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అభయహస్తం హతంఫట్ !
* మహిళలు దాచుకున్న సొమ్ములను మింగేసిన సర్కారు
* 11 నెలల క్రితిం దింగచాటుగా రూ.2 వేల కోటులు డ్రా
* అర్ింతరింగా వైదలిగిన ఎల్ఐసీ
* అభయహస్ిం పింఛను పథకిం అస్వ్యస్ిం
* మహిళల డబ్బులను తిరిగి చెలిలుించని దుసిథితి
అమము పెట్టా పెటటాదు... ఉన్నదీ లాకుకాింటుింది.... అన్నటులుింది 
ఆింధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ తీరు. అభయహస్ిం పథకింలో మహిళలు 
దాచుకున్న డబ్బులను దింగచాటుగా విత్ డ్రా చేసుకున్న 
ప్రభుత్విం ఆ డబ్బులను లబ్్దారులకు జమ చేయడిం లేదు. 
కాళలురిగేలా తిరిగి, గట్టాగా అడిగితే.. అప్పుడప్పుడు కాస్ కాస్ 
మొత్్లను మాత్రమే విడుదల చేస్్ కాలిం గడుప్తింది 
తపపుతే మహిళలు దాచుకున్న డబ్బులు పూరి్గా ఇవ్వడిం 
లేదు. దాచుకున్న డబ్బులకు వడ్డీలు ర్క, ప్రభుత్విం డబ్బులు 
చెలిలుించక మహిళలు విసుగు చెిందుతున్్నరు.
• 2009లో అభయహస్ిం పథకిం ప్రారింభమయింది. 2014 
వరకు ఈ పథకింలో అరుహుల పేరలు నమోదు జరిగిింది. పథకింలో చేరడానికి 18 నుించి 59 ఏళలు వయసున్న డా్వక్రా మహిళలు అరుహులు. ఈ పథకింలో భాగింగా మహిళలు 
ఏడాదికి రూ.365లు చెలిలుస్్, దానికి ప్రభుత్విం మరో రూ.365లు మా్యచిింగ్ నిధిని జమ చేసు్ింది. అలా 60 ఏళలు వరకు జమ చేసిన మొత్ిం ఆధారింగా రూ.500 నుించి 
రూ.2 వేల వరకు అభయహస్ిం పింఛను అిందుతుింది.
• వృదా్ప్యింలో మహిళలకు ఆరిథిక భరోసా అిందేలా చూస్ిందుకు ఈ పథకిం నిర్దేశించిింది. ఈ పథకింలో భాగింగా ప్రతి ఏట్ మహిళలు తమ వింతు సొమ్ములు 
అిందిించాలిసి ఉింటుింది. వరుసగా 3 సింవతసిర్లు పాటు పథకానికి డబ్బులు జమ చేయకపోతే వారిని అనరుహులుగా ప్రకట్సా్రు. వారు పథకిం నుించి వైదలిగినటులు 
భావిసా్రు.
• అలా వైదలిగిన వారికి సింబింధిించి.. అపపుట్ వరకు అభయహస్ిం పథకింలో దాచుకున్న డబ్బులను ప్రభుత్విం తిరిగి వడ్డీత సహా చెలిలుసు్ింది. ఒకవేళ లబ్్దారులు 
చనిపోతే... వారు దాచుకున్న సొమ్ములత పాటు, ప్రభుత్విం ఇవా్వలిసిన మా్యచిింగ్ మొత్ిం వడ్డీత సహా కలిప చెలిలుసా్రు. ఉమముడి ఆింధ్రప్రదేశ్ లో భాగింగా ఈ పథకింలో 
34 లక్షల మింది చేర్రు. అయతే ప్రసు్తిం ఈ పథకింలో కేవలిం 5.52 లక్షల మిందే కొనసాగుతున్్నరు. 1.56 లక్షల మింది అభయహస్ిం పింఛను పిందుతున్్నరు.
• అభయహస్ిం పథకాని్న ఎల్ఐసీ సింసథి నిర్వహిించేది. లబ్్దారులు, ప్రభుత్వ వాట్ ఆ సింసథికే జమ అయ్్యది. ఉమముడి ర్ష్టింలోనూ, ఆ తర్్వత కూడా అభయహస్ిం 
లబ్్దారులు మూడేళ్లు డబ్బులు కటటాకుిండా పథకిం నుించి వైదలిగితే... ఎల్ఐసీ ఆ డబ్బును వింటనే లెకకా చూసి లబ్్దారులకు అిందిించేది. అయతే గత 11 నెలలుగా అది 
ఆగిపోయింది. పథకిం నుించి వైదలిగిన వారు తమ డబ్బులు తిరిగి ఇవా్వలని వేడుకుింటున్్న సపుిందన లేదు. దీనికి ప్రభుత్విం డబ్బులు మళలుించడమే కారణిం.
• వైసీపీ ప్రభుత్విం 11 నెలల క్రితిం మహిళలు అభయహస్ిం పథకింలో దాచుకున్న డబ్బులపై కనే్నసిింది. వింటనే ఆ డబ్బును తమ ఖాత్లకు మళలుించుకుింది. సుమారు 
రూ.2 వేల కోటలును ప్రభుత్విం అక్రమ మార్ింలో తరలిించిింది. దీింత గత నవింబరులోనే ఎల్ఐసీ బహిరింగ ప్రకటన విడుదల చేసి... తమకు అభయహస్ిం పథకింత 
సింబింధిం లేదని ప్రకట్ించిింది. ఆ వింటనే ఆింధ్రప్రదేశ్ అధికారులు సపుిందిించి.. పథకింలో వైదలిగిన లబ్్దారులకు వింటనే డబ్బు జమ చేసా్మని ప్రకట్ించారు. 
ప్రకట్ించిన న్ట్కే రూ.300 కోటలు మేర లబ్్దారులకు ఇవా్వలిసి ఉింది. దాని తర్్వత మరో 3 లక్షల మింది లబ్్దారులు విడతల వారీగా వైదలిగారు. ఇపపుట్వరకు 
క్రమింగా వైదలిగిన వారి సింఖ్య 10 లక్షలు. వీరికి రూ.500 మేర డబ్బులు జమ చేయాలిసి ఉింది.
• అసలు ఎల్ఐసీ నుించి అర్ింతరింగా నిధులు తీయాలిసిన అవసరిం ఏింటీ..? తీసిన డబ్బులు ఎకకాడికి వళ్లుయనే ప్రశ్న అిందరినీ తొలుస్ింది. దీనిపై ర్ష్ట సాథియ 
అధికారులు మాత్రిం దీనికోసిం ప్రభుత్విం ప్రతే్యక ఖాత్ పెట్టా నిధులను పర్యవేక్షిస్ింది అని చెబ్తున్్నరు తపపుతే... దానికి సరైన సమాధానిం ఇపపుట్ వరకు లేదు. సెర్పు 
నిధులు వాడేసు్న్్నరు.
• గ్రామీణ పేదరికి నిరూములన సొసైటీ (సెర్పు) నిధులను దీనికోసిం ర్ష్ట ప్రభుత్విం వాడేస్ింది. లబ్్దారులు త్మ్ దాచుకున్న మొత్్ని్న ఇవా్వలని కోరుతుింటే దాని్న 
విడతల వారీగా విడుదల చేసు్న్్నరు. దీనికోసిం సెర్పు ప్రతే్యక నిధి నుించి ఇసు్న్్నరు. ఇలా ఇపపుట్కీ రూ.100 కోటలు మేర ప్రతే్యక నిధి సొమ్ములను వాడేశారు. వాట్ని జమ 
చేయాలిసిన ప్రభుత్విం మాత్రిం వాట్ని మళ్లు సెర్పు కు అిందిించడిం లేదు.
• అభయహస్ిం డబ్బులను అత్యవసరింగా ప్రభుత్విం ఎల్ఐసీ నుించి ఎిందుకు విత్ డ్రా చేసిిందనేది అింతుబటటాని రహస్యిం. అభయహస్ిం మొత్ిం మీద రూ.2 వేల కోటులు 
ఎల్ఐసీ వదదే ఉింటే ప్రతి నెలా దానికి వడ్డీ జమ అయ్్యది. దాచి ఉించిన సొమ్ముకు అదనింగా ఇది పెరుగుతూ ఉిండేది. అయతే డబ్బును ఒకేసారి ప్రభుత్విం విత్ డ్రా 
చేయడింత వడ్డీ రూపింలో భారీగా నషటాిం వచి్చింది.
• ఎల్ఐసీ దగ్ర నుించి డబ్బులను ప్రభుత్విం ఒకేసారి తీసుకుింటున్న సమాచారిం అిందుకున్న ఓ జాతీయ బ్యింకు ర్ష్ట ప్రభుత్్వని్న దీనిపై సింప్రదిించిింది. ఎల్ఐసీ 
చెలిలుించిన వడ్డీ కింటే ఎకుకావ వడ్డీ ఇసా్మని, తమ బ్యింకులో ఆ మొత్ిం జమ చేయాలని కోరిన్ ప్రభుత్విం మాత్రిం ఆ పని చేయలేదు. ఇతర ఏ బ్యింకులోనూ డబ్బును 
దాయలేదు. మొత్్నికి ఆ డబ్బులను ప్రభుత్విం ఏ చేసిిందనేది అింతుపటటాని మసటారీగా చెప్పుకోవచు్చ.
• ర్న్రాను మహిళలు అభయహస్ిం డబ్బులను కటటాడిం ఆగిపోతింది. ప్రభుత్వ తీరు మీద, భవిష్యతు్లో పథకిం అిందదు అనే ప్రచారింత మహిళలు తమ వాట్ డబ్బులను 
కటటాడిం లేదు. దీింత లబ్్దారులకు ప్రతి ఏట్ చెలిలుించాలిసిన సొమ్ము పెరిగిపోతింది. మరి మహిళలు తమ భవిష్యతు్ కోసిం దాచుకున్న డబ్బు ఎవరు చెలిలుసా్రు..? ఎలా 
చెలిలుసా్రు..? అనేది మలియన్ డాలరలు ప్రశ్న.
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సున్నా వడ్డీకి సుననానం - పావలా వడ్డీకి పాతర!
* 20 శాతిం రైతులకు కూడా దకకాని ప్రయోజనిం
* 3 ఎకర్ల రైతుకు కూడా లక్ష పైగా రుణాలిసు్న్న బ్యింకులు
* వచి్చనింత రుణిం తీసుకుింటున్న రైతులు
* గణనీయింగా తగి్న లక్ష లోప్ రుణాల రైతులు
రైతులను ఆదుకునేిందుకు ప్రభుత్్వలు అనేక పథకాలు పెడుతూ ఉింట్య. ఇలా వచి్చన 
పథకాలోలు పావలా వడ్డీ, సున్్న వడ్డీ పథకాలు చేర్య. ఈ పథకాలు కొత్గా వచి్చనవి 
కావు. ఉమముడి ర్ష్టింలో కూడా పావలా వడ్డీ, సున్్న వడ్డీ ర్యతీ పథకాలు అమలోలు 
ఉన్్నయ. అయతే నిబింధనల పేరుత బ్యింకు రుణాలు పిందిన రైతులిందరికీ ఈ 
పథకాలు వరి్ించకుిండా ఆటింకాలు సృషటాించారు. రైతులను ఆదుకోవాలనే ఉదేదేశిం ఉింటే, 
బ్యింకుల నుించి ఎింత పింట రుణిం తీసుకున్్న వడ్డీ ర్యతీలు వరి్ించేలా చేయాలి. 
కానీ ఈ పథకాలను ఎని్నకలోలు ఓటులు కొలలుగొటేటా పథకాల మాదిరి మార్్చరు. నిబింధనల 
పేరుత కనీసిం 20 శాతిం మిందికి కూడా వడ్డీ ర్యతీ దకకాకుిండా చేశారు. రైతుకు 
సాగు ఖరు్చలు తగి్ించి వ్యవసాయిం దిండగ కాదు, పిండగ చేసి చూపసా్మని ఎని్నకలోలు 
హామీ ఇచి్చన సీఎిం వైఎస్ జగన్ముహన్ రెడిడీ, అధికారింలోకి ర్గానే పావలా వడ్డీ పథకానికి 
పాతర వేశారు. సున్్న వడ్డీ ర్యతీలను నిబింధనల పేరు చెపపు కొింతమిందికే పరిమతిం 
చేశారు. దీింత రైతులు వడ్డీ ర్యతీలపై అింతగా ప్రయోజనిం పిందలేకపోతున్్నరు.
*వడ్డీ ర్యతీ రూ.3 వేల కోటులు అన్్నరు....
ర్ష్టింలో 85 లక్షల మింది రైతులు ఉిండగా వారిలో భూమ త్కటుటా పెట్టా రుణాలు 
తీసుకునే రైతులు 52 లక్షల మింది వరకూ ఉన్్నరు. అయతే వారిలో 44 లక్షల మింది 
రైతులు లక్ష కింటే ఎకుకావ రుణాలు తీసుకుింటున్్నరు. దీింత సున్్న వడ్డీ పథకిం కిింద 
కనీసిం 10 లక్షల మిందికి కూడా ప్రయోజనిం అిందడిం లేదు. ప్రసు్తిం ప్రభుత్వ లెకకాల 
ప్రకారమే సున్్న వడ్డీ పథకిం కిింద ప్రయోజనిం పిందిన రైతుల సింఖ్య 8.22 లక్షలు. లక్ష 
నుించి 3 లక్షల వరకు రుణాలపై గతింలో పావలా వడ్డీ ఉిండేది. 2019లో అధికారింలోకి 
వచి్చన వైసీపీ ప్రభుత్విం ఈ పథకాని్న ఎతే్సిింది. సున్్నవడ్డీ పథకిం మాత్రమే అమలులో 
ఉిండేలా చేసిింది. కేవలిం లక్షలోప్ రుణాలు తీసుకున్న వారికే ఈ పథకిం వరి్సు్ిందింటూ 
ఆింక్షలు విధిించడింత 44 లక్షల మింది రైతులు సున్్న వడ్డీ ర్యతీ ప్రయోజన్లు 
పిందలేకపోతున్్నరు. ఏట్ వడ్డీ ర్యతీకి రూ.3 వేల కోటులు ఇసా్మని సీఎిం జగన్ 
రెడిడీ 2019లో అసెింబ్లు సాక్షిగా చెపాపురు. ఆ వింటనే పావలా వడ్డీ పథకాని్న రదుదే చేసి, 
సున్్నవడ్డీ ర్యతీ పథకిం మాత్రమే అమలులో ఉిండేలా చేశారు.
ర్ష్టింలో 85 లక్షల మింది రైతులు ఉన్్నరు. వారిలో 2.5 ఎకర్లలోప్ భూమ ఉన్నవారు 
69 శాతిం కాగా, 5 ఎకర్లలోప్ వారు 75.5 లక్షలు ఉన్్నరని ప్రభుత్వ గణాింకాల 
దా్వర్ తెలుస్ింది. వీరిందరికీ ప్రయోజనిం దకేకాలా పదేళలు కిిందట రూ.లక్ష రుణాలకు 
సున్్న వడ్డీ ప్రకట్ించారు. అదే సాలుబ్ నేడు కూడా కొనసాగుతింది. పథకిం దా్వర్ ఎకుకావ 
మింది రైతులకు ప్రయోజనిం దకాకాలింటే కనీసిం రూ.2 లక్షల రుణాలకు సున్్న వడ్డీ 
ర్యతీ వరి్ింపజేయాలని రైతులు డిమాిండ్ చేసు్న్్నరు. పదేళలు కిిందట్త పోలు్చకుింటే 
సాగు ఖరు్చలు 2 రెటులు పెరిగాయ. బ్యింకు రుణ పరిమతులు కూడా గణనీయింగా 
పెించాయ. లక్ష లోప్ పింట రుణిం తీసుకునే రైతుల సింఖ్య భారీగా తగి్ింది. దీింత సున్్న 
వడ్డీ ర్యతీ అిందకుిండా పోతింది.
*ఇచి్చింది రూ.654 కోటేలు....
పింట రుణాలపై బ్యింకులు వస్లు చేస్ వడ్డీ 9 శాతిం, ఏడాది లోపే రుణిం తిరిగి చెలిలుస్్ 
5 శాతిం ర్యతీ అిందిసా్రు. రైతుల వాట్ 4 శాతిం ఉింటుింది. లక్ష లోప్ రుణిం 
తీసుకుని, ఏడాదిలోప్ చెలిలుస్్ రైతుల వాట్ 4 శాతిం వడ్డీ ప్రభుత్విం చెలిలుస్ింది. గతింలో 
లక్ష నుించి రూ.3 లక్షల వరకు తీసుకుని ఏడాది లోప్ చెలిలుస్్ పావలా వడ్డీ కిింద 1 శాతిం 
వడ్డీ ర్యతీని ప్రభుత్విం ఇచే్చది. 3 శాతిం రైతులు చెలిలుించేవారు. పావలా వడ్డీ పథకిం 
రదుదే చేయడింత ఎకుకావ మింది రైతులకు ప్రయోజనిం దకకాడిం లేదు. 2019 నుించి 

