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అంధకారంలో ఆంధ్రప్రదేశ్!
* గ్రామాల్లో 11, పట్టణాల్లో 4 గంటలకు తగ్గకుండా విద్యుత్తు కోతలు

* రాత్రిపూట కోతలతో జనం విలవిల

* పరిశ్రమలపై తీవ్ర ప్రభావం

* ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో పని చేయని జనరేటర్లో

* విద్యుత్ సరఫరాల్ ఘోర వైఫలయుం

రాష్టంల్ విద్యుత్ సంక్షోభం తలెతతుంది. రాష్ట విభజనకు మంద్ 
పరిస్థిత్లు మరోసారి గుర్తుకు వసుతున్నాయి. గ్రామాల్లో పగలు రాత్రి తేడా 
లేకుండా రోజుకు 11 నంచి 14 గంటల వరకు విద్యుత్ కోత వేసుతున్నార్. 
ప్రధాన పట్టణాల్లోనూ కనీసం రోజుకు న్లుగు గంటలు విద్యుత్ సరఫరా 
నిలిపి వేసుతున్నార్. ఇంత జర్గుత్న్నా ప్రభుతవాం దిద్దుబాటు చరయులకు 
దిగినటు్ట కనిపించడం లేద్. విద్యుత్ కోతలు అమలు చేసుతుననాటు్ట కూడా 
ప్రకటంచలేద్. ల్డ్ రిలీఫ్ సర్దుబాటు పేర్తో ఎడాపెడా కరంటు కోతలు అమలు చేసుతున్నార్. రాత్రి పూట కరంటు కోతలతో ఉక్కపోతకు గురై జనం అల్లోడుత్న్నార్. 
మరో వైపు విద్యుర్ధులకు పరీక్షలు ఉండటంతో ల్ంతరలో కంద చద్వుకోవాలిసిన ద్స్థిత నెలకంది. కరంటు కోతలతో ఫ్యునలో పనిచేయక దోమలు విర్చుకు పడుత్న్నాయి. 
చివరకు ప్రభుతవా ఆసుపత్రులకూ విద్యుత్ కోతలు తప్పడం లేద్. జంగారడ్డిగూడం, నరీసిపటనాం ప్రభుతవా ఆసుపత్రుల్లో జనరేటర్లో పనిచేయకపోవడంతో రోగులు అవసథిలు 
పడుత్న్నార్. జంగారడ్డిగూడం ప్రభుతవా ఆసుపత్రిల్ కరంటు లేక మొబైల్ టార్చ్ వెలుత్ర్ల్ కాన్పలు చేయాలిసిన దయనీయ పరిస్థిత్లు నెలకన్నాయి. ఇక విద్యుత్ 
కోతలతో పరిశ్రమలు పడకేసుతున్నాయి. లక్షల్ది మంది ఉపాధిక కరంటు కోతలు గండ్ కడుత్న్నాయి. పాలకుల నిరలోక్షష్ంతో రాష్టంల్ చీకటులో అలుమకున్నాయి.

* విద్యుత్ డ్మాండ్ ఎంత? సరఫరా ఎల్ ఉంది?
రాష్టంల్ అనినా రంగాలకు కలపి రోజుకు 232 మిలియన్ యూనిటలో డ్మాండ్ ఉండగా 196 మిలియన్ యూనిటులో మాత్రమే సరఫరా చేయగలుగుత్న్నార్. వేసవిల్ 
గరిష్ంగా 240 నంచి 250 మిలియన్ యూనిటలో డ్మాండ్ ఉంటంది. పీపీఏల ద్వారా 192 మిలియన్ యూనిటులో మాత్రమే అంద్తోంది. కోతలు లేకుండా విద్యుత్ 
సరఫరా చేయాలంటే ప్రత రోజూ మరో 50 మిలియన్ యూనిటులో కనగోలు చేయాలిసి ఉంది. థర్మల్ ద్వారా 110 ఎంయూలు, జల విద్యుత్ 9.5, పవన, సౌర విద్యుత్ 
26 ఎంయూలు, కేంద్ర సంసథిల నంచి మరో 40 ఎంయూలు వచిచ్న్ 50 మిలియన్ యూనిటలో ల్టు ఏర్పడ్ంది. 50 మిలియన్ యూనిటలో విద్యుత్ కనగోలు చేయాలంటే 
రోజుకు కనీసం రూ.75 కోటులో ఖర్చ్ చేయాలిసి ఉంది. ప్రభుతవా ఉదోయుగులకు జీత్లు ఇచేచ్ పరిస్థితే లేనపు్పడు ఇక రోజుకు రూ.75 కోటులో ఖర్చ్ చేస్ ప్రభుతవాం విద్యుత్ 
కనగోలు చేసుతుందని ఆశంచలేం. రాష్టంల్ ఉత్పతతు అవుతోననా 192 మిలియన్ యూనిటలో విద్యుత్ తో పాటు, జాతీయ గ్రిడ్ నంచి రోజూ 4 మిలియన్ యూనిటులో అదనంగా 
డ్రా చేస్న్ ఇంకా ల్టు ఏర్పడుతోంది. ల్టున భరీతు చేసంద్కు బహిరంగ మార్కటలో కనగోలు చేయాలంటే యూనిట్ రూ.15 నంచి రూ.20 ద్కా పడుతోంది. ఏపీ 
డ్స్కంలు ద్ఖలు చేస్న బిడ్ రేటుకు కరంటు దొరకడం లేద్. దంతో రాష్టంల్ 25 శాతం ల్టు ఏర్పడ్ంది. కరంటు ల్డ్ రిలీఫ్ పేర్తో గ్రామాల్లో అడడిగోలు కోతలు 
వేసుతున్నార్. గడచిన పది రోజులుగా గ్రామాల్లో రోజుకు 11 నంచి 14 గంటల విద్యుత్ కోతలు అమలు చేసుతున్నార్. రాత్రి రండు దఫ్లు, పగట పూట రండు దఫ్లు 
విద్యుత్ కోతలు అమలు చేసుతున్నార్. విద్యుత్ డ్మాండ్ రోజు రోజుకు పెరిగిపోవడంతో సరఫరాల్ తీవ్ర అంతరాయాలు ఏర్పడుత్న్నాయి.

* చెపే్ప ల్టుకు…. వేస కోతకు సంబంధం లేదం?
అధికార్లు కేవలం పది శాతం మాత్రమే ల్టు ఉందని చెబుత్న్నార్. పది శాతమే కరంటు ల్టు ఉంటే 14 గంటలు కోత ఎంద్కు వేసుతున్నారనే అనమానం 
కలుగుతోంది. అధికార్లు ల్టు పది శాతం మాత్రమే అంటున్నా వాసతువంగా ఇది 25 శాతం ద్కా ఉండవచచ్ని విద్యుత్ రంగ నిపుణులు అంచన్ వేసుతున్నార్. పది 
శాతం ల్టు ఉంటే రోజుకు కేవలం 2 నంచి 3 గంటలు మాత్రమే కరంటు కోతలు అమలు చేసతు సరిపోత్ంది. పట్టణాల్లో 4 నంచి 6 గంటలు, మనిసిపాలిటీల్లో 
కనీసం 5 నంచి 8 గంటలు, గ్రామాల్లో 11 నంచి 14 గంటలపాటు విద్యుత్ కోతలు వేసుతున్నారంటే విద్యుత్ ల్టు ఏ సాథియిల్ ఉందో అరథిం చేసుకోవచుచ్. రోజుకు 50 
మిలియన్ యూనిటలో విద్యుత్ ల్టు మాత్రమే ఉందని ప్రభుతవాం చెబుత్ననా మాటలు పచిచ్ అబదదుం అని తేలి పోతోంది. పీక్ అవర్సి ల్ ల్టు మరీ ఎకు్కవగా ఉంటంది. 

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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సాయంత్రం 6 గంటల నంచి 10 గంటల సమయంల్ కోతలు ఎకు్కవగా అమలు చేసుతున్నార్. అయితే అధికార్లు కానీ, ప్రభుతవాం కానీ విద్యుత్ కోతల సమయాలన 
నిరిధుష్టంగా ప్రకటంచలేద్. అల్ ప్రకటసతు విద్యుత్ కోతలు అంగీకరించినటు్ట అవుత్ంది. అంద్కే చెపా్పపెట్టకుండా ఎడాపెడా విద్యుత్ కోతలు వేసుతున్నార్. కరంటు ఎపు్పడు 
వసుతుందో ఎపు్పడు పోత్ందో కూడా తెలియని గందరగోళ పరిస్థిత నెలకంది.

* ఎంద్కు ఇల్ జర్గుతోంది?

కృష్ణపటనాంల్ 1500 మెగావాటలో థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రం ఉంది. బొగు్గ కరత కారణంగా కేవలం అక్కడ 800 మెగావాటులో మాత్రమే ఉత్పతతు అవుతోంది. అంటే 700 మెగావాటలో విద్యుత్ 

నిలిచిపోయిందని అధికార్లే చెబుత్న్నార్. ఇది కాకుండా మరో 800 మెగావాటలో మూడో యూనిట్ విద్యుత్ కేంద్రం స్దదుమంది. బొగు్గ కరత కారణంగా ఆ కేంద్రానినా ప్రారంభంచలేద్. 

బొగు్గ బకాయిలు రూ.5000 కోటులో పేర్కు పోవడంతో బొగు్గ సరఫరా తగి్గంచార్. దంతో రాష్టంల్ థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాలు కేవలం 75 శాతం సామరథిష్ంతోనే నడుసుతున్నాయని 

తెలుసతుంది. థర్మల్ కేంద్రాలు పాలోంట్ ల్డ్ ఫ్యుక్టర్ కనీసం 90 శాతంపైగా ఉండాలి. కానీ బొగు్గ సరఫరా లేక చాల్ థర్మల్ కేంద్రాల్లో కనినా యూనిటులో పనిచేయడంలేద్. దంతో రాష్టం 

అంధకారంల్క జార్కుంది.

* వేసవి అవసరాలు మంద్గా తెలియద్?

వేసవి అవసరాలు అంచన్ వేసుకుని విద్యుత్ కనగోలు ఒప్పంద్లు మంద చేసుకోవాలి, లేద్ థర్మల్ కేంద్రాలు 90 శాతం సామరథిష్ంతో పనిచేసల్ బొగు్గ నిలవాలు పెంచుకోవాలి. 

