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*స్పెషల్ బస్సులంటూ అదనపు ఛార్జీలు
*చోద్ం చూస్తున్న వైసీపీ ప్రభుత్ం
 
ఆర్టీసీ అంటే రాదు, తెలియదు, చెపపెలం అనుకునేవాళలుం. 
అది ఆ బస్సుల రాకపోకల గురించి! మరి ఏపీఎస్ఆర్టీసీ 
పరిస్థితి ఇకనైనా బాగుపడుతందా అన్నపుపెడు కూడా 
ఆ మూడు మాటల వరితుస్తుయి! ‘బస్సు చక్ం ప్రగతికి 
చిహ్నం’ అని తెగ ఊదర గొడుతంది ప్రభుత్ం. 
ఆ ప్రగతి ఇంకెపుపెడు.... అసలది వస్తుందా అంటే 
రాదని, తెలియదని, చెపపెలమని బదులివా్లిసుందే!! 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్ం దాని నిర్హణలోని రోడు్డ 
రవాణా సంసథి వ్వహారం నానాటికీ తీస్కట్టీగా 
మారుతంది. అది చెపుతున్న ప్రగతి ఎందులో అంటారా? 
బస్సు ఛార్జీల బాదుడులో! పండుగల వేళ ప్రతి ఏటా 
ఎదురవుతన్న దురామార్ం ఇది. మనందరి పెద్ద 
పండుగ, కొతతు సంవతసురం మొదట్లు వచ్చేదే సంక్ంతి. 
పిల్లుపాపలత సంత ఊళలుకు వెళ్లులని ప్రతి ఒక్కరూ 
తహతహల్డుతారు. అసల రండేళ్లుగా కరోనా మహమామారి విరుచుకుపడి, ఎవరినీ ఎక్కడకు కదలకుండా చ్స్ంది. కనీసం ఈస్రైనా, ఈ 2022లో నైనా స్సథిల్నికి వెళ్లు 
కుట్ంబాలు, బంధుమిత్రులు, ఊళ్ళో వాళళోని చూస్ రావాలని అందరూ పెటేటీ బేడా సరు్దకుని బస్ స్టీండ్ వైపు స్గిపోతనా్నరు. పండుగ రోజులనీ్న స్గ్రామంలోనే గడిపి, 
సరికొతతు అనుభవాలత ఆశలత తిరిగి ఇళలుకు మళ్లులని మనస్రా కోరుకుంట్నా్నరు. అల్ అనుకునే ప్రతి ఒక్క స్ధారణ ప్రయాణికుని నడి్డనీ విరిచి పారేసతుంది ఆర్టీసీ. 
ప్రత్్క బస్సులు.... అదనపు చార్జీలంటూ విపర్తంగా వడి్డంచి, ఖరుచేల ఊబిలో కూరుకుపోయేల్ చ్సతుంది.
 
ఏమని అరథిం చ్స్కోవాలి
ఉన్నవాళలుయిత్ విమానాలు, ఏసీ రైలు, సంత వాహనాలోలు పండుగ ప్రయాణాలు చ్స్తురు. స్మాను్ల వాహనం బస్సు. దానితనే వారి అనుభూతలు కలగలిస్ ఉంటాయి. 
ఇపుపెడు 6970 స్పెషల్ బస్సులు వేశామని, పండుగ రద్్దని బటిటీ ఈ నెల 18 వరకు అవనీ్న తిరుగుతాయని ఘనత వహంచిన జగన్ ప్రభుత్ం ఢంకా బజాయించింది. 
రాష్టంలోని వివిధ ప్ంతాలకు 35 శాతం ప్రత్్క సర్్స్లు నడుస్తుయని, వాటిలోలునే 50 శాతం వరకు అదనపు చార్జీలు ఉంటాయని చావు కబురు చలలుగా చెపిపెంది. 
ప్రస్తుతం ఉన్న టికె్కట్ ధరకు ఈ ‘పెంపుదల’ తడవుతందని చెపిపెన సంసథి ఎండీ ‘పరిస్థితిని అరథిం చ్స్కుని ఆర్టీసీని ఆదరించండి’ అని చిలక పలుకులు వలిలుంచారు. 
ప్రభుత్ రంగంలోని అతిపెద్ద రవాణా సంసథి అది. ప్రయాణికులకు సంతృపితు కలిగేల్ నాణ్మైన స్వలు అందిస్తుమని సంస్థిగతంగా అధికారిక ప్రకటన ఇచిచేంది. ఇపపెటికీ 
ఇసతుంది. నిజాయితీగా విధులు నిర్హస్తుమని, ప్రజల అవసరాలకు ధీట్గా ఆదుకుంటామని వెబ్సుటలు దా్రా వాగా్దనాలు, ప్రమాణాలు గుపిపెసతుంది. ఇంతగా కబురులు 
ఒలకబోస్ సంసథి స్థితి ఇపుపెడు ఏమైందో, దాని్న ప్రజలు అరథిం చ్స్కోవడం అంటే ఏమిట్ పాలకులకే తెలియాలి. ఆదరించడం అంటే ఏమిటి? ఏటేటా పండుగల సీజన్లు 
అడ్డగోలుగా పెరుగుతూపోయే ఛార్జీలి్న న్రుమూస్కొని చెలిలుంచండమా? స్వలోలు నాణ్త లనేలదు. ప్రజల సంతృపితు ఆదరణను ఎల్గూ పందలదు. జనం ప్రయాణ 
అవసరాలోలు ఆదుకోవడమంటే ఇదేనా? ఈ ప్రశ్నలని్నంటికీ సమాధానాలు చెపిపె తీరాలిసుందే.
 
ప్రైవేట్కు ధీట్గా....
విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ , విశాఖ, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం , రాజమహంద్రవరం తదితర ప్ంతాలకు స్పెషల్ బస్సులు వేశారు. జిల్లు కేంద్రాల నుంచి వాటిని’ 
ప్రత్్క ఏరాపెటలు’ త నడుపుతనా్నరు. పండుగకు మందు (14వ త్ద్ వరకు) రోజుకు 470 వంతన 3755 బస్సులి్న కేటాయించారు. సంక్ంతి తరా్త (15 నుంచి 
18 దాకా) రోజుకు 400 చొపుపెన మిగిలిన 3215 బస్సులు నడుస్తుయి. మొతతుం 6970 ‘స్పెషల్’ లోనూ వడ్డనే వడ్డన! ఒకవైపు ప్రైవేట్ బస్సుల ధనదాహం, దానికి తడు 
పడినట్లు స్క్షాతూతు ప్రభుత్ సంసథి ఆర్టీసీ చ్స్ నిలువు దోపిడీ!! చార్జీల మోత, ప్రయాణభారం సగట్ ప్రయాణికుల పాలిట పెనుశాపాల్లు దాపురించాయి . పాఠశాలలు, 
కళ్శాలలకు పండుగ స్లవులు. విదా్రిథినీ విదా్రుథిలత పాట్ ఉదో్గులు, కారిమాకులు ఇతర శ్రమజీవులు, మహళలు, పిలలులు పెద్దలు అంతా సంక్ంతి రోజులు గడిపి 
రావాలని కదులుతండగానే వారి జేబులి్న ఖాళీ చ్స్ నిరా్కానికి తెగబడింది ఆర్టీసీ. ప్రైవేట్ వాళ్ళో విజయవాడ - హైదరాబాద్ - విశాఖ మధ్ మూడు వేల నుంచి 5 
వేల రూపాయల దాకా దండుకుంట్నా్నరు. వాళలుత పోటీ పడుతన్నట్లుగా ఆర్టీసీ బస్సులోలునూ ఛార్జీలను కొని్న రట్లు పెంచడం ఏ ప్రగతికి ప్రతీక? తెలంగాణలో ఎట్వంటి 
అదనపు భారాలు లవు కదా అంటే , ‘ నువా్ - నేనా’ అని కాకుండా ‘నువు్- నేను’ అనే స్థితికి రావాలి అంట్నా్నరు ఏపీ ఉన్నత అధికారులు. ద్ని భావమేమి జగన్మాహనా 

? ప్రభుత్ రంగ సంసథిలు ‘ఉమమాడి’ గా పని చ్స్తు రండు రాష్ట్రాలకు మేలు 
అనడంలో ఆంతర్మేమిటి ? రూపాయి ఎకు్కవైనా ప్రజలకు మంచి స్వలు 
అందిస్తునా్నమని ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలకపక్ం చెబుతంది. ఎనె్నని్న రూపాయలు 
ఎకు్కవగా పెంచారో, ఏ మాత్ం ప్రయాణ స్వలు అందిస్తునా్నరో ఆ ‘ప్రజా 
ప్రభుతా్నికే ‘ తెలియాలి.
 
ఇకనైనా ‘వడి్డంపు’ ఆపండి
రవాణా సంసథి ఆదాయం పెరగాలంటే, ఆ ఆలోచనైనా ప్రభుతా్నికి ఉంటే 
- మందుగా ప్రైవేట్ దోపిడీదారుల పని పటాటీలి. సరుకు రవాణాను 
విసతుృతం చ్యడంత పాట్, ఆర్టీసీ ఖాళీ సథిల్లను లీజుకు ఇవ్డం వంటి 
ప్రతా్మా్నయ చర్లు చ్పటాటీలి. అంత్తపపె పండుగ రోజులనీ్న బస్సు 
టికెటలు రేటలును ఇష్టటీనుస్రం పెంచడం కాదు. ఇదంతా ప్రతి సంవతసురం 
కొనస్గుతన్న అధికారిక తంత. ఇంకా ఘాట్గా చెపాపెలంటే వికృత 
పోకడ. అడు్డకటటీ పడకపోత్ - ఆ వ్వసథికైనా, రవాణా సంసథికైనా మపుపె 
తపపెదు. తస్మాత్ జాగ్రతతు.

సర్కారు వారి సంక్ంతి దోపిడీ!
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ఎపి జనసేన పార్టీ స్టీడంట్ వంగ్ న్తన కారయూవర్గ ఏర్పాటు
శతఘ్్న నూ్స్:  తాడేపలిలుగూడం, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట జనస్న పార్టీ సూటీడంట్ 
వింగ్ నూతన కార్వర్ ఏరాపెట్ సందర్ంగా మఖ్ అతిథిగా పాల్్న్న 
తాడేపలిలుగూడం జనస్న పార్టీ ఇంచార్జీ శ్రీ బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్. తాడేపలిలుగూడం 
సూటీడంట్ వింగ్ ప్రెస్డంట్ గా పాలూరి సంద్ప్ ని రాష్ట జనస్న నాయకులు, 
తాడేపలిలుగూడం జనస్న ఇంచార్జీ శ్రీ బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ నియమించడం 
జరిగింది. ఈ కార్క్మంలో జనస్న పటటీణ అధ్క్షులు వరతునపలిలు కాశీ 
అధ్క్త వహంచగా యువ నాయకులు బొలిశెటిటీ రాజేష్, జిల్లు ఉపాధ్క్షులు 
రామిశెటిటీ స్రేష్, పటటీణ గౌరవాధ్క్షులు అడబాల నారాయణమూరితు, 
మైలవరపు రాజేంద్ర ప్రస్ద్, జిల్లు ప్రధాన కార్దరిశి యంట్రపాటి రాజు, జిల్లు 
కార్దరిశి మదా్దల మణికుమార్, పెంటపాడు మండల అధ్క్షులు పుల్లు బాబీ, 
వీరమహళ్ చైరమాన్ కస్రడి్డ మధులత, పటటీణ కార్నిరా్హక కార్దరరుశిలు 
గట్టీ గోపికృష్ణ, నీలపాల దినేష్ యాదవ్, పటటీణ కార్దరిశి చాపల రమేష్, 

