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గజపతినగరం జనసేన ఆత్మీయ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్:  గజపతినగరం, ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితులపై భవిషయూత్ కారాయూచరణ కోసం స్థినిక జనసేన కారాయూలయంలో గజపతినగరం జనసేన నాయకులు మర్రాపు స్రేష్ 
జనసైనుకులతో సమావేశానిని నిర్వహంచడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు, మరియు జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

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


బుధవారం, 26 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మైలవరం మండలంలో జనసేనపార్టీ  రచ్చబండ
శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరం, మైలవరం మండల అధయూక్షులు శీలం బ్రహ్మయయూ ఆధ్వరయూంలో 
గణపవరం, కీరితురాయిని గూడం, టీ.గననివరం, చంద్రాల గ్రామపంచాయతీలలో రచ్చబండ 
కారయూక్రమాలు నిర్వహంచడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమానికి జనసేనపార్టీ రాష్ట్రఅధికార 
ప్రతినిధి మరియు మైలవరం నియోజకవరగొ ఇనా్చరిజి అక్కల రామ్్మహన్ రావు(గంధీ) 
ముఖయూఅతిథిగ పాల్గొనానిరు. ఈ సందర్ంగ ఆయన మాట్లాడుతూ జనసేనపార్టీ గ్రామ 
గ్రామాన బలపడుతుందని, ప్రజలంతా ప్రతాయూమానియ శకితుగ జనసేన పార్టీకి ఓటు 
వేయాలని ఎదురుచూస్తునానిరని, 2024 ఎనినికలోలా జనసేన గెలుపే లక్ష్ంగ మీరంతా 
మద్దతు తెలియజేయాలని ప్రజలను కోరారు. ఈ రోజులోలా ఏ రాజకీయ నాయకుడు కూడా 
తన సంత కష్టీరిజితానిని డబ్బును పలు సేవా కారయూక్రమాలు ఉపయోగంచటం లేదని, 
అలంటిది పవన్ కళ్యూణ్ కౌలు రైతులను దృష్టీలో ఉంచుకొని, ఆత్మహతయూ చేస్కునని కౌలు 
రైతు కుటుంబాలకు లక్ రూపాయలు చొపుపున 30 కోటలా రూపాయలతో మూడు వేల మంది 
కౌలు రైతులు తన సంత డబ్బులు ఇస్తునానిరని, ఇలంటి నిజాయితీగల నాయకులను 
ప్రజలు గెలిపంచుకోవాలని పలుపునిచా్చరు. ప్రజలు మారుపు కోరుకుంటునానిరు. అందుకు 
ప్రతయూక్ ఉదాహరణ జనసేనపార్టీ గ్రామస్థియిలో బలపడుతుందని తెలియజేశారు. ఈ 

సందర్ంగ గ్రామప్రజలు పలు సమసయూలను గంధీ దృష్టీకి తీస్కురావడం జరిగంది. జనసేనపార్టీ మీకు అండగ ఉంటుందని, సమసయూలపైన పోరాటమే జనసేన ఎజండా అని 
తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేనపార్టీ కృష్ణాజిలలా సెక్రటర్ చంతల లక్ష్మి కుమార్, మండల ప్రధాన కారయూదరిశి చంద్రాల మురళీకృషణా, మండల కారయూదరిశిలు తాళలా శివకృషణా, 
కూస్మంచ కిరణ్ కుమార్, స్థినికనాయకులు తోట మాధవరావు, నాగులూరి నారాయణరావు, దద్దనాల సతయూనారాయణ, చంద్రాల వంకటేశ్వరరావు మరియు వీరమహళ స్మల 
స్జాత, యతిరాజుల ప్రవీణ్, కె.వంకటస్్వమి, అక్కల సతయూనారాయణ, జనసైనికులు, గ్రామప్రజలు పాల్గొనానిరు.

పామర్రులో వైసీపీకి ఝలక్
• జనసేనలోకి 100 మంది చేరిక
శతఘ్ని న్యూస్: కృష్ణా జిలలా, పామర్రు నియోజకవరగొంలో వైసీపీకి వరుస ష్కులు 
తగులుతూనే ఉనానియి. అదీ జనసేన పార్టీ నుంచ... అధికార పార్టీ నుంచ 
ఇపపుటికే విడతల వార్గ పలువురు జనసేన పార్టీలో చేరారు. వైసీపీ నుంచ 
వలసలు వస్తునని వారంతా ఎసీసీ, బీసీలే కావడం గమనార్ం. దీపావళి పండుగ 
వేళ పెదపారుపూడి మండలం కేంద్ం నుంచ ఆ మండలధయూక్షులు శ్రీ కొపుపుల 
వంకటేశ్వరరావు ఆధ్వరయూంలో మరో 100 మంది జనసేన పార్టీలో చేరారు. చేరిన 
వారిలో అధికార, ప్రధాన ప్రతిపక్షాలైన వైసీపీ, టీడీపీలకు చందిన క్రియాశీలక 
సభ్యూలు కూడా ఉండడం గమనార్ం. పార్టీ జిలలా అధయూక్షులు శ్రీ బండ్రెడిడి 
రామకృషణా, నియోజకవరగొ ఇంఛార్జి శ్రీ తాడిశెటిటీ నరేష్ ల చేతుల మీదుగ వీరంతా 
జనసేన కండువాలు కపుపుకునానిరు. వీరిని పార్టీలోకి స్దరంగ ఆహ్్వనించన 
నాయకులు.. జనసేన ఆవశయూకతను ప్రజలోలాకి తీస్కవళ్లాలని పలుపునిచా్చరు. 
కారయూక్రమంలో పార్టీ కృష్ణా జిలలా కారయూదరుశిలు శ్రీమతి కాకి ఝాన్సీ, శ్రీ పంచకరలా 
స్రేష్, సంయుకతు కారయూదరుశిలు శ్రీ గోవర్ధన్, పారటీ నాయకులు శ్రీ వినోద్, శ్రీ 
చలమలశెటిటీ శ్రీనివాసరావు, శ్రీ పచ్చగళలా స్ధీర్ బాబ్, శ్రీ పంచకరలా సందీప్, శ్రీ 
గణేష్ స్ద్ధంశెటిటీ, శ్రీ ఏనుగు వంకటరతనిం తదితరులు పాల్గొనానిరు.