కనీసం 30 రోజులకు సరిపడా థర్మల్ కేంద్రాల్లో బొగు్గ నిలవా ఉంచుకోవాలి. కానీ రాష్టంల్ ఏ థర్మల్ కేంద్రంల్నూ మూడు రోజుల అవసరాలకు మించి బొగు్గ నిలవాలు లేవు. ఇక 

నిరా్మణం పూర్తున కృష్ణపటనాంల్ని 800 మెగావాటలో విద్యుత్ కేంద్రం ప్రారంభంచి ఉంటే విద్యుత్ కోతలు సగమన్ నివారించగలిగే వారే. వేసవిల్ 240 నంచి 250 మిలియన్ యూనిటలో 

విద్యుత్ అవసరం ఉంటుందని అధికార్ల వదదు స్పష్టమన సమాచారం ఉంది. రాష్టంల్ కేవలం 192 మిలియన్ యూనిటులో ఉత్పతతు అవుత్ందని తెలుసు. మరి ల్టు పూడుచ్కునేంద్కు 

ఏమన్ చరయులు తీసుకున్నారా అంటే శూనయుం. ప్రభుతవా పెదదుల నంచి ఆదశాలు రాకుండా అధికార్లు మాత్రం ఏం చేసాతుర్. ఇప్పట కపు్పడు విద్యుత్ కనగోలు చేయాలంటే ఎకు్కవ 

ఖర్చ్ చేయాలిసి ఉంటుంది. ఒకో్కసారి ఎంత వెచిచ్ంచడానిక స్దధుమన్ విద్యుత్ కనగోలు చేయాలంటే దొరికే పరిస్థిత ఉండద్. పాలకులకు ప్రధానంగా ఉండాలిసింది మంద్చూపే 

కద్. తెలంగాణ ప్రభుతవాం మంద్ చూపుతో పీపీఏలు చేసుకుంది. నేడు రోజుకు 290 మిలియన్ యూనిటలో విద్యుత్ సరఫరా చేయగలుగుతోంది. ఆ మాత్రం మంద్ చూపు లేకపోతే 

ఇక ప్రజలకు చీకటులో గాక ఏం మిగిలుత్యనే తీవ్ర విమర్శలు వసుతున్నాయి. రాష్ట ప్రభుతవా నిరలోక్షష్ం వలేలో విద్యుత్ కోతలతో జనం బలికావాలిసి వసతుందనేది అక్షర సతయుం.

* ఏ జిల్లోల్ ఎనినా గంటల కరంటు కోతలు….

రాష్టంల్ విద్యుత్ కోతలు లేని ప్రాంతమంటూ లేద్. చివరకు సీఎం నివాసం ఉంటుననా త్డేపలిలోల్ కూడా విద్యుత్ కోతలు అమలు చేసుతున్నార్. ఇక పక్కనే ఉననా ఎనీ్టఆర్ జిల్లో తర్వూర్ 

మండలం మొతతుం మంగళవారం అరథిరాత్రి 5 గంటలు కరంటు నిలిపివేశార్. మరల్ పగలు న్లుగు గంటలు, సాయంత్రం మరో రండు గంటలు కోత వేశార్. రోజు మొతతుం మీద 

11 గంటలు కరంటు కోతలు అమలు చేశార్. ఇక విజయనగరం జిల్లో రామభద్రాపురంల్నూ ఇద ద్స్థిత నెలకంది. ప్రకాశం జిల్లో దరి్శ మండలంల్ మంగళవారం 14 గంటల 

కోత అమలు చేశార్. ఇల్ ప్రత జిల్లోల్ ప్రత ప్రాంతంల్ విద్యుత్ కోతలు అమలు చేసుతున్నార్. కార్్పరేషనలోల్ రోజుకు 4 గంటలు, మనిసిపాలిటీల్లో రోజుకు 5 నంచి 8 గంటలు, 

గ్రామాల్లో 11 నంచి 14 గంటల విద్యుత్ కోతలు అమలు చేసుతున్నార్. ఒక టం లేకుండా కోతలు వేయడంతో కుటీర పరిశ్రమలు కుదలయాయుయి. చిననా చిననా వాయుపారాలు చేసుకునే వార్ 

జీవనోపాధి కోల్్పత్న్నార్. కరంటు కోతలతో పంటలకు సకాలంల్ నీర్ పారించలేక రైత్లు కూడా తీవ్ర నష్్టల పాలవుత్న్నార్. ఆధునిక కాలంల్ విద్యుత్ లేకుండా క్షణం కూడా 

గడవని పరిస్థిత్ల్లో గంటల కదదు కోతలు వేయడంతో జనజీవనం అసతువయుసతుం అవుతోందని చెప్పడంల్ ఎల్ంట అతశయోకతు లేద్.

పంచాయితీ నిధుల పక్క దారి!
* వైకాపా ప్ర భుతవా హ సతు ల్ఘ వం
* గ్రామ సర్పంచుల గ గో్గలు
* మూడేళలో ల్ రూ.11,660 కోటలో మ ళలోంపు
* 13,371 పంచాయితీల్లో నిధులు హుళ క్క
శతఘ్నా నూయుస్: 
– “ర్ణ ప రిమిత్ల న పెంచి రాష్్రానినా ఆద్కోండ్”… ఇది ఇటీవ ల ప్ర ధాన 
మంత్రిని క లిస్న మఖయు మంత్రి జ గ న్ విననా పం!
– “మా పంచాయితీల్ నిధుల న మ ళలోంచ డం అతయుంత ద్ర్ణం”… ఇది 
ఆంధ్ర ప్ర దశ్ ల్ని గ్రామ పంచాయితీ స ర్పంచుల ఆక్రోశం!
… ఈ రండు అంశాల న ప రిశీలిసతు చాలు ఆంధ్ర ప్ర దశ్ ల్ ప రిస్థిత్లు ఎంత అసతు వయు సతుంగా ఉననా యో చెప్ప డానిక.
తీవ్ర మన ఆరిథిక సంక్షోభంల్ చికు్కకుని… నెల నెల్ జీత్ల న, పింఛ నలో న సైతం చెలిలోంచ డానిక క ట క ట ల్డుత్ననా జ గ న్ ప్ర భుతవాం ప నితీర్ ఎల్ ఉందో చూడాలంటే ఏ 
గ్రామానిక వెళలో చూస్న్ స రిపోత్ంది.
అల్ వెళతే… ఓ స ర్పంచ్ బ సుసిల్ ప్ర యాణికుల న మష్్టత్తుతూ క నిపించ వ చుచ్!
మ రో స ర్పంచ్ వీధుల్లో బిక్షాట న చేస్తు క నిపించ వ చుచ్!
ఇదంత్ గ్రామ పంచాయితీల ఖాత్ల నంచి సొమ్మలు ఉననా టు్టండ్ మాయ మన నేప థయుంల్ ఆయా స ర్పంచుల ఆక్రోశం నంచి వెలులోవెతతున ఆందోళ న ల దృశాయులు!
“వైకాపా ప్ర భుతవాం మూడేళలో ల్ రూ.11, 660 కోటలో రూపాయ ల న దోచుకుంది” అంటూ ఆంధ్ర ప్ర దశ్ పంచాయితీ రాజ్ ఛంబ ర్ రాష్ట అధయు క్షుడు వైవీబీ రాజంద్ర ప్ర సాద్ 
లెక్క ల తో స హా చెబుతూ ఆవేద న వయు కతుం చేసుతున్నార్.
“ఇపు్పడు ఆంధ్ర ప్ర దశ్ ల్ని స ర్పంచ్ ల కు నిధులు లేవు. అధికారాలు లేవు. పాతకేళ్లోగా పోరాడ్ సాధించుకుననా అధికారాల న జ గ న్ ప్ర భుతవాం కాల రాసతుంది” అంటూ 
ఆయ న ఆరోపిసుతున్నార్.
* అక్క డ యాత న … ఇక్క డ యాచ న 
ఓప క్క మఖయు మంత్రి రాష్్రానినా ఆద్కోవాలంటూ ఢిలీలోల్ యాచిసుతుంటే, ఇక్క డ గ్రామ సర్పంచులు ఏకంగా ప్ర జ ల నే యాచిసుతుననా విచిత్ర ప రిస్థిత్లు ఆంధ్ర ప్ర దశ్ ల్ నెల కని 
ఉన్నాయ ని గ త కంత కాలంగా జ ర్గుత్ననా ప రిణామాల న ప రిశీలిసతు అరథి మ వుత్ంది. “ఈ ప రిస్థితక జ గ న్ ప్ర భుతవాం అసతు వయు సతు విధాన్లే కార ణం. ఆరిథిక క్ర మ శక్ష ణ న 
ద్ర్ణంగా ఉలలోంఘ్ంచిన చ రయు ల ఫ లిత మే ఇది” అంటూ ఆరిథిక నిపుణులు, సామాజిక ప రిశీల కులు అభప్రాయ ప డుత్న్నార్.
ఈ అభప్రాయం ఎంత స తయు మో ఇపు్పడు ఆంధ్ర ప్ర దశ్ ల్ని మొతతుం 13,371 పంచాయితీల్లో ఏ ఒక్క గ్రామంల్క వెళలోన్ ఇటే్ట అరథి మపోత్ంది. 

