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జగన్ జమానాలో ఉసూరుమంటోన్న ఉపాధి హామీ!
*ఒక్క ఏడాదిలో రూ.3 వేల కోట్లు తగ్గిన పనులు
*1.8 కోటలు పని దినాలు కట్
* గ్రామీణ ప్రాంతాలోలు పనుల్లుక కూలీల వలసలు
*పాలకులోలు లోపరాంచిన శ్రద్ధ ఫలితమే
మహాతామాగరాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎరాంపాలుయ్ మరాంట్ గయారరాంటీ యాక్ట్ ....నరేగగ 
పలుచుకునే ఉపాధి హామీ పథకరాం కూలీల పాలిట వరమనే చెప్పవచుచు. గ్రామీణ 
ప్రాంతాలోలు కూలీలకు 100 రోజుల పని గయారరాంటీ ఇవ్వడరాంతోపాట్ గ్రామాలోలు కనీస 
సదుపాయాలు కలి్పరాంచరాందుకు 2005లో అప్పటి ప్రధాని మన్మాహన్ సరాంగ్ ఈ 
పథకానిని ప్రరాంభరాంచారు. అనరాంతపురరాం నురాంచి ప్రరాంభమైన ఈ పథకానిని దేశ 
వ్యాప్రాంగ అనిని గ్రామీణ జిల్లులోలు విజయవరాంతరాంగ అమలు చస్్నానిరు. ఉపాధి హామీ 
నిధులు అరాందుబాట్లోకి వచాచుక గ్రామాల రూపురేఖల్ మారిపోయాయి. ఈ పథకరాం 
ప్రరాంభమయాయాక నరేగ నిధులతో విభజిత ఏపీలో దాదాపు 27000 కిలోమీటరలు 
సమరాంట్ రోడ్లు, డ్రైనేజీలు నిరిమారాంచారు. ఉపాధి హామీ నిధుల వినియోగరాంలో ఏపీ 
దేశరాంలోనే ఐదు అగ్ర రాష్ట్రాల సరసన నిలిచిరాంది. ఏడాది క్రితరాం వరకూ కూడా ఇదే 
పరిసథితి. కానీ నేడ్ నరేగ నిధులు వినియోగ్రాంచుకోవడరాంలో జగన్మాహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వరాం ఆసకి్ చూపడరాం ల్దని లిబ్ట్క్ సరాంసథి సరే్వ ఫలితాలు తేటతెలలురాం చస్్నానియి. దేశరాంలో ఉపాధి హామీ 
నిధుల వినియోగరాంపై లిబ్ట్క్ స్వచచురాంద సరాంసథి తాజాగ ఓ సరే్వ నిర్వహరాంచిరాంది. లిబ్ట్క్ తాజా సరే్వ ఫలితాలు పరిశీలిస్్ ఏపీలో ఉపాధి హామీ పథకరాం ఎల్ తిరోగమనరాంలోకి జారుకురాందో 
అరథిరాం చస్కోవచుచు. అధికారరాంలోకి వచిచున మొదటి రెరాండేళ్లు ఉపాధి హామీ నిధుల వినియోగరాంలో మరాందునని వైసీపీ ప్రభుత్వరాం, మగ్సన ఆరిథిక సరాంవత్సరరాంలో మాత్రాం తిరోగమనరాంలో 
పయనిరాంచిరాంది.

*నాడ్ జోరు - నేడ్ బేజారు
ఉపాధి హామీ పథకరాం ప్రరాంభరాంచినప్పటి నురాంచి ఉమమాడ్ ఆరాంధ్రప్రదేశ్ తో పాట్, విభజిత ఏపీలోనూ నరేగ నిధులు గరిష్రాంగ వినియోగ్రాంచుకునానిరు. 2014 నురాంచి 2020-21 
వరకు ఏటా ఉపాధి హామీ నిధుల వినియోగరాం పెరుగుతూ వచిచురాంది. 2014-15లో రూ.6450 కోటలు ఉపాధి హామీ నిధులను ఉపయోగ్రాంచుకోగ అది 2020-21నాటికి రూ.10,900 
కోటలుకు చరిరాంది. నిధుల వినియోగరాంలో ఏటా 15 శాతరాం పెరుగుదల నమోదరాంది. అయితే మగ్సన ఆరిథిక సరాంవత్సరరాంలో ఉపాధి నిధుల వినియోగరాంలో ఏపీ ప్రభుత్వరాం ఒక్కసారిగ 
తిరోగమనరాంలో పయనిరాంచిరాంది. 2021-22లో కేవలరాం రూ.7,879 కోట్లు మాత్మే ఖరుచు చశారు. దరాంతో కూలీలకు చెలిలురాంపులు కూడా భారీగ తగ్గిపోయాయి. మరోవైపు మటీరియల్ 
నిధులు వినియోగ్రాంచుకోవడరాంలోనూ జగన్మాహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వరాం వెనకపడ్రాంది. మటీరియల్ నిధులతో గ్రామ సచివ్లయాలు, రైతు భరోసా కేరాంద్రాలు, ప్థమిక ఆరోగయా కేరాంద్రాలు, 
పాల స్కరణ కేరాంద్రాలు, వైఎస్ఆర్ డ్జిటల్ లైబ్రరీలు నిరిమాస్్నానిమని చెబుతునాని, నరేగ నిధుల వినియోగరాంలో తిరోగమనరాం నమోదు కావడరాం ఆరాందోళన కలిగ్స్రాంది. 2021-22లో 
కోటి 80 లక్షల పని దినాలు తగ్గిపోవడమే ఇరాందుకు నిదర్శనరాంగ చెప్పవచుచు.

*నరేగ తిరోగమనరాం ఇల్....
ఉపాధి హామీ పథకరాం ప్రరాంభరాంచినప్పటి నురాంచి 2020-21లో అతయాధికరాంగ రూ.10,900 కోట్లు ఖరుచు చశారు. పథకరాం ప్రరాంభమయాయాక అతయాధికరాంగ ఖరుచు చసరాంది 2020-
21లోనేనని లిబ్ట్క్ సరే్వ వెలలుడ్రాంచిరాంది. అది కాసా్ 2021-22 నాటికి రూ.7,879 కోటలుకు పడ్పోయిరాంది. అరాంటే ఒక్క సరాంవత్సరరాంలోనే ఏపీ ప్రభుత్వరాం దాదాపు రూ.3000 కోట్లు 
వినియోగ్రాంచుకోల్కపోయిరాందని చెప్పవచుచు. ఉపాధి హామీ పథకరాం కిరాంద 2018-19లో రూ.9210 కోట్లు, 2019-20లో రూ.5,532 కోట్లు, 2020-21లో రూ.10900 కోట్లు, 
2021-22లో రూ.7,879 కోట్లు ఖరుచు చశారు. 2021-22లో పని దినాలు కూడా భారీగ తగగియని లిబ్ట్క్ సరాంసథి సరే్వ ఫలితాల దా్వరా తెలుస్రాంది. పెరుగుతునని ధరల నేపథయారాంలో 
కూలీల వేతనరాం ఏటా పెరగలి్సరాంది పోయి తగుగితూ వచిచురాందని లిబ్ట్క్ వెలలుడ్రాంచిరాంది. కేరాంద్రాం ఏటా ప్రకటిస్్నని కనీస వేతన మొత్రాం కూడా ఆరాంధ్రలో కూలీలకు దక్కడరాం ల్దని సరే్వలో 
తేలిరాంది. 2019-20లో రూ.211 కనీస వేతనరాం ఉరాండగ ఏపీలో కూలీలకు సగట్న కేవలరాం రూ.203 మాత్మే లభరాంచిరాంది. 2020-21లో రూ.237 కనీస వేతనరాం ఉరాండగ, రూ.228 
మాత్మే కూలీలకు దకి్కరాంది. ఇక 2021-22లో కనీస వేతనరాం రూ.245 ఉరాండగ రూ. 216 మాత్మే రాష్టరాంలో కూలీలకు చెలిలురాంచారు. 2020-21లో కనాని 2021-22లో కూలీ రేట్ 
తగగిడరాంతో పనికి వచచు కూలీలకు ఆసకి్ తగ్గిరాందని చెప్పవచుచు. 2020-21 తో పోలిచుతే 2021-22 లో కూలీలకు చెలిలురాంచిన వేతనాలు రూ.781 కోట్లు తగగియి. మటీరియల్ నిధుల ఖరుచు 
రూ.2,052 కోట్లు తగ్గిరాంది. పని దినాలు కూడా 1.8 కోట్లు తగగియి. కూలీలకు చెలిలురాంచాలి్సన కనీస వేతనరాం కూడా 11.8 శాతరాం తకు్కవగ నమోదరాందని లిబ్ట్క్ సరే్వ బయటపెటిట్రాంది.

*ఎరాందుకీ దుసథితి....
కేరాంద్ ప్రభుత్వరాం అనేక పథకాలకు నిధులు కేటాయిస్్ ఉరాంట్రాంది. ఇరాందులో కేరాంద్రాం కరాంత మొత్రాం, మరికరాంత రాష్ట్రాలు భరిరాంచాలి్స ఉరాంట్రాంది. అయితే ఉపాధి హామీ పథకరాంలో ఖరుచు 
చస్ ప్రతి రూపాయి కేరాంద్మే భరిస్్రాంది. అరాంటే రాష్ట ప్రభుతా్వలకు ఎల్రాంటి భారరాం ఉరాండదు. గ్రామాలోలు మౌలిక సదుపాయాల అభవృది్ధకి నిధుల కరత ల్కురాండా చూడటరాంతోపాట్, 
కూలీల వలసలను నిరోధిరాంచి వ్రికి ఏడాదికి కనీసరాం 100 రోజుల ఉపాధి గయారరాంటీ కలి్పరాంచరాందుకు నరేగ పథకానిని చటట్రాం రూపరాంలో తీస్కువచాచురు. ఓ పథకానికి చటట్బద్దత కలి్పరాంచడరాం 
అనేది నరేగ విషయరాంలోనే జరిగ్రాందరాంటే ఈ పథకరాం ప్మఖయాత అరథిరాం చస్కోవచుచు. ఉననితమైన లక్షష్రాంతో ప్రరాంభరాంచిన ఈ పథకానిని చాల్ రాష్ట్రాలు చక్కగ ఉపయోగ్రాంచుకునానియి. 
అయితే మగ్సన ఆరిథిక సరాంవత్సరరాంలో ఏపీలో నరేగ నిధులు ఖరుచు చయడరాంలో ప్రభుత్వరాం విఫలమైరాందని చెప్పవచుచు. నరేగ నిధులు సక్రమరాంగ వినియోగ్రాంచుకోవడరాంలో ప్రభుతా్వనికి 
చిత్శుది్ధ ల్కపోవడరాంతోపాట్, ఉపాధి హామీలో మసట్రులు వేస్ సబ్రాందిని తొలగ్రాంచి, ఆ విధులు గ్రామ కారయాదరు్శలకు అప్పగ్రాంచారు. దరాంతో కారయాదరు్శలు ఇతర పనులతో పాట్ నరేగ 
పనులు కూడా పర్వవేక్రాంచాలి్స వచిచురాంది. దనికితోడ్ నరేగలో సకాలరాంలో కూలీ చెలిలురాంచక పోవడరాం, మటీరియల్ పనులు చసన కారాంట్రాకట్రలుకు సరాంవత్సరాలు గడచిపోయినా బిలులులు 
చెలిలురాంచకపోవడరాంతో నరేగ పథకరాం నీరుగరి పోయిరాందని భావిస్్నానిరు. కూలీలకు వ్రరాంలో చెలిలురాంచాలి్సన కూలీ మొత్రాం ఒకో్కసారి మూడ్ నెలలకు కూడా అరాందడరాం ల్దు. దరాంతో 
కూలీలు వలసబాట పడ్తునానిరు.

