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ఈ నెల 24న కొండగట్టు , ధర్మపురి క్షేత్రాలు దరి్శొంచనున్న 
పవన్ కళ్యాణ్

* వారాహికి సంప్రదాయ పూజ
శతఘ్ని న్యూస్: ఈ నెల 24వ తేదీన ఉమ్మడి కరంనగర్ జిల్లాలోని కండగట్టు ఆంజనేయస్వామిని 
దర్శంచి ఆలయ సనినిధిలో ‘వారాహి’ వాహనానికి సంప్రదాయ పూజ జరపాలని జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు నిర్ణయంచారు. 2009లో ఎనినికల ప్రచారం కోసం ఈ ప్ంతానికి వచిచినప్పుడు 
అతయూంత శకితివంతమైన విద్యూత్ తీగలు తగిలి ప్రమాదానికి గురకాగా కండగట్టు ఆంజనేయస్వామి 
కటాక్ంతోనే ప్రమాదం నంచి బయటపడినట్లా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ప్రగాఢంగా విశవాసిస్తిరు. 
అంద్వలలా ఆయన తలపెట్టు అతి ముఖయూమైన కారయూక్రమాలు కండగట్టు ఆలయం నంచి ప్రంభంచడం 
శుభసూచకంగా భావిస్తిరు. రాజకీయ క్షేత్ర పరయూటనల కోసం రూపందంచిన ‘వారాహి’ వాహనానిని 
ఇక్కడ నంచి ప్రంభంచాలని నిర్ణయంచారు. పూజా కారయూక్రమం అనంతరం తెలంగాణకు చందన 
ముఖయూ నాయకులతో సమావేశం అవుతారు. రాబోయే రోజులోలా తెలంగాణలో పారటు అనసరంచే 
వ్యూహం, చేపటటుబోయే కారయూక్రమాలపై చరచించి దశానిర్దేశం చేస్తిరు. కాగా ఇదే రోజున అనష్టుప్ 
నారసింహ యాత్ర (32 నారసింహ క్షేత్రాల సందర్శం)న ప్రంభంచాలని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
సంకలిపుంచారు. ఈ యాత్రకు ధర్మప్రలోని శ్రీ లక్ష్మీ నారసింహ క్షేత్రంలో పూజలు జరపి శ్రీకారం 
చుడతారు. ఆ క్రమంలో మిగిలిన 31 నారసింహ క్షేత్రాలన సందర్శస్తిరు.

కనుమ వేళ గోపూజ
శతఘ్ని న్యూస్:  కనమ అంట్ పశుపక్షయూద్లన గౌరవించే పండుగ. రైతుకు వయూవస్యంలో స్యంచేసే పశువులన ఆరాధించే 
వేడుక. జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు సంప్రదాబదదేంగా వయూవస్య క్షేత్రంలో కనమ వేడుక జరపారు. గోపూజ 
నిరవాహించారు. ఆవులకు సవాయంగా అరటిపళ్ళు నోటికి అందంచారు. గోష్ంలోని అనిని గోవులకు మేత వేశారు.

శ్రీ శ్రీ రావులమ్మ తల్లి జాతర మహోత్సవంలో పాల్గొన్న 
బండారు శ్రీనివాస్

 శ్రీ శ్రీ రావులమ్మ తల్లి వారి కరుణా కటాక్ంతో ప్రజలందరు సుఖ సంతోషాలతో జీవంచాల్: 
బండారు శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్యూస్: కతతిపేట నియోజక వర్ం, ఆలమూరు గ్రామములో గ్రామ దేవత శ్రీ శ్రీ 
రాములమ్మ ప్రతీ ఏటా జరగే జాతర మహోత్సవ కారయూక్రమంలో జనసైనికుల ఆతీ్మయ 
ఆహ్వానం మేరకు కతతిపేట నియోజక వర్ం జనసేన ఇంఛారజి బండారు శ్రీనివాస్ పాల్్ని 
ప్రతేయూక పూజలు నిరవాహించారు. అమ్మవార కరుణ కటాక్లతో దయతో గ్రామస్థులన చలలాగా 
చూసూతి, అంట్ వాయూద్ల నండి రక్షిసూతి, పంటలన పచచిగా ఉండేల్ చేసూతి, గ్రామానిని 
రక్షిసూతి గ్రామ పలిమేరలలో సదా కాప్ కాసూతి ఉండే దేవత బహు విశిష్త కలిగి ప్టిటుంటి 
నండి అతతివారంటికి స్గనంపే క్రమంలో ఘనంగా ఊర్గింప్ జరుప్తూ అమ్మవార 
దవెననలతో ససయూశాయూమలంగా ఉండడం కరకు ప్రతేయూక పూజలు నిరవాహించారు. ఈ 
సందర్ంగా బండారు శ్రీనివాస్ మాటాలాడుతూ ఆలమూరు గ్రామ దేవత శ్రీ శ్రీ రావులమ్మ తలిలా 

పూజావిధానం తరతరాలుగా వస్తినని గ్రామీణ సంప్రదాయం అని అనానిరు. అతయూంత భకతిశ్రద్ధలతో ప్రజలందరు పెదదే యెతుతిన బాణ సంచా కాలిచి ఘనంగ ఊర్గించడం పటలా ప్రజలకునని 
ఆథ్యూతి్మకన అభనందనలు తెలిపారు. మానవుడు నితయూ జీవితంలో ఎనోని జయాపజయాలిని చవి చూస్తి, మరో వైప్ తన లక్ష్య స్ధనకోసం ఎనోని ప్రయతానిలు కనస్గిస్తినాని కూడా 
ఆథ్యూతి్మక విషయంలో రాజీ పడకుండా మాత్రం భకీతి శ్రద్ధలు కలిగి జీవించడం, తాము నివిసిస్తినని ప్ంతాలూ, తమ తమ కుట్ంబాల కరకు ప్రతెయూక ప్రథునలు నిరవాహిసూతి, దేశ 
విదేశాలోలా,వివిధ ప్ంతాలోలా ఉద్యూగ, వాయూపారాలు, నిరవాహిస్తినని ప్రతి ఏటా జనవర లో ఘనంగా జరగే మాతృదేవతారాధనలో సకల చరాచర సృష్టుకి మూల కారకురాలు రాములమ్మ 
తలిలా అని గ్రహించి, ఆమెన సంతృపితి పరచేటంద్కు ఎనోని మారా్లన అంద్లో ప్రథున, మంత్రతంత్రాలు, పవిత్రీకరణ, ఆత్మహింస, బలి అనేవి ప్రధానంగా కనిపిస్తియ అని బండారు 
శ్రీనివాస్ అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో తాళలా డేవిడ్, మహ్దశ బాబులు, బండారు అబు్లు, కురస్ వెంకనని, కతతిపలిలా నగేష్, చల్లా వెంకట్శవారరావు, చల్లా బాబి, సిరగినేడి పటాటుభ, దాసి 
మోహన్, పంపన స్ర్ష్, కటాటు రాజు, కోట వరలక్ష్మి, జనసైనికులు పాల్్నానిరు.
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ఘనంగా యూఏఈ జనసేన సంక్ంతి సంబరాలు
శతఘ్ని న్యూస్: యూఏఈ, మకర సంక్ంతి సందర్ంగా యూఏఈ జనసేన 
ఆధవారయూంలో సంక్ంతి సంబరాలు అద్్తమైన రతిలో జరగాయ. ఈ 
సంబరాలకి ముఖయూఅతిథిగా పశిచిమగోదావర జిల్లా జనసేన పారటు అధయూక్షులు 
కటికలపూడి గోవిందరావు హ్జరవడం జరగింద. ఈ కారయూక్రమానికి 
యూఏఈలో ఉనని వాయూపారవేతతిలైన పాపోలు వీరాస్వామి, కరణం అనిల్ బాబు 
అధయూక్త వహించారు. యూఏఈ జనసేన జనసేన కోర్ కమిటీ సభ్యూలందరూ 
ఉతా్సహంగా పాల్్ని కారయూక్రమానిని చాల్ అద్్తంగా నిరవాహించారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో వీర మహిళలు అధిక సంఖయూలో పాల్్నడం విశేషం. పిలలాల ఆట 
పాటలతో కనలు వింద్గా ఆహ్లాదమైన పండుగ వాతావరణం కనబడింద. 
ఈ కారయూక్రమంలో ముఖయూంగా యూఏఈ జనసేన ఒక ప్రతేయూకమైన లోగో 
మరయు టీ షరుటు ముఖయూఅతిథిగా విచేచిసిన కటికలపూడి గోవిందరావు చేత 
ఆవిష్కరంచడం జరగింద. యూఏఈ జనసేన కోర్ కమిటీ సభ్యూలు, టీం సైనిక 
ఆధవారయూంలో పవన్ కళ్యూణ్ సిదా్ధంతాలు పవన్ కళ్యూణ్ చేస్తినని పోరాటాలపై ఒక 
ప్రతేయూకమైన కాయూలండర్ రూపందంచి దాదాప్గా 25 వేల కాపీలు ఆంధ్రరాష్టం 
అంతట పంచి జనసేన యొక్క సిదా్ధంతాలన పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలన 
ప్రజలకు అరథుమయేయూల్గా చేయడానికి ప్రయతానిలు మొదలుపెటటుడం జరగింద. 
యూఏఈ కోర్ కమిటీ సభ్యూలందరూ వార చక్కటి ఉపనాయూస్లు, వారకి 
జనసేన నండి ఎట్వంటి సహ్యం కావాలో, వారు ఏవిధంగా జనసేనకు 
సహ్యపడతారో ముఖయూఅతిథిగా విచేచిసిన కటికలపూడి గోవిందరావుకి 
తెలియజేశారు. యూఏఈ జనసేన ఏ విధంగా ప్రతి నియోజకవర్ంలో బూత్ 
లవెల్ మేనేజ్మంట్ తో జనసేన పారటుని బలోపేతం చేయడానికి ఏ విధంగా 
కారయూక్రమాలు చేస్తినానిరో అనిని వివరంచారు. దీనికి పారటు నండి సహ్యం 
అందంచాలి్సందగా ముఖయూఅతిథిని కోరడం జరగింద. దానికి ముఖయూఅతిథిగారైన 

