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కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...

మీ విజయాలే జాతికి సంపద
•అందివచ్చిన అవకాశాలు సదివినియోగం చేసుకోవాలి... మీకు మీరే రోల్ మోడల్  కావాలి
•జయాపజయాలను సమానంగా స్వికరంచండి
•పరాజయంలోనే జయం దాగి ఉంది
•ప్రతికూల పరస్థితులే మరంత బలంగా మారుస్తాయి
•ఇంటరేనేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఫర్ స్.ఎ. స్టూడంట్స్ సమావేశంలో శ్రీ పవన్ కల్యాణ్
శతఘ్నే న్యాస్: మీకు వచ్చిన అవకాశాలను అందిపుచ్చికొని అభివృదిధి పథంలో 
దూసుకుపోవాలని... జీవితంలో తమకు తామే ఆదర్శప్రాయులుగా ఎదగాలని జనసేన 
పార్టూ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్  కళ్యాణ్  గారు స్ఏ విదాయారుథిలకు స్చ్ంచారు. అపజయాలను, 
విజయాలను సమానంగా తీసుకోవాలని... అపజయం ఎదురందంటే సగం విజయం 
స్ధంచ్నటేటూనని గురుతాపెట్టూకోవాలని చెపాపారు. అపజయంలోనే జయం దాగి ఉందన్నేరు. 
ధన్ర్జనే ధ్యాయంగా కాకుండా అందరకీ గురుతాండిపోయే జీవితానినే కొనస్గించాలని 
అన్నేరు. ఇనిస్టిట్యాట్ ఆఫ్  చారటూర్డ్  అకంటంట్స్  ఆఫ్  ఇండియా ఆధవిరయాంలో హైదరాబాద్ 
లో ఇంటరేనేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఫర్ స్.ఎ. స్టూడంట్స్ నిరవిహంచారు. శనివారం నిరవిహంచ్న 
ఈ సమావేశానికి ముఖయా అతిథిగా శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ గారు హాజరయాయారు. ఈ సందర్ంగా 
శ్రీ పవన్  కళ్యాణ్  గారు మాట్లాడుతూ... “భారతదేశ సమగ్రాభివృదిధికి చారటూర్డ్  అకంటంట్స్  
పాత్ర కీలకం, మీ విజయాలు జాతి పురోభివృదిధికి దోహదం చేస్తాయి. మోతీల్ల్  
ఫైన్నిస్యల్  సర్విసెస్ చైర్మన్  అండ్  మేనిజంగ్  డైరెకటూర్  మోతీల్ల్  ఓశావిల్  మాటను ఈ 
సందర్ంగా గురుతా చేసుతాన్నేను. ఒక తెలివితేటలుగల వవికితా ముందుగా చేసే పని.. ఒక తెలివితకుకువ మనిషి చ్వరగా చేస్తాడు. తెలివితేటలు కలిగిన వయాకితా భవిషయాతుతాను 
ముందే ఊహంచే శకితాకలిగి ఉంట్డు అంట్రు. ఎపపాటినుంచో న్లో ఒక సందేహం ఉండేది... ఎందుకు కొదిదిమంది మాత్రమే విజయాలను అందుకొంట్న్నేరు... 
మిగతా వారు ఎందుకు స్ధంచలేకపోతున్నేరు అని.
•రాజకీయాలు న్ దేశం కోసం
నేను ఎంత వరకూ విజయం స్ధంచానో న్కు తెలియదు. కానీ స్నిమాలోలా నటించడం నేను జీవించేందుకు.. కానీ రాజకీయాలు మాత్రం న్ దేశానికి... న్ జాతి కోసమే. 
చాల్ మంది ననునే అడుగుతూ ఉంట్రు మీ ఆలోచన విధానం ఎల్ ఉంట్ంది అని. విజయం కోసం ఎదురు చూసే వయాకుతాలు తపపానిసరగా కామ, క్రోధ, మదమాతస్రాయాలను 
అధగమించాలి. ఇక రెండోది... మహాతా్మ గాంధీ మొదలు అందరూ అచరంచ్న విధంగా... పని చేయకుండా వచేచి సంపద, మనస్స్క్షి లేని సంతోషం, వయాకితాతవిం లేని జాఞానం, 
నీతి లేని వాణిజయాం, మానవతవిం లేని శాస్తం, తాయాగం ఎరుగని భకితా ఎననేటికీ విజయతీరాలకు చేరచిలేవు. కాబటిటూ, ఇవే న్ ప్రాధమిక ఆలోచన్ సరళి, జీవన విధానం. వీటిని 
స్ధంచటం అంత తేలిక కానపపాటికీ నేను దీనినే స్ధంచేందుకు కృషి చేస్తానే ఉంట్. స్నిమా ఎపుపాడూ నేను కోరుకొంది కాదు. న్ ఆలోచనలు, ఆశయాలు వేరే ర్తిన ఉంట్యి. 

స్ఏ విధాయారుథిలు వచ్చిన అవకాశాలను 
సదివినియోగం చేసుకొంట్ జీవితంలో 
విజయాలు స్ధంచాలి. మీ వయాకితాగత 
విజయాలు జాతికి సంపదగా భావించండి. 
న్ మొదటి స్నియా అపజయం తరావిత 
నేనెపుపాడూ నిరుతాస్హపడలేదు. కానీ న్ 
విజయాల గ్రాఫ్  ఏడవ స్నిమా తరావితే 
పెరగింది. మీరు దాదాపు 1.5 బిలియనలా 
ప్రజలతో పోటీపడాలిస్ ఉంది కాబటిటూ 
మీ ముందుకు వచ్చిన అవకాశాలను 
అందిపుచ్చికొని జీవితంలో విజయశిఖరాలను 
అధరోహంచాలి. మీరు కలగననే 
అవకాశమే రావాలని ఎదురుచూడకుండా 
వచ్చిన అవకాశాలను అందిపుచ్చికొని 
పురోగమించాలిస్ ఉంట్ంది. అపజయాలు, 
విజయాలు సరవిస్ధారణం. కఠిన, ప్రతికూల 
పరస్థితులే మిమ్మలినే మరంత రాట్తేలేల్ 

చేస్తాయని మరువవదుది. ఈ పరస్థితులే మీకు ప్రతికూల పరస్థితులను ఎదుర్కునేందుకు మిమ్మలని తయారు చేస్తాయి.
•నేను ఓడిపోయినట్లాగా భావించలేదు
నేను న్ జీవితంలో ఆరేడేళలాపాట్ అపజయాలనే చవిచూశాను. ఆ తరావితే “గబ్ర్  స్ంగ్ “ స్నిమా విజయం దకికుంది. దీంతోపాట్ మీరు తెలుసుకోవాలిస్న ముఖయామైన 
అంశం ఏంటంటే... మీకు వచ్చిన విజయం వెనక వేల మంది కృషి ఉంట్ందని మరువదుది. వారకి మీ ధనయావాదాలు తెలపడం మరచ్పోకూడదు. అది తలిలాదండ్రులు 
కావచ్చి మరెవవిరన్ కావచ్చి. ఇది ఒక విజయం స్ధంచాలి అనుకొనే ప్రతీ వయాకితాకీ అవసరం. అపజయాలను, విజయాలను సమానంగా స్వికరంచాలి. నేను రాజకీయంగా 
అపజయం పందిన వయాకితాగానే భావిస్తాను. కానీ.. ఎపపాటికీ నేను ఓడిపోయినట్టూగా భావించలేదు. ఒక అపజయం కూడా సగం విజయం అనే భావన నింపుకున్నేను. నేను 
కనీసం ప్రయతనేం చేశానని అనుకొంట్ను. మీ అందరకీ న్ విననేపం ఒకకుటే... అపజయం ఎదురన్ ఎననేడూ చ్ంతించవదుది... అల్నే ఏ దశలోన్ ఆత్మవిశావిస్నినే 
కోలోపావదుది.
•మారుపా ఒకకు రోజులో రాదు
నేను రాజకీయాలోలాకి రాక ముందు కామన్ మాయాన్  ప్రొటక్షన్  ఫోర్స్  ప్రారంభించాను. కానీ మారుపా ఒకకు రోజులో రాదని తెలుసుకోవాలి. ప్రజలలో మారుపా తీసుకురావడం 
అంత సులభం కాదు. చాల్మంది జన్లకు తక్షణ విజయాలు కావాలి.. ఇనెస్టింట్ కాఫీ, ఇనెస్టింట్ న్డీల్స్ మాదిర. మారుపా స్ధంచాలంటే ఓపిక, సహనం ఉండాలి. ఇది 
స్ధంచాలంటే దశాబాదిలు పటటూవచ్చి. ప్రసుతాతం న్ మిషన్  యువతను శకితావంతులుగా తీరచిదిదదిటమే. రాజకీయ వయావసథిను తిట్టూకుంట్ గడిపే బదులు, దీనినే మారేచిందుకు 
ఏదో ఒక ప్రయతనేం చేయడం అవసరం.
•భావోదేవిగాలు అదుపులో ఉంచ్కోవాలి
నేటి యువతకు బలమైన ఆలోచనలతోపాట్ బలమైన దేహధారుఢయాం కూడా అవసరమే.. స్విమీ వివేకానంద చెపిపానట్టూ... 
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ఘనంగా జె.ఎస్.పి గ్లో బల్ టీమ్ లోగ్ ఆవిష్కరణ
శతఘ్నే న్యాస్: జె.ఎస్.పి గ్లాబల్ టీమ్ ఆధవిరయాంలో ప్రపంచ వాయాపతాంగా ఉననే ఎన్నేర జనసైనికులు అందరూ సంఘటితమై ఒకకు టీమ్ గా వెళ్ళాలి అనే ముఖయా లక్షష్ంతో ఏరపాడినట్వంటి 

“జె.ఎస్.పి గ్లాబల్ టీమ్ – ప్రపంచ ఎన్నేర కలయిక” లోగ్ ఆవిషకురణ ది 
2-12-22 శుక్రవారం ప్రపంచ వాయాపతాంగా ఉననే వీరమహళలచే ఘనంగా 
జరగింది. జె.ఎస్.పి గ్లాబల్ టీమ్ లోగ్ను వీరమహళలు లండన్ నుండి 
శ్రీమతి పద్మజ రామిశెటిటూ, శ్రీమతి ప్రశాంతి తాడికొండ, మరయు శ్రీమతి 
శైలజ వీరంకి, సౌత్ కొరయా నుండి శ్రీమతి హమశ్రీ పుట్టూ, జర్మనీ నుండి 
పద్మజ వరకూటి మరయు ఇండియా నుండి శ్రీమతి రతనే పిల్లా తదితరులు 
ఆవిషకురంచడం జరగింది.