దేశానికి సా్వతరాంత్యారాం వచాచుక కేరాంద్ ప్రభుత్వరాం ప్రరాంభరాంచిన అతి పెద్ద పథకరాం ఉపాధి హామీ ప్రోగ్రామ్. ఇది కేవలరాం ఓ పథకరాంగనే కాకురాండా దనికి చటట్బద్దత కూడా కలి్పరాంచారు. గ్రామీణ 
ప్రాంతాలోలు ఎవరైనా జాబ్ కారుడి తీస్కురాంటే వ్రికి ఏడాదిలో వరాంద రోజుల పని కలి్పరాంచాలి్సన బాధయాత ప్రభుత్వరాంపై ఉరాంది. అరాంతే కాదు. నరేగ నిధులోలుని మటీరియల్ కారాంపోనెరాంట్ 
ఉపయోగ్రాంచుకుని సమరాంట్లు రోడ్లు, డ్రైనేజీలు, పాలనా భవనాలు కూడా నిరిమారాంచుకోవచుచు. అరాంటే గ్రామానికి అవసరమైన అనిని సదుపాయాలు ఈ నిధుల దా్వరా సమకూరుచుకోవచుచు. 
ఈ పథకరాం వచాచుకే చాల్ గ్రామాలోలు సమరాంట్ రోడ్లు వచాచుయనడరాంలో ఎల్రాంటి సరాందేహరాం ల్దు. దనికి తోడ్ రాష్ట ప్రభుత్వరాం ఒక్క రూపాయి కూడా ఖరుచు చయాలి్సన పని ల్దు. 
ఇల్రాంటి పథకానిని చక్కగ ఉపయోగ్రాంచుకోవ్లి్సన ఏపీ ప్రభుత్వరాం,అరాంతగ శ్రద్ధ పెటట్కపోవడరాంతో ఉపాధిహామీ పథకరాం కుదేలైరాందని చెప్పవచుచు.
లిబరేషన్ టెకానిలజీ ఇరాండ్యా.... దనేని కులుప్రాంగ లిబ్ట్క్ ఇరాండ్యాగ పలుసా్రు. ఇరాందులో అనేక మరాంది ఇరాంజనీరులు, సామాజిక కారయాకర్లు, సామాజికవేత్లు గ్రూపులుగ ఏర్పడ్ పలు 
అరాంశాలపై సరే్వలు నిర్వహసా్రు. మఖయారాంగ గ్రామీణ ప్రాంతాలోలు పారదర్శకత, జవ్బుదారీతనరాం అరాంశాలను స్పృససా్రు. ప్రజలకు స్వలు మరిరాంత పారదర్శకరాంగ అరాందేల్ ఈ సరాంసథి 
చూస్్రాంది. నరేగ, ప్రజాపరాంపణీ వయావసథితోపాట్, సమాచార హకు్క, పెన్షనులు, ప్రస్తి అర్హత వరాంటి వ్టిపై సరే్వలు నిర్వహరాంచి ఇవి మరిరాంత సమరథిరాంగ పనిచస్ల్ లిబ్ట్క్ స్వచచురాంద 
సరాంసథి కృషి చస్రాంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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మ హిళ ల భ ద్ర త గాలిలో దీపం!

* పెచచు రిలులుతునని నేరాలు.... మొదు్ద నిద్ లో సరా్కరు
* చషట్ లుడ్గ్పోయిన  పోలీస్ వయా వ సథి
*ప్రచారానికి తప్ప పనికిరాని దిశ
-ఆరాంధ్ర ప్ర దేశ్ లో మ హళల భ ద్ త విష వ ల యరాంలో ప డ్రాంది...
అరాంతుల్ని నిరలు క్షష్ మే ఆ విష వ ల యరాం!
- రాష్టరాంలో ఆడ వ్ళలు ర క్ష ణ కారిచుచుచులో చికు్కకురాంది...
ప్ర భుత్వ ఉదాసీన తే ఆ కారిచుచుచు!
క మమా ని క బురులు చెబుతూ కాల యాప న చయ డ మే త ప్ప, కారాయాచ ర ణ కు కాలు క ద ప ని క్రియాశూనయా ప్ర భుత్వ 
విధానాలు, రాష్టరాంలో ఆడ ప డ్చుల బ తుకుల ను ప్ర మాదరాం అరాంచులోకి నెడ్తునానియి.
రోజుకు 10 రేప్ ల తో, 152 లైరాంగ్క వేధిరాంపుల తో నేరాల చిటాట్ పెరిగ్పోతురాంటే, చషట్ లుడ్గ్న పోలీస్ వయా వ సథి 
క ళలు ప్ప గ్రాంచి చూస్్ ఉరాండ్పోతోరాంది.
జాతీయ సాథియిలో నేరాల గ ణరాంకాల ను వెలలు డ్రాంచ నేష న ల్ క్రైమ్ రికార్డిస్  బ్యారో (ఎన్ సీఆర్ బీ) వెలలు డ్రాంచిన 
తాజా నివేదిక ప్ర కారరాం చూస్్... ఆరాంధ్ర ప్ర దేశ్ లో నేరాల సరాంఖయా గ త రెరాండ్ మూడేళ్లుగ పెరుగుతూనే ఉరాంది.
అరాందులో మ హళ ల ప టలు జ రిగే నేరాలు 2021లో 14 శాతరాం పెరిగయి!
మొత్రాం నేరాల ను తీస్కునాని అవి కూడా 3 శాతరాం పెరిగయి!
అనిని ర కాల నేరాలు క లిస 2021లో మొత్రాం 1,27,127 న మోద యాయాయి. వీటిలో మ హళ ల ప టలు జ రిగ్న 
అమానుష సరాంఘట న లు లెకి్కస్్ అవి 17,736 గ తేల్యి.
మొననిటి వరకు ఆరాంధ్ర ప్ర దేశ్ డైరెకట్ ర్ జ న ర ల్ ఆఫ్ పొలీస్ గ ఉనని గౌతరాం సవ్రాంగ్ స్వ యరాంగ వెలలు డ్రాంచిన 
గ ణరాంకాల్ ఇవ నీని!
వ్రానికి 75 రేప్ కేస్లు, 1,061 లైరాంగ్క వేధిరాంపులు న మోదయాయాయి!
ఆ లెక్కన చూస్్ రాష్టరాంలో రోజుకు 10కి పైగ రేప్ లు, 152కి పైగ లైరాంగ్క నేరాలు జ ర గుతునని ట్ట్ లెక్క !
*ప స ల్ని ప్ర కట న లు... సగుగిల్ని స మ రిథిరాంపులు
నేర గ ణరాంకాలు వెలలు డ్రాంచ దారుణ ప రిసథితుల నేప థయారాంలో ఒక్క సారి అతయారాంత బాధుయాలైన నేత లు, అధికారుల 
ప్ర క ట న లు విరాంటే అవెరాంత ప స ల్నివో, ఎరాంత సగుగిల్నివో అరథిరాం అవుతురాంది.
* “మా ప్ర భుత్వరాం మ హళల సరాంక్షేమానికి క ట్ట్బ డ్ ఉరాంది. అక్క చెలెలుళలు ర క్ష ణే మా ల క్షష్రాం...”
-ఇది మఖయామరాంత్రి జ గ న్ ప దే ప దే చస్ ప్ర క ట న ! మాట లు త ప్ప చత లు ల్ని ప్ర భుత్వరాం తీరులోని డొలలు త నానిని 
నేర గ ణరాంకాలు చెప్ప క నే చెబుతునానియి.
* “నేరాలు పెర గ డానిని వయా తిరేకారాంశరాంగ చూడ కూడదు. ఎరాందుకరాంటే మేరాం అరాంత క్రితరాం క నాని ప్ర జ ల కు 
అరాందుబాట్లో ఉనానిమ న డానికి ఇది సరాంకేతరాం! మేరాం ప్ర తి నేరానిని న మోదు చస్్నానిమ నడానికి ఉదాహ ర ణ “
-ఇది రాష్ట డీజీపీ విశ్లుష ణ . ఇదరాంత నిస్సగుగి స మ రథి న్ ఏమాత్రాం ఇరాంగ్తరాం ఉనని వ్రికైనా అరథిరాం అవుతురాంది.
* “మ హళ ల ప టలు నేరాలు పెర గ డానికి త లులులు కూడా ఒక కార ణరాం. వ్ళ్లు తగ్న జాగ్ర త్ లు తీస్కురాంటే 
వీటిని నివ్రిరాంచ వ చుచు...”
- రాష్టరాం హరాంమరాంత్రి ఉదాఘాట న ఇది. ఇదరాంత అడడి గోలు వ్యాఖ్యాన మో వేరే చెప్ప క్క రల్దు. రేప లెలు రైల్్వ 
స్ట్ష న్ లో వ ల స కూలీ అయిన గ రిభిణిపై జ రిగ్న అతాయాచారానికి ఎవ రిది బాధయా తరాంటూ సామానుయాలు కూడా 
ప్ర శ్నిస్్నానిరిపు్పడ్.
*సనిమా స నినివేశాల్? ప చిచు నిజాల్?
సనిమాలోలు విల న్ దౌర్జ నాయాల ను చూపరాంచ డానికి కనిని స నినివేశాల కు రూప క ల్ప న చసా్రు. అల్రాంటివి నిజ 
జీవితరాంలో కూడా జ రుగుతాయ న డానికి ఆరాంధ్ర ప్ర దేశ్ లో చోట్ చస్కునని కనినినేరాల తీరును ప రిశీలిస్్ 
స రిపోతురాంది...
దృశయారాం 1: ఎమమాల్యా తీస్కచిచున ఓ ల్ఔట్ కు మరాండ ల అధికారి అనుమ తి ఇవ్వ ల్దు. క ట్ చస్్ ఎమమాల్యా 
అనుచ రులు ఆ అధికారి ఇరాంటిపై దాడ్ చస క రెరాంట్ కట్ చశారు. నీళ్లు అరాంద కురాండా పైప్ లైనులు బ ద్దలు 
కటాట్రు. నానా దురాభిష ల తో భ య భ్రాంతులకు గురిచశారు. త న కు జ రిగ్న ఈ అనాయాయరాంపై ఫిరాయాదు 
చయ డానికి పోలీస్ స్ట్షన్ కి వెళితే పోలీస్లు కేస్ న మోదు చస్కోల్దు!
సనిమా స నినివేశానికి ఏమాత్రాం తీసపోని ఈ సరాంఘ ట న నిజరాంగ జ రిగ్రాందే!
నెల్లురు జిల్లు వెరాంక టాచ లరాం ఎమ్ పీడీవో స ర ళ పై వైకాపా ఎమమాల్యా చెల్యిరాంచిన దాష్ట్కానికి నిద ర్శ నరాం ఇది. 
ఈ సరాంఘ ట న 2019 అకోట్బ ర్ 5న జ రిగ్రాంది.
అధికార పారీట్ నేత ల అహరాంకార పూరిత ప్ర వ ర్ నకే కాదు... పోలీస్ వయా వ సథి ఎల్ నీరుగరిపోయిరాందో కూడా 
చెప్్ప అమాన వీయ సరాంఘ ట న ఇది!
దృశయారాం 2: ఓ మ హళా ఉదోయాగ్ని త న ప ని తాను చస్కురాంటూ ఉరాంట్రాంది. అక్క డ్కి అధికార పారీట్ ఎమమాల్యా, 
మ రి కరాంద రు నేత లు వ సా్రు. వ్ళ్లు చెప్పన ప ని చయ డానికి నిబరాంధ న లు ఒపు్పకోవ ని ఆమ చెబుతురాంది. 
అరాంతే... ఆ నేత లు రెచిచుపోతారు. మ హళ అని కూడా చూడ కురాండా బ్దిరిరాంపులు, దురాభిష ల కు దిగుతారు.
అచచురాం సనిమా స నినివేశరాంల్రాంటి ఇల్రాంటి సరాంఘ ట న లు కూడా నిజరాంగ జ రిగ్న వే.
క డ ప ఐసీపీఎస్ డైరెకట్ ర్ ప దమా జ పై 2022 మారిచు 19న అప్ప టి ప్ర భుత్వ ఛీప్ విప్, మరో ఎమమాల్యా ఇల్ 
మాట ల తో దాడ్ చశారు. క డ ప ఇరాంఛారి్జ మరాంత్రి, కలెకట్ ర్ ల  స మ క్షరాంలోనే ఇది జ ర గ డరాం విశ్షరాం.
మ రో సరాంఘ ట న లో తూరు్పగోదావ రి జిల్లు అయిన విలిలు ఎమ్ పీడీవో కేఆర్ విజ య పై వైకాపా నేత ఒకరు 
విరుచుకుప డాడిరు. “మేరాం చెప్పన మాట విన క పోతే చీరేసా్రాం... జాగ్ర త్...” అరాంటూ బ్దిరిరాంచారు. ఇది 2021 
డ్సరాంబ ర్ 6న జ రిగ్రాంది. ఇల్గే 2020 జూన్ 8న చితూ్రు జిల్లు ఎస్ సీ వైదుయారాలు డాకట్ ర్ అనితారాణికి 
వేధిరాంపులు ఎదుర యాయాయి.
జ గ న్ ప్ర భుత్వ హ యారాంలో ప్ట్రేగ్పోతునని అధికార పారీట్ ప్ర తినిధుల దౌర్జ నాయాల కు మ హళా ఉదోయాగ్నులు 
సైతరాం గుర వుతునానిరరాంటే ఇక సామానయా మ హళ ల గురిరాంచి వేరే చెప్ప క్క రేలుదు.
దృశయారాం 3: అధికార పారీట్ ప్ర తినిధిన నే గ ర్వరాంతో విల న్ ప్ట్రేగ్పోతురాంటాడ్. అత డ్ మాట కి ఎదురు 
నిలిచిరాంద న్, ప్ర శ్నిరాంచిరాంద న్ కోపరాంతో అరాంద రూ చూస్్రాండ గనే వ్హ నరాంతో గుది్దరాంచి చరాంప్సా్డ్.
సనిమాలో ఈ స నినివేశరాం విల న్ దౌర్జ నాయానికి నిద ర్శ నరాంగ క నిపస్్ ఇరాంత దారుణరాంగ నిజ జీవితరాంలో 
జ రుగుతురాందా అనుకురాంటారాం.
కానీ... గురాంటూరు జిల్లు న క రిక లులు మరాండలరాం శ్వ్పురరాంలో నిజరాంగనే జ రిగ్రాందరాంటే ఆశచు రయా పోక త ప్ప దు. 

