
శనివారం, 06 నవంబర్ 2021

* కర్మాగార్ల వద్ద పేరుకుపోయిన బకాయిలు
* రెండేళ్ల నెంచి చెల్లెంచని నాలుగు షుగర్ ఫ్యాక్టరీలు
* అప్పుల్్ల కూరుకపోయిన రైతులు
* గణనీయెంగా తగ్గిన పెంట విస్తీర్ెం
* బకాయిలు ర్ష్ట్ర ప్రభుత్ెం చెల్లెంచి తిరిగ్ ర్బట్్టకోవాలెంట్న్న రైతు సెంఘాలు
అందరికీ తీపిని పంచే చెరకు రైతులకు చేదు అనుభవాలే మిగులుతున్నాయి. రండు దశాబ్దాలుగా చెరకు సాగు గిట్టుబ్ట్ కాకపోవడంతో, క్రమంగా దీనికి స్వస్తి పలుకుతున్నారు. రండు 
దశాబ్దాల కిందట ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 8 లక్షల ఎకరాలోలో చెరకు సాగు చేస్న రైతులు నేడు కేవలం లక్ష ఎకరాలకే పరిమితం అయ్యారు. 2000 సంవత్సరంలో ఏపీలో 8 లక్షల ఎకరాలోలో 
చెరకు సాగు సాగింది. 2019 న్టికి 2.5 లక్షల ఎకరాలకు తగి్గంచారు. ఇక 2020లో కేవలం లక్షా 20 వేల ఎకరాలోలోనే చెరకు సాగయింది. ఏపీలో చెరకు సాగు తగ్గడానికి అనేక 
కారణాలు ఉన్నాయి. చెరకు రైతులను ప్రోత్సహంచాల్్సన కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్్వలు మదదాతు ధర ప్రకటించి చేతులు దుల్పేసుకుంట్న్నాయి. దీంతో కనీస మదదాతు ధర కూడా దక్కక 
చెరకు రైతు విలవిలలాడుతున్నాడు.
నాడు ఘనెం - నేడు ధైనయాెం
ఏపీలో మొతతిం 29 చక్్కర కరామాగారాలు ఉండేవి. వాటిలోలో కేవలం తొమిమాది మాత్రమే ప్రసుతితం నడుసుతిన్నాయి. 20 కంపెనీలు పూరితిగా మూతపడాడాయి. 29 కంపెనీల గానుగాడే మొతతిం 
సామర్థ్ం కోటి 20 లక్షల టనునాలు. 20 ఫ్యాకటురీలు మూతపడటంతో మిగిల్న తొమిమాది షుగర్ ఫ్యాకటురీల గానుగాడే సామర్థ్ం 36 లక్షల టనునాలకు పడిపోయింది. సామర్థ్ంలో 40 
శాతం మేర కూడా ఈ ఫ్యాకటురీలు పనిచేయడం లేదు. చెరకు సాగు విస్తిర్ం తగ్గడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. కిలో పంచదార ఉత్పత్తికి రూ.38 ఖర్చవుతుండగా, కేంద్ర ప్రభుత్వం 
తమకు కేవలం రూ.32 మాత్రమే చెల్లోసతిందని షుగర్ ఫ్యాకటురీల య్జమాన్యాలు చెబుతున్నాయి. ఉప ఉత్పతుతిలతో నెట్టుకొసుతిన్నా నష్టులు తప్పడం లేదంట్న్నాయి. దీంతో ఇప్పటికే 20 
షుగర్ ఫ్యాకటురీలు మూస్వేశారు. ఏపీలో కొనినా కంపెనీలు రండేళలోకు కూడా రైతులకు బకాయిలు చెల్లోంచకపోవడంతో చెరకు సాగు చేస్న రైతుల పరిస్్థత్ దయనీయంగా తయ్రైంది.
బకాయిలు ప్రభుత్ెం చెల్లెంచాల
రాష్ట్రంలో న్లుగు చక్్కర కరామాగారాలు సుమారు పది వేల మంది రైతులకు రూ.90 కోట్లో బకాయి పడాడాయి. చిత్తిరు జిలాలో నిండ్ర సమీపంలోని నేటం షుగర్్స 2850 మంది 
రైతులకు రూ.38 కోట్లో బకాయి పడింది. చిత్తిరు జిలాలో సూదలగుంట - 2 షుగర్ ఫ్యాకటురీ 3000 మంది రైతులకు రూ.30 కోట్లో, నెల్లోరు జిలాలో సూదులకుంట ఫ్యాకటురీ 700 
మంది రైతులకు రూ.8 కోట్లో చెల్లోంచాల్్స ఉంది. విజయనగరం జిలాలో స్త్నగరం మండలం లచ్చయయాపేట ఎనీ్సఎస్ చక్్కర కరామాగారం రైతులకు రూ.16.38 కోట్లో బకాయి 
పడింది. రైతులు చక్్కర కరామాగారానికి చెరకు తోల్న 15 రోజులోలో చెల్లోంపులు చేయ్ల్. కానీ ఏపీలో న్లుగు షుగర్ ఫ్యాకటురీలు రండు స్జనలో పంట బకాయిలు రైతులకు చెల్లోంచాల్్స 
ఉంది. అగ్రిగోల్డా లో డిపాజిట్లో చేస్ మోసపోయిన వారిని ఆదుకుననాట్టు షుగర్ ఫ్యాకటురీలు రండు స్జనలో నుంచి బకాయిపడడా రూ.90 కోట్లో ప్రభుత్వం వంటనే తమకు చెల్లోంచాలని 
రైతులు డిమాండ్ చేసుతిన్నారు. ఆ తరువాత ప్రభుత్వం షుగర్ ఫ్యాకటురీల నుంచి రాబట్టుకోవాలని పేర్కంట్న్నాయి. ప్రభుత్వం మదదాతు ధర ప్రకటించి చేతులు దుల్పేసుకుంట్ 
సరిపోదని, రైతులకు షుగర్ ఫ్యాకటురీలు సకాలంలో బకాయిలు చెల్లోసుతిన్నాయ్ లేదా చూడాలని రైతులు విజ్ఙపితి 
చేసుతిన్నారు. సకాలంలో బకాయిలు చెల్లోంచక పోవడంతో త్జాగా విజయనగరం జిలాలో లచ్చయయాపేట ఎనీ్సఎస్ 
చక్్కర కరామాగారం దగ్గర రైతులు ఆందోళనకు దిగారు. ప్రభుత్వం స్పందించకపోవడంతో సమసయా ఉద్రికతింగా 
