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భారీ వరషాలు, వరదల వలల ఎదురయ్యే పరిణామాలను ఎదురకొనడానికి పరభుత్వంలోని అనిి శషఖలు
సంసిదధంగష ఉండాలని ముఖేమంత్రర శ్రీ కె. చందరశేఖర్ రషవు ఆదేశంచారు. ఆసిి నష్ట ం జరిగితే ఎలాగోలా
పూడ్చుకోవచుని, కషనీ ప్షరణనష్ట ం జరిగితే పూడ్ులేమని సిఎం అన్ాిరు. కషబట్టట ప్షరణనష్ట ం జరగకుండా
చూడాలని చెప్షారు. మంత్రరలు, ఎంపిలు, ఎమ్మెలేేలు ఇత్ర పరజా పరత్రనిధులు తాము ప్షరత్రనిధేం
వహిసి ుని ప్షరంతాలోలన్ే ఉండి పరిసి త్రని ఎపాట్టకపుాడ్చ పరేవేక్ించాలని చెప్షారు. కలెకటరల ు, ఎసపాలతో
నిత్ేం సంపరదంపులు జరుపుత్ూ సమాచారం సేకరించాలని, అవసరమ్మైన సూచనలు అందంచాలని పరభుత్వ
పరధాన కషరేదరిి రషజీవ్ శరె, డిజిపి అనురషగ్ శరెను ఆదేశంచారు. భారీ వరషాల వలల పట్ట ణాలు, గషీమాలోల
లోత్ట్టట ప్షరంతాలోల పరజలను సురక్ిత్ ప్షరంతాలకు త్రలంచాలని చెప్షారు. వరషాలు, వరదల వలల మనుష్రలు,
పశువుల ప్షరణాలు ప్ో కుండా కషప్షడ్డ్మ్ే పరధాన లక్ష్ేంగష అధకషరులు పనిచేయాలని కోరషరు. అధకషరుల
సూచనలు ప్షట్టంచి పరజలు కూడా సహకరించాలని కోరషరు. రషష్ట ంర లో పరిసి త్రపై కషేంపు కషరషేలయంలో
ముఖేమంత్రర కె. చందరశేఖర్ రషవు సమీక్ష్ నిరవహించారు. పరభుత్వ పరధాన కషరేదరిి రషజీవ్ శరె, సిఎం
ముఖే కషరేదరిి నరిసంగ్ రషవుతో ప్షట్ట పలువురు అధకషరులు ప్షలగొన్ాిరు. మంత్రరలు త్మ జిలాలలోలన్ే
ఉండి కలెకటరల ు, ఎసపాలతో సమనవయంతో పనిచేయాలని, జిలాల కందారలోల ఏరషాట్ట చేసిన కంట్రరల్ రూమ్ కు
వచిున సమాచారం ఆధారంగష సాందంచాలని కోరషరు. అనిి శషఖలూ అపరమత్ి ంగష ఉండాలని ఆదేశంచారు.

గోదావరి ఉప్్ ాంగుతోంద జాగీత్ి...
గోదావరి నద ఉప్ో ాంగుత్రనిదని, పరమాదస్షియ్కి చేరుకున్ే అవకషశషలున్ాియని ముఖేమంత్రర అన్ాిరు.
ఎగువనుని మహారషష్ట ర నుంచి పదద ఎత్ర
ి న వరద పరవషహం వసుినిదని, తెలంగషణ పరిధలోని ఎస్ఆర్ఎసిా,