2022 వరకు రైతులు రూ.146261 కోటులు పింట రుణాలు తీసుకున్్నరు. సున్్న వడ్డీ 
పథకిం కిింద 4 శాతిం వడ్డీ లెకికాస్్ ప్రభుత్విం ఇపపుట్ వరకు రూ.5,850 కోటులు చెలిలుించాలి. 
కాని ఇపపుట్ వరకు ఇచి్చింది మాత్రిం రూ.1834 కోటులు మాత్రమే. వీట్లోలు గత ప్రభుత్విం 
చెలిలుించాలిసిన బకాయలు రూ.1180 కోటులుగా వైసీపీ ప్రభుత్విం చెబ్తింది. అింటే 2019 
నుించి 2022 వరకు రైతులు తీసుకున్న రుణాలపై సున్్న వడ్డీ ర్యతీ రూ.654 కోటులు 
మాత్రమే అని తేలుతింది.
*ఆింక్షలత అిందని పథకిం
సున్్న వడ్డీ ర్యతీ దకాకాలింటే ఈ క్రాప్ తపపునిసరిగా చేయించుకుని ఉిండాలి. ఇక ఈ 
క్రాప్ ఏ పింటకైతే చేయించుకున్్నరో అదే పింటకు బ్యింకులో రుణాలు తీసుకోవాలి. 
పలింలో ఒక పింట వేసి, ఎకుకావ రుణిం వచే్చ పింటలకు బ్యింకులో రుణాలు తీసుకుింటే 
సున్్న వడ్డీ ర్యతీ దకకాదు. లక్షపైన రుణిం తీసుకుింటే వడ్డీ ర్యతీ ర్దు. 80 శాతిం 
మింది రైతులు బ్యింకుల నుించి లక్ష కింటే ఎకుకావ రుణాలు పిందుతున్్నరు. చిన్నకారు 
రైతులకు కూడా బ్యింకులు లక్షకు పైగా పింట రుణాలు అిందిసు్న్్నయ. దీింత లక్షలోప్ 
పింట రుణిం తీసుకునేవారి సింఖ్య గణనీయింగా తగి్పోయింది.
బ్యింకుల పింట రుణాల విషయింలో పరిమతులు ఉన్్నయ. ఏ పింటకు ఎింత రుణిం 
అనేది మ్ిందే ప్రకట్సా్రు. వరి సాగుకు ఎకర్కు 40 వేలు, మొకకాజొన్నకు 32 వేలు, 
కింది,మనుమ్, పెసర పింటలకు 21 వేలు, శెనగ పింటకు ఎకర్కు 24 వేల పింట రుణిం 
లభిసు్ింది. సయా సాగు చేస్ రైతుకు ఎకర్కు 26 వేలు, వేరుశెనగ సాగుకు 28 వేలు, 
ఆమ్దిం పింటకు 20 వేలు, పతి్ సాగుచేస్ రైతుకు 40 వేల రూపాయలు, మరి్చ, పసుప్, 
ఉదా్యన పింటలకు ఎకర్కు రూ.60వేల పింట రుణాలు అిందిసు్న్్నరు. అింటే రైతులు 3 
ఎకర్ల వరి కానీ, 3 ఎకర్ల పతి్ కానీ, 3 ఎకర్ల మరి్చ, పసుప్ ఉదా్యన పింటలోలు ఏదో 
ఒకట్ సాగు చేస్్ వారికి లక్షపైనే పింట రుణాలను బ్యింకులు ఇసు్న్్నయ. దీింత సున్్న 
వడ్డీ ర్యతీ దకకాకుిండా పోతింది.
*వడ్డీ ర్యతీ ప్రయోజనిం అిందరికీ దకాకాలింటే....
సున్్న వడ్డీ పథకిం, పావలా వడ్డీ ర్యతీ పథకిం రెిండూ రైతులకు ప్రయోజనిం చేకూర్్చవే. 
అయతే సున్్న వడ్డీ ర్యతీ పథకాని్న కనీసిం రూ.2 లక్షలకు పెించాలి. ఇక రూ.2 
లక్షలకన్్న ఎకుకావ రుణిం తీసుకున్న వారికి, రూ.2 లక్షల వరకు సున్్నవడ్డీ ర్యతీ, ఆ 
తరవాత మొత్్నికి పావలా వడ్డీ వరి్ించేలా చేయాలి. ఇలా చేయడిం వలలు బ్యింకులోలు పింట 
రుణాలు తీసుకున్న ప్రతి రైతుకు ప్రయోజనిం దకుకాతుింది. అయతే ప్రభుత్విం పావలా 
వడ్డీ పథకాని్న పూరి్గా రదుదే చేసిింది. సున్్న వడ్డీ పథకాని్న లక్షకే పరిమతిం చేయడింత 
ర్యతీ ప్రయోజనిం పిందే రైతులు కనీసిం 20 శాతిం మింది కూడా ఉిండటిం లేదు. 
నిబింధనలు సడలిించి సున్్న వడ్డీ ర్యతీ, పావలా వడ్డీ ర్యతీ పథకాలు అమలు చేస్్ 
రైతులిందరికీ ప్రయోజనిం దకుకాతుింది.

