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గురువే జీవిత మార్గ దర్శి
* గురువులను వేధించడిం తగదు
శతఘ్ని న్యూస్:  ఉపాధ్యూయ దినోత్సవిం శుభవేళ విజ్ఞాన ప్రదాతలైన గురువులకు వినమ్ింగా ప్రణామాలు 
అర్పిస్తున్నినింటూ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఒక దేశిం 
లేదా ఒక జ్తి భవితవ్యూనికి మార్గదర్శకులు ఉపాధ్యూయులేనని మన సమాజింతోపాటు నేను విశ్వసిస్తును. 
ఉపాధ్యూయునిగా ప్రస్థాన్నిని ప్రారింభించి సర్్వననితమైన రాష్ట్రపతి పదవి అలింకర్ించిన శ్రీ సర్్వపల్లి 
రాధ్కృష్ణ గార్ జయింతిని ఉపాధ్యూయ దినోత్సవింగా జరుపుకోవడిం గురువులిందర్తోపాటు శ్రీ సర్్వపల్లిని 
గౌరవిించుకుననిట్లి. ఆయన మన ఆింధ్ర విశ్వవిదాయూలయిం ఉప కులపతిగా పని చేయడిం తెలుగువ్ర్కి దకికిన 
భాగయూిం. వేద కాలిం నుించి భారతదేశింలో గురు-శిషయూ అనుబింధిం కాలాలకు అతీతింగా కొనస్గుతూనే 
ఉింది. తమ విదాయూరుథాల ఉననితిని చూసి గురువులు పులకిించిపోతారు. నెల్లిరులో న్కు పాఠాలు చెప్పిన 
ఉపాధ్యూయులు ఇపపిటికీ న్ బాలయూ సేనిహితుల దా్వరా న్ యోగక్షేమాల గుర్ించి తెలుస్కుింటుింటారు. అది 
తెల్సినపుపిడలాలి మనస్ ఆనిందింతో నిిండిపోతుింది. వ్రు చెప్పిన మాటలు, బోధించిన పాఠాలు గురుతుకు 
వస్తుింటాయి. తల్లిదిండ్రుల తరువ్త గురువుల వదేదే అవ్జయూమైన వ్త్సలయూిం మనస్ను సపిర్్శస్తుింది. అటువింటి 
దైవ స్వరూపులైన గురువులిందరూ స్ఖ సింతోషాలతో విరాజిలాలిలని కోరుకుింటున్నిను.
* ఉపాధ్యూయుల స్నుకూల డిమాిండలికు మదదేతు
అయితే.. ఆనిందోతా్సహాలతో జరుపుకోవ్ల్్సన ఉపాధ్యూయ దినోత్సవిం ఆింధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రింలో కళ్విహీనింగా 
కనిప్ించే పర్సిథాతులు నెలకొనడిం బాధ కల్గిసతుింది. వై.ఎస్.ఆర్.సి.ప్. ప్రభుత్విం పెడుతునని మానసిక క్షోభ, 

హిింసకు వయూతిర్కింగా ఉపాధ్యూయులు ఈ వేడుకలు బహిషకిర్ించాలని తీస్కునని నిర్ణయిం వ్రు ఎింతగా నల్గిపోతున్నిర్ తెలుపుతోింది. జ్ఞాన్నిని పించే గురువులను వేధించిన 
వ్రిందరు చర్త్రహీనులుగా మిగిల్పోయారని గత అనుభవ్లు తేటతెలలిిం చేస్తున్నియి. వేధింపులతో పాల్స్తునని ఈ కబోది ప్రభుతా్వనికి ఉపాధ్యూయులు కళ్ళు తెర్ప్ించవలసిన 
సమయిం ఆసననిమైిందని భావిస్తున్నిను. ఉపాధ్యూయుల స్నుకూల డిమాిండలికు జనసేన పార్టీ తరపున సింపూర్ణ మదదేతు తెలుపుతున్నినని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పేర్కిన్నిరు.
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‘నా సేన కోసం నా వంతు’ విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజ్నగరిం నియోజకవర్గిం, రాజ్నగరిం మిండలిం శ్రీరాింపురిం 
గ్రామింలో జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ప్లుపు మేరకు జనసేన పార్టీని బలోపేతిం 
చేసేిందుకు నిర్వహిస్తునని ‘న్సేన కోసిం న్ వింతు’ కారయూక్రమిం ‘న్సేన కోసిం 
న్ వింతు’ కమిటీ కోఆర్డినేటర్ బతుతుల వింకటలక్ష్మి ముఖయూఅతిథిగా నిర్వహిించడిం 
జర్గిింది. ఈ కారయూక్రమింలో అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు, సిదా్ధింతాలు 
నచిచి వైసిప్, టిడిప్కి చెిందిన స్మారు 100 మింది జనసేన న్యకులు బతుతుల 
బలరామకృష్ణ, ‘న్ సేన కోసిం న్ వింతు’ కమిటీ కోఆర్డినేటర్ శ్రీమతి బతుతుల 
వింకటలక్ష్మిల ఆధ్వరయూింలో జనసేన పార్టీలో జ్యిన్ అవడిం జర్గిింది. అనింతరిం 
కారయూక్రమింలో పలువురు న్యకులు మాటాలిడుతూ “న్ సేన కోసిం న్ వింతు” 
కారయూక్రమానిని విజయవింతిం చేసి, ఎవర్కి తోచిన విధింగా వ్రు విరాళ్లు పింప్ 
జనసేన పార్టీ ఆర్థాక పర్పుష్టీకి సహకర్ించాలని ప్లుపునివ్వడిం జర్గిింది. జనసేన 
శ్రేణులు అిందరూ మీకు తోచిన విధింగా జనసేన పార్టీ ఖాతాకు అనుసింధ్నమైన 
నెింబర్ కు ఫోన్ పే లేదా గూగుల్ పే చేసి విరాళ్లు ఇవ్్వలని విజఞాప్తు చేశారు. 
ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన న్యకులు బతుతుల బలరామకృష్ణ సరపిించులు కిమిడి 
శ్రీరామ్, గళళు రింగా, గుల్లిింకల లోవరాజు, సీనియర్ న్యకులు యర్ింశెటిటీ శ్రీను, 
మదిదేరెడిడి బాబులు, అర్గెల రామకృష్ణ, కామిశెటిటీ హిమశ్రీ, రామిశెటిటీ విష్్ణ, గింగిశెటిటీ 
రాజింద్ర న్యకులు జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

జనంకోసం జనసేన మహా 
పాదయాత్ర

శతఘ్ని న్యూస్: రాజ్నగరిం నియోజకవర్గఒ, కోరుకొిండ 
మిండలిం, కనుపూరు గ్రామింలో సమవ్రిం జనింకోసిం జనసేన 
మహా పాదయాత్ర జర్గిింది. ఈ కారయూక్రమింలో “న్ సేన కోసిం న్ 
వింతు” కమిటీ కోఆర్డినేటర్ శ్రీమతి బతుతుల వింకటలక్ష్మి ఆధ్వరయూింలో 
జర్గిన ఈ కారయూక్రమింలో గ్రామింలో ప్రతి ఒకకిర్ని కలుస్తు, ప్రతి 
గడప ఎకుకితూ జనసేన పార్టీ విధవిధ్న్లను వివర్స్తు… జనసేన 
అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ కి ఒక అవకాశిం ఇవ్్వలని జనసేన పార్టీని 
ఆశీర్వదిించాలని అభయూర్థాస్తు జనసేన పార్టీ సింబింధించిన కరపత్రాలు 
అిందజయడిం జర్గిింది. ఈ కారయూక్రమింలో సీనియర్ న్యకులు 
కర్రి దొరబాబు, బదిరెడిడి దొరగారు, అడ్డిల శ్రీను, మనయూిం శ్రీను, 
చికాకిల దొరబాబు, మిర్యాల స్యి, న్యకులు కారయూకరతులు పెదదే 
ఎతుతున వీర మహిళలు పాల్్గన్నిరు.

