
మంగళవారం, 26 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన చెంతకు జనెం సమస్యలు..
• పార్టీ నేతల గ్రామ పర్యటనలో ఏకరువుపెడుతున్న ప్రజలు

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పార్టీ దృష్టీకి వెళ్తే ఎలాంటి 
సమస్యకు అయినా పరిష్కారాం లభిసతేాందన్న నమ్మకాం 
ప్రజలోలో బలపడుతాంది. పార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
జనవాణి – జనసేన భరోసా కార్యక్రమాం తర్వాత 
ప్రజలు ధైర్యాంగా మాందుకు వచ్చి తమ సమస్యలు 
చెప్పుకుాంటునా్నరు. గ్రామాలోలో ఎకకాడ జనసేన 
నాయకులు కనబడినా వచ్చి సమస్యలు వారి 
దృష్టీకి తీసకువసతేనా్నరు. శ్రీకాకుళాం 
జిలలో, ఆమదాలవలస నియోజకవర్ాం 
పరిధిలోని పాందూరు మాండలాం, జాడపేట, 
తాండ్యాం గ్రామాలోలో పార్టీ నాయకులు శ్రీ 

పేడడ ర్మ్్మహన్ పర్యటిాంచ్నప్పుడు ఆయా గ్రామల ప్రజలు కనీస సౌకర్్యలు లేక పడుతున్న ఇబ్ాందులు ఆయన 
మాందుాంచారు. విదు్యత్ సరఫర్ పదే పదే నిలిపివేడాం తాగునీటి కటకటకు కారణాం అవుతుాందని, రహదారులు, 
మరుగు కాలవాల వ్యవస్థ దారుణాంగా ఉాందని.. వర్షాకాలాం నీరు నిలచ్పోయి సీజనల్ వా్యధులత బాధపడుతునా్న 
పటిటీాంచుకునే నాధుడు కరువయా్యడని తమ గోడు వెళలోబోసకునా్నరు. 

శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ దృష్టీకి తమ సమస్యలు తీసకువెళ్లో 
పరిష్కార్నికి కృష్ చేయాలని కోర్రు. జనసేన పార్టీ 
అాందరికీ అాండగా ఉాంటుాందని ఈ సాందర్ాంగా 
శ్రీ ర్మ్్మహన్ హామీ ఇచాచిరు. ఈ కార్యక్రమాంలో 
పాందూరు మాండల నాయకులు శ్రీ చ్న్నాం నాయుడు, 
శ్రీ రమణ, శ్రీ సూర్య, శ్రీ బాబూర్వు, శ్రీ బాలు, శ్రీ 
చ్న్న, శ్రీ సాంతష్ తదితరులు పాల్్నా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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వరదబాధితుల ఇక్కట్లపై సీఎెంకి విజ్ఞాపన… 
విజ్ఞాపన తీసుకోని పక్ెంలో జనసేన నిరసన…

* ప్రతిపక్ాంలో రూ.25 వేలు డిమాాండ్ చేసి... ఇప్పుడు రూ.2 వేలు ఇసాతేర్?
* బాధితుల ఇకకాటలోపై మఖ్యమాంత్రికి విజాఞాపన ఇసాతేాం
* విజాఞాపన తీసకోని పక్ాంలో నిరసన తెలుప్తాాం
* గోదావరి వరద నియాంత్రణలో ప్రభుతవాాం పూరితేగా విఫలాం
* జనసేన ఉమ్మడి తూరుపుగోదావరి జిలలో అధ్యక్షులు శ్రీ కాందుల దుర్్ష్

శతఘ్్న న్్యస్: గోదావరి వరదల మూలాంగా నిర్శ్రయులైనవారు, రైతాాంగాం, 
పేదలు ఎదురకాాంటున్న తీవ్ర ఇకకాటలోపైనా, వారిని ఆదుకోవడాం గురిాంచ్ ర్ష్ట్ర 
మఖ్యమాంత్రికి జనసేన పార్టీ తరఫున విజాఞాపన అాందచేసాతేమని జనసేన 
పార్టీ ఉమ్మడి తూరుపు గోదావరి జిలలో అధ్యక్షులు శ్రీ కాందుల దుర్్ష్ తెలిపారు. 
మాంగళవారాం వరద ప్రభావిత ప్ాంతాలోలో పర్యటనకు వసతేన్న మఖ్యమాంత్రిని 
కలిసి విజాఞాపన ఇవావాలని నిర్ణయిాంచాాం... విజాఞాపన తీసకోని పక్ాంలో ప్రజాసావామ్య 
పద్ధతిలో మా నిరసన తెలియచేసాతేమనా్నరు. ర్జమాండ్రిలో సోమవారాం జనసేన 
పార్టీ నేతలత కలసి విలేకరలో సమావేశాం నిరవాహాంచారు. ఈ సాందర్ాంగా 
శ్రీ కాందుల దుర్్ష్ మాట్లోడుతూ “మాంచ్ పరిపాలకుడు అాంటే ప్రమాదాం వచ్చిన తర్వాత పర్మరి్శాంచడాం కాదు. ప్రమాదాని్న మాందుగానే ఊహాంచ్ ప్రజలను కాపాడుకోవడమే 
సపరిపాలకుడి లక్ణాం. గోదావరి వరద బాధితుల విషయాంలో ర్ష్ట్ర ప్రభుతవాాం పూరితేగా విఫలమాంది. గోదావరి నదికి వసతేన్న భార్ వరదలపై అప్రమతతేత లోపిాంచడాం వలలో ప్రజలను 
నిలువునా మాంచేశారు. గోదావరి వరదల వలలో నషటీపోయిన బాధితులను ఆదుకోవడాంలో ప్రభుతవాాం బాధ్యతను విస్మరిాంచ్ాంది. కేవలాం బాధిత కుటుాంబాలకు 2000 రూపాయలు ఇచ్చి 

చేతులు దులుప్కోవాలని చూసిాంది. ఇదే వైసీపీ నేతలు గతాంలో ప్రతిపక్ాంలో ఉన్నప్పుడు, గోదావరికి వరదలు వసేతే బాధితులకు 
25 వేల రూపాయల తక్ణ సాయాం ప్రభుతవాాం ఇవావాలని డిమాాండ్ చేశారు. ఇప్పుడు అధికారాంలోకి వచాచిక 

బాధితులకు రూ.2 వేలు ఇచ్చి సరిపెడుతునా్నరు.
• సీఎంను కలిసందుకు అనుమతి కోరం

వరద ప్రభావిత ప్ాంతాలోలో పర్యటిాంచడనికి వసతేన్న మఖ్యమాంత్రిని జనసేన పార్టీ తరఫున 
తామ కలిసేాందుకు ఇపపుటికే అధికారులను అనుమతులు అడిగాాం. వరద ప్రభావిత 
ప్ాంతాలోలోని బాధితుల బాధలను మఖ్యమాంత్రి దృష్టీకి తీసకు వెళ్లోాందుకు అని్న సిద్ధాం 
చేసకునా్నాం. అయితే ఇపపుటివరకు జిలలో ఉన్నతాధికారుల నుాంచ్ ఎలాంటి సపుాందన 
లేదు. వాతావరణ శాఖను, విపతుతేల నిరవాహణ శాఖలను సమనవాయాం చేసకోవడాంలో 
ప్రభుతవాాం పూరితేగా విఫలమాంది. గోదావరికి ఎాంత వరద వసతేాందో అాంచనా వేయడాంలోన్ 

ప్రభుతవా అసమర్థత అర్థాం అవుతాంది. ఎపపుటికప్పుడు పరిసి్థతిని సమీక్ాంచ్ ప్రజలను సరక్త 
ప్ాంతాలకు తరలిాంచడాం, వారి ఆసతేలను రక్ాంచడాంలో ర్ష్ట్ర ప్రభుతవాాం అటటీర్ ఫ్లోప్ అయిాంది. 

సాక్షాతుతే మాంత్రులే వరద ఇాంత వసతేాంది అని ఊహాంచలేమని చెపపుడాం వారి పాలనకు నిదర్శనాం. 
గోదావరి పరివాహక ప్ాంత ప్రజలు ఆగసటీలో ఎకుకావగా గోదావరికి వరద వసతేాందని భావిసతేాంట్రు. 

అయితే ఈసారి జులైలోనే భార్గా వరద వచ్చిాంది. ఎపపుటికప్పుడు తెలుసకొని ఎగువ ప్ాంతాలోలో పడిన వర్షాని్న 
అాంచనా వేసి ప్రజలను కాపాడలిసిన ప్రభుతవాాం పూరితేగా మొదుదు నిద్రలో ఉాండిపోయిాంది. వరద వచ్చిన తర్వాత బాధితులను 

ఆదుకోవడాంలో కానీ, రక్ాంచడాంలో కానీ ప్రభుతవాాం చొరవ చూపలేదు. అవసరమన సమయాంలో ఎపపుటికప్పుడు సమీక్లు చేసి అధికారులను అప్రమతతేాం చేయాలిసిన మఖ్యమాంత్రి 
తీరిగా్, వరద మొతతేాం తగ్్న తర్వాత పర్యటనకు ర్వడాం హాసా్యసపుదాంగా ఉాంది. ఈ మఖ్యమాంత్రికి పేదల బాధలు పటటీవు. కష్టీలోలో ఉన్నవారి కనీ్నళ్లో ఈ పాలకులకు అవసరాం లేదు. 
విపతుతేలను సమర్థవాంతాంగా ఎదురోకావడాంలో శాఖలను సమనవాయాం చేయడాంలో ఈ ప్రభుతావానికి సపుషటీత లేదు.
• బాధితుల పక్షాన పోరటం
వరద ప్రభావిత ప్ాంతాలోలో బాధితులను పూరితేగా గాలికి వదిలేసిన ఈ ప్రభుతవా చర్యలను ఖాండిసూతే, కనీసాం మఖ్యమాంత్రిని కూడ కలిసేాందుకు అనుమతి ఇవవాని పక్ాంలో కోనసీమ జిలలో 
గాంటి పెదపూడలో మఖ్యమాంత్రి నిరవాహాంచే కార్యక్రమాం పటలో నిరసన వ్యకతేాం చేసాతేాం. మాంప్ బారిన పడిన ఒకోకా కుటుాంబానికి తక్ణాం రూ.పది వేలు సహాయాం ప్రకటిాంచాలి. అలగే 
మాంప్ గ్రామాలోలో పాంట నష్టీని్న మదిాంప్ చేసి, ఆ మేరకు ఆరి్థక సహాయాం అాందిాంచాలి. ప్రభుతవాాం చెపిపున విధాంగా పోలవరాం ప్జెకుటీ నిర్వాసితులకు ఆర్.ఆర్. పా్యకేజీని తక్ణాం 
విడుదల చేసి, సరక్త ప్ాంతాలోలో ఇళ్ళు నిరి్మాంచాలి” అని శ్రీ దుర్్ష్ అనా్నరు. ఈ సమావేశాంలో శ్రీ మేడ గురుదత్ ప్రసాద్, శ్రీ అతితే సత్యనార్యణ, శ్రీ మరెడిడి శ్రీనివాస్, శ్రీ వై.శ్రీనివాస్, 
శ్రీమతి గాంట్ సవారూప, శ్రీ తేజోమూరుతేల మూరితే, శ్రీ జామి సత్యనార్యణ తదితరులు పాల్్నా్నరు.

