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

ముద్దుల మామయ్య మధ్యలోనే వదిలేస్తాడు
•విద్యార్థుల ఫీజు రీ ఎంబర్స్మంట్.. విదేశీ విద్యా దీవెన విషయంలో వంచన
•అన్ని వర్గాలను ప్రభుత్ం మోసం చేసంది
•ప్రభుత్ స్ందన కారయాక్రమం విజయవంతం అయితే ఇన్ని సమసయాలు ఎందుకు వస్తాయి?
•ప్రతి సమసయాను అధయాయనం చేస, పరిష్కరించేలా కృషి చేస్తాం
•ర్ష్టంలో ర్క్షస పాలనను తరిమి కొడద్ం
•ఈ ర్క్షస పాలన నుంచి ర్ష్ట్రాన్ని విముకతాం చేయాలి
•క్రిమినల్్స కు వంత పాడుతునని వైసీపీ ప్రజాప్రతిన్ధులు
•విజయవాడలో ‘జనవాణి’ కారయాక్రమం మొదటివారం ముగంపు సమావేశంలో శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్
శతఘ్ని న్యాస్:  ‘నేను మీ మావయయాను.. ఏదీ ఒకస్రి మామయాయా అనండి...’ అంటూ 
ముదుదులు పెటిటి మరీ పిల్లలకు మాయమాటలు చెబుతునని ముఖయామంత్రి విద్యార్థుల ఫీజు 
రీయింబర్స్మంట్ విషయంలో వారిన్ న్లువునా మోసం చేశారన్ జనసేన పారీటి అధయాక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ గార్ విమరి్శంచార్. విద్యార్థుల చదువు మధయాలో ఫీజు రీఎంబర్స్మంట్ సొముములు 
ఇవ్కుండా ఎందుకు దోబూచులాట ఆడుతునానిర్? అన్ ప్రశనించార్. ‘బాగా చదువుకోమన్ 
మాటలు చెబుతునని మావయయా చేతలో్ల మాత్ం డబుబులు ఎందుకు ఇవ్డం లేదు? మామయయా 
డబుబులు వేస్తాడు.. తమ చదువులు పూరతావుతాయి అన్ నమిము విదేశీ విదయాకు వెళ్్లన విద్యార్థులు మధయాలో ప్రభుత్ం ఉపకార వేతనం వేయకపోవడం వల్ల పడుతునని 
ఇబబుందులను మావయయా పటిటించుకోడా?’ అన్ న్లదీశార్. బీటెక్ చదువుతునని తేజశ్రీ అనే విద్యారిథున్ ఫీజు రీఎంబర్స్మంట్ సొముములు ప్రభుత్ం వేయకపోవడంతో.. 
కళ్శాల వేధంపులు తట్టికోలేక ఆతముహతయా చేసుకునని విష్టద సంఘటనకు ఈ ముదుదుల మామయయా ఏం సమాధానం చెబుతారన్ ప్రశనించార్. జనసేన పారీటి ఆధ్రయాంలో 
ఆదివారం విజయవాడలోన్ మాకినేన్ బసవపునయయా ఆడిటోరియంలో చేపటిటిన ‘జనవాణి’ మొదటి వారం కారయాక్రమం ముగంపు సందర్ంగా ఆయన ప్రసంగంచార్. ఈ 
సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ మాట్్లడుతూ “ప్రభుత్ం ప్రతి జిలా్లలో న్ర్హిసుతానని స్ందన కారయాక్రమం విజయవంతం అయితే, మా వదదుకు అసలు సమసయాలు ఏవీ 
ర్కుండా ఉండాలి కద్..! మొదటివారమే మొతతాం 427 మంది తమ సమసయాలను మా దృషిటికి తీసుకువచాచారంటే అరథుం ఏమిటి..? క్షేత్స్థుయిలో పరిసథుతి ఎలా ఉందో ఇది 
చెబుతుననిటే్ల కద్? 427 అరీజీలతో వచిచానవార్ బాధలతో, సమసయాలతో సతమతం అవుతునని లక్షల మందికి ప్రతిన్ధులు. మన ప్రజాప్రతిన్ధులకు ప్రజా సమసయాలపై తప్ 
అన్ని విషయాలో్లన్ తీరిక ఉంట్ంది. పుటిటిన రోజు సంబర్లకు, సదసు్సలకు, బూతులు తిటటిడాన్కి వారికి చాలా సమయం ఉంట్ంది. ప్రజా సమసయాలను తీరచాడాన్కి 
వారికి ఏమాత్ం తీరిక ఉండదు. మనం అంతా ఏకమై ఈ ప్రభుతా్న్ని న్లదీయకపోతే ఇంకా ద్ర్ణమైన పరిసథుతులో్లకి వెళ్తాం.
•వారిది ఓట్ల ఆర్టం..... మాది మంచి కోసం చేసే పోర్టం
ఒకరికి మేలు చేయాలనాని, ఒక సమసయాను పరిష్కరించాలనాని వైసీపీ నాయకులు ఎన్ని ఓట్్ల పడతాయి..? వారితో మనకి లాభం ఎంత అన్ ఆలోచిస్తార్. జనసేన మాత్ం 
ఒక సమసయాను పరిష్కరిసేతా ఎంత మందికి మంచి జర్గుతుంది అన్ మాత్మే కొలమానంగా తీసుకుంట్ంది. ఏదైనా ఒక సమసయా కోసం గళమెతితాతే ఆయా వర్గాల ఓట్్ల 
ఎన్ని పోతాయో.. ఎవరి మనోభావాలు దెబబుతింట్యో అన్ ర్జకీయ నాయకులు, ప్రజాప్రతిన్ధులు ఆలోచిసుతానానిర్. ఒక సమసయాను అందరి దృషిటికి తీసుకువెళ్్ల ద్న్పై 
ప్రభుత్ం మీద ఒతితాడి తీసుకుర్వాలంటే ఓట్ల ర్జకీయాన్ని నేను ఆలోచించను. కేవలం ప్రజలకు మేలు జరిగతే నాకు ఓట్్ల వచిచానా ర్కపోయినా విజయం స్ధంచినటే్ల 
భావిస్తాను.
•కీలకమైన సమసయాలు నా దృషిటికి వచాచాయి
వచిచాన అరీజీలో్ల ఎకు్కవగా వయావస్యం మీద, గృహ న్ర్ముణం మీద, విదయా మీద వచాచాయి. సరైన గట్టిబాట్ ధర లేక, ప్రభుత్ం నుంచి సరైన స్ందన లేక రైతులు 
అలా్లడుతునానిర్. టిడ్్క ఇళ్ళు ఇవ్డాన్కి సైతం ప్రభుతా్న్కి మనసు ర్వడం లేదు. లక్షల రూపాయలు ప్రభుతా్న్కి చెలి్లంచిన పేదలు దీన్ వల్ల చాలా ఇబబుందులు 
పడుతునానిర్. శాంతిభద్రతల సమసయా ద్ర్ణంగా ఉంది. ఏదైనా విషయం మీద న్లదీసనా, ప్రజాప్రతిన్ధులను ప్రశనించినా ప్రభుత్ పథకాలు న్లుపుదల చేసుతానానిర్. 
పోలీస్ కేసులు పెటిటి కక్ష స్ధసుతానానిర్. బంగార్ భవిత ఉనని విద్యార్థుల మీద కూడా ఇష్టటినుస్రం పోలీస్ కేసులు పెటిటి బెదిరించడం ద్ర్ణం. దీంతో యువత కూడా 
ఏదైనా ప్రశనించేందుకు ముందుకు ర్వడం లేదు. ఎసీ్స, ఎసీటి చట్టిన్ని సైతం న్రీ్రయాం చేసుతానానిర్. ప్రతి న్యోజకవరగాంలోన్ ఇదే పరిసథుతి ఉంది. ప్రకాశం జిలా్ల, గురజాల 
న్యోజకవరగాం, బ్రాహముణపలి్ల లో సరస్తీ పవర్ అండ్ మినరల్్స కంపెనీ కోసం 300 ఎకర్ల భూమి తీసుకొన్ తర్్త వారికి కనీసం ఉపాధ కలి్ంచకుండా పరిహారం 
ఇవ్కుండా వైసీపీ నాయకులు ఇబబుందులు పెడుతునానిర్. చాలా ప్ంతాల నుంచి మంచి నీర్ బాగాలేదన్ ఫిర్యాదులు వచాచాయి. మైలవరం, జగగాయయాపేట, కైకలూర్ 
లాంటి ప్ంతాలో్ల కూడా మంచినీటి నమూనాలను ప్రజలు తీసుకువచిచా మరీ చూపించడం బాధంచింది. లక్షల కోట్్ల డబుబులు ద్చుకోవడం.. దోచుకోవడం తప్, కనీసం 
ప్రజలకు మంచినీళ్్ల ఇవ్లేన్ పరిసథుతులో్ల ప్రభుత్ం ఉండడం శోచనీయం.

•అంతా బా్లక్ మెయిలింగ్... బెదిరింపులు
ఈ ప్రభుత్ం కాపులకు విపరీతమైన ద్రోహం చేసతాంది. కాపులు ఎదుర్ తిరిగతే కాపు 
కార్్రేషన్ కు వచేచా న్ధులు ఆపేస్తామన్ బెదిరింపులు చేసుతానానిర్. అలాగే ముస్లం వర్గాలకు 
చెందిన పథకాలను న్లుపుదల చేశార్. ఎసీ్స ఎసీటి సబ్ పా్లన్ న్ధులు మళ్్లంచడమే కాదు.. 
వారి సంక్షేమాన్కి ఉదేదుశంచిన 27 పథకాలను రదుదు చేశార్. దళ్తులు మావైపే అన్ 
చెపు్కొనే వైసీపీ ప్రభుత్ం వారిన్ వంచన చేసతాంది. దీన్పై ఎసీ్స మేధావులు ఆలోచించాలి. 
అలాగే ఆటో డ్రైవర్లకు 10,000 డబుబులు ఇచిచా, వివిధ చలాన్ల రూపంలో అంత కంటే 
ఎకు్కవగా డబుబులు దండుకుంట్నానిర్.
•బాబాస్హెబ్ అంబేద్కర్ మాటలు గుర్తాంచుకుంద్ం
ర్జాయాంగ న్ర్ముత, ప్రపంచ మేధావి డాకటిర్ బాబాస్హెబ్ అంబేద్కర్ చెపి్న మాటలను 
పాలకులు గుర్తాంచుకోవాలి. ‘పేదలపై మీ ప్రేమలు, అభిమానాలు వదుదు. వారి కోసం 
ఉదేదుశంచిన, వారి హకు్కలకు సంబంధంచిన చట్టిలను, ర్జాయాంగాన్ని పటిషటింగా అమలు 
చేయండి చాలు’ అనని మాటలు నేటి పాలకులు గుర్తాపెట్టికున్ ముందుకు స్గాలి. మీ 
ముదుదులు, అకు్కన చేర్చాకోవడాలు వదుదు. ప్రజల సమసయాలు తీరచాండి. పదేపదే ముదుదులు 
పెట్టికొనేవాళ్లను నమముదుదు. 

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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అర్జీల పరిష్కార ప్రక్రియ తక్షణం మొదలు
•రైతాంగం, విద్యార్థులు, ఎసీ్స, ఎసీటి, బీసీ, పేద వర్గాల నుంచి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ కు అరీజీలు
•సమసయాలను పరిష్కరించాలనే చితతాశుదిధి ర్ష్ట ముఖయామంత్రికి లేదు
•విజయవాడ మీడియా సమావేశంలో పీఏసీ ఛైరమున్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్

శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన పారీటి చేపటిటిన ‘జనవాణి’ కారయాక్రమాన్కి ప్రజల నుంచి విశేష 
స్ందన వచిచాందన్ పారీటి ర్జకీయ వయావహార్ల కమిటీ ఛైరమున్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ 
గార్ పేర్్కనానిర్. ఉదయం 10.30 గంటలకు ప్రంభమైన ఈ కారయాక్రమంలో భాగంగా 
పారీటి అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ బాధతుల నుంచి 427 అరీజీలను సీ్కరించారన్ 
తెలిపార్. సీ్కరించిన పిటిషన్లలో ఎకు్కవగా వయావస్య, రవెన్యా, మున్్సపల్, 
పంచాయతీర్జ్, హౌసంగ్, ఆరోగయా శాఖల నుంచి వచాచాయన్ వెల్లడించార్. ఆదివారం 
స్యంత్ం జనవాణి కారయాక్రమం అనంతరం మాకినేన్ బసవ పుననియయా ఆడిటోరియంలో 
జరిగన మీడియా సమావేశంలో మాట్్లడార్. ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ 
గార్ మాట్్లడుతూ “స్మానుయాల ఇబబుందుల గురించి స్ందించాలి్సన బాధయాత, కరతావయాం 
ప్రభుత్ పెదదులు, అధకార యంత్ంగంపై ఉంది. వైసీపీ అధకారంలోకి వచిచాన ఈ 
మూడేళ్లలో ముఖయామంత్రి... స్మానుయాడికి అందుబాట్లో లేకపోవడం చాలా బాధాకరం. 
జిలా్ల పరయాటనలకు వెళ్్లనపు్డు వేలమంది పోలీసుల పహార్, బారికేడ్ల సహాయంతో ఎవరినీ 
దగగారకు ర్నీయడంలేదు. న్జంగా ముఖయామంత్రికి చితతాశుదిధి ఉంటే వారంలో ఒక రోజో, 
గంటో స్మానుయాలకు అందుబాట్లో ఉంటే చాలా వరకు సమసయాలు పరిష్ట్కరమయ్యావి.
•అరీజీలను ప్రభుత్ం దృషిటికి తీసుకువెళ్్ల ఒతితాడి పెంచుతాం
విజయవాడ నగరం, కృష్టణా, గుంటూర్ జిలా్లల నుంచి ఎకు్కవ సంఖయాలో అరీజీలు వచాచాయి. 
విజయవాడకు చాలా దూరంలో ఉనని విశాఖపటనిం నుంచి కూడా అరీజీలు వచాచాయి. 
సమయాభావం వల్ల ద్ద్పు 150 పిటీషను్ల సీ్కరించలేకపోయాం. వాళ్లందరికీ 
ఒకటే రిక్్స్టి చేసుతానానిం.. వచేచా ఆదివారం ఇదే ఆడిటోరియంలో జనవాణి కారయాక్రమం 
న్ర్హిస్తాం. ద్న్న్ సది్న్యోగం చేసుకోవాలన్ కోర్కుంట్నానిం. ఈ రోజు సీ్కరించిన 

అరీజీల పరిష్ట్కర ప్రక్రియ రేపటి నుంచి పారీటి కార్యాలయంలో మొదలవుతుంది. సమసయాల పరిష్ట్కరం కోసం అన్ని ప్రభుత్ శాఖలకు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారే స్యంగా లెటర్్స ర్స్తార్. 
ఈ అరీజీలో్ల ఉనని సమసయాలను ప్రభుత్ం దృషిటికి తీసుకువెళ్్ల ఒతితాడి పెంచుతాం.
•ఆదర్శవంతమైన న్రణాయం తీసుకునానిర్
ప్రకాశం జిలా్లలో జనసేన పారీటి కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ కారయాక్రమం జర్గుతునని రోజే శ్రీ బాలినేన్ వినోద్ రడిడి అనే కౌలు రైతు అపు్ల బాధ తాళలేక పుర్గుల మందు తాగ 
ఆతముహతయాకు పాల్డాడిర్. ఆయన భారయా శ్రీమతి అపరణా ప్రియ కూడా అదే పుర్గుల మందు తాగ ఆతముహతాయాయతనిం చేశార్. ఆమె ఇపు్డు ఆస్త్రిలో చికిత్స పందుతునానిర్. 
ఆతముహతయాకు పాల్డడి వినోద్ రడిడి బిడడిలు జనవాణి కారయాక్రమాన్కి వచాచారన్ తెలియగానే శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ వారికి లక్ష రూపాయల ఆరిథుక స్యం అందించడం చాలా గొప్ 
న్రణాయం. ఆయన తీసుకునని ఈ న్రణాయంతో ర్జకీయాలో్ల ఉనని ఎందరికో ఆదర్శవంతంగా న్లిచార్. జనసేన పారీటి అంటే అధకారంలోకి వసేతానే సమసయాలపై స్ందిస్తామన్ కాదు. 
స్మానుయాడు ఎక్కడ, ఎట్వంటి ఇబబుందులకు గురైనా వాళ్లకు అండగా న్లబడతామన్” అనానిర్.

