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‘అమ్మ ఒడి’కి మంగళం పాడందుకే ఆంక్షలు
* నవ రత్నాల్లో ఒక్కో రతనానం రాలిపోతనంది

వైసీపీ ప్రభుత్నం తన పథకాలను త్నే కాలగర్నంల్ కలిపేసుకొనేనందుకు సిద్ధమనందని 

జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదనండలో మనోహర్ ఒక ప్రకటనల్ 

విమర్శనంచారు. అనందుల్ భాగనంగానే ‘అమ్మ ఒడి’ పథకానినా క్రమనంగా పకకోకు పెట్టీసేనందుకే 

ఆనంక్షలు విధిస్తనంది. ప్రసు్తత విద్్య సనంవత్సరనంల్ ఈ పథకనం నునంచి ఒకకో నయా పైసా కూడా 

లబ్్ధద్రులకు ఇవ్కునండా ఎగ్గొట్టీరు. లబ్్ధద్రులు ప్రశ్నాసే్త జులైల్ ఇసా్తనం అని చెపాపారు. 

రాబోయే విద్్య సనంవత్సరనంల్ కూడా అమ్మ ఒడి డబ్బులు ఇవ్కునండా ఎలా తపపానంచుక్వాలా 

అని ఇపపాటి నునంచే జగన్ రెడిడి ప్రభుత్నం ఆల్చనలు మొదలుపెటిటీనంది. అనందుల్ భాగనంగానే 

విదు్యత్ వాడకనం 300 యూనిట్లో ద్టితే అమ్మ ఒడి కట్ చేసా్తమని ప్రకటినంచారు. వేసవి 

కాలనంల్ విదు్యత్ వాడకనం కచిచితనంగా పెరుగుతనంది. ఇపపాటి వాడకనం ప్రకారనం చూసే్త 

కచిచితనంగా ఎకుకోవ యూనిట్లో ఉనంట్యి. కావాలనే ఈ సమయానినా ఎనంచుకొని అమ్మ 

ఒడి పథకానికి పేద తలులోలను అనరుహులను చేసేనందుకు వైసీపీ ప్రభుత్నం సిద్ధమనంది. పేదలు 

చాలా చోటలో చిననాచిననా ఇళ్ళల్ నివాసనం ఉనంట్రు.. వాళ్ళకు నాలుగైదు వాట్లకు ఉమ్మడి 

మీటర్ ఉనంట్నంది. అప్పాడు కచిచితనంగా ఎకుకోవ విదు్యత్ వాడకనం నమోదు కావచుచి. ఇలానంటి 

నిబనంధనత లబ్్ధకి దూరనం అవుత్రు. అలాగే ఆధార్ కారుడిల్ జిలాలో పేరులో మారుచిక్వాలి అనే నిబనంధన కూడా ప్రజలను మనండుటనండల్లో ఆధార్ కేనంద్రాల మనందు 

నిలబెడుతనంది. కాయకషటీనం మీద బతికేవాళ్్ళ ఆధార్ కారుడిల్ మారుపాలకు కచిచితనంగా పనులకు కనీసనం రెనండుమూడు రోజులు దూరనం కాక తపపాదు. ఏదో విధనంగా పేద 

తలులోలను అమ్మ ఒడికి దూరనం చేయడమే ప్రభుత్ ఉద్దేశనంగా కనిపస్తనంది. పథకనం తొలి నునంచి కూడా ప్రభుత్నం మాట మారుస్్తనే ఉనంది. పేద తలులోలు తమ బ్డడిలను 

చదివినంచుకొనేనందుకు డబ్బులు ఇసా్తను అని ప్రచారనంల్ చెప్పాకొని... అమలు చేసే సమయనంల్ ఒక బ్డడికే ఇసా్తమని జగన్ రెడిడి ప్రభుత్నం మోసనం చేసినంది. 2021-22 

విద్్య సనంవత్సరానికి వచేచిసరకి లబ్్ధ ఇవ్కునండా ఎగ్గొట్టీరు. 2022-23ల్ కూడా అమ్మ ఒడికి విద్్యరుథులను దూరనం చేసే పనిల్ ఉనానారు. క్రమనంగా ఈ పథకానికి 

మనంగళనం పాడబోతనానారు. ప్రణాళిక లేని వైసీపీ ప్రభుత్నం మొదలుపెటిటీన నవరత్నాల్లో ఒక్కో రతనానం రాలిపోతనందని ప్రజలు గ్రహిసు్తనానారని శ్రీ నాదనండలో మనోహర్ 

పేర్కోనానారు.

అగ్ని ప్రమాద బాధితులను ఆదుకొనని పేడాడ రామ్్మహన్
ఆమద్లవలస నియోజకవరగొనం, పనందూరు మనండలనం, నరసాప్రనం గ్రామనంల్ నేడు అగ్నా ప్రమాదనం 

సనంభవినంచినంది. విషయనం తెలుసుకుననా జనసేన పార్టీ నియోజకవరగొ ఇనంచార్జీ పేడాడ రామో్మహన్ రావు 

హుట్హుటిన బయలుద్ర సాథునిక కార్యకర్తలత కలిసి ఘటనా సథులానికి చేరుకుని పరసిథుతిని అడిగ్ 

తెలుసుకునానారు. అననంతరనం బాధితలను ఆదుకునేనందుకు ప్రభుత్నం అనినా విధాలా చర్యలు చేపట్టీలని 

క్రారు. అలాగే అధికార ప్రభుత్నం ఇళలోను అనరుహులకు కేట్యినంచి, ఇట్వనంటి అరుహులైన పేద వారని 

విస్మరసు్తనానారని మనండిపడాడిరు. అననంతరనం జనసేన పార్టీ తరుప్న తక్షణ సాయనం కినంద నిత్్యవసర 

సరుకులను అనందచేసి, భవిష్యత్తల్ అనినా రకాలుగా సహాయనం చేసేనందుకు కృషి చేసా్తమని హామీ ఇచాచిరు. 