మండల ఆరోగ్య అధికారి మరియు 
ఎంపీడీఓ లకు జనసేన వినతిపత్ం

శతఘ్ని న్యూస్: కంబదూరు మండలంలో వివిధ గ్రామాలలో జనసేన పార్టీ మండల 
అధయూక్షులు చంద్మౌళి ఆధ్వరయూంలో పరయూటించడం జరిగంది. గ్రామాలలో ఆరోగయూ 
కేంద్రాల స్థితిగతులను, అలగే 104 వాహనాల సంఖయూ పెంపు రహదారుల మరమ్మతులు 
వివిధ ప్రజా సమసయూలపై మండల ఆరోగయూ అధికారికి, ఎంపీడీఓకి వినతిపత్ం ఇవ్వడం 
జరిగంది. ఈ కారయూక్రమానికి వంకటేశులు, రాంప్రస్ద్, నరేష్, తిపేపుస్్వమి, గోవింద్, 
శ్రీకాంత్, ప్రకాష్, స్రేష్, నరస్ంహమూరితు వివిధ గ్రామాల నాయకులు జనసైనికులు 
టౌన్ జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.
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ఫకీరుగూడెం అగ్నిప్ర మాద బాధితులకు జనసేన పరామర్శ
• పార్టీ తరఫున భరోస్ ఇచ్చన రాష్ట్ర కారయూదరిశి శ్రీ అమి్మశెటిటీ వాస్
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడలో దీపావళి పండుగ వేళ జరిగన అగనిప్రమాదం 17 పేద కుటుంబాలను నిరాశ్రయులిని చేస్ంది. 
తూరుపు నియోజకవరగొం పరిధిలోని 19వ డివిజన్, ఫకీరుగూడంలో జరిగన ప్రమాదంలో 17 ఇళ్లా పూరితుగ అగనికి ఆహుతయాయూయి. 
స్థినిక పార్టీ శ్రేణుల దా్వరా విషయం తెలుస్కునని జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదరిశి శ్రీ అమి్మశెటిటీ వాస్ బాధితులను పరామరిశించారు. 
ప్రమాదానికి గల కారణాలు, నషటీం వివరాలు అడిగ తెలుస్కునానిరు. అగనిమాపక ఇబబుంది వచే్చపపుటికి ఏమీ మిగలలేదని 
బాధితులు వాపోయారు. అగనిప్రమాద బాధితులను ప్రభ్త్వం పటిటీంచుకోకపోవడం పటలా శ్రీ అమి్మశెటిటీ వాస్ అసంతృపతు వయూకతుం 
చేశారు. ఇపపుటి వరకు బాధితులకు పునరావాసం కలిపుంచకపోవడం ఏంటి? ప్రమాదాలు సంభవించనపుపుడు ఆదుకోవాలిసీన 
బాధయూత ప్రభ్తా్వనికి లేదా అని ప్రశినించారు. తక్ణం ఇళ్లా నిరి్మంచ ఇవ్వడంతో పాటు ఒకో్క కుటుంబానికి రూ. లక్ పరిహ్రం 
ఇవా్వలని డిమాండ్ చేశారు. జనసేన పార్టీ పక్షాన ఆరి్ధక స్యం అందచేస్తుమని హ్మీ ఇచా్చరు. కారయూక్రమంలో పార్టీ 19, 16 
డివిజనలా అధయూక్షులు శ్రీ హరిప్రస్ద్, శ్రీ చందు శివరామకృషణా, శ్రీ బి. గోప, శ్రీ యుగంధర్, స్థినిక జనసేన శ్రేణులు పాల్గొనానిరు.
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జనంకోసం జనసేన 331వ రోజు
వనరక్షణలో భాగంగా 700 మొక్కల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: జగగొంపేట, జనంకోసం జనసేన 331వ రోజులో భాగంగ 
జనసేన వనరక్ణ మొక్కల పంపణీ కారయూక్రమం జగగొంపేట నియోజకవరగొ జనసేన 
పార్టీ ఇంచార్జి పాటంశెటిటీ శ్రీదేవిసూరయూచంద్ ఆధ్వరయూంలో గోకవరం మండలం 
కృష్ణానిపాలం గ్రామంలో జరిగంది. కారయూక్రమంలో భాగంగ మంగళవారం 700 
మొక్కలు పంచడం జరిగంది. నేటి వరకు నియోజకవరగొం మొతతుంగ 87795 
మొక్కలు పంపణీ చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేస్న 
తూరుపుగోదావరి జిలలా జనసేన పార్టీ సంయుకతు కారయూదరిశి దోసపాటి స్బాబురావు, 
గోకవరం మండల అధయూక్షులు ఉంగరాల మణిరతనిం, కృష్ణానిపాలం గ్రామం 
నుండి కరిబండి రాదాకృషణా, కరిబండి స్యి, జనేదుల దురాగొప్రస్ద్, సందిగరి 
మూరితు, ఉంగరాల వీరబాబ్, చంతా తేజ భవాని, వురం శివాజి, శేరు మణికంఠ, 
ఓరుగంటి స్న్ల్, అల రామకృషణా, గొర్రెపూడి దురాగొప్రస్ద్, వంగలపూడి 
సతీష్, రౌతు పండు, ఉరుం సతీష్ కుమార్, అలలాడ కార్తుక్, శ్రీకాకుళపు అభిషేక్, 
మలలావరం స్యి ధర్మతేజ, ముస్నేటి స్రేష్, తలటి దురాగొప్రస్ద్, వర్రి కిరణ్, 
గుడేల భారగొవ్, గరుగుబిలిలా స్వరూప్, మిరప ఆశీష్, కుంచే దినకర్, గొకలకొండ 
శివ, గోకవరం పటటీణ అధయూక్షులు పదిలం మురళి, ప్రగడ ప్రభ, కొతతుపలిలా గ్రామ 
అధయూక్షులు సోల అంజిబాబ్, మదారపు ధరే్మంద్, గౌతు జయశంకర్, తంటికొండ 
నుండి బధిరెడిడి వంకనని దొర, గోనేడ నుండి నలలాంశెటిటీ చటిటీబాబ్, వలలాభశెటిటీ నాని, 
బూరుగుపూడి నుండి కోడి గంగధర్ లకు జగగొంపేట నియోజకవరగొ జనసేన 
పార్టీ ఇంచార్జి పాటంశెటిటీ శ్రీదేవిసూరయూచంద్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. జనంకోసం 
జనసేన కారయూక్రమంలో భాగంగ పెంటపలిలా గ్రామంలో ఎంతో ప్రేమానురాగలతో 