మత్స్యకారుల మహా పోరాటానికి పునాది జనసేన: శివదత్ బోడపాటి
శతఘ్నే న్యాస్:  పాయకరావుపేట: రాష్టంలోనే అతిపెదది రెండవ పోరాటంగా నిలిచ్న నకకుపలిలా మండలం రాజయయాపేట మతస్ష్కారుల మహా శాంతియుత ధరానే. వైజాగ్ స్టూల్ పాలాంట్ 
తరువాత ఇదే అతి పెదది పోరాటం, ఈ పోరాట్నికి పున్ది వేస్ంది జనసేన పార్టూ అల్గే మొదటి రోజు నుండి నేటి వరకూ మతస్ష్కారులు హీటిరో కంపెనీపై చేసుతాననే పోరాట్నికి 
అండగా నిలబడింది జనసేన పార్టూ స్థినిక, రాష్ట మరయు ఉమ్మడి విశాఖ జల్లా న్యకతవిం అని గరవింగా చెపుతున్నేనని మహా శాంతియుత ధరానేలో పాల్గొననే పాయకరావుపేట 
జనసేన సేటూట్ సెక్రటర్ శివదత్ బోడపాటి తెలియజేస్రు.

వంద మంది బలమైన యువకులు ఉంటే మారుపా తీసుకురావడం తేలికే.. 
నేటి యువతరానికి విదయాతోపాట్ కండబలం కూడా అవసరమే.. అందుకు 
మార్షల్  అర్టూస్ లో శిక్షణ పందవచ్చి. ఇదేదో పకకువాణినే కొటటూడానికి కాదు.. 
మన బల్నినే... భావోదేవిగాలను అదుపులో ఉంచ్కోవడం కోసం ఇవి 
అవసరం. స్విమీ వివేకానంద, భగత్  స్ంగ్  ల్ంటి వారని రయల్  హీరోలుగా 
భావిస్తాను. నేను ఎకుకువ అభిమానించే వయాకుతాలోలా వనజీవి రామయయా.. 
ఎవరకోసమో ఎదురుచూడకుండా లక్షల మొకకులను న్టి పరాయావరణానినే, 
మన భూమిని కాపాడేందుకు నిరంతరం కృషి చేశారు. అల్గే ఒకే వయాకితా.. 
కడప జల్లాలో అననేమయయా డాయామ్  ముంపుకు గురయియానపుపాడు వందల 
మంది ప్రాణాలను కాపాడారు. ఇల్ంటి వయాకుతాలే న్కు రయల్  హీరోలు. 
నేను ఎలలాపుపాడూ ఆదాయం సమకూరుచికొనే జీవితానినే కోరుకోను... 

అనుభూతితో కూడిన జీవితానేనే కోరుకుంట్ను... నేను డబ్్ కోసం అర్రులు చాచను. ననునే ఎవరన్ విజయం స్ధంచే మనిషిగా ఉంట్వా..? లేదా విలువలు కాపాడే 
వయాకితాగా జీవిస్తావా అంటే రెండూ కోరుకొంట్ అనే చెబ్తాను.
•ఎవర్నే గుడిడ్గా అనుసరంచవదుది
స్ఏ చదువుతుననే విదాయారుతాలూ... మీరు కాకపోతే ఎవరు జీవితంలో విజయం స్ధస్తారు.. చెపపాండి. మీరందరూ 2 వేల సంవతస్రం తరావితే జని్మంచ్ ఉంట్రు... మీ 
పెదదివాళ్లా మిమ్మలినే తకుకువగా అంచన్ వేస్న్ కానీ వార మాటలు తపుపా అని మీరు నిరూపించాలి. అల్గే.. గుడిడ్గా ఎవరనీ అనుసరంచవదుది. మీకు మీరే రోల్ మోడల్  గా 
ఎదగట్నికి కృషి చేయాలి. మీలో అంతరగొతంగా ఉననే మీ ట్లంట్ ను వెలికితీయండి. వాటిని బేర్జు వేసుకొని విజయతీరాలను చేరాలని ఆకాంక్షసుతాన్నేను. మీ వయాకితాగత 
విజయాలే జాతికి సంపద. మీరు విజయం స్ధంచడం దావిరా మీరు జాతి అభివృదిధికి కృషి చేసుతాన్నేరని గురుతాంచ్కోవాలి” అని శ్రీ పవన్  కళ్యాణ్  గారు స్ఏ విదాయారుథిలకు 
స్చ్ంచారు.
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ఘనంగా 200వ రోజు కేతంరెడ్డి  వినోద్ రెడ్డి  పవనన్న ప్రజాబాట
నెల్లో రు ప్రజలకు అండగా నిలుస్తా .. పవనన్న ప్రజాబాటలో కేతంరెడ్డి  వినోద్ రెడ్డి
వేడుకలా జరిగిన పవనన్న ప్రజాబాట 200వ రోజు
శతఘ్నే న్యాస్: నెలూలారు స్టీ నియోజకవరగొం: జనసేన పార్టూ న్యకులు కేతంరెడిడ్ వినోద్ 
రెడిడ్ ఆధవిరయాంలో నిరవిరామంగా, నిరాటంకంగా జరుగుతుననే పవనననే ప్రజాబాట 200వ 
రోజు కారయాక్రమం ఘనంగా జరగింది. తొలుత నెలూలారు నగరం బోసుబొమ్మ కూడలి వదది 
గుమిగూడిన జనసేన పార్టూ న్యకులు, శ్రేణులతో కలిస్ కేతంరెడిడ్ సరవిమత ప్రారధినలు 
జరపి కారయాక్రమానినే ప్రారంభించారు. బోసుబొమ్మ వదది నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ విగ్రహం 
లేకపోవడంతో ఆయన చ్త్రపట్నినే ఏరాపాట్ చేస్ పుషపాంజలి ఘటించ్న అనంతరం 
ఆత్మకూరు బస్టూండ్ వైపు కదిల్రు. ఆత్మకూరు బస్టూండ్ అండర్ బ్రిడి్జలో ఎట్వంటి 
వర్షం లేకపోయిన్ కూడా మోకాలోలాతు డ్రైనేజీ నీరు ఉండడంతో ఆ నీటిలోనే న్యకులు, 
కారయాకరతాలు నడిచ్ పటిటూశ్రీరాములు విగ్రహం వదదికు చేరుకుని విగ్రహానికి పుషపాంజలి 
ఘటించారు. ఈ క్రమంలో ఆత్మకూరు బస్టూండ్ వదది వాయాపారం నిరవిహంచే పలువురు పూల 
వరతాకులు అభిమానంతో కేతంరెడిడ్ వినోద్ రెడిడ్ పై పూల వర్షం కురపించారు. జనసేన పార్టూ 
వీరమహళలు కేతంరెడిడ్కి వీరతిలకం దిదిది హారతులివవిగా ఇదే ప్రాంతంలో ఆదిమజాతి 

నకకులోళ్ళా, చ్రు వాయాపారులు తమ సమసయాలు ఏకరువు పెడుతూ వినతిపత్రం అందించారు. అనంతరం స్టూన్ హౌస్ పేట ప్రధాన వీధలో కారయాకరతాల కోల్హలం, కేరంతల నడుమ 
కారయాక్రమానినే స్గించారు. డపుపాల కళ్కారులు చపుపాళలాతో ప్రజాబాటలో కొనస్గగా మధయాలో సవిచ్ందంగా ఎదురన న్యీబ్రాహ్మణులు మంగళవాయిదాయాలతో తమ సంఘీభావం 
తెలిపారు. జాలర వలలతో ఎదుర్చ్చిన మతస్ష్కారులు తమ సమసయాలను ఏకరువు పెడుతూ పవన్ కళ్యాణ్ గార దృషిటూకి తీసుకెళ్లాలంట్ కేతంరెడిడ్కి వినతిపత్రం అందించారు. దార 
పడవున్ పలువురు స్టూన్ హౌస్ పేట వరతాకులు కేతంరెడిడ్కి శాలువా, పూలమాలలతో స్విగతం పలికారు. తడికల బజారు కూడలిలో ఎమా్మర్పాఎస్ న్యకులు పలువురు కేతంరెడిడ్కి 
వినతిపత్రం అందించ్ పవన్ కళ్యాణ్ గార దృషిటూకి తీసుకెళ్లాలిస్ందిగా కోరారు. జనసేన పార్టూ జల్లా లీగల్ సెల్ ఆధవిరయాంలో పలువురు న్యాయవాదులు తమ మదదితును తెలుపాతూ 
సంఘీభావంగా కేతంరెడిడ్ని సతకురంచారు. డపుపా కళ్కారుల కోరక మేరకు కేతంరెడిడ్ ఈ కూడలిలో డపుపాని వాయించారు. రాజపుత్ర స్ంగ్ లు కేతంరెడిడ్కి తల్విర్ ని బహుకరంచ్ దానిని 
చేతపట్టూలిస్ందిగా కోరగా కేతంరెడిడ్ తల్విర్ చేతబట్టూరు. జనసేన పార్టూ శ్రేణులు భార్ గజమాలతో కేతంరెడిడ్ని సతకురంచ్న అనంతరం కేతంరెడిడ్ ప్రసుతాత వైస్పీ ప్రభుతవి విధాన్లను, 
ఎమ్్మలేయా అనిల్ కుమార్ యాదవ్ అసమరథిత, అవినీతిని తెలుపాతూ తడికలబజారు సెంటరోలా ప్రజలను, స్టూన్ హౌస్ పేట వరతాకులను ఉదేదిశించ్ ప్రసంగించారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారని రాష్ట 
ముఖయామంత్రిగా చేసుకోవాలిస్న ఆవశయాకతను తన ప్రసంగంలో తెలిపాన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు. కారయాక్రమానినే దిగివిజయం చేస్న జనసేన శ్రేణులకు ధనయావాదాలు తెలుపాతూ, 
పవనననే ప్రజాబాట కారయాక్రమానినే అపూరవింగా ఆదరసుతాననే నెలూలారు స్టీ నియోజకవరగొ ప్రజలకు అండగా నిలుస్తానని, ప్రజల ఆశీసుస్లతో వచేచి ఎనినేకలోలా గెలిచేది తామేనని, నెలూలారు 
నగరానినే సమగ్రంగా అభివృదిధి చేస్తామని అన్నేరు.

