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

లక్షల కోట్లు దేశం దాటంచగలరు
జనాలకు మాత్ం మేలు చేయరు

• దేశంలో ఎక్కడికి వెళ్లినా ఆంధ్రప్రదేశ్ అపుపులపైనే చర్చ
• 151 సీట్లి కట్టబెట్్టనా సుపరిపాలన లేదు
• కోడి కత్తి కేసు... వివేకానందరెడిడి హతయూ కేసులు ఎందుకు తేల్చరు?
• ఆ కేసులోలి అలసత్వమే నేరగాళలికు ధైరయూమిచ్చంది
• అందుకే ప్రభుత్వ వయూత్రేక ఓట్ చీల్చవద్దనాని
• రాష్టంలో పరిస్థితులన్ని ఢిల్లి పెద్దలకు తెలుసు
• నా విధానాలకు మద్దతు ఇవ్వడం... ఇవ్వకపోవడం బీజేపీ ఇష్టం
• ఎన్నికలోలి పొతుతిలపై ఇపపుట్ వరకు ఎలంట్ ఆలోచనా చేయలేదు
• మీడియా ప్రత్న్ధులతో ఇష్్టగోష్్టలో జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్

శతఘ్ని న్యూస్: లక్షల కోట్లు దేశాలు దాటించే తెలివితేటలు ఉింటాయి.. అదే లక్ష కోట్లు వెచ్చించ 
జనాలకు మేలు చేసే అింశిం మీద మాత్ిం శ్రద్ద పెట్టరని జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారు అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రజలు కూడ్ ఈ అవినీతి అక్రమాలను ప్రశనిించలేకపోతునానిరనానిరు. 
రానునని ఎనినికల్లు పొతుతుల అింశింపై ఇప్పట వరకు ఎలింట ఆల్చనా చేయలేదని, ప్రస్తుతిం 
భారతీయ జనతా పార్్టతో మాత్మే కలసి నడుస్తుమని స్పష్టిం చేశారు. రాష్ట్ర భవిషయూతుతు 
కోసిం మాత్మే వైసీపీ వయూతిరేక ఓట్ చీలకూడదని భావిస్తుననిట్్ట తెలిపారు. శుక్రవారిం రాత్రి 
మింగళగిరిల్ని జనసేన పార్్ట కింద్ర కారాయూలయింల్ మీడియా మిత్రులతో ఇష్్టగోష్్టగా 
మాటాలుడ్రు. ఈ సిందర్ింగా తాజా రాజకీయ పరిణామాలతోపాట్ పలు కీలక అింశాలపై తన 
అభిప్రాయాలు పాత్రికయులతో పించుకునానిరు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు మాటాలుడుతూ..”దేశింల్ 
ఏ ప్రాింతానికి వెళ్లునా ఆింధ్రప్రదేశ్ ఆరిధిక పరిసిథితి పైనే చర్చ నడుసతుింది. ఇప్పటక రాష్్రానిని అప్్ప 
ప్ట్టని పరిసిథితికి తీస్కువెళ్లురు. ఢిల్లు పెద్దల్లు కూడ్ ఇదే అభిప్రాయిం ఉింది. అిందుక ఆింధ్రప్రదేశ్ 
ని శ్రీలింకతో పోలుస్తు జాతీయ మీడియాల్ కథనాలు వస్తునానియి. ఆ అింశాలను చూసే నేను 
ట్వీట్ చేశాను. ప్రజలు నమిమి 151 సీట్లు కట్టబెడితే రాష్ట్రింల్ స్పరిపాలన అనేది మచు్చకైనా 

కనబడుతుిందా? బలిం ఉింది కదా ఏిం చేసినా చెలిలుపోతుింది అింటే ఎల కుదురుతుింది. వైసీపీ విధానాల వలేలు ప్రభుతవీ వయూతిరేక ఓట్ చీలకూడదని వాయూఖయూలు చేశారు. శాింతి భద్రతల 
విషయింల్ ప్రభుతవీ వైఫలయూిం స్పష్టింగా కనబడుతోింది. ఇలింట పరిసిథితుల్లు ప్రభుతవీ వయూతిరేక ఓట్ చీలకుిండ్ కామన్ మినిమమ్ ప్రోగ్రామ్ ఉిండ్లి. ఒక సమసయూ వచ్చనప్్పడు 
తెలింగాణల్ రాజకీయాలకు అతీతింగా అనిని పార్్టలను కూర్్చబెట్ట మాటాలుడడిం కుదురుతుింది. నలలుమల యురేనియిం తవవీకాలను అడుడాకునే విషయింల్ అది స్ధయూపడిింది. 
ఆింధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రింల్ ఆ పరిసిథితులు లేవు. నా విధానాలకు మద్దతు ఇవవీడిం, ఇవవీకపోవడిం అనేది బీజేపీ ఇష్టిం. నా అభిప్రాయాలు మాత్ిం స్పష్టింగా బీజేపీ పెద్దలకు వివరిస్తును. 
రాష్ట్రింల్ క్షీణించన ఆరిధిక పరిసిథితి గురిించ, శాింతి భద్రతలు, అసథివయూవసథి పరిపాలన, తదితర అధావీనని పరిసిథితులిని బీజేపీ నేతలకు తెలియచెపా్పను. బీజేపీ విధానాలు ఎల ఉనాని నా 
నిర్ణయింపై వారి స్పిందన స్నుకూలింగానే ఉింట్ిందనని నమమికిం ఉింది. నేను మోడి గారితో, జాతీయ స్థియి నాయకులతో బాగా కనెక్్ట అవుతా. వారితో నేను మాటాలుడే అింశాలు 
కూడ్ జాతీయ స్థియిల్నే ఉింటాయి. రాష్ట్రింల్న్ బీజేపీతో కలిసే పని చేస్తునానిిం. ఇరు పార్్టల మధయూ పొతుతు ఏర్పడిన తరావీత వెింటనే ఢిల్లు ఎనినికలు, తరావీత కర్నా, మిగిలిన రాష్్రాల 
ఎనినికలు ఇల షెడ్యూల్ కుదరకపోవడిం వలలు కొనిని సమావేశాలు జరగలేదు. చననిపాట ప్రణాళ్కా బద్దమైన ల్పాలు ఉనాని కూరు్చని మాటాలుడుకుింటే పరిసిథితులు సరుధికుింటాయి. నేను 
ఏదైనా విశాల దృక్పదింతో ఆల్చస్తు. బీజేపీకి జాతీయ స్థియిల్ మించ బలిం ఉింది.

