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వరద నీట ిప్వెాహాన్ని ఎప్పటి కప్పపడు అంచనా వయేాలి. 

ప్ాెజెకటు  ఇంజనీరలు  24 గంటలట అప్మెత్త ంగా ఉండాలి. 

కాలటవ గటలు , చరెలవప కటు లట తెగతిే వ ంటన ేజిలాు  యంతాెంగాన్ని అప్మెత్త ం చయేాలన్న ఇంజనీరు కట ఆదశేం . 

వరద నీటతిో న్నండుత్ున్ి చరెలవపలట.... 

జలసౌధలో జరగిిన్ సమీక్షలో మంత్రె హరశీ్ రావప. 

---------------------------------------------------------- 

 భారీవరాా ల కారణంగా రాష్టు రంలోన్న మేజర్, మీడియం ఇరగిేష్టన్ ప్ాెజెకటు   లోు  వరద నీటి ఇన్ ఫ్లు , అవపట్ ఫ్లు  వివరాలప్ర ై

మంత్రె హరీశ్ రావప జలసౌధలో సమీక్ష న్నరవహ ంచారల.  ప్సెతత త్ం కటరలసతత న్ి వరాా ల వలు  కృష్ాా  బసేిన్ ప్రధిలిోన్న 

మేజర్ ప్ాెజెకటు లోు కి వరద నీట ి ఇన్ ఫ్లు  లో ప్రదద గా తడేా ఏం లేదన్న  అధికారలలట మంత్రెకి వివరించారల. గోదావరి బసేని్ 

ప్రధిలిో మాత్ంె కడెం ప్ాెజెకటు లో ఇన్ ఫ్లు  50958 కయూసరక్ లట ఉండగా,  61277 కయూసరకటులట అవపట్ ఫ్లు  ఉందన్న 

చెప్ాపరల. ఎలు ంప్లిు లో  ఇన్ ఫ్లు  187037 కయూసరకటులట ఉండగా, 27 గటెలు  తరెచి 289184 కయూసరకటుల నీటిన్న విడుదల 

చేసతత న్ిటలు  తలెిప్ారల. రాష్టు రంలోన్న 36  మీడయిం ఇరిగషే్టన్ ప్ాెజెకటు లోు , 19 ప్ాెజెకటు లోు  వరద నీరల చేరి న్నండుత్ున్ిటలు  

ఇంజనీరలు  తలెిప్ారల. గోదావరి బేసని్ లో 16 ప్ాెజకెటు లట, కృష్ాా  బసేిన్ లో 3 ప్ాెజెకటు లట న్నండుత్ున్ిటలు  వివరించారల. 

మరో రెండు రోజులోు  మరో రెండు, మూడు ప్ాెజకెటు లోు క ి వరద నీరల చేర ి న్నండే అవకాశం ఉందన్న మంత్ర ె హరశీ్ రావప 

అభిప్ాెయప్డాా రల. ఆదలిాబాద్ లోన్న సాతాిల, మత్త డవిాగు ప్ాెజెకటు లట, కొమురం భం ఆసీఫాబాద్ జిలాు లో ఎనీు ఆర్ 

సాగర్, ప్ీప్ ీ రావప ప్ాెజెకటు , శీ్రకొమురం భం ప్ాెజకెటు , మంచిరాూల జిలాు లో నీలవాయి, రాూలీవాగు, భూప్ాల జిలాు లో 

లకువరం, ప్ాల ంవాగు ప్ాెజెకటు , భదాెది ె కొత్త గూడెం జిలాు లో తాలిప్రేల, కిన ిరసాన్న, ప్రదద వాగు ప్ాెజకెటు లట వరద నీటతిో 

న్నండని్టలు   ఇంజనీరలు  తెలిప్ారల. గోదావర ి బేసని్ లోన్న మీడయిం ప్ాెజెకటు ల దావరా 185887 కయూసరకటులట ప్వెాహం 

వసతత ండగా, అవపట్ ఫ్లు  55818 కయూసరకటు లటగా ఉన్ిటలు  చెప్ాపరల. కృష్ాా  బసేని్ లో ఖమమం జిలాు లోన్న వ రైా, 

లంకసాగర్, మహబూబాబాద్ లో బయాూరం చరెలవప ప్ాెజకెటు లోు కి వరద నీరి చేర ిన్నండిన్టలు  చెప్ాపరల . కృష్ాా  బసేిన్ లోన్న 



మీడయిం ప్ాెజకెటు ల దావరా ఇన్ ఫ్లు  10054 కయూసరకటులట ఉండగా, అవపట్ ఫ్లు  కేవలం 519 మాత్మెనే్న్న ఇంజనీరలు  

తెలిప్ారల. 

 వరద నీటితో న్నండని్ చెరలవపలట 

----------------------------------------- 

భార ీ వరాా ల కారణంగా వసలత న్ి వరద నీటతిో రాష్టు రంలోన్న చరెలవపలట న్నండుత్ునాియన్న  మంత్రె హరశీ్ రావప చెప్ాపరల. 