మన పర్గున ఉనని శ్రీలంక పరిసథుతికి కారణం అక్కడ వనర్ల లోపం కాదు నాయకత్ లోపం. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిసథుతి కూడా అలాగే ఉంది. పూరితా స్థుయి వనర్లు 
ఉననిప్టికీ నాయకత్ం మాత్ం వచేచా ఎన్నికలో్ల ఎలా గెలవాలి అనని ద్న్పైనే దృషిటి పెడుతుంది తప్.. ప్రజా సమసయాలు తీరచాడాన్కి కాదు. వచేచా ఎన్నికలో్ల ఎవరిని ఎలా 
ఇబబుంది పెట్టిలి? ఓటర్లను తిమిమున్ బమిము చేస మన వైపు ఎలా తిపు్కోవాలి అనని కాంక్ష తప్, ఏ ప్రజా ప్రయోజనం ఈ ప్రభుతా్న్కి లేదు.
•అదు్తాలు చేస్తానన్ చెప్ను
నాకు ఒక అరీజీ ఇవ్గానే అది పరిష్ట్కరం అవుతుందన్ చాలామంది అనుకుంట్ర్. అది ప్రజలకు నాపై ఉనని నమముకం. నేను వెంటనే అదు్తాలు చేసేస్తాను.. అనీని 
పరిష్కరిస్తాను అన్ చెప్డం లేదు. కచిచాతంగా నా దృషిటికి వచిచాన సమసయాలను పదిమంది దృషిటికి తీసుకు వెళ్్లలా ప్రయతినిస్తాను. ఆ సమసయా విసతాృతం అయ్యాలా చూస్తాను. 
దీన్వల్ల ప్రభుత్ంపై కూడా ఒతితాడి పెర్గుతుంది. దీంతోపాట్ అధకార్లు కచిచాతంగా ఈ సమసయాలు పరిష్కరించేలా ప్రతేయాక ఫాలో అప్ ఉంట్ంది. ఆ ప్రక్రియను 
విశ్ంత ఐఏఎస్ అధకారి, జనసేన నాయకులు శ్రీ వర ప్రస్ద్ గారి ఆధ్రయాంలో న్ర్హిస్తాం. ఒక బాధయాతతో సమసయాలను క్షేత్స్థుయిలో పరిష్ట్కరమయ్యాలా మాత్ం 
చూస్తాం. వైసీపీ నాయకులు పూరితాగా క్రిమినల్్స ను వెనకేసుకొచేచా పన్లో పడాడిర్. ఈ రోజు వచిచాన ఓ అరీజీలో ఐదేళ్ల బిడడి జీవితం పాడు చేసన ఓ అధకార పారీటి 
నాయకుడిపై ఇప్టివరకు కనీసం కేసు పెటటికపోవడం ఆశచారయాం కలిగంచింది. కనీసం ఇచిచాన ఫిర్యాదును తీసుకోకపోవడం మరీ విచిత్ం. క్రిమినల్్స ను వేనకేసుకొసుతానని 
ఈ పాలకులను చూసేతా మనకు ఎందుకు కోపం ర్వడం లేదు. మనలో ధైరయాం లేక గండాలకు, దగాకోర్లకు భయపడుతునానిర్? ఈ పదధితిన్ కచిచాతంగా జనసేన బ్రేక్ 
చేసుతాంది. మేం అధకారంలోకి వసేతా బలంగా లా అండ్ ఆరడిర్ ను అమలు చేస్తామన్ హామీ ఇసుతానాని. తపు్ చేసన వాడి తోలు తీసేలా శాంతిభద్రతలు ఉంట్యన్ మాత్ం 
కచిచాతంగా చెప్గలను.
•ఈ ర్క్షస పాలన నుంచి ర్ష్ట్రాన్ని బయటకు తీసుకుర్వాలి
ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్రాన్కి వైసీపీ హాన్కరం అననిమాట నేను ఎపు్డ్ చెపా్ను. ప్రసుతాతం ర్ష్టంలో ర్క్షస పాలన నడుసతాంది. దీన్ నుంచి ర్ష్ట్రాన్ని బయటకు తీసుకుర్వాలి. 
బలమైన భావజాల సమూహం ఉనని నాయకులంతా కలిసేతానే మళ్్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ కు పునర్్భవం వసుతాంది. జనసేన నాయకులకు చెపే్ది ఒక్కటే సమసయాలో్ల ఉనని ప్రజల 
కోసం న్లబడండి. కచిచాతంగా మనకు ఓట్ అడిగే హకు్క వసుతాంది. న్రంతరం ప్రజలతో మమేకమై పన్ చేసుకొన్ వెళ్లడాన్కి అంతా సదధిమై ఉంద్ం” అనానిర్.
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అందరి గండెలోలో అల్లోరి సీతారామరాజు స్ఫూరితా నిలిచే ఉంటంది
శతఘ్ని న్యాస్: ఆజాదీ కా అమృతోత్సవ్ కారయాక్రమాలో్ల భాగంగా భీమవరంలో 30 అడుగుల అలూ్లరి 
సీతార్మర్జు గారి విగ్రహ ఆవిష్కరణకు వసుతానని ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారికి జనసేన 
తరఫున, జనసైన్కుల తరఫున, ర్ష్ట ప్రజల తరఫున మనస్ఫూరితాగా శుభాభినందనలు తెలియచేస్తా 
స్్గతం పలుకుతునానినంటూ జనసేన పారీటి అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశార్. 
మనందరి గుండెలో్ల స్ఫూరితాన్ న్ంపే అలూ్లరి సీతార్మర్జు గారి విగ్రహావిష్కరణకు శ్రీ నరేంద్ర మోదీ 
గార్ వసుతాండడం ఆనందద్యకం. ప్రతేయాకంగా భీమవరంలో పోటీ చేసన నాకు ఈ వేడుక ప్రతేయాకం. ఈ 
కారయాక్రమాన్కి నాకు ప్రతేయాకంగా ఆహా్నం పంపినందుకు కేంద్ర మంత్రి శ్రీ కిషన్ రడిడి గారికి మనస్ఫూరితాగా 
కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంట్నానిను. సమవారం జరగబోయ్ కారయాక్రమంలో జనసేన ప్తిన్ధయాం 
వహించాలన్ పారీటి నాయకులకు స్చించాను. ఈ విగ్రహావిష్కరణతో ముఖయాంగా దక్షిణ భారత దేశంలో 
ఒక మహా యోధుడయిన అలూ్లరి సీతార్మర్జు గారి తాలూకు గొప్తనం ప్రపంచం యావతుతా 
తెలుసుతాంది. ఆ విధంగా మనందరం ఎంతో అదృషటివంతులం. ఇలాంటి సందర్్న్ని పురస్కరించుకున్ 
ర్ష్ట్రాన్కి వసుతానని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారికి మరోమార్ తెలుగు ప్రజల తరఫున, ఆంధ్రా ప్రజల తరఫున 
కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుతానానినన్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ పేర్్కనానిర్.

జనవాణి – జనసేన భరోస్ కార్యక్రమానికి భార్ స్ందన
•శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ చెంతకు వెలు్లవెతితాన సమసయాలు
•సమసయాలు చెపు్కునేందుకు పెదదు సంఖయాలో తరలివచిచాన ప్రజలు
•ఏళ్ల తరబడి అపరిష్కృతంగా ఉనని సమసయాలు
•పాలకుల న్ర్లక్షష్ంతో ఎదురవుతునని సమసయాలు
•అధకార పారీటి ద్ష్టికాలపై పెదదు ఎతుతాన ఫిర్యాదులు
•టిడ్్క గృహాలు కేట్యించలేదంటూ పదుల సంఖయాలో అరీజీలు
•విద్యార్ధిలు, ఉదోయాగుల సమసయాలపైనా వినతులు
•పంట నష్టటిలు, పాలకుల న్ర్లక్షష్ంపై అననిద్తల మండిపాట్
•వయావస్య, రవెన్యా, విదయా, మున్్సపల్ శాఖల సమసయాలపై ఎకు్కవ అరీజీలు
•గ్రామాలో్ల గతుకుల రహద్ర్లపై విననిపాలు
•సమసయాలు చెపు్కొనేందుకు భారీ కూయా లైను్ల
•427 మంది నుంచి నేర్గా అరీజీలు సీ్కరించిన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
•జనవాణి వేదికపై కౌలు రైతు బిడడిలకి రూ.లక్ష ఆరిధిక స్యం
శతఘ్ని న్యాస్: బీసీల సంక్షేమాన్నిఈ ప్రభుత్ం గాలికి వదిలేసంది..ఎసీ్స, ఎసీటి సబ్ పా్లన్ న్ధులు దురి్న్యోగం అవుతునానియి... మైనారిటీలను న్ర్లక్షష్ం చేసుతానానిర్... మాకు 
ఫీజు రీ ఎంబర్్స మెంట్ ర్వడం లేదు...కాపు కారో్రేషన్ నుంచి విదేశీ విదోయాననితి పథకాన్ని న్లిపివేశార్.. సంచార జాతులమైన మా పై ద్డులు చేసుతానానిర్.. అయినా పోలీసులు 
పటిటించుకోవడం లేదు.
- జనవాణి... జనసేన భరోస్ కారయాక్రమంలో వివిధ సంఘాల ప్రతిన్ధులు, బాధత ప్రజలు జనసేన పారీటి అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి దగగార తమ సమసయాలు విననివించుకునానిర్. 
దివాయాంగులను ఈ ప్రభుత్ం పటిటించుకోవడం లేదు.. కిడ్ని వాయాధగ్రసుతాలిని ముప్తిప్లు పెడుతోంది.. ఫించను్ల ఎతేతాసంది.. డయాలసస్ కేంద్రాలు అందుబాట్లో లేవు.. రోగం వసేతా సీఎం 
రిలీఫ్ ఫండ్ కోసం కాళ్లరిగేలా తిపు్కుంట్నానిర్.. ప్ణంతక వాయాధతో బాధపడుతునాని పాలకులకు కన్కరం కలగడం లేదు.. అన్ బాధతులు చెబుతుంటే శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ 
చలించి పోయార్.
విజయవాడ మాకినేన్ బసవపుననియయా ఆడిటోరియంలో ఆదివారం జనసేన పారీటి అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ న్ర్హించిన జనవాణి – జనసేన భరోస్ కారయాక్రమాన్కి విశేష 
స్ందన లభించింది. ఏళ్ల తరబడి తిషటి వేసన ఎనోని సమసయాలు, పాలకుల న్ర్లక్షయాన్కి ముందుకు కదలన్ సమసయాలు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి చెపు్కుంటే ఖచిచాతంగా పరిష్ట్కరం 
లభిసుతాందనని నమముకంతో వివిధ వర్గాల ప్రజలు సమసయాలు చెపు్కునేందుకు మాకినేన్ బసవపుననియయా ఆడిటోరియంకు కూయా కట్టిర్. ఒక దశలో సమసయాలు చెపు్కోవడాన్కి వచిచాన 
బాధతులతో కిలోమీటర్ల మేర కూయాలైను్ల దర్శనమిచాచాయి. జనవాణి – జనసేన భరోస్ కారయాక్రమాన్ని అనుకునని సమయం కంటే రండు గంటల పాట్ పడిగంచినప్టికీ సమసయాలతో 
వచేచా వారి కూయా లైను్ల పెర్గుతూనే ఉనానియి. ఉదయం పదిననిర నుంచి స్యంత్ం 5 గంటల వరకు ఏకద్టిగా ప్రజా సమసయాలు వినని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి 427 అరీజీలు వచాచాయి.
•ఆతముహతయా చేసుకునని కౌలు రైతు కుట్ంబాన్కి భరోస్
కృష్టణా, గుంటూర్, ప్రకాశం జిలా్లలతోపాట్ ఇతర జిలా్లల అననిద్తలు ప్రభుత్ం నుంచి ఎదురవుతునని ఇబబుందులు వివరించేందుకు జనవాణి – జనసేన భరోస్ కారయాక్రమాన్కి 
తరలివచాచార్. పంట తగులబడిపోతే ఈ-క్రాప్ వరితాంచదనానిరన్ ఓ మహిళ్ రైతు వాపోగా, మొనీని మధయా ముఖయామంత్రిగార్ ఆర్్టంగా బటన్ నొకి్క విడుదల చేసన బీమా సొముములు 
తమకు అన్ని అర్హతలు ఉనాని ర్లేదన్ మరికొంత మంది రైతులు చెపా్ర్. కోల్డి సటిరేజ్ లు లేక, గట్టిబాట్ ధర ర్క పడుతునని కష్టటిలు చెపు్కునానిర్. గట్టిబాట్ ధర ర్క పడుతునని 
ఇబబుందులు, కౌలు రైతుల సమసయాలు రైతులు వివరించార్. గత నెల 19వ తేదీన ప్రకాశం జిలా్ల, ఇంకొలు్ల మండలం, వంకాయలపాడు గ్రామాన్కి చెందిన కౌలు రైతు శ్రీ బాలినేన్ 
వినోద్ రడిడి ఆతముహతయాకు పాల్డడంతో పాట్ అతన్ భారయా ఆతముహతయాయతనిం చేస చావుబతుకుల మధయా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పందుతునని విషయాన్ని తెలుసుకున్ జనవాణి – జనసేన 
భరోస్ వేదికపై ఆ రైతు కుమార్లను పర్మరి్శంచార్. వారికి జనసేన పారీటి తరఫున రూ. లక్ష ఆరిథుక స్యాన్ని చెక్ రూపంలో అందచేశార్.
టిడ్్క గృహాల న్ర్ముణం పూరతాయినప్టికీ ఏళ్ల తరబడి వాటిన్ తమకు కేట్యించకుండా ప్రభుత్ం ఇబబుందులు పెడుతునని అంశంపై పటటిణ ప్ంత వాసులు అరీజీలు సమరి్ంచార్. 
విద్యార్ధిలు వైసీపీ ప్రభుత్ం ఫీజు రీఎంబర్్స మెంట్ న్లిపివేసన విషయాన్ని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి దృషిటికి తీసుకువచాచార్. ప్రభుత్ పాఠశాలలో్ల విద్యార్ధిలకు ఎదురవుతునని ఇబబుందులపై 
కూడా ఫిర్యాదులు వచాచాయి. కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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జిల్లోకో దివా్యంగల పునరావాస కంద్ం ఏరా్ట చేయాలి
*రూ.15 వేల పింఛను ఇవా్లన్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ డిమాండ్
శతఘ్ని న్యాస్: దివాయాంగుల కోసం ప్రతి జిలా్ల కేంద్రంలో ఒక పునర్వాస కేంద్రం ఏర్్ట్ చేయాలన్ 
జనసేన పారీటి అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ కోర్ర్. ముఖయామంత్రి సహాయ న్ధలో బలమైన 
శాతం దివాయాంగులకు కేట్యించాలనానిర్. దీర్ఘకాలిక వాయాధులతో బాధపడుతునని వారికి రూ. 15 వేల 
ఫించన్ ఇవా్లన్ ప్రభుతా్న్ని డిమాండ్ చేశార్. జనవాణి కారయాక్రమంలో దివాయాంగుల వెలేఫూర్ సొసైటీ 
సభుయాలు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిన్ కలిశార్. ప్రభుత్ం నుంచి ఆదరణ కర్వైన పరిసథుతులో్ల దీర్ఘకాలిక 
రోగాలతో బాధ పడుతునని దివాయాంగులు, వారి కుట్ంబాలు పడుతునని ఇబబుందులను వివరించార్. 
ప్రభుత్ం నుంచి కనీస సదుపాయాలు అందేలా ఒతతాడి తేవాలన్ కోర్ర్. అనంతరం దివాయాంగుల 
సమసయాల మీద శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ స్ందిస్తా... విధవశాతుతా ప్రతేయాక పరిసథుతులో్ల దివాయాంగులుగా 
పుటిటిన వారి బాధను చూసేతా చాలా బాధ కలుగుతుంది. ఎనోని సందర్్లో్ల దివాయాంగుల కష్టటిలు విన్ 
చలించిన వాడిన్. చిననితనంలో బిడడిలిని అంతా మోస్తార్? వయసు పెరిగనప్టికీ పస బిడడిల మాదిరి 
చూసుకోవాలంటే అలాంటి బిడడిలిని కనని తలి్లదండ్రుల బాధ వరణాణతీతం. తలి్లదండ్రులు న్స్సహాయ 
సథుతికి వెళ్్లపోతార్. మజిల్ డిసనిఫీ లాంటి వాయాధులు సకితే కండర్లు బలం కోలో్య్ పరిసథుతి. 
ప్రభుత్ంలో 151 మంది ఎమెములేయాలు, 30 మందికి పైగా పార్లమెంట్ సభుయాలు ఉండి అలాంటి వారికి 
ఎంత చేయాలి. పోర్ట యాత్లో ఎంతో మంది ప్రభుత్ ఆదరణ లేక తాము పడుతునని ఇబబుందులు 
వివరించార్. కదలలేన్ సథుతిలో ఉనని వారికి ర్జధాన్ అమర్వతిలో ప్రభుత్ం తరఫున పునర్వాస 
కేంద్రం ఏర్్ట్ చేయాలనని డిమాండ్ మా ముందుకు వచిచాంది. జనసేన పారీటి తరఫున ప్రతి జిలా్లలో ఒక పునర్వాస కేంద్రం ఏర్్ట్ చేయాలన్ కోర్తునానిం. ఎన్నికల సమయంలో 
జనసేన పారీటి మేన్ఫెసటిలో దివాయాంగులకు ప్రతేయాక స్థునం కలి్ంచాం. దివాయాంగులకు ఒక వీల్ చైర్ ఇచిచా వదిలేసుతానానిం. వారిలో చాలా మంది మేధావులు ఉంట్ర్. వారికి ప్రతేయాకంగా 
స్యం ఉపాధ అవకాశాలు కలి్ంచాలి. వారి భారం మొతతాం కుట్ంబ సభుయాల మీద పడకుండా చూడాలి. ప్రతి నెలా ఫించన్ తో పాట్ ఎలకి్రాకల్ వీల్ ఛైర్్ల, వారి కోసం ప్రతేయాకంగా 
కేర్ టేకర్లను ఏర్్ట్ చేయాలి. వైసీపీ ప్రభుత్ం మీద ఒతితాడి తీసుకువచిచా దివాయాంగులకు నాయాయం జరిగే ఏర్్ట్ చేస్తామన్ అనానిర్.
దివాయాంగులు, తీవ్ర అనారోగయాంతో ఉనని వార్, వృదుధిలు తమ సమసయాలు చెపు్కోవడాన్కి జనవాణి కారయాక్రమాన్కి వచిచాన సందర్ంలో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ స్యంగా వేదిక దిగ 
బాధతుల చెంతకు వెళ్్ల వారి సమసయాలు ఆలకించార్. ఓపికగా కింద కూర్చాన్ దివాయాంగుల సమసయాలు వినడంతో పాట్ వారి కోరిక మేరకు ప్రతేయాకంగా ఫోటోలు దిగార్.

