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స్థా నిక సమస్యలను వెల్లడిస్తే దాడి చేస్తే రా
* తిరుపతిలో జనసేన వీర మహిళ శ్రీమతి లక్ష్మీనరసమ్మ ఇంటిపై దాడి చేసిన వారిపై పోలీసులు చర్యలు తీసుకోవాలి
శతఘ్ని న్్యస్: ప్రజాస్వామ్య దేశంలో నచ్చిన రాజకీయ పార్టీ పక్షాన నిలవడం ప్రజల హక్కు. ఇదేమీ నియంత దేశం కాదు... రాచరికం 
అంతకంటే కాదు. మా ఊళ్ళో, మా వీధిలో తమ పార్టీ మాత్రమే ఉండాలంటూ వైసీపీ చేసుతునని దాడులు వారి నిరంక్శ ధోరణిని వెల్లడిసుతున్నియని 

జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో దుయ్యబట్టీరు. తిరుపతి నగరం వెంకటరెడిడి 
కాలనీలో మంగళవారం జనసేన వీర మహిళ, జనసేన పార్టీ నగర కార్యదరిశి శ్రీమతి పూతలపట్టీ 
లక్ష్మీ నరసమ్మ ఇంటి మీద వైసీపీ కార్యకరతులు దాడి చేయడం అత్యంత హేయం. జనసేన పార్టీ చేపటిటీన 

న్ సేన కోసం.. న్ వంతు కార్యక్రమానిని కాలనీలో ఎందుక్ ప్రచారం చేసుతున్నిరు అని అడగడానికి 
వైసీపీ న్యక్లక్, కార్యకరతులక్ ఏ హక్కు ఉంది. ఇంట్్ల ఎవరూ లేని సమయంలో ఓ మహిళ ఇంటిపై 

దాడి చేసి.. ఇంట్్లని వసుతువులు విసిరికొటటీడం వైసీపీ వాళళో దౌర్జన్్యనిని తెలియచేసతుంది. స్థానిక మహిళలు 
డ్రైనేజీ సమస్యతో ఇకకుట్ల పాలవుతుంటే ఆ విషయానిని సషల్ మీడియాలో పోసుటీ చేసిన జనసేన పార్టీ 
రాష్ట్ర కార్యదరిశి శ్రీమతి ఆకేపాటి సుభాషిణిని సైతం స్థానిక వైసీపీ కార్పొరేటర్ అనుచరులు ఫోనో్ల బెదిరించ్ 

అసభ్యంగా మాట్్లడటం, ఇంట్్లని వారిపై కేసులు పెటిటీస్తుమనడం చూసేతు మనం ప్రజాస్వామ్యంలో ఉననిమా 
అనే సందేహం కలుగుతోంది. శ్రీమతి లక్ష్మీ నరసమ్మ ఇంటిపై దాడి చేసినవారిపై పోలీసులు వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలి. 
ప్రజలక్ రక్షణ కలిపొంచాలిసిన బాధ్యత వారిపై ఉంది. వైసీపీ న్యక్లు ఒకటి గురుతుపెట్టీకోవాలి. ఇలా బెదిరిసేతు.. భయపెడితే 
జనసైనిక్లు, వీర మహిళలు వెనక్కు తగుగుతారు అనుక్ంటే మీ పొరపాటే. కచ్ఛితంగా ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో సమాధానం 
చెబుతామని శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ సపొషటీం చేశారు.

పాలనా దక్షత లేకే పారిశ్రామిక ప్రగతి పడకేసింది
* కృష్ణా జిలా్ల నుంచ్ కూడా ఉపాధి కోసం వలసలు పోయే పరిసిథాతి
* దేశంలో రైతులక్ క్లాలు అంటగటిటీన ఏకైక పార్టీ వైసీపీయే
* వైసీపీ న్యక్లక్ వ్యకితుగత లబ్్ధ తపపొ ... ప్రజల కష్టీలు పటటీవు
* వైసీపీ విముకతు ఏపీలో అందరూ భాగస్వాములు కావాలి
* మైలవరం నియోజక వరగుంలో మీడియాతో మాట్్లడిన జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ 
న్దండ్ల మనోహర్
* పార్టీ క్రియాశీలక సభ్్యడు శ్రీ మేకల రాజు క్ట్ంబానికి పరామరశి.. రూ. 5 లక్షల 
బీమా చెక్ అందజేత

శతఘ్ని న్్యస్:  సవాతంత్ర భారతదేశంలో రైతులక్ క్లానిని అంటగటిటీన ఏకైక పార్టీ 
వైసీపీయేనని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండ్ల మనోమర్ 
గారు పేర్కున్నిరు. వైసీపీ న్యక్లు... ఎమ్్మలే్యలు, మంత్రులయా్యక వచేచి వ్యకితుగత 
లబ్్ధ కోసం ఆలోచ్సుతున్నిరు తపపొ... రాష్్రానికి, రాష్ట్ర ప్రజలక్ ఏం మంచ్ చేయాలని 
ఆలోచ్ంచడం లేదన్నిరు. నిరుపేద క్ట్ంబంలోని వ్యకితు ప్రమాదవశాతుతు చనిపోతే కనీసం 
స్యం చేయాలనని ఇంగితం కూడా ఈ ప్రభ్తావానికి లేదని దుయ్యబట్టీరు. బటను్ల 
నొక్కుతున్నిం.. అంతా అదుభుతం అంట్న్నిరు... బటన్ నొకేకు ముందే లబ్్ధదారులను వేరు 
చేసేసుతున్నిరన్నిరు. రాష్్రానికి వైసీపీ వల్ల ఏ స్థాయిలో నషటీం జరుగుతుందనని విషయానిని 
ప్రతి ఒకకురు ఆలోచ్ంచాలని, నిజాయితీతో కూడిన పరిపాలన అందించేందుక్, వైసీపీ 
అరాచకాలను తిప్పొకొటేటీందుక్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు పడుతునని కషటీంలో ప్రతి ఒకకురూ 
భాగస్వాములు కావాలని ప్లుపునిచాచిరు. మంగళవారం కృష్ణా జిలా్ల మైలవరం 
నియోజకవరగుం తుమ్మలపాలం గ్రామానికి చెందిన జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్్యలు 
శ్రీ మేకల రాజు క్ట్ంబానిని శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ గారు పరామరిశించారు. శ్రీ రాజు 
ఇటీవల జరిగిన రోడుడి ప్రమాదంలో మృతి చెందారు. రాజు తలి్ల శ్రీమతి విజయక్మారి, 
సదరుడు శ్రీ పవన్ లను ఓదారాచిరు. పార్టీ తరఫున క్రియాశీలక సభ్్యలక్ అందజేసే రూ. 
5 లక్షల చెక్ ను అందజేశారు. అనంతరం ఏరాపొట్ చేసిన కార్యక్రమంలో శ్రీ మనోహర్ 
గారు మాట్్లడుతూ... “నిజాయితీగా పని చేసే జనసైనిక్లను కోలోపొవడం పార్టీకి తీరని 
లోట్. కరోన్ లాంటి కి్లషటీ పరిసిథాతులో్ల కూడా కార్యకరతులను సంత క్ట్ంబసభ్్యలుగా 
భావించ్ ఆపద సమయంలో వారి క్ట్ంబాలక్ అండగా నిలిచేందుకే శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గారు క్రియాశీలక సభ్యతావానిని తీసుకొచాచిరు. గత రెండు రోజులుగా కృష్ణా జిలా్లలో 
ప్రమాదవశాతుతు మనలిని విడిచ్ వెళ్్లన జనసేన పార్టీ క్ట్ంబసభ్్యలైన నలుగురు 
క్రియాశీలక సభ్్యల క్ట్ంబాలక్ ఒకొకుకకురికి రూ. 5 లక్షల చొపుపొన భరోస్ 
కలిపొంచగలిగాం. ఉపాధి కోసం పకకు జిలా్లక్ వెళ్తు మారగుం మధ్యలో రాజు మృతి చెందడం 
బాధాకరం. వనరులు పుషకులంగా ఉండే కృష్ణా జిలా్లలో కూడా ఉపాధి కరువై యువత 
వసలు వెళ్్ల దుసిథాతి వచ్చిందంటే దానికి కారణం వైసీపీ పాలనే. రాష్ట్రంలో అభివృది్ధ పూరితుగా 
న్శనం చేశారు. యువతక్ ఉపాధి లేక్ండా చేశారు. పారిశ్రామిక ప్రగతి పడకేసింది. 
మొదటి రోజు నుంచ్ విధవాంసంతో కూడిన పరిపాలన చేసుతున్నిరు. ఇసుక కొరత సృషిటీంచ్ 
భవన నిరా్మణ కారి్మక్ల పొటటీకొట్టీరు. ఇపుపొడు అదే ఇసుకను అమి్మ కోట్లలో సము్మ 
చేసుక్ంట్న్నిరు.
* రైతు భరోస్ కేంద్రాలు.. ఒక మోసం
అననిం పెటేటీ రైతననిలను ఆదుకోవాలనే బాధ్యత ప్రభ్తావానికి లేదు. వైసీపీ అధికారంలోకి 
వచ్చిన ఈ మూడేళ్ల కాలంలో దాదాపు మూడువేల మంది కౌలు రైతులు ఆత్మహత్యలు 
చేసుక్న్నిరంటే అందుక్ కారణం ఈ ప్రభ్తవాం నుంచ్ వారికి భరోస్ లేకపోవడమే. 
అంతమంది రైతులు చనిపోతున్ని ఈ ప్రభ్తవాంలో చలనం లేదు. రైతు భరోస్ కేంద్రాలు 

