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శభాష్ వీరమహిళలు
ప్రభుత్వ దాష్టీకాల మీద ధైరయూంగా మహిళలు మందండి పోరాడాలి
• ప్రజాస్వామ్యంలో సమస్లు చెప్పడయం నేరమా?
• వరద బాధితులను ఆదుకోవాలని కోరితే మహిళలను బూతులు తిడతారా?
• జనసేన వీర మహిళలకు జరిగిన అవమానయంపై జాతీయ మహిళా కమీషన్ కు ఫిరా్దు చేస్్తయం
• వీర మహిళల పోరాటయం స్ఫూరి్తదాయకయం
• చట్టసభలోలో మహిళలకు 33 శాతయం రిజర్వాషన్ రావాలి
• జనసేన అధినేత పవన్ కళా్ణ్
• వరద బాధితుల సమస్లపై ధైర్యంగా నిలబడిన వీర మహిళలకు జనసేన అధినేత పవన్ కళా్ణ్ చేతుల మీదుగా సతాకారయం 

శతఘ్ని న్్స్:  ‘ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజా సమస్లను ప్రభుతవాయం దృష్్టకి తీసుకెళలోడయం విపక్ష పార్్టల కర్తవ్యం. ఆ బాధ్తను జనసేన పార్్ట ఎప్్పడూ విస్మరియంచదు. దానిని 
నిరవారి్తయంచేయందుకు జనసేన పార్్ట వీర మహిళలు వెళ్్త అధికార పక్ష ఎమ్్మల్్ దురాభాషలాడటయం దురదృష్టకరయం. 10 రోజుల క్రితయం డా.బి.ఆర్.అయంబేడకార్ కోనసీమ జిలాలో, 
పి.గననివరయం నియోజకవర్యం, గయంటి పెదపూడిలో వరద బాధలోలో ఉనని నిరావాసితుల సమస్లను ప్రభుతవాయం దృష్్టకి తీసుకెళ్లోయందుకు జనసేన పార్్ట వీర మహిళలు ప్రయతినిసే్త 
వారిని అడ్డుకోవడయం ప్రభుతవా సయంకుచిత ధోరణిని తెలియచేస్తయంది. వరద ప్యంతాలోలో ముఖ్మయంత్రి పర్టన వేళ జనసేన పార్్ట జిలాలో నాయకులిని హౌస్ అరెస్్ట లు చేసినా, 
ఏ మాత్యం తొణకకుయండా వరద బాధితుల సమస్లను చెప్పడానికి ప్రయతినియంచిన జనసేన వీర మహిళలను అధికార పార్్టకి చెయందిన ప్రజాప్రతినిధి అసభ్ పదజాలయంతో 
దూష్యంచడయం అత్యంత బాధాకరమ’ని జనసేన అధ్క్షులు పవన్ కళా్ణ్ అనానిరు. శనివారయం హైదరాబాద్ లోని పార్్ట కయంద్ర కారా్లయయంలో గయంటి పెదపూడిలో వరద 
సమస్లపై అధికార పార్్ట ఎమ్్మల్్ను ధైర్యంతో నిలదీసిన వీరమహిళలకు శ్రీ పవన్ కళా్ణ్ గారు శాలువాలు కపి్ప సతకారియంచారు. వారికి వెయండి మహిషాసుర మరిదిని 
అమ్మవారి ప్రతిమలను బహూకరియంచారు. పవన్ కళా్ణ్ నుయంచి సతాకారయం అయందుకునని వారిలో శ్రీమతి గయంటా సవారూప, శ్రీమతి ఎమ్. ప్రియా సౌజన్, శ్రీమతి చలాలో లక్ష్మీ, 
శ్రీమతి కె.నాగ మానస, శ్రీమతి సుయంకర కృష్ణవేణి, శ్రీమతి మేడిచరలో సత్వాణి, శ్రీమతి బోడపాటి రాజేశవారి, శ్రీమతి బర్రె లక్ష్మీ, శ్రీమతి మోటూరి కనకదుర్ ఉనానిరు. 
గయంటి పెదపూడిలో జరిగిన ఘటనపైనా, వరద బాధితులకు ఎదురైన సమస్పైనా ఆరా తీశారు. ఈ సయందరభాయంగా పవన్ కళా్ణ్ మాటాలోడ్తూ... ‘‘వరదలోలో చికుకాకునని 
వారి సమస్లను చెబుతునని వీర మహిళల మీద ఇషా్టనుస్రయం ఎమ్్మల్్ నోరు పార్సుకోవడయం హేయయం. సమస్లు పరిషకారియంచయండి అని వినతిపత్యం ఇవవాడానికి జనసేన 
నాయకులు వసే్త ఎయందుకు భయయం..? ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజా సమస్లను ప్రభుతవాయం దృష్్టకి తీసుకెళలోడయం స్ధారణ విషయయం. అలా చేసే్తనే ప్రజా సమస్లు ప్రభుతావానికి 
తెలుస్్తయి. ముఖ్మయంత్రి జిలాలోల పర్టనకు వసు్తయంటే, ముయందుగా అకకాడ్నని నాయకులిని గృహ నిరభాయందాలు చేసు్తనానిరు. వరద బాధిత కుటయంబాలకు రూ.10 వేల ఆరిథిక 
స్యయం ఇవవామని మేయం కోరుతుయంటే మీకు ఉలుకెయందుకు..? సమస్ల పరిషాకారానికి ప్రజా ప్రతినిధులను ధైర్యంగా ఎదుర్కాని నిలబడ్తునని వారిని ఇషా్టనుస్రయం బూతులు 
తిడ్తునానిరు. కసులు పెడ్తునానిరు. జనసేన పార్్టకి వీర మహిళలు భవిష్తు్త వారధులు. వారి పోరాటాలు మాకు స్ఫూరి్త మయంత్రాలు. అడడుగోలు కసులకు, బెదిరియంప్లకు 
భయపడకుయండా ధైర్యంగా నిలబడే వీర మహిళలకు పార్్ట ఎలలోప్డూ అయండగా నిలబడ్తుయంది. వీర మహిళలు పార్్టకి ప్నాదులుగా పని చేస్్తరు. వారి పోరాటాలను మరియంత 
విస్తృతయం చేసేయందుకు పార్్ట తరఫున తవారలోనే వర్కా షాప్లను నిరవాహియంచి, వర్తమాన స్మాజిక, రాజకీయ విషయాలపైనా వారికి అవగాహన కలి్పస్్తయం. కచిచితయంగా 

అదుభాతమైన ప్రజా నాయకురాళ్లోగా తయారు చేస్్తయం.

