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జనసేన కౌలు రైతు భరోసాకు అమ్మ సాయం
* పెన్షన్ డబ్బుల నుంచి రూ. లక్షన్నర అుందుంచిన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ మాతృమూర్తి 
శ్రీమతి అుంజనాదేవి
* పార్టీ కోసుం మరో రూ.లక్ష విరాళుం
శతఘ్్న న్యాస్: జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ తుండ్రి శ్రీ కొణిదెల 
వుంకట్రావు గార్ జయుంతి సుందర్ుంగా తల్లి శ్రీమతి అుంజనాదేవి గారు... పార్టీ 
ప్రతిష్ఠాత్మకుంగా చేపట్టీన కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర ప్రత్యాక నిధికి రూ. లక్షన్నర 
విరాళుం అుందచేశారు. పార్టీకి రూ. లక్ష విరాళుం ఇచ్చారు. శనివారుం సాయుంత్రుం 
హైదరాబాద్ లో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్కి ఇుందుకు సుంబుంధిుంచిన చెకుకులన శ్రీమతి 
అుంజనాదేవి గారు అుందచేశారు. ఈ సుందర్ుంగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లిడుతూ 
“ఆుంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్ుంలో మా తుండ్రి గారు ఉద్యాగ బాధయాతలు నిర్ర్తిుంచి ర్టైర్ 
అయాయారు. పెన్షన్ డబ్బులన ఇుంట్ పెద్ద దకుకున కోలోపోయి ఆర్థిక ఇబబుుందులు 
పడుతున్న కౌలు రైతు కుటుంబాలన ఆదుకోవడానికి అమ్మ ఇవ్డుం చ్లా ఆనుందుంగా 
ఉుంద. ఆయన అబాకుర్ శాఖలో పనిచేసేవారు. ఆయనకు వచిచాన జీతుంతోనే మేముంతా 
పెర్గాుం. 2007లో ఆయన కాలుం చేశారు. అపపోట్ నుంచి అమ్మకు పెన్షన్ రావడుం 
మొదలయియాుంద. పెన్షన్ డబ్బులన దాచి సహాయ కారయాక్రమాలకు ఇవ్డుం అమ్మకు 
అలవాట. అుందులో భాగుంగానే ఇవాళ కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర ప్రత్యాక నిధికి 
విరాళుంగా ఇచిచాుంద. పెద్ద మనసుతో ఆమె చేసిన ఈ పనికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు 
తెల్యజేసుతినా్నన.
* పాత పెన్షన్ స్కుమ్ ఎుందుకు కోరుతునా్నన అుంటే...
స్పీఎస్ న రదు్ద చేసి పాత పెన్షన్ విధానానే్న కొనసాగుంచ్లని నేన ఎుందుకు 
కోరుకుుంట్నుంటే అద మా ఫ్యామిలీకి భావోదే్గుంతో కూడుకున్నద. అుందుకే స్పీఎస్ 
న రదు్ద చేసి పాత పెన్షన్ విధానాని్న తీసుకురావడానికి మా వుంతు ప్రయత్నుం చేసాతిమని, 
ఉద్యాగులకు అుండగా ఉుంట్మని ఈ సుందర్ుంగా తెల్యజేసుతినా్నన”ని చెపాపోరు. ఈ 
కారయాక్రముంలో పార్టీ కోశాధికార్ శ్రీ ఎ.వి. రత్నుం గారు పాల్గొనా్నరు.

భవిష్యతుతు తరాలను కాపాడుకోవటానికి జనసేనను గెలిపంచుకోవాలి
* ఆుంధ్రప్రదేశ్ రాష్్రాని్న అవినీతిపరులు, ద్పిడీదారుల నుంచి విముకితి చేయాల్
*శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ముఖయాముంత్రి అయ్యా వరకు నేన్ ఒక కారయాకరతినై పనిచేసాతి
* జనసేన పార్టీ పీఏస్ సభుయాలు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబ్
శతఘ్్న న్యాస్: అవినీతిపరులు, ద్పిడీదారుల నుంచి ఆుంధ్రప్రదేశ్ రాష్్రాని్న విముకితి చేయడానికి, భవిషయాతుతి 
తరాలన కాపాడుకోవట్నికి జనసేనన గెల్పిుంచుకోవాల్సిన అవసరుం ఉన్నదని జనసేన పార్టీ పీఏస్ సభుయాలు 
శ్రీ కొణిదెల నాగబాబ్ గారు సపోషటీుం చేశారు. జనసేన పార్టీ సిదా్ధుంతాలన ప్రజలోలి బలుంగా ప్రచ్రుం చేస్తి, 
జనసేన గెలుపే లక్షష్ుంగా పని చేసుతిన్న ముఖయా కారయాకరతిలతో శనివారుం పార్టీ ప్రధాన కారాయాలయుంలో శ్రీ నాగబాబ్ 
గారు సమావేశమై మాట్లిడారు. ఆుంధ్రప్రదేశ్ రాష్టుంలో అమూలయామైన వనరులు ఉన్నపపోట్కీ రాష్్రాని్న అభివృద్ధ 
చేయడుంలో, ప్రజా ఆమోద పర్పాలన అుందుంచడుంలో వైస్పీ ప్రభుత్ుం విఫలమైుందని అనా్నరు. ద్పిడీకి 
గురవుతున్న రాష్ట ఆర్థిక వనరులు, ప్రకృతి సుంపదన కాపాడే సమరథిత జనసేనకు మాత్రమే ఉన్నదని అనా్నరు. 
రాష్్రాని్న అభివృద్ధ చేయడానికి జనసేన దగగొర విన్త్నమైన ప్రణాళికలు ఉనా్నయని, పవన్ కలాయాణ్ గారు 
ముఖయాముంత్రి అయిత్ అవినీతి అనే పదమే వినపడకుుండా ప్రజా ప్రయోజన పర్పాలన అుందసాతిరని అనా్నరు. 
ఆుంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట ప్రయోజనాల కోసుం పవన్ కలాయాణ్ గారు ముఖయాముంత్రి అయ్యా వరకూ నేన్ ఒక కారయాకరతిగా 
పని చేసాతినని పేర్కునా్నరు. రానన్న ఎని్నకలే లక్షష్ుంగా గ్రామీణ సాథియిలో విసతిర్ుంచి పని చెయాయాల్సిన ఆవశయాకతన 
వివర్ుంచ్రు. కారయాకరతిలు అుంతా సమష్టీగా పని చేయాలని స్చిుంచ్రు.

