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ప�లపత�� ర�, మందప��, ఇతర వరదబ���త ��ా ం��లనుం�
కడప �ల��

అన�మయ� ��ా జ�క��  ��గ�వ ��ా మ�ల��  వరద బ���త�లక� �ీఎం ప�ామర�

�వ�ం�ా �ెబ��న� ప�లపత�� ర�ల�  క�య������న �ీఎం

సమస�ల��ౖ స�యం�ా �ీ�  బ���  �న� �ీఎం

అక���కక��ే ప���ా��ాల ప�కటన

�ధ�ంసం జ����న �ర�ను బ���త�లనుం� �ెల�సుక�న� �ీఎం

ఆ��ట� ఉ������� �వ��ం�న బ���త�ల�

ప�భ�త�ం, అ���ార�ల� స�ం��ం�న �ర���ౖ బ���త�లక� �ీఎం ప�శ�ల�

స�యం అం��ం��? ల���? ఆలస����ం��? అంద���� వ��ం��? ఇల� అ��ర�ాల��ా ప���ం�న �ీఎం

ప�భ�త�ం, యం��� ంగం ప��ర���ౖ బ���త�ల హర�ం

గతంల� ఎన�డూ ఇంత ��గం�ా స�యం అం��న సంద�ా�ల�� వన� బ���త�ల�

వరదల� ��ట�� క��� � ��ా ణ�ల� ��ల���న �ా�� క�ట�ంబ�లక� ప�ామర�

�ా�� క��ట� వ�థలను �న� మ�ఖ�మం��

ఆక�ట�ంబ�ల� �ల�ొక��క���ల� త��న స�య సహ�ా�ాల� అం���ా� మన� మ�ఖ�మం��

ఉ���నల� వ��న వరద సమయంల� �ాహ�� ��తం�ా పల�వ��� ��ా ణ�ల� �ా�ా��న య�వక�లక� అ�నందన

బ���త క�ట�ంబ�ల�� � య�వక�ల�, య�వత�లక� ఉ�ా��, ఉ�ో��ాల��ౖ ప��ే�క చర�ల� �సు���ాలంట� కల�క�� క� �ీఎం
ఆ�ేశం

� కళ�మ�ం�ే ఇళ�కట��ం� ఇ�ా� నంట� బ���త�లక� �ె�ి�న �ీఎం

మందప��ల� 9 మం��� ��ల��� ప�జ��� క�ట�ంబ��� ప�ామ���ం�న  �ీఎం

క��ర�మ���ర��ా �ల�ిం�న క�ట�ంబ సభ��లక� ��డ��ా �ల��ా� మన� �ీఎం

ఆ క�ట�ంబ�లను ఆదుక���ల� మ���� చర�ల� �సు���ాల� అ���ార�లక� ఆ�ే�ాల�

��ా మ�ల� ��ొక��క���ంతవరక� అండ�ా �ల��ా� మన� ��



స�య ప�న�ా�ాస ప����య ��న�ాగ�త�ందన� �ీఎం

ప�లపత�� ర�, మందప��, ఇతర వరదబ���త ��ా ం��లనుం� (కడప �ల�� ):

అన�మయ� ��ా జ�క��  �ె���� వడం �ారణం�ా �వ� �«ధ�ం�ా��� గ����న ��ా మ�ల��  మ�ఖ�మం�� �� ��ౖయ� .జగ� 
పర�ట�ం��ర�. బ���త�లంద���� అ��ర�ాల��ా ��డ��ా ఉంట�మ���ర�. ��ా ణ�ల�, ఆసు� ల�.. ఇల� అ��ర�ాల��ా
నష��� �న బ���త�లను ఆయన ప�ామ���ం��ర�. �పత�� ల� ప�భ�త�ం, యం��� ంగం ప��ర���ౖ పల� ప�శ�ల�
���ార�. ��వల� అం��న �ర�ను అ���� �ెల�సుక����ర�. ఊ��ంచ� �పత��  సమయంల� అ���ార యం��� ంగం, �ాష� �
ప�భ�త�ం ప��ర���ౖ బ���త�ల� సం��షం వ�క�ం�ే�ార�. శర��గం�ా ఆదుక����రంట� మ�ఖ�మం���� �వ��ం��ర�.
బ���త�లను ఆదుక��� ప����య ��న�ాగ�త�ంద� �ీఎం ప�కట�ం��ర�. ఏం �ే���  బ�గ�ంట�ం�ో  ��ా మసు� లనుం�ే �ీ�  బ��� 
�సుక�� పల� ప���ా��ాలను �ీఎం ప�కట�ం��ర�.