ఒక వైకాపా నేత ట్రాకట్ ర్ తో ర మావ త్ మరాంత్రుబాయి అనే మ హళ ను తొకి్కరాంచి చరాంప్శాడ్. 2021 ఆగ స్ట్ 
3న జ రిగ్న నేర మిది!
దృశయారాం 4: త మ కూతురును ప్రేమిస్్నానినరాంటూ ఓ యువ కుడ్ వేధిస్్నానిడ ని త లిలుదరాండ్రులు పోలీస్ల కు 
ఫిరాయాదు చసా్రు. కానీ ఆ పోలీస్లు ప టిట్రాంచుకోరు. కనిని రోజుల కు ఆ యువ కుడ్ ఆ యువ తిని చరాంప్సా్డ్. 
చెప్పనా పోలీస్లు ప టట్రాంచుకోనరాందుకు త మ కూతురు బ లైపోయిరాందరాంటూ ఆ త లిలుదరాండ్రులు గోడ్గోడ్న 
విల పసా్రు.
సనిమాలోలు పోలీస్ల నిరలు క్షయానిని చూపరాంచ డానికి రూపొరాందిరాంచ ఇల్రాంటి స నినివేశరాం నిజరాంగనే అనరాంత పురరాం 
జిల్లు ధ రమా వ రరాంలో 2020 డ్సరాంబ ర్ 23న జ రిగ్రాంది. ఎసీ్స యువ తి స్నిహ లత ను రాజేశ్ అనే కిరాత కుడ్ 
దారుణరాంగ గరాంతు నులిమి చరాంప్శాడ్. ఆమ త లిలుదరాండ్ర లు అరాంత కు మరాందే ఫిరాయాదు చసనా పోలీస్లు 
ఉదాసీనరాంగ ఉరాండ్పోయిన ఫ లిత మిది. పోలీస్లు స కాలరాంలో స్పరాందిరాంచి రాజేశ్ ను ర ప్పరాంచి మాటాలుడ్నా, 
హెచచు రిరాంచినా స్నిహ ల త జీవిరాంచి ఉరాండేదని ఆమ త లిలుదరాండ్రుల్ కాదు ఆ ప్రాంతరాంలోని వ్ళ్లు ఇప్ప టికి కూడా 
బాధ ప డ్తూనే ఉనానిరు.
ఇల్రాంటిదే మ రో సరాంఘ ట న గురాంటూరు జిల్లు న ర స రావు ప్ట లో 2021 ఫిబ్ర వ రి 24న జ రిగ్రాంది. అనూష 
అనే యువ తిని వైకాపా కారయా క ర్ విష్ణువ ర్ధ న్ రెడ్డి గరాంతు నులిమి చరాంప్శాడ్. త న ను ఆమ ప్రేమిరాంచ ల్ద నేదే 
కార ణరాం.
*మ హళ ల కేద ర క్ష ణ ? ఎక్క డ్రాంది భ ద్ త ?
అతాయాచారాలు, వేధిరాంపులు, లైరాంగ్క నేరాల తో అట్ట్డ్కిపోతునని ఆరాంధ్ర ప్ర దేశ్ లో ఈమ ధయా జ రిగ్న సరాంఘ ట న లు 
సామానుయాల ను భ యరాందోళ న ల కు గురి చస్్నానియి. ఆడ వ్రితో బ య ట కెళితే ఎపు్పడేరాం జ రుగుతురాందో 
చెప్ప ల్నరాంత గ జ రుగుతునని ఈ నేరాల తీరు క ల వ ర ప రుస్రాంది.
* బ స్్సలు ల్క ఆ రాత్రికి రైల్్వ స్ట్ష న్ లో త ల దాచుకునని వ ల స కూలీ దరాంప తుల కు ర క్ష ణ ల్క పోయిరాంది. 
బాప టలు జిల్లు రేప లెలు రైల్్వ స్ట్ష న్ లో మేడేకు మరాందు రోజు గ రిభిణి అయిన మ హళ ను ఆమ భ ర్ క ళలు మరాందే 
ఈడ్చుకుపోయి సామూహక అతాయాచారానికి పాల్ప డ్న సరాంఘ ట న స భయా స మాజానిని ఉలికిప డేల్ చసరాంది.
చరాంటి పాప ను భుజాన వేస్కుని ఆ భ ర్ రైల్్వ పోలీస్ కారాయాలయానికి వెళిలునా ప టిట్రాంచుకోని తీరు, మ రో 
పోలీస్ స్ట్ష న్ కి వెళిలు పోలీస్ల ను తీస్కు వ చచుస రికి కూడా అతాయాచార కారాండ జ రుగుతునని తీరు... అస లు 
రాష్టరాంలో పాల న వయా వ సథి ఉరాందా ల్దా అనే అనుమానాల ను ప్ర జ లోలు క లిగ్స్్నానియి.
*ఏదనా శుభ కారాయానికి భారాయాబిడడి ల తో వెళిలు రాత్రి పొదు్ద పోయినా ఇరాంటికి ధైరయారాంగ తిరిగ్వ చచు ప రిసథితులు 
ఉనానియా? ల్వ నే అనిపస్్రాంది, గురాంటూరు జిల్లు మేడ్కరాందూరులో జ రిగ్న సరాంఘ ట న ను త లుచుకురాంటే. 
భారాయాభ ర్ ల పై దురాండ గులు దాడ్ చస అత డ్ క ళలు మరాందే ఆమపై అతాయాచారరాం చశారు. బాధితురాలు వెళిలు 
ఫిరాయాదు చసనా పోలీస్లు స్పరాందిరాంచ ల్దు. మ హళ ల భ ద్ త ను ప్ర శానిరథి కరాంలో ప డేస్ ఈ సరాంఘ ట న 2021 
అకోట్బ ర్ 1న జ రిగ్రాంది.
* మ హళ కు ఆఖ రికి ప్ర భుత్వ ఆస్ప త్రి అయినా స్ర క్త ప్ర దేశరాం కాదా? కాద నే అనిపస్్రాంది, 2022 
ఏప్రిల్ 30న జ రిగ్న నేరరాం గురిరాంచి తెలిస్్. విజ య వ్డ ప్ర భుత్వ ఆస్ప త్రిలో మాన సక విక రారాంగురాలిపై 
అతాయాచారరాం జ రిగ్న విష యరాం సామానుయాల ను క ల వ ర పెడ్తోరాంది.
* కాబోయే భ ర్తో ఒక యువ తి స ర దాగ కాస్పు ఏదనా ఏకారాంత ప్ర దేశానికి వెళితే భ ద్రాంగ తిరిగ్ 
రాగ ల దా? ఏమోన నే భ యరాం వేస్్రాంది, 2021 జూన్ 21న జ రిగ్న ఘోరరాం త లుచుకురాంటే. తాడేప లిలులో 
మఖయా మరాంత్రి ఇరాంటికి కూత వేట్ దూరరాంలో కృష్టణు న ది ఒడ్డిన ఉనని సీతాన గ రరాం ఘాట్ కి కాబోయే భ ర్ తో 
షికారుకు వ చిచున ఎసీ్స మ హళ పై అతాయాచారరాం జ రిగ్న ఈ సరాంఘ ట న ఇప్ప టికీ మ న స్ను మలిపెడ్తూనే 
ఉరాంది.
* గురాంటూరు జిల్లు దుగ్గిరాల మరాండలరాం తుమమా పూడ్లో వివ్హత పై అతాయాచారరాం, హ తయా .
* కల్లురు మరాండ లరాం చిల మూరులో ప టట్ ప గ లు మ హళ హ తయా .
* తిరువూరులో ఇరాంట ర్ విదాయారిథినిపై వ్లరాంటీర్ భ ర్ వేధిరాంపులు.
* గురాంటూరు జిల్లు మేడ్కరాందూరులో సామూహక అతాయాచారరాం.
*ప్ర యోజ నరాం ల్ని దిశ !
“రాష్టరాంలో మ హళ ల ప టలు ఎవ రు అతాయాచారానికి ఒడ్గ టిట్నా కేవ లరాం 21 రోజులోలునే శ్క్ష అమ లు చసా్రాం. 
అక్క చెలెలుళలు ర క్ష ణే మా ధ్యాయరాం...”
-ఇవి మఖయా మరాంత్రి జ గ న్ రెరాండేళలు క్రితరాం దిశ చ టాట్నిని తెస్్నానిమ ని చెబుతూ అసరాంబీలులో చసన వ్యాఖయా లు!
ఈ రెరాండేళలు లో అల్ ఒక్క నిరాందితుడ్కి కూడా 21 రోజులోలు శ్క్ష ప డ ల్దు స రిక దా... అస లు దిశ చ టట్ మే 
ఆచ ర ణ లోకి రాల్దు.
ఆలోచ న ల్ని హ డావుడ్ నిరణు యాలు తీస్కురాంటూ ప్ర చారానికే త ప్ప వ్స్ వరాంగ అమ లు చయ డరాంలో చిత్ శుది్ధ 
చూపరాంచ ని జ గ న్ ప్రభుత్వ తీరుతెనునిల కు ఈ ‘దిశ’ ప్ర హ సనరాం మ రో ఉదాహ ర ణ గ నిలిచిరాంది.
ఎరాందుకరాంటే రాష్టరాం ఏదనా చ టట్రాం చయాలరాంటే అది అప్ప టికే ఉనని కేరాంద్ చ టాట్ల కు అనుబరాంధరాంగ, 
అనుగుణరాంగ ఉరాండాలి. అతాయాచార నిరాందితుల కు మూడ్ నెల లోలు శ్క్ష అమ లు చయాల నే చ టట్రాం ఇప్ప టికే 
ఉరాంది. దాని పరిధిని మూడ్ వ్రాల కు కుదిరాంచ డరాంలో ఎన్ని పాల న ప ర మైన , చ టట్ ప ర మైన , నిర్వ హ ణ 
ప ర మైన ప రిమితులు ఉరాంటాయి. ఇల్రాంటివేమీ ఆలోచిరాంచ కురాండా కేవ లరాం ప్ర చార మే ప ర మావ ధిగ అసరాంబీలులో 
తీరామానరాం చస కేరాంద్రానికి పరాంప చతులు దులుపుకునానిరు. ఇల్రాంటి చ టాట్ల కు పారలు మరాంట్లో చ రచు , ఆపై 
రాష్ట ప తి అనుమ తి అవ స ర మ వుతాయి. దిశ చ టాట్నికి సరాంబరాంధిరాంచి కేరాంద్రాం నురాంచి కనినిఅభయారాంత రాలు 
వయా క్ మ యాయాయి. నేరరాం జ రిగ్న వ్రరాం రోజులోలు పోలీస్లు ద రాయాపు్ పూరి్ చస ఛారి్జష్ట్ చయాల నే అరాంశరాంపై 
సాధాయాసాధాయాల ను కేరాంద్రాం ప్ర శ్నిరాంచిరాంది. ఈ బిలులులో ఇరాండ్య న్ పీన ల్ కోడ్ , క్రిమిన ల్ ప్రొసీజ ర్ కోడ్ ల కు 
స వ ర ణ లు చసనరాందున రాష్ట ప తి అనుమ తి త ప్ప నిస రి. కేరాంద్ మరాంత్రిత్వ శాఖ లు ల్వ నెతి్న ప్ర శని ల కు, 
అరాంశాల కు కూలరాంక ష మైన సరాంతృప్ క ర మైన స మాధానాలు, స మాచారానినిఅరాందిరాంచ డరాంలో రాష్ట ప్ర భుత్వరాం 
విఫ ల మైరాంది. ఈ నేప థయారాంలో దిశ కు ఇరాంకా చ టట్ బ ద్ద త రాల్దు. ఇపు్పడ్ త ప్పరాంతా కేరాంద్ ప్ర భుత్వరాం 
మీద కి తోస్స్్ రాష్ట హరాంమరాంత్రి వ్యాఖ్యానాలు చయ డరాం మ రిరాంత బాధయా తారాహతయా మ నే అభప్యాలు 
వినిపస్్నానియి. అస లు చ టట్ రూప మే దాలచు ని దిశ గురిరాంచి జ గ న్ ప్ర భుత్వరాం త ర చు గప్ప లు చెపు్పకోవ డరాం 
మాత్రాం ఆప డరాం ల్దు. చ టట్ బ ద్ధ త ఆల సయారాం అవుతురాండ డరాంతో దిశ ప్రుతో ఒక యాప్ ను రూపొరాందిరాంచారు. 
అయితే ఆ యాప్ ను డౌన్ లోడ్ చస్కునానిక , దాని దా్వరా ప్ర యోజ నరాం పొరాందేరాందుకు అనుబరాంధరాంగ సద్ధరాం 
చయాలి్సన వయా వ సథి ల ను సద్ధరాం చయ ల్దు. దిశ చ టట్రాం కిరాంద న మోదు చస్ కేస్ల విచార ణ కోసరాం జిల్లుకక టి 
వరాంతున ప్ర తేయాక నాయాయ సాథినాల ను ఏరా్పట్ చసా్మ ని ప్ర భుత్వరాం ప్ర్కరాంది. కానీ ఏరా్పట్ కానేల్దు.
“దిశ యాప్ చతిలో ఉరాంటే మీ అనని యయా తోడ్ ఉనని టేట్. ఆప ద కాలరాంలో ప దిహేను నిమిష్టలోలు పోలీస్లు 
వ చిచు కాపాడ్తారరాం”టూ మఖయా మరాంత్రి జ గ న్ త ర చు గప్ప లు చెబుతునానిరు. కానీ వ్స్ వ ప రిసథితుల ను 
గ మ నిస్్... స్వ యరాంగ పోలీస్ స్ట్ష న్ కు వెళిలు ఫిరాయాదు చసనా ప టిట్రాంచుకోని దారుణ మైన నిరలు క్షష్రాం, ఉదాసీన త 
క నిపస్్నానియి. గ తరాంలో ఉనని మ హళా పోలీస్ స్ట్ష నలు రరాంగులు మారిచు దిశ అని ప్రు పెటిట్ చతులు 
దులుపుకునానిరు.
వీట నినిరాంటికీ తోడ్ దిశ యాప్ లో అనేక సారాంకేతికప ర మైన లోపాలు, లొస్గులు ఉనానియ నే అభప్యాలు 
వయా క్ మ వుతునానియి. ఈ యాప్ వ లలు వయా కి్గ త స మాచారరాం, డేటా బ హరగి త మ యేయా అవ కాశాలు ఉనానియ ని 
చెబుతునానిరు. కానీ వీటి మీద కూడా ప్ర భుత్వ ప రరాంగ స రైన వివ ర ణ ల్దు.
ఇల్...
పోలీస్ వయా వ సథి అధికార పారీట్ నాయ కుల గుల్మగ మారి పోయి నిరీ్వరయా మైపోయి ఉరాండ గ...
పాల న  తీరు తెనునిలు ప్ర చారానికి త ప్ప ప నుల అమ లుపై దృషిట్ పెటట్ కురాండా ఉరాండ గ...
ప్రభుత్వ నేత ల వైఖ రి త మ ను తామ స మ రి్ధరాంచుకోడానికి, ఇత రుల పై త పు్పలు నెటట్ డానికి ప రిమిత మై 
ఉరాండ గ...
అధికార పారీట్ నేత లు అహరాంకారరాంతో బ జారు రౌడీల్లు దాష్ట్కాల కు సైతరాం రెచిచుపోతూ ఉరాండ గ...
ఆడ ప డ్చుల కు ర క్ష ణ అనేది ఎరాండమావిల్రాంటిదేన న డరాంలో సరాందేహరాం ల్దు!
మ హళల భ ద్ త అనేది గలిలో దపరాంల్రాంటిదేన న డరాంలో అనుమానరాం ల్దు!!
ఇల్రాంటి అభప్యరాం ప్ర జ ల లో క లిగ్రాందరాంటే అరాందులో ఎల్రాంటి త పు్ప కూడా ల్దు!!!

