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తలెత్తిన పరిస్ి త
థ ులను సమరధవంతంగష ఎదుర్కంటూనే, ఈ

అనుభవషలను భవిష్యతు
ి లో అనరషిలు జరుగకుండా తీసుకునే చరయలకు నేపథ్యంగష ఉపయోగించుకోవషలని
ముఖ్యమంత్తి శ్రీ కె. చందిశేఖ్ర్ రషవు సూచంచారు. వరషాలు, వరదల పరిస్ి త్త
థ పై కరీంనగర్ కలెకటరేట్ లో
సో మవషరం ముఖ్యమంత్తి సమీక్ష నిరవహంచారు. మంతుిలు టి. హరీష్ రషవు, ఈటెల రషజేందర్, పిభుతవ
పిధాన కషరయదరిి రషజీవ్ శరమ, పిత్యయక పిధాన కషరయదరిి ఎస్.కె. జోషథ, ముఖ్య కషరయదరిి బి.ఆర్. మీనా,
కలెకటర్, ఎస్పీ, వివిధ శషఖ్ల అధికషరులు, జిలలలకు చందిన పిభుతవ చీఫ్ విప్ కొపుీల ఈశవర్, సషంసకృత్తక
సషరథి చైరమన్ రసమయి బాలకిష్న్, ఎంపపలు, ఎమ్మమలయయలు, ఎమ్మమల్సీలు, ఇతర పిజాపిత్తనిధులు
పషలగొనాారు.

అపీర్ మలనేరు నుంచ పదద ఎతు
ి న నీటి పివషహం రషవడం వలల ఎంఎండికి ఇబబంది కలిగిందనాారు. దశషబధ
కషలంగష ఎంఎండి పనులు జాపయం కషవడం వలయల అనరిం జరిగిందని ముఖ్యమంత్తి కేస్థఆర్ చపషీరు. పనులోల
జాపయం చయస్థన వరికంగ్ ఏజెనీీల కషంటాికుట రదుద చయస్థ కొతి టెండరుల పథలవషలని ఆదయశంచారు. మిడ్ మలనేరు
ఆనకటట 130 మీటరల దబబత్తనాదని, ఇకపై వరదలు వచినా పదద గష నష్ట ం లయదని అధికషరులు చపషీరు.
ఇకపై పిమలదం వుండదు కషబటటట సురక్షిత పషింత్ాలకు తరలించన వషరిని త్తరిగి తమ గషీమలలకు
తరలించాలని ముఖ్యమంత్తి చపషీరు.

వరికంగ్ ఏజెనీీలు తమకు అపీగించన పనులు సకషలంలో జరిగేటటల
ల అవసరమ్మైన నిబంధనలు
రూప ందించాలనాారు. 5% మించన లెస్ కు పో కుండా చూడాలని, లెస్ టెండరుల వేస్థనపుీడు అంతమొతి ం

బాయంకు గషయరంటట తీసుకోవషలనాారు. రషష్ట ంర లో నీటి పషరుదల శషఖ్కు పదద ఎతు
ి న నిధులు కేటాయించ
పనులు చయసి ునాందున పనులోల వేగం అవసరం అనాారు. 123 జీవో కింద మంచ పరిహారం ఇసుినాందున
భూస్ేకరణ/ కొనుగ్లు తవరితగత్తన కషవషలనాారు. కషళేశవరం పషిజెకటుకు మిడ్ మలనేరు చాలల కీలకమ్మైంది
కషబటిట, దాని పనులు నాణయతత్ో వేగంగష పూరిి కషవషలని ముఖ్యమంత్తి చపషీరు.

గ్దావరి వరదల నేపథ్యంలో కరీంనగర్, వరంగల్, ఖ్మమం జిలలలలు అపిమతి ంగష వుండాలనాారు. వరంగల్
జిలలల రషమనాగూడం, ఖ్మమం జిలలల భదాిచలం వదద మరింత అపిమతి ంగష వుండాలనాారు. పషిజెకటుల వదద
పరుగుతునా ఇన్ ఫ్ోల లకు అనుగుణంగష ఔట్ ఫ్ోల పంచాలనాారు. ఎల్ఎండి నుంచ విడుదలయియయ నీరు
ఖ్మమం, నలల గ ండ జిలలలల దాకష చయరషిలని స్థఎం ఆదయశంచారు. మహారషష్ట ర అధికషరులత్ో ఎపీటికపుీడు
మలటాలడి వరద పరిస్ి త్త
థ ని అంచనా వేస్థ, అందుకు అనుగుణంగష చరయలు తీసుకోవషలని ముఖ్యమంత్తి
చపషీరు.

కరషాటక నుంచ వచయి వరదను బటిట స్థంగూరు పషిజెకటు ఔట్ ఫ్ోల ను ఎపీటికపుీడు నిరాయించాలని
ముఖ్యమంత్తి కె. చందిశేఖ్ర్ రషవు చపషీరు.

భారీ వరషాలు కురవడం వలల రషష్ట ంర లోని చరువులనీా నిండాయిని, అలుగు పో సుినాాయని స్థఎం చపషీరు.
మిష్న్ కషకతీయ దావరష పనులు చయస్థన చరువులలో ఒకక కటట కూ ఇబబంది కలుగకపో వడం గమనారహం
అనాారు. మిష్న్ కషకతీయ పనుల వలల చరువులోల నీటి నిలవ సషమరియం పరింగిందని, కటట లు బల పడాాయనీ
స్థఎం అనాారు.

ఈ పరిస్ి త్త
థ ని పిజలు గమనించారని స్థఎం చపషీరు. ఇంతకనాా తకుకవ వరాం, తకుకవ వరదలు వచిన
సందరషాలోల కూడా వందలలది చరువు కటట లు త్గిపో యిన సందరషాలునాాయనాారు. మిష్న్ కషకతీయకు
పిశంసలు వసుినాాయని స్థఎం చపషీరు.

వరషాలు, వరదల వలల ఎలలంటి పరిస్ి త్త
థ వచినా ఎదుర్కవషలని, ముఖ్యంగష మనుష్ులు, పశువుల పషిణాలు
కషపషడడానికి అధిక పషిధాయనయత ఇవషవలని స్థఎం సూచంచారు. జరిగిన నష్ట ంపై వంటనే అంచనాలు
రూప ందించాలని ఆదయశంచారు. పషిణాలు కోలోీయిన వషరి కుటలంబ సభుయలకు, ఇండుల కోలోీయిన వషరికి
వంటనే పరిహారం ఇవషవలని సూచంచారు.
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