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ప్రజా క్షేత్రంలో ధరై్రంగా పోరాడరండి
* జనసేన పార్టీకి వీర మహిళలే ప్రధాన బలం
* మహిళలకు జనసేన పార్టీ పూర్తి ప్రాధాన్యమిసతింది
* ఎన్నికల రణక్షేత్ంలోనూ మందండాలి
* విజయనగరంలో వీర మహిళలతో జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల 
మనోహర్ మాటామంతీ
శతఘ్ని నూ్యస్: మహిళలు అనుకుంటే ఏదైనా సాధంచగలరు.. వార్కి 
ఉనని ఓపిక, పట్టీదల అన్ర్వచనీయం. జనసేన పార్టీకి ప్రధాన బలం వీర 
మహిళలే. పవన్ కళ్్యణ్ గార్ ఆశయాలన్ అందిపుచ్చుకొన్, ఆయన కోసం 
న్త్యం క్షేత్సాథాయిలో న్జాయితీగా పన్చేసే వీర మహిళలకు జనసేన పార్టీ 
అన్ని రకాలుగా ప్రాధాన్యమిసతిందన్ జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల 
మనోహర్ గారు అనానిరు. ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్్ల పర్యటనలో భాగంగా 
గురువారం ఉదయం ఆయనను కలిసేందకు వచ్చున ఉతతిరంధ్ర జిల్్లల 
వీర మహిళలతో ప్రత్్యకంగా మాటా్లడారు. క్షేత్సాథాయి పర్స్థాతులను అడిగి 
తెలుసకునానిరు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ మనోహర్ గారు మాటా్లడుతూ “పార్టీ 
తలపెటేటీ ప్రతి కార్యక్రమంలోనూ వీర మహిళలు మందంటారు. వచేచు రోజులో్ల సైతం మహిళలకు పూర్తిసాథాయి ప్రాధాన్యం ఇవా్వలన్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు భావిసతినానిరు. 
జనసేన పార్టీన్ మందండి నడిపించాలిసిన బాధ్యత వీర మహిళలపై ఉంది. సాథాన్కంగా ఉండే సమస్యలను వీర మహిళలు గుర్తించాలి. ఆ సమస్యలు పర్ష్కారమయ్్యల్ 
ప్రణాళికాబద్ంగా, ప్రజాసా్వమ్య యుతంగా పోరడాలిసిన అవసరం ఉంది. కచ్చుతంగా పార్టీ నుంచ్ అన్ని విధాల సహకారం ఉంట్ంది. ఈ పోరటం మొదట కషటీంగా 
ఉనాని తర్వత ప్రజల మద్దతు కచ్చుతంగా ఉంట్ంది. మహిళలు చ్తతిశుది్తో కషటీపడిత్ కచ్చుతంగా పది మంది మద్దతు సమకూరుతుంది. ఈ ప్రభుత్వ తీరు మీద ప్రజలంతా 
తిరగబడడాన్కి స్ద్ంగా ఉనానిరు. వీర మహిళలు కచ్చుతంగా వార్న్ చైతన్యవంతం చేస్ ప్రజా సమస్యల మీద పోరడేల్ చూడండి. జనసేన పార్టీ బలం న్జాయతీ. ప్రజల 
సమస్యల మీద చాల్ సీర్యస్ గా దృష్టీ పెడతాం. అవి పూర్తిసాథాయిలో పర్ష్కారం అయ్్య వరకు వదిలి పెట్టీద్ద. నాయకత్వం అంటే పదిమందిన్ కలుపుకొన్ వెళి్ల ప్రజా 
సమస్యలను తీరచుడమే. ఎవరో మాకు సహకర్ంచడం లేద. మాకు ఏ కార్యక్రమం ఉనాని చెప్పడం లేద అంటూ అనుకోవద్ద” అనానిరు. సమావేశంలో పార్టీ రష్ట్ర ప్రధాన 
కార్యదర్శి శ్రీమతి పాలవలస యశస్్వ, వీర మహిళ ప్రాంతీయ సమన్వయకరతిలు శ్రీమతి తుమి్మ లక్ష్మీ రజ్, శ్రీమతి కిరణ్, శ్రీమతి నాగలక్ష్మి, శ్రీమతి శరణి, శ్రీమతి త్రివేణి, 
పార్టీ నేత శ్రీమతి లోకం నాగ మాధవి తదితరులు పాల్గొనానిరు.

* అమ్మా... నీ పోరాటం ఓ పాఠం
అధకార పార్టీ అదిలింపులకు ఆమె అదిర్పోలేద.. పోటీ నుంచ్ తపు్పకోవాలనని 
బెదిర్ంపులకు బెదిర్పోలేద. 65 ఏళ్ల వయస. అప్పటి వరకు ఎన్నికలో్ల ఓట్ 
వేయడం తప్ప పోటీ చేయడం అంటే ఏంటో తెలియన్ అమాయకత్వం. ఓట్ 
ఎల్ అడగాలో సర్గా తెలియన్ అయోమయం. ఇలు్ల గడవాలి అంటే కొడుకు 
వ్యవసాయమే దికుకా. ఇవనీని శ్రీమతి ఎచెచుర్ల పార్వతి గార్న్ అడుడుకోలేకపోయాయి. 
ఒకటే లక్ష్ం శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్న్ మఖ్యమంత్రిగా చూడాలి... ఒకటే మాట శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ గారు ప్రజల మన్ష్. అదే న్నాదం.. నమ్మకంతో ఆమె సాథాన్క సంసథాల 
ఎన్నికలో్ల చీపురుపలి్ల మండల జడి్పటీసీగా జనసేన పార్టీ తరఫున పోటీలో న్లిచారు. 
అధకార పార్టీ అండబలం, కండబలం, ఆర్్కబలం ఆమెను అడుడుకోలేకపోయాయి. 
ఎన్నికలో్ల ధైర్యంగా మందకు వెళ్్లరు. మండలంలో ప్రతి గ్రామం తిర్గారు. ప్రతి 
ఒకకార్న్ తనకు ఓట్ వేయాలన్ అడిగారు. జనసేన పార్టీ న్నాదాన్ని, స్దా్ంతాలను 

ప్రజలకు చెప్్ప ప్రయతనిం చేశారు. డబ్బులు ఇసాతిమన్ వైసీపీ నాయకులు పెటిటీన ఆశలను దాట్కున్, జండా కడిత్ ఊరుకోం అనే హెచచుర్కలు బేఖాతరు చేస్తి శ్రీమతి 
పార్వతి ఎన్నికలు చేశారు. చీపురుపలి్ల ల్ంటి కీలకమైన రజకీయ నేపథ్యం ఉనని ప్రాంతంలో 65 ఏళ్ల పార్వతి 1000కిపైగా ఓట్్ల సాధంచారు. అప్పటి నుంచ్ నేటి వరకు 
శ్రీమతి పార్వతి ఇంటి మీద జనసేన జండా ఎగురుతూనే ఉంది. అప్పటో్ల ఆమెకు మద్దతు తెలిప్ందకు కూడా మందకు రన్ జనం ఇపు్పడు నువ్్వ గెలిసేతి బాగుండేది... ఈ 
సార్ నీకే ఓట్ వేసాతిం అన్ చెప్పడం శ్రీమతి పార్వతి నైతిక విజయం. ఈ 65 ఏళ్ల వీర మహిళ తన ఎన్నికల అనుభవాలను, తనకు ఎదరైన అవమానాలను, ఇబబుందలను 
జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గార్ మంద వివర్ంచారు. ఆమె తెగువకు, పోరట స్ఫూర్తి కి శ్రీ మనోహర్ గారు వినమ్ంగా నమసకార్ంచారు. ఎల్ంటి 
కషటీం వచ్చునా ధైర్యంగా పోటీలో న్లిచ్న శ్రీమతి పార్వతి గార్ పోరటం చాల్ గొప్పది అన్, ఇది జనసైన్కులు అందర్కీ ఒక స్ఫూర్తి పాఠం అన్ శ్రీ మనోహర్ గారు 
చెపా్పరు. అధకార పార్టీ నుంచ్ ఎల్ంటి సమస్య వచ్చునా జనసేన పార్టీ భరోసాగా న్లుసతిందన్ శ్రీమతి పార్వతికి శ్రీ మనోహర్ గారు హామీ ఇచాచురు.
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పరదాలు.. బారికేడ్లు .. పోలీసు బలగాల 
మధ్య తిరిగే వారిని నాయకుడ్ అనరు

*కడ వరకూ ప్రజాక్షేమాన్ని కోరుకునే వాడినే నాయకుడు అంటారు
* సీఎం వసతింటే ప్రజలను ఇబబుందల పాలేజేసతినానిరు

* అరచక కుట్ంబ పాలనపై పోరడిన చర్త్ జన సైన్కులదే
* చీపురుపలి్లలో జనసేన పక్షాన 65 ఏళ్ల మహిళ పోరటం మనందర్కీ స్ఫూర్తిదాయకం
* ఉతతిరంధ్రలో ప్రతి ఇంటిపై జనసేన జండా ఎగిరేల్ ప్రజా పోరటాలు చేయాలి
* చీపురుపలి్ల న్యోజకవరగొ సమీక్ సమావేశంలో పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్

శతఘ్ని నూ్యస్: కడ వరకూ ప్రజాక్షేమాన్ని కోరుకునే వార్న్ నాయకుడు అంటారు... పరదాల చాట్న, పోలీసల బలగాల 
సాయంతో ప్రజల మధ్యకు వచేచువార్న్ ఏమనాలో వార్ విజ్ఞతకే వదిలేసతినానిమన్ జనసేన పార్టీ రజకీయ వ్యవహారల 
కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు ప్ర్కానానిరు. మఖ్యమంత్రి పర్యటన సందర్ంగా నరసననిప్టలో వేల్ది 
మంది పోలీస బలగాలతో కర్ఫూష్ వాతావరణం సృష్టీంచారన్ మండిపడాడురు. బససిలు, ఆటోలు తిరగక ప్రజలు, 
విదా్యరుథాలు తీవ్ర ఇబబుందలు ఎదర్కానానిరన్ ఆగ్రహం వ్యకతిం చేశారు. జగన్ రెడిడు ప్రజలకు ఎనోని మద్దలు పెటిటీ, 

అధకారం సంపాదించారు.. ఇపు్పడు కనీసం వార్న్ దగగొరకు కూడా రన్వ్వడం లేద.. న్జమైన ప్రజా నాయకుడు అయిత్ 
ప్రజలే క్షేత్సాథాయిలో జగన్ రెడిడు వెననింటే ఉంటారన్, బార్కేడు్ల, పరదాలు అవసరం ఉండదన్ అనానిరు. పోలీస బలగాల మధ్య 
బార్కేడు్ల, పరదాలు వేసకొన్ తిర్గేవాళ్లన్ నాయకుడు అనరన్ చెపా్పరు. గురువారం ఉదయం ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్్ల 
చీపురుపలి్ల న్యోజకవరగొ జనసైన్కులు, వీర మహిళలతో సమీక్ సమావేశం న్ర్వహించారు. క్షేత్సాథాయిలో పార్టీ బలోప్తంపై 
దిశాన్రే్దశం చేశారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు మాటా్లడుతూ... “ఉతతిరంధ్ర అంటే కషటీపడే మనసతిత్వం. 
కుల్లు, మతాలు, ప్రాంతాలకు అతీతంగా ఆదరశివంతంగా జీవించాలనుకునే వ్యకితిత్వం. దేశాన్కి ఉపయోగపడాలనే ఆలోచన. 
అందకే ఈ ప్రాంతం నుంచ్ ఎకుకావ మంది యువత ఆర్్మ, పోలీస్ శాఖలో జాయిన్ అవ్వడాన్కి ఉతాసిహం చూపిసాతిరు. 
అల్ంటి ఉతతిరంధ్రను మూడు, నాలుగు కుట్ంబాలకు పర్మితం చేయడం అంటే అది దేశాన్కి అనా్యయం చేయడమే. 
ఈ ప్రాంతాన్కి చెందిన యువత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్న్ కలిస్నపు్పడు వాళ్్ల ఎపు్పడూ చెప్్పది ఒకకాటే ... ఈ ప్రాంతంలో 
జరుగుతునని అవినీతి, ప్రకృతి వనరుల దోపిడీ, వలసలు, ప్రభుత్వ ఆసతిల తాకట్టీ వంటి అంశాలపై వివర్సతింటారు. 
న్జాన్కి బొతసి, ఆయన కుట్ంబాన్ని ఎదర్కాన్ న్లబడింది జనసేన నాయకులు కాద జనసైన్కులు. వాళ్్ల తెగించ్ పార్టీ 