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

మీ ఓటు హక్కు దుర్వినియోగం చెయ్యొదుదు..!: వంపురు 
గంగులయయొ

శతఘ్ని నూయాస్:  అల్లురి సీతారామరాజు జిల్లు, పాడేరు మరాండలరాం, డేగలవీధి గ్రామరాంలో 
జనస్న నాయకులు పరయాటిరాంచారు. గ్రామ ప్రజలతో సమావేశమౌతూ.. గ్రామస్్లు 
మరాందుగ పరాంచాయితీ పరిధిలో గల రోడ్లు, డ్రైనేజి, పరాంటకాలువలకు సరాంబరాంధిరాంచిన 
సమసయాలు పాడేరు, అరకుపారలుమరాంట్ జనస్న పారీట్ ఇనాచుర్్జ వరాంపురు గరాంగులయయా కు 
వివరిరాంచారు.. జనస్న పారీట్ ఇరాంచార్్జ గరాంగులయయా మాటాలుడ్తూ.. మన ఓట్హకు్క తో 
ప్రజాసా్వమాయానిని నిరే్దశ్రాంచుకునే దేశరాం మనది. ఈ ఓట్ని డబు్లకు అమమాకుని మన 
అభవృది్ధని మనమే కాలరాస్్నానిరాం. ఇప్పటివరకు మన ఓటలుతో ప్రజాప్రతినిధులుగ 
గెలిచిన నాయకులకు మన సమసయాలపై కనీస అవగహన ల్దు. మరాండల కేరాంద్రానికి పట్ట్ 
మని పది కిలో మీటరలు దూరరాం ల్ని ఈ గ్రామరాం రోడ్డి చూస్్ అరథిమౌతురాంది. ఇప్పటికైనా 
ప్రజలు చైతనయావరాంతమైన రాజకీయాల వైపు ఆలోచన చెయయాడరాం మరాంచిది. ప్రస్్తరాం 
రైతులు పరాండ్రాంచిన పరాంటలకు గ్ట్ట్బాట్ ధర మరాందస్్గ ఎరాందుకు ప్రకటిరాంచరు? 
ప్రకటిరాంచ సమయానికే దళారుల చతికి పరాంట చరిపోతురాంది. పరోక్షరాంగ మదయావరు్లకు 
సహకరిస్్నానిరు. జీసీసీని నిరీ్వరయాయరాం చశారు. డబు్ల్ని గ్రిజన సరాంసథిగ 
మారేచుశారు. గ్రిజన అభవృధి్ధకోసరాం ఐ.టి.డ్.ఎ. ప్రజాప్రతినిధులునానిరు. కానీ వ్రి 
మొదటి కర్వయామే మరిచారు. దేశరాం బాగుపడాలరాంటే గ్రామసీమలు మరాందు అభవృది్ధ 
చెరాందాలి. కానీ పరాంచాయితీ అభవృధి్ధకోసరాం నిధులు ల్వరాంటారు. సర్పరాంచ్ అధికారాలకు 
తిలోదకలిచాచురు.. ఇరాంకెక్కడ పరాంచాయితీ అభవృది్ధ జరుగుతురాంది. రక రకాల కారణలు 
చెబుతూ వృదా్ధపయాపు పరాంఛన్ తీస్స్్నానిరు, రేషన్ కార్డి లు రదు్ద చస్్నానిరు ఇదక్కడ్ 
నాయాయరాం..?. అరాందుకే ప్రజలు నీతి, నిజాయితీగ గ్రిజనాభవృది్ధకి కట్ట్బడే పారీట్కి 
అరాండగ నిలవ్లని కోరుతునానిమ. దశాబా్దల తరబడ్ ఇరాంకా మన గ్రామసీమలు సరైన 
రవ్ణ వయావసథి కూడా ల్కురాంటే అరాందుకు మన సీ్వయ తప్పదమే కారణరాం. మన ఓట్ 
హకు్కను సది్వనియోగరాం చస్కురాంటే మన అభవృది్ధని కారాంక్రాంచవచుచు. గతరాంలో గ్రిజన 
హకు్కల కరకు పోరాటాలు చసారాం, ఇకపై కూడా పోరాటరాం అనివ్రయామని జనస్న 
పారీట్ దా్వరా పోరాటానికి సద్ధపడాడిరాం. మొతా్నికి గ్రిజనాభవృధి్ధకోసరాం పోరాటరాం ఆప్ 
ప్రసకే్ ల్దు. జనస్న పారీట్ తరుపున ఈ సమావేశరాం సరాందర్రాంగ మేమ మీకు ఒక 
విషయరాం తెలపాలనుకురాంట్నానిరాం.. మేమ వచిచురాంది మాకు ఓట్ వేయమని అడగడానికి 
కాదు!.. మీ ఓట్ హకు్క దురి్వనియోగరాం చెయ్యాదు్ద!.. ఆ ఫలితరాం భవిషయాత్ తరాలపైన 
పడ్తురాంది. ఎపు్పడైతే మనరాం ఓట్ను అమమాకురాంటామో అపు్పడే మన గ్రామసీమల 
అభవృది్ధ కురాంట్పడ్నటేట్..! ఈ విషయానిని నిజాయితీగ తెలియజేస్్నానిరాం జనస్న పారీట్ 
నిజాయితీగ రాజకీయాలు చస్్రాంది. ప్రజలు గమనిస్్నే ఆదరిస్్నానిరు. డేగల వీధి 
గ్రామ ప్రజలకు ప్రతేయాక ధనయావ్దాలు తెలుపుకురాంట్నానిరాం. ఇకపై మారు్పని కారాంక్రాంచ 
రాజకీయాలను సా్వగతిరాంచాలని గ్రిజనా సర్వతోమఖ్భవృది్ధకి తమవరాంతుగ సహకారరాం 
అరాందిరాంచాలని తెలిపారు. ఈ సమావేశరాంలో గ్రామ పెద్దలు పారాంగ్ స్రాయారావు, నరాందోలి 
బాబ్రావు, పలిలుబొయిన చినానిరవు, గోరపలిలు విశ్శ్వరావు, నరాందోలి రారాంబాబు, కిలోలు 
చిటిట్బాబు, గోరపలిలు ప్రసాద్, రెగరాం రాధాకృషణు, మహళలు, రేగరాం సమలమమా, దూరు 
రతానిలమమా, పారాంగ్ చెలలుమమా, నరాందోలి సమలమమా, గోరపలిలు నేలమామా, జనస్న ప్రచార 
కారయాదరి్శ పారాంగ్ వెరాంకటేష్, మరాండల అధయాక్షులు నరాందోలి మరళి, ఉపాధయాక్షులు సాల్బు 
అశోక్, సరాంతోష్, షణ్మాక్, తదితర జనసైనికులు, మహళలు పాలొగినానిరు.

