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తెలుగు కుటుంబాలు 
శోభాయమానుం కావాలి
ఉగాది మన తెలుగువారికి ప్రీతిపాత్రమైన పండుగ. వసంతం అడుగుపెడుతూనే ఉగాదిని కుడా 
మోసుకురావడం విశిష్టదాయకం. ఉగాదితోనే మనకు కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభమవుతంది. అందుకే 
ఉగాది మన తెలుగువారికి తొలి పండుగ అయంది. సంక్ంతినాటికి పంట చేతికి వస్్త.. ఉగాదితో 
వ్యవసాయ పనులు ప్రారంభం అవుతాయ. మన పండుగలన్నీ ప్రకృతితో పెనవేసుకుననీవే కావడం వల్ల 
అవి అంత శోభాయమానంగా వెలి్లవిరుసా్తయ. శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం నిష్క్రమిస్్త శ్రీ శోభకృత్ 
ప్రవేశిసు్తననీ ఈ శుభ ఘడియలలో తెలుగువారందరికీ నా పక్షాన, జనస్న శ్రేణుల పక్షాన ఉగాది 
శుభాకాంక్షలు. రైతలు, కారిమికులు, వా్యపార వాణిజ్యవేత్తలు, విదా్యరుథులు, ఉపాధ్్యయులు, ఉద్్యగులు.. 
నా సోదర సోదరీమణులందరి జీవితాలు శోభాయమానం కావాలని ఆకాంక్షిసు్తనానీను. వారికి ఆరోగ్యం-
ఆనందంతోపాటు సిరిసంపదలను ఆ భగవంతడు ప్రసాదించాలని మనస్ఫూరి్తగా కోరుకుంటునానీను.

పండగలు వస్తు న్నాయి... వెళ్తు న్నాయి...
 పేదలకు మాత్ం ఇళ్ళు ఇవ్వడం లేదు

అదిగో పండగ... ఇదిగో సంతిలు్ల అంటూ వైసీపీ పాలకులు ప్రతి పండగకీ ప్రజలను మోసం చేస్్తనే వచాచారు. సంక్ంతికి ఇళ్్ల 
ఇసా్తం అనానీరు. ఆ ముహూర్తం వెళ్ళిపోయంది. ఫిబ్రవరికి సిద్ం అని ఊరించి ఉగాది అనానీరు. తెలుగు వారి కొత్త సంవత్సరాది 
అయన ఉగాది వచిచాంది. ఇప్పటికీ పేదలకు సంతింటి కల తీరలేదు. ఉగాదికి రాష్టంలో 5 లక్షల కుటుంబాల సంతింటి కల 
నెరవేరిచా, గృహ ప్రవేశాలు చేయసా్తమని వైసీపీ పాలకులు చెపా్పరు. ఉగాది వచేచాసినా రాష్టంలో గృహ ప్రవేశాల జాడే లేదు.
17 వేల జగనననీ కాలన్లో్ల 28 లక్షల ఇళ్లను కట్టబోతనానీమంటూ పేదల కళ్లకు గంతలు కట్్టరు. చివరికి రాష్టవా్యప్తంగా 21 లక్షల 
ఇళ్లను నిరిమిసు్తనానీమని లెక్క తేల్చారు. జూన్, 2022 నాటికే 18 లక్షల ఇళ్ల నిరామిణం పూరి్త చేసా్తమని మాటలు చెపా్పరు. 2023 
నాటికి మరో 10 లక్షల ఇళ్లను పూరి్త చేసా్తమని ప్రభుత్వ పెద్దలు హామీలు గుప్పంచారు. అయతే ఇప్పటి వరకు వైసీపీ పాలకులు 
కేవలం 4.4 లక్షల ఇళ్లను మాత్రమే పూరి్త చేశారు. 2022లో దసరా, దీపావళ్, క్రిసమిస్.. ఇల్ ముహూరా్తలు మారిచానా ఇళ్ల తాళాలు 
మాత్రం లబ్్దారులకు అందలేదు. గృహ ప్రవేశాలు సంక్ంతి అని మాట మారిచానా.. ఇప్్పడు ఉగాది వచిచానా ఇళ్ల నిరామిణంలో 
మాత్రం ముందడుగుపడలేదు.
ఇంటి సథుల్ల కొనుగోలులో భారీ అవిన్తి జరిగందని జనస్న మొదటి నుంచి చెబుతోంది. కొండలు, గుట్టలో్ల సథుల్లు కొని, వైసీపీ 
నాయకులు భారీ ధరకు ప్రభుత్వం నుంచి పరిహారం పందారు. ప్రజా ధనానినీ జేబులో వేసుకునానీరు. దీని కోసం మాత్రమే జగనననీ 
ఇళ్్ల కార్యక్రమం ఉపయోగపడింది తప్పతే... పేదలకు ఏ మాత్రం ప్రయోజనం కలిగంచలేకపోయంది. పేదల ఇళ్ల కోసం రూ.42,973 
కోట్ల ప్రజా ధనానినీ ఖరుచా చేశామని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. ఆ ఖరుచాల మీద శ్్వత పత్రం విడుదల చేయాలి.

జనసేనాని బాటలో అడుగులు వేస్తూ ...
* శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ గారితో వివిధ వరాగాల ప్రతినిధులు సమావేశం
ఒకరు హైదరాబాద్ లో ఐటీ ఉద్్యగ... మరొకరు విజయవాడలో వడ్ంగ పనులు చేసుకొనే 
యువకుడు... ఇంకొకరు ఉత్తరాంధ్రలో చిననీపాటి కాంట్రాకు్టలు చేస్ వా్యపారి... - ఇల్ భిననీ 
వరాగాలవారిని ఒక చోటుకు చేరిచాంది జనస్న పారీ్ట భావజాలం. జనస్న అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళా్యణ్ గారి అడుగుజాడలను అనుసరించే వీరు ఉగాది పర్వదినం నేపథ్యంలో తమ అభిమాన 
నాయకుణిణి మరా్యదపూర్వకంగా హైదరాబాద్ లో కలిశారు. భిననీ నేపథ్్యలు, వివిధ ప్రాంతాల 
నుంచి వచిచాన వీరితోపాటు పారీ్ట నాయకులు శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ గారిని కలిశారు.
విజయవాడ, వెంకటగరి, కల్వకురి్త, గంగాధర నెల్్లరు ప్రాంతాలకు చెందిన చేతి 
వృత్తలవారు, స్వయం ఉపాధి పందుతననీ వారు శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ గారితో భేటీ అయా్యరు. 
విజయవాడ పశిచామ నియోజకవరాగానికి చెందిన వడ్ంగ శ్రీ కూరామిరావు రాష్ట భవిష్యత్త కోసం 
అంటూ జనస్న పారీ్టకి తన వంతగా విరాళం అందజేశారు. ఆయనకు పారీ్ట పట్ల ఉననీ 
నిబద్తకు శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ గారు చలించిపోయారు. శ్రీ కూరామిరావును ఆపా్యయంగా దగగారకు 
తీసుకునానీరు. వివిధ చేతి వృత్తలో్ల ఉననీవారు తమ వృతి్త జీవితంలోని సాదకబాధకాలను 
తెలిపారు. యువత తమ ఆలోచనలను, తమ ప్రాంత సమస్యలను శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ గారితో 
పంచుకునానీరు. అనంతరం పారీ్టకి తమ మద్దతగా విరాళాలు అందజేశారు. తిరుపతి, 

విజయనగరం, విశాఖపటనీం, గుంటూరు తదితర 
జిల్్లలకు చెందిన పారీ్ట నాయకులు తమ వంత 
విరాళాలను శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ గారికి అందజేశారు. 
ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ గారు అందరికి 
శోభకృత్ నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు 
తెలియజేశారు. నూతన సంవత్సరం అందరికి మంచి 
జరగాలని ఆకాంక్షించారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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జనసేనకు అధికారం ఇసేతే సమస్యలు 
పరిష్కారం.. రాటాల రామయ్య

శతఘ్నీ నూ్యస్: ఒంటిమిట్ట: జనస్న అధినేత 
పవన్ కళా్యణ్ ని ముఖ్యమంత్రి చేయాలననీ 
దృఢ సంకల్పంతో ప్రజల ఆశీరా్వదంతో 
కొనసాగుతననీ పవనననీ ప్రజా బాట కార్యక్రమం 
మంగళవారం 71వ రోజుకు చేరుకుంది. 
రాజంపేట అసంబ్్ల జనస్న పారీ్ట ఇనాచారిజి 
మలిశెటి్ట వెంకటరమణ ఆదేశాల మేరకు పవనననీ 
ప్రజా బాట కార్యక్రమంలో భాగంగా ఒంటిమిట్ట 
మండల పరిధిలోని మండపంపలి్ల పంచాయతీ, 
మారయ్య గారి పలె్లలో పర్యటించి, అక్కడి ప్రజల 
సమస్యలను అడిగ తెలుసుకొని జనస్న పారీ్ట 
రూపందించిన మేనిఫెసో్ట కరపత్రాలను ప్రజలకు 
అందించారు. జనస్న పారీ్ట తరఫున తన వంత 

కృషి చేసా్తనని ఈసందర్ంగా.. జనస్న రాష్ట చేనేత వికాస కార్యదరిశి రాట్ల రామయ్య 
భరోసా ఇవ్వడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా రామయ్య మాట్్లడుతూ.. రాబోయే 2024 
ఎనినీకలో్ల ప్రజలందరూ జనస్నను ఆదరించి ఒక్కసారి జనస్నకు అధికారం ఇస్్త పేద బడుగు 
బలహీన వరాగాల సమస్యలు పరిష్్కరం అవుతాయనానీరు. ప్రజలందరూ జనస్న పారీ్టకి ఓటు 
వేసి పవన్ కళా్యణ్ ని ముఖ్యమంత్రి చేయాలని ఈ సందర్ంగా రాట్ల రామయ్య కోరారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనస్న వీరమహిళలు, తదితరులు పాల్గానానీరు.

పెద్దబిడ్డ రేషన్ డిపో డీలర్ ను తొలగంచండి: 
జనసేన వినతి పత్ం

శతఘ్నీ నూ్యస్:  అనంతగరి: 
రేషన్ ఇవ్వని పెద్దబ్డ్డ డిపో 
డీలర్ ను తోలగంచాలని 
జనస్న మురళ్ మరియు 
అనంతగరి ఎంపీపీ పెద్దబ్డ్డ 
పంచాయతీ సర్పంచ్ 
లిఖితపూర్వకంగా తాసిల్్దర్ 
కు ఫిరా్యదు చేసారు. ఈ 

సందర్ంగా అనంతగరి మండల జనస్న నాయకులు జనస్న మురళ్ మాట్్లడుతూ 
గత రండు నెలల నుండి ప్రజలకు బ్య్యం ఇవ్వటం లేదు, ఆదివాసి బ్డ్డలకు రేషన్ 
ఇవ్వకపోతే తిండి ఎక్కడ దొరుకుతంది, కావున అధికారులు స్పందించి రేషన్ డీలర్ 
ని తొలగంచి మరొక్క డీలర్ ని నియమించాలని గ్రామసు్తలు మరియు జనస్న మురళ్ 
అల్గే రేషన్ డీలర్ పనితీరుపై రోజురోజుకు వ్యతిరేకత పెరుగుతూ వసో్తందని మురళ్ 
అనానీరు. దీనికి కారణాలు కూడా లేకపోలేదు ఏజెన్్స ప్రాంతంలో నిరుపేద గరిజనుల 
జనాభా ఎకు్కవగా ఉంది, అయతే రేషన్ డీలర్ తప్్పడు నిరణియాలు గరిజన పేద ప్రజలకు 
శకునిగా మారుతనానీయ. రేషన్ సరుకులతో నెలంతా కడుప్ నింప్కునే గరిజన పేద 
ప్రజలు, గత రండు నెలలుగా రేషన్ కోసం ఎదురు చూస్్త ఉననీ కుటుంబాలకు రేషన్ 
ఇవ్వక, వారికి తీవ్ర అనా్యయానికి గురిచేశారు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం కళ్్ల తెరచి మన్యం 
ప్రాంతంలో ఉననీ గరిజనులకు నా్యయం చేయాలని ఆయన కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనస్న పారీ్ట మండల నాయకులు, గ్రామసు్తలు, తదితరులు పాల్గానానీరు.

