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• ప్రతి అడుగులో ప్రజలను ఇబ్ంది పెడుతంది
• జనసేన మేనిఫెస్టోలో ఉచిత ఇసుక విధానం... శ్రీ పవన్ కల్యూణ్ ఆలోచన ఇది
• ఇళ్ల నిర్మాణానికి, అభివృదిధి పనులకు ఉచితం
• ముఖయూమంత్రి పాలనలో స్పషటోత లేదు.. పరిపాలనా దక్షత లేదు
• ఎక్కడా అభివృదిధి లేదు..  యువతకు ఉపాధి లేదు
• పార్టో మారిన ఎమ్మాలేయూ నియోజకవర్గానికి ఏం సాధించారు?
• సంత ఊరికి రోడుడు వేయలేదు గానీ ఇంకో ఇల్్ల కట్టోకునానిరు
• ఎనినికల ముందు వచిచిపోయే నాయకుల్ని పటటోంచుకోవదుదు
• రేపట రోజున జనసేన గెలవాల్.. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమంత్రి కావాల్
• ర్జోల్ నియోజకవరగా క్రియాశీలక సభ్యూల సమావేశంలో జనసేన పీఏసీ చైరమాన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్
 

పేదలు, ఇళ్లు నిర్మించుకునే వారకి ఉచిత ఇసుక అిందచేసే విధానానిని జనసేన 
పార్టీ మేనిఫెస్టీలో పెడతామని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైర్మన్ 
శ్రీ నాదిండలు మనోహర్ గారు స్పషటీిం చేశారు. బడుగు బలహీన వరాగాలకు అిండగా 
నిలబడడిం కోసిం ఉచిత ఇసుక పాలసీ తీసుకురావాలననిది శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార 
ఆలోచన అని తెలిపారు. ఇళ్లు కట్టీకునేిందుకు, అభివృదిధి కార్యక్రమాలు కోసిం 
జనసేన పార్టీ ఉచిత ఇసుక తీసుకువసు్తిందని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు చెపా్పరనానిరు. 
వైసీపీ పాలనలో రాష్టిం అింధకారింలోకి పోతిందనీ, రిండుననిరేళలు పరపాలనలో 
ప్రభుత్ిం సాధించిన అభివృదిధి ఏదైనా ఉింది అింటే అది రోడలుకు రిండుననిర అడుగుల 
లోతు గోతులు పెటటీడమేననానిరు. నియోజకవరగా అభివృదిధి కోసిం అని చెప్్పకింటూ 
పార్టీని వీడిన జనసేన ఎమ్్మల్్య సాధించిన అభివృదిధి కూడా రిండుననిర అడుగుల 
గోతుల్ అనానిరు. మింగళవారిం రాజోలు అసింబ్లు నియోజకవరగాింలో ఏరా్పట్ చేసిన 
క్రియాశీలక కార్యకర్తల సమావేశానికి ముఖ్య అతిధగా హాజరయా్యరు. 
ఈ సిందర్ింగా శ్రీ నాదిండలు మనోహర్ గారు మాట్లుడుతూ “వైసీపీ ప్రభుత్ిం 
రిండుననిర సింవత్సరాల పరపాలన పూర్త చేసుకుింది. ప్రజల తీరు్పకు సగిం రోజులు 
పూర్తయా్యయి. ప్రతి అడుగులో ఈ ప్రభుత్ిం ప్రజలను ఇబ్ిందిపెట్టీ అవమానపరచే 

విధింగా ప్రవర్తస్్తింది. ప్రజలకు ఏ మాత్ిం అిండగా ల్ని పరపాలన ఇది. రహదారులు పూర్తగా పాడయా్యయి. జనసేన పార్టీ తరఫున ప్రజల ఇబ్ిందులు తెలియచేసేిందుకు 
రోడలు దుసిథితిపై డిజిటల్ కా్యింపెయిన్ నిర్హించిం. ఆింధ్రప్రదేశ్ రాష్టింలో రహదారుల పరసిథితి చూసి దేశిం మొత్తిం ఆశ్చర్యపోయిింది. రాజోలు నియోజకవరగాింలో 
కూడా మహళలు రోడలు మీద పడవలు ఉించి కా్యింపెయిన్ నిర్హించరు. నియోజకవరగా ఎమ్్మల్్య గార సింత ఊర గురించి ఏిం చెపా్పలి? అక్కడ ఎమ్్మల్్య గారు రోడులు 
వేయల్దుగానీ ఇింకో ఇలులు అయితే కట్టీకునానిరు.
 
• ఇసుక కొరత సృషటోంచి జేబు సంస్థలకు ల్భం చేకూర్చిరు
జనసేన పార్టీ శ్రమదానోద్యమింలో భాగింగా ఈ రోజు రాజోలు ప్రధాన రహదారకి సాథినిక జనసేన నాయకుల సహకారింత మరమ్మతులు చేపట్టీిం. రహదారులు 
ఎింత దారుణింగా ఉనానియింటే ఆ రహదారుల వింట రావడానికి ప్రజలు భయపడడింత సాథినికింగా నిర్హసు్తనని వా్యపారాలనీని పూర్తగా దబ్తినిపోయాయి. భార్ 
వాహనాలు ఆ రోడలు వింట వళ్్తింటే తిరగపడిపోతాయని వా్యపారులు భయపడుతునని దుసిథితి. ప్రజలకు ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు చేపట్టీలనని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గార ఆదేశాల మేరకు ఇక్కడ శ్రమదానిం నిర్హించిం. రాష్టింలో ఇసుక కరత విపర్తింగా పెరగిపోయిింది. వైసీపీ ప్రభుత్ిం అధకారింలోకి వచి్చన తరా్త 5 
సారులు ఇసుక విధానానిని మార్చింది. ముఖ్యమింత్రి గార పాలనలో స్పషటీత ల్దు.. పరపాలనా దక్షత ల్దు. మించి పరపాలన అిందిసా్తరని నమి్మ శ్రీ జగన్ రడిడి గారకి 
ప్రజలు బ్రహ్మరధిం పట్టీరు. 151 మిందిని గెలిపించరు. వాళ్లు ఏిం చేసు్తనానిరు అింటే ప్రజలు ఇబ్ిందులోలు ఉింటే మింత్రులు, ఎమ్్మల్్యలు కబ్జాలు, ఇసుక, వనరుల 
దోపడి పనిలో బిజీగా ఉనానిరు. ఇసుక లార్ రూ.70 వేలు పలుకుతుింటే సామాను్యడు ఇళ్లు ఎక్కడి నుించి కట్టీకోగలరు. వైసీపీ ప్రభుత్ిం ఇసుక కరత సృషటీించి, 
తన జేబు సింసథిలకు ఉపయోగపడేలా, లాభిం చేకూరేలా తీసుకునని నిర్ణయమే అిందుకు కారణిం. రాష్ట ప్రజలను అసలు ఎిందుకు ఇింత ఇబ్ింది పెట్టీలి్స వచి్చింది. 

• చంప పగిలేల్ ప్రజల్ సమాధానమిసుతునాని బుదిధి ర్వట్్లదు
ఆరు లక్షల కోటలు అప్్పలు తెచ్చరు. ఎక్కడా అభివృదిధి ల్దు. యువతకు ఉపాధ ల్దు. ఎనినికల ముిందు ఇచి్చన జాబ్ కా్యలిండర్ హామీ ఏమయి్యిందో తెలియదు. కరోనా 
పరసిథితులు, వరదలు వచి్చ ప్రజలు కష్టీలోలు ఉింటే వన్ టైమ్ సట్ల్మింట్లు అింటూ ప్రజలను వేదిసు్తనానిరు. వాలింటీరలును ఇింట్ింట్కీ పింప ప్రజలిని భయభ్ింతులకు గుర 
చేసి ఎప్్పడో 30 ఏళలు క్రితిం కట్టీకునని ఇళలుకు తక్షణిం చెలిలుించమని ఒతి్తడి చేసు్తనానిరు. పించయితీల డబు్ తీసేసుకుింట్నానిరు. ప్రభుత్ ఉదో్యగులు సైతిం రోడుడి మీదకు 
వచి్చ ధరానిలు చేసు్తనానిరింటే పరసిథితిని అరధిిం చేసుకోవాలి. పించయితీలకు దకా్కలి్సన 14, 15వ ఆరధిక సింఘిం నిధులు దార మళలుించేశారు. పించయితీలోలు సర్పించులు 
ఎనినికై ఆరు నెలలు దాట్ పోయిింది. ఇప్పట్ వరకు ఒక్క చినని లైట్ కూడా వేసుకోల్కపోతునానిరు. ఒక్క తూరు్ప గోదావర జిలాలులోనే రూ. 230 కోట్లు నిధులు మళలుించరు. 
ప్రజలు చెింప పగిల్లా సమాధానిం చెబుతునాని బుదిది రావడిం ల్దు. రైతులు పింట నషటీపోతే వార గోడు వినే నాధుడు ల్డు. ఒక్క రూపాయి పరహారిం అిందల్దు. 
అధకారులు కనీసిం పింట నషటీిం అించనాలు కూడా రూపిందిించిన పాపాన పోల్దు. నియోజకవరగా ఎమ్్మల్్య గార విషయానికి వసే్త.. అింతా స్చ్ిందింగా ముిందుకు 
వచి్చ సింత డబు్ ఖరు్చ చేసి ఆయనిని గెలిపసే్త రాపాక వరప్రసాద్ గారు జనసైనికులిని వదిలి వళలుపోవడిం 
బ్ధించిింది. ఎమ్్మల్్య వళలుపోయినా పించయితీ ఎనినికలోలు, ఎింపీటీసీ ఎనినికలోలు జనసైనికులు అదు్తింగా 
కషటీపడి విజయిం సాధించరు. ఎమ్్మల్్య గారకి ఒక్కటే చెబుతునానిిం. జనసైనికుల మీద కేసులు పెట్టీించడిం, 
కాింట్రాకటీరలును బెదిరించడిం మానుకోవాలి. జనసేన ఎింపీటీసీలు, సర్పించులిని నిధులు రాకుిండా వేధించడిం 
మానుకోవాలి. నియోజకవరగా అభివృదిధి కోసిం వేరే పార్టీలోకి వళ్్తనానినని చెపా్పరు. ఈ రిండుననిరేళలులో 
ఆయన చేసిన అభివృదిధి ఏింటో తెలియదుగానీ జనసేన పార్టీ నుించి గెలిచినిందుకు మిగిలిన రిండుననిరేళలులో 
నియోజకవరాగానిని కింత వరకైనా అభివృదిధి చేయిండి. ఎనినికలోలు విజయిం సాధించేశాిం కదా అని ఆ వాప్ 
చూసుకుని బలుప్ అనుకుింటే రాజోలు ఎమ్్మల్్యకి ఏిం జరగిిందో అిందరకీ తెలుసు. ఆ శాసనసభ్యత్ిం 
జనసైనికులు, శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు పెట్టీన భిక్ష. సాథినిక ఎనినికలోలు పార్టీ విజయిం కోసిం ప్రతి జనసైనికులు 
ఇక్కడ గెలిపించుకునని నాయకుడి అిండల్కునాని కషటీపడి విజయిం సాధించరు. రాష్టిం మొత్తిం రాజోలు 
నియోజకవరాగానిని ఆదర్ింగా తీసుకోవాలి. కొనసాగింపు 2వ పేజీలో...
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జనసేన మేనిఫెస్టోలో ఉచిత ఇసుక విధానం

