
సోమవారం, 21 ఫిబ్రవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...

దోపిడీ చేసే చట్టాలను ఉల్లంఘలంచాల్సలందే - శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ 
చట్టాలను పాటించడిం ఎింత అవసరమో... మనల్ని దోపిడి చేసే 
చట్టాలను ఉల్ింఘించడిం అింతే అవసరిం అన్నిరు జనసేన 
అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కల్్యణ్. అిందుకే మత్స్యకారుల పొటటాకొట్టా 
జీవో నింబర్ 217 ప్రతులను చించవేస్తున్నిను అన్నిరు. లక్షల్ది 
మత్స్యకారుల ఉనికి, ఉపాధికి ప్రమాదింగా మారిన జీవో నింబర్ 
217ను వింటనే ప్రభుత్ిం ఉపసింహరిించుకోవాలని డిమాిండ్ 
చేశారు. లేనిపక్షింలో మత్స్యకారులకు అిండగా రోడ్్ మీదకు 
వచచి ఆిందోళనలు చేస్తుమని హెచచిరిించారు. సమస్యలు 
తీరుస్తురని ప్రజలు అధికారిం ఇసేతు ... వైసీపీ ప్రభుత్ిం మాత్ిం 
ఆ అధికారానిని సమస్యలు సృషటాించడానికి, మటన్ కొట్్, 
చకెన్ కొట్్, చేపల కొట్్ పెట్టాకోవడానికి ఉపయోగిస్తుిందని 
వా్యఖ్్యనిించారు.  మటన్ కొట్్, చేపల కొట్్తో ప్రభుత్్నికి 
ఏిం పని ప్రశ్నిస్తు -మద్యిం ఎల్గూ అమ్ముతున్నిరు కదా 
ఆ బ్ిందీ షాపుల పక్కన చీకుల కొట్్ పెట్టాకోిండి అన్నిరు. 

మత్స్యకారుల అభివృదిధి, అభు్యననితి కోసిం పార్టా మత్స్యకార వికాస విభాగిం ఆధ్ర్యింలో ఆదివారిం స్యింత్ిం పశ్చిమ గోదావరి జిల్్ నరస్పురింలో మత్స్యకార అభు్యననితి సభ 
జరిగిింది. నరస్పురింలో నిర్హించన ఈ సభకు భార్ సింఖ్యలో మత్య్సకారులు, జనసేన న్యకులు, జన సైనికులు హాజరయ్్యరు. పార్టా పి.ఏ.సి. ఛైరమున్ శ్రీ న్దిండ్ మనోహర్, 
పార్టా పి.ఏ.సి. సభు్యలు శ్రీ న్గబాబు , పొల్ట్ బ్్యరో సభు్యలు శ్రీ అర్ిం ఖ్న్  పాల్గొన్నిరు. మత్స్యకార వికాస విభాగిం ఛైరమున్ శ్రీ బొమ్ముడి న్యకర్ నేతృత్ింలో సభ జరిగిింది. ఈ 
సభలో పార్టా పి.ఏ.సి. సభు్యలు, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరుశులు, జిల్్ అధ్యక్షులు, రాష్ట్ర కార్యదరుశులు, అధికార ప్రతినిధులు, నియోజకవరాగొల ఇించారుజులు, మత్స్యకార వికాస విభాగిం సభు్యలు 
హాజరయ్్యరు.
ఈ సిందర్ింగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్  మాట్్డ్తూ... “ఆింధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రవా్యపతుింగా 70 నుించ 80 లక్షల మింది మత్స్యకారులు ఉన్నిరు. మన రాష్ట్రింలో 974 కిలోమీటర్ తీర ప్ింతిం 
ఉింది. తీరిం వింబడి దాదాపు 555 మత్స్యకార గ్రామాలు ఉన్నియి.. వైసీపీ ప్రభుత్ిం తీస్కొచచిన జీవో నింబర్ 217తో ఇన్ ల్్యిండ్ ఫిషింగ్ చేసే స్మారు 4.5 లక్ష మింది మత్సకారుల 
ఉనికి, ఉపాధి ప్రమాదింలో పడనుింది. చెరువులు ఆన్్న్ దా్రా వేలిం నిర్హసేతు 2500 మత్స్యకార సింఘాలు నిర్్ర్యిం అవుత్యి. ఈ రోజు జనసేన పార్టాకి 10 మింది ఎమ్ములే్యలు 
ఉిండి ఉింట్ ప్రభుత్ిం 217 ల్ింట దోపిడీ జీవో ఇచేచి ధైర్యిం చేసేది కాదు. అక్కడే చించేసేవాళ్ిం. మత్స్యకారుల కోసిం జైలుకు వళ్డానికి కూడా సిదధిింగా ఉన్నిను. 

ప్రజలకు నషటాిం కల్గితే ఉల్ింఘించాల్ 
మన సమాజిం కుల్ల సమాహారిం. అనిని కుల్లకు సమాన ఆరిధిక పరిసిథితులు ఉిండవు. రెకా్కడితే గానీ డొకా్కడని కుల్లు ఉన్నియి.  ఒక చట్టానిని తీస్కొచచినపుపుడ్ ప్రభుత్ిం 
అనిని ఆలోచించ నిర్ణయిం తీస్కోవాల్. భయపడట్నికి, వింగివింగి దిండాలు పెటటాడానికి నేను రాజకీయ్లో్కి రాలేదు. ప్రభుత్ిం తీస్కొచచిన చట్టాల వల్ ప్రజలకు నషటాిం జరిగితే 
దానిని ఉల్ింఘించడానికి సిదధిింగా ఉింట్ను. నీలో స్హసిం ఉింట్ దేశింలో అింధకారిం ఉింట్ిందా? అని ఒక మహాకవి అన్నిరు. అల్ింట స్హస వీరులు మత్స్యకారులు. చేతిలో 
ఒక వలను పట్టాకొని నడి సమ్ద్ింలోకి పోత్రు. అల్ వళ్్లింట్ ఎింతో స్హసిం కావాల్. మీ స్హస్నేని స్ఫూరితుగా తీస్కొని గింగమము తల్్ ఆశీస్్సలతో ఆ రోజు కపాస్కుదిదిలో 
పోరాటయ్త్ ప్రింభిించాను. పోరాట య్త్ సమయింలో మత్స్యకారుల కషాటాలు స్యింగా తెలుస్కున్నిను.  తీరప్ింత గ్రామాలో్ కనీస మౌల్క వసతులు లేవు. మత్స్యకారులు 
ఆరిధికింగా చతికిపోతున్నిరు. ఇవనీని కాక ప్రభుత్ిం తీస్కొస్తునని కొతతు చట్టాల వల్ వారి ఉనికి, ఉపాధి ప్రమాదింలో పడిింది. మత్స్యకార కుట్ింబాలో్ ఆరిధిక ప్రగతి ఎిందుకు లేదు? 
ఇపపుటకీ దేహీ అనే పరిసిథితి ఎిందుకు దాపురిించింది. వాటనినిింటని దృషటాలో పెట్టాకొనే జనసేన పార్టా వారికి అిండగా నిలబడిింది. 

పైలెట్ ప్జెక్టా అింట్రు రాష్ట్రమింత్ వరితుింపజేస్తురు 
లేని సమస్యను సషటాించడింలో వైసీపీ న్యకులు ఉదదిిండ్లు. సమస్యను వాళ్్ సృషటాించ పరిషా్కరిం కోసిం మనల్ని రోడ్ మీదకు తీస్కొస్తురు. ఇపపుట వరకు సహకార సింఘాల దా్రా 
మత్స్యకారులు ఇన్ ల్్యిండ్ ఫిషింగ్ చేస్కొని పొటటాపోస్కునేవారు. కొింత ఆదాయిం పించాయతీలకు పనుని కట్టావారు. ఇపుపుడ్ ప్రభుత్ిం దానికి ఆన్్న్ చేయడిం, మత్స్యకారులు 
కానీవారికి కూడా అవకాశిం కల్పుించడిం చూస్తుింట్ పించాయతీల ఆదాయిం మ్స్గులో బడా ఆస్మ్లకు చెరువులను కటటాబెట్టాలని ప్రభుత్ిం చూసతుింది. దీింతో పేద మత్స్యకారులు 
అన్్యయిం అయిపోత్రు. ఆన్్న్ లో వేలిం పాడ్కొని, 25 శాతిం కట్టాలింట్ మత్స్యకారులు ఎక్కడ నుించ అింత సొమ్ము తీస్కొస్తురు. 100 హెకాటారు్ దాటన ఏ చెరువునైన్ వేలిం 
వేస్తుమని చెబుతునని ప్రభుత్ిం... పైలెట్ ప్జెకుటాగా నల్్రులో ప్రింభిించింది. రేపు రాష్ట్రిం మొతతుిం అమలు చేస్తురు. దీనిని ఇపుపుడే ఆపకపోతే పేద మత్స్యకారుల పొటటా కొటటాన 
వాళ్మవుత్ిం.  మీకు జరుగుతునని అన్్యయిం పై మీరు తిరగబడితే ... మీకు అిండగా నేను నిలబడత్ను. దబ్బలు కాయ్ల్్సన పరిసిథితే వసేతు మొదట దబ్బ నేను తిింట్ను. 