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

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

ఎంద్కంటే ఏ గ్రామంల్నూ ప్ర జ ల క నీస అవ స రాల న సైతం తీరచ్ డానిక సైతం ద్రి లేని ప రిస్థిత క నిపిసతుంది. గ్రామాల్లో పారిశుధయుం ప నలు ఎక్క డ్క క్క డ సతుంభంచాయి. 
కనినా గ్రామాల్లో క నీసం బీలోచింగ్ పౌడ ర్ జ లిలోంచ డానిక కూడా దికు్కలేని స్థిత ద్పురించింద ని స ర్పంచ్ లు వాపోత్న్నార్. చెతతు నిరవా హ ణ , త్గానీట స ర ఫ రా, వీధిదపాల 
ప నల న చేయించ డానిక కూడా నిధులు లేని ప రిస్థిత గ్రామాల్లో క నిపిసతుంది.
* నిధులు మాయం
గ్రామ పంచాయితీల కు ప్ర తేయుక మన ఖాత్లుంటాయి. కేంద్ర ప్ర భుతవాం కనినా ప థ కాల నిమితతుం జ మ చేస నిధులు నేర్గా ఈ ఖాత్ల్లో జ మ అవుత్ంటాయి. అల్గే 
పంచాయితీలు ప్ర జ ల నంచి వ స్లు చేస ఇంట ప ననా, చెతతు ప ననా, న ల్లో పననాల్లోంటవి కూడా ఖాత్ల్లోక ప డుత్ంటాయి. ఇల్ రాష్టంల్ని 13,371 పంచాయితీల్లో 
ఒకో ద్ంటలో సాథియిని బ ట్ట రండు ల క్ష ల నంచి 20 ల క్ష ల రూపాయ ల వ ర కు నిధులు ఉంటూ ఉంటాయి. కనినా పెదదు పంచాయితీల్లో కోటలో ల్ కూడా నిధులు ఉంటాయి. 
అయితే ఈ పంచాయితీల ఖాత్ల్లోంచి ఎపు్పడు నిధులు హుళ క్క అయిపోత్యో చెప్ప లేని ప రిస్థిత ఇపు్పడు ద్పురించింది. కార ణ మేమిటంటే ఆయా ఖాత్ల్లోంచి రాష్ట 
ప్ర భుతవాం ఎపు్పడైన్ నిధుల న ఆన్ లైన్ నిరవా హ ణ ద్వారా తీసుకునే అవ కాశం ఉండ డ మే. ఈ విష యం క నీసం స ర్పంచ్ ల కు సైతం తెలియ కుండా జ రిగిపోయే వెసులు బాటు 
ఉండ డంతో గ్రామాల్లో అయోమ య స్థిత నెల కని ఉంది. ఉననా టు్టండ్ ఖాత్ల్లో బాయుల న్సి సున్నా చూపిసుతుంది. విష యం బ య ట క పొక్క ఆందోళ న లు జ ర గుత్ననా పు్పడు 
మ ళ్లో నిధులు క నిపిసాతుయి. ఉద్హ ర ణ కు కనినా రోజులుగా రాష్ట వాయుపతుంగా స ర్పంచ్ ల బిక్షాట న లు, నిర స న ప్ర ద ర్శ న లు జ ర్గుత్ననా నేప థయుంల్ ఉననా టు్టండ్ నిధులు 
క నిపించాయి. అయితే ఈ ఖాత్ల నంచి నిధులన ఎవ ర్ తీసుకుంటున్నారో, ఎంత తీసుకుంటారో, అల్ మాయ మన నిధులు తరిగి ఎపు్పడు జ మ అవుత్యో, ఎంత 
జమ అవుత్యో తెలియ ని అగ మయు గోచ ర స్థిత గ్రామాల ల్ నెల కని ఉంది. ఇంద్వ లలో ఏ పనలు చేప టా్టల న్నా వీలుకాని ద్స్థితల్ స ర్పంచ్ లు ప డ్పోత్న్నార్. “గ్రామ 
పంచాయితీల కు కేంద్ర ప్ర భుతవాం నంచి 14వ , 15వ ఆరిథిక సంఘం నిధులు ద్ద్పు 7,660 కోటలో రూపాయ లు జ మ అయాయుయి. అల్గే ప్ర జ ల నంచి వ స్లు చేస్న 
ప ననాల రూపేణా ద్ద్పు 4000 కోటలో రూపాయ లు ప డాడియి. మూడేళ్లోగా ఇల్ జ మ అయిన ద్ద్పు 11,660 కోటలో రూపాయ ల న జ గ న్ ప్రభుతవాం ద్రి మ ళలోంచింద ”ని 
రాష్ట పంచాయితీ రాజ్ ఛంబ ర్ అధయు క్షుడు రాజంద్ర ప్ర సాద్ చెబుత్న్నార్. “రాష్ట ప్ర భుతవాం నంచి నిధుల నినాంటనీ కేంద్రం తీససుకుని మీకేం కావాల్ చెప్పండ్ మేమే 
ప నలు చేప డ త్ం అని అంటే ఎల్ ఉంటుంది? అది సాధయు మ యేయు ప నేన్? కానీ ప్ర సుతుతం ఆంధ్ర ప్ర దశ్ పంచాయితీల విష యంల్ ఇద జ ర్గుతోంది” అంటూ 
రాజంద్ర ప్ర సాద్ ఆవేద న వయు కతుం చేసుతున్నార్.
* చేష్ట లుడ్గిన కతతు స ర్పంచ్ లు
ఆంధ్ర ప్ర దశ్ ల్ సాథినిక ఎనినాక ల అనంత రం పంచాయితీల్లో స ర్పంచ్ లు ఏడాది క్రితం కతతు గా కలువ యాయుర్. ఈ ఏడాది కాలంల్ చూసతు పంచాయితీల నంచి 2000 
కోటలో రూపాయ లన జ గ న్ ప్ర భుతవాం ద్రి మ ళలోంచింది. ఏడాదిగా కేంద్ర ప్ర భుతవాం ఇచిచ్న ఆరిథిక సంఘం నిధులు రూ.1245 కోటులో ఉన్నాయి. అల్గే గ్రామాల్లో ఇంట 
న ల్లో, ఇత ర ప ననాల న వ స్లు చేయాల ని హుకుం జారీ చేయ డంతో పంచ యితీల్లో ఆ నిధులు కూడా జ మ అయాయుయి. అయితే ఈ నిధుల నీనాకూడా ఖాత్ల నంచి 
మాయ మ వ డంతో స ర్పంచులు హ త్శుల యాయుర్. ఆరిథిక సంఘం నిధుల న విద్యుత్ ఛరీజీల కంద రండు విడ త లుగా రాష్ట ప్ర భుతవాం తీససుకుంది. ఇవి కాక 2021-22 
సంవ త్సిరానిక గాన 15వ ఆరిథిక సంఘం రండో విడ త నిధులు ద్ద్పు 960 కోటలో రూపాయ లు కేంద్రం నంచి మారిచ్నెల్ఖ ర్ల్గానే విడుద ల కావాలిసి ఉంది. ఇప్ప ట 
వ ర కు ఆ నిధుల న కేంద్రం ఇచిచ్ంద్, ఒక వేళ ఇచిచ్న్ రాష్ట ప్ర భుతవాం బ య ట పెట్ట డం లేద్ అనే సందిగ్ఘ త స ర్పంచుల ల్ నెల కని ఉంది. నిధుల విష యంల్ ఇంత ట 
గంద ర గోళం నెల కన డంతో చాల్ మంది సర్పంచులు గ్రామాల్లో ఎల్ంట ప నలు చేప ట్ట డానిక కూడా వీలు కాకుండా ఉంది. మ ర మ్మ త్ల ల్ంట కనినా అతయు వ స ర 
ప నల న స ర్పంచులు త మ సొంత ఖ ర్చ్తో చేయిసుతున్నార్. అయితే ఆ బిలులోల బ కాయిలు ఎపు్పడు వ స్లు అవుత్యో కూడా తెలియ ని దికు్కతోచ ని ప రిస్థితల్ కతతు గా 
కలువైన సర్పంచ్ లు ఉన్నార్.
* ఇది సైబ ర్ నేర మే…
“ఒక రి ఖాత్ల్ని నిధుల న వేర్క ర్ ద్రి మ ళలోంచ డం సైబ ర్ నేర మతే, రాష్ట ప్ర భుతవాం కూడా ఆ నేరానికే పాల్ప డుత్ననా టు్ట లెఖ్ఖ …” అంటూ స ర్పంచ్ లు గ గో్గలు 
పెడుత్న్నార్. ఈ గ డుడి ప రిస్థిత్ల కు రాష్ట వాయుపంగా ఉద్హ ర ణ లు కోకలలో లు. కృష్్ణ జిల్లో కంకపాడు మండ లం ఉపు్పలూర్ పంచాయితీల్ 60 ల క్షల రూపాయ లు 
ఒకా్కసారిగా మాయం అయాయుయి. ద్ంతో అక్క డ్ మ హిళా స ర్పంచ్ ప్ర జ ల విమ ర్శ ల కు గుర వుత్న్నార్. అల్గే ప్ర సాదంపాడుల్ రూ. 15 ల క్ష లు ఖాళ్ అయాయుయి. 
విద్యుత్ ఛరీజీల  బ కాయిల కంద రూ.75 ల క్ష ల న మ ళలోంచ డంతో ఇపు్పడక్క డ త్గునీట కోసం త ల పెట్టన బోరలో ప నలు ప్ర శానారథి క మ యాయుయి. క రూనాలు జిల్లో కోడుమూర్ల్ 
రూ. 90 ల క్ష లు మామ మ యాయుయి. క డ ప జిల్లో మెర్గుడ్ల్ రూ.8.4 ల క్ష ల న మ ళలోంచ డంతో అక్క డ స్బ్ందిక జీత్లు సైతం చెలిలోంచ లేని ప రిస్థిత. అల్గే ప్ర కాశం 
జిల్లో వీర ననా పాలెంల్ రూ. 22.98 ల క్ష లు ఖాళ్ అయాయుయి. తూర్్పగోద్వ రి జిల్లో మ లి్కపురం మండ లం కేస న ప లిలోల్ రోడలో కోసం కేటాయించిన రూ.3.5 ల క్ష ల న 
తీససుకున్నార్. రాష్ట వాయుపతుంగా ఇద ప రిస్థిత ఉండ డంతో చాల్ మంది స ర్పంచులు రోడలో పైక వ చిచ్ నిర స న లు వయు కతుం చేసుతున్నార్. ఆందోళ న ల కు దిగార్. కందర్ భక్షాట న 
చేశార్. కంద ర్ ఆరీ్టసీ బ సుసిలెక్క జోలె ప ట్ట త మ ప రిస్థితని ప్ర జ ల కు చెబుత్న్నార్. కంద ర్ స ర్పంచులు ఈ ద్స్థితని వివ రిస్తు ప్ర జ ల కు బ హిరంగ లేఖ లు రాయ డానిక 
పూనకున్నార్. పంచాయితీల్లోనే కాకుండా కనినా మండ ల ప రిష త్ ల ఖాత్ల్లోంచి కూడా నిధులు మాయ మ వ డం ఆందోళ న క లిగిసతుంది. చీరాల నియోజ క వ ర్గంల్ని 
వేట పాలెం మండ లంల్ సాధార ణ నిధులు రూ.1.4 కోటులో, ఆరిథిక సంఘం నిధులు రూ. 70 ల క్ష లు మారిచ్ నెల్ఖ ర్ వ ర కు ఉండ గా ఏప్రిల్ 1న ఖాళ్ అయియుయి. ఇల్గే 
బ లిలోకుర వ ల్ రూ. 2.88 ల క్ష లు, మారూ్టర్ మండలంల్ రూ. 85 ల క్ష లు, బాప టలో నియోజ క వ ర్గంల్ని బాప టలో ల్ రూ.1.78 కోటులో ద్రి మ ళలో డం హ త్శుల న చేస్ంది. 
ఈ ప రిస్థిత్ల నేప థయుంల్ అనంత పురం జిల్లోల్ కంద ర్ స ర్పంచులు ఏకంగా పోలీసుల కు ఫిరాయుద్ చేయ డం గ మ న్ర్ం.
మ రో వైపు రాష్ట ప్ర భుతవాం పంచాయితీల సాథినంల్ గ్రామ స చివాల యాల న, స ర్పంచ్ ల సాథినంల్ స చివాల య కారయు ద ర్్శల న, వార్డి స భుయుల సాథినంల్ వాలంటీరలో న 
ఏరా్పటుచేస్ స మాంత ర వయు వ సథి న నెల కలి్పంది.
అయితే ఈ గ్రామ స చివాల యాల పై స ర్పంచ్ ల కు ప రయు వేక్ష ణ , నియంత్రణ అధికారాల న లేకుండా చేస్ంది. ద్ంతో గ్రామాల్లో ప రిపాల న ప ర మన , నిరవా హ ణ ప ర మన 
గంద రగోళం అడుగ డుగున్ ఏర్ప డుతోంది.
* ఇదం తీర్ జ గ న్ !
“మా ప్ర భుతవాం అధికార వికేంద్రీక ర ణ కు క టు్టబ డ్ ఉంది. పంచాయితీల నంచి రాజ ధానల వ ర కు అధికార వికేంద్రీక ర ణ వ లలో నే అభవృదిధు సాధయు మవుత్ంద ని మేం 
న మ్మత్న్నాం…” అంటూ రాష్ట మఖయు మంత్రి ప్ర క ట న లు చేసుతుననా నేప థయుంల్ సామానయుల నంచి మేధావుల వ ర కు అంద రూ “వికేంద్రీక ర ణ అంటే ఇదన్?”అంటూ 
బాహాటంగానే విమ ర్శ లు చేసుతున్నార్. “ఇదం తీర్?” అంటూ ప్ర శనాసుతున్నార్. కానీ…చెపే్పదొకట, చేసదొక టగా మంద్కు సాగుత్ననా జ గ న్ ప్ర భుతవాం మాత్రం ఇవేమీ 
పట్టంచుకోకుండా జ గ మొండ్గా త న పంథాల్ త్న పోతూనే ఉంది.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

