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త��ానుల� ఒక� ��ా ణం క��� �� వ ����� �ల�� దు
��ణ� ���న ��జ ���� స �య ���ాల��  అం��ం���
���� �ాన� ��ను�ల� �ి.ఎం. ఆ�ే�ాల�

�జ య న గ రం, ����ంబ ర� 3; జ �ా� త��ాను ��ప థ�ంల� �ల�� ల�� ��ధ ��ా ం��ల��  ఏ�ా�ట� �ే�ిన త��ాను స �య
���ాల��  అత�ంత ��ణ� ���న ��జ నం, ��గ��ర�, అత�ంత ప ���భ� ���న  మ ర గ��ొడ��  త ��త ర వ స త�ల ను క ��ం��ల �
�ాష� � మ�ఖ� మం�� �� ��ౖ.ఎ� .జ గ � �హ � �����  �ల��  క ల�క� � ల ను ఆ�ే�ం��ర�. త��ాను �ార ణం�ా ఒక� ��ా ణం క���
�� వ ����� �ల�� ద �, ల�త ట��  ��ా ం��ల�, �ర ��ా ం��ల ప� జ ల ను అప� మ త� ం�ే�ి ��ా ణ న ష�ం జ ర గ క�ం�� చ ర� ల�
�ేప ట�� ల ���ర�. జ �ా� త��ాను ��ప థ�ంల� ఉత�  �ాంధ� , ఉభ య ����వ �� �ల�� ల క ల�క� ర� �� �ి.ఎం. ���� �ాన� ��ను�
�ర� ��ం��ర�.

�ల��  క ల�క� � ఏ.సూర� క�మ��� మ�ట�� డ�త� త��ాను ఎదు�����ందుక� అ�� ���ల��ా స న� ద�ం�ా వ�న� ట��
�వ ��ం��ర�. ప���ళ�  ల�ను, �ాత భ వ ��ల��  �వ �ిసు� న� 1708 క�ట�ంబ�ల ను సుర ��త ��ా ం��ల క� త ర �ం�,
�ా����సం సూ�ళ�� , ��ా మ స ��ాల య�ల��  ప� �ే�క ���ాల� ఏ�ా�ట� �ే�ామ ���ర�. ��జ నం, మ ర�గ��ొడ��  త ��త ర
వ స త�ల �� �ా���� క ��సు� న� ట��  �వ ��ం��ర�. �ల�� ల� 54 స �య ���ాల ను ఏ�ా�ట� �ే�ామ ���ర�. ��ండ�
ఎ� .��.ఆ� .ఎ� ., ఒక ఎ� .��.ఆ� .ఎ� . బృం���� �ిద�ం�ా వ�ం��మ ���ర�. ��ండ� ��సు� �ార��  బృం��ల�, ��ండ� ������
�� �సు బృం��ల�, 6 అ���మ�ప క ద ళ బృం��ల� �ిద�ం�ే�ామ ���ర�. త��ాను స �య క చ ర� ల� �ేప ట��ందుక� 61
మం�� �ి�మ� ర�� , 4 బ� ట�  ను �ిద�ం �ే�ామ ���ర�.

�దు�� స ర ఫ �ా అంత�ాయం వ ల�  ��గ��ట� స ర ఫ �ాక� ఇబ�ందుల� ఏర� ���ే ఎదు�����ందుక� 97 ��గ��ట�
ట��ంక ర� ను �ిద�ం�ా వ�ం��మ ���ర�.  ��డ�  ప�న ర�ద�  ర ణ చ ర� ల� �ేప ట��ందుక� 36 జ�.�ి.�.ల�, 30 ప వ � �ాల ను
�ిద�ం �ే�ామ ���ర�. మ �� 60 ట�ప� ర� ను క��� �ిద�ం�ా వ�ం�న ట��  ��������ర�. ప� ���మ��య �దు�� స ర ఫ �ా��సం
60 జ న ��ట ర��  �ిద�ం�ా వ�ం��మ � �ె�ా�ర�.

త��ాను సంద ర�ం�ా స ర ఫ �ా��సం ����వ స �ాల� క��� �ిద�ం�ా వ�ం��మ ���ర�. 11,773 ��ట��� ట ను�ల �య�ం,
690 ��ట��� ట ను�ల ప ప��, 386.43 ��.ట ను�ల చ ���ర �ిద�ం�ా వ�ం��మ ���ర�.

