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జం�ా�����  గ��ెం మరణ�ల��ౖ �ాసనసభల� మట�� ��న �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .

�ీఎం ఏమ���రంట�..:

�ా��రణ బ�ె�� �ద చర� ��ా రంభం �ాబ� త�ం��. ��రవ �ెల�గ��ేశం �ాసనసభ��ల� ఇం�ా మ� పం�� మ��ే
అన�ట�� �ా �రసన �ెల�ప�త�, అల� �� �ేసూ� , ��డవల� �ేసూ�  �ా�� �ార�క�మ���  �ార� ��న�ా��సు� ���ర�.

జం�ా����� గ��ెంల� జ����న �షయ�ల గ���ం�, అక��� ప���ి�త�ల� గ���ం� ఉపమ�ఖ�మం�� (��ౖద� ఆ��గ��ాఖ) ఆళ�
��� ఇంతకమ�ందు సు��ర�ం�ా �ె�ా�ర�.

జం�ా����� గ��ెం జ���� 2011 జన�� ల�క�ల ప��ారం 48,994 మం��. ప�సు� తం 2022ల� ఉ���ం. ఈ ద�ాబ�
�ాలంల� 12 �ాతం ��� � ��� �సుక�ంట�... అక�డ జ���� 54,880 మం�� ��ాసమ�ంట����ర�. ఇంత ��ద�
మ����ా��ల� జ����న మరణ�ల�� ఒ����ట జ����న� �ాదు. �త�ం మ����ా��ల� క��ి జ����న మరణ�ల� �ళ��
�ెప�త�న� ఈ 18 మం��. �ేశ�ా�ప� ం�ా,�ాష� � �ా�ప� ం�ా మరణ�ల సంఖ� అంచ�� 2 �ాతం �ె� ��ట� ��సుక����..
క�సం 90 మం�� సహజం�ా�� అ����గ�ం వల� , వ���రం వల� , ప�మ���ల� వల� �ా� చ��� వటం అ���� ఎక��ౖె��
జర�గ�త�ం��. అల�ంట��� ఈ మ������ా సహజ మరణ�లను క��� వ���క��ం� మ�ట�� డ�ం మనం ఇక��ే చూసు� ���ం.
ఇక�డ గ�ర�� ��ట�� ���ా��న ఇం�� �షయం ఏ�టంట� ప����ల� 60 మం�� చ��� త�ంట�ర�.

ఇక�డ ఆశ�ర�కర���న �షయం ఏ�టంట�... క�� మద�ం తయ�ర� �ే�� �ాళ�ను �ాష� � ప�భ�త�ం ఎందుక� స�� ర��
�ేసు� ం��. చంద�బ�బ���య�డ� �ా�� హయ�ంల� గతంల� అక�మ మద�ం తయ��� జ����ం��. ఇప��డ� ��త��ా జ����ం��
�ాదు. �ాళ� హయ�ంల� జరగన��, మన హయ�ంల� ఇప��డ� ��త��ా జర�గ�త�న��� �ాదు. అప��డూ జ����ం��.
ఇప��డూ అక�డక��� జర�గ�త�ం��, ��ను �ాదనడం ల�దు.

�ాబట�� ... ���ష� ఎ� �� �� ��ం� బ����(ఎ� ఈ�) అ�� ప��ే�క���న �� �� �� �� ను �సు�����ం. ఎక��ౖె�� ఇట�వంట�
�ార�క�మ�ల� జ�����ే ఉక���ాదం�� అణ����యమ� ప���� ఆ�ే�ాల� ఇ���ం. ఎక��� ఉ����ం����న అవసరం ల�ద�
��ల� స�ష����న సం����ల� ఇ���ం.

మ� ఉ�ే�శ�ం, మ� తపన అం�� మద�ం ����ా�� త���ం��ల��. అ�ే ఉ�ే�శ�ం�� అ���ారంల��� వ��న ��ంట��
43��ల బ�ల�� �ాప�లను ప�����ా ల�క�ం�� �ే�ాం. చంద�బ�బ���య�డ� �ా�� హయ�ంల� 43��ల బ�ల�� �ాప�ల� �ాష� �ంల�
ప�బ� ఉంట� �ాట�� ప�����ా రదు� �ే�ాం. అం�ే �ాక�ం�� 4380 మద�ం �ాప�ల� ఉం�ే�. ఈ 4380 మద�ం �ాప�ల�
పక��� ప���� ర�� ల� అ� అనుమ� ఇ���ర�. అక��ే 50–60 మం�� క����వడం, మద�ం ��గడం �ే���ార�.
ఆడ�ాళ�� ఎవ����� ఆ ����ల� �� �ాలంట� భయప�ే ప���ి�� ఉం�ే��. మనం అ���ారంల��� వ��న త�ా�త ప�����ా
ప����  ర�� లను రదు�  �ే�ాం.