మూడేళ్లో మీరిచచిింది కేవలిం 64 మిందికే 
సమ్ద్ింలో వేటకు వళ్్ ప్ణాలు కోలోపుయిన మత్స్యకార కుట్ింబాలకు రూ. 10 లక్షలు ఇస్తుమని ప్రభుత్ిం హామీ ఇచచిింది. అధికారింలోకి వచచి మూడేళ్్ అవుతుింది ఇపపుట వరకు 
మీరు ఇచచిింది కేవలిం 64 మిందికి, అది కూడా రూ. 5 లక్షల చొపుపున. మ్గిల్న పరిహారిం కోసిం అడిగితే కేింద్ిం ఇవ్లేదింటూ స్కులు చెబుతున్నిరు. ప్రతి ఏట్ వేటకు వళ్్ దాదాపు 
140 మింది చనిపోతున్నిరని గణాింకాలు చెబుతుింట్ మీరు మాత్ిం నిబింధనలు పేరిట వేధిింపులకు గురిచేస్తున్నిరు. మేమ్ ఈ రోజు అధికారింలో లేకపోయిన్ మా జనసైనికులు 
ఎవరైన్ ప్రమాదవశాతుతు మరణిసేతు వారికి రూ.5 లక్షలు ఇచేచిల్ బీమా తీస్కొచాచిిం. ఇపపుట వరకు దాదాపు 45 మిందికి చెక్ లు అిందిించారిం. అధికారింలో లేని మేమే అింత్ చేసేతు 
అధికార పీఠింలో కూరుచినని మీరెింత చేయ్ల్? 

ఏట్ 25వేల మింది వలస పోతున్నిరు
మత్స్యకార గ్రామాలో్ కనీస మౌల్క సదుపాయ్లు, ప్రభుత్ిం నుించ సహకారిం లేక ఏట్ 25 వేల మింది మత్స్యకారులు పక్క రాషా్రాలకు వలస పోతున్నిరు. వారి కషాటాలు చూస్తుింట్ 
కడ్పు తరుకు్కపోతుింది. తుపాన్ు వచచి సమ్ద్ింలో ఇరుకు్కపోయి పక్క దేశాలకు పోతుింట్ వాళ్ను టెర్రరిస్టాలుగా జైలో్ పెడ్తున్నిరు. కరోన్ సమయింలో చెన్నిలో మన రాషా్రానికి 
చెిందిన మత్స్యకారులు చకు్కకుపోతే అక్కడి ప్రభుత్ింతో మాట్్డి తీస్కొచాచిిం. మత్స్యకారులు ఇళ్్ నిరిముించుకోవడానికి రూ. 70 వేలు అదనింగా ఇచేచివారు. దీనికి కారణిం తుపాన్కు 
తట్టాకొని నిలబడేల్ ఇళ్్ నిరిముించుకోవాలని... ఇపుపుడ్ వైసీపీ ప్రభుత్ిం ఆ రూ. 70 వేలుకు కోత పెటటా అిందరితో పాట్ సమానింగా ఇస్తుింది.  ప్రకృతి విపతుతుల సమయింలో పడవలు 
కొట్టాకుపోవడిం, వలలు కోలోపువడిం వింటవి జరిగినపుపుడ్ పరిహారిం అిందడిం లేదు. గతింలో బోట్కు ఇను్సరెన్్స ఉిండేది. ఇపుపుడ్ అదీ లేదు. కొింత మింది అక్రమింగా ఇను్సరెను్సలు 
కాజేస్తున్నిరనని నపింతో దానిని కూడా ఎతేతుశారు. 

భయిం ఎల్ ఉింట్ిందో జనసేన చూపిస్తుింది  
వైసీపీ న్యకుల సిదాధిింతిం ఒక్కట్. వారి దగగొర తపపు ఎవరి దగగొర డబు్బ ఉిండకూడదు. అిందరూ వారి దగగొరకు వచచి దేహీ అన్ల్. ఎింత పెదదివాళ్యిన్ మీరే స్యిం చేయ్ల్ స్ర్ 
అింట్ అపుపుడ్ వాళ్ ఈగో శాటస్ ఫై అవుతుింది. ఇదేమైన్ రాజరికామా? ప్రజాస్్మ్యమా? నేను చావడానికైన్ సిదధిమే గానీ, తలవించేిందుకు మాత్ిం సిదధిింగా లేను. మీకే ఇింత 
తెగిింపు ఉింట్ స్్తింత్్య సమరయోధుల స్ఫూరితుని నిింపుకునని మాకెింత ఉిండాల్. వైసీపీ న్యకులకు భయిం లేకుిండా పోయిింది. భయిం ఎల్ ఉింట్ిందో జనసేన చూపిస్తుింది. 
ప్రజల కోసిం పోరాటిం చేసి జైలుకు వళ్డానికై న్ సిదధిింగా ఉన్నిను. ఏ రాష్ట్రింలో లేని విధింగా ఇక్కడ జీవో 217ను తీస్కొచాచిరు. వైసీపీ న్యకులు ఇపపుటకీ మ్ించ పోయిింది లేదు. 
సమయిం తీస్కోిండి. పేద మత్స్యకారులకు న్్యయిం చేయిండి. 
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217 జి.ఓ పేపర్ ను చలంపేసిన జనసేనాని...
శతఘని న్్యస్: మత్స్యకారుల సమస్యల మీద మాట్్డ్తునని పవన్ కళ్్యణ్ తన చేతిలో ఉనని 217 జి.ఓ పేపర్ ను చింపేస్రు. 
చింపినిందుకు గాను అవసరమైతే న్ మీద కేస్ పెట్టాకోిండి అింటూ సవాలు విసిరారు. ప్రభుత్ిం 217 జి.ఓ ను తీస్కొసేతు చేతులు 
కట్టాకుని కూరోచిమ్ అన్నిరు, ఈరోజు జనసేన పార్టా తరపున 10 మింది ఎమ్ములే్యలు ఉిండి ఉింట్ ఈ జి.ఓ విడ్దలయ్్యది కాదు 
అన్నిరు. మత్స్యకారుల తరపున బలింగా నిలబడ్తునని బొమ్ముడి న్యకర్ గారిని పవన్ కళ్్యణ్ గారు ప్రశింసలతో మ్ించెత్తురు.

మత్స్యకార అభ్యాన్నతి సభకు సహకరలంచన పోలీసులకు కృతజ్ఞతలు
శతఘని న్్యస్:  నరస్పురింలో నిర్హించన మత్స్యకార అభు్యననితి సభకు పోలీస్ శాఖ తమ వింతు సహకారిం అిందిించడిం 
సింతోషానిని కల్గిించిందని జనసేన పార్టా అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటనలో తెల్పారు. పోలీస్ అధికారులకు, 
యింత్ింగానికి కృతజ్ఞతలు తెల్యచేస్తున్నిను. ఈ కార్యక్రమింలో ఎల్ింట అవాింఛనీయ సింఘటనలు చోట్ చేస్కోకుిండా 
పోలీస్ సిబ్బింది బిందోబస్తు నిర్హించారు. సభ కార్యక్రమాలను కవరేజ్ చేసి, సభ ఉదేదిశానిని ప్రజలో్కి తీస్కువళ్ళిన మీడియ్కు 
ప్రతే్యక కృతజ్ఞతలు అని జనసేన్ని పేర్్కన్నిరు.

అడుగడుగునా జనసేనానికి ఘనస్వాగతలం...
శతఘని న్్యస్:  మత్స్యకార అభు్యననితి సభకు రాజమిండ్రి నుిండి నరస్పురిం బయలేదిరిన జనసేన్నికి 
అడ్గడ్గున్ ఘనస్్గతిం లభిించింది. ఆడపడ్చుల హారతులతో, పూల వర్ిం మధ్య,  జనసైనికుల 
కోల్హలిం నడ్మ జనసేన్ని ప్రతి ఒక్కరికి అభివాదిం చేస్తు మ్ిందుకు స్గారు.

మీరు హింసిసేతు ఏ స్థియికైన్ తెగిస్తుిం 
వైసీపీ ప్రభుత్ిం రాషా్రానిని గోతుల మయిం చేసిింది. రాజమిండ్రి నుించ వస్తుననిపుపుడ్ దారిపొడ్వున్ గోతులే దరశునమ్చాచియి. రోడ్పై ప్రయ్ణిస్తుననిపుపుడ్ మాయబజార్ సినిమాలో 
ల్హరి ల్హరి పాట్ గుర్తుచచిింది. మా పార్టా తరపున పించాయతీ ఎనినికలో్ గెల్చన వాళ్్ ఇళ్్ కూలేచిసి, జనసైనికులను బెదిరిించ, భయపెటటా  కేస్లు పెట్టాలని చూసేతు... వైసీపీకి 
నేను చెపేపుది ఒక్కట్ మీరు బెదిరిసేతు బెదిరిపోయ్ వాళ్్ ఎవరు లేరు ఇక్కడ. బెదిరిస్తుిం, భయపెడత్ిం వింట పిచచి పిచచి వేషాలు మానుకోిండి. సింయమనిం పాటస్తున్నిిం అింట్ అది 
మా బలిం బలహీనత కాదు. ఒక పార్టాకి అధ్యక్షుడిగా ఎల్ పడితే అల్ మాట్డను. అక్రమింగా కేస్లు బన్యిించ, ఇదే పనిగా హింసిసేతు మాత్ిం ఏ స్థియికైన్ తెగిించ నిలబడత్ిం. 

నిలబెట్టాకోలేని హామీలు ఎిందుకు చేశారు 
2021 అింతరాజుతీయ మత్స్యకార దినోత్సవిం న్డ్ వరుచి్యవల్ విధానింలో మ్ఖ్యమింత్రి శ్రీ జగన్ రెడిడి  మేజర్ ఫిషింగ్ హార్బరు్, జెట్టాలు నిరిముించడానికి శింకుస్థిపన చేశారు. ఇపపుట 
వరకు న్మమాత్ింగానే పనులు జరిగాయి. నిలబెట్టాకోలేని హామీలు ఎిందుకు ఇచచి జన్లను మోసిం చేస్తురు. గింగవరిం పోరుటా దగగొర జెట్టా నిరిముస్తుమని అక్కడ మత్స్యకారులను 
నిరాశ్రయులను చేశారు. 

