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రైతుల క్షోభ పాలకులకు అర్థం కావడథం లేదు
* ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నా చలనుం రాదా?
రాష్ట్ర పాలకలక వ్యవసాయ రుంగుం మీదా.. రైతుల సుంక్షేముం మీదా శ్రద్ధ లేదు  

అని జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటనలో విమర్శుంచారు. 

శ్రీకాకళుం నుంచి అనుంతపురుం వరకూ ఏ ప్ుంతుంలో చూసిన్ రైతులు, కౌలు 

రైతులు నష్టీల పాలై మానసిక స్థయిర్యుం కోలోపోయి ఉన్నారు. వార కష్టీలు 

తెలుసుకొని కన్నాళ్లు తుడవాల్సిన బాధ్యత పాలకలక ఉుంది. ఆ బాధ్యతన 

విస్మరుంచారు. రైతుల క్షోభ ఏ సా్థయిలో ఉుందో పాలకలక అర్థుం కాకపోవడుం 

విచారకరుం. సాగు నష్టీలు, అపుపోల భారుంతో కుంగిపోయి అననాదాతలు 

ఆత్మహత్యలక ఒడిగడుతున్నారు. శ్రీసత్యసాయి జిల్లు ల్ుంగారెడిడిపల్లుకి చుందిన 

రైతు శ్రీ జయరామిరెడిడి, నుందా్యల జిల్లు తాటిపాడుకి చుందిన కౌలు రైతు, ఆ 

గ్రామ ఎుంపీటీసీ శ్రీ చిననా శుంకర్, ఎన్టీఆర్ జిల్లు జయుంతికి చుందిన శ్రీ ఇపపోల 

శ్రీనివాసరెడిడి బలవన్మరణుం చుందారని న్ దృష్టీకి వచి్చుంది. వార కటుుంబాలక 

న్ ప్రగాఢ సానభూతి తెల్యచేసుతున్నాన. వైసీపీ పాలన మొదలయ్్యక 

సుమారు మూడు వేల ముంది కౌలు రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకన్నారు. 

రాష్ట్రుంలో ఎక్కడో ఒక చోట రైతు ఆత్మహత్య గురుంచి విుంటూనే ఉన్నాుం. పరసి్థతి ఇుంత తీవ్ుంగా ఉన్నా పాలకలోలు చలనుం రాకపోవడుం గర్హన్యుం. రైతులక ప్రభుత్ుం 

భరోసా ఇవ్కపోయిన్ జనసేన అుండగా నిలుసుతుుంది. కౌలు రైతులక ప్రభుత్ుం ఇవా్ల్సిన రుణ అర్హత కారుడిలు దక్్కల్ పోరాడుతుుందని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ సపోషటీుం చేశారు.

పాటథంశెట్టి నిరాహారదీక్షకు సథంఘీభావథం తెలిపిన కథందుల
జగ్ుంపేట నియోజకవర్ుం, గోకవరుం ముండలుంలో అచ్్యతాపురుం గ్రామ సమస్యలపై ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేపటిటీన జగ్ుంపేట ఇుంచార్జ్ పాఠుంశెటిటీ సూర్యచుంద్ర క జనసేన పార్టీ జిల్లు 
అధ్యక్షులు కుందుల దుర్్ష్ సుంఘీభావుం తెల్యజేసారు. ఈ కార్యక్రముంలో రాజానగరుం ఇుంచార్జ్ మేడా గురుదతతు ప్రసాద్, అనపరతు ఇుంచార్జ్ మర్రెడిడి శ్రీనివాసరావు, పెదాదాపురుం ఇుంచార్జ్ 
తుమ్మల బాబు, జిల్లు అధికార ప్రతినిధులు న్రాయణ గౌడ్, శ్రీమతి తోలేటి శిర్ష, రాజముండ్రి రూరల్ ముండల అధ్యక్షులు సెపాపో చిన్నారావు, రాజమహుంద్రవరుం నగర కార్పోర్షన్ 
అధ్యక్షులు వై. శ్రీనివాస్, ఉపాధ్యక్షులు దాసర గురానాథుం, వీర మహిళలు, జనసైనికలు మరయు సా్థనిక ప్రజలు పాల్్న్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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పథంచిన విదుయుత్ చార్జీలకు విశాఖ జనసేన 
ఆధ్వరయుథంలో నిరసన

శతఘ్నా న్్యస్: విశాఖ ఉతతుర 
నియోజకవర్ుం, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు 
పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరక, విశాఖ 
ఉతతుర నియోజకవర్ ఇుంచారజ్ శ్రీమతి 
పసుపులేటి ఉష్కిరణ్ ముఖ్య అతిధిగా, 
రాష్ట్ర ప్రభుత్ుం పెుంచిన విదు్యత్ చార్జ్లు, 
అప్రకటిత విదు్యత్ కోతలక నిరసనగా 
24వ వారుడి కార్పోర్టర్ అభ్యరదాని అడబాల 
లక్ష్మి ఆద్ర్యుంలో గుర్ దా్ర జుంక్షన్ నుండి 
ఏ.పి.ఈ.పి.డి.సి.ఎల్ కారా్యలయుం వరకూ 
రోడులు ఊడుసూతు.. నిరసన తెల్యచేయడుం 
జరగిుంది. అనుంతరుం సి.ఎుం.డి ని కల్సి 

వినతిపత్ుం ఇవ్టుం జరగిుంది. ఈ కార్యక్రముంలో వారుడి అధ్యక్షురాలు దురా్ రెడిడి, న్యకలు 
వుంకటేష్, న్రుకొుండ దివాకర్, బోడసిుంగి శ్రీధర్, రుంగారావు, సాగర్, ముమి్మనన్గమణి, త్రివేణి, 
కళ, గారపాటి లక్ష్మి, న్కరాజు, పడాల పరమేష్ పెదదా ఎతుతున జనసైనికలు, వీరమహిళలు 
పాల్్న్నారు.

