
శనివారం, 20 ఆగస్టు  2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

బటన్ల సంస్కృతి అద్భుతంగా ఉంటే 
రైతుల ఆత్మహత్యలేమిటి?

•వైసీపీ పాలన మీద భరోసా లేకే రైతులు చనిపోతున్నారు
•ముఖ్యమంత్రి సంత జిల్లాలోనే 170 మందికి పైగా రైతుల ఆత్మహత్య
•ఉమ్మడి కడప జిల్లాలో 20న జనసేన రైతు భరోసా యాత్ర
•ప్రతి కౌలు రైతు కుటంబానికి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ స్వయంగా సాయం చేసాతారు
•శ్రీ జగన్ రెడిడికి మరోసారి ఛాలంజ్ చేస్తాన్నాం
•సిద్ధవటం సభలో పాల్గొనండి..
•సాయం అందుకునే వారు రైతులు కాదని నిరూపిసేతా క్షమాపణ కోరతం
•ముఖ్యమంత్రి స్ందించే మనసతాత్వం లేని వ్యకితా
•సిద్ధవటంలో మీడియా సమావేశంలో జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్

శతఘ్నా న్్యస్:  ముఖ్యమంత్రి గారూ.... మీ సంత జిల్లా కడపకు వచ్చం.. రేపటి రోజున రైతు 
భరోసా కార్యక్రమం చేపట్టబోతున్నాం.. ఆ కార్యక్రమానికి మీకు ఆహ్్వనం పలుకుతున్నాం.. 
మీరుగాని, మీ ప్రతినిధులుగాని వచ్్చ పాల్గొనండి.. జనసేన కౌలు రైతు భరోసా కార్యక్రమం 
ద్్వరా సాయం అందుకుంటననా వారిలో ఒక్కరు కౌలు రైతు కుటంబం కాదన్నా మీకు 
క్షమాపణ చెబుతం.. చ్తతాశుదిది ఉంటే మా ఛాలంజ్ సీ్వకరించండి అని జనసేన పార్్ట పీఏసీ 
ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గారు సవాలు విసిరారు. ఉమ్మడి కడప జిల్లాలో నిర్వహంచనుననా 
కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర కోసం పార్్ట అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు శనివారం ఉదయం 12 గంటలకు కడప విమాన్శ్రయానికి చేరుకుని అక్కడి నుంచ్ తిరుపతి బైపాస్ మీదుగా 
ఒంటి గంట ప్ంతంలో సిద్ధవటం సభా ప్ంగణానికి చేరుకుంటారని తెలిపారు. జిల్లావా్యపతాంగా ఆత్మహత్యకు పాల్డిన 170 మందికి పైగా కౌలు రైతు కుటంబాలకు స్వయంగా రూ. 
లక్ష చొప్్న ఆరిథిక సాయం చేయనుననాట్ట స్ష్టం చేశారు. శుక్రవారం సిద్ధవటం సభా ప్ంగణం వదది మీడియా సమావేశం నిర్వహంచరు. శనివారం జరగనుననా కౌలు రైతు భరోసా 
యాత్ర షెడ్్యల్ ప్రకటించరు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ మనోహర్ గారు మాటాలాడుతూ.. “ఉమ్మడి కడప జిల్లాలో జరగనుననా జనసేన కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర విజయవంతనికి జిల్లా 
వా్యపతాంగా పార్్ట న్యకులు, కార్యకరతాలతో పాట రైతులు, జిల్లాకు చెందిన పెదదిలు చల్ మంది కృషి చేస్తాన్నారు. దేశంలో ఏ రాజకీయ పార్్ట చేపట్టనటవంటి కార్యక్రమం ఇది. రైతులోలా 
భరోసా నింపందుకు జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర వా్యపతాంగా ఈ కార్యక్రమం చేపడుతోంది. ఈ జిల్లాకు చెందిన న్యకుడు ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్ రెడిడి బటన్ నొక్కడంతోనే అభివృది్ధ, సంక్షేమం 
అదు్తంగా జరిగిపోతున్నాయని చెబుతున్నారు. బటనలా సంస్కృతి అదు్తంగా ఉంటే, మీ పరిపాలన మీద భరోసా ఉంటే అంత మంది రైతులు ఎందుకు ఆత్మహత్యలకు పాల్డతరు? 
మీ సంత నియోజకవరగొం ప్లివందులలోనే 44 మంది కౌలు రైతులు ప్రభుత్వం నుంచ్ ఏ విధమైన భరోసా లభించని పరిసిథితులోలా ఆత్మహత్య చేస్కున్నారు. ఈ ముఖ్యమంత్రి స్ందించే 
మనసతాత్వం లేని వ్యకితా. యంత్ంగం పని చేస్తాన్నా ముఖ్యమంత్రి సాథియిలో ఉననా వ్యకితా నుంచ్ స్ందన కరువైనప్్డే ఇటవంటి పరిసిథితులు తలతుతాతయి.
* ప్రభుత్వం కంటే మీడియా లక్కలోలానే వాసతావాలున్నాయి
శ్రీ జగన్ రెడేడి కొతతా చట్టం తీస్కువచ్చరు. రైతు ఆత్మహత్య చేస్కుననా వారం రోజులోలా ప్రభుత్వం తరఫున త్రిసభ్య కమిటీ వళ్లా విచరణ జరిపి వారంలో 7 లక్షల పరిహ్రం అందచేసాతామన్నారు. 
వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్్చన తరా్వత కడప జిల్లా వా్యపతాంగా ఆత్మహత్య చేస్కుననా 170 పైచ్లుకు కౌలు రైతులోలా ఎంత మందికి మీ ప్రభుత్వం రూ. 7 లక్షల పరిహ్రం అదించ్ంది. 
ఎందుకు కొంత మందికి రూ. లక్ష చొప్్న ఆరి్ధక సాయం చేసి మమ అనిపించరు. ఎంతో మందిని సంవత్సరాలుగా ప్రభుత్వ కారా్యలయాల చుట్్ట తిప్్కుంట్ ఇబ్ంది పెడుతున్నారు. 
వాసతావానికి ప్రభుత్వం చెబుతుననా లక్కలకన్నా మీడియా మిత్రులు కౌలు రైతుల మరణాల గురించ్ నిజాయతీగా కథన్లు ప్రచురించరు. ఏ మండలంలో ఎంత మంది రైతులు ఆత్మహత్య 
చేస్కున్నారో రాశారు. ముఖ్యమంత్రి సంత పత్రిక సాక్షి మీడియాలో కూడా ప్రచురించరు. ఆయన సంత పత్రికలో వచ్్చన కథన్లకు కూడా న్్యయం చేయలేదు. ఆ వివరాలన్నా 
రేపటి రోజున సభలో బయటపెడతం. కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర అనుకోగానే శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు స్వయంగా తన సంత నిధి నుంచ్ రూ. 5 కోటలా ఇచ్చరు. వారి కుటంబం, పార్్ట 
న్యకులు ఎంతో మంది కార్యక్రమానికి సాయం చేశారు. ఇప్టి వరకు 5 జిల్లాలోలా ఈ కార్యక్రమానినా అదు్తంగా తీస్కువళ్లాం.
* సీ్టల్ ఫ్్యక్టర్కి ఒక్క ఇటకా వేసింది లేదు
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రైతంగానినా ఆదుకోవాలి. వ్యవసాయ రంగానినా ఆదుకోవడం మన బాధ్యత. ఈ రోజుకీ రాష్ట్రంలో 60 నుంచ్ 70 శాతం మంది వ్యవసాయం మీదే ఆధారపడి ఉన్నారు. 
ఈ ముఖ్యమంత్రి ఏ కారణం చేత ఇంత ఉద్సీనతతో వ్యవహరిస్తాన్నారో అర్ధం కావడం లేదు. మీరు ముఖ్యమంత్రి అయా్యక సంత జిల్లా కడపలో ఎంత మందికి ఉపాధి కలి్ంచరు? 

ఏ ఒక్క రైతుకీ అండగా నిలిచ్ంది లేదు. వ్యవసాయ రుణాలు ఇవ్వరు. వ్యవసాయ 
రంగానికి అండగా నిలబడరు. రైతు భరోసా కేంద్రాలు అంట్ రూ. 6,300 కోటలా 
ఎక్కడికి పోయాయి. ఈ రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్్వరా ఎంత మందికి న్్యయం చేశారు. 
కడపలో సీ్టల్ ఫ్్యక్టర్కి శంకుసాథిపన చేసి రెండేళ్లా ద్టింది. అక్కడ ఒక్క ఇటక 
వేసింది లేదు. మీ పాలన బాగుంటే మీ సంత జిల్లా నుంచ్ యువత ఎందుకు వలసలు 
పోతున్నారు. ఈ మూడేళలాలో ఎంత మంది యువతకు మీ ప్రభుత్వం ఉపాధి కలి్ంచ్ంది. 
రేపటి సభలో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మరినినా ముఖ్యమైన విషయాలు ప్రసాతావిసాతారు. ఈ 
ముఖ్యమంత్రి బాధ్యతరాహత్యంగా పరిపాలిస్తా సంక్షేమం పరిట గోబెల్్స ప్రచరం 
చేస్తాన్నారు. ఈ రోజు ఉదయం ఇదదిరు మహళలు తమ ఇంటివారు చనిపోతే సాయం 
అందించలేదని కాగితలు తీస్కువచ్చరు. ప్రభుత్వ కారా్యలయాల చుట్్ట ఎనినా సారులా 
తిరిగిన్ పటి్టంచుకోలేదని వాపోయారు. క్షేత్ర సాథియికి మా న్యకులు వళ్తాన్నా ఇదే 
విధమైన స్ందన వసతాంది.
* కౌలు రైతులు పాస్ బుక్ ఎల్ తెసాతారు
శ్రీ జగన్ రెడిడి ముఖ్యమంత్రి అయా్యక ఎంత మంది రైతులు ఆత్మహత్యలకు పాల్డాడిరననా 
విషయానినా ఆర్్టఐ చట్టం ద్్వరా ప్రతి ఎసీ్స కారా్యలయానికి లేఖలు రాసి సమాచరం 
తెపి్ంచుకున్నాం. ప్రతి ఒక్కరిన్ పరిశీలించ్ నిరా్ధరించుకుననా తరా్వతే జనసేన పార్్ట 
ద్్వరా సాయం చేస్తాన్నాం. ముఖ్యమంత్రి పాస్ బుకు్క ఉంద్ అని అడుగుతున్నారు. 
అసలు ఆయనకు చ్తతాశుదిది ఉంద్? కౌలు రైతుకు పాస్ బుకు్క ఉంటంద్? ఎక్కడి 
నుండి తెసాతారు? రైతు కుటంబాలోలా భరోసా నింప ఈ కార్యక్రమానికి జిల్లాలో ప్రతి 
ఒక్కరిన్ ఆహ్్వనిస్తాన్నాం. సిదదివటంలో జరిగే కార్యక్రమానినా విజయవంతంగా ముందుకు 
తీస్కువళ్దిమ”ని పిలుప్నిచ్చరు. మీడియా సమావేశంలో పార్్ట పీఏసీ సభు్యలు 
శ్రీ పంతం న్న్జీ, ప్రధాన కార్యదరుశులు శ్రీ బొలిశెటి్ట సత్యన్రాయణ, శ్రీ చ్లకం 
మధుస్దన్ రెడిడి, కార్యక్రమాల నిర్వహణ విభాగం కన్్వనర్ శ్రీ కళ్్యణం శివ శ్రీనివాస్, 
రాష్ట్ర కార్యదరుశులు శ్రీ తతంశెటి్ట న్గేంద్ర, శ్రీ ముకరం చంద్, అమల్ప్రం ఇంచరిజి 
శ్రీ శెటి్టబతుతాల రాజబాబు, పార్్ట న్యకులు శ్రీ పీవీఎస్ మూరితా, శ్రీ హసన్ బాషా, శ్రీ 
ఎం.వి.రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