ప�లపత�� రల� నల�మ�ల�...

అన�మయ� ��ా జ�క�� క� ��గ�వన ఉన� ప�లపత�� ర� ��ా మ�మంల� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  పర�ట�ం��ర�. మందప��,
ఆ���ాడ� స�పంల�� ����ా�  నుం� ��ర��ా ఆయన ప�లపత�� ర� �ేర�క����ర�. వరద �ారణం�ా �ెబ��న�
ఇళ�� , �ధ�ం�ా��� గ����న ��డ��  త��తర ��ా ం��లను �ీఎం ప����ం��ర�. ప�లపత�� ర�ల� �ాయల��� నుం� �ీఎం
నడ�చుక�ంట� ��ా మం అం�� ����ార�. ���� వరద �ారణం�ా ఇళ��  క���� వడం�� ��ాశ�య�ల�ౖన ����శ�రమ�,
సుబ��ాయమ�, ల����ే�, ����ాస�ావ�, ఆ��ల��� త��తర బ���త�లను �ీఎం స�యం�ా కల�సుక����ర�.
ఉ���నల� వ��న వరద ఏ�ధం�ా నష�ం��ౖ బ���త�లను అ�����ెల�సుక����ర�.
అ�ే ���ల� వరద �ారణం�ా ��ా ణ�ల� ��ల���న ��ంకట�ా�, శంకరమ�, ఆ�ెమ� క�ట�ంబ�లను క��� �ీఎం
కల�సుక����ర�. ఆయ� క�ట�ంబ�లక� అండ�ా ఉంట�మ� �ె�ా�ర�.
వరద ఎల�ంట� �ధ�ం�ా�� సృ�ి�ం�ం��, త�ా�త ప�భ�త�ం, అ���ార�ల� ఎల�ంట� చర�ల� �సుక����రన������ౖ
��ధ ప�భ�త� ����ాల� ఏ�ా�ట� �ే�ిన �� ట� ఎ����ష� ��ౖన క��� �ీఎం ప����ం��ర�.

అ���ార�ల� ఎల� స�ం��ం��ర�? స�యం అం��ం��? అం�ేల�?:
బ���త�లక� �ీఎం ప�శ�ల�:

బ���త�లను కల�సుక�న� సమయంల� �ీఎం �ా���� పల� ప�శ�ల� ���ార�. త�ణ చర��ా ప�భ�త�ం ప�కట�ం�న
స�యం అం��ం��? ల���? అన������ౖ �ీఎం �ా���� పల� ప�శ�ల� ���ార�. ��ష� నుం�, �ా��కం�ా ధ�ంస���న
ఇంట���, ప�����ా ధ�ంస���న ఇంట��� క��� ప���రం అం��ం��? ల���? ఏ����� ఇబ�ందుల� ఉ���య�?అ�
అ���ార�. ప�భ�త�ం యం��� ంగం బ��ా �ే�ింద�, అ���ార�ల� స�ం��ం� ఆదుక����ర� బ���త�ల� �ీఎంక�
�వ��ం��ర�. �ా� �క ప�జ� ప���ధుల�క��� ���షం�ా ప��ే�ారంట� �ీఎంక� �ె�ా�ర�.
అ�ే సమయంల� �ానున� ���ల��  �ేపట�బ� �� �ార�క�మ�ల గ���ం�క��� �వ��ం��ర�. ఇం�ా ఎవ����� స�యం
అందక�� �ే ��ంట�� స��ాలయ�లను సంప���ం��ల� సూ�ం��ర�. అ���ార�లను అ�� సమస�ల�
ప���ా�రమ���ంతవరక� ఇక��ే ఉంచు��మ� �ీఎం బ���త�లక� �ె��ార�.

వరద �ారణం�ా తమ ఇళ��  ప�����ా క���� య�య� బ���త�ల� �ీఎంక� �వ��ం��ర�. భ�ష�త�� ల� మ�� మంప�
వసు� ంద�� ఆం�ోళనను �ార� వ�క�ం�ే�ినప��డ�, అల�ంట� ������ ఆ�ా�రం ల�క�ం�� ఎల��� న ��ా ంతంల� కడ��మ�,
ఇప�ట��� భ��� గ����ం� పట�� ల� క��� �ిద�ం�ే�ార� �ీఎం �ా���� �వ��ం��ర�. సహజం�ా ఇల�ంట� �పత�� ల
సమయంల� ఇళ��  ప�����ా ధ�ంస����ే ర�.95��ల� ఇ��, ��త�  ఇంట�� మం�ర��ే�ా� ర�, �ా� ఘటన �వ�తదృ�ా� �
బ���త�లను ఆదుక���ందుక� మ��ంత మ�ందుక� వసు� ���మ� �ీఎం �ె�ా�ర�. 5 సు� ట��  స�లం ఇ��, �ా�� కళ�మ�ం�ే
��త�  ఇళ�  కడ��మ���ర�. ఈ ప�కటన �ేయ�ా�� ��ా మంల�� బ���త�ల� హర�ం వ�క�ం�ే�ార�.