“కౌలురైతు భరోసా యాత్ర” క్ వస్తున్న విశేష 
స్ందనక్ వైసీపీ నేతలోలో అలజడి

శతఘ్ని నూయాస్: గురాంతకల్, 
జనస్నాని పవన్ కళాయాణ్ పై 
గురాంతకల్ శాసనసభుయాలు వెరాంకట్రామ్ 
రెడ్డి చౌకబారు వ్యాఖయాలను తీవ్రాంగ 
ఖరాండ్రాంచిన గురాంతకల్ నియోజకవరగి 
జనస్న నాయకులు. ఈ సరాందరభిరాంగ 
గురాంతకల్ పటట్ణరాం జనస్న 
పారీట్ కారాయాలయరాంలో ఏరా్పట్ 
చసన మీడ్యా సమావేశరాంలో 
అనరాంతపురరాం జిల్లు జనస్న పారీట్ 
కారయాదరి్శ వ్సగ్రి మణికరాంఠ 
మాటాలుడ్తూ ఆరాంధ్రరాష్టరాంలో 
ఆతమాహతయా చస్కునని మూడ్ వేల 
మరాంది కౌలు రైతు కుట్రాంబాలను 
ఆదుకోవ్లనే ఉదే్దశయారాంతో 

మొదటి విడతగ 5 కోటలు తన సరాంత నిధులను వెచిచురాంచి ఒక్కక్క కౌలురైతు 
కుట్రాంబానికి లక్ష రూపాయలు ఆరిథిక సహాయరాం అరాందిరాంచి వ్రి కుట్రాంబాలకు 
అరాండగ మేమనానిమని “కౌలురైతు భరోసా యాత్” మొదలెటిట్నపు్పడ్ నురాండ్ 
ఆ యాత్కు ప్రజల నురాండ్ విశ్ష స్పరాందన రావడరాంతో వైసీపీ నేతలోలు అలజడ్ 
మొదలైరాంది. అప్పటినురాండ్ మా అధయాక్షుడ్ పవన్ కళాయాణ్ పై విమర్శలు చస్్నని 
వైసప నాయకులను తీవ్రాంగ హెచచురిస్్నానిరాం మరీ మఖయారాంగ గురాంతకల్ 
గౌరవ శాసనసభుయాలు, వైసప కారయాకర్ల సమావేశరాంలో జనస్న అధినేత పవన్ 
కళాయాణ్ పై మాటాలుడ్న చౌకబారు విమర్శలను ఖరాండ్రాంచారు, మా నాయకుడ్ 
పాయాకేజీ తీస్కుని ఉరాంటే ప్రభుత్వరాం మీది, పోలీస్లు మీ వ్ళ్ళు నిరూపరాంచరాండ్ 
ల్దా అరథిరాంల్ని విమర్శలు మానుకోరాండ్ అని హతవు పలికారు. పామిడ్ మరాండలరాం 
నీల్రు మరియు కరాండాపురరాం గ్రామ కౌలు రైతులు ఆతమాహతయాలు చస్కురాంటే 
సరాంవత్సరాలు గడ్స్్నని ఆదుకునని పాపాన పోల్దు మీరు, మీ ప్రభుత్వరాం కానీ 
మా నాయకుడ్ మనీల్ గ్రామరాంలో జరిగ్న “కౌలురైతు భరోసా యాత్” లో 
ఆ రెరాండ్ కుట్రాంబాకు ఒక్కక్కరికి లక్ష రూపాయలు చొపు్పన సహాయరాం చస 
భరోసా కలి్పరాంచారు. సాథినిక ఎమమాల్యా అయినా మీరు మాత్రాం చసరాంది శూనయారాం. 
ఓటేలుస గెలిపరాంచిన ప్రజల మీద బాధయాత ల్ని మీరెక్కడ సామాజిక బాధయాతతో 
ఆపదలో ఉనని రైతు కుట్రాంబాలను ఆదుకోవ్లనే ఉదే్దశయారాంతో తన సరాంత నిధులు 
30 కోటలు రూపాయలు దానరాం చస భరోసా కలి్పస్్నని మా నాయకుడ్ ఎక్కడ 
ఇకనైనా ఇల్రాంటి చౌకబారు రాజకీయ విమర్శలు పక్కనపెటిట్ నియోజకవరగిరాంలో 
అనేక సమసయాలు ఉనానియి వ్టిపై దృషిట్ సారిరాంచరాండ్ ల్దా రాబోయే ఎలక్షన్లు 
ప్రజలు మిమమాలిని గద్ద దిరాంప మీకు తగ్నశాస్ చసా్రని ఘాట్గ విమరి్శరాంచారు. 
ఈ కారయాక్రమరాంలో జిల్లు సరాంయుక్ కారయాదరి్శ అరికేరి జీవన్, గురాంతకల్, గుతి్, 
పామిడ్ మరాండల్ధయాక్షులు కురువ పురుషోత్రాం, పోతురాజుల చినని వెరాంకటేశులు, 
ఎరాం.ధనురాంజయ్ వీరమహళ సరాంధయా, ఈరమమా జనస్న పారీట్ సీనియర్ నాయకులు 
బరాండ్ శ్ఖర్, స్బ్యయా, బోయ స్రేష్, పారాండ్ కుమార్, వీరేశ్, విజయ్ కుమార్ 
జిల్లు కారయా నిర్వహణ కమిటీ సభుయాలు పవర్ శ్ఖర్, ఎస్.కృషణు, సహెల్ నిసా్వరథి 
జనసైనికులు మధు, జిల్న్, మరాంజునాథ్, జగదష్, అమర్ తదితరులు పాలొగినానిరు.

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

ప్రమాదానికి గురైన యువక్డిని పరామర్్శంచిన 
వడలోపటలో సాయి శరత్

శతఘ్ని నూయాస్: జరాంగరెడ్డి గూడరాం: సమవ్రరాం రాత్రి సమయరాంలో జరాంగరెడ్డి గూడరాం 
రోడ్డిలో వేగవరరాం వద్ద బస్్స ఢీకని 
ప్రమాదానికి గురైన యువకుడ్ని జనస్న 
జిల్లు కారయాదరి్శ వడలుపటలు సాయి శరత్ ఏల్రు 
ప్రభుతా్వస్పత్రిలో పరామరి్శరాంచి కుట్రాంబ 
సభుయాలకు ధైరయారాం చెపా్పరు. దురఘాటన జరిగ్న 
గరాంటననిర వరకు ఆరాంబులెన్్స రాల్దనని 
విషయరాం తెలుస్కుని ప్రభుత్వ పనితీరు పటలు 
అసహనరాం వయాక్రాం చశారు.

దువవిలో జనసేన చలివంద్రంను ప్రారంభంచిన 
విడివాడ రామచంద్రరావు

శతఘ్ని నూయాస్:  తణ్కు, జనస్న పారీట్ తణ్కు నియోజవరగిరాం, తణ్కు మరాండలరాం 
మన దువ్వ గ్రామరాంలో జనస్న పారీట్ తరపున ఏరా్పట్ చసన చలివేరాంద్రాంను తణ్కు 
నియోజకవరగిరాం జనస్న పారీట్ ఇనాచురి్జ విడ్వ్డ రామచరాంద్రావు చతుల మీదుగ 
మరాంగళవ్రరాం ప్రరాంభరాంచడరాం జరిగ్రాంది. ఈ కారయాక్రమరాంలో తణ్కు మరాండలరాం జనస్న 
పారీట్ అధయాక్షులు చికా్కల వేణ్, తణ్కు పటట్ణరాం అధికార ప్రతినిధి పరాంతరాం నానాజీ, 
దువ్వ జనస్న పారీట్ అధయాక్షుడ్ శ్రీరామల చినిని, లీగల్ సల్ సక్రటరీ కయయాల విజయ్ 
కుమార్ మరియు దువ్వ జనస్న పారీట్ నాయకులు కారయాకర్లు అభమానులు అరాందరు 
పాలొగినానిరు. ఈ కారయాక్రమరాంను విజయవరాంతరాం చసన ప్రతి ఒక్కరికి జనస్న పారీట్ 
తరపున ధనయావ్దమలు తెలుపుకురాంట్నానిమని అనానిరు.

టం పిడికిలి గోడప్రతులను ఆవిషకుర్ంచిన అన్నదాస్
శతఘ్ని నూయాస్: గురాంటూరు, ఎనానిరై జనసైనికుడ్ రాజా మైలవరపు ఆధ్వరయారాంలోని టీరాం 
పడ్కిలి వ్రు రూపొరాందిరాంచి రాష్టరాంలోని 175 నియోజకవరాగిలోలు పరాంపణీ చయటానికి 
పరాంపన గోడ ప్రతులు(వ్ల్ పోసట్రులు), ఆటో సట్క్కరులు మరాంగళవ్రరాం గురాంటూరు 
నగరరాంలో జనస్న నాయకుడ్ అననిదాస్ వెరాంకట స్బా్రావు ఆవిష్కరిరాంచారు. 
దురదృషట్వశాతు్ అపు్పలపాలై ఆతమాహతయా చస్కునని రైతు కుట్రాంబాలకి బాసటగ ఒకో్క 
రైతు కుట్రాంబానికి లక్ష రూపాయల చొపు్పన విరాళరాం అరాందిస్్నని జనస్నాని ఔదారాయానిని 
ప్రజలోలుకి తీస్కువెళ్ళు ఈ పోసట్రులు, సట్క్కరులు ఎరాంతో వయాయప్రయాసలకు ఓరిచు విదేశాలోలు 
ఉరాండ్ సైతరాం మాతృభూమికి స్వ చస్్నని టీరాం పడ్కిలి ఫరాండర్ రాజా మైలవరపు ల్రాంటి 
ఎనానిరై జనసైనికుల స్వలు వెలకటట్ల్నివని స్బా్రావు అనానిరు. ఈ కారయాక్రమరాంలో 
జనస్న పారీట్ నాయకులు బతు్ల కేశవ, దళవ్యి భారగివ్, యక్కటి సాయి భారగివ్, యడలు 
వెరాంకటేశ్వరరావు, టీమ్ పడ్కిలి సభుయాలు పాలొగినానిరు.

రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణంచిన వార్ క్టుంబాలక్ 
మనోధైరాయొని్నచిచిన చిలకం మధుసూదన్ రెడిడు

శతఘ్ని నూయాస్: ధరమావరరాం మరాండలరాం దరి్శనమల గ్రామానికి చెరాందిన బోయ నరేరాంద్ 
30 బోయ రామరాంజి 32 రోడ్డి ప్రమాదరాంలో ఇద్దరు ప్ణలు కోలో్పయారు. విషయరాం 
తెలుస్కునని జనస్న పారీట్ రాష్ట ప్రధాన కారయాదరి్శ చిలకరాం మధుస్దన్ రెడ్డి బాధిత 
కుట్రాంబాల ఇరాంటికి వెళిలు పరామరి్శరాంచారు. అల్గే చనిపోయిన వ్రి కుట్రాంబాలకు 
ఒక్కక్కరికి పదివేలు రూపాయిలు ఆరిథిక సాయరాం చశారు భవిషయాతు్లో మీ కుట్రాంబాలకు 
అరాండగ ఉరాంటామని వ్రికి భరోసా ఇచాచురు.

తడిసిన పంట నష్టపర్హారం చెలిలోంచి రైతు లను ఆదుకోవాలి
శతఘ్ని నూయాస్: రాజోలు నియోజకవరగిరాం, 
మలికిపురరాం మరాండల, మటట్పర్రు, లక్కవరరాం 
గ్రామాలలో మరికి నీరు కాలువలు నేరుగ 
పరాంట పొల్లోలుకి చరి అక్కడ్ రైతుల పాలిట 
శాపరాంగ మారిరాంది. రైతు నాయకులు 
మరాంగెన నరసరాంహారావు ఆద్వరయారాంలో 
మరికి నీరు ప్రవహరాంచి చతికి అరాందాలి్సన 
వరి పరాంట పూరి్గ తడ్సపోయి నషట్పోయిన 
రైతులను కలిస వ్రి నురాంచి పరాంట నషట్రాం 
అరాంచనా వివరాలు తెలుస్కురాంట్నానిరు. 
మలికిపురరాం మరాండలరాం రామరాజులరాంక 
గ్రామానికి చెరాందిన జనస్న పారీట్ ఎరాంపీపీ 
శ్రీమతి మేడ్చరలు వెరాంకట సతయావ్ణి రామ 
ఈ కారయాక్రమరాంలో పాలొగినీ రైతుల నురాంచి 

వివరాలు తెలుస్కునానిరు, రైతులు తమ పరాంట పూరి్గ తడ్సపోయి నషట్పోయామ 
అని వ్పోయారు, ప్రభుత్వ అధికారులు తక్షణమే చరయాలు తీస్కోవ్లని, మరికి 
నీరు ప్రవహరాంచి నషట్పోయిన రైతులను ఆదుకోవ్లని కోరారు. రైతు నాయకులు 
మరాంగేన నరసరాంహారావు రైతులు కాలువలలో ఉనని పూడ్క పనులు స్వచ్రాందరాంగ 
తీస్కురాంట్నానిరు అని ఆయన చెపా్పరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేనాని సిదా్ధంతాలక్ ఆకర్షితులై జనసేనలో పలువుర్ చేర్క
శతఘ్ని నూయాస్: విజయనగరరాం జిల్లు, గజపతినగరరాం నియోజకవరగిరాం, బొరాండపలిలు మరాండలరాంలోని.. వెరాండ్రరాం 
గ్రామరాంలో జనస్న అధినేత పవన్ కళాయాణ్ ఆశయాలు మరియు ప్ద బడ్గు బలహీన వరాగిల సరాంక్షేమరాం 
కోసరాం ఆయన పడ్తునని తపన కౌలు రైతుల సరాంక్షేమరాం కోసరాం ఆయన ప్రరాంభరాంచిన కౌలు రైతుల భరోసా 
యాత్ మరియు కారయాకర్ల కోసరాం ఆయన తీస్కువచిచున క్రీయాశీలక సభయాత్వరాం ల్రాంటి నిరణుయాలునచిచు, 
గజపతినగరరాం నియోజకవరగి సీనియర్ నాయకులు మర్రాపు స్రేష్ నాయకత్వరాంపై భరోసాతో ఆయన 
సమక్షరాంలో వై.ఎస్.ఆర్.సీ.పీ మరియు టిడ్ప పారీట్కి చెరాందిన స్మారు 70 మరాంది జనస్న పారీట్ లో 
చరారు.. ఈ కారయాక్రమరాంలో జనస్న పారీట్ ఐదు మరాండల్ల నురాంచి నాయకులు పాలొగినానిరు. ఈ 
కారయాక్రమరాంలో వేరాండ్రరాం గ్రామరాం మఖయా నాయకులు అధయాక్షతన జరిగ్రాంది, రవీరాంద్, నాయుడ్, జనస్న 
పారీట్ జిల్లు సీనియర్ నాయకులు ఆదాల మోహన్ రావు, మీడతానరవికుమార్, రాజేరాంద్, పరాండ్, శ్రీను, 
ఆదినారాయణ, మహేష్, హరీష్, సరాంతోష్, నరి్సరాంగరావు పాలొగినానిరు.

పవన్ కళ్యొణ్ సూఫూర్తుతో – అగ్్న ప్రమాద బాధితులను 
ఆదుక్న్న జనసైనిక్లు

శతఘ్ని నూయాస్: ఘరాంటసాల: జనస్న పారీట్ అధయాక్షుడ్ పవన్ కళాయాణ్ స్ఫూరి్తో ఘరాంటసాల మరాండల జనస్న 
పారీట్ నాయకులు, కారయాకర్ల ఆరిథిక సహకారరాంతో అగ్నిప్రమాద బాధితులకు చయూతనరాందిరాంచారు. 
ఘరాంటసాల మరాండల పరిధిలోని దేవరకోట గ్రామానికి చెరాందిన ప. శ్రీను గృహరాం ఇటీవల జరిగ్న 
విదుయాత్ ష్టర్ట్ సరూ్కష్ట్ కారణరాంగ దగ్ధరాం కాగ.. జనస్న నాయకులు మరాంగళవ్రరాం సాయరాంత్రాం 
ఆ కుట్రాంబానిని పరామరి్శరాంచారు. ప్రమాదానికి గల కారణలను అడ్గ్ తెలుస్కుని విచారరాం వయాక్రాం 
చశారు. ఘరాంటసాల మరాండల జనసైనికులు సమకూరిచున 25 కేజీల రైస్ బాయాగ్, 6500రూ.ల నగదును 
అగ్నిప్రమాద బాధితులకు అరాందజేశారు.
ఈ సరాందరభిరాంగ జనస్న పారీట్ జిల్లు ఉపాధయాక్షులు మతి్ వెరాంకటేశ్వరరావు మాటాలుడ్తూ.. ఆపదలో ఉనని 
వ్రిని ఆదుకోవ్లనే జనస్న పారీట్ అధయాక్షుడ్ పవన్ కళాయాణ్ స్చనల మేరకు నియోజకవరగిరాంలో ఆపదలో 
ఉననివ్రికి జనస్న పారీట్ ఆధ్వరయారాంలో చతనయినరాంత సాయరాం అరాందిస్్ననిట్లు తెలిపారు. అగ్నిప్రమాద 
బాధితులకు, అనారోగయా సమసయాలకు గురైనవ్రికి, గ్రామాలోలు నెలకనని సమసయాల పరిష్ట్కరరాంలో 
జనసైనికులు మరాందునానిరని కనియాడారు.
జనస్న పారీట్ మరాండల అధయాక్షులు కోన రాజశ్ఖర్ మాటాలుడ్తూ శ్రీను కుట్రాంబ అగ్ని ప్రమాదరాంలో సర్వస్వరాం 
కోలో్పవడరాం బాధాకరమని, ఘరాంటసాల మరాండల జనసైనికులరాందరరాం కలిస సాయరాం అరాందిరాంచటానికి 
మరాందుకు వచాచుమనానిరు. ఇల్నే మనుమారాందు మరినిని స్వ్ కారయాక్రమాలు పవన్ కళాయాణ్ స్ఫూరి్తో 
చసా్మని తెలిపారు.
ఘరాంటసాల మరాండల జనస్న పారీట్ అధయాక్షులు కోన రాజశ్ఖర్ ఆధ్వరయారాంలో జరిగ్న ఈ కారయాక్రమరాంలో 
పూషడరాం సర్పరాంచ్ అరాంకరాం మారుతీరావు, జనసైనికులు సగుగిన పవన్, కరాండవీటి శ్రీనివ్సరావు, యారలు 
శ్రీకారాంత్, ఆకుల మధు, వైశ్టిట్ రవికుమార్, మాజీ సర్పరాంచ్ శ్వ శ్రీనివ్సరావు, సాథినికులు ప పోతురాజు, 
వేమూరి రాజేరాంద్, రెడ్రోతు కాళ్శ్వరరావు తదితరులు పాలొగినానిరు.

ఉపాధి హామీ పథకం పై జనసేన డిమాండ్లో
శతఘ్ని నూయాస్: అయినవిలిలు మరాండలరాం పోతుకూరు పరాంచాయతీ పరిధిలో 
కేరాంద్రాం ప్రవేశపెటిట్న ఉపాధి హామీ పథకరాం ఎరాండలు అధికరాంగ ఉనని 
కారణరాంగ సాథినిక ఎరాంపీటీసీ సభుయారాలు గుర్రాల రారాంబాబు రమాదేవి 
ఉపాధి కూలీలకు శీతల పానీయాలు ఇవ్వడరాం జరిగ్రాంది. దారాంతోపాట్ 
ప్రభుతా్వనికి సాథినిక ఎరాంపీటీసీ సభుయాలు కనిని డ్మారాండ్లు ఇవ్వడరాం 
జరిగ్రాంది.
1. మొదటిగ రాష్టరాంలో పెరిగ్న ఉషోణుగ్రత కారణరాంగ ఉపాధి కూలీలు 

తీవ్ అస్వసథితకు గురవుతునానిరు కాబటిట్ వెరాంటనే ఉపాధి పని హాఫ్ 
డే లు ప్రకటిరాంచాలి

2. రాష్టరాంలో నితయావసర వస్్వులు పెరిగ్న కారణరాంగ ఉపాధి కూలీలకు 
రోజు వ్రి వేతనాలు పెరాంచాలి

3. సరాంవత్సరానికి 200 రోజులు పని దినాలు కనిపరాంచాలి
4. జాబ్ కారుడి ల్ని వ్రికి తక్షణమే జాబ్ కారుడిలు ఇచిచు వ్రికి కూడా 

ఉపాధి కలి్పరాంచాలి.
పై డ్మారాండ్ వెరాంటనే ప్రభుత్వరాం వ్రి పనులోలు తీస్కుని తక్షణరాం 
పరిష్కరిరాంచాలని అని పోతుకూరు కరాండ్కుదురు ఎరాంపటిస ఎరాంపీటీసీ 
సభుయాలు డ్మారాండ్ చశారు. అదేవిధరాంగ జనస్న పారీట్ తరఫున 
వ్రరాందరికీ శీతల పానీయాలు అరాందజేస కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

ప్రమాదంలో మరణంచిన జనసైనిక్ని క్టుంబాని్న 
ఆదుక్న్న కాకినాడ జనసేన

శతఘ్ని నూయాస్: కాకినాడ 
రూరల్ మరాండలరాం 
రమణయయాప్ట గ్రామ 
జనసైనికుడ్ ఇటీవల 
ప్రమాదరాంలో అనుస్రి 