నేడు
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జన సైనికుడి ఇంట భోజనం చేసిన శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్
శతఘ్నా న్్యస్:  సామాన్య కార్యకరతాను సైతం తమ కుటంబ సభు్యడిగా చూస్కొనే సంస్కృతి 
జనసేన పార్్టలో ఉంది. ఉమ్మడి కడప జిల్లాలో జరగనుననా పార్్ట అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గారి పర్యటన సందర్ంగా సిద్ధవటం గ్రామంలో చేపటే్ట కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర ఏరా్టలాను 
పార్్ట రాజకీయ వ్యవహ్రాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గారు పర్యవేక్షిస్తాన్నారు. ఈ 
సందర్ంలో సిద్ధవటం గ్రామానికి చెందిన జనసేన కార్యకరతా శ్రీ ఆవుల న్గరాజ తన ఇంటికి 
భోజన్నికి రావాలి్సందిగా కోరారు. ఆ మేరకు శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గారు శుక్రవారం మధా్యహనాం 
శ్రీ న్గరాజ ఇంటికి భోజన్నికి వళ్లారు. ఆయన కుటంబ సభు్యలతో కొంత సేప్ సంభాషించరు. 
పార్్ట కోసం ఆ జన సైనికుడు పడుతుననా తపనను మెచు్చకున్నారు.

* చేనేత రంగానికి అండగా...
జనసేన పార్్ట పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గారిని రాజంపట నియోజకవరగొం సిద్ధవటం 
గ్రామానికి చెందిన చేనేత కారి్మకులు కలిశారు. నేతననా నేసతాం పథకంలో చోట చేస్కుననా 
అవకతవకల్నా, గిట్టబాట దక్కక తము పడుతుననా ఇబ్ందులినా ఈ సందర్ంగా వారు శ్రీ మనోహర్ 
గారి దృషి్టకి తీస్కువచ్చరు. చేనేత సమస్యలను పార్్ట అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి దృషి్టకి 
తీస్కువళ్తానని, ఒక ప్రతే్యక సమావేశం ఏరా్ట చేసి సమస్యల పరిషా్కరంపై చరి్చసాతామని వారికి 
హ్మీ ఇచ్చరు. చేనేత రంగం మీద ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తాననా వారికి అండగా నిలుసాతామని 

చెపా్రు. ఈ సందర్ంగా మహళ్ చేనేత కారి్మకులు శ్రీ మనోహర్ గారిని న్లుతో సత్కరించ్, నేత చీరను బహూకరించరు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్్ట ప్రధాన కార్యదరిశు శ్రీ చ్లకం 
మధుస్దన్ రెడిడి, కార్యక్రమాల నిర్వహణ విభాగం కన్్వనర్ శ్రీ కళ్్యణం శివశ్రీనివాస్, పార్్ట నేతలు శ్రీ తతంశెటి్ట న్గేంద్ర, శ్రీ ముకరం చంద్, శ్రీ పెండా్యల హరి, శ్రీ ఎమ్.వి.రావు, శ్రీ 
రాటాల రామయ్య, శ్రీ కతితా స్బా్రాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

*సిద్ధవటం కోట సందరశున
జనసేన పార్్ట పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గారు శుక్రవారం ఉమ్మడి కడప జిల్లా, రాజంపట నియోజకవరగొంలోని చరిత్త్మక సిద్ధవటం కోటను సందరిశుంచరు. సాథినిక 
న్యకులను అడిగి కోట వివరాలు తెలుస్కున్నారు. కోటలోని బిసి్మల్లా షా ఖాద్రీ దరాగొను సందరిశుంచరు. దరాగొ పెదదిలు శ్రీ సయ్యద్ మకుదిం పీర్ గారు ప్రతే్యక ప్ర్ధనలు చేశారు.

వైయస్సార్సాపీ నండి జనసేన పార్టీలోకి కొనస్గుతున్న చేరికలు
శతఘ్నా న్్యస్: రాజానగరం నియోజవరగొం, సీతనగరం మండలం, మిరితాపాడు గ్రామం నుండి బిసి మరియు ఎసి్స సామాజిక వరాగొలకు చెందిన కార్యకరతాలు 58 మంది, వైయసా్సర్్సపీ 
పార్్ట నుండి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలు సిద్్ధంతలు మరియు జనసేన పార్్ట విధివిధాన్లు నచ్్చ రాజానగరం నియోజకవరగొ జనసేన న్యకులు బతుతాల బలరామకృష్ణ 
ఆధ్వర్యంలో జనసేన పార్్టలో చేరడం జరిగింది. వీరికి రామకృష్ణ జనసేన కండువా కపి్ మరా్యదపూర్వకంగా పార్్టలో ఆహ్్వనించడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా బలరామకృష్ణ 
మాటాలాడుతూ… వీరి చేరికతో రాజానగరం నియోజకవరగొంలో జనసేన పార్్టలో మరింత ఉత్సహం నెలకొంటంది అనడంలో అతిశయోకితా లేదని అన్నారు.
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అటాచ్మంట్ చేసిన ఆస్తులపై 
అగ్రిగోల్డ్ యాజమాన్య వ్యకుతుల 

అజమాయిషీ ఏంటి?
• ప్రభుత్వ మెతక వైఖరా…? ల్ంగుబాటా..?
• ప్రభుత్వంపై ధ్వజమెతితాన రెడిడి అప్ల న్యుడు

శతఘ్నా న్్యస్: ఏలూరు, సిఎం ఎనినాకల వాగాదిన్నినా తక్షణమే 
అమలు పరా్చలని అగ్రిగోల్డి డిపాజిటరలాకు పూరితా మొతతాలను 
చెలిలాంప్ చేయాలని అగ్రిగోల్డి కస్టమర్్స & ఏజంట్ వలేఫేర్ 
అససియేషన్ వారు నిర్వహంచ్న రండ్ టేబుల్ సమావేశానికి 
ముఖ్య అతిథిగా పశి్చమ గోద్వరి జిల్లా అధికార ప్రతినిధి, 
ఏలూరు నియోజకవరగొ ఇంచరిజి రెడిడి అప్ల న్యుడు 
పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా ఎనినాకల వాగాదిన్నినా 
తక్షణమే అమలు పరచలని ప్రభుత్వంపై రెడిడి అప్ల న్యుడు 
ధ్వజమెతతారు.
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జనవాణి కార్యక్రమాని్న విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చిన తిరుపతి జనసేన
సామాను్యడి గళం వినిపించేల్ జనసేన జనవాణి కార్యక్రమం
శతఘ్నా న్్యస్: తిరుపతి, నెలూలారు మరియు రాయలసీమ జిల్లాలలో సమస్యలతో బాధపడుతుననా ప్రజలు ఈనెల 21 వ తీదీ ఆదివారం జనసేన్నికి జనవాణి సభలో వినతి పత్లను 
అందజేయాలని జనసేన నేతలు చ్తూతారు జిల్లా అధ్యక్షులు డాక్టర్ పస్ప్లేటి హరిప్రసాద్, తిరుపతి జనసేన అసంబ్లా ఇంచర్జి కిరణ్ రాయల్, రాష్ట్ర కార్యదరిశు ఆకేపాటి స్భాషిని, పట్టణ 
అధ్యక్షులు రాజారెడిడి, బతెతాన మదుబాబు, స్మన్ బాబు, కొండా రాజమోహన్, పారుథి, లక్ష్మి, రవి, మురళ్, సాయి తదితరులతో కలిసి జనవాణి కార్యక్రమానినా విజయవంతం చేయాలని 
పిలుప్నివ్వడం జరిగింది. డాక్టర్ హరి ప్రసాద్, కిరణ్ మాటాలాడుతూ… సీఎం జగన్ అడాడిపై మా జనసేన్ని పవన్ కళ్్యణ్ బాధితులను ఆదుకోవడానికి వస్తాన్నారని వలలాడించరు. 
సాక్షాతుతా సీఎం సంత ఊరు ప్లివందులలో 14 మంది అల్గే కడప జిల్లాలో 175 మంది కౌలు రైతులు ఆత్మహత్యలు చేస్కున్నారని ఆవేదన వ్యకతాం చేశారు, సంత జిల్లాలో కౌలు 
రైతులను సీఎం జగన్ ఆదుకోలేదని విమరిశుంచరు. బాధిత కౌలు రైతులకు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆయన సంత నిధులను విరాళంగా ఇచ్్చ ఆదుకోనున్నారని కొనియాడారు. 
రాష్ట్రంలో పాలక ఎమె్మలే్యలు, ఎంపీలు ఎవరైన్ వారి సంత నిధులను కషా్టలలో ఉననా బాధితులకు ఇచ్చరా అని ప్రశినాంచరు. ఈ రాక్షస రాజ్యంలో జనం పడుతుననా కషా్టలను 
జనవాణిలో తెలియజేయవచు్చనన్నారు. తిరుమల కొండపైన, కింద తిరుపతితోపాట సీమ జిల్లాలలో బడి, గుడి ఇతర ఏ చ్ననా సమస్య అయిన్ ఈ జనవాణి సభలో అర్జిల రూపంలో 
అందజేయ వచు్చనని పిలుప్నిచ్చరు. కడప జిల్లా పర్యటనను శనివారం పూరితా చేస్కుని శనివారం రాత్రి తిరుపతిలోని తజ్ హోటల్ లో పవన్ కళ్్యణ్ బస చేసాతారని, ఆదివారం 
ఉదయం 8:30 గంటలకు సాథినిక హైవే లోని బాల్జీ డైర్ ఎదురుగా ఉననా(జిఆర్ఆర్) కనె్వన్షన్ హ్ల్ నందు జనవాణి సభను నిర్వహసాతారని ఎవరైన్ వారి సమస్యలను అర్జిల రూపంలో 
తమ జనసేన్నికి అందించవచు్చనని కోరారు. మండల సాథియిలో సమస్యలు ఉంటే జనసేన పార్్ట ఆ ప్ంతం ఇంచర్జి లకు కూడా తెలియజేయవచు్చనని తెలిపారు. అదేవిధంగా 
ఆదివారం తజ్ హోటల్ వదది నుంచ్ ఉదయం 8:30 గంటలకు భార్ రా్యల్గా పవన్ కళ్్యణ్ తో కలిసి కనె్వన్షన్ హ్ల్ కు చేరుకుంటామని జనశ్రేణులు అందరూ ఈ కార్యక్రమానినా 
విజయవంతం చేయాలని తెలియజేశారు.