అరణయు ప్థంతాల కథంటే ఆథంధ్రప్రదేశ్ లో 
కరథంటు కోతలు ఎకుకువ: జనసేన

*రోడులు, కరెుంటు, న్రు లేక ఏపీ లో నరకుం,10 పబ్లుక్ పర్క్షల విదా్యరు్థల అగచాటులు 
*తెలుంగాణ ముంత్రి క్టీఆర్ వా్యఖ్యల్నా సా్గతిసుతున్నాుం కిరణ్ రాయల్
*మన రాష్్రానినా నవు్ల పాలు చేశారు జనసేన పార్టీ ఆగ్రహుం
శతఘ్నా న్్యస్: వైసీపీ ప్రభుత్ుం (దోపిడి రాజ్యుం) వచా్చక మన ఆుంధ్రప్రదేశ్ లో 
రోడులు, కరెుంటు, న్రు లేక ప్రజలు నరకానినా అనభవిసుతున్నారని.. ఈ పరసి్థతిని 
చూసి.. పక్క రాష్్రాల వారు మనపై జాల్పడి, నవు్కుంటున్నారని.. జనసేన పార్టీ 
తిరుపతి అసెుంబ్లు ఇుంచార్జ్ కిరణ్ రాయల్ విమర్శుంచారు..
ప్రెస్ కలుబ్ లో శుక్రవారుం జరగిన మీడియ్సమావేశుంలో.. మీడియ్తో జనసేన 
న్యకలు రాజా రెడిడి, డా. బాబు, బాబ్జ్, సుమన్ బాబు, మునసా్మి, బలరాుం, 
మనోజ్ తదితరులతో కల్సి కిరణ్ మాట్లుడుతూ.. తెలుంగాణ ముంత్రి సీఎుం క్సీఆర్ 
తనయుడు క్టీఆర్ మన రాష్ట్రుంలో అభివృది్ధ కుంటుపడిుంది, దయన్యసి్థతిలో 
ఆుంధ్ర ప్రదేశ్ కొటుటీమిట్టీడుతోుందని చేసిన వా్యఖ్యలన తాము సా్గతిసుతున్నామని 
తెల్పారు.
ఈ కరోన్(ల్క్ డౌన్) 3 సుంవతసిరాల కాలుం పాటూ పాఠశాలలు సరగా 
నిర్హిుంచక పోవడుంతో విదా్యరు్థలు నషటీపోయ్రని, అల్ుంటి పరసి్థతులలో 
ఈ సార పదో తరగతి పబ్లుక్ పర్క్షలక హాజరయ్్య విదా్యరు్థలు కరెుంటు కోతతో 
ఇబ్ుందులు పడుతూ వైసీపీ ప్రభుతా్నినా తిటుటీకుంటున్నారని ఆవేదన వ్యకతుుం 
చేశారు..
వైసిపి వచా్చక రోడులు అధ్్నుంగా తయ్రైతే, రాష్ట్రుంలో పలు ప్ుంతాలోలు జనసేన 
ఆధ్ర్యుంలో బ్చ్చమెతితు రోడులు వేయిుంచామని గతానినా గురుతు చేశారు..
ఈ వేసవి తాపుంతో సామాన్యలు కష్టీలు పడుతుుంటే తాగడానికి న్రు కూడా 
సరఫరా చేయని సి్థతిలో ప్రభుత్ుం ఉుందని ఆగ్రహుం వ్యకతుుం చేశారు.. పదో తరగతి 
పర్క్షల పేపర్ లీక్ అయితే సుంబుంధిత వార పేరలున బహిర్తుం చేయకపోవడానికి 
కారణుం ఏుంటని ప్రశినాుంచారు.. ఈ చేతగాని సీఎుం జగన్ పరపాలన ఇుంకెన్నాళ్లు 
అని ప్రజలు బాధపడుతున్నారన్నారు.. చేతగాని వైసీపీ ప్రభుత్ుం గద్దా దిగితే రాష్ట్రుం 
బాగుపడుతుుందని ఎదేదావా చేశారు.. రాష్ట్రుంలో పరశ్రమలు లేక ఉదో్యగాలు రాక 
నిరుదో్యగులు ఆకల్ ముంటలు అనభవిసుతున్నారని ధ్జమెతాతురు.

మథంచినీట్ కొరత తీర్చిన జనసేనకు కృతజ్ఞతలు
*జనుం కోసుం జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్: ప్రకాశుం జిల్లు, కొుండేపి నియోజకవర్ుం, సిుంగరాయకొుండ 
ముండలుం, సిుంగరాయకొుండ నుండి పెదదా కనమలలు పోవు రోడుడి పక్కనే ఉననా చుంచ్ల 
కాలన్ని, న్డు జనుం కోసుం జనసేన కార్యక్రముంలో బాగుంగా పర్యటిసుతుననాపుపోడు ఆ 
కాలన్ వాసులు న్టి వసతి లేక ఇబ్ుందులు ఎదుర్్కుంటున్నామని కాలన్వాసులు 
జనసేన పార్టీ న్యకలక వార ఆవేదన వ్యకతుపరచారు. నేడు చుంచ్ల కాలన్ 
ప్రజలు ముంచి న్టి వసతి లేక బుందులు పడుతున్నారని, జనసేన పార్టీ ఆధ్ర్యుంలో 
సిుంగరాయకొుండ పుంచాయతీ కార్యదర్శకి వినతి పత్ుం అుందజేయడుంతో 
కార్యదర్శ సపోుందిుంచి చుంచ్ల కాలన్కి ముంచిన్టి కొరతన తీర్చడుం జరగిుంది. 
అనుంతరుం చుంచ్ల కాలన్ ప్రజలు ఆనుందుం వ్యకతుుం చేసూతు జనసేన పార్టీ 
న్యకలక కృతజ్ఞతలు తెల్యజేశారు. ఈ కార్యక్రముంలో సిుంగరాయకొుండ 
ముండల అధ్యక్షులు ఐన్బతితున రాజేష్, వీర మహిళలు, ముండల న్యకలు 
మరయు జనసైనికలు పాల్్న్నారు.

కబ్జాదారులకు అండగా నిలుస్తునని రెవిన్యూ, పోలీస్, వైసిపి నాయకులు
శతఘ్నా న్్యస్: రైలే్కోడూరు జనసేన పార్టీ కారా్యలయుంలో రాష్ట్ర కార్యదర్శ తాతoశెటిటీ న్గుంద్ర 
ఆధ్ర్యుంలో మైసూర్ వార పల్లు పుంచాయతీ పరధిలోని స్థలుం పైన జరుగుతుననా వివాదానికి 
సుంబుంధిుంచి పత్రికా సమావేశుం ఏరాపోటు చేశారు. ఈ కార్యక్రముంలో రాష్ట్ర కార్యదర్శ 
మాట్లుడుతూ.. రెవిన్్య , పోలీస్, వైసిపి న్యకలు ఉమ్మడిగా కల్సి స్థల్నినా కబాజ్ చేసే 
కబాజ్దారులక తమ పూరతు సహాయ సహకారాలు అుందిుంచడుం తీవ్ విచారకరమైన విషయుం 
అని పేర్్కన్నారు. ప్రభుత్ అధికారులక చటటీబద్ధుంగా లీగల్ నోటీసులు అుందిసాతుమని వారు 
చేసే దురా్మర్పు విచారణన అడుడికుంట్మన్నారు. మైసూర్ వార పల్లు సరపోుంచ్ కారుముంచి 
సుంయుకతు మాట్లుడుతూ.. కడప జిల్లులో జనసేన పార్టీ సపోరుటీతో గెల్చిన ఏకైక పుంచాయతీ 
సరపోుంచ్ మరయు స్త్రీ అయిన నననా… ఏమాత్ుం జాల్ లేకుండా రాత్రి 9 వరక సేటీషనోలు 
ఉుంచారు అన్నారు. పుంచాయతీ అనమతులు ఏమాత్ుం తీసుకోకుండా జరగ నిరా్మణాలన 
అడుడికుంటే పోలీసులు తమపై చర్యలు తీసుకుంటున్నారని అన్నారు.. గుండాలతో వైసీపీ 
న్యకలతో కల్సి కబాజ్దారులు నిరా్మణాలన నిర్మసుతున్నారు. ముండల రెవన్్య అధికార 
దీనిపై తాన సపోుందిుంచలేనని సమస్య కోరుటీలో ఉుంది అని చేతులెతేతుశారు. తక్షణమే సమస్య పై 
ఉననాత అధికారులు సపోుందిుంచి గ్రామ ప్రజలక న్్యయుం చేయ్లని కోరారు. ఈ కార్యక్రముంలో 
రైలే్కోడూరు నియోజకవర్ న్యకలు గుంధుం శెటిటీ దినకర్ బాబు, వరకూటి న్గరాజు, ఆలుం 
రమేష్, వీరు రాయలు, అనుంత రాయలు, ఉప సరపోుంచ్ తదితరులు పాల్్న్నారు.

జనసేన ఆధ్వరయూంలో మెడికల్ కయూంపు
శతఘ్నా న్్యస్:  రాజముండ్రి 29 వారుడి ప్రజలక కొతతుపేట కొబ్రకాయల మారె్కట్ ఎదుట 
జనసేన ఆధ్ర్యుంలో మెడికల్ కా్యుంపు నిర్హిుంచడుం జరగిుంది. కార్యక్రమానికి ముఖ్య 
అతిథులుగా జనసేన పార్టీ రాజముండ్రి సిటీ ఇుంచార్జ్ అనశ్రీ సత్యన్రాయణ, రాజముండ్రి 
కార్పోర్షన్ అధ్యక్షులు వై శ్రీనివాస్, జనసేన న్యకలు సుర్ష్ న్యుడు హాజరయ్్యరు. ఈ 
సుందర్ుంగా ప్రజలు అధిక సుంఖ్యలో మెడికల్ కా్యుంపులో పాల్్ని ఈ అవకాశానినా సది్నియోగుం 
చేసుకన్నారు. ఈ కార్యక్రముంలో జనసేన న్యకలు, నగర కమిటీ సభు్యలు, జనసైనికలు 
అధిక సుంఖ్యలో పాల్్నడుం జరగిుంది.

