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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మహిళలకి 33 శాతం రిజర్వేషన్లు  ఇవవేవలసందే
శతఘ్ని న్యూస్: శక్తి స్వరూపిణి స్త్రీ.. బహుకృత రూపిణి స్త్రీ.. బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి స్త్రీ.. మానవ సృష్టిక్ మూలకారిణి స్త్రీ.. ఇంతటి 
మహోననితమైన స్త్రీక్ మనం ఏమిస్తి రుణం తీరుతంది. తలిలిగా.. తోబుట్టివుగా.. భారయూగా.. బిడ్డగా.. భిననిరూపాలలో మన మధయూ 
ఉనని స్త్రీమూరితి స్వలు వెల కటటిలేనివి. మహిళామణి లేని ఇలులి దీపం లేని కోవెల వంటిది. ఇంతటి మహతతిరమైన వనితా లోకానిక్ 
మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అంటూ జనస్న పార్టి అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఎక్కడ 
స్త్రీలు గౌరవించబడతారో అక్కడ దేవతలు కొలువై ఉంటారని మనం చెప్పుకొంట్ంటాము. అది సతయూం. స్త్రీలను గౌరవించే చోట 
శాంతిసౌభాగాయూలు విలసిలలితాయని నేను ధృడంగా విశ్వసిస్తిను. అయితే స్త్రీ సంపూర్ణ స్ధికారిత స్ధించడానిక్, వారు స్్వచ్ఛగా 
జీవించడానిక్ మన సమాజం, ప్రభుతా్వలు ప్రతేయూక దృష్టి స్రించాలి్స ఉంది. మహిళలపై అఘాయితాయూలు జరగని సమాజం 
ఆవిష్కృతం కావడానిక్ పకడ్ందీ చరయూలు చేపటాటిలి. స్త్రీ ఆరిథిక స్్వవలంబనతో స్వశక్తిపై నిలబడలన్ని, స్ధికారిత స్ధించాలన్ని 
చటటి సభలలో వారి సంఖ్యూ బలం పెరగవలసి ఉందని నేను ప్రగాఢంగా నముముతాను. చటటిసభలలో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్్వషన్ 
కలిపుంచాలని జనస్న డిమాండ్ చేయడంతోబాట్ ఈ అంశానిని మా పార్టి ఎనినికల ప్రణాళికలో పందుపరిచిన విషయం ఆడపడుచులు అందరికీ విదితమే. ఈ దిశగా న్ రాజకీయ 
ప్రయతనిం చితతిశుదిధితో కొనస్గుతందని మీకు సవినయంగా విననివిస్తి మహిళామణులందరికీ శుభాలు కలగాలని మనస్ఫూరితిగా ఆకాంక్షిస్తిన్నినని శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ పేర్్కన్నిరు.

న భూతో... అనేలా మచిలీపట్నం ఆవిర్భావ సభ
* కౌలు రైతల కుట్ంబాలకు సభ స్క్షిగా స్యం
* రాష్ట్ర భవిషయూతతికు దిశానిర్దేశం చేస్లా సభ
* 34 ఎకరాలకు తోడు మరో 60 ఎకరాలు ఇవ్వడానిక్ ముందుకు వచిచిన రైతలకు 
అభినందనలు
* మచిలీపటనింలో విలేకరుల సమావేశంలో పార్టి పీఏసీ ఛైరమున్ శ్రీ న్దండలి మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: మచిలీపటనిలో ఈ నెల 14వ తేదీన నిర్వహించబోయే జనస్న పార్టి 
ఆవిరాభావ సభ రాష్ట్ర రాజకీయ భవిషయూతతికు ఒక దిశా నిర్దేశం చూపేలా ఉంట్ంది. 
రాబోయే రోజులోలి జనస్న పార్టి భవిషయూతతి కారాయూచరణను పార్టి అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళాయూణ్ గారు ప్రకటించనున్నిరని పార్టి రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైరమున్ శ్రీ న్దండలి 
మనోహర్ గారు అన్నిరు. జనస్న పార్టి ఆవిరాభావ సభ సథిలానిని ఆయన బుధవారం 
స్యంత్ం పరిశీలించారు. అనంతరం మచిలీపటనింలో ఉమముడి కృష్్ణజిలాలి జనస్న 
పార్టి స్థియి సమావేశానిక్ హాజరయ్యూరు. ఈ సందరభాంగా మీడియ్ సమావేశంలో శ్రీ 
న్దండలి మనోహర్ గారు మాటాలిడుతూ “రాష్ట్ర రాజకీయ చరిత్లో కనివినీ ఎరుగని ర్తిలో 
ఆవిరాభావ సభ జరగనుంది. ఇపపుటికే సభ నిర్వహించుకునేందుకు 34 ఎకరాలను రైతలు 
స్వచ్ఛందంగా ఇచాచిరు. దానిక్ అదనంగా మరో 60 ఎకరాల భూమినీ సభ అవసరాల 

