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 14–07–2022, 
 అమ�వ�. 

 జలవన�ల�ఖ� �ఎం �� �య� .జగ�  స��. 

 అమ�వ�: 
 –జలవన�ల�ఖ� �� ం�  ��� లయం� �ఎం �� �య� .జగ�  స��. 
 –�లవరం స� ���న� � �����ల� �ఖ� మం�� స��. 

 �లవరం – �ంద�� వరద�. 
 –  �లవరం  ������  �లక  ��� ��,  �ంద���  వ�� న  వరదల  �రణం�  త���న 
 ప���ల� �ఎం సమ�గ స��. 
 –  �లవరం  ������  ఈ�ఆ� ఎ� �� ం  ��� ణ  ��ంతం�  గతం�  ఏర� డ�  �� � –1,  �� � –2� 
 ���  ప�ల అంశం� స��శం� �స�ృత చర� . 
 –  �లవరం  ఈ�ఆ� ఎ�   �� ం�  సంబం�ం�  �� �   1,  �� �   2�  �ం�ం��  ���   ప�ల� 
 ��� �ంచ��� 9 ర�ల ����, ���క� అవసరమన�  అ����. 
 – ఇప� �� ���  �ర��� య�, ���న ���� �������  ఉంద� ���న అ����. 
 –  ���� న  ����,  ���క�  ����క�ం�  ��వ�  న��  �ంద���  వ�� న  వరదల 
 �రణం� ��వ �ఫ�  �� ం ��ంతం�� వరద �� ��ందన�  అ����. 
 – వరద� త��క ఈ ప��� ������మన�  అ����. 
 –  మ���  ��� �  �ప�రం  జ���న�   ��వ  �ఫ� �� ం  ప�ల�  ��  �ంద��  వరదల 
 �రణం� అంత�యం ఏర� �ందన�  అ����. 
 –  ��వ��  వరద  క�సం�  2  ల�ల  �� ��� ల�  త� ����  ��వ  �ఫ�   �� ం  ��ంతం� 
 ప�� �య��� అవ�శం ఏర� డదన�  అ����. 
 –  వరద�  ����  త� ��...  ఆగ��  �ద��రం�  ప��  ���  ��రం�ం�ం��  అవ�శం 
 ఏర� ��ంద� అంచ� ����� మన�  అ����. 
 –  ఈ  ప����  ���  �మ� రం�  ప��  �య���  అ�� ర���  �ద�ం��లన�  
 �ఖ� మం��. 

 –  �లవరం  ������  సంబం�ం�  �ం�దం  �ం�  ��ంబ��    ���� న  �త�ం  �.2,900 
 �ట��, ��ష� �ప�త� ం తన �ంత ��ల� ఈ ఖ��  ��ందన�  �ఎం. 
 –  �లవరం  �����  జ���న�   ప�ల�  �గవంతం�  �య���  అడ�� �  �.6�ల  �ట� 
 ��ల� �ం�దం �ం� ర�� ం���� చర� � ����లన�  �ఎం. 



 –  �ం��ం�   �� �  ��ంబ��    ��  ��నం�  ��ం�..  అడ�� �  డ�� � 
 ��� ం��ం�...,  ������  సంబం�ం�న  �లక  ప�ల�  త� �తగ�న  �ం�� 
 �న��ంచవచ� న�  �ఎం. 
 – వరద తగ ��� ఈ ప�� శర�గం� �య��� ఈ డ��  ఉప�గప��ందన�  �ఎం. 
 –  ఈ�ర�  అడ�� �  �ం�దం  �ం�  ���  ��� ం���  అంశం�  దృ����� లన�   �ఎం. 
 ఈ�ర� �ం���� �ఖ� �� ��లన�  �ఎం. 

 –  �లవరం  ��,  ఎడమ  �ల� ల�  సంబం�ం�  ��   వ�� � ,  క�� ���  ప�ల�  �ప�� క 
 దృ����� లన�  �ఎం. 

