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రంజాన్ శుభాకంక్షలు
రంజాన్ మాసమంతా దైవ చంతనతో ఉపవాస దీక్షలు దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకొని పండుగ చేసుకొంటున్న ముస్లం సోదర సోదరీమణులకు నా తరఫున, జనసేన పక్షాన హృదయపూరవిక 
శుభాకంక్షలు అంటూ  పారీటీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. మానవాళికి సచ్ఛీలత, సనామార్ం, క్షమ, దయాగుణాలను భోదించే దివ్య ఖురాన్ దివి నుంచ 
భువికి వచచిన పుణ్య కలం రంజాన్ మాసమని విశవిసస్తిరు. క్రమశిక్షణ, దాతృతవిం, ధార్మాకతల స్రం ఈ వేడుక. మానవాళిలో దాన గుణం ఉండాలని రంజాన్ తెలియచెబుతోంది. 
సోతిమత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ దానం చేయాలనే ప్రవకతి బోధన ఎంతో విలువైనది. ధనిక, పేద అనే తారతమా్యలను మరచ మానవతవింతో మెలగాలని.. చెడు వినరాదు, కనరాదు, 
మాట్్లడరాదు అనే హితవచనాలు సరవిదా అనుసరణీయం అని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ పేర్్కనా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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8వ తేదీన కర్నూలు జిల్లాలో కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర
• శిర్వెళ్ల మండల కంద్ంలో రచచిబండ కర్యక్రమం
• ఆతమాహత్య చేసుకున్న130 మంది రైతు కుటుంబాలకు ఆర్థిక స్యం
• చతతిశుదిధి ఉంటే ఆతమాహత్య చేసుకున్న ప్రతి రైతు కుటుంబానికి రూ.7 లక్షల స్యం 
అందించాలి
• జనసేన పారీటీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైరమాన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్
‘రాష్టంలోనే అత్యధికంగా కౌలు రైతులు ఆతమాహత్యలు చేసుకున్నది కరూ్నలు జిల్్లలోనే. 
సుమారు 373 మంది కౌలు రైతులు గత మూడేళ్ల కలంలో బలవనమారణాలకు 
పాల్పడాడార’ని జనసేన పారీటీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైరమాన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ 
గారు స్పషటీం చేశారు. ఈ కౌలు రైతు కుటుంబాలకు ప్రభుతవిం నుంచ అందాలిసిన స్యం 
అందలేదనా్నరు. ఆతమాహత్య చేసుకున్న కౌలు రైతు కుటుంబాలో్ల భరోస్ నింపేందుకు 
జనసేన పారీటీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు 8వ తేదీన ఉమమాడి కరూ్నలు జిల్్లలో కౌలు 
రైతుల భరోస్ యాత్ర చేపడతారని... శిర్వెళ్ల మండల కంద్ంలో రచచిబండ కర్యక్రమంలో 
పాల్ంట్రని తెలిపారు. సోమవారం మధా్యహ్నం జనసేన పారీటీ కంద్ కరా్యలయంలో 
శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ “తొలి విడతలో ఉమమాడి కరూ్నలు జిల్్లలో 
130 మంది కౌలు రైతులకు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు స్యం చేయనునా్నరు. ఆతమాహత్య 
చేసుకున్న ప్రతి రైతు కుటుంబానికి రూ.లక్ష ఆర్థిక స్యం అందిస్తిరు. మే 8వ తేదీ 
ఉదయం 9.30 గంటలకు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఉమమాడి కరూ్నలు జిల్్ల రానునా్నరు. 
శిర్వెళ్ల మండల కంద్ంలో రచచిబండ సభ నిరవిహిస్తిరు. రండో విడతలో మిగ్లిన వార్కి 
స్యం అందిస్తిం. కౌలు రైతులకు ఆర్థికంగా స్యపడే ఈ గొప్ప కర్యక్రమం గుర్ంచ 
జనసేన పారీటీ నాయకులు, జన సైనికులు ప్రతి రైతుకీ తెలియజెపా్పలి. వార్కి మనం చేసుతిన్న 

స్యం గుర్ంచ వివర్ంచండి. రైతులకు తన వంతు స్యం చేసుతిన్న శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ గొప్ప ఆలోచనను ప్రజలకు చెపా్పలి.

• చౌకబారు విమర్శలు మానుకోవాలి
జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ మీద రాష్ట మంత్రులు, వైసీపీ నేతలు చౌకబారు విమర్శలు మాని రైతులకు స్యం అందించే పనిపై దృష్టీ పెట్టీలి. రైతు భరోస్ యాత్ర రైతులకు 
కొండంత నమమాకని్న కలిగ్సుతిన్న విషయాని్న గ్రహించే వైసీపీ నేతలు ఇల్ంటి చౌకబారు విమర్శలకు దిగుతునా్నరు. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర మొదలు పెటటీగానే 
అదరాబాదరాగా రైతు కుటుంబాల ఖాతాలో్ల లక్ష రూపాయలు వేసుతినా్నరు. ప్రభుతవిం హామీ ఇచచినటు్లగా వార్కి రూ.7 లక్షల స్యం అందాలి. ఈ పూర్తి స్యం అందే వరకు జనసేన 
పారీటీ పోరాటం ఆగదు. చతతిశుదిధి నిరూపంచుకొని ప్రభుతవిం రైతు సమస్యల పర్ష్్కరం మీద దృష్టీపెట్టీలి” అనా్నరు.

మహిళలకు రక్షణ కరవందని నిరసన తెలిపితే పోలీసులతో కట్టడి చేయిసాతారా?
• ఒంగోలులో జనసేన నాయకుల నిర్ంధం అప్రజాస్విమికం
రాష్టంలో నిత్యం అతా్యచార ఘటనలు, మహిళలకు వేధింపుల కసులు వస్తినే ఉనా్నయని జనసేన పారీటీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైరమాన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో ఆందోళన వ్యకతిం 
చేశారు. ఈ రోజు కూడా విజయవాడ నగరంలో ఓ బాలికపై ఆటో డ్రైవర్ అతా్యచారానికి యతి్నంచన దుర్ఘటన వెల్లడంది. ఆడబిడడాలు భయంభయంగా రోడుడా మీదకు రావాలిసిన పర్సథితులు వచాచియంటే 
రాష్టంలో శాంతిభద్తలు ఎల్ దిగజారాయో అరథిం అవుతోంది. ఈ విషయం మీద బాధ్యత కలిగ్న ప్రతిపక్షంగా జనసేన నిరసన తెలుపుతుంటే పోలీసులతో కటటీడి చేయాలని చూసోతిందంటే రాష్ట 
ప్రభుతవిం తన వైఫల్్యని్న ఒపు్పకొన్నటే్ల. రేపల్్లలో స్మూహిక అతా్యచారానికి గురై ఒంగోలు ఆసుపత్రిలో చకితసి పందుతున్న సమయంలో ఆమె కుటుంబానికి ధైర్యం చెపే్పందుకు వెళిళి... అక్కడికి 
వచచిన రాష్ట హోమ్ శాఖ మంత్రిని కలిస వినతి పత్రం ఇవావిలనుకున్న జనసేన నాయకులను నిర్ంధంలోకి తీసుకోవడం అప్రజాస్విమికం. జనసేన పారీటీ రాష్ట ప్రధాన కర్యదర్్శ శ్రీ పెదపూడి విజయ్ 
కుమార్, రాష్ట అధికర ప్రతినిధి డా.పాకనాటి గౌతమ్ రాజ్, ఒంగోలు పటటీణ అధ్యక్షులు శ్రీ మలగా రమేష్, వీర మహిళ ప్ంతీయ సమనవియకరతి శ్రీమతి బందిల శ్రీదేవి, పారీటీ నేతలు శ్రీ రాయని రమేష్, 
శ్రీమతి పల్్ల ప్రమీల, శ్రీమతి గోవిందు కోమలి, శ్రీమతి ఆకుపాటి ఉషలను పోలీసులు నిర్ంధించారు. రాష్ట ప్రభుతవిం ప్రతిపక్ష పారీటీలపై ఈ విధంగా నిర్ందాలు, కసులు నమోదు చేయడం మీద దృష్టీ 
పెటటీడం కదు మహిళల రక్షణకై కఠినంగా వ్యవహర్ంచాలని శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ డిమాండ్ చేశారు.

