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‘విశాఖ’ ఉద్యమంలో ‘ఉక్కు’ మనిషి జనసేనాని‘విశాఖ’ ఉద్యమంలో ‘ఉక్కు’ మనిషి జనసేనాని
స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకాంగా పవన్ కళ్్యణ్ రాంగాంలోకి దిగనున్నారు. ఈనెల 31న వైజాగ్ లో జరిగే బహిరాంగ సభలో పవన్ కళ్్యణ్ ప్రసాంగాంచనున్నారు. ఇప్పటివరకు ప్రకటనలకే స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకాంగా పవన్ కళ్్యణ్ రాంగాంలోకి దిగనున్నారు. ఈనెల 31న వైజాగ్ లో జరిగే బహిరాంగ సభలో పవన్ కళ్్యణ్ ప్రసాంగాంచనున్నారు. ఇప్పటివరకు ప్రకటనలకే 
పరిమితాం చేసిన జనసేన్ని ప్రత్యక్ాంగా తానే రాంగాంలోకి దిగనున్నారు. 31న జరగబోయే ప్రసాంగాంలో రాష్ట్ర రాజకీయాలను మారేచే ప్రసాంగాం చేయనుననా జనసేన్ని. ఫేస్ బుక్ లో జరగబోయే పరిమితాం చేసిన జనసేన్ని ప్రత్యక్ాంగా తానే రాంగాంలోకి దిగనున్నారు. 31న జరగబోయే ప్రసాంగాంలో రాష్ట్ర రాజకీయాలను మారేచే ప్రసాంగాం చేయనుననా జనసేన్ని. ఫేస్ బుక్ లో జరగబోయే 
మీటిాంగ్ పై సర్వత్రా చరచేలు మొదలయా్యయి అటు అధికారపక్ాం , ప్రతిపక్ాంలో కూడా ఏాం జరగబోతాంది అననా ఆసకితి మరియు జనసేన్ని ఏాం మాట్్లడతారో అననా ఉత్ాంఠ నెలకాంది.మీటిాంగ్ పై సర్వత్రా చరచేలు మొదలయా్యయి అటు అధికారపక్ాం , ప్రతిపక్ాంలో కూడా ఏాం జరగబోతాంది అననా ఆసకితి మరియు జనసేన్ని ఏాం మాట్్లడతారో అననా ఉత్ాంఠ నెలకాంది.

విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ గురిాంచి:విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ గురిాంచి:
తెలుగువారి ఉకు్ సాంకల్్పనికి ప్రతీక అయిన విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ (రాష్ట్రీయ తెలుగువారి ఉకు్ సాంకల్్పనికి ప్రతీక అయిన విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ (రాష్ట్రీయ 
ఇస్్పత్ నిగమ్ లిమిటెడ్ – ఆర్.ఐ.ఎన్.ఎల్) ప్రైవేటుపరాం కాబోతాందననా ఇస్్పత్ నిగమ్ లిమిటెడ్ – ఆర్.ఐ.ఎన్.ఎల్) ప్రైవేటుపరాం కాబోతాందననా 
తలాంపే కాంటి మీద కునుకు లేకుాండా చేసిాంది. మరో పోరాట్నికి సిద్ాం తలాంపే కాంటి మీద కునుకు లేకుాండా చేసిాంది. మరో పోరాట్నికి సిద్ాం 
చేసిాంది. 32 మాంది బలిదానాంత ప్రాణాం పోసుకుననా ఈ నవరతనా సాంస్థ చేసిాంది. 32 మాంది బలిదానాంత ప్రాణాం పోసుకుననా ఈ నవరతనా సాంస్థ 
ఆాంధ్రుల పోరాట స్్పరితికి నిాండు నిదర్శనాం. విశాఖ ఉకు్ – ఆాంధ్రుల ఆాంధ్రుల పోరాట స్్పరితికి నిాండు నిదర్శనాం. విశాఖ ఉకు్ – ఆాంధ్రుల 
హకు్ అాంటూ ఉమ్మడి రాష్ట్రాంలో ఐదుననార దశాబ్్ల కిాందట మహోద్యమమే హకు్ అాంటూ ఉమ్మడి రాష్ట్రాంలో ఐదుననార దశాబ్్ల కిాందట మహోద్యమమే 
స్గాంది.స్గాంది.
పోరాడి స్ధిాంచుకుననాది....పోరాడి స్ధిాంచుకుననాది....
స్్వతాంత్్యాం వచిచేన తరువాత కీలక రాంగాలో్ల స్వయాంసమృది్కి స్్వతాంత్్యాం వచిచేన తరువాత కీలక రాంగాలో్ల స్వయాంసమృది్కి 
భారతప్రభుత్వాం బ్టలు వేసుతిననా రోజులవి. అప్పటికే దేశాంలో న్లుగు ఉకు్ భారతప్రభుత్వాం బ్టలు వేసుతిననా రోజులవి. అప్పటికే దేశాంలో న్లుగు ఉకు్ 
కరా్మగారాలు ఏరా్పటయా్యయి. ఐదో దాని ఏరా్పటుకు అనినా విధాల్ సముద్ర కరా్మగారాలు ఏరా్పటయా్యయి. ఐదో దాని ఏరా్పటుకు అనినా విధాల్ సముద్ర 
తీర ప్రాాంతమైన విశాఖపటనాాం అనువైనదనే నిర్ణయానికి వచ్చేరు. అప్పటికే తీర ప్రాాంతమైన విశాఖపటనాాం అనువైనదనే నిర్ణయానికి వచ్చేరు. అప్పటికే 
ఇక్డ ఉననా పోరుటీ, ఇతర స్నుకూల్ాంశాలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వాం కేాంద్రానికి ఇక్డ ఉననా పోరుటీ, ఇతర స్నుకూల్ాంశాలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వాం కేాంద్రానికి 
నివేదిక ఇచిచేాంది. 1963 ఏప్రిలో్ల అప్పటి ఉకు్ శాఖా మాంత్రి సి.సుబ్రమణ్యాం నివేదిక ఇచిచేాంది. 1963 ఏప్రిలో్ల అప్పటి ఉకు్ శాఖా మాంత్రి సి.సుబ్రమణ్యాం 
విశాఖలోనే ఉకు్ ఫ్్యకటీరీ అని ప్రకటిాంచ్రు. ఆ తరువాత విశాఖ వచిచేన విశాఖలోనే ఉకు్ ఫ్్యకటీరీ అని ప్రకటిాంచ్రు. ఆ తరువాత విశాఖ వచిచేన 
ప్రధాని ల్ల్ బహదూర్ శాస్త్రి అదే విషయానినా చెప్పరు. ఆరు నెలల తరువాత ప్రధాని ల్ల్ బహదూర్ శాస్త్రి అదే విషయానినా చెప్పరు. ఆరు నెలల తరువాత 
పరిసి్థతి మారిాంది. కరానాటకలోని హోసే్పటలో కరా్మగారాం అాంటూ ప్రకటన పరిసి్థతి మారిాంది. కరానాటకలోని హోసే్పటలో కరా్మగారాం అాంటూ ప్రకటన 
వెలువడిాంది. తెలుగు నేలపై నిరసన వెలు్లవెతతిడాంత ఆాంగ్్ల ఇాండియన్ వెలువడిాంది. తెలుగు నేలపై నిరసన వెలు్లవెతతిడాంత ఆాంగ్్ల ఇాండియన్ 
కన్సారిటీయాం అనే నిపుణుల కమిటీని కేాంద్రాం నియమిాంచిాంది. ఆ కమిటీ కన్సారిటీయాం అనే నిపుణుల కమిటీని కేాంద్రాం నియమిాంచిాంది. ఆ కమిటీ 