•ప్రజల పక్షాన పోరాడాలి
ప్రజాస్వామ్ దేశయంలో మహిళల పాత్ మరియంత పెరగాలి. చట్ట సభలోలో 33 శాతయం మహిళా రిజర్వాషన్ అమలు 
జరిగేలా జనసేన పార్్ట తన వయంతు ప్రయతనియం తప్పనిసరిగా చేసు్తయంది. వీర మహిళల మీద ఇషా్టర్తిన నోరు 
పార్సుకునని ఎమ్్మల్్ మీద మహిళా కమీషన్ కు, మానవ హకుకాల సయంఘానికి సైతయం ఫిరా్దు చేస్్తయం. పార్్టలో 
మహిళలను గౌరవియంచుకుయంటాయం... వారికి తగిన స్థినయం ఇస్్తయం. వీర మహిళల పోరాటాలను భావితరాలకు 
పాఠయంగా చెప్్పలా మరినిని ప్రజా పోరాటాలు చేయాలని ఆశిసు్తనానిను’’ అని అనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టీన్ని వైస్పీ అడ్డగోలుగా వాడేస్తోంది
• ప్రభుతావానిని ప్రశినియంచిన వారిపై ఈ చట్టయం కియంద నాన్ బెయిలబుల్ కసులు పెడ్తోయంది
• గడప గడపకు కార్క్రమయంలో ఫీజు ర్ ఎయంబరె్స్మయంట్ రాల్దని అడగడటమే తపా్ప?
• పూతలపట్ట నియోజకవర్యం వేపనపలిలో గ్రామ యువకులకు జనసేన నాయకులు అయండగా నిలబడయండి
• అక్రమ కసులు బనాయియంచడయంపై మానవ హకుకాల కమిషన్ కు ఫిరా్దు చేస్్తయం
శతఘ్ని న్్స్: ఎసీ్స, ఎసీ్ట అట్రాసిటీ చటా్టనిని వైసీపీ అడడుగోలుగా ఉపయోగిస్తయందని జనసేన పార్్ట అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ 
కళా్ణ్ ఒక ప్రకటనలో తీవ్యంగా విమరి్శయంచారు. ఎవరైనా సమస్లపై ప్రశినిసే్త వారిపై ఎసీ్స, ఎసీ్ట అట్రాసిటీ యాక్్ట కియంద నాన్ 
బెయిల బుల్ కసులు పెటి్ట వేధిస్తయంది. తాజాగా చితూ్తరు జిలాలో పూతలపట్ట నియోజకవర్యం వేపనపలిలో గ్రామయంలో గడప గడపకు 
కార్క్రమయంలో భాగయంగా జశవాయంత్ అనే యువకుడ్ ఫీజు ర్ యియంబరె్స్మయంట్ రాకపోవడయంపై స్థినిక ఎమ్్మల్్ను ప్రశినిసే్త... 
అతనితోపాట ఆయనకు అయండగా ఉనని మరో తొమి్మది మయంది జన సైనికులపై ఎసీ్స, ఎసీ్ట అట్రాసిటీ యాక్్ట కియంద పోలీసులు 
కసులు నమోదు చేశారు. దీయంతో పాట హతా్యతానినికి సయంబయంధియంచిన సెక్షనులో రాసి కసులు పెటా్టరు. సరైన ప్థమిక 
స్క్షా్ధారాలు ల్కుయండా రిమాయండ్ కు తీసుకెళ్లోన పోలీసులపై నా్యమూరి్త ఆగ్రహయం వ్క్తయం చేసి, రిమాయండ్ రిపోరు్టను 
రిజెకు్ట చేశారు. అయినా యువకులను ఈ కసులో ఏదో రకయంగా ఇరికియంచాలని నాయకులు, పోలీసులు కసరతు్తలు 
చేసు్తనానిరు.
•బాబాస్హెబ్ అయంబేడకార్ స్ఫూరి్తకి విరుద్యం
ప్రజా ప్రతినిధికి కులయం, మతయం అనేది ఉయండదు. కులాల ముసుగులో దాకోకాకూడదు. నియోజకవర్యంలో పని 
చేయకపోతే ప్రజలు నిలదీస్్తరు. ప్రశినియంచినయంత మాత్రానా ఎసీ్స, ఎసీ్ట అట్రాసిటీ కసులు నమోదు చేసి వేధిస్్తయం 
అయంటే ఎలా? నిజయంగా ఆ యువకులు పరిధి దాటి ప్రవరి్తసే్త చట్టపరయంగా చర్లు తీసుకోవాలిగానీ, అడడుగోలుగా 
ఎసీ్స, ఎసీ్ట అట్రాసిటీ యాకు్టను ఉపయోగియంచి వేధిస్్తరా? ఈ యాక్్ట ఎసీ్స, ఎసీ్టలను రక్యంచడానికి బాబాస్హెబ్ 
డాక్టర్ అయంబేడకార్ గారు తీసుకొచాచిరు తప్ప... మిగతా కులాలను వేధియంచడానికి కాదు. ఇలా అకారణయంగా 
వేధియంచడయం అయంబేడకార్ గారి స్ఫూరి్తకి విరుద్యం. ఈ విషయానిని మానవహకుకాల కమిషన్ దృష్్టకి తీసుకెళా్తయం. ఎసీ్స, ఎసీ్ట 
అట్రాసిటీ యాకు్టను అడడుగోలుగా ఉపయోగియంచడయంపై లోతుగా అధ్యనయం చేసి, పార్్ట పి.ఏ.సి., సరవా సభ్ సమావేశయంలో చరిచిస్్తయం. అకారణయంగా పోలీసుల వేధియంప్లకు గురవుతునని 
తొమి్మది మయంది యువకులకు చితూ్తరు జిలాలో జనసేన నాయకులు అయండగా ఉయండాలని శ్రీ పవన్ కళా్ణ్ కోరారు.

శ్రీ రాజోంద్ర సిోంగ్ కి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకోంక్షలు
శతఘ్ని న్్స్: ఇయండియన్ వాటర్ మాన్ గా కీరి్తగాయంచిన పరా్వరణ ప్రేమికుడ్, రామన్్మగసెసే అవారుడు గ్రహీత శ్రీ రాజేయంద్ర 
సియంగ్ రాణా గారికి జనసేన పార్్ట అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళా్ణ్ ఒక ప్రకటనలో హృదయపూరవాక జన్మదిన శుభాకాయంక్షలు 
తెలిపారు.శ్రీ రాజేయంద్ర సియంగ్ గారు నా మనసుకు దగ్రైన సమాజసేవకులు. మన దేశయంలో నదులనీని నిషాకాలుష్యంగా 
పరవళ్లో తొకాకాలని ఆశపడే జలభాయంధవుడ్.తరుణ్ భరత్ సయంఘ్ ను స్థిపియంచి దేశయంలో నదీజలాల పరిరక్షణకు అవిరళ కృష్ 
జరుప్తునని కృషీవలుడ్. జనసేన ప్రయంభయంచిన ‘మన నది - మన నుడి’ కార్క్రమానినిశ్రీ రాజేయంద్ర సియంగ్ గారు ఎయంతో 
స్వాగతియంచారు.గయంగా నదిని కాలుష్యం బారినుయంచి కాపాడడానికి ఆయన చేసు్తనని కృష్ అజరామరయం.ఎడారికి దగ్రగా 
ఉయండే రాజస్థిన్ లోని వెయి్ గ్రామాలలో నీటి వనరుల పరిరక్షణకు ఆయన చేసిన కృష్ ఆ గ్రామాలను కరువు బారినుయంచి 
కాపాడియంది.అటవయంటి గొప్ప సేవకునికి ఆ భగవయంతుడ్ ఆరోగ్యంతో కూడిన దీరాఘాయుష్షును ప్రస్దియంచాలని మనస్రా 
కోరుకుయంటనానినని శ్రీ పవన్ కళా్ణ్ అనానిరు.

పవన్ కళ్యాణ్ ను మరాయాదపూర్వకోంగా కలిసిన 
డా. పసుపులేటి

శతఘ్ని న్్స్: హైదరాబాద్ ప్రశాసన్ నగర్ 
లోగల జనసేన పార్్ట కయంద్ర కారా్లయయంలో 
జనసేన పార్్ట అధ్క్షులు పవన్ కళా్ణ్ ను 

జనసేన పార్్ట పీఏసీ సభు్లు, చితూ్తరు జిలాలో 
అధ్క్షులు డా. పసుప్ల్టి హరి ప్రస్ద్ 
మరా్దపూరవాకయంగా కలవడయం జరిగియంది.