ఉమ్మడి విజయనగరనం జిలాలాలో 
మనండలాధ్యక్షుల నియామకనం

శతఘ్్న నూ్యస్: ఉమముడి విజయనగరిం జిలాలుకు సింబింధిించి 
జనస్న పారీటా కమటీల నియామక ప్రక్రియ ప్రారింభమింది. 
ఇిందులో భాగింగా మిండలాలకు అధ్యక్షుల ఎింపక 
చేపట్టారు. తొలి జాబ్త్కు పారీటా అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు ఆమోదిం తెలియచేశారు. ఈ క్రమింలోనే 
జిలాలు కమటీలు, నగర, పటటాణ కమటీల నియామకాని్న 
పూరి్ చేయాలని పారీటా అధ్యక్షులు నిర్ణయించారు. గత 
వారిం జిలాలులో అసెింబ్లు నియోజకవర్్ల వారీగా సమీక్ష 
సమావేశాలను పారీటా ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమటీ 
ఛైరమున్ శ్రీ న్దిండలు మన్హర్ గారు నిర్వహిించారు. 
పారీటా శ్రేణులకు క్షేత్ర సాథియలో అిండగా ఉిండే విధింగా 
బధు్యలను నియమసా్మని చెపాపురు. ఇిందులో భాగింగా 
తొలుత 25 మిండలాలకు అధ్యక్షులను నియమించారు. 
ఇిందుకు సింబింధిించిన వివర్లివి...