సీఎెం కోనసీమ పర్యటన 
నేపథ్యెంలో జనసేన నేత 

శ్రీ కెందుల దుర్గేశ్ హౌస్ అరెస్ట్
శతఘ్్న న్్యస్: వరద బాధితులకు రూ.10 వేలు చొప్పున ఆరి్థక 
సాయాం ఇవావాలని కోరుతూ మఖ్యమాంత్రికి జనసేన పక్షాన 
విజాఞాపన పత్రాం ఇసాతేమని తెలిపిన పార్టీ తూరుపు గోదావరి జిలలో 
అధ్యక్షుడు శ్రీ కాందుల దుర్్శ్ ను సోమవారాం ర్త్రి  ర్జమాండ్రిలో 
పోలీసలు హౌస్ అరెసటీ చేశారు. మాంగళవారాం మఖ్యమాంత్రి 
కోనసీమ పర్యటనకు ర్నున్న నేపథ్యాంలో ఈ సాంఘటన జరిగ్ాంది. 
అనాంతరాం శ్రీ కాందుల దుర్్శ్ విలేకరులత మాట్లోడుతూ జిలలోలో 
జనసేన పార్టీకి చెాందిన చాల మాందికి నోటీసలు ఇచ్చి హౌస్ 
అరెసటీలు చేశారని వివరిాంచారు. ప్రజాసావామ్యాంలో ఇది మాంచ్ 
పద్ధతి కాదని దుయ్యబట్టీరు. ప్రభుతవా పోకడ ఇలగే కొనసాగ్తే 
ప్రజలే తిరగబడతారని హెచచిరిాంచారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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ప్రమాదెంలో గాయపడిన భాషా కుటెంబానిని 
పరామర్శెంచిన కెంతిశ్రీ

శతఘ్్న న్్యస్: ఎచెచిరలో నియోజకవర్ాం, లవేరు మాండలాం, తాళలోవలస పాంచాయతీకి చెాందిన 
జనసేన పార్టీ కుటుాంబ సభు్యలు లిాంగాల కిషోర్ తాండ్రి లిాంగాల భాష్ ఇటీవలే రోడుడి ప్రమాదాంలో 
గాయపడిన విషయాం తెలుసకున్న ఎచెచిరలో నియోజకవర్ నాయకులు శ్రీమతి కాాంతిశ్రీ భాష్ 
కుటుాంబాని్న పర్మరి్శాంచ్.. కొాంత ఆరి్థక సహాయాం చేసి.. ఆ కుటుాంబానికి ఎప్పుడు జనసేన పార్టీ 
అాండగా ఉాంటుాందని ధైర్్యని్నచాచిరు. ఈ కార్యక్రమాంలో నాయకులు దుర్్ర్వు, సూర్య, సత్య, 
నాయుడు, లక్ష్మణ, గ్రామ జనసైనికులు శాంకర్, పవన్, చ్రు, సూర్య వెాంకటేష్ పాల్్నా్నరు.

ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరము
శతఘ్్న న్్యస్:  మలవరాం నియోజవర్ాం, కొాండపలిలో మనిసిపాలిటీ, ఇబ్రహాంపట్నాంలో జనసేన నాయకులు దేవబతుతేల నాగబాబు ఆధవార్యాంలో ఆదివారాం ఉచ్త మెగా వైద్య శిబిర్ని్న 
నిరవాహాంచడాం జరిగ్ాంది. ఈ కార్యక్రమానికి మఖ్యఅతిధిగా మలవరాం నియోజకవర్ాం ఇనాచిరిజి అకకాల ర్మ్్మహన్ ర్వు (గాాంధీ) హాజరయా్యరు. దక్ణ భారతదేశ కాప్ జేఏసీ 
నాయకులు దాసరి ర్మ, ర్ష్ట్ర కార్యదరి్శ అమి్మశెటిటీ వాస, జిలలో కోఆరిడినేటర్ చ్ాంతల లక్ష్మి, ఇబ్రహాంపట్నాం మాండలాం పార్టీ ఇనాచిరిజి ఎాంపీటీసీ పోలిశెటిటీ తేజ హాజరయా్యరు.
అదే విధాంగా వివిధ గ్రామాల నుాంచ్ జన సైనికులు సామల సజాత, ఎర్ాం శెటిటీ నాని, యతిర్జుల ప్రవీణ్ కుమార్, బుదాదుల అశోక్ బాబి, వా్యకరణ పార్థసారథి, ర్గాల నాని, ఎర్ాం 
శెటిటీ సాయి చ్టేటీల కోటేశవారర్వు, చ్టేటీల హర్ష్, కొమూ్మరు వెాంకటసావామి, పగడల బాల, పవన్, నాగేాంద్ర, కుమార్ మరియు జనసేన నాయకులు కార్యకరతేలు పాల్్ని భార్గా 
విజయవాంతాం చేయడమనది. ఈ కార్యక్రమాంలో 200 మాంది పైగా ప్రజలు వైద్య పర్క్లు చేయిాంచుకోవడాం జరిగ్ాంది. మరియు వారికి ఉచ్తాంగా బిపి, షుగర్, టుడీ ఏకో, ఈ సి 
ఓ, ఈసీజీ పర్క్లు చేయిాంచ్ వారికి ఉచ్తాంగా మాందులు కూడ ఏర్పుటు చేయడాం జరిగ్ాంది. ఈ వైద్య శిబిర్ని్న, మరియు ఈ కార్యక్రమాని్న విజయవాంతాం చేసిన జనసేన పార్టీ 
కార్యకరతేలకి, నాయుకులకి, వీర మహళలకి, అలగే ప్రతి కార్యకరతేకి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేయడాం జరిగ్ాంది.

జనసేన ఆధ్వర్యెంలో వరద బాధితులకు చికెన్ బిరా్యనీ పెంపిణీ
శతఘ్్న న్్యస్: మమి్మడివరాం: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు వరద మాంప్ ప్ాంతాలలో 
పర్యటనలో భాగాంగా సోమవారాం మమి్మడివరాం, ఐ పోలవరాం మాండలాంలో జనసేన పీఏసీ సభు్యలు 
మమి్మడివరాం నియోజకవర్ ఇాంచార్జి పితాని బాలకృష్ణ ఆధవార్యాంలో వరదప్రభావిత గ్రామాలైన సలది 
వారి పాలాం, శేరిలాంక కమిని, గురజాప్ లాంక, కొతతేలాంక, ఎదురలోాంక, చ్ాంతావనిర్వు, కర్రీవానిర్వు, 
గాడిలాంక మాంప్బాదిత రైతులకు 3860 బిర్్యనీ పా్యకెటులో పాంపిణీ చేశారు. నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ 
ర్ష్ట్ర ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమిటీ సభు్యలు మరియు మమి్మడివరాం నియోజకవర్ ఇాంఛారిజి పితాని 
బాలకృష్ణ, గోలోబల్ ఎన్ ఆర్ ఐ గ్రూప్,(20000) మరియు జనసేన నాయకులు సహకారాంత ఇాంటిాంటికీ 
తిరిగ్ బిర్్యనీ పా్యకెటులో అాందజేయడాం జరిగ్ాంది.
ఈ కార్యక్రమాంలో వారిత జనసేన నాయకులు ఐ పోలవరాం మాండల అధ్యక్షులు మద్యాం శెటిటీ ప్రుషోతతేాం, 
గోదశి ప్ాండర్ష్, మమి్మడివరాం మాండల అధ్యక్షుడు గోలకోటి వెాంకన్న బాబు, లాంకలపలిలో జమీ జడీపు 
ఎాంపీటీసీ, గుతుతేల వెాంకన్న బాబు, మాదాల శ్రీధర్, బాండరు వెాంకన్న బాబు, రాంబాల శాంకర్, గ్డిడి రత్నశ్రీ, 
పాయసాం సాయి పెనా్నడ శివ మణికాంఠ మరియు జనసేన పార్టీ నాయకులు అభిమానులు పాల్్నా్నరు.
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క్యన్సర్ బాదితురాలికి 
జికె ఫెండేషన్ ఆరధికసాయెం

శతఘ్్న న్్యస్: విశాఖ: జనసేనాని పవన్ కళ్్యణ్ ఆశీసలత 33వ వారుడిలో మీత మీ కారపుర్టర్ అనే 
కార్యక్రమాంలో భాగాంగా గౌర్ వీధి, వేాంకటేశవార మెటటీ వాసతేవు్యలు కాంచుమ్జు లక్ష్మీ గత కొని్న నెలలుగా కా్యనసిర్ 
మహమా్మరిత బాధపడుతున్నటులో జనసేన 33వ కారపుర్టర్ మరియు జీవీఎాంసీ ఫ్లోర్ లీడర్ శ్రీమతి భీశెటిటీ 
వసాంతలక్ష్మి దృష్టీకి ర్వడాంత.. జనసేన దక్ణ నియోజకవర్ నాయకులు గోపీకృష్ణ(జి.కే), జి.కే ఫాండేషన్ 
దావార్ వైద్య ఖరుచిల నిమితతేాం ప్రతి నెల ₹1000 అాందిసాతేాం అని హామీ ఇచాచిరు. అాందులో బాగాంగా ఈ నెల 
మొదటి చెకుకా అాందిాంచడాం జరిగ్ాంది. (1*1000=1000/-) కావున సహాయాం చేయాలి అనుకునే దాతలు 
మాందుకు వచ్చి ఫాండేషన్ సభు్యలను సాంప్రదిాంచాలి అని కోరుకుాంటునా్నమని జికె ఫాండేషన్ ఛైర్మన్ గోపి కృష్ణ 
తెలియజేసారు.

వరద బాధితులకు నషట్పరహారెంగా 
10,000/-రూ.లు ఇవ్్వలి!