జనసేనాన్తో తోట సుబ్బారావు 
మరాయాదపూర్వక భేటీ
శతఘ్ని న్్స్: హైదరాబాద్, జనసేన 
పార్్ట కయంద్రకారా్లయయంలో శనివారయం 
జనసేన అధినేత పవన్ కళా్ణ్ ను 
గిదదిలూరు జనసేన నాయకులు తోట 
సుబాబారావు మరా్దపూరవాకయంగా 
కలిసి వివిధ అయంశాలపై చరిచియంచడయం 
జరిగియంది. ఇతర పార్్టల నాయకుల 
చేరికలు, ప్రసు్తతయం ఉననిటవయంటి 
నాయకులను కలుప్కుని పార్్టని 
గ్రామస్థియిలో బలోప్తయం చేసి 
విజయయం దిశగా అడ్గులు వేయాలని 
తోట సుబాబారావుని పవన్ కళా్ణ్ 
స్చియంచడయం జరిగియంది.

జనసేనాన్న్ మరాయాదపూర్వకోంగా కలిసిన 
ముకకా శ్రీన్వాసరావు

శతఘ్ని న్్స్: హైదరాబాద్ ప్రశాసన్ నగర్ 
లోగల జనసేన పార్్ట కయంద్ర కారా్లయయంలో 
శనివారయం జనసేన పార్్ట అధ్క్షులు పవన్ కళా్ణ్ 
ను విజయనగరయం జనసేన లోక్ సభ అభ్రిథి ముకాకా 
శ్రీనివాసరావు మరా్దపూరవాకయంగా కలవడయం 
జరిగియంది.

జనోంతో జనసేన కరయాక్రమోం 5వ రోజు
శతఘ్ని న్్స్:  ఆమదాలవలస నియోజకవర్యంలో, 
వరషుముని సైతయం లెకకాచేయకుయండా జనసేన పార్్ట నాయకులు 
కొత్తకోట నాగేయంద్ర, కోరుకొయండ మల్లోశవారరావు, అయంపిలి 
విక్రమ్ (ఎయంపీటీసీ) ఆధవార్యంలో, కొణిదెల పవన్ 
కళా్ణ్ ఆశీసు్సలతో జనయంతో జనసేన కార్క్రమయంలో 
భాగయంగా ఐదవ రోజు రామననిప్ట గ్రామయంలో, వరషుయం 
పడ్తుననిప్్పటీకి కూడా.. ఎకకాడా ఆగకుయండా.. ప్రతి 
ఇయంటియంటికి వెళ్లో జనసేన సిదా్యంతాలను మరియు 
రాషా్రాములో గతయంలో మరియు ఇప్్పడ్ అధికారయంలో 
ఉనని పార్్టలు ప్రజలను ఏ విధయంగా, మభ్పెటి్ట మోసయం 

చేసు్తనానియో, ప్రజలకి అరథిమయ్్ విధయంగా చెప్పడయం జరిగియంది.. ప్రతి ఒకకారి జీవితాలు బాగుయండాలి, యువత 
అయందరూ కి కూడా జాబులు రావాలి, మన రాష్టయం అభవృది్ చెయందాలి అయంటే భవిష్తు్తలో వచేచి ఎనినికలోలో 
జనసేన పార్్టని ఆదరియంచి.. గాజు గాలోస్ గురు్తకి ఓట వేసి.. జనసేన పార్్టని గెలిపియంచవలసియందిగా ప్రతి ఒకకారిని 
ప్రుప్రునా రికెవాస్్ట చేయడయం జరిగియంది. ఈ కార్క్రమయంలో జనసేన పార్్ట నాయకులు తులగాప్ మౌళ్ ధూబా 
సయంఘయం నాయుడ్, సేపన రమేశ్, కొత్తకోట శ్రీను, రాయంబాబు, కోమల్రావు, రుద్రదీప్, రాయంస్యి మరియు 
జనసేన కార్కర్తలు, రామననిప్ట గ్రామ ప్రజలు పాల్్ని విజయవయంతయం చేసినయందుకు ప్రతి ఒకకారినీ ప్రు 
ప్రునా ధన్వాదాములు తెలియజేశారు.

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 పార్టీలో చేరిన ఇోంద్రపాలోం యువత
శతఘ్ని న్్స్: కాకినాడ రూరల్: ఇయంద్రపాలెయం గ్రామ కమిటీ అధ్క్షులు అపా్పరావు అధ్క్షతన 
గ్రామ కమిటీ సమావేశయం ఇయంద్రపాలెయంలో గ్రామ కార్దరి్శ స్తి శ్రీనివాస్ నివాసయంలో శనివారయం 
జరిగిన సమావేశానికి ముఖ్ అతిధులుగా జనసేన పార్్ట పీఏసీ సభు్లు, కాకినాడ రూరల్ 
ఇయంచార్జ్ పయంతయం నానాజీ పాల్్ని, క్రియాశీలక సభ్తవా కిటలోను సభు్లకు అయందియంచారు. స్థినిక 
యువనాయకుడ్ శా్మ్ ఆధవార్యంలో 10 మయంది యువత నానాజీ సమక్షయంలో పార్్టలో చేరారు. 
వీరయందరికి పార్్ట కయండ్వాలు వేసి స్ధారయంగా జనసేన పార్్టలోకి ఆహ్వానియంచారు.. అధ్క్షులు 
పవన్ కళా్ణ్ గారి మనోగతయం బాగా చదివి గ్రామయంలోని ప్రతి ఒకకారికి తెలియచేయాలనీ 
స్చియంచారు…ఈ సమావేశయంలో మయండల అధ్క్షులు కరెడలో గోవియంద్, గ్రామ కమిటీ సభు్లు, 

మరియు సీనియర్ నాయకులు గవర శ్రీరాములు, రమేష్, ప్రస్ద్, మణికుమార్, సుర్ష్, సత్నారాయణ, రామకృష్ణ, జిలాలో నాయకులు శిరయంగు శ్రీనివాస్, సదే ముసలయ్, మరియు 
తోట వేణు, రా్లీ సతీష్, రెడిడుపలిలో కిషోర్, సత్కుమార్, లక్ష్మణ్, సయంతోష్ శరత్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

రౌతులపూడి గ్రామోంలో జనసేన సభయాత్వ కిట్ల పోంపిణీ కరయాక్రమోం
శతఘ్ని న్్స్: ప్రతి్తపాడ్ నియోజకవర్యం, రౌతులపూడి మయండల జనసైనికులు ఏరా్పట 
చేసిన జనసేన పార్్ట క్రియాశీలక సభ్తవా కిటలో పయంపిణీ కార్క్రమయంలో పాల్్నని ప్రతి్తపాడ్ 
జనసేన నాయకులు మేడిశెటి్ట స్ర్కిరణ్ (బాబి), జిలాలో ప్రోగ్రామియంగ్ కమిటీ సభు్లు కరణయం 
సుబ్రహ్మణ్యం, శయంఖవరయం మయండలయం జనసేన అధ్క్షులు గాబు సుభాష్, కతి్తపూడి గ్రామ 
జనసేన అధ్క్షులు పోసిన శ్రీను.
ఈ కార్క్రమయంలో రౌతులపూడి మయండలయంలో సభ్తావాలు చేసిన పకుకారి్త సతీష్, కర్రి గయంగాధర్, 
నానాజీ (గుమ్మర్గుల), సిగిరెడిడు మణికయంఠ (ల్ట), కర్రి విజయ్, గెడడుయం తిరుమల వాలయంటీరలోను 
బాబి అభనయందియంచారు.
అనయంతరయం జనసైనికులను ఉదేదిశియంచి మాటాలోడ్తూ రౌతులపూడి మయండలయం ప్రతీ గ్రామయంలో 
జనసేన పార్్టను, పవన్ కళా్ణ్ గారు చేసు్తనని కౌలు రైతు యాత్ గురియంచి అయందరికీ తెలిసేలా 
బలయంగా తీసుకెళాలోలని, జనసైనికులకు ఏ ఇబబాయందులు ఎదురయినా మేమయంతా అయండగా 
ఉయంటామని భరోస్ ఇచాచిరు.. ఈ కార్క్రమయంలో అధిక సయంఖ్లో జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