కరంటు కోతలే ఉండవననూ కోతలు ఏమయాయాయి?
* పర్శ్రమలను మూసేసేతి కర్మాకుల పర్సథితి ఏమిటి?
* గంటల తరబడి కరంటు కోతల వలన ప్రజలు అవసథిలకు గురవుతునా్నరు
* వేసవిలో విదు్యత్ కొరతను నివార్ంచేందుకు ఏం చేశారో వైసీపీ ప్రభుతవిం చెపా్పలి
* ఇటువంటి పర్సథితులు ఉత్పన్నం అవుతాయని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ముందే చెపా్పరు
* విదు్యత్ సంక్షోభం అధిగమించేందుకు జనసేనకు ప్రణాళిక ఉంది
* జనసేన పారీటీ ప.ఎ.స. సభు్యలు శ్రీ కొణిదల నాగబాబు
బాదుడే.. బాదుడు.. అనే ఊత పదంతో గతంలో వ్యంగ్యంగా విమర్శనాస్్రాలు సంధించన జగన్ రడిడా గారు, ఒక్క అవకశం 
ఇసేతి అసలు విదు్యత్ సమస్యలే లేకుండా చేస్తిం అని ఊకదంపుడు ఉపనా్యస్లు ఇచచిన వైసీపీ నాయకులు ఇపు్పడు విదు్యత్ 
సంక్షోభం అధిగమించేందుకు ఏం చర్యలు తీసుకుంటునా్నరో ప్రజలకు వివర్ంచాలిసిన అవసరం ఉందని జనసేన పారీటీ ప.ఏ.స. 
సభు్యలు శ్రీ కొణిదల నాగబాబు గారు చెపా్పరు. విదు్యత్ కొరత కరణంగా వారానికి ఒక రోజు, రండు రోజులు, మర్క్క రోజు 
అంటూ పర్శ్రమలను పని చేయకుండా మూసేసేతి కర్మాకుల కుటుంబాల పర్సథితి ఏమిటని ప్రశి్నంచారు. వైసీపీ ప్రభుతవిం ఉత్పతితి 
మారా్లపై ఎల్గూ దృష్టీ పెటేటీ విధానాలు కనిపంచటే్లదు. ఉన్న ఉపాధిని కూడా అడుడాకుంటే రాష్ట భవిష్యతుతి ఏమవావిలనా్నరు. శ్రీ కొణిదల నాగబాబు గారు సోమవారం హైదరాబాద్ లోని పారీటీ ప్రధాన 
కరా్యలయంలో పలువురు నాయకులు, జనసైనికులను కలిశారు. ప్రజా సమస్యలపై చర్చించారు. ప్రతీ కర్యకరతి శ్రీ పవన్ కల్్యణ్ గార్ భావజాల్నికి అనుగుణంగా, జనసేన పారీటీ సధాధింతాలకు 
కటుటీబడి పని చెయా్యలని స్చంచారు. ఈ సందర్ంగా రాష్టంలో విదు్యత్ సంక్షోభంపై చర్చించారు. శ్రీ నాగబాబు గారు మాట్్లడుతూ “వై.సీ.పీ. ప్రభుతవిం ఉతా్పదక కొరత కరణం చూప గత నెలలో 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట వా్యపతింగా సహకర రంగంలోని ఆరు చక్్కర కరామాగారాలు మూసవేత, ఆసుతిల అమమాకనికి జీవో నెంబర్ 15 ను జారీ చేస్రు. ఫలితంగా వందల్ది మంది కర్మాకులు ఉపాధి 
అవకశాలు కోలో్పవాలిసిన పర్సథితి ఏర్పడింది. ఇపు్పడు విదు్యత్ కొరత పేరుతో పర్శ్రమలు మూసేసేతి కర్మాకులు ఉపాధి కోలో్పతారు. ఉత్పతితి, ధనరాజాన లేకుండా యాజమానా్యలు కూడా కర్మాకులను 
కొనస్గ్స్తియి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టంలో గంటల తరబడి కరంటు కోతల వలన ప్రజలు చాల్ అవసథిలకు గురవుతునా్నరు. మరో పక్క విదు్యత్ సరఫరా ఉన్న కసేపు కరంటు వాడుకుంటే అడుడా అదుపు 
లేని ఛారీజాలతో దోచుకుంటునా్నరు. స్ధారణంగా వేసవి కలంలో విదు్యతుతి వినియోగం ఉంటుందని.. కొరత ఎకు్కవగా ఉంటుందనేది జగమెర్గ్న సత్యం. మర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టంలో వేసవి కలంలో 
విదు్యత్ సంక్షోభం అధిగమించేందుకు, ఇచచిన వాగాదానాలకు అనుగుణంగా ప్రజలందర్కీ నిరంతరాయంగా విదు్యత్ అందించేందుకు వై.సీ.పీ. ప్రభుతవిం తీసుకున్న చొరవ ఏమిటో కూడా ప్రజలకు 
వివర్ంచాలిసిన అవసరం ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టంలో ప్రసుతితం ఉన్న వై.సీ.పీ. ప్రభుతవిం, గత ప్రభుతావిలు సౌర విదు్యతుతి, పవర్ గ్రిడ్, విదు్యత్ కంట్రాక్టీ అని రకరకల ప్రయోగాలతో వేల కోట్ల 
రూపాయలు ఖరుచి చేస ప్రజా ధనాని్న వృథా చేశాయి. మన రాష్రాంలో వరాషాధారం దావిరా సమృదిదాగా నీటి వనరులు ఉన్నప్పటికీ విదు్యత్ ఉతా్పదక ప్రయతా్నలు కూడా చేయలేకపోవడం వార్ అసమరథితకు 
నిదర్శనం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టంలో ఇటువంటి పర్సథితులు ఉత్పన్నం అవుతాయని జనసేన పారీటీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కల్్యణ్ గారు చాల్ సందరా్లో్ల ప్రస్తివించారు. ఓటు బా్యంకు రాజకీయాలు చేసే 
నాయకులు ఆచరణకు స్ధ్యం కని హామీలు అడడాగోలుగా గుప్పంచేస అధికరం చేతికి వచాచిక ప్రజలను ఇబ్ందులకు గుర్ చేస్తిరని పదేపదే చెపూతినే ఉనా్నరు. రాష్టంలో ఉన్న పర్సథితుల దృష్టీయా 
ప్రజలకు ఇపు్పడు పవన్ కల్్యణ్ గార్ అవసరం ఉంది అనడంలో సందేహం లేదు. విదు్యత్ సంక్షోభం అధిగమించేందుకు జనసేన వదదా స్పషటీమైన ప్రణాళిక ఉన్నది. ఏ విషయంలో అయినా పూర్తి స్పషటీత 
ఉన్నపు్పడే పవన్ కల్్యణ్ గారు ఆయా అంశాలపై మాట్్లడుతారు. మాట్్లడిన ప్రతీ అంశంపై పర్ష్్కరం చేస చూపస్తిరు” అనా్నరు.
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మహిళలపై జరుగుతుననూ అఘాయిత్యాలకు – 
అత్యాచారాలకు కరణం ఈ ప్రభుత్వమే

*మహిళలపై జరుగుతున్న 
అఘాయితా్యలకు – అతా్యచారాలకు 
కరణం ఈ ప్రభుతవిమే: జనసేన 
వీరమహిళ్ విభాగం..

శతఘ్్న న్్యస్: ఆంధ్ర రాష్టంలో 
మహిళలపై జరుగుతున్న అతా్యచారాల 

పై జనసేన వీరమహిళ్ విభాగం తరుపున సోమవారం తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ నందు 
ప్రెస్ మీట్ నిరవిహించ ఆగ్రహ ఆవేదనలను వ్యకతిపర్చారు..
మహిళలపై వరుసగా జరుగుతున్న అతా్యచారాలకు పూర్తి బాధ్యత ఈ ప్రభుతావినిదే.. 
నిజంగా చతతిశుదిధి ఉన్నట్లయితే హోం మంత్రి తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని 
డిమాండ్ చేశారు.
ఈ కర్యక్రమంలో రాష్ట మహిళ్ నాయకులు ఆకపాటి సుభాష్ని, ఆకుల వనజ, 
మర్యు జిల్్ల మహిళ్ నాయకులు కీరతిన, కోకిల, లతా, మధులత, లక్ష్మి 
పాల్నా్నరు.

ముసలాం మహిళ గృహ నిరామాణానికి 
సాయమందంచిన జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్:  జనసేన పారీటీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ స్్పర్తితో చంద్గ్ర్ 
నియోజవర్ం దామలచెరువు పంచాయతీలో జిల్్ల కర్యదర్్శ నాజీర్ భాష్, పాకల 
మండలం అధ్యక్షులు తల్ర్ గురునాథ్ మర్యు వార్ మిత్ర బృందం అధవిర్యంలో 
జర్గ్న కర్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా జనసేన పారీటీ పీఏసీ సభు్యలు, చతూతిరు 
జిల్్ల అధ్యక్షులు డా.పసుపులేటి హర్ ప్రస్ద్ విచేచిస్రు.
అధికరంలో ఉండి పదవులు అధికరం అనుభవిసుతిన్న వైఎస్సిరీసిపీ నాయకులు 
స్మాన్య ప్రజలను పటిటీంచుకునే పర్సథితి లేదు. జనసేన పారీటీ అధికరంలో 
లేకపోయినా జనసేన పారీటీ నాయకులు సుమారు 90,000 రూపాయలు 
దామలచెరువు పంచాయతీలో గల మౌల్లి పేట వీధిలో నివససుతిన్న ముస్లం 
యువతి దిల్షాద్ తలి్ల, తండ్రినీ కోలో్పయి గతంలో కుర్సన భారీ వరాషాలకు తనకు 
ఉన్న పూర్ గుడిసె పూర్తిగా పడిపోవడంవల్ల ఒంటర్గా జీవనం స్గ్సుతిన్న 
మహిళలకు జనసేన పారీటీ సుమారు లక్షా పదివేల రూపాయల ఆర్ధిక సహాయం 
చేయడం జర్గ్ంది.
జనసేన పారీటీ పీఏసీ సభు్యలు చతూతిరు జిల్్ల అధ్యక్షులు డా పసుపులేటి హర్ ప్రస్ద్ 
20,000/- రూపాయలు ఆర్ధిక సహాయం చేశారు..
తిరుపతి రూరల్ మండల అధ్యక్షులు రాయల్ వెంకట్ నిర్మాంచబోయే ఇంటికి 
రంగులు ఇస్తిననా్నరు..
చంద్గ్ర్ మండల అధ్యక్షులు కిషోర్ రాయల్ కరంటు వసుతివులు ఇచాచిరు..
ఆర్థిక సహాయంతో పాటు ఇలు్ల కటుటీకోవడానికి ఇసుక, సమెంట్, ఇనుము వంటివి 
ఇంక కవాలి అంటే సహాయం చేస్తిము అని తెలిపారు..
జనసేన పారీటీ సదాధింతాలు, అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలకు ఆకర్షాతులై 
ముస్లం సోదరులు మర్యు ఇతర పారీటీల నాయకులు డా.హర్ ప్రస్ద్ అధవిర్యంలో 
జనసేన కండువా కపు్పకోవడం జర్గ్ంది.
ఈ కర్యక్రమంలో జి.డి నెల్్లరు నియోజకవర్ం ఇంఛార్జా డా.పనా్న యుగంధర్, 
జిల్్ల సంయుకతి కర్యదర్్శ శ్రీమతి బీగాల అరుణ, జనసేన నాయకులు నాగుర్, 
వెంకటేష్, ష్జహాన్, రహంతుల్్ల, చాంద్ భాష, నౌమున్ మర్యు మండల 
అధ్యక్షులు, కమిటీ సభు్యలు, జనసేన వీరమహిళలు, కర్యకరతిలు పాల్నా్నరు.