అరుగోలను సరపెంచ్ పీతల బుచిచేబాబు మరియు సూటీడంట్ వింగ్ నూతన కమిటీ సభు్లు మోషే, స్యి, రాఘవ, రాజు, సంతష్, రామకృష్ణ, నరేంద్ర, 
సతీష్, సూర్ వరమా, రామకృష్ణ చౌదరి మరియు జనసైనికులు పాల్్నా్నరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శ్రీకాళహస్తిలో 13 వ రోజు KNOW MY CONSTITUENCY
శతఘ్్న నూ్స్: శ్రీకాళహస్తు నియోజకవర్ంలో ప్రజా సమస్ల పరిష్ట్కర 
దిశగా, పార్టీ బలోపేతం దిశగా నియోజకవర్ ఇనాచేరిజీ శ్రీమతి వినుత కోటా 
ప్రంభంచిన KNOW MY CONSTITUENCY కార్క్మంలో 
భాగంగా ఆదివారం శ్రీకాళహస్తు పటటీణంలోని SDK నగరోలు పర్టించి 
ఇంటింటికి వెళ్లు ప్రజలను పలకరించి వారి సమస్లను తెలుస్కోవడం 
జరిగింది. మఖ్ంగా రోడలు నిరామాణమే లదు, డ్రైనేజీ కాలువలు లవు, 
పటటీణంలోనే మనిస్పాలిటీకి అధికంగా పను్నలు ఇళళో నిరామాణం కోసం 
మా ప్ంతం నుండే కడుతనా్నమ, కానీ మా ప్ంత ప్రజల సమస్లను 
మనిస్పల్ స్బ్ంది అససులు పటిటీంచుకోవడంలదని, వర్ం సమయంలో 
డ్రైనేజీ కాలువలు, రోడులు నిరామాణం లనందున తీవ్ర ఇబ్ందులు పడుతనా్నమని 
ప్రజలు శ్రీమతి వినుతకి తెలియజేశారు. ప్రజల సమస్లను మనిస్పల్ 
కమిషనర్ కి, జిల్లు కలెకటీరు దృష్టీకి తీస్కుని వెళ్లు పరిష్కరించ్ల్ జనస్న పార్టీ 
ప్రజల తరఫున పోరాడుతందని శ్రీమతి వినుత ప్రజలకు భరోస్ ఇవ్డం 

జరిగింది. ఈ కార్క్మం అనంతరం ఇటీవల కానిస్టీబుల్ వేధింపులకు గురి అయి్ ఆతమాహత్ చ్స్కున్న వాలంటీర్ ఉమామహశ్రి కుట్ంబ సభు్లను 
కలిస్ పరామరిశించడం జరిగింది, దోషులకు శిక్ పడేవరకు వారి కుట్ంబానికి అండగా ఉంటామని హామీ ఇవ్డం జరిగింది. ఈ కార్క్మంలో శ్రీకాళహస్తు 
పటటీణ అధ్క్షులు శ్రీ భవాని శంకర్, శ్రీకాళహస్తు మండల అధ్క్షులు శ్రీ రాఘవయ్, తొటటీంబేడు మండల అధ్క్షులు గోపి, నాయకులు గిర్ష్, స్రేష్, నితీష్, 
చందు, కృష్ణమూరితు, జనసైనికులు పాల్్నా్నరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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తిమ్మాపురం పంచాయతీ స్వీపర్లను సన్మానంచిన జనసేన
శతఘ్్న నూ్స్: ఎస్ రాయవరం మండలంలో తిమామాపురం పంచాయతీ పరిధిలోని 
గ్రామాపంచాయితిలో పనిచ్స్ సీ్పరలుకు సంక్ంతి పండుగ పురస్కరించుకుని జనస్న పార్టీ 
తరుపున కొతతు బటటీలు ఇవ్డం జరిగింది అల్గే శాలువాలత సనామానించడం జరిగింది. ఈ 
కార్క్మంలో జనస్న నాయకులు బాబురావు మాష్టటీరు, పపపెల శివ, ప్రస్దుల గణేష్, మరియు 
జనసైనికులు పాల్్నా్నరు.

ప్రభుత్ం నిర్ణయంచిన రేటుకి దళారులు రైతులు దగ్గర 
ధాన్యూనిని కొనుగోలు చేయాలి: పేడాడ ర్మ్మోహన్

శతఘ్్న నూ్స్: శ్రీకాకుళం జిల్లు రైత సంఘాలు అఖిలపక్ సమావేశంలో పాల్్న్న శ్రీ పేడాడ 
రామోమాహన్ రావు. ఈ సమావేశంలో ఆయన మాటాలుడుత ప్రభుత్ం నిర్ణయించిన రేట్కి 
దళ్రులు రైతలు దగ్ర ధానా్ని్న కొనుగోలు చ్యాలని అల్గే కొని్న చోటలు ధాన్ం కొనుగోలు 
కొనస్గటం లదని రైతలు ఆవేదన చెందుతనా్నరని, దాని్న దృష్టీలో పెట్టీకుని ప్రభుత్ం 
నిర్ణయం తీస్కోవాలని డిమాండ్ చ్శారు

ఘనంగా అను శ్రీ సతయూన్ర్యణ పుట్టీనరోజు వేడుకలు
శతఘ్్న నూ్స్:  రాజమహంద్రవరం అర్న్ జనస్న పార్టీ ఇనాచేర్జీ వరు్లు శ్రీ అను శ్రీ 
సత్నారాయణ పుటిటీనరోజు వేడుకలు సందర్ంగా రకతుదాన శిబిరం ఏరాపెట్ చ్యడం జరిగింది. 
ఈ కార్క్మం జనస్న పార్టీ నాయకులు వినా్న వాస్, పట్్నరి టాగూర్, నరిసుపుడి రాంబాబు, 
M S రాజు la ఆధ్ర్ంలోస్థినిక అను శ్రీ స్యి కృష్ణ థియేటర్ వద్ద, ల్ట్ మొబైల్ పైన 
రవినూ్ భవనంలో ఉదయం 9 గంటల నుంచి కోల్హలంగా రకతుదానం కార్క్మం జరిగింది. 
ఈ కార్క్మంకు విచ్చేస్ రకతుదానం చ్స్ ఈ కార్క్మాని్న జయప్రదం చ్స్న రకతు దాతలకు 
శిరస్సువంచి పాదాభవందనం తెలియజేస్తునా్నమని తెలిపారు. ఈ కార్క్మంలో పాల్్న్న జిల్లు 
సంయుకతు కార్దరుశిలు YVD ప్రస్ద్, గడ్డం నాగరాజు, అల్లుటిరాజు, పైడ్రాజు, సంజీవ్, బులిలు, 
మరళ్, బండారు స్బ్రాజు, శంకర్,కాదా రాజేష్, ప్రవీణ్ ,రవి, చైతన్ , నాగేంద్ర, మణికంఠ, 
నాగన్న, జగద్ష్, నాని, వెంకటేష్, స్రేష్, మహష్ తదితరులు మరియు నగర నాయకులు, 
వీర మహళలు, అను శ్రీ గారి అభమానులు, జనసైనికులకు , ఈ కార్క్మం విజయవంతం 
అవడానికి అని్న విధాల సహకరించిన వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తునా్నమని తెలిపారు.

గురజన్పల్్ల జనసేన మేనఫెస్టో గల 
క్యాలండర్ ఇంటంటకి పంపిణీ

శతఘ్్న నూ్స్: కాకినాడ రూరల్ నియోజవర్ం, కరప మండలం 
గురజనాపలిలు గ్రామంలో జనసైనికుల ఆధ్ర్ంలో జనస్న ఆశయాలకు 
అనుగుణంగా ప్రజలోలుకి జనస్న స్దా్ధంతాలను జనస్న మేనిఫెసటీ 
గల కా్లెండర్ ను గ్రామంలో గ్రామం మొతతుం ఇంటింటికి పంపిణీ 
కార్క్మం జరిగింది. ఈ కార్క్మంలో జనస్న నాయకులు శ్రీ భోగిరడి్డ 
కొండబాబు, కరప మండల జనస్న పార్టీ అధ్క్షులు శ్రీ బండారు మరళ్, 
రాష్ట జాయింట్ స్క్రెటర్ భోగిరడి్డ గంగాధర్, గురజనాపలిలు గ్రామ జనస్న 
పార్టీ అధ్క్షులు శిరిగినీడి సతితుబాబు, ఎంపిటిస్ శ్రీమతి యండమూరి 
వీరవేణి, స్ందర సతితుబాబు, శరమా, గ్రామ పంచాయతీ వైస్ ప్రెస్డంట్ 
స్బ్రహమాణ్ం, గ్రామ జనసైనికులు పాల్్నా్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

క్రియాశీలక సభయాతవీం లేన జనసైనకున 
కుటంబాలకు 10వేలు ఆరిధిక సాయం చేసిన 

శ్రీమతి సయయాద్ క్ంతి శ్రీ
శతఘ్్న నూ్స్: శ్రీకాకుళం 
జిల్లు, ఎచెచేరలు నియోజకవర్ం, 
ఎచెచేరలు నియోజకవర్ం జనస్న 
నాయకురాలు శ్రీమతి సయ్ద్ 
కాంతిశ్రీ ల్వేరు మండలం 
పోతయ్వలస గ్రామానికి చెందిన 
జనసైనికుడు శ్రీ అగత నాగరాజు 
ఇటీవల ప్రమాదంలో మరణించారు 
క్రియాశీలక సభ్త్ం లనందున 
జనస్న పార్టీ అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ 

కళ్్ణ్ తరుఫున తనవంత సహాయంగా రూ.5 వేలు కుట్ంబ సభు్లకి 
జనస్న పార్టీ ప్రధాన కార్దరిశి శ్రీ తమిమారడి్డ శివశంకర్ చ్తల మీదుగ 
అందించడం జరిగింది. అదేవిధంగా పాతకుంకాం గ్రామానికి చెందిన 
జనసైనికుడు పాండ్ంకి శ్రీనివాస్రావు ఇటీవల ఆరిథిక పరిస్థితి బాగోలక 
మరణించారు క్రియాశీలక సభ్త్ం ఉండి ఇనుసురన్సు వరితుంచక పోవడం 
బాధాకరం. వారి కుట్ంబానికి జనస్న పార్టీ అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్్ణ్ తరుఫున తనవంత సహాయంగా రూ.5 వేలు కుట్ంబ సభు్లకి 
జనస్న పార్టీ ప్రధాన కార్దరిశి శ్రీ తమిమారడి్డ శివశంకర్ చ్తల మీదుగ 
అందించడం జరిగింది.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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38వ డివిజన్్ల నూతనంగా 
ఏర్పడబోయే కమిటీ కొరకు సమ్వేశం
శతఘ్్న నూ్స్: విజయవాడ నగర రధస్రధి పశిచేమ నియోజకవర్ం 
ఇంచార్జీ శ్రీ పోతిన వెంకట మహష్ ఆదేశానుస్రం ఆదివారం 
38వ డివిజన్ జనస్న పార్టీ అధ్క్షుడు తమిమాన లీల్ కరుణాకర్ 
ఆధ్ర్ంలో నూతనంగా ఏరపెడబోయే కమిటీ కొరకు సమావేశం 
నిర్హంచడం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో 38వ డివిజన్ జనస్న 
నాయకులు అందరూ పాల్్ని వారి సూచనలు సలహాలు ఇవ్డం 
జరిగింది.

ఆరయావైశ్యాలకు జనసేన పార్టో అండగా 
ఉంటంది: దార్ల కనక లక్ష్మి

శతఘ్్న నూ్స్: గుంటూరు నగర ఆర్వైశ్ ఐక్వేదిక మీటింగోలు 
జనస్న పార్టీ తరఫున రాష్ట లీగల్ స్ల్ కార్దరిశి దారలు కనక 
లక్ష్మి పాల్్ని ఆర్వైశ్ల పైన జరిగే దాడులను జనస్న పార్టీ 
తరఫున పూరితుగా వ్తిరేకిస్తునా్నమని, ఆర్వైశ్్ల పై దాడి జరిగిన 
వెంటనే మందుగా జనస్న పార్టీనే సపెందించిందని, భవిష్తతులో 
ఆర్వైశ్్లకు జనస్న పార్టీ అండగా ఉంట్ందని, భవిష్తతులో 
ఆర్వైశ్్లకు భవిష్తతు రాజకీయాలలో ప్రథమ ప్ధాన్త 
కలిపెస్తుందని తెలియజేయడం జరిగింది.

తాడిపత్రి జనసేన పార్టో క్యాలండర్ ఆవిషకారణ
శతఘ్్న నూ్స్: తాడిపత్రి నియోజకవర్ జనస్న పార్టీ అధ్క్షులు శ్రీ 
కదిరి శ్రీకాంత్ రడి్డ జనస్న పార్టీ కా్లెండర్ ను మండల్ద్క్షులు, 
జనసైనికుల ఆధ్ర్ంలో ఆవిష్కరించడం జరిగింది. జనస్న 
కా్లెండర్ లో జనస్న స్దా్ధంతాలను, ఆశయాలను గ్రామస్థియిలో 
ప్రజలోలుకి తీస్కెళ్లులని కార్కరతులకు శ్రీ కదిరి శ్రీకాంత్ రడి్డ 
దిశానిరే్దశం చ్శారు. ఈ కార్క్మంలో పెద్ద పపూపెరు మండల 
అధ్క్షులు శ్రీ ఏర్రగంగోళళో శ్రీనివాస్లు, నారస్ంహ చారి, స్ధక్, 
కార్తుక్, కమలహాసన్, గణేష్, గోపాల్ మరియు జనసైనికులు 
పాల్్నడం జరిగింది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789

కొమరోలు మండల అధయూక్షునిగా సారె ఓబులేసు
శతఘ్్న నూ్స్: గిద్దలూరు నియోజకవర్ం కొమరోలు మండల అధ్క్షునిగా శ్రీ స్ర ఓబులస్ 
ని జనస్న పార్టీ అధినాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ ఆదేశాల మేరకు ప్రకాశం జిల్లు జనస్న పార్టీ 
అధ్క్షుడు శ్రీ షేక్ రియాజ్ చ్తల మీదుగా నియామక పత్రాలను అందుకోవడం జరిగింది. ఈ 
కార్క్మంలో గిద్దలూరు నియోజకవర్ ఇనాచేర్జీ శ్రీ బలలుంకొండ స్యిబాబు, జిల్లు కార్దరుశిలు 
లంక నరస్ంహారావు, కాల్ బాల రంగయ్ ఆరు మండల్ల అధ్క్షులు మరియు భూమా లక్ష్మణ్, 
భూమా ఓబులష్ మరియు జనసైనికులు పాల్్నడం జరిగింది.