మారింది. బకాయిల సమసయాను ప్రభుత్వం దృష్టుకి తీసుకువళలోందుకు రైతులు రోడుడాపై నిరసనకు దిగారు. రైతుల 
నిరసనను శాంత్భద్రతల సమసయాగా చూపించి, రైతులను అక్రమంగా అరసుటు చేయడంపై జనసేన అధినేత శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్ర అభయాంతరం వయాకతిం చేశారు. రాష్ట్రంలో చెరకు రైతులకు చెల్లోంచాల్్సన మొతతిం రూ.90 కోటలో 
బకాయిలను ప్రభుత్వం వంటనే వారికి అందేలా చరయాలు తీసుకోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. రైతులు 
కరామాగారాలకు చెరకు తోల్న 15 రోజులోలో చెల్లోంపులు చేయ్ల్్సన కంపెనీలు రండు సంవత్సరాలు గడచిన్ 
బకాయిలు చెల్లోంచలేదని, అయిన్ రాష్ట్ర షుగర్ కేన్ విభాగం ఏం చేసతిందననా జనసేన్ని ప్రశనా సహేతుకం.
రికవరీ శాతెం దెబ్బకొడుతెంది
ఏపీలో పండించే చెరకులో రికవరీ శాతం 9 నుంచి 9.5 శాతం దాటడం లేదు. 10 శాతం రికవరీ వసేతి టనునా 
చెరకుకు రూ.2850 మదదాతు ధర చెల్లోసాతిరు. రికవరీ తగి్గన శాత్నినా పరిగణనలోకి తీసుకుని మదదాతు ధరలో 
కూడా కోత వేసుతిన్నారు. దీంతో ఏపీలో చెరకు సాగు చేసుతిననా రైతులకు టనునాకు సగట్న రూ.2750 మాత్రమే 
దకు్కతోంది. 1966 షుగర్ కేన్ ఆరడార్ ప్రకారం 8.5 శాతం రికవరీ వదదా మదదాతు ధర ప్రకటించాలని రైతులు 
డిమాండ్ చేసుతిన్నారు. యూపీఏ ప్రభుత్వంలో 8.5 శాతం రికవరీ ప్రకారమే మదదాతు ధర నిర్యించారని రైతు 
సంఘాల న్యకులు గురుతి చేసుతిన్నారు.
పెరిగ్న సాగు ఖరుచులు
ఏపీలో చెరకు సాగు ఖరు్చలు విపరీతంగా పెరిగాయి. ఎకరా చెరకు సాగుకు రూ.90 వేలు వరకు 
ఖర్చవుతోంది. కూలీలు, ఎరువుల ధరలు, కటింగ్, చెరకు రవాణా ఖరు్చలు విపరీతంగా పెరగడంతో సాగు 
గిట్టుబ్ట్ కావడం లేదు. గతంలో షుగర్ ఫ్యాకటురీకి దూరంలో ఉండే ప్ంత్ల రైతులు కూడా చెరకు సాగు 
చేసేవారు. ప్రసుతితం ఫ్యాకటురీల పరిసరాలోలో మాత్రమే చెరకు సాగు కనిపిసతింది. రవాణా ఖరు్చలు తడస్మోపెడు 
కావడం, రికవరీ శాతం తగు్గతుండటమే ఇందుకు కారణం. దీనికితోడు కొనినా కంపెనీలు రండు సంవత్సరాలు 
గడచిన్ బకాయిలు చెల్లోంచడం లేదు. వడ్డాలకు అపు్పలు తెచి్చ చెరకు సాగు చేస్న రైతులు అసలుకన్నా వడ్డాలు 
పెరిగిపోయి అపు్పల ఊబిలో కూరుకుపోయి చివరకు అవాంఛిత నిర్య్లు తీసుకుంట్న్నారు.
చెరకు రైతులన ఆదుకోవాల
8.5 శాతం రికవరీపై మదదాతు ధర ఇచి్చ రైతులను ఆదుకోవాల్. రైతులు చెరకు తోల్న 15 రోజులోలో కంపెనీలు 
బకాయిలు చెల్లోంచేలా ప్రభుత్వం చరయాలు తీసుకోవడంతోపాట్, సా్వమిన్థన్ కమిషన్ స్ఫ్రు్సల మేరకు 
చెరకు పంట సాగు ఖరు్చపై అదనంగా 50 శాతం పెంచి మదదాతు ధర నిర్యించాల్. చెరకు కటింగ్, రవాణా 
ఖరు్చలను ప్రభుత్వం భరించాలని రైతులు కోరుతున్నారు. తకు్కవ సమయంలో అంట్ 8 నెలలోలో చేత్కి వచే్చ 
చెరకు రకాలను ప్రోత్సహంచాలని రైతులు కోరుతున్నారు. కేవలం ప్రభుత్వ విధాన్లే చెరకు సాగు రైతులను 
దెబ్బతీసుతిన్నాయని రైతు సంఘాల నేతలు ఆరోపిసుతిన్నారు. ఏది ఏమైన్ అట్ కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్్వల 
నిర్య్లు, షుగర్ ఫ్యాకటురీల బకాయిలు చెరకు రైతులను నష్టుల ఊబిలోకి నెడుతున్నాయనడంలో ఎలాంటి 
సందేహం లేదు.
రాష్ట్రవాయాపతింగా చెరకు రైతులకు రూ.90 కోటలోకు పైగా బకాయిలు గత రండు స్జనలో నుంచి ఉన్నాయి. రైతులకు 
చక్్కర కరామాగారాల నుంచి బకాయిలు వచే్చలా సమన్వయం చేయ్ల్్సన రాష్ట్ర షుగర్ కేన్ విభాగం ఏం 
చేసతింది? ప్రిని్సపల్ సెక్రెటరీ లాంటి స్నియర్ ఐ.ఏ.ఎస్. అధికారి నేతృత్వంలో ఉండే ఈ విభాగం-  చెరుకు 
తోల్న రైతులకు 15 రోజులోలో కరామాగారం నుంచి డబు్బలు వచే్చలా చూడాలని నిబంధనలు చెబుతున్నాయి. 
అయిన్ గత రండు స్జనలో నుంచి బకాయిలు ఉన్నాయంట్ ఎలా అర్థం చేసుకోవాల్? రవన్యా రికవరీ చటటుం 
దా్వరా బకాయిలు ఇపి్పంచే అవకాశం ఉన్నా ఆ చట్టునినావినియోగించకపోవడంపై సందేహాలు వసుతిన్నాయి 
అని జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు.