ఈ కార్యక్రమనంల్ రామో్మహన్ రావుత పాట్ సాథునిక నాయకులు, చిననానం నాయుడు, రమణ, బాబ్రావు, 

సురేష్, శ్వ, లక్షష్మణ్, వసనంత్, హర, సనంతష్, తదితరులు పాల్గొనానారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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విదుయుత్  కోతలు, పనునిల బాదుడుపై నిరసన రాయులీ
శతఘ్నా న్్యస్: యలమనంచిలి, ఏప్రిల్ 14, ప్రభుత్్నికి వ్యతిరేకనంగా జనసేన పార్టీ 
రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి సునందరప్ విజయ్ కుమార్ ఆధ్ర్యనంల్ యలమనంచిలి 
పటటీణనంల్ విదు్యత్ క్తలపై మరయు పెనంచిన విదు్యతలో చార్జీలు పై  కాగడాల రా్యలీ త 
నిరసన తెలిపారు. ఈ సనందర్నంగా విజయ్ కుమార్ మాట్లోడుతూ   రాష్ట్రానినా చీకటి 
రాజ్యనం చేసారని ప్రజలు అనంధకారనం ల్ బ్రతకు తనానారని వైసీపీ ప్రభుత్ నిరనంకుశ 
వైఖర, పనునాల బాదుడుత అనినా వరాగొల ప్రజలు ఇబబునందులు పడుతనానారని ఆవేదన 
వ్యక్తనం చేశారు. కార్యక్రమనంల్ పార్టీ పటటీణఅధ్యక్షుడు క్రారు నరేష్, బోద్ధప్ శ్రీను, 
మరయు నాలుగు మనండలాల  మనండల పార్టీ అధ్యక్షులు  సమనాయుడు, సెక్రటర్ 
భాసకోర్,మాజీ సరపానంచ్ లవుడు ల్వరాజు, ప్రకాష్, ప్రసాదు, చోపాపా శ్రీను, చిటిటీ బాబ్, 
పార్టీ నాయకులు మరయు వేలాది కార్యకర్తలు పాల్గొనానారు.

నిరుపేద కూలి కుటంబానికి
 జనసేన పార్టీ చేయూత

శతఘ్నా న్్యస్: మచిలీపటనానం నియోజకవరగొ పరధిల్ని, చినకరగ్రహారాని చెనందిన 
మెరుగు నాగబాబ్ ఇటీవల అనారోగ్యనంపాలై కూలిపనులకు కూడా వెళలోలేని సిథుతిల్ 
ఉనానాడు. ఆ నిరుపేద కుట్నంబానికి (ఎన్.ఆర్.ఐ) చలమలశెటిటీ బాలాజీ 10 
వేలరూపాయలు మరయు జనసేన పార్టీ మచిలీపటనానం ఇనంచార్జీ బనండి రామకృష్ణ 
ఆ కూలిన కుట్నంబ సభు్యలను పరామర్శనంచి తన వనంత 10 వేల రూపాయలు 
కలిప మొత్తనం 20 వేల రూపాయల నగదును ఆ పేద కుట్నంబానికి అనందజేశారు. 
ఈ సనందర్నంగా బనండి రామకృష్ణ మాట్లోడుతూ.. చాలా నిరుపేద కుట్నంబనం అని.. 
దయనీయ సిథుతిల్ ఉననా ఆ పేద కుట్నంబానికి ప్రభుత్పరనంగా ఆరథుక సాయనంఅనందినంచి 
ఆదుక్వాలని, అలాగే స్చ్నంద సనంసథులు మానవత్వాదులు తమ వనంత ఆరథుక 
సహాయానినా మెరుగు నాగబాబ్ కుట్నంబానికి అనందజేయాలని తెలిపారు. జనసేన 
పార్టీ ఆ కుట్నంబానికి అనండగా ఉనంట్నందని అనానారు. ఈ కార్యక్రమనంల్ మచిలీపటనానం 
జనసేన పార్టీ నగర అధ్యక్షుడు గడడినంరాజు, విననాక్ట శ్రీకానంత్, బొదుదేల పవన్, 
మతి్తరెడిడి పృథ్్ తదితరులు పాల్గొనానారు.

కౌలు రైతు కుటంబానిని పరామర్శంచిన జనసైనికులు

శతఘ్నా న్్యస్:  ఎనీటీఆర్ 
జిలాలో, కనంచికచరలో మనండలనం, 
పెనండా్యల గ్రామనంల్ జి. 
నర్సనంహారావు 22ఎకరాల 
భూమలను కౌలుకు 
తీసుకొని సాగుచేస్్త.. 
తెలిసిన వాళలోనందర దగగొర 
అప్పాలు చేసి, పనంటలు 
నషటీనం రావడనంత ప్రుగుల 
మనందు త్గ్ ఆత్మహత్య 
చేసుకునానారు. నర్సనంహారావు 
కుట్నంబసభు్యలను మనండల 

నాయకులు షేక్ పెదదేబాజీ, వెనంకట స్ర్య తేజ పరామర్శనంచి మీ కుట్నంబానికి 
జనసేన పార్టీ అనండగా ఉనంట్నందని భరోసా ఇచాచిరు. జిలాలో నాయకులకు దగగొరకి 
తీసుకెళిలో మీకు నా్యయనం చేసా్తమని అని జనసైనికులు హామీ ఇచాచిరు.

మచిలీపటనిం జనసేన ఆధ్వరయుంలో 
డొక్కా సీతమ్మ చలివంద్ం

శతఘ్నా న్్యస్: మచిలీపటనానం నియోజకవరగొనం, జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ సేవా 
స్ఫూర్త త.. మనండు వేసవిల్ ప్రజల ద్హార్తని తీరేచినందుకు గాన్.. మచిలీపటనానం సాథునిక 
బైపాస్ రోడ్ ల్ని జనసేన పార్టీ తరఫున డొకాకో సీతమ్మ వార చలివేనంద్నం ఏరాపాట్ 
చేయడనం జరగ్నంది.

రాజమహంద్రవరం మున్్సపల్ కార్పోరేషన్ కమిటీ 
కారాయూవర్గ సమావేశం

శతఘ్నా న్్యస్: రాజమహనంద్వరనం మని్సపల్ కారోపారేషన్ కమిటీ కారా్యవరగొ 
సమావేశనం శ్రీ వై.శ్రీనివాస్ అధ్యక్షన జరగ్నంది. ఈ కార్యక్రమానికి మఖ్య అతిథ్గా 
తూరుపాగోద్వర జిలాలో అధ్యక్షులు శ్రీ కనందుల దురేగొష్ గారు మరయు రాష్ట్ర లీగల్ 
సెల్ ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ AVNS రామచనంద్రావు గారు రాజమనండ్రి నగర ఇనంచార్జీ 
అతి్త సత్యనారాయణ గారు రాజనగరనం ఇనంచార్జీ మేడా గురుదత్తప్రసాద్ జిలాలో 
కార్యదర్శలు జామి సత్యనారాయణ గారు. తేజోమరు్తల నరసినంహ మూర్త గారు 
నగర కమీటీ సభు్యలు పాల్గొనానారు. ఈ సనంధర్నంగా అనేక తీరా్మనాలు చెయ్యడనం 
జరగ్నంది మఖ్యనంగా పార్టీ బల్పేతనం, వారడి కమిటీలు వెయ్యడనం జరగ్నంది.