ఉపకార వేతన్లు వనియోగంచుకొని ఉననిత వదయూతో సమాజానికి 
ఉపయోగపడాలి: పోతిన వంకట మహేష్

శతఘ్్న నూ్స్: శ్రీ నగరాలు ఎడు్కేషన్ అండ్ వెలఫేర్ ససైటీ ఆధ్ర్ంలో చిటిటీ నగర్ లోని శ్రీ నగరాల 
సీతారామస్్మి శ్రీ మహాలక్ష్మి అమమావారలు దేవస్థిన కమూ్నిటీ హాల్ నందు జరిగిన విదా్రుథిలకు ఉపకార 
వేతనాలు మరియు వృదు్ధలకు పెన్న్ పంపిణీ కార్క్మానికి మఖ్ అతిథిగా పాల్్న్న జనస్న పార్టీ విజయవాడ 
నగర అధ్క్షులు రాష్ట అధికార ప్రతినిధి మరియు పశిచేమ నియోజకవర్ ఇనాచేరిజీ శ్రీ పోతిన వెంకట మహష్. ఈ 
కార్క్మానికి సభాధ్క్షులుగా లింగిపిలలు రామకృష్ణ, కార్క్మ పర్వేక్కులుగా ప్రమఖ నా్యవాది పిలలు రవి 
వ్వహరించారు. ఈ సందర్ంగా మహష్ మాటాలుడుతూ స్మాజికవర్ంలోని పేద విదా్రుథిలు ఉన్నత విద్కు 
దూరం కాకుండా ఎడు్కేషనల్ ట్రస్టీ అందజేస్తున్న ఉపకారవేతనాలు ఎంతగాన్ దోహదపడుత ఉన్నత విద్కు 
అవకాశం కలిపెస్తునా్నరని, విదా్రుథిలందరూ ఉపకార వేతనాలు వినియోగించుకొని ఉన్నత చదువుకొని సమాజానికి 
మరియు స్మాజికవరా్నికి ఉపయోగపడాలని, వృదు్ధలకు అందజేస్తున్న పెన్న్, చీర మరియు దుపపెట్లు వీరందరూ 
సంక్ంతి కానుకగా భావించాలని, స్మాజికవర్ంలోని అందరూ ఐకమత్ంగా ఉంటే అని్న స్ధించుకోవచచేని, 
4 సంవతసురాలుగా నను్న అందరూ ఆశీర్దిసూతు గుండలోలు పెట్టీకునా్నరని, రాబోయే రోజులోలు ఇదే ర్తిన ప్రతి 
ఒక్కరూ ఆశీర్దించి బలంగా మందుకు నడిపించాలని కోరారు. ఎడు్కేషనల్ ట్రస్టీ చ్స్తున్న స్వలు ఎంతగాన్ 
స్మాజికవర్ంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఉపయోగపడుతనా్నయని రాబోయే రోజులోలు ఈ ట్రస్టీ దా్రా ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ 
మరియు డాకటీర్ కోరుసులు చదివే మెరిట్ విదా్రుథిలకు స్్కలరి్ప్ అందించ్ స్థియికి ఎదగాలని అందుకు అని్న రకాల 
సహాయ సహకారాలు కూడా అందిస్తుమని తెలియజేశారు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మెల్యాపుటటో మండలంలో అగ్ని ప్రమ్దానకి గురైన ధానయాం 
కుప్పలను పరిశీల్ంచిన జనసేన న్యకులు

శతఘ్్న నూ్స్: పాతపట్నం, మెలియాపుటిటీ మండలమలోని పడ్డ గ్రామమలో ఇటీవల 
జరిగిన అగి్న ప్రమాదానికి గురైన వరి ధాన్మ కుపపెలను పరిశీలించిన జనస్న నాయకులు. 
అక్కడ రైతలు లబ్ బిసై, దంబురు దలై, బాలించి దలైలత మాటాలుడుతూ ఈ ప్రమాదం 
ఎల్ జరిగింది, ఎంత మేరకు నషటీం వాటిలిలుందని రైతలను అడిగి తెలుస్కునా్నరు. 
పంట నషటీం మగు్రు రైతలు కలుపుకొని ఐదు ఎకరాల వరకు నషటీపోయామని 
రైతలు లబోదిబోమంట్నా్నరు. మండల వ్వస్య అధికారులు మరియు రవెనూ్ 
ఉన్నతాధికారులు రైతలకు త్రితగతిన నషటీపరిహారం అందించాలని జనస్న పార్టీ 
తరఫున డిమాండ్ చ్యడం జరిగింది.

పరిగ్ మండలాధయాక్షుడు సురేష్ కి అభినందన సభ
శతఘ్్న నూ్స్: పెనుకొండ నియోజకవర్ం, ఆదివారం పరిగి మండల అధ్క్షుడు 
స్రేష్ అభనందన సభలో స్రేష్ ని సనామానించడం జరిగింది. ఈ కార్క్మంలో 
జనస్న నాయకులు, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్నడం జరిగింది.

NRI గండ్ల రమేష్ మరియు వారి 
టీం సభ్యాలకు జనసేన పార్టో తరఫున 

ధనయావాదాలు: జోతాస్నా కటారి
శతఘ్్న నూ్స్: చోడవరంకి చెందిన 10 సంవతసురాల బాలుడు “కోలుకులూరి 
సంమిత్ మూరితు” 11 KV విదు్త్ లైన్ వలన ష్టక్ కు గురై 2 కాళ్లు మరియు 
చ్యి కోలోపెయి శర్రం చాల్ భాగం కాలిపోయి అతి ద్న స్థితిలో ఉండడంత 
USA కు చెందిన గండలు రమేష్ మరియు వారి టీం 45 వేల రూపాయల చెకు్కను 
నా దా్రా పార్టీ పెద్దలైన శ్రీ బొలిశెటిటీ సత్ మరియు శ్రీ తమిమారడి్డ శివశంకర్ 
ల చ్తల మీదుగా జనస్న పార్టీ ఆఫీస్లో బాలుడి తండ్రి శ్రీ శివరామరాజుకి 
అందించడం జరిగింది. ఈ బాలుడికి సహాయం చ్యడానికి మందుకు వచిచేన 
గండలు రమేష్ మరియు వారి టీం సభు్లకు జనస్న పార్టీ తరఫున
జోతాసునా కటారి హృదయపూర్క ధన్వాదాలు తెలియజేస్రు.

క్రియాశీలక సభయాతవీం చేయంచుకోన 
జనసైనకులకు ప్రమ్దం సంభవిసేతే 5వేలు 
ఆరిధిక సాయం: శ్రీమతి సయయాద్ క్ంతి శ్రీ

శతఘ్్న నూ్స్: ఎచెచేరలు 
నియోజకవర్ంలో నాలుగు 
మండల్లలు జనసైనికుల 
కుట్ంబంలో క్రియాశీలక 
సభ్త్ం చ్యించుకోని 
కుట్ంబానికి ప్రమాదవ 
స్తతు ఏమైనా యాకిసుడంట్ 
జరిగిన లక మరణించిన 
జనస్న పార్టీ అధ్క్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ తరుఫున 
తనవంత సహాయంగా 
ఆ కుట్ంబానికి 5వేలు 
రూపాయలు అందిస్తునని 

ఎచెచేరలు నియోజకవర్ జనస్న నాయకురాలు శ్రీమతి సయ్ద్ కాంతి శ్రీ 
తెలిపారు.

కొతతేపల్్ల రైలేవీఅండర్ గ్ండ్ బిడిజి నీట గుంతల సమసయాను 
పరిషకారించాలన బెల్లంపల్్ల జనసేన డిమ్ండ్

శతఘ్్న నూ్స్: బలలుంపలిలు నియోజకవర్ంలో తాండూర్ మండలంలోని కొతతుపలిలు రైల్అండర్ 
గ్ండ్ బిడిజీ నిరిమాంచారు. కొతతుపలిలు తాండూరు రేచిని అచూచేలపూర్ వెళ్ళో ప్రజలు ఈ మార్ంలో 
ప్రయాణించుటకు తీవ్ర ఇబ్ందులు పడుతనా్నరు. ఎందుకంటే నీరు నిల్ ఉండటం వలలు మరియు 
నీటి గుంతలు ఉండటంత రాకపోకలకు తీవ్రఇబ్ందిగా మారింది. ఇపపెటి వరకు కూడా రైల్ 
అధికారులు మరియు ప్రజాప్రతినిధులు ఇని్న రోజులు అవుతనా్న… ఈ రైల్అండర్ బ్రిడ్జీ 
ప్రయాణ మార్ం సమస్ను పటిటీంచుకోకపోవడం చాల్ స్గు్ చ్ట్. ఇపపెటికైనా రైల్ అధికారులు, 
ప్రజాప్రతినిధులు కళ్లు తెరచి ఈ సమస్ను పరిష్కరించాలని జనస్న పారిటీ తరపున డిమాండ్ 
చ్యడం జరిగింది. ఈ కార్క్మంలో జనస్నపార్టీ యువ నాయకులు సదాల కార్తుక్, గుర్రం 
అరుణ్, శనిగరపు దురా్ప్రస్ద్, టేకం అంజి, అసంపలిలు నవీన్, ఎండి మొయిన్ద్్దన్, గుమమాల 
వినీత్, కామేరా తరుణ్, తాని స్యి, కోడిపే స్యి తదితరులు పాల్్నా్నరు.

