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వరద బాధితుల గోడు 
ప్రభుత్వానికి పట్టడం లేదు

•బటన్ నొక్కడంతో బాధ్యత తీరిపోదు... మానవత్ంతో స్ందంచాలి
శతఘ్ని న్్యస్: గోదావరి వరద తీవ్రత తగ్గుముఖం పట్టినా ముంపు 
బాధితుల ఇక్కట్లు రోజురోజుకీ పెరుగ్తునానియని జనసేన పార్టి అధ్యక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటనలో ఆవేదన వ్యక్ం చేశారు. ఉమ్మడి తూరు్ 
గోదావరి, ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లులోలు వందల గ్రామాల ప్రజలు 
వరద నీట మునిగి ఇబ్ందులు పడుతునానిరు. వేల మంద బాధితులు 
ఉంటే నామమాత్ంగా పునరావాస కంద్రాలు ఏరా్ట్ చేయడం చూసే్ 
వైసీపీ ప్రభుత్ం వరద పరిస్థితులపై ఏ మాత్ం అప్రమత్ంగా లేదని 
అరథిమవుతోంద. బటన్ నొక్్కతే బాధ్యత తీరిపోయందని వైసీపీ నాయకత్ం 
భావిస్ంద. మానవత్ంతో స్ందంచి సహాయ చర్యలు చేపట్టిలి. అయతే 
వరద బాధితుల గోడును పాలకులు పట్టించుకోవడం లేదు. బాధితులను 
ఆదుకోవాలని కోరితే- రాజకీయం చేస్్నానిమని వైసీపీ నాయకత్ం 
చెప్డం దా్రా వైఫల్్యనిని పక్కదోవ పట్టించే ప్రయతనిం చేస్ంద. ముంపు 
గ్రామాల ప్రజలను తరలించేందుకు కనీసం పడవలు కూడా ప్రభుత్ 
సమకూరచిలేకపోయంద. ఆహారం కూడా ఇవ్లేదు. రండేళలు క్ందట వచిచిన 
వరదల సమయంలో పడవలు, ఆహారం సమకూరిచినవారిక్ నేట్కీ బిలులులు 
చెలిలుంచకపోవడం వలేలు ఈ పరిస్థితులు వచాచియ. ప్రస్్తం నీట మునిగిన 
ఇళ్ళలోలునే వరద బాధితులు బితుకుబితుకుమంటూ సహాయం కోసం 
చూస్్నానిరు. పస్ పిలలులకు కనీసం పాలు కూడా అందటం లేదనే విషయం 
నా దృష్టిక్ వచిచింద. అననిపూర్ణల్ంట్ కోనసీమ ప్ంతంలో ఆహార పొట్లుల కోసం పెనుగ్ల్డుకొనే పరిస్థితి కలి్ంచారు. జనసేన పార్టి నేతలు, జన సైనికులు- ఇప్ట్కీ 
ముంపులో ఉనని గ్రామాలోలు సహాయ చర్యలోలు నిమగనిమై ఉనానిరు. ఆహారం, పాలు, కూరగాయలు అందస్్నానిరు. వారి సేవలు అభినందనీయమని జనసేనాని శాలుఘ్ంచారు.

జగన్ గారిని మళ్ళీ పాదయాత్ర చెయాయాలంటూ వయాంగయాంగా సూచంచన జనసేనాని...
శతఘ్ని న్్యస్: జగన్ గారిని మళ్్ళ పాదయాత్ చెయా్యలంటూ వ్యంగ్యంగా జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు సూచించారు.
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వరద బాదితులకు అండగా ఉంటామని బరోసా ఇచచిన పిత్ని
శతఘ్ని న్్యస్: *వరద ముంపు ప్ంతాలలో పితాని పర్యటన..
అంబెడ్కర్ – కోనసీమ జిల్లు, ముమ్్మడివరం నియోజకవరగుం, 
జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు ముమ్్మడివరం, 
మండలంలోని లంకఫ్, కునాలంక వరద ప్ంతాలోలు సమవారం 
జనసేన పార్టి రాష్ట్ర పి.ఏ.స్ సభు్యలు పితాని బాలకృష్ణ మరియు 
నియోజకవరగు జనసేన పార్టి నాయకులు పర్యట్ంచి.. బాదతులను 
పరామరి్శంచి.. వారిక్ ప్రభుత్ం నుండి సహాయక చర్యలు 
ఎంతవరకు అందాయనని విషయం తెలిలుస్కొని.. వారిక్ 
పశుగ్రాశం సమాకురుస్ం అని భరోస ఇవ్డం జరిగింద.
అదేవిదంగా సమవారం ఐ పోలవరం, మండలం లోని సల్ద 
వారి పాలం, శేరిలంక, కశనకుర్రు పొగాకు లంక వరద ప్ంతాలోలు 
పర్యట్ంచి వారిని పరామరి్శంచి వారిక్ ప్రభుత్ం సహాయక చర్యలు 
ఎంతవరకు చేపటటినుందనని విషయం తెలిలుస్కొని జనసేన పార్టి 
నుండి అండగా ఉంట్మని జనసేన పార్టి రాష్ట్ర పి.ఏ.స్ సభు్యలు 
పితాని బాలకృష్ణ మరియు నియోజకవరగు జనసేన పార్టి నాయకులు 
భరోస ఇవ్డం జరిగింద.
అదేవిదంగా  కాట్రేనికోన మండలంలోని, నడవపలిలు పలిలుపాలం, పలలుంకురు, వరద ప్ంతాలోలు పర్యట్ంచి వారిని పరామరి్శంచి వారిక్ ప్రభుత్ం నుండి సహాయక చెర్యలు 
ఎంతవరకుచేపటటినునని విషయం తెలుస్కొని జనసేన పార్టి తరపున అండగా పితాని బాలకృష్ణ మరియు నియోజకవరగు జనసేన పార్టి నాయకులు భరోస ఇవ్డం 
జరిగింద.
అదేవిదంగా తాళలురేవు మండలంలోని, నీలపలిలు వరద ముంపు ప్ంతాలోలు పర్యట్ంచి వారిని పరామరి్శంచి వారిక్ ప్రభుత్ం నుండి ఎంతవరకు సహాయక చర్యలు 
అందాయా అని తెలిలుస్కొని, వారిక్ జనసేన పార్టి నుండి అండగా ఉంట్మని జనసేన పార్టి రాష్ట్ర పి.ఏ.స్ సభు్యలు పితాని బాలకృష్ణ మరియు నియోజకవరగు జనసేన 
పార్టి నాయకులు భరోస ఇవ్డం జరిగింద.
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మంపు ప్ంత్లలో పరయాటంచన మాకినీడి
*మురిక్ నీరుతో ముపు్క్ గ్రవుతునాని పట్టించుకోని అధికారులు
*పర్యటనకు వచిచిన ఇంచార్జ్ మాక్నీడి శేషుకుమారి దగగుర ఆవేదన వక్పరచిన జీవనగర్ ప్రజలు
*తక్షణమే చర్యలు చేపటటికపోతే మునిసిపల్ ఆపీస్ ఎదురుగా బయట్యస్మన హెచచిరించిన మాక్నీడి శేషుకుమారి

శతఘ్ని న్్యస్: కాక్నాడ జిల్లు, పిఠాపురం పటటిణంలో ప్రభుతా్లు మారతాయ, ప్రజా ప్రతినిధులు 
మారతారు కాని మాపరిసరాలూ.. మా పరిస్థితి మారడంలేదని.. వర్ం కురిసే్ మా ప్ంతమంతా 
పదసంవతసిరాలుగా మురిక్ మయం అవుతుందని.. పిఠాపురం టౌన్ 25వ వారుడు జీవనగరం ప్రజలు 
వెలపోయారు. గతకొనిని రోజులుగా కురుస్్ననివరా్లకు జనసేన పార్టి ముంపు ప్ంతాలలో పర్యటనలో 
భాగంగా సధానిక జీవనగరం 25వ వారుడులో పరా్యట్ంచిన జనసేన పార్టి పిఠాపురం నియోజకవరగు 
ఇంచారిజ్ మాకీనీడి శేషుకుమారి పరిసరాలు పరిశీలించి.. వారుడుసమస్యలను అడగాగుపైవిధంగా 
ఆవేదనవ్యక్ం చేసరు. ఈ సమస్యలను అధికారులు, సథినిక శాసనసభ్య సభు్యల దృష్టిక్ తీస్కెళ్్ళ.. 
పరిష్్కరం అయ్్యవరకు మీపక్షాన పోరాడతాని హామీ ఇచాచిరు. ఎనినికలోలు నేను ఉనానినని.. నేను 
ఉంట్ను.. నేను వినానిను అని మాయ మాటలుపలిక్.. ఓట్లుదండుకుని ప్రజలను మురిక్ నీట్లో వదలి 
వెళ్ళడం, ప్రజలు మాపరిశరాలు కంపుకొడుతునానియని.. గగోగులు పెడుతుంటే ఏమ్ వినానిరని ఏళ్ళ 
సమస్యలు ఇప్ట్ వరకు సరి చేలకపోవడం మాటతప్డం కాదా..? చినని సమస్య డ్రైనేజీ తియ్యడానిక్ 
వీలు కాకపోతే ట్్యంకర్ దా్రా బయట్క్ పంపించాలని అధికారులను నిలదీయకపో పోవడం మడం 
తిప్డం కాదా..? మీకు చేతకాక పోతే పక్క మునిసిపాలిటీని సలహా తీస్కుని పని చేయండని ఘాట్గా 
విమర్శలు గ్పా్రు. గత శాసనసభ్య ఎస్ వి.యస్.న్ వర్మ కోట్లునిధులుతెచాచిను పటటిణ డెవలపె్మంట్ 
అని గొప్ ప్రసంగాలు చేసరు, కానీ మారు్ అభివృదధా ఏద అని ఆమె అనానిరు.
అధికారులు ఆఫీస్ క పరిమ్తం కాకుండా వారుడులో పరా్యట్ంచి తక్షణమే మురిక్ నీరు బయట్ 
పంపించే ఏరా్ట్లు చేయాలని వరా్ల కాలంలో స్జనల్ వా్యధులు వస్యని తెలిస్కూడా అధికారు 
ఇల్ నిరలుక్షష్ం చేయడానిని తపు్పట్టిరు. కరోనా ల్ంట్ వైరస్ లు మలేరియా, డెంగీ ఊరిక్నే రావని, 
ఇల్ంట్ తపి్దాలు వలనే వస్యని అనానిరు. అనని వస్్నానిడు….అనని వస్్నానిడు అనానిరు. 
ఆయన ఎక్కడ? ప్రజలక్ చేస్ందేమీ లేదు. గ్డ్ మారినింగ్ సీఎం సర్! గ్డ్ మారినింగ్ ఎమె్మలే్య సర్ 