సంకర గణపతి రావు వర్ంతి సందర్ంగా 
అన్నదానం మరియు వస్త్రదానం

శతఘ్నా నూయుస్: పి గననావరం నియోజకర్గం, గుర్వారం సుంకర గణపత రావు 13 
వ వరధుంత సందర్ంగా వారి కుమార్డు సుంకర వెంకట రమేష్ ఆరిథిక సహాయంతో.. 
రండు తెలుగు రాష్్రాలల్ 4O కుటుంబాలకు అననాద్నం మరియు వస్త్ర ద్నం చేయడం 
జరిగింది. ఈ కారయు్రమానిక మాకు సహకరించిన ద్రా్గ ప్రసాద్ గారిక మరియు వారి 
జనసైనికులకు మా అందరి తర్పున హృదయా పూరవాక ధనయువాదమలు, తమ ఇళలోకు 
రపి్పంచుకుని కారయుక్రమాలు చేస వార్ ఉననా ఈ రోజుల్లో, అల్ కాకుండా.. మీరే వారి 
ఇళలోకు వెళలో సహాయం చేస్ రండ్ అని పిలుపునిచిచ్న సుంకర రమేష్ కు మా ప్రతేయుక 
కృతజ్ఞతలు తెలియజసార్.

శంగనమల మండలంలోని వివిధ గ్రామాలోలో నేటికి 
అందని వృదా్ప్య పెన్షన్లో

శతఘ్నా నూయుస్: జనసన పారీ్ట శంగనమల నియోజకవర్గం. శంగనమల మండలంల్ని 
వివిధ గ్రామాల్లో నేటకీ వృద్ధుపయు పెన్షనలో అందలేద్. పెన్షనలో సక్రమంగా సకాలంల్ 
అందక గ్రామాల్లోని పెన్షన్ ద్ర్లు ఇబ్ంద్లు పడుత్న్నార్. ఈ సమసయు పై 
స్పందిస్తు.. జిల్లో సంయుకతు కారయుదరి్శ బొమ్మన పుర్షోతతుమ రడ్డి, మండల అధయుక్షుడు 
తోట ఓబులేషు మాటాలోడుతూ.. ఈ రాష్ట ప్రభుతవాం పింఛనలో ఒకట త్రీకున సకాలంల్ 
పంపిణీ చేసుతున్నామని గొప్పలు చెపు్పకుంటందని కానీ నేటకీ కూడా.. పెన్షన్ ఇవవాకుండా 
మసలివాళ్ళక, వితంత్వులకు, వికల్ంగులకు పండగ పూట కూడా ఫించనలో ఇవవాక 
వారిక తీరని అన్యుయం చేసతుందని.. కనీసం పెన్షనలో ఎంద్కు ఇవవాలేదో కూడా 
తెలియజయలేక పోత్న్నారని వార్ ఆవేదన వయుకతుం చేశార్. ఒకట రండు రోజుల్లో 
పెన్షన్ ద్ర్లకు పెన్షన్ ఇవావాలని ఈ సందర్ంగా ప్రభుత్వానినా డ్మాండ్ చేశార్. ఈ 
కారయుక్రమంల్ తోట ప్రవీణ్ సాయి శంకర్, తదితర్లు పాల్్గన్నార్.

పవన్ కళ్్యణ్ స్పూరితితో 
పేడాడ రామ్మోహనరావు 2 లక్షల విరాళం

శతఘ్నా నూయుస్: ఆమద్లవలస, జనసన పారీ్ట 
అధినేత పవన్ కళాయుణ్ రైత్ కుటుంబాలకు 
అండగా ఉండాలని, ఆత్మహతయులు 
చేసుకుననా కౌలు రైత్ కుటుంబాలకు 
మనోధైరాయునినాచేచ్ంద్కు కుటుంబానిక లక్ష 
ర్పాయల ఆరిధుక సాయం ప్రకటంచడం 
జరిగింది. ద్నిల్ భాగంగా ఆయన 5 కోటలో 
విరాళం కూడా ప్రకటంచడం జరిగింది. 
జనసన అధినేత పవన్ కళాయుణ్ స్్పరితుతో 
జనసన అధినేత పవన్ కళాయుణ్ క తోడుగా 
ఆమద్లవలస నియోజకవర్గం తర్పున 
ఇంచార్జీ పేడాడ రామో్మహనరావు రండు లక్షల 
రూపాయలు విరాళం ప్రకటంచడం జరిగింది.

అంబేద్కర్ యూత్ క్రికెట్, వాలీబాల్ టోర్నమంట్ న్ 
ప్రారంభంచిన బాలరాజు

శతఘ్నా నూయుస్: జీలుగుమిలిలో మండలం ల్ అంబేద్కర్ యూత్ ఏరా్పటు చేస్నటువంట 
క్రికెట్, వాలీబాల్ టరనామెంట్ గుర్వారం పోలవరం నియోజకవర్గం, జనసన ఇన్చ్రిజీ 
బాలరాజు ఆధవారయుంల్ ప్రారంభంచడం జరిగింది. ఈ కారయుక్రమంల్ జీలుగుమిలిలో 
మండల పారీ్ట ప్రెస్డంట్ పసుపులేట రామ, ధనంజయ, న్యకులు, కారయుకరతులు 
పాల్్గన్నార్.

పవన్ కళ్్యణ్ స్పూరితితో 
శ్రీమతి సయ్యద్ కాంతిశ్రీ 5 లక్షల విరాళం
శతఘ్నా నూయుస్: ఎచెచ్రలో, జనసన పారీ్ట అధినేత పవన్ కళాయుణ్ రైత్ కుటుంబాలకు 
అండగా ఉండాలని, ఆత్మహతయులు చేసుకుననా కౌలు రైత్ కుటుంబాలకు 
మనోధైరాయునినాచేచ్ంద్కు కుటుంబానిక లక్ష ర్పాయల ఆరిధుక సాయం ప్రకటంచడం 
జరిగింది. ద్నిల్ భాగంగా ఆయన 5 కోటలో విరాళం కూడా ప్రకటంచడం 
జరిగింది. జనసన అధినేత పవన్ కళాయుణ్ స్్పరితుతో జనసన అధినేత పవన్ 
కళాయుణ్ క తోడుగా ఎచెచ్రలో నియోజకవర్గ న్యకురాలు శ్రీమత సయయుద్ కాంతశ్రీ 
ఐద్ లక్షల రూపాయలు ఆరిథిక సహాయం ప్రకటంచడం జరిగింది.