శతఘ్్న న్యాస్ వాట్సప్ నెంబర్: 9391115789

చెరకు రైతుల బాధలను ప్రభుత్వం ఎవందుకు పట్టవంచుకోదు?చెరకు రైతుల బాధలను ప్రభుత్వం ఎవందుకు పట్టవంచుకోదు?
– జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్్న న్యాస్ వాట్సప్ నెంబర్: 9391115789

“జనవంలోకి గల్ఫ్ సేన జన సేన” గల్ఫ్ జన సైనికుల ఆత్మీయ కలయిక“జనవంలోకి గల్ఫ్ సేన జన సేన” గల్ఫ్ జన సైనికుల ఆత్మీయ కలయిక
శతఘ్నా న్యాస్: “జనం లోకి గల్ఫ్ సేన జన సేన” గల్ఫ్ జన శతఘ్నా న్యాస్: “జనం లోకి గల్ఫ్ సేన జన సేన” గల్ఫ్ జన 
సైనికుల ఆతీమాయ కలయిక కారయాక్రమం దా్వరా గల్ఫ్ దేశాలలో సైనికుల ఆతీమాయ కలయిక కారయాక్రమం దా్వరా గల్ఫ్ దేశాలలో 
ఉననా జన సేన సాను భూత్ పరులను కలస్, వారి కషటు సుఖాలు ఉననా జన సేన సాను భూత్ పరులను కలస్, వారి కషటు సుఖాలు 
తెలుసుకొని, వారిని ఉత్తిజ పరిచి, వారి దా్వరా స్వదేశం లోని తెలుసుకొని, వారిని ఉత్తిజ పరిచి, వారి దా్వరా స్వదేశం లోని 
వారి కుట్ంబ సభుయాలను, బందు మిత్రులను జన సేన పారీటు వారి కుట్ంబ సభుయాలను, బందు మిత్రులను జన సేన పారీటు 
వైపు ఆకరిషితులను చెయయాడం ముఖయా ఉదేదాశం. ఈ కారయాక్రమం వైపు ఆకరిషితులను చెయయాడం ముఖయా ఉదేదాశం. ఈ కారయాక్రమం 
లో బ్గంగా, శుక్రవారం అబుదాభి లోని గల్ఫ్ సేన జన లో బ్గంగా, శుక్రవారం అబుదాభి లోని గల్ఫ్ సేన జన 
సేన న్యకులు జన సైనికులను కలవడం జరిగింది. ఈ సేన న్యకులు జన సైనికులను కలవడం జరిగింది. ఈ 
కారయాక్రమంలో గల్ఫ్ సేన జన సేన న్యకులు, న్రాయణ కారయాక్రమంలో గల్ఫ్ సేన జన సేన న్యకులు, న్రాయణ 
క్డివిఎస్ కో-ఆరిడానేటర్, సతయా, మునికుమార్, హరి, న్ని క్డివిఎస్ కో-ఆరిడానేటర్, సతయా, మునికుమార్, హరి, న్ని 
అడాడాల, బ్లాజి, సా్వమి, కిరణ్ మరియు ఉమా మహేశ్వరరావు అడాడాల, బ్లాజి, సా్వమి, కిరణ్ మరియు ఉమా మహేశ్వరరావు 
పాల్్గన్నారు.పాల్్గన్నారు.

పెట్రోల్, డీజిల్ పైె తెలంగాణా ప్రభుత్ం పెట్రోల్, డీజిల్ పైె తెలంగాణా ప్రభుత్ం 
వ్యాట్ భారం తగ్గంచాలివ్యాట్ భారం తగ్గంచాలి

శతఘ్నా న్యాస్: కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్రోలుపై 5రూపాయలు డ్జిలుపై 10రూపాయలు ఎక్్్సజ్ డ్యాటి శతఘ్నా న్యాస్: కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్రోలుపై 5రూపాయలు డ్జిలుపై 10రూపాయలు ఎక్్్సజ్ డ్యాటి 
తగి్గంచింది. దాదాపు 11రాష్్రాల ప్రభుత్్వలు రాష్ట్ర పరిధిలోని వాయాట్ తగి్గంచి ప్రజలపై పడే భారానినా తగి్గంచింది. దాదాపు 11రాష్్రాల ప్రభుత్్వలు రాష్ట్ర పరిధిలోని వాయాట్ తగి్గంచి ప్రజలపై పడే భారానినా 
తగి్గంచే ప్రయతనాం చేస్న విషయం తెల్స్ందే. తెలంగాణా ప్రభుత్వం కూడా పెట్రోల్, డ్జిల్ పై వేసుతిననా తగి్గంచే ప్రయతనాం చేస్న విషయం తెల్స్ందే. తెలంగాణా ప్రభుత్వం కూడా పెట్రోల్, డ్జిల్ పై వేసుతిననా 
వాయాట్ భారానినా తగి్గంచి రాషత్ర పౌరుల పై అదనపు భారానినా తగి్గంచాలని, సామానుయానికి అండగా వాయాట్ భారానినా తగి్గంచి రాషత్ర పౌరుల పై అదనపు భారానినా తగి్గంచాలని, సామానుయానికి అండగా 
నిలబడాలని తెలంగాణా రాష్ట్ర ప్రభుత్్వనికి జనసేనపారిటు తరపున విజ్ఞపితి చేసుతిన్నామని జనసేనపారీటు నిలబడాలని తెలంగాణా రాష్ట్ర ప్రభుత్్వనికి జనసేనపారిటు తరపున విజ్ఞపితి చేసుతిన్నామని జనసేనపారీటు 
తెలంగాణా రాష్ట్ర ఇంచార్జ్ నేమూరి శంకర్ గౌడ్ అన్నారు.తెలంగాణా రాష్ట్ర ఇంచార్జ్ నేమూరి శంకర్ గౌడ్ అన్నారు.