ఘనంగా కార్వేటినగర మండల కమిటీ సభ్యూల పదవి 
ప్రమాణస్వేకారోత్సవం

శతఘ్్న న్్యస్: జి.డి నెల్్లరు నియోజవర్ం, కరేవిటినగరంలో నియోజకవర్ ఇంఛార్జా డా.పనా్న 
యుగంధర్ అధవిర్యంలో న్తనంగా ఎని్నకైన మండల కమిటీ సభు్యల పదవి ప్రమాణ సీవికర 
మహోతసివము అటటీహాసంగా జర్గ్ంది. ఈ కర్యక్రమానికి జనసేన పారీటీ పీఏసీ సభు్యలు, 
చతూతిరు జిల్్ల అధ్యక్షులు డా. పసుపులేటి హర్ ప్రస్ద్ ముఖ్య అతిధులుగా విచేచిస్రు.
ఈ కర్యక్రమంలో భాగంగా న్తనంగా ఎని్నకైన మండల కమిటీ సభు్యలకు నియామక 
పత్రాలను అందజేశారు.
మండలంలో ఇంటి పెదదాలను కోలో్పయిన కుటుంబాలకు అండగా జనసేన పారీటీ తరపున 
నితా్యవసర సరుకుల, ఆర్ధిక సహాయం చేయడం జర్గ్ంది.
జనసేన పారీటీ సదాధింతాలు, పవన్ కళ్్యణ్ గార్ ఆశయాలకు ఆకర్షాతులై ఇతర పారీటీల నాయకులు 
డా.హర్ ప్రస్ద్ అధవిర్యంలో జనసేన కండువా కపు్పకోవడం జర్గ్ంది.
ఈ కర్యక్రమంలో జిల్్ల ఉపాధ్యక్షులు బతితిన మధు బాబు, రాష్ట కర్యదర్్శ శ్రీమతి ఆకపాటి 
సుభాష్ణి, జిల్్ల కర్యదర్్శ దేవర మనోహర్ మర్యు గౌరవ అధ్యక్షులు కరేవిటి నగరం మండల 
అధ్యక్షులు, కమిటీ సభు్యలు, నాయకులు, జనసేన వీర మహిళలు, కర్యకరతిలు పాల్నా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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33వ వారుడు మీతో మీ కర్పొరేటర్ నలభై మూడవ రోజు

శతఘ్్న న్్యస్: విశాఖ, అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ ఆశీసుసిలతో సోమవారం మీతో 
మీ కర్్పరేటర్ సమస్యలపై కలస 
పోరాడదాం అనే కర్యక్రమంలో భాగంగా 
నలభై మూడువ రోజుకి రాము పాన్ 
ష్ప్, బంగారమమా మెటటీ, 33వ వారుడా 
ప్ంతంలో ప్రతి ఇంటింటికి వెళి్ల వార్ 
యొక్క సమస్యలు తెలుసుకొని.. 1435 
ఇలు్లలు సరేవి చేయడం జర్గ్ంది. ఈ 
యొక్క కర్యక్రమం దక్షిణ నియోజకవర్ం 
నాయకులు గోపకృష్ణ(జిక్) పర్యవేక్షణలో 
నిరవిహించబడింది, నాతో పాటు 
జనసైనికులు, వీరమహిళలు వచచి 
పాల్ని ఈ కర్యక్రమాని్న విజయవంతం 
చేసనందుకు వారందర్కీ మనస్ఫూర్తిగా 

ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటునా్నమని దక్షిణ నియోజకవర్ం జివిఎంస ఫ్్లర్ లీడర్ 
జనసేన పారీటీ 33వ వార్డా కర్్పరేటర్ భీశెటిటీ వసంతలక్ష్మి అనా్నరు.

వంగ వీటి మోహన రంగా విగ్రహ ఆవిష్కరణ 
కరయాక్రమంలో పాల్గొననూ పిత్ని

శతఘ్్న న్్యస్: మామిడికుదురు మండలం, బి దొడడావరం గ్రామములో సోమవారం 
దివంగత నేత శ్రీ వంగ వీటి మోహన రంగా విగ్రహ ఆవిష్కరణ జర్గ్ంది. ఈ 
కర్యక్రమంలో రాష్ట జనసేన పారీటీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సభు్యలు 
ముమిమాడివరం నియోజకవర్ ఇనాచిర్జా పతాని బాలకృష్ణ పాల్నా్నరు.

కరంట్ షాక్ తో చనిపోయిన వయాకితా కుటుంబానినూ 
పరామర్శంచిన డా. విశ్వక్ సేన్ సయయాద్

శతఘ్్న న్్యస్:  శ్రీకకుళం జిల్్ల 
ఎచెచిర్ల నియోజకవర్ం, రణసథిలం 
మండలం లోని జిరుపాల్ం 
గ్రామానికి చెందిన కంది 
సతా్యరావు(39) కరంట్ ష్క్ తో 
చనిపోవడం జర్గ్ంది. జనసేన 
పారీటీ రాష్ట కర్యక్రమం నిరావిహక 
సభు్యలు డా. విశవిక్ సేన్ సయ్యద్ 
రణసథిలం గవర్నమెంట్ పీ.హెచ్.
స హాస్పటల్ లో కుటుంబ 
సభు్యలను ఓదార్చి.. జనసేన పారీటీ 

మీకు అండగా ఉంటుంది అని భరోస్ ఇచాచిరు. ఈ కర్యక్రమంలో నడుపూరు 
శంకరావు, స్ర్యనారాయణ, వేణు, చందు, బుజిజా, తదితరులు జనసేన కర్యకరతిలు 
పాలో్నా్నరు.

జనసేనాని స్పొరతాతో కొఠారు ఆదశేషు 2 లక్షల విరాళం
శతఘ్్న న్్యస్:  జనసేన పారీటీ కౌలు రైతు భరోస్ యాత్రకు మదదాతుగా జనసేన 
అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ స్ఫూర్తి తో జనసేన పారీటీకి దందుల్రు నియోజకవర్ 
జనసేన నాయకులు కొఠారు ఆదిశేషు 2 లక్షల రూపాయల చెక్ ను జిల్్ల అధ్యక్షులు 
కొటికలపూడి గోవిందరావు, జిల్్ల ప్రధాన కర్యదర్్శ కరాటం స్యి సమక్షంలో 
ప.ఎ.స. ఛీఫ్ నాదండ్ల మనోహర్ ను చంతలపూడిలో కలిస అందజేయడం 
జర్గ్ంది.

మాకినీడి శేషు కుమార గృహప్రవేశం..
శతఘ్్న న్్యస్:   పఠాపురం పటటీణంలో మాకినీడి శేషు కుమార్ గృహప్రవేశం..
పఠాపురం పటటీణంలో నివాసం ఉంటూ.. ప్రజలందర్కీ అందుబాటులో ఉండేందుకై 
పఠాపురం జనసేన పారీటీ ఇంచార్జా శ్రీమతి మాకినీడి శేషు కుమార్ సోమవారం స్థినిక 
పటటీణంలో వైభవ్ వెంచర్సి నందు గృహప్రవేశం చేశారు.

జనసేన పార్టీ ఆధవేరయూంలో రోడ్డుకు మరమ్మత్తులు
శతఘ్్న న్్యస్: హిందూపురం మునిసపాలిటీ, 1వ వారుడా లోని కొటూ్నరులోని ఆంజనేయ 
స్విమి గుడి సమీపంలోని ఒక విధిలో కొని్న కుటుంబాలు సరైన రోడుడా సౌకర్యం లేక ఇబ్ంది 
పడుతుంటే విషయం తెలుసుకున్న జనసేన నాయకులు, జిల్్ల సంయుకతి కర్యదర్్శ కొల్లకుంట 
శేఖర్, హిందూపురం మండల అధ్యక్షుడు చక్రవర్తి, కొటూ్నరు రామంజి లు సంత ఖరుచితో 
మటిటీ రోడుడాను ఏరా్పటు చేశారు. ఈ సందర్ంగా గ్రామసుథిలు జనసేన నాయకులకు కృతజ్ఞతలు 
తెలియజేశారు. ఈ మరమమాతుతి కర్యక్రమంలో జనసేన యూత్ పవన్ కుమార్, చరంజీవి, 
మారుతీ, దేవరాజ్ తదితరులు పాల్నా్నరు.

పంటకాలువల పూడికతీత పనులు పూర్తు చేయండి: 
ఇంటిపల్లి ఆనందరాజు

శతఘ్్న న్్యస్:  కోనసీమ జిల్్ల: రాజోలు మండలంలోని పంటకలువలలో గత రండు 
సంవతసిరాలుగా పూడిక తీయడంలేదని రాజోలు వైస్ ఎంపీపీ ఇంటిపలి్ల ఆనందరాజు 
తెలియజేస్రు. ఈ నేపథ్యంలో ఇర్గేషన్ ఏఈ ఈశవిరరావుకు వినతి పత్రం సమర్్పంచారు. 
2022-23 సంవతసిరానికిగాన్ స్రావి పనులకు ముందు లేదా వరాషాలకు ముందే పూడికతీత 
పనులు పూర్తి చేయాలని ఆయన కోరారు. ఈ కర్యక్రమంలో రాజోలు ఎంపీటీసీ దార్ల కుమార్ 
లక్ష్మి, మెరకపాల్ం ఎంపీటీసీ పున్నం నాగదుర్ పాల్నా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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ఘనంగా 100 సంవత్సరాల జాతీయ జండా వేడుకలు
శతఘ్్న న్్యస్: జాతీయ జెండా రూప కరతి పంగళి వెంకయ్య గారు రూపదించ మహాతమా 
గాంధి గార్కి అందించన మన జాతీయ జెండా 100 సంవతసిరాలు పూర్తి చేసుకున్న 
సందర్ంగా విజయవాడలో జింకన గ్ండ్సి లో జెండా వందనం మర్యు మజిజాగ 
చలివేంద్ కర్యక్రమం నిరవిహించడం జర్గ్ంది ఈ కర్యక్రమంలో జనసేన పారీటీ రాష్ట 
అధికర ప్రతినిధి, మైలవరం నియోజకవర్ం ఇన్ ఛార్జా అక్కల రామోమాహన్ రావు 
(గాంధీ), విజయవాడ నగర అధ్యక్షులు పోతిన వెంకట మహేష్, చంతపలి్ల అజయ్, 
ఎన్.హెచ్.అర్.స కమిటీ అధ్యక్షులు తదితరులు పాల్నా్నరు.

గాలి వానకు నష్టపోయిన కుటుంబాలను ఆదుకొననూ 
జనసేన కరయాదర్శ కొట్్ట సాయి

శతఘ్్న న్్యస్: తొటటీంబేడు 
మండలం, పెంకలపాడు 
గ్రామంలో ఆదివారం కుర్సన 
గాలి వానకు పెంచలయ్య, 
పోలమమా ఇలు్ల కూలి పోయింది. 
ఈ విషయాని్న స్థినిక 
జనసైనికులు జిల్్ల జనసేన పారీటీ 
కర్యదర్్శ కొటేటీ స్యి దృష్టీకి 
తీసుకురావడం జర్గ్ంది. 
విషయం తెలిసన వెంటనే కొటేటీ 
స్యి బాధిత కుటుంబాని్న 
పరామర్్శంచ వాళ్లకు స్యం 
చేయడం జర్గ్ంది. భవిష్యతుతి 
లో కూడా మీకు ఏ సహాయం 
కవాలిసినా జనసేన పారీటీ 
మీకు తోడుగా ఉంటుంది 
అని భరోస్ ఇచాచిరు. ఈ 

కర్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు కుమార్, మాధవ్ మహేష్, ఈర్ల చరంజీవి రామ్, 
శివ శంకరయ్య,భాను,కుమార్, చంద్య్య,స్లయ్య, తదితరులు పాల్నా్నరు.

