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అసని తుపాను బాధితులను అనిని విధాలా ఆదుకోవాలి
• రైతాంగానికి ప్రభుత్ాం భరోసా ఇవ్్లి
శతఘ్ని న్యూస్: రాష్టాంలో నెలకొనని అసని తుపాను ప్రభావాం కోసాతా జిల్లాలు... ముఖయూాంగా 
గోదావరి జిల్లాల మీద తీవ్ర సాథాయిలో కనిపిసతాాందని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
ఒక ప్రకటనలో ఆాందోళన వయూకతాాం చేశారు. ప్రజలాంత అప్రమతతాాంగా ఉాండాలని విజ్ఞపితా చేస్తాన్నిను. 
ఈ ప్రకృతి విపతుతా బారినపడే వ్రిని ప్రభుత్ాం అనిని విధాల్ ఆదుకోవ్లి. వరి పాంట కోత కోసే 
సమయాంలో ఈ విపతుతా రావడాం దురదృషటీకరాం. అనేక గ్రామాలోలా ధానయూాం కళ్లాలోలానే ఉాండటాంతో 
రైతులు ఆాందోళనలో ఉనని విషయాం న్ దృష్టీకి వచ్చాంది. ప్రభుత్ాం తక్షణాం స్ాందిాంచ రైతులకు 
భరోసా ఇవ్్లి. ధానయూాం సేకరణలో నిబాంధనలు సడలిాంచాలి. ముఖయూాంగా 17 శాతాం మాంచ 
తేమ ఉాండకూడదు అనే నిబాంధన ఈ సమయాంలో వరితాాంపచేసేతా రైతులు తీవ్రాంగా నషటీపోతరు. 
కాబట్టీ తడిచన, రాంగు మారిన ధాన్యూనిని కచ్చతాంగా కొనుగోలు చేయాలి. అసని ప్రభావాం వలలా 
పాండలా తోటలు, ఉదాయూన పాంటలు వేసిన రైతులు కూడా దెబ్బ తిన్నిరు. పాంట నషటీ పరిహారానిని 
తక్షణమే లెకి్కాంచ వ్సతావ నష్టీనికి అనుగుణాంగా పరిహారాం ఇవ్్లి. తీరాంలోని మత్స్యకార 
గ్రామాల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బాందులు ఎదుర్కాంటున్నిరు. ఇళ్ళు దెబ్బ తిననివ్రిని ఆదుకోవ్లి. 
జనసైనికులు, పార్టీ న్యకులు బాధితులకు బాసటగా నిలవ్లని జనసేన్ని కోరారు.

ప్రజలకు వైద్య సేవలు అందంచటంలో అంతులేని నిర్లక్ష్ం
• సెకూయూరిటీ గారుడులు... స్్పర్లా వైదుయూల్?
• వైదయూ ఆరోగయూ శాఖను నిర్్రయూాం చేసిన ఘనత శ్రీ జగన్ రెడిడుదే

శతఘ్ని న్యూస్: ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్టాంలో ప్రభుత్ వైదయూ సేవలు రోజు రోజుకీ దిగజారుతుాండటాం 
వైస్పీ సరా్కర్ వైఫల్యూనిని సూచసతాాందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమటీ ఛైర్మన్ 
శ్రీ న్దెాండలా మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో విమరి్శాంచారు. నెల్లారు జిల్లా ఆత్మకూరు ప్రభుత్ 
ఆస్పత్రిలో సెకూయూరిటీ గారుడులు, స్్పరులా వైదయూాం చేయడాం వలలా శ్రీ రామకృష్ణ అనే లెక్చరర్ 
మృతి చాందిన ఘటన శోచనీయాం. ప్రమాదాంలో గాయాల పాలై వచ్చన వయూకితాకి వైదయూాం 
అాందిాంచడాంలో నిరలాక్ష్యాంగా వయూవహరిాంచడాం వల్లా నిాండు ప్రాణాం పోయిాంది. సమయానికి 
అాంబులెను్సలు రావు... ఆస్పత్రికి వసేతా వైదయూాం చేయరు. ఇన్ పేషాంటలాకు బెడ్ కేటాయిాంచరు. 
ఫుట్ పాత్ మీదే ఉాంటూ వైదయూాం తీస్కోవ్లి్సన దుసిథాతి నెలకొాంది. కనీసాం చనిపోయిన వ్రిని 
తరలిాంచేాందుకు వ్హన్లు ఇవ్రు. ప్రతి రోజూ రాష్టవ్యూపతాాంగా ప్రభుత్ ఆస్పత్రులోలా 
ఇల్ాంట్ ఘటనలు చోటు చేస్కొాంటున్ని రాష్ట ముఖయూమాంత్రి శ్రీ జగన్ రెడిడులో కనీసాం చలనాం 
రావడాం ల్దు. ప్రజలకు వైదయూ సేవలు అాందిాంచడాంలో ఆయన ప్రభుత్ాం ఎాంత నిరలాక్ష్యాంగా 
ఉాందో అరథాాం అవుతోాంది. ఈ శాఖను నిర్్రయూాం చేసిన ఘనత శ్రీ జగన్ రెడిడుదే. కేాంద్ర ప్రభుత్ాం 
నుాంచ రూరల్ హెల్తా మషన్, అర్బన్ హెల్తా మషన్ పథకాల దా్రా రూ.వేల కోటలా నిధులు 
వస్తాాంటే.. వ్ట్ని ఎటు మళ్లాస్తాన్నిరో వైస్పీ ప్రభుత్ాం సమాధానాం చపా్లి. కోవిడ్ మృతులకు ఇవ్్లి్సన ఆరిథాక సాయానిని కూడా పక్కదారి పట్టీాంచనవ్ళలా నుాంచ వైదయూ 
సేవలు ఆశాంచడాం అతయూశే అవుతుాంది. ప్రభుత్ాం నుాంచ వైదయూ సేవలు పాందటాం ప్రజలకు ఉనని హకు్క. ఈ సేవలు అాందిాంచడాంలో ప్రభుత్ నిరలాక్ష్య వైఖరిపై రాష్ట మానవ 
హకు్కల కమషన్ స్ాందిాంచ విచారణ చేపటాటీలని శ్రీ న్దెాండలా మనోహర్ కోరారు.