ఇచ్చాపురుం జనసేన ఆధ్వర్ుంలో 
మెగా వైద్శిబిరుం

శతఘ్నీ నూ్యస్: ఇచాచాప్రం: జనస్న అధినేత శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ పలుప్మేరకు కవిటి 
మండలంలోని మెలియాప్టు్టగ, డంకప్టు్టగ గ్రామంలో జనస్న రాష్ట మత్స్యకార వికాస 
విభాగ కార్యదరిశి నాగుల హరి బెహరా ఆధ్వర్యంలో మెడికవర్ హాసి్పటల్్స సౌజన్యంతో 
ఉచిత మెగా వైద్య శిబ్రం నిర్వహించడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమానినీ ముఖ్యఅతిథిగా 
విచేచాసిన ఇచాచాప్రం జనస్న పారీ్ట ఇంచార్జి దాసరి రాజు చేతల మీదగా ప్రారంభించారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో జనస్న రాష్ట జాయంట్ సక్రెటరీ బైపలి్ల ఈశ్వరరావు మరియు కంచిలి 
జడీ్పటీసీ అభ్యరిథు శారదాఈశ్వరరావు, ఐటీ వింగ్ కో ఆరి్డనేటర్ కాళళి దాలయ్య, జనస్న 
నాయకులు మనమిధ రావు, లోళళి రాజేష్, ఇచాచాప్రం ముని్సపాలిటీ 10వ వార్్డ ఇంచార్జి రోకళళి 
భాస్కర్, కుసుంప్రం సర్పంచ్ అభ్యరిథు సురేష్, రాజశ్ఖర్, బడే రాజు, శివ బెహారా, మోహన్, 
గ్రామసు్తలు, పెద్దలు పాల్గానానీరు. ఈ ఉచిత మెగా వైద్య శిబ్రంనందు కిడీనీ సమస్యలు, గుండెకు 
సంబంధించిన సమస్యలు, కీళ్ల నొప్్పలు మరియు అనినీ సాధ్రణ వా్యధులకు అనుభవజుఞులైన 
వైద్య బృందంతో పరీక్షించి, అవసరమైన వారికి ఉచితంగా మందులు పంపణీ చేశారు. ఈ ఉచిత 
వైద్య శిబ్రంలో సుమారుగా 300 మందికి పైగా పరీక్షలు చేసి, మందులు పంపణీ చేశారు. 
మారుమూల ప్రాంతమైన మెలియాప్టు్టగ గ్రామంలో ఇంతటి మంచి కార్యక్రమానినీ చేపటి్టన 
నిరా్వహకులకు, జనస్న పారీ్ట నాయకులకు ఆ ఊరు గ్రామసు్తలు కృతజఞుతలు తెలిపారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో మెలియాప్టు్టగ జనసైనికులు శ్రీను, శంకర్, మోహన్, కోదండ, ఆనంద్, వాసు, 
ధనుంజయ, బొనమాలి, కఘుపతి, హరీష్, గౌతమ్, తిరుపతి, రాము, భాస్కర్, దివాకర్, ఈశ్వర్ 
రావు తలగాన, జైకృషణి, చుడామణి తదితర జనసైనికులు పాల్గానానీరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

తక్షణమే రైతులకు నష్టపరిహారాన్ని 
అందంచాలి

శతఘ్నీ నూ్యస్: గుంటూరు, జనస్న పారీ్ట గుంటూరు జిల్్ల 
కారా్యలయంలో జిల్్ల అధ్యక్షులు గాదె వెంకటేశ్వరరావు, రాష్ట కార్యదరిశి 
నాయబ్ కమాల్ మరియు జిల్్ల నాయకులు మీడియా సమమావేశం 
నిర్వహించడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా గాదె వెంకటేశ్వరరావు 
మాట్్లడుతూ… ఆంధ్రరాష్టం అకాల వరాషాల వాళళి రైతలు ఎంత 
ఇబ్ంది పడుతనానీరో మీడియా అల్గే ప్రజలందరూ చూసు్తనానీరు 
ఒక్క ప్రభుత్వం తప్ప గతంలో అనావృషి్ట ఇప్్పడు అతివృషి్ట. ఈ అతి 
వృషి్టని కూడా తన గొప్ప ల్గా చెప్్పకుంటునానీరు. ఈ ముఖ్యమంత్రి 

గదె్దనెకా్కక నాలుగు సీజను్ల వచాచాయ. ఏ సీజన్్లనూ పండించిన పంట ఇంటికి వచిచాన దాఖల్లు లేవు. తానూ రైతల ముఖ్యమంత్రినని, తన తండ్రి రైతల కోసమే ప్ట్టదననీటు్ట 
ప్రకటనలు ఇచుచాకునే ముఖ్యమంత్రి ఒక్క సీజన్్లనైనా రైతలను ఆదుకునానీరని జనస్న పారీ్ట నుంచి ప్రశినీసు్తనానీము. ఆరా్టంగా రైతలకి ఇసు్తనానీమని చెప్్పకునే 13,500 రైత 
భరోసాలో 6000 కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇసు్తంటే ఈయన మిగతా సముమి అది కూడా విడతల వారీగా ఇసు్తనానీరు. ప్రకటనల పేరు కోసం నాశనం చేసు్తననీ ప్రజా సముమిని కన్సం 
రైతలకి ఇచిచానా వారు బాగుపడేవారు. గత ప్రభుతా్వలు రైతలకి వ్యవసాయ పరికరాలు, పనిముటు్ల ఇచేచావి. అకాల వరాషాల నుండి పంటని కాపాడుకునేనేందుకు పట్్టలు కూడా 
ప్రభుతా్వలు అందించేవి. జగన్ రడి్డ ముఖ్యమంత్రి అయ్య ఆ సబ్్సడీలు అనినీ ఎతే్తసారు. జనస్న అధినేత పవన్ కళా్యణ్ ఆదేశాల మేరకు మేము రైతలను పరామరిశించేందుకు వెళ్ళినప్్పడు 
రైతలు మాతో చెప్పన మాట “గత ప్రభుతా్వల హయాంలో ఇచిచానటు్టగా ఇప్్పడు కూడా మాకు పట్్టలు ఇచిచా ఉంటే మేము పంట రక్షించుకునే పరిసిథుతి ఉండేది. రైతలకి తకు్కవగా 
నష్టపోయేవారు” అని. రైతల ప్రభుత్వం అని గొప్పలు చెప్్పకునే ముఖ్యమంత్రి చేసింది ఏంటయా్య అంటే రైతలకి నిజంగా ఉపయోగపడే సబ్్సడీలన్నీ ఎతే్తసారు. రైత భరోసా కేంద్రాలు 
అని ఒక పేరు పెటి్ట వాళళి నాయకుల ఇళ్లలో్ల ఆ కేంద్రాలను ఏరా్పటు చేయంచి రంగులని, అదె్దలని ఆరీ్కేల వల్ల వైసీపీ నాయకుల్ ల్భపడా్డరు గాని రైత ల్భపడలేదు. విత్తనాలు 
అందవు, ఫెరి్టలైజర్ లు దొరకవు, అయనా కూడా అపో్పసపో్ప చేసి రైత పంట పండిస్్త దానికి గటు్టబాటు ధర ఉండదు. రైతల కోసం సభ పెటి్ట పవన్ కళా్యణ్ ని తిట్టడమే తప్పంచి 
రైతలకి నా్యయం చేసిన పాపాన పోలేదు. అధికారులు ఏం చేసు్తనానీరో తేలేదు. వ్యవసాయ శాఖా మంత్రి తనపై ఉననీ కేసుల గురించి కోరు్టల చుటూ్ట తిరగడమే తప్పంచి ఏ రోజు 
రైతలను ఏ విధంగా ఆదుకుందాం అని కన్సం సమీక్ష చేసిన పాపాన పోలేదు. అధికారులు సైతం రైతలకి సీజన్ కి తగగాటు్ట వేయాలి్సన పంటల విషయంలో గాని, వాడవలసిన 
ఫెరి్టలైజర్ల విషయంలో గాని రైతలకి భరోసానిచిచాన దాఖల్లు లేవు. కన్సం అసంబ్్ల సషన్్స లోనైనా వీటి మీద సమీక్ష చేసా్తరా అని చుస్్త అసంబ్్లలో తనునీకుంటునానీరు. రైతల 
సమస్య పోయ వాళళి సమస్య పెరిగపోయంది. ఏ రోజునైనా నిరుద్్యగుల సమస్య మీదనైనా, రైతల సమస్యల మీదనైనా చేరచాలు పెటి్టన పరిసిథుతి లేదు. సషన్ ప్రారంభమవ్వడం మొదలు 
సా్కముల మీద దూషించుకోవడాలు తప్పతే ప్రజా ప్రయోజనాల గురించి చరచాలు జరిగే పరిసిథుతి లేదు. నిననీ అసంబ్్ల సమావేశాలో్ల సి్కల్ డెవలపెమింట్ అని చరచా మొదలెట్్టరు అది ఏటో 
పోయంద్ తేలేలు్ద. ఈ ముఖ్యమంత్రి విమరిశించేందుకే తప్పంచి నిరూపంచమంటే ఆ పని మాత్రం చెయ్యదు. సీఎం కురీచా ఎకి్కంది మొదలు కూలిచావేతలతో మొదలెట్్టడు ప్రతీదీ సా్కం 
అనానీడు, కూలేచాశాడు. కాన్ నిరూపంచడాలు గాని, సంబంధిత అధికారులపైనా గాని, వ్యకు్తలపైనా గాని చెర్యలు తీసుకుననీ పరిసిథుతి లేదు. రైతల తరప్న జనస్న పారీ్ట వైసీపీని జగన్ 
రడి్డని డిమాండ్ చేసు్తనానీం. తక్షణమే రైతలకు నష్టపరిహారానినీ అందించాలి. లేనియెడల రైతల పక్షాన పోరాట్లకు దిగుతాం. రైతల పక్షాన నిరాహార దీక్షలను రాష్ట వా్యప్తంగా చేసి 
తీరుతామని ముఖ్యమంత్రిని హెచచారిసు్తనానీము. అని అనానీరు. ఈ సమావేశంలో పాల్గాననీ జిల్్ల ఉపాధ్యక్షులు అడపా మాణికా్యలరావు, ప్రధ్న కార్యదరిశి నారుదాసు రామచంద్ర ప్రసాద్, 
జిల్్ల కార్యదరిశి చట్్టల త్రినాథ్, కారొ్పరేటరు్ల యర్ంశెటి్ట పదమి, దాసరి లక్ష్మీ దురగా, మధుల్ల్, నెల్్లరు రాజేష్, తన్నీరు గంగరాజు, సాయ, రవి తదితరులు పాల్గానానీరు.

సామాజిక చైతన్య యాత్రలో పాల్గొ న్న ముత్తా శశిధర్
శతఘ్నీ నూ్యస్: కాకినాడ సిటిలోని ఫ్రేజరుపేట ప్రాంతంలో పవన్ కళా్యణ్ ఆలోచనా స్ఫూరి్తతో 
సామాజిక చైతన్య యాత్ర కార్యక్రమం సాయంత్రం 5.30 గంటలకు జనస్న పారీ్ట జిల్్ల 
ప్రధ్న కార్యదరిశి తల్టం సత్య నేతృత్వంలో చీకట్ల వాసు, సాధనాల గంగాధర్ మరియు 
సిటి సహాయ కార్యదరిశి శ్రీమతి మిరియాల హైమావతిల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో జరిగంది. 
ఈ సందర్ంగా జనస్న పారీ్ట జిల్్ల ప్రధ్న కార్యదరిశి తల్టం సత్య మాట్్లడుతూ తమ 
నాయకుడు పవన్ కళా్యణ్ మనుషులంతా సమానం అని నముమితారన్, పేదలు సమాజంలో 
అభివృది్ చేందాలని తపసు్తనానీరనానీరు. బడుగు బలహీన వరాగాలు విద్య, వా్యపారాలలో 
అభివృది్ పధంలో నిలవాలని కోరుకుంటునానీరని ప్రజలకు వివరించారు. ఈ వై.సి.ప ప్రభుత్వ 
హయాములో బలహీన వరాగాల వారు ఆరి్కంగా బలపడితే తమ ఆటలు సాగవని అణగదొకే్క 

ధోరణి అవలంబ్సో్తందని దునుమాడారు. ప్రజలు ఈవిషయానినీ గమనించవలసినదిగా కోరారు. ప్రజలతో మాట్్లడుతూ ఈ ప్రజా వ్యతిరేక విధ్నాలని వివరించి చైతన్యం తీసుకురావాలని 
ఈ సామాజిక చైతన్య యాత్ర జనస్న పారీ్ట చేపటి్టందనానీరు. ఈ సామాజిక చైతన్య యాత్రలో కాకినాడ సిటి జనస్న పారీ్ట ఇంచార్జి & ప.ఏ.సి సభు్యలు ముతా్త శశిధర్ పాల్గాని పారీ్ట 
శ్రేణులని అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాకినాడ సిటి జనస్న పారీ్ట అధ్యక్షులు సంగశెటి్ట అశోక్, ఫణీంద్ర, బలసాడి శ్రీను, ఎస్బు, మండపాక దురాగాప్రసాద్, వీరమహిళలు 
పావని, మాలతి, జమున, మాధవి మరియు జనసైనికులు తదితరులు పాల్గానానీరు.