!!.. మీకు ఇక గ్డ్ నైటూ, గ్డ్ బై చెప్్ రోజులు తందరలోనే వునానియని, తక్షణమే ఈప్ంతానిని మురిక్ నీరుని బయట్క్ పంపించి శుభ్రపరచకపోతే వారుడు ప్రజలను 
కలుపుకొని మునిసిపల్ ఆపీస్ ఎదురుగా బయట్యస్మని హెచచిరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో.. పుణ్యమంతుల సూర్యనారాయణ మూరి్, పబి్రడిడు దురాగుప్రసద్, కస్రడిడు 
నాగేశ్రరావు, తోట సతీష్, నామ శ్రీకాంత్, నామ సయ గోపు స్రేష్, యండ్రపు శ్రీనివాస్, గొలలుపలిలు గంగ, కందా సమరాజు, వినుకొండ అమా్మజీ, వినుకొండ శ్ర్ష, 
వారుడు ప్రజలు జనసైనికులు నాయకులు వీర మహిళలు తదతరులు పాల్గునానిరు.

వరద మంపు ప్ంత్లలో జనసేనచే పశుగ్రాసం పంపిణీ..
శతఘ్ని న్్యస్: అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లు, 
ముమ్్మడివరం మండలం: వరదలకారణంగా 
ముంపుతో ఏట్గట్లు పైక్ చేరి పశుగ్రాసం లేక 
అలమట్స్్నని పాడిపశువులకు జనసేన పార్టి 
ఆధ్ర్యంలో పశుగ్రాసం పంపిణీ చేయడంజరిగింద.
ముమ్్మడివరం నియోజకవరగు పరిధిలోని లంకగ్రాల్లో 
రైతులు తమ వద్దకు వచిచిన పలువురు పశుగ్రాసం 
కోసం అడగడం జరిగింద..

అల్గే ముంపుప్ంతంలో పర్యట్ంచిన రాష్ట్ర జనసేనపార్టి పి.ఏ.స్ సభు్యలు, ముమ్్మడివరం నియోజకవరగు ఇన్ 
చారిజ్ పితాని బాలకృష్ణ వద్ద రైతులు తమ గోడు వెలలుబోస్కునానిరు..
దీనిపై స్ందంచిన బాలకృష్ణ తన సంత ఖరుచిలు 60 వేల రూపాయలతో నాలుగ్ ట్రాకటిరలు ఎండుగడిడు కొనుగోలు 

చేస్, లంకఫ్ తానేలంక, కమ్ని పలగువారిపాలం, తదతర ప్ంతాలోలు ఏట్గటలుపై ఉంచిన గేదెలకు, ఆవులకు అందచే నిమ్త్ం రైతులకు అందజేశారు..
ఈ కార్యక్రమంలో గోదాస్ పుండర్ష్, సనబోయన మలిలుకారుజ్న రావు, జక్కంశెట్టి బాలకృష్ణ, గోలకోట్ వెంక్కనని బాబు, యలమంచిలి బాలరాజు, నాతి నాగేశ్రావు, గ్ద్దట్ విజయ్, 
దూడల స్మ్, మాదాల శ్రీధర్, గోలకోట్ సయ, నిమ్మన శ్రీను, చిటూటిరి దొరబాబు, మరియ జనసేన పార్టి నాయకులు కార్యకర్లు అభిమాన్లు పాల్గునానిరు.

వరదమంపు ప్ంత్లలో జనసేన 2వ రోజు సహాయక పరయాటన
శతఘ్ని న్్యస్: అమల్పురం రూరల్ మండల జనసేన 
పార్టి అద్యక్షులు లింగోలు పండు ఆధ్ర్యంలో ఇందుపలిలు 
గ్రామంలో వరద ముంపు గ్రామాలోలు పర్యట్ంచి.. 
ముంపునకు గ్రైన బాధితులకు (బ్రెడ్,పాలు) ప్కెట్సి 
అందజేయడం జరిగింద. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర కార్యవరగు 
సభు్యలు శ్రీమతి కొపు్ల నాగ మానస, బట్టి పండు, వీర 
మహిళలు తిక్క సరస్తి, కరాటం వాణి, జనసేన పార్టి 
సీనియర్ నాయకులు కొరసల కశవరావు, ఆర్.డి.ఎస్ 
ప్రసద్, డి.ఏస్.ఎన్ కుమార్, గొకరకొండ కుమార్, 
పోలిశెట్టి దురాగు ప్రసద్, హనుమాన్ బుజిజ్ ఆకెళ్ళ నారాయణ 
మూరి్ పాల్గునానిరు.

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

గంటూరు జనసేన పార్్టలో నూతన చేరికలు
శతఘ్ని న్్యస్: గ్ంటూరు జిల్లు పార్టి కారా్యలయంలో మంగళవారం జిల్లు అధ్యక్షులు 
గాదె వెంకటేశ్రరావు సమక్షంలో గ్ంటూరు కారో్రేషన్ 12వ వార్డు ల్ల్ప్ట్ నుంచి 
యువత పార్టిలో చేరడం జరిగింద. వీరిని పార్టి జండా మెడలో వేస్ పార్టిలోక్ ఆహా్నించడం 
జరిగింద. గతంలో వీరు వైస్పి పార్టిలో క్రియాశీలకంగా పనిచేస్న వారు. వీరిక్ జనసేన 
పార్టి స్దాధాంతాలు నచిచి పార్టిలోక్ చేరడం జరిగినద.
న్తనంగా పార్టిలోక్ చేరిన ఎస్ క. సమీర్, ఎస్ క. బాజీ, ఎస్ క.హఫీజ్, ఎస్ క. స్భాని, 
పవన్ కుమార్, స్రాజ్, పుష్రాజ్, వంశీ, ఆర్య, చందు, హరి, అమరానిథ్, సంతోష్, ప్రేమ్ 
కుమార్, జనారధాన్, సత్య, చంద్రశేఖర్, సయ, శాంతిరాజ్, రామకృష్ణ తదతరులు అనిల్ 
ఆధ్ర్యంలో పార్టిలోక్ చేరారు.
ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లు ఉపాధ్యక్షులు అడపా మాణికా్యలరావు, జిల్లు ప్రధాన కార్యదరి్శ 
నారదాస్ రామచంద్ర ప్రసద్, శ్ఖాబాలు, సతీష్, మదుల్ల్, నెలూలురి రాజేష్, తనీనిరు 
గంగరాజు, అనేని.వెంకటేశ్రరావు, మహంకాళ్ పాల్గునానిరు.

అన్ం పెట్్ట రైతన్్ రాజు కావాలి: జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: టీమ్ పిడిక్లి సహకారంతో రాజాం నియోజకవరగుం నాయకులు యు.పి.
రాజు నాయకత్ంలో శా్యం పురం గ్రామంలో జనసేన రైతు భరోస యాత్ వాల్ పోసటిర్సి ని 
రాజాం మండల నాయకుడు నమ్్మ దురాగురావు ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్ంగా నాయకులు 
నమ్్మ దురాగురావు మాట్లుడుతూ జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ గారు సేవాదృక్ధంతో 
రాష్ట్రవా్యప్ంగా 3వేల మంద ఆత్మహత్య చేస్కునని కౌలు రైతు కుట్ంబాలకు కుట్ంబానిక్ 
లక్ష రూపాయలు చొపు్న 30కోట్లు ఆరిథిక సహాయం అందసూ్.. ఆ బాధిత కుట్ంబాలకు 
భరోస గా నిలుస్్నానిరు అని.. అననిం పెటేటి రైతనేని రాజు కావాలనదే పవన్ కళ్్యణ్ గారి 
లక్షష్ం అని అనానిరు. ఈ కార్యక్రమం లో ఎకల రాము, డోప్ రాంబాబు, డోప్ మహేష్, 
శ్రీను, ఆద, గ్రామ ప్రజలు పాల్గునానిరు.