ఘనంగా జనసేన NRI GULF సేవా సంస్థ న్యకులు
 గుంటూరు శంకర్ జనమాదిన వేడుకలు

శతఘ్్న నూ్స్: గుంటూరు, N.R.I. KU-
WAIT జనస్న నాయకుడు గుంటూరు 
శంకర్ పుటిటీనరోజు సందర్ంగా గుంటూరు 
రైల్ స్టీషన్లు నిరుపేదలకు దుపపెట్లు పంపిణీ 
చ్యడం జరిగినది ఈ కార్క్మంలో 
జనస్న పారిటీ రాష్ట కార్దరిశి శ్రీ వడ్రాణం 
మార్కండేయ బాబు, గుంటూరు జిల్లు జనస్న 
పారిటీ ప్రధాన కార్దరిశి శ్రీ ఉపుపె వెంకట 
రతతుయ్, కాపు సంక్షేమ స్న గుంటూరు 
జిల్లు నాయకులు శ్రీ యడలుపలిలు దానారావు, 
జనస్న నాయకులు శ్రీ చింతా రేణుకా 
రాజు, కాటూరి శ్రీనివాసరావు, యర్రగోపుల 
జయద్ప్ తదితరులు పాల్్నా్నరు. ఈ 
సందర్ంగా వారు గుంటూరు శంకర్ కి 
పుటిటీనరోజు శ్భాకాంక్లు త్లియజేశారు, 
వారు చ్స్తున్న స్వలను కోనియాడారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఆటోడ్రైవర్ల సేవలు ప్రశంసనీయంఆటోడ్రైవర్ల సేవలు ప్రశంసనీయం
శతఘ్్న నూ్స్: @స్ది్ధవినాయక పా్స్ంజర్ ఆట్ యూనియన్ సంక్ంతి సంబరాలుశతఘ్్న నూ్స్: @స్ది్ధవినాయక పా్స్ంజర్ ఆట్ యూనియన్ సంక్ంతి సంబరాలు
రాజమహంద్రవరం, స్థినిక గోదావరి గట్టీన ఉన్న రజక స్వా సంఘం కళ్్ణ రాజమహంద్రవరం, స్థినిక గోదావరి గట్టీన ఉన్న రజక స్వా సంఘం కళ్్ణ 
మండపంలో ఆదివారం శ్రీ స్ది్ధ వినాయక పా్స్ంజర్ ఆట్ యూనియన్ స్రేష్ మండపంలో ఆదివారం శ్రీ స్ది్ధ వినాయక పా్స్ంజర్ ఆట్ యూనియన్ స్రేష్ 
నాయుడు ఆధ్ర్ంలో సంక్ంతి సంబరాలు ఘనంగా నిర్హంచారు. ఈ సంక్ంతి నాయుడు ఆధ్ర్ంలో సంక్ంతి సంబరాలు ఘనంగా నిర్హంచారు. ఈ సంక్ంతి 
సంబరాల మహోతసువానికి జనస్న పార్టీ రాష్ట సీనియర్ నాయకులు వై.శ్రీనివాస్, మాజీ సంబరాల మహోతసువానికి జనస్న పార్టీ రాష్ట సీనియర్ నాయకులు వై.శ్రీనివాస్, మాజీ 
ఎమెమాల్ రౌత సూర్ప్రకాశరావు, జనస్న పార్టీ అర్న్ నియోజకవర్ ఇనాచేర్జీ అనుశ్రీ ఎమెమాల్ రౌత సూర్ప్రకాశరావు, జనస్న పార్టీ అర్న్ నియోజకవర్ ఇనాచేర్జీ అనుశ్రీ 
సత్నారాయణ, మాజీ డిపూ్టీ మేయర్, ఆట్ యూనియన్ నాయకుడు బాక్సు ప్రస్ద్ సత్నారాయణ, మాజీ డిపూ్టీ మేయర్, ఆట్ యూనియన్ నాయకుడు బాక్సు ప్రస్ద్ 
లు మఖ్ అతిథులుగా హాజరయా్రు. ఈ సందర్ంగా వై.శ్రీనివాస్ మాటాలుడుతూ లు మఖ్ అతిథులుగా హాజరయా్రు. ఈ సందర్ంగా వై.శ్రీనివాస్ మాటాలుడుతూ 
ఆట్ డ్రైవరులు నీతికి, నిజాయితీకి నిదరశినమని కొనియాడారు. నిత్ం ప్రయాణీకులను ఆట్ డ్రైవరులు నీతికి, నిజాయితీకి నిదరశినమని కొనియాడారు. నిత్ం ప్రయాణీకులను 
క్షేమంగా వారి గమ్స్థినాలకు చ్రుచేతూ కషటీపడే మనసతుత్ం కలిగిన వారని ఎంత క్షేమంగా వారి గమ్స్థినాలకు చ్రుచేతూ కషటీపడే మనసతుత్ం కలిగిన వారని ఎంత 
మంది గరి్ణులకు ఉచితంగా స్వలు అందిస్తునా్నరని ప్రశంస్ంచారు. ఆట్లో కూతరి మంది గరి్ణులకు ఉచితంగా స్వలు అందిస్తునా్నరని ప్రశంస్ంచారు. ఆట్లో కూతరి 
వివాహానికి ఓ తండ్రి నగదు బా్గ్ తీస్కుని వెళ్తూ, ఆట్లో మరిచినా నిజాయితీగా వివాహానికి ఓ తండ్రి నగదు బా్గ్ తీస్కుని వెళ్తూ, ఆట్లో మరిచినా నిజాయితీగా 
జిల్లు ఎసీపెకి అందచ్స్ తమ గొపపెతనాని్న చాట్కుంట్నా్నరని అభనందించారు. జిల్లు ఎసీపెకి అందచ్స్ తమ గొపపెతనాని్న చాట్కుంట్నా్నరని అభనందించారు. 
ఆట్ యూనియన్ సభు్లు భవిష్తతులో మరింత ఉన్నత స్థియి ఎదగాలని, ఇతర ఆట్ యూనియన్ సభు్లు భవిష్తతులో మరింత ఉన్నత స్థియి ఎదగాలని, ఇతర 
యూనియనలుకు ఆదరశింగా నిలుస్తునా్నరని, ఆట్ యూనియన్ సభు్లకు, వారి యూనియనలుకు ఆదరశింగా నిలుస్తునా్నరని, ఆట్ యూనియన్ సభు్లకు, వారి 
కుట్ంబాలకు ఎట్వంటి సమస్ వచిచేనా జనస్న పార్టీ వెంట ఉంట్ందని వై. శ్రీనివాస్ కుట్ంబాలకు ఎట్వంటి సమస్ వచిచేనా జనస్న పార్టీ వెంట ఉంట్ందని వై. శ్రీనివాస్ 
భరోస్ ఇచాచేరు. ఈ కార్క్మంలో జనస్న పార్టీ సీనియర్ నాయకులు దాసరి భరోస్ ఇచాచేరు. ఈ కార్క్మంలో జనస్న పార్టీ సీనియర్ నాయకులు దాసరి 
గురునాధరావు, జిల్లు కార్దరుశిలు జామి సత్నారాణ, త్జోమూరుతుల నరస్ంహమూరితు, గురునాధరావు, జిల్లు కార్దరుశిలు జామి సత్నారాణ, త్జోమూరుతుల నరస్ంహమూరితు, 
జిల్లు మఖ్ నాయకులు రావాడ నాగు (అనపరితు) తదితరులు పాల్్నా్నరు.జిల్లు మఖ్ నాయకులు రావాడ నాగు (అనపరితు) తదితరులు పాల్్నా్నరు.

స్ళ్్లరుపేటలో జనసేన పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేసాతి: ఆవుల రమణస్ళ్్లరుపేటలో జనసేన పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేసాతి: ఆవుల రమణ
శతఘ్్న నూ్స్: సూళ్లురుపేట, జనస్న పార్టీ అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ ఆదేశాల మేరకు శతఘ్్న నూ్స్: సూళ్లురుపేట, జనస్న పార్టీ అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ ఆదేశాల మేరకు 
నియోజక ఇంచారిజీ ఉయా్ల ప్రవీణ్ ప్రోతాసుహంత సూళ్లురుపేట మండలం అధ్క్షుడు ఆవుల నియోజక ఇంచారిజీ ఉయా్ల ప్రవీణ్ ప్రోతాసుహంత సూళ్లురుపేట మండలం అధ్క్షుడు ఆవుల 
రమణ ఆధ్ర్ంలో మండలంలోని గ్రామస్థియి నుండి మండలం వరకు మఖ్ నాయకులను రమణ ఆధ్ర్ంలో మండలంలోని గ్రామస్థియి నుండి మండలం వరకు మఖ్ నాయకులను 
నూతన కమిటీ వేయడం జరిగింది.ఈ సందర్ంగా ఆవుల రమణ మాటాలుడుతూ మండలం గ్రామాల నూతన కమిటీ వేయడం జరిగింది.ఈ సందర్ంగా ఆవుల రమణ మాటాలుడుతూ మండలం గ్రామాల 
ప్రజా సమస్లపై పోరాడి జనస్న పార్టీ బలోపేతానికి కృష్ చ్స్తునని ఆయన తెలిపారు. పలు ప్రజా సమస్లపై పోరాడి జనస్న పార్టీ బలోపేతానికి కృష్ చ్స్తునని ఆయన తెలిపారు. పలు 
సమస్లు ప్రజలు ఇబ్ందులు పడుతన్న తరుణంలో జనస్న ఎపపెటికపుపెడు గమనిసూతు.. పేద సమస్లు ప్రజలు ఇబ్ందులు పడుతన్న తరుణంలో జనస్న ఎపపెటికపుపెడు గమనిసూతు.. పేద 
ప్రజలకు అండగా ఉంట్ందని, మన నాయకులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ తన ఆడంబరమైన జీవితాని్న ప్రజలకు అండగా ఉంట్ందని, మన నాయకులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ తన ఆడంబరమైన జీవితాని్న 
తా్గం చ్స్ ప్రజల స్వకై తిరుగుతనా్నరని మనమ మన నాయకుడి ఆశయాలను మందుకు తా్గం చ్స్ ప్రజల స్వకై తిరుగుతనా్నరని మనమ మన నాయకుడి ఆశయాలను మందుకు 
తీస్కువెళ్లులి.. అందుకు మనమ ప్రజలలో మమేకమై కషటీపడాలిసున అవసరం ఎంతైనా ఉందని తీస్కువెళ్లులి.. అందుకు మనమ ప్రజలలో మమేకమై కషటీపడాలిసున అవసరం ఎంతైనా ఉందని 
తెలిపారు. ఈ కార్క్మంలో మండల ఉపాధ్క్షుడు వలూలురు కిరణ్, శ్రీహారికోట జగద్ష్, నెలూలురు తెలిపారు. ఈ కార్క్మంలో మండల ఉపాధ్క్షుడు వలూలురు కిరణ్, శ్రీహారికోట జగద్ష్, నెలూలురు 
చంద్రశేఖర్, తిపలపూడి రమణ తదితరులు పాల్్నా్నరు.చంద్రశేఖర్, తిపలపూడి రమణ తదితరులు పాల్్నా్నరు.

కుపపాం మండల కమిటీల నియామకంకుపపాం మండల కమిటీల నియామకం
శతఘ్్న నూ్స్: కుపపెం, అధ్క్షుల వారి అనుమతిత ఇదివరకే నియోకవర్ంలోని మండల్ధ్క్షులను శతఘ్్న నూ్స్: కుపపెం, అధ్క్షుల వారి అనుమతిత ఇదివరకే నియోకవర్ంలోని మండల్ధ్క్షులను 
ప్రకటించిన విషయం తెలిస్నదే. అందులో బాగంగా, అధిష్టటీనం వారి ఆదేశాలు మరియు జిల్లుధ్క్షుల ప్రకటించిన విషయం తెలిస్నదే. అందులో బాగంగా, అధిష్టటీనం వారి ఆదేశాలు మరియు జిల్లుధ్క్షుల 
వారి సూచనల మేరకు, కొతతుగా మండల కమిటీ సభు్లను, నియోజకవర్ ఇనాచేర్జీ, జిల్లు కార్వర్ వారి సూచనల మేరకు, కొతతుగా మండల కమిటీ సభు్లను, నియోజకవర్ ఇనాచేర్జీ, జిల్లు కార్వర్ 
సభు్లు మరియు సమన్యకరతులు, మండల అధ్క్షులు వారి సమక్ంలో ఎను్నకోవడం మరియు వారి సభు్లు మరియు సమన్యకరతులు, మండల అధ్క్షులు వారి సమక్ంలో ఎను్నకోవడం మరియు వారి 
యొక్క భాధ్తలు గురించి తెలియజేయడం కొరకు ఆదివారం అనగా 09/01/2022 మండల కమిటీ యొక్క భాధ్తలు గురించి తెలియజేయడం కొరకు ఆదివారం అనగా 09/01/2022 మండల కమిటీ 
సమావేశం ఏరాపెట్చ్యడం జరిగింది. ఈ కార్క్మంలో, నియోజకవర్ ఇనాచేర్జీ శ్రీ డాకటీర్ మది్దనేని సమావేశం ఏరాపెట్చ్యడం జరిగింది. ఈ కార్క్మంలో, నియోజకవర్ ఇనాచేర్జీ శ్రీ డాకటీర్ మది్దనేని 
వెంకటరమణ, జిల్లు కార్దరిశి శ్రీ రామమూరితు, సంయుకతు కార్దరిశి శ్రీ మనెపపె, శ్రీ వేణు, చిరంజీవి యువత వెంకటరమణ, జిల్లు కార్దరిశి శ్రీ రామమూరితు, సంయుకతు కార్దరిశి శ్రీ మనెపపె, శ్రీ వేణు, చిరంజీవి యువత 
అధ్క్షులు శ్రీ నవీన్, మండల అధ్క్షులు శ్రీ కిషోర్, శ్రీ హర్శ్, శ్రీ స్ధాకర్, శ్రీ ప్రవీణ్, శ్రీ చంద్రు, శ్రీ అమీర్ అధ్క్షులు శ్రీ నవీన్, మండల అధ్క్షులు శ్రీ కిషోర్, శ్రీ హర్శ్, శ్రీ స్ధాకర్, శ్రీ ప్రవీణ్, శ్రీ చంద్రు, శ్రీ అమీర్ 
మరియు ఇతర జనసైనికులు పాల్్ని నూతన మండల కమిటీ కార్వర్ం ఏరాపెట్ గురించి చరిచేంచడం మరియు ఇతర జనసైనికులు పాల్్ని నూతన మండల కమిటీ కార్వర్ం ఏరాపెట్ గురించి చరిచేంచడం 
జరిగింది. అందరిత చరిచేంచిన పిమమాట నూతన మండల కమిటీ జాబితా వివరాలను జిల్లుధ్క్షుల వారికి జరిగింది. అందరిత చరిచేంచిన పిమమాట నూతన మండల కమిటీ జాబితా వివరాలను జిల్లుధ్క్షుల వారికి 
అందజేయడం జరుగుతందని నియోజకవర్ ఇనాచేరిజీ తెలియజేయడం జరిగింది.అందజేయడం జరుగుతందని నియోజకవర్ ఇనాచేరిజీ తెలియజేయడం జరిగింది.