జనసైనికుల క్షేమ సమాచారాని్న తెలుసకున్న కాంతి శ్రీ
శతఘ్నా నూయుస్: ఎచెచ్రలో నియోజక వర్గం, 
ల్వేర్ మండలం ఇటువలే చిననాయయుపేట 
గ్రామానిక చెందిన జనసైనికులు 
భోగాపురం రాజష్, గేమ్ ఆడుత్ండగా 
క్రీడా ప్రాంగణంల్ కాలుక గాయమ 
ఆరోగయుం క్షీణించింది.. గుర్వారం 
జనసనపారీ్ట, ఎచెచ్రలో నియోజకవర్గ 
న్యకులు కాంత శ్రీ రాజష్ న, వారి 
కుటుంబ సభుయులని కలస్.. వారి క్షేమ 
సమాచారానినా తెలుసుకున్నార్. ఈ 
కారయుక్రమంల్ మండల జనసనపారీ్ట 

జనసైనికులు, మరియు గ్రామ యువత, తదితర్లు పాల్్గన్నార్.
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జనసైనికులకు అండగా ఉంటానని భరోసా కలపూంచిన 
పిఠాపురం జనసేన ఇన్ ఛార్జ్ మాకినీడి శేషుకుమారి

శతఘ్నా నూయుస్: పిఠాపురం నియోజవర్గం, గొలలోప్రోలు మండలం, చేబ్రోలు గ్రామంల్ 
ఇటీవల యాకసిడంటలో గాయాలకు గురైన మన జనసైనికులు బుద్ధుల శ్రీనివాస్, సకన్ల 
వీరబాబున చేబ్రోలు గ్రామంల్ వారి నివాసానిక వెళలో వారి ఆరోగయు పరిస్థితని పిఠాపురం 
జనసన ఇన్ ఛర్జీ మాకనీడ్ శేషుకుమారి తెలుసుకున్నార్. అల్గే వారి కుటుంబ 
సభుయులతో మాటాలోడ్ అవసరమతే మెర్గైన వైదయుం కోసం మా హస్ండ్ డాక్టర్ మాకనీడ్ 
వీర ప్రసాద్ గారితో చేయిసాతునని అందరికీ అండగా ఉంటానని భరోసా కలి్పంచార్. ఈ 
కారయుక్రమంల్.. పెదిదుంట శవ, బుద్ధుల విషు్ణ, సురేష్, వి.బుజిజీ తడాల సతీష్, ఉమ్మడ్ సురేష్, 
గొలలోప్రోలు మండల అధయుక్షులు అమరాది వలిలో రామకృష్ణ, పటా్ట శవ, జిల్లో కారయుదరి్శ 
మొగలి అపా్పరావు, అడబాల వీర్రాజు, గోపు సురేష్, పుణయు మంత్ల బాబురావు, నెయియు 
కాపుల సురేష్, మేళం బాబీ, కేతనిడ్ గౌరీ న్గలక్ష్మి, చేబ్రోలు జనసైనికులు న్యకులు 
తదితర్లు పాల్్గన్నార్.

చాపవరం గ్రామంలో జనసేన పార్టీ ఆఫీస 
ప్రారంభోత్సవం

శతఘ్నా నూయుస్: త్ని నియోజకవర్గం, చాపవరం గ్రామంల్ జనసన పారీ్ట ఆఫీసు 
ప్రారంభోతసివం సందర్ంగా.. మఖయు అతధిగా విచేచ్స్న జనసన పారీ్ట జిల్లో 
అధయుక్షులు కంద్ల ద్రే్గష్.. పారీ్ట ఆఫీసున ప్రారంభంచి, జండా ఆవిష్కరణ చేస్ 
అనంతరం ప్రసంగం ద్వారా సంతోష్నినా వయుకతుం చేశార్.

కౌలు రైతులకు అండగా నిలచిన పవన్ కు పాలాభషేకం
శతఘ్నా నూయుస్:  నిడదవోలు గణేష్ చౌక్ 
నంద్ గల శ్రీ విన్యక గుడ్ వదదు జనసన 
అధినేత పవన్ కళాయుణ్ కౌలు రైత్లకు 
అండగా జనసన పారీ్ట తరపున 5 కోటులో 
విరాళంగా అందంచి, రైత్లకు బాసటగా 
ఉండేంద్కు “రైత్ భరోసా యాత్ర” 
మొదలుపెట్టబోత్ననానదుకు ఆయనకు ఆ 

దవుని ఆశీసుసిలు కలగాలని కోర్తూ పూజలు, పాల్భషేకం నిరవాహించడం జరిగింది. 
ఈ కారయుక్రమంల్ జనసన పారీ్ట రాష్ట కారయుదరి్శ, జిల్లో కారయువర్గం మండల అధయుక్షులు 
మరియు నిడదవోలు టౌన్ న్యకులు జనసన న్యకులు, వీర మహిళలు, జనసైనికులు, 
పాల్్గన్నార్.

తోలాటి సబాబారావు కుటంబ సభ్్యలన్ 
పరామరి్శంచిన మాకినీడి

శతఘ్నా నూయుస్: గుర్వారం పిఠాపురం నియోజకవర్గ జనసన పారీ్ట ఇన్చ్ర్జీ శ్రీమత 
మాకనీడ్ శేషుకుమారి జనసైనికులు, న్యకులతో కలిస్పిఠాపురం నియోజవర్గం, 
గొలలోప్రోలు మండలం, త్టపరితు గ్రామంల్ ఇటీవల మరణించిన తోల్ట సుబా్రావు ( 
త్తయయు) వారి నివాసానిక వెళలో నివాళ్లు అరి్పంచి ప్రగాఢ సానభూత తెలియజస్ వారి 
కుటుంబ సభుయులకు మనోధైరాయునినా చెపి్ప.. ఆరిథిక సాయం అందించి.. పరామరి్శంచడం 
జరిగింది. ఈ కారయుక్రమంల్.. మండల అధయుక్షులు అమరాది వలిలో రామకృష్ణ, అడబాల 
వీర్రాజు, ఏ.శవ, యు కతతుపలిలో మండల అధయుక్షులు పటా్ట శవ, జిల్లో కారయుదరి్శ మొగలి 
అపా్పరావు, గోపు సురేష్, పుణయు మంత్ల బాబురావు, మేళం బాబి, కేతనిడ్ గౌరీ 
న్గలక్ష్మి, జనసైనికులు న్యకులు తదితర్లు పాల్్గన్నార్.
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జనసేన కోసం అహర్నశలూ శ్రమంచి కరోనా మహమామోరి చేతిలో 
అసతిమంచిన నిసావార్థ జనసైనికుడి కి అశ్రు నివాళి...

శతఘ్ని న్యూస్: కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ లోనీ తూర్పు నియోజకవర్ం లో జనసేన కోసం అహరనిశలూ శ్రమంచి కరోనా మహమ్మారి చేతిలో అస్తమంచిన 
నిసావార్థ జనసైనికుడి కి అశ్రు నివాళి...

జనసన రాష్ట కారయుదరి్శ శ్రీ అమి్మశెట్ట వాసు గార్ తన తోట జనసైనికుడు, నిసావారథి కారయుకరతు అయినటువంట కీరితు శేషు లు శ్రీ త్ంగల రామాంజనేయులు గారి 
ప్రధమ వరధుంత సందర్ం గా విజయవాడల్ వారి సంస్మరణ సభ ఘనంగా నిరవాహించార్..

ఈ కారయు్రమానిక జనసన పారీ్ట అధయుక్షులు పవన్ కళాయుణ్ గారి ఆదశం మేరకు జనసన పారీ్ట రాష్ట కమిటీ నండ్ మఖయు అతథులు గా  చిలలోపలిలో శ్రీనివాసరావు 
గార్, బొనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్ గార్, గాదె వెంకటేశవార రావు గార్, అంజిబాబు గోవిందం గార్, పోతన మహేష్ గార్, అక్కల గాంధీ గార్ 
పాల్్గన్నార్..

అనంతరం పెదదులు అందరూ వారి ప్రగాఢ సానభూత తేలియజశార్.. 
త్ంగల రామాంజయులు గారి సవలు చిరస్మరణీయం అని కనియాడార్..
సొంత వారిని పాటంచుకోవటానిక ఇబ్ంది గా మారిన ప్రసుతుత సమయంల్ ఒక జనసన కారయుకరతు మరియు మిత్రుని కోసం అమి్మశెట్ట వాసు గార్ అండగా 
నిలబడ్ ఈరోజు ప్రధమ వరథింత నీ ఘనంగా నిరవాహించడం ఎంతో స్ఫూరితు ద్యకం అని చెపా్పర్..

అంజి బాబు గార్ మాటాలోడుతూ పవన్ కళాయుణ్ గార్ రామాంజనేయులు గారి కుటుంభానిక ఎపు్పడు అండగా ఉంటారని అత తవారల్ వారి ఇంటక విచేచ్స్  
కుటుంబానినా పరామరి్శసాతుర్ అని సభామఖం గా తెలియచేసార్..

అమి్మశెట్ట వాసు గార్ మాటాలోడుతూ ఆంజనేయులు గార్ తో ఉననా అన బంధానినా గుర్తు చేసుకని భావోదవాగానిక ల్నయాయుర్..
త్న ఎపు్పడూ వారి కుటుంబ సభుయులు క  అండగా ఉంటానని వారి మంచి చెడులు సవాయం గా చూసుకుంటానని తెలియచేసార్..

ఈ కారయుక్రమంల్ జనసన వీర మహిళలు , కారయుకరతు లు, అభమానలు, రామాంజనేయులు గారి కుటుంబ సభుయులు పాల్్గన్నార్

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

జనసేన రైతు భరోసా యాత్ర ఒక మహతతిర 
కార్యక్రమం: శవదత్ బోడపాటి

శతఘ్నా నూయుస్: పాయకరావుపేట నియోజకవర్గం, రాష్టంల్ రైతననా కోసం 
పవన్ కళాయుణ్ చేపడుత్ననా జనసన రైత్ భరోసా యాత్ర ఒక మహతతుర 
కారయుక్రమం చాల్ రైత్ కుటుంబాలకు సహాయపడుత్ంది అని హర్షం 
వయుకతుం చేస్తు, మా ప్రతీ అడుగు జనసన గెలుపు కోసం అని తెలియజస్న 
రేవుపోలవరం జనసైనికులకు న్ హృదయపూరవాక ధనయువాదమలు 
తెలియజస్న జనసన పారీ్ట రాష్ట కారయుదరి్శ శవదత్ బోడపాట. ఈ 
కారయుక్రమంల్ జనసన న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్గన్నార్.

బలుసతిపపూ గ్రామాని్న సందరి్శంచిన పితాని
శతఘ్నా నూయుస్: గుర్వారం జనసన పారీ్ట రాష్ట రాజకీయ వయువహారాల కమిటీ సభుయులు, 
మమి్మడ్వరం జనసనపారీ్ట నియోజకవర్గ ఇంచారిజీ పిత్ని బాలకృష్ణ కాట్రేనికోన 
మండలం, బలుసుతప్ప గ్రామం సందరి్శంచి జనసన పారీ్ట శ్రేణులన, న్యకులన, 
కారయుకరతులన కలుసుకోని వారి యోగక్షేమాలు అడ్గి తెలుసుకున్నార్. తద్పరి ఇటీవల 
చనిపోయిన జనసనపారీ్ట కారయుకరతు సంగాని అర్జీన్ (చినబాబు) కుటుంబసభుయులన 
పరామరి్శంచి.. అర్జీన్ చిత్రపటానిక నివాళ అరి్పంచార్.. వారి వెంట జనసనపారీ్ట 
జిల్లో ఉపాధయుక్షులు సానబోయిన మలిలోకార్జీన రావు, జనసనపారీ్ట సీనియర్ న్యకులు 
గుదదుట జమి్మగార్, గోద్స్ పుండరీస్, మండలకనీవానర్ మోకా బాలప్రసాద్, గిడ్డి 
ఏడుకండలు(ఏ.స్.ఎఫ్), పిలిలో గోపి, సంగాని రామకృష్ణ, గిడ్డి రతనాశ్రీ, పెమ్మడ్ గంగద్రి, 
సంగాని ధనలక్మ, ఓలేట శ్రీన, కాలడ్ రాజు, తదితర్లు పాల్్గన్నార్.

