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మహిళా సాధికారత, ఆర్ధికాభివృద్ధి జనసేన లక్ష్యం - శ్రీ నాదయండ్ల మనోహర్
మహిళా సాధికారత, ఆర్ధిక అభివృద్ధికి తోడ్పాటు అంద్ంచే విధంగా జనసేన పార్టీ కృషి చేస్తందని  

పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు వెల్లడంచారు. అధ్యక్షులు శ్రీ 

పవన్ కళా్యణ్ గార్ ఆశయాల మేరకు మహిళా శకి్తని మర్ంత మందుకు తీసుకెళ్్లలా  కార్యక్రమాలకు 

రూపకలపాన జరుగుతందని వివర్ంచారు.

ప్రతి జిలా్లలో మహిళలకు ప్రత్్యక కమిటీలు ఏరాపాటు చేసా్తమని, క్షేత్రసాథాయిలో నిసావారధింగా 

పనిచేసే వీరమహిళలకు కమిటీలో్ల పెద్దపీట వేసా్తమని చెపాపారు. వీరమహిళ విభాగం ప్ంతీయ 

కమిటీలతో శుక్రవారం ఉదయం టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిరవాహించారు. పార్టీ పరంగా చేయనున్న భవిష్యత్త 

కార్యక్రమాలపై ద్శానిర్్దశం చేశారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ... “ 

గ్రామీణ భారతదేశంలో ఇపపాటికీ 70 నుంచి 80 శాతం మంద్ మహిళలు వ్యవసాయాన్్న నమ్మకొని 

జీవిసు్తనా్నరు. శ్రమను ఎకుకువగా ధారపోసేద్ వ్యవసాయం, వ్యవసాయ ఆధార్త పనులో్లన్. ఆర్ధిక 

ఇబ్ందులు ఎదురవుతనా్న , కష్టీలకు ఓర్చి, కన్్నటిని ద్గమింగి కన్నబిడ్డల చదువుల కోసం 

ఆరుగాలం కషటీపడుతంట్రు. పొదుపు సంఘాల ద్వారా రుణాలు తీసుకొని వాటిని ఠంచనుగా 

చెల్లంచడంలోనూ మన రాష్ట్ర మహిళలదే ర్కారు్డ. 

ఆరాగానిక్ ఫార్్మంగ్, గ్రీన్ హౌస్ వంటి పథకాలను ప్రోతస్హించండ:  

మహిళ అభ్్యన్నతికి జనసేన పార్టీ వీర మహిళ విభాగం కృషి చేయాల. ఇందులో భాగంగా గ్రామాలో్ల ఆర్ధికంగా వెనుకబడన మహిళలను గుర్్తంచి వార్కి అని్న రకాలుగా 

సాయపడుతూ సవాశకి్తతో నిలబడే విధంగా కృషి చేయాల. సాథానిక పర్స్థాతలకు అనుగుణంగా ఆరాగానిక్ ఫార్్మంగ్, పూలు, కూరగాయల  పెంపకం, గ్రీన్ హౌస్ ఏరాపాటు 

చేయడం వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రతి ఏడ్ద్ వార్కి రూ. 75 వేల నుంచి లక్ష రూపాయలు అదనపు ఆద్యం సమకూర్టటు్ల చేయాల. జిలా్లకో గ్రామంలో దీనిని 

పైలెట్ ప్జెకుటీగా చేపట్టీల. అవసరమైత్ ఆదర్శ రైతల అనుభవాలు, సంటిసుటీల సలహాలను కూడ్ తీసుకొని మహిళలు ఆర్ధికంగా అభివృద్ధి చెందేలా బాధ్యతలు 

తీసుకోవాల. వారం రోజులో్ల దీనిపై పా్లన్ రెడీ చేసుకోవాలని సూచించారు.

నిసావారధి వీర మహిళలకు పెద్దపీట :

ప్రతి జిలా్ల అధ్యక్షుడకి ఒక కమిటీ ఉన్నటు్ల.. ప్రతి జిలా్ల మహిళా అధ్యక్షురాలుకు కూడ్ ఒక కమిటీ ఉంటుంద్. జిలా్ల మహిళ అధ్యక్షులు, మండల అధ్యక్షులు ఎవరన్ద్ 

అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ గారు నిర్ణయిసా్తరు. కషటీపడే మనస్తతవాం, పనితీరు, మండలాలో్ల పర్యటిసా్తరా? లేద్? పార్టీ కోసం ఎంత వరకు సమయం కేట్యించగలరు 