అరెస్ట్ అయిన బాబు పాలూరు మరియు జనసైనికులకు సంగీభావం తెలిపిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: పార్తీపురాం మనయూాం జిల్లా: 
మాంగళవ్రాం పార్తీపురాం మనయూాం జిల్లాలో 
జరుగుతునని అక్రమ ఇస్క మాఫియా చేస్తానని 
ఆగడాలపై మనయూాం జిల్లా కలెకటీర్ కి వినతిపత్ాం 
ఇవ్డానికి వెళ్లాన జనసేన పార్టీ రాష్ట ప్రచార 
కారయూదరి్శ బాబు పాల్రు మరియు జనసైనికుల.. 
మీద పోలీస్లు అక్రమ కేస్లు పెట్టీ, అరెసటీయిన 
జనసేన న్యకులను.. పార్తిపురాం జనసేన 
పార్టీ కారాయూలయాంలో “జిల్లా జనసేన పార్టీ 
లీగల్ సెల్ అధయూక్షులు డోల రాజాంద్రప్రసాద్ గారి 
ఆధ్రయూాంలో.. జనసేన పార్టీ స్నియర్ న్యకులు 
ఆదాడ మోహనరావు, వాంక నరసిాంగరావు, 
మర్రాపు స్ర్ష్, దాంతుల్రి రామచాంద్ర రాజు, 
తయూడ రామకృష్్ణరావు(బాలు), మడతన 
రవికుమార్ కలిసి మాంగళవ్రాం ఉదయాం 
పరామరి్శాంచ వ్రికి మద్దతు తెలపడాం జరిగాంది.
అనాంతరాం జరిగన ఘటనపై, అక్రమాంగా 
కేస్లు పెట్టీ, జనసేన న్యకులను కొట్టీ, 

దురాభాషల్డిన స్ఐ, ఎస్.ఐ ల పై తగుచరయూలు తీస్కోవ్లని.. పార్తీపురాం మనయూాం జిల్లా ఎస్్ సె్షల్ బ్ాంచ్ సరి్కల్ ఇనె్సపెకటీర్ కి వినతి పత్రానిని ఇవ్డాం జరిగాంది..

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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పొతుతులపై వైసిపి నాయకుల మాటలు అర్ద రహితం: 
రాయలసీమ జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: పతుతాల వైసిపి న్యకుల మాటలు అర్ద రహితాం అని, వ్ళ్ళు ఎాం మాటాలాడుతున్నిరో 
వ్ళళుకే ఎరుక అని జనసేన పార్టీ రాయలస్మ కో కనీ్నర్  గాంగారపు రామదాస్ చౌదరి అన్నిరు. 
 బుధవ్రాం కమ్మవీధిలోని జనసేన పార్టీ కారాయూలయాంలో ఏరా్టు చేసిన విల్ఖరుల సమావేశాంలో 
జనసేన పార్టీ చత్తారు జిల్లా ప్రదాన కారయూదరి్శ జాంగాల శవరామ్ రాయల, జనసేన పార్టీ చేనేత 
విభాగాం రాష్ట ప్రదాన కారయూదరి్శ అడపా స్ర్ాంద్ర మాటాలాడారు.
ఈ సాందరభాాంగా గాంగారపు రామదాస్ చౌదరి మాటాలాడుత్ జగనో్మహన్ రెడిడు ప్రభుత్ాం విదుయూత్ 
విధానాంపై తీవ్ర సా్దయిలో విమర్శలు చేశారు. ప్రభుత్ వ్తిర్క ఓటు చీలకుాండా కలిసి వచే్చ 
వ్రితో పతుతా వుాంటుాందని పవన్ కళ్యూణ్ చబితే దానిపై పెడారాథాలు తీస్కుని చేసే విమర్శలకు 
తము కూడా సమాధానాం చప్గలమని అన్నిరు.  ఈ సమావేశాంలో జనసేన పార్టీ న్యకులు 
తోట కళ్యూణ్, గజ్జెలు రెడడుప్, ప్రదీప్ కుమార్ రెడిడు, గ్రానైట్ బాబు, మారప్ న్యక్, శవ, ఆనాంద్ 
సాయి, న్గ, శాంకర, సాంజీవ్, మూరితా, అాంజి, జయన్రాయణ తదితరులు పాల్గొన్నిరు.  

వైసీపీ కి మద్దతు ఇవావాలని భయబ్ంతులకు 
గురిచేస్తునని వ్యకుతులకు అండగా బెజవాడ దనేష్

శతఘ్ని న్యూస్: పీల్రు నియోజకవరగొాం, వ్యల్్డు జనసేన మాండల కమటీ 
సభుయూలు పతేతాపురాం కి చాందిన బాలు, శవ, నర్ష్ లను సాథానిక ఎమ్్మల్యూ చాంతల 
రామచాంద్రా రెడిడు మరియు వైస్పీ న్యకులు ఉదే్దశపూరితాంగా, కక్షసాధిాంపు 
చరయూలో భాగాంగా ప్రభుత్ాం ఇచ్చన కాలనీ ఇళలాకు సాంబాంధిాంచన బిలులాలను 
రాకుాండా ఇబ్బాందులకు గురి చేయటమే కాకుాండా వైస్పీ కి మద్దతు ఇవ్్లని 
భయబ్ాంతులకు గురిచేస్తాన్నిరు. విషయాం తెలుస్కొని జనసేన పార్టీ పీల్రు ఇన్ 
ఛార్జె బెజవ్డ దినేష్ బాధితుల ఇాంట్కి వెళ్లా ధైరయూాం నిాంపి, జనసేన పార్టీ ఎలలావేళల్ 
మీకు తోడుగా ఉాంటుాంది అని భరోసా ఇచ్చ.. చటటీప్రకారాం లబిధిదారులకి రావ్లి్సన 
బిలులాలను వచే్చల్ అధికారులతో మాటాలాడి తగుచరయూలు తీస్కుాంటానని హామీ 
ఇచ్చ వచా్చరు. ఈ కారయూక్రమాంలో చత్తారు జిల్లా కారయూదరి్శ ఆర్ కే బాటసారి, 
వ్యల్్డు మాండల ఇాంచారిజె మాండాం కిషోర్, ఉపాధయూక్షుడు అమ్మట్టీ సాందీప్ 
కుమార్, నిమ్మనపలిలా మాండల ఇాంచారిజె ప్రదీప్ సిాంగ్, మాండల కమటీ సభుయూలు 
భాస్కర్, హర్ష, పవన్, ప్రశాాంత్, బాలరాజు, గురు ప్రసాద్, వేణు, దిలీప్, సాయి, 
భరత్, బాల్జీ, ధనుష్, స్కు కుమార్, రాజ్ కుమార్, రెడిడు శేఖర్, ప్రసాద్, 
ప్రియాాంక పాల్గొన్నిరు.