• డింకాడ :శ్రీమతి పతివాడ కృష్ణవేణి
• భోగాప్రిం : శ్రీ విందన్ల రమణ
• పూసపాట్ర్గ : శ్రీ జలపారి అపపుడు దర
• నెలిలుమరలు : శ్రీ పతివాడ అచె్చన్్నయుడు
• శృింగవరప్కోట : శ్రీ కె.లోకాభి ర్మకోట్
• కొత్వలస : శ్రీ నకర్జు సత్్యర్వు
• వేపాడ : శ్రీ సుింకరి అపాపుర్వు
• చీప్రుపలిలు : శ్రీ విసినగిరి శ్రీనివాసర్వు
• గరివిడి : శ్రీ పెదిదే వింకటేష్
• గురలు : శ్రీ యడలు సింతష్
• మెరకమ్డిదాిం : శ్రీమతి రౌతు కృష్ణవేణి
• సాలూరు : శ్రీ కురుగూరి శవకృష్ణ
• పార్వతీప్రిం : శ్రీమతి ఆగూరు మణి
• సీత్నగరిం : శ్రీ పాట్ శ్రీనివాసర్వు
• బలిజపేట : శ్రీ బింకురు పోలిన్యుడు
• గజపతినగరిం : శ్రీ మ్నకాల జగన్్నథ ర్వు
• దతి్ర్జేరు : శ్రీ చపాపు అపాపుర్వు
• గింట్్యడ : శ్రీ సారికి అపపులర్జు

• బొబ్బులి : శ్రీ సించాన గింగాధర్
• ర్ింభద్రప్రిం : శ్రీ బవిరెడిడీ మహేష్
• బడింగి : శ్రీ కొలులు సుర్ింద్ర
• తెర్లుిం : శ్రీ మరడాన రవి
• గుమములక్ష్మీప్రిం : శ్రీ కడ్రక మలేలుశ్వరర్వు
• జియ్యమమువలస : శ్రీ వారణాసి శవకుమార్
• కొమర్డ : శ్రీ తెింటు శ్రీకర్

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శ్రీ పోతుల స్వామి న్యుడు ఆత్మకు శనంతి చేకూరాలి
శతఘ్్న నూ్యస్:  ర్జమహేింద్రవర్నికి చెిందిన శ్రీ పోతుల సా్వమ న్యుడు మరణిం బధాకరమని జనస్న పారీటా అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
ఒక ప్రకటనలో సింత్పిం వ్యక్ిం చేశారు. వారి ఆతముకు శాింతి చేకూర్లని భగవింతుణి్ణ ప్రారిథిసు్న్్నను. జనస్నపై అమతమన అభిమానింత 
పారీటా కార్యక్రమాలలో చురుగా్ పాల్ింటూ జన సైనికులకు అిండగా నిలిచేవారు. శ్రీ సా్వమ న్యుడు గారి కుటుింబనికి న్ తరఫున, జనస్న 
తరఫున ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియచేసు్న్్ననని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ అన్్నరు.

జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ సూచన మేరకు 365 రోజులకు చేరుకునని హెటిరో కంపెనీ బాధిత గ్రామాల 
మత్స్యకార పోరాట మహా శంతియుత ధరానికి విచేచేసిన జనసేన పార్టీ నాయకులు
శతఘ్్న నూ్యస్: పాయకర్వుపేట: హెట్రో కింపెనీ బధిత గ్రామాల మతసి్యకార పోర్ట మహా 
శాింతియుత ధర్్న చేపట్టాన మొదట్ రోజు నుిండి ఇపపుట్వరకు జనస్న పారీటా ఈ మహా శాింతియుత 
ధర్్నకి సీనియర్ న్యకులు గెడడీిం బ్జిజి మరియు ర్ష్ట కార్యదరిశి శవదత్ బోడపాట్ ఆధ్వర్యింలో 
అిండగా నిలబడిింది. ఈ సిందర్ింగా స్టాట్ సెక్రెటరీ శవదత్ మాట్లుడుతూ
400వ రోజు పూర్య్్య లోప్ హెట్రో కింపెనీ యాజమాన్యిం పైప్ లైనులు పూరి్గా తొలగిించి, భవిష్యతు్లో 
మరొకసారి ఇటువింట్ లైన్ వయ్యమని భరోసా కలిపుించని యడల మతసి్యకారుల పోర్ట్నికి మదదేతుగా 
జనస్న పారీటా ఆధ్వర్యింలో నకకాపలిలు నుించి అనకాపలిలు వరకు భారీ పాదయాత్రత జిలాలు కలెకటార్ట్ ను 
మ్టటాడిసా్మని హెచ్చరిక జారీ చేసారు. ఈ కార్యక్రమింలో పాల్న్న జనస్న పారీటా నేతలు పీఏసీ 
సభు్యలు కోన త్త్ర్వు మాట్లుడుతూ.. మతసి్యకారులు పడుతున్న ఇబబుిందులు మీకు కనపడటిం లేదా, 
జగన్ రెడిడీ మానస ప్త్రిక గా వున్న మీకు ఇింత చిన్న చూప్ తగదు, తక్షణమే సపుిందిించక పోతే సాథినిక 

న్యకులత కలిసి భారీ ఉద్యమిం చేపడత్ిం అని హెచ్చరిించారు. ర్ష్ట కార్యదరిశి అింగ ప్రశాింతి మాట్లుడుతూ చటటాపరింగా న్్యయశాఖ నుించి కూడా ఒతి్డి తీసుకువసా్ిం అన్్నరు. 
భీమలి ఇించార్జి పించకరలు సిందీప్ మాట్లుడుతూ.. మతసి్యకారులు కట్టాన నిరసన గోడే వైఎసాసిరీసిపీ పారీటా పతన్నికి ప్న్ది అని హెచ్చరిించారు. విశాఖ న్ర్్ ఇించార్జి ఉషా కిరణ్ 
మాట్లుడుతూ మతసి్యకారుల పోర్టిం కోసిం ఎింత దూరమన్ ఎని్న సారులు అయన్ వసా్ిం నిలబడత్ిం అన్్నరు. ఈ కార్యక్రమింలో అడబల లక్ష్మి, మ్మముని న్గమణి, కృష్ణయ్య, 
శ్రీను బబ్, మలపలిలు నూకర్జు, కురిందాసు అపపులర్జు, పకికా సా్వమ, బొింది గుర్రన్న, బబ్జి, ర్జు బింగారి, అలాలుడ రమణ, పనపోలు సతీష్, గబబుర్ సిింగ్, గిరీష్, ఆనింద్, గణేష్ 
తదితరులు పాల్న్్నరు.

మత్స్యకార పోరాట మహా శనంతియుత ధరానాకి జనసేన మద్దతు

ఇనంటనంటా జనసేన.. ప్రజలోలాకి దూసుకెళ్తుననా 
అననంతపురనం జనసేన

శతఘ్్న నూ్యస్: అనింతప్రిం నియోజకవర్ిం: 
ఇింట్ింట్ జనస్న కార్యక్రమింత.. ప్రజలోలుకి 
దూసుకెళ్్న్న అనింతప్రిం జనస్న న్యకులు, 
కార్యక్రమింలో భాగింగా గురువారిం 36వ 
డివిజన్, ర్ింనగర్ ఎకసిటెన్షన్ ప్రాింతింలో 
క్రియాశీలక సభు్యలను కలిసి వారి ఇింట్కి 

వళలు క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిటులు అిందజేస్్.. జనస్న అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఏ 
ఆశయ సాధన కోసమతే జనస్న పారీటాని సాథిపించారో… ఆ ఆశయాలను వివరిస్్ 
ప్రజలత మమేకమ సాథినిక సమస్యలు తెలుసుకొని జనస్న పారీటా ఆవశ్యకతను 
తెలియజేయడమనది. ఈ కార్యక్రమింలో అనింతప్రిం జిలాలు జనస్న ఉపాధ్యక్షులు 
లాయర్ కుింట్మదిదే జయర్ిం రెడిడీ, లీగల్ సెల్ అధ్యక్షులు మ్రళ్కృష్ణ, భవాని నగర్ 
మింజున్థ్, వింకట్ద్రి న్యక్, న్ర్యణ న్యక్, హేమింత్ న్యక్, కళ్్యణ్, 
కర్ణ, ప్రుషోత్ిం న్యక్, పోతుర్జుల అశోక్, పబ్బుశెట్టా మింజున్థ్, ప్రవీణ్ కుమార్ 
మరియు జనస్న న్యకులు కార్యకర్లు పెదదే ఎతు్న పాల్న్్నరు.