కోటికలపాటి గోవిందరావు స్నకూలంగా సపుందంచడం చాల్ సంతోషం. ఈ సందర్ంగా గోవిందరావు మాటాలాడుతూ ఈ కారయూక్రమానికి రావడం చాల్ సంతోషం కలిగించిందని, 
సంక్ంతి పండుగ సంబరాలు యూఏఈ జనసైనికులతో చేస్కోవటం చాల్ అదృషటుంగా భావిస్తినానిన అని తెలిపారు. ఎంతో సమయం వెచిచించి ఈ కారయూక్రమానిని విజయవంతం 
చేసిన కోర్ కమిటీ సభ్యూలు అందరనీ అభనందంచారు. యూఏఈ జనసేన కోర్ కమిటీ సభ్యూలు నా సేనకోసం నా వంతు కోసం ఏడు లక్ల రూపాయలు విరాళం ప్రకటించిన 
విషయం కటికలపూడి గోవిందరావు చపాపురు. యూఏఈ జనసేన గురంచి పారటు శ్రేణులోలా మాటాలాడుతానని మాట ఇచాచిరు. ఈ సభా సందర్ంగా ఈ కారయూక్రమానికి అధయూక్ వహించిన 
పాపోలు వీరాస్వామి, కరణం అనిల్ బాబులు ఇకపై యూఏఈ జనసేన చేసే ప్రతి కారయూక్రమానిని తమ రండు కంపెనీలు కలిసి చేస్తియని తెలియజేయడం చాల్ సంతోషం కలిగించింద. 
ఈ సందర్ంగా యూఏఈ జనసేన ఈ కారయూక్రమం కోసం పవన్ కళ్యూణ్ సిదా్ధంతాలు, పోరాటాల కోసం కాయూలండరులా తయారు చేయడంలో ఎంతగానో సహకరంచిన విజయవాడ 
జనసేన లీడర్ శ్రీమతి నందని చౌదర, తెలంగాణ వీర మహిళ విభాగం వైస్ చైర్ పర్సన్ శ్రీమతి రతని పిల్లా, టీం సైనిక ఫండర్ అమీర్ ఖాన్ మరయు వార సభ్యూలందరకీ కృతజ్ఞతలు 
తెలియచేస్రు. మళ్ళు మారచి 14 జనసేన ఫార్్మషన్ డే కి పెదదే కారయూక్రమం చేయడానికి యూఏఈ జనసేన నిర్ణయంచుకుంద. ఈ కారయూక్రమంలో యూఏఈ జనసేన కోర్ కమిటీ సభ్యూలు 
పాపోలు అపాపురావు, అపాపుజీ, శ్రీహర, చంద్రశేఖర్, సతయూ రావి, రవికుమార్, శ్రీనివాస రావు, ముని కుమార్, రవివర్మ, సతయూ మాలే, వేణు, నాగ, బాల్జీ, నాగభూషణం పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మొగల్ సతితిబాబు ను పరామర్శంచి వార కుమారులకు కొతతి బట్టలు, 
నగదు అందజేసిన పితాని బాలకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్:  ముమి్మడివరం: సోమవారం జనసేన పారటు రాష్ట రాజకీయ వయూవహ్రాల కమిటీ సభ్యూలు మరయు 
ముమి్మడివరం నియోజకవర్ ఇంచార్జి పితాని బాలకృష్ణ ముమి్మడివరం నగర పంచాయతీ క్ప చింతలపూడి గ్రామానికి 
చందన ప్రమాదవశాతుతి వెననిముక విరగి బాధపడుతునని మొగలి సతితిబాబు న పరామర్శంచి వార కుమారులకు కతతి బటటులు, 
నగద్అందజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో స్నబోయన మలిలాకారుజినరావు కడలి కండ, షేక్ మస్తిన్, మాదాల శ్రీధర్, దామిశెటిటు 
రాజా, మాదాల నిఖిల్, చింతలపూడి సతీష్, పాయసం చినానిజీ, పాయసం స్య, మాదాల చక్రధర్ తదతరులు పాల్్నానిరు.

ప్రభల తీర్ం ఉత్సవాలలో పాల్గొన్న 
పితాని బాలకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరం: సోమవారం జనసేన పారటు రాష్ట రాజకీయ వయూవహ్రాల 
కమిటీ సభ్యూలు మరయు ముమి్మడివరం నియోజకవర్ం ఇంచార్జి పితాని బాలకృష్ణ 
క్ప చింతలపూడి చయేయూరు ప్రభల తీరథుం ఉత్సవాలలో పాల్్నానిరు.

శివదత్ బోడపాటి ని అభినందంచిన పార్్ట 
అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్
శతఘ్ని న్యూస్: పాయకరావుపేట: జనసేన 
పారటు రాష్ట కారయూదర్శ మరయు యువ శకితి 
యూత్ కోఆరడినేషన్ కమిటీ జాయంట్ కనీవానర్ 
గా పారటు అపపుగించిన బాధయూతన శ్రదా్ధశకుతిలతో 
నిరవాహించిన శివదత్ బోడపాటి ని 
అభనందంచిన పారటు అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్. 
యువ శకితి బహిరంగ సభ విజయవంతం చేసిన 
ప్రతీ ఒక్కరకీ హృదయపూరవాక ధనయూవాదములు 
తెలియజేశారు.

లక్ష్మీదేవి పల్లి మండలంలో పర్యటించిన 
వేముల కార్తిక్

శతఘ్ని న్యూస్: కతతిగూడం నియోజకవర్ం, లక్ష్మీదేవి పలిలా మండలంలోని ర్గళలా మైల్రం 
గట్టు, మలలా కతూతిరు, గొలలాగూడం, మర్రిగూడం, తోగ బంధాలు బాబుజి తండాలలో 
జనసేన పారటు కతతిగూడం ఇంచార్జి వేముల కారతిక్ పరయూటించారు. పరయూటనలో భాగంగా 
జనసేన సిదా్ధంతాలన ప్రజలోలాకి తీస్కెళళుడం జరగింద. ఈ సందర్ంగా ప్రజలు జనసేన 
నాయకులతో మాటాలాడుతూ టిఆర్ఎస్ పారటు స్మారు ఆ గ్రామాలోలా ఎవరకి దళిత బంధు 
ఇవవాలేద్ అని వార బాధన వినిపించడం జరగింద. ఈ కారయూక్రమంలో పవన్ కళ్యూణ్ 
వీరాభమాని(పవన్ కళ్యూణ్ బయోగ్రఫీ రైటర్) భాష, జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

సంక్ంతి పండగ సందర్ంగా ముగ్గొల పోటీ
శతఘ్ని న్యూస్:  చీప్రుపలిలా నియోజకవర్ం 
మెరకముడిదా మండలం ఇపపులవలస 
గ్రామంలో సంక్ంతి పండగ సందర్ంగా 
మండల అధయూక్షులు రౌతు కృష్ణవేణి 
నాయుడు ఆధవారయూంలో జనసేన ముగు్ల 
పోటీ నిరవాహించడం జరగింద. ఈ ముగు్లు 
పోటీలోలా స్మారుగా 40 మంద ఆడపడుచులు 

పాల్్నానిరు పెదదేల సమక్ంలో ఆరుగురని ఎంపిక చేయడం జరగింద ఎంపికైన వారందరకీ 
మండల అధయూక్షులు చేతులు మీద్గా బహుమతులు ఇవవాడం జరగింద. ఈ కారయూక్రమంలో ఆర్ 
టి నాయుడు, కెల్ర సీతారాం, ఎనీ్సహెచ్ నాయుడు, లంక శంకర్, బండారు శ్రీన, రామ్ 
నాయుడు, రమేష్, జన సైనికులు, వీర మహిళలు పాల్్నడం జరగింద.

