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శతఘ్ని న్యూస్: మహిళా సాధికారత, సావావలంబన సాధించాలంటే చట్టసభల్లో 
మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వాషన్ ఉండాలని  కుటంబాలను సమర్ంగా 
నడిపే ఆడపడుచులు సమాజానిని నడపలేరా? అంటూ మహిళా సాధికారతపై 
ప్రత్యూక దృష్్ట పెటే్ట జనసేనాని మహిళలకు రాజకీయాల్లో సముచిత సా్నానిని 
కల్పంచటంల్ జనసేన ఎప్్పడు ముందంటంది. అక్కచెల్లోళలోతో కలసి పెరిగిన 
వాడిని కనుక తనకు మహిళల కష్్టలు బాగా తెలుసని, కష్టమైనా, నష్టమైనా 
జనసేన పార్్ట మహిళలకు అండగా నిలుస్తందని పవన్ కళాయూణ్ ఎప్్పడు 
చెప్్తంటారు. మహిళలకి సంబందించి, మహిళలకు ఎదరైన సమసయూలు  
ఎప్పటికప్్పడు పార్్ట వయూవహారాల కమిటీ పరయూవేక్షిస్తంది. ఆధ్యూత్మికంగా, 
రాజకీయంగా, సామాజికంగా, ఆరిధికంగా స్త్రీలను బల్పేతం చేయడమనే 
విషయాలు మహిళాసాధికారతల్ ప్రసా్తవింపబడాడాయి. సవాశకి్తపై విశావాసానిని 
ఆభివృదిధిపరచడం కూడ సాధికారతల్ కలసి ఉంటంది.
సాధికారత దాదాప్గా  క్ంది అంశాలతో లేదా అదే సామరాధియాలతో ఉంటంది.
* సవాయం నిర్ణయాతమిక శకి్తని కలగి ఉండడం.
* తగిన సమయంల్ తగిన నిర్ణయానిని తీసకోవడానికి అవసరమైన 
సమాచారం మరియు వనరులు అందబాటల్కి తెచుచుకోవడం.
* అవును/కాద, ఇదిగాని/అదిగాని వంటి మాటలు గాక తమ పరిధి మేరకు 
ఇష్్టలను ఎంచుకోవడం.
* సాముదాయిక నిర్ణయంల్ నిస్ందేహమైన ఖచిచుతత్వానిని కలగి ఉండడం.
* మారు్పకనుగుణమైన సానుకూల దృక్పథానిని పందగలగడం.
* వయూకి్తగతంగాను లేదా సామూహికశకి్తగాగల నైప్ణ్యూల సామరాద్యాలను 
మెరుగుపరచుకోవడం.
* ప్రజాసావామిక పదధితుల దావారా ఇతరుల గ్రహణశకి్తని మార్చు సామరాధియానిని 
కలగి ఉండడం.
* ఎదగుదల ప్రక్యల్, నిరంతర మారు్పలకు, సవాయం ప్రేరకంగా 
కలసిపోవడం.
* అనుకూల వయూకి్తత్వానిని పెంపందించుకోవడం, అపవాదాల నుంచి 
అధిగమించడం.
* జనసేన పార్్టల్ మహిళా శకి్తకి ప్రాముఖయూత ఇచేచు క్రమంల్ ఎన్ని 
కారయూక్రమాలు చేపడుతునానిరు. అధికారంల్ ఉననివారు మహిళలని కించపరిచే 
విధంగా ప్రవరి్తస్తంటే జనసేన పార్్ట మాత్ం వారికి సముచిత సా్నం ఇస్్త, 
గౌరవం ఇస్్త ముందకు వెళ్తంది.

* ఎప్పటికప్్పడు జనసేన పార్్ట అనేక అంశాలపై ప్రముఖ వయూకు్తలతో  మహిళలు రాజకీయాల్లో  ఎలా అభివృదిధి చెందాల, మహిళల రక్షణ వంటి అనేక 
అంశాలపై శిక్షణ ఇస్తంటారు.  పార్్ట ల్ ఉనని వీరమహిళలు కూడా స్త్రీల సమసయూల గురించి చరిచుంచడం జరుగుతుంది. దిశా చట్టం ఉనని ఆడవారికి ఎలాంటి 
నాయూయం జరగడం లేదని,  ప్రభుతవాంల్ స్త్రీలపై జరుగుతునని అత్యూచారాలను, దరాగత్లను ఖండించడానికి వాటిని ఎలా ఎదర్్కవాల అనే అంశాలపై తగిన 
పాలోనింగ్ తో జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారి ఆశయాలకి అనుగుణగా ముందకు వెళాలోలని వీరమహిళలు నిర్ణయించుకునానిరు.
* ఆడపిలలోల హకు్కలు కాపాడటంతో పాట సామాజిక, ఆరి్క సాధికారతను అందించాల. ఆడపిలలోల సి్త్ని మెరుగుపరచడంల్ కుటంబ పాత్ను బల్పేతం 
చేయాల. మహిళా శకి్తని ప్రోత్హించే విధంగా ప్రభుత్వాలు చరయూలు చేపటా్టల. కంద్ం శాస్త్ర సాంకత్క రంగానికి స్్ల జాతీయ ఉత్పత్్తల్ తగిననిని నిధులు 
కటాయించాల. పితృసావామయూ సమాజం విధించిన అనేక కట్టబాటలోను ఛేదించుకొని ఇప్్పడిప్్పడే సాధికారత దిశగా అడుగులు వేస్తనని మహిళకు సమాజం 
చేయూత ఇవవావలసిన అవసరం ఉంది. అలాగైత్నే రాజాయూంగం స్చించిన లంగ సమానతవాం ఆచరణల్ వీలవుతుంది. శాస్త్ర సాంకత్క రంగంల్ మహిళ 
అజేయంగా రాణంచడానికి బాటలు పడత్యి.
* మహిళా సాధికారత విషయంల్ జనసేన పార్్ట ఎప్్పడు మహిళల తరుప్న నిలబడుతుంది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

మహిళా సాధికారత జనసేనతోనే సాధ్యం
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రైతులకు న్్యయం జరిగే వరకు జనసేన పార్టీ 
అయండగా ఉయంటయంది.