గోదావరి బసేని్ లో దాదాప్ప 50 శాత్ం  చెరలవపలట న్నండిన్టలు  తలెిప్ారల. ఇవాళ్టు సమీక్షలో మ ైన్ర్ ఇరిగషే్టన్ వూవసథ లోన్న 

చెరలవపలోు  వరదనీరల చరేలత్ున్ి  తీరలన్త మంత్రె అడగిి తెలటసతకటనాిరల. గోదావరి బసేిన్ ప్రధిలిో ఆదిలాబాద్ సరిుల్ 

లో 2747 చెరలవపలట ఉండగా వరద నీరల న్నండ ి ప్ొ రిు  ప్ారలత్ున్ి ( సర్ ప్ు స్ ) చెరలవపలట 693 ఉనాియన్న, 75 

న్తంచి 100 శాత్ం న్నండిన్వి 1290 చెరలవపలట, 50 న్తంచి 75 శాత్ం న్నండిన్ చెరలవపలట 404 చెరలవపలట, 25 న్తంచి 

50 శాత్ం  న్నండని్ చరెలవపలట 280 చెరలవపలట, 25 శాత్ం లోప్ప న్నండని్వి 80 చరెలవపలట ఉన్ిటలు    మంత్రె తలెిప్ారల. 

కరీంన్గర్ సరిుల్ ప్రధిిలో 4526 చరెలవపలకట గాన్త ప్ూరిత గా వరద నీరల న్నండ ి ప్ొ రిు  ప్ారలత్ున్ి వి 959 చెరలవపలట 

కాగా, 75 న్తంచి 100 శాత్ం నీటతిో న్నండిన్ చరెలవపలట 505, 50 న్తంచి 75 శాత్ం నీటతిో న్నండిన్వి 1306 చెరలవపలట, 

25 న్తంచి 50 శాత్ం న్నండని్వి 275 కాగా, 25 శాత్ం లోప్ప న్నండని్  చెరలవపలట 1481 చరెలవపలట ఉన్ిటలు  తెలిప్ారల. 

వరంగల్ సరిుల్ లో 6529 చరెలవపలకట గాన్త వంద శాత్ం కనాి ఎకటువ వరద నీటితో న్నండని్ చెరలవపలట 2068 

కాగా, 75 న్తంచి 100 శాత్ం న్నండని్ చెరలవపలట1613 , 50 న్తంచి 75 శాత్ం న్నండిన్ చరెలవపలట 847, 25 న్తంచి 50 

శాత్ం 534 చరెలవపలట న్నండాయన్న, 25 శాత్ం లోప్ప న్నండని్ చెరలవపలట1467 అన్న మంత్రె హరశీ్ రావప చెప్ాపరల.  ఇక 

ఖమమం సరిు ల్ లో 3806 చరెలవపలట ఉండగా వంద శాత్ం కనాి ఎకటువ వరద నీరల  చెే ేరని్ చెరలవపలట 1572, 75 

న్తంచి 100 శాత్ం వరద నీరల చేరని్ చెరలవపలట 1578, 50 న్తంచి 75 శాత్ం వరద నీరల చరేిన్ చెరలవపలట 469 కాగా, 

25 న్తంచి 50 శాత్ం నీరల చరేిన్ చరెలవపలట 139 ఉనాియన్న, ఇక 25 శాత్ం లోప్ప వరద నీరల చేరని్ చెరలవపలట 48 

మాత్మెనే్న్న చెప్ాపరల. ఖమమం  సరిుల్ ప్రిధలిో చరెలవపలనీి నీటతిో న్నండటం ప్టు  మంత్ర ె ఆన్ందం వూకత ం చేశారల . 

న్నజామాబాద్ సరిుల్ ప్రధిలిో 2513 చరెలవపలకట గాన్త, 12 చెరలవపలోు  వంద శాత్ం కనాి ఎకటువ వరద నీరల 

చేరిందన్న, 75 న్తంచి 100 శాత్ం వరద నీరల చరేని్ చరెలవపలట 94 , 50 న్తంచి 75 శాత్ం వరద నీరల చేరని్ చెరలవపలట 

197 కాగా, 25 న్తంచి 50 శాత్ం వరద నీరల  చెరని్ చెరలవపలట 617 కాగా, 25 శాత్ం లోప్ప నీరల చరేని్ చరెలవపలట 

1593 ఉనాియన్న మంత్రె తలెిప్ారల. ఇక కృష్ాా  బసేిన్ లోన్న సంగారడెిా  సరిుల్ ప్రధిిలో 8748 చెరలవపలట ఉండగా 75 

న్తంచి వంద శాత్ం వరద నీరల చరెిన్ చెరలవపలట 80 కాగా, 50 న్తంచి 75 శాత్ం వరద నీరల చేరని్ చరెలవపలట 83, 25 



న్తంచి 50 శాత్ం నీరల చరేిన్ చెరలవపల సంఖూ 544 కగా 25 శాత్ం లోప్ప నీరల చేరని్ చరెలవపలట 8041 చరెలవపలట 

