
శనివారం, 15 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


శనివారం, 15 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


శనివారం, 15 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

‘ధనం’బులెన్స్ లు!
* రాష్ట్రం న్రండా ఇదో మాఫియా
* ధరల విషయ్రంలో అ్రంతా ర్రంగ్
* రఫరల్ ఆస్పత్రులకు చేరస్తే ఒక రేటు.. మృతదేహాలకు అయితే మరొకటి
* అ్రంబులెన్స్ లకు అనుమతులు ఇష్టారాజ్్రం
* కటటాడి చేయలేకపోతున్న ప్రభుత్్రం
శతఘ్్న న్్స్: మొన్న జెసవ... నేడు బసవయ్... రాష్ట్రంలో ప్రైవేటు అ్రంబులెన్స్ ద్రందాకు ఒకరు... 
అ్రంబులెన్స్ లేన దుస్థితికి మరొకరు నర్జీవ సాక్ష్లు. అన్నమయ్ జిల్లా, చిట్్లుకు చ్రందిన 11 ఏళలా 
జెసవ కిడ్్న వ్్ధితో బాధపడుతూ తిరుపతి రుయా ఆస్పత్రిలో మృతి చ్రందితే అ్రంబులెన్స్ మాఫియా 
ఏకమై కనీస్రం బాలుడి మృతదేహాన్న తీసుకెళలానీయలేదు... ద్రంతో త్రండ్రే ది్చక్రవ్హన్రంపై 
నర్జీవమైన కొడుకు దేహాన్న ఇ్రంటికి తీసుకెళ్లాడు. ఆ స్రంఘటన మరచిపోకమ్రందే చితూతేరు జిల్లా, 
కేవీబీపుర్రంలో పామకాటుకు గురై మృతి చ్రందిన 9 ఏళలా బాలుడు బసవయ్ మృతదేహాన్న 
ఇ్రంటికి తీసుకెళలా్రందుకు కనీస వ్హనాలు లేక త్రండ్రే కొడుకు మృతదేహాన్న బైకు మీద తరల్రంచిన 
స్రంఘటన కనీ్నరు తెప్్పసతే్రంది. మానవత్పు ఛాయలను ప్రశ్్నసతే్రంది. ప్రభుత్ దవ్ఖానాల 
ను్రంచి మృతదేహాలను తరల్రంచడానకి అల్గే రఫరల్ ఆస్పత్రులకు క్షతగాత్రులను తీసుకెళలాడానకి 
రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎతుతేన ప్రైవేటు అ్రంబులెన్స్ మాఫియా నడుసతే్రంది. అవసర్రం అయిన అ్రంబులెన్స్ లు 
ఏ ప్రభుత్ ఆస్పత్రి వద్ద లేకపోవడ్రంతో ప్రైవేటు అ్రంబులెన్స్ లే దిక్కవుతునా్నయి. ద్రంతో అదో పెద్ద 
మాఫియా తరహాగా మారపోయి్రంది. పేదల రకాతేన్న తాగే భూత్రంల్ తయారై్రంది.
- ఇటీవల జరగిన ఓ రోడుడు ప్రమాద్రంలో నెల్లారు జిల్లా, కోట మ్రండల్రం తిమ్మనాయుడు 
ప్్రంతానకి చ్రందిన యువకుడు మృతి చ్రందాడు. గూడూరు ప్రభుత్ ఆస్పత్రికి పోస్టా మారటామ్ 
కోస్రం శవ్న్న తీసుకొచ్చిరు. తరా్త మృతదేహాన్న ఇ్రంటికి తరల్రంచే్రందుకు ప్రైవేట్ అ్రంబులెన్స్ న 
మాట్లాడారు. 17 కిలోమీటరలా దూరానకి అ్రంబులెన్స్ డ్రైవర్ రూ.4 వేలు డిమా్రండు చేశాడు. తామ 
అ్రంత ఇవ్లేమన చప్్పనా... ఫలత్రం లేకపోయి్రంది. కాస్పు వేచి చూస్, మిగిలన అ్రంబులెన్స్ లను 
మాట్లాడినా ఎవరూ మ్రందుకు రాలేదు. అ్రంతా ఓ మఠా కావడ్రంతో ఎవరూ మ్రందుకు రాలేదు.
- ఇటీవల ధరా్మజీగూడ్రం వద్ద రోడుడు ప్రమాద్రం జరగడ్రంతో ఏల్రు ప్రభుతా్సుపత్రికి 
క్షతగాత్రులను తీసుకొచ్చిరు. అయితే పరస్థితి విషమ్రంగా ఉ్రండట్రంతో విజయవ్డకు వ్రన 
తరల్రంచ్లన వైదు్లు చప్పడ్రంతో ప్రైవేటు అ్రంబులెనుస్ల వద్దకు పరుగెతాతేరు. అయితే ఒకొ్కక్కరనీ 
తీసుకెళలా్రందుకు ఏల్రు ను్రంచి విజయవ్డ 60 కిలోమీటరలా దూరానకి రూ.5 వేలు డిమా్రండు 
చేయడ్రంతో కుటు్రంబ సభు్లు అ్రంత డబుబులేలావన తలలాడిల్లారు.
- ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ లో ‘మహాప్రసాథిన్రం’ పథక్రం కి్రంద మృతదేహాలను తరల్రంచే్రందుకు ఉచిత్రంగా 
వ్హన స్వలను ప్ర్రంభ్రంచ్రు. 2017లో అప్పటి ప్రభుత్్రం ఈ పథకానకి 50 వ్హనాలను 
కేట్యి్రంచి్రంది. అప్పటికి 13 జిల్లాలోలాన 11 టీచి్రంగ్ హాస్్పటల్స్ తో పాటు విజయనగర్రం, 
పశ్చిమగోదావర జిల్లా ఆసుపత్రులోలా కూడా మహాప్రసాథిన్రం స్వలను ప్ర్రంభ్రంచ్రు.
- ప్రభుత్ గణ్రంకాల ప్రకార్రం రాష్ట్రంలో 53 మహాప్రసాథిన్రం వ్హనాలునా్నయి. రాష్టవ్్పతే్రంగా 
ఉన్న 17 ప్రభుత్ ఆసుపత్రులోలా ఇవి స్వలు అ్రందిసుతేనా్నయి. ప్రభుత్ లెక్కల ప్రకార్రం ఇప్పటి 
వరకు మహాప్రసాథిన్రం వ్హనాల దా్రా 1,19,214 మృతదేహాలను తరల్రంచ్రు. ఇ్రందుకోస్రం 
వ్హనాలు సుమారు 10 లక్షల కిలోమీటరులా తిరగాయి. అత్ధిక్రంగా కాకినాడ జనరల్ హాస్్పటల్ 
ను్రంచి 17,839 మృత దేహాలను తరల్రంచినటులా లెక్కలునా్నయి.

- ఇద్రంతా గత్రం. ఇపు్పడు పరస్థితి దారుణ్రంగా ఉ్రంది. మహా ప్రసాథిన్రం వ్హనాలు చ్ల్ చోటలా 
నర్హణ లేక మూలకు చేరాయి. కొన్న చోటలా వ్హనాలు ఉన్నప్పటికీ నరుపేదలకు స్వలు అ్రందడ్రం 
లేదు. స్ఫారుస్లకే అక్కడ పెద్దపీట వేసుతేనా్నరు. ఒకవేళ దనలో మృతదేహాలను తీసుకెళ్లానా డబుబులు 
డిమా్రండు చేసుతేనా్నరు. ద్రంతో రాష్ట్రంలోన అనీ్న ఆస్పత్రుల వద్ద ప్రైవేటు అ్రంబులెన్స్ లు బారులు 
తీర కనప్సుతేనా్నయి.
- తిరుపతి ఘటన జరగిన తరా్త ప్రభుత్్రం స్ప్రంది్రంచి్రంది. వ్రంటనే కలెకటారలాకు ప్రతే్క ఆదేశాలు 
ఇచిచి ప్రైవేటు అ్రంబులెన్స్ లకు ధరలు నర్ణయి్రంచి్రంది. ఆయా జిల్లాల పరధిలో దూరాన్న బటిటా 
వీటిన నర్ణయి్రంచి్రంది. అయితే అ్రంబులెన్స్ ల ద్రందాకు మాత్్రం చక్ పెటటాలేకపోయి్రంది. ప్రైవేటు 
అ్రంబులెన్స్ ల నర్హణ అనేది అధికారుల చేతులోలా లేకు్రండా పోయి్రంది.

- ఏపీలోన ప్రభుత్ ఆస్పత్రులోలా అ్రంబులెన్స్ లు దాదాపు లేవు. స్చ్్రంద స్రంసథిలు, దాతలు 
ఇచిచిన అ్రంబులెన్స్ లు ఎపు్పడో మరమ్మతులకు గురైతే వ్టిన మూలనపడేశారు. ఇతర పనులకు 
వ్డుతునా్నరు. ఇక ప్రభుత్ ఆస్పత్రులోలా సరైన వైద్్రం అ్రందక, ఇతర ప్్రంతాలకు రఫర్ చేస్తే 
తీసుకెళలా్రందుకు కూడా ఆస్పత్రుల వద్ద ప్రభుత్ అ్రంబులెన్స్ లు కరవే. ద్రంతో ప్రైవేటు వ్్పారులు 
స్రంత వ్హనాలను సమకూరుచికొన పేదల ప్ణలతో చలగాటమాడుతునా్నరు.
- అ్రంబులెన్స్ లకు అనుమతి ఇవ్్ల్రంట్ 21 అ్రంశాలను పరగణనలోకి తీసుకోవ్ల. అయితే 
వైద్ ఆరోగ్శాఖ దనన ఏ మాత్్రం పటిటా్రంచుకోవడ్రం లేదు. ప్రైవేటు అ్రంబులెన్స్ లలో కనీస్రం లైఫ్ 
సపోరుటా య్రంత్రాలు లేకునా్న, చిన్నచిన్న వ్్నలాకు సైత్రం అ్రంబులెన్స్ లుగా అనుమతులు ఇసుతేనా్నరు. 
దనలోన్ అవినీతి రాజ్మేలుతో్రందన్న విమర్శలు ఉనా్నయి.
- ప్రభుత్్రం ఎన్న చబుతునా్న... అ్రంబులెన్స్ లకు ప్రతే్క నధి కేట్యి్రంచి.. కొతతే వ్హనాలను 
సమకూరచిడ్రం లేదు. కేవల్రం 108 వ్హనాలకు ప్ధాన్్రం ఇసతే్రంది తప్్పతే... ఆస్పత్రుల వద్ద 
ఎల్్రంటి సౌకరా్లు ప్రజలకు అ్రందుతునా్నయో అర్్రం చేసుకోవడ్రం లేదు. ఏదైనా జరగితే కేవల్రం 
క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తీసుకురావడ్రం వరకే బాధ్త అనుకు్రంట్రంది తప్్పతే... వ్ర చికితస్ 
తరా్త ఎల్ అన ఆలోచిస్తే చ్ల్ పరష్్కరాలు లభసాతేయి.