శతఘ్నా న్్యస్: జనసేనాని స్పార్తత జనసేన 
రైత భరోసా నిధికి గల్ఫూ సేన విరాళనం
జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
రైత భరోసా యాత్రకు గల్ఫూ సేన జనసేన 
సనంఘీభావనం తెలుప్తూ.. జనసేన రైత 
భరోసా నిధికి 1,18,000 రూ. లు.. అక్షరాలా 
లక్షా, పదదేనిమిది వేల రూపాయిల విరాళనంను 
గల్ఫూ సేన.. జనసేన యూఏఈ టీమ్ రతనానం 
ద్్రా పార్టీకి అనంద చేశారు.
విరాళ్లు అనందజేసిన వార వివరాలు.
కే.డి.వి.ఎస్. నారాయణ
కేసర. త్రిమూరు్తలు
యమ్. వీర ప్రసాద్
అపాపాజి
రవి వర్మ
సినంగ్ర. రవి
యుగనంథర్
ప. శ్రీకానంత్
పోతరాజు. చినానా నాయుడు
నాగేశ్ర రావు

వారణాసి. శ్రీనివాసారావు
వెనంకట దురాగొరావు
నవీన్ కుమార్ పట్నాయక్
జడుడి. రామ
సమతనం. బాలాజి
ఈ సనందర్నంగా జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్్యణ్ వారకి పేరు పేరునా కృతజ్ఞతలు 
తెలియజేశారు.

జనసేనాన్ స్పోర్తితో జనసేన రైతు భర్సా న్ధికి 
గల్ఫ్ సేన విరాళం

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

సాకే మురళీకృష్ణ కు ఘన సన్్మనం
శతఘ్నా న్్యస్: అననంతప్రనం జిలాలో, జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధిగా ఎనినాకైన 
శ్నంగనమల నియోజకవరగొ సీనియర్ నాయకులు సాకే మరళీకృష్ణను జనసేన పార్టీ జిలాలో 
ఉపాధ్యక్షుడు కునంటిమదిదే జయరానం రెడిడి ఘననంగా సనా్మనినంచారు.

ఈ కార్యక్రమనంల్ నగర అధ్యక్షుడు పదిలి బాబూరావు, జిలాలో ఉపాధ్యక్షుడు అనంకె 
ఈశ్రయ్య, ప్రద్న కార్యదర్శ నాగేనంద్, జిలాలో కార్యదర్శ విజయ్, రాపా్తడు ఇనంచార్జీ 
సాకే పవన్ కుమార్రు, జిలాలో కార్యవరగొ సభు్యలు, నగర కమిటీ సభు్యలు తదితరులు 
పాల్గొనానారు. ఈ సనందర్నంగా సాకే మరళీకృష్ణ ప్రతి ఒకకోరకీ పేరుపేరునా దన్యవాద్లు 
తెలియజేసారు.

కుల, మతాలకు అతీతంగా పసుపులేటి ఛారటబుల్ 
ట్రస్టీ సేవలు: దారం అనిత

శతఘ్నా న్్యస్: ప్రజలకు సేవ చేయాలనే బలమన సనంకలపానం ఉనంట్  ఏదైనా 
సాధినంచవచచినని.. అనందుకు పసుప్లేటి ఛారటబ్ల్ ట్రస్టీ గ్పపా ఉద్హరణ అని 
జనసేన పార్టీ చితూ్తరు జిలాలో ప్రధాన కార్యదర్శ ద్రనం అనిత పేర్కోనానారు.  గురువారనం 
మదనపల్లో టౌన్ సిటిఎనం రోడుడి సేటీట్ బా్యనంక్ ఆఫ్ ఇనండియా సమీపనంల్ పసుప్లేటి 
చారటబ్ల్ ట్రస్టీ కారా్యలయనం ప్రారనంబ్నంచారు. ఈ కార్యక్రమానికి జనసేన పార్టీ 
చితూ్తరు జిలాలో ప్రధాన కార్యదర్శ ద్రనం అనిత, కడప పసుప్లేటి విశ్నాథ్, రైలే్క్డూరు 
సుబాబురాయుడు, శనంకర సునీల్, కమలాప్రనం శ్రీనివాసులు, మదుకూరు వినోద్ 
కుమార్ మఖ్య అతిధిలుగా హాజరైనారు.  ఈ సనందర్నంగా ద్రనం అనిత మాట్లోడుతూ.. 
తెలుగు రాష్ట్రాలల్ వుననా పసుప్లేటి వనంశసుథులు ఓ బృహత్తర కార్యక్రమానికి శ్రీకారనం 
చుటటీడనం సనంతషనంగా ఉనందనానారు. పేదలకు సాయనం చేయాలనే గ్పపా సనంకలపానంత 
పసుప్లేటి వనంశసుథులు పసుప్లేటి చారటబ్ల్ ట్రస్టీ ఏరాపాట్ చేయాలని సనంకలిపానంచడనం 
జరగ్నందనానారు. పసుప్లేటి చారటబ్ల్ ట్రస్టీ ద్్రా కుల, మత్లకు అతీతనంగా పేద 
ప్రజలకు సహాయ పడాలనే వార ఆల్చన విధనంగా గ్పపాగా వునందని కిత్బ్నిచాచిరు. 
పసుప్లేటి ఛారటబ్ల్ ట్రస్టీ ద్్రా సేవా కార్యక్రమాలు విస్తృతనం చేసేనందుకు పకాకో 
ప్రణాళికత మనందుకు వెళ్్తమని వెలలోడినంచారు.  ఇతరులు ఎవరైనా పసుప్లేటి 
ఛారటబ్ల్ ట్రస్టీ ద్్రా సేవ చేయడానికి మనందుకు వసే్త తగ్న విధనంగా సహకారనం 
అనందిసా్తమని వెలలోడినంచారు. ఈ కార్యక్రమానికి రాయలసీమ జిలాలోల నునండి పలువురు 
 ప్రమఖలు హాజరైనారు.  

పవన్ కళ్యుణ్ చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం 
చేసిన లొల్ల గ్రామ రైతులు

శతఘ్నా న్్యస్:  రైతలకు నా్యయనం చేయగలిగే ప్రభుత్నం జనసేన ప్రభుత్నం మాత్రమే 

ఆరథుక ఇబబునందులత సతమతమ.. ఆత్మహత్యలు చేసుకుననా కౌలు రైతలకు లక్ష 

రూపాయలు ప్రకటినంచి వార కుట్నంబాలకు అనండగా నిలబడుతననా జనసేనాని పవన్ 

కళ్్యణ్ చేసు్తననా ఈ కార్యక్రమానికి హర్నం వ్యక్తనం చేస్్త.. ల్లలో గ్రామ జనసేన పార్టీ 

అధ్యక్షులు కల్లోర ప్త్ర సాయిరానం ఆధ్ర్యనంల్.. గ్రామ కౌలు రైతలు పవన్ కళ్్యణ్ 

చిత్రపట్నికి పాలాభిషేకనం చేయడనం జరగ్నంది. ఈ కార్యక్రమనంల్ గ్రామ జనసేన పార్టీ 

నాయకులు కల్లోర త్రిమూరు్తలు(సుమన్), ప్లేలోటికుర్త వీరభద్నంగారు, అబ్బురెడిడి ధనరాజ్, 

పైడికొనండల సతి్తపనండు, వసాకో బనంగారు బాబ్, తమ భద్నం, కల్లోర సుబాబురాయుడు, 

బనండి రామానంజనేయులు, చికాకోల ప్రసాద్, కాకులపాటి వెనంకట్శ్రరావు, తూమ 

సత్యనారాయణ, జనసైనికులు రైతలు మరయు గ్రామ ప్రజలు పాల్గొని హర్నం వ్యక్తనం 

చేశారు.