తెల్గు సాహిత్యూనికి శ్రీ సీత్ర్మ శాస్త్రి గారి మరణం తీరని లోట్ – పవన్ కళ్యూణ్
శతఘ్ని న్్యస్: వాగ్దివి వరప్రసాదింగా మన తెలుగునాట నడయాడిన విద్త్కవి శ్రీ శతఘ్ని న్్యస్: వాగ్దివి వరప్రసాదింగా మన తెలుగునాట నడయాడిన విద్త్కవి శ్రీ 
సిరవనెనిల సీతారామశాస్త్రి గారు. బలమైన భావానిని… మానవతా్నిని… ఆశావాదానిని సిరవనెనిల సీతారామశాస్త్రి గారు. బలమైన భావానిని… మానవతా్నిని… ఆశావాదానిని 
చిననిచినని మాటలోలు పదిగి జన సామాన్యిం గుిండెలోలు నిక్షిప్తిం చేసేలా గీత రచన చేసిన చిననిచినని మాటలోలు పదిగి జన సామాన్యిం గుిండెలోలు నిక్షిప్తిం చేసేలా గీత రచన చేసిన 
అక్షర తపసి్ శ్రీ శాస్త్రి గారు. తెలుగు పాటను కత్త ప్ింతలు తొకి్కించిన ఆ మహనీయుడు అక్షర తపసి్ శ్రీ శాస్త్రి గారు. తెలుగు పాటను కత్త ప్ింతలు తొకి్కించిన ఆ మహనీయుడు 
ఇకల్రు అనే వాస్తవిం జీర్ణించుకోల్నిది. అస్సథితత ఆసుపత్రిలో చేరన శాస్త్రి గారు ఇకల్రు అనే వాస్తవిం జీర్ణించుకోల్నిది. అస్సథితత ఆసుపత్రిలో చేరన శాస్త్రి గారు 
కోలుకింట్రు అని భావిించను. ఇింతలోనే ఈ విష్ద వార్త వినాలి్స వచి్చింది. శ్రీ కోలుకింట్రు అని భావిించను. ఇింతలోనే ఈ విష్ద వార్త వినాలి్స వచి్చింది. శ్రీ 
సీతారామశాస్త్రి గారు మరణిం కేవలిం సినీ పరశ్రమకే కాదు… తెలుగు సాహతీ లోకానికి సీతారామశాస్త్రి గారు మరణిం కేవలిం సినీ పరశ్రమకే కాదు… తెలుగు సాహతీ లోకానికి 
తీరని లోట్. వారని కేవలిం సినీ గీత రచయితగా చూడల్ము. ఆయన ఏ పాట రాసినా తీరని లోట్. వారని కేవలిం సినీ గీత రచయితగా చూడల్ము. ఆయన ఏ పాట రాసినా 
అిందులో సాహత్యిం నిక్షిప్తమై ఉింట్ింది. నేను నట్ించిన సుసా్గతింలో ‘ఏ స్పని అిందులో సాహత్యిం నిక్షిప్తమై ఉింట్ింది. నేను నట్ించిన సుసా్గతింలో ‘ఏ స్పని 
లోకాల సిందర్య రాశి..’ పాట కావచు్చ, ‘తొలిప్రేమ’లో ‘ఈ మనసే..’ పాటలోలు అలతి లోకాల సిందర్య రాశి..’ పాట కావచు్చ, ‘తొలిప్రేమ’లో ‘ఈ మనసే..’ పాటలోలు అలతి 
అలతి పదాలత ప్రేమ భావనలు చెపా్పరు. ప్రేమ గీతాలు, అలలుర పాటలు.. ఏవైనా అలతి పదాలత ప్రేమ భావనలు చెపా్పరు. ప్రేమ గీతాలు, అలలుర పాటలు.. ఏవైనా 
అింతర్లునింగా మించి చెపా్పలని తపించేవారు. ఒక కవిగా సమాజానిని నిలదీసి, బ్ధ్యతలు అింతర్లునింగా మించి చెపా్పలని తపించేవారు. ఒక కవిగా సమాజానిని నిలదీసి, బ్ధ్యతలు 
గురు్త చేసేవారు. ‘నిగగాదీసి అడుగు…’, ‘అరధి శతాబదిప్ అజాఞానానిని..’ లాింట్ పాటలు విింటే గురు్త చేసేవారు. ‘నిగగాదీసి అడుగు…’, ‘అరధి శతాబదిప్ అజాఞానానిని..’ లాింట్ పాటలు విింటే 
సమాజానిని నిత్యచైతన్యింగా ఉించలని శ్రీ శాస్త్రి గారు ఎింత తపించరో అరధిిం అవుతుింది. సమాజానిని నిత్యచైతన్యింగా ఉించలని శ్రీ శాస్త్రి గారు ఎింత తపించరో అరధిిం అవుతుింది. 
‘ఎవరో ఒకరు ఎప్్పడో అప్్పడు…’, ‘ఎప్్పడూ ఒప్్పకోవదుదిరా ఓటమి..’ లాింట్ పాటలోలు ‘ఎవరో ఒకరు ఎప్్పడో అప్్పడు…’, ‘ఎప్్పడూ ఒప్్పకోవదుదిరా ఓటమి..’ లాింట్ పాటలోలు 
ఆశావాదానిని అిందిించరు. భావితరాలకు మన తెలుగు సాహతీ సింపదను వారసత్ింగా ఆశావాదానిని అిందిించరు. భావితరాలకు మన తెలుగు సాహతీ సింపదను వారసత్ింగా 
ఇవా్లని తపించేవారు. శాస్త్రి గార రచనలోలుని వైవిధా్యనిని చూసే్త ఆయన కలానికి ఎనిని ఇవా్లని తపించేవారు. శాస్త్రి గార రచనలోలుని వైవిధా్యనిని చూసే్త ఆయన కలానికి ఎనిని 
పాళీలో అనిపసు్తింది. శ్రీ సీతారామ శాస్త్రి గార మరణిం వ్యకి్తగతింగా నాకు కూడా ఎింత పాళీలో అనిపసు్తింది. శ్రీ సీతారామ శాస్త్రి గార మరణిం వ్యకి్తగతింగా నాకు కూడా ఎింత 

లోట్. నాపటలు ఎింత అపా్యయతను కనబరచేవారు. వారత మాట్లుడితే సాహత్యిం, లోట్. నాపటలు ఎింత అపా్యయతను కనబరచేవారు. వారత మాట్లుడితే సాహత్యిం, 
ఆధా్యతి్మకిం నుించి అభు్యదయ వాదిం, సామ్యవాదిం వరకూ ఎనోని అింశాల గురించి ఆధా్యతి్మకిం నుించి అభు్యదయ వాదిం, సామ్యవాదిం వరకూ ఎనోని అింశాల గురించి 
కూలింకషింగా చెపే్పవారు. శ్రీ శాస్త్రి గార పవిత్ ఆత్మకు శాింతి చేకూరాలని, సదగాతులు కూలింకషింగా చెపే్పవారు. శ్రీ శాస్త్రి గార పవిత్ ఆత్మకు శాింతి చేకూరాలని, సదగాతులు 
ప్రాప్తించలని భగవింతుణ్్ణ ప్రారధిసు్తనానిను. వార కుట్ింబ్నికి నా తరఫున, జనసేన ప్రాప్తించలని భగవింతుణ్్ణ ప్రారధిసు్తనానిను. వార కుట్ింబ్నికి నా తరఫున, జనసేన 
పక్షాన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియచేసు్తనానిను.పక్షాన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియచేసు్తనానిను.

జనసేనలో చేరిన శ్రీ వెనాని జగదీష్జనసేనలో చేరిన శ్రీ వెనాని జగదీష్
శతఘ్ని న్్యస్: తూరు్పగోదావర జిలాలు పఠాప్రిం నియోజకవరగా ప్రజలకు శతఘ్ని న్్యస్: తూరు్పగోదావర జిలాలు పఠాప్రిం నియోజకవరగా ప్రజలకు 
దివింగత వనాని నాగ్శ్రరావు గార పేరు చిరపరచితిం. మూడు దఫాలు దివింగత వనాని నాగ్శ్రరావు గార పేరు చిరపరచితిం. మూడు దఫాలు 
ఎమ్్మల్్యగా సేవలిందిించరు వనాని నాగ్శ్రరావు గారు. ఆయన ఎమ్్మల్్యగా సేవలిందిించరు వనాని నాగ్శ్రరావు గారు. ఆయన 
కుమారుడు శ్రీ వనాని జగదీష్ మింగళవారిం జనసేన పార్టీలో చేరారు. కుమారుడు శ్రీ వనాని జగదీష్ మింగళవారిం జనసేన పార్టీలో చేరారు. 
పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదిండలు మనోహర్ గార పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదిండలు మనోహర్ గార 
సమక్షింలో జనసేనలో చేరారు. శ్రీ వనాని జగదీష్, ఆయన భార్య శ్రీమతి సమక్షింలో జనసేనలో చేరారు. శ్రీ వనాని జగదీష్, ఆయన భార్య శ్రీమతి 
సుజాత, అలులుడు శ్రీ యర్ింశెట్టీ సత్యనారాయణ, మనుమడు శ్రీ యర్ింశెట్టీ సుజాత, అలులుడు శ్రీ యర్ింశెట్టీ సత్యనారాయణ, మనుమడు శ్రీ యర్ింశెట్టీ 
విజయ్ కుమార్, వార అనుచరులకు జనసేన పార్టీ కిండువాలు కప్ప విజయ్ కుమార్, వార అనుచరులకు జనసేన పార్టీ కిండువాలు కప్ప 
పార్టీలోకి సాదరింగా ఆహా్నిించరు. ఈ కార్యక్రమింలో శ్రీ కిందుల పార్టీలోకి సాదరింగా ఆహా్నిించరు. ఈ కార్యక్రమింలో శ్రీ కిందుల 
దురేగాష్, శ్రీ పింతిం నానాజీ, శ్రీమతి మాకినీడు శేషుకుమార తదితరులు దురేగాష్, శ్రీ పింతిం నానాజీ, శ్రీమతి మాకినీడు శేషుకుమార తదితరులు 
పాల్గానానిరు.పాల్గానానిరు.

నిజాయతీగా అిందరిం కలసి కట్టీగా పని చేసే్త పార్టీకి బింగారు భవిష్యతు్త ఉింట్ింది. జనసేన పార్టీ గురించి చలా మింది ఉదేదిశపూర్కింగా రకరకాలుగా ప్రచరిం 
చేసు్తనానిరు. కులమతాలకు అతీతింగా ముిందుకు వచి్చిందే జనసేన పార్టీ. కింత మింది సరదాగా ఎనినికల ముిందు వచి్చపోతూ ఉింట్రు. అలాింట్ వారని పట్టీించుకోవాలి్సన 
అవసరిం ల్దు. రేపట్ రోజున జనసేన పార్టీ గెలవాలి. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ముఖ్యమింత్రి కావాలి. జనసేన పార్టీ రాష్్రానికి ఉపయోగపడుతుింది. ప్రజలు మనలిని 
ఆదరసు్తనానిరు. 16 ఎింపీటీసీ సాథినాలు ఒక్క నియోజకవరగాింలో గెలవడిం ఎింత గొప్ప విషయిం. ఈ సభ మిమ్మలిని గౌరవిించడిం కోసిం ఏరా్పట్ చేసిిందే. అది జనసైనికుల 
కృషత సాధ్యపడిింది. టీమ్ సి్పరట్ ఉింటే తప్పకుిండా విజయిం సాధసా్తిం. యువకులకు గౌరవిం ఇచి్చ పోటీ చేసే అవకాశిం ఇచి్చ ముిందుకు నెడితే పార్టీ ఖచి్చతింగా 
విజయిం సాధసా్తరు. మీరు క్షేత్ సాథియిలో కషటీపడి పని చేసే్త మీకు నాయకులు అిండగా నిలబడతారు. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు చెప్పన విధింగా అింతా పెదదినని పాత్ 
పోషించలి. రాబోయే ఎనినికలోలు మన పార్టీ అభ్యరుధిలు శాసనసభ, పారలుమ్ింట్ ఎనినికలోలు విజయిం సాధించలి. అదే అింకితభావింత పని చేయాలి” అనానిరు.
 
