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మీ బూతుల వల్ల ప్రజల బాధలు తీరవు
* ఉన్నతమైన కృష్ణా జిల్లాలో ప్రజాప్రతినిధులు అనుసరిస్తున్న ఈ సంస్ృతి అత్ంత హేయం
* ప్రజలు రోడ్డు లేక, ఉపాధి లేక, ఆస్పత్రులోలా మెరుగైన సేవలు లేక అల్లాడ్తున్్నరు
* బూతు పురాణం కట్టిపెట్టి అభివృద్దిపై దృష్టి సారించాలి
* రాష్టంలోని రైతులు అత్ంత దీనమైన స్థితిలో ఉన్్నరు
* జనసేన పార్టి ఎపుపుడూ ప్రజాపక్ం వహిస్తుంద్
* గుడివాడలో విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడిన జనసేన పార్టి పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్ 

శతఘ్్న న్్స్: ‘ముఖ్మంత్రి ప్రాపకం కోసమో.. రాజకీయ 
కక్తోనో బూతులు మాట్లాడితే ప్రజలు హరి్షంచరు. ఏ మాత్ం 
ప్రజలకు ఉపయోగపడని బూతుల వలలా ప్రజల కష్టిలు, బాధలు 
తీరవు. నోట్కి ఏద్ వసేతు అద్ మాట్లాడి ఎదుట్వారిపై మానస్క దాడి 
చేసేందుకు ఎమె్మలే్లను ప్రజలు ఎను్నకోవడం లేద’ని జనసేన 
పార్టి రాజకీయ వ్వహారాల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్ 
అన్్నరు. ప్రమాదవశాతుతు మరణంచిన జనసేన పార్టి క్రియాశీల 
కార్కరతుల కుటంబ సభ్్లకు పార్టి నుంచి ప్రమాద బీమా 
చెకు్లను ఇచే్చందుకు ఉమ్మడి కృష్ణాజిల్లా, గుడివాడ విచే్చస్న 
ఆయన మంగళవారం రాత్రి విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు. 
ఈ సందర్ంగా శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గారు మాట్లాడ్తూ “కృష్ణా 
జిల్లా పేరు చెబితే ఎందరో కవులు, మరందరో రచయితలు, 

ఇంకందరో మహానుభావులు టకు్న గురుతుకొసాతురు. ఇక్డి ప్రజల భాష, సంస్ృతి ఎంతో ఆదర్ంగా ఉంటంద్. గతంలో రాజకీయ న్యకులు సైతం అంతే హందాగా 
వ్వహరించేవారు. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంత ప్రజా ప్రతినిధులు మాత్ం బూతులతో ఇతరులను ఇష్టినుసారం తిటటిడానికే ఎకు్వ ప్రాధాన్మిస్తున్్నరు. దీనివలలా ప్రజల సమస్లు ఏ 
మాత్ం తీరవు. మీకు వ్కితుగత కారణాలు, ఇతర రాజకీయ అంశాలు ఉంటే దాని్న వేరే విధంగా వ్కతుపరిచేందుకు అనేక మారాగాలు ఉన్్నయి. సాధారణ ప్రజలు సైతం వినలేని 
భాషను ఉపయోగిస్తు రాజకీయ విమర్లు అనుకోవడం మీకే స్గుగాచేట. జనసేన అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు గుడివాడలో గతంలో పర్ట్ంచినపుపుడ్ రోడ్లా ఎల్ ఉన్్నయో 
ప్రస్తుతం కూడా అల్గే కనిపిస్తున్్నయి. జనసేన పార్టి ఆధ్వర్ంలో నిర్వహించిన డిజిటల్ కా్ంపెయిన్ కు ఈ ప్రాంతం నుంచి మంచి సపుందన వచి్చంద్. ఎక్డికి వెళ్లాన్ 
గోతులు పడిన రోడ్లా సా్వగతం పలుకుతున్్నయి. గుడివాడ నియోజకవరగా ప్రజలకు పైవంతెన సమస్ ఉంద్. అల్గే ఇక్డి యువత నిరుద్్గ సమస్తో బాధపడ్తున్్నరు. ఈ 
ప్రాంతంలో పర్ట్స్తున్న సందర్ంగా మహిళలు సైతం ఇక్డ కనీస పరిశ్రమలు వసేతు తమకు ఉపాధి కలుగుతుందని స్చించడం అబ్బురపరిచింద్. ఇక్డి ప్రజలకు తమకు 
ఏం కావాలో అవగాహన ఉంద్. కేవలం తమ పిలలాలను ఇంటర్ వరకు చద్వించి మానిపుంచేస్తున్్నమని , వారు ఉన్నత చదువులు చద్విన్ సరే ఇక్డ ఉపాధి లభించడం లేదని 
వాపోతున్్నరు. దీనిపైన సాథినిక శాసనసభ్్లకు ఏమాత్ం శ్రద్ధ లేదు. ఎపుపుడ్ చూస్న్ బూతులు, అసాంఘ్క కార్కల్పాలను నిర్వహిస్తు ఫేమస్ కావడానికి, ముఖ్మంత్రి 
దగగార శభాష్ అనిపించుకోవడానికి మాత్మే ప్రాధాన్మిస్తున్్నరు. గుడివాడ నియోజకవరగాంలో అభివృద్్ధ పూరితుగా కుంటపడింద్. ప్రజల కోసం నిత్ం పోరాడందుకు వారి 
సమస్లు తీరే్చందుకు జనసేన పార్టి ఎలలాపుపుడ్ స్ద్ధంగా ఉంటంద్. ప్రజా సంక్షేమమే జనసేన పార్టి విధానం.
* కొందరికేన్ సంక్షేమం
సంక్షేమ ప్రభ్త్వం అని చెపుపుకుంటన్న వైసీపీ ప్రభ్త్వం సంక్షేమ పథకాల అమలులోన్ వక్రబ్ద్్ధని చాటతోంద్. తమ అనుకునే వారికి ఒకల్, ఇతర పార్టి సానుభూతిపరులకు 
మరోల్ సంక్షేమాని్న అమలు చేసతుంద్. ఇటీవల ప్రమాదవశాతుతు మృతి చెంద్న జనసేన క్రియాశీల కార్కరతు భార్కు సైతం వితంతు ఫంచను ఇవ్వడానికి ఈ ప్రభ్త్్వనికి మనస్ 
రావడం లేదు. మరోపక్ రాష్టంలో రైతులు వేదనతో ఉన్్నరు. వారికి అవసరమైన ఏ సహాయం ప్రభ్త్వం నుంచి అందడం లేదు. రాష్ట ప్రభ్త్వం తీస్కువచి్చన రైతు భరోసా 
కేంద్రాలు సైతం అత్ంత దీనంగా కనిపిస్తున్్నయి. వాట్ పని తీరు మర్ తీస్కటటిగా తయారైంద్. కేవలం రైతు భరోసా కేంద్రాల కోసం రూ.6 వేల కోటలా రూపాయలు ఖరు్చపెట్టిన 
ప్రభ్త్వం తరా్వత రైతులకు వాట్ వలలా అందుతున్న ప్రయోజనం ఏమిట్ అన్నద్ మాత్ం పట్టించుకోవడం లేదు. గడిచిన మూడళలా కాలంలో రాష్టంలో ఏకంగా మూడ్ వేల మంద్ 
కౌలు రైతులు ఆత్మహత్లకు పాలపుడడం అత్ంత బాధాకరం. ముఖ్మంత్రి సంత నియోజకవరగాం పులివెందులలోనే 46 మంద్ కౌలు రైతులు ఆత్మహత్లకు పాలపుడడం 
కలచివేస్ంద్. వారిని ఆదుకునే విషయంలోన్, ఆత్మహత్లను నివారించే విషయంలోన్ ప్రభ్త్వ సపుందన శూన్ం. జనసేన పార్టి కౌలు రైతుల కుటంబాలకు అండగా 
నిలిచేందుకు చేపట్టిన కౌలు రైతు భరోసా యాత్ దా్వరా ఎనో్న బతుకు వెతలు మాకు కనిపించాయి. క్షేత్సాథియిలో రైతు పడ్తున్న ఆవేదన కళ్ళకు కట్టింద్. దీనిపై రాష్ట ప్రభ్త్వం 
దృష్టి పెటటికపోతే రైతుల ఆగ్రహం చవిచూడక తపపుదు. ప్రతి ప్రజా సమస్ను ప్రభ్త్వం దృష్టికి తీస్కు వెళలాందుకు జనసేన పార్టి కచి్చతంగా కృష్ చేస్తుంద్. ప్రభ్త్్వనికి ప్రజల 
వేదన వినిపించేల్ ప్రజాసా్వమ్ పద్ధతిలో సమస్లను వారి ముందు ఉంచుత్ం. జనసేన పార్టి చేపట్టిన జనవాణ కార్క్రమానికి రాష్టం నలుమూలల నుంచి మంచి సపుందన 
వచి్చంద్. వాట్ని ఓ పద్ధతి ప్రకారం ప్రభ్త్వ శాఖలకు పంపి పరిష్్రమయ్్ ఏరాపుటలా చేస్తున్్నం. స్వయంగా శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు వచి్చన రండ్ వేల అర్జీలపై ప్రతే్కంగా 
ఉతతురాలు రాస్ వాట్ని పరిష్రించేల్ చూడాలని ప్రభ్త్వ ఉన్నత్ధికారులను కోరారు. మొదట్ నుంచి జనసేన పార్టి ప్రజాపక్మే. వారి కోసం నిత్ం ఆలోచించే పార్టి జనసేన 
పార్టి” అని శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గారు అన్్నరు. ఈ సమావేశంలో పార్టి కృష్ణా జిల్లా అధ్క్షుడ్ శ్రీ బండ్రెడిడు రామకృషణా, మత్స్యకార వికాస విభాగం ఛైర్మన్ శ్రీ బొమి్మడి న్యకర్, 
కార్క్రమాల నిర్వహణ కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ కళ్్ణం శివ శ్రీనివాస్, పార్టి నేతలు శ్రీ బండి రామకృషణా, శ్రీ పాలంకి సారథి బాబ్, శ్రీ పాలంకి మోహన్ బాబ్, శ్రీ బి.వి.రావు, శ్రీ 
సందు పవన్ తద్తరులు పాల్గాన్్నరు.
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పారదర్శక పాలన అంటారు.. బటన్లు నొక్కుతారు
•క్షేత్ సాథియిలో పార్టిలు, కుల్ల పేరిట వివక్ చూపుత్రు
•వైసీపీ పాలనలో గ్రామ సాథియిలో వివక్ గూడ్కటటికుపోయింద్
•గ్రామాలు, రైతుల మధ్ చిచు్చ పెడ్తున్్నరు
•ఇలులా కూలితే జనసేన సభ్్డని వివక్ చూపారు
•చలలాపలిలాలో జనసేన క్రియాశీల సభ్్డి కుటంబాని్న పరామరి్ంచిన శ్రీ న్దండలా మనోహర్
•పార్టి తరఫున రూ. 5 లక్ల బీమా చెకు్ అందచేత
శతఘ్్న న్్స్: ‘పారదర్క పరిపానల అంట్రు.. బటనులా నొకు్తున్్నమంట్రు.. క్షేత్ 
సాథియిలో మాత్ం మీరు ఏ పార్టి.. మీరు ఏ కులం అని వివరాలు తెలుస్కుని మర్ వివక్ 
చూపుత్రు. గ్రామ సాథియిలో గూడ్కటటికున్న వివక్తో పేదలు ఇబబుందులు పడ్తున్్నరు. 
ముఖ్మంత్రి మాత్ం అదు్త పాలన చేస్తున్్నమంటూ ప్రజలి్న మభ్పెడ్తున్్నర’ని 
జనసేన పార్టి రాజకీయ వ్వహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గారు సపుషటిం 
చేశారు. అభివృద్్ధని అటకకి్ంచిన ఈ ప్రభ్త్వం గ్రామాల మధ్, రైతుల మధ్ కూడా చిచు్చ 
పెడ్తోందన్్నరు. ఇదేన్ మీ అదు్త పాలన అని ప్రశి్నంచారు. మంగళవారం కృష్ణా జిల్లా, 
అవనిగడడు నియోజకవరగాం పరిధిలోని చలలాపలిలా మండల కేంద్ంలో ఇటీవల జరిగిన రోడ్డు 
ప్రమాదంలో మృతి చెంద్న పార్టి క్రియాశీలక సభ్్డ్ శ్రీ మెండ్ దొరబాబ్ కుటంబాని్న 
పరామరి్ంచారు. ఇలులా కూడా కూలిపోయి దుర్ర పరిస్థితులోలా ఉన్న ఆ కుటంబానికి 

