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అర్థవంతమైన చర్చలు లేకండా దాడులేమిటి?
* చట్ట సభల గౌరవాన్ని... హుందాతనాన్ని పరిరక్ుంచాలి
ఆుంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభకు సుంబుంధుంచి మీడియా దావారా అుందిన సమాచారుం చూస్తే.. ఈ 
పరిణామాలు దురదృష్టకరమైనవి. ప్రజాస్వామ్య స్ఫూరితేకి విఘాతుం కలిగుంచేవి అన్ జనస్న పార్్ట 
అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటనలో వా్యఖ్్యన్ుంచారు. ప్రజల గుంతు నొక్కే జీవో నుం.1పై చర్చను 
కోరిన ప్రతిపక్ష టీడీపీ శాసన సభ్్యలపై అధకార పక్షుం దాడి చేయడాన్ని ఖుండిస్తేనానిను. ఎమ్మెల్్యలు శ్రీ 
డి.బి.వి.స్వామి, శ్రీ జి.బుచ్చయ్య చౌదరిలపై దాడిన్ ప్రజాస్వామ్యవాదులు ముకతే కుంఠుంతో ఆక్షేపుంచాలి. 
చట్ట సభలలో అర్థవుంతమైన చర్చలు చేసి ప్రజలకు మేలు చేస్తేరన్ అుందరుం ఆశిస్తేుం. పరిపాలన 
విధానాలోలో ప్రజా ప్రయోజనాలకి విరుద్ుంగా ఉననివాటిపై చర్చ చేయాలి. చర్చ కోసుం పట్్టబడితే దాడి 
చేయడుం భావ్యుం కాదు. ఇదే పరిసి్థతి కొనస్గతే ఈ విధమైన దాడులు చట్ట సభల నుుంచి వీధులోలోకి 
వస్తేయి. ఇట్వుంటి పరిణామాలు ప్రజాస్వామా్యన్ని పరిహాసుం చేస్తేయి. ముుందుగా చట్ట సభల 
గౌరవాన్ని, హుందాతనాన్ని కాపాడాలిసిన బాధ్యత సభా నాయకుడిగా ముఖ్యముంత్రిపైనా, సభ ప్రిసైడిుంగ్ 
ఆఫీషియల్సి మీదా ఉుంది అన్ జనస్నాన్ స్పష్టుం చేశారు.

ది ఎనామిల్ ఆపరేటర్స్ & వర్కర్స్ 
యూనియన్ యొక్క సమ్మె విరమణ

ప్రకాశుం జిల్లో మారాకేపురుం పట్టణుంలోన్ అతిపెద్ద పలకల పరిశ్రమ అయిన 
ది ఎనామిల్ ఆపరేటర్సి & వరకేర్సి యూన్యన్ యొకకే సమ్మె ముగసినది. 
గత 48 రోజులుగా వేతనాలు పెుంచాలన్ కోరుతూ కారిమెకులు సమ్మెకు 
పలుపున్చా్చరు. ఈ కార్యక్రముంలో భాగుంగా అనేక దఫాలుగా కారిమెక 
సుంఘుం అధ్యక్షులు జనస్న పార్్ట మారాకేపురుం న్యోజకవర్గ ఇుంఛార్జ్ 
ఇమమెడి కాశీనాధ్ మరియు ఓనర్సి అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు కార్యవర్గ సభ్్యల 
మధ్య కారిమెకుల యొకకే కష్్టలు, వేతనాల పెుంపు డిమాుండులో చరి్చుంచారు. 
చివరకు ఎనామిల్ పలకల పరిశ్రమ యాజమాన్యుం కారిమెకుల యొకకే వేతన 
పెుంపు మరియు డిమాుండలోను ఆమోదిుంచడుంలో ఈరోజు సమ్మె ముగసినది. 
కావున వరకేర్సి అుందరూ రేపటి నుుంచి తమ విధులకు హాజరు కావాలన్ 
కారిమెక సుంఘుం అధ్యక్షులు ఇమమెడి కాశీనాధ్ కోరారు.ఈ చర్చలోలో జనస్న 
పార్్ట ప్రకాశుం జిల్లో ప్రధాన కార్యదరిశి సయ్యద్ స్ధక్, పలువురు కారిమెక 
నాయకులు పాల్్గనానిరు.

అంగన్వాడి కార్యకర ్తలను పరామర్శంచిన డాక్టర్ పిల్లా  శ్రీధర్
విజయవాడ వెళుతునని అంగన్వాడీ కారయూకర్తలను అర్ధరాత్రి పిఠాపురం రైల్వా స్టేషన్లో అడ్డుకునని పోలీసులు, 
100కు పైగా అంగన్వాడీ కారయూకర్తలను అరెసుటే చేసి పిఠాపురం పటటేణ పోలీస్ స్టేషన్ కి తరలంపు
జీవో నంబర్ వన్ ను రద్దు చేయాలని ఉద్యూగులు పర్మనంట్ చేయాలని రిటరె్మంట్ తరావాత పింఛన్, 
గ్రాడ్యూయేట్ చెలలోంచాలని, బిలులోలు రాక మూడ్ నలల నుంచి జీతాలు రాక పలు సమసయూలతో అసంబ్లోని 
ముటటేడంచడానికి బయలుదేరిన అంగన్వాడీ కారయూకర్తలను పిఠాపురం రైల్వా స్టేషన్ లో అక్రమ అరెసుటేలను 
ఖండంచిన పిఠాపురం నియోజకవర్గ జనస్న న్యకులు విష్ణు హాసిపిటల్ అధినేత డాకటేర్ పిల్లో శ్రీధర్

పఠాపురుం టౌన్ పోలీస్ స్్టషన్ నుందు అుంగనావాడి కార్యకరతేల అక్రమ అరెస్్టలను ఖుండిస్తే వారి యొకకే 
ఇబ్ుందులను అడిగ తెలుస్కున్ పఠాపురుం సరికేల్ ఇనసిపెక్టర్ తో ఫోన్లో మాట్లోడి అక్రమ అరెస్్టలకు 
గల కారణాలను అడిగ తెలుస్కున్ వుంటనే విడుదల చేయాలిసిుందిగా కోరడుం జరిగుంది. అల్గే పట్టణ 
ఎస్సి తో మాట్లోడి వుంటనే అక్రముంగా అరెస్్టలు చేసిన అుంగనావాడీ కార్యకరతేలను విడుదల చేయాలన్ 
ల్దుంటే జనస్న పార్్ట వైపు నుుంచి తీవ్రమైన పరిణామాలు ఎదురోకేవాలిసి వస్తేుందన్ వీళ్ళన్ విడుదల 
చేస్ వరకు స్్టషన్ నుుంచి బయటకు వళ్లో ప్రసక్తే ల్దన్ వీళ్ళన్ అర్రాత్రి దుంగల్లో అరెస్్ట చేసి పోలీస్ 
స్్టషన్ కు తీస్కురావాలిసిన అవసరుం ఏముుందన్ స్్టషన్ ఎస్ఐ న్ జనస్న నాయకులు డాక్టర్ పల్లో 
శ్రీధర్ న్లదీస్రు. ఈ క్రముంలో డాక్టర్ పల్లో శ్రీధర్ కు పోలీస్లకు కొుంత సమయుం వాగావాదుం అయిన 
తరావాత అుంగనావాడీ కార్యకరతేలను విడుదల చేస్రు. అనుంతరుం అుంగనావాడీ కార్యకరతేలు డాక్టర్ పల్లో 
శ్రీధర్ కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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ప్రభుత్వం తక్షణమే స్వందవంచి నష్ట పరిహారవం చెల్లవంచాల
శతఘ్ని న్్యస్: శ్రీకాళహసితే న్యోజకవర్గుం పరిధలో ఆకాల వరాషాల వలలో పుంట 
నష్టుం జరిగన ప్ుంతాలలో పర్యటిుంచి, పుంట నష్్టన్ని ఉమమెడి చితూతేరు జిల్లో 
అధ్యక్షులు డా.హరి ప్రస్ద్ తో కలిసి శ్రీకాళహసితే న్యోజకవర్గుం జనస్న పార్్ట 
ఇుంఛారిజ్ శ్రీమతి వినుత కోట్ పరిశీలిుంచడుం జరిగుంది. నాలుగు ముండల్లలోన్ 
పుంట నష్టుం అయిన ప్ుంతాలోలో పర్యటిుంచి, రైతులతో జరిగన నష్టుం గురిుంచి 
తెలుస్కోవడుం జరిగుంది. దాదాపు రైతులు ఇచి్చన సమాచారుం మేరకు 
శ్రీకాళహసితే, తొట్టుంబేడు, ఏరే్పడు, రేణిగుుంట నాలుగు ముండల్లలో దాదాపు 
35 వేల నుుండి 40 వేల ఎకరాలలో వరి పుంట నష్టుం జరిగనట్్ట తెలియజేశారు. 
చేతికి వచి్చన పుంట వరషాుం కారణుంగా నేలకొరగడుం రైతుకి తీవ్ర నష్్టన్ని కలి్గుంచి 
కన్నిళ్లో తెప్పుంచిుందన్ తెలిపారు. ప్రభ్తవాుం రెవన్్య అధకారులు ఏ మాత్ుం 
రైతులకి జరిగన నష్్టన్ని అుంచనా వయ్యడాన్కి గ్రామాలోలో పర్యటిుంచల్దన్ రైతులు 
ఆవేదన వ్యకతేుం చేశారు. ప్రభ్తవాుం తక్షణమే స్పుందిుంచి క్షేత్ స్్థయిలో నష్్టన్ని 
అుంచనా వేసి నష్ట పోయిన ప్రతి గుంజకి పరిహారుం చెలిలోుంచాలన్ తెలిపారు. రైతుల 
అుంచనా మేరకు నష్ట పోయిన ఎకరాకు కన్సుం 30-40 వేల రూపాయలు నష్ట 
పరిహారుం అుందిస్తే కన్సుం పెట్్టబడి, కూలి ఖరు్చలను బరితే చేసి, కష్్టల నుుండి 
బయట పడచ్చన్ తెలిపారు. న్యోజకవర్గ పరిధలో జరిగన నష్్టన్ని జనస్న 

పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ దృషి్టకి తీస్కున్ వళ్లో ప్రభ్తవాుంపై ఒతితేడి తెచి్చ నష్ట పరిహారుం అుందేల్ జనస్న పార్్ట రైతుల పక్షాన పోరాడుతుుందన్ రైతులకు హామీ ఇవవాడుం జరిగుంది. 
ఈ కార్యక్రముంలో శ్రీకాళహసితే ముండల అధ్యక్షులు దుండి రాఘవయ్య గారు, నాయకులు ఆనుంద్, గర్ష్, వుంకట రమణ, రైతులు పాల్్గనానిరు.

