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 �. �.ఆ� .అం�ద� �  �న�మ ���  

 ఆ�� యం� పలక��� .. స�యం� ఆ� ��� ... భ����� .. 
 �న�మ వరద ��త��ం���  �ఎం ��  
 ���� �.గన� వరం ��జకవర �ం�� లంక ���ల� �ఎం 
 �రద �ం�న �డ�� ��క �� � �ప�ణం 
 లంక �����  ��నడకన ఇం�ం�� ���న �ఎం 
 �ప�త�  స�య �ర� �క�ల� ఆ�..  వరద ���ల�ం� �వ�ల �కరణ 
 ��  ��� � � �� ��మం సందర� న 
 ��మ స��లయ వ� వస�, �లం�ర � �వల� �ఎం ఎ�ట �పజల హర��� �� 
 అ��ర యం��ంగం స� ం�ం�న ��� �ఎం ఎ�ట �పశంస� 
 వరద‡ �ధ� ��.. ��ంబ సమస� � ��� �న�  �పజ� 
 ఇతర సమస� ల�� అ� �� �� క�ం�న �ఎం 
 ��� ం�� అక� �కక� � ప��� �� 

 �.గన� వరం, ��� ��జకవ����  �ఎం పర� �ం�న 
 వరద �ప��త ��ం�ల�ం�: 

 –  ��వ�  వరదల  �రణం�  �ం�న�  ��న  �.  �.ఆ� .అం�ద� �   �న�మ  ����� 
 �.గన� వరం  ��జకవర �ం��  ప�  లంక  �����   �ఖ� మం��  ��  �య� .జగ�  
 పర� �ం��. 

 –  ��ప��  �ం�  ఉదయం  ���ప�� �  �.గన� వరం  ��జకవర �ం  �.�ద��లంక�  �ఎం 
 ����� �.  ���  ����న�   వర �ం��  ���ప��   �� ం�   అ�� ం�.  ����   వద�  �� �క 
 �ప��ప���� �ఎం� క����� �. 

 –  అక� డ  �ం�  �ఖ� మం��,  �� �క  �ప��ప����,  అ����  �.�ద��  లంక� 
 పయనం  అ�� �.  వ�ష�  ��వ�  �య�  ����  �ఎం  �ప��ం��.  �����ం� �ం� 
 ��క ��  �� � �.�ద��లంక ����� �. 
 –  �ర�ంమధ� �  ��ల�  �ఎం  �����.  �బ� �న�   పంట�,  త�తర  �వ�ల�  అ�� 
 ������ �. ఎ�� మ�ష�  ������... ��ల� ఆ��� చర� ల� �పడ�మ�� �. 

 –  అక� డ  �ం�  �.�ద��లంక  ��మం��  అ���ట���  �ద�  ఎ��న  �పజ� 
 తర�వ�� �.  ��  ������ న  స����  �ం���  �ఎం  ��క ��   �ం�  �ంద�  ��.. 
 ఒ�� క� ��  పలక���   �ం��  ���.  ��మం�  ��ల��   క�య����  ��� 
 పలక�ం��. 
 –  వరద  ప�����,  అ��ర  యం��ంగం  స� ం�ం�న  ��,  �ప�త� ం  �ం�  �పక�ం�న 
 త�ణ  స�యం  త�తర  అం�ల�  ��మ��లంద��  �ఎం  �పశ� �  ���.  ఎక� ��  �పం 
 జ��ం�? అం� ఆ� ���. 
 –  స�యక  ���ల�  తర�ం�న  ��,  అక� డ  �జన  స����  త�తర  అం�ల� 
 �పజల�ం� అ�������� �. 
 –  సంబం�త  ��� క�క �� �  ���� ..  ఈయన  ��  ప����?��  మం�  ���?  అం� 
 �ఎం �ప�� ం��. 