ఫ్లోరైడ్ బాధితుల గోడు పట్టని పాలకులు
*కిడ్ని వాయాధగ్రసుతాల అవసథులు వరణానాతీతం
*వాయాధపీడితుల పక్షన న్లబడతామంటూ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ వాగాదునం
శతఘ్ని న్యాస్:కాలుషయా రహితమైన నీర్ తాగడం కనీస మానవ హకు్క.. ప్రభుతా్ల న్ర్లక్షష్ం కారణంగా ఎంతో 
మందికి ఈ హకు్క దూరం అవుతోందన్ జనసేన పారీటి అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ విమరి్శంచార్. సమసయాలు 
ఎతితా చూపే వారిన్ బూతులు తిటటిడం మీద ఉనని శ్రదదు నేటి పాలకులకు సమసయాల పరిష్ట్కరం మీద లేదన్ అనానిర్. 
ప్రకాశం జిలా్ల, కన్గరి న్యోజకవరగాం, పీసీ పలి్ల ప్ంతాన్కి చెందిన ఫో్లరైడ్ బాధతుల సమసయా జనవాణి – జనసేన 
భరోస్ కారయాక్రమంలో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి దృషిటికి వచిచాంది. ఫో్లరోసస్ కారణంగా కిడ్ని వాయాధగ్రసుతాల సంఖయా 
పీసీపలి్ల ప్ంతంలో తీవ్రంగా ఉననిప్టికీ ప్రభుత్ ఆసుపత్రిలో డయాలసస్ కేంద్రం లేదన్ బాధతులు చెపా్ర్. ఈ 
సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ మాట్్లడుతూ.. ప్రకాశం జిలా్లలో రూ. 150 కోట్్ల ఖర్చాపెటిటి ఒక ఎమెములేయా స్థునం 
గెలిచే నాయకులకు ప్రజా సమసయాల మీద మాత్ం దృషిటి స్రించే సమయం లేదు. ఉద్దునం, నలగాండ తర్్త ప్రకాశం 
జిలా్ల కన్గరి న్యోజకవరగాం, పీసీ పలి్ల ప్ంతంలో ఫో్లరైడ్ సమసయా తీవ్రత ఉంది. చినని వయసులోనే కాళ్్ల వంకర్్ల 
పోతునని దయనీయ పరిసథుతులు ఉనానియి. ఉద్దునం వెళ్్లన తర్్తే సమసయా తీవ్రత అరధిమయియాంది. కిడ్ని వాయాధగ్రసుతాలకు 

ప్రభుత్ం నుంచి రూ. 10 వేలు ఫించన్, మందులు ఉచితంగా అందించాలి. డయాలసస్ న్మితతాం ఇంటి నుంచి ప్రతేయాక వాహనంలో తీసుకువెళ్్ల పూరతాయిన తర్్త తిరిగ ఇంటి వదదు 
దించాలి. ఇపు్డు కిడ్ని వాయాధగ్రసుతాలను పటిటించుకునే నాధుడు లేడు. ఖర్చాలకు డబుబు ఇవ్డం లేదు. డయాలసస్ కి వెళ్్ల వారికి వాహనాలు పంపడం లేదు. ర్త్రిళ్్ల డయాలసస్ తర్్త 
అక్కడే వదిలేస వసుతానని సందర్్లు ఉనానియి. అక్కడి నుంచి తిరిగ వచేచాందుకు ఖర్చా పెట్టికోలేక, మందులు కొనుకు్కనేందుకు డబుబు లేక వాయాధగ్రసుతాలు ఇబబుంది పడుతునని విషయాలు 
మా దృషిటికి వచాచాయి. జనసేన పారీటి కన్గరి ప్ంతంలో కిడ్ని బాధతులకు ఖచిచాతంగా అండగా న్లబడుతుంది అన్ అనానిర్.
కృష్టణా జిలా్ల, తిర్వూర్ న్యోజకవరగాం, ఎ.కొండూర్ మండల పరిధలోన్ లంబాడ తండాలో్ల కిడ్ని వాయాధగ్రసుతాలు డయాలసస్ కేంద్రం అందుబాట్లో లేక పడుతునని ఇబబుందులను, గత ఆర్ నెలలుగా 
రూ. 10 వేల ఫించన్ న్లిపివేసన విషయాన్ని, తమ ప్ంతాన్కి కేట్యించిన డయాలసస్ సంటర్ ను స్థున్క అధకార పారీటి నాయకులు తరలించుకుపోయిన విషయాన్ని బాధతులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
గారికి వివరించార్.

విదేశీ విదోయాననితి పథకం న్లిపివేతతో విద్యార్ధిలకు ఎదురవుతునని సమసయాలను మైనారిటీ, కాపు సంఘాలు వివరించాయి. గ్రామాలో్ల రహద్ర్లు, మౌలిక వసతుల కల్న మీద భారీ 
ఎతుతాన అరీజీలు అంద్యి.

అధకార పారీటి ద్షిటికాలు, దౌరజీనాయాలపైనా, ర్ష్టంలో శాంతి భద్రతల దుసథుతిపైనా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అరీజీలు భారీగా 
వచాచాయి. ముఖయామంత్రి తాడేపలి్ల పాయాలెస్ చుట్టిపక్కల ఇళ్్ల ఖాళ్ చేయించిన విషయంపై జనసేన పారీటికి ఫిర్యాదు చేసనందుకు 
ప్రభుత్ం నుంచి ఎదురైన వేధంపులపై ఆ ప్ంత యువతి శవశ్రీ జనవాణిలో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి దృషిటికి తీసుకువచాచార్. 
కైకలూర్ న్యోజకవరగాం కాళ్ల గ్రామంలో అధకార పారీటి నాయకుల ద్షిటికాలకు పడుతునని ఇబబుందులను ఆ గ్రామసుతాలు 
చెపు్కునానిర్. గ్రామ స్థుయిలో ఎదురవుతునని వేధంపులను వివరించార్.
ప్రకాశం జిలా్ల, కన్గరి, కృష్టణా జిలా్ల, తిర్వూర్, మైలవరం, జగగాయయాపేట గ్రామాలో్ల భూగర్ జలాల కాలుషయాంతో కిడ్ని 
వాయాధులు ప్రబలి వార్ పడుతునని ఇబబుందులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి దృషిటికి వచాచాయి. కిడ్ని వాయాధగ్రసుతాలకు ప్రభుత్ం 
నుంచి అంద్లి్సన ఫించను్ల, డయాలసస్ సౌకర్యాలు అందడం లేదన్ బాధతులు వాపోయార్. ప్రభుత్ం నుంచి సౌకర్యాలు 
అందేలా ఒతతాడి తేవాలన్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిన్ వేడుకునానిర్.
విజయవాడ ఆటో నగర్ కారిముక సంఘాలు, ఆటో ఓనర్్ల, వర్కర్్స యూన్యన్ల సభుయాలు.. టైలర్్ల.. వెలిగొండ భూ న్ర్్సతులు, 
వరికపుడిసల ప్జెకుటి స్ధన సమితి సభుయాలు అరీజీలు ఇచాచార్. ప్రతి సమసయాను ఓపికగా వినని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ 
బాధతుల పక్షన ప్రభుత్ంపై పోర్టం చేస్తానన్ హామీ ఇచాచార్.

దివాయాంగులు, వృదుదులు, కిడ్ని వాయాధులు లాంటి తీవ్ర అనారోగయా సమసయాలతో ఇబబుందులు పడుతునని వార్ సమసయాలు విననివించుకోవడాన్కి వచిచానపు్డు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ వేదికపై 
నుంచి దిగ స్యంగా బాధతుల వదదుకు వెళ్్ల వారి సమసయాలు ఆలకించి, అరీజీలు సీ్కరించార్.
ఈ కారయాక్రమంలో పారీటి పీఏసీ ఛైరమున్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గార్, పీఏసీ సభుయాలు శ్రీ కొణిదల నాగబాబు గార్, విశ్ంత ఐఏఎస్ అధకారి, పారీటి నేత శ్రీ డి.వరప్రస్ద్, పలిట్ బూయారో 
సభుయాలు శ్రీ అర్హం ఖాన్, కోశాధకారి శ్రీ ఎ.వి. రతనిం, ప్రధాన కారయాదర్్శలు శ్రీ చిలకం మధుస్దన్ రడిడి, శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమార్, పారీటి కారయాక్రమాల న్ర్హణ విభాగం కనీ్నర్ 
శ్రీ కళ్యాణం శవశ్రీన్వాస్, చేనేత వికాస విభాగం ఛైరమున్ శ్రీ చిల్లపలి్ల శ్రీన్వాస్, విజయవాడ నగర అధయాక్షులు శ్రీ పోతిన వెంకట మహేష్, కృష్టణా జిలా్ల అధయాక్షులు శ్రీ బండ్రెడిడి ర్మకృషణా, 
గుంటూర్ జిలా్ల అధయాక్షులు శ్రీ గాదె వెంకటేశ్రర్వు, ప్రకాశం జిలా్ల అధయాక్షులు శ్రీ షేక్ రియాజ్, పారీటి కారయాదర్్శలు శ్రీ అమిముశెటిటి వాసు, శ్రీ బేతపూడి విజయ్ కుమార్, సంయుకతా 
కారయాదరి్శ శ్రీ రవికాంత్ తదితర్లు పాలగానానిర్.

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

అధికారం ఉంటేనే సమస్యలు వంటామని చెప్ం
*జనసేన ఎపు్డూ ప్రజల మధయాన ఉంటూ.. ప్రజా సమసయాలు పరిష్కరిసుతాంది
*“జనవాణి – జనసేన భరోస్” కారయాక్రమ ప్రంభోత్సవంలో జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన పారీటి ఎపు్డూ ప్రజల మధయాన ఉంటూ, ప్రజల వదదుకు వెళ్్ల సమసయాల 
పరిష్ట్కర్న్కి కృషి చేసుతాందన్, అధకారంలో ఉంటేనే చేస్తామన్ చెప్దన్ జనసేన పారీటి అధయాక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ స్షటిం చేశార్. అధకారం లేకపోయినా ప్రజా సమసయాల పరిష్ట్కర్న్కి 
చితతాశుదిదుతో పన్ చేస్తామన్ చెపా్ర్. ఆదివారం విజయవాడలోన్ మాకినేన్ బసవపుననియయా 
ఆడిటోరియంలో “జనవాణి – జనసేన భరోస్” కారయాక్రమం ప్రంభించార్. ప్రజా సమసయాలపై 
ప్రతయాక్షంగా వినతులు సీ్కరిసుతానానిర్. మొదటి సమసయాగా ముఖయామంత్రి భద్రత పేరిట తాడేపలి్లలో 
40 ఏళ్్లగా న్వాసం ఉంట్నని తమను ఖాళ్ చేయించి, పరిహారం చెలి్లంపు వయావహారంలో అక్రమాలకు 
పాల్డిన విషయాన్ని శ్రీమతి శవశ్రీ అనే మహిళ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి దృషిటికి తీసుకువచాచార్. 
సమసయాను గతంలో జనసేన పారీటి దృషిటికి తీసుకువచిచాన తర్్త తన అనని అనుమానాస్ద సథుతిలో 
మృతి చెందితే ఇప్టి వరకు పోసుటిమారటిం రిపోర్టి కూడా అందకుండా అధకార పారీటి నాయకులు 
ఇబబుంది పెడుతునని విషయాన్ని ఆయనకు చెపు్కునానిర్. సమసయాను స్వధానంగా వినని అనంతరం 

శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ మాట్్లడుతూ..
• వైసీపీ క్రిమినల్్స కి వంత పాడుతోంది
ఏడాది క్రితం శ్రీమతి శవశ్రీ అనే ఆమె జనసేన పారీటి కార్యాలయాన్కి వచిచా సమసయా చెపు్కునని రండు రోజులకే ఆమె ఇలు్ల కూలేచాశార్. అక్రమ కేసులు బనాయించార్. ఆమె సదర్డు శ్రీ 
అన్ల్ కుమార్ ఇంటి నుంచి పన్ న్మితతాం బయటకు వెళ్్ల మూడు రోజుల తర్్త శవమయాయార్. ఇప్టి వరకు ద్న్పై ఎలాంటి విచారణ లేదు. కనీసం పోసుటి మారటిం రిపోర్టి ఇవ్లేదు. 
వైసీపీ క్రిమినల్్స న్ ఆదరించే పారీటి..నషటిం వచిచాన వారి పక్షన న్లబడే పారీటి కాదు. మంత్రి వరగాం, నాయకులు క్రిమినల్్స న్ వెనకేసుకు వస్తార్.. రేపలె్ల పోలీస్ సేటిషన్ అతాయాచార ఘటనలో 
కూడా క్రిమినల్్స న్ వెనకేసుకు వచాచార్. శ్రీమతి శవశ్రీ సమసయాను జనసేన పారీటి ముందుండి నాయాయం జరిగేలా చేసుతాంది. ప్రభుత్ం మీద ఒతితాడి తెసుతాందనానిర్. ఈ కారయాక్రమంలో 
జనసేన పారీటి ర్జకీయ వయావహార్ల కమిటీ ఛైరమున్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గార్, పీఏసీ సభుయాలు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు గార్, పలిట్ బూయారో సభుయాలు శ్రీ అర్హం ఖాన్, కోశాధకారి శ్రీ 
ఎ.వి. రతనిం, ప్రధాన కారయాదరి్శ శ్రీ చిలకం మధుస్దన్ రడిడి, పారీటి కారయాక్రమాల న్ర్హణ విభాగం కనీ్నర్ శ్రీ కళ్యాణం శవశ్రీన్వాస్ విజయవాడ నగర అధయాక్షులు శ్రీ పోతిన వెంకట 
మహేష్, కృష్టణా జిలా్ల అధయాక్షులు శ్ర బండ్రెడిడి ర్మకృషణా, గుంటూర్ జిలా్ల అధయాక్షులు శ్రీ గాదె వెంకటేశ్రర్వు, ప్రకాశం జిలా్ల అధయాక్షులు శ్రీ షేక్ రియాజ్ తదితర్లు పాలగానానిర్.
• ర్ష్టం నలుమూలల నుంచీ వచిచాన జనం
ర్ష్ట నలు వైపుల నుంచి తమ సమసయాలు చెపు్కునేందుకు ప్రజలు పెదదు ఎతుతాన “జనవాణి” కారయాక్రమాన్కి తరలి వచాచార్. ప్రతి సమసయాను స్వధానంగా విన్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ 
అరీజీలు సీ్కరిసుతానానిర్. ఆ వెంటనే పారీటి తరఫున ఏర్్ట్ చేసన ప్రతేయాక బృందం సమసయా సీ్కరించినట్టి రసీదులు అందచేసతాంది. రిటైర్డి ఐఏఎస్ అధకారి శ్రీ వరప్రస్ద్ నేతృతయాంలోన్ 
బృందం రేపటి నుంచి ఆయా ప్రభుత్ విభాగాలతో అనుశీలన చేసుతాంది. మధాయాహనిం 3 గంటల వరకు జనవాణి – జనసేన భరోస్ కారయాక్రమంలో భాగంగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ 
ప్రజలకు ప్రతయాక్షంగా అందుబాట్లో ఉంట్ర్.

ఒకకా ఛాన్స్ ఇసేతా ద్ల్హన్ పథకం దూరమంది
*మైనారీటిల అభుయాననితికి బలంగా న్లబడతాం: శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
శతఘ్ని న్యాస్: వైసీపీ ప్రభుతా్న్కి ఒక్క ఛాన్్స ఇసేతా దుల్హన్ పథకం 
తీసవేసందనీ, మైనారిటీ విద్యార్ధిలు విదేశాలకు వెళ్్ల చదువకునే అవకాశాలు 
లేకుండా చేసందన్ జనసేన పారీటి అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ 
వాయాఖాయాన్ంచార్. మైనారిటీలను అకు్కన చేర్చాకుంట్మన్ చెపి్ ఇపు్డు 
కేసులు పెటిటి బెదిరిసుతానానిరన్ తెలిపార్. జనసేన పారీటి మైనారిటీలను ఓట్ 
బాయాంకుగా కాకుండా తోటి సదర్లుగా ఆదరిస్తామనానిర్. జనవాణి – 
జనసేన భరోస్ కారయాక్రమంలో మైనారిటీ హకు్కల పరిరక్షణ సమితి సభుయాలు 
ఈ ప్రభుత్ం వచిచాన తర్్త ఎదుర్్కంట్నని సమసయాలను ఆయన దృషిటికి 
తీసుకువచాచార్. పలు అంశాలపై అరీజీలు సమరి్ంచార్. ఈ సందర్ంగా 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ మాట్్లడుతూ.. ఒక్క ఛాన్్స ఇచిచానందుకు ఈ 
ప్రభుత్ం ముస్లం సదర్ల అభివృదిధిన్ దెబబుతీసే కారయాక్రమాలు ముందుకు 
తీసుకువెళతాంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ బాగుంటే మైనారిటీల అభివృదిధి బాగుంట్ందన్ 
ననుని కలసన మైనారిటీ సదర్లు చెపా్ర్. జనసేన పారీటి ఎన్నికలో్ల ఓట్ల 
కోసం కాయాప్ లు పెట్టికున్ ఆకరి్షంచడం, రంజాన్ టైమ్ లో విందులు ఏర్్ట్ 
చేస ఆ తర్్త వదిలేయడం చేయదు. మైనారిటీ సదర్లను జనసేన పారీటి 
ఓట్ బాయాంకుగా చూడదు. వైసీపీ నాయకులు ఇఫాతార్ విందులకు వెళ్తార్.. 
పెదదుల సభలో స్యంగా ఉప ముఖయామంత్రి స్థుయి వయాకితా మండలి ఛైరమున్ 
న్ అగౌరవపరిచిన పరిసథుతులు. ర్ష్టంలో ఓ ముస్లం సదర్డి కుట్ంబం 

మొతతాం వేదింపులు తాళలేక బలవనమురణన్కి పాల్డిన దుసథుతి. మైనారిటీ ఆడబిడడిల మానమర్యాదలకు భంగం కలిగతే ఇప్టికీ ఎవర్ ఆ దుశచారయాకు పాల్డాడిరో న్ర్ధిరణ చేయలేదు. 
ఆడబిడడిల మాన మర్యాదలకు భంగం వాటిలి్లన సందర్్లు మతకలహాలకు ఆజయాం పోస్తాయి. ముజఫర్ నగర్ లో ఈవ్ టీజింగ్ సమసయా అల్లర్లకు కారణమైంది. ఇలాంటి పరిసథుతులిని 
ఆదిలోనే తుంచేయకపోతే మతాల మధయా స్మరసయాం దెబబుతింట్ంది. జనసేన ఓట్ బాయాంకు ర్జకీయాలు చేయదు గాక చేయదు. మైనారిటీ సదర్ల సమసయాల పరిష్ట్కర్న్కి బలంగా 
న్లబడతాం. సమసయాలపై పదే పదే గళం విపు్తాం. ప్రభుత్ శాఖల దృషిటికి తీసుకువెళ్్ల పరిష్కర్న్కి కృషి చేస్తామన్ అనానిర్.

దళిత, ఆదివాసీలు ఈ పాలకులకు ఓట బా్యంకు మాత్రమే
*సబ్ పా్లన్ న్ధుల మళ్్లంపుపై అధయాయనం చేస్తాం
*మాలమహానాడు, దళ్త, ఆదివాసీ సంఘాల నాయకులకు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ హామీ

శతఘ్ని న్యాస్:  దళ్త, ఆదివాసీలను పాలకులు ఓట్ బాయాంకుగా మాత్మే వాడుకుంట్నానిరన్ జనసేన పారీటి అధయాక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ విమరి్శంచార్. వైసీపీ ప్రభుత్ం అధకారంలోకి వచిచాన తర్్త ఎసీ్స, ఎసీటి కార్్రేషన్ పరిధలో 
29 పథకాలు రదుదు చేసందన్ ఆరోపించార్. దేశం మొతతాం అమలో్ల ఉనని సబ్ పా్లన్ న్ధులిని ఇతర అవసర్లకు ఎలా 
వాడుకుంట్రన్ ప్రశనించార్. ‘జనవాణి – జనసేన భరోస్’ కారయాక్రమంలో భాగంగా మాల మహానాడు, దళ్త, ఆదివాసీ 
సంఘాల నాయకులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి తమ సమసయాలు చెపు్కునానిర్. సబ్ పా్లన్ న్ధులు ప్రభుత్ం దురి్న్యోగం 
చేస తమకు అనాయాయం చేసతాందన్ తెలిపార్. ఈ విషయం మీద శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ స్ందిస్తా.. మాల మహానాడు, 
దళ్త ఆదివాసీల సమసయాల పరిష్ట్కర్న్కి జనసేన పారీటి పక్షన ప్రభుత్ం మీద ఒతితాడి తీసుకువస్తాం. సబ్ పా్లన్ న్ధుల 
విన్యోగం మీద అధయాయనం చేస్తాం. ప్రతి సమసయా పరిష్ట్కర్న్కి కృషి చేస్తామన్ హామీ ఇచాచార్.

