
 వరద��  అ��ర యం��గం �ం��� చర� ల� ��ణనష�ం ��ం� ���ంచగ��ం 
 • 26ల�ల �� ��� ల వరద ���ల� �వడం ఎన� � �డ�� 
 • 5�����  191 �న��స �ం��� ఏ�� � �� ల� 30�ల మం�� తర�ం�ం 
 • త�ణ స�య చర� ల� వరద �����  ���  కలక ��� 5�ట� �.� ఇ�� ం 
 • �న��స �ం��ల �ం� ��� ఇం�����  ��� ��ం��� 2�ల �.� 
 •  �న��స  �ం����   �����  ��ం���  25��ల  �య� ం,��  కం�ప�� ,  �� 
 ఉ���య�,�� బం�� �ంప�,�� ��� ��  వం�� పం�� 

 ��ష� స��ర �రసంబం��,�� సం�మ మం�� ���.����స ����ల కృష� 
 అమ�వ�,18  ��:��ష�  �ఖ� మం��  �య�.జగ�� హ�  ���  ఆ��ల  �ర�  అ��ర 
 యం��ంగం  స�లం�  అవసర�న  అ�� �ం���  చర� �  ���వడం�  ��వ�  వరద��  
 ��ణ  నష�ం  ��ం�  �డ  గ��మ�  ��ష�  స��ర  �రసంబం��,�� 
 సం�మం,�����గ�  ����� �  ���.����స  ����ల  కృష�  స� ష�ం  ���. 
 �మ�రం  అమ�వ�  స��లయం  �ల�వ  ���  ప����  ���   ఏ�� �  ��న  ��� 
 స��శం�  ఆయన  �����  ��  �సం�  ��వ�  న��  భ��చలం  వద�  70.9 
 అ���,ధవ�శ� రం  ఆనకట�  వద�  26  ల�ల  �� ��� ల  ��  �పవ�ంచడం  ఇ�వల 
 చ��త�  ఇ�  �పధమమ�  ��� �� �.వరద�,����  వం�  �ప��ల�  గతం�  ఒక  ���  
 కలక ��,ఎ��   ����   వ�� ద�  ��  ��  �త�  ��� ల  ఏ�� ��  ����  కలక ���,  ���� 
 ఎ�� �  పర� ��ణ�  స�య  చర� �  �పట�డం�  �పజల�  మ���   స�య  చర� � 
 అం�య�  ��� �.��వ�  వరదల�  అ�� �  ���మ��,���   ��వ�, 
 ఏ��,ప�� మ  ��వ�,�న�మ  ����  అత� �కం�  �ప��తం  అ�� య�  ����.  ఆ� 
 ��� ల  మం���,���   ఇ�� � �  మం���,ఎంఎ�ఏ�,కలక ���,�ప�� క  అ����,  ఇతర  �ప� 
 �ప����,��మ  సర� ం�  ల  వర�  అం�  �రంతరం  ��ంబవ��   �����  ఉం� 
 �పజల�  �వలం�ం�ర�  మం��  ��� �� �.అ�� �కం�  �ఖ� ం�  ��మ  ��� 
 స��ల��,�లం�ర �  వ� వస�ల  �� �  లంక,�త��  ��ం�ల  �పజల�  �ం��� 
 అ�పమత�ం  ��  ���  స�లం�  �ర�త  ��ం�ల�  తర�ంచడం�  ��ణనష�ం  ��ం� 
 ��డగ��మ� మం�� ����ల కృష� స� ష�ం ���. 
 వరద  �ప��త  �����   త�ణ  స�యక  చర� ల  ��త�ం  �ప�  కలక ���  5�ట�  �.�  వం�� 
 ���  ��దల  �యడం  జ��ంద�  మం��  ����ల  కృష�  ��� �.  వరద  �ప���� 
 ��న  5  �����   191  �న��స  �ం��ల�  ఏ�� �  ��  ల�  30�ల  574  మం��  ���� 
 తర�ం�  ���  అవసర�న  ����,ఆ�రం  వం�  క�స  అవస�ల�  క�� ంచడం 
 జ���ంద�� �.256  �ద�   ���ల�  ఏ�� �  ��  �పజల�  అవసర�న  �ద�   �వ� 
 అం�ంచడం  ���  వదర  �ం�  ��ం���   అం��� ��  �పబల  �ం�  అవసర�న 
 చర� �  ���ం�న� ��  ����.�న��స  �ం��ల���  ���  ��  64  ల�ల  ఆ�ర 
 ��� ల�  �ద�ం  ��  పం��  ��మ�  అ�� �.అ�  �ధం�  14  ల�ల  మం���  �� �ట�� 
 అం�ం�మ�  �వ�ం��.ఎ��ఆ�ఎ�  బృం�ల�  ��  10  ఎ��ఆ�ఎ�  బృం��  స�యక 
 చర� ��   ���ం��� య�  ����.అ�� �  ���మ  ��  ���   �ం��  ��ంతం�� 
 ���ల�  10�ల  ఆ�ర  ��� ల�  అం�ంచడం�  ��  �జమ�ం�దవరం  �ం�  మ�  10 
 �ల ఆ�ర ��� ల� �� పం���న� �� మం�� ����స ����ల కృష� �వ�ం��. 
 �న��స  �ం��ల  �ం�  ఇం��  ������   ���  ��ం���  2�ల  �.�  వం�న  ఆ� �క 
 స����   అం�ంచండ  జ���ంద�  మం��  ����ల  కృష�  ����.  అ�  �ధం�  వదర 
 �ప����  ��  �న��స  �ం����   ��  ��ం�ల  ���  ��ం���  25��ల  �య� ం,�� 
 కం��� ,��  ఉ���య�,��  బం��  �ంప�,  ��  ఆ��  ���  ��  వం� 
 స��ల�  ఉ�తం�  అం�ంచడం  జ���ంద�  మం��  ����స  ����ల  కృష� 
 ���� �వ�ం��. 



