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�� లవరం ��ా జ�క�� ��ౖ �ాష� � �ాసనసభల� చర� సందర�ం�ా మ�ట�� ��న �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .

�ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  ఏమ���రంట�...:

�� లవరం��ౖ ����� తప��డ� కధనం
�� లవరం గ���ం� ����� తప��డ� ప���రం, ����� కథ���� వం��, �ార�డం ��ట�� �ా మనమం�� చూసు� ���ం.
చంద�బ�బ���య�డ� �ార� �ెప�డం... ఆయనక� బ�జ� ���ం�ే ఎల�� ���య� ���� ఎత�� ��వడం ఇవ�� ��ట�� �ా��
ఈ మధ� �ాలంల� జర�గ�త�����. మనమం�� చూసు� ���ం.
��మ� �ేయల�� ప��, ఇం��కర� �ేసు� ���ర�� బ�ధ, ఆ��దన, అ��ంట�కంట� మ�ఖ����న�� కడ�ప�మంట.. .ఇవ��
క����  ఈ��డ�, ఆంధ�జ���, ట�� 5లల� బ��న�  ��� ��ల�. ఇవ�� మనక� క��ిసు� ����.

ఒక� మం� ప� �ెప����ల�� వ����
సహజం�ా�� �ా���� 14 ఏళ�� మ�ఖ�మం���ా ఉన� వ����, 44 ��ళ� �ాజ��య ��తంల� ఫల��� మం� �ే�ాను అ�
�ెప����వ�����, ఒక�టంట� ఒక�ట�క��� ల�� వ����, �వ���� తన �� ంత �ల�� ల� క��� �ట� సదు�ాయం క��ంచ�����
ఒక�టంట�.. ఒక� ��ా జ�క�� ప���� �ేయ� ఈవ����... �� లవరం మన హయ�ంల� ప�ర�వ�త�ందంట� కడప�మంట
ఉండడంల� ఏ మ�త�ం ఆశ�ర�ం ప����న ప�ల�దు.

పల�మ�ర�� ఇ�ే ��రవసభ �ా���ా �� లవరం గ���ం� గతంల� అ��క �షయ�ల� సభ��ల మ�ందు, ప�జల మ�ందు
ఉం��ం. �ాస��ాల� ఎల� ఉ��� మ�ిప��ి మ���డ��ాయ �ేయ����� రకర�ాల ప�య���ల� �ేసు� ���ర�.

�ా���ల�� స� � మ�ందు...
పనుల� ఎల� జర�గ�త����� ? గత ప�భ�������, ఇప�ట��� �ే�� ఏంట� ? ఎంత ��గం�ా పనుల� జర�గ�త����� ?
�ట��ంట��� సంబం��ం� ఆ���ాల�, �ా���ల�� స� � మ�ందు ��డ��ను.

���కంట� మ�ందు...
చంద�బ�బ���య�డ� �ా���� ఒక గ�ణంఉం��.
����క ��ప� �జన���ా, ������ా, ఈ ప�పంచంల��� ����క ��ద� ��«�ోసంపను����ా తనక� ��ను�ా ఒక మ�ద�
��సుక��, తన ఎల�� ���య� స�యం�� ���� ప���రం �ేసుక��� ఈ ��ద�మ��ి.. ఏం �ే�ా�ో క��� చూ��� ం. ఈ
�జన�� �ే�ిన పనుల� �� లవ�ా��� ఎంత �ాపం�ా మ��ా� క��� మన అంద���� �ె�య��. ఈ సభ ����ా
ప�జలంద���� క��� �ె�య���న అవసరం ఉం��.
ప�సు� తం ఉన� �� లవరం ��ా ం���� ఒక��ా�� చూ��� .. (��� ��� ల� �� లవరం ��ా జ�క�� ��ా�ణ స�ర�పం చూ�ిసూ� ...) న��
ప��ాహం అల� వసు� ం��. ఇట���ౖప� ���ం ��ా�ణం జర�గ�త�ం��. అ�� జర�ాలంట� పసుప� ��తల�� క��ిసు� న� అప�� 
�ాఫ� ���ం, మధ�ల� ఉన� ���� ���ం, ల�వ� �ాఫ� ���ం క��ిసు� ం��. న�� ప��ా��� గమ���� ఇట���ౖప�
�ి�� �� క��ిసు� ం��. ఇట���ౖప� ����ప� 2 ��ల��టర� �� డ��ౖన న�� ప��ాహం. ఈ ���� కట�� లంట� న��� అట���ౖప�
మ��ం���. �ి�� �� కట�� , ��� ����ా న��� మ��ం�, మరల� న��ల��� కల�ా�. అప��డ� మధ�ల� ����ం� ���� 
ఏర�డ�త�ం��. అక�డ ఎగ�వ �ాఫ�  ���ం, ��గ�వ �ాఫ�  ���ం కట��  మధ�ల� ����  ���ం ����ం���.

��ా జ�క��  ��జ�ౖ�  ప��ారం...
��ా జ�క�� ��జ�ౖ� ప��ారం న��� క�����ౖప� మ��ం���� ఉంట�ం��. అంట� ఇల� మ��ంచ����� మ�ం�ే.. �ి�� �� �ార�� ను
ప���� �ేయ��� ఉంట�ం��. ఈ �ి�� �� అ��ంట�� ప���� �ే�ిన త�ా�త మ�త��� న�� ప��ా��� మ��ంచ�����



�ల��ా, ఎగ�వ �ాప� ���ం, ��గ�వ �ాఫ� ���ంను కట�� �� ఉంట�ం��. ఈ ��ండ� �ాఫ� ���ంల� ప���� �ే�ిన త�ా�త ఈ
మధ�ల� ����  ���ం కట�� �.