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

ప్రజా సమస్యలు పరిషకారించలేని అధికారం ఎంద్కు?
* ప్రజలను నేర్గా కలిసేతా వారి వదేదు పరిష్ట్కర్లు లభిస్తాయి
* అధకారం లేకునాని సమసయాల పరిష్ట్కర్న్కి కట్టిబడి ఉనానిం
* ప్రతి సమసయాను అనుశీలన చేస్తాం
* ప్రభుత్ంపై ఒతితాడి పెంచుతాం
* మా దగగారకు ర్లేక పోయిన బాధతుల వదదుకే మేమే వెళ్తాం
** విజయవాడ లో ‘జనవాణి - జనసేన భరోస్’ కారయాక్రమాన్ని ప్రంభించిన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
శతఘ్ని న్యాస్: ఒక స్మాజిక సమసయా పరిష్ట్కరం కావాలంటే ఏదో చేయనక్కరే్లదు.. ప్రజల వదదుకు స్యంగా వెళ్్ల సమసయాను తెలుసుకుంటే పరిష్ట్కరం కూడా ప్రజల వదదునే ఉంట్ంది. 
మానవతా దృక్థంతో వార్ చెపి్ంది వింటే కచిచాతంగా పరిష్ట్కరం లభిసుతాంది. ఎన్ని పబి్లక్ పాలసీలు, ఎన్ని పథకాలు ఉననిప్టికీ స్ధారణ ప్రజా సమసయాలు తీరచాన్ పాలన వృధా 
అన్ జనసేన పారీటి అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ అనానిర్. జనసేన పారీటి ఆధ్రయాంలో చేపటిటిన “జనవాణి - జనసేన భరోస్” కారయాక్రమాన్ని ఆదివారం ఆయన విజయవాడలోన్ 
మాకినేన్ బసవ పుననియయా ఆడిటోరియంలో ప్రంభించార్. ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ మాట్్లడుతూ “ర్ష్టంలో ఎనోని సమసయాలు ఉనానియి కానీ ఏవీ పరిష్ట్కరం కావడం 
లేదు. సమసయాలను ప్రభుత్ం దృషిటికి తీసుకు వెళ్్ల వారిపై కక్ష కడుతునానిర్. ఈ క్రమంలో సమసయాలను ఓ ప్రతేయాక పదధితిలో ప్రభుత్ం దృషిటికి తీసుకువెళ్్లందుకు, ఏ సమసయాను ఆ శాఖకు 
ప్రతేయాకంగా తీసుకువెళ్్ల పరిష్కరించేందుకు ఈ కారయాక్రమం మొదలుపెట్టిం. సమసయా ఏమిటి? ఎందుకు? ఎలా? అనేది పూరితాగా తెలుసుకొన్ ప్రభుత్ం దృషిటికి తీసుకువెళ్తాం. సమసయా 
వేగవంతంగా పరిష్ట్కరం అయ్యాందుకు జనసేన పారీటి తరఫున ప్రభుత్ం మీద ఒతితాడి పెంచుతాం.
*ఆ పుసతాకమే ఓ దికూ్సచి
ప్రజల సమసయాలను తెలుసుకుంట్నని క్రమంలో, ఒక సన్మా హీరోగా కొన్ని సమసయాలను పరిష్కరించలేన్ సమయంలో ఓ లాయర్ మిత్రుడితో మాట్్లడుతుననిపుడు.. నా భావాలను 
పంచుకుననిపు్డు నాకు ఓ పుసతాకం బహూకరించాడు. పెర్వియన్ ఆరిథుకవేతతా హార్నిండ్ - డ్ సటో ర్సన “ది అథెర్ పాత్ “ పుసతాకం ఇచాచాడు. పెరూ దేశాన్కి ఒక సందర్ంలో జపాన్ 
సంతతి వయాకితా ఫిజీ మోర్ ప్రెసడెంట్ గా ఎన్నికవుతార్. అయితే అప్టికే పెరూ దేశం తీవ్రవాదంతో న్ండిపోయింది. అభివృదిధి కొందరికే అననిట్్ల పూరితాగా వయావసథులనీని కుంట్పడాడియి. 
యువత తీవ్రవాదం వైపు మొగుగాచూపుతునని సమయంలో ప్రెసడెంట్ ఫిజిమోర్ ఆరిథుకవేతతా హార్నిండ్ - డ్ సటో ను సమసయాల పరిష్ట్కర్న్కి ద్రి చూపాలన్ అడుగుతార్. దేశంలో 
ఇంత మంచి పాలసీలు, న్బంధనలు ఉనాని ప్రజల సమసయాలు ఎందుకు పరిష్ట్కరం కావడం లేదన్, దీన్కి పరిష్ట్కరం చూపాలన్ కోరతాడు. దీన్కి ఆరిథుక వేతతా డ్ సటో చెపే్ ఏకైక 
పరిష్ట్కరం ప్రెసడెంట్ ను ప్రతయాక్షంగా ప్రజలను కలుసుకోమన్ చెబుతార్. ప్రజలను ప్రతయాక్షంగా కలుసుకోవడం వల్ల ఎనోని సమసయాలు పరిష్ట్కరం అవుతాయి. వారి వేదన విననిపు్డు, 
కనీనిటిన్ తుడిచినపు్డు వారికి కొండంత స్ంత్న కలుగుతుంది. అపు్డే ప్రజా సమసయాలు పూరితాస్థుయిలో పరిష్ట్కరం అవుతాయి అన్ వివరిస్తార్. అప్టో్ల ఇలాంటి భావాలతోనే 
కామన్ మాయాన్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్్సను నెలకొలా్ను. ఇపు్డు జనసేన న్ర్హిసుతానని జనవాణి - జనసేన భరోస్ కారయాక్రమాన్కి అదే మూల కారణం. ప్రజలతో నేర్గా మాట్్లడినపు్డు 
కచిచాతంగా ఏ సమసయాకైనా ఒక పరిష్ట్కరం లభిసుతాంది. సమసయా చెపే్ క్రమంలో బాధతుల వేదన కచిచాతంగా ఎదుట వారిన్ కదిలిసుతాంది. మాకు అధకారం లేకపోయినా ప్రజా సమసయాల 
పరిష్ట్కర్న్కి కట్టిబడి ఉనానిం. మా దృషిటికి వచిచాన సమసయాలను ఓ ప్రణళ్క ప్రకారం ప్రభుత్ం దృషిటికి తీసుకువెళ్్ల, వాటిన్ పరిష్కరించేలా ఒతితాడి పెంచుతాం. మాజీ ఐఏఎస్ అధకారి, 
జనసేన నాయకులు శ్రీ వరప్రస్ద్ ఆధ్రయాంలో సమసయాల అనుశీలన కారయాక్రమాన్ని పకడబుందీగా న్ర్హిస్తాం.
*ఆ ఆడపడుచు వేదన ఆలోచింప చేసంది
ముఖయామంత్రి ఇంటి భద్రత కోసం తాడేపలి్లలో 40 ఏళ్్లగా న్వాసం ఉంట్నని గృహాలను కూలేచాశార్. సరైన పరిహారం ఇవ్లేదు. అప్టికపు్డు ఇళ్లను తొలగంచడంతో ఇదేం తీర్ 
అన్ అడిగన ఓ సచివాలయ ఉదోయాగన్ కుట్ంబాన్ని రోడుడి మీదకు తెచాచార్. ఆ ఆడపడుచు సదర్డు అనుమానాస్ద సథుతిలో మృతి చెందితే కనీసం ఎవరూ పటిటించుకోలేదు. ఆ 
సదరి నా దగగారకు వచిచా మాట్్లడితే కదిలిపోయాను. ప్రభుత్ంలో సచివాలయ ఉదోయాగగా పన్చేసుతానని ఆమెకు జరిగన అనాయాయానేని ఈ ప్రభుత్ం పటిటించుకోలేదు. సొంత అననియయా 
కన్పించకుండా మాయమై, శవంగా మారితే కనీసం ద్న్మీద పోసుటిమారటిం కూడా జరిపించలేదు. ఇలాంటి వేదనలు ఎనోని వినాలన్, ఇంక్నోని సమసయాలు ఉనానియన్ భావించడం వల్లనే 
ఈ జనవాణి కారయాక్రమం మొదలుపెట్టిం. ప్రజల వదదు నుంచి వచిచాన అన్ని సమసయాలను కచిచాతంగా వింట్ం. ఆ సమసయాల పరిష్ట్కర్న్కి కార్యాచరణ రూపందిస్తాం. వాటిన్ ఎందుకు 
పరిష్కరించడం లేదో.. ప్రభుత్ం నుంచి వివరణ తీసుకుంట్ం.
*ప్రభుత్ం తలచుకుంటే కాద్?
జనసేన పారీటి ర్జకీయ వయావహార్ల కమిటీ ఛైరమున్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గార్ ఉమముడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కు శాసన సభాపతిగా ఉనని సమయంలో మొతతాం మూడు వేల అరీజీలను 
సీ్కరించార్. వాటిన్ 21 రోజులో్లపు కచిచాతంగా పరిష్కరించేలా చూస్ర్. పరిష్ట్కరం కాన్ సమసయా ఏదైనా ఉంటే బాధతులకు ప్రతేయాకంగా తెలియజేశార్. ఎందుకు పరిష్ట్కరం 
కాలేదో కూడా వారికి చెపా్ర్. మరి ప్రభుత్ం తలుచుకుంటే ఎన్ని సమసయాలు పరిష్కరించాలి? సమసయాల మీద ఎందుకు అంత అలసత్ం? ప్రజా సమసయాలు పరిష్కరించలేన్ ప్రభుత్ం 
ఎందుకు? కచిచాతంగా జనసేన పారీటి దీన్ మీద దృషిటి పెడుతుంది. మా దగగారకు ర్న్ ప్రజల వదదుకు మేమే వెళ్తాం. జనసేన నాయకులకు, న్యోజకవరగా ఇనాచారిజీలకు సైతం ప్రజల సమసయాలు 
సీ్కరించేలా త్రలోనే తగన స్చనలు ఇస్తాం “ అన్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ తెలిపార్.
*మూడేళ్్లగా సీఎం స్మానుయాడిన్ పటిటించుకోలేదు : శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్
జనసేన పారీటి ర్జకీయ వయావహార్ల కమిటీ ఛైరమున్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గార్ మాట్్లడుతూ... “స్మానుయాడికి అండగా ఉండి, వారి సమసయాలు విన్ పరిష్ట్కరం చూపాలనే సదుదేదుశంతో 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ జనవాణి కారయాక్రమాన్ని చేపట్టిర్. ముఖయామంత్రి మూడేళ్్లగా పటిటించుకోలేదు. ముఖయామంత్రి దృషిటికి సమసయాలను తీసుక్ళ్్లలన్ ప్రయతినించి విఫలమైన స్మానుయాల 
నుంచి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ వినతులు సీ్కరించి... విశ్ంత ఐఏఎస్ అధకారి శ్రీ వరప్రస్ద్ గారి ఆధ్రయాంలో రేపు 32 ప్రభుత్ శాఖలకు పంపిస్తార్. వారం, పది రోజులో్ల సమసయాలు 
పరిష్ట్కరమయ్యా విధంగా పారీటి తరఫున కృషి చేస్తాం. ఇదే నెల 10వ తేదీన ఇక్కడే ఈ కారయాక్రమం మళ్్ల న్ర్హిస్తాం. అలాగే ఉతతార్ంధ్రలో ఒక ప్ంతంలో.. ర్యలసీమలో ఒక చోట.. 
ఉభయగోద్వరి జిలా్లలో ఒక ప్ంతంలో ఈ కారయాక్రమాన్ని న్ర్హిస్తామన్” అనానిర్.

ఫీజు ర్ఎంబర్స్ మంట్ ఎగ్గొటా్టరు
*విద్యార్థుల పక్షన న్లబడతాం....సర్్కర్ను న్లదీస్తాం
*విద్యారిథు సంఘాలకు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ భరోస్

శతఘ్ని న్యాస్:  ఎన్నికల ముందు పాదయాత్లంటూ రోడ్ల వెంట తిర్గుతూ మాట 
తప్ం.. మడమ తిప్ం అన్ ప్రగలా్లు పలికి ఇపు్డు విద్యార్ధిలకు ఫీజు రీఎంబర్్స 
ఎగొగాట్టిరన్ జనసేన పారీటి అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ విమరి్శంచార్. విద్యార్ధిలకు 
వైసీపీ ప్రభుత్ం అనాయాయం చేసతాందన్, వారి భవిషయాతుతాను నాశనం చేసతాందన్ అనానిర్. 
జనవాణి – జనసేన భరోస్ కారయాక్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యారిధి సంఘాల నుంచి 
పలువుర్ విద్యార్ధిలు ఫీజు రీఎంబర్్స మెంట్ సమసయాపై అరీజీ సమరి్ంచార్. ఫీజు రీఎంబర్్స 
మెంట్ న్లిపివేయడం వల్ల పడుతునని ఇబబుందులు చెపు్కునానిర్. ఈ సందర్ంగా శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ గార్ మాట్్లడుతూ.. అధకారకాంక్షతో ఎన్నికల ముందు నోటికి వచిచాన 
హామీలనీని ఇవ్కూడదు. ఆచరణలో పెటటిగలిగనవే చెపా్లి. హామీలు అమలు చేయలేన్ 
పరిసథుతులో్ల ఏ పరిసథుతులో్ల చేయలేకపోయామో ప్రజలకు వివరణ ఇవా్లి. అధకారంలోకి 
వచేచాశాం కద్ సమాధానం చెపా్లి్సన పన్ లేదు అంటే ఏం చేసనా చూస్తా ఊర్కునే 
1990ల నాటి తరం కాదు ఇపు్డుననిది. ప్రశనించేతత్ం ఉనని కొతతాతరం. పాదయాత్లు 
చేస్తా.. ముదుదులు పెడుతూ తిరిగనపు్డు ఎంత చదువుకునాని ఫీజు రీఎంబర్్స మెంట్ 
ఇస్తాం.. అండగా న్లబడతాం అన్ చెపి్ ఇపు్డు అర్్హలైన విద్యార్ధిలకు మూడు టర్ముల 
నుంచి ఫీజు రీఎంబర్్స మెంట్ డబుబు చెలి్లంచడం లేదు. ఈజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ చేయడం 
అంటే విద్యార్ధిల భవిషయాతుతాతో ఆడుకోవడమా? గత 18 సంవత్సర్లో్ల ఫీజు రీఎంబర్్స 
మెంట్ ఎపు్డూ ఆగంది లేదు. విద్యార్ధిలు బసు్స ఛారీజీలకు, హాసటిల్ ఫీజులకు ఇబబుంది 
పడుతునని పరిసథుతులు ఉనానియి. ఫీజు రీఎంబర్్స మెంట్ వయావహారంలో విద్యార్ధిల పక్షన 
న్లబడతాం. ప్రభుతా్న్ని ప్రశనించి వెంటనే సమసయా పరిష్ట్కర్న్కి కృషి చేస్తాం అన్ హామీ 
ఇచాచార్.

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

నో మ కానిస్టిట్్యఎన్స్ లో భాగంగా రెడ్డి పలిలోలో 
పర్యటంచిన వనుత కోటా

*నో మై కాన్్సటిటూయాఎనీ్స 29 వ రోజు
శతఘ్ని న్యాస్: శ్రీకాళహసతా న్యోజకవరగాంలో ప్రజా సమసయాల పరిష్ట్కర దిశగా.. పారీటి బలోపేతం 
దిశగా న్యోజకవరగా ఇనాచారిజీ శ్రీమతి వినుత కోట్ ప్రంభించిన నో మై కాన్్సటిటూయాఎనీ్స 
కారయాక్రమంలో భాగంగా ఆదివారం శ్రీకాళహసతా మండలంలోన్ రడిడి పలి్ల పంచాయతీలోన్ రడిడి 
పలి్ల, రడిడి పలి్ల హరిజనవాడ గ్రామాలో్ల పరయాటించి ఇంటిటికి వెళ్్ల ప్రజలతో మాట్్లడి, సమసయాలను 
తెలుసుకోవడం జరిగంది. రడిడి పలి్ల హరిజనవాడ గ్రామంలో సమసయాలు ప్రధానంగా త్గు నీర్ 
సమసయా, డ్రైనేజీ కాలువలు, న్తాయావసర వసుతావుల ధరల పెంపు.. మరియు రడిడి పలి్ల గ్రామంలో 
సమసయాలు ప్రధానంగా త్గు నీర్ సమసయా, సీసీ రోడు్ల, డ్రైనేజీ కాలువలు న్తాయావసర వసుతావుల 
ధరల పెంపు మొదలగు సమసయాలను గ్రామసుథులు వినుతకి తెలియజేశార్. సమసయాలను జిలా్ల 
కలెకటిర్ దృషిటికి తీసుకున్ వెళ్్ల పరిష్ట్కరం కొరకు జనసేన పారీటి కృషి చేసుతాందన్ వినుత ప్రజలకు 
హామీ ఇవ్డం జరిగంది. ఈ కారయాక్రమంలో శ్రీకాళహసతా మండల అధయాక్షులు దండి ర్ఘవయయా, 
నాయకులు న్తీష్ కుమార్, రవి కుమార్ రడిడి, శ్రీను, శ్రీన్వాసులు, గరీష్, అశోక్, కుమార్, తేజా, 
జనసైన్కులు పాలగానానిర్.