జనసేన కోసం అహర్నిశలూ పాటుపడుతునని 
రాంబాబుకి ద్విచక్ర వాహనానినిబహుమతిగా 

అంద్ంచిన డా. సాయి శరత్
శతఘ్్న న్యాస్: దెుందులూరు నియోజకవరగొుం: తిరగడానికి సరైన వాహనుం లేక ఇబబుుంద పడుతున్న భవన 
నిరా్మణ కార్్మకుడు, జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ముఖయాముంత్రి అయ్యావరకు పాదరక్షలు వేసుకోనని 
మొకుకుకుని.. జనసేన కోసుం అహర్్నశలు పాటపడుతున్న దెుందులూరు నియోజకవరగొుం గోపన్నపాలుం 
గ్రామానికి చెుందన ఏనగు రాుంబాబ్కి ఉమ్మడి పశ్చామ గోదావర్ జిలాలి జనసేన కారయాదర్శి డా. వడలిపటలి సాయి 
శరత్ ద్చక్ర వాహనాని్న బహుమతిగా అుందుంచడుం జర్గుంద.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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జనసేన కార్యక్రమాల నిరవిహణ కమిటీతో భేటీ
శతఘ్్న న్యాస్: జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు శనివారుం ఉదయుం పార్టీ కారయాక్రమాల నిర్హణ కమిటీతో సమావేశమయాయారు. హైదరాబాద్ లోని పార్టీ కేుంద్ర 
కారాయాలయుంలో ఈ సమావేశుం జర్గుంద. పార్టీ సభలు, కారయాక్రమాలకు అనసర్ుంచ్ల్సిన ప్రణాళికలపై దశానిర్్దశుం చేశారు.

పంటల బీమాతో రైతుకు ఏదీ ధీమా!
*పర్హారుం పుంపిణీ అసతివయాసతిుం
*అరుహుల జాబితాలో లక్షలాద ముందకి దకకుని చోట
*ఆుంద్ళనలో అన్నదాతలు ....పట్టీుంచుకోని పాలకులు
*సాుంకేతిక సమసయాలతో చికుకులు....సర్దద్దలేకపోతున్న వయావసాయాధికారులు

శతఘ్్న న్యాస్: పుంటల బీమా పకకుదార్ పట్టీుంద. వరదలు, తుఫ్నలు, 
కరవు, అనకూల్ుంచని వాతావరణ పర్సిథితులోలి పుంట నషటీపోయిన రైతులన 
ఆదుకోవాల్సిన పుంటల బీమాలో తీవ్ర అవకతవకలు చోటచేసుకునా్నయి. పుంటలు 
నషటీపోయిన ఎుంతో ముంద రైతులకు పుంటల బీమా పర్హారుం అుందలేదు. ఈ క్రాప్ 
నమోదు చేసినా, అవి తప్పోల తడకగా మారడుం రైతుల పాల్ట శాపుంగా మార్ుంద. ఒక పుంటకు బదులు మరో పుంట నమోదు కావడుం, కొుందరు రైతులు తమ పుంటలన ఈ క్రాప్ చేయిుంచినా 
ఆన్ లైన్ కాకపోవడుంతో పుంటల బీమా పర్హారుం దకకులేదని అధికారులు చెబ్తునా్నరు. వయావసాయ శాఖ అధికారులు చేసిన తప్పోలకు రైతులు బల్ కావాల్సి రావడుం దారుణుం. జర్గన తప్పోలన 
సర్దదు్దతామని ప్రభుత్ుం చెబ్తునా్న, అద అమలు జర్గేనా అనే ఆుంద్ళన అన్నదాతలోలి నెలకొుంద.