జనసేన నాయకుల అక్రమ అరెస్్టజనసేన నాయకుల అక్రమ అరెస్్ట
శతఘ్నా న్యాస్: లచ్చయయా పేట షుగర్ ఫ్యాకటురీ బ్ధితులకు అండగా నిలబడేందుకు వళుతుననా శతఘ్నా న్యాస్: లచ్చయయా పేట షుగర్ ఫ్యాకటురీ బ్ధితులకు అండగా నిలబడేందుకు వళుతుననా 
జిలాలో వాయాపతింగా అక్కడకు వళుతుననా జనసేన న్యకులను, కారయాకరతిలను, పోలీసులు హౌస్ జిలాలో వాయాపతింగా అక్కడకు వళుతుననా జనసేన న్యకులను, కారయాకరతిలను, పోలీసులు హౌస్ 
అరస్టు, అక్రమ అరసుటులు చేయడానినా తీవ్రంగా ఖండిసూతి కలెకటుర్ ఆఫీస్ వదదా శాంత్ యుత నిరసన అరస్టు, అక్రమ అరసుటులు చేయడానినా తీవ్రంగా ఖండిసూతి కలెకటుర్ ఆఫీస్ వదదా శాంత్ యుత నిరసన 
తెల్పి అనంతరం కలెకటుర్ గారికి వినత్పత్రం ఇదాదామని వళ్లోన విజయనగరం జనసేన న్యకులు తెల్పి అనంతరం కలెకటుర్ గారికి వినత్పత్రం ఇదాదామని వళ్లోన విజయనగరం జనసేన న్యకులు 
త్యాడ రామకృష్్రావు(బ్లు), చెల్లోరి ముత్యాల న్యుడు, లోపింటి కళ్యాణ్, దాసరి యోగేష్ త్యాడ రామకృష్్రావు(బ్లు), చెల్లోరి ముత్యాల న్యుడు, లోపింటి కళ్యాణ్, దాసరి యోగేష్ 
లను పోలీసులు బలవంతంగా అరస్టు చేస్ వన్ టౌన్ లో నిర్బంధించారు. శాంత్యుత నిరసన లను పోలీసులు బలవంతంగా అరస్టు చేస్ వన్ టౌన్ లో నిర్బంధించారు. శాంత్యుత నిరసన 
తెల్యచేసే హకు్కలను పోలీసులు భగనాం చేయడం దారుణమని అన్నారు.తెల్యచేసే హకు్కలను పోలీసులు భగనాం చేయడం దారుణమని అన్నారు.

రాష్ట్రప్రభుత్్నికి పెట్రో భారవం తగ్గవంచే ఆలోచన ఉవందా… లేదా..? – నాదవండ్లరాష్ట్రప్రభుత్్నికి పెట్రో భారవం తగ్గవంచే ఆలోచన ఉవందా… లేదా..? – నాదవండ్ల
శతఘ్నా న్యాస్: పెట్రోలు, డ్జిల్ పై కేంద్రప్రభుత్వం వాయాట్ ను కొంత మేరకు తగి్గంచింది. ఆ శతఘ్నా న్యాస్: పెట్రోలు, డ్జిల్ పై కేంద్రప్రభుత్వం వాయాట్ ను కొంత మేరకు తగి్గంచింది. ఆ 
తరహాలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రప్రభుత్వం కూడా పెట్రో ఉత్పతుతిలపై తన వాట్ వాయాట్ ను తగి్గసుతిందని తరహాలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రప్రభుత్వం కూడా పెట్రో ఉత్పతుతిలపై తన వాట్ వాయాట్ ను తగి్గసుతిందని 
అందరూ ఎదురు చూసుతింట్ ఇప్పటి వరకూ ఎలాంటి నిర్యం తీసుకోలేదని జనసేన పారీటు అందరూ ఎదురు చూసుతింట్ ఇప్పటి వరకూ ఎలాంటి నిర్యం తీసుకోలేదని జనసేన పారీటు 
రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ ఛైరమాన్ శ్రీ న్దెండలో మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో తెల్పారు. కనీసం రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ ఛైరమాన్ శ్రీ న్దెండలో మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో తెల్పారు. కనీసం 
అలాంటి ఆలోచనైన్ చేసుతిందా? కేంద్రప్రభుత్వం లీటరు పెట్రోలుపై రూ.5, లీటర్ డ్జిల్ మీద అలాంటి ఆలోచనైన్ చేసుతిందా? కేంద్రప్రభుత్వం లీటరు పెట్రోలుపై రూ.5, లీటర్ డ్జిల్ మీద 
రూ.10 చొపు్పన తగి్గంచింది. కేంద్రం బ్టలోనే ఇప్పటికే పలు రాష్్రాలు తమ వాట్ పనునాలను రూ.10 చొపు్పన తగి్గంచింది. కేంద్రం బ్టలోనే ఇప్పటికే పలు రాష్్రాలు తమ వాట్ పనునాలను 
తగి్గసుతిన్నాయి. అసమ్, త్రిపుర, కరా్టక, మణిపూర్, గుజరాత్, గోవా రాష్్రాలు రూ.7 వంతున, తగి్గసుతిన్నాయి. అసమ్, త్రిపుర, కరా్టక, మణిపూర్, గుజరాత్, గోవా రాష్్రాలు రూ.7 వంతున, 
ఒడిశా రూ.3 చొపు్పన తగి్గంచాయి. ఈ విధమైన తగి్గంపు వాహనదారులకు ఎంతో ఊరట ఒడిశా రూ.3 చొపు్పన తగి్గంచాయి. ఈ విధమైన తగి్గంపు వాహనదారులకు ఎంతో ఊరట 
కల్గిసుతింది. ఆ విధంగా చేయ్లనే ఆలోచన ఉందా లేదా? ఉంట్ ఏ మేరకు రాష్ట్రం వాట్ పనునా కల్గిసుతింది. ఆ విధంగా చేయ్లనే ఆలోచన ఉందా లేదా? ఉంట్ ఏ మేరకు రాష్ట్రం వాట్ పనునా 
తగి్గసాతిరో ప్రభుత్వం ప్రజలకు తెల్యచేయ్ల్. ఇప్పటికే వాయాట్ తో పాట్ అదనపు పనునా, సెసు్సలను తగి్గసాతిరో ప్రభుత్వం ప్రజలకు తెల్యచేయ్ల్. ఇప్పటికే వాయాట్ తో పాట్ అదనపు పనునా, సెసు్సలను 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వసూలు చేసతింది. రోడ్ సెస్ పేరుతో ఇప్పటికే వందల కోటలోను రాష్ట్రప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వసూలు చేసతింది. రోడ్ సెస్ పేరుతో ఇప్పటికే వందల కోటలోను రాష్ట్రప్రభుత్వం 
వసూలు చేస్ంది. ప్రయోజనం ఏమిటి? కిలో మీటరు రోడుడాను కూడా అభివృదిధి కాదు కదా వసూలు చేస్ంది. ప్రయోజనం ఏమిటి? కిలో మీటరు రోడుడాను కూడా అభివృదిధి కాదు కదా 
మరమమాతు కూడా చేయలేకపోయ్రు. ఈ సా్థయి పనునాలు, సెసు్సలు చెల్లోంచిన్ ప్రజలకు ఏ భారం తప్పడం లేదు. కేంద్రం బ్టలో… ఇతర రాష్్రాల మాదిరే ఆంధ్రప్రదేశ్ మరమమాతు కూడా చేయలేకపోయ్రు. ఈ సా్థయి పనునాలు, సెసు్సలు చెల్లోంచిన్ ప్రజలకు ఏ భారం తప్పడం లేదు. కేంద్రం బ్టలో… ఇతర రాష్్రాల మాదిరే ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ప్రభుత్వం కూడా పెట్రోలు, డ్జిల్ మీద వాయాట్ తగి్గంచాల్. లేని పక్షంలో వైస్పీ ప్రభుత్వ వైఖరిని ప్రజలోలోకి బలంగా తీసుకువళ్తిమని శ్రీ న్దెండలో మనోహర్ హెచ్చరించారు.ప్రభుత్వం కూడా పెట్రోలు, డ్జిల్ మీద వాయాట్ తగి్గంచాల్. లేని పక్షంలో వైస్పీ ప్రభుత్వ వైఖరిని ప్రజలోలోకి బలంగా తీసుకువళ్తిమని శ్రీ న్దెండలో మనోహర్ హెచ్చరించారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews


శనివారం, 06 నవంబర్ 2021

మారుమూల గ్రామాల్్ల ఉెండే సామానయా జనసైనకుడు చేసే కారయాక్రమాలన సైతెం 
బాహయాప్రపెంచానికి తెలయజేయడానికి మరియు వారి గళాని్న వినిపెంచడానికి మీ మెందుకు 
వచిచుెంది శతఘ్్న న్యాస్. కావున మీ అెందరూ జనసైనికులు చేసే కారయాక్రమాలన మా వాట్సప్ 
నెంబర్ కు పెంపెంచెండి. మీరు పెంపెంచే కారయాక్రమాలన మా వెబ్ సైట్ మరియు ఈ-పేపర్ 
ల్ ప్రచురిెంచడెం జరుగుతుెంది.

మా వాట్సప్ నెంబర్: 9391115789

జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్నా న్యాస్: రాష్ట్ర వాయాపతింగా జనసేనపారీటు గాల్ వీసతింది. నితయాం ఏదో 
ఒక మూల వందల సంఖయాలో ప్రజలు జనసేన గూటికి చేరిపోతున్నారు. పారీటు 
కండువా కపు్పకుంట్న్నారు. దీపావళ్ పర్వదిన్న పశ్్చమ గోదావరిజిలాలో 
కేంద్రం ఏల్రులో 200 మంది జనసేనపారీటులో చేరారు. నియోజకవర్గ పారీటు 
ఇంఛార్జ్ శ్రీ రడడాప్పలన్యుడు వారిని సాదరంగా పారీటులోకి ఆహా్వనించారు. 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయ్లను ప్రజలోలోకి తీసుకువళ్లో పారీటుని అధికారంలోకి 
తీసుకురావడానికి కృష్ చేయ్లని ఈ సందర్ంగా ఆయన పిలుపునిచా్చరు. 
ఈ కారయాక్రమంలో ఏల్రు పటటుణ అధయాక్షులు శ్రీ కాశీ నరేష్, మండల అధయాక్షులు 
శ్రీ వీరంకి పండు, జిలాలో ఉపాధయాక్షులు శ్రీ ఇళలో శ్రీనివాస్, శ్రీ జానపద త్జ 
ప్రవీణ్, శ్రీ రాజు, జనసేన న్యకులు, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు 
పాల్్గన్నారు.

తక్షణమే రైతులకు బకాయిలు చెల్లవంచాల
శతఘ్నా న్యాస్: విజయనగరంజిలాలో, స్త్నగరం మండలం జనసేన్ని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు 
యన్ స్ ఎస్ చక్్కర కరామాగారానికి ముడిచెరుకు అందించగా…. దాదాపు 2 సంవత్సరాలుగా చక్్కర 
కరామాగారం య్జమానయాం నుంచి డబు్బలు అందక ఇక్కటలోకు గురవుతున్నారని రైతుల వదదాకు వళ్లో వారి 
సమసయాలను తెలుసుకొని రైతననాలకు న్యాయం జరిగే వరకు జనసేన్ని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ మదదాతుగా 
నిలబడత్రని భరోసా తెల్పి జనసేన తరపున అండగా నిలబడటం జరిగినది. యన్ స్ ఎస్ చక్్కర 
కరామాగారం యొక్క య్జమానయాం చెరుకు అందించే రైతననాలకు దాదాపుగా 2 సంవత్సరాలు నుంచి 
19 కోటలో రూపాయలు బకాయిలు పడగా… అవి ఇవ్వనిది కాక రైతులు ఇబ్బందులకు గురి చేయడం 
చాలా బ్ధాకరమని తక్షణమే రైతులకు రావాల్్సన బకాయిలను ఇవ్వని పక్షంలో తదుపరి కారాయాచరణ 
రూపందిసాతిమని జనసేనపారీటు ప్రధాన కారయాదరిశి శ్రీ తమిమారడిడా శ్వ శంకర్ రావు అన్నారు.

ఆశావర్కర్్ల, ఏఎన్ఎవంలకు జనసేన సత్్కరవం
శతఘ్నా న్యాస్: వలుగుల పండుగ దీపావళ్ని పురస్కరించుకుని కోవిడ్ ఫ్ంట్ లైన్ వారియరు్సను 
జనసేనపారీటు సత్కరించింది. కృష్్జిలాలో, గననావరం నియోజకవర్గంలో పారీటు న్యకులు శ్రీ లంకే సురేష్ 
ఆధ్వరయాంలో ఆశావర్కరులో, ఏఎన్ఎంలకు న్తన వసాత్రలు బహూకరించారు. ఈ కారయాక్రమానికి పారీటు 
రాష్ట్ర కారయాదరిశి శ్రీ అమిమాశెటిటు వాసు ముఖయాఅత్ధిగా విచే్చశారు. కషటుకాలంలో ప్ణాలకు తెగించి సేవలు 
అందించి వారు చేస్న సేవలకు ప్రత్ ఒక్కరు ఋణపడి ఉంట్రని ఈ సందర్ంగా తెల్పారు. ఈ 
కారయాక్రమంలో జనసేన న్యకులు, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్గన్నారు.