నిమితతిం ఇచేచిందుకు రైతలు ముందుకు రావడం అనందంగా ఉంది. ఎలాంటి ఇబ్ందులు రాకుండా పూరితి స్థియిలో ఏరాపుట్లి చేయబోతన్నిం. లక్షల మంది సభకు వస్తిరని అంచన్ 
వేస్తిన్నిం. దీనిక్ అనుగుణంగా ఏరాపుట్లి శరవేగంగా జరుగుతన్నియి. రాష్ట్ర రాజకీయ్లోలి ఒక మారుపు తీస్కొచేచిందుకు ఈ సభ ఒక ప్న్ది కానుంది. జనస్న రాజకీయ పోరాటం 
మీద అధయూక్షుల వారు పార్టి శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేస్తిరు. అలాగే రాష్ట్ర ప్రజల భవిత, రాష్ట్ర గతి మెరుగుపడాలంటే ఏం చేయ్లో కూడా ఆయన చెబుతారు.
* కౌలు రైత కుట్ంబాలకు స్యం... వాలంటీరలికు ప్రతేయూక గౌరవం
పార్టి ఆవిరాభావ సభలోనే ఉమముడి కృష్్ణ జిలాలికు సంబంధించి ఆతముహతయూలకు పాలపుడిన కౌలు రైతల కుట్ంబాలను ఆదుకునే కారయూక్రమం జరగనుంది. జగన్ రెడి్డ ముఖయూమంత్రి అయిన 
తరా్వత రాష్ట్ర వాయూపతింగా 3 వేల మంది కౌలు రైతలు ఆతముహతయూలకు పాలపుడితే ఉమముడి కృష్్ణ జిలాలిలో మాకు అందిన సమాచారం మేరకు 51 మంది కౌలు రైతలు ఆతముహతయూలకు 
పాలపుడినట్లి సమాచారం ఉంది. ఇపపుటికే మా బృందం క్షేత్స్థియిలో కౌలు రైతల కుట్ంబాలను కలుసతింది. వారిక్ తగిన సహాయం అందించేలా ఏరాపుట్లి జరుగుతన్నియి. అలాగే 
ఇటీవల పార్టి చేపటిటిన మూడో విడత క్రియ్శీలక సభయూత్వ నమోదులో బాగా పని చేసిన వాలంటీరలికు ప్రతేయూక గౌరవం ఇవా్వలని అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారు నిర్ణయించారు. వారికీ 
సభ వదదే ప్రతేయూక వీఐపీ పాస్లు ఇచిచి వారిని తగిన విధంగా గౌరవించుకుంటాం. 25 సభయూతా్వలు కంటే ఎకు్కవ చేపించిన 6 వేల మంది వాలంటీరలికు ఈ ప్రతేయూక గౌరవం ఇస్తిం. 
దీంతోపాట్ ఐటీ, సషల్ మీడియ్లో పార్టి కోసం నిరంతరం శ్రమిస్తినని వారికీ తగిన గురితింప్ కచిచితంగా ఉంట్ంది. సభకు ఏరాపుట్లి చకచకా జరుగుతన్నియి. పోలీస్ల స్చనలు 
పాటించి ముందుకు స్గుతన్నిం. పోలీస్లు సైతం అడ్డంకులు పెటటికుండా పార్టి శ్రేణులకు సహాయపడాలని మనస్ఫూరితిగా కోరుకుంట్న్నిం.
* ప్రతేయూక కమిటీలు
పార్టి సభ సథిలం జ్తీయ రహదారిక్ పక్కనే ఉంది. రాకపోకలకు ఇబ్ంది లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ నడుచుకోవాలి. ముఖయూంగా సభ నిర్వహణ కోసం నియోజకవరాగానిక్ ఇదదేరూ చొప్పున 
సమన్వయకరతిలను వేస్తిన్నిం. వారిక్ అదనంగా మరో సంయుకతి సమన్వయకరతి ఉంటారు. అలాగే వివిధ విభాగాల పరయూవేక్షణ నిమితతిం కమిటీలు వేస్కుని చక్కగా కారయూక్రమం 
నిర్వహించేలా ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు రావాలి” అన్నిరు. సమావేశంలో ఉమముడి కృష్్ణ జిలాలి పార్టి అదయూక్షుడు శ్రీ బండ్రెడి్డ రామకృష్ణ, మచిలీపటనిం ఇంచారిజి శ్రీ బండి రామకృష్ణ, రాష్ట్ర 
అధికార ప్రతినిధి శ్రీ అక్కల గాంధీ, రాష్ట్ర కారయూదరిశి శ్రీ అమిముసెటిటి వాస్, కారయూక్రమాల నిర్వహణ కమిటీ ఛైరమున్ శ్రీ కళాయూణం శివ శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గాన్నిరు.
* రోడు్డ మారగాం... సభాసథిలి వరకు పరిశీలన
మచిలీపటనిం సభాసథిలి పరిశీలనకు బుధవారం స్యంత్ం మంగళగిరి రాష్ట్ర పార్టి కారాయూలయం నుంచి బయలుదేరిన శ్రీ న్దండలి మనోహర్ గారు విజయవాడ నుంచి మచిలీపటనిం 
సభాసథిలి వరకూ ఉనని మారాగానిని పరిశీలించారు. 14వ తేదీన శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారు మంగళగిరి పార్టి కారాయూలయం నుంచి మచిలీపటనిం సభ వేదికకు వారాహి వాహనంతో రానుండటంతో 
ఏ ప్ంతాలోలి తగిన విధంగా ఏరాపుట్లి చేస్తి బాగుంట్ంది అనే విషయ్లు పరిశీలించారు. భార్గా జనం వచేచి అవకాశం ఉండటంతో ఎక్కడ ఇబ్ంది లేకుండా తగిన విధంగా ఏరాపుట్లి 
చేయ్లని, ఆహారం, మజిజిగ, మంచినీళ్ళు అందించడం, ట్రాఫిక్ ఇబ్ందులు లేకుండా చరయూలు ఉండాలని చెపాపురు. మజిజిగ, తాగునీరు జ్తీయ రహదారి వెంబడి ఉండేలా చూడాలని 
చెపాపురు. అనంతరం సభాసథిలి వదదే జరుగుతనని ఏరాపుటలిను పార్టి నేతలు శ్రీ కళాయూణం శివశ్రీనివాస్, శ్రీ పోతిన మహేష్, శ్రీ అమిముసెటిటి వాస్, శ్రీ బండ్రెడి్డ రామకృష్ణ, శ్రీ బండి రామకృష్ణ, 
శ్రీ మండలి రాజేష్, శ్రీ బూరగడ్డ శ్రీకాంత్, శ్రీ తాడిసెటిటి నర్ష్, శ్రీ యడలిపలిలి రామ్ స్ధీర్ తదితరులతో కలసి పరిశీలించారు. దేనిక్ ఇబ్ంది లేకుండా చూడాలని స్చించారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన ప్రభుత్వంలో సవంక్షేమవంతోపాటు అభివృద్దికీ పెదదిపీట
• వైసీపీ సంక్షేమ విధానంతో ప్రజలకు మేలు జరగలేదు
• జె బ్ండ్ మదయూంతోపాట్ గంజ్యి అమముకాలు తీస్కువచాచిరు
• భవన నిరాముణ కారిముకులు ఇపపుటికీ బోరుమంట్న్నిరు
• ఇస్క ఇపపుటికీ స్మానుయూడిక్ అందని ద్రాక్షగానే ఉంది
• జనస్న ప్రభుత్వంలో పేదలు ఇళ్లి కట్టికునేందుకు ఉచిత ఇస్క
• ప్రజలు జనస్న పార్టిని నముముతన్నిరు
• ప్రతి కారయూకరతి శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ ఆశయ్లను ప్రజలోలిక్ తీస్కువెళాలిలి
• మచిలీపటనిం ఆవిరాభావ సభ విజయవంతానిక్ కృష్ చేయ్లి
• మచిలీపటనింలో కృష్్ణ జిలాలి పార్టి సమావేశంలో జనస్న పీఏసీ 
ఛైరమున్ శ్రీ న్దండలి మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: జనస్న ప్రభుత్వంలో సంక్షేమంతోపాట్ అభివృదిధికీ 
పెదదే పీట వేస్తిందనీ, అనిని వరాగాల ప్రజలకు న్యూయం చేస్ విధంగా 
ప్రణాళికలు రూపందిస్తిమని జనస్న పార్టి రాజకీయ వయూవహారాల 
కమిటీ ఛైరమున్ శ్రీ న్దండలి మనోహర్ గారు సపుషటిం చేశారు. వైసీపీ 
సంక్షేమమనే ఏకైక విధానంతో ముందుకు వెళతిందని, ఈ ప్రభుత్వం చేపడుతనని సంక్షేమ పథకాల దా్వరా రాష్ట్రంలో ఏ వరాగానికీ మేలు జరిగింది లేదన్నిరు. జనస్న పార్టి ప్రభుత్వంలోనే 
మారుపు స్ధయూమనని విషయ్నిని ప్రతి కారయూకరతి గడప గడపకు తీస్కువెళాలిలని పిలుప్ నిచాచిరు. కారయూకరతిలకు ధైరయూం ఇచేచి బాధయూత శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారు తీస్కుంటారని.. ఆ ధైరాయూనిని 
ముందుకు తీస్కువెళ్లి బాధయూతను జనసైనికులు, వీర మహిళలు తీస్కోవాలని స్చించారు. జనస్న పార్టి 10వ ఆవిరాభావ సభ నేపథయూంలో బుధవారం రాత్రి కృష్్ణ జిలాలి, మచిలీపటనింలో 
ఏరాపుట్ చేసిన జిలాలి స్థియి కారయూకరతిలు, న్యకుల సమావేశంలో పాల్గాన్నిరు. ఆవిరాభావ సభ ఏరాపుటలిపై దిశానిర్ధిశం చేశారు. ఈ సందరభాంగా శ్రీ మనోహర్ గారు మాటాలిడుతూ 
“14వ తేదీన మచిలీపటనిం వేదికగా జనస్న పార్టి 10వ ఆవిరాభావ సభ జరుగుతోంది. ఇక్కడ సభ నిర్వహించాలని శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారు నిర్ణయం తీస్కునని తరా్వత ఇపపుటం లాంటి 
ఇబ్ందులు ప్నరావృతం కాకుండా సథిల పరిశీలన, ఎంపిక తదితర అంశాల మీద కొంత గోపయూత పాటించాలి్స వచిచింది. ప్రభుత్వ దాష్టికాలకు బెదరకుండా ఇక్కడ రైతాంగం నిండు 
మనస్తో 34 ఎకరాల భూమి సభ కోసం ఇచాచిరు. ఇప్పుడు మరో 60 ఎకరాలు కూడా రైతలు ఇచాచిరు. ఓటమి భయంతో ప్రభుత్వం రెచిచిపోయి ప్రజలిని భయబ్ంతలకు గురి చేస్ 
విధంగా ప్రవరితిస్తిన్ని మచిలీపటనిం రైతాంగం ధైరయూంగా, ఆదరశివంతంగా నిలబడా్డరు. రైతాంగానిక్ పేరు పేరున్ ధనయూవాదాలు తెలియచేస్తిన్నిను. రాష్ట్రవాయూపతింగా వివిధ జిలాలిల నుంచి, 
నియోజకవరాగాల నుంచి వచేచి వారిక్ ఘనంగా స్్వగతం పలుకుదాం. మహిళలతో పాట్ అందరికీ సౌకరాయూలు అందేలా చూడాలి్సన బాధయూత మన మీద ఉంది.
• జనస్నకు ప్రజలోలి ఆదరణ పెరిగింది
జనస్న పార్టి ఏ కారయూక్రమం చేసిన్ సమాజ్నిక్ మేలు జరిగే విధంగా ముందుకు వెళతింది. పోరాట య్త్ ప్రంభించినప్పుడు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారు అకౌంట్లి రూ. 7 లక్షలు మిగిలితే 
అంబేద్కర్ భవన్ లాంటి చోట బస చేసి య్త్ ప్రంభించారు. అపపుటి నుంచి అనేక కారయూక్రమాలు చేశారు. కొంత మంది పార్టిని ఉపయోగించుకుని వెళిలిపోయ్రు. చాలా మంది 
నిబదదేతతో ఇపపుటికీ పని చేస్తినే ఉన్నిరు. ఇపపుటి వరకు పార్టిని నిజంగా మోసింది జనసైనికులు, వీర మహిళలే. అదే స్ఫూరితిని ముందుకు తీస్కువెళాలిలి. ఎనినికలు ఎప్పుడు వచిచిన్ 
సిదధింగా ఉండాలి. జనస్న పార్టిక్ ప్రజలోలి ఆదరణ పెరిగింది. ప్రజలు మనలిని నముముతన్నిరు. మనం చేస్ ప్రతి కారయూక్రమం తమ బిడ్డల భవిషయూతతి కోసమేననని విషయ్నిని గురితించారు.
• బందరు పోరుటికు ఎనిని స్రులి శంకుస్థిపనలు చేస్తిరు?
విశాఖ సీటిల్ పాలింట్ ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయం తీస్కుననిప్పుడు రాష్ట్రంలో ఉనని రెండు ప్రధాన పార్టిలు కేస్ల భయంతో ఆలోచించిన్ శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారు అదే సీటిల్ పాలింట్లి సభ ఏరాపుట్ 
చేసి సీటిల్ పాలింట్ ఆంధ్రుల హకు్క. ఇక్కడి నుంచి కదలడానిక్ వీలేలిదు అని చెపాపురు. జనస్న పార్టి ఏ కారయూక్రమం చేసిన్ పరిశ్రమలు రావాలని, తదా్వరా పెట్టిబడులు రావాలని 
ఆకాంక్షతో ముందుకు వెళిలింది. బందరు పోరుటికు 1977లో మా తండ్రి గారు మంత్రిగా ఉనని సమయంలో మొటటి మొదటి శంకుస్థిపన చేశారు. అపపుటి నుంచి ఇపపుటి వరకు ఎనోనిస్రులి 
శంకుస్థిపనలు చేశారు. ప్రంభోత్సవాలు చేశారు. ఇపపుటి వరకు ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు కదిలింది లేదు. ఈ ముఖయూమంత్రి బటనులి నొకు్కతన్నినని చెప్పుకుంటూ పాలన 
స్గిస్తిన్నిడు. క్షేత్ స్థియిలో ప్రజల ఇబ్ందుల మీద వాసతివాలు తెలుస్కోవడం లేదు.
• ఇపపుటికీ ఇస్క లేదు
జగగాయయూపేట ప్ంతంలో భవన నిరాముణ కారిముకులు కలిసి ఇపపుటికీ పనులు లేవని చెపాపురు. కారణం ఇస్క కొరత. ఇస్క పాలనీ దా్వరా ప్రభుతా్వనిక్ రూ. 3 వేల కోట్లి ఆదాయం 
వస్తిందని చెబుతన్నిరు. రూ. 3 వేల కోట్లి ప్రభుతా్వనిక్ ఇచిచి రూ. 30 వేల కోట్లి వారి జేబులోలి వేస్కుంట్న్నిరు.. 20 టనునిలు చెపిపు 30 టనునిలకు పైగా దోచుకుపోతన్నిరు. ఇస్క 
స్మానయూ ప్రజలకు చేరకుండా చేస్శారు. జనస్న ప్రభుత్వం రాగానే పేదలు ఇళ్లి కట్టికునేందుకు ఇస్క ఉచితంగా అందచేస్తింది. పాదయ్త్లో ముదుదేలు పెట్టికుంటూ తిరిగిన ఈ 
ముఖయూమంత్రి అనిని వరాగాలను మోసం చేశాడు. జ్బ్ కాయూలండర్ రాలేదు. కాంట్రాకుటి ఉదోయూగస్తిలిని పరిమునెంట్ చేస్తిమని చెపిపు మోసం చేశాడు. అప్పుడు ఇంటింటికీ ముదుదేలు పెట్టికుంటూ 
రోడలి వెంట తిరిగాడు. ఇప్పుడు 20 క్లోమీటరులి కూడా రోడు్డ మారగాంలో ప్రయ్ణం చేయడం లేదు. ఇలాంటి పరిసిథితలు మారాలి.
• ప్రెస్ మీట్లి పెటటిడమే స్థినిక ఎమెములేయూ అజెండా
ఇక్కడ మచిలీపటనిం ప్రజ్ప్రతినిధి చూస్తి ఎకు్కవ సమయం ప్రెస్ మీటలికే కేటాయిస్తిరు. ఆయన ముందుననిది ఒకటే అజెండా శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారు ఎక్కడ మీటింగ్ పెడతారు.. ఎక్కడిక్ 
వెళ్తిన్నిరు.. ఏం చేస్తిన్నిరో తెలుస్కుని ప్రెస్ మీట్లి పెటటిడం ఆయనిని అభాస్పాలు చేస్ ప్రయతనిం చేయడం. మచిలీపటనిం నియోజకవరగాంలో చూస్తి ఎక్కడా అభివృదిధి చేసిన దాఖలా 
లేదు. శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారిని తిటటిడం వలలి ఆయనకు ఆనందం వస్తిందో లేక వాళలి న్యకుడిక్ ఆనందం వస్తిందో తెలియదు గాని అదే పనిలో ఉంటారు. మచిలీపటనిం డంపింగ్ 
య్రు్డ సమసయూ ఏళలి తరబడి అలాగే ఉంది. కాలువలు బాగు చేయరు, వైదయూసదుపాయ్ల గురించి ప్రజలు వేడుకుంట్న్ని పటిటించుకోరు. ఇక్కడ ఉనని ప్రతి సమసయూ గురించి ఆవిరాభావ 
సభ వేదికగా శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారు ప్రశినిస్తిరు.
• రైత భరోస్ కేంద్రాలు అతిపెదదే దళార్ కేంద్రాలు
నివర్ తఫాను వచిచినప్పుడు రైతల పక్షాన శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారు నిలబడితే ఈ ప్రభుత్వం చేతలతేతిసింది. రైత భరోస్ కేంద్రాలు పెడుతన్నిం. ప్రతి గింజ్ కొంటామనని ముఖయూమంత్రి 
ఏమయ్యూడో తెలియదు. రైత భరోస్ కేంద్రాలు మాత్ం అతిపెదదే దళార్ కేంద్రాలుగా మారిపోయ్యి. ఈ ప్రభుత్వ పాలనలో ఒక్క రైతూ సంతోషంగా లేడు. రాష్ట్రవాయూపతింగా 3 వేల 
మంది కౌలు రైతలు ఈ ముఖయూమంత్రి వచాచిక ఆతముహతయూ చేస్కుంటే అప్పుడు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గార్ అండగా నిలిచారు. గత ఉగాది రోజున నిర్ణయం తీస్కుని తన సంత సంపాదన 
నుంచి రూ. 5 కోట్లి కేటాయించారు. కృష్్ణ జిలాలిలోన్ 51 మంది ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి సహకారం అందని పరిసిథితలోలి ఆతముహతయూలకు పాలపుడా్డరు. ఆవిరాభావ సభ వేదిక మీద 
వారిక్ ప్రతేయూక స్థినం కలిపుంచి ప్రతి కుట్ంబానిక్ రూ. లక్ష చొప్పున ఆరిధిక స్యం చేయబోతన్నిం. దేశంలో ఇలాంటి కారయూక్రమం ఏ న్యకుడు చేయలేదు. ఇనిని వాయూపారాలు ఇంత 
సంపాదన ఉనని ముఖయూమంత్రి ఎప్పుడైన్ ఇలాంటి కారయూక్రమాలు చేశారా…ఇచిచిన హామీలు విసమురించి రాష్ట్రంలో విచచిలవిడిగా జె బ్ండ్ మదయూం అముముకుంట్న్నిడు. జె బ్ండులి 
కొనడానిక్ జనం భయపడుతన్నిరని ఇప్పుడు రాష్ట్రం మొతతిం గంజ్యి పాక్ంచేశారు. కాలేజీలకు తీస్కువచిచి అముముతన్నిరని తలిలిదండ్రులు ఆవేదన చెందుతనని పరిసిథితి. రాష్ట్రంలో 
మహిళలకు రక్షణ లేదు. శాంతి భద్రతలు లేవు. అందుకే మరోస్రి ఇట్వంటి న్యకులిని నమేము పరిసిథితలోలి ప్రజలు లేరు. జనస్న పార్టి 10వ ఆవిరాభావ సభ దా్వరా శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ 
గారు పార్టి భవిషయూత్ కారాయూచరణపై దిశానిర్ధిశం చేస్తిరు. ఏ రాజకీయ పార్టి చరిత్లో ఇలాంటి సభ జరగని విధంగా విజయవంతం చేదాదేం. మన సభకు గ్రామ గ్రామానిక్ వెళిలి ప్రజలిని 
ఆహా్వనించాలని అన్నిరు.
• జనస్న పార్టిలోక్ వైసీపీ నేత
మచిలీపటనిం నియోజకవరాగానిక్ చెందిన వైసీపీ కీలక నేత శ్రీ వికృతి శ్రీనివాస్ (కొరియర్ శ్రీను) బుధవారం శ్రీ న్దండలి మనోహర్ గారి సమక్షంలో జనస్న పార్టిలో చేరారు. ఆయనతో 
పాట్ పలువురు మాజీ కారోపుర్టరులి, స్మారు 500 మంది అనుచరులు జనస్న కండువా కప్పుకున్నిరు. అందరికీ శ్రీ మనోహర్ గారు స్దర స్్వగతం పలికారు. క్రమశిక్షణతో పార్టిని 
బలోపేతం చేయ్లని ఈ సందరభాంగా స్చించారు.
• డీఎసీ్స శిక్షణారుధిల వినతిపత్ం
గత న్లుగు సంవత్సరాలుగా డీఎసీ్స నోటిఫికేషన్ లేక కోచింగ్ సెంటరలి చుటూటి తిరుగుతూ ఇబ్ందులు పడుతనని పలువురు డీఎసీ్స శిక్షణారుధిలు శ్రీ మనోహర్ గారిక్ వినతిపత్ం 
సమరిపుంచారు. తమ సమసయూలు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారి దృష్టిక్ తీస్కువెళాలిలని కోరారు. ఆవిరాభావ సభ వేదికగా అనిని సమసయూల మీద శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారు ప్రసంగిస్తిరని హామీ 
ఇచాచిరు. కృష్్ణ జిలాలి అధయూక్షులు శ్రీ బండ్రెడి్డ రామకృష్ణ ఆధ్వరయూంలో జరిగిన ఈ కారయూక్రమంలో పార్టి మచిలీపటనిం ఇంఛార్జి శ్రీ బండి రామకృష్ణ, కారయూక్రమాల నిర్వహణ విభాగం ఛైరమున్ 
శ్రీ కళాయూణం శివశ్రీనివాస్, విజయవాడ నగర అధయూక్షులు శ్రీ పోతిన మహేష్, పార్టి న్యకులు శ్రీ అమిముశెటిటి వాస్, శ్రీ అక్కల గాంధీ, శ్రీ తాడిశెటిటి నర్ష్, శ్రీ బూరగడ్డ శ్రీకాంత్, శ్రీ మండలి 
రాజేష్, శ్రీ యడలిపలిలి రామ్ స్ధీర్, శ్రీ బొలియ్శెటిటి శ్రీకాంత్, శ్రీ మతితి వెంకటేశ్వరరావు, శ్రీ వంప్గడల చౌదరి తదితరులు పాల్గాన్నిరు.
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కొత్తపేట జనసేన ఆధ్వర్యంలో అయంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవయం
జనసేన ప్రజాప్రతినిధులను సత్కరంచిన ఇంచార్జ్ బండారు శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్యూస్: కొతతిపేట, అంతరాజితీయ మహిళా దినోత్సవం ప్రస్కరించుకొని డాకటిర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిలాలి ఆలమూరు మండలం పినపలలిలో సరపుంచ్ సంగీత స్భాష్ 
స్వగృహంలో బుధవారం జరిగిన అంతరాజితీయ మహిళా దినోత్సవంలో ప్రజ్ప్రతినిధులుగా ఎనినికైన వీర మహిళలను కొతతిపేట నియోజకవరగా జనస్న పార్టి ఇంచార్జి బండారు శ్రీనివాస్ 
ఆధ్వరయూంలో ఘనంగా సత్కరించారు. మహిళా ప్రజ్ ప్రతినిధులు తోట భవాని వెంకటేశ్వరులి, తోలేటి సంతోష్, యర్ంశెటిటి మంగాయమము, పడాల అమిమురాజు న్గలక్ష్మి లతోపాట్ 
జనస్న వీర మహిళలు దాసర వంశి బెన్, మనిష్ లను స్లువలు పూలమాలతో సత్కరించారు. జనస్న పార్టి మహిళలకు అధిక ప్ధానయూత ఇస్తిందని పార్టి అధినేత పవన్ కళాయూణ్ 
వీర మహిళలకు ప్రతేయూక ప్ధానయూతతో వారిని గురితిస్తిన్నిరని బండారు శ్రీనివాస్ అన్నిరు. వచేచి ఎనినికలలో మహిళలంతా జనస్నకు మదదేత తెలుపడానిక్ సిదధింగా ఉన్నిరని ఆయన 
అన్నిరు.