శతఘ్్న న్్యస్: కోనసీమలో వరదలు కారణాంగా తీవ్రాంగా నషటీపోయిన వారికీ నషటీపరిహార్ని్న అాందిాంచాలని 
ర్జోలు నియోజకవర్ జనసేన సీనియర్ నాయకులు గెడడిాం మహాలక్ష్మి ప్రసాద్ కోర్రు.. ఈ సాందర్ాంగా ఆయన 
మాట్లోడుతూ జగన్ ప్రభుతవాాం కాంటితుడుప్గా 2000/-రూపాయలు ఇవవాడాం దారుమని.. పకకానున్న తెలాంగాణ 
ర్ష్ట్రాంలో నషటీపోయిన కుటుాంబాలకి 10,000/-రూపాయిలు ఇసతేనా్నరు అనా్నరు. ఇకకాడ కూడ తక్ణాం 
నషటీపోయిన ప్రతి కుటుాంబానికి 10,000/-రూపాయిలు ఇవావాలని డిమాాండ్ చేశారు.

మదు కుటెంబానికి జనసేన అెండ!!
శతఘ్్న న్్యస్: పలమనేరు నియోజకవర్ాం, బైరెడిడి పలిలో మాండలాంకు చెాందిన జనసేన నాయకుడు మదు అకాల 
మరణాం చాల బాధాకరాం… విషయాం తెలుసకున్న పలమనేరు నియోజకవర్ సీనియర్ నాయకులు సాందీప్ ర్యల్ 
సోమవారాం మదు కుటుాంబాని్న పర్మరి్శాంచ్.. వారి కుటుాంబానికి అాండగా ఉాంట్మని చెపాపురు మరియు వారి 
ఇదదురి పిలలోలకు చదువుల బాధ్యత పూరితేగా తీసకుాంట్నని హామీ ఇచాచిరు… ఈ కార్యక్రమాంలో పలమనేరు రూరల్ 
మాండల అధ్యక్డు నాగర్జు మ్తుకూరు, గాంగవరాం మాండల నాయకులు వినోద్ మరియు తరుణ్ పాల్్నా్నరు.

వి.ఆర్.ఏ ల సమెమెకు జనసేన మద్దతు

శతఘ్్న న్్యస్: నిర్మల్ జిలలో, భాంసా పటటీణాంలోని ఎమా్మరోవా కార్్యలయాం మాందు 
సొమవారాం విఆర్ఎ లు తమ సమస్యలను పరిషకారిాంచాలని కోరుతూ విధులు 
భహషకారిాంచ్ సమె్మ చేసతేనా్నరు. వీరికి పూరితే సా్థయి మదదుతు తెలియచేసిన జన 
సేన పార్టీ ఉమ్మడి ఆదిలబాద్ జిలలో ఉపాధ్యక్షులు సాంకెట మహేష్ బాబు. వారు 
మాట్లోడుతూ తెలాంగాణ లో గ్రామ రెవెన్్య సహాయకులు దాదాప్ ఈరవై మూడు 
వేల మాంది వునా్నరు. ప్రభుతవా రెవెన్్య వ్యవస్థలో కిాంది సా్థయి ఉదో్యగులుగా 
ఉాంటూ సమగ్ర కుటుాంబ సర్వా నుాండి నేటి దళ్త బాందు వరకు అనేక ప్రభుతవా 
సర్వాలు, సాంక్షేమ పథకాలు ప్రజలోలోకి తీసకు పోవడాంలో వి.ఆర్.ఏ లు ప్రధాన 
భూమిక పోష్సతేనా్నరు. గతాంలో అనేక రూపాలోలో శాాంతియుతాంగా పోర్ట్లు 
చేసిన పటిటీాంచు కోలేదు కాబటిటీ సమె్మ చేసతేనా్నరు. ఈ సాందర్ాంగా అసాంబ్లోలో 
మఖ్యమాంత్రి గారు ప్రకటిాంచ్న ప్రకారాం పేసకాల్, వారసలకు ఉదో్యగాలు, అర్హత 
కలిగ్న వారికి ప్రమ్షన్సి, తదితర డిమాాండలోను వెాంటనే అమలు చేయాలని 
జనసేన పార్టీ డిమాాండ్ చేసతేాంది. లేని యెడల ప్రభుతవాాం దిగ్వచేచి విధాంగ 
అని్న మాండల, జిలలో కేాంద్రాలోలో పోర్ట్లు చేసూతే వారికి అాండగా నిలుసాతేమని 
హెచచిరిాంచడాం జరిగ్ాంది.

జనసేన పార్ట్ తాడిపత్రి నియోజకవరగే 
సాథాయి కర్యకర్తల సమావేశెం

శతఘ్్న న్్యస్: తాడిపత్రి: జనసేన పార్టీ తాడిపత్రి నియోజకవర్ సా్థయి కార్యకరతేల 
సమావేశాం సొమవారాం మధా్యహ్నాం తాడిపత్రి నియోజకవర్ ఇాంచార్జి కదిరి శ్రీకాాంత్ 
రెడిడి ఆధవార్యాంలో పటటీణాంలోని ఆర్.డి.టి రూమ్సి ఎదురుగా ఉాండే పార్టీ కార్్యలయాంలో 
నిరవాహాంచడాం జరిగ్ాంది. మాందుగా ఈ కార్యక్రమాంలో యాడికిలోని వెాంగమనాయుడు 
కాలనీకు చెాందిన 15 మాంది, బుగ్ గ్రామాంనకు చెాందిన 10 మాంది, పెదదువడుగురు 
మాండలాం అపేపుచరలో గ్రామాంనకు చెాందిన 5 మాంది, చీమలవాగుపలలో గ్రామాంకు చెాందిన 
5 గురు జనసేన పార్టీ సిదాదుాంతాలు నచ్చి పార్టీలో చేరడాం జరిగ్ాంది. వీరికి శ్రీకాాంత్ రెడిడి 
కాండువా కపిపు పార్టీలోకి ఆహవానిాంచారు. ఈ సాందర్ాంగా శ్రీకాాంత్ రెడిడి మాట్లోడుతూ 
నియోజకవర్ాంలో ఎటువాంటి సమస్యలు అయిన తన దృష్టీకి తీసకుర్వాలని తవారలో 
గ్రామ పర్యటన కార్యక్రమాం మొదలుపెటిటీ నియోజకవర్ పరిధిలో ఉన్న అని్న గ్రామాలలో 
పర్యటిాంచ్.. తమ దృష్టీకి వచ్చిన సమస్యలను పరిషకారిసూతే, సిదాదుాంతాలు వివరిాంచ్ 
పార్టీనీ బలోపేతాం చేసూతే మాండల కమిటీలు మరియు గ్రామ కమిటీలు ఏర్పుటు 
చేసాతేమని చెపపుడాం జరిగ్ాంది. అదేవిధాంగా వచేచి సారవాత్రిక ఎని్నకలకు ఇపపుటినుాంచే 
మాండల నాయకులు మరియు జనసైనికులు అాందరు సాంసిద్ధాం కావాలని, కార్యకరతేలకు 
ఏ సమస్య వచ్చిన తనకు తెలియజేయాలని కార్యకరతేలకు ఎలలోప్డూ అాందుబాటులో 
ఉాంట్నని.. ఏ సమస్య వచ్చిన తాను చూసకుాంట్నని కార్యకరతేలకు భరోసా ఇచాచిరు. 
ఈ కార్యక్రమాంలో నియోజకవర్ మాండల నాయకులు, కార్యకరతేలు పాల్్నడాం జరిగ్ాంది.

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

ఇసుక, ప్రజ్ రవ్ణా, రోడ్ల సమస్యలపై 
సి.బెళగల్ జనసేన మెమోరాెండెం

శతఘ్్న న్్యస్: కరూ్నలు జిలలో, కోడుమూరు నియోజకవర్ాం, సి.బెళగల్ మాండలాంలోని చుటుటీపకకాల 
గ్రామాల ప్రజలకు ఇసక మరియు ప్రజా రవాణాకు సాంబాంధిాంచ్న సమస్యల పరిష్కారాం కోసాం 
అలగే రోడులో చాల దుర్రమన పరిసి్థతులకు చేరుకున్నాందువలలో సి.బెళగల్ మాండల ఎమా్మరోవా కి 
మరియు ఎాంపీడీవో కి మెమొర్ాండాం ఇవవాడాం జరిగ్ాంది. ఈ సాందర్ాంగా ఎమా్మరోవా, ఎాంపీడీవో 
లకు మెమ్ర్ాండాం అాందిాంచ్ సమస్యలను తవారగా పరిషకారిాంచాలని లేదాంటే జనసేన పార్టీ 
తరఫున ర్సాతేరోక మరియు రహదారి నిర్ాంధాం చేపడతామని తెలియజేసారు, కావున ప్రభుతవా 
అధికారులు కూడ సపుాందిాంచ్ ఈ సమస్యను కచ్చితాంగా పై అధికారుల దృష్టీకి తీసకెళ్తేమని హామీ 
ఇచాచిరు. ఈ కార్యక్రమాంలో కరూ్నలు జిలలో కార్యనిరవాణ కమిటీ సభు్యలు శాలు భాష, నియోజకవర్ 
నాయకులు ఆకెపోగు ర్ాంబాబు, సి.లక్ష్మన్న, కె. కృష్ణ బాబు, ఎలలోపపు, ర్జు, గ్ర్ష్, నాగర్జు, 
మదిదులేటి, గోవిాందు, శాంకర్, సోమశేఖర్, సాంకన్న, పాణ్యాం నియోజకవర్ నాయకులు బి సధాకర్, 
కార్యకరతేలు, జనసైనికులు పాల్్నడాం జరిగ్ాంది.

జెంగుళూరులో జనసేన గ్రామ సాథాయి సమావేశెం
శతఘ్్న న్్యస్: పాయకర్వుపేట 
నియోజకవర్ాం, ఎస్ ర్యవరాం మాండలాం, 
జాంగుళూరు, వెలాంపాలాం గ్రామాల మేజర్ 
పాంచాయతీ అయిన జాంగుళూరులో జనసేన 
పార్టీ మొదటి సారిగా సీనియర్ జనసైనికుడు 
లిాంగాంపలిలో జో్యతి కుమార్ ఆధవార్యాంలో 
సమావేశాం జరిగ్ాంది.
సమావేశాంలో జో్యతి కుమార్ అన్నయ్య 
మాట్లోడుతూ ఆ గ్రామ జనసైనికులకు పార్టీ 
ఎప్పుడు కూడ అాండగా ఉాంటుాందని దైర్యాం 
ఇచ్చి, పార్టీని ఎల బలోపేతాం చేయాలని, 
మాందు మాందు గ్రామాంలో పార్టీని ఏ 
విధాంగా తీసకెళ్లోలి సలహాలు సూచనలు 
తెలియజేసారు.