* రాజధాని రైతుల విషయింల్ బీజేపీ స్నుకూలిం
రాజధాని విషయింల్ బీజేపీ అధిష్్టనింతో మాటాలుడినప్్పడు రైతులకు అిండగా నిలిచారు. సీ్టల్ పాలుింట్ అింశిం మీద కూడ్ మా వాదన బలింగా వినిపించాిం. రాష్ట్రింల్ ఉనని అనేక 
సమసయూలు, అధావీనని పరిసిథితి కింద్ర పెద్దలకు కూడ్ తెలుస్. రాష్ట్ర ప్రభుతవీ నిర్ణయాల మీద కింద్రిం జోకయూిం చేస్కోదని వారు అింట్నానిరు. విదుయూత్ కొనుగోళ్లు, తదితర అింశాలు కూడ్ 
కింద్ర పెద్దలకు వివరిించా, బీజేపీ, జనసేన సమావేశాల్లు కూడ్ వైసీపీ ప్రభుతవీ వైఫలయూలపై చర్చ జరిగిింది.

* కియా వయూవహారింతో పెట్్టబడిదారుల్లు అభద్రత
రాష్ట్రింల్ పెట్్టబడులు పెటా్టలింటే విదేశీ సింసథిలు ఇక్కడ ఉనని పరిసిథితుల మీద అధయూయనిం చేస్తుయి. ఏ రాష్ట్రిం పెట్్టబడులు పెట్టడ్నికి స్రక్షితమో చూస్కుింటాయి. ప్రతేయూకమైన 
ఇనెవీసి్టగేషన్ ఏజెనీసీలతో అనిని విషయాల మీద సమగ్ింగా విచారిించ ఆ రిపోరు్టల తరావీత పెట్్టబడులు పెడతారు. ముఖయూింగా పరిశ్రమల ఏరా్పట్ల్ రాజకీయ ప్రమేయిం ఉిండరాదు. 
ఎనిని పరయూటనలు చేసినా ఆ సింసథిలకు నమమికిం కలిగిించలేనప్్పడు ఉపయోగిం ఉిండదు. కియా వయూవహారింతో రాష్ట్రిం ఇనెవీసి్టమింట్ ఫ్ిండ్లు కాదు అనని భావన వచే్చసిింది. పెట్్టబడిదారుల్లు 
అభద్రత వచ్చింది. రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కోరుకునే వయూకితుగా రాష్్రానికి పెట్్టబడులు రావాలని మనస్ఫూరితుగా కోరుకుింట్నాని. అయితే పెట్్టబడులు పేపరలు మీద సింతకాలక పరిమితిం 
కాకూడదని కోరుకుింట్నాని. ఆ సింతకాలు కారయూరూపిం దాలి్చనప్్పడు పరిశ్రమలను స్వీగతిస్తు. విశాఖ సీ్టల్ పాలుింట్ అింశానిని ఇప్పటక బీజేపీ పెద్దలకు వివరిించాను. ఆింధ్రప్రదేశ్ 
ప్రజల పటలు కింద్రానికి బాధయూత ఉింది. నేను చెప్పన అింశాలను బీజేపీ అధిష్్టనిం విశవీసిస్తుిందని నముమితునానిను.

* రాష్ట్ర అభివృదిధి కోసిం ఆల్చించారా?
రానునని ఎనినికల్లు ఎల ముిందుకు వెళ్లులి అనే అింశిం మీద మాకు స్పష్టత ఉింది. జనసేన, బీజేపీ కలసే జనాల్లుకి వెళ్తుిం. పొతుతుల అింశిం గురిించ ననుని చాల మింది అడుగుతునానిరు. 
నేను ఎప్్పడు ఏిం మాటాలుడినా రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు ల్బడి మాత్మే ఆల్చించ మాటాలుడుతాను. రూట్ మాయూప్ అనే మాట కూడ్ ఇరు పార్్టల పొతుతు ఎల ముిందుకు వెళ్లులి అనే 
అింశిం మీద మాత్మే ఉింట్ింది. అయితే ఎనినికలు ఎప్్పడు వచ్చనా మేము సిదధిింగా ఉనానిిం. రాష్ట్ర విభజన వలలు ఆింధ్రప్రదేశ్ కి తీవ్ర అనాయూయిం జరిగిింది. సగట్ వయూకితుగా విభజన 
ఇబ్ింది కలిగిించడిం, నాయకుల తప్్పడు విధానాలకు వయూతిరేకింగానే జనసేన పార్్ట స్థిపించా. ఇక్కడ నాయకులు ఎవవీరూ హకు్కల గురిించ, హామీల గురిించ మాటాలుడరు. వయూకితుగత 
ప్రయోజనాలు ఆశించకుిండ్ రాష్ట్ర అభివృదిధి కోసిం మాటాలుడరా? ఆ దిశగా ఆల్చన చేశారా? ఆింధ్రప్రదేశ్ ల్ 175 మింది ఎమమిలేయూలు, 25 మింది ఎింపీలు, రాజయూసభ సభుయూలు ఉనాని 
ఇల జరగడిం బాధ కలిగిించింది. అలింట సమయింల్ నేను బాధితుల గింతుకు అవావీలనుకునాని. ఉదయిం హైదరాబాద్ ల్ ఓ ఆడపడుచు మాటలు నాకు ఆవేదన కలిగిించాయి. 
కర్నా కారణింగా రిండు సింవతసీరాలు వయస్ పెరిగి ఉద్యూగాలు రాని పరిసిథితుల్లు జీవితాలు చిందరవిందరయాయూయి. అలింట పరిసిథితులపై చర్చ జరగాలి.

* కౌలు రైతుల కోసిం ప్రతేయూక విధానిం
రాష్ట్ర ప్రభుతవీ విధానాలు చవరికి జనసేన పార్్ట చేస్తునని స్యానిని కూడ్ విమరి్శించే స్థియికి వెళ్లురు. మీరు కౌలు రైతులకు గురితుింప్ కారుడాలు ఎిందుకు ఇవవీరు. కౌలు రైతు భర్స్ 
యాత్ల్ వారి కుట్ింబాలను పరామరి్శించనప్్ప డు కష్్టలు చూసి బాధ కలిగిింది. ఎక్కడికి వెళ్లునా కౌలు రైతుల కనీనిరు ననుని కలచ వేశాయి. నావింతు బాధయూతగా భావిించ వారికి 
స్యిం అిందిస్తునాని. భూమి ఉనని యజమానికి ఇబ్ింది కలగకుిండ్ కౌలు రైతులకు గురితుింప్ కారుడాలు ఇవావీలి. కౌలు రైతుల గురిించ ప్రతేయూకమైన ఆల్చనా విధానిం ఉిండ్లి. జనసేన 
ఆ కోణింల్ ఆల్చన చేస్తుింది. భారత దేశిం మొతతుిం అది అమలు చేయాలిసీన అవసరిం ఉింది.