నిజాంస్షగర్, మిడ్ మాన్ేరు, లోయర్ మాన్ేరు, సింగూరు త్దత్ర ప్షరజెకటులనీి నిండాయని చెప్షారు. వషట్ట
నుంచి నీరు విడ్చదల చేసి ునిందున గోదావరికి గంట్గంట్కూ నీట్ట పరవషహం పరగుత్ూన్ే ఉంట్టందన్ాిరు.
ప్షరణహిత్, ఇందారవత్ర నదుల నుంచి, తెలంగషణ లోని వివిధ ప్షరంతాలోలని వషగులు, వంకల దావరష పదద ఎత్ర
ి న
నీరు గోదావరిలో చేరుత్రనిదన్ాిరు. కషబట్టట కషళేశవరం నుంచి భదారచలం వరకు అపరమత్ి ంగష ఉండాలని
ముఖేమంత్రర ఆదేశంచారు. గోదావరి పరవషహ ఉధృత్ర ఈ రషత్రరకి ఎనిమిద లక్ష్ల కూేసకుొలకు చేరుత్రందన్ే
అంచన్ా ఉందన్ాిరు. కరీంనగర్, వరంగల్, ఖమెం జిలాలల మంత్రరలు, కలెకటరల ు, ఎసపాలు అపరమత్ి ంగష
ఉండాలని చెప్షారు. ఏట్ూరు న్ాగషరం వదద బస చేసి పరిసి త్రని పరేవేక్ించాలని కలెకటర్ కరుణను, భదారచలం
వదద ఉండి ఎపాట్టకపుాడ్చ సాందంచాలని మంత్రర త్రమెల న్ాగశవర రషవును సిఎం ఆదేశంచారు. ముంపుకు
గురయ్యే అవకషశం ఉని ప్షరంతాలను గురిించి పరజలను, పశువులను ఖాళీ చేయ్ంచాలని చెప్షారు.

ప్షరజెకటుల వదద నిరంత్ర పరేవేక్ష్ణ
------------------------------గోదావరి బేసిన్ల లని ప్షరజెకటులనీి నిండ్చత్రన్ాియని, లక్ష్ల కూేసకుొల నీరు వచిు చేరుత్రనిదని
ముఖేమంత్రర అన్ాిరు. ఇన్ ఫ్ోల లను బట్టట ఔట్ ఫ్ోల లను నిరషధరించుకోవషలని మంత్రర హరీష్ రషవును
ఆదేశంచారు. పరతీ ప్షరజెకటు వదద నీట్ట ప్షరుదల శషఖ అధకషరులను అపరమత్ి ంగష ఉంచి, పరేవేక్ించాలని
మంత్రరకి చెప్షారు. గండిపేట్, హిమాయత్ స్షగర్ తో ప్షట్ట రషష్ట ంర లోని దాదాపు అనిి చెరువులు
నిండ్చత్రన్ాియని, చెరువుల అలుగుప్ో యడ్ంతో గషీమాలోల పరజలు ఆనందంగష ఉన్ాిరన్ాిరు. కరువు
తీరిప్ో య్య విధంగష, మరో రెండేళ్ల వరకు కరువు దరిచేరని విధంగష వరషాలున్ాియన్ాిరు. చెరువులోలకి నీరు
రషవడ్ం వలల భూగరభ జలాలు కూడా పరుగుతాయని బో రల కు ఇద ఎంతో ఉపయోగకరమన్ాిరు. గోదావరి,
కృష్ణ నీళ్ల ను హైదరషబాద్ మంచినీట్ట అవసరషల కోసం వషడాలని, గండిపేట్, హిమాయత్ స్షగర్ నీళ్ల ను
యధావిధగష ఉంచడ్ం వలల నగర పరిధలో భూగరభ జలమట్ట ం పరుగుత్రందన్ాిరు. ఇదే సందరభంలో
చెరువు కట్ట లను ఎపాట్టకపుాడ్చ గమనించాలని, అవసరమ్మైన చరేలు తీసుకోవషలని చెప్షారు.

సందరికులు జాగీత్ిగష ఉండాల
----------------------------------ప్షరజెకటుల నుంచి నీట్ట విడ్చదల జరగడ్ం, చెరువులు అలుగు ప్ో సుిండ్డ్ంతో వషట్టని చూడ్డానికి వెళల ే
సందరికులు జాగీత్ిగష ఉండాలని ముఖేమంత్రర కసపఆర్ కోరషరు. నీట్టలో దగడ్ం అత్ేంత్ పరమాదకరమని
ముఖేమంత్రర చెప్షారు. నదులు, కషలువలోల కూడా వరద పరవషహం ఎకుొవగష ఉంద కషబట్టట, సందరికులు
వషట్టలో దగవదద ని కోరషరు. ప్ో లీసులు కూడా ఈ విష్యంలో త్గిన జాగీత్ిలు తీసుకోవషలని, పరజలను
అపరమత్ి ం చేయాలని చెప్షారు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

