
నిధుల కేటాయింపులే.... విడుదల మరిచారునిధుల కేటాయింపులే.... విడుదల మరిచారు
ఏపీలో 14,714 కిలోమీటర్ల రాష్ట్ర రహదారులు ఉన్నాయి. ఏపీలో 14,714 కిలోమీటర్ల రాష్ట్ర రహదారులు ఉన్నాయి. 
ఇందులో 99 రోడ్్ల అంత్ంత అధ్వానంగా ఇందులో 99 రోడ్్ల అంత్ంత అధ్వానంగా 
తయారయా్యని ఆర్ అండ్ బీ అధికారులే తయారయా్యని ఆర్ అండ్ బీ అధికారులే 
గుర్తంచారు. రాష్ట్ర రహదారులతోపాటు, గుర్తంచారు. రాష్ట్ర రహదారులతోపాటు, 
జిల్్లలో్లని మేజర్ రోడ్లను కూడా ఆర్ అండ్ బీ జిల్్లలో్లని మేజర్ రోడ్లను కూడా ఆర్ అండ్ బీ 
నిరవాహిస్తంది. అయితే రండేళ్్లగా బడ్జెట్్ల నిధులు నిరవాహిస్తంది. అయితే రండేళ్్లగా బడ్జెట్్ల నిధులు 
కేటాయిస్్తన్నా, విడ్దల చేయకపోవడంతో కేటాయిస్్తన్నా, విడ్దల చేయకపోవడంతో 
ఆర్ అండ్ బీ అధికారులు రోడ్ల మరమ్మత్్తలు ఆర్ అండ్ బీ అధికారులు రోడ్ల మరమ్మత్్తలు 
గాలికొదిలేశారు. నిధుల కేటాయింపు జాతీయ గాలికొదిలేశారు. నిధుల కేటాయింపు జాతీయ 
సగటుతో పోలుచుకంటే చాల్ తకకువగా ఉంది. సగటుతో పోలుచుకంటే చాల్ తకకువగా ఉంది. 
2021 - 22 బడ్జెట్్ల రోడ్్ల, వంతెనల నిరా్మణాలక 1.7 2021 - 22 బడ్జెట్్ల రోడ్్ల, వంతెనల నిరా్మణాలక 1.7 
శాతం మాత్రమే కేటాయించారు. దేశ వ్్ప్తంగా పలు రాష్ట్రాలు శాతం మాత్రమే కేటాయించారు. దేశ వ్్ప్తంగా పలు రాష్ట్రాలు 
వ్ర బడ్జెట్్ల రోడ్్ల, వంతెనలక 4.3 శాతం కేటాయించాయి. అంటే వ్ర బడ్జెట్్ల రోడ్్ల, వంతెనలక 4.3 శాతం కేటాయించాయి. అంటే 
చాల్ రాష్ట్రాలు చేస్్తననా కేటాయింపులో్ల సగం కూడా ఏపీ ప్రభుతవాం రోడ్్ల, వంతెనల చాల్ రాష్ట్రాలు చేస్్తననా కేటాయింపులో్ల సగం కూడా ఏపీ ప్రభుతవాం రోడ్్ల, వంతెనల 
నిరా్మణాలక కేటాయించడం లేదని గణాంకాలు తేటతెల్లం చేస్్తన్నాయి. తాజాగా ఏపీలో నిరా్మణాలక కేటాయించడం లేదని గణాంకాలు తేటతెల్లం చేస్్తన్నాయి. తాజాగా ఏపీలో 
10,900 కిలోమీటర్ల రోడ్ల మరమ్మత్లక రూ.481 కోటు్ల కేటాయించారు. అందులో 10,900 కిలోమీటర్ల రోడ్ల మరమ్మత్లక రూ.481 కోటు్ల కేటాయించారు. అందులో 
పాతబకాయిలు రూ.388 కోటు్ల చెలి్లంచాలిసి ఉంది. బకాయిలు చెలి్లస్్త మిగిలేది రూ.92 పాతబకాయిలు రూ.388 కోటు్ల చెలి్లంచాలిసి ఉంది. బకాయిలు చెలి్లస్్త మిగిలేది రూ.92 
కోటు్ల మాత్రమే. అంటే ఒక కిలోమీటర్ రోడ్డు మరమ్మత్లను రూ. 84 వేలతో చేయడం కోటు్ల మాత్రమే. అంటే ఒక కిలోమీటర్ రోడ్డు మరమ్మత్లను రూ. 84 వేలతో చేయడం 
ఎల్ సాధ్మవుత్ంది? పాతబకాయిలు చెలి్లంచకపోతే రోడ్్ల నిర్మంచడానికి ఎవరూ ఎల్ సాధ్మవుత్ంది? పాతబకాయిలు చెలి్లంచకపోతే రోడ్్ల నిర్మంచడానికి ఎవరూ 
టండరు్ల వేయవద్దని గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్్లల కాంట్రాక్టరు్ల నిర్ణయం తీస్కన్నారు. టండరు్ల వేయవద్దని గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్్లల కాంట్రాక్టరు్ల నిర్ణయం తీస్కన్నారు. 
దంతో ప్రభుతవాం రోడ్ల మరమ్మత్లక టండరు్ల పిలిచిన్ పనులు చేస్ందుక కాంట్రాక్టరు్ల దంతో ప్రభుతవాం రోడ్ల మరమ్మత్లక టండరు్ల పిలిచిన్ పనులు చేస్ందుక కాంట్రాక్టరు్ల 
మందుక రావడం లేదు.మందుక రావడం లేదు.
గతంలో ఆర్ అండ్ బీ రోడ్ల మరమ్మత్లను సవాయంగా చేపటే్టది. చిననా చిననా గోత్లు గతంలో ఆర్ అండ్ బీ రోడ్ల మరమ్మత్లను సవాయంగా చేపటే్టది. చిననా చిననా గోత్లు 
ఎప్పటికపు్పడ్ పూడచుడం చేయించే వ్రు. ఆర్ అండ్ బీలో ఇల్ంటి చిననా చిననా పనులు ఎప్పటికపు్పడ్ పూడచుడం చేయించే వ్రు. ఆర్ అండ్ బీలో ఇల్ంటి చిననా చిననా పనులు 
చేయడానికి వరుకు చారుజెడ్ ఉద్్గులు ఉండేవ్రు. ఎన్ఎంఆర్, కాంట్రాక్్ట పద్ధతిలో చేయడానికి వరుకు చారుజెడ్ ఉద్్గులు ఉండేవ్రు. ఎన్ఎంఆర్, కాంట్రాక్్ట పద్ధతిలో 
కూడా మరకొందరు సిబ్ంది పనిచేస్్త ఉండే వ్రు. ఇపు్పడా వ్వస్థను రదు్ద చేశారు. కూడా మరకొందరు సిబ్ంది పనిచేస్్త ఉండే వ్రు. ఇపు్పడా వ్వస్థను రదు్ద చేశారు. 
రోడ్ల మరమ్మత్లక కూడా టండరు్ల పిలవ్లిసి వస్తంది. ఏదైన్ ఓ రోడ్డుపై ఓ చిననా గుంత రోడ్ల మరమ్మత్లక కూడా టండరు్ల పిలవ్లిసి వస్తంది. ఏదైన్ ఓ రోడ్డుపై ఓ చిననా గుంత 
పడిన్ పూడ్చుకోవడానికి ఆర్ అండ్ బీ వద్ద నిధులు కానీ, సిబ్ంది కానీ అందుబాటులో పడిన్ పూడ్చుకోవడానికి ఆర్ అండ్ బీ వద్ద నిధులు కానీ, సిబ్ంది కానీ అందుబాటులో 
లేరు. చిననా గుంత పూడచుడానికి కూడా కాంట్రాక్టర్లను ఆశ్రయించాలిసి వస్తంది. ఏపీలో లేరు. చిననా గుంత పూడచుడానికి కూడా కాంట్రాక్టర్లను ఆశ్రయించాలిసి వస్తంది. ఏపీలో 
గత ప్రభుతవాం చివర సంవతసిరంలో చేయించిన పనులకే నేటికీ నిధులు విడ్దల గత ప్రభుతవాం చివర సంవతసిరంలో చేయించిన పనులకే నేటికీ నిధులు విడ్దల 
చేయలేదు. దంతో కొత్తగా రోడ్్ల నిరా్మణం చేయడానికి, రోడ్ల మరమ్మత్లక కాంట్రాక్టరు్ల చేయలేదు. దంతో కొత్తగా రోడ్్ల నిరా్మణం చేయడానికి, రోడ్ల మరమ్మత్లక కాంట్రాక్టరు్ల 