టం పిడికిలి పోసట్ర్లను ఆవిష్కరించిన 
పాలకండ జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: పార్తీపురాం మనయూాం జిల్లా, పాలకొాండ నియోజకవరగొ కేాంద్రాంలో 
టీమ్ పిడికిలి రైతు భరోసా యాత్ పోసటీరలాను జనసేన న్యకుడు, మాజీ జడ్్టీస్ 
సభుయూడు ఎనిని రాజు ఆవిష్కరిాంచారు.
జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ చేపట్టీన రైతు భరోసా యాత్లో భాగాంగా 
రాష్ట వ్యూపతాాంగా ఆత్మహతయూ చేస్కునని 3000 మాంది కౌలు రైతుల కుటుాంబాలకు 
లక్ష రూపాయల ఆరిథాక సహాయాం అాందిాంచడాం కోసాం అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ తన 
సాంత డబు్బలు ఇసూతా.. ఆ కుటుాంబ సభుయూలోలా మనోధైరాయూనిని కలి్సూతాన్నిరు. గత 
టీడ్పీ ప్రభుత్ాం, ఇపు్డునని వైస్పీ ప్రభుత్ాం చయయూల్ని పనిని చేస్తాననిాందుకు రాష్ట 
ప్రజలోలా ఒక మారు్కు శ్రీకారాం చుట్టీాంది ఈ రైతు భరోసా యాత్ అని జనసేన 
న్యకుడు, మాజీ జడ్్టీస్ సభుయూడు ఎనిని రాజు అన్నిరు.
జనసేన పార్టీ ఎన్.అర్.ఐ విభాగాం జనసైనికుడు రాజా మైలవరపు ఆధ్రయూాంలోని 
టీాం పిడికిలి వ్రు రూపాందిాంచన జనసేన పార్టీ రైతు భరోసా పోసటీరలాను 
రాష్టాంలోని 175 నియోజక వరాగొలకు పాంపిచాండo జరిగాంది. అదేవిధాంగా 
పాలకొాండ నియోజకవరగొ కేాంద్రాంలో బుధవ్రాం జనసేన పార్టీ న్యకులు టీమ్ 
పిడికిలి కోఆరిడునేటర్ మత్స పుాండర్కాం ఆధ్రయూాంలో రైతు భరోసా యత్ పోసటీర్ 
ఆటోలకు, గొడలకు అతికిాంచారు. ఈ కారయూక్రమాంలో టీమ్ పిడికిలి నియోజకవరగొ 
సభుయూలు పోరెడిడు ప్రశాాంతి, పటూనిరు రమేష్, గొరలా మన్మధ, కడగల హరికృష్ణ, 
కర్్ణన పవన్ సాయి, బి.పి.న్యుడు, కాంటు మురళ్, వ్విలపలిలా న్గభూషన్ 
తదితర నియోజకవరగొాం జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

టం పిడికిలి పోసట్ర్లను ఆవిష్కరించిన గరివిడి జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: చీపురుపలిలా నియోజకవరగొాం, గరివిడిలో బుధవ్రాం జనసేన న్యకులు సిగా తవిట్ 
న్యుడు అధయూక్షతన నిర్హిాంచన 30 కోటలా విడుదల కారయూక్రమమునకు జము్మ ఆదిన్రాయణ 
ముఖయూఅతిథిగా హాజరయాయూరు. ఈ కారయూక్రమాంలో జము్మ ఆదిన్రాయణ మాటాలాడుత్.. 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ కౌలు రైతులకు అాండగా చనిపోయిన కౌలు రైతులకు 3000 
మాందికి 30 కోటులా రూపాయలు ప్రకట్ాంచన సమాచారానిని ప్రజలలోనికి తీస్కు వెళ్లాలని.. రైతు 
భరోసా యాత్కు మద్దతుగా టీాం పిడికిలి ఆధ్రయూాంలో ఏరా్టు చేసిన జనసేన గోడ పత్రికను 
ఆవిష్కరిాంచడాం జరిగనది.
ఈ సాందరభాాంగా ఎప్ట్నుాంచో ఈ రాష్టాంలో ముఖయూమాంత్రి గానీ మరియు జిల్లాలో మాంత్రులుగా 
గానీ ఉననిప్ట్కీ ఇప్ట్కీ కనీసాం తన సాంత నిధులు నుాంచ ఒక్క రూపాయి కూడా ఖరు్చ పెటటీని 
వైనాం మనమాందరాం చూస్తాన్నిము. అల్గే ఎనిని ప్రభుత్లు మారిన్ అననిాం పెటేటీ రైతులు పరిసిథాతి 
మారడాం ల్దని ఆవేదన వయూకతాాం చేశారు. ఈ రాష్టాంలో రైతులు పటలా, వ్రు ఎదురుకుాంటునని 
సమసయూలు పటలా అవగాహన ఉనని వయూకితా పవన్ కళ్యూణ్ గారు మాత్మేనని, ఆత్మహతయూలు చేస్కునని 
కుటుాంబాలను ఆదుకోవ్లనే మాంచ ఉదే్దశాంతో తన కష్టీరిజెతాం నుాంచ 30 కోటలా రూపాయలు 
అాందిస్తానని మనస్నని వయూకితా పవన్ కళ్యూణ్ గారని కొనియాడారు. ఇల్ాంట్ మాంచ కారయూక్రమాలు 
చేసే ఏకైక పార్టీ జనసేన మాత్మేనని తెలియచేసారు. ఈ కారయూక్రమాంలో సిగ తవిట్న్యుడు, 
దననిన యేస్, యడలా సాంతోష్, మహాంతి సూరయూన్రాయణ, మొయిద శ్రీరామ్, ములులా జగదీష్, 
పినినిాంట్ సాయి, కే.ఎల్. నరసిాంహమూరితా, చాందక బాలకృష్ణ, పగరి శ్రీరామ్, రామున్యుడు, 
దాసరి పైడితలిలా, గొలలాబాబు మరియు న్లుగు మాండల్ల జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.
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https://www.facebook.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఆకిసిడంట్ అయిన వ్యకితుని ఆస్పత్రిలో 
చేరి్పంచిన జనసేన కార్్పరేటర్

శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖపటటీణాం, గాజువ్క, 64వ వ్ర్డు యారడ గ్రామాంలో 
కమూయూనిటీ హల్ శాంకుసాథాపన కారయూక్రమానికి వెళ్తానని కార్ర్టర్ గోవిాందరెడిడు 
మారగొాం మధయూలో గాంగవరాం రోడుడులో బోలెరో బైక్ ఆకి్సడాంట్ అయియూ 
రకతాపుమడుగులో పడివునని సమ్మడి రమణ (దిబ్బపాలెాం గ్రామస్తాడు) అనే 
వయూకితాని చూసి ఎవరు పట్టీాంచుకోకపోవడాంతో కార్ర్టర్ గోవిాంద్ రెడిడు వెాంటనే 
స్ాందిాంచ హుటాహుట్న హాసి్టల్ కి తరలిాంచ వైదుయూలతో చరి్చాంచ వైదయూాం 
చేయమని చప్టాం జరిగాంది, అల్గే పోలీస్ వ్రికి కూడా ఇన్ఫర్్మషన్ ఇవ్డాం 
కూడా జరిగాంది.