మాకినీడి శేషుకుమార సమక్షంలో జనసేన 
పార్్టలో చేరకలు

శతఘ్్న న్్యస్:  పఠాపురం నియోజకవర్ం జనసేన పారీటీ కరా్యలయంలో.. పఠాపురం 
టౌన్ నుండి తెలుగుదేశం పారీటీ నుండి మాజీ కౌనిసిలర్ పఠాపురం 2వ వార్డా కర్రీ కశీ 
వెంకట లక్ష్మి, 10వ వార్డా కర్యకరతి నెయ్య కపుల సురేష్, మసీగడ్ల అపా్పరడిడా, వార్ 
అనుచరులు మాజీ కౌనిసిలర్ జనసేన నాయకులు వేణు నారాయణ రావు, పుణ్య మంతుల 
మూర్తి ఆధవిర్యంలో జనసేన పారీటీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ సదాధింతాలు ఆశయాలు నచచి 
ఆదివారం పఠాపురం జనసేన పారీటీ ఇనాచిర్జా శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమార్ సమక్షంలో 
వారు జనసేన పారీటీలో జాయిన్ అయా్యరు. వార్ని పారీటీలోకి కండువాలు కప్ప ఆహావినించ.. 
ఈ సందర్ంగా మాకినీడి శేషుకుమార్ మాట్్లడుతూ.. జనసేన పారీటీ పై నమమాకంతో 
జాయిన్ అయిన సోదరులకు ఎపు్పడూ జనసేన పారీటీ అండగా ఉంటుందని శేషుకుమార్ 
హామీ ఇచాచిరు. రాబోయే రోజులో్ల పఠాపురం పట్నంలో అని్న వారుడాలో్ల జనసేన పారీటీ 
జెండా రపరపల్డాలి అని దీనికి ప్రతి జన సైనికుడు నాయకులు సహకర్ంచాలని మనం 
అందరం కలిసకటుటీగా పనిచేస పవన్ కళ్్యణ్ గార్ని సీఎం కురీచిలో కూరోచిబెటిటీ ప్రజలకు 
అండగా జనసేన పారీటీ ఉంటుందనా్నరు. అల్గే జనసేన నాయకులు మాట్్లడుతూ.. 
జనసేన పారీటీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ కౌలు రైతులకు అండగా ఉంటూ ముందు 5 కోటు్ల 
విరాళం అందించ ఇపు్పడు 30 కోటు్ల ఈ చనిపోయిన కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు పెదదా 
కొడుకుల్ అండగా భరోస్ ఇస్తి.. అల్గే మన ఇంచార్జా మాకినీడి శేషు కుమార్ గారు 
5 లక్షలు రూపాయలు పఠాపురం నియోజకవర్ం నుంచ ప్రకటించటం మాకు గరవింగా 
ఉందంటూ.. అందరీ్న కలుపుకుంటూ పఠాపురంలో జనసేన జెండా ఎగ్రేల్ కలిస పని 
చేస్తిమని తెలియజేశారు.. ఈ కర్యక్రమంలో.. పఠాపురం టౌన్ జనసేన నాయకులు 
పుణ్యమంతుల మూర్తి, పఠాపురం మాజీ మునిసిపల్ చైరమాన్ కర్ణం చనా్నరావు, కడార్ 
తమమాయ్య నాయుడు, పఠాపురం మాజీ కౌనిసిలర్ వేణుం నారాయణరావు, గొల్లప్రోలు 
మండలం పెసడంట్ అమరాది వలి్ల రామకృష్ణ, జిల్్ల కర్యదర్్శలు మొగలి అపా్పరావు, 
చ్కట్ల శా్యమ్ కుమార్, వైస్ ప్రెసడంట్ ఏనుగంటి హర్బాబు ఎంపటిస అభ్యర్థిలు 
రాస్ంశెటిటీ కన్యకరావు, కతినీడి గౌర్నాగలక్ష్మి, వెనుకొండ తోట శ్రీకంత్ అమామాజి, 
జనసేన నాయకులు గోపు సురేష్, వంక కొండబాబు, మేళం బాబి, యండ్రపు శ్రీనివాస్, 
కంద సోమరాజు, స.హెచ్ శిరీష, తోట సతీష్, బాలేపలి్ల అనిల్, కోన రామకృష్ణ, దేశి రడిడా 
సతీష్, నిమమా దుర్, బస్వి గోప, కళ్ళి రాజు, పెనుగొండ వెంకటేశవిరరావు, పెనుగొండ 
సోమేశవిర రావు, మాదేపలి్ల పదమారాజు, ఇజ్రాయిల్, కమేష్, సతా్యనదా రడిడా, కసరడిడా 
నాగేశవిరరావు, జీలకర్ర గోవింద్, వెలుగుల లక్షష్మణ్, గొల్లపలి్ల గంగ, పెదిదారడ్ల భీమరాజు, 
చుక్క శ్రీను, మచచి అపా్పరావు, జి.వెంకటరమణ, జనసేన పారీటీ నాయకులు కర్యకరతిలు 
పాల్నా్నరు.

జనసేన జండా ఆవిష్కరణ
శతఘ్్న న్్యస్: విశాఖ జిల్్ల: విశాఖ తూరు్ప 
నియోజకవర్ం, 11వ వారుడాలో జజనసేన 
జెండా ఆవిష్కరణ కర్యక్రమం జర్గ్ంది. ఈ 
కర్యక్రమంలో జనసేన శ్రేణులు అందరూ కలిస 
ఎంతో ఉతాసిహంతో పాల్నడం జర్గ్ంది.

జనసేన ఆధ్వరయాంలో చలివేంద్ం
శతఘ్్న న్్యస్:బెళ్గుప్ప మండల కంద్ంలో జనసేన పారీటీ ఆధవిర్యంలో బెళ్గుప్ప 
డిపూ్యటీ తహసీల్దార్ పీరా చలివేంద్మును ప్రంభంచారు. ఈ కర్యక్రమానికి ముఖ్య 
అతిధులుగా జనసేన పారీటీ జిల్్ల కర్యదర్్శ గౌతమ్ కుమార్ హాజరయా్యరు. అనంతరం 
బెళ్గుప్ప మండల అధ్యక్షులు కసంశెటిటీ సుధీర్ మాట్్లడుతూ.. ఈ వేసవి కలంలో 
ప్రజల దాహార్తిని గురుతించుకుని ఈ చలివేంద్ం ఏరా్పటు చేయడం జర్గ్ంది. ప్రజలకు 
ఉపయోగపడే ఇల్ంటి సేవలను ప్రజలకు అందించడం జనసేన లక్షయాం అని చెపా్పరు. 
ఇల్ంటి ఎనో్న కర్యక్రమాలు భవిష్యతుతిలో కూడా చేస్తిం అని తెలియచేస్రు. ఈ 
కర్యక్రమంలో జిల్్ల కర్యక్రమాల నిరవిహణ కర్యదర్్శ బండ మీద నాని, తిప్పయ్య, 
ఆంజనేయులు, శ్రీనివాసులు తదితరులు పాల్నా్నరు.

జనసేన నాయకులు చలివేంద్రాలు 
ఏరాపొటు చేయటం శుభ 

పరణామం: రమేష్ అనుకుల
శతఘ్్న న్్యస్: అతితిలి గ్రామంలో రంగసధిలం_
యూత్ ఆధవిర్యంలో నెలకొలి్పన చలివేంద్ంను 
అడవికట్ రమేష్ అనుకుల సందర్్శంచటం జర్గ్ంది. 
వేసవి తాపం అంతకంతకూ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో 
జనసేన నాయకులు ఈ విధంగా ప్రజలకు 
అందుబాటులో చలివేంద్రాలు ఏరా్పటు చేయటం 
శుభ పర్ణామం అని అభనందించారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రామచంద్పురం జనసేన ఆధ్వరయాంలో ముసలాం 
పేదలకు రంజాన్ తోఫా

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పారీటీ అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్్యణ్ పలుపు మేరకు రామచంద్పురం 
నియోజకవర్ం, ద్రాక్షారామ శివారు వెలంపాల్ం 
ష్బాజియా జామియా మజీద్ సయ్యద్ ఫాజిల్ 
అజారుదీదాన్ కమిటీ ప్రెసడంట్ మర్యు 
మైనార్టీ జనసేన నాయకుడు ఆధవిర్యంలో 

250 మంది ముస్లం పేద వార్కి రంజాన్ తోఫా, నితా్యఅవసరాల సరుకులు అందించడం 
జర్గ్ంది.. ఈ కర్యక్రమంలో జనసేన పారీటీ ఉభయ గోదావర్జిల్్ల వీరమహిళ్ విభాగ 
కోఆర్డానేటర్ శ్రీమతి ముతా్యల శ్రీజయలక్ష్మి, జనసైనికులు ముతా్యలబోస్, సల్దిరాజా, 
వీరుబండి, బతుతిల స్ర్బాబు, ముస్లం సోదరసోదరీమణులు, మజీద్ కమిటీ సభు్యలు 
పాల్నా్నరు.

నిరాశ్రిత పిలలాలకు పాదరక్షలు అందంచిన కదర 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న న్్యస్: ప్ర్థించే పెదవుల కనా్న సేవించే చేతులు మిన్న అనే మాటను నిండుగా 
నమేమా ఉద్యమమే జనసేన

మాధవ గురుకులంలో ఉన్న నిరాశ్రిత పల్లలకు పాదరక్షలు లేవని.. మాధవ గురుకులం 
నిరావిహకులు కదిర్ జనసేన పారీటీ దృష్టీకి తీసుకొని రావడంతో వెంటనే స్పందించ 
జనసైనికుల సహకరంతో కదిర్ జనసేన పారీటీ కర్యక్రమాల నిరవిహణ కమిటీ సభు్యలు 
పరకల రాజేంద్ ప్రస్ద్ మర్యు లక్షష్మణ కుట్ల ఆ పల్లలకు పాదరక్షలను అందించడం 
జర్గ్ంది.