జనసేన కారయాకర్త కుటంబాని్ పరమరి్శంచన శ్రీకాంత్ రెడిడి

శతఘ్ని న్్యస్:  జనసేన పార్టి కార్యకర్ నాగారుజ్న పెద్ద నానని తల్రి రామచంద్రుడు 
ఇటీవల రోడుడు ప్రమాదంనకు గ్రైనారు. విషయం తెలుకొనని జనసేన పార్టి తాడిపత్రి 
నియోజకవరగు ఇంచార్జ్ కదరి.శ్రీకాంత్ రడిడు జనసైనికులతో కలస్ తాడిపత్రి మండలంలోని 
తిమా్మపురం గ్రామంలో నివస్స్్నని రామచంద్రుడు ఇంట్క్ వెళ్్ళ వారిని పరమరి్శంచడం 
జరిగింద.

మెగాఫ్యామిలీ జోలికొసే్త త్టతీసా్తం: 
త్యాడ రామకృష్ణారావు

సీపీఐ నారాయణ, చిరంజీవి పై అనుచిత వాయూఖయూలపై స్ందంచిన జిల్లా చిరంజీవి 
యువత
సీపీఐ నారాయణ మాటలను వెనక్కి తీసుకోవాలని జిల్లా చిరంజీవి యువత డిమాండ్ 

శతఘ్ని న్్యస్: విజయనగరం 
జిల్లు: ప్రముఖ స్నీనట్లు, 
మాజీ రాజ్యసభ సభు్యలు 
మెగాసటిర్ చిరంజీవి పై సీపీఐ 
నారాయణ చేస్న అనుచిత 
వా్యఖ్యలకు నిరసనగా 
విజయనగరం జిల్లు చిరంజీవి 
యువత అధ్యక్షులు, జనసేన 
పార్టి సీనియర్ నాయకులు 

తా్యడ రామకృష్్ణరావు(బాలు) మంగళవారం ఉదయం మీడియా సమావేశం 
నిర్హించి నారాయణ వాఖ్యలపై ఖండించారు.
జిల్లు చిరంజీవి యువత ఆధ్ర్యంలో మంగళవారం ఉదయం సథినిక బాల్జీ 
జంక్షన్ వద్ద అంబేద్కర్ సమాజిక భవనంలో మీడియా సమావేశంలో ముందుగా 
జిల్లు చిరంజీవి యువత అధ్యక్షులు తా్యడ రామకృష్్ణరావు(బాలు) మాట్లుడుతూ 
మా ఆరాధా్యదైవం, మా అభిమానుల సేవలకు మారగుదరి్శ, మథర్ తెరిస 
తరువాత సేవలకు ప్రతిరూపమైన చిరంజీవి పై నారాయణ చేస్న వా్యఖ్యలకు జిల్లు 
చిరంజీవి యువత తరుపున ఖండిస్్నానిమని, రాష్ట్ంలో మేము బతిక ఉనానిం 
అని పబిలుస్టీ లేని కుక్కలనీని చిరంజీవి, పవన్ కళ్్యణ్ ప్రులు ప్రస్వించుకొని 
పబిలుస్టీ తెచుచికుంట్యాని, అల్ంట్కోవకు చెందన కుక్క ఈ నారాయణ అని 
మండిపడాడురు.
స్నీ ఇండసీట్క్ పెద్దదకు్కగా స్నీ కారి్మకులను, అభిమానులను, కళ్కారులను, 
తను మాధ్యమాల్దా్రా చలించి ఎంతో లక్కలేనిమందక్ ఆరిధాకంగా ఆదుకునే 
ఆపదా్భంధువుడని, ప్రపంచానిక ఆదర్శమైన, ఇట్వంట్ మహనీయునిని అనట్నిక్ 
మాటలేల్ వచాచియని నీల్దీశారు. చిరంజీవి పై చేస్న వా్యఖ్యలను వెనక్్క 
తీస్కోకపోతే నారాయణ పై అఖిలభారత చిరంజీవి యువత,రాష్ట్ర చిరంజీవి 
యువత ఆదేశాల మేరకు దీనిపై మరింత ఉద్యమ్స్మని హెచచిరించారు.
విజయనగరం జిల్లు చిరంజీవి యువత కార్యదరి్శ డాకటిర్ ఎస్. మురళ్మోహన్ 
మాట్లుడుతూ రాష్ట్రంలో రక్దానం, నేత్ధానంతో పాట్ కరోనా విలయతాండవం 
చేస్్నని సమయంలో ఆకీసిజన్ స్లండరులు ప్రజలకు అందంచి ప్ణదాతగా నిలిచి, 
మాకు అభిమానులకు సూఫూరి్ ప్రధాతగా ఉనని మా దైవం చిరంజీవి ని నారాయణ 
అనడానిని తీవ్రంగా ఖండిస్్నానిమని, మా మెగాఫ్్యమ్లీ హీరోల ఆశయాలను 
ప్రజలోలుక్ తీస్కెళ్లుటమే మా ధేయమని, నారాయణ, చిరంజీవి అభిమానులకు 
క్షమాపణ చెపా్లని, చిరంజీవిపై చేస్న వాఖ్యలను వెనక్్క తీస్కోవాలని డిమాండ్ 
చేసరు. ఇకపై మా మెగాఫ్్యమ్లీ జోలికొసే్ తాటతీస్మని వారిరిరువురు 
హెచచిరించారు.
ఈ సమావేశంలో జిల్లు చిరంజీవి యువత నాయకులు,జనసేన యువనాయకులు, 
అంజనీపుత్ చిరంజీవి ప్రజాసేవాసంఘం అధ్యక్షులు కొయా్యన లక్షష్మణ్ యాదవ్, 
ఉపాధ్యక్షులు చెలూలురి ముతా్యల నాయుడు, సభు్యలు రొయ్యరాజు, సీర కుమార్, 
గూడ రాజేష్, జడుడు జనా, గాడి బంగార్రాజు, చుక్క రవి, గౌరి నాయుడు, దువి్ 
రాము, ఎరిని బాబు తదతరులు హాజరయా్యరు.

ప్రజా సంక్షేమమే జనసేనకు మఖయాం
శతఘ్ని న్్యస్: మారా్కపురం జనసేన ఇనాచిరిజ్ ఇమ్మడి కాశీనాథ్ ఆదేశం ప్రకారం, 
జిల్లు జాయంట్ సెక్రెటర్ స్రేష్ బాబు క్రియాశీల సభ్యత్ం చేస్న వారిక్ పవన్ 
కళ్్యణ్ ఆశయాలను, స్దాధాంతాలను వివరిసూ్.. జనసేనకు ప్రజా సంక్షేమమే 
ముఖ్యమని, నిరంతరము జనసేన ప్రజా సమస్యలపై పోరాడుతుందని, వారిక్ 
తెలియజేస్, రాబోయ్ కాలంలో మీ కుట్ంబం, మీ బంధువులు, మీ సేనిహితులు 
జనసేనకు మద్దతు తెలిప్ విధంగా మీ కార్యచరణ ఉండాలని తెలియజేసూ్ వారిక్ 
క్రియాశీల సభ్యత్ం క్ట్లు ఇవ్డం జరిగింద.

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

వరద బాధితులకు బ్రెడ్, బిస్కెట్ పాయాకెటలు పంపిణీ చేసిన 
బొమిమిడి నాయకర్

శతఘ్ని న్్యస్: నరసపురం నియోజకవరగుం: నరసపురం నియోజకవరగు జనసేన పార్టి 
ఇంచారిజ్ మరియు రాష్ట్ర రాజకీయ వ్యవహారాల కమ్టీ సభు్యలు బొమ్్మడి నాయకర్ 
మంగళ వారం వరద బాధితుల కోసం ఏరా్ట్ చేస్న పునరావాస కంద్రాలకు 
వెళ్లు బ్రెడ్ పా్యకెట్లు, బిసె్కట్ పా్యకెట్లు పంపిణీ చేయడం జరిగింద. ఈ కార్యక్రమంలో 
కోట్పలిలు వెంకటేశ్ర రావు, వాతాడి కనకరాజు, బందెల రవీంద్రబాబు, వలవల నాని, 
ఆకనచంద్రశేఖర్, జక్కం బాబిజ్, ఆకుల వెంకటస్మ్, గంట్ కృష్ణ తోట నాని, పెమా్మడి 
క్రణ్, భారతిస్రేష్, బొమ్్మడిసూర్య కుమారి కృష్ణమూరి్, తోట అరుణ, పోలిశెట్టి నళ్ని, 
అంబట్ అరుణ వడిడు ఆకశ్, ఒడుగ్ ఏస్, పోలిశెట్టి సంబ,పులి భుజంగరావు, గ్ంధి 
నాని, ఇంట్ మురళ్, గణేషని శ్రీరామ్, పస్పులేట్ అభినవ్, అడాడుల బాబి మరియు 
నియోజకవరగు జనసేన పార్టి నాయకులు, కార్యకర్లు, జనసైనికులు, వీర మహిళలు 
పాల్గునానిరు.

కొట్ట విమర్శలను తిపిపి కొట్టన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్్యస్: తాడేపలిలుగూడెం: పవన్ కళ్్యణ్ గారిని విమరి్శంచిన కొట్టి 
సత్యనారాయణ జనసేన అద్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ గారి పై కాకుండా నియోజకవరగు 
ప్రజా సమస్యలపై దృష్టి పెట్టిలి అని.. ఆయన పవన్ కళ్్యణ్ గారిని విమరి్శంచడానిక్ 
మంత్రి పదవి తీస్కుననిట్టి ఉంద అని, కాపులు అందరూ పవన్ కళ్్యణ్ గారిని 
సీఎం అవా్లి అని అనుకుంట్నానిరని మంచి విషయానిని తెలియపరిచారు అని 
తాడేపలిలుగూడెం జనసేన నాయకులు మీడియా ముఖంగా తెలియపరిచారు. ఈ 
సమావేశంలో అడబాల నారాయణ మూరి్, కస్రడిడుమధులత, యాంట్రపాట్ 
రాజు, గ్ండెమొగ్ల స్రేష్, మదా్దల మనికుమర్, గట్టి గోపి కృష్ణ, నీలపాల 
దనేష్ , బయనపాలపు ముఖేష్ మరియు జనసైనికులు పాల్గునానిరు.