శతఘ్ని న్యూస్: పాలమూరు-
రంగారెడిడా భూ నిరావాసితులకు 
పరిహారం చెలలోంచకపోవడం 
చాలా బాధ్కరం. 
పరిహారం కోసం నారాలోపూర్ 
రిజరావాయర్ నిరావాసితులు 
ఆందోళన చేస్తండడం చాలా 
బాధ్కరం .ఈ సమసయూను 
సా్నిక ఎమెమిలేయూ మరియు 
ప్రభుతవా అధికారులు మరియు 
ప్రభుతవాం వెంటనే గురి్తంచి 
పాలమూరు రంగారెడిడా 
నిరావాసితులకు వెంటనే 

తగిన నాయూయం చేయవలసిందిగా జనసేన పార్్ట తరఫున డిమాండ్ 
చేస్తనానిము. రైతులకు అండగా రైతుల పక్షాన జనసేన పార్్ట ఎప్్పడు 
అండగా పోరాడుతుందని జనసేన పార్్ట కొలాలోపూర్ నియోజకవరగి 
నాయకులు బైరపోగు సాంబశివుడు విలేకరుల సమావేశంల్ 
తెలపారు. అలాగే రైతులకు నాయూయం జరిగే వరకు జనసేనపార్్ట 
అండగా ఉంటందని తెలపారు.

సేవే లక్ష్యంగా పని చేసా్తయం – గయంధయం ఆనయంద్

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన 
పార్్ట తెలంగాణ విదాయూరి్ 
విభాగం నుంచి ఉమమిడి 
ఖమమిం జిలాలో నుంచి 
కారయూనిరావాహక సభుయూనిగా 
ఎనినికైన గంధం ఆనంద్.
తెలంగాణల్ జనసేన 
పార్్ట సంస్ గత నిరామిణ్నిని 
మరింత ముందకు 
తీ స కు వె ళ లో ం ద కు 
ఉసామినియా యూనివరి్టీ 
వేదికగా విదాయూరి్ విభాగం 
రాష్ట్రసా్యి కారయూవరగి 
సమావేశంల్ జనసేన 
పార్్ట తెలంగాణ ఇంచార్జ్ 
నేమురి శంకర్ గౌడ్, విదాయూరి్ విభాగం రాష్ట్ర అధయూక్షులు సంపత్ 
నాయక్ పాల్గిని విదాయూరి్ విభాగం కమిటీ పేరలోను పవన్ కళాయూణ్ 
దృష్్టకి తీసకెళాలోరు. ఖమమిం జిలాలో జనసేన విదాయూరిద్ విభాగంల్ 
మధిర నియోజకవరగిం నుంచి కారయూనిరవాహక సభుయూనిగా గంధం 
ఆనంద్. బోనకల్ మండలం గారలోపాడు గ్రామానికి చెందిన 
గంధం ఆనంద్ కి అవకాశం కల్పంచిన జనసేన పార్్ట ఇంచార్జ్ 
శ్రీ నేమూరి శంకర్ గౌడ్ ఖమమిం జిలాలో ఇంఛారిజ్ శ్రీ రామ్ త్ళ్లోరి, 
విదాయూరిద్ విభాగం రాష్ట్ర అధయూక్షులు శ్రీ సంపత్ నాయక్, జనరల్ 
సెక్రటీరి రామకృష్ణ, ఆరగినైజ్ సెక్రటరి కొండా పవన్ కుమార్ లకు 
ప్రత్యూక ధనయూవాదాలు మాపై ఉంచిన ఈ బాధయూతని కర్తవయూం తో 
నిరవాహిసా్తమని… సేవే లక్షయాంగా పనిచేసా్తమని తెలయజేసారు.
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శతఘ్ని న్యూస్: ఎమిమిగన్రు నియోజకవరగి పరిధిల్ని కె త్మామిప్రం గ్రామంల్ 
జరుగుతునని గ్రామ పంచాయితీ ఎనినికలల్ జనసేన పార్్ట కారయూకర్తలు తమ పార్్ట అభయూరి్ 
పోటీల్ లేనిచో మిత్పక్షమైన బీజేపీ అభయూరి్కి మదద్తు ఇసా్తము తప్ప ఇతర పార్్టల నుంచి 
పోటీ చేసిన వయూకు్తలకు కాదని ఎమిమిగన్రు మండల అధికార ప్రత్నిధి రాహుల్ సాగర్ 
రాష్ట్ర చేనేత వికాస్ కారయూదరిశి కాసా రవి ప్రకాష్ తెలపారు, గురువారం ర్జు ఏరా్పట 
చేసిన సమావేశంల్ వారు మాటాలోడుతూ జనసేనపార్్టల్ ఎటవంటి హోదా లేకునాని 
అభిమానం ముసగుల్ ఇతర పార్్ట వారికి ఓట వేయమని కొందరు బహిరంగంగా 
కోరుతూ దిగజారుడు రాజకీయాలు చేయడం ఏంటని ఆగ్రహం వయూక్తం చేశారు, పోటీ చేసి 
ప్రజలను ఓటలో అడగాల తప్ప ఇతర పార్్ట వయూకు్తలను ప్రోత్హించేలా కారయూకర్తలను ఓటలో 
వేయమని చెప్పడం సిగుగిచేటనానిరు. అధినేత ప్రకటించిన ఇంచారిజ్కి తెలయకుండానే ఏకపక్ష 
నిర్ణయాలు తీసకొని అభిమానం ముసగుల్ పార్్ట ప్రత్ష్టను, దెబ్బతీయాలని ప్రయత్నిలు 
చేస్తనానివారిని కారయూకర్తలు గమనించాలని కోరారు. వయూకి్తగత నిర్ణయాలతో పార్్ట పేరును 
వాడుకుంటే ఎంతటి వారైనా ఉపేక్షించేది లేదని హెచచురించారు. కె త్మామిప్రం గ్రామ 
పంచాయితీ ఎనినికలల్ జనసేన బీజేపీ పార్్ట అభయూరు్లు బరిల్ ఉనని వారికి మాత్మే 
కారయూకర్తలు సహకరించాలని కోరారు, లేనిచో ఎనినికల్లో సవాతంత్ అభయూరుధిలుగా ప్రజల 
ముందకు వెళ్లోనా వారిని హరిషిసా్తమని… అలా కాదని జనసేన నాయకులమని చెపి్ప పార్్ట 
పేరు వాడుకొని ఇతర పార్్టలు బలపరిచిన వయూకు్తలకు ఓట వేయమంటే ఎందకు ఓట 
వేయమని అడుగుతునానిర్ ప్రత్ జనసేన కారయూకర్త ఆల్చించాల్న అవసరం ఎంతైనా 
వుందని అనానిరు, ఈ కారయూక్రమంల్ షబీ్బర్ వినయ్ వెంకటేష్ తదితరులు పాల్గినానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