ఒక మోసం. రూ.6300 కోట్్ల ఖరుచి చేసి ఏరాపొట్ చేసిన ఈ కేంద్రాల వల్ల ఎవరికీ 
ఉపయోగం లేదు. రైతు భరోస్ కేంద్రాలు వైసీపీ కారా్యలయాలుగా మారిపోయాయి. 
ఏ శాఖలోన్ పరిపాలన పారదరశికంగా స్గడం లేదు. రైతులను కూడా ఏ క్లం? ఏ 
పార్టీ అని ప్రశ్నిసుతునని పరిసిథాతి. వైసీపీ విముకతు ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ప్లుపు 
మేరక్ ప్రతి ఒకకురు కలిసి రావాలి. అందులో భాగంగానే వ్యతిరేక ఓట్ చీలచికూడదని 
నిరణాయం తీసుక్న్నిరు. ఎనినికలక్ ఎలా వెళ్్లలనే విషయం సందరభుం వచ్చినపుపొడు శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ గారు నిరణాయం తీసుక్ంట్రు” అని అన్నిరు.
* పార్టీ దృషిటీకి మతసి్యకారుల సమస్యలు
మైలవరం నియోజకవరగుంలోని కృష్ణానది తీర ప్ంతానికి చెందిన మతసి్యకారులు తమ 
సమస్యలను శ్రీ మనోహర్ గారి దృషిటీకి తీసుకొచాచిరు. ఈ ప్రభ్తవాం వచ్చిన తరువాత 
అరుహులైన చాలా మందికి సంక్షేమ పథకాలు అందడం లేదని, నదిలో చేప ప్ల్లలు వేయడం, 
వలలు, పడవలు ఏరాపొట్ చేయడం వంటివి పూరితుగా విస్మరించారని తెలిపారు. డీజిల్ 
సబ్సిడీ వ్యవహారంలోన్ అన్్యయం జరుగుతుందని చెపాపొరు. చేపల వేటక్ సంబంధించ్న 
పరికరాల కొనుగోలు కోసం ఇచేచి బా్యంక్ రుణాలు కూడా సక్రమంగా అందడం లేదని 
వివరించారు. మతసి్యకార సమస్యలను శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి దృషిటీకి తీసుకెళ్్ల పోరాటం 
చేస్తుమని ఈ సందరభుంగా శ్రీ మనోహర్ గారు హామీ ఇచాచిరు.
* మృతి చెందిన జనసేన న్యక్ల క్ట్ంబాలక్ పరామరశి
నందిగామక్ చెందిన జనసేన పార్టీ జిలా్ల కార్యదరిశి శ్రీ తోట మురళ్ అన్రోగ్య కారణాలతో 
ఇటీవల మృతి చెందారు. కృష్ణా జిలా్ల పర్యటనలో భాగంగా శ్రీ మనోహర్ గారు శ్రీ తోట 
మురళీ కృషణా క్ట్ంబానిని పరామరిశించారు. ఈ సందరభుంగా పార్టీ బలోపేతానికి శ్రీ 
మురళీకృషణా చేసిన సేవలను కొనియాడారు. భార్య శ్రీ మతి పదా్మవతి, క్మారుడు త్రిదేవ్ 
లక్ ధైర్యం చెపాపొరు. అంతక్ముందు కంచ్కచెర్ల మండలం కేసర గ్రామానికి చెందిన శ్రీ 
షేక్ పెద్దబాజీ క్ట్ంబానిని కూడా మనోహర్ గారు పరామరిశించారు. ఈ కార్యక్రమాలో్ల 
కృష్ణా జిలా్ల అధ్యక్షులు శ్రీ బండ్రెడిడి రామకృషణా, విజయవాడ నగర అధ్యక్షులు శ్రీ పోతిన 
వెంకట మహేష్ , కార్యక్రమాల నిరవాహణ కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ కళ్్యణం శ్వ శ్రీనివాస్, పార్టీ 
అధికార ప్రతినిధి శ్రీ అకకుల రామో్మహన్ రావు, పార్టీ న్యక్లు శ్రీ బొలియశెటిటీ శ్రీకాంత్, 
శ్రీమతి రావి సౌజన్య, శ్రీమతి క్రిమ్ళ్ల లక్ష్మి సరసవాతి, శ్రీమతి చ్ంతల లక్ష్మి క్మారి, 
శ్రీ బొలిశెటిటీ తేజ, శ్రీ పండమనేని శ్రీనివాస్, శ్రీ శనక ప్రస్ద్, శ్రీ కాసర్ల ఫణివంశీ, శ్రీ 
బూరగడడి శ్రీకాంత్, శ్రీ బొలిశెటిటీ వంశీకృషణా తదితరులు పాల్గున్నిరు.
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శ్రీకృష్ణపట్నం గ్రామనంలో ‘నా సేన కోసనం నా వనంతు’
శతఘ్ని న్్యస్: రాజానగరం నియోజకవరగుం, రాజానగరం మండలం 
శ్రీకృషణాపటనిం గ్రామంలో పెద్ద ఎతుతున ఏరాపొట్ చేసిన ‘న్ సేన కోసం న్ 
వంతు’ కార్యక్రమానికి విచేచిసిన రాజానగరం నియోజకవరగు న్యక్లు 
బతుతుల బలరామకృషణా మరియు ఉమ్మడి తూరుపొగోదావరి జిలా్ల న్ సేన కోసం 
న్ వంతు కమిటీ కోఆరిడినేటర్ బతుతుల వెంకటలక్ష్మి దంపతులక్ శ్రీకృషణాపటని 
ప్రజానికం ఘనస్వాగతం పలికారు.