*తెగుళలి నష్టీనికి రాదుంట!
గడచిన వయావసాయ స్జన్ లో 15.60 లక్షల ముంద రైతులకు చెుందన 36,99,094 ఎకరాలోలి 26 రకాల పుంటలు దెబబుతినా్నయని అధికారులు గుర్తిుంచ్రు. ఇుందుకుగాన రూ.2,977 కోటలి పుంటల 
బీమా ముంజూరైుంద. ఈ మొతాతిని్న స్ఎుం 15,60,703 ముంద రైతుల ఖాతాలోలి జమ చేశారు. అయిత్ పుంటలు నషటీపోయిన ఇుంకా లక్షలాద ముంద రైతులన గాల్కొదలేశారు. గుుంటూరు జిలాలిలో లక్షల 
ఎకరాలోలి మిర్చా సాగు చేసి రైతులు తీవ్రుంగా నషటీపోయారు. జెమిని వైరస్, నలలి తామర వలలి మిర్చా పుంటకు తీవ్ర నషటీుం వాట్ల్లిుంద. చ్లా ముంద రైతులకు ఎకరాకు ఒకట్, రుండు కి్ుంట్ళలి దగుబడి 
మాత్రమే వచిచాుంద. మిర్చాకి వాతావరణ బీమా మాత్రమే వర్తిసుతిుందని, తెగుళ్లి, నలలి తామర వలలి నషటీపోత్ పర్హారుం ఇవ్లేమని అధికారులు త్ల్చా చెపాపోరు. తెగుళ్లి, నలలి తామర వాతావరణ బీమా 
పర్ధిలోకి రావని వయావసాయశాఖ అధికారులు ప్రకట్ుంచ్రు. ఎకరాకు లక్ష పెటటీబడి పెట్టీ దారుణుంగా నషటీపోయిన మిర్చా రైతులకు మాత్రుం పర్హారుం అుందలేదు.
*పర్హారుంలో అవకతవకలు
పుంటల బీమా పర్హారుం చెల్లిుంచేుందుకు రూ.2,977 కోటలి విడుదల చేసినటటీ స్ఎుం స్యుంగా ప్రకట్ుంచ్రు. కానీ ప్రసుతితుం రూ.50వేల లోప్ పర్హారుం వచిచాన వార్కే జమ చేశారు. రూ.50వేల పైన 
పుంట నషటీ పర్హారుం ఇవా్ల్సిన వారు ఎదురు చూసుతినా్నరు. వార్కి ఎప్పోడు ఇసాతిరో తెల్యడుం లేదు. ఇక ఈ క్రాప్ నమోదులో సాుంకేతిక సమసయాలు ఇనీ్నఅనీ్న కావు. ప్రకాశుం జిలాలిలో పుంటలు సాగు 
చేయని రైతుల పేరలితో ఈ క్రాప్ చేశారని రైతులు ఆుంద్ళనకు దగారు. శ్మశానాలు, వాగులు, రోడులి, చెరువులోలి కూడా పుంటలు సాగు చేసినటటీ నమోదు చేశారు. ప్రకాశుం జిలాలిలో ఓ రైతు దాల్చాన చెకకు 
సాగుచేసి నషటీపోయినటటీ నమోదు చేశారు. అసలు ప్రకాశుం జిలాలిలో ఎకకుడా దాల్చాన చెకకు పుంట సాగు చేసిన దాఖలాలు లేవు. ఈ క్రాప్ సమయుంలో రైతులు వేల్ముద్రలు వేయడుంలో కూడా తీవ్ర 
సమసయాలు వసుతినా్నయి. ఈ కేవైస్ చేసినా తరువాత ఆన్ లైన్లి కనిపిుంచడుం లేదని రైతులు ఆరోపిసుతినా్నరు. రైతులు వార్ సమసయాలు చెప్పోకునేుందుకు కాల్ సుంటర్ కు కాల్ చేయాలని ఉన్నతాధికారులు 
ప్రకటనలు ఇచ్చారు. రైతులు కాల్ సుంటర్ కు ఫోన్ చేసేతి వయావసాయశాఖ అధికారులన కలవాలని చెబ్తునా్నరు. వయావసాయశాఖ అధికారులు మాత్రుం రైతులు వద్ద నుంచి ఎలాుంట్ వివరాలు 
తీసుకోవడుం లేదు. ముండలాల వార్గా సాగు విస్తిర్ుం, ఈ క్రాప్ చేసిుంద సర్పోవాల్. కానీ చ్లా ప్ుంతాలోలి వయాతాయాసుం ఉుంద. పుంటల ఈ క్రాప్ నమోదు ప్రక్రియ దగగొర నుంచి అనేక సమసయాలు రైతుల 
పాల్ట శాపుంగా మారాయి. ఇక ఎనీటీఆర్ జిలాలి జగగొయయాపేట నియోజకవరగొుం వతసివాయి ముండలుం పోలుంపల్లి గ్రాముంలో పతితి సాగు చేసిన రైతులకు మిర్చా సాగు చేసినటటీ, మిర్చా సాగు చేసిన రైతులు 
పతితి వేసినటటీ నమోదు చేశారు. దుంతో కొుందరు రైతులకు బీమా పర్హారుం విషయుంలో తీవ్ర అనాయాయుం జర్గుంద. పెనమలూరులో కొుందరు రైతులు పసుప్ సాగు చేసినటటీ అక్రముంగా ఆన్ లైన్ 
చేయిుంచి రూ.79 వేల చొప్పోన పర్హారుం పుందారు. పుంట నషటీపోయిన రైతులు పర్హారుం అుందక గగోగొలు పెడుతుుంటే, అసలు పుంటలే సాగు చేయని వార్ ఖాతాలోలి పర్హారుం సొము్మ జమ చేయడుం 
వివాదాలకు దార్తీసిుంద.
*రాయస్మలో వేరుశనగకు అరకొర్....
రాయలస్మ జిలాలిలోలి వేరుశనగ పుంట లక్షల ఎకరాలోలి సాగవుతోుంద. ఎకరాకు కనీసుం రూ.30,000 పెటటీబడి అవుతుుంద. గత స్జన్లి అధిక వరా్షల వలలి ఎకరాకు కి్ుంట్ దగుబడి కూడా రాలేదు. 
ముఖయాుంగా అనుంతప్రుం, చితూతిరు జిలాలిలోలి విపర్తమైన వరా్షలకు పుంట నషటీుం వాట్ల్లిుంద. అయిత్ వేరుశనగ రైతులకు ఎకరాకు కేవలుం రూ.2,674 పుంటల బీమా పర్హారుం చెల్లిుంచ్రు. అుంటే పుంట 
పెటటీబడిలో కేవలుం 9 శాతుం మాత్రమే పర్హారుం చెల్లిుంచి చేతులు దుల్పేసుకునా్నరనే విమరశిలు వసుతినా్నయి. అరకొర పర్హారుం అుందుంచడుంపై అనుంతప్రుం జిలాలి రైతులు ఆుంద్ళనలు చేపట్టీరు. 
అయినా అధికారులు మాత్రుం పట్టీుంచుకున్న దాఖలాలు లేవు.
*కౌలు రైతుకు మొుండి చేయి
రాష్టుంలో 16 లక్షల ముంద కౌలు రైతులు ఉనా్నరని అుంచనా. వీర్లో కౌలు రైతు గుర్తిుంప్ కారుడులు మాత్రుం కేవలుం 3 లక్షల ముందకే ఇచ్చారు. వీరు కూడా అనేక పుంటలు సాగు చేసి తీవ్రుంగా 
నషటీపోయారు. అయిత్ పుంటల బీమా పర్హారుం విషయుంలో మాత్రుం సపోషటీత లేదు. పుంటలు సాగు చేసి నషటీపోయిన రైతులకే పర్హారుం సక్రముంగా అుందలేదు. ఇక కౌలు రైతుల పర్సిథితి మర్ుంత 
దయనీయుంగా మార్ుంద. రాష్టుంలో ఎుంత ముంద కౌలు రైతులకు పుంటల బీమా పర్హారుం అుందుంచ్రనే విషయుం కూడా ప్రభుత్ుం చెపపోలేకపోతోుంద. అుంటే కౌలు రైతులకు బదులు భూ యజమానల 
ఖాతాలోలి పుంటల బీమా జమ చేశారా అనే అనమానుం కూడా వసతిుంద. అధికారులకే దనిపై సపోషటీత లేదు. ఇక రైతులకు ఏుం సమాధానుం చెబ్తారని రైతు సుంఘాల నేతలు విమర్శిసుతినా్నరు.
*అని్న పుంటలకూ అుందని సాయుం
ప్రసుతితుం 31 పుంటలకు బీమా అుందుబాటలో ఉుంద. అయిత్ మన రాష్టుంలో 26 పుంటలకు మాత్రమే పర్హారుం విడుదల చేశారు. కొని్న పుంటలకు వాతావరణ బీమా, మర్కొని్న పుంటలకు దగుబడి 
ఆధారుంగా నషటీుం అుంచనా వేసాతిరు. 26 పుంటలకు బీమా పర్హారుం అుందుంచిన ప్రభుత్ుం అుందులో 12 పుంటలకు కలపి కేవలుం రూ.41 కోటలి మాత్రమే విడుదల చేయడుం విమరశిలకు తావిసతిుంద. 
మినము పుంటకు తీవ్రనషటీుం వాట్ల్లినా రాష్టుం మొతతిుం మీద కేవలుం రూ.8.67 కోటలి విడుదల చేసి చేతులు దుల్పేసుకునా్నరు. ఇక మిర్చా, పతితి, చెరకు, ఉదాయానపుంటలు సాగు చేసిన రైతులకు అరకొర 
సాయుం మాత్రమే దకికుుంద. ఏట్ మామిడి రైతులు తీవ్రుంగా నషటీపోతునా్న ఇుంత వరకు పుంటల బీమా పర్దలోకే తీసుకురాలేదు. ఆపతాకులుంలో రైతుకు అుండగా నిలవాల్సిన పుంటల బీమా పర్హారాని్న 
పర్హాసుంగా మార్చా సాగున మర్ుంత సుంక్షోభుంలోకి నెట్టీరని రైతు సుంఘాల నేతలు విమర్శిసుతినా్నరు.
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వరాషాకాల వా్యధులు ప్రబలకుండా తగు చర్యలు చేపట్ండి: 
గరాభాన సతితుబాబు

