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వర� బ���త �ల�� ల కల�క�ర��� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  స��

అమ�ావ�:
���� వ�ా� ల� క�ర�సు� న� �ల�� ల కల�క�ర��� స��ాలయంల� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  ���� �ాన�����  ����ా స��.

���� వ�ా� ల ��పథ�ంల� �సు���ా��న చర�ల��ౖ �ీఎం ���� �ాన����� 
మ�డ� �ల�� లక� ప��ే�క అ���ార�లను �య�ం�న ప�భ�త�ం

వ�ా� ల��ౖ �ీఎంక� �వ�ాల� అం��ం�న అ���ార�ల�:
��ల�� ర�క� �ీ�య�  అ���ా�� �ాజ��ఖ�, �త�� ర�క� �ీ�య�  అ���ా�� ప�దు�మ�, కడపక� మ�� �ీ�య�  అ���ా��
శ�భ�ష�  క�మ�� లను �య�ం��మ� �ె��ిన అ���ార�ల�
�ార� ఇప�ట��� �ేర�క����ర� �ె��ిన అ���ార�ల�
గతంల� �ాయ�గ�ండం �ారణం�ా ����వ�ా� ల� క����ా�
ఇప��డ� క��� �వ� �ాయ�గ�ండం �ారణం�ా క��� ����వ�ా� ల� క�ర�సు� ����
ప�సు� తం ఇ�� త�ళ��డ�ల� �రం��ట�ం��
��� ప���వం వల�  �����ా వ�ా� ల� క����ా�
ప�సు� తం ��ల�� ర�, �త�� ర�, ��ౖయ�ా��  కడప �ల�� ల��  గత �ా�� నుం� వర�ం తగ�� మ�ఖం పట��ందన� సమ���రం
వ��� ం��
�ెర�వ�లక� అక�డక��� గండ��  ప��నట��  సమ���రం వ��� ం��
మ�ంప� బ���త�లను క��� ��ంట�� స�యక ��ం��� లక� తర�ం��ం
వరదల� �క��క��� �న �ా��� ����ాప�ర� ����ా తర�ం�ే చర�ల� క��� �ేపట�� ం
స�యక �ార�క�మ�ల��  ఎక��� �ా�ల�క�ం�� అ�� చర�ల� �సుక�ంట����ం
ఆయ� �ల�� లక� అదనం�ా �ధుల� క��� ఇ���ం

అనంతరం �ల�� ల కల�క�ర��� మ�ట�� ��న �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� 
�ల�� ల��  ప���ి�త�లను �వ��ం�న కల�క�ర��

�త�� ర� �ల�� ల� ప���ి�త�లను �వ��ం�న కల�క��  హ�����ాయ�, ���ష�  ఆ�ీస�  ప�దు�మ�

�ర�ప�ల� వరద�ర� �ల� ఉం���� వ����� �ారణ�ల��ౖ అధ�యనం �ేయ�ల� �ీఎం ఆ�ేశం
�ెర�వ�ల ప������త వల�  ఇ�� జ����ంద� �ె��ిన అ���ార�ల�
�����ౖ త��న �ా�ా�చరణను �ిద�ం �ేయ�లన� �ీఎం
బ���త�లను ఆదు��వడంల� ఉ��రం�ా ఉం��ల� �ీఎం ఆ�ేశం
మ�ంప�నక� గ����న ప�� క�ట�ంబ���� ర�.2��ల ర��ాయల� ఇ�ా�ల� �ీఎం ఆ�ేశం
ఇళ�ను �భ�ం �ేసు��వ����� ఈ డబ�� ఉప�గపడ�త�ందన� �ీఎం
బ���త�లక� ��ణ����న ��వల� అం��ం��లన� �ీఎం
మం� ��జనం, ��గ��ర� అం��ం��లన� �ీఎం
వ�ా� ల త�ా�త క��� �ా�ధుల� ప�బలక�ం�� త��న చర�ల� �సు���ాలన� �ీఎం