ఆసకి్త చూపడం లేదు. ఆసకి్త చూపడం లేదు. 
ఇటీవల 13 జిల్్లలో్ల ఇటీవల 13 జిల్్లలో్ల 
ప్రభుతవాం రోడ్ల ప్రభుతవాం రోడ్ల 
మరమ్మత్లక టండరు్ల మరమ్మత్లక టండరు్ల 
ఆహ్వానించింది. ఒకకు ఆహ్వానించింది. ఒకకు 
తూరు్పగోదావర జిల్్ల తూరు్పగోదావర జిల్్ల 
మినహ్ మరే జిల్్లలోనూ మినహ్ మరే జిల్్లలోనూ 
రోడ్ల మరమ్మత్లు రోడ్ల మరమ్మత్లు 
ని ర వా హి ం చే ం దు క ని ర వా హి ం చే ం దు క 

కాంట్రాక్టరు్ల మందుక రాలేదు. తూరు్పగోదావర జిల్్లలో కూడా కాంట్రాక్టరు్ల మందుక రాలేదు. తూరు్పగోదావర జిల్్లలో కూడా 
మందుగా రోడ్ల మరమ్మత్లక కాంట్రాక్టరు్ల మందుక మందుగా రోడ్ల మరమ్మత్లక కాంట్రాక్టరు్ల మందుక 

రాలేదు. జిల్్ల మంత్రి చొరవ తీస్కని నిధులు విడ్దల రాలేదు. జిల్్ల మంత్రి చొరవ తీస్కని నిధులు విడ్దల 
చేయించే బాధ్త న్ది అని హ్మీ ఇవవాడంతో రోడ్లక చేయించే బాధ్త న్ది అని హ్మీ ఇవవాడంతో రోడ్లక 

మరమ్మత్లు చేస్ందుక కొందరు కాంట్రాక్టరు్ల మరమ్మత్లు చేస్ందుక కొందరు కాంట్రాక్టరు్ల 
టండర్లలో పాల్గొన్నారు. అంటే ప్రభుతవాంపై టండర్లలో పాల్గొన్నారు. అంటే ప్రభుతవాంపై 
కాంట్రాక్టరు్ల నమ్మకం కోలో్పయారననామాట. కాంట్రాక్టరు్ల నమ్మకం కోలో్పయారననామాట. 
నిధులు ఇసా్తమన్నా కూడా వ్రు పనులు నిధులు ఇసా్తమన్నా కూడా వ్రు పనులు 
చేయించేందుక మందుక రావడం లేదంటే చేయించేందుక మందుక రావడం లేదంటే 

పరసి్థతి ఎంత దారుణంగా తయారంద్ అర్థం పరసి్థతి ఎంత దారుణంగా తయారంద్ అర్థం 
చేస్కోవచ్చు.చేస్కోవచ్చు.

ఏపీలో రోడ్్ల అధ్వానంగా తయారు కావడంతో అటు ఏపీలో రోడ్్ల అధ్వానంగా తయారు కావడంతో అటు 
ప్రతిపక్షాలు, మీడియాతోపాటు, జనంలో కూడా తీవ్ర వ్తిరేకత ప్రతిపక్షాలు, మీడియాతోపాటు, జనంలో కూడా తీవ్ర వ్తిరేకత 