 –  వరదల  సమయం�  �ప�త� ం  ����   ప���ంద�,  గతం�  ఎ�� �  ��  ఇ�  ప���న 
 �ఖ�� �వ� �� �ఎం� ��� �. 
 –  త�ణ  స�యం�  �ప�త� ం  �పక�ం�న  �య� ం,  స���,  ��,  అ��  �.2�ల 
 ��యల  ఆ� �క  స�యం  ��  �ప�  ఇం��  అం�ందం�  సంతృ��  వ� క �ం���.  స�యక 
 �����  �జనం �ణ� త �� ��ందం� �ఎం� ��� �. 
 –  ఇ�  సమయం�  ��మ  స��లయ  ఉ�� ��,  �లం���  ఈ  �ప��  సమయం�  అ�� తం� 
 ప���రం�  �ఎం  ఎ�ట  �పశంస�  ���ం��.  �ం�  ���ల�  తర�ంచడం�, 
 �ష�,  �పక�ం�న  స���,  ఇం��  �.2�ల  పం���  ���గం�  ప���ర�  �� 
 �ఎం� �వ�ం��. 
 –  త�� త  �ఎం  �.�ద��లంక��  ��మ  �పజల����ం�  �����.  స�య 
 �ర� �క��జ���?  ��?  �ష�,  �పక�ం�న  స�ల�  అం��?  ��?  ఇం��  �.2�ల 
 ��� న  త�ణ  ఆ� �క  స�యం  అం�ం�?  ��?  అ�  �ఎం  �ప�� ం��.  �ప�త� ం  ,  అ��ర 
 యం��ంగం స� ం�ం�న ��పట�... సంతృ�� వ� క �ం���  ��మ �పజ� హర��� �� ���. 
 –  ���  �ప�ణం���  �ద�  ఎ��న  ఇళ���  ���న�   �పజల�  అ��దం  ���   �ఎం 
 �ం�� ���. 

 –  త�� త  �ఎం,  �.�ద��  లంక  �ం�  అ��ల���ట  ����� �.  వరద  �రణం�... 
 లంక  ���ల  �ద  �ం�  వరద��  �పవ�ంచడం�  �త�ం  ���  అం�  �రదమయం 
 అ�ం�.  ��క �� �  అ�కష��� ద  �ఎం  ఆ  �����  ����� �.  �ర�ం  మధ� �  �బ� �న�  
 పంటల� ప���ం��. అ��ల ���ట� �ం� ���ల� �ఎం �����. 
 – త�� త స�ం�� ఉన�  ఉ��ల�ంక� �ఎం ����� �. 
 అక� డ �పజల����ం� �����. స�య �న��స �ర� �క�ల ��ం� ఆ����. 
 –  �ఎం�  �క  సందర� ం�  ��మం�  ��� ��  ఆయన�  ��� ��� �  అం�ం��. 
 �ఎం ��� ఆ�� యం� పలక�ం��. 
 –  వరద  �రణం�  ప��ల�  ఎ�ం�  నష�ం  ��ల��ం�  ���న�   ��గత�ల�  అ���� 
 �వ�ం��.  ���  పం�����న�   ��,  ��సం  పం���  �ఎం�  �వ��  అం�ం��. 
 �� �� �పబల�ం� గ�� చర� � ����ల� �ఎం ఆ��ం��. 
 –  �ం�  ��ం���   �� ��  �పబల�ం�  ���ం�న�   చర� ల�  �ద�   ఆ�గ�   �బ� ం� 
 ����.  స�ప�  మం�ల�  �ల�   ఉం���ల�,  �����  జ��న  ప�ం�  ���  మం� 
 �ద� ం  అం�ంచ���  అ�� ర���  �ద�ం�  ఉం�ల�  �ఎం  అక� �  ���  ఆ��ం��. 
 ��� సంబం�ం�న ఇంజ�న���� అం���� ఉం���ల�� �. 