 ఆగ��� ��� �, సంగం �� ��� ��రంభం. 
 –  ఆగ��  ���రం�  ��� �  �� ��,  �క��  �తం���  సంగం  �� ��ల  ��రం�త� ��� 
 �ద�ం��మన�  అ����. 
 –�� ���  ��� �� న  �వంగత  మం��  �క��  �తం���  ��గహం  �సం  ఎ������� మ�, 
 అ� �� త� ర� ���ం�ంద� ���న అ����. 
 – దస� ��� అ�� ట�� � –2 �ద�ం ��ల� �ఎం ఆ���. 

 –���ండ �����  ట�� �  – 2ప�ల�� �ఎం స��. 
 –  ఏ��� �  387.3  �ట��,  ��  278.5  �ట��,  �� �  346.6  �ట��,  ���  ఇప� �వర� 
 137.5 �టర� ప�� ��మన�  అ����. 
 – ఎ�� ప������� వ��  ఏ�� �� ��ర�ం� ������ ��� అం�తం ��లన�  �ఎం. 
 ఆ �ర� ప�� �����ల� �ఎం ఆ�శం. 
 – �ల��� ��� చరణ �ద�ం��ల� �ఎం ఆ�శం. 
 –  వంశ�ర  �����   ��� –2  �� –2  ప��  ����  ������� య�,  అ��బ�� 
 ��రం�త� ��� �ద�ం���మన�  అ����. 
 –  అ�  సమయం�  ���   �� ��  �ం�  �రమండలం�  �రం�ం�  ఎ���తల  పథ��� 
 శం��� పన �ర� �కమం �పడ�మన�  అ����. 

 –  ఉత��ం�ధ  �జల  �సవం�,  మ�ం�దతనయ,  �రక�మ�ర ��గ�,  గజప�నగరం  ��ం�  
 ���,  �యల�మ��  �లద��,���బండ,  �ం�  ���,  �దవ�,  ఆ� �ఎ�   ������, 
 �����  �ంతల��,  �య�� �   ప�� �,  మడక�ర  ���   ���,  �ర���ప� , 
 వ���ల��  క����  �త�ం  27  �����ల�  ���న� ��కమం�  ����య��� 
 ల�� ల� �� ��ం�న �ఎం. 

 క�� � ప�� మ ��ంతం� �ప�� క దృ��. 
 – ద��� ల తరబ� ప�� మ క�� � ��ంతం �� �నకబ� ఉం�: 
 – ఈ ��ంతం� �ప�� క దృ����� �� న అవసరం ఉం�: 
 – �� వస�ల పరం�, �క�� ల పరం� అత� ంత �నకబడ� ��ంతం ఇ�: 
 –  ద�����  ఇక� డ  �ం�  �న���న�   వలసల�  ���ంచ���  ��� చరణ 
 �ద�ం���: 
 – ���� ��� క�సం ఒక ఎక� ���� ఇ�� �: 
 – ఈ ��ంతం� ఇ��ష�, ���� పథ�ల� ���న� � �కమం� ������: 
 – ��వల� �పజల� �� పకం ����ం�, వలసల� ���ంచగ���ం: 
 –  ఐ�ఐ,  ����� �,  ఇం���ం�   ����  త�తర  ��� సంస�ల  పరం�  ������ న 
 చర� ల� ��� చరణ �ద�ం���: 



 – ఈ ��ంతం� �పజల �వన �ప��ల� �ంచడం� �ప�� క దృ����� ల� �ఎం ఆ�శం. 

 ఈ  స��  స��శం�  జలవన�ల�ఖమం��  అంబ�  �ం��,  �ఎ�   స��   శర� , 
 జలవన�ల�ఖ  �ఖ�   �ర� ద��   శ��ష�   ���,  ఆ� �క�ఖ  �� ష�   �ఎ�   ఎ�   ఎ�   �వ�, 
 ఈఎ� � � ��యణ���, ఇతర ఉన� ����� ����� �. 


