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

కోనసీమ అల్లర్్ల బహుజన సిద్ధాంతాలను విచ్ఛిన్ాం చేసే కుట్ర
• రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయవంచిన దాష్టీకవం ఇది
• కవంద్ర నిఘా వరాగాలు హెచ్చరవంచినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పటటీవంచుకోలేదు
• ముఖ్యమవంత్రి కనీసవం దీనిపై మాట్లాడక పోవడవం విడ్డూరవం
• కోనసీమ తగలబడుతవంటే మవంత్రులు బస్సు యాత్రలు చేస్తునానారు
• కులాల మధ్య చిచు్చపెటటీ సమాజానినా విడదీయాలని చూస్తునానారు
• డీజీపీ అపాయవంట్మవంట్ ఇవ్కపోతే కవంద్ర హవంమవంత్రి శ్రీ అమిత్ షాకి లేఖ రాస్తు
• గోదావర జిలాలాల్లా ఇక వైసీపీ కనుమరుగు
• వైసీపీ అధినేతదే దాడుల చరత్ర
• కాపు, కమ్మ, శెటటీబలిజ, మతసు్యకారులను వైసీపీ వరగా శత్రువులుగా ప్రకటవంచివంది
•మవంగళగిర పార్టీ కారా్యలయవంల్ మీడియా ప్రతినిధులతో ఇషాటీగోష్టీల్ శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్

శతఘ్నా న్్యస్: డాకటీర్ బి.ఆర్.అవంబేద్కర్ గార ఆశయాలకు, బహుజన సిదా్ధవంతాలకు 
వ్యతిరేకవంగా వైసీపీ ప్రభుత్వం పనినాన కుట్రల్ భాగమే కోనసీమ అలలారులా అని 
జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు అనానారు. ఏకవంగా ఒక మవంత్రి, 
అధికార పార్టీ ఎమ్్మలే్య ఇవంటకి నిపుపు పెటటీన అవంశవం జాతీస్థాయల్ సవంచలనవం 
అయనపపుటకీ కనీసవం ముఖ్యమవంత్రి సపువందివంచకపోవడవం, డీజీపీ సైతవం పటటీనట్లా 
వ్యవహరవంచడవం చూస్తువంటే మరనినా అనుమానాలకు తావిసతువందనానారు. శనివారవం 
జరగబోయే జనసేన పార్టీ విసతుతృత స్థాయ సమావేశవంల్ పాల్గానేవందుకు శుక్రవారవం 
స్యవంత్రవం శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మవంగళగిర పార్టీ కారా్యలయానికి విచే్చశారు. 
మీడియా ప్రతినిధులతో ఇషాటీగోష్టీ చర్చల్ పాల్గానానారు. ఈ సవందర్వంగా శ్రీ పవన్ 