ఇవంటర్నేషనల్ సే్టడియవంలో రెపరెపలాడిన 
జనసేన జవండా

శతఘ్నా న్యాస్: T20 వేదికగా 
జరుగుతుననా దుబ్య్ ఇంటరేనాషనల్ 
సేటుడియంలో జనసైనికులు మాయాచ్ 
జరుగుతండగా జనసేన జండాను 
పట్టుకుని జనసేన శ్రేణులోలో ఉత్్సహం 
నింపారు.

నగర పవంచాయత్ ఎనినేకలలో నామినేషన్ 
దాఖలు చేసిన జనసేన

శతఘ్నా న్యాస్: రాష్ట్ర నగరపంచాయతీ ఎనినాకలోలో భాగంగా 
పశ్్చమగోదావరిజిలాలో ఆకివీడు నగర పంచాయతీలో జనసేనపారీటు తరపున 
అభయారు్థలు న్మినేషన్ దాఖలు చేయడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో 
జనసేన న్యకులు, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు అధిక 
సంఖయాలో పాల్్గన్నారు.

శతఘ్్న న్యాస్ వాట్సప్ నెంబర్: 9391115789

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews


నగర పవంచాయత్ 10వ వార్డులో
నామినేషన్ దాఖలు చేసిన జనసేన

శతఘ్నా న్యాస్: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎనినాకల సంఘం ప్రకటించిన 12 నగర 
పంచాయతీల ఎనినాకలలో భాగంగా ఆకివీడు నగర పంచాయతీ 10వ వారుడాలో 
జనసైనికుడు నేరళలో విజయ్ సతీమణి శ్రీమత్ నేరళలో ప్రసననా న్మినేషన్ దాఖలు 
చేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన న్యకులు, వీరమహళలు మరియు 
జనసైనికులు అధిక సంఖయాలో పాల్్గన్నారు.

నామినేషన్ దాఖలు చేసిన రియాజ్
శతఘ్నా న్యాస్: నెల్లోరు కార్పరేషన్ ఎనినాకలు జరుగుతుననా నేపదయాంలో, నెల్లోరు 
30వ వారుడాలో జనసేన తరపున సయయాద్ రియ్జ్ న్మినేషన్ దాఖలు చేసారు. 
ఈ కారయాక్రమంలో రాష్ట్ర కారయాదరిశి గంట్ స్వరూప, జనసేన న్యకులు, 
వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు అధిక సంఖయాలో పాల్్గన్నారు.

పడమటపాలవం ఎవంపీటీసీ నామినేషన్ దాఖలు చేసిన 
జనసేన

శతఘ్నా న్యాస్: రాజోలు 
నియోజకవర్గం మల్కిపురం 
మండలం పడమటపాలెం 
ఎంపీటీస్ జనసేనపారీటు అభయారి్థగా 
న్మినేషన్ వేస్న దండపాటి 

సుజాత వ్/ఒ (లేట్) దండపాటి సతయాం. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేనపారీటు రాష్ట్ర 
సంయుకతి కారయాదరుశిలు దిరిశాల బ్లాజీ, త్డి మోహన్, పినిశెటిటు బుజిజ్, జనసేన 
న్యకులు, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు అధిక సంఖయాలో పాల్్గన్నారు.
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మునిసిపల్ ఎనినేకలలో నామినేషన్ దాఖలు చేసిన జనసేన
శతఘ్నా న్యాస్: ముని్సపల్ ఎనినాకల న్మినేషనలో శతఘ్నా న్యాస్: ముని్సపల్ ఎనినాకల న్మినేషనలో 
దాఖలు ప్రక్రియ కొనసాగుతుననా నేపధయాంలో దాఖలు ప్రక్రియ కొనసాగుతుననా నేపధయాంలో 
రాజంపేట నియోజకవర్గం జనసేన అభయారుధిలు పోరుకు రాజంపేట నియోజకవర్గం జనసేన అభయారుధిలు పోరుకు 
స్దధిమయ్యారు. 19వ వారుడా నుంచి దీపావళ్ పండుగ స్దధిమయ్యారు. 19వ వారుడా నుంచి దీపావళ్ పండుగ 
రోజున శ్రీ కొత్తిరు వీరయ్యాచారి న్మినేషన్ పత్రాలు రోజున శ్రీ కొత్తిరు వీరయ్యాచారి న్మినేషన్ పత్రాలు 
దాఖలు చేశారు. చెడుపై మంచి సాధించిన విజయ్నికి దాఖలు చేశారు. చెడుపై మంచి సాధించిన విజయ్నికి 
ప్రతీకగా రాష్ట్రంలో రాక్షసపాలన అంతమొందించేందుకు ప్రతీకగా రాష్ట్రంలో రాక్షసపాలన అంతమొందించేందుకు 
తన గెలుపు తొల్ అడుగు కావాలని ఈ సందర్ంగా తన గెలుపు తొల్ అడుగు కావాలని ఈ సందర్ంగా 
ఆయన ఆకాంక్షిచారు. కులాలను కల్పే ఆలోచన్ విధాన్నినా ఆచరణలో పెడుత్.. ఆయన ఆకాంక్షిచారు. కులాలను కల్పే ఆలోచన్ విధాన్నినా ఆచరణలో పెడుత్.. 
ముని్సపాల్టీ నుంచి పోటీ చేసే అవకాశం ఇవ్వడం పటలో హరషిం వయాకతిం చేశారు. 27వ ముని్సపాల్టీ నుంచి పోటీ చేసే అవకాశం ఇవ్వడం పటలో హరషిం వయాకతిం చేశారు. 27వ 
వారుడా నుంచి జనసేన అభయారిధిగా శ్రీ కుటలగారి వంకటయయా న్మినేషన్ దాఖలు చేశారు. వారుడా నుంచి జనసేన అభయారిధిగా శ్రీ కుటలగారి వంకటయయా న్మినేషన్ దాఖలు చేశారు. 
ఈ సందర్ంగా జనసేన న్యకులు మాట్లోడుత్ ముని్సపాల్టీలోలో ప్రజల నెత్తిన పనునాల ఈ సందర్ంగా జనసేన న్యకులు మాట్లోడుత్ ముని్సపాల్టీలోలో ప్రజల నెత్తిన పనునాల 
భారం మోపిన వైస్పీకి ఓట్తో బుదిదా చెపా్పలని రాజంపేట నియోజకవర్గం జనసేన భారం మోపిన వైస్పీకి ఓట్తో బుదిదా చెపా్పలని రాజంపేట నియోజకవర్గం జనసేన 
న్యకులు పిలుపు నిచా్చరు. రాజంపేట ముని్సపాల్టీ పరిధిలో బరిలో దిగుతుననా జనసేన న్యకులు పిలుపు నిచా్చరు. రాజంపేట ముని్సపాల్టీ పరిధిలో బరిలో దిగుతుననా జనసేన 
అభయారుధిలను గెల్పించాలని కోరారు. కారయాక్రమంలో పారీటు న్యకులు, వీరమహళలు అభయారుధిలను గెల్పించాలని కోరారు. కారయాక్రమంలో పారీటు న్యకులు, వీరమహళలు 
మరియు జనసైనికులు పెదదా సంఖయాలో పాల్్గన్నారు.మరియు జనసైనికులు పెదదా సంఖయాలో పాల్్గన్నారు.