మా ఊరు రోడ్ పోయంద.. దంగలు ఎవరు?
శతఘ్ని న్యూస్: పలమనేని నియోజకవర్ం, గంగవరం మండలం, కలగటూరు 
పంచాయతీలో దార మాయం, బ్రిటిష్ కాలంనాటి నండి ఉనని రోడుడి ఈరోజు లేదనడం 
ఆశచిరయూంగా ఉంద. మా రోడుడి మాకు కావాలని గ్రామ ప్రజలు కోరుతునానిరు. ఈ 
సమసయూపై ప్రజలు తరఫున జనసేన నాయకులు స్మల స్బ్రహ్మణయూం రడిడి మాటాలాడుతూ 
గత టిడిపి, వైసిపి ప్రభ్తావాలలో ఇదే రోడుడికు గవరనిమెంట్ వరు్కలు కూడా చేసి బిలులా 
పెటాటురు. మర వార సంత భూమిలో 100 ఇయర్్స గా ఉననిరోడుడి ఎప్పుడు ఎంద్కు 
లేద్ అంట్నానిరు, ఈ మర్మమేమిటి..?, జమీందారు పటాటులో ఉనని రోడుడి ఇప్పుడు ఇల్ 
మాయమైపోయంద?. ఎమె్మలేయూ గారు, అధికారులు సపుందంచిని పక్ంలో జనసేన పారటు 
లీగల్ గా ఫైట్ చేస్తిందని స్బ్రహ్మణయూం రడిడి హెచచిరంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో స్నీల్, 
వెంకట్, అనిల్, నాని, చంద్ మరయు గ్రామస్తిలు పాల్్నానిరు.

కనుమ పండుగలో జనసేన ఆశయాలను సేవా కార్యక్రమాలు 
ప్రజలోలికి తీసుకు వెళ్లిన రాయల్ పేట జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: కనమ పండుగ 
సందర్ంగా పలమనేరు నియోజకవర్ పెద్ధ 
పంజణీ మండలం రాయలపేట గ్రామంలో 
జనసేన పారటు చేస్తినని సేవా కారయూక్రమాలు 
ఫోటో లు ఎద్దేల కు అలంకరంచి ఊర 
ఊర్గింప్ తీస్కు వెళ్లారు. పండుగ లో 
జనసైనికులు ఏరాపుట్ చేసిన ప్రభలు 
ప్రతేయూక ఆకర్షణగా నిలిచాయ. ఈ 
కారయూక్రమంలో పవన్ కుమార్ రాయల్, 
గిర బాబు, చంద్రశేఖర్, హేమ కుమార్, 
శివ కుమార్, హర మరయు జనసైనికులు 
పాల్్నానిరు.
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జనసేన కార్యకరతిపై వైసీపీ కార్యకరతిల దాడి
శతఘ్ని న్యూస్: ఆముదాలవలస నియోజకవర్ం, బూరజి మండలం జనసేన కారయూకరతి గలలాంకి శ్రీనివాసరావు జనసేన బాయూనర్ కటాటుడని 
వైసీపీ కారయూకరతిలు బీర్ బాటిల్ పగలగొటిటు శ్రీనివాసరావుపై దాడి చేయడం జరగింద. అదేవిధంగా శ్రీనివాసరావు తలిలా స్విత్రమ్మ, అక్క 
పగిర్ రమణమ్మ పై పదమంద దాడి చేశారు. ఈ క్రమంలో వారని పాలకండ ప్రభ్తవా ఆస్పత్రికి తరలించగా.. రవణమ్మ, శ్రీనివాస్ 
ల ఆరోగయూ పరసిథుతి విషమంగా ఉండడంతో మెరుగైన వైదయూం కోసం వారని శ్రీకాకుళం ప్రభ్తావాస్పత్రికి తరలించడం జరగింద.

నరవ జనసేన పార్్ట ఆధ్వర్యంలో అంగరంగ వైభవంగా సంక్ంతి సంబరాలు
శతఘ్ని న్యూస్: పెంద్రతి నియోజకవర్ం, 88 వార్డి, నరవ గ్రామంలో స్్ధనిక నాయకులు వబి్న 
జనారదేన శ్రీకాంత్ అధయూక్తన జనసేన పారటు ఆధవారయూంలో ప్రతి ఏటా జరగే సంక్ంతి సంబరాలులో 
భాగంగా మహిళలకు ముగు్లు పోటీ, పిలలాలకు సంగీతం పోటీ, భరతనాటయూం, పిలలాల వేషధారణ, 
వంటి కారయూక్రమాలతో అంగరంగ వైభవంగా జరగాయ. ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూ అతిథిగా వీర 
మహిళలు పిననింటి పారవాతి, కర్రీ మౌనిక, వబి్న మీనాక్షి పాల్్నానిరు. శ్రీకాంత్ మాటాలాడుతూ 
గత నాలుగు సంవత్సరాల నంచి నరవ గ్రామంలో సంక్ంతి సంబరాలు ఏరాపుట్ చేయడం 
జరుగుతుందని, రోజురోజుకీ గ్రామ ప్రజల నంచి మహిళ నంచి మాపై చూపిన అభమానం 
పెరుగుతూ వస్తిందని ఇంత చక్కనైన కారయూక్రమం ఏరాపుట్ చేయాలంట్ దీని వెనకాల ఎంతో మంద 
జనసైనికులు కషటుం ఉందని వారందరకీ నా ధనయూవాదాలు తెలియజేస్కుంటూ ఈ ముగు్ల పోటీలో 
పాల్్నని ప్రతి మహిళకు కూడా ప్రతేయూక ధనయూవాదాలు తెలియజేస్కుంట్నానిము పిలలాలు చక్కనైన 
సంగీత సవారాలతో మమ్మలిని అలరంప చేశారు. ఆరాధన చిలడి్రన్్స హోమ్ నృతాయూలతో మమ్మలిని 

