
శుక్రవారం, 24 ఫిబ్రవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మృతురాలి కుటంబానికి ఆర్థిక సహాయం అందంచిన బతుతుల
ఉపాధి కూలీ మృతురాలి కుటంబానికి మనోధైరయూం చెప్పి, బాసటగా ఉంటామని భరోసా ఇచిచి, 10,000/- (పదవేల రూపాయలు) ఆర్థిక సహాయం అందంచిన బతుతుల
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం మండలం, కలవచర్ల గ్రామానికి చందిన మడకా వంకటలక్ష్మీ కొదిది రోజుల క్రితం ఉపాధి హామీ పనికి వళ్్ల, పని చేస్తూ గండెపోటుతో మరణంచగా.. 
విషయం తెలుసుకునని రాజానగరం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి బత్తూల వంకటలక్ష్మి మృత్రాలి కుటుంబానిని పరామర్శంచి, మనోధైరయూం చప్పి కుటుంబ సభ్యూలకు 
ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తూ.. కుటుంబ ఖర్చుల నిమితతూం ₹ 10,000/- (పదివేల రూపాయలు) ఆరథిక సహాయం అందించి.. రాబోవు రోజుల్్ల కుటుంబానికి జనసేన పార్టీ 
తరఫున అనిని విధాల అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చుర్, కారయూక్రమంల్ సీనియర్ జనసేన నేతలు, కలవచర్ల గ్రామ జనసైనికులు పాల్్గనానిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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ఇంటంటా 
క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు 

అవగాహనా కారయూక్రమం
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాళహస్తూ: క్రియాశీల సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమంల్ భాగంగా 
గర్వారం శ్రీకాళహస్తూ నియోజకవర్గ ఇనాచురజి శ్రీమతి వినుత కోటా తొటటీంబేడు మండలం, 
పెదది కనపరతూ, పెదది కనపరతూ హరజనవాడ గ్రామంల్ ఇంటంటకీ పరయూటంచి క్రియాశీల 
సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమం గరంచి వివరంచడం జరగంది, అలానే ప్రజల సమసయూలు 
అడిగ తెలుసుకోవడం జరగంది. ప్రధానంగా నిత్యూవసర వసుతూవుల ధరలు పెంపు, డ్రైనేజీ 
కాలువలు, స్ స్ రోడు్ల, పారశుధయూం సమసయూలతో సతమతం అవుత్ననిటుటీ తెలిపార్. ఈ 

కారయూక్రమంల్ శ్రీకాళహస్తూ మండల అధయూక్షులు దండి రాఘవయయూ, జనసైనికులు వంకటేష్, శీను తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

దక్షిణంలో డాక్టర్ కందుల 
స్ఫూర్తిదాయక సేవలు

శతఘ్ని న్యూస్: వైజాగ్ సౌత్: దక్షిణ నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు, 32వ 
వార్డు కార్పిరేటర్ డాకటీర్ కందుల నాగరాజు సామాజిక బాధయూతతో సేవా 
కారయూక్రమాలను కొనసాగస్తూ పలువురకి స్ఫూరతూదాయకంగా నిలుసుతూనానిర్. 
నియోజకవర్గంల్ అనిని వార్డులల్ తన పరధి మేరకు సేవలను అందిసుతూనానిర్. 
దీనిల్ భాగంగా బుధవారం ఉదయం దక్షణ నియోజకవర్గం 30వ వార్డు 
రెలి్లవీధికి చందిన నవ వధువు యమునకు పటుటీచీర, పసుపు కుంకుమ, 
బంగార్ త్ళ్బొటుటీను అందజేశార్. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటా్లడుతూ 
నియోజకవర్గంల్ అనిని ప్ంత్లల్న్ తన సేవా కారయూక్రమాలను 
కొనసాగత్నానియని వల్లడించ్ర్. నవ వధువులకు, పుషపివతి అయిన 
వారకి ఇతోదికంగా తన సేవలను అందజేసుతూననిటు్ల పేర్కొనానిర్. ఇటీవల 
నియోజకవర్గంల్ పలువుర్ నవ వధువులకు పటుటీ చీరలను, బంగార్ త్ళ్బొటుటీ, 
పసుపు కుంకుమలను అందజేస్నటు్ల వల్లడించ్ర్. త్ను బ్రతికినంత కాలం 
ప్రజాసేవకే తన జీవిత్నిని అంకితం చేసుతూననిటు్ల చపాపిర్. ప్రజలకు మంచి 
చేయడమే తన లక్షష్యమని పేర్కొనానిర్.ఈ కారయూక్రమంల్ ఉస్రకాయల యజ్ఞ 
శ్రీ (కార్పిరేటర్ అభయూరథి)30వ వార్డు జనసేన నాయకులు, జోగరాజు, శ్రీహర, 
ప్రకాష్, చినానిరావు, రాము, రాజు, నాగంద్ర, డాల్ఫూన్ శంకర్, అపాపిరావు, వర, 
కుమార, కె ఎన్ ఆర్ చ్రటబుల్ ట్రస్టీ వైస్ చైర్మన్ కందుల కేదారానిథ్, వార్డు ఇంచ్ర్జి కందుల బద్రీనాథ్, తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