విశాఖ వైపే మొగుగు చూపాంది. ఇక్డయితే ప్రారాంభాంలో కరా్మగారాం నిరా్మణ ఖరుచేలు, తరువాత ఎగుమతి దిగుమతి ఖరుచేలు తగుగుతాయని నివేదిక సమరి్పాంచిాంది. అయిన్ కేాంద్ర ప్రభుత్వాం మొాండి విశాఖ వైపే మొగుగు చూపాంది. ఇక్డయితే ప్రారాంభాంలో కరా్మగారాం నిరా్మణ ఖరుచేలు, తరువాత ఎగుమతి దిగుమతి ఖరుచేలు తగుగుతాయని నివేదిక సమరి్పాంచిాంది. అయిన్ కేాంద్ర ప్రభుత్వాం మొాండి 
వైఖరి వీడకపోవడాంత ఆాందోళనలు పెరిగాయి. ఆాంధ్రా అాంతా విసతిరిాంచ్యి. 1966 జులై 1న అప్పటి ముఖ్యమాంత్రి కాసు బ్రహ్్మనాందరెడిడి విశాఖ లోనే ఉకు్ కరా్మగారాం నిరి్మాంచ్లాంటూ అసాంబ్్లలో వైఖరి వీడకపోవడాంత ఆాందోళనలు పెరిగాయి. ఆాంధ్రా అాంతా విసతిరిాంచ్యి. 1966 జులై 1న అప్పటి ముఖ్యమాంత్రి కాసు బ్రహ్్మనాందరెడిడి విశాఖ లోనే ఉకు్ కరా్మగారాం నిరి్మాంచ్లాంటూ అసాంబ్్లలో 
తీరా్మనాం చేసి కేాంద్ర ప్రభుతా్వనికి పాంపరు. అయిన్ కేాంద్రాంలో చలనాం లేదు. ఊరిాంచి, ఆశ చూప మొహాం చ్టేసిన కేాంద్రాంపై తెలుగువారి ఆగ్రహాం కటటీలు తెాంచుకుాంది. విశాఖలో విదా్యరు్థల ఐక్య తీరా్మనాం చేసి కేాంద్ర ప్రభుతా్వనికి పాంపరు. అయిన్ కేాంద్రాంలో చలనాం లేదు. ఊరిాంచి, ఆశ చూప మొహాం చ్టేసిన కేాంద్రాంపై తెలుగువారి ఆగ్రహాం కటటీలు తెాంచుకుాంది. విశాఖలో విదా్యరు్థల ఐక్య 
కారా్యచరణ కమిటీ ఆధ్యర్యాంలో మొదలైన ఆాందోళన ఉద్యమాంగా రూపాంతరాం చెాందిాంది. రాజకీయాలత సాంబాంధాం లేకుాండా రాష్ట్రవా్యపతిాంగా విసతిరిాంచిాంది. 1966 అక్టీబర్ న్టికి తీవ్రరూపాం కారా్యచరణ కమిటీ ఆధ్యర్యాంలో మొదలైన ఆాందోళన ఉద్యమాంగా రూపాంతరాం చెాందిాంది. రాజకీయాలత సాంబాంధాం లేకుాండా రాష్ట్రవా్యపతిాంగా విసతిరిాంచిాంది. 1966 అక్టీబర్ న్టికి తీవ్రరూపాం 
దాలిచేాంది. అక్టీబర్ 15న గుాంటూరు జిల్్లకు చెాందిన గాాంధేయవాది అమృతరావు విశాఖలో నిరవధిక నిరాహ్ర దీక్కు దిగారు. ఆ తరువాత బాంద్ లు, సమ్్మలు, రైల్ రోక్లు ఉధృతమయా్యయి. దాలిచేాంది. అక్టీబర్ 15న గుాంటూరు జిల్్లకు చెాందిన గాాంధేయవాది అమృతరావు విశాఖలో నిరవధిక నిరాహ్ర దీక్కు దిగారు. ఆ తరువాత బాంద్ లు, సమ్్మలు, రైల్ రోక్లు ఉధృతమయా్యయి. 
పోలీసుల ల్ఠీచ్రీజీలు, బ్ష్పవాయు గ్ళ్ల ప్రయోగాలకు అాంతే లేదు. ఉద్యమకారులు 35 రైలే్వ సేటీషను్ల దహనాం చేశారు. 10 రైలు బోగీలకు నిపు్ప పెట్టీరు. కేాంద్ర ప్రభుత్వ ఆసుతిలు ధ్వాంసమయా్యయి. పోలీసుల ల్ఠీచ్రీజీలు, బ్ష్పవాయు గ్ళ్ల ప్రయోగాలకు అాంతే లేదు. ఉద్యమకారులు 35 రైలే్వ సేటీషను్ల దహనాం చేశారు. 10 రైలు బోగీలకు నిపు్ప పెట్టీరు. కేాంద్ర ప్రభుత్వ ఆసుతిలు ధ్వాంసమయా్యయి. 
అదే ఏడాది నవాంబరులో విశాఖలో జరిగన భారీ ప్రదర్శనపై పోలీసులు కాలు్పలు జరపడాంత 9 మాంది ప్రాణాలు క్లో్పయారు. ఉద్యమాంలో రాష్ట్రవా్యపతిాంగా మొతతిాం 32 మాంది అసువులు బ్స్రు. అదే ఏడాది నవాంబరులో విశాఖలో జరిగన భారీ ప్రదర్శనపై పోలీసులు కాలు్పలు జరపడాంత 9 మాంది ప్రాణాలు క్లో్పయారు. ఉద్యమాంలో రాష్ట్రవా్యపతిాంగా మొతతిాం 32 మాంది అసువులు బ్స్రు. 
ఏడుగురు ఎాంపీలు, 67 మాంది ఎమ్్మలే్యలు రాజీన్మా చేశారు. దీాంత దిగవచిచేన అప్పటి ప్రధాని ఇాందిరా గాాంధీ 1970 ఏప్రిల్ 10న విశాఖ ఉకు్ కరా్మగారానినా ప్రకటిాంచ్రు. 1971 జనవరి 20న ఏడుగురు ఎాంపీలు, 67 మాంది ఎమ్్మలే్యలు రాజీన్మా చేశారు. దీాంత దిగవచిచేన అప్పటి ప్రధాని ఇాందిరా గాాంధీ 1970 ఏప్రిల్ 10న విశాఖ ఉకు్ కరా్మగారానినా ప్రకటిాంచ్రు. 1971 జనవరి 20న 
శాంకుస్్థపన జరిగాంది. 64 గ్రామాల పరిధిలోని 22 వేల ఎకరాలను సేకరిాంచ్రు. ఇది పూరితికావడానికి 20 ఏళ్్ల పటిటీాంది. 1992లో అప్పటి ప్రధాని ప.వి.నరసిాంహ్రావు జాతికి అాంకితాం చేశారు.శాంకుస్్థపన జరిగాంది. 64 గ్రామాల పరిధిలోని 22 వేల ఎకరాలను సేకరిాంచ్రు. ఇది పూరితికావడానికి 20 ఏళ్్ల పటిటీాంది. 1992లో అప్పటి ప్రధాని ప.వి.నరసిాంహ్రావు జాతికి అాంకితాం చేశారు.
స్వయాం సమృది్కి మారుపేరుస్వయాం సమృది్కి మారుపేరు
నవరతనా కరా్మగారాంగా అలరారుతననా విశాఖ ఉకు్ పరిశ్రమలో 18000 మాంది శాశ్వత ఉదో్యగులు ఉన్నారు. 20 వేల మాంది ఒప్పాంద సిబ్ాంది పనిచేసుతిన్నారు. దాదాపు లక్ మాంది ఈ కరా్మగారాంపై నవరతనా కరా్మగారాంగా అలరారుతననా విశాఖ ఉకు్ పరిశ్రమలో 18000 మాంది శాశ్వత ఉదో్యగులు ఉన్నారు. 20 వేల మాంది ఒప్పాంద సిబ్ాంది పనిచేసుతిన్నారు. దాదాపు లక్ మాంది ఈ కరా్మగారాంపై 
ఏదో ఒక విధాంగా ఆధారపడి జీవిసుతిన్నారు. స్వయాం సమృది్కి మారుపేరు విశాఖ ఉకు్. ఇక్డ వెలువడే వృథా గా్యస్ త 380 మ్గావాట్ల విదు్యతతి ఉత్పతితి చేసి సాంత అవసరాలకు పోను మిగలిన ఏదో ఒక విధాంగా ఆధారపడి జీవిసుతిన్నారు. స్వయాం సమృది్కి మారుపేరు విశాఖ ఉకు్. ఇక్డ వెలువడే వృథా గా్యస్ త 380 మ్గావాట్ల విదు్యతతి ఉత్పతితి చేసి సాంత అవసరాలకు పోను మిగలిన 
దానిని గ్రిడ్ కు ఇసుతిన్నారు. ఫరేనాస్ లు మాండిాంచేాందుకు అవసరమైన ఆకిసాజన్ ను ఇక్డే తయారు చేసుకుాంటున్నారు. కరోన్ సమయాంలో పలు ఆస్పత్రులకు మ్డికల్ ఆకిసాజన్ సరఫరా చేసి ఈ దానిని గ్రిడ్ కు ఇసుతిన్నారు. ఫరేనాస్ లు మాండిాంచేాందుకు అవసరమైన ఆకిసాజన్ ను ఇక్డే తయారు చేసుకుాంటున్నారు. కరోన్ సమయాంలో పలు ఆస్పత్రులకు మ్డికల్ ఆకిసాజన్ సరఫరా చేసి ఈ 
