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రెంటచెంతల రోడ్డు ప్రమాదెం 
అత్ెంత బాధాకరెం

శతఘ్ని న్యూస్: పల్నిడు జిల్లా రెంటచెంతలలో చోటు చేసుకునని రోడుడు ప్రమాదెంలో ఏడుగురు మృతి 
చెందారని తెలిసి విచారానికి లోనయ్యూనెంటూ జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెండలా 
మనోహర్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. శ్రీశైలెంలో దర్శనానికి వెళ్ళి వసుతునని వీరెంతా మృత్యూవాతపడటెం 
అతయూెంత బాధాకరెం. ఆ కుటుెంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియచేసుతునానిను. వయూవసాయ కూలీ పనులపై 
ఆధారపడి జీవిెంచే ఆ కుటుెంబాల వారిని ప్రభుత్ెం తగిన విధెంగా ఆదుకోవాలి. ఈ ప్రమాదెంలో గాయ్ల 
పాలైనవారికి మెరుగైన వైదయూెం అెందెంచాలని వైదయూ ఆరోగయూ శాఖను శ్రీ నాదెండలా మనోహర్ కోరారు.

గరుడ వారధిని వెంటనే పూర్తిచేయాలని 
తిరుపతి జనసేన డిమాెండ్

శతఘ్ని న్యూస్:  తిరుపతి, గరుడ వారధి పనులు నతతునడకన సాగుత్నని తరుణెంలో సాథానిక ప్రజలకు శ్రీవారి 
భకుతులకు ట్రాఫిక్ సమసయూలు తలెతతుడెంతో జనసేన పార్టీ తరపున ఫ్లాఓవర్ ను వెెంటనే పూరితు చేసే దశగా చరయూలు 
చేపట్టీలని కలెకటీర్ కి కిరణ్ రాయల్, పటటీణ అధక్షయూలు రాజా రడిడు, ఉపాధయూక్షడు బాబ్జి, హేమ కుమార్, 
రాజమోహన్, ముననిసా్మి సాయిదేవ్, రాజేష్, సుభాషిణి, 
కీరతున, లక్ష్మి, ముఖయూ నాయకులతో కలిసి వినతిపత్ెం 
సమరి్పెంచడెం జరిగిెంద.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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జనసైనికుల ఆత్మీయ కలయిక
శతఘ్ని న్యూస్: కర్నిలు జిల్లా, పతితుకెండ నియోజకవర్ెం జనసేన నాయకులు రాజశేఖర్ మరియు నిసా్రథా జనసైనికుల ఆత్్మయ 
కలయిక అనెంతరెం ప్రముఖ కాపు జేఏసి దక్షిణ భారత నాయకులు దాసరి రాముని మరియు అనెంతపురెం జిల్లా జనసేన పార్టీ 
కారయూదరి్శ వాసగిరి మణికెంఠని జనసేన శ్రేణులు ఘనెంగా సత్కరిెంచడెం జరిగిెంద. ఈ సెందర్ెంగా ఏరా్పటు చేసిన మీడియ్ 
సమావేశెంలో కాపు నాయకులు దాసరి రాము మాట్లాడుతూ అనునితయూెం పేద, బడుగుబలహీన వరా్ల కోసెం పరితపెంచే జనసేనాని 
పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమెంత్రిగా చేసుకని పీడిత వరా్లకు రాజాయూధికారెం అెందెంచేల్ కాపు, బ్సి, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీ వరా్లు 
ఐకయూమతయూెంతో కృషి చేయ్లని వాయూఖ్యూనిెంచారు. జిల్లా కారయూదరి్శ వాసగిరి మణికెంఠ మాట్లాడుతూ నవాయూెంధ్రప్రదేశ్ అభివృదధి పదెంలో 
ముెందడుగు వేయ్లెంటే కచచితెంగా నిసా్రథా నాయకుడైన పవన్ కళ్యూణ్ ని 2024లో ముఖయూమెంత్రిగా చేసుకుని త్రాలిసీెందే అని, 
అెంతవరకూ నిసా్రథా జనసైనికులు అెందర్ ప్రభుత్ెం త్సుకుెంటునని ప్రజా వయూతిరేక నిర్ణయ్లను క్షేత్సాథాయిలో ప్రజలకు అరథామయ్యూ 
విధెంగా పోరాట్లు చేస్తు ముెందుకు వెళ్లాలని పేర్్కనానిరు.

ప్రజల కష్టాలను త్ర్చెందుకు జనసేన ఎప్పుడూ మెందుెంటెంది: గెంది మరళి
శతఘ్ని న్యూస్: జి.మాడుగుల జనసేన పార్టీ మెండల ప్రధాన కారయూదరి్శ గెంద మురళ్ 
మాట్లాడుతూ అధికార పార్టీ ప్రజల కష్టీలను పటటీెంచుకోకుెండా వారిని ఇబ్ెంద పెటటీడెం 
చాల్ బాధాకరెం అనానిరు. అధికారెంలోకి వచచి మూడు సెంవతసీరాలు గడిచన ఎల్ెంట 
రహదారులు పనులు చేపటటీలేదని ఆయన అనానిరు. అధికార పార్టీ వైఫల్యూలను ప్రజలు 
చూసుతునానిరని రాబోయ్ ఎనినికలోలా వారికి సరైన గుణపాఠెం చపాతురని చపా్పరు. ప్రజల 
కష్టీలను త్రేచిెందుకు జనసేన పార్టీ ఎపు్పడూ ముెందుెంటుెందని ఏ సమసయూ వచచినా 
జనసేన పార్టీ అెండగా ఉెంటుెందని ఆయన తెలిపారు రాబోయ్ 2024 ఎనినికలోలా జనసేన 
పార్టీ అధికారెంలోకి వసుతుెందని అపు్పడు ప్రజల కష్టీలు త్రుతాయని ఆయన తెలిపారు. 
జనసేన పార్టీ యూత్ అధయూక్షలు మసాతున్ మాట్లాడుతూ జనసేన పార్టీ ప్రధాన ఎజెండా 
ప్రజల సమసయూలపై పోరాడటమేనని అెందుకు ఎవరు ఎనిని ఇబ్ెందులు పెటటీనా బెదరిెంచనా 
పోరాటెం ఆపేద లేదని ఆయన స్పషటీెం చేశారు. ఇపు్పడు జనసేన పార్టీ ప్రజలకు అెండగా 
ఉెంటుెందని తెలిపారు స్రి మెటటీ గ్రామసుతులు ఎెంతో ఆనెందానిని వయూకతుెం చేశారని గతెంలో 

ఎవర్ చేయలేని పనిని జనసేన పార్టీ చేసి చూపెంచెందని ఎెంతో సెంతోషెంగా భావిసుతునానిమని ఆయన తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమెంలో జి.మాడుగుల జనసేన పార్టీ మెండల అధయూక్షలు 
మసాడి భీమనని, ప్రధాన కారయూదరి్శ గెంద మురళ్, యూత్ అధయూక్షలు మసాతున్, గౌరవ అధయూక్షలు తెరవాడ వెెంకటరమణ, యూత్ ఉపాధయూక్షలు వెంతల పవన్ కళ్యూణ్, స్నియర్ 
జనసైనికులు వెంతల అరుణ్ కుమార్, స్రయూపేట గ్రామసుతులు పాల్్నానిరు.