రైతులను ప్రభుత్వం తక్షణమే ఆదుకోవాలి: టి.సి.వరుణ్
శతఘ్నీ నూ్యస్:  శింగనమల నియోజకవరగాం, నార్పల మండలంలోని నాయనపలి్ల, వెంకంపలి్ల తదితర గ్రామాలో్ల భారీగా కురిసిన వడగండ్ల వరాషాల వలన అరటి, చీని, మొక్కజొననీ, 
టమోట, వ్యవసాయ పాడే రైతలను ఆదుకోవాలని. జనస్న పారీ్ట అనంతప్రం జిల్్ల అధ్యక్షులు టి.సి.వరుణ్ డిమాండ్ చేశారు. అనంతరం మంగళవారం అరటి, మొక్కజొననీ, చీని 
పంటలను పరిశీలించారు. ఈ సందర్ంగా జనస్న పారీ్ట అనంతప్రం జిల్్ల అధ్యక్షులు టి.సి.వరుణ్ మీడియా వారితో మాట్్లడుతూ ఎననీడూ లేని విధంగా వడగండ్ల వరాషానికి పూరి్తగా 
అరటి, చీని, మొక్కజొననీ, టమోట్ తదితరుల పంటల నేల మట్టం అయందని తెలిపారు. నాయనపలి్ల వెంకటంపలి్ల ఆయా గ్రామాల పరిధిలో చేతకొచిచాన పంటలు నేలకొరిగ పూరి్తగా 
దెబ్తినానీయనానీరు. అనంతరం రైతలు మాట్్లడుతూ బోరున విలపస్్త ఓకో్కకరము 10 ఏకరాలు, 5 ఏకరాలు, ప్రయవేటు వ్యకు్తలు దగగార నుండి అధిక వడీ్డలకు అప్్పలు తెచిచా 
సాగు చేసుకునానీము. రేపో మాపో అరటిగెలలు కోటి్ట ఆ వచేచా సోముమిను అప్్పలు తీరుచాకుందామనుకుంటే మాయదారి పడుగుల వరషాముతో పూరి్తగా జీవితాలు నాశనమయా్యయ. 
నష్టపరిహరము ఇవా్వలని ఒకొ్కక రైతకు 10లక్షల నుండి 30 లక్షలు వరకు అరటి, చీని, మొక్కజొననీ, 
టమోట్ తదితరుల పంటలు నష్టపోవడం జరిగంది. ఈ రాష్ట ప్రభుత్వం వేంటనే అరటి, చీని రైతలకు 
ఏకరాకు 1లక్ష రూపాయలు వారి ఖాతాలో జమచేయాలని. మొక్కజొననీ, టమోట్, ఇతర పంటలకు 
ఒక ఏకరాకు 50,000/- వేల రూపాయలు నష్టపరిహరము అందించాలని. లేనియెడల జనస్న పారీ్ట 
రైతలకు నా్యయం జరిగే వరకు పోరాటం చేసా్తమని డిమాండ్ చేశారు. అదేవిధంగా జిల్్ల అధ్యక్షులు 
టి.సి.వరుణ్ రైతలతో మాట్్లడుతూ మీరు ధైర్యంగా ఉండాలని భరోసా ఇస్్త, అదేవిధంగా జనస్న 
పారీ్ట అండగా ఉంటుందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్్ల ఉపాధ్యక్షులు అంకె ఈశ్వరయ్య, జిల్్ల 
ప్రధ్నకార్యదరిశి పతి్త చంద్రశ్ఖర్, జిల్్ల కార్యదరిశిలు రాపా ధనంజయ, చొప్ప చంద్రశ్ఖర్, కిరణ్ 
కుమార్, జిల్్ల సంయుక్త కార్యదరిశి ప్రుషోత్తంరడి్డ, అవుకు విజయకుమార్, అనంతప్రము నగర 
ఉపాధ్యక్షులు జెకి్కరడి్డ ఆదినారాయణ, నగర ప్రధ్న కార్యదరిశి మేదర వెంకటేష్, నగర కార్యదరిశి 
నెటి్టగంటి హరీష్ రాయల్, తాడిపత్రి పట్టణ అధ్యక్షులు నరసింహాచారి, నార్పల మండలం ఉపాధ్యక్షులు 
శివయ్య, శింగనమల మండల అధ్యక్షులు ఓబులేసు, ఎర్రిసా్వమి, చిననీ శ్రీరాములు, ప్రవీణ్ కుమార్, 
విశ్వనాథరడి్డ, భాస్కర్, ఆది, నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గానడం జరిగంది.

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

నూకలమ్మ తల్లి జాతర మహోత్సవంలో పాల్గొన్న డాక్టర్ పిల్లి శ్రీధర్
శతఘ్నీ నూ్యస్: పఠాప్రం నియోజకవరగాం, ఉపా్పడ కొత్తపలి్ల మండలం, ఎండపలి్ల గ్రామం నందు కొత్త అమావాస్య సందర్ంగా ఎండపలి్ల 
నూకాలమమి తలి్ల గుడి కమిటీ వారి ప్రేమ పూర్వక ఆహా్వనం మేరకు ముఖ్య అతిథులుగా నూకాలమమి తలి్ల జాతర మహోత్సవంలో పాల్గాననీ 
పఠాప్రం నియోజకవరగాం జనస్న నాయకులు శ్రీ విషుణి హాసి్పటల్ అధినేత డాక్టర్ పల్్ల శ్రీధర్ ఎండపలి్ల గుడి కమిటీ వారు జనసైనికులు 
పెద్ద ఎత్తన వచిచా జనస్న నాయకులు డాక్టర్ పల్్ల శ్రీధర్ కి పూలమాలలు వేసి సా్వగతం పలకడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా 
మచచా శ్రీనివాసరావు, మచచా అపా్పజీ, బండి వాసు బాబు, మచచా రాజుబాబు, మరిశెటి్ట నాగశతి్త, గుండ్రా దురాగాప్రసాద్, సా్వమి రడి్డ అంజి 
బాబు, పండ్రావాడ కృషణిబాబు, బండి హరిబాబు, మురాలశెటి్ట త్రిమూరు్తలు, మచచా శంకర్రావు, పెనుపోతల రామమూరి్త, రాష్ట మత్స్యకార 
నాయకులు కంబాల దాసు, మత్స్యకర నాయకులు పలే్లటి బాపననీ దొర, బ్జెప నాయకులు పల్్ల ముతా్యలరావు, పల్నీటి మధుబాబు, బొజజి 

ఐరాజు, వాకపలి్ల స్ర్య ప్రకాష్, గేదెల వెంకటరావు, మెరుగు రవి, పెనునీపోతల వీరబాబు, పలివెల నాని మరియు జనసైనికులు పాల్గానడం జరిగంది.

ఆవిరాభావ సభకు 10లక్షల విరాళమందజేసిన డా.పసుపులేటి హరిప్రసాద్

శతఘ్నీ నూ్యస్: హైదరాబాద్, జనస్న పారీ్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళా్యణ్ ని మరా్యద పూర్వకంగా కలిసి మొననీ మచిలీపటనీంలో 
జరిగన 10వ ఆవిరా్వ సభకు 10లక్షల రూపాయల విరాళానినీ జనస్న పారీ్ట పఏసి సభు్యలు, ఉమమిడి చితూ్తరు జిల్్ల అధ్యక్షులు 
డా.పసుప్లేటి హరిప్రసాద్ ఇవ్వడం జరిగంది.

అగ్నిప్రమాద బాధిత కుటుంబాలకు 
నిత్్వసరాలుందుంచిన జనసేన

శతఘ్నీ నూ్యస్: ఏల్రు జిల్్ల, పోలవరం 
నియోజకవరగాం, వేలేరుపాడు మండలం 
కననీయగుట్ట గ్రామంలో ఈ నెల 7వ 
తేదీన జరిగన భారీ అగనీ ప్రమాదంలో 
27 ఇళ్్ల పూరి్తగా కాలిపోయ ఆ 
కుటుంబాలు రోడు్డన పడిన సంగతి 
అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అల్గే 
15రోజుల క్రితం టేకూరు గ్రామంలో 
3 ఇళ్్ల కాలిపోయాయ. మంగళవారం 

వేలేరుపాడు మండలం, జనస్న పారీ్ట మండల అధ్యక్షులు గణేశుల ఆదినారాయణ 
అధ్వర్యంలో జనసైనికులు అందరూ కలిసి ఆ కుటుంబాలకు తిరుమల్ప్రం సర్పంచి 
సోడే విజయ చేతల మీదుగా నితా్యవసర సరుకులు పంపణీ చేయడం జరిగంది. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనస్న పారీ్ట మండల ప్రధ్న కార్యదరిశి మెచినేని సంజయ్, దేవిరడి్డ 
సుధ్కర్, గడిదేసి చంటి, చిచడి ప్రసాద్, సవలం నవీన్, బొదు్దల శివరాం, నూపా 
రాంబాబు, కొవా్వల క్ంతి, సవలం సన్నీ, కుడియం భాను తదితరులు పాల్గానానీరు.

నష్టపోయిన రైతులకు వంటనే నష్టపరిహారం 
చెల్లించాల్

శతఘ్నీ నూ్యస్: కళా్యణదురగాం, 
ఇటీవల రాష్టంలో కురిసిన 
అకాల వరాషాలు, ఈదురు 
గాలులతో కురిసిన వడగండ్ల 
వరాషానికి కళా్యణదురగాం 
నియోజకవరగా వా్యప్తంగా 
గ్రామాలలో మొక్కజొననీ 

అరటి తోట పండిసు్తననీ రైతలకు భారీ నష్టం వాటిలి్లంది. వేలలో్ల, లక్షలో్ల ఆసి్త నష్టం 
వాటిలి్లంది. కళా్యణదురగాం జనస్న పారీ్ట తరఫున నష్టపోయన రైతలకు వెంటనే పంట 
నష్టపరిహారం అరటి పంట రైతలకు తక్షణమే 2 లక్షల రూపాయలు నష్టపరిహారం 
చెలి్లంచాలి. వరి, మొక్కజొననీ రైతలకు 50 వేల రూపాయలు, మామిడి పంట రైతలకు 
తగన మొత్తంలో పంట నష్టపరిహారం అందించాలని ప్రభుతా్వనికి జనస్న పారీ్ట 
తరఫున డిమాండ్ చేసు్తనానీం. అల్గే మిరిచా రైతలకు కూడా తీవ్ర నష్టం వాటిలి్లంది. 
ఇప్పటికే రైతలు ఆరిథుక ఇబ్ందులు ఎదురొ్కంటునానీరు. ముఖ్యంగా కవులు రైతలు 
అప్్పల సతమతమవుతనానీరు. పంట నష్ట గణాంకాలను వరాగాలు, రాజకీయ పారీ్టలతో 
సంబంధం లేకుండా నమోదు చేయాలని వ్యవసాయ సంబంధిత అధికారులను 
కోరుతనానీమని జనస్న తరప్న డిమాండ్ చేసారు. ఈ కార్యక్రమంలో అనంతప్రం 
జిల్్ల జనస్న జాయంట్ సక్రెటరీ బాల్యం రాజేష్, జనస్న నాయకులు జాకీర్ హుస్్సన్, 
ఉదయ్, తిమమిరాజు, మరంపలి్ల అనిల్ తదితర జనసైనికులు పాల్గానడం జరిగంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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“నా సేన కోసుం – నా వుంతు” కు 
సాయికృష్ణ లక్ష విరాళుం

శతఘ్నీ నూ్యస్: హైదరాబాద్, నా స్న కోసం – నా వంత 
కార్యక్రమంలో భాగంగా ఖమమిం అసంబ్్ల కోఆరి్డనేటర్ మిరియాల 
రామకృషణి సనినీహిత సోదరులు సాయకృషణి జనస్న అధినేత పవన్ 
కళా్యణ్ సిదా్ంతాలకు మరియు ఆశయాలకు ఆకరిషాతలై జనస్న పారీ్ట 
బలోపేతానికి లక్ష రూపాయల చెకు్కని మంగళవారం జనస్న అధినేత 
పవన్ కళా్యణ్ కి హైదరాబాదులో గల జనస్న కేంద్ర కారా్యలయంలో 
అందజేయడం జరిగంది.