ధైర్ం నింపారు. శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు పంపిన రూ. 5 లక్ల బీమా చెకు్ను దొరబాబ్ భార్ శ్రీమతి జ్్తికి అందచేశారు. అతని కుమారతు చదువు బాధ్తను, కూలిన ఇంట్ సాథినంలో 
ఇలులా కట్టించి ఇచే్చ బాధ్తను పార్టి తీస్కుంటందని హామీ ఇచా్చరు. అనంతరం జరిగిన మీడియా సమావేశంలో శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గారు మాట్లాడ్తూ “మా పార్టి క్రియాశీలక 
సభ్్డ్ శ్రీ దొరబాబ్ అకాల మరణం బాధించింద్. దేశంలో ఏ పార్టి చేయని విధంగా పార్టి సభ్్లకు జనసేన అండగా నిలుసతుంద్. ప్రమాదవశాతుతు మా కార్కరతులు చనిపోయినపుపుడ్ 
పార్టి న్యకత్వం మొతతుం కలస్ వచి్చ ఆ కుటంబానికి శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు పంపిన బీమా చెకు్ అందచేస్ ధైర్ం నింపాం. వారి స్థితిగతులు మమ్మలి్న కద్లించాయి.
•జనసేన సభ్్డని ఇలులా ఇవ్వలేదు
కుటంబం పెదది ద్కు్ను కోలోపుయిన పరిస్థితులోలా ఇలులా కూలిపోతే.. వైసీపీ ప్రభ్త్వం వివక్తో ఆ కుటంబాని్న ఆదుకోలేకపోయింద్. ఓ నిరుపేద కుటంబాని్న ఆదుకోలేనపుపుడ్ ఈ 
ముఖ్మంత్రి ఎందుకు, రూ. లక్ కోటలా బడ్జీట్ ఎందుకు? ఈ ప్రభ్త్వం చేసే ప్రచారంలో తపపు పారదర్కత ఎక్డా కనబడడం లేదు. కేవలం జనసేన పార్టి అనే కారణంతో ఇలులా 
కట్టించలేదు. క్షేత్ సాథియిలో ఇంత దారుణ పరిస్థితులు ఉంటే ముఖ్మంత్రి గారు పదే పదే అదు్త పాలన అని చెబ్త్రు. గ్రామ సాథియిలో ఉన్న వివక్ను మభ్పెట్టి అదు్త సంక్షేమ 
కార్క్రమాలు జరుగుతున్్నయని ప్రజలకు చెబ్తున్్నరు. గ్రామాల మధ్. చివరికి రైతుల మధ్ చిచు్చ పెట్టిరు. రైతులి్న ఏ కులం అని అడ్గుతున్్నరు. ఏ పార్టి అని అడ్గుతున్్నరు. 
ఇంతకంటే దారుణం ఏముంద్? బ్రిటీష్ కాలం న్డ్ ఏరాపుట చేస్న ల్కులు ఆధునీకరించమని అవనిగడడు ప్రాంతం రైతులు ఎపపుట్ నుంచో అడ్గుతున్్నరు. కొంత మంద్ రైతులకే 
ఇనుపుట్ సబి్సడి ఇస్తున్్నరు. కొంత మంద్ రైతులకే పిండి, ఎరువులు ఇస్తున్్నరు.
•ఈ ప్రాంతం రైతుల మీద వివక్ ఎందుకు?
గ్రామ సాథియిలో ఉన్న వివక్ని మభ్పెట్టి అదు్త సంక్షేమం అద్తు కార్క్రమాలు జరుగుతున్్నయిని పదే పదే ప్రచారం చేస్కుంటన్్నరు.. గ్రామాల మధ్, రైతుల మధ్ చిచు్చ 
పెట్టిరు. రైతులి్న మీరు ఏ కులం అని అడ్గుతున్్నరు ఏ పార్టి అని అడ్గుతున్్నరు. తరాలుగా అడ్గుతున్న సమస్ ల్కుల గురించి ప్రసాతువించారు. బ్రిటీష్ కాలం న్ట్ ల్కులు 
ఇపపుట్కీ ఆధునీకరించలేదు. ఇక్డ మూడ్ పంటలు పండించే రైతులకు అండగా నిలవాలి్సంద్పోయి వివక్ చూపడం బాధాకరం. జనసేన పార్టి బలమైన రాజకీయ పార్టిగా ప్రజల 
గళం వినిపిస్తుంద్. 22ఏ చుక్ల భూముల సమస్ జనవాణ కార్క్రమంలో శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారి దృష్టికి వచి్చంద్. ఈ సమస్ను ఇపపుట్కే ప్రభ్త్వంలో సంబంధిత శాఖ దృష్టికి 
తీస్కువెళలాడం జరిగింద్. వారంలో సపుందన రాకుంటే సమస్ మీద జనసేన పార్టి తరఫున ఓ నిరణాయం తీస్కుని పోరాటం చేసాతుం. దురదృషటికర పరిస్థితులోలా నివస్స్తున్న మా పార్టి 
సభ్్డ్ శ్రీ దొరబాబ్ కుటంబానికి అండగా నిలుసాతుం. వారికి మా బాధ్తగా చక్ట్ గృహాని్న ఏరాపుట చేసాతుం. బిడడుల చదువులకు అండగా నిలుసాతుమన్్నరు.
•జీవించి ఉన్నంతకాలం శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ కి రుణపడి ఉంట్ం
‘కష్టిలోలా ఉన్న వారిని శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు ఆదుకుంట్రని... పార్టి కార్కరతులను కుటంబ సభ్్లుగా సీ్వకరించి అండగా నిలుసాతురని శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారి గురించి విన్్నం. ఇపుపుడ్ 
ప్రత్క్ంగా చూస్తున్్నం. భరతు చనిపోయి, ఇలులా కూలిపోయి పీకలోలాతు కష్టిలోలా ఉన్న మా కుటంబానికి శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారే ద్క్యా్రు. పార్టి కోసం పని చేస్నందుకు ఈ విధంగా 
ఆదుకుంట్రని కలలో కూడా ఊహించలేదు. శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారికి మా కుటంబం మొతతుం జీవించి ఉన్నంత కాలం రుణపడి ఉంట్ం’ అని అవనిగడడు నియోజకవరగాం, చలలాపలిలా 
మండల్నికి చెంద్న పార్టి క్రియాశీలక సభ్్డ్ శ్రీ మెండ్ దొరబాబ్ భార్ శ్రీమతి జ్్తి చెపాపురు. పార్టి అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. పార్టి ఇచి్చన ధైర్ంతో 
ముందుకు వెళ్తుమని చెపాపురు. ఈ సందర్ంగా ఘంటసాల, చలలాపలిలా మండల్ల నుంచి 70 మంద్ శ్రీ మనోహర్ గారి సమక్ంలో జనసేన పార్టిలో చేరారు. ఈ కార్క్రమంలో పార్టి జిల్లా 
అధ్క్షులు శ్రీ బండ్రెడిడు రామకృషణా, కార్క్రమాల నిర్వహణ రాష్ట కనీ్వనర్ శ్రీ కళ్్ణం శివ శ్రీనివాస్, ఉపాధ్క్షులు శ్రీ మతితు వెంకటేశ్వరరావు, శ్రీ బొలియశెట్టి శ్రీకాంత్, పార్టి న్యకులు 
శ్రీ మండలి రాజేష్, శ్రీమతి రావి సౌజన్, శ్రీ త్డిశెట్టి నరేష్, శ్రీ గాజుల శంకరరావు, శ్రీ సనకా ప్రసాద్, శ్రీ కాసరలా ఫణవంశీ, శ్రీమతి లక్ష్మీ సరస్వతి, పార్టి జిల్లా కార్వరగాం సభ్్లు, 
జిల్లా కార్క్రమాల నిర్వహణ కమిటీ సభ్్లు, అవనిగడడు నియోజకవరాగానికి చెంద్న ఆరు మండల్ల అధ్క్షులు పాల్గాన్్నరు.
•కతుతులవారిపాలంలో రూ. 5 లక్ల ఆరి్ధక సాయం
పెడన నియోజకవరగాం, గూడూరు మండలం, కతుతులవారిపాలం గ్రామానికి చెంద్న జనసేన పార్టి క్రియాశీలక 
సభ్్డ్ శ్రీ పన్నమనేని వీర న్గాంజనేయులు ఇటీవల జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంతో మృతి చెందారు. కృష్ణా 
జిల్లా పర్టనలో పార్టి పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గారు కతుతులవారిపాలంలోని అతని ఇంట్కి వెళ్లా 
కుటంబ సభ్్లను పరామరి్ంచారు. ఆ ఇంట తండ్రి తనయులు కొద్ది నెలల తేడాతో మృతి చెంద్న విషయం 
తెలుస్కుని బాధ పడాడురు. శ్రీ న్గాంజనేయులు తలిలా శ్రీమతి శివన్గమలేలాశ్వరిని ఓదారా్చరు. పార్టి క్రియాశీలక 
సభ్్లకు అంద్ంచే రూ. 5 లక్ల రూపాయల బీమా చెకు్ను ఆమెకు అందచేశారు. భవిష్తుతులో ఎల్ంట్ 
ఇబబుంద్ వచి్చన్ పార్టి తరఫున ఆ కుటంబానికి అండగా ఉంట్మని భరోసా ఇచా్చరు. ఈ కార్క్రమంలో పార్టి 
జిల్లా అధ్క్షులు శ్రీ బండ్రెడిడు రామకృషణా, కార్క్రమాల నిర్వహణ విభాగం కనీ్వనర్ శ్రీ కళ్్ణం శివశ్రీనివాస్, పార్టి 
న్యకులు శ్రీ పోతిన వెంకట మహేష్, శ్రీ బండి రామకృషణా, శ్రీ బతితున హరి రామ్, శ్రీ పండమనేని శ్రీనివాస్, శ్రీ 
ఎస్.వి.బాబ్, శ్రీ యడలాపలిలా రామ్ స్ధీర్, పెడన నియోజకవరగా న్యకులు, కార్కరతులు పాల్గాన్్నరు.

సికింద్రాబాద్ అగ్ని ప్రమాదిం తీవ్ర విచారకరిం
శతఘ్్న న్్స్: స్కింద్రాబాద్ లోని ఓ హోటల్ లో చోట చేస్కున్న అగి్న ప్రమాదంలో ఎనిమిద్ మంద్ మృతి చెందారని తెలిస్ ఆవేదనకు 
లోనయా్నని జనసేన పార్టి అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఇతర రాష్్రాల నుంచి వచి్చన పర్టకులు ఈ 
విధంగా ప్రమాదం బారినపడి ప్రాణాలు కోలోపువడం దురదృషటికరం. మృతుల కుటంబాలకు న్ ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియచేస్తున్్నను. 
అగి్న ప్రమాదంలో పలువురు క్తగాత్రులయా్రని, కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని సమాచారం అంద్ంద్. వారికి మెరుగైన వైద్ 
సేవలు అంద్ంచాలని తెలంగాణ రాష్ట ప్రభ్త్్వనికి విజ్ఞపితు చేస్తున్్నను. మృతుల కుటంబాలను, క్తగాత్రులను ఆరిథికంగా ఆదుకోవాలని 
కోరుతున్్నను. పర్టకంగా, వాణజ్పరంగా, ఐటీ రంగంలో ముందుకు వెళ్తున్న తెలంగాణ రాజధానిలో ఇటవంట్ ప్రమాదాలకు త్వు 
లేకుండా హోటల్్స, బహళ అంతస్తుల భవన్లోలా ఎపపుట్కపుపుడ్ అగి్నమాపక, ఇతర రక్ణ తనిఖీలు చేయించాలని తెలంగాణ రాష్ట ఐటీ, 
పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీ క.ట్.ఆర్. గారికి స్చిస్తున్్ననని శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ తెలిపారు.