�ా� ఈ ��ద�మ��ి చంద�బ�బ���య�డ� �ే�ిన ప� ఏంటంట�... ఒక��ౖప� �ి�� �� ప� ప���� �ేయక�ం����,
మ����ౖప�న �ాఫ� ���ంలను కట�డం ��ా రం�ం��డ�. ఈ �ి�� �� ప� ప���� �ాక�ం��, �ాఫ� ���ంల� ఏ��ౖ�ే
సంక��ం���ో .. అ� కనుక ప�ర���ే ఇక �ళ�� �� వ����� అవ�ాశ�� ల�దు. ఇ�� ప���� �ాల�దు, ఇ��
మధ�ల����ే�స���� మధ�ల� మ������ ��య� జ�� ��దయ���ం��... ఇ�� మధ�ల� ఆ���ార�. 2 ��ల��టర� �� డవ�
కట�� ��న �ాఫ� ���ంల� �ా�ా� అసంప�����ా వ��ల��ార�. �ి�� �� పనుల� �ాల�దు. ఇ�� ఈ ��ద�మ��ి హయ�ంల�
ఇ�ా� ను�ారం�ా వ�వహ��ం��ర�. ప�ణ��క, ���నం ల�క�ం�� �� �ం��. ఏం �ేసు� ���ం, ఎందుక� �ేసు� ����
ప�ణ��క ల�దు.

చంద�బ�బ� �ా�� పనుల వల�  ప���ా�� ఆటంకం...
చంద�బ�బ� �ార� �ే�ిన ప� వల� వ�ా� ల�, వరదల� వ��న ప���ా�� పనుల�క� ఆటంకం క�����. పనుల� �ేయ�����

అష�క�ా� ల� ప����న ప���ి��. ఒక��ౖప� వ�����ట��న �ాఫ�  ���ం ఖ��ల� గ�ం�� వరద�ర� ��ట��ం�న ��గం�� �� �ా�.
మ����ౖప� కట�� , కట�� �ి�� �� ����ా వరద �ర� �� �� ప���ి��. అల�ంట� ప���ి�త�ల�� అట� �ి�� �� దగ�ర, ఇట� �ాఫ� 
���ం దగ�ర పనుల� �ేయడం ఎంత కష�ం�ా ఉంట�ం�ో  ఒక��ా��  ఊ��ంచు��మ� అడ�గ�త����ను.

వరద వ��న ప���ా�� ఈ�ి�� �� మ�ందున� అ��� � �����, �ి�� ��, ��ంద ఉన� �ి�� ����ళ�� �ళ��� �ం���� �
ఉంట�ం��. వరద త���న త�ా�త క��� �ి�� ����� ల� ����ప� 2 ట�ఎం�ీలక� ��ౖ�ా �ట�� �ట�ర�� ��ట�� ������న
ప���ి��. ప�� వ�ా� �ాలంల�నూ ఇ�� క�ా� ల�. ఆయన�ార� �ే�ిన ప��� మ��ేళ�� �ా ఇ�� �ప�ల� పడ�త��� ఒక��ౖప�
పనుల� �ా��సు� ���ం.

�ాష� � ఖజ���  తర�ల� �� లవరంల�నూ �ల�� ల�
మ�� ��లక �షయ��� ఇక�డ �ె�ా��. ����వ�� న���� క�����ౖప�న �ి�� �� �దు�ా మ��సూ� ... న���� ఇట���ౖప�న
మ�డ� ��ా�ణ�ల� �ేయ��. ఒకట� ఎగ�వ �ాఫ� ���ం, ��� ��ంద ��గ�వ �ాఫ� ���ం ఈ ��ం��ంట��� మధ�ల� �ళ��
�ాక�ం�� �ే�ిన త�ా�త ���� ���ం (ఎ�� క� �ా� �ి� ���ం) కట�� �. �ా� చంద�బ�బ� �ార� ��ను �� త�, �� త�
�ాష� � ఖజ���క� ఎంత ��ట� �ల�� ��ట�� �ో అక�డ �� లవరంక� క��� �ాఫ� ���మ�ల�� అల�ంట��� మ�డ� ��ద� , ��ద�
ఖ��ల� వ�����ట�� డ�. గమ�ం�నట��� �ే 2340 �టర�� అంట� 2.3 ��ల��టర�� �� లవరం ��డల��. 2340 �టర��
�� డ��ౖన ఎగ�వ�ాఫ�  ���ంల� ఒక��ట 480 �టర��  �ా��, ��ం�ో  ��ట 400 �టర� �ా��  కట�క�ం�� వ��ల��ార�.

��ా జ�క��  జ��ా���� �ారణం
అ�ే రకం�ా ��గ�వ �ాఫ� ���ం క��� గమ�ం�నట��� �ే అక�డ క��� 480 �టర�� కట�క�ం�� వ��ల��ార�. ���వల�
జ����న నష�ం అం��, ఇం�� �ాదు. ఈ��ా జ�క�� ల� ఆ���కం�ా జ����న నష�ం ఒక��ౖప� అ��ే.. ��ం�ో�� ఈ ��ా జ�క��
��ా�ణంల� �ప��త���న జ��ా���� క��� ఇ�� ������ిం��. క�ష�ం�ా 10 ల�ల క����క��ల నుం� గ��ష�ం�ా 25 ల�
ల క����క��ల వరక� వరదల� ����వ��ల� వ����. ఇంత ��ద� �త�ంల� �ర� ఇట� �ి�� �� ప���� �ాల�దు �ాబట��
�ాఫ� ���ంల మ�ో� ఉన� ఖ��ల� గ�ం�� �ళ�� �� �ా��న ప���ి� �ే... ఎందుకంట� 2.35 ��ల��టర� �� డ��ౖన �ాఫ� 
���ంల� 480 �టర�� , 400 �టర�� ఖ��ల� కన�ిసు� ����. అందువల� న�� అం�� క�ంచుంచుక��� � ఆ �ా�� ల
గ�ం�� మ�త��� ����వ��ల� ఉన� �ళ�� ����� ��న ప���ి��. ఎందుకంట� �ి�� �� ప���� �ాల�దు �ాబట�� . ����ప��ా ఈ 25
ల�ల క����క��ల �ళ�� ఈ �ాఫ� ���ంల మధ� నున� ఖ��ల� ����ా �� �ా��న ప���ి�� వ��ం��. ���వల�
��కండ�క� 13.5 � ��గం�� ప�వ��ం���� వ��ం��. అంట� సుమ�ర� 48 ��ల��టర� ��గం�� �ర� ప�వ��ం�నట�� .