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

పదవ తరగతి ప్రశానాపత్రాల లీకేజ్ కు కారణథం వై.సి.పి 
అసమర్తే: బాడిశ మురళీకృష్ణ

శతఘ్నా న్్యస్: జగ్య్యపేట నియోజకవర్ుం: 
పదవ తరగతి ప్రశనా పత్రాలు లీక్జ్ ఖచి్చతుంగా 
వై. సీ. పి ప్రభుత్ుం అసమర్థత వలేలు జరగిుందని 
దీని మీద విదా్యశాఖ పూరతు సా్థయిలో విఫలుం 
అయి్యుందని జనసేన పార్టీ కృష్ణాజిల్లు ప్రధ్న 

కార్యదర్శ బాడిశ మురళీకృషణా పత్రికా ముఖుంగా విమర్శలు కరపిుంచారు. ఈ 
సుందర్ుంగా మురళీకృషణా మాట్లుడుతూ.. రెుండేళలు తరా్త పదో తరగతి పర్క్షలు 
జరుగుతుననా నేపథ్యుంలో ప్రభుత్ుం కన్స జాగ్రతతులు పాటిుంచకుండా పర్క్షలు 
నిర్హిుంచడుం దురదృషటీకరమని, పర్క్ష ప్రుంభుం కాగానే ప్రశానాపత్రాలు 
బయటక రావడుం ప్రశనా ప్రత్రాల లీక్జ్ లన నియుంత్రిుంచడుంలో అధికార 
యుంత్రాుంగుం పూరతుగా విఫలమయిుందని, మొదటిరోజు తెలుగు ప్రశనా పత్ుం 
సామాజిక మాధ్యమాలోలు చకె్కరులు కొటిటీుందని, రెుండో రోజు హిుందీ ప్రశానాపత్ుం 
బయటక వచే్చసిుందని, విదా్యరు్థల పర్క్ష క్ుంద్రుంలోకి ఎలకా్రానిక్ పరకరాలు 
తీసుకెళలుుందుక అవకాశమేలేదు పర్క్షా క్ుంద్రాలోలుకి అధికారులు సిబ్ుంది సెల్ ఫోనలు 
తీసుకెళ్ళవదదాని చపాపోమని ఉననాతాధికారులు చబుతున్నారు. అయితే ప్రశానాపత్ుం 
బయటక ఎల్ వచి్చుంది అని ప్రశినాుంచారు. ఈ లీక్జ్ విషయుంలో విదా్యశాఖ 
దగ్ర సమాధ్నుం లేదు. పైగా ఇదేదో మాస్ కాపీయిుంగ్ అుంటూ, ప్రశానాపత్ుం లీక్ 
అుంటూ సమర్ధుంచ్కనే ల్ వ్యవహరసుతుుందని విదా్యరు్థల భవిష్యతుతు ని ఏ మాత్ుం 
కూడా దృష్టీలో లేకుండా వ్యవహారసేతు మీక ప్రజలు తగిన బుదిదా చపాతురని బాడిశ 
మురళీకృషణా ప్రభుతా్నినా డిమాుండ్ చేశారు.

కోవెలకుథంట్లలో జనసేన ఆధ్వరయుథంలో మజ్జీగ పథంపిణీ
శతఘ్నా న్్యస్: వేసవి కాల్నినా దృష్టీలో పెటుటీకొని జనసేన పార్టీ చేపటిటీన మజిజ్గ పుంపిణీ 
కార్యక్రముం కొనసాగుతోుంది. పవన్ కళ్్యణ్ సేవా కార్యక్రమాల సూఫూరతుతో జనసేన 
పార్టీ న్యకలు పతితు సుర్ష్, గుర్రపపో, బోధనుం ఓబులేసు, చిననా కిటుటీ, అభిల్ష్, హర్ష 
ఆధ్ర్యుంలో శుక్రవారుం కోవలకుంటలులోని సుంత మారె్కట్లు మజిజ్గ పుంపిణీ కార్యక్రమానినా 
నిర్హిుంచారు.ఈ సుందర్ుంగా వారు మాట్లుడుతూ ఎుండ తీవ్త రోజురోజుక 
పెరుగుతోుందని పటటీణప్రజలు అల్గె చ్టుటీపక్కల గ్రామాల నుండి మారె్కట్ క వచే్చ 
ప్రజలక దాహుం తీర్చడుం కోసుం ఈ కార్యక్రమానినా చేపటిటీనటులు తెల్పారు. వేసవి కాలుం 
ముగిసే వరక ప్రతి శుక్రవారుం మారె్కట్ లో జనసేన పార్టీ ఆధ్ర్యుంలో మజిజ్గ పుంపిణీ 
కొనసాగుతుుందని తెల్పారు. ఈ కార్యక్రముంలో న్గ ప్రసాద్, న్గుంద్ర, భాస్కర్, సాయి 
జస్ుంత్ పాల్్న్నారు.

ములగథంటపాడు గ్రామ పథంచాయతీ కారయుదర్శికి 
జనసేన వినతిపత్థం

*జనుం కోసుం జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్: కొుండేపి, జనుం 
కోసుం జనసేన కార్యక్రముంలో 
భాగుంగా ప్రకాశుం జిల్లు, కొుండేపి 
నియోజకవర్ుం సిుంగరాయకొుండ 
ముండలుం, ములగుుంటపాడు 
గ్రాముంలో ప్రజలు ఎదుకుంటుననా 
సమస్యలపై న్డు పర్యటిుంచటుం 
జరగిుంది. శుక్రవారుం 

ములగుుంటపాడు గ్రాముం సమస్యలపై సిుంగరాయకొుండ ముండల జనసేన పార్టీ ఆధ్ర్యుంలో 
ములగుుంటపాడు గ్రామ పుంచాయతీ కార్యదర్శ శ్రీమతి శారద కి వినతిపత్ుం అుందజేయడుం 
జరగినది. ఈ కార్యక్రముంలో సిుంగరాయకొుండ ముండలుం అధ్యక్షులు ఐన్బతితున రాజేష్, ముండల 
న్యకలు కాసుల శ్రీనివాస్, ఆనమల శెటిటీ కిరణ్ బాబు, గుుంటుపల్లు శ్రీనివాస్, పోల్శెటిటీ విజయ్ 
కమార్, షేక్ మబాష, సుంక్ న్గరాజు, కమార్, షర్ఫ్ మరయు జనసైనికలు పాల్్న్నారు.

ఉర్దూ ప్థమిక పాఠశాలను తక్షణమే బాగ చేయాలి: 
జనసేన డిమథండ్

శతఘ్నా న్్యస్: ఎమి్మగన్రు 
నియోజకవర్ుం, గోనెగుండలు ముండలుంలోని 
గురువారుం ఉరూదా ప్థమిక పాఠశాల 
నుందు జరగిన సుంఘటన గురుంచి జనసేన 
పార్టీ ఎమి్మగన్రు నియోజకవర్ ఇుంచారజ్ 
శ్రీమతి ర్ఖగౌడ్ శుక్రవారుం కరూనాలు 
నగరుం నుందు డిసిటీక్ ఎడు్యక్షనల్ 
ఆఫీసర్ రుంగారెడిడి గారని కల్సి జరగిన 

సుంఘటనన గర్చ వివరుంచి తక్షణమే సూ్కలు బాగు చేయ్ల్ అని కోరుతూ వినతి 
పత్ుం అుందజేయడుం జరగిుంది. ఈ కార్యక్రముంలో వీర మహిళలు లక్ష్మి, లల్త, 
ప్రియ్ మరయు ఎమి్మగన్రు నియోజకవర్ న్యకలు ముని సా్మి, విజయ్, రాజు 
తదితరులు పాల్్న్నారు.