ప్రజాక్షేమం కోసం పాట్పడే జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ కి సంఘీభావం 
తెలిపే కార్యక్రమమే న్ సేన కోసం న్ వంతు కార్యక్రమం అని కిమిడి 
శ్రీరాం అన్నిరు. అధికారంతో సంబంధం లేక్ండా ప్రభ్తవాం కన్ని 
ఎక్కువగా ప్రజలకోసం పాట్పడుతునని పార్టీ జనసేన అని ఘంట్పథంగా 
తెలియజేస్రు. చదువుక్నని యువత, విజుఞులు రాష్ట్ర శ్రేయసుసి కోసం జనసేన 
పార్టీకీ మద్దతుగా నిలవాలని తెలియజేస్రు. ప్రజల జీవితాలో్ల మారుపొ 

తీసుకొచేచి మహతాకురా్యనిని తలపెటిటీన పవన్ కళ్్యణ్ కి మన వంతుగా సహకారం అందించే మారగుమే ఈ న్ సేన కోసం న్ వంతు కార్యక్రమం అని ఆయన పేర్కున్నిరు.

రాజానగరం నియోజకవరగు జనసేన న్యక్లు బతుతుల బలరామకృషణా సభను అలంకరించ్న పెద్దలక్ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ జనసైనిక్లక్ అభివాదం చేస్తు ప్రసంగానిని ప్రంభించారు. 
బతుతుల మాట్్లడుతూ రాజకీయాలో్లకి రావాలనుక్ననిపుపొడు ఏ పార్టీ ప్రజాక్షేమానిని కోరుతుందో ఎకకుడ చేరితే ప్రజా సమస్యలు తీరేచివాడిని అవుతానో అనే ఆలోచనలో ఉననిపుపొడు న్క్ 
కనిప్ంచ్ంది కేవలం జనసేన మాత్రమేనని, నేను పార్టీలోకి రావడానికి కారణమైన జనసైనిక్లకి న్ ప్రతే్యక కృతజఞుతలు అని తెలియజేశారు. దోచుకోవడం, దాచుకోవడం కాక్ండా 
రాష్ట్ర అభివృది్ధ కోసం వచ్చిన న్యక్డు ఎవరైన్ ఉన్నిడంటే అది కేవలం పవన్ కళ్్యణ్ మాత్రమే అని వెల్లడించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర బంగారు భవిష్యతుతు కేవలం జనసేనతోనే 
స్ధ్యమని వివరించారు. గాలి, నీరు, వాతావరణానిని కలుషితం చేసుతునని ప్రభ్తావానిని నిలదీసే సతాతు జనసేనక్ మాత్రమే ఉందని ఈ సందరభుంగా తెలియజేశారు. ప్రభ్తవా ఇస్తుననని ఉచ్త 
గృహాల నిరా్మణం ఆదిలోనే అంతమైపోయిందని ప్రభ్తవా తీరును ప్రశ్నించారు. రైతుల సబ్సిడీలు తొలగించ్ పంటపొలాలో్లని మోట్ర్లక్ ఛార్్జలు విధించ్ రైతులని అవమానిసుతున్నిరని 
విచారం వ్యకతుం చేశారు. దేశ ధాన్్యగారం ఉండే ఆంధ్రప్రదేశ్్ల రైతననిక్ అండ లేక్ండా పోవడం అధికార పార్టీ సిగుగుపడాలిసిన విషయం అని బతుతుల ధవాజమ్తాతురు. నషటీపోతునని రైతులకి 
అండగా జనసేన నిలబడుతుంది. ఆరోగ్యశ్రీ పథకానిని అరా్ధరోగ్య పధకంగా మారుసుతునని తీరుని తపుపొపట్టీరు. పేదలక్ ఎలా మ్రుగైన వైద్యం అందుతుంది అని ప్రభ్తావానిని ప్రశ్నించారు. 
కాపునే సతుం ఊసేలేదు, ఉచ్త పధకాల మాటేలేదు, చెప్పొనవి నవరతానిలు పెటిటీనది పంగన్మాలు అని ఎదే్దవా చేశారు. తండ్రిని చూసి తనయుడికి ఓట్ వేసేతు తనయుడు యముడై 
రాష్్రానిని రావణకాషటీం చేసుతున్నిడని బతుతుల పేర్కున్నిరు. అరహుత ఉన్ని చెయ్యడానికి ఉదో్యగాలు లేవని ఉపాధి అవకాశాలు లేని ఏకైక రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ఉదో్యగాల ఊసు ఎతితుతే 
వాలంటీరు్ల, సచ్వాలయాల ఉదో్యగాలు తపపొ ఇంక ఎట్వంటి మాటలేదని నిరుదో్యగుల కోసం జనసేన పోరాడుతుందని తెలియజేశారు. రాజధాని లేని రాష్ట్రంలో రాజనని రాజ్యం ఎలా 
తెస్తురు జగన్ రెడిడి అని ప్రశ్నించారు. రాష్్రానికి పరిశ్రమలు రావాలన్ని, ఉపాధి అవకాశాలు పెరగాలన్ని, రైతులు ఆనందంగా ఉండాలన్ని జనసేన ప్రభ్తవాం ఏరాపొట్ అవావాలని ఆ 
మారుపొ ఇకకుడినుంచే మొదలవావాలని విజఞుప్తు చేశారు. జనసేనలో ఒకే క్లం, ఒకే మతం, ఒకే వరగుం ఉంట్యని, నియోజకవరగుంలో ఉనని అసమానతలను తొందరో్లనే తొలగిపోతాయని 
విశావాసం వ్యకతుం చేశారు. ప్ణం పోయే వరకూ జనసైనిక్లక్, వీరమహిళలక్ అండగానే ఉంట్నని మర్కకుస్రి గురుతు చేశారు. న్ సేన కోసం న్వంతు అనే కార్యక్రమానికి మీరు 
అందించే సహకారం అయోధ్య రామ మందిరానికి మనమిచ్చిన విరాళమంత గొపపొదని వెల్లడించారు. తొందరో్లనే బతుతుల బలరామకృషణా ఆధవార్యంలో ప్రంభం కానునని అంబులన్సి 
సేవల గురించ్ శ్రీ కృషణాపటనిం న్ సేన కోసం న్వంతు కార్యక్రమంలో వివరించ్ మరికొది్ద రోజులో్ల ఆ సేవలను అందుబాట్లోకి తీసుక్వస్తుమని సపొషటీం చేశారు.