కోసం చ్వర్ వరకు న్లబడాడురు. చ్నని చ్నని విషయాలకు మనస్పర్లకు పోకుండా అందర్నీ కలుపుకొన్ వెళి్ల, ప్రజా పోరటాలు చేసేతి అడుడుకునే వారు ఎవరు ఉంటారు. మీరు ప్రజాక్షేమం 
కోసం చేసే ప్రతి కార్యక్రమాన్కి పార్టీ సహకర్సతింది. పోలీసల అక్రమ కేసలకు భయపడాలిసిన అవసరం ఏమీ లేద. నా్యయపరంగా పార్టీ మీకు అండగా న్లుసతింది.
* నాలుగు బా్యనరు్ల... మూడు పె్లకీసిలు కడిత్ నాయకులు అయిపోరు
సాథాన్క ఎన్నికలో్ల బెదిర్ంపులు...దాడులు... దౌరజేనా్యలు... నామినేషన్ విత్ డ్రా చేసకోవాలన్ ప్రలోభపెటటీడం ఇల్ ఎనోని చేస్నా ఈ ప్రాంతం 
నుంచ్ 23 మంది ధైర్యంగా న్లబడాడురు. ప్రజాసా్వమ్యంలో ఏకగ్రీవాలు సబబ్ కాదన్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ పిలుపు మేరకు చ్వర్ వరకు 
పోరడారు. మఖ్యంగా 65 ఏళ్ల పార్వతి గారు మన పార్టీ పక్షాన పోరడిన తీరు అందర్కీ స్ఫూర్తిదాయకం. ఎన్ని బెదిర్ంపులు, ప్రలోభాలు 
ఎదరైనా చీపురుపలి్ల జడి్పటీసీగా పోటీ చేస్ వెయి్య ఓట్్ల సాధంచ్ంది. ఒక సామాన్య కుట్ంబం నుంచ్ వచ్చున ఆమె అంత చేసేతి మనం ఇంకంత 
పార్టీ కోసం కషటీ పడాలి..? నాలుగు బా్యనరు్ల, మూడు ఫ్్లకీసిలు కటిటీ నేనే నాయకుడు అనుకుంటే పొరపాట్. పార్టీలో ఎవరు కొతతిగా చేర్నా 
మనస్ఫూర్తిగా ఆహా్వన్సాతిం. గౌరవిసాతిం. జిల్్ల అభివృది్ గుర్ంచ్ వాళ్లతో చర్చుసాతిం తప్ప.. సీట్ ఇసాతిం. న్యోజకవరగొం ఇంఛార్జేను చేసాతిమన్ 
చెప్్ప సంప్రదాయం జనసేన పార్టీలో లేద. మందగా ఒక జనసైన్కుడిగా పన్చేయమన్ మాత్మే చెబ్తాం. జన సైన్కుల ఉమ్మడి న్ర్ణయంతోనే 
మీ నాయకత్వం న్ర్ణయిసాతిం. సమాజంలో మారు్ప వచేచు విధంగా కషటీపడాలి తప్ప... సోషల్ మీడియాలో నాలుగు పోసటీలు పెటిటీ నేనే నాయకుడిన్ 
అంటే కుదరద.
* యువత రజకీయాలను కర్ర్ గా ఎంచ్కోవాలి
రజకీయాలో్ల ఓపిక, సహనం చాల్ అవసరం. అల్ ఉనని ప్రతి ఒకకార్కీ అవకాశం వసతింది. న్సా్వర్ంగా పన్చేసే ప్రతి జనసైన్కుడిన్ గుర్తించే 
బాధ్యత జనసేన తీసకుంట్ంది. ఎవరు మిమ్మలిని గుర్తించడం లేద అన్ అనుకోకండి. మీరు ప్రజల కోసం ప్రజల తరఫున చేసే ప్రతి పన్న్ పార్టీ 
గుర్తిసతింది. అల్ంటి నాయకతా్వన్ని తయారు చేయడమే శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ లక్ష్ం. అందలో ఎల్ంటి అనుమానాలకు తావ్లేద. యువత 
కూడా రజకీయాలను కర్ర్ గా ఎంచ్కోవాలి. గ్రామాలు, వారుడులు తిరగాలి. సాథాన్క సమస్యలపై అవగాహన తెచ్చుకోవాలి. మీ దగగొర సమాచారం 
ఉంటే ఆ సమస్య పట్ల ఇంకా బలంగా పోరటం చేయగలుగుతారు. అన్ని విషయాల మీద అవగాహన పెంచ్కోవడం నేరుచుకోండి. జిల్్లను చాల్ 
సమస్యలు వేధసతినానియి. ప్రకృతి వనరుల దోపిడి జరుగుతోంది. తాగునీటి సమస్య వేధసోతింది. పర్యటకాన్ని చంప్శారు. వీటన్నింటిపై బలంగా 
పోరటం చేయండి. ప్రజా సమస్యలపై న్త్యం పోరడే పార్టీగా జనసేన పార్టీకి ప్రు ఉంది. అదే పంథాలో మందకు సాగండి. జనసేన జండా 
ప్రతి ఇంటిపై ఎగిరేల్... ప్రతి సందలో కన్పించేల్ మనం మందకళ్్లలి” అనానిరు.
* చూపునకు నోచ్కోన్ వ్యకితికి జనసేన భరోసా
ప్రభుత్వ న్బంధనల ప్రుతో పింఛను సైతం న్లిపివేస్న అంధ దివా్యంగుడికి శ్రీ మనోహర్ గారు భరోసాన్చాచురు. 100 శాతం అంధత్వం ఉననిట్్ల సదరం ధ్రువపత్ం ఇచ్చునా, 
న్బంధనల సాకుతో చీపురుపలి్లకి చెందిన శ్రీ అల్్లడ శ్రీన్వాసరవ్ అనే యువకుడు తనకు ప్రభుత్వ ఫంచను న్లిపివేస్నట్్ల శ్రీ మనోహర్ గార్ దృష్టీకి తీసకువచాచురు. స్పందించ్న శ్రీ 
మనోహర్ గారు పింఛను పునరుద్ర్ంచే వరకు జనసేన పార్టీ ప్రతినెల్ ర్.5 వేలు ఆర్థాక సహాయం చేసతిందన్ హామీ ఇచాచురు.
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పాలన చేతకాని వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి అయితే ఎలా ఉంటందో 
రాష్ట్ర ప్రజలకు అర్ధమవుతంది
* ప్రజల సమస్యలను వినే నాధుడే కరువ్
* భయపడుతూ బటను్ల నొకుకాతూ కాలం గడిప్సతినని మఖ్యమంత్రి
* మీడియా మందకు వచ్చు మాటా్లడే ధైర్యం కూడా లేద
* మతసిష్కారులకు అండగా జనసేన ఉంట్ంది
* ఉదా్దనం సమస్యను ప్రపంచాన్కి తెలియజపి్పంది శ్రీ పవన్ కళ్్యణే
* డి.మతసిష్లేశం గ్రామంలో మీడియాతో మాటా్లడిన జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ 
నాదండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని నూ్యస్: ‘బటన్ నొకుకాతూ బ్రహా్మండం చేశానన్ భ్రమపడుతూ... ప్రజలో్లకి 
రవడాన్కి న్త్యం భయపడుతూ పాలన చేసతినని ఈ మఖ్యమంత్రి క్షేత్సాథాయిలోకి 
వసేతి ప్రజలు పడుతునని బాధలు అరథామవ్తాయి. మఖ్యమంత్రి ప్రజలో్లకి రవడాన్కి 