ప్రచ్ర పత్రాలకు కోటలు – ప్రశ్నిపత్రాలకు తూటలు
శతఘ్నీ నూ్యస్: ఆమదాలవలస, పాఠశాల విదా్యరుథులపై 
పాలకుల సవతి ప్రేమ, విద్యకు పెద్దపేట నాడు నేడు 
పేరిట పాఠశాలలకు మహర్దశ పేరిట పదేపదే గొప్పలు 
చెబుతననీ పాలకులకు చేతలో్ల ఏమాత్రం చిత్తశుది్ లేదని 
జనస్న ఆమదాలవలస నియోజకవరగా ఇంచార్జి పేడాడ 
రామోమిహనరావు ఆరోపంచారు. మంగళవారం నాడు 
ఆయన జనస్న నాయకులతో కలిసి పాత్రికేయుల 
సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన 
ప్రభుత్వ వైఫల్్యలను వరుసగా ఎండగట్్టరు. ఇటీవల 
ప్రభుత్వం భారీ ఎత్తన నిర్వహించిన గడపగడపకు మన 

ప్రభుత్వం పేరిట కోట్్లది రూపాయలు ఖరుచా చేసి ఇంటింటికి కరపత్రాలను పంచిందని, ప్రభుత్వ 
పాఠశాలలో్ల చదివే పేద విదా్యరుథులకు కన్సం ప్రశానీపత్రాలను ముద్ంచకుండా పరీక్షల వ్యవసథుని 
తూటు్ల పడిచిందని దుయ్యబట్్టరు. దేశంలోని ఏ రాష్టంలోనైనా విదా్య వైదా్యనికి ప్రభుత్వం 
అధిక ప్రాధ్న్యం ఇసు్తందని కాన్ మన రాష్టంలో అధికార పారీ్ట మదా్యనికి ప్రాధ్న్యమిచిచా పేద 
కుటుంబాలను ద్చుకుంటుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు మరోవైప్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలోని 
8వ తరగతి విదా్యరుథులకు పంపణీ చేసిన ట్్యబులు విషయంలో సైతం బైజుస్ కంపెన్కి కోట్్లది 
రూపాయలు సంతర్పణ చేసి తిరిగ కమిషన్ల రూపంలో పెద్ద ఎత్తన డబు్లు చేతలు మారడం 
వాస్తవం కాద్, అని ఆయన ప్రశినీంచారు. ఇప్పటికే ఊరి బడిని పేద విదా్యరుథులకు దూరం 
చేశారని, వేల్ది ఉపాధ్్యయుల పోసు్టలు రదు్దచేసి, నిరుద్్యగ ఉపాధ్్యయులను వంచించారని 
పేరొ్కనానీరు ఆఖరికి రాష్టంలోని దేవాలయాలను ధ్వంసం చేసి కలియుగ దైవం వెంకటేశ్వర 
సా్వమి నగదు బంగారం సైతం ప్రక్కతో పటి్టంచారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అధికార పారీ్ట 
అరాచకాలకు పేద విదా్యరుథులు, నిరుద్్యగులు రోడు్డన పడుతనానీరని విచారం వ్యక్తం చేశారు.

వంటనే ఈ.ఓ వ్యవస్థని రద్్ద చేయాలని నేరేళలి 
సురేష్ డిమండ్

శతఘ్నీ నూ్యస్: గుంటూరు పట్టణంలో 100 
సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగన శ్రీ కన్యకా పరమేశ్వరి 
అమమివారి గుడిలో ఉననీ ఈ.ఓ వ్యవసథుని వెంటనే 
రదు్దచేయాలి. గతంలో ఈ విషయమై సుప్రీంకోరు్ట 
ఇచిచాన స్్ట ని వెంటనే అమలు పరచాలి. దివంగత 
మాజీ ముఖ్యమంత్రి కొణిజేటి రోశయ్య ఇచిచాన 
జి.ఓ ని వెంటనే అమలుపరచాలి. ఆర్యవైశు్యలకు 
సంబంధించిన దేవాలయాలో్ల రాజకీయ 
నాయకులకు ఎటువంటి ప్రమేయం ఉండకూడదు. 

ఆర్యవైశ్య కుల పెద్దల సమక్షంలో కాన్, ఆర్యవైశ్య సంఘాల ఆధ్వర్యంలో కాన్, కమిటీని 
వేయాలి. ఇది వెంటనే అమలు చేయని పక్షంలో జనస్న పారీ్ట తరఫున నిరసన కార్యక్రమం 
చేపడతామని జనస్న పారీ్ట గుంటూరు నగర అధ్యక్షులు నేరేళ్ల సురేష్ తెలిపారు.

రైతులకు అండగా ఉంటామని జనసేన భరోసా
శతఘ్నీ నూ్యస్: కోవూరు నియోజకవరగాం, 
విడవల్రు మండలం, వరిణి దండిగుంట 
గ్రామంలో పంట నష్టపోయన రైతలకు 
అండగా ఉంట్మని జనస్నపారీ్ట తరప్న 
డా.అజయ్ కుమార్ ఆద్వర్యంలో రైతలను 
కలవడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో 
డాక్టర్ భరత్, వెంకయ్య, విడవల్రు 
మండలం యువస్న నాయకులు బాల్జీ, 

శివ, తిరుమలరావు, మహేష్, రాజు, రాము, నరేంద్ర, మలి్ల, శ్రావణ్, హరి, చినరాయుడు, 
రామలింగయ్య, గణేశ్, చిరంజీవి పాల్గానానీరు.

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

నిఖితది ఆత్మహత్య కాద్, ముమ్మటికీ హత్్య: వంగ లక్షష్మణ్ 
గౌడ్

• నిఖిత హత్య వెనుక ప్రభుత్వ అధికారుల హస్తం
• బంగారు తెలంగాణ అని చెప్ప బంగారు తలు్లలని బలి 
చేసు్తనానీరు
• ప్రభుత్వ గురుకుల పాఠశాలలోనే బాలికలకు రక్షణ లేదు
• నిఖితకు నా్యయం జరిగేంత వరకు జనస్న పారీ్ట పోరాటం 
చేసు్తంది.

• అండగా నిలవాలి్సన సాథునిక ఎమెమిలే్య దళ్త బంధు ఇసా్తనని చెప్్తనానీరు
• మీరు శాసన సభు్యనిగా గెలిచినప్్పడు చినానీరి నిఖిత మీ గెలుప్కు కొలంటు్ల వేసింది గురు్తందా….?
• సాథునిక ఎమెమిలే్య గువ్వల బాలరాజుకి సిగుగా శరం ఉందా….?
• జనస్న పారీ్ట తెలంగాణ రాష్ట యువజన అధ్యక్షులు వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్
శతఘ్నీ నూ్యస్: నాగర్ కరూనీల్ జిల్్ల, అచచాంపేట నియోజకవరగాం, అమ్రాబాద్ మండలం మననీనూరు గ్రామంలో ఉననీటువంటి తెలంగాణ రాష్ట సాంఘ్క సంక్షేమ బాలికల గురుకుల 
పాఠశాల జూనియర్ కళాశాలలో 7వ తరగతి చదువుతననీ వంకేశ్వరం గ్రామానికి చెందిన చినానీరి నిఖిత నాగెళళి (13) ఈ నెల 6వ తేది సాయంకాలం కా్లస్ రూమ్ లో ఉరేసుకొన్ 
ఆతమిహత్య చేసుకొని చనిపోయంది అనానీరు. అయతే ఇది ఆతమిహత్య కాదు ముమామిటికీ హతే్య అని జనస్న పారీ్ట మంగళవారం వంకేశ్వరం గ్రామంలో చినానీరి నిఖిత ఇంటికి వెళ్ళి వారి 
తలి్ల తండ్రుల దగగార జరిగంది తెలుసుకోవడం జరిగంది.
ఈ సందర్ంగా నిఖిత కుటుంబ సభు్యలు మాట్్లడుతూ
• మా కూతరు చనిపోతే కూడా స్్కల్ యాజమాన్యం మాకు చెప్పలేదని
• పోస్్ట మార్టం తెల్లవారుజామున 3గంటలకు హుట్హుటిగా చేసారని
• సాథునిక ఎమెమిలే్యకి పరా్యదు చేస్్త మీకు 2ఎకరాల భూమి రిజరే్వషన్ చేసా్త, దళ్త బంధు ఇసా్త అనానీరని
• మా పాప ఉరేసుకొని చనిపోయనప్్పడు, కర్త భాగంలో దెబ్ ఎందుకు తగలింది, ఛాతీ భాగంలో దెబ్లు తగల్య, భుజాలకు బెల్్ట తో కొటి్టన దెబ్లు ఉనానీయని
• మాకు డబు్ వదు్ద, భూమి వదు్ద, ఏ బంధు వదు్ద, మా కూతరిని చంపంది ఎవరో మాకు తెలియాలి, మాకు నా్యయం జరగాలి అంటూ తలి్ల తండ్రులు వారి ఆవేదనను వ్యక్తం చేశారు.
అనంతరం వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ వారి కుటుంబ సభు్యలతో కలిసి నిఖిత సమాధి దగగారకు వెళ్్ల నివాళ్లు అరి్పంచారు. అనంతరం పాఠశాల వద్దకు వెళ్్ల నిఖిత కా్లస్ రూమ్ ని సందరిశించారు. 
ఈ సందర్ంగా లక్షష్మణ్ గౌడ్ మాట్్లడుతూ
• నాగర్ కరూనీల్ జిల్్ల అచచాంపేట నియోజకవరగా సాథునిక ఎమెమిలే్య గువ్వల బాలరాజుకి, ప్రభుత్వ అధికారులకు, సిగుగా శరం ఏమైనా ఉందా….?
• మన దళ్త బ్డ్డ చనిపోతే పటి్టంచుకోరు, ఇక్కడ ఉననీ ఎమేమిలే్య మన దళ్త సామాజిక వరాగానికే చెందిన వ్యకి్త, నాగర్ కరూనీల్ ఎం.పీ మన దళ్త సామాజిక వరాగానికి చెందిన వ్యకి్త. 
అధికార దాహంతో నిండిన ఈ ప్రభుత్వ పాలకులకు కచిచాతంగా వచేచా ఎనినీకలో్ల ప్రజలు మీకు బుది్ చెపా్తరు….
• బంగారు తెలంగాణ అని మాయ మాటలు చెపూ్త, మభ్య పెడుతూ మన ఇంటి బంగారు తలు్లలను బలి చేసు్తనానీరు.
• చినానీరికి ప్రేమ వ్యవహారం ఉంది, దాని వలనే ఊరి వేసుకుంది అని అంటునానీరు. ఆ పసి బ్డ్డపై ఇల్ంటి నిందలు వేయడానికి మీకు బుది్ ఉందా…?
• మీరు ఆరోపంచినటు్ట ఉరి వేసుకుంటే పాపకు కర్త భాగంలో, భుజం భాగంలో, ఛాతీ భాగంలో ఎందుకు దెబ్లు ఉనానీయ్….? పాప కాళళికి చెప్్పలు లేవు. మరి పాదాలు కాకుండా 
చెప్్పల అచుచాలు ఉంది ఎవరివి…? అంత చిననీ పాపకి అంత పైన ఉననీ ఫ్్యన్, కన్సం పాప బెంచ్ ఎకి్కతే ఫ్్యన్ కి కూడా చినానీరి నిఖిత చేతలు అందవు.. ! ఎల్ జరిగంది….??
• ప్రభుత్వ అధికారుల అండతో చినానీరిని చంపంది ఎవరు….? సాథునిక అధికారులు నిఖిత చావును పక్క పారీ్టలు రాజకీయం చేసు్తనానీయని అంటునానీరు.
మరి చినానీరికి నా్యయం చేయకుండా మీకు దళ్త బంధు ఇసా్తం, భూమి ఇసా్తం సైలెంట్ గా ఉండండి అని మీరు ఆ కుటుంబ్కులకు ఎందుకు చెపా్పరు.
• చినానీరి నిఖిత చావు వెనక ఉననీ కుట్ర తెలియాలి. ఈ హత్యలో ఎవరవరికి హస్తం ఉంద్ తెలియాలి. చినానీరి నిఖీతకు జరిగన అనా్యయం ఏ బ్డ్డకు జరగకుండా నిందితలను 
కఠినంగా శిక్షించేంతవరకు జనస్న పారీ్ట పోరాటం చేసు్తందని అనానీరు. ఈ కార్యక్రమంలో అచచాంపేట నియోజకవరగా నాయకులు జానవత్ శ్రీరామ్ నాయక్, జెర్రిపాటి చంద్ర శ్ఖర్, 
మహేష్, నాగర్ కరూనీల్ నియోజకవరగా నాయకులు భోట్క రమేష్, స్ర్య, వంశీ రడి్డ, ఎడ్ల ప్రసాద్, రాజు నాయక్, పూస శివ, వికి్క, నాగరాజు, పెమ్, మరియు జనసైనికులు గ్రామసుథులు 
తదితరులు పాల్గానానీరు.

నష్టపోయిన రైతులను గురితేంచి నష్టపరిహారం 
వంటనే చెల్లించాలని జనసేన డిమండ్

శతఘ్నీ నూ్యస్: అకాల వరాషాలకు 
మండలంలోని పలు గ్రామాలో్ల 
చేతికొచిచాన పంట రాత్రికి రాత్రి 
చేజారిపోవడంతో రైతల ఆవేదన 
చెప్పలేనిదని రాజుపాలెం మండల 
జనస్న పారీ్ట అధ్యక్షులు తోట 
నరసయ్య అనానీరు, సోమవారం 
మండలంలోని నెమలిప్రి, 
దేవరంపాడు, అనుపాలెం, 
అంచులవారిపాలెం గ్రామాలను 
సందరిశించి పంట నష్టపోయన 

రైతలను కలిసి వారి పల్లను పరిశీలించారు. ఈ సందర్ంగా రాజుపాలెం మండలం 
జనస్న పారీ్ట అధ్యక్షులు తోట నరసయ్య మాట్్లడుతూ మండలంలోని పలు గ్రామాలో్ల 
వరి, మొక్కజొననీ, మామిడి, చిరుధ్నా్యల రైతలు పూరి్తగా దెబ్తినానీరని, మొక్కజొననీ 
పూరి్తగా పడిపోయందని, వరి గంజలు మొత్తం రాలిపోయాయని, మామిడి చెటు్ల 
ఏరులతో సహా పడిపోయాయని, వెంటనే ప్రభుత్వం స్పందించి అధికారులచే నష్ట 
అంచనా వేయంచి రైతలకు నష్టపరిహారం త్వరగా అందేల్ చేయాలని జనస్న పారీ్ట 
తరఫున డిమాండ్ చేసు్తనానీమని తోట నరసయ్య తెలిపారు, అదేవిధంగా కొండమూడు 
గ్రామంలో 33 కెవి విదు్యత్ మెయల్ లైన్ వైరు తెగ మెయన్ రోడ్ లోని హోటల్్స మీద 
పడడంతో గ్ండరు్ల, టీవీలు, ఫ్రిజు్ల కాలిపోయాయని, రేకుల షెడు్ల మొత్తం పడిపోయారని, 
విదు్యత్ శాఖ నిర్లక్ష్యం వలే్ల ఇల్ జరిగందని, తక్షణమే విదు్యత్ శాఖ వారిపై చర్యలు 
తీసుకోవాలని, నష్టపోయన హోటల్ యజమానులకు నా్యయం చేయాలని జనస్న పారీ్ట 
తరఫున డిమాండ్ చేసు్తనానీమని తెలిపారు, రైతలకు నా్యయం చేయాలని రాజుపాలెం 
మండల తహసీల్్దర్ నళ్నికి మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగందని పత్రికా విలేకరుల 
సమావేశంలో జనస్న పారీ్ట అధ్యక్షులు తోట నరసయ్య తెలిపారు.