దిగజారుడు రాజకీయాలు చేసా్తరా…? 
జనసేన పార్టీ

మారుమూల గ్రామాల్లో ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేసే కారయూక్రమాలను సైతం 
బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళానిని వినిపంచడానికి 
మీ మందుకు వచ్చంది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు 
చేసే కారయూక్రమాలను మా వాట్సప్ నంబర్ కు పంపంచండి. మీరు పంపంచే 
కారయూక్రమాలను మా వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మరియు ఛానల్ ల్ ప్రచురించడం 
జరుగుతంది. మా వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

జనసేన కయండువా కప్పుకున్న యూసఫ్ గూడ యువతజనసేన కయండువా కప్పుకున్న యూసఫ్ గూడ యువత
శతఘ్ని న్యూస్: జూబీలోహిల్్ నియోజకవరగింల్ యూసఫ్ గూడ నుండి అధిక సంఖయూల్ శతఘ్ని న్యూస్: జూబీలోహిల్్ నియోజకవరగింల్ యూసఫ్ గూడ నుండి అధిక సంఖయూల్ 
యువత జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ ఆశయాలు నచిచు జనసేన పార్్ట తెలంగాణ యువత జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ ఆశయాలు నచిచు జనసేన పార్్ట తెలంగాణ 
రాష్ట్ర ఇంచార్జ్ శ్రీ నేమూరి శంకర్ గౌడ్, మరియు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధయూక్షులు శ్రీ రాష్ట్ర ఇంచార్జ్ శ్రీ నేమూరి శంకర్ గౌడ్, మరియు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధయూక్షులు శ్రీ 
రాధ్రం రాజలంగం ఆధవారయూంల్ జనసేన పార్్టల్ చేరడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా రాధ్రం రాజలంగం ఆధవారయూంల్ జనసేన పార్్టల్ చేరడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా 
యువకులందరికి జనసేన కండువాలు కపి్ప సాదరంగా పార్్టల్కి ఆహావానించడం యువకులందరికి జనసేన కండువాలు కపి్ప సాదరంగా పార్్టల్కి ఆహావానించడం 
జరిగింది.జరిగింది.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

