
29–11–2021 

అమరావతి 

 

ముఖ్యమంతిితో క ంద్ ిబ ంద్ం భేటీ 
వరద్ బాధిత పాింతాల్లో  పరయటన వివరాల్ు తెలిపిన బ ంద్ం 
రాష్్టర పభిుతవ చరయల్ను పశింసించిన క ంద్ి బ ంద్ం 

 

అమరావతి: 
– వరద్ నష్్టం అంచనాకు రాష్టా్ ర నికి వచిిన క ంద్ి బ ంద్ంతో సీఎం శ్ర ీవ ైయస .జగన  భేటీ 
– వరద్ బాధిత పాింతాల్లో  తాము పరిశ్రలించిన అంశాల్ను సీఎంకు వివరించిన క ంద్ ిబ ంద్ం 

 
 

– క ంద్ ిబ ంద్ం తరఫున వివరాల్ు అందించిన కునాల  సతాయరిి, సల్హాదారు, ఎన ఎండీఏ, క ంద్ ి
హ ంమంతిితవశాఖ్ 

–  3 రోజుల్పాటు వరద్ బాధిత పాింతాల్లో  పరయట ంచాం: కునాల సతాయరిి 

– వీల్ ైననిి గ్ాీమాల్ను, వరద్ కారణంగ్ా దెబబతిని పాింతాల్నూ పరిశ్రలించాం: 
– కడప జిల్ాో కు భారీ నష్్టం వాట లోింది: 
– ఆ గ్ాీమాల్ను కూడా పరిశ్రలించాం: 
– పశువుల్ు చనిపోయాయి, రోడలో , భవనాల్ు, పాిజెకు్ ల్ు.. ల్ాో ంట  మౌలిక సద్ుపాయాల్ు బాగ్ా 
దెబబతినాియి: 
– మీ నాయకతవంతో ఈ రాష్్టర పభిుతవం పనితీరు పశింసనీయం: 
– అంకిత భావంతో పనిచేసే అధికారుల్ు మీకు ఉనాిరు: 
– వీరంతా మాకు మంచి సహకారానిి అందించారు: 
– యువకుల్ు, డెైనమిక గ్ా పనిచేసే అధికారుల్ు ఉనాిరు: 
– విపతతు  సమయంల్ల అద్ుుతంగ్ా పనిచేశారు: 
– మా పరయటనల్లో  వివిధ రాజకీయ పనిిధుల్ను, మీడియా పతిినిధుల్ను కల్ుసుకునాిం: 
– పతిి ఒకకరూ కూడా వరద్ల్లో  రాష్్టర పభిుతవం పనితీరును పశింసించారు: 
– సంపదిాయంగ్ా వరద్ల్ు వచేి పాింతం కాద్ు: 
– అల్ాంట  పాింతంల్ల ఊహ ంచని రీతిల్ల వరాా ల్ు పడాా యి: 
– ఇంత స్ాి యిల్ల వరద్ను తీసుకెళో్గలిగ్  పరిసిితి అకకడలని నద్ుల్ు, వాగుల్ు, వంకల్కు ల్ేద్ు: 
– కరువు పాింతంల్ల అతి భారీవరాా ల్ు కురిశాయి: 
– ఈ స్ాి యిల్ల వరద్ను నియంతిించగలిగ్  రిజరావయరుో , డాయంల్ు కూడా ఈ పాింతంల్ల ల్ేవు: 