చిరుపవన్ సేవాసమితి వాటర్ టా్యంకర్ ద్వారా 
ఉచిత త్రాగునీరు

శతఘ్నీ నూ్యస్: రాజోలు, మంగళవారం 
జనస్న పారీ్ట రాష్ట సంయుక్త కార్యదరిశి, 
జనస్న నాయకులు దిరిశాల బాల్జీ 
ప్టి్టనరోజు సందర్ంగా దిరిశాల బాల్జీ 
ఫ్లోవర్్స వారు డీజల్ మరియు డ్రైవర్ జీతం 
ధన సహయంతో జనస్నపారీ్ట చిరుపవన్ 
స్వాసమితి వాటర్ ట్్యంకర్ దా్వరా 
మంగళవారం సఖీనేటిపలి్ల ద్డా్డవారిపేట 
గోల్లగూడేం ప్రాంతంలో త్రాగున్రు లేక 

ఇబ్ంది పడుతననీ ప్రజలకు జనస్నపారీ్ట ఆద్వర్యంలో ఉచిత త్రాగున్రు సరఫరా 
చేయడం జరిగందని నామన నాగభూషణం తెలిపారు.

బావిరెడ్డి మధుసూదన్ రావు ఆత్మకు శంతి చేకూరాలి: గాదె
శతఘ్నీ నూ్యస్: ప్రతి్తపాడు నియోజకవరగాం, 
ప్రతి్తపాడు మండలం, వంగప్రం గ్రామంలో 
మన పారీ్ట విధేయుడు జనసైనికుడు బావిరడి్డ 
రవికిరణ్ తండ్రి బావిరడి్డ మధుస్దన్ రావు 
అనారోగ్య కారణాలతో కాలం చేసి ఉనానీరు. 
ఈ విషయం తెలుసుకుననీ జనస్న పారీ్ట 
ఉమమిడి గుంటూరు జిల్్ల అధ్యక్షులు గాదె 
వెంకటేశ్వరరావు ఆ కుటుంబానినీ పరామరిశించి 

వారికి ధైర్యం చెప్పడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్్ల ఉపాధ్యక్షులు మాణికా్యలరావు, జిల్్ల 
ప్రధ్న కార్యదరిశి నారదాసు రామచంద్ర ప్రసాద్, జిల్్ల సంయుక్త కార్యదరిశి చట్్టల త్రినాథ్, 
జిల్్ల నాయకులు కొర్పాటి నాగేశ్వరావు, నగర నాయకులు మధుల్ల్, నెల్్లరు రాజేష్, 
తన్నీరు గంగరాజు, గోపశెటి్ట సాయ, ప్రతి్తపాడు మండల అధ్యక్షులు మకే్క సురేష్, వంగప్రం 
నాయకులు గాండ్ల నరసింహారావు, ప్పా్పల రామోమిహన్ రావు, శెటి్ట సాంబశివరావు, ప్పా్పల 
శ్రీనివాసరావు మరియు గ్రామ జనస్న పారీ్ట నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గానానీరు.

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

ప్రకటనలు మాని రైత్ుంగానిని ఆదుకోవాలి: త్తుంశెట్టి నాగుంద్ర
శతఘ్నీ నూ్యస్: ముఖ్యమంత్రి ప్రకటనలు మాని రైతాంగానినీ ఆదుకోవాలి లేకుంటే జనస్న పారీ్ట ఆధ్వర్యంలో 
పెద్ద ఎత్తన ఉద్యమాలు చేయాలి్స ఉంటుందని తాతంశెటి్ట నాగేంద్ర హెచచారించారు. ఉమమిడి కడప జిల్్ల 
చిటే్వలి మండలంలో అరటి, బొపా్పయ పంటలకు అకాల వరాషాలు, వడగండ్ల వాన వల్ల అపారమైన నష్టం 
కలిగన రైతలను జనస్న పారీ్ట నాయకులు పరామరిశించి నష్టం వివరాలు తెలుసుకునానీరు. ఇప్పటికీ ఎవరూ 
ఏ అధికారి మా వద్దకు రాలేదని కన్నీటి పర్యంతమయా్యరు. చేతికందిన అరటితోటలు కూలి పోవడంతో 
దికు్కతోచని సిథుతిలో రైతలు ఉనానీరు. ప్రభుత్వం మాకు మళ్ళి పంట వేసుకోవడానికి అండగా నిలబడాలని, 
పంట నష్టం చెలి్లంచాలని వేడుకునానీరు. జనస్న పారీ్ట రాష్ట కార్యదరిశి తాతంశెటి్ట నాగేంద్ర మాట్్లడుతూ 
అసలు అసంబ్్లలో ప్రధ్నంగా ఇప్్పడు చరిచాంచాలి్సన అంశాలు ఏమైనా ఉనానీయ అంటే పారీ్టలకు అతీతంగా 
అందరూ కలిసి ఉననీ ఎమెమిలే్య లందరూ కూడా ఈ అకాల వరషాం వల్ల అపారంగా నష్టపోయనటువంటి 
మామిడి, బొపా్పయ, రకరకాల పంట రైతలను వాళ్లను ఏ విధంగా ఆదుకోవాలి. మన అధికారుల చేత 
ఎంత నష్టం వచిచాంది అని అంచనా వేయంచాలని, వాటి మీద చరచా జరగాలి. అసంబ్్లలో కన్సం వీటి 
ప్రసా్తవన కూడా తీసుకొని రాకపోవడం శోచన్యం అనానీరు. వెంటనే అధికారులను ఉదే్దశించి కన్సం మరో 
పంటని వాళ్లని వేసుకోవడానికి ప్రభుత్వం అండగా నిలబడాలని ఆయన అనానీరు. ఈ పర్యటనలో రైత 

సుంకర శ్రీనివాస్, భాకరాప్రం కొత్తపలి్ల, మరాటపలి్ల రైత పందికాళ్ల శంకరయ్య, తిమమియ్య గారిపలి్ల కాటూరి లక్ష్మి నరసయ్య, కొమిమి శ్రీను తదితరుల తోటలు సందరిశించారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో మాదాసు నరసింహ పగడాల వెంకటేష్, అంకీశెటి్ట మణి, పగడాల శివ కంచర్ల సుధీర్ రడి్డ, మాదాసు శివ, షేక్ రియాజ్, ఆనందాల తేజ, తపాకుల పెంచలయ్య, ప్రం 
గరి, సువా్వరప్ హరి, పసలశివ, న్లికృషణి, మాదినేని హరి, నాగసటి్ట శివ తదితరులు పాల్గానానీరు.

పేదలకు అండగా ఆమద్లవలస జనసేన
శతఘ్నీ నూ్యస్: శ్రీకాకుళం జిల్్ల, 
ఆమదాలవలస నియోజకవరగాం, 
బూరజి మండలం, సింగననీ పాలెం 
గ్రామానికి చెందిన స్రప్ అప్పమమి 
ఇలు్ల ప్రమాదవశాత్త కాలిపోయంది. 
విషయం తెలుసుకుననీ ఆమదాలవలస 
నియోజకవరగాం నాయకులు కొత్తకోట 
నాగేంద్ర ఆధ్వర్యంలో, కొల్ల జయరామ్, 
ఎంపటిసి విక్రమ్, కోరుకొండ మలే్లశ్వర 

రావు, తలగాప్ మౌలీ, ఆర్ జగాగారావు, టి శ్రీనివాస్ మాసా్టరు, ప యోగ, కె నరేష్, 
టి తిరుపతి , గేదెల వాసు, సంగం నాయుడు, ఎస్ రమేష్, ఆర్ అనంత్ మరియు 
జనసైనికులు, ఊరు పెద్దలు,యువత సహకారంతో తమవంత సహాయంగా 10 వేల 
రూపాయల నగదును, 6 బా్యగుల సిమెంట్ అందజేశారు. ఈ సందర్ంగా జనస్న 
నాయకులు మాట్్లడుతూ పారీ్ట పరంగా ఇంటి నిరామిణానికి కృషి చేసి అండగా 
ఉంట్మని హామీ ఇచాచారు.

మీ భవిష్యతుతే మీ చేతులోలినే: ద్రం అనిత
శతఘ్నీ నూ్యస్: మదనపలి్ల, సరైన మౌళ్క సదుపాయాలు 
లేని కన్సం రోడ్లమీద గుంతలకు పా్యచ్ లు కూడా వేయలేని 
ముఖ్యమంత్రి కావాలో, అల్గే ప్రభుత్వ సముమి ప్రజలకు కాకుండా 
గోడలకు, బండ్లకు రంగులు వేస్ ముఖ్యమంత్రి కావాలో, తమకు 
కేట్యంచిన శాఖలను అభివృది్ చేయడంలో కాకుండా కేవలం 
ప్రతిపక్షాలను ప్రజలను బూతలు తిటే్ట పనిలో ఉననీ మంత్రులను 
పెంచి పోషిసు్తననీ ముఖ్యమంత్రి కావాల్ లేదంటే అసలే అప్్పలో్ల 
ఉననీ రాష్్రానినీ మరినినీ అప్్పలు తెచిచా రాష్్రానినీ భూమిలోకి 

దించడమే కాకుండా రాష్ట రూపరేఖలే మారేచా ఆలోచనలో మూడుముక్కల చేస్ ఆలోచనలో 
ఉననీటువంటి ముఖ్యమంత్రి కావాల్ వీటనినీటికి భిననీంగా తను సంపాదించిన సంపాదనంతా 
ప్రజలకే ఖరుచా పెడుతూ నిరంతరం ప్రజల సంక్షేమం కోసం రాష్ట అభివృది్ కోసం ఆలోచిసు్తననీ 
వ్యకి్త ముఖ్యమంత్రిగా కావాల్ మీరే ఆలోచించుకోండి. ఈసారి మాత్రం మీ ఆలోచన సరైనది 
కాకపోయనా మీ ఓటు సరైన వ్యకి్తకి వేయకపోయనా మీకుననీ మంచి ఆలోచనలనినీటిని 
మరిచిపోవాలి్సందే మీ భవిష్యత్త మీ పల్లల భవిష్యత్తకు భరోసా ఇచేచా నాధుడే ఉండడు మీ 
ఇష్టమని ఉమమిడి చితూ్తరు జిల్్ల ప్రధ్న కార్యదరిశి దారం అనిత అనానీరు.

మమిడి రైతులను ప్రభుతవాం ఆద్కోవాల్: 
సయ్యద్ నాగుర్ వల్

శతఘ్నీ నూ్యస్: పల్నీడు జిల్్ల, సతె్తనపలి్ల నియోజకవరగాం, 
నకరికలు్ల మండలంలో శనివారం కురిసిన అకాల 
వరాషానికి మామిడి తోటలు దెబ్తినానీయని సతె్తనపలి్ల 
జనస్న పారీ్ట నకరికలు్ల మండలం వైస్ ప్రెసిడెంట్ 
సయ్యద్ నాగుర్ వలి పేరొ్కనానీరు. ఈ సందర్ంగా 
ఆయన ఓ ప్రకటనలో భాగంగా మాట్్లడుతూ.. 

నకరికలు్ల మండల పరిధిలోని పలు గ్రామాలలో శనివారం కురిసిన అకాల వరాషానికి మామిడి 
చెటు్ల మొత్తం పూరి్తగా పడిపోయాయని, కాయలు మొత్తం పూరి్తగా రాలిపోయాయని అల్నే 
ఎకరానికి లక్ష రూపాయల నుండి రండు లక్షల రూపాయలకు రైతలకు నష్టం వాటిలి్లందని, 
ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి మామిడి, జొననీ రైతలకు నష్టపరిహారం అందించే విధంగా 
చర్యలు తీసుకోవాలనానీరు. అంతేకాకుండా నియోజకవరగాంలో అకాల వరాషానికి ఏమైనా గృహాలు 
దెబ్తినుంటే వారిని కూడా ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని అనానీరు. సతె్తనపలి్ల నియోజకవరగాంలో 
జనస్న పారీ్ట ఎప్్పడు కూడా రైతలు మరియు ప్రజల సమస్యలపై పోరాడుతందని అనానీరు.

