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కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...

బడులవిలీనంతోరూ.కోట్లువృధా....
నాడు-నేడునవ్వులపాలు

* ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో విద్యార్థులు లేక తరగతి గదులకు తాళం
* జ గ న్ ప్ర భుత్వ అనాల్చిత విధానం
ఒక ప క్క విద్యార్థుల ల్ ఆవేద న ...
మ రో ప క్క త ల్లోదండ్రులల్ అసంతృప్తి...
ఒక చోట ఖాళీ బ డులు...
మ రో చోట కికి్కరిసిన త ర గతులు...
కోట్లోది రూపాయ ల వృధా...
ఆశంచిన ఫ ల్తం శూనయాం...
- జ గ న్ ప్ర భుత్వం తీసుకున్న పాఠ శాల ల విలీనం నిర్ణ యం వాసతి వంల్ ఆవిష్క రించిన అంశాల్వి!
ఒక నిర్ణ యం వ ల న క ల్గిన ఫ ల్తాని్న మ రో నిర్ణ యం నీర్గారి్చందంటే... ఆ రండు నిర్ణ యాలు కూడా స రైన వి కావ నే అరథుం!
కూలంక షమైన చ ర్చ లేకుండా... సంబంధిత వ ర్గాలతో స మాల్చించ కుండా... ల్టు పాటలో గురించి అవ గాహ న లేకుండా... ప క డ్ందీ ప్ర ణాళిక లేకుండా... అతుయాతాసాహంతో, 
అనాల్చితంగా తీసుకునే ఎలంటి నిర్ణ యాలైనా వాసతి వంల్ విఫ ల మవుతాయ న డానికి ‘నాడు-నేడు మ న బ డి’, ‘పాఠ శాల ల విలీనం’ విధానాలే ఉద్హ ర ణ లుగా నిల్చాయి.
ఒక్క ఈ విష యంల్నే కాదు... విద్యావిధానానికి సంబంధించి అనాల్చితంగా తీసుకున్న అనేక నిర్ణ యాలు మొతతిం వయా వ సథు నే నీర్గార్్చ విధంగా త యార యాయాయి!
విద్యార్థులు, త ల్లోదండ్రులు, ఉపాధాయాయులు... ఇల ఏ వ రగాం వారికీ కొర్కుడు ప డ ని అసంబద్ధ విధానాల వ లలో అంద రిల్నూ అసంతృప్తి మిగిల్ంది. ఇవ నీ్న అరథుం కావాలంటే 
పూర్్వప ర్ల్లోకి వెళ్లోల్.
* నీర్గారిన నాడు-నేడు!
జ గ న్ ప్ర భుత్వం అధికారంల్కి ర్గానే ప్రాథ మిక పాఠ శాల ల్లో వ స తుల ను మెర్గుప ర చ డానికి ‘మ న బ డి నాడు-నేడు’ ప ధ కానికి 2019 న వంబ ర్ 14న శ్రీకారం చుట్టార్. ర్ష్టంల్ 
వేర్్వర్ విభాగాల అజ మాయిషీల్ ఉన్న మొతతిం 44,512 స్్కళలో ల్ మౌల్క స దుపాయాల ను మూడు ద శ ల్లో 2024 క లలో మెర్గుప ర చాల ని, ఇందుకోసం రూ.16,000 కోటులో ఖ ర్్చ 
చేయాల ని నిర్ణ యించార్. పంచాయితీర్జ్ , మునిసాప ల్ అడిమినిస్ట్రేష న్ , సంఘిక సంక్షేమ, బీసీ సంక్షేమ, గిరిజ న సంక్షేమ , మైనారిటీ సంక్షేమ , జువైన ల్ , మిష న రీస్ డిపార్టామెంట్ 
అధీనంల్ ఉన్న అని్న స్్కళ్ అల్ను ఈ నిధుల ను ఖ ర్్చ చేయాల ని త ల పోశార్.
“ఇలంటి ప ధ కాని్న చేప టటా డం దేశం మొతతిం మీద ఇదే ప్ర ధ మం...” అంటూ ఘ నంగా ప్ర చారం చేసుకునా్నర్. ఇందుల్ మొద టి ద శ కింద 15, 715 స్్కళలో ల్ ద్ద్పు రూ.3,700 
కోటులో ఖ ర్్చ చేసి స దుపాయాలు క ల్్ంచార్. ఈ ప నులు పూరితి కావ డానికి మ రో రూ.300 కోటులో ఇంకా ఖ ర్్చ చేయాల్సా ఉంది.
ఇక రండో ద శ కింద 25 వేల స్్కళలో ల్ రూ. 11,267 కోటులో ఖ ర్్చ చేయాల ని నిర్ణ యించార్. కొని్న స్్కళలో ల్ ప నులు మొద లు పెటిటా ద్ద్పు రూ. 245 కోటులో ఖ ర్్చ చేశార్. అయితే 
మొదటి ద శ ప నుల కు సంబంధించి బిలులోల బ కాయిలు చెల్లోంచ క పోవ డంతో రండో ద శ ప నులు చేప టటా డానికి చాల మంది కాంట్రాకటా ర్లో ముందుకు ర్లేదు. పాత బిలులోలు చెల్లోంచ క పోతే 
ప నులు కొన సగించేది లేదని తేల్్చచెపా్ర్. మొతతింమీద ప నులు జ రిగినంత వ రకు చూస్టతి చాల పాఠ శాల లు కొతతి రంగుల తో, స దుపాయాల తో మెర్గు ప డాడాయి.
ఇంత వ ర కు బాగానే ఉంది. ‘నాడు-నేడు’ ప నుల ల క్ష్ం పూరితిగా నెర వేర కుండానే హడావుడిగా, అనాల్చితంగా జ గ న్ ప్రభుత్వం ‘పాఠశాల ల విలీనం’ అనే కొతతి నిర్ణ యం తీసుకుంది. 
ఇక్క డే వ చి్చంది చికు్క. ‘మ న బడి’ ప ధ కం కోసం చేసిన కోట్లోది రూపాయ ల ఖ ర్చంతా, ‘విలీనం’ నిర్ణ యం వ లలో నీర్గారిపోయే ప రిసిథుతి త లెతితింది.
*ఎందుకొచి్చన విలీనం?
ఇంతవ ర కు విదయా కు సంబంధించి ప్రాథ మిక , ప్రాథ మికోన్న త , ఉన్నత అనే అంచెలు ఉనా్నయి. దేశంల్ని వేర్్వర్ ర్ష్ట్రేల్లో కొని్న వయా తాయాసలు ఉన్న ప్ టికీ ఇంచుమించు అని్న చోట్లో 
ఇలంటి అంచెలే ఉనా్నయి. ఈ నేప థయాంల్ జాతీయ విద్యావిధానం ప్రిట కంద్ర ప్ర భుత్వం ర్ష్ట్రేల కు కొని్న స్చ న లు చేసింది. ద్ని ప్ర కారం ప్రీ ప్రైమ రీ (1వ త ర గ తికి ముందు), 
ఫండేష న ల్ (రండో త ర గ తి వ ర కు), సెకండ రీ (3 నుంచి 12వ త ర గ తి వ ర కు) మూడు అంచెలు ఉండాల నేది ఆ స్చ న ల్లో ఒక టి. విభిన్న భాష లు, భౌగోళిక తీర్తెను్నలు, వేర్్వర్ 
సంస్కృతులు మిళిత మై ఉండే దేశంల్ ఒక త ర హా విద్యా విధానాని్న అమ లు చేయ డానికి కొని్న ప రిమితులు ఉంట్య నేది అంద రికీ తెల్సిందే. ఈ నేప థయాంల్ కంద్రం స్చించిన ఈ 
నేష న ల్ ఎడుయాకష న ల్ పాల సీని కర ళ , త మిళ నాడు, ప శ్చమ బంగాల్ లంటి కొని్న ర్ష్ట్రేలు వయా తిర్కించాయి. మ రి కొని్న ర్ష్ట్రేలు సధాయాసధాయాలు, ప రిమితులు, ఇత ర త్రా అంశాల ను 
దృష్టాల్ పెటుటాకుని చ ర్చ లు, స ర్్వలు జ రిప్ ప నిల్ ప డాడాయి.
అయితే జ గ న్ ప్ర భుత్వం మాత్ం ర్ష్టంల్ని సిథుతిగ తులు, ప్ద రికం, భౌగోళిక ప రిసిథుతులు, విద్యార్థుల గ్రాహయా త , త ల్లోదండ్రుల సంసిద్ధ త , ఉపాధాయాయుల అభిప్రాయాలు, విద్యావేతతి ల 
స్చ న లు లంటివేమీ పెద్దగా ప రిగ ణంచ కుండానే పాఠ శాల ల విలీనంపై నిర్ణ యానికి వ చే్చసింది. హ డావుడిగా జీవో జారీ చేసి ఆ నిర్ణ యాని్న అమ లు ప రిచేసింది. దీని ప్ర కారం 3 నుంచి 
5వ త ర గ తి వ ర కు ఉన్న విద్యార్థుల ను స మీపంల్ని సెకండ రీ స్్కళలో ల్ విలీనం చేయాల ని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ద్ంతో అప్ టి వ ర కు త మ కు స మీపంల్ ఉండే బ డుల్లో చ దువుకునే 
ప్లలో లు రండు మూడు కిల్మీట రలో దూరంల్ని మ రో బ డికి త ర ల్పోవాల్సా వ చి్చంది. ద్ంతో ఈ విలీనం నిర్ణ యంపై అటు త ల్లోదండ్రులు, ఇటు ఉపాధాయాయుల్లో సైతం వయా త ర్క త 
వయా కతి మైంది. చాల చోటలో ఆందోళ ల ను జ రిగాయి. ఇప్ టికీ జ ర్గుతూనే ఉనా్నయి. అయినప్ టికీ జ గ న్ ప్ ంభుత్వం మొండిగా ముందుకు పోతోంది.
*అటు వృధా... ఇటు వయా ధ ...
ఈ విలీనం విధానం వ లలో ఇంత వ ర కు మ న బ డి ప ధ కం కింద పెటిటాన వేలది కోటలో రూపాయ ల ఖ ర్్చల్ అధిక భాగం వృధా అయేయా ప రిసిథుతులు త లెతాతియి. ద్ంతో పాటు ఒక చోట 
ఖాళీ బ డులు క నిప్సుతిండ గా, మ రో ప క్క ఒక హాలుల్ వేర్్వర్ త ర గ తుల ను కికి్కరిసిన  విద్యార్థుల తో తర గ తులు న డ పాల్సాన విచిత్ దృశాయాలు క ళలో ముందు నిలుసుతినా్నయి. ఇవేంటో 
చూడాలంటే ర్ష్ట వాయాపతింగా అనేక చోటలో నెల కొన్న ఉద్హ ర ణ ల ను కొన్న యినా ప రిశీల్ంచాల్.
* విద్యార్థుల ను వేర్ స్్కళలో కు త ర ల్ంచ డంతో ల క్ లది, కోట్లోది రూపాయ ల ఖ ర్్చతో మెర్గుప రిచిన బ డులు చాల చోటలో నేడు ఖాళీగా ద ర్శ న మిసుతినా్నయి. అదే స మ యంల్ 3, 
4, 5 త ర గ తుల ప్లలో ల ను త ర ల్ంచిన ఉన్న త పాఠ శాలల్లో గ దుల కొర త , స దుపాయాల లేమి త లెతితింది. దీంతో కొని్న చోటలో ఒక హాలుల్ రండు మూడు త ర గ తుల విద్యార్థుల ను 
కికి్కరిసిపోయేల కూరో్చబటిటా పాఠాలు చెపా్ల్సా వ సతింది. ఇలంటి ప రిసిథుతుల పై విద్యార్థులు, త ల్లోదండ్రులు, ఉపాధాయాయులు కూడా అస హ నం వయా కతిం చేసుతినా్నర్.
* ముఖయా మంత్రి సంత జిలలో క డ ప ల్నే త ల్లోదండ్రులు నిర స నల కు దిగార్. పుల్వెందుల నియోజ క వ రగాం వేంప లెలోల్ని చింత ల మడుగుప లెలో ప్రాథ మిక పాఠ శాల లకు ల క్ లది రూపాయ లు 
ఖ ర్్చ చేశార్. అయితే వీటి నుంచి 3, 4, 5 త ర గ తుల కు చెందిన 200 మంది విద్యార్థుల ను హైస్్కల్లో విలీనం చేయాల ని నిర్ణ యించడ మే ఇందుకు కార ణం.
* తూర్్గోద్వ రి జిలలో రంగంప్ట మండలంల్ 12 ప్రాథ మిక పాఠ శాల ల ను మ న బ డి కింద అభివృది్ద చేసి, అద న పు గ దుల ను కూడా సిద్ధం చేశార్. కానీ విలీనం వ లలో ఇపు్డ క్క డ 
కవ లం 1, 2 త ర గ తులు, అంగ న్ వాడీ ప్లలో లు మాత్ మే మిగిలర్. ఖాళీగా ప డి ఉన్న త ర గ తులకు తాళ్లు వేశార్. జుతాతిడ పాఠ శాల కోసం రూ. 25 లక్ లు ఖ ర్్చ చేయ గా, అందుల్ని 
5 గ దుల్లో మూడు గ దుల కు తాళ్లు వేలడుతునా్నయి.
* బాప టలో జిలలోల్ 50 బ డుల ను ఆధునికీక రించి కూడా వాటిల్ని విద్యార్థుల ను 73 హైస్్కళలో ల్ విలీనం చేశార్.
* నెల్లోర్ జిలలో సంగం మండ లం త ర్ణ వాయి పాఠ శాల ల్ 5 వ త ర గ తి వ ర కు 63 మంది విద్యార్థులు ఉనా్నర్. ఇక్కడ రూ. 16 లక్ లు పెటిటా వ స తులు క ల్్ంచినప్ టికీ విలీనం వ లలో 
ఇపు్డు 5 గ దుల కు కవ లం 22 మంది ప్లలో లు మిగిలర్.
* అనంత పురం జిలలోల్ రూ. 399 కోటలోకు పైగా ఖ ర్్చ చేసి 1294 పాఠ శాల ల్లో ప నులు చేసినా, వీటిల్ వంద లది బ డుల ను విలీనం చేయ డంతో ప్ర జాధ నం వృధా అయింది.
ఇవి కవ లం కొని్న ఉద్హ ర ణలు మాత్ మే. ఇల ఏ జిలలోల్ చూసినా ఒక వైపు ముసతిబై బోసిపోతున్న బ డులు, మ రోవైపు కికి్కరిసిపోయి స త మ త మ వుతున్న త ర గ తులు క నిప్సుతినా్నయి.
*అవ క త వ క విద్యావిధానాలు...
జ గ న్ ప్ర భుత్వం విదయా విష యంల్ అనాల్చితంగా తీసుకునే అనేక నిర్ణ యాలు స రైన ఫ ల్తాల ను ఇవ్వ లేక పోగా, అన వ స ర మైన గంద ర గోళ్నికి 
ద్రితీశాయి. ప్ర భుత్వం ప్ర చార్నికి, పైపై మెర్గుల కు మాత్ మే పాధానయా త ఇస్తి మౌల్కమైన అంశాల ను విసమి రించడ మే ఇందుకు కార ణం. 