శతఘ్్న న్యాస్: పాలకొుండ: వరా్షకాలుం 
సమీపిసుతిన్న తరుణుంలో మనయాుం 
పార్తీప్రుం జిలాలి, పాలకొుండ 
నియోజకవరగొుంలో.. ప్రజల ఆరోగయా దృష్టీష్ 
డుంగ్యా, మలేర్యా వాయాధులు ప్రబలకుుండా 
పలు ప్ుంతాలోలి ముఖయాుంగా ట్రైబల్ 
ఏర్యాలోలి మర్యు పాలకొుండ నగరుంలో 
పూడిక తీత, కోలిర్నేషన్.. వీధులోలి ద్మల 
నివారణ ముందులు స్పోరేయిుంగ్ చేయాలని 
శనివారుం జిలాలి మలేర్యా అధికార్ ఎ. 
ఎుం కి పాలకొుండ నియోజకవరగొ జనసేన 

పార్టీ నాయకులు గరా్న సతితిబాబ్ వినతి పత్రుం ఇవ్డుం జర్గుంద. ఈ సుందర్ుంగా సతితిబాబ్ 
మాట్లిడుతూ.. ఇపపోట్కే చ్లాముంద ద్మల వలన తీవ్రమైన మలేర్యా జ్రాలు బార్న 
పడుతునా్నరు.. దానికి కారణుం డ్రైనేజీ వయావసథి సర్గా లేకపోవడుం.. ద్మల నివారణకు చరయాలు 
తీసుకోకపోవడుం వలన చ్లాముంద ప్రజలు తీవ్ర ఇబబుుందులు పడుతునా్నరు. ప్ణనషటీుం కూడా 
జరుగుతుుంద కావున అధికారులు దృష్టీలో పెటటీకొని చరయాలు తీసుకోవాలని జనసేన పార్టీ తరప్న 
కోరడుం జర్గుంద. దని పై సానకూలుంగా ఎ. ఎుం సపోుందుంచడుం జర్గుంద. ఈ కారయాక్రముంలో 
పార్తిప్రుం నాయకులు చుందక అనిల్, వీర మహిళ్ విభాగుం నాయకురాలు లక్ష్మి రాజ్, జనసేన 
నాయకులు రవి మర్యు జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

కొతతుపేటలో జనసేనలో చేర్కలు

శతఘ్్న న్యాస్:  కొతతిపేట, కొతతిపేట ముండలుం కొతతిపేట గ్రామానికి చెుందన మహబూబ్, కోరుమిల్లి 
రమేష్, వకకుపటలి శేఖర్ అధ్రయాుంలో జనసేన పార్టీ కొతతిపేట నియోజకవరగొ ఇనాచార్జి బుండారు 
శ్రీనివాస్ సమక్షుంలో జనసేన పార్టీలో జాయిన్ అయాయారు. ఈ కారయాక్రముంలో కొతతిపేట పార్టీ 
ప్రెసిడుంట్ చోడప్నేడి ఉమా మహేశ్రరావు, మహదశ బాబ్లు, చిుంతపల్లి సతితిపుండు, కర్మ్, 
చికకుుం శ్వాజీ, యెల్శెట్టీ శ్వ పాల్గొనా్నరు.

రాజోలులో రండవ రోజు క్రియాశీల సభ్యతవి కిట్ల పంపణీ
శతఘ్్న న్యాస్:   రాజోలు, జనసేన పార్టీ ఎుంతో ప్రతిష్టీత్మకుంగా చేపట్టీనటవుంట్ జనసేన 
క్రియాశీల సభయాత్ కిటలి పుంపిణీ కారయాక్రముంలో భాగుంగా శనివారుం రాజోలు నియోజకవరగొుంలో 
రుండవ రోజు సఖినేట్పల్లి ముండలుంలో సఖినేటపల్లి లుంక, సఖినేట్పల్లి, అుంతర్్దపాలుం, 
టేకిశెట్టీపాలుం గ్రామాలలో ముండల అధయాక్షులు గుబబుల ఫణి కుమార్ అధయాక్షతన జనసైనికులకు 
క్రియాశీల సభయాత్ కిటలి అుందజేశారు. ఈ కారయాక్రముంలో పార్టీ రాష్ట కమిటీ సుంయుకతి కారయాదరశిలు 
దర్శాల బాలాజీ, తాడి మోహన్ కూమార్ జిలాలి సుంయుకతి కారయాదరుశిలు గుుండాబతుతిల తాతాజీ, 
గుబబుల రవికిరణ్, మతసిష్కార విభాగుం పనా్నల ప్రభ, ఎుంపీపీ మేడిచరలి సతయావాణి రాము, 
మల్కుప్రుం ముండల అధయాక్షులు మల్లిపూడి సతితిబాబ్, రాజోలు ముండల అదయాక్షులు స్ర్శెట్టీ 
శ్రీన, జనసేన నాయకులు గుుండుబొగుల పెదా్దకాప్, గెడడుుం మహాలక్ష్మి ప్రసాద్, డాకటీర్ రాపాక 
రమేష్ బాబ్, ల్ుంగోలు చిన్నబ్బులు, అలూలిర్ రుంగ రాజు, రావూర్ నాగు, మేడిచరలి రాము, రావి 
మురళి, నామన నాగభూషణుం ఉుండపల్లి అుంజి, ముండేల బాబీనాయుడు, నాయుడు కృష్బాబీ, 
కుసుమ నాని, సాధనాల విజయ్, ముచచారలి వుంకటేష్ జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మర్యు 
జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

అనంతలో జనసేనలో చేర్కలు
శతఘ్్న న్యాస్: అనుంతప్రుం 
జిలాలి జనసేన పార్టీ మహిళ్ 
కారాయాలయుంలో జనసేన 
పార్టీ రాయలస్మ మహిళ్ 
విభాగుం ప్ుంతీయ కమిటీ 
సభుయారాళ్లి పసుప్లేట్ 
పదా్మవతి ఆధ్రయాుంలో 
మర్యు పెుండాయాల శ్రీలత 