గొలుగొయండలో వైసీపీ, టీడీపీల నయంచి జనసేనలో వలసలు

ఉదారత చాటకున్న శేషుకుమారి
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాప్రం నియోజకవరగిం, యు.కొత్తపలలో మండలం పాత ఇసకపలలో గ్రామంల్ సోమవారం కొనిని శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాప్రం నియోజకవరగిం, యు.కొత్తపలలో మండలం పాత ఇసకపలలో గ్రామంల్ సోమవారం కొనిని 
ర్జుల క్తం బైక్ యాకి్డంట్ ల్ ఒక యువకుడు మరణంచడం జరిగింది, ఆ బాధ తట్టకోలేక ఆ కుటంబ ర్జుల క్తం బైక్ యాకి్డంట్ ల్ ఒక యువకుడు మరణంచడం జరిగింది, ఆ బాధ తట్టకోలేక ఆ కుటంబ 
సభుయూలు తీవ్ర దుఃఖానికి ల్నయాయూరు యువకుడు అననియయూ విచారంల్ ఉండటం అననిం త్నక పోవడం వలలో కడుప్ సభుయూలు తీవ్ర దుఃఖానికి ల్నయాయూరు యువకుడు అననియయూ విచారంల్ ఉండటం అననిం త్నక పోవడం వలలో కడుప్ 
నొపి్ప రావడంతో ఆపర్షన్ జరిగిందని జన సైనికుడు దాసరి దేవదాస్ వారు పడుతునని ఇబ్బందలు పిఠాప్రం నొపి్ప రావడంతో ఆపర్షన్ జరిగిందని జన సైనికుడు దాసరి దేవదాస్ వారు పడుతునని ఇబ్బందలు పిఠాప్రం 
జనసేన పార్్ట ఇంచార్జ్ శ్రీమత్ మాకినీడి శేషుకుమారి వారికి చెప్పడం జరిగింది, వెంటనే ఆ కుటంబ సభుయూలను జనసేన పార్్ట ఇంచార్జ్ శ్రీమత్ మాకినీడి శేషుకుమారి వారికి చెప్పడం జరిగింది, వెంటనే ఆ కుటంబ సభుయూలను 
కలసి పరామరిశించి మన్ ధైరయూం చెపి్ప ఆ కుటంబానికి అండగా ఉంటానని మాట ఇవవాడం జరిగింది. మళ్లో ఆ కలసి పరామరిశించి మన్ ధైరయూం చెపి్ప ఆ కుటంబానికి అండగా ఉంటానని మాట ఇవవాడం జరిగింది. మళ్లో ఆ 
కుటంబ సభుయూలను ఈర్జు ఇసకపలలో గ్రామంల్ వారి నివాసానికి వెళ్లో వారి ఆర్గయూ పరిసి్తులు తెలుసకోగా వారి కుటంబ సభుయూలను ఈర్జు ఇసకపలలో గ్రామంల్ వారి నివాసానికి వెళ్లో వారి ఆర్గయూ పరిసి్తులు తెలుసకోగా వారి 
తలలోదండ్రులకు ఆర్గయూ పరిసి్త్ బాగుండటం లేదని కుటంబ సభుయూలు తెలయజేశారు. ఈ విషయం తెలుసకునని తలలోదండ్రులకు ఆర్గయూ పరిసి్త్ బాగుండటం లేదని కుటంబ సభుయూలు తెలయజేశారు. ఈ విషయం తెలుసకునని 
శ్రీమత్ శేషుకుమారి ధనసహాయం, రైస్ బాయూగ్ ను అందచేశారు మళ్లో ఒక నెల ర్జుల్లో వసా్తనని మీకు ఏ ఇబ్బంది శ్రీమత్ శేషుకుమారి ధనసహాయం, రైస్ బాయూగ్ ను అందచేశారు మళ్లో ఒక నెల ర్జుల్లో వసా్తనని మీకు ఏ ఇబ్బంది 
వచిచునా నేను అండగా ఉంటానని భర్సా ఇస్్త ధైరయూం చెప్పడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ జిలాలో సంయుక్త వచిచునా నేను అండగా ఉంటానని భర్సా ఇస్్త ధైరయూం చెప్పడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ జిలాలో సంయుక్త 
కారయూదరిశి చీకటలో శాయూమ్ కుమార్, దాసరి దేవదాస్, అనపరి్త కిరణ్, అనపరి్త విజయ్,అడప శివరామకృష్ణ, దడాల కారయూదరిశి చీకటలో శాయూమ్ కుమార్, దాసరి దేవదాస్, అనపరి్త కిరణ్, అనపరి్త విజయ్,అడప శివరామకృష్ణ, దడాల 
బాబి, దడాల బాబిజ్, కొంచె రంగ, దాసరి హర్ష్, దాసరి త్త్జీ, దాసరి శ్రీనివాసరావు, అనపరి్త హను్తం,ర్వాడ బాబి, దడాల బాబిజ్, కొంచె రంగ, దాసరి హర్ష్, దాసరి త్త్జీ, దాసరి శ్రీనివాసరావు, అనపరి్త హను్తం,ర్వాడ 
కిరణ్, ర్వాడ ప్రభుదాస్, త్రగడ బాల ప్రసాద్, దడాల రాంబాబు, దడాల నిఖిల్, కొండపలలో శివ, మేడిశెటి్ట కామేష్, కిరణ్, ర్వాడ ప్రభుదాస్, త్రగడ బాల ప్రసాద్, దడాల రాంబాబు, దడాల నిఖిల్, కొండపలలో శివ, మేడిశెటి్ట కామేష్, 
గాది క్ంత్, మేడిశెటి్ట కిషోర్, ఉలవల పండు,జనసైనికులు తదితరులు పాల్గినానిరు.గాది క్ంత్, మేడిశెటి్ట కిషోర్, ఉలవల పండు,జనసైనికులు తదితరులు పాల్గినానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్: • క్షేత్ సా్యి సమసయూల పరిష్్కరిసా్తమంటూ ప్రత్నవిశాఖ శతఘ్ని న్యూస్: • క్షేత్ సా్యి సమసయూల పరిష్్కరిసా్తమంటూ ప్రత్నవిశాఖ 
జిలాలో, నర్్పటనిం నియోజకవరగింల్ ప్రజలతో పాట వివిధ పార్్టల్లో జిలాలో, నర్్పటనిం నియోజకవరగింల్ ప్రజలతో పాట వివిధ పార్్టల్లో 
క్యాశీలకంగా ఉనని నాయకులు, కారయూకర్తలు సైతం జనసేన వైప్ క్యాశీలకంగా ఉనని నాయకులు, కారయూకర్తలు సైతం జనసేన వైప్ 
చూస్తనానిరు. ముఖయూంగా అధికార, ప్రధ్న ప్రత్పక్ష పార్్టల నుంచి చూస్తనానిరు. ముఖయూంగా అధికార, ప్రధ్న ప్రత్పక్ష పార్్టల నుంచి 
జనసేనల్కి చేరికలు జోరుగా కొనసాగుతునానియి. ఆదివారం పార్్ట జనసేనల్కి చేరికలు జోరుగా కొనసాగుతునానియి. ఆదివారం పార్్ట 
నియోజకవరగి సమనవాయకర్త శ్రీ రాజనని వీర స్రయూచంద్ సమక్షంల్ నియోజకవరగి సమనవాయకర్త శ్రీ రాజనని వీర స్రయూచంద్ సమక్షంల్ 
సా్నిక పప్్పచెట్టపాల్ం, మలలోవరం, జోగంపేట, గొలుగొండ గ్రామాల సా్నిక పప్్పచెట్టపాల్ం, మలలోవరం, జోగంపేట, గొలుగొండ గ్రామాల 
నుంచి 100 మంది వైసీపీ, టీడీపీల నుంచి జనసేనల్ చేరారు. జనసేన నుంచి 100 మంది వైసీపీ, టీడీపీల నుంచి జనసేనల్ చేరారు. జనసేన 
అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ సిదాధింత్లు, ప్రజా సమసయూల పటలో స్పందిస్తనని అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ సిదాధింత్లు, ప్రజా సమసయూల పటలో స్పందిస్తనని 
తీరుకు ఆకరిషితులై వీరంత్ పార్్టల్ చేరారు. రానునని సారవాత్రిక ఎనినికల్లో తీరుకు ఆకరిషితులై వీరంత్ పార్్టల్ చేరారు. రానునని సారవాత్రిక ఎనినికల్లో 
నర్్పటనిం నియోజకవరగింల్ జనసేన జండా ఎగురవేయడమే లక్షయాంగా పని నర్్పటనిం నియోజకవరగింల్ జనసేన జండా ఎగురవేయడమే లక్షయాంగా పని 
చేయాలని, పార్్ట సిదాధింత్లను క్షేత్ సా్యికి తీసకువెళాలోలని ఈ సందర్ంగా చేయాలని, పార్్ట సిదాధింత్లను క్షేత్ సా్యికి తీసకువెళాలోలని ఈ సందర్ంగా 
శ్రీ స్రయూచంద్ స్చించారు. పార్్టల్ క్యాశీలక పాత్ పోష్ంచేందకు శ్రీ స్రయూచంద్ స్చించారు. పార్్టల్ క్యాశీలక పాత్ పోష్ంచేందకు 
సిదధిమైన ప్రత్ కారయూకర్త క్యాశీలక సభయూతవాం తీసకోవాలనానిరు. గ్రామ సిదధిమైన ప్రత్ కారయూకర్త క్యాశీలక సభయూతవాం తీసకోవాలనానిరు. గ్రామ 
సా్యి సమసయూలపై పోరాటానికి కదలరావాలని కోరారు. ఈ కారయూక్రమంల్ సా్యి సమసయూలపై పోరాటానికి కదలరావాలని కోరారు. ఈ కారయూక్రమంల్ 
నర్్పటనిం గ్రామీణ అధయూక్షుడు శ్రీ వూడి చక్రవరి్త, శ్రీ ర్గుపండలో శివ, శ్రీ గెడడా నర్్పటనిం గ్రామీణ అధయూక్షుడు శ్రీ వూడి చక్రవరి్త, శ్రీ ర్గుపండలో శివ, శ్రీ గెడడా 
దొరబాబు, శ్రీ సఖిరెడిడా మణబాబు, టౌన్ అధయూక్షుడు శ్రీ అదేద్పలలో గణేష్, శ్రీ ఎర్ర దొరబాబు, శ్రీ సఖిరెడిడా మణబాబు, టౌన్ అధయూక్షుడు శ్రీ అదేద్పలలో గణేష్, శ్రీ ఎర్ర 
ఈశవారరావు, శ్రీ వెంకటరమణ, శ్రీ గణపత్ శివ గణేష్, శ్రీ ఉమా మహేష్, శ్రీ ఈశవారరావు, శ్రీ వెంకటరమణ, శ్రీ గణపత్ శివ గణేష్, శ్రీ ఉమా మహేష్, శ్రీ 
వాసం వెంకటేష్, శ్రీ గొర్రెపాటి లవ బాబు, శ్రీ ఎస్. ప్రసాద్, శ్రీ కె. ప్రసాద్, ఎల్. సతయూనారాయణ, శ్రీ బంగారు భాస్కర్ అయయూప్ప, శ్రీ బాలాజీ పసప్లేటి, శ్రీ దంపలపూడి శివ, శ్రీ వాసం వెంకటేష్, శ్రీ గొర్రెపాటి లవ బాబు, శ్రీ ఎస్. ప్రసాద్, శ్రీ కె. ప్రసాద్, ఎల్. సతయూనారాయణ, శ్రీ బంగారు భాస్కర్ అయయూప్ప, శ్రీ బాలాజీ పసప్లేటి, శ్రీ దంపలపూడి శివ, శ్రీ 
పాత్ళ శివ, శ్రీ గిరిని నాగేశవారరావు, శ్రీ రవి, శ్రీ కొటే్టసాయి, శ్రీ పవన్ మూరి్త తదితరులు పాల్గినానిరు.పాత్ళ శివ, శ్రీ గిరిని నాగేశవారరావు, శ్రీ రవి, శ్రీ కొటే్టసాయి, శ్రీ పవన్ మూరి్త తదితరులు పాల్గినానిరు.