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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ముఖయాంగా బోధ నా విధానాల ను మెర్గు ప ర చాల్సాన అవ సరం ఎంతో ఉంది. ఇప్ టికి కూడా టీచ రలో కు మెర్గైన శక్ ణ ఇచే్చ సదుపాయాలు కానీ, ఏర్్టులో కానీ లేవు. ఉపాధాయాయుల 
ఖాళీల ను భ రీతి చేస్ట దిశ గా చ రయా లు కూడా స రిగా క నిప్ంచ డం లేదు.
* ఇంగిలోషు మీడియం విష యం కూడా ఇలగే గంద ర గోళ్నికి ద్రితీసింది. స రైన ఫండేష న్ కోర్సాల ను నిర్వ హంచ కుండా ఒక్క సరిగా ఇంగిలోషు మీడియం ప్ర వేశ పెట్టాల నుకోవ డం 
విమ ర్శ ల కు గురైంది. టీచ రలో కు అందుకు త గిన నైపుణయాం ఉంద్ లేద్ అనే ఆల్చ న లేకుండానే ప్ర క ట న చేశార్. ఆఖ రికి ఈ విష యం ఇపు్డు కోర్టా ప రిశీల న ల్ ఉంది.
* అలగే స్టటాట్ బోర్డా నుంచి సెంట్ర ల్ బోర్డా ఆఫ్ సెకండ రీ ఎడుయాకష న్ విధానంల్కి మార్్చల నుకోవడం కూడా హ డావుడి నిర్ణ యంగానే మిగిల్పోయింది. స రైన చ ర్చ , సంసిద్ధ త లేకుండా 
చేసిన ప్ర క ట న అయోమ యానికి ద్రితీసింది.
* ర్ష్టంల్ని ప్ర భుత్వ పాఠ శాల ల కు ద్ద్పు 60 వేల నుంచి 80 వేల వ ర కు ఉపాధాయాయుల అవ స రం ఉంది. కానీ టీచ రలో ఖాళీల భ రీతికి ఎలంటి చ రయా లు తీసుకోవ డం లేదు. ఇందుకు 
బ దులు జూనియ ర్ టీచ రలో ను సీనియ ర్ సథునాల్లోకి మార్సుతినా్నర్. కొంద ర్ ప్రాథమిక స్్కళలో టీచ రలో ను హైస్్కళలో కు కట్యించ డం కూడా ఫ ల్త మివ్వ లేదు. వీరికి పెద్ద త ర గ తుల కు 
బోధించే నైపుణయాం ఉందో లేదో చూడ కుండానే ఈ నిర్ణ యం తీసుకోవ డంతో కొని్న చోటలో గంద ర గోళ ప రిసిథుతులు త లెతాతియి. ఆఖ రికి అంగ న్ వాడీ వ ర్క రలో ను కూడా టీచ ర్లోగా తీసుకోవ డం 
విమ ర్శ ల కు గురైంది.
* విద్యా వాలంటీరలో కారయా క్ర మంల్ భాగంగా శక్ ణ లేని ప టటా భ ద్రుల ను కాంట్రాకుటా ప ద్ధ తిల్ తీసుకోవ డం కూడా ఫ ల్త మివ్వ లేదు.
* బ డుల విలీనం ‘విద్యాహ కు్క’ చ ట్టానికి వయా తిర్క మ నే వాద న లు వినిప్సుతినా్నయి. ఎందుకంటే ఆ చ టటాం ప్ర కారం త మ నివాసల కు ఒక కిల్మీట ర్ ప రిధిల్నే బ డులు ఉండేల 
ఏర్్టులో చేయాల్సా ఉంటుంది. కానీ విలీనం వ లలో విద్యార్థులు రండు మూడు కిల్మీట రలో దూరంల్ని హైస్్కళలో కు వెళ్లోల్సా ర్వ డం ప్ర తికూల ఫ ల్తాల ను ఇసుతింద నే విమ ర్శ లు స ర్వ త్రా 
వినిప్సుతినా్నయి. ముఖయాంగా ఆడ ప్లలో లు, గిరిజ న ప్రాంతాల్లోని ప్లలో ల కు ఇది విదయా నే దూరం చేసుతింద నే భయాందోళ న లు వయా కతిమ వుతునా్నయి.
* విలీనం వ లలో ఖాళీ అయిన బ డులు క్  మేణా ప్రైవేటు పారీటాల చేతుల్లోకి వెళ తాయ ని, అసంఘిక కారయా కలపాల కు నెల వుల వుతాయ నే భ యాలు కూడా ఉనా్నయి.
ఇల అనేక అవ క త వ క నిర్ణ యాలు, అనాల్చిత ప్ర క ట న లు, అసంబ ద్ద ఆదేశాలు, హ డావుడి చ రయా ల తో జ గ న్ ప్ర భుత్వం విద్యా రంగంల్ తీవ్ర అయోమ య ప రిసిథుతుల ను సృష్టాంచింద న డంల్ 
సందేహం లేదు.

నిరుపేదకుట్ంబాలకుబాసటగాబెటర్లైఫ్సర్వుస్ఆర్గనైజేషన్
శతఘి్న నూయాస్: ర్జోలు నియోజకవరగాం, మల్్కపురం మండలం శంకరగుపతిం గ్రామానికి చెందిన 7 గుర్ యువకులు బటర్ లైఫ్ సరీ్వస్ ఆరగానైజేషన్ అనే సంసథును సథుప్ంచార్ వీరికి 
పుటిటానరోజు, పెళిలోరోజు ఇంకా ఇతర శుభకారయాముల సందర్ంగా ప్దవారికి సహాయం నిమితతిం వీరి ట్రస్టా కి డొనేషన్సా ఇస్తి ఉంట్ర్. అల వచి్చన అమౌంట్ ఎవరైనా నిర్ప్ద 
కుటుంబంల్ ఉండి వైదయాం కోసం ఇబ్ంది పడే వారికి ఆరిథుక సహాయం చేస్తి ఉంటర్. ఇప్టి వరకు 65మందికి ఈ సంసథు నుండి 650,000 వరకు సహాయం చెయయాడం జరిగింది. 
ఈ సంసథుల్ సభుయాలుగా జనసైనికులు ముతాయాల జగదీష్, సగిరడిడా గణేశ్, ఆచంట పండు, ర్ఖపల్లో బాబీ, ఆచంట రమేష్, అర్టి కృష్ణ, ఆచంట ప్రతాప్ ఉనా్నర్.

శ్రీకె.టి.ఆర్.కిహృదయపూరవుక
జన్మదినశుభాకంక్షలు

శతఘి్న నూయాస్: టి.ఆర్.ఎస్.పారీటా కారయానిర్్వహక అధయాక్షులు, తెలంగాణ 
మునిసాపల్, ఐటీ శాఖల మంత్రి, సహృదయులు శ్రీ కల్వకుంటలో తారక 
ర్మార్వు (కె.టి.ఆర్.) గారికి హృదయపూర్వక జనమిదిన శుభాకాంక్లు 
తెలుపుతూ జనస్టన పారీటా అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల 
చేశార్. కాల్కి తగిల్న గాయం వలలో శ్రీ కె.టి.ఆర్. గారి ప్రజాస్టవకు కొంత 
అంతర్యం కల్గిందని తెల్సింది. గాయం నుంచి కోలుకుని యధావిధిగా 
ఆయన ప్రజాస్టవల్ మమేకం కావాలని ఆకాంక్షిసుతినా్నను. శ్రీ కె.టి.ఆర్.గారికి 
దీర్ఘాయుషుషు, ఆనందకరమైన ఆరోగాయాని్న ప్రసదించాలని ఆ భగవంతుణ్ణ 
కోర్కుంటునా్ననని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ అనా్నర్.
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కకినాడరూరల్జనసేనపార్టీలో
నూతనచేరికలు

శతఘి్న నూయాస్: కాకినాడ రూరల్ నియోజకవరగాం, 3వ డివిజన్ సంతన పురి కాలనీకి 
చెందిన యువత సథునిక యువనాయకుడు వనమాడి మహేష్ నాయకత్వంల్ జనస్టన 
పారీటా యువనాయకుడు శాండీ ఆధ్వరయాంల్ ఆదివారం కాకినాడల్ జనస్టన పారీటా పీఏసీ 
సభుయాలు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జ్ పంతం నానాజీ సమక్ంల్ సుమార్ 50 మంది 
జనస్టన పారీటా ల్ జాయిన్ అయాయార్… వీరందరికి జనస్టన పారీటా కండువాలు వేసి 
పారీటా ల్కి సధారంగా ఆహా్వనించార్… ఈ కారయాక్రమంల్ కాకినాడ రూరల్ మండల 
ప్రెసిడంట్ కారయాక్రమం కరడలో గోవింద్, ముసలయయా, వీరబాబు, తేజ, శ్రీర్ములు, ర్జా, ఫణ, ర్జార్వు, శ్రీర్ములు గవర, మణ, ర్జేష్, సంతోష్, ఇంటి శ్రీను 
తదితర్లు పాల్గానా్నర్.