వంటి అంశాలను పర్గణనలోకి తీసుకొని జిలా్ల మహిళ అధ్యక్షులు, మండల అధ్యక్షుల నియామకాలు జరుగుతాయి. మఖ్యంగా పార్టీ కోసం క్షేత్రసాథాయిలో నిసావారధింగా 

పనిచేసే వీర మహిళలకు ఈ కమిటీలో్ల పెద్దపీట వేసా్తం. మహిళల పనితీరును బటిటీ వార్ని కేవలం మహిళా కమిటీలకే పర్మితం చేయకుండ్ మెయిన్ కమిటీలో్ల కూడ్ 

సాథానం కలపాసా్తం. కులాలు, మతాలు, ప్ంతాలకు అతీతంగా ఈ నియమాకాలు ఉంట్యి” అనా్నరు.

పోలవరయం నియోజకవర్యంలో జనయంలో జనసేన

శతఘ్్న నూ్యస్: పోలవరం చిర్రి బాలరాజు పర్యటన వివరాలు, ఉదయం 9 గంటలకి రెడ్డ నాగం 

పాలెం వెళ్్ల రోడు్డలో ఉన్న శ్రీ సుబ్రహ్మణ్్యశవార సావామిని దర్్శంచుకునా్నరు. రెడ్డ నాగం పాలెం 

రోడు్డ చాల అధావానంగా ఉందని చూస్ సంబంద్త అధికారులతో మాట్్లడ్రు. జిలె్లలగూడం 

పంచాయతీ పర్ధిలో గల గ్రామాలో్ల పర్యటించారు. చిర్రి బాలరాజు చిరకాల మిత్రుడు జిఎస్ రెడ్డ 

ని కలస్ కాసేపు మాట్్లడడం జర్గింద్. తవారలో పెళ్్ల చేసుకోబోతన్న గిన్్నపల్ల సమరస్ంహారెడ్డ 

ఇంటికి వెళ్్ల అభినందనలు తెలయజేయడం జర్గింద్. కోయనాగం పాలెం మానుగోపాల గ్రామాలో్ల 

పర్యటించి అకకుడ సమస్యలు ఏంటో తెలుసుకునా్నరు. పెడరాల గ్రామంలో అకకుడ ప్రజలతో మఖ 

మఖి కార్యక్రమం నిరవాయించారు. అకకుడ అన్క సమస్యలు ఉనా్నయని తెలుసుకునా్నరు. పాత 

కుంకాలలో తఫాన్ వల్ల శేఖర్ ఇలు్ల కూలపోయింద్ అని తెలుసుకుని వార్కి కొంత మొత్తం డబ్్ 

ఇచిచి, వార్ కుటుంబానికి అండగా ఉంట్ం అని తెలయ చేసారు. మతా్యల రావు పేట గ్రామాని్న 

సందర్్శంచారు. నాయకులు కోటం లక్షష్మణరావు ఇంటికి వెళ్్ల కాసేపు మాట్్లడడం జర్గింద్. జిలె్లల 

గూడం పర్ధిలో న్ గ్రామాల వార్కి బసుస్ సౌకార్యం లేదని, తాగున్రు, డ్రైన్జీ సమస్య, తఫాన్ 

వల్ల నషటీపోయిన రైతలకు నషటీ పర్హారం వెంటన్ అందజేయాలని పంచాయతీ కార్యదర్్శని కలస్ 

వినతిపత్రం అందజేసారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల అద్యక్షులు గుణపర్్త సత్యనారాయణ, జిలా్ల 

సంయుక్త కార్యదర్్శ పాదం నాగకృష్ణ, పటిటీసీమ గ్రామ అధ్యక్షుడు కర్బండ రాజు, నాయకులు కోటం 

లక్షష్మణరావు, స్ద్దన రామ కృష్ణ, తోట మనోజ్ కుమార్, ఉపాధ్యక్షులు తెలగంశెటిటీ రామ, కురసం 

రమేష్, ప్రధాన కార్యదరు్శలు చీకట్ల సాయి కృష్ణ మూర్్త, మామిడపల్ల ప్రసాద్, కాకి అయ్యపపా, తర్ం 

రమేష్ పాల్గానా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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జనసేన పీఏసీ సభ్యులు నాగబాబు ను మర్యుదపూర్వకయంగా 
కలసిన సారే ఓబులేషు నాయుడు