పార్టీలో చేరన వీర మహిళలు
కొతతిపేట నియోజకవరగా రావులపాలం మండలానిక్ చెందిన మహిళలు బుధవారం జనస్న పార్టిలో చేరారు. 
నియోజకవరగా ఇన్చిర్జి బండారు శ్రీనివాస్ వీరిక్ పార్టి కండువా వేసి ఆహా్వనించారు పార్టి అభివృదిధిక్ అండగా నిలిచి 
విజయ్నిక్ పూరితిస్థియిలో కృష్ చేస్తిమని న్తనంగా పార్టిలో చేరిన దాసర వంశి బెన్, పి మనిష్ చెపాపురు. 
పార్టిలో చేరిన వీరిని పలువురు న్యకులు అభినందించారు.

బండారు శ్రీనివాస్ కు ఘన సత్్కరం
కొతతిపేట నియోజకవరగాం మండల కేంద్రమైన ఆలమూరు మండలం పినపళళు రాష్ట్రస్థియిలో జనస్న 
పార్టి ఆధ్వరయూంలో ఇటీవల జరిగిన క్రియ్శీలక సభయూతా్వల నమోదులో రాష్ట్రస్థియిలో మొదటి స్థినంలో 
నిలిపిన కొతతిపేట నియోజకవరగా జనస్న పార్టి ఇంచార్జి బండారు శ్రీనివాస్ ను పార్టి కారయూకరతిలు ఘనంగా 
సత్కరించారు. కొతతిపేట నియోజకవరగా ఆలమూరు మండలం పినపలలిలో జిలాలి జనస్న పార్టి కారయూదరిశి, 
సరపుంచ్ సంగీత స్భాష్ ఆధ్వరయూంలో ఏరాపుట్చేసిన కారయూక్రమంలో బండారు శ్రీనివాస్ ను సన్మునించారు. 
రాష్ట్రస్థియిలో జరిగిన పార్టి క్రియోశీలక సభయూతాయూల నమోదులో కొతతిపేట నియోజకవరగాంలో రికారు్డ స్థియిలో 
13 వేలకు పైగా సభయూతా్వలను నమోదు చేసి రాష్ట్రస్థియిలో ప్రథమ స్థినంలో నిలపడంలో విశేష కృష్ చేసిన 
శ్రీనివాస్ను పలువురు అభినందించి పూలమాలలతో సత్కరించారు. ఈ సందరభాంగా బండారు శ్రీనివాస్ 
మాటాలిడుతూ నియోజకవరగాంలో కారయూకరతిలు న్యకులు చేసిన కృష్వలేలి ఈరోజు రాష్ట్రస్థియిలో ప్రథమ 
స్థినం స్ధించగలిగామన్నిరు. క్రియ్శీలక సభయూతా్వలు నమోదులో కీలక పాత్ పోష్ంచిన కారయూకరతిలను 
ఆయన ప్రతేయూకంగా అభినందించారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనస్న నియోజకవరగా న్యకులు సంగీత స్భాష్, బొక్క ఆదిన్రాయణ, దంగ స్బా్రావు, గారపాటి త్రిమూరుతిలు, పెదిదేరెడి్డ 
పటాటిభి, తోట వెంకటేశ్వరులి, సలాది జయప్రకాష్ న్రాయణ, యనమదల శ్రీనివాస్, చలాలి బాబి, శిరిగినీడి పటాటిభి, కటాటి రాజు, పడాల అమిమురాజు తదితరులు పాల్గాన్నిరు.

పవన్ కళా్ణ్ కి నెల్లిమరలి ప్యంత సమస్లు 
తెల్పిన శ్రీమతి లోకయం మాధవి

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం జిలాలి నెలిమరలి నియోజకవరగాంలో దశాబాధిలుగా నెలకొనని 
సమసయూలను జనస్న పార్టి అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారి దృష్టిక్ పార్టి నేతలు శ్రీమతి 
లోకం మాధవి, శ్రీ లోకం ప్రస్ద్ తీస్కెళాలిరు. శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారితో బుధవారం శ్రీమతి 
లోకం మాధవి దంపతలు హైదరాబాద్ లో సమావేశమయ్యూరు. ఈ సందరభాంగా నెలిమరలి 
నియోజకవరగా ప్రజలు పడుతనని ఇబ్ందులను, మౌలిక సదుపాయ్ల కలపునలో ప్రభుత్వ 
నిరలిక్షాయూనిని వివరించారు. విజయనగరం జిలాలి అభివృదిధిపై పాలకులు దృష్టి స్రించడం లేదని 
తెలిపారు. ప్రభుత్వం అవలంభిసతినని కక్షపూరిత రాజకీయ్ల గురించి శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారిక్ 
విననివించారు.

ఆసే్రేల్యాలో జనసేన ఆవిర్భావ వేడుకలకు శ్రీ 
నాగబాబు

శతఘ్ని న్యూస్: ఆస్్రేలియ్లో సిథిరపడిన 
ప్రవాస జనసైనికులు, వీర మహిళల 
ఆధ్వరయూంలో నిర్వహించనునని జనస్న 
పార్టి 10వ ఆవిరాభావ దినోత్సవం వేడుకలోలి 
ముఖయూ అతిథిగా హాజరయేయూందుకు 
జనస్న రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ 
సభుయూలు శ్రీ కొణిదల న్గబాబు గారు 
బుధవారం హైదరాబాద్ నుంచి ఆస్్రేలియ్ 
బయలుదేరారు. ఆస్్రేలియ్లోని సిడీని, 
మెల్ బోర్ని, బ్రిస్్న్ తదితర ముఖయూ 
నగరాలోలి వారం రోజుల పాట్ జరగనునని 
ఆవిరాభావ దినోత్సవం వేడుకలోలి శ్రీ 
న్గబాబు గారు పాల్గాని ప్రసంగిస్తిరు. 
ముఖయూ కారయూకరతిలతో ముఖ్ముఖి 
సమావేశాలోలి పాల్గాంటారు. జనస్న పార్టి 
న్యకులు శ్రీ తంగెళళు ఉదయ్ శ్రీనివాస్ 
గారు, శ్రీ హైపర్ ఆది గారు శ్రీ న్గబాబు 
గారితో కలిసి ఆస్్రేలియ్లో జరుగనునని 
జనస్న ఆవిరాభావ దినోత్సవం వేడుకలోలి 
పాల్గాంటారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఘనంగా అంతర్జా తీయ మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబాద్, అంతరాజితీయ మహిళా దినోత్సవ వేడుకలను బుధవారం 
జనస్న ప్రధాన కారాయూలయంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. హైదరాబాద్ ప్రశాసన్ నగర్ 
లోని జనస్న పార్టి కేంద్ర కారాయూలయంలో నిర్వహించిన అంతరాజితీయ మహిళా దినోత్సవ 
వేడుకలోలి జనస్న వీర మహిళలు ఉతా్సహంగా పాల్గాన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనస్న 