వరదబాదితులకునిత్యావసరసరుకులు,బటటీలు,బిర్యానీలుపంపిణీచేసిన
పోలవరంజనసేన

శతఘి్న నూయాస్: పోలవరం నియోజకవరగా జనస్టన పారీటా ఇంఛారిజ్ చిర్రి బాలర్జు ఆధ్వరయాంల్ వేలేర్పాడు మండలముల్ 
సుమార్ నాలుగు వేల వరద బాధిత కుటుంబాలకు 6లక్ల రూపాయలు విలువ చేస్ట నితాయావసర సర్కులు పంప్ణీ 
చేయడం జరిగినది. రహద్రి సౌకరయాం కూడా లేని పుసుగంది, తాలలోగంది, కోయిద్, టేకుర్, కటు్కర్, కాసరం 
గ్రామాలకు జనసైనికులు పడవల మీద నితాయావసర సర్కులు పంప్ంచడం జరిగింది.. గుటటాల పక్కనుండి ట్రాకటార్ ల 
మీద చిగుర్మామిడి, గుటటాచిగుర్మామిడి, బోళ్ళ పల్లో, తుర్్మెటటా గ్రామాలకు పంప్ంచడం జరిగింది. బండలో బోర్ల్ 
ఉన్న రండు యర్రబోర్ గ్రామాలకు, నేమల్ప్టల్ ఉన్న ర్పాకగముమి గ్రామాలకు బోల్రో వాహనాలల్ పంప్ంచడం 
జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ జిలలో ప్రధాన కారయాదరి్శ కర్టం సయి, పాదం కృష్ణ, వేలేర్పాడు కొయయాల గూడం, 
జీలుగిమిల్లో మండల అధయాక్షులు, కారయా కరతిలు అధిక సంఖయాల్ పాల్గాని విజయ వంతం చేశార్.

అశా్వర్వుప్ట పవన కళ్యాణ్ స్టవాసమితి అధయాక్షులు డేగల ర్ము అధ్వరయాంల్ స్టవా సమితి ద్్వర్ పుచిర్ల గ్రామానికి 
రండు వందల కుటుంబాలకు సబు్లు, ప్సుటాలు, కందిపపు్ నితాయావసర్ల సరకులు పంప్ణీ చేశార్. నారలోవరం, 
నారలోవరం కాలనీ, కొతూతిర్, చిగుర్మామిడి, బోళలో పల్లో గ్రామాలకు సుమార్ 15వందల మందికి అశా్వర్వుప్ట 
నుండి బిర్యానీ వండించి బాధితులను వడిడాంచార్. పవన్ కళ్యాణ్ స్టవా సమితి కోరిక మేరకు సమారిటియన్ పర్ ది 
నేషన్ అనే స్వచ్ంద సంసథు ద్్వర్ కొతూతిర్, గుటటా చిగుర్మామిడి గ్రామాలకు సుమార్ రండు వందల కుటుంబాలకు 

2లక్ల రూపాయలు విలువ చేస్ట దుప్టులో, నైటీలు, చీరలు, టీ షర్టాస్, పంజాబీ డ్రెస్ లు, ల్యర్లో, మెడికల్ కిట్సా పంప్ణీ చేశార్. ఈ కారయాక్రమంల్ జనస్టన పారీటా మండల అధయాక్షులు 
ఆదినార్యణ, సంజయ్, సుధాకర్, మోహన్, కళ్యాణ్, తులసీ, వంశీ, భాను, చంటి, తదితర్లు పాల్గానా్నర్.

గంటూరుజనసేనపార్టీలోనూతనచేరికలు
శతఘి్న నూయాస్: గుంటూర్ జిలలో పారీటా కార్యాలయంల్ జిలలో అధయాక్షులు గాదె 
వెంకటేశ్వరర్వు మరియు ర్ష్ట ప్రధాన కారయాదరి్శ బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్, 
కారయాదరి్శ నాయబ్ కమాల్ సమక్ంల్ ఆదివారం గుంటూర్ కారో్ర్షన్ 48 వ వార్డా 
నుంచి ఎసిటా సమాజికవరగాం(నాయిక్సా) నుంచి యువత అధిక సంఖయాల్ పారీటాల్ చేరడం 
జరిగింది. వీరికి నాయకులు పారీటా జండా మెడల్ వేసి పారీటాల్కి ఆహా్వనించడం జరిగింది. 
గతంల్ వీర్ వైసిప్ పారీటాల్ క్రియాశీలకంగా పనిచేసిన వారికి జనస్టన పారీటా సిద్్ధంతాలు 
మరియు పవన్ కలయాణ్ గారి అశయాలు నచి్చ పారీటాల్కి చేరడం జరిగినది.
నూతనంగా పారీటాల్కి నేరడలో నాని ఆధ్వరయాంల్ చేరిన వార్ మోతిలల్ నాయక్, ప్రసద్ 
నాయక్, రవి నాయక్, గోప్ నాయక్, ర్మకృష్ణ నాయక్, ర్ంబాబు నాయక్, మను నాయక్, 
మోతిలల్ నాయక్, ర్కష్ నాయక్, హనుమాన్ నాయక్, సయి నాయక్, ముని నాయక్, 
నాగసయి, గోప్, అమ్రేష్, కారీతిక్, ర్ఖి, ఉమా శంకర్, ఎస్ క. జానీ కరీం, తదితర్లు.
ఈ కారయాక్రమంల్ జిలలో ఉపాధయాక్షులు అడపా మాణకాయాలర్వు, జిలలో ప్రధాన కారయాదరి్శ 
నారద్సు ర్మచంద్ర ప్రసద్, శఖాబాలు, సతీష్, ద్సరి వెంకటేశ్వర్వు, లక్ష్మిశెటిటా నాని, 
తనీ్నర్ గంగర్జు పాల్గానా్నర్.

విశాఖవార్డ్బాల్లైన్కలనీవాసులపై
సర్కారుజులుం

• బాధితులకు సంఘీభావంగా జనస్టన దీక్
శతఘి్న నూయాస్: విశాఖ దక్షిణ నియోజకవరగాం పరిధిల్ కజీహెచ్ కి ఆనుకుని ఉన్న వార్డా బాల్ 
లైన్ కాలనీల్ ఎప్టి నుంచో నివాసం ఏర్్టు చేసుకుని ఉంటున్న ప్రజల ఇళలో మీద సర్్కర్ 
కను్న పడింది. తక్ణం ఇళ్లో ఖాళీ చేయాలంటూ జీవీఎంసీ అధికార్లు ఆ కాలనీ వాసులకు 
నోటీసులు జారీ చేశార్. బాధితులు విషయాని్న జనస్టన పారీటా దృష్టాకి తీసుకువచా్చర్. తమ 
సమసయా పరిష్కరించాలని విన్నవించార్. వెంటనే స్ందిన పారీటా నాయకులు శ్రీ శవప్రసద్ రడిడా, 
డాకటార్ మూగి శ్రీనివాస్, శ్రీమతి యజ్ఞశ్రీ, శ్రీ ఎర్రంశెటిటా శ్రీనివాస్, శ్రీమతి మైలప్ల్లో నాగలక్ష్మి, 
శ్రీమతి యర్రా ర్వతి తదితర్లు బాధితులకు సంఘీభావంగా దీక్ చేపట్టార్. మద్దతుగా రోజు 
మొతతిం దీక్ల్ పాల్గానా్నర్. వార్డా బాల్ లైన్ కాలసీ వాసులకు నాయాయం జరిగే వరకు జనస్టన 
పారీటా వారికి అండగా నిల్చి పోర్టం చేసుతిందని హామీ ఇచా్చర్.

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

ప్రజాసమసయాలపైజనసేనపోరుబాట16వరోజుపాదయాత్ర

శతఘి్న నూయాస్: ఏల్ర్ నియోజకవరగాం, ప్రజా సమసయాలపై జనస్టన పోర్బాటల్ భాగంగా 16వ 
రోజు సథునిక శనివారపు ప్టల్ని 25 డివిజనలల్ దేవాంగుల ప్ట, ఇందిర్ నగర్ కాలనీల్ 
మండల ఉపాధయాక్షుడు సుందరనీడి వెంకట దుర్గా ప్రసద్ ఆధ్వరయాంల్ ఏల్ర్ జనస్టన పారీటా 
ఇంచారిజ్ రడిడా అప్లనాయుడు పాదయాత్ నిర్వహంచార్. ఈ సందర్ంగా రడిడా అప్లనాయుడు 
మాట్లోడుతూ ఏల్ర్ నియోజకవరగాం ఎమెమిలేయా ఆళలో నాని ఇంటి చేర్వల్ ఉన్న దేవాంగుల 
ప్టల్ సుమార్ అర కిల్మీటర్ మేర రోడుడా ముర్గు నీర్ ప్రవహంచి కుళ్్ళ ప్ర్కుపోయి 
దుర్్వసన మరియు దోమలు విపరీతంగా ఉన్న సథునిక అధికార పారీటా నాయకులు కానీ, మునిసాపల్ 
అధికార్లు కానీ, ఎని్నకైన కారో్ర్టర్ ఎవ్వరూ కూడా పటిటాంచుకోకపోవడం సిగుగాచేటు అని రడిడా 
అప్లనాయుడు మండిపడాడార్. 20 రోజుల్లో కనుక మీర్ ఈ సమసయాని పరిష్కరించాలని లేని 
పక్షాన జనస్టన పారీటా ఆ బాధయాత తీసుకుంటుందని రడిడా అప్ల నాయడు హెచ్చరించార్. అలగే 
ఇందిర్ కాలనీ ల్ని బయాయారపు వారి ప్టల్ ఉన్న ఆర్.సి.ఎమ్. చర్్చ దగగార మురికి నీర్ రోడుడా 
మీద ప్రవహసుతిన్నటుటా వంటి పరిసిథుతి. ఈ నీటిని తాగుతూ రకరకాల వాయాధులకు గురవుతునా్నర్. 
మునిసాపల్ కమిషనర్ గారికి తెల్యజేసుతినా్నము. తక్ణమే ముర్గు డ్రైన్ ని శుభ్రపరిచి ప్రజల 
ప్రాణాని్న రక్షించాలని లేని పక్ంల్ జనస్టన పారీటా తరపున భవిషయాతుతిల్ తీవ్రంగా పరిణామాలు 
ఉంట్యని హెచ్చరిసుతినా్నం. ర్నున్న రోజుల్ ప్రజలు ఖచి్చతంగా బుధి్ధ చెపుతారని ప్రజలు పవన్ 
కళ్యాణ్ ని నముమితునా్నరని జనస్టన పారీటాకి మద్దతుగా పలుకుతునా్నరని రడిడా అప్లనాయుడు 
అనా్నర్. ఈ కారయాక్రమంల్ నగర అధయాక్షులు నగిరడిడా కాశీ నర్ష్, మండల అధయాక్షులు వీరంకి పండు, 
నగర అధికార ప్రతినిధి కూనిశెటిటా మురళి, బొతసా మధు, అలులో చరణ్ మరియు సథునిక నాయకులు 
కొనికి మహేష్, వాస సయి, ద్ర్గ చంద్ర, బతుతిల ర్ంబాబు, గెడడాం చైతనయా, తోట దుర్గా ప్రసద్, 
సుందరనీడి శవ శంకర్, తోట ర్జేష్, ఆదిల్, చీమల నాగర్జు, జవా్వది నర్ష్, సగరం సగర్, 
మామిళ్ళపల్లో అనిల్, యర్రంశెటిటా నందగోపాల్, అలలోడ రవి, జవా్వది కృష్ణ, ప్రిశెటిటా నాగేశ్వరర్వు, 
నార్యణ కాళిద్సు, చీమల రవి, మావుళ్ళ ధరమి యాదవ్, యర్రంశెటిటా ఆంజనేయులు, కెంగువ 
స్రి మరియు జిలలో నాయకులు, నియోజకవరగా నాయకులు, వీర మహళలు కావూరి వాణ, లంకా 
ప్రభావతి, తుమమిపాల ఉమాదురగా, సరళ జనసైనికులు తదితర్లు పాల్గానా్నర్.