• ర్జోల్ మ్యిన్ సంటర్ లో శ్రమదానం
తూరు్పగోదావర జిలాలు పర్యటనలో భాగింగా ప్రతి నియోజకవరగాింలో ఒక రహదారకి శ్రమదానిం 
దా్రా మరమ్మతు చేపడుతునానిరు జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదిండలు మనోహర్ గారు. 
మింగళవారిం ఉదయిం దాదాప్ రిండుననిర అడుగుల లోతు గోతులు పడిన రాజోలు 
ప్రధాన రహదారకి మరమ్మతులు చేపట్టీరు. సాథినిక ఎల్ఐసీ సమీపింలో రోడుడి పూర్తగా దబ్ 
తినని చోట పారపట్టీ శ్రమదానిం నిర్హించరు. అనింతరిం దాదాప్ కిలోమీటరు దూరిం 
అదే రహదారపై పాదయాత్ చేసి గోతులను పరశీలిించరు. రహదారకి ఇరువైప్లా ఉనని 
వా్యపారులను పలుకరించి రోడుడి దబ్తినడిం కారణింగా వారు పడుతునని ఇబ్ిందులను 
అడిగి తెలుసుకునానిరు. అింతకు ముిందు తాట్పాక వదది శ్రీ మనోహర్ గారకి పార్టీ శ్రేణులు 
ఘనసా్గతిం పలికారు. అడుగడుగునా పూలమాలలు, హారతులత ఆహా్నిం పలికారు. 
తాట్పాక సింటరోలు రాజా్యింగ నిరా్మత డాకటీర్ బిఆర్ అింబేద్కర్ విగ్రహానికీ, మహాతా్మ గాింధీ 
విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళ్లు అర్పించరు. శివకోడు వదది ప్రఖ్్యత ముసలమ్మ తలిలు 
ఆలయింలో ప్రతే్యక పూజలు నిర్హించరు. ఎసీ్స సామాజికవరాగానికి చెిందిన పలువురు 
జనసేన పార్టీలో చేరారు. అనింతరిం పార్టీ నుించి సాథినిక ఎనినికలోలు విజయిం సాధించిన 
ఎింపీటీసీ అభ్యరుధిలు, సర్పించులను సత్కరించరు. ఈ కార్యక్రమింలో పార్టీ జిలాలు అధ్యక్షులు శ్రీ కిందుల దురేగాష్, పీఏసీ సభు్యలు శ్రీ ముతా్త శశిధర్, శ్రీ పింతిం నానాజీ, 
పార్టీ కార్యక్రమాల విభాగిం కనీ్నర్ శ్రీ కళ్్యణిం శివశ్రీనివాస్, పార్టీ నేతలు శ్రీ శెట్టీబతు్తల రాజబ్బు, శ్రీమతి పోలాసపలిలు సరోజ, శ్రీ చోడిశెట్టీ చింద్రశేఖర్, శ్రీ వాసిరడిడి శివ, 
శ్రీ తాడి మోహన్, శ్రీ డీఎింఆర్ శేఖర్, శ్రీ గుిండుబోగుల పెదకాప్, శ్రీ లిింగోలు చిననిబు్లు, శ్రీ ఆకుల నాయుడు, శ్రీ పనిశెట్టీ బుజిజా, శ్రీ గెడడిిం మహాలక్ష్మీప్రసాద్, రాజోలు 
వైస్ ఎింపీపీ శ్రీ ఇింట్పలిలు ఆనిందరాజు, శ్రీమతి మేడిచరలు సత్యవాణ్ తదితరులు పాల్గానానిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన పార్టో క్రియాశీలక సభ్యూడు శ్రీ వీరబాబుకి జనసేన పార్టో క్రియాశీలక సభ్యూడు శ్రీ వీరబాబుకి 
5 లక్షల చకు్క అందజేసిన నాదండ్ల మనోహర్5 లక్షల చకు్క అందజేసిన నాదండ్ల మనోహర్

శతఘ్ని న్్యస్: తూరు్పగోదావర జిలాలు రామచింద్రప్రిం నియోజకవరగాిం 
ఏరుపలిలుకి చెిందిన జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభు్యడు శ్రీ అబి్రడిడి వీరబ్బు 
ఇటీవల జరగిన రోడుడి ప్రమాదింలో మృతి చెిందారు. జిలాలు పర్యటనలో భాగింగా 
పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదిండలు మనోహర్ రామచింద్రప్రిం మిండలిం, 
ఏరుపలిలులోని శ్రీ వీరబ్బు ఇింట్కి వళలు అతని కుట్ింబ్నిని పరామర్ించరు. 
అతని తలిలుదిండ్రులు శ్రీ అబి్రడిడి వింకటేశ్రరావు, శ్రీమతి శ్రీలక్ష్మిలను 
ఓదారా్చరు. శ్రీ వీరబ్బు చిత్పట్నికి పూలమాల వేసి నివాళ్లు అర్పించరు. 
శ్రీ వీరబ్బు అకాల మరణిం పటలు విచరిం వ్యక్తిం చేశారు. పార్టీ క్రియాశీలక 
సభు్యలకు వర్తించే ప్రమాద బ్మా పథకిం కిింద రూ. 5 లక్షల చెకు్కను శ్రీ 
వీరబ్బు తిండ్రి శ్రీ వింకటేశ్రరావుకు అిందచేశారు. ఆ కుట్ింబ్నికి పార్టీ 
తరఫున అిండగా ఉింట్మని భరోసా ఇచ్చరు.

క్రియాశీలక సభ్యూని కుట్ంబానికి 5 లక్షల్ 
చకు్క అందచేసిన శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్

శతఘ్ని న్్యస్: తూరు్పగోదావర జిలాలు, ముమి్మడివరిం నియోజకవరగాిం, సీహెచ్ 
గునేనిపలిలుకి చెిందిన జనసేన పార్టీ క్రియాశీల సభు్యడు శ్రీ గనిశెట్టీ వింకటేశ్రరావు 
ఇటీవల జరగిన ప్రమాదింలో మృతి చెిందారు. మింగళవారిం పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ 
శ్రీ నాదిండలు మనోహర్ శ్రీ వింకటేశ్రరావు కుట్ింబ్నిని పరామర్ించరు. 
అతని తలిలు శ్రీమతి జయలక్ష్మి, భార్య శ్రీమతి కిండవేణ్, ముగుగారు కుమార్తలకు 
ధైర్యిం చెపా్పరు. పార్టీ క్రియాశీలక సభు్యలకు వర్తించే ప్రమాద బ్మా పథకిం 
కిింద రూ. 5 లక్షల చెకు్కను శ్రీమతి కిండవేణ్కి అిందచేశారు. శ్రీ వింకటేశ్రులు 
చిత్ పట్నికి నివాళ్లు అర్పించి, ఆ కుట్ింబ్నికి పార్టీ తరఫున అిండగా 
ఉింట్మని భరోసా ఇవ్డిం జరగిింది.

జనసేనలో చేరిన అమల్పురం మాజీ ముని్సపల్ ఛైరమాన్
శతఘ్ని న్్యస్: అమలాప్రిం 
నియోజకవరగాిం, జనసేనపార్టీ రాజకీయ 
వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదిండలు 
మనోహర్ మరయు జిలాలు అధ్యక్షులు 
కిందుల దురేగాష్ సమక్షింలో జనసేన 
పార్టీలో చేరన అమలాప్రిం మాజీ 

ముని్సపల్ ఛైర్మన్ యాళ్ళ నాగ సతీష్ మరయు వార అనుచరులు. అమలాప్రిం 
ఎర్వింతెన దిగువ నుించి కారులు, బైకలుపై రా్యలీగా అధక సింఖ్యలో జనసేన 
నాయకులు మరయు జనసైనికులు పాల్గానానిరు. ఈ సిందర్ింగా శ్రీ యళలు నాగ 
సతీష్ కి శుభాకాింక్షలు తెలిపన మునిపలిలు జనసేన శ్రేణులు యర్ింశెట్టీ సుభాష్, 
నిమ్మకాయల సాయి, నిమ్మకాయల బ్పూజీ, న్కల రాజా కల్కలను శివ, 
నిమ్మకాయల మధు, యర్ింశెట్టీ, మలిలు బ్బు.