పార్టి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంచార్జి శంకర్ గౌడ్, పిఎసి మెంబర్ అర్ంఖ్న్, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ 
అధయూక్షులు రాధారం రాజలింగం, ఉమముడి పశిచిమగోదావరి జిలాలి కారయూదరిశి డా. వడలిపటలి 
స్యి శరత్, వీర మహిళలు ఎం.కావయూ, శిర్ష, రతని పిలలి, లిఖిత, స్నీత ప్రస్ద్, స్్వతి 
రెడి్డ, స్జ్త, ప్రభావతి, జయ కళాయూణి, వెంకటలక్ష్మి, ముంతాజ్, దాక్షాయిని, పదముజ, వాసవి, 
శ్రావణి, అనుష, ప్షపులత వీర మహిళలు పాల్గాన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనహితమే తన అభిమతంగా మందుకు సాగుతునని నేత పవన్ కళ్యూణ్
ప్రజలు ఎదుర్కంటునని అనేక ఇబ్ందులపై, సమసయూలపై జనసేన పార్టీ పోరాడుతుంది.
పార్టీకి అండగా మన వంతు బాధయూతగా రోజూ కంత సమయం కేటాయంచి కషటీపడదామని జనసేనశ్రేణులకు బతుతుల 
పిలుపు.
అరుహులైన వారకి అనేక పథకాలు అందకపోయనా కుంటి సాకులు చెబుతూ అధికారులు, పాలకులు నిమ్మకు 
నీరెతితునటులు వయూవహరస్తునానిరు.
కోటి గ్రామంలో అనేక చోటలు సీసీ రోడులు లేవు, డ్రైనలులో పూడికలు తీయడం లేదు.
విదాయూశాఖ నిరలుక్ష్ం, పాలకుల అసమర్ధత వలలు గ్రామీణ పాఠశాలలోలు నాణయూమైన విదయూ అందక, వసతులు కరత వలన 
విదాయూరుథులు చదువుల కోసం పటటీణాలకు వలస వెళలువలసి వస్తుంది.
కక్పూరత, వయూర్ధపాలనతో వయూవసథులను నిర్వీరయూం చేస్తు, ప్రజల్ని అంధకారంలోకి నెటుటీతునానిరు వైసీపీ నేతలు.
భావితరాల భవిషయూతుతు కోసం పవన్ కళ్యూణ్ ఎపుపుడూ పరతపిస్తుంటారు.
రాష్టంలో ఇపుపుడు ఎక్కడ చూసినా ఒకటే మాట “పవన్ రావాల్” “పాలన మారాల్”
శతఘ్ని న్యూస్: రాజ్నగరం, “జనంకోసం జనస్న – మహా పాదయ్త్” 89వ రోజులో భాగంగా 
“ఆడపడుచులకు బొట్టి పెటేటి కారయూక్రమం” కోరుకొండ మండలం, కోటి గ్రామంలో జనస్న న్యకురాలు 
శ్రీమతి బతతిల వెంకటలక్ష్మి ఆధ్వరయూంలో గ్రామ పెదదేల మహిళల విశేష ఆదరణతో, స్దీర్ంగా గ్రామంలో 
కొనస్గింది. స్థినిక గ్రామస్తిలతో బతతిల వెంకటలక్ష్మి మాటాలిడుతూ ఈ ప్రభుత్వ దురాగతాలపై ప్రశినించిన 

వారిపై దాడులకు దిగుతూ, అక్రమ కేస్లు బన్యిస్తిందని, ఈ అరాచక పాలన నుండి విముక్తి పందాలంటే అందరూ సమిష్టిగా మాటాలిడుకుని, మంచి పాలన కోసం ‘గాజు గాలిస్’ 
గురుతిపై ఓట్ వేసి, ‘పవన్ కళాయూణ్’ క్ ఒక అవకాశం ఇవా్వలని విజఞాపితి చేస్తి పవన్ కళాయూణ్ లాంటి మహోననిత ఆశయం ఉనని న్యకుడు మన రాష్్రేనిక్ లభించడం మన అదృషటిమని, 
ఆయన రాజకీయ లక్షష్ం కోసం జనసైనికులు ప్రతిరోజు కొంత సమయం కేటాయించి కషటిపడి, పార్టి అభివృదిధిక్ దోహదపడాలని పిలుప్నిస్తిన్ని”నన్నిరు. కోటి గ్రామంలో మూడవ 
రోజు జరిగిన “మహాపాదయ్త్”లో గ్రామ జనస్న యూత్, వీరమహిళలు, గ్రామపెదదేలు పాల్గాన్నిరు.

పూతలపట్టు  జనసైనికుడికి 
పవన్ కళాయాణ్ చేయూత 50,000/-

శతఘ్ని న్యూస్: పూతలపట్టి, జనస్న పార్టి అధయూక్షులు పవన్ కళాయూణ్ జనసైనికుల కోసం ఏరాపుట్చేసిన 
ప్రమాద భీమా పథకం నుండి చితూతిరు జిలాలి పూతలపట్టి నియోజకవరగాం పూతలపట్టి మండలం 
జనసైనికుడు ఎం అజయ్ క్ బుధా్వరం జిలాలి అధయూక్షులు డాకటిర్ పస్ప్లేటి హరిప్రస్ద్ చేతల మీదుగా 
50వేల రూపాయల చెకు్కను అందించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జిలాలి ప్రధాన కారయూదరిశి తలసి 
ప్రస్ద్, కారయూదరిశి శివయయూ పూతలపట్టి మండల అధయూక్షులు మనోహర్ పాల్గాన్నిరు. జనస్న అధినేత 
పవన్ కళాయూణ్ కారయూకరతిల కోసం ప్రమాదభీమా చేయడం ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉందని, ఇది ప్రతి 
జనసైనికుడిక్ ఒక భరోస్ కలిపుస్తిందని తెలియజేశారు. జిలాలి అధయూక్షులు వారు మాటాలిడుతూ ప్రతి ఒక్క 
కారయూకరతిని కుట్ంబ సభుయూడిగా భావించి, వారి బాధయూతను పవన్ కళాయూణ్ తీస్కొని అనినివేళలా అండగా 
ఉన్నిరని తెలియజేశారు. మూడవ విడత క్రియ్శీలక సభయూత్వం విజయవంతమైందని, ఈ కారయూక్రమంలో 
ప్రజలకు జనస్న పార్టి మరింత దగగార అయిందని తెలియజేశారు.

బొబ్బిలి జనసేన ఆధ్వరయాంలో ఘనంగా మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్:  బొబి్లి, మహిళా దినోత్సవ సందరభాంగా బొబి్లిలో మండల అధయూక్షులు సంచాన గంగాధర్ ఆధ్వరయూంలో అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఈ కారయూక్రమానిక్ ముఖయూ అతిథిగా పాల్గానడం 
జరిగింది. జనస్న పార్టి వీర మహిళలను మరియు సమాజంలో పదిమందిని ప్రభావితం చేస్ విధంగా వివిధ రంగాలలో రాణిస్తి మహిళలందరికీ ఆదరశింగా నిలుస్తినని మహిళామూరుతిలను సన్మునించి 
నిండు న్ర్ళ్లి పస్ప్ కుంకుమతో వరిధిలాలిలని పవన్ అనని ప్టిటింటి స్రి పస్ప్ కుంకుమ గాజులు మరియు చిరు కానుకలు ఇచిచి బహుకరించారు. ఈ కారయూక్రమంలో పారాది ఎంపీటీసీ అభయూరిథి 
దివయూ య్మిని, మహాలక్ష్మి, రమయూ మరియు వీర మహిళలు తెరాలిం మండల అధయూక్షులు మరడాన రవి, ప్రోగ్రామ్్స కమిటీ సభుయూలు దాస్, మహంతి ధనంజయ, గార గౌర్శంకర్, అలులి రమేష్, జనస్న 
న్యకులు రాజ్, సతయూ, సతీష్ చరణ్, ఆది, జనసైనికులు పాల్గాన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మైల భూలోకయం కుటయంబాన్ని పర్మర్శయంచిన డాక్టర్ పిల్లి శ్రీధర్
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాప్రం నియోజకవరగాం, ఉపాపుడ కొతతిపలిలి మండలం ఉపాపుడ గ్రామం నందు మైల భూలోకం 
తన 11 ఏళళు కుమారుడు మైల మహంద్ర అకాల మరణానిక్ చింతిస్తి పిఠాప్రం నియోజకవరగాం జనస్న 
న్యకులు శ్రీ విష్్ణ హాసిపుటల్ అధినేత డాకటిర్ పిలాలి శ్రీధర్ పరామరిశించి వారి కుట్ంబానిక్ మనోధైరాయూనిని 
అందించడం జరిగింది. అనంతరం వారి యొక్క కుట్ంబ అవసరాల నిమితతిం బియయూం బస్తి మరియు కొంత మేర 
ఆరిథిక సహాయం అందించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా రాష్ట్ర మత్సష్కార న్యకులు కంబాల దాస్, 
మత్సష్కార న్యకులు పలేలిటి బాపనని దర, వంక కొండబాబు, బొంతల వెంకటరావు, గోక్వాడ ఎక్్స సరపుంచ్ 
గరగ సతాయూనందం, పలానిటి మధుబాబు, అపాపురావు, ఆకుల లోవరాజు, పటాటిభి ఏసయయూ, పటాటిభి ముతాయూలరావు, 

పినిపోతల శివ, పండడి భవాని, వనమాడి స్యి రామ్, పంతడి అపాపురావు, ర్వు విశ్వన్ధం, మారది దావీదు, ఆకుల జోష్య్యూ, సింగిడిమలిలి స్ర్ష్, సింగిడిమలిలి నగేష్, బొడి్డ 
న్గేశ్వరావు, మరియు జనసైనికులు పాలుగొనడం జరిగింగి.

సూరడా నగేష్ కుటయంబాన్ని పర్మర్శయంచిన డాక్టర్ పిల్లి శ్రీధర్
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాప్రం నియోజకవరగాం, ఉపాపుడ కొతతిపలిలి మండలం, ఉపాపుడ గ్రామం నందు స్రడా నగేష్ 
అకాల మరణానిక్ చింతిస్తి జనస్న న్యకులు శ్రీ విష్్ణ హాసిపుటల్ అధినేత డాకటిర్ పిలాలి శ్రీధర్ వారి కుట్ంబానిని 
పరామరిశించి మనోధైరాయూనిని అందించడం జరిగింది. అనంతరం వారి యొక్క కుట్ంబం అవసర నిమితతిం 
బియయూం బస్తి మరియు కొంతమేర ఆరిథిక సహాయం అందించడం జరిగింది ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా రాష్ట్ర 
మత్సష్కార న్యకులు కంబాల దాస్, మత్సష్కార న్యకులు పలేలిటి బాపనని దర, వంక కొండబాబు, బొంతల 
వెంకటరావు, గోక్వాడ ఎక్్స సరపుంచ్ గరగ సతాయూనందం, పలానిటి మధుబాబు, అపాపురావు, ఆకుల లోవరాజు, 
పలివెల న్ని, పటాటిభి ఏసయయూ, పటాటిభి ముతాయూలరావు, పినిపోతల శివ, పండడి భవాని, వనమాడి స్యి రామ్, 
పంతడి అపాపురావు, ర్వు విశ్వన్ధం, మారది దావీదు, ఆకుల జోష్య్యూ, సింగిడిమలిలి స్ర్ష్, సింగిడిమలిలి నగేష్, 
బొడి్డ న్గేశ్వరావు మరియు జనసైనికులు పాల్గానడం జరిగింది.

ప్రతి్తపాడు జనసేన ఆధ్వర్యంలో ఘనయంగా మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రతితిపాడు, అంతరాజితీయ మహిళా దినోత్సవం సందరభాంగా ప్రతితిపాడు నియోజకవరగా జనస్న పార్టి న్యకులు 
మేడిశెటిటి స్రయూక్రణ్(బాబి) నివాసం శంఖవరం మండలం, కతితిపూడిలో జనస్న పార్టిక్ ఎనలేని కృష్ చేస్తినని ప్రతితిపాడు నియోజకవరగా 
వీరమహిళామణులు ఉమముడి తూరుపుగోదావరి జిలాలి ఉపాధయూక్షురాలు శ్రీమతి స్ంకర కృష్ణవేణి, వీరమహిళలు శ్రీమతి దలే జోయూతి, 
ఉమిముడి వెంకటలక్ష్మీ, అడపా చందన, కందా గంగాభవానిలకు సన్మునం చేయడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జిలాలి ప్రోగ్రామింగ్ 
కమిటీ సభుయూలు కరణం స్బ్రహముణయూం, శంఖవరం మండలం పార్టి అధయూక్షులు గాబు స్భాష్, కతితిపూడి జనస్న న్యకులు సతితి 
వీర్రాజు, చిన బాబి, ప్రతితిపాడు జనస్న న్యకులు లాజర్, అమరాది శివ, ఆసిన బాలాజీ, అడపా తమముయ దాస్, కోలా న్గ్, నిరజి 
న్గ్, షేక్ సలీమ్, మధు, త్రిన్ద్ మరియు పలువురు జనసైనికులు పాల్గాన్నిరు.