ఎందకు భయపడుతునానిరు.. ఎవర్న్ చూస్ భయపడుతునానిరు..? ప్రజల సమస్యలు క్షేత్సాథాయిలో పర్శీలించ్ పర్షకార్ంచండి అన్ మేం కోరుతుంటే, ప్రజా వేదికలపై 
విపక్ నాయకుల మీద వ్యకితిగత విమరశిలు చేస్తి ఈ మఖ్యమంత్రి ఆనంద పడుతునానిరన్ జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు అనానిరు. ఉతతిరంధ్ర 
పర్యటనలో భాగంగా శ్రీకాకుళం జిల్్ల డి.మతసిష్లేశం గ్రామాన్ని గురువారం సాయంత్ం శ్రీ మనోహర్ గారు సందర్శించారు. మతసిష్కారులతో మాటా్లడి వార్ సమస్యలను 
అడిగి తెలుసకునానిరు. ఈ సందర్ంగా మీడియాతో శ్రీ మనోహర్ గారు మాటా్లడుతూ “ఉతతిరంధ్ర యువత ఉపాధ లేక ఊరు్ల ఖాళీ చేస్ వలసలు పోతునానిరు. బాగా 
చదవ్కునాని... సరైన ఉదో్యగాలు లేక సంత ఊరు వదిలి సదూర ప్రాంతాలకు తరలి వెళిళిపోతునానిరు. ఇకకాడ యువతను ప్రజలను ఆదకోవాలిసిన పాలకులు మూడు 
రజధానులు ప్రుతో మోసం చేసతినానిరు. ఉతతిరంధ్ర పర్యటనలో భాగంగా చాల్మంది యువతతో నేను మాటా్లడినపు్పడు మూడు రజధానులు కాద... మాకు ఉపాధ 
కలి్పంచండి, వలసలు న్రోధంచండి అన్ అడుగుతునానిరు. దాన్న్ ఈ ప్రభుత్వం పటిటీంచ్కోద. ఏమైనా అంటే వ్యకితిగత విమరశిలు చేస్తి పబబుం గడుపుతునానిరు తపి్పత్ 
ప్రజా సమస్యల మీద దృష్టీ సార్ంచడం మర్చుపోయారు. యువతలో కటటీలు తెంచ్కుంట్నని ఆవేశం, మహిళలో్ల అంతులేన్ ఆవేదన ఈ ప్రాంతంలో చూశాను. ప్రభుత్వ 
చర్యలు వార్కి ఆగ్రహాన్ని కలిగిసతినానియి. కచ్చుతంగా వార్ ఆగ్రహాన్కి ఈ మఖ్యమంత్రి బలి కాక తప్పద.
* రయితీలు ఏవీ..? సాయం ఎకకాడ?
మతసిష్కారుల దినోతసివాన్ని ఘనంగా జరుపుకోవడంతోనే ప్రభుత్వం పన్ అయిపోద. మతసిష్కారులను కేవలం ఓట్ బా్యంకుగా చూసే రజకీయాలు ఈ ప్రభుతా్వన్కి 
తగవ్. కేంద్ర ప్రభుత్వ సంసథా అయిన నేషనల్ ఫ్షర్స్ డిపారెటీ్మంట్ అందించే రయితీ సమ్మను మతసిష్కారులకు అందించలేన్ దౌర్గ్య పర్స్థాతిలో రష్ట్రం ప్రభుత్వం 
ఉంది. ఆయిల్ రయితీలు సర్గా అందడం లేద. ఇతర రష్్రాలకు పన్ కోసం ఇకకాడి సాథాన్క యువత వెళిళిపోవడం బాధాకరం. మతసిష్కారులు వేటకు వెళి్ల, తపి్పపోయి 
ఒకోకాసార్ పకకా దేశాలకు వెళి్లపోయి దొర్కిపోయిన సందర్లు ఉనానియి. అల్ంటి వార్కి కనీసం ఈ ప్రభుత్వం ఓ దార్ చూపడం లేద. మతసిష్కారులకు ఇసాతిను అన్ 
చెపి్పన పదివేల ర్పాయల సహాయం కూడా పూర్తిసాథాయిలో అందడం లేద. వేరే దేశాలకు వెళి్ల తపి్పపోయిన మతసిష్కారుల జాడను కన్పెటటీలేకపోతునానిరు. మతసిష్కార 
ఒంటర్ మహిళలకు పింఛను సర్గా అందడం లేద. సంక్షేమం ప్రుతో న్ధులనీని ఖాళీ చేస్, ప్రజలకు శాశ్వతంగా ఉపయోగపడే ఏ పన్ ఈ మఖ్యమంత్రి చేయడం 
లేద. కచ్చుతంగా మతసిష్కార గ్రామాలో్ల చదవ్కునని యువతకు జనసేన పార్టీ అండగా న్లబడుతుంది. వార్కోసం ఒక ఇన్సిటిటూ్యట్ ను అనుసంధానం చేసకొన్ స్కాల్ 
డెవలపె్మంట్ అభివృది్ చేసే దిశగా జనసేన పార్టీ ప్రయతనిం చేసతింది. వార్కి ఉపాధ కలి్పంచేల్ జనసేన పార్టీ చొరవ తీసకుంట్ంది. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ రజకీయ 
ప్రసాథానమే గంగమ్మ దీవెన నుంచే మొదలంది. పాలన చేతగాన్ వ్యకితికి భార్ మెజార్టీ ఇచ్చు గెలిపిసేతి ఎల్ ఉంట్ందో స్వయంగా రష్ట్ర ప్రజలు అనుభవిసతినానిరు. ఈ 
మఖ్యమంత్రి భయపడకుండా పోలీసల సహాయం లేకుండా, బార్కేడు్ల పెట్టీకోకుండా జనంలోకి వెళిత్ వార్ సమస్యలు అరథామవ్తాయి. వాటిన్ పర్షకార్ంచేందకు 
అవకాశం ఉంట్ంది.
* ఉదా్దనం అంటే ఏంటో ఈ మఖ్యమంత్రి కి తెలుసా?
ఉదా్దనం కిడీని సమస్య గుర్ంచ్ రజకీయాలకు అతీతంగా పోరడిన నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు. ఇకకాడి ప్రజల ఆరోగ్య సమస్యను ప్రపంచం దృష్టీకి తీసకువెళి్ల 
అంతరజేతీయ వైద్య న్పుణులను ఈ ప్రాంతాన్కి తీసకు రగలిగాం. గత ప్రభుత్వంలో కదలిక తీసకురగలిగాం. వైసీపీ ప్రభుత్వం వచాచుక ఉదా్దనం గుర్ంచ్ ఏమి 
చేయలేద. కనీసం ఈ మఖ్యమంత్రికి ఉదా్దనం సమస్య ఏమిటో అకకాడ ప్రజలు దీన్ గుర్ంచ్ ఇబబుంది పడుతునానిరో కూడా తెలియద. ఇల్ంటి వ్యకితి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గార్ గుర్ంచ్ మాటా్లడడం హాసా్యస్పదంగా ఉంది. ఉదా్దనం సమస్య మీద న్జాయితీగా జనసేన పార్టీ పోరటం చేస్ంది.
* మీడియాతో మాటా్లడలేన్ మఖ్యమంత్రి
వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చు మూడు సంవతసిరల దాటినా ఇప్పటివరకు 
మీడియాతో స్వయంగా మాటా్లడలేన్ మఖ్యమంత్రి గుర్ంచ్ ఏం 
మాటా్లడతాం. ఉతతిరంధ్రలోన్ ఆసతిలు తాకట్టీ పెటిటీ, ఇకకాడ 
వనరులను పూర్తిసాథాయిలో దోచ్కోవడాన్కి వైసీపీ నాయకులు 
ప్రయతినిసతినానిరు. ఒక మంత్రి ఇకకాడ ఎగిజేకూ్యటివ్ కా్యపిటల్ 
అంటే, మరో మంత్రి ఉతతిరంధ్రలోనే పూర్తిసాథాయి రజధాన్ 
ఉంట్ందన్ అంటారు. మఖ్యమంత్రి మాటలకైత్ అరథామే 
ఉండద. ఉతతిరంధ్ర మీద వైసీపీ చేసతినని నాటకం ప్రజలకు 
అరథామైంది. మూడు రజధానులు కాద.. మాకు మంచ్ జీవితం 
కావాలన్ ప్రజలు కోరుకుంట్నాని పటిటీంచ్కునే వారే లేరు” 
అనానిరు.
* క్రియాశీల కార్యకరతి కుట్ంబాన్కి చెకుకా అందజేత
శ్రీకాకుళం జిల్్ల కళింగపటనింలో జనసేన పార్టీ కోసం 
కషటీపడిన పార్టీ క్రియాశీలక కార్యకరతి శ్రీ గుంట్ శ్రీన్వాస్ అనే 
మతసిష్కారుడు ఇటీవల రోడుడు ప్రమాదంలో మృతి చెందారు. 
ఆయన కుట్ంబాన్ని పరమర్శించ్, పార్టీ నుంచ్ ర్. 5 లక్ల 
బీమా చెకుకాను పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు 
గురువారం సాయంత్ం శ్రీ శ్రీన్వాస్ భార్య శ్రీమతి గీతకు 
అందజేశారు. పిల్లల చదవ్ పర్స్థాతిన్ అడిగి తెలుసకునానిరు. 
పార్టీ కోసం శ్రీను ఎంతగానో కషటీపడేవారన్, పార్టీ స్దా్ంతాలను ప్రజలో్లకి తీసకు వెళ్్లందకు శ్రీన్వాస్ ఎంతో తపించే వారన్ కుట్ంబ సభు్యలు శ్రీ మనోహర్ గార్కి 
తెలియజేశారు. బాధత కుట్ంబాన్కి పార్టీ అండగా ఉంట్ందన్, పిల్లల చదవ్ బాధ్యతను చూసకుంటామన్ మనోహర్ గారు వార్కి హామీ ఇచాచురు.
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వైసీపీ ప్రభుత్వానికి మత్స్యకారులను ఆదుకోవాలన్న మనసు లేదు
•సమయమంతా సా్వర్ రజకీయాలకే వృథా చేసతినానిరు
•లక్ల కోట్్ల ఖరుచు చేసాతిరు.. గ్రామాలో్ల మంచ్నీటి సదపాయం ఉండద
•హారబుర్ న్ర్మణం మాటలకే పర్మితం
•కేంద్రం నుంచ్ ప్రోతాసిహకాలు ఉనాని ప్రభుతా్వన్కి పటటీద
•బటను్ల నొకుకాతారు ఫంచను్ల పడవ్
•మతసిష్కారుల సమస్యల పట్ల చ్తతిశుది్ద ఉనని పార్టీ జనసేన మాత్మే
•జనసేన అధకారంలోకి వసేతి హారబురు్ల న్ర్్మసాతిం.. రక్షిత మంచ్నీరు అందిసాతిం
•డి.మతసిష్లేశం గ్రామంలో మతసిష్కారులతో జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని నూ్యస్: వైసీపీ ప్రభుతా్వన్కి మతసిష్కారులను ఆదకోవాలనని మంచ్ మనస లేద.. మానవత్వం 
లేద.. వార్ కోసం మంచ్ కార్యక్రమాలు చేయాలనని ఆలోచన అంతకంటే లేదన్ జనసేన పార్టీ రజకీయ 
వ్యవహారల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు స్పషటీం చేశారు. వైసీపీ నాయకులు మతసిష్కారులిని 
కేవలం ఓట్ బా్యంకుగా చూస్తి.. న్త్యం రజకీయాలకే పర్మితమై.. సపర్పాలన అందించాలిసిన 