శింగనమలలో ఫుడ్ పాయిజన్ అయిన 
విద్యార్థులను పరామర్శించిన సాకే మురళీకృష్ణ

శతఘ్నే న్యాస్: శింగనమల: మండలకేంద్రములోని కస్తారభాయి స్కులునందు 
పుడ్ పాయిజన్ అయిననే విదాయారుథిలను అనంతపురం పావని హాస్పాటల్ నందు 
జనసేన పార్టూ జల్లా అధకార ప్రతినిధ స్కే మురళీకృష్ణ పరామర్శంచ్ మాట్లాడూతూ 
విదాయారుథిలు చాల్ ఇబ్ందిపడుతున్నేరని, శుక్రవారం స్యంత్రము 4గంటల నుండి 
విదాయారుథిలు కడుపునొపిపా, వాంతులు, విరేచన్లుతో ఇబ్ంది పడుతుంటే దాదాపుగా 
8గంటలకు విదాయారుథిలను స్కులు హెచ్ ఓ హస్పాటల్ లో జాయిన్ చేయడము జరగింది. 
ఇంతనిరలాక్షష్ంగా వయావహరంచ్న వారని, పుడ్ పాయిజన్ కు కారణమైన వారని తక్షణమే 
ససెపాండ్ చేయాలని సంబంధత అధకారులను డిమాండ్ చేయడమైనది.
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స్ిందనలో లమ్మసింగి ప్రజల వినతి పత్ిం.. డా. గింగులయయా హామీ
శతఘ్నే న్యాస్: అలూలార స్తారామరాజు జల్లా పాడేరు: చ్ంతపలిలా మండలం లమ్మస్ంగి 
గ్రామంలో ప్రజలు తమ గ్రామములో ఇళలా మధయాన ఎన్.హెచ్516 జాతీయ రహదార 
వెళ్తాందని అందుకు తగిన సరేవి నిరవిహంచారని ఈ జాతీయ రహదారని గ్రామ ప్రజల 
నివాస సముదాయాలపైన కాకుండా ప్రతాయామానేయ మారాగొలు కూడా ఉన్నేయని వాటి 
విషయమై అధకారులు ఆలోచన చేస్ మాకు సహాయం చెయాయాలని శనివారం సపాందన 
కారయాక్రమంలో మా గ్డు వినిపించమని లమ్మస్ంగి గ్రామ ప్రజలు తెలిపారు. అనంతరం 
పాడేరు జనసేన పార్టూ ఇన్చిర్్జ డా..వంపురు గంగులయయాను కలిస్ తమ సమసయాలు 
చెపుపాకున్నేరు. ఈ విషయమై సపాందించ్న డా. గంగులయయా గతంలో ఈ నేషనల్ హైవే 
516 కారణంగా కులపాడు గ్రామంలో కూడా ఇదే సమసయా ఎదురతే హైవే ఆదారటీ 
అధకారులతో కలకటూర్ గార చేత ఆ గ్రామ పరయాటన చేస్ సమసయా తీరేచిల్ ప్రయతానేలు 
చేసేల్ మాట్లాడమని.. తవిరలో మీ ఊరు సందర్శంచ్ తగిన సమాచార సేకరణ చేస్ 
అధకారులకు మా వంతుగా ప్రయతనేం చేస్తామని తెలిపారు. ఈ సమావేశానికి జనసేన 
పార్టూ పాడేరు అరకు పారలామ్ంట్ ఇన్చిర్్జ డా..గంగులయయాతో పాట్ చ్ంతపలిలా మండల 
న్యకులు వాడకాని వినయ్, వాలంగి పునీత్, జ.మాడుగుల మండల అధయాక్షులు మస్డి 
భీమననే, మస్డి స్ంహాచలం, లంబస్ంగి గ్రామసుతాలు మరగడి గ్పాల్, శ్రీనివాస్, హేమ 
మాలిని, జయ తదితరులు హాజరయాయారు.

డయాలసస్ సింటర్ కు కోటి రూపాయలు 
కేటాయిించమని కలెక్టర్ కు వినతి పింపించిన 

పవన్ కళ్యాణ్
శతఘ్నే న్యాస్: మంగళగిర: రాజోలు నియొజకవరగొం లో డయాలస్స్ సెంటర్ కు కోటి 
రూపాయలు కేట్యించమని డా.బి.ఆర్ అంబేదకుర్ కోనస్మ జల్లా కలకటూర్ కు వినతి 
పంపించ్న జనసేన పార్టూ అదయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్.

ప్రభుత్వ వైఫలయాింపై కరపత్రాల 
పింపణీ

శతఘ్నే న్యాస్: ఒంగ్లు: వైస్పీ ప్రభుతవి వైఫల్యాలను 
ఎతితాచూపుతూ.. వాటిని కరపత్రాలుగా ముద్ంచ్ 
ప్రజలకి వివిధ ప్రాంతాలోలా పంపిణీ చేస్న జనసేన 
పార్టూ రాష్ట అధకార ప్రతినిధ అరుణ రాయపాటి.
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సర్్వపల్లి గ్రామ పించాయతీ పరధిలో ఉన్నటువింటి ఎస్సీ హాస్టల్ ని సిందర్శించిన బొబ్బేపల్లి సుర్ష్
శతఘ్నే న్యాస్: సరేవిపలిలా: వెంకట్చలం మండలం సరేవిపలిలా గ్రామ పంచాయతీ పరధలో ఉననేట్వంటి ఎస్స్ 

హాసటూల్ ని శుక్రవారం రాత్రి సరేవిపలిలా నియోజకవరగొ జనసేన పార్టూ న్యకులు బొబే్పలిలా సురేష్ న్యుడు 
సందర్శంచారు. బొబే్పలిలా సురేష్ న్యుడు మాట్లాడుతూ గత రెండు రోజులు క్రితం ప్రధాన పత్రికలలో ప్ంట్ 
వచ్చినట్వంటి కథనం మేరకు హాసటూల్ ను పరశీలించడం జరగింది. హాసటూల్ లో కేవలం నలుగురే నలుగురు 
విదాయారుథిలు ఉంట్న్నేరు. వారకి సరన వసతులు లేవని, అదేవిధంగా వాళలాకి భోజనం మ్న్ ప్రకారం సరగాగొ 
అందడం లేదని, తాగడానికి నీళలాకు కూడా ఇబ్ందులు పడుతున్నేరననే విషయం ప్రధాన పత్రికలలో రావడం 
జరగింది. ఆ విషయం తెలిస్న వెంటనే శుక్రవారం రాత్రి జనసేన కారయాకరతాలతో వెళిలా హాసటూల్ ను సందర్శంచ్, 
నలుగురు పిలలాలని అడిగి తెలుసుకోవడం జరగింది. ఇకకుడైతే పూరతాస్థియిలో ఇబ్ందులు ఉననేట్టూగా పరస్థితులు 
కనిపించలేదు. కానీ తాగునీరుకు మాత్రం ఇబ్ందులు పడుతున్నేరని సపాషటూంగా తెలుసుతాంది. అదే విధంగా గతంలో 
ఉననే 200 మంది పిలలాల సంఖయా కన్నే ఇపుపాడు నలుగురే ఉండడానికి గల కారణాలు, అంటే అకకుడ సరన భోజన 

వసతి లేకపవడం కావచ్చి. అదేవిధంగా సెకూయారటీ పరంగా వాళలాకి ఏ విధమైనట్వంటి సెకూయారటీ అనేది లేకపోవడమేన్ అనేట్వంటి విషయాలు తెలియాలిస్ ఉంది. అదే విధంగా 
హాసటూల్ కి సంబంధంచ్ కనీసం స్స్ కెమ్రా కూడా లేకపోవడం చాల్ బాధాకరమైన విషయం. వాళలాకు ఏదైన్ అతయావసరమైతే హాసటూల్ నుంచ్ ఊరోలాకి వెళ్లాలంటే కటిక చీకటి కనీసం 
బయట రోడుడ్ వరకు లైట్లా కూడా లేనట్వంటి పరస్థితి. వాళ్ళా ఎంతో పేదరకంలో ఉననేట్వంటి పిలలాలు మర హాసటూల్ లో ఉండి చదువుకునే వాళలాకి పూరతాస్థియిలో రక్షణ కలిపాంచే విధంగా 
వసతులు కలిపాంచాలని మేము జనసేన పార్టూ నుంచ్ డిమాండ్ చేసుతాన్నేం. అదేవిధంగా వాళలాకి ఏదైతే భోజనంకు సంబంధంచ్నట్వంటి మ్న్ పూరతాస్థియిలో అందించే విధంగా 
వాళళాకి ఏరాపాట్లా జరగాలి అని మేము తెలియజేసుతాన్నేం. అదేవిధంగా రాబోయే రెండు మూడు నెలలు కూడా మేము అకకుడికి వెళిలా పరశీలిస్తాం. ఆ పిలలాలు ఎదుర్కుంట్ననేట్వంటి 
సమసయాలను పూరతాస్థియిలో ఇబ్ందులుగా ఉంటే మాత్రం వాళలాకు అండగా నిలబడి వాళలా సమసయాలు అనినేటికీ కూడా పూరతాస్థియిలో పరషకురం అయేయాంతవరకు పోరాడుతాం అని 
తెలియజేసుతాన్నేం.ఈ కారయాక్రమంలో రహీం, శ్రీహర, రహమాన్ తదితరులు పాల్గొన్నేరు.