శ్రీకాళహసితు నియోజకవర్గ జనసేన మీడియా సమావేశం
శతఘ్నా న్్యస్: శ్రీకాళహసితా, జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ప్రజా సమస్యల పరిషా్కర దిశగా ఏరా్ట చేసిన జనవాణి 
కార్యక్రమం తిరుపతిలో ఈ నెల 21 ఆదివారం న్డు గి.ఆర్.ఆర్ కనె్వన్షన్ హ్ల్ నందు (తిరుపతి – బెంగళూరు హైవే, బాల్జీ 
డైర్ ఎదుట) నిర్వహంచనుననా సందర్ంగా శ్రీకాళహసితా నియోజకవరగొం జనసేన పార్్ట ఇంఛారిజి శ్రీమతి వినుత కోటా మీడియా 
సమావేశం సాథినిక నివాస గృహం నందు ఏరా్ట చేశారు. ఈ సందర్ంగా ఆమె మాటాలాడుతూ శ్రీకాళహసితా నియోజకవరగొంలో 
ప్రజలు ఎదుర్కంటననా సమస్యలు పవన్ కళ్్యణ్ దృషి్టకి నేరుగా తీస్కుని వళ్లా, తద్్వరా ప్రభుత్వం దృషి్టకి మీ సమస్యలు తీస్కుని 
వళ్లా పరిషా్కరం అయే్య దిశగా ఒక మంచ్ అవకాశం, సమస్య ఎదుర్కంటననా వారు నిర్యంగా ముందుకు వచ్్చ జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ని కలిసే ఏరా్టలా చేసాతామని తెలిపారు. ప్రధానంగా గ్రామాలలో మౌళ్క వసతులు త్గు న్రు, రోడులా, డ్రైనేజీ 
కాలువలు, ఇళ్ళ సథిల్లు, పెన్షనులా, భూ కబాజిలు, శ్రీకాళహసీతాశ్వర సా్వమి దేవాలయంలో జరిగే అక్రమాలు, ఇస్క దోపిడీ, కాలుష్యం 
ఇతరత్ ఏ సమస్య అయిన్ దీర్ఘ కాలంగా పరిషా్కరం కాన్ సమస్యలు పవన్ కళ్్యణ్ దృషి్టకి తీస్కుని రావచ్చని తెలిపారు. 
ఆదివారం న్డు ఉదయం 10 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు ఈ సమావేశం జరగనుననాటలా తెలిపారు. సమస్య ఉననా 

వారు నిర్యంగా ముందుకు వచ్్చ పవన్ కళ్్యణ్ కి తెలపవచ్చని, ప్రజల నుండి నేరుగా వినతులు పవన్ కళ్్యణ్ సీ్వకరించనున్నారని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీకాళహసితా మండల 
అధ్యక్షులు దండి రాఘవయ్య, తొట్టంబేడు మండల అధ్యక్షులు కొప్ల గోపి, న్యకులు చందు చౌదరి, గిర్ష్, స్రేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

బాధితుడికి నా్యయం చేయాలని 
జనసేన డిమాండ్

శతఘ్నా న్్యస్: రామంతపూర్ న్రాయణ జూనియర్ కళ్శాల చైర్మన్ 
సరి్టఫికెటలా ఇవ్వకుండా పెట్్ట ఇబ్ందులకు తట్టకోలేక ప్రిని్సపాల్ రూమ్ లో 
ఒంటికి నిప్్ పెట్టకొని ఆత్మహత్యకు పాల్డడి విద్్యరిథి సాయి న్రాయణ 
న్్యయం చేయాలని న్రాయణ విద్్య సంసథిల చైర్మన్ ను డిమాండ్ చేసిన 
జనసేన విద్్యరిథి విభాగం న్యకులు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ప్రెసిడంట్ 
మహేష్ పెంటల, జనరల్ సక్రటర్లు తోరం స్ర్య, ద్ర ప్రణీత, కమిటీ 
మెంబెర్్స రాజేష్, మన్ష్, శ్రీనివాస్ చెనిగెల, పృథి్వరాజ్ లను అరెస్్ట చేసి 
మలక్ పట్ పోల్స్ సే్టషన్ కి తరలించ్న పోల్స్లు.

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

రిమ్సా లో జనసేన కార్పొరేటర్ మలగా రమేష్ 
బకృందం పర్యటన

రిమ్్స లో వైదయూ సేవలు అధ్వానం
రోగుల పట్ల నిర్లక్ష్ం, సమయపాలన పాటంచని వైద్యూలు, మంద్ల కొరత
ఆసుపత్రిలో పడకేసిన పారిశుద్ధష్ం, కుక్కలు స్వార విహరం
మౌళిక వసతులు, సద్పాయాలు నిల్

