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వీరమహిళలే జనసేన పార్టీకి అండ
* పాలనాపరమైన పాలసీలపై అవగాహన కలిగిన మహిళలు రాజకీయాల్లోకి 
రావాలి
* సాధారణ కుటుంబాల నుంచే అలుంటి వాళ్లో వసాతారు
* మాతృభూమి రక్షణ కోసుం ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి చేసిన పోరాటుం మనకు 
స్ఫూర్తా
* లక్ష్మీబాయి స్ఫూర్తాని వీరమహిళలు పుణికి పుచ్చుకోవాలి
* జనసేన పార్టీ కుంద్ర కారాయాలయుంల్ ఘనుంగా ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి 
జయుంతి వేడుకలు
* పుష్పుంజలి ఘటిుంచి, వీరమహిళలన ఉద్దేశుంచి మాట్లోడిన అధయాక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
శతఘ్ని న్యాస్: నదుట కుుంకుమ పోయినా ఫరావా లేదు... ధైరయాుం కోల్్పవదదేని 
చెప్్ప ఖడ్గ తిక్కనన యుద్ధానికి పుంప్న ఆయన భారయా, తలిలో వుంటి మహిళలే 
జనసేన పార్టీకి స్ఫూర్తాద్యకమని జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు 
అనానిరు. ఎుంతటి రాక్షసుడినైనా శకితా సవారూప్ణి అుంతుం చేయగలదని, అుందుక 
జనసేన మహిళ్ విభాగానికి వీర మహిళ విభాగమని నామకరణుం చేశామని 

చెపా్పరు. వీర మహిళలే జనసేన పార్టీకీ అుండదుండ అనానిరు. వీరనార్ ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి 194వ జయుంతి వేడుకలు జనసేన పార్టీ హైదరాబాద్ కుంద్ర కారాయాలయుంల్ శనివారుం 
ఉదయుం ఘనుంగా నిరవాహిుంచారు. పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయ్ చిత్ర పట్నికి పూలమాల వేసి అుంజలి ఘటిుంచారు. ఈ సుందర్ుంగా వీరమహిళలన 
ఉద్దేశుంచి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లోడుతూ “సామ్రాజయా రక్షణ కోసుం ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి చేసిన పోరాటుం ఎుందర్కో స్ఫూర్తా. మాతృభూమి కోసుం బిడ్డన వీపు మీద కటటీకొని గుర్రపు 
సావార్ చేస్తా యుదధాుం చేయడుం నాల్ స్ఫూర్తా రగిలిుంచిుంది. పరాయి పాలకుల అణచివేతపై తిరుగుబాట జర్ప్ ప్రాణాలర్్పుంచిన ధీరవనిత ఆమె.
* రాజకీయాలు అుంటే నోరేసుకొని పడిపోవడుం కాదు
రాజకీయ నాయకులు అుంటే గుంతేసుకొని పడిపోవడుం, నోటికొచిచునటలో తిటటీడుం కాదు. చదువుకునని వాళ్లో.. పాలనాపరమైన, విధానపరమైన పాలసీలపై అవగాహన కలిగిన వాళ్లో.. 
పోరాటుం చేయగల సత్తా ఉనని మహిళలు రాజకీయాల్లోకి రావాలి. అలుంటి వాళ్లో సగట కుటుంబాల నుంచే వసాతారు. రాజకీయాల్లో బాధయాత కలిగిన మహిళ్ నాయకులు ఉుండాలని 
కోరుకుుంట్న. అప్పట్లో రమిజాబీ రేప్ కసు ఎుంతో సుంచలనుం సృషటీుంచిుంది. మేము స్్కల్ కు వెళ్తాుంటే ద్ర్ల్ గోడలపై రమిజాబీకి నాయాయుం చేయాలని రాసుుండేవి. రమిజాబీకి 
నాయాయుం జరగాలని అుందరూ ముకతా కుంఠుంతో కోరారు. ఇపు్పడు రాజకీయ నాయకులు బాధయాత్రాహితయాుంగా మాట్లోడుతునానిరు. ఒకట్ుండు మానభుంగాలు జర్గినా పటిటీుంచ్కోవాలిసీన 
అవసరుం లేదు అననిటలో మాట్లోడుతునానిరు. ఆ మైుండ్ సెట్ న మనుం మారాచులి. సుగాలీ ప్రీతిపై అఘాయితయాుం చేసి హతయా చేశారు. దివాయాుంగురాలైన ఆమె తలిలో నాయాయుం కోసుం 
ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారుల చ్ట్టీ తిరుగుతూనే ఉుంది. అయినా సమాజుంల్ చలనుం లేకుుండా పోయిుంది. ఆడబిడ్డల సుంరక్షణ చాల ముఖయామైనది” అనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

అన్నమయ్య ప్రాజెక్టు  నిండా అశ్రు పరివాహకిం!
* ఏడాది ద్టినా మారని అననిమయయా ప్రాజెక్టీ వరద ముుంపు బాధితుల బతుకు వెతలు
* కన్స సహాయుం అుందక, బతుకు చిత్రుం మారక జీవచ్ఛవాలలో బతుకుతునని బాధితులు
* కొుండల్లో బాధితులకు స్థలలు... ఇళలో నిరామాణుం ముుందుకు కదలదు
* ఏ ఒక్కర్ని కదిలిుంచినా అుంతులేని కలతల గాధలు
* ఏ ఒక్క హామీ నెరవేరచుని ముఖయాముంత్రి
* వయావసాయుం లేక, కూలి పనలు కానరాక తినడానికి ఇబ్ుందులు
* ద్తలు ఇచిచున సాయుంతోనే రోజులు గడుపుతునని బాధితులు
* గుడారాలల్నే చలికి వణుకుతూ జీవనుం
* అననిమయయా ప్రాజెకుటీ తెగిన వరద ముుంపు గ్రామాలల్ శ్రీ నాదుండలో మనోహర్ పరయాటన

శతఘ్ని న్యాస్: అననిమయయా ప్రాజెక్టీ కన్నిటి వరదతో నిుండిపోయిుంది.. ఏడాదిగా ఏకధాటిగా 
పారుతునని బాధితుల కషటీల ప్రవాహానికి ఈ అమానవీయ సరా్కరు కొటటీకుపోయుందుకు 
సిదధాుంగా ఉుంది. ఆపదల్ ఉనని ప్రజలకు అుండగా ఉుండాలిసీన ప్రభుతవా అధినేత సాయుం 
చేసే విషయుంల్ మోసుం చేసుతానని తీరు బాధితుల కడుపు ముండేల చేసతాుంది. పర్హారుం 
ఇవవాముంటే పర్హాసుం చేసుతానని ప్రభుతవా అసమరధాతన బాధితులు జీర్్ణుంచ్కోలేకపోతునానిరు. 
ఆవేదనల్ ఉనని బతుకులకు ఆలుంబనగా ఉుండాలిసీన సుంత జిలలో ముఖయాముంత్రి కలలోబొలిలో మాటలతో కాలుం గడిపేసుతానని తీరు వేదన కలిగిసతాుంది. మొతతాుంగా అననిమయయా ప్రాజెకుటీ 
తెగిపోయిన విపతుతా ప్రాుంత్ల్లో సుంవతసీరమైనా అలజడి తగ్గలేదు. బతుకులు మారలేదు. జీవితుం ముుందుకు సాగటుం లేదు. అననిమయయా ప్రాజెక్టీ తెగి ఏడాది పూరతాయిన సుందర్ుంగా 
వరద ముుంపు ప్రాుంత్లన, బాధిత కుటుంబాలన జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ ఛైరమాన్ శ్రీ నాదుండలో మనోహర్ గారు శనివారుం కలిశారు. ప్రతి ఇుంటికి వెళ్లో వార్కి 
ప్రభుతవాుం నుంచి అుందిన సాయుం, ముఖయాముంత్రి ఇచిచున హామీల అమలు, ప్రసుతాతుం వార్ జీవన సి్థతిగతులు ఎల ఉనానియో అడిగి తెలుసుకునానిరు. ఏ ఇుంటికి వెళ్లోనా, ఏ ప్రాుంతుంల్ పది 
ముందితో మాట్లోడినా మాటలకు అుందని అుంతులేని ఆవేదన మనసున చలిుంపచేసిుంది. సరవాుం కోల్్పయి నితయాుం బాధితులు పడుతునని నరకయాతన శ్రీ మనోహర్ గార్ని కదిలిుంచిుంది. 
సుంత జిలలో వార్కీ కన్స సహాయుం చేయకుుండా, అబద్ధాలతో కాలుం గడుపుతునని ఈ ముఖయాముంత్రికి మానవతవామే లేదు అనిప్ుంచిుంది.
* ఆ ప్రాజెకుటీలగే మా బతుకులు శథిలమయాయాయి
అననిమయయా ప్రాజెకుటీ వరద ప్రభావిత గ్రామాల పరయాటనల్ భాగుంగా శనివారుం ఉదయుం ముందపలిలోల్ శ్రీ మనోహర్ గారు బాధితులుందర్తో రచచుబుండ నిరవాహిుంచారు. ఈ సుందర్ుంగా 
ప్రభుతవాుం నుంచి అుందిన సాయుం గుర్ుంచి ఆరా తీశారు. మూడు నెలల్లో ఇలులో కటిటీసాతామని చెప్్పన ముఖయాముంత్రి ద్నిని ఏ మాత్రుం నిలబెటటీకోలేకపోయారని, కొుందర్ అకుంట్లో రూ.20 
వేలు వేసి చేతులు దులుపుకునానిరని బాధితులు వాపోయారు. రైతులుంత్ ఇసుక తోలుకునానిమని, కన్సుం ప్రాజెకుటీ కటటీ పునర్నిర్మాసేతా వయావసాయుం చేసుకోవడానికి అనవుగా ఉుంటుందని, 
ద్నిని కూడా అధికారులు పటిటీుంచ్కోవడుం లేదని ఆవేదన వయాకతాుం చేశారు. ప్రాజెకుటీ తెగిపోయిన 15 రోజుల తరావాత వచిచున ముఖయాముంత్రి పరయాటనకు రూ.2 కోటలో ఖరుచు పెట్టీరని, 
గ్రాముంల్ నాలుగు సెకనలో కూడా లేకుుండా ముఖయాముంత్రి వెళ్లోపోయారని చెపా్పరు. బాధితులు శ్రీ మనోహర్ గార్ ముుందు చెప్్పన మర్కొనిని విషయాలు ఇల.....
* 10 కజీల బియయాుం, కజీ ఎర్రగడ్డలు మాత్రమే ప్రభుతవాుం ఇచిచుుంది. అది కూడా ద్తలు ముుందుకు వచిచు స్పుందిుంచిన తరావాత, జనసేన పార్టీ సాయుం అుందిుంచిన తరావాత మాత్రమే 
ప్రభుతవా సాయుం మాకు అుందిుంది. తరావాత పర్హారుం అుందిుంచడుంల్, సాయుం చేయడుంల్ ఎవరూ పటిటీుంచ్కునని ద్ఖలలు లేవు.
* కరుంట బిలులోలన నిలుపుదల చేయలేదు. ఉపాధి హామీ పనలు ఏ మాత్రుం చూపలేదు. కూలి పనలు చేసుకునే వార్ బతుకులు కూలిపోయాయి. కూలి పనలు లేక పసుతాలు ఉుండాలిసీన 
పర్సి్థతి నెలకొుంది. ద్తలు ఇచిచున సాయుం కూడా పక్కద్ర్ పటిటీుంచడానికి అధికారులు ప్రయతినిుంచారు. ఏడాదికాలుంగా ద్తలు సహాయుం చేసుతానని నిత్యావసరాలు, బియయాుంతోనే కాలుం 
గడుపుతునానిుం. కోనసీమ లగా మూడు పుంటలు పుండే మా పొలల్లో ఇపు్పడు ఇసుక మేటలు కనిప్సుతానానియి.
* ఇటగా వచిచున ఎమెమాలేయాన, జడ్్ప చైరమాన్ న కలిసినా మాకు ఏ మాత్రుం నాయాయుం జరగలేదు. కన్సుం మా గ్రామాలకు రాకుుండా తిరుగుతునానిరు. లెకా్కపత్రుం లేకుుండా పర్హారుం 
ఇచాచుమని చెపుతానానిరు. తడిచిన ధానయాుం తీసుకుుంట్మని చెపా్పరు. ద్నికి అతీగతి లేదు. పుంట రుణాల మాఫీ ప్రసకతా లేదు. ఇళలో నిరామాణుం గుర్ుంచి అడుగుతుుంటే బెదిర్ుంపులు చేసుతానానిరు.
* పర్హారుం గుర్ుంచి గటిటీగా అడుగుతుుంటే, ప్రాజెకుటీకు పటిషటీుంగా కరకటటీ నిర్మాుంచాలని డిమాుండ్ చేసుతాుంటే ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోముంటనానిరు. మా సుంత ఊరు, ఇలులో వదిలి ఎక్కడికి 
వెళ్ళిపోవాలి. పటిషటీమైన కరకటటీ కడితే మాకు వయావసాయుం చేసుకునేుందుకు అనవుగా ఉుంటుంది. అది చేయాలిసీన అధికారులు మమమాలిని ఊరు వదిలి వెళ్లోపోమమానడానికి ఏ హకు్క 
ఉుంది..?
* మా బతుకులన ఎడార్ చేసిుంది రాజకీయ నాయకులే. ప్రాజెకుటీ తెగిపోయిన తరావాత మా ఊరు వచిచున ముఖయాముంత్రి 4 నిమిషల 40 సెకుండులో ఉనానిరు. ఒక్కర్ని కూడా కలవలేదు. 
బాధితులు సరవాుం కోల్్పయిన దుుఃఖుంల్ ఉుంటే ఆయన చిరునవువా నవువాతూ చెయియా ఊపుకొని వెళ్లోపోయారు.
* ఇసుకల్ కూరుకుపోయిన వయావసాయ బోరులో బయటకు తీసేుందుకు రూ.15 వేలు ఖరుచు అవుతోుంది. విదుయాత్ లైనలో అుంతుంత మాత్రుంగానే వేశారు. ట్రానాసీఫారమారులో పెటిటీ రైతుల వదదే 
కొుందరు లుంచుం డిమాుండ్ చేసుతానానిరు. ఆపదల్ ఉనానిుం డబ్్లు అడగకూడదు అనని కన్స జాఞానుం కూడా లేదు.
* ఉద్యాగుం లేదు.. ప్ుంఛన అుందదు
ప్రాజెకుటీ తెగిపోయిన వరద విపతుతాల్ మృతి చెుందిన శ్రీ ఎుం. శుంకరయయా కుటుంబుంతో శ్రీ నాదుండలో మనోహర్ గారు మాట్లోడారు. మృతుడు శుంకరయయా కొడుకు బాకిసీుంగోలో జాతీయసా్థయి 
ఛుంప్యన్ అయినప్పటికీ, క్రీడల కోట్ల్ ఉద్యాగుం రాలేదు. డిగ్రీ చదువుకుననిప్పటికీ ఎలుంటి ఉపాధి లేదు. మృతుడు శ్రీ శుంకరయయా భారయా శ్రీమతి లక్ష్మీద్వికి ప్ుంఛన్ రావడుం 
లేదు. దబ్ తినని ఇుంటి కోసుం కవలుం రూ.20 వేలు మాత్రమే సాయుం అుందిుంది. జాబ్ మేళ్ కాన్ ఉపాధి చూపడుం గాని ఈ ప్రభుతవాుం చేయలేదని బాధితులు వాపోయారు. ప్రాజెకుటీ 
తెగిపోయిన తరావాత మా పర్సి్థతి ఎల ఉుంద్ అడిగే ప్రజాప్రతినిధి కూడా లేరని, జనసేన పార్టీ నాయకులు మాత్రమే అుండగా నిలిచారని శ్రీ మనోహర్ గార్కి చెపా్పరు.
* మీ వేదన తీరనిది... మీకు తోడుగా నిలుసాతాుం
అననిమయయా ప్రాజెకుటీ తెగిపోయిన దుర్ఘటనల్ ఉమమాడి కుటుంబానికి చెుందిన మొతతాుం 9 ముంది మృతి చెుందడుం తీవ్ర విషద్నిని నిుంప్ుంది. ఆ కుటుంబుంల్ మిగిలిన శ్రీ కొరపాటి 