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

చీకట్లు చిరుదివ్వె....!
శతఘ్ని న్యూస్: ఆింధ్రా దుసిథితికి అద్దిం పటే్ట ఘటన ఇది. మింగళగిరిల్ని జనసేన పార్్ట 
కారాయూలయిం ఇిందుకు వేదికైింది. జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ తెలింగాణ పరయూటన 
ముగిించుకొని శుక్రవారిం రాత్రి ఇక్కడకు చేరుకునానిరు. విలేకరులతో ఇష్్టగోష్్ట జరుగుతుిండగా 
విదుయూతుతు సరఫరాకు అింతరాయిం కలిగిింది. వెింటనే అక్కడునని వారింతా సెల్ ఫోనలుకు పని 
చెపా్పరు. మొబైల్ లైటలు వెలుగుల్ కారయూక్రమానిని కొనస్గిించారు. ఈ సిందర్ింగా శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ చేసిన వాయూఖయూలు రాష్ట్రింల్ కష్్టలను కళలుకు కటా్టయి. ‘ప్రస్తుతిం ఆింధ్రప్రదేశ్ పరిసిథితి 
ఇదీ....అింధకార ఆింధ్రప్రదేశ్ ’ అింటూ వాయూఖ్యూనిించారు. జనరేటరలు స్యింతో కొది్ద సేపటకి 
లైట్లు వెలిగాయి. 20 నిమిష్ల తరువాత కరింట్ వచ్చింది.

 జనసేనాని పర్యటనను విజయవంతం చేసిన 
ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు: వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్

*జనసేనాని పరయూటనకు వెింటే వుిండి కారయూక్రమానిని ముిందుకు నడిపించన నా తముమిళ్లు జనసైనికులకు,, 
విరమహిళలు అక్క చెల్లుమమిలకు ధనయూవాదాలు – వింగ లక్షష్మణ్ గౌడ్
శతఘ్ని న్యూస్:  శుక్రవారిం జరిగిన జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ గారి పరయూటనను విజయవింతిం చేసిన జనసేన 
తెలింగాణ రాష్ట్ర పెద్దలకు, జనసేన పార్్ట శ్రేణులకు, నా తముమిళ్లు జనసైనికులకు.. విరమహిళలు అక్క చెల్లుమమిలకు.. 
అడుగడుగునా పవన్ కళ్యూణ్ గారికి జన నిరాజనాలతో ఘనింగా స్వీగతిం పలికిన ప్రజలిందరికీ జనసేన పార్్ట 
తెలింగాణ రాష్ట్ర యువజన విభాగిం అధయూక్షులు వింగ లక్షష్మణ్ గౌడ్.. జనసేన పార్్ట తెలింగాణ రాష్ట్ర యువజన విభాగిం 
తరప్న హృదయపూరవీక ధనయూవాదాలు తెలియజేశారు.

* వైసీపీ చెపే్పదొకట చేసేదొకట
రాష్ట్రింల్ ప్రజలకు ఉపయోగపడే పథకాలు చాల వరకు నిలిపవేశారు. సీపీఎస్ వయూవహారింల్ వైసీపీ ప్రభుతవీిం ఇచ్చన మాట తప్పింది. లక్ష కోట్లు దేశిం దాటించే తెలివితేటలు ఉననివారు 
సీపీఎస్ రదు్ద చేయలేరా? వాసతువింగా సీపీఎస్ రదు్దకు చర్చల దావీరా పరిష్్కరిం దొరుకుతుింది. జనసేన పార్్ట అధికారింల్కి వసేతు సీపీఎస్ రదు్ద చేస్తుమని చెపా్పిం. ఒక మాట చెబితే 
అది శాసనింగా భావిించాలి. వైసీపీ నాయకులు మాత్ిం చెపే్పది ఒకట చేసేది ఒకటగా ఉింట్ింది. సమసయూ మీద చరి్చించనప్్పడు ఖచ్చతింగా దానికి బలమైన పరిష్్కరిం దొరుకుతుింది. 
ఎనినికల సమయింల్ హామీ ఇచ్చ మాట తప్పన రాజకీయ నాయకులిని బాధ్యూలిని చేసినప్్పడే అది స్ధయూ పడుతుింది. ప్రస్తుత రాజకీయ వయూవసథిల్ జవాబుదారితనిం కొరవడిింది. నాతో 
సహా ఎవరు ఇచ్చన హామీ నెరవేర్చ కునానిచరయూలు ఉిండ్లి. సీపీఎస్ రదు్ద టెకినికల్ గా కాదు అని ఎల చెబుతారు. రాజస్థిన్, చతీతుస్ గఢ్ లింట రాష్్రాలు ఇప్పటక రదు్ద చేశాయి. రాష్ట్రిం 
సమసయూల ప్ట్టగా మారిింది. ఈ ర్జు ఒక సమసయూ మీద మాటాలుడితే.. రేపటకి మర్ కొతతు సమసయూ ప్రతయూక్షిం అవుతుింది. మదయూ నిషేధిం హామీ ఇచా్చరు ఇప్్పడు అముమితునానిరు. రాష్ట్ర 
విభజన దగ్గర నుించ రాజకీయ నాయకులు వయూకితుగత లభిం కోసిం మాత్మే పని చేస్తునానిరు. విభజన దగ్గర నుించ నాయకుల విధానాలకు ప్రజలు విసిగిపోయారు. ఈ విషయింల్ 
ఎవరి ల్క్కలు వారివి. ఎలింట నిర్ణయిం తీస్కునాని దాని వలలు ప్రజలు బాగుపడతారా లేదా అననిదే ఆల్చించాలి. సీనియర్  నాయకులు, మేధావులు అిందరూ కూరు్చని రాష్ట్రిం ల్ 
పరిసిథితి చరి్చించాలి. ప్రస్తుతిం రాష్ట్రింల్ ఉనని పరిసిథితుల దృష్్టయా వైసీపీకి ఓట్ వేయడిం ఎింత వరకు కరకు్ట అనే విషయిం ప్రతి ఒక్కరు ఆల్చించాలి. నేను చేసిన ఐదు పదాల మాట 
వైసీపీ వయూతిరేక ఓట్ చీల్చరాదు అనని వాయూఖయూకు వైసీపీ వాళ్లు ఎిందుకు ఉలికి్క పడుతునానిరు. భయిం లేదనుకుింటే నా వాయూఖయూలు వదిలేయవచు్చ కదా.

* బ్యూర్క్రాట్సీ కి వాయిస్ లేదు... చాయిస్ లేదు
ఆింధ్రప్రదేశ్ కి కింద్రిం డబు్లు ఇస్తుననిట్్ట వైసీపీ వాళ్లు ప్రచారిం చేస్కుింట్నానిరు. ఈ వయూవహారింల్ ఆరిధిక పరమైన అింశాల్లు బ్యూర్క్రాట్సీ నలిగిపోతునానిరు. రాష్ట్రింల్ పరిసిథితులు 
అధికారులకు వాయిస్ లేదు.. చాయిస్ లేదు అనని చిందింగా ఉనానియి. సినిమా టక్్కటలు అింశానిని కూడ్ ప్రజలు పెద్ద సీరియస్ గా పట్టించుకోలేదు. కోడి కతితు విషయింల్ నడిచన డ్రామా 
అిందరినీ ఆశ్చరయూ పరిచింది. ఆ కస్ల్ నిిందితుడికి ఏద్ పదవి ఇచా్చరని కూడ్ ఈ మధయూ ప్రచారిం జరిగిింది. శ్రీ వివేకానిందరడిడా హతయూ కస్ విషయానిని కూడ్ ఎన్ని మలుప్లు తిపా్పరు. 
ఈ రిండు కస్ల్లు ద్షులిని మీరు అధికారింల్కి వచా్చక ఎిందుకు శక్షిించలేకపోయారు. కోడి కతితు, శ్రీ వివేకానిందరడిడా హతయూ కస్లను మీరు బాధయూతగా తీస్కోవాలి. అలసతవీింగా 
ఉిండటిం నేరగాళలుకు ధైరయూిం ఇసతుింది. ల అిండ్ ఆరడార్ బలింగా లేకపోతే క్రిమినల్సీ రచ్చపోతారు. క్రిమినల్సీ ను పట్్టకోకపోతే మీరే చేస్కునానిరని ప్రజలు నిరాధిరిించుకుింటారు.