పేద మత్స్యకారుల కోసిం చెరువులు వదిలేయిండి 
ప్రభుత్ిం ఇపపుటకైన్ కళ్్ తెరచ లక్షల్ది మత్స్యకారుల ఉపాధిని ప్రమాదింలోకి నట్టా జీవో నింబర్ 217ను  వింటనే ఉపసింహరిించుకోవాల్. లేనిపక్షింలో జనసేన పార్టా అధికారింలోకి 
వచచిన వారిం రోజులో్ దానిని రదుది చేస్తుిం. అల్గే చెరువులపై పెట్టాబడ్లు పెట్టాలని చూస్తునని కోట్శ్రులకు ఒకట్ చెబుతున్నిిం. పేద మత్స్యకారులకు చెరువులు వదిలేయిండి. 
కాదని ఈ రోజు పెట్టాబడి పెడితే మాత్ిం 2024లో మా ప్రభుత్ిం వచాచిక మీ పెట్టాబడ్లు నషటాపోత్రు. అల్గే జనసేన పార్టా అధికారింలోకి వచాచిక మత్స్యకారుల కోసిం ప్రతే్యక 
మా్యనిఫెసటాని తీస్కొస్తుిం. యువతకు విద్య, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పుించేల్ చర్యలు తీస్కుింట్ిం. మత్స్యకార యువతను సిమ్ముింగ్ లో అింతరాజుతీయ స్థియికి తీస్కెళ్్ల్ చర్యలు 
తీస్కుింట్ిం. రాష్ట్ర భవిష్యతుతు ఎల్ ఉిండాల్? క్షేత్స్థియిలో సమస్యలపై ఎల్ యుదధిిం చేయ్ల్?  

వచేచి స్ర్త్రిక ఎనినికలకు ఎల్ సిదధిిం కావాలనని దానిపై మారిచి 14 పార్టా ఆవిరా్వ దినోత్సవిం న్డ్ మాట్్డ్కుిందాిం. రాష్ట్ర భవిష్యత్ ఎల్ ఉిండాల్.. ఎల్ ఉిండబోతుింది... 
ఎల్ యుదధిిం చేయ్ల్ ల్ింటవి చరిచిదాదిిం” అన్నిరు. ఈ వేదిక నుించ ఉభయ గోదావరి జిల్్లో్ మత్స్యకార అభు్యననితి య్త్ జరిగిన విధాన్నిని, ఈ య్త్లో పార్టా దృషటాకి వచచిన 
సమస్యలను పశ్చిమ గోదావరి జిల్్ అధ్యక్షులు శ్రీ కొటకలపూడి గోవిిందరావు, తూరుపుగోదావరి జిల్్ అధ్యక్షులు శ్రీ కిందుల దురేగొష్ వివరిించారు. మత్స్యకార గ్రామాలో్ కనీస వసతులు 
కూడా ఉిండటిం లేదని, మహళలు తీవ్ర ఆవేదన చెిందుతున్నిరని తెల్పారు. నరస్పురిం ప్ింత్నికి చెిందిన మత్స్యకారులు శ్రీ పవన్ కల్్యణ్ గారికి సింప్రదాయర్తిలో వల, 
మత్స్యకారుల టోపీ, చేప అిందిించారు.
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• మత్స్యకారుల పొటటాకొట్టా ప్రయతనిిం చేసతుింది
• మద్యిం మాఫియ్.. ఇస్క మాఫియ్ మాదిరి మరో మాఫియ్ని సృషటాించే ప్రయతనిిం
• బీమా విషయింలో శాసనసభ స్క్షిగా ఇచచిన హామీని నిలబెట్టాకోలేదు
• 6 వేల ఫిష్ స్టాళ్లో ఎిందరు మత్స్యకారులకు అవకాశిం ఇస్తున్నిరో వైసీపీ ప్రభుత్ిం ప్రకటన చేయ్ల్
• మ్ఖ్యమింత్రి పా్యలెస్ నుించ కదలకుిండా పాల్స్తున్నిరు
• నరస్పురిం మత్స్యకార అభు్యననితి సభలో జనసేన పీఏసీ చైరమున్ శ్రీ న్దిండ్ మనోహర్

శతఘని న్్యస్:  మత్య్సకారుల జీవిత్లను దబ్బ తీస్తు బడా బాబుల కోసిం.. చేపల వా్యపారింలో కూడా 
మాఫియ్ను తీస్కురావడిం కోసమే వైసీపీ ప్రభుత్ిం జి.ఒ. 217 తీస్కువచచిిందని, మత్స్యకారుల 
పొటటాకొట్టా ప్రయతనిిం చేసతుిందని జనసేన పార్టా రాజకీయ వ్యవహారాల కమ్ట్ చైరమున్ శ్రీ న్దిండ్ మనోహర్ 
గారు సపుషటాిం చేశారు. ఈ చీకట జీవో మీద రాష్ట్ర వా్యపతుింగా మత్స్యకారులు ఆిందోళన చేస్తుింట్ ఈ మ్ఖ్యమింత్రి మూడ్ రోజుల క్రితిం గెజిట్ నోటఫికేషన్ కూడా ఇచేచిశారని తెల్పారు. 
ఇపుపుడ్ రాష్ట్ర వా్యపతుింగా 6 వేల ఫిష్ స్టాల్్స ఏరాపుట్ చేస్తుమని మరో ప్రకటన చేశారు.. అిందులో ఎింత మింది మత్స్యకారులకు అవకాశిం ఇస్తురో వైసీపీ ప్రభుత్ిం ప్రకటన చేయ్లని 
డిమాిండ్ చేశారు. బడా బాబుల కోసిం, మాఫియ్ కోసిం కొతతు కోణిం నుించ ఆలోచించ ఈ ప్రభుత్ిం మత్స్యకారులకు నషటాిం కల్గిించే చర్యలకు తెగబడ్తోింది అన్నిరు. ఆదివారిం 
నరస్పురింలో జరిగిన మత్స్యకారుల అభు్యననితి సభలో ఆశేష జన వాహనిని ఉదేదిశ్ించ ప్రసింగిించారు.
ఈ సిందర్ింగా శ్రీ మనోహర్ గారు మాట్్డ్తూ “ఈ ప్రభుత్ిం తీరు పరిశీల్సేతు ఆరు వేల ఫిష్ స్టాల్్స లో కనీసిం 30 శాతిం మింది మత్స్యకారులకు కూడా అవకాశిం ఇవ్రు. 
సమస్యలు ఎిందుకు వస్తున్నియో మత్స్యకారులు ఆలోచించుకోవాల్. రాష్ట్రింలో సమస్యల సృషటాకరతు మ్ఖ్యమింత్రే. సమస్యలు సృషటాించ దానిని ఆయనే పరిష్కరిస్తుననిట్టా చూపిస్తుడ్. 
జనసేన పార్టా మత్స్యకారులకు అిండగా నిలబడ్తుింది. మత్స్యకారుల అభు్యననితి కోసిం, వారికి భరోస్ కల్పుించ అనిని విధాలుగా సహకారిం అిందిించే విధింగా మ్ిందుకు వళ్్లని 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఇచచిన పిలుపు మేరకు ఉభయ గోదావరి జిల్్లో్ని స్మారు 85 గ్రామాలు పర్యటించాిం. అనిని గ్రామాలో్ మత్స్యకారులు ఈ ప్రభుత్ిం వారి సమస్యల మీద 
ఎిందుకు సపుిందిించడిం లేదో అరధిిం కాని పరిసిథితిలో ఉన్నిరు. ఎనినికల మ్ిందు పాదయ్త్లు చేసిన శ్రీ జగన్ రెడిడి గారు అనిని వరాగొల ప్రజలన్ రెచచిగొడ్తూ, ప్రతి వరాగొనిని నమ్ముించే 
విధింగా ప్రయత్నిలు చేశారు. ఇపుపుడ్ క్షేత్ స్థియిలో పరిసిథితులు చూసేతు అిందుకు పూరితు భిననిింగా కనబడ్తున్నియి. మాట్్డితే మత్స్యకారులకు ఎింతో చేస్తున్నినని ప్రగల్్లు 
పలుకుత్రు. వేట విరామ సమయింలో ఇచేచి రూ. 10 వేలు ఎింత మిందికి ఇస్తున్నిరు. తీర ప్ింతింలో రెిండ్ననిర లక్షల మింది లబ్దిదారులు ఉింట్ ఈ ప్రభుత్ిం లక్షా 10 వేల మిందికి 
ఇచచి చేతులు దులుపుకుింటోింది. ప్రతి ఒక్కరికీ న్్యయిం చేస్తుమని చెబుతునని మ్ఖ్యమింత్రి రెిండ్ననిర లక్షల మిందికి ఎిందుకు న్్యయిం చేయలేకపోతున్నిరు.