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

పార్టీ  పటిషటీ త కోసం సమైక్ంగా శ్రమంచండి
* నెలిలామరలా నియోజకవరగాం శ్రేణులతో జనసేన పీఏసీ సభ్్లు శ్రీ కొణదల న్గబాబ్
* “న్ సేన కోసం.. న్ వంతు..”కు న్యకులు, వీర మహిళలు, జనసైనికులు రూ. 4 లక్లు అందజేత

శతఘ్్న న్్స్: పార్టి కార్క్రమాలోలా నియోజకవరగాంలోని ప్రతీ జనసైనికుడ్, వీర మహిళను 
భాగసా్వములను చేస్తు పార్టి పట్షటిత కోసం అందరూ సమైక్ంగా శ్రమించాలని నెలిలామరలా 
నియోజకవరగాం శ్రేణులకు జనసేన రాజకీయ వ్వహారాల కమిటీ సభ్్లు శ్రీ కొణదల 
న్గబాబ్ గారు స్చించారు. “న్ సేన కోసం.. న్ వంతు..” కార్క్రమంలో భాగంగా 
నెలిలామరలా నియోజకవరగాంలోని న్యకులు, వీర మహిళలు, జన సైనికులు సమిష్టిగా రూ. 4 
లక్లు చెకు్ రూపంలో శ్రీ న్గబాబ్ గారి చేతుల మీదుగా జనసేన పార్టికి అందజేసారు. 
ఈ సందర్ంగా జరిగిన సమావేశంలో న్గబాబ్ గారు మాట్లాడ్తూ.. జనసేన పార్టిని 
గెలిపించుకోవాలి అనే బలమైన అభిప్రాయం ప్రజలోలా రోజు రోజుకు పెరుగుతోందని, ప్రజల 
అభిప్రాయానికి అనుగుణంగా జనసేన న్యకులు, వీర మహిళలు, జన సైనికులు క్షేత్ 
సాథియిలో ప్రజలతో మమేకమై పార్టి బలోపేతం కోసం కృష్ చేయాలని సపుషటిం చేసారు. 
ఎని్న ఒడి దుడ్కులు ఎదురైన్ లక్్య సాధన మరవ కూడదని అన్్నరు. రానున్న కాలంలో 
నెలిలామరలా నియోజకవరగాంలో పర్ట్సాతుమని చెపాపురు. ఈ కార్క్రమంలో జనసేన న్యకులు 
శ్రీ తంగెళ్ళ ఉదయ్ శ్రీనివాస్ గారు, శ్రీమతి రుకి్మణీ కోట గారు, నెలిలామరలా నియోజకవరాగానికి 

చెంద్న జనసేన ఉతతురాంధ్ర ర్జినల్ మహిళ్ కో ఆరిడునేటర్ శ్రీమతి తుమి్మ లక్ష్మీ రాజ్ గారు, ద్ండి రామారావు, బూరేలా విజయ్ శంకర్, పిని్నంట్ రాజారావ్, తోతతుడి స్ర్ ప్రకాష్, 
అచె్చన్్నయుడ్, ప్రమీల, శివ, అపపులరాజు, రామ్ లక్ష్మణ్, బ్జిజీ తద్తరులు పాల్గాన్్నరు.

జనసేన ఆదుక్ంది
•ప్రభ్త్వం నుంచి ఫంచన్ కూడా మంజూరు కాలేదు
•జనసేన క్రియాశీలక సభ్్డ్ శ్రీ దాకారపు కొండలు కుటంబం ఆవేదన
•పార్టి తరఫున రూ. 5 లక్ల చెకు్ అందచేస్న పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్
శతఘ్్న న్్స్: ‘గత ఏప్రిల్ నెలలో ద్్వచక్ర వాహన్నికి గొర్రె అడ్డుచి్చ ప్రమాదం జరిగింద్.. 
ఆయన కోమాలోకి వెళ్లాపోయారు.. కూలి చేస్కుంటేనే గాని పూట గడవని పరిస్థితి. అయిన్ 
ప్రభ్త్వం నుంచి ఎవ్వరూ కనికరం చూపలేదు. ఆయన ఆస్పత్రిలో ఉండగాన్.. చనిపోయిన 
తరా్వత కూడా జనసేన కార్కరతులే మా కుటంబానికి అండగా నిలిచారు. కషటింలో ఉన్్నమంటే 
వారికి తోచిన ఆరి్ధక సాయం చేశారు’... ఇద్ కృష్ణా జిల్లా కైకలూరు నియోజకవరగాం, కొతతుపలిలాకి 
చెంద్న జనసేన పార్టి క్రియాశీలక సభ్్డ్ శ్రీ దాకారపు కొండలు భార్ శ్రీమతి మణ ఆవేదన. 
రోడ్డు ప్రమాదంలో శ్రీ దాకారపు కొండలు మృతి చెందగా., మంగళవారం పార్టి పీఏసీ ఛైర్మన్ 
శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గారు అతని కుటంబాని్న పరామరి్ంచారు. పార్టి తరఫున క్రియాశీలక 
సభ్్లకు ఇచే్చ రూ. 5 లక్ల చెకు్ను శ్రీ కొండలు భార్కు అందచేశారు. పార్టి కార్కరతులను 
కుటంబ సభ్్లుగా సీ్వకరించి నిరంతరం వారి శ్రేయస్్స కోరుకునే న్యకుడ్ శ్రీ పవన్ 
కళ్్ణ్ గారు అని, పార్టి తరఫున అని్న రకాలుగా వారికి అండగా ఉంట్మని భరోసా 
నింపారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ మనోహర్ గారికి తన బాధలు చెపుపుకున్్నరు. ‘ముగుగారు ఆడ 
బిడడులు.. పెదది కుమారతు మానస్కంగా ఎదగలేదు.. ఇల్ంట్ పరిస్థితుల మధ్ భరతు చనిపోయి 
ఏడ్ నెలలు గడచిన్ కనీసం వితంతు ఫంచన్ కూడా మంజూరు కాలేద’ని వాపోయారు. ఆమెకు త్వరగా ఫంచన్ వచే్చల్ అధికార యంత్ంగంతో మాట్లాడాలని శ్రీ మనోహర్ గారు 
సాథినిక న్యకులకు స్చించారు. కార్క్రమంలో పార్టి జిల్లా అధ్క్షులు శ్రీ బండ్రెడిడు రామకృషణా, మత్స్యకార వికాస విభాగం ఛైర్మన్ శ్రీ బొమి్మడి న్యకర్, పార్టి కార్క్రమాల నిర్వహణ 
విభాగం కనీ్వనర్ శ్రీ కళ్్ణం శివశ్రీనివాస్, రాష్ట సంయుకతు కార్దరి్ శ్రీమతి బటటి లీల్ కనకదురగా, పార్టి న్యకులు శ్రీ బండి రామకృషణా, శ్రీ బి.వి.రావు. శ్రీ నలలాగోపుల చలపతి, శ్రీ 
స్రిపురపు రాజబాబ్, శ్రీ వర్రే హనుమాన్ ప్రసాద్, శ్రీ కొలిలా బాబి, శ్రీ వీరంకి వెంకటేశ్వర రావు, శ్రీ న్న్జీ, కైకలూరు నియోజకవరగాం పరిధిలోని అని్న మండల్ల అధ్క్షులు, జిల్లా, 
మండల కార్వరగాం సభ్్లు పాల్గాన్్నరు.
•కృష్ణా జిల్లావా్పతుంగా ఘన సా్వగతం
కృష్ణా జిల్లాలో మృతి చెంద్న జనసేన పార్టి క్రియాశీలక సభ్్ల కుటంబాలకు ఆరి్ధక భరోసా నింపేందుకు వచి్చన పార్టి పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గారికి పార్టి శ్రేణులు 
అడ్గడ్గున్ ఘనసా్వగతం పలికాయి. విజయవాడ నుంచి బయలుదేరిన శ్రీ మనోహర్ గారికి పామర్రు నియోజకవరగాం పరిధిలో కరకటటి మీద గజమాలలతో సాథినిక న్యకులు 
సా్వగతం పలికారు. అవనిగడడు నియోజకవరగాంలో అడ్గు పెటటిగానే భార్ ఎతుతున బైకులు, కారలాతో రా్లీ నిర్వహించారు. అడ్గడ్గున్ ఆడపడ్చులు హారతులు పటటిగా పెడన, కైకలూరు 
నియోజకవరాగాలోలాన్ భార్ గజమాలలతో సత్రించారు.

యానాది సామాజిక వర్ం నండి జనసేనలోకి భార్ చేరికలు
శతఘ్్న న్్స్: పెడన నియోజకవరగాం పెడన మండలం చెన్్నరు 
గ్రామానికి చెంద్న ఎస్టి (యాన్దులు) సదరులు పెదది ఎతుతున జనసేన 
పిఏస్ చిర్మన్ న్దండలా మనోహర్ సమక్ంలో జనసేన పార్టిలో చేరారు. 
గూడూరు మండలం కతుతులవాని పాలం గ్రామంలో ఓ కార్క్రమంలో 
జనసేన పార్టి కండ్వా కపిపు సాధారణంగా పార్టిలోకి ఆహా్వనించడం 
జరిగింద్. చెటటి పాండ్, మర్రి రాజేష్, మర్రి ఏడ్కొండలు, మర్రి కృషణా, 
మర్రి మారేష్, మర్రి హనుమంతు, మర్రి న్గరాజు, గంధం గోపాలం, 
కొమిరగిరి శివ, మర్రి శివ, మర్రి పెద్దిరాజు, మర్రి గజేంద్రావు, గంధం 
చందర్రావు, తుపాకుల స్బ్రమణ్ం, గంధం రమేష్, కొమరగిరి గోపి, 
గంధం పైడి, మర్రి కృషణా, చెటటి మారేష్, చెటటి రాజారావు, కొమరగిరి 
రమణ, చెటటి మరియ, మర్రి రాములమ్మ, గంధం న్గేశ్వరమ్మ, మర్రి 
వాకలమ్మ, కొమరగిరి మారమ్మ, మర్రి వీరమ్మ, మర్రి న్గమణ, తుపాకుల 
న్గమణ, మర్రి మాంకాలమ్మ, మర్రి న్గమణ, మర్రి దానమ్మ, గంధం 
దురగా, తుపాకుల దురగా, మర్రి రాజమ్మ, మర్రి పార్వతి, చెటటి అన్నపూరణామ్మ, 
తుపాకుల ఏస్బాబ్, తుపాకుల వెంకట్రావు, తుపాకుల రాజమ్మ జనసేన 
పార్టిలో జాయిన్ అయా్రు. పవన్ కళ్్ణ్ న్యకత్వంపై నమ్మకంతో 

జనసేన పార్టి స్దా్ధంత్లు నచి్చ పార్టిలో చేరినటలా ఎసీటి సదరులు తెలియజేయడం జరిగింద్. ఈ కార్క్రమంలో జనసేన పార్టి జిల్లా అధ్క్షులు బండ్రెడిడు రామకృషణా, కృష్ణా జిల్లా ప్రధాన 
కార్దరి్ బతితున హరిరామ్, జనసేన పార్టి న్యకులు ఎస్ వి బాబ్, మండల అధ్క్షులు కార్దరు్లు పెదది ఎతుతున జనసైనికులు పాల్గానడం జరిగింద్.