ప్రజ్ పోరాట యాత్రలో పతి్తకెండ జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్: కరూ్నలు జిలలో, పతితేకొాండ నియోజకవర్ాం, వెలుదురితే మాండలాం, లిాంగాంపలిలో, 
సాంధిగటుటీ, ప్లుగుమి్మ గ్రామాలోలో జనసేన పార్టీ ప్రజా పోర్ట యాత్రలో భాగాంగా ఆదివారాం 
ప్రజల సమస్యలను తెలుసకుని పరిష్కారాం మార్ాం చేసాతేమని జనసేన నాయకులు సి.జి 
ర్జశేఖర్ ప్రజలకు భరోసా ఇవవాడాం జరిగ్ాంది. ఈ కార్యక్రమాంలో జనసైనికులు వడేడి వీర్ష్, 
సావామి, బాబిజి, ఖలీల్, ర్కేష్, మధు, ప్లి, సర్ష్ మరియు వడేడి నాగర్జు పాల్్నడాం జరిగ్ాంది.

బ్రిడిజి నిరామెణ పనులు చేపట్ట్లని ఆర్.డి.ఓ 
కి వినతి పత్రెం అెందిెంచిన గరాభాన!

శతఘ్్న న్్యస్: పాలకొాండ నియోజకవర్ాం, పాలకొాండ మాండలాం పటిలో, నవగాాం 
మధ్య గల వాంతెన శిథిల వ్యవస్థలో వున్న నేపథ్యాంలో.. వాంతెనను పరిశీలిాంచ్న 
విషయాం తెలిసిాందే.
ఈ సాందర్ాంగా గర్్న సతితేబాబు.. బ్రిడిజి ప్నరి్నర్్మణాం కోసాం ప్రభుతవాాం సపుాందిాంచ్ 
నిధులు కేట్యిాంచ్ నిర్్మణ పనులు చేపట్టీలని సాంబాంధిత పాలకొాండ రెవెన్్య 
డివిజనల్ అధికారి (ఆర్.డి.ఓ) కి వినతి పత్రాం అాందజేయడాం జరిగ్ాంది. వెాంటనే 
రెవెన్్య డివిజనల్ అధికారి (ఆర్.డి.ఓ) సానుకూలాంగా సపుాందిాంచ్, వెాంటనే 
చర్యలు తీసకుాంట్మని అనా్నరు.

లెంకమమె మాన్యెం కలనీలో డ్రైన్ 
తవి్వెంచాలి: శేషుబాబు

శతఘ్్న న్్యస్: అవనిగడడి గ్రామాంలోని లాంకమ్మ మాన్యాం కాలనీ ఏరపుడి 22 సాంవతసిర్లు 
అయినా, ఇకకాడ మౌలిక వసతులు కలిపుాంచడాంలో పాలక పక్షాలు పూరితేగా విఫలాం 
అయినవని అవనిగడడి మాండల జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు గుడివాక శేషుబాబు ఎదేదువా 
చేసారు. ప్రభుతవాాం ఇాండలో స్థలలు ఇచ్చి, మౌలిక సదుపాయాలు కలిపుాంచకుాండ తాతాసిరాం 
చేయడాం పరిపాటి అయిాందని, ఏ ప్రభుతవాాం అధికారాంలో ఉనా్న సర్ ఇకకాడి కాలనీ 
వాసల గోడు పటిటీాంచు కోవడాం లేదని, సూకాల్ కి వెళ్ళు విదా్యరు్థలు వర్షాకాలాం మొతతేాం 
మ్కాళళు లోతు నీళలోలో నడిచ్ వెళ్లోలిసిాందే అని, రోడలో మీద నిలవా ఉన్న నీరు ఎాంత కాలాం 
అయినా సర్ ఎాండకు ఆవిరి అవవాడమే తపపు, డ్రైన్ దావార్ బయటకు పోయే పరిసితేతి 
లేదని, ఈ నిలవా ఉన్న నీళలోకు పకకానే విదు్యత్ ట్రానసిఫ్రాం ఉాందని ఏ సమయాంలో 
అయినా ప్రమాదాం జరిగే అవకాశాం ఉాందని, ఇకకాడ ఉన్న మాంచ్నీటి కుళ్యి మరుగు 
నీటి గుాంతలో ఉాందని, ఆ నీరు తాగ్తే ప్రజలు రోగాల బారిన పడి, హాసిపుటల్సి చుటూటీ 
తిరగడమే అని గత సాంవతసిరాం కూడ ఈ కాలనీ ప్రజలు ఎకుకావ మాంది విష జవార్ల 
బారిన పడడిరని దుయ్యబట్టీరు. 5వ తరగతి వరకు చదువుకునే చ్న్న పిలలోలు కోసాం 
అయినా ఈ సూకాల్ కి వెళ్ళు రోడుడిను వెాంటనే నిరి్మాంచ్, మరుగు నీరు, వరషాప్ నిలవా నీరు 
బయటకు తరలిాంచేాందుకు డ్రైన్ సౌకర్యాం కలిపుాంచాలని, వెాంటనే పాంచాయతీ వారు 
సపుాందిాంచ్ మ్ట్ర్ ఇాంజినులో సహాయాంత నిలవా నీటిని తక్ణమే బయటకు తరలిాంచాలని 
కోర్రు. కాలనీ వాసి గుగ్్లాం అనిల్ మాట్లోడుతూ గడిచ్న 22 సాంవతసిర్ల కాలాం 
నుాండి ఇలాంటి మరుగు నీటి మధ్యనే దోమలత కుటిటీాంచుకుాంటూ, పామల మధ్య 
నివాసాం ఉాంటునా్నమని, డ్రైనేజ్ సౌకర్యాం అసలు లేదని ఎాంతమాంది అధికారులకు 
చెపిపున ఎవరు పటిటీాంచుకోవడాంలేదని వాపోయారు. అధికారులు మరియు పాలకులు 
వెాంటనే సపుాందిాంచ్ సూకాలుకు వెళ్లో ఈ రోడుడిను నిరి్మాంచాలని తక్ణమే డ్రైనేజ్ సౌకర్యాం 
కలిపుాంచాలని.. అలగే కలుప్ మాందు కొటిటీాంచ్ గడిడి పెరగకుాండ చూడలని కోర్రు. 
జన సైనికుడు పప్పు శెటిటీ శ్రీను మాట్లోడుతూ జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ గారు 
డిజిటల్ కా్యాంపెయిన్ కోసాం ఇచ్చిన పిలుప్లో భాగాంగా ఇకకాడి జన సైనికులాం అయిన 
మేమ 2021 సపెటీాంబర్ రెాండవ తేదీన ఈ సూకాలుకు వెళ్లో రోడుడిలో నిలవా ఉన్న నీటిని 
బయటకు తరలిాంచాలని అలగే వెాంటనే కొతతే రోడుడిను నిరి్మాంచాలని డ్రైనేజ్ సౌకర్యాం 
కలిపుాంచాలని నిరసన వ్యకతేాం చేసేతే ఇకకాడి వైసిపి నాయకులు ఈ రోడుడి ఇపపుటికే శాాంక్న్ 
అయిాందని.. జన సైనికులు అనవసర ర్దాదుాంతాం చేసతేనా్నరని ఎదురుదాడి చేశారు. కానీ 
ఈరోజు వరకు రోడుడి ఎాందుకు నిరి్మాంచలేకపోయారు అని మేమ వైసీపీ నాయకులను 
ప్రశి్నసతేనా్నమ..? మమ్మలి్న తిటటీడాంలో ఉాండే శ్రద్ధ రోడలో నిర్్మణాంలోన్ డ్రైనేజీ సౌకర్యాం 
కలిపుాంచడాంలోన్ చూపిాంచాలని వైసీపీ నాయకులకు హతవు పలికారు.

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

కత్తకోట వైకుెంఠ ఆధ్యర్యెంలో క్రియాశీలక 
సభ్్యత్య కిట్ల పెంపిణీ

శతఘ్్న న్్యస్: మన్యాం జిలలో, పాలకొాండ నియోజకవర్ాం, భామిని మాండలాం సొలికిరి 
గ్రామాంలో జనసేన నాయకులు కొతతేకోట వైకుాంఠ ఆధ్యర్యాంలో క్రియాశీలక సభు్యత్యాం 
కిటులో పాంపిణీ కార్యక్రమాం చేయటాం జరిగ్ాంది. ఈ కార్యక్రమాంలో జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ మనోగతాని్న వినిపిాంచడాం జరిగ్ాంది. అలనే ర్బోయే రోజులోలో క్రియాశీలక 
సభు్యల యొకకా బాధ్యతను కుడ తేలియజేయటాం జరిగ్ాంది. ఈ ప్రభుతవాాం చేసతేన్న 
ప్రభుతవా వైఫల్యని్న ప్రజలకు తేలియజేసూతే… ర్బోయే ఎని్నకలోలో ప్రజాప్రభుతవాాం 
సా్థపిాంచడనికి క్రియాశీలక సభు్యలు కీలక పాత్ర పోష్ాంచాలని సూచ్ాంచటాం జరిగ్ాంది. 
ఈ కార్యక్రమాంలో బుజిజి, రవి, కిషోర్, రాంజిత్, ధర్్మర్వు, వీరమహళ సశాన, రుద్రపతి, 
నవీన్ మరియు జనసైనికులు పాల్్నా్నరు.