ఉమ్మడి తూరుపొగోదావరి జిలా్ల న్సేన న్వంతు కమిటీ కోఆరిడినేటర్ శ్రీమతి బతుతుల వెంకటలక్ష్మి ప్రసంగిస్తు.. పవన్ కళ్్యణ్ తలపెటిటీన న్ సేన కోసం న్ వంతు కార్యక్రమం ఇంత 
బ్రహా్మండగా జరగడం చాలా సంతోషంగా ఉందని అన్నిరు. జనసైనిక్లు ఎపుపొడూ ఒకరికి ఇచేచి స్్ధయిలో ఉంట్రే కాని ఒకరి దగగుర ఆశ్ంచే స్్ధయిలో ఉండరని సపొషటీం చేశారు. 
బడుగు బలహీన వరాగుల కోసం పాట్ పడే పార్టీ కోసం పనిచేయడం మా అదృషటీంగా భావిసుతున్నినని ఆమ్ పేర్కున్నిరు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన న్యక్లు మరియు జనసైనిక్లు 
పాల్గున్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పలు కుటుంబాలకు ఆర్థిక సహాయుం అుందుంచిన బత్తుల దుంపత్లు
శతఘ్ని న్్యస్: రాజానగరం, పార్టీలో చేరిన దగగుర నుండి, నియోజకవరగుం నలుమూలల అలుపననిదే 
లేక్ండా, రాత్రింభవళ్్ల తిరుగుతూ… జనశ్రేణుల దావారా ఎవరికి, ఎకకుడ ఏ కషటీం ఉననిదని తెలిసిన్… 
మరుక్షణమే సపొందించ్… బాధితుల కష్టీలు తెలుసుక్ని, వారికి తగిన సహాయ సహకారాలు అందిసుతునని 
రాజానగరం నియోజకవరగు జనసేన న్యక్లు బతుతుల బలరామకృషణా, “న్ సేన కోసం న్ వంతు” 
కమిటీ కోఆరిడినేటర్ శ్రీమతి బతుతుల వెంకటలక్ష్మి దంపతులు ప్రజాసేవ చేయడంలో వారికి వారే స్టని 
మరోమారు నిరూప్ంచుక్న్నిరు. కోరుకొండ మండలం మధురపూడి గ్రామంలో పలువురి ఇబ్ందులను 
జనసేన శ్రేణుల దావారా తెలుసుకొని బ్జీ షెడూ్యల్ కారణంగా మంగళవారం రాత్రి 10 గంటల సమయంలో 
వారిని కలిసి పరామరిశించడం జరిగింది.
• పురోహితుడు శ్రీనివాసరావుకి బైక్ యాకిసిడంట్ అవడంతో వారిని పరామరిశించ్, యోగక్షేమాలు 

తెలుసుకొని వైద్య ఖరుచిల నిమితతుం 10,000/₹ రూపాయలు ఆరిథాక సహాయం చేసి, జనసేన పార్టీ 
తరఫున అండగా ఉంట్మని భరోస్ ఇవవాడం జరిగింది.

• ప్రమాదంలో చేతికి గాయమైన ఆక్ల అరు్జన్ ని పరామరిశించ్ ప్రసుతుత పరిసిథాతి తెలుసుకొని వైద్య 
ఖరుచిలు నిమితతుం 5,000/₹ రూపాయలు ఆరిథాక సహాయం అందించ్, రానునని రోజులో్ల పార్టీ తరుపున 
అండగా ఉంట్మని భరోస్ ఇవవాడం జరిగింది.

• నడిప్ండి భాసకురరావుకి బైక్ యాకిసిడంట్ కాగాఅవడంతో వారిని పలకరించ్, యోగక్షేమాలు 
తెలుసుకొని తవారగా కోలుక్నేందుక్ తగు జాగ్రతతులు తీసుకోవాలని స్చనలు ఇవవాడం జరిగింది.

• గుండ సంబంధిత వా్యధితో బాధపడుతునని అంబటి చ్న్నిని పలకరించ్, తనక్ తెలిసిన డాకటీర్ 
దావారా వా్యధిని నయం చేయిస్తునని హామీ ఇచ్చి తక్షణ ఖరుచిలు నిమితతుం 5,000/₹ రూపాయలు 
ఆరిథాక సహాయం అందించ్ తన మంచ్ మనసును మరోమారు చాట్క్న్నిరు “బతుతుల” దంపతులు. ఈ 
కార్యక్రమంలో నియోజకవరగు జనసేన న్యక్లు, జనసైనిక్లు పెద్దఎతుతున పాల్గున్నిరు.

తూర్పుగోదావర్ జిల్లా నియోజకవర్గ ఐటి 
కోఆర్డినేటరలా నియామకుం

శతఘ్ని న్్యస్: మంగళగిరి, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరక్ జనసేన 
పార్టీ ఐటి చైర్మన్ మిరియాల శ్రీనివాస్ జనసేన పార్టీ ఐటి విభాగం తూరుపొగోదావరి జిలా్ల 
నియోజకవరాగుల ఐటి కోఆరిడినేటర్లను నియమించడం జరిగింది. నియోజకవరగు పరిధిలో 
జరిగే పార్టీ సంబంధిత కార్యకలాపాలక్ సంబంధించ్న ఐటి సేవలను ఈ కోఆరిడినేటరు్ల 
సమనవాయం చేస్తురు. ఈ విభాగానికి జిలా్ల ఐటి కోఆరిడినేటరుగా గాలిదేవర తమే్మష్ ను 
నియమించ్న సంగతి తెలిసిందే.

విద్యుత్ ప్రమాద బాధిత్లకు ఆర్ధిక 
సాయముందుంచిన జనసేన

శతఘ్ని న్్యస్: అత్రేయపురం మండలం ల్ల్ల గ్రామం చెందిన అడపా శ్రీను, 
గాజుల బాల స్యి మణికంఠ గణేష్ నిమర్జన కార్యక్రమంలో పాల్గునని సమయంలో 
ప్రమాదవశాతుతు విదు్యత్ తీగలు తగలడంతో గాయపడాడిరు. వారు అమలాపురం కిమ్సి 
హాసిపొటల్ లో చ్కితసి పొందుతునని విషయం తెలుసుకొని జనసేన పార్టీ కొతతుపేట 
నియోజకవరగు ఇంఛార్్జ బండారు శ్రీనివాస్, ఆత్రేయపురం మండల అధ్యక్షులు చేకూరి 
కృషణాంరాజుతో కలిసి వెళ్ళో వారి ఆరోగ్య పరిసిథాతిని అడిగి తెలుసుక్ని పరామరిశించడం 
జరిగింది. గాయపడిన ఇరువురికీ వైద్య ఖరుచిల నిమితతుం రూపాయలు 35000/- 
చొపుపొన 70000/- రూపాయలు గ్రామ జనసేన పార్టీ తరుపున ఆరి్ధక సహాయానిని వారి 
క్ట్ంబ సభ్్యలక్ బండారు శ్రీనివాస్ అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిలా్ల సంయుకతు 
కార్యదరిశి బొకాకు అదిన్రాయణ, గ్రామ పార్టీ అధ్యక్షులు కల్్లరి పుత్ర స్యిరాం, 
పులే్లటిక్రితు వీరభద్ం, ఆలమూరు మండల న్యక్లు సలాది జేపీ, కొతతుపలి్ల నగేష్, 
న్గిరెడిడి మణికంఠ పాల్గున్నిరు.
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నాదుండలా మనోహర్ ఘనసావాగతుం పలికిన 
బుంటమిలిలా జనసైనికులు

శతఘ్ని న్్యస్: కైకల్రు నియోజకవరగుం 
ప్రమాదవశాతుతు మరణించ్న జనసేన 
క్రియాశీల సభ్్యల క్ట్ంబానిని 
పరామరిశించ్ 5 లక్షల ప్రమాద బీమా 
చెక్కును అందజేయడానికి గూడూరు 
మండలం కతుతుల వారి పాలం నుండి 
కైకల్రు నియోజకవరగుం ముదినేపలి్ల 
మండలం కొతతుపలి్ల గ్రామం వెళ్తునని 
జనసేన పార్టీ ప్ఏసి చైర్మన్ న్దండ్ల 
మనోహర్ ని బంట్మిలి్ల గ్రామంలో 

లక్ష్మీపురం సంటర్ దగగుర మరా్యద పూరవాకంగా కలిసి స్వాగతం పలికిన బంట్మిలి్ల మండల కమిటీ 
సభ్్యలు మరియు జనసైనిక్లు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన న్యక్లు మరియు జనసైనిక్లు 
పాల్గున్నిరు.