సమయం అంతా సా్వర్ రజకీయాలకే వృధా చేసతినానిరన్ ఆరోపించారు. జనసేన పార్టీ మతసిష్కారుల సంక్షేమం కోసం న్జాయితీగా న్లబడుతుందన్ భరోసా ఇచాచురు. జనసేన పార్టీ 
అధకారంలోకి రగానే ఫష్ంగ్ హారబుర్ల న్ర్మణం, రక్షిత మంచ్నీటి సౌకర్యన్కి తొలి ప్రాధాన్యత ఇసతిందనానిరు. గురువారం శ్రీకాకుళం జిల్్ల, ఎచచుర్ల న్యోజకవరగొం, డి.మతసిష్లేశం 
గ్రామంలోన్ తీర ప్రాంతంలో పర్యటించారు. ఆ గ్రామాన్కి చెందిన మతసిష్కారులతో గంటకు పైగా మాటా్లడారు. ఆ గ్రామ మతసిష్కారులో్ల కొందరు చేపల వేటకు వెళి్ల పాకిసాథాన్ ఖైదీలుగా 
చ్కాకారు. వార్తోనూ, వార్ కుట్ంబ సభు్యలతోను మాటా్లడారు. ప్రభుత్వ విధానాల కారణంగా వారు పడుతునని ఇబబుందలు అడిగి తెలుసకునానిరు. అనంతరం మతసిష్కారులను 
ఉదే్దశంచ్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు మాటా్లడుతూ “తీర ప్రాంతాలో్ల న్వశంచే మతసిష్కారుల సమస్యలు తెలుసకున్ వాటిన్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ దృష్టీకి తీసకువెళి్ల, జనసేన పార్టీ 
తరఫున వార్కి ఏ విధంగా అండగా న్లబడతామనే విషయాన్ని తెలియచెప్పడాన్కి ఇకకాడికి వచాచుం. 2018లో తితీ్ల తుపాను సంభవించ్నపు్పడు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్తో కలస్ ఈ 
గ్రామాన్ని సందర్శించాం. అప్పటికీ ఇప్పటికీ పర్స్థాతులు ఏ మాత్ం మారలేద. చ్నని చ్నని మౌలిక సదపాయాలు కూడా ప్రభుత్వం కలి్పంచలేకపోతోంది. లక్ల కోట్్ల ఖరుచు చేసే 
ప్రభుత్వం ఈ గ్రామంలో కనీసం తాగు నీటి సదపాయం ఎందకు కలి్పంచలేకపోతోంది.
* మతసిష్లేశం ప్రాంతం నుంచ్ 10 వేల మంది వలస వెళ్్లరు
ప్రజలు అనారోగా్యన్కి గురవ్తునాని పటిటీంచ్కోర.. ఈ ప్రాంతంలో ఏర్పట్ చేస్న పర్శ్రమలు వెదజలే్ల రసాయన వ్యర్ల కారణంగా 17 రకాల చేపలు ఈ ప్రాంతం నుంచ్ దూరంగా 
వెళి్లపోయాయన్ తెలిస్ంది. ఈ గ్రామం పర్సరల నుంచ్ 10 వేల మంది ఉపాధ కోసం వలసలు వెళిళిపోగా.. మతసిష్లేశం గ్రామం నుంచ్ వేటకు వెళ్్ల వారు కేవలం ఆరుగురు మాత్మే 
మిగలడం చాల్ బాధాకరం.
•జటీటీలు కడిత్ వలసలు వెళ్్లలిసిన అవసరం ఏంటి?
మతసిష్కారుల సమస్యల పట్ల జనసేన పార్టీకి ఉనని చ్తతిశుది్ద ఏంటో అందర్కీ తెలుస. గత ఎన్నికలో్ల మతసిష్కార గ్రామాల అభు్యననితి కోసం పార్టీ మాన్ఫ్సోటీలో కొన్ని అంశాలు 
పొందపర్చాం. ప్ద మతసిష్కారుల కోసం మాన్ఫ్సోటీలో పొందపర్చ్న కార్యక్రమాలు చేయాలిసి ఉంది. ఫష్ంగ్ హారబుర్ న్ర్మణాన్కి ర్.20 కోట్్ల మించ్ ఖరచువద. అతి తకుకావ 
సమయంలో న్ర్మణం పూర్తి చేయోచ్చు. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచ్ పెద్ద ఎతుతిన ప్రోతాసిహకాలు కూడా ఉనానియి. అయినా ఈ ప్రభుతా్వన్కి పటటీద. గుజరత్ తీరం వెంబడి ప్రతి 20 
కిలోమీటర్లకు ఓ హారబుర్ ఉంట్ంది. 150 కిలోమీటర్ల మేర ఉనని శ్రీకాకుళం తీర ప్రాంతంలో అల్ంటివి ఏడు జటీటీలు న్ర్్మంచే అవకాశం ఉంది. అల్ంటి ప్రయతానిలు జరగకపోవడం 
దరదృషటీకరం. జటీటీలు కడిత్ మతసిష్కారులు వలసలు పోవాలిసిన పన్ లేద. ఇకకాడే ఉపాధ అవకాశాలు దొరుకుతాయి.
•నాయకులు చ్తతిశుది్దతో పన్ చేయాలి
జనసేన పార్టీ తరఫున దాన్ కోసం ప్రత్్యక కార్యక్రమం ర్పొందించ్ ప్రభుత్వం మీద ఒతితిడి తీసకువచేచు విధంగా మందకు తీసకువెళ్తిం. పిల్లలను చదివించేందకు ఓ సటీడీ సర్కాల్ 
ఏర్పట్ చేస్ పూర్తి సాథాయి శక్ణ ఇపి్పంచే ఏర్పట్ చేసాతిం. ఎన్నికల సమయంలో ఓట్ల కోసం వచ్చు మద్దలు పెట్టీకుంటూ తిర్గే వ్యకుతిలు జనసేన పార్టీలో లేరు. మేమ న్జాయితీగా 
పన్ చేసాతిం. మతసిష్కారులకు అండగా న్లబడతాం. జనసేన పార్టీ ప్రభుత్వం రగానే ఫష్ంగ్ హారబుర్ న్ర్మణం చేపడతాం. రక్షిత మంచ్నీటి పథకం ఏర్పట్ చేసాతిం. ఈ ప్రాంతంలో 
ఉపాధ అవకాశాలు పెంపొందించే విధంగా కృష్ చేసాతిం. నాయకులు సర్గా పన్ చేయకపోవడం వలే్ల ఈ ప్రాంతంలో ఉపాధ అవకాశాలు లేకుండా పోయాయి. నాయకులు చ్తతిశుది్దతో 
పన్ చేసేతి ఈ పర్స్థాతి ఉండద. జనసేన పార్టీ అల్ చేయద. కోవిడ్ సమయంలో గుజరత్ లో మతసిష్కారులు చ్కుకాకుంటే శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మొటటీమొదట స్పందించ్ అకకాడ 
ప్రభుతా్వలతో మాటా్లడి ఇబబుందలు కలగకుండా చూశారు. మా జనసైన్కులు భోజనాలు ఏర్పట్ చేశారు. రబోయ్ రోజులో్ల జనసేన పార్టీ మీకు అండగా న్లబడుతుంది. ఇకకాడ 
మెడికల్ కా్యంపులు న్ర్వహించ్ ఆరోగ్యపరమైన ఇబబుందలు రకుండా చూసాతిం. మతసిష్కారులకు అన్ని విధాల్ అండగా ఉంటాం.
•మీ పోరటాన్కి జనసేన మద్దతిసతింది
మేమ ఓట్ల కోసం రలేద. మతసిష్కారుల సమస్యలు తెలుసకున్ పర్ష్కారం కోసం పోరటం చేయడాన్కి వచాచుం. హారబురు్ల అనానిరు... వందల కోట్ల కేటాయింపులు అనానిరు.. ఇకకాడ 
చూసేతి ఏమీ లేద. బటను్ల మాత్ం నొకుకాతునానిరు. ఇకకాడ ఫంచను్ల మాత్ం రవడం లేద. మతసిష్కారుల ఇబబుందలు తెలుసకున్ న్జాయితీగా స్పందించాలిసిన అవసరం ప్రభుతా్వన్కి 
ఉంది. ఈ ప్రాంతంలో ఫష్ంగ్ హారబుర్ న్ర్మణం కోసం చేసే పోరటాన్కి జనసేన పార్టీ మద్దతు ఇసతిందన్ మాటిసతినానిం” అనానిరు.
•మతసిష్కారులకు అండగా న్లచ్న ఏకైక నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్: శ్రీ బొమి్మడి నాయకర్
జనసేన మతసిష్కార వికాస విభాగం ఛైర్మన్ శ్రీ బొమి్మడి నాయకర్ మాటా్లడుతూ “మతసిష్కారులను ఈ ప్రభుతా్వలు కేవలం ఓట్ బా్యంకుగా మాత్మే చూసోతింది. మతసిష్కారుల 
సమస్యలు తెలుసకున్ వార్కి ఉపయోగపడే విధంగా ఒకకారు కూడా కార్యక్రమాలు చేయడం లేద. 197 కిలోమీటర్ల తీర ప్రాంతం ఉనని శ్రీకాకుళం జిల్్ల మొతాతిన్కి ఒకకా జటీటీ కూడా 
న్ర్మణం లేకపోవడాన్ని మించ్న దౌర్గ్యం ఏమంట్ంది. పాదయాత్లో మఖ్యమంత్రి గారు హామీలు ఇచ్చుకుంటూ వెళ్్లరు. ఒకకా సమస్య పర్షకార్ంచలేద. మతసిష్కారులకు అండ 
గా న్లచ్న ఏకైక నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారే. 217 జీవోపై మతసిష్కార భరోసా సభ న్ర్వహించ్ పోరటం చేశారు. మనమంతా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్కి అండగా న్లవాలి అన్ 
పిలుపున్చాచురు.
•ఇకకాడ జటీటీలు ఉంటే వలసలు పోవాలిసిన పనేంటి?:డి.మతసిష్లేశం గ్రామ మతసిష్కారులు
గ్రామ తీర ప్రాంతంలో వలలకు మరమ్మతులు చేసతినని మతసిష్కారులిని శ్రీ మనోహర్ గారు కలిశారు. ఈ సందర్ంగా వార్ సమస్యలు ఏకరువ్ పెటాటీరు. ఒకసార్ టీడీపీకి ఓట్ వేశాం.. 
జటీటీలు కడతామనానిరు. కటేటీలేద. ఇపు్పడు వైసీపీకి వేశాం. ఓట్్ల వేసేంత వరకు మీకు నా్యయం చేసాతిమనానిరు. తర్వత పటిటీంచ్కోలేద. మా ఒకకా గ్రామం నుంచే 3 వేల మందికి 
పైగా వలసలు వెళి్లపోయారు. గుజరత్ తీరంలో ప్రతి 20 కిలోమీటర్లకు ఒక జటీటీ ఉంది. ఇకకాడ 100 కిలోమీటర్లకు కూడా ఒకకా జటీటీ లేద. జటీటీలు లేకే ఇతర ప్రాంతాలకు వలసలు 
పోతునానిం. అకకాడికి వెళ్్లక మా పర్స్థాతులు ఎల్ ఉంటాయో అర్ం కాన్ పర్స్థాతి. ఇకకాడ జటీటీలు ఉంటే వలసలు పోవాలిసిన పన్ లేదగా. లక్ల పెట్టీబడి పెటిటీ బోట్్ల కొనుకుకానాని రోజుకి 
వెయి్య కూడా రవడం లేదన్ మతసిష్కారులు ఆవేదన వ్యకతిం చేశారు.
•ఒకకా రోజు దాటిత్ ఫంచన్ ఉండద
మతసిష్కారులకు 40 ఏళ్లకే ఫంచన్ ఇసాతిమనానిరు. ఒక నెల తీసకోకపోత్ రద్ద చేసేసతినానిరు. ఫంచన్ కి దరఖాసతి చేసకున్ అది శాంక్న్ అయా్యక.. వేట కోసం వలసలు పోతాం. అది 
రద్దయిపోతుంది. చాల్ మంది మతసిష్కారులు ఒకకా నెల కూడా తీసకునని దాఖల్లు లేవన్ వాపోయారు. ఒకకా రోజు దాటినా.. వేటకు వెళి్ల సమాయాన్కి రకపోయినా ఇక ఫంచన్ 
పోయినటేటీనన్ తెలిపారు. ర్. 10 వేల మతసిష్కార భరోసా కూడా అందర్కీ అందడం లేదన్ చెపా్పరు. గత ఏడాది లబ్్దదారులు ఈ ఏడాది లబ్్దదారులు కాకుండా పోతునానిరు. అదేమంటే 
మీకు 100 ఎకరలు ఉంది.. 70 ఎకరలు ఉందన్ చెబ్తునానిరు. మీ సేవకు వెళి్ల అడిగిత్ మీ ప్రుతో ఏమీ లేదంటారు. వాలంటీరు్ల తెలియదంటారు. సచ్వాలయాన్కి వెళి్ల న్లదీసేతి 
బెదిర్సతినానిరన్ శ్రీ మనోహర్ గార్కి వివర్ంచారు. మా సమస్యలనీని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ దృష్టీలో పెటాటీలన్.. హారబుర్ల న్ర్మణం కోసం చేసే పోరటాన్కి మద్దతు ఇవా్వలన్ కోరరు.
•మా వారు పాకిసాథాన్ కి దొర్కిపోయారు
గుజరత్ వలస వెళి్ల సాగర జల్లో్ల పాకిసాథాన్ కి చ్కికాన శ్రీ రమారవ్ అనే మతసిష్కారుడి భార్య మాటా్లడుతూ.. మా కుట్ంబ సభు్యలు వలసలు వెళ్తి వేటకు వెళి్ల తిర్గి వచేచు వరకు 
ఎకకాడ ఉనానిరో తెలియన్ మా ప్రాంత మహిళలో్ల భయం. నేను 7 నెలల కడుపుతో ఉననిపు్పడు మా వారు పాకిసాథాన్ చేతికి చ్కాకారు. వార్ కోసం 22 మంది మహిళలం కలస్ గలీ్ల నుంచ్ 
ఢిలీ్ల వరకు వెళ్్లం. ఇకకాడ హారబుర్ లేకపోవడంవలే్ల ఎకకాడికో వలస పోయి దొర్కిపోవాలిసి వచ్చుంది. హారబుర్ ఇకకాడే ఉంటే కుట్ంబాన్ని చూసకుంటూ ఉండొచచుంటూ తన ఆవేదన 
వ్యకతిం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ పీఏసీ సభు్యలు శ్రీ కోన తాతారవ్, రష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీమతి పాలవలస యశస్్వ, పార్టీ నేతలు డా.మూగి శ్రీన్వాస్, శ్రీ సందరపు విజయ్ 
కుమార్, శ్రీ కళ్్యణం శవ శ్రీన్వాస్, డా.విశ్వక్షేన్, శ్రీ కోరడ సరే్వశ్వరరవ్, శ్రీ గేదల చైతన్య, శ్రీ దాసర్ రజు, శ్రీ ప్డాడ రమో్మహన్ రవ్, శ్రీ బ్.ఈశ్వర రవ్, శ్రీ దరో్యధన రెడిడు,శ్రీ 
సందీప్ పంచకర్ల, శ్రీ పి.వి.ఎస్.ఎన్.రజు, శ్రీ బోడపాటి శవదత్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన పార్టీ ఆత్మాయ సదసు్సలో 
పాల్గొ న్న కందుల దుర్గొష్