జనసేన పార్టి బలోపేతథం లక్షష్థంగా పని చేస్తా..!: 
సోనియా అప్పలస్్వమి

శతఘ్నా న్్యస్:  అల్లుర సీతారామరాజు జిల్లు 
అరక నియోజకవర్ుం, జనసేన పార్టీని క్షేత్సా్థయిలో 
బలోపేతుం చేయడమే లక్షష్ుంగా పని చేసాతునని, పార్టీ 
న్పై నమ్మకముుంచి, నననా గురతుుంచి నియోజకవర్ 
సమన్య కమిటీ సభు్యలుగా బాధ్యత అపపోజెపిపోన 
సుందర్ుంగా పార్టీకి మనసూఫూరతుగా విపలువ అభినుందనలు 
తెల్యజేసుతున్నానని న్తనుంగా ఎనినాకైన సోనియ్ 
అపపోలసా్మి తెల్పారు. ఈ సుందర్ుంగా ఆయన 

మాట్లుడుతూ 2024లో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారని 
ముఖ్యముంత్రి గా చేయ్లని లక్షష్ుంతో, జనసేన పార్టీ బలోపేతుం లక్షష్ుంతో, జనసేన పార్టీ 
సిదా్ధుంతాలు విధివిధ్న్లు క్షేత్సా్థయిలో ప్రజల వదదాక తీసుకెళ్్ళ పార్టీ నిరా్మణాలు మరుంత 
బల్నినా చేకూర్్చ విధుంగా ముుందుక తీసుకెళ్తునని తెల్పారు. నియోజకవర్ుంలోగల ఆరు 
ముండల్లోలు ప్రతి పుంచాయతీ గ్రామాలలో సమన్య కమిటీల ఆధ్ర్యుంలో క్షేత్సా్థయిలో 
పర్యటిసూతు.. సమస్యలన వల్కి తీసూతు.. ఆయ్ సమస్యల పరష్్కరుం కోసుం అుందర 
సహకారుంతో ఎనలేని పోరాటుం చేసేుందుకై.. సమస్యలన పరష్కరుంచేుంత వరకూ నిత్యుం 
పోరాట్లు చేసూతునే ఉుంట్మని సోనియ్ అపపోలసా్మి తెల్పారు.

అచ్యూతాపురం గ్రామ ప్రజల సామూహిక నిరాహార దీక్ష
శతఘ్నా న్్యస్: గోకవరుం ముండలుం, అచ్్యతాపురుం గ్రాముం మధ్య నుండి ఐఓసిఎల్ 
క్ుంద్రానికి విదు్యత్ సరఫరా కోసుం చేపటిటీన విదు్యత్ టవర్ లైన్ నిరా్మణానినా వ్యతిర్కిసూతు.. 
జగ్ుంపేట నియోజకవర్ుం జనసేన పార్టీ ఇుంచార్జ్ పాటుంశెటిటీ సూర్యచుంద్ర, శ్రీదేవి 
దుంపతులు గ్రామసు్థలతో కల్సి గురువారుం ఆమరణ దీక్ష చేపట్టీరు. ఈ శిబ్రానినా సా్థనిక 
డి.ఎస్.పి కదల్ వుంకటేశ్రరావు, కోరుకొుండ పోలీస్ సర్కల్ ఇనెసిపెకటీర్ పవన్ కమార్ 
రెడిడి, గోపవరుం తాసిల్దార్ పోసిబాబు, గోకవరుం ఎసె్సి న్గబాబు తదితరులు సుందర్శుంచి 
దీక్ష విరమిుంచాలని.. సూచిసూతు చర్చలు జరపారు. ప్రసుతుతుం నిరా్మణుం జరుగుతోుందని 
ఉననాత అధికారులు ఆదేశాలతో నిర్హిసుతుననాటులు తెల్పారు. ఈ సుందర్ుంగా పాటుంశెటిటీ 
‘సూర్యచుంద్ర మాట్లుడుతూ.. గ్రాముం మధ్య నుండి విదు్యత్ లైన్ ఏరాపోటు చేయవదదాని 
అధికారులక వినతిపత్ుం ఇదివరక్ ఇవ్డుం జరగిుందన్నారు. ప్రతా్యమానాయ మార్ుంలో 
దగ్ర దారలో ఈ లైన్ నిరా్మణుం చేయడుం వలలు గ్రామానికి ఇబ్ుంది ఉుండదని 
తెల్యజేసినటులు వివరుంచడుం జరగిుందన్నారు. అయినపపోటికీ నిరా్మణ పనలు చేపట్టీరని 
తక్షణమే ఉననాతాధికారులు జోక్యుం చేసుకని ఈ పనలు నిల్పివేయ్లని ఆయన కోరారు. 
ఈ కార్యక్రముంలో ముండల జనసేన అధ్యక్షులు ఉుంగరాల మణి రతనాుం, గ్రామ మాజీ 
ఎుంపీటీసీ సభు్యలు నలలుల వుంకననాబాబు, పలువురు గ్రామసుతులు, మహిళలు పాల్్న్నారు.

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

జనసేన బలోపేతమే లక్షష్థంగా నియోజకవర్గ 
సమన్వయ మర్యు మథండల కమిటీల ఎనినాక

శతఘ్నా న్్యస్: అల్లుర సీతారామరాజు జిల్లు, అరక నియోజకవర్ుంలో జనసేన పార్టీ 
భలోపేతమే లక్షష్ుం..గా పార్టీ భవిష్యత్ కారా్యచరణ కోసుం నియోజకవర్ సమన్య 
కమిటీ మరయు ముండల కమిటీ ఎనినాక ముండల అధ్యక్షులు అరక పారలుమెుంట్ 
ఇుంచారజ్ డా. వుంపురు గుంగులయ్య ఆధ్ర్యుంలో జరగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా ఆయన 
మాట్లుడుతూ.. పలుకీలక అుంశాలు చర్చుంచి పార్టీ క్షేత్సా్థయిలో బలోపేతుం చేయడానికి 
కమిటీలు వేయడుం జరగిుందని తెల్పారు. నియోజకవర్ుంలో 13 ముందితో సమన్య 
కమిటీ 6 గురుతో కూడిన ఆరు ముండల్ల ముండల కమిటీలు వేయడుం జరగిుంది. 
రానననా రోజులోలు గ్రామ సా్థయిలో పార్టీ బలోపేతుం చేయుటక క్షేత్సా్థయిలో పార్టీ 
సిదా్ధుంతాలు, పార్టీ ఆశయ్లు ప్రజల దగ్రకి తీసుకెళ్లు, రానననా ఎనినాకలోలు పవన్ కళ్్యణ్ 
గార ని ముఖ్యముంత్రి గా చూడాలని నిరణాయిుంచి కమిటీ సభు్యలుందరూ క్షేత్సా్థయిలో పని 
చేయ్లని నియోజకవర్ సమన్య కమిటీ ముండల అధ్యక్షులు కమిటీ ఎననాకోవడుం 
జరగిుందని గుంగులయ్య తెల్పారు. ఈ కార్యక్రముంలో సమన్య కమిటీ సభు్యలు 
మాదాల శ్రీరాములు, కొనెడి లక్షష్మణ్ రావు, దూరయ్ సాయిబాబా, బుంగరు రామదాసు, 
ములలుుంగి శ్రీనివాస్, ప్రవీణ్ నవీన్, సురకతితు రాుంబాబు, మజిజ్ కృషణాుం రాజు, కిలోలు 
బాబురావు, శెటిటీ ఆనుంద్, గుంపరయి జవహర్, గోలోలుర సతీష్ కమార్ నియోజకవర్ 
సమన్య కమిటీలు ప్రకటిుంచగా ముండల కమిటీలుగా 6 ముండల్లక గాన అలలుుంగి 
రామ కృషణా, చితతుుం మురళ్, కొనెడి చిన్నారవు, సుధీర్, పవన్ కమార్, శ్రావణ్ కమార్ 
న పార్టీ ముండల కమిటీలుగా ప్రకటిుంచారు.