కళ్్యణ్ గారు మాట్లాడుతూ “బాబాస్హెబ్ అవంబేద్కర్ భావజాలవం, ఆయన రాజా్యవంగ భేటీ చర్చలు పూరతు స్థాయల్ చదివిన వ్యకితుని. కోనసీమకు అవంబేద్కర్ పేరును 
పెడుతననాపుపుడే దానిని మనస్ఫూరతుగా ఆహ్్నిస్తు జనసేన పార్టీ సపుషటీత ఇచి్చవంది. కోనసీమ జిలాలా పేరు విషయవంల్ ఏ ఉదేదేశవంతో ఉద్యమవం మొదలయనా, దీనిల్ వైసీపీ 
పొలిటకల్ గేమ్ కచి్చతవంగా ఉవంది. సషల్ మీడియాల్ ఒక చిననా పోస్టీ పెడితేనే పోలీస్లు అరెస్టీ చేస్తునానారు. మేవం అమరావతి రైతల గురవంచి 300 మవంది ఒక చోట 
గుమికూడితేనే డి.ఐ.జి. స్థాయ వ్యకితు వచి్చ మమ్మలినా అడుడూకునే ప్రయతనావం చేశారు. కోనసీమ జిలాలా విషయవంల్ భినానాభిప్రాయాలతో గొడవ జరగే అవకాశవం ఉవందని 
మువందుగానే ఇవంటలిజెన్సు విభాగానికి ఎవందుకు తెలియలేదు? కవంద్ర నిఘా వరాగాలు ఇక్కడి పరసిథాతిపై మువందే హెచ్చరవంచినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పటటీవంచుకోలేదు. ఎక్కడ 
ల్పవం ఉవంది. పోలీస్లు ఎవందుకు సననాద్ధవంగా లేరు అనేది కూడా పలు అనుమానాలకు తావిసతువంది. ఏదైనా విషయవంల్ కచి్చతవంగా భినానాభిప్రాయాలు ఉవంట్య. వాటని 
పరష్కరవంచాలిసున విధవంగా పరష్కరవంచాలి. ఎనీటీఆర్ జిలాలా పేరు విషయవంల్న్, సత్యస్య జిలాలా విషయవంల్న్ ఇలావంట అభ్యవంతరాలు వచి్చనా ఎవంతో స్మరస్యవంగా 
సపువందివంచిన ప్రభుత్వం కోనసీమకు అవంబేద్కర్ జిలాలా పేరు అవంశానినా ఎవందుకు పరష్కరవంచలేక పోయవంది. దీనికి పాలకులు సమాధానవం చెపాపులి.
• అట్ యానావం... ఇట్ పశ్్చమ గోదావరకో వెళ్ళి పని చేస్కోవాలా?
అలలారలా పుణ్యమా అని వర్్క ఫ్వం హవం చేస్కువంట్ననా ఉద్్యగులకు ఇవంటరెనాట్ కషాటీలు తపపుడవం లేదు. వారు యానావంగానీ ఇట్ పశ్్చమ గోదావరకో వెళ్లా పని చేస్కోవాలా? 
అవంబేద్కర్ గార ఆశయాల మేరకు జనసేన పార్టీ పని చేస్తువంది. ఈ దేశవంల్ అవంబేద్కర్ గార మీద గౌరవవం లేని వ్యకితు ఉవంట్రా? కావాలనే ఈ ప్రభుత్వం ఆ మహనీయుడి 
పేరును వివాదవం చేసి భావోదే్గాలు రెచ్చగొటటీ... కొనినా కులాల మధ్య గొడవలు పెట్టీలని చూసతువంది.
• కవంద్ర నిఘా సవంసథాలు అప్రమతతువం చేశాయ
కోనసీమ అలలారలా విషయవంల్ ఇటీవల కొవందరు నాయకులతో మాట్లాడిన సవందర్వంల్ కవంద్ర నిఘా సవంసథాలు సైతవం అలలారలాపై మువందుగానే హెచ్చరవంచినట్లా తెలిసివంది. మర 
అలావంటపుపుడు పోలీస్లు ఎవందుకు అప్రమతతువంగా లేరు? కోనసీమ జిలాలాకు పేరు మారుపు విషయవంల్ మొదట రోజు స్థానిక వైసీపీ నేతలు ఇషటీవం లేదనానారు.. మూడో రోజుకీ 
ఆవంద్ళనలు తీవ్రతరవం చేసి కులాల మధ్య చిచు్చ పెటేటీ ప్రయతనావం చేశారు. కాకినాడ అర్బన్ ఎమ్్మలే్య ననునా ఏద్ అననాపుపుడు మా పార్టీ శ్రేణులు నిరసన తెలిపేవందుకు 
కాకినాడ వెళ్తుననా సవందర్వంగా అక్కడ 144 సెక్షన్ పెట్టీరు. స్మారు 300కుపైగా పోలీస్ దళ్లతో కాశ్్మర్ ను తలపవంచేలా హడావిడి చేశారు. మర కోనసీమ అలలారలా 
విషయవంల్ పోలీస్లు ఎవందుకు అప్రమతతువంగా లేరు అనేది కూడా అర్ధవం కావడవం లేదు. ఇపపుటకీ మవంత్రులు సపువందివంచకపోవడవం, పోలీస్లు అనుకుననావంత మేర వేగవంగా 
ఈ విషయవంల్ మువందుకు వెళలాక పోవడవం చూస్తువంటే ప్రభుత్వం కావాలనే కుట్రపూరతవంగా అలలారులా చేయవంచినట్లా అరథావం అవుతోవంది. కులాల మధ్య గొడవలు రేప ఈ 
సమాజానినా విచిఛిననావం చేయాలి అనే కోణవం దీనిల్ కనిపసతువంది.
• ప్రభుత్ కుట్రల్ మవంత్రి బాధితడిగా మారారేమో?
మవంత్రి శ్రీ పనిపే విశ్రూప్ చాలాకాలవంగా రాజకీయాల్లా ఉననా వ్యకితు. హువందాగా ఉవంట్రని పేరు. ఘటన జరగిన తరా్త ఆయన వైసీపీకి చెవందిన ఓ ప్రజా ప్రతినిధి పేరు 
చెపాపురు. దీవంతో పాట్ మవంత్రి కుమారుడు సైతవం ఇటీవల అధికార పార్టీకి చెవందిన ఓ ప్రజా ప్రతినిధిపై ఆరోపణలు చేశారు. ఇవనీనా చూస్తువంటే ఈ కుట్ర ఎవరు చేశారో ఇటేటీ 
అరథామవుతవంది. ప్రభుత్ కుట్రల్ మవంత్రి బాధితడిగా మారారేమో అని అనిపసతువంది. కోనసీమ అలలారలా విషయవంపై శ్వసేన పారలామ్వంటేరయన్ శ్రీ సవంజయ్ రౌత్ కోనసీమ 
అలలారలాను కవంద్రానికి, మోదీ గారకి ముడి పెడుతూ వా్యఖ్యలు చేశారు. కోనసీమ అలలారలా అవంశవంల్ కవంద్రవం కానీ, బీజేపీ గానీ ఎక్కడ ఇనా్ల్్ అయా్యయ..? ఈ విషయానినా 
కవంద్ర పెదదేల దతృష్టీకి తీస్కువెళ్తు. రాష్ట్రవంల్ని శావంతిభద్రతల అవంశానినా, అలాగే కోనసీమ అలలారలా విషయానినా మాట్లాడేవందుకు డీజీపీ శ్రీ రాజేవంద్రనాథ్ రెడిడూ గారకి ఇపపుటక 
అపాయవంట్మవంట్ కోరుతూ లేఖ రాశావం. మూడుస్రులా రమవండర్ లు ఇచా్చవం. వార కారా్యలయానికి ఫోనులా చేశావం. ఆయన రేపట వరకు సపువందివంచకపోతే ఉదయమే కవంద్ర 
హవం మవంత్రి శ్రీ అమిత్ షా గారకి లేఖ రాస్తు.
• ఈ అలలారులా ఆవంధ్ర ప్రదేశ్ రాషా్రానికి మనస్
కోనసీమ అలలారులా జరగితే సపువందివంచని మవంత్రుల బతృవందవం బస్సు యాత్ర పేరుతో బయలుదేరడవం విడ్డూరవంగా ఉవంది. ఈ సమయవంల్ బస్సు యాత్ర ఎలా చేస్తురు..? కోనసీమ 
తగలబడుతవంటే మవంత్రులకు బస్సు యాత్రలు అవసరమయా్యయ. కోనసీమ అలలారలా విషయవంల్ రాజకీయవంగా పలాస్, మనస్ అనేది జనసేన పార్టీ తీస్కోదు. ప్రజల మధ్య 
అలలారులా సతృష్టీవంచి, సమాజానినా విచిఛిననావం చేసే ఎలావంట విషయమనా జనసేన ఖవండిస్తువంది. కోనసీమ అలలారులా కచి్చతవంగా ఆవంధ్రప్రదేశ్ రాషా్రానికి మనస్ గానే భావిస్తును. 
పాలనల్ ఉననా ప్రభుత్వం దీనిపై బాధ్యత తీస్కోవాలి. విధ్వంస్నికి ప్రజలకు సమాధానవం చెపాపులి. శ్రీ వవంగవీట మోహన్ రవంగా గార హత్య సమయవంల్ విజయవాడల్ 
చెలరేగిన అలలారులా స్మారు నెల రోజులపాట్ కుదిపేశాయ. విజయవాడ అలవంకార్ థియేటర్ యజమాని శ్రీ శశ్భూషణ్ గారు ప్రతి రోజూ జరగే అలలారలాను తట్టీకోలేక 
విజయవాడ నువంచి వెళ్లా పోయే పరసిథాతి ఏరపుడివంది. అలలారలా తాలూకా గాయాలు మానడవం చాలా కషటీవం. అవి కచి్చతవంగా భవిష్యతతుల్న్ వెవంట్డతాయ. ఏదైనా విషయవంల్ 
భావ వైరుధా్యలు ఉవండవచు్చ కానీ సమాజానినా విచిఛిననావం చేసే హకు్క ఎవరకీ లేదు. గాయాలు మానే్చ బాధ్యత ప్రభుత్వం తీస్కోకపోగా, వాటని మరవంత రెచ్చగొట్టీలని 
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చూడడవం అత్యవంత బాధాకరవం. డీజీపీ తన బాధ్యతను మరవంత సీరయస్ గా తీస్కోవాలి. శావంతి భద్రతల పరరక్షణకు చొరవ చూపాలి.
• కులాలు, వరాగాలుగా విడిపోయావం
ఆవంధ్ర తెలవంగాణ విడిపోయన తరా్త ఆవంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రవంల్ కొతతు కుల కోణాలు, సమీకరణాలు ఎకు్కవయా్యయ. ప్రతి విషయవంల్న్ ఇవి అడుడూపడుతనానాయ. ఆధిపత్యవం 
చూపస్తునానాయ. రాష్ట్రవం మొతతువం కులాలు, వరాగాలుగా విడిపోయవంది. ఇదే ఇపపుట పాలకులకు వరవంగా మారుతోవంది. మీడియాల్ కూడా కుల ప్రస్తువన, జాడ్యవం ఎకు్కవ 
కావడవం బాధాకరవం. కోనసీమ అలలారలాను సతృష్టీవంచిన వారు ఎవరైనా అరెస్టీ చేయవండి. చటటీప్రకారవం శ్క్వంచవండి. దానికి మళ్లా రాజకీయ కోణవం ఎవందుకు? శావంతి భద్రతల 
పరరక్షణల్ తన మన భేదవం ఉవండకూడదు. తపుపు చేసిన వారు ఎవరైనా శ్క్షారుహులే. అధికార పార్టీ ఎమ్్మలీసు అనవంత బాబు దళ్త యువకుడిని హత్య చేసిన విషయానినా 
మరుగునపరచడానిక ప్రభుత్వం ఈ కుట్ర కోణానికి తెర తీసి ఉవండవచు్చ. ఒక సమస్యను పరష్కరవంచడానికి ఈ ప్రభుతా్నికి మనస్ ఉవండదు కానీ.. ఆ సమస్య నువంచి 
పక్కకు వెళళిడానికి మరో సమస్యను సతృష్టీస్తువంది. ప్రజలను నమి్మవంచడానికి అనినా విధాలా ప్రయతనావం చేస్తువంది.
• స్మాజిక నా్యయవం అవంటే అవందరకీ నా్యయవం జరగాలి
వైసీపీ ప్రభుత్వం ఇపపుటక శెటటీబలిజ, కాపు, కమ్మ, మతసు్యకారులను వరగా శత్రువులుగా ప్రకటవంచివంది. ఏ ప్రభుత్వం అయనా పూరతుస్థాయల్ అవందరకీ నా్యయవం జరగేలా 
పాలన చేయాలి. అనినా వరాగాలు కలిసి ఓట్లా వేసేతునే వైసీపీ 151 సీట్లా వచా్చయ అననా విషయవం గురుతువంచుకోవాలి. స్మాజిక నా్యయవం అవంటే అనినా వరాగాలకు నా్యయవం జరగాలి. 
ఆ నా్యయవం కివంద స్థాయల్ అమలు కావాలి. వెనుకబడిన వరాగాలు ఆరథాకవంగా అభివతృది్ధ చెవందడానికి, భవిష్యతతుల్ ఉననాతిని పొవందడానికి స్మాజిక నా్యయవం బలవంగా పని 
చేయాలి. కొవందరు నాయకులకు పదవులు ఇచి్చ అదే నా్యయవం అనుకోవడవం వలలా ఒరగివందేమీ లేదు. బీసీ యువతల్ తమకు ఏమీ జరగడవం లేదననా అసవంతతృపతు తీవ్రవంగా 
కనిపసతువంది. స్మాజిక నా్యయవం కావాలి అనుకునేవారు సమాజవం మధ్య గొడవలుపెటటీరు. ఉననాత విద్య కోసవం అవందివంచే అవంబేద్కర్ ఉపకార వేతనాలను నిలిపవేశారు. 
అవంటే యువత ఉననాత విద్య చదువుకునేవందుకు అవావంతరాలు సతృష్టీవంచినటేలా. మర ఇదేవం నా్యయవం..? అనినా కులాలకు కార్పురేషనులా పెట్టీమని గొపపులు చెబుతననా ప్రభుత్వం 
దానిల్ నిధులెనినా ఉనానాయో.. ఎవంత మవందికి లబి్ధ చేకూరవంది అననా లెక్కలు కూడా చూపాలి. కార్పురేషన్ ను ఏరాపుట్ చేసి దానికి ఒక కారా్యలయవం పెడితే సరపోదు. అది 
స్మాజిక నా్యయవం లెక్కల్కి రాదు.
• చరత్రను సరదిదేదే పేరుతో.. భవిష్యతతును నాశనవం చేయకూడదు