చీపురుపల్లిలో మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: చీప్రుపలిలి నియోజకవరగాం, అంతరాజితీయ మహిళా దినోత్సవ సందర్ంగా 
బుధవారం గెడ్డప్వలస గ్రామంలో స్మారు 300 మందితో సమావేశం జరిగింది. 
ఈ సమావేశానిక్ ముఖయూ అతిధిగా జనస్న న్యకులు తమముగంటి స్రిన్యుడు 
పాల్గాన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో మహిళలక్ సన్మునం చేయడం జరిగింది. మహిళలని 
ఉదేశించి మహిళ తాలూకా ప్ముఖయూత స్త్రీశక్తి గురించి ఉపన్యూచడం జరిగింది. ఈ 
సమావేశంలో జనస్న న్యకులు తమముగంటి స్రి న్యుడు మరియు న్యుడు 
జనస్న, గెడ్డప్వలస బోరు్డ మెంబర్్స మరియు తదితరులు పాల్గాన్నిరు.

జిల్లు కారయూదరశి మొగల్ అపాపురావుపై దాడి చాల్ బాధాకరం
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాప్రం నియోజకవరగాం, జనస్న పార్టి జిలాలి కారయూదరిశి మొగలి 
అపాపురావు మీద మంగళవారం జరిగిన దాడి చాలా బాధాకరం. కేవలం ఇంటి 
విషయంలో మాటాలిడటానిక్ వెళిలిన వయూక్తిపై దాడిచేయడం అనేది చాలా ఘోరం. తని 
నియోజకవరగాం నుండి జిలాలి జ్యింట్ సెక్రటర్, తని టౌన్ న్యకులు అదేదేపలిలి బాలాజీ, 
తని న్యకులు బొపపున రాంబాబు బుధవారం వారి ఇంటిదగగార కలిసి పరామరిశించటం 
జరిగింది. ఇంటిదగగార కొటటిడమే కాకుండా కేవలం 2000 రూపాయలు స్పార్ తీస్కొని 
హాసిపుటల్ క్ వెళిలి డాకటిర్ ముందే కొటటిడం అనేది చాలా చాలా దారుణం. స్పార్ ఇచిచిన 
వాళళును మాత్ం అస్సలు వదలకూడదు, వారిపై వెంటనే కేస్ నమోదు చెయ్యూలి అని 
జిలాలి జనస్వపార్టి కారయూవరాగానిక్ తెలియజేయటం జరిగింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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గంజాయి ఘోర్లకు మహిళలు బలి
* సీఎం ఇంటి సమీపంలో గంజ్యి మతతిలో అంధురాలి హతయూన్ కపిపు ప్చాచిలని చూశారు
* గంజ్యి నియంత్ణ చేస్తిమని చెపపులేకపోతనని వైసీపీ పాలకులు
* రాష్ట్రంలో మహిళలకు రక్షణ లేదు
* 33 శాతం మహిళా రిజర్్వషనలికు జనస్న కట్టిబడి ఉంది
* జనస్న ప్రభుత్వంలో గ్రామీణ మహిళల ఆరోగయూ రక్షణకు ప్రతేయూక పాలసీ
* సషల్ మీడియ్లో మహిళలపై అసభయూ పోస్టిలు పెడితే తీవ్ంగా తీస్కుంటాం
* మంగళగిరి జనస్న పార్టి రాష్ట్ర కారాయూలయంలో ఘనంగా అంతరాజితీయ మహిళా దినోత్సవం
* ముఖయూఅతిథిగా పాల్గాని ప్రసంగించిన జనస్న పీఏసీ ఛైరమున్ శ్రీ న్దండలి మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: ‘గతంలో మదయూం తాగి ఇంటికొచిచిన భరతిను చూసి ఇలాలిలు హడలిపోయేది... అతడు ఏం 
చేస్తిడో అని భయపడేవారు. ఇప్పుడు ఏకంగా గంజ్యి కొడుతూ విచచిలవిడిగా రోడలిపై తిరుగుతనని 

మగాళలిను చూసి నితయూం వణుకుతూ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మహిళలు బతకాలి్సన పరిసిథితి ప్రస్తితం నెలకొని ఉంది. తాడేపలిలిలోని ముఖయూమంత్రి నివాసం సమీపంలోనే ఓ అంధురాలిని గంజ్యి 
మతతిలో హతయూ చేస్తి, దానిని కపిపు ప్చేచిలా ప్రభుత్వం వయూవహారించిందే తపపు రాష్ట్రంలో గంజ్యి లేకుండా చేస్తిమని మాట మాత్ం చెపపులేకపోయ్ర’ని జనస్న పార్టి రాజకీయ 
వయూవహారాల కమిటీ ఛైరమున్ శ్రీ న్దండలి మనోహర్ గారు అన్నిరు. అంతరాజితీయ మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు మంగళగిరిలోని జనస్న పార్టి రాష్ట్ర కారాయూలయంలో వీర మహిళ విభాగం 
ఆధ్వరయూంలో బుధవారం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందరభాంగా ఏరాపుట్ చేసిన స్ంస్కృతిక కారయూక్రమాలు ఆకట్టికున్నియి. ఈ కారయూక్రమానిక్ ముఖయూ అతిథిగా శ్రీ న్దండలి మనోహర్ 
గారు హాజరయ్యూరు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ న్దండలి మనోహర్ గారు మాటాలిడుతూ “రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలు లేవు. మహిళలు ఎంతో ధైరయూంగా చదువుకొని ఉదోయూగాలు చేస్తింటే వారిక్ 
కనీసం రక్షణ కూడా ఇవ్వలేని ప్రభుత్వం ఇది. వారి భద్రతకు భరోస్ ఇవ్వని పాలన ఇది. మహిళల పోరాట స్ఫూరితి రాష్్రేనిక్ ఎంతో అవసరం. ఇంటిక్ దనునిగా నిలబడే మహిళ 
సమాజ్నిక్ సైతం వెనునిదనునిగా నిలబడాలి్సన అవసరం ఎంతైన్ ఉంది. జనస్న పార్టిలో ప్రశినించే గళానిని బలంగా వినిపించేది వీర మహిళలే. అనీని విషయ్లను క్షుణ్ణంగా అరధిం 
చేస్కుని మాటాలిడేది వార్. మన వంతగా మనం సమాజ్నిక్ ఎంతగా ఉపయోగపడాలి అననిది మహిళలు ఆలోచించండి. ఒక తలిలి.. బిడ్డ భవిషయూతతి కోసం ఎంతగా తపన పడుతందో 
అంతకంటే ఎకు్కవగా సమాజం కోసం ఆలోచించాలి. అప్పుడే ఈ సమాజంలో మారుపు స్ధయూం.

* మహిళలకు సముననిత స్థినం దకా్కలి
మహిళలకు సమాన హకు్కలు అని ఉపన్యూసం ఇవ్వడం కాదు. వారు 
బలమైన శక్తిగా తయ్రయేయూలా జనస్న పార్టి చితతిశుదిధితో పని చేస్తింది. 
చటటిసభలోలి 33 శాతం రిజర్్వషనులి మీద జనస్న అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళాయూణ్ గారు నిరంతరం గురుతిచేస్తినే ఉంటారు. 2010లో మహిళా 
రిజర్్వషనలి మీద కాసతి ప్రయతనిం జరిగింది. మళ్ళు అదే స్థియిలో 
మాత్ం ఎవరూ ఆ అంశానిని లేవనెతతిలేదు. దీనిని కచిచితంగా ఒక 
బాధయూతగా జనస్న పార్టి ముందుకు తీస్కువెళ్తింది. అంతరాజితీయ 
స్థియిలో మహిళలు గొపపు స్థిన్లోలి ఉన్నిరు. అతయూతతిమ పదవులు 
చక్కగా నిర్వరితిస్తి మననినలు పందుతన్నిరు. మన దేశంలోన్ 
అదుభాతమైన ఆలోచనపరులైన అతివలు ఉన్నిరు. వారిక్ సముననిత 
స్థినం దకా్కలి. దాని కోసం కచిచితంగా నిరి్వరామంగా కలిసికట్టిగా 

జనస్న పార్టి పోరాడుతంది. స్థినిక సంసథిల ఎనినికల సమయంలో రాష్ట్రంలో భయ్నక పరిసిథితలు ఉనని సమయంలో ఎంతో ధైరయూంగా ముందుకు వచిచి.. ఎనినికలోలి జనస్న తరఫున 
ఎందరో వీర మహిళలు పోటీ చేశారు.. గెలిచారు. వారి పోరాటం పార్టిలోని ప్రతి సైనికుడిక్ ఎనోని పాఠాలు నేరిపుంచింది. అందుకే జనస్న పార్టిక్ వీర మహిళలే బలమైన సైనయూం అని శ్రీ 
పవన్ కళాయూణ్ గారు చెబుతారు.
* పదుప్లో నంబర్ 1
ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా పదుప్ సంఘాలు దేశంలోనే మొదటి స్థినంలో ఉండేవి. బాయూంకుల నుంచి తీస్కునని రుణాలోలి 95 శాతం రికవర్ ఉండటం వారి నిబదదేతకు అదదేం పటేటి విషయం. 
తీస్కునని డబు్తో వారి ఆలోచనలు జోడించి పది మందిక్ ఉపాధి కలిపుంచిన స్వయంశక్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళలది. వారికీ మరినిని అవకాశాలు కలిపుస్తి అదుభాతాలు స్ధయూం. ఆరిధిక 
స్వయం శకీతి స్ధించడంలో వారిని మించిన గొపపు విషయం ఏది లేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళలు దేశానికే స్ఫూరితిప్రదాతలు. మీ ఆలోచనలు, మనోభావాలు పది మందిక్ పంచండి. 
వారిలో ధైరాయూనిని నింపి ముందుకు కదిలేలా తోడపుడండి. అయిదారు సంవత్సరాల క్రితం నేను హైదరాబాద్ నుంచి తిరుపతిక్ విమానంలో వెళ్తిండగా డీఆర్్డఓ హెడ్ టెసీ్స థామస్ గారితో 
మాటాలిడుతూ అనేక విషయ్లు తెలుస్కునే అవకాశం కలిగింది. ఆమె విమానం దిగగానే ఆమె సెకూయూరిటీ, బలగం చూసి ఓ మహిళ దేశ ప్రగతిలో దూస్కుపోతనని పరిసిథితి చూసి 
ఆనందం వేసింది. స్ంకేతికతన్ అంది ప్చుచికోవడంలో మహిళలు ఎంతో ముందున్నిరు.
* హెల్తి కేర్ మీద దృష్టి పెడదాం
గ్రామీణ ప్ంతాలోలి మహిళలు ఆరోగయూ సమసయూలు ఎదురుకుంట్న్నిరు. కాయూన్సర్ రోగులు ఎకు్కవ కావడం ఆందోళన కలిగించే అంశం. కుట్ంబం కోసం కషటిపడుతూ సంత ఆరోగయూం 
మీద కనీసం దృష్టిపెటటిలేకపోతన్నిరు. దీనిపై జనస్న పార్టి వీర మహిళలు దృష్టి పెటాటిలి. వచేచి జనస్న ప్రభుత్వంలో గ్రామీణ మహిళల ఆరోగయూ భరోస్ కోసం ప్రతేయూక పాలసీ 
తీస్కువచేచిలా ఆలోచన చేయండి. గ్రామీణ ప్ంతాలోలి స్్కరీనింగ్ కేంద్రాలు, ఆరోగయూ శిబిరాలు ఏరాపుట్ చేయండి. బలమైన ఆరోగయూ పాలసీ తీస్కుని వచేచిలా, దానిక్ ఎలాంటి చరయూలు 
కావాలో కూడా మీర్ స్చించేలా క్షేత్స్థియిలో పని చేయ్లి. గ్రామీణ మహిళల ఆరోగాయూనిక్ అండగా నిలుదాదేం. గ్రామాలోలి ఉపాధి కలపున స్ధించేలా కూడా కృష్ చేదాదేం. కౌలు రైత 
భరోస్ య్త్లో భాగంగా రాయలసీమ జిలాలిలు తిరుగుతననిప్డు ఆతముహతయూ చేస్కునని మహిళా రైతలు కనిపించడం ఆవేదన మిగిలిచింది. కుట్ంబం కోసం వారు చివరి వరకు కషటి 
పడుతన్నిరు.
* మహిళల మీద అనుచిత వాయూఖయూలు చేస్తి ఎసీపుక్ ఫిరాయూదు చేయండి
సషల్ మీడియ్ వేదికగా ఇటీవల వీర మహిళల మీద అసభయూ ప్రచారం రాజకీయ శత్రువులు చేస్తిన్నిరు. ఈ మధయూ కాలంలో అసతయూ, అసంబదధి, అసహయూ ప్రచారం మీతిమీరుతంది. 
అనని మాటలను అననిట్లిగా కొందరు దుషపురీచారం చేస్తిన్నిరు. మహిళలు వేగంగా, ధైరయూంగా రాజకీయ్లోలిక్ రావడం కొందరిక్ మింగుడుపడటం లేదు. దీంతో వారిని ఎలాగైన్ దబ్ 
కొటాటిలని విషప్ ప్రచారం చేస్తిన్నిరు. వారి మానసిక దైరయూం మీద దబ్ కొటేటిలా అసభయూ పోస్టిలు పెడుతన్నిరు. దీని మీద జనస్న పార్టి అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారు సీరియస్ గా 
దృష్టి పెటాటిలని ఆదేశించారు. పార్టిలో ఉననివారైన్, బయట వయూకుతిలైన్ పరిధి దాటి మాటాలిడిన, పోస్టిలు పెటిటిన జిలాలి ఎసీపుకు ఫిరాయూదు చేయ్లని శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారు ఆదేశించారు. 
దీని మీద పార్టి సీరియస్ గా ముందుకు వెళ్తింది. మహిళలన్ క్ంచపరిచేలా వెనకు్క లాగేలా ఉనని శకుతిలను బలంగా తిపిపు కొడదాం. పార్టి మీకు బలంగా అండగా నిలుస్తింది” 
అన్నిరు. కారయూక్రమంలో వీర మహిళా విభాగం ప్ంతీయ కో ఆరి్డనేటరులి, పార్టి అధికార ప్రతినిధులు, రాష్ట్ర కారయూదరుశిలు, ఉన్నిరు.
* ధైరయూంగా పోరాడి విజయం స్ధించండి: శ్రీమతి చిగురుపాటి విమల
మహిళా దినోత్సవ కారయూక్రమంలో ఆతీముయ సతా్కరం అందుకునని స్భిక్ష ఫండేషన్ స్వా సంసథి వయూవస్థిపకురాలు 
శ్రీమతి చిగురుపాటి విమల మాటాలిడుతూ “మహిళలంతా ధైరయూంగా ఉండండి.. పోరాటం చేయండి.. విజయం 
స్ధించండి.. పోరాటం చేస్తినే విజయం దకు్కతంది. చినని చినని సమసయూలకు అధైరయూపడవదుదే. సమాజంలో 
మహిళల ఆతముహతయూలు రోజు రోజుకీ పెరిగిపోతన్నియి.తమ కాళలి మీద తాము నిలబడగలమనని ధైరయూం 
మహిళలోలి నింపినన్డు అవి తగుగాముఖం పడతాయి. మహిళలు స్వశక్తి మీద బతికేలా శిక్షణ ఇచిచినన్డే అది 
స్ధయూపడుతంది” అన్నిరు.
* మహిళలకు ఆతము విశా్వసమే కొండంత అండ: కుమారి కోరుకొండ అరుణ
మరో సన్మున గ్రహత చెస్ బాక్సర్ కుమారి కోరుకొండ అరుణ మాటాలిడుతూ “ఆడపిలలి అనే వివక్ష ఎదుర్్కన్నిను. 
ఆతము విశా్వసంతో కఠిన పరిసిథితల నుంచి బయట పడగలిగాను. ప్రతి మహిళకు ఆతమువిశా్వసమే కొండంత 
బలం” అన్నిరు. జనస్న పార్టి ప్ంతీయ మహిళా కమిటీ ఆధ్వరయూంలో జరిగిన అంతరాజితీయ మహిళా 
దినోత్సవ వేడుకలోలి పార్టి రాష్ట్ర కారయూదరుశిలు, సంయుకతి కారయూదరుశిలు, జిలాలి, మండల స్థియి కమిటీలోలి ఉనని 
వీర మహిళలు పాల్గాన్నిరు.