నాదుండలాకు ఘనసావాగతుం పలికిన అవనిగడడి జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: కృష్ణా జిలా్ల, అవనిగడడి నియోజకవరగుం, చల్లపలి్ల మండలం, చల్లపలి్ల గ్రామ నివాసి 
మ్ండు దొరబాబు ప్రమాదవశాతూతు మరణించడంతో జనసేన పార్టీ తరపున 5 లక్షల రూపాయల 
ప్రమాద భీమా చెక్కును అందించడానికి వచ్చిన పార్టీ ప్ఏసి చైర్మన్ న్దండ్ల మనోహర్ కి 
నడక్దురు గ్రామం వద్ద గజమాలతో స్వాగతం చెప్పొ, బార్ రా్యలీతో చల్లపలి్లకి తీసుక్వచ్చిన 
అవనిగడడి మరియు కోడూరు మండలాల జనసైనిక్లు. ఈ కార్యక్రమానిని విజయవంతం చేసిన 
అందరికీ పేరు పేరున్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

అనుంతపురుంలో ‘నా సేన కోసుం… నా వుంత్’
శతఘ్ని న్్యస్: అనంతపురం, 
అనంతపురం నగరంలోని స్థానిక 
పాతూరులోని కస్తురిబాయ్ 
స్కుల్ దగగుర ఉనని కాయగూరల 
మారెకుట్ సరికుల్ లో జిలా్ల అధ్యక్షులు 
మరియు అర్న్ ఇంచార్్జ టి.సి.
వరుణ్ ఆదేశాల మేరక్ ‘న్ సేన 
కోసం… న్ వంతు’ కార్యక్రమానిని 

నిరవాహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానిని దిగివాజయంగా పూరితుచేసిన జిలా్ల ఉపాధ్యక్షులు అంకె 
ఈశవారయ్య, జిలా్ల సంయుకతు కార్యదరుశిలు విజయ క్మార్, ముపూపొరి కృషణా, నగర సంయుకతు 
కార్యదరిశి కేశవ, మరియు న్యక్లు పవనిజం రాజు, శ్రీనివాస్ పాల్గునడం జరిగింది. అలాగే 
కార్యక్రమంలో నగర ప్రజలు సవాచఛిందంగా పాల్గుని జనసేన పార్టీకి మద్దతు తెలపడం జరిగింది.

కొతతుపలిలాలో క్రీయాశీల సభ్యుని కుటుంబానికి 
5లక్షలు అుందుంచిన నాదుండలా

శతఘ్ని న్్యస్: కైకల్రు నియోజకవరగుం, ముదినేపలి్ల మండలం, కొతతుపలి్ల 
గ్రామానికి న్దండ్ల మనోహర్ రావడంతో నియోజకవరగుం ప్రజలు భార్గా ఫ్్లకీసిలు 
ఏరాపొట్ చేశారు. తొలుత కొతతుపలి్ల సంటర్ నందు వీరమహిళలు జనసేన పార్టీ 
ప్ఏసి చైర్మన్ న్దండ్ల మనోహర్ కి హారతి ఇచ్చి ఘనస్వాగతం పలికారు. భార్ 
జనసంద్ంతో డా.బ్ ఆర్ అంబేదకుర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు సమరిపొంచారు. 
గ్రామానికి చెందిన జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక కార్యకరతు దాకారపు కొండలు ఇంటికి 
చేరుకొని అయన క్ట్ంబానిని పరామరిశించ్ జనసేన పార్టీ తరఫున ఐదు లక్షల 
రూపాయల(5,00,000/-) చెక్కును వారి క్ట్ంబ సభ్్యలక్ అందచేశారు. 
ప్రభ్తవాం నుండి ఎట్వంటి ఆరిథాకస్యం అందలేదని తాము నిరుపేద క్ట్ంబం 
ముగుగురు ఆడప్ల్లలతో క్ట్ంబానిని స్గించే వాళళోము న్ భరతు చనిపోయాక 
తీవ్ర ఆరి్ధక ఇబ్ందులు ఎదురుక్ంట్న్నిమని అవేదన వ్యకతుం చేశారు. ఇలాంటి 
సమయంలో జనసేన పార్టీ తోడుగా ఉండడం జనసేన పార్టీకి ఎల్లవేళలా రుణపడి 
ఉంట్మని దీనికి సహకరించ్న కొతతుపలి్ల జనసైనిక్లక్ ధన్యవాదములు 
తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిలా్ల అధ్యక్షులు, నియోజకవరగు న్యక్లు భార్గా 
జనసైనిక్లు, గ్రామసుథాలు పాల్గున్నిరు.

అనుంతపురుంలో 
‘నా సేన కోసుం… నా వుంత్’

శతఘ్ని న్్యస్: అనంతపురం, అనంతపురం నగరంలోని స్థానిక పాతూరులోని 
కస్తురిబాయ్ స్కుల్ వద్ద ఉనని కాయగూరల మారెకుట్ సరికుల్ లో న్ సేన కోసం 
… న్ వంతు కార్యక్రమానికి విచేచిసిన జిలా్ల అధ్యక్షులు & అర్న్ ఇంచార్్జ టి.సి.
వరుణ్, రాష్ట్ర కార్యక్రమాల ప్రధాన కార్యదరిశి భవాని రవిక్మార్, నగర అధ్యక్షులు 
పొదిలి బాబురావు, జిలా్ల ఉపాధ్యక్షులు అంకె ఈశవారయ్య మరియు న్యక్లు, 
జనసైనిక్లు పాల్గునడం జరిగింది. అలాగే కార్యక్రమంలో నగర ప్రజలు 
సవాచఛిందంగా పాల్గుని జనసేన పార్టీకి మద్దతు తెలపడం 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

పీతల శ్రీనివాస్ కుటుంబానికి ఇరవై వేల 
ఆర్ధికసాయుం చేసిన బత్తుల

శతఘ్ని న్్యస్: రాజానగరం మండలం, నందరాడ గ్రామంలోని జనసేన పార్టీకి ముందు 
నుంచ్ సేవలందిసుతునని పీతల శ్రీనివాస్ ఇటీవల కాలంలో ఆకిసిడంట్ మరణించడం 
జరిగింది. విషయం తెలుసుక్నని రాజానగరం నియోజకవరగు జనసేన న్యక్లు బతుతుల 
బలరామకృషణా శ్రీనివాస్ క్ట్ంబానిని పరామరిశించ్ ఓదారాచిరు. అనంతరం జనసైనిక్ల 
చేతుల మీదుగా 20,000 రూపాయలు ఆరిథాక సహాయం చేయడం జరిగింది. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసేన న్యక్లు, కార్యకరతులు పాల్గున్నిరు.