అధయాక్షతన ఇతర పార్టీల నుంచి శ్ుంగనమల నియోజకవరగొుం బ్కకురాయసముద్రుం 
ముండలుంలోని రామిరడిడు కాలనీకి చెుందన పలువురు ముసిలిుం మైనార్టీలు జనసేన 
పార్టీలో చేరడుం జర్గుంద. ఈ సుందర్ుంగా వారు మాట్లిడుతూ వైస్పీ ప్రభుత్ుం 
వలన ముసిలిుం మైనార్టీలకు తీరని అనాయాయుం జర్గుందని 2019 ఎని్నకల 
మేనిఫెసటీలో చెపిపోన దులహున్ పథకుం, విదేశీ విదయాకు ఆర్థిక సహాయుం, ఇసాలిమిక్ 
బాయాుంకులు, ఇమామ్ లకు మౌజాలకు ప్రత్యాక గృహాల ఏరాపోట వుంట్ అనేక 
హామీలకు తూటలి పడిచి మమ్మల్్న ఓట బాయాుంకుగా మాత్రమే వాడుకునా్నరని 
అుందువలలి మాకు జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ తోన జనసేన పార్టీతోనే 
మాకు సచ్ర్ కమిటీల దా్రా సమగ్రమైన అభివృద్ధ సాధయామవుతుుందని గ్రహిుంచి 
ఈరోజు జనసేన పార్టీలో చేరడుం జర్గుందని రాబోయ్ సార్త్రిక ఎని్నకలలో 
జనసేన పార్టీ ప్రభుత్ సాథిపనకు, పవన్ కళ్యాణ్ ని ముఖయాముంత్రిని చేసుకోవడానికి 
కృష్ చేసాతిమని తెల్యజేశారు. ఈ కారయాక్రముంలో జిలాలి లీగల్ సల్ అధయాక్షులు 
మురళి, జిలాలి ఉపాధయాక్షులు జయరామిరడిడు, జిలాలి కారయాదర్శి కాశెట్టీ సుంజీవ 
రాయుడు, నగర ప్రధాన కారయాదర్శి పెుండాయాల చక్రపాణి, సభాధయాక్షురాలు కాశెట్టీ 
సావిత్రి, కారయాదర్శి పదా్మవతి, వీర మహిళలు శ్లాపో, రూపా, కుళ్ళాయమ్మ , 
నాయకులు తోట ప్రకాష్, కొుండిశెట్టీ ప్రవీణ్ కుమార్, సము, సాయి కుమార్, 
చుంద్ర, కిరణ్ జనసైనికులు తదతరులు పాల్గొనడుం జర్గుంద.

బొగిడియా పుటు్గ గ్రామంలో 
జనసేన సభ్యతవి కీట్ల పంపణి

శతఘ్్న న్యాస్:  ఇచ్ఛాప్రుం, కవిట్ ముండలుం బొగడియా ప్టటీగ గ్రాముంలో 
పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు జనసేన సభయాత్ భీమా కిటలిన ఇచ్ఛాప్రుం 
సమన్యకరతి దాసర్ రాజు చేతుల మీదుగా పుంపిణీ చేయడుం జర్గుంద. ఈ 
కారయాక్రముంన ఉదే్దశ్ుంచి దాసర్ రాజు మాట్లిడుతూ జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యాణ్ ప్రతీ జనసైనికుడి కుటుంబానికి ఒక పెద్ద కొడుకుగా అుండగా ఉుండాలనే 
ఉదే్దశయాుంతో ఈ 5 లక్షల ప్రమాద భీమాన ఏరాపోట చేశారని, ఇచ్చాప్రుం 
నియోజకవరగొుంలో అని్న వనరులు ఉన్నపపోట్కీ కూడా వలసలు వళలిడానికి కారణుం 
ఇకకుడ నాయకుల నాయకత్ లోపుం, అలాగే పేద ప్రజల తరుప్న జనసేన పార్టీ 
పోరాడుతుుందని, జనసేన పార్టీ అధికారుంలోకి వసేతినే పేదల కష్టీలు తీరుతాయని 
అనా్నరు. ఈ కారయాక్రముంలో రాష్ట జాయిుంట్ సక్రటర్ తిపపోన దురోయాధన రడిడు, 
రాష్ట మతసిష్కార వికాస విభాగ కారయాదర్శి నాగుల హర్ బెహరా, ఇచ్ఛాప్రుం 
మునిసిపాల్టీ జనసేన 10 వ వారుడు ఇుంఛార్జి రోకళళా భాసకుర్, గ్రామ జనసైనికులు 
చుందు, శుంకర్, ప్రుషోతతిుం, పీతాుంబర్, నారాయణ, వాసు, రాజశేఖర్, దవాకర్, 
సిసిుంద్రీ, వీరమహిళలు మర్యు జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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9వ రోజు జనసేన క్రియాశీలక సభ్యతవి కిట్ల పంపణి

శతఘ్్న న్యాస్: కైకలూరు, 
జనసేన అధయాక్షులు పవన్ 
కళ్యాణ్ గారు చెపిపోన 
విధుంగా పుండగలాగ 
మొదలైన జనసేన పార్టీ 
9వ రోజు క్రియాశీలక 
సభయాత కిటలి పుంపిణీలో 
భాగుంగా కల్దుండి 
ముండలుం కోరుకొలులి 

గ్రాముంలో,కైకలూరు ముండలుం వేమవరపపోడు గ్రాముంలో కిటలి జనసేన పార్టీ రాష్ట 
సుంయుకతి కారయాదర్శి బటటీ లీల కనకదురగొ, కృష్్జిలాలి ప్రోగ్రాుం కమిటీ సభుయాలు చెన్నుంశెట్టీ 
చక్రపాణి, జనసేన పార్టీ కైకలూరు నియోజకవరగొ యువనాయకులు వలవల రవిత్జ, 
జనసేన వీరాభిమాని ఆర్ కె నాయుడు, జనసైనికుడు కేసిరడిడు సాయికుమార్, సిర్ప్రప్ 
నాగేశ్రరావు, జొన్నలగడడు సుర్ష్, బటటీ మహేష్ మర్కొుంతముంద జనసైనికులు జనసేన 
నాయకుల పుంపిణీ చేయడుం జర్గుంద. 2024 సార్త్రిక ఎ

మదనపలి్ల జనసేన ఆధవిర్యంలో క్రియాశీలక సభ్యతవి 
కిట్ల పంపణీ

శతఘ్్న న్యాస్: మదనపల్లిలో జనసేన పార్టీ కారాయాలయుం నుందు రాయలస్మ కో 
కనీ్నర్ రాుందాస్ చౌదర్ అధయాక్షతన మర్యు జిలాలి ప్రధానకారయాదర్శి జుంగాల శ్వరాుం, 
పటటీణ అధయాక్షుడు శకితి జుంగాల, పటటీణ ప్రధానకారయాదర్శి కావల్ రడడుమ్మ సమక్షతన 
పటటీణ ప్రధానకారయాదర్శి గుండికోట లోకేష్ అధ్రయాుంలో.. జనసేన క్రియాశీలక సభయాత్ుం 
కిటలిన పుంపిణీ చేయడుం జర్గుంద. ఈ కారయాక్రముంలో పటటీణ ఉమ్మడి కారయాదర్శి మూడే 
వేణుగోపాల్ నాయక్, మూర్ రమేష్, జైశేకర్, సుర్ష్, సుబ్రమణయాుం, సేభర్ష్, శాుంతమ్మ, 
చుంద్రశేఖర్, సుమిత్ర, కానాల బాలు తదతరులు పాల్గొనా్నరు.