* ఆ నాలుగు పదాలతో ఎిందుకింత కింగారు
రాష్ట్రిం బలింగా ఉింటే జనసేన పార్్ట బలింగా ఉింట్ింది. జనసేన పార్్టల్ చేరేిందుకు చాల మింది ఆసకితుగా ఉనానిరు. రాష్ట్ర పరిసిథితుల దృష్్టయా ఒక నిర్ణయిం తీస్కుింటా. నేను ఎక్కడి 
నుించ పోట్ చేసినా ఓడిస్తుమనని వైసీపీ ఛాల్ింజ్ ని సీవీకరిస్తునాని. ఇప్పట వరకు ఎక్కడి నుించ పోట్ చేయాలి అనే అింశిం మీద నిర్ణయిం తీస్కోలేదు. విమర్శలు చేసిన మింత్రులు 
ఇప్్పడు ఏమయాయూరు. బిండులు ఓడలు, ఓడలు బిండులు అవుతాయి. ప్రజలకు సేవ చేయడిం కనాని ననుని తిట్టడిం మీదే కొింత మింది ఎకు్కవ దృష్్ట పెడుతునానిరు. దానికి ప్రజలే సమాధానిం 
చెబుతారు. రాష్ట్ర వాయూపతుింగా యాత్ ఉింట్ింది. అది ప్రజల హృదయాలకు దగ్గరయ్యూ విధింగా చేస్తును. ఎప్్పడు యాత్ చేయాలనని అింశిం మీద నాకు స్పష్టత ఉింది. ప్రభుతవీ వయూతిరేక 
ఓట్ చీలనివవీను అనే నాలుగు పదాలతో కూడిన వాయూఖయూ చేయగానే వైసీపీ నాయకులు ఎిందుకు ఉలికి్క పడుతునానిరు. ఎిందుకు కింగారు పడుతునానిరు.
తెలింగాణల్ కూడ్ జనసేన పార్్టకి మించ ఆదరణ ఉింది. అక్కడ 30 సీటలు వరకు పోట్ చేసే సతాతు ఉింది. 15 స్థినాల్లు విజయిం స్ధిస్తుిందనని నమమికిం ఉింది. రాష్ట్ర ప్రభుతవీ 
విధానాలపై ప్రశనిించే మారు్ప ప్రజల్లున్ రావాలి” అనానిరు.

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


ఆదివారం, 22 మే 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అగ్నిప్రమాద బాధితులను ఆదుకునని గెడ్ం ఆకాష్
శతఘ్ని న్యూస్: రాయవరిం మిండలిం, గోకులపాడు గ్రామింల్ ప్రమాదవశాతుతు పూరిలులు 
అగినికి పూరితుగా దగ్దమైనవి.. విషయిం తెలుస్కునని జనసేన పార్్ట సీనియర్ నాయకులు గెడడాిం 
బుజ్జి తనయుడు నేషనల్ రైఫైల్ గెడడాిం ఆకాష్ ఆ అగినిప్రమాద బాధితుల కుట్ింబాలకు నెల 
ర్జులకి సరిపడ బియయూిం, నితాయూవసర సరుకులతో పాట్గా 5000 రూ. నగదు సహాయిం 
చేశారు.

జనసైనికులకు “లీగల్ సెల్” రక్షణ గోడ వంటది: తమ్మిరెడ్్ శివశంకర్
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరిం: జనసేన పార్్ట ల్గల్ సెల్ విజయనగరిం విభాగిం సమావేశిం శనివారిం 
ఉదయిం స్థినిక ఆర్.ట.సి కాింపెలుక్సీ వద్దనునని జ్.ఎస్.ఆర్ హోటల్లు జనసేన పార్్ట విజయనగరిం ల్గల్ 
సెల్ జ్లలు అధయూక్షులు డోల రాజేింద్రప్రస్ద్ ఆధవీరయూింల్ నిరవీహిించారు.
ఈ సమావేశానికి ముఖయూఅతిధిలుగా ప్రముఖ నాయూయవాది, జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరి్శ తమిమిరడిడా 
శవశింకర్, రాష్ట్ర ల్గల్ సెల్ వైస్ చైరమిన్, ల్గల్ సెల్ ప్రధాన కారయూదరి్శ కోటేశవీరరావు హాజరయాయూరు.
ఈ సిందర్ింగా జనసేన రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరి్శ తమిమిరడిడా శవశింకర్ మాటాలుడుతూ.. ప్రస్తుత ప్రభుతవీిం 
చేస్తునని దురామిరా్గలను ఎిండగటే్ట ఏ వయూకితునైన అణచవేసేల ప్రయతానిలు చేస్తునని వైస్సీర్సీపీ ప్రభుతవీ 
అరాచకాల నుించ జనసేన పారి్ట కారయూకరతులను, నాయకులను కాపాడేిందుక జనసేన ల్గల్ సెల్ విభాగానిని 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ రూపొిందిించారని, జనసైనికులకు ల్గల్ సెల్ అనేది ఓ రక్షణ గోడ వింటది 
అని శవశింకర్ తెలియజేశారు. రాష్ట్రింల్ ఉనని పరిసిథితులను జనసేన పార్్ట ఎప్పటకప్్పడు ప్రశనిస్తునే 