కేజీబీవీలో ఫుడ్ పాయిజన్ తో విద్యార్థులకు అస్వసథుత
శతఘ్నే న్యాస్: కేజీబీవీలో ఫుడ్ పాయిజన్ తో విద్యారుథు లకు తీవ్ర అస్వసథుత.. పరామరి్శంచడానికి వెళ్ళిన జనసేన 
నాయకులను అడుడి కున్న పోలీసులు..!
ఆనంతపురము అర్న్: అనంతపురం జల్లా, జనసేన పార్టూ అధయాక్షులు టి స్ వరుణ్ ఆదేశాల మేరకు 
జనసేన పార్టూ స్ంగనమల నియోజకవరగొం ఆధవిరయాంలో శుక్రవారం స్ంగనమల మండల కేంద్రంలో కేజీబీవీ 
పాఠశాలలో పాయిజన్ ఫుడ్ తిని విదాయారుథిలు తీవ్ర అసవిసథితకు గుర కావడం జరగింది. విషయం తెలిస్న 
వెంటనే ప్రభుతవి సరవిజన ఆసపాత్రిలో స్ంగనమల మండల కేంద్రానికి విదాయారుథిలను పరామర్శంచడానికి వెళిళాన 
జనసేన న్యకులు పోలీసులు వెళలాడానికి వీలులేదని అడడ్గించారు. ఈ క్రమంలో జనసేన న్యకులు తీవ్ర 
ప్రతిఘటన చేస్ దాదాపు న్లుగు కిలోమీటరలా మేర నడిచ్ వెళ్ళాక కూడా హాసటూలోలాకి వారని అనుమతించకుండా 
హాస్పాటల్ లోకి మాత్రమే అనుమతించ్, అకకుడ పేషంట్లా అందరూ డిశాచిర్్జ అయాయారని, హాసటూలోలాకి వెళలాకూడదని 
పోలీసులు అడుడ్కున్నేరు. ఈ సందర్ంగా బాధతులకు న్యాయం చేసేంతవరకు జనసేన ఆధవిరయాంలో అండగా 
ఉంట్మని, ఎంతవరకైన్ పోరాడుతామని జనసేన న్యకులు తెలియజేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో న్యకులు 
అనంతపురం నగర అధయాక్షులు పదిలి బాబ్ రావు, జల్లా సంయుకతా కారయాదరు్శలు బొమ్మన పురుషోతతాం రెడిడ్, 
దేవరకొండ జయమ్మ, స్ంగనమల మండల కనీవినర్ తోట ఓబ్లేసు, మేదర వెంకటేష్, బిందెల స్యి, 
శంకర్, దరాజ్ భాష, హర్ష్ రాయల్, తోట మోహన్, నౌషద్ తదితరులు పాల్గొన్నేరు.

ఫుడ్ పాయిజన్ కు గురైన విద్యార్థులను 
పరామర్శించిన అింకె ఈశ్వరయయా

శతఘ్నే న్యాస్: అనంతపురం అర్న్: జనసేన పార్టూ జల్లా అధయాక్షులు టి.స్.వరుణ్ ఆదేశాల 
మేరకు జనసేన పార్టూ ఆధవిరయాంలో ఫుడ్ పాయిజన్ అయిన స్ంగనమల కేజీబీవీ విదాయారథినిలకు 
అనంతపురం ప్రభుతవి హాస్పాటలోలా పరామర్శంచ్న జల్లా ఉపాధయాక్షులు అంకె ఈశవిరయయా మరయు 
జల్లా సంయుకతా కారయాదర్శ ముపూపార కృష్ణ. శింగనమల మండల కేంద్రములోని కస్తారభాయి 
స్కులు నందు పుడ్ పాయిజన్ కు గుర దాదాపుగా 84 మంది విదాయారుథిలు కడుపునొపిపా, వాంతులు, 
విరేచన్లతో బాధపడుతుండడంతో వారని స్థినిక ప్రభుతావిసుపత్రికి తరలించడం జరగింది. 
వారలో కొంతమందిని మ్రుగైన వైదయాం కోసం అనంతపురం సరవిజన ప్రభుతవి ఆసుపత్రి మరయు 
పావని హాస్పాటల్ కు తరలించ్న విషయం తెలుసుకొని జనసేన పార్టూ జల్లా ఉపాధయాక్షులు అంకె 
ఈశవిరయయా నగరంలోని స్థినిక ప్రభుతవి ఆసుపత్రి మరయు పావని హాస్పాటల్ నందు చాల్ 
ఇబ్ంది పడుతుననే వారని పరామర్శంచడం జరగింది. అనంతరం పావని హాస్పాటల్ లో ఉననే 
9 మంది విదాయారథినులకు ప్రభుతవిమే వైదయాసేవలు సమకూరాచిలని డి.ఎం.హెచ్.ఓ కు వినతిపత్రం 
అందచేయడం జరగింది. అనంతరం డి.ఎం.హెచ్.ఓ డా.యుగంధర్ తో కలిస్ పావని హాస్పాటల్ 
లో ఉననే విదాయారుథిలను పావని హాస్పాటల్ డా.గుతాతా రవీంద్ర పరయావేక్షణలో వార ఆరోగయా పరస్థితిని 
తెలుసుకోవడం జరగింది. ఈ కారయాక్రమంలో జల్లా సంయుకతా కారయాదర్శ ముపూపార కృష్ణ, జనసేన 
న్యకులు స్ర్రపాపాగార భాసకుర్, అజయ్ కుమార్, నవీన్ కుమార్, గిర్ష్, అరుణ్ కుమార్ 
మరయు తదితరులు పాల్గొనడం జరగింది.

లక్ష్మమ్మకు అిండగా నిల్చిన పవన్ సేన 
సేవా సమితి

శతఘ్నే న్యాస్: ఇచాచిపురం: 
ఇనేనేసుపేట గ్రామానికి 
చెందిన ఇసురు లక్షష్మమ్మ గత 
కొంతకాలంగా అన్రోగయాంతో 
బాధపడుతున్నేరు. విషయం 
తెలుసుకొననే జనసేన న్యకులు 
పవన్ సేన సేవా సంసథి తరుపున 
జనసేన పార్టూ రాష్ట జాయింట్ 

సెక్రెటర్ తిపపాన దురోయాధన రెడిడ్, జనసైనికులు మరయు వీరమహళల ఆధవిరయాంలో 
శనివారం 5000 రూపాయలు ఆరథిక సహాయానినే అందించడం జరగింది.

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

రహద్ర పనులు పరశీల్ించిన పేడాడ రామ్్మహన్
శతఘ్నే న్యాస్: ఆముదాలవలస 
నియోజకవరగొం: ఆముదాలవలస 
నుండి పురుషోతతాపురం వరకూ 
నిర్మసుతాననే ప్రధాన రహదార 
నిరా్మణాలలో భాగంగా రోడుడ్కి 
ఇరువైపుల్ గ్రావెల్ తో బెరము 
వేయాలిస్ ఉండగా కాంట్రాకటూరులా 
మటిటూతో కూడిన పెదది పెదది 

బండరాళలాతో వేయడం జరుగుతుంది. పనులను పరశీలించ్న ఆముదాలవలస జనసేన 
నియోజకవరగొ ఇన్చిర్్జ పేడాడ రామో్మహన్ రావు పనులు నిలుపుదల చేయాలని అల్గే 
గ్రావెల్ తో మాత్రమే కొనస్గించాలని డిమాండ్ చేశారు. అనంతరం సంబంధత 
అధకారులకు ఫోన్ దావిరా సంభాషించ్, పనులోలా నిరలాక్షష్ం వహంచొదదిని హెచచిరంచారు.