రామమూర్తా, చెననిమమా దుంపతులన శ్రీ మనోహర్ గారు కలిశారు. వరద 
సమయుంల్ కార్తాక మాస పూజల్ భాగుంగా బలేశవార సావామి ఆలయుంల్ ఉనని 
కుటుంబుంల్ని తొమిమాది ముంది వరద న్టిల్ కొటటీకుపోయి మృతి చెుందిన విషదుం 
మర్చుపోలేమనానిరు. ప్రసుతాతుం ఇుంటి వదదేనే ఉుంటనని రామమూర్తా దుంపతులకు 
కన్సుం బ్రతికుందుకు కూడా ఒక ద్ర్ లేకపోవడుం మనోహర్ గార్ని కదిలిుంచిుంది. 
ప్రభుతవాుం నుంచి అుందిన సాయుం ఏ మాత్రుం ద్ర్ చూపలేకపోయిుందని, మొతతాుం 
ఉమమాడి కుటుంబుం చినానిభిననిుం అయియాుందుంట్ చెమర్చున కళళితో శ్రీ మనోహర్ 
గార్కి ఇుంటి పర్సి్థతిని శ్రీ రామమూర్తా వివర్ుంచారు. మీకు కలిగిన వేదన తీరనిది 
అని, కషటీకాలుంల్ మనోధైరయాుంతో ఉుండాలని చెబ్తూ, పార్టీ నుంచి రూ.50 వేల 
ఆర్్థక సహాయుం వార్కి అుందజేశారు. జనసేన పార్టీ మానవతవాుంతో స్పుందిుంచి, 
అుండగా నిలబడుతుుందని హామీ ఇచాచురు.
* సరవాుం కోల్్పయాుం.. సాయుం అుంతుంత మాత్రమే
వరదల్లో మేము సరవాుం కోల్్పయామని శ్రీ మనోహర్ గార్కి శ్రీమతి పసుపులేటి 
వెుంకటసుబ్మమా కన్నిళలోతో చెప్్పుంది. ఇుంట్లో ఉనని వసుతావులతో సహా బుంగారుం, 10 
పాడి పశువులు కొటటీకుపోయాయని, ప్రభుతవాుం మాత్రుం కవలుం రూ. 45 వేలు ఇచిచు 
చేతులు దులుపుకుుందని చెప్్పుంది. వరదల్ సరవాుం కోల్్పయామని అధికారులకు 
చెప్్పనా కవలుం తూతూ ముంత్రుంగానే సాయుం అుందిుంచారని వాపోయిుంది. బీటెక్ 
చదువుతునని కొడుకుకు కన్సుం ఫీజులు కటటీకోలేని పర్సి్థతిల్ ఉనానిమని చెప్్పుంది.
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* కలల ఇలులో కూలిపోయిుంది
2013ల్ ఎుంతో ఇషటీపడి, సుమారు రూ. 25 లక్షలు ఖరుచుపెటిటీ కటటీకునని ఇలులో వరదల్లో 
మునిగిపోయిుందని బాధితులు వాపోయారు. శ్రీ తిరుమలశెటిటీ వెుంకటసుబ్యయా కువైట్ వెళ్లో 
ద్చ్కునని డబ్్తో కటటీకునని ఇుంటిని కళళి ముుంద్ న్రు మిుంగేసిుంది. శథిలల్లో ఉనని 
ఇుంటిని చూసేతా గుుండె బరువెకు్కతోుంది అుంట్ బాధితులు శ్రీ మనోహర్ గార్ ముుందు 
ఆవేదన చెుంద్రు. ఇసుకల్ కూరుకుపోయిన ఇుంటి శథిలలు సైతుం తరలిుంచ్కోలేని 
పర్సి్థతి ఉుందని, ఏ ప్రభుత్వాధికారులు పటిటీుంచ్కునని ద్ఖలలు లేవని చెపా్పరు.
* వేలది ముందిని రక్ుంచిన లస్కర్ కు దికు్క లేదు
అననిమయయా ప్రాజెకుటీ లస్కర్ గా పనిచేస్తా, అననిమయయా ప్రాజెకుటీ తెగిపోతుుందనని విషయానిని 
గ్రహిుంచి వేలదిముంది గ్రామసుతాలన ఫోన్ ద్వారా అప్రమతతాుం చేసిన తోగూరుపేటకు 
చెుందిన శ్రీ పర్ణ రామయయా పర్సి్థతి చెప్పక్కరేలోదు. 30 సుంవతసీరాలకు పైగా కషటీపడి లస్కర్ 
గా ర్టైర్ అయిన రామయయా ద్చ్కునని మొతతాుం డబ్్ వరదల్లో కొటటీకుపోయిుంది. 60 
ఆవులు, రూ. 40 లక్షలకు పైగా ఆసితా నషటీుం వచిచుుంది. ర్టైర్ అయిన తరావాత ఇటీవల రోడు్డ 
ప్రమాదుం జరగడుంతో ద్చ్కునని కొదిదే మొతతాుం కూడా ఆసుపత్రి ఖరుచులకు వెళ్ళిపోయిుంది. 
కన్సుం ప్రభుతవాుం నుంచి వచిచున సాయుం ఏదీ లేదు అుంట్, వేలదిముందిని రక్ుంచిన 
రామయయా తన పర్సి్థతి చెబ్తూ శ్రీ మనోహర్ గార్ ముుందు కన్నిటి పరయాుంతమయాయారు. ఆ 
ప్రాుంత రైతులు శ్రీ కశవరాజు, శ్రీ వెుంకటేశవారులో తమ బాధలు తెలిపారు.
* గుడారాలే మాకు శరణయాుం
అక్కడి నుంచి పులపుతూతారు గ్రాముంల్ పరయాటిుంచిన శ్రీ మనోహర్ గారు బాధితులతో ప్రతి ఇుంటికి వెళ్లో మాట్లోడారు. మూడు కుటుంబాలు ఉమమాడిగా నివసిుంచే ఇలులో అననిమయయా ప్రాజెకుటీ 
వరదలకు కొటటీకుపోగా మూడు కుటుంబాలు చినానిభిననిమయాయాయి అని, అుంత్ గుడారాల్లో నివసిసుతానానిముంట్ శ్రీ కుమమాగిర్ పెుంచలయయా భారయా శ్రీమతి భారతి చెపా్పరు. ఇలులో 
కటటీకోవడానికి తమకు ఆర్్థక పర్సి్థతి కూడా ఏమీ లేదని, ఏుం చేయాల్ తెలియక ఇల గడుపుతునానిముంట్ వాపోయారు.
* మూడు నెలల చినానిర్తో చలికి ఉుండలేకపోతునానిుం
కోడలు, ఆమెకు పుటిటీన 3 నెలల బిడ్డతో గుడరాల్లో ఉుండలేకపోతునానిమని శ్రీమతి ఈటమారు్ప చిననిక్క అనే మహిళ మనోహర్ గార్తో తన గోడు వెళలోబోసుకుుంది. ఇుంటి స్థలుం 
ఇచాచుమని చెప్్పనా, ద్నిని కటటీకునే సతామత తమకు లేదని, సరవాుం కోల్్పయిన తమకు ఇపు్పడు జీవనమే చాల కషటీుంగా మార్ుందని ఆవేదన వయాకతాుం చేసిుంది. ప్రభుతవాుం ఇచిచున 
డబ్్లు పూర్తాసా్థయిల్ తమకు ఏవీ అుందలేదని, ఇలులో కూడా కటటీకోలేని సా్థయిల్ గుడారాల్లో బతకాలిసీన పర్సి్థతి ఏర్పడిుందని బోరున విలప్ుంచిుంది. చుంటి ప్లలోలతో, విష కీటకాలు 
వసాతాయమోననని భయుం ఉుందని వాపోయిుంది.
* బాధితులకు కొుండలు, గుటటీల్లో ఇళ్లో?
అననిమయయా ప్రాజెకుటీ వరద బాధితులన ప్రభుతవాుం ఎుంత నిరలోక్షష్ుం చేసుతాుంద్ వార్కి కట్యిుంచిన స్థలలే చెబ్తునానియని శ్రీ మనోహర్ గారు అనానిరు. పులపుతూతారుల్ని బాధితులకు 
కట్యిుంచిన మూడు లే అవుటలోన శ్రీ మనోహర్ గారు పర్శీలిుంచారు. ఈ సుందర్ుంగా అక్కడే ఉనని కూలీలతో పాట, గృహ నిరామాణ శాఖ సిబ్ుందితో మాట్లోడారు. ప్రసుతాతుం గృహాల 
నిరామాణ పర్సి్థతిని అడిగి వివరాలు తెలుసుకునానిరు. ఈ సుందర్ుంగా శ్రీ మనోహర్ గారు మాట్లోడుతూ “ మొతతాుం 446 ఇళలోల్ ఒకటి కూడా పూర్తా కాకపోవడుం, భవిషయాతుతాల్న్ పూర్తా 
అయయాల కనిప్ుంచకపోవడుం అతయాుంత విచారకరుం. పునాదులు కూడా ఇప్పటివరకు వేయకపోవడుం విడ్్డరుంగా ఉుంది. మూడు నెలల్లో ఇలులో కటిటీుంచి, త్ళ్లు చేతిల్ పెడత్న అనని 
పెదదేమనిష జాడే కనిప్ుంచడుం లేదు. మాకు ఇలులో ఎక్కడ అని బాధితులు అడుగుతుుంటే దబాయిుంపులతో కాలుం గడుపుతునానిరు. పునాదుల వరకు నిర్మాసేతా ఆ తరావాత రూ.1.20 లక్షలన 
ఇసాతామని చెప్పడుం ద్రుణుం. సరవాుం వరదలకు కొటటీకుపోయిన బాధితులు ఇపు్పడు ఇలులో నిర్మాుంచే బాధయాతన ఎల తీసుకుుంట్రు..? ఇుంటి నిరామాణాల పర్సి్థతిని చూసుతాుంటే మరో 
మూడు సుంవతసీరాలు అయినా ఇలులో పూర్తా అయయా పర్సి్థతి లేదు. గత నెల రోజుల నుంచి కాుంట్రాకటీరలోకు బిలులోలు చెలిలోుంచకపోవడుంతో పూర్తాగా నిరామాణాలు ఆగిపోయాయి. ఇది సుంత 
జిలలో బాధితులకు ముఖయాముంత్రి ఇచేచు భరోసా. కషటీ కాలుంల్ వార్కి సుంబుంధిుంచిన నిధులు కూడా ఇవవాలేని దురామార్గపు ఆల్చన ఆయనది. స్పుందిుంచే మనసు లేని ఈ ముఖయాముంత్రి కి 
పాలిుంచే అర్హత కూడా లేదు. కన్స మానవతవాుం మర్చిన ఈ ముఖయాముంత్రి వెుంటనే తన పదవి నుంచి దిగిపోవాలి. లేకుుంటే కడుపు ముండిన ప్రజలు ఆగ్రహుంతో దిుంచేసాతారు.
* బాధితులతో కలిసి నాయాయుం జర్గేల పోరాటుం
అననిమయయా ప్రాజెకుటీ ముుంపు బాధితులకు జనసేన పార్టీ అుండగా ఉుంటుంది. దుర్ఘటన జర్గిన వెుంటనే రుండు రోజుల్లోనే స్పుందిుంచి, జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ స్చనల 
మేరకు సవాయుంగా నేన అప్పట్లో నే పరయాటిుంచాన. అప్పటి పర్సి్థతికి, ఇప్పటి పర్సి్థతికి ఏమాత్రుం తేడా లేదు. వెుంటనే స్పుందిుంచి బాధితులకు ధైరయాుం చెపా్పుం. వార్కి తోచినుంత 
సహాయుం అుందిుంచాుం. ప్రాథమిక అవసరాలన తీరచుగలిగాుం. అననిమయయా ప్రాజెకుటీ బాధితులు ఏడాది అయినా అద్ కషటీుంల్ ఉనానిరు. కచిచుతుంగా ఈ కషటీ సమయుంల్న్ జనసేన 
పార్టీ బాధితులకు అుండగా నిలుసుతాుంది. ఇప్పటిక పార్టీ తరఫున డిజిటల్ కాయాుంపెయిన్ చేయాలని నిర్ణయిుంచాుం. క్షేత్రసా్థయిల్ని వాసతావ పర్సి్థతులు ప్రపుంచానికి తెలియాలి. అననిమయయా 

ప్రాజెకుటీ బాధితుల గోడు ప్రజలకు వినపడాలి. డిజిటల్ కాయాుంపెయిన్ రూపుంల్ క్షేత్రసా్థయి 
పర్సి్థతిని అుందర్కీ వివర్సాతాుం. ప్రజల మదదేతు కోరుత్ుం. అప్పటికీ ప్రభుతవాుంల్ స్పుందన 
లేకపోతే ప్రతయాక్ష కారాయాచరణల్ భాగుంగా బాధితులతో కలిసి పోరాటుం చేసాతాుం. ప్రజాసావామయా 
పదధాతిల్ ప్రజల హకు్కలన సాధిుంచ్కుుంట్ుం. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా బాధితులకు 
అుండగా నిలబడటుంల్ ముుందు ఉుంట్రు” అని శ్రీ మనోహర్ గారు చెపా్పరు.
* పేలుళలో వలలో మృతి చెుందిన బాలుడి కుటుంబానికి పరామర్శ
అననిమయయా ప్రాజెక్టీ వరద ప్రభావిత ప్రాుంత్ల పరయాటన అనుంతరుం ముంగుంపేట బెరైటీస్ 
పేలుళలో వలలో అగ్రహారుం గ్రాముంల్ మూడు రోజుల క్రితుం గోడ కూలి మూడేళలో బాలుడు ఈశవార్ 
దురమారణుం పాలైన విషయానిని తెలుసుకునని శ్రీ మనోహర్ గారు ఆ చినానిర్ కుటుంబానిని 
పరామర్్శుంచారు. ఆ చినానిర్ తలిలోతుండ్రులు శ్రీమతి పులలోగుంటి అరుణ, శ్రీ మలిలోకారుజునలన 
ఓద్రాచురు. వార్కి తగు నాయాయుం జర్గేల జనసేన పార్టీ తరఫున అుండగా నిలబడత్మని 
హామీ ఇచాచురు. కుటుంబ పర్సి్థతిని అడిగి తెలుసుకునానిరు. సా్థనిక నాయకులు ఇప్పటిక 
ఈ విషయానిని అధికారుల దృషటీకి తీసుకువెళ్లోరని, కచిచుతుంగా అట నుంచి తగు నాయాయుం 
జర్గేల జనసేన పార్టీ కృష చేసుతాుందని ఆ కుటుంబానికి హామీ ఇచాచురు. అగ్రహారుం 
గ్రామసుతాలు మైనిుంగ్ పేలుళలో వలలో తమకు ఎదురవుతునని ప్రాణాపాయానిని వివర్ుంచారు. 
స్్కల్ భవనుం కూడా బీటలు వార్ ప్రమాదకరుంగా ఉుందని వాపోయారు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఒక్క రోజు వైసీపీ ఇసుక దోపిడీ డబ్బులు కేటాయిస్తే... వరద బాధిత గ్రామాలు కోలుకొనేవి
•మూడు నెలల్లో కటిటీుంచి ఇసాతాననని ఇళ్లో ఏవీ?
•వరదలు వచిచు ఏడాది గడచినా ఆదుకోరా?
•ముఖయాముంత్రి సుంత జిలలోల్నే ఇలుంటి పర్సి్థతుల?
•శ్రీ జగన్ రడి్డ ఇచిచున హామీలు ఒక్కటీ అమలు చేయలేదు
•ఇది బాధయాత లేని ప్రభుతవాుం.. మానవతవాుం లేని ప్రభుతవాుం
•వరద బాధిత ప్రాుంత్ల్లో సమసయాలపై డిజిటల్ కాయాుంపెయిన్ కు ప్లుపు
•బాధిత గ్రామాలకు నాయాయుం జర్గే వరకు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ నాయకతవాుంల్ పోరాటుం
•అననిమయయా ప్రాజెకుటీ సుందర్శన అనుంతరుం మీడియాతో జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైరమాన్ శ్రీ 
నాదుండలో మనోహర్

శతఘ్ని న్యాస్: రాష్టుంల్ బాధయాత లేని ప్రభుతవాుం..మానవతవాుం లేని ప్రభుతవాుం పర్పాలన 
సాగిసతాుందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ ఛైరమాన్ శ్రీ నాదుండలో మనోహర్ 
గారు స్పషటీుం చేశారు. వయావస్థలనినిుంటిన్ కుప్పకూలేచుశారనానిరు. వరదలతో ఊళలోకు ఊళ్లో 
కొటటీకుపోయి సుంవతసీరుం గడుసుతానాని.. ముఖయాముంత్రి ఇఛ్చున హామీలు ఒక్కటీ నెరవేరచులేదని 
ఆరోప్ుంచారు. వైసీపీ నాయకుల ఇసుక ద్ప్డ్ల్ని ఒక్క రోజు ఆద్యానిని కట్యిసేతా 
అననిమయయా డాయాుం జల విలయుం బాధిత గ్రామాల ప్రజలు కోలుకునేవారు అనానిరు. అననిమయయా 
డాయాుం కూలిపోయి వరద ముుంచెతితా శనివారుం నాటికి ఏడాది అయిుంది. జల విలయుం ప్రభావిత 
గ్రామాల్లో శ్రీ నాదుండలో మనోహర్ గారు, పార్టీ నేతలు పరయాటిుంచి బాధిత ప్రజలన కలిశారు. 
దిగువ ముందపలెలో, ఎగువ ముందపలెలో, పులపుతూతారు గ్రామాలల్ పరయాటన సాగిుంది. ఆనుంతరుం 
శ్రీ నాదుండలో మనోహర్ గారు మాట్లోడుతూ “వరద బాధితుల సమసయాలు నేటికీ తీరలేదు. ఇక్కడి ప్రజలన ఆదుకోవడుంల్ వైసీపీ ప్రభుతవాుం అుంతులేని నిరలోక్షష్ుం చూపుతోుంది. ఇక్కడి ప్రజల 
కషటీలన ప్రపుంచానికి తెలియ చెపే్పుందుకు జనసేన పార్టీ తరఫున డిజిటల్ కాయాుంపెయిన్ చేపడత్ుం. డిజిటల్ కాయాుంపెయిన్ తరావాత కలెకటీరేట్ వదదే నిరసన తెలిప్ బాధిత గ్రామాలకు 
నాయాయుం జర్గే వరకు పోరాటుం చేసాతాుం.
•ఏ ఇుంటికి వెళ్ళినా బాధలే...
ఏడాది క్రితుం వరదలు వచిచునపు్పడు ఈ ప్రాుంతుంల్ విసతాృతుంగా పరయాటిుంచాుం. వాసతావాలు ప్రపుంచుం దృషటీకి తీసుకువెళలోుందుకు మేము చేసిన ప్రయత్నినికి చాల ముంది స్పుందిుంచారు. 
ముుందుకు వచిచు ద్తలుగా నిలబడా్డరు. మా జన సైనికులు కూడా బాధిత గ్రామాలకు అుండగా నిలబడా్డరు. వరదలు వచిచు సుంవతసీరుం పూరతాయియాుంది. ఇప్పటికీ వీర్ జీవిత్ల్లో కన్సుం 
ఒక భరోసా లేదు. కొుంచుం అయినా వెలుగు వచేచుల ప్రభుతవాుం స్పుందిుంచలేదు. ముఖయాముంత్రి సుంత జిలలోల్నే ఇల వయావహర్సుతాుంటే పర్పాలన ఏ విధుంగా ఉుంద్ అరధాుం చేసుకోవాలి. 
ఏ ఇుంటికి వెళ్లోనా బాధలే వినబడుతునానియి. ముఖయాముంత్రి గారు వచిచునపు్పడు కషటీలు చెపు్పకొుంద్ముంటే 25 అడుగుల దూరుంల్ బాధితులిని పెటిటీ మాట్లోడారు. ఆపదల్ ఉననిపు్పడు 
సమసయా ముఖయాముంత్రి గార్కి చెపు్పకోవాలని మహిళలు ఎదురు చూశారు. వార్ ఆవేదన విుంటుంటే ఎుంతో అవమానకరుంగా ఉుంది.
•జనసేన పరయాటన అనగానే సాయుం అుంట్ హడావిడి
సవాయుంగా ముఖయాముంత్రి మూడు నెలల్లో ఇళ్లో కటిటీుంచి మీకు త్ళ్లు ఇసాతామని చెప్్ప కనబడకుుండా పోతే ఏమనకోవాలి. ఈ రోజుకీ ఇతర ప్రాుంత్ల నుంచి వచిచు ఇచిచున ద్తల 
సాయుంతోనే వరద ప్రభావిత ప్రాుంత్ల ప్రజలు బతుకుతునానిరు. ఆకలి బాధలు పెర్గితే అసాుంఘ్క కారయాక్రమాలు, ద్ప్డ్లు జర్గిపోయవి. 9 ముందిని కోల్్పయిన కుటుంబానిని కూడా 
ఆదుకోలేనపు్పడు ఈ ప్రభుతవాుం ద్నికి.. లక్ష కోటలో బడెజుట్ ఎుందుకు?
* ఇసుక ద్చే వైసీపీ ప్రజా ప్రతినిధులు ఒక్క ఇల్లో కటిటీుంచలేదు
ఇసుక ద్ప్డి చేసి బతిక ప్రజా ప్రతినిధులు నాడు వార్ కుంపెన్ ప్రతినిధులతో రూ.10 వేలు పుంప్ సర్పెట్టీరు. వరదలు వచిచు సుంవతసీరుం అయియాుంది ఒక్క ఇలులో కటటీలేదు. ఈ రోజున 
మా పరయాటన ఉుందని తెలిసి రాత్రికి రాత్రి రూ. లక్షా 40 వేలు వార్ ఖాత్ల్లో వేసుతాననిటటీ ప్రకటిుంచారు.
•కొతతా కలెకటీరేట్ కట్టీరు
ఏడాది నుంచి ఎుంపీలు, ఎమెమాలేయాలు, ముంత్రులు, ముఖయాముంత్రి ఏుం చేసుతానానిరు. అధికారులకు కూడా కొతతా కలెకటీరేట్ కటిటీుంచారు. సుంత భవనాలు కటిటీుంచారు. మర్ వరద బాధితులు ఏుం 
తపు్ప చేశారు. మా జీవిత్లు మేము నడుపుకుుంట్మని చెబ్తునాని స్పుందన లేకపోతే ఎల? అని బాధితులు వాపోతునానిరు. మూడు పుంటలు పుండే ప్రాుంత్నిని ఎడార్గా మారేచుశారు. 
ఇసుక మేటలు కూడా తీయన్యడుం లేదు. అధికార యుంత్ుంగుం కూడా బెదిర్సతాుంది. ముఖయాముంత్రి వచిచు యువతకు పది రోజుల్లో ఉద్యాగాలు ఇసాతామనానిరు. ఇప్పటి వరకు కనబడడుం 
లేదు. పట్టీలు ఇసాతామనానిరు ఇవవాలేదు. హెకాటీరుకు రూ. 12,500 ఇసుక తరలిుంచ్కోవడానికి ఇసాతామనానిరు అదీ లేదు.. రుణమాఫీ అనానిరు అదీ లేదు. వీర్ని నిలబెట్టీలిసీన అవసరుం 
మన అుందర్ మీద ఉుంది. అననిమయయా డాయాుం వరద బాధితులకు అుండగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ నాయకతవాుంల్ పోరాటుం చేసాతాుం” అనానిరు. ఈ పరయాటనల్ జనసేన పార్టీ నేతలు శ్రీ 
త్తుంశెటిటీ నాగేుంద్ర, డా.ప్.హర్ప్రసాద్, శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమార్, శ్రీ టి.సి.వరుణ్, శ్రీ మనక్ుంత్ రడి్డ, శ్రీ పుందిటి మల్్హత్, శ్రీమతి ఆకపాటి సుభాషణి, శ్రీ కళ్యాణుం శవ శ్రీనివాస్, 
శ్రీ అతికార్ దినేష్, శ్రీ అతికార్ కృష్ణ, శ్రీ జోగినేని మణి, శ్రీ పగడాల వెుంకటేష్,శ్రీ కతుబోయిన సురేష్ బాబ్,శ్రీ పెుండాయాల హర్, శ్రీమతి సుంయుకతా, శ్రీ చెుంగార్ శవ ప్రసాద్ తదితరులు 
పాల్్గనానిరు.

ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి జయింతోతసీవింలో 
పాల్గొ న్న డాకటుర్ పిల్లా  దీపిక శ్రీధర్

హైదరాబాద్ జనసేన పార్టీ ఆఫీస్ లో ఝాన్్స రాణి లక్ష్మీబాయి 
జయంతోత్సవంలో పాల్గొనని డాకటీర్ పిల్లా దీపిక శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యాస్: హైదరాబాద్: జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 
ఆద్శానసారుం రాష్టవాయాపతాుంగా జర్గిన వీరనార్ ఝాన్సీ రాణి లక్ష్మీబాయి 
జయుంతోతసీవాలల్ భాగుంగా ప్ఠాపురుం నియోజకవర్గుం జనసేన 
నాయకులు శ్రీ విష్్ణ హాసి్పటల్ అధినేత డాకటీర్ ప్లలో దీప్క శ్రీధర్ 
హైదరాబాద్ పార్టీ ఆఫీసు నుందు జనసేన ఫైర్ బ్ుండ్ త్డేపలిలోగూడెుం 
ఇుంచార్జు బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ మర్యు కాపు సుంగ నాయకుడు ద్సర్ 
రాముతో కలిసి పాల్్గనడుం జర్గిుంది.

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

అన్నమయ్య డ్యాం ప్రమాదాం మానవ తప్పిదమో? 
ప్రకృతి వైపరీత్్యమో? సీఎాంకు తెలుసు

* అన్ని తెలిసే ఎుంక్వార్ ర్పోరుటీన తొకి్క పెట్టీరు
* జల ప్రళయానికి ఏడాది పూరతాయినా బాధితులకు ఇచిచున హామీలు నెరవేరచులేదు
* సుంత జిలలోకు ఇచిచున హామీలనే నెరవేరచులేని శ్రీ జగన్ రడి్డకి సీఎుంగా కొనసాగే అర్హత లేదు
* రూ.కోటి ఖరుచు చేసేతా 44 ముంది ప్రాణాలు నిలబడేవి
* ఏడాదైనా వరద బాధితుల కషటీలు తీరలేదు
* బాధితులకు అుండగా జనసేన పార్టీ ఉుంటుంది
* నెల రోజుల్లో సమసయాలు పర్ష్కర్ుంచకపోతే కలెకటీరేట్ ముుందు ధరాని చేసాతాుం
* తిరుపతి మీడియా సమావేశుంల్ మాట్లోడిన జనసేన పీఏసీ ఛైరమాన్ శ్రీ నాదుండలో మనోహర్

శతఘ్ని న్యాస్: అననిమయయా డాయాుం ప్రమాదుం జర్గి ఏడాది పూరతాయినా.. ప్రభుతవాుం కన్సుం బాధితులకు నిలువ న్డ ఏరా్పట చేయలేకపోయిుందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయావహారాల 
కమిటీ ఛైరమాన్ శ్రీ నాదుండలో మనోహర్ గారు ఆవేదన వయాకతాుం చేశారు. మూడు నెలల్లో ఇళ్లో కటిటీుంచి ఇసాతామని హామీ ఇచిచున ముఖయాముంత్రి... ఏడాదిగా కనిప్ుంచడుం మానేశారని అనానిరు. 
సుంత జిలలో ప్రజలకు ఇచిచున హామీనే నిలబెటటీకోలేని శ్రీ జగన్ రడి్డ గారు... ముఖయాముంత్రి పదవిల్ కొనసాగే అర్హత కోల్్పయారని చెపా్పరు. జల ప్రళయానికి కారణుం తెలిసినా 
ముఖయాముంత్రి ఎుందుకు యాక్షన్ తీసుకోలేదు? ఎుంక్వార్ ర్పోరుటీన ఎుందుకు బయటపెటటీలేదని ప్రశనిుంచారు. అననిమయయా డాయాుం ప్రమాదుం మానవ తప్్పదమా? లేక ప్రకృతి వైపర్త్యామా? 
అనేది ముఖయాముంత్రి గార్కి తెలుసు అనానిరు. బాధితులకు నెల రోజుల్లో నాయాయుం జరగకపోతే బాధితులతో కలిసి కలెకటీరేట్ ముుందు ధరానికు దిగుత్మని హెచచుర్ుంచారు. శనివారుం 
సాయుంత్రుం తిరుపతి విమానాశ్రయుం వదదే మీడియాతో మాట్లోడారు. ఈ సుందర్ుంగా శ్రీ నాదుండలో మనోహర్ గారు మాట్లోడుతూ “అననిమయయా డాయాుం ప్రమాదుంల్ 44 ముంది మృతుయావాత 
పడా్డరు. పుంటపొలలు, పశువులు బలయాయాయి. జళ ప్రళయానికి ఏడాది పూరతాయినా బాధితులకు ఇచిచున హామీలు ఒక్కటుంటే ఒక్కటి కూడా ప్రభుతవాుం నెరవేరచులేకపోయిుంది. సవాయుంగా 
ముఖయాముంత్రే ఈ ప్రాుంతుంల్ పరయాటిుంచి మూడు నెలల్లో ఇళ్లో కటిటీుంచి ఇసాతాుం.. నేనే వచిచు త్ళ్లు అుందిసాతానని చెపా్పరు. ఘోరుం జర్గి ఏడాది పూరతాయినా ముఖయాముంత్రి కనిప్ుంచలేదు. 
కన్సుం సా్థనిక ప్రజాప్రతినిధులు కూడా ఆ ప్రాుంతుంల్ పరయాటిుంచి బాధితుల్లో భరోసా నిుంపలేదు. బాధిత ప్రాుంత్ల్లో ఏ గడప తొకి్కనా అుందరూ చెబ్తునని మాట ఒక్కటే... ప్రభుతవాుం 
నుంచి ఎటవుంటి సాయుం అుందలేదు. ద్తలే తమన ఆదుకునానిరని చెబ్తునానిరు. బాధిత ప్రాుంత్ల్లో జనసేన పార్టీ పరయాటిసుతాుందని తెలుసుకునని జిలలో హౌసిుంగ్ ప్రాజెకుటీ డైరకటీర్ 
రాత్రికి రాత్రి ప్రకటన చేశారు. బాధితుల ఒకొ్కక్కర్ ఖాత్ల్లో రూ.లక్ష 40 వేలు వేసాతామని చెపా్పరు. అయినా బాధితుల్లో మాత్రుం నమమాకుం రాలేదు. ఇది కూడా మోసపూర్త ప్రకటనే 
అని వాళ్లో ఆవేదన వయాకతాుం చేశారు. 5 సెుంటలో ఇుంటి స్థలుం ఎక్కడో కొుండ ప్రాుంతుంల్ ఇచిచు 434 ఇళలోన ప్రభుతవాుం కటిటీసతాుంది. రూ. 5 లక్షలు ఇసేతా త్ము ఇక్కడే ఇళ్లో కటటీకుుంట్మని 
బాధితులు వేడుకుుంటనాని ప్రభుతవాుం పటిటీుంచ్కోవడుం లేదు. పురుగుపుట్ర మధయాల్ టెుంటలో, గుడిసెలు వేసుకొని జీవనుం సాగిసుతానానిరు. బాధితుల్లో నెలలు నిుండిన గర్్ణీలు కూడా 
ఉనానిరు. తవారల్నే బాధితులకు అవసరమైన నితయావసర వసుతావులు అుందిుంచడుంతో పాట మెడికల్ కాయాుంప్ ఏరా్పట చేసాతాుం.
* పనలు పునాదుల సా్థయి కూడా ద్టలేదు
మూడు నెలల్లో బాధితులకు ఇళ్లో నిర్మాుంచి ఇసాతామని ప్రభుతవాుం హామీ ఇచిచుుంది. ఏడాది పూరతాయినా ఇప్పటి వరకు పనలు పునాదుల సా్థయి కూడా ద్టలేదుంటే ప్రభుతవాుం ఉుండి 
ఏుం ఉపయోగుం? లక్షల కోటలో బడెజుట్ ద్నికోసుం? ఇుంతకుముుంద్ అననిమయయా ప్రాజెకుటీల్ పనిచేసిన లష్కర్ న కలిశాుం. కటటీ తెగిపోతుుందని ఆయన ముుంద్ చెప్్పనా ఎవరూ కూడా 
పటిటీుంచ్కోలేదు. తెలలోవారుజాము 4 గుంటలకు చ్టటీపక్కల గ్రామాలకు ఫోన్ చేసి హెచచుర్ుంచడుంతో చాల ముంది ప్రాణాలు కాపాడుకోగలిగారు. అలుంటి వయాకితాకి కూడా ప్రభుతవా సాయుం 
అుందలేదు. ఆయనని కూడా ప్రభుతవా పెదదేలు భయపెట్టీరు. అయినా సరే ఆయన ధైరయాుంగా వచిచు జర్గిన విషయాలు చెపా్పడు. బాధిత ప్రాుంత్ల్లో మహిళలకు పెన్షనలో అుందడుం లేదు. 
10 రోజుల్లో జాబ్ మేళ్ ఏరా్పట చేసి యువతకు జాబ్ ఇసాతామని ముఖయాముంత్రి హామీ ఇచాచురు. యువతకు ఇప్పటి వరకు ఒక్క ఉద్యాగుం ఇచిచున ద్ఖలలు లేవు. మాకు ప్రభుతవాుం ఇచేచు 
జాబ్ అవసరుం లేదు మా పొలల్లో ఇసుక మేటలు తొలగిసేతా మేమే వయావసాయుం చేసుకుుంట్మని యువత చెబ్తునానిరు. అయినా ప్రభుతవాుం ఆ పనలు చేయడానికి కూడా ముుందుకు 
రావడుం లేదు. కరుంట పోలు వేయమని అడిగితే నాలుగు వేలు లుంచుం అడుగుతునానిరు. సరవాుం కోల్్పయిన వార్ దగ్గర మళ్లో ద్ప్డ్ చేయడానికి సిగు్గుండాలి. జల ప్రళయుంల్ ఒక 
పూజార్ కుటుంబుంల్నే తొమిమాది ముంది మృతుయావాత పడా్డరు. అధికార యుంత్ుంగుం ఆ ప్రాుంతుంల్ పరయాటిుంచి వార్కి నాయాయుం జర్గే విధుంగా పనిచేయలేకపోయిుంది. వీటనినిుంటిని 
ప్రశనిుంచడానిక ఆ ప్రాుంతుంల్ పరయాటిుంచాుం.
* ఏడాదిల్నే అుంచనా వయాయుం రూ. 300 కోటలో పెుంచేశారు
అననిమయయా డాయాుం ప్రమాదుం మానవ తప్్పదమా? లేక ప్రకృతి వైపర్త్యామా? అనేది ముఖయాముంత్రి గార్కి తెలుసు. ఆయనకు తెలిసే ఎుంక్వార్ ర్పోరుటీ బయటకు రాకుుండా తొకి్కపెడుతునానిరు. 
అసలు ప్రాజెక్టీ ప్రమాదుం మానవ తప్్పదుం వలలో జర్గిుందని ఆయన ఎుందుకు చెప్పలేకపోతునానిరు. గతుంల్ రూ. 468 కోటలో వయాయుంతో డాయామ్ నిరామాణుం చేపడత్మని హామీ ఇచాచురు. 
ఏడాదిగా పనలు ప్రారుంభిుంచలేదు. ఇపు్పడు అుంచనా వయాయుం రూ. 757 కోటలోకు పెుంచేశారు. ఒక్క ఏడాదిల్నే రూ. 300 కోటలో ఎల పెర్గిుంది? కొతతా జిలలో ఏరా్పట చేసి కలెకటీర్ గార్కి 
భవనుం కట్టీరు కాన్ ఒక్కటుంటే ఒక్క ఇలులో బాధితుల కోసుం నిర్మాుంచలేకపోయారు. దీనిపై మాట్లోడితే వాళలోపై కసులు పెటిటీ బెదిర్సుతానానిరు. ప్రభుతవా దురామారా్గనిని సషల్ మీడియాల్ 
చూప్సుతానానిరని జనసైనికులపై కసులు పెటిటీ భయపెడుతునానిరు. దీనిపై నివేదిక తయారు చేసి మా పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్కి అుందిసాతాుం. ప్రజల తరఫున పోరాటుం చేసాతాుం. 
కవలుం కోటి రూపాయలు ఖరుచు చేసి ఉుంటే 44 ముంది ప్రాణాలన కాపాడగలిగే వాళలోమని లష్కర్ చెబ్తుుంటే ... కళ్లో చెమరాచుయి. కన్సుం కోటి ఖరుచు చేయలేని ప్రభుతవా నిరలోక్షాయానికి 
44 ముంది బలయాయారు. అననిమయయా డాయాుం బాధితులకు జనసేన పార్టీ అుండగా ఉుంటుంది. నెలల్గా వార్ సమసయాలన పర్ష్కర్ుంచకపోతే జిలలో కలెకటీరేట్ వదదే బాధితులతో కలిసి ధరాని 
చేసాతామని” హెచచుర్ుంచారు. ఈ సమావేశుంల్ డా.హర్ప్రసాద్, శ్రీ కిరణ్ రాయల్, శ్రీ రాుంద్స్ చౌదర్, శ్రీ రాజారడి్డ, శ్రీ మనక్ుంత్ రడి్డ, శ్రీ త్తుంశెటిటీ నాగేుంద్ర, శ్రీమతి ఆకపాటి 
సుభాషణి, శ్రీమతి వినత కోట, శ్రీ కళ్యాణుం శవ శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.
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కౌలురైతు భరోసా యాత్రకి 
పది లక్షల విరాళం అందించిన చందు

జనసేనానిని మరాయూదపూర్వకంగా కలిసిన బొలిశెట్టీ శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్యాస్: హైదరాబాద్, జనసేన పార్టీ కుంద్ర కారాయాలయుంల్ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ న త్డేపలిలోగూడెుం 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇుంచార్జు బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ మర్యు త్డేపలిలోగూడెుం నియోజకవర్గుం అరుగలన 
గ్రామ ఐకాన్ నాని మరాయాదపూరవాకుంగా కలవడుం జర్గిుంది. అరుగలన గ్రామ జనసేన పార్టీ గెలుపుకు, ఉనికి 
చాటకోవటుంల్ నాని కృష ఎుంతో ఉుంది. ఈ సుందర్ుంగా త్డేపలిలోగూడెుం నియోజకవర్గ పర్సి్థతులపై అధినేతతో 
చర్చుుంచడుం జర్గిుంది. అనుంతరుం జనసేన కలు రైతు భరోసా యాత్రకికి త్డేపలిలోగూడెుం నియోజకవర్గ జనసేన 
పార్టీ ఇుంచార్జు బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ సేనిహితులు ఆసే్రేలియాకి చెుందిన చుందు పది లక్షల రూపాయలు చెకు్కన జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కు అుందజేయడుం జర్గిుంది.