ఘనంగా ఖండవలి్ల 
జనసేన క్రాయులయ ప్రారంభోత్సవం

శతఘ్నా న్్యస్: నిడదవోలు నియోజకవరగొనం, పెరవలి మనండలనం, ఖనండవలిలో గ్రామనంల్ 
జనసేన పార్టీ కారా్యలయనంప్రారనంభినంచడనం జరగ్నంది. ఈ కార్యక్రమానికి మఖ్య అతిథ్గా 
రాష్ట్ర ప.ఎ.సి సబ్్యలు, త్డేపలిలో గూడనం ఇనంచార్జీ అయి్యనట్వనంటి బొలిలోశెటిటీ శ్రీనివాస్, 
రాష్ట్ర కార్యదర్శ శ్రీమతి ప్రియా సౌజన్య, ఖనండవలిలో గ్రామ నాయకుడు అతికల మరళీ 
కృష్ణ, జిలాలో ప్రధాన కార్యదర్శ తలా చిననాబాబ్, జిలాలో సనంయుక్త కార్యదర్శ ఉలుసు 
సౌజన్య, జిలాలో పోగ్రామ్్స కమీటీ యడలో సతి్త బాబ్, మూర్త, నిడదవోలు మనండలనం 
అధ్యక్షుడు పోలిరెడిడి వెనంకట్రాతనానం, మనండలనం ఎనంపీటీసీ క్టిపలిలో లక్ష్మీద్వి మరళి, 
క్లా లక్ష్మీపార్తి సితయ్య నాయుడు, మనండలనం నాయకులు పపపార రవిగారు, గ్రామ 
నాయకులు అడడిగాళలో సతి్తబాబ్, కడలి శ్వ, యర్నంశెటిటీ గణపతి, బృనంద్వననం రాజేష్, 
ఎలుబనండి వెనంకట్ష్, చిట్టీర తరుణ్ కుమార్, మపాల జగదీష్, క్టిపలిలో అయ్యపపా, 
అనుకుల శ్రీను, ఇళలో సురేష్, మనండలనం నునంచి జనసేన నాయకులు, కార్యకర్తలు పెదదే 
ఎత్తన పాల్గొనడనం జరగ్నంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కేతనకొండ జనసేన ఆధ్వరయుంలో చలివంద్ం
శతఘ్నా న్్యస్: ఇబ్రహనంపటనానం మనండల కేతనకొనండ గ్రామ జనసేన పార్టీ కార్యకర్తల 
ఆధ్ర్యనంల్ చలివేనంద్నం ఏరాపాట్ చేయటనం జరగ్నంది. అలాగే రైతలకు జనసేన 
పార్టీ అధినాయకుడు కొణిదల పవన్ కళ్యణ్ కవులు రైతలకు అనండగా నిలిచి వారకి 
ఆర్ధక సహకారనం అనందినంచట్నినా హర్స్్త… కేతనకొనండ రైతల ఆధ్ర్యనంల్ పవన్ 
కళ్్యణ్ చిత్రపట్నికి పాలాభిషేకనం చెయ్యటనం జరగ్నంది. ఈ కార్యక్రమానికి మఖ్య 
అధితలుగా జనసేన పార్టీ మలవరనం నియోజకవరగొనం ఇనంచారజీ అకకోల రామో్మహన్ 
రావు(గానంధీ), జనసేన నాయకులు అనంజిబాబ్, నాగబాబ్, జిలాలో కార్యదర్శ శ్రీమతి 
చినంతల లక్ష్మి ఇబ్రహనంపటనానం మనండల జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పోలిశెటిటీ తేజ, ప్రవీణ్, 
చిట్టీలు క్ట్శ్రరావు పాల్గొనానారు. సామాజిక స్పార్తత ఈ కార్యక్రమానినా నిర్హినంచిన 
కేతనకొనండ జనసేన పార్టీ నాయకులు కొమూ్మరు హనుమనంతరావు, కొమూ్మరు వెనంకట 
సా్మి, అశోక్ మరయు కేతనకొనండ రైతలకు మరయు కేతనకొనండ జనసేన పార్టీ 
నాయకులకు, కార్యకర్తకు అభిననందనలు తెలిపారు.

జనసేన్నికి చెరుకువాడ రైతుల ధాన్యుభిషేకం, 
పాలాభిషేకం

శతఘ్నా న్్యస్: ఉనండి నియోజకవరగొనం, ఉనండి మనండలనం, చెరుకువాడ గ్రామనంల్ 
జనసేన పార్టీ అధ్ర్యనంల్ కౌలు రైతల ఆత్మహత్యలపై చలినంచి వాళ్ళ 
కుట్నంబాలకు ఆసరాగా నిలవడనం క్సనం జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కలా్యణ్ 
తన సనంత డబ్బు 5 క్ట్లో రుపాయలు పార్టీకి అనందినంచి.. రాష్ట్రనంల్ చనిపోయిన 
1000 మనంది కౌలు రైత కుట్నంబాలను అదుక్వట్నికి ప్రభుత్నంల్ కదలిక 
తీసుకురావాలని మనందుగా తనవనంత ఆరథుక సాయనంగా ఒక్కో కుట్నంబానికి 
1లక్ష రూపాయలు అనందిస్్త.. ప్రారనంభినంచిన రైత భరోసా యాత్రను సా్గతిస్్త.. 
చెరుకువాడ గ్రామానికి చెనందిన కౌలు రైతలు, సననాకారు, చిననాకారు రైతలు 
మవ్ వెనంకట్శ్రరావు, పడమటి త్రిమూరు్తలు, మనంతెన నర్సనంహ రాజు, 
మాణ్యనం మరళి, చుకకో ఏడుకొనండలు, పెనుమత్స రనంగరాజు, మాణ్యనం గనంగా 
నాగేశ్రరావు, మనంతెన సుబబురాజు, కుచుచి రామానంజనేయులు,
మహిళలు నకకో దురగొ, నకకో పెదిదేనంట్లో, పడమటి రామలక్ష్మి, ఉనండి మనండల 
అధ్యక్షులు యడవలిలో వెనంకట్శ్రరావు, జనసేన నాయకులు, జన సైనికులు కుచుచి 
శ్వ కృష్ణ, బొలలో శ్రీనివాసు, మద్దేల శ్వ, బనండి రమణ, క్ట సజజీనరావు, కటటీ 
చిరనంజీవి, బొలలో నాని, ఆరేటి గోప నాథ్, అయితనం హనుమాన్, తనండవరప్ నాగ 
వర్ధన్, యాతనం ఉదయ్, యర్రా రవి, పవన్ కళ్్యణ్ చిత్రపట్నికి ధానా్యభిషేకనం, 
పాలాభిషేకనం చేయటనం జరగ్నంది. అననంతరనం రైతలు, నాయకులు మాట్లోడుతూ.. 
పవన్ కళ్్యణ్ గారు రైతల క్సనం చేపటిటీన కార్యక్రమానినా రైతలు అనందరూ 
సా్గతిసు్తనానామని, ఆయన రైతల పక్షాన పోరాటనం చేయటనం అభిననందనీయమని, 
భవిష్యత్ ల్ అనందరూ ఆయనకు మదదేతగా నిలిసే్త ఏరపాడేది జనసేన రైత ప్రభుత్నం 
అని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమనంల్ గ్రామ రైతలు, మహిళలు, జన సైనికులు, 
నాయకులు పాల్గొనానారు.