• ర్మచంద్రపురం నియోజకవరగా జనసేన క్రియాశీలక సభ్యూల సమావేశంలో శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్్యస్: శ్రీ జగన్ రడిడి నాయకత్ింలో రాష్ట ప్రభుత్ిం అనిని విధాలా విఫలమైింది.. 
పరపాలన దక్షత ల్ని ఈ ముఖ్యమింత్రి ఏలుబడిలో ప్రజలు కషటీనష్టీలు చవిచూసు్తనానిరని, 
అనిని రింగాలు కుదేలైపోయాయని జనసేన రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ 
నాదిండలు మనోహర్ గారు అనానిరు. గతింలో ముఖ్యమింత్రులు సభ నిర్హసే్త మహళలు 
స్చ్ిందింగా వచే్చవారు ఇప్్పడు మాత్ిం ముఖ్యమింత్రి వేలమింది పోలీసుల రక్షణత సభ 
పెట్టీకోవాలి్సన దుసిథితి నెలకిందని చెపా్పరు. తూరు్పగోదావర జిలాలు రామచింద్రప్రింలో 
నియోజకవరగా క్రియాశీలక సభు్యల సమావేశింలో శ్రీ నాదిండలు మనోహర్ గారు పాల్గానానిరు. 
ఈ సభకు ముిందు నియోజకవరగాింలోని ఏరుపలిలు గ్రామానికి వళ్ళ క్రియాశీలక సభు్యడు 
శ్రీ అబి్రడిడి వీరబ్బు కుట్ింబ్నిని పరామర్ించరు. శ్రీ వీరబ్బు ఇటీవల ప్రమాదింలో 
మరణ్ించరు. ఆయన కుట్ింబ్నికి రూ.5లక్ష ప్రమాద బ్మా చెకు్కను అిందిించరు. 
సభలో శ్రీ నాదిండలు మనోహర్ గారు ప్రసింగిస్్త “అననిపూర్ణలాింట్ ఈ జిలాలులో పింట నషటీిం 
జరగితే రైతులను పట్టీించుకునే నాథుడే కరువయా్యడు. ప్రభుత్ అధకారులు రైతులను 
రైతు భరోసా కేింద్రిం వదదికు రమ్మని అింట్నానిరు కానీ అవి భరోసా ఇచే్చ కేింద్రాలు 
కావు. అభద్రత భావిం కలిగిించే కేింద్రాలుగా మారాయి. రైతులకు ఇన్ ప్ట్ సబి్సడీ 
ఇవ్కుిండా కాలయాపన చేస్్త, కష్టీలోలు ఉననివార నుించే రకరకాల ఫీజులు, పెనాలీటీలు 
వస్లు చేసు్తనానిరు. రాష్టింలో రైతులు అవమానాలు ఎదుర్కింట్ింటే, మహళలు 
అభద్రతాభావింత, యువకులు నిస్సహాయ సిథితిలో బతుకుతునానిరు. రూ.ఆరు లక్షల కోటలు 
అప్్పలు తెచి్చనప్పట్కీ రోడులు బ్గు చేయల్దు. యువతకు ఉపాధ కలి్పించల్దు. వరదలోలు 
ప్రజలు ప్రాణాలు కోలో్పతే వన్ టైిం సట్ల్మింట్ పేరుత పదివేలు కటటీమని వాలింటీరలు 
దా్రా బెదిరింప్లకు దిగడిం దురా్మరగాిం. ఇలాింట్ అసథివ్యసథి పాలనను చూసి రాష్టింలో 
పెట్టీబడులు పెటేటీిందుకు ఎవరూ ముిందుకు రావడిం ల్దు.
• ఉచిత ఇసుక విధానం జనసేన ఉద్దుశం
ఇసుక కరత సృషటీించిింది ఈ ప్రభుత్మే. ఒక ట్రకు్క ఇసుక రూ.70 వేలకు అము్మతునానిరు. 
సామాను్యనికి అిందుబ్ట్లో ల్కుిండా చేశారు. కేవలిం ఇసుక మాఫియాను రక్షిించేిందుకు 
మాత్మే ఇలాింట్ కుయుకు్తలకు రాష్ట ప్రభుత్ిం పాల్పడుతింది. మన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ గార నాయకత్ింలో జనసేన ప్రభుత్ిం అధకారింలోకి వసే్త పేద ప్రజలు, 
బడుగు బలహీన వరాగాలకు ప్రభుత్ిం తరఫున ఉచితింగా ఇసుక సరఫరా చేసా్తిం. కరోనా 
కషటీకాలింలో ప్రభుత్ అధకారులు కాదు కదా కనీసిం అధకార పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా 
వచి్చ ప్రజలను ఆదుకోల్దు. ఆ సమయింలో జన సైనికులు తమ ప్రాణాలకు తెగిించి 
ప్రజలను ఆదుకునానిరు. తమ సింత ఖరు్చలత నితా్యవసరాలు ఇవ్డమే కాదు.. 
ఆరథిక సహకారిం చేశారు. అింకితభావింత నిజాయితీగా పనిచేసే జనసైనికుల శ్రమను 
గుర్తించి వారకి సముచిత సాథినిం కలి్పసా్తిం. రాష్ట ప్రజలు రిండు పార్టీల పాలనత విసుగు 
చెిందారు. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార భావజాలిం పటలు ఆకరషితులై జనసేనకు పటటీిం కటేటీిందుకు 
ముిందుకు వసు్తనానిరు. ఇటీవల ఎింపీటీసీ, జెడీ్పటీసీ, సర్పించ్ ఎనినికలోలు జనసేన పార్టీ 
గట్టీ పోటీ ఇచి్చింది. పెదది సింఖ్యలో పార్టీ అభ్యరుథిలు గెలుపిందడమే అిందుకు తారా్కణిం. 
ఈ అవకాశానిని జనసైనికులు సది్నియోగిం చేసుకుని రాబోవు రోజులోలు మరింతగా 
బలపడాలి” అనానిరు. రామచింద్రప్రిం నియోజకవరగాిం ఇించర్జా శ్రీ పోలిశెట్టీ చింద్రశేఖర్ 
అధ్యక్షతన జరగిన ఈ కార్యక్రమింలో జిలాలు అధ్యక్షులు శ్రీ కిందుల దురేగాష్, ప.ఏ.సి.సభు్యలు 
శ్రీ పింతిం నానాజీ, శ్రీ ముతా్త శశిధర్, శ్రీ పతాని బ్లకృష్ణ, పార్టీ నేతలు శ్రీ తుమ్మల 
బ్బు, శ్రీ వరుప్ల తమ్మయ్య బ్బు, శ్రీమతి మాకినీడు శేషుకుమార, శ్రీ మర్రెడిడి శ్రీనివాస్ 
తదితరులు పాల్గానానిరు.

శ్రీ జగన్ రెడ్డు ఏల్బడ్లో అనిని 
రంగాలూ కుద్ల్

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్్యస్: నిర్మల్ జిలాలు, ముధోల్ 
నియోజకవరగాిం వికలాింగుల సమస్యలను 
పరష్కరించలని కరుతూ రాజస్ మిండల 
అధకార RDO భింసాకి స్మవారిం వినతి 
పత్ిం ఇవ్డిం జరగిింది. ఈ క్రిింది డిమాిండ్్స 
ను నెరవేరా్చలని వినతిపత్ింలో తెలపడిం 
జరగిింది.
*పెనషిన్ డబు్లు బ్్యింక్ దా్రా చెలిలుించి, 
పోసటీల్ మోసాలను అరకట్టీలి.
*ప్రతి కారా్యలయింలో రా్యింప్లని నిర్మించలి.
*40శాతిం వునని వికలాింగులిందరకి ఆర్టీసి 
బస్ పాస్ లో రాయితీ ఇవా్లి.
*కేింద్ర ప్రభుత్ UDID గుర్తింప్ కారుడిలు 

వింటనే ఇవా్లి.
*ప్రతి వికలాింగుని కుట్ింబింలో ఉపాధ హామీ కూలి డబు్లను చెలిలుించలి.
*పటటీణింలోని వికలాింగులిందరకీ ఉపాధ హామీ పథకింలా ఉపాధ కలి్పించి ఆదుకోవాలి.
*వికలాింగులకు వివాహ పరచయ వేదిక ప్రభుత్మే నిర్హించలి.
*3016 రూపాయల పెనషిన్ ను 6000 రూపాయలకు పెించలని
తదితర డిమాిండ్్స ను ప్రభుత్ిం వింటనే నెరవేరా్చలని జనసేన పార్టీ డిమాిండ్ చేసు్తిందని తెలిపారు. 
ఈ కార్యక్రమింలో పాల్గానని వికలాింగులు బి.రాజు, భోజరడిడి, యశ్ింత్, పరే్మష్, తదితరులు 
పాల్గానానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పెన్షన్ డబు్ల్ బాయూంక్ దావార్ చల్్లంచి, 
పోసటోల్ మోసాలను అరికట్టోల్

జనసేన ఆదవారయూంలో గిరిజనులకు భోజనం పంపిణీజనసేన ఆదవారయూంలో గిరిజనులకు భోజనం పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్: సరే్పలిలు నియోజకవరగా శతఘ్ని న్్యస్: సరే్పలిలు నియోజకవరగా 
జనసేన పార్టీ నాయకులు బొబే్పలిలు జనసేన పార్టీ నాయకులు బొబే్పలిలు 
సురేష్ బ్బు ఆధ్ర్యింలో మనుబోలు సురేష్ బ్బు ఆధ్ర్యింలో మనుబోలు 
మిండలిం బదే్ల్ రోడ్ లోని సింగమేశ్ర మిండలిం బదే్ల్ రోడ్ లోని సింగమేశ్ర 
గిరజన కాలనీలో నివాసిం ఉింట్నని పేద గిరజన కాలనీలో నివాసిం ఉింట్నని పేద 
గిరజనులకు స్మవారిం మధా్యహనిిం గిరజనులకు స్మవారిం మధా్యహనిిం 
భోజనిం పింపణీ చేయడిం జరగిింది. భోజనిం పింపణీ చేయడిం జరగిింది. 
అకాల వరాషిలత చేతిలో పనులు ల్క పూట అకాల వరాషిలత చేతిలో పనులు ల్క పూట 
గడవడిం కషటీింగా ఉిండటింత వారకి ఈ గడవడిం కషటీింగా ఉిండటింత వారకి ఈ 

ఏరా్పట్ చేశారు. ఈ సిందర్ింగా సురేష్ బ్బు మాట్లుడుతూ ప్రజలు కష్టీలోలు ఉననిప్్పడు వారకి ఏరా్పట్ చేశారు. ఈ సిందర్ింగా సురేష్ బ్బు మాట్లుడుతూ ప్రజలు కష్టీలోలు ఉననిప్్పడు వారకి 
అిండగా జనసేన పార్టీ ఉింట్ిందని భరోసా ఇచ్చరు. ప్రజా సమస్యలపై ఎలలుప్్పడూ ప్రజల పక్షాన అిండగా జనసేన పార్టీ ఉింట్ిందని భరోసా ఇచ్చరు. ప్రజా సమస్యలపై ఎలలుప్్పడూ ప్రజల పక్షాన 
నిలబడి పోరాడుతుిందని పేర్కనానిరు. ప్రజలకి ఎట్వింట్ కషటీిం వచి్చనా మేమునానిమింటూ నిలబడి పోరాడుతుిందని పేర్కనానిరు. ప్రజలకి ఎట్వింట్ కషటీిం వచి్చనా మేమునానిమింటూ 
ముిందుకు వచే్చ పార్టీ ఒక్క జనసేనే అని అనానిరు. ఈ కార్యక్రమింలో జాకీర్, నయుమ్, సిందీప్, ముిందుకు వచే్చ పార్టీ ఒక్క జనసేనే అని అనానిరు. ఈ కార్యక్రమింలో జాకీర్, నయుమ్, సిందీప్, 
లక్షష్మణ్ తదితరులు పాల్గానానిరు.లక్షష్మణ్ తదితరులు పాల్గానానిరు.

సమాజ సేవలో మ్గా ఫ్యూన్్స సేవా సమితి త్లూకా సమాజ సేవలో మ్గా ఫ్యూన్్స సేవా సమితి త్లూకా 
అధయూక్షుల్ ర్హుల్ సాగర్అధయూక్షుల్ ర్హుల్ సాగర్

శతఘ్ని న్్యస్: ఎమి్మగన్రు నియోజకవరగాిం, శతఘ్ని న్్యస్: ఎమి్మగన్రు నియోజకవరగాిం, 
ఎమి్మగన్రు తాలూకా మ్గా ఫా్యన్్స సేవాసమితి ఎమి్మగన్రు తాలూకా మ్గా ఫా్యన్్స సేవాసమితి 
మరయు జనసేన పార్టీ మిండల అధకార ప్రతినిధ మరయు జనసేన పార్టీ మిండల అధకార ప్రతినిధ 
ఆధ్ర్యింలో తాలూకా అధ్యక్షులు రాహుల్ సాగర్, ఆధ్ర్యింలో తాలూకా అధ్యక్షులు రాహుల్ సాగర్, 
తన ప్ట్టీనరోజును ప్రస్కరించుకని సక్రెటర్ భరత్ తన ప్ట్టీనరోజును ప్రస్కరించుకని సక్రెటర్ భరత్ 
సాగర్ త కలిసి సాథినిక వేదా స్చ్ింద సేవా సింసథి సాగర్ త కలిసి సాథినిక వేదా స్చ్ింద సేవా సింసథి 
వృదాధిశ్రమిం నిందు 30 మిందికి ఉదయిం అల్పహారిం వృదాధిశ్రమిం నిందు 30 మిందికి ఉదయిం అల్పహారిం 
అిందిించడిం జరగిింది. ఈ సిందర్ింగా తాలూకా అిందిించడిం జరగిింది. ఈ సిందర్ింగా తాలూకా 

అధ్యక్షులు రాహుల్ సాగర్ మాట్లుడుతూ మానవ విలువలు దిగజారుతునని నేట్ సమాజింలో సామాజిక సేవ అధ్యక్షులు రాహుల్ సాగర్ మాట్లుడుతూ మానవ విలువలు దిగజారుతునని నేట్ సమాజింలో సామాజిక సేవ 
అనేది ప్రతి ఒక్కర బ్ధ్యత అని మనిషగా ప్ట్టీన ప్రతి ఒక్క వ్యకి్త తనదైన ర్తిలో ఎింతకింత సమాజానికి అనేది ప్రతి ఒక్కర బ్ధ్యత అని మనిషగా ప్ట్టీన ప్రతి ఒక్క వ్యకి్త తనదైన ర్తిలో ఎింతకింత సమాజానికి 
ఉపయోగపడాలనే మానవత్ిం విలువలిని కాపాడాలని కోరుతూ తనకు స్్తమత ఉననినిని రోజులు తాను ఉపయోగపడాలనే మానవత్ిం విలువలిని కాపాడాలని కోరుతూ తనకు స్్తమత ఉననినిని రోజులు తాను 
సామాజిక సేవ చేసా్తనని రాహుల్ సాగర్ తెలిపారు.సామాజిక సేవ చేసా్తనని రాహుల్ సాగర్ తెలిపారు.