ఆకట్టుకునానిరని వార గురువులకు ప్రతేయూక ధనయూవాదాలు తెలియజేస్కుంట్నానిము. జనసేన పారటు అంట్ గ్రామంలో ప్రతి కారయూక్రమానికి మా మదదేతు ఉంట్ందని గ్రామ అభవృద్ధలో 
మా భాగస్వామయూం తపపుకుండా ఉంట్ందని ఈరోజు పవన్ కళ్యూణ్ నాలుగో సిదా్ధంతమైన సంస్కృతులన కాపాడే సమాజంలో భాగంగా ఈ సంబరాలు ప్రతి యేటా జరుప్తామని మా 
కారయూక్రమానికి సహ్య సహకారాలు అందంచిన ప్రతి ఒక్కరకి పేరు పేరునా ధనయూవాదాలు తెలియజేస్కుంట్నానిం. ముఖయూ అతిథులు పిననింటి పారవాతి మాటాలాడుతూ ముగు్ల పోటీలో 
విజేతలన నిర్ణయంచడం చాల్ కషటుతరమైన పని అయందని ప్రతి మహిళ పోటాపోటీగా ముగు్లు వేయడం జరగిందని చిననిచినని విషయాలు పరగణన తీస్కని మొదటి, రండవ, 
మూడవ విజేతలుగా నిర్ణయంచాము అని ఇక్కడికి విచేచిసిన మహిళలందరనీ కూడా విజేతలుగా నిర్ణయంచి బహుమతులు ఇవవాడం చాల్ ఆనందదాయకమని ఈ గ్రామంలో ప్రతి 
సమసయూ పై శ్రీకాంత్ ఆధవారయూంలో జనసేన పారటు గళం వినిపిస్తిందని, మొదటి బహుమతిగా గెలిచిన ర్వతి కి, రండో బహుమతి గెలిచిన లీల కుమార కి, మూడో బహుమతి గెలిచిన లక్ష్మీ కి 
అభనందనలు తెలియజేస్కుంట్నానిమని మాటాలాడడం జరగింద. కర్రీ మౌనిక మాటాలాడుతూ ముగు్లు పోటీతో పాట్ సంస్కృతి కారయూక్రమాలు ఏరాపుట్ చేయడం చాల్ ఆలోచించబడిన 
విషయమని, ఇదే సూఫూరతి అనిని గ్రామాలోలా కూడా సంక్ంతి సంబరాలు ఏరాపుట్ చేస్కుంట్ గ్రామాలలో ఒక మంచి వాతావరణం ఏరపుడే అవకాశం ఉందని ఇంత మంచి ఆలోచన ఉనని 
జనసేన పారటుకి మరయు ఈ స్ంస్కృతిక కారయూక్రమాలు గురువులైనట్వంటి గంతకూరు విజయ కి ఆరాధన చిలడి్రన్ హోమం అమ్మ కి ప్రతేయూక ధనయూవాదాలు తెలియజేస్కుంట్నానిం 
అని మాటాలాడటం జరగింద. వబి్న మీనాక్షి మాటాలాడుతూ మా నరవ గ్రామంలో నాలుగోస్ర అంగరంగ వైభవంగా సంబరాలు జరుప్కోవడం చాల్ ఆనందదాయకమని ఇంద్లో 
పాల్్నని ప్రతి మహిళకు మరయు గెటప్్స వేస్కని వచిచిన చినని పిలలాలకు, సంస్కృతి కారయూక్రమాలు వేసిన పిలలాలకు నా అభనందనలు తెలియజేస్కుంట్నానినని ఈ కారయూక్రమాలోలా 
మేము గవరనిమెంట్ సూ్కలోలా చద్వుకునని ప్రతిభ కనబరచిన విదాయూరుథులన గురతించి వార తలిలాదండ్రులకు సనా్మనం చేయడం మంచి విషయంగా పరగణిస్తినానిమని, అరకర విదాయూ 
వయూవసథులు ఉనని గవరనిమెంట్ సూ్కలోలా కూడా ఉతతిమ ప్రతిభ కనబరచిన విదాయూరుథులన గురతించి సమాజానికి తెలియజేయడానికి ఇట్వంటి సంబరాలోలా ఉపయోగ పడుతుననింద్కు చాల్ 
ఆనందంగా ఉందని వారకి వార తలిలాదండ్రులకు కూడా నా అభనందనలు తెలియజేస్కుంటూ ప్రతి ఏటా మీరు ఇదే విధంగా జనసేన పారటుని సపోర్టు చేసినటలాయతే ఇంతకనాని వైభవంగా 
జనసేన పారటు ఆధవారయూంలో ప్రతి సంక్ంతి సంబరాలు ఘనంగా జరుప్కుందామని దీనికి సహకరంచిన జనసైనికులకు, వీర మహిళలకు గ్రామ ప్రజలకు ప్రతేయూక ధనయూవాదాలు. ఈ 
కారయూక్రమంలో నాయకులు బొడుడినాయుడు, బొబ్ర శ్రీన, గవర శీన, పటానిల శివ, బొండాల రవికిరణ్ మరయు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

రాబోయే ఎని్నకల బరలో కొల్లిపూర్ అసంబ్లి 
నియోజకవరగొ స్్నంలో జనసేన పోటీ

శతఘ్ని న్యూస్: వీపనగండలా మండల కంద్రంలో జనసేన పారటు కల్లాపూర్ నియోజక 
వర్ం కో-ఆరడినేటర్ భైరవ స్ంబశివుడు ఆధవారయూంలో సోమవారం ముఖయూ కారయూకరతిలు 
సమావేశం జరగింద. ఈ కారయూక్రమంలో బైరపోగు స్ంబశివుడు మాటాలాడుతూ.. 
పారటుని గ్రామస్థుయ నండి మండల వాయూపతింగా తీస్కు వెళ్ళు కారాయూచరణ గురంచి, పారటు 
బలోపేతం గురంచి కారయూకరతిలతోటి సమావేశంలో చరచించారు. పారటు గెలుప్ దసగా 
జనసేన పారటు సిదా్ధంతాలన, శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార ఆలోచన విధానానిని ప్రజలకు 
చేరువయేయూ విధంగా కృష్ చేయాలని నాయకులకు జనసేన పారటు కారయూకరతిలకు ఆయన 
పిలుప్నిచాచిరు. జనసేన పారటు ఎసీ్స, ఎసీటు, బీసీ, మైనారటులు ఉనని బడుగు బలహీన వరా్లకు 
చందన పారటు కాబటిటు ఈ పారటుని కాపాడుకోవాలి్సన బాధయూత ప్రజలకు చేరువయేయూ విధంగా 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార ఆలోచన విధానం ప్రజలకు తెలిసే విధంగా గడపగడపకి పారటుని 
విసతిరంచాలని, విసతిరంచే దసగా కారయూచరణ ఉండాలని ఆయన గురుతి చేశారు. అల్గే 
వీపనగండలా మండల వాయూపతింగా ప్రజా సమసయూల పైన దృష్టు స్రంచి అవి పరష్కరంచే 
దశగా మన భవిషయూతుతి కారాయూచరణ ఉండాలని దానికి తగిన సూచనలు ఈ సందర్ంగా 
ఆయన తెలియజేశారు. అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార అభమానలుగా, జనసేన పారటు 
కారయూకరతిలుగా, నాయకులుగా, జనసేన పారటుని ప్రజలకు చేరువ చేసే బాధయూత, పారటుని 
కాపాడుకునే బాధయూత మన అందర పైన ఉందని గురుతి చేశారు. అదేవిధంగా జనసేన 
పారటు కల్లాపూర్ నియోజక వర్ంలో బలమైన ప్రతాయూమానియ శకితిగా పారటు ఎదగాలని 
ఆయన ఆకాంక్షించారు. ఈ కారయూక్రమంలో మండల్నికి చందన నాయకులు మీస్ల 
విశాల్ కిరణ్, బాలకృష్ణ, శ్రీకాంత్, శివకృష్ణ, ఎజుజి ఆంజనేయులు తదతరులు ఈ 
కారయూక్రమంలో పాల్్నానిరు.

వచ్చే ఎని్నకలోలి జనసేన బలమైన ప్రతా్యమా్నయ 
శకితిగా ఎదగాల్: బైరపోగ్ స్ంబశివుడు

శతఘ్ని న్యూస్: 
చి న ని ం బా య 
మండల కంద్రంలో 
జనసేన కారయూకరతిలు, 
నా య కు ల తో 
కల్లాపూర్ నియోజక 
వర్ం కో-ఆరడినేటర్ 
బైరపోగు స్ంబశివుడు 
సమావేశమయాయూరు. 
అనంతరం ఆయన 
మాటాలాడుతూ జనసేన 
పారటు చిననింబాయ 

మండలంలో అనిని జిల్లాలకు విసతిరంచాలని, ప్రజా సమసయూలపై జనసేన కారయూకరతిలు, 
జనసైనికుల దృష్టు పెటాటులని, ప్రజలకు చేరువయేయూ విధంగా వచేచి స్రవాత్రిక ఎనినికలోలా 
జనసేన బలమైన ప్రతాయూమానియంగా శకితిగా ఎదగాలని, ప్రతి ఒక్క కారయూకరతి ఒక 
సైనికుడు ల్గా పని చేయాలని, పారటుని కాపాడుకనే బాధయూత తమ పైన, పవన్ కళ్యూణ్ న 
అభమానించే ప్రతి ఒక్కర పైన ఉంద కాబటిటు, ఈ పారటుని ప్రజలకు సమసయూలపై పోరాటం 
చేసే దశగా కారయూచరణ రూపందంచుకోవాలని తెలిపారు. అల్గే జనసేన అధయూక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార ఆలోచనా విధానానిని, పారటు సిదా్ధంతాలని, పారటు యొక్క లక్షయూలని 
ప్రజలకు మేలు అయేయూ విధంగా అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు చేస్తినని పనలని 
ప్రజలకు ఎంతైనా తెలియాలి్సన అవసరం ఉంద కాబటిటు ఇవి ప్రజలకి చేరువయేయూ విధంగా 
ప్రతి ఒక్క నాయకుడు, కారయూకరతి పనిచేసి రాబోయే రోజులోలా కల్లాపూర్ నియోజకవర్ంలో 
జనసేన పారటు బలమైన పారటుగా, ప్రజల యొక్క పారటుగా, బడుగు బలహీన వరా్ల పారటుగా 
అనిని వరా్ల ప్రజల పారటుగా, కతతి తరానికి రాజకీయ వేదక సృష్టుంచే పారటుగా ప్రజలు 
అనకునే విధంగా కారయూక్రమం ఉండాలని బైరపోగు స్ంబశివుడు తెలియజేశారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో చిననిబా్య మండలం నాయకులు విదాయూరథు విభాగం జిల్లా నాయకులు 
తల్ర కిరణ్ కుమార్, బాలరాజు, ఆంజనేయులు, బాలకృష్ణ, దశరథం తదతరులు 
పాల్్నానిరు.