ఆతిథయూం అందించన శీలం రాంబాబ్ కుటుంబ సభ్యూలకు, పలిలాబోయిన శివ కుటుంబ సభ్యూలకు జగగొంపేట నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి పాటంశెటిటీ శ్రీదేవిసూరయూచంద్ 
హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

అగ్ని ప్రమాద బాధితులకు 
మనోధైర్్యన్నిచ్చిన డాక్టర్ శ్రీధర్ పిల్లా

శతఘ్ని న్యూస్: పఠాపురం నియోజకవరగొం గొలలాప్రోలు మునిసీపాలిటీ నందు బండి 
దొంగ అబాబుయి, బండి బ్చ్చరాజు ల రెండు ఇళ్ళు కాలి బూడిద అయిపోవడం 
వలలా ఉండడానికి ఇళ్ళు, కటుటీకోవడానికి బటటీలు, తినడానికి నితాయూవసర వస్తువులు 
లేకుండా భార్గ ఆస్తు నషటీం కలగడం జరిగంది. విషయం తెలుస్కునని జనసేన 
నాయకులు శ్రీ విష్ణా హ్స్పుటల్ అధినేత డాకటీర్ శ్రీధర్ పలలా సంఘటనా సథిలనిని 
పరిశీలించ ఆ రెండు కుటుంబాలను పరామరిశించడం జరిగంది. అనంతరం ఆ 
ఒకో్క కుటుంబానికి నెలకు సరిపడగ 50 కేజీల బియయూం మరియు కొంతమేర 
ఆరిథిక సహ్యం అందించడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగ మీడియాతో 
మాట్లాడుతూ ఒకో్క కుటుంబానికి ఐదు నుంచ పది లక్ల రూపాయలు ఎక్సీ 
గ్రేష్యా ఇవా్వలని ప్రభ్తా్వనిని జనసేన పార్టీ తరపు నుంచ డాకటీర్ శ్రీధర్ పలలా 
డిమాండ్ చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగ స్హెచ్ సతీష్, 
ఉమ్మడి నాగు, కర్రీ గంగధర్, కే స్యి, వి శ్రీను, బాలజీ, ఆర్ భారగొవ్, కె మణి, 

వి సతీష్, కే ప్రస్ద్, ఎం న్కరాజు, జనసైనికులు మరియు గ్రామ పెద్దలు పాల్గొనడం జరిగంది.

కొమ్మువలస గ్రామమ్లో 27వ రోజు జనంతో జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస నియోజకవరగొంలో, జనసేన పార్టీ నాయకులు కొతతుకోట నాగేంద్, కోరుకొండ మలేలాశ్వరరావు, అంపలి విక్రమ్(ఎంపీటీసీ) నాయకులు మరియు 
కారయూకరతులు ఆధ్వరయూంలో, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశీస్సీలతో జనంతో జనసేన కారయూక్రమంలో భాగంగ 27వ రోజు, బూరజి మండలం, కొము్మవలస గ్రామంలో ప్రతి ఇంటింటికి 
వళిలా ప్రజా సమసయూలు తెలుస్కుంటూ, జనసేన పార్టీ స్దా్ధంతాలను తెలియజేయడం జరిగంది. భవిషయూతుతులో వచే్చ ఎనినికలోలా జనసేన పార్టీని ఆదరించ, గజు గలాస్ గురుతుకి ఓటు వేస్, 
జనసేన పార్టీని గెలిపంచవలస్ందిగ ప్రతి ఒక్కరిని పేరుపేరునా రికె్వస్టీ చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు స్వ్వల స్రేష్, టఒకల రమేష్ మరియు 
జనసేన టీం, సైరుగపు సంతోషనాయుడు, మామిడి స్యి, అనిల్, మ్హన్, ప్రదీప్ మరియు జనసేన కారయూకరతులు, మరియు గ్రామ ప్రజలు పాల్గొని విజయవంతం చేస్నందుకు ప్రతి 
ఒక్కరికి పేరు పేరునా ధనయూవాదములు తెలియజేస్రు.

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


బుధవారం, 26 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పితాన్న్ మర్్యదపూర్వకంగా కలిసిన బలుసుతిప్ప గ్రామసుతులు
శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరం, జనసేన పార్టీ రాజకీయవయూవహ్రాల కమిటీ సభ్యూలు మరియు ముమి్మడివరం నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ ఇనా్చర్జి పతాని బాలకృషణాని కాట్రేనికోన 
మండలం బలుస్తిపపు గ్రామస్తులు బాలకృషణా ఇంటి వద్ద మరాయూదపూర్వకంగ కలుస్కునానిరు.ఈ కారయూక్రమంలో సంఘాని ధరా్మరం, ఓలేటి శ్రీను మరియు గ్రామస్తులు, జనసేన శ్రేణులు 
పాల్గొనానిరు.

ప్రజల కష్్టలో నంచ్ పుట్్టన నాయకుడు మా దాసరి ర్జు!
శతఘ్ని న్యూస్: ఇచాఛాపురం, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పై 
వైసీపీ మంత్రి సీదిరి అపపులరాజు, టెక్కలికి చందిన ఎమ్్మల్సీ దువా్వడ 
శ్రీనివాస్ చేస్న అనుచత వాయూఖయూలను ఖండిసూతు ఇచాఛాపురం జనసేన 
ఇంఛారిజి దాసరి రాజు చేస్న వాయూఖయూలపై ఇచాఛాపురంలో వైసీపీ ఎంపీపీ 
మరియు ఏఎంస్ చైర్ పరసీన్ లు పత్రికా సమావేశంలో దాసరి రాజుపై 
చేస్న వాయూఖయూలను ఖండిసూతు జనసేన రాష్ట్ర జాయింట్ సెక్రెటర్ 
తిపపున దురోయూధన రెడిడి, రాష్ట్ర మతసీష్కార వికాస విభాగ కారయూదరిశి 
హరి బెహరా మరియు జనసేన నాయకులు ఇచా్చపురంలో పత్రికా 
సమావేశం ఏరాపుటు చేశారు. ఈ సమావేశంలో తిపపున దురోయూధన 
రెడిడి మాట్లాడుతూ ప్రజల కష్టీలోలా నుంచ పుటిటీన నాయకుడు మా 
దాసరి రాజు, ప్రజలని ప్రలోభ పెటిటీ ఎమ్్మలేయూ అయియూ, మంత్రి అయిన 
కృత్రిమ నాయకుడు మీ అపపులరాజు…! మా నాయకుడు దాసరి 
రాజు స్థియిని గురించ మీరు మాట్లాడే ముందు మంత్రి సీదిరి 
అపపులరాజు స్థియి గురించ తెలుస్కోండి. పేద కుటుంబం నుండి 