ఎవర మతవం ఎవర దేవాలయవం పవిత్రతను వారు కాపాడుకోవడవం సహజవం. మొఘలుల కాలవంల్ హవందూ ఆలయాల మీద కొనినా తపుపులు జరగాయ. స్మారు 30 
వేల నువంచి 40 వేల ఆలయాల ధ్వంసవం జరగినట్లా చెబుతారు. అయతే దానినా ఇపుపుడు సరదిదేదే క్రమవంల్ భవిష్యతతును ఇబ్బవందులపాలు చేయకూడదు. మధుర, ఇతర 
చోటలా వ్యకుతులు స్మరస్యవంగా మాట్లాడుకోవడవం మేలు. చరత్రను మళ్ళి మార్చలేము కదా? మారే్చ క్రమవంల్ ప్రతిస్ర గొడవపడితే ఎవరకీ ప్రశావంతత ఉవండదు. కొవందరు 
వ్యకుతులు చేసిన తపుపులు మొతతువం మతానికి అన్యవంచడవం మవంచి పద్ధతి కాదు. తపుపు చేసిన ఆ కొదిదే మవందిని ఉపేక్వంచ కూడదు. స్నినాత భావాలను రెచ్చగొటటీడవం జనసేన 
పార్టీ విధానవం కాదు. ప్రతి మసీదుల్న్ శ్వలివంగవం ఉవంది అనుకోకవండి అని సమాజానికి శ్రీ మోహన్ భగవత్ గారు చెపపున మాట ఆచరణీయవం. గువంటూరు జినానా టవర్ 
విషయవంల్న్ ముసిలావం నాయకులను తగిన విధవంగా సవంప్రదివంచి, చర్చవంచి సమస్యను పరష్కరవంచాలి. అక్కడ జినానా టవర్ పేరు ఉవంచాలా? లేదా అనేది వారని అడిగి ఒక 
నిర్ణయవం తీస్కోవాలి. మహమ్మద్ ఆలీ జినానా గొపపు మేధావి. స్్తవంత్రవం కోసవం పని చేసిన వ్యకితు. మత ప్రాతిపదికన ఆయన దేశవం కోరన పర్యవస్నవంగా 21 లక్షల మవంది 
చనిపోయారు. దేశానికి స్్తవంత్రవం వచి్చన అర్ధరాత్రి పవంజాబ్ ల్ 55వేల మవంది మహళలపై అతా్యచారాలు జరగాయ. కాబటటీ అక్కడి టవర్ పేరు విషయవంల్ ముసిలావంలు 
స్మరస్యవంగా చర్చవంచుకోవాలి... ముసిలావంల్లా గొపపు తా్యగధనులు, అబుదేల్ కలావం గార లావంట మేధావులు ఉనానారు. జనసేన పార్టీకి సపుషటీమన సిదా్ధవంతాలు ఉనానాయ. వాటని 
ఆచరస్తు తగిన వారతో మువందుకు వెళ్తువం.
• మరోస్ర వైసీపీ అధికారవంల్కి వసేతు రాష్ట్రవం సర్నాశనవం
భారతీయ జనతా పార్టీపై గౌరవ భావవం ఉవంది. బీజేపీ నాయకులు ఎవరూ ననునా సీఎవం అభ్యరథాగా ప్రకటస్తుననాట్లా నాకమి చెపపులేదు. కొనినా మీడియాల్ వచి్చన దానికి 
సమాధానవం చెపపులేను. పొతతులపై చాలాస్రులా సపుషటీమన విషయాలు చెపాపును. పొతతులు అవంటే కవలవం మా పార్టీ నిర్ణయవం మేరకు మాత్రమే ఉవండవు. దానికి అనినా అవంశాలు, 
పరసిథాతలు అనుకూలివంచాలి. పొతతుకు వచే్చ ఇతర పార్టీల సిదా్ధవంతాలు, వార వ్్యహవం కూడా వారకి ఉవంట్వంది. ఇవనీనా చూస్కుని మువందుకు వెళ్తువం. మరోస్ర రాష్ట్రవంల్ 
వైసీపీ అధికారవంల్కి వసేతు సర్ నాశనవం అవుతవంది అనే కోణవంల్నే నేను ప్రభుత్ వ్యతిరేక ఓట్ చీలనివ్ము అని చెపాపు. దీనికి కలిసి వచే్చ పార్టీలు తదనుగుణవంగా 
నిర్ణయవం తీస్కోవాలి. రాష్ట్ర పరసిథాతలు చక్కదిదాదేలవంటే నిర్ణయవం తీస్కువంట్రు అని భావిస్తునానాను.
• ఆ మాత్రవం దానికి దావోస్ ఎవందుకు?
దావోస్ ల్ని ప్రపవంచ ఆరథాక వేదిక నువంచి 1.50 లక్షల కోటలా పెట్టీబడులు తెచి్చనట్లా రాష్ట్ర మవంత్రి చెపపుడవం ఆనవందవం. చేస్కుననా ఎవంఓయూలు పూరతుస్థాయల్ పరశ్రమలుగా 
మార ఉపాధి అవందివంచినపుపుడు రాషా్రానికి మేలు చేసినపుపుడు మాత్రమే ప్రభుత్వం గొపపుగా చేసివంది అనే మాట చెపపువండి. అదానీ, గ్రీన్ కో, అరబివంద్ సవంసథాలతో ఎవంఓయూ 
లు చేయవంచుకోవడానికి దావోస్ వరకు వెళలాడవం ఎవందుకు? ఛారజిలు, పర్యటన ఖరు్చలు వతృధా. హైదరాబాద్ ల్నో, ఢిలీలాల్నో కవంపెనీ ప్రతినిధులను కలిసేతు ఎవంఓయూ 
చేస్కోవచు్చ. విజయవాడ కూడా వస్తురు. దానికి పెదదే పెట్టీబడులు తీస్కువచి్చనట్లా చెపుపుకోవడవం ఎవందుకు..?
• గోదావర జిలాలాలను వైసీపీ మరచిపోవచు్చ
శావంతి భద్రతలను పటషటీవంగా కాపాడే ప్రభుతా్నికి ప్రజల మదదేత ఉవంట్వంది. హవంసను ప్రేరేపవంచే ప్రభుతా్నికి ప్రజల మదదేత ఉవండదు. రోజూ గొడవలుగా ఉవంటే ప్రజలు 
తమ వ్యకితుగత కషాటీలతో పాట్ స్మాజిక కషాటీలు తోన్ పూరతుస్థాయల్ సతమతమవుతారు. అలావంట పరసిథాతికి విసిగి పోతారు. పాలకులు దానిని నియవంత్రివంచలేనపుడు 
వార నువంచి పూరతు వ్యతిరేకత వస్తువంది. ప్రస్తుతవం గోదావర జిలాలాల్లా ముఖ్యవంగా కోనసీమల్ ప్రజల పరసిథాతి ఇలాగే ఉవంది. కాపాడాలిసున ప్రభుత్మే మరవంతగా అలలారలాను 
రెచ్చగొటేటీలా చేసతువంది. దీనిని గోదావర జిలాలాల ప్రజలు గమనిస్తునానారు. కచి్చతవంగా తూరుపు గోదావరల్ వైసీపీని మర్చపోవచు్చ. ఉభయ గోదావర జిలాలాల్ వైసీపీకి ప్రజలు 
సమాధి కటటీడవం ఖాయవం.
• సీపీఎస్ రదుదేకు కట్టీబడి ఉనానావం
వై.ఎస్.ఆర్.సి.ప. అవంటే ఆ పార్టీ పేరుల్నే ఉననా యువతకు జాబ్ కా్యలెవండర్ పేరుతో మోసవం, శ్రామికుడికి ఇస్క పేరుతో ఇబ్బవందులు, రైతకు ధాన్యవం కొనుగోలుల్ 
మొవండిచేయ చూపారు. ఉపాధా్యయులకు, ఉద్్యగులకు అధికారవంల్కి వచి్చన వెవంటనే సీపీఎస్ రదుదే చేస్తుమని హ్మీ ఇచా్చరు. తన జీవితానినా ధారపోసి ప్రభుత్ సేవల్నే 
ఉననా ఉద్్యగులు, ఉపాధా్యయులకు తగిన భరోస్ దకా్కలిసువందే. ఉద్్యగ విరమణ అనవంతరవం ఆరథాకవంగా వారు ఇబ్బవందులు పడకూడదు. సీపీఎస్ రదుదేకు జనసేన పార్టీ 
కట్టీబడి ఉవంది. దీనికి పకా్క ప్రణాళ్క లేదు కానీ ఛతీతుస్ గఢ్, రాజస్థాన్ వవంట రాషా్రాల్లా సీపీఎస్ రదుదే చేశారు అవంటే అది స్ధ్యమే అని తెలుసతువంది. అధికారవంల్కి వచి్చన 
వెవంటనే సీపీఎస్ రదుదే చేస్తునని మోసపు మాటలు శ్రీ జగన్ రెడిడూలా చెపపువం కానీ దాని రదుదేకు ఒక సమగ్రమన కారా్యచరణతో, అధ్యయనవం చేసి సీపీఎస్ రదుదే చేస్తుమని 
మాట ఇస్తునానాను.
• వైసీపీ ఉననావంతకాలవం పోలవరవం పూరతు కాదు
వైసీపీ ప్రభుత్వం ఉననానినా రోజులు పోలవరవం ప్రాజెకుటీ పూరతు కాదు. అది వాళళికి తెలిసే ప్రాజెక్టీ పూరతుకి గడువులు లేవు అని ఇపుపుడు కొతతు పాట అవందుకునానారు. కవంద్ర పెదదేలు 
మాత్రవం పోలవరానికి ఇస్తుననా నిధులను ప్రభుత్వం ఇషాటీనుస్రవం పక్కదార పటటీసతువందని చెబుతనానారు. ఈ కారణవంగానే నిధులను ఇవ్లేకపోతనానామని, ఇచి్చన నిధులకు 
లెక్కలు చెపపుకువండా వేరే పథకాలకు దార మళ్లాస్తునానారు అని చెబుతనానారు. కవలవం పోలవరవం నిధులు కాదు కవంద్రవం నువంచి వచి్చన నిధులను ప్రభుత్వం ఇషాటీనుస్రవం 
దార మళ్లాసతువంది. దీనిపై కవంద్రవం మాటలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పటటీవంచుకోకపోవడవం దారుణవం.
• దాడి వాళలా నాయకుడు నేరపున విదే్య
వైసీపీ నాయకులు అధికారులపై దాడులు చేయడవం కొతతు కాదు. స్క్షాతతు వైసీపీ అధినేతే పులివెవందులల్ ఒక ఎస్.ఐ. మీద గతవంల్ చేయ చేస్కునానారని ఆరోపణలు 
ఉనానాయ. దీని మీద మానవ హకు్కల సవంఘవంల్ కొనినా నివేదికలు ఉనానాయ. ప్రభుత్ అధికారులపై చేయ చేస్కోవడవం చాలా తపుపు. దీనిని జనసేన పార్టీ తీవ్రవంగా 
ఖవండిసతువంది. అధికారుల విషయవంల్ ఏమనా తపుపులు దొరలాతే అడగాలిసున పద్ధతి ఉవంది. అలా కాకువండా భౌతిక దాడులకు దిగి ఉద్్యగులపై పెతతునవం చెలాయవంచాలని 
చూడడవం హేయవం” అనానారు. ఈ ఇషాటీగోష్టీల్ జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదవండలా మనోహర్ గారు పాల్గానానారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జన సైనికులను బెదిరాంపులకు గుర చేసేతే ధీటుగా సమాధానాం చెపతేాం
* జనసేనపై అసత్య ఆరోపణలు, ప్రచారాలు చేసేతు సహవంచేది లేదు
* ఉతతురావంధ్రల్ పార్టీకి గటటీ పునాదులుగా ఏరపుడడూ జనసైనికులను కదిలివంచడవం ఎవర తరవం కాదు
* విశాఖపటనావం మీడియాతో జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభు్యలు శ్రీ కొణిదల నాగబాబు
వై.సీ.పీ. ప్రభుత్వం అధికార మదవంతో జనసేన గురవంచి అసత్యపు ఆరోపణలు, ప్రచారాలు 
చేస్తుననా విధానానినా సహవంచేది లేదని, కార్యకరతులపై తపుపుడు కస్లు, బెదిరవంపులకు పాలపుడుతననా 
సవందరా్లు అనేకవం తమ దతృష్టీకి వస్తునానాయని, పదవులను అడడూవం పెట్టీకొని బర తెగివంచి ప్రవరతుస్తుననా 
వారకి తగిన ర్తిల్ గటటీగా సమాధానవం చెపాతుమని జనసేన పార్టీ పీ.ఏ.సీ. సభు్యలు శ్రీ కొణిదల 
నాగబాబు గారు సపుషటీవం చేస్రు. ఉతతురావంధ్ర పర్యటనల్ భాగవంగా శుక్రవారవం విశాఖపటనావం జిలాలా 
మీడియా ప్రతినిధులతో నాగబాబు గారు మాట్లాడారు. ముఖ్యవంగా ఉతతురావంధ్రల్ పార్టీకి బలమన 
పునాదులుగా ఏరపుడడూ జన సైనికులను కదిలివంచడవం ఎవర తరవం కాదని, వారవంతా జనసేన పార్టీ 
అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కలా్యణ్ గార భావజలానికి కట్టీబడి పని చేస్తునానారని, జన సైనికులను 
ఆయనకు దూరవం చెయ్యలేరని పేర్్కనానారు. మూడు రోజుల ఉతతురావంధ్ర పర్యటనల్ కార్యకరతులు 
చాలా సమస్యలు తమ దతృష్టీకి తీస్కు వచి్చనట్లా తెలిపారు. జనసేన నా్యయ విభాగవం నువంచి 
జన సైనికులకు సహ్యవం అవందజేస్తుమని అనానారు. విశాఖపటనావం జిలాలా పరధిల్ని విశాఖపటనావం 
నార్తు, విశాఖపటనావం సౌత్, విశాఖపటనావం ఈస్టీ, గాజువాక, పెవందురతు, విశాఖపటనావం వెస్టీ, భీమిలి, 
అనకాపలిలా, మాడుగుల, పాయకరావుపేట, చోడవరవం, ఎలమవంచిలి, పాడేరు, అరకు, నర్సుపటనావం 
నియోజకవరాగాలకు చెవందిన కార్యకరతులు, వీర మహళలతో మాట్లాడడవం జరగివందని, వారవంతా 
పార్టీ అభివతృది్ధ కోసవం కతృత నిశ్చయవంతో ఉనానారని చెపాపురు.