జనసేన అరకు నియోజకవర్గ సమన్వయ కమిటీ 
సభ్యుడుగా ఎనినాకైన మదాల శ్రీరాములు

శతఘ్నా న్్యస్: అల్లుర సీతారామరాజు జిల్లు, అరక 
నియోజకవర్ుంలో జనసేన పార్టీ భలోపేతమే లక్షష్ుంగా 
క్షేత్సా్థయిలో పార్టీ భలోపేతుం చేయుటలో భాగుంగా.. 
నియోజకవర్ కమిటీ, ముండల కమిటీ సభు్యలన 
డా” వుంపురు గుంగులయ్య గార అద్ర్యుం లో కమిటీ 
నియమిుంచడుం జరగిుంది. ఈ ప్రక్రియలో భాగుంగా.. జనసేన 
పార్టీ అరక నియోజకవర్ సమన్య కమిటీ సభు్యడుగా 
మాదాల శ్రీరాములున ఎుంపిక చేయడుం జరగిుంది. ఈ 

సుందర్ుంగా మాదాల శ్రీరాములు మాట్లుడుతూ.. జనసేన పార్టీ అరక నియోజకవర్ సమన్య 
కమిటీ లో చోటు దకి్కనుందుక జనసేనపార్టీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ గారకి, పీఏసీ చైర్మన్ 
న్ద్ుండలు మనోహర్ గారకి, పీఏసీ సభు్యలు న్గుంద్ర బాబు గారకి, అరక పారలుమెుంట్ ఇుంచారజ్ 
డా. వుంపురు గుంగులయ్య గారకి ప్రతే్యక ధన్యవాదాలు తెల్య జేశారు. అదే ర్తిగా జనసేన పార్టీ 
బలోపేతుం చేయడానికి జనసేన పార్టీ సిదా్ధుంతాలు, పార్టీ భావజాలుం ప్రజలోలు బలుంగా తీసుకని 
వళ్లుటక పవన్ కళ్్యణ్ గార పోరాట సూపోరతుతో నిత్యుం ప్రజలోలు ఉుంటూ కార్మకలక, రైతులక, 
విదా్యరు్థలక, ఉదో్యగుల సుంఘాలక, మహిళలక ఎపుపోడూ అుండగా ఉుంటూ పార్టీ కార్యక్రమాలు 
విసతుృతుంగా గ్రామ సా్థయిలో తీసుకెళ్తు పార్టీ బలోపేతుం చేయడానికి న్ సాయశకతుల్ కృష్ 
చేసాతునని, రానననా రోజులోలు పవన్ కళ్్యణ్ గారని ముఖ్యముంత్రి గా చూడలననాదే న్ కరతువ్యుం అని 
మాదాల శ్రీరాములు తెల్య జేశారు.

జనసేన పార్టి బలోపేతమే లక్షష్థంగా పని చేస్తా..!: 
స్యిబాబా దుర్యా

శతఘ్నా న్్యస్:  అల్లుర సీతారామరాజు జిల్లు, అరక నియోజకవర్ుం 
జనసేన పార్టీని క్షేత్సా్థయిలో బలోపేతుం చేయడమే లక్షష్ుంగా 
పని చేసాతునని, పార్టీన్ నననా నమి్మ, నననా గురతుుంచి నియోజకవర్ 
సమన్య కమిటీ సభు్యలుగా బాధ్యత అపపోజెపిపోన సుందర్ుంగా 
పార్టీకి మనసూఫూరతుగా విపలువ అభినుందనలు తెల్యజేసుతున్నానని.. 
న్తనుంగా ఎనినాకైన మాజీ ఎుంపీటీసీ సాయిబాబా దురయ్ 
తెల్పారు. ఈ సుందర్ుంగా ఆయన మాట్లుడుతూ.. 2024లో 
జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ గారని ముఖ్యముంత్రి గా 
చేయ్లని లక్షష్ుంతో, జనసేన పార్టీ బలోపేతుం లక్షష్ుంతో, జనసేన 

పార్టీ సిదా్ధుంతాలు విధివిధ్న్లన క్షేత్సా్థయిలో ప్రజల వదదాక తీసుకెళ్్ళ, పార్టీ నిరా్మణాలు 
మరుంత బల్నినా చేకూర్్చ విధుంగా ముుందుక తీసుకెళ్తునని తెల్పారు. నియోజకవర్ుంలోగల 
ఆరు ముండల్లోలు ప్రతి పుంచాయతీ గ్రామాలలో సమన్య కమిటీల ఆధ్ర్యుంలో క్షేత్సా్థయిలో 
పర్యటిసూతు.. సమస్యలన వల్కి తీసూతు.. ఆయ్ సమస్యల పరష్్కరుం కోసుం అుందర సహకారుంతో 
ఎనలేని పోరాటుం చేసేుందుకై.. సమస్యలన పరష్కరుంచేుంత వరకూ నిత్యుం పోరాట్లు చేసూతునే 
ఉుంట్మని తెల్పారు. జనసేన పార్టీ నియోజకవర్ ప్రజలక, గిరజన రైతులక, విదా్యరు్థలక, 
ఉదో్యగసుతులక ఎలలువేళల్ అుండదుండగా ఉుంట్దని తెల్పారు. ఏదేమైనపపోటికీ పార్టీ బలోపేతమే 
లక్షష్ుంగా, ప్రజల సమస్య పరష్్కరుం లక్షష్ుంగా ముుందుక తీసుకెళలుుందుక అల్నే పార్టీ విషయ్లో 
ప్రతి జనసైనికలతో పుంచ్కుంట్నని తెల్పారు. ముఖ్యుంగా పార్టీ విధి విధ్న్లక కటుటీబడి 
ప్రతి ఒక్క జనసైడికలకడిడి సమన్యుం చేసుకుంటూ నియోజకవర్ుంలో బలమైన జనసేన 
ఆయుధుంగా అుందరూ తయ్రయ్్య దిశగా లక్షష్ుంగా పని చేసాతునని తెల్పారు. భవిష్యతుతులో కూడా 
పార్టీ సూచిుంచిన మేరక పార్టీ విషయ్లోలు కటుటీబడి పార్టీలో ఏమి ఆశిుంచకుండా అవసరమైతే 
ఒక జనసైనికడిగా పనిచేయుటక ఎపుపోడూ.. ఎలలుపుపోడూ సిద్ధుంగా ఉుంట్నని, నియోజకవర్ుంలో 
సైన్్యనినా తయ్రు చేయడుం లక్షష్ుంగా పని చేసాతునని తెల్పారు. ఏది ఏమైనపపోటికీ పార్టీ న్పై 
నమ్మకుంతో ఈ బాధ్యతన అపపోగిుంచారు కావున ఈ బాధ్యతన సమర్థవుంతుంగా నమ్మకుంతోనే 
చావైన్.. ర్వైన్.. జనసేనవే న్ ప్రపుంచుం అుంటూ.. కష్టీలు వచి్చన్, నషటీుం వచి్చన్ పార్టీలో 
ఉుండి నమ్మకుంతో పని చేసాతునని తెల్పారు. పార్టీలో వ్యకితుగత విమర్శలు వచి్చనపపోటికీ వాటిని 
పటిటీుంచ్కోకుండా పార్టీ బలోపేతుం లక్షష్ుంగా పని చేసాతునని, ఏమైన్ అుంతర్త విభేదాలు మనక 
మనక వచి్చనపుపోడు సరదిదుదాకుంటూ అవసరమైనపుపోడు పార్టీని సుంప్రదిుంచే దిశగా ముుందడుగు 
వేసాతునని తెల్పారు.