వుింట్ిందని.. వారి పటలు పోల్స్లతో దాడులు చేయిించే అధికార పక్షిం నుించ 
కాపాడేిందుకు ఈ ల్గల్ సెల్ విభాగిం పని చేస్తుిందని ఆయన అనానిరు. అిందుల్ 
భాగింగానే విజయనగరింల్ సమావేశిం ఏరా్పట్ చేసి జనసేన ల్గల్ సెల్ విభాగ 
ప్రతేయూకతలు, వారు చేసే పనుల గురిించ జనసేన కారయూకరతులకు, వీరమహిళలకు 
అవగాహన కలి్పించామని ఆయన అనానిరు.
ఈ కారయూక్రమింల్ నాయూయవాదులు జ్. కశవరావు,శ్రీకాకుళిం జ్లలు ల్గల్ సెల్ అధయూక్షులు 
ఫాలు్గణ రావు, రేగు మహేష్, జ్.మనుని, జ్. విదాయూస్గర్, ట. సీతాపతి, విశాఖపటనిిం 
జ్లలు ల్గల్ సెల్ అధయూక్షురాలు రేవతి, జ్.ఎన్.కళ్వతి, డి. తవిట నాయుడు, సతీష్ 
బాబు,జనసేన పార్్ట సీనియర్ నాయకులు ఆదాడ మోహనరావు, మర్రాప్ స్రేష్, 
జముమి ఆదినారాయణ, వబి్న సనాయూసి నాయుడు, స్ింకరి అపా్పరావు,రేగిడి 
లక్షష్మణ్ రావు,బ్రిలు విజయ్ శింకర్,గర్రపలిలు రవి, వింక నరసిింగరావు, దింతులూరి 
రామచింద్ర రాజు, మిడతాన రవికుమార్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

డొకా్క సీతమమి చలివంద్ర కార్యక్రమంలో.. 
పాల్గొనని రాజోలు వైస్ ఎంపీపీ

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొలులు నియోజకవర్గిం, చించనాడ గ్రామింల్ గత 37 ర్జుల నుించ జనసేన పార్్ట నాయకులు రేపూరి 
శ్రీనివాస్, రేపూరి రాింబాబు, రేపూరి బాలకృష్ణ, మరియు చించనాడ జనసైనికుల ఆధవీరయూింల్ ఏరా్పట్ చేసిన డొకా్క సీతమమి 
చలివేింద్ర కారయూక్రమింల్.. శనివారిం రాజోలు నియోజకవర్గిం వైస్ ఎింపీపీ ఇింటపలిలు ఆనిందరాజు, రాజోలు జనసైనికులు 
కోన స్యి, రుద్ర స్రిబాబు, తోట దురా్గప్రస్ద్, రుద్ర బాబిజి, స్ధనాల శ్రీను, స్ధనాల స్రిబాబు, కాజా చిందు మరియు 
జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

చిట్వెలిలో జనసేన మండల స్థాయి సమావశం
శతఘ్ని న్యూస్:  చటేవీలి: జనసేన పార్్టని బల్పేతిం చేసే కారయూక్రమింల్ భాగింగా శనివారిం చటేవీలి 
పట్టణింల్ జనసేన పార్్ట నాయకులను, కారయూకరతులను జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర ప్రోగ్రామ్సీ కమిట్ జనరల్ 
సెక్రటర్ మరియు చరింజీవి యువత రాష్ట్ర అధయూక్షుడు భవాని కుమార్, జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర కారయూదరి్శ 
తాతింశెట్ట నాగేింద్ర మరియు చరింజీవి యువత రాష్ట్ర ఉపాధయూక్షుడు చలపతి కలిసి చటేవీలి మిండలింల్ 
పార్్ట బల్పేతిం పై చరి్చించారు. ఈ సిందర్ింగా వారు మాటాలుడుతూ.. తవీరల్నే జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ గారి కడప జ్లలు పరయూటన ఉింట్ిందని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమింల్ చటేవీలి జనసేన 
నాయుకులు మాదాస్ నరసిింహ, మాదాస్ శవ, కించరలు స్ధీర్ రడిడా, పగడ్ల శవ శింకర్, స్వారప్ 
హరి మరియు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

యాకిసిడంట్ కు గురైన వ్యకితిని పరామరి్శంచిన కాంతి శ్రీ
శతఘ్ని న్యూస్: ఎచె్చరలు నియోజకవర్గిం, రణసథిలిం మిండలిం, ఎన్.జ్.ఆర్ ప్రిం పించాయతి, ఎన్.జ్.ఆర్ గ్రామానికి చెిందిన జనసేన 
పార్్టకి చెిందిన మైలపలిలు లకీ్క ప్రమాదవశాతుతు మే నెల 15న యాకిసీడింట్ కు గురవవీడిం జరిగిింది. విషయిం తెలుస్కునని ఎచె్చరలు జనసేన 
నాయకురాలు కాింతి శ్రీ.. మైలపలిలు లకీ్క ని పరామరి్శించ.. మీకు జనసేన పార్్ట అిండగా ఉింట్ిందని భర్స్ ఇచా్చరు. ఈ కారయూక్రమింల్ 
అమోమిరు, యర్రయయూ, సతీష్, దురా్గరావు, నాని, బాబాజీ, వేణు, శింకర్రావు, జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

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


ఆదివారం, 22 మే 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రైతులు పండ్ంచిన బి.పి.ట ధాన్యంను ప్రభుతవెం 
కొనుగోలు చేయాలి: అవనిగడ్ జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: అవనిగడడా: అవనిగడడా నియోజకవర్గింల్ని రైతులు, కౌలు రైతులు పిండిించన ఖర్ఫ్ 
పింటకు సింబింధిించన బి.ప.ట వరి ధానయూింను ప్రస్తుతిం పింట న్రి్పడి చేస్కుని.. ధానయూింను 
అముమిటకు ప్రయతినిించుచుిండగా ప్రభుతవీిం కొనుగోలు చేయని కారణింగా.. ప్రైవేట్ వాయూపారస్తులు 
తకు్కవ రేట్కు కొనుగోలు చేయడింతో రైతులు నష్టపోతునానిరు.

గతింల్ ప్రభుతవీిం కొనుగోలు చేసిన విధింగానే ప్రస్తుతిం కూడ్ రైతులు, కౌలు రైతులు పిండిించన 
బి.ప.ట వరి ధానయూింను ప్రభుతవీమే కొనుగోలు చేయాలని శనివారిం అవనిగడడా మిండల జనసేన 
పార్్ట తరప్న స్థినిక తహశీల్దర్ కారాయూలయిం నిందు వినతిపత్ిం సమరి్పించడిం జరిగిింది.

అదే విధింగా ఈ విషయిం గురిించ సమవారిం నాడు స్పిందనల్ కల్క్టర్ కారాయూలయoల్ కూడ్ 
వినతిపత్ిం సమరి్పించడిం జరిగిింది.

ఈ కారయూక్రమింల్ కృష్్ణజ్లలు జనసేన పార్్ట అధికార ప్రతినిధి రాయపూడి వేణుగోపాల్, అవనిగడడా 
మిండల పార్్ట అధయూక్షులు గుడివాక శేషుబాబు, చననిగిరి సతయూనానిరాయణ, ఎింపీట్సీ వసింత్, 
ఎింపీట్సీ భాను, అశావీరావుపాల్ిం ఉపసర్పించ్ యక్కతి నాగరాజు, రాజనాల వీరబాబు, మిండలి 
శవ, బొప్పన పృథ్వీ, బచు్చ శ్రీహరి, బచు్చ రఘునాథ్, తుింగల వేణు, తుింగల నరేష్, కోస్రు 
అవినాష్, నరేష్ కమతిం, బాలు (పవన్ భకుతుడు), గుగి్గలిం అనిల్, అప్పకటలు భాస్కర్, పప్్పశెట్ట 
శ్రీను తదితరులు పాల్్గనానిరు.