పలమనేరు జనసేన ఆతీ్మయ సమావశం
శతఘ్నా న్్యస్: పలమనేరు ల్ శుక్రవారనం రాయలసీమ క్ కని్నిర్ గనంగారప్ 

రామద్సుచౌదర, చితూ్తర్ జిలాలో కార్యదర్శ దిలీప్ అధ్యక్షతన గనంటవూరల్ పలమనేరు 

టౌన్ ప్రెసిడనంట్ హర్ష్ రాయల్ ఆధ్ర్యనంల్ జనసేన ఆతీ్మయ సమావేశనం నిర్హినంచారు. 

ఈ సమావేశనంల్ జనసేన పార్టీ పలమనేరుల్ భలపడేవిధనంగా దశ, దిశ కారా్యచరణ 

చేయడనం జరగ్నంది. ల్కల్ సమస్యల పైన బలనంగా పోరాడాలి అని తీరా్మననం చేయడనం 

జరగ్నంది. ఈ సమావేశనంల్ పలమనేరు రూరల్ ప్రెసిడనంట్ నగరాజ్ వి క్ట అధ్యక్షుడు 

ఏ.బ్.ఎన్ బాబ్, బైరెడిడిపల్లో అధ్యక్షుడు నాని, జనసేన సీనియర్ నాయసకులు సనందీప్ 

రాయల్, మనారటీ నాయకులు రబాబునీ సలా్మన్, మదనపల్లో ప్రధాన కార్యదర్శ రెదదేమ్మ, 

మదనపల్లో రానంచరణ్ ప్రెసిడనంట్ నవీన్ మజా్యల, చితూ్తర్ జిలాలో ప్రధాన కార్యదర్శ జనంగాల 

శ్వరానం తదితరులు పాల్గొనానారు.

న్రాయణని ఓదారచిన తిరుపతి జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్: తిరుపతి, సీపీఐ జాతీయ కార్యదర్శ కె. నారాయణ సతీమణి శ్రీమతి 
వసుమతి పారథువద్హానికి నివాళ్లరపానంచి నారాయణని ఓద్రచిన తిరుపతి జనసేన 
పార్టీ ఇనాచిరజీ కిరణ్ రాయల్, పటటీణ అధ్యక్షుడు రాజారెడిడి, రాజేష్ యాదవ్, మనుసా్మి 
తదితరులు.

కందుల దుర్గేష్ ఆధ్వరయుంలో అంబేదకార్ కు ఘన నివాళి
శతఘ్నా న్్యస్: భారత రాజా్యనంగ నిరా్మత డా.బాబా సాహెబ్ అనంబేదకోర్ 131వ జయనంతి 
సనందర్నంగా రాజమనండ్రి రూరల్ నియోజకవరగొనం పరధిల్ తూరుపాగోద్వర జిలాలో జనసేన 
పార్టీ జిలాలో అధ్యక్షులు కనందుల దురేగొష్ పలుచోటలో అనంబేదకోర్ విగ్రహాలకు పూలమాలలు వేసి 
ఘననంగా నివాళ్లు అరపానంచారు. ఈ కార్యక్రమనంల్ జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు, 
జనసైనికులు భార్ సనంఖ్య ల్ పాల్గొనానారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన్ని బాటలో కౌలురైతులకి అండగా 
గెడ్ం మహాలక్ష్మి ప్రసాద్

శతఘ్నా న్్యస్: ఆత్మహత్యలకు పాలపాడడి కౌలురైత కుట్నంబాల క్సనం అనండగా జనసేన 
పార్టీ నునండి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 5 క్టలో రూపాయలు అనందజేయడనం జరగ్నంది. 
ఆయన సేవా స్పార్తత.. రాజోలు నియోజకవరగొ జనసేన నాయకుడు గెడడినం మహాలక్ష్మి 
ప్రసాద్ 1,11,111 రూ.లు అక్షరాలా.. లక్షాపదకొనండువేలన్టపదకొనండు రూ. ల 
విరాళ్నినా రైతలకు ప్రకటినంచారు.

పెరగ్న బసు్స ఛార్జీలు వంటనే తగ్గేంచాలి: మాదాల 
శ్రీరాములు

శతఘ్నా న్్యస్: అల్లోరసీత్రామరాజు జిలాలో, అరకు 
నియోజకవరగొనం, అరకువేలి.. రాష్ట్ర ప్రభుత్నం బసు్స 
ఛార్జీలు పెనంచి ప్రజల మీద మరనంత భారనం మోపనంది. 
ఈ సనందర్మగా మాద్ల శ్రీరామలు మాట్లోడుతూ.. 
రాష్ట్ర ప్రజలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్నం వరుసగా ఇసు్తననా 
బహుమతలు.. మొదట ఇనంటి పనునా చెలిలోనంచనండి 
అనానారు. తరువాత పెట్రోల్, డీజిల్, మనంచిన్నే, 
నిత్్యవసర సరుకులు రేట్లో పెనంచారు. అయినా రాష్ట్ర 
ప్రజలు భరనంచారు. నేడు బసు్స ఛార్జీలు పెనంచి ప్రజల 