లింగపుటు్ట గ్రామంలో డా. వంపురు గంగులయయా పరయాటన

శతఘ్్న న్్యస్: అల్్లర్ సీతారామరాజు జిల్్ల, పాడేరు మండలం, లింగపుటుటీ గ్రామంలో 
జనసేన పారీటీ క్షేత్రస్థియి బలోపేతంలో భాగంగా పాడేరు అరకుపార్లమెంట్ నియోజక 
వర్ జనసేన పారీటీ ఇనాచిర్జా డా. వంపురు గంగులయ్య పర్యటించారు. లింగపుటుటీ గ్రామ 
వీరమహిళలు, గ్రామప్రజలందరూ స్దరంగా ఆహావినించ పలు సమస్యలైన తాగునీటి, వీధి 
రోడు్ల, డ్రైనేజి కలువలు, పంచాయితీ నిధులు అంశాలు ప్రస్తివించారు. గ్రామసుతిలతో డా..
గంగులయ్య మాట్్లడుతూ.. రాష్టంలో ప్రజలందరూ మారు్ప దిశగా ఆలోచన చేసుతినా్నరు. 
టీడీపీ పాలన చూసేస్ం, వైసీపీ పాలన చూసుతినా్నం, అనుభవిసుతినా్నం. మనల్ంటి ఆదివాసీ 
ప్ంతాలో్ల ఉన్న సమస్యలు కోకొల్లలు మీరు చెప్పనటుటీగా పంచాయితీ నిధులు మలి్లంపు, 
ఎస్.టి, ఎసీసి, బీసీ, సంక్షేమ నిధులమళి్లంపు, చవర్కి కరోనా మహమామార్ నివారణ నిమితతిం 
కంద్ ప్రభుతవిం ఇచచిన నిధులు కూడా కజేశారు దార్ మళి్లంచారు. ఆదివాసీ రైతులు నుంచ 
నిరుదో్యగుల దాక జీవో నెం 3 ని రదుదా చేస దగా చేసుతినా్నరు. కవలం దోచుకోవడానికి 
టీడీపీ, వైసీపీ ఒకర్కి ఒకరు పోటీ పడుతునా్నరు. రానున్న రోజులో్ల రాష్ట రాజకీయాలలో 
పెనుమారు్పలు చోటుచేసుకుంట్యి.. మీరు కూడా ఈ మారు్పకి నాంది పలకలి, రానున్న 
సమీప భవిష్యత్ లో రాబోయే ఎని్నకలో్ల మీ వంతు పాత్ర పోష్ంచాలిసివుంటుంది. అల్గే 
ఇని్న సమస్యలుంటే ఒక వైపు రాష్ట ప్రభుతావిలు రక రకల ఎతుతిగడలతో ప్రజలను మోసం 
చెయ్యడానికి కుయుకుతిలు పను్నతుంది. ఆ మాయలో పడొదుదా. ఈ గ్రామాంతో నాకు 
విడదీయలేని సంబంధం ఉంది. గతంలో నేను ఇక్కడ నుంచే ఉద్యమాని్న ఉదృతం చేస్ను.. 
మీరందరు సహకర్ంచారు. మీ బిడడాల్గా నను్న చూసుకునా్నరు నియోజవర్ం పర్ధిలో 
జనసేన పారీటీ బలం రోజు రోజుకీ పెరుగుతోంది.. ఇది వాసతివం. మీరు మీ పల్లల భవిష్యత్ 
కోసం మారు్ప కొరకు నీతి, నిజాయితీ గల జనసేన పారీటీని ఇంతల్ ఆదర్సుతిన్నందుకు 
గ్రామసుతిలకు, వీరమహిళలకు నా హృదపూరవిక అభనందనలు. ఈ గ్రామ ప్రజలు 
సహచరులుగా, మిత్రులుగా నా వెన్నంటే నడిచారు తీవ్రమైన కషటీకలంలో కూడా తోడు 
నిలిచారు.. అంతటి ప్శసతియాం ఉన్న గ్రామము లింగపుటుటీ. ముక్యంగా యువత తమదైన 
తెలివైన రాజకీయాల వైపు అడుగెయా్యలి.. గ్ర్జన ప్రజలను విభజించ పాలించే కుహనవాదా 
రాజకీయాలు ఎప్పటికపు్పడు కొతతి పంథా లో ప్రలోభ పెడుతూనే ఉంటుంది. వాటి జోలికి 
పోకూడదని తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో సోమేలి. సోమరాజు,నందోలి మురళి కృష్ణ, మండల 
అధ్యక్షులు అశోక్ స్లేబు, సోమేలి చరంజీవి, పాలసీ మహేష్, గ్రామపెదదాలు సోమెలి లింగన్న, 
పలి్లబయిన సంహాచలం, వరో్కటి బాబూరావు, గొల్లర్ పురుషోతతిం, సోమేలి బాలన్న, పాలస 
కొండబాబు అశేష సంఖ్యలో గ్రామ వీరమహిళలు పాల్నా్నరు.

గాయాల పాలై రమ్్స హాసపొటల్ లో చికిత్స పందుతుననూ 
వారని పరామర్శంచడం పేడాడ రామోమాహన్

శతఘ్్న న్్యస్: ఆమదాలవలస నియోజకవర్ం, సరుబుజిజాలి మండలం, పెదదామతలబు 
పేట గ్రామంలో ఇరువరా్ల మధ్య మాటలు యుదధిం కొనస్గ్స్తి ఈ గురువారం ఒకర్ 
పై ఒకరు దాడులు చేసుకోగా ఇరు వరా్లకు తీవ్రంగా గాయాలయా్యయి. గాయాల పాలై 
ర్మ్సి హాస్పటల్ లో చకితసి పందుతున్న వార్ని ఆమదాలవలస నియోజకవర్ం జనసేన 
పారీటీ ఇంచార్జా పేడాడ.రామోమాహన్ రావు పరామర్్శంచడం జర్గ్ంది. ఆయనతో పాటుగా 
సరుబుజిజాలి మండల జెడీ్పటీసీ అభ్యర్ధి పైడి.మురళీ మోహన్, మండల నాయకులు 
జనారదాన్, గోవరధిన్, భాస్కర్ జగదీష్, అప్పలనాయుడు, కర్యకరతిలు తదితరులు 
పాల్నా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ప్రతిపక్షాలు గంతు నొకి్కతే మహిళలకు రక్షణ లభిసుతాందా?: 
షేక్ రయాజ్

*ఆడబిడడాలు భయంభయంగా ఉనా్నరు
*శాంతిభద్తల వైఫల్్యనికి సకల శాఖల మంత్రి శ్రీ సజజాల 
బాధ్యత వహించాలి

శతఘ్్న న్్యస్: రాష్టంలో మహిళలకు రక్షణ లభంచడం 
లేదు అనే మాట న్టికి న్రుపాళ్్ల నిజం. బాపట్లలో భరతి 
కళ్్లదుటే ఒక ఎసీసి మహిళను కమాంధులు ఈడుచికుపోయి 
అతా్యచారం చేసన ఘటన అత్యంత అమానవీయం. దీనిపై 
కూడా సబిఐ దతతిపుత్రుడు… రాష్్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయిన శ్రీ 
జగన్ రడిడా ఎందుకు మాట్్లడలేదు. ఈ వైఫల్యం మీద ప్రతిపక్ష 
పారీటీలు కచచితంగా నిరసన చెబుతాయి. ప్రతిపక్షాలు గొంతెతితితే 
వైసీపీ ప్రభుతవిం ఎందుకు ఉలికి్కపడుతోంది. ప్రభుతవిం 
చేతగానితనం… పోలీసు శాఖను రాజకీయ కక్ష స్ధింపుల 
కోసం వాడుకోవడం వలే్ల శాంతిభద్తలు అదుపుతపా్పయి. ఈ 

వైఫల్్యని్న కప్ప పుచుచికోవడానికి ప్రతిపక్షాలు, ప్రజా సంఘాల ప్రతినిధులపై విరుచుకుపడుతునా్నరు. 
బాధితులకు ధైర్యం చెప్ప వార్ తరఫున నిలబడటం మా బాధ్యత. మా గొంతు నొకి్కతే మహిళలకు రక్షణ 
లభసుతిందా?.. రాష్టంలో ఆడబిడడాలు భయంభయంగా బతుకుతునా్నరు అనే విషయం తాడేపలి్ల పా్యల్స్ లో 
ర్ల్క్సి అవుతున్న శ్రీ జగన్ రడిడాకి తెలుసోతిందా? మహిళలపై అఘాయితా్యలు ప్రతి ఏట్ పెర్గ్పోతునా్న 
ప్రభుతవిం ఎందుకింత నిర్్లపతింగా ఉందో అరథిం కవడం లేదు. ఒంగోలు ర్మ్సి లో ఉన్న బాధితుల 
కుటుంబాని్న ప్రతిపక్ష పారీటీల ప్రతినిధులు, ప్రజా సంఘాల ప్రతినిధులను కలవనీయకుండా పోలీసులు 
కటటీడి చేయడానికి కరణం ప్రభుతవి చేతగానితనం బయటపడుతుందనే. ప్రతిపక్షాలను అరసుటీలు చేసే 
బదులు మహిళకు రక్షణ కలి్పంచడం కోసం పోలీసులను వినియోగ్సేతి ఫలితం ఉంటుంది.
రాష్టంలో ఆడ బిడడాలపై అతా్యచారాలు స్గుతునా్నయి. అల్గే విచచిలవిడిగా గంజాయి, డ్రగ్సి 
లభసుతినా్నయి. అని్న రాష్్రాలకు గంజాయి సరఫరాకు ఆంధ్రప్రదేశ్ కంద్ంగా ఉంది అని గుంటూరు రేంజి 
డిఐజీ సవియంగా చెపా్పరు అంటే పర్సథితి ఎల్ ఉందో అరథిం చేసుకోవచుచి. రాష్టం హోమ్ శాఖ మంత్రి 
శ్రీమతి తానేటి వనిత ఉన్నత విదా్యవంతురాలైనా ఆమెకు ఎల్ంటి అధికరం లేదని తెలుసోతింది. అందుక 
ఆమె శాఖపై పటుటీ తెచుచికోవడం లేదు… అవగాహన లేకుండా మాట్్లడుతునా్నరు. ఇందుకు కరణం 
అని్న శాఖలపై శ్రీ సజజాల రామకృష్్ణరడిడా పెతతినం చెల్యించడమే. మహిళలపై ఆగని అఘాయితా్యలకు, 
గంజాయి, డ్రగ్సి సమాగ్్లంగ్.. విక్రయాలు పెరగడాని్న ఏ విధంగా అదుపు చేస్తిరో సకల శాఖల మంత్రి శ్రీ 
సజజాల సమాధానం చెపా్పలి. రాష్టంలో శాంతిభద్తలు అదుపుతప్పడానికి సకల శాఖల మంత్రి బాధ్యత 
వహించాలని ప్రకశం జిల్్ల జనసేన పారీటీ అధ్యక్షులు షేక్ ర్యాజ్ డిమాండ్ చేశారు.