జనసేనఆధవురయాంలోవరదబాధితులకుచికెన్
బిర్యానీపంపిణీ

శతఘి్న నూయాస్: కోనసీమ జిలలో ముమిమిడివరం: 
ముమిమిడివరం మండలంల్ జనస్టన పీఏసీ 
సభుయాలు ముమిమిడివరం నియోజకవరగా 
ఇంచార్జ్ ప్తాని బాలకృష్ణ ఆధ్వరయాంల్ 

వరదబాదప్రభావిత గ్రామాలైన లంకాఫ్ ఠానేలంక, కూనాలంక, గురజాపులంక 
గ్రామాలల్ ముంపుబాదితులతోపాటు ఏటుగటలోపై పశువులు చెంతన ఉండిపోయిన 
రైతులకు 2970 బిర్యానీ పాయాకెటులో పంప్ణీ చేసిన జనస్టన పారీటా.. నియోజకవరగా 
జనస్టన పారీటా నాయకులు ప్తాని బాలకృష్ణ, జనసైనికులు ఇంటింటికీ తిరిగి 
పాయాకెటులో అందజేయడం జరిగింది.

ఎల్.కోటలోజనంలోకిజనసేన
శతఘి్న నూయాస్:  ఎల్.కోట నియోజకవరగాంల్ ఆదివారం జనంల్కి జనస్టన 
కారయాక్రమాని్న నిర్వహంచార్. పారీటా నాయకులు, జనసైనికుల ఆధ్వరయాంల్ 
మండలంల్ని అని్న గ్రామాల్లోనూ పరయాటించార్. 200 బైక్ లతో భారీ 
ర్యాలీ నిర్వహంచార్. ద్సులలోపాలెం, కలేలోపల్లో, ర్గ గ్రామాల్లో పారీటా జండాలు 
ఆవిష్కరించార్. ఈ సందర్ంగా పలువుర్ యువకులు పారీటా తీరథుం సీ్వకరించార్. 
ఈ కారయాక్రమంల్ పారీటా ర్ష్ట ప్రధాన కారయాదరి్శ పాలవలస యశసి్వని పాల్గాని 
మండలంల్ అని్న గ్రామాల్లోనూ ప్రజలు బ్రహమిరథం పట్టారని పారీటా నాయకులు 
ప్ర్్కనా్నర్. ప్రజల నుంచి విశేష స్ందన వచి్చందని ఆనందం వయాకతిం చేశార్.

చిరుపవన్సేవాసమితిమంచినీటిసరఫర్
శతఘి్న నూయాస్: జనస్టన పారీటా చిర్పవన్ స్టవాసమితి ఆద్వరయాంల్ ఏర్టుచేసిన 
వాటర్ ట్యాంకర్ ద్్వర్ ఆదివారం వరదప్రాంతం అప్నిర్మునిలంకల్ నీర్ 
అందక ఇబ్ందిపడుతున్న వారికి అప్నర్మునిలంక గ్రామ జనస్టన పారీటా 
అధయాక్షులు గుబ్ల స్రయానార్యణ అందించిన (ట్రాకటార్ డీజల్)ఖర్్చలతో 
అప్నర్మునిలంక జనసైనికుల ద్్వర్ వరద బాధితులకు త్రాగునీర్ 
అందించడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ జనస్టన గ్రామ శాఖ ఉపాధయాక్షులు నల్లో 
జయర్జు, మిరియాల బుజిజ్, జనస్టన నాయకులు, వీరమహళలు, జనసైనికులు 
పాల్గానా్నర్ అని జనస్టన నాయకులు నామన నాగభూషణం తెల్పార్.

జనసేనఆధవురయాంలో200కుట్ంబాలకు
నిత్యావసరసరుకులపంపిణీ

శతఘి్న నూయాస్: కోనసీమ జిలలో: జనస్టన పారీటా అమలపురం నియోజకవరగా ఇన్ చార్జ్ 
శెటిటాబతుతిల ర్జబాబు ఆధ్వరయాంల్ వరద ముంపు ప్రాంతాలైన అమలపురం రూరల్ 
మండలం ఇందుపల్లో పంచాయతీ పరిధిల్ని బొంతు వారి ప్టల్ ఆదివారం 200 
కుటుంబాలకు పపు్ దినుసులు, కిర్ణా సమగ్రి అందించార్. ఈ కారయాక్రమంల్ 
ఇందుపల్లో ఉపసర్ంచ్ హనుమాన్ బుజిజ్, 10వార్డా సభుయాలు ఆకెళ్ళ నార్యణ మూరితి, 
ర్ష్టా, జిలలో నాయకులు, సర్ంచ్ లు, ఎంపీ టిసిలు, ఉపసర్ంచ్ లు, వీర మహళలు, 
జనసైనికులు పాల్గానా్నర్.

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

మర్రెడ్డ్శ్రీనివాస్ఆధవురయాంలోజనసేనలోచేరికలు

శతఘి్న నూయాస్: అనపరితి నియోజకవరగాం, 
బిక్కవోలు గ్రామం, ఆర్. ఎస్ ప్టకు చెందిన 
అంబేద్కర్ భావజాలం కల్గిన యువ 
నాయకుడు అవినాష్ (బిటుటా) పవన్ కళ్యాణ్ 
ఆశయాలు జనస్టన పారీటా సిద్్ధంతాలు నచి్చ 
ఆదివారం అనపరితి నియోజకవరగాం, ఇంచార్జ్ 
మర్రెడిడా శ్రీనివాస్ ఆధ్వరయాంల్ జనస్టన పారీటాల్ 
జాయిన్ అయాయార్. ఈ కారయాక్రమంల్ మండల 
అధయాక్షులు వీరబాబు, బిక్కవోలు నాయకులు కొండబాబు, షేక్ గని, కర్రి శ్రీను తదితర్లు 
పాల్గానా్నర్.

చిరుపవన్సేవాసమితిఆదవురయాంలోవరదబాదితులకు
2వరోజునిత్యావసరసరుకులపంపిణీ

శతఘి్న నూయాస్: సఖినేటిపల్లో: సఖినేటిపల్లోలంక వరద ప్రజలకు జనస్టన పారీటా చిర్పవన్ 
స్టవాసమితి ద్్వర్ 2 వరోజు నామననాగభూషణం ఆద్వరయాంల్ కూరగాయలు మరియు 
కిర్ణా పంప్ణీ చేయడం జరిగింది. సఖినేటిపల్లోలంక గ్రామ సర్ంచ్ ర్పూరి ఏసు, 
జనస్టన సీనియర్ నాయకుడు గెడడాం మహా లక్ష్మి ప్రసద్, మల్్కపురం ఎంపీపీ సతయావేణ 
ర్ము, గునిశెటిటా ర్మ్ జీ, ర్పూరి వాసు, డాకటార్ శ్రీను, పోల్శెటిటా గణేష్, తూతిక ఆది, 
నామనస్రయానార్యణ, అడబాల ర్హుల్ గాంధీ, అడబాల నాగు, పరస సయి, కోటి 
మరియు సఖీనేటిపల్లోలంక జనసైనికులు పాల్గానా్నర్.

తెనాలిచందోలురహదారినిర్్మణంకోసం
వేమూరుజనసేననిరసన

శతఘి్న నూయాస్: రోడుడా కుంగిపోయి వరస ప్రమాద్లు అవుతున్న తెనాల్ చందోలు 
రహద్రి పునరి్నర్మిణం చెయాయాలని ఆదివారం నిరసన కారయాక్రమం వేమూర్ జనస్టన 
జిలలో నాయకులు ఆధ్వరయాంల్ జరిగింది. వైసీపీ ప్రభుత్వం రోడుడా నిర్మిణం చేపటిటా 
ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడాల్ అని జనస్టన నాయకులు కోర్ర్. ఈ కారయాక్రమంల్ జిలలో 
ఉపాధయాక్షులు షైక్ ఇసమియిల్, జిలలో కారయాదరి్శ చేబ్రోలు బోడియయా, సమరౌతు అనుర్ధ, 
అమృతల్ర్ అధయాక్షులు రమేష్, పెనకుదుర్పాడు సర్ంచ్ రమేష్, చుండూర్ మండలం 
ఉపాధయాక్షులు దేవిరడిడా మహేష్, చావల్ ఎంపీటీసీ నగేష్, బతుతిల అనిల్, సమరౌతు 
బ్రహమిం, కిరణ్, యశ్వంత్, ర్జశేఖర్, మణకంఠ, మరియు జనసైనికులు పాల్గానా్నర్.

షేక్రియాజ్నిమర్యాదపూరవుకంగా
కలిసినకనిగిరిజనసేననాయకులు

శతఘి్న నూయాస్: కనిగిరి, జనస్టన పారీటా ప్రకాశం జిలలో అధయాక్షులు అయినటువంటి షేక్ 
రియాజ్ ని కనిగిరి మండల నాయకులతో మర్యాదపూర్వకంగా కల్సి కనిగిరి మండల 
జనస్టన పారీటాల్ ఉండే సమసయాల గురించి, పారీటా బల్ప్తం గురించి, అదే విధంగా 
కనిగిరి నియోజకవరగా పరిధిల్ ఉన్నటువంటి వివిధ సమసయాల గురించి అధయాక్షులు వారితో 
చరి్చంచడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ జిలలో కారయాదరి్శ, నియోజకవరగా సమన్వయకరతి 
రహములలో, షేక్ ఇమ్రాన్, ర్జేష్, చంటి, సయి పాల్గానా్నర్.

కటకోటేశవురంలోజనంలోకి–జనసేన
శతఘి్న నూయాస్: నిడదవోలు 
నియోజకవరగాం, నిడదవోలు 
మండలం, కాటకోటేశ్వరం 
గ్రామంల్ జనస్టన పారీటా 
నిడదవోలు మండల అధయాక్షులు 
పోల్రడిడా వెంకటరత్నం ఆధ్వరయాంల్ 
జనంల్కి – జనస్టన కారయాక్రమం 

నిర్వహంచడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమానికి ముఖయా అతిథిగా తాడేపల్లోగూడం 
నియోజకవరగా జనస్టనపారీటా ఇంచార్జ్ బొల్శెటిటా శ్రీనివాస్ హాజర్ అవ్వడం జరిగింది.
ఈ కారయాక్రమంల్ ర్ష్ట కారయాదరి్శ ప్రియా సౌజనయా, పెరవల్ మండల నాయకులు ప్ప్ర 
రవి, పెండాయాల ఎంపీటీసీ ఇంద్రా గౌడ్, జిలలో కారయాదరి్శ తుల చినబాబు, సంయుకతి 
కారయాదరి్శ కాకరలో నాని, ఉర్సు సౌజనయా, జిలలో ప్రోగ్రాం కమిటీ సతితిబాబు, మూరితి, కాశీ, 
అలగే కారయాక్రమం విజయవంతంగా మందుకు తీసుకువెళిలోన కాటకోటేశ్వరం, జనస్టన 
నాయకులు కస్తిరి సుబా్ర్వు, ఉపు్ల్రి వాసు, ఉల్లో రమేష్, బండార్ బాబీ, కొప్్శెటిటా 
మంగర్జు, చౌటుపల్లో స్వమి, పార్పల్లో వెంకటేష్, నియోజకవరగా నాయకులు నారి్న 
తాతాజీ, శవ సయి పాల్గానా్నర్.