ప్రజల కష్టాలను దృష్టాలో పెటటాకొని ఇల్లు కటటాకోడానికి గడ్వు పెెంచెండి
జనసేన పార్టీ స్నియర్ నాయకులు ఆదాడ మోహనరావు
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరెం, జనసేన పార్టీ ఆధ్రయూెంలో పార్టీ స్నియర్ నాయకులు ఆదాడ మోహనరావు సోమవారెం ఉదయెం 
జిల్లా కలెకటీర్ శ్రీమతి ఎ.స్రయూకుమారికి సాథానిక సమసయూలపై వినతి పత్రానిని ఇచాచిరు. ఈ సెందర్ెంగా అయన మాట్లాడుతూ 
పటటీణెంలోను మరియు ఇతర నియోజకవరా్లోలా రోడులా పరిసిథాతి గోత్లమయెంతో చాల్ ఆదా్నెంగా తయ్రైెందని, వీటవలలా 
చాల్ మెందకి ప్రమాదలకు గురయియూ ప్రాణాలు కోలో్పత్నానిరని, అల్గే పటటీణెంలో పెందులు, కుక్కలు కూడా ఎకు్కవ సెంఖయూలో 
పటటీణెంలో తిరిగుతూ ప్రజలకు చాల్ భయ్ెందోళనకు గురవుత్నానిరని వాపోయ్రు. ముఖయూెంగా జిల్లాలో ప్రభుత్ెం మెంజూరు 
చేసిన ఇలులా నిరి్మెంచుకోలేకపోతే వాటని రదుదు చేసాతుమని చప్పడెం చాల్ విడూడురెంగా ఉెందని, విపత్కర పరిసిథాత్లోలా, కరోనా 
వలన ల్క్ డౌన్ అనెంతరెం చాల్ మెంద ప్రజలు ఉపాధి లేక చాల్ ఆరిధికెంగా ఇబ్ెందులకు గురవుత్నానిరని, ఇటువెంట 
సమయెంలో ప్రభుత్ెం ఇల్ెంట నిర్ణయెం త్సుకోవడెం వలలా ప్రజలు మరిెంత ఇబ్ెందులు గురవుత్నానిరని, ప్రజల కష్టీలను 
ప్రభుత్ెం దృషిటీలో పెటుటీకని, ఇళ్ళి కటుటీకోడానికి గడువుపొడిగిెంచ మరో అవకాశెం కలి్పెంచాలిసీెందగా జనసేన పార్టీతరుపున 
డిమాెండ్ చేసుతుననిటుటీ తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమెంలో జనసేన పార్టీ లీగల్ సెల్ జిల్లా అధయూక్షలు డోల రాజేెంద్ర ప్రసాద్, జనసేన 
పార్టీ స్నియర్ నాయకులు మిడతాన రవికుమార్, వెంక నరసిెంగరావు, తాయూడ రామకృష్్ణరావు(బాలు), సాయి, అనిల్, శెంకర్, 
భాస్కర్ తదతరులు పాల్్నానిరు.

ఉరవకొెండ జనసేన డొక్కా సీతమమీ ఉచత అన్నదాన శిబిరెం
శతఘ్ని న్యూస్:  ఉరవకెండ సాథానిక గవి మఠెం 
నెందు జనసేన పార్టీ సేటీట్ ప్రోగ్రామిెంగ్ జనరల్ 
సెక్రెటర్ ప.భవానీ రవికుమార్ సహకారెంతో 
జనసైనికులు మలిలాకారుజిన మరియు విశ్నాధ్ 
ఆధ్రయూెంలో డొకా్క స్తమ్మ ఉచత అననిదాన 
శిబ్రెం 11వ వారెం దగి్జయెంగా జరిగిెంద. 
ఈ కారయూక్రమెంలో జనసైనికులు విజయ్, తిలక్, 
పవన్, నాగేెంద్ర, మణి కుమార్, హరి, మణికెంఠ 
తదతరులు పాల్్నడెం జరిగిెంద.

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

జీవీఎెంసీ పర్ధిలో యూజీడీ టాక్స్ పై జనసేన ధర్్న
శతఘ్ని న్యూస్: గ్రేటర్ విశాఖ మునిసీపల్ 
కారో్పరేషన్ పరిధిలో రోజుకో పనుని పేరిట 
వైస్పీ ప్రభుత్ెం ప్రజల మీద భారెం మోపడానికి 
నిరసనగా జనసేన పార్టీ రోడ్డుకి్కెంద. జీవీఎెంస్ 
జనసేన కారో్పరేటర్ శ్రీ పీతల మూరితుయ్దవ్ 
ఆధ్రయూెంలో జీవీఎెంస్, గాెంధీ విగ్రహెం వదదు 
పార్టీ నాయకులు, కారయూకరతులు ధరానికు దగారు. 

మొనని ఇెంటపనుని.. నినని చతతుపనుని.. నేడు సివరేజ్ ఛార్జిలెంటూ ప్రభుత్ెం బాదుడే..బాదుడుకు 
దగుతోెందెంటూ పలాకారుడులు ప్రదరి్శెంచ నినాదాలు చేశారు. పనుని పోటు ప్రభుతా్నికి ప్రజలు బుదదు 
చపా్పలని పలుపునిచాచిరు. ఈ కారయూక్రమెంలో విశాఖ జిల్లా పరిధిలోని వివిధ నియోజకవరా్ల 
ఇెంఛారుజిలు శ్రీమతి ప. ఉష్కిరణ్, శ్రీ పీవీఎస్ఎన్ రాజు, డాకటీర్ సెందీప్ పెంచకరలా, కారే్పరేటరులా 
శ్రీమతి బీశెటటీ వసెంతలక్ష్మి, శ్రీ డి. గోవిెందరడిడు, పార్టీ నాయకులు పాల్్నానిరు.

జూన్ 1వ తేదీన పోలవరెం జనసేన ఆధ్వర్ెంలో 
మహాధర్్న

పోలవరం సతయూసాయి వాటర్  ప్లంట్  
పునఃప్రారంభంచాలని జనసేన డిమండ్ 
శతఘ్ని న్యూస్: పోలవరెం, గత ఏడాదనుెండి 
పోలవరెంలో గల సతయూసాయి గోదావరి 

మెంచనీట పథకెం నుెండి సరఫరా అయ్యూ మెంచనీటని ఆపేసారు గతెంలో కూడా 
నీటని అెందెంచాలని జనసేన నుెండి పోరాట్లు చేయడెం జరిగిెంద. అధికారులు 
నాయకులు పటటీెంచుకునని దాఖల్లు లేవు జనెంలో జనబాట కారయూక్రమెంతో జనెం 
మదయూలోకి మనెం తిరుగుత్ెంటే జనానికి అవసరమయిన గోదావరి నీరు రాక 
ఎనిని ఇబ్ెందులు ఎదురు్కెంటునానిరో అరధిమైెంద. జనసేన అెంటే ప్రజల గెంత్క 
కనుక సతయూసాయి గోదావరి మెంచనీట పథకెం పునరుధధిరణ చేయ్లని జూన్  నెల 
1 తేదీన అెంటే బుధవారెం పోలవరెం నడిబొడుడున జనసేనపార్టీ చర్రి బాలరాజు 
ఆధ్రయూెంలో బార్గా మహాధరాని నిర్హెంచ తలపెటటీడెం జరిగిెంద. అనిని మెండల 
అదయూక్షలు, నాయకులు తమ తమ గ్రామాలోలా కారయూకరతులిని సెంసిదదుెం చేయ్లని 
ఎనిని పనులునాని 1 తేదీ మదాయూహనిెం 2 గెంటలకి కి పోలవరెం చేరుకునేల్ సిదదుెం 
చేయ్లని అనానిరు. ఈ కారయూక్రమెంలో జిల్లా జనసేన నాయకులు మరియు ముఖయూ 
నాయకులు పాల్్ననునానిరని తెలిపారు.