జనసేన పార్టో పోర్ట ప్రతిఫలంగా సి్థరమైన టీచర్జనసేన పార్టో పోర్ట ప్రతిఫలంగా సి్థరమైన టీచర్
శతఘ్ని న్్యస్: శ్రీకాకుళిం జిలాలు, శతఘ్ని న్్యస్: శ్రీకాకుళిం జిలాలు, 
ఆముదాలవలస నియోజకవరగాిం, ఆముదాలవలస నియోజకవరగాిం, 
కము్మవలస గ్రామింలో ఉనని ప్రాధమిక కము్మవలస గ్రామింలో ఉనని ప్రాధమిక 
పాఠశాలకు జనసేన పార్టీ పోరాట ప్రతిఫలిం పాఠశాలకు జనసేన పార్టీ పోరాట ప్రతిఫలిం 
40 రోజులు నుించి టీచర్ ల్క ఇబ్ింది 40 రోజులు నుించి టీచర్ ల్క ఇబ్ింది 
పడుతునని చినానిరులకు సిథిరమైన టీచర్ పడుతునని చినానిరులకు సిథిరమైన టీచర్ 
ని అిందిించిన విద్యశాఖ. ఈ సిందర్ింగా ని అిందిించిన విద్యశాఖ. ఈ సిందర్ింగా 
విదా్యరుధిలు మరయు వార తలిలుదిండ్రులు విదా్యరుధిలు మరయు వార తలిలుదిండ్రులు 

జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ జనసేన నాయకులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ జనసేన నాయకులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

టీటీడీ ఉద్యూగుల నాయూయపరమైన 
పోర్ట్లకు మదదుతుగా జనసేన

శతఘ్ని న్్యస్: టీటీడీ గత దశాబది కాలానికి పైగా ససైటీల (డేట్ ఎింట్రీ 
ఆపరేటరులు టైపసుటీలు, సీసీటీవీ ఆపరేటరులు, సకూ్యరటీ గారుడిలు, విజిలన్్స సిబ్ింది, 
అననిదానిం కా్యింటీన్ సిబ్ింది, హాసటీల్ సిబ్ింది, అటవీశాఖ కార్మకులు, ఎలకి్రాకల్ 
మరయు వాటర్ వర్్కస్ కార్మకులు, ట్రన్్స పోరుటీ సిబ్ింది, విండర్్స, తిరుమల 
నిరా్సితులు, మేళిం సిబ్ింది, ఉదా్యనవన సిబ్ింది, ముద్రణ సిబ్ింది, డిట్ప 
ఆపరేటరులు, పూర్ హోమ్ సిబ్ింది, శ్రవణిం సిబ్ింది, పోట్ కార్మకులు, ఆలయ 
సిబ్ింది, సమాచర కేింద్ర సిబ్ింది, ఆఫీస్ సబ్రడినేట్్స మ్త్తిం -4500 మింది) 
దా్రా, కాింట్రాక్టీ పదధితిలో ఇిండివిడు్యవల్ అగ్రిమ్ింట్ క్రిింద(టీచరులు, లక్చరర్్స, 
డ్రైవర్్స, డాకటీర్్స, డేట్ ఎింట్రీ ఆపరేటరులు, మీరాశి- నాన్ మీరాశి అర్చకులు, పీస్ 
రేట్ బ్ర్రులు, ప్రోగ్రాిం బెస్డి కళ్కారులు, మ్త్తిం-2500 మింది), అవుటో్సర్సింగ్ 
ఏజెనీ్సల దా్రా (వైద్య సిబ్ింది, మూ్యజియిం సిబ్ింది మ్త్తిం 1000 మింది), 
వర్్క కాింట్రాక్టీ (పారశుదధి్య కార్మకులు, సులబ్ యఫ్.మిం.యస్ కార్మకులు, 
వాటర్ వర్్కస్, ఎలకి్రాకల్ వర్్కస్ మ్త్తిం 7000 మింది) దా్రా ట్ట్డిలో పని 
చేసు్తనానిరు.
ట్ట్డిలో పనిచేసు్తనని కార్మకులకు ముఖ్యమింత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్ మోహన్ రడిడి 
ఇచి్చనట్వింట్ టైిం-సే్కల్, రగు్యలరైజేషన్ హామీని అమలు చేయాలని ట్ట్డి 
బోరుడిను మరయు యాజమానా్యనిని కార్మకులు కోరుతునని తరుణింలో ప్రభుత్ిం 
ఇచి్చన హామీని అమలు చేయకపోగా కార్పరేషన్ ఏరా్పట్కు రింగిం సిదధిిం 
చేసు్తననిది ట్ట్డి యాజమాన్యిం. ఈ కార్పరేషన్ విలీనిం దా్రా దాదాప్గా 
7500 మింది ఉదో్యగులకు, వార కుట్ింబ్లకు అనా్యయిం చేసు్తింది ట్ట్డి. 
మా యెక్క సర్్సును కోలో్పవడిం జరుగుతుింది, టీటీడీకి మాకు ఉననిట్వింట్ 
యజమాని-ఉదో్యగి సింబింధిం కోలో్పవడిం జరుగుతుింది. కార్పరేషన్ 
లో విలీనిం చేయడిం వలలు భవిష్యతు్తలో మేము కార్పరేషన్ ఉదో్యగులుగా 
పరగణ్ింపబడతాము కానీ ట్ట్డి ఉదో్యగులుగా పరగణ్ింపబడము. కారో్పరేషనోలు 
కత్త ఉదో్యగిగా చేరవలసి వసు్తింది. పై విషయాలనీని టీటీడీ ఉననితాధకారులత 
జరగిన చర్చలలో వివరించినప్పట్కీ యాజమాన్యిం నిమ్మకు నీరతి్తనట్టీ 
ప్రవర్తసు్తింది. ట్ట్డి యాజమాన్యిం వర్్క కాింట్రాక్టీ పదధితిలో పని చేయు 7000 
మింది ఎవరైతే కాింట్రాకటీరలు వేధింప్లకు గుర అవుతునానిరో వారని కార్పరేషనోలు 
విలీనిం చేయడిం ల్దు. కార్పరేషనోలు విలీనిం వలలు లబిధి కలిగ్ వారని విలీనిం 
చేయక పోవడిం గమనార్ిం. టీటీడీ యాజమాన్యిం కార్పరేషన్ వలలు లబిధి పిందే 
వర్్క కాింట్రాక్టీ ఉదో్యగులైన 7 వేల మిందిని కార్పరేషనోలు విలీనిం చేయకుిండా, 
ఇదివరకే దశాబది కాలముపైగా అనిని ప్రయోజనాలు పిందుతునని 7500 మింది 
ససైటీలు, కాింట్రాకుటీ ఉదో్యగులను కార్పరేషనోలు విలీనిం చేయడిం అమానుషిం, 
అమానవీయిం, సహజ స్త్రాలకు వ్యతిరేకిం. ట్ట్డి యాజమాన్యిం గతింలో 5 
సింవత్సరాలు పూర్త చేసిన ఉదో్యగులకు ఏ విధింగా అయితే డి.ఎ, హెచ్.ఆర్.ఎ 
త కూడిన టైిం సే్కల్ అమలు చేశారు అదేవిధింగా టీటీడీలో వివిధ పదధితులలో 
పనిచేసే ఉదో్యగులిందరకీ టైిం సే్కల్ ఇవా్లని కోరుచునానిము. వీర యొక్క 
నా్యయపరమైన కోర్కలను అమలు చేయాలని టీటీడీ బోరుడిను, యాజమానా్యనిని 
మరయు ప్రభుతా్నిని కోరుతునని సిందర్ింగా జనసేన పార్టీ వీరకి మదదితుగా 
ప్రభుతా్నిని వీర నా్యయపరమైన కోరకలను వింటనే అమలు చేయాలని డిమాిండ్ 
చేస్్త మింగళవారిం ఎడి బిలిడిింగ్ వదది చితూ్తరు జిలాలు జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు 
శ్రీ డా. పసుప్ల్ట్ హరప్రసాద్, తిరుపతి ఇనా్చరజా శ్రీ కిరణ్ రాయల్, రాజారడిడి, 
హేమకుమార్, ఆనింద్, కీర్తన, సుమన్, మునుసా్మి, మరయు జనసైనికులు 
మనోజ్, బ్ల, హేమింత్ కుమార్, బ్లాజీ, దిలీప్ రాయల్, విషు్ణ, రవి రాయల్ 
తదితరులు పాల్గానానిరు.

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


బుధవారం, 01 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శతఘ్ని న్్యస్: రోడుడి ప్రమాదింలో గాయాలు పాలైన క్షతగాత్రులను తన సింతిం శతఘ్ని న్్యస్: రోడుడి ప్రమాదింలో గాయాలు పాలైన క్షతగాత్రులను తన సింతిం 
వాహనింలో సకాలింలో ఆసుపత్రి కి తీసుకువచి్చ మ్రుగైన వైద్యిం అిందేలా చూసారు…వాహనింలో సకాలింలో ఆసుపత్రి కి తీసుకువచి్చ మ్రుగైన వైద్యిం అిందేలా చూసారు…
వివరాలోలుకి వళతే జనసేన పార్టీ జిలాలు ఉపాధ్యక్షురాలు శ్రీమతి సుింకర కృష్ణవేణ్ , సుింకర వివరాలోలుకి వళతే జనసేన పార్టీ జిలాలు ఉపాధ్యక్షురాలు శ్రీమతి సుింకర కృష్ణవేణ్ , సుింకర 
శ్రీనివాస్ , మలిలురడిడి బుచి్చరాజు మానవత్ిం చట్కునానిరు. కాకినాడ నుిండి పెదాదిప్రిం శ్రీనివాస్ , మలిలురడిడి బుచి్చరాజు మానవత్ిం చట్కునానిరు. కాకినాడ నుిండి పెదాదిప్రిం 
నియోజకవరగాిం వళ్్తిండగా మారగామధ్యలో సామరలుకోట ముతా్యలమ్మ తలిలు ఆలయిం నియోజకవరగాిం వళ్్తిండగా మారగామధ్యలో సామరలుకోట ముతా్యలమ్మ తలిలు ఆలయిం 
దగగారలో కాకినాడ నుిండి సిరప్రిం వళ్లు వాహనిం బైక్ రోడుడి గుింతలో పడి రోడుడిపై పడి దగగారలో కాకినాడ నుిండి సిరప్రిం వళ్లు వాహనిం బైక్ రోడుడి గుింతలో పడి రోడుడిపై పడి 
గాయాలపాలయా్యరు, వారని అట్గా వళ్్తనని కృష్ణవేణ్ గారు చూసి వింటనే కారు ఆప గాయాలపాలయా్యరు, వారని అట్గా వళ్్తనని కృష్ణవేణ్ గారు చూసి వింటనే కారు ఆప 
తన కారులో దగగారలో ఉనని ఆసుపత్రికి తీసుకు రావడిం జరగిింది. అక్కడి నుిండి వారని తన కారులో దగగారలో ఉనని ఆసుపత్రికి తీసుకు రావడిం జరగిింది. అక్కడి నుిండి వారని 
అింబులన్్స రప్పించి వారకి మ్రుగైన వైద్యిం అిందే విధింగా ప్రభుత్ ఆసుపత్రి పింపించడిం అింబులన్్స రప్పించి వారకి మ్రుగైన వైద్యిం అిందే విధింగా ప్రభుత్ ఆసుపత్రి పింపించడిం 
జరగిింది . సకాలింలో ఆసుపత్రికి చేర్చనిందుకు జనసేన పార్టీ జిలాలు ఉపాధ్యక్షురాలుశ్రీమతి జరగిింది . సకాలింలో ఆసుపత్రికి చేర్చనిందుకు జనసేన పార్టీ జిలాలు ఉపాధ్యక్షురాలుశ్రీమతి 
సుింకర కృష్ణవేణ్ మరయు జనసేన నాయకులకు క్షతగాత్రులు కృతజఞాతలు తెలిపారు.సుింకర కృష్ణవేణ్ మరయు జనసేన నాయకులకు క్షతగాత్రులు కృతజఞాతలు తెలిపారు.