రావడంతో ప్రభుతవాం దిదు్దబాటు చర్లక విఫల యతనాం చేస్తంది. రావడంతో ప్రభుతవాం దిదు్దబాటు చర్లక విఫల యతనాం చేస్తంది. 
రహదారుల అభివృది్ధ కార్్పరేషన్ పేరుతో పెట్రోల్, డీజిల్ పై లీటరుక రూపాయి చొపు్పన రహదారుల అభివృది్ధ కార్్పరేషన్ పేరుతో పెట్రోల్, డీజిల్ పై లీటరుక రూపాయి చొపు్పన 
వస్లు చేసి, ఆ మొతా్తనినా కొత్తగా ఏరా్పటు చేసిన కార్్పరేషన్ ఖాతాలో జమ చేస్్తన్నారు. వస్లు చేసి, ఆ మొతా్తనినా కొత్తగా ఏరా్పటు చేసిన కార్్పరేషన్ ఖాతాలో జమ చేస్్తన్నారు. 
ఆ ఆదాయానినా గా్రంటీగా చూపి బా్ంకల వద్ద నుంచి రూ.2000 కోట్ల రుణం తీస్క ఆ ఆదాయానినా గా్రంటీగా చూపి బా్ంకల వద్ద నుంచి రూ.2000 కోట్ల రుణం తీస్క 
వచేచుందుక ప్రభుతవాం ప్రయతినాస్తంది. బా్ంకలు రుణాలు అందిస్్త ఆ మొత్తంలో కొంత వచేచుందుక ప్రభుతవాం ప్రయతినాస్తంది. బా్ంకలు రుణాలు అందిస్్త ఆ మొత్తంలో కొంత 
రోడ్ల మరమ్మత్లక వినియోగించాలని ప్రభుతవాం భావిస్తంది. ఈ దిశగా చేస్్తననా రోడ్ల మరమ్మత్లక వినియోగించాలని ప్రభుతవాం భావిస్తంది. ఈ దిశగా చేస్్తననా 
ప్రయతానాలు ఫలించేల్ కనిపించడం లేదు. మందుగా మూడ్ బా్ంకలు రుణాలు ప్రయతానాలు ఫలించేల్ కనిపించడం లేదు. మందుగా మూడ్ బా్ంకలు రుణాలు 
ఇచేచుందుక మందుక వచిచున్, కేంద్ం తాజా ఆదేశాలతో కార్్పరేషన్లక రుణాలు ఇచేచుందుక మందుక వచిచున్, కేంద్ం తాజా ఆదేశాలతో కార్్పరేషన్లక రుణాలు 
ఇవవారాదని బా్ంకలు నిర్ణయించడంతో రోడ్ల మరమ్మత్లక నిధుల కొరత ఏర్పడింది. ఇవవారాదని బా్ంకలు నిర్ణయించడంతో రోడ్ల మరమ్మత్లక నిధుల కొరత ఏర్పడింది. 
గడచిన ఎనిమిది సంవతసిరాలుగా రాష్ట్రంలో రోడ్్ల తీవ్ర నిర్లక్షా్నికి గురయా్యని, గడచిన ఎనిమిది సంవతసిరాలుగా రాష్ట్రంలో రోడ్్ల తీవ్ర నిర్లక్షా్నికి గురయా్యని, 
వ్టిని బాగు చేస్ందుక చర్లు చేపడ్త్ననాటు్ట రోడ్్ల, భవన్ల శాఖ ప్రినిసిపల్ సెక్రటరీ వ్టిని బాగు చేస్ందుక చర్లు చేపడ్త్ననాటు్ట రోడ్్ల, భవన్ల శాఖ ప్రినిసిపల్ సెక్రటరీ 
శ్రీ ఎంటీ కృష్ణబాబు చెపు్పకొచాచురు. అయితే వ్ర ప్రయతానాలు ఎంత వరక ఫలిసా్తయో శ్రీ ఎంటీ కృష్ణబాబు చెపు్పకొచాచురు. అయితే వ్ర ప్రయతానాలు ఎంత వరక ఫలిసా్తయో 
వేచి చూడాలిసిందే.వేచి చూడాలిసిందే.
ఏపీలో రోడ్ల దుసి్థతిని గమనించిన జనస్న పారీ్ట అధినేత శ్రీ పవన్ కల్్ణ్ కొత్త ఉద్మానికి ఏపీలో రోడ్ల దుసి్థతిని గమనించిన జనస్న పారీ్ట అధినేత శ్రీ పవన్ కల్్ణ్ కొత్త ఉద్మానికి 
శ్రీకారం చ్టా్టరు. రోడ్ల కోసం జనస్న పారీ్ట అనే నిన్దంతో సెప్టంబరు 2,3,4 తేదలో్ల శ్రీకారం చ్టా్టరు. రోడ్ల కోసం జనస్న పారీ్ట అనే నిన్దంతో సెప్టంబరు 2,3,4 తేదలో్ల 
రోడ్ల దుసి్థతిని వీడియోలు తీయడం, వ్టిని డిజిటల్ వేదికలో్ల ప్రదర్శంచడంతోపాటు, రోడ్ల దుసి్థతిని వీడియోలు తీయడం, వ్టిని డిజిటల్ వేదికలో్ల ప్రదర్శంచడంతోపాటు, 
పెద్ద ఎత్్తన ఉద్మించనుననాటు్ట ఆ పారీ్ట రాజకీయ వ్వహ్రాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండ్ల పెద్ద ఎత్్తన ఉద్మించనుననాటు్ట ఆ పారీ్ట రాజకీయ వ్వహ్రాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండ్ల 
మనోహర్ విజయవ్డలో మీడియాక తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడ్ల కోసం జనస్న పారీ్ట మనోహర్ విజయవ్డలో మీడియాక తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడ్ల కోసం జనస్న పారీ్ట 
అనే నిన్దంతో రోడ్ల పరశీలన పోస్టర్ ను ఆయన విజయవ్డలో ఆవిషకురంచారు. అనే నిన్దంతో రోడ్ల పరశీలన పోస్టర్ ను ఆయన విజయవ్డలో ఆవిషకురంచారు. 
పరసి్థతిలో మారు్ప లేకంటే అకో్టబరు 2వ తేద  గాంధీ జయంతి న్డ్ జనసైనికలు పరసి్థతిలో మారు్ప లేకంటే అకో్టబరు 2వ తేద  గాంధీ జయంతి న్డ్ జనసైనికలు 
శ్రమదానంతో రోడ్్ల బాగు చేయాలని రాజమండ్రిలో బహిరంగ సభ పెటా్టరు. శ్రమదానంతో రోడ్్ల బాగు చేయాలని రాజమండ్రిలో బహిరంగ సభ పెటా్టరు. 
శ్రమదానం పిలుపుతో జనసైనికలు రాష్ట్రం మొత్తం రోడ్్ల బాగు చేయడంలో చాల్ చొరవ శ్రమదానం పిలుపుతో జనసైనికలు రాష్ట్రం మొత్తం రోడ్్ల బాగు చేయడంలో చాల్ చొరవ 
చూపారు. జన సైనికలు సైతం రోడ్్ల సమాధ్నం చిత్రం దావారా వైసీపీ ప్రభుతావానికి చూపారు. జన సైనికలు సైతం రోడ్్ల సమాధ్నం చిత్రం దావారా వైసీపీ ప్రభుతావానికి 
కనువిపు్ప కలిగింది. పవన్ కళ్్ణ్ రాజమండ్రి సభక మందు చాల్ చోట్ల వైసీపీ కనువిపు్ప కలిగింది. పవన్ కళ్్ణ్ రాజమండ్రి సభక మందు చాల్ చోట్ల వైసీపీ 
ప్రభుతవాం రోడ్్ల బాగు చేసి ఈ సమస్ను కపి్పపుచ్చుకోవడానికి ట్రై చేశారు. పవన్ కల్్ణ్ ప్రభుతవాం రోడ్్ల బాగు చేసి ఈ సమస్ను కపి్పపుచ్చుకోవడానికి ట్రై చేశారు. పవన్ కల్్ణ్ 
రాజమండ్రి సభక అడ్గడ్గున్ అడడుంకలు ఎదురన జనసైనికలు మాత్రం సభను రాజమండ్రి సభక అడ్గడ్గున్ అడడుంకలు ఎదురన జనసైనికలు మాత్రం సభను 
విజయవంతం చేశారు.  ఎకకుడ సమస్ ఉన్నా ఆ సమస్ తీరాలన్నా ఒకకు జనస్నపారీ్ట విజయవంతం చేశారు.  ఎకకుడ సమస్ ఉన్నా ఆ సమస్ తీరాలన్నా ఒకకు జనస్నపారీ్ట 
దావారానే అవుత్ందని ప్రజలో్ల  ప్రగాఢ విశావాసం ఏర్పడింది.దావారానే అవుత్ందని ప్రజలో్ల  ప్రగాఢ విశావాసం ఏర్పడింది.
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కొత్తగా రోడ్్ల నిర్మంచకపోగా, ఇప్పటికే నిర్మంచిన వ్టి మరమ్మత్్తలు కూడా కొత్తగా రోడ్్ల నిర్మంచకపోగా, ఇప్పటికే నిర్మంచిన వ్టి మరమ్మత్్తలు కూడా 
చేపట్టక పోవడంతో చాల్ రోడ్్ల న్మరూపాలు లేకండా పోయాయి. రోడ్లపై చేపట్టక పోవడంతో చాల్ రోడ్్ల న్మరూపాలు లేకండా పోయాయి. రోడ్లపై 
అకకుడకకుడా గుంతలు పడటం మనం చూస్్తనే ఉంటాం, కానీ ఏపీలో రోడ్్ల అకకుడకకుడా గుంతలు పడటం మనం చూస్్తనే ఉంటాం, కానీ ఏపీలో రోడ్్ల 
మాయమై అనీనా గోత్లే మిగిల్యని జనం విమర్శలు గుపి్పస్్తన్నారు. గత మాయమై అనీనా గోత్లే మిగిల్యని జనం విమర్శలు గుపి్పస్్తన్నారు. గత 
ప్రభుతవాం రోడ్లను నిర్లక్ష్ం చేయడం వలే్ల ఈ దుసి్థతి ఏర్పడిందని ప్రస్్తత వైసీపీ ప్రభుతవాం రోడ్లను నిర్లక్ష్ం చేయడం వలే్ల ఈ దుసి్థతి ఏర్పడిందని ప్రస్్తత వైసీపీ 
ప్రభుతవాం గత ప్రభుతవాంపై నెపం నెటే్ట ప్రయతనాం చేస్తంది. 2019లో కొత్తగా ప్రభుతవాం గత ప్రభుతవాంపై నెపం నెటే్ట ప్రయతనాం చేస్తంది. 2019లో కొత్తగా 
ప్రభుతవాం ఏర్పడినపు్పడ్ ఇల్ంటి మాటలు చెపితే జన్లు కొంత వరక వినేవ్రు, ప్రభుతవాం ఏర్పడినపు్పడ్ ఇల్ంటి మాటలు చెపితే జన్లు కొంత వరక వినేవ్రు, 
కానీ అధికారంలోకి వచిచు 2 సంవతసిరాలు దాటిపోయిన తరవ్త కూడా అవే కానీ అధికారంలోకి వచిచు 2 సంవతసిరాలు దాటిపోయిన తరవ్త కూడా అవే 
మాటలు చెబుత్ంటే జనం నవువాకంటున్నారు. కనీసం వరాషాలక కొటు్టకపోయిన, మాటలు చెబుత్ంటే జనం నవువాకంటున్నారు. కనీసం వరాషాలక కొటు్టకపోయిన, 
గుంతలుపడడు రోడ్లక కూడా మరమ్మత్్తలు చేయకపోవడంతో రాష్ట్రంలో రోడ్లపై గుంతలుపడడు రోడ్లక కూడా మరమ్మత్్తలు చేయకపోవడంతో రాష్ట్రంలో రోడ్లపై 
ప్రయాణం నరకప్రాయంగా మారన రోడ్్ల.ప్రయాణం నరకప్రాయంగా మారన రోడ్్ల.
99 ప్రధాన రోడ్లపై ప్రయాణిం దుర్భరిం99 ప్రధాన రోడ్లపై ప్రయాణిం దుర్భరిం
మన రాష్ట్రంలో మొత్తం లక్షా 28 వేల కిలో మీటర్ల రహదారులు ఉన్నాయి. ఇందులో మన రాష్ట్రంలో మొత్తం లక్షా 28 వేల కిలో మీటర్ల రహదారులు ఉన్నాయి. ఇందులో 
లక్షా 12వేల కిలోమీటరు్ల గ్రామీణ రహదారులు, 14,714 కిలోమీటరు్ల రాష్ట్ర లక్షా 12వేల కిలోమీటరు్ల గ్రామీణ రహదారులు, 14,714 కిలోమీటరు్ల రాష్ట్ర 
రహదారులు, 2,592 కిలోమీటరు్ల జాతీయ రహదారులు. జాతీయ రహదారుల రహదారులు, 2,592 కిలోమీటరు్ల జాతీయ రహదారులు. జాతీయ రహదారుల 
నిరవాహణ కేంద్ప్రభుతవాం చూస్కంటుంది. దేశంలోని అనినా రాష్ట్రాలో్ల జాతీయ నిరవాహణ కేంద్ప్రభుతవాం చూస్కంటుంది. దేశంలోని అనినా రాష్ట్రాలో్ల జాతీయ 
రహదారుల నిరా్మణం, నిరవాహణ కేంద్ ప్రభుతవాం లేదా బీవోటీ పద్దతిలో రహదార రహదారుల నిరా్మణం, నిరవాహణ కేంద్ ప్రభుతవాం లేదా బీవోటీ పద్దతిలో రహదార 
నిర్మంచిన కాంట్రాక్టరు్ల నిరవాహిసా్తరు. ఏపీలో జాతీయ రహదారుల పరసి్థతి నిర్మంచిన కాంట్రాక్టరు్ల నిరవాహిసా్తరు. ఏపీలో జాతీయ రహదారుల పరసి్థతి 
మెరుగాగొనే ఉందని చెపా్పలి. ఇక రాష్ట్ర రహదారులు అంటే జిల్్ల కేంద్రాలను, మెరుగాగొనే ఉందని చెపా్పలి. ఇక రాష్ట్ర రహదారులు అంటే జిల్్ల కేంద్రాలను, 
పట్టణాలను కలుపుతూ వెళ్్ల రోడ్్ల అననామాట. వీటి నిరా్మణం, నిరవాహణ మొత్తం పట్టణాలను కలుపుతూ వెళ్్ల రోడ్్ల అననామాట. వీటి నిరా్మణం, నిరవాహణ మొత్తం 
రాష్్ట ప్రభుతవామే చూడాలి. గత రండేళ్్లగా రాష్ట్ర రహదారుల నిరా్మణం ఆగిపోయింది. రండేళ్్లగా వరాషాలక దబ్తిననా రోడ్ల మరమ్మత్్తలు కూడా నిరవాహించకపోవడంతో రాష్ట్ర రహదారులపై రాష్్ట ప్రభుతవామే చూడాలి. గత రండేళ్్లగా రాష్ట్ర రహదారుల నిరా్మణం ఆగిపోయింది. రండేళ్్లగా వరాషాలక దబ్తిననా రోడ్ల మరమ్మత్్తలు కూడా నిరవాహించకపోవడంతో రాష్ట్ర రహదారులపై 
ప్రయాణం నరకప్రాయంగా మారంది. ఉదాహరణక మనం కొనినా రోడ్లను పరశీలిదా్దం. ఏపీలో అత్ంత అధ్వానంగా తయారన రోడ్లలో తాడేపలి్లగూడ్ం నుంచి కొయ్లగూడ్ం రోడ్డు ప్రయాణం నరకప్రాయంగా మారంది. ఉదాహరణక మనం కొనినా రోడ్లను పరశీలిదా్దం. ఏపీలో అత్ంత అధ్వానంగా తయారన రోడ్లలో తాడేపలి్లగూడ్ం నుంచి కొయ్లగూడ్ం రోడ్డు 
నిలుస్తంది. ఈ రోడ్డుపై ఎల్ంటి వ్హన్లు తిరగే పరసి్థతి లేదు. ఇక రావులపాలం నుంచి అమల్పురం, నిడదవోలు నుంచి పెరవలి రహదారులు కూడా దారుణంగా తయారయా్యి. నిలుస్తంది. ఈ రోడ్డుపై ఎల్ంటి వ్హన్లు తిరగే పరసి్థతి లేదు. ఇక రావులపాలం నుంచి అమల్పురం, నిడదవోలు నుంచి పెరవలి రహదారులు కూడా దారుణంగా తయారయా్యి. 
కంకిపాడ్ నుంచి భీమవరం, పిడ్గురాళ్ల నుంచి సతె్తనపలి్ల , శ్రీకాళహసి్త నుంచి చెనె్నా రహదారులు వరాషాలక న్మరూపాలు లేకండా పోయాయి. మొత్తంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 99 ప్రధ్న కంకిపాడ్ నుంచి భీమవరం, పిడ్గురాళ్ల నుంచి సతె్తనపలి్ల , శ్రీకాళహసి్త నుంచి చెనె్నా రహదారులు వరాషాలక న్మరూపాలు లేకండా పోయాయి. మొత్తంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 99 ప్రధ్న 
రోడ్లపై ప్రయాణం దుర్భరంగా మారంది.రోడ్లపై ప్రయాణం దుర్భరంగా మారంది.
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చెఱకు రైతుల బాధలు ప్రభుత్ిం పట్టించుకోదా..?చెఱకు రైతుల బాధలు ప్రభుత్ిం పట్టించుకోదా..?
చక్కెర కర్మాగార్ల నించి ర్వాల్్సన బకాయలన ఇప్పించలేర్...?చక్కెర కర్మాగార్ల నించి ర్వాల్్సన బకాయలన ఇప్పించలేర్...?
• రైతుల సమసయూన శింతిభద్రతల సమసయూగా మార్చే తీరు సరికాదు• రైతుల సమసయూన శింతిభద్రతల సమసయూగా మార్చే తీరు సరికాదు