శతఘ్నా న్్యస్: ఒంగోలు, కార్రేట్ తరహ్లో ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో వైద్య సేవలు అందిస్తాన్నామని వైకాపా 
ప్రభుత్వం గొప్లు చెప్్కోవడమే కాని, ఆచరణలో మాత్రం అది శూన్యమని జనసేన కార్రేటర్, నగర 
అధ్యక్షులు మలగా రమేష్ ధ్వజమెతతారు. జిల్లా కేంద్రమైన రిమ్్స వైద్యశాలలో వైద్య సేవలు అధా్వనంగా 
ఉన్నాయని ఆవేదన వ్యకతాం చేశారు. జనసేన నేతలతో కలిసి శుక్రవారం మలగా రమేష్ రిమ్్స వైద్యశాలలో 
పర్యటించరు. వైద్య సేవలు అందే విధాన్నినా రోగులను అడిగి తెలుస్కున్నారు. పారిశుద్ధ్ం, వసతులు, 
మౌళ్క సదుపాలయాల కల్నలో ప్రభుత్వం విఫలం చెందిందని విమరిశుంచరు. ఈ సందర్ంగా మలగా 
రమేష్ మాటాలాడుతూ రిమ్్స లో సమస్యలు విళయతండవం చేస్తాన్నాయన్నారు. పదోడికి పెద్దిస్పత్రిగా 
ఉననా రిమ్్స పరిసిథితి నేడు అగమ్యగోచరంగా మారిందన్నారు. పద ప్రజలకు సక్రమంగా వైద్య సేవలు 
అందడం లేదని ఆవేదన వ్యకతాం చేశారు. పారిశుద్ధ్ం అధా్వనంగా ఉందన్నారు. మరుగుదొడలా పరిసిథితి 
ద్రుణంగా మారిందన్నారు. రిమ్్స ఆవరణంలో కుకు్కల బెడద వైద్యశాలకు వచే్చ ప్రజలోలా భయాందోళన 
కలిసతాందన్నారు. త్గేందుకు మంచ్న్రు కూడా దొరకని పరిసిథితి చూస్తాంటే వైకాపా పాలన ఎల్ 
ఉందో అరథిమైపోతోందన్నారు. గుండ, కేన్సర్, కీలు మారి్డి వంటి పెదది రోగాలకు వైద్య సేవలు అందడం 
లేదన్నారు. వైదు్యల కొరత వంటాడుతోందన్నారు. ఉననా వైదు్యలు సమయపాలన పాటించడం లేదని 
ధ్వజమెతతారు. జిల్లా నలుమూలల నుండి వచే్చ ప్రజలకు రిమ్్స లో సమస్యలు సా్వగతం పలుకుతున్నాయని 
ఎదేదివా చేశారు. సా్కనింగ్, ఎక్సరే తీయడంలో అలసత్వం, సమయానికి తీసే పరిసిథితి లేదన్నారు. రోగులు 
ఉండే వారుడిలోలా కొనినా చోటలా కన్సం ఫ్్యనులా కూడా తిరగడం లేదని ఆవేదన వ్యకతాం చేశారు. గత రెండు నెలల 
నుంచ్ పోలు్చకుంటే గణన్యం ఒపిల సంఖ్య పడిపోయిందన్నారు. ముందుల కొరత కూడా అధికంగా 
ఉండటంతో బయట మెడికల్ షాప్ల నుండి మందులు కొనుగోలు చేసే పరిసిథితి వచ్్చందన్నారు. ప్రభుత్వ 
వైద్యశాల రిమ్్స లో స్పర్ స్షాలిటీ వైద్య సేవలు అందిస్తాన్నామని నేతలు గొప్లు చెప్్కోవడమే తపా్, 
రిమ్్స కు వచే్చ ప్రజాన్కాని మాత్రం తిప్లు తప్డం లేదన్నారు. ఇప్టికైన ప్రభుత్వ వైద్యం పదలకు అందిలే 
రిమ్్స వైద్యశాలపై ప్రతే్యక పర్యవేక్షణ, శ్రద్ధ పెటా్టలన్నారు. రోగులకు న్్యయమైన వైద్య సేవలు, మందులు 
అందించలన్నారు. రిమ్్స ఆవరణలో పారిశుద్ధ్ం మెరుగుపడేల్ ప్రతే్యక చొరవ తీస్కోవాలన్నారు. లేదంటే 
జనసేన పక్షాన ప్రభుత్వ తీరుపై పోరాడుతోందని కార్రేటర్ మరియు జనసేన నగర అధ్యక్షులు మలగా 
రమేష్ హెచ్చరించరు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కార్యదరిశు రాయని రమేష్, కృషా్ణ, పెన్నా ప్ంతీయ కమిటీ 
సభు్యరాలు బొందిల శ్రీదేవి, నగర ప్రధాన కార్యదరుశులు మారూ్టరి మణి, పల్లా ప్రమీల, నగర కార్యదరుశులు 
గోవింద్ కోమలి, గోలకారం మనోజ్, టంగుట్రి శ్రీను, సంయుకతా కార్యదరుశులు ఆకుపాటి ఉషా, గంధం 
నరేష్, ఇంకొలులా శివయ్య, 2వ డివిజన్ అధ్యక్షులు బ్రహ్మన్యుడు, 5వ డివిజన్ అధ్యక్షులు ప్రసాద్, 8వ 
అధ్యక్షులు ఉదయ్, 12వ డివిజన్ అధ్యక్షులు కటకంశెటి్ట అనిల్, 20వ డివిజన్ అధ్యక్షులు మణి కుమార్, 
21వ డివిజన్ అధ్యక్షులు వాస్కి న్యుడు, 25వ డివిజన్ అధ్యక్షులు పోకల నరేంద్ర, 33వ డివిజన్ 
అధ్యక్షులు హరి రాయల్, 37వ డివిజన్ అధ్యక్షులు నరహరి సాంబయ్య, 41వ డివిజన్ అధ్యక్షులు పర్ణమిట్ట 
పవన్ కుమార్, 42వ డివిజన్ అధ్యక్షులు చల్లా కృష్ణ, 48వ అధ్యక్షులు వంకటేశ్వరులా, 49వ డివిజన్ అధ్యక్షులు 
మాల్్యద్రి, చెరుకూరి ఫణి కుమార్ జిల్లా కార్యనిర్వహణ కమిటి సభు్యలు బొందిల మధు, వీరమహళ కళ్్యణి, 
కోటి, అజయ్, అరాఫేన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

మెగా వైద్య శిబిరాని్న నిర్వహంచ్న 
విజయనగరం జిల్్ల చ్రంజీవి యువత

శతఘ్నా న్్యస్: విజయనగరం, మాజీ రాజ్యసభ సభు్యలు, ప్రముఖ సిన్నటలు, 
మెగాసా్టర్ చ్రంజీవి ప్టి్టనరోజు వారోత్సవాలోలా భాగంగా శుక్రవారం ఉదయం 
విజయనగరం జిల్లా చ్రంజీవి యువత మరియు అంజన్ప్త్ర చ్రంజీవి 
ప్రజాసేవాసంఘం సంయుకతా ఆధ్వర్యంలో గాజులరేగ మెయిన్ రోడ్ లో ఉననా 
న్రాయణ పబిలాక్ స్్కల్ చైర్మన్ న్రాయణరావు మాసా్టరు సహ్య సహకారంతో 
న్రాయణ స్్కల్ ఆవరణలో మెగా వైద్య శిబిరానినా జనసేన పార్్ట సీనియర్ 
న్యకులు, జిల్లా చ్రంజీవి యువత అధ్యక్షులు త్యడ రామకృషా్ణరావు(బాలు) 
నిర్వహంచరు. ప్రముఖ హ్సి్టల్ పి.జి. సా్టర్ వారి సౌజన్యంతో ఏరా్ట చేసిన 
ఈ శిబిరానికి ముఖ్యఅతిధిగా ప్రముఖ సంఘసేవకులు, వాకర్్స ఇంటరేనాషనల్ 
పెదదిలు డాక్టర్ ఎ.ఎస్. ప్రకాశరావు హ్జరై అయన మాటాలాడుతూ అభిమానులను 
సేవా దృక్ధంలో నిలిపిన ఘనత మెగాసా్టర్ చ్రంజీవికే దకు్కతుందని, చ్రంజీవి 
స్ఫేరితాతో అభిమానులు చేసిన సేవలు ఎనలేనివని అభిమానుల చేస్తాననా సేవలను 
గూరి్చ అయన కొనియాడారు. మరో వకతా న్రాయణ పబిలాక్ స్్కల్ చైర్మన్ 
న్రాయణ రావు మాసా్టరు మాటాలాడుతూ రకతాద్నం అన్నా, నేత్రద్నం అన్నా ఠకు్కన 
గురుతాచే్చది చ్రంజీవి అభిమానులేనని, అనినావరాగొల ప్రజలకు వైద్య సేవలు ఉచ్తంగా 
అందించలనే మంచ్ ఉదేదిశ్యంతో వైద్యశిబిరానినా నిర్వహంచ్న మెగాభిమానులను 
అభినందించరు. స్మారు ప్రజలు రెండువందల మందికి, స్్కల్ పిలలాలు 
ఓ రెండు వందల మందికి వైద్య పర్క్షలు నిర్వహంచ్, అవసరమైన వారికి 
మందులను పంచ్పెటా్టరు. ఈ శిబిరానికి పీ.జీ.సా్టర్ హ్సి్టల్ వైదు్యలు జనరల్ 
పీజీషియన్ డాక్టర్ భవాని, చ్లడి్రన్ స్షలిస్్ట డాక్టర్ ఎస్. మురళీమోహన్, పి.ఆర్.ఓ. 
లు స్ర్యప్రకాశరావు, అభి తదితరులు సేవలందించరు. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసేన పార్్ట సీనియర్ న్యకులు ఆద్డ మోహనరావు, జనసేన జిల్లా ల్గల్ 
సల్ అధ్యక్షులు డోల రాజేంద్రప్రసాద్, అంజన్ప్త్ర చ్రంజీవి ప్రజాసేవాసంఘం 
అధ్యక్షులు కొయా్యన లక్షష్మణ్ యాదవ్, కార్యదరిశు లోపింటి కళ్్యణ్, చ్రంజీవి 
యువత కార్యదరిశు, జనసేన న్యకులు పిడుగు సతీష్, చ్రంజీవి యువత గౌరవ 
సలహ్ద్రులు, జనసేన న్యకులు డాక్టర్ ఎస్. మురళీమోహన్,జిల్లా చ్రంజీవి 
యువత ఆరగొనైజేషన్ కార్యదరశులు జనసేన పార్్ట న్యకులు శీర కుమార్, దువి్వ 
రాము, గురుబిలిలా రాజేష్, చ్రంజీవి యువత ప్రతినిధులు గజేంద్ర, వంశీ, చ్ననా 
తదితరులు పాలుగొన్నారు.

క్రియాశీలక సభ్్యనికి భరోస్ ఇచ్చిన 
గుంటూరు జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: గుంట్రు, సాథినిక పాత గుంట్రు 8వ వారుడిలోని క్రియాశీలక 
కార్యకరతా అననాం సత్యన్రాయణ ఇటీవల రోడుడి ప్రమాదంలో గాయపడి బెడ్ రెస్్ట 
లో ఉన్నారని… విషయం తెలుస్కుని గుంట్రు నగర జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు 
నెరేళలా స్రేష్ సత్యన్రాయణని గురువారం కలసి పరామరిశుంచడం జరిగింది. 
పార్్ట తనకు అనినా విధాల్ అండగా ఉంటందని భరోసా ఇచ్చరు. త్వరగా 
కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించరు. ఈ కార్యక్రమానినా నగర ప్రధాన కార్యదరిశు యడలా 
న్గ మలేలాశ్వరరావు నిర్వహంచడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో నగర సంయుకతా 
కార్యదరిశు శీలం మోహన్, జటి్ట వంకటేశ్వరరావు, ప్లిగడడి గోపి, పి. ఫణి కుమార్ 
శర్మ, పమిడి పవన్, అననాం వంకటారరావు, ఉలవల వంకటేశ్వరరావు, సి.హెచ్. 
బాలు, జడా స్రేష్, సి.హెచ్. ప్రసాద్, మాద్స్ శేఖర్ మరియు క్రియాశీలక 
జనసైనికులు పాల్గొన్నారు.