హైదరాబాద్లో జనసేన ఆత్మీయ సమావేశుం
హైదరాబాదులో నివసిస్తునని పాలకండ మరియు పాతపటనిం నియోజకవరాగాల జనసేన 
కుటంబాల ఆత్మీయ సమావేశం
శతఘ్ని న్్యస్: హైదరాబాదు, టికే డ్రీమ్ హోమ్సి, రాఘవేంద్ నగర్, కర్మన్ ఘాట్, 
హైదరాబాద్ నందు జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి జనసేన పార్టీ ఉతతురాంధ్ర న్యక్లు, 
రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరిశి శ్రీమతి పాలవలస యశసివా, పాలకొండ నియోజకవరగుం 
న్యుక్లు గరాభున సతితుబాబు, వీరఘటటీం మండల న్యక్లు జనసేన జానీ(ఆరెకు), 
నెలి్లమర్ల వీరమహిళ లక్ష్మీ, విజయనగరం న్యక్లు, హైదరాబాద్ లో నివాసం 
ఉననిట్వంటి జనసైనిక్లు, వీర మహిళలు పెద్ద ఎతుతున పాల్గున్నిరు. ఈ సమావేశంలో 
జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరిశి శ్రీమతి పాలవలస యశసివా మాట్్లడుతూ 
నిజాయితీ గల న్యక్లు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ని సీఎం అవావాలి అంటే 
ప్రతి ఒకకురూ కలిసిగట్టీగా కృషి చెయా్యలని అన్నిరు. పాలకొండ జనసేన న్యక్లు 
గరాభున సతితుబాబు మాట్్లడుతూ పాతపటనిం పాలకొండ నియోజకవరగుంలో జనసేన 
పార్టీ తరుపునుంచ్ ఎవవారు పోటీ చేసిన వారిని గెలిప్ంచ్ పవన్ కళ్్యణ్ కి గిఫ్టీ ఇవావాలి 
అన్నిరు. జనసేన జానీ మాట్్లడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మంచ్ పరిపాలన రావాలి అంటే 
ఒకకు పవన్ కళ్్యణ్ తోనే స్ధ్యమని చెపపొడం జరిగింది.

ఇచ్చాపురుం జనసేన 
శుంతియుత పోరాటానికి సిదధిుం: దాసర్ రాజు

శతఘ్ని న్్యస్: ఇచాచిపురం నియోజకవరగుం, మునిసిపాలిటీలో బెలి్లపడ గ్రామానికి 
భాహుధానది ఎడమ కాలువ గట్టీ వల్ల ప్రతి సంవతసిరం 1800 ఎకరాల పంట పొలాలు 
వరద ముంపుక్ గురవుతున్నియి. ఈ సమస్యని జనసేన పార్టీ ఇంచారి్జ దాసరి రాజుని 
అకకుడ రైతులు, గ్రామసుతులు సంప్రదించడం జరిగింది. కాలువ గట్టీని సందరిశించ్న దాసరి 
రాజుకి రైతులు గత 8 సంవతసిరాలుగా పంట నషటీం, దాని వల్ల ఆరిథాకంగా ఇబ్ందులు 
పడుతూ అపుపొల పాలవుతున్నిమని, రాజకీయ న్యక్లు గాని స్థానిక అధికారులు గాని 
పటిటీంచుకోలేదు. కలకటీర్ దృషిటీకి ఎనినిస్రు్ల ఫిరా్యదు చేసిన్ కూడా ఇపపొటివరకూ మా 
సమస్యలను ఎవరు పటిటీంచుకోవడం లేదు. రెకాకుడితే గాని డొకాకుడని బ్రతుక్లు మావి. 
గత ప్రభ్తవాం గాని ఇపుపొడునని ప్రభ్తవాం గాని మా సమస్యను పరిషకురించడం లేదు 
అని తెలిపారు. ఇచాచిపురం జనసేన పార్టీ సమనవాయకరతు దాసరి రాజుని అకకుడ రైతులు 
గ్రామసుతులు కలిసి వాళ్్ల బాధలను విననివించుక్న్నిరు. రైతుల బాధలు వినని దాసరి 
రాజు మీ సమస్యలను పత్రికా ముఖంగా అధికారుల దృషిటీకి తెలియజేసుతున్నిను. ఏదైతే 
ఎనిమిదేళ్్లగా రైతులు పడుతునని బాధ.. తక్షణమే ఈ గట్టీని నిరి్మంచ్ రైతులక్ న్్యయం 
చేయాలని లేనియెడల రైతులు మద్దతుతో ఇచాచిపురం జనసేన పార్టీ శాంతియుతంగా 
పోరాట్నికి సిద్ధం అవుతోంది. కావున అధికారులు వెంటనే ఈ సమస్యక్ సపొందించ్ 
పరిషకురించవలసిందిగా కోరుక్ంట్న్నిం. ఈ కార్యక్రమంలో రైతులు, గ్రామ పెద్దలు 
మునిసిపాలిటీ ఇన్చిరు్జలు శేఖర్, భాసకుర్, సంతోష్, కలియ, జనసైనిక్లు కామేష్, 
పద్మన్భం, యాదవ్ రెడిడి, సింహాచలం, మోహన్, గౌతం, అజయ్, చంటి, రాజు, 
వెంకటేష్, తమ్మయ్య తదితరులు పాల్గున్నిరు.

జయరాుం రెడ్డి ఆధవారయుుంలో 
ఇుంటిుంటా జనసేన 20వ రోజు

శతఘ్ని న్్యస్: అనంతపురం జిలా్ల జనసేన ఉపాధ్యక్షులు లాయర్ క్ంటిమది్ద 
జయరాం రెడిడి ఆధవార్యంలో ఇంటింట్ జనసేన కార్యక్రమంలో భాగంగా, అనంతపురం 
నియోజకవరగుంలో “న్ సేన కోసం – న్ వంతు” కార్యక్రమ ఆవశ్యకతను తెలియజేసి 
4వ రోజు ప్టిసి గ్ండ్సి నందు పుర ప్రజలతో మమేకమై, జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్్యణ్ ఏ ఆశయ స్ధన కోసమైతే జనసేన పార్టీని స్థాప్ంచారో ఆ ఆశయాలను 
వివరిస్తు, స్థానిక ప్రజలతో మమేకమై స్థానిక సమస్యలు తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఈ 
కార్యక్రమంలో అనంతపురం జిలా్ల జనసేన ఉపాధ్యక్షులు లాయర్ క్ంటిమది్ద జయరాం 
రెడిడి, పాలగిరి చరణ్ తేజ, మ్రుగు శ్రీనివాస్, ఊటకూరి జయ కృషణా, ఎలు్లట్ల మంజున్థ్, 
ప్రవీణ్ క్మార్ మరియు జనసేన న్యక్లు, కార్యకరతులు పాల్గునడం జరిగింది.