జనసేనల్ చేరకలు
జనసేన పీ.ఏ.సీ. సభు్యలు శ్రీ కొణిదల నాగబాబు ఉతతురావంధ్ర పర్యటనల్ చేరకలు ఊపవందుకునానాయ. జనసేన సిదా్ధవంతాలు, విధానాలకు ఆకరషితలై విశాఖ జిలాలా భీమిలి నియోజకవరగావం 
అభ్యరథా శ్రీ పవంచకరలా సవందీప్ ఆధ్ర్యవంల్ నాయకులను నాగబాబు గారు పార్టీ కవండువాలతో సత్కరవంచి పార్టీల్కి ఆహ్్నివంచారు.

జనసేన పర్టీ బలోపేతానికి చ్రాంజీవి యువత మరాంత కృషి చేసతేాంది: 
తాయాడ రామకృష్ణారావు

*కొణిదల నాగబాబు ను సత్కరవంచుకుననా విజయనగరవం జిలాలా చిరవంజీవి యువత, జనసేన నాయకులు
విజయనగరవం: విజయనగరవం జిలాలా చిరవంజీవి యవత అధ్యక్షులు, జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు తా్యడ రామకతృషా్ణరావు 
(బాలు) ఆధ్ర్యవంల్ ఉతతురావంధ్ర పర్యటనల్ భాగవంగా విజయనగరవం విచే్చసిన జనసేన పార్టీ పొలిటకల్ ఏఫైర్సు కమిటీ 
సభు్యలు, అఖిల భారత చిరవంజీవి యువత గౌరవ అధ్యక్షులు కొణిదల నాగబాబును శుక్రవారవం ఎస్. వి. ఎన్ లేక్ పా్యలెస్ 
ల్ జరగిన సమావేశవంల్ సత్కరవంచు కోవటవం జరగివంది. ఈ సవందర్వంగా జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు బాలు 
మాట్లాడుతూ.. ఉతతురావంధ్రాల్ పార్టీని మరవంత పటషటీపరచేవందుకు నాగబాబు పర్యటన చేశారని.. విజయనగరవంల్ 
మ్గాభిమానులవంతా జనసేన పార్టీని అనేక ప్రజాకార్యక్రమాలతో మువందుకు తీస్కెళ్ళిమని.. మువందుమువందు మరవంత 
పార్టీ బల్పేతానికి మ్గాభిమానులవంతా ఓ బాధ్యత తీస్కువంట్మని తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమవంల్ జిలాలా చిరవంజీవి యువత, జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు పడుగు సతీష్, ఎస్. మురళ్మోహన్, 
మిడతాన రవికుమార్, కొయా్యన లక్షష్మణ్ యాదవ్, చెలూలార ముతా్యల నాయుడు, ల్పవంట కళ్్యణ్, యవంట రాజేష్, సలీవం, 

శ్వ, స్య, పళలావం కుమార స్్మి, కార రాజేష్, తదితరులు పాల్గానానారు.

నిరాహార దీక్ష చేసతేన్ పఠాంశెట్టీ సూరయాచాంద్ర, శ్రీదేవి దాంపతులను కలిసిన 
రాజమహాంద్రవరాం జనసేన నాయకులు

రాజమహేవంద్రవరవం జనసేన పార్టీ నగర ఇవంచార్జి వరు్యలు అనుశ్రీ సత్యనారాయణ ఆదేశాల మేరకు శుక్రవారవం జగగావంపేట 
నియోజకవరగావం వెవంగాయమ్మపురవం గ్రామవం వదదేకు జగగావంపేట జనసేన పార్టీ ఇవంచార్జి పాఠవంశెటటీ స్ర్యచవంద్ర, శ్రీదేవి 
దవంపతలు చేస్తుననా నిరాహ్ర దీక్ష శ్బిరానికి వెళళిడవం జరగివంది. పనికి ఉపాధి హ్మీ పథకవం కివంద ఇచే్చ కూలి సొము్మలు 
నా్యయవంగా కషటీపడే వారకి దక్కకువండా అధికారులు అడడూదిడడూవంగా నచి్చన వారచే మసతురు వేయవంచి వారు పనికి వెళలాకపోయనా 
డబు్బలు ఇవ్డవం జరుగుతవందని స్ర్యచవంద్ర దతృష్టీకి వచి్చవంది. తక్షణమే సవంబవంధిత అధికారులను ససెపువండ్ చేసి పేదలకు 
నా్యయవం చెయా్యలని, ఈ అనా్యయానినా ప్రశ్నావంచడానికి నాలుగు రోజులుగా స్ర్యచవంద్ర దవంపతలు చేస్తుననా నిరాహ్ర 
దీక్షకు సవంఘీభావవం తెలుపడానికి వెళ్ళిన వారల్ జనసేన పార్టీ రాజమహేవంద్రవరవం నగర కార్యదరశి వినానా వాస్, రామేన 
మోహన్, రోక్కవం ఉమా శవంకర్, ప్రెగారెడలా నాగేవంద్ర తదితరులునానారు.

కలబురగి రోడ్డు ప్రమాదాం అతయాాంత విష్దకరాం
కరా్ణటక రాష్ట్రవంల్ని కలబురగి జిలాలాల్ చోట్ చేస్కుననా ఘోర రోడుడూ ప్రమాదవంల్ ఎనిమిది మవంది సజీవ దహనవం 
కావడవం అత్యవంత విషాదకరమని జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటనల్ ఆవేదన వ్యకతువం చేశారు. 
హైదరాబాద్ కి చెవందిన రెవండు కుట్వంబాలవారు గోవాల్ పుటటీన రోజు వేడుకలకు హ్జరై బస్సుల్ వస్తువండగా ఈ ఘోరవం 
చోట్ చేస్కొవందని తెలిసి ఆవేదనకు ల్నయా్యను. ఈ ప్రమాదవంల్ మతృత్యవాత పడినవార కుట్వంబాలకు నా ప్రగాఢ 
స్నుభూతి తెలియచేస్తునానాను. తెలవంగాణ రాష్ట్రవం ప్రభుత్వం మతృతల కుట్వంబాలను ఆదుకోవాలని విజ్ఞపతు చేస్తునానాను. 
క్షతగాత్రులకు మ్రుగైన వైద్య సేవలు అవందివంచాలని తెలవంగాణ, కరా్ణటక రాష్ట్ర ప్రభుతా్ల అధికారులను శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
కోరారు.

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

నీట్ ఎద్ధడిని తటుటీకోలేక కాళీ బాందెలతో 
మహిళల నిరసన

శతఘ్నా న్్యస్: ఒవంగోలు నగరవంల్ని.. 
కరూనాలురోడుడూ 43 డివిజన్ ఆవంధ్రకసర్నగర్ ల్ని 
మహళలు నీట ఎద్ధడిని తట్టీకోలేక కాళ్ బివందలతో 
కరూనాల్ రోడుడూ పై బైట్యవంచి నిరసన వ్యకతువం 
చెయ్యడటవంతో భార్గా ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యవంది. 

విషయవం తెలుస్కుననా ఒవంగోలు తాలూకా సి ఐ మరయు మునిసుపల్ డి ఇ అక్కడకు చేరుకొని సదరు 
మహళలకు మునిసుపల్ కార్పురేషన్ వారతో మాట్లాడి ఒక వారవం రోజుల్లా సమస్య పరషా్కరానికి 
కతృష్ చేస్తువం అని జనసేన పార్టీ కార్పురేటర్ మరయు ఒవంగోలు నగర అధ్యక్షులు మలగా రమేష్ 
ఎదుట లిఖిత పూర్కవంగా రాసి అవందివంచడవంతో రమేష్ మరయు సి ఐ పై నమ్మకవంతో సదరు 
మహళలు నిరసన విరమివంచు కోవడవం జరగివంది. మలగా రమేష్ మాట్లాడుతూ.. గత ప్రభుత్వంల్ 
90 కోటలా రూపాయలతో గుళళికమ్మనువంచి బార్ పైప్ లైన్ నిరా్మణ పైపులైను నిమితతువం మూడు 
కిల్మీటరలా పైపులైన్ నిరా్మణవం ఆగి పొవటవం జరగివంది. కనీసవం మూడు సవంవతసురాలుగా పైపులైన్ 
నిర్మవంచలేని దౌరా్గ్య సిథాతిల్ ఈ ప్రభుత్వం ఉననాది. వారవం రోజుల్లా ప్రభుత్వం సమస్య పరషా్కరవం 
చెయ్యకపోతే మహళలకు అవండగా జనసేన పార్టీ తరుపున పోరాటవం ప్రభుత్వం ఎదురో్కక తపపుదని 
జనసేన కార్పురేటర్ మలగా రమేష్ హెచ్చరవంచారు.

పవన్ వస్తేర్.. కచ్చితాంగా ప్రజా ప్రభుతావాని్ స్్ధపిస్తేర్: 
కరమజ్జి మల్్లశ్వారావు

*పవనననా ప్రజాబాట 57వరోజు
శతఘ్నా న్్యస్:  శ్రీకాకుళవం జిలాలా, ఎచె్చరలా నియోజకవరగావం, రణసథాలవం మవండలవం.. పవనననా ప్రజాబాట ప్రచార 
కార్యక్రమవంల్ భాగవంగా జనసేన పార్టీ నాయకులు ససైట బా్యవంకు మాజీ చైర్మన్ కరమజిజి మలీలాశా్రావు, 
జనసేన పార్టీ యవంపీటసి అభ్యరథా పోటూనారు లక్షు్మనాయుడు శుక్రవారవం ఉదయవం కవంబాలపేట గ్రామ 
చెరువుల్ పర్యటవంచి.. అక్కడ ఉననా ఉపాధి కూలీలు ప్రతి ఒక్కరనీ కలవడవం జరగివంది. జనసేన పార్టీ మేనిఫెసటీ 
గురవంచి ప్రతి మహళకు, యువతకు,పెదదేలకు, తెలియజేస్తు.. పవనననా ప్రజాబాట ప్రచార కార్యక్రమానినా 
ప్రారవంభివంచి 57 రోజుల పాట్ స్దీర్వంగా ప్రజల దగగారకు వెళ్ళి పలు కుట్వంబాలను పలకరస్తు.. 
విజయవవంతవంగా మువందుకు స్గడవం జరగివంది. ఈ సవందర్వంగా ఉపాధి కూలీలతో కరమజిజి మలీలాశా్రావు 
మాట్లాడుతూ.. జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ పవన్ కళ్్యణ్ చేపటటీన రైత భరోస్ యాత్రల్ బాగవంగా 
3000 మవంది చనిపోయన కౌలు రైతల కుట్వంబాలను నేరుగా పరామరశివంచి.. ఒకో్క కుట్వంబానికి 
లక్ష రూపాయలు విరాళవం అవందిస్తుననా.. గొపపు మనస్ననా నాయకుడని.. అలావంట నాయకుడిని కాపాడు 
కోవాలిసున అవసరవం ఉవందని ఆయన తెలియజేశారు. అలాగే వివిధ విషయాలు గురవంచి వివరవంచి వాళలాకు 
అవగాహన కలిపువంచారు. కళ్్యణ్ గారు ముఖ్యమవంత్రి కావాలని అనానారు. అలాగే వతృదుదేలతో మాట్లాడుతూ.. 
స్మాన్య ప్రజలకు నా్యయవం జరగాలవంటే, పవన్ కళ్్యణ్ గారు ముఖ్యమవంత్రి కావాలని అనానారు. జనసేన 
ప్రభుత్వం వసేతు సవంవతసురానికి 5గా్యస్ సిలివండరులా ఉచితవంగా పేదలకు ఇవ్బడుతవందని.. ప్రతి పేద ప్రజలకు 
ఇలులా కట్టీకోవడానికి తెలలారేషన్ కారుడూ కలిగినవారకి ఇస్క ఉచితవంగా ఇవ్బడుతవందని.. అలాగే తెలలారేషన్ 
కారుడూదారులకు రేషన్ బదులు 2500/-నువండి3500/-వరకు ఎకౌవంట్ల్ నగదు జమ చేయబడుతవందని 
తెలియజేశారు. తాము ప్రారవంభివంచిన పవనననా ప్రజాబాటకు ప్రజలనువండి అపూర్ సపువందన లభిసతువందనానారు. 
గత ఎనినాకల సవందర్వంగా ఒక్క ఛాన్సు జగన్ కి ఇదాదేవం అని ఓటేసిన వారెవరూ ఈస్ర వైసిప కి ఓట్ 
వేసేవందుకు సిద్ధవంగా లేరనానారు. ఈ కార్యక్రమవంల్ కవంబాలపేట గ్రామ ప్రజలుతదితరులు పాల్గానానారు.