యువతకు ఉజవాలమైన భవిషయాతు్త జనసేనాని 
తోన్ సాదయాం: మత్స. పుండర్కం

శతఘ్ని న్్యస్:  పార్తీపురం మన్యం జిల్లు: జనసేన పార్టి ఆధ్ర్యంలో గిరిసేన – 
జనసేన లో భాగంగా మంగళవారం సయంత్ం పార్తీపురం మన్యం జిల్లు, పాలకొండ 
నియోజక వరగుం, వీరఘటటిం మండలం, సవర గోపాలపురం, అచిచిపువలస గిరిజన 
గ్రామంలో క్రియాశీలక సభ్యత్ం క్ట్లు పంపిణీ చేశారు. అనంతరం అక్కడ ఉనని యువతతో 
మాట్లుడి సమస్యలను వీరఘటటిం జనసేన పార్టి నాయకులు అడిగి తెలుస్కునానిరు.

జనసేన పార్టి అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్్యణ్ స్దాధాంతాలను క్షేత్సథియలోక్ తీస్కొనివెళ్లులి 
అని గిరిజన యువతకు దశా నిరే్దశం చేసూ్ పదె్దనిమ్ద ఏళ్్ళ నిండిన యువత ఓట్ 
హకు్క నమోదు చేస్కోవాలని కోరారు. జనసేన పార్టిలో యువతకు అత్యధిక ప్ధాన్యత 
ఉంట్ంద. జనసేన పార్టి విధివిధానాలు, మా్యనిఫెసటిని క్షేత్సథియలోక్ తీస్కెళలుడంతో 
పాట్, వైసీపీ ప్రభుత్ం అవలంభిస్్నని ప్రజావ్యతిరేక విధానాలను ఎండగట్టిలని జనసేన 
పార్టి క్రియాశీలక సభ్యత్ం వాలంటీర్ మతసి పుండర్కం పిలుపునిచాచిరు.
అల్గే జగననని కాలనీ ఇలులు పట్టిలపై సథినికంగా ఉనని సమస్యలు, ఎదురవుతునని 
ఇబ్ందులు యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు లేక పడుతునని కష్టిలు, తదతర వాట్ 
గ్రించి గ్రామ యువత పుండర్కంక్ తెలిపారు.
ఉజ్ల భవిష్యతు్ ఉనని యువత వైస్పి ప్రభుత్ం పస్లనలో నిర్్ర్యం అయపోతోందని, 
ప్రభుత్ ఉదో్య నోట్ఫికషనులు, పరిశ్రమల సథిపన లేకపోవడంతో ఉదో్యగ ఉపాధి 
అవకాశాలు కనుమరుగైనయని అని ఆవేదన మతసి. పుండర్కం వ్యక్ం చేశారు.
యువతకు ఉజ్లమైన భవిష్యతు్ కలి్ంచాలంటే అద ఎంతో చిత్శుదధా కలిగిన జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ గారి తోనే సధ్యం అవుతుందని, అల్ంట్ పవన్ కళ్్యణ్ గారిక్ 
రాష్ట్రంలోని యువత బాసటగా నిలవాలని సూచించారు. అల్గే జనసేన కార్యకర్లు 
సథినిక సమస్యలపై స్ందసూ్, వాట్ పరిష్్కరానిక్ కృష్ చేయాలనానిరు. మనకు అనిని 
విధాలుగా పవన్ కళ్్యణ్ అండగా ఉండటంతో పాట్, ఎలలువేళల్ అందుబాట్లో 
ఉంట్ననానిరు. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ గారి మారగుంలో పయనించి ప్రజా 
ప్రభుత్ం తీస్కురావాలని, అల్గే పనునిల బాదుడుతో ప్రజలను అషటికష్టిలు పెడుతునని 
వైసీపీ ప్రభుతా్నిక్ రాబోయ్ ఎనినికలోలు వై.ఎస్.ఆర్.స్.పి క్, సీఎం జగన్ ఓడించి 
గ్ణపాఠం చెపా్లని అనానిరు. రాష్ట్ర ప్రజలు జనసేన పార్టి గాజుగాలుస్ గ్రు్కు ఓట్ వేస్ 
గెలిపించాలని మతసి పుండర్కం పిలుపునిచాచిరు. ఈ కార్యక్రమంలో క్రియాశీలక సభు్యలు 
కరేనిన సయ పవన్, బి.పి.నాయుడు, కంట్ మురళ్, వాన మహేష్, కోడి వెంకటరావు 
నాయుడు, వావిలపలిలు నాగభూషణ, అనుని రామకృష్ణ తదతరులు పాల్గునానిరు.

భిన్ ఆచారాలను ఆచరించు వారికి ఒకే 
సమిశానవాటక కేటాయంచడం నాయాయమా..?: 

రామదాసు చౌదరి
శతఘ్ని న్్యస్: మదనపలలు: మంగళవారం మదనపలలు మండలం, రామాచారి పలలుకు 
అనుకోని ఉనని 6.75 స్మశాన వాట్క సథిల్నిని రవెన్్య వారు సబ్ డివిజన్ చేస్ 1.75 
ఎకెర్సి ఇతర మతస్థిలకు ఇవ్డము జరిగినద.. 1912 నుండి హిందూ స్మశాన వాట్కకు 
కట్యంచబడిన పై సథిల్నిని ఇప్డు క్రిస్టియన్సి అక్కడ ఇవ్మని కోరక పోయనా కవలం 
హిందువులక్ క్రిస్టియన్సి కు చిచుచి పెట్టిట కోసము ఒక చోట కట్యంచారు. 110 
సంవతసిరాల చరిత్ కలిగిన ఈ స్మశానంలో సబ్. డివిసన్ చేస్ ఈ విధంగా ఇవ్డము 
తపు్ అని.. చుట్టి ప్రక్కల గ్రామాల ప్రజలు పార్టిలక్ అతీతంగా ఇక్కడిక్ వచిచి వారి 
నిరసనలు తెలిపారు. ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టి రాయలసీమ కో కనీ్నిర్ గాంగారవు 
రామదాస్ చౌదరి మాతాలుడుతూ .. భినని ఆచారాలను ఆచరించు వారిక్ ఒక స్మశానవాట్క 
లో కట్యసే్ కుదురుతుందా అని ప్రశ్నించారు.. పార్టిలకు అతింతగా గ్రామ పెద్దలు 
లక్షనని రమణ, జంగాల శ్వరాం, గజజ్లు రడడుప్, కురజల కుమార్, నవీన్, స్రేంద్ర, 
నగరాజ్, అరుజ్న ఇంకా స్మశానవాట్క కమ్టీ సభు్యలు పాల్గునానిరు.

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

జనసేన పోరాటంతో కదిలిన యంత్ంగం
శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ ఆదేశంతో.. అనంతపురం జిల్లు 
అధ్యక్షులు ట్స్ వరుణ్ సూచనలతో.. 
గ్ంతకలులు నియోజకవరగుం పామ్డి 
పటటిణంలో #GoodMorningCM-
Sir కార్యక్రమంలో భాగంగా జనసేన జిల్లు 
కార్యదరి్శ వాసగిరి మణికంఠ జిల్లు సంయుక్ 
కార్యదరి్శ అరికెరి జీవన్ కుమార్, మరియు 
పామ్డి మండల్ధ్యక్షుడు యం.ధనుంజయ్ 

ఆధ్ర్యంలో మండల నాయకులు కార్యకర్లతో కలిస్ సమస్యలపై చేపట్టిన నిరసనలకు 
స్ందంచి నెహ్రూ నగర్ లో అధా్నంగా మారిన రోడుడు, డ్రైనేజీ మరమ్మతులను 
చేపటటిడం మొదలుపెట్టిరు.. అందుకు ప్రభుతా్నిక్ జనసేన పార్టి తరఫున కృతజ్ఞతలు 
తెలియజేసూ్ననిం. ప్రజలకు కనీస అవసరాలు అయనట్వంట్ రోడులు, డ్రైనేజీలకు 
తాతా్కలిక పరిష్్కరం కాదు శాశ్త పరిష్్కరం చేయాలని. అల్గే జనసేన పార్టి 
లేవనెతి్న మ్గతా సమస్యలపై కూడా సత్రం స్ందంచి శాశ్త పరిష్్కరం చేయాలని 
జనసేన నాయకులు డిమాండ్ చేశారు.