విజయనగరం జిల్్ల లచచుయ్పేట ఎన్.సి.ఎస్. చక్కుర కరా్మగారం దగగొర బకాయిల కోసం విజయనగరం జిల్్ల లచచుయ్పేట ఎన్.సి.ఎస్. చక్కుర కరా్మగారం దగగొర బకాయిల కోసం 
నెల రోజుల నుంచి ఆంద్ళన చేస్్తననా రత్ల విషయంలో ప్రభుతవాం తగిన విధంగా నెల రోజుల నుంచి ఆంద్ళన చేస్్తననా రత్ల విషయంలో ప్రభుతవాం తగిన విధంగా 
స్పందించకపోవడంతోనే సమస్ తీవ్రమైందని జనస్న పారీ్ట అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ ఒక స్పందించకపోవడంతోనే సమస్ తీవ్రమైందని జనస్న పారీ్ట అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ ఒక 
ప్రకటనలో విమర్శంచారు. గత రండేళ్ల నుంచి ఆ కరా్మగారం నుంచి రత్లక రావ్లిసిన ప్రకటనలో విమర్శంచారు. గత రండేళ్ల నుంచి ఆ కరా్మగారం నుంచి రత్లక రావ్లిసిన 
రూ.16.38 కోట్ల బకాయిలను ఇపి్పంచేల్ చూడాలిసిన పాలన యంత్ంగం ఈ సమస్ను రూ.16.38 కోట్ల బకాయిలను ఇపి్పంచేల్ చూడాలిసిన పాలన యంత్ంగం ఈ సమస్ను 
శాంతిభద్తల అంశంగా చూడటం భావ్ం కాదు. మనక తీపిని పంచే చెరక రత్ల శాంతిభద్తల అంశంగా చూడటం భావ్ం కాదు. మనక తీపిని పంచే చెరక రత్ల 
జీవితాలో్ల చేదు నిండ్తోంది. ఆంద్ళన చేస్్తననా రత్లు చివరక రోడ్డుకికు తమ బాధను జీవితాలో్ల చేదు నిండ్తోంది. ఆంద్ళన చేస్్తననా రత్లు చివరక రోడ్డుకికు తమ బాధను 
అందరకీ తెలిస్ల్ నిరసన చేపటా్టరు. ఇల్ంటి తరుణంలో అధికార యంత్ంగం, ప్రజా అందరకీ తెలిస్ల్ నిరసన చేపటా్టరు. ఇల్ంటి తరుణంలో అధికార యంత్ంగం, ప్రజా 
ప్రతినిధులు సమస్ను పరషకురంచకండా అరస్్టలక దిగి రత్లో్ల ఆగ్రహ్నినా పెంచారు. ప్రతినిధులు సమస్ను పరషకురంచకండా అరస్్టలక దిగి రత్లో్ల ఆగ్రహ్నినా పెంచారు. 