ఓటు నమ్దుపై ప్రజల అలసత్విం ప్రజాసా్వమయా 
వయావసథుకు ప్రమాదకరిం: ఆళ్ళ హర

శతఘ్నే న్యాస్:   గుంట్రు: 
ప్రజాస్విమయా వయావసథి 
నిరా్మణానికి పున్దిల్ంటి 
ఓట్ హకుకును కలిగి 
ఉండటం ఈ దేశ పౌరుడిగా 
ప్రతీ ఒకకుర మౌలిక 
హకుకు అని, అల్ంటి 
ఓట్ హకుకును నమోదు 
చేసుకునేందుకు ప్రజలు 
ముందుకు రాకపోవటం 
ప్రజాస్విమయా వయావసథికే 

ప్రమాదకరమని జల్లా జనసేన పార్టూ అధకార ప్రతినిధ ఆళళా హర ఆందోళన వయాకతాం 
చేశారు. శనివారం పలు పోలింగ్ కేంద్రాలను ఆయన పరశీలించారు. కొనినే పోలింగ్ 
కేంద్రాలలో ఒకకురు కూడా కూడా నమోదు చేసుకోలేదని, కొనినే చోటలా ఒకరో ఇదదిరో 
నమోదు చేయించ్కున్నేరన్నేరు. ఓట్ నమోదు పటలా ప్రజలోలా నెలకొననే అలసతవింపై 
ఆయన ఆవేదన వయాకతాం చేశారు. వివిధ కారణాలతో ఓట్లా తొలగించారననే వాయాఖయాలు 
వినపడుతుననే నేపథయాంలో తమ ఓట్ ఉందో లేదో అని పరశీలించ్కునేందుకు 
కూడా ప్రజలు సమయానినే కేట్యించకపోవటం దురదృషటూకమన్నేరు. ప్రజాస్విమయా 
వయావసథిలో ఓట్ హకుకు వినియోచ్కోనివారు ప్రశినేంచే హకుకుని కోలోపాతారన్నేరు. 
మన బ్రతుకులినే, ముందుతరాల వార భవిషయాత్ ని ప్రభావితం వజ్రాయుధం ల్ంటి 
ఓట్ హకుకును ప్రతిఒకకురూ కలిగి ఉండాలన్నేరు. సమాజానినే మరంత ప్రభావితం 
చేసే యువత ఓట్ హకుకుని కలిగిఉండటం ఒక బాధయాతగా భావించ్ ఓట్ హకుకును 
వెంటనే నమోదు చేసుకోవాలని కోరారు. ఓట్ హకుకు నమోదుపై అధ కారులు వివిధ 
ప్రస్రమాదయామల దావిరా ప్రజలోలా మరంత చైతనయాం తీసుకురావాలని కోరారు. ప్రతీ 
పోలింగ్ కేంద్రం వదది ఫ్లాకీస్లను ఏరాపాట్ చేయాలని కోరారు. సవిచచింద సంసథిలు సైతం 
ఇందులో భాగస్విమయాం కావాలన్నేరు. ఆదివారం జరగే ఓట్ నమోదు ప్రతేయాక డ్రైవ్ ని 
ప్రతీ ఒకకురూ వినియోగించ్కోవాలని ఆళళా హర కోరారు.

కుింటిమద్ది జయరాిం రెడ్డి ఆధ్వరయాింలో.. 
ఇింటిింటా జనసేన

శతఘ్నే న్యాస్: అనంతపురం నియోజకవరగొం, 13వ డివిజన్ రలేవి ఫీడర్ రోడుడ్ నందు 
క్రియాశీలక సభుయాలను కలిస్, వార ఇంటికి వెళిలా క్రియాశీలక సభయాతవి కిట్లా అందజేస్తా, 
జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఏ ఆశయ స్ధన కోసమైతే జనసేన పార్టూని స్థిపించారో 
ఆ ఆశయాలను వివరస్తా ప్రజలతో మమేకమై స్థినిక సమసయాలు తెలుసుకొని జనసేన 
పార్టూ ఆవశయాకతను తెలియజేయడమైనది. ఈ కారయాక్రమంలో అనంతపురం జల్లా జనసేన 
ఉపాధయాక్షులు ల్యర్ కుంటిమదిది జయరాం రెడిడ్, వెంకట్ద్ న్యక్, న్రాయణ 
న్యక్, హేమంత్ న్యక్, కళ్యాణ్, కర్ణ, పురుషోతతాం న్యక్, రాజు, మహేష్ 
కుమార్, పోతురాజుల అశోక్, పబి్శెటిటూ మంజున్థ్, ప్రవీణ్ కుమార్, వెంకటకృష్ణ, 
ప్రతాప్, జనసేన న్యకులు మరయు కారయాకరతాలు పెదది ఎతుతాన పాల్గొన్నేరు.

సువర్ణమ్మకు జనసేన తరపున పెన్షన్ అిందజేత
శతఘ్నే న్యాస్: పాణయాం: కరూనేలు 
మునిస్పల్ కార్పారేషన్ పరధలోని 19వ 
వారుడ్లో నివస్సుతాననే 70 సం.రాల 
వితంతు వృదుధిరాలు సువర్ణమ్మకు 
7వ నెల పింఛను అందించ్న 
నియోజకవరగొ ఇంచార్్జ సురేష్ బాబ్ 
చ్ంత. ఈ సందర్ంగా సురేష్ బాబ్ 
మాట్లాడుతూ సువర్ణమ్మ గారు అనినే 
విధాల్ పింఛనుకు అరుహులైన ప్రభుతవిం 
నుంచ్ ఎట్వంటి సహకారం 
అందకపోవడం బాధాకరమైన 

విషయం, గత 7నెలలుగా ఈమ్కు జనసేన పార్టూ తరఫున స్థినిక న్యకులు బాలు 
గారు మరయు వార మిత్ర బృందం కలిస్ రాష్టంలోనే ప్రభుతవిం కంటే ముందుగా 
2751/- రూపాయలను ఈ నెల జనసేన పార్టూ తరఫున పింఛను ఇవవిడం జరగింది. 
రాష్ట ప్రభుతవిం మాత్రం బెలలాం కొటిటూన రాయిల్ పడి ఉందని ప్రభుతావినినే విమర్శచారు. 
2024లో జనసేన ప్రభుతవిం అధకారంలోకి వచ్చిన తరువాత నియోజకవరగొంలో మొదటి 
పింఛను ఈమ్ నుండే మొదలు పెడతామని సురేష్ బాబ్ తెలియజేశారు. జగనో్మహన్ 
రెడిడ్ ప్రభుతవిం కళ్లా తెరచ్ పెదదిమ్మకు పెన్షన్ శాంక్షన్ అయేయావరకు ప్రతి నెల జనసేన 
పార్టూ అండగా ఉంట్ జగన్ ప్రభుతవిం ఇవవిలేని పెన్షన్ ను జనసేన పార్టూ ఇసుతాందని 
హెచచిరంచారు.

ప్రమాదింలో మరణించిన జనసైనికుడ్ 
కుటుింబానికి జనసైనికుల అిండ

శతఘ్నే న్యాస్: శ్రీకాకుళం: శనివారం ఉదయం శ్రీకాకుళం జల్లా నుండి విజయవాడ 
వరకు భవాని మాలలో పాదయాత్ర చేస్తా తునిలో రోడుడ్ ప్రమాదంలో మరణించ్న 
శ్రీకాకుళం జనసైనికులకు అండగా నిలిచ్ వార బంధువులు, కుట్ంబ సభుయాలకు 
తోడుగా ఉండి వారకి తగిన సహాయం అందేల్ సహకారం చేస్న ఉమ్మడి తూరుపా 
గ్దావర జల్లాల కారయాదర్శ వంగలపూడి న్గేంద్ర, చోడిశెటిటూ గణేష్ మరయు తుని 
నియోజకవరగొం జనసైనికులు.

ప్రజా సమసయాల పరష్కారిం కోసమే 
జనసేన పోరాటిం

రైెతుల సమసయాలపై జనసేన పోరాటం.. 
పోరాటానికి స్ందించిన ప్రభుత్వం
శతఘ్నే న్యాస్: దెందులూరు: వర పండిసుతాననే 
రతులు ప్రసుతాతం ఎదుర్కుంట్ననే అనేక 
సమసయాలపై జనసేన పార్టూ పోరాటం చెయయాడం 

జరగింది. ఈ పోరాట్లకి సపాందించ్న ప్రభుతవిం.. రతుల పక్షాన జనసేన డిమాండ్ 
చేస్న వాటిని అమలుపరచ్న ప్రభుతవిం.. ఈ విషయానినే లేఖ దావిరా తెలియజేస్న 
ప్రభుతవి అధకారులు. అని ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టూ రాష్ట కారయాదర్శ డా. ఘంటస్ల 
వెంకటలక్ష్మి మాట్లాడుతూ ప్రజా సమసయాల పరషకురం కోసమే జనసేన పోరాటం.. దానికి 
నిదర్శనమే ఇది అని హర్షం వయాకతాం చేస్రు.

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

ఆత్మకూర్లో పవనన్న ప్రజాబాట 32వ రోజు
శతఘ్నే న్యాస్: ఆత్మకూరు: పవన్ కళ్యాణ్ ను ముఖయామంత్రి చేయాలననే దృఢ సంకలపాంతో, ప్రజల ఆశీరావిదంతో కొనస్గుతుననే పవనననే ప్రజాబాట కారయాక్రమం 32వ రోజుకు 
చేరుకుంది. పవనననే ప్రజాబాట కారయాక్రమంలో భాగంగా శనివారం ఆత్మకూరు మునిస్పల్ పరధలోని ఏ.స్.ఎస్.ఆర్. కాలనీ, వందూరుగుంట ప్రాంతాలలో పరయాటించ్ అకకుడి ప్రజల 
ఇబ్ందులను తెలుసుకొని జనసేన పార్టూ తరఫున తన వంతు కృషి చేస్తానని ఈ సందర్ంగా ఆత్మకూరు నియోజకవరగొ ఇన్చిర్్జ నలిశెటిటూ శ్రీధర్ భరోస్ ఇవవిడం జరగింది. మునిస్పల్ 
పరధలో అనేక సమసయాలు ఉన్నేయని, ముఖయాంగా డ్రైనేజీ సౌకరయాం, వీధ దీపాల వంటి కనీస సౌకరాయాలకు కూడా నోచ్కోలేక ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్ందులకు గురవుతున్నేరని ఈ సందర్ంగా 
శ్రీధర్ తెలిపారు. సకల సౌకరాయాలతో, ఆత్మకూరు మునిస్పాలిటీని ఆదర్శ మునిస్పాలిటీగా తీరచిదిదాదిలంటే ప్రజలందరూ జనసేన పార్టూకి ఓట్ వేస్ పవన్ కళ్యాణ్ గారని ముఖయామంత్రి 
చేయాలని ఈ సందర్ంగా కోరారు. ఈ కారయాక్రమంలో ఆత్మకూరు జనసేన పార్టూ న్యకులు వంశీ, చంద్ర, సురేంద్ర, న్గరాజు, భాను, పవన్, అనిల్, హరబాబ్, హజరత్, తదితరులు 
పాల్గొన్నేరు.