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

బత్తుల దంపత్ల ఆధ్వర్ంలో ‘నా సేన కోసం నా వంత్’
అంతుచిక్కని వ్యాధితో బాధపడుతున్న చిన్్నరికి లక్ష రూపాయల ఆరిధి కసాయం
రాజానగరం జనసేనలో చేరికలు

శతఘ్్న న్్స్: రాజానగరం నియోజకవరగాం, సీత్నగరం మండలం, 
సీత్నగరం గ్రామంలో జనసేన అధినేత పిలుపుమేరకు పార్టిని బలోపేతం 
చేసేందుకు జనసేన పార్టి ప్రతిష్టిత్మంగా ప్రారంభించిన ‘న్ సేన కోసం న్ 
వంతు’ కార్క్రమాని్న రాజానగరం జనసేన న్యకులు బతుతుల బలరామకృషణా, 
వారి సతీమణ మరియు ఆ కమిటీ కోఆరిడునేటర్ బతుతుల వెంకటలక్ష్మి ఆధ్వర్ంలో 
కార్క్రమాని్న ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింద్. ఈ కార్క్రమంలో ‘న్ సేన 
కోసం న్ వంతు’ కమిటీ కోఆరిడునేటర్ బతుతుల వెంకటలక్ష్మి జనసైనికులను 
ఉదేదిశించి మాట్లాడ్తూ…. ద్చుకోవడం దాచుకోవడం కాకుండా తన 
కష్టిరిజీతంతో పార్టిని అభివృద్్ధ పథంలో నడిపిస్తున్న అధ్క్షులు పవన్ కళ్్ణ్ 
కి, జనసేన పార్టికి ఆరిథిక భరోసా కలిపుంచి భవిష్తుతులో ఉన్నతమైన సమాజం 
నిరి్మంచడం ప్రతి జనసైనికుడి లక్్యం కావాలని, దానికి తగగాటటి ప్రతి ఒక్రూ 
మీకు తోచిన విధంగా పార్టికి ఆరిథిక విరాళ్లు ఇవా్వలని కోరారు. అల్గే 
మీరు ఎంత ఇచా్చరు అన్నద్ ముఖ్ం కాదని, ఎంతమంద్ పార్టి నిరా్మణంలో 

భాగసా్వములు అయా్రన్నద్ ముఖ్మని కార్కరతులను ఉదేదిశించి మాట్లాడారు. 
అంతుచిక్కని వాయూధితో బాధపడుతునని చిన్నిరికి లక్ష రూపాయల ఆరిధికసాయం
రాజానగరం నియోజకవరగాం, సీత్నగరం మండలం, సీత్నగరం గ్రామంలో బతుతుల దంపతుల ఆధ్వర్ంలో నిర్వహించిన ‘న్ 
సేన కోసం న్ వంతు’ కార్క్రమంలో సాథినిక నేతలు అతి చిన్న వయస్లోనే అంతుచిక్ని వా్ధితో బాధపడ్తున్న రాజా భూలక్ష్మి 
అనే చిన్్నరి విషయం తెలపగా బతుతుల దంపతులు ఆమెకి ఆపరేషన్ నిమితతుం తక్ణమే సపుంద్ంచి మానవత్ దృకపుథంతో లక్ 
రూపాయలు ఆరిథిక సహాయం అందజేశారు. గతంలో ఇదే చిన్్నరికి పద్వేల రూపాయలు ఆరిథిక సహాయం అంద్ంచిన విషయం 
విధితమే. అనంతరం చిన్్నరికి భవిష్తుతులో పార్టి తరఫున అని్న విధాల్గా అండగా ఉంట్మని భరోసా ఇవ్వడం జరిగింద్.

రాజానగరం జనసేనలో చేరికలు
రాజానగరం నియోజకవరగాం, సీత్నగరం మండలం, సీత్నగరం గ్రామంలో బతుతుల దంపతుల 
ఆధ్వర్ంలో నిర్వహించిన ‘న్ సేన కోసం న్ వంతు’ కార్క్రమంలో బతుతుల బలరామకృషణా ఆధ్వర్ంలో 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ ఆశయాలు, స్దా్ధంత్లు నచి్చ, మటటి వెంకటేశ్వరరావు సమక్ంలో 
వైస్పి, ట్డిపి నుండి స్ంగవరం గ్రామానికి చెంద్న ఎసీ్స బీసీ సామాజిక వరాగానికి చెంద్న 50 మంద్ 
కార్కరతులు జనసేన పార్టిలో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింద్. వారికి రాజానగరం జనసేన న్యకులు బతుతుల 
బలరామకృషణా జనసేన పార్టి కండ్వా కపిపు పార్టిలోకి సాదరంగా ఆహా్వనించారు. ఈ కార్క్రమంలో 
పెదది ఎతుతున నియోజకవరగా జనసేన న్యకులు, వీర మహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గాన్్నరు.

తెలంగాణా జనసేన విద్్ర్థి విభాగ నాయక్ల అక్రమ అరెస్టు
 
కార్పొరేట్ కాలేజీలు చేస్తునని దందాను సాక్షాధారాలతోని కేసీఆర్ కి అసంబ్లీ సాక్షిగా ఇవ్వడానికి వెళ్ళిన జనసేన విదాయూరిథి విభాగ 
న్యకులను అసంబ్లీ దగ్గర అరెస్టు చేసిన పోలీస్లు.
శతఘ్్న న్్స్: ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలోలా 30% మేనేజ్మంట్ సీటలాతో ఏట్ దాదాపు 5 వేల కోటలా వా్పారం చేస్తు ప్రభ్త్వ 
నిబంధనల ప్రకారం లక్షా ఇరవై ఐదువేలు ఉండాలి్సన ఒకో్ సీటని 15-20 లక్లు వస్లు చేస్తున్న గీత్ంజలి, గోకరాజు 
గంగరాజు, శ్రీ ఇందు మరియు ఇతర అని్న కార్పురేట్ కాలేజీల బండారం పకా్ వీడియో ఆధారాలతో అసంబీలా సాక్షిగా రాష్ట 
ప్రభ్త్్వనికి అందజేయడానికి వెళ్్ళన జనసేన విదా్రిథి విభాగం న్యకులని అసంబీలా ఆవరణలో ప్రభ్త్వం తన పోలీస్ 
వ్వసథితో అక్రమంగా అరస్టి చేస్ గోశామహల్ పోలీస్ సేటిషన్ కి తరలించారు. జనసేన విదా్రిథి విభాగం ఎలలావేళల్ ప్రజల 

గొంతుకై ఉంటని మర్కసారి తెలియజేస్తున్్నమని అన్్నరు. అరస్టి అయిన వారిలో జనసేన విదా్రిథి విభాగ రాష్ట అధ్క్షుడ్ సంపత్ న్యక్, ఉపాధ్క్షుడ్ గోకుల్ రవీందర్ రడిడు, 
హైదరాబాద్ జనసేన విదా్రిథి విభాగం అధ్క్షుడ్ మహేష్ పెంటల, ఉసా్మనియా యూనివరి్సటీ విదా్రిథి విభాగం అధ్క్షుడ్ వినోద్ న్యక్ రంజిత్ రడిడు మధు గౌడ్, అజయ్, హర్ష్ 
న్యక్, స్రేష్, రాము, విజయ్, క్ంతి తద్తరులు ఉన్్నరు.

కందరాడలో ‘నా సేన కోసం నా వంత్’
 
శతఘ్్న న్్స్: పిఠాపురం, జనసేన పార్టి పిలుపుమేరకు 
జనసేన పార్టి వ్వసాథిపక నిరా్మణం కొరకు జనసైనికులను, వీర 
మహిళలను భాగసా్వములను చేస్టి పిఠాపురం నియోజకవరగా 
వా్పతుంగా జనసేన న్యకులు వెన్్న జగదీష్ నిర్వహిస్తున్న 
డిజిటలైజేషన్ విరాళ్ల సేకరణ ప్రోగ్రాం ‘న్ సేన కోసం 
న్ వంతు’ అనే కార్క్రమం సమవారం 15వ గ్రామంగా 
కందరాడ చేరుకోవడం జరిగినద్. కందరాడ గ్రామ జనసేన 
పార్టి ఎంపీటీసీ పిల్లా స్నీత ఆధ్వర్ంలో ఏరాపుటచేస్న ఈ 
ప్రోగ్రాం జనసేన నియోజకవరగాం న్యకులు డాకటిర్ పిల్లా శ్రీధర్ 
సమక్ంలో జనసేన న్యకులు పిల్లా వెంకటద్నేష్, పిల్లా శివ, 
మోటూరి మహేష్, వాకపలిలా స్ర్ ప్రకాష్ లతో సంయుకతుంగా 
నిర్వహించడం జరిగినద్. ప్రతి గ్రామంలోల్గే కందరాడ నందు 
రూపాయలు 1001/- ముందుగా త్ను జనసేన పార్టికి 
డ్నేట్ చేస్ సాథినిక జనసైనికులను జనసేన న్యకులను 

భాగసా్వములను చేస్న వెన్్న జగదీష్ సాథినిక యువతను ఉదేదిశించి మాట్లాడ్తూ నేట్ రాష్ట పరిస్థితులు చేరుకుంటన్న వైన్ని్న వివరించి, న్ సేన కోసం న్ వంతు ప్రోగ్రాంలో యువత 
భాగసా్వము్లు అవ్వవలస్న అవసరాని్న విశదీకరించారు. కుల్లుగా మాత్లుగా వరాగాలుగా ప్రాంత్లుగా విభజించి పాలిస్తున్న నేట్ పాలన స్థితిని ఇంతకంటే ఘోరంగా 4దశాబాదిల 
క్రితం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కంటే 3 రటలా పెదదిదైన ఉతతురప్రదేశ్లా నెలకొన్న స్థితిలు అపుపుడ్ కాని్షరామ్ బహజన సమాజ్ వాద్ పార్టి నెలకొలిపు ఒక్ రూపాయి విరాళంగా ఏరాపుట చేస్ 
కఠోర శ్రమతో రాష్టంలో చేస్న రాజకీయ సమతుల్త కోసం చెపిపున వెన్్న జగదీష్ అతు్తతుమ మహాశయుల వారస్డైన పవన్ కళ్్ణ్ అభినవ కాని్షరామ్ అని అభివరిణాంచారు. ఈ 
కార్క్రమంలో జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గాన్్నరు. ఈ కార్క్రమంలో జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గాన్్నరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనంకోసం జనసేన 289వ రోజు
 
శతఘ్్న న్్స్: జగగాంపేట, జనంకోసం జనసేన 289వ రోజులో భాగంగా జగగాంపేట నియోజకవరగా జనసేన 
పార్టి ఇంచార్జీ పాటంశెట్టి శ్రీదేవిస్ర్చంద్ ఆధ్వర్ంలో జనసేన వనరక్ణ దానిమ్మ మొక్ల పంపిణీ 
కార్క్రమం గోకవరం మండలం మలలావరం గ్రామంలో జరిగింద్. కార్క్రమంలో భాగంగా మంగళవారం 
1000 మొక్లు పంచడం జరిగింద్. ఇపపుట్వరకు వరకు నియోజకవరగాం మొతతుంగా 62245 దానిమ్మ మొక్ల 
పంపిణీ జరిగింద్. ఈ కార్క్రమాని్న విజయవంతం చేస్న గోకవరం మండల ప్రధాన కార్దరి్ కొమరపు శివ, 
గోకవరం మండల సంయుకతు కార్దరి్ పపపుల శ్రీనివాస్, మలలావరం గ్రామ అధ్క్షులు గంట్ వీరబాబ్(జివి 
న్యుడ్), గ్రామ ఉపాధ్క్షులు కరణాం బ్జిజీ, గ్రామ ప్రధాన కార్దరి్ మడగల సన్్స్రావు, గ్రామ ప్రధాన 
కార్దరి్ గుండ్ అశ్క్, గ్రామ కార్దరి్ బొదదిపు న్గు, గ్రామ కార్దరి్ చింతపలిలా మౌళ్(కాటమసా్వమి), 
గ్రామ కార్దరి్ పలలాల ప్రసాద్ (చిరంజీవి), గ్రామ సంయుకతు కార్దరి్ స్గిరడిడు వీరబాబ్, పపపుల ప్రసాద్, 
యలంశెట్టి వేణు, కొట్టి శివశంకర్, ఇరలాపాట్ రామకృషణా, కీరితు ప్రసాద్, గుర్ం వీరబాబ్, గుర్ం వీరవిష్ణా, తోట 
దురాగాప్రసాద్, పోతల న్న్జి, గుర్ం వెంకటేష్, బొందల ఆంజనేయులు, బొజజీపు స్ర్చంద్, దండిపాట్ 
దురాగాప్రసాద్, తోట వీర వెంకట సత్న్రాయణ, గోనేడ నుండి నలలాంశెట్టి చిట్టిబాబ్, వలలాభశెట్టి న్ని లకు 
జగగాంపేట నియోజకవరగా జనసేన పార్టి ఇంచార్జీ పాటంశెట్టి శ్రీదేవిస్ర్చంద్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