రైతు భరోసా యాత్ర స్టాకకారలును ఆవిషకార్ెంచన 
రొద్ెం జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: అనెంతపురెం, జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షలు పవన్ కళ్యూణ్ కౌలు రైత్ల సెంక్షేమ 
ఆశయ సాధన కోసెం చేసుతునని జనసేన రైత్ 
భరోసాయ్త్ను ప్రజలోలాకి త్సుకువెళ్ళి దశగా 
ఆటో సిటీక్కరులా, వాల్ పోసటీరులా, ర్దదుెం మెండల 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షలు యు గెంగాధర్ 
సహకారెంతో ర్దదుెం మెండల జనసైనికుల 

ఆధ్రయూెంలో సోమవారెం మెండలెంలోని కలిప గ్రామ పెంచాయిత్, మరువపలిలా, కలిప, 
శేషపురెం, బుదపలిలా, చోలేమర్రి పెదదుమెంత్రు పెంచాయిత్ పెదదుమెంత్రు, ప.రోపా్పలు, 
ప.కతతుపలిలా, లోచరలా మరియు తదతర గ్రామాలోలా పరయూటెంచ పోసటీరలాను అతికిెంచ అక్కడునని 
ప్రజలతో మమేకమై వారికి జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ చేసుతుననిటువెంట రైత్భరోసా య్త్ 
గురిెంచ వివరిెంచడెం జరిగిెంద. అల్గే గ్రామాలోలా సమసయూలను తెలుసుకోనీ జనసేన పార్టీ 
ఎపు్పడు ప్రజలకి అెండగా ఉెంటుెందని తెలియజేయడెం జరిగిెంద. ఈ కారయూక్రమెంలో 
మెండల అధయూక్షలు గెంగాధర్ మెండల నాయకులు గెంగాధర్, సోమశేఖర్ లోచరలా 
మారుత్, బాల్జీ, అరుణ్ కుమార్, బుచరలా శీను, రడిడుపలిలా వెెంకటేష్, మేపూరలాపలిలా గిర్ష్, 
డి.రెంగాపురెం సోమశేఖర్, మధు, జగదీష్, చోలేమెరి వెెంకటేష్, గబ్ర్ సిెంగ్ నగేష్, 
అనిల్, నల్లారు నరసిెంహ మూరితు, కలిప పెంచాయత్ నాగభూషణ, మూరితు, ఓబులేష్, 
తిరుపతి, వివేక్, రాఘవేెంద్ర రావు, చననిమెంత్రు హర్ష్, ప్రసాద్, అభి, చరు, రామాెంజి, 
విజయ్, చేరకూరు చలపతి, వెెంకటేష్, ముతాయూలప్ప, నవీన్, ఆద, హరినాథ్, కతతుపలిలా 
రామాెంజి, అనిల్, నరసిెంహా మూరితు, ర్దదుెం గెంగాధర్, చెంద్ర, పవన్, మూరితు తదతరులు 
పాల్్నానిరు.

నీటి కొరత త్రుస్తిన్న గర్భన సతితిబాబు
శతఘ్ని న్యూస్:  పాలకెండ, రెండు రోజుల నుెంచ వరాషాల కారణెంగా కరెంటు 
లేకపోవడెంతో ప్రజలు పలు రకాలుగా ఇబ్ెంద పడుత్నానిరు. అెందులో ముఖయూెంగా 
త్రాగునీటకి చాల్ ఇబ్ెంద పడుత్నని పరిసిథాతిని చూసి పాలకెండ నియోజకవర్ జనసేన 
పార్టీ నాయకులు గర్న సతితుబాబు సోమవారెం చనని మెంగళ్పురెం గ్రామెంలో ప్రజలు 
ఇబ్ెందులను దృషిటీలో పెటుటీకని తక్షణమే వాటర్ ట్యూెంక్ తెప్పెంచ నీట కరత నుెండి 
ఉపశమనెం కలి్పెంచారు. ఈ కారయూక్రమెంలో డొెంక శివ ప్రసాద్, బలగ విరపు నాయుడు, 
య్నిని గౌరినాయుడు, విజయ్ కుమార్, గణేష్, ధనుెంజయ్ తదతరులు పాల్్నానిరు.

జనసేన పర్టీ న్తన కమిటీ ప్రమణస్వీకారం
శతఘ్ని న్యూస్: ఏల్రు నియోజకవర్ెం 19వ డివిజన్ ఎనీటీఆర్ కాలనీలో మెండల అధయూక్షలు 
వీరెంకి పెండు ఆధ్రయూెంలో ఆదవారెం జనసేన పార్టీ న్తన కమిటీ ప్రమాణస్్కార కారయూక్రమెం 
ఏరా్పటు చేయడెం జరిగిెంద. ఈ సెందర్ెంగా సాథానిక సమసయూలపై ఏల్రు నియోజకవర్ెం 
జనసేన పార్టీ ఇెంచార్జి, ఉమ్మడి పశిచిమగోదావరి జిల్లా అధికార ప్రతినిధి రడిడు అప్పలనాయుడు 
అధయూక్షతన బహరెంగ సభ ఏరా్పటు చేశారు. జనసేన పార్టీ సిదాధిెంతాలు నచచి వైఎ్సార్సీపీ నుెండి 
మాజీ మార్కట్ య్ర్డు డైరకటీర్ కూన అనస్య, వాలెంటీర్ గా పనిచేసే ముగు్రు యువకులు 
పపు్ప మురళ్, పపు్ప కిరణ్, గోపోత్ల శ్రీను రాజీనామా చేసి పార్టీలో చేరారు. సాథానిక టీడీపీ 
వైఎ్సార్సీపీ నుెండి సుమారు 100 మెంద చేరారు. ముఖయూ అతిధులుగా తాడేపలిలాగూడ్ెం 
నియోజకవర్ెం ఇెంచార్జి బొలిశెటటీ శ్రీనివాస్, రాష్ట్ర కారయూదరి్శ ఘెంటసాల వెెంకటలక్ష్మి, 
ఉెంగుటూరు నియోజకవర్ెం ఇెంచార్జి ధర్మరాజు, పశిచిమగోదావరి జిల్లా లీగల్ సెల్ అధయూక్షలు 
నిమ్మల జ్యూతి కుమార్, జిల్లా ఉపాధయూక్షలు ఇళళి శ్రీనివాస్, జిల్లా సెంయుకతు కారయూదరి్శ శ్రావణ్, 
జిల్లా కారయూదరి్శ తేజసి్ని, వాణీ మరియు నియోజకవర్ నాయకులు, జనసైనికులు పెదదు ఎత్తున 
పాల్్నానిరు.
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మంగళవారం, 31 మే 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

స్బిఐ దతతిప్త్రుడ్ పోసటార్ ను విడ్దల చేస్న నిడదవోల్ జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: నిడదవోలు నియోజకవర్ెంలో టీమ్ పడికిలి వారు చేపటటీన సిబ్ఐ దతతుపుత్రుడు 
పోసటీర్ ను విడుదల చేయడెం జరిగిెంద. కారయూక్రమెంలో కాటనిెం విశాలి, అల్నే జిల్లా నాయకులు, 
మెండల నాయకులు మరియు పెరవలి జనసైనికులు పాల్్నడెం జరిగిెంద.