పాయకరావుపేట జనసేన ఆధ్వరయాంలో చలివేంద్ం ఏరాపొటు
శతఘ్్న న్్యస్: పాయకరావుపేట: కర్మాక దినోతసివం సందర్ంగా పాయకరావుపేట నియోజకవర్ంలో 
జనసేన నాయకులు గెడడాం బుజిజా ఆధవిర్యంలో.. యువనాయకులు గెడడాం ఆకష్, చైతన్య చేతుల మీదుగా 
చలివేంద్ం ఏరా్పటు చేయడం జర్గ్ంది. ఎండ తీవ్రతని దృష్టీలో ఉంచుకుని ఈ చలివేంద్ం ఏరా్పటు 
చేయడం వలన పాయకరావుపేట ప్రజలు ఆనందం వ్యకతిం చేసుతినా్నరు. ఈ కర్యక్రమంలో జనసేన 
నాయకులు, జనసైనికులు పాల్నా్నరు.

జనసేన పార్్ట ఇఫాతార్ విందు
శతఘ్్న న్్యస్: చతూతిరు జిల్్ల జనసేన పారీటీ అధ్యక్షులు డా.. పసుపులేటి 
హర్ ప్రస్ద్ స్చనల మేరకు.. జనసేన పారీటీ సత్యవేడు నియోజకవర్ం 
వరదయ్యపాళ్్లం మండలంలో.. మండల అధ్యక్షులు చరంజీవి యాదవ్ 
సమక్షంలో బసవి రడిడా కుల్శేఖర్ రడిడా అధ్యక్షతన రంజాన్ సందర్ంగా 
మైనార్టీ సోదరులకు ఇఫాతిర్ విందు ఏరా్పటు చేయడం జర్గ్ంది. ఈ 
కర్యక్రమంలో చరంజీవి యాదవ్ మర్యు కుల్శేఖర్ రడిడా మాట్్లడుతూ.. 
ముస్లమ్ సోదరులు పవిత్రంగా భావించే ఈ రంజాన్ మాసంలో నిష్ఠతో 
ఉపవాసం ఉండి నిత్యం ఆ అల్్లని తలుచుకుంటూ అందర్కి మంచ 
జరగాలని జనసేన పారీటీ ఆధవిర్యంలో ఇఫాతిర్ విందు ఏరా్పటు చేయడం 
జర్గ్ందని తెలియజేస్రు. ఈ కర్యక్రమంలో వరదయ్య పాళ్్లం మండలం 
కమిటీ సభు్యలు, ఉప అధ్యక్షులు దినేష్ కుమార్, ప్రధాన కర్యదర్్శ శేఖర్ 
మర్యు రహామాన్, ఫాజులర్ ముల్లంగ్, వెంకటేష్, నాగేంద్ బాబు, 
నాగేంద్, ముని, కృష్ణ, తులస రామ్, జయకృష్ణ, శేఖర్ మర్యు కపు 
సంక్షేమసేన మండల అధ్యక్షుడు విజయ్ కుమార్ మర్యు జనసైనికులు 
పాల్నా్నరు.

మోరతా గ్రామంలో జనసేన పార్్ట ఆతీమాయసమావేశం
శతఘ్్న న్్యస్: నిడదవోలు నియోజకవర్ం, ఉండ్రాజవరంమండలం, మోరతి గ్రామంలో సోమవారం జనసేన పారీటీ 
ఆతీమాయసమావేశం జర్గ్ంది. ఈ సమావేశంలో జనసేన పారీటీ మండల అధ్యక్షులు వీరమళళి బాల్జీ మాట్్లడుతూ.. ప్రతి 
జనసైనికుడూ పారీటీ బలోపేతానికి కృష్ చేయాలని.. 2024 లో పారీటీ అధికరంలోకి రావట్నికి కులమతాలకు అతీతంగా ప్రతి 
ఒక్కర్నీ కలుపుకుంటూ వెళ్తినా్నమని.. దానికనుగుణంగా తొలి అడుగు మోరతి గ్రామంలో పడిందని.. ఇక ముందు మండలములో 
అని్న గ్రామాలలో పారీటీ బలోపేతం చేయడానికి కచచితమైన ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్తినా్నమని.. కర్యకరతిలకు ఎటువంటి కషటీం 
వచచినా మండలం మొతతిం ఒక తాటి మీద ఉండి సమస్య పర్ష్్కరానికి కృష్ చేస్తిమని ఈ సందర్oగా కర్యకరతిలకు భరోస్ 
కలి్పంచారు.. ఈ దేశంలో ఏ పారీటీ చెయ్యని విదంగా పవన్ కళ్్యణ్ గారు పారీటీ కర్యకరతిల కోసం జీవిత భీమా పాలసీ చేయించ, 
కర్యకరతి ల క్షేమం కోసం ఆలోచంచే పారీటీ అని నిరూపంచుకునా్నరు..ఈ రోజు రాష్టం మొతతిం కౌలు రైతులకు అండగా రైతు 

బరోస్ యాత్ర చేపటిటీ రైతు కనీ్నళ్్ల తుడవట్నికి బయలు దేరారు..ఈ దేశంలో ప్రజల కోసం, తన జీవితాని్న పణంగా పెటిటీ పోరాడే పారీటీ నాయకుడు పవన్ కళ్్యణ్ గారు మాత్రమే అని ఈ సందర్ంగా 
పునరుధా్టించారు.. ఈ కర్యక్రమంలో మండల అధ్యక్షులు వీరమళళి బాల్జీ, జిల్్ల సంయుకతి కర్యదర్్శ కకర్ల నాని, క స్వరoగ్రామ సర్పంచ్ నార్్న రామక్రిష్ణ, ఎంపటిస కకర్ల కరుణ, చటికిన స్ర్ 
బాబు, దొడాడా పండు, నవీన్, దాసర్ సుబు్, భగవాన్, ఇర్రి మోహన కృష్ణ, ఇంద్, దురా్ మలే్లష్, మర్యు మోరతి జనసైనీకులు పాల్ని కర్యక్రమం విజయవంతం చేశారు.

జనసేన పీఏసీ సభుయాలు బొమ్మాడి నాయకర్ 
అధయాక్షతన ముసలాం సోదరులకు ఇఫాతార్ విందు

శతఘ్్న న్్యస్: నరస్పురం నియోజకవర్ంలో పవిత్ర రంజాన్ మాసం 
సందర్ంగా జనసేన పారీటీ తరపున.. నరస్పురం నియోజకవర్ జనసేన 
పారీటీ ఇంచార్జా మర్యు రాష్ట పలిటికల్ ఎఫైర్సి కమిటీ సభు్యలు బమిమాడి 
నాయకర్ అధ్యక్షతన ముస్లం సోదరులను ఆహావినించ ఇఫాతిర్ విందు 
ఏరా్పటు చేయడం జర్గ్ంది. ఈ కర్యక్రమంలో ముస్లం సోదరులు, 
జనసేన పారీటీ నాయకులు, కర్యకరతిలు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు 
పాల్నా్నరు.

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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జిల్లా సాథాయి బాయాటమాంటన్ టోరనూమంట్ ని ప్రారంభించిన దలిలా 
గోవింద్ రడిడు

శతఘ్్న న్్యస్: వెంపళళినగర్ 
గ్రామంలో జే.వీ.ఆర్ & ఎన్.బి.క్ 
నాకబ్ మెమోర్యల్ సో్పర్టీస్ క్లబ్ వార్ 
ఆధవిర్యంలో జరుగుతున్న జిల్్ల స్థియి 
బా్యటమాంటన్ టోర్నమెంట్ ని 3వ రోజు 
64వ వారుడా జనసేన కర్్పరేటర్ దలి్ల 

గోవింద్ రడిడా ప్రంభంచారు. ఈ కర్యక్రమంలో కమిటీ సభు్యలు అందరూపాల్నా్నరు.

కబడ్డు టోరనూమంట్ విజేతలకు బహుమతులు అందంచిన 
డాక్టర్ రమేష్ బాబు

శతఘ్్న న్్యస్: సఖినేటిపలి్ల మండలం, 
మూడుతూములు 22వ వార్షాక కంతారావు 
మెమోర్యల్ సేటీట్ కబడీడా టోర్నమెంట్ 
లో గెలుపందిన జటుటీలకు చంతలమోర్ 
సర్పంచ్ డాకటీర్ రమేష్ బాబు బహుమతులు 
అందజేయారు.

కంచిలి మండల జనసేన ఆధ్వరయాంలో కరమాక దనోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్్న న్్యస్: కంచలి: కర్మాక దినోతసివాని్న పురస్కర్ంచుకొని 
కంచలి మండలం, బూరగాం గ్రామంలో జనసేన జెండాను 
ఆవిష్కర్ంచడం జర్గ్ంది. ఈ కర్యక్రమానికి విచేచిసనటువంటి 
ఇచాఛీపురం నియోజకవర్ సమనవియకరతి దాసర్ రాజు రాష్ట 
నాయకులు తిప్పన దురో్యధన రడిడా, బైపలి్ల ఈశవిరరావు, నాగుల 
హర్బెహారా, వీర మహిళలు, జనసైనికులు పాల్నా్నరు. 
మర్యు జెడి్పటిస అభ్యర్థి డొక్కర్ ఈశవిరరావు కూడా ఈ 
కర్యక్రమంలో పాల్నడం జర్గ్ంది. ఈ కర్యక్రమంలో 
భాగంగా ముందుగా అల్్లర్ సీతారామరాజు గార్ విగ్రహానికి 
పూలమాలవేస నివాళ్లు అర్్పంచడం జర్గ్ంది. తదుపర్ 

జనసేన పారీటీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ స్ఫూర్తితో గ్రామంలో ఐదు మంది నిరుపేద వృదుధిలకు 
నితా్యవసర సరుకులు పంపణీ చేయడం జర్గ్ంది. తదుపర్ కొని్న రోజుల క్రితం రోడుడా యాకిసిడంట్ 
కి గురైన డ్రైవర్ శివను పరామర్్శంచ రూ.3000 ఆర్థిక సహాయం చేయడం జర్గ్ంది. తదుపర్ 
చలివేంద్ం పెటటీడం జర్గ్ంది. ఈ కర్యక్రమంలో జనసేన ఇచాచిపురం నియోజకవర్ం నాయకులు, 
వీరమహిళలు పాల్ని విజయవంతం చేశారు.