జనసైనికుడ్ వివాహ మహోతసివంలో పాల్గొనని 
మాకినీడ్

శతఘ్ని న్యూస్: పఠాప్రిం నియోజ్కవర్గిం, పఠాప్రిం మిండలిం, కుమారప్రిం 
గ్రామింల్.. పఠాప్రిం నియోజ్కవర్గ జనసేన పార్్ట ఇించారిజి శ్రీమతి మాకినీడి 
శేషుకుమారి జనసైనికులు కుసనిం వారి వివాహిం ఆహావీనిం మేరకు వివాహ 
మహోతసీవింల్ పాల్్గని.. జనసైనికుడు కుసనిం గణేష్ ని ఆశీరవీదిించడిం 
జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింల్.. జనసేన పార్్ట నాయకులు, మిండల అధయూక్షులు 
అమరాది వలిలు రామకృష్ణ, గోప్ స్రేష్, తాటకాయల ప్రస్ద్, వాసింశెట్ట రాజు, 
జ్. రాజా, స్ధనాల రాజా, నాగిశెట్ట గింగారావు, వీరబాబు, కింద సమరాజు, 
మేళిం బాబి, కొనమించలి దురా్గప్రస్ద్, జనసైనికులు, నాయకులు తదితరులు 
పాల్్గనానిరు.

జనసైనికుడ్ కుట్ంబానికి అండగా జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: గోపాలప్రిం నియోజకవర్గిం, గోపాలప్రిం మిండలిం, 
కరిచరలుగూడిం గ్రామ జనసైనికుడు రామకృష్ణ ఇట్వల ఆతమిహతయూ చేస్కుని 
చనిపోవడిం జరిగిింది. విషయిం తెలుస్కునని జనసేన నాయకులు శనివారిం ఆ 
కుట్ింబానిని పరామరి్శించ.. కొింత మొతతుిం ఆరిథికస్యిం చేయడిం జరిగిింది. ఈ 
సిందర్ింగా గోపాలప్రిం మిండల అధయూక్షులు పోలనిట రాజేింద్ర మాటాలుడుతూ.. 
మేము రామకృష్ణ కుట్ింబానికి అిండగా ఉింటామని.. వారి పలలులను 
చూస్కుింటాిం అని బర్స్నిచా్చరు. రామకృష్ణ ఆతమికు శాింతి చేకూరాలని 
కోరుకుింటూ.. నివాళ్లు అరి్పించారు. ఈ కారయూక్రమింల్ గోపాలప్రిం మిండల 
అధయూక్షులు పోలనిట రాజేింద్ర, దొిండపూడి గ్రామ అధయూక్షులు ఎస్.క. బద్రి, 
పోసిన గణపతి, బిండ్రు లక్షష్మణ్, మునాని, వింగా గోప, కరిచెరలుగూడిం గ్రామ 
జనసైనికులు పాల్్గని రామకృష్ణకు నివాళ్లు అరి్పించడిం జరిగిింది.

వైసీపీ విదవెంసం.. అక్రమ కట్టడాలు అంటూ 
పేదల ఇళ్లు కూలిచిన రెవ్న్్య అధికారులు..!

శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి నగరింల్ని రాయల్ నగర్ సమీపింల్.. బిండ్రి కాలనీ దగ్గర 
గత నలభై సింవతసీరాలుగా నివాసిం ఉింట్నని స్థినికులు ట. మునెమమి, ఆర్. నీల, 
ఆర్. మింజుల, ఎిం. దనమమి నివాస గృహాలను అక్రమ కట్టడ్లు అింటూ.. వై.ఎస్.ఆర్.
సి.ప ప్రజా ప్రతినిధి మరియు కార్్పరేటరులు ఆదేశాల మేరకు రవెన్యూ అధికారులు అతి 
క్రూరింగా.. ఈ నలుగురినీ అదుప్ చేయడ్నికి యాభై మింది పోల్స్లను తీస్కొని 
వచ్చ.. కనీసిం న్ట్స్ ఇవవీకుిండ్.. వస్తు స్మాగ్రిని బయట తీస్కునే సమయిం కూడ్ 
ఇవవీకుిండ్.. జెసిప మిషనలుతో పడగటా్టరు. దీనికి స్క్షయాింగా.. ఫోటోలు జతచేయడిం 
జరిగిింది. ముఖయూింగా ఈ నలుగురు జనసేన పార్్టకి స్నుభూతిపరులు ఇది ఓరవీలేక వారు 
ఇింతట దారుణానికి పాల్పడ్డారు.

క్రైసతివ ప్రారథినలలో పాల్గొన్.. ఆశీసు్సలు తీసుకునని మాకిన్డి
శతఘ్ని న్యూస్: పఠాప్రిం నియోజవర్గిం, యు కొతతుపలిలు మిండలిం, ఉపా్పడ గ్రామింల్ క్రీస్తు స్వారతు 
సహవాస ప్రారథిన మిందిరిం చర్్చ ల్ జరిగిన మీటింగ్ ల్ నాయకులు, జనసైనికుల ఆహావీనిం మేరకు 
పఠాప్రిం జనసేన పార్్ట ఇించార్జి శ్రీమతి మాకినిడి శేషుకుమారి పాల్్గని.. ఏస్ప్రభు ఆశీస్సీలు 
తీస్కునానిరు. ఈ కారయూక్రమింల్ శ్రీమతి మాకినిడి శేషుకుమారి, మరియు జనసేన మిండల అధయూక్షులు 
పటా్ట శవ, అమరాది వలిలు రామకృష్ణ, అమినాబాద్, ఉపా్పడ జనసైనికులు వింకా కొిండబాబు, దొడిడా 
దురా్గప్రస్ద్, మరుగు ఇజ్రాయిల్, స్రడ్ శ్రీను, మైలపలిలు రాజు, చింతకాయల జగనానిధిం, సదే 
రాింబాబు, బడే మసేను, సదే సతితుబాబు, మైలపలిలు రవి, బొిందు చరింజీవి, కాటలుబా్యి, శవ రడిడా, బొిందు 
బిండియయూ, బొిందు చనని, బొిందు రమేష్, కోడ్ సిమోన్, వింకా ఆనింద్, మైలపలిలు యోహాను, మడత 
కొలత, మేడిపలిలు రాజు, కసిరడిడా నాగేశవీరరావు, జనసైనికులు, నాయకులు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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వైదు్యలకు, వైద్యసిబ్ందికి సమయానికి జీతాలు 
చెలిలుంచండ్..!: దారం అనిత డ్మాండ్

