�� 
 సంక�� ం�న  ఈ  �ం���  తన��  ��రం  �యడం  చ��త�  అ���  జ��  సంఘటన, 
 అం��  ఇ�  అ�� త�న  ఘటన.  ఈ  �ం�  ఆనకట��  ����   �ప�త� ం  �� తం�త� ం 
 �క�ం�  1882�  �ర� ం  ఏ�� ����,  ��  ప���  ఎ��   ఎక�ల  ఆ�క�� 
 �గ��ం�,  ��  ఆ  త�� త  ���ర �ం  ���  ��ంగం  ఇబ� ం��  ప���� �,  ��  �త� 
 �� �� �  ��ల�  ����� �,  �� తం�త� ం  త�� త  అ�క  �ప��� �,  �ఖ� మం��� 
 వ�� �  ఎవ�  ���  దృ���ట���.  ��  �య� ఆ�   ��  ���  దృ�����  స��దం� 
 క����న�   అ�క  �ఎం�ల  ���  ����ం���ల���� �,  అం��  �గం�� 
 2006�  సంగం  �� �� �,  2008�  ��� �  �� �� �  ఆయన  శం��� పన  ���.  ��  ఆ 
 త�� త  �ప��� ల  సమయం�  ప��  జరగ��,  ఏ��  జ���  క�షన�  �స�  జ���, 
 ��  ��  జగ�   ��  �ఎం  అ�న  త�� త  ���  �����  ���  అం�తం  ���.  �క��  �� 
 ��ంబం  ��ం�  అంద��  ���,  �క��  �త� �  మం�  �ఖ�  మం���  ���,  �� 
 ఆయన  అ�లమరణం  త�� త  ఈ  సంగం  �� �� �  �క��  �త�   సంగం  �� �� � 
 �మకరణం  ���,  ఈ  �ం�  ���� � ల�  ��రం�ంచడ�  ��,  త���  క��� 



 �ర��న�   ��ం�ల�  దృ���  �����  జలయజ�ం  ���� � �  ఏవ��  �క ��   �య� ఆ�  
 ��  �ద����న�  అ��   ��  జగ� ��  ��రం����,  ఇ�  �వ  సంకల� ం,  మ��   మ��  
 జగన��  వ���, అ��  ���� � � ����� ��రం����, ధన� ���. 