ఫ్్యకటీరీ ఆదుకుాంది.ఫ్్యకటీరీ ఆదుకుాంది.
మరల్ ల్భాలో్లకి....మరల్ ల్భాలో్లకి....
2015 వరకు రూ.12968 క్టు్ల ల్భాల్రిజీాంచిన విశాఖ ఉకు్ పరిశ్రమ తరవాత తీవ్ర నష్టీలో్ల కూరుకుపోయిాంది. 2015 నుాంచి 2020 వరకు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంటుకు రూ.5000 క్ట్ల నష్టీలు 2015 వరకు రూ.12968 క్టు్ల ల్భాల్రిజీాంచిన విశాఖ ఉకు్ పరిశ్రమ తరవాత తీవ్ర నష్టీలో్ల కూరుకుపోయిాంది. 2015 నుాంచి 2020 వరకు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంటుకు రూ.5000 క్ట్ల నష్టీలు 
వచ్చేయి. అయితే కరోన్ తరవాత ఉకు్ ధరలు పెరగడాంతపటు, ఉకు్ ఉత్పతితి కూడా గణనీయాంగా మ్రుగవడాంత క్రమాంగా ల్భాల బ్టలో పయనిసతిాంది. 2019-20లో రూ.15,800 క్ట్ల వచ్చేయి. అయితే కరోన్ తరవాత ఉకు్ ధరలు పెరగడాంతపటు, ఉకు్ ఉత్పతితి కూడా గణనీయాంగా మ్రుగవడాంత క్రమాంగా ల్భాల బ్టలో పయనిసతిాంది. 2019-20లో రూ.15,800 క్ట్ల 
టరోనావర్ స్ధిాంచిన సాంస్థ, 2020-21 ఆరి్థక సాంవతసారాంలో రూ.18000 క్ట్ల టరోనావర్ స్ధిాంచి రికారుడి నెలకలి్పాంది. 2020-21 ఆరి్థక సాంవతసారాం చివరి న్లుగు నెలలో్ల ల్భాలు ప్రకటిాంచిాంది. టరోనావర్ స్ధిాంచిన సాంస్థ, 2020-21 ఆరి్థక సాంవతసారాంలో రూ.18000 క్ట్ల టరోనావర్ స్ధిాంచి రికారుడి నెలకలి్పాంది. 2020-21 ఆరి్థక సాంవతసారాం చివరి న్లుగు నెలలో్ల ల్భాలు ప్రకటిాంచిాంది. 
చివరి న్లుగు నెలలు అయిన 2020 డిసాంబరు, 2021 జనవరి, ఫిబ్రవరి, మారిచే మాస్లో్ల సాంస్థ రూ.740 ల్భాలు ఆరిజీాంచిాంది. విశాఖ ఉకు్ పరిశ్రమకు పత నష్టీలు రూ.5000 క్టు్ల ఉన్నా, చివరి న్లుగు నెలలు అయిన 2020 డిసాంబరు, 2021 జనవరి, ఫిబ్రవరి, మారిచే మాస్లో్ల సాంస్థ రూ.740 ల్భాలు ఆరిజీాంచిాంది. విశాఖ ఉకు్ పరిశ్రమకు పత నష్టీలు రూ.5000 క్టు్ల ఉన్నా, 
తాజాగా ల్భాలను ఆరిజీసతిాంది.తాజాగా ల్భాలను ఆరిజీసతిాంది.
సాంత గనులు లేకపోవడమే నష్టీలకు కారణాంసాంత గనులు లేకపోవడమే నష్టీలకు కారణాం
విశాఖ ఉకు్ రూ.5000 క్ట్ల నష్టీలో్ల కూరుకుపోవడానికి ప్రధాన కారణాం సాంత గనులు కేట్యిాంచకపోవడమే. కరా్మగారాం ప్రారాంభాం అయిన న్టి నుాంచి కేాంద్రానికి ఎనినాస్రు్ల మొరపెటుటీకున్నా విశాఖ ఉకు్ రూ.5000 క్ట్ల నష్టీలో్ల కూరుకుపోవడానికి ప్రధాన కారణాం సాంత గనులు కేట్యిాంచకపోవడమే. కరా్మగారాం ప్రారాంభాం అయిన న్టి నుాంచి కేాంద్రానికి ఎనినాస్రు్ల మొరపెటుటీకున్నా 
సాంత గనులు దక్లేదు. దీాంత ఏడాదికి దాదాపు రూ.5000 క్టు్ల అదనపు ఖరచేవుతాంది. ఇల్ టనునాకు రూ.5 వేల క్టు్ల నషటీపోతాంది. సయిల్ కూడా గత న్లుగేళ్లలో మూడేళ్్ల నష్టీలనే సాంత గనులు దక్లేదు. దీాంత ఏడాదికి దాదాపు రూ.5000 క్టు్ల అదనపు ఖరచేవుతాంది. ఇల్ టనునాకు రూ.5 వేల క్టు్ల నషటీపోతాంది. సయిల్ కూడా గత న్లుగేళ్లలో మూడేళ్్ల నష్టీలనే 
మూటగటుటీకుాంది. దీనికి సాంతాంగా ఇనుప ఖనిజ గనులు ఉన్నాయి. ఈ గనుల ఉత్పతితిలో 25 శాతాం రెాండేళ్ల పటు బయట అము్మకునే వెసులుబ్టు ఉాంది. ఇనినా వెసులుబ్టు్ల ఉననా సయిల్ నష్టీలలో మూటగటుటీకుాంది. దీనికి సాంతాంగా ఇనుప ఖనిజ గనులు ఉన్నాయి. ఈ గనుల ఉత్పతితిలో 25 శాతాం రెాండేళ్ల పటు బయట అము్మకునే వెసులుబ్టు ఉాంది. ఇనినా వెసులుబ్టు్ల ఉననా సయిల్ నష్టీలలో 
ఉాండటాం ఆశచేర్యకరాం. అయిన్ కేాంద్రాం దాని జోలికి పోని వైనాం విడ్డిరాం.ఉాండటాం ఆశచేర్యకరాం. అయిన్ కేాంద్రాం దాని జోలికి పోని వైనాం విడ్డిరాం.
38000 మాంది ఉదో్యగుల ఆాందోళన38000 మాంది ఉదో్యగుల ఆాందోళన
కేాంద్ర ప్రభుత్వాం నష్టీల విశాఖ ఉకు్ కరా్మగారానినా వదిలిాంచుక్వాలనే నిర్ణయానికి ఏన్డో వచిచేాంది. ప్రపాంచ ఉకు్ దిగగుజాం పోస్ విశాఖ వచిచే పరిశీలిాంచి వెళ్లాంది. విశాఖ ఉకు్ కరా్మగారాం కేాంద్ర ప్రభుత్వాం నష్టీల విశాఖ ఉకు్ కరా్మగారానినా వదిలిాంచుక్వాలనే నిర్ణయానికి ఏన్డో వచిచేాంది. ప్రపాంచ ఉకు్ దిగగుజాం పోస్ విశాఖ వచిచే పరిశీలిాంచి వెళ్లాంది. విశాఖ ఉకు్ కరా్మగారాం 
స్థలాంలో పోస్ కతతి యూనిట్ ఏరా్పటు చేసుతిాందాంటూ అప్పట్్ల వారతిలు వెలువడాడియి. తదనాంతరాం అది సదుదుమణిగాంది. షేర్ మారె్ట్ లో లిసిటీాంగ్ చేసి విశాఖ ఉకు్ వాట్లు విక్రయిాంచే ఆలోచన స్థలాంలో పోస్ కతతి యూనిట్ ఏరా్పటు చేసుతిాందాంటూ అప్పట్్ల వారతిలు వెలువడాడియి. తదనాంతరాం అది సదుదుమణిగాంది. షేర్ మారె్ట్ లో లిసిటీాంగ్ చేసి విశాఖ ఉకు్ వాట్లు విక్రయిాంచే ఆలోచన 
కూడా చేశారు. అయితే నష్టీలో్ల ఉననా కరా్మగారాం షేరు్ల కనేాందుకు ఎవరూ ముాందుకు రారని ఆ ఆలోచనను విరమిాంచుకున్నారు. ఇపు్పడు వాంద శాతాం వాట్ల విక్రయానికి నిర్ణయిాంచిన కేాంద్ర కూడా చేశారు. అయితే నష్టీలో్ల ఉననా కరా్మగారాం షేరు్ల కనేాందుకు ఎవరూ ముాందుకు రారని ఆ ఆలోచనను విరమిాంచుకున్నారు. ఇపు్పడు వాంద శాతాం వాట్ల విక్రయానికి నిర్ణయిాంచిన కేాంద్ర 