ప్రశోంతి పెన్షన్ రద్దును సమరిదుోంచిన వెలోంపలి్ల వాయాకయాలను ఖోండిోంచిన పోతిన మహేష్
శతఘ్ని న్్స్: జనసేన పార్్ట విజయవాడ నగర అధ్క్షులు పోతిన వెయంకట మహేష్ తన కారా్లయయం నుయంచి విడ్దల చేసిన వీడియో దావారా 
మాటాలోడ్తూ 43 డివిజన్ లో దివా్యంగురాలు ప్రశాయంతి పెనషున్ రదుది చేయడయం సబబు అని మాటాలోడడానికి స్థినిక ఎమ్్మల్్ వెలయంపలిలో శ్రీనివాసరావు కనీసయం 
మానవతవాయం జాలి దయ చూపకుయండా 18 సయంవత్సరాల నుయంచి పెనషున్ తీసుకుయంటనని ప్రశాయంతికి పెనషున్ రదుది చేయడయం సబబు అని మాటాలోడడానికి సిగు్ 
ఉయండాలని, ముయందు 43 డివిజన్ వైఎస్ఆర్ సీపీ అధ్క్షులు కయంది శ్రీనివాస్ రెడిడు తము్మడ్ సవాయానా 43 వ డివిజన్ కార్్పర్టర్ కోటిరెడిడు తోడలులోడ్ 
కయంది నారాయణ రెడిడు చేసిన ఆర్.పి వ్వహ్రయంపై ఎయందుకు స్పయందియంచల్దనానిరు. వారయం రోజుల కియందట ఈ వ్వహ్రానిని స్క్ ఛానల్ లో కూడా 
ప్రచారయం చేశారనానిరు.

కిరణ్ రాయల్ కి జన్మదిన శుభాకోంక్షలు తెలిపిన 
తిరుపతి జనసేన

శతఘ్ని న్్స్: తిరుపతి, జనసేన పార్్ట తిరుపతి ఇయంచార్జ్ కిరణ్ రాయల్ జన్మదిన 
సయందరభాయంగా శనివారయం ముని్సపల్ ఆఫీస్ వదది తిరుపతి జనసైనికుల ఆధవార్యంలో భవన 
నిరా్మణ కారి్మకులకు 300 మయందికి అననిదాన కార్క్రమయం నిరవాహియంచడయం జరిగినది. ఈ 
కార్క్రమయంలో మధుబాబు, సుభాష్ని, సుమన్ బాబు, కీర్తన, ఉమాపతి, హర్ష్ బాబు, 
రామకృష్ణ, నాయక్, మనోజ్, స్యి దేవ్, రాజేష్, రాజేయంద్ర, రమేష్, ఈశవార్ రమేష్ 
మరియు ముఖ్ నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు తదితరులు పాల్్ని కిరణ్ 
రాయల్ కు జన్మదిన శుభాకాయంక్షలు తెలియజేశారు.

గడపగడపకు వసు్తనని ఆళ్ళనాన్ న్ న్లదీయోండి – 
రెడి్డ అప్పల నాయుడు

శతఘ్ని న్్స్: ఏలూరు జనసేన 
పార్్ట కారా్లయయంలో ఏరా్పట 
చేసిన మీడియా సమావేశయంలో రెడిడు 
అప్పల నాయుడ్ మాటాలోడ్తూ ప్రజా 
సమస్లను గాలికొదిల్సి 3 సయం.ల 
2 న్లలు ఏలూరు నియోజకవర్యం 

లోని ప్రజలు ఎయంతో నమ్మకయంతో ఓటేలోసి గెలిపియంచుకునని శాసనసభు్లు ఆళ్ళనాని 
గారు జనసేన పార్్ట యొకకా ఉద్మ పటిమతో, ప్రజా సమస్లపై జనసేన పోరుబాట 
అనే ఉద్మానిని ప్రయంభయంచిన తరువాత అధికార పార్్టలో కదలిక వచిచియంది అని 
ఆయన అనానిరు..ఈన్ల 8 వ తేదీ నుయండి ఆళ్ళనాని గడప గడపకు మన ప్రభుతవాయం 
అనే కార్క్రమయం చేపడ్తునానిరు అని ప్పర్ దావారానే తెలిసియంది.. దీనికి ఎయంతగానో 
సయంతోషపడ్తునానియం.. ఏలూరు నియోజకవర్ ప్రజానీకానికి ఒకటి మనవి చేసు్తనానిను 
ఇప్్పడ్నని రోడ్లో కానీ, డ్రైనేజీలు కానీ, ఇళ్్ళ కట్టకోవడానికి వీలు ల్కుయండా, హౌసియంగ్ 
లోన్ రాకుయండా అధికార పార్్ట నాయకులు చేసు్తనానిరు.. ఏలూరు కారో్పర్షన్ పై 
వసు్తనని అవినీతి ఆరోపణలు మీద స్పయందియంచడానికి తీరిక ల్దు గాని రాష్టయం అయంతా ఒక 
పాలసీ ఉయంటే ఏలూరు నియోజకవరా్నికి మాత్యం అనాదిగా ఒక ఆచారయం వసు్తయంది.. 
ఇకకాడ అధికార పక్షయం, ప్రతి పక్షయం రెయండ్ పార్్టలు కూడా కుమ్మకె్కా ప్రజా సమస్లను 
గాలికొదిల్సిన పరిసిథితి చూసు్తనానియం..ఈ రెయండ్ పార్్టలు కూడా నీది తెనాలి నాది తెనాలి 
అనే రాజకీయానిని కొనస్గిసు్తనానిరు.. ఇప్్పడ్ దీనిని బాధ్త గా చేసుకొని ఏలూరు 
నియోజకవర్ ప్రజలు అయందరూ కూడా గడప గడపకు వసు్తనని నానిని నిలదీయయండి..
ఏలూరు నియోజకవర్యంలో డ్రైనేజీ లు ఎకకాడికకకాడే తవేవాశారు.. కన్స్ట్రక్షన్ ల్దు.. వాటర్ 
సపలోయ్ ల్దు..ఎల్ ఇ డి లైటలో వెలిగే పరిసిథితి ల్దు.. ఎకకాడ బ్లోచియంగ్ జలిలోన దాఖలాలు ల్దు.. 
ఇనిని రకాల సమస్లతో సతమతమవయంతుయంటే నియోజకవరా్నికి పెదది దికె్కాన జ్్ట్ 
మిలులోను మూతవేసిన ఘనత కూడా నానిక దకుకాతుయంది.. కనీసయం తెరిపియంచే స్మరథి్యం 
ల్కుయండా చేసు్తనానిరు..ఏ ముఖయం పెట్టకొని పాదయాత్గా వసు్తనానిరని నిలదీయయండి.. 
ఏలూరు నియోజకవర్యం లో జనసేన పార్్ట నిరయంతరయం ప్రజల పక్షాన పోరాటయం చేసు్తయందని 
రెడిడు అప్పలనాయుడ్ తెలిపారు. ఈ కార్క్రమయంలో జిలాలో సయంయుక్త కార్దరి్శ ఓబిలిశెటి్ట 
శ్రావణ్ గుపా్త, నగర అధ్క్షుడ్ నగిరెడిడు కాశీ నర్ష్, మయండల అధ్క్షుడ్ వీరయంకి పయండ్ 
తదితరులు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఇోంటిపలి్ల ఆనోందరాజు ఆధ్వరయాోంలో జనసేన పార్టీ గ్రామ 
కమిటీల న్యామకోం