– ఉని డాయంల్ు, రిజరావయరుో  కూడా ఈస్ాి యి వరద్ల్ను ఊహ ంచి నిరిమంచినవి కావు: 
– ఇల్ాంట  పరిసిితతల్ు పపించవాయపుంగ్ా తల్ తతు నాియి: 
– కరువు పాింతాల్లో  కుంభవ ష్ి్, నిరంతరం మంచి వరాా ల్ు కురిసేచోట కరువు ల్ాంట  పరిసిితతల్ు 
న ల్క ంటునాియి: 
– తీరందాట న తరావత అల్పపీడనం వ ంటనే తొల్గ్ిపో ల్ేద్ు, అది చాల్ా రోజుల్ు క నస్ాగ్ింది: 
– కడప జిల్ాో ల్ల వరద్ల్ వలో్ నష్్టం అధికంగ్ా ఉంది: 
– అనిమయయ పాిజెకు్  తెగ్ిపో యిన చోట... నష్్టం అపారంగ్ా ఉంది: 
– చితతు రుల్ల జిల్ాో ల్ల క ంత భాగం, న ల్ూో రుల్ల కూడా వరద్ల్ పభిావం అధికంగ్ా ఉంది: 
– కడప జిల్ాో ల్ల మౌలికసద్ుపాయాల్ నిరామణాల్ు దారుణంగ్ా దెబబతినాియి, పంటల్కు తీవ ినష్్టం 
వాట లోింది: 
– పంట చేతికంద్ుతతని సమయంల్ల నీట పాల్ ైంది: 
– శెనగ పంట కూడా తీవంిగ్ా దెబబతింది: 
– వాటర  సీకముల్ు కూడా దెబబతినాియి: 
– అనిమయయ నుంచి వ ళ్లో  తాగునీట  సరఫరా వయవసిల్కు తీవ ినష్్టం వాట లోింది: 
– ఇరిగ్ ష్టన కూ తీవ ినష్్టం ఏరపడింది: 
– బ్రిడిిల్ు, రోడలో  తెగి్పో వడం వలో్ చాల్ా గ్ాీమాల్కు సంబంధాల్ు తెగి్పో యాయి: 
– వరద్ బాధిత పాింతాల్లో  అధికారుల్ు చాల్ా బాగ్ా పనిచేశారు 
– విద్ుయ™Œ  సహా అనిిరకాల్ శాఖ్ల్ు చాల్ా బాగ్ా పనిచేశాయి 

– అతయవసర సరీవసుల్ను వ ంటనే పునరుద్ధరించడంల్ల అధికారుల్ు చాల్ా బాగ్ా పనిచేశారు 
– ఇల్ాంట  విపతతు ల్ు జరిగ్ినపుపడల ఇంత తవరగ్ా కరెంటు పునరుద్ధరణ అనిది సహజంగ్ా జరగద్ు. ఈ 
విష్టయంల్ల రాష్్టర పభిుతవ చరయల్ు పశింసనీయం: 
– సహాయ కారయకమీాల్కోసం కల్ క్రోకు వ ంటనే నిధుల్ు ఇచాిరు. దీనివలో్ పనుల్ు చాల్ా వేగంగ్ా 
జరిగ్ాయి. 
– ఇతర రాష్టా్ ర ల్లో  ఇల్ాంట  ఏరాపటును మ ం చూడల్ేద్ు: 
– ఈ డబుబను బాధితతల్ను వ ంటనే ఆద్ుకునేంద్ుకు వాడలకునాిరు: 
– అల్ాగ్  జ సీబీల్ు పెట ్ .. అవసరమ ైనచోట యుద్ధ పాితిపదికిన పనుల్ు చేపటా్ రు: 
– సహాయక శిబ్రరాల్ను తెరిచి ముంపు బాధితతల్ను ఆద్ుకునాిరు: 
– క్ష తసి్ాి యిల్ల అధికారుల్ు తీసుకుని ఈ చరయల్నీి పిశంసనీయం: 
– వరద్ల్ వలో్ జరిగ్ిన నష్్టంల్ల 40శాతం రోడలో , భవనాల్ు ల్ాో ంట  రూపేణా జరిగ్ింది. 32 శాతం నష్్టం 
వయవస్ాయం, అనుబంధ రంగ్ాల్లో  జరిగ్ింది, ఇగ్ిగ్ ష్టన  సీకంల్ రూపేణా 16శాతం మ ర జరిగ్ింది: 



– వీల్ ైనంత మ ర ఆద్ుకోవడానికి మావంతత సహకారానిి అందిస్ాు ం: 
 

– ధానయం క నుగ్ోల్ుల్ల నిబంధనల్ సడలింపు చేయాల్ని కోరిన పభిుతవం 
భారీ వరాా ల్ు కారణంగ్ా పంటల్ు దెబబతినింటున తేమ, ఇతరతాి నిబంధనల్ విష్టయల్ల సడలింపుల్ు 
ఇవావల్ని కోరిన  పభిుతవం. 
 