�ర�మల భక�� లక� �ాయం
�ర�మల దర������ వ��న భక�� లక� స�యం�ా �ల�ాల� �ీఎం  ఆ�ేశం



���ళ�� , �మ���ల� రద��న ��పథ�ంల� �ా���� అ��ర�ాల��ా ��డ��ా ఉం��ల� �ీఎం ఆ�ేశం
ప�మ�దకర ప���ి�త�ల ��పథ�ంల� �ా��� ��ందక� �ాక�ం�� ��ౖ�� ఉం��ల� ఆ�ే�ాల�
క�సం ఒకట�, ��ండ� ���ల� �ా���� త��న వసత�ల� సమక��ా�ల� ఆ�ేశం
ట�ట��� అ���ార�ల�� సమన�యం �ేసుక�� య���క�లక� స�యం�ా �ల�ా� అ���ార�లక� �ీఎం ఆ�ేశం.

�ర�ప� నగరంల� మ����ా�� స�, ఇతర �ిబ�ం��� క��� �����ం� �ా���ధ�ం పనుల� �ేపట�� ల� �ీఎం
ఆ�ేశం
అవసర����ే ఇతర మ����ా��లనుం� �ిబ�ం��� �సుక� వ�� ఆప��ష�  �ేపట�� లన� �ీఎం

��ౖయ�ా��  �ల�� ల� ప���ి�త�లను �వ��ం�న కల�క��  �జయ�ామ�ా�
గండ�� పడ�  �ెర�వ�ల��  య�ద�  ��ా �ప��కన చర�ల� �ేపట�� �: �ీఎం
��డ� క� గండ��  �ారణం�ా ఎక�డ ర�ాణ� స�ం�ం���... �ర� తగ��ా�� ��ంట�� ప�నర�ద�రణ చర�ల� �ేపట�� �:
ఇక�డ య�ద�  ��ా �ప��కన చర�ల� �ేపట�� �:
�దు��  ప�నర�ద�రణ��ౖ�� అ���ార�ల� ప��ే�క దృ�ి���ట�� �: �ీఎం
వరద�ర� తగ��ా�� పంట నష�ం��ౖ అ���ార�ల� ఎను�మ��ష�  ��ా రం�ం���:

��ల�� ర��ల�� ల� ప���ి�త�లను �వ��ం�న కల�క��  చక�ధ� 
�� మ�లక� �����ా వరద �ర� వ��� ందన� కల�క�� 
సమగ� వ��హం�� మ�ందుక� ����� ల� �ీఎం ఆ�ే�ాల�
��ౖనుం� వరదను, ���ంల� ప�సు� తం ఉన��ట�� అంచ�� ��సుక�� ఆ��రక� త��న చర�ల� �సు���ాలన� �ీఎం
�ట��ార�దల �ాఖ అ���ార�లను సమన�యం �ేసుక�� వరద�ట� �డ�దలల� త��న జ�గ�త�ల� �సు���ాలన� �ీఎం
ఎక��ెక�డ మ�ంప� ఉం�ే అవ�ా�ాల� ఉ����.. ఆయ� ��ా ం��ల��  స�యక ��ం��� లను �ెర�ాల� �ీఎం ఆ�ేశం

అనంతప�రంల� ���� వ�ా� ల ప���ి��� �వ��ం�న కల�క��  ��గల���
వర� బ���త �ల�� ల��  �ెబ��న� ��డ���ౖ �వ�ాల� అం��ం�న ఆ�  అం�  � మ�ఖ� �ార�ద��� ఎం ట� కృష�బ�బ�, �ీఆ� 
అం�  ఆ� �� మ�ఖ� �ార�ద��� ���ాలకృష�  �������

ఈ ��ా ం��ల��  ��డ�  ప�నర�ద�రణక� త��న చర�ల� �సు���ాలన� �ీఎం
అల��� ��గ��ట� వనర�ల� కల��ితం �ాక�ం�� చర�ల� �సు���ాలన� �ీఎం
ఎప�ట�కప��డ� ప���ల� �ే�ి... ��గ��ట� ��ణ�తను �ెల�సు���ాల�, �ా�ధుల� �ాక�ం�� త��న చర�ల�
�సు���ాల� �ీఎం ఆ�ేశం
�ా���ధ�ం��ౖనక��� అ���ార�ల� త��న చర�ల� �సు���ాల� �ీఎం ఆ�ేశం