శతఘ్ని న్్స్: రాజోలు, జనసేన 
నాయకుడ్, రాజోలు వైస్ ఎయంపీపీ 
ఇయంటిపలిలో ఆనయందరాజు ఆధవార్యంలో 
రాజోలు మయండలయంలోని చియంతలపలిలో 
గ్రామ జనసేన పార్్ట గ్రామ కమిటీ 
ఎయంపిక శనివారయం జరిగియంది. 
చియంతలపలిలో గ్రామ జనసేన పార్్ట 

అధ్క్షుడిగా గనస్ల రామరాజు, ఉపాధ్క్షులుగా కడలి జగదీష్, మారలోపూడి మధు ఎయంపికయా్రు. 
అలాగే మరో పన్నియండ్ మయందిని కమిటీ సభు్లుగా నియమియంచారు. ఈ సయందరభాయంగా వైస్ ఎయంపీపీ 
ఇయంటిపలిలో ఆనయందరాజు మాటాలోడ్తూ రాజోలు మయండలయంలో అనీని గ్రామాలోలో జనసేన పార్్టని 
బలోప్తయం చేస్్తమని ప్ర్కానానిరు. రాబోయ్ ఎనినికలోలో పవన్ కళా్ణ్ స్రధ్యంలో జనసేన 
పార్్ట కీలక పాత్ పోష్సు్తయందని ఇయంటిపలిలో తెలిపారు. ఈ కార్క్రమయంలో పిప్పళలో లక్ష్మణరావు, 
రుద్ర సత్నారాయణ, కోళలో వేణు, గురుజు జగదీష్, కోళలో సతి్తబాబు, గనస్ల బాలాజీ, రుద్ర 
ఏడ్కొయండలు, స్ధనాల స్రిబాబు, పలివెల రమేష్, అదేదిపలిలో గోపి, పయంగయం తాతాజీ, కటికిరెడిడు శివ, 
మదాదిల రాయంకి, బెలలోయంకొయండ నాగబాబు, పిప్పలా వెయంకనని బాబు, గుయండాబతు్తల చినని, దయండపాటి 
ఆనయందకుమార్ మరియు వీరమహిళలు పాల్్నానిరు.

అగ్రవర్ణ కులసు్తలపై ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు నమోద్
అధికార పార్టీకి చందిన అగ్రవర్ణ కులస్తులపైన ఎస్్స, ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేస్ నమోద చేయంచిన జనసేన 
నాయకులు కనపర్తు మనోజ్ కుమార్
25 లక్షల విలువ చేసే దళితుల భూమిని కాపాడిన ఒకే ఒక్కడు అధికార పార్టీ నాయకుల దౌర్జనాయూలకు 
ఆనకటటీ వేసి, చమటలు పటటీంచిన జనసైనికుడు
శతఘ్ని న్్స్: పొననిలూరు మయండలయంలో సుయంకిరెడిడుపాలెయం గ్రామానికి చెయందిన నలలోప్ 
మహేయంద్ర(ఎసీ్స మాల) యొకకా భూమిని ముయండలోమూరివారిపాలెయం గ్రామానికి చెయందిన, మరియు 
అధికార పార్్టకి చెయందిన అగ్రకులసు్తలు ఏడ్గురు కలిసి అధికారయం ఉయందనని గరవాయంతోటి నలలోప్ 
మహేయంద్ర భూమిని ఆక్రమియంచి వారి కుటయంబ సభు్లను తిటి్ట మరియు కొట్టడయం జరిగియంది.
నలలోప్ మహేయంద్రకు పొననిలూరు మయండలయం జనసేన పార్్ట అధ్క్షులు “కనపరి్త మనోజ్ కుమార్” 
అయండగా నిలబడి ముయండలోమూరివారిపాలెయం గ్రామానికి చెయందిన అగ్రకులసు్తలపైన ఈరోజు ఎసీ్స ఎసీ్ట 
అట్రాసిటీ కసు నమోదు చేయియంచి ఎఫ్.ఐ.ఆర్ కాఫీ కూడా తీసుకోవడయం జరిగియంది.
ముయండలోమురివారిపాలెయం గ్రామ అగ్ర కులసు్తలు 
అయినటవయంటి
తానికొయండ సుబాబారావు తయండ్రి నారాయణ
నలూలోరి కోటయ్ తయండ్రి నరసయ్
నలూలోరి బాలకోట తయండ్రి పెదది కొయండయ్
నలూలోరి శ్రీను తయండ్రి చినకొయండయ్
తానికొయండ సుయంధరరావు తయండ్రి నారాయణ
నలూలోరి రోశయ్
ముప్పరాజు యలమయంద తయండ్రి సుబబాయ్
పైన తెలిపిన ఏడ్గురు పైన శనివారయం కసు నమోదు 
అయియంది.

పవననని ప్రజాబ్ట కరయాక్రమోం 97 వరోజు
శతఘ్ని న్్స్: 
శ్రీకాకుళయం జిలాలో, ఎచెచిరలో 
నియోజకవర్యం, రణసథిలయం 
మయండలయం, చిలలోప్టరాజాయం 
పయంచాయతీ బోడడుపాడ్ 
గ్రామయంలో, జనసేన 
పార్్ట సీనియర్ 
నాయకులు ససైటి 
బా్యంకు మాజీ చైర్మన్ 
కరిమజిజ్ మల్లోశవారరావు 

ఆధవార్యంలో జనయంతో జనసేన కార్క్రమయంలో భాగయంగా 97వ రోజు బోడడుపాడ్ గ్రామయంలో ప్రతి 
ఇయంటియంటికి వెళ్లో జనసేన సిదా్యంతాలను అలాగే మేనిఫెస్ట వివరియంచడయం జరిగియంది. కార్క్రమయంలో 
బాగయంగా రాషా్రానికి రాజధాని ల్దు, రాష్టయంలో జాబులు కలి్పయంచల్కపోవడయం వలలో రోజురోజుకీ 
నిరుదో్గులు పెరిగిపోతునానిరు యువత అయందరకి కూడా జాబులు రావాలి, మన రాష్టయం 
అభవృది్ చెయందాలి అయంటే భవిష్తు్తలో వచేచి ఎనినికలోలో జనసేన పార్్టని ఆదరియంచి, గాజు గాలోస్ 
గురు్తకి ఓట వేసి, జనసేన పార్్టని గెలిపియంచవలసియందిగా ప్రతి ఒకకారిని ప్రుప్రునా రికెవాస్్ట 
చేయడయం జరిగియంది. ఈ కార్క్రమయంలో కృషా్ణప్రయం పయంచాయతీ జనసేన పార్్ట యయంపిటిసి అభ్రిథి 
పోటూనిరు.లక్షు్మనాయుడ్ పవననని ప్రజాబాట తాము ప్రయంభయంచిన ప్రజలనుయండి అపూరవామైన 
స్పయందన లభస్తయందనానిరు గత ఎనినికల సయందరభాయంగా ఒకకా ఛాన్్స జగన్ కి ఇచాచియం అని ఓటేసిన 
వారెవరూ ఈస్రి వైసీపీకి ఓట వేసేయందుకు సిద్యంగా ల్రనానిరు జనసేన కార్కర్తలు, గ్రామ 
ప్రజలు పాల్్ని విజయవయంతయం చేసినయందుకు ప్రతి ఒకకారినీ ప్రు ప్రునా ధన్వాదాములు 
తెలియజేసుకుయంటనానిము.