25 ల�ల క����క��ల �ర� ఇంత ��గం�� ప�వ��ంచడం వల� , ఎ�� క� �ా�� �ి� ���ంల�.. ప����� ��ౖన 23 �టర��
ఉం�ే బ�� ల�వ� ��ట�� క��� వడ�� �ాక�ం�� ప����� కంట� ��గ�వన క��� మ�� 12 �టర� క��� ��ట�� క��� �ం��.



�త�ం�ా 35 �టర� ��ర ��ద� గ�ంత ఈఖ��ల దగ�ర ���� ���ంల� ఏర���ం��. అం�ే�ాక�ం�� ఈ���� ���ంల�
��ం�ో �ా�� వద� ప����� ��ౖన బ�� ల�వ� 8 �టర�� ��ట�� క�� �� వడ�� �ాక�ం��, ప����� ల�పల మ�� 12 �టర��
క��� ��ట�� క�� �� �ం��. అంట� 20 �టర� గ�ంత ఏర���ం��. ఇక ��గ�వ �ాఫ� ���ంక� సంబం��ం� క��� ����
నష�ం ఈ మ������ా�� ఏర���ం��.

��గ�వ �ాఫ�  ���ంక� నష�ం..
��గ�వ �ాఫ� ���ంక� క��� ఈ మ������ా�� ���� నష�ం �ాట���ం��. ప����� ��ౖ�� బ�� ల�వల�� 14 �టర�� ��ట�� క��
�� వడ�� �ాక�ం��... ప����� ల�పల మ�� 22.5 �టర�� ��ట�� క�� �� �ం��. అంట� 35.6 �టర� ��ర గ�ంత
ఏర���ం��. ఈ నష�ం ఇక����� ఆ���� ల�దు.

���  ���  ��జ�స�� ...
ఈ ���� ���ం(ఎ�� క� �ా� �ి� ���ం)ల� ��గం�ా కట��న డయ�ఫ�� �ా� �ా��� క� అట�, ఇట��ా ఉన� ��ా ంతం
క��� బ��ా �ెబ��ం��. ఇ�� బ�బ��ా�� �జ� . ఈ బ�బ��ా�� �జ� ఫ�తం... ప�పంచ చ��త�ల� ఇంతట� ��ర�ణ���న
�ా� �ం�, త����ా ఇల�ంట� ��� ��� ��జ�స�� . ఇ�� ఒక చంద�బ�బ��� మ�త��� �ాధ�ం. మ��ో వ������ ఎవ���� �ాధ�ం
�ాదు.
���� స����ద������ �ేశంల� ఉన� �ాం���క �ప�ణ�ల� మల� గ�ల�� ల� పడ�త����ర�. ��ంద� ప�భ�త�ం, �ీడబ�� ��ీ,
ఇంజ�ర��  దగ�ర నుం� ఐఐట�ల వరక� ఈ ��జ�ౖను� ను ప����సూ�  స���న ప���ా�రం ��సం మల�గ�ల�� ల� పడ�త����ర�.

ఇంతట� ��ర�ణం చంద�బ�బ��ా�� వల� జ����, ఈ రకం�ా ��ా జ�క�� అనుక�న� సమయ���� క��� ఆలస�ం అ��� ప���ి��
ఏర�డ�త���� క���, ఇంత ��ర�ణం చంద�బ�బ� �ార� �ే�ిన పనుల� వల� జర�గ�త���� క���... ఇ��� క���
ఈ��డ�క�, ఆంధ�జ���, ట��5 �� �ా� క��ిం�ం�� ? అ� అడ�గ�త����ను. �ళ�� గ�ం�ెల�ద �ేత�ల ��సుక��
�ాళ�  మన�ా���� క��� అడగమ� �ెప�త����ను.
క�సం �ట� గ���ం� ఎప���ౖె�� ప��ా� వన �ే�ా�ా ? అ� అడ�గ�త����ను. ఇంత ��ర�ణం�ా ప���ి�� ఈ �ా� �ల���
�సు����న చంద�బ�బ���య�డ� �ా���.. ఆయన �ే�ిన త�ి�దం ఇ�� అ� క��� ప���ంచల��.. ఏకప�ం�ా ఉన� ఈ
��పర�� , ఈ ట�� ����ళ�� ...ప�జ��ా�మ���� �ా�ాడగల�గ���య� ? అ� �ె�ి� ఒక��ా�� ప�జల� క��� ఆల�చన
�ేయమ� ��ర�త����ను.

మనం వ���క...
ప�సు� తం మనం వ���క, ఎగ�వ �ాఫ� ���ం పనులను �జయవంతం�ా అ� తక��వ �ాలంల��� ప���� �ే�ాం. ఎ��
ఇబ�ందుల���� ఎగ�వ �ాఫ� ���ం పనుల� ప���� �ే�ాం. గత ఏ���� �� 11న మ�����వ��� మ��ం�..
�����జయం�ా �ి�� �� �దు�ా �ట�� క��� తర�ంచడం జ����ం��. ��ండూ ప�ర�య���. �ి�� �� ప���� �ే�ి, ���
�దు�ా �ట�� మ��ంచడం, ఎగ�వ �ాఫ�  ���ం ప���� �ేయడం జ���ా�.