పంట�� ల�ల��  ఇసుక ��టల�, ��ట�� క��� �న �ాహ��ల త��తర అం�ాల��ౖ వరద బ���త�లను అ���� �ీఎం మ����
�వ�ాల� �ెల�సుక����ర�. అల��� వ�వ�ాయ భ�మ�ల� ��ట�� క��� �న�ారణం�ా పనుల�� � ప���ి���
��ా��ంచ����� ఉ�ా���� పథకం ����ా ప����మ��య�ల��ౖ�� ��ా మసు� ల�� చ���ం��ర�. ఈ �ీ�  బ���  ఆ��రం�ా
బ���త�లను ఆదుక���ల� ప�లపత�� ర�ల��� ��లక ప�కటన �ే�ార�.

ఆపదల� ఆదుక�న� య�వక�లక� అ�నందన:
ఒక ఉ���తం వ���� స��... క�ట�ంబ సభ��ల�� �ాట� �ాట��ా��� �ా�ా��న పల�వర� య�వక�లను �ీఎం ��
��ౖయ� .జగ�  అ�నం��ం��ర�.
అన�మయ� కట�  �ెగ�ా�� ��ా మంల��� వరద ఎల� వ��ం�� గంధం �వప��ా�  ����ా �ీఎం �ెల�సుక����ర�.
క�ట�ంబంల�� 9 మం��ల� 7గ���� �ా�ా��న� �ీఎంక� �వ��ం��ర�. 6–9 ���ాల� ప�����ా అందర� �ట�ల�
ఉం���� య�మ�, ఆత�ా�త ������ా �ట�మట�ం తగ�డం�� 7గ�ర� బ��ామ�, ����న ఇద�ర� �ా�స ఆడక
మరణ�ం��ర� మ�ఖ�మం���� �వ��ం��డ�.
వరదల��  త��దండ�� లను ��ల���న సుజ�, త��� ��ల���న అ���  అ�� మ�� య�వక���� క��� �ీఎం
ప�ామ���ం��ర�.
క�ట�ంబ సభ��లను ��ల���న ఇల�ంట� య�వక�ల�, య�వత�లక� ఉ�ో�గం, ఉ�ా�� కల�నల��ౖ చర�ల�
�సు���ాల� �ీఎం అ���ార�లను ఆ�ే�ం��ర�. �ా����ర�ను న�దు �ేసు���ాల� కల�క�� క� �ె�ా�ర�.

ఇద�ర� క�ట�ంబ సభ��లను ��ల���నప�ట���, బ���త�లను ఆదు��వడంల� ��ా మ సర�ం� �ం జగ���హ� �����  మం�
ప��ర� కనప����రంట� ��ా మసు� ల� �ీఎంక� �వ��ం��ర�. సర�ం�� మ�ఖ�మం�� అ�నం��ం��ర�. ��ా మంల�
పర�ట�సు� న�ంత ��ప� సర�ం�నుం� ఆయ� క�ట�ంబ�లక� సంబం��ం� �వ�ాలను �ీఎం �ెల�సుక����ర�.

ప�లపత�� ర�ల� తనను క��ిన, ఇట�వల� గ�ం�ె ���త� �ే�ంచుక�న� ప���� �����  అ�� వృ������� మ�ఖ�మం��
స�య �������ా స�యం అం��ం��ల� �ీఎం ఆ�ే�ం��ర�.
ప�లపత�� ర�క� స�పంల��� �ంతల��న అ�� ��ా మం నుం� ��ంతమం�� �ీఎంను కలవ����� వ���ర�. సుమ�ర� 60
ఇళ��  ఉంట�య�, గత ప�భ�త�ం చంద�బ�బ� హయ�ంల� అంగ� �ా�� ��ం��� �� ��ల��ం��ర� �ీఎంక� �ి�ా�దు �ే�ార�.
��ంట�� అక�డ అంగ� �ా�� ��ంద�ం ఏ�ా�ట���ౖ చర�ల� �సు���ాల� కల�క�� ను �ీఎం ఆ�ే�ం��ర�.