ఆకావా రైతులను ఆదుకోవాలి.. జనసేన వినతి పత్ం
శతఘ్్న నూ్యస్: తణుకు: ప్రభుత్విం తక్షణమే కళ్ళు 
తెరిచి ఆకా్వ రైతులను ఆదుకోవాలని డిమాిండ్ 
చేస్్ ఉింగుటూరు నియోజకవర్ిం ఇించార్జి 
పచ్చమటలు ధరముర్జు ఆధ్వర్యింలో గణపవరిం 
సెింటర్ నుిండి గణపవరిం త్సిలాదేర్ ఆఫీస్ వరకు 
ర్్యలీగా వళలు తహశీలాదేర్ కి వినతి పత్రిం ఇవ్వడిం 

జరిగిింది. ఈ కార్యక్రమింలో తణుకు నియోజకవర్ ఇన్్చరిజి విడివాడ ర్మచింద్ర ర్వు, 
తణుకు మిండలిం అధ్యక్షులు చికాకాల వేణు, తణుకు టౌన్ న్యకులు పింతిం న్న్జీ 
తదితరులు పాల్న్్నరు.
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అననామయ్య జిలాలాకు పైస్ ఉపయోగనం లేని సీఎనం పర్యటన: తాతనంశెటటి
శతఘ్్న నూ్యస్: అన్నమయ్య జిలాలు: జగనన్న విదా్యదీవన పథకిం 4వ విడత నిధులు విడుదల నిమత్ిం బ్ధవారిం అన్నమయ్య జిలాలు, 
మదనపలెలులో సీఎిం జగన్ పర్యట్ించడిం జరిగిింది. ఈ పర్యటనపై రైలే్వ కోడూరు జనస్న న్యకులు త్తింశెట్టా న్గేింద్ర సపుిందిస్్ 
మ్ఖ్య మింత్రి గారు ప్రజలతనే పతు్.. అన్న మీ ఎతు్లను ప్రజలు గురి్ించారని, ఊకదింప్డు ఉపన్్యసిం తపపు.. అన్నమయ్య 
జిలాలుకు పైసా ఉపయోగిం లేని మీ పర్యటన అింటూ విమరశిన్సా్రాలుసిందిించారు.. మాట వరసకైన్ మాట్లుడని అన్నమయ్య డాిం 
బధితుల కషాటాలు.. ప్రజలు గురి్ించారని, బొకేలత సా్వగతిం.. కాళలుకు నమసకారిించడిం తపపు తమ నియోజక వర్్లోలు సమస్యలను 
మీకు చెప్పుకోలేని నిససిహాయ సిథితిలో ఎమెములే్యలు, మింత్రులు ఉన్్నరని, చదువు గురిించి ఉపన్్యసిం ఇచే్చ మీరు.. ఉదో్యగిం, ఉపాధి 

కలిపుించలేని మీ నిససిహాయతను ప్రశ్నసు్న్న ప్రతిపక్షాలను విమరిశిించడిం విడూడీరమని త్తింశెట్టా న్గేింద్ర ఎదదేవా చేసారు.

సఖి కలాబ్ ఆధవార్యనంలో జరిగిన స్మాజిక కార్యక్రమనంలో 
పాల్గొననా మాకినీడి

శతఘ్్న నూ్యస్: పఠాప్రిం: పఠాప్రిం మిండలిం, చిత్రాడ గ్రామింలో సఖి లైన్సి కలుబ్ సభు్యల ఆధ్వర్యింలో 
జరిగిన సామాజిక కార్యక్రమింలో మ్ఖ్య అతిథిగా పఠాప్రిం జనస్న పారీటా ఇింఛారిజి శ్రీమతి మాకినీడి 
శేషుకుమారి పాల్న్్నరు. మ్ిందుగా ర్జులమముకు బటటాలు, ర్షన్ సరుకులు, పిండులు అిందజేసి ఆరోగ్య 
యోగక్షేమాలు తెలుసుకున్్నరు. అలాగే అకకాడ ఉన్న వృదు్లకు భోజనిం అిందజేయడిం జరిగిింది. 
ఈ సిందర్ింగా జనస్న పారీటా ఇించార్జి శేషుకుమారి మాట్లుడాతూ.. ఈ మహోన్నత కార్యక్రమింలో 
పాల్నడిం చాలా ఆనిందకరిం, చిత్రాడలో లైన్సి కలుబ్ సఖి సభు్యలు సావిత్రి గారు వారి తలిలుదిండ్రులు కోరిక 
మేరకు వీరికి ఇకకాడ అన్నదానిం చేయటిం, పేషింట్ ర్జులమముకు నిత్్యవసర సరుకులు ఇవ్వటిం.. సఖి 
ఆధ్వర్యింలో అనేక మించి కార్యక్రమాలు చేసు్ింట్రు. ఈ స్వా కార్యక్రమింలో నేను ఒక భాగిం అవ్వటిం 
నేను అదృషటాింగా భావిసు్న్్నను. అనేక చోటలు మీరు సహాయ కార్యక్రమాలు చేసు్న్్నరు. మా పఠాప్రిం 
నియోజవర్ింలో మా జనస్న ఆధ్వర్యింలో చేయాలని కోరగా వింటనే సపుిందిించి మన గవర్నమెింట్ 
హాసిపుటల్ లో ఆహారిం ఇవ్వటిం, ఇప్పుడు చిత్రాడలో స్వా కార్యక్రమాలు చెయ్యటిం జరిగిింది. వీరిందరికీ 
కూడా న్ తరుప్న ప్రతే్యక కృతజ్ఞతలు అలాగే ర్జులమము గతింలో న్ హసెబుిండ్ డాకటార్ వీరప్రసాద్ 
సమక్షింలో హైదర్బదులో చికితసి నిమత్ిం 3 ఆపర్షనులు చేయించడిం జరిగిింది. ఈరోజు ఆమె లేచి 
నుించుింటే న్కు చాలా ఆనిందింగా ఉిందని, వారు చూపించిన ప్రేమ వలకటటాలేనిదని అన్్నరు. అలాగే 
ప్రతే్యకింగా మా చిత్రాడ జనసైనికులకు న్యకులకు ప్రతే్యక అభినిందనలు తెలియజేశారు. లైన్సి కలుబ్ 
సఖి సభు్యలు న్గలక్ష్మి మాట్లుడుతూ.. శేషు కుమారి గారి ఆధ్వర్యింలో చిత్రాడ గ్రామింలో ర్జులమముకు 
ర్షన్ ఇవ్వడిం, వృదు్లకు భోజనిం అన్నదానిం చేసి తను కూడా సఖి కలుబ్ లో భాగసా్వమ్యిం కావడిం 
న్కు ఆనిందదాయకిం, కలుబ్ సభు్యలకు న్ హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుింటూన్నను. 
ఇలాింట్ కార్యక్రమాలు మరిని్న చేసి సమాజానికి సఖి కలుబ్ దా్వర్ మహిళలు స్వ చేయాలని చెపాపురు. ఈ 
కార్యక్రమింలో సఖి ప్రెసిడింట్ అరుణ కుమారి, లైన్సి కలుబ్ ఆర్ సి సభు్యలు న్గలక్ష్మి, సావిత్రి, అమాముజీ, 
రమణి, జిలాలు జనస్న న్యకులు మొగలి అపాపుర్వు, చిత్రాడ జనస్న పారీటా ఎింపీటీసీ దూలపలిలు రత్నిం, ప్ణ్యమింతుల మూరి్, వారుడీ నెింబర్ గొలలుపలిలు గింగ, బవిశెట్టా నింది, దేశ రెడిడీ 
సతీష్, తేలుదర, నిమమునదుర్బబ్, బసా్వ గోప, నిందా్యల జాను, న్యుడు మణికింఠ, దేవ, గనియ్య , కోట్పలిలు కాశ, దూలపలిలు అన్నవరిం, పెింట వింకటేష్, కుమార్, పెింకే జగదీష్ 
జనసైనికులు న్యకులు తదితరులు పాల్న్్నరు.