ఈశ్వర్ మరణిరాంచడరాం జరిగ్రాంది. ఆకుట్రాంబానిని ఆదుకోవ్లనే 
సరాంకల్పరాంతో రూరల్ మరాండల జనసైనికులు సమకూరిచున 20000 
రూపాయలను జనస్న పారీట్ పీఏసీ సభుయాలు పరాంతరాం నానాజీ సమక్షరాంలో 
జనసైనికుని తలిలుకి అరాందిరాంచడరాం జరిగ్రాంది. ఈ కారయాక్రమానికి 
సహకరిరాంచిన దాతలకు పీఏసీ సభుయాలు నానాజీ అభనరాందనలు తెలిపారు.
గ్డ్తురి వెరాంకట్(ఎన్.అర్.ఐ) – 10000 రూ., తాటికాయల బుజి్జ 
2000 రూ., గేదల చినానిరావు 1500 రూ, కరెడలు గోవిరాంద్ 1000 రూ, 
కటట్ జగన్ 1000 రూ. రామిశెటిట్ స్నీల్ 1000 రూ. సతయాకుమార్ 1000 
రూ., సరాంతోష్ కుమార్ 500 రూ., పబి్నిది వీరబాబు 500 రూ., గుబ్ల 
స్బ్రహమాణయారాం 500 రూ., స.హెచ్ శ్రీను 500 రూ., ప. రాజు 500 రూ. 
మొత్రాం కలిప 20000 రూపాయలు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


బుధవారం, 04 మే 2022

రణస్థలం గ్రామంలో రోడలో నిరామాణం ప్రారంభంచాలని జనసేన 
నాయక్ల డిమాండ్

శతఘ్ని నూయాస్: ఎచెచురలు నియోజకవరగిరాం, రణసథిలరాం మరాండలరాం, రణసథిలరాం గ్రామరాంలో రహదారి 
చెరువుగ తయారైయిరాంది. ప్రయాణికులు మరియు వెలిలు వచచు వ్హనదారులు.. రాక పోకలకు 
చాల్ ఇబ్రాందులు పడ్తునానిరు. కాబటిట్ వైసప ప్రభుత్వరాం వెరాంటనే స్పరాందిరాంచి రోడ్లు నిరామాణరాం 
ప్రరాంభసా్రని జనస్న పారీట్ నాయకులు కరిమజి్జ మలీలుశా్వరావు, స్వ్్వడ రామారావు, పోటూనిరు 
లక్షుమానాయుడ్ డ్మారాండ్ చశారు.

జనసేన పార్్ట ఆధవిరయొంలో రంజాన్ వడ్కలు
శతఘ్ని నూయాస్: పవిత్ రరాంజాన్ మాసరాంలో 
భాగరాంగ సమవ్రరాం రాత్రి నిడమానూరు 
మసీ్జద్ వద్ద జనస్న పారీట్ ఆధ్వరయారాంలో 
రరాంజాన్ వేడ్కలు నిర్వహరాంచడరాం జరిగ్రాంది. 
ఈ కారయాక్రమరాంలో పాలొగిని విజయవరాంతరాం 
చసన ప్రతి జనసైనికునికి, మసలురాం సదరులకు 
నిడమానూరు జనస్న తరపున ప్రు ప్రునా.. 
ధనయావ్దాలు తెలియజేసారు. జనస్న పారీట్ 
అధయాక్షులు పవన్ కళాయాణ్ స్్పరి్తో సర్వ మత 
సౌబ్రాతృత్వరాం చాట్తునని జనసైనికులకు 
మరోసారి ధనయావ్దాలు తెలియజేసారు.

కండపలిలో మునిసిపాలిట జనసేన పార్్ట ఆధవిరయొంలో రంజాన్ వడ్కలు

శతఘ్ని నూయాస్: కరాండపలిలు మని్సపాలిటీ లో రరాంజాన్ పరాండ్గ సరాందర్రాంగ జనస్న పారీట్ నాయకులు 
అక్కల రామమోహన్ (గరాంధీ) మసలురాం సదరులను కలిస వ్రికి రరాంజాన్ శుభాకారాంక్షలు తెలియపరచి 
వ్రి కుట్రాంబాలు స్ఖసరాంతోష్టలతో, ఆయురారోగయాలతో ఉరాండాలని ఆ భగవరాంతుడ్ని ప్రి్ధరాంచడరాం 
జరిగ్రాంది.

ఈ సరాందర్రాంగ యతిరాజుల ప్రవీణ్ ఆధ్వరయారాంలో అక్కల రామమోహన్ రావు (గరాంధీ) చతులమీదుగ 
పరాండ్లు మరియు సీ్వట్్స పరాంచిపెటట్డరాం జరిగ్రాంది. ఈ కారయాక్రమరాంలో జనస్న పారీట్ నాయకులు అక్కల 
సతయానారాయణ, రాగల నాని, సామల స్జాత, సరిపురరాం స్రేష్, రామారాంజనేయులు, పగ్డ్పలిలు 
వెరాంకట్, ఎరుబరాండ్ నరసరాంహారావు, రమేష్, మరియు మసలురాం మత గురువులు, పెద్దలు తదితరులు 
పాలొగినానిరు..

గ్రామ పెద్దలను కలిసిన కరిమజ్జి మల్లీశ్వారావు!!
శతఘ్ని నూయాస్: ఎచెచురలు 
నియోజకవరగిరాం, ల్వేరు 
మరాండలరాం, గురువుబిలిలు 
గ్రామరాంలో మరాంగళవ్రరాం 
జనస్న పారీట్ నాయకులు 
కరిమజి్జ మలీలుశా్వరావు 
మరియు పోటూనిరు 

లక్షుమానాయుడ్ మాటాలుడ్తూ.. జనస్నకు ఈసారి అవకాశరాం ఇవ్్వలని అల్గే, 
జనస్న పారీట్ సదా్దరాంతాలను పవన్ కళాయాణ్ గరి ఆదరా్శలను మరియు ఆచరిరాంచ 
విధానాలను ప్రజలకు కరిమజి్జ మలీలుశా్వరావు వివరిరాంచితిరి. టిడ్ప. వైసీపీ 
ప్రభుత్వ పాలన చూశారు.. ఒక్కసారి అవకాశరాం ఇచిచు జనస్న పారీట్ పాలన 
కూడా ప్రజలు చూడాలని ఆయన కోరారు. రాష్టరాంలో అనిని సామాజిక వరాగిల 
వ్రికి మేలు చయాలనే ఆలోచనతో ఉననిట్ట్ వరాంటి పవన్ కళాయాణ్ గరికి వచచు 
ఎనినికలోలు జనస్న పారీట్కి ఓట్ వేయాలని కరిమజి్జ మలీలుశా్వరావు మరియు 
పోటూనిరు లక్షుమానాయుడ్ కోరారు. ఈ కారయాక్రమరాంలో గ్రామ పెద్దలు చిటిట్బాబు, 
అప్పలరాజు రామారావు, సతయారాం, స్రాయారావు, చినని తదితరులు పాలొగినానిరు.

మత సామరసాయూనికి ప్రతీక రంజాన్
*జనస్న పారీట్ నాయకులు గద పృథ్్వ
శతఘ్ని నూయాస్: తాయాగనికి ప్రతిరూపరాం, మత సమరసాయానికి ప్రతీక రరాంజాన్ 
పర్వదినమని జనస్న పారీట్ నాయకులు గద పృథ్్వ అనానిరు. రరాంజాన్ 
సరాందర్రాంగ డ్విజన్ కేరాంద్రాంలోని దరాగిలో పారీట్ శ్రేణ్లతో కలిస ప్రథినలోలు 
పాలొగినానిరు. భారతీయ హరాందూ మసలురాంలు అననిదమమాల్లు కలిస ఉరాంటామని 
ప్ర్కనానిరు. దేశ సమగ్రతకై ఒకరినొకరు గౌరవిరాంచుకోవ్లని తెలిపారు. 
విదాయారిథి విభాగరాం నాయకులు మహమమాద్ రజాక్ ఆధ్వరయారాంలో వృదు్ధలకు ఖీర్ 
అరాందజేశారు. ఈ కారయాక్రమరాంలో మహమమాద్ రజాక్, మనిగల పవన్, మేడ్ద 
ప్రశారాంత్, మహమమాద్ బష్ర్, రాకేష్, యాకయయా, రాజేష్, విజయ్, ప్రశారాంత్ 
తదితరులు పాలొగినానిరు.

రంజాన్ అతిపవిత్రమైన పరవాదినం
శతఘ్ని నూయాస్:  రాజోలు, అతిపవిత్మైన రరాంజాన్ పర్వదినరాం మన అరాందరిలో 
క్రమ శ్క్షణ, దాతృత్వరాం, సదర భావ్నిని పెరాంపొరాందిరాంచి, మనలో కత్ ఉతా్సహానిని 
నిరాంపాలని ఆకారాంక్స్్.. ఇసాలురాం సదర సదరీమణ్లరాందరికీ జనస్న పారీట్ 
రాజోలు వైస్ ఎరాంపీపీ ఇరాంటిపలిలు ఆనరాందరాజు రరాంజాన్ శుభాకారాంక్షలు తెలిపారు. 
ప్రతేయాకరాంగ రాజోలు నియోజకవరగిరాం రాజోలు మరాండలరాం రాజోలు గ్రామరాంలో 
జనస్న పారీట్ రాజోలు వైస్ ఎరాంపీపీ ఇరాంటిపలిలు ఆనరాందరాజు షేక్ ఇజ్రాయిల్ 
ఇరాంటిదగగిర మసలురాం సదరులను కలిస రరాంజాన్ శుభాకారాంక్షలు తెలియజేయడరాం 
జరిగ్రాంది. ఈ కారయాక్రమరాంలో షేక్ మనని, ష్ట ఉద్దన్, షేక్ బాబి్జ మొదలగు గ్రామ 
పెద్దలు, మసలురాం సదరులు పాలొగినానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన దాసర్ రాజు
శతఘ్ని నూయాస్: ఇచాచుపురరాం, మసీదులో పవిత్మైన రరాంజాన్ నెలలో 30 రోజులు ఉపవ్సమలు 
ఉరాండ్ ఈద్ ఉల్ ఫితర్ పరాండగ జరుపుకునని మసలురాం సదరులకి రరాంజాన్ శుభాకారాంక్షలు తెలియజేసన 
ఇచాచుపురరాం నియోజకవరగి సమన్వయకర్ దాసరి రాజు. ఈ కారయాక్రమరాంలో ఇచాచుపురరాం జనస్న 
నాయకులు పాలొగినానిరు.

రంజాన్ వడ్కలలో పాల్గొన్న నూజివీడ్ 
జనసేన నాయక్లు

శతఘ్ని నూయాస్: రరాంజాన్ పర్వదినరాం సరాందరభిరాంగ నూజివీడ్ 
నియోజకవరగిరాం, మస్నూరు మరాండలరాంలోని చెక్కపలిలు, గుడ్పాడ్ మజీద్ 
లలో జనస్న పారీట్ అధయాక్షులు పవన్ కళాయాణ్ కు అల్లు ఆశీస్్సలు వురాండాలని 
కోరుతూ.. నమాజ్ లో పాలొగిని వ్రికి సీ్వట్లు అరాందచస, మసలురాం పెద్దలను 
సనామానిరాంచి శుభాకారాంక్షలు తెలిపన నూజివీడ్ నియోజకవరగి జనస్న 
పారీట్ నాయకులు పాశరాం నాగబాబు, బొటలు నాగేరాంద్, వరాంశీ, మైనారిటీ 
జనస్న నాయకులు హసఫ్, అహమాద్, సమీర్ తదితరులు.

యువత వలసల వలన రాష్టంలో వృదా్ధపయొ 
ఛాయలు పరచుక్ంటునా్నయి

శతఘ్ని నూయాస్: మదనపలెలు, మరుగైన 
ఉపాధి ల్క యువత ఇతర రాష్ట్రాలు 
దేశాలకు వెళిళుపోవడరాం వలలు ఆరాంధ్రప్రదేశోలు 
వయస్్స మలిలున వ్రే ఎకు్కవగ ఉనానిరు 
మరో రెరాండ్ మూడ్ దశాబా్దలోలు వృదు్ధల 
రాష్టరాంగ ఆరాంధ్ర అయి పోతురాంది. రాష్టరాంలోని 
సామాజిక ఆరిథిక పరిసథితిని గమనిస్్ 
ఇదే జరగబోతురాందని అరథిమవుతురాంది. 