వీరమహిళయజ్ఞశ్రీచేసుతున్నదీక్షకిమాడుగల
జనసేనసంఘీభావం

శతఘి్న నూయాస్: విశాఖపట్నం: విశాఖపట్నంల్ గల 30వ వార్డాల్ గత ఎనో్న 
సంవతసార్లుగా ఉంటున్న 270 కుటుంబాలను ఉన్నపళంగా ఖాళీ చేయమనడంతో 
వార్డా బాయ్ లైన్ రల్లో కులసుతిలకు అండగా జనస్టన పారీటా తరపున దీక్ చేసుతిన్న జనస్టన 
వీరమహళ యజ్ఞశ్రీ కి మాడుగుల నియోజకవరగా యువ నాయకులు ర్యపురడిడా కృష్ణ 
మాడుగుల నియోజకవరగా జనస్టన పారీటా తరపున సంఘీభావం తెల్యజేసర్.

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

పవనన్నచేనేతబాట30వరోజు
శతఘి్న నూయాస్: చీర్ల నియోజకవరగాం: 
జనస్టన పారీటా అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 
ఆదేశాలతో, ర్ష్ట చేనేత వికాస 
విభాగ చైరమిన్ చిలలోపల్లో శ్రీనివాసర్వు 
స్చనలతో పవనన్న చేనేత బాట-
చీర్ల నియోజకవరగాం 30వ రోజు 
ఆదివారం పరయాటన కర్ణ కిరణ్ తేజ్ 
అధ్వరయాంల్ వేటపాలెం మండలం, 
దేశాయి ప్ట పంచాయతీ పరిధిల్ 
శాంతి నగర్ కాలనీల్ జనస్టన 
నాయకులు పసుపులేటి సయి, పృథ్్వ శ్రీహరీ, ప్ంజల సంతోష్ మరియు తోట చక్రి 
సహకారంతో పూరితి అయియాంది.

పవనన్నచేనేతబాట30వరోజు
శతఘి్న నూయాస్: చీర్ల నియోజకవరగాం: 
జనస్టన పారీటా అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 
ఆదేశాలతో, ర్ష్ట చేనేత వికాస విభాగ చైరమిన్ 
చిలలోపల్లో శ్రీనివాసర్వు స్చనలతో పవనన్న 
చేనేత బాట-చీర్ల నియోజకవరగాం 30వ 
రోజు ఆదివారం పరయాటన కర్ణ కిరణ్ తేజ్ 
అధ్వరయాంల్ వేటపాలెం మండలం, దేశాయి 
ప్ట పంచాయతీ పరిధిల్ శాంతి నగర్ 

కాలనీల్ జనస్టన నాయకులు పసుపులేటి సయి, పృథ్్వ శ్రీహరీ, ప్ంజల సంతోష్ 
మరియు తోట చక్రి సహకారంతో పూరితి అయియాంది.

పోచమ్మతలిలుబోనాలఉత్సవాలలోపాల్్గన్నజనసేన
నాయకులు

శతఘి్న నూయాస్: కె.ప్.హెచ్.
బి కాలనీల్ జరిగిన శ్రీ శ్రీ 
శ్రీ పోచమమి తల్లో బోనాలు 
ఉతసావాల్ భాగంగా జనస్టన 
పారీటా నాయకులు తుమమిల 
మోహన్ కుమార్ అమమి 
వారిని దరి్శంచుకుని.. ప్రతేయాక 
మొకు్కబడులు చెల్లోంచినార్. 
ఈ కారయాక్రమంల్ ఆలయం 

కమిటీ జాయింట్ సెక్రెటరీ కొతతిపల్లో సుబా్ర్వు మరియు 115 డివిజన్ ప్రెసిడంట్ 
దుర్గా శ్రీనివాస, మెండ వెంకట్, సయి, వాసు, రవి పాల్గానా్నర్.

నోమైకని్సటిటూయాఎనీ్సలోభాగంగారచపాలం
లోపరయాటించినవినుతకోటా

శతఘి్న నూయాస్: శ్రీకాళహసితి నియోజకవరగాంల్ ప్రజా సమసయాల పరిష్ట్కర దిశగా, పారీటా 
బల్ప్తం దిశగా నియోజకవరగా ఇనా్చరిజ్ శ్రీమతి వినుత కోట్ ప్రారంభించిన నో మై 
కానిసాటిటూయాఎనీసా కారయాక్రమంల్ భాగంగా ఆదివారం ఏర్్డు మండలంల్ని రచపాలెం 
గ్రామంల్ పరయాటించి ఇంటిటికి వెళిలో ప్రజలతో మాట్లోడి, సమసయాలను తెలుసుకోవడం 
జరిగింది. రచపాలెం గ్రామంల్ సమసయాలు: త్రాగు నీర్ సమసయా, సీ్రేట్ లైటులో లేవు, 
డ్రైనేజీ కాలువలు లేవు, సీసీ రోడులో లేవు అని వారి సమసయాలను గ్రామసుథులు వినుత కు 
తెల్యజేశార్. ఆ సమసయాలను మండల అధికార్ల, జిలలో కలెకటార్ గారి దృష్టాకి తీసుకుని 
వెళిలో పరిష్ట్కరం కొరకు జనస్టన పారీటా కృష్ చేసుతిందని మండల. ఇంచారిజ్ కిరణ్ ప్రజలకు 
హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ మండల అధయాక్షులు కిరణ్, ఉప అధయాక్షులు 
ల్క వంశీ, రవి, వంశీ, కృష్ణ, ఈశ్వర్, పవన్, నిఖిల్ జనసైనికులు పాల్గానా్నర్.

వరదబాదితులకుకూరగాయలుపంపిణీచేసిన
పోలవరంజనసేన

శతఘి్న నూయాస్:  పోలవరం 
నియోజకవరగా జనసైనికులు 
వేలేర్పాడు కుకు్కనూర్ మండలల 
వరదబాదితుల సహాయార్ధం జనస్టన 
పారీటా ఆద్వరయాంల్ నితాయావసర్లు 
అంటే కూరగాయలు ద్ద్పు 25 
టను్నలు 4000 కుటుంబాలకు 
అందిచడం జరిగింది. జనసైనికులు 
పెద్ద మొతతింగా పాల్గాని ఈ వితరణ 

కారయాక్రమం విజయవంతంగా పూరితి చేసర్. కటుటాబటటాలతో మిగిల్న వరద బాధితుల 
బాధ వర్ణనాతీతం. ఈ కారయాక్రమంల్ ఇంచారిజ్ చిర్రి బాలర్జు, జిలలో ప్రధాన కారయాధరి్శ 
కర్టం సయి, జిలలో కారయాధరి్శ గడడామణుగు రవికుమార్ , జిలలో సంయుకతి కారయాధరి్శ 
పాదం నాగకృష్ణ, ఏడు మండలల అదయాక్షులు తోట రవి, తెలలోం రవిప్రసద్, పసుపులేటి 
ర్ము, గుణపరితి చిని్న, అడపా నాగర్జు, ముల్శెటిటాయుగంధర్ , గణేసుల ఆదినార్యణ, 
అప్న ప్రసద్ , తాడేపల్లో గోప్ మరియు భారీగా జనస్టన నాయకులు కారయాకరతిలు పాల్గాని 
విజయవంతం చేసర్.

ఇంటిఇంటికిజనసేనానిభావజాలం
శతఘి్న నూయాస్: గుంటూర్ చుటుటాగుంట ప్రాంతము, శవర్మ నగర్ 2వ లైనుల్ కొని్న 
కుటుంబాలని కలసి పవన్ కళ్యాణ్ మనోగతం అనే పుసతికంల్ ఉన్న అమూలయామైన 
విషయాలను కొని్న కుటుంబాలకి తెల్యజేసి వార్మరో పది మందినీ ఉతేతిజ పరిచే 
విధంగా వివరించడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ జనస్టన పారీటా క్రియాశీలక 
కారయాకరతిలు లక్ష్మీ శెటిటా సయి చంద్ (నానీ), ఎం.డి. బాష్ట, పసుపులేటి నరిసాంహార్వు 
దళవాయి భారగావ్ ర్మ్, లక్ష్మణర్వు, చందు శ్రీనివాస ర్వు,టి. శ్రీనివాస ర్వు, సి.హెచ్ 
సంబశవర్వు, ప్రేమ్ చంద్, దినేష్, ఆర్ క. నవీన్, యాదవ్ ఎం.డి రఫీ, ఏ. చందు, ప్. 
పవన్, బొలలో కిరణ్, ర్ము మరియు తదితర జనసైనికులు పాల్గానా్నర్.

వరదబాదితులకుఆహారపొటాలులుపంపిణీచేసిన
అమలాపురంజనసేన

శతఘి్న నూయాస్: అమలపురం రూరల్, ఇందుపల్లో గ్రామంల్ ఆకెళ్ళ నార్యణ 
మూరితి, ఆజాద్ ఫండేషన్, ఆకొండి సింహాచలం ట్రస్టా, వెంకటరత్నం, బాగోతుల 
ఉమసమేశ్వరర్వు, పామరితి వీర ర్ఘవులు, ఆకెళ్ళ స్రయా కుమారి, బుచెమమి 
అగ్రహారం బ్రాహమిణ యువత వారి సహాయంతో ఇందుపల్లో గ్రామంల్ వరద ముంపున 
పడి ఇబ్ందులు పడుతున్న వరద బాధిత కుటుంబాలకు సుమార్ 1500 మందికి 
ఆహార పొట్లోలను అందజేయడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ జనస్టన పారీటా డాకటార్ 
సెల్ కారయాదరి్శ శ్రీమతి కొపు్ల నాగ మానస ఇందు పల్లో గ్రామ ఉపసర్ంచ్ హనుమాన్ 
బుజిజ్ మరియు ఆ గ్రామ యువత అధిక సంఖయాల్ పాల్గానా్నర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శ్రమదానంలోసరిలేరుమీకెవవురుఅనిపించుకున్న
జనసైనికులు…!!