విశాఖపట్నం చేరుకున్ 
నాగబాబు

శతఘ్్న న్్స్: జనస్న పార్టా అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గార మూడు 
రోజుల ఉతతేరా్రంధ్ర పర్టన కార్క్రమాల పర్వేక్షణలో భాగ్రంగా శ్రీ 
కొణిదెల నాగబాబు గారు శుక్రవ్ర్రం విశాఖపట్న్రం చేరుకునా్నరు. ఈ 
స్రందర్్రంగా విశాఖ జిల్లా పార్టా శ్రేణులు, వీర మహిళలు, జన సైనకులు 
విమానాశ్రయ్రం వద్ద నాగబాబు గారకి సా్గత్రం పలకారు. నాగబాబు 
గారు మూడు రోజుల పాటు విశాఖపట్న్రంలో ఉ్రండి పార్టా కార్క్రమాలు 
పర్వేక్షిసాతేరు.

ఆత్మహత్య చేసుకున్న కౌలు రతైు కుటుంబాన్్న పరామర్శుంచిన నలిశెట్టి  శ్రీధర్
శతఘ్్న న్్స్: ఆత్మకూరు నయోజకవర్గ 
పరధిలోన అన్రంతసాగర్రం మ్రండల్రం సమశ్ల 
గ్రామ్రంలో ఆత్మహత్ చేసుకున్న కౌలు రైతు 
కుటు్రంబాన్న ఆత్మకూరు నయోజకవర్గ జనస్న 
పార్టా ఇ్రంచ్ర్జీ నలశెటిటా శ్రీధర్ పరామర్శ్రంచ్రు. 
ఈ విషయాన్న పార్టా హై కమా్రండ్ దృష్టాకి తీసుకెళ్లా 
బాధిత కుటు్రంబానకి సాయ్రం చేసాతేమన, పేదలకి 
ఎపుడూ మా మద్దతు ఉ్రంటు్రందన ఆయన అనా్నరు. 
నయోజకవర్గ ఉపాధ్క్షుడు రవి ఉదయగిర 
మాట్లాడుతూ నషటాపోయిన కౌలు రైతులకు పవన్ 
కళ్్ణ్ లక్ష రూపాయలు 3000 మ్రంది రైతులకి 

ఇసుతేనా్నరన, ఇటువ్రంటి నాయకుడిన ప్రజలు ఆదర్రంచ్లన అనా్నరు. ఈ కార్క్రమ్రంలో మ్రండల 
ప్రధాన కార్దర్శ వేణు గుడిపాటి, మ్రండల కార్నరా్హక కార్దర్శ సతా్ల తిరపాలు నయోజకవర్గ 
కో ఆరడునేటర్ అనల్ రాయల్, నయోజకవర్గ నాయకులు వ్రంశీ తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

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

కందుల దుర్గేష్ అధ్యక్షతన మీడియా సమావేశం
శతఘ్్న న్్స్: ఉమ్మడి తూరు్పగోదావర జిల్లా, రాజమ్రండ్రి, జనస్న పార్టా అధ్క్షులు పవన్ కళ్్ణ్ 15, 16, 17 తేదలలో ఉతతేరా్రంధ్ర పర్టన చేయబోతున్న స్రందరబు్రంగా వైసీపీ 
మ్రంత్రులు, ఎమ్్మలే్లు పవన్ కళ్్ణ్ పై చేసుతేన్న అనుచిత వ్్ఖ్లను శుక్రవ్ర్రం రాజమ్రండ్రిలో జిల్లా అధ్క్షులు క్రందుల దురే్గష్ అధ్క్షతన జరగిన మీడియా సమావేశ్రంలో ఖ్రండిస్తే, 
వైజాగ్ విమానాశ్రయానకి జనస్న శ్రేణులు అ్రందరూ పాల్్గన వ్రకి ఘన్రంగా సా్గత్రం పలకాలన కోరడ్రం జరగి్రంది. ఈ కార్క్రమ్రంలో జనస్న పార్టా ప్ఏస్ సభు్లు, వివిధ 
నయోజకవరా్గల ఇ్రంచ్రుజీలు మరయు జనస్న నాయకులు పాల్్గనా్నరు.

అంబేద్కర్ ని సైతం అవినీతి ఓడించంది: పలెలెపోరులో బొలిశెట్టి
శతఘ్్న న్్స్: తాడేపలలాగూడ్రం, రాజా్్రంగ నరా్మత అ్రంబేద్కర్ న సైత్రం అవినీతి ఓడి్రంచి్రందన రాజకీయాలోలా అవినీతి 
పేరుకుపోయి్రందన బొలశెటిటా శ్రీనవ్స్ అనా్నరు. తాడేపలలాగూడ్రం మ్రండల్రం మార్రంపలలాలో శుక్రవ్ర్రం జరగిన పలెలా పోరులో 
జనస్నపార్టా నయోజకవర్గ ఇ్రంచ్ర్జీ బొలశెటిటా శ్రీనవ్స్ మాట్లాడుతూ ప్రసుతేత రాజకీయాలు అవినీతిమయ్రం అయా్యన 
ప్రజలు అవినీతిన ఎదిర్రంచి తమ ఓటు హకు్కను వినయోగి్రంచుకున్నపు్పడే పవన్ కళ్్ణ్ ల్్రంటి నజాయితీపరుడు సీఎ్రం 
కాగలడన అనా్నరు. ప్రసుతేత్రం రాష్ట్రంలో వైసీపీ చేసుతేన్న అరాచక పాలనను అ్రంత్రంవ్రంది్రంచడానకి మీ ఓట్ ఆయుధమన 
అనా్నరు. ఒక రోజులో ఖరచియ్్ 1000 లేదా 2000 కో అమ్మడు పోతే ఇల్్రంటి ప్రభుతా్లే మన జీవితాలు అతల్కుతల్రం 
అవుతాయన అనా్నరు. దానకి నదర్శనమే ఈరోజు వైసీపీ పాలన అనా్నరు. మార్రంపలలా గ్రామానకి ప్రభుతా్లు మారన 
ప్రధాన రోడుడు లేకపోవడ్రం దారుణ్రం అనా్నరు. వైస్ప్ పాలనలో నత్వసర వసుతేవులు అధిక పను్నలు బార్రంతో ప్రజలు 

విలవిల్లాడుతునా్నరనా్నరు. గ్రామ స్రంక్షేమ నధులు సైత్రం పక్కదార పటిటా్రంచడ్రం వైస్ప్ ప్రభుత్్రం ఘణతేనన అనా్నరు. రాష్్రాన్న అపు్పల ఊబిలో మ్రంచి చేతకాన పాలన చేసుతేన్న వైసీపీ 
ప్రభుతా్నకి ప్రజలు బుది్ చపా్పలనా్నరు. ఈ కార్క్రమ్రంలో తాడేపలలాగూడ్రం మ్రండల అద్క్షులు అడపా ప్రసాద్, ఆరుగురు సర్ప్రంచ్ పీతల బుచిచిబాబు, కొతూతేరు ఎ్రంపీటీసీ ఉపు్ప 
నరస్్రంహమూరతే, బతితేరెడిడు రతతేయ్ సాథినక నాయకులు తోట స్ర్నారాయణ, రామ్ శెటిటా సతుతేలు, మ్రంగిన బాల్జీ, కనపరతే శ్వగణేష్, శ్రీమ్రంతుల సాయిబాబు, పటటాణ అధ్క్షులు 
వరతేనపలలా కాశీ, అధికారక ప్రతినధి సజాజీసుబుబు, జనస్న జిల్లా నాయకులు కస్రెడిడు మధులత, రామ్ శెటిటా సురేష్, యా్రంట్రపాటి రాజు, మదా్దల మణిక్రంఠ, కొనకళ్ళ హరనాథ్ గౌరవ 
అధ్క్షులు అడబాల నారాయణమూరతే, జనస్న నాయకులు, మదాసు ఇ్రందు, మారశెటిటా పోతురాజు, రౌతు సమరాజు, ల్రంగ్రం శ్రీను, చ్పల రమేష్, నీలపాల దినేష్, మటటా రామకృష్ణ, 
నలలాక్రంచు రా్రంబాబు, పాల్ర బోరయ్, పాల్ర స్రందప్, యువర్న సమ, పెనుబోతుల సమాలమ్మ, అడపా జమన, దేవ జ్్తి, సామినేన వ్రంకట సత్వతి, వేజుజీ రత్న కుమార, 
క్రందుల జ్్తి, సత్వతి, జనస్నసషల్ మీడియా ఇ్రంచ్ర్జీ బయనపాలేపు మఖేష్ మరయు జనస్న నాయకులు, జనసైనకులు పాల్్గనా్నరు.