శతఘ్ని నూ్యస్: రజమండ్రి ర్రల్ న్యోజకవరగొంలో ర్రల్ మండలం జనసేన పార్టీ ఆతీ్మయ సదససిలో తూరు్పగోదావర్ 
జిల్్ల జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు కందల దరేగొష్ పాల్గొనానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో రజమండ్రి స్టీ ఇంచార్జే అతితి సత్యనారయణ, 
రజమండ్రి నగర అధ్యక్షులు వై. శ్రీన్వాస్, సీన్యర్ నాయకులు చెరుకూర్ రమారవ్, జిల్్ల అధకార ప్రతిన్ధ యామన నారయణ 
గౌడ్, జిల్్ల కమిటీ సభు్యలు శ్రీమతి బోడపాటి రజేశ్వర్, శ్రీమతిఅమీనా షేక్, బీర ప్రకాష్, మండల కమిటీ అధ్యక్షుడు సపా్ప చ్నాని 

రవ్, మండల కమిటీ సభు్యలు పంతం పటాటీభి, సలీం, జనసేన నాయకులు, జనసైన్కులు మర్యు వీరమహిళలు పాల్గొనానిరు.

ఆకావా రైతును ఆదుకోవాలి: శెట్టి బతుతిల
శతఘ్ని నూ్యస్: అమల్పురం: సంక్షోభంలో కొట్టీమిటాటీడుతునని ఆకా్వ రైతులను ప్రభుత్వం వెంటనే ఆదకోవాలన్, 
ఫీడ్ చార్జేలు తగిగొంచాలన్, విద్యత్ సబ్సిడీ ఇవా్వలన్ జనసేన పార్టీ అమల్పురం న్యోజకవరగొ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జే 
శెటిటీబతుతిల రజబాబ్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటా్లడుతూ.. జనసేన ఆధ్వర్యంలో నవంబర్ 30వ 
త్దీన అమల్పురంలోన్ కలెకటీర్ కార్యలయం ఎదట ఆకా్వ రైతులను ప్రభుత్వం ఆదకోవాలన్ న్రసన చేపడుతుననిట్్ల 
తెలియజేస్.. ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలన్ విజ్ఞపితి చేశారు.

అగ్ని ప్రమాద బాధిత కుటంబానిక్ జనసేన 
తక్షణ సహాయం

శతఘ్ని నూ్యస్: రమచంద్రపురం: 
ఇటీవల కాలంలో కాజులూరు 
మండలం మొగలిపాలెం గ్రామంలో 
అగిని ప్రమాదంలో ఒక తాటాకిలు్ల 
దగ్మైనది. వారు బాగా న్రుప్ద 
కుట్ంబాన్కి చెందినవారు 
వార్కి తక్ణ సహాయంగా 

రమచంద్రపురం పటటీణమ తోట వార్ వీధ జన సైన్కుల తరపున రెండు నెలలకు 
సర్పడా కిరణా సామాను్ల, రైస, కూరగాయలు మర్యు వంట పాత్లు, బటటీలు, 
దప్పట్్ల, టవల్సి అందజేయడమైనది. ఈ కార్యక్రమంలో మొగలిపాలెం జనసేన 
నాయకులు నునని వెంకటేశ్వరరవ్, శ్రీను మర్యు రమచంద్రపురం జనసేన 
నాయకులు అకికారెడిడు శ్రీన్వాస్, సందర చ్న్ని, దొడడు దరగొప్రసాద్, జోగా కృష్ణ తదితర 
జనసైన్కులు పాల్గొనానిరు. ఈ సహాయ కార్యక్రమాలు అందించ్న తోటవార్ వీధ 
జనసేన నాయకులకు జనసేన సైన్కులకు రమచంద్రపురం న్యోజకవరగొం జనసేన 
పార్టీ ఇన్ చార్జే పోలిశెటిటీ చంద్రశేఖర్ హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేశారు.

జనసేన కోసం ప్రాణాలు పోయినా పర్లేదు: 
పవన్ కుమార్ రాయల్

శతఘ్ని నూ్యస్: పలమనేరు: జనసేన పార్టీ 
పై స్ఎం జగన్ రెడిడు ఇటీవల నరసిపురంలో 
జర్గిన సభలో రౌడీ సేన అంటూ.. అనుచ్త 
వా్యఖ్యలు చేస్న విషయం అందర్కీ విదితమే. 
ఈ వా్యఖ్యలను ఖండిస్తి సోషల్ మీడియా 
వేదికగా పలమనేరు న్యోజకవరగొం, పెద్ద 
పంజణీ మండల సంయుకతి కార్యదర్శి పవన్ 
కుమార్ రయల్ వీడియో పొస్టీ చేయడం 

జర్గింది. ఈ విషయంగా వైసీపీ నాయకుల నుండి పవన్ కుమార్ కు బెదిర్ంపు 
కాల్సి రవడం జర్గింది. వైసీపీ నాయకులు కాల్సి చేస్ భయపెటాటీలన్ చూశారు. ఈ 
విషయంపై పవన్ కుమార్ రయల్ స్పందిస్తి.. వార్కి ఎటిటీ పర్స్థాతిలో భయపడే ప్రసకితి 
లేదన్.. జనసేన కోసం ప్రాణాలు పోయినా పరే్లద అన్ స్పషటీం చేశారు.

జనసేన యువత ఆత్మీయ సమావేశం
శతఘ్ని నూ్యస్: పర్చురు: ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్్ల, చ్ననిగంజాం మండలం, పెద్దగంజాం 
పలె్లపాలెం గ్రామంలో జనసేన యువత ఆతీ్మయ సమావేశం జర్గింది. ఈ కార్యక్రమంలో 
చ్ననిగంజాం మండల అధ్యక్షులు సంద శ్రీన్వాసరవ్ పాల్గొన్ జనసేన పార్టీ 
బలోప్తాన్కి కృష్ చేయాలన్ యువతకు పిలుపున్చాచురు. ఈ కార్యక్రమంలో యువ 
నాయకులు తోట అశోక్ చక్రవర్తి, మండల ప్రధాన కార్యదర్శి అడుసమలి్ల హర్బాబ్, 
దండ్రుబ్రోలు నాన్, నాయుడు రమాంజి, అవిన్గడడు గోపి, అయినా పవన్ కళ్్యణ్, 
వల్లభొన్ గోపి, దండ్రుబోలు వెంకటేశు, నాయుడు నాగ శీను, దండ్రుప్రోలు సాయి, 
కొకికాలిగడడు శ్రీను, కోకిలగడడు వంశీ, కొకికాలిగడడు నాగూర్, నాయుడు వెంకటేష్, కోకిలగడడు 
వీర్రాజు, దండుబ్రోలు సా్వమలు, దండు తిరుపతిరవ్, దండుబ్రోలు శవకుమార్, 
వల్లభన్ నాగేంద్రబాబ్, పెద్దస్ంగ్ సాయి, తదితరులు పాల్గొనానిరు.

కాటమమీ కుటంబానిక్ జనసేన ఆర్్ధక సహాయం
శతఘ్ని నూ్యస్: ప్రతితిపాడు: యర్రవరం 
గ్రామాన్కి చెందిన కాటమ్మ ఇటీవల 
మరణించారు. జనసేన పార్టీ తరఫున 
వార్ కుట్ంబ సభు్యలను గంగిరెడ్ల 
మణికంఠ పరమర్శించ్.. ప్రగాఢ 
సానుభూతి తెలియజేస్తి 5000 
ర్పాయలను వార్ కుట్ంబాన్కి 
అందించడం జర్గింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కండగంటూరులో పలు మృతుల 
కుటంబాలను పరామర్్శంచిన బతుతిల

శతఘ్ని నూ్యస్: రజానగరం: రజానగరం మండలం, కొండగుంటూరు గ్రామంలో ఇటీవల 
పలువ్రు స్వరగొసతిలు కాగా విషయాన్ని సీన్యర్ నేత అర్గెల రమకృష్ణ దా్వర తెలుసకున్ 
మృతి చెందిన వార్కి న్వాళ్లర్్పంచ్, వార్ కుట్ంబ సభు్యలను పరమర్శించ్న రజానగరం 
న్యోజకవరగొ జనసేన నాయకురలు, నాసేన కోసం నా వంతు కమిటీ కో’ఆర్డునేటర్ శ్రీమతి బతుతిల 

వెంకటలక్ష్మి .. వాటి వివరలు ఇల్ ఉనానియి.
*గిర్జాల రమణమ్మ ఇటీవల న్ర్యణం చెందగా గురువారం పెద్దకార్యం న్మితతిం వార్ కుట్ంబ 
సభు్యలను పరమర్శించ్, మనోధైర్యం చెప్పడం జర్గింది.
*గిర్జాల శ్రీను కొది్ద రోజుల క్రితం పరమపదించగా వార్ కుట్ంబ సభు్యలకు ఓదారు్పన్చ్చు, 
వార్కి శ్రదా్ంజలి ఘటించడం జర్గింది.

*అదే గ్రామాన్కి చెందిన సంకర అబ్బులు భార్య పాప కొన్ని రోజుల క్రితం అనారోగ్యంతో మృతి చెందిగా.. వార్ కుట్ంబ సభు్యలను గురువారం పరమర్శించడం జర్గింది. ఈ 
కార్యక్రమంలో సీన్యర్ నాయకులు అర్గెల రమకృష్ణ, ఈవూర్ శ్రీను, వెంట్రపాటి బాల్జీ, అగర్తి రజినీకాంత్, నందా్యల కాళీకృష్ణ, అర్గెల సతీష్, మేడిశెటిటీ సత్యసాయి, సోడసాన్ 
వీరవెంకటమనీష్ కుమార్, సల్ది రమేష్, బోయిడి వెంకటేష్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన క్షతగాత్రులను జనసేన అంబులెన్స్ లో 
హాస్పిటల్ క్ తరలింపు

శతఘ్ని నూ్యస్: రజానగరం: గురువారం రజానగరం న్యోజకవరగొ జనసేన నాయకులు బతుతిల బలరమకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో నడిచే 
ఉచ్త అంబ్లెన్సి సర్్వసలు ప్రచారం న్మితతిం సీతానగరం మండలంలో తిరుగుతుండగా అదే సమీపంలో సీతానగరం మండలం, 
పురుషోతతిమపటనిం నుంచ్ వసతినని ప్రయాణికుల ఆటో స్ంగవరం గ్రామ శవారులో ఒకకాసార్గా కోతి అడుడు రవడంతో ఆటో ఏట్గట్టీ 
కిందకు దూసకుపోయింది. ప్రమాదవశాతుతి ఆటోలో ప్రయాణించే ప్రయాణికులకు తీవ్రగాయాలు కావడంతో ఈ విషయం తెలుసకునని 
జనసైన్కులు సాథాన్క జనసేన నాయకుల సహకారంతో జనసేన అంబ్లెన్సి లో క్తగాత్రులను రజమహంద్రవరం ఆసపత్రికి 
హుటాహుటిన తరలించారు.