అమరశెట్టి  అపర్ణకు 
ఆర్ధిక సాయమందంచిన
శ్రీమతి బత్తు ల వంకటలక్ష్మి

శతఘ్ని న్యూస్: రాజ్నగరిం, కోరుకొిండ మిండలిం, కణుపూరు గ్రామింలో ఇింటిఇింటికి 
తిరుగుతునని సిందర్ింలో, అమరశెటిటీ అపర్ణ గతకొింతకాలింగా దీర్ఘకాల్క వ్యూధులతో 
బాధపడుతునని విషయిం తెలుస్కునని “న్ సేన కోసిం న్ వింతు” కమిటీ కో ఆర్డినేటర్ 
శ్రీమతి బతుతుల వింకటలక్ష్మి వింటనే సపిిందిించి, ధైరయూిం చెప్పి, జనసేన పార్టీ తరుపున అిండగా 
ఉింటామని భర్స్ ఇచిచి వైదయూ ఖరుచిల నిమితతుిం 5,000/₹ ఆర్థాక సహాయిం చేసి, సేన్ని 
కి తగ్గ సేవకురాలు అనిప్ించుకున్నిరు. ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన న్యకులు మర్యు 
జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.
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జనంకోసం జనసేన 281వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: జగ్గింపేట, జనింకోసిం జనసేన 281వ ర్జులో భాగింగా జగ్గింపేట 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇించార్జ్ పాటింశెటిటీ శ్రీదేవిస్రయూచింద్ర ఆధ్వరయూింలో జనసేన 
వనరక్షణ దానిమ్మ మొకకిల పింప్ణీ కారయూక్రమిం జగ్గింపేట మిండలిం కాట్రావులపల్లి 
గ్రామింలో జర్గిింది. ఈ కారయూక్రమింలో భాగింగా సమవ్రిం 1000 మొకకిలు పించడిం 
జర్గిింది. నేటి వరకు నియోజకవర్గిం మొతతుింగా 46260 దానిమ్మ మొకకిల పింప్ణీ 
జర్గిింది. ఈ కారయూక్రమానిని విజయవింతిం చేసిన జగ్గింపేట మిండల అధయూక్షులు మర్శే 
రామకృష్ణ, జగ్గింపేట మిండల మహిళ్ కమిటీ అధయూక్షురాలు లింకపల్లి భవ్ని, జగ్గింపేట 
మిండల ఉపాధయూక్షులు తోలాటి ఆదిన్రాయణ, జగ్గింపేట మిండల ప్రధ్న కారయూదర్్శ 
గిండికోట వీరపాిండు, జగ్గింపేట సషల్ మీడియా సమాచార కారయూదర్్శ దాడి మణికింఠ, 
పస్పులేటి వింకట స్రాయూరావు, కాట్రావులపల్లి గ్రామ అధయూక్షులు శివుడు పాపారావు, గ్రామ 
ఉపాధయూక్షులు చిటీటీడి రామారావు గార్కి, చకకిపల్లి సతీష్, న్రలి దినిన్రాయణ, బింగారు 
రామస్్వమి, కర్రి బాబ్జ్, రామకుర్తు శ్రీ బాలకృష్ణ, తోట వింకననిబాబు, చిటీటీడి చింద్ర మురళి, 
చిటీటీడి దురా్గప్రస్ద్, చిటీటీడి తాతాజీ, ప్రగడ స్రయూ సతయూన్రాయణ, వింగయయూమ్మపురిం నుిండి 
రౌతు పైడియయూ, గోనేడ నుిండి నలలిింశెటిటీ చిటిటీబాబు, వలలిభశెటిటీ న్ని, బూరుగుపూడి నుిండి 
కోడి గింగాధర్ జగ్గింపేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇించార్జ్ పాటింశెటిటీ శ్రీదేవిస్రయూచింద్ర 
కృతజఞాతలు తెల్యజస్రు.

జనసేన జన జాగృతి యాత్ర 
12వ రోజు

శతఘ్ని న్యూస్:  రాజ్నగరిం నియోజకవర్గిం, సీతానగరిం మిండలింలో 12 వ ర్జు 
చిన కొిండేపూడి గ్రామింలో 12 వ ర్జు జన జ్గృతి యాత్ర కారయూక్రమాిం ప్రజలా 
ఆదరణతో ముిందుకు స్గుతుింది రాజ్నగరిం నియోజకవర్గిం జనసేన పార్టీ ఇించార్జ్ 
మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్ ఆధ్వరయూింలో అయన అదేశలు మేరకు జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
కారయూదర్్శ గింటా స్వరూప దేవి కీలక పాత్ర వహిస్తునని ఈ తేనిటీ విిందు కారయూక్రమింలో 
తూరుపిగోదావర్ జిలాలి ప్రధ్న కారయూదర్్శ మైరెడిడి గింగాధర్ సమక్షింలో సీతానగరిం 
మిండలిం జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు కార్చరలి విజయ్ శింకర్ వైస్ ప్రెసిడింట్ కాతా 
సతయూన్రాయణ వేరామహిళ కిందికటలి అరుణ కుమార్ చిడిప్ న్గేష్, దుబాయ్ శ్రీను, 
గేదల సతితుబాబు, తన్నిరు తాతాజీ, చదువు ముక్తుశ్వరరావు, తెలగింశెటిటీ శివ జనసేన 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలను, సిదా్ధింతాలను గ్రామింలోని ప్రజలకు వివర్స్తు 
జనసేన పార్టీ గురుతు అయిన గాలిజు గాలిస్తో తేనిటీ ఇవ్వడిం జర్గిింది దానికి ప్రజలిందరూ 
సహకర్ించి ఈస్ర్ జనసేన పార్టీని ఆశీర్వదిించాలని, పవన్ కళ్యూణ్ కి ఒక అవకాశిం 
ఇచిచి జనసేన ప్రభుతా్వనిని స్థాప్ించాలని, గ్రామింలో ప్రతి ఒకకిర్ని అభయూర్థాస్తు జనసేన 
షణు్మఖ ముద్ించిన కరపత్రిం పించడిం జర్గిింది. ఈ కారయూక్రమింలో భార్ ఎతుతున 
జనసేన న్యకులు, వీర మహిళలు మర్యు జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

రాజం జనసేన ఆధ్వర్ంలో 
ఉపాధ్్యుల దినోత్సవ వేడుక

శతఘ్ని న్యూస్: రాజ్ిం, భారత ఉపరాష్ట్రపతి సర్్వపల్లి 
రాధ్కృష్ణ జయింతి మర్యు జ్తీయ ఉపాధ్యూయ దినోత్సవ 
సిందర్ింగా రాజ్ిం జనసేన పార్టీ ఆఫీస్లో రాజ్ిం నియోజవర్గ 
న్యకులు ఎనిని రాజు ఆధ్వరయూింలో ఉపాధ్యూయుల దినోత్సవ 
వేడుకలు భాగింగా విశ్ింతి ఉపాధ్యూయులను సన్్మనిించడిం 
జర్గిింది. అదేవిధింగా సర్్వపల్లి రాధ్కృష్ణ జయింతి వేడుకలను 
ఘనింగా నిర్వహిించడిం జర్గిింది. ఈ కారయూక్రమింలో విశ్ింత 
ఉపాధ్యూయులు, జనసైనికులు పాల్్గనడిం జర్గిింది.
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https://www.facebook.com/sataghninews
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జనసేన పార్టీ కోసం శక్తివంచన లేకండా పనిచేస్తినని జనసైనికల జోలిక్ వసేతి సహంచేదిలేదు
శతఘ్ని న్యూస్: వైరా నియోజకవర్గిం, పర్ధలో గల గననివరిం గ్రామింలో 
ఇటీవల జనసేన పార్టీ బలోపేతిం దిశగా అడుగులు పడుతునని తరుణింలో 
అలాగే మొనని జర్గిన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ జన్మదిన వేడుకలు పార్టీ 
తరఫున ఘనింగా నిర్వహిించిన సిందర్ింగా ఎకకిడ జనసేన బలిం 
మర్ింతగా పెర్గి అధకార పార్టీకి మైలేజ్ తగు్గతుిందో అని స్్ధనిక టిఆర్ఎస్ 
సరపిించ్ భరతు అయిన (షాడో సరపిించ్) కోటిరెడిడి… మేడ అనిల్ అనే 
జనసేన క్రియాశీలక కారయూకరతును బెదిర్ించడమే కాకుిండ్, పోలీస్ ఠాణాకు 
ప్ల్ప్ించి విచక్షణారహితింగా అసభయూ పదజ్లింతో దూష్ించడమే కాకుిండ్ 
అనిల్ తల్లి ముిందు నినుని చింపేస్తును అని బెదిర్ించడిం జర్గిింది. ఈ 
విషయానిని వైరాకి చెిందిన జనసేన యువజన విభాగ ఆర్గనైజిింగ్ సెక్రటర్ 
కోరుటలి రామకృష్ణ దా్వరా అనిల్ కుటుింబసభుయూలు పార్టీ పెదదేల దృష్టీకి 
తీస్కొని వళళుడిం జర్గిింది. వింటనే సపిిందిించిన జనసేన పార్టీ తెలింగాణ 
రాష్ట్ర న్యకులు ఉమ్మడి ఖమ్మిం జిలాలి ఇించార్జ్ రామ్ తాళ్లిర్ జనసేన 
రాష్ట్ర యువజన విభాగిం అధయూక్షులు లక్షష్మణ్ గౌడ్ మర్యు జనసేన పార్టీ 
స్ింసకిృతిక విభాగిం రాష్ట్ర కారయూదర్్శ దుింపటి శ్రీనివ్స్ సపిిందిస్తు అకకిడికి 