జనంకోసం జనసేన 320వ రోజు
శతఘ్్న న్్స్: జగ్గ్రంపేట, జన్రంకోస్రం జనస్న 320వ రోజులో భాగ్రంగా జనస్న వనరక్షణ 
మొక్కల ప్రంప్ణీ కార్క్రమ్రం జగ్గ్రంపేట నయోజకవర్గ జనస్న పార్టా ఇ్రంచ్ర్జీ పాట్రంశెటిటా 
శ్రీదేవిస్ర్చ్రంద్ర ఆధ్ర్్రంలో గోకవర్రం మ్రండల్రం, గుమ్మళ్ళదొడిడు గ్రామ్రంలో జరగి్రంది. 
కార్క్రమ్రంలో భాగ్రంగా శుక్రవ్ర్రం 900 మొక్కలు ప్రంచడ్రం జరగి్రంది. నేటి వరకు 
నయోజకవర్గ్రం మొతతే్రంగా 81395 మొక్కలు ప్రంప్ణీ చేయడ్రం జరగి్రంది. ఈ కార్క్రమాన్న 
విజయవ్రంత్రం చేస్న గోకవర్రం మ్రండల మహిళ్ కమిటీ అధ్క్షురాలు చల్లా రాజ్లక్ష్మి, 
జగ్గ్రంపేట మ్రండల అద్క్షులు మరశే రామకృష్ణ, జగ్గ్రంపేట మ్రండల రైతు కమిటీ ఉపాధ్క్షులు 
రౌతు పైడియ్, గోకవర్రం మ్రండల కార్దర్శ ఈల దొరబాబు, గోకవర్రం మ్రండల స్రంయుకతే 
కార్దర్శ ఓరుగ్రంటి సాయి, గుమ్మళ్ళదొడిడు గ్రామ అధ్క్షులు చకి్కడాల జ్్తి స్రూప్(ప్రండు), 
గ్రామ బిస్ సెల్ అధ్క్షులు ఆడార మలేలాశ్రరావు, గ్రామ కార్మక కమిటీ అద్క్షులు ఆడార 
వీరబాబు, గ్రామ యువత అధ్క్షులు కోట మాధవ ప్రకాష్, గ్రామ స్రంయుకతే కార్దర్శ 
పె్రంటకోటి వ్రంకట అపా్పరావు, గ్రామ స్రంయుకతే కార్దర్శ వేగి అప్పలరాజు, మ్పే్పల శ్వ, 
కుమ్మర బద్రి, వీరల్రంకపలలా ను్రండి సు్రంకర తాతారావు, అచు్తాపుర్రం ను్రండి లక్ష్మి నాగేశ్రరావు, నలలాల బులబాబుయి(నాన), బ్రండారు శ్రీను, పాల్ర రాజు, కొతతేపలలా ను్రండి పువ్ల 
శ్రీదేవి, గోనేడ ను్రండి నలలా్రంశెటిటా చిటిటాబాబు, వలలాభశెటిటా నాన లకు జగ్గ్రంపేట నయోజకవర్గ జనస్న పార్టా ఇ్రంచ్ర్జీ పాట్రంశెటిటా శ్రీదేవిస్ర్చ్రంద్ర కృతజ్ఞతలు తెలపారు. జన్రంకోస్రం 
జనస్న కార్క్రమ్రంలో భాగ్రంగా వదురుపాక గ్రామ్రంలో ఎ్రంతో ప్రేమానురాగాలతో ఆతిథ్్రం అ్రంది్రంచిన కామిసెటిటా సత్ప్రసాద్ కుటు్రంబ సభు్లకు, బావ్జీపేట గ్రామ్రంలో ఎ్రంతో 
ప్రేమానురాగాలతో ఆతిథ్్రం అ్రంది్రంచిన తాళ్ళపురెడిడు లక్షష్మణరావు కుటు్రంబ సభు్లకు జగ్గ్రంపేట నయోజకవర్గ జనస్న పార్టా ఇ్రంచ్ర్జీ పాట్రంశెటిటా శ్రీదేవిస్ర్చ్రంద్ర హృదయపూర్క 
కృతజ్ఞతలు తెలపారు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రాజరాజేశ్వరి పేట వాసులకు న్్యయం చేయాలి
శతఘ్్న న్్స్: విజయవ్డ, కలెకటార్ ఢిల్లా రావు రెవన్్ అధికారులు మరయు రైలే్ అధికారులతో కలస్ పాత రాజరాజేశ్ర పేటలో పర్టి్రంచిన స్రందర్్రంలో జనస్న పార్టా విజయవ్డ 
నగర అధ్క్షులు రాష్ట అధికార ప్రతినధి మరయు పశ్చిమ నయోజకవర్గ ఇనాచిర్జీ పోతిన వ్రంకట మహేష్ కలెకటార్ న కలస్ ఆర్ఆర్ పేట వ్సులకు నా్య్రం చేయాలన గత 40 
స్రంవతస్రాలుగా వ్రు ఇక్కడే నవ్స్రం ఉ్రంటునా్నరన రైలే్ అధికారులకు ప్రతా్మా్నయ సథిలమ కేట్యి్రంచి వీరకి ఇక్కడ శాశ్త ప్తిపదికన ఎలలాపట్లు కేట్యి్రంచి రజిస్్రాషన్ 
చేయి్రంచి ఇవ్్లన కోరారు. రైలే్ అధికారులు పదే పదే ఈ ప్్రంత వ్సులకు నోటీసులు జార్ చేస్తే తీవ్రమైన ఒతితేడి చేసుతేనా్నరన, ఆర్ఆర్ పేట వ్సులకు ఎటువ్రంటి ఇబబు్రంది లేకు్రండా 
తగు చర్లు తీసుకోవ్లన కోరారు అ్రందుకు కలెకటార్ ఢిల్లారావు రైలే్ డిఆర్ఎ్రంతో మాట్లాడి సానుకూల నర్ణయ్రం వచేచిల్గా ప్రయత్న్రం చేసాతేమనా్నరు. మేయర్ సాథిన్రంలో ఉన్న భాగ్లక్ష్మి 
ఆర్ఆర్ పేట వ్సులతో అవ్సతేవ్లు మాట్లాడుతునా్నరన, రైలే్ అధికారులకు ప్రతా్మా్నయ సథిల్రం చూప్్రంచడ్రంలో అలసత్్రం ప్రదర్శసుతేనా్నరన, మఖ్మ్రంత్రి జగన్ లఖితపూర్క్రంగా 
ఆర్ఆర్ పేట వ్సులకు ఇచిచిన హామీన నగర్రంలో ఉన్న అధికారులు అధికార పార్టా నాయకులు అమలు చేయడ్రంలో అలసత్్రం ప్రదర్శస్తేనా్నరన, ఆర్ఆర్ పేట వ్సులకు అనా్య్రం 
చేయాలన చూస్తే జనస్న పార్టా చూస్తే ఊరుకోదన ఆర్ఆర్ పేట వ్సులకు అన్న రకాలుగా అ్రండగా నలబడతామనా్నరు. ఈ కార్క్రమ్రంలో ఎస్.కె.ష్హీన, కొరగ్రంజి రమణ, 
పొట్్నర శ్రీనవ్సరావు, బతుతేల వ్రంకట్ష్, బావిశెటిటా శ్రీనవ్స్, జగదష్, పవన్ కళ్్ణ్, వ్రంకట్ష్, న్కరాజు, మహేష్, ప్రశా్రంత్ తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

అమరావతి రైతుల పాదయాత్రను విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచచిన శెట్టిబతుతుల రాజబాబు
శతఘ్్న న్్స్: అమల్పుర్రం, జనస్న పార్టా అమల్పుర్రం నయోజకవర్గ 
ఇనాచిరజీ శెటిటాబతుతేల రాజబాబు శుక్రవ్ర్రం సాథినక ప్రెస్ కలాబ్ లో నాయకులతో 
కలప్ పత్రికా విలేకరుల సమావేశ్రం నర్హి్రంచ్రు. ఈ సమావేశ్రంలో 
రేపు 18వ తేద మ్రంగళవ్ర్రం రాజమ్రండ్రిలో అమరావతి రైతుల 
పాదయాత్ను అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ ప్లుపు మేరకు విజయవ్రంత్రం 
చేయాలన అమరావతి రైతుల పాదయాత్కు అమల్పుర్రం నయోజకవర్గ్రం 
ను్రండి జనసైనకులు, వీర మహిళలు, రైతులు నాయకులు పెద్ద ఎతుతేన 
తరల వళ్లాలన విజ్ఞప్తే చేయడ్రం జరగి్రంది. అదేవిధ్రంగా విశాఖపట్న్రంలో 
అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ నర్హి్రంచే జనవ్ణి కార్క్రమాన్న కొ్రంతమ్రంది 
వైస్ప్ నాయకులు అడుడుకు్రంట్మన మరకొ్రంతమ్రంది మే్రం కూడా అక్కడికి 
వసాతేమన చబుతునా్నరు. వ్ర్రందర కూడా ఒకట్ తెలయజేసుతేనా్న్రం ఈ 
రాష్ట్రంలో ఉన్నటువ్రంటి ప్రతి పౌరుడు తన సమస్ను చపు్పకోవడానకి 
పవన్ కళ్్ణ్ అవకాశ్రం కల్ప్రంచ్రు. జగనో్మహన్ రెడిడు ల్గా ప్రజా 

సమస్లను గాలకొదిలేస్తత్్రం కాదు పవన్ కళ్్ణ్ ది. అ్రంతేకాకు్రండా రైతుల పాదయాత్ను నర్రంకుశ్రంగా ఆపడానకి వైస్ప్ నాయకులు ప్రయతా్నలు చేసుతేనా్నరన అ్రందులో భాగ్రంగానే 
రాజమ్రండ్రి రోడ్ క్రం రైలే్ బ్రిడ్జీ మరమ్మతుల పేరుతో వ్ర్రం రోజుల పాటు మూస్వేయడా్రం చ్ల్ స్గు్గచేటన ఎన్న ప్రయతా్నలు చేస్నా రైతుల పాదయాత్ ఆగదన దానకి పవన్ కళ్్ణ్ 
మద్దతు ఉన్న్రంత వరకు రైతులు పాదయాత్ నర్రామ్రంగా కొనసాగుతు్రందన తెలయజేశారు. విలేకరలా సమావేశ్రంలో రాష్ట కార్నరా్హక కమిటీ కార్దర్శ మహదశ నాగేశ్రావు, 
జిల్లా ప్రధాన కార్దర్శ స్రందాడి శ్రీనుబాబు, జిల్లా కార్దర్శ చికా్కల సతీష్, స్రంయుకతే కార్దర్శ చిక్క్రం భీమడు, సీనయర్ నాయకులు సుధా చినా్న, ఆకుల బుజిజీ, గ్రండి సా్మి, చిక్క్రం 
స్ర్మోహన్, మతాతేబతుతేల శ్రీను, ల్రంకే వ్రంకటరావు, పోనకల ప్రకాష్, గొరతే పవన్, ప్నశెటిటా సురేష్, అతితేల సురేష్ తదితర నాయకులు పాల్్గనా్నరు.

