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PRESS RELEASE

చికిత్స పొందుతున్న నిరుపేద రోగులకు భారీ సహాయొం

పెదదమన్సుతో సపొందొంచిన్ ముఖ్యమొంత్రి చొంద్రబాబు
అమరావతి జూలై 14: ఒక డాకటరు చేయాల్ససన్ వైదయొం మరొకరు చేశారు. కాళ్లూ, చేతులూ
చచ్చుబడి అచేత్న్ొంగా మారాడు. నిల్చునే పరిస్థితి అససల్చ లేదు. న్డవ లేడు. కూరోులేడు.
మూడేళ్లూగా రోగి మొంచానికే పరిమిత్మయాయడు. త్న్ కుటొంబానిన ఆదుకోవాలని, త్న్ భర్త వైదయ
చికిత్సకు సాయొంచేయాలని వచిున్ అత్డి భారాయ, బిడడలను చూస్థ ముఖ్యమొంత్రి చొంద్రబాబు
నాయుడు కదల్సపోయారు.
విజయవాడకు చొందన్ మొకకపాటి శ్రీనివాసరావుకు న్యయరో సర్జన్ చేయాల్ససన్ శస్త్ర చికిత్సను
ఆరోిపెడీషియన్ చేశారు. శస్త్ర చికిత్స వికటిొంచడొంతో మూడేళ్లూగా శ్రీనివాసరావు మొంచానికే
పరిమిత్మయాయరు. ఆయన్ భార్య అన్యరాధ శుక్రవార్ొం సచివాలయొంలో ముఖ్యమొంత్రి
సొందర్శకుల వేళలో కల్సశారు. సీఎొం సపొందస్తత రూ 5 లక్షల సహాయొం చేశారు. కుటొంబానిన
ఆదుకుొంటామని తెల్సపారు.
గుొంటూరుకు చొందన్ పూదోట అరుణ్ జోసెఫ్ కుమారుడు పూదోట బాలచిన్న తేజ
మూడేళ్లూగా ‘మిట్ బ్రెయిన్ కాయమర్ నోమా’ అనే వాయధితో బాధపడుతునానడు. తానుఇపపటికే
కొడుకు చికిత్సకు రూ 20 లక్షల్చ ెచచిుొంచాన్ని, భవిష్యతుతలో చికిత్సను భరిొంచే స్థిమత్ లేదని
ముఖ్యమొంత్రి దృషిటకి తెచాురు. జీవితాొంత్ొం చికిత్స అవసర్మైన్ అత్డి కుమారుడి పరిస్థితికి
ముఖ్యమొంత్రి సపొందస్తత రూ.ల లక్షల్చ మొంజూరు చేశారు.
చిత్తతరు జిల్లూ పూత్లపటట నియోజకవర్గొం ఐరాల మొండలొం చిొంత్గుొంపలపల్సూ వాస్థ
సుబ్రహ్మణ్యొం నాయుడు ప్రాణొంత్క వాయధితో పోరాడుతునానరు. ెచలూూరు ఆసపత్రికి ెచళ్లూ చికిత్స
చేయిొంచ్చకునానరు. త్రాాత్ మరిొంత్ మెరుగైన్ వైద్యయనికి బొంగళ్లరులోని శాక్ర వర్ల్డడ హాస్థపటల్డలో
చేరారు. అప్పపలపాలై, దయనీయ స్థితిలో ఉన్న అత్డి వైదయ చికిత్సకోసొం ముఖ్యమొంత్రి చొంద్రబాబు
రూ. 10 లక్షల్చ మొంజూరు చేశారు.
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కరూనల్చ నుొంచి వచిున్ సుదర్శన్మమ భర్తలేడు. మూడేళూ క్రిత్ొం కాయన్సర్ వాయధితో
మర్ణొంచాడు. వైదయ చికిత్సకే త్మ ఆస్థత కరిగిపోయిొందని, ఇదదరు బిడడల్చ త్న్మీద ఆధార్పడి
జీవిసుతనానర్ని తెల్చపగా ఆమెకు ముఖ్యమొంత్రి చొంద్రబాబు రూ. 5 లక్షల సహాయొం ప్రకటిొంచారు.
కృష్ణా జిల్లూ తొర్రగుడిపాడుకు చొందన్ చరుకూరి జయమమ కాయన్సర్ వాయధితో
పోరాడుతునానరు. ఆమె వైదయ చికిత్సకోసొం ముఖ్యమొంత్రి చొంద్రబాబు రూ 4 లక్షల్చ మొంజూరు
చేశారు. దవాయొంగుడు, ప్రకాశొం జిల్లూ జె. పొంగులూరు మొండలొం రామకూరు వాస్థ మిరియాల
ర్ొంగారావు త్న్కు పెన్షన్ మొంజూరు చేస్థన్ొందుకు కృత్జఞత్ల్చ చపపడానికి ముఖ్యమొంత్రిని
కల్సశాడు. పేదరికొంలో ఉన్న అత్డి పరిస్థితిని చూస్థ సపొందస్తత ముఖ్యమొంత్రి రూ.30 వేల
సహాయొం ప్రకటిొంచారు.

ముఖ్యమొంత్రిని కలస్థన్ యువ వైదుయల బృొందొం

ఇదల్ల ఉొంటే ముఖ్యమొంత్రిని హైదరాబాద్ కిమ్సస, యశోద, కేర్ ఆసపత్రులకు చొందన్
వైదుయల్చ, అల్లగే హైదరాబాద్ లో ప్రముఖ్ హోమియో వైదుయల్చ వార్ణస్థ మధు వచిు కల్సశారు.
తాము ప్రకృతి వైపరీతాయల్చ, వాయధుల్చ విరుచ్చకుపడడప్పపడు వైదయ సేవా బృొంద్యలలో
పాల్గొంటామని చబుత్త న్వాయొంధ్ర నిరామణనికి ఎొంతో కష్టపడుతునానర్ని ముఖ్యమొంత్రి
చొంద్రబాబును అభిన్ొందొంచారు.
అమరావతిలో మెడికల్డ స్థటీ నిరిమసుతన్నొందుకు సొంతోష్ణనిన వయకతొం చేశారు. ముఖ్యమొంత్రిని
కల్సస్థన్ వారిలో ఆరోిపెడిక్ సర్జన్ డాకటర్ ఉదయకృష్ా మైనేని, డాకటర్ శ్రీకాొంత్, డాకటర్ రాహుల్డ రెడిడ,
డాకటర్ డి.వి.ఆర్ కృష్ా, డాకటర్ సారూప్, డాకటర్ యోగేొందర్, డాకటర్ రాజా, సాచఛొందసేవా సొంసిను
నిర్ాహిసుతన్న యన్మల రాజు త్దత్రుల్చనానరు.