గిర్జన గ్రామలలో పరయుట్థంచిన జనసైనికులు
శతఘ్నా న్్యస్: మన్యుం జిల్లు, పాలకొుండ నియోజకవర్ుం, సీతుంపేట ముండలుం: సీతుంపేట 
ముండలుం జనసైనికలు జనసేన పార్టీ బలోపేతుం దిశగా.. ప్రతీ గ్రాముంలో పర్యటిుంచడుం 
జరుగుతుుంది. ఈ పర్యటనలో భాగుంగా కొుండప్ుంతాలోలు ఉుంటుననా, గిరజన గ్రామాలైన 
పెదదాగడ, రామనగరుం లన సుందర్శుంచడుం జరగిుంది.. ఈ కార్యక్రముంలో జనసైనికలు 
గ్రామసుతులక ఉననా సమస్యలు తెలుసుకోవడుం జరగిుంది.. అల్గ జనసేన యొక్క 
సిదా్ధుంతాలన ప్రజలక వివరుంచి.. పార్టీ బలోపేతుం కోసుం మాట్లుడటుం జరగిుంది. ఈ 
కార్యక్రముంలో శ్రీకాుంత్, విశ్న్థుం, ఉపేుంద్ర, దురా్రావు, రవి, జనసైనికలు మరయు 
గ్రామసుతులు పాల్్న్నారు.

ఆచారయు విడుదల సథందర్థంగా.. దేవిరడిడి శ్రీనివాసరావును 
సన్మానిథంచిన జె.ఎస్.పి రాయల్ సోలజీర్స్

శతఘ్నా న్్యస్: భారతరతనా 
బ్రుదారు్హలు, పద్మభూషణ్, మెగాసాటీర్ 
డాకటీర్ చిరుంజీవి నటిుంచిన ఆచార్య 
చిత్ుం విడుదల సుందర్ుంగా.. 
ఆచార్య దేవోభవ అనే సిదా్ధుంతానికి 
అనగుణుంగా శుక్రవారుం రాష్ట్ర 
ఉతతుమ ఉపాధ్్యయ అవారుడి గ్రహీత 
దేవిరెడిడి శ్రీనివాసరావు న గుుంటూరు 

నగర జనసేన పార్టీ కారా్యలయుంలో జె.ఎస్.పి రాయల్ సోలజ్ర్సి వారు సన్్మనిుంచడుం 
జరగిుంది. ఈ కార్యక్రముంలో గుుంటూరు నగర జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు నేరెళ్ళ సుర్ష్, 
జె.ఎస్.పి రాయల్ సోలజ్ర్సి అధ్యక్షుడు అననాదాసు వుంకట సుబా్రావు, జనసేన పార్టీ 
న్యకలు సూదా న్గరాజు, పులలుుంశెటిటీ ఉదయ్ కమార్, సూదా వసుంత్ కమార్, 
చుందు శివ కోటేశ్రరావు, పుల్గడడి గోపి, పుపాపోల తేజేుంద్ర, గోశాల విజయ్ తదితరులు 
పాల్్న్నారు.

జనసేన ఆధ్వరయుథంలో డొకాకు సీతమమా జ్్ఞపకార్థం చలివథంద్థం

శతఘ్నా న్్యస్: కవిటి ముండలుంలో శుక్రవారుం కొరకాన పుటుటీగ గ్రామ జనసైనికలు గుమ్మడి 
కృషణా, గుమ్మడి శా్యమల రావు, కొర్రాయి కాళ్ ప్రసాద్, కడియ్ల తేజేశ్ర్, నరుతు కాళ్, కడియ్ల 
రమేష్, గుమ్మడి రాజేష్, కొరకాన రాక్శ్ ఆధ్ర్యుంలో ఇచాఛాపురుం నియోజకవర్ జనసేన 
సమన్యకరతు దాసర రాజు చేతుల మీదుగా కొరకాన పుటుటీగ జుంక్షన్ వదదా డొకా్క సీతమ్మ గార 
జా్ఞపకార్థుం చల్వేుంద్రుం ప్రుంభిుంచడుం జరగిుంది. ఈ కార్యక్రముంలో భాగుంగా జనసైనికలు 
ఎుండలో ప్రయ్ణిసుతుననా కార్మకలక, ప్రయ్ణికలక మజిజ్గ పుంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రముంలో 
ఇచాఛాపురుం నియోజకవర్ న్యకలు మరయు జనసైనికలు పాల్్న్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఎల్ వి ప్రస్ద్ ఐ ఇనిస్టిట్యుట్ వార్ ఉచిత కథంట్ వైదయు శిబిరథం
శతఘ్నా న్్యస్: కృష్ణా జిల్లు: మచిలీపటటీణుం సా్థనిక 
పెదయ్దార పుంచాయతీలో.. పుంచాయతీ గౌరవ సరపోుంచ్ 
గల్లు తిమోతి ఆద్ర్యుంలో.. ఎల్ వి ప్రసాద్ ఐ ఇనిసిటిటూ్యట్ 
చిన్నాపురుం వార సౌజన్యుంతో ఉచిత కుంటి పర్క్షలు 
నిర్హిుంచడుం జరగిుంది. సా్థనికలు ఈ కార్యక్రముంలో 
విరవిగా పాల్్ని కుంటి పర్క్షలు చేయిుంచ్కన్నారు.

రేషన్ దా్వరా రాయితీపై నితాయువసర వస్తావులు అథందథంచి పేదలపై 
భారథం తగి్గథంచే ఆలోచన ప్రభ్తా్వనికి ఉథందా లేదా..?

శతఘ్నా న్్యస్: గత ప్రభుత్ుంలో ర్షన్ దుకాణాల దా్రా కటుుంబ సభు్యలకి ఐదు 
కిలోల చొపుపోన బ్య్యుం, కారుడిక రెుండు కిలోల కుందిపపుపో, అరకిలో చకె్కర, కిలో 
గోధుమపిుండి, కిలో ఉపుపో ఇచే్చవారు బ్య్యుం వదుదా అనకొనే వారకి బదులుగా 
చితూతురు అనుంతపురుం జిల్లులో రాగులు, కరూనాలు కడప కృష్ణా జిల్లులోలు జొననాలు 
పుంపిణీ చేసేవారు.
జగన్ ముఖ్యముంత్రి అయ్్యక కటుుంబ సభు్యలక 5 కిలోల బ్య్యుం కారుడిలక 
అరకిలో చకె్కర ఇసుతున్నారు. నెలక 2 కిలోలు ఇచే్చ కుందిపపుపో కిలో చేశారు. 
కుందిపపుపో పై 68% శాతుం, పుంచదార పై 70% శాతుం చొపుపోన ధరలు 
పెుంచారు… అది కారుడి దారుల అుందరకీ ఇవ్డుం లేదు గోధుమ పిుండి రాగులు 
జొననాలు తీసేశారు.
వుంటన్నెల ధరలు వాటి ఆలోచన కొరవడిుంది. వుంటన్నెలన పుంపిణీ 

చయ్యడుం ఎపుపోడో ఆపేసారు. ప్రజా సుంకలపో య్త్లో జగన్ మోహన్ రెడిడి ప్రజలన ఆదుకుంట్మని చపిపోన 
వాగాదాన్లు ఇపుపోడు ఏమయ్్యయి.. పెరుగుతుననా ధరలన కచి్చతుంగా తగి్ుంచాల్. ర్షన్ దా్రా నితా్యవసర 
వసుతువులు అుందిుంచి పేద వారని ఆదుకోవాలని జనసేన పార్టీ తరపున చితూతురు జిల్లు ప్రధ్న కార్యదర్శ దారుం 
అనిత డిమాుండ్ చేశారు.