మెగాసా్టర్ కు సీపిఐ నారాయణ క్షమాపణ 
చెపాపిలి: రాష్ట్ర చరంజీవి యువత

శతఘ్ని న్్యస్:  తాడిపత్రి: 
అలూలురి సీతారామరాజు విగ్హ 
ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం గ్రించి 
మాట్లుడుతూ.. సీపిఐ పార్టి 
జాతీయ అధ్యక్షుడు నారాయణ 
డాకటిర్ పద్మభూషణ్ కొణిదెల 
చిరంజీవి పై చేస్న అనుచిత 
వా్యఖ్యలు ఖండిసూ్.. తాడిపత్రి 
నియోజక వరగుం రాష్ట్ర చిరంజీవి 
యువత అధ్యక్షుడు ఆటో ప్రసద్, 

సీనియర్ అభిమాన నాయకుడు మేదర మురళ్, ఉపాధ్యక్షుడు కుందురి్ నరస్ంహా 
చారి ల అద్ర్యంలో నిరసన కార్యక్రమానిని చేపట్టిరు. ఈ సందరభంగా నాయకులు 
మాట్లుడుతూ స్నిమా ప్రపంచానిక్ ఒక ధృవతార ల్ంట్ వ్యక్్, స్నిమా రంగం లోన్, 
రాష్ట్ర సమాజిక అంశాలలో ఎనోని సేవా కార్యక్రమాలు చేసూ్.. రక్ దాన కంద్రాలు, 
నేత్ దాన కంద్రాలు, మొనని కరోనా కలంలో ఆక్సిజన్ స్లిండరులు సరఫరా చేస్ ఎనోని 
ప్ణాలను కాపాడిన ప్ణదాత చిరంజీవి గారు. అట్వంట్ వ్యక్్ని మీరు మాట్లుడిన 
మాటలు సరైనవి కావు, మీ వయస్సికు గౌరవం ఇచిచి మేము తెలియజేసేద ఒక్కటే మీరు 
మాట్లుడిన మాటలు వెనక్్క తీస్కొని క్షమాపణ చెపా్లి. లేని పక్షంలో నారాయణ గారి 
ఇంట్ని ముటటిడిస్మని హెచచిరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో అభిమానులు అల్్ఫ్, షేక్ 
సదక్ వలి, గోపాల్, శ్వ కుమార్ రడిడు, అమీర్, సయ, పవన్ కళ్్యణ్, గాయబు వలి 
మొదలైన వారు పాల్గునానిరు.

జనసేన మఖయా ఉద్దేశాలను, పథకాలను 
సిదా్ధంత్లను ఇంటంటకి తీసుకెళ్లులి: పోలిశెట్ట తేజ

శతఘ్ని న్్యస్: కృష్్ణ 
జిల్లు ఇబ్రహీంపటనిం 
మండలంలోని జూపూడి, 
మూలపాడు, కతనకొండ, 
కోట్కలపూడి గ్రామాలలో 
జనసేన పార్టి అధినేత 
జనసేనాని కొణిదెల పవన్ 
కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు 
ఇబ్రహీంపటనిం జనసేన 
పార్టి అధ్యక్షులు పోలిశెట్టి 
తేజ ఆధ్ర్యంలో జనసేన 
పార్టి స్దాధాంతాలను, 
విధి విధానాలను, పార్టి 
యొక్క ముఖ్య ఉదే్దశాలను 
మండలంలోని ప్రతీ 
గ్రామానిక్, ప్రతీ ఇంట్ంట్క్ 
తీస్కెళ్లులని పార్టి 
ప్ముఖ్యతను ప్రజలోలుక్ 
తీస్కెళ్లులనే ఉదే్దశంతో 

కార్యకర్లతో జనసేన రచచిబండ కార్యక్రమం ఏరా్ట్ చేసరు.
ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు ప్రజలను వారియొక్క గ్రామ సమస్యల గ్రించి 
అడిగి తెలుస్కునానిరు..మండలంలోని ప్రతి ప్రధాన సమస్యలపై జనసేన పార్టి తరుపున 
ప్రశ్నిస్ం అని హామీఇచాచిరు పోలిశెట్టి తేజ. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టి ఇంచార్జ్ 
అక్కల రామో్మహన్ (గాంధీ)మాట్లుడుతూ జనసేన పార్టి ప్ద, బడుగ్, బలహీన వరాగుల 
కోసం సథిపించిన పార్టి అని ప్రతి సమాను్యడుక్ మేలు జరగాలంటే జనసేన పార్టి 
అధికారంలోక్ రావాలని అనానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉమ్మడి కృష్్ణ జిల్లు కార్యదరి్శ 
లక్ష్మి కుమారి, కొమ్మరి హనుమంతరావు, వెంకటస్మ్, అశోక్, హరిక్షోర్, నరేంద్ర, 
దురాగురావు, కట్టిశ్రీను, పురం స్రేష్ మరియు జనసేన పార్టి ఇబ్రహీంపటనిం మండల 
కార్యకర్లు పాల్గునానిరు.

ఎం. కొత్తవలసలో పల్లు పల్లుకు జనసేన

*రాష్ట్ర భవిష్యత్ కోసం తన జీవితానిని తా్యగంచేస్న మహానుభావుడు పవన్ కళ్్యణ్: 
జనసేన సీనియర్ నాయకులు మర్రాపు స్రేష్
*20వ రోజు పలలు పలలుకు జనసేన కార్యక్రమం
*గజపతి నగరం నియోజకవరగుం, ఎం. కొత్వలస గ్రామంలో పలలు పలలుకు జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన పార్టి సీనియర్ నాయకులు మర్రాపు స్రేష్ గజపతినగరం 
నియోజకవరగుంలో చేబడుతునని పలలుపలలుకు జనసేన కార్యక్రమంలో భాగంగా 20వ రోజు 
ఎం.కొత్వలస గ్రామంలో నిర్హించారు.
ఈ సందర్భంగా స్రేష్ మాట్లుడుతూ గజపతినగరం నియోజకవరగుంలో పలలు పలలుకు 
జనసేన కార్యక్రమంలో భాగంగా మా జనసైనికులు, నాయకులతో ప్రతీ ఇంట్ఇంట్క్ వెళ్లు 
పార్టి స్దాధాంతాలతోను, జనసేన పార్టి చేబడుతునని కార్యక్రమాల వివరాలతో కూడియునని 
కరపత్రాలను ప్రజలకు వివరిసూ్ పంచిపెట్టిమని, ప్రజలంతా ఎనోని సమస్యలను 
అడగకముందే చెపి్ వాపోతునానిరని, అరుహులమైనా పెన్నులు గాని, ఇలులులు, డా్క్రా రుణ 
సదుపాయాలు కలి్ంచటేలుదని, అదే రైతుల గోడు ఐతే వర్ణణాతీతమని పంటలకు సరైన 
గిట్టిబాట్ ధర ఇవ్టేలుదని, విత్నాలుకైతే డబు్లు ముందు కడితేగాని తేవడంలేదని, 
రైతుభరోస కంద్రాలు ఎందుకు పెట్టిరో, ఎప్డూ మూస్వేసే ఉంట్యని ప్రజలంతా 
ఇట్వంట్ ఎనోని సమస్యలతో కొట్టిమ్ట్టిడుతునానిరని అనానిరు.
రైతులకు భాదంచిన ఏ ప్రభుత్ం బటటికటటిలేదని, జనసేన ప్రజల పక్షాన నిలబడి జిల్లు 
కలకటిర్ కు, అధికారులకు వినతిపత్రాలు ఇచిచి ప్రజలకు నా్యయం జరిగే వరకు మావంతు 
కృష్చేస్ పోరాడతామని అనానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టి సీనియర్ నాయకులు 
అదాడ మోహనరావు, మ్డతాన రవికుమార్, రామకృష్ణ (బాలు) రమేష్ రాజు, త్రినాథ్, 
పండు, హర్ష్ నాని, శ్రీనుకడమల, ఆదనారాయణ, స్రేష్ తదతరులు పాల్గునానిరు.

మంపుకు గరైన ప్ంత్లోలు జనసేన నాయకులు పరయాటన
శతఘ్ని న్్యస్: కోనసీమ జిల్లు: అమల్పురం నియోజకవరగుం అలలువరం మండలంలో 
వరద ముంపునకు గ్రైన ఓడలరేవు, రబ్నపలిలు, గోపాయలంక, బుడంప్ట, బోడసకుర్రు 
గ్రామాలోలు మంగళవారం జనసేన అమల్పురం నియోజకవరగు ఇంచార్జ్ శెట్టిబతు్ల 
రాజబాబు పర్యట్ంచి.. వరద బాధితులను పరామరి్శంచారు. బోడసకుర్రులో పడవలపై 
పర్యట్ంచి నీట మునిగిన ఇళలును పరిశీలించడం జరిగింద. స్మారు వరద ముంపునకు 
గ్రై 4 రోజులు కావస్్నాని ప్రభుత్ం ఏవిధమైన సహాయ కార్యక్రమాలు చేయటేలుదని 
బాధితులు తెలిపారు. ప్రభుత్ం తక్షణమే బాధితులను ఆదుకుని వారిక్ మౌలిక వసతులు 
కలి్ంచాలని శెట్టిబతు్ల రాజబాబు అనానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర, జిల్లు నాయకులు, 
ఎంపీటీసీలు, సర్ంచ్ లు, జనసేన పార్టి నాయకులు తదతరులు పాల్గునానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఎనీ్టఆర్ ఆసుపత్రిలో సమసయాలను పరిషకెరించాలి: జనసేన డిమాండ్

శతఘ్ని న్్యస్: అనకాపలిలు ఎనీటిఆర్ హాస్్టల్ నందు వైదు్యలు అందుబాట్లో లేక ప్షంట్లు చాల్ 
ఇబ్ందులు పడుతుననిందున.. జనసేన పార్టి తరఫున మంగళవారం సూపరింటండెంట్ రిప్రజంటేషన్ 
ఇవ్డం జరిగింద. సీటీ స్కన్ అందుబాట్లో లేకపోవడం, కరోనా క్ట్లు అందుబాట్లో లేకపోవడం, 
వైద్య పరికరాలు, మందులు రోగ్లకు సరిపడా అందుబాట్లో లేకపోవడంపై జనసేన నాయకులు 
ఎనీటిఆర్ ఆస్త్రిలో సూపరింటండెంట్ క్ వినతిపత్ం అందజేస్.. త్రలో సమస్య పరిష్కరించని పక్షాన 
15 రోజులోలు జనసేన తరఫున భార్ ఎతు్న దీక్షకు దగ్తామని సూపరిండెంట్ గారిక్ తెలియ పరచడం 
జరిగింద.
ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన టీం రామ దాస్ గోవిందా, తాడి రామకృష్ణ, మలలు శ్రీను, గొలలువిలిలు రాజు 
పాల్గునానిరు.