అకావా రైతుల ఆక్రనందన సభను విజయవనంతనం 
చేసిన ప్రజలనందరికి కృతజ్ఞతలు: పితాని

శతఘ్్న నూ్యస్: మ్మముడివరిం: జనస్న పారీటా 
అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు డాకటార్ 
బ్.ఆర్ అింబేదకార్ కోనసీమ జిలాలు అమలాప్రింలో 
నవింబర్ 30వ తేదీ, మింగళవారిం జనస్న 
పారీటా ఆధ్వర్యింలో జరిగిన ఆకా్వ రైతుల 
ఆక్రిందన సభను విజయవింతిం చేసిన ఉమముడి 
తూరుపుగోదావరి జిలాలు జనస్న పారీటా న్యకులకు, 
ఏడు నియోజకవర్్ల జనస్న పారీటా శ్రేణులకు, 
కార్యకర్లకు, అభిమానులకు, వీర మహిళలకు, 

ప్రజానీకానికి మరియు ఆకా్వ రైతులకు పేరుపేరున్ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసు్న్్ననని 
జనస్న పారీటా ర్ష్ట ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమటీ సభు్యలు మరియు మ్మముడివరిం 
నియోజకవర్ ఇించారిజి పత్ని బలకృష్ణ తెలిపారు.

మహనంద్ర సీవాట్్స ప్రారనంభోత్సవనంలో పాల్గొననా 
పనంతనం న్న్జీ

శతఘ్్న నూ్యస్: కాకిన్డ రూరల్: కాకిన్డ మెయన్ రోడుడీ, ప్లవరి్ వీధిలో మహేింద్ర 
సీ్వట్సి(మహేింద్ర మట్య వాలా) నూతన షోరూిం ప్రారింభోతసివ కార్యక్రమింలో 
పాల్న్న జనస్న పారీటా పీఏసీ సభు్యలు, కాకిన్డ రూరల్ ఇించార్జి పింతిం న్న్జీ.

జనసైనికుడు దురాగొరావును పరామరి్శనంచిన 
మేడ గురుదత్

శతఘ్్న నూ్యస్: ర్జానగరిం: 
ర్జానగరిం మిండలిం, 
పాతవలుగుబింధ గ్రామానికి 
చెిందిన జనస్న క్రియశీలక 
సభు్యడు కర్రీ దుర్్ర్వు 
ఇటీవల బిండి యాకిసిడింట్ లో 
తీవ్ర గాయలు పాలై కాకిన్డ 
ప్రభుత్వ హాసిపుటల్ లో చికితసి 
పిందుతున్్నడు. దుర్్ర్వుని 

కాకిన్డ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి కి తరలిించిన్ అకకాడ వైద్యిం సరిగా్ అిందటేలుదు అనే విషయిం 
తెలుసుకున్న ర్జానగరిం నియోజకవర్ిం జనస్న పారీటా ఇించార్జి, ఐక్యర్జ్యసమతి 
అవారుడీ గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ వారిని పర్మరిశిించి మన్ధైర్యిం కలిపుించి 
డాకటారలుత మాట్లుడి అకకాడ వైద్యిం జరిగేలా చేశారు. ఈ కార్యక్రమింలో ర్జానగరిం 
మిండల జనస్న పారీటా అధ్యక్షులు బతి్న వింకన్న దర, ర్జానగరిం మిండల కమటీ 
సభు్యలు మెడిద వీరబబ్, అడబల హరి కృష్ణ, పాత వలుగుబింధ జనస్న పారీటా 
న్యకులు పేదిశెట్టా రమేష్, మ్సమరలు వింశీ కృష్ణ, సానప్ శవ, మనే్న మణి తదితరులు 
పాల్న్్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఆత్మకూరులో పవనననా ప్రజాబాట 30వ రోజు
శతఘ్్న నూ్యస్: ఆతముకూరు: జనస్న అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ ను మ్ఖ్యమింత్రి చేయాలన్న దృఢ 
సింకలపుింత, ప్రజల ఆశీర్్వదింత కొనసాగుతున్న 
పవనన్న ప్రజాబట కార్యక్రమిం 30వ రోజుకు 
చేరుకుింది. పవనన్న ప్రజాబట కార్యక్రమింలో 
భాగింగా గురువారిం ఆతముకూరు మ్నిసిపల్ 
పరిధిలోని జూనియర్ కాలేజ్ రోడుడీ, క్రిసిటాయన్ పేట, 
ఎరుకలసాని నగర్ ప్రాింత్లలో పర్యట్ించి అకకాడి 
ప్రజల ఇబబుిందులను తెలుసుకొని, జనస్న పారీటా 
తరఫున తన వింతు కృష చేసా్నని ఈ సిందర్ింగా 
ఆతముకూరు నియోజకవర్ ఇన్్చర్జి నలిశెట్టా శ్రీధర్ 
భరోసా ఇవ్వడిం జరిగిింది. మ్నిసిపల్ పరిధిలో 
అనేక సమస్యలు ఉన్్నయని, మ్ఖ్యింగా ఎరుకల 

సాని నగర్ లోని పిందుల పెింపకిం దారులు తమ ఆవేదనను తెలియజేయడిం జరిగిింది. పిందుల 
పెింపకిం దారులకు చెిందిన సుమారు 12 లక్షల విలువచేస్ పిందులను మ్నిసిపల్ అధికారులు 
తరలిించుకుపోయారని, వాట్ మీద జీవన్ధారిం సాగిసు్న్న మా పరిసిథితి ఏమటని పిందులు పెింపకిం 
దారులు వాపోయారు. పారిశుద్్యని్న మెరుగుపరిచే క్రమింలో మ్నిసిపల్ పరిధిలో పిందులను 
అరికటటాడిం అవసరమనపపుట్కీ, పిందుల పెింపకిం దారులకు సరైన ప్రత్్యన్ముయాని్న కలిపుించవలసిన 

బధ్యత కూడా మ్నిసిపల్ అధికారులకు ఉింది అని ఈ సిందర్ింగా శ్రీధర్ తెలిపారు. ఇపపుట్కైన్ పిందుల పెింపకిందారులకు సరైన ప్రత్్యమా్నయ సౌకర్్యలు కలిపుించాలని ఈ 
సిందర్ింగా జనస్న పారీటా డిమాిండ్ చేసు్ింది. సకల సౌకర్్యలత, ఆతముకూరు మ్నిసిపాలిటీని ఆదరశి మ్నిసిపాలిటీగా తీరి్చదిదాదేలింటే ప్రజలిందరూ జనస్న పారీటాకి ఓటు వేసి పవన్ 
కళ్్యణ్ గారిని మ్ఖ్యమింత్రి చేయాలని ఈ సిందర్ింగా కోర్రు. ఈ కార్యక్రమింలో ఆతముకూరు జనస్న పారీటా న్యకులు చింద్ర, న్గర్జు, తిరుమల, అనిల్, హరిబబ్, హజరత్, 
తదితరులు పాల్న్్నరు.