���� ���ం పనుల� ��ల� ��గం�ా ప���� �ేయ����� స����ల� అ�� జర�గ�త�����. ఇక�డ ��ద� సమస�
మనక� ��� �ం�� ���య���� �ా�ా�. ఈ ��� �ం�� �ీడబ�� �ీ, ��ంద� ప�భ�త�ం �ాళ�� ���య���� ఇ��� త�ి�ం�, ���ా��
అందుక��� �ార�క�మం జరగదు. �ాబట�� ఈ ��� �ం�� ��సం �ీడబ�� ��ీ �ద, ��ంద� ప�భ�త�ం �ద ఇంజ�ర�� ��నూ,
రకర�ాల సంద�ా�లల� �ా���� చర�ల� జ���ిసూ�  ఈ��� �ం��  ���య����  �ే�ం�ే �ార�క�మ�ల� �ేసు� ���ం.

మ����ౖప�న ప�సు� తం ��జ�ౖ�� ���య���� �� ం�� ��గ�వ �ాఫ� ���ం పనుల� మ�మ�రం�ా �ాగ�త�����. ��గ�వ
�ాఫ� ���ం పనులక� ��జ�ౖన� క� ఈ మధ� �ాలంల��� ���య���� ఇ���ర�. ఆ పనుల� ��ల� ��గం�ా జర�గ�త�����.
వరద �ారణం�ా ���� ���ంల� పడ� ఈ ���� గ�ంతలను ఎల� ప����లన� �����ౖ ��జ�ౖను� గ���ం� ��ంద� మం�� �ార�
మ�క� �ె�ా�ర�. ఈ ��ల�ఖర�ల� అ� క�ార� అవ���య� క��� మ�క� అంద���� ఊరట��ే� మ�టల�
��ంద�మం���ార� �ె�ా�ర�.



ఇక ��ం�ో  సమస�.. చంద�బ�బ� చల���..
ఇక ��ం�ో సమస�... అ�� క��� ఈ ��ద� మ��ి చంద�బ�బ� �ా�� చల���. గ���న ఐ�ేళ�ల� ఆ� అం� ఆ� తన పద�
�ాలంల� ఉన�ప��డ� క�సం ��� గ���ం� పట��ంచుక�న� �ా�ాన�� ల�దు.
��క� అ�� క��� ఆశ�ర�ం అ��ిసు� ం��. ఆ� అం� ఆ� గ���ం� పట��ంచు��క�ం���� �ాఫ� ���ం పనుల� క���
�దల���ట���ాడ�.
���� �దు� న ఆ �ాఫ� ���ం పనుల� కనుక ప���� ఉంట�.. మ�ంప� జ���� ఉంట� ఈ భ�మ����న ���గమ�ర�� ల ప���ి��
ఏంట� ? ఆ� అం� ఆ� ఇవ�ర�, ఇళ�� కట��ంచర�, పనుల� �ేయక�ం����... ఒక��ౖప� �ాఫ� ���ం పనులక� ���ారం
చుట�డం ��క� ఆశ�ర�ం క���ం�ం��. క�సం పట��ంచుక�న� �ా�ాన �� ల�దు. ఏ ��� క��� ఆ� అం� ఆ� ��ౖన దృ�ి�
�ా��ంచల�దు.

మనం ��ా ��న��� క�మం...
మనం వ���క ��ా ��న��� క�మంల� ఈపనుల� అ�� �ేసుక�ంట� మ�ందుక� �� త����ం. �త�ం�ా 373 జ���ాస
��ా ం��ల�.. అంట� గ��ెంల�, పల�� ల�, ఊళ��  అనం�� �ాట�ల� ఇప�ట��� 27 జ���ాస ��ా ం��లను తర�ం��ం.
ప�సు� తం �ాఫ� ���ం ప�ర��నందున ఆ��రక� �ట�మట�ం ������ అవ�ాశం ఉం��. ఎందుకంట� అప�� �ాఫ� ���ం
మనం ప���� �ే�ాం �ాబట�� . ఆందుక�� ఒక ప�ణ��క ప��ారం, ��ా ��న��� క�మంల� �ా��� తర�ం�ే �ార�క�మం
జర�గ�త�ం��.

మ�ందసు� �ా ��ా ��న��� క�మంల� 20,496 క�ట�ంబ�లను తర�ం��ల� �ె�ి� ల�క������ ... అందుల� 7,962
క�ట�ంబ�లను ఇప�ట��� తర�ం��ం. ����న 3228 క�ట�ంబ�ల� వ� ట�ౖం ��ట�� ��ం� ఎంచుక����ర�. �ాళ�� ����
ఇళ�� కట�� క�ంట�ం, మ�క� డబ��ల� ఇ��� ��ల� �ె�ా�ర�. ����న �ాళ�క� సంబం��ం� ఈవ� ట�ౖం ��ట�� ��ం� 
ఎంచుక�న� �ాళ�ను 3228 ������ ... 17,268�� ఇళ�� కట��ం�ే �ార�క�మం మ�మ�రం�ా �ాగ�త�����. �ట���
సంబం��ం� 11,984 క�ట�ంబ�లక� �ానూ ఇళ�� ����ప� ప�ర�య���. ఇం�ా 5284క� సంబం��ం�న పనుల�
��గం�ా జర�గ�త�����. �ట��ంట�� ఎప��డ� తర��ా� మ�� �ా�ా�చరణ స�ష�ం�ా �ర��ంచు��వడం జ����ం��.
�ట��� సంబం��ం� మ����, ఏ�ి��, ��, ��, �ల�ౖల� ఇంతమం���, ఆగష�� ల� ఇంతమం��� అ� �ె�ి�, ప�����ా
ఆగష��  వ�ే�టప�ట��� �త�ం�ా 20,496 క�ట�ంబ�లను ప�����ా తర�ం�ే �ార�క�మం ప���� �ే�ా� ం.