చివందేపల్ల గ్రామస్థులతో కలసి ఆర్.డి.ఓకి 
జనసేన వినతి

శతఘ్ని న్్యస్: శ్రీకాళహసితే 
న్యోజకవర్గుం, చిుందేపలిలో గ్రామాన్కి 
వళ్తేనని ప్రధాన రహదారిపై ల్ుంకో/
ఈసీఎల్ ఫా్యక్టర్ వాళ్్ళ అడుడుగా 
గోడ కట్టడాన్ని న్రసిస్తే రోడుడుపై 
అక్రముంగా అడుడు గోడ కట్టడాన్ని 

వుంటనే తొలగుంచాలన్ గ్రామస్్థలతో కలిసి శ్రీకాళహసితే న్యోజకవర్గుం జనస్న పార్్ట 
ఇుంఛారిజ్ శ్రీమతి వినుత కోట్ వినతి పత్ుం ఇచా్చరు. ఈ సుందర్ుంగా మాట్లోడుతూ 
జిఓ 22/2016 దావారా ఆర్ అుండ్ బి పరిధలోకి తీస్కునని రోడుడును ఏ విధుంగా 
మూసి వేస్తేరన్ ప్రశినిుంచారు. కాలువ పరుుంబోకులో ప్రతా్యమానియ రోడుడు కలి్పుంచమన్ 
జి2/1295/2022 దావారా కలెక్టర్ ఏవిధుంగా ఉతతేరువాలు ఇస్తేరన్ ప్రశినిుంచారు. ప్రజలకి 
ఇబ్ుంది కలి్గుంచి ఫా్యక్టర్ యాజమాన్యుం వుందల ముంది పోలీస్లను ఉపయోగుంచి 
ఇబ్ుంది పెట్టడుం సరికాదనానిరు. తక్షణమే రోడుడుపై ఉనని అడుడు గోడను తొలగుంచాలన్, 
ల్న్ పక్షుంలో ప్రజలతో కలిసి పోరాటుం చేస్తేమన్, చట్టపరుంగా హైకోరు్టను ఆశ్రయిుంచి 
రెవన్్య అధకారులు, పోలీస్ అధకారులపై చర్యలు తీస్కుుంట్మన్ తెలిపారు. 
రోడుడుకి అడుడుగా గోడ కట్టమన్ ఎల్ుంటి ఉతతేరువాలు రెవన్్య అధకారుల నుుండి ఫా్యక్టర్ 
యాజమానా్యన్కి ఇవవాల్దన్ ఆర్.డి.ఓ. తెలిపారు. సమస్యను జిల్లో కలెక్టర్ దృషి్టకి 
తీస్కున్ వళ్లో రోడుడు పై అక్రమ గోడను తొలగస్తేమన్ హామీ ఇచా్చరు.

ప్రజా సమస్యలపై జనసేన వినతి పత్వం
శతఘ్ని న్్యస్: నల్లోరు: డ్రైనేజ్ కాలువల 
న్రామెణుంలో బుచి్చ ఖ్దర్ నగర్ లో 
కాుంట్రాక్టర్ న్రలోక్షష్ుం వలలో నేలకొరిగన 
ఇుంటి బాధతులకు పరిహారాన్ని 
ఇప్పుంచుండి అుంటూ జనస్న నల్లోరు 
జిల్లో ప్రధాన కార్యదరిశి గునుకుల 
కిషోర్ సోమవారుం కలెక్టర్ గారిన్ కలిసి 
అభ్యరి్దుంచారు. ఈ సుందర్ుంగా కిషోర్ 
మాట్లోడుతూ.. గత నాలుగు రోజులుగా 

కురుస్తేనని వరాషాల వలలో జిల్లోలో దాదాపు 4 వేల హెకా్టరలో పుంట నష్టపోయిుందన్, తొలి 
కాపు చేతి కొస్తేుంది. ఉగాది పుండుగలో వలివిరియాలిసిన గ్రామాలు వలవలబోతునానియి 
రైతులు దిగాలు పడుతునానిరు. పుంట నష్్టన్ని తవారిత గతిన అుంచనా వేసి తక్షణమే 
పరిహారుం అుందిుంచాలి. కోతల సమయుం కావడుంతో రోడలోపై పోసిన ధాన్యరాశులు 
తడిసి ఇబ్ుంది పడుతునానిరు వారి ఇబ్ుందులను గమన్ుంచాలి.నతతే నడక నడుస్తేనని 
సో్టరేజీ గడడుుంగులను తవారితగతిన పూరితే చేయాలి. కోతల సమయుంలో తగే్గ దాన్యుం రేట్ 
దళ్రుల చేతులు మారగానే రేట్లో డబల్ అవుతునానియి. మన వ్యవస్య శాఖ ముంత్రి 
ఉనని సరేవాపలిలో గ్రాముంలోన్ ఎకుకేవ శాతుం నష్టుం వాటిలిలోుంది. గత సుంవతసిరాలలో పుంట 
గట్్టబాట్ ధర కలి్పుంచ ల్నపు్పడు ఏమి చేయల్కపోయినా వ్యవస్య శాఖ ముంత్రి 
కాకాణి గారు కన్సుం ఎపు్పడైనా రైతులను ఆదుకోవాలి. న్ననినే వైయస్ జగన్మెహన్ 
రెడిడు గారు మీ బిడడుల చదువు నేను చూస్కుుంట్నన్ చెపా్పరు. కుందమూరు ఎసీసి కాలన్ 
ఎుంపీపీ స్కేల్ లో చూసినటలోయితే 36 ముంది పేద దళ్త విదా్యరు్థలు చదువుతునని 
స్కేలోలో గత సుంవతసిరుం రోజుల నుుంచి టీచరులో ల్రు పేదల విద్యను మ్గ్గలోలోనే 
తుుంచేస్తేుంది ఈ వైసిప ప్రభ్తవాుం. టీచరులో ల్క నాడు నేడు పనులు కూడా ఆగపోయినవి 
సతవారమే స్పుందిుంచి టీచరలోను ఏరా్పట్ చేయవలసిుంది. కోవూరు న్యోజకవర్గుం బుచి్చ 
ఖ్దర్ నగర్ లో డ్రైనేజ్ కాలువ న్రామెణుంలో న్రలోక్షష్ుం వలలో కూలిపోయిన ఇలులో తాల్కు 
నష్టపరిహారాన్ని ఇప్పుంచమన్ అుందర్ని వేడుకునని ఫలితుం దకకేల్దు కూలీనాలీ చేస్కున్ 
జీవనుం స్గుంచే వారిన్ తక్షణమే ఆదుకోవాలి. న్ననిటి ఎమ్మెలీసి ఎలక్షన్లో చూసినటలోయితే 
ప్రజలు ప్రభ్తవాుంపై ఎుంత వ్యతిరేకత ఉనానిరనేది తెలుస్తేుంది. గుడిడు కుంటే మ్లలో మేలు 
అనే చుందాన కాకుుండా ఈస్రి ప్రజల పక్షాన న్లబడే ప్రజా ప్రభ్తావాన్ని జనస్న 
ప్రభ్తావాన్ని గెలిపుంచవలసిుంది. అధకారుంలో ల్కుుండానే ఎుంతోముంది కౌలు రైతులను 
ఆదుకునని పవన్ కళ్్యణ్ గారు రైతుల స్భిక్షుంగా జీవిుంచేుందుకు అన్ని సౌకరా్యలిని 
ఏరా్పట్ చేయగలరు కాబటి్ట ఈస్రి పవన్ కళ్్యణ్ గారిన్ గెలిపుంచవలసిుందిగా మనవి. 
ఈ కార్యక్రముంలో జిల్లో ప్రధాన కార్యదరిశి గునుకుల కిషోర్ తో హేమచుంద్ర యాదవ్, 
శరవణ, మౌన్ష్, ప్రశాుంత్ గౌడ్, స్యి, ష్లు తదితరులు పాల్్గనానిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఘనంగా జనసేన పార్టీ కార్యాలయం ప్రారంభోత్సవము
శతఘ్ని న్్యస్: సతెతేనపలిలో న్యోజకవర్గుం, ముపా్పల ముండలుం, చాగుంటివారి పాలెుం గ్రాముంలో జిల్లో సుంయుకతే 
కార్యదరిశి సిరిగరి శ్రీన్వాస్ రావు జనస్న పార్్ట కారా్యలయుం ప్రుంభోతసివాన్ని ప్రుంభిుంచడుం జరిగుంది. 
కార్యక్రముంలో భాగుంగా ముుందుగా మాదల మహుంకాళ్ అమమె తలిలోకి ప్రతే్యకమైన పూజలు న్రవాహుంచి, అనుంతరుం 
రా్యలీగా మాదల గ్రాముంలో ఉనని జనస్న పార్్ట జుండాను ఆవిషకేరిుంచి, రా్యలీగా న్తన కారా్యలయుం వద్దకు 
చేరుకొన్ ఆఫీస్ ముుందు ఏరా్పట్చేసిన జుండాను ఆవిషకేరిుంచి అనుంతరుం న్తన కారా్యలయాన్ని రాష్ట్ర ప్రధాన 
కార్యదరిశి శ్రీన్వాస్ యాదవ్ ప్రుంభిుంచడుం జరిగుంది. అనుంతరుం పార్్ట నాయకులు ఏరా్పట్ చేసిన బహరుంగ 
సభలో పాల్్గనని రాబోయే రోజులోలో సతెతేనపలిలో న్యోజకవర్గుం నుుండి పవన్ కళ్్యణ్ గారి కోరిన మారు్ప మేరకు 
జనస్న పార్్ట అభ్యరి్థ శాసనసభ్్యడిగా అసుంబ్లోకి వళలోడుం ఖ్యుం ఈ వైసీపీ అభ్యరు్థలను ఓడిుంచడుం తథ్యుం అన్ 
తెలియజేశారు. రాబోయే రోజులోలో 2024 ఎన్నికలోలో అవిన్తి అక్రమాలకు పాల్పడుతునని ఈ వైసీపీ నాయకులను, 
వైసీపీ ప్రభ్తావాన్ని గద్ద దిుంచడుం కోసుం ప్రతి ఒకకేరూ పన్చేయాలన్ సమస్యలోలో ఉనని వ్యకుతేలకు అుండగా న్లబడి వారి 
తరపున పోరాటుం చేయాలన్ శ్రీన్వాస్ యాదవ్ పలుపున్చా్చరు. జిల్లో అధ్యక్షులు వుంకటేశవారరావు మాట్లోడుతూ 