సీసీ రోడుడీ నిరా్మణానికి శనంకుస్థాపన చేసిన జనసేన న్యకులు
శతఘ్్న నూ్యస్: అమలాప్రిం రూరల్ మిండలిం, ఏ.వేమవరిం గ్రామ పించాయతీ పరిధిలో ఉన్న న్మాలవారిపాలెింలో నూతనింగా నిరిముించే సీసీ రోడుడీ నిర్ముణానికి శింకుసాథిపన చేసిన 
అమలాప్రిం నియోజకవర్ జనస్న సీనియర్ న్యకులు లిింగోలు పిండు, గ్రామ సరపుించ్ ర్వూరి భాసకారర్వు, మరియు ఈ కార్యక్రమింలో గ్రామ పెదదేలు పాల్న్్నరు.

గడప గడపకు మన ప్రభుతవానం కార్యక్రమనంలో 
ఎనినా సమస్యలు పరిష్కరినంచారు?: శ్రీరాములు

శతఘ్్న నూ్యస్: అరకు: వైసీపీ 
ప్రభుత్విం గడప గడపకు మన 
ప్రభుత్విం కార్యక్రమిం చేపట్టా, 
విందరోజులు పూరి్ చేసి, 
సింబర్లు కూడా చేసుకున్్నయ. 
ఈ సిందర్మ్గా జనస్న పారీటా 
ఆరకు పారలుమెింట్ అధికార ప్రతినిధి 
మాదాల శ్రీర్మ్లు మాట్లుడుతూ 

ఆరకు నియోజకవర్ింలో గడప గడపకి మన ప్రభుత్విం కార్యక్రమిం విందరోజులు 
పూరి్ అయన సిందర్మ్గా సింబర్లు చేసుకోవడిం కాదు, గడప గడప కు తిరిగి 
సమస్యలు కళ్లుర్ చూసారు.. ఎని్న గ్రామాలోలు సమస్యలున్్నయ ?, ఎని్న గ్రామాలోలు 
రోడులు ఉన్్నయ?, ఎని్న గ్రామాలోలు మించి నీరు ఉింది ? అని ప్రశ్నించారు.. గడప 
గడపలో తిరిగిన అధికారులు సాథినిక శాసన సభు్యలు వారు ఎని్న సమస్యలు 
పరిషకారిించారు. సమస్యలు తెలుసుకోవడానికి కార్యక్రమిం చేశార్? సమస్యలు 
పరిషకారిించడానికి కార్యక్రమాలు చేసు్న్్నర్ ?, గడప గడప కు కార్యక్రమాలు 
చేసి ఎని్న గ్రామాలోలు సమస్యలు గురి్ించారు, ఎని్న సమస్యలు పరిషకారిించారు 
వింటనే ప్రజలకు సమాధానిం చెపాపులి . గిరిజన ప్రాింత్లోలు బసుసి లు లేవు?, 
కొని్న మారుమూల గ్రామాలోలు అసలు రోడులు లేని పరిసిథితి?, మించినీట్ సదుపాయిం 
లేని గ్రామాలు ఎన్్న ఉన్్నయ.. ఇవి గడప గడప కార్యక్రమింలో కనిపించలేదా 
సమస్యలు పరిషకారిించడానికి ప్రభుత్విం దగ్ర డబ్బులేదా..?. విందరోజులు పూరి్ 
చేసి సింబర్లు చేయడిం కాదు మ్ిందు గిరిజన గ్రామాలు అభివృది్ చేయిండి 
అని జనస్న పారీటా న్యకులు మాదాల శ్రీర్మ్లు తీవ్రసాథియలో ప్రభుత్విం పై 
మిండిపడాడీరు.

ప్రజలకు మౌలిక సౌకరా్యలు కలి్పనంచనండి: జనసేన 
డిమానండ్

శతఘ్్న నూ్యస్: అరకు నియోజవర్ిం, కోసమకేింద్ర గ్రామిం, గసుబ పించాయతీ పరిదిలోని 
ఆయా గ్రామాలోలు రహదారి, త్గునీరు, అింగన్్వడి కేింద్రిం, స్కాలు మొదలగు సౌకర్్యలు 
లేక ప్రజలు ఇబబుింది పడుతున్్నరు. ప్రభుత్విం తక్షణమే ఈ సౌకర్్యలను అమలు చేయాలని 
జనస్న తరప్న డిమాిండ్ చేయడింజరిగిింది. ఈ కార్యక్రమింలో జనసైనికులు కొిండేట్ 
లక్షష్మణర్వు, సింతషింగ్, శ్రీనివాస్ రెడిడీ, ప్రసాద కొిండేట్ చిన్్నర్వ్, ర్మకృష్ణ, పవన్, 
పరదాని సుర్ష్, విశాఖ జిలాలు రూరల్ కమటీ సభు్యడు ఆయా గ్రామాలోలు పర్యట్ించడిం 
జరిగిింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన జనండాను ప్రదరి్శస్తు ప్రయాణిసుతుననా 
జనసేన జానీ

శతఘ్్న నూ్యస్: శ్రీకాకుళిం ఉమముడి జిలాలు, పాలకొిండ నియోజకవర్్నికి చెిందిన జనస్న 
జానీ శబరిమలకి వళ్తున్న సిందరబుింలో వైజాగ్ రైలే్వటేషన్ లో జనస్న పారీటా జిండాత 
ప్రచారిం చేస్్ తట్ ప్రయాణికులు సైతిం జనస్న జిండా యొకకా గొపపు తనిం గురుించి 
జనస్న్ని కొణిదల పవన్ కళ్్యణ్ గురిించి చెప్పుతూ ప్రయాణిం కొనసాగిసు్న్్నరు.

మనంత్రి నిరనంజన్ రెడిడీ వ్్యఖ్యలను 
ఖనండినంచిన బైరపోగు స్నంబశివుడు

వయూవసాయం కోసం రుణాలు తీసుకునని రైతుల రుణమాఫీ ఇప్పటికి మాఫీ చేయలేని 
అసమర్ధత వయూవసాయ శఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి ఇటీవల పవన్ కళ్యూణ్ పైన చేసిన 
వాయూఖయూలను తీవ్ంగా ఖండ్ంచిన జనసేన పార్టీ ఉమ్మడ్ మహబూబ్ నగర్ జిల్లా నాయకుడు 
బైరపోగు సాంబశివుడు

శతఘ్్న నూ్యస్: ఉమముడి మహబూబ్ నగర్ జిలాలు: వ్యవసాయ 
శాఖ మింత్రి నిరింజన్ రెడిడీ ఇటీవల పవన్ కళ్్యణ్ పై చేసిన 
వా్యఖ్యలను తీవ్రింగా ఖిండిించిన జనస్న పారీటా ఉమముడి 
మహబూబ్ నగర్ జిలాలు న్యకుడు బైరపోగు సాింబశవుడు 
మాట్లుడుతూ తెలింగాణలో 2002 సింవతసిర్నికి మ్ిందు 
ప్రజా యుద్నౌక గదదేర్ గారు అజా్ఞతవాసింలో ఉన్న సమయింలో 
తెలింగాణలోని మారుమూల ప్రాింత్లకు వళతే గదదేర్ గారిత 