దాచేపల్ల మునిసిపల్ ఎనినేకలలో నామినేషన్ దాఖలు చేసిన జనసేన
శతఘ్నా న్యాస్: దాచేపల్లో ముని్సపాల్టీ ఎనినాకలు జరుగుతుననా నేపదయాంలో జనసేనపారీటు శతఘ్నా న్యాస్: దాచేపల్లో ముని్సపాల్టీ ఎనినాకలు జరుగుతుననా నేపదయాంలో జనసేనపారీటు 
అభయారుదాలు 8వ వారుడాలో అంబటి సుధారాణి మరియు 10వ వారుడాలో మందపాటి అనుపమ అభయారుదాలు 8వ వారుడాలో అంబటి సుధారాణి మరియు 10వ వారుడాలో మందపాటి అనుపమ 
న్మినేషన్ దాఖలు చేసారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన న్యకులు, వీరమహళలు న్మినేషన్ దాఖలు చేసారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన న్యకులు, వీరమహళలు 
మరియు జనసైనికులు పాల్్గన్నారు.మరియు జనసైనికులు పాల్్గన్నారు.

శతఘ్్న న్యాస్ వాట్సప్ నెంబర్: 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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మారుమూల గ్రామాల్్ల ఉెండే సామానయా జనసైనకుడు చేసే కారయాక్రమాలన సైతెం 
బాహయాప్రపెంచానికి తెలయజేయడానికి మరియు వారి గళాని్న వినిపెంచడానికి మీ మెందుకు 
వచిచుెంది శతఘ్్న న్యాస్. కావున మీ అెందరూ జనసైనికులు చేసే కారయాక్రమాలన మా వాట్సప్ 
నెంబర్ కు పెంపెంచెండి. మీరు పెంపెంచే కారయాక్రమాలన మా వెబ్ సైట్ మరియు ఈ-పేపర్ 
ల్ ప్రచురిెంచడెం జరుగుతుెంది.

మా వాట్సప్ నెంబర్: 9391115789

విశాఖలో టడిపి కి షాక్
శతఘ్నా న్యాస్: విశాఖలో 
టిడిపి కి ష్క్. విశాఖ పశ్్చమ 
నియోజకవర్గం టిడిపి ముఖయా 
న్యకులు, పారిశ్రామిక వేతతి శ్రీ 
ములంపాక అపా్పరావు టీడ్పీకి 
గుడ్ బై చెపి్ప, జనసేనపారీటు పిఏస్ 
మంబర్ శ్రీ కోన త్త్రావు 
సమక్షంలో జనసేనలో చేరడం 

జరిగింది. శ్రీ కోన త్త్రావు జనసేన కండువా కపి్ప పారీటులోకి 
ఆహా్వనించడం జరిగింది.

షుగర్ ఫ్యాక్టరీ బాధితులకు సవంఘీభావవం తెలపిన జనసేన
శతఘ్నా న్యాస్: బకాయిలు చెల్లోంచకుండా లచ్చయయాపేట షుగర్ ఫ్యాకటురీ ఆసుతిలు అమమాకానికి పెటటుడానినా 
నిరస్సూతి 15వేల మంది రైతులు నిరసనకు దిగారు. ఫ్యాకటురీని ముటటుడించి జోరు వానలోన్ ధరానాకు 
దిగారు. ధరానాను ఆపేందుకు ఫ్యాకటురీ య్జమానయాం పోలీసులతో లాఠీఛార్జ్ చేయించి, అరసుటులకు 
దిగింది. విషయం తెలుసుకుననా సా్థనిక జనసేన న్యకులు ఘటన్స్థల్కి చేరుకుని రైతులకు 
సంఘీభావం ప్రకటించారు. పారీటు కారయాక్రమాల నిర్వహణా విభాగం రాష్ట్ర కారయాదరిశి శ్రీ పాల్రి బ్బు, 
స్త్నగరం మండలంతో పాట్ బొబి్బల్ నియోజకవర్గం న్యకులు రైతులను పరామరిశించిన వారిలో 
ఉన్నారు. రైతులతో మాట్లోడిన అనంతరం వారి పక్షాన జాయింట్ కలెకటుర్ తో చరి్చంచారు. వంటనే జిలాలో 
కలెకటురును సంప్రదించారు. ఫ్యాకటురీ ఆసుతిలు వేలం వేయించి రైతులకు న్యాయం జరిగేలా చూసాతిమని 
ఈ సందర్ంగా కలెకటుర్ హామీ ఇచా్చరు. అయిత్ ఫ్యాకటురీ ఆసుతిల అమమాకం నిర్య్నినా జనసేనపారీటు 
ఖండించింది. ఆసుతిలు అముమాకుంటూ పోత్ ఉదోయాగులు, రైతుల భవిషయాతుతి ఏంటని ఈ సందర్అంగా 
శ్రీ పాల్రిబ్బు ప్రశ్నాంచారు. ప్రభుత్వం కల్్పంచుకుని రైతులకు న్యాయం చేయకుంట్ జనసేన 
పక్షాన ఉదయామిసాతిమని హెచ్చరించారు. శుక్రవారం రైతులు ఇచి్చన బంద్ పిలుపుకు జనసేన మదదాతు 
ప్రకటించింది. ఈ కారయాక్రమంలో బొబి్బల్ న్యకులు శ్రీ గంగాధర్, శ్రీ సతీష్, శ్రీ రాజా, బల్జిపేట 
మండల న్యకులు శ్రీ అప్పలన్యుడు, స్త్నగరం న్యకులు శ్రీ శ్వశంకర్ పోతల, శ్రీ వాసు, 
శ్రీ వంకటరమణ, శ్రీ సతయాన్రాయణ, శ్రీ దురా్గరావు, శ్రీ చంటి, శ్రీ రవి సతయాన్రాయణ తదితరులు 
పాల్్గన్నారు.