డాక్టర్ కంద్ల నాగరాజు ఆధవార్యంలో 
జనసేన ప్రజా సంకల్ప యాత్

శతఘ్నీ నూ్యస్: విశాఖ దక్షిణ నియోజకవరగాం, జనస్న అధినేత 
పవన్ కళా్యణ్ ఆశీసు్సలతో ఈనెల 22న విశాఖలో పూరణి 
మార్కట్ దురాగాలమమి గుడి నుంచి జనస్న ప్రజాసంకల్పయాత్ర 
నిర్వహిసు్తననీటు్ల జనస్న దక్షిణ నియోజకవరగాం నాయకులు, 
32వ వారు్డ కారొ్పరేటర్ డాక్టర్ కందుల నాగరాజు తెలిపారు. 
పవన్ కళా్యణ్ ఆదేశాల మేరకు ప్రజా సమస్యలపై జనసైనికులు 
పోరాటం చేసు్తనానీరని ఈ సందర్ంగా ఆయన చెపా్పరు. 
ప్రజా సమస్యల పరిష్్కరం కోసం జనస్న నిరంతరం 
పోరాటం చేసు్తందని పేరొ్కనానీరు. ఈ క్రమంలోనే ఈనెల 22న 

బుధవారం ఉదయం 8:30 గంటలకు జనస్న ప్రజాసంకల్ప యాత్రను నిర్వహిసు్తననీటు్ల 
వెల్లడించారు. ప్రజల సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకునేందుకు, అల్గే జనస్న 
అధికారంలోకి వస్్త ప్రజలకు చేస్ మంచిని వివరించేందుకు ఈ యాత్రను చేపటి్టనటు్ల 
ఆయన పేరొ్కనానీరు. 35వ వారు్డ మొత్తం ఈ యాత్ర కొనసాగుతందని అనానీరు. అల్గే 
నియోజకవరగా మొత్తం కూడా యాత్రను చేపడుతననీటు్ల వెల్లడించారు. జన సైనికులు, 
వీర మహిళలు ఈనెల 22న ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు దురాగాలమమి గుడి వద్దకు 
రావాలని ఆయన కోరారు.

విద్్యరు్థలకు రాగజావ పంపిణీ ప్రారంభంచిన 
కౌని్సలర్ విజయలక్ష్మి

శతఘ్నీ నూ్యస్:  అమల్ప్రం, 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట ముఖ్యమంత్రి వై ఎస్ 
జగన్ మోహనరడి్డ ప్రవేశపెటి్టన జగనననీ 
గోరుముద్దలో భాగంగా విదా్యరుథులకు 
వారంలో మూడు రోజులు రాగజావ 
అందించే కార్యక్రమం ప్రవేశపెట్్టరు. 

ఈ కార్యక్రమానినీ అమల్ప్రం ప్రపాలక సంఘము 9వార్్డ ఝన్్స లక్ష్మి బాయ 
ప్రాథమిక పాఠశాలలో విదా్యరుథులకు జనస్న కౌని్సలర్ గొలకోటి విజయలక్ష్మివాసు 
ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ప్రధ్న్పాధ్్యయులు. ఎమ్ ఎస్ ఎన్ 
మూరి్త, ఉపాధ్్యయురాలు టి. సత్యవతి పాల్గానానీరు.

పవన్ కళ్్యణ్ వీరాభమని పవన్ బాల్జీని 
సతకారించిన గురుదత్

శతఘ్నీ నూ్యస్:   రాజానగరం, జనస్న పారీ్టని 
అధికారంలోకి రావడమే ధే్యయంగా ఆంధ్ర రాష్టంలో 
జనస్న పారీ్ట తరప్న జనవాణి పేరిట జనస్న పారీ్ట 
ఎనినీకల గురు్తని ప్రజలో్లకి తీసుకెళ్తననీ కృషణిజిల్్లకి 
చెందిన పవన్ కళా్యణ్ వీరాభిమాని పవన్ బాల్జీ 
రాజానగరం నియోజకవరగాం వసు్తనానీరు అని 
తెలుసుకుననీ రాజానగరం నియోజకవరగాం జనస్న 
పారీ్ట ఇంచార్జి & ఐక్యరాజ్య సమితి అవారు్డ గ్రహీత మేడ 
గురుదత్ ప్రసాద్ వారిని సత్కరించి, ఫ్రూట్్స ఇవ్వడం 
జరిగంది. ఈ సందర్ంగా గురుదత్ మాట్్లడుతూ 
పవన్ బాల్జీ ల్ంటి నిసా్వరథు జనసైనికుల వలే్ల 

జనస్న పారీ్ట వచేచా ఎనినీకలో్ల విజయ బావుట్ ఎగరేసు్తందని తెలిపారు.
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ప్రపంచ అటవీ దినోత్సవాని్న నిరవాహంచిన అంజనీ పుత్ 
చిరంజీవి వాకర్్స కలిబ్

శతఘ్నీ నూ్యస్: విజయనగరం: అంజన్ ప్త్ర చిరంజీవి వాకర్్స క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ అటవీ దిన్త్సవం 
సందర్ంగా మంగళవారం ఉదయం అయ్యననీపేట మండల పరిషత్ అప్పర్ ప్రైమరీ పాఠశాలలో 
విదా్యరుథులకు అటవీ దిన్త్సవంపై అవగాహన కార్యక్రమానినీ జనస్న పారీ్ట సీనియర్ నాయకులు, వాకర్్స క్లబ్ 
వ్యవసాథుపకధ్యక్షుడు తా్యడ రామకృష్ణిరావు(బాలు) నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా హాజరైన 
డిసి్రాక్్ట-102 గవరనీర్ కర్రోత సత్యం మాట్్లడుతూ ప్రపంచంలో జీవకోటికి ఆశ్రయమిచేచాది అడవులని, 
అడవులే మనకు రక్షని, అడవులను కాపాడుకుంటే మానవాళ్కి జీవితానినీసాథుయని, అందుకే ప్రతీ ఒక్కరూ 
మొక్కలునాటి పరా్యవరణ పరిరక్షణకు కృషి చేయాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో క్లబ్ ప్రధ్న కార్యదరిశి 
కోయా్యన లక్షష్మణ్ యాదవ్, సహా కార్యదరిశి కందివలస సురేష్, జాళ్ వాకర్ పత్రి సాయ పాల్గానానీరు.

వడగండలి వానతో నష్టపోయిన రైతులను 
పరామరి్శంచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్నీ నూ్యస్: నందికొటూ్కరు, గడివేముల 
మండలంలోని మంచాలకట్ట, గని గ్రామాలో్ల 
మరియు మిరూ్టరు మండలంలోని తలముడిప, 
జలకనూరు గ్రామాలో్ల గత మూడు రోజుల 
కిందట భారీ వడగండ్లతో కురిసినటువంటి 
వరాషానికి రైతలు చాల్ నష్టపోయారు. 

ముఖ్యంగా మిరప, మొక్కజొననీ, అరటి తోట రైతలు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. ఈ 
పంటలు వేసినటువంటి రైతలు ఎకు్కవగా కౌలు రైతలు వారిలో చాల్మంది రైతలకు 
కౌలు కారు్డ కూడా లేదు. కనుక ప్రభుత్వ అధికారులు ఈ విషయానినీ పరిగణలోకి 
తీసుకొని నిజాయతీగా విచారణ జరిప పంట ఎవరైతే వేశారో ఎవరైతే నష్టపోయారో 
వారికే నష్టపరిహారం ప్రభుత్వం నుంచి ఇవా్వలని జనస్న పారీ్ట పాణ్యం ఇంచార్జి చింత 
సురేష్ బాబు మరియు నందికొటూ్కరు నియోజకవరగాం నుంచి నల్లమల్ల రవికుమార్ 
డిమాండ్ చేయడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమానికి కోడుమూరు నియోజకవరగాం నుంచి 
అకేపోగు రాంబాబు, కరూనీల్ నుండి మంజునాథ, సుధ్కర్, లక్షష్మననీ తదితరులు 
దాదాప్ మూడు రోజులు పల్లో్ల పర్యటించి రైతలతో నేరుగా చరిచాంచడం జరిగంది. 
రైతలు చెమటూరిచా కష్టపడి పండించిన పంట చేతికి వచేచా సమయానికి ఈ వడగళ్ల వాన 
రావడం వల్ల కన్నీరు మునినీరు అవుతనానీరు. కనుక ప్రభుత్వం వీటిని గ్రహించి తక్షణమే 
వారికి నష్టపరిహారం చెలి్లంచాలని కోరడం జరిగంది.

కటారి అయ్యప్పకు మనోధైరా్యని్నచిచిన యడలిపల్లి 
రామ్ సుధీర్

శతఘ్నీ నూ్యస్: పెడన, బంటుమిలి్ల మండలం 
మణిమేశ్వరం గ్రామం జనసైనికులు కట్రి అయ్యప్ప 
ఇటీవల పెయంటింగ్ వేస్్త ప్రమాదవశాత్త బ్లి్డంగ్ 
పై నుంచి పడి గాయాల పాలయా్యడు. ఈ విషయం 
తెలుసుకుని కట్రి అయ్యప్పను పెడన నియోజకవరగా 
జనస్న నాయకులు యడ్లపలి్ల రామ్ సుధీర్ 
పరామరిశించి 5,000/- రూపాయల ఆరి్కసాయం 
అందజేయడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో జనస్న 
నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గానానీరు.

ఘనంగా నూకాలమ్మ 
వేడుకలు

శతఘ్నీ నూ్యస్:  మైలవరం, కొండపలి్లలో 
బ్ కాలన్ వద్ద నూకాలమమి ఉత్సవాలు 5 
రోజులు పాటు ఘనంగా నిర్వహించడం 
జరుగుతంది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా 
మంగళవారం 5 వేల మందికి అననీదానం 
చేయడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో 

అక్కల రామమోహన రావు (గాంధి) మరియు ఆలయ కమిటీ, గ్రామ పెద్దలు 
పాల్గానానీరు.
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జనసేనతో నా ప్రయాణం ...
“జనసేనతో నా ప్రయాణం” ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమిస్తునని 
జనసైన్కులు, వీరమహిళలు, నాయకులు, టెక్నికల్ టం, ఎనానిరై టమ్్స, జనసేనతో వారి 

వారి ప్రయాణాలు, జనసేనుడ్తో అనుబంధం, సమాజం పట్ల వారి ఆలోచనలు, 
జనసేనన్ న్లబెటే్టందుకు వారి కృషి, జనసేనక్ వారి తోడ్పాటు వారి 
మాటలో్ల వివరించే చక్కన్ వేదక...! మా ఈ శతఘ్నిన్యూస్ జనసేనతో 
నా ప్రయాణం...!

అమెరికాలో “మిరాక్ల్ సాఫ్్టవేర్ సిస్టమ్్స కంపెనీ” సాథాపంచి 

స్వదేశన్క్ ఏమైనా చేద్దామనే తపన మరియు ఉదేదాశయూంతో ఇండ్యాలో ఒక 

ఆరిధికంగా మరియు సామాజికంగా వెనుకబడ్న ప్ంతం అయిన భోగాపురంలో 
కంపెనీ అనుబంధ సంసథా సాథాపంచి తద్్వరా అధిక సంఖయూలో యువత ఉననిత 
చదువులు చదువుకోవాలన్ ఒక కళాశల(బిటెక్/ఎంబిఏ/ఎంసిఏ/ఎంటెక్) 
సాథాపంచి, కొన్ని వేల గ్రామీణ యువతీ యువకులకు చదువుకోవడ్న్క్ ప్రతీ 
ఏటా సా్కలర్ షిప్్స ఇవ్వడం ద్్వరా యువతక్ విద్యూ, ఉద్యూగ అవకాశలకు 
చేయూతన్సూతు... జనసేన పర్్ట సిద్ధింతాలకు మరియు జనసేన అధినేత పవన్ 
కళాయూణ్ ఆశయాలకు ఆకరిషితులై కార్పారేట్ రంగం నుండ్ రాజకీయ రంగంలో 

ప్రవేశంచి “విజయనగరం జిల్్ల ర్జనల్ సెక్రటర్” బాధయూతలు న్ర్వహిసూతు... 2019లో “నెలి్లమర్ల న్యోజకవర్గ అభయూరిథాన్”గా 

బరిలో దగి తదనంతరం జనసేన పార్్ట సిద్ధింతాలను మరియు జనసేన అధినేత పవన్ కళాయూణ్ ఆశయాలను న్తయూం 

ప్రజలకు చేరవేసేందుకు జనసేన పార్్ట తరపున అనేక కారయూక్రమాలు... “జగననని కాలనీలలో మోసం, భూకబాజాలు 
మరియు చెరువులు ఆక్రమణపై పోరాటం, ఆగిపోయిన చెరువు పనుల పునరుదధిర్కరణ, యువతకు ఉద్యూగ 
అవకాశలు, పేద విద్యూరుథాలకు సా్కలరిషిప్్స మరియు ప్రవేశ పర్క్షల రుస్ము చెలి్లసూతు కోచింగ్ ఇవ్వడం, 
జనసేన యువభరోసా ద్్వరా క్రీడ్కారులకు మరియు కళాకారుల ప్రతిభ గురితుంపు కారయూక్రమాలు, 
యువశక్తు, యువకెరటం, ఓటరు నమోదు. ప్రతీ పంచాయితీలో జనసేన జండ్ ఆవిష్కరణ, నెలి్లమర్ల 
పార్్ట ఆఫీస్ ప్రంభోత్సవ కారయూక్రమాలు, బైకు రాయూలీలు, ఇంటంటక్ జనసేన, మురిక్వాడలు శుభ్రత, 
ద్మలు న్వారణ కారయూక్రమం, దేవాలయాల న్రా్మణాన్క్ చేయూత, మహా రుద్రాభిషేకం, రోడ్ల 
మరమ్మతుతులు, తాగునీట సరఫరా, ఎయిరోపార్్ట భూ న్రా్వసితుల కోసం పోరాటం” చేయడంతో పాటూ 

“మన ఊరిలో జనవాణి” కారయూక్రమం ద్్వరా క్షేత్ర సాథాయిలో ప్రజా సమసయూల పోరాటాన్క్ కృషి 

చేస్తుననిటువంట “శ్రీమతి లోకం మాధవి” గారితో ఈనాట “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. 
జనసేనతో నా ప్రయాణం అనే శీరిషిక ద్్వరా జనసేనతో ఆమె ప్రయాణం 

ఎపుపాడు మొదలయింద? ఎల్ మొదలయింద? అనే విషయాలు ఆమె 
మాటలో్లనే తెలుస్కుంద్ం.