2000 వాల్ పోసటీర్స్ మరయు 250 వాల్ 
సిటీకర్స్ అతికిాంచ్న రొద్ాం మాండల జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: సత్య స్య జిలాలా, పెనుకొవండ నియోజకవరగావం ర్దదేవం మవండలవం ప్రతీ 
గ్రామ పవంచాయతీల్ పలెలాల్లా జరగినట్వవంట జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ జనసేన 
కౌలు రైత బరోస్ అవగాహనల్ భాగవంగా జనసేన పార్టీ ర్దదేవం మవండల అధ్యక్షలు 
యు.గవంగాధర్ సహకారవంతో నిస్్రథా జనసైనికుల ఆధ్ర్యవంల్ 2000 వాల్ పోసటీర్సు 
మరయు 250 వాల్ సిటీకర్సు ను ర్దదేవం మవండలవంల్ని ప్రతీ గ్రామవంల్ అతికివంచడవం 
జరుగుతననా కార్యక్రమవంల్ మవండల జనసేన నాయుకులు, జనసైనికులు పాల్గాని 
విజయవతవం చేశారు.

ఆర్.జే.డి ఆఫీసలో మెమోరాాండాం సమర్పాంచ్న 
కాకినాడ జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్: కాకినాడ 
సిటీ ఇవంచార్జి మరయు పీఏసీ 
సభు్యలు ముతాతు శశ్ధర్ 
ఆదేశాల మేరకు జనసేన పార్టీ 
నాయకులు ఆర్.జే.డి ఆఫీస్ల్ 

మ్మోరావండవం సమరపువంచడవం జరగివంది. 60 ఏళలా కివందట పేద బడుగు బలహీన వరాగాల 
బాలికలను స్వంకతిక విద్యల్ నైపుణ్యవం పొవంది తదా్రా సమాజవంల్ ఉననాత శ్ఖరాలను 
అధిరోహవంచాలని ఏరాపుట్చేసిన మహళ్ పాలిటకినాక్ కళ్శాలను నిర్్ర్యవం చేసే దిశగా 
కళ్శాల ప్రావంగణవంల్ కొవంత భాగానినా ఆస్పత్రుల కోసవం కట్యవంచడానినా తీవ్రవంగా 
ఖవండిస్తునానావం. ఇలావంట కళ్శాలకు చెవందిన సథాలవంల్ ఇతర కార్యకలాపాలను చేపటటీడవం 
అవంటే విదా్యరుథాల భద్రత విస్మరవంచడమే అని, మహళ్ పాలిటకినాక్ కళ్శాలను కొతతు 
కోరుసులతో అభివతృది్ధ చేయడవం మానేసి అత్యవసరవం అనే కారణవంతో ప్రావంగణానినా తగిగాస్తు 
పేద బడుగు బలహీన విదా్యరుథాల రక్షణకు భవంగవం వాటలేలా చర్యలకు ఉపక్రమివంచడవం 
దారుణమని, వీటని ఉపేక్వంచడవం తగదు అని ప్రజల మనోగతానినా ప్రభుతా్నికి మీరు 
తెలియజేయవలసినదిగా ఈ మ్మోరావండవం దా్రా కోరడవం జరగినది. ఈ కార్యక్రమవంల్ 
రాష్ట్ర సవంయుకతు కార్యదరశి వాసిరెడిడూ శ్వ, జిలాలా ప్రధాన కార్యదరశి తలాటవం సత్య, ప్రోగ్రావం 
కమిటీ సెక్రెటర్ కర్రీ నాని, ముతా్యల దురగా, శ్రీమనానారాయణ, మనోహర్ మలేలాశ్రరావు, 
వాసిరెడిడూ సతీష్, రాజా తదితరులు పాల్గానానారు.

చలివాంద్రి గ్రామాంలో జనాం వద్కు జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్: 
పార్తీపురవం మన్యవం జిలాలా, 
పాలకొవండ నియోజకవరగావం, 
వీరఘటటీవం మవండలవం, 
చలివేవంద్రి గ్రామవం బి.సి 
కాలనిల్ శుక్రవారవం 
జనసేన పార్టీ నాయకులు 
మతసు పువండర్కవం ఇవంట 
ఇవంటకి వెళ్ళి జనసేన పార్టీ 

మేనిఫెసటీ గురవంచి మహళకు, యువతకు, పెదదేలకు, తెలియజేస్తు.. జనవం వదదేకు 
జనసేన కార్యక్రమానినా ప్రారవంభివంచారు. ఈ కార్యక్రమవంల్ భాగవంగా ప్రజలు 
దగగారకు వెళ్ళి పలు కుట్వంబాలను పలకరస్తు మువందుకు స్గడవం జరగివంది. ఈ 
సవందర్వంగా పవన్ కళ్్యణ్ గారు చేపటటీన రైత భరోస్ యాత్రల్ బాగవంగా 3000 
మవంది కౌలు రైతలు చనిపోయారని, వాళలా కుట్వంబాలను నేరుగా పరామరశివంచి 
ఒకో్క కుట్వంబానికి లక్ష రూపాయల ఆరథాక సహ్యవం అవందిస్తునానారని.. అలావంట 
నాయకుడిని ముఖ్యమవంత్రిగా ఎనునా కోవాలిసున అవసరవం ఉవందని మతసు.పువండర్కవం 
అనానారు. జనసేన పార్టీని గురవంచి వివరవంచి వాళలాకు అవగాహన కలిపువంచారు. అలాగే 
వతృదుదేలతో మాట్లాడుతూ.. స్మాన్య ప్రజలకు నా్యయవం జరగాలవంటే.. జనసేన 
పార్టీని అధికారవంల్కి తీస్కుని రావాలని ప్రజలను కోరారు. జనవం వదదేకు జనసేన 
కార్యక్రమవం దా్రా ప్రజల నువండి జనసేన పార్టీకి అపూర్ ఆదరణ లభిసతువందని 
అనానారు. ప్రతి జనసైనికుడు మీ మీ గ్రామవంల్ రోజుకి ఒక గవంట – ప్రజలకు 
జనసేన పార్టీ గురవంచి తెలియజేయవండి అని జనసైనికులకు మతసు.పువండర్కవం 
కోరారు. ఈ కార్యక్రమవంల్ చలివేవంద్రి గ్రామ జనసైనికులు దతితు గోపాలకతృష్ణ, బొతసు 
సివంహచలవం, బొతసు శ్రీనివాస రావు, గర్బన రావంబాబు, కరే్ణన పవన్ స్య, బి.ప.
నాయుడు తదితరులు పాల్గానానారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అగి్ప్రమాద బాధిత కుటుాంబాలను పరామర్శాంచ్న యు.పి.రాజు

శతఘ్నా న్్యస్: రాజావం నియోజకవరగావం 
సవంతకవిట మవండలవం మవంతిన 
గ్రామవంల్ ఎనిమిది ఇలులా అగినా 
ప్రమాదవంల్ దగ్ధవం అయన విషయవం 
తెలుస్కుననా నియోజకవరగా జనసేన 
నాయకులు ఉరాలాపు పోలరాజు (యు.
ప.రాజు) ఆ బాధిత కుట్వంబాలను 
పరామరశివంచారు. ఈ సవందర్బవంగా 
యు.ప.రాజు మాట్లాడుతూ అగినా 

ప్రమాదవంల్ గురైన బాధిత కుట్వంబాలకు ప్రభుత్వం వెవంటనే పునరావాస చర్యలు చేపటటీ 
నషటీ పరహ్రవం అవందివంచాలని డిమావండ్ చేస్రు. ఆయనతో పాట్ మవండల నాయకులు 
గొరెలా గోవివందరావు, వెవంకటనాయుడు, దాలి నాయుడు, శవంకర్ తదితరులు పాల్గానానారు.