• రూ. 10 లక్షల బీమా అని.. రూ. 5 లక్షలే ఇస్తున్నిరు
ఇదే మ్ఖ్యమింత్రి శాసనసభ స్క్షిగా మత్స్యకారులకిచేచి బీమా రూ. 5 లక్షలు ఏిం సరిపోతుింది, రూ. 10 లక్షలు తీస్కువస్తునని 
హామీ ఇచాచిరు. ఈ ప్రభుత్ిం అధికారింలోకి వచచిన తరా్త 300 మిందికి పైగా చనిపోతే కేవలిం 61 మిందికి రూ. 5 
లక్షలు ఇచచి చేతులు దులుపుకున్నిరు. ఒక్క శ్రీకాకుళిం జిల్్లోనే 12 మింది చనిపోయ్రని లెక్క కటటా 7 గురికి మాత్మే 
ఇచాచిరు. రాష్ట్ర వా్యపతుింగా గత ఆరిధిక సింవత్సరిం కేవలిం 21 మిందికి మాత్మే ఈ మొత్తునిని చెల్్ించారు. మత్స్యకారుల మీద 
మమకారిం ఉింట్ కేింద్ ప్రభుత్ బీమా పథకాలో్ మత్స్యకారుల్ని ఎిందుకు చేరచిడిం లేదు.

• మించ న్యకుడ్ నిర్ణయిం ఎల్ ఉింట్ిందో చూపిించాిం
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు జనసేన పార్టా తరఫున రాష్ట్ర వా్యపతుింగా క్రియ్శీలక సభ్యత్ిం తీస్కువచచి దశాబాదిల తరబడి ఉనని పార్టాల మాదిరి కాకుిండా కార్యకరతులకు రూ. 5 లక్షల భీమా 
తీస్కువచాచిరు. ఈ పథకిం దా్రా ఈ ఏడాది అనేక కుట్ింబాలను కాపాడ్కోగల్గాిం. ఒక మించ న్యకుడ్ నిర్ణయిం తీస్కుింట్ భవిష్యతుతులో పరిపాలన ఇల్ ఉింట్ింది అని చెపేపు 
విధింగా ఈ పథకానిని తీస్కువచాచిిం. మరి శ్రీ జగన్ రెడిడి గారు ఎిందుకు చేయలేకపోతున్నిరు. ఈ ప్రభుత్ిం వచచిన తరా్త అభివృదిధి పెరిగిిందా? రాష్ట్రింలో ఏ రోడ్డి చూసిన్ ప్రజలకు 
శ్రీ జగన్ రెడేడి గురుతుకు వస్తున్నిరు. మత్స్యకార గ్రామాలో్ మహళలు రోడ్డి మీదకు వచచి చేతి పింపుల మీద నీరు తెచుచికుింట్న్నిరు. పక్కన గోదావరి పారుతున్ని త్గడానికి నీరు లేదు. 
ప్రభుత్ిం మాత్ిం రూ. 1700 కోట్్ మింజూరు చేశాిం. అిందరికీ మించనీరు ఇస్తుమని ప్రకటనలు చేస్తున్నిరు. అిందరికీ మించనీరు ఇస్తుమింట్న్నిరు. త్గినింత త్గమని నీరు 
ఏమో గాని మద్యిం మాత్ిం ఇస్తున్నిరు. య్త్లో ఉననిపుపుడ్ మ్మముడివరిం నియోజకవరగొిం, రామననిపాలెింలో మహళలు రెిండ్ బ్ిందలు నిింపుకోవడిం కోసిం రెిండ్ననిర గింటల 
పాట్ చేతి పింపుకొట్టాకోవాల్్సన పరిసిథితి. వారి సమస్యలు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి దృషటాకి తీస్కువళ్మని అడిగారు.

• మ్ఖ్యమింత్రి ఇింకా వర్్క ఫ్రమ్ హింలోనే ఉన్నిరు
కరోన్ సమయింలో ఎనోని మత్స్యకార కుట్ింబాలు నషటాపోయ్యి. మ్ఖ్యమింత్రి గారు తన పా్యలెస్ నుించ కదలకుిండా పాల్స్తున్నిరు. కరోన్ తగిగొన్ శ్రీ జగన్ రెడిడి గారు ఇింకా వర్్క 
ఫ్రమ్ హమ్ కే పరిమ్తమయ్్యరు. మీరు ఇపుపుడ్ వచచి పాదయ్త్లు చేయిండి. మీకు నిజింగా మత్్స్యకారుల మీద ప్రేమ ఉింట్ వారికి కేట్యిించన నిధులు చూపిండి. మత్స్యకారుల 
వల్ రాష్ట్ర స్థిల ఆదాయిం 9 శాతిం పెరుగుతుింట్, వారికి బడ్జుట్ లో కేట్యిించింది రూ. 329 కోట్్. అింతకింట్ అన్్యయిం ఏమ్ింట్ింది. 70 శాతిం మత్స్యకార కుట్ింబాలు 
పేదరికింలో ఉన్నిరు. నరస్పురిం ఎమ్ములే్య గోదావరి ఒడ్డిన అదు్తమైన భవింతి కట్టాకున్నిరు. ఇదే నియోజకవరగొింలోని పాతపాడ్లో గింగా భవాని అనే మహళ ఆరడ్గుల సథిలింలో 
ఇలు్ నిరిముించుకుింట్నని దుసిథితి. అర్తలు ఉన్ని ఆమ్కు ప్రభుత్ిం నుించ ఏ విధమైన భరోస్ లభిించలేదు. అింతరే్ది పలె్పాలెిం యువత తమ గ్రామానికి రక్షణ గోడ లేకపోవడింవల్ 
ప్రతి నల్ మ్ింపుకు గురవుతునని విషయ్నిని పార్టా దృషటాకి తెచాచిరు. కాకిన్డలో మత్స్యకారులు నివసిస్తునని ప్ింత్నిని డింపిింగ్ య్రుడిగా మారాచిరు. మీ ప్రభుత్్నికి ఎిందుకింత 
చనని చూపు. నిజాయితీగా పని చేసే వ్యకితుకి అవకాశిం ఇసేతు సమాజానికి ఉపయోగపడాల్ అనుకుింట్రు. అిందుకే మత్స్యకారుల అభు్యననితి కోసిం శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఈ య్త్ 
చేయ్లని సింకల్పుించారు. పార్టా న్యకులు ప్రతి జిల్్లో, నియోజకవరగొింలో ఇదే విధింగా య్త్ చేసి ప్రతి గ్రామానికీ వళ్్ వారి సమస్యలు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి దృషటాకి తీస్కురిండి. 
పార్టా తరఫున మనిం చేయ్ల్్సింది చేదాదిిం” అన్నిరు.

ప్రమాదవశాత్తు మరణలంచన జనసైనికునికి అలండగా జనసేన నాయకులు
శతఘని న్్యస్: తూరుపుగోదావరి జిల్్, రింపచోడవరిం నియోజకవరగొిం, అడడితీగల మిండలిం, డొక్కపాలెిం గ్రామింలో ఇట్వల మదిది గడడి రిజరా్యర్ లో చేపల వేటకు వళ్్ ప్రమాదవశాతుతు జరతు బాలరెడిడి అనే యువకుడ్ 
మృతిచెిందాడ్. వారి కుట్ింబానిని జనసేన పార్టా తూరుపుగోదావరి జిల్్ ఉపాధ్యక్షురాలు కృష్ణవేణి స్ింకర, అడడితీగల మిండలిం జనసేన పార్టా న్యకులు, వైరామవరిం మిండలిం జనసేన న్యకులు డొక్క పాలెిం 
గ్రామింలో తల్్ జరతు లక్ష్మి కుట్ింబానిని పరామరిశుించ దైర్యిం చెపపుటిం జరిగిింది. జరతు లక్ష్మి భరతు ఇదివరకే మరణిించారు, కళ్్ కూడా కనిపిించని వృదదిప్యింలో ఉనని తిండ్రిని కూడా ఆమ్ స్కుతు కషాటాలు పడ్తున్నిరు. 
స్ింకర కృష్ణవేణి చేతుల మీదగా జనసైనికులు 50 కేజీల బ్య్యిం, నిత్్యవసర సరుకులు అిందజేశారు. ఈ సిందర్ింగా జిల్్ ఉపాధ్యక్షురాలు కృష్ణవేణి మాట్్డ్తూ ఆపదలో ఉనని వాళ్కి ఎపుపుడ్ జనసేన పార్టా అిండగా 
ఉింట్ింది.ప్రభుత్ిం వింటనే సపుిందిించ గిరిపుత్రులైన వారి కుట్ింబానిని ఆదుకోవాలని తక్షణమే ఎక్షేగొ్రేసియ్ ప్రకటించాలని జనసేన పార్టా తరఫున డిమాిండ్ చేయడిం జరిగిింది. అడడితీగల మిండలింలో సమస్యలను అడిగి 
తెలుస్కున్నిరు. ఎవరు ఎట్వింట ఇబ్బింది పడిన పార్టా అిండగా ఉింట్ిందని, జనసేన పార్టాని మరిింత బలోపేతిం చేయ్లని ప్రతి ఒక్కరికి తెల్యజేశారు. ఈ కార్యక్రమింలో అడడితీగల మిండలింజనసేన యువన్యకులు 
కుపాపుల జయరామ్, చోళళి కృషా్ణరెడిడి, కర్ర నరసయ్య, వీరేింద్, అచచిమము న్గమణి, వైరామవరిం మిండలిం పల్్ల కృషా్ణరెడిడి, దురాగొప్రస్ద్ తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేనానికి ఉభయ గోదావర జిల్్ల్్ జన నీరాజనలం
• రాజమిండ్రి నుించ నరస్పురిం వరకూ కికి్కరిసిన రహదారులు
• అడ్గడ్గున్ హారతులు పటటా స్్గతిించన మహళలు
• మత్స్యకార అభు్యననితి సభకు భార్ రా్యలీగా తరల్వచచిన శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్
• రావులపాలెింలో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ కి వలను బహూకరిించన మత్స్యకారులు
• అసతువ్యసతుింగా ఉనని రహదారిని పరిశీల్స్తు ప్రయ్ణిం
• ఐదు గింటలకు పైగా స్గిన రా్యలీ
• జనసేన బా్యనరు్, శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ కటౌట్తో నిిండిన ఉభయ గోదావరి జిల్్లు