శతఘ్్న నూ్యస్: గిద్దలూరు 
నియోజకవరగాం, కొమరోలు 
మండలం జనసేన పార్టీ 
అధ్యక్షుడు సార్ ఓబ్లేషు 
నాయుడు గురువారం 
రాత్రి హైదరాబాద్ 
శిలపాకళా వేద్కగా జర్గిన 
“న్తాజీ” పుస్తక సమీక్షా 

కార్యక్రమంలో పాల్గాని, అనంతరం జనసేన పీఏసీ సభ్్యలు నాగబాబ్ ఇంటికి వెళ్్ల 
ఆయనను మరా్యదపూరవాకంగా కలవడం జర్గింద్. ఈ సందర్ంగా ఆయన మా 
యొకకు యోగ క్షేమాలు అడగి తెలుసుకుని.. కొమరోలు మండలంలో ప్రజలకు అండగా 
ఉంటూ.. జనసేన భావాలను ప్రజలో్లకి తీసుకెళా్లలని పిలుపునిచాచిరు.

సేవాగుణయం ప్రతి ఒక్కరు అలవాటు చేసుకోవాలి : 
జనసేన నాయకులు ర్హుల్ సాగర్

శతఘ్్న నూ్యస్: 
రామ్ చరణ్, ఎన్టీఆర్ 
నటించిన త్రిబ్ల్ 
ఆర్ స్నిమా మర్యు 
మెగా పవర్ సాటీర్ రామ్ 
చరణ్ పుటిటీనరోజు 
వారోతస్వాలో్ల భాగంగా 
ఎమి్మగనూర్ తాలూకా 
మెగాఫా్యన్స్ సేవాసమితి 

ఆధవార్యంలో సాథానిక మానస్క వికలాంగుల కేంద్ం నందు పాలు, బ్రెడ్, బిస్కుటు్ల పంపిణీ 
కార్యక్రమం చేపటటీడం జర్గింద్. ఈ సందర్ంగా తాలూకా అధ్యక్షులు రాహుల్ సాగర్ 
మాట్్లడుతూ భారతదేశం గర్వాంచదగగా స్నిమా త్రిబ్ల్ ఆర్ అని కొనియాడ్రు. 
రాజమౌళ్ గార్ దర్శకతవాంలో మా అభిమాన నటుడు రామ్ చరణ్ హీరోగా మరెనో్న 
స్నిమా రావాలని స్నిమాలన్్న ఘన విజయం సాధించాలని ఆశాభావం వ్యక్త పర్చారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో రమేష్, రామంజి, సుర్ష్ తద్తరులు పాల్గానా్నరు.

గర్భాన ఆధ్వరయుయంలో జనసేన క్రియాశీలక సభయుత్వ అవగాహన 
కారయుక్రమయం

శతఘ్్న నూ్యస్:  జనసేన 
పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యతవాం 
పై అవగాహన కలపాంచే 
కార్యక్రమంలో భాగంగా 
శుక్రవారం పాలకొండ 
నియోజకవరగా జనసేన 

పార్టీ నాయకులు గరా్న సతి్తబాబ్ “యరకరాయపురం” గ్రామంలో ఇటుక పని 
చేసుకుంటున్న కుమ్మర్ వృతి్త వాళ్లకు క్రియాశీలక సభ్యతవాం పై అవగాహన కలపాంచారు. 
ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్్లడుతూ.. బడుగు బలహీన వరాగాల ప్రజల సంక్షేమం, 
మర్యు ఆంధ్రరాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం అధ్యక్షులు పవన్ కళా్యణ్ నిరంతరం తపిసూ్త 
పార్టీలో సభ్్యల క్షేమం కోసం పెద్ద మనసుతో ఈ క్రియాశీలక సభ్యతవా కార్యక్రమానికి 
శ్రీకారం చుట్టీరని అనా్నరు. అలాగే గ్రామ సాథాయిలో పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేసూ్త.. 
జనసేన పార్టీ వైపు మొగుగా చూపుతన్న ప్రజలకు క్రియాశీలక సభ్్యలు భరోసా ఇవావాలస్న 
అవసరం ఉందని తెలయచేసారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసనికులు పాల్గానా్నరు.