ఉమ్మడి ఖమ్మిం జిలాలి జనసేన యువజన విభాగ అధయూక్షులు డేగల రామచింద్రరావుని గననివరిం గ్రామిం వళిలి జర్గిన సింఘటన పైన అనిల్ కుటుింబ సభుయూలతో మాటాలిడి 
వ్ర్కి దైరయూిం చెప్పి వ్ర్ కుటుింబానికి అిండగా ఉిండ్లని కోరడింతో వింటనే అకకిడికి చేరుకుని పూరా్వపరాలను పర్శీల్ించి ఈ మొతతుిం సింఘటన జరగడ్నికి 
కారణమైన షాడో సరపిించ్ కోటిరెడిడి పై వైరా పోలీస్ సేటీషన్ లో ప్రాయూదు చేసి తక్షణమే క్స్ నమోదు చేసి చరయూలు తీస్కోవ్ల్్సిందిగా కోరటిం జర్గిింది. ఇటువింటి 
ఘటనలు మును్మిందు మరెకకిడ్ జరగకుిండ్ చూస్తు ఒకవేళ జర్గిన ఉమ్మడి ఖమ్మిం జిలాలిలో జనసేన పార్టీ కోసిం పనిచేసే కారయూకరతులను, జనసైనికులను బెదిర్ించి, 
భయబ్ింతులకు గుర్ చేసిన్ చూస్తు సహిించబోమని వ్ర్కి అిండగా నిలబడి ఎింతటి న్యూయపోరాటిం చేయడ్నికైన్ సిద్ధమని తెల్యజస్తు ఇటువింటి ఉడత ఊపులకు 
జనసేన బయపడదని రానునని ర్జులోలి పార్టీని ప్రతీ గ్రామింలో మర్ింతగా బలోపేతిం చేస్తుమని ఎింతటి కటిన పర్సి్ధతులనైన్ ఎదుర్కివడిం, అది తమ అధనేత చెప్పిన 
విధింగా ఎింత క్రిిందికి తొకాకిలని చూసేతు అింతకింట్ ఎతుతుకు ఎదుగుతామని సపిషటీించేస్రు. ఈ కారయూక్రమింలో యువజన విభాగ ప్రధ్న కారయూదర్్శ మేడబోయిన కార్తుక్, 
బోనకల్ మిండల మిండల ప్రెసిడింట్ తాళ్లిరు డేవిడ్, విదాయూర్థా విభాగిం గింధిం ఆనింద్, షేక్ మాల్క్, ఉతతుిం, గోప్కృష్ణ మర్యు జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.
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‘నా సేన కోసం నా వంతు’ కార్క్రమంలో ప్రతి 
ఒక్కరూ భాగస్్వమ్ం కావాలి: మాకినీడి శేషుకుమారి
శతఘ్ని న్యూస్: కాకిన్డ జిలాలి, ప్ఠాపురిం పటనిింలో స్థానిక 12వ వ్రుడి నిందు పుణయూమింతుల 
స్రయూన్రయణ మూర్తు ఆధ్వరయూింలో ప్ఠాపురిం జనసేన పార్టీ ఇించార్జ్ మాకిన్డి శేష్కుమార్ 
పరయూటిించి జనసేన పార్టీ సిదా్ధింతాలను ఆశయాలను ప్రజలకు వివర్ించి న్ సేన కోసిం న్ 
వింతు కారయూక్రమింలో వ్ర్ని కూడ్ భాగస్్వమయూిం చేదాదేమని ప్ఠాపురిం పటటీణిం 12వ వ్రుడిలో 
శేష్కుమార్ మాటాలిడుతూ. జనసైనికులు వీర మహిళలతో మీ బాధయూతగా మీతో తోచిన 10 
రూ. నుించి అమింట్ ను పార్టీ కి డొనేట్ చేయిండి, చేయిించిండి, అలాగే మీ ఫ్ిండ్్స అిండ్ 
ఫ్యూమిలీ అిందర్తో కూడ్ తోచిన అమింట్ డొనేట్ చెయయూమని ప్లుపునిచాచిరు. జనసేన పార్టీ 
పేద, బడుగు, బలహీన వరా్గల అభవృది్ధని ఆకాింక్ించే పార్టీ జనసేన 2014 మార్చి 14వ తేదీన 
పార్టీ ఆవిర్విించినపపిటి నుిండి ప్రజల పక్షాన నిలబడి ప్రభుత్వ తపుపిలపై, రాష్ట్రింలో జరుగుతునని 
అన్యూయాలపై, మహిళలపై జరుగుతునని దాడులపై పోరాటిం చేస్తునని పార్టీ జనసేన. జనసేన 
పార్టీ, న్ సేన కోసిం…న్ వింతు ఈ 12 వ్రుడిలో మహిళలు జనసైనికులు 40 మింది 15 
వేల రూపాయలు అిందిించడిం, ఈ గొపపి కారయూక్రమానిని ప్రారింభించటిం అిందులో మేము కూడ్ 
భాగస్్వములమవుతూ 7288040505 నింబరుకు ఫోన్ పే, గూగుల్ పే లో పార్టీకి అిందరూ 
అిందిించడిం జర్గిిందని ఈ మహిళల కృష్ చూస్తుింట్ పవన్ కళ్యూణ్ సీఎిం చేయడ్నికి సిద్ధింగా 
ఉన్నిమని చెపపిటిం, ఆయన 25 క్జీల బ్యయూిం కాదు 25 సింవత్సరాల భవిషయూతుతు ఇస్తుననని 
గొపపి న్యకుడు, అదేవిధింగా జనసేన పార్టీ ఆవశయూకతను ప్రజలకు తెల్యజస్తు వ్ర్ని కూడ్ 
ఇిందులో భాగస్్వమయూిం అవ్్వలని తెల్యజశారు. ఈ కారయూక్రమింలో డ్కటీర్ మాకిన్డి వీర ప్రస్ద్, 
పుణయూమింతుల స్రయూన్రయణ మూర్తు, పబ్బిరెడ్డి స్ర్ష్ యూత్ న్గ ఆరయూన్, లక్షష్మణ, గౌతు శివ, 
కె.రాజు, టి. ప్రశాింత్, మేళిం రామకృష్ణ, పబ్బిరెడిడి దురా్గ ప్రస్ద్, అశోక్, కసిరెడిడి న్గేశ్వరావు, 
బింటుపల్లి ప్రస్ద్, న్మా స్యిబాబు, జనసైనికులు న్యకులు వీర మహిళలు తదితరులు 
పాల్్గన్నిరు.

జఞానం అనే వెలుగులోకి నడిపిస్తున్న గురువులందరికి 
పాదాభివందనాలు: ఆదాడ మోహనరావు

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరిం, సమవ్రిం ఉపాధ్యూయుల దినోత్సవిం మర్యు భారతరతని, 
మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి సర్్వపల్లి రాధ్కృష్ణ జయింతిని పురసకిర్ించుకొని జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూింలో 
పార్టీ సీనియర్ న్యకులు అదాడ మోహనరావు కనపాక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉనని సర్్వపల్లి 
విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివ్ళ్లు అర్పిించారు. ఈ సిందర్ింగా అయన మాటాలిడుతూ 
భారతరతని, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి సర్్వపల్లి రాధ్కృష్ణ యావతా్రత దేశానిక్ గురువని, దేశానికి 
చేసిన సేవలు ఎనలేనివని, ఇటువింటి మహన్యునిని ప్రతీ ఉపాధ్యూయన్ ఉపాధ్యూయులు 
ఆదర్శింగా తీస్కోవ్లని, అజ్ఞానిం అనే చీకటి నుిండి జ్ఞానిం అనే వలుగులోకి నడిప్ించే 
గురువులిందర్కి జనసేన పార్టీ తరుపున పాదాభవిందన్లని అన్నిరు. ఇటువింటి గురువులకు 
ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్విం వ్ర్కి ఇవ్్వల్్సన, ఇస్తుననని బకాయులు ఇవ్్వలని, ఇదేగురువులకు మదయూిం 
షాపులవదదే, కర్న్ వింటి విపతకిర పర్సిథాతులోలి హాసిపిటలోలి ఉించడిం వింటి న్చమైన సింసకిృతి 
మానుకోవ్లని జగనో్మహన్ రెడిడి ప్రభుతా్వనికి హెచచిర్ించారు. ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన 
పార్టీ సీనియర్ న్యకులు, జిలాలి చిరింజీవి యువత అధయూక్షులు తాయూడ రామకృషా్ణరావు(బాలు), 
జనసేన పార్టీ సీనియర్ న్యకులు ప్డుగు సతీష్, న్యకులు కొయాయూన లక్షష్మణ్ యాదవ్, 
ముదిల్ శ్రీనివ్సరావు, అలాలిబోయిన శివ గణేష్ యాదవ్, యాతపేట రవి, రాజు పాల్్గనడిం 
జర్గిింది.

నరసరావుపేట జనసేన ఆధ్వర్ంలో 
సర్్వపలిలి రాధ్కృష్ణ జయంతి

శతఘ్ని న్యూస్: నరసరావుపేట, జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూింలో లాల్ బహుదూర్ 
కూరగాయల మారెకిట్ సెింటర్లి జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదర్్శ సయయూద్ జిలాని 
న్యకత్వింలో భారత మాజీ రాష్ట్రపతి డ్కటీర్ సర్్వపల్లి రాధ్కృష్ణ 125 వ జయింతి 
మర్యు మాతృమూర్తు భారతరతని మదర్ థెర్స్్స 24వ వర్ధింతి సిందర్ింగా 
నివ్ళ్లర్పిించటిం జర్గిింది. ఈ సిందర్ింగా న్యకులు మాటాలిడుతూ 
డ్కటీర్ సర్్వపల్లి రాధ్కృష్ణ అధ్యూపకుడి నుిండి భారత రాష్ట్రపతి వరకు ఎదిగిన 
గొపపి తెలుగువ్డు సర్్వపల్లి రాధ్కృష్ణ అని, ఆయన జయింతిని దేశవ్యూపతుింగా 
టీచర్్స డే గా జరుపుకుింటూ తమ బోధనలతో జ్తి వికాస్నికి పాటుపడుతునని 
గురువులిందర్కీ గురుపూజోత్సవిం సిందర్ింగా వ్ర్ని స్మర్ించుకుింటూ జనసేన 
పార్టీ ప్రతి కారయూకరతు డ్కటీర్ సర్్వపల్లి రాధ్కృష్ణన్, మాతృమూర్తు మదర్ థెర్స్్స 
ఆశయాలను ఆచరణలో పాటిస్తు ముిందుకు స్గాలని ఆకాింక్ించారు. ఈ 
కారయూక్రమింలో పార్టీ జిలాలి కారయూదర్్శ అదేదేపల్లి ఆనింద్ బాబు, మిండల అధయూక్షులు 
కృష్ణింశెటిటీ గోవిిందు, ఆర్కి యాదవ్, గుపాతు శ్రీకాింత్, షేక్ న్గుల్ మీరా, మిర్యాల 
సము, వలలిింశెటిటీ శ్రీను, ఎస్.డి.గౌస్, ఉల్లి చింటి, పోతింశెటిటీ రాము, జషటీ మల్లి, 
బ్మా స్ింబయయూ, యలమల కొిండ, కొవ్్వరు నరసిింహారావు, చెనునిపల్లి స్ింబ 
తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

‘నా సేన కోసం నా వంతు’ కార్క్రమాని్న 
విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చిన 