అననిమయ్య జిలాలే,కలెకటిర్ జాయింట్ కలెకటిర్ క్ 
వినతిపత్ం అందచేస్న రామశ్రీనివాస్

శతఘ్ని నూ్యస్: రజంప్ట: గురువారం మధా్యహనిం అననిమయ్య జిల్్ల కలెకటీర్ మర్యు 
జాయింట్ కలెకటీర్ కి జనసేన పార్టీ నాయకులు రమ శ్రీన్వాస్ వినతిపత్ం ఇచ్చు ఈ 
సందర్ంగా ఆయన మాటా్లడుతూ అననిమయ్య జిల్్ల వా్యపతింగా మర్యు టి.సండుపలె్ల 
మండల పర్ధలో రోడు్ల చాల్ అదా్వననింగా వ్నానియి. దీన్ వలన వాహనదారులు అనేక 
ఇబబుందలు పడటమే కాకుండా అనేక ప్రమాదాలు కూడా జరుగుతునానియి. దీన్ వలన 
ప్రాణనషటీం జరగకుండా యుద్ ప్రాతిపదికన ప్రజా సమస్యలను పర్షకార్ంచాలన్ కోరరు. 
టి.సండుపలె్ల నుండి రయవరం వరకు పోవ్ రహదార్ మర్యు బైరవగటటీ సమీపమన 
పెట్రోల్ బంక్ వద్ద టి.సండుపలె్ల నుండి ఫంచా పోవ్ దార్లో చెరుకువాండ్లపలె్ల 
సమీపాన నాగారపమ్మ గుడివద్ద అయ్యవార్చెరువ్ కు సంబందించ్న వంతెన దబబుతిన్ 
రోడుడు పూర్తిగా కొట్టీకొన్పోయి ఉననిది. బెసతిపలె్ల నాగారపమ్మ గుడి ఆర్చునుండి 
ఈడిగపలె్ల మీదగా కొతతిపలె్ల వరకు రోడుడు న్ర్మణ పనులు మద్యలో న్లిపివేయడం వలన 
రోడుడుపైన వ్నని కంకరరళ్ల వలన వాహనదారులు ప్రమాదాలకు గురై అనేక ఇబబుందలు 
పడుతునానిరు. తిమ్మసమద్రం నుండి వయా బెసతిపలె్ల పోవ్ రహదార్లో ఓబ్లేస 
గుటటీవద్ద చ్టేటీడు వంతెన కొట్టీకొన్పోయినది అపు్పడు తాతాకాలికంగా మటిటీతోల్రు. 
రయచోటి నుండి తిమ్మ సమద్రమ, ఫంచా బససి సౌకర్యమ ఇదివరలో వ్ండినది. 3 
సంవతసిరమల క్రితం వంతెన కొట్టీకొన్పోయినందన సదరు బససిను న్లిపివేస్నారు. 
అల్నే తిమ్మసమద్రం నుండి గుండ్లపలి్ల, పాపననిగార్పలి్ల ఆర్.టీ.స్ బససి సర్్వసలు 
లేవ్. దీన్ వలన 36 గ్రామాల ప్రజలు బససిలు సౌకర్యమ లేక స్కాలుకు వెళ్ళి విదా్యరుథాలు, 
ప్రజలు తీవ్ర ఇబబుందలు ఎదర్కాంట్నానిరు. కావ్న బససిలను పునరుద్దర్ంచాలన్ 
కోరుచ్నానిమ. టి.సండుపలె్ల పంచాయతి అగ్రహారం నుంచ్ య్టిగడడు రచపలె్ల, 
పెద్ద బలిజపలె్ల మీదగా సామిసేన్గడడు హర్జనవాడ వరకు రోడుడు గుంతలు ఏర్పడి 
వాహనదారులు, ప్రజలు అనేక ఇబబుందలు పడుతునానిరు. సదరు రోడుడు టండరు్ల జర్గి 
టండర్ దకికాంచ్కొననివారు రోడుడు వేయకుండా న్లుపుదల చెశారు. అననిమయ్య జల్్ల 
మొతతిం గ్రామీణ ప్రాంతాలలో రోడు్ల చాల్ అధా్వననింగా వ్నానియి. దీన్ వలన స్కాలు 
పిల్లలు సకాలంలో స్కాళళికు వెళళిలేక, ప్షంట్్ల, వృద్లు, గర్్ణీలు సకాలంలో 
ఆసపత్రులకు పోలేక ఇల్ అనేకమంది ప్రజలు చాల్ ఇబబుందలు పడుతునానిరు. 
కావ్న తమరు వెంటనే ప్రజల సమస్యలను పర్గణలోకి తీసకొన్ యుద్ప్రాతిపదికన 
సమస్యలను పర్షకార్ంచవలస్నదిగా జిల్్ల కలెకటీర్ మర్యు జాయింట్ కలెకటీర్లను 
కోరరు.

వైసీపీ ప్రభుతవాం ఆరాభాటం ఆకాశానిక్.. 
అభివృది్ధ పాతాళానికీ

శతఘ్ని నూ్యస్: కొండేపి న్యోజకవరగొం: ప్రకాశం జిల్్ల, రష్ట్రంలో వైసీపీ ప్రభుత్వం 
ఏర్పడిన తర్వత అభివృది్ శూన్యం. స్ంగరయకొండ గ్రామపంచాయతీలో అభివృది్కి 
నోచ్కోక ప్రజలు పడుతునని ఇబబుందలు అనేకం. నాయకుల ఆర్టం ఆకాశాన్కి.. 
అభివృది్ పాతాళ్న్కి అననిట్్లగా స్ంగరయకొండ గ్రామపంచాయతీ ప్రధమ సాథానంలో 
న్లిచ్నది అన్ ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యకతిపరుసతినానిరు. స్ంగరయకొండ గ్రామపంచాయతీ 
సర్పంచ్ తాటీపత్రి వనజ ను స్ంగరయకొండ గ్రామ ప్రజలు అత్యధక ఓట్ల వేస్ 
రష్ట్రంలో ది్వతీయ సాథానంలో న్లబెటిటీనా.. స్ంగరయకొండను అంధకారంతో కూడిన 
అపర్శుభ్రమైన మర్కివాడగా అభివృది్ చేస్ందన్ ప్రజలు జనసేన పార్టీ వద్ద వార్ ఆవేదన 
వ్యకతిం చేసతినానిరు. జనసేన పార్టీ గతంలో కార్యదర్శి శరత్ చంద్రకి, స్ంగరయకొండ 
గ్రామ ప్రజలు ఇబబుంది పడుతునని పలు సమస్యలపై వినతి పత్ం ఇచ్చునప్పటికీ.. 
సమస్యలను పర్షకార్ంచకపోగా గ్రామ ప్రజల సమస్యలను, పర్షకార్ంచ్నట్్లగా పై 
అధకారులకు తెలియజేసతినానిరు. స్ంగరయకొండ గ్రామ పంచాయతీలో విధ లట్్ల, 
పార్శుద్ష్ం, డ్రైనేజీలు, పలు సమస్యలపై కార్యదర్శి, మర్యు ఈ.వో. పీ.ఆర్డు అంజలి 
దేవి వారం రోజులో్ల సమస్యలను పర్షకార్సాతిమన్ చెపి్ప నెలలు గడుసతినాని ప్రజల 
సమస్యలు పటీటీ పటటీనట్్లగా మొద్ద న్ద్రపోవడం చాల్ బాధాకరం. స్ంగరయకొండలో 
కొలూ్లరు సత్యం వీధ జి.ఎస్.ఆర్ కళ్్యణమండపం దగగొరలో సంటర్ డ్రైనేజీ పై వేస్న 
బండ పగిలి ఆ వీధలో చ్నని పిల్లలు టూ్యషన్ కీ వెళ్్లటపు్పడు, వచేచుటపు్పడు పగిలిన మాన్ 
వాల్ లో పడి కాళ్్ల విర్గే ప్రమాదం ఉందన్, జనసేన పార్టీ పగిలిన మాన్ వాల్ ను 
ఫోటోల దా్వర తెలియజేస్నప్పటికీ పటిటీంచ్కోకుండా పిల్లల ప్రాణాలతో చలగాటం ఆడే 
స్ంగరయకొండ గ్రామపంచాయతీ కార్యదర్శి శరత్ చంద్రపై డి.ఎల్.పి.ఓ మర్యు 
జిల్్ల (మేజిసే్రాట్) కలెకటీర్ స్ంగరయకొండ పంచాయతీ కార్యదర్శి శరత్ చంద్రపై 
తక్ణమే చర్యలు తీసకొన్ చ్ననిపిల్లల ప్రాణాలు కాపాడవలెననీ పై సమస్యలపై వెంటనే 
స్పందించ గలరన్ జనసేన పార్టీ నుండి విజ్ఞపితి చేయడం జర్గింది.

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


శుక్రవారం, 25 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రైతులను ప్రభుతవాం ఆదుకోవాలి: డాకటిర్ పిలాలే శ్రీధర్
శతఘ్ని నూ్యస్: రైతులు పండించ్న ధాన్యం కొన్ ప్రభుత్వం రైతులను ఆదకోవాలి అంటూ వ్యవసాయ శాఖ 
అధకార్కి వినతిపత్ం అందించ్న డాకటీర్ పిల్్ల శ్రీధర్
పిఠాపురం న్యోజకవరగొం: పిఠాపురం పటనిం నంద జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్్ణ హాస్్పటల్ అధనేత డాకటీర్ 
పిల్్ల శ్రీధర్ పిఠాపురం న్యోజకవరగొంలో రైతుల సమస్యలపై అదేవిధంగా రైతుల పండించ్న ధాన్యం వెంటనే 
కొనుగోలు చేయాలి, రైతులను కాపాడాలి అనే న్నాదంతో వ్యవసాయ శాఖ కార్యలయం ఎదట న్రసన తెలిపి 
పిఠాపురం న్యోజకవరగొంలో రైతుల పడుతునని పలు సమస్యల గుర్ంచ్ సంబంధత అధకార్తో మాటా్లడి వినతి 
పత్ం అందించడం జర్గింది. ఈ సందరబుంగా.. డాకటీర్ పిల్్ల శ్రీధర్ మీడియాతో మాటా్లడుతూ.. రైతులు పండించ్న 
పంట పొల్లో్లనే ఉండిపోయిందన్, వాతావరణం కుడా వరషాలు పడేటటీలు వ్ండాడంతో రైతులు ఆందోళన 
పడుతునని పర్స్థాతి వరషాం వచ్చున దాచ్కోవడాన్కి కనీసం సదపాయాలు కుడా ప్రభుత్వం కలిపించలేద. కనీసం 
భరకాలుకూడా లేన్పర్స్థాతిలో కొంతమంది రైతులు ఉనానిరు. అదేవిధంగా చూసేతి మిషన్ తో కోస్న పచ్చుధాన్యం ఈ 
ప్రభుత్వం కొనడం లేద అదేమంటే 17 పాయింట్్ల ఉండాలంట్నానిరు. రైతు భరోసా కేంద్రంలో 17 పాయింట్్ల 

