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అమరావతి. 
 

భారీ వరాా లు కురుస్తు న్న జిలలా ల కలెకటరాతో సీఎం శ్రీ వ ైయస .జగన  స్మీక్ష 

 

అమరావతి. 
ప్రకాశం, ఎస పీఎస ఆర  న లలా రు, చిత్తు రు, వ ైయస్ాార  కడప్ జిలలా ల కలెకటరుా , అధికారులతో కాయంప్ు 
కారాయలయం న్తంచి సీఎం వీడియో కాన్ఫరెనా  
 

స్మలవేశంలో పాలగొ న్న వాతావరణ శాఖ అధికారులు 
వాతావరణ ప్రిసథిత్ులు, భారీ వరాా లప ై వాతావరణశాఖ అధికారులన్తంచి స్మలచారం తీస్తకున్న సీఎం శ్రీ 
వ ైయస .జగన  
 

ఈ స్ాయంత్రం చెన ైన వద్ద  వాయుగుండం తీరం దాటుత్ుంద్ని తెలిపథన్ వాతావరణశాఖ అధికారులు 
ప్రస్తు త్ం చెన ైన పరా ంత్ంలో 60–70 కి.మీ. వేగంతో గాలులు వీస్తు నానయని తెలిపథన్ అధికారులు 
ఎస పథఎస ఆర  న లలా రు, ప్రకాశం, చిత్తు రు, వ ైయస్ాార  కడప్ జిలలా లలో భారీ వరాా లు కురుస్తు నానయని 
తెలిపథన్ అధికారులు 
బంగాళాఖలత్ంలో ఏరపడడ  మరో అలపపీడన్ం త్ుపాన్తగా మలరి ద్క్షిణకోస్ాు ంధరా లో తీరందాటే అవకాశాలు 
ఉనానయని తెలిపథన్ అధికారులు 
ఈన ల 17న్ ఇది తీరం దాటే అవకాశాలునానయని పరా థమిక అంచనాగా తెలిపథన్ అధికారులు 
దీనివలా ద్క్షిణ కోస్ాు ంధ్రలో మరో విడత్ భారీ వరాా లు కురిసే అవకాశం ఉంద్న్న వాతావరణ శాఖ 
అధికారులు 
 

అన్ంత్రం జిలలా ల కలెకటరాన్త ఉదదదశంచి మలటాా డిన్ సీఎం శ్ర ీవ ైయస .జగన  
ప్రస్తు త్ం భారీ వరాా లు కురుస్తు నానయి : సీఎం 
త్డ, స్ూళ్లా రుపేట, మరికొనిన పరా ంతాలోా  20 స ం.మీ కనాన ఎకుువ వరాా లు కురిసే 
అవకాశాలునానయని వాతావరణశాఖ అధికారులు చెప్ుు నానరు: 
న లలా రు, చిత్తు రు జిలలా ల కలెకటరుా , అధికారులు అత్యంత్ అప్రమత్ుంగా ఉండాలి : 
ముఖయంగా త్మిళ్నాడు స్రిహద్తద లోా  మరింత్ అప్రమత్ుంగా ఉండాలి: 
ఎసీడఆర ఎఫ  బ ందాలు ఇప్పటికే చదరుకునానయి: 
2 బ ందాలు ఇప్పటికే న లలా రు చదరుకునానయి: 
మరో 2 బ ందాలు చిత్తు రు చదరుకునానయి: 



కరననలులో మరో 2 బ ందాలు సథద్ధంగా ఉనానయి: 
మంగళ్గిరిలో కలడా అద్న్ప్ు బ ందాలన్త సథద్ధంచదశాం: 
ప్రిసథిత్ులన్త బటిట  వారి సేవలన్త వినియోగించతకోవచతు: అధికారులకు స్పష్టం చదసథన్ సీఎం 
 