మీస్ల రమణయ్యను పరామరి్శంచిన కాంతిశ్రీ

శతఘ్ని న్యాస్:  ఎచెచార్ల న్యోజకవరగాం, 
జి.సగడాం మండలం, న్ద్దుం 
పంచాయతీ అదోదునంపేట రోడుడి 
విషయంలో అనాయాయంగా చేసన 
పన్కి న్ద్దుం పంచాయతీ జనసేన 
పారీటి సర్ంచ్ మీస్ల రవికుమార్ 
మరియు జనసైన్కులు వెళ్్ల ప్రశనించగా 
వైసపి దుండగులు వారిపై ద్డి చేసన 

ద్డిలో మీస్ల రవికుమార్ మరియు మీస్ల రమణయయా తీవ్రంగా గాయపడాడిర్. అయితే 
మీస్ల రమణయయా ఆసుపత్రి నుంచి డిశాచార్జీ అయినా విషయం తెలుసుకున్ ఎచెచార్ల న్యోజకవరగా 
నాయకుర్లు శ్రీమతి కాంతిశ్రీ వారి ఇంటికి వెళ్్ల పర్మరి్శంచి.. ధైరయాం చెప్డం జరిగంది. 
ఈ కారయాక్రమంలో న్ద్దుం జనసేన నాయకుర్లు శ్రీమతి బుజమము, న్ద్దుం ఎంపీటీసీ బాలి 
అప్లనాయుడు, జి.సగడాం మండల నాయకులు మీస్ల ర్మకృషణా, పగరి అప్లనాయుడు, 
అన్ల్ సందీప్రు, అలాగే బారనిల దుర్గార్వు, కోలా ర్జేష్, కాకర్ల బాబాజీ, నడుపుర్ శంకర్, బుజిజీ 
అలాగే జనసైన్కులు వీరమహిళలు పాలగానానిర్.

కొవావాడ, రేపూరు గ్రామాలోలో క్రియశిలక సభ్యతవా కిటలో 
పంపిణీ…

శతఘ్ని న్యాస్: కాకినాడ రూరల్ న్యోజకవరగాం: కొవా్డ, 
రేపూర్ గ్రామాల జనసేన పారీటి అధయాక్షులు గుమముడి 
వీరబాబు, నక్క శ్రీన్వాస్ ఆధ్రయాంలో క్రియశలక సభయాత్ 
కిట్ల పంపిణీ న్ర్హించే కారయాక్రమంలో ముఖయా అతిధగా 

జనసేన పారీటి పీఏసీ సభుయాలు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జీ పంతం నానాజీ పాలగాన్.. సభుయాలకు 
కిట్లను అందించి.. పవన్ కళ్యాణ్ గారి మనోగతాన్ని సభుయాలను చదివమన్ చెపి్ ఆ సందేశాన్ని 
ప్రజలకి అందించాలన్ కోర్ర్. ఈ కారయాక్రమం లో ర్ష్ట నాయకులు, జిలా్ల నాయకులు, స్థున్క 
జనసైన్కులు పాలగానానిర్.

జనసేనాని స్ఫూరితాతో వావల్పలిలో కిరణ్ కౌలు 
రైతులకు ఆరిథిక స్యం

శతఘ్ని న్యాస్: శ్రీకాకుళం జిలా్ల, ర్జాం న్యోజకవరగాం, రేగడి ఆమద్లవలస 
మండల పరిధలో నాయార్లవలస గ్రామంలో అధనేత పవన్ కళ్యాణ్ స్ఫూరితాతో 
ఆదివారం వావిలాపలి్ల కిరణ్ తన వంతు కౌలు రైతులకు భరోస్ న్ంపడాన్కి 
ఏ కౌలు రైతుకూడా ఆతముహతయా చేసుకునే పరిసథుతి ర్కుండా ఉండడాన్కి రైతు 
పెట్టిబడి స్యం కింద 5000/- లను 20 మంది కౌలు రైతులకు ఆరిథుక 
సహాయం అందజేశార్. అధనేత పవన్ కళ్యాణ్ గారి స్ఫూరితాతో ప్రతి సంవత్సరం 
కూడా ఇదేవిధంగా 100000/-లును కౌలు రైతులకు పెట్టిబడి స్యం 
అందిస్తానన్ ఈ కారయాక్రమం ద్్ర్ తెలియజేశార్. ఈ కారయాక్రమంలో మన 
ర్ష్ట ప్రధాన కారయాదరి్శ శ్రీమతి పాలవలస యశస్న్, ర్జాం న్యోజకవరగాం 
నాయకులు ఎన్ని ర్జు, ఎచెచార్ల నాయకుర్లు కాంతిశ్రీ , ర్జాం న్యోజకవరగాం 
నాయకులు కరణం మనోజ్, ర్జాం న్యోజవరగా జనసైన్కులు, వీర మహిళలు 
పాలగాన్ నాయార్లవలస గ్రామంలో జెండా ఆవిష్కరణ కారయాక్రమం, కుమమురి 
అగ్రహారం గ్రామంలో జెండా ఆవిష్కరణ మరియు భారీ బహిరంగ సభలో 
పాలగానడం జరిగంది.

రాజాం నియోజకవరాగొనిని జనసేన అడ్డిగా 
మారాచాలి: ఎనిని రాజు

శతఘ్ని న్యాస్: ర్జాం న్యోజకవరగా నాయకులు ఎన్ని ర్జు పిలుపుమేరకు 
ర్జాం న్యోజకవరగాంలో లచాచార్యపురం, నాయిర్లవలస, గ్రామాలో్ల 
ఆదివారం జనసేన పారీటి జెండా ఆవిష్కరణ కారయాక్రమాన్కి జనసేన పారీటి ప్రధాన 
కారయాదరి్శ శ్రీమతి పాలవలసస్, ఎచెచార్ల న్యోజకవరగాం నాయకుర్లు కాంతి 
శ్రీ, పాలకొండ న్యోజకవరగాం నాయకులు అలు్ల స్యి పాలగాన్ పారీటి జెండాను 
ఆవిష్కరించార్. ఈ సందర్ంగా ముఖ్యాలు మాట్్లడుతూ గ్రామస్థుయిలో పారీటిన్ 
బలోపేతం చేస్తా ర్జాం న్యోజకవర్గాన్ని జనసేన పారీటి అడాడిగా చేయాలన్ 
ర్జాం జనసేన పారీటి నాయకులు ఎన్ని ర్జు పిలుపున్చాచార్. ఈ కారయాక్రమాన్కి 
పాలకొండ జనసేన పారీటి నాయుకులు మత్స పుండరికం, పోరడిడి ప్రశాంత్, 
పటూనిర్ రమేష్ పాలగానానిర్.

స్మాను్యల నడ్డి వరుస్తానని వైసీపీ.. 
పంచిన బస్స్ చార్జీలపై జనసేన నిరసన

శతఘ్ని న్యాస్:  ర్ష్ట ప్రభుత్ం పెంచిన బసు్స చారీజీలను వెంటనే తగగాంచాలన్ 
ఉమముడి నెలూ్లర్ జిలా్ల జనసేన పారీటి ఉపాధయాక్షుడు తీగల చంద్రశేఖర్ డిమాండ్ 
చేశార్. గడూర్ పటటిణంలోన్ ఆరీటిసీ డిపో వదదు జనసేన పారీటి ఆధ్రయాంలో 
ఆదివారం ధర్ని కారయాక్రమం న్ర్హించార్. ఈ సందర్ంగా తీగల చంద్రశేఖర్ 
మాట్్లడుతూ.. గడచిన రండు సంవత్సర్లో్ల మూడుస్ర్్ల విదుయాత్ చారీజీలు 
పెంచడం వల్ల పేద మరియు మధయాతరగతి కుట్ంబాల ప్రజలు తీవ్ర ఇబబుందులు 
పడుతునానిరన్ తెలిపార్. పేదలు, స్మానుయాల వాహనంగా పేర్ందిన ఆరీటిసీ 
లో ప్రయాణం ప్రయాణికులకు భారంగా మారిందనానిర్. ఆరీటిసీ యాజమానయాం 
ప్రభుత్ంతో చరిచాంచి పేద, మధయాతరగతి ప్రజలకు భారంగా ఉనని బసు్స ఛారిజీలను 
తగగాంచాలన్, జనసేన పారీటి ద్్ర్ ప్రభుతా్న్ని కోర్తునానిమనానిర్. అనంతరం 
ఆరీటిసీ అధకార్లకు పెంచిన బసు్స ఛారిజీలను తగగాంచాలన్ కోర్తూ.. వినతిపత్ం 
అందచేస్ర్. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన మండల అధయాక్షులు పారిచర్ల భాస్కర్, 
ఇంద్రవరధిన్, శవ, కుమార్, స్యి, సంతోష్, మన్, మోహన్, ఇమ్రాన్, సనత్, 
భారగావ్, శరత్, విష్ణా, మస్తాన్, కారీతాక్, పెంచలయయా, భరత్ తదితర్లు పాలగానానిర్.

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

సీజనల్ వా్యధులు మరియు కరోనాపై అవగాహన చేపట్టన 
అంజన్పుత్ర చిరంజీవ వాకర్స్ కలోబ్

శతఘ్ని న్యాస్: విజయనగరం, అంజనీపుత్ చిరంజీవి వాకర్్స క్లబ్ అధయాక్షులు తాయాడ 
ర్మకృష్టణార్వు(బాలు)ఆధ్రయాంలో ఆదివారం ఉదయం స్థున్క 42వ డివిజనో్ల 
అయయాననిపేట జంక్షన్ వదదునునని ఎస్స, బీసీ కొలనీలో సీజనల్ వాయాధులపైన మరియు 
కరోనాపై అవగాహనా కారయాక్రమాన్ని చేపట్టిర్.
ముఖయాఅతిధగా విచేచాసన డాకటిర్ ఎస్. మురళ్మోహన్ ప్రజలనుదేదుశంచి మాట్్లడుతూ ఈ 
సీజనల్ వాయాధులపట్ల ప్రజలందరూ అప్రమతతాంగా ఉండాలన్, ప్రతీఒక్కరూ పరిసర్ల 
పరిశుభ్రతతో పాట్ వయాకితాగత పరిశుభ్రత అవసరమన్,అందరూ వేడి ఆహారపద్ర్ధిలను, 
వేడి పానీయాలను సేవించాలన్, ప్రతీఒక్కరూ ఈ వర్్షకాలం అవ్టం వలన జలుబు, 
జ్ర్లు ర్వటం పట్ల అశ్రదధి చేయకుండా సరియైన వైదయాం చేయించుకోవాలన్ 
తెలుపుతూ, కరోనా ఒవైపు ముంచుకోసుతానని నేపథయాంలో బయటకు వెళ్ళుటపు్డు 
మాసు్కలు ప్రతీఒక్కరూ ధరించాలన్, చేతులను ఎప్టికపు్డు సబుబుతోగాన్, శాయాన్టేజర్ 
తో గాన్ శుభ్రపర్చుకోవాలన్ అనానిర్.
మరో అతిధగా విచేచాసన క్లబ్ పెదదులు అద్డ మోహనర్వు మాట్్లడుతూ ఈ కాలంలో 
వర్్షలు ఎకు్కవగా పడుతుననిందున ఇంటి పరిసర ప్ంతాలో్లను, కాలువలో్లను తర్చుగా 
బీ్లచింగ్ ను, ఫినాయిల్ ను చలా్లలన్,ముఖయామగా పిల్లలు బయట ఫాస్టి ఫుడ్్స, న్లువచేసే 
తినుబండార్లు కొనుకొ్కన్ తినర్దన్, వీటివల్ల అనేక వాయాధులు వచేచా అవకాశం ఉందన్ 
అనానిర్. సీజనల్ వాయాధులపట్ల అశ్రదధి చేయకుండా డాకటిర్ ను సంప్రదించి సరియైన 
వైదయాం చేయించుకోవాలనానిర్. కారయాక్రమంలో క్లబ్ సభుయాలు శ్రీను, ర్జు, గోపి, ప్రస్ద్ 
తదితర్లు పాలగానానిర్.

డేగల రామచంద్కు చిరు సనామానం
శతఘ్ని న్యాస్: అశ్ర్వుపేటలో పారీటి కోసం కషటిపడుతునని 
డేగల ర్మచంద్ర కు చిర్ సనామునం చేయడం జరిగంది. 
కరోనా సమయంలో ర్మచంద్ర బ్లడ్ అవసరమైనవారికి బ్లడ్ 
అందించి.. ఎంతోమందికి అవసర్న్కి తగన స్యమందించి 
అండగా న్లిచార్ ఈ సందర్ంగా ఆదివారం పాల్ంచ నుండి 
దేవా గౌడ్, స్యి గౌడ్, కొండలు గౌడ్ మరియు జనసేన 
కారయాకరతాలు కలిస ర్మచంద్రకు సనామునం చేయడం జరిగంది.

వద్్య దోపిడీని ప్రభుతవాం వంటనే అరికటా్టలి: 
వాసగిరి మణికంఠ

శతఘ్ని న్యాస్: అనంత జిలా్ల జనసేన కారయాదరి్శ 
వాసగరి మణికంఠ మాట్్లడుతూ.. కార్్రేట్ స్్కల్ 
యాజమానాయాలు విదయాను వాయాపారంగా మార్తునని 
ర్ష్ట ప్రభుత్ం చూసీచూడనట్్ల వయావహరించడం 
చాలా సగుగాచేట్.. కరోనా విపత్కర పరిసథుతుల 
నుండి ఇపు్డిపు్డే కోలుకుంట్నని స్మానయా ప్రజల 

నడిడివిరిచే విధంగా జిలా్ల, ర్ష్ట వాయాపతాంగా కొన్ని ప్రైవేట్ మరియు కార్్రేట్ స్్కల్ 
యాజమానాయాలు ప్రభుత్ం న్రణాయించిన ఫీజు పటిటికలు ఉనాని ఆ న్బంధనలు పక్కనపెటిటి 
తలి్లదండ్రుల నుంచి అధక మొతతాంలో ఫీజులు వస్లు చేసుతానానిర్ అంతేకాకుండా వారి 
విద్యాసంసథులో్ల నే పాఠయాపుసతాకాలను కొనాలనే న్బంధనలను పెటిటి అధక ధరలకు అముముతూ 
విద్యారిథునీ, విద్యార్థుల తలి్లదండ్రులను ఇబబుందికి గురి చేసుతానానిర్. ర్ష్టంలో ఇంత పెదదు 
మొతతాంలో విద్యా దోపిడ్ జర్గుతునాని ప్రభుత్ం మరియు విద్యాధకార్లు అరికటేటిందుకు 
చరయాలు తీసుకోకుండా ఉండడం ప్రభుత్ అసమరథుతను తెలియజేసుతానానిర్.

అంతేకాకుండా విద్యాశాఖ ప్రతి సంవత్సరము 10% ఫీజులు మాత్మే పెంచాలన్ 
ఆదేశాలునాని వాటిన్ పెడచెవిన పెటిటి కార్్రేటర్ స్్కలు 20 నుండి 30% ఫీజులు 
వస్లు చేయడం దుర్మురగామనానిర్. విద్యా హకు్క చటటిం కింద ప్రతి సంవత్సరము 
కార్్రేట్ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో్ల 25% మంది ఎసీ్స, ఎసీటి, బీసీ పిల్లలకు ఉచిత విదయా ర్ష్ట 
వాయాపతాంగా ఎంతమంది విద్యార్థులకు అందుతుందో విద్యాశాఖ అధకార్లు వివర్లు 
వెల్లడించాలన్ ఈ సందర్ంగా వార్ డిమాండ్ చేశార్. ప్రభుత్ పాఠశాలలో మెర్గైన 
మౌలిక సదుపాయాల కల్నకై ర్బోయ్ రోజులో్ల సమసయాలను గురితాంచి అధకార్ల 
దృషిటికి తీసుక్ళ్తామన్, వెంటనే కారో్రేట్ స్్కళ్ల ఆరిథుక దోపిడి న్యంత్ణకై విద్యాశాఖ 
అధకార్లు స్ందించి చరయాలు తీసుకోకపోతే ప్రతయాక్షంగా జనసేన పారీటి ఆధ్రయాంలో 
ఆందోళన కారయాక్రమాలు న్ర్హిస్తామన్ ఈ సందర్ంగా వార్ తెలిపార్.

ప్రభుతవా జూనియర్ కళాశాలను కో ఎడు్యకషన్ 
కళాశాలగానే కొనస్గించాలి

*ప్రభుత్ జూన్యర్ కళ్శాలలో కో ఎడుయాకేషన్ 
కళ్శాలగా కొనస్గంచాలన్ పి.డి.ఎస్.యూ, 
టి.ఎన్.ఎస్.ఎఫ్ ల జనసేన పారీటి డి.హెచ్.పి.ఎస్ 
డిమాండ్
*మడకశర ఎమెములేయా కి వినతిపత్న్ని అందించిన 
ఐకయావిద్యారిథు సంఘాలు మరియు ప్రజా సంఘాల 
నాయకులు
శతఘ్ని న్యాస్: సతయాస్యి జిలా్ల, మడకశర మండలంలో ఉననిట్వంటి ప్రభుత్ జూన్యర్ 
కళ్శాలను కో ఎడుయాకేషన్ కళ్శాలగానే కొనస్గంచాలన్ ఐకయా విద్యారిథు మరియు ప్రజా 
సంఘాలు పి.డి.ఎస్.యూ, టి.ఎన్.ఎస్.ఎఫ్, ఏ.ఐ.ఎస్.ఎఫ్, జనసేన పారీటి, డి.హెచ్.పి.ఎస్ 
ఆధ్రయాంలో కోరడం జరిగంది. కొతతాగా శాంక్షన్ అయినట్వంటి ప్రభుత్ బాలికల జూన్యర్ 
కళ్శాలను అదనంగా ఏర్్ట్ చేయాలన్ కోర్తూ.. ప్రభుత్ జూన్యర్ కళ్శాలలో కొన్ని 
సంవత్సర్ల చరిత్ కలిగనట్వంటి ప్రభుత్ జూన్యర్ కళ్శాలకు మార్మూల ప్ంతాల 
నుంచి ర్ల్ల, అగలి, అమర్పురం, గుడిబండ ర్దదుం ,కళ్యాణదురగాం దూరపు ప్ంతాల నుంచి 
ఈ ప్రభుత్ జూన్యర్ కళ్శాలలో చదువుకోవడాన్కి విద్యారిథున్ విద్యార్థులు వసుతానానిర్ ఈ 
కళ్శాలలో మొదటి సంవత్సరం ద్ద్పుగా 293 మంది ది్తీయ సంవత్సరం249మంది 
మొతతాం ద్ద్పుగా542 మంది విద్యార్థులకు ఈ కళ్శాలలో చదువుకుంట్నానిర్ కావున ఈ 
కళ్శాలలో ఎంతోమంది ఉననిత చదువులు చదివి ఉననిత స్థునాలకు ఎదిగనట్వంటి కళ్శాల 
ఈ కళ్శాలను కో ఎడుయాకేషన్ కళ్శాలగ కొనస్గంచాలన్ ఐకయా విద్యారిథు మరియు ప్రజా 
సంఘాల ఆధ్రయాంలో కోర్కుంట్నానిము కొతతాగా శాంక్షన్ అయినట్వంటి ప్రభుత్ బాలికల 
జూన్యర్ కళ్శాలను అదనంగా ఏర్్ట్ చేయాలన్ కోర్కుంట్నానిము ప్రభుత్ జూన్యర్ 
కళ్శాలను కో ఎడుయాకేషన్ తీసవేయడం వల్ల వందలాది మంది విద్యార్థులు అనేక రకమైనట్వంటి 
ఇబబుందులను ఎదురో్కవాలి్సన పరిసథుతి ఏర్డుతుంది కావున ప్రభుత్ జూన్యర్ కళ్శాలను 
యధావిధగా కొనస్గంచే విధంగా చూడాలన్ మడకశర శాసనసభుయాలు డాకటిర్ ఎం తిపే్స్్మి 
కి వినతి పత్న్ని అందించడం జరిగంది. దీన్పై స్ందించినట్వంటి మడకశర శాసనసభుయాలు 
డాకటిర్ తిపే్ స్్మి విద్యాశాఖ అధకార్లతో మాట్్లడి వీలైనంత త్రగా విద్యార్థులకు నాయాయం 
చేస్తామన్ హామీ ఇవ్డం జరిగంది. ఈ కారయాక్రమంలో పి.డి.ఎస్.యూ, జిలా్ల ఉపాధయాక్షులు ఉమేష్ 
నాయక్ జనసేన పారీటిమండల అధయాక్షులు టి. ఎ శవాజీ టి.ఎన్.ఎస్.ఎఫ్ తాలూకా అధయాక్షులు 
జవనకుడు రంగస్్మి జిలా్ల ఉపాధయాక్షులు మురళ్ బాబు డి.హెచ్.పి.ఎస్ వయావస్థుపక అధయాక్షులు 
హనుమంతు తదితర్లు పాలగానానిర్.