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రభుతావీలు తమ వారిషిక ప్రణాళ్కల్ గానీ, 
తమ అయిదేళలు పరిపాలనా కాలింల్ గానీ ప్రాముఖయూతను 
ఇచే్చ ప్రధాన అింశాలల్ ఒకట “ప్రజార్గయూిం”. వివిధ 
వాయూధ్లతో బాధపడే ర్గులకు సౌకరాయూలు కలి్పించడిం, 
ఆయా వాయూధ్లకు సింబింధిించన డ్క్టర్సీ, వైదయూసిబ్ిందిని 
అిందుబాట్ల్ ఉించడిం ప్రభుతవీిం యొక్క ప్రధాన కరతువయూిం. 
దాింతోపాట్ వైదయూ పర్క్షలకి సింబింధిించన పరికరాలను, 
సిబ్ిందిని కూడ్ అిందుబాట్ల్ ఉించాలి. పేదలు, 
స్మానుయూలు ప్రభుతవీ ఆస్పత్రులకు వెళ్తుింటారు. కాబట్ట 
అక్కడి సిబ్ిందిని జాగ్తగా చూస్కోవాలిసీన బాధయూత 

ప్రభుతావీలపై చాల ఎకు్కవగా ఉింది.

కానీ మన ఆింధ్రప్రదేశ్ ల్ మాత్ిం వైదయూ సిబ్ిందిని పూరితుగా నిరలుక్షయాిం చేస్తునానిరు. 
మరుగైన వసతులు ఉిండవు. ర్గుల సింఖయూకు తగ్గ సిబ్ింది లేకపోవడిం వలన ఉననివారి 
మీద అధిక పని భారిం పడి చాల ఇబ్ిందులు పడుతునానిరు. ఇవి చాలవు అననిట్లు 
ఇప్్పడు కొనిని జ్లలుల్లు వైదుయూలకు, వైదయూసిబ్ిందికి మూడు నెలల నుించ జీతాలేలుక చాల 
ఇబ్ిందులు పడుతునానిరు. విశాఖ, శ్రీకాకుళిం, ప్రకాశిం జ్లలుల్లు వైదుయూలకు, పారా 
మడికల్ సిబ్ిందికి జీతాలు అిందక ఆింద్ళన చేస్తునానిరు. వైదయూ విధాన పరిషత్ ల్ని 
స్మారు 5,732 మింది రగుయూలర్, 2,436 ఒప్పింద, 1,828 ఒప్పింద ఉద్యూగులకు 
ఎప్్పడు జీతాలు పడతాయో తెలియక ఇబ్ిందులు పడుతునానిరు. సరైన సమయానికి 
జీతాలు రాకపోతే ఎవరు మాత్ిం నిబదధితతో పని చేస్తురు. దీనివలలు పేదలు, స్మానుయూల 
ఆర్గాయూల మీద ప్రభావిం పడే అవకాశిం ఉింది. జీతిం అిందక ఇబ్ిందులుపడుతునని 
ప్రకాశిం జ్లలు డి.సి.హెచ్.ఎస్ చననిపలలుల అధికారి ప్రభుతావీనిని నిలదీస్తునని విడియో 
స్మాజ్క మాధయూమాల్లు చూసి నాకు చాల బాధ అనిపించింది.

ఆర్గయూశాఖ మింత్రి గారూ.. దేశింల్ మనది గప్ప వైదయూ విధానిం అని మీడియా స్క్షిగా 
మీరు ప్రకటస్తునానిరు. కానీ వాసతువింల్ వైదుయూలకు, వైదయూసిబ్ిందికి కనీసిం నెల వారి 
జీతాలు సమయానికి ఇవవీలేకపొతునానిరు. జీతాలేలుక ఇబ్ిందులు పడుతునని సిబ్ింది 
అవసరాలు తెలుస్కుని తవీరగా వారి జీతాలు విడుదల చేయాలి అని జనసేన పార్్ట 
తరప్న జనసేన చతూతురు జ్లలు ప్రధాన కారయూదరి్శ దారిం అనిత డిమాిండ్ చేశారు.

సుభద్ర పురం గ్రామ ఉపాధి కూలీలతో కరిమజ్జి 
మలీలుశ్వెరావు భేటీ

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళిం జ్లలు, ఎచె్చరలు నియోజకవర్గింల్ లవేరు మిండలిం 
స్భద్రాప్రిం గ్రామింల్ ససైట బాయూింకు మాజీ చైరమిన్, జనసేన పార్్ట నాయకులు 
కరిమజ్జి మల్లుశావీరావు మరియు జనసేన పార్్ట నాయకులు పోటూనిరు లక్షుమినాయుడు 
శనివారిం ప్రజలవద్దకు వెళ్లు.. వారిని నేరుగా పలకరిస్తు.. ఘనింగా పవననని ప్రజాబాట 
చేపటా్టరు. జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారిని ముఖయూమింత్రిగా చేస్కోవడమే 
లక్షయాిం అింటూ.. ఎచె్చరలు నియోజకవర్గింల్ ఆ పార్్ట నాయకులు చేపట్టన పవననని 
ప్రజాబాట కారయూక్రమింల్ భాగింగా.. నేడు నియోజకవర్గింల్ ప్రతి చెరువుల్ ఉనని 
ప్రజలను కలవడిం జరిగిింది. ఇింటింటకి తిరిగే పవననని ప్రజాబాట ప్రచార కారయూక్రమానిని 
ప్రారింభిించ 47 ర్జులు పాట్ స్దీర్ింగా ప్రజలు దగ్గరకు వెళ్లు పలు కుట్ింబాలను 
పలుకరిస్తు.. ముిందుకు స్గడిం జరిగిింది.

ఈ సిందర్ింగా కరిమజ్జి మల్లుశావీరావు, పోటూనిరు లక్షుమినాయుడు మాటాలుడుతూ.. పవన్ 
కళ్యూణ్ గారిని ముఖయూమింత్రిగా చేస్కోవాలనే లక్షయాింతో తాము ప్రారింభిించన పవననని 
ప్రజాబాటకు ప్రజల నుిండి అపూరవీ స్పిందన లభిసతుిందనానిరు. గత ఎనినికల సిందర్ింగా 
ఒక్క ఛాన్సీ జగన్ కి ఇదా్దిం అని ఓటేసిన వారవరూ ఈ స్రి వైసీపీకి ఓట్ వేసేిందుకు 
సిదధిింగా లేరనానిరు.

ఈ కారయూక్రమింల్ స్భద్ర ప్రిం గ్రామ పెద్దలు, మహిళలు ప్రజలు మరియు పింప్రడిడా 
ఆదినారాయణ పాల్్గనానిరు.