పలమనేరు జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: పలమనేరు, సమవ్రిం పలమనేరు రూరల్ మిండలిం బయయూపపి 
గార్ పల్లి పించాయితీ న్యకులు మర్యు కారయూకరతులతో మిండలాధయూక్షులు 
న్గరాజు మోతుకూరు కలసి రాబోయే ర్జులోలి మిండల పర్ధలో ఉనని ప్రతి 
ఊర్లి పార్టీ సిదా్ధింతలను ప్రజలోలికి ఏవిధింగా తీస్కుని వళ్లిలని చర్చిించడిం 
జర్గిింది అలాగే పార్టీ అధయూక్షులుపవన్ కళ్యూణ్ విన్తనిింగా ప్రారింభించిన ‘న్ 
సేన కోసిం న్ వింతు’ అనే కారయూక్రమింలో ప్రతి జనసేన న్యకులు, కారయూకరతులు 
మర్యు అభమానులు తమ మదదేతుని ఆర్్ధక మదదేతుగా చూడకుిండ్ సింఖాయూ 
బలిం చూప్ించడిం కోసమే అిందుకు నిదర్శనమే రూ.10 నుిండి మీ సథామత 
కొదిదే కాింట్రిబూయూషయిన్ చేసి జనసేన పార్టీకి మదదేతుగా ఉిండ్లని కోరారు. 
మర్యు అకోటీబర్ 5 నుిండి అధయూక్షులు వ్రు ప్రారింభించనునని బస్్స యాత్ర 
సిందరబిింగా మన పించాయితీ పర్ధలో ఉనని సమసయూలను ఒక మెమోరాిండింగా 
ఇసేతు పవన్ కళ్యూణ్ వచిచినపుపిడు ఆయనకు తెల్యచేసి సమసయూలు పర్షకిరానికి 
కృష్చేస్తునన్నిరు. అలాగే అకోటీబర్ 2 న గాింధీ జయింతి సిందరబిింగా 
మిండల పర్ధలో పలు పించాయతీలోలి జనసేన జిండ్ను ఆవిషకిర్ించేలా 
నిర్ణయిించుకున్నిమన్నిరు. నియోజకవర్గింలో రూరల్ మిండలిం చాలా బలింగా 
ఉిండ్లని ఉిండేలా ప్రకతిఒకకిరు కృష్ చేయాలన్ ఈ సిందరబిింగా ఆదేశిించారు. 
ఈ కారయూక్రమింలో మిండల ఉపాధయూక్షుడు వినోద్ రాయల్, జనరల్ సెక్రటర్లు 
మాధవ శివ, గిర్, ఉమాపతి, చింద్రశేఖర్, కోదిండ, వేణు, దాము, రాజు, జోయూతి, 
హేమింత్, మహేష్, వ్స్, తిరుమలేష్, హర్ష్, పరిందమా, నర్ష్, లక్షష్మయయూ, 
రాజింద్ర, వింకట్ష్, సమురాజు, శ్రీనివ్స్లు, ధనపాల్ తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

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


మంగళవారం, 06 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఆమదాలవలసలో 
జనంతో జనసేన కార్క్రమం 16వ రోజు

శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస నియోజకవర్గింలో, జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆశీస్్సలతో, జనసేన పార్టీ న్యకులు కొతతుకోట న్గేింద్ర, కోరుకొిండ మలేలిశ్వరరావు, 
అింప్ల్ విక్రమ్ ఎింప్టిసి, న్యకులు, కారయూకరతులు ఆధ్వరయూింలో జనింతో జనసేన 
కారయూక్రమింలో భాగింగా 16వ ర్జు, లక్ష్మీదేవి పేట గ్రామింలో ఇింటిింటికి వళిలి ప్రజ్ 
సమసయూలు తెలుస్కోవడిం జర్గిింది. ప్రధ్న సమసయూ పింట పొలాలకి న్టి సమసయూ, 
వరాషాధ్రిం మీద ఆధ్రపడి, పింటలు పిండిించవలసి వస్తుింది, సమయానికి పింట 
చేతికి రాకపోవడిం వలన రైతులు తీవ్ర ఇబబిిందులకు గురవుతున్నిరు. దీనిపై రైతులకు 
అిండగా, జనసేన పార్టీ, పోరాటిం చేస్తుిందని రైతులకు భర్స్ కల్పిించడిం జర్గిింది. 
ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన న్యకులు శ్రీను, సింఘిం న్యుడు, రమేష్, సింతోష్ 
న్యుడు, ప్రస్ద్, బుజిజ్, మని, స్యి, మొహను, జగదీశ్ అలానే గ్రామ న్యకులు, 
కారయూకరతులు పెదదేలు పాల్్గని కారయూక్రమానిని విజయవింతిం చేసినిందుకు ప్రతి ఒకకిర్కి 
పేరుపేరున్ హృదయపూర్వక ధనయూవ్దములు తెల్పారు.

రామచంద్రపురం జనసేన ఆధ్వర్ంలో 
ఉపాధ్్యుల దినోత్సవ వేడుక

శతఘ్ని న్యూస్: రామచింద్రపురిం, సెపెటీింబర్ 5 ఉపాధ్యూయ దినోత్సవిం సిందర్ింగా 
రామచింద్రపురిం నియోజకవర్గిం జనసేన పార్టీ ఇించార్జ్ పోల్శెటిటీ చింద్రశేఖర్ మర్యు 
పటటీణ అధయూక్షులు గొలలిపల్లి కృష్ణ పటటీణ యూత్ అధయూక్షులు మిధల్ కుమార్ జైన్ ఆధ్వరయూింలో 
సమవ్రిం రామచింద్రపురిం పటటీణిం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ కారాయూలయింలో 
న్గమణి టీచర్, సలాది న్యుడు మాసటీర్, రాఘవరావు మాసటీర్ మర్యు చప్పిడి చింద్రనని 
కాపు మాసటీర్ ఇింటికి వళిలి దుశు్శలువ్లతో పూలమాలతో సన్్మనిించడిం జర్గిింది. వ్ర్ 
యెుకకి ఆశీస్్సలను తీస్కోవడిం జర్గిింది. ఈ కారయూక్రమింలో మూడో వ్రుడి కౌని్సలర్ 
అింకిం శ్రీనివ్స్ జనసేన న్యకులు నింబుల న్గు, లింక సతయూన్రాయణ, అకికిరెడిడి 
శ్రీను, పోల్శెటిటీ పెదబాబు, జిలాలి కారయూక్రమాల నిర్వహణ కమిటీ సభుయూలు ఆరింకోటి 
అచుయూతానింద్, స్యి కుమార్, రాింబాబు న్యుడు, మాకిన్డి వీరబాబు, విలాలి కార్తుక్, 
నిందికోళళు దురా్గ ప్రస్ద్, సెలగల వింకట్ష్, పలాలి న్గేింద్ర తదితర జనసైనికులు ఈ 
ఉపాధ్యూయ దినోత్సవ కారయూక్రమింలో పాల్్గనడిం జర్గిింది.

స్ందనలో వినతిపత్రమిచ్చిన రాజంపేట జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: అననిమయయూ జిలాలి, రాజింపేట నియోజకవర్గిం, గత ఏడ్ది వచిచిన 
వరదలకు మిందపల్లి. పులపతూతురు గ్రామాలోలి ఇళ్ళు పూర్తుగా తుడిచి పెటుటీకుపోవడిం 
జర్గిింది. దీనికి ప్రభుత్విం సపిిందిించి ఇళ్ళు నిర్్మించకపోవడింతో గుడ్రాలు వేస్కుని 
జీవిస్తున్నిరని వ్ళళుకు ఇలులి నిర్్మించి ఇవ్్వలని కలెకటీర్ గిర్ష కి జనసేనపార్టీ ఆధ్వరయూింలో 
సపిిందన కారయూక్రమింలో వినతిపత్రిం అిందజశారు. ఈ కారయూక్రమింలో జనసేనపార్టీ 
న్యకులు అతిగార్ దినేష్, రామ శ్రీనివ్స్, హర్ రాయల్ నేతృత్వింలో వరద బాధత 
ప్రాింతాల వ్స్లు, మర్యు జనసైనికులు నరహర్, శ్రీనివ్స్లు, అజిస్ తదితరులు 
పాల్్గన్నిరు.

ఉపాధ్్యుల నా్యమైన డిమాండలిను తీరాచిలని 
డిమాండ్ చేసిన కుంటిమదిది జయరాం

శతఘ్ని న్యూస్: అనింతపురిం, 
గురుదేవోభవ, ఆచారయూదేవోభవ అింటూ 
గురువుకు అగ్ర పీఠిం వేసిన సింసకిృతి 
మనది. నేడు ఉపాధ్యూయ దినోత్సవము 
సిందర్ింగా ప్రపించవ్యూపతుింగా ఉనని 
ఉపాధ్యూయులకి మర్యు అనిని రింగాల 
గురుదేవులిందర్కీ శుభాకాింక్షలు 
తెల్యజస్తున్నిిం. ఆింధ్రప్రదేశ్ 
రాష్ట్రింలో ఉపాధ్యూయులిందరూ మేము 
గురు దినోత్సవ్నిని బహిషకిర్స్తున్నిిం 
జరుపుకోవట్లిదు అింటుింట్ చాలా 
బాధ కలుగుతుింది, రాష్ట్ర ప్రభుత్విం 

ఉపాధ్యూయుల పటలి వయూవహర్స్తునని తీరు చూసేతు చాలా ఆిందోళన కల్గిస్తుింది. రాష్ట్ర 
ప్రభుత్విం ఉపాధ్యూయులు తమ న్యూయమైన హకుకిల స్ధన కోసిం ర్డలికాకిల్్సన పర్సిథాతి 
కల్పిించినిందుకు చిింతిస్తున్నిిం. మర్యు ముఖయూింగా రాష్ట్ర ప్రభుత్విం ఉపాధ్యూయులకు 
వ్రు పనిచేసే స్కిలు ప్లలిల ముిందు వ్ర్ కుటుింబ సభుయూల ముిందు పోలీస్ల దా్వరా 
నేరగాళలికు ఇచేచి విధింగా నోటీస్లు ఇప్పిించడిం చూస్తుింట్ చాలా బాధ కలుగుతుింది. 
ఆింధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్విం తక్షణమే ప్రభుత్వ ఉదోయూగుల సమసయూలు మర్యు ముఖయూింగా 
ఉపాధ్యూయుల న్యూయమైన డిమాిండలిను తీరాచిలని డిమాిండ్ చేస్తున్నిిం. రైతుని, గురువుని 
బాధపెటిటీన వయూకుతులు కాన్ వయూవసథాలు కాన్ చర్త్రలో స్భక్షింగా ఉనని దాఖలాలు లేవు. 
తక్షణమే రాష్ట్ర ప్రభుత్విం చేస్తునని తపుపిను తెలుస్కొని ఉపాధ్యూయుల పటలి చితతుశుది్ధతో 
వయూవహర్ించాలని తెల్యజస్తున్నిిం. అనింతపురిం జిలాలి జనసేన ఉపాధయూక్షులు లాయర్ 
కుింటిమదిదే జయరాిం రెడిడి అన్నిరు.

