
01–12–2021,
అమ�ావ�.

వరద ప����త �ల�� ల��  మ�ఖ�మం�� పర�టన.

����ంబర� 2, 3 �ే��లల� వరద ప����త ��ౖయ�ా��  కడప, �త�� ర�, ఎ� �ీఎ� ఆ�  ��ల�� ర� �ల�� ల��  పర�ట�ంచనున�
�ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .

���� వ�ా� లక� �ెబ��న� �ల�� ల��  ��ండ� ���ల�ాట� పర�ట�ంచనున� మ�ఖ�మం��

������ ��ౖయ�ా��  కడప, �త�� ర� �ల�� లల� పర�ట�ంచనున� �ీఎం
��ర��ా బ���త ప�జల�, ���త�ల�� ఇంట�ా��  �ానున� �ీఎం
���� వ�ా� లక� �ెబ��న� అన�మయ� ��ా జ�క�� ను స�యం�ా ప����ంచనున� �ీఎం
��ా జ�క��  ప��సర ��ా మ�ల ప�జల�� వరద నష�ం, స�యక చర�ల��ౖ ��ర��ా మ�ట�� డనున� మ�ఖ�మం��
మ�ను��న�డూ ల�� �ధం�ా ���� వ�ా� ల�� �వ�ం�ా ప����త���న �ర�ప�ల�నూ �ీఎం పర�టన

��ం�ో  ��� �త�� ర�, ��ల�� ర� �ల�� లల� �ీఎం వరద ప����త ��ా ం��ల��  పర�టన
�����న�� ప���ాహక ��ా ం��ల��  �ెబ��న� ��డ�� , పంట�� ల�లను స�యం�ా ప����ంచనున� �ీఎం

అ���ార�ల�� వరద నష�ం, స�య చర�ల��ౖ స��ల�.

����ంబర� 2న �ీఎం పర�టన ఇల�..

ఉదయం 9.30 గంటలక� గన�వరం �మ���శ�యం నుం� ��ౖయ�ా��  కడప �ల��  బయల��ేరనున� �ీఎం ��
��ౖయ� .జగ� 

10.50 గంటలక� ��ౖయ�ా��  కడప �ల��  మందప��(�ాజం��ట) �ేర���నున� �ీఎం

అక�డ నుం� ప�ల��� త�� ర� ��ా మ���� ��ళ�నున� మ�ఖ�మం��

ప�ల�  �� త�� ర� ��ా మంల� పర�ట�ం� వరదక� �ెబ��న� ��ా ం��లను స�యం�ా ప����ంచనున� �ీఎం

స�య��రంల� ఉన� బ���త�ల�� �ీఎం మ�ఖ�మ�.

మ���హ�ం 12 గంటలక� ప�ల��� త�� ర� ��ా మ స��ాలయ���� �ేర���నున� �ీఎం

అక�డ నుం� ఎగ�మందప�� ����... ��ా మంల� వరద ప����ా��� �ెబ��న� ��ా ం��ల��   స�యం�ా �ా�నడకన
పర�ట�ంచనున� మ�ఖ�మం��

ఎగ�మందప�� నుం� ��ర��ా అన�మయ� ���  ��ౖ� �� ��ళ�నున� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .
�ెబ��న� ��ా జ�క�� ను ప����ం�నున� �ీఎం
వరద ప���వం ఫ�తం�ా ��ా జ�క�� క� జ����న నష�ం ��ౖ �ీఎంక� �వ�ాలం��ంచనున� అ���ార�ల�



మ���హ�ం 2.15 గంటలక� మందప�� �ేర�క�� వరద నష�ం, అనంతర స�య చర�ల��ౖ �ల��  ప�జ� ప���ధుల�,
అ���ార�ల�� స�� �ర���ంచనున� �ీఎం
స�� అనంతరం మ���హ�ం 3.05 గంటలక� �త�� ర� �ల��  ��ణ�గ�ంట �మ���శ�య���� �ేర���నున� మ�ఖ�మం��

అక�డ నుం� ��ణ�గ�ంట మండలం ��దల�ెర�వ�,  ఎ�ీ�  (య�����) �ాల��� �ేర�క��, �ాల� ప�జల�� వరదనష�ం��ౖ
మ�ఖ�మ��, స�� �ర���ంచనున� �ీఎం