������క ప�న�ా�ాస ��ం��� ల వద�  ఆశ�యం �� ందుత�న� �ా��� మ�ఖ�మం�� కల�సుక����ర�. �ా���� అందుత�న�
��వలను అ��� �ెల�సుక����ర�. ��జనం, ఆ��గ�ం��సం �సుక�ంట�న� చర�ల��ౖ అ���ార�ల� ����ం��ర�. ��ా మంల�
��ౖద� ���ాల ఏ�ా�ట���ౖ అక�డ ప��ేసు� న ఏఎ� ంలనుం� �వ�ాల� అ���� �ెల�సుక����ర�. ఎల�ంట� అంట�
�ా�ధుల� �ాక�ం�� �ానున� ���ల��  మ���� జ�గ�త�ల� �సు���ాల���ర�. త�ా�త వరద బ���త�లను మ��ంత�ా
ఆదు��వ����� �సుక�ంట�న� చర�లను �ీఎం ... ప�లపత�� ర� సభల� �ీఎం ప�కట�ం��ర�. త�ా�త మ�గ�� ర�
మ��ళలక� 5 ��ంట�  ఇంట� స�లం పట�� లను పం�ిణ��ే�ార�.

ఎం��మం��� �ా�ా��న స��ాలయ భవనం, ప����ం�న �ీఎం:

ప�లప�త�� ర�ల� వరద సమయంల� ఎం��మం��� ��త��ా ����ం�న ��ా మ స��ాలయ భవనం �ా�ా��ం��. భవనం
�దట� అంతసు�  వరక� ప�����ా మ������ �ంద� అ���ార�ల� �వ��ం��ర�. ఆ��ట� ఘటనక� �ా��ం�ా.. �ర�
ఎంతవరక� వ��ం�ో  �ె�యజ�సూ�  అక�డ ����� � ల�వ�  (��� ఎ� ఎ� ) మ���  ���ార�. ���� �ీఎంక� చూ�ిసూ�
అ���ార�ల� �వ��ం��ర�. త�ా�త ��ా మ స��ాలయంల� ప��ేసు� న� ఉ�ో�గ�లను �ీఎం కల�సుక����ర�.
అం��సు� న� ��వల��ౖ ఆ�ా ��ార�. వరద స�య �ార�క�మల�, ప���రం, ప��జ��ల��ౖ ఆ�ా��ార�.



మందప��ల� బ���త క�ట�ంబ�లక� �ీఎం ప�ామర�:

ప�లపత�� ర� త�ా�త ��ర��ా మందప�� �ేర�క����ర�. మందప��ల� ప�జ��� ��ర��ాట� �ామ����� క�ట�ంబ���
ప�ామ���ం��ర�. ఆక�ట�ంబంల� �త�ం 9 మం�� వరద�ారణం�ా ��ా ణ�ల� ��ల��య�ర�. అ�ే ��ా మంల� క�ట�ంబ
సభ��లను ��ల���న ఈశ�రయ�, రమణలను �ీఎం కల�సుక����ర�. ��ండ� �ాళ�క� కట����� ఉన� ఈశ�రయ�ను
�ీఎం ప�ామ���ం��ర�. మందప��ల� �త�ం 12 మం�� ��ా ణ�ల� ��ల���ా, ఇద�ర� గల� ంతయ��ర�. �ా�� ఆచూ��
ఇప�ట��� �ె�యల�దు. తమక� అంద���� ప�భ�త�ం ప���రం అం��ంద� క�ట�ంబ సభ��ల� �ీఎంక� �వ��ం��ర�.
భ�ష�త�� ల� క��� ఈ క�ట�ంబ�లక� అండ�ా ఉంట�న� �ీఎం భ���ా����ర�. �సు���ా��న చర�ల��ౖ అ���ార�లక�
ఆ�ే�ాల� ఇ���ర�.

మందప�� నుం� �ర�గ� వసు� న� సందర�ంల� ద�త�ాల� �ాసులను �ీఎం పల��ం��ర�. అందుత�న� స�యం��ౖ
ఆ�ా��ార�. ఆత�ా�త ��ర��ా జవహ�  న��దయ ����లయ���� �ేర�క����ర�. �������నుల� అం��ం�న �త�పట���
�ీఎం �ీ�క��ం��ర�.