ఎస్ ఆర్ పురంలో ‘నా సేన కోసం నా వంత్’
 
ఎస్ ఆర్ పురం జనసేనకు పుట్టునిలులీ
మండలంలో జనసేనకు తిరుగులేదు
కాబోయే ముఖయూమంత్రి పవన్ కళ్యూణ్
విదయూ, వైదయూం, న్యూయం జనసేనకే సాధయూం
క్రౌడ్ ఫండంగ్ విజయవంతం చేయాలి
జనసేన ఇంచారిజి డా.యుగంధర్ పొనని
శతఘ్్న న్్స్: గంగాధర నెలూలారు నియోజకవరగాం, 
ఎస్ఆర్ పురం మండలంలో ‘న్ సేన కోసం 
న్ వంతు’, ప్రజలకు అండగా ఉండ జనసేన 
కోసం కార్క్రమం జరిగింద్. ఈ కార్క్రమంలో 
నియోజకవరగా జనసేన పార్టి ఇన్్చర్జీ డాకటిర్ 
యుగంధర్ పొన్న పాల్గాన్్నరు. ఈ సందర్ంగా 
మాట్లాడ్తూ ఎస్ఆర్ పురం మండలం జనసేనకు 
పుట్టినిలలాని, ఒకసారి ప్రజలు బ్రహ్మరథం పటటిడం 
ఖాయమని ఉద్్ధించారు. మండలంలో జనసేనకి 
తిరుగులేదని, కాబోయ్ ముఖ్మంత్రి పవన్ 
కళ్్ణ్ అని ప్రభోద్ంచారు. విద్, వైద్ం, న్్యం ప్రజలకు త్రతమ్ భేదాలు లేకుండా అంద్ంచడం జనసేనకే సాధ్మని తెలియజేసారు. మండల ప్రజలను అభ్రిదిస్తున్్న జనసేన 
అధ్క్షులు పవన్ కళ్్ణ్ ను అందలం ఎకి్ంచమని, అయన దా్వరానే సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం, సే్వచ్ఛ సాధ్మని ఉదాఘాట్ంచారు. ప్రజల కోసం పరితపించే పవన్ కళ్్ణ్ సేవలకు 
మండలంలోని ప్రజలు, న్యకులు, ఆతీ్మయులు, మెగా కుటంబ సభ్్లు, జనసైనికులు స్వచందంగా విరాళం పద్ రూపాయల నుండి ఎంతైన్ 7288040505, 7288040505@
upi నెంబర్ కి ఫోన్ పే, గూగుల్ పే, పేట్యం దా్వరా పంపవచ్చని తెలిపారు. ఈ కార్క్రమంలో మండల అధ్క్షులు చిరంజీవి, ప్రధాన కార్దరి్ బాలు, జిల్లా సంయుకతు కార్దరి్ 
రాఘవ, ఉపాధ్క్షులు చారలాస్, జనసైనికులు, వీర మహిళలు పాల్గాన్్నరు.

వైసిపి, జనసేన నేతలు మధ్య ఘర్షణ
తిరుపతి వెంకటరడిడు కాలనీలో ఉద్రికతుత
శతఘ్్న న్్స్: తిరుపతి, జనసేన నేతలు తిరుపతి వెంకటరడిడు కాలనీలో పర్ట్ంచిన నేపథ్ంలో మా ఏరియాలో జనసేన పర్ట్ంచకూడదు అని అధికార పార్టి బెద్రించడంతో వైసీపీ 
న్యకులు, జనసేన వీర మహిళల మద్ పెదది ఎతుతున ఘర్షణ వాత్వరణం నెలకొంద్. ఇల్ంట్ సంఘటనలను తీవ్ంగా ఖండిస్తు జనసేన నేతలు ఈస్టి పోలీస్ సేటిషన్ నందు కేస్ను 
నమోదు చేయడం జరిగింద్. ఈ కార్క్రమంలో జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గాన్్నరు.

దిబ్బపాలెంలో ‘నాసేన కోసెం నా వెంతు’
శతఘ్్న న్్స్: గాజువాక నియోజవరగాం, ‘న్సేన కోసం న్ వంతు’ అవగాహన్ కార్క్రమం 
జి.వి.ఎమ్.స్ 85వ వారుడులో ద్బబుపాలంలో మంగళవారం జనసేన పార్టి సీనియర్ న్యకులు 
మరియు జి.వి.ఎమ్.స్ 85వ వారుడు ఇంచార్జీ గవర సమశేఖర్ రావు ఆధ్వర్ంలో నిర్వహించారు. 
ఈ కార్క్రమంలో రకా్డితే కాని డ్కా్డని వారు కూడా తమకు తోచినంత జనసేన పార్టికి 
విరాళ్లు ఇవ్వడం అభినందనీయమని అన్్నరు. ఈ కార్క్రమంలో జనసేన పార్టి సీనియర్ 
న్యకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు మరియు గ్రామ ప్రజలు పాల్గాన్్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఆత్మకూరులో పవనన్న ప్రజాబాట మూడవరోజు
శతఘ్్న న్్స్: ఆత్మకూరు, జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ ని ముఖ్మంత్రిని 
చేయాలన్న సంకలపుంతో ఆత్మకూరు నియోజకవరగాంలో మొదలుపెట్టిన పవనన్న ప్రజాబాట 
కార్క్రమం మంగళవారానికి మూడో రోజుకు చేరుకుంద్. ఆత్మకూరు ముని్సపాలిటీ 
పరిధిలోని ఒకటో వారుడుకు చెంద్న నరా్సపురం, జాలయ్ నగరాలో మంగళవారం 
పర్ట్ంచి అక్డ సాథినిక సమస్లను తెలుస్కోవడం జరిగింద్. ఈ సందర్ంగా 
ఆత్మకూరు నియోజకవరగా ఇన్్చర్జీ నలిశెట్టి శ్రీధర్ మాట్లాడ్తూ ముని్సపల్ పరిధిలో 
ఉన్నపపుట్కీ, ఒకటో వారుడులో అనేక సమస్లు ఉన్్నయని, ముఖ్ంగా ప్రజల ప్రాథమిక 
అవసరాలైన రోడ్లా, డ్రైనేజీ మరియు మంచినీట్ సౌకర్ం ల్ంట్ కనీస అవసరాలు కూడా 
ప్రజలు నోచుకోలేకపోవడం ఎంతో దురదృషటికరమని పేర్్న్్నరు. 2024 సాధారణ 
ఎని్నకలోలా పవన్ కళ్్ణ్ ఆధ్వర్ంలో జనసేన పార్టి ప్రభ్త్వం ఏరపుడ్తుందని అపుపుడ్ 
ఆత్మకూరు ముని్సపాలిటీ ఆదర్ ముని్సపాలిటీగా తీరి్చద్దుదిత్మని ఈ సందర్ంగా 
తెలియజేశారు. ఈ కార్క్రమంలో నియోజకవరగా జనసేన పార్టి న్యకులు స్రేంద్, 
వంశీ, చంద్, స్రేష్, అనిల్, న్గరాజు, భాను కిరణ్, వేణు తద్తరులు పాల్గాన్్నరు.

నాదండలున్ మరా్ద పూర్వకంగా కలిసిన జనసేన 
నాయక్లు

శతఘ్్న న్్స్: మంగళగిరి, ఉమ్మడి 
ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ సీపుకర్, జనసేన 
పార్టి పిఏస్ చైర్మన్ న్దండలా మనోహర్ 
ని సమవారం మంగళగిరి జనసేనపార్టి 
ఆఫీస్ లో మరా్దపూర్వకంగా కలిస్న 

జనసేన పార్టి రాష్ట కార్దరి్ శ్రీమతి గంట్ స్వరూప దేవి, ఉమ్మడి తూరుపుగోదావరి జిల్లా 
కార్దరి్ మైరడిడు గంగాధర్, రాజానగరం నియోజకవరగాం జనసేన వీరామహిళ శ్రీమతి 
కంద్కటలా అరుణ కుమారి, వికటిర్ న్్స్ అధినేత అడబాల సత్న్రాయణ అదే విధంగా 
రాజానగరం నియోజకవరగాంలో ఉన్న సమస్లు మరియు పార్టిలో ఉన్న అంతరగాత 
కలహాల గురించి చరి్చంచడం జరిగిందని, అని్నట్కి సానుకూలంగా సపుంద్ంచడంతో 
పాటూ అల్నే పార్టి బలోపేత్నికి కృష్ చేస్తున్నందుకు అభినంద్ంచి వీర మహిళలకు 
జనసేన పార్టి ఎపుపుడ్ అండగా ఉంటందని వివరణ ఇవ్వడం జరిగింద్.

పలువుర్ని పరామర్్శంచిన రాజానగరం జనసేన 
నాయక్లు

శతఘ్్న న్్స్: రాజానగరం 
నియోజకవరగాం, రాజానగరం 
మండలం జనసేన పార్టి 
సాథిపించినపపుట్ నుంచి తనదైన 
శైలిలో పార్టి సేవలంద్స్తున్న 
జనసేన పార్టి ప్రోగ్రామింగ్ 

కమిటీ మెంబెర్ జమాల్ అలీ (సను) పేలాట్లాట్్స తగిగాపోవడం కారణంగా కొని్న రోజులుగా 
ట్రీట్్మంట్ తీస్కుంటన్న జనసేన న్యకుడిని ఉమ్మడి తూరుపుగోదావరి జిల్లా 
కార్దరి్ రాజానగరం నియోజకవరగాం న్యకులు మైరడిడు గంగాధర్, బొబబురడా వాస్, 
రాజానగరం మండల కమిటీ మెంబెర్ ముత్ం నరస్ంహ మూరితు, మండల కమిటీ మెంబెర్ 
నరేంద్పురం బాపిరాజు, పాత వెలుగుబంధ సషల్ మీడియా ఇంచార్జీ ఏడిద వీరబాబ్, 
జనసేన పార్టి యూత్ నున్న రాజా, రాజానగరం జనసేన పార్టి యూత్ ఐకాన్ పల్లా 
హేమంత్ గారు అందరు కలిస్ రాజానగరం నియోజకవరగాం జనసేన పార్టి ఇంచార్జీ మేడ 
గురుదత్ ప్రసాద్ న్యకత్వంలో సను పరిస్థితి తెలుస్కుని భవిష్తుతులో జనసేన పార్టి 
తరఫున అని్న విధాల అండగా ఉంట్మని మనోధైరా్ని్న ఇవ్వడం జరిగింద్. అనంతరం 
జనసేన పార్టి రాజానగరం మండల కమిటీ వైస్ ప్రెస్డ్ంట్ న్గవరపు భానుశంకర్ తండ్రి 
న్గవరపు సత్న్రాయణ అన్రోగ్ం కారణం సరజీర్ చేయించుకోవడం జరిగింద్. 
వారిని ద్వాన్ చెరువు వారి ఇంట్ నందు పరామరి్ంచడం జరిగింద్. ఈ కార్క్రమంలో 
జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గాన్్నరు.