ప్రభుత్వాం ఆ దిశగా ముాందుకు వెళ్తాంది. ఈ నిర్ణయాం వెలువడగానే అగగు రాజుకుాంది. 38000 మాంది ఉదో్యగులు ఆాందోళన బ్టపట్టీరు. రాష్్రానికే విలువైన ఆభరణాంగా ఉననా విశాఖ ఉకు్ను ప్రభుత్వాం ఆ దిశగా ముాందుకు వెళ్తాంది. ఈ నిర్ణయాం వెలువడగానే అగగు రాజుకుాంది. 38000 మాంది ఉదో్యగులు ఆాందోళన బ్టపట్టీరు. రాష్్రానికే విలువైన ఆభరణాంగా ఉననా విశాఖ ఉకు్ను 
ప్రైవేటుపరాం చేయడాం ఏమిటాంటూ అాందరూ ప్రశ్నాసుతిన్నారు. ఉద్యమాలకు తెర లేపరు. సి.ప.ఐ., సి.ప.ఎాం., మహిళ్ సమాఖ్య, ప.ఒ.డబ్్లయూ., ఐదా్వ సాంఘాలు, కారి్మక సాంఘాలు రోడ్డికా్యి. దాదాపు ప్రైవేటుపరాం చేయడాం ఏమిటాంటూ అాందరూ ప్రశ్నాసుతిన్నారు. ఉద్యమాలకు తెర లేపరు. సి.ప.ఐ., సి.ప.ఎాం., మహిళ్ సమాఖ్య, ప.ఒ.డబ్్లయూ., ఐదా్వ సాంఘాలు, కారి్మక సాంఘాలు రోడ్డికా్యి. దాదాపు 
అనినా రాజకీయ పరీటీలు కేాంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయాం సరికాదాంటూ ప్రకటనలు ఇచ్చేయి. విశాఖ ఉకు్ ఉదో్యగులయితే భయభ్ాంతలకు లోనవుతన్నారు. బలవాంతపు వి.ఆర్.ఎస్.లు, తొలగాంపులను అనినా రాజకీయ పరీటీలు కేాంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయాం సరికాదాంటూ ప్రకటనలు ఇచ్చేయి. విశాఖ ఉకు్ ఉదో్యగులయితే భయభ్ాంతలకు లోనవుతన్నారు. బలవాంతపు వి.ఆర్.ఎస్.లు, తొలగాంపులను 
తలచుకని కుమిలి పోతన్నారు. కరా్మగారానికి భూములిచిచేన వారిలో ఇాంకా 7800 మాంది ఉదో్యగాల క్సాం ఎదురు చూసుతిన్నారు. వారు ఆాందోళనలు చేస్తినే ఉన్నారు. కేాంద్ర నిర్ణయాంత మా తలచుకని కుమిలి పోతన్నారు. కరా్మగారానికి భూములిచిచేన వారిలో ఇాంకా 7800 మాంది ఉదో్యగాల క్సాం ఎదురు చూసుతిన్నారు. వారు ఆాందోళనలు చేస్తినే ఉన్నారు. కేాంద్ర నిర్ణయాంత మా 
భవిష్యతతి ఏమిట్ అని దిగులు చెాందుతన్నారు.భవిష్యతతి ఏమిట్ అని దిగులు చెాందుతన్నారు.
లేఖలత సరిలేఖలత సరి
విశాఖ ఉకు్ పరిశ్రమను ప్రైవేటుపరాం చేయవదదుాంటూ ఏపీ స్ఎాం జగన్్మహన్ రెడిడి ప్రధానికి ఓ లేఖ రాసి చేతలు దులిపేసుకున్నారు. విభజన హ్మీలో్ల భాగాంగా కడపలో ఉకు్ పరిశ్రమ ఏరా్పటు విశాఖ ఉకు్ పరిశ్రమను ప్రైవేటుపరాం చేయవదదుాంటూ ఏపీ స్ఎాం జగన్్మహన్ రెడిడి ప్రధానికి ఓ లేఖ రాసి చేతలు దులిపేసుకున్నారు. విభజన హ్మీలో్ల భాగాంగా కడపలో ఉకు్ పరిశ్రమ ఏరా్పటు 
చేయాలిసా ఉాంది. అయితే విశాఖ ఉకు్ను రాష్్రానికి ఇసేతి, కడపలో పెటటీబోయే ఉకు్ పరిశ్రమను వదులుకుాంట్మని రాష్ట్ర పరిశ్రమల మాంత్రి గౌతమ్ రెడిడి ప్రతిపదిాంచ్రు. విశాఖ ఉకు్ పరిశ్రమ గడచిన చేయాలిసా ఉాంది. అయితే విశాఖ ఉకు్ను రాష్్రానికి ఇసేతి, కడపలో పెటటీబోయే ఉకు్ పరిశ్రమను వదులుకుాంట్మని రాష్ట్ర పరిశ్రమల మాంత్రి గౌతమ్ రెడిడి ప్రతిపదిాంచ్రు. విశాఖ ఉకు్ పరిశ్రమ గడచిన 
మూడు దశాబ్దులో్ల పనునాల రూపాంలో రాష్్రానికి రూ.11000 క్టు్ల, కేాంద్రానికి రూ.37000 క్టు్ల చెలి్లాంచిాంది. విశాఖ కార్్పరేషన్ కు విశాఖ ఉకు్ పరిశ్రమ ఏట్ రూ.20 క్టు్ల చెలి్లసతిాంది. విశాఖ మూడు దశాబ్దులో్ల పనునాల రూపాంలో రాష్్రానికి రూ.11000 క్టు్ల, కేాంద్రానికి రూ.37000 క్టు్ల చెలి్లాంచిాంది. విశాఖ కార్్పరేషన్ కు విశాఖ ఉకు్ పరిశ్రమ ఏట్ రూ.20 క్టు్ల చెలి్లసతిాంది. విశాఖ 
నగరానికి మాంచినీరు సరఫరా చేసేాందుకు ఏలేరు కాలువ తవ్వకానికి ఉకు్ పరిశ్రమ రూ.200 క్టు్ల ఖరుచే చేసిాంది. విశాఖ ఉకు్ను నష్టీల బ్చి చూపాంచి వదిలిాంచుక్వాలని కేాంద్రాం నిర్ణయానికి నగరానికి మాంచినీరు సరఫరా చేసేాందుకు ఏలేరు కాలువ తవ్వకానికి ఉకు్ పరిశ్రమ రూ.200 క్టు్ల ఖరుచే చేసిాంది. విశాఖ ఉకు్ను నష్టీల బ్చి చూపాంచి వదిలిాంచుక్వాలని కేాంద్రాం నిర్ణయానికి 
వచిచేాంది. విశాఖ ఉకు్ పరిశ్రమకు సాంత గనులు కేట్యిాంచి, ఇప్పటికే ఉననా అపు్పను ఈకి్వటీగా మారిసేతి స్టీక్ మారె్ట్్ల లిసిటీాంగ్ చేయవచచేని నిపుణులు స్చిసుతిన్నారు. పెటుటీబడుల ఉపసాంహరణల వచిచేాంది. విశాఖ ఉకు్ పరిశ్రమకు సాంత గనులు కేట్యిాంచి, ఇప్పటికే ఉననా అపు్పను ఈకి్వటీగా మారిసేతి స్టీక్ మారె్ట్్ల లిసిటీాంగ్ చేయవచచేని నిపుణులు స్చిసుతిన్నారు. పెటుటీబడుల ఉపసాంహరణల 
పేరుత రూ.2 లక్ల క్ట్ల విలువైన భూములు, యాంత్రాలు కలిగన పరిశ్రమను తకు్వ ధరకే అమే్మయాలని చూసుతిన్నారాంటూ వామపక్షాల నేతలు ఆరోపసుతిన్నారు.పేరుత రూ.2 లక్ల క్ట్ల విలువైన భూములు, యాంత్రాలు కలిగన పరిశ్రమను తకు్వ ధరకే అమే్మయాలని చూసుతిన్నారాంటూ వామపక్షాల నేతలు ఆరోపసుతిన్నారు.
ప్రారాంభాం నుాంచీ పవన్ కళ్్యణ్ మదదుతప్రారాంభాం నుాంచీ పవన్ కళ్్యణ్ మదదుత
విశాఖ ఉకు్ ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ అక్టీబరు 31న విశాఖ ఉకు్ పరిరక్ణ సమితి సభకు హ్జరై ఉద్యమానికి మదదుత పలకనున్నారు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 9 నే విశాఖ ఉకు్ ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ అక్టీబరు 31న విశాఖ ఉకు్ పరిరక్ణ సమితి సభకు హ్జరై ఉద్యమానికి మదదుత పలకనున్నారు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 9 నే 