మాడుగుల నియోజకవర్గం జనసేనలో చేరికలుమాడుగుల నియోజకవర్గం జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్్న నూ్స్: మాడుగుల శతఘ్్న నూ్స్: మాడుగుల 
నియోజకవర్ం, మాడుగుల నియోజకవర్ం, మాడుగుల 
మండలంలో వమామాలి గ్రామంలో మండలంలో వమామాలి గ్రామంలో 
జనస్నా పార్టీ అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ జనస్నా పార్టీ అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్్ణ్ స్దా్ధంతాలు, ఆశయాలు నచిచే కళ్్ణ్ స్దా్ధంతాలు, ఆశయాలు నచిచే 
గుమమాడి శ్రీరామ్ ఆధ్ర్ంలో స్మారు గుమమాడి శ్రీరామ్ ఆధ్ర్ంలో స్మారు 
60 మంది జనస్న పార్టీలోకి చ్రటం 60 మంది జనస్న పార్టీలోకి చ్రటం 
జరిగింది. ఈ కార్క్మంలో మాడుగుల జరిగింది. ఈ కార్క్మంలో మాడుగుల 
అధ్క్షులు రొబా్ మహష్, రాంబాబు, అధ్క్షులు రొబా్ మహష్, రాంబాబు, 

నూకరాజు, దయ యాదవ్, శివాజీ, చిడికాడ నుండి రామ, నాయుడు, k కోటపాడు నుండి త్రినాద్ నూకరాజు, దయ యాదవ్, శివాజీ, చిడికాడ నుండి రామ, నాయుడు, k కోటపాడు నుండి త్రినాద్ 
పాల్్నా్నరు.పాల్్నా్నరు.

సంగం మండలాధయూక్షుడు ర్కేష్ యాదవ్ ప్రమాణ స్్కారంసంగం మండలాధయూక్షుడు ర్కేష్ యాదవ్ ప్రమాణ స్్కారం
శతఘ్్న నూ్స్: ఆతమాకూర్, జనస్న పార్టీ శతఘ్్న నూ్స్: ఆతమాకూర్, జనస్న పార్టీ 
ఆతమాకూర్ నియోజకవర్ పరిధిలోని సంగం ఆతమాకూర్ నియోజకవర్ పరిధిలోని సంగం 
మండల అధ్క్షుడు రాకేష్ యాదవ్ ప్రమాణ మండల అధ్క్షుడు రాకేష్ యాదవ్ ప్రమాణ 
సీ్కారంకు భార్గా కార్కరతులు వచాచేరు. సీ్కారంకు భార్గా కార్కరతులు వచాచేరు. 
ఈ కార్క్మంలో నియోజకవర్ ఇంచార్జీ శ్రీ ఈ కార్క్మంలో నియోజకవర్ ఇంచార్జీ శ్రీ 
నలిశెటిటీ శ్రీధర్ రాకేష్ యాదవ్ చ్త ప్రమాణ నలిశెటిటీ శ్రీధర్ రాకేష్ యాదవ్ చ్త ప్రమాణ 
సీ్కారం చ్యించారు. ఈ కార్క్మంలో సీ్కారం చ్యించారు. ఈ కార్క్మంలో 
పార్టీ కార్కరతులు శ్రీనివాస్ భరత్, జడీపెటీసీ పార్టీ కార్కరతులు శ్రీనివాస్ భరత్, జడీపెటీసీ 
అభ్రిథి నాగరాజు యాదవ్, వారు్డ మెంబర్ రవి అభ్రిథి నాగరాజు యాదవ్, వారు్డ మెంబర్ రవి 
ఉదయగిరి, కోవూరు జనస్న నాయకులు శ్రీను, ఉదయగిరి, కోవూరు జనస్న నాయకులు శ్రీను, 
రాజా, ఆతమాకూర్ టౌన్ మండల అధ్క్షుడు రాజా, ఆతమాకూర్ టౌన్ మండల అధ్క్షుడు 
ప్రవీణ్ పతితుపాటి, మర్రిపాడు పార్టీ కార్కరతులు ప్రవీణ్ పతితుపాటి, మర్రిపాడు పార్టీ కార్కరతులు 

స్నీల్ యాదవ్, తదితరులు హాజరయా్రు.స్నీల్ యాదవ్, తదితరులు హాజరయా్రు.

క్రేత్ర సాథాయలో పార్టీ నిర్మోణం జరగాలి: క్రేత్ర సాథాయలో పార్టీ నిర్మోణం జరగాలి: 
కొపపాల లావణయూకుమార్కొపపాల లావణయూకుమార్

శతఘ్్న నూ్స్: జనస్న పార్టీ జిల్లు అధ్క్షులు డా:పస్పులటి హరిప్రస్ద్ శతఘ్్న నూ్స్: జనస్న పార్టీ జిల్లు అధ్క్షులు డా:పస్పులటి హరిప్రస్ద్ 
ఆదేశాల ప్రకారం జిల్లు కార్దరుశిలు కొపపెల ల్వణ్కుమార్, దాస్ ఆదేశాల ప్రకారం జిల్లు కార్దరుశిలు కొపపెల ల్వణ్కుమార్, దాస్ 
హమకుమార్ మరియు నియోజకవర్ం నాయకుడు హమస్ందరం సత్వేడు హమకుమార్ మరియు నియోజకవర్ం నాయకుడు హమస్ందరం సత్వేడు 
నియోజకవర్ంలోని నారాయణవనం, పిచాచేటూరు, K.V.B పురం మండల్లోలు నియోజకవర్ంలోని నారాయణవనం, పిచాచేటూరు, K.V.B పురం మండల్లోలు 
పర్టించి కమిటీ విధివిధానాలు, పార్టీ నిరామాణం గురుంచి జనసైనికులత పర్టించి కమిటీ విధివిధానాలు, పార్టీ నిరామాణం గురుంచి జనసైనికులత 
మాటాలుడటం జరిగింది. ల్వణ్కుమార్ మాటాలుడుతూ క్రేత్ స్థియిలో పార్టీ మాటాలుడటం జరిగింది. ల్వణ్కుమార్ మాటాలుడుతూ క్రేత్ స్థియిలో పార్టీ 
నిరామాణం జరగాలని, అందుకు అనుగుణంగానే అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ నిరామాణం జరగాలని, అందుకు అనుగుణంగానే అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ 
ఇపపెటికే మండల అధ్క్షులను నియమించారని, తొందరలో మండల కమిటీని ఇపపెటికే మండల అధ్క్షులను నియమించారని, తొందరలో మండల కమిటీని 
వేయటం జరుగుతందని, జనసైనికులు ప్రజలకు అందుబాట్లో ఉంటూ వేయటం జరుగుతందని, జనసైనికులు ప్రజలకు అందుబాట్లో ఉంటూ 
ప్రజా సమస్లమీద పోరాడాలని తెలియజేస్రు. ఈ కార్క్మాలోలు మండల ప్రజా సమస్లమీద పోరాడాలని తెలియజేస్రు. ఈ కార్క్మాలోలు మండల 
అధ్క్షులు స్మన్, దేవ ప్రశాంత్, థామస్ నాయకులు చరణ్, సతీష్, గవాస్కర్, అధ్క్షులు స్మన్, దేవ ప్రశాంత్, థామస్ నాయకులు చరణ్, సతీష్, గవాస్కర్, 
రామూమారితు, రాజేష్ ,సీటీఫెన్, అరుణ్ తదితరులు పాల్్నా్నరు.రామూమారితు, రాజేష్ ,సీటీఫెన్, అరుణ్ తదితరులు పాల్్నా్నరు.

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


ఆతమోకూరు జనసేన ఆధ్రయూంలో బైక్ ర్యూలీ 

సోమవారం, 10 జనవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  9391115789

జనసేన పార్టో మంగళగ్రి నూతన మండల 
కమిటీల ఏర్్పట 

శతఘ్్న నూ్స్:  జనస్న పార్టీ 
మంగళగిరి నియోజకవర్ం 
కమిటీ నియామకంలో భాగంగా 
మంగళగిరి మండల అధ్క్షులు 
వాస్ శ్రీనివాసరావు అధ్క్తన 
నియోజకవర్ పార్టీ కారా్లయంలో 
ఉదయం 11 గంటలకు మండల 

పార్టీ సమావేశం నిర్హంచడం జరిగింది. ఈ కార్క్మానికి మఖ్అతిథిగా జనస్న పార్టీ 
రాష్ట చ్నేత వికాస విభాగం చైరమాన్ మరియు మంగళగిరి నియోజకవర్ ఇంచారిజీ శ్రీ చిలలుపలిలు 
శ్రీనివాసరావు పాల్్ని మండల కమిటీలో పని చ్యబోయే కార్కరతులకు దిశానిరే్దశం చ్స్ 
తదుపరి మంగళగిరి రూరల్ మండలంలో పార్టీ బలోపేతానికి బలంగా చ్యాలని కోరారు. 
మరియు జనస్న పార్టీ కార్కరతులకు క్రియాశీలక సభ్త్ం కలిపెంచి ఐదు లక్ల రూపాయల 
బీమా సౌకర్ం కలిపెంచిన ఏకైక పార్టీ జనస్న పార్టీ అని తెలియజేశారు. తదుపరి రాష్ట 
కార్దరిశి బేతపూడి విజయ శేఖర్ మాటాలుడుతూ పార్టీ కమిటీలలో దళ్తలకు, గిరిజనులకు 
అగ్రస్థినం కలిపెస్తున్న పార్టీ అధిష్టటీనానికి ధన్వాదాలు తెలియజేశారు. రాబోయే ఎని్నకలోలు 
మంగళగిరి నియోజకవర్ంలో శ్రీ చిలలుపలిలు శ్రీనివాసరావు నాయకత్ంలో జనస్న 
పార్టీ గెలుపే లక్ష్ంగా అందరూ పని చ్యాలని తెలియజేశారు. అల్గే జిల్లు కార్దరిశి 
రావి రమా మాటాలుడుతూ జనస్న కమిటీలలో అని్న వరా్ల వారికి సమచిత ప్ధాన్ం 
కలిపెస్తునా్నరని మరియు మహళలకు సమచిత గౌరవం ఇస్తునా్నరని తెలియజేశారు. 
మరియు మండల అధ్క్షులు వాస్ శ్రీనివాసరావు మాటాలుడుతూ నూతన మండల కమిటీ 
ఏరాపెట్ చ్స్తునా్నమని కమిటీలో ఉండే నాయకులు నిజాయితీగా, నిస్్ర్ధంగా పార్టీ 
కోసం పని చ్యాలని కోరారు. సమావేశం అనంతరం నియోజకవర్ ఇనాచేర్జీ శ్రీ చిలలుపలిలు 
శ్రీనివాసరావు నూతనంగా ఎని్నకైన మండల అధ్క్షులకు, రాష్ట కార్దరిశి మరియు జిల్లు 
కార్దరుశిలకు శ్భాకాంక్లు తెలియజేస్ శాలువాత సత్కరించారు. చివరగా మండలం 
నుండి వచిచేన వివిధ గ్రామాల నాయకులు, కార్కరతులు మాటాలుడుతూ పార్టీ నిరామాణం కోసం 
బలంగా సమయం కేటాయించి ప్రజలోలుకి పార్టీని మందుకు తీస్కెళ్తుమని మాటాలుడారు. ఈ 
కార్క్మంలో రాష్ట చ్నేత కమిటీ ప్రధాన కార్దరిశి శ్రీ పర్తం మధు, దాసరి కిరణ్, విషు్ణ 
మొలకల వకుళ్దేవి, కట్టీపోగు నవీన్ కుమార్ మరియు మంగళగిరి మండలం జనస్న 
పార్టీ నాయకులు, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్నా్నరు.

కీళ్ల వాతంతో బాధపడుతునని వయాకితేకి పదివేలు 
ఆరిధిక సాయమందించిన శ్రీ గుంటూరు శంకర్
శతఘ్్న నూ్స్: రాజోలు నియోజకవర్ం, సఖినేటిపలిలు మండలం, కేశవదాస్పాలెం 
గ్రామంలో ఆచంట పదామావతి అనే 22 సంవతసురాల అమామాయి కీళలు వాతంత బాధపడుతన్న 
విషయాని్న కువైట్ లో ఉన్నట్వంటి కడప రైల్కోడూరుకు చెందిన శ్రీ గుంటూరు శంకర్ 
దృష్టీకి తీస్కువెళలుడం జరిగింది. వెంటనే సపెందించి ఆదివారం అతని పుటిటీనరోజు సందర్ంగా 
పదివేల రూపాయలు ఆ కుట్ంబానికి జనస్న గల్ఫే కారిమాకులు గ్రూపు సభు్లు మనెయ్, 
గంటా రామకృష్ణ, సూరా్రావు, గుబ్లప్రస్ద్, నాగ చందూల సహాయసహకారాలత శ్రీ 
మండేల బాబి నాయుడు ఆధ్ర్ంలో అందజేయడం జరిగింది. గ్రామ సరపెంచ్ ఎంపీటీసీ 
మరియు గ్రామస్తులు అందరూ కూడా శ్రీ గుంటూరు శంకర్ అందించిన సహాయానికి, శ్రీ 
గుంటూరు శంకర్ కి ధన్వాదాలు తెలియజేశారు. అదేవిధంగా శ్రీ గుంటూరు శంకర్ కి 
జనమాదిన శ్భాకాంక్లు తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ కార్క్మంలో కేశవదాస్పాలెం 
గ్రామ సరపెంచ్ మరియు ఎంపీటీసీ మరియు జనస్న నాయకులు, జనసైనికులు, గ్రామస్తులు 
పాల్్నా్నరు.