జనసేన పార్టు తరఫున ప్రథమ బహుమతి ప్రధానం
శతఘ్్న న్్స్: గాజువాక 
నియోజకవరగాం, ఫార్మస్టీ కాలనీ 
రాయల్ యూత్ ఆధ్వర్ంలో శ్రీ స్ద్్ధ 
విన్యక నవరాత్రి మహోత్సవం 
సందర్ంగా నిర్వహించిన కబడ్డు 
పోటీలకు ప్రథమ బహమతికి 
రూ. 10000/- సాపున్సరి్షప్ చేస్న 

జనసేన పార్టి గాజువాక నియోజవరగాం సీనియర్ న్యకులు మరియు అగనంపూడి సాథినిక 
యువ పారిశ్రామికవేతతు బలిరడిడు అరవింద్ మరియు జనసేన పార్టి సీనియర్ న్యకులు 
దాసరి రమేష్. జనసేన పార్టి తరఫున ప్రథమ బహమతిని ప్రధానం చేస్న జనసేన పార్టి 
గాజువాక నియోజకవరగాం సీనియర్ న్యకులు మరియు జీవీఎంసీ 85వ వారుడు ఇంచార్జీ 
గవర సమశేఖర్ రావు. ఈ కార్క్రమంలో అధిక సంఖ్లో వార్డు జనసేన న్యకులు 
దాసరి శ్రీనివాసరావు, దాసరి శ్రీను (ఆర్టిస్), దాసరి అచు్త్, దాసరి కాళ్దాస్, గణేష్, 
రాజేష్, రమేష్, డాకటిర్ త్త్జీ సాయి, రాయల్ యూత్, ఫారా్మస్టీ గ్రామాల జనసైనికులు 
మరియు వీర మహిళలు పాల్గాన్్నరు.

చినబాబుని మరా్దపూర్వకంగా కలిసిన రెడ్డి 
అప్పల నాయుడు

శతఘ్్న న్్స్: ఉమ్మడి పశి్చమగోదావరి 
జిల్లా అధ్క్షులు కొట్కలపూడి 
గోవిందరావు (చినబాబ్)ని భీమవరంలో 
మరా్దపూర్వకంగా కలిస్ వారి స్వగృహంలో 
జరుగుతున్న లక్ష్మి గణపతి హోమంలో 
పాల్గాన్న పశి్చమగోదావరి జిల్లా అధికార 
ప్రతినిధి, జనసేన పార్టి ఏలూరు నియోజకవరగా 
ఇంచారిజీ రడిడు అపపుల న్యుడ్.

గాజువాకలో ‘నాసేన కోసం నా వంత్’
శతఘ్్న న్్స్: గాజువాక నియోజవరగాం, ‘న్సేన కోసం న్ వంతు’ అవగాహన్ 
కార్క్రమం జి.వి.ఎమ్.స్ 85వ వారుడులో సమవారం శనివాడ కాలనీలో జనసేన పార్టి 
సీనియర్ న్యకులు మరియు జి.వి.ఎమ్.స్ 85వ వారుడు ఇంచార్జీ గవర సమశేఖర్ రావు 
ఆధ్వర్ంలో నిర్వహించారు. ఈ కార్క్రమంలో రకా్డితే కాని డ్కా్డని వారు కూడా 
తమకు తోచినంత జనసేన పార్టికి విరాళ్లు ఇవ్వడం అభినందనీయమని అన్్నరు. 
ఈ కార్క్రమంలో జనసేన పార్టి సీనియర్ న్యకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు 
మరియు గ్రామ ప్రజలు పాల్గాన్్నరు.

జనసేన పార్టు ‘నా సేన కోసం నా వంత్’ 
పోసటుర్ ఆవిషకురణ

శతఘ్్న న్్స్: మాడ్గుల నియోజకవరగాం జనసేన పార్టి కారా్లయం చీడికాడలో 
జనసేన పార్టి అధ్క్షులు కొణదల పవన్ కళ్్ణ్ ఎంతో ప్రతిష్టిత్మకంగా చేపట్టిన “న్ 
సేన కోసం న్ వంతు” అను కార్క్రమాని్న నియోజకవరగాంలో విసతుృతం చేయడం కోసం 
పోసటిర్ ఆవిష్రణ జరిగింద్. పార్టి ప్రారంభం నుంచి పార్టి అధ్క్షులు పవన్ కళ్్ణ్ తన 
యొక్ సంత డబ్బుతో పార్టిని బలోపేతం చేస్తు ఎనో్న సేవా కార్క్రమాలు మరియు 
ఈమధ్ చేపట్టిన రైతు భరోసా కార్క్రమంను తన యొక్ సంత నిధులతో చేయడం 
జరుగుతుంద్. కావున ఈ కార్క్రమంలో ప్రతి ఒక్ జనసైనికుడిని భాగసా్వమ్ం చేస్తు 
పార్టి బలోపేత్నికి మరియు పార్టి చేపట్టిన సేవా కార్క్రమాలోలా ప్రతి ఒక్రూ పాల్గాని 
పార్టినీ ప్రజలకు మరింత చేరువయ్్ ఉదేదిశంతో ఈ కార్క్రమం చేపటటిడం జరిగింద్. 
ఈ కార్క్రమంలో నియోజకవరగా న్లుగు మండల్ల జనసేన న్యకులు నరియు 
జనసైనికులు పాల్గాన్్నరు.

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

నిరుపేద ఆటోకార్్మక్డ్ కొడుక్కి చదువు 
నిమితతుం జనసేన ఆర్ధికసహాయం

శతఘ్్న న్్స్: ప్రతితుపాడ్ 
నియోజకవరగాం, గుంటూరు 
రూరల్ మండలం, చినపలకలూరు 
గ్రామంలోని బొందలపాట్ 
శ్రీనివాసరావు ఆటో నడ్పుకుంటూ 
జీవనం సాగిస్తు ఉంట్డ్, ఆయనకు 
ఇధ్ధరు కుమారులు వారిలో మొదట్ 
కుమారుడ్ ఈ సంవత్సరం కాలేజీలో 

చేరాలి్స ఉంద్. కానీ ఆయన దగగార ఫీజు కటటిడానికి డబ్బులు లేవని దాతలు ఎవరైన్ 
ఉంటే సహాయం చేయాలి అని కోరగా దానికి సపుంద్ంచిన జనసేన పార్టి న్యకులు 
జిల్లా కార్దరి్ డగల లక్ష్మణ్, జిల్లా ప్రోగ్రాం కమిటీ సభ్్లు యడలా వెంకటేశ్వరరావు, 
గుంటూరు రూరల్ మండల కార్దరి్ ముళ్ళపూడి చిన్్న ఈ సంవత్సరానికి సరిపడ ఫీజు 
నిమితతుం 10000/- ఆరి్ధకసహాయం చేశారు. ఈ సహాయాని్న యడలా వెంకటేశ్వరరావు 
ఇవ్వడం జరిగినద్. భవిష్తుతులో కూడా ఈ అబాబుయి చదువు నిమితతుం జనసేన పార్టి 
అండగా ఉంటందని తెలియచేయటం జరిగినద్.

శ్రీశ్రీశ్రీ కోట దుర్గమ్మ ఉత్సవాల నిర్వహణ 
సమావేశంలో జనసేన

శతఘ్్న న్్స్: పాలకొండ టౌన్, పాలకొండ ఆరాధ్ దైవం శ్రీశ్రీశ్రీ కోట దురగామ్మ 
నవరాత్రులు నిర్వహణపై సలహాలు మేరకు దేవాదాయ శాఖ వారి జనసేన పార్టి వారికి 
ఆహా్వన మేరకు వెళ్లా వచే్చ భకుతులకు మంచినీట్ సదుపాయం కోలారినేషన్ రాత్రిపూట విదు్త్ 
అంతరాయం లేకుండా ట్రాఫక్ అంతరాయం లేకుండా చూడాలని ఆలయ పెదదిలకు 
స్చించడం జరిగింద్. ఈ కార్క్రమంలో జనసేన పార్టి నుండి గొరలా మన్మధరావు, 
పోరడిడు ప్రశాంత్, పొటూ్నరు రమేష్ ,బోర వాస్, కడగల హరికృషణా, దుపాపుడ చంద్శేఖర్ 
పాల్గాని ఆలయ అభివృద్్ధ కోసం స్చనలు ఇవ్వడం జరిగింద్.

అనారోగ్ంతో బాధపడుత్న్న వ్కితుకి 
ఆర్ధికసాయమందించిన పితాని

శతఘ్్న న్్స్: 
ముమి్మడివరం, రాష్ట జనసేన 
పార్టి రాజకీయవ్వహారాల 
కమిటీ సభ్్లు ముమి్మడివరం 
నియోజకవరగా జనసేన పార్టి 
ఇంచార్జీ పిత్ని బాలకృషణా 
ముమి్మడివరం 17వ వారుడులో 
అన్రోగ్ంతో బాధపడ్తున్న 

గుతుతుల వెంకటేశ్వరరావుని పరామరి్ంచి 2000/- రూపాయలు ఆరిథిక సాయం 
చేయడం జరిగింద్. మరియు అదే గ్రామానికి చెంద్న కాలు ఆపరేషన్ చేయించుకున్న 
గుతుతుల శివని పరామరి్ంచడం జరిగింద్. ఈ కార్క్రమంలో జనసేన పార్టి రాష్ట కార్దరి్ 
జక్ంశెట్టి బాలకృషణా, జిల్లా ఉపాధ్క్షులు సాన బోయిన మలిలాకారుజీన రావు, కడలికొండ 
ఎలమంచిలి బాలరాజు మరియు తద్తరులు పాల్గాన్్నరు.