విశాఖ ఉకు్ ప్రైవేటీకరణ ఆపలాంటూ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ,కేాంద్ర హోాంమాంత్రి అమిత్ ష్ను స్వయాంగా కలిసి విజాఙాపనపత్ాం అాందిాంచ్రు. విశాఖ ఉకు్ పరిరక్ణకు జనసేన పూరితి మదదుత విశాఖ ఉకు్ ప్రైవేటీకరణ ఆపలాంటూ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ,కేాంద్ర హోాంమాంత్రి అమిత్ ష్ను స్వయాంగా కలిసి విజాఙాపనపత్ాం అాందిాంచ్రు. విశాఖ ఉకు్ పరిరక్ణకు జనసేన పూరితి మదదుత 
ప్రకటిాంచిాంది. ఆాంధ్రుల ఆత్మగౌరవాం నిన్దాంత, 32 మాంది బలిదాన్లత ఏరా్పటైన విశాఖ ఉకు్ పరిశ్రమ ప్రైవేటు వ్యకుతిల చేతలో్లకి వెళ్లకుాండా కాపడుక్వాలిసాన బ్ధ్యత ప్రతి ఒక్రిపై ఉాంది.ప్రకటిాంచిాంది. ఆాంధ్రుల ఆత్మగౌరవాం నిన్దాంత, 32 మాంది బలిదాన్లత ఏరా్పటైన విశాఖ ఉకు్ పరిశ్రమ ప్రైవేటు వ్యకుతిల చేతలో్లకి వెళ్లకుాండా కాపడుక్వాలిసాన బ్ధ్యత ప్రతి ఒక్రిపై ఉాంది.
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గంజాయ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గా రాష్ట్రనిని మార్చేసారు
శతఘ్ని న్యూస్:శతఘ్ని న్యూస్: మనదేశంలో ఏ రాష్టంలో గంజాయి పట్టుబడినా అది ఆంద్రప్రదేశ్ నండే  మనదేశంలో ఏ రాష్టంలో గంజాయి పట్టుబడినా అది ఆంద్రప్రదేశ్ నండే 
వచ్చందని పోలీసులు పసిగట్టు విధంగా మన ఏపీ న గంజాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ గా మార్్చశారు. వచ్చందని పోలీసులు పసిగట్టు విధంగా మన ఏపీ న గంజాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ గా మార్్చశారు. 
ఆనాడు అశోకుడు రోడ్లకు ఇరువైపులా చెట్్ల నాటిస్తే నేడు మన సీఎం జగన్ మోహన్ రెడిడి ఆనాడు అశోకుడు రోడ్లకు ఇరువైపులా చెట్్ల నాటిస్తే నేడు మన సీఎం జగన్ మోహన్ రెడిడి 
వాళ్ళ వైసిపి నేతలు వాయూపారాలు చేసుకునేందుకు గంజాయ్ ని ప్రోత్సహిస్తే రాష్ట్రానిని గంజాయ్ వాళ్ళ వైసిపి నేతలు వాయూపారాలు చేసుకునేందుకు గంజాయ్ ని ప్రోత్సహిస్తే రాష్ట్రానిని గంజాయ్ 
ఆంధ్రప్రదేశ్ గా మార్్చశారని ప్రెస్ క్లబ్ లో గురువారం మీడియా మందు జనస్నపార్టు నేతలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ గా మార్్చశారని ప్రెస్ క్లబ్ లో గురువారం మీడియా మందు జనస్నపార్టు నేతలు, 
జిలా్ల అధయూక్షులు డాకటుర్ పసుపులేటి హరిప్రసాద్, తిరుపతి ఇంచార్జ్ కిరణ్ రాయల, నాయకులు జిలా్ల అధయూక్షులు డాకటుర్ పసుపులేటి హరిప్రసాద్, తిరుపతి ఇంచార్జ్ కిరణ్ రాయల, నాయకులు 
రాజారెడిడి, బత్తేన మధుబాబు, రాజేష్ యాదవ్, సుమన్, అమృత, మనిసావామి, చనాని రాయల్, రాజారెడిడి, బత్తేన మధుబాబు, రాజేష్ యాదవ్, సుమన్, అమృత, మనిసావామి, చనాని రాయల్, 
ఆనంద్ లతో కలిసి మాట్్లడుతూ జనస్న అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ దేశంలో పట్టుబడుతునని ఆనంద్ లతో కలిసి మాట్్లడుతూ జనస్న అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ దేశంలో పట్టుబడుతునని 
గంజాయి మన రాష్టం నంచే సరఫరా అవుతుననిట్్ల, దీనిని మన పాలకులే ప్రోత్సహించడం గంజాయి మన రాష్టం నంచే సరఫరా అవుతుననిట్్ల, దీనిని మన పాలకులే ప్రోత్సహించడం 
బాధాకరమని టివాటటుర్ లో పోస్టు చేశారని త్లిపారు, డ్రగ్్స కి కేరాఫ్ అడ్రస్ నైజీరియా అని బాధాకరమని టివాటటుర్ లో పోస్టు చేశారని త్లిపారు, డ్రగ్్స కి కేరాఫ్ అడ్రస్ నైజీరియా అని 
గంజాయికి ఆంధ్రప్రదేశ్ అడాడిగా మారిందని ఆవేదన వయూకతేం చేశారు. రైస్ బౌల్ ఆఫ్ ఇండియా అని గంజాయికి ఆంధ్రప్రదేశ్ అడాడిగా మారిందని ఆవేదన వయూకతేం చేశారు. రైస్ బౌల్ ఆఫ్ ఇండియా అని 
చెపుపుకునే మన దేశం గంజాయి బౌల్ ఆఫ్ ఇండియా గా మార్్చశారని విమరి్శంచారు. గతంలో చెపుపుకునే మన దేశం గంజాయి బౌల్ ఆఫ్ ఇండియా గా మార్్చశారని విమరి్శంచారు. గతంలో 
మారుమూల ప్ంతాలలో గంజాయిని పండించ సీక్రెట్ గా విక్రయించే వారని నేడు పాలకులే మారుమూల ప్ంతాలలో గంజాయిని పండించ సీక్రెట్ గా విక్రయించే వారని నేడు పాలకులే 
గంజాయిని పండించ వాయూపారాలు చేసుతేనానిరని ఆరోపించారు. ఎసీ్స ఎసీటు సబ్ పా్లన్ నిధులిని గంజాయిని పండించ వాయూపారాలు చేసుతేనానిరని ఆరోపించారు. ఎసీ్స ఎసీటు సబ్ పా్లన్ నిధులిని 
నవరతానిల పథకాలకు మళ్లంచ దళతులకు అనాయూయం చేశారని ఆరోపించారు. గత ఎలక్షన్్ల నవరతానిల పథకాలకు మళ్లంచ దళతులకు అనాయూయం చేశారని ఆరోపించారు. గత ఎలక్షన్్ల 
ప్రజాప్రతినిధులు ఓట్కు న్ట్గా ఖరు్చచేసిన సొమమున రాబట్టుకోవడానికే మాదకద్రవాయూల ప్రజాప్రతినిధులు ఓట్కు న్ట్గా ఖరు్చచేసిన సొమమున రాబట్టుకోవడానికే మాదకద్రవాయూల 
వాయూపారాలు జరుగుతునానియని ఆరోపించారు. రాబోయే ఎలక్షన్ లో మరోసారి పాలనలోకి వాయూపారాలు జరుగుతునానియని ఆరోపించారు. రాబోయే ఎలక్షన్ లో మరోసారి పాలనలోకి 
రావడానికి వైసిపి నాయకులు ధనారజ్నే ధ్యూయంగా అవినీతికి పాలపుడుతునానిరని ఆగ్రహం వయూకతేం రావడానికి వైసిపి నాయకులు ధనారజ్నే ధ్యూయంగా అవినీతికి పాలపుడుతునానిరని ఆగ్రహం వయూకతేం 
చేశారు. వీటిని ఎదురోకోవాలంట్ యువత నడుం బిగంచ ప్రభుతావానిని ప్రశనించేందుకు సంసిదుధులు చేశారు. వీటిని ఎదురోకోవాలంట్ యువత నడుం బిగంచ ప్రభుతావానిని ప్రశనించేందుకు సంసిదుధులు 
కావాలని పిలుపునిచా్చరు.కావాలని పిలుపునిచా్చరు.