ఎత��  త����ా� మ� �ాసు� ���ర�...
ఈ మధ� ఈ��డ�, ఆంధ�జ���, ట��5 ఈ బ�బ��ా�� ���య�ల� తరచూ �ాసు� ���ర�. �ళ�� ఏమ� �ాసు� ���రంట�...
ఎత�� త����ా� మ� �ాసు� ���ర�. �ళ�� �ా�� �ాతల� చూసు� ���ప��డ�, ట��లల� �ె��� మ�టల� �న�ప��డ� ��క�
ఆశ�ర�ం అ��ిసు� ం��. ఎత�� త����ా� మ� ఎవర� �ె�ా�ర� అ� ��క� ఆశ�ర�ం అ��ిసు� ం��. ��������� ����ా��
బ�డూ� � ల��� �� �.. ��� �ా��� ఏ������ అ���ా�ా ? ����ార� ఏమ��� అల� అనుక�ంట�����ా ? ల�క�� �ే
���ావ� �ా�� బ�డూ� � ల��� �� � ���ావ� �ా��� ఏమ��� అ���ా�ా ? మ�� ����ా��� అడగల�దు, ���ావ� �ా���
అడగల�దు. �� దగ�ర�� ఎల�గ� �ార�.
మ�� �� లవరం ����  ఎత��  త���సు� ���ర� ఎవర� �ె�ా�ర� ?

ప�జల��  భయ�ం�ోళనల� సృ�ి���...
�ళ�ంతట ���� ప�జల�� ఒక భయ�ం�ోళన సృ�ి�ం���, మన �ద బ�రద చల�� � అ� �ళ�ంతట ���� ఒక ఎత�� గడ ��� ��� 

�ేయడం, అందుల� ��గం�ా ���� �ిం� �ేయ�ల� �ె�ి�, �� లవరం ఎత�� త���ం�ేసు� ���ర� అ� �ె�ి� ప�ా�
సమ���రం ఉన�ట�� �ా,  �ళ��� �ె�ి�నట�� �ా �ా�ా� ర�.
�ా�� �ావ�, �ా�� �ావ� ��ను ���� మ�ట�� డ�త����ను, �� లవరం ఎత�� త���ం�ేసు� ���ను అన�ట�� �ా,
�ా��కృ�ా� , �ా��కృ�ా� ��ను ���ావ� ను మ�ట�� డ�త����ను. ��ను �� లవరం ఎత�� త���ం�ేసు� ���ను అ� �ె�ి�నట�� �ా
�ాసు� ���ర�. అబ��� ల�����, వ���కరణ����� హదు� �� దూ�  ఉం���. ఇష����నట��  �ాసు� ���ర�.



�� లవరం ఎత��  ఇంచు క��� తగ�దు
��ను ఒక మ�ట �ెప�త����ను. �� లవరం ఎత�� ఒక ఇంచు క��� తగ�దు అ� �ెప�త����ను. �� లవరం ఎత��
ఎల�గ� తగ�దు.
�ా� 2019 నుం� గమ�ం�నట��� �ే ఎ��క, ఎ��కక� ఎత�� తగ�� త�న��� ఎవర� అంట� చంద�బ�బ� ��య�డ�
తగ�� త����డ�. త�రల��� మర�గ��� అ��� ��డ�. 2019 ఎ��కల�� ప�జల� గట���ా బ���� �ె�ా�ర�. �ేవ��� దయ,
ప�జల� చల�� ����నల� మ���ౖ ఉండడం�� �ా���� �ేవ��� గట���ా బ���� �ెప�డం�� 23 �ా� ��లక� వ���ర�. త�ా�త
వర�స�ా ఎం�ీట��ీల�, జ���ట��ీల�, మ����ా��ల� ఎక�డ చూ�ి�� ప�జల� �ా���� అ�ే మ������ా బ���� �ెప�త�
చంద�బ�బ� ఎత�� త���సూ� .. త���సూ� వసు� ���ర�. 2024క� వ�ే�స���� �వ���� క�ప�ంల� క��� ఓ���� � ప�����ా
మర�గ���  అ��� ప���ి���� �ేవ�డ� క��తం�ా �ే�ా� డ� �ెప�త����ను.

ఎందుక� �ెప�� ���నంట�.. ఎప��డ� క��� వ���కరణ, అబ��� ల� ఇట�వంట� �ాట� �ద ఆ��రప�ే �ాళ�క� ఎప��డూ
�ేవ�డ� క��తం�ా ఆ�ర���ంచడ�. �ేవ�డ� గట���ా �ట���ాయల� ���ా� డ�, కచ�తం�ా బ����  �ె�ా� డ�.

చంద�బ�బ� �ార� �����న మ��ో సమస�... ��ా జ�క�� ��ా�ణ వ�యం. ఇ�� క��� ఆయన �ా�� చల���. ఈ ���
�జం�ా�� ��ంద� ప�భ�త�ం�� ��ం �� � ఇ���ార��  మ�ట�� ����న ప���ి�� మ�క� ఎందుక�  ��ప���ం�ందంట�...

�� లవరం ��షన� ��ా జ�క�� . జ��య ��ా జ�క�� అంట� ��నర�ం ��ంద��� ��� ��ా�ణ���� ఎంత డబ���ే ఖర��వ�త�ం�ో
���� ��ంద��� భ��సు� ం�� అన� అర�ం. అట�వంట� ��ా జ�క�� క� క��� ��ం ��ంద�ం�� ఇ���� �ార�� ఎందుక�
మ�ట�� ����న ప���ి�� వ��ం�� అంట�.. మ� ఖర�. ����� క��� �ారక�డ� ఎవర� అ� అంట� మన �జన����. ఈ
��ద�మ��ి చంద�బ�బ���య�డ� �ా�� ����� క��� �ారణం.