ఆర్పోయే దీపానికి వెలుగు ఎక్కువ – ఓడ్పోయే 
ప్రభుతా్వనికి ప్రకటంచే పథకాలు ఎక్కువ

శతఘ్్న న్్స్: విజయవాడ పశి్చమ నియోజకవరగాం, పెళ్లా కానుక ఇవ్వట్నికి పద్ 
తరగతి షరతులు పెటటిడం మర్క్సారి ముఖ్మంత్రి జగనో్మహన్ రడిడు ముస్లాం మైన్ర్టిల 
ఆడపిలలాలకు చేస్తున్న పచి్చ మోసం. జనసేన పార్టి విజయవాడ పశి్చమ నియోజకవరగాం 
కారా్లయంలో విలేకరుల ఏరాపుట చేయడం జరిగింద్ ఈ సమావేశంలో నగర ప్రధాన 
కార్దరి్ సయ్ద్ ముబీన్ మాట్లాడ్తూ వైయసా్సర్ దుల్హన్ పథకం పేరుని ష్ద్ 
తోఫా దుల్హన్ అనే పేరు మారి్చ దుల్హన్ అంటే పెళ్లాకూతురు ఆడపిలలా పేరు మీద ఉన్న 
దుల్హన్ పథకాని్న పేరు మారి్చ ష్ద్ తోఫా అనే పేరు పెట్టి పెళ్లా కొడ్కు పెళ్లా కూతురు 
ఇదదిరిపై నిబంధనలు అమలు చేయడం అత్ంత దురా్మరగామైన చర్ అని ముస్లాం 
మైన్ర్టి ఆడపిలలాలు అంటే జగనో్మహన్ రడిడు కి అంత చులకన ఎందుకని, ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ముఖ్మంత్రి వైఎస్ జగనో్మహన్ రడిడుకి ముస్లాం మైన్ర్టిల గురించి కనీసం అవగాహన 
ఉందా అని, ముస్లాం మైన్ర్టిల స్థితిగతులు నిరక్రాస్త ముస్లాం మైన్ర్టిల పేదరికం 
అనీ్న కూడా పారలామెంటోలా సమరిపుసేతు ముస్లాం మైన్ర్టిల పిలలాల పెళ్లాళలాకు పద్ తరగతి చద్వి 
ఉండాలి అనే నిబంధన పెటటిడం అత్ంత బాధాకరమని, ఈ పథకంలో పెట్టిన షరతులు 
చూస్తుంటే ముస్లాం మైన్ర్టి ఆడపిలలాల పైన వైయస్ జగనో్మహన్ రడిడుకి ఏమాత్ం చితతుశుద్్ధ 
లేదని అరథిమవుతుందని, ఎని్నకల సమయంలో హామీ ఇచి్చంద్ ఏంట్ దుల్హన్ పథకం 
కింద ప్రతి మైన్రిటీ ఆడపిలలాలకు లక్ రూపాయలు పెళ్్ళకానుక ఇసాతునన్్నరని కానీ ఈ 
మూడ్న్నర సంవత్సరాలలో ఎంతమంద్ ఆడపిలలాలు పెళ్లాళ్లా చేస్కున్్నరు వాళ్ళ పరిస్థితి 
ఏంట్ వాళలాందర్్న మోసం చేస్నటటి కాదా? అని, పెళ్్ళకానుక పథకం అమలు చేసేతు ఈ 
మూడ్న్నర సంవత్సరాలలో ఎంతమంద్ పెళ్లాళ్లా చేస్కున్్నరో వాళ్ళందరికీ ఇవా్వలని, 
అపుపుడ ఆ పథకం అమలు చేస్నటటి అవుతుందనీ, పథకాలు పెట్టిలి కానీ లబి్ధదారులు 
తకు్వగా ఉండాలి అనే భావనతో ఉంటే ఇల్ంట్ కండిషన్్స పెట్టి ప్రజలను మోసం 
చేయొచు్చ ఆలోచనలు ఉన్్నరని, ఎని్నకల సమయంలో హామీ ఇచి్చ మళ్లా ఎని్నకలు 
వస్తున్్నయి అని ఎని్నకల కోసం ప్రకటన చేస్నటలా ఉంద్ ఈ ష్దీ తోఫా పథకం అని 
,పశి్చమ నియోజకవరగాంలోనే హాస్ హౌస్ నిరా్మణం చెయా్లని, ష్దీ ఖాన్ ముఖ్మంత్రిచే 
ప్రారంభించిన ఇపపుట్కే కబరిసాతుం ల్గే ఉందని, సీఎం జగన్ మోహన్ రడిడుకి మైన్రిటీల 
పైన నిజంగా చెతతుశుద్్ధ ఉంటే ష్ద్ ఖాన్ సామాన్ ముస్లాంలకు 5000 అదదికు ఇచే్చ 
విధంగా చర్లు తీస్కోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ విలేకరుల సమావేశంలో జనసేన 
యువన్యకులు హనుమాన్ , పోలిశెట్టి శివ బ్దదిన ప్రసాద్, న్గరాజు, సాంబ, నవీన్ 
తద్తరులు పాల్గాన్్నరు.

శృంగవరపుకోటలో జనంకోసం జనసేన
జనంకోసం జనసేన కార్క్రమంలో ప్రజల వదదికు జనసేన పార్టి నియోజకవరగా న్యకుడ్ 
వబిబున సత్న్రాయణ( సతితుబాబ్)

శతఘ్్న న్్స్: శృంగవరపుకోట, 
వేపాడ మండలంలోని గ్రామాలు 
ఆకుల సీతంపేట, కొంపిలిలా(కుమ్మపలిలా), 
మరియు లక్వరపు కోట మండలం 
కలలాపలిలా రేగ లోని ప్రజల వదదికు 
చేరుకుని జనసేన పార్టి మేనిఫెసటి, 
షణు్మఖ వ్్హం, గురించి వివరిస్తు 

ప్రతి ఒక్రు జనసేన పార్టి గురుతు గాజు గాలాస్ గురుతుకు ఓట వేసే బాధ్త కుటంబం 
మొతతుం తీస్కోవాలని తెలియజేస్తు కరపత్లు పంచడం జరిగింద్. ఆయాగ్రామాలోలా 
పలుచోటలా విన్యక అన్నసమారాధన కార్క్రమంలో పాల్గాని తదుపరి గా జనసేన పార్టి 
యువతకు టీ షర్టి లు పంచడం జరిగింద్. ఆ గ్రామాలోలా జనసైనికులు మాట్లాడ్తూ 
మా ఇంటోలా కుటంబ సభ్్లకు పవన్ కళ్్ణ్ కష్టిలోలా ఉన్న పేద ప్రజలకు చేస్తున్న 
సహాయం గురించి వివరించి జనసేన పార్టి గురుతు గాజు గాలాస్ గురుతుకి ఓటలా వేయించే 
బాధ్త తీస్కుంట్మని తెలీయజేశారు. ఈ కార్క్రమంలో జనసేన న్యకులు 
మరియు జనసైనికులు పాల్గాన్్నరు.

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


ఎకకుడ జనసైనిక్లన్ తొకాకులని చూసేతు అకకుడ 
జనసేన జండా దిమ్మలన్ ఆవిషకుర్సాతుం

శతఘ్్న న్్స్: ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా, 
మధిర, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ 
ఆశయ స్దా్ధంత్ల కోసం, ఆయన 
అడ్గుజాడలోలా నడ్స్తు… జనసేన 
పార్టి గ్రామ గ్రామాన బలోపేతం కోసం 
అహరి్నశలు శ్రమిస్తు ముందుకు వెళ్తున్న 
మధిర నియోజకవరగాంలో గల చింతకాని 
మండలం, నగిలిగొండ గ్రామంలో 
ఇటీవల జనసైనికులు నిర్వహించిన 
జనసేన అధినేత జన్మద్న వేడ్కుల 

కోసం ఏరాపుట చేయబడడు ఫెలాకీ్సలను మరియు జండాలను గురుతుతెలియని వ్కుతులు చించి ధ్వంసం చేస్ 
జనసైనికుల మనోభావాలను దబబుతినేల్ చేశారు. ఇట్టి విషయాని్న నగిలిగొండ గ్రామ జనసైనికులు 
ఉమ్మడి ఖమ్మం యువజన విభాగం అధ్క్షులు జిల్లా డగల రామచంద్రావుకు తెలియజేశారు. వెంటనే 
సపుంద్ంచిన డగల రామచంద్రావు రాష్ట న్యకులు మరియు ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా ఇంచార్జీ రామ్ 
త్ళ్లారి మరియు తెలంగాణ రాష్ట యువజన విభాగం అధ్క్షులు వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ ల స్చనల మేరకు 
యువజన విభాగం నగిలిగొండ గ్రామానికి వెళ్లా జరిగిన సంఘటనపై పూరితు వివరాలు తెలుస్కొని ఆ 
ఘటనకు సంబంధించిన వ్కుతులపై పోలీస్ సేటిషనోలా ఫరా్దు చేస్ వారిపై చర్లు తీస్కోవాలి్సంద్గా కోరడం 
జరిగింద్. ఈ యొక్ ఘటన జరిగిన సమీపంలోనే జనసేన పార్టి జండా ద్మ్మకు శంకుసాథిపన చేయటం 
జరిగింద్. ఎక్డ జనసైనికులని తొకా్లని చుసేతు అక్డ జనసేన జండా ద్మ్మలని ఆవిష్్రిసాతుమని 
జనసేన కోసం ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి పార్టి బలోపేత్నికి కృష్ చేస్తున్న జనసైనికులకు ఎలలాపుడ్ అండగా 
ఉంట్మని ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా జనసేన యువజన విభాగం తెలియజేశారు. ఈ కార్క్రమంలో ఉమ్మడి 
ఖమ్మం జిల్లా యువజన విభాగం ప్రధాన కార్దరి్ మేడబోయిన కార్తుక్, యువజన విభాగం ఉపాధ్క్షులు 
యాసంనేని అజయ్ కృషణా, సక్రెటర్ గుండలా పవన్ కళ్్ణ్, గుంత సత్న్రాయణ, బోనకల్ మండల 
అధ్క్షులు త్ళ్లారు డవిడ్, జానీ, భరత్ కుమార్ జనసేన పార్టి కార్కరతులు షేక్ మాలిక్, రమణ కుమార్, 
ఉతతుమ్ రాజ్, సాయి గోపి, గోపికృషణా, హరికృషణా సాథినిక జనసైనికులు హితీష్, వీరబాబ్, శ్రీకాంత్, శ్రీరామ్ 
తద్తరులు పాల్గాన్్నరు.

రోడుడి ప్రమాద బాధిత్లన్ 
పరామర్్శంచిన పితాని బాలకృష్ణ

శతఘ్్న న్్స్: ముమి్మడివరం, రాష్ట జనసేన పార్టి రాజకీయ వ్వహారాల 
కమిటీ సభ్్లు ముమి్మడివరం నియోజకవరగాం ఇంచార్జీ పిత్ని బాలకృషణా 
ముమి్మడివరం రాజుపాలం వదది బస్్స ల్ర్ యాకి్సడ్ంట్ కారణంగా 
గాయపడిన ప్రయాణకులు గవర్నమెంట్ హాస్పుటల్ కి తరలించారు 
వారిని పరామరి్ంచడం జరిగింద్. ఈ కార్క్రమంలో జనసేన పార్టి 
రాష్ట కార్దరి్ జక్ంశెట్టి బాలకృషణా, జిల్లా ఉపాధ్క్షులు సానబోయిన 
మలిలాకారుజీనరావు, ముమ్మడివరం మండల అధ్క్షులు గొలలాకోట్ 
వెంకన్నబాబ్, గోదశి పుండర్ష్, గొలలాకోట్ సాయిబాబ్, కడలి కొండ, 
శీను తద్తరులు పాల్గాన్్నరు.

సర్్వపలిలులో ‘నా సేన కోసం నా వంత్’
శతఘ్్న న్్స్: సరే్వపలిలా, 
జనసేన అధినేత 
పిలుపుమేరకు పార్టిని 
బలోపేతం చేసేందుకు 
జనసేన పార్టి ప్రతిష్టిత్మంగా 
ప్రారంభించిన ‘న్ 
సేన కోసం న్ వంతు’ 
కార్క్రమంలో భాగంగా 

సరే్వపలిలా నియోజకవరగాంలోని మనుబోలు, గోవిందరాజుపురం 
గ్రామాలలో 5000/- రూపాయలను జనసేన పార్టి ఫోన్ పే నెంబర్ 
కి పంపించడం జరిగింద్. ఇదే విధంగా ప్రజలలో చైతన్ం తీస్కువచే్చ 
విధంగా న్ సేనకి న్ వంతు అనే నిన్దంతో ఎకు్వమంద్ ప్రజలని 
పార్టిలో భాగసా్వమ్ం చేసే విధంగా ఈ కార్క్రమాని్న విజయవంతంగా 
కొనసాగిసాతుమని సరే్వపలిలా నియోజకవరగా జనసేన న్యకులు బొబ్బుపలిలా 
స్రేష్ న్యుడ్ తెలిపారు. ఈ కార్క్రమంలో జనసేన న్యకులు 
మరియు జనసైనికులు పాల్గాన్్నరు.

పెన్కొండ ఎమ్్మల్్కి సమస్లపై వినతిపత్రమిచిచిన జనసేన
శతఘ్్న న్్స్: పెనుకొండ, గడపగడపకు మన ప్రభ్త్వం 
కార్క్రమం సందర్ంగా పెనుకొండ మండలం రాంపురం 
పంచాయతీ కొండంపలిలా గ్రామంలో పర్ట్ంచిన ఎమె్మలే్ 
శంకర్ న్రాయణకి జనసేన పార్టి న్యకులు గ్రామంలో 
ఉన్న ప్రతే్క సమస్లు డ్రైనేజీ, త్గు నీళ్లా, సీసీ రోడలా, 
సమస్లు మరియు మరిముఖ్ంగా రోడలాలో ఎక్డంటే 
అక్డ నీళ్లా ఉండడంతో ద్మలు కుట్టి విషపూరిత జ్వరాలు 

వలలా చాల్ మంద్ ఆసపుత్రి పాలవుతున్్నరు కాబట్టి వెంటనే బీలాచింగ్ చేయించి డ్రైనేజీలు బాగు చేయాలని 
సమస్లు వివరించి వినతిపత్ం ఇవ్వడం జరిగింద్. ఈ కార్క్రమంలో జనసేన పార్టి నియోజకవరగా 
న్యకులు కుమార్, రాజేష్ న్యకులు బంగారం, హరిన్యక్, శ్రీనివాస్ మరియు గ్రామస్తులు 
తద్తరులు పాల్గాన్్నరు.