స్హాయప్ున్రావాస్ కేందరా లు 
అవస్రమ ైన్ చోట స్హాయ శబిరాలు తెరవండి: సీఎం 
స్హాయ శబిరాలోా  ఉంచిన్ వారిని బాగా చూస్తకోండి: 
వారికి మంచి ఆహారం అందించండి: 
బాధిత్ులకు వేయి రనపాయల చొప్ుపన్  అందించండి: 
బాధిత్ులన్త ఆద్తకునేంద్తకు అనిన రకాలుగా చరయలు తీస్తకోండి: 
బాధిత్ులకోస్ం ఒక ఫో న  న్ంబర న్త అంద్తబాటులో ఉంచండి: 
వివిధ్ విభాగాలతో స్మన్వయం చదస్తకోండి: 
లెైన  డిపారట మ ంటాన్త సథద్ధంచదయండి: 
ఎస ఓపీల ప్రకారం అనినరకాల చరయలన్త తీస్తకోండి: 
ముంప్ు పరా ంతాలన్తంచి ప్రజలన్త త్రలించదలల చరయలు తీస్తకోండి: 
అవస్రమ ైన్ మంద్తలన్త స్రిప్డా అంద్తబాటులో ఉంచతకోండి: 
పీహెచ సీలోా , ఏరియల ఆస్పత్ుర లోా , జిలలా  ఆస్పత్ుర లోా  అనినరకాల మంద్తలన్త ఉండదలల చరయలు తీస్తకోండి: 
వరాా ల అన్ంత్రం కలడా పారిశుద్ధయం విష్యంలో చరయలు తీస్తకోండి: 
అత్యవస్ర సేవలకు అంత్రాయం రాకుండా జన్రేటరాన్త కలడా చరయలు తీస్తకోండి: 
విద్తయత స్ుంభాలు, టరా నా ఫారమరుా  దెబబతింటే.. వ ంటనే వాటిని ఏరాపటు చదసేంద్తకు త్గిన్ చరయలు 
తీస్తకోవాలి: 
యుద్ధ పరా తిప్దికన్ చరయలు తీస్తకునేలల విద్తయత శాఖ అధికారులు సథద్ధంగా ఉండాలి: 
ఆహారం, తాగునీటి పాయకెటాన్త బాధిత్ పరా ంతాలోా  ప్ంపథణీ చదయండి : 
అవస్రమ ైన్ మేరకు వీటిని సథద్ధంగా ఉంచతకొండి: 
భారీ వరాా ల కారణంగా రిజరావయరుా , చెరువులు, గండుా  ప్డకుండా త్గిన్ చరయలు తీస్తకొండి : 
నీటి పారుద్ల శాఖ అధికారులు అప్రమత్ుంగా ఉండండి: 
ఎప్పటికప్ుపడు వరాా లన్త, నీటి ప్రవాహాలన్త అంచనా వేస్తకుంటూ.. ప్రమలదాలకు ఆస్ాురం లేకుండా 
నీటిని విడుద్ల చదయండి: 
ఇదద స్మయంలో తీస్తకోవాలిాన్ అనిన చరయలల తీస్తకోండి: సీఎం 

రోడుా  ఇత్రతరా  మౌలిక స్ద్తపాయలలకు ఎకుడ న్ష్టం వాటిలాినా వ ంటనే మరమమత్ులు చదప్టేటలల చరయలు 



తీస్తకోండి: 
తీవర ప్రభావిత్ మండలలలోా  అగినమలప్క కేందరా లన్త, సథబబంది సేవలన్త వినియోగించతకోండి: 
ఎప్పటికప్ుపడు ప్రిసథితిని అంచనావేస్ూు ... ఆ వివరాలన్త వ ంటనే ప్ంపథంచండి : 
ఫో న కాల కు మేం అంద్తబాటులో ఉంటాం.. ఇంకా ఏం కావాలనాన వ ంటనే తెలియజేయండి: అధికారులకు 
సీఎం శ్ర ీవ ైయస .జగన  నిరేదశం. 
 

కాయంప  కారాయలయం న్తంచి వీసీలో పాలగొ న్న ఉప్ముఖయమంతిర (మ ైనారీటశాఖ) ఎస  బి అంజాద  బాషా, 
సీఎస  డాకటర  స్మీర  శరమ, ప్ురపాలక ప్టటణాభివ దిధశాఖ స పష్ల  సీఎస  వ ై శ్రలీక్షిమ, రెవ న్ూయశాఖ 
ముఖయకారయద్రిి వి ఉషారాణి, ఇత్ర ఉన్నతాధికారులు. 
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*అమరావతి.* 

 

*భారీ వరాా లు కురుస్తు న్న జిలలా ల కలెకటరాతో సీఎం శ్రీ వ ైయస .జగన  స్మీక్ష* 

 

*ప్రకాశం, ఎస పీఎస ఆర  న లలా రు, చిత్తు రు, వ ైయస్ాార  కడప్ జిలలా ల కలెకటరుా , అధికారులతో కాయంప్ు 
కారాయలయం న్తంచి సీఎం వీడియో కాన్ఫరెనా * 

 

*కాయంప  కారాయలయం న్తంచి వీసీలో పాలగొ న్న ఉప్ముఖయమంతిర (మ ైనారీటశాఖ) ఎస బి అంజాద  బాషా, 
సీఎస  డాకటర  స్మీర  శరమ, ప్ురపాలక ప్టటణాభివ దిధశాఖ స పష్ల  సీఎస  వ ై శ్రలీక్షిమ, రెవ న్ూయశాఖ 
ముఖయకారయద్రిి వి ఉషారాణి, ఇత్ర ఉన్నతాధికారులు.* 

 