పవనన్న ప్రజా బాట 69వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్:  ఒంటమిటటీ: జనసేన పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమానికి రోజు రోజుకి ఆదరణ పెర్గత్ందని 
రాటాల రామయయూ అనానిర్. రాజంపేట జనసేన పార్టీ ఇనాచురజి మలిశెటటీ వంకటరమణ ఆదేశాల మేరకు 
గర్వారం జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస కారయూదర్శ రాటాల రామయయూ ఆధ్వరయూంల్ ఒంటమిటటీ మండల పరధి 
మండపంపల్్ల పంచ్యతీల్ని రామచంద్రాపురం కాలనీల్ 69 వ రోజు పవననని ప్రజా బాట కారయూక్రమానిని 
నిర్వహంచ్ర్. ఈ సందర్ంగా రాటాల రామయయూ మాటా్లడుతూ.. పవన్ కళ్యూణ్ స్దా్ధంత్లను క్షేత్రసాథియిల్కి 
తీసుకెళ్్లలనని సంకలపింతో నిర్వహసుతూనని ఈ కారయూక్రమానికి ప్రజల నుండి మంచి ఆదరణ రావడం తమను 
ఎంతో ఉత్సాహ పర్సుతూందనానిర్. ప్రజల్్ల వైసీపీ పట్ల వయూతిరేకత వయూకతూమవుత్ందని, చితతూశుది్ధ నిబంధత కలిగన 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ స్దా్ధంత్లు ప్రజలను ఆకరషిసుతూనానియనానిర్. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన 
వీరమహళలు తదితర్లు పాల్్గనానిర్.
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మన ఊరిలో జనవాణి.. చాపల కంచేరు గ్రామంలో లోకం మాధవి పర్యటన