రామదాసుపేటలో జనసేన మా్యనిఫెస్ట్ 
ప్రజలకు వివరెంచిన కరమజిజి

శతఘ్్న న్్యస్: శ్రీకాకుళాం జిలలో, ఎచెచిరలో నియోజకవర్ాం, రణస్థలాం మాండలాం 
ర్మదాసపేట గ్రామాం సోమవారాం ఎచెచిరలో నియోజకవర్ాం సీనియర్ నాయకులు 
మరియు సోసైటి బా్యాంకు మాజీ చైర్మన్ కరిమజిజి.మలీలోశవార్వు పలలో పలలోకు అలుప్ 
ఎరుగని ప్రచారాం చేసూతే జనసేన మా్యనిఫెసోటీ మరియు సిదాదుాంతాలు ప్రజలోలోకి తీసకు 
వెళ్లో తునా్నరు. ప్రజలకు అర్ధమన ర్తులోలో వివరిసూతే పవన్ కళ్్యణ్ గారు గెలిచ్నటులో 
అయితే సాంవతసిర్నికి 5గా్యస్ సిలిాండరలో ఉచ్తాంగా ఇవవాడాం జరుగుతుాంది. తెలలోర్షన్ 
కారుడిదారులకు ఇలులో కటుటీకోవడనికి ఇసక ఉచ్తాంగా ఇవవాడాం జరుగుతుాంది. 
వ్యవసాయాం చేసిన రైతులకు పెనషాన్ సౌకర్యాం కలదు. వృదుదులకు వృదా్ధశ్రమాం నిరి్మాంచడాం 
జరుగుతుాంది. పవన్ కళ్్యణ్ గారు ప్రజల పక్షాన నిలబడిన నాయకుడు కాబటిటీ అలాంటి 
నాయకుడుని గెలుపిాంచుకోలసిన బాధ్యత మనపైన ఉాందని అలగే ప్రతి పలలోకు ప్రతి 
గ్రామానికి ప్రతి గడపకి నిత్యాం ప్రజల దగ్రకి వెలలోడాం జరుగుతుాంది. మేమ 560 ఇలలోకు 
మరియు 76చెరువులు దగ్రకు వెలిలో ఉపాధి కూలీలత జనసేన మేనిఫెసోటీ వివరిాంచడాం 
జరిగ్ాంది. ఈ కార్్యక్రమాంలో రణస్థలాం మాండలాం కృష్్ణప్రాం పాంచాయతీ జనసేన 
పార్టీ యాంపిటీసి అభ్యరి్థ పోటూ్నరు లక్షు్మనాయుడు పవనన్న ప్రలలోబాట ప్రాంభిాంచ్ 
91వరోజు సదీర్ాంగా ప్రజల దగ్రకి వెళ్లో పలు కుటుాంబాలను కలిసి మేనిఫెసోటీ గురిాంచ్ 
వివరాంగా చెపపుడాం జరిగ్ాంది. పవనన్న ప్రజాబాట తామ ప్రాంభిాంచ్న ప్రజలనుాండి 
అపూరవామన సపుాందన లభిసోతేాందనా్నరు. గత ఎని్నకల సాందర్ాంగా ఒకకా ఛాన్సి జగన్ కి 
ఇచాచిాం అని ఓటేసిన వారెవరూ ఈసారి వైసీపీకి ఓటు వేసేాందుకు సిద్ధాంగా లేరనా్నరు. 
ఈ కార్యక్రమాంలో నవీన్, చాంద్రశేఖర్, మలలోన్న, సీతమ్మ, సరసవాతి, లచచిమ్మ తదితరులు 
పాల్్నా్నరు.

టెన్్త ఫలితాలో్ల ట్పర్ గా నిలచిన 
విదా్యరుథాలకు జనసేన ప్రోతా్సహెం

శతఘ్్న న్్యస్: పశిచిమ నియోజకవర్ాం 91వార్డి పాత గోపాలపట్నాంలో జనసేన నర్ాంద్ర 
ఆధవార్యాంలో ఘనాంగా కషటీపడిన జనసైనికులుకు సనా్మనాం చేసి క్రియశీలక కిటలో పాంపిణి 
మరియు ఊరిలో 10వ తరగతి అత్యదిక మారుకాలు సాధిాంచ్న విదా్యరు్థలకు జనసేన 
ప్రోతాసిహాం అాందిాంచడాం జరిగ్ాంది.

జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ సూఫూరితేత పశిచిమ 
నియోజకవర్ాం 91వార్డి పాత 
గోపాలపట్నాంలో కషటీపడిన 
జనసైనికులుని భరత్, మని, 
అపపులర్జు, గ్రి, నవీన్, 
సాయి, నాయుడు లను 
గురితేాంచ్ వారికి సనా్మనాం చేసి 
జనసేన ష్ల్డి లను.. క్రియ 
శీలక కిటలోను అాందిాంచడాం 
జరిగ్ాంది. అదేవిదాంగా 

ఊరిలో గవర్నమెాంట్ సూకాల్ లో చదువుకొని అత్యధిక మారుకాలు సాధిాంచ్న మనసా 
అలేఖ్య, నిఖిత, నమి్మ హరిషాత విదా్యరు్థనులకి వారి పై చదువుల ప్రోతాసిహాంగా ఒకొకాకకారికి 
5000/- రూపాయలను మరియు ప్సతేకాలను బహుకరిాంచడాం జరిగ్ాంది. ఈ 
సాందర్ాంగా సాంగాం నర్ాంద్ర మాట్లోడుతూ పవన్ కళ్్యణ్ గారు కషటీపడే జనసైనికులుని 
గురితేాంచ్ వాలని గౌరవిాంచాండి అని ఎప్పుడు చెపూతే ఉాంట్రు.. అాందులో భాగాంగానే ఈ 
రోజు ఏమి ఆశిాంచకుాండ జనసేన కోసాం కషటీపడిన జనసైనికులును సనా్మనిాంచుకొని 
గౌరవిాంచుకోవడాం చాల సాంతషాంగా ఉాందని.. అలనే అత్యధిక మారుకాలు సాధిాంచ్న 
విదా్యరి్థనులకు మీరు అనుకున్న లక్ష్యలను సాధిాంచ్ సమాజానికి ఉపయోగ పడలని 
తెలియజేసారు.. అలనే ఈ కార్యక్రమానికి మఖ్య అతిధులుగా విచేచిసిన బొడేడిపలిలో రఘు, 
అాంగ దుర్్ ప్రశాాంతి, పీల ర్మకృష్ణ, ఎన్.అర్.ఐ గాంగాధర్ కి అలనే కార్యక్రమానికి 
సహాయాం చేసిన ఎన్.అర్.ఐ గాంగాధర్, ఆనాంద్, రవి, మెడికల్ ష్ప్ ర్జు, వీర మహళ్ 
లత, భరత్ మరియు మిగతా వారుడి లో ఉాండే మఖ్యమన నాయకులు, జనసైనికులుకి 
కార్యక్రమానికి వచ్చి విజయవాంతాం చేసినాందుకు ప్రతే్యక ధన్యవాదమలు తెలుప్కునా్నరు.

నిత్య వైదా్యనికి సహాయెం అెందిెంచిన
జనసేన బృెందెం

శతఘ్్న న్్యస్: ప్రకాశాం జిలలోలో, కొాండేపి 
నియోజకవర్ాంలో, పన్నలూరు మాండలాంలో “వేాంపాడు” 
గ్రామానికి చెాందిన మదిదుర్ల హర్ష్ మరియు మానస 
దాంపతుల కుమారెతే మదిదుర్ల నిత్య అనే 18 నెలల చ్న్న 
పాప హైదర్బాదులో జులై 18-7-22 న మొదటి 
అాంతసతే మెటలో మీద నుాండి జారి కిాంద పడిపోయిాంది. 
ప్రమాదవశాతుతే మెదడులోని నర్లు దెబ్ తిన్నవి. వారు 
చాల పేదవారు. ఇపపుటికే సే్నహతుల ఆరి్థక సహాయాంత 

యశోద ఆసపత్రి నాందు 4 లక్ల రూపాయలు ఖరుచి అయిాంది. దయచేసి తమ వాంతు 
ఆరి్థక సహాయాం అాందజేసి, ఆ పాపకు ప్నరజిన్మ ను ప్రసాదిాంచవలసిాందిగా అని పాప 
తలిలోదాండ్రులు పన్నలూరు మాండలాం జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు కనపరితే మనోజ్ కుమార్ ని 
అడగడాం జరిగ్ాంది. మనోజ్ కుమార్ వెాంటనే సపుాందిాంచ్ వారి జనసేన మిత్ర బృాందానికి 
తెలియజేయడాం జరిగ్ాంది. వారు వారికి తచ్న సహాయాం 30,000 రూపాయలు 
పాంపిాంచడాం జరిగ్ాంది, ఇాంకా సహాయాం అాందిాంచేయ్ విదాంగా ప్రతి ఒకకారిత 
మాట్లోడడాం జరుగుతుాంది. ఈ సాందర్ాంగా మనోజ్ కుమార్ మాట్లోడుతూ నా పిలుప్ 
మేరకు పాపకు సహాయాం అాందిసతేన్న జన సైనికులాందరకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసారు.
ఫ్న్ పే గూగుల్ పే నెాంబరులో. 9398990532.హర్ష్ మదిదుర్ల. 9346148612.నవీన్ 
మదిదుర్ల, 63047 44119. శివ మదిదుర్ల. ట్రీట్ మెాంట్ కీ సమారు 20 లక్లు దాకా 
కరుచి అవచుచి అని డకటీర్సి చెప్తేనా్నరు. వారికి ఇపపుటికీ డొనేషన్సి దావార్ 2 లక్లు పైన 
వచాచియి. ట్రీట్ మెాంట్ కీ ఇపపుటికీ 4 లక్లు అయా్యయి. అాంటే ఇాంకా సమారు 12,13 
లక్లు దాకా అవసరాం అవుతాయి అని వారి తలిలోదాండ్రులు చెబుతునా్నరు, కాబటిటీ ఎవరికి 
తచ్నాంత వారు సహాయాం చేసి కనీసాం మానవతవాాంతటి 100 రూపాయలు సహాయాం 
చేసినా సాంతషమే, ఈ పసి పాపకి మరో జన్మని ప్రసాదిాంచాలని మీ అాందర్్న పేరుపేరునా 
ప్రి్థసతేనా్ననని జనసేన పార్టీ పన్నలూరు మాండలాం అధ్యక్షులు కనపరితే మనోజ్ కుమార్ 
తెలియజేసారు.

కోవిడ్ బూసట్ర్ డోస్ వ్కి్సనేషన్
శతఘ్్న న్్యస్: కోనసీమ జిలలో, అమలప్రాం, 7వారుడి సచ్వాలయాంలో సోమవారాం 
కోవిడ్ బూసటీర్ డోస్ వాకిసినేషన్ నిరవాహాంచడాం జరిగ్ాంది. ఈ కార్యక్రమాం అమలప్రాం 
ప్రపాలక సాంఘాం 7వారుడి జనసేన కౌనిసిలర్ గాండి దేవి హారిక పర్యవేక్ణలో జరిగ్ాంది.