స్గాలిప్రీతి 5వ సంస్మరణ సభలో పాల్్గన్న సిజి రాజశేఖర్
శతఘ్నా న్్యస్: స్గాలిప్రీతి 5వ సంస్మరణ 
సభలో సిజి రాజశేఖర్ మాటాలాడుతూ… వైసిపి 
పార్్ట ప్రతిపక్షంలో ఉననాప్్డు టిడిపి ప్రభుత్వం 
అధికారంలో ఉననాప్్డు ఆత్మహత్య చేసి 
చంపిన దోషులను వంట వేస్కో వస్తాందని 
విమరిశుంచ్న జగనో్మహన్ రెడిడి వైసిపి ప్రభుత్వం 
అధికారంలోకి వచ్్చన వంటనే స్గాలి ప్రీతికి 
న్్యయం చేసాతామని చ్లుక పలుకులు పలికిన 

జగన్ రెడిడి, అధికారంలోకి వచ్్చన వంటనే ఈ కేస్ ఒక్కద్రి పటి్టంచరు, కన్సం స్గాలి ప్రీతి తలిలాదండ్రులు 
సీఎం జగన్ రెడిడి అపాయింట్్మంట్ కోసం ఎనినాసారులా ఆఫీస్ చుట్్ట తిరిగి తిరిగి అలిసిపోయి, స్గాలి ప్రీతికి 
న్్యయం ఎవరు చేయరాని అరథిం చేస్కుననా స్గాలి ప్రీతి తలిలాదండ్రులు జనసేన అహనేత పవన్ కళ్్యణ్ 
ను కలిసి మీరు ఎల్గైన్ మా కూతురికి న్్యయం చేకూరా్చలని మాకు రాష్ట్ర పోల్స్లపై నమ్మకం లేదు 
కనుక సిబిఐ ఎంకె్్వర్ చేసేతా నిజాలు బయటికి వచ్్చ అసలైన దోషులకు శిక్ష పడుతుందని, స్గాలి ప్రీతి 
తలిలాదండ్రులకు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ కరూనాలుకు వస్తాన్నారని తెలుస్కొని హుటా హుటిన జీవో 
పాస్ చేసి జగన్ రెడిడి, తన సామాజిక వరాగొనికి చెందిన వారిని కాపాడుకోవడం కోసం ఈ కేస్ విషయంలో 
మాట తప్ని మడమ తిప్ని జగన్ రెడిడి మాట తపి్ మడమ తిపి్ చేతులు దులుప్కున్నారని జగన్ మోహన్ 
రెడిడికి నిజంగా మహళలపై ఎల్ంటి చ్తతాశుది్ధ ఉన్నా ఇప్టికైన్ స్గాలి ప్రీతి తలిలాదండ్రులకు న్్యయం 
చేయాలని, దోషులైన, కరూనాల్ కట్టమంచ్ రామలింగారెడిడి, స్్కల్ యజమాన్యం, మానవ మృగాలు, 
వి జన్రదిన్ రెడిడి, హర్షవర్ధన్ రెడిడి, దివాకర్ రెడిడి లచే ఆత్మహత్యకు గురైన ప్రీతి తలిలాదండ్రులకు న్్యయం 
జరగాలంటే దోషులకు శిక్ష పడాలి మరో ఆడపిలలాపై ఇల్ంటి ఆగత్యనికి పాల్డకుండా ఉండే విధంగా శిక్ష 
పడాలని జనసేన పార్్ట తరఫున కోరుచున్నామని అన్నారు.

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

పాడేరులో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్నా న్్యస్: అలూలారి సీతరామరాజు జిల్లా, పాడేరు, జి.మాడుగుల మండలంలో 
గల వివిధ పంచయతీలు, బ్రం, నురా్మతి, బోయితేలి, కుంతురలా పంచయతీల నుంచ్ 
స్మారు 100 మంది ప్రజలు స్వచ్ందంగా జనసేన అధినేత సిద్్ధంతలు, ఆశయాలు, 
లక్షా్యలు నచ్్చ జి.మాడుగుల మండల అధ్యక్షులు మసాడి భీమననా, గౌరవ అధ్యక్షులు 
తెరవడా వంకటరమణ, జనసేన న్యకులు తలేలా త్రిమూరుతాల యొక్క అద్వర్యంలో 
క్షేత్రసాథియి జనసేనపార్్ట పర్యటనలో భాగంగా శుక్రవారం జిల్లా ప్రధాన కేంద్రంలో 
గల పాడేరు జనసేనపార్్ట కారా్యలయంలో జనసేనపార్్ట అరకు పాడేరు పారలామెంట్ 
ఇన్్చర్జి డా.వంప్రు గంగులయ్య చేతుల మీదుగా జనసేన పార్్ట కండువాలతో పార్్టలోకి 
ఆహ్్వనించగా జనసేన పార్్టలో చేరారు. ఈ సందర్ంగా డా.గంగులయ్య మాటాలాడుతూ 
మీరందరు జనసేన పార్్టలో చేరడం నిజంగా ఆనందంగా ఉందని, మారు్ మన ఆదివాసీ 
ప్ంతంలో వేగంగా విసతారిసతాంది అనడానికి ఇదే నిదరశునం అని చెపా్లి, ప్రస్తాత రాక్ష 
సపాలన ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వంలో చూస్తాన్నాం గిరిజనులకు ఆయువు పట్ట,పసా, జీవో నెం 
3, చట్టం 1/70 వంటి చటా్టలకు తూటలా పొడిచ్ నేడు గిరిజన ప్ంతలోలా గిరిజనులకు 
కుల్ల మధ్య చ్చు్చ పెడుతూ ఆదివాసీ అసిథిరతకు ఆలోచన చేసతాందని ఇప్టికైన్ 
మన ఆదివాసీ ప్రజలు మారు్ కోరి జనసేనపార్్టని బలోపతం చేసి రానుననా ఎనినాకలోలా 
ఈ ప్ంతంలో మనం గెలిచ్ రాష్ట్ర రాజకీయ సమూల మారు్ కొరకు అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ కి మొదటి తోడుగా నిలుద్దిమని తెలిపారు. పాడేరు మండల అధ్యక్షులు నందోలి 
మురళీకృష్ణ మాటాలాడుతూ జనసేన్పార్్టలో రోజు చేరుతుననా న్ ఆదివాసీ ప్రజాన్కానికి 
నేను నమస్కరిస్తాన్నాను. జనసేనలో చేరడమంటే మారు్ కొరకు శా్వస ఉననాంతవరకు 
పోరాడటం గత కొన్నాళ్లాగా విధ్వంసం, విశా్వసఘాతుకం, నయవంచన వంటి వికృత 
పరిపాలనకు మీరంత ముగింప్ పలికి పవన్ కళ్్యణ్ అడుగు జాడలోలా నడవటం ప్రతి 
ఆదివాసీ తన ఆత్మ గౌరవం కోసం పోరాడటం వంటిదే నంట్ తెలిపారు. జి. మాడుగుల 
మండల అధ్యక్షులు మశాడి భీమననా మాటాలాడుతూ జనసేన పార్్ట సిద్్ధంతలు, మేనిఫెస్ట, 
ప్రజల దగగొరకు తీస్కొని వళ్్ళలని, ప్రజలలో చైతన్యం పరిజాఞానం కలిగించే అవసరం 
జనసైనికులకు ఉందని జనసేన పార్్ట బలోపతనికి జనసైనికులు కృషి చేయాలని 
తెలిపారు. అల్గే జి.మాడుగుల మండల గౌరవ అధ్యక్షులు తెరవాడ వంకటరమణ 
మాటాలాడుతూ జనసైనికులు గ్రామసాథియి నుండి మండల సాథియి వరకు నిసా్వరథింగా 
కష్టపడి పని చేసి జనసేన పార్్ట పవన్ కళ్్యణ్ ని ముఖ్యమంత్రి చేసే విధంగా కృషి చేయాలని 
కోరారుఈ కార్యక్రమంలో కుంతూరలా, నురా్మతీ, బ్రము, బోయితెలి, అరగడపలిలా, నురా్మతీ 
కొతూతారు, మదిదిగరువు, అనరా్, సల్మరంగి, తదితర గ్రామా బూలకు చెందిన స్మారు 
100 మంది పవన్ కళ్్యణ్ సిద్్ధంతలకు ఆశయాలకు ఆకరి్షతులై జనసేన పార్్ట లో చేరడం 
జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్్ట డా. వంపూరు గంగులయ్య అల్గే పాడేరు 
మండల అధ్యక్షులు నందొలి మురళీకృష్ణ, జి మాడుగుల మండల అధ్యక్షులు మశాడి. 
భీమననా, పాడేరు మండల ఉపాధ్యక్షులు సాలబు అశోక్, కిలోలా అశోక్ కుమార్, సి.హెచ్.
అనిల్ కుమార్, పాంగి స్రా్యరావు, వంతల ఈశ్వర్ రాయుడు, తలేలా త్రిమూరుతాలు, తలేలా 
కృష్ణమూరితా, కొర్ర లక్షష్మణ రావు పాల్గొన్నారు. ఈ చేరికలో కృషి చేసినటవంటి పెదదిలు 
కొఠారి పండననా, మదేల్ సమననా, ఓలేస్, జాల్చ మోహన్, కిముడు న్గేశ్వరరావు, 
బట్ట అంగధరావులకు పాడేరు అరకు పారలామెంట్ డా. వంపూరు గంగులయ్య పాడేరు 
జనసేనపార్్ట తరప్న ప్రతే్యక కృతజఞాతలు తెలిపారు.

శ్రీకకృష్ణ జనా్మషటీమి వేడుకలలో పాల్్గన్న 
పోతిన మహేష్

శతఘ్నా న్్యస్: విజయవాడ పశి్చమ నియోజకవరగొం, శ్రీకృష్ణ జన్్మష్టమి సందర్ంగా 
జనసేన పార్్ట విజయవాడ నగర అధ్యక్షులు, రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి మరియు పశి్చమ 
నియోజకవరగొ ఇన్్చర్జి పోతిన వంకట మహేష్ వివిధ వేడుకలోలా పాల్గొనడం జరిగింది.
ఈ ఏడాది శ్రీకృష్ణ జన్్మష్టమి ప్రజలు ఎంతో భకితా శ్రద్ధలతో ఆనందంగా చేస్కుంటన్నారని, 
శ్రీకృష్ణ మహ్ప్రభు భగవదీగొతలో బోధించ్న విధంగా మనుషులు సన్్మరగొంలో ఎల్ 
నడవాలో తెలిపారని. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆశీస్్సలు ప్రజలందరికీ ఉండాలని ప్రిథించరు.