జగనన్న ఇళ్లు పేదలందరికి కన్్నళ్లు సోషల్ ఆడిట్ వివరాల వెలలుడి
శతఘ్ని న్యాస్: కాకినాడ గడర్గుుంటల్ గల నివాసుం వదదే జర్గిన 
పాత్రికయ సమావేశుంల్ జగననని ఇళ్లో పేదలుందర్కి కన్నిళ్లో అనే 
కారయాక్రముం ద్వారా చేసిన సషల్ ఆడిట్ వివరాలు తెలియ చేసిన 
జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభుయాలు, కాకినాడ రూరల్ ఇుంచార్జు పుంతుం నానాజీ 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ప్లుపుమేరకు ఈనెల 12,13,14 
తేదీల్లో జగననని ఇళలో స్థలలన పర్శీలిుంచి అక్కడ జరుగుతునని 
అవిన్తిని బహిర్గతుం చేయడుం కోసుం సరేవా నిరవాహిుంచారు. ఇుందుల్ 
వైఎస్ఆర్సీప్ పార్టీ చేసుతానని అవిన్తిని మా జనసేన నాయకులు, 
జనసైనికులు గ్రామాల్లో గ్ుండ్ లెవెల్లో తిర్గి వాసతావాలు సేకర్ుంచారు. 
గవరనిమెుంట్ ర్కారు్డలకి, గ్రామాల్లోని వాసతావాలకి చాల తేడా ఉుందని 
తెలిపారు. జగననని ఇళ్లో 90% పూరతాయాయాయని వైఎస్ఆర్సీప్ ప్రభుతవాుం 

నాయకులు చెబ్తునానిరు. కాన్ 10 శాతుం కూడా పూర్తా కాలేదని అనానిరు. ఒక విధుంగా చెపా్పలుంటే ఇళలో స్థలుం రాలేని వాళ్ళి అదృషటీవుంతులని అనానిరు. దీని మీద చరచుకు అఖిల పక్షుం 
ఆధవారయాుంల్ చరచుకు సిదధాుంగా ఉనానిమని మీల్ నిజాయితీ ఉుంటే తప్పనిసర్గా బహిరుంగ చరచుకు రావాలని తెలిపారు. జగననని ఇళ్లో కారయాక్రముం ల్ చాల పెదదే అవిన్తి జర్గిుంది అని 
అనానిరు. పేదలు ఎవరూ వార్చిచున స్థలల్లో ఇళ్లో కటటీకునే పర్సి్థతి ల్ లేరని తెలిపారు. ఇళ్లో కటటీకుని అపు్పలు పాలు అవవాదదేని లబిధాద్రులకు స్చిుంచారు. ఈ కారయాక్రముంల్ రూరల్ 
ముండలుం అధయాక్షులు కర్రెడలో గోవిుందు, పులలో శ్రీరాములు, సద్ ముసలయయా, ముద్రగడ రమేష్, నలలోుం శ్రీరాములు, ముమిమాడి బ్జిజు, గుంట నానిబాబ్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

టిడిపి నంచి జనసేనలోకి చేరిక
శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన పార్టీ 
ముంగళగిర్ నియోజకవర్గ 
కారాయాలయుంల్ ముంగళగిర్, టిప్పరలో 
బజార్ 29 వ వారు్డకి చెుందిన 
తెలుగుద్శుం పార్టీ కారయాకరతా షేక్.బాష 
ఎుంటిఎుంసీ మైనార్టీ సెల్ కో ఆర్్డనేటర్ 
షేక్ సుభాని ద్వారా ముంగళగిర్ 
నియోజకవర్గ ఇుంచార్జు చిలలోపలిలో 

శ్రీనివాసరావు సమక్షుంల్ శనివారుం ఉదయుం జనసేన పార్టీల్ చేరటుం జర్గిుంది. 
ఈ సుందర్ుంగా పార్టీ కుండువా కపీ్ప, సాదరుంగా పార్టీల్కి ఆహావానిుంచారు. ఈ 
సుందర్ుంగా చిలలోపలిలో శ్రీనివాసరావు మాట్లోడుతూ.. జనసేన సిద్ధాుంత్లు, ఆశయాలు, 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ చేసుతానని ప్రజాసేవకు ఆకర్్షతులై బాష పార్టీల్ చేరచుడుం 
జర్గిుందని, జనసేన పార్టీల్ ముసిలోుం మైనార్టీలకు అధిక ప్రాధానయాత ఉుంటుందని, 
జనసేన పార్టీ సిద్ధాుంత్లన, పార్టీ ఆశయాలన జనుంల్కి తీసుకు వెళలో విధుంగా 
అుందరూ కలిసి కటటీగా పనిచేయాలని ఆయన కోరారు. ఈ కారయాక్రముంల్ పార్టీ రాష్ట 
కారయాదర్్శ బేతపూడి విజయ్ శేఖర్, ఎుంటిఎుంసీ నగర అధయాక్షులు మునగపాటి వెుంకట 
మారుతీ రావు, చేనేత విభాగుం రాష్ట కారయాదర్్శ జుంజనుం వెుంకట సాుంబ శవ రావు (జె.
ఎస్.ఆర్), ఎుంటిఎుంసీ మైనార్టీ సెల్ కోఆర్్డనేటర్ షేక్ సుభాని, ముంగళగిర్ నియోజకవర్గ 
యూత్ నాయకులు చిటెటీుం అవినాష్, సీనియర్ నాయకులు నారాయణ, కొుండలరావు, 
ముంగళగిర్ పటటీణ సషల్ మీడియా కోఆర్్డనేటర్ జొనానిదుల పవన్ కుమార్, చిలలోపలిలో 
యూత్ అధయాక్షులు మేకల సాయి, పార్టీ కారయాకరతాలు, తదితరులు పాల్్గనానిరు.

అగ్్నప్రమాద బాదితురాలికి అండగా నిలిచిన 
జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యాస్: గజపతినగరుం 
నియోజకవర్గుం: విజయనగరుం 
జిలలో, దతితారాజేరు ముండలుం, 
రాజుల రామచుంచుంద్రపురుం 
గ్రాముంల్ అగినిప్రమాదుంల్ 
ఈది బిలిలో ఈశవారమమా 
ఇలులో కాలిపోయిుంది. 
ఆమెకు ప్రభుతవాుం నుంచి 
ఎటవుంటి సహాయుం అుందక 
బాదపడుతునని బాధితురాలికి 
జనసేన నాయకులు ఒక రైస్ 
బాయాగు, నితయావసర సరుకులు 
అుందజేసి.. తక్షణమే ప్రభుతవాుం 
ఆదుకోవాలని జనసేన 

పార్టీ నుంచి డిమాుండ్ చేయడుం జర్గిుంది. లేని యడల జనసేన పార్టీ జనసైనికులు, 
నాయకులు అుండగా ఉుంట్మని హామీ ఇచాచురు. ఈ కారయాక్రముంల్ సహాయుం 
అుందిుంచిన జనసైనికులు, జనసేన పార్టీ కారయానిరావాహ కమిటీ సభుయాలు మామిడి 
దురా్గప్రసాద్ మర్యు బొబ్లి స్రయా నాయుడు, నడిపుర్ చరణ్, ద్వరపలిలో సురేష్, 
కిక్కర భాస్కరరావు, జన సైనికులు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

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

జనాం కోసాం జనసేన 
మహాపాదయాత్ర 35వ రోజు..

శతఘ్ని న్యాస్: సీత్నగరుం ముండలుం, సిుంగవరుం గ్రాముంల్ శనివారుం జర్గిన జనుం 
కోసుం జనసేన, మహాపాదయాత్ర 35 వ రోజుల్ భాగుంగా రాజానగరుం నియోజకవర్గ 
జనసేన నాయకురాలు, నా సేన కోసుం నా వుంతు కమిటీ కో ఆర్్డనేటర్ శ్రీమతి బతుతాల 
వెుంకటలక్ష్మి … గ్రాముంల్ ప్రతి ఇుంటికి తిరుగుతూ.. జనసేన పార్టీకి ఈసార్ ఒక 
అవకాశుం ఇవావాలని..పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముఖయాముంత్రి అయితేనే సామానయా ప్రజల 
జీవిత్లు మెరుగుపడత్యని.. అుందరూ ఈసార్ జనసేన పార్టీకి ఓట వేయాలని 
అభయార్్థస్తా జనసేన పార్టీ విధివిధానాల ముద్ుంచిన కరపత్లన పుంచ్తూ.. 
సిుంగవరుం గ్రామ ప్రజల ఆదరాభిమానాలతో కారయాక్రముం విజయవుంతుం అయిుంది.
కారయాక్రముంల్ మటటీ వెుంకటేశవార్రావు, ప్రశాుంత్ చౌదర్, కాుండ్రేకుల పోసిరతనిుం, 
మద్దేల యసుపాదుం, మటటీ సుబ్రహమాణయాుం, కొుండాటి సతయానారాయణ, చీకటలో వీరాజు, 
బుండి సతయాప్రసాద్, ప్ుండి వివేక్, కొటటీ రవీుంద్ర, చిక్కుం నాగేుంద్ర, బ్రహమాుం, కిలలోడి 
వీరయయా, బి ప్రసాద్, మదిదేరడి్డ బాబ్లు, తోట అనిల్ వాసు, దొడా్డ బాలకృష్ణ, పుణయాక్షేత్రుం 
జనసైనికులు, సీత్నగరుం ముండల జన శ్రేణులు పాల్్గనానిరు.

పలు బాధిత కుటంబాలన పరామరి్శంచిన బతుతుల 
వెంకటలక్ష్మి

శతఘ్ని న్యాస్: రాజానగరుం: 
సీత్నగరుం ముండలుం, 
కూనవరుం గ్రాముంల్.. 
రాజానగరుం నియోజకవర్గ 
జనసేన నాయకురాలు, నా 
సేన కోసుం నా వుంతు కమిటీ 
కో ఆర్్డనేటర్ శ్రీమతి బతుతాల 
వెుంకటలక్ష్మి పలు బాధిత 
కుటుంబాలన పరామర్్శుంచిన 

వివరాలు.. న్జెళలో రామకృష్ణ కు కాలు చెయియా సర్గా్గ సహకర్ుంచక ఇబ్ుంది పడుతునని 
వార్ని పలకర్ుంచి ధైరయాుం చెప్్ప వైదయా ఖరుచుల నిమితతాుం 5,000/- రూపాయలు ఆర్్థక 
సహాయుం అుందిుంచడుం జర్గిుంది.. తుంబాబతుతాలు నారాయణ 8 నెలల పసిబాబ్ 
చనిపోవడుంతో వార్ని పలకర్ుంచి, మనోధైరయాుం చెప్పడుం జర్గిుంది.. రావూరు వెుంకటరావు 
ఇటీవల సవార్గసుతాలు కాగా… శనివారుం పెదదేకారయాుంల్ వార్కి నివాళ్లర్్పుంచి, కుటుంబ 
సభుయాలన పరామర్్శుంచడుం జర్గిుంది.. ఈ కారయాక్రముంల్ కూనవరుం గ్రామ జనసేన 
పార్టీ అధయాక్షులు మాధవరపు వీరభద్రరావు గారు, అడపా నరసిుంహుం, మాధవరపు 
వెుంకనని, మాధవరపు వెుంకటేశవారరావు, న్జెలలో మురళ్, అలముండ కోటియయా, 
అడపా రాజు, ఉమమాడిశెటిటీ సురేష్, మదిదేరడి్డ బాబ్లు, తోట అనిల్ వాసు.. కూనవరుం 
జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

పలు బాధిత కుటంబాలకు అండగా నిలిచిన 
బతుతుల వెంకటలక్ష్మి
శతఘ్ని న్యాస్: సీత్నగరుం 
ముండలుంల్ బాధిత 
కుటుంబాలన పలకర్ుంచి కొుంత 
ఆర్్థక సహాయుం అుందిుంచిన 
రాజానగరుం నియోజకవర్గ 
జనసేన నాయకురాలు 
శ్రీమతి బతుతాల వెుంకటలక్ష్మి.. 
పురుషోతతాపటనిుం గ్రామానికి 
కుండెలిలో సతీష్ (చిరుంజీవి)
కి మిషన్ ప్రమాదుంల్ కాలికి 

గాయుం కాగా.. వార్ని పలకర్ుంచి వార్ ఆర్్థక పర్సి్థతుల దృషటీష్ 5,000/- రూపాయలు 
ఆర్్థక సహాయుం అుందిుంచడుం జర్గిుంది.
అద్విదుంగా సిుంగవరుం, దుర్గమమా కాలన్కి చెుందిన సతితా ముంగత్యారు గార్కి 
డెుంగూయాతో బాధపడుతుుండగా… వార్ పేదర్కుం దృషటీష్ 5,000/- రూపాయలు 
ఆర్్థక సహాయుం అుందిుంచి, తగు జాగ్రతతాలు తీసుకోవాలని స్చిుంచడుం జర్గిుంది. ఈ 
కారయాక్రముంల్ మటటీ వెుంకటేశవారరావు, ప్రశాుంత్ చౌదర్, కాుండ్రేకుల పోసి రత్నిజి, 
మద్దేల యసుపాదుం, మటటీ సుబ్రహమాణయాుం, చీకటలో వీర్రాజు, కొుండాటి సతయానారాయణ, 
సతయాప్రసాద్, ప్ుండి వివేక్, కొటిటీ రవీుంద్ర, చిక్కుం నాగేుంద్ర, బ్రహమాుం, కిలలోడి వీరయయా, బి 
ప్రసాద్ ఇతర నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

కుటంబ సభ్యులన కోలోపోయిన పలు కుటంబాలన పరామరి్శంచిన బతుతుల వెంకటలక్ష్మి
శతఘ్ని న్యాస్:  రాజానగరుం ముండలుం, భూపాలపటనిుం గ్రామ వాసతావుయాలు అర్సేపు గర్రజు ఇటీవల సవార్గసుతాలు కాగ.. సర్పుంచ్ గులిలోుంకల ల్వరాజు విషయుం తెలియజేయగా… 
రాజానగరుం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి బతుతాల వెుంకటలక్ష్మి వార్ కుటుంబ సభుయాలన పలకర్ుంచి, మనోధైరయాుం చెప్పడుం జర్గిుంది..
అద్విదుంగా కోరుకొుండ ముండలుం, పశచుమగానగూడెుం గ్రామవాసి 
మామిళళి దురా్గప్రసాద్ అనారోగయాుంతో కొదిదేరోజుల క్రితుం మృతి 
చెుందగా విషయుం తెలుసుకునని… రాజానగరుం నియోజకవర్గ 
జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి బతుతాల వెుంకటలక్ష్మీ వార్ కుటుంబ 
సభుయాలున పరామర్్శుంచి, జనసేన పార్టీ తరఫున అుండగా ఉుంట్మని 
భరోసా వచిచు వార్ ఆర్్థక పర్సి్థతులు దృషటీష్ కుటుంబ ఖరుచుల 
నిమితతాుం 5,000/- రూపాయలు ఆర్్థక సాయుం అుందిుంచడుం 
జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రముంల్ వారు్డ మెుంబరులో మెుండి విష్్ణ, బదిరడి్డ 
దొర, వీరపురాజు పోసుబాబ్, రాచపోతుల సురేష్, గోడల సాయి, 
గోజుంకి రాజు, కుండవలిలో వీరబాబ్, మదిదేరడి్డ బాబ్లు, వేగిశెటిటీ 
రాజు, అలలో వెుంకనబాబ్, తోట అనిల్ వాసు, నాతిపాుం దొరబాబ్ 
పుంతుం శ్రీనివాసు గ్రామపెదదేలు మర్యు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

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


ఆదివారం, 20 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కవల శ్రీరామ్ కుటంబ సభ్యులన పరామరి్శంచిన 
శ్రీమతి బతుతుల వెంకటలక్ష్మి

శతఘ్ని న్యాస్:  రాజానగరుం ముండలుం, ముకి్కనాడ గ్రామానికి చెుందిన జనసేన యువనాయకులు కవల 
శ్రీరామ్ చిననిమమా కవల చక్రుం నినని పరమపదిుంచగా విషయుం తెలుసుకునని రాజానగరుం నియోజకవర్గ జనసేన 
నాయకురాలు శ్రీమతి బతుతాల వెుంకటలక్ష్మి కవల శ్రీరామ్ వార్ కుటుంబ సభుయాలన పరామర్్శుంచి, ఆమెకు 
నివాళ్లర్్పుంచి కుటుంబ సభుయాలకు మనోధైరయాుం చెప్పడుం జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రముంల్ మదిదేరడి్డ బాబ్లు, వేగిశెటిటీ 
రాజు , నాతిపాుం దొరబాబ్, తోట అనిల్ వాసు, పుణయాక్షేత్రుం జనసైనికులు, జనసేన ముకి్కనాడ జనశ్రేణులు ఈ 
కారయాక్రముంల్ పాల్్గనానిరు.

కాళీకృష్ణ భజన కారయుక్రమంలో పాల్గొన్న 
బతుతుల వెంకటలక్ష్మి

శతఘ్ని న్యాస్: రాజానగరుం: కోరుకొుండ ముండలుం, గాడాల గ్రాముంల్ కాళ్కృష్ణ భకితాబృుందుం వార్చే 
ఘనుంగా నిరవాహిుంచబడిన కాళ్కృష్ణ భజన కారయాక్రముంల్ పాల్్గనని రాజానగరుం నియోజకవర్గ జనసేన 
నాయకురాలు శ్రీమతి బతుతాల వెుంకటలక్ష్మి.. సా్థనిక మహిళలన ఆపాయాయుంగా పలకర్స్తా, అభివాదుం చేస్తా 
ముుందుకు సాగిన ఈ కారయాక్రముంల్ అడా్డల శ్రీన, మనయాుం శ్రీన, అడా్డల దొరబాబ్, ద్వన దురా్గప్రసాద్, 
మదిదేరడి్డ బాబ్లు, వేగిశెటిటీ రాజు, నాతిపాుం దొరబాబ్, తోట అనిల్ వాసు, పుణయాక్షేత్రుం జనసైనికులు, గాడాల 
జన శ్రేణులు పాల్్గనానిరు.

కుటంబ సభ్యులన కోలోపోయిన.. 
పలు కుటంబాలన పరామరి్శంచిన పంతం నానాజీ
శతఘ్ని న్యాస్: కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గుం, పెద్దేపురపా్పడు ప్రాుంతుంల్ ఆకసిమాక 
మరణుం చెుందిన జనసేన పార్టీ పెద్దేపురపా్పడు ఎుంపీటీసీ అతతాగారు పబి్నిడి సీతయమమా 
కుటుంబ సబ్యాలన, సావరుంల్ అనారోగయాుంతో మృతి చెుందిన యాళలో వీరబాబ్ 
గుంగనపలిలో కుటుంబ సబ్యాలన, అనారోగయాుంతో మృతి చెుందిన గుంధుం వెుంకటేశవారులో 
కుటుంబ సబ్యాలన వార్ గ్రామాల్లోని ఇళలోకు వెళ్ళి పరామర్్శుంచిన జనసేన పార్టీ పీఏసీ 
సభుయాలు, కాకినాడ రూరల్ ఇుంచార్జు పుంతుం నానాజీ.

రోడలు విస్తుర్ణంలో స్థలాలు కోలోపోయిన 
బాధితులకు జనసేన అండ

శతఘ్ని న్యాస్: మైలవరుం నియోజకవర్గుం: మైలవరుం నుండి న్జివీడు వెళలో మార్గుంల్ 
వెలవాడుం మర్యు చుంద్రాల గ్రామాలల్ రోడలో విసీతార్ణుంల్ 127 ముంది ఇళ్లో మర్యు 
స్థలలు కోల్్పయి 17,86,34,405/-కోటలో రూపాయాలు నషటీ పర్హారుం ఇవవావలసన 
బాధితులకు అుండగా జనసేన పార్టీ నిలిచి ఆ గ్రామాల్లో బాధితులతో కలిసి నిరసన 
చేపట్టీరు. అక్కడికి పోలీసు వారు వచిచు నిరసన తెలిప్న జనసేన నాయకులన 
బాధితులన అక్రముంగా అరస్టీ చేయడుం జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రముంల్ రాష్ట అధికార 
ప్రతినిధి మైలవరుం ఇుంచార్జు అక్కల రామోమాహనరావు (గాుంధీ)మైలవరుం, ముండల 
అధయాక్షులు శీలుం బ్రహమాయయా, ఉపాధయాక్షులు ఉదయ్ పడిగల, రడి్డగూడెుం ముండల 
అధయాక్షులు చాపలమడుగు కాుంత్రావు, ఉపాధయాక్షులు పాములపాటి సుుందరరామిరడి్డ, 
నాయకులు బతితాన శ్రీనివాస్, తోట క్ుంతిబాబ్, కర్రి శవ, మలలోరపు దురా్గప్రసాద్, 
ఆకుతోట ఈశవార్, ఆనుం అవినాష్, వీరలో పౌలురాజు, కూసుముంచి కిరణ్, చినానిల భరత్, 
గోలి మణికుంఠ మర్యు జనసైనికులు, బాధితులు పాల్్గనానిరు.