జనసేన పార్ట్ గెలుపే ద్్యయంగా కృషి చేయాలి: 
కట్ట్ వంకట్శవారు్ల

శతఘ్ని న్యూస్: కాపు సాంఘ న్యకులు పెద్దనని పాత్ పోష్సూతా బీస్, ఎస్్స లతో పాటు అనిని 
వరాగొలను కలిపి రాబోయే ఎనినికలోలా జనసేన పార్టీ గెలుపే దేయూయాంగా కృష్ చేయాలని జనసేన 
పార్టీ రాష్ట కారయూనిరా్హక కమటీ కారయూదరి్శ కొటేటీ వెాంకటేశ్రులా కోరారు. న్తనాంగా ఎనినికైన 
కాపు సాంక్షేమ సేన జిల్లా అధయూక్షులు పూసల మల్లాశ్రరావును బుధవ్రాం శాలువతో అభినాందిాంచ 
కాపుల సమసయూల పరిష్్కరానికి కృష్ చేయడాంతో పాటు జనసేన పార్టీ బలోపేతనికి కృష్ 
చేయాలని కోరారు.

మహిళా భద్రతను గాలికొదిలేసిన వైసీపీ ప్రభుత్ం
శతఘ్ని న్యూస్: ఆాంధ్రప్రదేశ్ లో వరుస అతయూచారాలకు 
కారణాల్ాంట్? అనెనిాం పునెనిాం ఎరుగని పసిపిలలాల నుాండి మహిళల 
దాకా, మృగాళలా బారిన పడడానికి కారణాల్ాంటీ? ఈ అతయూచార 
ఘటనలను అరికటటీల్మా? ఈ అకృతయూలను అరికటటీడానికి 
ప్రభుత్ాం చేపట్టీన చరయూలు, ప్రభుత్ చతతాశుది్ద ఎాంత? ఇప్ట్ 
ముఖయూమాంత్రి ప్రతిపక్షాంలో ఉననిపు్డు ఆడబిడడులను కాపాడల్ని 
వయూకితా ముఖయూమాంత్రిగా అనవసరమన్నిరు. అరధిరాత్రి 12 గాంటలకు 
ఆడపిలలాలకు తిరిగే సే్చ్ఛనివ్్లి. ఎవరైన్ ఆడబిడడు వైపు తపు్గా 
చూసేతా గుడులా పీకేయాలని ఉతతార కుమార ప్రగల్భాలు పలికారు. స్గాలి 
ప్రీతి తలిలాకి ఇచ్చన మాటను కూడా జగన్ ప్రభుత్ాం నిలబెటుటీకోల్క 
పోయిాంది. పవన్ కళ్యూణ్ గారి పోరాటానిని దిగవచ్చన ప్రభుత్ాం 
సిబిఐ ఎాంక్్ర్ వేసినప్ట్కీ, ఇప్ట్వరకు ఎల్ాంట్ ఫలితాం ల్దు. 
2019లో రాష్టాంలో, మహిళలపై అకృతయూలు 7% పైగా పెరిగాయని, 
నేషనల్ క్ాంస్ రికార్డుస్ బ్యూరో చబుతోాంది. అాంటే జగన్ గారి 