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


మంగళవారం, 17 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కార్యకరతిలకు ఎటువంటి ఆపద వచిచేనా ముందుంటా: బొర్రా వెంకట్ అపాపారావు
శతఘ్ని న్యూస్: సతెతినపలిలా నియోజకవర్ం జనసేన నాయకులు బొర్రా వెంకట అపాపురావు గుండలాపలిలా గ్రామంలో పరయూటించారు. పరయూటనలో భాగంగా నకరకలులా మండల జనసేన వైస్ 
ప్రెసిడంట్ సయయూద్ నాగుర్ వలి ఆహ్వానం మేరకు బొర్రా వెంకట అపాపురావు నాగుర్ వలి గృహమునకు వెళలాడం జరగింద. అనంతరం గుండలాపలిలా గ్రామానికి చందన జనసేన పారటు 
కారయూకరతి చపపురప్ శ్రీనివాసరావు కు 5000 రూపాయలు ఆరథుక సహ్యం అందజేశారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటాలాడుతూ గుండలాపలిలా గ్రామంలో నాయకులకు, కారయూకరతిలకు 
ఎట్వంటి ఆపద వచిచినా ముంద్ంటానని ఆయన అనానిరు. రాననని రోజులోలా జనసేన పారటు మరంత బలోపేతం అవుతుందని, ప్రతి ఒక్క కారయూకరతి పవన్ కళ్యూణ్ కోసం కషటుపడాలని, 
గుండలాపలిలా గ్రామంలో ఏ కారయూకరతికైనా కషటుం వచిచిందంట్ అర్ధరాత్రి అయనా సర్ నేన మీ అందరకీ అంద్బాట్లో ఉంటానని ఆయన తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో ఉమ్మడి గుంటూరు 
జిల్లా ప్రధాన కారయూదర్శ కోమి్మశెటిటు స్ంబశివరావు, నకరకలులా మండలం వైస్ ప్రెసిడంట్ సయయూద్ నాగుర్ వలి, షేక్ రఫీ, తెలిపారు, ముపపుల మండలం అధయూక్షులు సిరగిర పవన్ కుమార్, 
సతెతినపలిలా రూరల్ మండలం నాదండలా నాగేశవారరావు సతెతినపలిలా జనసేన పారటు వీర మహిళలు నామాల ప్షపులత, అమి్మశెటిటు శిరష, గుండలాపలిలా గ్రామం జనసేన పారటు నాయకులు ఉదారప్ 
చినరాజు, ఏపూర చినని రంగారావు, నక్క వెంకట్శవారులా, ఎక్కల దేవి గాంధీ, షేక్ మస్తిన్ వలి, ఏపూర నవీన్, వరకుటి కృష్ణ, దూదేకుల సైద్ మస్తిన్, ఏపూర హరష్, షేక్ కాలేషావలి, 
దూదేకు సైద్లు తదతరులు పాల్్నానిరు.

కేదారపురం రోడుడు దుసి్తిపై జనసేన వినతి పత్ం
శతఘ్ని న్యూస్: ఇచాచిప్రం మండలం, ముచచింద్ర బెనిగని పేట, కదారప్రం రహదారలో రోడుడి 
అదావానంగా ఉండడంతో ఈ రోడుడి పై ప్రయాణించడానికి ప్రజలు చాల ఇబ్ంద పడుతునానిరు. ఈ 
సమసయూన తెలుస్కనని జనసేన పారటు రాష్ట జాయంట్ సెక్రెటర, ఇచాచిప్రం ఎంపీడీవోకి వినతి 
పత్రం ఇవవాడం జరగింద. అయాయూ.. గత మూడుననిర సంవత్సరాలు కాలంగా ఈ రోడుడి ఇల్నే ఉంద, 
పటిటుంచుకునే నాధుడే కరువైపోయారు. ఒకవైప్ గర్వతులు, మరోవైప్ సూ్కల్ పిలలాలు, ఉపాధి కూలీల 
వాహనాలు ప్రయాణించడానికి చాల్ కషటుంగా ఉంట్ంద. దయచేసి మా మీద దయ ఉంచి గోతులు 
పూడుస్తిరని కోరుకుంట్నానిం అని వినతి పత్రం దావారా సమసయూన అదకారుల దృష్టుకి తీస్కెళ్లారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో ఎంపీటీసీ అభయూరథు స్డి శంకర్ రడిడి, మాధవరడిడి, కదారుపురం జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

శివరాం గ్రామంలో 150 
కుటుంబాలకు రగ్గొలు, పళలి పంపకం

శతఘ్ని న్యూస్: చీప్రుపలిలా నియోజకవర్ం, గరవిడి మండలం, 
శివరాం గ్రామంలో జనసేన పారటు అదవారయూంలో 16-01-2023 
తేదీన పండగ సందర్ంగా శివరాం గ్రామంలో 150 కుట్ంబాలకు 
రగు్లు, పళ్ళు పంచడం జరగింద. ఈ కారయూక్రమంలో గ్రామ 
జనసైనికులు అపపులనాయుడు, సతయూనారాయణ, గోళలాబాబు, 
పైడితలిలా, సతయూ, రాజారావు, అపపులనాయుడు, దావీద్, లక్ష్మణ రావు, 
రాజు, రామారావు, శివ, ఆసిరనాయుడు, తదతరులు పాల్్నానిరు.

వైసీపీ మంత్రులు, ఎమ్్మల్్య ల చిత్ పటాలను భోగి 
మంటలలోలి వేసి నిరసన తెల్పిన జనసేన పార్్ట నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్: 
జనసేన పారటు అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ పై వైసీపీ మంత్రులు, 
ఎమె్మలేయూ లు చేసిన అనచిత 
వాయూఖయూలన ఖండిసూతి జనసేన పారటు 
పీఏసీ సభ్యూలు, కాకినాడ రూరల్ 
ఇంచార్జి పంతం నానాజీ సూచనల 
మేరకు వైసీపీ మంత్రులు, ఎమె్మలేయూ 
ల చిత్ర పటాలన భోగి మంటలలోలా 
వేసి నిరసన తెలిపిన జనసేన పారటు 

కాకినాడ రూరల్ మండల అధయూక్షులు కరడలా గోవింద్, తదతర నాయకులు.

జనసేనానిని విమర్శంచ్ అర్హత వైసీపీలో 
ఏ ఒక్కరకి ల్దు

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పారటు అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ ఎంతో ప్రతిషాటుత్మకంగా తీస్కునని 
యువశకితి కారయూక్రమం ఎంతో విజయవంతం 
అయన సందర్ంగా ఓరవాలేక అవాకులు 
చవాకులు పేలుతునని వైసిపి ఎమె్మలేయూలు 
మంత్రులు వయూకితిగతంగా విమర్శంచే అర్హత 
లేద్. ఈస్ర వైఎస్ఆర్సపి పారటు నేతలు 