శతఘ్ని న్యూస్:  నెలి్లమర్ల: జనసేన పార్టీ బల్పేతం మరయు ప్రజా సమసయూలపై పోరాటానికై నెలి్లమర్ల నియోజకవర్గంల్ ప్రంభంచిన మన ఊరల్ జనవాణ కారయూక్రమంల్ భాగంగా 
గర్వారం భోగాపురం మండలం, చ్పల కంచేర్ గ్రామంల్ ల్కం మాధవి పరయూటంచడం జరగంది. కారయూక్రమంల్ భాగంగా మాధవి ప్రతి ఇంట పరయూటస్తూ అనేక సమసయూలు 
గ్రామసుతూలను అడిగ తెలుసుకునానిర్. ఆ సమసయూలల్ ముఖయూంగా త్గనీర్గా గరతూంచ్ర్. ఈ సందర్ంగా మాధవి మాటా్లడుతూ గత ప్రభ్త్వం తెలుగదేశం మరయు ఇపపిట 
ప్రభ్త్వమే వైకాపా ప్రజల యొకకొ సమసయూలను గాలికి వదిలేశారని మండిపడాడుర్. ఏళ్్ల గడుసుతూనాని కనీసం త్రాగనీట సమసయూ తీరచులేదని, ఊరకి వచిచున నిధులని వార జేబులకి 
దండుకుంటునానిర్ అని ఆ ఊర ప్రజలు మొరపెటుటీకునానిర్. సమసయూను వినని ల్కం మాధవి వార ఊరకి ఒక వాటర్ పా్లంట్ నిర్మసాతూమని హామీ ఇచ్చుర్. ఆ ఊర ప్రజలు ఎంతో 
సంతోషంచ్ర్, ఆ గ్రామంల్ మరో సమసయూ పనికాహార పథకానిని నిలిప్వేయటం, ఆ గ్రామంల్ ఎనోని రోజులుగా ప్రభ్త్వ భూమి లేదని, దానివలన పనికాహార పథకం నిలిప్వేశారని 
ఊరల్ ప్రజలు పేర్కొనానిర్. కాలువలు ఉనానియి కానీ వాటని వాడుకొని ఉపాధి కలిపించగా, 8 కిల్మీటర్ల దూరంల్ ఉనని భోగాపురంల్ ఆ పథకానిని పెటటీడం ఎంత మాత్రం 
సమంజసం అని ఆ గ్రామసుతూలు ప్రశనించ్ర్, ఆ ఊరల్ ఉనని మరో సమసయూ దోమల బెడద, గత సంవతసార కాలంగా ప్రభ్త్వం వార్ ఎటువంట నివారణ చరయూలు చేపటటీలేదని, దాని 
వలన వార ప్ల్లలకి డెంగ్యూ టైఫాయిడ్ మరయు చికెన్ గనియా లాంట వాయూధులు వాయూప్సుతూనానియని పేర్కొనానిర్, ఆ ఊరల్ ఉనని మరో సమసయూ పారశుధయూం మరయు రోడుడు ఎంతో 
దయనీయ పరస్థితిల్ ఉనానియి, ఈ సమసయూలు మొతతూం వినని ల్కం మాధవి ఆ ఊరకి మరయు మా ఊర ప్రజలకి త్ము అండగా ఉంటామని ధైరాయూనిని కలిపించ్ర్.

లంగసానిపలలి గ్రామంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ 
నమోదు కార్యక్రమం

శతఘ్ని న్యూస్: నాగర్ కరూనిల్ : నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవర్గం, బిజినపలి్ల మండలం, 
లింగసానిపలి్ల గ్రామంల్ వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ ప్లుపు మేరకు గర్వారం జనసేన పార్టీ 
క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమానిని నిర్వహంచడం జరగంది. ఈ కారయూక్రమం 
నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవర్గ క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు వాల్ంటయర్సా స్రయూ, 
వంశీ రెడిడు ఆద్వరయూంల్ నిర్వహంచడం జరగంది. ఈ కారయూక్రమంల్ బొనాస్ లక్షష్మణ్, 
నరేందర్, దేవేందర్, అర్జిన్, అనిల్ తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

భూ ఆక్రమణలపై జనసేన ఫిర్్యదుతో 
కదలన రెవెన్్య యంత్ంగం

శతఘ్ని న్యూస్: పొననిలూర్ మండల 
కేంద్రం, సరే్వ నెంబర్ 265, 266 జిలా్ల 
పరషత్ హై స్కొల్ సథిలాలను ఆక్రమించి 
అమి్మన వారపై క్రిమినల్ చరయూలు తీసుకొని 
అక్రమ కటటీడాలను తొలగంచి ప్రభ్త్వ 
ఆసుతూలు మరయు ప్రజల ఆసుతూలను 
కాపాడాలని ప్రకాశం జిలా్ల కల్కటీర్ దృషటీకి 
సామాజిక కారయూకరతూ షేక్ హుసేసాన్ జనసేన 
పార్టీ పొననిలూర్ మండల అధయూక్షుడు 
కనపరతూ మనోజ్ కుమార్ తీసుకెళ్లడంతో 

సపిందించిన కల్కటీర్ జడిపి సీఈవో మరయు ఏడి సరే్వ లాయూండ్సా వార ఆధ్వరయూంల్ 20 
రోజులల్పు సరే్వ పూరతూ చేస్ ప్రభ్త్వ సథిలాలను సా్వధీనం చేసుకోవాలని ఆదేశాలు 
ఇవ్వడంతో మండల సాథియి రెవన్యూ యంత్రాంగం సరే్వ చేసుతూనానిర్.