చూసేతి మెల్లర్ల దగగొర 20/- పాయింట్్ల వసతింది అంటే మూడు పాయింట్్ల ఎకుకావ చూపిసతింది అంటే పాయింట్ కి 20/- ర్పాయలు బసాతి కి 60/- ర్పాయలు పోతుంది 
అదే 150 బసాతిలు తీసకళ్తి 9000 ర్పాయలు అదనంగా రైతు దగగొర నుండి తీసకుంట్నానిరు రైస్ మిల్లర్సి లేదంటే లోడ్ దింపటే్లద ట్రానోసిపోర్టీ పట్టీబడి ఖరుచులు కూడా రైతులను 
కట్టీకోమంట్నని ప్రభుత్వం. తక్ణమే రైతుకు ఏ ఇబబుంది లేకుండా పచ్చు పంటను కూడా కోనాలన్ పంటను కాపాడుకోవడాన్కి బరకాలు సబ్సిడీ మీద ఇపి్పంచాలన్, కొనని ధానా్యన్కి 
వారు రోజులు లోప్ డబ్బులను రైతులకు ఖాతాలోకి జమ చేయాలన్ జనసేన పార్టీ నుండి డాకటీర్ పిల్్ల శ్రీధర్ డిమాండ్ చేయడం జర్గింది. ఈ కార్యక్రమంలో కందరడ ఎంపిటిస్ 
పిల్్ల సనీత స్ర్యనారయణ, బతితిన వీరబాబ్, బ్జపి నాయకులు మతా్యలరవ్, సీన్యర్ బ్జపి నాయకులు తోట ఏడుకొండలు, టౌన్ బ్జపి ప్రెస్డెంట్ పసపురెడిడు సతితిబాబ్, జిల్్ల 
సక్రెటర్ వామిశెటిటీ శ్రీను, పల్నిటి మధు, గటటీం భీమరజు, దిబ్బుడి కృష్ణ, కేస్రెడిడుపలి్ల రజు, పిల్్ల దాస, గుర్రం గణేష్, గుర్రం గంగాధర్, సార శ్రీను, వాకపలి్ల స్ర్య ప్రకాష్, కేస్రెడిడు 
దొరబాబ్, మర్సే తమనానిదొర, కటార్ చంటి, మసా చననిపుత్య్య, మాసా పెద్దపత్య, జువ్వల రమకృష్ణ, కంచర్ల కృష్ణ, మల్లవరపు నాగరజు, పెనుపోతుల వీరబాబ్, రజు, 
మర్యు జనసైన్కులు పాల్గొనడం జర్గింది.

ఆపదలో ఉన్న జనసైనికుడి కుటంబానికి 
ఆరిధి క సహాయం చేసిన గాదె

శతఘ్ని నూ్యస్: పొనూనిరు న్యోజకవరగొం: చేబ్రోలు మండలంలోన్ సేకూరు గ్రామాన్కి చెందిన జన సైన్కుడు వడ్లమూడి శ్రీను కుమారుడు ఇటీవల ఆటో ప్రమాదాన్కి గుర్ కావటం 
జర్గింది. ఆ కుట్ంబాన్కి అండగా ఉండాలన్ ఉదే్దశంతో జనసేన నాయకులు ఆ కుట్ంబాన్కి 10000/- ర్పాయల మొతాతిన్ని జిల్్ల అధ్యక్షులు గాద వెంకటేశ్వరవ్ వార్ కుట్ంబాన్కి 
అందజేయడం జర్గింది. మందగా రోడుడు ప్రమాదాన్కి గురైన జన సైన్కున్ కుట్ంబాన్ని ఇంటికి వెళి్ల పరమర్శించడం జర్గింది.ఈ సందర్ంగా గాద మాటా్లడుతూవార్కి ఆర్థాకంగా 
ఎంతో కొంత పార్టీ తరపున కానీ మా నాయకుల సహాయంతో మా వంతుగా వార్కి తోడు న్లబడుతుననిందకు చాల్ గర్వంగా ఉంది. జనసేన పార్టీలో ప్రతి ఒకకా జన సైన్కున్కి మేమ 
గాన్ మా నాయకులు గానీ ఎపు్పడు అండగానే ఉంటామన్ మా కార్యకరతిలకి ఎట్వంటి ఆపదలు వచ్చునా తక్ణమే సహాయం చేయడంలో మేమ వెనకాడమన్,ఎల్ంటి పర్స్థాతులన 
మా కార్యకరతిలకు అండగా ఉంటామన్ భరోసా ఇవ్వడం జర్గింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యక్షులు అడపా.మాణికా్యలరవ్, జిల్్ల ప్రధాన కార్యదర్శి నారుదాస రమచంద్ర ప్రసాద్, 
జిల్్ల కార్యదర్శి మేకల రమయ్య, జిల్్ల కార్యదర్శి చటాటీల త్రినాథ్, జిల్్ల నాయకులు కొర్రపాటి నాగేశ్వరరవ్,చేబ్రోలు మండల అధ్యక్షుడు చంద, శ్రీరమలు, నెలూ్లరు రజేష్, తుమ్మల 
నరస్ంహారవ్, మట్టీపలి్ల శవరమకృష్ణ, కటటీ గోపి, నార్శెటిటీ కృష్ణయ్య, చ్కకా స్ర్, స్ర్బాబ్, ఎం వంశీకృష్ణ, శవ మర్యు గోపి తదితరులు పాల్గొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అచ్చమమీ కుటంబ సభు్యలను పరామర్్శంచిన 
మేడ గరుదత్ ప్రసాద్

శతఘ్ని నూ్యస్: రజానగరం : కోరుకొండ మండలం, కణుపూర్ గ్రామాన్కి చెందిన మచచుకర్ల అచచుమ్మ ఇటీవల 
గుండెపోట్తో చన్పోయారు. ఈ విషయాన్ని జనశ్రేణుల దా్వర తెలుసకునని రజానగరం న్యోజకవరగొం 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జే & ఐక్యరజ్యసమితి అవారుడు గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ వార్ కుట్ంబ సభు్యలను 
పరమర్శించ్ మనో ధైర్యన్ని కలి్పంచారు. ఈ కార్యక్రమంలో కోరుకొండ మండల అధ్యక్షులు మండపాక శ్రీను, 
కో-కనీ్వనర్ మకకా రంబాబ్, కోరుకొండ సీన్యర్ నాయకులు తెలగంశెటిటీ శవ, కోరుకొండ మండల కమిటీ 
ప్రధాన కార్యదర్శి పోస్బాబ్, తనీనిరు తతాజీ, కొచచుర్ల బాబీ, పెమా్మడ సతీష్, వలే్లపలి్ల రజేష్, చల్్ల ప్రసాద్, 
పెద్ద కాపు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

వంకటేశవారరావు కుటంబ సభు్యలను పరామర్్శంచిన 
మేడ గరుదత్ ప్రసాద్

శతఘ్ని నూ్యస్: రజానగరం న్యోజకవరగొం: కోరుకొండ మండలం, కోరుకొండ గ్రామాన్కి చెందిన ఇరకం 
వెంకటేశ్వరరవ్ ఇటీవల కాలం చేశారు. గ్రామ జన శ్రేణులు దా్వర విషయం తెలుసకునని రజానగరం 
న్యోజకవరగొం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జే & ఐక్యరజ్యసమితి అవారుడు గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ వార్ కుట్ంబ 
సభు్యలను పరమర్శించ్.. మనో ధైర్యన్ని కలి్పంచారు. ఈ కార్యక్రమంలో కోరుకొండ మండల అధ్యక్షులు మండపాక 
శ్రీను, కో-కనీ్వనర్ మకకా రంబాబ్, కోరుకొండ సీన్యర్ నాయకులు తెలగంశెటిటీ శవ, తనీనిరు తతాజీ, కొచచుర్ల 
బాబీ, పెమా్మడ సతీష్, వలే్లపలి్ల రజేష్, చల్్ల ప్రసాద్, పెద్ద కాపు తదిత రులు పాల్గొనానిరు.

రతానివతి కుటంబ సభు్యలను పరామర్్శంచిన మేడ గరుదత్ ప్రసాద్
శతఘ్ని నూ్యస్: రజానగరం న్యోజకవరగొం, సీతానగరం మండలం, పురుషోతతిపటనిం గ్రామాన్కి చెందిన మార్ని 
రతానివతి కొన్ని రోజుల క్రితం కాలం చేశారు. ఈ సమాచారన్ని గ్రామ జనశ్రేణులు దా్వర తెలుసకునని రజానగరం 
న్యోజకవరగొం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జే & ఐక్యరజ్యసమితి అవారుడు గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ వార్ కుట్ంబ 
సభు్యలను పరమర్శించ్ మనో ధైర్యన్ని కలి్పంచారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీతానగరం మండల జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు 
కార్చర్ల విజయ్ శంకర్,వేమలపలి్ల శ్రీను, చెరుకూర్ వీర్రాజు, కాజా రవి, స్ర్ షేక్ రజు, కోరుకొండ మండల అధ్యక్షులు 
మండపాక శ్రీను, కో-కనీ్వనర్ మకకా రంబాబ్, కోరుకొండ సీన్యర్ నాయకులు తెలగంశెటిటీ శవ, తనీనిరు తతాజీ, 
కొచచుర్ల బాబీ, పెమా్మడ సతీష్, వలే్లపలి్ల రజేష్, చల్్ల ప్రసాద్, పెద్ద కాపు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

గూడపాట్ గోపాలకృష్ణకు ఘనసనామీనం
శతఘ్ని నూ్యస్: హైదరబాద్: 
జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ భద్రత 
న్మితతిం బ్లెట్ ప్రూఫ్ వాహనం 
మర్యు జాకట్సి సమకూరేచుందకు 
మందకు వచ్చు తన సహచరులతో 
కలిస్ ప్రయతనిం చేసతినని ప్రవాస 
భారతీయులు, ఆపాతి మాజీ అధ్యక్షులు, 

సమాజ సేవకులు గూడపాటి గోపాలకృష్ణ హైదరబాద్ రవడం జర్గింది. ఈ 
సందరబుంగా వార్ గౌరవారథాం హైదరబాద్ లోన్ జూబీ్లహిల్సి లోన్ ఆలపాటి లక్ష్మీ 
నారయణ న్ర్వహిసతిన సాయి కౌశక్ కా్యటర్ంగ్ ప్రాంగణమలో గురువారం 
ఉదయం అల్్పహారంతో ఏర్పట్ చేస్న సమావేశంలో.. సమాజ సేవకులు దటాటీ 
రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అధ్యక్తన గోపాలకృష్ణ ను ఘనంగా సనా్మన్ంచడం జర్గింది. 
ఈ సందర్ంగా గోపాలకృష్ణ మాటా్లడుతూ.. జనసేన పార్టీ బలోప్తాన్కి మర్యు 
కార్యచరణకు పలు స్చనలు, సలహాలు చేశారు. కళ్్యణ్ గార్ భద్రత విషయమై ఓట్ 
నమోద ప్రచారం న్ర్వహించటాన్కి పార్టీ స్దా్ంతాలను ప్రజలకు వివర్ంచే ప్రయతనిం 
చేయాలన్ స్చ్ంచారు. కార్యక్రమంలో బాగంగా వెంకట సాయి ప్రసాద్ కోటిపలి్ల, 
రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ దటాటీ, నందగిర్ సతీష్, మండలి దయాకర్, పరంధామయ్య, 
కోటిలింగం, శా్యమ్ కిషోర్ పంగనామాల, గొల్ల సభాష్ చంద్రబోస్, శ్రీన్వాసరవ్, 
పరమేష్, ఆకుల శశకాంత్, ఉగెటీ వెంకటేష్ పటేల్, దరగొ ప్రసాద్, మతితి శ్రీన్వాస్ రవ్, 
సబాబురవ్, శ్రీమతి ఆకుల వెంకట లక్ష్మీ, శ్రీమతి యర్రంశెటిటీ వెంకట సత్యవతి మర్యు 
పెద్దలు తమ సందేశాన్ని ఇచాచురు.. హైదరబాద్ లోన్ జనసైన్కులు, వీర మహిళలు, 
శ్రేయోభిల్ష్లు పాల్గొన్ గోపాలకృష్ణ ను అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనని 
అందర్కీ ధన్యవాదమలు తెలియజేయడం జర్గింది.