ముస్లం మైనార్టీ పథకాలను ఫ్్యను గాలో్ల 
కలిపేసన అబద్దాల ముఖ్యమంత్రి

శతఘ్్న న్యాస్:  కుపపోుం నియోజకవరగొుంలోని జనసేన పార్టీ కారాయాలయుంలో నిర్హిుంచిన 
విలేకరుల సమావేశుంలో గుడిపలలి ముండల అధయాక్షులు అమీర్ మాట్లిడుతూ… ఉన్నత 
చదువుల కోసుం విదేశాలకు వళిలిన ముసిలిుం మైనార్టీ విదాయారుథిలకు చెల్లిుంచ్ల్సిన 
బకాయిలన ఇుంతవరకు చెల్లిుంచకపోవటుం, ఉరూ్ద భాష్భివృద్ధకి పాటపడుతున్న ఉరూ్ద 
అకాడమీ ఉద్యాగులకు జీతాలు, ఉరూ్ద లైబ్రర్లకు అదె్దలు చెల్లిుంచకపోవడుం చూసుతిుంటే, 
ముసిలిుం మైనార్టీలకు వైస్పీ ప్రభుత్ుం ఎుంత అనాయాయుం చేసుతిన్నదనేద ఇటేటీ ఎవర్కైనా 
అరథిమైపోతుుందని, దులహున్  పథకుం కిుంద రూ.50 వేలు గత ప్రభుత్ుం ఇసుతిుంటే, తాన 
అధికారుంలోకి వచ్చాక రూ.లక్ష ఇసాతినని చెపిపోన స్ఎుం ఇప్పోడు ముసిలిుం మైనార్టీలన 
మోసుం చేసుతినా్నరని విమర్శిుంచ్రు. జగన్ కు అల్్దా చెపేపోుందుకు మా మైనార్టీలు 
సిద్ధుంగా ఉనా్నరని హెచచార్ుంచ్రు. రాష్టుంలో ర్కారుడులు బ్రేక్  చేసేలా అనాయాయాలు, 
అక్రమాలు, దౌరజినాయాలు జరుగుతునా్నయనా్నయని, యువత సొుంతుంగా వాయాపారుం 
చేసుకోవడానికి మైనార్టీ ఫైనాన్సి  కార్పోర్షన్  కిుంద రూ.5 లక్షల వరకు రుణాలు 
ఇసాతిమని మాట ఇచిచా, ఇప్పోడు మాట తప్పోతున్న జగన్్మహన్ రడిడు కి అసలు మడమ 
అనేద ఉుందా? 2019 ఎని్నకల ప్రచ్రుంలో ముసిలిుంలకి దులహున్ పథకుం ప్రకారుం లక్ష 
రూపాయలు ఇసాతిమన్న ముఖయాముంత్రి నేడు నిధులు లేవని హైకోరుటీ లో అఫిడవిట్ 
దాఖలు చేయడుం సిగుగొ చేటని చితూతిరు జిలాలి సుంయుకతి కారయాదర్శి వేణు దుయయాబెట్టీరు. 
ముసిలిుంలకు ప్రత్యాక బాయాుంక్ పెడతానని, మౌలీ్లకి, ఇమామలకి ఇలులి కట్టీసాతిమని 
ఒకకుర్కి కూడా ఇలులి కట్టీ ఇవ్కపోవడుం, నాలుగు రాజయాసభ స్టలిలో ఒకకుట్ కూడా 
మైనార్టీలకు కేట్యిుంచకపోవడుం చూసేతి జగన్ రడిడుకి ముసిలిుంలపై ఉుండే సవతి ప్రేమ 
అరథిమవుతుుందని రాష్ట మతసిష్కార విభాగ కారయాదర్శి వామన మూర్తి విమర్శిుంచ్రు. ఈ 
కారయాక్రముంలో జిలాలి సుంయుకతి కారయాదర్శి విన్ద్, నియోజకవరగొ సమన్యకరతి అరుణ్ 
మర్యు ముండల నాయకులు రుంజిత్, మురుగేష్, బాబ్, ముంజు, వుంకటేష్, జామీర్, 
సరా్ధర్, వుంకట్చలపతి తదతరులు పాల్గొనా్నరు.

ముస్లంల దుల్హన్ పథకానిని గాలికి వద్లేసన వైసప 
ప్రభుతవిం: బండారు శ్రీనివాస్

శతఘ్్న న్యాస్: కొతతిపేట, 
వైస్పీ ప్రభుత్ పనితీరుపై 
సపోుందుంచిన నియోజకవరగొ 
జనసేన పార్టీ ఇనాచార్జి 
బుండారు శ్రీనివాస్ ఈ 
సుందర్ుంగా మాట్లిడుతూ 
గత మూడు సుంవతసిరాల 
క్రితుం వైయస్ జగన్్మహన్ 

రడిడు తమ పాదయాత్రలో భాగుంగా విశాఖపట్నుంలో ముసిలిుం సదరులు సదర్మణులు 
అుందర్తో కల్సి భార్గా మీట్ుంగ్ అనేద ఏరాపోట చేసి ఆ మీట్ుంగోలి ఇదే దులహున్ పథకుం గుర్ుంచి 
మాట్లిడుతూ గత ప్రభుత్ుంలో ఉన్న వాళ్లి ఇచేచా దులహున్ పథకుం 50,000 ఏదైత్ ఉుంద్ అదే 
పథకాని్న వైఎసాసిర్ దులహున్ పథకుం పేరుతో లక్ష రూపాయలు చేసాతిమని హామీ ఇచిచాన జగన్ 
మోహన్ రడిడు అధికారుంలోకి వచిచాన తరా్త చెపిపోన పథకాలు ఇవ్డానికి మా దగగొర డబ్బులు 
లేవని ఆయన అన్న లక్ష రూపాయలు కాదు కదా అపపోట్వరకు ఉన్న 50,000 కూడా ఇవ్లేని 
పర్సిథితులోలి ఉనా్నమని చెపిపో ముసిలిుంలకు ఇచిచాన హామీలన గాల్కి వదలేసిన జగన్ మోహన్ 
రడిడు వుంటనే మీరన్న పథకాలన తిర్గ ప్రవేశపెట్టీలని చెపిపో జనసేన పార్టీ తరఫున డిమాుండ్ 
చేసుతినా్నమని అనా్నరు.