సాకాలర్ షిప్  రదుదితో పేదలకు చదువు దూరిం.. కేింద్ిం 
తన నిర్ణయాని్న ఉపసరించుకోవాల్: జేవార్ రాహుల్

శతఘ్నే న్యాస్: భంస్ పటటూణ కేంద్రం ప్రభుతవి పాఠశాలలో ఆలిండియా స్టూడంట్ బాలాక్ 
ఏ.ఐ.ఎస్.బి ఆధవిరయాంలో ఫ్రీ మ్ట్రిక్ స్కులర్ షిప్  ఇవావిలని నిరసన కారయాక్రమం చేపటటూడం 
జరగింది. ఈ సందర్ంగా ఏ.ఐ.ఎస్.బి రాష్ట కారయాదర్శ జేవారే రాహుల్ మాట్లాడుతూ 
ఎస్స్. ఎస్టూ. మైన్ర్టూ విదాయారుథిలకు ప్రతి ఏట్ ఫ్రీ మ్ట్రిక్ స్కులర్షప్ ఇసుతాననే తరుణంలో 
కేంద్ర, రాష్ట ప్రభుతావిలు ఈ ఫ్రీ మ్ట్రిక్ విధాన్నినే రదుది చేస్తా కేవలం 9, 10వ తరగతుల 
విదాయారుథిలకు చెలిలాస్తామని చెపపాడం సరన పదధితి కాదని, ఆల్ ఇండియా స్టూడంట్ బాలాక్ 
కేంద్ర ప్రభుతావినికి డిమాండ్ చేసుతాన్నేం. నేడు కేంద్ర ప్రభుతవిం భేటీ పడావో.. బేటి 
బచావో అంట్నే ఉననే పాఠశాలలను మూస్ వేయడం జరుగుతోంది. టీచర్ పోసుటూలు 
బర్తా చేయడం లేదు, పాఠశాలలో మూత్రశాలలు, మరుగుదొడులా మౌలిక సదుపాయాలు 
కలిపాంచకపోవడంతో ఎస్స్, బీస్, మైన్ర్టూ విదాయారుథిలు చదువుకు దూరం అయేయా పరస్థితి 
ఈ దేశంలో ఉంది.. అందుకుగాను కేంద్ర ప్రభుతవిం ఫ్రీ మ్ట్రిక్ స్కులర్ షిప్  ను రదుది 
నిర్ణయానినే వెనకికు తీసుకోవాలని ఆలిండియా స్టూడంట్ బాలాక్ గా కేంద్ర ప్రభుతావినికి 
డిమాండ్ చేస్రు. ఫ్రీ మ్ట్రిక్ స్కులర్ షిప్  పధకంతో ఎస్స్ బీస్ మైన్ర్టూలు లబిధి 
చెందుతున్నేరు. ఈ స్కులర్ షిప్  రదుది చేయడం వలన చదువుకు దూరం అయేయా పరస్థితి 
ఏరపాడుతుంది. ఈ రదుదిను వెంటనే ఉపసరంచ్కోవాలని కేంద్ర ప్రభుతావినినే డిమాండ్ 
చేశారు.

మిండాద్ గ్రామింలో 33వ రోజు జనింతో జనసేన
శతఘ్నే న్యాస్: ఆముదాలవలస 
నియోజకవరగొం: ఆమదాలవలస 
మండలం, మండాది గ్రామంలో 
జనంతో జనసేన 33వ రోజు 
కారయాక్రమంలో భాగంగా 
జనసేన పార్టూ న్యకులు 
కొతతాకోట న్గేంద్ర, కోరుకొండ 
మలేలాశవిరావు, ఎంపీటీస్ విక్రమ్ 
మరయు కారయాకరతాల ఆధవిరయాంలో 
గడప గడపకి వెళిలా సమసయాలు 
తెలుసుకొని జనసేన పార్టూ 
స్దాధింతాలను తెలియజేస్తా, ఊరోలా 

ఉననే ప్రజా సమసయాలను తెలుసుకోవడం జరగింది. ఈ కారయాక్రమం దావిర తెలుసుకొననే 
ముఖయామైన సమసయా మండాది గ్రామంలో కుమ్మర కుట్ంబాల వారు ఎకుకువగా వున్నేరు. 
తాతలు తండ్రుల నుంచ్ నేరుచికుననే వృతితాలో వారకి ఎట్వంటి ఆదాయం లేకపోవడం 
వలలా, వీరకి ప్రభుతవిం నుంచ్ ఎట్వంటి సహకారం లేకపోవడం వలన, వేరే పనులు 
చేయలేక, కుట్ంబాలు పోషించ్కోలేక చాల్ కుట్ంబాలు ఇబ్ంది పడుతున్నేరు, ఆ 
కుట్ంబాలను ఏదో విధంగా ఈ ప్రభుతవిం ఆదుకోవాలని జనసేన పార్టూ తరపున మనవి 
చేయడం జరగింది. ఈ కారయాక్రమంలో పాల్గొననే న్యుకులు సంతోష్ న్యుడు, 
పృధీవి, కిరణ్, జయరామ్, వీరు, మహేష్, రుద్ర, ప్రదీప్, అనిల్, వినోద్, స్యి, 
మోహన్, కారయాకరతాలు మరయు మండాది గ్రామ ప్రజలకు ప్రతి ఒకకురకి పేరుపేరున్ 
హృదయపూరవిక ధనయావాదములు తెలియజేడం జరగింది.

తుని జనసైనికుల ఆతీ్మయ సమావేశిం
శతఘ్నే న్యాస్:  తుని నియోజకవరగొంలో శుక్రవారం తుని మండల జనసైనికుల 
ఆతీ్మయ సమావేశం నిరవిహంచడం జరగింది. సమావేశంలో భాగంగా నియోజకవరగొం 
పరంగా చేపట్టూలిస్న బవిషయాత్ కారాయాచరణ, పార్టూ బలోపేతం, తదుపర రోజులోలా 
చేయవలిస్న కారయాక్రమాలు మొదలగు విషయాలను గురంచ్ చరచించడం జరగింది. ఈ 
కారయాక్రమంలో ఉమ్మడి తూరుపా గ్దావర జల్లా కారయాదర్శ వంగలపూడి న్గేంద్ర, తుని 
మండల అధయాక్షులు ధారకొండ రమణ, మండల కమిటీ సభుయాలు, స్నియర్ న్యకులు 
చోడిశెటిటూ గణేష్, జనసైనికులు పాల్గొన్నేరు.

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


ఆదివారం, 04 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ప్రతి లారీ ఓనర్ కు సమన్యాయిం కల్్ించాల్: పోల్శెటి్ట
శతఘ్నే న్యాస్: మైలవరం: బూడిద రవాణాలో ఎల్ంటి అక్రమాలు జరగకుండా ల్ర్ ఓనరలా అందరకీ 
సమాన హకుకు కలిగించాలనే ముఖయా ఉదేదిశంతో ఏరాపాట్ చేయబడిన ఎన్.టి.టి.పి.ఎస్ ల్ర్ ఓనర్ 
అస్స్యేషన్ సొసైటీ కారయాక్రమానికి పోలిశెటిటూ తేజ హాజరయాయారు. ఈ సందర్ంగా జనసేన మండల 
అధయాక్షుడు పోలిశెటిటూ తేజ మాట్లాడుతూ బూడిద లోడింగ్ విషయంలో ఎల్ంటి అవకతవకలు జరగకుండా 
చూడడానికి ఈ సొసైటీ ఎనోనే విధాలుగా ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు. భవిషయాతుతాలో ఎన్.టి.టి.
పి.ఎస్ యాజమానయాంతో చరచించ్ జనసేన పార్టూ తరఫున మరయు ల్ర్ యూనియన్ తరపున చీఫ్ 
ఇంజనీర్ గారకి లోడింగ్ సమసయాలపై చరచించ్ వినతి పత్రం అందజేస్తామని ల్ర్ ఓనరలాకు మా వంతు 
సహాయ సహకారాలు తెలిపారు. ఈ కారయాక్రమంలో సేటూట్ ల్ర్ ఓనర్ అస్స్యేషన్ పెదదిలు మరయు 
కృష్ణజల్లా ల్ర్ ఓనర్ అస్స్యేషన్ కారయావరగొ సభుయాలు న్తన కమిటీ సభుయాలు, ల్ర్ ఓనరులా మరయు 
డ్రైవరులా పాల్గొన్నేరు.