4.30 గంటలక� ఏ���డ� మండలం, �ాప��య�డ� ��ట ��ా మ���� �ేర���నున� మ�ఖ�మం��
�ాప��య�డ���టల� వరద న�ా� �� స�యం�ా ప����ంచనున� �ీఎం

అక�డ నుం� �ర�ప� ర�ర�  మండలం �ర���నూర�, �ా����ట ��ా � క� ��ళ�నున� �ీఎం
వరద నష�ం��ౖ బ���త�ల�� మ�ట�� డనున� మ�ఖ�మం��

అనంతరం ప���వ� అ��� గృహం, �ర�ప� �ేర���నున� మ�ఖ�మం��
�ాయంత�ం 6 గంటలక� వరదనష�ం, స�య, ప�న�ా�ాసం��ౖ అ���ార�ల�, ప�జ� ప���ధుల�� స��
�ర���ంచనున� �ీఎం

�ా�� ప���వ� అ��� గృహంల� బస�ేయనున� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .

����ంబర� 3 వ �ే��న �త�� ర�, ఎ� �ిఎ� ఆ�  ��ల�� ర� �ల�� ల��  వరద ప����త ��ా ం��ల��  పర�ట�ంచనున� మ�ఖ�మం��
�� ��ౖయ� .జగ� .

����ంబర� 3వ �ే�� ఉదయం �ర�ప�, కృ�ా� నగ� ల� పర�ట�ం�, వరద న�ా� �� ప����ంచడం�� �ాట� �ా� �క�ల��
మ�ఖ�మ��.

వరద ప���వం గ���ం� �ెల�సు��నున�  �ీఎం
అక�డ నుం� ఆట�నగ� ల� పర�ట�ంచనున� మ�ఖ�మం��

అనంతరం ఉదయం 11 గంటలక� ఎ� �ీఎ� ఆ�  ��ల�� ర� �ల��  బయల��ే�� ��ళ�నున� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� 
��ల�� ర� ర�ర�, �ేవర�ాల�ం �ేర�క��, అక�డ ���� వ�ా� లక� �ెబ��న� ఆ� అం� � ��డ�� ను, �ెబ��న� వ�వ�ాయ
పంటలను ప����ంచనున� �ీఎం

ఆ త�ా�త ��వ�ర� ��జకవర�ం బ���������ాల�ం మండలం జ�న��ాడ ��ా మ���� ��ళ�నున� �ీఎం ��ౖయ� .జగ� 
�����న�� వరద ప���వం�� �ెబ��న� ��ా ం��లను, వ�వ�ాయ పంటలను ప����ంచనున� �ీఎం
అక�డ నుం� ��నుబ�� జ�న��ాడ �ేర�క��, వరద ��ట��� ��ట�� క��� �న ఆ�  అం�  � రహ�����, పం��య��ా� 
��డ��� �ాట� ఇసుక ��టల� ���ిన వ���� ల�లను స�యం�ా ప����ంచనున� �ీఎం

���� వ�ా� లక� పంటల�, ప�వ�ల� నష��� �న ���త�ల�� �ీఎం మ�ఖ�మ��

మ���హ�ం 1.15 గంటలక� ��ల�� ర� నగర�ాలక సంస�  ప����ల� భగ�  �ిం�  �ాల��� �ేర���నున� �ీఎం
వరద ప���వం�� నష��� �న బ���త క�ట�ంబ�లను ప�ామ���ంచనున� మ�ఖ�మం��

అక�డ నుం� ద�ా� �ట� , �ల��  ప��ష�  ���సూ�� క� �ేర�క�� వరద నష�ం��ౖ అ���ార�ల� ఏ�ా�ట� �ే�ిన �� ట�
ఎ����ష� ను �ల��ంచనున� �ీఎం



అనంతరం అ���ార�ల�, ప�జ� ప���ధుల�� వరద నష�ం��ౖ �ీఎం ఇంట�ా�� 

అనంతరం 3.20 గంటలక� ��ణ�గ�ంట �మ���శ�య���� �ేర���నున� �ీఎం

����� 4.20 గంటలక� ��ణ�గ�ంట నుం� గన�వరం �ేర�క��, అక�డ నుం� ���ేప�� ��ళ�నున�  మ�ఖ�మం�� ��
��ౖయ� .జగ� .