రేపల్లి వాడలో జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్్వల 
అవగాహన కార్యక్రమం

శతఘ్ని న్యూస్: కొయయూలగ్డెం పటటీణ జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు మాదేపలి్ల శ్రీనివాస్ 
అధయూక్షతన రేపెల్్ల వాడల్ జరగన జనసేన క్రియాశీలక సభయూత్్వల అవగాహన 
కారయూక్రమంల్ ముఖయూ అతిథిగా పాల్్గనని పోలవరం నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ 
ఇన్ చ్రజి చిర్రి బాలరాజు మరయు కొయయూలగ్డెం మండల పార్టీ అధయూక్షులు తోట 
రవి మండల ల్గల్ సెల్ కనీ్వనర్ మాదేపలి్ల భ్వనేశ్వర ఏపూర సతీష్ చపుపిల మధు 
మేడిన కననియయూ చవ్వ రాము మందపాట రామకృష్ణ పాలి ప్రసాద్ ప్రగడ వంకటేశ్వరావు 
గోవింద్ కారయూక్రమంల్ పాల్్గనని పటటీణ కమిటీ సభ్యూలు, మండల కమిటీ సభ్యూలు, 
రేపల్్లవాడ గ్రామ పెదదిలు మరయు జనసైనికులు పాల్్గనానిర్.