అయినవిలిలిలో జనసేనాని పేరు మీద ప్రత్్క 
పూజలు

శతఘ్ని న్యూస్: ప్.గననివరిం, 
విన్యక చవితి పర్వదిన్లు 
పురసకిర్ించుకుని స్వయింభూ 
అయినవిల్లి వరసిదిదే విన్యక 
స్్వమి వ్ర్ ఆలయింలో 
జనసేన పార్టీ అదయూక్షులు 
కొణిదెల పవన్ కళ్యూణ్ 
పేరు మీద సతీ సమేతింగా 
ప్రతేయూక పూజలు(హోమాలు, 
అభషేకాలు) నిర్వహిించిన 
అమలాపురిం రూరల్ 

మిండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు ల్ింగోలు పిండు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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చరణ్ హర్ట్ సర్జరీ కోసం ఆరిధిక 
స్యమందించ్న బాబు పాలూరు

శతఘ్ని న్యూస్: బొబ్బిల్, జనసేన 
అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ జన్మదిన 
వేడుకలలో భాగింగా చివర్గా 
బొబ్బిల్ నియోజకవర్గిం గొలలిపల్లి 
గ్రామానికి చెిందిన చరణ్ అనే 
అబాబియికి హర్టీ సరజ్ర్ కోసిం ఆ 
కుటుింబానికి జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 

ప్రచార కారయూదర్్శ బాబు పాల్రు 10వేల రూపాయిల ఆర్థాక సహయిం అిందిించడిం 
జర్గిింది. ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన న్యకులు మర్యు జనసైనికులు పాల్్గనడిం 
జర్గిింది.

ప్రాధమిక పాఠశాల ఉపాధ్్యులకు 
జనసేన సనామానం

శతఘ్ని న్యూస్:   పాలకొిండ, 
డ్కటీర్ సర్్వపల్లి రాధ్కృష్ణ 
జన్మదినోత్సవిం సిందర్ింగా 
మనయూిం జిలాలి బొడలిపాడు 
ప్రాథమిక పాఠశాలలో ప్రస్తుత 
స్కిల్ విదాయూరుథాల సమక్షింలో 
మర్యు పూర్వ విదాయూరుథాలు 
అయినటువింటి గ్రామ యువత 
అిందర్ సమక్షింలో స్కిల్ 
ఉపాధ్యూయులు అయినటువింటి 
హెచ్ఎిం వ్రాడ రాింబాబు 

మాసటీర్ మర్యు బోనింగి వ్స్దేవరావు మాసటీరలికు బొడలిపాడు యువత సన్్మన 
కారయూక్రమిం చేయడిం జర్గిింది. ఈ కారయూక్రమానిని ఉదేదేశిించి జనసేన జ్న్ మాటాలిడుతూ 
యువత ప్రపించానికి మనల్ని పర్చయిం చేసేది తల్లిదిండ్రులైతే, ప్రపించానిని మనకి 
పర్చయిం చేసేది గురువు. అిందుక్ తల్లిదిండ్రుల తరా్వత గురువే దైవింతో సమానమని 
ఆలాింటి గురువులు అయినటువింటి ప్రాథమిక పాఠశాల ఉపాధ్యూయులకి గ్రామ 
యువత ఇలా సన్్మనిం చెయయూడిం చాలా గర్వకారణమని అలాగే ఈ టీచర్్స వచిచిన 
తరువ్త బొడలిపాడు విదాయూరుథాల చదువు క్రమశిక్షణ చాలా మెరుగుపడ్డియి అని చెపపిడిం 
జర్గిింది. ఇలాింటి ఉపాధ్యూయులు మా గ్రామింలో ఎకుకివ కాలిం పని చేయాలని 
మనస్ఫూర్తుగా కోరుకుింటున్నిమని ఉపాధ్యూయులిందర్కీ ఉపాధ్యూయ దినోత్సవ 
శుభాకాింక్షలు తెల్పారు.

బొలియశెటిట్ శ్రీకాంత్ ని సనామానించ్న 
నందిగామ జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: నిందిగామ నియోజకవర్గింలో జనసేనపార్టీ ఉమ్మడి కృషా్ణజిలాలి 
ఉపాధయూక్షులు బొల్యశెటిటీ శ్రీకాింత్ కి జనసేన పార్టీ నిందిగామ నియోజకవర్గ న్యకులు 
సన్్మనిం చేయడిం జర్గిింది. ఈ కారయూక్రమింలో కృషా్ణ జిలాలి జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
బిండ్రెడిడి రామకృష్ణ, జనసేన పార్టీ కృష్ణ పెన్ని కో ఆర్డినేటర్ రావి సౌజనయూ, జనసేనపార్టీ 
న్యకులు, వీరమహిళలు మర్యు జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

ఉపాధ్్యుల సనామాన సభలో పాల్గొన్న 
రెడిడి అప్ల నాయుడు

శతఘ్ని న్యూస్: ఏల్రు నియోజకవర్గిం 34 వ డివిజన్ లో బోస్ శిబ్రిం గౌరవ 
అధయూక్షులు కొతుతుల పూర్ణ మల్లిఖారుజ్నరావు ఆధ్వరయూింలో ఉపాధ్యూయులను ఘనింగా 
సతకిర్ించడిం జర్గిింది. ఈ కారయూక్రమింలో పశిచిమగోదావర్ జిలాలి అధకార ప్రతినిధ, 
ఏల్రు నియోజకవర్గ ఇించార్జ్ రెడిడి అపపిల న్యుడు పాల్్గనడిం జర్గిింది.

‘నా సేన కోసం నా వంతు’ కార్క్రమాని్న 
చాలంజ్ గా తీస్కుని 

విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చిన అనిత
శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలెలి, జనసేన అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ ఎింతో ప్రతిషాటీత్మకింగా 
ప్రారింభించిన న్ సేన కోసిం న్ వింతు అనే 
కారయూక్రమానిని ప్రతి ఒకకిరు ఒక ఛాలెింజ్ గా 
తీస్కొని తాము పార్టీకి తమకు తోచినింత 
సహాయానిని అిందిించి ఈ యొకకి విషయానిని 
తమ బింధువులకి చుటుటీపకకిల వ్ళళుకి 
సేనిహితులకు తెల్యజసి మర్ింత మిందిని 
పార్టీకి అనుసింధ్నిం చేయాల్్సిందిగా 
అదేవిధింగా ప్రతి మిండలింలోన్ 

పించాయతీల వ్ర్గా మిండల కమిటీ సభుయూలకు ఏ విధింగా ఈ కారయూక్రమానిని ప్రజలోలికి 
తీస్కువళ్లిల్ అనే అింశాల మీద చర్చిించడిం జర్గినది. అదేవిధింగా క్రియా మెింబర్షాప్ 
చేస్కునని అిందరు దయచేసి అస్త్ర యాప్ ఇన్్సటాల్ చేస్కోవ్లని, తదా్వరా పార్టీ 
తరఫున జర్గే ప్రతి ఒకకి కారయూక్రమిం ఈ యాప్ దా్వరా తెలుస్కోవచచిని, యాప్ ని ఎలా 
డౌనోలిడ్ చేస్కోవ్ల్ ఎలా ఉపయోగిించాల్ అనే అింశాల మీద చర్చిించడిం జర్గినది. 
ఈ కారయూక్రమింలో జిలాలి ప్రధ్న కారయూదర్్శ దారిం అనిత మదనపల్లి జనసేన సీనియర్ 
న్యకులు హర్, ముని ప్రస్ద్ పాల్్గన్నిరు.

పోలిశెట్టి చంద్రశేఖర్ ఆధ్వర్ంలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్: రామచింద్రపురిం నియోజకవర్గిం, జనసేన పార్టీ ఇించార్జ్ పోల్శెటిటీ 
చింద్రశేఖర్ ఆధ్వరయూింలో రామచింద్రపురిం పటటీణిం సీటీల్ వల్ పేట నుిండి ఎమా్మర్పిఎస్ 
జిలాలి అధయూక్షులు స్యికుమార్, సింజీవ్ కుమార్, నర్ష్ కుమార్ స్గర్, తదితరులు 
జనసేన పార్టీలో చేరడిం జర్గిింది. రామచింద్రపురిం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇన్చిర్జ్ 
పోల్శెటిటీ చింద్రశేఖర్ మర్యు రామచింద్రపురిం పటటీణ అధయూక్షులు గొలలిపల్లి కృష్ణ పటటీణ 
యూత్ అధయూక్షులు మిధల్ కుమార్ జైన్ సమక్షింలో రామచింద్రపురిం రూరల్ తాళలిపాలెిం 
గ్రామిం నుిండి మేడిశెటిటీ ఏడుకొిండలు, పింపన జగదీష్, పింపన న్ని, వనుిం స్యివీర్, 
వనుిం న్గారుజ్న, వనుిం రామగోవిిందు, వనుిం హర్ ప్రస్ద్, చెలబొడి దుర్గ, పింపన 
తారక్, కోట సతీష్, బొడుడి రతానిరాజు, కించి శివకృష్ణ తదితరులను శాలువ్లతో 
సతకిర్ించి జనసేన పార్టీ కిండువ్లు కప్పి స్దరింగా ఆహా్వనిించడిం పార్టీలోకి జర్గిింది. 
ఈ కారయూక్రమింలో జిలాలి కారయూదర్్శ బుింగరాజు, పటటీణ 3వ వ్రుడి కౌని్సలర్ అింకిం 
శ్రీనివ్స్, ఏరుపల్లి ఎింపీటీసీ స్క్ శివ కృష్ణ కుమార్, జిలాలి కారయూక్రమాల నిర్వహణ 
కమిటీ సభుయూలు ఆరింకోటి అచుయూతానింద్, జనసేన న్యకులు నింబుల న్గు, అకికిరెడిడి 
శ్రీనివ్స్, లింక సతయూన్రాయణ, శాఖా వీరనని దిగుమర్తు రాము, నింబుల స్ర్ష్, 
మణికింఠ, కొప్పిశెటిటీ రామకృష్ణ, రాింబాబు న్యుడు, సెలగల వింకట్ష్, ఖిండవిల్లి 
స్బ్రహ్మణయూిం, మాకిన్డి వీరబాబు, స్యి మళి, పలాలి న్గేింద్ర తదితర జనసైనికులు 
పాల్్గనడిం జర్గిింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అగ్్నప్రమాద బాధితురాలికి ఆరిధికస్యమందించ్ 
మనోధైరా్ని్నచ్చిన పితాని

శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరిం, నగర పించాయతీ 15వ వ్రుడి క్రాపచిింతలపూడి గ్రామింలో 
పోల్శెటిటీ వీరవేణి తాటాకు ఇింట్లి గాయూస్ లీక్ అయియూ ఇలులి పూర్తుగా దగ్ధమై సర్విం కోలోపియి ర్డుడిన 
పడిన కుటుింబానిని సమవ్రిం జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభుయూలు మర్యు 
ముమి్మడివరిం నియోజకవర్గ ఇించార్జ్ ప్తాని బాలకృష్ణ పరామర్్శించి బాధత కుటుింబానికి 5000 
రూపాయలు ఆర్థాక స్యిం అిందజయడిం జర్గిింది. అనింతరిం ముమి్మడివరిం మిండలిం ఠానేలింకలో 
జనసేన పార్టీ కారయూకరతు జనిపెలలి స్భాష్ కి అమా్మయి పుటిటీనిందున కుమారెతును ఆశీర్వదిించడిం జర్గిింది. 
మర్యు మోకాలు విర్గి బాధపడుతునని అదే గ్రామానికి చెిందిన వ్కపల్లి శ్రీనివ్సరావుని పరామర్్శించి 
2000 రూపాయలు ఆర్థాక స్యిం అిందజశారు. ఈ కారయూక్రమింలో స్నబోయిన మల్లికారుజ్నరావు, 
గోదశి పుిండర్ష్, జకకిింశెటిటీ పిండు, మాదాల బుజిజ్, మాదాల శ్రీధర్, గణేశుల శ్రీను, న్తి న్గేశ్వరరావు, 
పెటాటీ సతితుబాబు, సలాది శ్రీరామ్, చికకిిం సతయూన్రాయణ, మాదాల మన్ష్, బొబ్బిల్ శివ్జీ, పాయసిం 
స్యి, బొబ్బిల్ నిందు, కూనపరెడిడి రమేష్ తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

సమస్ల వలయంలో నరవ మన్్నపాలం
శతఘ్ని న్యూస్: పెిందుర్తు 
నియోజకవర్గిం, 88 వ్ర్డి, నరవ 
గ్రామింలో ఎనోని దశాబాదేల 
నుించి నివసిస్తునని స్మారు 50 
కుటుింబాల ఎసిటీ మనెని దొరలు తీవ్ర 
ఇబబిింది గురవుతున్నిరని జనసేన 
పార్టీ తరఫున, కాలన్ ప్రజలతో వళిలి 
సచివ్లయిం అడి్మన్ కి సమసయూల 
వినతిపత్రిం ఇవ్వడిం జర్గిింది. 

జనసేన పార్టీ న్యకులు గళళు శ్రీనివ్స్ మాటాలిడుతూ ఈ ప్రభుత్విం ఎసిటీ మనిని దొరలును చిననిచూపు 
చూస్తుిందని, వీరు చాలా దశాబాదేల నుిండి ఇకకిడ ఎసీటీ సర్టీఫికెట్్స తో జీవనిం స్గిస్తున్నిరని కాన్ ఈ 
ప్రభుత్విం వచిచిన తరా్వత ఎసీటీ సర్టీఫికెట్ రెనుయూవల్ చేయడ్నికి చాలా ఇబబిింది గుర్చేస్తుిందని తపపికుిండ్ 
వీరిందర్కీ జనసేన పార్టీ తరఫున అిండగా నిలబడతామని, వబ్బిన జన్ర్ధన శ్రీకాింత్ మాటాలిడుతూ 
ఈ కాలన్ ప్రజలు ఎసిటీ సర్టీఫికెట్్స రెనుయూవల్ చేయడ్నికి పలుమారులి అపె్లి చేసిన అధకారులు ర్జక్టీ 
చేస్తున్నిరని స్థానిక ప్రజ్ప్రతినిధులు ప్రభుత్వ అధకారులు నిమ్మకు న్రెతితునటులిగా వయూవర్స్తున్నిరని ఈ 
కాలన్కి రాకపోకలు స్గిించడ్నికి కన్సిం వీధలైటులి కూడ్ ఏరాపిటు చేయకుిండ్ ఈ ప్రభుత్విం ఎసిటీ 
మనిని దొరలను చిననిచూపు చూస్తున్నిరని ఇలా చూస్కుింటూ పోతే సరైన డ్రైనేజీ వయూవసథా లేకపోవడిం 
వలలి ఇకకిడ ఉనని ప్రజలు విింత విింత ర్గాలతో ఇబబిింది గురవుతున్నిరని, లోవలేటీజ్ వలలి ఇింట్లి 
ఉనని గృహ పర్కరాలు పాడైపోతున్నియని, వీర్కి ఎపపిటినుించో స్మశాన వ్టిక లేకపోవడిం వలలి 
చాలా ఇబబిిందులకు గురవుతున్నిరని ఈ విధింగా ప్రజలు సమసయూల వలయింతో బతుకుతునని స్థానిక 
ఎమె్మలేయూ అదీప్రాజు, గాని స్థానిక కార్పిర్టర్ మలులి ముతాయూల న్యుడు గాని నిమ్మకు నేరెతితునటులిగా 
వయూవహర్స్తున్నిరు దయచేసి ప్రభుత్వ అధకారులు ప్రజ్ప్రతినిధులు ఈ కాలన్ ప్రజలకు సమసయూల 
నుించి విముకితు కల్గిించే లాగా పనులు చేయాలని లేనియెడల జనసేన పార్టీ తరఫున రాబోయే ర్జులోలి 
ప్రభుత్వింపై మర్ింత ఒతితుడి తెచేచిలాగా నిసన కారయూక్రమాలు ఏరాపిటు చేస్తుమని దయచేసి అింతవరకు 
రానివ్వకుిండ్ ప్రభుత్విం ఈ సమసయూలను తీరాచిలని ర్ప్రజింట్షన్ ఇవ్వడిం జర్గిింది. ఈ కారయూక్రమింలో 
బొడుడి న్యుడు గవర శ్రీను అపపిలరాజు స్థానిక ప్రజలు రాజు, అరుజ్న్ మర్యు యువకులు పాల్్గన్నిరు.

వైద్్లను అభినందించ్న జనసేన ఎంపిపి
శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు, మల్కిపురిం మిండలిం, లకకివరిం గవరనిమెింట్ 
హాసిపిటలోలి సమవ్రిం ఉదయిం వైదుయూల విధులను పరయూవేక్ించిన జనసేన 
పార్టీ మల్కిపురిం మిండల ఎింప్ప్ మర్యు లకకివరిం గవరనిమెింట్ 
హాసిపిటల్ ఛైర్మన్ శ్రీమతి మేడిచరలి వింకట సతయూవ్ణి రాము. అనింతరిం 
గత 30 ర్జులోలి 30 కి పైగా ప్రసవ్లు జరగగా ప్రతి ఒక తల్లి బ్డడిల 
యోగ క్షేమాలను పరయూవేక్ించి తదుపర్ ఆస్పత్రి వైదుయూలను మర్యు 
సిబబిిందిని అభనిందిించడిం జర్గిింది.

ఉపాధ్్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు 
తెలిపిన ముస్నూరు జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: న్జివీడు, 
ఉపాధ్యూయ దినోత్సవిం 
సిందర్ింగా జనసేన పార్టీ 
అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ తరపున 
జనసేన న్యకులు పాశిం 
న్గబాబు ఆధ్వరయూింలో 
ముస్న్రు మిండలింలోని 
రమణకకిపేట జడ్పి హైస్కిలోలి 

ప్రధ్నోపాధ్యూయులు శ్రీమతి శారదని సన్్మనిించి, ఉపాధ్యూయులకు 
శుభాకాింక్షలు తెల్ప్ సీ్వటులి పించిపెటిటీన న్జివీడు నియోజకవర్గ జనసేన 
పార్టీ న్యకులు పాశిం న్గబాబు, చేకూర్ స్యి, నర్ింద్ర, త్రిన్థ్, 
రాజబోయిన స్బుబి, శివ తదితర జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

వినాయక నిమమాజ్జన కార్క్రమంలో 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: అననిమయయూ జిలాలి, రాజింపేట నియోజకవర్గిం, టి.స్ిండుపల్లి 
మిండల పర్ధలో “శ్రీ విన్యక చవితి ఉత్సవ్లోలి భాగింగా చెననిింశెటిటీపల్లి 
వ్సతువుయూలు 5వ ర్జు పురసకిర్ించుకుని నిమజజ్న కారయూక్రమింలో భాగింగా 
సమవ్రిం స్యింత్రిం స్ిండుపల్లి సెింటర్ సర్కిల్ నిందు సింసకిృతి, 
స్ింప్రదాయ పద్ధతులోలి డపుపి వ్యిదాయూలు, బాణసించాలు, చెకకిబజన మర్యు 
వివిధ రకాల మాధయూమాలోలి అింగరింగ వైభవింగా ఉతా్సహింగా స్థానికులు, 
గ్రామపెదదేలు, గ్రామస్థాలు, ప్రజలు, భకుతులు కల్సి శ్రీ విఘ్నిశ్వర స్్వమి 
వ్ర్కి పూజలు నిర్వహిస్తు ప్రజలిందరూ స్భక్షింగా ఉిండ్లని భకితు శ్రద్ధలతో 
గ్రామోత్సవిం నిర్వహిస్తు… నిమజజ్నిం కారయూక్రమానిని విజయవింతింగా 
నిర్వహిించారు. ఈ కారయూమింలో జనసేన న్యకులు రామ శ్రీనివ్స్ 
పాల్్గన్నిరు.

