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బలభద�ప�రం, త�ర������వ�� �ల�� .

త�ర������వ�� �ల�� �క���ల� మండలం, బలభద�ప�రంల� ��ా �ి� ఇండ�ీ� �� - ��� � ఆల�� మ��ను�ా�క���ం� ��ౖ� 

(�ా�ి�� �� �� య��� )ను ��ా రం�ం�న �ీఎం �� ��ౖయ�  జగ� .

మ�ఖ�మం���� �ాట� �ార�క�మ���� �జ���న ఆ��త� ��ా�  గ�� �  �ౖెర��  క�మ�ర మంగళం ��ా� .

హ�ం�ాఖ మం�� ����ట� వ�త, ప��శ�మల �ాఖ మం�� గ����ాడ అమర���, ఆ� అం� � మం�� ������ట�� �ాజ�, ��ీ

సం��మం, ఐ అం� �ీఆ� �ాఖ మం�� �ెల�� బ� �న ����ాస ��ణ����ాలకృష� , ర�ాణ��ాఖ మం�� �ి��� �శ�ర�� ,

పల�వ�ల� ఎం�ీల�, ఎ�����ల�, ఎ���ల��ల�, ఇతర ప�జ� ప���ధుల� �జర�.

========================================================================

=================================================

21–04–2022,

బలభద�ప�రం, త�ర������వ�� �ల�� .

త�ర������వ�� �ల�� �క���ల� మండలం బలభద�ప�రంల� ��ా� గ�� � ��ా �ి� ఇండ�ీ� �� ��ట�� - ��� � ఆల��

మ��ను�ా�క���ం�  ��ౖ� ( �ా�ి��  �� �� య��� )ను ��ా రం�ం�న �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .

�ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� �� �ాట� �ార�క�మంల� �ాల�� న� ఆ��త� ��ా�  గ�� �  �ౖెర��  క�మ�ర మంగళం ��ా� .

ఈ సందర�ం�ా �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  ఏమ���రంట�...:

ఆ��త� ��ా� గ�� � �ౖెర�� క�మ�ర మంగళం ��ా� , ��ా �ి� ఇండ�ీ� �� కం��� ప���ధులక�, ప�జ� ప���ధులక�, �ాష� �

ప�భ�త� అ���ార�లక� అ�నందనల�.

ఈ ��� ఒక మం� ���. అనప���ల� ����ప��ా ర�.1000 ��ట� ఖర���� ప��శ�మ ��ట�� ర�. మ�డ� దశలల� క��ి

����ప��ా ర�.2470 ��ట� ��ట�� బ�� ��ట�డం�� �ాట� ప�త��ం�ానూ, ప���ం�ానూ 2450 మం���� ఉ�ో��ాల క��ం�ే

��ప� �ార�క�మం ఇ��.



����క��ౖ ఉన� క�మ�ర మంగళం ��ా� గ���ం�, ఆ��త� ��ా� గ�� � గ���ం� ��ల�గ� మ�టల� �ె�ా�లంట�...

�ేశ�ా�ప� ం�ా ర�.6 ల�ల ��ట� మ����� �ల�వ, ����ప��ా 1 ల�� 40 ��ల మం���� ఉ�ో��ాల� క��ం�న మం� వ����,

మం� �ా����ా �క��త� .

ఇల�ంట� �ాళ�� ఇక����� �ావడం, మన ప�భ�త�ం �ద మ��ంత నమ�కం చూ�ిసూ� అడ�గ�ల� మ�ందుక� ��యడం

�ా�ా� � ��� మం� ప��ణ�మ�ల ��ంద ��డవ����.

ఈ �ాష� �ంల� 75 �ాతం ఉ�ో��ాల�� క��� క��తం�ా �ా� �క�ల�� ఇ�ా�ల� ఒక చట�� �� �సు�����ం. ఇల�ంట� చట�ం

�సు����న ��పధ�ంల� ఉ�ో��ాల� �ా�ాలంట� ఇల�ంట� ��ద��ాళ�� అడ�గ�ల� మ�ందుక���య��. �ళ�� (ఆ��త� ��ా�

గ�� � ) చూ�ిసు� న� ఈ ��రవ �ేశంల� ����న �ా��కంద���� ��ప� మ�ందడ�గ� అవ�త�ం��. ఇ�ాళ మం�

�ార�క�మ����  ���ారం చుడ�త����ం.

అల�ంట� సందర�ంల� ఈ ��ా జ�క�� ��పధ�ం గ���ం� క��� చూ��� ... మనక��� ��ల� సంవత��ాల మ�ందు 2010–12

మద� ��ా ంతంల� రక,ర�ాల ఇబ�ందుల� పడ�త� వ��ం��. �వ���� ఈ ��ా జ�క�� ��ా �ి� సంస� �ేపట�� అడ�గ�ల�

మ�ందుక� ���ం�ం��.