జనసేనానికి అండగా పెదదునని పాత్ర పోషంచఒడ్… జనసేన పార్టో జనసేనానికి అండగా పెదదునని పాత్ర పోషంచఒడ్… జనసేన పార్టో 
శెటటోబల్జ బీసీ సేవాదళ్ నాయకుల్ పిల్పు!శెటటోబల్జ బీసీ సేవాదళ్ నాయకుల్ పిల్పు!

శతఘ్ని న్్యస్: తూరు్ప గోదావర జిలాలు, కత్తపేట శతఘ్ని న్్యస్: తూరు్ప గోదావర జిలాలు, కత్తపేట 
నియోజకవరగాింలోని పలువురు బ్సీ శెట్టీ బలిజ నియోజకవరగాింలోని పలువురు బ్సీ శెట్టీ బలిజ 
స్దరులు మాట్లుడుతూ, ఎప్పట్ నుించో స్దరులు మాట్లుడుతూ, ఎప్పట్ నుించో 
రాజా్యధకారానిని అనుభవిసు్తనని కేవలిం రిండు రాజా్యధకారానిని అనుభవిసు్తనని కేవలిం రిండు 
కులాలు మాత్మేనా! మన ఆింధ్ర రాష్్రానికి కులాలు మాత్మేనా! మన ఆింధ్ర రాష్్రానికి 
పరపాలిించలా? ముఖ్యమింత్రి పీఠానికి, ఇతరులు పరపాలిించలా? ముఖ్యమింత్రి పీఠానికి, ఇతరులు 
ఎవరకీ అర్త ల్దా? పరపాలిించకూడదా? ఎవరకీ అర్త ల్దా? పరపాలిించకూడదా? 
వనుకబడిన, బడుగు బలహీన వరాగాల ఆశాజో్యతి, వనుకబడిన, బడుగు బలహీన వరాగాల ఆశాజో్యతి, 
అనిని సామాజిక వరాగాలను ఐకమత్యింగా ముిందుకు అనిని సామాజిక వరాగాలను ఐకమత్యింగా ముిందుకు 
నడిపించే గొప్పనాయకుడు జనసేనాని పవన్ నడిపించే గొప్పనాయకుడు జనసేనాని పవన్ 
కళ్్యణ్ ముఖ్యమింత్రిగా పని చేయడానికి అర్త కళ్్యణ్ ముఖ్యమింత్రిగా పని చేయడానికి అర్త 

ల్దా? ఎింతకాలిం ఈ బ్నిస బతుకులు! అనిని సామాజిక వరాగాల వారకి సమానింగా ల్దా? ఎింతకాలిం ఈ బ్నిస బతుకులు! అనిని సామాజిక వరాగాల వారకి సమానింగా 
రాజా్యధకారిం కావాలింటే, ఒక్క జనసేనాని మాత్మే నా్యయిం చేయగలరని రాజా్యధకారిం కావాలింటే, ఒక్క జనసేనాని మాత్మే నా్యయిం చేయగలరని 
గురు్తించుకోిండి! స్దరులారా! ఇప్పట్కీ,ఎప్పట్కీ జనసేనాని లాింట్ నాయకుడను గురు్తించుకోిండి! స్దరులారా! ఇప్పట్కీ,ఎప్పట్కీ జనసేనాని లాింట్ నాయకుడను 
కాపాడుకోకపోతే, భవిష్యతు్త రాబోయే తరాలకు సామాజిక వరాగాల నుించి ముఖ్యమింత్రి కాపాడుకోకపోతే, భవిష్యతు్త రాబోయే తరాలకు సామాజిక వరాగాల నుించి ముఖ్యమింత్రి 
కాగలిగ్ వ్యకి్త ఇక రిండు దశాబ్దిల కాలింగా ఎింత వతికినా దొరకడు! తెలుసుకోిండి, కాగలిగ్ వ్యకి్త ఇక రిండు దశాబ్దిల కాలింగా ఎింత వతికినా దొరకడు! తెలుసుకోిండి, 
స్దరులారా రిండి! మిత్రులారా ఐక్యిం అవ్ిండి! పెదదినని పాత్ పోషించఒడి! నీతికి స్దరులారా రిండి! మిత్రులారా ఐక్యిం అవ్ిండి! పెదదినని పాత్ పోషించఒడి! నీతికి 
నిజాయితీకి నిలబడిన జనసేనానికి మదదితుగా అిండగా నిలబడిండి.నిజాయితీకి నిలబడిన జనసేనానికి మదదితుగా అిండగా నిలబడిండి.

గిరిజనులకు అండగా అరకు పార్లమ్ంట్ గిరిజనులకు అండగా అరకు పార్లమ్ంట్ 
అధికార ప్రతినిధి మాదాల శ్రీర్ముల్అధికార ప్రతినిధి మాదాల శ్రీర్ముల్

శతఘ్ని న్్యస్: అనింతగిర మిండల పరధ లోని దాసరతట గ్రామింలో శతఘ్ని న్్యస్: అనింతగిర మిండల పరధ లోని దాసరతట గ్రామింలో 
జనసేనపార్టీ అనింతగిర మిండల అధ్యక్షుడు చిటటీిం మురళ వీరమహళ రతనిప్రియ జనసేనపార్టీ అనింతగిర మిండల అధ్యక్షుడు చిటటీిం మురళ వీరమహళ రతనిప్రియ 
అరుణ చలిం అద్ర్యింలో మింగళవారిం జనసేనపార్టీ నాయకులు పర్యట్ించడిం అరుణ చలిం అద్ర్యింలో మింగళవారిం జనసేనపార్టీ నాయకులు పర్యట్ించడిం 
జరగిింది. దాసర తట గ్రామసు్తలు చింప రాముడు S/౦ బోడేస్ చింప ఎరుకులు జరగిింది. దాసర తట గ్రామసు్తలు చింప రాముడు S/౦ బోడేస్ చింప ఎరుకులు 
S/౦ బోడేస్ అను రైతుల భూములు 8.22 ఎకరాలు భూకబ్జాకు గురైిందని వారు S/౦ బోడేస్ అను రైతుల భూములు 8.22 ఎకరాలు భూకబ్జాకు గురైిందని వారు 
తెలిపారు. సరే్ no 61 పట్టీ లో బోడెస్ పేరున ఉింది కింత మింది అనామకులు తెలిపారు. సరే్ no 61 పట్టీ లో బోడెస్ పేరున ఉింది కింత మింది అనామకులు 
గిరజనుల పేరుమీద ఉనని రవన్్య సిబ్ిందిత కలిసి గిరజనులకు బెదిరసు్తనానిరు. గిరజనుల పేరుమీద ఉనని రవన్్య సిబ్ిందిత కలిసి గిరజనులకు బెదిరసు్తనానిరు. 
మీ భూములు మేము కనానిిం మీరు భూములు జోలికి రావదుది అని గిరజనులను మీ భూములు మేము కనానిిం మీరు భూములు జోలికి రావదుది అని గిరజనులను 
బెదిరసు్తనానిరు. గిరజనులు ఏమి చేయాలో తెలియక లబోదిబోమింట్నానిరు బెదిరసు్తనానిరు. గిరజనులు ఏమి చేయాలో తెలియక లబోదిబోమింట్నానిరు 
ఏదైతే గిరజనుల భూములు కబ్జాచేయడానికి చూసు్తనానిరో వారపై తక్షణమే ఏదైతే గిరజనుల భూములు కబ్జాచేయడానికి చూసు్తనానిరో వారపై తక్షణమే 
LTR కేసు నమోదు చేసి వారని వింట అరస్టీ చేయాలని డిమాిండ్ చేసు్తనానిమని LTR కేసు నమోదు చేసి వారని వింట అరస్టీ చేయాలని డిమాిండ్ చేసు్తనానిమని 
జనసేనపార్టీ నాయకులు మాట్లుడుతూ రవన్్య సిబ్ింది వింటనే స్పిందిించి జనసేనపార్టీ నాయకులు మాట్లుడుతూ రవన్్య సిబ్ింది వింటనే స్పిందిించి 
సాగు చేసు్తనని రైతులకు నా్యయిం చేయాలి బెదిరుసు్తనని కింతమింది రయల్ సాగు చేసు్తనని రైతులకు నా్యయిం చేయాలి బెదిరుసు్తనని కింతమింది రయల్ 
ఎసేటీట్ వా్యపారసు్తలత చేతులు కలిప రైతులకు ఇబ్ిందికి గురచేసు్తనానిరు. ఎసేటీట్ వా్యపారసు్తలత చేతులు కలిప రైతులకు ఇబ్ిందికి గురచేసు్తనానిరు. 
వార పై కేసు నమోదు చేసి అరస్టీ చేయాలి ల్ని పక్షన రైతుల తరప్న పోరాటిం వార పై కేసు నమోదు చేసి అరస్టీ చేయాలి ల్ని పక్షన రైతుల తరప్న పోరాటిం 
ఉదృతిం చేసా్తమని తెలిపారు రైతులకు నా్యయిం జరగ్ వరకు రైతులకు అిండగా ఉదృతిం చేసా్తమని తెలిపారు రైతులకు నా్యయిం జరగ్ వరకు రైతులకు అిండగా 
ఉింట్మని తెలిపారు. కాదు ల్దు అని రైతుల భూముల జోలికి వసే్త కబడాధిర్ ఉింట్మని తెలిపారు. కాదు ల్దు అని రైతుల భూముల జోలికి వసే్త కబడాధిర్ 
రైతులకు అధకారులు బెదిరసే్త జనసేనపార్టీ అిండగా ఉింట్ిందని గ్రామసు్తలత రైతులకు అధకారులు బెదిరసే్త జనసేనపార్టీ అిండగా ఉింట్ిందని గ్రామసు్తలత 
సమావేశమై కబ్జాకు గురైన ప్రాింతానిని సిందర్ించి పరశీలిించరు గ్రామసు్తలత సమావేశమై కబ్జాకు గురైన ప్రాింతానిని సిందర్ించి పరశీలిించరు గ్రామసు్తలత 
మాట్లుడుతూ మీకు నా్యయిం జరగ్ వరకు జనసేనపార్టీ అిండగా ఉింట్ిందని మాట్లుడుతూ మీకు నా్యయిం జరగ్ వరకు జనసేనపార్టీ అిండగా ఉింట్ిందని 
తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమింలో అరకు పారలుమ్ింట్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెింట్ కనెడి లక్షష్మణ్ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమింలో అరకు పారలుమ్ింట్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెింట్ కనెడి లక్షష్మణ్ 
రావు అనింతగిర మిండలిం CPM ZPTC దూసర గింగరాజు కిలోలు మొస్య రావు అనింతగిర మిండలిం CPM ZPTC దూసర గింగరాజు కిలోలు మొస్య 
టోకురు పించయతి సర్పించ్ జనసేనపార్టీ నియోజవరగాిం నాయకులు బింగురు టోకురు పించయతి సర్పించ్ జనసేనపార్టీ నియోజవరగాిం నాయకులు బింగురు 
రామదాసు, అరకువలి మిండల అధ్యక్షుడు అలలుింగి రామకృష్ణ, వీరమహళ రతని రామదాసు, అరకువలి మిండల అధ్యక్షుడు అలలుింగి రామకృష్ణ, వీరమహళ రతని 
ప్రియ, మిండల నాయకులు అరుణచలిం, గ్రామసు్తలు పెదది ఎతు్తన గ్రామసు్తలు ప్రియ, మిండల నాయకులు అరుణచలిం, గ్రామసు్తలు పెదది ఎతు్తన గ్రామసు్తలు 
పాల్గానానిరు.పాల్గానానిరు.