గతంల� ల�భ ఆ����� మ����� �చ�ల����ా బ�ల�� �ాప�ల ����ా అ��� �ార�క�మం జ������. �చ�ల����ా మద�ం
ప�� బ�� పక�న, ప�� గ��� పక�న ��ా మంల� ఎక�డ బ���ే అక��ే �ొ���� ప���ి�� ఉం�ే��.
ఇవ�� క��� ప�����ా �� �, ల�భ ఆ��� ఉంట� ఏ��ట������ �ట�� ఆపల�మ�� ఉ�ే�శ�ం��... ప�భ�త��� రంగ ప���శం
�ే�ి మద�ం �ాప�ల�� ప�భ�త��� న���� �ార�క�మం �ేసు� ం��. �ాబట�� ... ఫల��� సమయ���� మ���య�లంట� స���ా�
అ�ే సమయ���� మద�ం �ాప�ల� మ��ి��సు� ���ర�. గతంల� �ా�� 12గంటల�, ఒంట� గంట వరక� క��� మద�ం
�ాప�ల� �ె��� ఇష����నట��  ����ం�ే ప���ి��. ఎక�డ �ా�ాలంట� అక��ే మద�ం �ొ������.



ఆ ప���ి�త�లను ప�����ా మ�������ి, ����త �ాలప����ల�, ����త సమయ�ల�� మ�త��� మద�ం అందుబ�ట�ల� ఉం�ే
ప���ి��� ఇ�ాళ �సు�����ం. మనం �సుక�న� చర�ల�� �ాట� �ా� ��ట�� �ధం�ా ��ట�� �సు�����ం. ���వల� మద�ం
���గం త���ం��. మద�ం ���గం త����� ఈ రకం�ా ��ట�� ఎక��వ�ా ��ట�డం వల� , అక�మ మద�ంక� ఎక��వ
అవ�ాశం వసు� ం��. ఈ ధరల� త�������� అక�మ మ����� త���ంచగల�గ���మ� ఎ� ఈ� �����క దగ�ర నుం� అందర�,
ప��ప��ా���ల స� అందర� �ెప�డం �దల���ట��స����.... ���� క��� మం� ఉ�ే�శ�ం�� �సుక�� మరల� ధరల�
క��� త���ం��ం. మనం ��ట�� త���ం�న త�ా�త.. మన ��ట�� ఎక��వ, �ప��తం�ా ��ం��మ� ఎవర� �ెప������
క��� అవ�ాశం ల�దు. చంద�బ�బ� ��య�డ� �ా�� హయ�ంల� ఉన� ��ట�� మరల� �సు�����ం. అల�ంటప��డ� క��
మద�ం ఎల� ప�బల�త�ం��. ఏరంక�ా క�� మద�ం �ప��తం�ా ఉం�ే అవ�ాశం ఉంట�ం��. ఇ�ాళ క��� �ెబ�త����...
క�� మద�ం తయ�ర� �ే�� �ాళ�ను ర��ం����న అవసరం ప�భ������� ల�దు. ప�భ�త�ం ఈ �షయంల� ��ల� స�ష�ం�ా
ఉం��. ఎవ����� అట�వంట� క�� మద�ం �ేసు� ంట�... �ాళ�ను ఉక���ాదం�� అణ����యమ� స�ష����న ఆ�ే�ాల�
ఎ� ఈ�క� ఉ����. ఎక��� �����ట�� ��న అవసరం ల�దు. �ా� ల�� �షయ��� ఉన�ట�� �ా, సహజమరణ�లను
క��� అక�మ మద�ం వల� చ��� �నట�� �ా భ�మక��సూ� ... ����ర�ాల��ా య��� �ే�ి ఈ మ������ా �ేయడం తప��
అ� మ�త�ం క��తం�ా ��రవ �ెల�గ��ేశం సభ��లక� ఈ సభ����ా �ెప�దల��క����ను.
ఎందుకంట� ఈ ����� అక�మ మద�ం��ౖ 13 ��ల ��సులను ఎ� ఈ� న�దు �ే�ిం��. తప�� �ే�ిన �ాళ� �ద ఎందుక�
13��ల ��సుల� ���స�� �ే�ామంట�.... అక�మ మద�ం ఎక��� ఉండక�డద�� తపన, ��పత�యం���� �ేసు� ���ం. ఇ�ే
రకం�ా �ేసు� ంట�.... జరగ� �షయ��� జ����నట�� �ా, క�� మద�ం వల� ఏ�ో జ������ త�ం�� అన�ట�� భ�మ క��సూ� ...
�ర� �ేసు� న� అ���య���న ప�� మ�త�ం మ�ను���ాల� �ె�ి� � ����ా సభక� �ె�యజ�సు� ���ను. అ� �ీఎం తన
ప�సంగం మ���ం��ర�.