అవిన్తి అక్రమాలతో న్ుండిపోయిన ఈ ప్రభ్తావాన్ని రానునని ఎన్నికలోలో గద్్ద దిుంచి జనస్న పార్్ట ప్రభ్తావాన్ని స్్థపుంచే విధుంగా ప్రతి కార్యకరతే పన్చేయాలన్, ఈ న్యోజకవర్గుంలో 
జనస్న పార్్ట అభ్యరి్థన్ గెలిపుంచుకొన్ అసుంబ్లోకి పుంపుంచాలన్ కోరారు. రాష్ట్ర కార్యదరిశి జిల్న్ మాట్లోడుతూ భావితరాల భవిష్యతుతే కోసుం న్రుంతరుం కృషి చేస్తేనని పవన్ కళ్్యణ్ 
గారి ల్ుంటి న్తి న్జాయితీగల వ్యకితేన్ ప్రజలుందరూ ఒకకేస్రి చూడాలన్ రానునని ఎన్నికలలో పవన్ కళ్్యణ్ గారిన్ జనస్న పార్్టన్ గెలిపుంచాలన్ పలుపున్చా్చరు. ఈ కార్యక్రముంలో 
జిల్లో ఉపాధ్యక్షులు అడపా మాణికా్యలరావు, జిల్లో ఉపాధ్యక్షురాలు బిట్రగుుంట మలిలోక, జిల్లో ప్రధాన కార్యదరిశి నారదాస్ ప్రస్ద్, జిల్లో సుంయుకతే కార్యదరశిలు సిరిగరి శ్రీన్వాసరావు, 
చట్రాల త్రినాద్, న్యోజవర్గ పార్్ట కారా్యలయుం ఇుంచార్జ్ సిరిగరి మణికుంఠ, పాకనాటి అమూల్య, ఎుంపీటీసీ శిరిగరి రామారావు, నాయకులు పాకనాటి రమాదేవి,రాజనాల నాగలకిమె, 
మధు ల్ల్, పరమేశవారరావు, తిరుమలశెటి్ట మల్లోశవారి, శూలుం రాజ్యలక్ష్మి, పోతుంశెటి్ట శ్రీన్వాసరావు, గ్ుంధ సదాశివరావు, పమిడిపాడు శ్రీన్వాసరావు, స్రిశెటి్ట సతీష్, జిల్లో ముఖ్య 
నాయకులు, ముపా్పళ్ళ ముండల అన్ని గ్రామ అధ్యక్షులు మరియు పార్్ట ముఖ్య నాయకులు కార్యకరతేలు వీర మహళలు పాల్్గనడుం జరిగుంది.

కోతకు గురైన రోడ్డును మరమ్మత్తు చేయాలని 
సబ్ కలెక్టర్ కు గర్భాన సతితుబాబు వినతి

శతఘ్ని న్్యస్: పాలకొుండ సబ్ కలెక్టర్ కు 
పాలకొుండ న్యోజకవర్గ జనస్న పార్్ట 
నాయకులు గరా్న సతితేబాబు, మరియు 
కూరాుంగ నాగేశవారరావు, బాస్రు ప్రధాన 
రహదారి గెడడు కోతకు గురైుందన్, వినతి 
పత్ుం అుందజేశారు. పాలకొుండ ముండలుం, 
భాస్రు గ్రాముం, (బుంగారమమె తలిలో గుడి) 

దగ్గర జుంపరకోట గెడడు ఇటీవల కురిసిన వరాషాలకు అత్యధక న్టి ప్రవాహుం వలన, 
జుంపరకోట గెడడు కోతకు గురైన స్మారు 20 అడుగులు రోడుడును రెవన్్య అధకారి వారు 
పరిశీలిుంచి, మరమమెతులు చేపట్్టలన్ వినతిపత్ుం ఇవవాడుం జరిగుంది. ఈ సుందర్ుంగా 
న్యోజకవర్గుం జనస్న నాయకులు గరా్న సతితేబాబు మాట్లోడుతూ 2 సుంవతసిరాలు 
నుుంచి, వరాషాల కారణుంగా తారు రోడుడు కోతకు గురవుతూ వస్తేుందన్, ఈరోజు వరకు 
అధకారులు ఎవరూ చర్యలు తీస్కోకపోవడుం అనా్యయుం అనానిరు. ఈ రోడుడు కోతకు 
గురవడుం వలన దాదాపు 10 గ్రామాలకి రాకపోకలు ఇబ్ుందికరుంగా మారుతుుందన్ 
ఆయన అనానిరు. వుంటనే మరమమెతులు చేపటే్టవిధుంగా చర్యలు తీస్కోవాలన్ సబ్ 
కలెక్టర్ ను కోరారు. ఈ కార్యక్రముంలో జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

శ్రీమతి కోలా విజయలక్ష్మిని మర్్యదపూర్కవంగా 
కలసిన కనిగిరి జనసైనికులు

శతఘ్ని న్్యస్: కన్గరి, జనస్న పార్్ట కృష్ణా 
గుుంటూరు, ప్రకాశుం, నల్లోరు ర్జినల్ 
కోఆరిడునేటర్ శ్రీమతి కోల్ విజయలక్ష్మిన్ 
కన్గరి జనసైన్కులు మరా్యదపూరవాకుంగా 
కలవడుం జరిగుంది. ఈ సుందర్ుంగా 

కోల్ విజయలక్ష్మి మాట్లోడుతూ కన్గరి న్యోజకవర్గుం జనస్న పార్్ట అభివృది్పై 
న్యోజకవర్గ సమస్యలపై, పార్్ట బలోపేతుం గురిుంచి జనస్న పార్్ట నాయకులను, 
కార్యకరతేలను వివరాలను అడిగ తెలుస్కునానిరు. జనస్న పార్్ట తరఫున మా సహకారుం 
ఎలలోపు్పడూ ఉుంట్ుందన్ ఆమ్ చెపా్పరు. ఈ కార్యక్రముంలో కన్గరి ముండల అధ్యక్షులు 
ఇుండలో రమేష్, కన్గరి టౌన్ అధ్యక్షులు అుంజి నాయుడు, జనస్న నాయకులు రాజేష్, 
స్యి కిషోర్, చరణ్, రవి అజయ్, శ్రీకాుంత్ చినాని జనస్న కార్యకరతేలు పాల్్గనానిరు.

నిరుపేద కుటవంబానికి అవండగా నిలచిన జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: కుందుకూరు, 
జనస్న పార్్ట అధనేత కొణిద్ల 
పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలకు 
అనుగుణుంగా కుందుకూరు 
న్యోజకవర్గుం, ఉలవపాడు 
ముండలుం మనేనిటికోట గ్రాముంలో 
రావిన్తల దేవసహాయుం, ఆయన 
భార్య మరియమమె దుంపతుల పేద 
కుట్ుంబాన్కి గుడూలోరు, ఉలవపాడు 
ముండల్ల జనసైన్కులు సోమవారుం 
న్తా్యవసర వస్తేవులు, కూరగాయలు 
మరియు 25 క్జీల బియ్యుం, 