పాలకల నిర్లక్ష్ం వల్ల ఆంద్ళన చేస్్తననా రత్లు పోలీస్ స్్టషన్ల చ్టూ్ట తిరుగుత్ంటే… మరో వైపు రాజకీయ ఒతి్తళ్లతో పోలీస్లు నలిగిపోత్న్నారు. రండేళ్ల నుంచి పాలకల నిర్లక్ష్ం వల్ల ఆంద్ళన చేస్్తననా రత్లు పోలీస్ స్్టషన్ల చ్టూ్ట తిరుగుత్ంటే… మరో వైపు రాజకీయ ఒతి్తళ్లతో పోలీస్లు నలిగిపోత్న్నారు. రండేళ్ల నుంచి 
రావ్లిసిన బకాయిలను తక్ణమే ఇపి్పంచాలిసిన ప్రభుతవాం జనవరలో ఇచేచుల్ యాజమాన్్నినా ఒపి్పసా్తమనడం రత్లను వంచించడమే. ఈ సమస్పై రత్ల పక్షాన రావ్లిసిన బకాయిలను తక్ణమే ఇపి్పంచాలిసిన ప్రభుతవాం జనవరలో ఇచేచుల్ యాజమాన్్నినా ఒపి్పసా్తమనడం రత్లను వంచించడమే. ఈ సమస్పై రత్ల పక్షాన 
నిలబడాలని మా పారీ్ట న్యకలక ఇప్పటికే స్పష్టం చేయడం జరగింది. రాష్ట్రవ్్ప్తంగా చెరక రత్లక రూ.90 కోట్లక పైగా బకాయిలు గత రండ్ సీజన్ల నుంచి ఉన్నాయి. నిలబడాలని మా పారీ్ట న్యకలక ఇప్పటికే స్పష్టం చేయడం జరగింది. రాష్ట్రవ్్ప్తంగా చెరక రత్లక రూ.90 కోట్లక పైగా బకాయిలు గత రండ్ సీజన్ల నుంచి ఉన్నాయి. 
రత్లక చక్కుర కరా్మగారాల నుంచి బకాయిలు వచేచుల్ సమనవాయం చేయాలిసిన రాష్ట్ర స్గర్ కేన్ విభాగం ఏం చేస్తంది? ప్రినిసిపల్ సెక్రెటరీ ల్ంటి సీనియర్ ఐ.ఏ.ఎస్. రత్లక చక్కుర కరా్మగారాల నుంచి బకాయిలు వచేచుల్ సమనవాయం చేయాలిసిన రాష్ట్ర స్గర్ కేన్ విభాగం ఏం చేస్తంది? ప్రినిసిపల్ సెక్రెటరీ ల్ంటి సీనియర్ ఐ.ఏ.ఎస్. 
అధికార నేతృతవాంలో ఉండే ఈ విభాగం- చెరుక తోలిన రత్లక 15 రోజులో్ల కరా్మగారం నుంచి డబు్లు వచేచుల్ చూడాలని నిబంధనలు చెబుత్న్నాయి. అయిన్ అధికార నేతృతవాంలో ఉండే ఈ విభాగం- చెరుక తోలిన రత్లక 15 రోజులో్ల కరా్మగారం నుంచి డబు్లు వచేచుల్ చూడాలని నిబంధనలు చెబుత్న్నాయి. అయిన్ 
గత రండ్ సీజన్ల నుంచి బకాయిలు ఉన్నాయంటే ఎల్ అర్థం చేస్కోవ్లి? రవెనూ్ రకవరీ చట్టం దావారా బకాయిలు ఇపి్పంచే అవకాశం ఉన్నా ఆ చటా్టనినావినియోగించక గత రండ్ సీజన్ల నుంచి బకాయిలు ఉన్నాయంటే ఎల్ అర్థం చేస్కోవ్లి? రవెనూ్ రకవరీ చట్టం దావారా బకాయిలు ఇపి్పంచే అవకాశం ఉన్నా ఆ చటా్టనినావినియోగించక 
పోవడంపై సందేహ్లు వస్్తన్నాయని శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ పేర్కున్నారు.పోవడంపై సందేహ్లు వస్్తన్నాయని శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ పేర్కున్నారు.