స్మాను్యడ్ గళం వనిపించేల్ పల్లో పల్లోకు 
జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్: విజయనగరం జిలా్లలో మొటటిమొదట స్రి గజపతినగరం న్యోజకవరగాంలో 
జనసేన పారీటి న్యోజకవరగాం నాయకులు మర్రాపు సురేష్ ఆధ్రయాంలో న్ర్హిసుతానని పలె్ల పలె్లకు 
జనసేన పాదయాత్లో భాగంగా.. ర్ష్ట భవిషయాతుతా మెర్గుపరిచేందుకు జనసేన షణ్ముఖ వూయాహం 
ప్రజలకు వివరిస్తా కర్రపత్లు పంచుతూ.. ప్రజల నుండి సీ్కరించిన సమసయాలను వెంటనే 
కలెకటిర్ కి మరియు సంబంధంచిన అధకార్లకు ఇచిచా పరిష్కరించాలన్ డిమాండ్ చేయడం 
జరిగంది. అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ జులై 3 నుండి విజయవాడలో జనవాణి-జనసేన పేర్తో 
ప్రజలనుండి సమసయాలు అరీజీ ద్్ర్ సీ్కరించి సంబంధత అధకార్లకు పరిష్ట్కరం న్మితతాం 
పంపించే కారయాక్రమం చేసుతానానిర్, అలాగే ఉతతార్ంధ్రలో జనవాణి కారయాక్రమం ఈ నెలలో పవన్ 
కళ్యాణ్ పాలగాంట్ర్.

అధయాక్షుల వారి అడుగు జాడలలో మనము కూడా మన గజపతినగరం న్యోజకవరగాంలో 5 
మండలంలో ఉనని అన్ని గ్రామాలు వెళ్్ల ప్రజలు సమసయాలు తెలుసుకున్, వాటిన్ పరిష్కరించి దిశగా 
అడుగులు వేసుతానానిం, అలాగే ప్రజలకు పవన్ కళ్యాణ్ గార్ ఇంతవరకు చేసనట్వంటి ప్రజా 
సేవా కారయాక్రమాలు వివరిస్తా, ప్రతేయాకంగా మన ర్ష్టంలో కౌలు రైతులు ఆతముహతయాలు, ఒకో్క 
కుట్ంబాన్కి లక్ష రూపాయలు చొపు్న, ఆయన నేర్గా కుట్ంబం దగగారికి వెళ్్ల ధైర్యాన్ని న్ంపి 
వసుతానానిర్, మన ర్ష్టంలో 3000 మంది కౌలు రైతులకు ఆయన భరోస్ ఇవ్డం జరిగంది, 
ఆయన చూపించే మారగాంలో మనం నడుసుతాననిందుకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. మన అదృషటిం 
గా భావిసుతానానిము, వారికి మనస్ఫూరితాగా ధనయావాదములు తెలుపుకుంటూ,పలె్ల పలె్లకు జనసేన 
కారయాక్రమంలో మహిళలు,వృదుధిలు, యువకులు, పెదదు సంఖయాలో జనసేన పారీటిన్ పవన్ కళ్యాణ్ 
గారిన్ అభిమాన్సుతానానిర్.. ఘనంగా స్్గతం పలుకుతునానిర్.. ఖచిచాతంగా జనసేన పారీటి 
అధకారం వసుతాందన్ ప్రజలే మాకు చెబుతునానిర్.. ర్ష్టంలో జనసేన పారీటి ప్రభుత్ం ఏర్్ట్ 
చేసుతాంది అన్ ప్రజలే చెబుతునానిర్, ఈ కారయాక్రమంలో జిలా్ల జనసేన పారీటి సీన్యర్ నాయకులు 
అదదుడా మోహన్ ర్వు,మిడతాన రవి కుమార్, టీ.ర్మకృషణా(బాలు), రమేష్ ర్జు ,లోపింటి 
కళ్యాణ్. గజపతినగరం నాయకులు కలిగ పండు,శ్రీను,హరీష్ నాన్ ,ఆదినార్యణ, దలి్ల 
నాయడు, చాలం, సురేష్, శ్రీను, రవి, నాయడు, రవీంద్ర, జోయ్, భాస్కర్, సురేష్ పాలగానానిర్.

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


సోమవారం, 04 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఆజాది కా అమృత్ మహోతస్వ్ లో పాల్గొనని 
శెట్టబతుతాల రాజబాబు

శతఘ్ని న్యాస్: అల్లవరం: ఆజాది కా 
అమృత్ మహోత్సవ్ కారయాక్రమంలో 
భాగంగా విప్లవజోయాతి అలూ్లరి 
సీతార్మర్జు 125 వ జయంతి 
పురస్కరించుకొన్ కోనసీమ క్షత్రియ 
సేవా సమితి ఆధ్రయాంలో అమలాపురం 
న్యోజకవరగాంలోన్ క్షత్రియ కళ్యాణ 
మండపంలో మరియు అల్లవరం 

మండలం కొమరగరిపటనింలో జరిగన విప్లవజోయాతి శ్రీ అలూ్లరి సీతార్మర్జు 125వ 
జయంతి మహోత్సవంలో జనసేన పారీటి న్యోజకవరగా ఇనాచారిజీ శెటిటిబతుతాల ర్జబాబు 
పాలగాన్.. సీతార్మర్జు విగ్రహాన్కి పూలమాల వేస ప్రసంగంచార్. అనంతరం 
కొమరగపటనిం స్థున్క క్షత్రియ యువత ర్జబాబున్ శాలువా కపి్ సత్కరించటం 
జరిగంది. ఈ కారయాక్రమంలో ర్ష్ట మరియు జిలా్ల నాయకులు, కౌన్్సలర్్ల, సీన్యర్ 
నాయకులు, కొమరగపటనిం జనసేన నాయకులు, జనసైన్కులు తదితర్లు పాలగానానిర్.

మలవరంలో జనసేన పార్్ట కారా్యలయం 
ప్రారంభం

శతఘ్ని న్యాస్:  జమములమడుగు 
న్యోజకవరగాం, మైలవరం గ్రామంలో 
ఆదివారం జనసేన పారీటి కార్యాలయం 
ప్రంభించడం జరిగనది. కారయాక్రమంలో 
భాగంగా.. కొందర్ వయాకుతాలను జనసేన 

పారీటిలోకి పండుగ కపి్ స్్గతం పలకడం జరిగనది. ఈ కారయాక్రమం గుర్ సురేష్ 
ఆధ్రయాంలో జరిగనది. జనసేన పారీటిలోకి జనసైన్కులు కే కిరణ్ కుమార్, ఏ అమర్నిథ్, 
మహేష్, అజయ్, ప్రమోద్ వీరికీ జనసేన కండువా కపి్ జనసేన పారీటి ఆఫీస్ నందు 
స్యంగా జనసేన పారీటిలోకి జనసేన ముదిర్ల నాయకులు గుర్ సురేష్ యాదవ్ 
స్్గతం పలకడం జరిగంది.
కారయాక్రమంలో భాగంగా జనసేన పారీటి అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ కౌలు రైతుల యాత్ 
30 కోట్ల వాల్ పోసటిర్్ల తీసుకున్ ఊరిలో వీధ వీధకి తిరిగ ప్రజల దృషిటికి తీసుకువెళ్లడం 
జరిగంది.

జనసేన పార్్ట తరపున పి.స్వర్ణమమా కు పింఛను ఏరా్ట
శతఘ్ని న్యాస్: ఉమముడి కరూనిలు జిలా్ల 
పాణయాం న్యోజకవరగా పరిధలోన్ కరూనిలు 
మున్సపల్ కార్్రేషన్ 19వ వార్డి గణేష్ 
నగర్ -2 పూలే అంబేద్కర్ నగర్ కొట్టిలు 
కు చెందిన పి.సువరణామము (70 వయసు్స) 
కి పింఛన్ కు అన్ని అర్హతలు ఉనాని కూడా 
పింఛను ర్క ఇబబుంది పడుతుంటే స్థున్క 
జనసేన పారీటి నాయకులు బాలు చొరవ 
తీసుకున్ పింఛను ఇపి్ంచేందుకు ఎన్ని 
ఆఫీసుల, అధకార్ల దగగారకు, 19వ 

వార్డి కార్్రేటర్ గా గెలిచి కరూనిలు మేయర్ అయినట్వంటి బివై ర్మయయా దగగారకు, 
ఆఖరికి స్థున్క ఎమెములేయా దగగారకు వెళ్ళునా ఫలితం లేకపోయింది. బాలు ఈ సమసయాను 
పాణయాం న్యోజకవరగా ఇనాచారిజీ చింతా సురేష్ బాబు దగగారకు తీసుకొన్ వెళళుగా జనసేన 
పారీటి తరపున ప్రభుత్ం నుంచి మీకు పింఛను వచేచా వరకు జనసేన పారీటి తరపున 
ఆ తలి్లకి స్ధారణంగా ప్రభుత్ం నుంచి అంద్లి్సన 2500 తో ముఖయామంత్రి గార్ 
తీసుకుంట్నని 1రూ జీతం కూడా కలిపి రూ 2501/- పింఛను ఇసుతాందన్, ర్నునని 
ఎన్నికలో్ల జనసేన ప్రభుత్ం వచిచాన తర్్త మన పాణయాం న్యోజకవరగాంలో మొదటి 
పింఛను మీ నుంచే మొదలు అవుతుంది అన్ తెలియజేశార్. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన 
ర్ష్ట మత్సష్కార వికాస విభాగ కారయాదరి్శ తెలుగు ర్జు, జనసేన నాయకులు మంజునాథ్, 
బజారి, ర్ంబాబు, షబీబుర్, కృషణా బాబు, నగేష్, శవ, చైతనయా, జనసైన్కులు పాలగానానిర్.

క్రియాశీలక సభు్యలు జనసేన గెలుపుకు 
సహకరించాలి: మిడ్తాన ప్రస్ద్

శతఘ్ని న్యాస్: పాలకొండ న్యోజకవరగాం 
జనసేన పారీటి నాయకులు గర్్న సతితాబాబు 
నాయకత్ంలో పాలకొండ మండలం 
జనసేన పారీటి నాయకులు మిడితాన 
ప్రస్ద్ ఆదివారం బెజిజీ గ్రామంలో జనసేన 
పారీటి క్రియాశీలక సభయాత్ం కిట్్ల పంపిణీ 
చేయడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా 

జనసైన్కులును ఉదేదుశంచి మాట్్లడుతూ.. సభయాత్ం తీసుకునని ప్రతి ఒక్కర్ తమ 
తలి్లదండ్రుల చేత ఓట్్ల వేయించి జనసేన పారీటి గెలుపుకు సహకరించాలన్ కోర్ర్.

బండ్రు శ్రీనివాస్ సమక్షంలో జనసేన పార్్టలో చేరికలు

శతఘ్ని న్యాస్:  కొతతాపేట మండలం, కొతతాపేట మరియు వానపలి్ల గ్రామాన్కి చెందిన 
న్కల శ్రీన్వాస్, న్కల సతయా బ్రహేముంద్ర కుమార్, న్కల స్రయా నరేంద్ర కుమార్, 
గాది విజయభాస్కర్, న్కల స్్మి, కొపి్నీడి వీరభద్రుడు, వుయూయారి ర్జా, కొలా్లటి 
పవన్ కుమార్, వక్కపట్ల శేఖర్ గారి ఆధ్రయాంలో జనసేన పారీటి కొతతాపేట న్యోజకవరగాం 
ఇంచార్జీ బండార్ శ్రీన్వాస్ సమక్షంలో జనసేన పారీటిలో జాయిన్ అయినార్.

ఈ కారయాక్రమంలో కొతతాపేట పారీటి ప్రెసడెంట్ చొడపనేడి ఉమామహేశ్రర్వు, మహాదశ 
బాబులు, చింతపలి్ల సతితాపండు, ఖరిమ్, యెలిశెటిటి శవప్రస్ద్, నాగరడిడి మణికంఠ 
మరియు జనసేన కారయాకరతాలు పాలగానానిర్.

ఇంట ఇంటకి జనసేన సిద్్ధంతాలు, జనసేనాని భావజాలం
శతఘ్ని న్యాస్: గుంటూర్: ఇంటి ఇంటికి జనసేన పారీటి సద్ధింతాలు మరియు పవన్ 
కళ్యాణ్ గారి భావజాలం తెలియచేయాలి అనే ఉదేదుశంతో.. జనసేన పారీటి నాయకుల 
సహకారంతో ఆదివారం గుంటూర్ నగరంలో కొన్ని కుట్ంబాలన్ కలస పవన్ కళ్యాణ్ 
గారి మనోగతం అనే పుసతాకంలో ఉనని అమూలయామైన విషయాలను కొన్ని కుట్ంబాలకి 
తెలియజేస వార్ మరో పది మందినీ ఉతేతాజ పరిచే విధంగా వివరించడం జరిగంది. 
ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పారీటి క్రియా క్రియాశీల కారయాకరతాలు లక్ష్మీ శెటిటి స్యి చంద్ 
(నానీ) , పమిడి పవన్, స హెచ్. స్ంబశవర్వు, ఎం.డి రఫీ, మంత్రి లోకేష్, కాలంగ 
ర్కేష్, ప్రేమ్ చంద్, దినేష్, మరియు జనసైన్కులు పాలగానానిర్.

మహిళలపై జరిగిన అనాగరిక ద్డ్లో దోషులను 
శిక్ంచాలని జనసేనానికి అర్జీ

శతఘ్ని న్యాస్: ముపా్ళళు గ్రామంలో మారిచా 
8 వ తరీఖ్న ద్సరి మహిళలపై జరిగన 
అనాగరిక ద్డి విషయాన్ని జనసేన పారీటి 
అధయాక్షుడు పవన్ కలాయాణ్ దృషిటికి ఆదివారం 
జరిగన జనవాణి కారయాక్రమంలో గోడు 
వెళ్లబోసుకునానిర్. బాధత మహిళలు 
కంచికచర్ల మండల పారీటి అధయాక్షుడు నాయన్ 
సతీష్ వారికి నాయాయం జరిగేలా చూడాలన్ 

దోష్లను కఠీనంగా శక్షించాలన్ అరీజీ అందజేస వెనుకబడిన కులాల ప్రజలకు నాయాయం 
చేయాలన్ కోర్ర్.

మర్రి మూల గ్రామంలో క్రియాశీలక సభ్యతవా కిటలో పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్: ఆచంట మండలం, 
అయోధయా లంక గ్రామం పరిధలో ఉనని 
మర్రి మూల గ్రామంలో జనసేన పారీటి 
క్రియాశీలక సభయాత్ కిట్ల పంపిణీ 
కారయాక్రమం విజయవంతం. ఈ 
కారయాక్రమంలో ఆచంట మండలం 

నాయకులు అయోధయా లంక గ్రామ నాయకులు ఆచంట మండల ప్రజా పరిషత్ వైస్ 
ఎంపిపి ఎర్ర గొప్ల నాగర్జు పాలగానడం జరిగంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన ఆధవార్యంలో నరవ గ్రామంలో వీధిలైటలో ఏరా్ట
శతఘ్ని న్యాస్: పెందురితా 
న్యోజకవరగాం, నరవ గ్రామం, 
88వ వార్డి, సబిబు వాలా చేలు వదదు 
సుమార్ 10 కుట్ంబాలు న్వసస్తా 
ఉంటూ మౌలిక వసతులు లేక చాలా 
ఇబబుంది పడుతూ.. కనీసం వీధలైట్్ల 
లేకపోవడం వలన ర్త్రి సమయంలో 
పాములతో.. బయటికి ర్వడాన్కి 

ఇబబుంది పడుతునని విషయాన్ని ప్రభుత్ం దృషిటికి పలుమార్్ల తీసుకున్ వెళ్్లన పటిటించుకోన్ పరిసథుతులో్ల 
జనసేన పారీటి అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ స్ఫూరితాతో స్థున్క నాయకులు వబిబున జనారదున శ్రీకాంత్ ఆధ్రయాంలో 
నరవ జనసేన పారీటి ఆరిథుక సహాయంతో వీధలైట్్ల ఏర్్ట్ చేయడం జరిగంది. శ్రీకాంత్ మాట్్లడుతూ.. 
గత కొన్ని సంవత్సర్లుగా మౌలిక వసతులు లేక ఈ యొక్క కోలనీ ప్రజలు బాధపడుతునానిరన్.. స్థున్క 
ఎమెములేయా సమసయాల కోసం మాట్్లడితే ఇంటికి ర్వాలన్ చెప్డం సమంజసం కాదన్, ప్రభుతా్లు ప్రజల 
వదదు పనునిలు తీసుకోవడంతో పాట్ ప్రజలకు మౌలిక వసతులు ఏర్్ట్ చేయడంలో శ్రదధి చూపాలన్.. 
స్థున్క కార్్రేటర్ ప్రజాప్రతిన్ధులు ప్రజా సమసయాలపై పోర్టం చేయాలన్ చెప్డం జరిగంది. ప్రవీణ్ 
మాట్్లడుతూ.. ప్రభుత్ పరిపాలనకు చెంప దెబబుగా ఈ యొక్క కారయాక్రమం ఏర్్ట్ చేయడం జరిగంది. 
దీన్ని స్ఫూరితాన్ తీసుకొన్ ప్రభుతా్లు ప్రజల యొక్క మౌలికలు ఏర్్ట్ చేయడంలో శ్రదధి చూపాలన్ 
కోర్కునానిర్, బొడుడి నాయుడు మాట్్లడుతూ.. స్థున్క ఎమెములేయా గడపగడపకు వైఎస్ఆరి్సపి అనే 
ప్రోగ్రాంలో చాక్్లట్్ల పంచడం కాదు ప్రజా సమసయాలు తీరేచాడాన్కి పన్చేయడాన్కి మిమములిని గెలిపించార్, 
స్థున్క మహిళలు మాట్్లడుతూ చెతతా పనుని కటిటితేనే పెన్షను్ల, అమమువడి మీకు వస్తాయి ద్న్కి దీన్కి ఏమిటి 
సంబంధం చెతతా పనుని కటిటినపు్డు మౌలిక వసతులు ఏర్్ట్ చేసే బాధయాత ప్రభుత్ం ఉంట్ందన్, 
జనసేన పారీటి వార్ ఈ యొక్క వీధలైట్్ల ఏర్్ట్ చేయడం వలన మాకు చాలా ఉపయోగం ఉంట్ందన్ 
ర్త్రి సమయంలో పాములు మరియు ఇతర అపాయలు నుంచి మాకు వెసులుబాట్ కలుగుతుందన్, 
జనసేన పారీటి అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ప్రతేయాక ధనయావాద్లు తెలపడం జరిగంది. ఈ యొక్క 
కారయాక్రమంలో గవర శ్రీన్వాస్, బోబబుర్ శీను, ప్రవీణ్, శంకర్ ర్వు, శవ, కుమార్, ర్డి పెంట్ర్వు, 
అప్లర్జు, వీరమాహిలలు జనసైన్కులు గ్రామ ప్రజలు పాలగానానిర్.