శతఘని న్్యస్: నరస్పురిం మత్స్యకార అభు్యననితి సభ కోసిం వచచిన జనసేన పార్టా 
అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారికి ఉభయ గోదావరి జిల్్లో్ పార్టా శ్రేణులు, మహళలు 
అడ్గడ్గున్ నీరాజన్లు పల్కారు. ఆయన య్త్కు సింఘీభావిం తెలుపుతూ 
దారిపొడ్గున్ మహళలు బారులు తీరి హారతులు పట్టారు. వేల్దిగా తరల్వచచిన జనసైనికులు జనసేన జెిండాలు రెపరెపల్డిస్తు ఆయనతో పాట్ రాజమిండ్రి నుించ నరస్పురిం 
వరకు రా్యలీ నిర్హించారు. మత్స్యకార అభు్యననితి య్త్ కోసిం ఉదయిం శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు, పీఏసీ సభు్యలు శ్రీ న్గబాబు గారితో కలసి రాజమిండ్రి ఎయిర్ పోరుటాకు చేరుకోగా, 
పార్టా న్యకులు వారికి ఘనస్్గతిం పల్కారు. విమాన్శ్రయింలో పార్టా పి.ఏ.సి. సభు్యలు శ్రీ పిత్ని బాలకృష్ణ, రాజమిండ్రి నగర అధ్యక్షులు శ్రీ వై.శ్రీనివాస్, పార్టా నేతలు శ్రీ మేడా 
గురుదత్ ప్రస్ద్, శ్రీ డి.ఎిం.ఆర్. శేఖర్, శ్రీ బిండారు శ్రీనివాస్, శ్రీ అతితు సత్యన్రాయణ, శ్రీ పాటింశెటటా స్ర్యచింద్ తదితరులు స్్గతిం పల్కారు. విందల్ది బైకులతో మధురపూడి 
నుించ వేమగిరి వరకు రా్యలీ నిర్హించారు. రాజమిండ్రి నుించ పార్టా శ్రేణుల జయజయధా్న్ల మధ్య మ్ిందుకు స్గిన శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారిపై మహళలు అడ్గడ్గున్ 
పూలవర్ింతో స్్గతిం పల్కారు. గాడాల, కొింతమూరు, ల్ల్చెరువు జింక్షన్, కడియపుింక, పొటటాలింక, జొన్నిడ, రావులపాలెింలో వేల సింఖ్యలో ప్రజలు రోడ్ మీదకు వచచి జనసేన 
నిన్దాలతో హరెతితుించారు. జాతీయ రహదారి మొతతుిం జనసేన శ్రేణులతో నిిండిపోయిింది. రావులపాలెిం దగగొర మత్స్యకారులు వల బహుకరిించారు. రహదారికి ఇరువైపుల్ ఉనని 
భవన్లు సైతిం శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారికి సింఘీభావింగా వచచిన ప్రజలతో కిటకిటల్డాయి. ప్రతి ఒక్కరికీ అభివాదిం చేస్కుింటూ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మ్ిందుకు స్గారు.

• సిదాధిింతిం వదది పశ్చిమ గోదావరి జిల్్ శ్రేణుల ఘనస్్గతిం
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు భార్ రా్యలీగా సిదాధిింతిం బ్రిడిజు దాట పశ్చిమ గోదావరి జిల్్లో 
ప్రవేశ్ించగా ఆ జిల్్కు చెిందిన పార్టా న్యకులు, కార్యకరతులు పెదది సింఖ్యలో ఆయనకు 
స్్గతిం పల్కారు. పీఏసీ సభు్యలు శ్రీ చేగొిండి స్ర్యప్రకాష్, త్డేపల్్గూడ్ిం ఇింఛార్జు 
శ్రీబొల్శెటటా శ్రీనివాస్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారికి ఆహా్నిం పల్కారు. మేళత్ళ్లు, బాణసించా 
పేలుళ్ మధ్య నరస్పురిం వైపు కదిల్రు. అక్కడి నుించ పెనుగొిండ, మారేటారు, పాలకొలు్ 
మీదుగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు నరస్పురిం చేరుకున్నిరు. పెనుగొిండ, పాలకొలు్, 
నరస్పురిం సింటర్లో దారిపొడ్గున్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారిపై పూల వర్ిం కురిసిింది. 
దారిపొడ్గున్ దిండలతో ఆయన వాహన శ్రేణి నిిండిపోయిింది.

• గోతుల రహదారి పరిశీల్స్తు ప్రయ్ణిం
సిదాధిింతిం నుించ నరస్పురిం వైపు వచేచి రహదారి గోతులమయింగా మారిింది. వాహనింపైన 
కూరుచిని పాడైన రహదారిని పరిశీల్ించారు. ప్రయ్ణానికి ఏ మాత్ిం అనుకూలింగా లేని 
విషయిం తెల్పేిందుకు పాలకొలు్ వరకు స్మారు 30 కిలోమీటరు్ వాహనింపై నిలబడి 
ప్రయ్ణిించారు. మారగొిం మధ్యలో ప్రజలు తమ సమస్యలను వినతుల రూపింలో శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారికి అిందచేశారు. నరస్పురిం జిల్్ కేింద్ిం కోసిం పోరాటిం చేస్తునని జేఏసీ 
సభు్యలు జనసేన పార్టా తరఫున మదదితు కోరుతూ ప్కారుడిల దా్రా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారికి 
విననివిించారు.

• శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ కటౌట్ కి 300 లీటర్ పాలతో అభిషేకిం
మత్స్యకారుల తరఫున గళిం విపపుడానికి నరస్పురిం విచేచిస్తునని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారిపై 
మత్స్యకార సదరులు నగరిం మొతతుిం శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి కటౌట్్, భార్ హరిడిింగులతో 

నిింపివేశారు. వేదిక వదది ఏరాపుట్ చేసిన 70 అడ్గు భార్ కటౌట్ కి 300 లీటర్ పాలతో అభిషేకిం చేసి తమ అభిమానిం చాట్కున్నిరు.

• మీ అిందరి కోసిం శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ యుదధిిం చేస్తురు: శ్రీ న్గబాబు
పార్టా రాజకీయ వ్యవహారాల కమ్ట్ సభు్యలు శ్రీ న్గబాబు గారు మాట్్డ్తూ “మత్స్యకారుల సమస్యల మీద అవగాహన కోసిం ఈ సభకు 
వచాచిను. మత్స్యకార సదరులింత్ బాగుిండాల్. సమస్యల నుించ గటెటాకా్కలని మనస్ఫూరితుగా కోరుకుింట్న్నిను. ప్రజా సమస్యలపై రాజీ లేని 
యుదధిిం చేస్తునని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి దృషటాకి మీ సమస్య వచచిన తరా్త దానికి 100 శాతిం పరిషా్కరిం లభిస్తుిందని న్కు నమముకిం ఉింది. 
మత్స్యకారుల సమస్య పరిష్కరిించే దిశగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ప్రయతనిిం చేస్తురు. మీ అిందరి కోసిం ఆయనతో పాట్ మేమ్ కూడా యుదధిిం 
చేస్తుిం” అన్నిరు.