ఎనినికలోలా ఎక్కడ ఓటమిపాలవుతారో అనే భయంతో పవన్ కళ్యూణ్ పైన వయూకితిగత 
ఆరోపణలు చేస్తినానిరు. యువశకితి కారయూక్రమం దావారా వంద మంద యువతి యువకులు 
వాళలా స్థునికంగా ఉండే సమసయూలన పవన్ కళ్యూణ్ దృష్టుకి అల్గే రాష్ట ప్రజల దృష్టుకి 
తీస్కువచిచి రాష్టంలో ఇనిని సమసయూలు ఉనానియా అని అందరకీ అరథుమయేయూ విధంగా 
యువశకితి కారయూక్రమం దావారా నిరూపితం అయంద. నీతి నిజాయతీ నిబద్ధత కలిగిన 
వయూకితి పవన్ కళ్యూణ్ అని రాష్ట ప్రజలు విశవాసిస్తినానిరు. సినిమాల దావారా రోజుకి కోటి 
రూపాయలు సంపాదంచే అవకాశం ఉనని వయూకితి పవన్ కళ్యూణ్ అవనీని వద్లుకని 
ప్రజలకి మంచిచేయాలని రాజకీయాలోలాకి వచాచిరు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అభవృద్ధ కోసం వచేచి 
2024 ఎనినికలోలా ఎక్కడ ప్రజలు అవగాహన ఏరపుడి వైసిపి పారటుకి ఓట్ వేయరని భయం 
పట్టుకని జనసేన పారటుని ఎల్గైనా అణగదొకా్కలని విశవాప్రయతానిలు చేస్తినానిరు. 
అరకరగా సంక్షేమపథకాలు ఇసూతి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టంలో మర్ సమసయూలు లేవు అననిట్లా 
ప్రజలన మభయూపెడుతూ ఉనానిరు వైసీపీ వాళ్లా. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టంలో ఎక్కడ అభవృద్ధ 
లేద్ గ్రామాలలో కనీస మౌలిక వసతులు కూడా లేవు ఈ వైసీపీ పాలనలో స్మానయూ 
ప్రజలు అనేక రకాల ఇబ్ంద్లకు గురవుతునానిరు. ఏ శాఖలో ఏమి ఉంటాయో కూడా 
తెలియని మంత్రులు ఎంతసేప్ పవన్ కళ్యూణ్ వయూకితిగత జీవితం గురంచి మాటాలాడటమే 
గాని ఆ శాఖకు సంబంధించి అభవృద్ధ చేదాదేమనే ఆలోచన లేద్. వైసిపి మంత్రులకు 
ఏదైనా సమసయూలు చప్పుకుంట్ వారపై వయూకితిగత కక్ స్ధింప్ చరయూలకు పాలపుడుతునానిరు. 
స్మానయూ ప్రజల పైన ఎంతసేప్ సింగిల్ గా పోటీ చేస్తిం మేము అని అనటమే గాని 
ఎనినికలోలా ఓటలాకు డబు్లు మదయూం ఇవవాము అనేమాట్ మాటాలాడరు వైసిపి నేతలు. 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషా్రానికి అప్పులోలా మొదటి స్థునం అభవృద్ధతో ల్స్టు స్థునం తీస్కని 
వచిచింద ఈ వైసీపీ ప్రభ్తవాం. ప్రజలు అనిని గమనిసూతి ఉనానిరు వచేచి 2024 ఎనినికలోలా 
జనసేన పారటు కచిచితంగా ప్రభ్తవాం స్థుపించి ప్రజలకు మంచి పరపాలన అభవృద్ధ 
చేస్తిమని ఈ సందర్ంగా తెలియజేస్తినానిము.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఇంత ఘోరమంటి తిరుమల్శా?!
* తిరుమలలో అడడిగోలుగా గద్ల అదదే పెంప్
* స్మానయూ, మధయూతరగతి భకుతిలపై భారం
* తితిదే వాణిజయూ దృకపుథం
*చోదయూం చూస్తినని వైకాపా సరా్కర్
‘’ఏడు కండల వాడా... వెంకట రమణా... గోవిందా గోవింద!’’ అంటూ పిల్లాపాపలతో, వృద్్ధలతో 
ఆపసోపాలు పడుతూ కాలినడకనో ఆరటుసీ బస్్సలోలానో తిరుమల చేరుకుని, గంటల తరబడి 
కూయూలైనలాలో నిరక్షిసూతి ఒక ఒక్క క్ణం దవయూ దర్శనం కోసం ఆరాట పడే భకుతిలకు ఇకపై తిరుపతి 
యాత్ర మరంత భారం కానంద.
కుట్ంబంతో తిరుమల చేరుకుని ఒక రోజో, రండు రోజులో బస చేసి వేంకట్శవారుడిని కనల్రా 
వీక్షించుకుని వచేచియాలని ఆశ పడే భకుతిలందరూ ఇకపై అధిక వయూయానికి సిద్ధం కావలి్సందే.
ఎంద్కంట్... తిరుమలలో బసకు కటాయంచే గద్లు, అతిథి గృహ్ల అదదేలన దారుణంగా... 
ఇంకా మాటాలాడితే అడడిగోలుగా పెంచేసింద తిరుమల తిరుపతి దేవస్థునం (టీటీడీ). ఈ ప్రభావం 
వలలా ప్రతి కుట్ంబంపైనా వేల్ద రూపాయల అదనప్ భారం పడనంద.
ఏటా వందల కోటలా హుండీ ఆదాయానిని సమకూర్చి లక్ల్ద మంద భకుతిలకు టీటీడీ వడిడించిన 
కతతి సంవత్సర వీర బాద్డిద. రాష్టంలో వైకాపా అధికారంలోకి వచాచిక ఇపపుటిక లడ్డి ధరల 
పెంప్, ఉచిత లడ్డిల సంఖయూ తగి్ంప్, కండ మీదకు తీస్కెళ్లా బస్్స ఛారజిల పెంప్, వీఐపీల 
దర్శనాలక అధిక ప్ధానయూత ఇచేచి విధానాలు, ఎననిడ్ లేని విధంగా తితిదే బోరుడి సభ్యూల పెంప్, 
ప్రతేయూక ఆహ్నితుల పేరుతో వందల్ద మంద నియామకం, గతంలో లేని విధంగా వీఐపీ బ్రేక్  
దర్శనాల సంఖయూ పెంప్, ఇక ప్రజాప్రతినిధులు తమ అనచరులతో సహ్ గుంప్గా దర్శనాలకు 
వచేచి వీలు... ల్ంటి ఎనోని వివాదాసపుద విధానాలు, నిర్ణయాలతో భకుతిలు పడుతునని పాట్లా, 
యాతనలు వర్ణణాతీతం. ఇప్పుడు గద్ల అదదే ధరలన అమాంతంగా భారగా పెంచేయడం 
అతయూంత దారుణమైన విషయమని సరవాత్రా విమర్శలు వెలులావెతుతితునానియ. అయనా ఎపపుటిల్గే 
అట్ ప్రభ్తవాం, ఇట్ తితిదే కూడా ఈ పెంప్ నిర్ణయానినిసమరథుంచుకుంటూ ప్రకటనలు జార 