విల క్ష ణ ప ర్పాల న దురథంధ రుడు!
శిష్్యడు రాగానే గురువుగారు త న చయి్యని ముుందుక చాచారు. శిష్్యడు అయోమ యుంగా చూశాడు.
“ఏరా... అర్థుం కాలేదా?” అన్నారు గురువుగారు.
“లేదుండీ...” అన్నాడు శిష్్యడు బుర్రగోక్కుంటూ.
“న్ చయి్య ప టుటీకని సుతారుంగా ముదుదా పెటుటీకోరా...” అన్నారు గురువుగారు న వు్తూ.
శిష్్యడు సిగు్ ప డిపోయ్డు.
“ఊరుకోుండి సార్ ... ఇదేుం కొతతు పోక డ ? నేన ల్ుంటి వాడిని కానుండి...” అన్నాడు మెల్క లు 
తిరగిపోతూ.
“ఓరెర్రోడా... నేన్ అల్ుంటి వాడిని కాదురా. ముుందు నేన చపిపోన టుటీ చయి్య...” అన్నారు 
గురువుగారు.
ఇక త పపో క శిష్్యడు గురువుగార చయ్యుందుకని పెదిమ లు ఆనిుంచాడు.
“అదీ లెక్క ...” అుంటూ గురువుగారు ఈసార కాళ్లు ముుందుక చాచారు.
శిష్్యడు కాసేపు ఆలోుంచిుంచి, చ టుక్కన ఏదో అర్థ మైన వాడిల్ ఒుంగుని ఆయ న కాళలు క దుండుం 
పెట్టీడు.
“సెభాష్ ...” అుంటూ గురువుగారు ప క్క నననా టేబుల్ మీద నుంచి త న ఫొట్ తీసి ఇచా్చరు.
శిష్్యడు మ ళీలు బుర్ర గోక్కన్నాడు.
“ఆ ఫొట్ ఇుంటికి ప టుటీకెళ్లు రోజూ పూజ చేసుకోరా...” అన్నారు గురువుగారు.
“ఏుంట్ గురూగారూ! ఇవాళ మీరు విుంత గా క నిపిసుతున్నారు. గౌర వ మ నేది మ న సులో ఉుండాల్ కాన్, 
ఇల్ుంటి ప నేలుుంటుండీ ఎబ్్టుటీగా...” అన్నాడు.
గురువుగారు తాపీగా ప డ క్కర్్చలో వాల్, “ఒర్... నవు్ న్ ద గ్ ర కి ఎుందుక వ సుతున్నావురా?” 
అనడిగారు.
“రాజ కీయ్లు నేరు్చకోడానికుండి...”
“మ ర అుందుక్ క ద రా... ఇవ న్నా న్ చేత చేయిసుతుననా ది? ఎపుపోడూ థియ ర్లే అయిపోతున్నాయ ని ఇవాళ 
ఇదిగో ఇల్ న్చేత ప్కిటీక ల్సి చేయిుంచాన ననా మాట ... అర్థ మైుందా?”
“అుంత తుంద ర గా అర్థ మైపోతే ఇుంకా మీ ద గ్ ర కి ఎుందుక వ సాతున సార్ ... నేరుగా రుంగుంలోకి 
దిగిపోన్! కాబ టిటీ ఈ పాఠ మేుంట్, దీని ప్ర యోజ న మేుంట్ కాసతు చపపోుండి గురూగారూ...”
“ఇది న య్ రాజ కీయ ప్ర హ స నుంలో నుంగ న్చి అధ్్యయుంరా. దీని పేరు పాదాక్ుంత విన్్యస 
విచిత్ుం. సా్మిభ కితు ప రాయ ణ శాస్తుంలో ప ర మార్థ యోగ విభాగుంలో ప ర మ ప్ర యోజ న అభా్యసుం. 
ఇుందులోగాన్ నవు్ ఆరతేరావుంటే ఎల్ుంటి ప ద వులైన్ న్ సుంతుం. అధినేత క నస ననా లోలు నిత్యుం 
త రుంచిపోతావు. న్ నేత మ న సులో బాసిుంప టుటీ వేసుకని కూరో్చగ లుగుతావు. న్య కని ద య్పూరత 
దృక్కలోలు త డిసి ముదదా యిపోతావు. అధిన్య కడి అుండ తో అుంద ల్లు అుందుకోగ లుగుతావు. ఆయ న 
గుుండెలోలు దీప మై కొడిగ టటీ కుండా వల్గిపోతావు. తెల్సిుందా?”
“అయ్య బాబోయ్ ... ఇనినా ప్ర యోజ న్ల్? మ ర దీనినా ఎల్ చ ద వాలో, ఎల్ పాటిుంచాలో కూడా కాసతు 
చబుదురూ...”
“అన్నా నేన చపపో డుం కాదురా... న వు్ కూడా న్ స మ కాలీన రాజ కీయ ప రణామాల న గ మ నిసూతు 
దూసుకపోగ ల గాల్... ఇుందాకా నేన చయి్య చాచిన పుపోడు తెలలుమొహుం వేసిన పుపోడే అర్థ మైుంది, న్క 
ప రశీల న్ శ కితు శూన్య మ ని. నిననా టికి నిననా న్ ప ర గ ణాలో ముంత్రి వ ర్ విసతు ర ణ జ రగిుందా? వాళలు ప్ర మాణ 
సీ్కార కార్య క్ర ముం చూశావు క దా? ఆపై ప ద వీ బాధ్య త లు చేప టిటీన తుంతు కూడా గ మ నిుంచావుగా? 
మ ర్ుం గ్ర హిుంచావు?”
“అవునుండోయ్ ... మీరు చబుతుుంటే గుర్తుసోతుుంది. కొతతుగా ముంత్రి ప ద వులు వ చి్చన వారు ర క ర కాలుగా 
త మ అధినేత ప టలు విధేయ త చూపిుంచారుండి. ఒక ముంత్రి ఆయ న చయి్య పుచ్్చకని ముదుదా 
పెటుటీకన్నారుండి. మ రో ముంత్రి వ య సులో పెదదా వాడ యిన్ కూడా ఆయ న కాళలు క మొకా్కడుండి. 
ఇుంకొకాయ న అయితే ఏకుంగా అధినేత చిత్ ప టుం చేతోతు ప టుటీకని మ ర్ బాధ్య త లు సీ్క రుంచారుండి. 
పైగా న్ దేవుడు ఈయ నేన న్నాడుండి... ఆహా... నేన రాగానే మీరు చేసిన విచిత్ విన్్యసాల క 
అర్థ మేుంట్ న్కిపుపోడు బోధ ప డిుందుండి. మొతాతునికి భ లే పాఠ ముండి. కాన్ గురూగారూ, న్దో 
సుందేహ ముండి. అతి విన యుం ధూరతు ల క్ష ణుం అుంట్రు క దుండీ? అదిక్క డ వ రతుుంచ దాుండీ?”

“ఎుందుక వ రతుుంచ దురా... నవు్ 
అల్ుంటివాడివ య్్యక నే క ద రా, న్చ రాజ కీయ్లోలు 
నెగు్కొచే్చది? కాబ టిటీ నవు్ సిగు్ ప డాల్సిన ప నేమీ 
లేదు. చ్టూటీ కెమేరాలు ఉన్నా, ప్ర త్య క్ష ప్ర సారాలు 
జ రుగుతున్నా, మీడియ్ చూసుతున్నా, ప్ర జ లు 
గ మ నిసుతున్నా, కొుంద రు బుగ్ లు నొక్కకన్నా, మ ర 
కొుంద రు న వు్కన్నా, ఎుంద రో ఆశ్చ ర్య పోయిన్...న్క 
అన వ స రుం. న్ ప ద్ధ తిలో నవు్ దూసుకపోవ డ మే. 
అధినేత అుంత రుంగానినా మురపిుంచ మే న్ ల క్షష్ుం. 
ఆయ న మ న సు రుంజిుంప జేయ డ మే న్ ధే్యయుం...”
“ఏమిట్ గురూగారూ! రాజ కీయ్లు మ ర్ వ్య కితు 