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

మహిళా సాధికారతే జనసేన లక్ష్యం: గుర్న అయ్లు
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం, స్మాజిక, ఆరిధిక, రాజకీయ రంగాలోలి మహిళలు స్్వవలంబన స్ధించేలా 
జనస్న పార్టి కృష్ చేస్తిందని విజయనగరం జనస్న న్యకులు గురాన అయయూలు అన్నిరు. స్థినిక జీఎస్ఆర్ 
హోటల్ లో మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు నిర్వహించారు. ఈ సందరభాంగా న్యూయవాది స్వర్ణ, వైదయూరాలు కాంచన, 
ఉపాధాయూయురాలు పెనుమత్స జయ తదితరులను సత్కరించారు. ఈ సందరభాంగా అయయూలు మాటాలిడుతూ 
మహిళల యొక్క గొపపుతన్నిని తెలియజేస్లా, మహిళా స్ధికారతకు పటటిం కటేటిలా ప్రతి సంవత్సరం మారిచి 
8వ తేదీన అంతరాజితీయ మహిళా దినోత్సవ వేడుకలను జరుప్కుంట్న్నిమన్నిరు. మహిళ అంటే చినని చూప్ 
తగదని, సమాజ నిరాముణంలో మహిళలదే కీలకపాత్ అన్నిరు. ఈ ఏడాది మహిళా దినోత్సవ వేడుకల భావం(థం) 
జెండర్ సమానత్వమని, ఈ ఉదేదేశాయూనిని అందరూ పాటించాలని, ప్రతి ఇంటిలో మహిళను ప్రుష్లతో సమానంగా 
చూడాలని అన్నిరు. ఆడ, మగ పిలలిలిని తేడాలు లేకుండా పెంచాలన్నిరు. సమాన అవకాశాలను, విదయూన్, 
నైప్ణాయూనిని ఆడ పిలలిలకు ఇచిచినప్పుడే ఈ థం ను స్ధించగలమన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో పార్టి న్యకులు తాయూడ 
రామకృష్ణ (బాలు), ఎం.టి రాజేష్, ఎమ్.పవన్ కుమార్, కోలగటలి తేజ, కంది స్ర్ష్, బి.సంతోష్ తదితరులు 
పాల్గాన్నిరు.

వైసీపీ పార్్టకి వ్తిరేకయంగా ఓట వేయాలన్ పిలుపున్చిచిన వినుత కోటా
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాళహసితి, శాసనమండలి ఉపాధాయూయ మరియు పటటిభద్రుల ఎమెములీ్స ఎనినికలలో శ్రీకాళహసితి నియోజకవరగాం 
జనస్న పార్టి మదదేత ప్రోగ్రెసివ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్ంట్ (పిడిఎఫ్) అభయూరుథిలకు సమవారం జరగబోవు శాసనమండలి ఉపాధాయూయ 
మరియు పటటిభద్రుల ఎమెములీ్స ఎనినికలలో జనస్న పార్టి అధయూక్షులు పవన్ కళాయూణ్ తూరుపు రాయలసీమ నియోజకవరగాంలో అధికార 
వైసీపీ పార్టిక్ వయూతిర్కంగా ఓట్ వేయ్లని న్యకులకు, కారయూకరతిలకు పిలుప్నిచాచిరు. శ్రీకాళహసితి నియోజకవరగాంలో ప్రోగ్రెసివ్ 
డెమోక్రటిక్ ఫ్ంట్ (పిడిఎఫ్) ఎమెములీ్స అభయూరిథి మరియు వారి ఆససియేషన్ సభుయూలు జనస్న పార్టి మదదేత కోరడం జరిగింది. ఈ 
వైసీపీ పార్టి ప్రభుత్వ ఉదోయూగులకు చేస్తినని మోస్నిని దృష్టిలో పెట్టికొని, రాష్్రేనిక్ చేస్తినని ఆరాచకాలను దృష్టిలో పెట్టికొని, వైసీపీ 
పార్టిక్ దీట్గా, నిజ్యితీగా పోరాడుతనని ప్రోగ్రెసివ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్ంట్ (పిడిఎఫ్) ఎమెములీ్స అభయూరిథిక్ శ్రీకాళహసితి నియోజకవరగాం 
జనస్న పార్టి పూరితి మదదేత ప్రకరించడమైనది. అందువలన శ్రీకాళహసితి నియోజకవరగాంలో జనస్న పార్టిలో వివిధ హోదాలోలి ఉనని 
న్యకులు, కారయూకరతిలు, వీర మహిళలు మరియు అభిమానులు అందరూ ప్రోగ్రెసివ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్ంట్ (పిడిఎఫ్) ఉపాధాయూయ 
ఎమెములీ్స అభయూరిథి అయిన బాబు రెడి్డ బాయూలట్ పేపరోలి సీరియల్ నెంబర్ 6 కు మరియు గ్రాడుయూయేట్ ఎమెములీ్స అభయూరిథి అయిన మేగడ 
వెంకటేశ్వర రెడి్డక్ బాయూలట్ పేపరోలి సీరియల్ నెంబర్ 21క్ మొదటి ప్ధానయూత (1) ఓట్ వేసి గెలిపించవలసిందిగా నియోజవరగాంలోని 
ఓటరలిను కోరవలసిందిగా అదేవిధంగా మన నియోజకవరగాంలోని శ్రీకాళహసితి టౌను మరియు మండలాల పరిధిలోని అనిని గ్రామాలలో ప్రచారం నిర్వహించి జనస్న అధయూక్షులు కోరిన 
విధంగా వైసీపీ పార్టిక్ వయూతిర్కంగా నిలబడి పోరాడుతనని పిడిఎఫ్ అభయూరుథిల గెలుప్కు సహకరించవలసిందిగా మన శ్రేణులను పత్రికాముఖంగా కోరుతన్నిను. ఈ సందరభాంగా మన 
పార్టి కారయూకరతిలు ఎం.ఎల్.సి ఎనినికల విషయంలో ప్రలోభాలకు గురి చేస్ వారి పటలి అప్రమతతింగా ఉండవలసిందిగాను ఓటరలిను ఎమెములీ్స ఎనినికల బూతలకు తరలించడంలో పిడిఎఫ్ 
సభుయూలకు సహకరించవలసిందిగా కోరుతన్నిను.

జనసేన పార్్ట 
ఆధ్వర్యంలో మహిళా 

దినోత్సవయం
శతఘ్ని న్యూస్: పి.గననివరం 
నియోజకవరగాం మామిడికుదురు 
మండలం అపపునపలిలి గ్రామంలో 
జనస్నపార్టి ఆధ్వరయూంలో అంతరాజితీయ 
మహిళా దినోత్సవం నిర్వహించారు. 
ఈ సందరభాంగా స్మారు 30 మంది 

గరిభాణీ స్త్రీలను సత్కరించి సీమంతం చెయయూడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనస్న 
న్యకులు, వీర మహిళలు కారయూకరతిలు పాల్గాన్నిరు.

ఘనయంగా జేరపోతుల సనత్ కుమార్ పుట్్టనరోజు వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: జయశంకర్ 
జిలాలి, భూపాలపలిలి, జనస్న పార్టి 
న్యకులు జేరిపోతల సనత్ 
కుమార్ ప్టిటినరోజు వేడుకలను జిలాలి 
కేంద్రంలో ఘనంగా నిర్వహించడం 
జరిగింది. ముందుగా సనత్ కుమార్ 
తన ప్టిటినరోజు సందర్ంగా 
డా.బి.ఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహానిక్ 
పూలమాల వేసి నివాళ్లు అరిపుంచి 
అంబేద్కర్ ఆశీస్్సలు తీస్కోవడం 

జరిగింది. అనంతరం జిలాలి కేంద్రంలోని అమృత వరిషిణి అక్షర స్వచచింద స్వా సంసథిలోని 
వృదాదేశ్రమంలో కేక్ కట్ చేసి, వృదుధిలకు అననిదాన కారయూక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. 
ఈ సందర్ంగా సనత్ కుమార్ మాటాలిడుతూ ముందుగా మహిళా లోకానిక్ అంతరాజితీయ 
మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్రు. ప్టిటినరోజు సందర్ంగా తాగుడు 
లాంటి చెడు వయూసన్లను తాను ఎంకర్జ్ చేయననీ, పేద ప్రజలకు, పీడితలకు తనకు 
తోచిన విధంగా సహాయం చేయడం లాంటి కారయూక్రమాలు మనస్కు ఎంతో సంతోష్నిని 
కలిగిస్తియని తెలియజేస్రు. కాబటిటి అందరు శాంతి, స్వా మారగాంలో దేశ అభుయూననితికై 
పనిచేయ్లని తన ప్టిటినరోజు సందర్ంగా పిలుప్నిచాచిరు. ఈ కారయూక్రమంలో సనత్ 
కుమార్ మిత్ బృందం మరియు తదితరులు పాల్గాన్నిరు.