వచా్చను అని ప్రజల స్ంపతితో పేద ప్రజల ధన, ఆస్తులను కబాజిలు చేసూతు, అపపులరాజు గెలుపు కోసం అహరినిశలు పని చేస్న వైసీపీ నాయకులను పక్కన పెటిటీ భూ బకాస్రులని 
పక్కన పెటుటీకొని 600 కోటులా సంపాదించాడు అని పత్రికలు టీవీ ఛానల్ లు కోడై కూస్తునని మాట వాసతువం కాదా..? అని జనసేన రాష్ట్ర జాయింట్ సెక్రటర్ తిపపున దురోయూధన రెడిడి 
ప్రశినించారు? జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పై మీ మంత్రి మరియు ఎమ్్మల్సీలు చేస్న వాయూఖయూలను వనకి్క తీస్కొని క్మాపణ చపపునపుపుడు దాసరి రాజు కూడా మాట్లాడిన మాటలోలా 
ఏమైనా మాటలు తపుపుగ అనిపసేతు అపుపుడు ఆ మాటలను వనకి్క తీస్కుంట్రు. దాసరి రాజు స్థియి గురించ మాట్లాడారు కదా స్థియికి మించన మాటలు అంటే మీ దృష్టీలో ఏంటి 
ప్రజా సమసయూలపై పోరాటం చేయడమా? న్తి నిజాయితీలతో ఉండడమా? దీనికి మాజీ ఎంపీపీ కారంగ మ్హన్ రావు, వైస్ప నాయకులు సమాధానం చపాపులి అని డిమాండ్ చేశారు. 
అలగే హరి బెహరా మాట్లాడుతూ ఒక ఎమ్్మల్సీ స్థినంలో ఉండి ఒక పార్టీ అధయూక్లుపై దువా్వడ శ్రీను అనుచత వాయూఖయూలు చేస్నపుపుడు స్థియిలు గురుతుకు రాలేదా? టెక్కలిలో కూతురు 
పెళిలా కోసం ప్రభ్త్వ డిగ్రీ కళ్శాల గోడను విరిచ తిరిగ ఇపపుటివరకు కూడాను గోడ నిరా్మణం చేయలేదు. ప్రభ్త్వ ఆస్తుని ధ్వంసం చేస్న దువా్వడ శ్రీనివాస్ కు వైసీపీ నాయకులు వతాతుస్ 
పలకడం ఎంతవరకు సమంజసం అని, దువా్వడ శ్రీను గతంలో ప్రజా రాజయూం పార్టీలో ఎమ్్మలేయూగ పోటీ చేస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ దగగొర పాయూకేజి తీస్కునానిరని వారతుల్చా్చయి అని ఇలంటి 
వారిని వనకేస్కుని రావడం ఏంటని ప్రశినించారు? ఇచా్చపురంలో దాసరి రాజు చాల సమసయూలపై పోరాటం చేస్తునానిరని అలంటి వయూకితు స్థియిని కోసం మాట్లాడటం వైసీపీ నాయకులు 
మానుకోవాలని సూచంచారు. ఈ సమావేశంలో జడిపుటిస్ అభయూరిథి తిపపున నిలవేణి రెడిడి, హరిపురం సరపుంచ్ అభయూరిథి దురాగొస్ నేలవేణి రెడిడి, రోకళళు భాస్కర్, సంతోష్ మహ్రాణా, దుంగు 
భాస్కర్ రెడిడి, వలలాభ, కుమార్ రెడిడి, దురోయూధన, జోగరావు రెడిడి, కాళీ, చటుటీ బెహరా, మ్హన్ రావు, మ్హన్ రెడిడి, రాజు బెహరా, తదితరులు పాల్గొనానిరు.

బాధిత మహిళకు నా్యయం జరిగే వరకు జనసేన అండగా ఉంటంది
శతఘ్ని న్యూస్: పలనిడు జిలలా, గురజాల, మాచవరం 
మండలం పలులాటలా గ్రామంలోని మహళ ఐదేళళు నుండి 
భరతుతో మనసపురథిలు ఏరపుడి ఇద్దరి మదయూ గొడవలు 
జరుగుతునని తరుణంలో నరసీరావుపేట పటటీణానికి 
చందిన శ్రీనివాస్ రెడిడి జోకయూంతో ముదిరిన గొడవ 
విడాకుల వరకు వచ్చందని, శ్రీనివాసరెడిడి కులం పేరుతొ 
దూష్ంచ, తన మ్డలోని తాళిని లగే ప్రయతనిం 
కూడా చేశాడని నాకు నరసీంపేట ఎమ్్మలేయూ, గురజాల 
నియోజకవరగొ ఎమ్్మలేయూ సపోర్టీ ఉందని వాళ్ళు మావాళ్ళు 
అని మీరు ఏమీ చేయలేరని భయబ్ంతులకు గురి 
చేస్తునానిడని, మహళ ఆవేదన వయూకతుం చేస్ంది, ఎఫ్.ఐ.ఆర్ 
నమ్దు చేస్ ఐదు నెలలు గడుస్తునాని చార్జి షీట్ 
నమ్దు చేయలేదని ఆధారాలు పోయాయంటూ మరల 
మొదటి నుండి విచారణ చపాపుడుతాం అని చపపుడం 
కేస్ను న్రుగరే్చందుకు ప్రయతినిస్తునానిరని బాధిత 
మహళ జనసేన నాయకులముందు వాపోయింది. ఈ 
సందరబుంగ జనసేన నాయకులు మాట్లాడుతూ ఎస్టీ 