2000/- నగదు రూపుంలో స్యుం చేయడుం జరిగుంది. వివరాలోలోకి వళ్తే దేవ 
సహాయుం నరాల బలహీనతతో ఏ పన్ చేయల్డు, దాన్కి తోడు చెవుడు, వినపడదు, 
మరియమమె వికల్ుంగురాలు వారికి ఇద్దరు పలలోలు. ఒకపాప వయస్ తలిలో పాలు తాగే 
వయస్. ఈ పాపకు తలిలో పాలు ఇవవాల్న్ పరిసి్థతి మరియమమెది. సుంత ఇలులో కూడా ల్దు. 
రెకాకేడితే గాన్ డొకాకేడన్ ఈరోజులోలో రెకాకేడన్ దీనసి్థతి దేవసహాయుం, మరియమమెలది. 
ఇల్ుంటి పరిసి్థతి గురిుంచి స్మన్ అనే స్్థన్క జనసైన్కుడు వాట్సిప్ గ్రూప్ లలో షేర్ 
చేయడుంతో పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలు నరవేరాలనే మానవతా దృక్పథుంతో ఉలవపాడు 
ముండలుంలోన్ భీమవరుం గ్రామాన్కి చెుందిన జనసైన్కుడు ఆల్రి ప్రతాప్ 2000/- 
విలువ గల 25 క్జీల బియ్యుం, న్తా్యవసర వస్తేవులు, కూరగాయలు, లిుంగసముద్రుం 
ముండలుం చినపవన్ గ్రామాన్కి చెుందిన జనసైన్కుడు ఇనకొలులో శ్రీన్వాస్ 1000/- 
నగదు, గుడూలోరు ముండలుం జనసైన్కులు మూలగరి శ్రీన్వాస్ 500/- నగదు, అననిుంగ 
చలపతి 500/- నగదు ఇవవాడుం జరిగుంది. ఈ మొతతేుం కూడా పూరితే ఆరి్క భరోస్పై 
కుట్ుంబాన్కి ఇవవాకపోవచు్చ కాన్, ఉడతస్యుం చేశామనే తృపతే ఉుంది. వైకాపా 
ప్రభ్తవాుం ఘనుంగా సుంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తేననిదన్ తమ సుంత మీడియా, 
అనుకూల మీడియాలలో గప్పలు చెపు్పకోవడమే గాన్, వాసతేవుంలో పై ఉదహరిుంచిన 
కుట్ుంబాలు కోకొలలోలు. “జనస్న స్మాను్యడు స్న” అన్ ఎుందుకు అుంట్ముంటే పై 
స్యుం చేసిన వ్యకుతేలు స్మాను్యలు, పేదవారు, బడుగు బలహీన వరా్గలకు చెుందిన 
వారు. క్వలుం పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలు, మానవతా దృక్పథుం మాత్మే జనసైన్కులను 
నడిపస్తేయి అనడుంలో ఎల్ుంటి అతిశయోకితే ల్దు. ఈ కార్యక్రముంలో పాల్్గనని 
జనసైన్కులు మూలగరి శ్రీన్వాస్, అన్మిశెటి్ట మాధవ రావు, అననిుంగ చలపతి, కె. 
రాజేష్, ఆల్రి ప్రతాప్, కె. లక్షష్మణ్, స్మన్, మ్తతేల రాుంకీ, రావిన్తల జాకోబు 
రావిన్తల స్బ్య్య తదితరులు పాల్్గనానిరు.

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

గిరిజన ప్ంత ప్రజలను మభ్యపెట్టే ప్రయత్నాలు చేస్తునానారు: డా.వంపూరు గంగులయ్య
శతఘ్ని న్్యస్: అల్లోరి సీతారామరాజు జిల్లో, జి.మాడుగుల ముండలక్ుంద్రుం జనస్నపార్్ట 
కారా్యలయుంలో పాత్రిక్య మిత్రులతో ఏరా్పట్ చేసిన సమావేశుంలో అరకు పారలోమ్ుంట్ 
జనస్నపార్్ట ఇనా్చర్జ్ డా.వుంపూరు గుంగులయ్య మాట్లోడుతూ ప్రస్తేతుం గరిజన ప్ుంతాలోలో 
అపరిషకేృతుంగా ఉనని సమస్యలు అనేకుం ఉనానియి. వాటి గురిుంచి గరిజన ప్రజాన్కాన్కి 
ప్రతే్యకుంగా చెప్పనవసరుంల్దు రోజు మీరు కళ్లోరా చూస్తేనే ఉనానిరు కాబటి్ట ఈరోజు 
గరిజన ప్రజల సమస్యలు అసతేవ్యసతేమైన పాలన విధానాలు చూస్తేననిపు్పడు మనుస్ 
కలిచివేస్ విషయాలు వలుగులోకి వస్తేుంటే మనముంతా చూస్తేనే ఉనానిుం. మొనని పాడేరు 
శాసనసభ్్యరాలు శ్రీమతి భాగ్యలక్ష్మి అసుంబ్లో వేదికగా మాట్లోడుతూ ఏజన్సి ప్ుంతుంలో 
గరిజన ప్రజల వైదా్యన్కి పెద్దపీట అనానిరు. న్జాన్కి గరిజన ప్ుంతుంలో వైద్యుం అుందన్ 
ద్రాక్ష అనడుంలో సుందేహుంల్దు. గరిజనప్ుంత ప్రధాన వైద్యశాలలోలో అుంతుంత మాత్మే 
వైద్యసదుపాయలు ఉనానియి. ఉననిట్వుంటి ఆరోగ్యక్ుంద్రాలకు వైధా్య సిబ్ుందిల్రు ఉనని 
సిబ్ుందితో సరిపెట్్టకుననికూడా వైద్య సదుపాయాలు ల్వననిది స్పష్టుంగా మనుందరికీ 
తెలిసిన విషయమే మౌళ్క సదుపాయాలు కలి్పుంచల్నట్వుంటి ఈ వైసీపీ ప్రభ్తవాుం ల్న్ది 
ఉననిట్్టగా చెప్ప ప్రజలను మోసుం చేస్ విషయుంలో ఎకకేడ ఎవరు తగే్గ పరిసి్థతిలో ల్రు. 

జగన్ మోహన్ రెడిడు రాష్ట్ర ప్రజలకు మాయ మాటలు చెప్ప మభ్యపెడుతూ ఉుంటే స్్థన్క శాసనసభ్్యరాలు గరిజన ప్ుంత ప్రజలను మభ్యపెటే్ట ప్రయతానిలు చేస్తేవునానిరు. కాబటి్ట 
ఎుంతకాలుం గరిజన ప్రజలకు మోసపూరిత మాటలు చెపాతేరన్ అడుగుతునానిుం గరిజన ప్ుంతుంలో ఏ ప్రభ్తవా ఆస్పత్రిలోనైనా పూరితే వైద్య సిబ్ుంది ఉనానిరా? అుందుబాట్లో వైద్య 
పరికరాలు, ముందులు ఉనానియా ఉుంటే ఉుంది ఇదిగో అన్చెపే్ప ధైర్యుం ఉుందా అన్ అడుగుతునానిుం. న్జుంగానే వారు చెపే్ప మాటలు వాసతేవమే అయితే పాత్రిక్య సోదరులు, గరిజన 
ఐక్య సుంఘాల నేతలతో వారి సమక్షుంలో బహరుంగ సవాలుకి సిద్మా? గరిజన ప్రజాప్రతిన్ధులుగా ఉనని ఎమ్మెల్్య, ఎుంపీలను అడుగుతునానిుం. మా సవాల్ సీవాకరిుంచడాన్కి మీరు 
సిద్మా? మేము సిద్మే అుంటూ ప్రశినిస్తేనానిుం. వైదు్యల కొరత, ముందుల కొరత, వైద్య పరికరాల కొరత ఉుంటే ఒక వైపు మసిపూసి మారేడు కాయచేసి గరిజన ప్ుంతా ప్రజలవైదా్యన్కి 
పెద్ద పీటవేస్తేనానిమన్ చెప్పడుం ద్య్యలు వేదాలు వలిలోుంచడముంటే ఇదేనేమోనన్పస్తేుంది. ఇల్ుంటి సిగు్గమాలిన ప్రకటనలు ఇవవాడాన్కా అసుంబ్లో వేధకగా ఎుంచుకునానిరు? ఇుంకా 
ఎుంత కాలుం ఇల్ుంటి కలలోబొలిలో కబురలోతో కాలక్షేపుం చేస్తేరు? గరిజన ప్ుంతుంలో వైద్యుం అుందక శిశు మరణాలు ఎల్ సుంభవిస్తేుంది? ఈ మధ్యకాలుంలోనే జి.మాడుగుల ముండలుం 
కుంబాలబైలు అనే గ్రాముంలో ఒక బాలిుంతకు పురిటి సమయుంలో ఆస్పత్రిలో వైద్యుం చేస్తే కతెతేర వదిల్సి సి్టచే్చస్ చేయడుం కారణుంగా ఆమ్ మృతి చెుందిుంది. కారణుం సరైన న్పుణులు 
ల్క అుంటే క్వలుం గరిజన ప్రజల జీవితాలను ప్రయోగశాలలో ప్రయోగుంగా చూస్తేుంటే పరిసి్థతి ఏమిటన్ ప్రశినిస్తేనానిుం. గరిజన ప్రజల వైద్య సదుపాయాలు కల్పన విషయుంలో 
వారిజీవితలతో ఆటల్డుకోవద్దన్ చెపుతేనానిుం. ఈ రకుంగా వైద్యసదుపాయలు విషయుంలో మీతో జనస్నపార్్ట బహరుంగుంగా చర్చకు సిద్ుంగా ఉననిది. అల్గే గరిజనప్ుంతాలోలో ప్రధాన 
సమస్యలోలో మౌళ్కసధుపాయలు రోడుడు రవాణా వ్యవస్థ గోతులతో అసతేవ్యసతేుంగా ఉననిమాట వాసతేవుం కాదా? కొతతేరోడుడు పనులు ఎకకేడ జరుగుతునని దాఖల్లు ల్వు? కన్సుం టూరిజుం 
బాగా అవకాశాలు ఉననిప్ుంతాలోలో కూడా రోడులో అధావానా సి్థతిలో చూస్తేనానిుం. టూరిజుంతో ఆదాయుం వచే్చ ప్ుంతాలకైనా రోడులో బాగుచేయుండి? ఆ రోడలోలో ప్రయాణుం చెయ్యుండి 
వాసతేవాన్ని మీరే గ్హుంచుండి? జాతీయరహదారి న్రామెణపు పనులు జరుగుతుుంటే అది మేమే చేస్తేనానిమన్ చెపే్పవిధుంగా ఆలోచన చెయ్యడుం సరికాదు ప్రయాణికులు న్లువ న్డల్న్ 
పరిసి్థతి జి.మాడుగుల ముండల క్ుంద్రుంలో బస్ షెల్టర్ పరిసి్థతి చూస్తేనానిుం కన్సుం బస్ షెల్టరలోయిన బాగుచేయుండి. ఇది ఇల్ ఉుంటే మొనని వనగరి స్రపలిలోలో పరిసి్థతి చూస్తే పాఠశాల 
విదా్యవ్యవస్థ దిగజారడుం మనముంతా చూస్ుం పశువుల పాకలో పాఠాలు చెపుతేుంటే అభుం శుభుం తెలియన్ బావి భారత పౌరులు ఏ క్షణాన కూలిపోతుుందో తెలియన్ ఆ రేకుల షెడుడు 
సి్థతి చూసి మనుస్ చలిుంచిపోయిుంది ఒక వైపు ముఖ్యముంత్రి జగన్మెహన్ రెడిడు గారు పీజు రియుంబర్సి మ్ుంట్సి, పాఠశాల విద్యకి 56వేల కోటలోన్ పత్రికలోలో ప్రకటనలు ఇదేమీ చోధ్యమో 
అర్థుం కావడుంల్దన్ కన్సుం ఆ ప్రకటనలకు పెట్్ట ఖరు్చలైన పాఠశాలల భవనాలపై పెడితే ముంచి భవనాలు న్రిమెుంచ వచ్చన్ పాత్రిక్యులతో తెలిపారు ఈ సమావేశుంలో జి.మాడుగుల 
ముండల అధ్యక్షులు మస్డి భీమనని, కార్యదరిశి గుంది మురళ్, ఉపాధ్యక్షులు ఈశవారరావు, వుంకటరమణ, మస్తేన్, లీగల్ సల్ అధ్యక్షులు కిలోలో రాజన్, పాడేరు ముండల అధ్యక్షులు, 
మురళ్ కృషణా, ఐటి కో ఆరిడునేటర్ అశోక్, సుంతోష్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