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


గురువారం, 09 మార్చి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

సయంపూర్ణ మహిళా సాధికారత జనసేన అధినేత పవన్ కళా్ణ్ లక్ష్యం
శతఘ్ని న్యూస్: నెలూలిరు, మహిళా దినోత్సవ సందరభాంగా పార్టి జిలాలి ప్రధాన కారయూదరిశి 
గునుకుల క్షోర్ వారి కారాయూలయంలో పార్టిక్ స్వ చేస్తినని వీర మహిళలను సత్కరించి 
సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందరభాంగా వారు మాటాలిడుతూ ఆడపడుచులందరికీ 
మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి స్త్రీ, శక్తి స్వరూపిణి 
స్త్రీ, జీవితంలో సగభాగం స్త్రీ, తలిలిగా, తోబుట్టివుగా, భారయూగా, బిడ్డగా భినని రూపాలలో 
వారు చేస్తినని స్వలు వెలకటటిలేనిదని, మహిళా సంపూర్ణ స్ధికారత స్ధించటానిక్ వారు 
స్్వచ్ఛగా జీవించడానిక్ మన సమాజం ప్రభుతా్వలు దృష్టి స్రించాలి్స ఉందని, జనస్న 
పార్టి దీనిని స్ధించేందుకు చటటిసభలోలి మహిళలకు 33% రిజర్్వషన్ కలిపుంచాలని మా 
అధయూక్షులు పవన్ కళాయూణ్ ఎప్పుడు చెబుతంటారు, ఇదే విషయ్నిని ఎనినికల ప్రణాళికలో 
పందుపరిచి వాటిని స్ధించే దిశగా పవన్ కళాయూణ్ చితతిశుదిధితో ప్రయ్ణిస్తిన్నిని, నెలూలిరు 
జిలాలిలో పార్టిక్ స్వలు అందిస్తినని ప్రతి వీర మహిళలకు పేరుపేరున్ నమస్్కరాలు 

తెలియజేస్తిన్నినని, గడపగడపకు వెళిళునప్పుడు ప్రతి మహిళా జనస్న పార్టిక్ పూరితిగా మదదేతని తెలియపరుస్తిన్నిరని, గృహిణులు తాము ఎదుర్్కంట్నని సమసయూలు తెలుప్తన్నిరని, 
వారి సమసయూలను తీర్చిందుకు త్వరలో ప్రజ్ ప్రభుత్వం జనస్న ప్రభుత్వం ఏరపుడనుందని అన్నిరు. పాలేరు ఆంబోత మాటాలిడుతూ అముముడు పోయే పార్టి మాది అని చెపాపురు మీ పార్టి 
పరిభాషలో అడుగుతన్నిను. నీ అమము మొగుడు చెపాపుడా …? మా పార్టి అముముతన్నిరని. గంట అరగంట పడుకునే నీకేం తెలుస్ పార్టి సిదాధింతాలు, ఆశయ్ల గురించి, సరస్లు 
సంబరాలోలి మునిగిపోయిన నువు్వ పోలవరం డాయూమ్ ఎప్పుడు పూరితి చేస్తివో నీకే తెలీదు. బాధయూతాయుతమైన పదవిలో ఉండి బహిరంగ మీటింగులోలి పడుకుంటే… అని పచిచిగా బూత 
మాటలు మాటాలిడడానిక్ సిగుగాలేదా? కాప్లు బుర్ తకు్కవ ఎదవలా? మేము కాదురా పాలేరు ప్ట్టిక ప్టిటిన నువు్వ బుర్ లేని ఎదవి్వ. వైసిపి పార్టి ప్టిటిందే ప్రజలను దోచుకు తినేందుకు, 
కులాలుగా మతాలుగా విభజించి అధికార దాహంతో రగిలిపోతనని మీకు ప్రజలు తపపుకుండా బుదిధి చెబుతారు. వైసీపీ న్యకులు ఈ మధయూ రాజకీయ్లు మానేసి సదులు చెప్తిన్నిరు 
జరిగేది చెపాతిం జరగబోయేది చెపాతిం అంటూ చిలక జోసయూం చెప్తిన్నిరు 175 క్ 175 గెలుస్తిమని. మరికొందరు న్యకులు కనీసం మాయూజిక్ ఫిగర్ అయిన్ పోటీ చేస్తిరా అని ఎదేదేవా 
చేస్తిన్నిరు. వారందరికీ ఒకటే సమాధానం చెబుతన్ని స్ర్వత్రిక ఎనినికలోలి మీ స్థిన్లోలి పవన్ కళాయూణ్ మీకు చుక్కలు చూపించబోతన్నిరు. పార్టి మంచి ఊప్లో ఉండగా అంతంత 
మాత్ం ఓటలితో గెలిచిన మీకే అంత అహంకారం ఉంటే ప్రణాళికా బదధికంగా ఎదుగుతనని మా పార్టి అధయూక్షుల వారిక్ ఎనిని వ్యూహలు ఉన్నియో ఆలోచించుకోండి. అధయూక్షులు పవన్ 
కళాయూణ్ త్వరలో జనరంజక పాలన చేపటటినున్నిరని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో జిలాలి ప్రధాన కారయూదరిశి గునుకుల క్షోర్ తో పాట్ పార్టి వీర మహిళలు స్భాష్ణి, ఉమాదేవి, నిరముల, 
యస్ధిని, మనీష్, లక్ష్మి, రిహాన్ మరియు జనస్న న్యకులు ప్రశాంత్ గౌడ్, మౌనిష్, చినని రాజ, వెంకీ, ఆలేఖయూ తదితరులు పాల్గాన్నిరు.

అక్ర మ మై ననంగ్ కు సూత్ర దారి, పాత్ర దారి గిరిజన 
ద్్ర హి కునంభ రవిబాబు

శతఘ్ని న్యూస్: అక్రమ మైనింగ్ కు స్త్ దారి, పాత్ 
దారి గిరిజన ద్రోహి కుంభ రవిబాబు నిమములపాడు 
గ్రామస్తిల ఆరోపణ చేస్తి అనంతగిరి జనస్న మురళి 
కు ఫోన్ కాల్ దా్వరా ఫిరాయూదు చేస్రు. ఈ సందరభాంగా 
గ్రామస్తిలు జనస్న మురళితో మాటాలిడుతూ వాలసి 
పంచాయతీ, నిమములపాడు గ్రామ పరిసర ప్ంతాలు 

కరకవలస రాళలి గరువు ప్ంతాలలో అపార ఖనిజ సంపద కలిగి ఉంది ఎంతో విలువైన 
ఖనిజ సంపాదను దోస్కోవాలనే ఉదేదేశంతో ప్రస్తిత ఎసిటి కమిషన్ చైరమున్ ఎం.ఎల్.సీ 
కుంభరవిబాబు సర్వ అధికారిక ఉపయోగించుకుని స్థినిక గిరిజన మహిళ దూరియ్ 
రుక్ముణి పేరులితో మైనింగ్ లైసెన్్స పంది. పలు అక్రమాలకు పడుతన్నిరని ఆయ్ ఆయ్ 
గ్రామ ప్రజలు తీవ్ంగా ఆరోపించారు అలాగే మైనింగ్స ర్్వ నంబరులి ఈ విధంగా ఉన్నియి. 
29/1, 29/2, 33/5, 33/6, 34/1, 34/2, 34/3, 34/5, 34/6, 34/7 లలో 
మైనింగ్ తవ్వకాలు రువు్వతూ గిరిజన సంపదలను దోచుకుపోతన్నిరు. అయితే మైనింగ్ 
నిబంధనల ప్రకారం అపార ప్ంత ప్రజలకు తగిన మౌలిక సదుపాయ్లు స్థినిక 
యువతకు ఉదోయూగ అవకాశాలు భూములు కోలోపుయిన రైతలకు నషటిపరిహారం వంటివి 
సౌకరాయూలు కలిపుంచవలసి ఉంది. అయితే మైనింగ్ లీజు పందిన వయూకుతిలు అక్కడ ఎట్వంటి 
సౌకరాయూలు నేటికీ కలిపుంచలేదు పైగా అక్కడ భూ హకు్క దారులను భయభ్ంతలు 
చేయడమే కాకుండా త్రివ మైన నషటిం జరపారు అని ఆరోపించారు మాకు నషటిం జరిగి 
మాకు జరిగిన అన్యూయం పై రోడ్ ఎక్్కతే కొంతమంది కుంభ రవిబాబు అనుచరులు 
తప్పుడు ప్రకటనలు ఇస్తిన్నిరు అని గిరిజనులు ఆరోపించారు. ఈ కారయూక్రమంలో గ్రామ 
ప్రజలు కే ధరమునని జె పండనని, ఎస్ లచచినని, రాళలిగరువు వార్్డ నెంబర్ సిహెచ్ అపపునని, 
సిహెచ్ సమనని, సిహెచ్ రామనని, సిహెచ్ కామరాజు, ఎస్ పండనని, ఎస్ వెంకటస్్వమి, 
సిహెచ్ వెంకట్రావు, పి సమనని, సిహెచ్ లచచినని, ఎస్ ఆసనని, నిమములపాడు వార్్డ నెంబర్ 
కే రామూమురితి, వార్్డ నెంబర్ ఎస్ రామూమురితి, సిహెచ్ బాలనని తదితరులు పాల్గాన్నిరు.

మహిళాదినోత్సవ శుభాకనంక్షలు: జనసేన జానీ
శతఘ్ని న్యూస్: మనయూం జిలాలి, పాలకొండ 
నియోజకవరగాం, అంతరాజితీయ మహిళా దినోత్సవ 
సందరభాంగా మహిళలకు బాబాస్హెబ్ అంబేద్కర్ 
ఇచిచిన అతి గొపపు కానుక ఇందు కోర్టి బిలులి, ఈ 
బిలులితో మన దేశంలోనే ఆడవారు స్మాజిక 
బ్రతకుచిత్రానేని ఆయన మార్చిశారు. మగవారిక్ 
ఎలాగైతే ఆసితి పంపకాలు ఉంటాయో ఆడపిలలిలకు 
కూడా అంతే హకు్క ఉననిది అని సపుషటిం చేశారు. 
కనుక భారతదేశంలో ఉననిట్వంటి ప్రతి స్త్రీ 
మాతృమూరుతిలు అందరిక్ జనస్న పార్టిలో ఉండే 
జనస్న వీరమహిళలు అందరిక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ 
జనస్న పార్టి అధినేత కొణిదల పవన్ కళాయూణ్ 
తరప్న, పాలకొండ నియోజకవరగాం జనస్న 

పార్టి న్యుకులు, జనసైనికుల తరప్న భారతదేశ ఆడపడుచులందరిక్ జనస్న జ్నీ 
మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్కుంట్న్నిని అన్నిరు.

అనకాపల్లి వీర మహిళలకు ఘన సత్కారయం
శతఘ్ని న్యూస్: అనకాపలిలి, అంతరాజితీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్ంగా జనస్న 
పార్టి రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి, అనకాపలిలి నియోజకవరగా ఇంచార్జి పరుచూరి భాస్కరరావు 
ఆదేశాల మేరకు అనకాపలిలి జనస్న పార్టి ఆధ్వరయూంలో నియోజకవరగాంలో ఉనని పలువురు 
క్రియ్శీలక వీరమహిళలను దుశాశిలువాలతో ఘనంగా సత్కరించారు. ఈ సందర్ంగా 
మహిళా దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు తెలియజేసి మొక్కలు అందజేశారు. సృష్టిలో సగ 
భాగం మహిళ అని, ప్రతీ మనిష్ జీవితంలో కీలకపాత్ పోష్ంచే ఆడపడుచులందరికీ 
అంతరాజితీయ మహిళా దినోత్సవం సందరభాంగా ఇలా సత్కరించుకోవడం తమ 
బాధయూత అని అన్నిరు. సంపూర్ణ స్త్రీ స్ధికారత జనస్నతో మాత్మే స్కారం 
అవుతందని అన్నిరు. ప్రతి మహిళా తమ తమ రంగాలలో ఉననితమైన స్థియిలో 
ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తిననిట్లి తెలిపారు. అనకాపలిలి మండలం, టౌన్ లలో పలువురు 
వీర మహిళలను సత్కరించి, అనంతరం కశింకోట మండలంలో మండల న్యకులు 
పావాడ కామరాజు పెదదే కోడలు, మండలంలో పార్టి కారయూక్రమాలలో మొదటి నుండి 
చురుకుగా పాల్గానే జమాదులపాలం గ్రామానిక్ చెందిన జనస్న వీర మహిళ శనివాడ 
లక్ష్మిని కలిసి మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్రు. ఈ కారయూక్రమంలో 
మంగా ఈశ్వర్, పావాడ కామరాజు, కర్రి గోవింద్, కలగ శ్రీనివాసరావు (ఎస్.ఆర్.కె), 
గూడెప్ మణికంఠ, కరణం శివకుమార్, కాసిందేవు వెంకట అపాపురావు (అఖిల్ శ్రీను), 
గూడుప్ చిన్నిరావు, గొన్ని చంటి తదితరులు పాల్గాన్నిరు.