పూజ కి దాసోహమైపోతున్నాయుండి... నేత మీద ఎుంత ప్రేమ ఉన్నా, ఎుంత అభిమానుం ఉన్నా, ఎుంత 
గౌర వుం ఉన్నా అవ న్నా మ న సులో దాచ్కోవాల్ కాన్, మ ర్ ఇుంత ల్... న్ బాుంఛ న్ కాల్్మకాతు... అననాుంత 
సా్థయిలో దిగ జారపోవాల్ చపపోుండి...”
“న్ మొహుం... ఇల్ుంటి సునినాత మైన భావాలు న్లో ఉుంటే వాటిని వుంట నే తుడిచయి్య. లేక పోతే న వ 
రాజ కీయ రుంగుంలో రుంగువల్సిపోతావు. తెల్సిుందా?”
“తెల్సిుంది సార్ ... ఏదో గ బుక్కన ఉననా మాట గా అన్నానుండి. మ రైతే గురూగారూ, ఇల్ుంటి వేష్లు 
వేసేతు ఎల్ుంటి నేత యిన్ బోల్తు ప డిపోయినటేటీన్ుండీ? ఏ న్య కడైన్ స ర్ ఐసైపోతాడుంట్రా?”
“కాదురోయ్ ... అదే ఈ అధ్్యయుంలో ముఖ్య మైన అుంశుం. న్ అధినేత నెతితు మీద అహుంకారుం సా్ర్ 
చేసుతుననాపుపోడు, న్ న్య కడి మ న సు నిుండా గ ర్ుం నిుండిపోయిన పుపోడు, న్ నేత న్ ప ని క న్నా న్ 
విధేయ త నే కోరుకుంటుననా పుపోడు, నవు్ ప్ర జ ల క న్నా ఆయ న ప్ర యోజ న్ల క్ ప్ధ్న్య త ఇవా్ల ని 
భావిుంచిన పుపోడు, ఆయ న త న క తాన దేవుడిన ని అనకుంటుననా పుపోడు, తానే గొపపో తెల్వైన వాడిన న ని 
మిడిసిప డుతుననా పుపోడు, తానొక్క డే అధికారానినా న డిపిసుతుననా భ్ర మ లో తేల్పోతుననా పుపోడు... అద న 
చూసి, అవ కాశుం గ్ర హిుంచి మ ర్ దూసుకపోవాల్రా. లేక పోతే ద్బ్ తిుంట్వు. అది గురుతు పెటుటీకో...”
“బాగుుంది సార్ ... మ ర ఇుంకా ఈ అధ్్యయుంలో ఎల్ుంటి విుంత విధ్న్లు ఉన్నాయుండీ?”
“చాల్ ఉన్నాయిరా... అధినేత అల్ుంటి వాడ ని ఓసార తేల్పోయ్క , ఇక నవు్ ప్ర జ ల కోసుం ప్ర తే్యకుంగా 
ఏమీ చేయ క్క ర లేదు. ఆయ న భావాలు గ్ర హిుంచి రెచి్చపోతే చాలు. ఆయ న కి ఇషటీుం లేని వాళలు ని నవు్ 
బూతులు నేరు్చకని మ ర్ తిట్టీల్. ఆయ న పాల న లో ఎవ రు నోరెతితున్ వాళలు ని వేధిుంచాల్. న్ అధినేత 
తీరు మీద ఎల్ుంటి వ్య తిర్క వారతు లు వ చి్చన్ ఆ మీడియ్ ప్ర తినిధుల న విలేక రుల స మావేశుంలో 
అుంద ర ముుందూ అవ మానిుంచ డానికి కూడా వనకాడ కూడ దు. ఎక్కడ ఎల్ుంటి నిర స న ప్ర దర్శ న లు 
జ రగిన్... అధినేత అహుంకార పూరత, విదే్ష విధ్న్ల న బ టిటీ ఉక్క పాదుంతో అణ చివేయ డానికి 
ముుందుకర కాల్. జ నుం గ గో్లు పెడుతున్నా ప టిటీుంచ్కోకుండా ముుందుక సాగిపోవాల్. ఇక న్ 
న్య కడి న్య క త్ుంలో ఎల్ుంటి ప్ర గ తి జ ర గ క పోయిన్... బోలెడు అభివృది్ధ జ రగిపోతుననా టుటీ 
త ర చ్ ప్ర క ట న లు చేసుతుుండాల్. జ నుం న్ నేత పాల న క ఉబ్్త బ్్బ్్్పోతుననా టుటీ వాగుతుుండాల్. ఇక 
మీ అధిన్య కడు త పపో ప్ర జాన్కానికి వేర్ దిక్క, దివాణుం లేనుంత గా మాట్లుడుతుుండాల్. న్ క ళ్ళ 
ముుందు రాష్ట్రుం అపుపోల పాల వుతున్నా, భ్ర ష్టీ ప డుతున్నా ప టటీ న టుటీ వ్య వ హ రుంచాల్. ఇక అపుపోడు న్ 
వృది్ధకి ఢోకా ఉుండ దు. న్ ప ద వుల క గుండుం ఉుండ దు. అర్థ మైుందా?”
“అదు్తుం సార్ ... ఇవ న్నా గ బ గ బా నేర్్చసుకని, వుంట బ టిటీుంచ్కని, ఔపోస న ప టేటీసి, మ న నుం 
చేసుకని రాణిసాతున స ర్ ... స ర్న్?”
“అబ్్ కాదురా... నవు్ న్ నేత న మెపిపోుంచే సా్థయిలో ఉుండాల నకోవ డుం లేదురా. నవే్ ఆ నేతుంత టి 
వాడివి కావాల ని కోరుకుంటున్నాన... కాన్...”
“కాన్ ఎుందుకసార్ ... అుందుక ఏుం చేయ్లో కూడా చపపోుండి, చేసేసాతున...”
“అదుంత సులువు కాదురా... న్ ప ర గ ణాలో వల్గిపోతుననా న్చ నికృషటీ న య వుంచ క నుంగ న్చి 
న్య కడిల్ ఎద గాలుంటే న్ జ న్మ స రపోదు. ఎుందుకుంటే... ప్ర భుత్ విధ్న్ల న పాదాక్ుంతుం 
చేసుకననా ఆ మ హాధినేత విల క్ష ణ ప రపాల న్ దురుంధ రుడు! విచిత్ విన్్యసాల దురుంహుంకారుడు!!”
                                                                                                                              -సృజ న 

ప్రభ్త్వథంపై ధ్వజమెతితాన వైస్ ఎథంపీపీ 
ఇథంట్ పలి్ల ఆనథందరాజు

శతఘ్నా న్్యస్: డా్క్ మహిళల 
దగ్ర అభయ హసతుుం సుంవతసిరానికి 
385 రూపాయలు తీసుకననా అభయ 
హసతుుం రదుదా చేశారుంటూ రాజోలు వైస్ 
ఎుంపిపి ఇుంటిపల్లు ఆనుందరాజు సరా్కర్ 
పై ఆగ్రహుం వ్యకతుుం చేశారు. శుక్రవారుం 
రాజోలు ముండలుం చిుంతలపల్లు 
గ్రాముంలో సున్నా వడిడి రుణాల చక్కల 
పుంపిణీ కార్యక్రముంలో ఆనుందరాజు 

మాట్లుడుతూ.. అభయ హసతుుం పథకానినా మళీలు అమలు చేయ్లని 
డిమాుండ్ చేశారు. పొదుపు సుంఘాలన బలోపేతుం చేయడానికి, 
మహిళలక అుండగా ఉుండేుందుక అభయ హసతుుం పథకానినా రాష్ట్ర 
ప్రభుత్ుం న్రుగార్చుందని దుయ్యబట్టీరు. మహిళలక ఆర్థక భరోసా 
లేకుండా చేశారని నిపుపోలు చరగారు. ప్రభుత్ుం మహిళల సుంక్షేమానినా 
దృష్టీలో ఉుంచ్కని అభయుం హసతుుం పథకానినా మరోసార అమలు 
చేయ్లని డిమాుండ్ చేశారు.
అల్గ డా్క్ మహిళలక అభయ హసతుుం పథకుం దా్రా.. మరణిుంచిన 
మహిళలక ఆర్థకుంగా భరోసా కల్పోుంచాలని.. గతుంలో అభయ హసతుుం 
తీసుకననా మహిళలు ఎవరైన్ మరణిసేతు.. మరణిుంచిన మహిళలక 
30000 రూ. లు ఇచే్చవారని అది ఇపుపోడు ప్రభుత్ుం రదుదా చేసిుందని 
ప్రభుతా్నినా ప్రశినాుంచడుం జరగిుంది. ఈ విషయ్నినా అమల్పురుం ఎుంపీ 
అనరాధ గార తో చర్చుంచడుం జరగిుంది.
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