 –  ఉ��ల�ంక�  ��ం���  �ఎం  ���  ��� ��   ఉం�.  అ��  ��� ���� 
 ���లంక�  �ఎం  ఆక�� కం�  ����.  అక� డ  స�య  �ర� �క��  జ��న  ��� 
 అ�������� �. 
 –  వరదల  �రణం�  ఆ  �����  ��� �� న  �����  �బ� �ం�.  �ం�  �ఎం...  గ���  �ం� 
 న���ం�  ��మం��  �ప��ం��.  �వంగత  �ఖ� మం��  �య�� �   హ�ం�  తమ� 
 ఇ��  మం�ర�� య�,  ఇ�� �  క����న�   ఇ��  ��వర�  ఆయన  హ�ం�� 
 క���గ��మ�  అం�  �������� �.  వరదల  సమయం�  అ��రయం��ంగం  అండ� 
 ���ర�� �. �పక�ం�న స�యం అం�ందం� �ఎం� �వ�ం��. 

 త�� త  �ఎం  �����  ���ప��  ����� �.  అక� డ  �ం�  �కల��ం  ����  వరద 
 �ప����  ప���ం��. 



 ��వ�  కట��  ఉన�   ���  �త��  ఇ��  క��ం�  ఇ�� ల�  �ఎం  అ���ల�  ఆ��� 
 �����. 
 –  అక� �  ఉం�న�   ��ం�ల�  ప�మ�� ం��.  �గ��–  సత� వ�  ��ం���  
 ప�మ�� ం��.  స�య  �ర� �క�ల�  అ��  ������ �.  �లం���  ��  ప���ర� 
 ఆ��ంబం  స��నం  ఇవ� డం�,  సంబం�త  �లం��   �త�  ���  �ఎం 
 అ�నం�ం��. 
 –  వరద  ��త  ��ం���   నష�ం  మ��,  �ప��న  స�యక  �ర� �క�ల�  ఏ�� �  ��న  �� 
 ఎ� ��ష� � �ఎం ప���ం��. 
 – త�� త �ఎం ��� �జమం�� ఆ�  అం�  � ��� �� � స�� స����� �జర�� �. 
 =========================================================== 
 26.07.2022. 

 వరద��  నష���న ఏ ఒక� �� అ�� యం జరగ� 
 ఇ��, పంట� ��� �న �రంద�� ఆ��ం�ం 
 15 ����  ఎ�� మ�ష� . ఈ �జ�  ����� �యం 
 ఇ� � �ప�త� ం. � మం� �� �ప�త� ం 
 అం� తప�  ���� ఆ� �ప�త� ం �� 

 �ఖ� మం�� �� �య�  జగ�  �ల�� 

 –  ��వ�  వరద  �ప��త  ��ం���   పర� టన  సందర� ం�  �ఎం.  �.�ద��  లంక, 
 ఉ��ల�ంక, ���లంక��  వరద ���ల����ం� �ఎం �����. 

 �.�ద�� లంక� �ఎం �పసంగం: 
 –  వరదల  సమయం�  స�యం  స�కమం�  అం�ం�?  ��?  అం�  �పశ� �  ���.  ఈ 
 సందర� ం� �ఎం �����.. 
 ‘‘��  �ప�  ఇం��  �ప�త� ం  సరఫ�  ��న  �ష� ..  �య� ం,  ప�� �,  ��,  �� 
 అం��?  ��?  �ప�  ఇం��  �.2  ��  అం��?  ��?  అ�  �ఖ� మం��  �ప�� ం��. 
 తమ�  అ��   అం�య�  అంద�  స��నం  ఇ�� �.  �ం�  క�క �� �  మం�  ��� � 
 ����  అ� �ఎం అడగడం�, అంద� ఒ� కంఠం� ఇ�� ��  అ� ��� �. 