ప్రజల సమస్లపై గళమెత్్తన జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: తూరు్పగోదావరి జిలాలో, అమలాప్రం రూరల్ ఈదరపలలో గ్రామంల్ డ్రైనేజీ సమసయూ 
వలలో ప్రజలు అనార్గయూం బారిన పడుతునానిరని జనసేన పార్్ట అధికార ప్రత్నిధి కొప్్పల నాగ మానస 
పలు సమసయూలపై గళమెత్్తరు. ఎడతెరుప్ లేకుండా కురుస్తనని వరాషిలకు సరైన డ్రైనేజీ వయూవస్ 
లేకపోవడంతో ర్డులో, డ్రైనేజీలు నీటమునిగి దోమల వలలో అనేక ర్గాల బారిన పడుతునానిమని ప్రజలు 
ఆవేదన పడుతునానిరు. పార్్టలతో సంబంధం లేకపోయినా ప్రజల సమసయూలు పరిష్్కరం చేయాల్న 
బాధయూత అధికారులపై ఉందనానిరు. ఎన్నిసారులో గ్రామసభ మీటింగులు పెటి్టనప్్పడు కూడా తమ వారుడా 
సమసయూలు చెపి్పనా పటి్టంచుకోని పరిసి్త్ ఏర్పడిందని ప్రజలు వాపోతునానిరు. ప్రభుత్వాలు ఎనిని మారిన 
మా సమసయూలు కాన రావడం లేదని గ్రామ ప్రజలు ర్డడాకి్క నిరసన తెలపారు. ఇప్పటికైనా అధికారులు 
స్పందించి తమ గ్రామ సమసయూలు పరిష్కరించి ర్గుల బారిన పడకుండా ఉండేందకు చరయూలు 
తీసకోవాలనానిరు.

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: జనసేన పార్్ట సిదాధింత్లు, శ్రీ పవన్ శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్్ట సిదాధింత్లు, శ్రీ పవన్ 
కళాయూణ్ ఆశయాలను బలంగా పార్్ట విధి విధ్నాల పటలో కళాయూణ్ ఆశయాలను బలంగా పార్్ట విధి విధ్నాల పటలో 
ఆకరిషితులై చితూ్తరు జిలాలో చంద్గిరి నియోజకవరగిం ఆకరిషితులై చితూ్తరు జిలాలో చంద్గిరి నియోజకవరగిం 
పాకాల మండలం దామలచెరువు పంచాయతీకి చెందిన పాకాల మండలం దామలచెరువు పంచాయతీకి చెందిన 
దాదాప్ 100 మంది వైయసా్ర్్పీ యువనాయకులు దాదాప్ 100 మంది వైయసా్ర్్పీ యువనాయకులు 
జనసేన పార్్ట ఫాఛ్ సభుయూలు, చితూ్తరు జిలాలో అధయూక్షులు జనసేన పార్్ట ఫాఛ్ సభుయూలు, చితూ్తరు జిలాలో అధయూక్షులు 
శ్రీ.డా.పసప్లేటి హరిప్రసాద్ సమక్షంల్ చంద్గిరి శ్రీ.డా.పసప్లేటి హరిప్రసాద్ సమక్షంల్ చంద్గిరి 
చితూ్తరు జిలాలో కారయూదరిశి యం నాసీర్, సహాయ కారయూదరిశి చితూ్తరు జిలాలో కారయూదరిశి యం నాసీర్, సహాయ కారయూదరిశి 
శ్రీమత్ బీగాల అరుణ ల ఆధవారయూంల్ జనసేనపార్్టల్ శ్రీమత్ బీగాల అరుణ ల ఆధవారయూంల్ జనసేనపార్్టల్ 
చేరడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన నాయకులు చేరడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన నాయకులు 
చరణ్ రాయల్, నాగూరు బాష్, రహంతుళ్ళ, మసా్తన్, చరణ్ రాయల్, నాగూరు బాష్, రహంతుళ్ళ, మసా్తన్, 
నౌమూన్, హరి పాల్గినానిరు.నౌమూన్, హరి పాల్గినానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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మారుమూల గ్రామాల్లో ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేసే కారయూక్రమాలను సైతం 
బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళానిని వినిపంచడానికి మీ మందుకు 
వచ్చంది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే కారయూక్రమాలను మా వాట్సప్ 
నంబర్ కు పంపంచండి. మీరు పంపంచే కారయూక్రమాలను మా వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మరియు 
ఛానల్ ల్ ప్రచురించడం జరుగుతంది.

మా వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

మత్స్యకార దినోత్సవ సభకు అనుమతి ఇచ్చన 
స్వర్ణంధ్ర యాజమానయూం

శతఘ్ని న్యూస్: పశిచుమగోదావరి జిలాలో, నరసాప్రం 
నియోజకవరగింల్ మత్యాకార దిన్త్వం ర్జున జనసేన పార్్ట 
సవారా్ణంధ్ర కళాశాల వేదికగా జనసేన పార్్ట భార్ బహిరంగ సభను 
నిరవాహించనుండడంతో సోమవారం నాడు కళాశాల యాజమానయూం 
అనుమత్ ఇస్తననిటలో ప్రకటించింది. దీనితో జనసేన శ్రేణుల్లో 
ఉత్్హం నెలకొంది.