• విజయవాడ కొతతాపటలోని శ్రీ వేణుగోపాల సా్వమి దేవసాథినం కమిటీ ఆహ్్వనం మేరకు 
శ్రీ వేణుగోపాల సా్వమి వారి శ్రీ కృష్ణ జయంతి మహోత్సవ వేడుకలోలా పాల్గొనడం 
జరిగింది.కమిటీ వారు మహేష్ సాదరంగా ఆహ్్వనించ్ దరశునం అనంతరం కండువా 
కపి్ సత్కరించ్ తీరథి ప్రసాద్లు అందజేశారు.

• శ్రీకృష్ణ యాదవ సంక్షేమ సంఘం విజయవాడ పశి్చమ నియోజకవరగొం యూత్ ప్రధాన 
కార్యదరిశు తుమ్మగంటి ఫణీంద్రకుమార్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహంచ్న కృష్ణ జన్్మష్టమి 
వేడుకలోలా ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొనడం జరిగింది

• ఏకలవ్య నగర్ లో శ్రీ వేణుగోపాల సేవా సమితి వారి ఆధ్వర్యంలో 7వ శ్రీకృష్ణ జన్్మష్టమి 
వేడుకలోలా నిర్వహంచరు నిరా్వహకులు ముగడ దురాగొరావు, కే కొండయ్యల ఆహ్్వనం 
మేరకు వేడుకలోలా పాల్గొనడం జరిగింది

• ఆంధ్రప్రభ కాలన్ సంట్రల్ నియోజకవరగొంలో త్రైత సిద్్ధంతము ఎన్్టఆర్ జిల్లా 
విజయవాడ శాఖ వారి ఆధ్వర్యంలో శ్రీకృష్ణ జన్్మష్టమి వేడుకలు నిర్వహంచరు 
నిరా్వహకులు తిరుపతిరావు సత్యం ఆహ్్వనం మేరకు వేడుకలోలా పాల్గొనడం జరిగింది.

• సంట్రల్ నియోజకవరగొంలో వాంబే కాలన్లో శ్రీ రాధాకృష్ణ సేవా సమితి వారి ఆధ్వర్యంలో 
శ్రీకృష్ణ జన్్మష్టమి 8వ వారి్షకోత్సవ వేడుకలోలా నిర్వహంచరు నిరా్వహకులు ఆహ్్వనం 
మేరకు వేడుకలోలా పాల్గొనడం జరిగింది.

• కృష్ణలంక తూరు్ నియోజకవరగొంలో అలులా పెదదిబా్యి అండ్ సన్ వారలా ఆధ్వర్యంలో 
శ్రీకృష్ణ జన్్మష్టమి వేడుకలోలా నిర్వహంచరు. నిరా్వహకులు అలులా శశి ఆహ్్వనం మేరకు 
వేడుకలోలా పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ముదన్ సా్టలిన్ శంకర్, పొటనారి 
శ్రీనివాసరావు, రెడిడిపలిలా గంగాధర్ ,నలలాబెలిలా కనకారావు, జలిలా రమేష్, బావిశెటి్ట శ్రీను, 
పోలిశెటి్ట శివ, ఆలమూరి శ్రీదేవి , మాకిన శ్రీనివాస్, నగేష్ బంగారు న్కరాజు, సమి 
మహేష్ పాల్గొన్నారు.

గిరిజనలకు బియ్యం అందజేసిన సరే్వపలి్ల జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్: సరే్వపలిలా 
నియోజకవరగొం ముతుతాకూరు 
మండలం ఆర్ఆర్ కాలన్కి 
ఆనుకొని ఉననా గిరిజనులకి 
సరే్వపలిలా నియోజకవరగొ 
జనసేన పార్్ట న్యకులు 
బొబే్పలిలా స్రేష్ న్యుడు 
100 కేజీలు బియ్యం 
పంపిణీ చేయడం జరిగింది. 
10 గిరిజన కుటంబాలు 
గుడిసలలో నివసిస్తా 
కరెంట లేక, తినడానికి 
తిండి కూడా దొరకన్ పరిసిథితి 

రెకా్కడితేడితే కాని డొకా్కడని కుటంబాలు, కన్సం పిలలాలకి బట్టలు కూడా తెచు్చకోలేని 
సిథితి. వారు కష్టపడి తెచ్్చన డబు్లు తినడానికి బియ్యం, వైద్్యనికే సరిపోయేటవంటి 
పరిసిథితి. వారికి కన్సం రేషన్ కారుడి గాని ఆధార్ కారుడి గాని లేకపోవడం గమన్ర్ం. 
ఈ విషయము మా దృషి్టకి రావడంతో మేము గత 4 నెలల నుంచ్ ప్రతి నెల కూడా 
రేషన్ కారుడి వచే్చంతవరకు ఆ కుటంబాలకి బియ్యం ఇసాతామని చెపి్ చెప్డం జరిగింది. 
అదేవిధంగా ఇచ్్చన మాట ప్రకారం ప్రతినెల్ ఇస్తా రావడం జరుగుతుంది. ఈ నెల 
కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వాళలాకి పూరితాసాథియిలో ప్రభుత్వం ఎప్్డైతే ఆధార్ కారుడిలు 
రేషన్ కారుడిలు అందించ్ వారికి ప్రభుత్వం నుంచ్ వచే్చ పథకాలు పూరితాసాథియిలో 
అందుతయో అప్టివరకు మేము వారికి బియ్యం ఇసాతామని చెపి్ హ్మీ ఇచ్చం. 
అదేవిధంగా ప్రతినెల్ ఇస్తాన్నాం అందులో భాగంగా ఈనెల కూడా బియ్యము పిలలాలకి 
బిస్కట్్స ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో రహం భాయ్, వీరబాబు, శ్రీహరి, పవన్ 
తదితరులు పాల్గొన్నారు.

సిద్దవటం జనసేనతో కలసి ప్రచారంలో పాల్్గన్న 
శెటిటీబతుతుల రాజబాబు

శతఘ్నా న్్యస్: ఉమ్మడి కడప జిల్లా సిదదివటంలో ఈ నెల 20 వ తేదిన జరుగు రైతు 
భరోసా యాత్రకు సిదదివటం మండలంలో సాథినిక జనసేన న్యు్కలు మరియు 
జనసైనికులతో కలసి ప్రచరంలో పాల్గొననా అమల్ప్రం నియోజకవరగొం ఇంచర్జి 
శెటి్టబతుతాల రాజబాబు. కౌలు రైతు కుటంబాలకు బసటగా నిలిచేందుకు జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ తలపెటి్టనటవంటి రైతు భరోసా యాత్ర కార్యక్రమం గురించ్ ప్రజలకు 
తెలియపరుస్తా ఇంటింటికి ప్రచరం చేయడం జరిగింది.

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

కుంటిమద్్ద జయరాం రెడిడ్ ఆధ్వర్యంలో 
“ఇంటింటా జనసేన”

శతఘ్నా న్్యస్: అనంతప్రం జిల్లా జనసేన ఉపాధ్యక్షులు ల్యర్ కుంటిమదిది 
జయరాం రెడిడి ఆధ్వర్యంలో “ఇంటింటా జనసేన” కార్యక్రమం ద్్వరా. అనంతప్రం 
నియోజకవరగొంలో న్రాయణప్రం, తపోవనం, 3వ రోడుడి, 4వ రోడుడి, 5వ రోడుడి 
కాలన్లో క్రియాశీలక సభు్యలను కలిసి వారి ఇంటికి వళ్లా క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిటలా 
అందజేస్తా, జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఏ ఆశయ సాధన కోసమైతే జనసేన 
పార్్టని సాథిపించరో… ఆ ఆశయాలను వివరిస్తా ప్రజలతో మమేకమై సాథినిక సమస్యలు 
తెలుస్కొని జనసేన పార్్ట ఆవశ్యకతను తెలియజేయడమైనది. ఈ కార్యక్రమంలో 
అనంతప్రం జిల్లా జనసేన ఉపాధ్యక్షులు ల్యర్ కుంటిమదిది జయరాం రెడిడి, 
అనంతప్రం జిల్లా ల్గల్ సల్ అధ్యక్షుడు ల్యర్ మురళీకృష్ణ, జకి్కరెడిడి ఆదిన్రాయణ, 
ల్ల్ సాబ్, కలిమిశెటి్ట రమణ, చ్రంజీవి, ఎలులాటలా మంజున్థ్ మరియు జనసేన 
న్యకులు కార్యకరతాలు పెదది ఎతుతాన పాల్గొన్నారు.

శెటిటీ నారాయణరావున పరామరి్శంచ్న మేడా 
గురుదత్ ప్రస్ద్

శతఘ్నా న్్యస్: రాజానగరం 
నియోజకవరగొం, చక్రద్్వరబంధం 
గ్రామానికి చెందిన శెటి్ట 
న్రాయణరావు తలిలా శెటి్ట సతతామ్మ 
అకాల మరణానికి చ్ంతిస్తా వారి 
కుటంబానినా పరామరిశుంచ్న 
రాజానగరం జనసేన పార్్ట 
ఇంచర్జి మేడ గురుదత్ ప్రసాద్. 
వారి కుటంబానికి జనసేన 
పార్్ట అండగా ఉంటందని 
రూపాయలు 5000 నగదు తన 

వంతు భరోసాగా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో రాజానగరం మండలం 
జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు బతితాన వంకననా దొర, వైస్ ప్రెసిడంట్ న్గవరప్ 
భానుశంకర్, యూత్ ప్రసిడంట్ స్ంకర బాబిజి, గ్రామ జనసేన పార్్ట ప్రెసిడంట్ 
ఆనందల గోవిందు, యూత్ ప్రెసిడంట్ కడిమి దురాగొ రావు గ్రామ జనసైనికులు, 
గ్రామ పెదదిలు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

ముత్్యలంపాడు వంతెన తక్షణమే మరమ్మతులు 
చేయాలి: మైలవరం జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: మైలవరం నియోజకవరగొం, జి కొండ్రు మండలం, ముత్యలంపాడులో 
ఉననాటవంటి వంతెన శిధిల్వసథికు చేరుకోవడం వలన ప్రజలకి వాహన రాక పోకలకి 
ఇబ్ంది కలుగుతుంది. దీని వలన అందరూ ఇబ్ందికి గురి అవుతున్నారు. అందువలన 
వంతెన నిరా్మణానినా వంటనే తక్షణ మరమ్మతులు చేయాలని జనసేన పార్్ట తరుప్న 
తెలియజేస్తాన్నామని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మైలవరం జనసేన పార్్ట ఇంచర్జి 
అక్కల రామమోహనరావు (గాంధీ), జి. కొండ్రు మండల పార్్ట ప్రెసిడంట్ వై.ఎల్.
నరసింహ్రావు, జనసేన న్యకులు ప్రవీణ్, న్గరాజు మరియు కార్యకరతాలు పాల్గొన్నారు.