శతఘ్నిన్యూస్ మరినిని విజయాలను అిందుకోవాలి – కృష్ణవేణి సింకరశతఘ్నిన్యూస్ మరినిని విజయాలను అిందుకోవాలి – కృష్ణవేణి సింకర
శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ ఉననాతమైన ఆశయాసాధన కోసం నిత్శ్రమజీవులుగా, ఎనినా కష్టనష్ట్టలు ఎదురన్ వెనునా చూపని సైనికల్్ల శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ ఉననాతమైన ఆశయాసాధన కోసం నిత్శ్రమజీవులుగా, ఎనినా కష్టనష్ట్టలు ఎదురన్ వెనునా చూపని సైనికల్్ల 
అన్్యంపై యుద్దపోరాటం చేస్్తననా జనస్నన్యకలక, జనసైనికలక,వీరమహిళలక,అన్్యంపై యుద్దపోరాటం చేస్్తననా జనస్నన్యకలక, జనసైనికలక,వీరమహిళలక,
కోటి చిరునవువాలకోటి చిరునవువాల
దప కాంత్ల జ్్త్లతో…దప కాంత్ల జ్్త్లతో…
సిరసంపద రాస్లతో…సిరసంపద రాస్లతో…
అష్ట లక్షు్మలు మీ ఇంట్్ల నెలవై…అష్ట లక్షు్మలు మీ ఇంట్్ల నెలవై…
మీక సకల శుభాలను, ధైర్ం, సె్్థర్ం, విజయాలను…మీక సకల శుభాలను, ధైర్ం, సె్్థర్ం, విజయాలను…
సిరసంపదలు, స్ఖ సంతోష్టలను…సిరసంపదలు, స్ఖ సంతోష్టలను…
భోగభాగా్లను, ఎల్లవేళల్ ప్రసాదించాలని ఆకాంక్షిస్్త…భోగభాగా్లను, ఎల్లవేళల్ ప్రసాదించాలని ఆకాంక్షిస్్త…
నిత్ం జనస్నపారీ్ట, జనసైనికలు చేస్ కార్క్రమాలను ప్రజలకి చేరువచెయా్లనే సంకల్పంతో మందుక వెళ్త్ననా శతఘ్నానూ్స్ నిత్ం జనస్నపారీ్ట, జనసైనికలు చేస్ కార్క్రమాలను ప్రజలకి చేరువచెయా్లనే సంకల్పంతో మందుక వెళ్త్ననా శతఘ్నానూ్స్ 
మరంత బలంగా మందుక్ళ్ళి విజయాలను సాధించాలని కోరుకంటూ మీక, మీ కటుంబ సభు్లక మన జనస్న తరుపున మరంత బలంగా మందుక్ళ్ళి విజయాలను సాధించాలని కోరుకంటూ మీక, మీ కటుంబ సభు్లక మన జనస్న తరుపున 
ప్రజలందరకీ దపావళ్ శుభాకాంక్లు.ప్రజలందరకీ దపావళ్ శుభాకాంక్లు.

మీమీ
స్ంకర కృష్ణవేణి,స్ంకర కృష్ణవేణి,
ఉపాధ్క్షురాలు,ఉపాధ్క్షురాలు,

తూరు్పగోదావర జిల్్ల,తూరు్పగోదావర జిల్్ల,
జనస్నపారీ్ట.జనస్నపారీ్ట.