కప్పలదొడ్డి ఇసుక దొయంగలు ఎవరు?
శతఘ్్న నూ్యస్: పెడన 
నియోజకవరగాం గూడూరు 
మండలం కపపాలదొడ్డ 
గ్రామంలో యదేచ్ఛగా 
అక్రమ మైనింగ్ 
జరుగుతంద్. ప్రతిరోజు 
వందలకొదీ్ద టిపపార్లతో 
ఇసుక అక్రమంగా 

తిసుకుపోతనా్నరు. ఇంత జరుగుతనా్న రెవెనూ్య స్బ్ంద్ అ చుటుటీపకకులకు రాకపోవడం 
పలు అనుమానాలకు తావిస్తంద్. సాథానిక ఎమె్మలే్య జోగి రమేష్ అండదండలతోన్ ఈ 
వ్యవహారం అంతా జరుగుతంద్ అన్ద్ బహిరంగ రహస్యం. మైనింగ్ చేసు్తన్న భూమి 
ప్రభ్తవా భూమి. సాథానిక ఎసీస్లకు ప్రభ్తవాం గతంలో బి ఫారం పట్టీలు ఇవవాడం జర్గింద్. 
భూమిని సాగు చేసుకున్ హకేకు తపపా అమ్మకున్ హకుకు లేదు. కాన్ మొదటిగా కపపాలదొడ్డ 
వారు్డ న్ంబరు దగగారు్నండ అర ఎకరం భూమి కొనుగోలు చేస్ మైనింగ్ ప్రంభించి, పకకున 
ఉన్న అమాయకపు రైతలను నయానో, భయానో వార్ ద్ర్లోకి తెచుచికొని ఆ భూమిని 
కూడ్ సావాధీనపరచుకొని అక్రమ మైనింగ్ కొనసాగిసు్తనా్నరు. మైనింగ్ నిబంధనలకు 
విరుదధింగా 15 నుండ 20 ఫీట్ల లోతకు ఇసుకను తవువాతూ పంటపొలాలను చెరువులు 
మాద్రి చేసు్తనా్నరు. దీంతో పకకు రైతలు ఆందోళనకు గురవుతనా్నరు. పగలు రాత్రి అన్ 
త్డ్ లేకుండ్ ఇసుకను 24 గంటలు అక్రమ రవాణా చేసూ్తన్ ఉనా్నరు. ఈ టిపపారు్ల 
కూడ్ కపపాలదొడ్డ గ్రామంలో నుండ వెళ్లడం ద్వారా గ్రామసు్తలు తీవ్ర ఇబ్ందులకు 
గురవుతనా్నరు. జోగి రమేష్ ఎమె్మలే్య అయినపపాటి నుండ పెడన నియోజకవరగాంలోని 
నాలుగు మండలాలో్ల విపర్తమైన అక్రమ ఇసుక దంద్ జరుగుతంద్. రోజువార్ 
వేలకొదీ్ద టిపపార్ లతో ఇసుకను నియోజకవరగాని ద్టించి వేసు్తనా్నరు. ఎకకుడ్ నిబంధనలు 
పాటించడం లేదు. ఒక సామాను్యడకి తన ఇంటి నిరా్మణ అవసరాల కోసమో, లేక తన 
పశువుల పాక భరత్ కోసమో ఒకకు ట్రాకటీర్ మటిటీ కావాలనా సవాలక్ష నిబంధనలు చెపేపా 
రెవెనూ్య అధికారులు, ఇని్న వేల టిపపార్ ఇసుకను అక్రమంగా తరలంచుకు పోతంటే 
కళ్లపపాగించి చోద్యం చూసు్తనా్నరు. మన నియోజకవరగాం తీర ప్ంతం. ఇపపాటికే మంచిన్టి 
బావులు కలుషితమై ఉపుపా న్రుగా మారాయి. ఇదే రకంగా అక్రమ మైనింగ్ జరుపుతూ 
ఇసుకను తరలంచినా ఎడల రాబోయే రోజులో్ల ఈ ప్ంతం పెను ప్రమాద్నికి గురయే్య 
అవకాశాలు ఎకుకువగా ఉనా్నయి. ఇపపాటికైనా నిద్రావసథాలో ఉన్న రెవెనూ్య వ్యవసథా మేల్కుని 
ఇసుక అక్రమ మైనింగు్న అర్కటిటీ, ఇసుక బకాసురుల నిజసవారూపాని్న బయటపెట్టీల 
అని జనసేన పార్టీ డమాండ్ చేసు్తందని పెడన నియోజకవరగాం జనసేన నాయకులు ఎస్ 
వి బాబ్ సమె్మట అనా్నరు.