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

మానవతా్వనిని చాటకునని జనసేన 
యువనాయకులు లోపిెంటి కళ్్యణ్

శతఘ్్న న్్యస్: విజయనగరాం, 27వ డివిజన్, సా్థనిక జొన్నగుడిడి ప్ాంతానికి చెాందిన 
పావడ ఆదమ్మ (70) అనారోగ్యాంత చనిపోయారు. ఖననానికి కుటుాంబ సభు్యలు 
ఎవరూ(లేకపోవడాంత) మాందుకు ర్కపోవడాంత అదే ప్ాంతానికి చెాందిన జనసేన 
కారపుర్ట్ అభ్యరి్థ, అాంజనీప్త్ర చ్రాంజీవి ప్రజాసేవాసాంఘాం ప్రధాన కార్యదరి్శ లోపిాంటి 
కళ్్యణ్, విజయనగరాం యూత్ ఫాండేషన్ అధ్యక్షులు షేక్ ఇలతేమాష్ ను ఆశ్రయిాంచారు.
వారు వెాంటనే సపుాందిాంచ్ గౌర్ సేవా సాంఘాం ఆధవార్యాంలో నడుసతేన్న పారి్ధవ రధాని్న 
తెపిపుాంచ్, ఆదమ్మ మృతదేహాని్న దాసన్నపేట వదదు సవార్ధామాంకు చేర్చిక, అాంత్యక్రియలు 
దగ్రుాండి కళ్్యణ్ జరిపిాంచారు.

మానవతవాాం చాటుకున్న కళ్్యణ్ కు 
జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, ఝానీసి 
వీరమహళలు, పలు సవాచ్ాంద సాంస్థల 
ప్రతినిధులు మరియు జిలలో చ్రాంజీవి 
యువత నుాండి అభినాందనలు తెలిపారు.

వరద బాధితులకు అెండగా మారా్కపురెం జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్: ప్రకాశాం జిలలో, మార్కాప్రాం, జనసేనపార్టీ ఆధవార్యాంలో ఉమ్మడి 
తూరుపుగోదావరి జిలలో వరద బాధితుల కోసాం నితా్యవసర సరుకులను దగ్ర ఉాండి సిదదుాం 
చేసతేన్న జనసేనపార్టీ మార్కాప్రాం నియోజకవర్ ఇాంఛార్జి ఇమ్మడి కాశీనాధ్.

వెంకటమమెకు పిెంఛన్ నిలిపివేడానిని ఖెండిెంచిన అమర్ కర్తకేయ
శతఘ్్న న్్యస్: కదిరి: వెాంకటమ్మ, వయస (94) గాందోడివారిపలిలో, 
తనకలులో మాండలాం, 1928 సాం.. కాాంగ్రెస్ ప్రభుతవాాం నుాండి టీడీపీ, 
వైసీపీ ప్రభుతావాల వరకు పిాంఛన్ వచేచి ఆమెకు గత 10 నెలల నుాండి 
ర్వడాం లేదు. అధికారులకు అని్నరకాలుగా అర్జిలు అాందిాంచారు. 
కారణాం ఆమెకు చేతి వేళ్ళు, కళ్ళు ఈకె వైసీ కావడాం లేదు అాంటునా్నరు. 
ఈ వయసలో వాళలోకు బలోడ్ సరుకాలేషన్ ఉాండదు, వేలి మద్రలు 
పడవు అని అదే కారణాం చూపిాంచ్ పిాంఛనులో తీసేసి వారికి ఆ సమస్య 
పరిష్కార మార్ాం లేకుాండ చేసతేనా్నరు. గ్రామ సక్రటర్ని కూడ 
అకకాడికి రపిపుాంచ్ విషయాం తెలియజేసేతే మేమ చేయగలిగ్ాంది ఏమి 

లేదు.. కలకటీర్ కి విషయాం తెలియజేయాండి అనా్నరు. ఈ పెదాదుమే కోసాం జనసేన పార్టీ తరప్న 
కలకటీర్ వరకూ వెళ్లోనా సమస్య పరిష్కారాం అవుతుాందో లేదో కూడ తెలియదు. ఇలాంటి సమస్యలే 
ఎనో్న ఉనా్నయి వారాందరూ అల వెళలోగలర్…? కేవలాం పిాంఛన్ పై మాత్రమే ఆధారపడి బ్రతికే 
ఇాంత వయసమళ్ళున వారికి ఇలాంటి కారణాలత పిాంఛన్ తీసివేయడని్న జనసేన పార్టీ తరుప్న 
ఖాండిసతేనా్నమ. ఆమెకు పిాంఛన్ వచేచిల మా వాంతు ప్రయత్నాం కూడ చేసాతేమ అని కదిరి 
నియోజకవర్ాం, జనసేన పార్టీ ఎాంపీటీసీ అమర్ కారితేకేయ అనా్నరు.

వీరమహిళ సగుబిెండి వెంకట లక్ష్మి 
దెంపతులకు సనామెనెం

శతఘ్్న న్్యస్: ఎస్.కోట నియోజకవర్ాం, ఎల్.కోట మాండలాం దాసళళుపాలాం గ్రామానికి 
చెాందిన జనసేన వీరమహళ శ్రీమతి సగుబిాండి వెాంకట లక్ష్మి జనసేన క్రియాశీలక 
సభ్యతావాలు చేసినాందులకుగాను మరియు జనసేన తరప్న ఆమె చేసిన సేవలకుగాను 
దాసళళు పాలాం జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు కలిసి శ్రీమతి సగుబిాండి 
వెాంకట లక్ష్మి దాంపతులను సోమవారాం దుశా్శలువాత సతకారిాంచ్ సనా్మనిాంచడాం 
జరిగ్ాంది.

పవననని చేనేత బాట-చీరాల 
నియోజకవరగేెం 31వ రోజు
శతఘ్్న న్్యస్: చీర్ల, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ ఆదేశాలత, ర్ష్ట్ర చేనేత వికాస విభాగ చైర్మన్ 
చ్లలోపలిలో శ్రీనివాసర్వు సూచనలత “పవనన్న చేనేత 
బాట-చీర్ల నియోజకవర్ాం” 31వ రోజు పర్యటన 
సోమవారాం వేటపాలాం మాండలాం, దేశాయి పేట 
పాంచాయతీ పరిధిలో ర్మానగర్ కాలనీలో కర్ణ కిరణ్ 
తేజ్ అధవార్యాంలో క్షేత్రసా్థయి పర్యటన పూరతేయిాంది. ఈ 
కార్యక్రమాంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు 
పాల్్నడాం జరిగ్ాంది.

పెనుబాల శ్రీనివ్సులు ను పరమర్శెంచిన 
రామ శ్రీనివ్స్

శతఘ్్న న్్యస్:  అన్నమయ్యజిలలో, ర్యచోటి మాజీ ఎాంపీ, ఎమె్మలే్య సగవాసి 
పాలకొాండ్రాయుడు అత్యాంత సని్నహతులు, సీనియర్ ర్జకీయ నేత, బలిజ సామాజిక 
వర్్నికి చెాందిన పెదదులు మరియు మాండల రైతు సాంగాం అధ్యక్షులు పెనుబాల 
శ్రీనివాసలు ఆదివారాం దివాచక్ర వాహనాంపై వెళూతే ప్రమాదానికి గురై ర్యచోటి 
అమర్వతి ఆసపత్రిలో చ్కితసి తీసకొని డిసాచిర్జి కాగా.. విషయాం తెలుసకొన్న 
జనసేన పార్టీ ర్మశ్రీనివాస్ శ్రీనివాసలు ను సవాగ్రామాం ర్జాంపేట నియోజకవర్ాం, 
టి. సాండుపలిలో మాండలాం తిమ్మసమద్రాం గ్రామపాంచాయతీ వడలోపలిలో సవాగృహాం నాందు 
ఆరోగ్య పరిసి్థతి గురిాంచ్ మాట్లోడి మనోధైర్యాం చెపపుడాం జరిగ్ాంది. ఈ సాందర్ాంగా… 
పలు సామాజిక వర్ నేతలు ర్మాంజులు, వెాంకటరమణ, డ. భాసకార్, సాంకర మదన్ 
కుమార్ తదితరులు ర్మ శ్రీనివాస్ వెాంట ఉనా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన పసలదీవి గ్రామసాథాయి కమిటీ నియామకెం
శతఘ్్న న్్యస్: నరసాప్రాం మాండలాం, పసలదీవి గ్రామాంలో జనసేన పసలదీవి గ్రామసా్థయి కమిటీ 
నియామకాం జరిగ్ాంది. ఈ కమిటీలో గ్రామ అధ్యక్షులుగా లకుకా నర్ష్, ఉపాధ్యక్షులుగా దాంగ 
మతా్యలర్వు, రాంగ్శెటిటీ ర్జు, గ్రామ యువత అధ్యక్షులుగా కొాండేటి కృష్ణ, మిగతా కార్యవర్ాం అాంతా 
గ్రామ జనసేన నాయకులు ఎాంపిక చేశారు. తదనాంతరాం జనసేన క్రియాశీలక సభ్యతవా కిటులో అాందజేశారు. 
ఈ కార్యక్రమాంలో మఖ్య అతిథిగా నరసాప్రాం నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇాంచారిజి, జనసేన పార్టీ 
పీఏసీ సభు్యలు మరియు ర్ష్ట్ర మతసిష్యకార వికాస విభాగ ఛైరె్మన్ బొమి్మడి నాయకర్ పాల్్నా్నరు. ఈ 
కార్యక్రమాంలో ఆకన చాంద్రశేఖర్, కోటిపలిలో వెాంకటేశవారర్వు, వాతాడి కనకర్జు, బాందెల రవీాంద్ర, మేడిది 
బాబిజి, వలవల నాని, కొలలోటి గోపీకృష్ణ, ఆకుల వెాంకటసావామి, జకకాాం బాబిజి, నిప్పులేటి తారకర్మార్వు, 
దివి సత్యాం, కొటుటీ ర్మాాంజనేయులు, ప్లపరితే ర్ాంబాబు, ప్లపరితే ప్లలోర్వు, పోలిశెటిటీ నళ్ని, వలవల 
సావిత్రి, పిపపుళళు సప్రజ మరియు నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు, కార్యకరతేలు, జనసైనికులు, 
వీరమహళలు అధిక సాంఖ్యలో పాల్్నా్నరు.