రామనిపాల్ం గ్రామంలో ఇంటంటకి జనసేన మేనిఫెస్్ట
శతఘ్ని న్్యస్: శ్రీకాకుళం జిల్లు, ఎచెచిరలు 
నియోజకవరగుం, ల్వేరు మండలం 
గోవిందపురం పంచాయతీ రామునిపాలేం 
గ్రామంలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
ఆదేశాలు మేరకు మరియు అడుగ్జాడలోలు 
నడుస్్నని నియోజకవరగుంలో స్డిగాలి 
పర్యటన చేస్్నని ఎచెచిరలు నియోజకవరగుం 
నాయకులు మరియు ససైట్ బా్యంకు మాజీ 

చైర్మన్ కరిమజిజ్ మలీలుశా్రావు మంగళవారం ఉదయం రాముని పాలం గ్రామంలో పర్యట్ంచి ప్రతి 
ఇంట్క్ వెళ్్ళ యువతిక్ మహిళలకు జనసేన పార్టి స్దా్దంతాలు మరియు మేనిఫెసటి గ్రించి ప్రజలకు 
వివరించడం జరిగింద. పవననని ప్రజాబాట కార్యక్రమంలో పాల్గునని రణసథిలం మండలం కృష్్ణపురం 
పంచాయతీ జనసేనపార్టి నాయకులు యంపిటీస్ అభ్యరిథి పోటూనిరు లక్షు్మనాయుడు ల్వేరు మండలం 
సధానిక గోవిందపురం పంచాయతీ జనసేనపార్టి నాయకులు యంపిట్స్ అభ్యరిథి అదపాక అప్లరాజు 
గారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గునడం జరిగింద. ఈపవననని ప్రజాబాట ప్రంబించి 86వరోజు స్దీర్ంగా 
ప్రజల దగగురక్ వెళ్లు పలు కుట్ంబాలను కలిస్ మేనిఫెసటి వివరిసూ్ విజయవంతంగా ముందుకు సగడం 
జరిగింద. ఈ సందర్భంగా గ్రామం ప్రజలతో జనసేనపార్టి అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ చేపట్టిన రైతుభరోస 
యాత్లో భాగంగా 3000 మందక్ చనిపోయన కౌలు రైతులకు కుట్ంబాలను నేరుగా పరామరి్శంచి 
ఒకో్క కుట్ంబానిక్ లక్ష రూపాయలు విరాళం అందస్్నని నాయకుడిని కాపాడుకోవాలిసిన అవసరం 
ఉందని ఆయన అనానిరు. అల్గే పవన్ కళ్్యణ్ ముఖ్యమంత్రి కావాలని అనానిరు. వృదు్దలతో మాట్లుడుతూ 
సమాన్య ప్రజలు నా్యయం జరగాలంటే పవన్ కళ్్యణ్ ముఖ్యమంత్రి కావాలని అనానిరు. జనసేన పార్టి 
గెలిసే్ మహిళలుకు 5గా్యస్ స్లిండరలు ఉచితంగా ఇవ్బడును. తెలలురేషన్ కారుడు కలిగిన వారిక్ ఇస్కను 
ఉచితంగా ఇవ్డం జరుగ్తుంద. రేషన్ బదులు 2500/-నుండి3500/-వరకు నగదును ఎకౌంట్లో 
జమచేయబడును. ప్రతి ఏట్ లక్ష ఉదో్యగాలు ఇవ్బడును. పవననని ప్రజాబాట తాము ప్రంభించిన 
ప్రజలనుండి అపూర్మైన స్ందన లభిస్ందనానిరు. గత ఎనినికల సందర్భంగా ఒక్క ఛాన్సి జగన్ క్ 
ఇచాచిం అని ఓటేస్న వారవరూ ఈసరి వైసీపీక్ ఓట్ వేసేందుకు స్దధాంగా లేరనానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో 
రామునిపాలం గ్రామ పెద్దలు, మహిళలు మరియు జనసైనుకులు రమేష్, రామునాయుడు, తిరుపతి 
నరేష్, బుచిచిబాబు, పోతినాయుడు రమణ, మంగరాజు తదతరులు పాల్గునానిరు.

 వరాషానికి గంతలు పడడి రోడుడిను పూడిచిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్్యస్:  గత కొద్ద రోజుల క్రితం ఎడతెరపి 
లేని వర్ం వలలు రోడులు మొత్ం నాశనం అయా్యయ. ఈ 
సందర్భంగా నిర్మల్ జిల్లు భంస పటటిణం లోని రాహుల్ 
నగర్ లో వర్ం వలలు రోడుడు బురద మయంగా మారింద. 
అక్కడి నుండి నడవడానిక్, చినని పిలలులకు, వృదు్దలకు, 
వాహనాలకు వెళ్ళడానిక్ చాల్ ఇబ్ంద కలిగింద. ఇద 
గమనించిన అదే కాలనిక్ చెందన జనసేన యువజన 
నాయకుడు అరుజ్న్ వెంటనే స్ందంచి తన సంత 
ఖరుచిలతో ట్రాకటిర్ దా్రా మట్టిని తెపి్ంచి రోడుడును బాగ్ 

చేయంచాడు. దీని వలలు ఆ కాలనిక్ చెందన ప్రజలు చాల్ సంతోష పడి అతనిని మెచుచికునానిరు. ఈ సందర్ంగా 
అరుజ్న్ మాతాలుడుతూ జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ గారి అభిమానిగా ఆయన ఆలోచన విధానం ప్రజల 
కోసం పడే తపనే నాకు ఎంతో ఉతాసిహానిని ఇచిచింద అని.. ప్రజా సమస్యల కోసం పని చేసూ్ నిరంతరం పార్టినీ 
బలోప్తం చేయడానిక్ ప్రజలోలు కృష్ చేస్నని చెప్డం జరిగింద.. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టి ఉమ్మడి 
ఆదల్బాద్ జిల్లు ఉపాధ్యక్షులు స్ంకెట మహేష్ బాబు, జనసేన యువజన విభాగం నాయకులు, అరుజ్న్, సందీప్, 
మయూర్, లక్షష్మణ్, గంగ ప్రసద్ తదతరులు పాల్గునానిరు.

రోడలు దుసిథితిపై గళమెతి్తన గిర్ష్ కుమార్
శతఘ్ని న్్యస్:  విజయవాడ సెంట్రల్ 
నియోజకవరగుం 27వ డివిజన్ పరిధిలో 
ఉనని అలూలురి సీతారామరాజు వంతెన 
డౌన్ లో గల రోడుడు దుస్థితిపై విజయవాడ 
సెంట్రల్ నియోజక వరగుం, 27వ డివిజన్ 
జనసేన ప్రధాన కార్యదరి్శ పగిడిపలిలు. 
గిర్ష్ కుమార్ #GoodMorning-
CMSir కార్యక్రమల్ భాగంగా నిరసన 
తెలియ జేయడం జరిగింద.. అనునిత్యం 
కొనిని వందల వాహనాలు యొక్క రోడ్ 
వెంబడి ప్రయాణిసూ్ ఉంట్య.

ఏలూరు రోడుడును బి.ఆర్.ట్.ఎస్ రోడుడును సమమూరి్ రోడుడును కలిప్ యొక్క ప్రధాన 
రోడుడు దా్రా అనేకమంద విదా్యరుథిలు పాదాచారులు, భవన నిరా్మణ కారి్మకులు, తాపీ 
పనివారు, కూరగాయల వా్యపారం చేసేవారు వంతెన వెంబడి వెళ్్ ఉంట్రు. ఉదయం 
నుండి సయంత్ం వరకు అనునిత్యం రదీ్దగా ఉండే ప్ంతాలలో ఇదే ఒక ప్ంతం 
అయనప్ట్కీ కూడా.. ఈ రోడుడును బాగ్చేసే నాధుడు గానీ ఎవరూ కనిపించలేదు. వర్ం 
వసే్ డ్రైనేజీ వాటర్ కూడా ఇక్కడ పొంగ్తూ పాదచారులకు ఇబ్ందకరంగా ఉంట్ంద. 
కావున ఇప్ట్కైనా సరే ప్రభుత్ం కళ్లు తెరిచి బాగ్ చేసే్ బాగ్ంట్ందని సథినికులు, 
ప్రజలు కోరుకుంట్నానిరని పగిడిపలిలు. గిర్ష్ కుమార్ #GoodMorningCMSir 
కార్యక్రమల్ భాగంగా తెలియ జేసరు.