జ న సేన పర్టీకి అన్ దస లాంట్ నాయ కులు అవ స రాం
తెలుగు రాషా్రాలల్ 1002 సభ్యతా్లు చేసి రెవండవ స్థానవం
పార్టీ ఆవిరా్వవం నువంచి నిరవంత ర కతృష్
49 నెల ల నువంచి పార్టీకి నిర్రామవంగా ఫవండ్ అవంద చేత 
2024 ఎనినాక ల్లా ప వ న్ ను సీఎవంగా చేసేవందుకు అడుగులు
జనసేన పార్టీ జిలాలా అధికార ప్ర తినిధి ఆళళి హ ర
శతఘ్నా న్్యస్: గువంటూరు, జ న సేన పార్టీ అభివతృది్ధకి, పార్టీని ప్ర జ ల్లాకి తీస్కెళళి డవంల్ 
ఆ పార్టీ నాయ కుడు అననా దాస్ వెవంక ట స్బా్బరావు చేసిన కతృష్ వెల క టటీలేనిద ని, ఆయ న 
లావంట నాయ కులు పార్టీకి చాలా అవ స రవం ఉవంద ని ఆ పార్టీ జిలాలా అధికార ప్ర తినిధి 
ఆళళి హ ర అనానారు. స్థానిక పవండ ర్పురవం 5వ లైనుల్ గ ల జనసేన పార్టీ క్రియాశ్ల 
కార్యకరతుల కారా్యల యవంల్ తెలుగు రాషా్రాలల్ 1002 సభ్యతా్లు చేసి రెవండవ స్థానవంల్ 
నిలిచిన అననా దాస్ను జ న సేన పార్టీ శ్రేణులు ఘ నవంగా స త్క రవంచారు. ఈ సవంద ర్వంగా 
హ ర మాట్లాడుతూ పార్టీకి సభత్వం ఎవంత ఉపయోగమో అవందరకి తెలిసివందేన ని, తెలుగు 
రాషా్రాలల్ 1002 సభ్యతా్లు చేసి రెవండవ స్థానవంల్ నిల వ డ మవంటే స్ధార ణ విష యవం 
కాద ని అనానారు. పార్టీకి మొదట నువండి తనవవంత సహకారవం అవందిస్తు, ప్రతి కార్యక్రమవం 
విజ య వవంతవం అయే్యలా కతృష్ చేస్తు పార్టీ ఎదుగుదలకు నిరవంత రవం అడుగులు 
వేస్తుననా స్బా్బరావుని మనస్ఫూరతుగా అభినవందనలు తెలియ జేస్తునానామ ని తెలిపారు. 
పార్టీల్ ప ద వులు ఆశ్వంచ కువండా ఎలలా పుపుడు పార్టీ అభివతృది్ధకై ఆల్చిస్తు వ రుస గా 49 
నెలల నువండి పార్టీకి ప్రతి నెల ఫవండ్ అవందిస్తు ఎవంతో మవందికి ఆదరశివంగా నిలిచార ని 
కొనియాడారు. ఆయ న సేవ లు భ విష్య త్ ల్ విజ య వవంతవంగా కొన స్గాల ని, ప్ర తి ఒక్క 
జ న సైనికుడు, నాయ కులు 2024 ఎనినాక ల్లా జ న సేన పార్టీ విజ యానికై, ప వ న్ క ళ్్యణ్ ను 
సీఎవంగా చేసేవందుకు మ రవంత కతృష్చేయాలని హ ర పలుపునిచా్చరు. ఈ కార్యక్రమవంల్ 
కార్పురేటరులా యర్వంశెటటీ పదా్మవతి, దాసర లక్ష్మిదురగా, ఆ పార్టీ వీర మ హళ లు బిట్రగువంట 
మలిలాక, పాక నాట ర మాదేవి, కొలలా పదా్మవతి, జ న సైనికులు గవంధవం స్రేష్, చివంత రేణుక 
రాజు, దాసర వాస్, కొవండ్రు కిశోర్, స్దా నాగరాజు, తోట కారతుక్, సమి ఉదయ్, 
బవండారు రవీవంద్ర, పాములూర కోటేశ్రరావు, జనసైనికులు, క్రియాశ్ల కార్యకరతులు 
పాల్గానానారు.

జనసేన జనబాటకు ప్రజల నుాండి అనూహయా స్పాందన
శతఘ్నా న్్యస్:  పెడన నియోజకవరగావం గూడ్రు మవండలవం ముకొ్కలులా గ్రామవంల్ 
ప్రారవంభమన జనసేన జనబాట. నియోజకవరగావంల్ ప్రతి గ్రామవంల్ ప్రతి ఇవంటకి జనసేన 
పార్టీ సిదా్ధవంతాలు తెలియజేస్తు, స్థానిక సమస్యలను తెలుస్కొని పరషా్కర మారాగాలను 
రూపొవందివంచడవం. ప్రజా మదదేత కూడగటటీడవం ఈ కార్యక్రమవం ముఖ్య ఉదేదేశవం. జనసేన 
పార్టీ పటలా ప్రజల సపువందన చాలా అదు్తవంగా ఉవంది. ఈ రాష్ట్రవం అభివతృది్ధ చెవందాలవంటే పవన్ 
కళ్్యణ్ నాయకత్వం ఎవంతో అవసరవం అని ప్రజలు భావిస్తునానారు. ప్రజల సమస్యలను 
తెలియజేయడానికి జన బాట సరైన మారగామని భావిస్తునానారు. ముకొ్కలులా గ్రామవంల్ 
రైతలు తమ ధానా్యనినా అము్మకోలేక పోతనానామని, అమి్మన నెలలు గడుస్తునానా ఇవంకా 
డబు్బలు చెలిలావంచలేదని వాపోతనానారు. గ్రామవంల్ ఒక రైత కూడా మదదేత లభివంచలేదు. 
బస్తు 800 నువంచి వేయ రూపాయలల్పే అము్మకునానారు. ప్రభుత్వం ప్రకటవంచిన మదదేత 
ధర 1470/-. ముకొ్కలు గ్రామవంల్ తాగునీట సమస్య తీవ్రవంగా ఉవంది. రక్త మవంచినీట 
పథకవం ఓవర్ హెడ్ ట్్యవంక్ ఉననాపపుటకీ ఫిలటీర్ బెడ్ పనిచేయకపోవడవం వలలా తాగునీరు 
సరగా సరఫరా కావడవం లేదు. పవంచాయతీ నిధులను ప్రభుత్వం పక్కదార పటటీవంచడవం 
వలలా గ్రామవంల్ అనేక పనులు పెవండివంగుల్ ఉనానాయ. ఈ రాష్ట్రవం అభివతృది్ధ చెవందాలనానా, 
ప్రజా సమస్యలు పరషా్కరవం కావాలనానా పవన్ కళ్్యణ్ గార ముఖ్యమవంత్రి కావాలననాదే 
ప్రజాభిప్రాయవం.

జనసేన ఆధవారయాాంలో ఉచ్త మెగా వైదయా శిబరాం
శతఘ్నా న్్యస్: ఇచా్చపురవం, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ పలుపు మేరకు 
శుక్రవారవం తిపపున దుర్యధన రెడిడూ నాయత్ముల్ మ్డికవర్ వార సౌజన్యవంతో జనసేన 
ఆధ్ర్యవంల్ ఉచిత మ్గా వైద్య శ్బిరవం ఏరాపుట్ చేయడవం జరగివంది. ఇచా్చపూరవం మవండలవం 
డవంకురు గ్రామవంల్ ఆ గ్రామ జనసైనికుల సహకారవంతో ఇచా్చపురవం ఇవంచార్జి దాసర 
రాజు చేతలు మీదుగా ఈ కార్యక్రమవం ప్రారవంభివంచారు. ఈ కార్యక్రమానికి మతసు్యకార 
వికాస విభాగ కార్యదరశి నాగుల హరబెహరా మరయు ఇచా్చపురవం జడిపుటసి అభ్యరథాని 
తిపపున నీలవేణి రెడిడూ, 10 వారుడూ అభ్యరథా భాస్కర్ రెడిడూ, వీరమహళ భారతిరెడిడూ, ల్ళళి రాజేష్, 
బైపలిలా దాలయ్య మరయు సి.హెచ్.కతృష్ణ, కె. జానకిరావు, డి.పాపారావు, ప.జానకిరావు, 
జె.దిలేలాష్, డి.ప్రకష్, ట.మోహన్, సి.హెచ్.నరేష్, బి.సమేష్ తదితరులు పాల్గానానారు. ఈ 
కార్యక్రమానికి గ్రామవంల్ ప్రజలకు స్మారు రెవండు వవందల మవందికి పైగా మవందులు 
పవంపణి చేస్రు. ఈ కార్యక్రమాల్లా అధిక సవంఖ్యల్ జనసైనికులు పాల్గానానారు. రాష్ట్ర 
జాయవంట్ సెక్రటర్ తిపపున దురో్యధన రెడిడూ మాట్లాడుతూ డవంకురు గ్రామవంల్ గత మూడు 
నెలల కాలవంల్ వైరల్ ఫీవర్ ఉవండడవంవలలా గ్రామ జనసైనికులు జనసేన నాయకులినా 
సవంప్రదివంచగా మ్డికల్ కా్యవంప్ నిర్హవంచడవం జరగివంది.

రాజోలు జనసేన ఆధవారయాాంలో వాటర్ టయాాంకర్
శతఘ్నా న్్యస్:  కోనసీమ జిలాలా, రాజోలు వేసవి కాలవంల్ నీట ఎదదేడికి ప్రజలు ఇబ్బవంది 
పడుతవండడవంతో జనసేనపార్టీ చిరుపవన్ సేవాసమితి ఆద్ర్యవంల్ ప్రతిరోజు ప్రజలకు 
మవంచినీళ్ళి అవందేవిధవంగా వాటర్ ట్్యవంకర్ ఏరాపుట్ చేయడవం జరగివంది. ఈ వాటర్ 
ట్్యవంక్ దా్రా శుక్రవారవం గొవంది గ్రామవంల్ నీరు అవందక ఇబ్బవందులు పడుతననావారకి 
గొవంది కరణవం గార అబా్బయ నేదున్ర సతితుబాబు ట్రాకటీర్ డిజల్ కి ఆర్ధక సహకారవం 
అవందివంచగా గొవంది జనసైనికుల దా్రా త్రాగునీరు అవందివంచడవం జరగివందని జనసేన 
నాయకులు నామన నాగభూషణవం అనానారు. ఈ కార్యక్రమవంల్ గొవంది జనసైనికులు 
పాల్గానడవం జరగివంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జగన్ రెడిడు మూడేళ్ళ పలనలో అభివృది్ధ శూనయాాం
 *ప్రకాశవం జిలాలా జనసేన పార్టీ కార్యదరశి కళ్్యణ్ ముతా్యల ధ్జవం

శతఘ్నా న్్యస్: ప్రకాశవం జిలాలా, 
జగన్ రెడిడూ మూడేళలా పాలనల్ 
రాష్ట్రవంల్ని అనినా వ్యవసథాలు 
నాశనవం అయా్యయని ప్రకాశవం 
జిలాలా జనసేన పార్టీ కార్యదరశి 
కళ్్యణ్ ముతా్యల అనానారు. 
ఈ సవందర్వంగా ఆయన 
మాట్లాడుతూ… రాష్ట్రవంల్ 
ముఖ్యవంగా యువతకు ఉపాధి 

కరువైవందని, రైతననాకు భరోస్ కరువైవందని, మహళలకు భద్రత కరువైవందని, దళ్తల 
మీద దాడులు ఎకు్కవయా్యయని కళ్్యణ్ అనానారు. అలాగే జగన్ రెడిడూకి ఓట్ బా్యవంకు 
మీద ఉననా శ్రద్ధ, రాష్ట్ర అభివతృది్ధ మీద లేకపోవటవం బాధాకరవం, ఇపుపుడు రాష్ట్రవంల్ 
ఈ జగనో్మహన్ రెడిడూ చేస్తువంది ఒక్కటే డైవరషిన్ పాలిటక్సు, వరాగాల మధ్య విదే్షాలు 
రెచ్చగొడుతూ రాజకీయ లబిదే పొవందాలని చూస్తునానాడు, ప్రశ్నావంచే వార మీద అక్రమ 
కస్లు పెడుతూ వారని ఇబ్బవంది పెటటీడమే పనిగా పెట్టీకునానారు, ఈ జగన్ మోహన్ 
రెడిడూ ప్రభుత్వం వచి్చన తరా్త ఒక్క పరశ్రమ రాకపోగా ఉననా పరశ్రమలు ఇతర 
రాషా్రాలకు వెళ్లాపోవటవం జరగివంది, సవంపద సతృష్టీవంచకపోగా అపుపులు చేసి పవంచుతూ 
మేమేద్ ప్రజలను ఉదదేరస్తునానామని మాయ మాటలు చెబుతనానారు, రానుననా రోజుల్లా 
మీ ప్రభుతా్నినా ప్రజలు బవంగాళ్ఖాతవంల్ కలపడవం ఖాయమని కళ్్యణ్ ముతా్యల 
ధ్జమ్తాతురు.