మీద భారనం మోప్తనానారు. సామాన్య ప్రజలను రాషటీనంల్ భతకనివ్రా.. కరోనా 
నునంచి ఇప్పాడిప్పాడే ఆరథుకనంగా క్లుకునంట్ననా ప్రజానీకానికి తడు పనునాల పేరుత 
దోచుకునంట్ననా ప్రభుత్నం రోజు క్ రేట్, మాటక్ రేట్, పూటక్ రేట్.. ప్రభుత్ తీరుత 
ప్రజలు ఆనందోళన చెనందునానారు. ఓట్లో వేసిన పాపనికి ప్రజలకు మీరచేచి బహుమతి ఇద్నా 
అనంట్.. రాష్ట్ర వా్యప్తనంగా నేడు మాట్లోడుకునంట్నానారు. అయినా ప్రభుత్ తీరు మారటనం 
లేదు. ప్రభుత్ ఆల్చన తీరు మరకపోతే వైసా్సర్ పార్టీ భూసాథుపతనం అవ్డనం ఖాయనం. 
విదు్యత్ చార్జీలు పెనంచినా.. బసు్స ఛార్జీలు వెనంటనే తగ్గొనంచాలి. లేని పక్షాన జనసేనపార్టీ 
అద్ర్యనంల్ రా్యలీలు.. నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడత్నం. ప్రభుత్ తీరు మారేవరకూ.. 
పెనంచిన చార్జీలు తగ్గొనంచేవరకు జనసేనపార్టీ ప్రజల తరప్న పోరాటనం చేసు్తనందని మాద్ల 
శ్రీరామలు తెలిపారు.

గుడ్ ఫ్రైడ ప్రార్ధనలో జనసేన న్యకులు
శతఘ్నా న్్యస్:  ప్రకాశనం 
జిలాలో, అర్ధవీడు మనండలనం, 
కాకరలో గ్రామనంల్ గుడ్ ఫ్రైడే 
సనందరబునంగా చరచిల్ ఫాదర్ 
ప్రసననా కుమార్ ప్రారథునా 
కార్యక్రమలు నిర్హినంచారు. 
అననంతరనం ప్రకాశనం జిలాలో 
జనసేన పార్టీ నాయకులు జిలాలో 
సనంయుక్త కార్యదర్శ కాల్ బాల 
రనంగయ్య మాట్లోడుతూ.. కాకరలో 
గ్రామనంల్ ప్రజలు ఉపవాసనం 

దీక్ష చేసు్తననా ప్రతి ఒకకోరకీ గుడ్ ఫ్రైడే శుభాకానంక్షలు తెలిపారు. తటివార పటలో ప్రేమను, 
కరుణను ప్రజలనందరూ పాటినంచాలని స్చినంచారు. ఈ కార్యక్రమనంల్ జనసేన జిలాలో 
కార్యదర్శ లనంకా నరసినంహా రావు, కాకరలో గ్రామ ప్రజలు పాల్గొనానారు.

ఎదుదుల బండి పోటీల ప్రారంభోత్సవానికి హాజరైన 
జనసేన న్యకులు

శతఘ్నా న్్యస్:  కరూనాలుజిలాలో, పతి్తకొనండ నియోజకవరగొనం, వెలుదేర్త మనండలనం, 
పెరమాల గ్రామనం జనసేన పార్టీ నాయకులు, జనసైనికుల ఆధ్ర్యనంల్ ఎదుదేల బనండి 
లాగుడు పోటీలను నిర్హినంచడనం జరగ్నంది. ఈ కార్యక్రమనం ప్రారనంభోత్సవానికి మఖ్య 
అతిథులుగా కరూనాలు జిలాలో నాయకులు అర్ద్ ఏ స్.ఎనం.డి, మహిళ్ రాష్ట్ర సాధికారకత 
చైర్మన్ శ్రీమతి, రేఖ జవా్జి, జనసేన పవన్ కుమార్, క్డుమూరు నియోజకవరగొనం 
నాయకులు ఓబ్లేష్, పతి్తకొనండ నాయకులు సి.జి రాజశేఖర్, పెరమాల గ్రామనం 
రాఘవేనంద్, నరేనంద్ కుమార్, జనసైనికులు మరయు గ్రామ ప్రజలు ఈ కార్యక్రమనంల్ 
పాల్గొనడనం జరగ్నంది.

ధ్వజ స్ంభం ప్రతిష్ఠ సందర్ంగా బొలియశెటిటీ  
దంపతులు సహాయం

శతఘ్నా న్్యస్: కొనండపలిలో మని్సపాలిటీ కొత్తగేట్ ల్ శ్రీ సనంజీవాధ్రి ఆనంజనేయ సా్మి 
వార ధ్జస్తనంభనం, శనైశ్రసా్మి, సుబ్రహ్మణ్్యశ్ర సా్మి మరయు రావు కేతవులు 
ప్రతిషటీ మహోత్సవ సనందర్నంగా.. శనివారనం రోజు అననాద్ననం కార్యక్రమానికి 
జనసేనపార్టీ ఉపాధ్యక్షులు బొలియశెటిటీ శ్రీకానంత్, విజయదురగొ దనంపతలు 2116/- 
రూపాయలు, 50 కిల్ల బ్య్యనం, 10 కిల్ల కనందిపప్పా కొత్తగేట్ ఆనంజనేయ 
సా్మి గుడి కమిటి సబ్్యలు రామానంజనేయులు, హరకృష్ణ, రామకృష్ణ లకు ఇవ్డనం 
జరగ్నంది. ఈ సనందర్నంగా శ్రీకానంత్ మాట్లోడుతూ.. ఈ ధ్జస్తనంభనం ప్రతిష్ఠ తని 
కొనండపలిలో మని్సపాలిటీ ప్రజలు అనందరూ బాగునండాలని ఆయు,ఆరోగ్య, ఐశ్ర్యనం 
ప్రసాదినంచాలని ఆనంజనేయ సా్మి వారని భకి్తత మనసు్సపూర్తగా వేడుకొనంట్నానానని 
తెలియజేసారు.

రైతుల సమసయులను అడిగ్ తెలుసుకునని 
పంజా వమవరం జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: పనంజా వేమవరనం 
గ్రామనంల్ జనసేన నాయకులు 
రైతలను కలిసి వ్యవసాయనికి 
నీటి కొరత, పనంటచేను నేరలు 
తియ్యడనంత ఆనందోళన 
బాధపడుతననా రైతల సమస్యలను 
అడిగ్ తెలుసుకునానారు. ఈ 
కార్యక్రమనంల్ వీరవాసరనం 

మనండల జడీపాటీసీ గునండా జయ ప్రకాష్ నాయుడు, వీరవాసరనం మనండల అధ్యక్షులు 
గునండా రామకృష్ణ, వీరవాసరనం వైస్ యనం.పీ.పీ అడాడిల శ్రీరామ చనంద్మూర్త (రామ), 
మేడిచరలో అబ్బులు, తట బ్జిజీ, కామిశెటిటీ హమనంత్, మొఖామటలో దురాగొ ప్రసాద్, పనంజా 
త్త్జీ, మద్దేల మణికృష్ణ, మరయు జనసైనికులు తదితరులు పాల్గొనానారు.