రెంట చెంతల రోడ్డు ప్రమాదెంలో 8 మెంది మృతి 
చెందడెం త్వ్ెంగా బాధిెంచెంది: గాదె

శతఘ్ని న్యూస్: గుెంటూరు, రాష్ట్రెంలో 
రోడలా పరిసిథాతి దారుణెంగా ఉెందని ఎదో 
ఒక మూల ప్రమాదాలు జరుగుత్నని 
ప్రభుత్ెం పటటీెంచుకోవడెం లేదని 
గుెంటూరు జిల్లా జనసేన పార్టీ 
అదయూక్షలు గాద వెెంకటేశ్రరావు 
అనానిరు. మాచరలా నియోజకవర్ెం 
రెంట చెంతల మెండలెం వడ్డురభావికి 
చెందన 38 మెంద టెంపో వాహనెంలో 

శ్రీశైలెం దైవ దర్శనానికి వెళ్లా వస్తు తిరుగు ప్రయ్ణెంలో ఎర్ర వాగు సబ్ సేటీషన్ వదదు 
ఘోర ప్రమాదానికి గురవడెం దగ్రా్్రెంతి కలిగిెంచెంద. 8 మెంద దుర్మరణెం పాలవడెం 
ననుని త్వ్ెంగా కలిచ వేసిెందని అనానిరు. మృతి చెందన వారికి నా ప్రగాఢ సెంతాపానిని 
తెలియజేసుతునానినని అనానిరు. వారి ఆత్మ శాెంతిెంచాలని ఆ దేవుడిని ప్రారిథాసుతునానినని 
వారి కుటుెంబ సభుయూలకు తటుటీకునే ధైరయూెం ఇవ్ల్ని దేవుడుని వేడుకుెంటునానినని 
అనానిరు. చనిపోయిన వారికి ప్రభుత్ెం ఒక్కరికి 10 లక్షల ర్పాయలు ఆరిధిక సాయ్నిని 
అెందెంచాలని డిమాెండ్ చేసుతునానినని, త్వ్ గాయ్లు పాలైన వారికి ప్రభుత్ెం మెరుగైన 
వైదయూెం అెందెంచాలని కోరుత్నానినని అనానిరు.

విటిపిఎస్ యాజమాన్ెం నిరలుక్ష్ెంపై మరోసార్ 
ద్వజమెతితిన జనసేన నాయకుల్ పోలిశెటిటా తేజ

శతఘ్ని న్యూస్:  ఇబ్రహీెంపటనిెం మెండల 
జరనిలిస్టీ కలాబ్ ఆధ్రయూెంలో విటపఎస్ నుెండి 
విలువడే కాలుషయూెం గురిెంచ జరిపన చరాచి 
వేదకలో ఇబ్రహీెంపటనిెం జనసేన పార్టీ 
మెండల అధయూక్షడు మరియు త్మ్మపాలెెం 
ఎెంపీటీస్ పోలిశెటటీ తేజ తనదైనా శైలిలో 
ప్రశినిెంచారు. గత నలభై ఏళళి క్రితెం నిరి్మెంచన 
సేటీజి వన్ పాలాెంటని వెెంటనే మూసి వెయ్యూలని, 
ఎల్ెంట కాలుషయూ నివారణ చరయూలు త్సుకుెండా 

పవర్ పాలాెంట్ ఎల్ నడుత్నానిరని ప్రశినిెంచారు, కాలపరిమితి ముగిసినప్పటకి ఇెంకా ఎెందుకు 
కనసాగిసుతునానిరని ప్రశినిెంచారు, దాని దా్రా పొగర్పెంలో విడుదలయ్యూ బూడిదవలన 
ఇబ్రహీెంపటనిెం మెండలెం మరియు కెండపలిలా మునిసిపాలిటీలోని ప్రజలు శా్సకోస సెంబెంధిత 
వాయూధులు, చర్మ వాయూధులకులోనవుత్నానిరని, పశువులు కూడా గర్ సెంబెంధిత మరియు 
అెంత్చక్కని వాయూధితో ఇబ్ద పడుత్నానియని, జూపూడి, కిలేశీపురెం గ్రామలలో బూడిదనీరు 
పెంట కాలువలలో చేరటెంవలన భూమిలోని సారెం తగి్పోయి పెంట నషటీపోయి రైత్లు ఇబ్ెంద 
పడుత్నానిరని. ఇప్పటకైనా విటపఎస్ య్జమానయూెం కళ్ళితెరిచ కాలుషయూ నివారణ చరయూలు 
త్సుకోవాలని అల్గే తమ గ్రామ కెనాల్ వెంతెన నిరా్మణానిని వీలైనెంత త్రగా ప్రారెంభిెంచాలని 
లేదెంటే అఖిలపక్షెం ఆధ్రయూెంలో పోరాట్నికి సిదధిమని తెలిపారు.

దెెందులూరు, కె.కనా్నప్రెంలో కదెంతొకికాన జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: దెందుల్రు నియోజకవర్ెం, కె.కనానిపురెం 
గ్రామెంలో శ్రీశ్రీశ్రీ గెంగానమ్మ అమ్మవారి జాతర సెంబరాలకు 
గ్రామసుతుల ఆహా్నెం మేరకు దెందుల్రు జనసేన పార్టీ 
తరుపున పాల్్నని జనసేన నాయకులు కఠారు ఆదశేషు కి 
భార్ రాయూలీతో సా్గతెం పలికిన జనసైనికులు. తమ ఊరి 
జాతరలో జనసేన పార్టీ తరుపున ప్రాతినిధయూెం కనిపెంచడెం 
చాల్ సెంతోషెంగా ఉెందని హరషాెం వయూకతుెం చేసారు. దీనిని 
శుభ స్చకెంగా భావిసుతునానిమని, ఇకనుెండి పవన్ కళ్యూణ్ 
సిఎెం అయ్యూవరకు నిదురపోమని కఠారు ఆదశేషు అనానిరు. 
ఈ కారయూక్రమెంలో జనసేన నాయకులు పూజారి వెెంకటరతనిెం 
నాయుడు, మట్టీ రెంగబాబు, తిరుపతి వాసు, కోల్ నాగరాజు, 

ఏనుగు రామకృష్ణ, ఉజుజి నాగరాజు, కనానిపురెం సాయి, ఉదయ్, తదతర జనసేన నాయకులు, 
కారయూకరతులు పాల్్నానిరు.