ప్రమాదానికి గురైన జనసైనికులకు 
మనోధైరయూనినిచ్చన శేషుకుమారి

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాప్రం మండలం గోకివాడ గ్రామంల్ ఆదివారం 
రాత్రి జనసైనికులు గల సాయి కృష్ణ, దాసం రాజాలకు బైక్ యాకి్డంట్ 
అవవాటంతో గాయాలు తగిలాయని పిఠాప్రం జనసేన పార్్ట ఇనాచుర్జ్ 
శ్రీమత్ మాకినీడి శేషుకుమారి గకి జనసైనికులు చెప్పడంతో సోమవారం 
గోకివాడల్ వారి నివాసానికి వెళ్లో వారి ఆర్గయూ పరిసి్త్ తెలుసకునానిరు. 
వారికి అండగా ఉంటానని కుటంబ సభుయూలకు జన సైనికులకు 
తెలయజేశారు. ఈ కారయూక్రమంల్ పిఠాప్రం రూరల్ అధయూక్షురాలు తోలేటి 
శిర్ష, గౌరవ అధయూక్షులు సలాధి సబా్బరావు, ప్రధ్న కారయూదరిశి అడపా 
శివరామకృష్ణ, గరగ కొండలరావు, విశవానాథన్ బాబిజ్, గొలలోపలలో వీర గణేష్, 
కాయల పవన్ కుమార్, కొనమంచిల అపా్పరావు, పెంటకోట కృష్ణ, నామ 
స్రయూ చంద్, గాడిశెటి్ట సావామి, దాసం సత్్తబాబు, గొలలోపలలో వెంకట రావు, 
విరవాడ ఎంపిటిసి అభయూరి్ రామిశెటి్ట స్రిబాబు, పిఠాప్రం కారయూవరగి 
సభుయూలు గంజి గోవిందరాజులు, ఓలేటి సాయిరెడిడా, కొండపలలో శివ, 
కంద సోమరాజు, మరియు గోకివాడ జనసైనికులు పెదద్లు తదితరులు 
పాల్గినానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్: తూరు్పగోదావరి జిలాలో, రాజమండ్రిల్ ఇంటింటికి ఆచారయూ 
కారయూక్రమంల్ భాగంగా నవంబర్ 19వ త్దీన సీత్నగరం కస్్తరా్బ గాంధీ ఆశ్రమంల్ 
తలసేమియావాయూధి పిలలోల కోసం మెగా రక్తదాన కారయూక్రమం మరియు కంటి, దంత, ఫిట్నిస్ 
పర్క్షలు, న్యూరాలజీ, M.D జనరల్ ఉచిత వైదయూ పర్క్షలు నిరవాహించడం జరుగుతుంది. 
సా్నిక జూనియర్ కాలేజి నుండి కస్్తరా్బ గాంధీ ఆశ్రమంల వరకు రక్త దాన అవగాహన 
రాయూలీ నిరవాహించడం జరుగుతుంది. మీ రక్తం మరొకరికి ప్రాణం. Donate Blood 
Save Life.
రాజకీయ పార్్టలకి అతీతంగా అందరూ కలసి నిరవాహించే ఈ కారయూక్రమానికి అందరూ 
విచేచుసి ఈ కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేయాలని మనస్ఫూరి్తగా కోరుకుంటనానిము.

శ్రీ కోడి చంద్రయయూను మరయూద పూర్వకంగా కలసిన 
బీజేపీ, జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: చితూ్తరు జిలాలోల్ని 
పూతలపట్ట నియోజకవరగిం 
బంగారుపాళయూం మండల జడీ్పటీసీ 
ఎనినికల సందర్ంగా జనసేనపార్్ట, 
బీజేపీ ఉమమిడి అభయూరి్ విగేష్ కుమార్ 
కు “కమలం” గురు్తపై ఓటేలోసి 
అఖండ మెజారిటీతో గెలపించాలని 
కోరుతూ… సంక్ంత్పలలోల్ని 
జనసేనపార్్ట సీనియర్ నాయకుడు 
శ్రీ కోడి చంద్యయూ గారిని మరాయూద 
పూరవాకంగా కలసి బీజేపీ, జనసేన నాయకులు అనుసరించాల్న వూయూహాలు గురించి 
చరిచుంచారు. ఈకారయూక్రమంల్ బీజేపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎసీ్ సెల్ సభుయూలు రవికుమార్, 
బీజేపీ చితూ్తరు జిలాలో ఉపాధయూక్షుడు పోతపాల రామమూరి్త, బీసీ నేత అటూలోరి శ్రీనివాస్, 
జనసేనపార్్ట నాయకులు ప్ంగన్రు నానబాల ల్కష్ రాయ్ తదితరులుపాల్గినానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

ఇంటంటకి ఆచారయూ

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


నసేన
శతఘ్ని న్యూస్: 

అయ్పాలయం, అక్రపాక, గ్రామాలోలో పర్టయంచిన 
జనసేన న్యకులు

శతఘ్ని న్యూస్: స్ళ్లోరుపేట నియోజకవరగిం, దొరవారి సత్ం మండలం 
అయయూపాల్ం, అక్రపాక, గ్రామాల్లో పరయూటించిన నెల్లోరు జిలాలో సంయుక్త 
కారయూదరిశి శ్రీ బురకాల లీలామోహన్, స్ళ్లోరుపేట నియోజకవరగిం వీరమహిళా 
నాయకురాలు బురకాల గీత్ంజల అక్కడ ప్రజలు ఎదరొ్కంటనని సమసయూలను 
ఇంటి ఇంటికి వెళ్లో తెలుసకోవడం జరిగింది. వారు అయయూ పాల్ంల్ ప్రధ్నంగా 
ఎదరొ్కంటనని సమసయూలు అయినటవంటి ర్డులో, డ్రైనేజీ కాలువలు, 
డయాలసిస్, కాయూన్ర్ వృదధిలకు పింఛనులో, వాటర్, ఇళలో సమసయూలు చెప్పడం 
జరిగింది. ఈ సమసయూలనినింటినీ అధికారుల దృష్్టకి తీసకెళ్లో పరిష్్కరం చేసే 
విధంగా హామీ ఇవవాడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ సైనికులు పవన్ కళాయూణ్, 
ప్రశాంత్, యోగేష్, సనీని, ముని రాజా జనసైనికులు పాల్గినానిరు.