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

గ్రామ స్వరాజ్యం గంగలొ కలిసే.... !
* సరపించుల అధికారాలకు కతెతూర
* పల్్లసీమల్్ల నడుసుతూనని సమాంతర వయూవసథి
* మితిమీరన ఎమ్్మలేయూల పెతతూనం
చప్పింది చేయకపోవడం వంచన...
అలా చేయకపోగా చేసుతూనానిమంటూ ప్రచ్రం చేసుకోవడం నయవంచన...
వైకాపా ప్రభ్త్వం పని తీర్ అచచుం అలాగ ఉంది...
ఇది పంచ్యితీల విషయంల్ మరంత సుసపిషటీం!
అదెలాగో తెలుసుకోవాలంటే... వివరాల్్లకి వళ్లకకొరే్లదు...
ఏ గ్రామంల్ సరపించ్ ను కదిలించినా చ్లు...
ఎందుకంటే.... ఇపుపిడు సరపించ్  ఓ అనామకుడు!
ఎలాంట అధికారాలూ లేని ఓ అమాయకుడు!
అతడిని పటటీంచుకునే వార్ ఉండర్...
పటటీంచుకునాని అతడి మాటకు విలువ ఉండదు...
సరపించ్ కి తెలియకుండానే కీలకమైన నిర్ణయాలు అమలవుత్ంటాయి...
కనీసం సమాచ్రం లేకుండానే పనులు జరగపోత్ంటాయి...
ఆఖరకి కారాయూలయంల్ ఎవర్ ఎపుపిడు సెలవుల్ ఉనానిరో తెలియని దుస్థితి!
ఇక పంచ్యితీ ఆదాయం, నిధుల గరంచి చపేపిదేముంది?
ఏ నిధులు ఎపుపిడు మాయమవుత్యో తెలియదు!
ఏ కాసులు ఏ కాత్ల్్లకి జమవుత్యో అరథిం కాదు!!
వరశ... సరపించ్  అంటే ఓ ఉతసావ విగ్రహం!!!
పరస్థితి ఇలా ఉంటే... ‘సాథినిక సంసథిలను పరపుష్ం చేయడమే మా ధ్యూయం’, ‘పంచ్యితీలను 
పటష్ం చేయడమే మా లక్షష్యం’, ‘అధికార వికేంద్రీకరణే మా ఆశయం’... అంటూ వైకాపా 
ప్రచ్రం మాత్రం హోరెత్తూతోంది.
చపేపిదొకటీ, చేసేదొకటగా ఉనని ఈ నయా నయవంచన తీర్తెనునిలు చూడాలంటే గ్రామసాథియి 
పరస్థిత్ల్్లకి ప్రయాణం చేయాలి.
* పాపం... సరపించులు!
ప్రతి పంచ్యితీల్న్ సరపించులు ఉనానిర్. కానీ జగన్  ప్రభ్త్వం విధానాల వల్ల వాళ్లకు 
చేత్లు కటేటీస్నటుటీ అవుతోంది. గ్రామాల్్ల సమసయూలు కళ్ల ముందే కనిప్స్తూ ఉంటాయి. కానీ 
పరషకొరంచలేర్. గ్రామ సభల్్ల తీరా్మనాలు చేసాతూర్. అవి అమలయ్యూ పరస్థిత్లు లేవు. గ్రామ 
సచివాలయాల్్ల ఉదోయూగలు ఉంటార్. అయితే ఎవరకీ ఏమీ చపపిలేని దుస్థితి. ఒకవేళ చప్పినా 
ఎవరూ వినర్. కారణం... పంచ్యితీలకు ఉండే అధికారాలను ప్రభ్త్వం ఒక పథకం ప్రకారం 
ఒకొటొకటగా కైవసం చేసుకుంటంది. పేర్కు సరపించులునాని పంచ్యితీలపై ఎమ్్మలేయూల 
పెతతూనమే కొనసాగతోంది. ఇక పంచ్యితీలకు వేరే్వర్ పదుదిల కింద ప్రభ్త్వం ఇవా్వలిసాన 
నిధులు కూడా సరగా విడుదల కావు. కేంద్ర పథకాల దా్వరా నేర్గా వచేచు నిధులు సైతం ఎపుపిడు 
ఏ పదుది కింద మాయమవుత్యో తెలియని పరస్థితి. అలాగ ఏ విదుయూత్  ఛార్జిల బకాయిల కిందనో 
ప్రభ్త్వం ఆ నిధులను జమ చేసుకునాని ఏమీ చేయలేని దయనీయ స్థితి. రాష్ట్రంల్ 2021 ఫిబ్రవర 
21న పంచ్యితీలకు ఎనినికలు జరగాయి. ఎనోని ఆశలు, ఆకాంక్షలతో బాధయూతలు చేపటటీన 
సరపించులు ఈ రెండేళ్లల్ ఏమీ చేయలేని, ఎటూ చపపిలేని దుస్థితిల్ పడిపోయార్.
* సమాంతర వయూవసథితో తంటాలు
నిజానికి పంచ్యితీలకు పూరతూ అధికారాలు ధఖలు పరచ్లని భారత రాజాయూంగంల్ని 73వ 
సవరణ సపిషటీంగా చబుతోంది. కానీ అందుకు జగన్  ప్రభ్త్వం సుముఖంగా లేదని దాని 
వయూవహారశైలే చబుతోంది. సంక్షేమ కారయూక్రమాల నుంచి అభవృది్ధ పనుల వరకు అనిని పనులు 
సరపించులకు తెలియకుండానే జరగపోత్నానియి. ఎందుకంటే పంచ్యితీల వయూవసథికు 
సమాంతరంగా గ్రామ సచివాలయాల వయూవసథిను జగన్  ప్రభ్త్వం నెలకొలిపింది. ఆ సచివాలయాల్్ల 
ఉదోయూగలను, వాలంటీర్లను ప్రభ్త్వం నియమించింది. ఈ సచివాలయాలు 2019 నుంచి 
పనిచేయడం ప్రంభంచ్యి.
‘’గ్రామ స్వరాజాయూనిని సాకారం చేయడానికే సచివాలయాల వయూవసథిను తీసుకొచ్చుం. ఇది కూడా 
పంచ్యితీల్ భాగమే, సచివాలయాల ఉదోయూగలు, వాలంటీర్్ల పంచ్యితీల పరయూవేక్షణ, 
నియంత్రణల్ సేవలందిసాతూర్’’ అంటూ జగన్  ప్రభ్త్వం మొదట్ల ప్రకటంచింది. అలాగ 
సచివాలయాల ఉదోయూగలకు సెలవులు మంజూర్ చేసే అధికారాలను తొలుత సరపించులకే 
ఇస్తూ జీవో కూడా జార్ చేస్ంది. ఈ నేపథయూంల్ పంచ్యితీలకు ఎనినికలు జరగాయి. ఆ తరా్వత 
ప్రభ్త్వం నిజస్వరూపం బయటపడింది. మొదట్ల చప్పినదానికి భననింగా వయూవహరంచడం 
కనిప్ంచింది. సచివాలయాలపై సరపించులకు పరయూవేక్షణ, నియంత్రణలను తొలగంచింది. 