క్కినాడ జిల్లు కలెకటారుకి మెమర్ెండెం 
సమర్పుెంచన జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ సిట, 
సోమవారెం ఉదయెం కాకినాడ సిట 
జనసేన పార్టీ నాయకులు కాకినాడ 
జిల్లా కలెకటీరుకి మెమరాెండెం 
సమరి్పెంచడెం జరిగినద. 60 ఏెండలా 
కిెందట పేద, బడుగు, బలహీన వరా్ల 
బాలికలను సాెంకేతిక విదయూలో నైపుణయూెం 
పొెంద తదా్రా సమాజెంలో ఉననిత 

శిఖరాలను అధిరోహెంచాలని ఏరా్పటు చేసిన గరల్సీ పాలిటకినిక్ కళ్శాలను నిర్్రయూెం చేసే 
దశగా ఆ ప్రాెంగణెంలో కెంత భాగానిని ఆసుపత్రుల కోసెం కేట్యిెంచడానిని త్వ్ెంగా ఖెండిస్తు 
తమ ఆెందోళనని మెమరాెండెం దా్రా తెలియచేసారు. అసలు ఈ కళ్శాల ఆసియ్ ఖెండెంలోనే 
మొటటీమొదట మహళ్ పొలిటకినిక్ కళ్శాల అని, ఇెందులో చదువుకునేెందుకు వివిధ ప్రాెంతాల 
విధాయూరిధినులే కాక నేపాల్ వెంట దేశాల నుెండి కూడా వచచి చదువుకునేవారని ఈ సెందర్ెంగా 
మీకు తెలియచేయుచునానిము. అల్ెంట కళ్శాలకు చెందన సథాలములో ఇతర కారయూకల్పాలను 
చేపటటీడెం అెంటే విధాయూరిధినుల భద్రతలను విస్మరిెంచడమే అని, ఇల్ెంట పనులవలలా మహళ్ 
విదాయూరుధిలకు అభద్రతకు లోనయియూ, ఆసకితు ఉనాని చేరలేరని, ధైరయూెం చేసి చేరినా ఏకాగ్రత కోలో్పతారని 
దీనిని జనసేన పార్టీ తరపున త్వ్ెంగా వయూతిరేకతను తెలియచేయడెం జరిగినద. ఎెంతో ఉననిత 
ఆశయెంతో ఏరా్పటుచేసిన మహళ్ పాలిటకినిక్ కళ్శాలను కతతు కోరుసీలతో అభివృదదు చేయడెం 
మాని అతయూవసరెం అనే కారణెంతో ప్రాెంగణానిని తగి్స్తు తదా్రా పేద, బడుగు, బలహీన 
విధాయూరిధినుల మాన, ప్రాణాలకు రక్షణకు భెంగెం వాటలేలాల్ చరయూలు ఉపక్రమిెంచడెం దారుణమని 
వీటని ఉపేక్షిెంచడెం తగదు. ప్రజల మనోగతానిని ప్రభుతా్నికి మీరు తెలియచేయవలసినదగా ఈ 
మెమరాెండెం దా్రా కోరడెం జరిగినద. ఈ కారయూక్రమెంలో రాష్ట్ర సెంయుకతు కారయూదరి్శ వాసిరడిడు 
శివ, జిల్లా ప్రధాన కారయూదరి్శ తల్టెం సతయూ, జిల్లా కారయూదరి్శ అట్లా సతయూనారాయణ ప్రోగ్రాెం కమిటీ 
సెక్రెటర్ నాని మనోహర్ కోటేశ్రరావు జనసైనికులు తదతరులు పాల్్నానిరు.

జేఎస్పు ర్యల్ సోల్జర్స్ ఆర్ధికసాయెం
శతఘ్ని న్యూస్: గుెంటూరు జిల్లా, భటటీప్రోలు మెండలెం, గరిగపూడి గ్రామానికి చెందన 
నిరుపేద కుటుెంబానికి చెందన మన పార్టీ క్రియ్శీలక కారయూకరతు ధూళ్పాళలా ప్రశాెంత్ 
తన వృతితులో భాగెంగా కరెంట్ పని చేసుతుెండగా ప్రమాదానికి గురై త్వ్ గాయ్లపాలై 
ఆసుపత్రిలో చేరి, చాల్ డబు్ అపు్ప చేసి ఖరుచి పెటటీడెం జరిగిెంద. క్రియ్శీలక సభయూత్ెం 
ఉెండి కూడా అవగాహనలేమితో సెంబెంధిత వయూకుతులకు సమాచారెం ఇవ్లేక పోయ్రు. 
అతని ఆరిథాక పరిసిథాతి వేమూరు నియోజకవర్ నాయకుడు బచుచి పవన్ కుమార్ దా్రా 
తెలుసుకునని జేఎసి్ప రాయల్ సోలజిర్సీ అధయూక్షడు అననిదాసు వెెంకట సుబా్రావు (3,146) 
వారి గ్రూపు సభుయూలు అయిన బావిరడిడు రవికిషోర్(2,000), క్రొతతు శ్రీనివాస్ (1,116), 
బెండారు రవీెంద్ర కుమార్ (1,000), తాళ్లారి పవన్ కుమార్ (1,000), పాముల్రి 
కోటేశ్రరావు(500), మాదాసు గోపీనాథ్(516), స్రిశెటటీ ఉపేెంద్ర (1,111), 
అబు్ నాగరాజు(500), సోమి ఉదయ్ కుమార్ (1,111), తోట కార్తుక్ (1,000), 
స్దా నాగరాజు(1,000), యడలా వెెంకటేశ్ర రావు (1,000) ల సహకారెంతో మొతతుెం 
ర్.15,000/- సదరు క్రియ్శీలక కారయూకరతు ధూళ్పాళలా ప్రశాెంత్ కి అెందజేసి, అతనికి, 
తెండ్రి లేని అతని కుటుెంబ సభుయూలకి ధైరయూెం చప్ప, వారి కుటుెంబానికి పార్టీ ఎపు్పడూ 
అెండగా ఉెంటుెందని భరోసా ఇవ్టెం జరిగిెంద. ఈ కారయూక్రమెంలో జేఎసి్ప రాయల్ 
సోలజిర్సీ సభుయూలు, సాథానిక పార్టీ నాయకులు, కారయూకరతులు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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వైసీపీ మూడేళలు పాలనలో మపె్పుఏళలు విధ్వెంసెం
• వయూవస్థలనినింటినీ నిర్వీరయూం చేశారు
• సంక్షేమం పేరిట ప్రజల జీవితాలని సంక్షోభంలోకి నెట్టీరు.
• ప్రమణస్వీకారం రోజు చేసిన వాగ్దానాలకే దిక్కులేదు 95% 