నిమమిలపాడు కాల్ సైట్ మైనింగ్ లీజ్ ను 
రదుదే చేయండి

శతఘ్ని న్్యస్: మండలంలో వాల్స్ 
పంచాయతీ నిమ్మలపాడు, కరకవలస 
గ్రామాల మధ్య నిక్షితమైన కాల్ సైట్ 
మైనింగ్ వెలిక్ తీతకు వైయససిర్ 
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్ం మైదాన ప్ంతమైన 
గిరిజనేతరులకు అనుమతివ్డం 

రాజా్యంగానిక్ విరుదధాంగా వ్యవహరిస్్నానిరని సమవారం జనసేన పార్టి నవీన్ 
కుమార్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఆయన మాట్లుడుతూ ప్రస్్తం మైనింగ్ 
తీస్్నని వైయస్ జగనో్మహన్ రడిడు బంధువైన మేఘనాథ్ రడిడుక్ గ్రామస్్ల నుండి 
వ్యతిరేకత వచిచినప్ట్కీ సథినిక సర్ంచ్ క్ మాజీ సర్ంచ్ క్, వార్డు మెంబర్ 
కు కొంత మంద గ్రామ పెద్దలకు భయభ్ంతులు పెట్టి డబు్లు ఇచిచి వారిని 
వశపరచుకుని గ్రామస్్లు ఎవరిని మాట్లుడని ఇవ్కుండా చేస్ మైనింగ్ 
తిస్్నానిరు. దీనంతట్కీ కారణం ఏ.పీ.ఎం.డి.స్ అధికారులు మరియు ఎస్టి 
కమ్షన్ చైర్మన్ కుంభా.రవిబాబు అండ చూస్ కాల్ సైట్ మైనింగ్ తీస్్నానిరు. 
గతంలో పత్రికలోలు వార్లు మైనింగ్ కా్ర్ నిలుపుదల చేయాలని ప్రకటనలు 
చేస్ హెచచిరించినప్ట్కీ ఎంత మాత్రానని గిరిజన చట్టిలను తూట్లు పొడుసూ్ 
వాట్ని తుంగలో తకు్కతూ గిరిజనులకు రాజా్యంగం కలి్ంచిన హకు్కలను 
కాలరాసూ్ ఆదవాస్ గిరిజనులకు అనా్యయం చేసూ్ కోట్లుద రూపాయలు 
విలువైన ఖనిజ సంపద దోచుకుపోతునానిరని ఆయన అనానిరు. గిరిజనుల ఆస్్ 
గిరిజనులే అము్మకోవాలని కుంభ రవిబాబు కు తెలియదా ఇంత జరుగ్తునాని 
ఎసీటి కమ్టీ చైర్మన్ పదవి పొంద ఉనని పెద్దమనిష్ తోట్ గిరిజనులకు 
అనా్యయం జరుగ్తుంటే చూసూ్ కళ్్ళ మూస్కొని ఉండడం స్గ్గుచేట్ అని 
ఆయన విమరి్శంచారు. ఇప్ట్కైనా నిమ్మలపాడు కాల్ సైట్ మైనింగ్ లీజ్ 
ను రదు్ద చేయంచాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. రాష్ట్ర ఎస్టి కమ్షన్ కుంభ.
రవిబాబు అధికార అండతో ఇష్టిరాజ్యంగా వ్యవహరిసూ్ గిరిజన సంపదను 
దోచుకోవడమే లక్షష్ంగా చేస్కొని అమాయక గిరిజనుల జీవితాలతో ఆటలు 
ఆడుకుంట్నానిరని జనసేన పార్టి నవీన్ కుమార్ తీవ్రంగా ఆరోపించారు. 
మైనింగ్ తవ్కాలు నిలుపుదల చెయ్యకపోతే రవిబాబు గిరిజన ద్రోహిగా 
చరిత్లో మ్గిలిపోవడం ఖాయమని నవీన్ స్షటిం చేశారు. గిరిజనులకు 
అనా్యయం జరిగితే గిరిజనులకు అండగా జనసేన పార్టి నిలబడుతూ పోరాటం 
చేస్ద అని అనానిరు. ఈ కార్యక్రమం జనసేన మండల అధ్యక్షులు చిటటిం మురళ్ 
వీర మహిళ్ రతనిప్రియా పాల్గునానిరు.

విదాయారుథిలకు త్గనీట సౌకరయాం కలిపించాలి: 
జనసేన

శతఘ్ని న్్యస్: 
సత్యసయ జిల్లు, 
పె ను కొ ం డ 
నియోజకవరగుం జనసేన 

పార్టి ఆధ్ర్యంలో రొద్దం మండలం నలూలురు, గ్రామం, ప్థమ్క 
పాఠశాలలో విదా్యరుథిలకు కనీస సౌకర్యంలో బాగంగా తాగ్నీరు కూడా 
లేవు, తాగ్నీరు ప్రతి రోజూ హెడ్ మాసటిర్ సూ్కలుకు వసూ్ పెనుకొండ 
నుండి 20లీటరలు కా్యను తీస్కొని వస్్ంట్రు. అల్గే సూ్కల్ అవరణంలో 
వునని మంచినీట్ చేతి బోరు రిప్ర్ చేయంచాలని సూ్కల్ యాజమానా్యనిని 
కోరటం జరిగింద. ఈ కార్యక్రమంలో రొద్దం సీనియర్ నాయకులు 
జుబేర్. స్బ్రహ్మణ్యం తదతరులు పాల్గునానిరు.

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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ఖబడ్దేర్ సిపిఐ నారాయణ: మాదాసు నరసింహ
శతఘ్ని న్్యస్: అలూలురి సీతారామరాజు విగ్హ ఆవిష్కరణ 
కార్యక్రమం గ్రించి మాట్లుడుతూ.. సీపిఐ పార్టి జాతీయ 
అధ్యక్షుడు నారాయణ డాకటిర్ పద్మభూషణ్ కొణిదెల చిరంజీవి 
పై చేస్న అనుచిత వా్యఖ్యలు ఖండిసూ్.. కడప జిల్లు చిరంజీవి 
యువత ఉపాధ్యక్షుడు మాదాస్ నరస్ంహ మాట్లుడుతూ
మెగా అభిమానుల ఆరాధ్య దైవం శ్రీ పద్మభూషణ్ చిరంజీవి 
అననియ్య గారి పైన మీరు చేస్న వా్యఖ్యలు సరైనవి కావు నీల్గా 

విదా్యరుథిలను అడుడుపెట్టికొని ఆయన చిలలుర రాజకీయాలు చేయలేదు
నీకు వయస్ పెరిగి, బుద్ద మందగించి అతి మాటలు మాట్లుడడం సరైన పద్దతి కాదు.
అయనా ఆ కార్యక్రమానిక్ ఎవరిని పిలవాలి అనేద పి.ఎం.ఓ కారా్యలయం నిర్ణయస్్ంద.. అద 
చెప్డానిక్ నువు్ ఎవరు..?
నేడు ఎంతో మంద కారి్మకులకు అండగా నిలిచిన, గొప్ గొప్ మహా నాయకులు ఉనని స్పిఐ పార్టి 
లో నీల్ంట్ అవిశా్స పరుడు ఉండడం స్గ్గుచేట్.
నీ రాజకీయ లబి్ద కోసం మా అననియ్యను అవమాన పరిచేల్ నువు్ మాట్లుడిన మాటలను వెనకు్క 
తీస్క.
ఉమ్మడి కడప జిల్లు నుంచి ఒక మెగా అభిమానిగా నేను నీకు చెప్్ద ఒక్కటే అననియ్య క్ భేషరతుగా 
క్షమాపణ చెపి్ నీ పెద్దరికానిని నిలబెట్టి కోవాలి అని మాదాస్ నరస్ంహ హెచచిరించారు.

రెండు తెలుగ రాష్్రాలోలు రాజకీయ చీడపురుగ సీపీఐ 
నారాయణ

ప్రధానమంత్రి మోదీ చిరంజీవిని అభినందసు్తంటే నిలువెల్లా అసూయతో రగిలిపోయిన నారాయణ
పేద ప్రజల అమాయకత్వమే పెట్టుబడిగా వేల కోట్లా సంపాదంచిన నారాయణ
పుచ్చలపలిలా సుందరయయూ, చండ్ర రాజేశ్వరరావుల్ంటి వారి సూఫూరి్తని ధనదాహంతో నిర్్వరయూం చేసిన వయూక్్త 
నారాయణ
ఏ పార్టు అధికారంలో ఉంటే ఆ పార్టు నేతల బూట్లా నాకే చరిత్ర నారాయణద
చిలలార వేషాలు వేయటం ఊసరవెలిలాకే రంగులు మార్్చ విదయూ నేరి్ంచటం నారాయణకు వెననితో పెటిటున 
విదయూ
సీపీఐ నారాయణ పై విరుచుకుపడ్డ జనసేన ఆళ్ళ హరి

శతఘ్ని న్్యస్: ప్ద బడుగ్ బలహీన వరాగుల, 
తాడిత, పీడిత ప్రజల అమాయకత్మే పెట్టిబడిగా 
చేస్కొని.. ప్రజా ఉద్యమాలను అడుడుపెట్టికొని ఏ 
పార్టి అధికారంలో ఉంటే ఆ పార్టి నేతల కాళ్ళక్ 
చెపు్ల్ బ్రతుకుతూ సమాన్య సథియ నుంచి 
వేల్ద కోటలు సథియక్ ఎదగిన సీపీఐ జాతీయ ప్రధాన 
కార్యదరి్శ నారాయణ రండు తెలుగ్ రాష్ట్లోలు 
రాజకీయ చీడపురుగ్ ల్ంట్ వాడని జిల్లు జనసేన 
పార్టి అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి విమరి్శంచారు. 
సమవారం సీపీఐ నారాయణ అసందర్భంగా 
చిరంజీవిపై చేస్న వా్యఖ్యలపై ఆయన తీవ్ర 
ఆగ్హానిని వ్యక్ం చేశారు. ఈ సందర్భంగా 
ఏరా్ట్ చేస్న విలేకరుల సమావేశంలో ఆళ్ళ 