గిరిజనుల కిడీని సమస్యలను జనసేనాని దృష్్టకి తీస్కెళిలోన 
మనుబోలు

*తిర్వూర్ న్యోజకవరగాంలోన్ ఏ. కొండూర్ 
పరిసర ప్ంత గరిజనులు ఎదుర్్కంట్నని కిడ్ని 
సమసయాల గురించి జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ 
దృషిటికి తీసుకువెళ్్లన జిలా్ల కారయాదరి్శ మనుబోలు 
శ్రీన్వాసర్వు
శతఘ్ని న్యాస్: ఏ కొండూర్: గత దశాబదు కాలంగా 
ఏ కొండూర్ మండలం మరియు గంపలగడెం 

మండలంలోన్ గరిజన తండాలలో లంబాడి ప్రజలు తమ గరిజన తండాలో్ల విలయతాండం చేసుతానని కిడ్ని వాయాధ 
గురించి ఆదివారం విజయవాడలో జరిగన జనవాణి కారయాక్రమం ద్్ర్ జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ దృషిటికి 
ఉమముడి కృషణా జిలా్ల జనసేన పారీటి కారయాదరి్శ మనుబోలు శ్రీన్వాసర్వు తీసుక్ళ్లడం జరిగంది. ఆదివారం ఆయన ఏ 
కొండూర్ గంపలగడెం మండలాలో్లన్ గరిజన తండాలో్లన్ కిడ్ని వాయాధ బాధతులతో కలిస వార్ ఎదుర్్కంట్నని 
సమసయాలపై ఈ పవన్ కళ్యాణ్ కు వివరించార్. ఈ సందర్ంగా జనసేనాన్ పవన్ కళ్యాణ్ జనవాణి సభా వేదిక 
ప్ంగణం దిగ బాధతుల వదదుకే స్యంగా వచిచా కూర్చాన్ అరథుగంటకు పైగా వారితో మాట్్లడి సమసయాకు గల 
కారణలు అడిగ తెలుసుకునానిర్ .ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్్లడుతూ ర్జధాన్కి కూతవేట్ దూరంలో 
ఉనని ఏ కొండూర్ పరిసర ప్ంతాలో్ల జనాలు కిడ్ని వాయాధకి గురై చన్పోవడం, ఆరిథుకంగా నషటిపోవడం చాలా 
బాధాకరమన్ గతంలో శ్రీకాకుళం లోన్ ఉద్దునం ప్ంతంలోన్ కిడ్ని సమసయాపై జనసేన పారీటి బాధతులు తరఫున 
బలంగా పోర్డిందో అదే విధంగా భవిషయాతుతాలో త్రలోనే ఈ ఏ కొండూర్ పరిసర ప్ంత గరిజన తండాలలోన్ 
కిడ్ని వాయాధ బాధత ప్ంతాన్కి జనసేన టీం ను పంపుతామన్ ఈ సందర్ంగా బాధతులకు పవన్ కళ్యాణ్ భరోస్ 
ఇచాచార్.. త్రలోనే ఈ విషయం గురించి కిడ్ని వాయాధ అధకంగా ఉనని ప్ంతంలో తమ బృందం పరయాటించి 
సమగ్రమైన సమాచారం సేకరించి సంబంధత అధకార్లతో చరిచాంచి ఈ సమసయాకు పూరితాస్థుయిలో నాయాయం చేసే 
విధంగా కిడ్ని వాయాధ బాధతులకు జనసేన పారీటి అండగా ఉంట్ందన్ ఆయన బాధతులకు మర్కస్రి భరోస్ 
ఇచాచార్. ఈ సందర్ంగా జిలా్ల కారయాదరి్శ మనుబోలు శ్రీన్వాసర్వు గత పది సంవత్సర్లు నుంచి కిడ్ని వాయాధ 
బాధతులు ఎదుర్్కంట్నని సమసయాల గురించి పూరితాస్థుయిలో పవన్ కళ్యాణ్ కి వివరించడం జరిగందనానిర్. ఇదే 
సందర్ంగా ర్మచంద్రపురం గ్రామంలోన్ జాతీయ రహద్రి విసతారణలో భాగంగా ర్మాలయం సమసయా గురించి 
ఫలాలు కోలో్తునని బాధతులు గురించి వారి ఎదుర్్కంట్నని సమసయాల గురించి స్థున్కులతో కలిస పవన్ కళ్యాణ్ 
దృషిటికి తీసుక్ళ్లడం జరిగంది. ఈ కారయాక్రమంలో ఏ కొండూర్ మండలం, గంపలగడెం మండలం కిడ్ని వాయాధ 
బాధతులు ఏ కొండూర్ మండల జనసేన పారీటి అధయాక్షుడు లాకావతు విజయ్, గంపలగడెం మండలం పారీటి 
ఉపాధయాక్షుడు జరపల ర్మకృషణా, వెంపాటి ఏసయయా, పసుపులేటి సతీష్, లాకావతు వెంకటేశ్రర్వు, వెంపాటి 
పవన్, ర్వుల కోటేశ్రర్వు ముదిగొండ స్యి కృషణా, సదధిం శెటిటి రవీంద్ర, వి కోటి, డి.స్యి, మరీదుశవకృషణా 
తదితర్లు పాలగానానిర్.

బాలినేని వనోద్ రెడ్డి కుటంబ సభు్యలకు జనసేనాని ఆరిథిక స్యం
శతఘ్ని న్యాస్:  వంకాయలపాడు: అపు్ల బాధ తట్టికోలేక వంకాయలపాడు 
గ్రామాన్కి చెందిన బాలినేన్ వినోద్ రడిడి పుర్గుల మందు తాగ మరణించార్ 
అదే రోజు వాళళు బారయా కూడా అదే పుర్గుల మందు తాగ ఆమె ఆతము హతయా 
చేసుకుననిది, ఈ రోజుకి ఆమె పరిసథుతి సీరియస్ గా ఉంది. ఆ కుట్ంబాన్కి 
ఆదివారం పవన్ కళ్యాణ్ చేతుల మీదుగా వంకాయలపాడు గ్రామాన్కి చెందిన 
బాలినేన్ వినోద్ రడిడి కుట్ంబాన్కి లక్ష రూపాయల చెకు్కను వారి కుట్ంబ 
సభుయాలకు అందజేయడం జరిగంది.

గరలో గ్రామంలో క్రియాశీలక సభ్యతవా కిటలో పంపిణీ

శతఘ్ని న్యాస్: చీపుర్పలి్ల న్యోజకవరగాం, గుర్ల మండలం, గుర్ల 
గ్రామంలో జనసైన్కులకు క్రియాశీలక సభయాత్ కిట్లను పంపిణీ చేయడం 
జరిగంది. మరియు వారి గ్రామంలో సమసయాలపై మాట్్లడటం జరిగంది.. 
ఇందులో ప్రతి ఒక్క జన సైన్కుడు పవన్ కళ్యాణ్ గార్ తమపై చూపిసుతానని 
ఆపాయాయతకు ధనయావాద్లు తెలుపుతూ.. వారికి ఇచిచాన బాధయాతలు 
జనాలో్లకి జనసేన సద్ధింతాలను మరింత వేగంగా తీసుక్ళ్తామన్ 
తెలియజేశార్. దీన్తో పాట్ చన్పోయిన కౌలు రైతులకు 30 కోట్్ల 
సహాయం చేసన టీమ్ పిడికిలి పోసటిర్్ల కూడా ఇవ్డం జరిగంది. 
సహకరించిన గ్రామ ప్రజలకు ధనయావాద్లు తెలియచేయడం జరిగంది.

వీ.ట.పి.ఎస్ కాలుష్య సమస్యలను జనసేనాని 
దృష్్టకి తీస్కువళిలోన పోలిశెట్ట తేజ

శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన పారీటి ఏర్రిచిన జనవాణి కారయాక్రమంలో.. 
ఇబ్రహీంపటనిం మండల జనసేన పారీటి అధయాక్షులు మరియు తుమములపాలెం 
గ్రామ జనసేన పారీటి ఎంపీటీసీ సభుయాలు పోలిశెటిటి తేజ. వి.టి.పి.స్ కాలుషయా 
సమసయాలను పవన్ కళ్యాణ్ దృషిటికి తీసుకువెళ్లడం జరిగంది.
వి.టి. పి.స్ నుంచి వెలువడే బూడిద వలన ఇబ్రహీంపటనిం మండల 
మరియు కొండపలి్ల మున్్సపాలిటీ ప్రజలు శా్సకోశా సంబంధత మరియు 
చరము వాయాధులకు గురవుతునానిరన్ వి.టి.పి.స్ నుంచి వెలువడే బూడిద నీర్ 
పంట కాలువలోకి చేరడం వలన రైతులు తీవ్ర ఇబబుందులు పడుతునానిరన్ 
తక్షణమే సేటిజ్ వన్ పా్లంట్ ను మూసవేయాలన్ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి 
తెలియజేశార్. అలాగే తుమములపాలెం గ్రామంలో శధలావసథుకు చేర్కునని 
క్నాల్ వంతెనలు వి.టి.పి.స్ వార్ న్రిముంచాలన్ మరియు తమ గ్రామంలో 
ఉనని హిందూ సముశాన వాటికకు సథులం కేట్యించాలన్ క్రైసతావ సముశాన 
వాటికకు ద్రి ఏర్్ట్ చేయాలన్ న్తన మంచినీటి వాటర్ ట్యాంక్ 
తమ గ్రామంలో న్రిముంచాలన్ ప్రభుత్ం మీద ఒతితాడి తీసుకుర్వాలన్ 
కోర్కుంటూ జనవాణి కారయాక్రమం ద్్ర్ వినతి పత్ం పవన్ కళ్యాణ్ 
గారికి అందజేయడం జరిగంది.

పిడుగ పాటతో మరణించిన కారి హరి 
కుటంబానికి అండగా జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్: భోగాపురం మండలం, చేపల కంచేర్ గ్రామంలో 
పిడుగు పాట్కి గురై మరణించిన కారి హరి కుట్ంబాన్ని జనసేన 
నాయకులు పర్మరి్శంచి జనసేన పారీటి తరపున 10000 ర్పాయలు 
నగదు అందజేస వారికి ప్రతి నెల పెన్షన్ రూపంలో 3000 ఒక బియయాం 
పాయాక్ట్ ఇచిచా ఆ కుట్ంబాన్కి జనసేన పారీటి అండగా ఉంట్ందన్ 
భరోస్ ఇవ్డం జరిగంది.. ఈ కారయాక్రమంలో మత్సష్కార కారయాదరి్శ 
కర్రి అప్లర్జు, భోగాపురం మండల టీమ్, పల్ల ర్ంబాబు, జేయెష్ 
కావుంగల్, వందనాల రమణ, పిడుగు జోగార్వు, శర్గుడి వెంకటేష్, 
శంకర్ పైలా, ర్ము, శ్రీను పాలగానడం జరిగంది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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గండలోకమమా బ్రిడ్జీ సమస్యను జనసేనాని దృష్్టకి తీస్కువళిళిన 
ఇమమాడ్ కాశీనాధ్

*జనవాణి – జనసేన భరోస్ కారయాక్రమం ద్్ర్ 
ప్రకాశం జిలా్ల మార్్కపురం మండలం నాగులవరం 
గ్రామం వెళ్ళు రోడుడి మారగాంలో గుండ్లకమము బ్రిడిజీ 
సమసయాను జనసేన పారీటి అధనేత పవన్ కళ్యాణ్ 
దృషిటికి తీసుకువెళ్ళున జనసేన పారీటి మార్్కపురం 
న్యోజకవరగా ఇంఛార్జీ ఇమముడి కాశీనాధ్

శతఘ్ని న్యాస్: జనసేనపారీటి మార్్కపురం న్యోజకవరగా ఇంచార్జీ ఇమముడి కాశీనాథ్ పవన్ కళ్యాణ్ 
గారికి వివరిస్తా.. మార్్కపురం మండలం నాగులవరం గ్రామ ప్రజలు అనేక సంవత్సర్లుగా 
ఇబబుందులు పడుతుననిప్టికి సంబంధత అధకార్లు పటిటించుకోకపోవడం అనాయాయమన్, న్తయాం 
ప్రతిరోజు వందలాది మంది ప్రజలు నాగులవరం గ్రామం నుండి జీవనోపాధ కోసం డివిజన్ 
కేంద్రమైన మార్్కపురం పటటిణన్కి గుండ్లకమము చపాటిపై ర్కపోకలు స్గసుతాంట్రన్, ముఖయాంగా 
భారీ వర్్షలు కురిసన సమయంలో గుండ్లకమము చపాటిపై నీర్ ఉదృతంగా ప్రవహిసుతాంట్ందన్ 
అనానిర్. ఆ సమయంలో ముఖయాంగా ర్త్రి వేళలో్ల కారిముకులు, వయావస్య కూలీలు ఇంటికి చేర్కునే 
సందర్బులలో చాల మంది నీటి ప్రవాహంలో కొట్టికోపోయి మృతుయావాతకు గురయాయారన్ ఆయన 
ఆందోళన వయాకతాం చేశార్. కావున ఇప్టికయినా ప్రభుత్ం మేల్కన్ బ్రిడిజీ న్ర్ముణం చేపటిటి పెదదు 
నాగులవరం గ్రామ ప్రజల సమసయాను పరిష్కరించాలన్ తెలియజేశార్. ఈ భేటీలో గుండ్లకమము చపాటి 
నీటి ప్రవాహంలో కొట్టికోపోయిన బాధతుల కుట్ంబ సభుయాలు హాజయాయార్.

ఎల్.కోటలో జనం కోసం జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన పారీటి సద్ధింతాలు, 
పవన కలాయాణ్ ఆలోచనలను క్షేత్స్థుయిలోకి 
తీసుక్ళ్లడంలో భాగంలో ఆదివారం జనసేన 
నాయకులు ఎల్.కోటలో జనం కోసం 
జనసేన కారయాక్రమాన్ని న్ర్హించార్. 
పారీటి న్యోజకవరగా నాయకులు వబిబున 
సతయానార్యణ ఆధ్రయాంలో జనసైన్కులు 
గ్రామంలో పరయాటించార్. ప్రతి ఇంటికీ వెళ్తా 

పారీటి సద్ధింతాలు వివరించార్. జనసేన పారీటి షణ్ముఖ వూయాహం గురించి ప్రచారం చేశార్.
ఈ సందర్ంగా వబిబున సతయానార్యణ మాట్్లడుతూ ప్రసుతాతం ర్ష్టంలో కి్లషటి పరిసథుతులు 
నెలకొనానియనానిర్. ధరలు విపరీతంగా పెరిగ, ఆద్యం లేన్ పరిసథుతులో్ల ప్రజలు తీవ్ర ఇబబుందులు 
పడుతునానిరనానిర్. అభివృదిధి పూరితాగా కుంట్పడిందన్ ఆవేదన వయాకతాం చేశార్. ఈతర్ణంలో 
న్స్్రథుపర్డైన పవన్ కలాయాణ్ గారి నాయకత్ం ర్ష్ట్రాన్కి అవసరమన్ స్షటిం చేశార్. జనసేన 
అధకారంలోకి వసేతా అమలు చేయబోయ్ షణ్ముఖ వూయాహంతో ర్ష్ట భవిషయాత్ మారిపోనుందన్ 
పేర్్కనానిర్.

సేవ చేసే భాగ్యం ఒకకా జనసేనక సంతం: బండ్రు శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్యాస్: కోనసీమ జిలా్ల, కొతతాపేట 
న్యోజకవరగాంలోన్, కొతతాపేట గ్రామాన్కి 
చెందిన గాది ర్మార్వు వారి చినానిరి గత 
కొన్ని రోజులుగా ఫ్రీ మెచూయార్ పిటర్్స అనే 
వాయాధతో బాధపడుతుంది. ఈ చినానిరి కి 
ఆరోగయాం తొందరగా మెర్గుపడాలన్, ఆ 
చినానిరిన్ కి దీవెనలు అందజేస్తా.. కొతతాపేట 
న్యోజకవరగాం జనసేన పారీటి రథస్రథి 
ఇనాచారిజీ బండార్ శ్రీన్వాస్ ఆదివారం ఆ 
చినానిరి కుట్ంబ సభుయాలను కలిస.. ఎంతో 
ఆతీముయతతో ఆ చంటి బిడడికు దీవెనలు దీవిస్తా.. 
తొందరగా ఆరోగయాం కుదుర్పడుతుందన్, 
కంగార్ పడకుండా ధైరయాంగా ఉండాలన్ ఆ 
చినానిరి కుట్ంబాన్కి భరోస్న్స్తా.. మేము 
ఎపు్డు మీకు అండదండలు అందిస్తామన్.. 