బండారు ఆధవిర్యంలో నలభైవేల ఆర్ధికసాయం
శతఘ్్న న్యాస్:  కొతతిపేట గ్రామ పుంచ్యతీ బొరుసు వార్ సావరుం గ్రాముంలో 
ఇటీవల అనారోగయాుం కారణుంగా మరణిుంచిన బొల్శెట్టీ సతితిబాబ్ కుటుంబ సభుయాలన 
పరామర్శిుంచి గ్రామ జనసేన కారయాకరతిలతో కలసి 40,000 రూపాయల ఆర్థిక సహాయుం 
అుందుంచిన జనసేన పార్టీ కొతతిపేట నియోజకవరగొ ఇనాచార్జి బుండారు శ్రీనివాస్. ఈ 
కారయాక్రముంలో కొతతిపేట పార్టీ ప్రెసిడుంట్ చోడప్నేడి ఉమా మహేశ్రరావు, 20వ వార్డు 
మెుంబర్ మాచిరడిడు కొుండలరావు, వర్రే నాగు, ఆనాల ధర్మయయా, కుుంపటలి శ్రీన, మహాదశ 
బాబ్లు, తులా రాజు, కర్మ్, యెల్శెట్టీ శ్వ, గవర బాబీ మర్యు గ్రామ జనసేన 
కారయాకరతిలు పాల్గొనా్నరు.

ముస్లములను ముంచుతునని జగన్ మోహన్ రడిడి
శతఘ్్న న్యాస్:  కుపపోుం టౌన్ 
నుందు మీడియాతో కుపపోుం 
టౌన్ జనసేన నాయకుడు 
షర్ఫ్ మాట్లిడుతూ… 
ముసిలిుంల సుంక్షేమాని్న వైస్పీ 
ప్రభుత్ుం గాల్కొదలేసిుందని 
విమర్శిుంచ్రు. ఈ 

కారయాక్రముంలో చితూతిరు జిలాలి సుంయుకతి కారయాదర్శి చుంద్రు, నియోజకవరగొ సమన్యకరతి 
ముంజునాథ్, కుపపోుం రూరల్ ఉపాధయాక్షులు బాలాజీ, కుపపోుం టౌన్ అధయాక్షులు ప్రవీణ్ 
మర్యు జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మంత్రాలయ జనసేన ఆత్్మయ సమావేశం
శతఘ్్న న్యాస్: ముంత్రాలయుం 
నియోజకవరగొుం కౌతాళుం 
ముండలుంలోని కౌతాళుం, రౌడూరు, 
ఎర్గేర్ గ్రామాలలోని జనసైనికులతో 
పార్టీ సిదా్ధుంతాలన పార్టీ మేనిఫెసటీ 
గుర్ుంచి, జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యాణ్ ఆశయాల గుర్ుంచి 
వివర్ుంచడుం జర్గుంద. పార్టీని 
బలోపేతుం చేయాలని ప్రజలోలికి తీసుకు 

వళ్లిలని వార్తో చర్చాుంచడుం జర్గుంద. ఈ కారయాల్రముంలో ముంత్రాలయుం నియోజకవరగొ 
జనసేన నాయకులు పుంత నరసిుంహులు మర్యు జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

తూడి గ్రామంలో క్రియాశిలక సభ్యతవి కిట్ల పంపణి
శతఘ్్న న్యాస్:  పాలకొుండ నియోజకవరగొుం 
వీరఘటటీుం ముండలుంలో శనివారుం తూడి 
గ్రాముంలో తూడి గ్రామ జనసేన ఎుంపీటీస్ 
అభయార్్ధ జనసేన జానీ మతసి ప్ుండర్కుం 
పరయాట్ుంచి జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక 
సభయాత్ుం కిటలి పుంపిణీ చెయయాడుం జర్గుంద. 
జనసేన జానీ మాట్లిడుతూ ఇలాుంట్ బీమా 
పధకుం పెట్టీ కారయాకరతిలన వార్ కుటుంబుం 

వాళళాన జనసేనానిని నము్మకున్నవార్కి అుండగా ఉుంట్రని ఇుంతకనా్న ఉదాహరణ లేదని 
అనా్నరు. ఆుంధ్రప్రదేశ్ లో కౌలు రైతులు 3000 ముంద చనిపోత్ వైస్పీ గానీ టీడీపీ గానీ ఒకకు 
రూపాయి కూడా ఒకకుర్కి ఇవ్కపోయినా రుండు చోట్లి ఓడిపోయినా పార్టీ కి ఒకకు ఎమె్మలేయా 
లేకపోయినా ఈరోజు 30 కోటలి తన సొుంత డబ్బులు తో కౌలు రైతులకి లక్ష రూపాయలు చొప్పోన 
ఇవ్డుం జర్గుంద. ఇలాుంట్ సేవకుడు స్ఎుం అయిత్ రాష్టుం ఎుంతో అభివృద్ధ చెుందుతుుందని 
జనసేన జానీ చెపపోడుం జర్గుంద.

బడి ద్విరం ముందే గోతులు
శతఘ్్న న్యాస్:  మదనపల్లి నియోజకవరగొుం, 
రామసముద్రుం ముండలము, చొకాకుుండలి పలలి పాఠశాల 
ముఖదా్రుం ముుందే వీధిపై గోతులు పడాడుయి. వర్షుం 
పడిత్ పైభాగుంలో ప్రవహిుంచే నీరు ముఖదా్రుం 
ముుందు ఉన్న లోతులోలి నీరు నిల్ వుుండి పోతుుంద. 
విదాయారుథిలు నీట్లో నడిచి పాఠశాల ప్ుంగణుంలో కి 
ప్రవేశ్ుంచ్ల్సి వుుంటుంద. ఏ మాత్రుం అజాగ్రతతి పడినా 
విధాయారుథిలు నీట్లో పడిపోయ్ పర్సిథితి వుుంటుంద. కావున 
అధికారులు వుంటనే సపోుందుంచి పాఠశాల ముుందు వున్న 
గోతులన పూడిచా అకకుడ చేరుకున్న నీట్ని తొలగుంచ్లని 
జనసేన పార్టీ తరఫున చితూతిరు జిలాలి జనసేన ప్రధాన 
కారాయాదర్శి దారుం అనిత డిమాుండ్ చేశారు.