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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ఫాతిమాని పరామర్శంచిన జనసేన రాష్ట్ర కరయుదర్శ కమాల్
శతఘ్నా న్్యస్: సతె్తనపలిలోల్ గురువారనం ఫాతిమా అనే మహిళపైన అతి ద్రుణనంగా గ్నంత క్సిన 
సనంఘటన విదితమే.. ఈ సనంఘటనల్ గాయపడిన ఫాతిమా.. గునంట్రు జనరల్ ఆసుపత్రిల్ 
చికిత్స పనందుతనంది. ఆసుపత్రిల్ చికిత్స పనందుతననా ఫాతిమాను శుక్రవారనం జనసేనపార్టీ రాష్ట్ర 
కర్యదర్శ షేక్ నాయబ్ కమాల్ పరామర్శనంచారు. ఆమె కుట్నంబ సభు్యలకు ధైర్యనం చెపపా ఓద్రాచిరు. 
ఈ సనందర్నంగా కమాల్ మాటలోడుతూ.. రాష్ట్రనంల్ మహిళలకి రక్షణ కరువైనందని, మహిళలు సే్చచిగా 
సనంచరనంచే పరసిథుతలు రాష్ట్రనంల్ మరుగయా్యయని అనానారు. ఫాతిమాని హత్్యయతనానం చేసిన 
వారని వెనంటనే అరెసుటీ చేసి, త్రతగతిన విచారణ పూర్తచేసి కఠిన శ్క్ష విధినంచాలనానారు. అద్విధనంగా 
ఫాతిమా కుట్నంబానినా ఆరథుకనంగా ఆదుక్వాలని, ఫాతిమాకి ప్రభుత్ ఉదో్యగనం ఇవా్లని డిమానండ్ 
చేశారు. ఫాతిమాని సకాలనంల్ అసుపత్రిల్ చేరచి ఆమె ప్రాణాలు కాపాడడనంల్ కీలక భూమికను 
పోషినంచిన సతె్తనపలిలో జనసైనికులను ఆయన ఈ సనందర్నంగా అభిననందినంచారు. ఈ కార్యక్రమనంల్ 
కమాల్ త పాట్ జనసేనపార్టీ ఉపాధ్యక్షులు అడపా మాణికా్యలరావు కూడా పాల్గొనానారు.

బనగానపల్్ల జనసేన ఆధ్వరయుంలో ఘనంగా డా.బాబా సాహెబ్ అంబేదకార్ 
131 వ జయంతి వడుకలు

శతఘ్నా న్్యస్: బనగానపల్లో పటటీణనంల్ అవుకు మెటటీ దగగొర 
ఉననా డాకటీర్ బాబాసాహెబ్ అనంబేదకోర్ విగ్రహానికి జనసేన 
పార్టీ నాయకుడు భాసకోర్ డా.బాబా సాహెబ్ అనంబేదకోర్ 131 
వ జయనంతి సనందర్నంగా పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళ్లు 
అరపానంచారు. ఈ సనందర్నంగా జనసేన పార్టీ నాయకులు 
భాసకోర్ మాట్లోడుతూ భారత తొలి నాయ్యశాఖ మనంత్రిగా, పేద, 
బడుగు, బలహన వరాగొల అభు్యననాతి క్సనం కృషి చేసిన గ్పపా 
వ్యకి్త మన రాజా్యనంగ నిరా్మత డా.బాబా సాహెబ్ అనంబేదకోర్ 
ని కొనియాడారు. భారత రాజా్యనంగ శ్లిపాగా, ప్రజాసా్మ్య 

పరరక్షకునిగా, సనంఘసనంసకోర్తగా, మహామేధావిగా విఖా్యతడైన డాకటీర్ భీమ్ రావ్ అనంబేదకోర్ 
జయనంతికి నివాళ్లరపాస్్త, ఆ మహనీయునికి భారతరతనా అవారుడిను భారత ప్రభుత్నం ఇవ్డనం 
అభిననందనీయని, పేద, బడుగు బలహన వరాగొల ప్రజా అభు్యననాతి క్సనం నిరనంతరనం పాట్ పడిన 
వ్యక్తని ఆయన కొనియాడారు. ఈ కార్యక్రమనంల్ జనసేన పార్టీ నాయకులు పెదదేయ్య, విక్రమ్ , 
అజిత్ రెడిడి, కిరణ్ రెడిడి, అజయ్, తదితరులు పాల్గొనానారు.

డాకటీర్. బి.ఆర్ అంబెడకార్ 131వ జయంతి వడుకలు
శతఘ్నా న్్యస్:  అననంతప్రనం, ప్రపనంచ మేధావి, భారతరాజ్యగనం నిరా్మత, భారతరతనా డాకటీర్ బ్ 
ఆర్ అనంబెడకోర్ గార 131వ జయనంతి సనందర్నంగా ఎసీ్స జనసనంఘనం ఆధ్ర్యనంల్ అననంతప్రనం 
లలితకళ్పరషత్ ననందు పౌరాణిక నాటక ప్రదర్శనకు సాకే మలిలోకారుజీన సభాద్యక్షతన.. విశ్షటీ 
అతిథ్గా జనసేన పార్టీ జిలాలో అధికార ప్రతినిధి సాకే మరళీకృష్ణ హాజరై జో్యతి ప్రజ్లన చేసి 
డాకటీర్. బ్.ఆర్. అనంబెడకోర్ చిత్ర పట్నికి పూలత సతకోరనంచి,టనంకాయా కొటిటీ ఘననంగా నివాళ్లు 
అరపానంచడనం జరగ్నంది.
ఎసీ్స జనసనంఘనం రాయలసీమ కళ్వేదిక ఆధ్ర్యనంల్ జనసేన జిలాలో అధికార ప్రతినిధి సాకే 
మరళీకృష్ణను ఎసీ్స జనసనంఘనం జాతీయ అధ్యక్షులు ద్సగనిపలిలో కుళ్లోయపపా మరయు ఎసీ్స 
సనంక్షేమ సనంఘనం వ్యవసాథుపక అధ్యక్షులు చామల్రు రాజగోపాల్ శాలువా కపపా ప్షపాగుచచినం త 
మెమోనంటో ఇచిచి ఘననంగా సనా్మనినంచారు.
ఈ కార్యక్రమనంల్ ఆనంధ్రప్రద్శ్ నాటక అకాడమీ చైర్మన్ చామల్రు హరత రాజగోపాల్, లలిత 
కళ్పరషత్ అధ్యక్ష కార్యదర్శ వెనంకటసుబబుయ్య, జి. పద్మజ గారు ఎసీ్స జనసనంఘనం రాష్ట్ర వరకోనంగ్ 
ప్రెసిడనంట్ సాకే కుళ్లోయపపా, రాయలసీమ కళ్ వేదిక నాయకులు హరనాథ్, శ్వననంద, బనండారు 
నాగేష్, వెనంకట్శ్రరావు, రజిని బాయ్, తదితరులు పాల్గొనానారు.