పవననని చేనేత బ్ట-చీరాల న్యోజకవర్ోం 
43వ రోజు

శతఘ్ని న్్స్: జనసేన పార్్ట అధినేత పవన్ కళా్ణ్ ఆదేశాలతో, రాష్ట చేనేత 
వికాస విభాగ చైర్మన్ చిలలోపలిలో శ్రీనివాసరావు స్చనలతో ప్రకాశయం జిలాలో అధ్క్షులు 
షేక్ రియాజ్ సలహ్లతో పవననని చేనేత బాట-చీరాల నియోజకవర్యం 43వ రోజు 
క్షేత్స్థియి పర్టన కర్ణ కిరణ్ తేజ్ ఆధవార్యంలో వేటపాలెయం మయండలయం, దేశాయి 
ప్ట పయంచాయతీలో పర్టియంచడయం పూర్తయియంది.
ఈ కార్క్రమయంలో భాగయంగా చేనేత కారి్మకులు మాటాలోడ్తూ హ్్యండ్లోమ్ రయంగానిక 
చెయందిన 21 రకాలలో (జి ఓ పరయంగా ఇచిచిన) పవరులోమ్(పవర్ లూమ్) వాళ్్ళ 11 
రకాలు అనధికారకయంగా యయంత్రాల మీద నేయిసు్త చేనేత రయంగ కారి్మకులు కుదేలు 
అయ్్తట్ట చేసు్తనానిరు అని అభప్య పడినారు.
జనసేన యువ నాయకులు మాటాలోడ్తు చేనేత కారి్మకులు పడ్తునాని సమస్లను 
రెయండ్ రకాలుగా విభజియంచడయం జరిగియంది. ఒకటి స్థినికయంగా ఎదురు కుయంటనని 
సమస్లు, రెయండ్ చేనేత రయంగయం పరయంగా ఎడ్రుకుయంటనని సమస్లు. స్థినికయంగా 
ఎదుర్కాయంటనని సమస్ల పరిషాకారయం కొరకు చీరాల నియోజకవర్ అధికార 
ప్రతినిధుల సహకారయంతో పరిషాకారయం చేస్్తమని చెప్పడయం జరిగియంది. చేనేత రయంగయం 
పరయంగా ఎదుర్కాయంటనని సమస్ల పరిషాకారయం కొరకు చిలలోపలిలో శ్రీనివాసరావు 
దావారా పవన్ కళా్ణ్ గారికి నివేదియంచి పరిషకారియంచే విధయంగా ప్రయతనియం చేస్్తమని 
చెప్పడయం జరిగియంది.
ఈ కార్క్రమయంలో స్థినిక జనసేన యువ నాయకులు పసుప్ల్టి స్యి 
(పయందిళ్ళపలిలో), వరయం బూడిద (చేనేతప్రి), సయంతోష పియంజల (నీలకయంఠాప్రయం), 
పృథ్వా శ్రీహర్ (దయంతయం ప్ట), స్యి పలలోపొలు (పయందిళ్ళపలిలో), శ్రీను (పయందిళ్ళపలిలో) 
పాల్్నానిరు.

లక్ష్మి నరసిోంహ స్్వమి దర్శనోం కోసోం వచేచే 
భకు్తలకు సరైన పారికాోంగ్ సద్పాయోం కలి్పోంచోండి
శతఘ్ని న్్స్: శ్రీమద్ ఖాద్రీ లక్ష్మీ నరసియంహ స్వామి దర్శనయం కోసయం నిత్యం వయందల 
సయంఖ్లో కరా్ణటక, తమిళనాడ్ వయంతు ప్యంతాల నుయంచి భకు్తలు వాహనాలోలో 
వసు్తయంటారు వారి సరైన పారికాయంగ్ సదుపాయయం కలి్పయంచకుయండా వాహనదారుల 
దగ్ర నుయంచి పారికాయంగ్ డబుబాలు వస్లు చేసుకుయంటూ స్థినికయంగా నివసిసు్తనని 
ఇయండలో దగ్ర వాహనాలు నిలపడయం వలలో స్థినికులు దర్శనయం కోసయం వచేచి భకు్తలు 
తీవ్మైన ఇబబాయందులు పడ్తునానిరు. టయండర్ పాడ్కొనని ప్రైవేట వ్కు్తలు 
వాహనాలు కటాయియంచిన నిరిదిష్ట ప్యంతయంలో కాకుయండా మునిసిపాలిటీ ప్యంతయంలో 
నిలిపిన వాహనాలకు సైతయం పారికాయంగ్ రుసుము వస్లు చేసు్తనానిరు. స్థినికులు 
ప్రశినిసు్తయంటే వారిపై అనుచిత వా్ఖ్లు చేసు్తనానిరు. దీనివలలో ట్రాఫిక్ సమస్ 
ఏర్పడి రాకపోకలకు ఆటయంకయం కలుగుతుయందని శ్రీవారి దర్శనారథియం వాహనాలోలో 
వచేచి భకు్తలకు సరైన పారికాయంగ్ వ్వసథిను ఏరా్పట చేసి వీధులోలో ఇయండలో ముయందు 
వాహనాలు నిలపకుయండా తగు చర్లు తీసుకోవాలని కదిరి నియోజకవర్యం జనసేన 
పార్్ట ఇయంచార్జ్ భైరవ ప్రస్ద్ ఆలయ ఈ.ఓ కి జనసేన పార్్ట తరు్పన ఒక వినతి 
పత్రానిని అయందియంచారు. అయంతే కాకుయండా స్వామి వారి వెనుక వైప్ ఉనని దావారయం 
గురియంచి, కోనేరు అభవృదిది పనుల గురియంచి, గోశాల ఏరా్పట గురియంచి, శ్రీవారికి 
ప్రతి సయంవత్సరయం చియంతపూల తిరునాళ్ళ ఉటి్ట దగ్ర ఉనని కుయంతీ తీరథియం అభవృదిది 
పనుల గురియంచి, ముతా్ల చెరువు దగ్ర ఉనని పాల భావికి కయంచే ఏరా్పట చేసి 
రక్షణ కలి్పయంచయండి అని ఈ.ఓ కి తెలిపారు.

ఈ కార్క్రమయంలో కదిరి 
పట్టణ అధ్క్షులు కాయల 
చలపతి, జిలాలో కార్క్రమాల 
నిరవాహణ కమిటీ సభు్లు 
లక్ష్మణ కుటాల, ఐటీ వియంగ్ 
కోఆరిడునేటర్ పొరకల 
రాజేయంద్ర ప్రస్ద్, మయండల 
నాయకులు భూక్ రవీయంద్ర 
నాయక్, కిన్నిర మహేష్, 
అయంజిబాబు, మోహన్, 
గణేష్, కమ్మగిరి దివాకర్ 
పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ప్రాథమిక ఆరోగయా కేోంద్రోంలో అదనపు గద్లు 
ఏరా్పటు చేయాలి: జనసేన

శతఘ్ని న్్స్: బోనకల్ మయండల జనసేన 
పార్్ట మయండల కమిటీ ఆధవార్యంలో 
బోనకల్ ప్థమిక వైదా్ఆరోగ్ 
కయంద్రయంలో అదనప్ గదులు ఏరా్పట 
చేయాలని వైదా్ధికారి డాక్టర్ శ్రీకాయంత్ 
కి వినతి పత్ఒ ఇవవాటయం జరిగియంది. ఈ 
సయందరభాయంగా జనసేన పార్్ట మయండల 
అధ్క్షులు తాళ్లోర్ డేవిడ్ మాటాలోడ్తూ.. 
మయండలయంలో 22 గ్రామపయంచాయతీలు 