�భజన చట�ం ప��ారం...
�భజన చట�ం ప��ారం ���� జ��య ��ా జ�క�� �ా ప�కట�ం��ర�. అంట� ��ా జ�క�� క� అ��� ప�� ��ౖ�ా క��� ��ంద���
భ��సు� ం�� అ� ��నర�ం.

క�షన�  ��సం కక����� ప��...
ఈయన�ార�(చంద�బ�బ�) క�షను� ��సం కక����� ప��.. ప��ే�క హ� ��ను ��కట�� ��ట�� ��ా జ�క�� ను తన �ేత�ల�� ��

�సుక����డ�. ఆ �సుక��� �ార�క�మంల� ��గం�ా �ాంట�� క�ల� తన �ే��� వ�ే�వరక�.. అంట� 2014ల� ఈయన
మ�ఖ�మం�� అయ��డ� 2017 వ�ే� వరక� �� లవరం ��ా జ�క�� పనుల గ���ం� ఆల�చన �ేయల�దు. మ�డ�
సంవత��ాల �ాట� పనుల� జరగల�దు. మ�డ� సంవత��ాల� �� లవరం ��ా జ�క�ను �ా��� వ��ల��ిన ప���ి�త�లక�
�ారణం క��� ఈ��ద�మ��ి చంద�బ�బ���య��ే �ారణం.

అప��డ� సభల� మ� ��ంత� ������ార�
2013–14 ధరల ప��ార�� కడ��న� ఒప��క�ంట� ��ం��� ��� సమ�� క��� �ె��ాడ�. అప�ట�� ఇ�ే సభల� ��ను
����� సంబం��ం� ఎంత�ా�� ప��ా� �ం��ను. ఏం �ా���� �సుక�ంట����వ� చంద�బ�బ���య�డూ.. �క� బ���� ం�� ?
ల���? జ�� నం ఉం�� ? ల���? అసల� ఏం ఆల�చన �ేసు� ����� �ెల��ా? ను���ం అడ�గ�త����వ� ? �ా��� ం
ఇసు� ���ర� ? అ�� ఆల�చన �ే�� �ేసు� ����ా ? అసల� �� లవరం ��ా జ�క�� క� సంబం��ం� నష�ం ఏం జర�గ�త�ం�ో
�క� అర�మవ�త�ం�� ? �క� అవగతమవ�త�ం�� అ� �ె�ి� ఇ�ే సభల� అ�����ే.. మ� ��ంత� ������ార�.
ప��ప�ంల� ఉన�ప��డ� ఇ�ే ప��ా� వన ��ను �ే�ినప��డ� ఏ �ధం�ా ��ంత� ���ా��� ఒక��ా�� గమ�ంచమ�
��ర�త����ను.

సభల� ప��ప� ��త�ా �� ��ౖయ� .జగ�  �� లవరం గ���ం� మ�ట�� ��న ���� ప�దర�న.



ఇ�ే �షయ��� 2013–14 ధరల�� ఏ రకం�ా �ేయగల�గ���ర� అయ��, ఏ రకం�ా �ర� ఒప��క�ంట����ర�.
��ా జ�క�� ��ట�� మ�ర�త�ంట��. 2013–14 ��ట�� ప��ారం �ాళ�� అడగట��ం��, నువ�� ఒప����వడం ఏం��, అసల�
��ా జ�క��  ఎల� ప�ర�వ�త�ంద� అ�����ే ప�����ా ఆ ��� �� ��ంత� ������ార�.

���వల� ��ంద�ం ర�.29,027 ��ట�� మ�త��� ఇ�ా� నంట�ం��. మనం మ�త�ం పట�� �డవక�ం�� ��ా జ�క�� క� ఎంత
అవసర����ే అంత డబ��ల� ఇ�ా�ల� 2017–18క� సంబం��ం�న ��ట�� ప��ారం ర�.55,656 ��ట�� ఇ�ా�ల�
అడ�గ�త����ం. ప���ా�� ��ంద�ం�ద ఈ �షయం��ౖ ఒ���� �సు��సూ� �� ఉ���ం. ��ంద�ం �ద ఒ���� �సు���ే�
�ార�క�మం జర�గ�త��� ఉం��. అల� ఒ���� �సు��సు� న� ప���ా�� చంద�బ�బ� ��య�డ� ఒప��క����డ� క�� అ�
�ాళ�ంట�ర�. అసల� చంద�బ�బ� ఎవర� ఒప����వ����� అ�� జ��య ��ా జ�క�� . ఆ ��ా జ�క�� ప���� �ా�ా�.. ���� ప����
�ేయ���న బ�ధ�త ���. ఆ��ా జ�క�� క� ఎంత డబ�� ఖర�వ�త�ం�ో అంత డబ�� ఖర�� �ే�ి ��ా జ�క�� �ర� ప����
�ేయం�� అ� ��మడ�గ�త����ం. ఈ ��డవ మ�క� �ాళ�క� మధ� జర�గ����� ఉం��. ఇల�ంట� అడ�ంక�ల� ఉ���
స��.. ఉక�� సంకల�ం���� �� లవరం ��ా�ణ పనులల� అడ�గ�ల� మ�ందుక� ��సు� ���ం. చంద�బ�బ� �ే�ిన
అ���య�ల�, ���� వరదల�, మధ�ల� ���� ల�ంట� �షమ ప���ి�త�ల� ఇవ�� క��� ఉ��� స�� ��ా జ�క�� ల� ��లక���న
��ా�ణ�ల� అ�� ప���� �ేసుక�ంట� అడ�గ�ల� మ�ందుక� ��సుక�ంట� �� త����ం.