 ఇంత  �ద�ఎ��న  వరద�ప�హం  వ�� �  ��వ�  ఏ�గట��  గం��  పడ�ం�  ��రంచ 
 గ��మం�  అం��  �వంగత  �ఖ� మం��  �.�య�.�జ�ఖ�  ���  �లం�  ఏ�గట�� 
 ప�ష�ం  �యడ�  �రణమ�  స��ర  �ఖ  మం��  ����ల  కృష�  ���  ���.�న�మ 
 ��ంతం�  31�ట�  ఏ�గ��  బల�నం�  ఉం�  గం��  ప�  అవ�శం  ఉన�   �ట�  ఇ�కబ��� 
 �� గం�� పడ�ం� ���మ� ఆయన ��� �� �. 
 వదర  �ప����  ��న  �పజల�  అ��   ���  ఆ���ం��  అంద�  �ప� 
 �ప����,అ��ర  యం��ంగం  అం�  అహ�� శ�  �శ���ం�  ఆ�స��ల�  క��   ���  
 �వలం  �జ�య  ల���సం  �ప�ప��త�  �ప�త� ం�  ����  ఆ�పణ�  �యడం  స��ద� 
 మం��  ����లకృష�  ��� �.�ఖ� మం��  �య�.జగ�� హ�  ���  ���ప���  ���  
 ఏ�య�  స��   ���  �పజల  క���  ఎ�  ����య�  �ప�ప��త  �మ�� ం�ర�  �� 
 హ�ం�  ఎ�  ��� ర�  మం��  ����ల  కృష�  �ప�� ం��.��  హ�లం�  �త� ం  క�� 
 ప�����  �ల��� య�  ���  ���.�ప�ప�ం  అం�  ఆపద�  ఉన�   ���  ఓ���  
 ��� ల�  �ప�త� ం  అం�ం�  స�య  చర� ��   ఏ��  ����� ఎవ���  స�య  చర� � 
 అంద���   అ�ం�  �ష�ల�  �ప�త� ం  దృ���  ���  తప�   ����  ఆ�పణ� 
 �యడం సబ� �ద� మం�� ����స ����ల కృష� �ప�ప��తల� �త� ���. 

 (ప���� ��,స��ర�ఖ అమ�వ� స��లయం ��� �� �యడ�న�) 