శతఘ్్న నూ్స్: ఆతమాకూరు, 
యూత్ ఫారేమాషన్ డే 
సందర్ంగా ఆతమాకూరు 
నియోజకవర్ంలోని వివిధ 

సమస్లపై భవిష్త్ పోరాట కారా్చరణ గురించి చరిచేంచ్ందుకు జనస్న పార్టీ యూత్ 
ఆధ్ర్ంలో సంగం నుండి ఆతమాకూరు వరకు భార్ బైక్ రా్లీ, అనంతరం ఆతమాకూరు 
జనస్న పార్టీ కారా్లయంలో భవిష్త్ కారా్చరణపై సమావేశం నిర్హంచారు. ఈ 
సందర్ంగా నియోజకవర్ ఇంచార్జీ నలిశెటిటీ శ్రీధర్ మాటాలుడుతూ ఇనుప కండరాలు, 
ఉకు్క నరాలు, వజ్ర సంకలపెం గల 100 మంది యువకులు ఉంటే చాలు, ఈ దేశ 
స్థితిగతలను మారిచే వేయొచుచే అన్న స్్మి వివేకానంద గారి సూపెరితుని గురుతు 
చ్స్కునా్నరు. ఆతమాకూరు నియోజకవర్ రూపురేఖలను మారేచేస్ శకితు గల, అభవృది్ధని 
పరుగులు పెటిటీంచగలిగే ఆతమాకూరు అభవృది్ధ సపానాలైన నడికుడి – కాళహస్తు రైల్ 
మార్ం భూస్కరణ, ఆనం సంజీవరడి్డ ఎతితుపోతల పథకం, చుక్కల భూమి సమస్, 
సంగం బా్రేజీ, సమగ్ర సమశిల పథకం, నిరుదో్గ యువతకు ఉపాధి కలిపెంచ్ 
ఇండస్్రాయల్ పార్్క నుండి పరిశ్రమల తరలింపు, నియోజకవర్ంలో అదా్నంగా ఉన్న 
రోడలు పరిస్థితి మొదలగు నియోజకవర్ సమస్లపై భవిష్తతులో పోరాటాలు చ్స్ందుకు 
జనస్న పార్టీ ఒక కారా్చరణ రూపందించుకోవడం జరిగింది.

పోలవరం నియోజకవర్ం జనస్నలో భార్ చ్రికలు
శతఘ్్న నూ్స్: పోలవరం నియోజకవర్ం, పోలవరం మండలంలోని ప్రగడపలిలు 
గ్రామంలో జనస్న పార్టీలోకి వివిధ పార్టీలలోని 25మంది మఖ్నాయకులు కార్కరతులు 
జనస్న పార్టీ తీరథిం తిస్కోవడం జరిగింది. వీరిని స్దరంగా జనస్న పార్టీలోకి 
మఖ్నాయకులు పార్టీ కండువా కపిపె ఆహా్నించారు. ఈ కార్క్మంలో జిల్లు ప్రధాన 
కార్దరిశి శ్రీ కరటం స్యి, జిల్లు నాయకులు గెడ్డమనుగు రవికుమార్, పోలవరం 
నియోజకవర్ ఇంచార్జీ చిర్రి బాలరాజు మరియు జిల్లు, మండల మఖ్నాయకులు 
పాల్్నా్నరు.

కష్టోలో్ల ఉనని ప్రతి కుటంబానకి అండగా 
ఉంటనని బండారు శ్రీనవాస్

శతఘ్్న నూ్స్: తూరుపెగోదావరి జిల్లు, కొతతుపేట నియోజకవర్ం జనస్న పార్టీ 
అధినేత, ప్రమఖ జనస్న నాయకులు, ఇనాచేర్జీ బండారు శ్రీనివాస్ ఆదివారం 
వానపలిలు గ్రామంలో ఇటీవల గత కొది్ద రోజుల క్రితం మరణించిన పూలమరి సత్వతి, 
తిరునాధమ పలలుంరాజు మరియు బండారు వీర్రాజు కుట్ంబ సభు్లను పరామరిశించి, 
ఎంత ధైర్ంగా ఉండాలని, కుట్ంబ సభు్లందరిని కలిస్ వారి కషటీస్ఖాలోలు మేమ 
ఎపుపెడూ ఉంటామని, ఎంత ఆతీమాయతత వారందరిని పేరుపేరునా పలుకరించి, 
పరామరిశించారు. ఒక గొపపె నాయకుని నాయకత్ంలో మేమంతా మందుకు 
స్గుతన్నఒదులకు గర్ంగా ఉందని జనసైనికులు ఈ సందర్ంగా తెలియజేశారు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS


సోమవారం, 10 జనవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

దళిత మహిళ సర్పంచ్ పట్ల అనుచితంగా ప్రవరితేంచిన వైస్పీ నేతలపై 
కేసు నమోదు చేయాల్: న్దండ్ల మన్హర్

• సరపెంచ్ కి అండగా ఉన్న జనస్న నేతలపై ఎసీసు ఎసీటీ అట్రాస్టీ కేస్ల్?
• దళ్తలపై దాడులు పెరిగినా పోలీస్లు పటిటీంచుకోవడం లదు

శతఘ్్న నూ్స్: తూరుపెగోదావరి జిల్లు మండపేట 
నియోజకవర్ంలోని చలూలురు గ్రామంలో దళ్త 
నుంచి సరపెంచ్ గా ఎని్నకైన శ్రీమతి దాస్ మీనా 
కుమారి విషయంలో అనుచితంగా వ్వహరించిన 
వైసీపీ నాయకులపై కేస్లు నమోదు చ్యకుండా 
పోలీస్లు మౌనంగా ఉండటం దురదృషటీకరం, 
తన గౌరవానికి భంగం వాటిలలు విధంగా గవర్నర్ 
కోటాలో ఎని్నకైన ఎమెమాలీసు శ్రీ తట త్రిమూరుతులు, 

ఆయన అనుచరులు ప్రవరితుంచారని శ్రీమతి మీనా కుమారి పోలీస్లకు ఫిరా్దు చ్స్నా ఎందుకు 
ఎఫ్.ఐ.ఆర్. దాఖలు చ్యడం లదు. చటాటీని్న ఉలలుంఘ్సూతు, గ్రామ సరపెంచ్ కి దకా్కలిసున ప్రోట్కాల్ 
కూడా కాదని ప్రవరితుంచిన వారిపై చర్లు తీస్కొనేందుకు పోలీస్లు వెనకాడటం వెనక కచిచేతంగా 
అధికార పార్టీ ఒతితుళ్ళో ఉనా్నయి. దళ్త మహళ అయిన సరపెంచ్ కి అండగా నిలిచిన మండపేట 
నియోజకవర్ం జనస్న ఇంచార్్డ పై వేగుళళో లీల్కృష్ణ, ఇతర జనస్న నాయకులపై ఎసీసు ఎసీటీ అట్రాస్టీ 
కేస్ నమోదు. చ్యడం చూస్తుంటే పోలీస్ అధికారులను అధికార పక్ం ఎల్ వాడుకొంట్ందో అర్ధం 
అవుతంది. పోలీస్లు చటాటీని్న ఉలలుంఘ్ంచడంపై జనస్న పార్టీ తూరుపె గోదావరి జిల్లు నాయకులు 
ప్రజాస్్మ్ విధానంలో నిరసనలు తెలియచ్శారు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను ఇపపెటికే 
పార్టీ అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ దృష్టీకి తీస్కువెళ్ళోం. ఈ కేస్ విషయంలో రామచంద్రపురం 
డీఎసీపె శ్రీ బాలచంద్రారడి్డ వైఖరి, కేస్ను పక్కదోవ పటిటీస్తున్న విధానం సహజ నా్య సూత్రాలకు 
విరుద్ధంగా ఉంది. చటటీ విరుద్ధంగా అధికార పక్షానికి పోలీస్లు అండగా ఉండటం వలలు రాష్టంలో 
దళ్తలపై దాష్టీకాలు పెరుగుతనా్నయి. వైసీపీ అధికారంలోకి వచాచేక తూ.గో. జిల్లు రాజానగరం 
నియోజకవర్ంలో దళ్త యువకుడికి పోలీస్ల శిరోమండనం చ్స్న ఘటన చోట్ చ్స్కొంది. 
అదే జిల్లులో స్మరలుకోట పోలీస్ల వేధింపులకు ఓ దళ్త యువకుడు ఆతమాహత్కు పాలపెడా్డడు. 
వైసీపీ పాలనలో ఎసీసు, ఎసీటీ చటాటీని్న దళ్తలపైనే ప్రయోగిస్తునా్నరు. ఇపుపెడు దళ్తలకు అండగా 
నిలిచినవారిపై అట్రాస్టీ కేస్లు నమోదు చ్యడం వలూలురు ఘటనలో చూస్తునా్నం. ఇపుపెడే కాదు 
గతంలోనూ దళ్తలపై దాడులు చ్స్న చరిత్ ఉన్నవారికి మాత్ం రక్ణ ఇస్తునా్నరు. ఇది కచిచేతంగా 
చటటీ విరుద్ధమే. సరపెంచ్ శ్రీమతి మీనా కుమారి ఇచిచేన ఫిరా్దు మేరకు ఎఫ్.ఐ.ఆర్. దాఖలు చ్స్ 
తక్ణమే నిందితలపై చర్లు తీస్కోవాలి. జనస్న నేతలపై వేధింపులు ఆపాలి లని పక్ంలో పార్టీ 
నాయకత్ం పోరాటానికి స్ద్ధమవుతంది. ఈ కేస్ను పక్కదోవ పటిటీస్తున్న గురించి జాతీయ ఎసీసు 
కమిషన్ కు ఫిరా్దు చ్స్తుం. వారిపైనా, రాష్టంలో దళ్తలపై స్గుతన్న దాష్టీకాలు గురించి జాతీయ 
ఎసీసు కమిషన్ కు పిరా్దు చ్స్తుం అని నాదండలు మన్హర్ తెలిపారు.

న్గ్రెడిడిపల్్ల జనసేన ఆధవీరయాంలో రోడుడి 
నర్మాణం

శతఘ్్న నూ్స్:  కడప జిల్లు, రాజంపేట నియోజకవర్ం నందలూరు 
మండలం నాగిరడి్డపలిలు పంచాయతీ తటపాలెం దగ్ర ఉన్న జోస్ఫ్ సూ్కల్ 
దగ్ర జనస్న ఆధ్ర్ంలో రోడు్డ నిరామాణ కార్క్మం జరిగింది. ప్రభుత్ం 
కోసం వేచి చూస్ నిరాశ పడిన తటపాలెం ప్రజలకు జనస్న పార్టీ 
కార్కరతులు ఇచిచేన హామీ నెరవేరాచేరు.
ప్రభుత్ం చ్యలని పని కూడా జనస్న పార్టీ నందలూరు కార్కరతులు చ్స్ 
చూపించారు. ఈ కార్క్మంలో నందలూరు జనసైనికులు నాగ ఆర్, ప్రకాష్, 
అవుల స్యి, నడిగడ్డ ప్రశాంత్ భారతల, మండం రామ, తిపపెయపలిలు 
ప్రశాంత్, ఆడపుర్ శ్రీకాంత్, టంగుటూరు ఈశ్ర్, టంగుటూరు కళ్్ణ్, 
నడిగడ్డ గురుస్యి, నరస్ంహ,బాలు, గురివిగారి వాస్, తటపాలెం జోస్ఫ్ 
సూ్కల్ పిలలులు, స్బు్, మంకు వెంకటేష్ పాల్్నటం జరిగింది.