మనం ���ిన మ�ందడ�గ�ల�...
మన ప�భ�త�ం వ���క అడ�గ�ల� మనం ఎల� మ�ందుక� ���ామన��� ఒక��ా�� గమ�ం�ే మ�ందు... ఒక��ా�� ఈ
��ద�మ��ి చంద�బ�బ���య�డ� �ా�� హయ�ంక�, మన హయ�ంక� మధ� ��డ�–��డ� అ���� ఒక��ా�� చూ�ిం���.

అ��� � ����� .. .2019 �� ��ట� ప���ి�� ఏంట� ? �� 2021 ��ట� ప���ి�త�ల� ఏంట� అన��� ఒక��ా�� ��వ� 
ప�జంట�ష� గమ�ంచమ� అడ�గ�త����ను. ఇక �ి�� ��... 55 �టర�� ��ల�� ��ౖ�� ల��ా��న ప���ి�త�లల� 32–33
�టర�� ��ౖ�� ల�వకమ�ను�� ఇ�ే ��ద� మ��ి ఒక ఇనుప��క�ను �సు���� ��ట�� అ��� �ంద� �ెబ���ర�. ఇ��
అప�ట�� చంద�బ�బ� ��య�డ� ట�ౖంల� 35 �టర�� అ��ే ఇం�ా ��ౖ�� 55 �టర�� �ా�ా�.. అంట� ఇం�ా 20 �టర�� ��ౖ��
ల��ా�. ఇం�ా 20 �టర�� ��ౖ�� ల�వకమ�ం�ే ఒక ��క� ��ట�� ... ఇ�� జ���� అం��తం �ేసు� ���న� ఈ ��ద�మ��ి �ెప�డం
�దల���డ��డ�.

ఎ�� ర�ాల శంక��ా� పనల�...
ఈ ��ద� మ��ి ఎ��ర�ాల� శంక��ా� పనల� �ే�ాడంట�... �ి�� �� �ాం���� క��� ��ం� . �ాంట��� పనుల� క��� ��ం� 
��సం ఒక శంక��ా� పన. ఇ�� 30–12–2016ల� �ే�ాడ� . తర�త ఐ�ా�� ����� అం� �ాఫ� ���ం వ��� క��� ��ం� 
.. ఇ�� 08–06–2017 మ�� శంక��ా� పన. ��� త�ా�త కం�ీ� ష� ఆ� డయ�ఫ�� �ా� ... అంట� ప����� మ�త���.
ప���దుల� అ��� య�య� మరల� ఒక ప�����. ఇ�� 11–06–2018. త�ా�త �ి�� ��ల� ����య� ��ట� క�
సంబం��ం� �ా�����ష� అంట� ��ట� క� సంబం��ం� పనుల� �దల���డ�త����మ� మ�� శంక��ా� పన అ��..
24–12–2018.
ఒక��ౖప� ఇ�� జర�గ�త�ండ�ా�� అంట� �ి�� �� ��ట� క� సంబం��ం� �ా�����ష� �దల���డ�త����న� �ె�ి�న ఈ ��ద�
మ��ి ..

��ల�� �ా� ...
���క��� మ�డ� ��లల� మ�ం�ే 2018 �����ంబర�ల� �ి�� ��ల� ��ల�� �ా� అ� ��ట�� డ�. ఆయన, ఆయన క�ట�ంబ
సభ��ల�... �� లవరం ��ా జ�క��  అ��� �ం�� అ� భ�మ క��సూ� ... �ా�మ� ట��  �ార�క�మం క��� �ే�ా� ర�.

ర�.100 ��ట��� ప���రం, భజనల�..
ఇవ�� �ేయడ�� �ాక�ం�� ఎ��కల� వసు� ����.. ప�జలను �సం �ేయ�ల� �ె�ి� ఒక ర�.100 ��ట��
డబ��ల� ఖర�� �ే�ి బసు�ల� ��ట�� ర�. �ాట�� �� లవరం దగ�రక� �సుక�� �� � అక�డ ఒక �ాట ��ట��ం��ర�.



(�� లవరం వద�  చంద�బ�బ� ట�ౖంల� �ా��న �ాట ప�దర�న)

�����సం ప�జల ధ���� ర�.100 ��ట�� ఖర�� �ే�ి, ప�జలను �సుక�� �� � �ాళ��� భజన ��ట��ం�, జయమ,
జయమ� చంద�న� �ాటల� �ా��ం�ే �ార�క�మం ��ట��ం��ర�. ఇంత ��ర�ణం�ా ప�జలను �సం �ే�ి, మభ���ట�� , ఇంత
అ���యం �ే�ార� �ాబట�� .. ప�జల� �ళ�క� బ����  �ె�ా�ర�.

మనం వ��న త�ా�త పనుల��  ప���గ�...
మన ప�భ�త�ం వ��న త�ా�త ఇ�ే �� లవరం ��ా జ�క�� క� సంబం��ం� అడ�గ�ల� ఎల� మ�ందుక� ప��� �
గమ�ంచమ� అడ�గ�త����ను. గతంల� �ి�� �� చూడవచు�.. పనుల� ప�����ా వ��ల��ిన ప���ి�� నుం� ఈ ���
�ి�� ��ను మనం ఏ రకం�ా ప���� �ే�ా� ���య� �ా క��ిసు� ం��. ఈ మ������ా ఉం����న ���� ప���దుల�
ప�ర��న త�ా�త�� శంక��ా� పన అ�, జ���� అం��తం అ�, ప�ర���� �ం�� అ�, �ె�ి� మభ� ��ట��ం�ే �ార�క�మం
�ే�ార�.
����� జయమ, జయమ� �ాట �ార�క�మం ��ట�� ర�.