బండార్ శ్రీన్వాస్ నాయకత్ంలో జనసేన పారీటి నాయకులు కారయాకరతాలు కలిపి తమ వంతు కొంత 
సహాయంగా పదివేల రూపాయలు ఆరిథుక స్యం అందించడం జరిగనది. ఈ సందర్ంగా పలువుర్ 
జనసేన నాయకులు, కారయాకరతాలు, అభిమానులు ఆ చినానిరికి దీవెనలు అందిస్తా ఈ కారయాక్రమంలో 
పాలగానానిర్.

ప్రజా సమసయూలపై గళమెత్తిన జానవాణి
శతఘ్ని న్యాస్: కదం తొకి్కన వీర మహిళ లోకం. జనసేనకి పోటెతితాన మహిళ 
శకితా. అవినీతి పాలకుల గుండెలో్ల బాకులై, మహిళ స్ధకారత మా జనము హకు్క 
అన్ హుకుమ్ జారీ చేయడాన్కి నడుంబిగంచిన జనసేన వీర మహిళలు ప్రతి 
తలి్ల కి, చెలి్లకి, అక్కకి ప్రతి ఒక్కరికీ పేర్ పేర్న ధనయావాద్లు. ఆదివారం 
మొదలు అయిన జనావాణి కారయాక్రమం గరజీన అయి, మహిళ గళం శబాదున్కి 
అహంకారపూ తాడేపలి్ల పెలేస్ గోడలు బీటలు వారి , భవిషయాతుతా లో న్రంకుశ 
పాలనకు చరమగీతం పాడాలన్, ద్న్కి కావాలి్సన స్రతా శకితాన్ మీర్ సేనాన్ 
కి అందించాలన్ కోర్కుంటూ.. గళం, కలం, కలిసేతా జనవాణి.. కావున 
జనసైన్కులు, వీర మహిళలు తమ తమ ప్ంతంలో ప్రధాన ప్రజా సమసయాలను, 
లాగే ప్రతయార్ధిల పారీటిల నుంచి కొంత మంది పన్కట్టికున్ జనసేన పారీటి 
ముసుగులో మనలో మనకి అంతరగాత విబేధాలు సృషిటిసుతానని వారిపై సంక్షిపతాంగా 
వ్రాసుకొన్ తమ ప్ంతంలో జరిగే జనవాణి కారయాక్రమం ద్్ర్ సేనాన్కి 
తెలియపరచడాన్కి సమగ్రమైన వెదికే ఈ జనవాణి విచిఛిననికర శకుతాల పై బ్రహాముస్తం 
ఈ కారయాక్రమం కావున ప్రతి ఒక్కరూ బాధయాతతో సమన్య అవగాహనతో మీ 
స్రం విన్పించగలర్.. సేనాన్ తో సైన్కుల అనుసంద్నం ఈ మహోననితమైన 
అవకాశాన్ని మంచికి ఉపయోగంచండి.. తద్్ర్ పారీటి బలోపేతం చేసేందుకు 
మనలో ప్రతి ఒక్కరి అడుగు జనవాణి వైపు పడాలి. మన అందరి గమయాం, లక్షష్ం 
ఒక్కటే జనసేన పారీటినీ అధకారంలోకి తీసుకు ర్వడం.. సేనాన్న్ ముఖయామంత్రి 
చేయడం తద్్ర్ మన ర్ష్ట్రాన్ని, మన బిడడిల భవిషయాతుతాను అభివృదిదు బాటలో 
నడిపించడం కోసం, మనమంతా కలిస జనవాణి కారయాక్రమాన్ని సేనాన్ ఆశంచిన 
రీతిలో ఆయన ఆశయాలకు అనుగుణంగా.. పారీటి సద్ధింతాలకు కట్టిబడి.. 
స్నుకూలమైన ఆలోచనతో సేనాన్ తో అనుసంద్నం కావాలి ర్ష్ట్రా వాయాపతాంగా 
జనవాణి కారయాక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలన్ ఆకాంక్షిస్తా…

మీ….
సూర్యూ నంద్యూల

జనసేన పార్టీ, ర్జోలు నియోజక వర్ం.

కోరుమామిడి గ్రామంలో జనంలోకి జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్: న్డదవోలు న్యోజకవరగాం న్డదవోలుమండలం కోర్మామిడి 
గ్రామంలో “జనంలోకి జనసేన” అనే కారయాక్రమం ప్రంభించడం జరిగంది.
ఇకనుంచి న్డదవోలు న్యోజకవరగాంలో ప్రతి ఆదివారం ఒక గ్రామంలో ఈ 
కారయాక్రమం న్ర్హించి జనంలో చైతనయాం తీసుకొస్తామన్.. జనసేనపారీటి ర్ష్ట 
కారయాదరి్శ ప్రియసౌజనయా, న్డదవోలు మండల అధయాక్షులు పోలిరడిడి వెంకటరతనిం 
తెలిపార్.
ఈ కారయాక్రమంలో జిలా్లకారయాదరి్శ తులాచిననిబాబు, న్డదవోలు ఐటివింగ్ 
కొల్లంశెటిటి కిరణ్ కుమార్, పెండాయాల ఎంపీటీసీ వాకా ఇంద్రగౌడ్, న్డదవోలు 
టౌన్ రంగా రమేష్, జిలా్ల ప్రోగ్రామ్్స కమిటీ మెంబర్్ల యడ్లపలి్లసతితాబాబు, 
మూరితా, యామన కాశీ, కోర్మామిడి గ్రామ అధయాక్షులు పుండ్రయయా, కోర్మామిడి 
జనసైన్కులు, న్డదవోలు మండల నాయకులు మరియు జనసైన్కులు 
పాలగానానిర్.

జనసేన పార్టీ చిరుపవన్ సేవాసమిత్ ఆద్వరయూంలో 
వాటర్ టయూంకర్

శతఘ్ని న్యాస్:తూర్్గోద్వరి జిలా్ల, 
ర్జోలు లో నీటి ఎదదుడికి ప్రజలు 
ఇబబుందిపడుతుండడంతో జనసేన పారీటి 
చిర్పవన్ సేవాసమితి ఆద్రయాంలో ప్రతిరోజు 

ప్రజలకు మంచి నీళ్ళు అందేవిధంగా వాటర్ ట్యాంకర్ ఏర్్ట్ చేయడం జరిగంది. ఈ 
వాటర్ ట్యాంకర్ ద్్ర్ ఆదివారం మలికిపురం గ్రామం (కాలేజ్ వెనుక) ఆదర్శనగర్ 
లో నీర్ అందక ఇబబుందిపడుతునని వారికి కోండాకీషోర్ కుమారతా ఐశ్రయా పుటిటినరోజు 
సందరబుంగా వార్ అందించిన (ట్రాకటిర్ డిజల్) ఖర్చాలతో మలికిపురంజనసైన్కుల 
ద్్ర్ త్గునీర్ అందించడం జరిగందన్ జనసేన నాయకులు నామన నాగభూషణం 
తెలిపార్.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


గంగరేగవలసలో పర్యటంచిన బాబు పాలురు
శతఘ్ని న్యాస్: పార్తీపురం మనయాం జిలా్ల, కుర్పాం న్యోజక వరగాం, 
కొమర్డ మండలం, గంగరేగువలసలో ర్షటి ప్రచార కారయాదరి్శ బాబు 
పాలుర్ నాయకత్ంలో జెండా ఆవిష్కరణ కారయాక్రమం జరిగంది. 
ఈ కారయాక్రమంలో బాగంగా గ్రామంలో పరయాటిస్తా.. ప్రసుతాత ప్రభుత్ 
పన్తీర్ను ఎండకడుతు ర్బోయ్ ఎన్నికలో్ల మన జనసేన పారీటి అధకారం 
లోకి వసేతా మన అందరి జీవితాలు బాగుంట్యన్ ముఖయాంగా యువత 
భవిషయాతుతా బాగుంట్ందన్ ఆయన వివరించడం జరిగంది. అందుకు 
అనుగుణంగా గ్రామంలో ఉనని అందర్ స్నుకూలంగా స్ందించి బాబు 
పాలూర్న్ గ్రామసుతాలు హారతులతో స్్గతిస్తా బ్రహంరధం పట్టిర్. 
ఈ కారయాక్రమంలో పార్తీపురం మనయాం జిలా్ల నాయకులు బొబిబులి, 
సీతానగరం మరియు కుర్పాం న్యోజక వరగా నాయకులు పాలగానడం 
జరిగంది.

జనసేన పార్్ట బలోపేతానికి కృష్ 
చేయండ్: మహంతి ధనంజయ

శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన పారీటి 
అధనేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాలు 
మేరకు బొబిబులి న్యోజకవరగాం 
జనసేన పారీటి నాయకులు 
మహంతి ధనంజయ ఆధ్రయాంలో 
ర్మభద్రపురం మండలంలో 
జనసేన పారీటి క్రియాశీలక సభయాత్ం 
తీసుకునని క్రియాశీలక సభుయాలకు 

ప్రమాద బీమా కిట్్ల పంపిణీ చేయడం జరిగంది. ఈ సందరబుంగా 
మహంతి ధనంజయ మాట్్లడుతూ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ పెదదు మనసుతో 
జనసైన్కులు కుట్ంబాలకు అండగా న్లిచేందుకు ఈ ప్రమాద బీమా 
ఇన్్సరన్్స ఏర్్ట్ చేయడం జరిగందన్ అనానిర్. అదేవిదంగా గ్రామ 
స్థుయిలో పారీటి బలోపేతాన్కి ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలన్ కోర్ర్. 
ఈ కారయాక్రమంలో నాయకులు ములు్ల కిషోర్, యాళ్ల మణి మార్, 
కొట్నినబుచిచానాయుడు, బండార్ శ్రీన్వాసర్వు, మూడడ్ల బాలాజీ, 
కోట్యాడ స్యి మరియు ఆ గ్రామ క్రియాశీలక సభుయాలు తదితర్లు 
పాలగానానిర్.

శ్రీ శ్రీ శ్రీ తలుపులమమా తలిలో అమమావారిని 
దరి్శంచుకునని ఉగిగొన రాము

శతఘ్ని న్యాస్: కోటవురట్ల 
మండలం, కొడవటిపూడి 
గ్రామంలో న్తనంగా 
న్రిముంచిన ఆలయంలో శ్రీ శ్రీ శ్రీ 
తలుపులమము తలి్ల అమమువార్ 
జూన్ 24 తేదీన బాలేపలి్ల 
గోవిందుర్వు కుమార్డు 
బాలేపలి్ల శ్రీన్వాసర్వు 
చేతులు మీదగా విగ్రహ 
ప్రతిషటి జరిగంది. ఆదివారం 

ర్మచంద్రపురం గ్రామాన్కి చెందిన జనసేన పారీటి గ్రామ అధయాక్షులు ఉగగాన 
ర్ము ఆధ్రయాంలో మరియు ఆ గ్రామ జనసేన కారయాకరతాలు శ్రీ శ్రీ శ్రీ తలుపులమము 
తలి్ల అమమువారిన్ దరి్శంచుకున్ జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యాణ్ ప్రతిష్టటితముకంగా 
చేపటిటిన ప్రజావాణి కారయాక్రమం సక్్సస్ ఫుల్ గా ముందుక్ళ్్లలన్ అమమువారిన్ 
మనస్ఫూరితాగా ప్రిధించుకునానిర్. అదేవిధంగా కొడవటిపూడి గ్రామాన్కి 
చెందిన జనసేన నాయకులు బాలేపలి్ల ఏసుబాబు జనసేన పారీటి కారయాకరతాలను 
ఉదేదుశంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆశయాలను సద్ధింతాలను గ్రామ స్థుయిలో 
ముందుకు తీసుక్ళ్్లలన్.. అక్కడికొచిచాన జనసైన్కులు అందరికీ తెలియజేశార్. 
ఈ కారయాక్రమాన్కి విచేచాసన జనసేన పారీటి కారయాకరతాలు, వీర మహిళకు మరియు 
జనసైన్కులకు హృదయపూర్క ధనయావాద్లు తెలియజేశార్.

వైసీపీ పాలనలో ఆరోగ్య ఆంధ్ర ప్రదేశ్ స్ధన అస్ధ్యం: డ్క్టర్ 
యుగంధర్ పొనని

*అగమయా గోచరంగా మారిన గ్రామీణ ప్రజల ఆరోగయాం
*ప్రజల ఆరోగయా సథుతిగతులపై వాలంటీర్ల ద్్ర్ సరే్ చేయాలి
*ఆరిథుక సహాయం అందించిన ఇంచార్జీ డాకటిర్ యుగంధర్ పనని
శతఘ్ని న్యాస్: కారే్టి నగర మండలం, కేఎం పురం గ్రామపంచాయతీ, కేఎం పురం ఏ ఏ డబూ్లష్ 
గ్రామంలో అనారోగయాంతో బాధపడుతునని చినానిరి ఉమామహేశ్రిన్ న్యోజకవరగా ఇనాచార్జీ డాకటిర్ 
యుగంధర్ పనని పర్మరి్శంచార్. మంచి ఆరోగయాం కలిగ ఉనని ఉమామహేశ్రి (నాలుగు సంవత్సర్ల 
వయసు్స) గత రండు నెలలు ర్యా ఆసుపత్రికి పరిమితమై కళ్ళు కనపడిన పరిసథుతులో్ల మెదడుకు 
సంబంధంచిన అనారోగయాంతో మరియు మూరచా వాయాధ తో బాధపడుతూ ఇటీవలే డిశాచార్జీ అయి ఇంటికి 
ర్వడం జరిగందన్, ప్రసుతాతం మాటలు ర్న్ పరిసథుతులో్ల, శకితా లేక ఇబబుంది పడుతునని ఈ చినానిరికి 
మెర్గైన వైదయాం అందిసేతా తొందరో్లనే శారీరకమైన ఆరోగయాo పందుకొనే వీలుందన్ తెలిపార్. ఇంకా 
మెర్గైన వైదయా సదుపాయం కలి్ంచాలన్ కోర్ర్. స్యాన ఉపముఖయామంత్రి నార్యణస్్మి ఉనని 
న్యోజకవరగాం కాబటిటి వాలంటీర్్ల పగడబుందీ సరే్ చేస ఎప్టికపు్డు న్వేదికలు తయార్ చేస, వైదయా 
సదుపాయం కలి్ంచాలి్సన అవసరం ఉందనానిర్. ఈ విషయంలో డిపూయాటీ సీఎం కలుగజేసుకొన్ ఈ 
చినానిరికి కార్్రేట్ వైదయాం అందించాలన్ విజ్ఞపితా చేశార్. వాలంటీర్ల సేవలు మరింత విసతాృతం చేస 
ఆరోగయాం మొదలుకొన్ ప్రజల చెంతకు చేరే సౌకరయాం వరకు వారికి ఎపు్డు అందుబాట్లో ఉండాలన్ 
తెలిపార్. డాకటిర్ యుగంధర్ మాట్్లడుతూ వైసీపీ పాలనలో ఆరోగయా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్ధన అస్ధయామన్ 
దుయయా బట్టిర్ . ప్రజల ఆరోగయాం ఆగమయా గోచరంగా మారిందన్ ఎదేదువా చేశార్. గ్రామంలో ఇళ్ల పట్టిలు 
లేన్ వాళ్ళు అనేకమంది ఉనానిరనీ వారికి వెంటనే ఇళ్ల పట్టిలు మంజూర్ చేయాలనీ డిమాండ్ చేశార్. 
అదేవిదంగా గ్రామంలో గత ఐదు సంవత్సర్లుగా నడవలేన్ సథుతిలో ఉనని గజేంద్రయయాకు మూడు చక్రాల 
సైకిల్ ను మండల అధకార్లు మంజూర్ చేయాలన్ విజ్ఞపితా చేశార్. ఈ కారయాక్రమంలో మండల అధయాక్షులు 
శోభన్ బాబు, ఉపాధయాక్షులు విజయ్ ప్రధాన కారయాదరి్శ వెంకటేష్ కారయాదర్్శలు కొణిదల మధు, టి .వాసు, 
జిలా్ల సంయుకతా కారయాదరి్శ ర్ఘవ, నాయకులు అభి, స్రయా, జనసైన్కులు మరియు గ్రామసుతాలు ఉనానిర్.

కొంతేరులో జనసేన గ్రామస్థియి సమావేశం

శతఘ్ని న్యాస్: పాలకొలు్ల న్యోజకవరగాం, కొంతేర్లో జనసేన జిలా్ల నాయకులు ఉననిమట్ల ప్రేమ్ 
కుమార్ అధయాక్షతన జరిగన జనసేన ముఖయానాయకుల సమావేశంలో గ్రామ కమిటీ అధయాక్షులుగా మంచెం 
సతయానార్యణన్ ఏకగ్రీవంగా ఎనునికోవటం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా ప్రేమ్ కుమార్ మాట్్లడుతూ.. 
గ్రామంలో జర్గుతునని వివిధ విషయాలపై చరిచాంచుకునని అనంతరం గ్రామ కమిటీ అధయాక్షులను 
కూడా ఎనునికునానిమన్ మిగలిన కమిటీ సభుయాలను త్రలోనే ప్రకటిస్తామన్ ఆయన తెపియజేశార్. ఈ 
కారయాక్రమంలో కొంతేర్ ముఖయానాయకులు పాలగానానిర్.

సోమవారం, 04 జూల ై2022
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డంకాడ గ్రామపంచాయతీలో జనంలోకి జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్: విజయనగరం జిలా్ల, నెలి్లమర్ల 
న్యోజకవరగాం, డెంకాడ గ్రామపంచాయతీలో 
జనంలోకి జనసేన కారయాక్రమంలో భాగంగా 
ఇంటింటికి జనసేన మేన్ఫెసటిలో ఉనని షణ్ముఖ 
వూయాహం వివరిస్తా.. ప్రభుత్ వైఫలాయాలను 
ప్రజలకు తెలియజేయడం జరిగంది. అదే 
విధంగా ప్రజల నుండి వచిచాన ప్రభుత్ంపై 
వయాతిరేకతను గమన్ంచడం జరిగంది. ఈ 
సందర్ంగా పలువుర్ మాట్్లడుతూ 2024లో 
జనసేన పారీటిన్ అధకారంలోకి ర్వడం 

ఖాయం అన్ అనానిర్. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన ఉతతార్ంధ్ర రీజనల్ కోఆరిడినేటర్ తుమిము లక్ష్మీ ర్జ్, నాలుగు 
మండలాలకి చెందిన ముఖయా నాయకులు దిండి ర్మార్వు, బూర్ల విజయ శంకర్, పతివాడ అచచాం నాయుడు, 
పిన్నింటి ర్జార్వు, తొతితాడి ప్రకాష్, లింగం ర్ము, అప్లర్జు తదితర్లు పాలగానానిర్. అదే విధముగా జనసేన 
కారయాకరతాలు, జనసైన్కులు పాలగాన్ విజయవంతం చేయడం జరిగంది.
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