త�ర�ా ప���రం అం��ం���
ఎక��ెక�డ పంట నష��� �ం�� �వ�ాల� తయ�ర� �ేయ��: అ���ార�లక� �ీఎం ఆ�ేశం
�ల�ౖనంత త�ర�ా �ా���� ప���రం అం��ం�ేల� అ���ార�ల� చర�ల� �సు���ా�:
న�ా� �� న�దు �ే�ినప��డ� �ాస�  ఉ��రత�� ఉం���:
మరల� పంట ��సుక���ందుక� ���త�లక� �త���ల� సరఫ�ా �ేయ��:
వ�ా� ల �ారణం�ా దురదృష�వ�ాత��  ��ా ణ�ల� ��ల���న �ా���� ర�.5 ల�ల ప���రం �ల�ౖనంత త�ర�ా అం��ం��� :
�ీఎం ఆ�ేశం
�ల�� ల��  �ా� ��ంటర�ను ఏ�ా�ట� �ేసు���ా�:
వ�ే� �నత�ల��ౖ త�ణ�� అ���ార�ల� చర�ల� �సు���ా�:
ఎల�ంట� స�యం �ా�ాలన� య�ద���ా �ప��కన సమక�ర��ా� ం:



��ల�� ర�ల� స�యక చర�ల పర����ణక� �ట��ార�దల �ాఖ మం�� అ�� ను పం�ిసు� ���ం: �ీఎం
కడప�ల�� ల��  ��ప��ట� �ీఎం అంజ��  బ��ా ఇప�ట��� స�యక చర�లను పర�����సు� ���న� మ�ఖ�మం��.

స��ాలయం నుం� ��ీల� �ాల�� న� హ�ం�ాఖమం�� ��క��ట� సుచ��త, జలవనర�ల�ాఖమం�� �ి అ��  క�మ��,
�ీఎ�  ��క��  స��  శర�, వ�వ�ాయ�ాఖ ���ష�  �ీఎ�  ప�నం మ�ల��ండయ�, ఆ�  అం�  � మ�ఖ� �ార�ద��� ఎం ట�
కృష�బ�బ�, ����నూ��ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� � ఉ�ా�ాణ�, పం��య��ా�, ��ా �ణ��వృ����ాఖ మ�ఖ� �ార�ద���
���ాలకృష�  �������, జలవనర�ల�ాఖ �ార�ద��� జ� �ా�మల�ావ�, ఇంధన�ాఖ �ార�ద��� ��గ�ల�ప�� ���ాం�,  ��జ�స�� 
�������ం�  క�షన�  �� కన�బ�బ� ఇతర ఉన������ార�ల�.
========================================================================
==================================================================
*19–11–2021,*
*అమ�ావ�.*

*���� వ�ా� ల� క�ర�సు� న� �ల�� ల కల�క�ర��� స��ాలయంల� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  ���� �ాన�����  ����ా స��.*

*హ�ం�ాఖమం�� ��క��ట� సుచ��త, జలవనర�ల �ాఖ మం�� �ి అ��  క�మ��, �ీఎ�  ��క��  స��  శర�,
వ�వ�ాయ�ాఖ ���ష�  �ీఎ�  ప�నం మ�ల��ండయ�, ఆ�  అం�  � మ�ఖ� �ార�ద��� ఎం ట� కృష�బ�బ�,  ����నూ��ాఖ
మ�ఖ� �ార�ద��� � ఉ�ా�ాణ�, పం��య��ా�, ��ా �ణ��వృ����ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� ���ాలకృష�  �������,
జలవనర�ల�ాఖ �ార�ద��� జ� �ా�మల�ావ�, ఇంధన�ాఖ �ార�ద��� ��గ�ల�ప�� ���ాం�,  ��జ�స��  �������ం� 
క�షన�  �� కన�బ�బ� ఇతర ఉన������ార�ల� �జర�.*