ప్రభుత్ాం మహిళల రక్షణ గురిాంచ ఎల్ాంట్ ప్రతేయూక శ్రద్ద తీస్కోల్దని తేలి్చ చబుతోాంది. నేనున్ని, నేను విన్ని, గన్ కాంటే ముాందు జగన్ అాంటూ పెయిడ్ కారయూకరతాలతో ఒక ఊత పదాం జన్లోలాకి 
వదిలి, “సాంపూర్ణ మదయూపాన నిషేధాం” చేసాతానని, తదా్రా అక్కచళళుమ్మల ఇాంటోలా ఆనాందాం చూపిసాతానని అన్నిరు. అధికారాంలోకి రాగానే, బెలుటీ ష్పులు మాత్మే మూయిాంచ, మదయూాం అమ్మకాలు తమ 
చేతులోలాకి తీస్కుని, పిచ్చ పిచ్చ బ్ాండలాను ఆాంధ్రా యావత్తా అమలోలాకి తెచ్చ, తను చపే్ది వేర్, చేసేది వేర్ అాంటూ ఫకుతా రాజకీయ న్యకుడి అవలక్షణానిని రాష్టీ ప్రజలకు సిగుగొల్కుాండా చూపిాంచారు. 
రాష్టాంలో, మహిళలపై జరుగుతునని అఘాయితయూలకు గల ముఖయూ కారణాం జగన్ ప్రభుత్ాం. తన బిన్మీల దా్రా అము్మతునని బ్మ్ బ్మ్ ల్ాంట్ పిచ్చ బ్ాండలా వలలానే అని భోగటాటీ! ఇల్ాంట్ 
బ్ాండులా తగ, ఆ మతుతాలో కన్ని మన్ని కానకుాండా ఆడపిలలాలపై మాందు రాయుళ్లా చేసే అతయూచారాలకు జగన్ గారి ప్రభుత్నిదే పూరితా భాధయూత. కృష్్ణ నది ఒడుడున ఒక జాంట మీద జరిగన దాడి. 
కాబోయే భరతాను దారుణాంగా కొట్టీ, మహిళపై మదయూాం మతుతాలో ఇద్దరు దుాండగులు చేసిన అతయూచార ఘటన. ఆ ఇద్దరిలో ఒక నిాందితుడిని ఇప్ట్దాకా పటుటీకోల్క పోవడాం జగన్ ప్రభుత్ అసమరధితకు 
మచు్చతునక. తెలాంగాణా రాష్టాంలో జరిగన ఒక దారుణ ఘటన, తన సాంత సదరికి జరిగనటుటీగా బిలడుప్ ఇచ్చ, చలిాంచపోయిన(టుటీ) జగన్ రెడిడు, ఆవేశాంతో ఆాంధ్రప్రదేశ్  క్రిమనల్ ల్ (సవరణ) 
చటటీాం-2019 ‘ఏపీ ‘దిశ’ యాక్టీ  పేరుతో అసెాంబీలాలో “దిశ” చటాటీనిని తెచా్చరు. ఇది ఆాంధ్రప్రదేశ్ అసెాంబీలాలో ఆమోదాం పాంది రెాండేళ్లా కావసతాాంది. మరి ఎాంతమాందికి న్యూయాం జరిగాంది? దిశా చటటీాంలో 
ఏాం చపా్రు? “దిశా చటటీాం” ఈ చటటీాంలో అతి ముఖయూమైన విషయాం, “మహిళలపై ల్దా ఆడపిలలాలపై అతయూచార కేస్లోలా, నేరాం జరిగనటులా నిరాధిరిాంచే ఖచ్చతమైన ఆధారాలు గనుక ఉాంటే, ర్పిస్టీలకు 
21 రోజులోలాపే కోరుటీలు మరణశక్ష విధిసాతాయి” దిశ చటటీాం అమలు కోసాం రాష్ట సాథాయిలో ఇద్దరు మహిళ్ అధికారులను నియమాంచారు. ముఖయూమైన ప్రాాంతలోలా ప్రతేయూకాంగా దిశ పోలీస్ సేటీషనులా కూడా 
ఏరా్టు చేశారు. అప్ట్కే ఉనని మహిళ్ పోలీస్ సేటీషనలాను దిశ సేటీషనులాగా తీరి్చదిదా్దరు. ప్రతేయూక కోరుటీలు కూడా ఏరా్టు చేసాతామని ఈ చటటీాంలో ప్రతిపాదిాంచారు. మహిళలకు సాంబాంధిాంచన దాడులు, 
వేధిాంపుల కేస్లోలా వ్రాం రోజులోలా పోలీస్ల దరాయూపుతా, ఆ తరా్తి 14 రోజులోలా ప్రతేయూక కోరుటీ విచారణ ముగాంచేయాలని ఈ చటటీాంలో పేర్కన్నిరు. అాంటే, ఈ చటటీాం ప్రకారాం, అతయూచార ఘటన జరిగన 
21 రోజులోలా తీరు్ ఇవ్్లి. ఈ చటటీాంలో లోపాలు ఉన్నియని, తము చేసే సూచనలు తప్కుాండా పాట్ాంచాలని కేాంద్రాం ఈ చటాటీనిని తిరిగ రాష్్రానికే వెనకు్క పాంపితే, జగన్ రెడిడు ప్రభుత్ాం ఇప్ట్దాకా 
పట్టీాంచుకోల్దు. “దిశా చటటీాం” చేశారు, ఆరాభాటాంగా ప్రతేయూక పోలీస్ సేటీషనులా కూడా ఏరా్టు చేశారు గానీ, పెరిగపోతునని జన్భాకు అనుగుణాంగా ఎాంతమాంది పోలీస్లు ఉాండాలి, మహిళలపై జరిగే 
దాడులను అరికటేటీాందుకు ఎల్ాంట్ సదుపాయాలు ఉాండాలి, ప్రతేయూక వయూవసథా ఏరా్టుకు ఎనిని నిధులు అాందజయాలి, పోలీస్ వయూవసధిను ఎల్ ఆధునీకరణ చయాయూలి అనని మాటల్ మరిచపోయారు. మన 
రాష్టవ్యూపతాాంగా దిశ చటటీాం ఆమోదిాంచన తరా్త, డిసెాంబర్ 12, 2019 నుాండి ఇప్ట్ వరకూ వెయియూకి పైగా లైాంగక దాడుల కేస్లు నమోదయాయూయి. కానీ ఈ కేస్లోలా నిాందితులకు గత చటాటీల ప్రకారమే 
శక్షలు పడుతున్నియి. రెాండు మూడు రోజుల క్రితాం మాత్మే ఒక వయూకితాకి ఉరిశక్ష విధిాంచారు. ఈ ఘటనలో వీడియో సాక్షయూలతో సహా అనిని ఆధారాలు ఉన్ని కూడా, ఆ వయూకితాపై కేస్లో తీరు్ ఇవ్డానికి 
పట్టీన కాలాం ఒక సాంవత్సరాం. మహిళలపై జరిగే నేరాలోలా, ఆధారాలు ఉన్ని చటాటీల అమలోలా వైస్పీ ప్రభుత్ాం ఎాంత దారుణాంగా వెనుకబడి ఉననిదో చప్డానికి ఇదే అతి పెద్ద ఉదాహరణ. చటాటీలు 
పకా్కగా అమలు చయాయూలి అాంటే అాందుకు తగగొ పోలీస్ల సాంఖయూ కూడా ఉాండాలనేది ముఖయూమాంత్రికి తెలియని విషయమేమీ కాదు. 2020 అకోటీబర్ 21 న, పోలీస్ సాంస్మరణ సభలో ప్రతీ ఏడాది ఆరువేల 
మాంది పోలీస్లను రిక్రూట్మాంట్ చేసి, పోలీస్లపై పనిభారాం తగగొసాతామని చపి్న స్యాం జగన్, మూడేళలాలో ఒక్క పోలీస్ రిక్రూట్మాంట్ కూడా ప్రకట్ాంచకుాండా అటు నిరుదోయూగులోలా తీవ్ర అసాంతృపితా 
రగలిాంచ, ఇటు శాాంతి భద్రతలను పాట్ాంచే పోలీస్లపై తీవ్ర పెనుభారాం మోపారు. ఇల్ాంట్ ఘటనలు జరుగుత్నే ఉాంటాయని అాంతకన్ని ఎకు్కవ భాదయూతరాహితయూాంతో మన మరో మహిళ్ 
హోమ్ మాంత్రి వనిత గారు పబిలాగాగొ శెలవియయూడాం, ఆాంధ్రా ప్రజలు చేస్కునని దౌరాభాగయూాం! అతయూచార భాదితులకు స్మారు 120 కోటులా పరిహారాం కిాంద చలిలాాంచామని హోమ్ మాంత్రి గారు గొప్గా 
చపు్కోవడాం, మహిళ్ లోకానికి తీవ్ర అవమానాం, దారుణాతి దారుణాం! చేతగాని వైస్పీ ప్రభుత్ పాలనలో, ఆాంధ్రాలో రాష్టాంలో పెరుగుతునని అతయూచారాల కటటీడికి పోలీస్ ఉననితధికారుల్ ప్రతేయూక 
శ్రదధి చూపాలని, గౌరవ హైకోరుటీ వ్రు, మహిళలపై జరుగుతునని దాడులు, అతయూచారాలను స్మోటోగా తీస్కోవ్లనీ, మా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఒక గొప్ సూచన ఇచా్చరు. మానవత 
దృక్థాంతో ఈ సూచన అమలు చేసేతా, మహిళలపై జరిగే అతయూచారాలు కొాంతవరకైన్ అరికటటీవచు్చ. మాజీ మాంత్రి అవాంతి నుాండ్ తజా మాంత్రి అాంబట్ వరకూ మహిళల పటలా వ్రి నైజాం సషల్ 
మీడియాలో ఉనని ప్రతీ ఒక్కరికీ తెలుస్. ఇల్ట్ వ్రికి ఉననిత పదవులిచ్చ, వ్రికి పోలీస్లను శాసిాంచే సాథాయికి తెచ్చన జగన్ గారి న్యకత్ాంలో మహిళల కు రక్షణ దొరుకుతుాంది అననుకోవడాం 
మూర్ఖత్మే అవుతుాంది. అాందుకే… పాలన మారాలి. “తపు్ చేసేతా తన తలైన్ తెగ పడాలి” అనే పవన్ కల్యూణ్ గారి ధీరోదాతతా న్యకత్ాం రావ్లి. “యత్ న్రయూస్తా పూజయూాంతే రమాంతే తత్ దేవత 
యత్రైతస్తా న పూజయూాంతే సరా్సతాత్ఫల్: క్రియా:” అాంటూ పదాయూలోలా మాత్మే ఆడవ్రిని పూజిాంచే రోజులు చుడాలి్స వస్తాాంది. మృగాళలా చేతులోలా బలైపోయిన స్గాలి ప్రీతి ల్ాంట్ ఆడపిలలాలకు న్యూయాం 
చయాయూలి అాంటూ దశాబా్దల పాటు పోరాడుత్నే ఉాండాలి్స వస్తాాంది. ఈ కారయూక్రమానికి ఎస్ వి బాబు, బతితాన హరి రామ్, కూనసాని న్గబాబు, పాండమనేని శ్రీనివ్స్, రాయూలీ సతయూన్రాయణ, పుపా్ల 
పాాండురాంగారావు, జనుయూవుల న్గబాబు, కొపి్ నీట్ శవమణి, పుల్లాట్ దురాగొరావు, చీరలా నవీన్ కృష్ణ, జోగ రవీాంద్రబాబు, కూనపరెడిడు రాంగయయూ, బతితాన రమేష్, బతితాని నర్ష్, శరాం సాంతోష్, వ్సన 
కుమారసా్మ, కనపరితా వెాంకనని, బోయన నర్ాంద్ర, పినిశెట్టీ రాజు పెద్ద ఎతుతాన జన సైనికులు పాల్గొన్నిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసైనికుని కుటంబానికి మనోధైరా్యనినిచిచిన 
శ్రీమతి సయ్యద్ కాంతిశ్రీ