శతఘి్న నూయాస్: తూర్్గోద్వరి 
జిలలో, గలలోప్రోలు మండలం.. 
వనె్నపూడి గ్రామంల్ నాద్రి 
రహద్రి అని ప్రభుత్వం 
రహద్ర్లను పటిటాంచుకో కుండా 
పాల్ంచుకుంటూ పోతుంది రోడులో 
ఎక్కడ చూసినా గుంతలకు గురై 
వాహనాల మాట అటునా్న.. 
ప్రజలు నడపలేని విధంగా గుంతలు 
పడిపోయాయి. వాటి మాట 
అలఉనా్న చదువుకొనే ప్లలోలు నడిచే 
స్్కల్ రోడులో కూడా పటిటాంచుకోని 
పరిసిథుతిని వనె్నపూడి గ్రామంల్ 
ఎదురైయింది. అధికార్లను అడిగి 
అడిగి అలసిపోయి గలలోప్రోలు 
మండలం వనె్నపూడి గ్రామ 
జనసైనికులు తమ సంతఖర్్చతో 
ప్రభుత్వ పాఠశాలకు వెళ్్ళ రోడుడా 

మారగాం గ్రేవెల్ తెప్్ంచి పాఠశాల రోడుడా మారగాంవేసి తమ ఔద్ర్యాని్న చాటుకునా్నర్. తమ జనస్టన 
పారీటా జనసైనికులు చేసిన ఈ శ్రమద్నానికి జనస్టన పారీటా ప్ఠాపురం నియోజకవరగా ఇంచారిజ్ మాకీనీడి 
శేషుకుమారి అభినందిసుతి పారతో మటిటాని తీసి బేష్న్ ల్ వేసి శ్రమద్నంల్ తానూ భాగాస్వమి అయాయార్. 
ఈ మహోన్నతమైన కారయాక్రమాని్న ఉదే్దశంచి మీడియతో మాట్లోడుతూ వనె్నపూడి గ్రామంల్ పాఠశాలవెళ్్ళ 
రోడుడా మారగాం పూరితిగా గుంతలుపడడంతో ప్రభుత్వం చేయవలసిన పనిని మా జనసైనికులు తల్క చెయియా 
వేసి తమ సంత ఖర్్చతో శ్రమద్నం చేసి.. స్్కల్ రోడుడా మార్గాని్న సరిచేసరని.. ఈ హైస్్కల్ కి 
ఇల కొడవల్ పోతుర్నుండి వచే్చ విద్యార్థులు, ఇదే మార్గాన వసతిరని స్్కల్ ప్లలోలు నడిచే రోడుడాకూడా 
వేయలేక పోయిన ప్రభుత్వం నిరలోక్ష్ వైఖరికి గుడ్ మారి్నంగ్ సీఎం సర్ అనే కారయాక్రమం తలపెటటాడం 
జరిగిందనా్నర్. నాడు నేడు కారయాక్రమంల్ స్్కల్ అభివృది్ధ కి లక్లు సముమి రిలీజ్ చేసుకుని పైపైన 
మెర్గులు దిది్ద సముమి ని దురి్వనియోగం చేసర్గాని రోడుడాను నిర్మిణం చేయలేక పోయారనా్నర్. 
తదుపరి స్్కల్ సందరి్శంచిన ఎస్ కుమారి పౌష్టాకాహారం పై ఉపాధాయాయులను ఆర్ తీసర్ పెరిగే ప్లలోకు 
సరైన ఆహారం అందించడంల్ ఉపాధాయాయులు శ్రద్ధ తీసుకోవాలని స్్కల్ పరిసర్లువరిశుభ్రంగా 
ఉండేల చూస్ట బాధయాత తీసుకోవాలనా్నర్. అక్కడ నుండి గ్రామం చేరి క్రియాశీలక సభత్వ కిటులోను పంప్ణీ 
చేసర్. అలగే ఈ సభుయాలు అందరూ పారీటాకి వెను్నముకల ఉండి గ్రామంల్ జనస్టనను బలపరిచి.. 
పవన్ కళ్యాణ్ గారి సిద్్ధంతాలు, మరణంచిన కౌలు రైతుల కుటుంబానికి అండగా ఉంటున్న కారయాక్రమం 
కోసం ప్రజలకు తెల్యజేయాలని అనా్నర్. ఈ కారయాక్రమంల్.. గలలోప్రోలు మండల అధయాక్షులు అమర్ది 
వల్లో ర్మకృష్ణ, ప్.ఎస్.ఎన్ మూరితి, దొడిడాపటలో గణేష్, దొడిడాపటలో ర్ంబాబు, పచి్చపాల శవ, పచి్చ పాల దతతి, 
బొలులో ర్జా, మొయిళ్ళ శవగంగా, గలలోపల్లో కృషర్జ్న, దొడిడాపటలో వీరకృష్ణ, మేళం దతతి, యర్రా సతీష్, 
డేగల స్వమి, అడబాల వీర్రాజు, గ్రామసుతిలు, జనసైనికులు నాయకులు తదితర్లు పాల్గానా్నర్.

టెన్తుఫలిత్లోలుటాపర్గానిలచినలక్ష్మీశ్రావణికిజనసేనసహాయం
శతఘి్న నూయాస్: విశాఖపట్నం, 97 
వార్డా, పెందురితి నియోజకవరగాం, 
2021-22 సంవతసార 10వ తరగతి 
ఫల్తాల్లో మండల ట్పర్ గా 583 
మార్్కలు సధించిన బండార్ లక్ష్మీ 
శ్రావణ ని అభినందించడంతోపాటు 
జనస్టన పారీటా పశ్చమ నియోజకవరగా 
నాయకులు గనా్నబతుతిల 
ర్జు5000/- ఆరి్ధక సయం, 
బుక్సా ఇవ్వడం జరిగింది. పెందురితి 
నియోజకవరగాం జనస్టన పారీటా 
నాయకులు జనార్ధన శ్రీకాంత్ వబి్న 
మాట్లోడుతూ అధయాక్షులు పవన్ 
కళ్యాణ్ గారి స్ఫూరితితో ఈ కారయాక్రమం 

చేయడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని, భవిషయాతుతిల్ మీకు కెరియర్ గైడన్సా ల్ గాని.. చదువుకోవడంల్ 
ఆరిథుక ఇబ్ందులు ఉనా్న పెందురితి జనస్టన పారీటా మీకు అండగా ఉంటుందని భరోస ఇవ్వడంతో పాటు 
ఈ కారయాక్రమాని్న ముందు నడిప్ంచిన నర్ంద్ర గారికి ప్రతేయాక ధనయావాద్లు అని చెప్డం జరిగింది. 
ద్త గనా్నబతుతిల ర్జు మాట్లోడుతూ మీలంటివార్ సమాజానికి అవసరమని బాగా చదువుకొని మీ 
యొక్క కళ సివిల్ సరీ్వస్ ల్ ఉదోయాగాని్న సంపాదించాలని ర్పు మీకు ఉన్న సథుయి వచి్చన తర్్వత మీర్ 
కూడా ఇదే విధంగా కొంతమందిని ఆదుకోవాలని కొర్ర్. ట్పర్ గా నిల్చిన బండార్ లక్ష్మీ శ్రావణ 
మాట్లోడుతూ జనస్టన పారీటా అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మరియు నాకు ఈ సహకార్లు అందించిన 
జనస్టన పారీటా నాయకులకు ప్రతేయాక ధనయావాద్లు.. ఆపదల్ నను్న ఆదుకున్నందుకు చాల సంతోషమని, 
నా తండ్రి గార్ చాల కషటాపడి మమమిల్్న చదివిసుతినా్నరని.. తప్కుండా వారికి సమాజానికి మంచి ప్ర్ 
తెచే్చద్కా నేను చదువుకుంట్నని చెప్డం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ సథునిక నాయకులు మెండా 
సతీష్, వీర మహళ లత, నర్ంద్ర పాల్గానా్నర్.

శ్రీశ్రీశ్రీపాళలుమ్మఅమ్మవారిఆలయం
వద్దఅన్నప్రసాదవితరణ

శతఘి్న నూయాస్: కోనసీమ 
జిలలో: కోనసీమ జిలలో, ర్జోలు 
నియోజకవరగాం, మామిడికుదుర్ 
మండలం, ఈదర్డగ్రామంల్ 
గ్రామ దేవత శ్రీ శ్రీ శ్రీ పాళ్ళమమి 
అమమివారి ఆలయం వద్ద 

జనసైనికుడు యెర్ బండి చిని్న ఆధ్వరయాంల్ అన్న ప్రసద వితరణ 
చేసర్. ఆష్టడ మాసం పూరష్కరించుకుని ఈ కారయాక్రమం చేసినటుటా 
జనసైనికుడు యెర్బండి చిని్న తెల్పార్. ఈ కారయాక్రమంల్ గ్రామసుతిలు, 
జనసైనికులు, భకుతిలు అధిక సంఖయాల్ పాల్గానా్నర్.

జనసేనానితవురగాకోలుకోవాలనిప్రత్యాక
పూజలునిరవుహించినఇచ్ఛాపురంజనసేన

శతఘి్న నూయాస్:  ఇచా్పురం: 
జనస్టన అధినాయకుడు 
పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజా స్టవల్ 
నిమగ్నమై ఇటీవల అస్వసథుతకు 
గురయాయార్. ఆయన ఆరోగయాం 
కుదుట పడాలని ఆదివారం 
ఇచా్పురం దగగారల్ వెలసిన 
మహమ గల తల్లో తులసమమి 

అమమివారి గుడి దగగార ఇచా్చపురం నియోజకవరగా జనస్టన పారీటా ఇంచార్జ్ ద్సరి 
ర్జు సమక్ంల్ జనసైనికులు 101 కొబ్రి కాయలు కొటిటా అమమివారి మొకు్కను 
తీర్్చకునా్నర్. పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగయాం కుదుటపడి మళీ్ళ ఆయన ప్రజా స్టవల్ 
నిమగ్నమవా్వలని అమమివారి సని్నధిల్ ప్రతేయాక పూజలు నిర్వహంచార్. ఈ 
పూజ కారయాక్రమంల్ ర్ష్ట జాయింట్ సెక్రెటరీ తిప్న దురోయాధన రడిడా, జనస్టన 
ర్ష్ట మతసాష్కార విభాగ కారయాదరి్శ నాగుల హరి బహర్, జన సైనికులు, 
జనస్టన వీర మహళలు మరియు అభిమానులు పెద్ద ఎతుతిన పాల్గానా్నర్. ఈ 
పూజా కారయాక్రమానికి విచే్చసిన జనస్టన నాయకులు, వీర మహళలు మరియు 
జసైనికులు అందరికీ ద్సరి ర్జు పతేయాక ధనయావాద్లు తెల్యజేశార్.

కవితవుమేఆయుధంగాకులవివక్షపైపోర్డ్న
యోధుడుగఱ్ంజాషువా:ఆళ్ళహరి

శతఘి్న నూయాస్: సమాజంల్ తనకెదురైన కులవివక్పై, మూఢాచార్లపై 
కవిత్వమే ఆయుధంగా పోర్డిన గప్ యోధుడు విశ్వకవి గుఱ్ం 
జాషువా అని గుంటూర్ జిలలో జనస్టన పారీటా అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి 
అనా్నర్.
ఆధునిక కవులల్ అగ్రసథునం పొందిన గుఱ్ం జాషువా వర్ధంతి 
సందర్ంగా నగరంపాలెంల్ని ఆయన విగ్రహానికి జనసైనికులు 
ఆదివారం పూలమాలలు వేసి ఘననివాళ్లు అరి్ంచార్.
ఈ సందర్ంగా ఆళ్ళ హరి మాట్లోడుతూ బాలయాం నుంచి అగ్ర కుల 
అహంకార్లను, సంఘ సంఘరషుణలను ఎదుర్్కన్న జాషువా, గుండల్్న 
తాక తన భావకవితలతో ప్రజల్లో చైతనయాం నింప్, ఛీతా్కర్లు ఎదురైన 
చోటే సతా్కర్లు పొంద్రనా్నర్.
మరోవైపు గబి్లం, ఫిరదౌసి, బాపూజీ, కొతతిల్కం, ముంతాజ్ మహల్ 
వంటి 36 మహోన్నతమైన గ్రంధాలతో పాటు లెక్కలేనని్న కవితా 
ఖండికలు రచించిన గుర్రం జాషువా తెలుగు ప్రజల హృదయాల్లో శాశ్వత 
సథునం పొంద్రనా్నర్. జనస్టన ర్ష్ట దళిత నాయకులు కొర్రపాటి 
నాగేశ్వరర్వు మాట్లోడుతూ గుఱ్ం జాషువా అందించిన స్్రితితో 
సమాజంల్ ఎలంటి అసమానతలు లేకుండా చూడాల్సాన బాధయాత 
ప్రతీ ఒక్కరిపై ఉందని అనా్నర్. కారయాక్రమంల్ మైనారిటీ నాయకులు 
షర్ఫూదీ్దన్, శేషు, ద్సరి ర్ము, వడడా సుబా్ర్వు, గోప్, తిర్పతిర్వు 
తదితర్లు పాల్గానా్నర్.
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జనసేనతోనాప్రయాణం...
“జనసేనతో నా ప్రయాణం” ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమిస్తునని జనసైనికులు, వీరమహిళలు, నాయకులు, టెక్నికల్ టం, 
ఎనానిరై టమ్్స, జనసేనతో వారి వారి ప్రయాణాలు, జనసేనుడితో అనుబంధం, సమాజం పట్ల వారి ఆలోచనలు, జనసేనని నిలబెటే్టందుకు వారి 
కృషి, జనసేనక్ వారి తోడ్పాటు వారి మాటలో్ల వివరించే చక్కని వేదిక...! మా ఈ శతఘ్నిన్యూస్ జనసేనతో నా ప్రయాణం...!