ర్మచయంద్రపురయం మునిసిపల్ కమీషనర్ కి వినతిపత్రమిచ్చిన పోలిశెట్టి
శతఘ్్న నూ్యస్: రామచంద్పురం 
పటటీణమ 20వ వారు్డ హౌస్ంగ్ 
బోరు్డ ఎల్.ఐ.జి కాలన్లోని 
ప్రజలంతా రోడు్డ సమస్య వల్ల సూకుల్ 
కి వెళ్ళే చిన్న పిల్లలు, పెద్దవాళ్్ల, 
మహిళలు, వృదుధిలు చాలా 
ఇబ్ందులకు గురవుతనా్నరు. 
ఈరోడు్డ గత కొని్న సంవతస్రమల 
మందు నుండ వరాషాల కారణంగా 
రోడు్డ పూర్్తగా మనిగిపోయి డ్రైన్జీ 
న్ళ్్ల ఇళళేలోకి వచిచి ప్రజలు తీవ్ర 
ఇబ్ందులకు గురవుతనా్నరు. ఈ 
కలుషితమైన న్రు రోడ్లపై నిలవ 
ఉండడం వలన చిన్న పిల్లలు 
తరచుగా వీధులలో తిరుగుతూ 
ఉండడం వల్ల డంగూ్య మలేర్యా 
వా్యధుల భార్నపడుతనా్నరు. ఈ 
రోడు్డ యెుకకు పర్స్థాతి గత 10 

సంవతస్రాల నుండ పటిటీంచుకోనిపర్స్థాతి. అకకుడున్న ప్రజలు అధికారులకు ఎని్న సారు్ల 
తెలయజేస్న వారు ఈ రోడు్డను వేయడం లేదని తెలయజేయడం జర్గింద్… తక్షణమే 
ఈ వీధిలో పల్లంగా ఉన్న ఈ రోడు్డను ఎత్తగా చేస్ న్రు రోడ్ల పై నిలవా ఉండకుండ్ 
ప్రజల యెుకకు అభ్యరధిన మేరకు తక్షణమే రోడు్డ వేయవలస్ంద్గా మనిస్పల్ కమీషనర్ 
ని కోరుచునా్నను. అంత్కాకుండ్ ఈ ఎల్.ఐ.జి కాలన్లో పందులు స్్వార విహారం 
చేసూ్త చుటుటీప్రకకుల ఉన్న చిన్న పిల్లలు భయభ్ంతలకు గురవుతనా్నరు.వాటిపై తక్షణ 
చర్యలు తీసుకొని వాటిని వేర్ ప్రదేశానికి తరలంచాలని మనిస్పల్ కమిషనర్ ని కోరుతూ 
వినతిపత్రం అందజేయడం జర్గింద్. ఈ కార్యక్రమంలో తూరుపాగోద్వర్ జిలా్ల జనసేన 
పార్టీ కార్యదరు్శలు బ్ంగరాజు సంపత్ సత్యనారాయణ మూర్్త రామచంద్పురం 
పటటీణం మూడో వారు్డ కౌనిస్లర్ అంకం శ్రీనివాస్, నంబ్లనాగు, వడీ్డ సతి్త బాబ్, 
రాంబాబ్ నాయుడు, కొలగాని సతీష్, పోలశెటిటీ మణికంఠ సావామి తద్తర హౌస్ంగ్ 
బోర్్డ కాలన్ ఎంపా్లయిస్ పాల్గానడం జర్గింద్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మార్్కపురయం జిల్్ల సాధన కై సైకిల్ యాత్ర

శతఘ్్న నూ్యస్: మారాకుపురం పటటీణం సాథానిక ప్రెస్ క్లబ్ నందు మీడయా సమావేశం 
ఏరాపాటు చేయడమైనద్. ఈ సమావేశంలో భాగంగా జిలా్ల సాధన సమితి నాయకులు 
మారాకుపురం జిలా్ల సాధన కోసం సకిల్ యాత్ర చేయుటకు నిర్ణయించారు. ఈ 
సమావేశంలో జిలా్ల సాధన సమితి వైస్ ఛైర్మన్ మర్యు జనసేనపార్టీ మారాకుపురం 
నియోజకవరగా ఇంచార్జి ఇమ్మడ కాశీనాధ్, జిలా్ల సాధన సమితి ఛైర్మన్ కందుల 
నారాయణరెడ్డ, జిలా్ల సాధన సమితి ట్రెజరర్ వకకులగడ్డ మల్లకారుజిన, జనసేనపార్టీ 
ప్రకాశం జిలా్ల కార్యదర్్శ తిరుమలశెటిటీ వీరయ్య, సీపీఐ పార్టీ నాయకులు అందే నాసరయ్య, 
కాసీం, సీపీఎం పార్టీ నాయకులు సమయ్య, రఫీ, ఆమ్ ఆదీ్మ పార్టీ నాయకులు వేశపోగు 
సుదర్శన్ పాల్గానా్నరు.