అపు్ కోసిం మళీలి నిర్మలా స్తారామన్ ముిందు మ్కరల్లిన బుగ్గన
శతఘ్నే న్యాస్: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆరథిక మంత్రి బ్గగొన రాజేంద్రన్థ్ రెడిడ్ అపుపా కోసం మళీలా సెంట్రల్ ఆరథిక మంత్రి నిర్మల్ స్తారామన్ ముందు మోకరల్లారు. నవంబర్ నెలకి డిసెంబర్ 
మొదటి వారాలోలా ఆంధ్రాకు అపుపా కోసం రజర్వి బాయాంకులో అనుమతించకపోతే రాష్రానినే నడపలేమంట్ వేడుకున్నేరు. అసలు రాష్టంలో ఏం జరుగుతోంది? ఆంధ్రప్రదేశోలా నిజంగానే 
డబ్్లు లేవా?, ప్రభుతావినికి పనునేలు రావడం లేదా?, ఆ మేరకు రాష్టంలో ఉతపాతితా క్రయాలు విక్రయాలు జరగటం లేదా?. అకోటూబర్ కాగ్ నివేదిక ప్రకారం 2021 -2022 సంవతస్రం 
ఆరు నెలల ఆదాయం 64.871 కోటలాతో పోలిసేతా ఈ సంవతస్రం ఆరు నెలల ఆదాయం 72.958 కోట్లా ఉందని అంటే మొతతాం ఎనిమిది వేల కోటలా రూపాయలు ఆదాయం పెరగిందని 
చెపుతాంది. కేంద్ర పనునేల వాట్ ఆదాయం 3000 కోట్లా, జీఎస్టూ మరో3 వేల కోటలాతో ఇది స్ధయామైందని చెపుతాంది. అదే కాగ్ తన రపోరుటూలో గత ఆరథిక సంవతస్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ మారెకుట్ 
నుంచ్ 39,933 కోటలా అపుపా తీసుకుంటే ఈసంవతస్రం సెపెటూంబర్ దాకా 49.278 కోటలా అపుపా చేస్ందని కూడా చెపుతాంది. అంటే గత సంవతస్రంతో పోలిసేతా ఈ ఆరు నెలలోలా 17000 
కోటలా ఆదాయం వచ్చిందని కాగ్ చెబ్తుంటే, ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఈ అపుపాల బాదఎందుకు? వచ్చ్న ఆదాయం దేనికి ఖరుచి పెడుతున్నేరు?. ఆంధ్రప్రదేశ్ ని ఏవిదంగా ముందుకు 
తీసుకపోతారు? అమాయక ప్రజలపై ఇంకా ఎనినే పనునేలు మ్ాపుతారు?

వికలాింగులకు చేయూత నిద్దిిం: గుడ్లిర్ జనసేన
శతఘ్నే న్యాస్: గుడూలారు: ప్రపంచ వికల్ంగుల దినోతస్వం సందర్ంగా గుడూలారు 
మండల జనసేన ఆదవిరయాంలో వికల్ంగుల దినోతస్వం ఘనంగా నిరవిహంచారు. 
అంగవైకలయాం శాపం కాదు, వారకి ఆదరణ, సహకారం ఇవావిలిస్ంది పోనిచ్చి అనినే 
అవకాశాలు ఉండి కూడా వార పటలా విజఞాత చూపలేక పోవడం అసలైన వైకలయాం, 
మానవలోపం అని గుడూలారు మండల జనసేన అభిప్రాయ పడుతుననేది. వికల్ంగులకు 
సహాయసహకారాలు అందించ్, వారని ఆదరంచ్, వారని గౌరవించ్ స్ధారణ 
జనజీవనం లో సమాన అవకాశాలు కలిపాంచేందుకు ఐకయారాజయాసమితి వికల్ంగుల 
దినోతస్వంగా 1992 డిసెంబర్ 3న, 1998 నుంచ్ అనినే దేశాలు కూడా ఏదో ఒక 
అంగవైకలయాం సంబంధంచ్న అంశానినే తీసుకొని వికల్ంగుల దినోతస్వం పాటించడం 
జరుగుతుంది. వికల్ంగుల పునరావాస నిమితతాం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవించే 1981లో 
ఆంధ్రప్రదేశ్ వికల్ంగుల సహకార సంసథి, 1983 లో వికల్ంగుల సంక్షేమ శాఖ 
స్థిపించడం జరగింది. వారకి ప్రభుతవి పధకాలు అమలు పరచేందుకు సహాయ 
సంచాలకుల కారాయాలయాలు పనిచేసుతాన్నేయి. శార్రక, మానస్క వైకలయాం ఉండటం 
 భగవంతుని శాపం కాదు, మానవ తపిపాదం అంతకన్నే కాదు. ఎందరో మహానుభావులు 
పుట్టూకతో గానీ, జబ్్న పడటం వలలా గానీ, ప్రమాదవశాతుతా గానీ వైకలయాం చెందిన వారు 
తమ సె్థిరాయానినే కోలోపాకుండా, కవులు గాన్, సంగీత కళ్కారులు గాన్, క్రీడాకారులు 
గాన్ ఇంకా అనేకమైనట్వంటి రంగాలోలా తమ ప్రజాఞాపాటవాలు చూపించారు. ప్రఖ్యాత 
బ్రిటిష్ కవి జాన్ మిలటూన్ తన 44వ ఏట తన కంటిచూపు పోయాక పాయారడైజ్ ల్స్టూ అనే 
అదు్త కావయాం రాశారు. జర్మనీ కి చెందిన ప్రపంచ ప్రస్దధి సంగీత కారుడు భీదోవెన్, 
ఈయనకు బ్రహ్మ చెముడు. ప్రాచీన గ్రీకు మహాకవి హోమర్, ఈయన అంధుడు. 
అమ్రకా కి చెందిన హెలన్ టలలార్ 19 నెలల వయసు లోనే జబ్్ చేయడంతో చెముడు, 
మూగతనం, గుడిడ్తనం వచాచియి. ఈ కారణంగా సేనేహతులు లేకపోవడం వలలా తను 
ఒంటర అని ఫీల్ అవవికుండా మానస్క సె్థిరయాంతో, ఆత్మవిశావిసంతో ఎనోనే గ్రంథాలు 
రాశారు, అనేక ట్రస్టూ ల దావిరా వికల్ంగులకు సేవలందించారు. మనదేశంలో కొల్హుపూర్ 
ప్రాంతానికి చెందిన గిల్ బిలే అనే వయాకితా చేతులు లేకుండా సైకిల్ ఎకికు తనంతట తాను 
తొకకుగలడు, నీటిలో ఈదగలడు. ఇల్ంటి మరెందరో స్పారతా ప్రదాతలు తమ వైకల్యానినే 
అధగమిసుతాన్నేరు. ఆత్మవిశావిసం ఉంటే చేయలేనిది ఏమీలేదు. లక్షాయానినే మరువక 
పోవడమే విజయానికి కీలకం. అంతరా్జతీయ వికల్ంగుల దినోతస్వం సందర్ంగా 
గుడూలారు మండల జనసైనికులు మూలగిర శ్రీనివాస్, అనిమిశెటిటూ మాధవ రావు, అననేంగి 
చలపతి, ఆల్ శివ, కంఠా హజరతతాయయా, రాజేష్, అమోస్, స్యి, రాంబాబ్ తదితరులు 
వికల్ంగులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. వికల్ంగులకు చేయూత నిదాదిం, వారని 
గౌరవిదాదిం, అభిమానిదాదిం, స్యం అందిదాదిం, ఆదరదాదిం, వారలో అదు్తమైన 
ప్రజాఞాపాటవాలను ప్రపంచానికి నిరూపిదాదిమని జనసేన తరపున తెలియజేస్రు.

గింగనపల్లి గ్రామింలో నేటి నుిండ్ పేదలకు, 
వృదుదిలకు నితయా అన్నద్న కారయాక్రమిం

శతఘ్నే న్యాస్: కాకిన్డ రూరల్ మండలం గంగనపలిలా గ్రామంలో స్థినికులు ముమి్మడి 
రాజబాబ్ స్థిపించ్న సవిచ్ంద సంసథి దావిరా నేటి నుండి పేదలకు, వృదుదిలకు నితయా 
అననేదాన కారయాక్రమం ప్రారంభించ్ సందర్ంగా సంసథి లో సేవ చేసేవారకి టి-షర్టూస్ 
అందించ్న జనసేన పార్టూ పీఏస్ సభుయాలు, కాకిన్డ రూరల్ ఇంచార్్జ పంతం న్న్జీ.

జనసేన ఆధ్వరయాింలో క్రిస్మస్ వేడుకలు 
నిర్వహించిన ఆద్డ

శతఘ్నే న్యాస్:  విజయనగరం: 
జనసేన ఆధవిరయాంలో క్రిస్మస్ వేడుకలను 
పార్టూ స్నియర్ న్యకులు ఆదాడ 
మోహనరావు కంటోనె్మంట్, ఎల్.బి 
నగరోలా శుక్రవారం రాత్రి నిరవిహంచారు. 
ఈ వేడుకలకు ముఖయా అతిథులుగా 

ఎం.ఎల్.స్. పాలకలపాటి రఘు వర్మ, యువనేత గురాన అయుయాలు, జనసేన న్యకులు 
జము్మ ఆదిన్రాయణ, విస్నిగిర శ్రీనివాసరావు, ఎం.సతయాన్రాయణ మాస్టూరు, రౌతు 
సతీష్ హాజరయాయారు. కారయాక్రమంలో భాగంగా ముందుగా ముఖయా అతిథిగా హాజరన 
జనసేన న్యకులు ఎం.ఎల్.స్.రఘు వర్మ, యువ న్యకుడు గురాన అయాయాలు కేక్ 
ను కట్ చేస్ వేడుకలను ప్రారంభించారు. కారయాక్రమానినే ఉదేదిశించ్ ముఖయా అతిథిగా 
హాజరన రఘువర్మ మాట్లాడుతూ నినునే వలే నీ పరుగువారని ప్రేమించ్, వారు 
కషటూలోలా ఉననేపుపాడు వారకి తగుసహాయం చేయడంలోనే ప్రేమకు ప్రతిరూపమైన నేను 
ఉన్నేనని ఏసుక్రీసుతా మాటలనును గురుతాచేస్తా.. మనం మంచ్ చేసేతా మనకు మంచే 
జరుగుతుందని, చెడు చేసేతా మనకి చెడు జరుగుతుందని అంట్ తన సందేశానినే 
అందించారు. కారయాక్రమంలో జనసేన న్యకులు ఆదాడ మోహనరావు, జము్మ 
ఆదిన్రాయణ, విశినిగిర శ్రీనివాసరావు, రౌతు సతీష్, ఎం. సతయాన్రాయణ, యువనేత 
గురాన అయయాలు మాట్లాడుతూ.. ఏ మతమైన్ ప్రేమను పంచమంట్ందని, ఆపదలో 
ఉననేవారని ఆదుకోవాలని, నీతిగా, నిజాయితీగా ముందుకు వెళ్లావారకి కషటూలు తపపావని 
వారకి భవిషయాతుతాలో అంతా మంచే జరుగుతుందని వకతాలు ప్రసంగించారు. అనంతరం 
వచ్చిన అతిథులకు ప్రేమవిందును ఏరాపాట్ చేశారు. హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ చర్చి పాసటూర్ 
మోజేస్ ప్రతేయాక సందేశాలను, ప్రారథినలను నిరవిహంచ్న ఈ కారయాక్రమంలో భార్గా 
జనసేన న్యకులు హాజరయాయారు.