జనసేనకు ఓటు వేసేతు మొక్కు నీరు 
పోయడం ల్ంటిద్

శతఘ్నా న్్యస్: ఆచంట నియోజకవరగొం, 
పెనుగొండ మండలం, నకా్కవారిపాలం 
గ్రామంలో విన్నాతంగా జనసేనను 
ప్రజల మధ్యకు తీస్కెళ్్ళ విధంగా 
ఆచంట నియోజకవరగొ జనసేన వివిధ 
కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతుంది. 
ఈ క్రమంలో జనసేనకు ఓట వేసేతా 
మొక్కకు న్రు వేయడం ల్ంటిది 
ఖచ్్చతంగా సామాను్యడికి న్డనిస్తాందని 
సైన్ బోరుడిలను ముద్రిచ్ వాటితో ప్రచరం 
చేయడం జరుగొతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసేన న్యకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్గొనడం జరిగింది.

క్రియాశీలక జనసైనికునికి అండగా జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్: ఆమద్లవలస నియోజకవరగొం ఆమద్లవలస మండలం కొరలాకోట 
గ్రామానికి చెందిన జనసైనికుడు ధవళ సీతరాం ఇటీవల ప్రమాద్నికి గురి కావడం 
జరిగింది. విషయం తెలుస్కుననా నియోజకవరగొ ఇంచర్జి పడాడ రామో్మహన్ రావు వారిని 
పరామరిశుంచ్, జనసేన పార్్ట ఆ కుటంబానికి అండగా ఉంటందని భరోసా ఇచ్చరు. 
అయితే సీతరాం జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ప్రంభించ్న ఆ పార్్ట క్రియాశీలక 
సభ్యత్వ నమోదు కలిగి ఉండటంతో రామో్మహన్ ఆయా భీమా సంసథిల నుండి జనసేన 
పార్్ట తరప్న 37,520 రూపాయలు విడుదల అయే్యల్ బాధ్యత వహంచరు. ఈ 
మొతతానినా చెకు్క రూపంలో ఆ కుటంబానికి నేడు వారి గ్రామంలో సాథినికుల సమక్షంలో 
అందచేశారు. అనంతరం ఆయన మాటాలాడుతూ జనసేన పార్్ట లో ప్రతి కార్యకరతాకు అనినా 
వేళలోలా పార్్ట అండగా ఉంటందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆమద్లవలస రోటర్ 
కలాబ్ అధ్యక్షులు పాత్రుని పాపారావు, పడాడ హేమలత, ఎస్.వి.ఎస్ పాఠశాల ప్రిని్సపాల్ 
ప్రతప్, అప్లన్యుడు, సరుబుజిజిలి జడీ్టీసీ అభ్యరిథి పైడి మురళీమోహన్, కార్యకరతాలు, 
జనసైనికులు పాల్గొన్నారు.

10 వేల రూపాయలు ఆరిధిక స్యమంద్ంచ్న 
యుగంధర్ పొన్న

శతఘ్నా న్్యస్: గంగాధర నెలూలారు నియోజకవరగొం, కొటా్టరే్వడు గ్రామ పంచయతీ, 
కొటా్టరే్వడు గ్రామం ఇటీవల ఆకసి్మక మరణం చెందిన గిరిబాబు కుటంబానికి జనసేన 
నియోజకవరగొం ఇంచరిజి డా. యుగంధర్ పొననా పది వేలు ఆరి్ధక సహ్యం అందించడం 
జరిగింది. వారి కుమారుడు బన్నా చదువుల భాద్యతను కూడా తీస్కోవడం జరిగింది. 
డాక్టర్ అయే్యంతవరకు, మా ప్ణం ఉననాంత వరకు కుటంబానికి అండగా ఉంటామని 
భరోసా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు 
పాల్గొనడం జరిగింది.
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జనసైనికునికి భరోస్ ఇచ్చిన మేడా గురుదత్ ప్రస్ద్
శతఘ్నా న్్యస్: రాజానగరం నియోజకవరగొం, 
చక్రద్్వరబంధం జనసైనికుడు కురుమాళ్ళ వంశీకి కాలు 
విరగడంతో బాధపడుతుననా వారిని పరామరిశుంచ్న 
రాజానగరం నియోజకవరగొ ఇంచర్జి మేడా గురుదత్ 
ప్రసాద్ వారి కుటంబానికి జనసేన పార్్ట అండగా 
ఉంటందని మాట చెపి్ రూపాయలు 5000/- 
నగదు చ్ననాపాటి భరోసాగా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ 
కార్యక్రమంలో రాజానగరం మండలం జనసేన పార్్ట 
అధ్యక్షులు బతితాన వంకననా దొర, వైస్ ప్రెసిడంట్ న్గవరప్ 
భానుశంకర్, యూత్ ప్రసిడంట్ స్ంకర బాబిజి, గ్రామ 
జనసేన పార్్ట ప్రెసిడంట్ ఆనందల గోవిందు, యూత్ 
ప్రెసిడంట్ కడిమి దురాగొ రావు గ్రామ జనసైనికులు, గ్రామ 
పెదదిలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

సీఎం పర్యటన హడావిడేనా, క్షేత్రస్థాయి సమస్యలపై 
విన్నవిస్తురా?

శతఘ్నా న్్యస్: పెడన, ఈనెల 23వ తేదీన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి 
పెడన నియోజకవరాగొనికి వస్తాననా విషయం తెలిసిందే. 
వారం రోజు నుండి మంత్రి జోగి రమేష్, అధికారులు 
వరుస సమీక్షలతో హడావిడి చేస్తాన్నారు. ముఖ్యమంత్రి 
పెడన నియోజకవరగొం రావటం సా్వగతించదగగొ విషయం. 
ముఖ్యమంత్రి కార్యక్రమాల వివరాలోలాకి వళ్తే నేతననా నేసతాం 
పథకానినా బటన్ నొకి్క లబి్ధద్రులకు ఆరిథిక సహ్యం 

అందజేసాతారని న్కుననా సమాచరం. అయితే పెడన నియోజకవరగొంలో ఎకు్కవమంది చేనేత కారి్మకులు 
ఉన్నారు. వ్యవసాయ రంగం తరా్వత ఎకు్కవమంది ఆధారపడి జీవిస్తాననా రంగం చేనేత పరిశ్రమ. 
పెడనపట్టణం, మరియు పరిసర ప్ంతలోలా ఉననా దేవాంగ, పద్మశాలి, కర్ణభకుతాల సదరులు చేనేత వృతితాపై 
ఆధారపడి జీవిస్తాన్నారు. చేనేత రంగంలో మాస్టర్ వీవర్్స మరియు ఎగుమతి దిగుమతి వా్యపారులు తప్ 
ఈ వృతితాని నము్మకుననా మిగత వారందరూ నిరుపదలే. రెకా్కడితే గాని డొకా్కడని సగటి జీవులు. చేనేత 
పరిశ్రమ ప్రధాన జిల్లాలోలా కృషా్ణ జిల్లా ఒకటి. జిల్లాలో ద్ద్ప్ 12వేల కుటంబాలు చేనేత పరిశ్రమపై 
ఆధారపడి జీవిస్తాన్నాయి. సహకార, ప్రైవేట రంగంలో చేనేత వసా్రాల ఉత్తితా జరుగుతోంది. ఏడాదికి 
ద్ద్ప్ రూ.50 కోటలా వరకు టరోనావర్ తో ఈ పరిశ్రమ నడుసతాంది. ఇక్కడ ప్రధానంగా కాటన్  చీరల 
ఉత్తితా జిల్లాలో జరుగుతోంది. చేనేత పరిశ్రమకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 11 రకాల ఉత్తుతాలకు రిజరే్వషన్  
కలి్ంచ్ంది. ఆ చట్టం ఎక్కడా అమలు కావటంలేదు. పవర్ లూమ్  రంగంలో చేనేత రకం వసా్రాలను 
తయారు చేయటంతో మారె్కట్ లో అసలైన చేనేత వసా్రాలకు డిమాండ్  తగిగొంది. చేనేతతో పోలి్చతే పవర్ లూం 
తకు్కవ ధరలకు మారె్కట్ లో అందుబాటలోకి రావటంతో చేనేతకు మారె్కటింగ్  తగిగొపోయింది. చేనేత 
పరిశ్రమను ఆదుకోవాలననా సంకల్ం ప్రభుత్వలోలా కని్ంచటంలేదు. సహకార ససైటీలకు చెలిలాంచలి్సన 
న్లు రాయితీ, పావల్వడీడి, త్రిఫ్్ట ఫండ్ , రిబేటలను పూరితాగా నిలిపివేశారు. జిల్లాలో రెండేళ్లాగా రూ.20 
కోటలాను చేనేత ససైటీలకు చెలిలాంచలి్స ఉంది. కారి్మకుల పొదుప్నకు సంబంధించ్న త్రిఫ్్ట ఫండ్ , 
ఆరోగ్యబ్మా పథకాలు కూడా నిలిచ్పోవటంతో ఆరిథిక ఇబ్ందులను ఎదుర్కంటన్నారు. నేతననా నేసతాం 
పథకం కింద జిల్లాలో ఈ ఏడాది 4,292 మందికి రూ.24వేల వంతున లబి్ధచేకూరా్చరు. గతేడాదితో 
పోలి్చతే లబి్ధద్రుల సంఖ్య 20 శాతం తగిగొంది. చేనేత మగగొం కలిగిన కారి్మకుడితో పాట ఉపవృతుతాలు, 
షెడుడి కారి్మకులకు కూడా ఆరిథిక సహ్యం అందించలని కారి్మకులు ఎప్టినుండో డిమాండ్  చేస్తాన్నారు. 
చేనేతకు సంబంధించ్ కామన్  ఫెసిలిటీ కేంద్రానినా అందుబాటలోకి తీస్కొచ్్చ న్తన డిజైనలాలో 
శిక్షణనివా్వలి. ఇందుకు ప్రభుత్వ పరంగా ప్రోత్సహకాలు అందించలి్స ఉంటంది. ఆపో్కను పటిష్ం 
చేసి సహకార ససైటీలోలాని వస్త్ర నిల్వలినా కొనుగోలు చేయాలి. యువత ఈ పరిశ్రమ వైప్ వచే్చల్ 
ప్రభుత్వపరంగా చేయూతనివా్వలి్స ఉంటంది. జిల్లాలో ట్క్్స టైల్  పార్్క  నిరి్మంచ్ చేనేత కారి్మకులు 
సంతంగా ఉత్తితా చేస్కొనేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీస్కోవాలి. చేనేత పరిశ్రమకు ఆయువుపట్టవైన 
ససైటీ వ్యవసథి పూరితాగా నిర్్వర్యం అయిపోయింది. ససైటీల దగగొర వస్త్ర నిలువలు పెరిగిపోవడంతో 
చేనేత కారి్మకులకు ససైటీలు పని కలి్ంచలేని పరిసిథితి ఏర్డింది. ప్రభుత్వం నుంచ్ రావలసిన రిబేటలా, 
ప్రోత్సహ్లు రాకపోవడం వలలా ససైటీలు ఆరిథిక ఇబ్ందులతో సతమతమవుతున్నాయి.
• చేనేత కారి్మకుల ఆత్మహత్యలపై ముఖ్యమంత్రి గారికి నివేదిక ఇసాతారా?చేనేత కారి్మకుడు కాసిన పద్మన్భ 