ఒక సామానయూ మదయూతరగతి కుటుంబంలో పుట్్ట జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు 
మరియు సిద్ధంతాలు నచ్చి, జనసేనాని చూపంచ్న సేవామార్ంలో కరోనా సమయంలో చేసిన 

సేవలకుగాను “8 జాతీయ అవార్డులు” అందుకునని మరియు దదపు “125 ఫేస్ 
బుక్ అకంట్్స” రన్ చేసి అలానే కొనిని “వేల వాట్సప్ గ్రూప్్స” రన్ చేసి, 

జనసేన క్రియాశీలక సభయూత్వ కారయూక్రమంలో “395 క్రియాశీలక సభయూతా్వలు” 
చేయంచ్నటువంట్ ప్రకాశం జిలా్లకు చందిన, ఒక సామానయూ కారయూకరతుగా 

ప్రారంభంచ్ జిలా్ల కారయూదరిశిగా ఉనని “కళ్యూణ్ ముతాయూల” గారితో 

ఈనాట్ “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జనసేనతో నా ప్రయాణం 

అనే శీరిషిక ద్వరా జనసేనతో ఆయన ప్రయాణం ఎపుపాడు మొదలయంది, 
ఎలా మొదలయంది అనే విషయాలు ఆయన మాటలో్లనే తెలుస్కుందం.

శతఘ్నిన్యూస్: నమస్కరం కళ్యాణ్ ముతాయాల గార్..! పాఠకులకు మీ గురించి, మీ 
కుటుంబ నేపదయాం గురించి చెప్ండి?
కళ్యూణ్ ముతాయూల: మాది ప్రకాశం జిలలో ఒంగోలు నియోజకవరగాం వంగూర్ పట్నం, 
మాది మధయాతరగతి కుటుంబం. నాన్నగార్ బిజినెస్ చేసతిర్ అమమిగార్ గృహణ. 
నేను బీటెక్ చదువుకునా్నను.

శతఘ్నిన్యూస్:  జనస్టనతో మీ ప్రయాణం ఎల ప్రారంభమయియాంది?
కళ్యూణ్ ముతాయూల: నేను చిన్నప్టినుంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారి అభిమానిని, ఆయన చేస్ట స్టవా కారయాక్రమాలు చూస్తి ఆయని్న ఇనిసాపిర్షన్ గా తీసుకుని నేను ఒక సైనికుడిగా 
జనస్టన పారీటాతో ర్జకీయాల్లోకి వచా్చను.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీర్ ర్జకీయాలల్కి ర్వడానికి గల కారణాలు..? 
ర్జకీయాలల్ మీకు స్్రితి ఎవర్?
కళ్యూణ్ ముతాయూల: మన ర్ష్ట్రేని్న పరిపాల్ంచిన రండు కుటుంబాల వలలో వాళలో 
కుటుంబాలు, వాళ్ళ వాయాపార్లు బాగుపడాడాయి కానీ ఒక సగటు ప్దవార్ ప్దవారిగానే 
మిగిల్పోయార్. ఆ రండు కుటుంబాల అభివృది్ధ తప్ ర్ష్టం అభివృది్ధ చెందలేదు. ఒక్క 
పవన్ కళ్యాణ్ గారి వలలో మాత్మే ర్ష్ట అభివృది్ధ చెందుతుందని భావించి నేను జనస్టనల్ 
చేరడం జరిగింది. నేను 2014 నుండి 2016 వరకు సషల్ మీడియాల్ పారీటా కోసం వర్్క 
చేశాను. ద్ద్పు 125 ఫేస్ బుక్ అకౌంట్సా రన్ చేశాను. అలనే కొని్న వేల వాటసాప్ గ్రూప్సా 
రన్ చేశాను. ద్ద్పు ఆ రోజుల్లో నాలుగు ఫోన్సా యూస్ చేస్టవాడిని. 2016 తర్్వత నేను 
గ్ండ్ లెవెల్ ల్ పారీటా కోసం వర్్క చేసుతిన్న సమయంల్ ప్రకాశం జిలలో అధయాక్షులు షేక్ 
రియాజ్ గారి సపోర్టా మరింత ప్రోతాసాహం ఇచి్చంది. అలనే ప్రకాశం జిలలో జనస్టన పారీటా 
ఉపాధయాక్షులు చిటెటాం ప్రసద్ గార్ మరియు జనస్టన పారీటా ర్ష్ట ఐటీ విభాగ సభుయాలు కృష్ణ 
మోహన్ నలలోబల్లో గార్ మొదటి నుండి అండగా నిల్చర్. నా వర్్క ని గురితించిన ప్రకాశం 
జిలలో జనస్టన పారీటా అధయాక్షులు షేక్ రియాజ్ గార్ సధారణ కారయాకరతినైన నను్న జిలలో 
కారయాదరి్శగా చేసర్. అందరిని కలుపుకుంటూ ఒంగోలు నియోజవరగాంల్ రియాజ్ గారి 
ఆదేశానుసరం పారీటా కోసము నా వంతు కషటాపడుతూ ముందుకు వెళ్ళడం జర్గుతుంది.

శతఘ్నిన్యూస్:  జనస్టన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ నాయకత్వంల్ మీకు నచి్చన అంశాలేమిటి?
కళ్యూణ్ ముతాయూల: బడుగు బలహీన వర్గాలను ర్జాయాధికారం వైపు తీసుకుని వెళ్లోల్ అనే ఆయన తపన. మాటలు చెప్్ నాయకుడు కాదు మా కళ్యాణ్ గార్, ఆచరణల్ 
చూప్ంచేవాడు మా కళ్యాణ్ గార్. జనస్టన పారీటాల్ మహళలకు, బడుగు బహీనవర్గాలకు పెద్దపీట వేశార్. ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృది్ధ ఆయన నాయకత్వంల్ మాత్మే 
అభివృది్ధ చెందుతుంది అని బలంగా నమేమివాడిని నేను. అధికారంల్ లేకుండానే  సమసయాలపై బలంగా మాట్లోడే మా నాయకులు అధికారంల్కి వస్టతి ఇంకా మంచి పనులు 
చేసతిర్ అని నేను బలంగా నముమితాను.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

శతఘ్నిన్యూస్:  జనస్టన సిద్్ధంతాలపై మీ అభిప్రాయం?
కళ్యూణ్ ముతాయూల: ఈరోజుల్లో ర్జకీయమంటే డబు్తో ముడిపడి ఉన్న బంధం. కానీ జనస్టన పారీటాల్ సమానుయాలు కూడా ఒక నాయకుడిగా ఎదగవచు్చ. మా నాయకుడు 
మాకు నేరి్ంది ఒక్కటే... సమసయాపై పోర్టం. కొని్న పారీటాల లగా ఎలక్న్ టంల్ మాత్మే జనం దగగారికి వెళి్ళ డబు్లు పంచి ఎలక్న్ ల్ నెగాగాల్ అని ఆల్చించే పారీటా 
కాదు. నితయాం ప్రజల పక్షాన ఉంటూ ప్రజలకోసం పోర్డుతూ ఉంటుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: ఒంగోలు నియోజకవరగాంల్ జనస్టనకు ప్రజలల్ స్ందన ఎల ఉంది?
కళ్యూణ్ ముతాయూల: 2019 ఎలక్న్ తర్్వత ఒంగోలు నియోజకవరగాంల్ ప్రజలు నాయకులను గమనిస్తి ఉనా్నర్. ఒంగోలు నియోజకవరగాంల్ ఏ సమసయా ఉన్న వెంటనే 
జనస్టన పారీటా స్ందిస్తి ఉంది. కరోనా సమయంల్ ఒంగోలుల్ జనస్టన పారీటా తరపున చాల స్టవా కారయాక్రమాలు చేయడం జరిగింది. అందుకు గాను నేను ఎనిమిది 
జాతీయ అవార్డాలు అందుకోవడం జరిగింది.

అదే విధంగా భగీరథ కెమికల్సా కంపెనీ వలలో కాలుష్టయానికి గురవుతున్న ప్రాంతాని్న సందరి్శంచి ధర్్న చేయటం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ విషయమై ప్రకాశం జిలలో 
జనస్టన పారీటా అధయాక్షులు షేక్ రియాజ్ గారి ద్్వర్ జనస్టన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారి దృష్టాకి తీసుకెళలోడం జరిగింది. అలనే షేక్ రియాజ్ గారి ద్్వర్ లైసెన్సాడ్ సర్్వయర్సా, 
గోపాల మిత్ వారి సమసయాలను కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారి దృష్టాకి తీసుకొని వెళ్ళడం జరిగింది. ఈ విధంగా ప్రజలల్ స్ందన చాల బాగుంది ర్నున్న రోజుల్లో 
చాలమంది నాయకులు జనస్టనల్కి ర్వడానికి సిద్ధంగా ఉనా్నర్. దీనికి ఉద్హరణ ఈ మధయాన చేసినటువంటి క్రియాశీలక సభయాతా్వలు. ఈ క్రియాశీలక సభయాత్వ 
నమోదు కారయాక్రమానికి విశేష స్ందన మా నియోజకవరగాంల్ వచి్చంది. ర్నున్న రోజుల్లో ఈ నియోజకవరగాంల్ జనస్టన బాగా బలపడుతుంది అని నా ప్రగాఢ విశా్వసం.

శతఘ్నిన్యూస్: మీర్ చేస్ట కారయాక్రమాలకు మరియు మీకు ఏమైనా సమసయాలు వస్టతి మీ జిలలో అదయాక్షులు 
షేక్ రియాజ్ గారి సహకారం ఎల ఉంటుంది?
కళ్యూణ్ ముతాయూల: కషటాపడి పారీటాల్ పని చేస్ట ప్రతి ఒక్కరికి మా జిలలో అధయాక్షులు షేక్ రియాజ్ గార్ 
సంపూర్ణ సహకారం అందిసుతినా్నర్. ఏ కారయాక్రమం చేయాలనుకునా్న మా నియోజకవరగాంల్ మీర్ 
చేయండి నేనునా్నను మీకు అని ఒక భరోస అందిసుతినా్నర్. ఈ మధయాన మా నియోజకవరగా ఎమెమిలేయా 
గారి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ కారయాక్రమంల్ కొంతమంది పవన్ కళ్యాణ్ గారి అభిమానులు జనస్టన జండా 
ఎగరవేసి పవన్ కళ్యాణ్ గారి సంగ్సా పెటుటాకుని నాటయాం చేశార్. ఆ వీడియోస్ ని నేను సషల్ మీడియాల్ 
పోస్టా చేసినందుకుగాను మా నియోజకవరగా ఎమెమిలేయా తముమిడు నాకు ఫోన్ చేసి అసభయా పదజాలంతో 
దూష్ంచడమే కాకుండా నాపై నాన్ బయిలబుల్ కసు పెట్టార్. వెంటనే మా జిలలో అధయాక్షులు రియాజ్ 
గార్ స్ందించి నాకు అని్న విధాల నాయాయ సహాయ సహకార్లు అందించార్. నాక కాదు మా జిలలోల్ 

ఉన్నటువంటి ఏ కారయాకరతికైనా ఏ అవసరం వచి్చనా వెంటనే స్ందించి సహాయ సహకార్లు అందిసతిర్.