పల్లోటూరి సాంస్కృతి సంప్రదాయాలు కాపాడడమే 
జనసేన లక్షష్ం: గాదె మరియు బోనబోయిన

*సంప్రద్యాలు, సాంస్కృత్లు కాపాడడం జనసన పారీ్ట స్ద్ధుంత్లల్ ఒకటని, 
పలెలోటూరి సంప్రద్యాలు ఎపు్పడు మరిచ్పోవదదుని గాదె అన్నార్.

శతఘ్నా నూయుస్: సతెతునపలిలో నియోజకవర్గం, రాజుపాలెం మండలం, అంచులవారిపాలెం 
గ్రామంల్ అమరలింగేశవార సావామి తర్న్ళ్ళ కారయుక్రమంల్ రాష్ట ప్రధాన కారయుదరి్శ 
బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్, జిల్లో అధయుక్షుడు గాదె వెంకటేశవారరావు మఖయు 
అతధులుగా పాల్్గన్నార్. మండల అధయుక్షుడు తోట నరసియయు న్యకులక ఘనసావాగతం 
పలికార్… సావామి వారిక ప్రతేయుక పూజలు నిరవాహించార్.

అనంతరం తోట నరసియయు ఆధవారయుంల్ జనసన న్యకులు ఏరా్పటు చేస్న భారీ 
విద్యుత్ ప్రభ సాంస్కృతక కారయుక్రమాలన తలకంచి పిఏస్ చైర్మన్ న్దెండలో మనోహర్ 
జన్మదినం సందర్ంగా కేక్ కట్ చేశార్. జిల్లో అధికార ప్రతనిధిగా ఎనినాకైన తవిట 
బావన్నారాయణ న రాష్ట కారయుదరి్శ, జిల్లో అధయుక్షుడు ఘనంగా సన్్మనించార్.

రాష్ట ప్రధాన కారయుదరి్శ బోనబోయిన మాటాలోడుతూ.. రాష్టంల్ అరాచక పాలన 
పోయిఇందని, మంచి రోజులు రావాలంటే పవన్ కళాయుణ్ ని మఖయుమంత్రిని చేయాలని, 
చీకటలోన తరిమి వెలుగులు నింపే శకతు ఒక్క జనసన పారీ్టక, పవన్ కళాయుణ్ క మాత్రమే 
సాధయుమని అన్నార్.

ఈ కారయుక్రమంల్ జిల్లో ఉపాధయుక్షుడు అడపా మాణికాయులరావు, జిల్లో ప్రధాన కారయుదరి్శ 
న్రద్సు ప్రసాద్, కారయుదరి్శ అంబట మలిలో, పిడుగురాళలో మండల అధయుక్షుడు కామిశెట్ట 
మండల అధయుక్షులు త్డువాయి లక్ష్మీ, న్దెండలో న్గేశవారరావు, స్రిగిరి పవన్, రమేష్, 
మందపాట ద్రా్గరావు, శరిగిరి మణికంఠ, బసవాల్ బాబు, మండల కమిటీ న్యకులు, 
వీర మహిళలు మరియు జనసన కారయుకరతులు పాల్్గన్నార్.

విదుయూత్ చార్జీల పంపుపై భగ్్మనని జనసేన వీర మహిళలు
*విద్యుత్ చారీజీల పెంపుని నిరస్స్తు నిరసన రాయులీ చేపట్టన వీరమహిళలు
*వైసీపీ ప్రభుతవాంల్ సామానయుడ్ జీవితం ఛిద్రమపోత్ంది అంటూ ఆవేదన వయుకతుం 
చేస్న జనసన

శతఘ్నా నూయుస్: విద్యుత్ చారీజీల పెంపుని నిరస్స్తు గుర్వారం గుంటూర్ బ్రహా్మనందరడ్డి 
స్టడ్యం నంచి పొనూనార్ రోడుడిల్ని విద్యుత్ భవన్ వరకూ జనసన వీరమహిళలు 
నిరసన రాయులీ చేపటా్టర్. కరంట్ చారీజీలన వెంటనే తగి్గంచాలంటూ విద్యుత్ భవన్ 
న వీర మహిళలు చుటు్టమటా్టర్.. ఈ సందర్ంగా జనసన శ్రేణులన పోలీసులు 
అడుడికున్నార్.. విద్యుత్ యస్. ఈ వచేచ్ద్కా కదిలేది లేదంటూ పెదదుఎత్తున వీరమహిళలు 
నిన్ద్లు చేశార్… కదిదుసపు ఉద్రికతుత వాత్వరణం అనంతరం విద్యుత్ డీ.ఈ 
బయటక రావటంతో.. విద్యుత్ చారీజీల పెర్గుదలతో సామానయులు బ్రతకే పరిస్థిత లేదని, 
పెరిగిన విద్యుత్ చారీజీలన తక్షణమే తగి్గంచాలంటూ.. జనసన జిల్లో అధయుక్షుడు గాదె 
వెంకటేశవారరావు, రాష్ట కారయుదరి్శ షేక్ న్యబ్ కమాల్, నగర అధయుక్షుడు నెరేళలో సురేష్ 
సమక్షంల్ వీర మహిళలు విద్యుత్ డీ.ఈ క వినతపత్రం అందజశార్. ఈ కారయుక్రమంల్ 
వీర మహిళలు, జనసన శ్రేణులు అధిక సంఖయుల్ పాల్్గన్నార్.

న్తన జిల్లా అధికార్లను కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన జనసేన
శతఘ్నా నూయుస్:అననామయయు జిల్లో ఏరా్పటయిన శుభ సందర్ంగా నూతన భాదయుతలు 
చేప్పట్టన సందర్ంల్ కలెక్టర్ పీ యస్ గిరీష, ఎస్.పి హర్షవరధున్ రాజు, స్టడ్యం ఇంచారిజీ 
షేక్ షఫి, అల్ జిల్లో సాథియి అధికార్లకు విరివిగా జనసనపారీ్ట తరపున శుభాకాంక్షలు 
తెలియజశార్. ఈ కారయుక్రమంల్ రామశ్రీనివాసులు, వీరమహిళ రడ్డిరాణి, మన్నా, 
న్గేష్ తదితర్లు పాల్్గన్నార్.

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


అగ్్న ప్రమాద బాధితులన్ ఆదుకున్న జనసేన
శతఘ్నా నూయుస్: విద్యుత్ ష్ర్్ట సరూ్కష్ట్ వలలో 
సరవామ కోల్్పయిన బాధిత్లన ఆద్కుననా 
జనసన
మామిడ్కుద్ర్ మండలం, పెదపటనాంలంక 
గ్రామం, ధనమ్మపేటల్ ఒక అగినాకులక్షత్రియుని 
బంగాళా పెంకటలులో విద్యుత్ ష్ర్్ట సరూ్కష్ట్ వలలో 
ఆహుత అయి, సరవామ కోల్్పయిన బాధిత్లకు 
అప్పటకపు్పడు.. తక్షణ సహాయమగా జనసన 
పారీ్ట తరఫున 19000 రూపాయలు నగద్, 
మరియు 5000 రూపాయలు విలువగల 

నిత్యువసర సర్కులన మండల అధయుక్షులు జాలేం శ్రీనివాస్ రాజా, ఎం.పీ.టీ.సీ కమ్మల జంగమా్మయ 
చేత్లు మీద్గా అందించటం జరిగింది. ఈ కారయుక్రమంల్ జనసన న్యకులు కంకపాట 
నరస్ంహారావు, మదిదుంశెట్ట బుజిజీ, పోత్ కాశీ, గ్రామ శాఖ అదయుక్షుడు గిడుగు బంగారం, కమ్మల రామ, 
సుందరనీడ్ చంట మరియు జనసైనికులు పాల్్గన్నార్.

దుషపూ్రచారాలు మాన్కోవాల
*దళత్లంటే తోట త్రిమూర్తులుకు దవాషం
*వలూలోర్ వివాదంపై న్యుయవిచారణకు స్దధుమా…??
*దళత్ల కోసం పోరాడే న్యకుడు వేగుళ్ళ లీల్కృష్ణ
*జనసన దళత న్యకులు
శతఘ్నా నూయుస్: మండపేట, దళత్ల కోసం ఎలలోవేళల్ పాటుపడే 
జనసన పారీ్ట మండపేట నియోజకవర్గ ఇంచార్జీ వేగుళలో లీల్కృష్ణ ని 
వైస్పి దళత న్యకులు విమరి్శంచడం సరికాదని వలూలోర్ గ్రామ 
సర్పంచ్ ద్స్ మీన్ కుమారి పేర్్కన్నార్. మండపేట ఏడో వార్డిల్ 
వలూలోర్ గ్రామ సర్పంచ్ ద్స్ మీన్ కుమారి దళత న్యకులతో కలిస్ 
గుర్వారం మీడ్యా సమావేశం ఏరా్పటు చేశార్. ఈ సందర్ంగా ఆమె 
మాటాలోడుతూ నేన దళత సర్పంచ్ అనే కద్ పంచాయతీతో జరగాలిసిన 
పెన్షనలో పంపిణీ శవాలయం దగ్గర పెటా్టర్, ఇంత కన్నా అవమానం 
ఏమన్ ఉంటుంద్ అని ప్రశనాంచార్. ఇటీవల వైస్పి దళత న్యకులు 
వేగుళ్ళ లీల్కృష్ణపై అవాకులు చెవాకులు పేలుత్న్నారని విమరి్శంచార్. 
దళత్ల సమసయుల పటలో వేగుళ్ళ లీల్కృష్ణ ఎపు్పడూ పోరాడుతూ 
ఉంటారని అల్ంట న్యకుడ్ని విమరి్శంచే నైతక హకు్క వైస్పి దళత 
న్యకులకు లేదని అన్నార్. అనంతరం జనసన దళత న్యకులు 
మాటాలోడుతూ లీల్కృష్ణ దళత ద్రోహి అని వైస్పి న్యకులు అవాకులు 
చవాకులు పేలడం పటలో తీవ్రంగా ఖండ్ంచార్. వలూలోర్ గ్రామంల్ ఈ 
ఏడాది జనవరి 1న జనసన దళత మహిళా సర్పంచ్ న త్రిమూర్తులు 
దూషంచిన ఫుటేజ్ పై ఎంద్కు మాటాలోడం లేదని ప్రశనాంచార్. దనిపై 
వలూలోర్ల్ ప్రత గడప నండ్ తోట వయుతరేకంగా సాక్షష్ం ఇసాతురని 
పేర్్కన్నార్. దనిపై న్యుయ విచారణకు స్దధుమా అంటూ ప్రశనాంచార్. 
తోట త్రిమూర్తులకు దళత్లంటే దవాషమని ఆరోపించార్. దళత్లపై 
చితతుశుదిధు ఉంటే దళత్ల కోసం పోరాడద్ం రండ్ అంటూ వైస్పి దళత 
న్యకులకు సవాల్ విస్రార్. తోట త్రిమూర్తులు మండపేట ఇన్చ్రిజీగా 
వచిచ్నప్పట నండ్ దళత్లపై పోలీస్ కేసులు ఎకు్కవయాయుయని వైస్పి 
దళత న్యకులు గుర్తుపెటు్టకోవాలని ఈ సందర్ంగా తెలియజశార్. 
వైసీపీ పాలనల్ దళత వాడల్ ఏ విధమన అభవృదిధు జరగలేదని గుర్తు 
చేశార్. కావాలంటే బహిరంగ చరచ్కు జనసన పారీ్ట స్దధుంగా ఉందని 
సవాల్ విస్రార్. ఈ కారయుక్రమంల్ జనసన పారీ్ట జిల్లో ప్రధాన కారయుదరి్శ 
సరాకుల అబు్లు, పెయియుల ఏకబు, 8వ వార్డి జనసన పారీ్ట ఇంచార్జీ 
జొన్నాడ పాపమ్మ, పైడ్మళ్ళ సతీష్ తదితర్లు పాల్్గన్నార్.