హామీలు నెరవేర్చామని ఎలా చెబుతారు?
• ర్ష్ట్రానిని అపుపుల క్ంపటిగ్ మర్చారు.
• అడబిడ్డలక్ రక్షణ లేదు…అభవృదిధి జాడలేదు.
• క్ల మతాల మధయూ చిచ్చా రగిల్చా ఆ మంటలో్ల ర్జకీయ చల్ 

కాచ్కోవాలని చూసారు.
• గత ఎనినికలో్ల వైస్పీకి వెన్నిదన్నిగ్ నిల్చిన దళితుల, 

మైనారిటీల, బీస్ల, కాపుల వెన్ని విరిచారు.
• ఎన్ని మటలు తపపురు…మరెన్ని మడమలు తిపపురు… అందుకేనా సంబర్లు 

చేసుక్ంటునానిరు.
• ఒకకుఛాన్్స ఇచిచా చారిత్రక తప్పుదం చేసామనని పశాచాతాతాపంలో ప్రజలు.
• వైస్పీ మూడేళ్ళ అసమరధి అర్చక పలనపై నిపుపులు చెరిగిన జనసేన పర్టీ జిలా్ల అధికార ప్రతినిధి 

ఆళ్ళ హరి.
శతఘ్ని న్యూస్: గుెంటూరు, వైస్పీ అధికారెంలోకి వచచిన మూడేళళిలో రాష్ట్రెంలో ముపె్్పఏళలా విధ్ెంసెం 
జరిగిెందని, అరాచక, అసమరధి, అనాలోచత పాలనతో వయూవసథాలనినిెంటనీ నిర్్రయూెం చేసి ప్రజల జీవనానిని 
అసతువయూసతుెంగా మారిచిన ఘనత వైస్పీ నేతలకే చలులాత్ెందని జనసేన పార్టీ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి ఆళళి 
హరి అనానిరు. వైస్పీ మూడేళళి పాలనపై ఆయన సోమవారెం జిల్లా పార్టీ కారాయూలయెంలో విలేకరులతో 
మాట్లాడారు. మాట్లాడితే మాద సెంక్షేమ ప్రభుత్మని, మాయూనిఫసోటీలో ఇచచిన 95% హామీలను 
నెరవేరాచిెం అెంటూ గప్పలు చపు్పకోవడెం మినహా వాసతువ పరిసిథాత్లు అల్గ లేవని విమరి్శెంచారు. 
సామాజిక పెంఛన్ 3000 చేసాతునెంటూ, కరెంట్ చార్జిలను పూరితుగా తగి్సాతును అెంటూ ముఖయూమెంత్రిగా 
ప్రమాణస్్కారెం రోజు చేసిన వాగాదునాలకే ఇప్పటకీ దకు్కలేదని ధ్జమెతాతురు. అమ్మ ఒడి, చేయూత 
ల్ెంట పథకాలకు కతతు నిబెంధనలు పెటటీ ఎెంతోమెంద అరుహులకు అవి రాకుెండా చేసి మోసెం 
చేశారనానిరు. ప్రజల జీవితాలను చనానిభిననిెం చేసుతునని మదాయూనిని నిషేధిసాతును అెంటూ ఇచచిన మాట తప్ప 
మదాయూనిని ఏరులై పారిసుతునానిరని వీటకి తోడు గెంజాయి, హెరాయిన్ వెంట మాదకద్రవాయూలకు కేెంద్రెంగా 
రాష్్రానిని మారాచిరని దుయయూబట్టీరు. సెంక్షేమెం పేరుతో రాష్్రానిని అపు్పల కుెంపటగా మారాచిరని , అెందన 
కాడల్లా అపు్పలు చేయటెంతో పాటూ రాష్ట్ర చారిత్క సెంపదన్ తెగనము్మత్నానిరని మెండిపడాడురు. 
రాష్ట్రెంలో శాెంతిభద్రతల గురిెంచ ఎెంత తకు్కవ మాట్లాడుకుెంటే అెంతమెంచదని, గడిచన మూడేళళిలో 
వేల్దమెంద అడబ్డడులపై జరిగిన హతయూలు, అతాయూచారాలను గమనిసేతు రాష్ట్రెంలో అసలు పోలీస్ వయూవసథా 
ఉెందా అనని అనుమానెం కలుగుతోెందని ఆవేదన వయూకతుెం చేశారు. పోలీస్ వయూవసథాను ప్రజలిని రక్షిెంచేెందుకు 
కాకుెండా ప్రతిపక్షాల అణచవేతకు, ప్రశినిెంచే వాళళి గెంత్ నొకే్కెందుకు మాత్మే ఉపయోగిసుతునానిరని 
మెండిపడాడురు. గత ఎనినికలోలా వైస్పీకి వెనునిదనునిగా నిలిచన దళ్త్ల, మైనారిటీల, బీస్ల, కాపుల వెనునిని 
తమ సా్రధి రాజకీయ్ల కోసెం విరిచేశారని, అనిని వరా్ల వారి సెంక్షేమానిని నవరతానిల పేరిట త్ెంగలో 
తొకి్క వారికి భవిషయూత్ లేకుెండా చేసారని విమరి్శెంచారు. తమ అసమరధి పాలనపై ప్రజలోలా వయూతిరేకత 
నెలకెందనని విషయ్నిని గడప గడపకి ప్రభుత్ెంలో చవిచూసిన ముఖయూమెంత్రి జగన్ రడిడు ప్రజల మధయూ 
కుల్ల కారిచిచుచి పెటేటీెందుకు ప్రయతినిెంచటెం దురా్మర్మనానిరు. సామాజిక భేర్ అెంటూ ఇపు్పడు 
మెంత్రులతో చేసుతునని బసుసీ య్త్ కూడా త్సుసీ మెందని ఎదేదువా చేశారు. మెంత్రులెందర్ ఖ్ళీ కుర్చిలతో 
మాట్లాడి వెళ్లాపోత్నానిరనానిరు. అనిని వరా్ల వారికి కార్్పరేషనులా మాత్మే ఏరా్పటు చేసారని కనీసెం 
కూరోచిట్నికి కూడా కుర్చిలు కూడా ఇవ్లేదని ఇదేనా సామాజిక నాయూయ భేర్ అెంటే అని ప్రశినిెంచారు. 
మూడేళ్ళిగా ప్రజలు సరిగా్ పనులేలాక అల్లాడుత్నానిరని ఒకవైపు పెరిగిన నితాయూవసర సరుకుల ధరలతో 
మరోవైపు పెెంచన విదుయూత్, బస్ చార్జిల ధరలతో పూటగడవని సిథాతిలో నరకయ్తన అనుభవిసుతునానిరని 
ఆవేదన వయూకతుెం చేశారు. రాష్ట్రెంలో ఒక్క అెంగుళెం అభివృదధి జరగలేదు, ఆడబ్డడులకు సరైన రక్షణ లేదు, 
వయూవసథాలనిని నిర్్రయూెం చేశారు , రైత్లిని నటేటీట ముెంచారు ఇటువెంట పరిసిథాత్లోలా ఈ మూడేళళిలో ఏమి 
సాధిెంచారని వైస్పీ నేతలు సెంబరాలు చేసుకుెంటునానిరని ఆళళి హరి ప్రశినిెంచారు. ఒక్క చాన్సీ ఇచచి 
చారిత్క తపు్ప చేశామనని పచాఛాతాతుపెంలో ప్రజలునానిరనానిరు. నమ్మకెం, నిజాయిత్, నిబదదుత, సేవానిరతి 
కలగలసిన పవన్ కళ్యూణ్ నాయకత్ెం కోసెం ప్రజలెంతా వేయి కళలాతో ఎదురుచూసుతునానిరని, పవన్ 
కళ్యూణ్ మాత్మే కునారిలిలాన వయూవసథాలను గాడిలో పెటటీ రాష్్రానిని అభివృదధి పథెంలో నడపగల సమరుథాడని 
ప్రజలు విశ్సిసుతునానిరని ఆళళి హరి అనానిరు.