ఉపాధి కోసం బయటి ప్రాంత్లకు వెళ్లా మహిళలకు రాష్టంలో రక్షణ 
లేదు: దారం అనిత

శతఘ్్న న్్యస్: నాలుగు నెలల గర్్ణీ అయిన ఎసీసి మహిళను, 
భరతిను కొటిటీ తన వదదా వున్న 750 నగదును ల్కొ్కని భరతి, 
ముగు్రు పల్లల ముందే రైలేవి పా్లట్ ఫారం పై ఆదమరచ 
నిద్రిసుతిన్న మహిళపై కమాంధులు రచచిపోయి ఆమెపై 
స్మూహిక అతా్యచారానికి తెగబడాడారు..
కూలి పనుల కోసం మరో ప్ంతానికి వెళ్తి మార్మధ్యంలో 
రేపల్్ల సేటీషన్ లో విశ్ంతి తీసుకుంటున్న 25 సంవతసిరాల 

దళిత మహిళపై భరతి ముందే పాశవిక చర్యకు పాల్పడాడారు..
ఇదదారు యువకులు స్మూహిక అతా్యచారానికి తెగబడగా.. మర్కరు ఈ దారుణానికి 
సహకర్ంచారు. బాదితురాలి భరతి తనను నిర్ంధించన వ్యకితి నుండి తప్పంచుకుని అక్కడే పా్లట్ఫూరం 
పై ఉన్న రైలేవి పోలీసు కరా్యలయం వదదాకు వెళి్ల ఎంతగా ప్ధేయపడినా అతని ఆక్రందనను విని 
ఒక్కరంటే ఒక్కరు స్పందించలేదు ..
రైలేవి సేటీషన్ బయట ఉన్న తోటి ప్రయాణికులు, ర్క్షా కర్మాకులను స్యం చేయమని కోర్నా 
ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. దగ్రో్లనే పోలీస్ సేటీషన్ లో చెప్పడంతో పోలీసులు వెంటనే స్పందించ 
నిందితులను అరస్టీ చేస్రు..
రాష్టంలో ఏ ఒక్క మహిళకు భద్త లేదు.. దిశా చటటీం అసలే లేదు.. జరగరాని ఘోరం జర్గాక 
అందిసుతిన్న ప్రభుతవి మంత్రులు ముందుగానే ఎందుకు భద్త కలి్పంచే బలమయిన చట్టీలు రాష్టంలో 
ఎందుకు తీసుకురాలేదని చతూతిరు జిల్్ల జనసేన ప్రధాన కర్యదర్్శదారం అనిత ప్రశి్నంచారు.

ప్రభ్త్వేలు కార్్మక చట్టీలను పటిషటీంగా అమలు చేసి 
వార్కి న్యూయం చేయాల్: సంకెట మహేష్ బాబు

శతఘ్్న న్్యస్: మేడే కర్మాక దినోతసివం సందర్ంగా భైంస్ ఎం.ఆర్.ఓ ఆఫీస్ 
ముందు ఐలమమా గదదా వదదా జనసేన పారీటీ ఉమమాడి ఆదిల్బాద్ జిల్్ల ఉపాధ్యక్షులు 
సుంక్ట మహేష్ బాబు ఎర్ర జెండాను ఎగరవేశారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన 
మాట్్లడుతూ.. కర్మాకులందర్కీ మే డే శుభాకంక్షలు తెలియ జేశారు. కర్మాకులు 
8 గంటలు పని చెయా్యలి కని యాజమాన్యం చట్టీనికి వ్యతిరేకంగా ఎకు్కవ 
గంటలు పనిచేయించుకుంటునా్నరు. కర్మాకుడు లేకుంటే ఉత్పతితి జరగదు. 
అల్ంటి శ్మికుడికి ఎక్కడా గుర్తింపు లేదు. మహిళ్ కర్మాకులకు పని 
ప్రదేశంలో ఎల్ంటి సౌకరా్యలు, భద్త లేదు. పని చేసుతిన్న దగ్ర ఉదో్యగ భద్త, 
కనీస వేతనం, పనికి తగ్ ప్రతిఫలం దక్కడం లేదు. కర్మాకుడికి ప.ఎఫ్ సౌకర్యం 
కలి్పంచడం లేదు. ఆరోగ్య భద్త లేదు.పేద మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు 
పని కలి్పంచాలి. పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు విపరీతంగా పెర్గ్పోయాయి. 
దానివల్లకూరగాయలు, ఉత్పతుతిల ధరలు మార్కటో్ల పెర్గ్పోయాయి. పెర్గ్న 
ధరలకు అనుగుణంగా వేతనాలు పెంచాలి. కంద్, రాష్ట ప్రభుతావిలు కర్మాక 
చట్టీలను పటిషటీంగా అమలు చేస వార్కి నా్యయం చేయాలని జనసేన పారీటీ 
డిమాండ్ చేసుతిందని సుంక్ట మహేష్ బాబు తెలియజేస్రు.
ఈ కర్యక్రమం లో రమేష్, నవీన్, ముఖేష్, మహమమాద్ రఫీ, వినోద్, లక్షష్మణ్, 
జనసైనికులు తదితరులు పాల్నా్నరు.

అమ్మవార్ అభరణాల దంగలను కఠినంగా 
శిక్ంచాల్: దాసర్ రాజు

శతఘ్్న న్్యస్: ఇచాఛీపురం మండలం, మండపలి్ల గ్రామంలో ప్రసదిధిగాంచన 
శ్రీ గార పోలమమా ఆలయంలో.. సుమారు 500 గ్రాముల వెండి ఆభరణాలు 
దొంగతనం జర్గ్ంది. తేదీ 30.4.2022 శనివారం వేకువజామున ఎవరో 
గురుతి తెలియని వ్యకుతిలు ఈ దొంగతనానికి పాల్పడినటు్ల ఆలయ కమిటీ సభు్యలు 
మర్యు గ్రామసుతిలు దావిరా సమాచారం తెలుసుకున్న ఇచాచిపురం జనసేన 
సమనవియకరతి దాసర్ రాజు సంఘటనా సథిల్ని్న చేరుకుని పర్శీలించారు. 
ఇంతకుముందు కూడా ఇల్ంటి దొంగతనం జర్గ్ందని ఇపు్పడు ఇది జరగడం 
రండవస్ర్ అని ఆలయ కమిటీ సభు్యలు మర్యు గ్రామసుతిలు దాసర్ రాజు 
వదదా వాపోయారు. ఇల్ంటి సంఘటనలు భవిష్యతుతిలో కూడా జరుగుతాయేమో 
అని ఆందోళన చెందుతునా్నరు. దీనిని దాసర్ రాజు తీవ్రంగా ఖండిస్తి.. 
వైఎస్ఆర్సిప ప్రభుతవిం వచచినప్పటినుండి ఇల్ంటి సంఘటనలు రాష్టమంతా 
జరుగుతునా్నయని ఆలయాలపై దాడులు, విగ్రహాలు ధవింసం వంటివి 
జరుగుతునా్నయని అనా్నరు. రాక్షస రాజ్యం నడుసోతిందని.. దొంగలను వైఎస్ఆర్ 
సప ప్రభుతవిం పెంచ పోష్సోతిందని విమర్్శంచారు. ఇల్ంటి సంఘటనలు 
మళీ్లమళీ్ల జరగడానికి దోషులను కఠినంగా శిక్షించకపోవడమే అని అనా్నరు. 
పోలీసులు కసు దరా్యపుతిను వేగవంతం చేస దొంగలను తవిరగా పటుటీకుని 
కఠినంగా శిక్షించాలని కోరారు. ఈ కర్యక్రమంలో దాసర్ రాజుతో పాటూ 
జనసేన నాయకులు, ర్క్కల భాస్కర్, కల్్య గౌడ్, రాజు, సంతోష్, స్యి కృష్ణ, 
ఆనంద్, కర్యకరతిలు మర్యు మండపలి్ల జనసేన నాయకులు పాల్నా్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


జనసేన సదా్ధంత్లతో జనసైనికుడి పెళ్లా పత్రిక

*వరుడు స్యి కృష్ణ జనసేన పారీటీ సదాధింతాలను ముద్రించన పెళి్ల ఆహావిన పత్రిక.. 
*మర్యు ఆహావిన పత్రికను అందుకున్న జనసేన పారీటీ నాయకులు, అధికరులు..

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన సదాధింతాలను, 
పవన్ కళ్్యణ్ చత్రపట్ని్న తన పెళి్ల కరుడా పై 
ముద్రించ పవన్ కళ్్యణ్ పై ప్రేమను చాటుకున్న 
యువకుడు ముదిగండ్ల స్యి కృష్ణ.. ఈ 
సందర్ంగా.. కృష్్ణజిల్్ల జనసేన పారీటీ 
కర్యదర్్శ మర్యు తిరువూరు నియోజకవర్ం 
జనసేన నాయకులు మనుబోలు శ్రీనివాసరావు 
మాట్్లడుతూ.. ఏ కొండూరు మండలం 
రామచంద్పురం గ్రామానికి చెందిన 
జనసైనికుడు ముదిగండ్ల స్యి కృష్ణ 
ఈ నెల మే 4వ తేదీన తన సవిగ్రామం 
రామచంద్పురంలో జరగనున్న వివాహ 
మహోతసివ వేడుకసందర్ంగా జనసేన 
పారీటీకి ఉపయోగపడే విధంగా జనసైనికుల 
అందర్కీ ఆదర్శంగా ఉండేవిధంగా తన పెళి్ల 
కరుడా తయారు చేయాలనే తలంపుతో వరుడు 
ముదిగండ్ల స్యి తనను సంప్రదించగా పెళి్ల 
కరుడాపై జనసేన పారీటీ సదాధింతాలను, జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ చత్రపట్ని్న ముద్రించ 