ఒక మహిళ ఆ విషయిం అన్్నరు అని గదదేర్ గారు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ త ఓ సిందర్ింలో 
కలిసినప్పుడు అన్్నరు అని అదే విషయాని్న పవన్ కళ్్యణ్ మొన్న ప్రసా్విించారు, ఆ 
విషయాని్న తెలుసుకోకుిండా వ్యవసాయ శాఖ మింత్రివరు్యలు నిరింజన్ రెడిడీ గారు అతి 
ఉత్సిహింత మాట్లుడడిం సరైన విషయిం కాదు తెలింగాణ వా్యప్ింగా రైతుల సమస్యలు 
అనేకింగా ఉన్న పట్టాించుకోకుిండా రైతుల పక్షాన నిలబడి వాళలు సమస్యలను ప్రభుత్విం 
దృషటాకి తీసుకు వళ్లు క్రమింలో మింత్రిగారు పూరి్గా విఫలిం అయా్యరు. ఆింధ్రప్రదేశోలు 
కౌలు రైతులు అప్పుల బధత ఆతముహత్య చేసుకుని చనిపోయన కుటుింబలకు 30 కోటలు 
రూపాయల కేట్యించి ప్రతి కుటుింబనికి లక్ష చొప్పున తన సొింత కషాటా జీత్ని్న 
రైతుల కోసిం పించుతున్నటువింట్ రైతు పక్షపాతి పవన్ కళ్్యణ్ గారిని మూరుఖుడు 
అని మాట్లుడడిం మూరఖుప్ మింత్రికి నైతిక అరహుత లేనటువింట్ విషయాని్న ప్రజలు 
గమనిసు్న్్నరు, సొింత జిలాలు వనపరి్లో భూ దిందాలకు, భూ కబజిలకు పాలపుడుతున్న 
మింత్రి సొింత నియోజకవర్్నికి సింబింధిించిన అభివృది్ని పకకాన పెట్టా ఇలాింట్ 
వా్యఖ్యలు చేయడిం దురదృషటాకరిం. ఈ మింత్రి సొింత నియోజకవర్్నికి సింబింధిించిన 
ఏదుల శ్రీ ఆింజనేయ రిజర్్వయర్ లో భూమ్లు కోలోపుయాిం రైతులకు మ్ింప్ 
బధితులకు సరైన నషటాపరిహారిం ఇవ్వకుిండా బధితులను తన చుటూటా తిప్పుకుింటున్న 
అటువింట్ ఇబబుిందులకు గురిచేసు్న్న మింత్రి నిరింజన్ రెడిడీ గారు,
జనస్న పారీటా అధ్యక్షుల పవన్ కళ్్యణ్ గారు చేసిన వా్యఖ్యలను వక్రీకరిించి నిజానికి 
పవన్ కళ్్యణ్ గారు తెలింగాణలో భూసా్వమ్లు పెత్ిందారుల మధ్య నలిగిపోయన 
తెలింగాణ సమాజిం ఆ కాలింలో వరి బ్య్యిం దరికేవి కావని బడుగు బలహీన వర్్లకు 
సింబింధిించిన కుటుింబలు నిజానికి వరి బ్య్యిం దూరింగా ఉన్నది నిజమేనని, అలాగే 
తెలింగాణలో వ్యవసాయిం పిండిించడిం రైతులకు ర్దని, పిండిించే విధానిం రైతులకి 
ఇకకాడ తెలింగాణ ప్రజలకు తెలియదని పవన్ కళ్్యణ్ ఎకకాడ కూడా వా్యఖా్యనిించలేదు. 
నిజానికి అప్పుడు తెలింగాణలో కూలీలు రైతు కూలీలు పేద వర్్లకు జరిగిన అన్్యయిం 
గురిించి మాత్రమే వా్యఖా్యనిించారు, ఈ వాస్వాలు తెలుసుకోలేని వ్యకి్ తెలింగాణ 
ర్ష్టింలో వ్యవసాయ శాఖ మింత్రి ఎట్లు అయా్యడు ఇలాింట్ వ్యకి్ తెలింగాణ ర్ష్టింలో 
వ్యవసాయ శాఖ మింత్రి కావడిం నిజింగా దురదృషటాకరిం. గతిం తెలియకుిండా ఇలాింట్ 
వా్యఖ్యలు మింత్రి నిరింజన్ రెడిడీ గారు చేసినిందుకు తీవ్రింగా ఖిండిసు్న్నటులు భైరపోగు 
సాింబశవుడు ప్రకటనలో తెలిపారు. అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ గారికి వ్యవసాయ శాఖ 
మింత్రివరు్యలు తక్షణమే క్షమాపణ చెపాపులిసిిందిగా డిమాిండ్ చేశారు, లేని పక్షింలో 
వనపరి్ నియోజకవర్ింలో వచే్చ ఎని్నకలోలు జనస్న పారీటా కార్యకర్లు జన సైనికులు 
తగిన బ్ది్ చెపా్రని వా్యఖా్యనిించారు.

అయ్యప్ప స్వామి ఇరుముడుల కార్యక్రమనంలో 
పాల్గొననా అక్కల రామ మోహన రావు

శతఘ్్న నూ్యస్: మలవరిం: ర్డిడీగూడిం 
మిండలిం, త్ట్గూడిం గ్రామింలో 
అయ్యపపు సా్వమ భజన, ఇరుమ్డుల 
కార్యక్రమింలో పాల్న్న జనస్న 
న్యకులు అకకాల ర్మ మోహన ర్వు 
(గాింధి), కాింత్ర్వు, సుిందర్మర్డిడీ, 
ఉదయ్, క్రాింతి, దుర్ర్వు, సునీల్, భరత్, 
ర్మకృష్ణ తదితరులు పాల్న్్నరు.

అయ్యప్ప పడి పూజలో పాల్గొననా జనసైనికులు
శతఘ్్న నూ్యస్:  కాకిన్డ రూరల్: తూరుపు గోదావరి 
జిలాలు, కాకిన్డ రూరల్ కు చెిందిన జనసైనికులు 
అయ్యపపు పడి పూజలో పాల్ని సా్వమ వారిని 
దరిశిించుకొని, ఆింధ్ర ప్రదేశ్ ర్ష్ట ప్రజలిందరు 
బగుిండాలని, జనస్న అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ను 
మ్ఖ్యమింత్రి చేస్ విధింగా పారీటా బలోపేత్నికి సా్వమ 
వారి ఆశీసుసిలు కలగాలని, అలాగే పవన్ కళ్్యణ్ కు 

ఎని్న దుషటాశకు్లు ఎదురైన్ సా్వమ వారి ఆశీసుసిలత వాట్ని ఎదిరిించే శకి్ కలగాలని 
కోరుకోవడిం జరిగిింది, అదేవిధింగా పవన్ కళ్్యణ్ సిదా్ింత్లకు అనుగుణింగా 
మ్ిందుకు తీసుకొని వళ్్న్న పింతిం న్న్జీ న్యకత్విం బలపడాలని, న్న్జీ 
ఆదేశాల మేరకు ప్రతి కార్యక్రమింలో బలింగా నిలబడత్ిం అని తెలియజేయడిం 
జరిగిింది. ఈ కార్యక్రమింలో కాకిన్డ రూరల్ క్రియాశీలక సభు్యలు అనిల్ కుమార్, 
ఆయుబ్, వాయడ్, తదితరులు పాల్ని సా్వమవారిని దరిశిించుకోవడిం జరిగిింది.

అమలాపురనం పటటిణ జనసేన అధ్యక్షుడు పినండి 
స్యిబాబా హఠాన్మరణనం!

శతఘ్్న నూ్యస్: అమలాప్రిం జనస్న పారీటా పటటాణ 
అధ్యక్షుడు పిండి సాయబబ గత కొింతకాలింగా 
అన్రోగ్యింత బధపడుతున్్నరు. గురువారిం 
సాయింత్రిం ఆయన ఇింట్వదదే తీవ్ర అస్వసథితకు 
గురికావడింత ఆసుపత్రికి తరలిించగా అపపుట్కే 
మృతి చెిందినటులు వైదు్యలు ధృవీకరిించారు. ఆయన 
మృతి పటలు పారీటా శ్రేణులు, పటటాణ ప్రమ్ఖులు తీవ్ర 
దిగ్రా్్రింతికి లోనయా్యరు. గత మూడు సింవతసిర్లుగా అమలాప్రిం పటటాణ అధ్యక్షులుగా 
పారీటాకి విశేష స్వలిందిించిన పిండి సాయబబ అకాల మరణిం బధాకరిం. జనస్న 
పారీటా తరప్న వారికి శ్రదా్ింజలి ఘట్స్్, వారి కుటుింబనికి ప్రగాఢ సానుభూతి 
తెలియజేయడిం జరిగిింది.
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