కొతతుచెరువు మండల జనసేన పార్టి 
కారా్యలయంలో విలేకరుల సమావేశం

శతఘ్్న న్్స్: పుటటాపరతే, అన్రంతపుర్రం జిల్లాలో అధిక వరాషాల కారణ్రంగా 
పుటటాపరతే నయోజకవర్గ్రం కొతతేచరువు మ్రండల జనస్న పార్టా కారా్లయ్రంలో 
మ్రండల అధ్క్షులు పూల శ్వప్రసాద్ మాట్లాడుతూ అన్రంతపుర్రం పటటాణ్రంలో 
వరదలు మ్రంచితే చ్ల్ ప్్రంతాలు నీటిమయ్రం అవడ్రం జరగి్రంది. ఈ 
కారణ్రంగా గత మూడు రోజులుగా ఇబబు్రంది పడుతున్న ప్రజలకు ఆహార 
పదారాథిలు, నతా్వసర సరుకులు, ప్రండులా జనస్న పార్టా తరపున జిల్లా 
అధ్క్షులు టిస్ వరుణ్, రాష్ట కార్నర్హక ప్రధాన కార్దర్శ భవ్న 
రవికుమార్, ఉపాధ్క్షులు జయరా్రం రెడిడు మరయు జిల్లా నాయకులు 
అ్రందరూ ప్రజలకు అ్రందజేసుతేనా్నరు. సాథినక వైసీపీ నాయకులు ప్రజలకి ఈ 
ఇబబు్రంది పరస్థితులలో ఎటువ్రంటి సాయ్రం చేయకపోగా, ప్రజలకు అ్రండగా 
నలబడుతున్న జనస్న పార్టా నాయకులకు ప్రజలలో మ్రంచి పేరు రాకూడదన 
అదే పనగా ప్రజలకు సాయ్రం అ్రందకు్రండా అడుడుపడడ్రం అమానుష్రం. 
ప్రజలు కషటాకాల్రంలో ఉన్నపు్పడు ప్రజల ఓటలాతో గెలచిన మీరు అ్రండగా 
ఉ్రండవలస్్రంది పోయి వ్రకి అ్రందే సాయాన్న కూడా అ్రందకు్రండా చేయడ్రం దురా్మర్గ్రం. మీకు ప్రజలు తప్పకు్రండా తగిన శాస్తే చేసాతేరన మేమ జనస్న పార్టా పుటటాపరతే నయోజకవర్గ్రం 
తరఫున హెచచిరసుతేనా్నమ అన తెలయపరచడ్రం జరగి్రంది. ఈ కార్క్రమ్రంలో జనస్న నాయకులు పూల వ్రంకట్ష్, పసుపులేటి స్ర్నారాయణ, డి.నరే్రంద్ర భూపతి, పూల రెడడుప్ప 
గూడా మధు, మతాతే నరే్రంద్ర, సమి్మటి నవీన్, సాకే తేజ ప్రదప్, పవన్ కళ్్ణ్ తదితరులు పాల్్గనా్నరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శ్రీ గంగానమ్మ అమ్మవారి అన్నసంతర్పణలో పాల్గేన్న రెడిడి అప్పల న్యుడు
శతఘ్్న న్్స్: ఏల్రు నయోజకవర్గ్రం 39వ డివిజన్ లోన శ్రీ గ్రంగానమ్మ అమ్మవ్ర 
దేవ్లయ్రంలో జరగిన శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు మహోతస్వమల స్రందర్్రంగా ఆలయకమిటీ 
వ్ర ఆహా్న్రం మేరకు శుక్రవ్ర్రం అన్నసమారాధన కార్క్రమ్రంలో మఖ్ అతిథిగా 
పశ్చిమగోదావర జిల్లా అధికార ప్రతినధి, జనస్న పార్టా ఏల్రు నయోజకవర్గ ఇ్రంచ్రజీ 
రెడిడు అప్పల నాయుడు మఖ్ అతిధిగ పాల్్గనడ్రం జరగి్రంది. ఈ కార్క్రమ్రంలో ఆలయ 
కమిటీ సభు్లు పాల్్గనా్నరు. అన్రంతర్రం 6 వ డివిజన్ సు్రంకర వ్ర తోటకు చ్రందిన 
జనస్న పార్టా నాయకులు పడాల కొ్రండలరావు కుమారుడు పడాల రాజు న్తన కిరాణ 
ష్పును పశ్చిమ గోదావర జిల్లా అధికార ప్రతినధి, జనస్న పార్టా ఏల్రు నయోజకవర్గ 
ఇ్రంచ్రజీ రెడిడు అప్పల నాయుడు ప్ర్రంభోతస్వ్రం చేయడ్రం జరగి్రంది. ఈ కార్క్రమ్రంలో 

నగర ఉపాధ్క్షులు బొతస్ మధు, నాయకులు నమ్మల శ్రీనవ్సరావు, క్రందుకూర ఈశ్రరావు తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

చేపెనపేట గ్రామంలో జనంతో జనసేన 25వ రోజు
శతఘ్్న న్్స్: ఆమదాలవలస నయోజకవర్గ్రంలో జనస్న పార్టా 
నాయకులు కొతతేకోట నాగే్రంద్ర, కోరుకొ్రండ మలేలాశ్రరావు, 
అ్రంప్ల విక్రమ్(ఎ్రంపీటీసీ) నాయకులు మరయు కార్కరతేలు 
ఆధ్ర్్రంలో కొణిదెలు పవన్ కళ్్ణ్ ఆశీసుస్లతో జన్రంతో జనస్న 
కార్క్రమ్రంలో భాగ్రంగా 25వ రోజు, ఆమదాలవలస మ్రండల్రం, 
స్పన్నపేట, బుడితి పేట, స్రపనాయుడు పేట గ్రామాలలో ప్రధాన 
సమస్ రోడులా సరగా లేకపోవడ్రం మరయు స్్కలు, అ్రంగనా్డి 
భవనాలు శ్థిల్వసథికు చేరుకునా్నయి, పెచుచిల్డి ప్లలాల మీద 
ఎప్పటికపు్పడు పడుతునా్నయి, సాలాబు మీద పడిపోతు్రంది ఏమో అన, 
ప్లలాలు భయభ్్రంతులకు గురవుతూ, చదువులు కొనసాగిసుతేనా్నరు. 
ఈ సమస్ పరష్్కర్రం అయ్్్రంతవరకు జనస్న పోరాట్రం 
చేసుతే్రందన గ్రామ ప్రజలకు భరోసా కల్ప్రంచడ్రం జరగి్రంది. మరయు 

ప్రతి ఇ్రంటి్రంటికి వళ్లా జనస్న స్ద్ా్రంతాలను తెలయజేయడ్రం జరగి్రంది. ప్రతి ఒక్కర జీవితాలు బాగు్రండాల, యువత అ్రందరకి 
కూడా జాబులు రావ్ల, మన రాష్ట్రం అభవృది్ చ్రందాల అ్రంట్ భవిష్తుతేలో వచేచి ఎన్నకలోలా జనస్న పార్టాన ఆదర్రంచి, 
గాజు గాలాస్ గురుతేకి ఓటు వేస్, జనస్న పార్టాన గెలప్్రంచవలస్్రందిగా ప్రతి ఒక్కరన పేరుపేరునా రకె్స్టా చేయడ్రం జరగి్రంది. 
ఈ కార్క్రమ్రంలో జనస్న పార్టా నాయకులు ధూబ స్రంగ్రం నాయుడు, సైరుగాపు స్రంతోష నాయుడు, కొతతేకోట శ్రీనవ్స్, 
జయరా్రం, చేపెన మన్మధరావు, చేపెన కోట్శ్రరావు, చేపెన సమేశ్రరావు, గ్రంట్న రామో్మహన్, చేపెన గోపాల్ మరయు 
జనస్న కార్కరతేలు, మరయు మూడు గ్రామలు ప్రజలు పాల్్గన విజయవ్రంత్రం చేస్న్రందుకు ప్రతి ఒక్కరనీ పేరు పేరునా 
ధన్వ్దామలు తెలయజేసుకు్రంటునా్నమన తెలపారు.

కందరాడ దురాగేమాత అమ్మవారి అన్నసంతర్పణ 
కార్యక్రమంలో డాకటిర్ శ్రీధర్ పిల్లె

శతఘ్్న న్్స్: ప్ఠాపుర్రం నయోజకవర్గ్రం జనస్న నాయకులు శ్రీ విష్్ణ హాస్్పటల్ 
అధినేత డాకటార్ శ్రీధర్ ప్ల్లా తన స్రంత స్గ్రామమైన క్రందరాడ గ్రామ్రం న్రందు కమిటీ 
వ్ర ఆహా్న్రం మేరకు దసరా ఉతస్వ్లోలా భాగ్రంగా ఏరా్పటు చేస్నటువ్రంటి దురా్గమాత 
అమ్మవ్ర అన్నస్రంతర్పణ కార్క్రమ్రంలో పాల్్గన అమ్మవ్రకి 5116/- విరాళ్రం 
అ్రంది్రంచడ్రం జరగి్రంది. ఈ కార్క్రమ్రంలో భాగ్రంగా సైతన బులలా వ్రంకటరాజు(బాబిజీ), 
కేస్రెడిడు దొరబాబు, సైతన న్కరాజు (రాజబాబు), కేస్రెడిడు బుల్ రాజు, గుర్్రం 
గ్రంగాధర్, గ్రామపెద్దలు మరయు జనసైనకులు పాల్్గనా్నరు.

ఆరిథికంగా ఇబ్ంది పడుతున్న కుటంబానికి 
నిత్్యవసరాలు అందజేసిన వీరమహిళలు

శతఘ్్న న్్స్: ప్రకాశ్రం జిల్లా జనస్న 
పార్టా అధ్క్షులు షేక్ రయాజ్ ఆదేశాల 
మేరకు ఒ్రంగోలులోన రాజీవ్ గృహకల్పలో 
చిన్నబాబు ఆకిస్డ్రంట్ అయి్ ఆరథిక్రంగా 
ఇబబు్రంది పడుతున్న కుటు్రంబానకి 
జనసైనకుల సహకార్రంతో వీరమహిళల 
చేతుల మీదగా మూడు నెలలకు సరపడా 
నతా్వసరాలు ఇవ్డ్రం జరగి్రంది. ఈ 
కార్క్రమ్రంలో జనస్న పార్టా రాష్ట అధికార 
ప్రతినధి అరుణ రాయపాటి, కృష్ణ పెనా్న 

ప్్రంతీయ కమిటీ సభు్రాలు బొ్రందిల శ్రీదేవి, ఒ్రంగోలు నగర జనస్న పార్టా ప్రధాన 
కార్దర్శ పలలా ప్రమీల, ఒ్రంగోలు నగర జనస్న పార్టా స్రంయుకతే కార్దరు్శలు ఆకుపాటి 
ఉష, తనీ్నరు ఉష మరయు వీరమహిళ నాగే్రంద్ర్రం పాల్్గనా్నరు.