పాకుల రిజరావాయర్ భూనిరావాసితుల రిలే 
నిరాహారదీక్షకు జనసేన మద్దతు

శతఘ్ని న్యాస్: వనపర్తా జిలలో, రేవలీలో ముండలుం, బుండరాయి పాకుల ర్జరావాయర్ 
ముుంపుకు గురైన గ్రామసుతాలు ర్లే నిరాహార దీక్ష చేపటటీడుం జర్గిుంది. ఈ దీక్షకు జనసేన 
పార్టీ మదదేతుగా జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ స్చనల మేరకు, తెలుంగాణ రాష్ట 
ముఖయా నాయకులు స్చన మేరకు తెలుంగాణ రాష్ట యువజన అధయాక్షులు వుంగ లక్షష్మణ్ 
గౌడ్ ప్లుపు మేరకు శనివారుం గ్రామసు్థల ర్లే దీక్షకు మదదేతుగా ఉమమాడి మహబూబ్ 
నగర్ జిలలో యువజన విభాగుం ఉపాధయాక్షులు, వనపర్తా నియోజకవర్గ నాయకులు ఎమ్ 
రడి్డ రాకష్ రడి్డ హాజరయాయారు. ఈ సుందర్ుంగా ఆయన మాట్లోడుతూ..రైతుల పక్షాన 
ఎపు్పడ్ జనసేన పార్టీ మదదేతుగా నిలుసుతాుంది. ఆుంధ్ర ప్రద్శ్ ల్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు 
ఆతమాహతయా చేసుకొని మరణిుంచిన రైతుల కుటుంబాలకు తమ కషటీర్జుతుం 30 కోటలో 
అుందిసుతానానిరు. ప్రభుతవాుం వెుంటనే గ్రామసు్థలపై స్పుందిుంచి వార్కి నాయాయుం చేయకపోతే 
జనసేన ఎపు్పడ్ ఈ గ్రామసు్థల తరపున ఎుంతటి పొరట్నికైన సిదధాుంగా ఉుంటుందని 
తెలిపారు.. ఈ కారయాక్రముంల్ వనపర్తా నియోజకవర్గ నాయకులు విజయ్, కార్తాక్ రడి్డ 
పాల్్గనానిరు.

నాదెళలు జనసేన స్నియర్ నాయకుల 
మరాయుదపూరవాక భేటీ

రైల్్వకోడూరు కారయూకర్తల కారయూక్రమానికి విచ్చేసిన నాదెళలా మనోహర్ ను 
మరాయూదపూర్వకంగా కలిసిన జనసేన సీనియర్ నాయకులు
శతఘ్ని న్యాస్:  రైలేవా కోడ్రు నియోజకవర్గుం: రైలేవా కోడ్రు జనసేన కారయాకరతాల 
సమావేశానికి విచేచుసిన నాదళలో మనోహర్ న రైలేవా కోడ్రుల్ పార్టీ ఆవిరా్వుం నుండి 
ఇప్పటివరకు పని చేసుతానని సీనియర్ నాయకులు కలవడుం జర్గిుంది. కడప జిలలోల్ 
మొదటిగా గెలవబోయ కోడ్రు జనసేన ఎమెమాలేయా సీట కోసుం మర్ుంతగా కషటీపడాలని 
దిశా నిరేదేశుం చేయడుం జర్గిుంది. పార్టీ ఆవిరా్వుం నుండి కషటీపడిన వార్కి కచిచుతుంగా 
పార్టీ తరపున నాయాయుం చేసాతామని హామీ ఇవవాడుం జర్గిుంది. పార్టీ బల్పేత్నికి కృష 
చేసుతానని వారుందర్ని ప్రతేయాకుంగా అభినుందిుంచడుం జర్గిుంది. రాబోయ రోజుల్లో జనసేన 
గెలుపే లక్షష్ుంగా పవన్ కళ్యాణ్ గార్ని ముఖయాముంత్రిని చేసుకోవడమే ధ్యాయుంగా 
పనిచేయాలని స్చిుంచడుం జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రముంల్ కోడ్రు జనసేన సీనియర్ 
నాయకులు జోగినేని మని, మర్రి రడి్డ ప్రసాద్, వరధాన గార్ ప్రసాద్, ముత్యాల కిషోర్, 
ఉతతారాది శవకుమార్, అుంకి శెటిటీ మన్, కొుండేటి వెుంకటరమణ, లిుంగాలహర్, నగిర్పాటి 
మహేష్, పాల్్గనానిరు.

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


ఆదివారం, 20 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

గంటూరు జనసేన ఆదవారయుంలో ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి 194 వ జయంతి వేడుకలు
శతఘ్ని న్యాస్: గుుంట్రు: బ్రిటీష్ పాలనకి వయాతిరేకుంగా జర్గిన మొదటి సావాతుంత్రయా 
సుంగ్రాముంల్ ప్రముఖ పాత్ర పోషుంచిన భారతద్శుం గర్వాుంచదగ్గ వీరమహిళ ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి 
194 వ జయుంతి ని పురస్కర్ుంచ్కొని జిలలో పార్టీ కారాయాలయుంల్ ఘనుంగా నిరవాహిుంచారు. 
ఈ సుందర్ుంగా సుందర్ుంగా జిలలో అధయాక్షులు గాద వెుంకటేశవారావు మాట్లోడుతూ ఝాన్సీ లక్ష్మి 
పోరాట పటిమ అుందర్కి ఆదర్శుం అని ఆమె స్ఫూర్తాతోనే పవన్ కళ్యాణ్ మహిళల విభాగానికి 
వీర మహిళ్ విభాగుం అని పేరు పెటటీడుం జర్గిుంది అనానిరు. జిలలో కారయాదర్్శ జోయాతి మర్యు 
కార్్పరేటరులో పద్మావతి, లక్ష్మి మాట్లోడుతూ జనసేన పార్టీల్ మహిళలకు ఉననిుంత గౌరవుం 
వేరే ఏ పార్టీల్ ఉుండదు అని, త్ము కుడా పవన్ కళ్యాణ్ ఇచిచున దైరయాుంతో లక్ష్మి భాయి గార్ 
స్ఫూర్తాతో చెడుపై పోరాటుం చేసాతాుం అని రాష్టము ల్ అధరమా పాలన అుంతమొుందిుంచడుంల్ తమ 
కృష చేసాతాుం అని తెలియచేసారు. ఈ కారయాక్రముంల్ జిలలో ఉపాధయాక్షులు అడపా మాణికాయాలరావు, 
జిలలో సుంయుకతా కారయాదర్్శ చట్టీల త్రినాధ్, కొర్రపాటి నాగేశవారావు, మలేలోశవార్, ఆసియా, 
రాజనాల నాగలక్ష్మి, హర్సుుందర్, సరసవాతి, కవిత, అరుణ, జాన్ బీ, రాధికా, జమునారాణి, 

అనిత, భాగయాలక్ష్మి, పద్మావతి, వరలక్ష్మి,నాగపావని, సుజాత, నెల్లోర్ శవరామకృష్ణ, పతేళళి మలిలో, గుంగరాజు, ద్సర్ వెుంకటేశవారావు, పతితా భావానానిరాయణ, గోప్శెటిటీ సాయి, తోట 
వెుంకటేష్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

జనసేన సతితుబాబు ఆధవారయుంలో ఆరి్థక సహాయం
శతఘ్ని న్యాస్: పాలకొుండ నియోజకవర్గుం: పారవాతీపురుం మనయాుం జిలలో జనసేన సతితాబాబ్ 
ఆధవారయాుంల్ ఆర్్థక సహాయుం. పొటిలో గ్రామనికి చెుందిన ద్బార్కి. శుంకరరావు(35) ఇతన 
గత కొుంతకాలుంగా పూర్తాగా అనారోగయాుంతో బాధపడుతునానిడు. డాకటీర్సీ సలహామేరకు 
సర్జుర్ చేసి అతని శర్రుం నుండి కొనిని అవయువాలన కూడా పూర్తాగా తొలగిుంచారు. 
మరల తదుపర్ చికితసీ కోసుం ఇటీవల హాసి్పటల్లో వైదుయాల న సుంప్రదిుంచగా అతని యొక్క 
ఆరోగయాశ్రీ కారు్డన పర్శీలిుంచి ఇదివరక న్ చికితసీ కోసుంమూడు సుందరా్లల్ ఆరోగయాశ్రీ కారు్డ 
ఉపయోగిుంచినుందున న్యొక్క లిమిట్ పూరతాయినది కాబటిటీ న్కు ఇుంకా ఆరోగయాశ్రీ ద్వారా 
చికితసీపొుందుటకు వీలు పడదని డాకటీర్సీ చెప్పడుం జర్గిుంది. కావున తమ అర్దేక పర్సి్థతి చూసి 
సా్థనిక పొటిలో గ్రామ జనసైనికులు సహాయ సహకారుంతో పాలకొుండ నియోజకవర్గ జనసేన 
పార్టీ నాయకులు గర్న సతితాబాబ్ ఆధవారయాుంల్ 17500/- రూపాయలు ఆర్్థక సహాయానిని 
అుందచేయడుం జర్గిుంది ఈ కారయాక్రముంల్, పొటిలో జనసేన నాయకులు, ఆర్ ప్రసాద్, ఎుం శవ, 
ఎుం.గోవిుంద్, ఆర్.గోవిుంద్, ఎ.పుండు, బి.శ్రీన, బి.రాుంబాబ్, మోహన్, చుందు, జలులో. సముబాబ్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

అదృశయు రూపంలో ఆరి్థక సహాయం.. దళిత 
దివయుంగని వసతువ కదనానికి చలించిన హృదయం..

శతఘ్ని న్యాస్: ప్ఠాపురుం నియోజకవర్గుం, నర్సీుంగపురుం గ్రాముం 
నుందు గుడాల నాగేశవారరావు తుండ్రి లేని నిరుపేద దళ్త యువకుడు. 
8 సుంవతసీరాల కాలుంల్ తన జీవితుంల్ జర్గిన రుండు వేరు వేరు 
రోడు్డ ప్రమాద దుర్ఘటణల కారణుంగా పొుందుతునని వయాదకు అక్షర 
రూపానిని ఇస్తా సషల్ మీడియా వేదికగా పలు కథనాలని కొనిని 
రోజులుగా జనసైనికులు ప్రచ్ర్ుంచడుం జర్గినది. ప్రతి స్పుందనగా 
అనేకులు సహాయుం అుందిస్తా ముుందుకు రావడుం జనత్ ఫుండేషన్ 
ద్వారా వైదయా ఖరుచులకు జముమా సహాయానిని అుందిుంచడుం జర్గిుంది. 
వాటిని మరల సషల్ మీడియా నుందు ప్రచ్ర్తుం చేయగా వాటిని 
చూసిన ఒక ముంచి మనసునని మహోననిత హృదయుం ఒక సుంవతసీరుం పాట ప్రతి 
నెల 1500 రూపాయల నగదు ఆర్్థక సహాయానిని ఒక సుంవతసీరుం పాట అుందిసాతానని 
ముుందుకు రావడుం జర్గిుంది. ఈ అదృశయా సహాయుం ఆ యువకునికి వైదయా ప్రయాణ 
ఖరుచులకు, నితయావసరమునకు ఉపయోగపడుతూ త్న ర్కవర్ అయయా కాలుం వరకు 
ఒక ఆర్్థక భరోసాగా నిలుసుతాుంది. శుక్రవారుం సాయుంత్రుం మొదటి విడత సహాయానిని 
గుడాల నాగేశవారరావు బాయాుంక్ అకుంట్ కి సదరు మానవత్ మూర్తా అుందివవాడుం 
జర్గినది. సహాయానికి పేరు తెలపడుం అవసరుం లేదని తన వివరాలు తెలపడానికి 
ఇషటీపడని మానవత్మూర్తాకి ప్ఠాపురుం నియోజకవర్గ జనసైనికులు తరఫున కృతజఞాతలు 
తెలియజేసారు.

పెనగండ జనసేన ఆధవారయుంలో ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి 
జయంతి 

మహోతసీవం
శతఘ్ని న్యాస్: ఆచుంట 
నియోజవర్గుం: పెనగుండ 
ముండలుం జనసేన పార్టీ ఆధవారయాుంల్ 
అసమాన ధీశాలి, అపూరవా 

యుదదేనిపుణురాలు, మేధా శకితా సుంపననిరాలు, సావాతుంత్రయా సేనాని, ఝాన్సీరాణి లక్ష్మీబాయి 
194వ జయుంతి మహోతసీవుం పెనగుండ గ్రాముంల్ ఘనుంగా నిరవాహిుంచడుం జర్గిుంది. ఈ 
కారయాక్రముంల్ పెనగుండ ముండల జనసేన పార్టీ ప్రెసిడెుంట్ కుంబాల బాబ్లు, పెనగుండ 
గ్రామ ప్రెసిడెుంట్ యర్రుంశెటిటీ బాబ్రావు, వీర మహిళలు మేకల చుంద్రకుమార్, బొరుసు కళ్యాణి, 
కుంబాల సుజాత, కొతతా కోటేశవార్, కాకి వెుంకటలక్ష్మి, ముత్యాల వరలక్ష్మి, బుండారు అననిపూర్ణ, 
కుంబాల వెుంకట గిర్ధర్ తదితరులు ఈ కారయాక్రముంల్ పాల్్గనడుం జర్గిుంది. ఆమె స్ఫూర్తాతో 
జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ వీర మహిళ్ విభాగుం సా్థపన చేసిన సుంగతి మనుందర్కీ 
విదితమే ఆ స్ఫూర్తాని కొనసాగిస్తా జనసేన ముుందుకువెలలోడుం మరుందర్కో ఆదర్శుం.

టీిం పిడికిలి పత్రాలన విడుదల చేసిన 
విజయనగరం జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యాస్: విజయనగరుం: : టీిుం ప్డికిలి విజయనగరుం కో ఆర్్డనేటర్, జనసేన పార్టీ 
సీనియర్ నాయకుడు రవితేజ ఆధవారయాుంల్ శనివారుం ఉదయుం సా్థనిక బాలజీ జుంక్షన్ 
వదదే అుంబేద్కర్ సామాజిక భవనుంల్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు ఆద్డ మోహనరావు, 
పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు, విజయనగరుం జిలలో చిరుంజీవి యువత అధయాక్షుడు త్యాడ 
రామకృష్ణరావు(బాలు) చేతులమీదుగా టీమ్ ప్డికిలి పత్లన విడుదల చేశారు. ఈ 
సుందర్ుంగా నాయకులు ఆద్డ మోహనరావు, బాలు మాట్లోడుతూ జనసైనికుల్లోన, 
నాయకుల్లోన సర్కొతతా ఉత్సీహానిని నిుంపడానికి, పార్టీ అభివృదిధాకోసుం వెనకుుండి, 
పేరుకోసుం కాకుుండా జనసేన సిద్ధాుంత్లకోసుం, పవన్ కళ్యాణ్ ఆశాయాలకోసుం టీమ్ 
ప్డికిలి నడుుం బిగిుంచడుం అభినుందన్యమని ఇుంతవరకు టీమ్ ప్డికిలి చేసుతానని సేవలన 
కొనియాడారు. కారయాక్రముంల్ జనసేన పార్టీ నాయకులు ఏరానిగుల చక్రవర్తా, కోయాయాన 
లక్షష్మణ్ యాదవ్, సలీమ్, కుందివలస సురేష్, రఘు, రాజు, నాయుడు పాల్్గనానిరు.

పలు కుటంబాలన పరామరి్శంచిన బతుతుల 
వెంకటలక్ష్మి

శతఘ్ని న్యాస్:  రాజానగరుం: కోరుకొుండ 
ముండలుం, నరసాపురుం గ్రాముంల్ 
అడా్డల పెదబాబ్ అనారోగయాుంతో ఇబ్ుంది 
పడుతునానిరనని విషయుం తెలుసుకునని 
రాజానగరుం నియోజకవర్గ జనసేన 
నాయకురాలు, నా సేన కోసుం నా వుంతు కమిటీ 

కోఆర్్డనేటర్ శ్రీమతి బతుతాల వెుంకటలక్ష్మి వార్ని పలకర్ుంచి ధైరయాుం చెపా్పరు. అలనే అద్ 
గ్రామానికి చెుందిన అపా్పరావు మృతి చెుందగా వార్ కుటుంబ సభుయాలన పరామర్్శుంచి, 
మనోధరయాుం చెప్పడుం జర్గిుంది. కారయాక్రముంల్ నరసాపురుం గ్రామ జనసేన పార్టీ 
అధయాక్షులు మట్టీ నాగేశవారరావు, బొజజుపు సతయానారాయణ, అడా్డల దురా్గప్రసాద్, మదిదేరడి్డ 
బాబ్లు, తోట అనిల్ వాసు, ఇతర జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

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

ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయికి నివళ్లరిపోంచిన వీరమహిళ కళ్యుణి
శతఘ్ని న్యాస్: రాజముండ్రి రూరల్: సవాపర్పాలన, సావాభిమానమే లక్షష్ుంగా భారత సావాతుంత్రయా సుంగ్రాముంల్ పోరాడి ప్రాణత్యాగుం 
చేసిన ఝాన్సీరాణి లక్ష్మీబాయి జయుంతి సుందర్ుంగా ఆ ధీర వనితకు హృదయపూరవాక ఘన నివాళ్లర్్పుంచిన వీరమహిళ కళ్యాణి. 
ఈ సుందర్ుంగా ఆమె మాట్లోడుతూ చుంటిబిడ్డన వీపున కటటీకుని ఆమె చేసిన పోరాటుం నేటికీ స్ఫూర్తాద్యకుం. మహిళలకు 
సాధికారత కలి్పుంచడుం, వార్కి సరైన విదయాన అుందిుంచడుం, నార్శకితాని సామాజిక, ద్శ ప్రయోజనానికి వినియోగిుంచడమే 
ఝాన్సీరాణి లక్ష్మీబాయికి మనమిచేచు ఘనమైన నివాళ్ అనానిరు.

ఉతతురాంధ్ర జనసేన ఆధవారయుంలో ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి జయంతి వేడుకలు
శతఘ్ని న్యాస్: అనకాపలిలో: ఉతతారాుంధ్ర జనసేన పార్టీ కారాయాలయుంల్ ఝన్సీ లక్ష్మి బాయి 194 వ జయుంతి సుందర్ుంగా 
వేడుకలన ఘనుంగా నిరవాహిుంచడుం జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రముంల్ మన జనసేన పార్టీ రాష్ట ప్రధాన కారయాదర్్శ తమిమారడి్డ.శవ 
శుంకర్, జనసేన పార్టీ రాష్ట జనరల్ సెక్రటర్ మర్యు పరాయావరణ వేతతా అయినా బోలిశెటిటీ. సతయానారాయణ, కార్్పరేటర్ 
పీతల.మూర్తా యదవ్, ఉతతారాుంధ్ర ప్రాుంతీయ వీర మహిళల మెుంబరులో జనసైనికులు, వీరమహిళలు పాల్్గనడుం జర్గిుంది. 
కారయాక్రముంల్ బాగుంగా అనకాపలిలోకి చెుందిన వీర మహిళ దొుండ కుసుమ సీనియర్ నేషనల్ వెయిట్ లిఫటీుంగ్ ల్ రుండు బ్ుంజ్ 
మెడల్సీ సాధిుంచినుందుకు ఆమెకు మన జనసేన పార్టీ రాష్ట నాయకులు, విరామహిళలు సనామానుం చేయడుం జర్గిుంది. ఈ 
కారయాక్రమానిని విజయవుంతుం చేసిన ప్రతీ ఒక్కర్కి ఉతతారాుంధ్ర జనసేన పార్టీ తరపున దనయావాద్లు తెలియజేయడుం జర్గిుంది.