గురువులను సనామానించ్ ఆశిరా్వదం 
తీస్కున్న మైలవరం 

జనసేన ఇంచార్్జ
శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరిం, కొిండపల్లిలో 
చదువు చెప్పిన గురువులకు సన్్మనిం 
చేసి ఆశీరా్వదిం తీస్కునని మైలవరిం 
నియోజకవర్గిం జనసేన పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ 
మర్యు రాష్ట్ర అధకార ప్రతినిధ అకకిల 
రామ మోహనరావు(గాింధ).

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పర్యాటకమూ...పడకేసింది!
* టూర్జిం మాట ప టటీ ని ప్ర భుత్విం
* అవ కాశాలున్ని అల స త్విం
* అదు్త ప్రాింతాల పై కొర వ డిన శ్ర ద్ధ 
* పెద వి విరుస్తునని ప రాయూట కులు
* కోటాలిది రూపాయ ల ఆదాయానికి గిండి
శతఘ్ని న్యూస్: ఇింటికెవ రైన్ వ స్తున్నిరింట్ చాలు... ఉననిింత లో ఇింటిని స రుదేకుని 
అిందింగా క నిప్ించాల ని తాప త్ర య ప డుతుింది ఏ ఇలాలిల యిన్.
ఆ స గ టు ఇలాలిల్ పాటి శ్రద్ధ కూడ్ ప్ర భుతా్వనికి లేద నిప్స్తుింది... రాష్ట్రింలో ప రాయూట క 
ప్ర దేశాల దుసిథాతి చూస్తుింట్.
ఇలులి శుభ్ిం చేస్కోకుిండ్ ఎలా పడితే అలా ఉించే మహిళను ‘ఎడిడి ఇలాలిలు’ అింటారు.
మ ర్ అదు్త మైన ప రాయూట క ప్ర దేశాలు అడుగ డుగున్ ఉన్ని వ్టిని మ ర్ింత అిందింగా 
తీర్చిదిదాదేల నే ఉదేదేశ మే లేని ప్ర భుతా్వనిని ‘ఎడిడి స రాకిర’నే అనుకోవ్ల్.
ఇింటిని చూసి ఇలాలిల్ని చూడ్ల నేది స్మెత . ఇలులి అిందింగా ఉిందింట్ ఆ ఇలాలిలు 
ప నిమింతురాల ని అరథాిం.
ఆ లెకకి న రాష్ట్రింలోని టూర్స్టీ ప్రాింతాల ను చూసేతు చాలు... ప్ర భుత్వ ప ని తీరు ఎింత 
అసతు వయూ సతుింగా, బాధయూ తా రాహితయూింగా ఉిందో ఇట్టీ అరథా మ వుతుింది.
వైకాపా అధకారింలోకి వ చిచిన ఈ మూడేళలి లో రాష్ట్ర వ్యూపతుింగా ఉనని టూర్స్టీ 
ప్రాింతాల న్ని ప టిటీించుకునే న్థుడు లేన టుటీ కున్ర్లులితున్నియి. మెరుగు ప ర్చేిందుకు 
నిధులు వచిచిించ క వగ టు పుటిటీస్తున్నియి. ప రాయూట క ప్రాింతాలను తీర్చిదిదదే డ్నికి 
క న్స నిర్వహ ణ ను సైతిం గాల్కి వ దిలేయ డిం చూస్తుింట్ అస లే ఆర్థాక ఇబబిిందులోలి 
కూరుకుపోయిన ప్ర భుత్వ పైస ల ప్త లాట కమే కార ణ మ ని చెపపి క త పపి దు.
ఓ వైపు స్దీర్ఘ మైన స ముద్ర తీరిం...
మ ర్ వైపు ఏజన్్స ప్రాింతాలోలి ప చచి ని అడవులు...
అటు కోన సీమ కొబబి ర్ తోట ల సయ గాలు...
ఇటు గోదావ ర్ ప ర్వ్హ క ప్రాింతాల సొగ స్...
అదు్తమైన ఆధ్యూతి్మక ప్ర దేశాలు...
ఆహాలిద క రమైన ప రాయూట క సథా లాలు...
చార్త్రాత్మ క మైన ప్రాధ్నయూ త తో ఆక టుటీకునే కోట లు...
ఉతా్సహ ప ర్చే జ ల పాతాలు...
గుళ్లి, గోపురాలు, గుహ లు, ర్జ రా్వయ రులి, డ్యూములు, స ర స్్సలు, జ లాశ యాలు...
ఇింత వైవిధయూ మునని రాష్ట్రింలో ప రాయూట క అభవృదిదే... క్వ లిం ప్ర భుత్వ అశ్ర ద్ధ కార ణింగా... 
అన్ని ఉన్ని అలులిడి నోట్లి శ ని అనని టుటీగా అణ గార్పోతోింది.
నిజ్నికి దేశిం మొతతుిం మీద టూర్స్టీల ను అతయూ ధకింగా ఆక ర్షాించే ప ది రాషా్రాలోలి 
ఆింధ్ర ప్ర దేశ్ కూడ్ ఒక టి. ప రాయూట కుల సింఖాయూ ప రింగా చూసేతు త మిళ న్డు, ఉతతు ర ప్ర దేశ్ , 
క రానిట క ల త రా్వతి స్థానిం ఆింధ్రాదే. 2013 లెకకిల ప్ర కారిం చూసేతు ఆింధ్ర ప్ర దేశ్ 
పరాయూట కుల సింఖయూ 152.1 మిల్య నులి. ఇది దేశిం మొతతుిం మీద ప రాయూట కుల సింఖయూ లో 
13.3 శాతిం. అలాింటిది 2020లో రాషా్రానిని సింద ర్్శించిన ప రాయూట కుల సింఖయూ 70.83 
మిల్య నలి కు ప డిపోయిిందింట్ ప ర్సిథాతిని అరథాిం చేస్కోవ చుచి. కర్న్ కారణింగా 
కొింత తగి్గిందనుకున్ని ఇింతగా దిగజ్రడిం దారుణిం. స హజింగానే రాషా్రానికి వ చేచి 
సింద ర్శ కుల కు మ ర్నిని సౌక రాయూలు క ల్పిసేతు, ఈ సింఖయూ ఏటిక్డ్ది పెరుగుతుింద న డింలో 
సిందేహిం లేదు. కాన్ జ గ న్ ప్ర భుత్విం నిరలి క్షష్ిం వ లలి న్న్టికి తీసిక టుటీ... అనని టుటీగా 
ప రాయూట క రింగిం స మ సయూ ల స్డిగుిండింలో చికుకికుింది.
*నిరలి క్షాయూనికి ఆన వ్ళిలివిగో...
* రాష్ట్రింలో ప రాయూట క అభవృది్ధకి సింబింధించి ఒకకి ప్రాజకుటీ కూడ్ ముిందుకు స్గ లేదు. 
ప్ర ణాళిక ల న్ని కాగితాల క్ ప ర్మిత మై ప నులు ఎకకి డికకకి డ చ తికిల ప డిపోయాయి. 
వైకాపా నేత లు, మింత్రుల ప్ర క ట న లు ప్ర చారానికి, ప్ర జ ల ను మ భయూ పెటటీ డ్నిక్ త పపి 
కారాయూచ ర ణ కాన రాని నేప థయూింలో రాష్ట్రింలోని ప లు ప రాయూట క ప్రాింతాల కు వ చేచి 
సింద ర్శ కులు సౌక రాయూల కొర త తో స త మ త మ వుతున్నిరు. ఎింతో వయూ య ప్ర యాస లకు 
ఓర్చి ఆశ తో వచేచి ప రాయూట కులు తీవ్ర అసింతృప్తుకి లోన వుతున్నిరు.
* రాష్ట్రింలో క డ ప , విశాఖ ప టనిిం, గుింటూరు, క రూనిలు, తూరుపిగోదావ ర్, ప్ర కాశిం, 
శ్రీకాకుళిం, ప శిచిమ గోదావ ర్ జిలాలిలోలి ఆరా్టింగా ప్ర క టిించిన ప రాయూట క ప్రాజకుటీలు 
ఎకకి డిక కకి డ ప డ క్శాయి. అన్ని అసింపూర్తుగా అణగారుతున్నియి.
* 2021 డిసెింబర్ లో అపపి టి ప రాయూట క  మింత్రి అర కు, విశాఖ , దిిండి, స్రయూ లింక , 
మైపాడు, క డ ప , గిండికోట , శ్రీశైలిం ప్రాింతాలోలి టూర్స్టీ సౌక రాయూలు క ల్పిస్తుమ ని, హ ర్త 
హోట ళలి ను అభవృది్ధ చేస్తుమ ని ఆరా్టింగా ప్ర కటిించారు. టూర్జిం ప్రాింతాలను రూ. 
400 కోటలి రూపాయ ల వయూ యింతో అభవృది్ధ ప రుస్తుమ ని, ఆయా ప్రాింతాలోలి ప్ర పించ 
స్థాయి సౌక రాయూలు క ల్పిస్తుమ ని న మ్మ బ ల్కారు. గిండికోటలో ర్ప్ వే నిరా్మణానికి 
రూ.4.5 కోటులి, బొర్రా గుహ లోలి సౌక రాయూల కోసిం రూ. 2.7 కోటులి, మార్డుమిల్లి అట వీ 
ప్రాింతాల సింద ర్శ కుల కోసిం రూ. 1.15 కోటులి, లింబ సిింగిలో కాట్జీల కు రూ. 3 
కోటులి ఖ రుచి చేస్తుమ ని అర చేతిలో వైకుింఠిం చూప్ించారు. రాష్ట్రింలో 34 టూర్జిం 
హోటళలి నిర్వ హ ణ కు టిండ రులి ప్లుస్తుమ న్నిరు. పాప్కొిండ ల యాత్రికుల కోసిం ప్ర తేయూక 
శ్ర ద్ధ తీస్కుింటామ న్నిరు. పోల వ రింలో బోటిింగ్ పాయిింట్ ఏరాపిటు చేస్తుమ న్నిరు. 
విశాఖ, భోగాపుర బ్చ్ కార్డ్ర్ లో 14 ర్ప్ వేలు నిర్్మస్తుమ న్నిరు. ఇింకా మెగా 