పూరితిస్థాయిలో ఉపాధ్యాయులను నియమివంచాల 
– అరకు జనసేన పారీ్ట నాయకులు

శతఘ్నా న్యాస్: అరకు మండలం 
స్రాగం పంచాయతీ పరిధిలో గల 
లాంత్ంపాడు గ్రామంలో జనసేన 
పారీటు న్యకులు  సాయిబ్బ్, 
దూరియ్, అలలోంగి రామకృష్ 
ఆధ్వరయాంలో శుక్రవారము ఆయ్ 
గ్రామంలో పరయాటించడం జరిగింది. 
ముందుగా  గ్రామ ప్రజలతో 
సమావేశమై వారి సమసయాలను అడిగి 
తెలుసుకోవడం జరిగింది. అయిత్ ఆ 
గ్రామంలో ఉననాట్వంటి పాఠశాలలో 
పూరితిసా్థయిలో ఉపాధాయాయులు 

లేకపోవడం, పాఠశాల ప్రంభం అయినప్పటి నుండి ఉపాధాయాయులు పాఠశాలకు రాకపోవడం 
వలన, చదువుకు విదాయారు్థలు ఆమడ దూరంలో ఉంట్న్నారని విదాయారు్థల తల్లోదండ్రులు జనసేన పారీటు 
దృష్టుకి తీసుకురావడం జరిగింది. పాఠశాలలో ఇదదారు ఉపాధాయాయులును నియమించినప్పటికి, రండు 
నెలలు విధులు నిర్వరితించి అనంతరం మరక పాఠశాలకు వళ్ళిపోత్మని, కేవలం డిపుయాట్షన్ మీద 
విదాయాశాఖ అధికారులు పంపించారని విదాయారు్థల తల్లోదండ్రులు జనసేన దృష్టుకి తీసుకువచా్చరు. ఈ 
సందర్ంగా జనసేన పారీటు న్యకులు సాయిబ్బ్, దూరియ్, అలలోంగి రామకృష్ మాట్లోడుత్ 
ఈ సమసయాను మా సమసయాగా తీసుకొని ఉననాత అధికారుల దృష్టుకి తీసుక్ళ్తిమని గిరిజనులతో 
చెపా్పరు. ఇంత సమసయాతో విదాయారు్థలు చదువుకు ఆమడదూరంలో ఉంట్ ఈ సమసయా ప్రభుత్్వనినా 
కనిపించట్లోదా అని ప్రభుత్వంపై ధ్వజమత్తిరు. ఇదేన్ వైయసా్సర్ ప్రభుత్వం నైజమని, ఇట్వంటి 
ధోరణి వయావహరిసుతిననా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్్వనికి రానుననా రోజులోలో ప్రత్ ఒక గిరిజనులు బుదిధి చెపా్పలని 
వారితో సూచించారు. అనంతరం మూతబడిన పాఠశాల వదదాకు వళ్లో విదాయారు్థలు తల్లోదండ్రులతో పాట్ 
జనసేన ఆధ్వరయాంలో పూరితిసా్థయిలో ఉపాధాయాయులను నియమించాలని పెదదా ఎతుతిన నిన్దాలు చేసూతి 
ప్రభుత్్వనికి వయాత్రేకంగా నిన్దాలు దా్వరా నిరసన కారయాక్రమాలు చేపట్టురు. అనంతరం ఇటీవల 
అన్రోగయాంతో బ్ధపడుతుననా ఓ గిరిజన తల్లో బిడడాను జనసేన పారీటు పరామరిశించి, అనంతరం 
పంచాయతీ హెడ్ కా్వరటుర్ సచివాలయ్నికి వళ్లో అధికారుల దృష్టుకి ఆయ్ గ్రామలో ఉననాట్వంటి 
సమసయాలను వినత్ పత్రం దా్వరా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో జనసైనికులు, గ్రామ ప్రజలు 
తదితురులు పాల్్గన్నారు.

మునిసిపల్ ఎనినేకలలో నామినేషన్ దాఖలు చేసిన 
జనసేన

శతఘ్నా న్యాస్: జగ్గయయాపేట 
నియోజకవర్గంలో జగ్గయయాపేట 
పటటుణ ముని్సపల్ ఎనినాకలకు 
జగ్గయయాపేట పటటుణం 7వ 
వార్డా కౌని్సలర్ అభయారి్థగా షేక్ 

రజియ్బేగం న్మినేషన్ దాఖలు 
చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్బంగా 
కౌని్సలర్ అభయారి్థ రజియ్బేగం 
మాట్లోడుత్ జనసేనపారీటు అధయాక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆశీసు్సలతో 7వ 
వార్డా తరపున పోటీచేసుతిన్నానని ప్రజలు 
అతయాంత మజారిటీతో 7వ వారుడాలో 

జనసేనపారీటుని గెల్పించబోతున్నారని ఆమ తెల్పారు. 7వ వారుడాలో 
రజియ్బేగం న్మినేషన్ దాఖలు చేయగా 8వ వారుడా తరపున శ్రీ స్రివళళి 
శ్రీనివాసరావు mariyu 2వ వార్డా జనసేన పారీటు అభయారి్థగా ఈమని కిషోర్ 
కుమార్ న్మినేషన్ వేయడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో కృష్్జిలాలో 
జనసేనపారీటు ప్రధాన కారయాదరిశి బ్డ్శ మురళీకృష్ సంయుకతి కారయాదరిశి 
ఈమని కిషోర్ కుమార్, ముత్యాల శ్రీనివాసరావు, తునికిపాటి శ్వ, 
నలబోతుల శ్వ, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్గన్నారు.

శతఘ్్న టీమ్ సభుయాడు జ్ఞాన వర్షకు పవన్ కళాయాణ్ ప్రగాఢ సానభూతి వయాకతీెం చేశారు..
తటి జన సైనికుడు జ్ఞాన వర్ష మాతృ యోగానికి చిెంతిస్తీ జన సైనికులు మరియు 
శతఘ్్న న్యాస్ టీెం తరప్న ప్రగాఢ సానభూతి వయాకతీెం తెలయచేస్తీనా్నమ...
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