శతఘ్్న నూ్స్: జనస్న పార్టీ ఎమిమాగనూరు నియోజకవర్ ఇంచార్జీ రేఖ గౌడ్, జనమాదిన 
వేడుకలి్న ఆపార్టీ నాయకులు, కార్కరతులు, ఘనంగా నిర్హంచారు. పార్టీ కారా్లయానికి 
చ్రుకున్న నాయకులు,కార్కరతులు, పార్టీ కారా్లయం నుంచి సమపపె సరి్కల్ వరకు భార్ 
రా్లీ నిర్హంచారు. సమపపె విగ్రహానికి పూలమాల వేస్ నివాళ్లరిపెంచారు. సమపపె 
సరి్కల్ ల్నే నాయకులు, కార్కరతులు, ఆధ్ర్ంలో రేఖ గౌడ్, కేక్ కట్ చ్స్ సంబరాలు 
జరుపుకునా్నరు. అనంతరం పార్టీ కారా్లయానికి చ్రుకొని 30 మంది దివా్ంగులకు 
దుస్తులు పంపిణీ చ్శారు. ఈ సందర్ంగా రేఖా గౌడ్, మాటాలుడుతూ నాకు ఇంత పెద్ద 
కుట్ంబాని్న ఇచిచేన జనస్న అధినేత పవన్ కళ్్ణ్, కు మనసూఫేరితుగా ధన్వాదాలు 
తెలుపు కుంట్నానని్న ఇంతటి ఆదర అభమానాని్న చూపిస్తున్న ఎమిమాగనూరు 
నియోజకవర్ జనస్న నాయకులకు, జనసైనికులకు, ఎలలుపుపెడూ రుణపడి ఉంటాననీ్న 
ఇదే సూఫేరితుని కొనస్గించి ప్రతి ఒక్క నాయకుడు, జనసైనికులు, పవన్ కళ్్ణ్ గారిని 
సీఎం చ్యడానికి కృష్ చ్యాలని పిలుపునిచాచేరు. ఈ కార్క్మంలో పటటీణ నాయకులు, 
జనస్న పార్టీ మండల అధికార ప్రతినిధి రాహుల్, స్గర్, కర్ణం రవి, గాజుల వెంకటేష్, 
షబీ్ర్, రష్ద్, వెంకటేష్, రమేష్, అంజి, మరియు, కందనాతి, కడివేలలు, గుడికల్, శ్రీరామ్ 
నగర్, కోటేకల్, దేవిబటటీ, పెసలద్నే్న, కలగటలు, తదితర గ్రామాల నాయకులు కార్కరతులు 
పాల్్నా్నరు.

ఘనంగా రేఖ గౌడ్ జనమోదిన వేడుకలు 2024లో పవన్ కళ్యాణ్ ను సిఎంగా చేసేందుకు 
కృషిచేయాల్:గూడూరు వంకటేశవీరు్ల

శతఘ్్న నూ్స్: వెంకటగిరి, రాబోయే 
2024 లో పవన్ కళ్్ణ్ ను స్ఎంగా చ్స్ 
జనస్న జండా అమరావతిలో ఎగిరేల్ ప్రతి 
మండలంలో పార్టీ ని ప్రతి మండలంలో క్షేత్ 
స్థియికి తీస్కు వెళ్ళోలని జనస్న జిల్లు 

ప్రధాన కార్దరిశి వెంకటగిరి ఇన్ ఛార్జీ గూడూరు వెంకటేశ్రులు అనా్నరు. వెంకటగిరిలోని 
జనస్న పార్టీ కారా్లయంలో ఆదివారం కొతతుగా మండల్ల అధ్క్షులుగా పార్టీ 
నిర్ణయించిన నాయకులత ఆయన సమావేశం నిర్హంచారు. ఈ కార్క్మానికి జిల్లు 
జనస్న పార్టీ ఉపాధ్క్షులు తీగల చంద్రశేఖర్ ఈ సమావేశంలో పాల్్ని నాయకులకు 
జనస్న బలోపేతం పై ఇపపెటి నుండి కృష్ చ్యాలనా్నరు. అనంతరం వెంకటగిరి 
ఇనాఛార్జీ గూడూరు వెంకటేశ్రులు మాటాలుడుతూ పార్టీని ప్రతి గ్రామంలో బలపడేల్ జనస్న 
నాయకులు కార్క్మాలు చ్యాలనా్నరు. గ్రామస్థియిలో అధ్క్షులను బూత్ కమిటీలు 
ఏరాపెట్కు జనస్న పార్టీ నిర్ణయం తీస్కుందనా్నరు. ఇపపెటికే ఆరు మండల్లోలు 
మండల అధ్క్షులను ఏరాపెట్ చ్స్ందని అందుబాట్లో ఉండి పార్టీ కార్క్మాలోలు 
పాలు పంచుకునే కార్వరా్లను ఏరాపెట్ చ్స్ 14 త్ద్ లోపు ప్రకటించనుందనా్నరు. 
ప్రతి నాయకుడు కార్కరతు గటిటీగా పార్టీ కోసం పని చ్స్ గురితుంపును తెచుచేకొని జిల్లు 
రాష్ట కార్వరా్లోలు చోట్ దకి్కంచుకోవాలనా్నరు. ఈ సందర్ంగా ఐదు మండల్ల 
అధ్క్షులను శాలువాత సత్కరించి అభనందనలు తెలిపారు. రాబోయే 2024లో శ్రీ పవన్ 
కళ్్ణ్ ను స్ఎంగా చూడాలని కృతనిశచేయమత పని చ్యాలని కొతతుగా ఏరాపెటైన 
మండల్ల పార్టీ అధ్క్షులకు ఆయన పిలుపునిచాచేరు. ఈ కార్క్మంలో వెంకటగిరి 
నియోజకవర్మలోని మండల్లకొతతు అధ్క్షులను సైదాపురం-మగ్ం నవీన్ కుమార్, 
రాపూరు-పటేటీళళో పెంచలయ్, బాల్యపలిలు-పగడాల వెంకటరమణ, డకి్కలి-తిరుపతి 
ఈశ్రయ్, వెంకటగిరి రూరల్-గుగి్ళళో నాగరాజులను జిల్లు ఉపాధ్క్షులు తీగల 
చంద్రశేఖర్ కు పరిచయం చ్శారు. ఈ సమావేశంలో జనస్న జిల్లు కార్దరిశి రాధమమా, 
సంయుకతు కార్దరిశి రాజేష్, రాపూరు జనస్న నాయకులు బలలుం అంకయ్, చింతలపలిలు 
రవీంద్రనాథ్ తదితరులు పాల్్నా్నరు.

వడ్డిర సమసయాల గురించి శ్రీ ట.సి.వరుణ్ 
న కల్సి వివరించిన వడ్డిరలు

శతఘ్్న నూ్స్: అనంతపురం 
జిల్లు, రాంనగరోలు జిల్లు అధ్క్షులు 
శ్రీ టి.స్.వరుణ్ స్గృహంలో 
కలిస్న వడ్డర సమస్లను వివరిసూతు 
ST జాబితాలో చ్రాచేలని, కా్ర్ 
వరు్కలలో వడ్డరలుకు 80% వరు్కలు 

ఇవా్లని జిల్లు అధ్క్షులు శ్రీ టి.స్.వరుణ్ కి తెలియజేశారు. ఈ సందర్ంగా 
జిల్లు అధ్క్షులు శ్రీ టి.స్.వరుణ్ మాటాలుడుతూ వడ్డర సమస్లను శ్రీ పవన్ 
కళ్్ణ్ దృష్టీకి తీస్కువెళ్లు సమస్లను పరిష్కరిస్తుమని తెలియజేశారు. ఈ 
కార్క్మంలో రాపాతుడు ఇంచార్జీ శ్రీ స్కే పవన్ కుమార్, జిల్లు ప్రధాన కార్దరిశి 
శ్రీ నాగేంద్ర, జనస్న నాయకులు శ్రీ పదిలి బాబురావు, వడ్డరలు శ్రీ B.పలన్న, 
శ్రీ BC.పోలన్న, శ్రీ D.రామాంజనేయులు, శ్రీ V.రాజు, శ్రీ A.వెంకటేష్ మరియు 
తదితరులు పాల్్నడం జరిగింది.

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


సోమవారం, 10 జనవరి 2022

MBA చదువుకునని SC దళిత పేదవాడికి జనసేన పార్టో 
“పొననిలూరు మండల అధయాక్ష పదవి”

శతఘ్్న నూ్స్: జనస్న పార్టీ అధ్క్షులు 
గౌరవనీయులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ రాష్టంలో 
ఉన్న కొని్న జిల్లులకు మండల కమిటీలు 
వేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా 
ప్రకాశం జిల్లు అధ్క్షులు శ్రీ షేక్ రియాజ్ 
ఆధ్ర్ంలో ప్రకాశం జిల్లు మండల 
కమిటీలు వేయడం జరిగింది. కొండేపి 
నియోజకవర్ంలో పన్నలూరు మండలం 
అధ్క్షులుగా కనపరితు మన్జ్ కుమార్ 
ఎని్నక కాబడి శ్రీ షేక్ రియాజ్ చ్తల 
మీదగా నియామక పత్ం మరియు ష్ల్్డ ను 

అందజేయడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా మన్జ్ కుమార్ మాటాలుడుతూ జనస్న పార్టీలో SC,ST,BC గలవారికి 
ఖచిచేతంగా నా్యం జరుగుతంది, మర్ మఖ్ంగా సగట్ స్మాన్ మానవుడు కూడా రాజకీయం చ్యవచుచే, 
జీరో బడజీట్ రాజకీయం చ్స్ చూపించవచుచే, అందుకు ఉదాహరణగా ఇటీవల కాలంలో జనస్న పార్టీ నుండి 
చదలవాడ ఎంపీటీసీ “శివకృష్ణ” గెలుపే స్క్ష్ం. స్మాన్ మానవుడికి నా్యం జరగాలంటే జనస్న పార్టీ 
దా్రా మాత్మే స్ధ్మవుతంది, పేదవాడికి అండగా ఉండటానికి పెటిటీన పార్టీ “జనస్న పార్టీ” అని తెలిపారు. 
నేను తీస్కుంది పదవి కాదు, బాధ్త విలువలత కూడిన బాధ్త, నీతి నిజాయితీకి కట్టీబడి ఉంటూ, పన్నలూరు 
మండలంలో ఎవరికి ఏ సమస్ వచిచేనా అక్కడ నేను ఉంటాను, ప్రభుత్ం నుండి ప్రజలకు రావలస్న ప్రతి 
ఒక్క సంక్షేమ ఫల్లు వారికి అందే విధంగా నేను చ్స్ చూపిస్తును, YSRCP ప్రజలకు చ్స్తున్న మోస్లను 
ఎండగడతాను, ప్రభుత్ంత పోరాడి ప్రజలకు అండగా నిలుస్తును, వారు్డ, గ్రామ స్థియి నుండి పార్టీని స్థినికంగా 
బలోపేతం చ్స్తును, ప్రజలకు అండగా ఉంటూ నిత్ం అందుబాట్లో ఉంటాను, ప్రజాసమస్ల పరిష్ట్కరంలో 
నేను ప్రజలకు అండగా ఉంటాను, నా అంతిమలక్ష్ం 2024లో శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ ని మఖ్మంత్రిగా చూడాలి. 
నాయకులు వసూతుఉంటారు పోతూఉంటారు ఒక బాధ్త విలువలత కూడిన నాయకుడు ఏకైక నాయకుడు ఒక 
శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ మాత్మే. నాకు పన్నలూరు మండల అధ్క్షుడిగా బాధ్తలు ఇచిచేనందుకు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ కి 
మరియు షేక్ రియాజ్ కి ధన్వాదాలు అని మన్జ్ కుమార్ తెలిపారు.

మ్కవరపాలంలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్్న నూ్స్: మాకవరపాలెం మండలం అపపెన్న దరపాలెం నుంచి తమరాన సతితుబాబు అధ్క్తన నర్సుపట్నం 
నియోజకవర్ సమన్యకరతు రాజన్న వీర సూర్చంద్ర సమక్ంలో 20 మంది యువకులు వైస్పి మరియు టిడిపి 
నుండి ఆదివారం మాకవరపాలెం మండల జనస్న పార్టీ ఆఫీస్లో జాయిన్ కావడం జరిగిందని తెలియజేశారు. ఈ 
కార్క్మంలో సూర్చంద్ర మాటాలుడుతూ రానున్న ఎని్నకలను దృష్టీలో పెట్టీకొని పార్టీ బలోపేతం దిశగా అడుగులు 
వేస్తునా్నమని ఈ నెలలోనే మందుగా మండల కమిటీలు పూరితు చ్స్తుమని తదుపరి గ్రామకమిటీలు మరియు బూత్ కమిటీ 
పూరితు చ్యడం జరుగుతందని జనస్న అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ ఆదేశాల మేరకు గ్రామ గ్రామాన పార్టీ బలోపేతం 
దిశగా పార్టీలో చ్రికలతపాట్గా గ్రామాలోలు ఉన్నట్వంటి సమస్లను గురితుంచి ఉన్నతాధికారులు వద్దకు తీస్కెళ్లు సమస్ 
పరిష్ట్కరం దిశగా పయనిసూతు ఇపపెటికే పార్టీలో ఉన్నట్వంటి పార్టీ కార్కరతులు అందరికీ కూడా క్రియాశీలక సభు్లుగా 
చ్రిచే ఇనూసురన్సు కార్క్మం కూడా పూరితు చ్స్తునా్నమని రానున్న రోజులలో నర్సుపట్నం నియోజకవర్ంలో జనస్న జండా 

ఎగిరే విధంగా గ్రామ గ్రామాన పార్టీ బలోపేతం చ్స్తునా్నమని తెలియజేశారు ఈ కార్క్మంలో పాల్్న్న వారు నర్సుపట్నం గ్రామీణ అధ్క్షుడు వూది చక్వరితు మాకవరపాలెం మండలం నాయకులు కర్రి 
స్రేష్, జనస్న వీరమహళలోకి నా జో్తి, మండల మఖ్ నాయకులు స్నాపతి శేషు, గొలుగొండ నాయకుడు రేగుబలలు శివ, ఎడలు నాయుడు, తమరాన నాయుడు, దంగల ఆనంద్, తంగేటి గంగాధర్, 
సఖిరడి్డ సతితుబాబు మాసటీర్, నిమిమా మంగరాజు, నానాజీ, కోడూరు సంతష్, నాతవరం నాయకులు మాకి రడి్డ వెంకట రమణ పాల్్నా్నరు.