పవన్ కళ్్యణ్ ఉతతురాంధ్ర పర్యటన విజయవంతం 
చేయాలని పిలుపునిచచిన ఎస్ కోట జనసేన న్యకులు

శతఘ్్న న్్స్: ఎస్ కోట, 
జనస్న పార్టా కారా్లయ్రంలో 
శుక్రవ్ర్రం జరగిన విలేకరుల 
సమావేశ్రంలో పవన్ 
కళ్్ణ్ ఉతతేరా్రంధ్ర పర్టన 
విజయవ్రంత్రం చేయాలన 
జనస్న సీనయర్ నాయకులు 
వబిబున సనా్స్ నాయుడు 
జనసైనకులకు ప్లుపునవ్డ్రం 

జరగి్రంది. 15న తేద శనవ్రమ మధా్హ్నమ 2గ్రంటలకు 200 బైకులతో ఎస్ 
కోట ను్రండి విశాఖ ఎయిరో్పర్టా కి జనసైనకులు, వీరమహిళలు బయలుదేర పవన్ 
కళ్్ణ్ కు ఘన సా్గత్రం చపుతామనా్నరు. నయోజకవర్గ జనస్న నాయకులు 
వబిబున సత్నారాయణ మాట్లాడుతూ జనస్న జనవ్ణి కార్క్రమానకి నయోజకవర్గ 
సమస్లను, పోలవర్రం ఎడమకలువ, జి్రందాల్ నరా్స్తుల సమస్లు పవన్ కళ్్ణ్ 
కి నవేదిసాతేరు. 17న మధా్హ్న్రం విజయనగర్రం జిల్లా నాయకుల కార్కరతేలతో పవన్ 
కళ్్ణ్ ఆతీ్మయ సమావేశ్రం బీచ్ రోడుడులో హోటలోలా నర్హి్రంచనునా్నరన తెలపారు. ఈ 
కార్క్రమమలో జనస్న మ్రండల నాయకులు కొత్డ రామకోటి భాస్కరరావు చ్రంటి 
చిన్న సురేష్ రాజు ఏరెటాల్ సతీష్ రొ్రంగల ఏర్నబాబు రాజు తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

కుప్పంలో ‘న్ సేన కోసం న్ వంతు’
శతఘ్్న న్్స్:  కుప్ప్రం నయోజకవర్గ్రం, జనస్న 
అధ్క్షులు పవన్ కళ్్ణ్ ఆశయ  సాధనలో 
భాగ్రంగా, చితూతేరు జిల్లా అధ్క్షులు డా. 
పసుపులేటి హరప్రసాద్ స్చనలతో, కుప్ప్రం 
నయోజకవర్గ ఇనాచిర్జీ డా.మది్దనేన వ్రంకటరమణ 
పర్వేక్షణలో గురువ్ర్రం శా్రంతిపుర్రం మ్రండల్రం 
తుమి్మశ్ పరధిలో “నా స్న కోస్రం నా వ్రంతు” 
కార్క్రమాన్న కుప్ప్రం నయోజకవర్గ్రం జనస్న 

నాయకులు నర్హి్రంచడ్రం జరగి్రంది. ఈ కార్క్రమ్రంలో, చితూతేరు జిల్లా జనస్న పార్టా 
స్రంయుకతే కార్దరు్శలు వేణు, మ్రండల అధ్క్షులు కిషోర్, మ్రండల కార్వర్గ సభు్లు 
సురేష్, రవితేజ, స్రంపత్ మరయు కిరణ్ తదితరులు పాల్్గనడ్రం జరుగి్రంది.

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

ప్రమాదంలో గాయపడిన మనోహర్ ని పరామరి్శంచన 
పిత్ని బాలకృష్ణ

శతఘ్్న న్్స్: మమి్మడివర్రం, జనస్న పార్టా రాజకీయ వ్వహారాల కమిటీ సభు్లు మరయు 
మమి్మడివర్రం నయోజకవర్గ జనస్న పార్టా ఇ్రంచ్ర్జీ ప్తాన బాలకృష్ణ పలలా్రం గ్రామానకి చ్రందిన దోమ 
జనార్దన్ రెడిడు కుమారుడు ఇటీవల రోడుడు ప్రమాద్రంలో గాయపడిన మనోహర్ న పరామర్శ్రంచడ్రం 
జరగి్రంది. ఈ కార్క్రమ్రంలో మది్ద్రంశెటిటా పురుషోతతే్రం, ల్రంకలపలలా జమి్మ, జక్క్రంశెటిటా బాలకృష్ణ, గోదశ్ 
పు్రండర్ష్, కడల వ్రంకట్శ్రరావు, గ్రంజా శ్రీను, బ్రండారు వ్రంకన్న బాబు, స్రంసాన పా్రండుర్రంగ, 
బీమాల స్ర, కొప్్పశెటిటా గణేష్, గిడిడు రత్నశ్రీ, జేప్ తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

పవన్ కళ్్యణ్ ఉతతురాంధ్ర పర్యటన విజయవంతం చేయాలని 
పిలుపునిచచిన మర్రాపు సుర్ష్

శతఘ్్న న్్స్: గజపతినగర్రం, జనస్న అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ ఉతతేరా్రంధ్ర పర్టనకు భార్ సా్గత్రం ఏరా్పటులా 
చేయడ్రం జరగి్రంది. ఈ నెల 15, 16, 17 వ తేదలలో జనస్న పార్టా అధ్క్షులు పవన్ కళ్్ణ్ ఉతతేరా్రంధ్ర 

పర్టన స్రందర్్రంగా 15 వ తేదన వైజాగ్ విమానాశ్రయ్రం ను్రంచి ఆయన బస చేస్ హోటల్ వరకు భార్ 
రా్ల్తో ఘన సా్గత్రం పలకాలన మర్రాపు సురేష్ ప్లుపునచ్చిరు. కావున మన ఉమ్మడి విజయనగర్రం 
జిల్లా గజపతినగర్రం నయోజకవర్గ్రం నాయకులు మర్రాపు సురేష్ ఆధ్ర్్రంలో గజపతినగర్రం ను్రంచి భార్ 
ఎతుతేన జనస్రందోహ్రంగా విశాఖకు వళ్లా అధినాయుకుడికి సా్గత్రం పలకాల నర్ణయి్రంచడ్రం జరగి్రంది. పవన్ 
కళ్్ణ్ 15వ తేద విశాఖపట్న్రం జిల్లా జనస్న నాయకులుతో కార్కరతేలతో సమావేశ్రం అవుతారు. 16వ తేది 
జనవ్ణి, జన భరోసా కార్క్రమ్రంలో ప్రజా సమస్లు, ప్రజలను్రంచి వచేచి వినతులు సీ్కరసాతేరు. అదేరోజు 
సాయ్రంత్్రం శ్రీకాకుళ్రం జనస్న నాయకులు, కార్కరతేలుతో సమావేశ్రం ఉ్రంటు్రంది. 17వ తేది ఉదయ్రం 
విలేకరుల సమావేశ్రం అన్రంతర్రం ఉమ్మడి విజయనగర్రం జిల్లా జనస్న నాయకులు, కార్కరతేలతో సమావేశ్రం 

అవుతారు. ఈ కార్క్రమ్రంలో జనస్న పార్టా జిల్లా సీనయర్ నాయకులు మిడతాన రవికుమార్, జిల్లా ప్రచ్ర కమిటీ సభు్లు శ్రీను, రామ, హర్ష్ నాన, మహేష్ పాల్్గనా్నరు.

అంబట్కి పవన్ కళ్్యణ్ ను విమరి్శంచే అర్హత లేదు: 
రాటాల రామయ్య

శతఘ్్న న్్స్: రాజ్రంపేట, స్ద్వట్రం, ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ అభవృది్ గుర్రంచి అడుగుతున్న పవన్ కళ్్ణ్ 
ప్రశ్నలకు సమాధాన్రం చప్పలేన రాష్ట ప్రభుత్ ప్రతినధులు పవన్ కళ్్ణ్ పై పా్కేజీ అ్రంట్, 
దతతేపుత్రుడు అ్రంట్ నరాధారమైన ఆరోపణలతో వ్కితేగత దాడులకు దిగడ్రం స్గు్గచేటన జనస్న 
రాష్ట చేనేత వికాస కార్దర్శ రాట్ల రామయ్ అనా్నరు. రాజ్రంపేట జనస్న పార్టా అసె్రంబీలా 
ఇ్రంచ్ర్జీ మలశెటిటా వ్రంకటరమణ ఆదేశాల మేరకు శుక్రవ్ర్రం స్ద్వట్రం మ్రండల్రంలోన ఉప్పరపలెలా 
గ్రామ్రంలో సమావేశ్రం నర్హి్రంచ్రు. ఈ స్రందర్్రంగా రామయ్ మాట్లాడుతూ మ్రంత్రులు అ్రంబటి 
రా్రంబాబు, గుడివ్డ అమరా్నథ్ పవన్ కళ్్ణ్ న దూష్్రంచడమే వ్ర విధి విధాన్రం అ్రంట్ అ్రంత 
వరకే పరమితమైన మ్రంత్రులుగా వ్ర బాధ్తలను పూరతేగా విస్మర్రంచ్రన రామయ్ ఎదే్దవ చేశారు. 
ప్రజలు అప్పగి్రంచిన ప్రభుత్ హోదాలోలా ప్రజాధన్రంతో విల్సవ్రంత్రంగా అధికారాన్న అనుభవిస్తే, 
కాలక్షేప్రం చేసుతేన్న మ్రంత్రులకు తన కష్టారజీతాన్న ప్రజల కోస్రం వచిచిస్తే, సా్ర్్రంగా ప్రజల పక్షన 
పోరాడే జనస్న అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ న విమర్శ్రంచే అర్హత ఎవరకీ లేదనా్నరు. ఈ కార్క్రమ్రంలో 
జనస్న వీరమహిళలు పాల్్గనా్నరు.

పవన్ కళ్్యణ్ చేసుతున్న ప్రతి కార్యక్రమం ప్రజలోలెకి 
తీసుకెళ్ళాలి

శతఘ్్న న్్స్: ఆల్రు, జనస్న పార్టాన బలోపేత్రం చేయడానకి 
ప్రతి ఒక్క జనసైనకుడు కృష్ చేయాలస్ ఉ్రందన కరూ్నలు జిల్లా 
ఆల్రు నయోజకవర్గ్రం జనస్న వీరమహిళ ఎరుకుల పార్తి 
అనా్నరు. జనస్న పార్టాకి తలపెటిటాన ప్రతి కార్క్రమ్రం ప్రజలోలాకి 
తీసుకువళ్్ళలన, ప్రతి కార్క్రమ్రంలో ప్రతి ఒక్క జనస్న 
కార్కరతే పాల్్గనాలన, ట్మ చేస్ కార్క్రమాలలో ప్రతి 
ఒక్క జనస్న కార్కరతేన కలుపుకున పనచేసాతేమన జనస్న 
వీరమహిళ ఎరుకుల పార్తి అనా్నరు. పవన్ కళ్్ణ్ చేసుతేన్న 
ప్రతి కార్క్రమ్రం ప్రజలల తెలయజేయలన అనా్నరు. వైస్ప్ 
పాలకులు నాయకులు కుల మతాలకు అతీత్రంగా ప్రభుత్్రం 