టూర్జిం ప్రాజకుటీల కిింద రూ. 198.5 కోటులి వచిచిస్తుమింటూ ఊర్ించారు. అయితే 
వీటిలో చాలా ప్రాజకుటీలు అట కెకాకియి. కొనినిచోటలి ప నులు ప్రారింభ మైన్ అసింపూర్తుగా 
మిగిలాయి. ప్ర చార మే త పపి ఆచ ర ణ కాన రాని వైకాపా ప్ర భుత్వ వైఖ ర్ని ఈ ప రాయూట క 
ప్రాజకుటీల అర కొర ప నులే చాటి చెబుతున్నియి.
* రాష్ట్రింలో అతయూ ధకులు సింద ర్్శస్తునని ప్రాింతాలోలి లింబ సిింగి ఒక టి. సీజ న్ లో 
ర్జూ ఆర్డు వేల మింది ప రయూ టిస్తురు. ఇకకి డ కాట్జీల నిరా్మణానిని రూ. 3.28 కోటలి 
ఖ రుచితో చేపటిటీన్, రూ. 1.72 కోటలి ప నులు పూరతు యాయూక బ్లులిల చెల్లిింపులోలి జ్పయూిం 
వ లలి కాింట్రాకటీ రులి ప నులు అరథాింత రింగా ఆపేశారు.
* గుింటూరు జిలాలి కోట పపికొిండ వ దదే ర్ప్ వే ప నులు ప్రారింభించిన కొదిదే ర్జులోలినే 
నిల్చిపోయాయి.
* తూరుపిగోదావ ర్ జిలాలిలో అట వీ ప్రాింత మైన మార్డుమిల్లికి వ్రాింతాలోలి ఆరు 
వేల మింది, ర్జూ దాదాపు రెిండు వేల మింది ప రాయూట కులు వ స్తుింటారు. వీర్ కోసిం 
కాట్జీలు, కలి బ్ హౌస్ ప నులు మొద లైన్ ఇింకా చాలా కాట్జీలు అిందుబాటులోకి 
రాలేదు.
* శ్రీకాకుళిం జిలాలి సీతింపేట మిండ లిం జ గ తిప ల్లిలో హిల్ ర్స్రుటీ ప నుల ను రూ. 
4 కోటలి తో ప్రారింభించిన్ పున్దుల ద శ లోనే మూలుగుతున్నియి. కాింట్రాకటీ రలి కు 
బ్లులిలు చెల్లిించ క పోవ డ మే ఇిందుకు కార ణిం.
* సింద ర్శ కుల ను అతయూ ధకింగా ఆక ర్షాించే ప్ర దేశాలోలి స ముద్ర తీరాల ప్రాముఖయూిం 
ఎర గ నిది కాదు. దాదాపు 974 కిలోమీట రలి స్దీర్ఘ మైన స ముద్ర తీరిం రాషా్రానికి ఓ 
ప్ర తేయూక ఆక రషా ణ అనే చెపాపిల్. క్వ లిం 160 కిలోమీట రలి తీర ప్రాింతిం ఉనని గోవ్లో 
అకకి డి ప్ర భుత్విం 35 బ్చ్ ల ను తీర్చిదిదదే డింతో ఆ రాష్ట్ర ఆదాయింలో 18 శాతిం 
టూర్జిం నుించే స మ కూరుతోింది. అయితే ఆ సపిృహ జ గన్ ప్ర భుతా్వనికి కొర వ డడింతో 
రాష్ట్రింలోని బ్చ్ లు స రైన సౌక రాయూలు లేక స త మ త మ వుతున్నియి. రాష్ట్రింలోని తీర 
ప్రాింతాల కు ర్జూ వేలాది మింది వ స్తుింటారు. త గిన  స దుపాయాలు క ల్పిసేతు వీర్ సింఖయూ 
ఎింత గానో పెరుగుతుింది. కాన్ ఏ బ్చ్ ను ప ర్కిించిన్ స మ సయూ ల హోర్ వినిప్సతుింది. 
తాగున్టి నుించి దుస్తులు మారుచికునే గదుల వ ర కూ అన్ని స మ సయూ లే. కూర్చిడ్నికి 
బెించీలు, న్డ నిచేచి షెలటీ రులి సైతిం స ర్గా ఉిండ ని దుసిథాతి ప్ర భుత్వ ఉదాసీన త కు ద రపి ణింగా 
నిలుసతుింది. బ్చ్ ల లో సింద ర్శ కుల సింర క్ష ణకు ప్ర తేయూక ఏరాపిటులి చేయాల్్సన అవ సరిం 
ఎింతైన్ ఉింటుింది. పొర పాటున ఎవ రైన్ మునిగిపోతే వ్ర్ని ర క్ించే వయూ వ సథా కూడ్ 
లేని దౌరా్గయూిం బ్చ్ ల లో క నిప్సతుింది. విశాఖ లోని ఆర్కి బ్చ్ , రుష్కొిండ , యారాడ , 
భీమునిప టనిిం త దిత ర బ్చ్ ల కు వేలాది మింది ప రాయూట కులు వ స్తుింటారు. ఈ తీరాలోలి 
చాలా చోటలి క మూయూనిటీ గారుడిల ను తొల గిించ డింతో సింద ర్శ కుల కు మార్గ నిర్దేశిం 
చేసేవ్ర్ క రువ యాయూరు. నెల్లిరు జిలాలి మైపాడు బ్చ్ కి పెదదే ఎతుతున సింద ర్శ కులు 
వ స్తునని పపి టికీ త గిన స దుపాయాలు క ల్పిించాల నే సపిృహ ప్ర భుతా్వనికి లేదు. 
కాట్జీలు, ర్స్రుటీల లో మ ర మ్మతులే క రువైన ప ర్సిథాతులోలి అద న పు సౌక రాయూల గుర్ించి 
ఆలోచిించ డిం అతాయూశే అవుతుింది. ఇక ఆింధ్రా గోవ్గా పేర్ిందిన స్రయూ లింక బ్చ్ 
లో ర్స్రుటీలు, విలాలిలు నిర్్మించాల నని ప్ర తిపాద న లు అమ లుకు నోచుకోవ డిం లేదు. 
కాకిన్డ తీరింలో రూ. 46 కోటలి తో ఏరాపిటు చేసిన బ్చ్ పారుకి, రూ. 4 కోటలి తో 
నిర్్మించిన హ ర్త ర్స్రుటీ తాతాకిల్కింగా మూత ప డ్డియి. పరాయూట కులు కూర్చిడ్నికి 
కూడ్ స రైన బెించీలు లేవింట్ ప్ర భుత్వ ప ర మైన నిరలి క్షష్ిం ఎింత దారుణింగా ఉిందో 
అరథా మ వుతుింది.
*చేషటీలుడిగిన ప్ర భుత్విం...
రాష్ట్రింలో దాదాపు 100 వ ర కు అదు్త మైన ప రాయూట క ప్ర దేశాలు ఉన్నియ ని అించ న్. 
వీటిపై క న్స శ్ర ద్ధ చూప్ించిన్ టూర్జిం దా్వరా ప్ర భుతా్వనికి కోటాలిది రూపాయ ల 
ఆదాయిం కూడ్ వ చేచి అవ కాశిం ఉింది. ఆయా ప్రాింతాల కు ర వ్ణా సౌక రాయూలు 
మెరుగుప ర చ డిం, ప రాయూట క సథా లాల కు అింత ర్గ త వ్హ న స దుపాయాలు ఉిండేలా 
శ్ర ద్ధ తీస్కోవ డిం, యాత్రికుల వ స తి సౌక రాయూల కు ఏరాపిటులి చేయ డిం, సింద ర్శ కుల 
ర క్ష ణ కు చ రయూ లు తీస్కోవ డిం, సింద ర్శ క సథా లాలో సేద తీర డ్నికి అనువైన వ సతులు 
క ల్పిించ డిం, ప ర్శుభ్ త కు ప్రాధ్నయూ త ఇవ్వ డిం... లాింటి ఎనోని కోణాలోలి ప నులు 
చేప డితే ఇబబి డిముబబి డిగా ప రాయూట కులు పెరుగుతారనేది నిర్్వవ్దాింశిం. అయితే 
అపుపిల ఊబ్లో చికుకికుపోయి క న్స నిర్వ హ ణ కు సైతిం నిధులు వచిచిించ లేని ప్ర భుత్విం 
ప రాయూట క రింగానిని గాల్కి వ దిలేసిింది.
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