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


ఆదివారం, 04 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

టీచర్ పోసు్టల భరీతీలో గిరజన నిర్ద్యాగులకు అన్యాయిం!: 
మాద్ల శ్రీరాములు

గరిజన ప్ంతం గరిజన పాఠశాలలో ఉపాధ్యూయులుగా గరిజననేతరులకు అవకాశం కల్పంచడం ఎంతవరకు సమంజసం
రాజయూంగమును మారుస్తునని వైసిపి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము
గరిజన ఎంపీలు ఎమ్మెల్యూలు దీనిమీద మీ వైఖరి బహిర్గతం చేయండి
జనసేన పార్టీ ఆరకు పార్లమ్ంట్ అధికార ప్రతినిధి మాదాల శ్రీరాములు డిమాండ్!!
శతఘ్నే న్యాస్: అరకు వాయాలీ నియోజకవరగొం: అరకు వాయాలీ మండల కేంద్రంలో గల ఏకలవయా మోడల్ రెస్డంటల్ స్కుల్ నందు 

ఉపాధాయాయులుగా గిరజనేతరులను నియమించడం జరగింది. ఈ పోసుటూలను రదుది చేస్ ఆ పసుటూలలో గిరజనులను నియమించాలని జనసేన ఆదవిరయాంలో నిరసన కారయాక్రమం చేపటటూడం 
జరగింది. ఈ సందర్ంగా జనసేన న్యకులు మాట్లాడుతూ రాష్టంలో మొతతాం సుమారు 600 పోసుటూలకు పాడేరు డివిజనోలా సుమారు 290 ఉపాధాయాయ నియామకము నవంబర్ 9న 
ఏజెనీస్ 11 మండల్లోలా ఉననే ఏకలవయా ఇంగీలాష్ మీడియం పాఠశాలలో భర్తా చేస్న ఉపాధాయాయ పోసుటూలలో గిరజన నిరుదోయాగులకు అవకాశం కలిపాంచకుండా 90 శాతం గిరజనేతరులకు 
అకకుడ ఉననే ఎస్.ఓ సెపాషల్ ఆఫీసరులాగా పనిచేసుతాననే వార బంధువులకు, వార అనుచరులకు అలూలార స్తారామరాజు జల్లా కలకటూర్, పాడేరు ఐటిడిఎ ప్రాజెకుటూ అధకార, ఐటీడీఏ పాడేరు 
డిపూయాటీ డైరెకటూర్ ఉపాదయా పోసుటూలుకటటూబెట్టూరు. గిరజన నిరుదోయాగులు అపుపాలు చేస్ పీజీ, బి.ఈ.డీలు విదయా అభయాస్ంచ్ ఖ్ళీగా ఉన్నేరు. గిరజన ప్రాంతంలోని గిరజనులకు అవకాశం 
కలిపాంచకుండా.. గిరజన నిరుదోయాగులకు ప్రైవేట్ కంపెనీలో.. గిరజనేతురులకు ప్రభుతవి శాఖలో ఉదోయాగ అవకాశాలు కలిపాస్తా రాజాయాంగమును మారుసుతాననే వైస్పి రాష్ట ప్రభుతవిము. 
గిరజన ఎంపీలు, ఎమ్్మలేయాలు ఈ అంశంపై మీ వైఖర బహరగొతం చేస్, గిరజన హకుకులు చట్టూలు కాపాడి గిరజనులకు న్యాయం చేయండి. గిరజనేతురులకు ఏ విధంగా రాజాయాంగానినే 
మారచి వారకి ఉపాదాయాయ పోసుటూలు కటటూబెట్టూరు. రాష్ట ప్రభుతవి ప్రజా ప్రతినిధులకు, వైస్పీ గిరజన ఎంపీ ఎమ్్మలేయాలకు తెలిస్ జరగిందా..? తెలియకుండా జరగిందా..? ఇపపాటికైన్ కళ్ళా 
తెరచ్ గిరజన రాజాయాంగం కాపాడాలి. గిరజనేతురులకు కలిపాంచ్న పోసుటూలను తొలగించ్, గిరజన నిరుదోయాగులకు అవకాశం కలిపాంచాలని జనసేన పార్టూ నుండి డిమాండ్ చేడం జరగింది. 
గిరజనులకు న్యాయం జరగకపోతే జనసేన పార్టూ నుండి భార్ ఎతుతాన ఆందోళన చేపడతామని రాష్ట ప్రభుతావినికి గౌరవనీయులు ముఖయామంత్రి వారకి, గౌరవనీయులు గిరజన సంక్షేమ 
శాఖ మంత్రి గారకి, గౌరవనీయులు గిరజన ఎంపీలు, ఎమ్్మలేయాలకు గిరజన నిరుదోయాగులకు న్యాయం చేయాలని జనసేన పార్టూ నుండి డిమాండ్ చేయడం జరగింది.

శ్రీకాింత్ చారకి నివాళులర్ించిన సుింకెట మహేష్ బాబు
శతఘ్నే న్యాస్: భంస్: తెలంగాణ మలిదశ ఉదయామంలో తొలి అమరుడు శ్రీకాంతాచార. మహనీయుడి వరధింతి సభను జన సేన 
పార్టూ ఉమ్మడి ఆదిల్బాద్ జల్లా ఉపాధయాక్షులు సుంకెట మహేష్ బాబ్ పూలమాలలు వేస్ నివాళ్లరపాంచారు. ఈ సందర్ంగా 
మాట్లాడుతూ శ్రీకాంతాచార స్్మరక గ్రంథాలయం ఏరాపాట్ చేయాలి. వార తాయాగాలను యువతకు ఆదర్శంగా తీసుకొని ముందుకు 
కొనస్గాలి. శ్రీకాంతాచార జయంతి, వరధింతిలను ప్రభుతవిమే అధకారకంగా నిరవిహంచాలి. శ్రీకాంతాచార జీవిత చరత్రను 
పాఠాయాంశంగా చేరాచిలని కోరారు. తెలంగాణ రాష్ట ఏరాపాట్ కోసం ఆతా్మరపాణం చేసుకుననే శ్రీకాంతాచార అమరతావినినే తెలంగాణ 

ప్రజలు ఎపపాటికీ మరువరదదిన్నేరు. ఇల్ంటి వీరుడిని కననే వార తలిలా తండ్రుల కు మా పాదాభివందన్లు తెలియచేసుతాన్నేం అననేరు. ఈ కారయాక్రమంలో రామోజవార్, గంగాప్రస్ద్, 
అకోజ, పవన్, ముతయాం, రాజు తదితరులు పాల్గొన్నేరు.

బోయ వాల్్మకి, బింతు ఒరయాలను ఎస్్ట 
జాబితాలో కలుపుటకు ప్రభుత్విం కుట్ర

శతఘ్నే న్యాస్: ఆరకు: బోయ వాలీ్మకి, బెంతు ఒరయాలను ఎస్టూ జాబితాలో కలుపుటకు ఈ 
వైఎస్ఆరస్పి ప్రభుతవిం కుట్ర చేసుతాంది. దీనిపై గిరజన ఎమ్్మలేయాలు మరయు ఎంపీ ఎందుకు 
సపాందించడం లేదు. ముఖయాంగా గిరజన సలహా మండలి కమిటీ సభుయాలుగా అరకు ఎమ్్మలేయా 
చెటిటూ ఫాలుగొణ ఉన్నేరు. గిరజనులకు అన్యాయం జరుగుతున్నే కనీసం అరకు ఎమ్్మలేయా నోరు 
మ్దపడం లేదు. ఇపపాటికైన్ ఎమ్్మలేయా ఈ విషయం పై సపాందించకపోతే రానుననే రోజులోలా 
గిరజనులు ఆయనకు బ్దిధి చెపపాట్నికి స్దధింగా ఉన్నేరు.

మానవత్విం చాటుకున్న జనసైనికుడు ..
శతఘ్నే న్యాస్: అమల్పురం: జనసేన పార్టూ న్యకులు లింగ్లు పండు పిలుపు మేరకు 
అమల్పురం కిమ్స్ హాస్పాటల్ లో ఒక వయాకితా ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నేరని చెపపాగానే 
తన వంతు స్యంగా కొండేపూడి వెంకటేష్ ముందుకు వచ్చి రకతాదానం చేయడం 
జరగింది. ఈ సందర్ంగా రకతాదానం చేస్న వెంకటేష్ కి పేషంట్ కుట్ంబ సభుయాలు 
అభినందనలు తెలిపారు. ఈ కారయాక్రమంలో యర్రంశెటిటూ సతీష్ తాడికొండ దినేష్, రాజు 
తదితరులు పాల్గొన్నేరు.
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