ఎ��కలక� ��వలం 2 ��లల మ�ందు మ�త��� అప�ట� ప�భ�త�ం ఈ ��ా జ�క�� ను ��ా �ి� సంస�క� అప���సూ� సంత�ాల�

�ే�ిం��. ఆ త�ా�త ��ా జ�క�� క� ఇంతక� మ�ందున� సమస�ల� అల��� ��న�ాగ�త�����. గత ప�భ�త� ��ద�ల�

సంత�ాల� �ే�ార� �ా� సమస�ల� ప���ా�రం �ేయల�దు. సమస�ల� ప���ా�రం �ాక�ం�� సంత�ాల� �ే��� ప��శ�మ

�ాదు అన� క�స ఆల�చన క��� ల�క�ం�� అడ�గ�ల� మ�ందుక� ���ార�. ఆ త�ా�త మన ప�భ�త�ం అ���ారంల���

వ��న త�ా�త �జం�ా�� ఇక�డ సమస�ల� ఉ����. �ట�� ప��ష���సూ� ... ఒక మ�ర�ం చూ�ిం� ఈ ప��శ�మ ఇక�డ

��ట��ంచగ����ే ��ల ��ట� ర��ాయ�ల� ��ట�� బడ�ల� �ావడ�� �ాక�ం��.. ����ప��ా 2500 మం���� ప�త��ం�ా,

ప���ం�ా ఉ�ో�గ అవ�ా�ాల� వ�ా� యన� మం� ఆల�చన�� ఆ సమస�ల�� అ��గ�ం�ేందుక� ప���ా�రం చూప�త�

అడ�గ�ల� ���ాం.

ఈ ప��శ�మ వ��� ��ా మం �ాల�ష�మవ�త�ందన� భయ�ల ��పధ�ంల�... ���ి�� థర�� �ా� ం� ���గంల��� వ���

���వల� ఈ భయ�ల� ఇం�ా ఎక��వవ���య� అనుక�న� ప���ి�త�ల�� ���ి�� థర�� పవ� �ా� ం� ��ట�క�డద�

ఆ����� ��ా�  గ�� �  య�జమ������ క��� ఒ�ి�ం��ం.

అ�� �ాక�ం�� �ా����ా �క వ�ర� ప���ా� ల�� వ��ల���� .. �ర� కల��ితమ��� �షయంల� క��� �ా� �క�లక� రకర�ాల

ఆం�ోళనల�, భయ�ల� ఉన� �ా��వరణం గతంల� చూ�ాం. ���� క��� అ��గ�ం�ేందుక� ట��ా�ల�ల� క���

ఏకం�ా మ�ర��ల� �ే�ాం.



గతంల� ఇ�ే �ా� ంట�� ల� ఉన� ట��ా�ల� ��ర����� ��ంబ��� ����ా ఉత��� అ��� �ాత ప���ి��� మ�ర�� �ే�ి

ఎల�ా�� ల�ి� ల� క��� ��ర����న ������� ��� ��క��ం� �ాల��ా���� ఏమ�త�ం అవ�ాశ�వ�� �ధం�ా అడ�గ�ల�

మ�ందుక� ���ాం.

��� ����� ����  అ�� ������� �సుక��... ����� ����  ���ా��� అ���� ఎక��� ఉండక�డద�, ఆ �షయ��� క���

�ె�ి� యజమ������ ఒ�ి�ం��ం.

ఇవ�� రకర�ాల పద��ల� ఇ� �ా������ �ే�ి, భయ�లక� ����ే� ప���ి�� ఈ��ా జ�క�� ల� ల�క�ం�� �ే�ిన �ిమ�ట...

75 �ాతం ఉ�ో��ాల�� �ా� �క�ల�� �ా�ాల� మనం �ే�ిన చట�� �� క��� �వ��ం��ం. చట�ంల� ఉన� �ా�ాంశం ప��ారం

75 �ాతం ఉ�ో��ాల� �ా� �క�ల�� ఇ�ే�టట��  ఒ�ి�ం��ం. �ాబట��  ఈ ��ా జ�క��  వల�  మం� జర�గ�త�ం��.

ఈ ��ా జ�క�� వల� వ�ే� �ీఎ� ఆ� ఫం�� క��� చుట�� పక�ల ��ా మ�ల అ�వృ����� ఉప�గపడ�త�ందన� ఆల�చన��

అడ�గ�ల� ���ాం.

�ేశంల��� �ా�ి�� �� �� ఉత���ల� ఏ���క అ���ద� య��� ఇ��. ఆ�ియ�ల� అ���ధు�క���న �ా� ం� ఇ��. �ా�ా� � ���

గర��ారణ���న �షయ���. భ�ష�త�� ల� అనుబంధరంగ ప��శ�మల ఏ�ా�ట�క� క��� ఇ�� �ోహదపడ�త�ం��.

��ా �ి� ఇండ�ీ� ��, క�మ�ర మంగళం �ా�� అ�ార అనుభవం, ప��చయ�ల� ఆంధ�ప��ే� ఎదుగ�దలక� క��తం�ా

��డ�డ��య�, ఆంధ�ప��ే� అ�వృ���ల� ��గ�ా�� �ా�ాల�, �ా�ా� � ��� �ాయబ����ా, గర��ారణం�ా �లబ��ల�

ఆ�సు� ���ను. ఇ�� �ేశం నల�మ�లల నుం� �ా�ా� � ��� ��ట�� బడ�ల� ఆక���ంచ����� ఉప�పడ�త�ంద�

���సు� ���ను. ఈ సందర�ం�ా క�మ�ర మంగళం ��ా� క�, ��ా �ి� ఇండ�ీ� �� క� �� ����ాం�ల�. �క� �ాష� �

ప�భ�త�ం తరప�న ఏ సహ�ారం అవసర���న అం��ంచ����� ��ం �ిద�ం�ా ఉ���మన� �షయ��� గ�ర�� ంచు���ాల�

��ర�త����ను.

ఈ ప��శ�మ వల� మం� జర�ాల� ... ఈ ��ా జ�క�� అ�� ర�ాల��ా అ�వృ��� �ెం��ల� మనసూ�����ా ��ర�క�ంట�..

�ేవ���� ��ా ���సు� ���ను అ� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  తన ప�సంగం మ���ం��ర�.