• మత్య్సకార గ్రామాలో్ త్గేిందుకు నీళ్ళి కూడా లేవు: శ్రీ బొమ్ముడి న్యకర్
పార్టా మత్స్యకార వికాస విభాగిం ఛైరమున్ శ్రీ బొమ్ముడి న్యకర్ గారు మాట్్డ్తూ “మత్స్యకారులు నివసిస్తునని 
తీరప్ింత గ్రామాలో్ కనీస మౌల్క వసతులు లేవు. త్గట్నికి మించనీరు కూడా లేకపోవడిం మా దౌరా్గ్యిం. 
197 కిలోమీటర్ తీర ప్ింతిం ఉనని శ్రీకాకుళిం జిల్్లో ఒక్క జెట్టా కూడా లేకపోవడింతో అక్కడి మత్స్యకారులు 
పక్క రాషా్రాలకు వలసపోతున్నిరు. డింపిింగ్ య్రుడి వల్ గోదావరి తీరిం కాలుషా్యనికి గురవుతోింది. వ్యరాధిలు నదీ 
జల్లో్ కల్సిపోవడిం వల్ మత్స్య సింపద నశ్ించ మత్స్యకారుల జీవనోపాధి కోలోపుతున్నిరు. జనసేన పార్టా ఈ నల 
13వ తేదీన మొదలుపెటటాన ఈ య్త్కు విశేష సపుిందన వచచిింది. ప్రతి ఒక్కరూ తమ సమస్యలను వల్డిించారు. 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు చతతుశుదిధితో మత్స్యకారుల సమస్యల పరిషా్కరానికి పోరాడాలనే సింకలపుింతో ఉన్నిరు” 
అన్నిరు. జాతీయ మత్స్యకారుల సింఘిం ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ ప్రభాకరన్ గారు మాట్్డ్తూ “దేశానికి సైనికుడ్ 
ఎల్ రక్షణ కల్పుస్తున్నిడో... సమ్ద్ తీరానికి మత్స్యకారుడ్ అల్ రక్షణ కల్పుస్తున్నిడ్. అల్ింట మత్స్యకారుల 
అభివృదిధి, అభు్యననితి కోసిం రా్యలీ, పాదయ్త్, సభలు నిర్హస్తునని ఏకైక న్యకుడ్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు. 
అల్ింట న్యకుడికి అిండగా ఉిండటిం మన బాధ్యత. ఆింధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్ిం తీస్కొచచిన జీవో నింబర్ 
217తో ఇన్ ల్్యిండ్ ఫిషింగ్ చేసే లక్షల్ది మింది మత్స్యకారుల ఉనికి, ఉపాధి ప్రమాదింలో పడనుింది. వింటనే 
దీనిని ఉపసింహరిించుకోవాల్” అన్నిరు. పార్టా రాష్ట్ర కార్యదరిశు శ్రీమతి ఘింటస్ల వింకట లక్ష్మి మాట్్డ్తూ 
మత్స్యకారుల కషాటాలను వివరిించారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మత్స్యకార అభ్యాన్నతి యాత్ర విజయవలంతలం: బలండారు శ్రీనివాస్
శతఘని న్్యస్: తూరుపు గోదావరి జిల్్, కొతతుపేట నియోజకవరగొిం 
రావులపాలెిం సింటర్ నిందు ఆదివారిం జనసేన్ని ప్రభింజనిం! 
మొదలైిందని, జనసైనికులు నిరూపిించారు. అతి భార్ ఎతుతున 
దారిపొడవున్ జనసేన్ని పవన్ కళ్్యణ్ నీరాజన్లు అిందుకుింటూ, 
అమోఘమైన భార్ రా్యలీతో, ప్రజల న్యకుడ్గా, ప్రజా సమస్యల 
కోసిం నిరింతరిం పోరాటిం చేస్తు ఒక యోధుడ్గా రావులపాలెిం నుించ 
ఈతకోట మీదుగా గోపాలపురిం నుించ మారేటారు మీదుగా నరస్పురింకు 
కొతతుపేట నియోజకవరగొిం జనసేన ఇన్చిరిజు బిండారు శ్రీనివాస్ 
న్యకత్ింలో స్గిన ఈ య్త్కు జనసైనికుల ప్రభింజనమ్తో, 
భార్ స్థియిలో మ్ిందుకు స్గుతూ.. రాబోయ్ రోజులో్ ఎనినికలనే 
సింగ్రామింలో యుదధిభూమ్లో నిలబడడానికి ఒక వీరుడ్గా, ఒక వీర 
జనసైనికుడ్గా, జనసేన సైన్యింతో నరస్పురిం మత్స్యకార అభు్యననితి 
సభకు బయలుదేరిన జనసేన్నికి దారి పొడవున్ మహళలు, యువకులు, 
యువత, ఆడపడ్చుల దీవనలతో, మింగళహారతులతో జయ, జయ 

ధా్న్ల నడ్మ నరస్పురిం మత్స్యకార య్త్ సభకు ఊరేగిింపుగా దారిపొడ్గున్ నీరాజన్లు 
అిందుకుింటూ మ్ిందుకు జనసేన్ని కదిల్రు. ప్రజలో్ ఒక మారుపు మొదలైిందని నిరూపిస్తు.. ప్రజలను 
గుిండ్లో్ పెట్టాకుని పరిపాల్ించే న్యకత్్నిని అిందిించగల సమరుధిడ్గా, చరస్థియిగా నిలబడగల 
ఒక గొపపు న్యకుడని, రాబోయ్ రోజులో్ మించ పరిపాలన అిందిించాలనే లక్ష్యింతో ప్రజల కోసిం 
నిలబడత్రని, ప్రజలకు భరోస్నీస్తు.. మత్స్యకార యువతను, మత్స్యకార ప్రజలను కషాటాలు నుించ 
కాపాడడానికి, అిండగా నిలబడిన దమ్మునని న్యకుడ్ అని నిరూపిించారు. ఆదివారిం రాష్ట్ర ప్రజలకు 
ఏ కషటాిం వచచిన్ నేనున్నిననే ఒక బోరోస్ ప్రతి గుిండ్కీ ధైరా్యనినిచాచిరని బిండారు శ్రీనివాస్ జనసేన్నిని 
కొనియ్డారు. వీరి వింట పలువురు జన సైనికులు, కార్యకరతులు, న్యకులు నరస్పురిం య్త్కు 
బయలుదేరి వళ్ళిన్రనీ, మత్స్యకార అభు్యననితి య్త్ సభ చాల్ విజయవింతింగా కొనస్గిిందని.. న్ 
వననిింట ఉనని ప్రతి ఒక్క కార్యకరతుకు, వీర మహళలకు, ప్రజలకు, మహళలకు, జన సైనికులకు అిందరికీ 
పేరుపేరున్ కృతజ్ఞతలను తెల్యజేశారు.

మదనపల్ నియోజకవర్లం కలంగు బలంగారు తల్ సిటిఎలం అమ్మ 
వార వద్దకు చేరన మదనపల్ జిల్్ నిరసన కారయాక్రమలం

శతఘని న్్యస్: మదనపల్్ జిల్్ కావాల్ అని 
మదనపల్్ జిల్్ స్ధన జెఏసి ఆధ్ర్యింలో 

మదనపలె్లో గత 25 రోజులుగా జరుగుతునని నిరసన 
కార్యక్రమాలకు జనసేన తరపున మదదితుగా పాల్గొింటూ 
మదనపల్్ని జిల్్కు తగగొ అర్తలు ఉన్నియి అని గురితుించ 
మదనపల్్ నియోజకవరగొింలోని చుట్టాపక్కల గ్రామాల రైతులకు, 
పటటాణ ప్రజలు, ల్యరు్, ఆటో సింఘాలు, టైలరు్, వరతుకులు 
ఈ విధింగా 4 నియోజక వరాగొలో్ మదనపల్్ జిల్్ చేయ్ల్ అని 
నిరసనలు, సభలు, సమావేశాలు, రా్యలీలు చేస్తునని ప్రభుత్ిం 
నుిండి ఎల్ింట సపుిందన లేదు… జాతీయ గీత్ని రవీింద్న్థ్ 
ట్గూర్ బెింగాలీ నుించ ఆింగ్ భాషలోకి అనువాదిం చేసి 
జాతీయ గీత్నికి లయ కటటాన ప్రదేశానిని ఈ ప్రభుత్ిం 
చననిచూపు చూసతుింది. అనిని మౌళ్క సదుపాయ్లు కల్గి 

ఉనని మదనపల్్ చుట్టాపక్కల వునని తింబళ్పలె్ నియోజకవరగొిం, పీలేరు, పుింగన్రు నియోజకవరగొిం 
వారికి చేరువలో ఉింది కాబటటా పాలకులు ప్రజలకు అనుకూలింగా వునని మదనపల్్ని జిల్్ చేయ్ల్ 
అనినివిదాలుగా ఎల్పుపుడూ అనుకూలింగా వాత్వరణిం వునని మదనపలె్ జిల్్కు సరైన ప్రదేశిం. 
మదనపల్్ నియోజకవరగొిం ప్రజల దైవిం అయిన సిటఎిం నలవీర గింగా భవాని అమమును తమ మొర 
ఆలకిించ ప్రభుత్ మనస్ మారిచి మదనపల్్ జిల్్ను చేయ్ల్ అని మదనపల్్ జిల్్ స్ధన జెఏసి సభు్యలు 
కోరారు. ఈ నల 21వ తేది చతూతురు జిల్్ కలెకటార్ కి వినతిపత్లు సమరిపుస్తుమనీ ఈ సిందర్ింగా 
వల్డిించారు. ఈ కార్యక్రమింలో జనసేన చతూతురు జిల్్ ప్రధాన కార్యదరిశు దారిం అనిత, అనిని రాజకీయ 
పార్టాలు, కుల సింఘాలు న్యకులు పాల్గొన్నిరు.

జనసైనికుల ఆత్్మయ సమావేశలం
శతఘని న్్యస్: మడకశ్ర నియోజకవరగొ జనసేన పార్టా ఆధ్ర్యింలో నిర్హించన 
కార్యక్రమింలో బెింగళూరులో ఉనని జనసైనికులు పార్టా బలోపేతిం దిశగా 
అహరినిశలు కషటాపడి ప్రతి కార్యకరతును గురితుించే బాధ్యత అిందరిపైన్ ఉిందని 
తెల్యజేస్తు పార్టా కారా్యచరణ ఎల్ ఉిండాలని వివరిించడిం జరిగిింది. ఈ 
కార్యక్రమింలో మడకశ్ర మిండలిం అధ్యక్షుడ్ శ్వాజీ, రింగన్థ్, అవిన్ష్, 
హనుమింతు, శ్వ, నరేష్, మింజున్థ, పవన్ కళ్్యణ్, మోహన్, న్గరాజు, 
గౌడ పాల్గొనడిం జరిగిింది.