ర్మకృష్ణ కుటుంబానికి నివాళులరిపాంచిన గార్లపాడు 
గ్రామం జనసేన

శతఘ్్న నూ్స్: జనస్న పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట ఇంచార్జీ నెమూరి శంకర్ గౌడ్, ఉమమాడి ఖమమాం జిల్లు ఇంచార్జీ 
శ్రీ రామ్ తాళ్లురి, విదా్రిథి విభాగం రాష్ట అధ్క్షుడు సంపత్ నాయక్ ఆదేశాల మేరకు భద్రాద్రి కొతతుగూడం 
జిల్లు కొతతుగూడం నియోజకవర్ంలో పాల్ంచ పటటీణంలో రామకృష్ణ కుట్ంబం సభు్లు మృతికి కారణంగా 
మధిర నియోజకవర్ం విదా్రిథి విభాగ కార్నిర్హక సభు్డు గంధం ఆనంద్ ఆధ్ర్ంలో బోనకల్ మండలం 
గారలుపాడు గ్రామంలో విదా్రుథిలత కలిస్ రామకృష్ణ కుట్ంబానికి కొవ్తలత నివాళ్లు అరిపెంచి, కొవ్తతులత 
రా్లీ నిర్హంచి వాళళో ఆతమాకు శాంతి చ్కూరాలని జనస్న ఆధ్ర్ంలో నివాళ్లు అరిపెంచటం జరిగింది. 
ఇందులో బాగంగా మధిర నియోజకవర్ం విదా్రిథి విభాగ కార్నిర్హక సభు్డు గంధం ఆనంద్ మాటాలుడుతూ 
మృతికి కారణంగా భావిస్తునా్న కొతతుగూడం ఎమెమాల్ వనమా వెంకటేశ్రరావు కుమారుడు రాఘవ్ ను కఠినంగా 
శిక్ంచాలని జనస్న పార్టీ తరుపున నుండి ప్రభుతా్ని్న డిమాండ్ చ్యటం జరిగింది. అంత్కాకుండా రామకృష్ణ 
కుట్ంబానికి నా్యం చ్యాలని, మళీళో ప్రజలు ఇల్ంటి ఆతమాహత్లకు పాలపెడకుండా నిందితడికి కఠిన శిక్ణ 
అమలు చ్యాలని డిమాండ్ చ్యటం జరిగింది. ఈ కార్క్మంలో పాల్్న్న విదా్రుథిలు గంధం వంశీ కనకపూడి 
నాగరాజు, మన్జ్, రాకేష్, వేణు, తదితరులు పాల్్నా్నరు.

ఉసూరుమంటనని ఉచిత బోర్ల పథకం
*దరఖాస్తులు 2 లక్లకు చ్రువలో….తవి్ంది 8 వేల
*ఇవి కూడా విదు్తతు కనెక్న్, పంపుస్ట్టీ లక నిరుపయోగం

శతఘ్్న నూ్స్: వైఎస్సుర్ జల‘కళ’ తపిపెంది. సన్న, చిన్నకారు రైతలకు ఉచితంగా 
బోరులు వేస్ందుకు 2020 ఖర్ఫ్ ప్రంభంలో ప్రభుత్ం వైఎస్సుర్ జలకళ పథకాని్న 
ప్రంభంచింది. ఆ తరవాత ఉచిత బోరలుతపాట్, విదు్త్ కనెక్న్ ఇచిచే, ఉచితంగా 
పంపుస్ట్లు కూడా బిగించాలని ప్రభుత్ం నిర్ణయించింది. అయిత్ పథకం ప్రంభంచి 
ఒకటిన్నర సంవతసురం గడిచ్సరికే ద్నిపై నీలినీడలు కమమాకునా్నయి. ఎని్నకలోలు ఇచిచేన 
హామీలోలు భాగంగా 2020 జూన్లు సీఎం జగన్మాహన్ రడి్డ ఆరా్టంగా వైఎస్సుర్ జలకళ 
పథకాని్న ప్రంభంచారు. ఎని్నకలోలు ఇచిచేన హామీని అమలు చ్స్తునా్నమని ఘనంగా 
ప్రకటించారు. అరుహులైన రైతలందరికీ ఉచితంగా బోరులు వేయడంతపాట్, పంపుస్ట్ 
కూడా బిగించి ఇస్తుమని చెపాపెరు. పథకం ప్రంభంచడంలో చూపిన చొరవ, అమలోలు 
చూపకపోవడంత వైఎస్సుర్ జలకళ చతికిలపడింది.

సరే్లో తీవ్ర జాప్ం
ఉచితంగా ప్రభుత్మే బోరులు వేస్, పంపుస్ట్లు కూడా బిగించి ఇస్తుమని చెపపెడంత 
రైతలు ఆనందించారు. 1.95 లక్ల మంది రైతలు వైఎస్సుర్ జలకళ పథకానికి 
దరఖాస్తు చ్స్కునా్నరు. అయిత్ పథకం ప్రంభంచడంలో చూపిన శ్రద్ధ, అమలోలు 
చూపలదు. ఉచిత బోరలుకు రైతలు చ్స్కున్న దరఖాస్తుల పరిశీలనలోనూ తీవ్ర 
జాప్ం జరుగుతంది. మందుగా క్షేత్ స్థియిలో వీఆరో్లు పరిశీలించి అరహుత 
కలిగిన రైతల దరఖాస్తులను డా్మా సహాయ సంచాలకులకు పంపుతారు. అక్కడ 
మరోస్రి పరిశీలన పూరితు అయా్క అరుహులైన రైతల పల్లోలు జియాలజిస్టీల సరే్ 
మొదలవుతంది. వీరిచ్చే నివేదిక ఆధారంగానే కాంట్రాకటీరులు బోరులు తవు్తారు. అయిత్ 
దరఖాస్తుల పరిశీలనలో తీవ్ర జాప్ం రైతల పాలిట శాపంగా మారింది. రాష్టం మొతతుం 
మీద రైతల నుంచి 1,95,365 దరఖాస్తులు అందాయని ప్రభుత్మే ప్రకటించింది. 
డా్మా ఏపీడీల స్థియిలో 1,54,288 దరఖాస్తులకు ఆమోదం లభంచగా, అందులో 
37,812 దరఖాస్తుదారుల పల్లోలు మాత్మే జియాలజిస్టీలు సరే్ పూరితు చ్శారు. 
వీటిలోలు కూడా ఇపపెటి వరకు కేవలం 8 వేల బోరులు తవా్రు. ఎక్కడా విదు్త్ మోటారులు 
బిగించిన దాఖల్లు లవు. ఇక కరంట్ కనెక్న్ ఊస్ లదు. కాంట్రాకటీరలుకు రూ.57 
కోటలు బకాయిలు చెలిలుంచకపోవడంత వారు చ్తలెత్తుశారు. అయిత్ ఈ బకాయిలను 
ఇపుపెడు విడుదల చ్శారు. ద్ంత పథకం మందుకు స్గుతందేమో చూడాలి. ప్రస్తుతం 
వ్వస్య పనులు జరుగుతనా్నయని, అందుకే బోరులు వేయడం స్ధ్ం కావడంలదని 
అధికారులు చెబుతనా్నరు.
ఏ జిల్లు చూస్నా ఇదే వరస
నెలూలురు జిల్లులో వైఎస్సుర్ జలకళ పథకం దా్రా పదివేల ఉచిత బోరులు వేయాలని 
లక్ష్ంగా పెట్టీకునా్నరు. అయిత్ పథకం ప్రంభంచిన ఒకటిన్నర సంవతసురంలో 
జిల్లులో వేస్న బోరులు 421 మాత్మే. ఇది కేవలం ఒక్క నెలూలురు జిల్లులోనే కాదు 
ఏ జిల్లులోనూ వెయి్కి మించి బోరులు తవ్లదు. ఒక వేళ బోరు వేస్నా కరంట్ 
కనెక్న్ ఇవ్లదు. పంపుస్ట్ బిగించలదు. ద్ంత రాష్టం మొతతుం మీద 8వేల బోరులు 
తవి్నా రైతలకు మాత్ం ప్రయోజనం దక్క లదు. పంపు స్ట్లు, కరంట్ కనెక్న్ 
లక అవి ఉపయోగంలోకి రాలదు. అంటే తవి్న కొది్దపాటి బోరులు కూడా రైతలు 
వినియోగించుకోలని దౌరా్గ్ పరిస్థితి నెలకొంది. రైతలకు ఉచితంగా విదు్త్ కనెక్న్ 
ఇచ్చేందుకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాల ఏరాపెట్కు విదు్త్ శాఖకు ప్రభుత్ం 
నిధులు చెలిలుంచాలిసు ఉంది. అయిత్ ప్రభుత్ం నిధుల కేటాయింపులో నిరలుక్ష్ంగా 
వ్వహరిసతుంది. ద్ంత రాష్టం మొతతుం మీద ఒక్క బోరుకు కూడా విదు్త్ కనెక్న్ 
ఇచిచేన దాఖల్లు కనిపించడం లదు.
నిధుల లమే అసలు కారణం
ప్రభుత్ం ఎంత ప్రతిష్టఠాతమాకంగా ప్రవేశపెటిటీన వైఎస్సుర్ ఉచిత బోరలు పథకం అడుగు 
మందుకు పడటం లదు. ఎని్నకల హామీలోలు భాగంగా పథకాని్న ప్రంభంచినా, నిధులు 
కేటాయించి, వాటిని విడుదల చ్యడంలో మాత్ం ప్రభుత్ం శ్రద్ధ చూపడం లదు. 
పైస్ విదలచేకుండా లక్ల్ది రైతలకు ఉచితంగా బోరులు, పంపుస్ట్లు సమకూరాచేలంటే 
తమ వలలు కాదని కాంట్రాకటీరులు చ్తలెత్తుశారు. గత ఏడాది మే నుంచి రూ.57 కోటలు 
బిలులుల బకాయిలు నిలిచిపోవడంత, వారు పనులు ఆపేశారు. పెండింగ్ బిలులులు 
చెలిలుంచాలని వారు డిమాండ్ చ్స్తునా్నరు. అవి ఇపుపెడు విడుదల కావడంత పనులు 
తిరిగి మొదలవుతాయనే ఆశ రైతలోలు నెలకొంది. పథకం ప్రంభంచడంలో చూపిన 
ఆరా్టం, ఆచరణలో మాత్ం చూపడం లదనే విమరశిలు వస్తునా్నయి. ఇపపెటికైనా 
అరుహులైన లక్ల్ది మందికి ఉచితంగా బోరులువేస్, పంపుస్ట్లు బిగించ్ందుకు ప్రభుత్ం 
నిధులు విడుదల చ్యాలిసున అవసరం ఉంది. లదంటే వైఎస్సుర్ జలకళ పథకం కూడా 
ఎని్నకల హామీగానే మిగిలిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
నిబంధనలు సడలించాలి
ప్రభుత్ నిబంధనలత చాల్ మంది చిన్న, సన్నకారు రైతలు ఈ పథకానికి అనరుహులు 
అవుతనా్నరు. ఒకే చోట కనీసం రండున్నర ఎకరాలు ఉంటేనే అరుహులని ప్రభుత్ం జీవో 
విడుదల చ్స్ంది. ద్ంత లక్ల్ది చిన్న,సన్నకారు రైతలు వైఎస్సుర్ జలకళ పథకానికి 
అరహుత స్ధించలకపోతనా్నరు. నిబంధనలు సడలించి ఎకరా ఉన్న వారిని కూడా 
అరుహులుగా చ్యాలని రైతలు కోరుతనా్నరు.
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