ప్రజలకు జనసేన అాండగా ఉాంటుాంది: జాని
శతఘ్నా న్్యస్: మన్యవం జిలాలా, పాలకొవండ 
నియోజకవరగావం, వీరఘటటీవం మవండలవం జనసేన 
ఎవంపీటీసీ అభ్యరథా బొడలాపాడు జానీ మాట్లాడుతూ 
గత మూడు సవంవతసురాలుగా రైతలకు వా్యసి పవంట 
పవండక కారణవం తోటపలిలా కాలువ ఉవంట్వండగా 
ఈ మూడు సవంవతసురాలు మీరు రాక రైతలు తీవ్ర 
ఇబ్బవందులు పడుతనానారు. ఈ కారణవంగా రైతలు 
మరయు రైతలు అపుపులపాలై డబు్బలు పుటటీక 
అపుపులకు వడీడూలు కటటీలేక ఆత్మహత్య చేస్కునే 
రైతలు ఎవంతో మవంది ఉనానారు మర గవరనామ్వంట్ 
ఈ విధవంగా కూడా రైతలు ఆదుకోవడవం లేదు 
దీనినా దతృష్టీల్ పెట్టీకొని జనసేన అధినాయకుడు 
కొణిదల పవన్ కళ్్యణ్ కౌలు రైతలకు ఒకొ్కక్కరకి 
లక్ష రూపాయలు చొపుపున మూడువేల మవందికి 
30 కోట్లా ఇవ్డవం జరుగుతవంది. మర రైతలు 
జనసేనకి అవండగా ఉవండకపోతే మీరు ఇవంకా 

అపుపులపాలై రైతూలినా ఈ గవరనామ్వంట్ చాలా కషాటీలు పెడుతవందని, ప్రజలకు అవండగా 
జనసేన ఉవంట్వందని అనానారు.

నిరాశ్రయులైన పేద కుటుాంబానికి అాండగా జనసేన పర్టీ

*బాధిత కుట్వంబానికి పరామరశి
*జనసేనపార్టీ ఆధ్ర్యవంల్ రూ.10 వేలు ఆరథాక స్యవం అవందజేసిన జనసేన పార్టీ జిలాలా 
ఉపాధ్యక్షులు బొలియశెటటీ శ్రీకావంత్
శతఘ్నా న్్యస్: కొవండపలిలా మునిసుపాలిటీ: వారవం రోజుల క్రితవం ఈదురు గాలి.. భార్ వరషివం 
ప్రభావానికి నిరాశ్రయులైన పేద కుట్వంబానికి జనసేన పార్టీ నేతలు అవండగా నిలిచారు. 
కొవండపలిలా పటటీణ పరధిల్ని శావంతినగర్ ఇవందిరమ్మ కాలనీల్ ఇటీవల భార్ వరషివం ఈదురు 
గాలికి ఇవంటపైన రేకులు పూరతుగా విరగిపోయాయ. దీవంతో ఆ కుట్వంబవం నిరాశ్రయులైవంది. 
విషయవం తెలుస్కుననా జనసేన పార్టీ నాయకులు బొలియశెటటీ శ్రీకావంత్ శుక్రవారవం 
ఇవందిరమ్మ కాలనీకి వెళ్లా బుజజిమ్మ కుట్వంబానినా పరామరశివంచి.. జనసేన పార్టీ తరుపున 
తన వవంత రూ.10 వేలు ఆరథాక స్యవం అవందజేశారు. ఈ సవందర్వంగా నాయకులు 
మాట్లాడుతూ.. ప్రజలు కషాటీల్లా ఉవంటే ఆదుకునేది జనసేన పార్టీ మాత్రమేననానారు. బాధిత 
కుట్వంబానికి జనసేన పార్టీ అవండగా ఉవంట్వందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమవంల్ జనసేన 
పార్టీ నాయకులు వై నాగేశ్రరావు, పులిపాక ప్రకాష్, బతితున శ్రీనివాసరావు, చెననావం శెటటీ 
కోటేశ్రరావు, రామవంజి, స్రేష్, జగదీష్, రమేష్, వీర మహళలు బొలియశెటటీ విజయ 
దురగా, హేమలత, రాణి, జనసేన పార్టీ కార్యకరతులు పాల్గానానారు.

మానవతవాాం చాటుకున్ జనసేన నేతలు

శతఘ్నా న్్యస్:  సిద్ధవటవం: ఆపదల్ ఉననా వారకి అవండగా 
నిలబడి మనస్ననా మవంచి మనుషులుగా రాజవంపేట 
జనసేన పార్టీకి చెవందిన రాజవంపేట నియోజకవరగా అసెవంబీలా 
ఇవంచార్జి మలిలా శెటటీ వెవంకటరమణ, ఉపపురపలెలా గ్రామానికి 
చెవందిన జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస కార్యదరశి రాట్ల 
రామయ్యలు మానవతా్నినా చాట్కునానారు. సిద్ధవటవం 
మవండలవం ఆవంధ్రజో్యతి దినపత్రికల్ పాత్రికయునిగా 
పనిచేస్తుననా పెవండిలామర్రి మలేలాశ్రయ్య షుగర్ వా్యధితో 
బాధపడుతూ.. ఓప్రైవేట్ హ్సిపుటల్ చికితసు పొవందుతూ.. 

షుగర్ అధికమవడవం వలన తన ఎడమ కాలు ఇనెఫూక్షన్ అవడవంతో డాకటీరులా కాలు తొలగివంచడవం 
జరగివంది. ఈ నేపథ్యవంల్ వైద్య ఖరు్చల నిమితతువం జనసేన పార్టీని ఆశ్రయవంచగా వారు మానవతా 
దతృకపుథవంతో వెవంటనే సపువందివంచి.. పాత్రికయుని పరామరశివంచి.. ఆరోగ్య సమస్యలు తెలుస్కుని 
10.వేల రూపాయలను ఆరథాక సహ్యవం అవందజేసి.. మనో ధైరా్యనినా నివంపారు. అవంతేకాకువండా 
పాత్రికయునికి ఇవంకా ఎవరైనా సహ్యవం చేసి మలేలాశ్రయ్యను ఆదుకోవాలని వారు కోరారు. 
ఈ కార్యక్రమవంల్ జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస కార్యదరశి రాట్ల రామయ్య, పస్పులేట కళ్్యణ్, 
కొటేటీ రాజేష్ పాల్గానానారు.

కిడ్్ వాయాధితో బాధపడ్తున్ వయాకితేకి ఆర్ధకస్యాం
శతఘ్నా న్్యస్: ధర్మవరవం, ఆర్.సి, యువ ఫవండేషన్ దా్రా మొటటీ మొదట కార్యక్రమవంల్ 
భాగవంగా కిడీనా వా్యధితో బాధపడుతననా ధర్మవరవం పటటీణవంల్ని లివంగశెటటీపాళ్యవం వీధికి 
చెవందిన చిట్టీర రాఘవేవంద్ర అనే చేనేత కార్మకుడికి ఆర్.సి, యువ పవండేషన్ దా్రా 
నితా్యవసర సరుకులు, ఒక పా్యకెట్ బియ్యవం మరయు కూరగాయలు ఇవ్డవం జరగివంది. ఈ 
కార్యక్రమవంల్ ఆర్.సి యువ ఫవండేషన్ అధ్యక్షుడు కె.స్ధాకర్ రెడిడూ, ఉప అద్యక్షుడు ఆర్.
భవానీ శవంకర్, సెక్రటర్ ఎస్.నాగారుజిన, రావంచరణ్ ఫాన్సు రాము, మణికవంఠ, రామ్ ప్రస్ద్ 
తదితరులు పాల్గానానారు.

కావాాంటమ్ సీడ్స్ బాధితులను ప్రభుతవాాం ఆదుకోవాలి
శతఘ్నా న్్యస్: విశాఖపటనావం సమీపవంల్ని 
అచు్యతాపురవం బ్వండిక్సు సెజ్ ల్ అమో్మనియా 
గా్యస్ లీక్ 200 మవంది అస్సథాతకు ల్నయా్యరు. 
కా్వంటమ్ సీడ్సు యూనిట్ ల్ ఒక్కస్రగా ఘాటైన 
వాయువు లీకయే్యసరకి ఉద్్యగులు వావంతలు, 
విరేచనాలు, తల తిరుగుడుతో ఇబ్బవందిపడాడూరు. 
దీవంతో అప్రమతతుమన అధికార యవంత్రావంగవం, 
యాజమాన్యవం వెవంటనే బాధితలను హుట్హుటన 
బ్వండిక్సు ఎస్ఈజేడ్ ల్ ఉననా ఆరోగ్య కవంద్రవంల్ 
చికితసు అవందివంచే ఏరాపుట్లా చేశారు. అయతే ఇక్కడ 
పనిచేస్కునే వారవంతా చాలా పేద కుట్వంబాలకు 
చెవందిన వారు. నెల జీతవం మీద బతిక వీరకి 

ప్రభుత్వం స్యవం అవందివంచాలి. వార ఆస్పత్రి ఫీజులను ప్రభుత్మే భరవంచాలి. 
ఇవంకా వాళలాకు అవసరమన సౌకరా్యలను, మవంచి ఆహ్రానినా అవందివంచాలి. వాళ్ళి 
కోలుకునే వరకు ప్రభుత్వం జాగ్రతతులు తీస్కోవాలి. అలాగే వాళలాకు ఫుల్ శాలర్ వచే్చలా 
యాజమానా్యనికి స్చివంచాలి. ఈ ఘటనల్ ఎలావంట ప్రాణాపాయవం సవంభవివంచలేదు. 
దీనికి ఆ దేవుడికి కతృతఙ్ఞతలు తెలుపుతనానాను. ఈ వాయువు మనుషుల ఆరోగ్యవంపై 
తీవ్ర ప్రభావవం చూపస్తువంది. కాబటటీ వాళలాకు ఎలావంట ఆరోగ్య సమస్య వచి్చనా ప్రభుత్మే 
మువందువండి ఆ సమస్యను పరష్కరవంచే దిశగా కతృష్ చేయాలని అవందరకీ కూడా హెల్తు 
కారుడూలు ఇవా్లని కోరుతనానాను. అలాగే బాధితలు అవందరూ త్రగా కోలుకోవాలని 
భగవవంతణి్ణ ప్రార్ధస్తునానానని చితూతురు జిలాలా కార్యదరశి దారవం అనిత అనానారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కౌలు రైతులను ఆదుకోవడమే జనసేన పర్టీ లక్షష్ాం
శతఘ్నా న్్యస్: ఎమి్మగన్రు: రాష్ట్ర వా్యపతువంగా జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్్యణ్ చేపటటీన రైత 
భరోస్ యాత్ర గురవంచి అవగాహన కలిపువంచే కార్యక్రమవంల్ భాగవంగా.. ఎమి్మగన్రు మవండలవం, 
కోటేకల్ గ్రామవం నవందు పోసటీరలాను ఆవిష్కరవంచారు. ఈ సవందర్వంగా మవండల అధికార ప్రతినిధి రాహుల్ 
స్గర్, ప్రధాన కార్యదరశి బజార లు మాట్లాడుతూ.. కౌలు రైతలను ఆదుకోవడమే జనసేన పార్టీ 
ప్రధాన లక్ష్యవం అని అవందుల్ భాగవంగా జనసేన అధ్యక్షులు రాష్ట్ర వా్యపతువంగా మూడు వేల మవంది కౌలు 
రైతలకు 30 కోట్లా సహ్యానినా అవందివంచడవం చాలా గొపపు విషయవం అని కొనియాడారు. ఇపపుటకైనా 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మేల్్కవాలి అని అపుపుల బాధ తట్టీకోలేక చనిపోయన కౌలు రైతల కుట్వంబానినా అనినా 
విధాలుగా ఆదుకోవాలని డిమావండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమవంల్ రాష్ట్ర చేనేత రాష్ట్ర కార్యదరశి రవి ప్రకాష్, 
కరణవం రవి, రమేష్, కోటేకల్ గ్రామ జనసైనికులు పాల్గానానారు.