చేయడం పకా్క వాణిజయూ దృకపుథ్నికి, మొండి వైఖరకి అదదేం పడుతోంద.
‘’స్మానయూ భకుతిలు బస చేసే రూ. 50, రూ.100 గద్ల అదదేలన పెంచలేద్. కవలం కనిని వసతి 
గృహ్ల గద్ల ధరలనే పెంచాం...’’ అంటూ తితిదే సమరథుంచుకోవచుచిగాక... కానీ ఇంత వరకు 
ఆయా వసతి గృహ్లలో బస చేసే వారందరూ ఇకపై తకు్కవ ధరలుండే గద్ల కోసమే ప్రయతినిసేతి, 
పరోక్ంగా స్మానయూ భకుతిల వసతి సౌకరయూం మీదనే ఆ భారం పడుతుందనేద నిరవావాదాంశం. 
ఇక పెంచిన ఛారజిలు ఎంత భారంగా ఉనానియంట్... ఇకపై అవి మధయూతరగతి వారకి కూడా 
అంద్బాట్లో లేకుండా పోతునానియ. ఇద అనిని వరా్ల భకుతిలన తీవ్ర నిరాశకు గుర చేసోతింద.
పేరుకి టీటీడీ సవాయం ప్రతిపతితి గల సంసేథు అయనపపుటికీ రాష్ట ప్రభ్తవాం అజమాయషీ, ఆధవారయూం 
ఉంటాయనేద కాదనలేని సతయూం. అంట్... టీటీడీ ఇల్ ఇషాటునస్రంగా గద్ల కిరాయని 
పెంచేసిందంట్ అద ప్రభ్తావానికి తెలియదని అనకోడానికి లేద్. పోనీ ఈ పెంప్పై తీవ్ర 
విమర్శలు, నిరసనలు వయూకతిమవుతునాని వైకాపా ప్రభ్తవాం తరఫు నంచి ఎల్ంటి దద్దేబాట్ 
చరయూలు లేకపోవడం మరంత దారుణమైన అంశమనడంలో సందేహం లేద్.
* అడడిగోలుగా బాద్డు...
ఇంతవరకు ఒక రోజుకు రూ. 150 ఉండే గద్ల అదదే ఇప్పుడు ఏకంగా రూ. 1700 లకి 
పెరగిపోయంద.
ఇంతవరకు ఒక రోజుకు రూ. 200 ఉండే గద్ల అదదేన ఏకంగా రూ.2200కి పెంచేశారు. అంట్ 
దాదాప్ 11 రట్లా!
మరో విధంగా చపాపులంట్ ఉననిట్టుండి అదదే ఛారజిలు ఏకంగా 1133 శాతం పెరగాయననిమాట. 
ఇదంత వరకు సమరథునీయం అనే ప్రశనికి ఇట్ తితిదే నంచి కానీ, అట్ వైకాపా ప్రభ్తవాం నంచి 
కానీ ఎల్ంటి సపుందనా కనిపించడం లేద్.
తిరుమలలోని అతిథి గృహ్లు, కాట్జీలోలా వివిధ కటగిరల గద్లు స్మారు 7,500 ఉనానియ. 
వీటిలో వివిధ కాట్జీలోలా ఒక రోజు అదదే రూ. 50, రాంబగీచా, వరాహస్వామి, ఎస్  ఎన్  జీ హెచ్ , 
హెచ్  వీ డీసీ, ఏటీసీ, టీబీసీలోలా రూ. 100, నారాయణ గిర, ఎసీవా గెస్టుహౌస్  లలో రూ. 150, 
విష్్ణపాదంలో రూ. 250, వకుళమాత, కౌస్తిభం, పాంచజనయూం, నందకం అతిథి గృహ్లోలా రూ. 
500 వంతున ఛారజిలు ఉండేవి. ఇటీవల నందకం, పాంచజనయూం, కౌస్తిభం, వకుళమాత అతిథి 
గృహ్ల ధరలిని రూ. వెయయూకి పెంచేశారు. ఎసీవా అతిథి గృహంలో 31 గద్లు ఉండగా వాటి 
అదదేన ఒక్కస్రగా రూ. 150 నంచి రూ. 1700 చేశారు. ఇప్పుడు నాలుగు నారాయణగిర అతిథి 
గృహ్లోలాని 164 గద్ల అదదేలన్ పెంచేశారు.
ఓ పక్క లక్ల్ద భకుతిల దావారా వందల్ద కోటలా రూపాయల సము్మ హుండీ ఆదాయంగా రకారుడి 
స్థుయలో జమ అవుతోంద. మొననిటికి మొనని ముకో్కటి సందర్ంగా ఒక రోజు ఆదాయం రకారుడి 
కతతిగా నమోదైంద. మరో పక్క 2022-23 సంవత్సరానికి తితిదే బడజిట్  రూ 3096.40 కోట్లా. 
ఇనేనిసి కోటలా ఆదాయం ఉనని తితిదే కండ మీదకి కండంత ఆశతో వచేచి భకుతిల సౌకరాయూల కోసం, 
వసతుల కోసం భారం పడకుండా చూడలేదా? తితిదే ధార్మక సంస్థు? వాయూపార సంస్థు? పకా్క 
వాణిజయూ పంథ్లో ప్రైవేట్ హోటళలా కనాని దారుణంగా గద్ల అదదేలన పెంచేయడం సమంజసమా?
ద్రదృషటువశాతూతి ఈ ప్రశనిలలో దేనికీ తితిదే కానీ, జగన్  ప్రభ్తవాం కానీ సమాధానం చపపువు, 
సమర్ధంచుకోవడం తపపు. ఈ వైఖర్ ఇప్పుడు ప్రపంచ వాయూపంగా ఉనని కోటాలాద మంద బాల్జీ 
భకుతిలన ఆవేదనకు గుర చేసోతింద.
* లడ్డి ధరల మోత...
వైకాపా అధికారంలోకి వచాచిక అంతవరకు రూ. 25 ఉండే లడ్డి ధరన ఒక్కస్రగా రటిటుంప్గా 
రూ. 50 చేసింద. రూ. 25 ఉండే వడ ధరన నాలుగు రట్లాగా రూ. 100 చేసింద. కళ్యూణం లడ్డి 
ధరన రూ. 100 నంచి రటిటుంప్గా రూ.200 చేసింద. ఇద వరకు కాలినడకన కండకు చేరుకునే 
భకుతిలకు దవవాదర్శనం సౌకరయూం ఉండేద. రోజుకు 20 వేల మందకి టోకెనలా ఇచేచివారు. వారకి 
ఉచితంగా ఒక లడ్డి, రూ. 10 రూపాయలకు రండు, రూ.25 వంతున మరో రండు లడ్డిలు 
ఇచేచివారు. వైకాపా వచాచిక ఏకంగా దవయూదర్శనానేని ఎతేతిశారు. సరవా దర్శనం చేస్కునే భకుతిలకు 
ఇప్పుడు ఒక లడ్డి మాత్రమే ఉచితంగా ఇస్తినానిరు. ఇవనీని స్మానయూ భకుతిలన ఇబ్ందకి గుర 
చేసే నిర్ణయాలే.
* బస్్స ఛారజిల వడడిన...
వైకాపా ప్రభ్తవాం వచాచిక ఆరటుసీ బస్ టికె్కటలాన మూడు స్రులా పెంచింద. ఆ భారం తిరుపతి 
యాత్రకు వచేచి భకుతిలందర పైనా పడింద. వైకాపా అధికారంలోకి వచేచి సరకి తిరుపతి నంచి 
తిరుమల బస్్స ఛారజి రూ. 75 ఉంట్, ఇప్పుడద రూ. 90కి చేరంద.