వైజాగ్ సభను విజయవంతం చేయాలని 
పిలుపు

శతఘ్ని న్యూస్: పందురితే నియోజకవర్ం, అకికోరెడిడిపాలం గ్రామంలో శతఘ్ని న్యూస్: పందురితే నియోజకవర్ం, అకికోరెడిడిపాలం గ్రామంలో 
జనస్నపార్టు ప్రధాన కారయూదరి్శ శ్రీ తమిమురెడిడి శవశంకర స్చన మేరకు జనస్నపార్టు ప్రధాన కారయూదరి్శ శ్రీ తమిమురెడిడి శవశంకర స్చన మేరకు 
అకోటుబర్ 31న సీటుల్ పా్లంట్ ప్రైవేటీకరణకు వయూతిర్కంగా అధయూక్షులు అకోటుబర్ 31న సీటుల్ పా్లంట్ ప్రైవేటీకరణకు వయూతిర్కంగా అధయూక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ అధయూక్షతన జరుపుతునని సభన విజయవంతం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ అధయూక్షతన జరుపుతునని సభన విజయవంతం 
చేయాలని జనసైనికులున, గ్రామ పద్దలన, మహిళలన మరియు చేయాలని జనసైనికులున, గ్రామ పద్దలన, మహిళలన మరియు 
ప్రజలన కోరడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనస్న నాయకులు, ప్రజలన కోరడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనస్న నాయకులు, 
వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.
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ఉక్కు కార్మిక్ల సభను విజయవంతం చేయాలి
శతఘ్ని న్యూస్: ఈ నెల 31 వ తేదీన విశాఖపటటుణంలో ఉకుకో కారిముకులకు 
అండగా జరగబోతునని పవన్ కళ్యూణ్ భార్ బహిరంగ సభకు 
నియోజకవరా్నికి సంబంధించ ఛలో వైజాగ్ కోసం గుండుబోగుల 
పద్దకాపు అధయూక్షతన సమావేశం జరిగంది. ఈ సమావేశంలో జనస్న 
స్టుట్ జాయింట్ సెక్రటర్లు దిరిశాల బాలాజీ, తాడి మోహన్, జిలా్ల 
కారయూదరి్శ గుండాబతుతేల తాతాజీ, జిలా్ల సహాయ కారయూదరి్శ గుబ్బల 
రవికిరణ్, మలికిపురం ఎంపీపీ మేడిచర్ల సతయూవాణి, చరంజీవి స్వా 
సమితి గౌరవ అధయూక్షులు రావి మరళ మరియు మూడు మండలాల 
ఎంపీటీసీలు, జనసైనికులు పినిశెటిటు బుజిజ్, శెటటుం శ్రీనివాస్ పాల్్నానిరు.

హోరు వాన సైతం లెకకుచేయని ప్రచార జోరు
శతఘ్ని న్యూస్: హోరు వానన 17వ డివిజన్ ఆకుతోటలో జిలా్ల అధయూక్షులు మనక్ంత్ చెనానిరెడిడి 
నాయకతవాంలో జిలా్ల ప్రధాన కారయూదరి్శ కిషోర్ గునకుల, నెల్్లరు నగర నాయకులు దుగ్శెటిటు సుజయ్ 
బాబు సాథానిక నాయకులు చెవురి శ్రీనివాసులు తదితర నాయకులు కారయూకరతేలు కలిసి నెల్్లరు కార్పుర్షన్ 
ఎనినికల సందర్ంగా ప్రతి గడపకు జనస్న పార్టు సిదధుంతాలన చేర్ విధంగా కారాయూచరణతో గాజు గా్లస్ 
గురుతేని వివరిస్తే ప్రచారం చేసుతేనానిరు.

9వరోజు క్రియాశీల సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ పూర్తి చేసిన రాజోలు వైస్ ఎంపిపి
శతఘ్ని న్యూస్: తొమిముదవరోజు మరియు ఆఖరిరోజు చంతలపలి్ల భాగంగా రుద్రా వారి మెరక జనస్న కారయూకరతేలకు 
భరోసాగా ఐదు లక్షల రూపాయల ప్రమాదభీమా రాజోలు నియోజకవర్ంలో పలు గ్రామాలలో గత తొమిముది రోజులుగా 
రాజోలు మండలం పరిషత్ ఉపాధయూక్షులు ఇంటిపలి్ల ఆనందరాజు(వైస్ ఎంపిపి) ఆధవారయూంలో జనస్న క్రియాశీలక 
సభుయూలుగా చేరిన జనస్న కారయూకరతేలకు రోజుకు ఒక గ్రామం చొపుపున ఇంటింటికి వెళ్ల కిట్్ల పంపిణీ కారయూక్రమం జరిగంది. 
ఇపపుటివరకు జనస్న పార్టులో గెలిచన MPTCలు, వార్డి నెంబరు్ల, సరపుంచులు, జనస్నపార్టు జిలా్ల సంయుకతే కారయూదరి్శలు, 
వాళ్ళ చేతులమీదుగా ఇవవాడం జరిగంది. ఈ సభయూతవా నమోదు కారుడితో పాట్, ఐదు లక్షల ప్రమాద భీమా పత్ం, పార్టు 
యొకకో ఏడు సిదధుంతంతో కూడిన వివరాలు, పవన్ కళ్యూణ్ ఫోటో, అధయూక్షుల వారి మన్గతం పేపర్, కిట్్ల తో జతపరిచ 
ఇవవాటం జరిగంది. ఇపపుటివరకు ఈ కారయూక్రమంలో పాల్్నని మలికిపురం మండల పరిషత్ ఉపాధయూక్షులు జనస్న 
పార్టు శ్రీమతి మేడిచర్ల శ్రీవాణి(MPTC), అడబాల శ్రీనివాసరావు(కాట్రేనిపాడు MPTC), సుందర శ్రీన(గూడపలి్ల 
MPTC), శ్రీమతి కుడుపూడి మలే్లశవారి(కూనవరం MPTC), శ్రీమతి పుననిం నాగదుర్(మెరకపాలంMPTC), బైరా 
నాగరాజు(అంతర్వాది దేవసాథానం MPTC), శ్రీమతి దర్ల కుమారిలక్ష్మి(రాజోలు MPTC) మరియు జిలా్ల సంయుకతే 
కారయూదరు్శలు గుబ్బల రవికిరణ్, జనస్న నాయకులు బోనం సాయి, గడడిం మహాలక్ష్మిప్రసాద్, అడడిగళ్ళ బంగార్రాజు, 
స్ద మోహనరంగా, రుద్ర స్రయూనారాయణ, పిపపుళ శ్రీన, మార్లపూడి మధు, పిపపుళ లక్షష్మణరావు, కోళ్ల సతితేబాబు, 
ఘనసాల బాలాజీ, ఘనసాల రామరాజు, పలివెల రమేష్, అదే్దపలి్ల గోపి, లంకపలి్ల రమేష్, కోళ్ల వేణు, కోళ్ల మలి్ల, అలాగే 
ప్రతి గ్రామంలో జనసైనికులు, గ్రామ పద్దలు, పార్టు నాయకులు పాల్్నానిరు.