మరాంచి స్్కలు మరాంచి ఆస్పత్రిలో ఉపాధి కలి్పరాంచ పరిశ్రమలు ఐటీ 
ల్కపోవడరాంతో మరుగైన ఉపాధి జీవనరాం కోసరాం యువత ఇతర రాష్ట్రాలకు 
దేశాలకు వెళిలు పోతునానిరు సథిరపడ్తునానిరు దని వలలు రాష్టరాంలో పలలుల 
జనాభా క్రమరాంగ తగుగితుననిది. యువత తగ్గిపోయి పెద్ద తరమే ఇక్కడ 
మిగ్లితే ఉతా్పదకత తగ్గిపోతురాంది సరాంపాదిరాంచ వ్ళ్ళు ల్క డబు్ 
చల్మణి ల్క ఆరిథికరాంగ రాష్టరాం వెనుకబడ్ ఉరాంది. పలెలుటూరలులో ఉత్పతి్ 
కేరాంద్రాలుగ మారిచు పరిశ్రమని పెట్ట్బడ్ని ఆకరి్షరాంచి మరుగైన ఉపాధి 
అవకాశాలు వచచుల్ చస్్ ఈ సమసయాకు పరిష్ట్కరరాం దొరుకుతురాంది 
కనుగోలు శకి్ ఉరాంట్రాంది నగదు చల్మణీలోకి వస్్రాంది మరిరాంత 
మరాందికి ఉపాధి అవకాశాలు దొరుకుతాయని చితూ్రు జిల్లు కారయాదరి్శ 
దారరాం అనిత అనానిరు.

జనసేన నాయక్లు జర్్న మధు అంతయొక్రియలలో 
పాల్గొన్న సాయిబాబా దుర్యా

శతఘ్ని నూయాస్: జనస్న పారీట్ అరకు 
నియోజకవరగి సమన్వయ కమిటీ సభుయాలు 
సాయిబాబా దురియా..
జనసైనికుడ్, సీనియర్ నాయకులు జరీని 
మధు అరాంతయాక్రియల లో పాలొగిని సరాంతాపరాం 
తెలియజేయడరాం జరిగ్రాంది. ఈ కారయాక్రమరాంలో 

అరకు మరాండలరాం జనస్న పారీట్ ప్రెసడరాంట్ అలలురాంగ్ రామకృషణు, జనసైనికులు 
ప్రసనని కుమార్, భీమ కిలో, రాజా, భరత్ తదితరులు పాలొగినానిరు.

ప్రార్థనలు ముగ్ంచుక్ని వస్తున్న ముసిలోం సోదరులక్ జనసేన శుభాకాంక్షలు
శతఘ్ని నూయాస్: అనరాంతపురరాం జిల్లు, గురాంతకల్ నియోజకవరగిరాం పవిత్ రరాంజాన్ పర్వదినానిని 
పురస్కరిరాంచుకుని పామిడ్ మరాండలరాంలో ప్రథినలు మగ్రాంచుకుని వస్్నని మసలురాం సదరులకు జనస్న 
పారీట్ నాయకులు జనసైనికులు జనస్న పారీట్ మసలురాం మైనారీట్ నాయకులు అరాందరూ కలిస జనస్న 
పారీట్ తరఫున రరాంజాన్ శుభాకారాంక్షలు తెలుపుతూ వ్రికి వ్టర్ పాయాకెట్్స అరాందిరాంచడరాం జరిగ్నది. ఈ 
కారయాక్రమరాంలో జనస్న పారీట్ మరాండల అధయాక్షుడ్ యరాం. ధనురాంజయ, జనస్న మసలురాం మైనారీట్ నాయకులు 
రోషన్ జమీర్, ఖ్జావలి, సల్మాన్, సలీరాం, జుబేర్, శ్క్షవలి, జనస్న పారీట్ నాయకులు జగదష్, శరత్ 
బాబు, స్రయా ప్రకాష్, వేణ్, రాజశ్ఖర్, స్ధకర్, సద్ద, ధనురాంజయ, శ్వరారాం, మాబ్, ప్రతాప్, ధన, 
ల్ల్ సా్వమి, మరళి, నాగేరాంద్ స్ధాకర్, రామ, విశ్వనాథ్ స్కుమార్, హరికృషణు, నరేష్, స్రేష్ 
మరియు జనసైనికులు పాలొగినానిరు.
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రంజాన్ సందర్ంగా ఇఫ్తుర్ విందులో పాల్గొన్న 
జనసేన నాయక్లు

శతఘ్ని నూయాస్: అమల్పురరాం పటట్ణరాం: రరాంజాన్ సరాందరభిరాంగ అమల్పురరాం రూరల్ 
మరాండల జనస్న పారీట్ నాయకులు ఇఫ్్ర్ విరాందులో పాలొగినడరాం జరిగ్రాంది. ఈ 
కారయాక్రమరాంలో అమల్పురరాం రూరల్ మరాండల జనస్న పారీట్ అధయాక్షులు లిరాంగోలు పరాండ్, 
మరాండల నాయకులు నల్లు వెరాంకటేశ్వరరావు, గటిట్రాం వీరు, బరాండారు స్రేష్, మోటూరి 
వెరాంకటేశ్వరరావు, శ్వ, తదితరులు పాలొగినానిరు. 

రంజాన్ పండ్గ సందర్ంగా క్రికెట్ టోర్నమంట్
శతఘ్ని నూయాస్: నరాందాయాల జిల్లు, నరాందికటూ్కరు నియోజకవరగిరాం, కత్పలిలు మరాండలరాం 
మసలిమడ్గు గ్రామరాంలో రరాంజాన్ పరాండ్గ సరాందరభిరాంగ మసలిమడ్గు గ్రామరాంలోని 
యువకుల సమక్షరాంలో క్రికెట్ టోరనిమరాంట్ నిర్వహరాంచడరాం జరిగ్రాంది. ఇరాందులో మఖయా 
అతిధులగ జనస్న నాయకులు ఎస్.జి ఇకా్ల్, యూత్ లీడర్ స్ల్మాన్, సదా్దరాం 
హుస్్సన్ మరియు యువకులు పాలొగిని విజయవరాంతరాం చయడరాం జరిగ్రాంది. ఇరాందులో 
ఇకా్ల్ మాటాలుడ్తూ యువత క్రీడా రరాంగరాంలో మరాందుకు రావ్లని వ్ళలుకి ఏ విధమైన 
అవసరరాం వచిచున వ్రికి అరాండగ ఉరాంటామని చెప్పడరాం జరిగ్రాంది.

ముసిలోంలక్ ఎంతో పవిత్రమైన పండ్గ రంజాన్ 
శతఘ్ని నూయాస్: ఆతమాకూరు నియోజకవరగిరాం, 
జనస్న పారీట్ యువ నాయకులు మరియు 
అనరాంతసాగరరాం మరాండల జనస్నపారీట్ 
అధయాక్షులు మహబ్బ్ మసా్న్ ని 
కలిస శుభాకారాంక్షలు(ఈద్  మబారక్ ) 
తెలియజేసన అనరాంతసాగరరాం మరాండల 
జనస్న నాయకులు పెనుమాది నరసరాంహ, 
మర్రిపాడ్ మరాండల ప్రధాన కారయాదరి్శ 

గరాంటా అరాంజి, చినాని జనస్న నెల్లురు ఆతమాకూరు నియోజకవరగిరాం జనస్న పారీట్ తరుపున 
శుభాకారాంక్షలు తెలియజేయడరాం జరిగ్రాంది. 

జనసేన సీనియర్ నాయక్డ్ జని్న మధు మృతి 
పార్్టకి తీరని లోటు

శతఘ్ని నూయాస్: అల్లురి సీతారామ్రాజు జిల్లు, అరకు నియోజకవరగిరాం, అరకు వేలి 
మరాండలరాం సరబాగుడా గ్రామ నివ్స జనిని మధు జనస్నపారీట్ బలోప్తరాం కోసరాం ఎరాంతో 
కృషి చసారు. అనేక కారయాక్రమాలోలు చురుకుగ పాలొగిని పారీట్ సదా్ధరాంతాలు ప్రజలోలు తీస్కుని 
వెళిలు అనేకమరాందిని జనస్నపారీట్లో ఆహా్వనిరాంచడరాంలో కీలక పాత్ పోషిరాంచారు. మధు ల్ని 
లోట్ ఎప్పటికి తీరచుల్నిది, మాతో కలిస పారీట్లో చసన సరాంక్షేమ కారయాక్రమాలు ఎప్పటికి 
గురు్రాంటాయి, మీ ఆతమాకు శారాంతి కలగలని మనస్ఫూరి్గ కోరుతునానిమని కుట్రాంబ 
సభుయాలకు ప్రగడ సానుభూతి తెలుపుతునానిమని అరకు వేలి మరాండలరాం జనస్నపారీట్ 
కారాయాలయరాం తెలిపారు.

పోలీస్లక్ మిఠాయి పంచిన 
మహమమాద్ రజాక్

శతఘ్ని నూయాస్: జనగమ జిల్లు ఘనపూర్ (స్ట్) 
నియోజకవరగి కేరాంద్రాంలో జనస్న విదాయారిథి విభాగరాం 
జిల్లు కో ఆరిడినేటర్ మహమమాద్ రజాక్ రరాంజాన్ 
పర్వదినరాం సరాందర్రాంగ సాథినిక పోలీస్ స్ట్షన్ లో 

పోలీస్లకు మిఠాయి అరాందిరాంచి శుభాకారాంక్షలు తెలిపారు.

పేద ముసిలోం క్టుంబాలక్ రంజాన్ తోఫ్ అందజేసిన 
సింగరాయకండ జనసేన

శతఘ్ని నూయాస్: జనస్న పారీట్ అధయాక్షులు 
పవన్ కళాయాణ్ ఆదేశాల మేరకు.. ప్రకాశరాం 
జిల్లు అధయాక్షులవ్రి సలహాల మేరకు.. 
ప్రకాశరాం జిల్లు కారయాదరి్శ కరాండేప 
నియోజకవరగి సమన్వయకర్ మేడా రమేష్ 
నాయుడ్ ఆధ్వరయారాంలో.. సరాంగరాయకరాండ 
మరాండల జనస్న పారీట్ తరపున ప్ద 
మసలురాం కుట్రాంబాలకు స్వయరాంగ వ్రి 

ఇళలు దగగిరికి వెళిలు రరాంజాన్ తోఫ్ అరాందజేస, వ్రి కుట్రాంబాలకు రరాంజాన్ శుభాకారాంక్షలు 
తెలియజేశారు. ఈ కారయాక్రమరాంలో సరాంగరాయకరాండ మరాండల అధయాక్షులు ఐనా బతి్న 
రాజేష్, బిట్రగురాంట మరాండల అధయాక్షులు శశ్భూషణ్, మర్రిపూడ్ మరాండల అధయాక్షులు 
చరాంద్శ్ఖర్, వీర మహళలు పోలిశెటిట్ మాధురి, ఐనా బతి్న రాధిక, జనస్న నాయకులు 
కాస్ల శ్రీనివ్స్, దరాండే ఆరాంజనేయులు, దేవినేని బాల్జీ, అనుమల శెటిట్ కిరణ్ బాబు, 
గురాంట్పలిలు శ్రీనివ్స్, సయయాద్ చాన్ బాష్ట, పోలిశెటిట్ విజయ్ కుమార్, మోహన్, 
స.కుమార్, షేక్ స్భాని, నరేరాంద్, షరీఫ్ మరియు జనసైనికులు పాలొగినానిరు.
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