వినాయకుని అన్నసుంతరపుణలో పాల్్గన్న 
పితాని బాలకృష్ణ

శతఘ్ని న్్యస్: ముమి్మడివరం, జనసేన రాష్ట్ర రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సభ్్యలు 
మరియు ముమి్మడివరం నియోజవరగుం ఇంచార్్జ ప్తాన బాలకృషణా ముమి్మడివరం టౌన్ 
క్రాప చ్ంతలపూడి గ్రామం విన్యక్డి అననిసంతరపొణలో పాల్గున్నిరు మరియు 4 
వ వార్డి అననిసంతరపొణలో పాల్గున్నిరు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర కార్యదరిశి జకకుంశెటిటీ 
బాలకృషణా, జిలా్ల ఉపాధ్యక్షులు స్నబోయిన మలి్లకారు్జనరావు, గోదశ్ పుండర్ష్, 
ముమ్మడివరం మండలం ప్రధాన కార్యదరిశి దూడల స్వామి, గేదల సరూపు, కడలి 
వెంకటేశవారరావు, వితతున్ల రవి, వంగ సీతారాం తదిరులు పాల్గున్నిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పలు కుటుంబాలను పరామర్్శుంచిన గాజువాక 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్్యస్: గాజువాక, 75 వ వారుడిలో వివిధ గ్రామాలలో సవారగుసుతులైనట్వంటి 
వారు దురగువాని పాలంలో సవార్గుయ గంట్్యడ సత్యరావు, పెదగంట్్యడలో సవార్గుయ 
చ్నపాన వెంకటస్వామి, పాత అయ్యపాలంలో సవార్గుయ గొందేసి అపాపొయమ్మ, పెద్దకర్మ 
కార్యక్రమంలో ప్ఏసి సభ్్యలు మరియు గాజువాక ఇంచార్్జ కోన తాతారావు పాల్గుని 
నివాళ్లరిపొంచడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో గాజువాక మునిసిపల్ మాజీ వైస్ చైర్మన్ 
కోన చ్నపాపొరావు, జనసేన పార్టీ న్యక్లు అంజూర దీపక్, దాసరి జ్్యతి రెడిడి, నీలాపు 
శ్రీనివాస్ రెడిడి, కోన చంటి, దేవర ఆనంద్ తదితరులు పాల్గుని శ్రదా్ధంజలి ఘటించారు.

ప్రమాదుంలో గాయపడ్న యువతికి 
ఆర్ధికసాయముందుంచిన మాడుగుల జనసేన

శతఘ్ని న్్యస్: మాడుగుల నియోజకవరగుం, చీడికాడ మండలం, చీడికాడ గ్రామ యువతి 
మాధురి ఇటీవల బసుసి ప్రమాదంలో గాయపడిన కారణంగా వైద్య ఖరుచిలు నిమితతుం 
మాడుగుల నియోజకవరగు జనసైనిక్ల సహకారంతో 22000 వేల రూపాయల నగదును 
వారి క్ట్ంబ సభ్్యలక్ జనసేన పార్టీ కారా్యలయం చీడికాడలో అందించడం జరిగింది. 
ఈ కార్యక్రమంలో జి.వి మూరితు, ఈశవార్, కృషణా, ప్రస్ద్, సంతోష్, అంజి, రామారావు, 
శ్రీను, బాల, సత్యన్నిరాయణ, రామకృషణా, గణేష్, భానుతో పాట్ న్లుగు మండలాల 
జనసైనిక్లు పాల్గున్నిరు.

హెల్తు అలవెనుసులు వెుంటనే విడుదల చేయాలి
ఇంచార్జ్ అడిషినల్ కమీషనర్ ని కలిసిన జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి,
రాష్ట్ర ముని్సపల్ వర్కర్్స జేఏసీ నాయకులు సోమి శంకరరావు.
శతఘ్ని న్్యస్: గుంటూరు, పారిశుద్ధ్య కారి్మక్లక్ ఏడు నెలలుగా రావలసిన హెల్తు 
అలవెనుసిలను వెంటనే విడుదల చేయాలని జిలా్ల జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి ఆళళో 
హరి డిమాండ్ చేశారు. బుధవారం నగరపాలక సంసథా ఆవరణలో రాష్ట్ర మునిసిపల్ 
వరకుర్సి యూనియన్ జేఏసీ న్యక్లు సమి శంకరరావుతో కలిసి పారిశుద్ధ్య కారి్మక్ల 
సమస్యలపై చరిచించారు. ఈ సందరభుంగా ఆళళో హరి మాట్్లడుతూ పని చేసుక్ంటే తపపొ 
క్ట్ంబాలను పోషించుకోలేని సిథాతిలో ఉనని పారిశుధ్య కారి్మక్ల జీతాలను, వారికి 
అందవలసిన లబ్్ధని ఎందుక్ నెలలు నెలలుగా వాయిదా వేస్తురో అర్ధం కావటం లేదని 
ఆవేదన వ్యకతుం చేశారు. రాష్ట్రంలో ఎకకుడ కూడా ఈ పరిసిథాతి లేదని ఒకకు గుంటూరులో 
మాత్రమే హెల్తు అలవెనుసిలు ఆగాయన్నిరు. సమాజంలోని చెతాతుచెదారానిని తీసేసి 
ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణానిని ప్రజలక్ అందించే పారిశుద్ధ్య కారి్మక్ల ఆరోగ్య 
సమస్యలను మాత్రం పటిటీంచుకోవటంలో మాత్రం ప్రభ్తవాం చ్ననిచూపు చూసుతుందని 
ఇది చాలా దురా్మరగుమన్నిరు. ఎనిని ప్రభ్తావాలు మారిన్ ఎంతమంది ముఖ్యమంత్రులు 
వచ్చిన్ పారిశుద్ధ్య కారి్మక్ల సమస్యలు మాత్రం ఎకకుడివేసిన గొంగళ్ అకకుడే అనని 
చందాన ఉండిపోతున్నియని విమరిశించారు. ఇపపొటికైన్ ప్రభ్తవాం నుంచ్ పారిశుద్ధ్య 
కారి్మక్లక్ రావాలిసిన బకాయిలను వెంటనే విడుదల చేయాలని కోరారు. ఈ సందరభుంగా 
ఉద్యమ నేత సమి శంకరరావుతో కలిసి ఇంచార్్జ అడిషనల్ కమీషనర్ శ్రీనివాసరావుని 
కలిసి సమస్యలపై చరిచించారు. ఆగిన హెల్ అలవెనుసిలతో పాటూ కోవిడ్ సమయంలో 
ఐదు నెలల పనిచేసిన సుమారు 500 మంది కారి్మక్లక్ ఇవావాలిసిన జీతాలను కూడా 
వెంటనే విడుదల చేయాలని కోరారు. వెంటనే సపొందించ్న ఇంచార్్జ అడిషినల్ కమీషనర్ 
శ్రీనివాసరావు సమస్యలపై ఉననితస్థాయి అధికారులతో మాట్్లడారు. ఆగిపోయిన హెల్తు 
ఆలవెనుసిలను న్లుగైదు రోజులో్ల విడుదల చేసేలా చూస్తుమని హామీ ఇచాచిరు. అదే 
విధంగా కోవిడ్ సమయంలో పనిచేసిన వారి సమస్యను సైతం తవారలోనే పరిషకురిస్తుమని 
శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. శ్రీనివాసరావుని కలిసిన వారిలో రాష్ట్ర రెలి్ల యువజన న్యక్లు 
సమి ఉదయ్, ముతా్యల వెంకటేశవారరావు, విజయ్ తదితరులు పాల్గున్నిరు.