చవిరెడ్డుచే బాధింపబడడు రైతులను ప్రభ్తవామే చవిరెడ్డుచే బాధింపబడడు రైతులను ప్రభ్తవామే 
ఆదుకోవాల్ : ద్వర మనోహరఆదుకోవాల్ : ద్వర మనోహర

శతఘ్ని న్్యస్:  చింద్రగిర శతఘ్ని న్్యస్:  చింద్రగిర 
నియోజకవరగాిం, భార్ వరాషిలకు నియోజకవరగాిం, భార్ వరాషిలకు 
సాథినిక ఎమ్్మల్్య శ్రీ చెవిరడిడి భాస్కర్ సాథినిక ఎమ్్మల్్య శ్రీ చెవిరడిడి భాస్కర్ 
రడిడి నిరలుక్షించే నషటీపోయిన రైతులను రడిడి నిరలుక్షించే నషటీపోయిన రైతులను 
ఆదుకోవాలని డిమాిండ్ చేసిన ఆదుకోవాలని డిమాిండ్ చేసిన 
చింద్రగిర నియోజకవరగా జనసేన చింద్రగిర నియోజకవరగా జనసేన 
నాయకులు శ్రీ దేవర మనోహర.నాయకులు శ్రీ దేవర మనోహర.
ఇటీవల కురసిన భార్ వరాషిలు ఇటీవల కురసిన భార్ వరాషిలు 

కారణింగా ప్రభుత్ నిరలుక్ష్యిం వలన నషటీపోయిన ప్రాింతాలను సిందర్ించి వారకి జరగిన కారణింగా ప్రభుత్ నిరలుక్ష్యిం వలన నషటీపోయిన ప్రాింతాలను సిందర్ించి వారకి జరగిన 
పింట నషటీింపై ఆరాధీసిన జనసేనపార్టీ చితూ్తర్ జిలాలు కార్యదర్ మరయు చింద్రగిర పింట నషటీింపై ఆరాధీసిన జనసేనపార్టీ చితూ్తర్ జిలాలు కార్యదర్ మరయు చింద్రగిర 
నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు శ్రీ దేవర మనోహర.నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు శ్రీ దేవర మనోహర.
ఈ సిందర్ింగా ఆయన మాట్లుడుతూ చింద్రగిర నియోజకవరగాిం, తిరుపతి రూరల్ కు ఈ సిందర్ింగా ఆయన మాట్లుడుతూ చింద్రగిర నియోజకవరగాిం, తిరుపతి రూరల్ కు 
చెిందిన పాతకాల్, గొలలుపలిలు, చిగురువాడ, రామనుజపలిలు ప్రజలకు నషటీిం వాట్లిలుిందని, చెిందిన పాతకాల్, గొలలుపలిలు, చిగురువాడ, రామనుజపలిలు ప్రజలకు నషటీిం వాట్లిలుిందని, 
ప్రభుత్ ప్రజాప్రతినిధులు వార సింత భూములను కాపాడుకునే క్రమింలో పేద ప్రజల ప్రభుత్ ప్రజాప్రతినిధులు వార సింత భూములను కాపాడుకునే క్రమింలో పేద ప్రజల 
భూములవైప్ వరద నీట్ని దార మలిలుించడింత ప్రజలు వార ఇళలును మరయు పింటలను భూములవైప్ వరద నీట్ని దార మలిలుించడింత ప్రజలు వార ఇళలును మరయు పింటలను 
నషటీపోయారని తెలిపారు.నషటీపోయారని తెలిపారు.
ఈ క్రమింలో పింట నషటీపరహారింలో భాగింగా ప్రభుత్ిం ఒక ఏకరాకు –ఈ క్రమింలో పింట నషటీపరహారింలో భాగింగా ప్రభుత్ిం ఒక ఏకరాకు –
కింది 20000,కింది 20000,
జొననికు 25000,జొననికు 25000,
వరకి 30000,వరకి 30000,
వేరుశనగ 35000,వేరుశనగ 35000,
అరట్కి 45000,అరట్కి 45000,
జామకు 60000,జామకు 60000,
చొప్్పన మొత్తిం నషటీిం విలువ 150 ఎకరాలకు కాను సుమారు 40 లక్షలు రూపాయలు చొప్్పన మొత్తిం నషటీిం విలువ 150 ఎకరాలకు కాను సుమారు 40 లక్షలు రూపాయలు 
వుిండవచ్చని క్షేత్సాథియి పర్యటనలో తేలిిందని అని, అది ప్రభుత్ చెలిలుించలని డిమాిండ్ వుిండవచ్చని క్షేత్సాథియి పర్యటనలో తేలిిందని అని, అది ప్రభుత్ చెలిలుించలని డిమాిండ్ 
చేశారు. ప్రభుత్ిం చెలిలుించని యెడల ప్రజలపక్షాన జనసేన నిలబడి నా్యయిం జరగ్ చేశారు. ప్రభుత్ిం చెలిలుించని యెడల ప్రజలపక్షాన జనసేన నిలబడి నా్యయిం జరగ్ 
వరకు పోరాడతామని హెచ్చరించరు.వరకు పోరాడతామని హెచ్చరించరు.

మహాకవి గురజాడ చిత్రపట్నికి నివాళుల్ అరి్పంచిన జనసేనమహాకవి గురజాడ చిత్రపట్నికి నివాళుల్ అరి్పంచిన జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: విజయనగరిం, శతఘ్ని న్్యస్: విజయనగరిం, 
మహాకవి గురజాడ అపా్పరావు మహాకవి గురజాడ అపా్పరావు 
106వ వరధిింతి సిందర్ింగా 106వ వరధిింతి సిందర్ింగా 
మింగళవారిం ఉదయిం జనసేన మింగళవారిం ఉదయిం జనసేన 
పార్టీ కారా్యలయింలో గురజాడ పార్టీ కారా్యలయింలో గురజాడ 
అపా్పరావు చిత్పట్నికి జనసేన అపా్పరావు చిత్పట్నికి జనసేన 
పార్టీ చేనేత వికాస విభాగిం రాష్ట పార్టీ చేనేత వికాస విభాగిం రాష్ట 
కార్యదర్ కాటిం అశి్ని, జిలాలు కార్యదర్ కాటిం అశి్ని, జిలాలు 
చిరింజీవి యువత అధ్యక్షుడు, చిరింజీవి యువత అధ్యక్షుడు, 

జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు తా్యడ రామకృష్్ణరావు(బ్లు) పూలమాల వేసి జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు తా్యడ రామకృష్్ణరావు(బ్లు) పూలమాల వేసి 
నివాళ్లు అర్పించరు. ఈ సిందర్ింగా జనసేన పార్టీ ఝానీ్స వీరమహళ, రాష్ట చేనేత నివాళ్లు అర్పించరు. ఈ సిందర్ింగా జనసేన పార్టీ ఝానీ్స వీరమహళ, రాష్ట చేనేత 
వికాస విభాగిం కార్యదర్ శ్రీమతి కాటిం అశి్ని మాట్లుడుతూ నవయుగ వైతాళకుడు, వికాస విభాగిం కార్యదర్ శ్రీమతి కాటిం అశి్ని మాట్లుడుతూ నవయుగ వైతాళకుడు, 
కాలానిని జయించిన మహానుభావుడు మహాకవి గురజాడ అపా్పరావు అని అభివర్ణించరు. కాలానిని జయించిన మహానుభావుడు మహాకవి గురజాడ అపా్పరావు అని అభివర్ణించరు. 
ఆయన రచనలు ప్త్తడిబొమ్మ, కనా్యశుల్కిం మొదలైనవి యావతు్త ప్రపించ మానవజాతికి ఆయన రచనలు ప్త్తడిబొమ్మ, కనా్యశుల్కిం మొదలైనవి యావతు్త ప్రపించ మానవజాతికి 
స్ఫూర్తదాయకింగా నిలుసా్తయనడింలో అతిశయోకి్త కాదని అనానిరు. కార్యక్రమింలో స్ఫూర్తదాయకింగా నిలుసా్తయనడింలో అతిశయోకి్త కాదని అనానిరు. కార్యక్రమింలో 
జనసేన పార్టీ నాయకులు చెలూలుర ముతా్యల నాయుడు, లోపింట్ కళ్్యణ్, గ్దల సాయి జనసేన పార్టీ నాయకులు చెలూలుర ముతా్యల నాయుడు, లోపింట్ కళ్్యణ్, గ్దల సాయి 
కుమార్, గింధవరప్ రఘు, కిందివలస భాష, బూర వాసు, రాగోలు సాయి కిరణ్, కిలార కుమార్, గింధవరప్ రఘు, కిందివలస భాష, బూర వాసు, రాగోలు సాయి కిరణ్, కిలార 
వినయ్, పాల్గానానిరు.వినయ్, పాల్గానానిరు.

మానవతవాం చాట్కునని 
శ్రీమతి సుంకర కృష్ణవేణి

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


మందపల్్ల వరద బాధితులకు అండగా జనసేన

శతఘ్ని న్్యస్:  మానవ దృక్పథింత మేము సైతిం మీకు అిండగా అింటూ 
మిందపలిలు వరద బ్ధతులకు మా వింతు చిరు సహాయింగా నితా్యవసర సరుకులు 
అిందిించడిం జరగిింది. ఈ కార్యక్రమింలో రాజింపేట ఇనా్చరజా శ్రీ మలిశెట్టీ 
వింకటరమణ, అమర్ నారాయణ (జనసేన లీగల్ సల్ డిసిటీక్ ప్రెసిడెింట్).. 
నవీన్ రాయల్. మదనపలిలు రోల్ వాయిస్ ప్రెసిడెింట్.. & మదనపలిలు రామ్ చరణ్ 
ఫా్యన్్స అస్సియేషన్ ప్రెసిడెింట్.. ఓబుల్సు జనసేన సుిండుపలలు అధ్యక్షులు… 
రడిడి రాణ్ జనసేన సుిండుపలిలు ఉపాధ్యక్షురాలు.. రడెడిమ్మ పదా్మవతి… భారగావ.. 
మరయు జనసేన కార్యకర్తలు పాల్గానానిరు.

బుధవారం, 01 డిసంబర్ 2021

రోడ్డు పక్కన ఉన్నవారికి అన్నదానం చేసిన 
జనసైనికులు

శతఘ్ని న్్యస్: కరూనిల్ జిలాలులో, 
జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ 
స్్పర్తత మింగళవారిం జనసైనికులు 
భరత్ కుమార్ రడిడి, మధన్ మోహన్ 
లు రోడుడి పక్కన ఉనని 10 మిందికి 
అననిదానిం చేయడిం జరగిింది. పవన్ 
కళ్్యణ్ స్ఫూర్తత…! పవన్ కళ్్యణ్ 
అభిమానులు అింటే పది మిందికి 
సహాయిం చేయగలరు అని చూపించి 
ప్రజలలో మరు్ప తీసుకురావడమే మా 
లక్ష్యమని అనానిరు.