మింత్రుల తీరు మారుచుకోవాలి: రేఖగౌడ్మింత్రుల తీరు మారుచుకోవాలి: రేఖగౌడ్
జనస్న అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ మాటా్లడిన మాటలక సమాధ్నం చెప్పడం చేతకాని మంత్రులు పంతనలేని జనస్న అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ మాటా్లడిన మాటలక సమాధ్నం చెప్పడం చేతకాని మంత్రులు పంతనలేని 
మాటలను మాటా్లడి తమ పదవులను కాపాడ్కోవడానికే ప్రయతానాలు చేస్్తన్నారనే విషయానినా ప్రజలు మాటలను మాటా్లడి తమ పదవులను కాపాడ్కోవడానికే ప్రయతానాలు చేస్్తన్నారనే విషయానినా ప్రజలు 
గమనిస్్తన్నారని అధికారం చేతిలో ఉంది కదా అని నోరు అదుపులో పెట్టకండా ఇష్ట్టరాజ్ంగా మాటా్లడితే గమనిస్్తన్నారని అధికారం చేతిలో ఉంది కదా అని నోరు అదుపులో పెట్టకండా ఇష్ట్టరాజ్ంగా మాటా్లడితే 
పరణామాలు తీవ్రంగా వుంటాయని మంత్రులు తీరు మారుచుకోవ్లని జనస్నపారీ్ట రాష్ట్ర మహిళ్ సాధికారక పరణామాలు తీవ్రంగా వుంటాయని మంత్రులు తీరు మారుచుకోవ్లని జనస్నపారీ్ట రాష్ట్ర మహిళ్ సాధికారక 
చైర్మన్ ఎమి్మగనూరు నియోజకవరగొ ఇంచారజె రేఖగౌడ్ హెచచురంచారు, ఈ సందర్ంగా వ్రు మాటా్లడ్తూ చైర్మన్ ఎమి్మగనూరు నియోజకవరగొ ఇంచారజె రేఖగౌడ్ హెచచురంచారు, ఈ సందర్ంగా వ్రు మాటా్లడ్తూ 
2019 ఎనినాకలో్ల ఇచిచున వ్గా్దన్లు అమలు చేస్్తన్నామని ప్రగల్్భలు చెపు్పకొనే మంత్రులక అమాంతంగా 2019 ఎనినాకలో్ల ఇచిచున వ్గా్దన్లు అమలు చేస్్తన్నామని ప్రగల్్భలు చెపు్పకొనే మంత్రులక అమాంతంగా 
పెరగిన ఇస్క, విదు్త్ చారీజెలు, పెట్రోల్, డీజిల్, నిత్వసర సరుకల రేటు్ల, ఎనినా రేటు్ల పెంచారో కనపడటం పెరగిన ఇస్క, విదు్త్ చారీజెలు, పెట్రోల్, డీజిల్, నిత్వసర సరుకల రేటు్ల, ఎనినా రేటు్ల పెంచారో కనపడటం 
లేదా..? అని ప్రశనాంచారు, చెత్త పనునాలు వేస్కంటూ పాలనసాగించడం మీకే సాధ్మని అన్నారు, ప్రజల లేదా..? అని ప్రశనాంచారు, చెత్త పనునాలు వేస్కంటూ పాలనసాగించడం మీకే సాధ్మని అన్నారు, ప్రజల 
అవసరాలను దూరం చేస్్త అవసరంలేని విషయాలపై రాజకీయ దుమారం చేయడం సిగుగొచేటన్నారు, అధినేత అవసరాలను దూరం చేస్్త అవసరంలేని విషయాలపై రాజకీయ దుమారం చేయడం సిగుగొచేటన్నారు, అధినేత 
పవన్ కళ్్ణ్ సినిమా టిక్ట్ల విషయంలో రాజకీయ జ్క్ం తగదని సినికార్మకల పట్ట కొట్్టద్దని చెబితే పవన్ కళ్్ణ్ సినిమా టిక్ట్ల విషయంలో రాజకీయ జ్క్ం తగదని సినికార్మకల పట్ట కొట్్టద్దని చెబితే 
దానికి సమాధ్నం చెప్పలేని మంత్రులు కల్నినా అంటగటి్ట రాజకీయం చేసా్తరా కలం చూడం మతం చూడం దానికి సమాధ్నం చెప్పలేని మంత్రులు కల్నినా అంటగటి్ట రాజకీయం చేసా్తరా కలం చూడం మతం చూడం 
అనే పదానికి నిరవాచనం ఇదేన్ అని ఎదే్దవ్చేశారు, ఆన్ లైన్ దావారా టిక్టు్ట అమ్మగా వచిచున డబు్పై అధికార అనే పదానికి నిరవాచనం ఇదేన్ అని ఎదే్దవ్చేశారు, ఆన్ లైన్ దావారా టిక్టు్ట అమ్మగా వచిచున డబు్పై అధికార 
పారీ్ట ఆధిపత్ం ఎందుకని అధినేత ప్రశనాంచారే తప్ప ఆన్ లైన్ టిక్టు్ల అసలు వదు్ద అని చెప్పలేదని పవన్ పారీ్ట ఆధిపత్ం ఎందుకని అధినేత ప్రశనాంచారే తప్ప ఆన్ లైన్ టిక్టు్ల అసలు వదు్ద అని చెప్పలేదని పవన్ 
కళ్్ణ్ గార అభిమతం కాదని అన్నారు, సినీపరశ్రమ ఎదుర్కుంటున్నా ఇబ్ందుల గురంచి ప్రసా్తవిస్్త ఆయన కళ్్ణ్ గార అభిమతం కాదని అన్నారు, సినీపరశ్రమ ఎదుర్కుంటున్నా ఇబ్ందుల గురంచి ప్రసా్తవిస్్త ఆయన 
మాటలను వక్రీకరంచే ప్రయతనాం చేసా్తరా, ఆవేదనలో సన్్సి అంటే పిచిచు పటి్టన ఆంబోత్ల్్ల ఎవరకి అన్నాడో మాటలను వక్రీకరంచే ప్రయతనాం చేసా్తరా, ఆవేదనలో సన్్సి అంటే పిచిచు పటి్టన ఆంబోత్ల్్ల ఎవరకి అన్నాడో 
తెలియక బూత్ పురాణాలను అంటగటా్టరు తప్ప అసలైన విషయాలక మాత్రం సమాధ్నం చెప్పలేదన్నారు తెలియక బూత్ పురాణాలను అంటగటా్టరు తప్ప అసలైన విషయాలక మాత్రం సమాధ్నం చెప్పలేదన్నారు 
మీ భయం పవన్ కళ్్ణ్ గారా..? లేకపోతే సమస్లపై స్పందించడం ధైర్ం లేకపోవడమా..? తెలియడం మీ భయం పవన్ కళ్్ణ్ గారా..? లేకపోతే సమస్లపై స్పందించడం ధైర్ం లేకపోవడమా..? తెలియడం 
లేదని అధినేత చెపి్పనటు్ట మీరంతా అవినీతితో ప్రజల సొమ్మ ద్చ్కంటున్నారు అని అంగీకరస్్తననాటు్ల లేదని అధినేత చెపి్పనటు్ట మీరంతా అవినీతితో ప్రజల సొమ్మ ద్చ్కంటున్నారు అని అంగీకరస్్తననాటు్ల 
వుందని ఒక స్పష్టత లేని మంత్రులు మీరా అధినేతను విమర్శంచేది పదవులు కాపాడ్కోవడానికి ఇష్టం వుందని ఒక స్పష్టత లేని మంత్రులు మీరా అధినేతను విమర్శంచేది పదవులు కాపాడ్కోవడానికి ఇష్టం 
వచిచునటు్ల మాటా్లడితే సహించేది లేదని జనసైనికల సహన్నినా పరీక్షించ వద్దని హెచచురంచారు.వచిచునటు్ల మాటా్లడితే సహించేది లేదని జనసైనికల సహన్నినా పరీక్షించ వద్దని హెచచురంచారు.
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శుక్రవారం, 05 నవంబర్ 2021