క ంద్ ిబ ంద్ంతో సీఎం ఏమనాిరంటే: 
 

ఇల్ాంట  విపతతు  హ ద్యవిదారకరం: సీఎం 
నష్్టం అంచనాల్కోసం మీరు ఆయా పాింతాల్లో  పరయట ంచినంద్ుకు ధనయవాదాల్ు: 
ఉదారంగ్ా, మానవతా పరంగ్ా సపందించాల్ని కోరుతతనాి: 
మ ం పంపించిన నష్్టం వివరాల్లో  ఎల్ాంట  పెంపూ ల్ేద్ు : 
నష్్టం అంచనాల్ తయారీకి క్ష తసి్ాి యిల్ల మాకు సమరివంతమ ైన వయవసిఉంది: 
పతిి గ్ాీమంల్ల ఆరీబక  ఉంది, పతిి రెైతత పంటకూడా ఇ–కాీప  అయియంది: 
సో్ ష్టల ఆడిట కూడా చేయించాం: 
ఇ– కాీప కు సంబంధించి రశ్రద్ుకూడా రెైతతకు ఇచాిం: 
నష్్టంపోయిన పంటల్కు సంబంధించి కచిితమ ైన, నిరాా రించబడా ల్ కకల్ు ఉనాియి: 
క్ష తసి్ాి యిల్ల నష్టా్ నికి సంబంధించి వాసువ వివరాల్ను మీకు అందించాం: 
కోవిడ  నియంతణిా చరయల్కోసం వినియోగ్ించినంద్ువలో్ ఎసీ్ఆర ఎఫ  నిధుల్ు నిండలకునాియని మా 
ఆరిిక శాఖ్ కారయద్రిి మీకు వివరించారు: 
పనుల్ు చేయాల్ంటే నిధుల్ు అవసరం, వ ంటనే అడహాక  పాితిపదికన నిధుల్ు ఇవావల్ని కోరుతతనాిం: 
క ంద్ ిబ ంద్ం చేసిన సూచనల్నూ పరిగణల్లకి తీసుకుంటాం: 
దీరఘకాల్ంల్ల ఇల్ాంట  విపతతు ల్ను నియంతిించడానికి అవసరమ ైన చరయల్ు తీసుకుంటాం: 
వరద్నీట ని తరలించడానికి ఇపుపడలని కాల్వల్ స్ామరాి ానిి పెంచేల్ా ఇటీవల్ే ఒక కారయకీమానిి 
తీసుకునాిం: 
వీల్ ైనంత తవరగ్ా పెదా్మొతుంల్ల నీట ని తరలించే అవకాశం ఏరపడలతతంది: 
ఈకారయకమీంల్ల భాగంగ్ా ఇపుపడలని రిజరావయరుో , డాయంల్పెై పరిశ్రల్న చేసి తగ్ిన చరయల్ు చేపడతాం: 
ఆటోమ ట క  వాగర  గ్ జ  సిస్ంపెైనా ద్ ష్ి్పెడతాం: 
 
================================================================
========================================== 
 



29.11.2021 

అమరావతి 

 

భారీ వరాా ల్ు, వరద్ నష్్టంపెై క ంద్ ిబ ంద్ంతో కాయంప  కారాయల్యంల్ల సమావేశమ ైన సీఎం శ్ర ీవ ైఎస  జగన  
 

క ంద్ ిబ ంద్ం సభుయల్ు కునాల  సతాయరిధ, అభయ  కుమార, డాక్ర  క .మనోహరన, శ్రనీివాసు బ ైరి, శివాని 
శరమ, శవీణ  కుమార  సింగ్, అనిల కుమార  సింగ్ ల్ు హాజరు 
 

చీఫ  సెకటీరీ డాక్ర  సమీర  శరమ, వయవస్ాయ శాఖ్ సెపష్టల  సీఎస  పూనం మాల్క ండయయ, 
పురపాల్క,పట్ణాభివ దిా  శాఖ్ సెపష్టల  సీఎస  వ ై.శ్రలీ్క్షిమ, జల్వనరుల్ శాఖ్ సెెష్టల  సీఎస  డాక్ర  
క ఎస .జవహర  రెడిా , ఆరిధకశాఖ్ ముఖ్య కారయద్రిి ఎస ఎస .రావత్, రవాణా, రోడలో , భవనాల్ శాఖ్ ముఖ్య 
కారయద్రిి ఎంటీ.క ష్టణబాబు, రెవ నూయశాఖ్ ముఖ్య కారయద్రిి వి.ఉష్టారాణి, ఇంధనశాఖ్ కారయద్రిి 
నాగుల్ాపలోి శ్రకీాంత్, పంచాయతీరాజ  కమిష్టనర  కోన శశిధర, పౌరసరఫరాల్ శాఖ్ కమిష్టనర  గ్ిరిజా 
శంకర, విపతతు  నిరవహణ శాఖ్ కమిష్టనర  క .కనిబాబు, ఇతర ఉనితాధికారుల్ు హాజరు 
 