అడ్క్్కగంత, గజానిక్ గొయ్యి…విజయనగరం కలక్టరేట్ 
కూడళ్ళలో పరిసిథితి – త్యిడ రామకృష్ణారావు(బాలు)

శతఘ్ని న్్యస్: విజయనగరిం 
ప్రధాన కూడలైన జిలాలు 
కలకటీరేట్ నుించి కామాక్షి 
నగర్ మీదుగా అయ్యననిపేట 
జింక్షన్ వరకు రోడుడి అింతా 
అస్తవ్యస్తింగా ఉిండటింత 
వింటనే రోడులు మరమ్మతులు 
చేపట్టీలని జిలాలు చిరింజీవి 
యువత అధ్యక్షుడు, జనసేన 

పార్టీ సీనియర్ నాయకులు తా్యడ రామకృష్్ణరావు(బ్లు) ఆధ్ర్యింలో జాతీయ ప్రధాన 
రహదార సహాయక ఇింజనీర్ కె.వి.ఎల్. నరసిింహారావు కు మింగళవారిం వినతిపత్రానిని 
సమర్పించరు.
ఈ సిందర్ింగా జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు బ్లు మాట్లుడుతూ… విజయనగరిం 
జిలాలు కలకటీరేట్ కారా్యలయిం నుిండి అయ్యననిపేట జింక్షన్ కు వళ్లు వయా తాట్పూడి 
రహదార మొత్తిం చలా దారుణింగా మారిందని, అట్వైప్గా వళ్లు వాహన చోదకులు 
అవసథిలు వర్ణనాతీతమని, ఎనోని ప్రమాదాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా ఈర హదార దర్నిం 
ఇసు్తిందని.. జిలాలు కేింద్రింలో అిందునా కలకటీర్ కారా్యలయిం సమీప రహదారులను 
కూడా బ్గు చేయకుిండా జిలాలు యింత్రాింగిం అశ్రదధి వహసు్తనానిరని, అిందుమూలన 
ఈ సమస్యను తీసుకురావడిం కోసిం ఈ వినతి పత్రానిని సమర్పసు్తనానిమని తెలిపారు.
అలాగ్ అదే దారలో కామాక్షి నగర్ లో ఉనని శ్రీ చైతన్య స్్కల్ వదది కనీసిం వేగ 
నియింత్ణ కోసిం సీ్పడ్ బ్రేకర్్స వేయాలని అక్కడ విదా్యరుథిల తలిదిండ్రుల తరఫున 
మేము మీకు తెలియజేసు్తనానిమని, స్్కల్ తెరచే సమయింలో అలాగ్ స్్కల్ విడిచక 
విదా్యరుథిలత అక్కడ ఉనని దారింతా కాస్త గిందరగోళింగా ఉింట్ిందని, ఆ దారలో వళ్లు 
వాహనాలు వేగింగా వళలుడిం వలలు విదా్యరుథిలకు ప్రమాదిం వాట్ల్లు అవకాశిం ఉిందని, 
అిందుమూలాన స్్కల్ వదది మరయు అయ్యననిపేట జింక్షన్ వదది సీ్పడ్ బ్రేకర్్స వేయాలని 
కోరుతునానిమని తెలిపారు.
గత కదిది నెలలుగా జిలాలులో అనేక రహదారులు అస్తవ్యస్తింగా మారాయనని సింగతి 
ప్రజలిందరకీ విధతమేనని.. అనేకమారులు వినతిపత్రాలు ఇసు్తనాని సరైన స్పిందన 
ప్రభుత్ిం నుిండి కరువైిందని వాపోయారు.
ఇప్పట్కైనా ఈ రహదారులు మరమ్మతు్తలు చేసి ప్రజల అసకరా్యనిని తీరా్చలని జనసేన 
తరఫున డిమాిండ్ చేసు్తనానిమని ల్దింటే రోడులు మరమ్మతులు చేపటేటీవరకు జనసేన పార్టీ 
పోరాడుతిందని హెచ్చరించరు. ఈ కార్యక్రమింలో జనసేన పార్టీ యువ నాయకులు 
లోపింట్ కళ్్యణ్, చెలూలుర ముతా్యల నాయుడు, వాసు పాల్గానానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  9391115789

కలిచేడ్లో వరద బాధితులకు 300 మందికి ఆహార పొట్లాలు పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్: సాయి సత్సింగ నిలయిం 
అధనేత కోట సునీల్ సహకారింత పవన్ 
కళ్్యణ్ ఫాన్్స అస్సియేషన్, ఆశ్రయా 
ఫిండేషన్ ఆధ్ర్యింలో నెలూలురు జిలాలు 
సైదాప్రిం మిండలింలోని కలిచేడు 
ఎస్ ట్ కాలనీ, వడిడి పాళ్ళిం నిందు 
300 మింది వరద బ్ధతులకు ఆహార 
పట్లు లను మింగళవారిం మధా్యహనిిం 
అిందజేశారు.ఈ సిందర్ింగా సాయి 
సత్సింగ నిలయిం అధనేత కోట 
శ్రీనివాసులు తరప్న స్ర్య మాట్లుడుతూ 

తాము గూడూరు నుిండి వేసు్తనానిమని గత రిండు రోజులుగా 100 గ్రామాలు నీట మునిగి ఉనానియనానిరు. రిండు 
రోజులుగా రోజుకు 600 మింది వరద బ్ధతులకు ఆహారానినిఅిందజేసు్తనానిమనానిరు.కలిచేడు లోని ఎస్ ట్ కాలనీ, వడిడి 
పాళ్ళిం లోని ఎరుకుల కాలనీలో వరద బ్ధతులకు 300 మిందికి అిందజే శామనానిరు. ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉిండాలని 
ఏ సమయింలో ఏిం జరుగుతుిందో తెలియదని ఏవైనా సహాయిం కావాలింటే తమ సభు్యలను సింప్రదిించమని 
ఆయన కోరారు.ఈ కార్యక్రమింలో స్ర్య, చిందు, సరాదిర్, సాయి, మహేష్, జనసేన లీగల్ సల్ పార్టీ సభు్యలు తీగల 
చింద్రశేఖర్, సైదాప్రిం జనసేన నాయకులు రవీింద్రనాథ్, అచి్చ సురేష్, తురమ్రలు చిన బ్బు, కోిండిశెట్టీ సురేష్ 
తదితరులు పాల్గానానిరు.

గృహాలు కూలిపోయ్ నిరాశ్రయులైన వారికి అండగా జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: కడప జిలాలు, రైల్్కోడూరులో కురుసు్తనని 
వరాషిలకు నరసరాింపేటలో దాదాప్ 6 గృహాలు కూలిపోయి 
నిరాశ్రయులైన వారకి అిండగా జనసేన పార్టీ నాయకులు 
నిలబడాడిరు. ఈ కార్యక్రమింలో రాష్ట కార్యదర్ తాతింశేట్టీ 
నాగ్ింద్ర, ముతా్యల కిషోర్, దినకర్ బ్బు, వింకటేష్, 
సుబ్్రాయుడు, తదితర నాయకులు పాల్గానానిరు.

బగ్ందొరవలస గ్రామం జనసేన నాయకునికి మనోధైరాయిని్నచ్చిన శ్రీ బాబు పాలూరు

శతఘ్ని న్్యస్: పార్తీప్రిం నియోజకవరగాిం 
సీతానగరిం మిండలిం బగగాిందొరవలస గ్రామిం 
జనసేన నాయకులు చిపా్పడ స్ర్యనారాయణ 
తిండ్రికి ఇటీవల ఆకి్సడెింట్ అయిన విషయిం 
తెలిసి జనసేన పార్టీ రాష్ట ప్రచర కార్యదర్ శ్రీ 
బ్బు పాలూరు మరయు జనసైనికులు తన 
ఇింట్కి వళలు పరామర్ించటిం జరగిింది, ఆయనని 

పరామర్ించి ధైర్యిం చెప్పడిం జరగిింది ఈ కార్యక్రమింలో జనసేన నాయకులు మరయు గ్రామ 
జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

వరద బాధిత కుటంబానికి నిత్యివసర వస్తువులందించ్న జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: సరే్పలిలు 
నియోజకవరగాిం, అకాల వరాషిలత 
ఇబ్ింది పడుతునని వింకట్చలిం 
మిండలిం కనుపూరు గ్రామ గిరజన 
కుట్ింబ్నికి సరే్పలిలు నియోజకవరగా 
జనసేన పార్టీ నాయకులు శ్రీ బొబే్పలిలు 
సురేష్ బ్బు ఆధ్ర్యింలో నితా్యవసర 
సరుకులు, కూరగాయలు, బియ్యిం 

బసా్త అిందజేయడిం జరగిింది. ఈ సిందర్ింగా ఆయన మాట్లుడుతూ ప్రభుతా్లు మారనా 
గిరజనుల జీవితాలోలు ఎలాింట్ మారు్ప ల్దని ఆవేదన వ్యక్తిం చేశారు. గత 15 రోజుల 
నుించి అకాల వరాషిలత ఇళలులోకి నీళ్లు వచి్చ చేతిలో పని ల్క, అధకారులు ఆదుకోక నానా 
పాట్లు పడుతునానిరని అనానిరు. అధకార పార్టీ ఇప్పట్వరకు వారకి ఏ విధమైన సహాయిం 
అిందిించక పోవడింత వాళ్లు అలాలుడిపోతునానిరు. ప్రభుత్ అధకారులు ఇకనైనా గిరజనులు 
ఎదుర్కింట్నని సమస్యలను పరష్కరించలని ల్కుింటే జనసేన పార్టీ గిరజనులకు అిండగా 
నిలబడి పోరాటిం చేసు్తిందని హెచ్చరించరు. ఈ కార్యక్రమింలో వింకటేష్, కాకి శివకుమార్, 
సిందీప్, వింశీ తదితరులు పాల్గానానిరు.

జి.మాడ్గల రైతుల సమసయిలు అడిగి తెలుస్కున్న వంపూరు గంగలయయి
శతఘ్ని న్్యస్:  అరకు నియోజకవరగాిం, 
జి.మాడుగుల మిండలిం బోయితేలి 
పించయతీ మదిదిగరువు చుట్టీపక్కల 
ఉనని గ్రామాలను జనసేన పార్టీ అరకు 
పారలుమ్ింట్ ఇించర్జా శ్రీ వింపూరు 
గింగులయ్య పర్యట్ించరు. అక్కడ ఉనని 
రైతుల సమస్యలు అడిగి తెలుసుకునానిరు. 

డిసింబర్ 16 తేదీన మదిదిగరువు గ్రామింలో రైతుల సమస్యలపై సభ ఏరా్పట్ చేసా్తమని తెలిపారు. 
ఈ కార్యక్రమింలో జి.మాడుగుల మిండల జనసేన పార్టీ గౌరవ అధ్యక్షులు శ్రీ టీ.వింకట రమణ, 
ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ గింగ ప్రసాద్, పాసటీర్ శ్రీ మోహన్ రావు, కుసింగి రామయా్య, వింకనని దొర, 
ఈశ్ర్ రావు, ప్రదీప్, ప్రవీణ్, అప్పన, పూజార కిండ బ్బు, ఆనింద్ కుమార్, వరాలు, సనినిబ్బు, 
పాడేరు మిండల ప్రెసిడెింట్ మురళ కృష్ణ, ఉప అధ్యక్షులు సాల్బు అశోక్ తదితరులు పాల్గానానిరు.
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