స్రంక్షేమ పథకాలు అ్రందిసుతే్రందన చబుతునా్నరు. స్రంక్షేమ పథకాలు వలన ప్రజలకు మేలు 
జరుగుతు్రందన ఎల్ చప్పగలరన జనస్న వీరమహిళ ఎరుకుల పార్తి విమర్శ్రంచ్రు. స్రంక్షేమ 
పథకాలు వలలా ఉపాధి లేన గ్రామాలలో వలసలను నవ్ర్రంచగలరా అన అనా్నరు. ఉన్న ఊరోలా 
ఉపాధి లేకపోవడ్రంతో పొటటా చేతపటుటాకున ఇతర పటటాణలకు నగరాలకు తరలపోతునా్నరు. 
కోస్గి, ఎమి్మగన్రు, మ్రంత్రాలయ్రం, ఆదోన, ఆల్రు, హోళగు్రంద, కోడుమూరు మ్రండల్ల 
ను్రంచి తెల్రంగాణ బ్రంగళూరు, గు్రంట్రు, మ్రంబైలకు తరల వళ్తేనా్నరు. అకాల వరాషాల వలలా 
సరైన దిగుబడి లేక పూరతేగా నషటా్రం వ్టిలలాతే కూల్లతో పాటు సన్న చిన్న కారు రైతులు కూడా 
వలస వళ్తేనా్నరు. స్రంవతస్రానకి ఒకసార ఇచేచి స్రంక్షేమ పథకాలు వలలా ప్రజలలాకు మేలు జరుగదన 
ఉపాధి లేన గ్రామాలలో ఉపాధి కల్ప్రంచినపుడే మేలు జరుగుతు్రందన అనా్నరు. ఆల్రు 
నయోజకవర్గ్రం చుటుటాపక్కల గ్రామాలలో త్రాగునీటి సమస్లతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబబు్రందులు 
ఎదురొ్క్రంటునా్నరన జనస్న వీరమహిళ ఎరుకుల పార్తి అనా్నరు. నాయకులు, అధికారులు 
చీమకుటిటానటుటా వ్వహరసుతేనా్నరన అనా్నరు. ఇక ను్రంచి ప్రజా సమస్లు తెలుసుకున ప్రభుత్్రం 
ఆ సమస్లను పరష్కర్రంచేల్ ప్రజలతో కలస్ పోరాడుదామన అనా్నరు. ఈ కార్క్రమ్రంలో 
మ్రండల నాయకులు హనుమ్రంతు తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

సర్్వపలిలె రిజరా్వయర్ ను పరిశీలించన సర్్వపలిలె జనసేన
శతఘ్్న న్్స్: సరే్పలలా నయోజకవర్గ జనస్న పార్టా నాయకులు బొబేబుపలలా సురేష్ నాయుడు 
జనస్న నాయకులతో కలస్ వ్రంకట్చల్రం మ్రండల్రంలోన సరే్పలలా రజరా్యర్ ను 
పరశీల్రంచ్రు. ఈ స్రందర్్రంగా బొబేబుపలలా సురేష్ నాయుడు మాట్లాడుతూ సరే్పలలా రజరా్యర్ 
నెల్లారు జిల్లాలో రె్రండో సాథిన్రంలో ఉ్రండే రేజరా్యర్. వేల ఎకరాలకి సాగునీరు, తాగునీరు 
అ్రంది్రంచే రజరా్యర్. ఈ రజరా్యర్ మీద చేపలు పటుటాకున జీవనాధార్రం కొనసాగి్రంచే 
కొన్న వ్రందల కుటు్రంబాలు. ఖర్ఫ్ సీజన్ మర రజరా్యర్ మరమ్మతులు నతనడకన నడుస్తే 
రజరా్యరోలా చుక్క నీరు కూడా లేకపోవడ్రం శోచనీయ్రం. మర రజరా్యర్ కి నీళ్్ళ అ్రందిసాతేరా 
లేద్రంట్ ఈ రజరా్యర్ కి్రంద భూమలు ఉన్న రైతులకి నషటాపరహార్రం అ్రందిసాతేరా. ఈ 
విషయాన్న ప్రభుత్్రం స్పషటా్రం తెలయ చేయాల. ఎ్రందుక్రంట్ ఈ రజరా్యర్ న్రండా నీళ్లా ఉ్రంట్ 
రె్రండు ప్రంటలు పుష్కల్రంగా ప్రండి్రంచుకునేటువ్రంటి పరస్థితి. అదే విధ్రంగా ఈ రజరా్యర్ 
కి్రంద చిన్న సన్నకారు కౌలు రైతులు ఉ్రంట్రు. మర ప్రభుత్్రం రజరా్యర్ కి నీళ్్ళ ఇచిచి 
ప్రంట ప్రండి్రంచుకునే దానకి అవకాశ్రం కల్పసుతే్రంది. లేకపోతే నషటాపరహార్రం చలలాసుతే్రందా అనే 
విషయాన్న స్పషటాత ఇవ్్ల. అదే విధ్రంగా రజరా్యరులా అక్రమ గ్రావల్ తవ్కాలన అరకట్టాల. 
దానకి పాల్పడిన వ్రపై కఠిన చర్లు తీసుకోవ్లన జనస్న పార్టా ను్రంచి డిమా్రండ్ చేసుతేనా్న్రం. 
ఈ కార్క్రమ్రంలో రెహమాన్, శ్రీను, స్రందప్, శ్రీహర, తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

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


శనివారం, 15 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మెగా అభిమానులు అంటే సమాజ సేవకులు: వాసగిరి మణికంఠ
*  అమృతవరషాణి ఆశ్రమ్రంలో అన్నదాన కార్క్రమ్రం.
*  శనవ్ర్రం జరగబోవు “మ్గా రకతేదాన శ్బిరాన్న” జయప్రద్రం చేయ్రండి.
*  రకతేదాన్రం చేదా్ద్రం పుణ్కార్్రంలో పునీతులు అవుదా్రం.
*  గు్రంతకల్ పటటాణ రాష్ట సాయిధర్రంతేజ యువత అభమానులు.

శతఘ్్న న్్స్: గు్రంతకల్, అన్నపూరే్ణశ్ర 
“డొకా్క సీతమ్మ”, “పద్మభూషణ్” డాకటార్ 
మ్గాసాటార్ కొణిదెల “చిర్రంజీవి” మరయు 
జనస్నాన “పవన్ కళ్్ణ్” స్వ్ స్ఫూరతేతో 
మ్గా సుప్్రం హీరో సాయిధరమ్ తేజ్ 
జన్మదిన వ్రోతస్వ్లోలా భాగ్రంగా గు్రంతకల్ పటటాణ ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట సాయిధరమ్ తేజ్ యువత ఆధ్ర్్రంలో 
శుక్రవ్ర్రం మధా్హ్న్రం గు్రంతకల్ పటటాణ్రం సాథినక అమృతవరషాణి బాలుర కళ్్ణ ఆశ్రమ్రం న్రందు “అన్నదాన 
వితరణ” కార్క్రమ్రం చేయడ్రం జరగి్రంది. ఈ కార్క్రమానకి మఖ్ అతిథిగా విచేచిస్న అన్రంతర్రం జిల్లా జనస్న 
పార్టా కార్దర్శ వ్సగిర మణిక్రంఠ మాట్లాడుతూ మ్గా అభమానులు అ్రంట్ సమాజస్వకులు అనే సరకొతతే 
నర్చనాన్న తెలుపుతూ గు్రంతకల్ పటటాణ్రంలో ఎనో్న స్వ్ కార్క్రమాలు చేసుతేన్న ప్రతి ఒక్క మ్గా అభమానకి 

అభన్రందనలు తెలపారు మర్ మఖ్్రంగా రేపు గోప్ బలాడ్ బా్్రంకు న్రందు జరగబోవు “మ్గా రకతేదాన శ్బిరాన్న” ఏరా్పటు చేసుతేన్న పవర్ శేఖర్ & టీ్రంకి శుభాభన్రందనలు తెలప్ 
పురప్రజలు, మ్గా జనసైన్్రం సభు్లు ఈ పుణ్కారా్న్న జయప్రద్రం చేయాలన ఆయన ప్రతే్క్రంగా కోరారు. ఈ కార్క్రమ్రంలో జనస్న పార్టా మ్రండల, పటటాణ అధ్క్షులు కురుబ 
పురుషోతతే్రం, బ్రండి శేఖర్ రాష్ట సాయి ధర్రంతేజ్ యువత అధ్క్షులు పవర్ శేఖర్, గు్రంతకల్ చిర్రంజీవి యువత అధ్క్షుడు పా్రండు కుమార్, ఆట రామకృష్ణ, మ్రంజు, అమరా్నథ్, 
పాపయ్, ఆట కృష్ణ, శ్వ కుమార్, రామకృష్ణ, కొనకొ్రండలా శ్వ, రమేష్ రాజ్, హెచ్ ప్ స్ శేఖర్, ఆట పా్రండు, భాష తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

జెడడి న్గేశ్వరావుని పరామరి్శంచన డాకటిర్ శ్రీధర్ పిల్లె
శతఘ్్న న్్స్: ప్ఠాపుర్రం నయోజకవర్గ్రం ఉపా్పడ గ్రామ్రం న్రందు ఎసీస్ పేటలో గత కొ్రంతకాల్రంగా యాకిస్డ్రంట్ 
వలలా షోలడుర్ పా్కచిర్ తో బాధపడుతున్న జెడడు నాగేశ్రావు మరయు వ్ర కుటు్రంబాన్న పరామర్శ్రంచిన ప్ఠాపుర్రం 
నయోజకవర్గ్రం జనస్న నాయకులు శ్రీ విష్్ణ హాస్్పటల్ అధినేత డాకటార్ శ్రీధర్ ప్ల్లా ఆ కుటు్రంబ అవసరాల నమితతే్రం 
25 కేజీలు బియ్్రం ఆరథిక సహాయ్రంగా అ్రంది్రంచడ్రం జరగి్రంది. ఈ కార్క్రమ్రంలో భాగ్రంగా పలవల నాన బాబు, 
కే రాజు, ఆకుల ల్వరాజు, రవి, జానస్న్, స్్రంగిల్ మలలా, సురేష్, రవి, పెద్ద, గ్రామ పెద్దలు మరయు జనసైనకులు 
పాల్్గనడ్రం జరగి్రంది.

జనసేన భరోసా జనవాణి: మాదాల శ్రీరాములు
శతఘ్్న న్్స్: అన్నమయ్ జిల్లా, రాజ్రంపేట మ్రండల పరధిలో బవనగిరపలలా గుటటా 
మీద దేవసాథిన్రంలో సామాజిక అభవృది్ కోస్రం ఒక సైనకుడిల్ నర్రంతర్రం అలుపెరుగన 
పోరాట్రంతో అవసరమైన మేరకు అ్రందరకీ మరయు అన్న ప్్రంతాల వ్రకి 
అ్రందుబాటులో అ్రండగా ఉ్రంటున్న జనస్న నాయకులు రామశ్రీనవ్స్ కు ఘన్మగా 
సనా్మన్రం చేయడ్రం జరగి్రంది. ఈ స్రందర్్రంగా రామ శ్రీనవ్స్ సనా్మన్రం చేస్న వ్రకి 
హృదయపూర్క అభన్రందనలు తెలపారు.