ప్రజా సమస్ల్ త్ర్చడానికి జనసేన మెందుెంటెందని 
మరోసార్ నిరూపిెంచన వెంప్రు గెంగులయ్

శతఘ్ని న్యూస్: పాడేరు, సోమవారెం 
జి.మాడుగుల మెండలెం బోయితిలీ పెంచాయత్ 
సురిమెటటీ గ్రామెంలో ప్రధాన రహదారి 
వాహనాల రాకపోకలకు అెంతరాయెంగా 
ఉెండడెంతో జనసేన పార్టీ అరకు పారలామెెంటర్ 
ఇనాచిర్జి డాకటీర్ వెంపురు గెంగులయయూ ఆరిథాక 
సహాయెంతో రోడుడుకి ఇరువైపుల ఉనని మటటీని 
జ.సి.బ్ తో తొలగిెంచ వాహనాల రాకపోకలకు 
ఇబ్ెంద లేకుెండా చేయడెం జరిగిెంద. ఈ 
కారయూక్రమానిని ఉదేదుశిెంచ జి.మాడుగుల జనసేన 

పార్టీ మెండల అధయూక్షలు మసాడి భీమనని మాట్లాడుతూ గతెంలో ఈ రోడుడు చాల్ ప్రమాదకరెంగా ఉెందని 
సాథానికులు ఎనోనిసారులా అధికార పార్టీ ప్రజా ప్రతినిధులకు తెలిపన ఎవర్ స్పెందెంచలేదని స్రి మెటటీ 
గ్రామసుతులు జనసేన పార్టీ దృషిటీకి త్సుకురావడెంతో జనసేన పార్టీ అరకు పారలామెెంటర్ ఇెంచారిజి డాకటీర్ 
వెంపురు గెంగులయయూ ఆ గ్రామాల ప్రజల ఇబ్ెందులను అరథాెం చేసుకని తన సెంత ఖరుచితో జనసేన 
పార్టీ ఆధ్రయూెంలో ఈ కారయూక్రమెం చేయడెం జరుగుత్ెందని ఆయన అనానిరు. ఇల్ెంట గప్ప కారయూక్రమెం 
జనసేన పార్టీ తరఫున చేయటెం చాల్ సెంతోషకరెం అని ఆయన చపా్పరు. స్రి మెటటీ గ్రామసుతులు చాల్ 
సెంతోషెం వయూకతుెం చేశారని ఆయన అనానిరు.

నేషనల్ ఇెంటిగ్రేషన్ క్్ెంప్లో సత్తి చాటిన సాయి ధనుష్
శతఘ్ని న్యూస్:  విజయనగరెం జిల్లా లోని 
లెెండి ఇనిసిటీటూయూట్ ఆఫ్ ఇెంజినీరిెంగ్ అెండ్ 
టకానిలజీలో బ్.టక్ రెండవ సెంవతసీరెం 
చదువుత్నని జనసేన పార్టీ భగత్ సిెంగ్ 
స్టీడ్ెంట్ యూనియన్ సభుయూడు విశాఖపటనిెం 
మరియు జనసేన పార్టీ య్కిటీవ్ మెెంబర్, 
గాజువాక నియోజకవర్ెం పైల సాయి 
ధనుష్ ప్రభుత్ యువజన వయూవహారాల 

మెంత్రిత్ శాఖ అద్రయూెంలో జరిగిన “నేషనల్ ఇెంటగ్రేషన్ కాయూెంప్” కి ఆెంధ్రప్రదేశ్ 
రాష్ట్రెం తరపున ఎెంపక అయియూ తన ప్రతిభాను చాట్డు. ఈ నేషనల్ ఇెంటగ్రేషన్ 
కాయూెంపుకు మొతతుెం 13 రాష్్రాల నుెండి 10 మెంద విదాయూరుధిలు ఎెంపకవడుెం జరిగిెంద. 
21/05/2022 నుెండి 27/05/2022 వరకు రాయ్ పూర్, ఛత్తుస్ ఘర్ రాష్ట్రెంలో 
ఈ కాయూెంపులో. తన ప్రతిభకు గురుతుపుగా చవరి రోజున ఒక సరిటీఫికేట్ మరియు జాఞాపక 
ను భారత ప్రభుత్ెం వారు అెందెంచటెం జరిగిెంద.

మార్గాని వీర ర్ఘవుల్ కుటెంబాని్న పర్మర్్శెంచన 
బెండారు

శతఘ్ని న్యూస్:  కోనస్మ జిల్లా, 
కతతుపేట నియోజకవర్ెం, 
ఆలమూరు మెండలెంలోని, 
ఆలమూరు గ్రామెం నెందు 
సోమవారెం జనసేన పార్టీ 
కతతుపేట నియోజకవర్ెం 
ఇనాచిరిజి బెండారు శ్రీనివాస్ 
పరయూటెంచారు. ఆలమూరు 
గ్రామెంలో ఉెంటునని మారా్ని 

వీర రాఘవులు కదదు రోజులు క్రిెందట స్ర్సుతులైన కారణెంగా, వారి కుటుెంబానిని కలిసి వారి 
కుటుెంబ సభుయూలను పరామరి్శెంచడెం జరిగిెంద. గత కదదు రోజుల క్రితెం వీర రాఘవులు స్ర్సుతులైన 
కారణెంగా వారి కుటుెంబెం ఎెంతో ఆవేదనతో ఉనని కారణెంగా, ఆ కుటుెంబమునకు చెందన వారి 
కుమారులు మారా్ని సిెందల్ కుమార్, మారా్ని వీరబాబును కలిసి, ఎెంతో ఆత్్మయతతో వారి 
కుటుెంబ యోగక్షేమాలను, సమాచారమును తెలుసుకుని, వారిని ఓదారిచి ఎెంత ధైరయూెంతో ఉెండాలని 
తెలియజేస్తు, కుటుెంబ పెదదులు లేని లోటు చాల్ వెలకటటీలేనిదని, వారితో ఒక సెంత కుటుెంబ 
సభుయూని వలె ఆత్్మయతతో పరామర్శ చేయడెం, ఎెంతో ఆత్్మయతను కూడిన మాటలు, ధైరయూము 
తెలుపుతూ ఉెండడెం, అక్కడ ఉనని పెదదులు అెందర్ బెండారు శ్రీనివాస్ యొక్క వయూకితుత్ెం, ఎెంతో 
గప్పగా ఉననిదని వారికి ధనయూవాదాలు తెలియజేశారు. రేపు రాబోయ్ నాయకుడుగా, ప్రజల మనిషిగా 
ఈ కతతుపేట నియోజకవర్ెంను చలలాగా చూసాతురని, చూడాలని, పలువురు బెండారు శ్రీనివాస్ కు 
కృతజఞాతలు ముెందుగానే అెందజేశారు. ఈ కారయూక్రమెంలో పాల్్నని పలువురు ప్రముఖ జనసైనికులు, 
నాయకులు కారయూకరతులు కలిసి మారా్ని వారి ఇెంట కషటీసుఖ్లను పెంచుకుెంటూ ముెందుకు సాగారు. 
ఈ కారయూక్రమెంలో పాల్్నని వారిలో పలువురు ప్రముఖులు, జనసేన జిల్లా ప్రధాన కారయూదరి్శ తాళలా 
డేవిడ్, జనసేన గ్రామ అధయూక్షలు కట్టీ రాజు, పెట్టీ రెంగనాథ్, లెంకే సత్ష్, దాసి మోహన, గుడాల 
నాగబాబు, పసుపులేట సాయిబాబా షేక్ ఖ్సిెం చల్లా వెెంకటేశ్రరావు, శిరిగినీడి పట్టీభి, కోట 
వరలక్ష్మి, కెండేట హేమ దేవి, కెండేట అపా్పరావు, పలువురు జనసేన కారయూకరతులు పాల్్నానిరు