శతఘ్ని న్యూస్: ఎచ్చరలా నియోజకవరగొాం, జి సిగడాం మాండలాం ,మ్టటీవలస గ్రామాంలో 
మన జనసైనికుడు కిలలారి అప్లన్యుడు (25) ప్రమాదవశాత్తా బైక్ ఏకి్సడాంటులో 
మరణిాంచడాం జరిగాంది. ఈ విషయాం తెలుస్కునని ఎచ్చరలా నియోజకవరగొాం న్యకురాలు 
శ్రీమతి సయయూద్ కాాంతిశ్రీ అతని కుటుాంబాం సభుయూలను పరామరి్శాంచ 5000 రూపాయల 
ఆరిధికసాయాం అాందిాంచడాం జరిగాంది. ఆ కుటుాంబానికి జనసేన పార్టీ తరుపున మేము 
మీకు అాండగా ఉాంటుాందని హామీ ఇచా్చరు. ఈ కారయూక్రమాంలో శవ, బాబాజీ, రమణ, 
సూరాయూరావు, సాయి, చాందు, ఉమ, చాంట్ జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

సాయిప్రతాప్ కాలనీ వాస్ల సమస్యలు తీరచిండి: రామ 
శ్రీనివాస్లు

శతఘ్ని న్యూస్: అననిమయయూ జిల్లా, టీ స్ాండుపలిలా మాండలాంలోని రాయవరాం గ్రామాంలో.. 
జనసేన పార్టీ న్యకులు రామ శ్రీనివ్స్లు మాటాలాడుత్.. రాయవరాం, పిాంచ క్రాస్ 
మధయూలో ఉనని సాయిప్రతప్ కాలనీలో ఉననిటువాంట్ 20 కుటుాంబాల నివ్సితుల.. 
సమసయూలను వివరిసూతా.. రహదారి సాంబాంధిత అధికారులు ఇక్కడ స్్డ్ బ్రేకర్, హెచ్చరిక 
బోర్డు, పాయూసాంజరలా సౌకరాయూలను దృష్టీలో పెటుటీకొని ఆర్.టీ.స్.బస్ లు ఆపడానికి బస్ 
సాటీప్ తక్షణమే ఏరా్టులా చేయాలని అభయూరిథాసూతా.. అల్గే నితయూాం వ్హన్లు రదీ్దగా తిరిగే 
రహదారిలో 20 రోజుల వయూవధిలో స్మారు 8 పైన ప్రమాదాలు జరిగాయి. ఇక్కడ నుాండి 
100 మీటరలా దూరాంలో ఉనని పిహెచ్ స్ ప్రభుత్ ఆస్పత్రి సిబాంది దా్రా ఎాంక్యిర్ 
జరిపి ఆ సమసయూలు గురితాాంచ సాంబాంధిత అధికారులు తక్షణమే స్ాందిాంచాలని డిమాాండ్ 
చేశారు.

పార్థసారథి కుటంబ సభ్్యలను పరామరి్శంచిన 
పోలిశెట్ట్ చంద్రశేఖర్

శతఘ్ని న్యూస్:  రామచాంద్రపురాం పటటీణము జనసేన న్యకులు, జిల్లా అధికార ప్రతినిధి 
న్రపరెడిడు పారథాసారథి కుటుాంబ సభుయూలను రామచాంద్రపురాం నియోజకవరగొాం జనసేన 
పార్టీ ఇాంచార్జె పోలిశెట్టీ చాంద్రశేఖర్ వెళ్లా పరామ్్శాంచడాం జరిగాంది.

కిడ్ని సంబంధిత వా్యధితో చికితసి పొందుతునని జనసైనికుడికి 
అండగా నూజివీడు జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ సూ్రితాతో న్జివీడు నియోజకవరగొాం, 
వలసపలిలా గ్రామాంలో కిడ్ని సాంబాంధిత వ్యూధితో చకిత్స పాందుతునని జనసైనికుడు గోపి వ్రి 
కుటుాంబానిని పరామరి్శాంచ వైదయూ ఖరు్చల నిమతతాాం జనసేన న్యకులు గునుకుల శశతేజ 
12,000 రూపాయల ఆరిథాక సహాయానిని అాందచేశారు. ఈ కారయూక్రమాంలో న్జివీడు 
నియోజకవరగొ న్యకులు పాశాం న్గబాబు, మాండల అధయూక్షుడు అబు్బరి రవికిరణ్, మాండల 
న్యకులు కుము్మకురు స్ర్ష్, పలిలా రాజు జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