బాధిత్ర్లకి అవండగా నిలచిన జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: నరసిుంపేట ముండలుం, 
రాజుపేట గ్రాముం, పాకాల్ రోడుడులో తనకి 
ఉననిట్వుంటి 0.06 గుుంటల భూమి 
యుందు కోళలోదానా కొరకు రేకుల షెడుడు 
ఇళ్లో న్రామెణుం చేపట్టగా అధకార పార్్టకి 
చెుందిన ఒక నేత దీన్న్ అడుడుకుుంటూ ఒక 
సదరు వ్యకితేన్ ముుందు పెటి్ట అతడు తనకి 
ఆ భూమి అమామెడన్, అల్గే నా భూమిన్ 
తన భూమిగా చెపు్పకుుంటూ రాళ్లో 
పాతాడన్, దీన్కి బాధతురాలు కవిత 15-
11-2022 న నరసిుంపేట పోలీస్ స్్టషన్ 
లో ఫిరా్యదు చేసిుంది. దీన్కి పోలీస్ వారు 

ఆ అధకార పార్్ట నేతను మరియు అతన్ అనుచరుడిన్ పలిపుంచి వారి దస్తేవేజులు తెమమెనగా 
వారు తేకుుండా, పోలీస్ స్్టషన్ కి రాకుుండా వాయిదాలు వేస్తే ఉుండడుంతో బాధతురాలు కవిత 
తనకి నా్యయుం చేస్ విధుంగా అుండగా ఉుండాలన్ ఈనల మారి్చ 2 వ తేదీన జనస్న నాయకులు 
మేరుగు శివకోటి యాదవ్ న్ కలిసి విజ్ఞపతే చేయడుం జరిగుంది. దీన్పై స్పుందిుంచిన శివకోటి 
యాదవ్ కవిత భూమికి సుంబుంధుంచిన ఆధారిత పత్రాలను పరిశీలిుంచి, ఈ యొకకే భూమి క్స్ 
పోలీస్ స్్టషన్లో విచారణ జరుగుతుననిుందున పోలీస్ అధకారులపై ఉనని గౌరవుం, నమమెకుంతో 
ఈ క్స్కి సుంబుంధుంచి పోలీస్ వారు అుంతిమ న్రణాయుం, చర్యలు తీస్కునే వరకు కొది్ద రోజులు 
వేచి చూదా్దమన్, కవితకి అుండగా ఉుంట్నన్ తెలుపడుం జరిగుంది. ఈ క్స్కు సుంబుంధుంచి 
ఇటీవల నరసిుంపేట ఏసిప ఏ.సుంపత్ రావు, సిఐ పులి.రమేష్ సమక్షుంలో ఇరుపక్షాలను పలిపుంచి 
వారి పెద్దమనుషుల సమక్షుంలో ఇద్దరి భూమి దస్తేవేజు ఆధారిత పత్రాలను,పూరవాుం మరియు 
ప్రస్తేతుం ప్రభ్తవాుం రికారుడులో ఉనని సరేవా, ఇుంటి నుంబరలోను పరిశీలిుంచి ప్రస్తేతుం ఆ భూమి 
యుందు బాధతురాలు కవితక్ హకుకే ఉుంట్ుందన్, తనక్ చెుందుతుుందన్, ఆ అధకార పార్్ట నేత 
సదరు వ్యకితే కవిత భూమి మీదకి వళ్లో మళ్లో అడుడుకునే ప్రయతనిుం చేస్తే చట్ట ప్రకారుం వారిపై 
చర్యలు తీస్కుుంట్మన్ హెచ్చరిుంచి, ఏదైనా ఉుంటే వాళ్ళన్ కోరు్ట దావారా లీగల్ గా వళలోమన్ 
చెప్పడుం జరిగుంది. ఈ యొకకే విషయుంపై స్పుందిస్తే బాధతురాలు కవిత తరుపున పెద్ద మన్షిగా 
వళ్లోన జన స్న పార్్ట నాయకులు మేరుగు శివ కోటి యాదవ్ కవితకి నా్యయుం దిశగా పోలీస్ 
అధకారుల న్రణాయుంపై హరషాుం వ్యకతేుం చేస్తే వారికి జన స్న పార్్ట తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. 
అల్గే బాధతురాలు కవిత పోలీస్వారు తనకి నా్యయుం చేయడుం వలలోనే ఇపు్పడు ఎల్ుంటి 
అడడుుంకులు ల్కుుండా తన భూమి యుందు న్తన రేకుల షెడుడు ఇుంటిన్ న్రిమెుంచుకునానినన్, 
తనకి నా్యయుం చేసిన పోలీస్ అధకారులు ఏసిప ఏ.సుంపత్ రావు, సిఐ పులి.రమేష్ మరియు 
తనకి అుండగా న్లిచిన జనస్న పార్్ట నాయకులు శివ కోటి యాదవ్ లకి కృతజ్ఞతలు తెలపడుం 
జరిగుంది.

గల్ఫ్ బాధిత్ల సమస్యపై ప్రత్్యక దృష్్ట 
సారివంచాలని జనసేన వినతి

శతఘ్ని న్్యస్: రాజుంపేట, గల్ఫూ బాధతుల 
విషయమై అననిమయ్య జిల్లో ఎసి్పన్, ఏఎసి్పన్ 
మరా్యదపూరవాకుంగా కలిసి వినతిపత్రాన్ని 
అుందిుంచిన జనస్న పార్్ట రాష్ట్ర కార్యదరిశి 
ముఖరుంచాన్. ఈ సుందర్ుంగా ఆయన 
మాట్లోడుతూ పొట్టకూటి కోసుం గల్ఫూ కు వలస 
వళ్్ళ కారిమెకులలో ఎకుకేవ శాతుం ఉమమెడి 
కడప జిల్లోలోన్ కొన్ని ముండల్లు అల్గే 
న్తనుంగా ఏర్పడిన అననిమయ్య జిల్లోలో 

ఎకుకేవశాతుం ముంది ఉనానిరనని విషయుం తెలిసిుందే. అయితే కొుంతముంది ఏజుంటలో బారినపడి 
సరైనా ఆధారపూరిత పత్రాలు ల్కుుండా అకకేడ జైలులో మగ్గపోయి, తిరిగ సవాదేశాన్కి చేరుకున్ 
అపు్పల బాధలు తాళల్క ఆతమెహత్యలు చేస్కోవడుం చాల్ దురదృష్టకరమన్, బాధాకరమన్ 
అనానిరు. ఈ విషయమై రాష్ట్ర జనస్నపార్్ట కార్యదరిశి రాజుంపేట పారలోమ్ుంట్ ఇుంచార్జ్ 
ముఖరుంచాన్, రాయచోటి జనస్నపార్్ట అసుంబ్లో ఇుంచార్జ్ హసన్ బాష్ మరియు జనస్నపార్్ట 
కువైట్ ఎనానిరై అలి షేక్ మరియు అననిమయ్య జిల్లో జనస్న నాయకులు రామశ్రీన్వాస్లు, 
పఠాన్, నవీన్, షబ్్ర్, రియాజ్ తదితరులు పాల్్గన్ జనస్నపార్్ట తరుపున ఈ సమస్యపై ప్రతే్యక 
దృషి్ట స్రిుంచాలన్ కోరడుం జరిగుంది.