బంధుమిత్రులకు, నాయకులకు అధికరులకు అందజేసేతి బాగుంటుందని సలహా ఇవవిడం జర్గ్ందని, 
వెంటనే మారుమాట్్లడకుండా రటిటీంచన ఉతాసిహంతో పెండి్ల కుమారుడు స్యి జనసేన సదాధింతాలను, 
పవన్ కళ్్యణ్ చత్రపట్ని్న పెళి్లకరుడాపై ముద్రించడం జర్గ్ందని ఆయన తెలిపారు.. అల్ ముద్రించన 
శుభలేఖలను వరుడు స్యి తనతోటి జనసేన నాయకులతో కలిస సవియంగా వందల కిలోమీటర్ల 
దూరాని్న ల్క్కచేయక హైదరాబాద్ వెళి్ల జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ కి మర్యు మెగా కుటుంబ 
సభు్యలకు అందజేయడం జర్గ్ందని జిల్్ల కర్యదర్్శ మనుబోలు శ్రీనివాసరావు తెలిపారు.. గతవారం 
రోజుల నుండి జనసేన పారీటీ ముఖ్య నాయకులందర్నీ కలిస వరుడు స్యికృష్ణ తనే సవియంగా 
శుభలేఖలు అందించ వార్నిపెళి్లకి ఆహావినించడం జర్గ్ందని శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. స్యి కృష్ణ చేసన 
ఈ మంచ పనికి జనసేన నాయకులు అమిమాశెటిటీ వాసు, పోతిన మహేష్, బండ్రెడిడా రామకృష్ణ, గోవిందు 
అంజిబాబు, అక్కల గాంధీ, బలియశెటిటీ శ్రీకంత్, రావి సౌజన్య, చంతల లక్ష్మి కుమార్, తదితర జనసేన 
నాయకులకు అల్గే ఏ. కొండూరు మండలం తాసల్దార్, ఏ కొండూరు ఎసె్సి తదితర ముఖ్య అధికరులకు 
పెండి్ల ఆహావిన పత్రికలు అందజేయడం జర్గ్ందని వారందరూ కూడా వరుడు స్యి కృష్ణ చేసన మంచ 
పనిని అభనందించనటు్ల మనుబోలు శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. ఈ నెల మే నాలుగో తేదీ స్యంత్రం ఏడు 
గంటలకు ఏ కొండూరు మండలం రామచంద్పురంలో జర్గే జనసైనికుడు స్యి వివాహ వేడుకలలో 
జనసేన నాయకులు అందరు కూడా పాల్ని వధూవరులను దీవించాలని ఈ సందర్ంగా ఆయన 
పలుపునిచాచిరు.

మొకు్కబడిగా రోడుడు నిరామాణం పనులు, గడువు 
ముగిసనా కదలని పనులు ఎమమాలేయా గార్ 

పటి్టంచుకోండి..!! త్యాడ రామకృషాణారావు(బాలు)

*నతతినడకన రోడుడా నిరామాణం పనులు
*గడువు ముగ్సనా ఇటు అధికరులో్లను, 
అధికర పారీటీ వార్కి చలనం లేదు
శతఘ్్న న్్యస్: నగరంలోని అత్యంత 
జనాలతో రదీదాగా ఉండి ప్ధాన్యత కలిగ్న 
మయూర్ జంక్షన్ నుంచ సీఎంఆర్ 
ష్పంగ్ మాల్ వరకు చేపటిటీన రోడుడా, 
సెంటర్ డివైడర్ నిరామాణ పనులు నతతినడకన 
జరుగుతునా్నయని జనసేన పారీటీ సీనియర్ 
నాయకులు తా్యడ రామకృష్్ణరావు(బాలు) 
సోమవారం విడుదల చేసన ప్రకటన దావిరా అధికర పారీటీ జాప్యంఫై 
దవిజమెతాతిరు.
ఈ పనులకు సంబంధించన అగ్రిమెంట్ గడువు ముగ్స మూడు నెలలు 
గడుసుతినా్న ఎక్కడ పనులు అక్కడే ఉనా్నయని, అధికరుల పర్యవేక్షణ లోపం, 
కంట్రాకటీర్ నిర్లక్షయాం వల్ల పనులు సకలంలో జరగలేదని ఆరోపంచారు.
ప్రతినిత్యం రదీదాగా ఉండే ఈ రోడుడాలో నిరామాణం పనులు నాణ్యత లేకుండా 
తూతూమంత్రంగా జరుగుతునా్నయని, ప్రసుతితం ఈ రోడుడాపై నడవలేక, 
వాహనాలను నడపలేక ప్రజలు అనేక ఇబ్ందులు పడుతునా్నరని అనా్నరు. 
92.10 లక్షల రూపాయల అంచనాలతో టండరు్ల పలువగా 83.33 లక్షల 
రూపాయలకు కంట్రాకటీర్ టండర్ దకి్కంచుకునా్నరని, గత ఏడాది సెపెటీంబర్ 
4వతేదీన స్ంకతికపరమైన అనుమతులు ఇవవిగా అకోటీబర్ 4వతేదీన 
అగ్రిమెంట్ కుదిర్నా.. అగ్రిమెంట్ ప్రకరం ఈ ఏడాది జనవర్ 19వ తేదీన 
లోగా మూడు నెలలలో పని పూర్తి చేయాలని, అయితే గడువు ముగ్స మూడు 
నెలలు గడుసుతినా్న పనులు మాత్రం ముందుకు స్గడం లేదని దవిజమెతాతిరు.
కంట్రాకటీర్ నిర్లక్షయాం వల్ల రోడుడా నిరామాణం పనులు మందకొడిగా జరుగుతునా్న.. 
అసలు కంట్రాకటీర్ ఎవరో తెలియని పర్సథితి నెలకొందని ఆరోపంచారు. 
నగరంలో అభవృదిధి పనులు జోరుగా చేపడుతునా్నమని ప్రచారం చేసుతిన్న 
ఎమెమాలే్య కోలగట్ల వీరభద్స్విమి ఈ రోడుడా నిరామాణ పనులపై కనె్నతితి చూడటం 
లేదు. సెంటర్ డివైడర్ నిరామాణానికి చేపటిటీన సమెంట్ పనులకు పూర్తిస్థియిలో 
వాటర్ంగ్ కూడా చెయ్యక ఫలితంగా డివైడర్ బీటలు వారుతుందని అనా్నరు.
ఇకనైనా ఎమెమాలే్య గారూ.. సదరు అధికరులు చొరవ తీసుకొని మధ్యలో 
ఆగ్పోయిన రోడుడా నిరామాణం పనులు చేపట్టీలని జనసేన తరుపున 
కోరుతునా్నమని తెలిపారు.

ముసలాం సోదరులకు సోదర్మణులకు రంజాన్ 
శుభాకంక్షలు: పులి మలిలాకరుజున రావు

శతఘ్్న న్్యస్: రంజాన్ పరవిదినం 
సందర్ంగా నియోజకవర్ంలోని ముస్లం సోదర 
సోదరీమణులందర్కీ మర్యు ప్రకశం జిల్్ల 
అధ్యక్షులు షేక్ ర్యాజ్ గార్కి కందుకూరు 
నియోజకవర్ జనసేన పారీటీ ఇనాచిర్జా పులి మలి్లకరుజాన 
రావు శుభాకంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ సందర్ంగా 
మలి్లకరుజాన మాట్్లడుతూ.. 30 రోజులు రంజాన్ 
మాసం అంతా ఎంతో భకితిశ్రదధిలతో కఠినమైన 
ఉపవాస దీక్షలు పూర్తి చేసుకొని మంగళవారం 
రంజాన్ పండుగ జరుపుకుంటున్న ప్రతి ముస్లం 
సోదరుల, సోదరీమణుల మీద అల్్ల ఆశీసుసిలు ఎల్లపు్పడూ ఉండాలని.. 
వారు సుఖసంతోష్లతో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా మరోస్ర్ ముస్లం 
సోదరులందర్కీ పవిత్ర రంజాన్ శుభాకంక్షలు తెలియజేశారు.

మంగళవారం, 03 మే 2022
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ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆడబిడడుకు రక్షణ కరువ రైలే్వ సే్టషన్ లోనే 
సామూహిక అత్యాచారం: డేగల దొరసా్వమ్ నాయుడు

శతఘ్్న న్్యస్:  ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గుంటూరు జిల్్ల రేపల్్ల 
రైలేవి సేటీషన్ లో ఒక మహిళను తన భరతిను కొటేటీస కటేటీస 
స్మూహిక అతా్యచారం జర్గ్ ఉంటే రైలేవి పోలీసులు ఏం 
చేసుతినా్నరు. ఒక పక్క బీటక్ విదా్యర్థిని చంపన హత్య కసులో 
శశి కృష్ణకు ఇటీవల ఉర్ శిక్ష వేసనా ఈ సంగతి తెలిస 
కూడా కవలం ఒక్కరోజు వ్యవధిలోనే రేపల్్ల రైలేవి సేటీషన్ లో 
ఈ అతా్యచారం జరగడం ప్రభుతవి వైఫల్్యని్న స్చసుతింది. 
అంటే ఏ రాజకీయ నాయకుల అండ చూసుకుని ఇంత 
బలుపుతో ప్రవర్తిసుతినా్నరు ఒక బల హీనమయిన శాసన 
సభు్యలకు ముఖ్యమంత్రి గారు కీలక మంత్రి పదవులు ఇచచి 
తన చేతిలో కీలుబమమాలను చేస ఆడిస్తి ఉంటే ల్అండ్ 

ఆరడార్ ఎల్ అదుపులోకి తెస్తిరు.. రైలేవి పోలీసులు కూడా అంత సక్రమంగా డూ్యటీ చేసుతినా్నరు ఇల్ 
ఎందుకు జరుగుతునా్నయి అని జనసేన పారీటీ ప్రశి్నసుతిందని జనసేన పారీటీ జిల్్ల సంయుకతి కర్యదర్్శ డేగల 
దొరస్విమి నాయుడు తెలియజేశారు. వైసీపీ ప్రభుతవిం అధికరంలోకి వచచిన దగ్ర నుంచ ప్రతి ఒక్కటి 
అడాడారహితంగా పాలన చేయడం అలవాటు అయిపోయింది. ఒంగోలులో ర్మ్సి హాస్పటలో్ల అతా్యచారానికి 
గురైన బాధితురాలిని పరామర్్శంచ డానికి వెళి్లన జనసేన రాష్ట నాయకులను, వీరమహిళలను పోలీసులు 
అడుడాకొని అరస్టీ చేయడం ఒక విచత్రమైన చర్య ఒక రాజకీయ పారీటీగా బాధితులను పరామర్్శంచే నైతిక 
హకు్క జనసేన పారీటీకి ఉంది. దీనిని పోలీసులు అడుడాకొని అరసుటీ చేయడం ఏంటి..? ఇల్ంటి అరసుటీలు 
ఎని్న జర్గ్నా బాధితులకు సరైన నా్యయం జర్గేదాక ఇటువంటి అనా్యయం, ఇటువంటి అతా్యచారాలు 
మళీ్ల మళీ్ల జరగకుండా పోలీసులు రాష్ట ప్రభుతవిం కఠినమైన చర్యలు తీసుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యతుతిను 
కపాడాలని జనసేన పారీటీ తరఫున డేగల దొరస్విమి నాయుడు డిమాండ్ చేశారు.
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