గిర్జనుల సమసయూలను పర్ష్కర్ంచండి!: 
జనసేన డిమాండ్

శతఘ్నా న్్యస్: సరేపలిలో నియోజకవరగొనం, మత్తకూరు మనండలనంల్ జనసేన 
నాయకులు పలు ప్రానంత్లల్ పర్యటినంచి అకకోడి గ్రజనుల సమస్యలు 
తెలుసుక్వడనం జరగ్నంది. ఆద్ల నగర్ బ్ట్టీ-1 ల్ 10 గ్రజన కుట్నంబాలు 
గుడిసెలు వేసుకొని నివాసమనంట్నానారు. ఆ 10 కుట్నంబాల్లో 8 కుట్నంబాలకి 
ఉనండట్నికి ఇలులో లేదు.. అకాల వర్నం వసే్త ఆ వర్నంల్నే ఆ గుడిసెల్లోనే 
పసిబ్డడిలను పెట్టీకొని గడిపే పరసిథుతి. కనీసనం ఆధార్ కారుడి, రేషన్ కారుడి గాని 
లేదు మర అకకోడ ఉననాట్వనంటి వాలనంటర్ వ్యవసథు ఇపపాటివరకు వాళలో గురనంచి 
పటిటీనంచుక్క పోవడనం చాలా బాధాకరమన విషయనం. అయితే వాళ్లో ప్రతి నెల 20 
రూపాయలు పెటిటీ రేషన్ బ్య్యనం కొనుకొకోని తినంట్నానారు అనంట్ ఎనంత ద్రుణనంగా 
ఉనందో దీనిని బటిటీ తెలుసు్తనంది. అయితే ఆ 10 కుట్నంబాలల్ 8 కుట్నంబాలకి 
ప్రతి నెలా బ్య్యనం అనందిసా్తమని హామీ ఇవ్డనం జరగ్నంది. అద్విధనంగా వాళలోకి 
ఎవరైతే ఇకకోడ వాలనంటీరుగా పని చేసు్తనానారో వాళ్్ళ త్రతగతిన రేషన్ కారుడి 
ఆధార్ కారుడి ఏరాపాట్ చేయాలి. అలా చేయని పక్షనంల్ మేమ దగగొరునండి వాళ్ళకి 
రేషన్ కారుడి, ఆధార్ కారుడి ఇపపానంచే అనంత వరకు ప్రభుత్నం అధికారుల చుట్టీ 
తిరగడానికి మేమ సిద్ధనం. అద్విధనంగా ఏదైతే మత్తకూరు మనండలనం ల్ని 
అధికార పార్టీ నాయకులు, అధికారులకు గ్రజనుల సమస్యల పటటీవా.. ఇద్నా 
అభివృది్ధ అనంట్? దయచేసి గ్రజనుల సమస్యలను పరషకోరనంచాలని డిమానండ్ 
చేసు్తనానానం. ఈ కార్యక్రమనంల్ సాథునికులు రహనం భాయ్, పవన్, వీరబాబ్, 
సనందీప్, రవి కుమార్, శ్రీహర, గ్ర్ష్, రహమాన్ తదితరులు పాల్గొనానారు.

జై భీమ్ యువత ఆధ్వరయూంలో అంబేద్కర్ కు ఘన న్వాళి

శతఘ్నా న్్యస్: భారత 
రతనా డాకటీర్. బాబా 
సాహెబ్ అనంబేదకోర్ 
గార 131వ జయనంతి 
సనందర్నంగా గురువారనం 
తిమిడిల్ జై భీమ్ 

యువత ఆధ్ర్యనంల్ అనంబేదకోర్ కు ఘన నివాళ్లు అరపానంచడనం జరగ్నంది. ఈ 
కార్యక్రమనంల్ ఈ సనందర్నంగా సభల్ జనసేన నేత వబ్బున సన్యసి నాయుడు 
అనంబేదకోర్ గారు పడిన కషటీ నష్టటీలను, సాధినంచిన విజయాలను ప్రజలకు 
తెలియజేసారు.

భగత్ సంగ్ విద్యూర్థి విభాగం ఆధ్వరయూంలో అంబేద్కర్ కు 
ఘనన్వాళి

శతఘ్నా న్్యస్:  మన భారత 
రాజా్యనంగనం సృషిటీకర్త అయిన 
డాకటీర్ బ్.ఆర్ అనంబేదకోర్ 131వ 
జయనంతి సనందర్నంగా గురువారనం 
యస్ కే యూనివర్సటీ భగత్ సినంగ్ 
విద్్యరథు విభాగనం ఆధ్ర్యనంల్ యస్ 
కే యూనివర్సటీ ల్ అనంబేదకోర్ 
విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి 
జయనంతి ఘననంగా చేయడనం 

జరగ్నంది. ఈ కార్యక్రమానికి మఖ్య అతిథ్గా భగత్ సినంగ్ విద్్యరథు విభాగనం జిలాలో 
నాయకులు గానండలో జయనంత్ వర్ధన్ మాట్లోడుతూ బడుగు బలహన వరాగొల ఆశాకిరణనం 
భారత రాజా్యనంగ నిరా్మణ కర్త డా. బీఆర్ అనంబేదకోర్ ఆశయాలు, సిద్్ధనంత్లను ప్రతి 
ఒకకోరూ పాటినంచాలని, అణగారన వరాగొలకు బడుగు, బలహన వరాగొల ఆశాజో్యతి 
అని తెలియజేశారు. అనంబేదకోర్ అనంటరానితననం త్ర సాథుయిల్ వుననా కాలనంల్ ఎనినా 
ఒడిదుడుకులు ఎదురైనా పపాటికి పట్టీదలత మనందుకు సాగ్ చదువును అభ్యసినంచి 
భారతద్శనంల్ అతన్యత వ్యకు్తలల్ ఒకరగా ఎదిగారు అని తెలియజేశారు. భారత 
రాజా్యనంగ రూపశ్లిపా భారతకేనంద్ మొదటి నా్యయశాఖ మనంత్రి డా.బీఆర్ అనంబేదకోర్ 
ని ప్రతి ఒకకోరూ ఆదర్శనంగా తీసుక్వాలని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమనంల్ యస్ కే 
యూనివర్సటీ నాయకులు విష్్ణ, వనంశీ, సుబాబురాయుడు, వినయ్, కళ్్యణ్ తదితరులు 
పాల్గొనానారు.
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