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భారీ వరషాలు, వరదల నేపథ్యంలో అన్ని పరభుత్వ శషఖల మంత్రరలు, అధికషరులు పూరతి స్షాయిలో
అపరమత్ి ంగష ఉండాలన్న, రేయింబవళ్లు పరతస్ా తి
థ న్న గమన్నస్త
ి త్గతన చరయలు తీస్ుకోవషలన్న ముఖయమంతిర శ్రీ కె.
చందరశేఖర్ రషవు ఆదేశంచారు. ఢిల్లు పరయటన ముగతంచుకున్న హైదరషబాద్ చేరుకుని ముఖయమంతిర రషష్ట్ ంర లో
వరదలు, వషనలు, వషటి వలు త్లెతిిన పరతస్ా తి
థ న్న స్మీక్ించారు. దాదాపు అందరు మంత్రరలతో స్వయంగష
ఫో నలు మాటాుడారు. పరభుత్వ పరధాన కషరయదరతి రషజీవ్ శరమ, డిజిపథ అనురషగ్ శరమ, కమీష్టనర్ జనారాన్ రెడిి,
పో ల్లస్ కమిష్టనర్ మహందర్ రెడిి, జెన్ కో స్థఎండి పరభాకర్ రషవు త్దిత్రులతో ముఖయమంతిర మాటాుడారు.
పరతస్ా తి
థ న్న అడిగత తెలుస్ుకునాిరు. పలు స్తచనలు చేశషరు.

రెండు మూడు రోజుల నుంచి భారీ వరషాలు కురవడంతో పషటు మరో రెండు రోజుల పషటు భారీ వరషాలు కురతస్ే
అవకషశం ఉందన్న వషత్వషరణ శషఖ చెబుత్రనిందున అన్ని విధాలా స్థదధంగష ఉండాలన్న మంత్రరలకు
ముఖయమంతిర ఆదేశంచారు. హైదరషబాద్ లో చాలా పషరంతాలోు వరద నీరు రోడు పైకి, ఇండు లోకి వస్ుినిందున
మరతంత్ అపరమత్ి ంగష ఉండాలన్న చెపషారు. రషతిర, పగలు కూడా పరతస్ా తి
థ న్న పరయవేక్ించాలన్న మున్నిపల్ శషఖ
మంతిర కెటి. రషమారషవు ను స్థఎం ఆదేశంచారు. హైదరషబాద్ కు చెందిన మంత్రరలంతా కూడా పరజలకు
అందుబాటులో ఉండి స్హాయక చరయలోు పషలు పంచుకోవషలన్న ఆదేశంచారు. హైదరషబాద్ నగరంతో పషటు
రషష్ట్ ర వషయపి ంగష భారీ వషనలు పడుత్రనాియన్న, వరదలు వస్ుినాియన్న, చాలా చోటు రోడు పైకి నీరు రషవడంతో
రషకపో కలు స్ి ంభంచాయనాిరు. జిలాులోు మంత్రరలు, కలెక్రు ు, ఎస్పాలు స్మనవయంతో పన్నచేయాలన్న స్థఎం
చెపషారు. ఏ జిలాుకు చెందిన మంతిర త్న శషఖతో పషటు త్న జిలాుకు స్ంబంధించిన పరతస్ా త్
థ రలను కూడా
పరయవేక్ించాలనాిరు. జిలాు కేందారలోు కంటరరల్ రూమ్ లు ఏరషాటు చేస్థ పరజల నుంచి స్తచనలు, ఫథరషయదులు,
వషరత బాధలు తెలుస్ుకోవషలన్న, అందుకు అనుగుణంగష స్ాందించాలన్న ఆదేశంచారు. చాలా చోటు రోడు పైకి నీరు

వచిినటు
ు స్మాచారం అందిందన్న, ఈ పరతస్ా త్
థ రలోు పరజలను చెైత్నయ పరచాలన్న, అత్యవస్రం అయితే త్పా
పరజలు కూడా పరయాణాలు చేయకుంటే మంచిదన్న ముఖయమంతిర చెపషారు.