పెంచిన విదు్యత్ ఛార్జ్లు తగ్్గంచాలని 
ఎస్.కోటలొ రా్యలీ, రాసాతిరోకో

శతఘ్నా నూయుస్: 
జనసన ఆధవారయుంల్ 
పెంచిన విద్యుత్ 
ఛరీజీలు తగి్గంచాలని 
ఎ స్ . కో ట ల్ 
రాయులీ, రాసాతురోకో 
జరిగింది. గుర్వారం 
సాయంత్రం 7 

గంటల నండ్సాథినిక సాయిబాబా గుడ్ వదదు నండ్ రాయులీగా బయలేదురి 
వన్ వే ట్రాఫిక్ వరకు రాయులీగా వెళలో దవి బొమ్మ కూడలిల్ రాసాతురోకో 
నిరవాహించార్. పెంచిన విద్యుత్ ఛరీజీలన వెంటనే తగి్గంచాలని, కరంట్ 
కోతలు నివారించాలని వార్ నిన్ద్లు చేస్తు.. జరిగిన ఈ నిరసన 
కారయుక్రమంల్ ఎస్ .కోట జనసన నియోజకవర్గ న్యకులు వబి్న 
సన్యుస్న్యుడు, వబి్న సతతుబాబు,పెదిరడలో రాజశేఖర్, గంధవరపు 
సతీష్, మలులో వలస శ్రీన, అలమండ రాంబాబు, అరిగి సన్యుస్రావు , 
చినినా, జొననాపలిలో సతతుబాబు, చంట, నక్కర సతీష్ మరియు తదితర్లు 
పాల్్గన్నార్. ఈ నిరసనన ఉదదుశంచి జనసన ఎస్. కోట. నియోజకవర్గ 
న్యకులు వబి్న సన్యుస్న్యుడు, వబి్న సతతుబాబు మాటాలోడుతూ.. 
ప్రభుతవాం పెంచిన విద్యుత్ చారీజీలు తగి్గంచి, కరంట్ కోతలు 
నివారించకపోతే భవిషయుత్తుల్ మరినినా ఆందోళన కారయు క్రమాలతో 
పోరాటానినా ఉదృతం చేసాతుమని ప్రభుత్వానినా హెచచ్రించార్.

జిలాలోల విభజన బాధ్యత జనసేన తీసకుంటంది: 
డా. యుగంధర్ పొన్న

*సావామి పదవీ అలంకరణకే మరియు కుటుంబ అభవృదిధు కే
*ఏన్డూ ప్రజా సమసయులపై శ్రదదు లేద్, ప్రజలకు చేస్ందమి లేద్
*ప్రజాభప్రాయానినా పరిగణించకుండా జిల్లో విభజన, ఆ బాధయుత జనసన తీసుకుంటుంది
శతఘ్నా నూయుస్: వెద్ర్కుప్పం మండలంల్ జిల్లో విభజన వయుతరేకతగా జరిగిన కారయుక్రమంల్ జనసన పారీ్ట 
గంగాధర్ నెలూలోర్ నియోజకవర్గ ఇన్చ్రిజీ డాక్టర్ యుగంధర్ పొననా మాటాలోడుతూ.. సావామిక పదవి అలంకరణ తప్ప 
ప్రజలకు చేస్ందమీ లేదని, కుటుంబాబీ వృదిధు, సంపాదనే దయుయంగా పనిచేసుతున్నారని ఆగ్రహం వయుకతుం చేశార్. 
రాష్టంల్ జిల్లోల పునరవాష్వసీథికరణ ప్రక్రియల్ ప్రజాభప్రాయానిక ఏ మాత్రం విలువ ఇవవాలేద్. పాలకుల చిత్తునిక 
తోచిన విధంగా మంద్కు వెళాలోర్. ల్పభూయిష్టంగా ఈ విభజన జరిగింది. ప్రభుతవాం ప్రజల మనోగత్నినా, 
కతతు జిల్లోల మూలంగా వార్ ఎద్ర్్కనే దూరా భారాలు, ఇబ్ంద్లన ఎంద్కు పరిగణించలేద్? ఎప్పట 
నంచో జిల్లో కోసం డ్మాండ్ ఉననా ప్రాంత్లపై అధయుయనం చేయకపోవడం చాల్ బాధాకరం అని తెలిపార్. 
జిల్లోల పునరవాష్వసీథికరణ అంశంల్ ప్రజలు, పారీ్టలు, ప్రజా సంఘాల ల్ ఏ ఒక్కరి నంచి కూడా అభప్రాయాలు 
తీసుకోలేద్. డ్రాఫ్్ట ఇచేచ్మంద్ చరచ్లు జరగలేద్. ప్రజలు ఇచిచ్న వినత్లు కనీసం పరిగణించలేద్. జిల్లోల 
పునరవాష్వసీథికరణల్ ల్పాలు అసౌకరయుంగా ఉననా విషయాలపై ప్రజలు చేస నిరసనలకు జనసన అండగా 
ఉంటుంది. తద్పరి వీటని చక్కదిదిదు ప్రజా సౌకరయుమే ప్రధానంగా జిల్లోల పునరవాష్వసీథికరణ బాధయుతన జనసన 
తీసుకుంటుంది. వెద్ర్కుప్పం, కారేవాటనగరం మండల్లన తర్పత జిల్లోల్ కలపాలి. ఎస్ ఆర్ పురం, 
పాలసమద్రం మండల్లన చితూతుర్ రవినూయు డ్విజన్ ల్ కలపాలి. వెద్ర్కుప్పం, కారేవాటనగరం మండల్లన 
తర్పత రవెనూయు డ్విజన్ ల్ కలపాలి. గంగాధరనెలూలోర్ నియోజకవరా్గనిక ఏ ప్రాధానయుత లేకపోగా కనీసం 
కారేవాటనగరం మండలం ల్ డ్.ఎస్.పి ఆఫీసున ఏరా్పటు చేయాలని ఈ సందర్ంగా డ్మాండ్ చేశార్. వీట సాధన 
కోసం దక్ష చేసాతునని ఆగ్రహం వయుకతుం చేశార్. ఈ కారయుక్రమంల్ వెద్ర్కుప్పం మండల అధయుక్షులు పుర్షోతతుం, 
ప్రధాన కారయుదరి్శ సతీష్, జిల్లో సంయుకతు కారయుదరి్శలు వెంకటేష్, రాఘవ, తెలుగుదశం పారీ్ట న్యకులు మరళ, 
చాణికయు, జనసన పారీ్ట సీనియర్ న్యకులు యతశవార్ రడ్డి, మండల కారయుదరి్శ వేణు, మండల ప్రధాన కారయుదరి్శ 
మోహన్, బహుజన కుల్ల ఐకయువేదిక మండల అధయుక్షులు భాస్కర్ పాల్్గన్నార్.