శతఘ్నిన్యూస్: జనస్టన తరపున మీర్ చేసినటువంటి కొని్న కారయాక్రమాలను తెలుపగలర్?
కళ్యూణ్ ముతాయూల: కరోనా సమయంల్ మా నియోజకవరగాంల్ నేను, ప్రకాశం జిలలో 
జనస్టన పారీటా ఉపాధయాక్షులు చిటెటాం ప్రసద్ గార్, జిలలో కారయాదరి్శ చనపతి ర్ంబాబు గార్, 
ప్రకాశం జిలలో చిరంజీవి యువత అధయాక్షులు అడుసుమల్లో వెంకట్రావు గార్, ఒంగోలు 
నగర జనస్టన పారీటా ప్రధాన కారయాదర్్శలు ఆర్ కె నాయుడు ముతాయాల గార్, దండే అనిల్ 
కుమార్ గార్, ఇమమిడిశెటిటా దేవి గార్, అరవింద్ బాబు ముతాయాల, తెలగంశెటిటా సుబా్ర్వు 
గార్, తోట శబరి,ర్జేష్ వడీడా గార్, కృష్ణ తిర్మలశెటిటా గార్, ఈదుపల్లో నాగర్జు గార్ 
మరియు ఇంకా కొంత మంది కలసి ఒక టీమ్ గా అయి ఒంగోలు నియోజకవరగా వాయాపతింగా 
బియయాం, కిర్ణా సమాను, శానిటజర్, మాస్్క లు అందరికీ పంచిపెటటాడం జరిగింది. మన 
పారీటా నా లేద్ పక్క పారీటానా అని తారతమయాం చూడకుండా అందరికీ మానవత్వంతో అందించడం జరిగింది. అలనే పారీటా ప్లుపు ఇచి్చన ప్రతి కారయాక్రమాని్న ఒక టీం 
విజయవంతం చేస్తి ముందుకు వెళ్తినా్నము. 

మా 
జిలా్ల అధయూక్షులు 

షేక్ రియాజ్ గార్ 
సంపూర్ణ సహకారం 

అందిస్తునానిర్. 
నేనునానిను మీకు అని 

ఒక భరోసా

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్నిన్యూస్: జనస్టనాని తలపెటిటానటువంటి కౌలురైతు భరోస యాత్ గురించి మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
కళ్యూణ్ ముతాయూల:  జనాలల్ స్ందన చాల బాగుంది మేము రైతులతో గాని పెద్దవాళలోతో గాని మాట్లోడుతుంటే ప్రతి ఒక్కరూ 
అభినందిసుతినా్నర్. ఇప్టివరకు ఏ పారీటా అయినా అధికారంల్కి వస్టతి మీకు అది చేసతిం ఇది చేసతిం అని చెఒతార్ తప్ ఎవర్ ఏమీ 
చేయలేదు. అధికారంల్కి వచి్చన వాళ్్ళ కూడా మా సమసయాలపై స్ందించిన వార్ లేర్. ఆయన మాకు ఇచి్చన లక్ రూపాయల కంటే 
మీకు నేను ఉనా్నను అనే భరోస వాళ్ళకి బలంగా మనసుకు హతుతికుంది. ఇది చాల బలంగా జనం ల్కి వెళిలోంది. ఇది చాల మంచి 
కారయాక్రమం. ఈ రోజుల్లో ప్రజల సముమి ప్రజలకి ఖర్్చపెటటాడానికి ఆల్చిసుతిన్న సమయంల్ తన సంత డబు్తో కౌలు రైతులకు 
నాయాయం చేయాలనే ఆల్చన చాల చాల అభినందనీయం.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిషయాత్ కార్యాచరణ ఎల ఉండబోతుంది?
కళ్యూణ్ ముతాయూల: మా నియోజవరగాంల్ నేను సుమార్గా 395 క్రియాశీలక 

సభయాతా్వలు చేయించాను. ఈ క్రియాశీలక సభుయాలను, జనసైనికులను 
నాయకులను అందరీ్న కలుపుకుంటూ పారీటా కోసము నా వంతు పని చేసతిను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణ కారయాక్రమంపై మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
కళ్యూణ్ ముతాయూల: ఇది చాల మంచి కారయాక్రమం చాలమంది వారి యొక్క 
సమసయాలను ఎవరికి చెపు్కోవాల్ అరథుంకాని పరిసిథుతిల్ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ 

ఈ కారయాక్రమాని్న సటార్టా చేయడం చాల గప్ నిర్ణయంగా భావిసుతినా్నను. మా 
జిలలో నుంచి కూడా మేము కొని్న సమసయాలను కనిగిరి ఫోలోరైడ్, వెలుగండ ప్రాజక్టా, పవన్ కళ్యాణ్ గారి దృష్టాకి తీసుకెళలోడం 

జరిగింది. కళ్యాణ్ గార్ నేనునా్నను అని ఒక భరోస మాకు ఇచా్చర్. ఈ కారయాక్రమానికి చాల మంచి స్ందన వసుతింది. 
చాల మంది పెద్దలు టీ ష్టప్ దగగార మాట్లోడుకుంటే వినా్నను. విని చాల ఆనందపడాడాను.

శతఘ్నిన్యూస్: అకోటాబర్ నుండి పవన్ కళ్యాణ్ యాత్ ప్రారంభం కాబోతుంది ద్ని ప్రభావం ఎల ఉండబోతోందని మీ అభిప్రాయం?
కళ్యూణ్ ముతాయూల: తప్కుండా పవన్ కళ్యాణ్ గారి యాత్ ప్రభావం ఈ ర్ష్ట పైన, ఈ ర్ష్ట ర్జకీయాల పైన ఊహంచిన ద్నికంటె కూడా ఎకు్కవగా ఉంటుంది. మన 
ర్ష్ట ర్జకీయం పవన్ కళ్యాణ్ బస్ యాత్ తర్్వత మారిపోతుంది. ఈ ప్రభుత్వంతో విసిగిపోయిన ప్రజలు జనస్టన ర్క కోసం ఎదుర్చూసుతినా్నర్.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 ల్ ప్రజల తీర్్ ఎల ఉండబోతోందని మీర్ అనుకుంటునా్నర్?
కళ్యూణ్ ముతాయూల: 2019 ల్ చూస్టతి ఇపు్డు మనం చాల బలంగా ఉనా్నము. అందుకు ఉద్హరణ ఈ మధయా జరిగిన పంచాయతీ ఎని్నకలు కాని, మునిసాపల్ ఎని్నకలు 
కానీ మనం ఒక్క ఉద్హరణగా చెపు్కోవచు్చ మరియు చాల నియోజకవర్గాలల్ కమిటీలను ఏర్్టు చేయడం జరిగింది. సమసయా ఉన్నచోట జనస్టన చాల బలంగా 
పోర్టం చేయడం వలలో ప్రజలను జనస్టనపై ఒక నమమికం ఏర్డింది. జనస్టన అంటే సమానయాల పారీటా అని అరథుమవుతుంది. మన పారీటా జనబలం ఉన్న పారీటా. మిగిల్న 
పారీటాలల ఎలక్న్ టంల్ మాత్మే కనిప్ంచే పారీటా కాదు. 2019ల్ మొదటిసరి ఎని్నకలల్ పోటీ చేయడం వలలో మనకు సరైన ర్జకీయ అవగాహన లేకపోవడం వలలో 
జనబలని్న ఓట్ రూపంల్ మార్చలేకపోయాము. కానీ ఈసరి కచి్చతంగా మేము విజయం సధిసతిం. జనస్టన ప్రభుతా్వని్న సథుప్సతిం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనస్టనకు మీడియా సపోర్టా లేదు? మీడియా సపోర్టా లేకపోయినా మీర్ గ్రామసథుయి వరకు 
వెళ్ళగలుగుతునా్నర్?
కళ్యూణ్ ముతాయూల: 2019 ఎలక్న్ ముందు వరకు ఈ మీడియా కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారి కారయాక్రమాలు 
గాని జనసైనికులు చేస్టతి కారయాక్రమాలు కానీ చూప్ంచేవార్ కాదు. ఇపు్డిపు్డే కొని్న కొని్న మీడియా 
సంసథులు కొది్దకొది్దగా మన పారీటా కారయాక్రమాలను చూప్సుతినా్నయి కానీ ఇది మన పారీటాకి సరిపోదు. ప్రసుతితం 
మనకు సషల్ మీడియా మరియు మీలంటి వాళ్్ళ సపోర్టా మాత్మే ఉంది. మీలంటివార్ మరి కొది్దగా 
ప్రయతి్నంచి పారీటా కారయాక్రమాలను జనాలకు తీసుకువెళ్తి బాగుంటుంది. ఒకానొక సమయంల్ అసలు 
జనస్టన పారీటా కారయాక్రమాలు జర్గుతునా్నయా అని జనాల్లో ఉండేది, సషల్ మీడియా మరియు మీ లంటి 
వార్ చేసుతిన్న సపోర్టా మరియు కొని్న మీడియా సంసథులు చూప్సుతిన్న జనస్టన పారీటా కారయాక్రమాల వలలో 
చాలమందికి మన పారీటా గురించి ఒక అవగాహన ఏర్డింది. ఆ రండు కుటుంబాలకు మీడియా సపోర్టా 
బాగుంది వాళ్లో అధికారంల్ ఉండగా అవినీతి సముమితో మీడియాను ఏర్్టు చేసుకునా్నర్. ప్రసుతితానికి 
మనకున్న సషల్ మీడియాను, సపోర్టా చేసుతిన్న ఛానల్సా ని మరియు మీ లంటి వాళ్ళ సపోర్టా తీసుకుని 
ముందుకు వెళ్లోల్.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘి్ననూయాస్ గురించి మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
కళ్యూణ్ ముతాయూల: పారీటాకి ఏమనా్న చెయాయాలని మీ యొక్క ప్రయత్నం చాల అదు్తం మరియు అభినందనీయం. మీ విలువైన సమయాని్న పారీటా కోసం వెచి్చంచి అని్న 
నియోజకవర్గాల నుంచి వారతిలను స్టకరించి మీర్ పత్రికల్ ప్రచురించే విధానం చాల బాగుంది. మీర్ ఇదేవిధంగా మరింత ముందుకు వెళ్ళండి మంచి మీకు సహాయం 
సహకారం ఎలలోవేళల అందజేసతిం.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటాయంచ్ మేము అడిగన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపకగా సమాధానం చపపాన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ టం తరపున 
ధనయూవాదములు కళ్యూణ్ ముతాయూల గార్. మరొకరితో “జనసేనతో నా ప్రయాణం” లో మళ్ళీ కలుద్దం.
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సభయూతా్వలు చేసాను. 
దదపు 125 ఫేస్ బుక్ 
అకంట్్స రన్ చేశాను. 

అలానే కొనిని వేల 
వాట్సప్ గ్రూప్్స రన్ 

చేశాను
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