శతఘ్నిన్యూస్: నమసా్కరం లోకం మాధవి గారు..! పాఠకులకు మీ గురించి. మీ కుటుంబ నేపద్యం 
గురించి చెప్పండి?
లోకం మాధవి: ఒక మద్యతరగతి విదా్యవంతల కుటుంబంలో విజయనగరంలో ప్ట్టడం జరిగంది. 

నాననీగారు మా్యథ్్స లెకచారర్, మామగారు ఫ్రమిసీ ప్రొఫెసర్. ఆంధ్రా యూనివరి్సటీలో కంపూ్యటర్ 
సైన్్స ఇంజన్రింగ్ డిగ్రీ తీసుకుని అమెరికాలో ఉననీత చదువుల కోసం వెళళిడం జరిగంది. ఫోర్్డ మోట్ర్ 

కంపెన్లో కొనేనీళ్్ల పనిచేసిన తరువాత భర్త లోకం ప్రసాద్ గారితో కలిసి మిరాకిల్ సాఫ్్టవేర్ సిస్టమ్్స కంపెన్ 
అమెరికాలో సాథుపంచడం జరిగంది. స్వదేశానికి ఏమైనా చేదా్దమనే తపన మరియు ఉదే్దశ్యంతో ఇండియాలో 

ఒక ఆరి్కంగా మరియు సామాజికంగా వెనుకబడిన ప్రాంతం అయన భోగాప్రంలో కంపెన్ అనుబంధ సంసథు సాథుపంచడం 
జరిగంది. దానికి అనుబంధంగా అధిక సంఖ్యలో యువత ఉననీత చదువులు చదువుకోవాలని ఒక కళాశాల (బ్టెక్/ఎంబ్ఏ/
ఎంసిఏ/ఎంటెక్) ప్రారంభించడమైనది. కొనినీ వేల గ్రామీణ యువతీ యువకులకు చదువుకోవడానికి ప్రతీ ఏట్ సా్కలర్ షిప్్స 
ఇవ్వడం దా్వరా యువతకి విదా్య, ఉద్్యగ అవకాశాలకు చేయూతనివ్వడం జరుగుతననీది. నెలి్లమర్ల మరియు విజయనగరం ఓ 
మహా నగరంగా తీరిచాదిదా్దలని, తదా్వరా యువతకి బంగారు భవిష్యత్ కలి్పంచడమే మా జీవత ధే్యయం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనస్నతో మీ ప్రయాణం ఎల్ ప్రారంభమయ్యంది?
లోకం మాధవి: మొదటి నుండి చిరంజీవి గారి కుటుంబం అంటే చాల్ ఇష్టం. ప్రజారాజ్యం సమయంలో కూడా ఒక ఎన్.
ఆర్.ఐ గా చురుకుగా పాల్గానటం జరిగంది. పవన్ కళా్యణ్ గారి ఆశయ సాధనకు, తపనకు, భావజాల్లకు ఆకరిషాతలై నా భర్త 

లోకం ప్రసాద్ గారు 2017లో జనస్న పారీ్ట తరుప్న విజయనగరం జిల్్ల అధ్యక్ష పదవిని చేపట్టడం 
కొనసాగింపు తదుపరి పేజీలో...
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దా్వరా రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేయడం జరిగంది. అతనితో పాటు జనస్న పారీ్టలో చురుకుగా పాల్గాంటూ 2018లో 
విజయనగరం జిల్్ల, రీజనల్ సక్రటరీ భాద్యతలు చేపట్టడం జరిగంది. 2019లో నెలి్లమర్ల నియోజకవరగా అభ్యరిథునిగా 

బరిలో దిగడం జరిగంది. అదే సమయంలో మా కోడలు వరిషాణి లోకం కూడా రాజకీయ అరంగేట్రం 
చేసి, 2019లో రాష్ట ఎలక్షన్రింగ్ వైస్ చైరమిన్ గా పారీ్టకి పనిచేయడం జరిగంది. మా తదిశా్వస 

వరకు జనస్నతోనే మా ప్రయాణం.

శతఘ్నిన్యూస్: కారొ్పరేట్ రంగంలో ఉననీ మీరు రాజకీయాలలోకి రావడానికి గల 
కారణాలు?
లోకం మాధవి: కారో్పరేట్ రంగంలో ఉంటూ అనేక మంది యువత ఎదుగుదలకు కారణం 
అవుతననీ తరుణంలో, పవన్ కళా్యణ్ గారు యువతకి 25 ఏళళి బంగారు భవిష్యత్ 
కలుగుజేయాలననీ ఆశయానికి తోడుగా, రాజకీయాలలో జరుగుతననీ అవిన్తి, అరాచకాలు 
అరికడుతూ మంచి పాలనా ఇవా్వలననీ ఆయన చిత్తశుది్కి ఆకరిషాతలై రాజకీయాలలో అడుగు 
పెట్టడం జరిగంది. చదువుకుననీ సమయం నుండి ఇందిరాగాంధీ అంటే చాల్ ఇష్టం. ఒక 

మహిళ భారతదేశ చరిత్రలో ఎన్నీ ఒడుదుడుకులు ఎదురొ్కంటూ 15 సంవత్సరాలు ఒక 
దేశానినీ పాలించడం గరి్వంచదగగా విషయం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనస్న అధినేత పవన్ కళా్యణ్ నాయకత్వంలో మీకు వచిచాన అంశాలేమిటి?
లోకం మాధవి: ఖచిచాతమైన ఆశయాలతో, సిదా్ంతాలతో రాష్టం అభివృది్ దిశగా నడవాలని, పేదవాడు 

ఆరి్కంగా బలపడాలని, సామాజిక నా్యయం జరగాలని, కటె్టకాలేదాకా పారీ్టకి కటు్టబడి ప్రజల కోసం పోరాడతానని 
పవన్ కళా్యణ్ గారు జనస్న పారీ్టని సాథుపంచడం జరిగంది. ఆయన నాయకత్వంలో మహిళలకి పెద్ద పీట వేస్్త, మహిళలు రాజకీయాలో్ల చురుకుగా పాల్గాంటూ. 
సమాజం కోసం ప్రజల కోసం పని చేయాలనే భావజాల్నికి ప్రతే్యకంగా ఆకరిషాతలం కావడం జరిగంది. ఒటమిలో కూడా ప్రజా సమస్యలపై దృషి్ట సారిస్్త, పారీ్టని 
మరింత బలోపేతం చేస్్త, బలంగా తమ గళానినీ వినిపస్్త, వ్యకి్తగత విమరశిలు, దాడులు ఎదురొ్కంటూ ప్రజల పక్షాన ఒక దశాబ్ం పాటు తన సంత కష్్టరిజితంతో 
నడిపనటువంటి వ్యకి్త మాకు నాయకుడిగా ఉండడం మనందరికి దేవుడు ఇచిచాన వరం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనస్న సిదా్ంతాలపై మీ అభిప్రాయం?
లోకం మాధవి: ప్రసు్తత రాజకీయాలు, రాజకీయ నాయకుల ఆలోచనా విధ్నం రాష్్రానినీ 
భ్రషు్టపటి్టస్్త, ప్రజలని ద్చుకుంటూ, అవిన్తి దిశగా కుల, మత భేదాలను రచచాగొడుతూ 
తమ స్వల్భాలకి రాష్్రానినీ తాకటు్ట పెడుతననీ విధ్నానినీ పరిశీలనలోకి తీసుకుని ఇంకా 
ప్రిటినొప్్పలతో భాధపడుతననీ ఆంధ్రరాష్్రానినీ అభివృది్ దిశగా తీసుకుని వెళ్ళి జనస్న 
సిదా్దంతాలు ఎంతైన అవసరం. ప్రసు్తత భూకబాజిలతో చెరువులు, కొండలు, మడ అడవులు 
అనినీంటిని నాశనం చేస్్త పరా్యవరణం గురించి, రైతల గురించి, మత్స్యకారుల గురించి 
పటి్టంచుకొని ప్రసు్తత ప్రభుత్వ తీరును ఖండిస్్త జనస్న సిదా్ంతాలని ప్రజలలోకి 
తీసుకువెళ్్త ఆశ్ష జనాదరణ పందడం గమనార్ం.

శతఘ్నిన్యూస్: నెలి్లమర్ల నియోజకవరగాంలో జనస్నకు ప్రజలలో స్పందన ఎల్ ఉంది?
లోకం మాధవి: విజయనగరం జిల్్లలో నెలి్లమర్ల నియోజకవరగాం జనస్నకి బాగా బలంగా 
ఉననీ నియోజకవరగాం. ప్రసు్తత అధికార పారీ్ట పనితీరుపై వ్యతిరేకత, ఒకే కుటుంబ 
పరిపాలనలో ప్రజలు నలిగపోయ, విసిగపోయ ఉండడం, ఎటువంటి అభివృది్ నియోజకవరగాంలో కనిపంచక పోవడం, భూగర్జల్ల కాలుష్యంతో కన్సం గుకె్కడు 
మంచి న్ళ్్ల కూడా కానరాక ప్రజలు సతమతమవడం, కనుమరుగవుతననీ రైతాంగం, వలసల ఊబ్లో చికు్కకుని బ్రతకు భారంగా గడుప్తననీ మత్స్యకారులు ఇల్ 
ఎన్నీ సమస్యల వల్ల ఈసారి ఖచిచాతంగా నా నాయకత్వంలో జనస్న పారీ్టకి పెద్దపీట వేసా్తమని ప్రజలు బలంగా చెప్పడం జరుగుతంది. బెదిరింప్లతో ఓటర్లను భయపెటే్ట 
కాలం చెలి్లందని, జనస్నాని యొక్క భావజాలం మరియు స్ఫూరి్తకి తోడు అవుతామని, తమ పల్లల యొక్క భవిష్యత్ కోసం ఈసారి జనస్నతోనే తమ ప్రయాణమని ప్రజలు 

నముమితనానీరు.

శతఘ్నిన్యూస్: రాబోయే ఎనినీకలలో ఏ పారీ్టతో అయనా పత్త ఉంటుందా..? మీరు పత్తతో 
వెళా్దమనుకుంటూనానీరా...? లేక ఒంటరిగా పోటీ చేదా్దమనుకుంటునానీరా? జనస్న పారీ్ట ఎల్ వెళ్్త 

బాగుంటుందని మీ అభిప్రాయం ? 
లోకం మాధవి: మా వూ్యహం పూరి్తగా పవన్ కళా్యణ్ గారిది. జనస్నపారీ్ట నాయకురాలిగా, ఒక 

కార్యకర్తగా పారీ్టని, గాజు గా్లసు గురు్తను ప్రజలో్లకి బలంగా తీసుకువెళళిడం, కార్యకర్తలను 
బలోపేతం చేస్్త, బలమైన నాయకులుగా తీరిచాదిదు్దతూ, పారీ్ట సంసాథుగతంగా నియోజకవరగాంలో 
బలపడే దిశగా తీసుకువెళళిడం నా వంత భాద్యతగా భావిసు్తనానీను. వైయసా్సరీ్సపీ విముక్త 
ఆంధ్రప్రదేశ్ మనందరి ప్రసు్తత కర్తవ్యంగా భావిసు్తనానీను.

కొనసాగింపు తదుపరి పేజీలో...