పవన్ కళ్్యణ్ ను విమరి్శంచే సా్థయి హాఫిజ్ ఖాన్ కి 
లేదు: పవన్ కుమార్

శతఘ్ని న్యూస్: కరూనిలు: జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ను విమరి్శాంచే సాథాయి 
కరూనిలు ఎమ్్మల్యూ హాఫిజ్ ఖాన్ కి ల్దని, నీ సాథాయి తెలుస్కొని మాటాలాడు అని కరూనిలు 
జిల్లా జనసేన న్యకులు పవన్ కుమార్ అన్నిరు. కరూనిలు నగరాంలోని మాంగళవ్రాం 
జనసేన న్యకులు మీడియా సమావేశాం నిర్హిాంచారు. ఈ సాందర్బాంగా పవన్ 
కుమార్ మాటాలాడుత్.. మీ పైన పోటీ చేయడానికి మా జనసైనికులు చాలని పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు అక్కర్లాదన్నిరు. ముాందుగా మూడు రాజధానుల పేరుతో కరూనిలు 
నగరాంలో రెాండు సారులా భార్ రాయూలీలు పాల్భిషేకాలు చేసిన మీరు మూడు రాజధానులలో 
భాగాంగా కరూనిలుకు న్యూయ రాజధాని ఎపు్డు తీస్కొస్తాన్నిరో చపా్లన్నిరు. అల్గే 
కరూనిలు నగరాంలో చన్నిరి ప్రీతి బాయ్ కేస్ను అప్జ్పా్ాం.. సిబిఐ నిాందితులకు శక్ష 
పడే విధాంగా లోతుగా విచారణ చేస్తాాందని చపి్ ప్రెస్ మీట్్స పెట్టీ ప్రచారాం చేయడాం 
జరిగాంది, మరి ఇప్ట్ వరకు కూడా ఈ కేస్లో నిాందితులను ఎాందుకు ప్రభుత్ాం 
శక్ాంచ ల్దన్నిరు.. ఈ కారయూక్రమాంలో జనసేన పార్టీ జిల్లా న్యకులు పాల్గొన్నిరు.
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టం పిడికిలి పోసట్ర్లను ఆవిష్కరించిన కతతుచెరువు 
జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: పుటటీపరితా, జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ కౌలు రైతులకు 
అాండగా తలపెట్టీన రైతు భరోసా 
యాత్కు మద్దతుగా టీాం పిడికిలి 
ఆధ్రయూాంలో ఏరా్టు చేసిన జనసేన 
ఆటోసిటీకరులా మరియు వ్ల్ పోసటీరులా 
పుటటీపరితా నియోజవరగొాం కొతతాచరువులో 
మాండల అధయూక్షులు పూల శవప్రసాద్ 

ఆధ్రయూాంలో ఆవిష్కరిాంచ ప్రజలకు తెలియపరచే విధాంగా ఆటోలకు అతికిాంచడాం జరిగాంది. జనసేన 
రైతు భరోసా యాత్కు ప్రజల నుాండి వస్తానని స్ాందనను ప్రజలకు చేరువ కాకుాండా ఈ అధికార పక్షాం 
కుట్ల రాజకీయాలు చేసూతా విమర్శలు చేసతాాంది వ్ట్ని ఇపు్డు తిపి్కొటేటీ విధాంగా ఈ కారయూక్రమానిని 
రాష్టమాంతటా చేపటటీడాం జరుగుతోాంది. ఈ కారయూక్రమాంలో జనసేన న్యకులు పూల వెాంకటేష్, 
పస్పుల్ట్ సూరయూన్రాయణ, డి. నర్ాంద్ర, నిజాాం వలి, సలలాప్, పూల రెడడుప్, కిరణ్, రమేష్, చాాంద్ 
భాష, కుల్లాయప్, రాధాకృష్ణ, ప్రవీణ్, రఘు తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

నిరుపేద మహిళ వివాహానికి జనసేన ఆరిధికసాయం
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖపటనిాం, గాజువ్క 
నియోజకవరగొాం, 88 వ వ్రుడు యాదవ్ జగగొరాజు 
పేట గ్రామాంలో గత 20 సాంవత్సరాల నుాంచ 
స్కనయూ ఇద్దరు కుమారెతాలతో జీవనాం సాగసూతా 
మొదట్ కుమారెతా సరిత వివ్హాాం చయయూడానికి 
ఆరిథాకాంగా ఇబ్బాందులు పడుతున్నిరు. ఈ 
విషయానిని జనసేన పార్టీ గురితాాంచ, అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ సూ్ఫరితాతో జనసేన కుటుాంబాంగా 
భావిాంచ సదరి వివ్హానికి 11 వేల రూపాయలు 
ఆరిథాక సహాయాం చేయడాం జరిగాంది. ఈ యొక్క 
కారయూక్రమాంలో జనసేన పార్టీ న్యకులు వబి్బన 

జన్ర్దన శ్రీకాాంత్ వ్రి కుటుాంబాంతో మాటాలాడుత్ పవన్ కళ్యూణ్ సూ్ఫరితాతో ఒక సదరిగా మీకు మా 
వాంతు బాధయూతగా సహాయాం చేయడాం జరిగాందని, భవిషయూతోలా మీకు ఎటువాంట్ అవసరాం ఉన్ని మీకు 
జనసేన కుటుాంబాం ఉాందని మరి్చపోవద్దని మీకు ఎలలావేళల్ తోడుగా ఉాంటాము అని భరోసా ఇవ్డాం 
జరిగాంది, ఈ యొక్క కారయూక్రమాంలో చనని, అశోక్, చలాం, ఉపేాంద్ర, కన్నిరావు, జీవన్, బాలు, హేమాంత్, 
గోపి, శ్రీను, న్యుడు మరియు జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

టం పిడికిలి వారి కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర గోడ పత్రికలు 
ఆవిష్కరించిన పిడుగురాళ్ల జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ నిర్హిస్తానని కౌలు రైతు భరోసా యాత్ గోడ పత్రికలను 
పిడుగురాళలా మాండల అధయూక్షుడు కామశెట్టీ రమేష్ పార్టీ ఆఫీస్ నాందు విడుదల చేశారు.. ఈ సాందరభాాంగా 
రమేష్ మాటాలాడుత్.. రాష్టాంలో ఆత్మహతయూ చేస్కునని కౌలు రైతుల కుటుాంబాలను ఆదుకునే నిమతతాాం ప్రతి 
కుటుాంబానికి లక్ష రూపాయలు చొపు్న ఆరిథాక సహాయాంతో పాటు వ్రికి నేనున్నిను అాంటూ.. భరోసా 
కలి్స్తాన్నిరు అని అధికారాంలో ల్కపోయిన్ కోటలా రూపాయలు సాంత డబు్బతో నితయూాం ప్రజల కోసాం 
తపిాంచే పవన్ కళ్యూణ్ గారిని రానునని రోజులోలా ప్రజలు భార్ మ్జార్టీతో గెలిపిసాతారని తెలియజశారు. ఈ 
కారయూక్రమాంలో న్యకులు భయయూవరపు రమేష్, పెడకొలిమ కిరణ్ కుమార్, గుర్ాం రామకోటేశ్రరావు, 
బేతాంచరలా ప్రసాద్, న్గేశ్రరావు, పరమేష్, అాంబట్ సాయి, మలెలాల రామాాంజి, షేక్ వలి, శ్రీకాాంత్, 
తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

ధనలక్ష్మి కుటంబానిని పరామరి్శంచిన పోలిశెట్ట్ చంద్రశేఖర్
శతఘ్ని న్యూస్:   రామచాంద్రపురాం, గాంగవరాం మాండలాం పాత కోట 
గ్రామాం గాలి ధనలక్ష్మి ఇటీవల స్రగొస్్దలైన్రు. వ్రి కుమారుడు 
కోటేశ్రరావుని వ్రి కుటుాంబసభుయూలను రామచాంద్రపురాం 
నియోజకవరగొాం జనసేన పార్టీ ఇాంచార్జె పోలిశెట్టీ చాంద్రశేఖర్ కలసి 
పరామరి్శాంచడాం జరిగాంది. ఈ కారయూక్రమాంలో జనసేన న్యకులు 
గాలి రాము, ఏరుపలిలా వాంపిట్సి సాక్ శవకృష్ణ కుమార్, చల్లారి 
భీమేశ్రరావు, రాాంబాబు న్యుడు, పాతకోట గ్రామాం జనసేన 
న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనడాం జరిగాంది.