హరి మాట్లుడుతూ.. ప్రధానమంత్రి మోదీ చిరంజీవి ఒక వేదకపై ఉండటంతో పాటూ.. మోదీ 
సైతం చిరంజీవిని అభినందంచటంతో నిలువెల్లు అసూయతో రగిలిపోతూ.. తనువుమొత్ం 
విష్నిని నింపుకునని నారాయణ తట్టికోలేకపోతునానిరని విమరి్శంచారు. అలూలురి సీతారామరాజు 
విగ్హావిష్కరణకు చిరంజీవిని ఆహా్నించింద ప్రధానమంత్రి కారా్యలయమనానిరు. అసలు కష్టినిని 
నము్మకొని స్యంకృష్తో ఉననితసథియక్ ఎదగిన చిరంజీవిని విమరి్శంచే అరహుత ప్రజల కష్టిల 
మీదే బ్రతిక నారాయణకు లేదనానిరు. పుచచిలపలిలు స్ందరయ్య, చండ్ర రాజేశ్రరావు ల్ంట్ 
మహానుభావులు నడయాడిన పార్టిలో ఉంటూ వారి సూఫూరి్ని కూడా తాకట్టి పెట్టి తన ధనదాహంతో 
పార్టిని, నా్యయం చేస్రని నమ్్మవచిచిన పీడిత ప్రజలిని నయవంచన చేస్న ఘనుడు నారాయణ 
అని దుయ్యబట్టిరు. తలుత ప్రజా ఉద్యమాలను హై సథియక్ తీస్కువెళలుటం రాత్రిక్ రాత్రి అధికార 
పార్టితో కోటలు రూపాయలకు ఆ ఉద్యమానిని అమే్మయటం నారాయణకు వెననితో పెట్టిన విద్య అని 
అనానిరు. ఇల్ ఎనోని మహోననితమైన ప్రజా ఉద్యమాలను నీరుకారిచి కోటలుకు పడగలతి్న ప్రజా ద్రోహి 
నారాయణ అని అనానిరు. చిరంజీవిని రాజకీయ ఊసరవెలిలు అనటం తగదని.. స్దా్దంతాలు, ప్రజా 
పోరాట్లకు తిలోదకాలు ఇచిచి ఆంద్రప్రదేశ్ గడడుపై పుట్టిన ప్రతీ పార్టితో అంటకాగిన నారాయణ 
కంటే పెద్ద రాజకీయ వ్యభిచారి ప్రపంచంలో మరొకరు ఉండరని తీవ్రంగా విమరి్శంచారు. ఏరోజు 
ఏమ్ తినాలో కూడా తెలియని రాజకీయ అజా్ఞని నారాయణ అని ఆయన మాటలను నిజమైన 
విలువలతో ప్రజా పోరాట్లు చేస్్నని సీపీఐ నాయకులు సైతం సహించలేకపోతునానిరని అనానిరు. 
వామపక్ష పార్టిలోలు పోరాడే వారిని పార్టినుంచి దూరం చేయటంలోన్.. ఏ పార్టి అధికారంలో 
ఉంటే వారి బూట్లు నాకుతూ పబ్భం గడుపుకోవటంలోన్ నారాయణద అందెవేస్న చెయ్య అని 
విమరి్శంచారు. ఎపు్డు ఏ పార్టిలో ఉంట్డో, ఎవరిని ఎందుకు పొగ్డుతాడో, మరొకరిని ఎందుకు 
తిడతాడో నారాయణక తెలియదనానిరు. వయస్ ర్తా్య కానీ, ప్రజలిని పీడించుకునని పాపమో కానీ 
నారాయణకు మతిభ్రమ్ంచి ఉంట్ందనానిరు. చివరి రోజులోలు అయనా ప్రజలకు కాస్ మంచి 
చేయాలి కానీ ఇంకా దుషటి రాజకీయాలతో మరింత పాపం కట్టికోవటం నారాయణకు మంచిద 
కాదనానిరు. మరోసరి చిరంజీవి పై అనుచిత వా్యఖ్యలు చేసే్ సహించేద లేదని.. సమాధానం 
ఇంకోరకంగా చెపా్లిసి ఉంట్ందని నారాయణను ఆళ్ళ హరి హెచచిరించారు.

గోదావరి వరద బాధితులకు తక్షణ సహాయం 
అందంచండి : దారలా కుమారి లక్ష్మీ

శతఘ్ని న్్యస్: గోదావరి వరద పొంచి ఉండడంతో 
ముందస్్గా ఏట్గట్టి ప్రజలను అప్రమత్ం చేసూ్ వారి 
సమస్యలు అడిగి తెలుస్కుంట్ూ జనసేన తరఫున అండగా 

ఉంట్మని వారిక్ జనసేన ఎంపీటీసీ దారలు కుమారి 
లక్ష్మీ చినబాబు భరోస ఇస్్నానిరు.  అంతేకాకుండా 
అక్కడ లోతట్టి ప్ంతాల ప్రజల ఇళలులోక్ నీళ్లు 
చేరడంతో వెంటనే ప్రభుత్ం తగిన చర్యలు 
తీస్కోవాలని కవలం ఆరిథిక సహాయం ప్రకట్ంచి 

చేతులు దులుపుకోకుండా వారిని స్రక్షిత ప్ంతాలకు తరలించి వారిక్ 
ఆహారం వైద్యం అందంచాలని కోరారు. 15 రోజుల వరకు వారు వేటకు వెళలులేని 
పరిస్థితులు ర్తా్య మతసిష్కారులను ప్రభుత్ం అనిని విధాల వారిక్ సహకరించి 
ఆదుకోవాలని జనసేన తరపున ప్రభుతా్నిని డిమాండ్ చేస్్నానిమనానిరు.

పాఠశాలలోలా తెలుగు మీడియం విదాయూరుథులు తీవ్ర 
ఇబ్ందులు పడుతునానిరు : కేతంరెడి్డ వినోద్ రెడి్డ

శతఘ్ని న్్యస్: స్టీ నియోజకవరగుంలో 
జనసేన పార్టి నాయకులు కతంరడిడు 
వినోద్ రడిడు ఆధ్ర్యంలో నిరాటంకంగా 
జరుగ్తునని పవననని ప్రజాబాట 
కార్యక్రమం 64వ రోజున మూల్ప్ట 
రాజాగారివీధి, అంకమ్మ గ్డి వీధి 
ప్ంతాలోలుజరిగింద. ఈ ప్ంతంలో ప్రతి 
ఇంట్క్ వెళ్లు ప్రతి కుట్ంబానిని పలుకరించి 
సమస్యల అధ్యయనం చేస్న కతంరడిడు 
ఆ సమస్యల పరిష్్కరానిక్ తమవంతు 
పోరాటం చేస్మని ప్రజలకు భరోస 

కలి్ంచారు. ఈ సందర్భంగా కతంరడిడు వినోద్ రడిడు మాట్లుడుతూ ఒక ప్రణాళ్క 
అంటూ లేకుండా నెలూలురు నగరంలో పలు మునిస్పల్ పాఠశాలలిని ఇంగీలుష్ 
మీడియంగా మారేచియడంతో విదా్యరుథిలోలు ఆందోళన నెలకొందని అనానిరు. 
ఆరవ తరగతి లోపు పిలలులకు అయతే ఫరా్లేదు కాని ఏడు, ఎనిమ్ద, తమ్్మద 
తరగతుల పిలలులు ఇంగీలుష్ మీడియంతో తీవ్ర ఇబ్ందులు ఎదురొ్కంట్నానిరని 
అనానిరు. తమ్్మదవ తరగతి వరకు తెలుగ్ మీడియం చదవి ఇపు్డు ఈ ఏడాద 
పదో తరగతిని ఇంగీలుష్ మీడియంలో చదవి పర్క్షలు వ్రాయమంటే ఎల్ అని 
ప్రశ్నించారు. ప్రతిభ కలిగున విదా్యరుథిలు కూడా ప్రైవేట్ పాఠశాలల విదా్యరుథిలతో 
పోటీ పడగలరా, ప్రభుత్ పాఠశాలలకు ఉతీ్ర్ణత తీస్కురాగలరా అని 
మండిపడాడురు. పొదలకూరులో తమ్్మదవ తరగతి వరకు తెలుగ్ మీడియంలో 
చదవిన ఓ బాలిక కుట్ంబం నెలూలురు నగరానిక్ వచేచియడంతో పదవ తరగతి 
చేరడానిక్ ఏ పాఠశాలలో కూడా ప్రవేశం ఇవ్ని పరిస్థితి తనకు కనిపించిందని, 
ఇక్కడి మునిస్పల్ పాఠశాలలు ఇంగీలుష్ మీడియంగా మారిపోవడం ఓ 
కారణమైతే, పదవ తరగతి ఉతీ్ర్ణత శాతం తగిగుతే తమ పరిస్థితి ఏమ్టోననని 
ఉపాధా్యయుల ఆందోళన మరో కారణం అని అనానిరు. పవననని ప్రజాబాటలో 
ఇల్ంట్ సంఘటనలు అనేకం తనకు కనిపిస్్నానియని వైసీపీ ప్రభుత్ం 
వ్యవసథిలిని ఎల్ నాశనం చేసేస్ందో చెప్డానిక్ ఇవనీని తారా్కణాలే అని అనానిరు. 
ఈ కార్యక్రమంలో సథినిక జనసేన పార్టి నాయకులు, కార్యకర్లు పాల్గునానిరు.
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