���� �ాన� ���� ల� జ��ం� క ల�క� � ల� ��.ఆ� .మ ��� క�మ�� , మ య�� అ��� త ��త ర�ల� �ాల�� ���ర�.
ప�స �ాట���గ త హ �ల�� � �ా�ా�ల యం నుం� �ల��  ప� �ే�క అ���ా�� �ాం�ల�� దం�ే, జ��ం� క ల�క� � (���నూ�)
��.�.�ి.���� � క�మ�� �ాల�� ���ర�.
========================================================
కంట�� � ర��� ఏ�ా�ట�

�జ య న గ రం, ����ంబ ర� 01 ◌ః
బం�ా��ఖ�తంల� ఏర� ��న అల� �ీడ నం �ార ణం�ా, ఈ ��ల 3వ �ే�� నుం� �ల�� ల� ���� వ �ా� ల� క�����

అవ �ాశం ఉండ టం�� �ల��  యం��� ంగం అప� మ త�  మ ��ం��. క ల�క� � �� మ � ఎ.సూర� క�మ��� ఆ�ే�ాల ��ర క�  అ��
మండ ల�ల��  కంట�� � ర�మ�ల� ఏ�ా�ట� �ే�ార�.

మండ ల�ల �ా���ా కంట�� � ర�మ�ల ��ంబ ర��  ◌ః-

�జ య న గ రం ఆ� ��ఓ ఆ�ీ� ◌ః 8922276888
���ాప�రం ◌ః 8074400947



బ� ండ ప �� ◌ః 9494340170
�ప�ర�ప �� ◌ః 9951520101
ద ���ాజ�ర� ◌ః 6303131206
�ెం�ాడ ◌ః 9490036688
గ జ ప �న గ రం ◌ః 9963456373
గంట��డ ◌ః 9440178300
గ ����� ◌ః 9391626256
గ�ర� ◌ః  8639657970
జ�� ◌ః 9493072795
��త�  వ ల స ◌ః 9063452990
ఎ�.��ట ◌ః 6302060131
��ంట�డ ◌ః 6301377418
��ర క మ�����ం ◌ః 6301740792
����మ ర� ◌ః 9381494140
ప�స �ాట���గ ◌ః 9948748334
శృంగ వ ర ప���ట ◌ః 8500045143
���ాడ ◌ః 9440712421
�జ య న గ రం ◌ః 9100497329

�ార� �ప�రం ���జ � ◌ః
స � క ల�క� � ఆ�ీ� ◌ః 7286881293
�ార� �ప�రం ◌ః 9492895364
బ ����ట ◌ః 9110535874
�ీ��న గ రం ◌ః 9912390971
క�ర��ాం ◌ః 9492995878
��మ �ాడ ◌ః 9492506558

8247008956
�ఎ� ప�రం ◌ః 8309085355
�య� మ� వ ల స ◌ః 9346556187

9948614865
గ ర�గ���� ◌ః 8142995131
బ� ��� ◌ః 8919598043
బ�డం�� ◌ః 8106877661

8309239166
�ె�ా� ం ◌ః 9182881540
�ామ భ ��� ప�రం ◌ః 9989369511
�ాల�ర� ◌ః 9392687005
�ా���ంట ◌ః 9494972582
మ క��వ ◌ః 8374752591

��� గ��ర�, �ా�ట�ష � క� సంబం��ం�
పం�����ాఖ కంట�� � ర�మ� ��ంబ ర��  ◌ః-
�జ య న గ రం ���జ � ◌ః 8639313400
�ార� �ప�రం ���జ � ◌ః 9618967524



................................................................................................................................................
03.12.2021,
అమ�ావ�.

ఉత��ాంధ�ల� జ�ా�  త��ా�  ప���ి�త�ల��ౖ ���ాక�ళం, �జయనగరం, ��ాఖపట�ం, ఉభయ ����వ�� �ల�� ల కల�క�ర�� ,
అ���ార�ల�� �ీఎం �� ��ౖయ�  జగ�  ���� �ాన����� . స��:
హ�ం మం�� ��క��ట� సుచ��త క��� �జర�:

స�� సందర�ం�ా �ీఎం �� ��ౖయ�  జగ�  ఏమ���రంట�..:

ఎక��� ��ా ణనష�ం ఉండక�డదు. ఒక� మరణం క��� సంభ�ం��దు� . ఆ ��రక� అ���ార�ల� ప���� అప�మత�ం�ా
వ�వహ��ం���.

స�య �ార�క�మ�ల�, పనుల ��సం త��ా�  ప����త �ల�� లక� ర�.10 ��ట�  ��ప��న �ధుల� అందుబ�ట�ల�
ఉంచం��.

స�య చర�ల��  ఏ ల�పం ఉండక�డదు. �ల�� లక� ����న ప��ే�క అ���ార�ల� మ��ంత అప�మత�ం�ా ఉం���.

స�య ���ాల��  ఆ�ర ��ణ�త ��ల� మ�ఖ�ం. అల��� మం��ర�, ట��ల�ట�� .. ప�� ఒక�ట� �� �ా ఉం���. ఎక���
ఏ ల�పం ల�క�ం�� చూ���.

అ�� �ల�� లల� అవసర���న ఎ��ఆ� ఎ�, ఎ�ీ�ఆ� ఎ�  బృం��ల� ఉం���. ఆ ��రక� మ���ా�� అ�� ��ట�  ప���ి�త�ల�
స���ంచం��.

ఇం�ా అదనప� బృం��లను క��� అందుబ�ట�ల� ఉం���.