మంగళవారం, 16 నవంబర్ 2021

న్్యసాథానయం నయండి దేవసాథానయం… అమరావత్ రైతుల 
పాదయాత్ర…

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జిలాలో కొండేపి నియోజకవరగింల్ అమరావత్ రైతుల 
పాదయాత్ ముగించుకొని కందకూరు నియోజకవరాగినికి చేరగా 15వ త్దీ 
సోమవారం కందకూరు నియోజకవరగి జనసేన పార్్ట ఇంచార్జ్ శ్రీ ప్ల మలలోకారుజ్న 
ఆదేశాల మేరకు అమరావత్ JAC శ్రీనివాసని మరాయూద పూరవాకంగా కలసి 

వికి్కరాలపేట జనసేన నాయకులు మన్జ్ 
యం(MMK) మరియు జై భీమ్ యూత్ వారి 
అహావానం మేరకు గ్రామానికి ఘనసావాగతం 
పలుకడం జరిగింది. వికి్కరాలపేట గ్రామం పాలేరు 
బ్రిడిజ్ మీద పూలతో ఘనసావాగతం పలుకుతూ 
గ్రామంల్కి ఆహావానించడం జరిగింది.

జనసేన ఆధ్వర్యంలో బాలల దినోత్సవయం
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాళహసి్త నియోజకవరగిం పెంకులపాడు ప్రభుతవా పాఠశాలల్ నవంబర్ 
15వ త్ది జనసేన నాయకుడు లక్ష్మీపత్ ఆధవారయూంల్ ప్స్తకాలు మరియు పెనునిల పంపిణీ 
కారయూక్రమం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూ అత్థులుగా చితూ్తరు జిలాలో కారయూదరుశిలు 
కొటే్ట సాయి మరియు కళతూ్తరు జయప్రకాష్ హాజరవవాడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా 
జనసేన నాయకులు పిలలోలకు బాలల దిన్త్వం గురించి తెలయజేసి బాగా చదవుకుని 
పెంకులపాడు గ్రామానికి మంచి పేరు తీసకురావాలని తెలయజేశారు. ఈ కారయూక్రమానిని 
నిరవాహించిన లక్ష్మీపత్, శివ మరియు శశిలను మరియు పెంకాలపాడు యూత్ ని 
అభినందించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ మహిళనాయకురాలు సనీత గారు మరియు 
మహేష్, చిరంజీవి, జయకిశోర్, సలీం, బద్రి తదితరులు పాల్గినడం జరిగింది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

ఎన్్నరై జనసైనికుల సహకారయంతో గిరిజనలకు బ్రిడిజి నిరామాణయం
శతఘ్ని న్యూస్: తూరు్పగోదావరి జిలాలో గోకవరం మండలం వెంకటాప్రం గ్రామంల్ 
గిరిజనులకు జనసేన పార్్ట ఎనానిరై జనసైనికులు సహకారంతో నిరిమించిన బ్రిడిజ్ పరిశీలన 
మరియు బ్రిడిజ్ వదద్ మొక్కలు నాటే కారయూక్రమం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన 
నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గినానిరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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తెలంగాణా వీరమహిళలకు శిక్షణా తరగతలు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన 
పార్్ట తెలంగాణ రాష్ట్ర 
కాయూడర్ డవలపెమింట్ 
ల్ భాగంగా రాష్ట్ర వీర 
మహిళలకు “మహిళలు 
మరియు రాజకీయ 
అభివృదిధి” అనే పేరుతో 
శిక్షణ్ కారయూక్రమానికి 
జనసేన పార్్ట శ్రీకారం 
చుటి్టంది. ఈ కారయూక్రమంల్ 
భాగంగా భారత రాజాయూంగం 
విశిష్టత, అందల్ని వివిధ 
ఆరి్టకల్్, రిజర్వాషన్్ ఇలా 
తదితర అంశాలపై ప్రముఖ 
రాజకీయ విశేలోషకులు, 

విశవావిదాయూలయ ప్రొఫెసర్ చే శిక్షణ ఇవవాడం జరుగుతుంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర నాయకుల 
మారగిదరశికాలకు అనుగుణంగా వీరమహిళలు శ్రీమత్ రుకిమిణ కోట, శ్రీమత్ జయ కళాయూణ 
ఆకుల పరయూవేక్షణల్ హైదరాబాద్ కంద్ కారాయూలయంల్ ఆదివారం నవంబరు 14వ త్దిన 
నిరవాహించిన ఈ కారయూక్రమంల్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వీర మహిళా విభాగం ఉపాధయూక్షురాలు శ్రీమత్ 
రతని పిలాలో మరియు శ్రీమత్ ఎమ్.నీహారిక, ఆరగినైజింగ్ సెక్రటర్ శ్రీమత్ భాగయూ లక్ష్మి, జాయింట్ 
సెక్రెటర్లు శ్రీమత్ సనీత ప్రసాద్ మరియు శ్రీమత్ ఎస్ లక్ష్మి, కారయూనిరావాహక సభుయూలు శ్రీమత్ 
పి పదమిజ, శ్రీమత్ వెంకట లక్ష్మి ఎ, శ్రీమత్ ఎన్ అరుణ కుమారి, శ్రీమత్ శ్రావణ ఎ, శ్రీమత్ ఎస్ 
రమయూ, శ్రీమత్ కె సంతోష్, శ్రీమత్ ప్రభావత్ వసంత్ల, విభాగం సభుయూలు శ్రీమత్ జోయూత్, శ్రీమత్ 
సభాష్ణ, కొటే్ట కావయూ, శ్రీమత్ నాగ లక్ష్మి తదితరులు పాల్గినానిరు.