మారుమూల గ్రామాల్్ల ఉిండే సామానయూ జనసైనకుడు చేసే కారయూక్రమాలన సైతిం 
బాహయూప్రపించానికి తెల్యజేయడానికి మరియు వారి గళానిని వినిపించడానికి 
మీ మిందుకు వచిచేింది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అిందరూ జనసైనికులు చేసే 
కారయూక్రమాలన మా వాట్సప్ నింబర్ కు పింపించిండి. మీరు పింపించే కారయూక్రమాలన 
మా వెబ్ సైట్ మరియు ఈ-పేపర్ ల్ ప్రచురిించడిం జరుగుతుింది.

మా వాట్సప్ నింబర్: 9391115789

బోరు బాగు చేయించి దాహారితిని తీరిచున 
జనసేన కార్పొరేటర్

శతఘ్నా నూ్స్: గాజువ్క నియోజకవరగొం 64 వ వ్రుడు గంగవరం గ్రామం, దార 
వీధి వ్రు ఇచిచున ఫిరా్దు మేరక గత రండ్ సంవతసిరాల నుండి మంచినీళ్్ల 
బోరు మూత పడిందని… ఇప్పటి వరక ఎవరకి చెపి్పన్ పటి్టంచ్కోలేదని… 
64 వ వ్రుడు కార్్పరేటర్ శ్రీ దలి్ల గోవిందరాజు దగగొరక సమస్ చెపి్పన 24 
గంటలో్ల సమీక్షించి 64వ వ్రుడు కార్్పరేటర్ సమస్ని పరషకురంచారు. వ్రకి 
మంచినీళ్్ల అందే విధంగా మంచినీళ్్ల బోరుక కావలసిన సామాగ్రిని… 
జీవీఎంసీ అధికారులతో మాటా్లడి రపి్పంచి బాగు చేయించగా సా్థనిక ప్రజలు శ్రీ 
గోవిందరాజుక అభినందనలు తెలియజేశారు. గంగవరం జనస్న న్యకలక, 
జనసైనికలక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఈ కార్క్రమంలో విశాఖపటనాం జిల్్ల 
మాజీ పార్లమెంట్ అధికార ప్రతినిధి సిహెచ్ మసలయ్, మాజీ సషల్ జసి్టస్ 
నూకరాజు, మెగా నూకరాజు, ఫ్ ణ్ ఋ జానీ, కోదండరావు, అప్పలరాజు, రాజు, 
శ్రీను, శవ్జీ, కోటి దానయ్, పెంటయ్, కృష్ట్ణరావు మరయు జనసైనికలు 
పాల్గొన్నారు.

పవన్ కళ్యూణ్ చిత్రపటానికి పాలాభిషేకిం చేసిన పోతిన మహేష్
శతఘ్నా నూ్స్: దళ్త మఖ్మంత్రి శ్రీ దామోదరం 
సంజీవయ్ గార ఇంటిని సా్మరకచిహనాంగా 
తీరచుదిదే్దందుక కోటి రూపాయలు విరాళం 
ప్రకటించిన జనస్నపారీ్ట అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్్ణ్ కి ధన్వ్దాలు తెలుపుతూ 7వ డివిజన్, 
జనస్నపారీ్ట, దళ్త న్యకరాలు శ్రీ ద్మకొండ 
మేరీ ఆధవార్ంలో పాల్భిషేక కార్క్రమం 
జరగింది. ఈ కార్క్రమానికి మఖ్ అతిథులుగా 
రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి మరయు విజయవ్డ 

నగర అధ్క్షులు శ్రీ పోతిన వెంకట మహేష్ మరయు నగర ఉపాధ్క్షులు శ్రీ వెన్నా శవశంకర్, నగర 
ఉపాధ్క్షులు శ్రీ కామల్ల సమన్థం జనస్న పారీ్ట కార్్పరేటర్ అభ్రు్థలు, నగర కమిటీ సభు్లు, ధ్ర్మక 
మండలి సభు్లు, వీర మహిళలు మరయు జనసైనికలు పాల్గొన్నారు.

కార్పొరేషన్ ఎనినికలలో నామినేషన్ దాఖలు చేసిన జనసేన
శతఘ్నా నూ్స్: నెల్్లరు నగర కార్్పరేషన్ ఎనినాకలు జరుగనుననా 
తరుణంలో జనస్నపారీ్ట తరుపున నెల్్లరు సిటీ నియోజకవరగొంలోని 
పలుచోట్ల ఈరోజు జనస్న న్మినేషన్ దాహకులు చేయడం జరగింది. 
8వ డివిజన్ నుండి శ్రీమతి అమంచర్ల కస్మలత, 28వ డివిజన్ లో 
న్మినేషన్ వేసిన జిల్్ల కార్దర్శ శ్రీమతి పస్పులేటి వెంకట స్కన్ 
న్మినేషన్ దాఖలు చేయగా 39వ డివిజన్ నుండి శ్రీమతి చెరుకూర 
స్నంద గారు న్మినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ కార్క్రమంలో నెల్్లరు 
జిల్్ల జనస్నపారీ్ట ఇంచార్జె కేతం రడిడు వినోద్ రడిడు, పారీ్ట ప్రధ్న కార్దర్శ 
గునుకల కిషోర్ మరయు జనసైనికలు పాల్గొన్నారు.

MPTC ఎనినికలలో నామినేషన్ దాఖలు చేసిన 
జనసేన

శతఘ్నా నూ్స్: 
ప శ చు మ గో దా వ ర 
జిల్్ల నిడదవోలు 
ని యో జ క వ ర గొ ం 
జ న స్ న పా రీ ్ట 
అదవార్ంలో నిడదవోలు 
రూరల్ మండలంలోని 

తాళళిపాలం మరయ శెటి్టపేట గ్రామాల ఉమ్మడి mptc ఎలక్న్ 
కారణంగా జనస్నపారీ్ట తరఫున పోటీ చేస్్తననా ప్రతి్త రాజేష్ న్మినేషన్ 
దాఖలు చేశారు. ఈ కార్క్రమంలో జిల్్ల జనస్నపారీ్ట కార్దర్శ మరయ 
సంయుక్త కార్దర్శ త్ల చినబాబు, కాకర్ల న్ని, పాల వీరసావామి, 
సద వెంకట్, జనస్న న్యకలు రంగరమేష్ మరయ పెద్ద ఎత్్తన 
జనసైనికలు పాల్గొని ఈ కార్క్రమానినా విజయవంతంగా పూర్త 
చేయడమైనది.
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