ఉదోయూగలకు సెలవులు ఇచేచు అధికారాలను సైతం తీసేస్ంది. దాంతో ఏ ఉదోయూగ ఎపుపిడు సెలువుల్ 
ఉంటాడో తెలియని అయోమయ స్థితిల్ సరపించులు పడిపోయార్. సచివాలయాలను నేర్గా 
పరయూవేక్షించేలా గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల శాఖ పేర్తో పూరతూగా కొతతూ శాఖను సృషటీంచింది. 
గ్రామాల్్ల ప్రతి 50 ఇళ్లకు ఒకర్ వంత్న వాలంటీర్లను ప్రభ్త్వం నియమించింది. వీరపై 
కూడా సచివాలయాల పెతతూనమే ఉంటంది. ఇటు ఉదోయూగల పైన, అటు వాలంటీర్లపైన కూడా 
సరపించుల పరయూవేక్షణ కానీ, నియంత్రణ కానీ లేని పరస్థితి ప్రతి గ్రామంల్ నెలకొంది. దాంతో 
పంచ్యితీల్్ల సరపించులు కేవలం ఉతసావ విగ్రహాలుగా మారపోయార్.
* పాలన లేని పాలక వర్గం
పంచ్యితీల ఎనినికలు రాజకీయాలకు అతీతంగా, పార్టీలతో పని లేకుండా జర్గత్యి. 
సాథినిక సమసయూలు తెలిస్న వయూకుతూలు, గ్రామ ప్రజలకు ఏదో చేయాలనే ఆకాంక్ష ఉనని వార్, 
గ్రామసుథిలల్ పలుకుబడి, మంచి పేర్ ఉనని వాళ్్ల రాజకీయాలకు అతీతంగా పంచ్యితీ 
ఎనినికల్్ల పోటీ చేసాతూర్. వార గెలుపు కూడా ఆయా గ్రామాల్్ల ఉండే పరస్థిత్లకు అనుగణంగానే 
జర్గత్ంది. అందుకనే సరపించులు కానీ, పాలక వర్గ సభ్యూలు కానీ పార్టీలకు అతీతంగానే 
ఎనినికవుత్ర్. ఆయా వయూకుతూలు ఏదో ఒక రాజకీయ పార్టీకి మదదిత్దార్లయితే అవుత్ర్ 
కానీ పంచ్యితీ సాథియిల్ ఆ రాజకీయాల ప్రభావం పెదదిగా పైకి కనిప్ంచదు. సరపించు సహా 
పాలక వర్గ సభ్యూలంత్ తమ అభప్య భేదాలను పకకొన పెటటీ సాథినిక సమసయూల పరషకొరానికి 
ఏకాభప్యంతో పనిచేయాలిసా వసుతూంది. గ్రామంల్ ఉండే ప్రతి కుటుంబం స్థితిగత్లు, 
అవసరాలు పాలక వరా్గనికే తెలుసాతూయి. అయితే గ్రామ సచివాలయాలు, వార్డు సచివాలయాలు, 
వాలంటీర్ల నియామకం, ఉదోయూగలు కేటాయింపు, వారపై ఎలాంట పరయూవేక్షణ లేని పరస్థిత్ల 
మధయూ పంచ్యితీ పాలక వర్గం ఏమీ చేయలేని దుస్థితి ఏరపిడింది. ఆఖరకి గ్రామాల్్ల సంక్షేమ 
కారయూక్రమాల అమలు, లబిదిదార్ల ఎంప్క కూడా పంచ్యితీ సరపించులకు తెలియకుండానే 
జరగపోత్నానియి. నిజానికి సంక్షేమ పథకాలకు లబిదిదార్ల ఎంప్క కమిటీకి సరపించే ఛైర్మన్ . 
అయితే ఆయన ప్రమేయం లేకుండానే గ్రామ సచివాలయంల్ని సంక్షేమ కారయూదర్శ, వాలంటీరే్ల 
లబిదిదార్లను ఎంప్క చేసేసుతూనానిర్. ఇక సరపించులు విపక్షాల మదదిత్తో గెలిచిన వారయితే 
వాళ్ల పరస్థితి మర్ ఘోరంగా తయారంది. ఇక వయూవసాయం, పశుసంవరథిక, జలవనర్ల శాఖ 
ఆధ్వరయూంల్ జరగ కారయూక్రమాల్్ల పంచ్యితీలు, సరపించులకు భాగసా్వమయూం లేదు. ఇవనీని 
ఎమ్్మలేయూల కనుసననిల్్లనే జరగపోత్నానియి.