 స� ష��న ఆ���: 
 వరద�  వ�� న�� �  �త�ం  అ��ర  యం��ం���   సన� ద�ం  ��ం.  �ప�  ఇం��  అండ� 
 �ల�ల�  ఆ���  ఇ�� ం.  �ప�  ఇం��  25  ��ల  �య� ం�  ��,  స���.  �.2  �� 
 అంద��ల�  స� ష�ం�  ��� ం.  ప��ల�  �����ల�,  ���  కనక  ��ం�,  అ�  �� 
 ��� ��  �ధం�  ప��ల�  ��  ��  ����ల�  ���   అ���ల�  ఆ���  �� 
 ��ం.  అ�  ఆ���  ఇవ� డ�  ��ం�  �త�ం  వ� వస�..  క�క ���  �ద�  ���, 
 స��ల�ల  �బ� ం�,  వలం���,  ఏఎ� ఎం�  అంద�  ��  క��  ప�  ��,  ఏ  ఒక� �� 
 �� నష�ం కలగ�ం� ��ల� ఆ��ం�ం. 
 ఒక  �రం  ��ల  సమయం  ఇ��మ�..  ఆ  త�� త  ��  �����  వ��   అ��న�� �  ఏ  ఒక� � 
 ��  తమ�  అంద�ద�,  ��   అ�ంద�  ���   �ట  ��డద�,  �రం  త�� త  �� 
 స� యం�  వ��   త��  ���న�  క�క ���  అంద��  ��� ం.  �ఖ� మం��  అన�   వ� � � 



 ���� ం�  ఇ�  అ�  ��  న�� �.  �ఎం  అ�  వ� � �  అ���  ఇ�� �,  ఆ  ఆ��� 
 స�కమం� అమల�� � సంబం�త క�క �ర �ంద�� ���, త�న వ�� అం�ం��. 

 అ�  వరద�  వ�� న�� �  ��  క�క  ఇక� ��  వ��   ఉం�,  క�క ���,  అ���లం�  �  ���  
 ����ం�  ��.  ��  ����   ��  క��ం�  ��� .  �  ���  ��  వ�� �.  ��  �పజల� 
 ��తం మం� జ�� ఉం�� ��. 

 �పజల�  మం�  జర��  అం�,  ����  ����  పక� న  ��� �.  అ���ల�  ఎంపవ�  
 ���.  ���  ఇ�� �� న  వన��  ఇ�� �.  అ�  ఇ�� న  త�� త  ‘‘ఒక  �రం  త�� త  �� 
 వ��   స� యం�  �పజల�  అ����.  అ�� �  ఏ  ఒక� �  ��  తమ�  మం�  జరగ�దన�  
 �ట  ��డ�  అ�  ��� ’’  ���  గ��  ఇవ� డం  జ��ం�.  మం�  ��ం  �బ��,  �రం 
 త�� త  ఇక� ��  వ��   అ���,  ఏ  ఒక� �  ��  తమ�  ఇ�  అంద�ద�  �ప� డం  ��. 
 �జం�  ఇక� డ  ప�  ��న  �ప�  �ప�త�   ఉ�� ��  అ�నందన�.  అ����  మం�  ��రన�  
 �ట �పజల �ట �ట �ం�ం� �� మం�� అ����ం�. 

 త� ర�� ఆ ప��: 
 ��వ�  న��య�  ఇక� డ  ����క�� ల�  �పజ�  అ����� �.  త� ర��  ఆ  ����� 
 సంబం�ం�  ప��  �ద�  �ట�డం  జ���ం�.  ��వ��  వరద  త���ఖం  ప��ం� 
 �బ��,  ఇక  ఎ�� మ�ష�   �దల��ం�.  క�క �ర �ం�  15  �����  ���   ���  ����.  మన 
 �ప�త� ం  ఇం�  మం�  ప�  ���ం�.  ఏ  �జ� �  నష�ం  జ���,  ఆ  �జ�   �����  స�యం 
 ఇ���� ం.  ఇ�� �  ��  ఈ  �జ�   ��యక  �ం�,  ��  ���� న  ప���ల��   వ�� � 
 చర� �  ���ం�ం.  ఇ��  ��� ��,  పంట�  నష����  ఏ  ఒక� �  ��  �ధ  ప���.  � 
 అంద�� ఆ��ం�ం. 