స్మాజికవరగొ మహళపై శ్రీనివాసరెడిడి కులం పేరుతో దూష్ంచ, తన తాళి బొటుటీ లగే ప్రయతనిం చేయడం దురా్మరగొమైన చరయూ అని, వంటనే నిందితునిపై తగు చరయూలు తీస్కోవాలని, 
బాధిత మహళకు నాయూయం జరిగే వరకు బాధిత మహళ పక్షాన జనసేన నిలబడుతుందని, వారికి అండగ జనసేన ఉంటుందని, మహళ్ కమిషన్ చైర్మన్ వాస్రెడిడి పద్మ వంటనే 
ఈ ఘటన సంబంధించ ఇంత జరుగుతునాని ఇపపుటివరకు సపుందించక పోవడం ఆశ్చరయూం కలిగస్తుందని, ఇపపుటికైనా సపుందించ బాధితులకు నాయూయం చేయాలని తెలియచేస్రు. 
ఈ కారయూక్రమంలో జిలలా కారయూదరిశి అంబటి మలిలా, జిలలా సంయుకతు కారయూదరిశి దూదేకుల ఖాసీం సైదా, మాచవారం మండల అధయూక్షులు బొమ్మ శ్రీను, పడుగురాళలా మండల అధయూక్షులు 
కామిశెటిటీ రమేష్, జిలలా ప్రోగ్రామ్ కమిటీ సభ్యూలు దూదేకుల సల్ం, బయాయూవరపు రమేష్, బేతంచరలా కోటేశ్వరరావు, వంకటేశ్వరులా, అశోక్, రమేష్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

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

ర్జానగరం జనసైన్కుల ఆధ్వర్యంలో శ్రమదానం

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవరగొం, కోరుకొండ మండలం, పశి్చమ గనుగుడం గ్రామంలో అసతువయూసతుంగ ఉనని రోడలాను ప్రభ్త్వం దృష్టీకి తీస్కెళ్లాలని జనసైనికుల ఆధ్వరయూంలో 
శ్రమదాన కారయూక్రమం నిర్వహంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో రాజానగరం నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి మరియు ఐకయూరాజయూసమితి అవారుడి గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్ అధయూక్తన 
గుంతలు పూడ్చడం జరిగంది. అలనే తక్ణమే రోడులా మరమ్మతుతు కారయూక్రమం చేపట్టీలని ఇంచారిజి మీడియా వేదికగ డిమాండ్ చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో కోరుకొండ 
మండల జనసేన పార్టీ కన్్వనర్ మండపాక శ్రీను, కోరుకొండ మండల జనసేన పార్టీ ప్రధాన కారయూదరిశి వీరపురాజు పోస్బాబ్, చదువు నాగు, కోరుకొండ మండల కమిటీ మ్ంబెర్ కోల 
జాన్ ప్రస్ద్, కాపవరం గ్రామ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు ఆకుల ఆదితయూ, జాజుల శివరామకృషణా, తొరటి దురాగొప్రస్ద్, కోరుకొండ గ్రామ జనసేన పార్టీ యూత్ అధయూక్షులు రాయపాటి 
హర్ష్, తెలగంశెటిటీ శివ, తన్నిరు తాతాజీ, కోరుకొండ సీనియర్ నాయకులు చదువు ముకేతుశ్వరరావు, కాపవరం ఎంపీటీసీ అభయూరిథి ములలాంగ బాపరాజు, జనసేన పార్టీ కోరుకొండ సోషల్ 
మీడియా పెమా్మడ సతీష్ కుమార్, కొచ్చరలా బాబి, కొచ్చరలా భరత్, రాయపాటి వంకటేష్, గనుగుడం గ్రామ నాయకులు గొలలా స్యి, చంగ పవన్ కుమార్, బతితున రాజబాబ్, జనసేన 
పార్టీ గ్రామ సెక్రెటర్ బొజంకి రాజు గ్రామస్తులు తదితరులు పెద్ద ఎతుతున పాల్గొనానిరు.

స్ముర్్ట మీటర్లా, స్ముర్్ట సబ్ సే్టషనలా వలన ఉపాధి 
అవకాశాలు తగ్గుతాయి
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ, గరిసేన 
జనసేన జనసేన వద్దకు జనసేన (29వ 
రోజు) జనసేన జాన్ మాట్లాడుతూ కేంద్ 
ప్రభ్త్వము ప్రవేశపెటిటీన విదుయూత్ స్వరణా 
బిలులాలో భాగంగ రాష్ట్ర ముఖయూమంత్రి 
స్్మర్టీ మీటరులా, స్్మర్టీ సబ్ సేటీషనులా అమలు 
చేయడం వలలా విదుయూత్ ర్డింగ్ చేసేవాళ్ళు 

ఉపాధి కోలోపుయే పరిస్థితి ఉంది. అలగే సబ్ సేటీషనలాలో పనిచేస్తునని ఉదోయూగ కారి్మకులకు 
ఉపాధి పోతుంది. మరొకవైపు ప్రజలు స్్మర్టీ మీటరులా కొనుగోలు చేయాలి. అదేవిధంగ 
సెల్ ఛార్జి, సెలులాలు ర్ఛార్జి చేస్కుననిటులా స్్మర్టీ మిత్రుల దా్వరా చేస్కోవాలి ప్రస్తుతం 
ఉననిటువంటి పద్ధతి ఉండదు. మతసీ పుండరికం మాట్లాడుతూ… ర్చార్జి అయిపోయిన 
వంటనే చేస్కొనని యెడల విదుయూతుతు ఇంటికి సపె్లా ఆగపోతుంది. ఇది స్మానయూ 
మధయూతరగతి ప్రజలకు చాల ఇబబుందికరమైన పరిస్థితి మీటరులా కొనుగోలు భారము, 
అలగే గడువు ఉండదు. కావున ఈ విదుయూత్ స్వరణా బిలులాను ఉపాధి కోలోపుయే ఉదోయూగ 
కారి్మకులు ప్రజలు అందరూ రాబోయే ఎనినికలోలా ప్రభ్తా్వనికి తగన గుణపాఠం నేరాపులని, 
ఉదోయూగ ఉపాధాయూయ కారి్మక పెన్షనరలా ప్రజా సంఘాల ఐకయూవేదిక దావాల రమణారావు 
అందరిన్ కోరడం జరిగంది. ఈ యొక్క కారయూక్రమంలో కరెనినా స్యిపవన్, దూస్ 
ప్రణీత్, సండి స్మన్, బొమా్మళి వినోద్, వావిలపలిలా భూషన్ పాల్గొనానిరు.