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

పల్లి పల్లి ఎగర్ల్ పవననని జయండా 31వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: న్గర్ కరూనిల్ నియోజకవరగాం, పలలి పలలి ఎగరాలి పవననని జెండా మూడవ విడతగా 
తిమాముజిపెట మండలంలో 31వ రోజుగా బుధవారం తిమాముజిపెట టౌన్ లో వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ పాదయ్త్ 
చేయడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో న్గర్ కరూనిల్ నియోజకవరగా, మండల, న్యకులు జనసైనికులతో 
కలిసి వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ గ్రామంలో పరయూటించారు. రాష్ట్రం ఏరపుడి 8 సంవత్సరాలు అయింది. ఈ 8 
సంవత్సరాలలో ఒక్క టి.అర్.ఎస్. పార్టి బి.అర్.ఎస్ గా అభివృదిధి చెందింది అంతే తపపు

దళితడు ముఖయూమంత్రి అన్నిడు కనీసం దళిత బంధు లేదు
• వృదుధిలకు పించెన్ అందటేలిదు
• ఇంటికొక ఉదోయూగం, రైత బంధు, రైత రుణమాఫీ, అంటూ ఎనోని చెపాపురు, ఆచరణలోక్ వసెతి స్మానుయూడి 
నడి్డ విరుగుతంది తపపు సంక్షేమ పథకాలు అందటేలిదు.
• పాలన మారితే తపపు స్మానయూ ప్రజల జీవితాలు మారువు
అంటూ ప్రభుత్వంపై ఆగ్రహం వయూకతిం చేస్తి లక్షష్మణ్ గౌడ్ క్ వారి సమసయూలు మొరపెట్టికున్నిరు. ఈ 
కారయూక్రమంలో న్గర్ కరూనిల్ నియోజకవరగా న్యకులు వంగ విజయ్ భాస్కర్ గౌడ్, సతయూం, స్రయూ, వంశీ 
రెడి్డ, బొన్సీ లక్షష్మణ్, నవీన్, ఎడలి ప్రస్ద్, నరసింహ, బోన్సి రాజు, ఏజుజి ఆంజనేయులు, పూస శివ, ఎడలి 
రాకేష్, ఆంజనేయులు, శివ కుమార్, గువ్వల శివ, మహేష్, క్షన్ న్యక్, శ్రీను తదితరులు పాల్గాన్నిరు.

జనసేన ఆవిర్భావ సభను విజయవయంతయం చేయాలన్ పిలుపున్చిచిన రెడ్డి అప్పల నాయుడు
శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు, ఈ నెల 14 వ తేదీన మచిలీపటనింలో జరుగబోయే జనస్న పార్టి ఆవిరాభావ సభను 
విజయవంతం చేయ్లని ఏలూరు నియోజకవరగా జనస్న పార్టి ఇంచార్జి రెడి్డ అపపుల న్యుడు కోరడం 
జరిగింది. ఈ సందరభాంగా పార్టి కారాయూలయంలో ఏరాపుట్ చేసిన మీడియ్ సమావేశంలో రెడి్డ అపపుల 
న్యుడు మాటాలిడుతూ ఈ నెల 14న మచిలీపటనింలో నిర్వహించనునని జనస్న ఆవిరాభావ సభ ఏరాపుట్లి 
భార్గా జరుగుతన్నియని, ఈ సభలో జనసైనికులు భార్గా పాల్గాని జయప్రదం చేయ్లని పిలుప్నిచాచిరు. 
అనంతరం జనస్న ఆవిరాభావ సభ పోసటిర్ ను పార్టి న్యకులతో కలిసి ఆవిష్కరించారు. భవిషయూత్  ఆశల 
వారధి జనస్న ఆవిరాభావ సభ అని పేర్్కన్నిరు..ఈ వేదిక నుంచే భవిషయూత్  రాష్ట్ర రాజకీయ్లకు పవన్  కళాయూణ్ 
దిశానిర్దేశం చేస్తిరన్నిరు. జనస్న ఆవిరాభావ దినోత్సవానిక్ జనసైనికులతో పాట్ రాష్ట్ర క్షేమానిని కాంక్షించే 
ప్రతిఒక్కరూ ఆహా్వనితలేనన్నిరు. ప్రభుత్వ వైఫలాయూలను ప్రశినించడమే జనస్న లక్షష్మన్నిరు. రాబోయే 
ఎనినికలకు జనసైనికులు ఎలా సిదదేం కావాలో పవన్ కళాయూణ్ దిశా నిర్దేశం చేస్తిరన్నిరు. భావితరాలకు ఎలాంటి 
భరోస్ కలిపుస్తి మెరుగైన భవిషయూత్ అందించగలం అనే అంశాలపై జనస్న పార్టి నుంచి ప్రజలోలిక్ ఒక బలమైన 

సందేశం పంపించేలా ఈ ఆవిరాభావ దినోత్సవ సభ ఉంట్ందని సపుషటిం చేశారు. అట్ సభకు వచేచివారిని ప్రభుత్వం ఇబ్ందులకు గురిచేస్ అవకాశం ఉందని ఆరోపించారు. సభకు 
వెళలిడం తమ హకు్క అని ప్రతి జనస్న కారయూకరతి చాటిచెపాపులన్నిరు. పోలీస్లు కూడా తమకు సహకరించాలని విజఞాపితి చేశారు. తమ పార్టిపై విమరశిలు చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ, సందేహాలు 
వయూకతిం చేసినవారిక్ సభాముఖంగా పవన్ కళాయూణ్ సమాధానం చెపాతిరన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో హోటల్ గ్రాండ్ ఆరయూ అధినేత జనస్న న్యకులు రాఘవయయూ చౌదరి, మాజీ డిపూయూటీ 
మేయర్ శిరిపలిలి ప్రస్ద్, ఏలూరు నగర అధయూక్షులు నగిరెడి్డ కాశీ నర్ష్, ఉపాధయూక్షులు గుబ్ల న్గేశ్వరరావు, ప్రధాన కారయూదరిశి సరిది రాజేష్, అధికార ప్రతినిధి అలులి స్యి చరణ్, 
కారయూదరిశి కందుకూరి ఈశ్వరరావు, బొత్స మధు, ఎట్ంచి ధర్ముంద్ర, న్యకులు తేజ ప్రవీణ్, బుధాధి న్గేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గాన్నిరు.

జాబ్ కాయూలండర్ ఎంత అబద్ధమో 13 లక్ల కోటలు 
పెటుటీబడులు కూడా అంతే అబద్ధం : కేతంరెడిడి వినోద్ రెడిడి

శతఘ్ని న్యూస్: జనస్న పార్టి న్యకులు కేతంరెడి్డ వినోద్ రెడి్డ ఆధ్వరయూంలో 
నిరి్వరామంగా, నిరాటంకంగా జరుగుతనని పవననని ప్రజ్బాట కారయూక్రమం 295వ 
రోజున 46వ డివిజన్ కాప్వీధిలో జరిగింది. ఈ ప్ంతంలో ప్రతి ఇంటినీ సందరిశించి 
సమసయూలను అధయూయనం చేసిన కేతంరెడి్డ ఆ సమసయూల పరిష్్కరం దిశగా తమవంత 
పోరాటం చేస్తిమని ప్రజలకు భరోస్ కలిపుంచారు. ఈ సందరభాంగా కేతంరెడి్డ వినోద్ రెడి్డ 
మాటాలిడుతూ వైసీపీ ప్రభుత్వం రెండేళళు క్రితం పత్రికలోలి మొదటి పేజీలలో ఆకరషిణీయంగా 
వేసిన జ్బ్ కాయూలండర్ తరహాలోనే ప్రస్తితం ప్రకటించిన 13 లక్షల కోటలి రూపాయల 
పెట్టిబడులు ఉన్నియని అన్నిరు. ఆన్డు ప్రకటించిన జ్బ్ కాయూలండరోలి ఏ ఉదోయూగాలు 
కూడా భర్తి కాలేదని, ప్రతి ఏడాది జ్బ్ కాయూలండర్ వేసి ఉదోయూగాలు భర్తి చేస్తిమనని మాట 
మడమ తిపిపు పోయిందని, అదే తరహాలో ఇంక ఎనినికలకు ఏడాది కాలం ఉందనగా 
ప్రకటించిన 13 లక్షల కోటలి రూపాయల పెట్టిబడులనీని గాలి మూటలే అని అన్నిరు. 
ఎనినికల ఏడాదిలో ఏమైన్ ప్రకటిస్తి అదంతా డ్రామానే అని గతంలో ప్రకటించిన సీఎం 
జగన్ రెడి్డ గారు మరి ఈ డ్రామాల గురించి ఏమి చెపాతిరని అన్నిరు. వైసీపీ ప్రభుత్వం 
ప్రజలిని అమాయకులుగా భావించి ఇలాంటి చరయూలకు పాలపుడుతోందని, ప్రజలేమంత 
అమాయకులు కారని, వచేచి ఎనినికలోలి వైసీపీక్ గటిటిగా బుదిధి చెపేపుందుకు, పవన్ కళాయూణ్ 
గారిని ముఖయూమంత్రిగా చేస్కునేందుకు సిదధింగా ఉన్నిరని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
స్థినిక జనస్న పార్టి న్యకులు, కారయూకరతిలు పాల్గాన్నిరు.

జనసేన నాయకులుపై దాడ్ చేసిన వారన్ 
కఠినయంగా శిక్యంచాల్: మాకినీడ్ శేషుకుమార

శతఘ్ని న్యూస్: కాక్న్డ జిలాలి, పిఠాప్రం, జనస్న పార్టి జిలాలి న్యకులు మొగలి 
అపాపురావు మీద సథిలం తగాదాలో కక్ష పూరితంగా కొటిటి గాయ్లపాలు చేస్రు. 
వివరాలలోక్ వెళితే స్థినిక జగగాయయూ చెరువులో ఇటీవల సథిలం కొనుకొ్కని గృహనిరాముణం 
చేస్కున్నిరు. పక్క సథిలం వారైన న్గులపలిలి గ్రామానిక్ చెందిన కుమార్ అనే వక్తి 
దురాభాషలాడిన క్రమంలో న్ భారయూను దురా్షలు ఆడవలసినపనేంటని అడుగగా 
కుమార్ వారి అనుచరులు గునపం ఇనుప రాడులితో దాడి చేయగా అపాపురావుకు 
తల మీద, వివిధ చోటలి బలమైన గాయ్లు తగిలాయి. తండ్రి సహాయంతో స్థినిక 
గవరనిమెంట్ హసిపుటల్ క్ తరలించగా ఎమరెజినీ్స విభాగంలో చిక్త్స పందుతనని 
అపాపురావును వైదుయూలు చూస్తిండగా మళ్ళు ముగుగారు దాడి చేస్రు. అపాపురావు 
పరిసిథితి ప్రమాదకరంగా ఉండడంతో కాక్న్డ జీజీహెచ్ క్ తరలించారు. ఈ విషయం 
తెలుస్కునని పిఠాప్రం జనస్న పార్టి ఇంచారిజి మాక్నీడి శేష్కుమారి హుటాహుటిన 
ఆసపుత్రిక్ చేరుకుని అపాపురావు ఆరోగయూం గురించి తెలుస్కున్నిరు. డాకటిర్ తో మాటాలిడి 
కండిషన్ గురించి అడిగి మెరగైన వైదయూం అందిచాలని డాకటిరలిను కోరారు. అనంతరం 
సరి్కల్ ఇనె్సపెకటిర్ దరాయూప్తి చేసి దాడిక్ పాలపుడిన వారి మీద కఠిన చరయూలు తీస్కోవాలని 
చెపాపురు. జనసైనికుల జోలికొస్తి సహించబోమని అపాపురావుక్, కుట్ంబానిక్ అండగా 
ఉంటామని మీడియ్తో అన్నిరు.
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