ఛల్ నరస్పురలం జనసేన పార్టా అమల్పురలం

శతఘని న్్యస్:  తూరుపుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి జిల్్ నరస్పురిం 
మత్స్యకార అభు్యననితి సభకు అమల్పురిం నియోజకవరగొిం నుిండి 
నల్్ శ్రీధర్ ఆధ్ర్యింలో జనసైనికులు బయలు దేరి వళ్్రు. 
అమల్పురిం శ్రీ చెనని మలే్శ్ర స్్మ్ గుడి వదది నుిండి 54 
కార్తో భార్ రా్యలీగా మత్స్యకార సభకు బయలుదేరారు. ఈ 
కార్యక్రమింలో మ్ని్సపల్ మాజీ చైరమున్ య్ళ్ న్గ సతీష్, జనసేన 
మిండల్ధ్యక్షులు ల్ింగోలు పిండ్, అమల్పురిం రూరల్ జనసేన 
అధ్యక్షుడ్ ఆకుల స్ర్యన్రాయణ మూరితు, దళ్త న్యకులు 
ఇస్కపట్ రఘుబాబు , అయిత్బతుతుల ఉమ, ఉిండ్రు భగవాన్ దాస్, 
పరమట చటటాబాబు, అమల్పురిం మ్ని్సపల్ ప్రతిపక్ష నేత ఏడిద 
శ్రీను, కౌని్సలరు్ పడాల శ్రీదేవి న్న్జీ, తికా్క సత్య లక్ష్మి ప్రస్ద్, 
గొలకోట విజయలక్ష్మి వాస్, రాష్ట్ర న్యకులు కొపుపుల న్గమానస, 
బట్టా పిండ్, పోల్శెటటా బాబులు, వాకపల్్ శ్రీను, బిండారు వింకట 
కోట్శ్రరావు, తికా్క యశ్ింత్ న్యుడ్ తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

కే.వి.బి పురలం మలండల అధయాక్షుడిని సనా్మనిలంచన 
కాట్రపల్ జనసేన యువకులు

శతఘని న్్యస్: సత్యవేడ్ నియోజకవరగొిం కే.వి.బ్ పురిం మిండల్నికి 
నియమ్ింప బడడి జనసేన అధ్యక్షుడ్ థామస్ ని కాట్రపల్్ గ్రామానికి చెిందిన 
యువకులు ఈ రోజు కలసి దుశాశులువతో, పూలమాలలతో సన్మునిించారు. 
వారు మాట్్డ్తూ స్మజిక న్్యయిం జనసేనలో తపపు మరే ఇతర పార్టాలలో 
లేవన్నిరు. అదే వైసీపీ, ట్డీపీ పార్టాలలో పదవులు పొిందాలింట్ ధనమైన్ 
ఉిండాల్ లేదా ఉననిత కులమైన్ ఉిండాల్. బడ్గు బలహీన వరాగొలకి సమ్చత 
స్థినిం కల్పుస్తునని పార్టా జనసేన పార్టా అని తెల్యజేస్రు. థామస్ మాట్్డ్తూ 
రాబోయ్ది మన జనసేన ప్రభుత్మే అని, జనసైనికులు క్షేత్ స్థియిలో పనిచేసి 
పార్టాని బలపరచాలని, కార్యకరతులు క్రమశ్క్షణ అలవరుచికోవాలని పార్టా పట్ 
విధేయతతో ఉిండాలని తెల్యజేస్రు. ఈ కార్యక్రమిం లో కిరణ్ రాయల్, 
స్యి, వినోద్, కుమార్, మ్నిస్్మ్, దీనదాయకర్, నరేష్, బుజిజు, మ్ని, ధన, 
రాజు, దిన, శ్వ తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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క్రియాశీలక సభయాతవాలం నమోదు చేసే విధలంగా ప్రణాళిక

శతఘని న్్యస్: అనింతపురిం జిల్్, కళ్్యణదురగొిం పటటాణింలో నియోజకవరగొ క్రియ్శీల సభ్యత్ింకి 
సింబింధిించ పూరితు వివరాలు మరియు పార్టా బలోపేతిం గురిించ దిశా నిరేదిశిం చేసిన జిల్్ ప్రధాన 
కార్యదరిశు న్గేింద్ కళ్్యణదురగొిం నియోజకవరగొిం లోని ప్రతి ఒక్క జనసేన పార్టా కార్యకరతులకు 
క్రియ్శీలక సభ్యత్ిం నమోదు చేసే విధింగా ప్రణాళ్క వివరిించడిం జరిగిింది. అనుకోని 
సింఘటనలు వల్ ఏదైన్ ప్రమాదిం జరిగితే హాసిపుటల్ బ్లు్ 50 వేల వరకు, దురదృషటావశాతుతు 
మరణిించన ఎడల 5 లక్షలు ప్రమాద బీమా కుట్ింబ సభు్యలకు అిందజేయడిం జరుగుతుింది అని 
వివరిించడిం జరిగిింది. ఈ సమావేశానికి హాజరైన జిల్్ కార్యదరిశు లక్ష్మీ నరసయ్య, జిల్్ సింయుకతు 
కార్యదరిశు బాల్యిం రాజేష్, మిండల అధ్యక్షులు మొహదిదిన్, ఆింజనేయులు, ఈరనని, కృష్ణ, రమేష్, 
రాజు, వింశీ, జాకీర్, జనసేన వీర మహళ్ షేక్ త్ర, ఎర్రి స్్మ్, రామల్ింగ, శ్రీనివాస్లు, 
నరసిింహ, వింకట్ష్, మహేష్, మొదలైన జనసైనికులు పాల్గొనడిం జరిగిింది.

పాలకలండ నియోజకవర్లంల్ జనసేన ఆత్్మయ సమావేశలం
శతఘని న్్యస్: పాలకొిండ నియోజకవరగొిం, సీతింపేట మిండలిం కుశ్మ్, శింబిం, మల్్, ఇసకగెడడి 
మరియు దారిమల్్ గ్రామస్థినికులతో ఆతీముయ సమావేశిం జరిగిింది. ఈ సమావేశింలో పాలకొిండ 
నియోజకవరగొ జనసేన పార్టా న్యకులు గరా్బన సతితుబాబు మాట్్డ్తూ పార్టాని ప్రజలో్కి 
తీస్కువళ్్ దిశగా జనసైనికులు పనిచేయ్ల్ అని తెల్యజేస్రు. అక్కడ ఉిండే త్గునీట బావిని 
పరిశీల్ించ, బావి మరమతుతుల కోసిం ప్రభుత్ిం దృషటాకి తీస్కువళత్ిం అని హామీ ఇచాచిరు. ఈ 
కార్యక్రమింలో తోట జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

పలమనేరుల్ జనసేనల్ చేరకలు
శతఘని న్్యస్:  పలమనేరు నియోజకవరగొిం, వికోట మిండలింలో జిల్్ కార్యదరిశు పస్పులేట 
దిలీప్ మరియు మిండల ఇింఛారిజు బాబు ల అధ్ర్యింలో పార్టా మిండల కమ్ట్ సమావేశింలో టడిపి 
కి సింబింధిించ యువకులు జనసేనలో చేరడిం జరిగిింది. ఈ కార్యక్రమింలో మిండల న్యకులు 
మ్థున్, విజయ్, హర్ష్, స్ధ, ప్రవీణ్, కళ్్యణ్, సబరిష్, స్బ్రమణ్యిం, జనసేన న్యకులు 
మరియు జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

ఇరగాయి గ్రామంలో శిథిలావస్థ పాఠశాల భవనం
శతఘని న్్యస్: జనసేనపార్టా అరకు పార్మ్ింట్ అధికార ప్రతినిధి మాదాల 
శ్రీరామ్లు, అల్ింగి రామకృష్ణ, మిండల న్యకులు బ్మ్డి మత్యరాజు 
న్తన పాఠశాల భవనిం ఏరాపుట్ చేయ్లని డిమాిండ్ చేశారు

విశాఖపటనిిం జిల్్ అరకు వేల్ మిండలిం మారుమూల ఇరగాయి 
పించాయితీ ఇరగాయి గ్రామింలో మాదాల శ్రీరామ్లు, అల్ింగి రామకృష్ణ 
బ్మ్డి మత్యరాజు ఆదివారిం ఇరగాయి గ్రామ పించాయితీలో పర్యటించ 
గ్రామస్తులతో సమావేశమైన అనింతరిం పాఠశాలలో విదా్యరుథిలతో కల్సి 
పాఠశాల భవన్నిని తనిఖీ చేశారు విదా్యరుథిలు పాఠశాలలో కూరుచిని 
చుదువుకోవడానికి సరైన సథిలిం కూడలేదని వరా్కాలింలో అయితే 
పూరితుగా సలవు ప్రకటించవల్సిిందేనని విదా్యరుథిలు విదా్యరుథిల తల్్ 
తిండ్రులు తెల్పారు పించాయితీల్నే పాఠశాల భవనిం ఇల్ ఉిందింట్ 
మారుమూల గ్రామాలో్ పాఠశాల భవన్లు ఎల్ ఉన్నియో ఈ పాఠశాల 
చూసేతు తెలుస్తుింది పిల్లకు బడికి పమపాలింట్నే భయమేసతుింది అని 
తల్్దిండ్రులు భయ్ిందోళనకు గురవుతున్నిరు ఈ సిందర్మ్గా 
మాదాల శ్రీరామ్లు మాట్్డ్తూ ఇరగాయి గ్రామింలో ఎపుపుడో 
నిరిముించన పాఠశాల భవనిం ఇపుపుడ్ పడిపోయ్ ప్రమాదింలో ఉింది. 
పిల్ల తల్్దిండ్రులు భయపడ్తున్నిరు. పాఠశాల భవనిం పడితే మా 
పిల్ల పరిసిథితి ఎవరికి చెపాపుల్ అింట్ తీవ్ర ఆిందోళన చెిందుతున్నిరు. 
ఇపపుటకైన్ అధికారులు సపుిందిించ న్డ్ నేడ్ కిింద పాఠశాల భవనిం 
మింజూరు చేయ్లని జనసేనపార్టా తరుపున పిల్ల తల్్దిండ్రులు కల్సి 
డిమాిండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమింలో గ్రామస్తులు స్కురు అపపులరాజు, 
మధు, విదా్యరుథిల తల్్దిండ్రులు పాల్గొన్నిరు.