రోడులా లేన్ గ్రామాలోలా అభివృదిధి చేశామన్ చెపుతునని 
వైసిపి పాలకులు

శతఘ్ని న్యూస్:  ఆలూరు, రోడులా లేని గ్రామాల అభివృది్ధ 
చేశామని చపపుడం ఏమిటో విడ్డిరంగ ఉందని జనసేన 
వీరమహళ ఎరుకుల పార్వతి అనానిరు. మూడుసంవతసీరాలు 
కాలంగడిచపోయినా ఇపపుటికీ ఆలూరు నియోజకవరగొం 
చుటుటీపక్కల గ్రామాలలో రహదారులు డ్రైనేజీలు తాగున్టి 
సదుపాయం లేక ప్రజలు తీవ్ర ఇబబుందులు ఎదురొ్కంటుంటే 
నాయకులు మాత్ం అభివృది్ధ చేశామని ఎల చబ్తునానిరని 
జనసేన వీర మహళ ఎరుకుల పార్వతి ప్రశినించారు. వైస్ప 
పాలకులు నాయకులు రోడులా లేని గ్రామాలపై దృష్టీ పెటటీండి 

పవన్ కళ్యూణ్ పైన కాదని పవన్ కళ్యూణ్ ని విమరిశించంతమాత్రాన ప్రజలు పటటీం 
కడతారని పగటి కలలు కంటునానిరని జనసేన వీర మహళ ఎరుకుల పార్వతి అనానిరు. 
పదవులు శాశ్వతం కాదని నోరు అదుపులో పెటుటీకొని మాట్లాడకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు 
ఎదురో్కవాలిసీ వస్తుందని జనసేన వీరమహళ ఎరుకుల పార్వతి విమరశిలతో వైస్ప 
పాలకులు నాయకులును హెచ్చరించారు రోడులా లేని గ్రామాలపై దృష్టీ పెటటీండి ఆ గ్రామ 
సమసయూలపై దృష్టీ పెట్టీలని కోరుకుంటునానినని అనానిరు.

పోలీస్ అమరవీర్ల దినోత్సవ రకతుదాన 
శిబిరంలో పాల్గునని నలిశెట్్ట శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూరు, పోల్స్ అమరవీరుల దినోతసీవం సందర్ంగ, అమరులైన 
పోల్స్ వీరులకు శ్రదా్ధంజలి ఘటిసూతు వారి జా్ఞపకారథిం రెడ్ క్రాస్ వారి ఆధ్వరయూంలో 
ఏరాపుటు చేస్న రకతుదాన శిబిరంలో ఆత్మకూరు నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి 
నలిశెటిటీ శ్రీధర్ పాల్గొని రకతుదానం చయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన 
నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

బలివే గ్రామంలో తమ్ములేర్ మీద బ్రిడ్జ్ న్ర్ముణం చేపట్్టలి 
- నూజివీడు జనసేన నాయకులు పాశం నాగబాబు

శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు జిలలా న్జివీడు 
నియోజకవరగొ పరిధిలో ముస్న్రు 
మండల పరిధిలోని బలివే గ్రామంలో 
ఎనోని ఏళలా నుండి తమి్మలేరు నది మీద 
ప్రయాణికులకు, ఇతర ప్ంతాల నుండి 
బలివే రామస్్వమి వారి క్షేత్రానికి విచే్చసే 
భకుతులకు ఇబబుందులు గురికావడం, అలనే 
ప్రధాన రహదారికి విదాయూరుథిలు, ప్రజలు 
ప్ణాలు గుపపుటోలా పెటుటీకుని నితయూం అదే 

ప్రవాహం దాటి వళ్తునని సందర్ంలో గతంలో గ్రామస్తులు అనేక స్రులా ఈ సమసయూ 
గురించ అధికారులకు ప్రజా ప్రతినిధులకు అర్జిలు పెటిటీన పటటీనటుటీ వయూవహరిస్తునానిరు. 
ఇస్క మాఫియా మీద పెటేటీ శ్రద్ద ప్రజల సమసయూల మీద పెట్టీలని ముస్న్రు 
ఎంపడివోకి న్జివీడు నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు పాశం నాగబాబ్ అధ్వరయూంలో 
బలివే గ్రామ యువతతో కలిస్ స్థినిక నాయకులతో వినతిపత్ం అందజేశారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో మండల జనసేన నాయకులు చేబతితున విజయ్, గరి గోపకృషణా, యాదల 
మహంద్, రాము, చేకూరి అనిల్, బయయూం సతీష్, రాజబోయిన స్బ్బు యాదవ్, కేశవ, 
యలబాక నరస్ంహ తదితరుల పాల్గొనానిరు.