దిశాచటటీయం ఉన్్న ఆడవారికి ఎలయంట న్్యయం 
జరగడయం లేదు

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్్ట రాష్్టప్రధ్న కారయూదరిశి పాలవలస 
యశసివాని, తూరు్పగోదావరి జిలాలో రాజమండ్రిల్ జరిగిన సమావేశంల్ 
స్త్రీల సమసయూల గురించి చరిచుంచడం జరిగింది. దిశాచట్టం ఉనాని 
ఆడవారికి ఎలాంటి నాయూయం జరగడం లేదని, ఈ ప్రభుతవాంల్ స్త్రీలపై 
జరుగుతునని అత్యూచారాలను, దరాగత్లను ఖండించడానికి వాటిని 
ఎలా ఎదర్్కవాల అనే అంశాలపై తగిన పాలోనింగ్ ఇవవాడం జరిగినది. 
జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారి ఆశయాలు నచిచు మన పార్్టల్ 
చేరడానికి సిదద్ంగా ఉనని మహిళల గురించి,పార్్ట బల్పేతం చేయడానికి 
ఏ విధంగా కారాయూచరణ ముందకు తీసకు వెళాలోల అనే దానిపై మాకు 
స్చనలు చేయడం జరిగింది. ఈ సమావేశంల్ జనసేన రాష్ట్ర కారయూదరిశి 
గంటా సవారూప గారు, జిలాలో ఉపాధయూక్షురాలు సంకర కృష్ణవేణ గారు,జిలాలో 
కారయూదరుశిలు బోడపాటి రాజేశవారి, షేక్ అమీనా, వీరమహిళలు దారప్ 
శిర్ష్, త్జసివాని నాయుడు ,కెళ్ళ జయలక్ష్మి, గురజాడ రాజేశవారి 
పాల్గినానిరు.

రైతుని ఆదుకోవాలి
శతఘ్ని న్యూస్: ఆశలు అడియాశలు… కాయకష్టం నీటిపాలు… తడిసిన ధ్నయూం… రైతు 
పరిసి్త్ దైనయూం… జనసేనపార్్ట జిలాలో సంయుక్త కారయూదరిశి దాలపరి్త శ్రీనివాస…

రాయవరం, వైసీపీ ప్రభుతవాం రైతనని ప్రభుతవాం అని చెప్్పకుంటే సరిపోద రైతుని ఆదకోవాల అని 
తూరు్పగోదావరి జిలాలో జనసేనపార్్ట సంయుక్త కారయూదరిశి దాలపరి్త శ్రీనివాస మండిపడాడారు. ఆయన 
మీడియాతో మాటాలోడుతూ అసలే ధ్నాయూనికి గిట్టబాట ఉండటం లేద. ప్రత్ ఏడాది సాగు ఖరుచు 
పెరుగుతుంది. తగగి ఆదాయం రైతులకు అందడం లేద. మునిగే నకా్కపై త్డి పడడాట్ట అకాల వరాషిలు, 
తుపాను గండలు. రైతు కంటికి కునుకు లేకుండా చేసాయి. ఈసారి పంట చేత్కి వస్తందని అనుకునని 
వేళా ఆశలు అరిపోయాయి.నిరాశ నింగికి ఎగిసింది. గత మూడు ర్జులు వరాషిలు రైతులకు కనీనిళ్ళ 
మిగిలచుంది. దీనితో చేల్ నీరు లాగక కళ్ళ ముంద పంట మునిగిపోతుంటే అననిదాత గుండ ఆగిపోతుంది. 
కొందరు కళ్ళ ముంద కదాలడుతునని అప్్పలు తలచుకొని ఉసరు తీసకుంటనానిరు. ప్రభుతవాం తక్షణమే 
స్పందించి రైతులకు నాయూయం చేయాలని తూరు్ప గోదావరి జిలాలో సంయుక్త కారయూదరిశి దాలపరి్త శ్రీనివాస 
కోరుతునానిరు. ప్రస్తతం కోతలు ముమమిరంగా చేపటి్టన నేపదయూంల్ త్రిగి వరాషిలు కురుస్్త మరింత నష్టం 
పెరిగే పరిసి్త్ కనిపిసో్తందని పేరొ్కనానిరు. తక్షణం ప్రభుతవాం స్పందించి కనీస మదద్తు ధర పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు. మరికొనిని చోటలో ధ్నయూం మొలకెత్్తందని తెలపారు.

శతఘ్ని న్యూస్: సమసయూల పరిష్్కరానికి కృష్ చేసా్తమని పార్్ట నేతల 
హామీ. విజయనగరం,గ్రామస్ాయిల్ ప్రజా సమసయూలపై అధయూయనం, 
వాటి పరిష్్కరం ధ్యూయంగా జనసేన పార్్ట ప్రధ్న కారయూదరిశి శ్రీమత్ 
పాలవలస యశసివా ఆధవారయూంల్ ప్రజా వేదిక కారయూక్రమం కొనసాగుతోంది. 
ఆదివారం విజయనగరం అసెంబీలో నియోజకవరగిం పరిధిల్ని చెల్లోరు 
గ్రామ పంచాయితీ, రామజోగయయూపేటల్లో ప్రజా సమసయూలపై అధయూయనం 
చేశారు. సా్నిక సమసయూలపై ప్రజల నుంచి వినతులు సీవాకరించారు. 
ఫించనులో, ర్షన్ కారుడాలు, రహదారి సమసయూలు తదితర అంశాలపై ఎకు్కవగా 
వినతులు వచాచుయి. ఈ సందర్ంగా శ్రీమత్ యశసివా మాటాలోడుతూ… 
రామజోగయయూపేటల్ జనసేన ప్రజా వేదిక నిరవాహించామని ప్రజల నుంచి 
వయూకి్తగత, సా్నిక సమసయూలపై వినతులు వచాచుయి. వాటి పరిష్్కరం కోసం 
జనసేన పార్్ట తరఫున కృష్ చేసా్తమని చెపా్పరు. ఈ సందర్ంగా పార్్ట 
నాయకులు శ్రీ బొబా్బద్రి చంద్నాయుడు ఆధవారయూంల్ ఇంటింటికీ జనసేన 
పార్్ట సిదాధింత్లతో కూడిన కరపత్రాలు పంపిణీ చేశారు. ఈ కారయూక్రమంల్ 
పార్్ట నాయకులు శ్రీ త్యూడ రామకృష్్ణరావు(బాలు), చేనేత వికాస విభాగం 
కారయూదరిశి శ్రీమత్ కాటం అశివాని, వీరమహిళ శ్రీమత్ తుమిమి లక్ష్మీరాజ్, శ్రీ 
సాయి, శ్రీ దాసరి యోగేష్, శ్రీ రవిరాజ్ చౌదరి, శ్రీ సత్్తబాబు, శ్రీ సావామి, శ్రీ రమణ దోని, శ్రీ అనిల్, శ్రీ మురళ్, శ్రీ నాగరాజు, శ్రీ శ్రీను, శ్రీ శ్రావణ్, శ్రీ రాఘవ, శ్రీ సాయి 
జోగేష్, శ్రీ శ్రీను తదితరులు పాల్గినానిరు.

చెల్లోరులో జనసేన ప్రజా వేదిక
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