 ఉ���లంక� �ఎం �పసంగం: 
 అనంతరం  ఊ���లంక  ���న�   �ఖ� మం��  వరద  �«��ల�  ���� 
 �����.  వరద��   ���  అం�న  స��ల  ��ం�  �వ��  ఆ�  ���.  ఆ  త�� త  ��మ 
 �డ�� �����. 

 క�క �� � 100� 100 ��� �: 
 ‘ఈ  ��మం�  ���  1000  మం�  ��సం  ఉం��� �.  �  అంద��  ���   �పశ� � 
 అ����.  ��  అం��  అం�య�,  �క��  �ద�  �ప� ం�.  ��  ���   ���   బ�� 
 క�క �� � ��� � ����’. 
 ‘అంద��  �ప�  ఇం��  25  ��ల  �య� ం,  1  ��  ��,  �ట�   ����,  �ట�   ��,  �� 
 ట��,  ��  ఉ���య�,  ��  ఆ�గడ��..  అం��?  ��?’..  అ�  అడగడం�,  తమ� 
 అ��  అం�య� అం� ఏక కంఠం� ��� �. 
 అ�  �ధం�  ఇం�ం��  �.2  ��  ఇ�� �?  ��?  అ�  అడ�� ,  ఇ�� ర�  అం�  �క � 
 కంఠం�  స��నం  �ప� డం�,  స� ం�ం�న  �ఎం,  మ�  క�క �� �  మం�  ��� � 
 ����   అ�  �ప�� ం��.  �ం�  మ��  ��మ��లం�  ��చ� ం�  గ���  స��నం 
 ��� �. 
 100� 100 ��చ� � అ�� �. 

 గతం� ఇ� ఎవ�� ప� ���?: 



 వలం���,  స��ల�ల  �బ� ం�,  ఆశ  వర� ��,  అంగ� ���..  �వర�  ���   క�క ��,  ��� 
 ఎ��   �ద�..  ఎ�� ��   వర�  �ప�  ఒక� �  �����   ప�  ���.  ఏ  ��ంబం�  ఏ  ఒక� � 
 ��   ��డదన�   ఉ��శం�,  �ప�  ఒక� ��  మం�  ��లన�   తపన�  ప�  ���.  గతం�  ఇ� 
 ఎ�� �� ప�� జ���? అ� అడగడం� �ద� �పజ� ��� ఊ�� ��� �. 

 అం�� ��� అన�: 
 ఈ  ����,  ఈ  ����  ప��  జ���  ���   ����  అన�.  �  అంద��  మం�  జర�ల� 
 ��� ,  �ఖ� మం��  అ�  వ� � �  క�క �ర ��  ��  �� �శం  ��� ,  ��  ����   వన��  ���..  ఒక 
 �రం  ���  ��  ��   ఇ���� ం.  ఆ��  ��  ���� ందం�  ���.  ఆ  త�� త 
 �ఖ� మం��  వ���.  స� యం�  ���ల�  �వ��  అ���,  అ�� �  ఏ  ఒక� �  �� 
 తమ�  మం�  జరగ�దన�   �ట  ��డదన�   గ��  �పయత� ం  �  �ప�త� ం�  జ��ం�.  ఇ� 
 ��� ���� అ�� ఉండ�. అంద�� మం� జ���ం�. 

 ��� అం� ఇ�..: 
 ����  ఎక� డ  జ����  ���.  ఏద��   జ��న  �ంట�  �ఖ� మం��  అక� ��  వ�� �.. 
 క�క ���,  అ����  �పజల�  మం�  �య�ం�,  ఈ  �ఖ� మం��  ���  �����, 
 ��ల�  ��తం  ��  ����� ,  ����   ��  కనబ��  ����� ..  ��  �పజల�  ఏం 
 జ���  ఏ�ం��.  మన  ���,  మన  �ప��  ఉ�� �  క�.  మన�  ఏ  రకం�  ��లం�  ఆ 
 రకం�  ����,  మనం  �����  ��...  అన� �ం��   ����  క�����.  మన  ఈ���... 
 మన  ��  మ�  బం�రం�  ప�  ��� ర�  ����.  మన  ఆం�ధ�� �  మన  ��  బం�రం�  ప� 
 ��� డ�  ����.  మన  ��5  మన��  ఇం�  ��  ప�  ��డ�  ���ం�.  �పజ�  ఏ  ఒక� �� 
 మం� జరగక��� స�.. ఇ�ం� �ప��� గత �లన� ��ం. 