ఉనానియి మయండల పరిధిలో 50,000 జనాభా కలిగి ఉనని మయండలయం ప్థమిక ఆరోగ్ 
కయంద్రయంలో ప్షయంటలో సయంఖ్ పెరుగుతుయంది. అదనప్ గదులు ల్క ప్రజలు ఇబబాయంది పడతూ 
ఉనానిరు. కావున అదనప్ గదులు ఏరా్పట చేయాలని.. ఈ సమస్ను పై అధికారుల 
దృష్్టకి తీసుకెళ్లో పరిషాకారానికి కృష్ చేయాలని బోనకల్ మయండల ప్రజల తరఫున బోనకల్ 
మయండలయం జనసేన పార్్ట తరఫున విజ్ఞపి్త చేయడయం జరిగియంది. ఈ కార్క్రమయంలో మయండల 
సహ్య కార్దరి్శ ఎసేకా బాజీ బాబా, తదితరులు పాల్్నానిరు.

ప్రజల ప్రాణాలను సైతోం తీసు్తనని కర్్పరేటర్ల 
వేధోంపులు

మితిమీరుతునని వైస్పీ కార్పొరేటర్ల దందా
పేద మధయూతరగతి ప్రజలిని పీకు్కతింటునని కంతమంది కార్పొరేటరు్ల
ఇలు్ల కటుటీకోవాలి అంటే లోకల్ టాక్్స కటాటీలి్సందే
తోపుడు బండ్లని, చేపల వాయూపారులని వదలని కార్పొరేటరు్ల
ప్రజా సమసయూలిని గాలికదిలేసి అక్రమ వసూలే్ల లక్షష్ంగా పర్పాలన
చర్త్ర క్షమించని ర్తిలో వైస్పీ చోటా నాయకుల దౌర్జనయూకాండ
తీరు మారుచుకోకుంటే ప్రజా తిరుగుబాటు తపపొద
నాయకుల ఎంపికపై ప్రజలో్ల మర్ంత అవగాహన పెరగాలి
జిల్్ల జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హర్
శతఘ్ని న్్స్: అరబాన్ జిలాలో పరిధిలో అధికార పార్్ట కార్్పర్టరలో వేధియంప్లు తీవ్స్థియికి 
చేరుకునానియని, చివరికి ప్రజల ప్ణాలను సైతయం హరియంచే స్థియికి కార్్పర్టరలో 
దయందా కొనస్గుతుయందని జిలాలో జనసేన పార్్ట అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళహరి ఆయందోళన 
వ్క్తయం చేశారు. నగరయంలోని 30 వ డివిజన్ కార్్పర్టర్ అచాచిల వెయంకటరెడిడు వేధియంప్లు 
తాళల్క రియల్ ఎసే్టట్ వా్పారి గిరిధర్ వర్మ ఆత్మహత్ చేసుకునని ఘటనపై ఆయన 
తీవ్ ఆయందోళన వ్క్తయం చేశారు. శనివారయం జిలాలో పార్్ట కారా్లయయంలో ఏరా్పట చేసిన 
విల్కరుల సమావేశయంలో ఆయన మాటాలోడ్తూ గతయంలో ఎననిడూ ల్నివిధయంగా కొయంతమయంది 
కార్్పర్టరులో ప్రజలిని పీడియంచుకుతియంటనానిరని ఆవేదన వ్క్తయం చేశారు. ఇయంటిముయందు 
ఇసుక కనిపిసే్త చాలు వాలయంటీరులో, వారుడు సెక్రటర్లు రాబయందులాలో వాలుతునానిరనానిరు. 
కట్టడాలకు ఎనిని అనుమతులునాని లోకల్ కార్్పర్టర్ టాక్్స కటి్టన తరువాతే పని 
మొదలు పెటా్టలయంటూ వేలాది రూపాయలు దోచుకుయంటనానిరనానిరు. ఇవి చాలవననిటలో 
తోప్డ్ బయండలో వారిని చినని చినని వా్పారసుథిలను బెదిరిస్్త న్లవార్ చయందాలు వస్లు 
చేయటయం దారుణమనానిరు. విడో, ఒయంటరి మహిళల, వృధా్ప్ పియంఛనలో వారి దగ్ర కూడా 
కకుకారి్తపడ్తునానిరని ఇయంతకనాని నీచయం ఇయంకోటి ఉయండదని ధవాజమ్తా్తరు. ఇయందుకా 
మిమ్మలిని కార్్పర్టరులోగా ఎనునికుయందా అని ప్రశినియంచారు. యథా అధినాయకుడ్ తథా 
చోట నాయకులు అనని చయందాన వైసీపీ అధినేత జగన్ రెడిడు ఒకవైప్ కొయండలిని తవేవాస్్త 
మైనియంగ్, ఇసుక వయంటి సహజవనరులను దోచుకుయంటూ, మరోవైప్ ప్రజల రకా్తనిని మద్యం 
రూపయంలోన్ తాగుతునానిడని ఆయనిని ఆదర్శయంగా తీసుకొని చోటా నాయకులు ప్ద 
మధ్తరగతి ప్రజలిని కాలుచికుతియంటనానిరని దుయ్బటా్టరు. అదేమనాని అయంటే మేము 
కోటి రూపాయలు పెటి్ట గెలిచియంది ప్రజలకు సేవ చేయటానికి కాదయంటూ కొయంతమయంది 
కార్్పర్టరులో బాహ్టయంగా మాటాలోడటయం బాధ్తారాహిత్యం అనానిరు. వడ్డు వా్పారులను, 
మాదక ద్రవా్లు తయారు చేసేవారిని నాయకులుగా ఎనునికుయంటే పరిపాలన ఇలా 
కాక ఎలా ఉయంటయందనానిరు. ప్రజలు ఇప్పటికైనా తమ ఓట విలువ తెలుసుకోవాలని, 
ఓట వేసే ఒకకా క్షణయం ముయందనాని ఓట ఎటవయంటి వ్కి్తకి వేసు్తనానిమో ఆలోచియంచాలని 
కోరారు. ఓట వేసే వ్కి్తకి ప్రజా సమస్ల పటలో అవగాహన ఉయందా, సమాజయం పటలో బాధ్త 
ఉయందా, దేశయం పటలో భకి్త ఉయందా అసలు పిలిసే్త కనీసయం పలిక వ్కి్త ఏనా అని ఆలోచియంచి 
ఓట వేయాలని అప్్పడే మయంచి నాయకులతో సుపరిపాలన స్ధ్మవుతుయందనానిరు. 
అలా కాకుయండా అతను మా కులసుథిడ్, మా మతసుథిడ్ అనో ల్క అప్పటికప్్పడ్ వాళ్్ళ 
ఇచేచి తాతాకాలిక తాయిలాలకు ఆశపడో ఓటను దురివానియోగయం చేసే్త భవిష్త్ ఇయంకా 
దారుణయంగా ఉయంటయందనానిరు. ప్రజలు తమపై పెట్టకునని నమ్మకానిని వము్మ చేయొదదిని 
ఈ సయందరభాయంగా ఆళ్ళ హరి కార్్పర్టరులోను కోరారు. ప్రజలకు సేవ చేసుకునే అదృష్టయం 
అయందరికీ రాదని, పూరవాజన్మ సుకృతయంగా వచిచిన ఈ అవకాశానిని దురివానియోగయం 
చేసుకోవదదినానిరు. ప్రజలకు నిత్యం అయందుబాటలో ఉయంటూ తమకి ఏ కష్టయం వచిచినా 
మా కార్్పర్టర్ ఉనానిడ్ అనని ధైరా్నిని ప్రజలకు ఇవావాలని అప్్పడే చరిత్లో మీకయంటూ 
ఒక స్థినయం ఉయంటయందనానిరు. అలా కాకుయండా డబేబా పరమావధిగా ప్రజలిని వేధిసే్త చరిత్ 
హీనులుగా మిగిలిపోతారని ఆళ్ళ హరి హెచచిరియంచారు. సమావేశయంలో నగర సయంయుక్త 
కార్దరు్సలు అయందే వెయంకటేశవారులో, కొనిదేటి కిషోర్, మహయంకాళ్ శ్రీనివాస్, వడ్డు సుబాబారావు 
తదితరులు పాల్్నానిరు.