చలో నరసాపురం అన్ని దారులు మత్స్యకార 
అభ్యూననితి సభ వైపే

శతఘని న్్యస్: పెడన, మత్స్యకారుల సమస్యలపై పోరాట్నికి 
జనసేన్ని పవన్ కళ్్యణ్ మత్స్యకార అభు్యననితి సభ పేరుతో ఆదివారిం 
నరస్పురింలో గళిం ఎతతునున్నిరు, పెడన నియోజవరగొిం నుించ పెదది 
ఎతుతున మత్స్యకార సదరులు, జనసైనికులు, జనసేన పార్టా న్యకులు 
దిండ్ కటటా కదిల్రని పెడన నియోజకవరగొ జనసేన న్యకులు ఎస్ వి 
బాబు సమ్ముట అన్నిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఉచత వైదయా శిబిరానికి 
విశేష స్లందన

శతఘని న్్యస్: ఇచాచిపురిం, సింఘ 
సేవకులు, ఇచాచిపురిం బ్డ్ బా్యింక్ గా 
పేర్ిందిన జనసేన రాష్ట్ర జాయిింట్ 
సక్రటర్ తిపపున దురో్యధన రెడిడి పుటటానరోజు 
సిందర్ింగా స్థినిక మిండపల్్లో శనివారిం 
శ్రీకాకుళిం మ్డికవర్ హాసపుటల్ వారి 

సహకారింతో సింబ వామ్, ఆతీముయ, గుల్బీ దళిం సేవా సింఘాల అధ్ర్యింలో ఉచత వైద్య శ్బ్రిం 
నిర్హించారు. ప్ణదాత సేవా సింఘ సహకారింతో రకతుదాన శ్బ్రిం నిర్హించారు. స్మారు 200 
మింది పేదలకు మ్డికవర్ వైద్యలు పర్యవేక్షిించ, వాటకి సింబింధిించ మిందులను ఉచతింగా అిందజేశారు. 
30 మింది రకతుదానిం చేశారు. ఈ కార్యక్రమింలో గ్రామ సరపుించ్ ప్రతినిధి పిటటా మామయ్య, ఎింపీట్సీ 
తరణి బెహీరా, యువ స్ర్య రాింబాబు, కోట రామారావు, మ్రుగు పరేమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

శ్రీకాకుళలం జిల్్ విదాయారథిని, విదాయారుథిల 
సమసయాల పరష్కారానికి కృషిచేస్తుమన్న జనసేన
శతఘని న్్యస్: శ్రీకాకుళిం జిల్్, భగత్ సిింగ్ స్టాడ్ింట్ 
యూనియన్ లీడర్ గా, జనసేన పార్టా సైనికుడిగా కాకర్ 
బాబాజీ శ్రీకాకుళిం జిల్్ విదా్యరిథిని, విదా్యరుథిలకు మీరు 
చదువుతునని ప్రైవేట్ లేదా ప్రభుత్ స్్కల్ లో కానీ కాలేజ్ లో 
కానీ మీకు ఎట్వింట సౌకరా్యలు లేకపోయిన్ ఈ నింబర్ కు 
789302841 వాట్్సప్ దా్రా లేదా ఫోన్ చేసి తెల్యజేసేతు… 
ఆ సమస్యలను పరిష్కరిించే దిశగా క్షేత్స్థియిలోకి తీస్కు వళ్ళి 
సమస్య పరిషా్కరానికి పనిచేదాదిమని తెల్యజేస్రు.

పాల్భిషేకాలు, పూల్భిషేకాలు చేయలంచుకులంటున్న 
ఎమ్్మల్యా కు తిరుమలమ్మ పాలలం కనిపిలంచడలం ల్దా?
శతఘని న్్యస్: జనసేన న్యకుడ్ బొబ్్బపల్్ స్రేష్ బాబు
నల్్రు జిల్్, వింకట్చలిం మిండలిం కేింద్ింలోని తిరుమలమము పాలెిం గ్రామింలో సరే్పల్్ 
నియోజకవరగొ జనసేన పార్టా న్యకుడ్ బొబ్్బపల్్ స్రేష్ బాబు పర్యటించారు. పర్యటించ 
అక్కడ సమస్యలను గ్రామస్తులను అడిగి తెలుస్కున్నిరు. పై కార్యక్రమింలో ఆయన 
మీడియ్తో మాట్్డ్తూ దశాబధి కాల్ల నుించ తిరుమలఅమము పాలెిం వరా్కాలింలో వరద 
నీటతో పూరితుగా మ్ింపుకు గురవుతునని, ఏ పార్టా అధికారింలో ఉన్ని దాని వింక చూడకపోవడిం 
గమన్ర్ిం. ప్రతిస్రి ఎనినికల సమయింలో గ్రామింలో పర్యటించ కచచితింగా మీ సమస్యలను 
పరిష్కరిస్తుమింటూ, ఏదో సింక్ింతి పిండ్గకు కొతతు అలు్డ్ వచచినట్టా ఎనినికల సమయింలో 
హామీ ఇచచి పోవడిం తపపు ఏమీ వలగబెట్టారు అింటూ ఆయన ఎదేదివా చేశారు.వరుసగా రెిండ్ 
పరా్యయ్లు శాసనసభు్యడిగా గెల్చ పాల్భిషేకాలు పూల్భిషేకాలు చేస్కోవడిం తపాపు 
ఆయన ఏిం వలగబెట్టారు అింటూ వా్యఖ్్యనిించారు. ఇకనైన్ తిరుమలఅమముపాలెిం గ్రామానికి 
వింతెన వేసి ఆ గ్రామానిని మ్ింపు నుించ కాపాడాలని లేదింట్ సరే్పల్్ నియోజకవరగొ 
జనసేన పార్టా తరపున తిరుమల అమముపాలెిం గ్రామస్తులతో కల్సి కలెకటారేట్ వదది ధరాని కూడా 
వనుకాడబోమని ఆయన హెచచిరిించారు. ఈ కార్యక్రమింలో రహీిం బాయ్ సిందీప్, శ్రీహరి, 
వింశీ, స్యి శ్రీను తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

ఛత్రపతి శివాజీ జాత్య సేవాపురస్కార్ 
అవారుడు త్సుకున్న స్రె ఓబుల్సు నాయుడు

శతఘని న్్యస్: హైదరాభాద్ లోని కుతు్ల్్పూర్, 
రింగారెడిడినగర్ లో చత్పతి శ్వాజి విగ్రహిం దగగొర 
శ్వాజీ జయింతి వేడ్కలు ఘనింగా నిర్హించ, 
ఛత్పతి శ్వాజీ జాతీయ సేవాపురస్్కర్, అవారుడి 
తీస్కోవడిం జరిగిింది. కొమరోలు మిండలిం 
జనసేన పార్టా అధ్యక్షునిగా సమరథివింతింగా పార్టాని 
బలోపేతిం చేస్తు ప్రజలకు అిండగా నిలుస్తు స్రె 
జనసేవ చారిటబుల్ ట్రస్టా పలు సేవా కార్యక్రమాలు 
చేస్తు జనసేవ చారిటబుల్ ట్రస్టా అధ్యక్షుడిగా కూడా 
పేద విదా్యరుథిలకు విదా్యరిథినులకు డ్రెస్్సలు బ్ట్్ 
టై బెల్టా ఇపిపుించడమే కాకుిండా వారు కూరోచిడానికి 
బెించీలు కూడా వేయిించ ఇది గవరనిమ్ింట్ స్్కల్ 
ఆ ప్రైవేట్ స్్కల్ ఆ అనని విధింగా చేసిన ఘనత 
ఓబ్్స్ న్యుడ్ కి దకు్కతుింది. ఇదే కాకుిండా 
పేదలకు అిండగా నిలుస్తు… నిత్్యవసర 
సరుకులు అవసరమైతే పేదవారికి సమకూరిచి 
శభాష్ అనిపిించుకునని జనసేవ చారిటబుల్ 
ట్రస్టా కు అధ్యక్షుడిగా ఉిండటిం న్ అదృషటాిం అని 
ఓబులేస్ న్యుడ్ అన్నిరు.

ప్రమాదానికి గురైన జనసైనికునికి ఇన్్సరెన్్స 
అలందజేత

శతఘని న్్యస్: రాజోలు, మత్స్యకార 
అభు్యననితి య్త్లో భాగింగా రాజోలు 
నియోజకవరగొిం చింతలపల్్ గ్రామానికి 
చెిందిన క్రియ్శీలక కార్యకరతు సమ్శెటటా 
శ్రీనుకు ప్రమాదవశాతుతు గాయపడి వారిని 
పరామరిశుించ జనసేన పార్టా తరఫున వారికి 

వరితుించే మ్డికల్ ఇన్్సరెన్్స చెకు్కను 50,000 పిఏసి చైరమున్ న్దిండ్ మనోహర్, 
జిల్్ అధ్యక్షులు కిందుల దురేగొష్ లు రాజోలు వైస్ ఎింపీపీ ఇింటపల్్ ఆనిందరాజు 
చేతులమీదుగా అిందచేయటిం జరిగిింది. ఈ కార్యక్రమింలో మల్కిపురిం మిండలిం 
ఎింపీపీ మేడిచర్ సత్యవాణి, రాజోలు జనసేన పార్టా మిండల అధ్యక్షుడ్ స్రిశెటటా 
శ్రీను, గడడిిం మహాలక్ష్మి ప్రస్ద్, పినిశెటటా బుజిజు పాల్గొన్నిరు.
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