లక్ష మొకకులు నాటడం అభినందనీయం
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రజలో్ల మారుపు తీసుకు రావడం కోసమే సినీ 
నట్డు పవన్ కళ్యూణ్ జనస్నపార్టు సాథాపించారని జిలా్ల అధయూక్షుడు 
కందుల దుర్్ష్ అనానిరు. గోకవరంలోని స్రయూ కళ్యూణ మండపంలో 
జనస్నపార్టు నియోజకవర్ సాథాయి సమావేశం జరిగంది. ఈ 
సమావేశంలో మఖయూఅతిథిగా పాల్్నని కందుల దుర్్ష్ మాట్్లడుతూ 
ఓటమి చెందుతామని త్లిసినపపుటికీ పవన్ కళ్యూణ్ నీతి 
నిజాయితీలతో పార్టుని నడిపిసుతేనానిరని అనానిరు. లంచగండితనం 
అవినీతికి ఆసాకోరం లేకుండా సవాచ్ఛమైన పరిపాలన అందించడానికి 
జనస్నపార్టు మందు ఉందని అనానిరు. పరాయూవరణ పరిరక్షణలో 
భాగంగా పవన్ కళ్యూణ్ పిలుపుమేరకు రాష్టంలో మొటటుమొదటిసారిగా 
జగ్ంపేట నియోజకవర్ంలో ఆ పార్టు ఇంచారిజ్ లక్ష మొకకోలు నాటడం 
అభినందనీయం అని అనానిరు. అదేవిధంగా గోకవరం నండి రంప 
యర్ంపాలం వెళ్్ల రహదరి శథిలావసథాకు చేరుకోవడంతో ఆ రహదరి 
మరమముతు పనలన కందుల దుర్్ష్ పాటంశెటిటు స్రయూచంద్ర జనస్న 
పార్టు కారయూకరతేలతో చేపటటుడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా మండలంలోని 
వివిధ స్వా కారయూక్రమాలు చేపడుతునని జనస్న సైనికులన కందుల 
దుర్్ష్ అభినందించారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనస్న పార్టు నాయకులు 
పాటంశెటిటు స్రయూచంద్ర, వరుపుల తమముయయూబాబు, తుమముల బాబి, 
దసరి రాధాకృష్ణ, పాటంశెటిటు శ్రీదేవి, కడియపులంక రాజేశవారి, 
బుదిధురెడిడి శ్రీనివాస్ ,దోసపాటి సుబా్బరావు ఉంగరాల మణిరతనిం, 
ప్రగడ ప్రభ ఉంగరాల శవాజీ తదితరులు పాల్్నానిరు.

గోడపత్రికను ఆవిషకుర్ంచిన డా.సందీప్ పంచకర్ల

శతఘ్ని న్యూస్: సీటుల్ పా్లంట్ ప్రైవేటీకరణకు వయూతిర్కంగా ఉకుకో పరిరక్షణ సమితికి ఆహావానం మేరకు 
వారికి మద్దతుగా జనస్న అధయూక్షుడు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఈ నెల 31న వసుతేనని కారయూక్రమ గోడపత్రికన 
ఎండాడలో ఉనని భీమిలి జనస్నపార్టు కారాయూలయంలో గురువారం భీమిలి ఇంచార్జ్ డా.సందీప్ పంచకర్ల 
ఆవిషకోరించారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్్లడుతూ ఎంతోమంది ప్ణాల తాయూగం సీటుల్ పా్లంట్ 
అనానిరు. రాష్ట్రానికే మణిహారంగా ఉనని సీటుల్ పా్లంట్ న ప్రైవేటీకరణ చేయడం దురాముర్మనానిరు. సీటుల్ 
పా్లంట్ ఉదయూమానికి మద్దతుగా పవన్ కళ్యూణ్ నిలిచ ఈ నెల 31న భార్ సభ నిరవాహిసుతేనానిరని చెపాపురు. 
అనంతరం జనస్న సీనియర్ నాయకుడు బి.వి.కృష్ణయయూ మాట్్లడుతూ ఈ సభకు జనసైనికులు, ఉకుకో 
ఉదోయూగులు, కారిముక, ప్రజా సంఘాలు, నగర ప్రజలు పద్ద ఎతుతేన తరలి వచ్చ విజయవంతం చేయాలని 
పిలుపునిచా్చరు. ఈ కారయూక్రమంలో పోతిన అనరాధ, నాగోతి అమరావతి నాయుడు, శాఖరి శ్రీనివాస్ 
మరియు భీమిలి మఖయూనాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

శతఘ్నా న్్యస్ వాటసాప్ నాంబర్: 9391115789

మారుమూల గ్రామాలో్ల ఉాండే స్మాన్య జనసైనుకుడు చేసే 
కార్యక్రమాలను సైతాం బ్హ్యప్రపాంచ్నికి తెలియజేయడానికి 
మరియు వారి గళ్నినా వినిపాంచడానికి మీ ముాందుకు వచిచేాంది 
శతఘ్నా న్్యస్. కావున మీ అాందరూ జనసైనికులు చేసే 
కార్యక్రమాలను మా వాటసాప్ నాంబర్ కు పాంపాంచాండి. మీరు 
పాంపాంచే కార్యక్రమాలను మా వెబ్ సైట్ మరియు ఈ-పేపర్ 
లో ప్రచురిాంచడాం జరుగుతాంది.
మా వాటసాప్ నాంబర్: 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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మారుమూల గ్రామాలో్ల ఉాండే స్మాన్య జనసైనుకుడు చేసే కార్యక్రమాలను సైతాం 
బ్హ్యప్రపాంచ్నికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళ్నినా వినిపాంచడానికి మీ ముాందుకు 
వచిచేాంది శతఘ్నా న్్యస్. కావున మీ అాందరూ జనసైనికులు చేసే కార్యక్రమాలను మా వాటసాప్ 
నాంబర్ కు పాంపాంచాండి. మీరు పాంపాంచే కార్యక్రమాలను మా వెబ్ సైట్ మరియు ఈ-పేపర్ 
లో ప్రచురిాంచడాం జరుగుతాంది.

మా వాటసాప్ నాంబర్: 9391115789

ఆపనని హసతిం అందంచిన జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ 
మాకినీడి శేషుక్మార్..!!

శతఘ్ని న్యూస్: తూరుపుగోదవరి జిలా్ల పిఠాపురం మండలం చత్రాడ 
గ్రామంలో కంత కాలంగా దూలపలి్ల రాజులమము అనారోగయూంతో కాలు వాపు 
ఎకుకోవ అయియూ బాధపడుతునని ఆమెన చూసి మన జనస్న నాయకురాలు 
పిఠాపురం నియెజవర్ జనస్న పార్టు ఇంచార్జ్ శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి 
వారి దృష్టుకి తీసుకెళ్్లగా వెంటనే సపుందించ వారి భరతే డాకటుర్ మాకినీడి 
వీర ప్రసాద్ కి త్లియజేయగా వారు వెంటనే సపుందించ ఫోన్ లో మాట్్లడి 
రాజులమము ఆరోగయూ పరిసిథాతులు త్లుసుకుని ఆమెకు మెరుగైన వైదయూం కరకు 
డాకటుర్లతో సంప్రదించ మీకు నయం చేస్ ప్రయతానిలు చేసాతేమని చెపపుటం 
జరిగంది. ఈ కుట్ంబానికి అనిని విధాలుగా ఆడపడుచులా మందు 
ఉంట్నని చెపాపురు మా జనసైనికులు కషటుం ఉననిచోట ఎపుపుడూ మందుండి 
సొంత కుట్ంబంలా తోడుగా ఉంట్రని ప్రతేయూకంగా జనసైనికులు అందరికీ 
పేరుపేరునా అభినందనలు త్లియజేసుతేనానినని శేషుకుమారి త్లియజేశారు. 
వారికి కూరగాయలు, రైస్ బాయూగ్ ఇవవాటం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో 
పిఠాపురం మండల అధయూక్షురాలు తోలేటి శర్ష, చత్రాడ ఎంపీటీసీ -1 
దూలపలి్ల రతనిం, చత్రాడ 6వ వారుడి మెంబెర్ విజయ రామలక్ష్మి , పిఠాపురం 
రూరల్ కారయూవర్ సభుయూలు కోటిపలి్ల గోపి, నిమమున దుర్బాబు, బాబిశెటిటు 
శవనందీశవారరావు, పిఠాపురం రూరల్ ప్రచార కారయూదరి్శ పంకే జగదీష్, 
నందయూల జాన్ బాబు నాయుడు, మణికంఠ, యాగ సతీష్, అలు్ల చందు, 
సిగాటపు వీరనని, నాగం వెంకనని, మేడ తూ దేవబాబు, కోటిపలి్ల రాజు, 
నాగం మధు, నరుకురితే సతితేబాబు, దూలపలి్ల అపాపురావు, గడడిం లోవబాబు, 
దూలపలి్ల చననిఅపాపురావు, దూలపలి్ల రాఘవ, నరుకూరితే అబదధుం, దూలపలి్ల 
నాగరతనిం, గెడడిం మణి, శలి బాబిజ్, జనసైనికులు తదితరులు రాజులమము 
కుట్ంబానిని పరామరి్శంచడానికి విచే్చసారు. జనసైనికులు అందరు వారితో 
మాట్్లడి, మీకు పూరితేగా నయం అయేయూ అందరం ఇదే స్ఫూరితేతో అండగా 
ఉంట్మని త్లిపారు. జనసైనికులు అందరూ కలిసి ఇలాంటి కారయూక్రమాలో్ల 
మందుకు సాగుతూ, ప్రజలకు అందుబాట్లో ఉంటూ, వారితో మమేకమై 
ఉంట్రని త్లియజేశారు.