కిర్ణా షాపు ప్రారయంభోతసివయంలో జనసేన నాయకులు
శతఘ్్న నూ్యస్: కరూ్నల్ జిలా్ల, కొత్తపల్ల మండలం మసలమడుగు గ్రామంలో శుక్రవారం 
ఉదయం కొత్త కిరాణా ష్పు ప్రంభించడం జర్గింద్ ఇందులో మఖ్య అతిధిగా జనసేన 
పార్టీ నాయకులు ఎస్.గి ఇకా్ల్ మర్యు జనసనికులు మర్యు ఇతర గ్రామ పెద్దలు 
పాల్గాని విజయవంతం చేయడం జర్గింద్.

జనసైనికుడు విషుణుమొలకల శ్రీనివాసర్వు కు శ్రదధియంజలి
శతఘ్్న నూ్యస్: జనసేన పార్టీ 
కార్యక్రమాలలో చురుగాగా 
పాల్గాంటూ పార్టీ అభివృద్ధి కోసం 
ఎంతో కృషి చేస్న గుంటూరు 
జిలా్ల, వేమూరు మండలం, 
వేమూరు నియోజకవరగాం, చావల 
గ్రామానికి చెంద్న జనసనికుడు 
శ్రీ విషు్ణమొలకల శ్రీనివాసరావు 
మరణించారు. రోజువార్ వృతి్త 
అనంతరం ఇంటికి బయలుదేర్న 
మన జన సనికుడు విషు్ణమొలకల 
శ్రీనివాసరావు ప్రమాదవశాత్త 

కుకకు అడ్డం వచేచి సర్కి ఆ కుకకుని తపిపాంచబోయి బైకు స్కుడ్ అయి్య.. కింద పడే 
సర్కి తలకి బలమైన దబ్ తగలడం వలన ప్ణాలు కోలోపాయారు.. జనసేన 
పార్టీ తరపున వార్కి శ్రద్ధింజల ఘటిసూ్త.. వార్ కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి 
తెలయజేయడం జర్గింద్.

కొదమ గూడా గ్రామయంలో మయంచ్నీట్ సమసయును 
తీరచియండ్: మురళి

శతఘ్్న నూ్యస్: కొండబ పంచాయతీ, కొదమ గూడ్ గ్రామంలో సుమారు మూడు న్లలుగా.. 
మంచిన్టి సరఫరా లేక గ్రామ ప్రజలు నానా అవసథాలు పడుతూ.. కలుషితమైన న్టిని 
తాగడం వలన గిర్జనులు అనారోగా్యలకు గుర్ అవుతనా్నరు. ఈ విషయంపై జనసేన పార్టీ 
నాయకుడు మరళ్.. గిర్జనులకు అండగా మాట్్లడుతూ.. ప్రజల ఇబ్ందులను గమనించి 
ఇపపాటికైనా అధికారులు సపాంద్ంచాలని తెలపారు.. లేనియెడల ఇందుకు నిరసనగా 
సమవారం నాడు మండల కేంద్ంలో జనసేన పార్టీ ఆధవార్యంలో మర్యు గ్రామసు్తలతో 
ధరా్న కార్యక్రమం నిరవాహిసా్తమని నాయకులు తెలపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ 
నాయకులు కొర్రా ప్రవీణ్, గుజజిల మంగళ, దండుసేన నవీన్ కుమార్, కిలో్ల ప్రభాకర్, వీర 
మహిళ, రత్న ప్రియా, గ్రామ పెద్దలు, మహిళలు పాల్గానా్నరు.

శ్రీశ్రీశ్రీ నవదుర్ అమ్మవార్ ఆలయ ప్రారయంభోతసివాలలో ఎనిని ర్జు
శతఘ్్న నూ్యస్: రాజం, ర్గిడ మండలం 
లచచిన వలస గ్రామ జనసనికుల ఆహావానం 
మేరకు శ్రీశ్రీశ్రీ నవదురగా అమ్మవార్ ఆలయ 
ప్రంభోతస్వానికి రాజం నియోజకవరగా 
జనసేన నాయకులు ఎని్న రాజు పాల్గాని, 
పూజ కార్యక్రమాలు నిరవాహించడం 

జర్గింద్. ఈ కార్యక్రమంలో ర్గిడ మండలం జనసనికులు పాల్గానడం జర్గింద్.
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