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అమరావతి 

 

వరదబాధిత జిల్లా ల్ కల్ెకటరాతో సీఎం వీడియో కాన్ఫరెన్స  
 

అమరావతి: 
– వరద బాధిత పరా ంతాల్లా  సహాయ కారయకరమలల్ పురోగతిప ై కల్ెకటరాతో సీఎం వీడియో కాన్ఫరెన్స  
– వీడియో కాన్ఫరెన్స ల్ల పాల్గొ న్న కడప, చితతూ రు, నెల్లా రు, అన్ంతపురం జిల్లా ల్ కల్ెకటరుా , ఇతర 
అధికారుల్ు 
– పాక్షికంగా దెబబతిన్న, పూరతూగా దెబబతిన్న ఇళా్కు పరతహారం, 104 కాల  స ంటర కు వచిిన్ కాలస, వాటి 
పరతష్ాారానికి తీసుకున్న చరయల్ు, రూ.2వేల్ రూపాయల్ అదన్పు సహాయం పంపిణీ, నితాయవసరాల్ 
పంపిణ,ీ అధికారుల్ క్షేతరస్ాా యి పరయటన్ల్, రోడా తాతాాలిక పున్రుదధరణ, చెరువుల్ భదరత, గండలా  
పూడిివేత, తాగునీటి సరఫరా, గలా్ంతెైన్ వారతకి న్ష్టపరతహారం, మరణ ంచిన్ పశువుల్కు పరతహారం సహా 
పల్ు అంశాల్న్ు సమీక్షించిన్ సీఎం. 
– అంశాల్వారీగా పరగతిని అడిగత తెల్ుసుకున్న సీఎం. వివరాల్ు అందిచిన్ కల్ెకటరుా . 
– పరసుూ తం ఆయల జిల్లా ల్లా  కురుసుూ న్న వరాా ల్ప ైనా కలడా సమలచారం అడిగతతెల్ుసుకున్న సీఎం. 
అధికారుల్కు పల్ు ఆదేశాల్ు జారీచేసిన్ ముఖ్యమంతిర. 
– పంట న్ష్టంప ై ఎన్ుయమరేష్న్  పూరూయిన్కొదదీ ... వెంటనే సో్ ష్ల ఆడిట  కలడా నిరవహ ంచాలి: సీఎం 

– పూరతూగా ధ్వసంమ ైన్ ఇళా్ స్ాా నే కొతూ  ఇళా్న్ు మంజూరుచేయలలి: 
– వెంటనే పన్ుల్ుకలడా మొదల్ుప టటటల్ల చరయల్ు తీసుకోవాలి: 
– ఇళ్లా ల్ేని కారణంగా వారతకి తాతాాలిక వసతి ఏరాాటు చేయలలి: 
–తాతాాలిక వసతిల్ల కనీస సదుపాయలల్న్ు ఏరాాటు చేయలలి: 
– మళా్ల నివాస వసతి ఏరాడేంతవరకల కలడా వారతని జాగరతూగా తీసుకోవాలి. 
– చెరవుల్ు గండలా  పడకుండా జాగరతూ  తీసుకోవాలి: 
– చెరువుకు, చెరువుకు మధ్య అన్ుసంధాన్ం ఉండాలి: 
– చెరువుల్ు నిండగానే అదన్ంగా వచేి నీటిని నేరుగా కాల్వల్కు పంపించే వయవసా ఉండాలి, భవిష్యతతూ ల్ల 
దదనిప ై దృష్ిటప టటండి: 
– తాగునీటి వసతతల్ పున్రుదధరణప ై దృష్ిటప టటండి: 
– అన్నమయయ పరా జెకుట  తెగతపో వడంతో నీటిని నిల్వచేయల్ేని పరతసిాతి. అల్లగే చాల్లచోటా తాగునీటి 
సరఫరాకు ఆధారమ ైన్ చెరువుల్ుకలడా గండలా  పడాా యి: 
– వీటిమీద ఆధారపడా పటటణాల్లా , గరా మలల్లా  తాగునీటికి కొరత రాకుండా తగతన్ చరయల్ు తీసుకోవాలి: 



– వచేి వేసవినికలడా దృష్ిటల్ల ఉంచుకుని బల్మ ైన్ పరతాయమలనయలల్ు ఏరాాటు చేయలలి: 
– నితాయవసరాల్ు అందించిన్ పరతి కుటుంబానికి కలడా అదన్పు సహాయం రూ.2వేల్ు అందాలి: 
– అధికారుల్ు క్షేతరస్ాా యి పరయటన్ల్కు వెళా్లన్పుాడల వచేి విజఞపుూ ల్ప ై ఉదారంగా సాందించండి: 
– ఆరీబకేల్ దావరా వితూనాల్న్ు పంపిణీకి అనిన ఏరాాటలా  చేశాం: 
ఆరీబకేల్లా  వితూనాల్ు ఉంచాం: 
 

 

ఆ ప దీ మునిష్ివి బురద రాజకీయలల్ు: సీఎం 

 