వీఆరోవిపై శాఖాపరమైన చర్యలు త్సుకోవాలి: 
రావిచర్ల జనసేన

శతఘ్్న న్యాస్: అక్రమాలకు పాలపోడుతున్న 
పాత రావిచరలి గ్రాముం వీఆరో్పై 
శాఖాపరమైన చరయాలు తీసుకోవాలని 
కోరుతూ.. జనసేన ఆధ్రయాుంలో.. 
న్జివీడు తహస్లా్దర్ కారాయాలయుం 

డిపూయాటీ తహస్లా్దరు సిుంగ్ కు వినతిపత్రుం ఇవ్డుం జర్గుంద.. ఈ కారయాక్రముంలో ఉమ్మడి 
కృష్్జిలాలి జనసేన అధికార ప్రతినిధి మర్దు శ్వరామకృష్, పాత రావిచరలి జనసైనికుడు 
తోట బలరాుం, న్జివీడు పటటీణ జనసేన నాయకులు ఏనగుల చక్రి, ఆగర్పల్లి ముండలుం 
వైస్ ప్రెసిడుంట్ ముకుకు మహేష్ తదతరులు పాల్గొనా్నరు.

జనసేన క్రియాశీలక సభ్యతవి కిట్ల పంపణి
శతఘ్్న న్యాస్:  ఎచెచారలి 
నియోజకవరగొుం, రణసథిలుం 
ముండలుంలో జనసేన పార్టీ 
క్రియాశీలక సభయాత్ుం అుందజేసిన 
జనసేన నాయకులు డి చిరుంజీవి, 
చిని్న. ఈ కారయాక్రముంలో శ్రీరామ్, 
వుంకీ, సిుంధు మర్యు జనసేన 
కారయాకరతిలు పాల్గొనా్నరు.

తోటవడా గ్రామములో జనసేన క్రియాశీలక 
సభ్యతవి కిట్ల పంపణీ

శతఘ్్న న్యాస్:  బూరజి ముండలుం: ఆమదాలవలస నియోజకవరగొుం జనసేన పార్టీ 
నాయకులు కొతతికోట నాగేుంద్ర, కోరుకొుండ మలేలిశ్రరావు, ఎుంపీటీస్ అుంపిల్ విక్రమ్ 
ఆధ్రయాుంలో బూరజి ముండలుం, తోటవడా గ్రామములో జనసేన పార్టీ సభయాత్ుం మర్యు 
ఇన్సిరన్సి కిటలి పుంపిణీ కారయాక్రముం జర్గుంద. ఈ కారయాక్రముంలో జనసేన పార్టీ 
నాయకులు దూబ సుంగుంనాయుడు, కొతతికోట శ్రీన,సేపేన రమేష్, పటూ్నరు ప్రసాద్, 
కర్్నని రాజశేఖర్, రౌతు జగాగొరావు, వుంశీ, రాజశేఖర్, చుంట్, పైల జన, సి హెచ్ రాజు, 
సుంతు, గణ మర్యు కారయాకరతిలు, గ్రామ ప్రజలు పాల్గొనా్నరు. ఈ కారయాక్రముంలో పాల్గొని 
విజయవుంతుం చేసిన ప్రతి ఒకకుర్కి జనసేన పార్టీ తరప్న పేరుపేరునా హృదయపూర్క 
ధనయావాదములు తెల్యచేయడుం జర్గుంద.

వేలాద్ చేపలు మృతి చందడంతో మంచినీరు చరువు కలుషితం

అధికారుల నిర్లక్ష్యమే దీనికి కారణం: మాకీనీడి
శతఘ్్న న్యాస్: ఉమ్మడి తూరుపోగోదావర్ 
జిలాలి, పిఠాప్రుం పటటీణ ప్రజలకు ముంచి నీరు 
అుందుంచే చిత్రాడ పర్ధిలోగల చెరువులో 
వేలాద చేపలు చనిపోవడుంతో ముంచి నీరుకాసాతి 
కలుష్తమయిుందని, ఇద అధికారుల నిరలిక్షష్ుం వలనే 
జర్గుందని జనసేన పార్టీ పిఠాప్రుం నియోజకవరగొ 
ఇనాచార్జి మాకీనీడి శేషుకుమార్ సాథినిక జనసేన 
పార్టీ ఆపీసులో మీడియాలో ఆరోపిుంచ్రు. చేపలు 
చనిపోయి ఐదురోజులు గడచిన తరువాత ఎవర్కి 
తెయకుుండా స్క్రెట్ గా కుళిళాన చేపలన ట్రాకటీరలితో 
బయట పారవేయడుం జర్గుందని, ఐదురోజు కుళిళాన 
చేపలవలన ముంచినీరు ఎుంత కలుష్తుం అయి 
ఉుంటుంద్ పట్టీుంప్లేకుుండా శుద్ధ చేయకుుండా అదే 
నీట్ని ప్రజలకు అుందుంచడుం దారుణమని అసలే 

వరా్షకాలుం స్జనల్ వాయాదు టైమ్ లో ఇలాుంట్వి జరగకుుండా చూడవలసిన అధికారులకు 
నిరలిక్షష్ుం తగదని కోలిర్న్ లాుంట్వి వాడకుుండా ఆసము్మన దుర్్నియోగుం చేసుతినా్నరని 33 
కోటలి నిరా్మణుం ప్రజలకు ఉపయోగకరుంగాలే దని ప్షకులమైన గోదావర్ నీరు బదులు బోరు 
నీరు అుందసుతినా్నరని, రరా వాటర్ పైప్లైన కూడా పూర్తి చేయకుుండా కపిపోవేయడుంవలన 
గోదావర్ నీరు అుందుంచడుంలేదని ఇలాుంట్ విషయాలు ప్నరావృతుం కాకుుండా చూడాలని 
శేషుకుమార్ అనా్నరు.

కౌలు రైతు కుటుంబానిని పరామర్్శంచిన జనసేన
శతఘ్్న న్యాస్: రాయదురగొుం నియోజకవరగొుం, కణేకల్ ముండలుం నాగేపల్లి గ్రాముంలో 
యర్రగుడి నాగారుజిన (36) అనే కౌలురైతు పుంట నష్టీలతో అప్పోల బాధతాళలేక తన 
ఇుంట్లి ప్రుగులముందు తాగ ఆత్మహతయా చేసుకొని చనిపోయాడు. విషయుం తెలుసుకొన్న 
జనసేన పార్టీ ఇుంచ్ర్జి ముంజునాథ్ గౌడ వాళళా ఇుంట్కి వళిలి కుటుంబసభుయాలన 
పరామర్శిుంచి పదవేల రూపాయలు ఆర్థిక సహాయుం చేసి ప్రభుత్ుం నుండి రావాల్సిన 
పర్హారాని్న ఇపిపోసాతిమని భరోసా ఇవ్డుం జర్గుంద. కణేకల్ ముండల కని్నర్ ఎస్ 
రవి కుమార్ రాయదురగొుం ముండల కని్నర్ హర్ష పోరల్ నాయకులు రుంజిత్ కుమార్ 
తదతరులు పాల్గొనా్నరు. ఆత్మహతయా చేసుకొన్న రైతు కుటుంబాని్న అధికార పార్టీ 
నాయకులు కనీసుం పలకర్ుంచకపోవడుం చ్లా బాధాకరుం.
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