కాకినాడ జనసేన ఆధవారయుంలో ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి గారి 
194వ జయంతి వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: కాకినాడ: వీరమహిళ్ విభాగుం ఆధవారయాుంల్ వీర మహిళ ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి గార్ 
194 వ జయుంతి సుందర్ుంగా కాకినాడ భానగుడి సెుంటర్ జి.క.రసిడెన్సీ నుందు ఉభయ గోద్వర్ 
జిలలోల మహిళ్ ర్జినల్ కోఆర్్డనేటరలో శ్రీమతి కడలి ఈశవార్ మర్యు ముత్యాల జయలక్ష్మి ఆధవారయాుంల్ 
ఘనుంగా జర్గాయి. దీనికి రాష్ట కారయాదర్్శ శ్రీమతి పోలసపలిలో సరోజ, ఉమమాడి తూరు్పగోద్వర్ జిలలో 
వైస్ ప్రెసిడెుంట్ శ్రీమతి సుుంకర కృష్ణవేణి, ఉమమాడి తూరు్పగోద్వర్ జిలలో అధికార ప్రతినిధి శ్రీమతి 
తోలేటి శర్ష సమక్షుంల్ చినానిర్ నిమమాన విష్్ణ సహస్ర చే లక్ష్మిభాయి గార్ వేషధారణ ప్రతేయాక 
ఆకర్షణగా నిలిచి జయుంతి వేడుకలు ఘనుంగా జర్గాయి.ఈ సుందర్ుంగా జనసేనపార్టీ అధినేత పవన్ 
కళ్యాణ్ సా్థప్ుంచిన ఝాన్సీ వీరమహిళ్ విభాగుం ఎపు్పడ్ పోరాట పటిమల్ ఝాన్సీ లక్ష్మి భాయి ని 
స్ఫూర్తాగా తీసుకుుంటుందని, ఆమెల్ ఉనని తెగువు ప్రతీ వీరమహిళలల్ ఉుంటుందని, అలగే రాబోయ 
సారవాత్రిక ఎనినికల్లో జనసేన పార్టీ ప్రభుత్వానిని ఏరా్పట చేసేుందుకు కృష చేసాతామని ప్రతిఙఞా చేశారు. ఈ 

కారయాక్రముంల్ వీర మహిళలు శ్రీమతి పెుంక వెుంకటలక్ష్మి, ప్లలో రమయా జోయాతి, పాఠుంశెటిటీ కాశీరాణి, గిర్జాల లక్ష్మీద్వి, క.స్రయా కుమార్, వెుంకట లక్ష్మి, క.కుమార్, బి.మర్యా, ఎమ్ 
హైమావతి, ఎమ్ మాలతీ, డి.శర్ష, డి.సు జాత, డి దీప్తా, పెనమాల లక్ష్మి, అడ్డగళలో సిర్ సతీష్ పాల్్గని విజయవుంతుం చేశారు.

పెండ్యుల శ్రీలత ఆధవారయుంలో ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి 
జయంతి వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: అనుంతపురుం: అసమాన ధీశాలి, అపూరవా యుదదే నిపుణురాలు, 
మేధా శకితా సుంపననిరాలు సావాతుంత్ర సేనాని ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి 194వ జయుంతిని 
పురస్కర్ుంచ్కుని జనసేన పార్టీ మహిళ్ కారాయాలయుం అనుంతపురుం నుందు రాయలసీమ 
మహిళ్ విభాగుం ప్రాుంతీయ కమిటీ సభుయారాలు పెుండాయాల శ్రీలత ఆధవారయాుంల్ జయుంతి 
వేడుకలన ఘనుంగా నిరవాహిుంచడుం జర్గిుంది. ఈ సుందర్ుంగా శ్రీలత ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి 
చిత్రపట్నికి పూలమాలవేసి నివాళ్లర్్పుంచారు అనుంతరుం ఆమె మాట్లోడుతూ ద్శ 
ప్రజలపై తెలలోదొరల దమనకాుండకు వయాతిరేకుంగా వీరోచితుంగా పోరాటుం సాగిుంచి 
ఆత్మార్పణుం చేసిన దిశాలి ఝాన్సీ రాణి అని తెలుపుతూ పవన్ కళ్యాణ్ మహిళ్ 
సాధికారతకు, రాజకీయాలల్ మహిళల ప్రాధానయాతకు కృష చేసుతానానిరని తెలియ 
జేశారు.. అనుంతరుం వివిధ పార్టీల నుంచి జనసేన పార్టీల్కి పలువురు జనసేన పార్టీల్ 
చేరడుం జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రముంల్ రాయలసీమ మహిళ్ విభాగుం ప్రాుంతీయ కమిటీ 
సభుయారాలు పసుపులేటి పద్మావతి నగర ప్రధాన కారయాదర్్శ రోళళి భాస్కర్ వీర మహిళలు 
శైలజా, యమునా, కుళలోయమమా, అనస్య, వరలక్ష్మి, ముంజుల నాయకులు పూజార్ 
పవన్, ఉతేతాజ్ తదితరులు పాల్్గనడుం జర్గిుంది.

రోడ్డ మరమ్మతుతులు చేపట్ండి: జనసేన వినతి 
పత్రం

జగనోమోహన్ రెడ్డి గారు బటన్ నొకికిన డబ్బులు పొననిలూరు మండలంలో కనిపించడం ల్దు
పొననిలూరు నుండ్ విప్పగంట, పెద్దవంకననిపాలం, ఎడూలారుపాడు రోడుడి మరమమోత్్తలు 
చ్యాలి
పంచాయితీరాజ్ డ్పారెటీ్మంట్ ఏఈ కి జనసేన వినతి పత్ం ఇవ్వడం జరిగంది.
పొననిలూరు వైసిపి నాయకులు మీరు కాస్త ప్రజల మీద దృష్టీ పెటటీండ్
శతఘ్ని న్యాస్: కొుండెప్: పొననిల్రు నుండి విప్పగుుంట, పెదదేవెుంకననిపాలెుం, 
ఎడ్లోరుపాడు, గ్రామాలకు పోవు ప్రధాన రహద్ర్ అద్వాన సి్థతిల్ ఉుంది, ఇటీవల 
కుర్సిన వరా్షలకి గుుంతలమయుం అయిుంది, పైగా రోడు్డకి ఇరువైపుల చెటలో విపర్తుంగా 
పెర్గి ఉనానియి, వారుంల్ రుండు మూడు యాకిసీడెుంటలో ఈ రహద్ర్ల్ జరుగుతూ 
ఉనానియి. ఇటీవల కాలుంల్ జగననని ఇళలో స్థలలన పర్శీలిుంచడానికి వెళ్లోన జనసేన 
నాయకుల దృషటీకి ఈ మూడు గ్రామాల ప్రజలు ఈ రోడు్డ పర్సి్థతి చెపు్పకొని బాధపడడుం 
జర్గిుంది. పొననిల్రు ముండలుంల్ వైసీపీ నాయకులు పటిటీుంచ్కోవడుం లేదు, నిమమాకు 
న్రు ఎతితానటలోగా, ఎక్కడ వేసిన గుంగళ్ అక్కడే అననిటలోగా సదయాుం చేస్తా ఉనానిరు, 
ప్రజలన అభివృదిధా చేయడుం లేదు. పొననిల్రు నుండి విప్పగుుంట, ఎడ్లోరుపాడు, 
పెదదేవెుంకననిపాలెుం వెళ్ళి ప్రధాన రహద్ర్ల్ గుుంతలు పూడిచు, ఇరువైపుల చెటలో కొటిటీ, 
మరమమాతుతాలు చేసి, ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడాలని శనివారుం పుంచాయితీరాజ్ డిపారటీష్ముంట్ 
అధికారులకు జనసేన పార్టీ నుండి వినతి పత్రుం ఇవవాడుం జర్గిుంది, ఈ కారయాక్రముంల్ 
ఖాజావలి, పీటర్ బాబ్, సుబ్రహమాణయాుం నాయుడు, తిరుమల్ రడి్డ, ఆుంజనేయులు, భార్గవ్, 
చుందు మొదలైన జనసేన నాయకులు పాల్్గనానిరు.

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

అమ్్మశెటి్ వసు ఆదవారయుంలో ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి 194వ 
జయంతి వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: విజయవాడ ఈస్టీ: అసమాన ధీశాలి, అపూరవా యుదదే నిపుణురాలు అయిన వీరనార్ ఝాన్సీ 
లక్ష్మీబాయి 194వ జయుంతి సుందర్ుంగా శనివారుం జనసేన పార్టీ రాష్ట కారయాదర్్శ అమిమాశెటిటీ వాసు, తూరు్ప 
నియోజకవర్గుంల్ని జనసేన పార్టీ వీర మహిళలన సనామానిుంచడుం జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రముంల్ జనసేన పార్టీ 
రాష్ట జాయిుంట్ సెక్రెటర్ పోతిరడి్డ అనిత, ద్మకొుండ మేర్, పాశుం సుజాత, అమృత కళ్ద్వి, న్రజ మలినేని, 
సుజాత గుుంటపలిలో, వి.నాగమణి, జిగడుం మహాలక్ష్మి, ఎస్.శర్ష, ఖ్.సుంధాయారాణి, ఎస్ క.జిద్న్, గాదిరడి్డ 
అముమాలు, పోతిరడి్డ రమణ, ద్మకొుండ అశోక్, వ్.హర్ ప్రసాద్, జిగడుం శ్రీనివాస్, ప్రదీప్, వేముల వెుంకటేష్, 
ప్.రామకృష్ణ, పెళ్లోర్ ఉమామహేశవారరావు, పెుందుర్తా విజయ్, కొుండా రడి్డ, మర్యు తదితరులు పాల్్గనానిరు

వైస్పీ విముకితు ఆంధ్రప్రదేశ్ కై ప్రతీ మహిళ ఒక ఝాన్సీ లక్ష్మీ భాయి కావలి
శతఘ్ని న్యాస్: గుుంట్రు: వైసీపీ 
అధికారుంల్కి వచిచున క్షణుం నుంచి 
రాష్టుంల్ బ్రిటీష్ పాలనన మిుంచి 
నియుంత పాలన సాగుతోుందని, 
వైసీపీ విముకితా ఆుంద్రప్రద్శ్ కోసుం 
ప్రతీ మహిళ్ ఒక ఝాన్సీ లక్ష్మీ 
భాయి కావాలిసీన చార్త్రక అవసరుం 
ఉుందని జనసేన పార్టీ గుుంట్రు 
అర్న్ అధయాక్షుడు నేరేళళి సురేష్ 

అనానిరు. తొలి సవాతుంత్ర సమరయోధురాలు ఝాన్సీ లక్ష్మీ భాయి 194 వ జయుంతిని జనసేన పార్టీ నగర కారాయాలయుంల్ ఘనుంగా నిరవాహిుంచారు. ఈ కారయాక్రమానికి నగర కారయాదర్్శ 
కొుండ్రు కిషోర్ అధయాక్షత వహిుంచారు. ఈ సుందర్ుంగా నెరేళలో సురేష్ మాట్లోడుతూ మహిళ్ శకితాకి, స్త్రీ సౌరాయానికి నిలువెతుతా ప్రతిరూపుం ఝాన్సీ లక్ష్మీ భాయి అని కొనియాడారు. 
బ్రిటీష్ పాలకుల వెననిల్ వణుకుపుటిటీుంచిన ఝాన్సీ లక్ష్మీ భాయి ధైరయా సాహసాల స్్పర్తాతోనే జనసేన పార్టీ మహిళ్ విభాగానికి ఝాన్సీ లక్ష్మీ భాయి వీర మహిళలు అని పేరు 
పెట్టీరని నెరేళలో సురేష్ అనానిరు. జనసేన పార్టీ కార్్పరేటరులో యర్రుంశెటిటీ పద్మావతి, ద్సర్ లక్ష్మీ దుర్గలు మాట్లోడుతూ తమ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఇచిచున నైతిక దైరయాుంతోనే వైసీపీ 
దురాగతలన చీలిచు చెుండాడుతునానిమనానిరు. జనసేన పార్టీల్ మహిళలకు ఇచేచు అతుయాననితమైన గౌరవుం మరే పార్టీల్న్ ఉుండదని, ఒక మహిళగా జనసేన పార్టీల్ ఉననిుందుకు 
ప్రతీక్షణుం గరవాపడుతునానిమనానిరు. వీర మహిళ అనస్య మాట్లోడుతూ రాష్టుంల్ జరుగుతునని అరాచక, అధరమా పాలనన అుంతమొుందిుంచే క్రముంల్ ప్రతీక్షణుం త్ము ఝాన్సీ లక్ష్మీ 
భాయి ధైరయా సాహసాలన సమార్ుంచ్కుుంట్మనానిరు. అనుంతరుం వీర మహిళలన, కరోనా లుంటి విపత్కర పర్సి్థతుల్లో ప్రాణాలకు తెగిుంచి విధులు నిరవాహిుంచిన పార్శుదధాష్ కార్మాకులన 
దుశా్శలువాలతో ఘనుంగా సనామానిుంచారు. ఈ కారయాక్రముంల్ రాష్ట కార్మాక సుంఘ నాయకులు సమి శుంకరరావు, జిలలో ప్రధాన కారయాదర్్శ ఉపు్ప వెుంకట రతతాయయా, జిలలో అధికార ప్రతినిధి 
ఆళళి హర్, నగర ఉపాధక్షుయాడు చిుంత్ రేణుకా రాజు , ప్రధాన కారయాదర్్శ స్ర్శెటిటీ ఉదయ్, కొుండ్రు కిషోర్, నగర కమిటీ కారయాదరుసీలు, సుంయుకతా కారయాదరుసీలు, వీర మహిళలు, 
రాజనాల నాగలక్ష్మి, మలేలోశవార్, ఆసియా, హర్ సుుందర్, గడద్సు అరుణ, జాన్ బీ, రాధిక, రజని, హైమావతి, సుజాత, ఆష, కవిత, నగర కమిటీ బుండారు రవీుంద్ర, మెహబూబ్ బాష, 
సమి ఉదయ్, బ్డుంపాడు కోటి, తిరుమలశెటిటీ కిటటీ, బుందల నవీన్, పులలోుంసెటిటీ ఉదయ్, షరుఫూదీదేన్, కోల అుంజి, వడె్డ సుబా్రావు, గడ్డుం రోశయయా, పురాణుం కుమారసావామి తదితరులు 
పాల్్గనానిరు.

వీరనారి ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి జయంతి వేడుకలు
శతఘ్ని న్యాస్: నెల్లోరు రూరల్: జనసేన పార్టీ జిలలో అధయాక్షుడు చెనానిరడి్డ మనక్ుంత్ 
స్చనలతో, నెల్లోరు రూరల్ జనసేన 33 వ డివిజన్ కమిటీ ఇనఞాచార్జు మన్ష 
ఆధవారయాుంల్ సావాతుంత్రయా సమరయోధురాలు భారత మహిళ్ శకితాని, సాధికారతన 
చాటిన వీర మహిళ ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి జయుంతి వేడుకలు ఘనుంగా జర్గాయి. ఈ 
కారయాక్రముంల్ లైుంగిక వేధిుంపులకు గురైన పేద మైనర్ బాలిక విషయుంల్ బాధితురాలికి 
జనసేన పార్టీ తరఫున అుండగా నిలబడి నిుందితునిని అరసుటీ చేయిుంచిన కమిటీ లీగల్ 
కమిటీ సభుయారాలు సుభాషనికి సనామానుం చేశారు. ఈ సుందర్ుంగా జిలలో ప్రధాన 
కారయాదర్్శ గునకుల కిషోర్ మాట్లోడుతూ.. ఇుంతముంది మహిళలు ఈ డివిజన్ నుంచి 
జనసేన పార్టీకి మదదేతుగా నిలవడుం శుభపర్మాణుం అని తెలిపారు. పవన్ కళ్యాణ్ 
గారు ఎపు్పడు చెబ్తుుంట్రు సాధారణ కుటుంబాల నుంచి మహిళలు బయటకు 
వచిచు వార్ సమసయాలు సాధికారతకు ప్రయతినిుంచాలని. ద్శుం కోసుం పోరాడిన ఝాన్సీ 
లక్ష్మీబాయి స్ఫూర్తాతో సమాజుంల్ జరుగుతునని రుగమాతలన రూపు మాపేుందుకు ప్రతి 
మహిళ్ ఒక కాళ్కాద్వి కావాలని తెలిపారు. సగట కుటుంబాల నుంచి మహిళలు 
వసేతా కుటుంబాలల్ జర్గే ఇబ్ుందులు తెలిసి పాలనపరుంగా మారు్పలు వసాతాయి అని 
తెలిపారు. మహిళలకు అుందర్కి అుండగా మహిళ్ కమిటీ మర్యు లీగల్ టీుం ఉుందని 
ఏ సమసయా వచిచునా మీ తరఫున జనసేన పార్టీ అుండగా నిలబడుతుుందని తెలియజేశారు. 
ఈ కారయాక్రముంల్ జిలలో ప్రధాన కారయాదర్్శ గునకుల కిషోర్, కృష్ణ పెనాని జిలలోల మహిళ్ 
కోఆర్్డనేటర్ కోల విజయలక్ష్మి, జిలలో కారయాదరు్శలు ఆలియా, సావిత్రి, రాధమమా, మహిళ్ 
నాయకురాళ్లో కృష్ణవేణి, కస్తార్, సుజాత మర్యు మన్ష, జిలలో కారయాదరు్శలు పూసల 
మలేలోశవార రావు, ప్రశాుంత్ గౌడ్, సా్థనిక జనసేన నాయకులు రాజా శుంకర్ మర్యు జన 
సైనికులు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