*నిధులు సైతం హుళకేకొ
కేంద్ర ఆరథిక సంఘం, రాష్ట్ర ఆరథిక సంఘాలు పంచ్యితీల పరపుష్కి ఎనిని నిధులు కేటాయించ్ల్ 
ప్రభ్త్్వలకు స్ఫార్సా చేసుతూంటాయి. అలా రాష్ట్ర ఆరథిక సంఘం చేస్న స్ఫార్సాలను జగన్  
ప్రభ్త్వం పటటీంచుకోవడం లేదు. 2020 నాట స్ఫార్సాల నివేదిక ఇపపిటకి కూడా వలుగ 
చూడకపోవడం ఇందుకు త్రాకొణం. పంచ్యితీల పరధిల్ వృతితూ పనుని, తలసర ఆదాయం, 
సీనరేజి, సాటీంపు డ్యూటీ కింద పంచ్యితీల వాటాను రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం ఎపపిటకపుపిడు విడుదల 
చేయాలిసా ఉంటుంది. అయితే ఆ నిధులను కేటాయించడంల్ సైతం జగన్  ప్రభ్త్వం నిర్లక్షష్యం 
వహసతూంది. ఇక కేంద్రం ఆరథిక సంఘం స్ఫార్సాల మేరకు కేంద్ర ప్రభ్త్వం పంచ్యితీలకు 
నేర్గా కొనిని నిధులను విడుదల చేసుతూంటుంది. అయితే అలా పంచ్యితీల ఖాత్ల్్లకి పడిన 
కేంద్ర నిధులను సైతం జగన్  ప్రభ్త్వం విదుయూత్తూ ఛార్జిల బకాయిల కింద మళ్్లసుతూనని సందరా్లు 
ఉనానియి. అలా 14, 15వ ఆరథిక సంఘం నిధుల్్ల దాదాపు రూ. 1245 కోట్లను పంచ్యితీల 
నుంచి రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం మళ్్లంచిందంటే పరస్థితి ఎలా ఉందో అరథిం చేసుకోవచుచు. అలాగ కేంద్రం 
రెండు విడతలుగా పంచ్యితీలకు విడుదల చేస్న రూ. 948 కోట్లను పంచ్యితీ ఖాత్ల్్లకి 
రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం జమ చేస్నటేటీ చేస్, తిరగ విదుయూత్  ఛార్జిల బకాయిల కింద చలి్లంచ్లంటూ 
మళ్్లంచింది. దాంతో ఆఖరకి గ్రామాల్్ల రోడ్ల నిరా్మణాలను కూడా సరపించులు చేపటటీలేని దుస్థితి 
నెలకొంది. అంతేకాదు కొనిని పంచ్యితీల్్ల పారశుధయూ కార్మకులకు జీత్లు సైతం చలి్లంచలేని 
దార్ణ పరస్థిత్లు ఉనానియి. కొనిని అతయూవసర పనులను సరపించులే సంత నిధులు వచిచుంచి 
పూరతూ చేస్ బిలు్లలు పెటుటీకునాని వాటని చలి్లంచడంల్ సైతం తీవ్రమైన జాపయూం ఎదురవుతోంది. 
ఈ పరస్థిత్ల నేపథయూంల్ పంచ్యితీల సరపించులు బాహాటంగానే నిరసనలకు దిగత్నానిర్. 
సరపించులే ఇళ్లకు వచిచు చతతూ సేకరంచడం, వీధుల్్ల బిచచుమ్త్తూకోవడం, మండల సమావేశాలను 
బహషకొరంచడం, ప్రదర్శనలు చేయడం లాంట వేరే్వర్ ర్త్ల్్ల నిరసన ప్రదర్శనలు చేసుతూనాని 
జగన్  ప్రభ్త్వం పటటీంచుకోవడం లేదు.
పైకి ‘గ్రామ స్వరాజయూం’ అంటూ ప్రచ్రం చేసుకుంటూ, ల్పాయికార్గా పంచ్యితీల పాలన 
వయూవసథిను స్వప్రయోజనాల కోసం అసతూవయూసతూం చేసుతూనని జగన్  ప్రభ్త్వం తీర్... నయవంచన కాక 
మరేమిట?
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