వరద బాధితులను ప్రభ్త్వెం ఆదుకోవ్లి: 
వేగుళ్ళ లీలాకృష్ణ

మంగళవారం బాధితుల ఇక్కట్లపై ముఖయూమంత్రికి విజ్ఞాపన…
విజ్ఞాపన తీసుకోని పక్ంలో జనసన నిరసన…
తక్ణమే బాధితులకు పదివేలు రూపాయలు సాయం చేయాలని వేగుళ్ళ లీలాకృష్ణ డిమండ్…

శతఘ్్న న్్యస్: మాండపేట: గోదావరి 
వరదల కారణాంగా నిర్శ్రయులైన 
రైతాాంగాం, ప్రజలు ఎదురకాాంటున్న 
తీవ్ర ఇకకాటలోపై వారిని ఆదుకోవడాం 
గురిాంచ్ ర్ష్ట్ర మఖ్యమాంత్రికి జనసేన 
పార్టీ తరుప్న విజాఞాపన అాందచేసాతేమని 
మాండపేట నియోజకవర్ ఇాంచార్జి 
వేగుళళు లీలకృష్ణ పేరకానా్నరు. ఈ 
సాందర్ాంగా ఆయన మీడియాత 
మాట్లోడుతూ మాంగళవారాం వరద 
ప్రభావిత ప్ాంతాలోలో పర్యటనకు 
వసతేన్న మఖ్యమాంత్రిని జిలలో అధ్యక్షులు 
కాందుల దుర్్ష్ గారు మరియు జిలలో 

పార్టీ నేతలత కలిసి విజాఞాపన ఇవావాలని నిర్ణయిాంఛామని ఆయన తెలిపారు. విజాఞాపన తీసకొని 
పక్ాంలో ప్రజాసావామ్య పద్ధతిలో మా నిరసన తెలియచేసాతేమని చెపాపురు. కేవలాం వరద బాధిత 
కుటుాంబాలకు 2000 రూపాయలు ఇచ్చి చేతులు దులుప్కోవాలని చూసతేనా్నరని అనా్నరు. 
ఇదే వైసీపీ నేతలు గతాంలో ప్రతిపక్ాంలో ఉన్నప్పుడు గోదావరికి వరదలు వసేతే బాధితులకు 25 
వేల రూపాయల తక్ణ సాయాం ప్రభుతవాాం ఇవావాలని డిమాాండ్ చేశారు. ఇప్పుడు అధికారాంలోకి 
వచాచిక బాధితులకు రూ.2 వేలు ఇచ్చి సరిపెడుతునా్నరని చెపాపురు. మాంచ్ పరిపాలకుడు అాంటే 
ప్రమాదాం వచ్చిన తర్వాత పర్మరి్శాంచడాం కాదు, ప్రమాదాని్న మాందుగానే ఊహాంచ్ ప్రజలను 
కాపాడుకోవడమే సపరిపాలకుడి లక్ణాం అనా్నరు. గోదావరి వరద బాధితుల విషయాంలో ర్ష్ట్ర 
ప్రభుతవాాం పూరితేగా విఫలమాందని చెపాపురు.
బాధితులు పక్షాన జనసేన పోర్టాం…
వరద ప్రభావిత ప్ాంతాలోలో బాధితులను పూరితేగా గాలికి వదిలేసిన ఈ ప్రభుతవా చర్యలను ఖాండిసూతే, 
కనీసాం మఖ్యమాంత్రిని జనసేన పార్టీ తరప్న తామ కలిసేాందుకు ఇపపుటికే అధికారులను 
అనుమతులు కోర్ాం అనా్నరు. అనుమతి ఇవవాని పక్ాంలో అాంబేదకార్ కోనసీమ జిలలో గాంటి 
పెదపూడలో మఖ్యమాంత్రి నిరవాహాంచే కార్యక్రమాం పటలో నిరసన వ్యకతేాం చేసాతేమని చెపాపురు. 
మాంప్ బారిన పడిన ఒకోకా కుటుాంబానికి తక్ణాం పదివేలు సహాయాం ప్రకటిాంచాలని డిమాాండ్ 
చేశారు. అలగే మాంప్ గ్రామాలోలో పాంట నష్టీని్న మదిాంప్ చేసి, ఆ మేరకు ఆరి్థక సహాయాం 
అాందిాంచాలని కోర్రు. కావున ఈ నిరసన కార్యక్రమాంలో జిలలో ఇాంఛారిజిలు, ర్ష్ట్ర మరియు జిలలో 
కార్యవర్ సభు్యలు, నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహళలు పెదదు ఎతుతేన పాల్్ని విజయవాంతాం 
చేయాలని కోర్రు.

సిసి రోడ్్ల ఏరాపాట చేయాలెంటూ 
ఎెంపీడీవోకు వినతి పత్రెం అెందజేత

శతఘ్్న న్్యస్: సిద్ధవటాం: మాండల పరిధిలోని మాధవరాం1 
గ్రామపాంచాయతీలో రోడులో చాల అధావానాంగా ఉనా్నయని దీాంత 
ప్రజలు పాదచారులు, దివాచక్ర వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్ాందులు 
పడుతునా్నరని వెాంటనే సిసి రోడులో ఏర్పుటు చేయాలని జనసేన ర్ష్ట్ర 
చేనేత వికాస కార్యదరి్శ, ర్ట్ల ర్మయ్య ఎాంపీడీవో ప్రతాప్ కు 
వినతిపత్రాంఅాందజేశారు. ఈ సాందర్ాంగా జనసేన ర్ష్ట్ర వికాస కార్యదరి్శ, 
ర్ట్లర్మయ్య మాట్లోడుతూ.. ఈగ్రామాంలో నివాసమాంటున్న ప్రజలు 
సోమశిల మాంప్ గ్రామాల నుాండి ఇకకాడికి ర్వడాం జరిగ్ాందని ఇకకాడ 
సొాంతాం నివాసాం ఏర్పుటు చేసకొని జీవనాం సాగ్సతేనా్నరని గత 30 
సాంవతసిర్లుగా ఎకకాడ వేసిన గాంగళ్ అకకాడే అన్న చాందాంగా రోడలోనీ్న 
అధావానాంగా ఉనా్నయని వాటికి ఏరోజు శాశవాత పరిష్కారాం చేపటటీలేదని 
ఆయన అనా్నరు. వరషాాం వచ్చిాందాంటే రోడులోచెరువును తలపిాంచే విధాంగా 
ఉనా్నయనా్నరు. ఇపపుటికైనా అధికారులు సపుాందిాంచ్ తగు నా్యయాం 
చేయాలని కోరుతునా్నమనా్నరు. ఈ కార్యక్రమాంలో ర్జాంపేట జనసేన 
యువ నాయకుడు పోలిశెటిటీ శ్రీనివాసలు,ఉపపుల ర్మకృష్ణ, చొపాపు 
ఓబులేస తదితరులు పాల్్నా్నరు.

జనసైనికుల కుటెంబాలను 
పరామర్శెంచిన పెంతెం నానాజీ

శతఘ్్న న్్యస్: కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్ాం, కొవ్వారు, తూరాంగ్, 
ఉపపులాంక, గురజనపలిలో, గర్రిపూడి, కూర్డ, పేపకాయలపాలాం 
గ్రామాలోలోని ఇటీవల ప్రమాదాలోలో గాయపడిన, మరియు అనారోగ్య 
కారణాలవలలో చనిపోయిన జనసైనికుల కుటుాంబాలను జనసేన పార్టీ 
పీఏసీ సభు్యలు, కాకినాడ రూరల్ ఇాంచార్జి పాంతాం నానాజీ సోమవారాం 
పర్మరి్శాంచడాం జరిగ్ాంది. ఈ కార్యక్రమాంలో కరెడలో గోవిాంద్, శిరాంగు 
శ్రీనివాస్, రెడిడిపలిలో కిషోర్, తిబిరిశెటిటీ ప్రసాద్, బుజిజి, సిాంగ్రెడిడి సతితేబాబు, 
బోగ్రెడిడి గాంగాధర్ తదితరులు పాల్్నా్నరు.

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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లిెంగాల పల్్లలో జనసేన ప్రజ్ పోరాట యాత్ర
శతఘ్్న న్్యస్: పతితేకొాండ నియోజకవర్ాం వెలుదురితే 
మాండల నాయకులు, ప్లలోగుమి్మ పరమేష్, 
నాయకల్ బాబిజి ఆధవార్యాంలో నియోజకవర్ 
నాయకులు సిజి ర్జశేఖర్ జనసేన ప్రజా 
పోర్ట యాత్ర కొనసాగడాం జరిగ్ాంది, జనసేన 
పార్టీ పతితేకొాండ నియోజకవర్ నాయకుడు సిజి 
ర్జశేఖర్ మాట్లోడుతూ, లిాంగాలపలిలో గ్రామానికి 
త్రాగునీటి సౌకర్యాం లేదు, మఖ్యాంగా ఆరోగ్యాం 
బాగాలేక ఎమరెజినీసి అాంబులన్సి ర్వడనికి 
కూడ ఈ గ్రామానికి సరైన రోడుడి సౌకర్యాం 
లేని దృశా్యలు చూసాాం, ఈ గ్రామాంలో 60 

సాంవతసిర్లు పైబడిన వారికి కూడ పిాంఛనులో ర్ని దృశ్యాం చూసాాం, అలగే భరతే చనిపోయి 
సాంవతసిర్లు గడుసతేనా్న కానీ, ఒాంటరి మహళ కిాంద పిాంఛన్ ర్వడాం లేదు, ఈ గ్రామాంలో మొతతేాం 
78 కుటుాంబాలు జీవిసతేనా్నరు, ఈ గ్రామానికి ఇపపుటివరకు ఒక ఇలులో నిర్్మణాం కూడ చెపపుటటీలేదు. 
పూరిగుడిసలోలో అనేకమాంది జీవిసతేన్న దృశా్యలు చూసాాం, త్రాగునీటి నిలువ సిాంటెకుసిలు పగులపై 
నీరు వృధా అవుతున్న పటిటీాంచుకోని అధికారులు, త్రాగునీటి సమస్యత బాధ పడుతున్న గ్రామసతేలు 
ఆవేదన బాధలు సమస్యలు చూసాాం, ఇల ఒకటి కాదు.. రెాండు కాదు అభివృది్ధ ఆమడ దూరాంలో 
లిాంగాలపలలో, ఇపపుటికైనా ఈ గ్రామాని్న అభివృది్ధ చేయాలిసిన బాధ్యత ఈ ప్రభుతావానికి ఉన్నది, 
ఈ గ్రామాం ప్రజలు సమస్యలు తీర్చిలిసిన బాధ్యత ప్రభుతావానికి ఉన్నది, ప్రభుతవాాం గానీ ప్రభుతవా 
అధికారులైన గాని.. ఇపపుటికైనా ఈ గ్రామాం పై ప్రతే్యక దృష్టీ పెటిటీ లిాంగాంపలిలో గ్రామాని్న అభివృది్ధ 
చేయాలని జనసేన పార్టీ తరఫున కోరుచునా్నమని ర్జశేఖర్ అనా్నరు. ఈ కార్యక్రమాంలో పాల్్న్న 
జనసేన పార్టీ నాయకులు, ప్రుషోతతేాం, ఎర్రి సావామి, నాగర్జ్, వడేడి విర్ష్, ప్లి శేఖర్, ర్కేష్, 
మధు కుమార్, ఖలీల్, మనోహర్, ర్మ్, మరియు తదితరులు జనసేన ప్రజా పోర్ట యాత్రలో 
పాల్్నా్నరు.