శ్రీ కుంతీద్వి అమ్మవారి జాతర మహోతసివ 
కార్యక్రమంలో పోలిశెట్ట్ చంద్రశేఖర్

శతఘ్ని న్యూస్: 
రామచాంద్రపురాం పటటీణము 
గుళళు వ్రి వీధిలో శ్రీ 
కుాంతీదేవి అమ్మవ్రి జాతర 
మహోత్సవ కారయూక్రమానికి 
రా మ చ ాం ద్ర పు ర ాం 
నియోజకవరగొాం జనసేన 
పార్టీ ఇాంచార్జె పోలిశెట్టీ 
చాంద్రశేఖర్ అమ్మవ్రిని 

దరి్శాంచుకోవడాం జరిగాంది. జనసేన న్యకులు 3 వ వ్రుడు కౌని్సలర్ 
అాంకాం శ్రీనివ్సరావు, ఏరుపలిలా ఎాంపిట్సి సాక్ శవకృష్ణ కుమార్, 
రాాంబాబు న్యుడు, కొలగాని సతీష్ తదితర గుళళు వ్రి పేట జనసేన 
న్యకులు, జనసైనికులు పాల్గొనడాం జరిగాంది.

కాంట్రాక్ట్ ఉద్్యగుల రెగు్యలరైజేషన్ చేసేద 
ఎప్్పడు…?

శతఘ్ని న్యూస్:  మదనపలెలా, మేము 
అధికారాంలోకి రాగానే అనిని ప్రభుత్ 
శాఖలోలా పనిచేస్తానని కాాంట్రాకుటీ ఉదోయూగుల 
సర్్స్, చదివిన చదువులను పరిగణనలోకి 
తీస్కుాంటాాం. కాాంట్రాకుటీలో పనిచేస్తానని 
వ్రిలో వీలైనాంత ఎకు్కవమాందిని 
రెగుయూలరైజ్ చేసాతామని ముఖయూమాంత్రి 

పాదయాత్లో హామీ ఇచా్చరు. అనిని ప్రభుత్ శాఖలోలా ఉనని కాాంట్రాకుటీ 
ఉదోయూగులను వ్రి అర్హత సర్్స్ ను బట్టీ వీలైనాంత మాందిని రెగుయూలరైజ్ చేసాతాాం 
అని కూడా చపా్రు. ఎనినికలకు ముాందు విడుదల చేసిన మేనిఫెసటీ లోని ప్రతి 
మాటను నిలబెటకపోగా ప్రజలను న్న్ విధాలుగా బాధలకు గురి చేస్తాన్నిరు. 
ఒకసారి మాంత్రుల కమటీ వ్రికి సలహాలు ఇచే్చాందుకు మరో అధికారులు 
కమటీ ఏరా్టు చేసి చేతులు దులుపుకున్నిరు. పక్కనునని తెలాంగాణలో 
ఒప్ాంద ఉదోయూగులను క్రమబదీధికరిాంచేాందుకు ప్రభుత్ాం చరయూలు చేపట్టీాంది. 
మన రాష్టాంలో మనిమాం టాం సే్కల్ అమలు చేస్తాన్నిమని ప్రభుత్ాం చబుతునని 
రెగుయూలర్ ఉదోయూగులకు లభిాంచే సదుపాయాలు కాాంట్రాకుటీ వ్రికి అాందడాం ల్దు. 
ప్రభుత్ాంలో 13,671 మాంది ప్రభుత్ రాంగ సాంసథాలు కార్ర్షనులా కలిపితే 
50 వేల వరకు ఒప్ాంద ఉదోయూగులు ఉాంటారు. మాంత్రుల కమటీ ఏరా్టు 
చేసి దాదాపు మూడేళ్లా అధికారుల కమటీ నివేదిక సమరి్ాంచే గడువు మరో 
రెాండేళ్లా అవుతోాంది. ఇాంతవరకు దీనిపై నిర్ణయాం తీస్కోల్దు. అధికారాంలోకి 
వసేతా రెగుయూలరైజ్ చేసాతామని హామీ ఇవ్డాంతో నమ్మ వెాంట నడిచన కాాంట్రాకుటీ 
ఉదోయూగులకు ఎదురుచూపులు మాత్మే మగల్యి… వైదయూ ఆరోగయూ శాఖలో 
కొాందరు పదవి విరమణ పాందుతున్నిరు. ఎల్ాంట్ ప్రయోజన్లు అాందడాం 
ల్దు .ప్రభుత్ాంలో పని చేసే వ్రిలో అతయూధికాంగా 6400 మాంది వరకు బోధన 
విభాగాంలోనే ఉన్నిరు వీరికి ఏడాదికి పది సెలవులు మాత్మే ఇస్తాన్నిరు. ప్రతి 
ఏటా ఏప్రిల్ వచే్చసరికి సర్్స్ పునరుద్దరణ అవుతుాందో ల్దో అని ఎదురు 
చూడాలి్సన దుసిథాతి వసతాాంది. పిఎఫ్ సదుపాయాం ల్దు. ఆరోగయూకారుడులు ఇవ్డాం 
ల్దు. ఇది మన రాష్టాంలో వైసిపి ప్రభుత్ాం కాాంట్రాకుటీ ఉదోయూగులకు చేసిన 
న్యూయమని జనసేన పార్టీ చత్తారు జిల్లా కారయూదరి్శ దారాం అనిత అన్నిరు.

పవనిజం శివాజి సరి్కల్ ఆధవార్యంలో సూరాడ 
సతితుబాబు జన్మదన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజమహేాంద్రవరాం రూరల్ నియోజకవరగొాం ధవళేశ్రాం 
గ్రామాంలో జనసేన పార్టీ స్నియర్ న్యకులు సూరాడ సతితాబాబు 
పుట్టీనరోజు సాందరభాాంగా… పవనిజాం శవ్జి సరి్కల్ ఆధ్రయూాంలో 
రాజమహేాంద్రవరాం పరిసర ప్రాాంతలోలా రోడ్ సైడ్ ఉననిటువాంట్ పేదలకు, 
వృదాధిశ్రమాలోలా ఉననిటువాంట్ వృదుధిలకు భోజనాం ఏరా్టు చేయడాం 
జరిగాంది. ఈ కారయూక్రమాంలో ధవళేశ్రాం జనసైనికులు పాల్గొనడాం 
జరిగాంది.
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