జనసేన భరోసా జనవాణి: మాదాల శ్రీరాములు
శతఘ్్న న్్స్:  అరకు, సామాను్న 
గళ్రం వినప్్రంచేల్ జనవ్ణి జనస్న 
భరోసా కార్క్రమ్రం ఈనెల 16 
వ తేదన ఆదివ్ర్రం ఉదయ్రం 9 

గ్రంటల ను్రండి సాయ్రంత్్రం 4 గ్రంటల 
వరకు విశాఖపట్న్రం పోర్టా కళ్వ్ణి 
అదోటరయ్రంలో నేరుగా ప్రజా 
సమస్లు స్య్రంగా పవన్ కళ్్ణ్ 
సమస్లు అడిగి తెలుసుకు్రంట్రు. ఈ 
ప్్రంత సమస్ల మీద సమస్ల మీద 
వినతి పత్రాలు తీసుకు్రంట్రు గిరజన 
ప్్రంత పలు సమస్లు అధినేత దృష్టాకి 
తీసుకున వళ్తేనా్న్రం, అల్నే సమస్లు 

ఏమైనా ఉ్రంట్ మాతో కలస్ విశాఖపట్న్రం ర్రండి మీ సమస్లు నేరుగా పవన్ కళ్్ణ్ కి 
తెలయజేయ్రండి వినతిపత్్రం సమర్ప్రంచి నేరుగా పవన్ కళ్్ణ్ తో మాట్లాడే అవకాశ్రం 
ఉ్రంటు్రంది. సమస్లతో మాతో మీరు రావలనుకు్రంట్ మీరు మ్రందుగా తెలయపరచ్రండి 
అన జనస్నపార్టా ఆరకు పారలామ్్రంట్ అధికార ప్రతినధి మాదాల శ్రీరామలు తెలపారు 
మరయు ఈ కార్క్రమాన్న విజయవ్రంత్రం చేయాలన వ్రు కోరడ్రం జరగి్రంది.

పవన్ కళ్్యణ్ ఉతతురాంధ్ర పర్యటనను విజయవంతం 
చేయాలని పిలుపునిచచిన మేడ గురుదత్ ప్రసాద్

శతఘ్్న న్్స్:  రాజానగర్రం, 
జనస్న పార్టా అధ్క్షులు కొణిదెల 
పవన్ కళ్్ణ్ విశాఖపట్న్రం పర్టన 
నమితతే్రం శనవ్ర్రం సాయ్రంత్్రం 
3 గ్రంటలకు విశాఖపట్న్రం ఎయిర్ 
పోర్టా కు చేరుకు్రంటునా్నరు. దనన 
దృష్టాలో పెటుటాకున, పవన్ కళ్్ణ్ పై 
పెరుగుతున్న అన్హ్ స్ప్రందనకు 
విఘాత్రం కలగి్రంచ్లన, అధికార 
పార్టా వ్లలా కుత్రంత్్రంలో భాగ్రంగా, 
విశాఖపట్న్రంలో జరగే జనస్న 
కార్క్రమాలను అడుడుకు్రంట్మన 
చప్పట్రం, అధికార పార్టా కుటిల బుది్కి 

ఇది ఒక నదర్శన్రం. కావున జనసైనకులు అ్రందరూ స్రంఘటితమయి్, అధ్క్షునకి 
అపూర్ ర్తిలో విశాఖపట్న్రం ఎయిరో్పర్టా దగ్గర సా్గతి్రంచవలస్న అవసర్రం ఎ్రంతైనా 
ఉ్రంది. రాజానగర్రం నయోజకవర్గ్రం జనస్న పార్టా సభు్లు అ్రందరు స్చ్్రంద్రంగా 
విశాఖపట్న్రం ఎయిర్ పోర్టా నకు విచేచిస్ అధ్క్షుల వ్రకి ఘన సా్గత్రం పలుకుతారన 
కోరుకు్రంటునా్ననన రాజానగర్రం నయోజకవర్గ్రం జనస్న పార్టా ఇ్రంచ్ర్జీ మేడ గురుదత్ 
ప్రసాద్ అనా్నరు.

పవన్ విశాఖ టూర్ అంటే వైసీపీకి 
ఎందుకంత భయం?: దారం అనిత

శతఘ్్న న్్స్: మదనపలెలా, ఈనెల 15వ తేదన 
ప్రజా సమస్లు తెలుసుకునే్రందుకు విశాఖ వళ్తే్రంట్ 
మ్రంత్రులకు ఎ్రందుక్రంత ఉలకిపాటు? కా్ప్టల్ 
పేరుతో చేసుతేన్న డ్రామాలు తెలస్పోతాయన భయమా? 
ఉతతేరా్రంధ్ర అభవృది్పై పవన్ ప్రశ్్నసాతేరన భయమా 
ఉతతేరా్రంధ్ర సె్రంటిమ్్రంటుతో విదే్ష్లు రెచచిగొటటాలేమన 
భయమా లేదా చేస్న అక్రమాలను ఎ్రండగడతారన 
భయమా మర దేనకి భయ్రం దేనకి పవన్ అ్రంట్దేనకి 
అ్రంత అక్రోశ్రం? ఒకటైతే ఖచిచిత్రంగా చప్పగల్రం మీరు 

ఏదో తపు్ప చేశారు కాబటిటా భయపడుతునా్నరు ఆ తపు్పను ఖచిచిత్రంగా పవన్ కళ్్ణ్ 
బయటకు తీసాతేరు. జనసైనకులు మీ తాట తీయడానకి స్ద్ద్రంగా ఉనా్నరన చితూతేరు జిల్లా 
కార్దర్శ దార్రం అనత అనా్నరు.

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

గంట్ పెదపూడి జనసేనపార్టి గ్రామకమిటీ నియామకం
శతఘ్్న న్్స్: ప్.గన్నవర్రం, 
గ్రంటి పెదపూడి జనస్నపార్టా 
న్తన గ్రామకమిటీ 
నయామక్రం శుక్రవ్ర్రం 
జరగి్రంది. గ్రామకమిటీ 
అధ్క్షులుగా ఇ్రందుకూర 
వీరభద్రరాజున ఎను్నకోవట్రం 
జరగి్రంది. ఈ కార్క్రమ్రంలో 

మఖ్ అతిథిగా ఉమ్మడి 
తూరు్పగోదావర జిల్లా జనస్నపార్టా ఉపాధ్క్షులు శ్రగినీడి వే్రంకట్శ్రరావు, వ్స్రంశెటిటా కుమార్, 
సాధనాల శ్రీనవ్స్, కొమ్మల శ్రీనవ్స్, పపు్పల సాయిబాబు, కొమూ్మర మలలాబాబు, యడలా ఏసు, 
తోట శ్రీను, జనస్న నాయకులు మరయు జనసైనకులు పాల్్గనా్నరు.

గిరిసేన జనసేన – జనం వద్దకు జనసేన 25వ రోజు
శతఘ్్న న్్స్:  పాలకొ్రండ, గిరస్న 
జనస్న – జన్రం వద్దకు జనస్న 25వ 
రోజులో భాగ్రంగా వీరఘటటా్రం జనసైనకులతో 
సమావేశ్రం అవ్డ్రం జరగి్రంది. జనస్న 
జానీ మాట్లాడుతూ పవన్ కళ్్ణ్ 
ఉతతేరా్రంధ్ర జిల్లాల పర్టనలో భాగ్రంగా ఈ 
నెల16వ తేదన ఆదివ్ర్రం జనస్న పార్టా 
ప్రతిష్టాత్మక్రంగా ప్ర్రంభ్రంచిన ఉదయ్రం 
9గ్రంటలకు జనవ్ణి కార్క్రమ్రం అధ్క్షులు 
పవన్ కళ్్ణ్ ఆధ్ర్్రంలో విశాఖపట్న్రంలో 
చేయడ్రం జరుగుతు్రందన, జనస్న జానీ 
చప్పడ్రం జరగి్రంది. అల్నే శుక్రవ్ర్రం 
పాలకవర్గ నాయకులు చేసుతేన్న న్తన 

పాలసీలు వలన ప్రజలు చ్ల్ ఎల్ ఇబబు్రందులు పడుతునా్నరో ప్రజలు సుదర్్రంగా చ్ల్ 
సమస్లతో బాధపడుతునా్నరన వ్టిన ప్రభుత్ దృష్టాకి తీసుకొన వళ్్ళన వ్ర సమస్లను 
పెడచవిన పెడుతునా్నరు, అన చప్పడ్రం జనస్న జానీ జరగి్రంది. మతస్ పు్రండర్క్రం మాట్లాడుతూ 
వ్్పారవేతతేలు ఆరథిక బల్రం ఉన్న వ్కుతేలు వలన పేద ప్రజలు చ్ల్ ఇబబు్రందులకు గురవుతునా్నరు 
ఇపు్పడున్న పరస్థితులోలా వ్రన ఓదారచి వ్ర సమస్పై పరష్్కర మార్గ్రంగా తీసుకెళ్లా నాయకులు 
చ్ల్ అరుదుగా ఉనా్నరన ఈ సమస్లన్నటికీ పరష్్కర మార్గ్రం ఒక్క పవన్ కళ్్ణ్ గళ్రం 
మాత్మే అన ప్రజలు నమ్మతునా్నరన, పవన్ కళ్్ణ్ దృష్టాకి పాలకొ్రండ నయోజకవర్గ్రం నాలుగు 
మ్రండల్రం సమస్లున నయోజకవర్గ్రం జనస్న నాయుకులు జనసైనకులు దృష్టాకి తీసుకు 
వచిచినటులా అయితే జనవ్ణి కార్క్రమాన్న ఉపయోగి్రంచుకొన ఒక సమస్ పరష్్కర్రం దిశగా 
చేయడ్రం జరుగుతు్రందన చప్పడ్రం జరగి్రంది. ఈ కార్క్రమ్రంలో కరె్నన సాయిపవన్, దతితే గోపాల్, 
స్రండి సుమన్, బొమా్మళ్ వినోద్, దూస్ ప్రణీత్, జరాజపు రాజు పాల్్గనా్నరు.