ఎెంత దూరమైనా సేవకు జనసేన సిద్దమే:
 డా. యుగెంధర్ పొనని

శతఘ్్న న్్యస్: నార్యణ వనాం మాండలాం, పాలమాంగళాం సౌత్ గ్రామాంలో ప్రసతేతాం నివాసాం 
ఉాంటున్న కొట్టీర్వాడు గ్రామసతేలు అనిల్ కుమార్ ని జనసేన పార్టీ గాంగాధర నెలూలోరు నియోజకవర్ాం 
ఇాంచారిజి డకటీర్ యుగాంధర్ పన్న పర్మరి్శాంచారు. గత ఏడు నెలలుగా కో రెకటీమ్ కానసిర్ త 
బాధ పడుతున్న అనిల్ కుమార్ ను సా్థనిక ఎమె్మలే్య ఆదిమూలాం ఆదుకోవాలని విజఞాపితే చేశారు. 
ఉప మఖ్యమాంత్రి నార్యణసావామి ఈ విషయాని్న మఖ్యమాంత్రి జగనో్మహన్ రెడిడి దృష్టీకి తీసకెళ్లో 
కీమ్థెరపీ కి ఆరి్థకాంగా దోహదపడి, ఆ తర్వాత ఆపర్షన్ చేయడనికి ఆరి్థకాంగా మఖ్యమాంత్రి 
సహాయనిధి నుాండి సహాయపడలని ఈ సాందర్ాంగా మనవి చేశారు. ఈ ర్ష్ట్రాంలో నిరుపేదలైన 
అనారోగ్య పీడిత ప్రజలకు వైద్యాం ఉచ్తాంగా అాందిాంచాలని, రూపాయి దాటితే వైద్యాం పూరితేగా ఉచ్తాం 
చేయాలని కోర్రు. అనిల్ కుమార్ కి జనసేన పార్టీ ఆధవార్యాంలో పదివేలు ఆరి్థక సహాయాం చేశారు. 
ఇపపుటి వరకు అనిల్ కుమార్ చెనె్్నలోని అడయార్ ఆసపత్రిలో కీమ్థెరపీ చేసకుాంటూ, కుటుాంబాం 
మూడు లక్ల రూపాయలు అప్పు చేసి ఆరోగ్యాం కోసాం వెచ్చిాంచారని, ప్రసతేతాం ఆరి్థకపరమన 
ఇకకాటలో వలలో హాసిపుటల్ కి వెళ్లో పరిసి్థతి లేదని తెలిపారు. మూడు కీమ్థెరపీ లు పూరతేయిాందని, ఇాంకా 
అయిదు కీమ్థెరపీలు చేయడనికి రెాండు లక్ల రూపాయలు ఖరచివుతుాందని, ఆ తర్వాత ఆపర్షన్ 
కి దాదాప్ ఐదు ఖరుచి అవుతుాందని ఆసపుత్రి వర్్లు చెబుతునా్నరని తెలియజేశారు. మఖ్యమాంత్రి 
సహాయనిధి నుాండి నేరుగా అడయార్ కా్యనసిర్ హాసపుటల్ లో అనిల్ కుమార్ కి సహాయపడితే 27 
ఏళలో వయసలో ఆరోగ్యాంగా ఇాంటికి క్షేమాంగా తిరిగ్ వచేచి పరిసి్థతి ఉాంటుాందని.. ఈ రకాంగా అనిల్ 
కుమార్ ని ఆదుకోవాలని విజఞాపితే చేశారు. అనిల్ కుమార్ భార్యవయససి 24 సాం.., కుమారెతే 7 
నెలలు అని తెలిపారు. దాతలు ఎవరైనా అనిల్ కుమార్ ఆరోగా్యనికి సహాయపడలని కోర్రు. 
వాలాంటీరులో ప్రతి కుటుాంబాని్న సాందరి్శాంచ్ దీర్కాలిక వా్యధులత బాధపడుతున్న వారిని గురితేాంచ్, 
సకాలాంలో వారికి సరైన వైద్యాం అాందిాంచడాం దావార్ ఆరోగ్యాంగా ఉాండగలుగుతారని తెలిపారు. ఈ 
కార్యక్రమాంలో కార్వాటినగరాం మాండల అధ్యక్షులు శోభన్ బాబు, మాండల ఉపాధ్యక్షులు విజయ్, 
జిలలో సాంయుకతే కార్యదరి్శ ర్ఘవ, మాండల కార్యదరి్శ రూపేష్, వెదురుకుపపుాం మాండల సీనియర్ 
నాయకులు యతీశవార్ రెడిడి, ప్రధాన కార్యదరి్శ సతీష్, నగ్రి నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు 
యోగేశవార్ పాల్్నా్నరు.

ఆరోగ్య ఆెంధ్రప్రదేశ్ పవన్ కళ్్యణ్ 
తోనే సాధ్యెం: డా. యుగెంధర్ పొనని

శతఘ్్న న్్యస్: కార్వాటి నగరాం మాండలాం, గోపిశెటిటీ పలిలో పాంచాయతీ, 
ఈదువారి పలిలో గ్రామాంలో నివాసమాంటున్న కార్తేక్ ను జనసేన పార్టీ 
నియోజకవర్ాం ఇాంచారిజి డ. యుగాంధర్ పన్న పర్మరి్శాంచారు. ఇటీవల 
నర్ల బలహనత వలలో క్రమేణా కాళ్ళు చేతులు చచుచి బడి అనారోగ్య బారిన 
పడిన కార్తేక్ ను ఓదారుసూతే.. కుటుాంబానికి దైర్యాం కలిపుాంచారు. ఈ సాందర్ాంగా 
మాట్లోడుతూ కార్తేక్ కి మెరుగైన వైద్యాం అాందిాంచాలని డిమాాండ్ చేశారు. జబు్ 
నయమయే్యఒత వరకు జవాబుదారి ఉాండలని, అదీ వైద్యాం అాందిాంచడమాంటే 
అని తెలిపారు. వైసీపీ పాలనలో ఇది జరగడాం లేదని ఇది మమా్మటికీ వైసీపీ 
వైఫల్యమే అని ఎదేదువా చేశారు. ఆరోగ్య ఆాంధ్రప్రదేశ్ పవన్ కళ్్యణ్ తనే 
సాధ్యమని, జనసేన ప్రభుతవాాంలో వైదా్యనికి పెదదు పీట ఉాంటుాందని ధీమా వ్యకతేాం 
చేశారు. కార్తేక్ కు జనసేన పార్టీ ఆధవార్యాంలో ఆరి్ధక సహాయాం అాందజేశారు. 
ఈ కార్యక్రమాం లో మాండల అధ్యక్షులు శోభన్ బాబు, నియోజకవర్ాం సీనియర్ 
నాయకులు యతీశవార్ రెడిడి, ఉపాధ్యక్షులు శా్యమ్ ప్రసాద్, వెాంకటేష్, జిలలో 
సాంయుకతే కార్యదరి్శ ర్ఘవ, ప్రధాన కార్యదరి్శ నరసిాంహ, కార్యదరి్శ రూపేష్, 
బాలజీ, సాంతష్, సనీల్, విజయ్, ఠాగూర్, మ్హన్, హరికృష్ణ వెదురు కుపపుాం 
మాండల ప్రధాన కార్యదరి్శ సతీష్, పాల్్నా్నరు.
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జనసేన ఆద్వర్యెంలో జవ్న్ నర్సెంగరావు, 
నిరామెత సెంతోష్ లకు ఘన సనామెనెం

శతఘ్్న న్్యస్: శ్రీకాకుళాం 
జిలలో, శ్రీకాకుళాం 
నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ 
కార్్యలయాంలో శ్రీకాకుళాం 
నియోజకవర్ాం అరసవలిలో 
గ్రామానికి చెాందిన జవాన్ 

నరిసిాంగర్వు మరియు నిర్్మత సాంతష్ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ యొకకా 
సేవా దృకపుదాం, ర్జకీయ విధానాలు, పార్టీ సిదాదుాంతాలు, మేనిఫెసోటీ, పవన్ 
కళ్్యణ్ ప్రజలపటలో చూప్తున్న ఆదర్భిమానాలు నచ్చి తన వాంతుగా పవన్ 
కళ్్యణ్ కీరితేని ప్రజలోలోకి తీసకొని వెళ్ళులని, నరిసిాంగర్వు,(నిర్్మత సాంతష్) 
ఎాంత సమయాని్న, ధనాని్న వెచ్చిాంచ్, పవన్ కళ్్యణ్ కీరితేని ప్రజలోలోకి తీసకువెళ్లో 
విధాంగా అత్యాంత ప్ధాన్యతత కూడిన లిరిక్సి వ్రాసి అత్యాంత గపపుగా పాటను 
వ్రాసి, పాడి జనసేన పార్టీకి అాంకితాం చెయ్యడాం జరిగ్ాంది. ఈ సాందర్ాంగా 
ఆదివారాం శ్రీకాకుళాం జనసేన పార్టీ తరుప్న అభినాందన సభ ఏర్పుటు చేసి 
ఘనాంగా సనా్మనిాంచడాం జరిగ్ాంది.
ఈ కార్యక్రమాంలో ర్ష్ట్ర ప్రోగ్రాాం కమిటీ సభు్యలు డకటీర్ విశవాకేసిన్ పాతపట్నాం 
నియోజకవర్ ఇాంచార్జి గేదల చైతన్య, ఎచచిరలో నియోజకవర్ నాయకులు కాాంతిశ్రీ, 
జీ సిగడాం జడీపుటీసీ అభ్యరి్థ అరుజిన్, శ్రీకాకుళాం నాయకులు గురుప్రసాద్, ఉదయ్, 
సిదదుయ్య, ఆమదాలవలస నియోజకవర్ నాయకులు కోరుకొాండ మలేలోశవార్వు, 
జన సైనికులు దుర్్ర్వు, ర్జారమేష్, ర్జేష్, సూర్య, శాంకర్ సాయి, పవన్, 
తదితరులు పాల్్నా్నరు.
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