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


బుధవారం, 22 మార్చి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శతఘ్నిన్యూస్: జనస్న పదవ ఆవిరా్వ దిన్త్సవం ఎంతవరకు విజయవంతమయ్యందనుకుంటునానీరు ? 
లోకం మాధవి: విజయవాడ నుండి మచిలీపటనీం వరకు అశ్ష జనాదరణతో సాగన జనస్నాని ప్రయాణం, సభకు 

హాజరై రాత్రి 12 గంటల వరకు జనస్నాని ప్రసాంగానినీ అత్యంత శ్రద్తో విననీ తీరు చూస్్త ఎవరికైనా సభ 
ఎంత విజయవంతం అయనద్ ప్రతే్యకంగా చెప్పనవసరం లేదు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనస్నాని తలపెటి్టనటువంటి కౌలురైత భరోసా యాత్ర గురించి మీ అభిప్రాయం 
చెప్పండి ? 
లోకం మాధవి:  జనస్న పారీ్ట ఆవిరా్వానికి కారణమే ప్రజలకు భరోసా కలి్పంచడం. కౌలు రైత 
ఆతమిహత్యలు మన రాష్్రానినీ చాల్ కాలంగా కుదిపేసు్తనానీయ. జనస్నాని పవన్ కళా్యణ్ గారు దానికి 
చలించి లోతగా పరిశీలిస్్త, ప్రసు్తత ప్రభుత్వం తాల్కా నిర్లక్ష్య ధోరణి, అవిన్తి, కౌలురైత కుటుంబాల 
ఆవేదన ప్రసుఫూటితం అవుతనానీయ. తన సంత కష్్టరిజితంతో జనస్నాని తలపెటి్టనటువంటి కౌలురైత 

భరోసా యాత్రకు అశ్ష ప్రజాదరణ లభించింది అనడంలో అతిశయోకి్త లేదు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణి కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయం?
లోకం మాధవి: ప్రజల తాల్కా సమస్యలని వారి దా్వరా తెలుసుకొనే మహత్తర కార్యక్రమం జనవాణి. ప్రసు్తత 

రాజకీయాలలో నాయకులు పదవీకాంక్షతో అధికార మరి్వనియోగం చేస్్త 
ప్రజలకోసం, ప్రజలచేత ఎనునీకోబడిన నాయకులమని మరిచిపోయ ప్రజా 
సమస్యలని ప్రాంత అభివృది్ని గాలికి వదిలేసు్తనానీరు. ఎనినీకలు జరిగన 
తరువాత ఏ నాయకుడు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండక ఒక వాలంటీరు 
వ్యవసథును నడుప్తననీ తీరు ప్రజలలో తీవ్ర అసంతృప్తని మిగలిచాంది. అటువంటి 
సమయంలో జనస్న చేపటి్టన జనవాణి కార్యక్రమంలో అధిక సంఖ్యలో 
ప్రజలు పాల్గాని తమ గళం వినిపంచడం మొదలెట్్టరు. ఆ కార్యక్రమం విశ్ష 
ప్రజాదరణ పందుతననీదని ఆ కార్యక్రమం ఉత్తరాంధ్రలో విశాఖపటనీం వేదికగా 
జరగకుండా ప్రభుత్వం చేసిన పనితీరు మనందరం గమనించి ఉనానీం. ఈ 
కార్యక్రమానికి అనుబంధంగా మా నియోజకవరగాంలో “మన ఊరిలో జనవాణి” 
అనే కార్యక్రమానినీ ప్రతీ పంచాయతీలో ప్రజల దగగారకి వెళ్్త వారి సమస్యలని తెలుసుకుని వాటిపై పోరాటం చేపట్టడం జరుగుతననీది.

శతఘ్నిన్యూస్: దేశంలో ఏ పారీ్ట చేయనటువంటి క్రియాశీలక సభ్యత్వ కార్యక్రమం 
గురించి మీ అభిప్రాయం? 
లోకం మాధవి: జనస్న పారీ్టకి భారీ సంఖ్యలో యువతే కార్యకర్తలు. జనస్నాని 
ఎప్్పడూ చెపే్పది యువత... భవిత.. భరోసా. అటువంటి యువత ప్రతిరోజు ఎన్నీ 
ప్రమాదాలకి గురవుతనానీరననీ ఉదే్దశ్యంతో చేపటి్టన కార్యక్రమం క్రియాశీల సభ్యత్వం. 
2023 సంవత్సరంలో గత ఎడాదితో పోలిస్్త పదింతల సభ్యతా్వలు(5200) చేయడం 
జరిగంది.

శతఘ్నిన్యూస్:  జనస్న తరప్న మీరు చేసినటువంటి కొనినీ కార్యక్రమాలను 
తెలుపగలరు ? 
లోకం మాధవి: మన ఊరిలో జనవాణి, జగనననీ కాలన్లలో మోసం, భూకబాజిలు 
మరియు చెరువులు ఆక్రమణపై పోరాటం, ఆగపోయన చెరువు పనుల ప్నరుద్రీకరణ, 

యువతకు ఉద్్యగ అవకాశాలు, పేద విదా్యరుథులకు సా్కలరిషాప్్స మరియు ప్రవేశ పరీక్షల రుసుము చెలి్లస్్త కోచింగ్ ఇవ్వడం, జనస్న యువభరోసా దా్వరా క్రీడాకారులకు 
మరియు కళాకారుల ప్రతిభ గురి్తంప్ కార్యక్రమాలు, యువశకి్త, యువకెరటం, ఓటరు నమోదు. ప్రతీ పంచాయతీ జెండా ఆవిష్కరణ, నెలి్లమర్ల పారీ్ట ఆఫీసు ప్రారంభోత్సవ 
కార్యక్రమాలు, బైకు రా్యలీలు, ఇంటింటికి జనస్న, మురికివాడలు శుభ్రత, ద్మలు నివారణ కార్యక్రమం, దేవాలయాల 
నిరామిణానికి చేయూత, మహా రుద్రాభిషేకం, రోడ్ల మరమమిత్తలు, తాగున్టి సరఫరా, ఎయరో్పర్్ట భూ నిరా్వసితల 
కోసం పోరాటం.

శతఘ్నిన్యూస్: నెలి్లమర్ల వైసా్సరీ్సపీ ఎమెమిలే్య బడు్డకొండ మీ మీద, మీ సాఫ్్టవేర్ కంపెన్ మీద కక్షపూరితంగా 
వ్యవహారించారు. అననీదానిలో నిజం ఎంత?

లోకం మాధవి: జనస్న పారీ్టకి మరియు మేము నియోజకవరగాంలో చేసు్తననీ ప్రజా పోరాట్లకి లభిసు్తననీ అశ్ష 
జనాదరణకు ఓర్వలేక 25 ఏళళిగా ఎంతో మందికి విద్య, ఉద్్యగావకాశాలు కలి్పసు్తననీ మా కంపెన్ మీద నిజం లేని 
నిందలు వేయడం జరిగంది. తమ చేతకాని తనానినీ, తగుగాతననీ ప్రజాదరణని తటు్టకొలేక వైయసా్సరి్సప నాయకులు 
ఇటువంటి వ్యకి్తగత దాడులకు దిగడం రాష్టమంతా మనం చుసు్తనానీము. వాళళి కక్షపూరిత చర్యలని ప్రజలు ఖండిస్్త 
మాకు విశ్ష మద్దత ఇవ్వడం గమనార్ం. కొనసాగింపు తదుపరి పేజీలో...

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


బుధవారం, 22 మార్చి 2023

SRI TV MEDIA NETWORKS LLP, Hyderabad, Ph,:  +91 9440176789, info@sritvtelugu.com  www.sritvtelugu.com

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు మీ నియోజకవరగాంలో చేపటి్టన “మన ఊరిలో జనవాణి” 
కార్యక్రమానికి ప్రజల నుండి ఎటువంటి స్పందన వసు్తంది?

లోకం మాధవి: “మన ఊరిలో జనవాణి” 
కార్యక్రమంలో భాగంగా మేము ప్రతీ పంచాయతీ, 

గ్రామంలో తిరుగుతూ ప్రజలతో మాట్్లడుతూ వారి 
సమస్యల గురించి తెలుసుకోవడం జరుగుతోంది. 
ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో వచిచా వారికుననీ 
సమస్యలు, సాథునిక నాయకత్వ లోపం గురించి 
చెప్పడం జరుగుతననీది. ప్రజలతో కలిసి ఈ 
సమస్యల మీద పరిష్్కరం కోసం అధికార 

యంత్రాంగానికి వినతి పత్రాలు అందజేయడం 
జరుగుతోంది. కొనినీ సమస్యలని పరిష్్కర దిశగా 

తీసుకెళ్్ల ప్రజల మద్దత పందడం జరుగుతననీది.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిష్యత్ కారా్యచరణ ఎల్ 
ఉండబోతంది?

లోకం మాధవి:: కార్యకర్తల భయం పోగొటి్ట, భరోసా కలి్పస్్త ప్రతీ వారు్డ మరియు పంచాయతీలో జనస్న 
పారీ్టని బలోపేతం చేయడానికి ప్రతే్యక కమిటీల దా్వరా వివిధ కార్యక్రమాలు గాజు గా్లసు దా్వరా టీ పంపణీ, 
అననీదాన కార్యక్రమం, మజిజిగ పంపణీ చేపట్టడం జరుగుతోంది. ప్రతీ పంచాయతిలో చాల్ మంది నాయకులు 
జనస్న పారీ్టకి, మా నాయకతా్వనికి ఆకరిషాతలై పారీ్ట కండువా కప్్పకోవడానికి ముందుకు వసు్తనానీరు. అల్ 
వచిచాన వారిని సాదరంగా ఆహా్వనించడం.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024లో ప్రజల తీరు్ప ఎల్ ఉండబోతోందని మీరు అనుకుంటునానీరు ? 
లోకం మాధవి: 2019లో అత్యధిక మెజారీ్టతో గెలిచిన వైయసా్సరీ్సపీ పారీ్ట చేసిన వాగా్దనాలు 
వేటిని నిలబెటు్టకోలేదు. సంపూరణి మద్యపాన నిషేధం, సి.ప.ఎస్ రదు్ద ల్ంటి వాగా్దనాలు గాలికి 
వదిలేసారు. ప్రతీ పేదవాడి ఇంటి కల కలగానే మిగలిపోయంది. సరియైన ఆదాయ వ్యవసథు 
లేక, రాజధ్ని లేని రాష్టం అప్్పల రాష్టంగా మిగలిపోయంది. ఇంటి పనునీ, కరంటు బ్లు్ల 
మరియు నితా్యవసర వసు్తవుల ధరల పెంప్, మురికి కాలువలు, గోతల రోడు్ల, ఎందుకు 
రావడంలేద్ తెలియని చాలిచాలని పథకాలు ప్రజలలో తీవ్ర అసంతృప్తని మిగల్చాయ. రాష్ట 
అభివృది్ జనస్నతోనే సాధ్యమని వైసిప విముక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ రావాలని ప్రజలు బలంగా 
కోరుకుంటునానీరు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనస్నకు మీడియా సపోర్్ట లేదు ? ఈ విషయానినీ మీరు ఎల్ 
అధిగమించాలని ప్రయతినీసు్తనానీరు?
లోకం మాధవి:: నిత్యం ప్రజలలో ఉంటూ, ప్రజా సమస్యలపై పోరాడుతూ, జనస్న పారీ్ట 
సిదా్దంతాలని, మానిఫెసో్టని ప్రజలకు అర్మయే్యల్ చెపూ్త జనస్నాని భావజాల్లను, 
ఆశయాలను ప్రజలో్లకి బలంగా కార్యకర్తలతో కలిసి తీసుకువెళళిడం జరుగుతననీది. 
అల్గే సోషల్ మీడియా మాధ్యమంగా ప్రజలో్ల ప్రతీ కార్యక్రమానికి అవగాహన 
కలి్పంచడం జరుగుతననీది. జనస్న పారీ్టకి మద్దత తెలుప్తననీ ఎలకా్రానిక్ మరియు 
ప్ంట్ మీడియాకు మా ధన్యవాదములు.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్నీ నూ్యస్ గురించి మీ అభిప్రాయం చెప్పండి ?
లోకం మాధవి: జనస్న కార్యక్రమాలని, జనస్నాని సందేశానినీ ఎప్పటికప్్పడు సమయాభావం లేకుండా 
ప్రజలలోకి తీసుకువెళ్్తననీ శతఘ్నీ నూ్యస్ టీమ్ కి ప్రతే్యక ధన్యవాదములు.

శతఘ్నిన్యూస్:: పాఠకులకు మరియు ప్రజలకు మీరిచేచా సందేశం ?
లోకం మాధవి: జనస్న పారీ్టని ఆదరించండి. మన యువత భవిష్యత్, సుసిథుర పాలన, ప్రాంత అభివృది్ద, రాష్ట 
అభివృది్ద, అవిన్తి రహిత పాలన కోసం 2024లో జనస్న పారీ్టని ఆదరించండి. ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి.
జై జనస్న.
శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయాన్ని మాకు కేటాయించి మేము అడ్గిన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపకగా 

సమాధానం చెపపాన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ టం తరపున ధనయూవాదములు లోకం మాధవి గారు. 

మర్కరితో జనసేనతో నా ప్రయాణంలో మళ్ళీ కలుద్దాం.
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