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

గంతలు దాటలేక గంతులు!
* పాడైన రోడ్ల  దెబ్బకు బస్సులకు తూట్్ల
* కాలం చెల్్లన బస్సులతో మరంత ఇబ్బందులు
* రోడ్్ల  వేసే దికుకు.. బస్సులు కొనే స్తోమత లేని దుస్థితి
* బికుకుబికుకుమంట్న్న ప్రయాణికులు
* ఎప్పుడ్ ఏమవుతుందోనని డ్రైవర్ల భయం
* కొతతో బస్సులు కావాలని చెప్పినా పట్ట ని ప్రభుత్ం
* ఏపీఎస్ఆర్్టసీలో స్రక్షితం.. శుభప్రదం ఎకకుడ..?
శతఘ్ని న్యూస్:  స్రక్షితం.. శుభప్రదం అనే కాయూప్షన్ తపపుతే ఏపీ ఆర్టీసీ బస్సీల పరిస్థితి 
క్షేత్స్థియిలో చూసేతు అరక్షితం.. అశుభప్రదం అననిటులాగ కనిపసోతుంది. రాష్ట్రంలో ఉనని 
అధా్వన రోడలా దెబబుకు బస్సీలు తుస్ స్ స్... అంటునానియి. అంతంత మాత్ంగ నెటుటీకొస్తునని 
ఆర్టీసీ బస్సీలకు గుంతల పడిన భయానక రోడులా స్్వగతం పలుకుతునానియి. ఫలితంగ 
బస్సీ వళ్తుంటే ఎదురవుతునని భార్ గుంతలోలా పడి ఏ పారుటీ ఎపుపుడు ఊడిపడుతుందో.. 
ఏ పరికరం జారిపడుతుందో తెలియని అయోమయ పరిస్థితి రాజయూమేలుతోంది. వళ్తునని 
బస్సీల చక్రాలు ఉననిటుటీండి ఊడిపోతే... కమాన్ కటటీలు అనుకోకుండా తెగపడటం సర్వ 
స్ధారణంగ మారుతోంది. పాత బడిన వాహన సీటీరింగులు తిరక్క, బ్రేకులు సకాలంలో 
పడక బస్సీలు ప్రమాదాలకు గురవుతునానియి.
- రాష్ట్రంలో ఆర్టీసీ బస్సీల ప్రమాదానికి 80 శాతం మేర దారుణమైన రహదారులే 
కారణమని ఆర్టీసీ స్బబుంది చబ్తునానిరు. రాష్ట్రంలో సేటీట్ హైవేలుగ 14,714 కిలోమీటరలా 
పొడవున రోడులా ఉనానియి. అందులో 99 రోడులా బాగ శిథిలమైనటులా గతంలోనే ఆర్ అండ్ 
బీ అధికారులు గురితుంచారు. మిగలిన దారులు అంతంత మాత్ంగనే ఉనానియి. ఇటీవల 
వచ్చన వరా్షల దెబబుకు 35 రోడులా మరింత దారుణంగ తయారయాయూయి. దీంతో బస్సీలతో 
పాటు ప్రైవేటు, ప్రజల వాహనాలు పాడవుతునానియి. చాల స్లభంగ మరమ్మతులకు 
వళిలాపోతునానియి. ఎలగోల నెటుటీకొస్తునని బస్సీల పరిస్థితి దీంతో మరింత దిగజారుతోంది.
- రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం రూ.2 వేల కోటలా రుణం తీస్కొని గతంలో రోడులా వేయాలని భావించంది. 
8970 కిలోమీటరలా మేర రోడులా వేయాలని టెండరులా పలిచారు. 1140 పనులకు టెండరులా 
పలిసేతు, గుతేతుదారులు కేవలం 400 పనులను చేయడానికి మాత్మే ముందుకొచా్చరు. పాత 
బిలులాలు భార్గ పెండింగోలా ఉండిపోవడంతో కొతతు పనులు చేయడానికి వారు ముందుకు 
రాలేదు. దీంతో రాష్ట్రంలో రోడలా పరిస్థితి ఏ మాత్ం మారలేదు. పడుతునని వరా్షలకు ఇవి 
మరింత దిగజారుతునానియి.
- రాష్ట్ర ప్రభ్త్వంలో ఒకపుపుడు వరు్క చారుజిడు ఉదోయూగులు ఉండేవారు. ఎన్ఎంఆర్, 
కాంట్రాక్టీ పద్ధతిలో వీరిని నియమించేవారు. ఆర్ అండ్ బీ కి సంబంధించ రోడలాకు చనని 
చనని మరమ్మతులు ఉంటే వారు సరి చేసేవారు. తక్ణమే గుంతలు పూడే్చయడం వలలా అవి 
పెద్దగ మారకుండా ఉండేవి. అయితే ప్రస్తుతం ఆ వయూవసథి పూరితుగ పోయింది. ఒకస్రి 
రోడుడి వేసేతు వాటి గుంతలు పూడే్చందుకు ఎవరూ లేరు.
- రోడలా వలలా బస్సీలు పాడవుతునానియని, ఇదే పరిస్థితి ఉంటే ఓ.ఆర్. కాదు కదా..? కన్సం 
బస్సీలు కూడా నడపలేమని డ్రైవరులా ఉననితాధికారులకు చబ్తునాని వారి మాటలను 
కన్సం పరిగణనలోకి తీస్కోవడం లేదు. దీనికి తోడు కొతతు లక్షాయూలను పెటటీడంతో డ్రైవరులా 
పూరితు ఒతితుడితో విధులు నిర్వరితుస్తునానిరు.
- 10 లక్ల కిలోమీటరులా తిరిగతే బస్సీ జీవితకాలం అయిపోయినటేలా. అపపుటికీ కాసతు పరిస్థితి 
బాగుంటే మరో 5 లక్ల కిలోమీటరలా వరకు బస్సీ తిరుగుతుంది. అంటే మొతతుంగ 15 
లక్ల కిలోమీటరలా వరకు మాత్మే బస్సీ తిరగగలదు. దాని తరా్వత కండమ్ చేయడమే. 
అంటే పూరితుగ నిర్్వరయూం చేయడమే. దాని స్థినంలో కొతతు బస్సీను కొనాలిసీ ఉంటుంది.
- ఏపీలోని ఆర్టీసీ బస్సీలోలా 60 శాతం పైబడిన బస్సీలన్ని 15 లక్ల కిలోమీటరులా ఎపుపుడో 
పూరితు చేశాయి. అయినా అవి రోడలాపై యథేచఛాగ తిరుగుతునానియి. దాదాపు అన్ని బస్సీలు 
10 లక్ల కిలోమీటరులా పూరితు చేస్కుననివే.
- రాష్ట్రంలో మొతతుంగ ఏపీఎస్ఆర్టీసీకి 129 డిపోలునానియి. 26 ర్జియనులా, నాలుగు 
జోనులాగ ఆర్టీసీని విభజించ పరిపాలన చేస్తునానిరు. 423 బస్టీండులు, 274 బస్సీ షెలటీరులా 
ఆర్టీసీ పరిధిలో ఉనానియి.
- ఏప్రిల్ చవరి నాటికి ఆర్టీసీలో 8968 సంత బస్సీలు, 2242 అదె్ద బస్సీలు ఉనానియి. 
మొతతుం 11210 బస్సీలు ఆర్టీసీకి ఉంటే... ఇది 2020-21 నాటి ఆర్టీసీలో ఉనని మొతతుం 
బస్సీలు 11236 కంటే కాసతు తగగొంది. అలగే ఏసీ బస్సీలు 356 అందుబాటులో ఉనానియి.
- ఆర్టీసీ బస్సీలు రాష్ట్రం మొతతుం మీద 3800 రూటలాలో నడుపుతోంది. 14123 గ్రామీణ 
ప్ంతాలను కనెక్టీ చేసే విధంగ బస్సీలు నడుస్తునానియి. రోజువార్ ఆర్టీసీ సగటు 
ఆదాయం రూ.10.88 కోటులా. ప్రతి కిలోమీటరు మీద రూ.34.50 చొపుపున ఆదాయం 
అరిజిసోతుంది. రోజువార్ ఆర్టీసీ బస్సీలోలా 37.83 లక్ల మంది ప్రయాణిస్తునానిరు. మొతతుం 
ఉదోయూగులు 50,145గ ఆర్టీసీ చబ్తోంది.
- గతంలో అరబున్ ప్ంతాలోలా ప్రజా రవాణా మరింత బలోపేతం చేసేందుకు యూపీఏ 
ప్రభ్త్వ హయాంలో జవహర్ లల్ నెహ్రూ అరబున్ రినేవేల్ మిషన్ (జేఎన్ఎన్యూ ఆర్ఎం) 
పథకం బస్సీల కొనుగోలుకు కాసతు ఉపయోగపడేది. 7 సంవతసీరాల పాటు నిర్వహంచన 
ఈ పథకంలో కేంద్ం నుంచ వచ్చన డబ్బుతో బస్సీల కొనుగోలు జరిగంది. ఇపుపుడు ఆ 
పథకం లేదు. సంతంగ ప్రజా రవాణా కోసం రాష్్రాలు బస్సీలు, వాహనాలు కొనుగోలు 
చేయాలిసీ ఉంది.
- ప్రస్తుతం సంతంగ బస్సీలను కొనుగోలు చేసే ఆరిథిక శకితు ఆర్టీసీకి లేదు. ఒకో్క బస్సీ 
కొనుగోలుకు సగటును రూ.30 నుంచ రూ.50 లక్ల వరకు ఖరు్చ అయేయూ అవకాశం 
ఉండటంతో కొతతు బస్సీలు కొనుగోలు చేయలేకపోతోంది. దీంతో ఉనని వాటిని తాతా్కలిక 
మరమ్మతులు చేస్ రోడలాపై తిపాపులిసీ వసోతుంది.