కుటంబం మొతతాం ఆరిథిక బాధలతో ఆత్మహత్య చేస్కుననా విషయం రాష్ట్ర వా్యపతాంగా సంచలన సృషి్టంచ్ంది. 
గూడ్రు మండలం కప్లదొడిడి గ్రామంలో ఊటకూరు స్బా్రాయుడు, భార్య ఊటకూరు పైడమ్మ అప్్ల 
బాధతో ఆత్మహత్య చేస్కున్నారు. పెడన నియోజకవరగొంలో జరిగిన చేనేత కారి్మకుల ఆత్మహత్యలు గురించ్ 
ముఖ్యమంత్రి గారికి నివేదిక ఇచ్్చ, వారి కుటంబానికి ఆరిథిక సహ్యం ఇపి్ంచవలసిందిగా జనసేన పార్్ట 
డిమాండ్ చేస్తాంది. అంతేకాకుండా ఇల్ంటి ఆత్మహత్యలు మును్మందు జరగకుండా చేనేత పరిసిథితిని 
ఆరిథికంగా బలోపతం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలియజేయవలసిందిగా విజఞాపితా.

• హసతాకళలోనె అప్రూపమైన కళ కలంకారి
పెడన కలంకారి వసా్రాలకు ప్రపంచవా్యపతాంగా డిమాండ్ ఉననాప్టికీ ప్రభుత్వపరంగా సరైన విధివిధాన్లు లేకపోవటం 
వలలా కలంకార్ పరిశ్రమ కూడా సంక్షోభంలో ఉంది. కలంకార్ పరిశ్రమ సమస్యలపై ముఖ్యమంత్రివరు్యలుకి 
తెలియజేస్తాన్నారా? ముఖ్యమంత్రి బటన్ నొకి్క తప్టలా కొటి్టనంత మాత్న చేనేత కారి్మకుల సమస్యలు తీరవు. 
జోగి రమేష్ సాథినిక శాసనసభు్యలు మరియు జిల్లా మంత్రి చేనేత కారి్మకుల సమస్యలను ప్రత్యక్షంగా ముఖ్యమంత్రి 
గారికి వివరించగలిగే మీరు కారి్మకులకు ఎంతో సహ్యం చేసిన వారవుతరు. ఒకవేళ చేనేత కారి్మకుల సమస్యలు 
డైరెక్్ట గా మీరు ముఖ్యమంత్రికి చెప్డానికి మొహమాట పడితే కన్సం చేనేత కారి్మకులకు లేద్ మాల్ంటి 
వ్యకుతాలకు అవకాశం కలి్ంచవలసిందిగా విజఞాపితా చేస్తాన్నామని పెడన నియోజకవరగొ జనసేన న్యకులు ఎస్ వి 
బాబు అన్నారు.

మంద్బాబుల ఆగడాలకు మహళలలో 
భయాందోళనలు

శతఘ్నా న్్యస్: మదనపలలా, మందుబాబులు ఆగడాలు శృతి 
మించుతున్నాయి. విచ్చలవిడిగా బహరంగ ప్రదేశాలోలా మద్యం తగుతూ 
రాకపోకలు సాగించే వారికి ఇబ్ందులు కలిగిస్తాన్నారు. బడి, గుడి అనే 
భయం లేకుండా విచ్చలవిడిగా ప్రవరితాస్తాన్నారు. మహళలైతే ఒంటరిగా 
వళలాడానికి భయపడుతున్నారు. కొనినా ప్ంతలు అయితే బారులా తరహ్లో 
ద్రులు నిలయంగా మారాయి. ఈ మారాగొలోలా జనం రావడానికి 
భయపడుతూ ప్రత్యమానాయద్రులు వతుకు్కంటన్నారు. మద్యం తగే 
వారి విచ్చలవిడితన్నికి అడుడికట్ట వేసేవారే లేకపోయారు. అననామయ్య 
వైయసా్సర్ జిల్లాలో మందుబాబులు ఆగడాలకు అడుడి అదుప్ లేకుండా 
పోయింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు మైద్న్లు మారె్కట్ యారుడిలు బైపాస్ 
రోడులా ఖాళీ ప్ంతలను మందుబాబులు తమ అడాడిగా చేస్కుంటన్నారు 
దీనికి కారణం జన్వాస ప్ంతలలో మద్యం షాప్లు ఉండటమే, ప్రజల 
ప్ణాలతో చెలగాటమాడుతూ ప్రభుత్వం సము్మ చేస్కుంటంది. కాన్ 
ప్రజా రక్షణ కోసం ఎటవంటి చర్యలు చేపట్టలేదు. ఇకనుండి అయిన్ 
స్ందించ్ ప్రజావాసాల మధ్య మద్యం షాప్లు లేకుండా చూడాలి్సన 
బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉందని జనసేన పార్్ట తరఫున డిమాండ్ 
చేస్తాన్నామని చ్తూతారు జిల్లా జనసేన పార్్ట ప్రధాన కార్యదరిశు ద్రం అనిత 
అన్నారు.

ప్రజా సమస్యలు ప్రభ్త్వం దకృష్టీకి: 
రేఖగౌడ్

రాయలసీమ తిరుపతిలో జనవాణి
తిరుపతిలో జరిగే జనవాణి కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేయాలని 
పిలుపునిచ్చిన రేఖ గౌడ్
శతఘ్నా న్్యస్: ఎమి్మగన్రు, రాయలసీమలో ప్రజలు ఎదుర్కంటననా 
సమస్యలను ప్రభుత్వం దృషి్టకి తీస్కెళ్లా పరిష్కరించేందుకు 21వ తేదీన 
ఆదివారం రోజు జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ నిర్వహంచే 
జనవాణి కార్యక్రమానినా ప్రజలు సది్వనియోగం చేస్కోవాలని జనసేన 
పార్్ట రాష్ట్ర మహళ సాధికారిత ఛైర్మన్ ఎమి్మగన్రు నియోజకవరగొ 
ఇంచరిజి రేఖగౌడ్ పిలుప్నిచ్చరు. సామాను్యడి గళం ప్రభుత్వనికి 
వినిపించేల్ రాయలసీమ జిల్లాల ప్రజలు ఎదుర్కంటననా సమస్యలను 
జనవాణి కార్యక్రమంలో పాల్గొని నేరుగా జనసేన పార్్ట అధినేతకు ఇసేతా 
ప్రజల వదది నుంచ్ వచ్్చన సమస్యలు ప్రభుత్వం దృషి్టకి తీస్కోపోవడానికి 
జనసేన పార్్ట తరప్న ప్రతే్యక యంత్ంగం కృషిచేస్తాందని ప్రజలు 
ఈ నెల 21 వ తేది ఉదయం 10 గంటలలోప్ తిరుపతిలో గల 
జి.ఆర్.ఆర్ కనె్వన్షన్ హల్ నందు హ్జరై కార్యక్రమానినా సది్వనియోగం 
చేస్కోవాలన్నారు. ఎమి్మగన్రు నియోజకవరగొంలోని ఎమి్మగన్రు, 
నందవరం మరియు గోనెగండలా మండల్లోలా ఏ విధమైన సమస్య ఉన్నా 
తమ దృషి్టకి తీస్కురావాలని కోరారు. తమ దృషి్టకి వచ్్చన సమస్యని 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ దృషి్టకి తీస్కువళ్లా పరిషా్కరం అయే్య 
విధంగా కృషి చేసాతామని తెలిపారు.
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