పేద రైత్ల సథులాల సమస్యను వవంటనే 
పరిష్కరివంచాలని జనసేన డిమవండ్

శతఘ్ని న్్యస్: ఏల్రు జిల్లో, న్జివీడు న్యోజకవర్గ 
పరిధలోన్ ముస్న్రు ముండల తహశీల్్దర్ కారా్యలయుం 
వద్ద బలివే గ్రాముంలో రైతుల వద్ద కోరు్టలో ఉనని రైతులు 
స్థల్లను జగననని కాలన్ల పేరిట ఎల్ క్ట్యిస్తేరు అన్ 

అనానిరు. వారికి ఇుంత వరకు ఎల్ుంటి పరిహారుం చెలిలోుంచకుుండా ఆఫీస్ల చుటూ్ట తిపు్పతూ 
ఇబ్ుందులు పెడుతునానిరన్ వారికి వేరే చోట స్థలుం క్ట్యిుంచి నా్యయుం చేయాలన్ న్జివీడు 
న్యోజకవర్గ జనస్న నాయకులు పాశుం నాగబాబు వారి సమస్యను సోమవారుం ముండల 
తహశీల్్దర్ అధకారిన్ స్ధరాణికి స్పుందనలో అర్జ్ అుందచేసి బాధతులతో కలిసి వివరిుంచడుం 
జరిగుంది. ఎమామెరోవా వారి సమస్య పరిషకేరాన్కి వుంటనే చర్యలు తీస్కుుంట్మన్ తెలిపారు. 
ఈ కార్యక్రముంలో స్్థన్క బాధతులతో పాట్ ముండల ముండల జనస్న నాయకులు చేబతితేన 
విజయ్, రాజారావు, గరి గోప, మట్ట స్వామి, బ్రహమెయ్య, గ్రామ జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

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

వాస్పల్ల ర్వంబాబు కుటవంబానిని పర్మరి్శవంచిన 
డాక్టర్ పిలా్ల శ్రీధర్

శతఘ్ని న్్యస్:  పఠాపురుం న్యోజకవర్గుం, ఉపా్పడ కొతతేపలిలో ముండలుం, కోనపాపేట గ్రాముం నుందు వాస్పలిలో 
రాుంబాబు గత కొుంతకాలుంగా అనారోగ్యుంతో బాధపడుతూ ఇుంట్లో చికితసి పొుందుతుననిట్వుంటి రాుంబాబు 
అకాల మరణాన్కి చిుంతిస్తే పఠాపురుం న్యోజకవర్గ జనస్న నాయకులు శ్రీ విషుణా హాసి్పటల్ అధనేత డాక్టర్ 
పల్లో శ్రీధర్ వారి యొకకే కుట్ుంబాన్ని పరామరిశిుంచి మన్ధైరా్యన్ని అుందిుంచడుం జరిగుంది. అనుంతరుం వారి 
యొకకే కుట్ుంబ అవసరాల న్మితతేుం 50 క్జీల బియ్యుం మరియు కొుంతమేర ఆరి్థక సహాయుం అుందిుంచడుం 
జరిగుంది. ఈ కార్యక్రముంలో భాగుంగా రాష్ట్ర మతసిష్కార నాయకులు కుంబాల దాస్, మతసిష్కార నాయకులు 
పల్లోటి బాపనని దర, గుర్ుం గుంగాధర్, పుకకేల కుమార్, డి శ్రీను, బి స్వామి, సిహెచ్ రాజు, ఎస్ గణేష్, వై 

కొుండబాబు, ఏ సతీష్ మరియు జనసైన్కులు పాల్్గనడుం జరిగుంది.

కాకినాడలో సామజిక చైతన్య యాత్
శతఘ్ని న్్యస్: కాకినాడ సిటి, స్్థన్క పాత బస్్టుండ్ ప్ుంతుంలో పవన్ కళ్్యణ్ 
ఆలోచనా స్ఫూరితేతో స్మాజిక చైతన్య యాత్ కార్యక్రముం జనస్న పార్్ట కాకినాడ 
సిటి ఇుంచార్జ్ & ప.ఏ.సి సభ్్యలు ముతాతే శశిధర్ పూల్ విగ్హాన్కి పూలమాల వేసి 
కొనస్గుంచారు. ఈ సుందర్ుంగా ముతాతే శశిధర్ మాట్లోడుతూ తమ నాయకుడు పవన్ 
కళ్్యణ్ సమాజలో అన్ని కుల్లవారు న్జమైన అభివృది్ చెుందాలన్ పలుపున్చి్చన 
స్ఫూరితేతో తాము అమరజీవి జయుంతి నుుండి అుంబేడకేర్ జయుంతి వరకు అనే ఈ 
కార్యక్రమాన్ని చేపటి్టనట్్ట వివరిుంచారు. నేటి ఈ వై.సి.ప ప్రభ్తవాుం మసి పూసి మాయ 
చేసినట్్ట రూపాయ న్ధుల్లోన్ వివిధ కుల్ల పేరలోతో కారో్పరేషనలోను ఏరా్పట్ చేసి వాటికి 
చైరమెనలోను న్యమిుంచి ప్రచారుంతో ఆరా్టుం చేసి ఊదరగటి్టుందన్, వీటివలలో పేద 

కుల్లకు ఏరకమైన ప్రయోజనుం పొుందిన దాఖల్లు ల్వనానిరు. అుంటే ముఖ్యముంత్రి ఉదే్దశుంలో పేద బహజన కుల్లు అుంటే ఇుంత చులకనా అన్ ప్రశినిుంచారు. జనస్న పార్్ట ఈ 
ముఖ్యముంత్రి వైఖరిన్ తీవ్రుంగా ఖుండిస్తేనానిమన్, ఈ ప్రభ్తవా వైఖరిన్ ప్రజలోలోకి తీస్కువళ్్ళ చైతన్య పరచాలన్ ఈ యాత్న్ చేపట్్టమన్ వివరిుంచారు. ఈ కార్యక్రముంలో కాకినాడ సిటి 
జనస్న పార్్ట అధ్యక్షుడు సుంగశెటి్ట అశోక్, జిల్లో ప్రధాన కార్యదరిశి తల్టుం సత్య, బలస్డి శ్రీను, అననివరుం, బాబూరావ్, రమణ, శ్రీను, గుంగరాజు మరియు వీరమహళలు తదితరులు 
పాల్్గనానిరు.

ప్రభుత్వం రైత్లకి అవండగా నిలబడాలని 
జనసేన డిమవండ్

శతఘ్ని న్్యస్: మన్యుం జిల్లో, 
పాలకొుండ న్యోజకవర్గుం, సీతుంపేట 
ముండలుంలో, ముండగ్రామాన్కి చెుందిన 
ముంగయ్య, సిరిుంగమమె కుట్ుంబాన్కి 
చెుందిన రెుండు ఎకరాల జీడుతోట గత 
గాలి వానకి తీవ్రుంగా జీడుతోట పుంట 
నాశనమైనది. ఈ విషయుం తెలుస్కునని 
సీతుంపేట జనస్న నాయుకులు మరియు 

జనసైన్కులు ఆ పరిసర ప్ుంతుంలోకి వళ్్ళ పరిశీలిుంచడుం జరిగుంది. ఈ సుందర్ుంగా 
ఎస్. సిుంహాద్రి, ఎస్. రాజేష్, నవీన్, రాుంబాబు మాట్లోడుతూ.. ప్రభ్తవాుం ఈ రైతులకి 
అుండగా న్లబడాలి అన్ పాలకొుండ న్యోజకవర్గ జనస్న పార్్ట తరుపునుుంచి డిమాుండ్ 
చేస్రు, ల్న్ పక్షుంలో అధకారులు దృషి్టకి తీస్కువళ్ళడుం జరుగుతుుందన్ ఆ రైతులుకి 
భరోస్న్ని ఇవవాడుం జరిగుంది.

జిలా్ల పరిషత్ గవరనిమవంట్ సథులాలను 
కాపాడవండి: కలెక్టర్ కు మనోజ్ కుమర్ అర్జీ

శతఘ్ని న్్యస్:  ప్రకాశుం జిల్లో కలెక్టర్ న్ సోమవారుం 
పొననిల్రు ముండలుం జనస్న పార్్ట అధ్యక్షులు కనపరితే 
మన్జ్ కుమార్ కలిసి జిల్లో పరిషత్ గవరనిమ్ుంట్ 
స్థల్లను కాపాడాలన్ అర్జ్ ఇవవాడుం జరిగుంది. ప్రస్తేతుం 
పొననిల్రు ముండలుం జడీ్పటీసీ బెజవాడ వుంకటేశవారులో 
సరేవా నుంబర్ 266 జడీ్ప స్థలుం పొజిషన్ చూపుంచి 
సరేవానుంబర్ 267/1ఎ లో పాలోట్ నుంబర్ 4లో, 27 

గదులు, మరియు సరేవానుంబర్ 267/1ఎ లో పాలోట్ నుంబర్ 8లో 29 గదులను క్శినేన్ 
వుంకటేశవారులో అనే వ్యకితేకి 2 పాలోటలోను జడీ్పటీసీ బెజవాడ వుంకటేశవారులో క్శినేన్ వుంకటేశవారులో 
అనే వ్యకితేకి దుంగ రిజిస్్రేషనులో చేయడుం జరిగుంది. సరేవానుంబర్ 267/1ఎ లో ముండవ 
వుంకట కృషణారావు ప్రభ్తవా ఉపాధా్యయుడు 27 గదుల జిల్లో పరిషత్ గవరనిమ్ుంట్ స్థల్న్ని 
ఆక్రమిుంచి కొతతేకోట శైలజ అనే వ్యకితేకి దుంగ రిజిస్్రేషనులో చేయడుం జరిగుంది. సరేవానుంబర్ 
267/1ఎ లో 27 గదుల ప్రభ్తవా స్థల్న్ని ముండవ వుంకట కృష్ణారావు ఆక్రమిుంచి 
కొతతేకోట మాధవరావు అనే వ్యకితేకి దుంగ రిజిస్్రేషనులో చేయడుం జరిగుంది. ప్రకాశుం జిల్లో 
కలెక్టర్ వుంటనే స్పుందిుంచి, ప్రభ్తవా స్థల్న్ని అక్రముంగా ఆక్రమిుంచి అమిమెనట్వుంటి ప్రస్తేత 
పొననిల్రు ముండలుం జడి్పటిసి బెజవాడ వుంకటేశవారులో మరియు ప్రభ్తవా ఉపాధా్యయుడైన 
ముండవ వుంకటకృష్ణారావులపై వుంటనే క్రిమినల్ క్స్లు నమోదు చేసి అరెస్్ట చేయాలన్ 
జనస్న పార్్ట నుుండి డిమాుండ్ చేస్రు.

10వ రోజు ఉచిత త్రాగునీరు సరఫర్
శతఘ్ని న్్యస్: రాజోలు 
న్యోజకవర్గ జనస్న నాయకులు 
డా.రాపాక రమేష్ బాబు 
డీజల్ మరియు డ్రైవర్ జీతుం 
ధన సహయుంతో 10వ రోజు 
జనస్నపార్్ట చిరు పవన్ స్వా 
సమితి వాటర్ ట్్యుంకర్ దావారా 
గుంది రామాలయ ప్ుంతుంలో 
ప్రజలకు జనస్నపార్్ట ఆధవార్యుంలో 
ఉచిత త్రాగున్రు సరఫరా చేయడుం 
జరిగుందన్ రాజోలు జనస్న 
నాయకులు నామన నాగభూషణుం 
తెలిపారు.