రోడ్డుపై పేరుకుపోయిన మట్టిని తొలగ్ంచిన షేక్ 
మహబూబ్ మసాతిన్

శతఘ్ని నూ్యస్: ఆత్మకూరు: నెలూ్లరు జిల్్ల, 
ఆత్మకూరు నుండి సోమశల వెళ్ళి ప్రధాన 
రోడుడులో పాత దేవరయ పలి్ల వద్ద గత రెండు 
రోజులుగా కురుసతినని వరషాలకు రోడుడు ప్రకకాన 
ఉనని పొల్లలో ఉండే బంక మటిటీ రోడుడు 
మీద ప్రుకుపోవడం జర్గింది. ఈ క్రమంలో 
ది్వచక్ర వాహనదారులు కొంత మంది జార్ 

పడుతుండడం గమన్ంచ్న అనంత సాగరం మండలం జనసేన అధ్యక్షులు షేక్ మహబూబ్ 
మసాతిన్ రోడుడు మీద ప్రుకుపోయిన మటిటీన్ తొలగించడం జర్గింది. అదే విధంగా వరషా కాలంలో 
ఇల్ంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా అధకారులు, చర్యలు తీసకోవాలన్ జనసేన పార్టీ తరపున 
తెలియజేయడం జర్గింది. ఈ కార్యక్రమంలో సాథాన్కంగా ఉండే జన సైన్కులు కూడా రోడుడు 
మీద మటిటీన్ తొలగించడం జర్గింది.

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

సీఎం జగన్ కు పవన్ కళా్యణ్ గార్ ఫోబియో 
పటటికుంది: పోతిన వంకట మహేష్

పాలన అంతా పరదాల చాటున పోలీసుల మాటున సాగుతంది
రాష్ట్రా నికి నీలి గ్రహణం పటుటు కంది
ఈ రాష్ట్రా నికి దుషటు  చతషటు యం సీఎం జగన్,సజ్జల,వైవీ, విజయ సాయి
ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు
చిలనివ్వనన్న పవన్ కళ్్యణ్ గారి వ్్యఖ్యల తో అధికారం పోతందనే భయం సీఎం జగన్ కి పటుటు కంది.
సీఎం జగన్ సతీ సమేతంగా ఏనాడైనా చరిచికి వళ్లి  ప్రార్థనలు చేశారా?
శతఘ్ని నూ్యస్: విజయవాడ వెస్టీ: జనసేన పార్టీ రష్ట్ర అధకార ప్రతిన్ధ, విజయవాడ నగర అధ్యక్షులు 
మర్యు పశచుమ న్యోజకవరగొ ఇనాచుర్జే పోతిన వెంకట మహష్ తన కార్యలయంలో మాటా్లడుతూ.. సీఎం 
జగనో్మహన్ రెడిడు గార్కి పవన్ కళ్్యణ్ గార్ ఫోబ్యో పట్టీకుందన్.. అందకనే ప్రతి ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో 

జనసేన పార్టీ మీద, పవన్ కళ్్యణ్ గార్ పైన విమరశిలు చేసతినానిరన్, సీఎం జగన్ గార్కి తన పాలనపై నమ్మకం ఉంటే పవన్ కళ్్యణ్ గారు పై విమరశిలు ఎందకన్.. పవన్ కళ్్యణ్ 
గారు వైస్పి మకతి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అనే న్నాదంతో పాట్ ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓట్ చ్లన్వ్వం అన్ మాటా్లడుతూ ఉండడం వలే్ల జగన్ గార్కి రబోయ్ ఎన్నికలో్ల ఓటమి తప్పదన్ భయం 
పట్టీకుందన్.. అందకే పవన్ కళ్్యణ్ గార్ పై విమరశిలు చేసతినానిరన్.. అదేవిధంగా దమ్మ, ధైర్యం గుర్ంచ్ మాటా్లడే సీఎం జగన్ గారు పరదాల మాటన, పోలీసల చాట్న ఎందకు 
పాలన సాగిసతినానిరో సమాధానం చెపా్పలన్, ఈ రష్్రాన్కి నీలి గ్రహణం పటిటీందన్, ఈ రష్్రాన్ని ఆలీబాబా 150 డెకాయిట్్ల పాలన చేసతినానిరన్ ఈ రష్్రాన్కి పటిటీన దషటీ చతుషటీయం 
సీఎం జగన్ సజజేల రమకృష్్ణరెడిడు, వై వి సబాబురెడిడు, విజయసాయిరెడిడు లేనన్.. నవరతానిల పథకాల వల్ల ఒకకా ప్ద జీవితం కూడా అభివృది్ చెందలేదన్ సంక్షేమ పాలన మసగులో 
రష్ట్రంలోన్ సంపద అంతా దోచ్కుంట్నానిరన్ సీఎం జగన్ గార్కి కానీ వైసీపీ నాయకులు కాన్కి దమ్మంటే నవరతానిల పథకాల వల్ల రష్ట్రంలో సామాను్యలు ఎవరైనా ఉననితంగా 
ఎదిగిన ఉదాహరణలు చూపించాలన్ సవాల్ విస్రరు. సీఎం జగన్ గారు ఏనాడు అంబేదకార్ గార్కి జగీజేవన్ రమ్ గార్కి పూలే గార్ విగ్రహాలకు న్వాళ్లర్్పంచలేదన్ కేవలం 
రజశేఖర్ రెడిడు గార్కి మాత్మే న్వాళ్లర్్పసాతిరన్, అంబేదకార్ జగీజేవన్ రమ్ పూలె గార్ జయంతి వర్ంతి కేవలం కా్యంప్ ఆఫీసలో ఒక చ్త్పటాన్కి మాత్మే పూలమాలలు వేసాతిరన్ 
ఈ వాసతివాన్ని రష్ట్ర ప్రజలందర్ గ్రహించాలన్, సీఎం జగన్ గారు తాను క్రైసతివాన్కి చెందిన వ్యకితినన్ ప్రకటించ్కుంటారు.. కానీ ఏనాడు సతీ సమేతంగా చర్చు కు వెళి్ల ప్రారథాన చేస్న 
దాఖల్లు లేవనానిరు. రబోయ్ ఎన్నికలో్ల పవన్ కళ్్యణ్ గారు పవర్ సంటర్ అవ్తునానిరు కాబటేటీ జగనో్మహన్ రెడిడు గారు పదేపదే విమరశిలు చేసతినానిరన్.. విమరశిలు మాన్ అవినీతిన్ 
పూర్తిగా తగిగొంచ్కొన్ మంచ్ పాలన అందించడంపై దృష్టీ సార్ంచాలనానిరు.

రౌడీ ముఠాలకు కేరాఫ్ జగన్ రెడ్డు.. వైసీపీ పై ధవాజమెతితిన నునని జానక్ రామ్
శతఘ్ని నూ్యస్: కొతతిపటనిం: నరసాపురంలో మఖ్యమంత్రి జగన్ రెడిడు జనసేన పార్టీ నీ రౌడీ సేన అన్ అననిందకు వైసీపీ పై ధ్వజమెతితిన కొతతిపటనిం మండల 
జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు నునని జానకిరమ్. ఈ సందరబుంగా జానకి రమ్ మాటా్లడుతూ అధకారంలోకి రవడాన్కి పాదయాత్లో అన్ని వరగొలకు దొంగ 
హామీలు ఇచ్చు ఈ రోజున నటేటీట మంచ్న ఏకైక వ్యకితి జగన్ రెడిడు అన్, ఈ జగన్ రెడిడు పాలన లో అన్ని వ్యవసథాలు నాశనమయా్యయి.. ఇట్వంటి తరుణంలో 
ప్రజలు జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ గార్ వైపు చూసతినానిరన్, ఈ రోజు రష్ట్రంలో ఏ సమస్య ఉనాని.. పవన్ కళ్్యణ్ గార్ దగగొర్కి ప్రజలు స్వచ్ందంగా 
వచ్చు బాధలు చెపు్పకుంట్నానిరన్.. ఇది చూసతినని ఈ జగన్ రెడీడు వచేచు ఎన్నికలో్ల ఎకకాడ ప్రజలు తన ప్రభుతా్వన్ని బంగాళ్ఖాతంలో కలుపుతారన్ భయమేస్.. 
అభద్రతభావంలో అసలు ఏం మాటా్లడుతునానిడో అరథాం కావడం లేదన్, ఎకకాడికకకాడ ప్రజా సమస్యల మీద పోరడుతునని జనసేన నాయకులు, కార్యకరతిలు, 

వీర మహిళల పై అక్రమ కేసలు పెటిటీ ఇబబుంది పెటటీడమే పన్గా పెట్టీకునానిడన్.. రను రను తన నీడను కూడా నమే్మ పర్స్థాతులో్ల ఈ జగన్ రెడిడు లేడన్.. న్ద్రపోయ్టపు్పడు కూడా 
జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ గార్న్ తలుచ్కొన్ భయపడే స్థాతిలో ఈ జగన్ రెడిడు ఉనానిడన్, అసలు రష్ట్రంలో దొంగల మఠా రౌడీ మఠాలకు నాయకుడు ఈ జగన్ రెడిడు అన్, జీతాలు 
సర్గాగొ ఇవ్వలేన్ ఈ మఖ్యమంత్రి, మూడు రజధానులు కడతాను అంటాడు, ఈ జగన్ రెడిడు తెపి్పంచ్కునని న్వేదికలో్ల జనసేన పార్టీ బలంగా తయారైందన్ విషయం తెలియగానే జనసేన 
అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ గార్ మీద వ్యకితిగత విమరశిలకు దిగటం మొదలుపెటాటీరు. ఒకటే చెపుతినానిం మీ పతనం ఆరంభం అయింది.. రబోయ్ది జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ గార్ 
సారధ్యంలో ప్రజా ప్రభుత్వమే, ప్రజాక్షేత్ంలో త్లుచుకుందాం.. చూసకుందాం అంటూ జానకి రమ్ మండిపడాడురు.

సెమీ క్రిసమీస్ వేడ్కలోలే పాల్గొనటం అదృషటింగా భావిస్తినాని: 
గాదె

శతఘ్ని నూ్యస్: గుంటూరు: సమీ క్రిస్మస్ వేడుకలో్ల భాగంగా గుండారవ్ ప్ట నంద గల చర్చు నంద 
క్రీసతి ప్రభువ్ యొకకా గొప్పతనాన్ని గుంటూరు జిల్్ల అధ్యక్షులు గాద వెంకటేశ్వరరవ్ వివర్ంచ్.. క్రీసతి 
చెపి్పన విలువైన వాకా్యలతో అంబేదకార్ కలి్పంచ్న రజా్యంగాన్ని, ఓట్ హకుకా యొకకా ప్రాధాన్యతను 
తెలుపుతూ.. జనసేన స్దా్ంతంలో ఒకటైన మతాల ప్రసాతివన లేన్ రజకీయం చేసాతిం అన్ జనసేన 
పార్టీ తరపున సంస్ద్ంమయ్్యల్ మాటా్లడడం జర్గింది. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్్ల ఉపాధ్యక్షులు 
అడపా మాణికా్యల రవ్, ప్రధాన కార్యదర్శి నారదాస ప్రసాద్, దళిత నాయకులు కొర్రపాటి నాగేశ్వర 
రవ్, 23వారుడు నాయకులు దలవాయి కిషోర్, నగర సంయుకతి కార్యదర్శి నెలూ్లర్ రజేష్ తదితరులు 
పాల్గొనానిరు.
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