భారీ వరషాల వలు , ఎగువ రషష్టష్రల నుంచి వస్ుిని నీటి వలు తెలంగషణలోన్న చాలా పషరజెక్ులలోకి నీరు
వస్ుినిదన్న, చెరువులు న్నండుత్రనాియన్న ముఖయమంతిర స్ంత్ృపథి వయకి ం చేశషరు. ఇదే స్మయంలో
పషరజెక్ుల వదద పరవషహ ఉధృతిన్న గమన్నస్త
ి , నీటి న్నలవ స్షాయిలను బటి్ నీరును బయటికి వదలాలన్న నీటి
పషరుదల శషఖ మంతిర హరీష్ రషవును ముఖయమంతిర ఆదేశంచారు. రషష్ట్ ంర లోన్న ఎస్ఆర్ఎస్థా, ఎల్ఎండి,
న్నజ ంస్షగర్, స్థంగూరు, ఎలు ంపల్లు , మిడ్ మానేరు త్దిత్ర రతజరషవయరు వదద 24 గంటల మాన్నటరతంగ్
అవరస్మన్న ముఖయమంతిర చెపషారు. ఇన్ ఫ్ోు ను ఎపాటికపుాడు గమన్నస్త
ి , దాన్నకి అనుగుణంగష ఔట్ ఫ్ోు
న్నరషధరతంచాలన్న స్థఎం ఆదేశంచారు. చాలా చెరువులోుకి నీరు వచిిందన్న, చెరువు కట్ ల పరతస్ా తి
థ న్న కూడా
గమన్నస్త
ి అధికషరులు అపరమత్ి ంగష ఉండాలన్న చెపషారు. మిష్టన్ కషకతీయ దావరష చెరువుల పనులు చేస్థన
ఫల్లతాన్ని కూడా పరజలు త్మ గమనంలోకి తీస్ుకునాిరన్న స్థఎం చెపషారు. చెరువులు న్నండడంతో పషటు,
కట్ లు బలంగష త్యారయాయయన్న, లేకుంటే చాలా కట్ లు తెగత ఉండేవన్న స్థఎం అనాిరు. మిష్టన్ కషకతీయ
పనులు జరగన్న చెరువుల కట్ లు బలహీనంగష ఉనిందున అధికషరులు వషటిన్న గమన్నంచాలన్న కోరషరు.
చెరువు కట్ లు తెగతనా, బుంగలు పడినా వంటనే స్ాందించే విధంగష యంతారంగం, స్షమాగతన్న
ీ స్థదధంగష
ఉంచాలన్న మంతిర హరీష్ రషవును స్థఎం ఆదేశంచారు. ముఖయమంతిర ఆదేశం మేరకు నీటి పషరుదల శషఖ
మంతిర హరీష్ రషవు పషరజెక్ుల వషరీగష పరయవేక్షణాధికషరులను న్నయమించారు. పషరజెక్ులు, రతజరషవయరుు,
చెరువుల పరతస్ా తి
థ న్న గమన్నంచి, స్మాచారం స్ేకరతంచి, త్గు ఆదేశషలు ఇవవడాన్నకి 24 గంటలూ పన్నచేస్ే
విధంగష జలస్ౌధలో కంటరరల్ రూమ్ (040-23390794) ఏరషాటు చేశషరు. ఈ కంటరరల్ రూమ్ లో ఇ.ఎన్.స్థ.
విజయపరకషశ్ తో పషటు మైనర్ ఇరతగేష్టన్ స్థఇలు నాగేందర్, స్ురేష్ పరతస్ా తి
థ న్న పరయవేక్ిస్ి ునాిరు. న్నజ ంస్షగర్
వదద , ఎల్ఎండి వదద , ఎలు ంపల్లు వదద , ఎస్ఆర్ఎస్థా వదద , స్థంగూరు వదద , మిడ్ మానేరు వదద కంటరరల్ రూమ్ లు
ఏరషాటు చేస్థ స్థఇ స్షాయి అధికషరులను న్నయమించారు. రషత్రంతా తాను కూడా అందుబాటులో ఉంటానన్న,
ఎపాటికపుాడు స్మాచారం ఇచిిపుచుికోవషలన్న మంతిర హరీష్ కోరషరు.

రోడు పైక,ి జనావషస్షలోు నీరు రషవడం వలు అంటు వషయధులు పరబలే అవకషశం ఉనిందున అన్ని ముందు
జ గీత్ి చరయలు తీస్ుకోవషలన్న మంతిర లక్మమరెడి న్న స్థఎం ఆదేశంచారు. దో మలు వషయపథంచకుండా, నీటి కషలుష్టయం
వలు రోగషలు వషయపథంచకుండా చరయలు తీస్ుకోవషలనాిరు. పరజలకు కూడా త్గు స్తచనలు, స్లహాలు
చేయాలన్న కోరషరు. అన్ని పషరంతాలోు అవస్రమైన మందులను అందుబాటులో ఉంచాలన్న, రేయింబవళ్లు
అత్యవస్ర స్ేవలు అందించడాన్నకి అధికషరులను స్థదధం చేయాలన్న స్థఎం స్తచించారు.

భారీ వరషాల నేపథ్యంలో విదుయత్ శషఖ అపరమత్ి ంగష ఉండాలన్న, ఎలాంటి అవషంఛనీయ స్ంఘటనలు
జరగకుండా చతస్ుకోవషలన్న జెన్ కో స్థఎండి పరభాకర్ రషవును ముఖయమంతిర ఆదేశంచారు. విదుయత్
అంత్రషయం కల్లగతతే వంటనే స్మస్యను పరతష్టకరతంచడాన్నకి స్థదదంగష ఉండాలనాిరు. జెన్ కో, టారన్ి కో కూడా
కంటరరల్ రూమ్ లను ఏరషాటు చేస్ుకున్న, పరజల నుంచి వచేి వినత్రలు, స్లహాలు స్పవకరతంచాలన్న
స్తచించారు. పో ల్లస్ శషఖ కూడా అన్ని విధాలా స్థదదంగష ఉండి, అవస్రమైన స్ందరభంలో పరజలకు స్ేవలు
అందించాలన్న ముఖయమంతిర కోరషరు.

స్థఎం ఆదేశషల మేరకు ఎన్.డి.ఆర్.ఎఫ్, స్ైన్నక దళాలు స్థదధం
ముఖయమంతిర శ్రీ కె. చందరశేఖర్ రషవు ఆదేశషల మేరకు ఎన్.డి.ఆర్.ఎఫ్., స్ైన్నక దళాలను రషష్ట్ ర అధికషరులు
స్థదధం చేశషరు. 60 మందితో కూడిన ఎన్.డి.ఆర్.ఎఫ్. బృందం హైదరషబాద్ లో స్థదధంగష ఉంది. స్ైన్నకులు
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విన్నయోగతంచుకోవషలన్న రషష్ట్ ర పరభుత్వం న్నరణయించింది.

సిపఆ
ి ర్ఓ టు సిఎం