ఉన్ిటలు  మంత్ర ె చెప్ాపరల. రంగారడెిా  సరిుల్ ప్రధిలిో 3778 చరెలవపలకట గాన్త 23 చెరలవపలట వంద శాత్ం కనాి 

ఎకటువ నీరల చేరగా, 75 న్తంచి 100 శాత్ం వరద నీరల చరేని్ చరెలవపలట 32, 50 న్తంచి 75 శాత్ం చెరలవపలట 83, 25 

న్తంచి 50 శాత్ం నీటతిో న్నండిన్ చెరలవపలట 265 ఉండగా, ఇరవ  ై ఐదత శాత్ం లోప్ప నీరల చేరని్ చెరలవపలట 3375 

ఉనాియనాిరల. న్ల్గ ండ సరుిల్ ప్రిధలిో 4652 చెరలవపలట ఉండగా, 15 చరెలవపలట వంద శాత్ం కనాి ఎకటువ నీరల 

చేరగా, 75 న్తంచి వంద శాత్ం నీటతిో 114 చరెలవపలట న్నండాయన్న, 50 న్తంచి 75 శాత్ం వరద నీటితో న్నండని్ 

చెరలవపలట 89 కాగా, 25 న్తంచి 50 శాత్ం నీటతిో న్నండని్ చెరలవపలట 363 కాగా 25 శాత్ం లోప్ప నీటితో న్నండని్ 

సంఖూ 4071  అన్న మంత్రెహరీశ్ రావప చపె్ాపరల. మహబూబ్ న్గర్ సరిుల్ ప్రిధలిో 6526 చెరలవపలట ఉండగా 81 

చెరలవపలోు  వంద శాత్ం కనాి ఎకటువ వరద నీరల చేరిందన్న, 75 న్తంచి వంద శాత్ం నీరల చేరని్ చరెలవపల సంఖూ 231 

కాగా, 50 న్తంచి 75 శాత్ం వరద నీరల చేరని్ చరెలవపలట269, 25 న్తంచి 50 శాత్ం నీటతిో న్నండిన్ చెరలవపలట 1489 

కాగా, 25 శాత్ం లోప్ప నీటతిో న్నండని్ చరెలవపలట 6147 అన్న మంత్రె తలెిప్ారల. గోదావర,ి కృష్ాా  బసేని్ ప్రధిలిో 43825 

చెరలవపలకట గాన్త 5385 చెరలవపలట వంద శాత్ం కనాి ఎకటువ వరద నీరల చరేిందన్న చెప్ాపరల. 75 న్తంచి 100 శాత్ం 

వరద నీరల 5311 చరెగా,  50 న్తంచి 75 శాత్ం వరద నీరల చేరని్ చెరలవపల సంఖూ 3492  కాగా, 25 న్తంచి 50 శాత్ం 

వరద నీరల చేరని్ చెరలవల సంఖూ 3334, 25 శాత్ం లోప్ప వరద నీరల చేరని్ చెరలవల సంఖూ 26303 అన్న మంత్ర ె

వివరించారల.  వరద నీరల చెరలవపలోు  ఇలా చేరడం మిష్టన్ కాకతీయ ఫలితాలకట సూచిక అన్న అభివరిా ంచారల . 

వరద నీట ిరాకప్రై.... ప్ాెజెకటు  ఇంజనీరలు  అప్మెత్త ంగా ఉండాలి.. 

----------------------------------------------------- 

మేజర్, మీడయిం, మ ైన్ర్ ప్ాెజెకటు ల ఇంజనీరలు  భారీ వరాా ల కారణంగా వచిి చెరలత్ున్ి వరద నీటపి్రై 24 గంటలట 

అప్మెత్త ంగా ఉండ ి గమన్నంచాలన్న మంత్ర ె హరశీ్ రావప ఆదశేంచారల. క్షతే్ ె సాథ యిలో ప్ాెజకెటు లోకి , చెరలవపలోు   వచిి 

చేరలత్ున్ి వరద నీటని్న ఎప్పటికప్పపడు అంచనా వేయాలనాిరల. తాజా సమాచారాన్ని ఎప్పటకిప్పపడు కేంద ె

కారాూలయాన్నక,ి ఫ్ు డ్ కంట రె ల్ కారాూలయాన్నక ితలెియజయేాలనాిరల. ఎకుడెనైా కాలటవలట, చరెలవప కటు లట తెగ ేప్రసిిథ త్ర 

ఉంట ేఆయా జిలాు  కల కురు కట సమాచారం ప్ంప్ి, ఎప్పటకిప్పపడు అప్మెత్త ం చయేాలనాిరల.  

 ఈ సమీక్షలో ఈఎనీీలట మురళీథర్, హరిరామ్, నాగేందర్ రావప,  ఇరగిేష్టన్ ఓఎసీా  శీ్రధర్ దేశ్ ప్ాండే, చీఫ్ ఇంజనీరలు  

శంకర్, సతధాకర్, మధతసూదన్ రావప ప్ాల్గ నాిరల. 