- అదె్ద బస్సీల కోసం చేస్తునని ప్రయతానిలు అంతగ విజయవంతం కావడం లేదు. 
ఇపపుటికీ ఆర్టీసీలో స్మారు 26 శాతం మేర అదె్ద బస్సీలు తిరుగుతునానియి. దీనిని మరింత 
పెంచాలని ప్రభ్త్వం ప్రయతనిం చేస్తునాని... కీలకమైన, బాగ డిమాండు ఉనని రూటలాకు 
తపపు మిగలిన ప్ంతాలకు, రూటలాకు బస్సీలను తిపేపుందుకు ప్రైవేటు ఆపరేటరులా మొగుగొ 
చూపడం లేదు. రెండు నెలల క్రితం రాష్ట్రంలో 998 అదె్ద బస్సీలకు టెండరులా పలిసేతు సపుందన 
చాల తకు్కవగ వచ్చంది. దీంతో చేసేది లేక వాటిని నిలుపుదల చేశారు.
- అవకాశం వచ్చన ప్రతిస్ర్ రకరకాల కారణాలతో టికె్కట్ ధరలు పెంచుతోంది. 
డీజిల్ సెస్ పేరుతో బాదుడు, రోడులా, టోల్ గేటు ఛార్జిల బాదుడుతో పాటు ఇటీవల కన్స 
ధర రూ.10గ నిరణాయించారు. ఇక గయూరేజీలోలా సైతం బస్సీలకు తూతూమంత్ంగ 
మరమ్మతులు చేస్తునానిరు.
* ఇటీవల జరిగన ప్రమాదాలు
1. ఎన్టీఆర్ జిలలా గంపలగూడం మండలం, కనుమూరులో తిరువూరు డిపో బస్సీ శనివారం 
రోడులాపై ఉనని బ్రదలో దిగబడిపోయింది. దీనిని బయటకు తీసేందుకు ట్రాకటీరలాను పెటిటీ 
లగంచాలిసీ వచ్చంది.
2. 21.10.2022వ తేదీన కృష్ణా జిలలా, పెదపారుపూడి వద్ద ఆర్టీసీ బస్సీ తగులబడింది. 50 
మంది ప్రయాణికులతో ప్రయాణం చేస్తునని బస్సీలో మంటలు రావడంతో అంతా కిందకి 
దిగరు. వంటనే బస్సీ మొతతుం కాలిపోయింది. ఎవరికీ ఎలంటి ప్రమాదం జరగలేదు.
3. ఏడాది క్రితం ఉమ్మడి పశి్చమగోదావరి జిలలాలో జంగరెడిడిగూడం వద్ద జలలారువాగులో 
ఆర్టీసీ బస్సీ పడటంతో 11 మంది మృతి చందారు. బస్సీ పరిస్థితి అతయూంత అధా్వనంగ 
ఉండటంతోనే ఈ ప్రమాదం జరిగనటులా ప్థమిక నివేదికలు వచా్చయి.
4. ఈ ఏడాది అకోటీబరు 11వ తేదీన ఆకివీడు మండలం, అజజిమూరు వద్ద నడుస్తునని ఆర్టీసీ 
బస్సీ చక్రాలు ఊడిపోయాయి. రోడుడి మధయూలో ఉనని పెద్ద గుంతలో పడటంతో ఒక్కస్రిగ 
బస్సీ చక్రాలు బయటకు వచా్చయి. నరస్పురం డిపోకు చందిన బస్సీ ఏలూరు వస్తుండగ 
ఒక్కస్రిగ చక్రాలు ఊడిపోయాయి. ఆ సమయంలో బస్సీలో 40 మంది ప్రయాణికులు 
ఉనానిరు.
5. ఈ ఏడాది మే 10వ తేదీన నెలూలారు జిలలా, మనుబోలు వద్ద ఆర్టీసీ బస్సీ బోలతు పడింది. 
నెలూలారు నుంచ తిరుపతికి వళ్తునని బస్సీ బోలతు పడటంతో ఒకరు మృతి చందారు.
6. 2021 నవంబరులో తణుకు నుంచ రాజమహంద్వరం వళ్తునని ఆర్టీసీ బస్సీ 
విజేజిశ్వరం వద్దకు వచే్చ సరికి దటటీమైన పొగలు వచా్చయి. దీంతో ప్రయాణికులు కేకలు 
వేయడంతో ఆర్టీసీ బస్సీను ఆపేస్.. ప్రయాణికులిని దింపేశారు.
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