శుక్రవారం, 08 ఏప్రిల్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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జనసేనాని చిత్రపటానికి పాలాభషేకం చేసిన సర్వాపలలో జనసేన
శతఘ్నా నూయుస్: సరేవాపలిలో, జనసన పారీ్ట అధినేత పవన్ కళాయుణ్ ఆత్మహతయు చేసుకుననా కౌలు రైత్ల 
కుటుంబాలకు అండగా ఐద్ కోటలో రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది మరి అధికార పారీ్ట 
ప్రతపక్ష పారీ్ట ఎవరికీ రైత్లన, రైత్ కుటుంబాలన ఆద్కోవాలనే ఆల్చన రాకపోవడం చాల్ 
ద్రదృష్టకరం. సరేవాపలిలో నియోజకవర్గం జనసన న్యకులు బోబే్పలిలో సురేష్ బాబు అధయుక్షతన 
తోటపలిలోగూడూర్ మండలం నర్కూర్ సంటరోలో మా అధినేత, మా దైవం ఆపదల్ ఉననావారిని 
ఆద్కోవడంల్ మంద్ండే మహనీయమూరితు పవన్ కళాయుణ్ చిత్రపటానిక పాల్భషేకం చేయడం 
జరిగింది. ఈ రాష్ట ప్రజలు ఈ రాష్టంల్ ఉననాటువంట రాజకీయ న్యకులు కావచుచ్ అధికార 
పక్షం ప్రతపక్షం వార్ కావచుచ్ వారిని మేమ ఒకటే అడుగుత్న్నామని ఎవరైన్ సరే రైత్ కనీనార్ 
పెడ్తే రాష్్రానిక మంచిది కాద్ కాబట్ట వారిని ఆద్కోవడమే లక్షష్ంగా అధినేత ఈరోజు ఏదో మా 
వంత్ ఆ కుటుంబాలక భరోసా ప్రత కుటుంబానిక లక్ష రూపాయలు ఇసాతునని చెప్పడం మాకు 
చాల్ ఆనందంగా ఉంది. అద విధంగా గ్రామసాథియి నియోజకవర్గ సాథియిల్ అధయుక్షులు పవన్ 
కళాయుణ్ స్ద్ధుంత్లన ప్రజల్లోక తీసుకువెళలోడానిక మా వంత్ కృష చేసాతుమని ఈ తెలియజసుతున్నాం. 
ఈ రాష్ట ప్రభుతవాం రైత్లన పట్టంచుకునే పరిస్థితల్ లేద్ ఈరోజు కౌలు రైత్లు కావచుచ్ చిననా 
సననాకార్ రైత్లు పండ్ంచిన పంటకు గిటు్టబాటు ధర లేక చేసుకోలేక తటు్టకోలేక ఎంతో అవసథిలు 
పడే పరిస్థిత్లు ఈరోజు ఈ రాష్టంల్ మనం చూసుతున్నాం ప్రభుతవాం ఇకనైన్ కళ్లో తెరిచి రైత్లన 
ఆద్కోవాలని చెపేతు మేమ కోర్త్న్నామని అన్నార్. ఈ కారయుక్రమంల్ తోటపలిలో గూడూర్ మండల 
అధయుక్షుడు సందప్, పవన్ సుమంత్, సాయి, ప్రసాద్, షరీఫ్, శ్రీహరి, వంశీ, తదితర్లు పాల్్గన్నార్.

రకతి దానం చేసిన మల్లోం నాగతేజ
శతఘ్నా నూయుస్: జనసన అధినేత శ్రీ 
పవన్ కళాయుణ్ గారి ఆశయాలు, పారీ్ట 
స్దధుంత్లకు కటు్టబడ్ నిరంతరం కృష 
చేసుతుననాటువంట వయుకతు పుంగనూర్ 
నియోజకవర్గం, సద్ం మండల 
అధయుక్షులు మలెలోం న్గభూషన్ 
(న్గతేజ), ఎనోనా సార్లో వైసీపీ 
పారీ్ట వాళ్్ళ తన మీద ద్డ్ చేస్న్.. 
కేసులు పెట్టన్.. ఆవేశంతో కాకుండా 
ఆల్చనపురితంగా, వినయం తో పారీ్ట 

స్దధుంత్లకు అనగుణంగా పనిచేసుతునటువంట వయుకతు.. తనకుననాద్ంటలో ఎంతో కంత తన చుటు్ట 
ఉననా సమాజానిక ఉపయోగపడుతూ.. పదిమంది దగ్గర మంచి పెర్పెటు్టకుననా న్గతేజ జ.ఎస్.
పి సమవారం అనగా 4-4-2022 న పశచ్మ గోద్వరి జిల్లో, తణుకు నియోజకవర్గం, తణుకు 
మండల్నిక చెందిన జనసైనికుడ్ కుటుంబానిక చెందిన పిలిలో సుజాత అన్రోగయుంతో తర్పత 
స్వామ్సి హాస్్పటల్ ల్ ఆపరేషన్ నిమితతుం రకతుం అవసరమని తెలుసుకుననా వెంటనే స్పందించి వారిక 
తన సహాయానినా అందించార్.

ప్రాణాపాయ సి్థతిలో ఉన్న వారికి జనసేన అండగా ఉంటందని 
నిరూపించిన జనసైనికుడు

శతఘ్నా నూయుస్: కోనసీమ జిల్లో, అమల్పురం ఇప్పటవరకు 30 మంది ప్రాణాపాయ స్థితల్ ఉననా 
వారిక రకతుద్నం అందించిన జనసైనికుడు నిమ్మకాయల ద్రా్గ ప్రసాద్ ఎక్కడ కష్టం ఉంటే అక్కడ 
జనసన ఉంటుంది అననాది ఎంత నిజమో ప్రాణాపాయ స్థితల్ ఉననా వారిక జనసన పారీ్ట అండగా 
ఉంటుందని నిరూపించిన జనసైనికుడు.

తురిమెళలా గ్రామంలో జనసేన జండా ఆవిష్కరణ
శతఘ్నా నూయుస్: ప్రకాశం జిల్లో గిదదులూర్ నియోజకవర్గంల్ త్రిమెళలో గ్రామంల్ 
జనసన పారీ్ట ఇంచారిజీ బెలలోంకండ సాయిబాబు న్యకతవాంల్ జనసన పారీ్ట 
జండా ఆవిష్కరణ కారయుక్రమం జరిగినది.ఈకారయుక్రమంల్ త్రిమెలలో గ్రామం 
నంచి టీడీపీ, వైసీపీ 100 కుటుంబాలు జనసన పారీ్టల్ చేరడం జరిగినది. 
అనంతరం గ్రామం మొతతుం తరిగి అందరినీ పలకరించడం జరిగినది. తర్వాత 
మీటంగ్ ఏరా్పటు చేయడం జరిగినది. జనసన ఇంచారిజీ బెలలోంకండ సాయిబాబు 
మాటాలోడుతూ ప్రజలు వైస్పి గెలిపిసతు, వైసీపీ ప్రభుతవాం ప్రజలన 7లక్షల కోటులో 
అపు్పలు చేస్ ప్రజలకు మోసగించిన్రని తెలియజశార్. 2024 జనసన పారీ్ట 
విజయం సాధిసుతుందని తెలియజశార్, ఈ కారయుక్రమంల్ జిల్లో కారయుదరి్శ 
లంకా నరస్ంహారావు, సంయుకతు కారయుదరి్శ కాలవా బాల రంగయయు జిల్లో 
జాయింట్ సక్రెటర సురేష్ బాబు, మండల అధయుక్షులు త్డ్శెట్ట ప్రసాద్, కలగొటలో 
అలులోరయయు, పుటా్ట బాలకృష్ణ, పిడతల సాయి బాబు, అలిశెట్ట వెంకటేశవార్లో, ఇళ్లోరి 
అనిల్, దండే న్గార్జీన, స్రే ప్రసాద్, ఆకుల. సుబ్యయు, కోళలో రవికుమార్, 
పోలుప్రసాద్, ఉదయగిరి మలిలోకార్జీన, బెలలోంకండ చంద్రశేఖర్, బెలలోంకండ 
సాయననా జనసైనికులు పాల్్గన్నార్.

మ్డుగ్ల జనసేన ఆధవారయూంలో పవన్ కళ్యూణ్ 
చిత్రపటానికి పాల్భిషేకం

శతఘ్నా నూయుస్: ఆత్మహతయులు 
చేసుకుని మరణించిన 
కౌలు రైత్ కుటుంబాలకు 
భరోసాగా జనసన అధినేత 
ఒకో్క కుటుంబానిక 
ఒకో్క లక్ష రూపాయలు 
ఆరిధుకసాయం ప్రకటంచడం 
జరిగింది. ఈ బృహతతుర 
కారయుక్రమానిక తనవంత్గా 
జనసన్ని 5 కోటలో విరాళం 

ప్రకటంచడం జరిగింది. మాడుగుల నియోజకవర్గం, దవరపలిలో మండలం, 
దవరపలిలో గ్రామమంల్ న్లుగు రోడలో జంక్షనోలో అంబేద్కర్ విగ్రహం వదదు రైత్ 
కుటుంబాలన ఆద్కునేంద్కు 5 కోటలో విరాళం ప్రకటంచిన జనసన అధినేత 
చిత్రపటానిక పాల్భషేకం చేయడం జరిగింది. ఈ కారయుక్రమంల్ మాడుగుల 
జనసన న్యకులు గుమ్మడ్ శ్రీరాం మరియు అధిక సంఖయుల్ జనసైనికులు 
పాల్్గనడం జరిగింది.

పదవి పోయిన ఫ్రసేటేషన్ పేరిని: ఎస్ వి బాబు
శతఘ్నా నూయుస్:  పెడన, చింత చచిచ్న్ 
పులుపు చావలేద్ అననాటు్ట పదవి పోయిన 
మనోడ్ నోట దూల తగ్గలేద్. మాజీ మంత్రి 
పేరినా న్ని పవన్ కళాయుణ్ పై అనచిత 
వాయుఖయులు చేస్తు.. తన యజమానిని 
సంతృపితుపరచి మళ్లో మంత్రి పదవి 
కటా్టలని చూసుతున్నాడు. కానీ పేరినా న్ని 
పాచిపోయిన బిరాయుని, కూరల్ కరివేపాకు. 
మనోడ్క ఇక రస్ట. పవన్ కళాయుణ్ మీద 
ఇదవిధంగా నోర్ పారేసుకుంటే, సతయు 

దూర ఆరోపణలు చేసతు ఈసారి పేరినా ఎమె్మలేయు కూడా కాలేడు. ఆర్.ఐ.హెచ్ – 
రస్్ట ఇన్ హౌస్. మనోడు ఇంటలో విశ్ంత తీసుకోవాలిసింద. పవన్ కళాయుణ్ ఓ వయుకతు 
కాద్, ఒక వయువసథి. నీత నిజాయితీక నిలువెత్తు రూపం. ఈ రాష్ట భవిషయుత్తున 
మారేచ్ ఆశాకరణం. నీల్ంట అలు్పలకు అరథింకాని మహోననాతమన వయుకతుతవాం 
పవన్ కళాయుణ్ ది. సమాచారం లేని సమాచార మంత్రిగా పేరినా న్ని పదవిల్ 
ఉననాపు్పడు ఈ రాష్్రానినా గానీ, తన నియోజకవరా్గనిక కానీ, తనన నమి్మ ఓటేస్న 
ప్రజలకు గానీ ఒక్క పని కూడా చేయలేద్. బందర్ పోర్్ట పేర్చెపి్ప, కులం 
కార్డి వాడుకుని మంత్రి అయిన నిననా రాబోయే ఎనినాకల్లో మచిలీపటనాం ప్రజలు 
బంగాళాఖాతంల్ కలపడం తథయుమని పెడన నియోజకవర్గ జనసన న్యకులు 
ఎస్ వి బాబు అన్నార్.
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