* ముకో్కటి నాడ్ ముప్పుతిపపులే...
మొనని ముకో్కటి ఏకాదశి సందర్ంగా ఉతతిర దావార దర్శనానిని పద రోజుల పాట్ కలిపుంచామని, 
వేల్ద మంద భకుతిలకు వేచి చూడాలి్సన అవసరం లేకుండా దర్శనం కలిపుంచామని తితిదే గొపపులు 
చప్పుకోవచుచిగాక. అయతే పూటకో విధంగా తితిదే తీస్కునని నిర్ణయాలు స్మానయూ భకుతిలన 
ముప్పుతిపపులు పెటాటుయని చపపుక తపపుద్. ముంద్గా అనిని ప్రస్ర మాధయూమాల దావారా జనవర 
1 మధాయూహనిం 2 గంటల నంచి సరవా దర్శనం స్లాట్  దర్శనాల టోకెనలా జార చేస్తిమని తితిదే 
ప్రకటించడంతో వేల్ద మంద వేర్వారు ప్ంతాల నంచి తిరుపతి చేరుకునానిరు. అయతే వారందరూ 
1వ తేదీ ఉదయం బస్్సలోలా, రైళలాలో తిరుపతి చేరుకునే సరకి తెలిసిన వారతి వాళలాన హతాశులన 
చేసింద. భకుతిల ఒతితిడితో డిసెంబర్  31 అరథురాత్రి నంచే సరవా దర్శనం టోకెనలాన తితిదే జార చేయడం 
మొదలు పెటిటుంద. దాంతో జనవర 1 ఉదయానికల్లా 2, 3వ తేదీల వరకు టోకెనలా అయపోయాయ. 
దాంతో విధిలేక వేల్ద మంద కూయూలోలా నిలబడి ఏ తేదీకి దొరకితే ఆ తేదీకి టోకెనలా తీస్కునానిరు. 
అయతే దర్శనం టోకెనలా ఉంట్నే కండపైకి అనమతించాలనే అన్హయూ నిర్ణయానిని అపపుటికప్పుడు 
తితిదే తీస్కుంద. దాంతో స్మానయూలు నానా పాటూలా పడాడిరు. ఎంద్కంట్... కండపైకి అంటూ 
వెళితే అక్కడ ఏద్ విధంగా స్నినాదకాలు ముగించుకోడానికి వీలుంట్ంద. పైగా ఎక్కడో అక్కడ 
పడుకుని, వెంగమాంబ అననిప్రస్దం తీస్కుని దర్శనం అయేయూ వరకు కాలక్షేపం చేసేవారు. కానీ 
తితిదే తీస్కునని నిర్ణయం స్మానయూలన ఎనోని వయూయప్రయాసలకు గుర చేసింద. తిరుపతిలో 
టీటీడీ వసతి అందరకీ దొరకద్. బయట ఖరుచిన స్మానయూలు భరంచలేరు. ఇక భోజనం 
చేయాలంట్ పూటకి ఒక కుట్ంబానికి కనీసం రూ. 500 నంచి రూ. 1000 రూపాయల వరకు 
ఖరుచి చేయక తపపుద్. ఈ నేపథయూంలో చాల్ మంద తమ తమ ఊళలాకు వెళిలాపోయ, తిరగి దర్శనం 
దొరకిన తేదీకి మళ్లా రావలసి వచిచింద. వీళలాని తిరుమల కండ పైకి అనమతిసేతి ఒకవేళ దర్శనం 
అయనా కాకపోయనా తలనీల్లు సమరపుంచుకుని, ప్ష్కరణి, ఆకాశగంగ, పాపనాశనంల్ంటి 
తీరా్ధలలో స్నినం చేసి, శిఖర దర్శనమైనా చేస్కుని... ఆ తృపితితో ఊళలాకి తిరగి వెళ్లావారు. కనీసం 
ఆ తృపితిని కూడా తితిదే దూరం చేసిందనే విమర్శలు సరవాత్రా వినిపించాయ. ఇక ఏ సమయం స్లాట్ 
ఉననివారయనా ఏ వేళయనా దర్శనానికి రావచచింటూ మైకుల దావారా ప్రకటనలు, వేల్ద సరవా 
దర్శనం టికెటలాన ఇస్తిమంటూ అపపుటికప్పుడు చేసిన ప్రకటనలు కండ పైకి చేరుకునని స్మానయూ 
భకుతిలన సైతం పరుగులు పెటిటుంచేల్ చేశాయ. ఆపసోపాలకు గుర చేశాయ. ‘’పూటకో నిర్ణయంతో 
అయోమయం నెలకంద. భకుతిలు వేసే ప్రశనిలకు సమాధానం చపపుడానికి మా వదదేనే సరైన 
సమాచారం లేద్’’ అంటూ సెకూయూరటీ, పోలీస్ సిబ్ంద కూడా అసహ్యత వయూకతిం చేశారంట్... 
తితిదే నిర్ణయాలు ముకో్కటి సందర్ంగా ఎంత వివాదాసపుదమయాయూయో వేర్ చపపుక్కరలేద్.
* అనీని అవకతవకలే....
వైకాపా అధికారంలోకి వచిచిన దగ్ర నంచి తితిదే కానీ, ప్రభ్తవాం కానీ తీస్కునే నిర్ణయాలనీని 
అవకతవక విధానాలతో కూడుకుననివే అని చపపుడంలో ఎల్ంటి సందేహం అక్కర్లాద్.
గ తంలో ఏ ప్ర భ్తవా హ యాంలోన్ లేని విధంగా, తిరుమ ల తిరుప తి దేవ స్థునం బోరుడి స భ్యూల 
సంఖయూన ఇషాటునస్రం పెంచేసిన నిరావాకం మొదలుకని అనీని వివాదాసపుదమైనవే. ఇక తిరుమ ల 
తిరుప తి దేవ స్థునం ప్ర తిష్ దగ జారపోయేల్ కంద రు నేర స్థులు, నిందతులు కూడా బోరుడి స భ్యూల 
హోదాలో స క ల మ రాయూద లు అంద్కునే క నీవినీ ఎరుగ ని విడ్డిరం ఆ దవయూధామంలో దాప్రంచింద. 
ఒక దశలో అయతే... ఛైర్మ న్, న లుగురు ఎక్్స అఫీష్యో స భ్యూలు, 24 మంద స భ్యూలు, ఇదదే రు 
ప్ర తేయూక ఆహ్వానితులు... వీరు కాకుండా అద నంగా మ రో 50 మంద ప్ర తేయూక ఆహ్వానితులు... వెర శి 
అందరూ క లిసేతి మొతతిం 81 మంద తిరుమ ల తిరుప తి పాల క మండ లి విరాట్ సవా రూపంగా 
మారన విషయం భకుతిలవరూ మరచిపోలేరు. ఆఖరకి తితిదే పాలక మండలి అంట్ అధికార 
పారటు కము్మ కాచే వారకి రాజకీయ ప్నరావాసంగా మారందనే ఆవేదనలు వెలులావెతాతియ. బోరుడి 
స భ్యూల పూరావాప రాలు ప రశీలించిన ప్పుడు వీరలో అతయూ ధికులకు శ్రీవార సేవ తో కానీ, ఆధాయూతి్మక 
నేప థయూంతో కానీ సంబంధం లేక పోవ డ మే కాద్, వారకి ఎల్ంటి ప్ర తేయూక అర్హ త లు కూడా లేవ నే 
విమర్శలు వినిపించాయ. వీరలో 70 శాతం మంద ఇత ర రాషా్రాలకు చందన వార్. అంతేకాద్, 
వీరలో కంద రు కనిని కస్లోలా నిందతులు కూడా. ఇంకా ఘోర మేమిటంట్ ఓ కస్లో అరసటు యన 
వయూ కితికి కూడా అపపుటోలా ఈ బోరుడిలో స్థునం ల భంచ డం! ఇంకా కంద రు పారశ్రామిక వేతతి లు, 
అవినీతి ఆరోప ణ లకు గురైన వారు, సీబీఐ కస్లోలా నిందతులుగా ఉనని వారు కూడా ఉండ డమే భ కతి 
జ నల మ నోభావాల న క ల చివేసింద. ఆఖరకి ఉననిత నాయూయస్థునం జోకయూంతో ప్రతేయూక ఆహ్వానితుల 
సంఖయూన కంత మేరకు తగి్ంచినపపుటికీ.... ఇపపుటికీ తిరుమలలో అధికారా వైకాపా అనచరులు, 
నేతలు, అస్మదీయుల హవా, ఆధిపతయూం వలలా స్మానయూ భకుతిల అగచాట్లా పెరుగుతూనే ఉనానియనేద 
కాదనలేని సతయూం.
* స్మానయూలకు అనీని వెతలే...
తిరుమ ల అన గానే ప్ర తేయూక ద ర్శ నాలు, బ్రేక్ ద ర్శ నాలు త పపు వు. కంద రు ప్ర ముఖుల కు ఇల్ంటి 
ద ర్శ నాలు ఏరాపుట్ చేయ డంలో ఎవ రకీ అభయూంత రాలు కూడా పెదదే గా ఉండ వు. గ తంలో బ్రేక్ 
ద ర్శ నాల సంఖయూ 2500కి మించేద కాద్. ప్ర తేయూక సందరా్ల లో కూడా ఈ సంఖయూ న మూడు 
వేల లోపే ఉండేల్ చూసేవారు. వీర కోసం ప్ర తేయూక స మ యానిని కటాయంచి స్మానయూ భ కుతిల కు 
అసౌక రయూం క లుగ కుండా చ క చ కా ద ర్శ నం జ రగేల్ చూసేవారు. జ గ న్ ప్ర భ్తవాం వ చాచిక ఈ 
సంఖయూ 4000 దాటి పోయంద. వీర ద ర్శ నానిక 4 గంట ల స మ యం ప ట్టు ప రసిథుతి ఏరపు డింద. ఇక 
మామూలుగానే బోరుడి స భ్యూలు ఒకక్క రు 20 మందకి బ్రేక్ దర్శ నాల కు సిఫారు్స చేసే అవ కాశం 
ఉంట్ంద. అల్గే స్ప థం దావారా కూడా 20 మందకి ప్ర తేయూక ద ర్శ నాలు క లిపుంచే వీలు ఉంద. ఈ 
నేపథయూంలో అట్ బోరుడి సభ్యూలు, ఇట్ వైకాపా ఎంపీలు, ఎమె్మలేయూలు, ఎంపీలు, ఇతర ప్రముఖుల 
దావారా వచేచి సిఫారు్సల న కూడా లక్క లోకి తీస్కుంట్ వీరంద ర ద ర్శ నాల కు ప ట్టు స మ యం మ రనిని 
గంట లు ప టటు క త పపు డం లేద్. అంట్... అంత సేపూ స్మానయూ భ కుతిలు కూయూలైనలా లో పిల్లా పాప ల తో 
నిరక్షించి చూసూతి ఆప సోపాలు ప డక తపపుడం లేద్.
* అడుగ డుగునా వివాదాలే...
అతయూంత ప విత్ర క్షేత్రంగా ప్ర పంచవాయూపతింగా భ కుతిల న ఆకర్షంచే తిరుమ ల ప టలా ప్ర భ్తవాం మొద టి 
నంచీ నిరలా క్ష్యంగా వయూ వ హ రసోతింద న డానికి ఉదాహ ర ణ లు కోకలులాలుగా ఉనానియ ని స్మానయూల 
నంచి విశేలాష కుల వ ర కు అనేక ఉదాహ ర ణ లు చూపిస్తినానిరు. దేవ స్థునం ఆస్తిల వేల్నికి 
తెగ బ డ డం, తిరుమ ల బ స్ టికెటలా వెనక అనయూ మ త ప్ర చారం స్గ డం, తిరుమ ల అధికారక 
వెబ్ సైటోలా అనయూ మ త గేయాలు క నిపించ డం, ఎసీవాబీసీ చైర్మన్ గా నియామ కుడైన వయూకితి రాస లీల లు 
వెలలా డి కావ డం, త ల నీల్లన స్మ గిలాంగ్ చేస్తినానిర నే ఆరోప ణ లు, దేవ స్థునం మాస ప త్రిక లో 
రామాయ ణానిని వ క్రీక రంచే వాయూస్లు రావ డం, ల డ్డి ప్ర స్దం ధ ర లు పెంచడం, శ్రీవార ప్ర స్దానిని 
ఎనినిక ల ప్ర చారంలో భాగంగా పంపిణీ చేయ డం, తిరుమ ల లో రోడుడి డివైడ రలా కు వైకాపా రంగులు 
వేయ డం, తితిదే క ళ్యూణ మండ పాల లీజు వయూ వ హ్రం, తిరుమ ల లో అన్ వమ తస్థుల నియామ కాలు 
జ ర గ డం ల్ంటి ఎనోని వివాదాల గురంచి స రవా త్రా చ రచి లు జ రుగుతూనే ఉనానియ.
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