– వరద బాధిత పరా ంతాల్లా  బాధితతల్న్ు ఆదుకునేందుకు ఇంతటి శరవేంగా చరయల్న్ు తీసుకోవడం అన్నది 
గతంల్ల ఎన్నడూ జరగల్ేదు: 
గతంల్ల కనీసం నెల్ పటటటది: 
– ఇపుాడల వారంరోజుల్లా నే బాధితతల్కు సహాయలనిన అందించగలిగారు: 
– బాధిత కుటుంబాల్కు అనినరకాల్ుగా న్ష్టపరతహారానిన అందించాం: 
– గతంల్ల ఇల్ుా  ధ్వంసమ ైతే పరతహారం అందడానికి నెల్రోజుల్ు పటటటది: 
– దురదృష్టవశాతతూ  ఎవరైెనా మరణ సతూ  వారత కుటుంబానికి పరతహారం ఇవావల్ంటట నెల్రోజుల్ు పటటటది: 
– గల్ె్ా ంతెైన్ వారతకి ఎల్లంటి పరతహారం ఇచేివారు కాదు: 
– అల్లంటిది ఇవాళ్ వారంరోజుల్లా  ఆయల కుటుంబాల్కు పరతహారం ఇచిి వారతని అదుకునానరు: 
– గతంల్ల రేష్న్, నితాయవసరాల్ు ఇసతూ  చాల్ు అన్ుకునేవాళ్లా : 
– మన్ం వీటిని ఇవవడమే కాకుండా రూ.2వేల్ రూపాయల్ు అదన్పు సహాయం కలడా ఇచాిం: 
– గతంల్ల ఎపుాడూ కలడా ఇల్ల చేయల్ేదు: 
– సీజన్  ముగతసతల్లగా న్ష్టపో యిన్ రెైతతల్కు సహాయం చేసిన్ దాఖ్ల్లల్ు ల్ేవు: 
– ఇపుాడల న్ష్టపో యిన్ రెైతతల్కు యుదధపరా తిపదికన్ ఎన్ుయమరేష్న్  పూరతూచేసి..సీజన్ ల్లగా వారతకి 
సహాయం అందిసుూ నానం: 
– గతంల్ల ఇన్ పుట సబ్ససడీ అందాల్ంటట కనీసం సంవతసరం పటటటది: 
ఆతరావత కలడా ఇచిిన్ దాఖ్ల్లల్ు ల్ేవు: 
– ఇవాళ్ పంట న్ష్టపో యిన్ సీజన్  ముగతసతల్లగానే మన్ం అందిసుూ నానం: 
– రూ.6వేల్ కోటుా  న్ష్టం జరతగతతే ... ఇచిింది రూ.34 కోటటా  అని విమరశల్ు చేసుూ నానరు: 
– జరతగతన్ న్ష్టంల్ల 40శాతం రోడలా  రూపతణా,  30శాతానికిప ైగా పంటరూపతణా, సుమలరు 18శాతం 
పరా జెకుట ల్కు జరతగతన్ న్ష్టం రూపతణా జరతగతంది: 
– హుద హుద ల్ల రూ.22వేల్ కోటా న్ష్టం జరతగతందని చెపాారు: 



ఇచిింది రూ.550 కోటుా : 
– అదంతా కలడా కేందర పరభుతవం న్ుంచి వచిింది: 
– రూ.22వేల్ కోటుా  న్ష్టం వచిిందని చెపిాన్ ప దీ మనిష్ి ఇచిింది రూ.550 కోటుా : 
– కల్ెకటరుా , అధికారుల్ు బాగా పనిచేసి పరతహారానిన ఇంతవేగంగా అందిసతూ .. దానిప ైన్ కలడా బురద 
జల్ుా తతనానరు: 
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అమరావతి 

 

భారీ వరాా ల్ు, వరద న్ష్టంప ై నాల్ుగు జిల్లా ల్ కల్ెకటర ల్తో కాయంప  కారాయల్యం న్ుంచి సీఎం శ్రర వైెఎస  జగన్  
వీడియో కాన్ఫరెన్స  
 

వెైఎస ఆర  కడప, అన్ంతపురం, నెల్లా రు, చితతూ రు జిల్లా ల్ కల్ెకటర ల్ు హాజరు 
 

చీఫ  స కరటరీ డాకటర  సమీర  శరమ, వయవస్ాయ శాఖ్ స ాష్ల  సీఎస  పూన్ం మలల్కొండయయ, 
పురపాల్క,పటటణాభివృదీి శాఖ్ స ాష్ల  సీఎస  వెై.శ్రరల్క్షిమ, జల్వన్రుల్ శాఖ్ స సష్ల  సీఎస  డాకటర  
కేఎస .జవహర  రెడిా , ఆరతధకశాఖ్ ముఖ్య కారయదరతశ ఎస ఎస .రావత్, రవాణా, రోడలా , భవనాల్ శాఖ్ ముఖ్య 
కారయదరతశ ఎంటీ.కృష్ణబాబు, రెవెన్ూయశాఖ్ ముఖ్య కారయదరతశ వి.ఉష్ారాణ , ఇంధ్న్శాఖ్ కారయదరతశ 
నాగుల్లపలాి శ్రరకాంత్, పంచాయతీరాజ  కమిష్న్ర  కోన్ శశిధ్ర, పౌరసరఫరాల్ శాఖ్ కమిష్న్ర  గతరతజా 
శంకర, విపతతూ  నిరవహణ శాఖ్ కమిష్న్ర  కే.కన్నబాబు, ఇతర ఉన్నతాధికారుల్ు హాజరు 
 