ప్రజల ఆశీస్సులతో కాబోయే సీఎుం పవన్ కళ్యుణ్
శతఘ్ని న్్యస్: ఆత్మకూరు నియోజకవరగుం, జనసేన పార్టీ ఇంచార్్జ నలిశెటిటీ శ్రీధర్ 
ఆధవార్యంలో జరుగుతునని పవననని ప్రజాబాట కార్యక్రమం నిరివారామంగా న్లుగవ 
రోజున 1వ వార్డి ముస్తుపురంలో జరిగినది. ఈ ప్ంతంలో ప్రతి ఇంటికి వెళ్్ల ప్రజల 
సమస్యలు అధ్యయనం చేసిన నలిశెటిటీ శ్రీధర్ ఆ సమస్యల పట్ల తమ వంతు పోరాటం 
చేస్తుమని ముస్తుపురం ప్రజలక్ భరోస్ కలిపొంచారు. ఆత్మకూరు జనసేన పార్టీ 
ఇంచార్్జ నలిశెటిటీ శ్రీధర్ మాట్్లడుతూ డ్రైనేజీ మరియు మంచ్ నీళ్ళో మొదలగు ప్థమిక 
సౌకరా్యలు కూడా లేని ఈ ప్ంతంలో ప్రజలు పడుతునని బాధలను తెలుసుకోవడం 
జరిగింది. 2024లో జరిగే స్రవాత్రిక ఎనినికలో్ల మంచ్ మనసునని పవన్ కళ్్యణ్ ని 
ముఖ్యమంత్రిని చేసుక్ందామని ప్రజల సమస్యలనీని తీరచిగల శకితు ఒక పవన్ కళ్్యణ్ 
కి మాత్రమే ఉననిదని తెలపడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఆత్మకూరు నియోజకవరగు 
జనసేన న్యక్లు దాడి భాను కిరణ్, సురేంద్, వంశీ, చంద్, ప్రస్ద్, శేఖర్, అనిల్, 
రాకేష్, మస్తున్ బాబు తదితరులు పాల్గున్నిరు.
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అగ్్గచేనుపలిలా నుుండ్ గుంటావార్పలిలా రోడుడి వరకు రోడుడి 
వేయాలని జనసేన డ్మాుండ్

రెను్యవల్ అయిందా? అయితే ఎందుకింత జాప్యం :
రెను్యవల్ కాలేదా? ఎందుక్ టండర్ కి ప్లవలేదు??
ఎవరు కారక్లు? కాంట్రాకటీర్ ఎవరు??
ప్రజలు ప్రయాణం చేయలేక అవసథాలు పడుతున్నిరు :
ఉప ముఖ్యమంత్రి పెళ్్లరోజు కానుకగా ఈ రోడుడిను వేసేతు సంతోషిస్తుం
జనసేన ఇంచారి్జ డా యుగంధర్ పొనని.
శతఘ్ని న్్యస్: గంగాధర నెల్్లరు నియోజకవరగుం, వెదురు క్పపొం మండలం, అగిగుచేనుపలి్ల నుండి 
గంట్వారిపలి్ల రోడుడి వరక్, రోడుడి వేస్తురా?? వేయరా?? అని నియోజకవరగుం ఇంచారి్జ డా యుగంధర్ 
పొనని ఆగ్రహం వ్యకతుం చేశారు. రెను్యవల్ అయిందా? అయితే ఎందుకింత జాప్యం అని ప్రశ్నించారు. 
ఒకవేళ రెను్యవల్ కాలేదా? ఎందుక్ టండర్ కి ప్లవలేదని అడిగారు. దీనికి ఎవరు కారక్లు అని, 
దీనికి కాంట్రాకటీర్ ఎవరని అడిగారు. ఆ వివరాలు అందిసేతు ఆ కాంట్రాకటీర్ ఇంటి ముందు జనసైనిక్లతో 
మహాధరాని నిరవాహిస్తుమని తెలియజేశారు. సరిహదు్ద గ్రామాల ప్రజలు ప్రయాణం చేయలేక అవసథాలు 
పడుతున్నిరని ఆవేదన వ్యకతుం చేశారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పెళ్్లరోజు కానుకగా ఈ రోడుడిను వేసేతు 
సంతోషిస్తుమని తెలిపారు. తొందరలో నియోజకవరగు స్థాయి న్యక్ల సమక్షంలో మహాధరాని 
కార్యక్రమం నిరవాహిసుతున్నిమని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిలా్ల సంయుకతు కార్యదరుశిలు వెంకటేష్, 
రాఘవ, మండల ప్రధాన కార్యదరుశిలు సతీష్, మండల కార్యదరుశిలు రాజు, గిరి, హిమగిరి, దినకర్, 
సతీష్, శరత్, వినోద్, జనసేన న్యక్లు, జసైనిక్లు పాల్గున్నిరు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
న్యక్లు మరియు జనసైనిక్లు పాల్గున్నిరు.

అనారోగయుుంతో బాధపడుత్న్న వయుకితుకి 
జనసేన ఆర్ధికసాయుం

శతఘ్ని న్్యస్: కృష్ణా జిలా్ల, అవనిగడడి నియోజకవరగుం, చల్లపలి్ల 
మండలం, చల్లపలి్ల న్రాయణరావు నగర్ కాలనీలోని రంగుల పైడయ్య 
సతీమణి గత కొనిని రోజులుగా అన్రోగ్యంతో బాధపడుతునని విషయం 
తెలుసుక్ని జనసేన పార్టీ చల్లపలి్ల మండలం తరుఫున ఆ క్ట్ంబానికి 
5,500 రూపాయలు స్యం అందించడం జరిగింది. ఈ సందరభుంగా 
పైడయ్య సతీమణి ఆరోగ్యం తొందరగా మ్రుగు అవావాలని జనసైనిక్లు 
ఆకాంక్ంచారు. ఈ కార్యక్రమంలో కృష్ణా జిలా్ల సంయుకతు కార్యదరిశి 
ఉస్్మన్ షర్ఫ్, మండల ఉపాధ్యక్షుడు మల్లంపలి్ల న్ంచారయ్య, మండల 
పార్టీ ఉపాధ్యక్షుడు బొందలపాటి వీరబాబు, చల్లపలి్ల టౌన్ అధ్యక్షులు 
ముతా్యల ప్రస్ద్, మండల ప్రధాన కార్యదరిశి మిరియాల జితేంద్, మండల 
కార్యదరిశి సమిశెటిటీ రాఘవ, మండల కార్యదరిశి బెల్లపు ప్రస్ద్, అవనిగడడి 
నియోజకవరగు ఐటీ కోఆరిడినేటర్ స్దాని నందగోపాల్, పసుపులేటి 
రవిక్మార్, మునిపలి్ల భాను, పసుపులేటి సుందర శ్రీను, కనపరితు స్యి, 
బెజవాడ సత్యన్రాయణ, యమ్.బాబ్, ఉపపొల న్ంచారయ్య, ఉస్్మన్, 
లుకాకు శేషు, మంగళగిరి కిషోర్ తదితర జనసైనిక్లు పాల్గున్నిరు.

‘నా సేన కోసుం నా వుంత్’ కు ‘పుంత’
శతఘ్ని న్్యస్: 
మ ం త్రా ల య ం 
నియోజకవరగుం, జనసేన 
అధినేత ప్లుపుమేరక్ 
పార్టీని బలోపేతం 
చేసేందుక్ జనసేన 
పార్టీ ప్రతిష్టీత్మంగా 
ప్రంభించ్న ‘న్ 
సేన కోసం న్ వంతు’ 
కార్యక్రమంలో భాగంగా 
మంత్రాలయం తాల్కా 
న్యక్లు అయినట్వంటి 
పొంత నరసింహులు 

‘న్ సేన కోసం న్ వంతు కార్యక్రమంలో భాగంగా తన వంతు పార్టీకి 
5000/- రూపాయలు విరాళంగా ప్రకటించారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
భాగంగా ప్రజలు, జనసైనిక్లు ప్రతి ఒకకురూ పార్టీకి 10 రూపాయల 
నుండి ఎంతైన్ విరాళ్లు 7288040505 నెంబర్ క్ ఫోన్ పే, గూగుల్ 
పే దావారా అందించవచుచి అన్నిరు. ఈ కార్యక్రమానిని జనసైనిక్లు 
ప్రజలలో పార్టీ సిథాతిగతులను వివరిస్తు కార్యక్రమానిని ముందుక్ 
తీసుక్వెళ్్లలని ప్లుపునిచాచిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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