ఎక��ెక�డ మ�ంప�నక� గ�ర��� ��ా ం��ల� ఉంట�య� ������ , అక��� ప�జలను మ�ందు�ా గట���ా అప�మత�ం
�ేయ��. �ా��� తర�ం���.

�ెర�వ�ల�, �ాల�ల�, ��జ�ా�యర� కట�ల� ఎల� ఉ���యన��� చూడం��.

ఎక��ౖె�� �ాట��� గండ��  ప��� య� �ె��ి�� ల��� బల��నం�ా ఉ���య� గ����ం��� ��ంట�� జల వనర�ల �ాఖ
అ���ార�ల�� మ�ట�� డం��. ��ంట�� అత�వసర మరమ�త�ల� �ేపట�ం��.

ఇప�ట���ప��డ� ఉభయ ����వ�� �ల�� లక� త��ా�  మ�ప�� ల�నప�ట���, అక�డ ���� వ�ా� ల� క����� అవ�ాశం ఉం��
�ాబట��  అప�మత�ం�ా ఉండం��.

ఏ ప���ి�� అ��� ఎదు���వ����� �ిద�ం�ా ఉండం��.

ప�����ా� �ల� అప�మత�ం: �ీఎ�  ��క��  స�� శర�.

ఉత��ాంధ��� �ాట�, ఉభయ ����వ�� �ల�� లల� ఏ ప���ి�� అ��� ఎదు���వ����� ప���� అప�మత�ం�ా ఉ���మ� ����
నుం� ���� �ాన�����  ����ా స��ల� �ాల�� న� ప�భ�త� ప���న �ార�ద��� ��క��  స�� శర� ��ల���ం��ర�.



ఇప�ట��� 11 ఎ��ఆ� ఎ�  బృం��ల�, 6 ���� �ా��  ట�� ల�, 10 ������  �� ��  బృం��ల�, 5 ఎ�ీ�ఆ� ఎ�  బృం��ల�, 18 ��ౖ� 
స����  ట�� లను ఉత��ాంధ� �ల�� లల� �హ��ం��మ� ఆయన �ె��ార�. ఇం�ా 115 జ��ీ�ల�� �ాట�, మ�� 115
ట�ప�ర��  క��� అందుబ�ట�ల� ఉం��మ� �ె�ా�ర�. 232 �ళ�  ట��ంకర�� , 295 ����  జన��టర�� , 46,322 ��ట��� 
టను�ల �య�ం, 1,018 ��ట���  టను�ల పప��ల�, 41,032 �టర� వంటనూ��, 391 టను�ల పంచ��రను ఆయ�
�ల�� లక� పం�ిం��మ� అ���ర�.
�ట��� �ాట� ��ౖద� బృం��ల�, అవసర���న ఔష��లను పం�ించడం�� �ాట�, ల�తట��  ��ా ం��లక� �ెం��న 54 ��ల
క�ట�ంబ�లను స�య ���ాలక� తర�ం�ే �ధం�ా త��న ఏ�ా�ట��  �ే�ినట��  �ీఎ�  ��క��  స�� శర� �వ��ం��ర�.

�ా�ా, ఈ��ల 5వ �ే�� మ���హ�ం ప��� వద�  �రం ��ట� అవ�ాశం ఉంద�, ��� ప���వం వల�  �ాష� �ంల�� �ర ��ా ం��ల��
���� వ�ా� ల� క����� అవ�ాశం ఉంద� �ా��వరణ �ాఖ అ���ార�ల� �ె��ార�.

ప�భ�త� ప���న �ార�ద��� ��క��  స�� శర� ���� నుం� ���� �ాన�����  ����ా ఈ స��ల� �ాల�� న�ా, �ా�ం� 
�ా�ా�లయం నుం� వ�వ�ాయ �ాఖ ప��ే�క ప�«��న �ార�ద��� ప�నం మ�ల��ండయ�, ����నూ� �ాఖ మ�ఖ�
�ార�ద��� �.ఉ�ా�ాణ�, ఆ�  అం�  � మ�ఖ� �ార�ద��� ఎంట� కృష�బ�బ�, పం��య��ా�  ��ా �ణ��వృ���  క�షన�  ��న
శ�ధ�, ��ర సరఫ�ాల క�షన�  ఎం.����జ�శంక�, ��ౖద� ఆ��గ� �ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� అ�� క�మ��  �ింఘ��,
�పత��  �ర�హణ �ాఖ �ార�ద��� ��.కన�బ�బ�, ఇంధన �ాఖ �ార�ద��� ఎ� .���ాం�, ఆ���క �ాఖ �ార�ద��� ఎ� .గ�ల�� �,
గృహ ��ా�ణ సంస�  ఎం�� భర�  ���ాయ�  గ��ా� , అదనప� ��� ఎ.ర�శంక�  అయ����� �� �ాట�, పల�వ�ర�
అ���ార�ల� �ాల�� ���ర�.