ఐదో రోజు పవననని ప్రజాబాటలో కేతంరెడ్్ వినోద్ రెడ్్
శతఘ్ని న్యూస్:  నెలూలురు సిట్ నియోజకవర్గింల్ జనసేన పార్్ట ఆధవీరయూింల్ కతింరడిడా విన్ద్ రడిడా 
చేపట్టన పవననని ప్రజాబాట ఐద్ ర్జుకు చేరిింది. మైపాడు ర్డుడా మధ్రా నగర్ ల్ ప్రతి ఇింటకి 
వెళ్లున కతింరడిడా ప్రతి ఒక్కరి సమసయూలను స్వధానింగా వినానిరు. ఈ సిందర్ింగా కతింరడిడా విన్ద్ 
రడిడా మాటాలుడుతూ పవననని ప్రజాబాటల్ తనకు ఎదురైన సింఘటన ఎింతో బాధ కలి్గించిందని 
అనానిరు. మధ్రా నగర్ ల్ని మొదట వీధిల్ ఉింట్నని ఓ వృదుధిరాలు వైసీపీ ప్రభుతవీిం తన 
వృదాధియాపయూ పింఛన్ ఎతేతుసిిందని, దీింతో బ్రతకడిం కష్టింగా మారిిందని వాపోయిిందనానిరు. 
తన కొడుకు ఆటో కొనడ్నికి అప్్ప కోసిం ఆదాయ పనుని దాఖలు చేస్డని, ఇప్్పడు పనుని 
దాఖలు చేస్రు అనే దాని ఆధారింగా తన రేషన్ కారుడా ఎతేతుశారని, పింఛన్ ఆగిపోయిిందని, 
అిండగా ఉిండ్లిసీన కొడుకు ఆరిధిక ఇబ్ిందులతో తనను వదిలేసి వేరుగా పోయాడని, ఇప్్పడు 
ప్రభుతవీిం కూడ్ పట్టించుకోవటేలుదని, తన రేషన్ కారుడాల్ తన కొడుకు కుట్ింబ వివరాలను 
తొలగిించ తనకు పింఛన్ ప్నరుదధిరిించాలని వాలింట్రలుకు, సచవాలయ సిబ్ిందికి ఎనిని స్రులు 
మొరపెట్్టకునాని వారు పట్టించుకోవటేలుదని భోరున విలపించిందనానిరు. గతింల్ వయస్ను బట్ట 
వృదుధిలకు, సిథితిని బట్ట వితింతువులకు, వికలింగులకు పింఛనులు ఇచే్చవారని, ఇప్్పడు రేషన్ కారుడా 
ఆధారింగా ఇస్తుింటే అనేక సమసయూలు ఉత్పననిిం అవుతునానియని, ఏ ఇింటల్ ఎలింట పరిసిథితులు 
నెలకొని ఉింటాయో, ఎలింట ఇబ్ిందులు ఉింటాయో ప్రభుతావీనికి ఎల తెలుస్తుిందని, అది 
వయూకితుగతమని, ప్రభుతవీిం లబిధిదారులను తగి్గించుకోవడ్నిక ఇలింట చరయూలకు పాల్పడుతోిందని 
విమరి్శించారు. తమ ప్రభుతవీిం ఏర్పడి పవన్ కళ్యూణ్ గారు ముఖయూమింత్రి అయితే ఇలింట 
తుగలుక్ పనులనినిింటకీ చరమగీతిం పాడుతామని, లబిధిదారులిందరికీ పింఛనులు అిందేల చేస్తుమని 
కతింరడిడా విన్ద్ రడిడా భర్స్ కలి్పించారు. ఈ కారయూక్రమింల్ స్థినిక జనసేన పార్్ట నాయకులు, 
కారయూకరతులు పాల్్గనానిరు.
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జనసేన పార్్ట చిలలుకూరు మండలస్థాయి 
సమావశం..

శతఘ్ని న్యూస్: గూడ్రు: జనసేన పార్్ట కారయూకరతులు, ప్రజల అభీష్టిం మేరకు పవన్ కళ్యూణ్ 
ను ముఖయూమింత్రి అభయూరిథిగా మద్దతిచే్చ పార్్టలతోనే జనసేన పార్్ట పొతుతు ఉిండేల జనసేనాని 
నిర్ణయిం తీస్కుింటారని.. జనసేన పార్్ట జ్లలు ఉపాధయూక్షుడు తీగల చింద్రశేఖర్ తెలిపారు. 
గూడ్రు పట్టణింల్ని జనసేన పార్్ట కారాయూలయింల్ శనివారిం చలలుకూరు మిండలిం పార్్ట 
కమిట్ సమావేశిం నిరవీహిించారు. ఈ సిందర్ింగా తీగల చింద్రశేఖర్ మాటాలుడుతూ.. జనసేన 
పార్్టకి ర్జుర్జుకు ప్రజాదరణ పెరుగుతుిందని, యువకులు మరియు మహిళలు సవీచ్ిందింగా 
ముిందుకు వచ్చ జనసేన పార్్టల్ సభయూతవీిం తీస్కునేిందుకు ముిందుకు రావడిం శుభ 
పరిణామమని అనానిరు. వివిధ పార్్టల మిండల దివీతీయ శ్రేణ నాయకులు జనసేనల్ చేరేిందుకు 
సిదధిింగా ఉనానిరని, జనసైనికులింతా అిందరిని కలుప్కుపోతూ పని చేయాలని స్చించారు. 
నియోజకవర్గ పరిధిల్ని ప్రతి గడపకు జనసేన పార్్ట నాయకులు, కారయూకరతులు వెళ్లు రాష్ట్ర ప్రభుతవీ 
వైఫలయూలను వారు అనుసరిస్తునని ప్రజా వయూతిరేక విధానాలను తెలియజేయాలని కోరారు. కౌలు 
రైతు భర్స్ యాత్ దావీరా జనసేన పార్్ట కౌలు రైతులకు చేస్తునని స్యానిని ప్రజలకు తెలిసేల 
పోస్టరులు, సి్టక్కరులు దావీరా ప్రచారిం చేయాలనానిరు. అనింతరిం చలలుకూరు మిండల ఉపాధయూక్షుడు 
జమాల్ భాష్ మాటాలుడుతూ.. మిండల కమిట్ నాయకులు ప్రజలకు అిండగా ఉింటూ.. వారి 
సమసయూలు పరిష్్కరానికి కృష్ చేయాలని, అలగే పోలిింగ్ బ్త్ కమిట్లను ఏరా్పట్ చేసి.. 
పవన్ కళ్యూణ్ గారిని సీఎిం చేసేిందుకు నాయకులు, కారయూకరతులు నిరింతరిం పాట్పడ్లని 
కోరారు. అనింతరిం జనసేన పార్్ట వీర మాహిళలను సత్కరిించారు. ఈ సమావేశింల్ జనసేన 
పార్్ట నాయకులు స్యి సవీరూప్ చలలుకూరు పార్్ట మిండల కారయూదరు్శలు, ఉపాధయూక్షులు, సింయుకతు 
కారయూదరు్శలు వెింకటేశవీరులు, వింశీ, దేవసేన, మన్జ్ కుమార్, మహేష్, వెింకయయూ, కార్తుక్ హర్ష్, 
పరశురాిం, మహేష్, ప్రభాకర్, స్మన్,  కారయూకరతులు తదితరులు పాల్్గనానిరు.
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