జనసైనికుడికి అాండగా రాజోలు జనసేన కువైట్ గ్రూపు
శతఘ్నా న్్యస్: మలికిపురవం 
మవండలవం, కతితుమవండ గ్రామానికి 
చెవందిన జనసైనికుడు కటకిరెడిడూ 
స్యకి ప్రమాద వశాతతు కాలికి 
ఆపరేషన్ జరగివంది. విషయవం 
తెలుస్కొననా బోనవం దురాగాప్రస్ద్ 
జనసేన కువైట్ గ్రూపు దతృష్టీకి 
తీస్కువెళలాడవం జరగివంది.. వెవంటనే 
వారు సపువందివంచి స్యకి మవందుల 
ఖరు్చల నిమితతువం జనవం కోసవం మనవం 
జనసేన రాజోలు కువైట్ గ్రూపు 
సభు్యలు ఎర్వంశెటటీ బాబీ మరయు 
ఇతర సభు్యలు 10,000 ఆరథాక 

సహ్యానినా అవందివంచగా.. జనసేన నాయకులు పవంచదార చినబాబు, జనసేన వార్డూ నెవంబర్ అడబాల 
నగేష్, రేకపలిలా నాగరాజు చేతలమీదుగా కటకిరెడిడూ స్యకి అవందచెయ్యటవం జరగివంది. ఈ సవందర్వంగా.. 
రాజోలు జనసేన తరపున జనవం కోసవం మనవం జనసేన రాజోలు కువైట్ సబు్యలకు పేరు పేరునా 
ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తు.. ఇట్వవంట సేవా కార్యక్రమలు మరెనోనా చెయా్యలి అని కోరారు.

అక్రమ మట్టీ తవవాకాలను అరకటటీలని ఆర్.డి.ఓ కి
 వినతిపత్ాం ఇచ్చిన గుడివాడ జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: గుడివాడ నియోజకవరగా ఇన్ 
ఛార్జి బూరగడడూ శ్రీకావంత్ ఆధ్ర్యవంల్ శుక్రవారవం 
ఉదయవం
గుడివాడ నియోజకవరగావంల్ అనేక ప్రావంతాల్లా 
అనుమతలు లేకువండా అక్రమ మటటీ తవ్కాలు 
చేస్తుననా నేపథ్యవంల్ గుడివాడ ఆర్.డి.ఓ కి 
వినతిపత్రవం ఇచి్చ వెవంటనే అక్రమ తవ్కాలు 
నిలుపుదల చేయాలని జనసేన పార్టీ తరఫున 
కోరడవం జరగివంది.
గుడివాడ నియోజకవరగావంల్ అనినా వ్యవసథాలను 

నిర్్ర్యవం చేస్తుననా అధికారపక్షవం ఎమ్్మలే్య కొడాలి నాని ఆగడాలు అరకట్టీలని కోరడవం జరగివంది.
గుడివాడ పటటీణవంల్ ఉదయవం సమయవంల్ ఎట్వవంట లార్లు కానీ ట్రాకటీర్ లు కానీ అనుమతలు లేవు,
కానీ ఉదయవం 8 గవంటల నువండి టపపురులాతో మటటీ అధిక ల్డుతో వాహనాలు వెళ్తునానాయని.. వాటని వెవంటనే 
నిలుపుదల చేసి.. మటటీ తవు్తననా వారపై కూడా కస్ పెట్టీలని డిమావండ్ చేయడవం జరగివంది.
అలాగే బుడమేరు కాలువ అతి పెదదే కాలువ వాట నిబవంధనలకు విరుద్ధవంగా 150 నువంచి 200 ఎకరాలు చెరువులు 
ఎమ్్మలే్య నాని అనుచరులు ప్రకతృతి సవంపదను ద్చుకువంట్నానారు.. వాటని కూడా నిలుపుదల చేయాలని జనసేన 
పార్టీ తరఫున డిమావండ్ చేయడవం జరగివంది.
ఈ కార్యక్రమవంల్ జిలాలా కార్యదరశి కొదమల గవంగాధర రావు, మవండల అధ్యక్షుడుఇవంటూర గజేవంద్ర, వేమూర 
త్రినాథ్, షేక్ మీరా షర్ఫ్, జేమ్సు, మజిజి శ్రీనివాసరావు, బుడమా రాజు, చివంతా రామకతృష్ణ, డి. రవి కుమార్, దురాగా 
రావు, తదితరులు పాల్గానానారు.

వడ్లతురకపలి్ల గ్రామ సమసయాలను తక్షణమే 
పరష్కరాంచాలి: జనసేన డిమాాండ్!

శతఘ్నా న్్యస్: అననామయ్య జిలాలా, ట. స్వండుపలిలా మవండలవంల్ని 
పొలిమేరపలిలా గ్రామపవంచాయతీ పరధిల్ ఉననా వడలాతరకపలిలా ల్ 
ఉననాట్వవంట ప్రధాన సమస్యలు షేక్ అకతుర్ ఉనినాశా, వార భరతు జబా్బర్ 
దవంపతలు ఇదే ఊరల్ 15 సవం. నువంచి కాపురవం ఉవంట్నానారు వారకి 
ఇదదేరు పలలాలు ఉనానారు. కనీసవం వాళళికి సొవంత ఇవంట సథాలవం కానీ.. 
గతృహవం కానీ లేని దీన పరసిథాతి ల్ ఉనానారు. ప్రస్తుతానికి వేరే వార ఇవంట్లా 
జీవనవం స్గిస్తునానారు. ప్రభుత్ అధికారులు సపువందివంచి ఇవంట సథాలవం పకా్క 
ఇళ్లా మవంజూరు చేయవసివందిగా ఆ కుట్వంభవం విననావివంచుకువంట్వంది. 
అదేవిధవంగా ఆ గ్రామవంల్ త్రాగునీట సమస్య తీవ్రవంగా ఉవంది. గత పది 
సవంవతసురాల క్రితవం ప్రభుత్వం వారు మవంజూరు చేసినట్వవంట పకా్క 
ఇవండులా నిర్మవంచుకునానారు. అయతే అవి నిరా్మణాలు జరగినపుపుడు నాణ్యత 
లేకపోవడవం వలలా వరాషిలు కురసినపుపుడు వరషిపు నీరు సీలివంగ్ ల్ లీక్ 
అవుతూ ఇవండలాల్లా నివసిస్తుననా నివాసితలు చాలా రకాలుగా సమస్యలు 
ఎదుర్్కవంట్నానారు. ఈ గ్రామవంల్ సీసీ రోడులా కానీ, వీధి దీపాలు కానీ 
లేవు కావున ప్రభుత్ అధికారులు తక్షణమే పరశ్లివంచి గ్రామస్తులకు తగు 
నా్యయవం చేయవలసివందిగా జనసేన పార్టీ తరపున డిమావండ్ చేయడవం 
జరగివంది.

గాంగన్గూడాంలో జనబలాంతో జనాంలోకి జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్: దవందులూరు 
ని యో జ క వ ర గా వం ల్ ని , 
గవంగననాగూడవం గ్రామవంల్ 
కొఠారు ఆదిశేషు 
నేతతృత్వంల్ చేపటటీన 
జనవంల్కి జనసేన 
కార్యక్రమానినా గురువారవం 
వి జ య వ వం త వం గా 
కొ న స్ గి వం చ డ వం 

జరగివంది. ఈ సవందర్వంగా కొఠారు ఆదిశేషు మాట్లాడుతూ.. ఇవంటటకి 
వెళ్ళి మా్యనిఫెసటీ ప్రతీ ఒక్కరకీ అరథామయే్యలా వివరస్తు.. పార్టీ 
సిదా్ధవంతాలను బలవంగా జనవంల్కి తీస్కెళ్తునానామని.. జనసేన పార్టీ 
ఎనినాకల గురుతు గాజుగాలాస్ను ప్రజలు నిరవంతరవం గురుతువంచుకోవాలనే 
ఉదేదే్యశవంతో ఇవంటటకి గాజుగాలాస్ని ఇచి్చ.. పార్టీ సిదా్ధవంతాలను ప్రజలకు 
వివరస్తునానామని అనానారు. జనసేనకు ప్రజల్లా పెరుగుతననా ఆదరణ 
మారుపుకు స్చన అని.. మువందు మువందు మరవంత వేగవంతో ప్రజల్లాకి 
పార్టీని తీస్కెళతామని అనానారు. ఈ కార్యక్రమవంల్ పశ్్చమగోదావర 
జిలాలా కార్యదరశి తేజశ్్, కావ్ర వాణి, దవందులూరు నియోజకవరగా 
జనసేన నాయకులు పూజార వెవంకటరతనావం నాయుడు, తిరుపతి వాస్, 
పూజార సీతారావం, పరస్ వెవంకటధర్మతేజ, ఉజుజి నాగరాజు, ఏనుగు 
రామకతృష్ణ, తసువలవం నాగబాబు, ఇవంటూర కతృష్ణ, పటటీపు నాగ రాజేష్ 
కుమార్, అకు్కనాయుడు, నిమ్మన రవికుమార్, చినానాల మోహనస్య, 
స్యతేజ, భారగావ్ మరయు గవంగననాగూడవం నువండి చవందు, బాలయోగి, 
వినయ్, కిషోర్, దాస్బాబు, నాగేవంద్ర, నరేష్, ప్రభాస్, రాజేష్, స్మవంత్, 
అశోక్ తదితర జనసేన నాయకులు, కార్యకరతులు పాల్గానానారు.
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