ఘనంగా టీం పిడికిలి పోస్ర్ ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యాస్: పాయకరావుపేట నియోజకవర్గుం: నక్కపలిలో ముండలుంల్ గల పోలీస్ సేటీషన్ 
ఎదురుగా టీుం ప్డికిలి విభాగ సభుయాలు బాలేపలిలో ఏసుబాబ్, ఉగి్గన రాము నేతృతవాుంల్ 
నక్కపలిలో ముండల జనసేన పార్టీ నాయకులు ఆధవారయాుంల్ జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ 
కళ్యాణ్ పోసటీర్ న విడుదల చేయడుం జర్గిుంది. ఈ సుందర్ుంగా వారు మాట్లోడుతూ ఈ 
పోసటీర్ యొక్క ఉద్దేశుంచి జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఎవర్ని పలలోకిల్ మోయడానికి 
కాదు అుంధకారుంల్ ఉనని ప్రజలకు వెలుతురు ఇవవాడుం కోసుం జనసేన అని చెపా్పరు. 
పవన్ కళ్యాణ్ మాటలన స్ఫూర్తాగా తీసుకుని వాటిని ప్రజల్లోకి బలుంగా తీసుకువెళలోడమే 
లక్షష్ుంగా పనిచేసుతానానిము అని తెలిపారు 2014, 2019 సారవాత్రిక ఎనినికలల్ అలగే 
ల్కల్ సా్థనిక ఎనినికల్లో తగు్గ కుుంట్ వచాచుుం.. అధికార ప్రతిపక్షాలపై ప్రజలకు 
నమమాకుం లేక జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కు ఒక ఛన్సీ కలి్పుంచాలుంట్ రాష్ట 
ప్రజలు కోరుకుుంటనానిరు. అలగే పాయకరావుపేట నియోజకవర్గుంల్ ఉనని జనసేన 
పార్టీ కారయాకరతాలు రటిటీుంపు ఉత్సీహుంతో పని చేసుతానానిరు అని తెలిపారు. గ్రామ సా్థయిల్ 
ప్రజలు 2024 ఎనినికలల్ పాయకరావుపేట నియోజకవర్గుం ల్ జనసేన పార్టీ జెుండా 
ఎగరడుం ఖాయమని అనానిరు. ఈ కారయాక్రముంల్ కురుంద్సు అప్పలరాజు, అమలపురుం 

గ్రామ సర్పుంచ్ గబ్ర్ 
సిుంగ్, జనసేన పార్టీ 
విశాఖపటనిుం రూరల్ 
ప్రోగ్రాుం కమిటీ మెుంబర్ 
ప్కి్క సావామి, రమణ 
బాబ్, రాజు, సతయా, 
తదితరులు పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అగ్్నప్రమాద బాధితులకు అండగా నిలచిన జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్ని న్యాస్: పాయకరావుపేట నియోజకవర్గుం, కోటఉరటలో ముండలుం సుుంకపూర్ 
గ్రాముంల్ ప్రమాదవశాతూతా అగినిప్రమాదుంల్ పూర్లులో దగధామైనది. విషయుం తెలుసుకొనని 
సుుంకపూరు జనసేన నాయకులు సిుంగుంపలిలో శ్రీన ఆధవారయాుంల్ నిరాశ్రయ కుటుంబానికి 
బియయాుం, నిత్యావసర వసుతావులు, దుప్పటలో జనసేన సీనియర్ నేత గెడ్డుం బ్జిజు చేతుల 
మీదుగా అుందజేయడుం జర్గిుంది. అనుంతరుం సుుంకపూర్ ల్ ఏరా్పట చేసినటవుంటి పార్టీ 
కారాయాలయానిని సుందర్్శుంచారు. ఈ యొక్క కారయాక్రముంల్ కోటఉరటలో ముండల అధయాక్షుడు 
బద్, మర్యు రత్నిజీ, జక్కనని దొర, రవికుమార్ బోడపాటి, పవన్, దుర్గ పాల్్గనానిరు.

కుంటిమది్ద జయరాం రెడి్డ ఆధవారయుంలో 
ఇంటింటా జనసేన కారయుక్రమం

శతఘ్ని న్యాస్: అనుంతపురుం జిలలో జనసేన ఉపాధయాక్షులు లయర్ 
కుుంటిమదిదే జయరాుం రడి్డ ఆధవారయాుంల్ ఇుంటిుంట్ జనసేన కారయాక్రముం 
ద్వారా అనుంతపురుం నియోజకవర్గుంల్ రైలేవా సేటీషన్ రోడు్డ నుందు క్రియాశీలక 
సభుయాలన కలిసి వార్ ఇుంటికి వెళ్లో క్రియాశీలక సభయాతవా కిటలో అుందజేస్తా, 
జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఏ ఆశయ సాధన కోసమైతే జనసేన 
పార్టీని సా్థప్ుంచారో ఆ ఆశయాలన వివర్స్తా ప్రజలతో మమేకమై సా్థనిక 
సమసయాలు తెలుసుకొని జనసేన పార్టీ ఆవశయాకతన తెలియజేయడమైనది.ఈ 

కారయాక్రముంల్ అనుంతపురుం జిలలో జనసేన ఉపాధయాక్షులు లయర్ కుుంటిమదిదే జయరాుం రడి్డ, భవాన్ నగర్ ముంజునాథ్, వెుంకట్ద్ నాయక్, హేముంత్ నాయక్, పురుషోతతాుం నాయక్ , 
పోతురాజుల అశోక్, పబి్శెటిటీ ముంజునాథ్, ప్రవీణ్ కుమార్, నారాయణ నాయక్, ముసాతాక్ మర్యు జనసేన నాయకులు కారయాకరతాలు పెదదే ఎతుతాన పాల్్గనానిరు.

సామానయుడి మీద సిరివెళలు వైస్పీ నాయకుల రౌడీయిజం
శతఘ్ని న్యాస్: ఆళళిగడ్డ జనసేన పార్టీ కారాయాలయుంల్ ఆళళిగడ్డ జనసేన నాయకులు మైలేర్ మలలోయయా మీడియాతో మాట్లోడుతూ 
శుక్రవారుం సిర్వెళలో పసుల పేటల్ జర్గిన సుంఘటనన, జనసేన నాయకులు సిర్వెళలోల్ అభివృదిధా అడు్డపడుతునానిరని అలజడి 
సృషటీసుతానానిరని వైసీపీ నాయకుల మాటలన తీవ్రుంగా ఖుండిుంచారు. సిర్వెళలోల్ పసుల్ పేటల్ జెసిబితో డ్రైనేజీ కాలువ 
మరమమాతులు చేసుతానని వైసీపీ ఎుంపీపీ వసీుం నాయక్, వైసీపీ పార్టీకి చెుందిన పసుల పులలోయయా కుమారులు దీవనని, ప్రవీణ్ కుమార్ 
వార్ మధయా జర్గిన గడవలన సిర్వెళలో ముండల జనసేన నాయకులు మీద నిుందిుంచడానికి తీవ్రుంగా ఖుండిుంచారు. సిర్వెళలో ఎుంపీపీ 
వసీుం నాయక్ చేసిన ద్డిల్ గాయపడిన పశువుల దీవెన ప్రవీణ్ కుమార్ లన మానవతవాుంతో పరామర్్శుంచడానికి వెళ్లోన జనసేన నాయకులు పసుల నరేుంద్ర యాదవ్ వెళ్లోరని 
అక్రముంగా, అనాయాయుంగా జనసేన నాయకుల మీద పార్టీ మీద నిుందిుంచడానికి తీవ్రుంగా ఖుండిుంచారు. వైసీపీ ఎుంపీపీ మీద ద్డి జర్గిుందని ఆళళిగడ్డ గవరనిమెుంట్ హాసి్పటల్ ల్ 
ఎమెమాలీసీ సర్టీఫకట్ డాకటీరలోన కోరగా గాయాలు లేకునాని ఎమెమాలీసీ సర్టీఫకట్ ఇవవాలేమని డాకటీరులో చెప్పడుం నిజుం కాద్? ఎుంపీపీ ద్డి చేసిన కుటుంబ సభుయాలన భయపెటిటీ ర్వర్సీ 
కసు పెడత్ము మీ అబా్యి ఉద్యాగుం పోతుుంది కనక మీరు ఎలుంటి కసు నమోదు చేయవదదేని మాట్లోడిుంది నిజుం కాద్? గతుంల్ సిర్వెళలోల్నే ఇసుక ట్రాకటీర్ ఆపారు అని వైసీపీ 
నాయకులు ఏకత్టిక తన అనచరులతో ఆశా జిరాక్సీ అనే షపుపై జిరాక్సీ మిషనలో కుంపూయాటరులో సుంబుంధిత వసుతావులన ధవాుంసుం చేయడుం వాసతావుం కాద్? అద్ షప్ కు సుంబుంధిుంచిన 
వార్ ఇుంటిల్ని సామాగ్రిని మైనార్టీ మహిళలు ఉనానిరని కూడా చూడకుుండా ఇుంటిల్కి జరబడి ఇుంటి వసుతావులన ధవాుంసుం చేరడుం చేయడుం నిజుం కాద్? పని ప్రశనిుంచారు. మీరు 
చేసే మేడిపుండు( మేడిపుండు చూడు మేలిమైనుండు పొటటీ విప్్ప చూడు చూడు పురుగులు ఉుండు) ఇలుంటి పనలు సిర్వెళలో గ్రామ ప్రజలు గమనిస్తానే ఉనానిరని, ఎనిని రోజులు నిజాలన 
అబద్ధాలు చేస్తా, అబద్ధాలు నిజాలు చేసుకుుంట్ వెళ్తారో అని సిర్వెళలో ప్రజలు గమనిస్తానే ఉనానిరని, సిర్వెళలోల్ వైసీపీ నాయకులన ప్రజలు ఎననికుననిది ప్రజా సమసయాలు తీరచుడానికి, 
అభివృదిధా చేయడానికని, మిమమాలిని ఎననికునని ప్రజల మీద ద్డి చేయడానికి కాదని, రౌడ్లు, గుుండాలలోగా ప్రవర్తాసుతాననిది అధికార మదుంతో పోలీసు వయావస్థన చేతిల్కి తీసుకొని జనసేన 
నాయకుల మీద ద్డులు చేసాతాుం, అక్రముంగా కసులు పెడత్మని బెదిర్సేతా భయపడట్నికి ఎవరు లేరని, వైసిప్ నాయకులు ఎనిని బెదిర్ుంపులు చేసినా, జనసేన నాయకులు మీద ద్డి 
చేసిన ప్రజా సమసయాల మీద ప్రజల తరఫున పోరాడత్మని తెలియజేశారు. జనసేన నాయకులు అభివృదిధాని కోరుకునే వయాకుతాలే తప్ప అడు్డపడే వాళళిుం కాదని వైసీపీ నాయకుల అభివృదిధా 
చేయలేక జనసేన నాయకుల నాయకులన నిుందిుంచడానిని తీవ్రుంగా ఖుండిుంచారు.ఈ కారయాక్రముంల్ జనసేన నాయకులు పసుల నరేుంద్ర యాదవ్, రాచుంశెటిటీ వెుంకటసుబ్యయా, 
బావికాడి గుర్రప్ప, నయమత్ ఖాన్, సజజుల నాగేుంద్ర, దూలుం చైతనయా పాల్్గనానిరు.

ఉతతురాంధ్ర నండి పవన్ కళ్యుణ్ కి 
పట్ంకట్ందుకు సిద్ం: ముక్క శ్రీనివస్

శతఘ్ని న్యాస్: ఎనానిరై జనసేన నాయకులు వేణు ఆధవారయాుంల్ రాజేష్ అదయాక్షతన శనివారుం 
ఉతతారాుంధ్ర జనసేన నాయకులు ముక్క శ్రీనివాస్ తో జూమ్ సమావేశుం నిరవాహిుంచడుం 
జర్గిుంది. ఈ సమావేశుంల్ వివిధ ద్శాల నుండి ఎనానిరై జనసేన నాయకులు పాల్్గని వారు 
అడిగిన ప్రశనిలకు ముక్క శ్రీనివాస్ సమాధానమివవాడుం జర్గిుంది. ఈ సుందర్ుంగా ముక్క 
శ్రీనివాస్ మాట్లోడుతూ ఉతతారాుంధ్రల్ జనసేనకి గ్రాఫ్ బాగా పెర్గిుందని ఉతతారాుంధ్ర నుండి 
పవన్ కళ్యాణ్ కి పటటీుంకటేటీుందుకు సిదధాుంగా ఉనానిరని, ఉతతారాుంధ్రల్ కరుడుగటిటీన జనసైనికులు 
ఉనానిరని తెలిపారు. జనసేన పార్టీకి ఎనానిరైలు చేసుతానని సేవలు అభినుందన్యమని ఈ 
సుందర్ుంగా ఎనానిరై జనసేన నాయకులకు ధనయావాదములు తెలిపారు. జనసైనికుల మీద 
అనాయాయుంగా కసులు పెడుతునానిరని, ఎనిని కసులు పెటిటీనా భయపడేది లేదని, ద్నికైనా 
మేము సిదధాుంగా ఉనానిమని తెలిపారు. ఇచిచున హామీలన నెరవేరచునుందుకు ప్రజలుందరూ 
బయటికి వచిచు ప్రశనిుంచాలని వార్ని చైతనయాపరుసుతానానిమని తెలుపుతునానిమని తెలిపారు. 
రాననని ఎనినికలల్ పవన్ కళ్యాణ్ గెలిసేతా ఆుంధ్రప్రద్శ్ ససయాశాయామలుం అవుతుుందని తెలిపారు. 
బీజేప్తో జనసేనకు సతసీుంబుంధాలునానియని, ఇది చెడుకి ముంచికి మదయా జరుగుతునని 

యుదధామని తెలిపారు. ముక్క శ్రీనివాస్ ని తపు్పగా చూప్ుంచేుందుకు మాత్రమే ఆయన ఇుంటిపై వైసిప్ నాయకులు ద్డికి ప్రయతినిుంచారని అయితే వార్ ప్రయతనిుం ఫలిుంచనివవాలేదని 
తెలిపారు. నియోజకవర్గ సా్థయిల్ ఉనని ఓటలోన జాగ్రతతాగా పర్శీలిుంచ్కోవాలని తెలియజేసుతానానిమని తెలిపారు. ఇటీవల విశాఖల్ జర్గిన అరసుటీలల్ జనసేన నాయకులన ఇబ్ుంది 
పెట్టీరని, ఎనిని ఇబ్ుందులు పెటిటీనా జనసేన నాయకులు సమయామనుం పాటిుంచారని తెలిపారు. భవిషయాతుతాల్ చినాని పెద్దే త్రతమయాుం లేకుుండా నాయకుల మదయా మనస్పరధాలు లేకుుండా 
అుందరూ కలిసి పోరాడితే ఖచిచుతుంగా విజయుం సాధిసాతామని తెలిపారు. జగన్ కి నిజుంగా ఉతతారాుంధ్రమీద ప్రేమ ఉుంటే శ్రీకాకుళ్నిని రాజధానిగా చేయాలని, అపుడు వలసలన 
అర్కటటీవచచుని తెలిపారు. ఉతతారాుంధ్రపై కపట ప్రేమని ప్రజలు నమమారని తెలిపారు. బూత్ మేనేజెమాుంట్ మీద శ్రదధా పెట్టీలని తెలిపారు. సమయుం సుందర్ుం చూసి జనసేనల్ బలమైన 
నాయకులు చేరడానికి సిదధాుంగా ఉనానిరని తెలిపారు. మారు్ప మొదలయియాుందని తెలిపారు. ప్రజలు కూడా బాయాలెట్ తో ఈ ప్రభుత్వానికి తగిన బ్దిధా చెపాతారని తెలిపారు.
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వీరనారి ఝానిసీ లక్ష్మిబాయి జయంతి
శతఘ్ని న్యాస్: హైదరాబాద్: వీరనార్ ఝానిసీ లక్ష్మీ భాయ్ 194వ జయుంతి సుందర్ుంగా 
జనసేన పార్టీ కుంద్ర కారాయాలయుం హైదరాబాద్ నుందు ఘనుంగా నిరవాహిుంచారు. తొలుత పార్టీ 
అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఝానిసీ లక్ష్మీ భాయ్ చిత్రపట్నికి పూల మాల వేసి అుంజలి ఘటిుంచారు. 
ఆమె స్ఫూర్తాని మన పార్టీ వీర మహిళలు పుణికి పుచ్చుకోవాలని పవన్ అనానిరు. అనుంతరుం 
అమలపురుంపారలోమెుంట్ నియోజకవర్గుం ఇుంచార్జు డి ఎమ్ ఆర్ శేఖర్, మాజీ మునిసీపల్ చైరమాన్ 
యాళళినాగ సతీష్, సలది రమణ, ఆర్.డి.యస్.ప్రసాద్, వాకపలిలో వేుంకటేశవార రావు, పోలిశెటిటీ 
కనాని, నలలో వేుంకటేశవార రావు, అలలోడ రవి, సతితా చినాని, జుంగా ల్వరాజు, నిమమాకాయల సాయి, 
పెదమలులో మణికుంఠ తదితరులు కూడా అుంజలి ఘటిుంచారు.

ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయికి నివళ్లరిపోంచిన దారం అనిత
శతఘ్ని న్యాస్: మదనపలిలో: జనసేన పార్టీ చితూతారు జిలలో ప్రధాన కారయాదర్్శ ద్రుం అనిత మాట్లోడుతూ నేడు అసమాన ధీశాలి, అపూరవా 
యుదదేనిపుణురాలు, మేధా శకితా సుంపననిరాలు, సావాతుంత్రయా సేనాని, ఝాన్సీరాణి లక్ష్మీబాయి 194వ జయుంతి. ఆమె స్ఫూర్తాతో జనసేన పార్టీ 
అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు వీర మహిళ్ విభాగుం సా్థపన చేసిన సుంగతి మనుందర్కీ విదితమే ఆ స్ఫూర్తాని కొనసాగిస్తా.. ఆ వీర 
నార్శరోమణి జయుంతిని తెలుగు రాష్రేల్లో ఘనుంగా నిరవాహిద్దేుం. జనసేన వీర మహిళ్శకితాని ఎలుగెతితా చాటద్ుం. మహిళ్శకితాని చైతనయా 
పర్చేుందుకు ఈ ఉతసీవుం ఒక సదవకాశుం. మన పార్టీ అధయాక్షులు జన హృదయ నేత, జనసేనాని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ ఆశయాదరా్శలన ప్రజల్లోకి తీసుకువెళలో దిశగా, వారు మహిళలకు 
ఇచేచు గౌరవుం, ప్రాముఖయాతన ప్రజలకు తెలిసే విధుంగా ఈ ఉతసీవానిని జర్ప్ పార్టీని మర్ుంత పటిషటీపర్చేుందుకు మనవుంతుగా కృష చేద్దేుం అని అనానిరు.

ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయికి పిఠాపురం జనసేన వీరమహిళల 
ఘననివళ్లు

శతఘ్ని న్యాస్: ప్ఠాపురుం నియోజకవర్గుం: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆద్శానసారుం, ఉభయగోద్వర్ 
జిలలోల జనసేన పార్టీ ర్జనల్ కోఆర్్డనేటర్ చలలో లక్ష్మి ఆహావానుం మేరకు ప్ఠాపురుం పటటీణుంల్ ఉమమాడి 
తూరు్పగోద్వర్ జిలలోల జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి శ్రీమతి శర్ష ఆధవారయాుంల్, నియోజకవర్గ జనసేన 
నాయకులు ఊట ఆదివిష్్ణ (నాని బాబ్) సమక్షుంల్ నియోజకవర్గ వీర మహిళలలతో అతయాుంత ఘనుంగా 
ఝాన్సీ రాణి లక్ష్మీ బాయి జయుంతోతసీవాలన నిరవాహిుంచడుం జర్గినది. ఈ సుందర్ుంగా ఝాన్సీ రాణి 
పోరాటపటిమన గురుతా చేస్తా అతివలు ఆతమావిశావాసుంతో ఈ సమాజుంల్ ఏర్పడుతునని సుంఘర్షణన 
అధిగమిుంచి అుందర్కీ ఆదర్శుంగా నిలవాలని తోలేటి శర్ష వాయాఖాయానిుంచారు. నియోజవర్గ జనసేన 
నాయకులు ఊట నానిబాబ్ మాట్లోడుతూ జనసేన వీరమహిళలు అబలలు కాదని నరనరాన పవన్ కళ్యాణ్ 

గార్ భావజాలనిని నిుంపుకునని శారూదేల వాహినలు అని అధికార మద్ుంధకారుంతో పర్హాసుం చేసేవార్కి తగిన గుణపాఠుం చెప్్ప రాబోయ జనరల్ ఎలక్షన్ ల్ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ని 
గెలిప్ుంచ్కుని సీఎుం చేసే విపలోవ జోయాతులు వీరేనని తెలియజేశారు. ఈ కారయాక్రముంల్ 50 ముంది నియోజకవర్గ వీర మహిళలతో పాటగా గుంజి గోవిుందరాజు, బర్రా విజయ్ పాల్్గని 
ఝాన్సీ రాణి లక్ష్మీబాయి కీర్తా.. జనసేన వీర మహిళలకు స్ఫూర్తా.. అని నినాద్లు ఇస్తా వీరనానికి ఘనమైన నివాళ్లు అర్్పుంచారు.

పితాని రామున పరామరి్శంచిన పంతం నానాజీ
శతఘ్ని న్యాస్: కాకినాడ: ప్తృవియోగుంతో బాధ పడుతునని ఎర్రబాట ఎడిటిర్, 
మాజీ ఎుంపీటీసీ ప్త్ని రాము ని శనివారుం కాకినాడల్ వార్ నివాస గృహానికి వెళ్ళి 
పరామర్్శుంచిన జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభుయాలు, కాకినాడ రూరల్ ఇుంచార్జు పుంతుం నానాజీ.

మంచి న్టి సమసయు పరిష్కరించాలి: జనసేన 
వినతి పత్రం

శతఘ్ని న్యాస్: శుంగనమల నియోజకవర్గుం, బ్క్కరాయసముద్రుం ముండలుం, జనచైతనయా 
కాలనిల్ న్టి సమసయా ఎకు్కవగా ఉుండటుం వలలో జనచైతనయా కాలని పర్ధిల్ ఉనని గ్రామ 
సచివాలయుం వి.ఆర్.ఓ కు అలగే బ్క్కరాయసముద్రుం పుంచాయతీ కారాయాలయుంల్ 
అధికారులకు న్టి సమసయా పై అర్జు ఇవవాడుం జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రముంల్ జనసేన పార్టీ 
ముండల కమిటీ సభుయాలు. అరటి త్హిర్, షేక్ ఆర్ఫ్, షేక్ ఖాజా హుసేసీన్, సద్ధాుం ఖాన్, 
షేక్ ద్వూద్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

నెలిలుమరలులో ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి జయంతి వేడుకలు
శతఘ్ని న్యాస్: నెలిలోమరలో ముండలుంల్ గల స్్కల్ నుందు ప్లలోలచే ఝాన్సీ రాణి గార్్క 
నివాళ్లు అర్్పుంచి, పూలమాల వేసి.. ప్లలోలకు చాకలోట్సీ, బిసే్కట్సీ పుంచి.. పుండగ 
వాత్వరణుం నెలకొల్పడుం జర్గిుంది. ఝాన్సీ రాణి తెగువ దైరయాుం స్ఫూర్తాగా తీసుకువాలని 
ప్లలోలకు చేప్పడుం జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రముంల్ ఝాన్సీ వీర మహిళ్ విభాగుం ర్జనల్ 
కో ఆర్్డనేటర్ తుమిమా లక్ష్మి రాజ్ పాల్్గనానిరు.

ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయ్ కు ఘననివళి
శతఘ్ని న్యాస్: 
త్ డే ప లి లో గూ డె ుం , 
జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యాణ్ ఆద్శాల 
మేరకు, త్డేపలిలోగూడెుం 
నియోజకవర్గ జనసేన పర్టీ 
ఇుంచార్జు బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ 

స్చన మేరకు వీర మహిళ విభాగ స్ర్తా నాయకురాలు ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయ్ జయుంతి 
సుందర్ుంగా త్డేపలిలోగూడెుం పటటీణుంల్ మురళ్ధర్ అపారటీష్ముంట్ ల్ జనసేన వీరమహిళలు 
ఉభయగోద్వర్ జిలలో ర్జినల్ కోఆర్్డనేటర్ మధులత కసిరడి్డ ఆధవారయాుంల్ ఝాన్సీ 
లక్ష్మీబాయ్ జయుంతి వేడుకలు ఘనుంగా నిరవాహిుంచడుం జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రముంల్ 
జనసేన వీర మహిళలు పాల్్గనడుం జర్గిుంది.

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


ఆదివారం, 20 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వీరనారి ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి జయంతి వేడుకలు
శతఘ్ని న్యాస్: విజయవాడ వెస్టీ: ఆుంగేలోయుల ఆధిపత్యానిని, దురాక్రమణన ధిక్కర్ుంచిన సామ్రాజిఞా, ఆశయ సాధనకు 
ఆయుధానిని చేపటిటీ అలుపెరుగక పోరాడిన ధీశాలి, అనబుంధాలకు నెలవైన మాతృమూర్తా ఝాన్సీ రాజయా సారధి రాణీ 
లక్ష్మీ బాయి 194 వ జయుంతి వేడుకలన ఘనుంగా జనసేన పార్టీ విజయవాడ పశచుమ నియోజకవర్గ కారాయాలయుంల్ 
వీర మహిళలు నిరవాహిుంచారు. ఈ సుందర్ుంగా వీర మహిళలు మాట్లోడుతూ ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి మహిళలుందర్కీ 
ఆదర్శమని ఆమె స్ఫూర్తాని నిుంపుకొని ముుందుకు సాగాలని, ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి ని ఆదర్శుంగా తీసుకొని ప్రతి మహిళ 
అనాయాయానిని ఎదిర్ుంచాలని, వైఎస్ఆర్ సీపీ ప్రభుతవాుంల్ మహిళలపై ద్డులు పెర్గాయని, మహిళలకు రక్షణ 
కరువైుందని ప్రభుతవాుంల్ మహిళలు అనాయాయానిని ప్రశనిసేతా వార్పై ఎసీసీ, ఎసీటీ అట్రాసిటీ కసులు నమోదు చేసుతానానిరని, 
మహిళ్ సాధికారత పవన్ కళ్యాణ్ గార్ వలేలో సాధయామవుతుుందని, జనసేన పార్టీ వీర మహిళలకు పెదదేపీట వేసుతాుందని, 

రాబోయ రోజుల్లో ఒకొ్కక్క మహిళ ఒక లక్ష్మీ ఝాన్సీ బాయ్ అయియా వైఎస్ఆర్సీప్ కి తగిన ర్తిల్ బ్దిధా చెప్్ప ఇుంట్లో కూరోచు పెడత్రని అనానిరు ఈ కారయాక్రముంల్ ఆలమూరు శ్రీద్వి, 
నగర ప్రధాన కారయాదర్్శ ముబీనా, సుంయుకతా కారయాదర్్శ విజయ్ కుమార్, పాల రజిని, అమమావార్ ధార్మాక సేవ ముండలి కమిటీ సభుయాలు రేవడి రమాద్వి, సుజాత, శర్ష, అకాతార్ ఉనినిసా, 
తదితరులు పాల్్గనానిరు.

వీరనారి ఝానిసీ లక్ష్మిబాయికి పాలకొలులు జనసేన 
వీరమహిళల ఘననివళ్లు

శతఘ్ని న్యాస్: పాలకొలులో నియోజకవర్గుం వీర మహిళ్ విభాగుం ఝాన్సీ రాణి లక్ష్మీబాయి194వ జయుంతి 
సుందర్ుంగా ఝాన్సీ రాణి లక్ష్మీబాయికి ఘన నివాళ్లు అర్్పుంచారు. ఈ సుందర్ుంగా ఋఇయ మాట్లోడుతూ.. 
ద్శ ప్రజలపై తెలలోదొరల దమనకాుండకు వయాతిరేకుంగా వీరోచితుంగా పోరాటుం సాగిుంచి ఆత్మార్పణుం చేసిన 
దిశాలి ఝాన్సీ రాణి అని తెలుపుతూ పవన్ కళ్యాణ్ మహిళ్ సాధికారతకు, రాజకీయాలల్ మహిళల 
ప్రాధానయాతకు కృష చేసుతానానిరని తెలియజేశారు. వైసీపీ ప్రభుతవాుంల్ మహిళలపై ద్డులు పెర్గాయని, 
మహిళలకు రక్షణ కరువైుందని ప్రభుతవాుంల్ మహిళలు అనాయాయానిని ప్రశనిసేతా వార్పై ఎసీసీ, ఎసీటీ అట్రాసిటీ 
కసులు నమోదు చేసుతానానిరని, మహిళ్ సాధికారత పవన్ కళ్యాణ్ వలేలో సాధయామవుతుుందని, జనసేనపార్టీ 
వీర మహిళలకు పెదదేపీట వేసుతాుందని అనానిరు. ఈ కారయాక్రముంల్ భాగుంగా ర్యా, భవాని, పదమాజ, షేక్ 
వలిలోయా, ఝాన్సీ, పారవాతి పాల్్గనానిరు.

వీరనారి ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి జయంతి వేడుకలు
శతఘ్ని న్యాస్: శృుంగవరపుకోట నియోజకవర్గుం: భారత తొలి సావాతుంత్ర సమర 
యోధురాలు ఝాన్సీ లక్ష్మిబాయి జయుంతిని పురస్కర్ుంచ్కొని శృుంగవరపుకోట 
నియోజకవర్గుం, లక్కవరపుకోట ముండలుం, ద్సులులోపాలెుం గ్రామానికి చెుందిన 
వీరమహిళ్ విభాగుంల్ క్రియాశలక పాత్ర పోషసుతానని సగుబిుండి వెుంకట లక్ష్మి తన 
నివాసుం వదదే అుందర్న్ ప్లిచి జయుంతి కారయాక్రముం ఘనుంగా నిరవాహిుంచటుం జర్గిుంది.

రాజం జనసేన ఆధవారయుంలో ఝాన్సీ 
లక్ష్మీబాయి జయంతి వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: రాజాుం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఆఫీసుల్ జనసేన నాయకులు 
ఎనిని రాజు ఆధవారయాుంల్ అసమాన ధీశాలి, అపూరవా యుదదేనిపుణురాలు, మేధా శకితా 
సుంపననిరాలు, సావాతుంత్రయా సేనాని, ఝాన్సీరాణి లక్ష్మీబాయి జయుంతి వేడుకలు 
ఘనుంగా నిరవాహిుంచడుం జర్గిుంది. ఈ వేడుకల్ ఎనిని రాజుతోపాట జనసైనికులు, వీర 
మహిళలు పాల్్గనానిరు.

ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయికి పిఠాపురం జనసేన 
ఘననివళ్లు

శతఘ్ని న్యాస్: పాలకొుండ 
నియోజకవర్గుం, జనసేన 
పార్టీ తరుపున శనివారుం 
ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి జయుంతి 
సుందర్ుంగా ఘన నివాళ్ 
అర్్పుంచడుం జర్గిుంది. 
ఈ సుందర్ుంగా జనసేన 
జాన్ మాట్లోడుతూ ఝాన్సీ 
లక్ష్మీబాయి అుంటే మహారాణి, 
మహా యోధురాలు మణికర్్ణక, 

వీరనార్ అయిన ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయికి జయుంతి శుభాకాుంక్షలు తెలియజేశారు. అలుంటి 
మహిళలు మా జనసేన పార్టీల్ ప్రజలు కోసుం ఎుంతోముంది ఆమెన ఆదర్శుంగా జనసేన 
పార్టీల్ ఉనానిరు అని జనసేన జాన్ చెప్పడుం జర్గిుంది. మతసీ.పుుండర్కుం మాట్లోడుతూ 
జనసేన పార్టీల్ ఉుండే మహిళ నాయుకులుకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వీరమహిళలు అనే 
బిరదు ఇవవాడుం ఎుంతో గప్ప విషయుం అని ఈ సుందర్ుంగా తెలియజేసుకుుంటనానిుం. 
గప్ప పోరాట స్ఫూర్తా గల మహిళ నాయుకులు మా జనసేన పార్టీల్ ఉుండటుం 
గప్పతనుం అని చెప్పడుం జర్గిుంది. ఈ యొక్క కారయాక్రముంల్ జనసేన పార్టీ వీరఘటటీుం 
ముండలుం జనసేన నాయుకులు కరనిన.సాయి పవన్, వావిలపలిలో. బ్షన్, బొమామాళ్, 
వినోద్ పాల్్గనానిరు.

గ్రిసేన జనసేన- జనం వద్దకు- జనసేన 35వ రోజు
శతఘ్ని న్యాస్: పాలకొుండ 
నియోజకవర్గుం, జనసేన 
పార్టీ తరుపున శనివారుం 
ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి జయుంతి 
సుందర్ుంగా ఘన నివాళ్ 
అర్్పుంచడుం జర్గిుంది. 
ఈ సుందర్ుంగా జనసేన 
జాన్ మాట్లోడుతూ ఝాన్సీ 

లక్ష్మీబాయి అుంటే మహారాణి, మహా యోధురాలు మణికర్్ణక, వీరనార్ అయిన ఝాన్సీ 
లక్ష్మీబాయికి జయుంతి శుభాకాుంక్షలు తెలియజేశారు. అలుంటి మహిళలు మా జనసేన 
పార్టీల్ ప్రజలు కోసుం ఎుంతోముంది ఆమెన ఆదర్శుంగా జనసేన పార్టీల్ ఉనానిరు అని 
జనసేన జాన్ చెప్పడుం జర్గిుంది. మతసీ.పుుండర్కుం మాట్లోడుతూ జనసేన పార్టీల్ ఉుండే 
మహిళ నాయుకులుకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వీరమహిళలు అనే బిరదు ఇవవాడుం ఎుంతో 
గప్ప విషయుం అని ఈ సుందర్ుంగా తెలియజేసుకుుంటనానిుం. గప్ప పోరాట స్ఫూర్తా గల 
మహిళ నాయుకులు మా జనసేన పార్టీల్ ఉుండటుం గప్పతనుం అని చెప్పడుం జర్గిుంది. 
ఈ యొక్క కారయాక్రముంల్ జనసేన పార్టీ వీరఘటటీుం ముండలుం జనసేన నాయుకులు 
కరనిన.సాయి పవన్, వావిలపలిలో. బ్షన్, బొమామాళ్, వినోద్ పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయికి జనసేన వీరమహిళల 
ఘననివళ్లు

శతఘ్ని న్యాస్:  కాకినాడ సిటీ జనసేన పార్టీ ఆఫీసుల్ ఇనాచుర్జు పీఏసీ సభుయాలు ముత్తా 
శశధర్ ఆద్శాల మేరకు, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలకు అనగుణుంగా 
నడుస్తా ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి 194 వ జయుంతి సుందర్ుంగా ద్రపు శర్ష ఆధవారయాుంల్ 

ఘనుంగా నివాళ్లు అర్్పుంచిన వీరమహిళలు జిలలో ఉపాధయాక్షురాలు సుుంకర కృష్ణవేణి, 
వీర మహిళలు, మాలతి, హైమావతి, భారతి, సుజాత మర్య దీప్తా కారయాక్రముంల్ 
పాల్్గనడుం జర్గిుంది.

ప్రతితుపాడు జనసేన 
ఆధవారయుంలో ఝాన్సీ 

లక్ష్మీబాయి జయంతి వేడుకలు
శతఘ్ని న్యాస్: ప్రతితాపాడు: ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి జయుంతి సుందర్ుంగా 
శనివారుం ప్రతితాపాడు నియోజకవర్గుం 47వ డివిజనోలో కార్్పరేటర్ 
యర్రుంశెటిటీ పద్మావతీ ఆధవారయాుంల్ గోరుంటలోల్ ఘనుంగా నిరవాహిుంచారు. 
ఈ సుందర్ుంగా ఆమె మాట్లోడుతూ ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి గార్ స్ఫూర్తా 

అుందర్కి ఆదర్శుం అని, ఆవిడ పోరాట పటిమని మహిళలు అుందరూ పునికి పుచ్చుకోవాలి అనానిరు. అలగే జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఝాన్సీ లక్ష్మి భాయ్ గార్ 
స్్పర్తాతో వీరామహిళ్ విభాగుం ఏరా్పట చేసారు అని అనానిరు. రాష్టుంల్ జరుగుతునని అరాచక పాలనన అుంతమొుందిుంచడుంల్ తమ వుంతుగా కృష చేసాతాుం అని చెపా్పరు. ఈ 
కారయాక్రముంల్ యర్రుంశెటిటీ దుర్గ, ఆలపాటి సాుంబ మర్యు వీరమహిళలు పాల్్గనానిరు.

ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి ధైరయు సాహసాలే జనసేనకు 
ఆదర్శం: ఆదాడ మోహనరావు

శతఘ్ని న్యాస్: విజయనగరుం: వీరవనిత, ధీరశాలి, సావాతుంత్రయా సమరయోధురాలు ఝాన్సీ 
లక్ష్మీబాయి జయుంతి సుందర్ుంగా జనసేన పార్టీ ఆదవారయాుంల్ శనివారుం ఉదయుం సా్థనిక 
బాలజి జుంక్షన్ వదదే అుంబేత్కర్ సామాజిక భవనుంల్ ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి చిత్రపట్నికి 
పూలమాల వేసి జనసేన నాయకులు నివాళ్లర్్పుంచారు. ఈ సుందర్ుంగా జనసేనపార్టీ 
సీనియర్ నాయకులు ఆద్డ మోహనరావు మాట్లోడుతూ ఆుంగేలోయుల పర్పాలనకు 
వయాతిరేకుంగా జర్గిన సావాతుంత్రయా సుంగ్రాముంల్ పాల్్గని వార్పై తిరుగుబాట చేసిన 
శూరురాలు, ధీరవనిత ఐన ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి ని న్తన రాజకీయాల్లో మారు్ప తెద్దేమని 
ఓ సుంకల్పుంతో పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన పార్టీని పెట్టీరని, ఇటవుంటి పార్టీల్ మహిళ్ 
విభాగానికి ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి లుంటి వీర వనితన ఆదర్శుంగా తీసుకొని, జనసేన పార్టీ 
ఝాన్సీ వీర మహిళ్ విభాగుం అని పెట్టీరని ఇటవుంటి వీర వనిత ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి న్ అుందరూ ఆదర్శుంగా తీసుకోవాలని అనానిరు. ఈ కారయాక్రముంల్ జనసేన పార్టీ నాయకులు 
రవితేజ, ఏరానిగుల చక్రవర్తా, కోయాయాన లక్షష్మణ్ యాదవ్, సలీమ్, కుందివలస సురేష్, ప్డుగు సతీష్, పత్రి సాయి, రఘు, రాజు, నాయుడు, త్యాడ రామకృష్ణరావు(బాలు) పాల్్గనానిరు.
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