వృద్ధిశ్రమంలో పండులు పంచిన జనసేన నాయక్లు
శతఘ్్న న్్స్:  మన్ం జిల్లా పాలకొండ నియోజకవరగాంలో ఉన్నటవంట్ బాలగోపాల లక్ష్మీ నరసమ్మ 
వృదా్ధశ్రమంలో ఉన్నటవంట్ 25 మంద్ వృదు్ధలకు పాలకొండ జనసేన యువన్యకులు షేక్ అజార్ 
మూడ్ రకాల పండ్లా ఆపిల్, దానిమ్మ, అరట్ పళ్్ళ ఇవ్వడం జరిగింద్. అల్గే జామి అనిల్ మాట్లాడ్తూ 
జనసేన పార్టి ఏ ఒక్రూ కుడా అన్ధగా ఉండట్నికి వీలులేని సమ సమాజాని్న సాథిపించడం కోసమే 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ జనసేన పార్టి పెటటిడం జరిగింద్. కావున్ ప్రతి ఒక్రూ జనసేన పార్టికి 
ఒక్ అవకాశం ఇవా్వలి అని కోరడం జరిగింద్. ఈ కార్క్రమంలో పాలకొండ పటటిణ జనసేన పార్టి 
సీనియర్ న్యుకులు పోరాడి ప్రశాంత్ కుమార్, పొటూ్నరు రమేష్ కుమార్, ప్రవీణ్ తద్తరులు 
పాల్గానడం జరిగింద్.

బుధవారం, 14 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రాష్ట్రానికి పవన్ కళ్్ణ్ నాయకత్వం చార్త్రక అవసరం
అవినీతి, అరాచకత్వం, నియంత పాలనతో కున్రిలులీతునని రాష్ట్రానికి పవన్ కళ్యూణ్ మాత్రమే దికు్క
మన బిడ్డలు, భవిషయూత్ తరాలు బాగుండాలి అంటే జనసేన అధికారంలోకి రావటం ఒక్కటే మార్గం
కులమతాల బేధం లేని, అవినీతిరహిత పాలన జనసేనతోనే సాధయూం
పార్టుని క్షేత్రసాథియిలో బలోపేతం చేయడంపై పవన్ కళ్యూణ్ ప్రత్యూక దృష్టు
జిల్లీ జనసేన పార్టు అధికార ప్రతినిధి ఆళళి హరి

శతఘ్్న న్్స్: గుంటూరు, తమ అసమర్ధ, అవినీతి, అరాచక, నియంత, 
అవగాహన్రాహిత్ పాలనతో వైసీపీ నేతలు రాష్్రాని్న రావణకాషటిం 
చేసారని, ప్రస్తుత పరిస్థితులోలా ఉన్నతమైన ఆశయాలతో, అతు్న్నతమైన 
స్దాదింత్లతో పాటూ నిశా్వరథి సేవతో ముందుకు సాగుతున్న పవన్ కళ్్ణ్ 
న్యకత్వం ఈ రాష్్రానికి చారిత్క అవసరమని జిల్లా జనసేన పార్టి అధికార 
ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి అన్్నరు. మంగళవారం శ్రీనివాసరావుతోటలోని 
శ్రీవీరాంజనేయ సా్వమి దేవసాథిన ప్రాంగణంలో జరిగిన 22 వ డివిజన్ 
జనసేన పార్టి సమావేశం జరిగింద్. ఈ సమావేశానికి నగర జనసేన 
పార్టి ప్రధాన కార్దరి్ సాగర్ అధ్క్త వహించారు. ఈ కార్క్రమానికి 
ముఖ్అతిథిగా పాల్గాన్న ఆళ్ళ హరి మాట్లాడ్తూ రాష్టంలో ఎపుపుడైతే వైసీపీ 
అధికారంలోకి వచి్చంద్ ఆ క్ణం నుంచి రాష్టంలో ఏ ఒక్ వరగా ప్రజలు 
సంతోషంగా లేరని ఆంద్ళన వ్కతుం చేశారు. తమ సా్వర్ధం కోసం అని్న 

వ్వసథిలి్న వైసీపీ నేతలు కున్రిలిలాంప చేశారని విమరి్ంచారు. తమ రాజకీయ స్వల్భం కోసం రాష్్రాని్న కుల్ల వార్గా మత్ల వార్గా ప్రాంత్ల వార్గా విభజించి రాష్్రాని్న మరో 
బీహార్ చేయాలని చూస్తున్్నరని మండిపడాడురు. రాజకీయాలోలా విలువలకు వలువలు తీసేస్ భూతుల సంస్ృతిని తెచి్చన వైసీపీ నేతలు ప్రజాసా్వమ్ వ్వసథికు పట్టిన చీడపురుగుల్లా 
తయారయా్రని దుయ్బట్టిరు. సంక్షేమం పేరుతో అలవికాని అపుపులు తెస్తు చారిత్క సంపదను తెగనము్మతూ రాష్్రాని్న సంక్షోభంలోకి నెట్టిరని ధ్వజమెత్తురు. ప్రజలకు పపుపుబెలలాలు 
పంచిపెడ్తూ ఇస్క, మైనింగ్ వంట్ సహజ సంపదను ద్చుకుంటన్్నరని ఆవేదన వ్కతుం చేశారు. ప్రస్తుతం రాష్టంలో జరుగుతున్న పరిపాలన దృష్టి్య తమ బిడడులు బాగుండాలి 
అన్్న ముందు తరాల వారికి బంగారంల్ంట్ భవిష్త్ కావాలన్్న ఈ రాష్్రానికి పవన్ కళ్్ణ్ ఒక్డ్ మాత్మే ద్క్ని అన్్నరు. కులమత భేదాలు లేని, అవినీతిరహిత ఆంధ్రప్రదేశ్ 
పునరి్నరా్మణం కోసం ప్రజలు జనసేన పార్టికి మదదితు తెలపాలని కోరారు. నిసా్వరథిమైన సేవకు నిలువెతుతు నిదర్నమైన పవన్ కళ్్ణ్ కి ఒక్ అవకాశం ఇసేతు గాడితపిపున పరిపాలనను 
పూరితుగా సరిద్ద్ది రాష్్రానికి స్పరిపాలన అంద్సాతుడన్్నరు. జనసైనికులు, వీర మహిళలు, వివిధ విభాగాల పార్టి శ్రేణులు పార్టి స్దాదింత్లను, పవన్ కళ్్ణ్ భావజాల్ని్న క్షేత్సాథియిలో 
ప్రజలకు మరింతగా చేరువ చేయాలని కోరారు.కార్క్రమంలో చెన్్న పోతురాజు, కోనేట్ ప్రసాద్, షరుఫుదీదిన్, త్రిపుర, రవీంద్, కోల్ చిరంజీవి, మెహబూబ్ బాష్, లక్ష్మిశెట్టి న్ని, 
స్బాబురావు, రాము, చిరంజీవి, స్రేంద్, నరేష్, కుమార సా్వమి, యుస్ఫ్, రాసంశెట్టి శ్రీను, సాయి తద్తరులు పాల్గాన్్నరు.

లోడ్ంగ్ ముఠా షెడుడి నిరా్మణాని్న పర్శీలించిన 
రెడ్డి అప్పల నాయుడు

శతఘ్్న న్్స్: ఏలూరు, నేషనల్ బైపాస్ 
రోడ్డులో మార్ట్ యారుడు హమాళ్ల కోసం 
నిరా్మణం జరుగుతున్న లోడింగ్ ముఠా షెడ్డు 
నిరా్మణాని్న సందరి్ంచిన యారుడు హమాళ్ 
వర్ర్్స యూనియన్ ప్రెస్డ్ంట్ మరియు 
జనసేన పార్టి ఏలూరు నియోజకవరగా ఇంచార్జీ 
రడిడు అపపుల న్యుడ్.

వా్ధులు ప్రబలక్ండా తగు చర్లు తీస్కోవాలని 
జనసేన డ్మాండ్

శతఘ్్న న్్స్: ఆత్మకూరు, అనంతసాగరం మండలంలో పలు వా్ధులు వా్పితు చెందకుండా 
తీస్కోవాలని జనసేన పార్టి మండల అధ్క్షులు షేక్ మహా బూబ్ మసాతున్ మాట్లాడ్తూ, వేసవి 
తీవ్త తగిగా వాత్వరణం మారి వరా్షకాలం వస్తుందని ఈ క్రమంలో మండల ప్రజలకు విష 
జ్వరాలు వా్పితు చెందకుండా తీస్కోవాలి్సన బాధ్త మండల అధికారులకు వైదా్ధికారుల పై 
ఉందన్్నరు గత సంవత్సరం ఈ సీజనోలా అనేకమంద్ మలేరియా, డ్ంగూ్, టైఫాయిడ్ వంట్ 
విష జ్వరాల బారిన పడాడురు. మండలంలోని అని్న గ్రామ పంచాయతీలోని, గ్రామపంచాయతీ 
అధికారులు, పరిశీలించి, నిరంతరం గ్రామాలోలా పర్ట్ంచి, బీలాచింగ్ తో శానిటైజేషన్ చేస్తు 
ఉండాలని, రోడలా మీద, కాలువలు, డ్రైనేజీలో వ్రా్ధలను లేకుండా, ద్మలు వా్పితు చెందకుండా 
చూడాలి్సన బాధ్త వారిపై ఉందన్్నరు. ఇపపుట్నుండి తగు చర్లు తీస్కోకపోతే ప్రజలు 
తీవ్ అన్రోగ్ పాలవుత్రని కావున మండల అధికారులు, వైదా్ధికారులు పలు వా్ధులు 
ప్రబలకుండా చూడాలని అనంత సాగరం మండలం జనసేన పార్టి తరపున పత్రికా విలేకరులకు 
ప్రకటన ఇవ్వడం జరిగింద్.

కంద్ర వైద్ ఆరోగ్ మర్యు క్టంబ 
సంక్షేమ సహాయ మంత్రికి వినతిపత్రం

శతఘ్్న న్్స్: అవనిగడడు, మోపిదేవి గ్రామంలోని శ్రీ వలిలా దేవసేన సమేత స్బ్రహ్మణే్శ్వర 
సా్వమి వారి దేవసాథిన్నికి దర్న్రథిం విచే్చస్న కేంద్ వైద్ ఆరోగ్ మరియు కుటంబ 
సంక్షేమ సహాయ మంత్రివరు్లు శ్రీమతి డాకటిర్ భారతి ప్రవీణ్ పవార్ పెదకళ్ళపలిలా 
జనసేన పార్టి న్యకులు అరజా కిరణ్ కాంత్ మరా్దపూర్వకంగా కలిస్ పెదకళ్ళపలిలా 
గ్రామంలోని ప్రాథమిక ఆరోగ్ కేంద్ంలో స్బబుంద్ కొరత మరియు నిధుల లేమి గురించి 
సరపుంచ్ సంధా్రాణ తరపున అర్జీ ఇవ్వడం జరిగింద్. ప్రాథమిక ఆరోగ్ కేంద్ం నందు 
స్బబుంద్ కొరతతో రోగులు ఎనో్న ఇబబుందులు ఎదుర్్ంటన్్నరని, ఉన్న స్బబుంద్కి పని 
భారమవుతుందని గౌరవ మంత్రివరు్ల దృష్టికి తీస్కళలాడం జరిగింద్. ఆస్పత్రి కనీస 
అవసరాలకు కూడా రాష్ట ప్రభ్త్వం నిధులు కేట్యించడం లేదని దానివలలా ఆస్పత్రిలో 
కనీస ఖరు్చలకు కూడా ఇబబుంద్ ఏరపుడ్తుందని గౌరవ మంత్రి దృష్టికి తీస్కళలాడం 
జరిగింద్. సపుంద్ంచిన మంత్రి జిల్లా వైద్ ఆరోగ్ అధికారి వారిని ఈ విషయమై చర్ 
తీస్కోమని ఆదేశించడం జరిగింద్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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