కణుపూరు జనసైనికులను పర్మరి్శవంచిన 
గురుదత్

శతఘ్ని న్్యస్: రాజానగరుం 
న్యోజకవర్గుం, కోరుకొుండ 
ముండలుం, కణుపూరు 
గ్రామాన్కి చెుందిన జనస్న 
క్రియశీలక కార్యకరతేలు మడగల 
రాజు, తర్ వుంకట బులలోబా్యి, 
ల్వేటి స్బ్రహమెణ్యుం గత 
కొన్ని రోజుల క్రితుం కార్ 
ఆకిసిడుంట్ లో గాయాలుపాలైన 
వారి ప్రమరిశిుంచి మన్ధైర్యుం 
కలి్పుంచడమే కాకుుండా 
క్రియాశీలక సభ్యతవా భీమా 

రావడాన్కి సుంట్రల్ జనస్న ఆఫీస్ వారితో మాట్లోడిన రాజానగరుం న్యోజకవర్గుం 
జనస్న పార్్ట ఇుంచార్జ్ & ఐక్యరాజ్యసమితి అవారుడు గ్హీత మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్. ఈ 
కార్యక్రముం కోరుకొుండ ముండల జనస్న పార్్ట అధ్యక్షులు ముండపాక శ్రీను, కోరుకొుండ 
ముండల జనస్న పార్్ట కో-కన్వానర్ ముకకే రాుంబాబు, కోరుకొుండ ముండల జనస్న 
పార్్ట ప్రధాన కార్యదరిశి విరపురాజు పోసిబాబు, చరలోపలిలో రాముడు, బోడ రాజా, యు 
వీరబాబు, బోధ సతీష్, తర్ త్రిమూరుతేలు, తర్ గోపాలకృషణా, తర్ తాతరావు, నుందిగమ్ 
శేష్గరి, విలలోపు శివ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

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

అకాల వర్షాలతో పంట నషటేపోయిన రైతులను ఆదుకండి: ఎస్ వి బాబు
శతఘ్ని న్్యస్: పెడన: అకాల వరాషాలతో పుంట నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకోవాలన్ పెడన 
న్యోజకవర్గ జనస్న నాయకులు ఎస్ వి బాబు డిమాుండ్ చేస్రు. ఈ సుందర్ుంగా ఎస్ 
వి బాబు మాట్లోడుతూ.. పుంట చేతికొస్తేనని సమయుంలో కురిసిన అకాల వరాషాల వలలో 
కృష్ణాజిల్లో పెడన న్యోజకవర్గ రైతులు తీవ్రుంగా నష్టపోయారు. ఈ సుంవతసిరుం దాల్వా 
పుంట ల్కపోవడుం వలన రైతులు ఎకుకేవగా మినుములు, వేరుశనగ ఫైరులో వేశారు. 
అపరాల స్గులో అనేక ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కేన్ వ్యవస్యుం చేసిన తీరా పుంట 
చేతికొచే్చ సమయాన్కి వరషాుం పడటుం వలన కల్లోలలో ఉనని మినుములు తడిచిపోయాయి. 
పుంట పొల్లోలో న్రు న్లిచే అుంతగా వరషాుం పడటుం వలలో చేతికొచి్చన పుంట న్టిపాలైుంది. 
పెడన న్యోజకవర్గుం లోన్ గూడూరు, పెడన, బుంట్మిలిలో ముండల్లోలో ఎకుకేవ పుంట 
నష్టుం జరిగుంది. కృతితేవనుని ముండలుం లో క్వలుం ఒక 1700 ఎకరాలు మాత్మే అపరాల 
స్గు జరిగుంది.వ్యవస్య అధకారుల ప్థమిక అుంచనాల ప్రకారుం పెడన ముండలుంలో 
5000 ఎకరాల పుంట నష్టుం జరిగనట్్ట అుంచనా వేశారు. గూడూరు ముండలుం అధకారుల 
ప్థమిక అుంచనాల రానప్పటికీ రైతులు ఇచి్చన సమాచారుం ప్రకారుం 6000 ఎకరాల 
పైనే పుంట నష్టుం ఉుంట్ుంది. బుంట్మిలిలో ముండలుం 400 ఎకరాలు పుంట నష్టుం జరిగుందన్ 
అుంచనా. పుంట నష్టుం ఎకుకేవగా పొనల మీద ఉనని పొల్లోలో, కుప్పలు వేసిన పుంట వలలో 
రైతులు నష్టపోయారు.వ్యవస్య అధకారులు సమాచారుం ప్రకారుం స్్టుండిుంగ్ క్రాప్ కి 
మాత్మే పుంట నష్టుం వరితేస్తేుందన్ చెప్పడుం రైతులోలో ఆుందోళన కలిగస్తేుంది. వ్యవస్య 
ఉననితాధకారులు, ప్రభ్తవాము వుంటనే స్పుందిుంచి నష్టపోయిన రైతులను అన్ని విధాల 
ఆదుకోవాలన్ జనస్న పార్్ట డిమాుండ్ చేస్తేుందన్ ఎస్ వి బాబు అనానిరు.

తడిసిన ప్రతి వరి గివంజను ప్రభుత్వం కొనుగోలు 
చేయాల – అవంజూరు చక్రధర్

శతఘ్ని న్్యస్: జనస్న పార్్ట అధ్యక్షులు 
పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాలు మేరకు, జనస్న 
పార్్ట ఉమమెడి చితూతేరు జిల్లో కార్యదరిశి 
అుంజూరు చక్రధర్ సోమవారుం శ్రీకాళహసితే 
న్యోజకవర్గుం తొట్టుంబేడు ముండలుంలోన్ 
చేమూరు గ్రాముంలో అకాల వరషాుం వలలో 
నష్టపోయిన రైతుల కల్లోలోలోకి వళ్లో మొలకలు 
వచి్చన వరి ధాన్యమును పరిశీలిుంచి, 
రైతులను పరామరిశిుంచడుం జరిగుంది. 

తడిసిన ప్రతి గుంజను ప్రభ్తవాుం కొనుగోలు చేయాలన్ జనస్న పార్్ట తరపున డిమాుండ్ 
చేయడుం జరిగుంది. ఈ సదర్ుంగా అుంజూరు చక్రధర్ మాట్లోడుతూ.. అకాల వరాషాల 
కారణుంగా వడగుండలోతో రైతులు తీవ్రుంగా నష్టపోయారు. తొట్టుంబేడు ముండలుం, 
చేమూరు గ్రాముంలోన్ వరి రైతుల బాధలు నా దృషి్టకి వచా్చయి.. కల్లోల మీద పుంట న్ట 
మున్గపోవడుంతో రైతులు కన్నిరుమున్నిరు అవుతునానిరు. ఈదప ధర పెరుగుతుుందన్ 
ఆశపడడు రైతులకు ఆవేదనే మిగలిుంది… ప్థమిక అుంచనా మేరకు ఈ గ్రాముంలో 
80 ఎకరాల పుంట కల్లోలోలో మగు్గతుుంది. నల బలిలో రాజయ్య అనే రైతు 10 ఎకరాలు, 
పెళ్లోరు గరిబాబు 10 ఎకరాలు, పెల్లోరి రమణమమె 3 ఎకరాలు, గాలి చినని చెుంగయ్య 
2 ఎకరాలు, నల బలిలో రమణయ్య 4 ఎకరాలు, చేమూరు వుంకట స్బా్రెడిడు 10 
ఎకరాలు, కనపరితే స్బ్రాయుడు 4 ఎకరాలు, మరియు గ్రామస్్థలుంత వరి ధాన్యుంతో 
కళ్్ళలోలో లబోదిబోమన్ అుంట్నానిరు. అధకారులు వుంటనే మానవతా దృక్పథుంతో 
స్పుందిుంచి, తడిసిన ప్రతి గుంజను రైతులు నుుండి ప్రభ్తవాుం కొనుగోలు చేస్ విధుంగా 
చర్యలు తీస్కోవాలన్ జనస్న పార్్ట తరఫున డిమాుండ్ చేస్తేనానిను.. రైతులకు ఎపు్పడు 
జనస్న పార్్ట అుండగా ఉుంట్ుందన్ ఈ సుందర్ుంగా తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రముంలో 
రైతులు గాలి చినని చేుంగయ్య, నలబళ్లో రాజయ్య, పెళ్్ళరి గరిబాబు, నలబళ్్ళ రమణయ్య, 
చేమూరి వుంకట స్బా్రెడిడు, కనపరితే స్బ్రాయులు మరియు గ్రామస్్థలు పాల్్గనానిరు.

మోటూరి కనకదుర్గ వవంకటేశ్రర్వు 
దవంపత్లచే మజిజీగ చలవవంద్వం

శతఘ్ని న్్యస్: డాక్టర్ బి.ఆర్ అుంబేదకేర్ కోనసీమ జిల్లో కలెక్టరేట్ వద్ద ప్రతి సుంవతసిరుం 
వేసవికాలుంలో డాక్టర్ బి.ఆర్ అుంబేదకేర్ కోనసీమ జిల్లో కలెక్టరేట్లో ఈ రోజు రెుండో 
వారుం చిుందాడగరువు ఎుంపటిసి మోటూరి కనకదుర్గ వుంకటేశవారరావు దుంపతులచే 
స్పుందన కార్యక్రముంలో పాల్్గనే వారుందరికీ 800 ముందికి మజిజ్గ చలివేుంద్రుం ఏర్పట్ 
చేశారు.