ఆళళాగడడిలో అభివృదిధి ఎక్కడ?
శతఘ్్న న్్స్: ఆళ్ళగడడు, జనస్న పార్టా కారా్లయ్రంలో జనస్న పార్టా నాయకులు మీడియా సమావేశ్రం 
నర్హి్రంచ్రు. ఈ స్రందర్్రంగా మైలేర మలలాయ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ 17వ తార్ఖున రాష్ట 
మఖ్మ్రంత్రి జగనో్మహన్ రెడిడు ఆళ్ళగడడు వసుతేనా్నరు. 2019 ఎలక్షనలా మ్రందు జగన్ మోహన్ రెడిడు 
వైసీపీ అధికార్రంలోకి వస్తే రైతు భరోసా కి్రంద రైతులకు 12,500 రూపాయలు ఇసాతేమన హామీ 
ఇచిచి అధికార్రంలోకి వచిచిన తరా్త మాట మారచి కే్రంద్ర ప్రభుత్్రం మోడ్ ఇసుతేన్నటువ్రంటి 6 వేల 
రూపాయలతో కలప్ రైతు భరోసా కి్రంద 13,500 రూపాయలు ఇవ్డ్రం మడమ తిప్పడ్రం కాదా అన 
ప్రశ్్న్రంచ్రు. వైసీపీ ప్రభుత్్రం ఇచిచినటువ్రంటి రైతు భరోసా 7,500 వేల రూపాయలకి రైతులకు 4 
ఎరువుల బసాతేలు కూడా రావన అల్్రంటి పరస్థితులోలా మీరు ఆళ్ళగడడుకు వచిచి రైతు భరోసా కి్రంద బటన్ 
నొక్కడానకి ఇ్రంతదూర్రం రావ్లస్న అవసర్రం లేదన రైతులు ప్రభుత్్రం ను్రంచి కోరుకు్రంటున్నది రైతు 
ప్రండి్రంచిన ప్రంటకు గిటుటాబాటు ధర ప్రంటను ఆరపెటుటాకోవడానకి కళ్లాలు, ప్రండి్రంచిన ప్రంటను నల్ 
ఉ్రంచడానకి వేర్ హౌసులా కోరుకు్రంటునా్నరు తప్ప మీరు ఇసుతేన్నటువ్రంటి 7500 వేల రైతు భరోసా 
కోస్రం కాదన, రైతులు ప్రండి్రంచిన ప్రంటను వ్్పారులు స్్రండికేట్్గ ఏర్పడి రైతుకు గిటుటాబాటు ధర 

కల్ప్రంచకు్రండా తకు్కవ ధరకే కొనుగోలు చేస్ రైతుల ఆత్మహత్లకు ప్రభుత్్రం, ఇటు దళ్ర్వ్వసథి ప్రత్క్ష కారకులు కాదా అన ప్రశ్్న్రంచ్రు. ఆళ్ళగడడు నయోజకవర్గ్రంలో కొన్న 
కుటు్రంబాల మధ్ రాజకీయ ఆధిపత్్రం చల్యిస్తే పదవులు అనుభవి్రంచి ఆళ్ళగడడు ఏమి అభవృది్ చేశారన ప్రశ్్న్రంచ్రు. ఆళ్ళగడడు గత యాభై ఏళలా స్రంవతస్రాల ను్రండి రాజకీయా 
నాయకుల్ ఉన్నత పదవులు అనుభవి్రంచిన నేటికి డ్రైనేజి వ్వసథిను చేయలేకపోయారు, 100 పడకల హాస్్పటల్ కూడా ఇప్పటికీ పూరతేకాలేదు కేవల్రం ప్రైవేట్ హాస్్పటల్ దళ్రులను 
పె్రంచి పోష్్రంచడ్రం కాదా మీరు హాస్్పటల్ అభవృది్ చేయకపోవడానకి కారణ్రం? ఆళ్ళగడడులో గవర్నమ్్రంట్ డిగ్రీ కాలేజీ నర్మ్రంచలేక లేకపోయారు, ప్రైవేట్ కాలేజీలు యాజమానా్లను 
పె్రంచి పోష్్రంచడ్రం కాదా డిగ్రీ కాలేజీ ఏరా్పటు చేయడానకి కారణ్రం, చదువుకున్న యువతకు పరశ్రమలు తీసుకువచిచి ఉపాధి కల్ప్రంచలేకపోయారు. రైతులు ప్రండి్రంచిన ప్రంటను నల్ 
ఉ్రంచుకోవడానకి ప్రభుత్ వేర్ హౌస్ లో నర్మ్రంచక పోవడానకి కారణ్రం, ప్రైవేటు వేరౌ్హస్ దళ్రులను పె్రంచి పోష్్రంచడ్రం కాదా? ఆళ్ళగడడు నయోజకవర్గ్రంలో రోడులా గు్రంతల మయ్రంతో 
ప్రమాద్రం రూప్రంలో ఎ్రంతో మ్రంది గాయాలతో, చనపోతునా్నరన అల్గే స్రవళలా, ఖాదరాబాద్ రహదార మధ్లో బ్రిడిజీ నర్మ్రంచ్లన, రుద్రవర్రం, చిన్నక్రంబల్రు రహదార మధ్లో బ్రిడిజీ 
నర్మ్రంచ్లన, చ్గలమర్రి, మతా్లపాడు రహదార మధ్లో బ్రిడిజీ నర్మ్రంచ్లన, ఇవే కాకు్రండా చ్ల్ ప్్రంతాలోలా బ్రిడిజీలు లేక చిన్నపాటి వరాషానకే ప్రజలు రాకపోకలకు ఇబబు్రంది పడుతూ 
వ్గులు దాటుతూ చనపోతునా్నరన తెలయజేశారు. 40 స్రంవతస్రాల క్రిత్రం ఎనీటాఆర్ హయా్రంలో ఏర్పడినటువ్రంటి తెలుగు గ్రంగ కాలువలు నేటికీ పూరతే కాకపోవడ్రం ఆళలాగడడు రాజకీయ 
నాయకుల చేతగానతన్రం కాదా? ఆళ్ళగడడులో ప్రమఖ పుణ్క్షేత్రాలైన అహోబిల్రం, రామతీరథి్రం అభవృది్కి ఎ్రందుకు నోచుకోలేదు దళ్ర్ వ్వసథిను ఎవరు పోష్సుతేనా్నరు? ఆళ్ళగడడు టౌన్ 
లో 30 వేల జనాభా ఉ్రండి కూడా కనీస్రం సాయ్రంకాల్రం స్దతీరడానకి ఒక పార్్క కూడా నర్మ్రంచ లేకపోవడానకి పాలకుల చేతగానతన్రం కాదా? ఆళ్ళగడడు నయోజకవర్గ్రంలో ఎ్రంత 
మ్రంది నాయకులు వచిచిన, పదవులు అనుభవి్రంచిన వ్ర కుటు్రంబాలు ఆరథిక్రంగా ఎదిగారే తప్ప ఆళ్ళగడడు నయోజకవర్గ్రం అభవృది్ చేయాలనే ఆలోచన ఎవరకి లేకపోవడ్రం స్గు్గచేటు 
కాదా, ఆళ్ళగడడు నయోజకవర్గ్రంలో రాజకీయాలను శాస్సుతేన్నది కొన్న వరా్గలు కాదా ఆళ్ళగడడు నయోజకవర్గ్రం అభవృది్ చేసుతే్రంట్ ప్రజలు ఏమైనా మిమ్మల్న ఆపరా అభవృది్ చేయరు 
ఎ్రందుక్రంట్ ప్రజలు ఎప్పటికీ కష్టాలోలా ఉ్రండాల, సమస్లతో నాయకుల కోస్రం ఎదురు చూడాల ప్రజల పేదరకాన్న ఆసరా చేసుకున రాజకీయ్రంగా లబి్పొ్రంది ప్రజల సమస్లను 
గాలకి వదిలేయడ్రం కాదా? రాష్ట మఖ్మ్రంత్రి జగనో్మహన్ రెడిడు ఆళ్ళగడడు నయోజకవర్గ అభవృది్కి మీరే్రం మీరే్రం చేయబోతునా్నరో ప్రజలకు తెలయజేయాలన ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు 
కోరుకు్రంటున్నది స్రంక్షేమ పథకాలతో పాటు అభవృది్న కోరుకు్రంటునా్నరన తెలయజేశారు. సాథినక ఎమ్్మలే్, ఎమ్్మల్స్ ఆళ్ళగడడు నయోజకవర్గ సమస్లు మఖ్మ్రంత్రికి తెలయజేస్ 
నయోజకవర్గ అభవృది్కి తోడ్పడాలన ఆళ్ళగడడు జనస్న పార్టా తరఫున డిమా్రండ్ చేశారు. ఈ కార్క్రమ్రంలో జనస్న నాయకులు రాచ్రంశెటిటా వ్రంకట సుబబుయ్, కుమ్మర నాగే్రంద్ర, 
బావికడి గుర్ప్ప, చైతన్ తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

దసరా మహోతస్వాలలో అన్నసమారాధనలో 
పాల్గేన్న కాళళా జనసేన న్యకులు

శతఘ్్న న్్స్: ఉ్రండి 
నయోజకవర్గ్రం, కాళ్ళ 
మ్రండల్రం కాళ్ళ 
గ్రామ్రంలో పా్రండు 
ర్రంగ సా్మి వ్ర గుడి 
వద్ద వే్రంచేస్యున్న శ్రీ 
కనకదుర్గ అమ్మవ్ర 
ఆలయ్రం వద్ద దసరా 
మ హో త స్ వ్ ల లో 

భాగ్రంగా నర్హి్రంచిన అఖ్రండ అన్నసమారాధన కార్క్రమ్రంలో జనస్నపార్టా ఉ్రండి నయోజకవర్గ 
నాయకులు జుతుతేగ నాగరాజు పాల్్గన అమ్మవ్రన దర్శ్రంచి అన్రంతర్రం జరగిన ప్రసాద వితరణ 
కార్క్రమ్రంలో పాల్్గనట్రం జరగి్రంది. ఈ స్రందర్్రంగా ఆలయ కమిటీ సభు్లు, జనస్నపార్టా 
నాయకులు, నాగరాజు, మ్రండల అధ్క్షులు ఎరుబ్రండి రామా్రంజనేయులు, పాలకోడేరు మ్రండల 
అధ్క్షులు గాధ్రం నానాజీ, మ్రండల కమిటీ సభు్లను సత్కర్రంచట్రం జరగి్రంది. ఈ కార్క్రమ్రంలో 
కాళ్ళ మ్రండల జనస్న నాయకులు కాళ్ళ మ్రండల ఉపాధ్క్షులు ఓగిరాల రాజేష్, గడి రామ, 
ప్రధాన కార్దరు్శలు చవ్కులు నాన, ఆరేటి దిల్ప్, నమ్మకాయల సాయి కుమార్, కొప్పరతే ఆదిత్, 
ఆలయ కమిటీ పెద్దలు బ్రండారు నాయుడు, బ్రండారు సమేశ్ర రావు, న్కల భోగ్రంద్ర, కొమ్మన 
రా్రంబాబు, గనశెటిటా సత్నారాయణ, నారన శ్రీను, గనశెటిటా సురేష్, కొటికలపూడి శ్వకృష్ణ, నమ్మల 
నాగు, మతా్ల వీరనాగేశ్ర రావు, గనశెటిటా ప్రసాద్, జక్క్రంశెటిటా ప్రసాద్, జనస్న నాయకులు, 
సైనకులు పాల్్గన అమ్మవ్ర తీరథిప్రసాదాలు సీ్కర్రంచట్రం జరగి్రంది.
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