�ాళ�� కట�� కట�� �ి�� ��ను మనం ప���� �ే�ాం, అ��� � ����� ను ��� ల�వ� క� ప���� �ే�ాం. �ి�� ����� � ప����
�ే�ాం. అసల� �ి�� ����� ల� �ిల� ర�� క��� ప���� �ేయక�ం�� ��ండ� ఐర� ��క�ల� ��ట�� , ��ట�� ��ట�� మ� �ాళ��
ప���రం �ేసుక�ంట�... మనం 48 ��ట�� అమ��� �ాట�� ఆప��ష� ల��� క��� �సుక�వ�ే� �ార�క�మం �ే�ాం. ఇ��
ప���ి��. ����న ��ల�గ� ��ట� పనుల� క��� ప�ర�య���. ���� ���ంల� �ా�� 3 � క��� ప���� �ే�ాం.
అ��ట��� �ం� ��లక���న ఎగ�వ �ాఫ� ���ంను ప���� �ే�ాం. ఇ�� ��ల� మ�ఖ����న ���గం. �ళ�� �ాక�ం�� పనుల�
�ేసుక��������, వ�ా� �ాలంల� క��� వరద�ర� �ి�� �� �ద నుం� మ��ం�, పనుల�క� ఇబ�ం�� �ాక�ం��
��న�ాగ����� �ల��ా అ��ర�ాల� ఏ�ా�ట��  �ే�� ���ల� ��గం�ా  ఎగ�వ �ాఫ�  ���ం ప���� �ే�ాం.

న��� �ి�� �� �దు�ా తర�ంచడం ప�����ం��. ��గ�వ �ాఫ� ���ం పనుల� మ�మ�రం�ా �ేసు� ���ం. ఇ�� ప���� �ా�ా��
���� ���ం పనుల� క��� ���ారం చుడ��ం. ����ె� పవ� ��ా జ�క�� పనుల� ��గం�ా �ాగ�త�����. ��లక ట���� 
��ా�ణ�ల�� ప�ర�య���. ఎడమ, క��� �ాల�వక� క������ట� పనుల� క��� ��న�ాగ�త�����. పనుల� ఏ రకం�ా
జ���ా� ���య� క��� చూడవచు�.
�� లవరం పనుల ప���గ� ���� ప�దర�న, అప�� �ాఫ� ���ం, �ా�� 3 �ాం���� ���ం పనుల�, ��గ�వ �ాఫ� ���ం
పనుల� ప�ర�వ�త�న� ��వ��, పవ�  హౌ�  ట����  పనుల�.

ఇంత �ే�ి�� ��ం బసు�ల� ��ట�ల�దు...
ఇంత జర�గ�త���� ఇప�ట��� క��� ��ం బసు�ల� ��ట�ల�దు. భజ�� �ే�ంచల�దు. ఇదం�� క��� �త�������
�ేసు� ���ం. ��ంద�ం సహ�ారం�� ఆ� ఆం� ఆ� పనుల� క��� ��గం�ా ప�����ే�ా� మ� మ��క��ా�� �ెప�త����ను. ఈ
రకం�ా ఇ���� అవ����ల� ఉన�ప�ట���, ఆ అవ����ల�� అ��గ�ం� 2023 ఖ��� కల�� ఈ ��ా జ�క�� ను ప����
�ే�ా� మ� �ెప�త����ను. ఆ ��పత�యం, తపన�� అడ�గ�ల� మ�ందుక� ��సు� ���ం. ��జ�ౖను� ఒక�ట� �ీడబ�� ��ీ
నుం� మ�క� �ా�ా��న ��జ�ౖను� ��� �ం�� ఒక�ట� మ�క� ఆలస�ం అవ�త�ం��. ఆ అనుమత�ల� వ��� .. ఆ త�ా�త
కళ�� మ�సుక�� 18 ��లలల� ��ా జ�క�� ప���� �ే�ా� ం. ఈ ��ల�ఖర�ల��ా అనుమత�ల� ఇ�ా� మ�.. ��ంద�మం�� క���
మ�క� భ���ా ఇసూ� �ె�ా�ర�. ఈ ��ల�ఖర�ల��ా అ� �ే��� ... ��ా జ�క�� ను ప���� �ే�ా� ం. ��జ�ౖ�� వ��న ��ంట�� ఇం�ా
గట���ా ఒ���� �ె�� .. య������� �ే��� వ�ే� ఖ��� ��ట��� అందుబ�ట�ల��� �సు���ే� ��శ�ా.. ప�� అడ�గ� ����
అవ�ా�ాల� ��ల� ��ండ��ా ఉ����.

ఈ ��ా జ�క�� �షయంల� ఎ���ల�� బ�ల, మం�� అ�� మ�ట�� డ�త� ఇ�� ��న��ా�� స�ప�ం అ���ర�. అవ�ను, ఇ��
��న��ార� ��ా రం�ం�న ��ా జ�క�� . క��తం�ా ఈ ��ా జ�క�� ��న�క� ��డ�క��ా ���� ప���� �ే�ా� ను. �ేవ��� దయ,
ప�జలంద�� చల�� ����నల�� �� లవరం ��ా జ���� �ాదు, �ాష� �ంల� ఉన� మ�డ� ��ా ం��ల�� � ప�� ఒక� ��ా జ�క�� క���



��ా ��న��� క�మంల� ప���� �ే��ందుక� ��గం�ా అడ�గ�ల� ��సుక�ంట� �� ��మ� మ��క��ా�� భ���ా ఇసూ� .. ��లవ�
�సుక�ంట����ను అ� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  తన ప�సంగం మ���ం��ర�.