రోడ్డును ఏర్్ట చేయాలని జనసేన డిమవండ్
శతఘ్ని న్్యస్:  ఆతమెకూరు న్యోజకవర్గుం, అనుంత స్గరుం ముండలుం, 
ముంచాల పలిలో నుుండి పడమటి కుంభుం పాడు ఇస్క ర్చ్ వరకు రోడుడు చాల్ 
దారుణుంగా ఉుందన్ జనస్న పార్్ట ముండల అధ్యక్షులు షేక్ మహబూబ్ 
మస్తేన్ మాట్లోడుతూ వైసిప ప్రభ్తవాుం అధకారుంలోకి వచి్చ నాలుగు 
సుంవతసిరాలు పూరతేయినా ఇప్పటివరకు రోడలోను పటి్టుంచుకోవడుం చాల్ 
దురదృష్టకరుం. రోడులో ప్రమాదాలు జరగకుుండా అరికట్టడాన్కి స్్థన్క 
ఉుండే నాయకులు, స్్థన్క అధకారులు తక్షణమే చర్యలు తీస్కోవాలి 
రహదారి భద్రత చర్యలపై దృషి్ట పెట్్టలి. అదేవిధుంగా రాష్ట్ర రోడుడు భవనాలు 
శాఖ ముంత్రి దాడిశెటి్ట రాజా మరియు స్్థన్క ఎమ్మెల్్య మేకపాటి విక్రమ్ 
రెడిడు వుంటనే స్పుందిుంచి ఆతమెకూరు న్యోజకవర్గుం నుుండి సోమశిల వళ్్ళ 

ప్రధాన రహదారి ముంచాలపలిలో గ్రాముం నుుండి పడమటి కుంభుంపాడు ఇస్క ర్చ్ వరకు రోడుడును 
ఏరా్పట్ చేయాలన్ జనస్న పార్్ట తరపున డిమాుండ్ చేస్తేనానిరు. ఈ కార్యక్రముంలో ముండల 
ప్రధాన కార్యదరిశి కాకి జాషువా, ముండల కార్యదరిశి చిననియ్య పాల్్గనానిరు.

ఎమ్మల్సీ ఎనినికలో్ల దవంగ ఓట్ల వసేవారిపైన స్మోటోగా 
కేస్ నమోదు చేయాల: ఆదాడ మోహనర్వు

శతఘ్ని న్్యస్: 
విజయనగరుం, ఎమ్మెలీసి 
ఎన్నికలోలో దుంగ ఓట్లో 
వేస్ వారిపైన, వారికి 
సహకరిుంచిన సుంబుంధత 
అధకారులు,వ్యకుతేలపైన 
మీడియాలోలో వచి్చన 
వారాతే కథనాల ప్రకారుం 
తగు విచారణ జరిప, 
వారిపై స్మోట్గా క్స్ 
నమోదు చేసి చట్టపరమైన 
చర్యలు తీస్కోవాలన్ 
జనస్న పార్్ట నాయకులు 
ఆదాడ మోహనరావు 
డిమాుండ్ చేశారు. దీన్పై 

సోమవారుం ఉదయుం రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధానాధకారికి కలక్టర్ గ్రీవన్సి లో విజయనగరుం 
జిల్లో కలెక్టర్ ఎ.స్ర్యకుమారికి వినతి పత్రాన్ని అుందజేశారు. ఈ సుందర్ుంగా 
ఆయన మాట్లోడుతూ రాష్ట్ర ఎన్నికల కమీషన్ ఎమ్మెలీసి ఎన్నికలను దృషి్టలో పెట్్టకొన్ 
వివిధ రాజకీయ పార్్టలతో సమీక్షలు న్రవాహుంచి, పట్టభద్రులకు ఓట్లో నమోదు 
చేస్కోవాలిసిుందిగా పలుపున్చి్చ, తీరా పట్టభద్రుల ఎన్నికల రోజు రాజా్యుంగాన్కి 
విరుద్ుంగా ఐదో తరగతి, ఏడో తరగతి చదివిన వారికి సైతుం డిగ్రీ దుంగ పట్్టలను 
సృషి్టుంచి, కష్టపడి డిగ్రీ చదువుకునని విదా్యరు్ల మన్భావాలు ద్బ్తినేల్చేసి, 
రాజా్యుంగాన్ని కాలరాస్ విధుంగా చేసిన వారిపై వివిధ మాధ్యమాలలో వచి్చన కథనాలను 
ఆధారుంగా చేస్కున్ దుంగ ఓట్లో వేస్ వారిపైన వారికి సహకరిుంచిన అుందరికీ స్మోట్ 
క్స్గా పరిగణిుంచి, వారిపై క్స్లు నమోదు చేసి చట్టపరమైన తీస్కోవాలన్ కోరారు. 
ఈ విషయమై జిల్లో కలెక్టర్ కు వినతి పత్రాన్ని ఇచా్చమన్, దాన్కి కలక్టర్ స్నుకూలుంగా 
స్పుందిుంచారన్ తెలిపారు. వినతిపత్రాన్ని ఇచి్చన వారిలో పార్్ట నాయకులు దుంతుల్రి 
రామచుంద్ర రాజు, తా్యడ రామకృష్ణారావు(బాలు) పాల్్గనానిరు.
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నషటేపోయిన పంటకి నషటేపరిహారానిని అందంచాలని జనస్న డమండ్
శతఘ్ని న్్యస్: సరేవాపలిలో న్యోజకవర్గుంలోన్ పుంట పొల్లను సోమవారుం సరేవాపలిలో న్యోజకవర్గ జనస్న పార్్ట 
నాయకులు బొబే్పలిలో స్రేష్ నాయుడు పరిశీలిుంచడుం జరిగుంది. ఈ సుందర్ుంగా బొబే్పలిలో స్రేష్ నాయుడు 
మాట్లోడుతూ అకాల వరాషాల కారణుంగా కోతకు వచి్చనట్వుంటి వరి పుంట న్ట మునగడుం కొుంతముంది కోసిగట్్టకు 
తెచు్చకుననిది వరాషాన్కి తడిసిపోవడుం జరిగుంది. అకాల వరషాుం కారణుంగా రైతులు ఎుంతో నష్టపోయినట్వుంటి 
పరిసి్థతులు మనుం గమన్ుంచవచు్చ. ఈ పుంట నష్టపోయిన రైతులకు కావచు్చ, తడిచిన ధానా్యన్ని కావచు్చ ప్రభ్తవాుం 
వుంటనే కొనుగోలు చేయాలి. అదేవిధుంగా వాళలోకి నష్టపోయిన పుంటకి ఎుంతో కొుంత నష్టపరిహారాన్ని అుందిుంచాలన్ 
చెప్ప జనస్న పార్్ట నుుంచి డిమాుండ్ చేస్తేనానిుం. అదేవిధుంగా రైతులకి జనస్న పార్్ట ఎపు్పడూ అుండగా ఉుంట్ుంది. 
ఏదైతే రాష్ట్ర వ్యవస్య శాఖ ముంత్రి గోవర్న్ రెడిడు రైతులన్ ఆదుకోుండి ఎుంత పుంట నష్టపోయిుందో ఆ నష్టపోయిన 
పుంటకి తగన పరిహారాన్ని అుందిుంచుండి అుంతేగాన్ కాలయాపన చేయొదు్ద రైతులను ఇబ్ుంది పెట్్టదు్ద రైతే 
రాష్్రేన్కి దేశాన్కి వనునిముక కాబటి్ట వుంటనే తవారితగతిన వాళలోకి పరిహారుం అుందిుంచాలన్ చెప్ప జనస్న పార్్ట 
డిమాుండ్ చేస్తేనానిుం. ఈ కార్యక్రముంలో స్్థన్క నాయకులు పన్శెటి్ట మలిలోకారుజ్న్, ఖ్జా, ముతుతేకూరు ముండల 
సీన్యర్ నాయకులు షేక్ రహీుం, చినని, శ్రీహరి, రహమాన్, కార్తేక్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

నెల్్లరులో జనవంకోసవం జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: నల్లోరు నగరుంలోన్ 5 వ డివిజన్ సత్యనారాయణపురుంతో పాట్ పలు ప్ుంతాలోలో 
జనస్న జిల్లో అధ్యక్షుడు చెనానిరెడిడు మనుక్రాుంత్, నగర అధ్యక్షుడు స్జయ్ బాబు తదితరులు జనుంకోసుం 
జనస్న కార్యక్రమాన్ని సోమవారుం న్రవాహుంచారు. ఈ సుందర్ుంగా ప్రతి ఇుంటికి వళ్లో వారి సమస్యలను 
అడిగ తెలుస్కునానిరు. జనస్న లక్షా్యలను వారికి వివరిుంచారు. రాబోయే ఎన్నికలోలో జనస్నకు 
మద్దతుగా న్లవాలన్ పవన్ కళ్్యణ్ ముఖ్యముంత్రి చేస్కోవాలన్ విజ్ఞపతే చేశారు. స్్థన్కుంగా ఉనని 
సమస్యలపై జనస్న తరఫున పోరాటుం చేస్తేమన్ ఈ సుందర్ుంగా హామీ ఇచా్చరు. ఈ కార్యక్రముంలో 
స్్థన్క జనస్న ఇనా్చరిజ్ రేవుంత్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

త్వరితగతిన మరమ్మత్తులు చేపట్టీ లని జనసేన డిమండ్
శతఘ్ని న్్యస్: గుడివాడ, సోమవారుం జరిగన స్పుందన కార్యక్రముంలో మాకూరాడగ్రాముం, చిుంతలగుుంట గ్రామాల ప్రధాన రహదారి 
రోడలోదుసి్థతిపై ఆరిడుఓకి, అల్గే సదరు ఆర్ అుండ్ బి శాఖ వారికి కూడా తవారితగతిన మరమమెతుతేలు చేపట్్టలన్ జనస్న పార్్ట తరపున మరియు 
స్్థన్కుల తరఫున ముండల ఉపాధ్యక్షులు ఆకుల మోహన్ సమక్షుంలో వినతి పత్రాలు అుందజేయడుం జరిగుంది.
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