కరెంట్ లేకపొయినా ఎెందుకు పటిటాెంచుకోవడెం లేదు? జాని
శతఘ్ని న్యూస్: మనయూెం జిల్లా వీరఘటటీెం 
మెండల బొడలాపాడు గ్రామెంలో గత రెండు 
రోజులుగా కరెంట్ కోతలు ఉెండటెం వలలాన 
సెల్ ఫోన్ లకి ఛారిజిెంగ్ లేకపోతే జనసేన 
జానీ తన ఇెంట ఇన్రటీర్ తో గ్రామెంలో 
ఉననిటువెంట మొబైల్సీ కి ఛారిజిెంగ్ పెటటీడెం 
జరుగుత్ెంద. కానీ గ్రామెంలో కరెంట్ లేక 
పెండు ముసలి వాళ్ళి గరి్ణీలు చనని పలలాలు 
చాల్ ఇబ్ెందులు పడుత్నానిరు. గ్రామెంలో 

కరెంట్ గత కదదురోజులుగా కరెంట్ లేకపోయినా పటటీెంచుకునే అధికారులు నాయుకులు లేకపోవడెం సిగు్ 
చేటు అని జనసేన ఎెంపీటీస్ అభయూరిథా వజ్రగడ జానీ ప్రశినిసుతునానినని అనానిరు.

చేనేత పర్శ్రమ సెంక్షోభెంలో కొటటామిటాటాడ్తెంది: దారెం అనిత
శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలెలా, వేల్ద మెంద చేనేత కారి్మకులకు ఉపాధి 
చూపుత్నని చేనేత పరిశ్రమ మనుగడ దనదనగెండెంగా మారిెంద. 
నేతనని నేసతుెం పథకెం వచచిన తరా్త అెంతకుముెందు ప్రవేశపెటటీన 
ప్రోతాసీహకాలను నిలిపవేయడెంతో కారి్మకులు ఇబ్ెంద పడుత్నానిరు. 
రెండేళ్లా కరోనాతో ఉపాధి లేదు. వస్తు నిల్లు పేరుకుపోయ్యి. ఇపు్పడు 
ముడిసరుకుల ధరలు వయూతాయూసెంతో చేతినిెండా పనులు ఉెండటెం లేదు. 
అననిమయయూ జిల్లాలో ప్రధానెంగా మదనపలెలా పరిధిలోని నీరు గుటుటీ 
వారి పలిలాలో చేనేత కారి్మకుల సెంఖయూ ఎకు్కవ ప్రతయూక్షెంగా పరోక్షెంగా 
సుమారు 20 వేల మెంద కుటుెంబాలు చేనేత పరిశ్రమపై ఆధారపడి 
జీవనెం సాగిసుతునానిరు. తెంబాలపలిలా, కురబలకోట, నిర్మన పలెలా, కలికిరి, 

వాయల్్పడు, పీలేరు గుర్రెంకెండ, వాలీ్మకిపురెం, కతతుకోట, ఏటీఎెం, రాజెంపేట కోడూరు, పులలాెంపేట, 
వీరబలిలా తదతర ప్రాెంతాలోలా చేనేత కారి్మకులు ఎకు్కవ ఆయ్ ప్రాెంతాలోలా తయ్రైన చీరలను తెలెంగాణ 
కరా్ణటక, తమిళనాడు, కేరళ రాష్్రాలకు ఎగుమతి చేసుతుెంట్రు. కాటన్ వసా్రాలు ఎకు్కవగా తయ్రవుతాయి 
గతెంలో 20 శాతెం వీటకి రాయిత్ ఉెండేద కనేనిళ్లాగా రాయిత్ నిలిపవేశారు. దీనికితోడు జీఎస్టీ అదనపు 
భారెంగా మారుతోెందని చేనేత కారి్మకులు ఆెందోళన వయూకతుెం చేసుతునానిరు. గుెంత మగ్ెంలో ఒక చీర 
వేసేెందుకు రెండు రోజులు పడుత్ెంద. డిజైన్ లను బటటీ 800 నుెండి 1600 వరకు కూలి ఇసాతురు. కరెంట్ 
మగ్డెంలో అయితే ఒక రోజులో రెండు చీరలు నేయవచుచి. 500 నుెండి 700 కూలి చేతికెందుత్ెంద. ఈ 
ప్రభుత్ెం వచచిన తరా్త నేతనని నేసతుెం పథకానికి శ్రీకారెం చుట్టీరు.
ఉమ్మడి జిల్లాలో 2019-20… 11,774 మెందకి 2,82,576 లక్షలు. 2020-21లో 9,311 మెందకి 11 
మెందకి 2,23,464 లక్షలు. 2021-22లో 8,993 మెందకి 215.83 లక్షలు లబ్ధిదారులకు అెందజేశారు. 
అరుహులు చాల్ మెంద ఉనాని నేతనని నేసతుెం కిెంద 24000 అెందటెం లేదని బాధిత్లు వాపోత్నానిరు. 
మూడేళలా కిెందట పడుగు (1,250 గ్రాములు) 3000 ఉెండేద ప్రసుతుతెం 6000 పైగా ఉెంద దీనివలలా చీరలు 
ధరలు అమాెంతెంగా పెరిగిపోయ్యి అని చేనేత కారి్మకుల బత్కులు బజారున పడాడుయి ఆవేదన వయూకతుెం 
చేసుతునానిరు. కష్టీలతో ఎదుర్దుత్నని చేనేత కారి్మకులను ప్రభుత్ెం వెెంటనే ప్రోతసీహెంచాలి. ఆదుకోవాలని 
జనసేన పార్టీ తరఫున కోరుత్నానినని చతూతురు జిల్లా జనసేన కారయూదరి్శ దారెం అనిత అనానిరు.
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