కనీసం గోతులైనా పూడాచేలని నిరసన తెలిపిన నియోజకవర్గ ఇనాఛార్జ్ 
మేకా ఈశ్వరయ్య

శతఘ్ని న్యూస్: లింగపాలం మండలంలో రోడు్ల పూరితేగా ఛిద్రమై పద్ద పద్ద గోతులు పడి ప్రజలు నానా 
అవసథాలుపడుతునానిరని, అందువలన ప్రభుతవాం కలిపుంచుకని కనీసం గోతులైనా పూడ్చమని కోరుతూ జనస్నపార్టు 
మండల కమిటీ ఆధవారయూంలో ధరాముజీగూడం మెయిన్ రోడుడిలో నిరసన దీక్ష చేయటం జరిగంది. ఈ నిరసన దీక్షన 
ఉదే్దశంచ జనస్నపార్టు చంతలపూడి నియోజకవర్ం ఇనా్ఛర్జ్ మేకా ఈశవారయయూ మాట్్లడుతూ చంతలపూడి 
నియోజకవర్ంలోని లింగపాలం, కామవరపుకోట, జంగారెడిడిగూడం, చంతలపూడి మండలాలో్లని అనిని రోడు్ల 
పూరితేగా దెబ్బతినానియని, రోడ్ల గురించ ప్రజలు పాలకులన, ఎనినికైన అధికార పార్టు ప్రజాప్రతినిధులన ఎనిని తిట్్ల 
తిటిటునా చెవిటి వాళ్ళలా నటిసుతేనానిరు గాని వాళ్లలో సపుందన లేదని చెపాపురు. అందుకే ప్రజలు మేల్కోని ప్రభుతావానిని 
నిద్రలేపాలని, ప్రజలు సమసయూలు సమసయూల పరిష్టకోరం కరకు రోడ్ల మీదకు వచ్చ ఉదయూమాలు చేయాలని పిలుపు 
నిచా్చరు. ఈ కారయూక్రమం లోచంతలపూడి పటటుణ కమిటీ అధయూక్షులు తూమ నర్ష్, లింగపాలం మండల 
నాయకులు మాదసు కృష్ణ, తాళం మలే్లశవారరావు, పంది మహేష్ బాబు, పోలిశెటిటు నాగరాజు, పంది సతీష్, 
యననింశెటిటు శ్రీనివాస్, మేతిపలి్ల వెంకట్, బరాము వెంకనని మరియు బిజెపి నాయకులు కుర్రా వియసివా ప్రసాద్, ఎంవి 
సతయూనారాయణ, కతూతేరి పుల్లయయూలు పాల్్నానిరు. అలాగే త్లుగుదేశం పార్టు లింగపాలం మండల నాయకులు 
సంఘీభావం త్లిపిపారు.

జనసేన ప్రచార హోరు – ప్రతి గడపక్ జనసేన పార్టీ సిద్ధంతాలు
శతఘ్ని న్యూస్: నెల్్లరు 8వ డివిజన్ హరినాథ్ పురం లో జిలా్ల అధయూక్షులు మనక్ంత్ చెనానిరెడిడి, 
నాయకతవాంలో జిలా్ల ప్రధాన కారయూదరి్శ కిషోర్ గునకుల, నెల్్లరు నగర నాయకులు దుగ్శెటిటు సుజయ్ 
బాబు, సాథానిక నాయకులు సిరివెళ్ల నర్ష్ యాదవ్ గారు, తదితర నాయకులు కారయూకరతేలు కలిసి నెల్్లరు 
కార్పుర్షన్ ఎనినికల సందర్ంగా ప్రతి గడపకు జనస్న పార్టు సిదధుంతాలన చేర్ విధంగా కారాయూచరణతో 
గాజుగా్లస్ గురుతేని వివరిస్తే ప్రచారం చేసారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనస్న నాయకులు, వీరమహిళలు 
మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

విశాఖపటటీణ ఉక్కు కార్మిక్ల సభను విజయవంతం చేయాలి.
శతఘ్ని న్యూస్: జనస్నపార్టు రాష్ట కారయూదరి్శ నరసరావుపేట పార్లమెంట్ 
ఇనా్చరిజ్ నయబ్ కమల్ గురజాలలో పరయూటించారు. సాథానిక ఆర్ అండ్ బి 
బంగా్లలో జనస్న పార్టు నాయకులతో విసతేృత సమావేశం నిరవాహించారు. ఈ 
సందర్ంగా ఆయన మాట్్లడుతూ, ఈ నెల 31 వ తేదీన విశాఖపటటుణంలో 
ఉకుకో కారిముకులకు అండగా జరగబోతునని పవన్ కళ్యూణ్ భార్ బహిరంగ 
సభకు గురజాల నియోజకవర్ వాయూపతేంగా ఉనని నాయకులు జనసైనికులు 
అందరూ తరలి రావాలని ఆయన కోరారు. తవారలో జరగబోయే గురజాల 
దచేపలి్ల మని్సపాలిటీ ఎనినికలో్ల అనిని వారుడిలో్ల జనస్నపార్టు తరపున 
పోటీచేసి అతయూధిక సీట్్ల కైవసం చేసుకుంట్మని, ఆయన ధీమా వయూకతేం 
చేశారు. రాష్టంలో అరాచక పాలన నడుసతేందని, ఉదోయూగులకు జీతాలు 
కూడా ఇవవాలేని పరిసిథాతిలో, ప్రభుతవాం ఉందని, ఆయన ఎదే్దవా చేశారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనస్నపార్టు సీనియర్ నాయకులు కర్పాటి, నాగేశవారావు, 
జిలా్ల కారయూదరి్శ కటికం అంకారావు, మలి్ల, సంయుకతే కారయూదరు్శలు, దుదేకుల 
ఖాసీంసైద, షర్ఫ్ నాయకులు మదీనా, పసుమరితే మణి, ప్రసాద్, సలీమ్, 
నాగేంద్రబాబు, చనిని, అశోక్, కోట్శవారరావు, నరసింహారావు, విన్ద్ సుభాని 
తదితరులు పాల్్నానిరు.

పవన్ కళ్్యణ్ పాల్్గనే సభను జయప్రదం చేయాలంటూ కరపత్రాల 
వితరణ

శతఘ్ని న్యూస్: అకోటుబరు 31న విశాఖఉకుకో ప్రయివేటికరణకు వయూతిర్కంగా జనస్న అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ పాల్్నే సభన జయప్రదం చేయాలని ప్రజలన కోరుతూ శవప్రసాద్ ఆధవారయూంలో విశాఖ దక్షిణ 
నియోజకవర్ంలో జగదంబ, పూర్ణమారెకోట్, డాబాగారెడిన్్స కూడళ్లలో కరపత్రాలు పంచడం జరిగంది. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనస్న నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.
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