 ఒక� �� ��ంచ�క���: 
 ��  గర� ం�  ��  ����� �.  ఈ  �ద�మ��  గత  �ం�,  ��  ���  ఇక� �  ����. 
 అంత  ����  ఏ  ఒక� ��  క�సం  ��ంచ�క���..  ��  �ష�   అంద�ద�,  తమ  ఇం��  
 �.2  ��  ఇవ� �ద�  ��,  ఏ  ఒక� రం�  ఒక� ��  ��  ��ంచ�క���.  అంత 
 �రదర� కం�,  సమర�ం�  ఈ��  ప��  జ����� యం�,  ఆ  ప��  ��న  క�క ���, 
 ��ం�   క�క ���,  ఆ�  వర� ��,  అంగ� ���,  స��లయ  �బ� ం�,  వలం�ర �  వర�..  � 
 అంద� �� ఇంత �� ప� ���న� ం�� � అంద�� మన� న� ఇ�� �. 

 ఆ�� అనవసర ఆ�� టం: 
 ఈ  ����  అంద�  కష�ప�� �  �బ��,  మం�  ఫ���  క������ �.  అ�  గతం� 
 చం�ద��  హ�ం�  ఏం  జ���  ���..  ఏం  జ���  ఆయన  �ంట�  ప�����  �వడం.. 
 ��  ��  ప�  �య�ద�,  ��  ��  ప�  �య�ద�  ��� �   ��� ం..  అ���.  ���   �ప��, 
 ����  �ప�రం ������ 
 అ�  ఈ��  �ప�  అ����  ప�  ��ంచడం,  ఆ  �ధం�  ���  ���  �ట�డం.  ���  త�న 
 వన��  ఇ��   ప��లన�  ��� �  ఈ��  ���రం  ���,  అ���  �ం�� 
 ప���� �. 
 ఇక� ��  వ��   �ం�  ����  ��ల�  అ���.  ���   క��  �ధ� త  ��.  మ�  �లన� ర  –2 
 �ల��  ప��  ��  �ద�  �డ�ం.  ఇక  ���నవ��   ��  అ���.  �ప�  లంక 
 ��మం� ���� నవ��  ��� ం. 

 ��� �రదర� కం� అంచ��: 



 ��వ�  వరద  త���ం�.  �ద�  �ప�ద  �చ� �క  ��  ఉపసంహ�ం���� �.  క  వరద 
 నష�ం  అంచ��  �ద��డ��.  ఏ  ఒక� ��  ��  ఇం�పరం�  ��,  పంటల  పరం�  �� 
 నష�ం  క���  ఎవ�  �ధ  ప��� న  అవసరం  ��.  ఇ�  �  అంద�  �ప�త� ం.  ఈ  �ప�త� ం 
 ��. � మం� �సం ప� ���ం�. 

 ఒక� �� అ�� యం జరగ�: 
 ఇంత  మం�  స��లయ  �బ� ం�  ఉ�� �.  వలం���  ఉ�� �.  అ��   ��  ��� 
 �రదర� కం�,  ఏ  ఒక� ��  ��  అ�� యం  జరగ�ం�,  ���  అంచ��  �యడం 
 జ���ం�.  ఇ��  నష����,  పంట�  నష����  ఏ  ఒక� ��  ��  అ�� యం  జరగ�. 
 ఎ�� మ�ష�   ��  మ�  15  ����   ���  ��,  ఈ  �జ�   ������..  అం�  మ�  �ం�, 
 �� �లల�� � అంద�� ఆ డ�� ల ��� �డ�ం. 

 ���లంక� �� ఇ� అం�ల� �ఎం �పస�ం��. 