చిరుపవన్ సేవాసమితి ఉచిత మోంచి నీటి సరఫరా
శతఘ్ని న్్స్: రాజోలు, జనసేన పార్్ట చిరుపవన్ 
సేవాసమితి ఆదవార్యంలో ఏర్పటచేసిన వాటర్ 
టా్యంకర్ దావారా శనివారయం అయంతర్వాదికర 
దారికోడపలో నీరు అయందక ఇబబాయందిపడ్తునని 
వారికి బటే్టలయంక గ్రామయంనకు చేయందిన క్రీ”శే” 
బయండారు చినవెయంకటస్వామి (పెదదికాప్) 
జా్ఞపకారదియం వారి కుమారులు బయండారు 

విజయకుమార్ అయందియంచిన(ట్రాక్టర్ డిజల్) ఖరుచిలతో జనసైనికుల దావారా త్రాగునీరు 
అయందియంచడయం జరిగియందని జనసేన నాయకులు నామన నాగభూషణయం తెలిపారు.
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బోనకల్ జనసేన ఆధ్వరయాోంలో ప్రొఫెసర్ 
జయశోంకర్ జయోంతి వేడుకలు

శతఘ్ని న్్స్: ప్రొఫెసర్ జయశయంకర్ 
జయయంతి సయందరబాయంగా జయశయంకర్ విగ్రహ్నికి 
పూలమాలలు వేసి నివాళ్లరి్పయంచిన బోనకల్ 
మయండలయం జనసేన పార్్ట మయండల అధ్క్షులు 
తాళ్లోరి డేవిడ్, మయండల సహ్య కార్దరి్శ 
ఎస్. కె బాజీ బాబా. ఈ సయందరభాయంగా మయండల 
అధ్క్షులు తాళ్లోరి డేవిడ్ మాటాలోడ్తూ ఆరు 
శతాబాదిలపాట తెలయంగాణ రాష్ట ఆవశ్కతను 
ప్రపయంచానికి చాటి చెపి్పన మహోననిత ఉననిత 
శిఖరయం తెలయంగాణ సిదా్యంతకర్త ఉద్మ స్ఫూరి్త 
ప్రదాత అని అనానిరు. శ్రీ ప్రొఫెసర్ జయశయంకర్ 
స్ర్ కి జనసేన పార్్ట మయండల కమిటీ తరఫున 
ఘన నివాళ్లరి్పయంచారు.

పీరు్ల ఉతసీవాలలో పాల్్నని అకకాల గాోంధీ
శతఘ్ని న్్స్: కొయండపలిలోలో పీరులో 
ఉత్సవాలలో బాగయంగా పీరులో పయంజాలలో 
మైలవరయం నియోజకవర్యం జనసేన 
పార్్ట రాష్ట అధికార ప్రతినిది అకకాల 
రామ మోహన రావు (గాయంధీ) పూజలు 
నిరవాహియంచడయం జరిగియంది. ఆయనతో 

పాటూ మత గురువు అలా్తఫ్ బాబా, బాషా, ముస్తఫా నాయకులు జిలానీ, బేనర్జ్, శ్రీను, 
స్ర్నారాయణ తదితరులు పాల్్నానిరు. ఈ కార్క్రమయంలో జిలాలో సయంయుక్త కార్దరి్శ 
ఓబిలిశెటి్ట శ్రావణ్ గుపా్త, నగర అధ్క్షుడ్ నగిరెడిడు కాశీ నర్ష్, మయండల అధ్క్షుడ్ వీరయంకి 
పయండ్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

రోడు్డ ప్రమదోంలో మరణోంచిన ప్రసనని కుటుోంబ్న్కి 
అోండగా జనసేన

శతఘ్ని న్్స్:  కృషా్ణజిలాలో: సైకిల్ అదుప్తపి్ప బాలిక 
రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైన సయంఘటన కృషా్ణజిలాలో అవనిగడడు 
నియోజకవర్ పరిధిలోని చలలోపలిలో మయండలయం చలలోపలిలో 
నారాయణరావు నగర్ లో శనివారయం చోట చేసుకుయంది. 
సేకరియంచిన వివరాల మేరకు నారాయణరావు నగర్ కు చెయందిన 

రాపూరి శ్రీనివాసరావు కుమారె్త ప్రసనని స్థినిక జిలాలో పరిషత్ పాఠశాలలో పదో తరగతి చదువుతుయంది. 
ఆమ్ ఉదయయం సైకిల్ పై తన అకకాను ఎకికాయంచుకొని నారాయణ రావు నగర్ ప్రధాన రహదారిపై 
వసు్తయండగా 6 న్యంబర్ పయంట కాలువ వయంతెన దాటిన తరావాత సైకిల్ అదుప్ తపి్ప ప్రధాన రహదారిపై 
పడిపోయియంది. ఈ ప్రమాదయంలో ప్రసనని కు నేలదెబబా తగలడయంతో అకకాడ స్పృహ కోలో్పవడయంతో పాట 
కొదిది క్షణాలోలోనే తుది శావాస విడిచియంది. రోడ్డు ప్రమాదయంలో బాలిక మృతి చెయందిన విషయయం తెలుసుకునని 
జనసేన నాయకులు అకకాడకు చేరుకుని బాలిక కుటయంబ సభు్లను పరామరి్శయంచారు. సయంయుక్త 
కార్దరి్శ ఉస్్మన్ షర్ఫ్ లు, మయండల అధ్క్షులు విమల్ కృష్ణ చోడగయం టౌన్ అధ్క్షులు ప్రస్ద్ 
ముతా్ల, ఐటి కోఆరిడునేటర్ నయంద సుధాని, రాఘవ సమిశెటి్ట, రవి పసుప్ల్టి, మలలోయం నాయంచారయ్ 
లు బాలిక కుటయంబ సభు్లను పరామరి్శయంచడయంతోపాట ప్రసనని మటి్ట ఖరుచిల నిమిత్తయం కుటయంబ 
సభు్లకు రూ 5000 ఆరిథిక సహ్యానిని అయందియంచారు. శ్రీనివాసరావుకు నలుగురు కుమారె్తలు ఉయండగా 
ఒక కుమారె్త కు వివాహయం జరగగా ముగు్రు కుమారె్తలు ఉనానిరు. ఉనని ముగు్రు కుమారె్తలలో ప్రసనని 
ఒకకారు. కళ్ళముయందే కుమారె్త రోడ్డు ప్రమాదానికి గురై మృతి చెయందడయంతో కుమారె్త తలిలోదయండ్రులు 
బయంధువులు సేనిహితులు దుుఃఖ సముద్రయంలో మునిగారు. బాలిక మృతి చెయందడయంతో నారాయణరావు 
నగర్ లో విషాదఛాయలు అలుముకునానియి.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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