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మేలుకో వినియోగదారుడా 
మేలుకో పోస్టర్ ఆవిష్కరణ
అనంతపురం, నేషనల్ కన్స్యూమర్ రైట్స్ కమిషన్ ఎన్.సి.అర్.సి ఆధ్వర్ంలో ఈ 
నెల 25 నండి ఏప్రిల్ 25 వరకూ మేలుకో వినియోగదారుడా మేలుకో కార్క్రమం 
నిర్్వస్తున్నట్లు ఎన్.సి.అర్.సి అంధ్రప్రదేశ్ అడ్్వజరీ కమిటీ బోర్డ్ చైర్మన్ మర్యు 
శతఘ్్న న్్స్ డైరెక్టర్ మహేష్ డేగల అన్్నరు. ఈ సందర్ంగా అనంతపూర్ 

నగర డిపూ్టీ మేయర్ వాసంతి సాహిత్తో “మేలుకో వినియోగ దారుడా 
మేలుకో” పోస్టర్ ఆవిష్కరణ కార్క్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్ంగా డిపూ్టి 

మేయర్ వాసంతి సాహిత్ మాట్లుడుతూ సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ వినియోగదారులే 
అని, వార్ హక్్కలన తప్పక్ండా తెలుస్కోవాలని అన్్నరు.

నిఖిత హత్య విచారణ వెంటనే జరపాలి
• నిఖిత హత్ వెనక ప్రభుత్వ అధికారుల హసతుం..!
• దళిత బిడడ్క్ న్్యం చేయాలని దళిత ఎమ్్మలే్ ఎందుక్…? రాజీన్మా చేయండి..!
• నిఖితక్ క్ట్ంబానికి న్్యం జర్పంత వరక్ ఎట్వంటి పోరాట్నికైన్ జనసేన సిద్ం
• జనసేన పారీ్ట తెలంగాణ రాష్ట్ర న్యక్లు వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్
న్గర్ కరూ్నల్ జిల్లు, అచ్ంపట నియోజకవర్ం అమ్రాబాద్ మండలం మన్ననరు తెలంగాణ సాంఘ్క సంక్షేమ 
గురుక్ల పాఠశాలలో 7వ తరగతి చదువుతున్న వంకేశ్వరం గ్రామానికి చందిన చిన్్నర్ నిఖితన ఇటీవల ఈ 
నెల 6వ తేదీన హత్ చేసి ఆత్మహత్గా చిత్రీకర్ంచారు. దీనిలో భాగంగా శనివారం న్గర్ కరూ్నల్ జిల్లు 
బంద్ ప్రకటించి, చిన్్నర్ నిఖిత హత్క్ విచారణ జరపాలని ఎమా్మర్్పఎస్ ఆధ్వర్ంలో నిర్వహించిన అఖిలపక్ 
సమావేశ నిరసన రా్లీలో పాల్్న్న వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్. ఈ సందర్ంగా లక్ష్మణ్ గౌడ్ మాట్లుడుతూ… నిఖిత 
హత్క్ విచారణ జరపాలని డిమాండ్ చేస్తు అఖిల పక్ పారీ్టల ఆధ్వర్ంలో నిర్వహించిన ఈ యొక్క నిరసన 

రా్లికి జనసేన పారీ్ట పూర్తు మద్దతు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. చిన్్నర్ నిఖిత హత్ వెనక ప్రభుత్వ అధికారుల మర్యు అధికారుల హసతుం ఉందని జనసేన పారీ్ట భావిసతుంది. 
దీనికి అధికార పారీ్ట న్యక్లు మద్దతుగా ఉండటం సిగు్చేట్. తక్ణమే సిటి్టంగ్ జడ్జ్ దా్వరా విచారణ జర్పి, దుండగులన కఠినంగా శిక్ంచంత వరక్ జనసేన పారీ్ట 
ఎట్వంటి పొరట్నికైన సిద్మని అన్్నరు. అచ్ంపట ఎమ్్మలే్ దళిత ఎమ్్మలే్, ఎం.పి దళిత ఎం.పి, జిల్లు కలెక్టర్ దళిత కలెక్టర్ జెడ్్ప చైర్మన్ దళిత చైర్మన్ అయిన్ 
దళిత బిడడ్క్ న్్యం దొరకట్లుదు. 14 ఏళ్ళ పసి బిడడ్క్ అన్్యంగా ప్రాణం పోయినపు్పడు న్్యం చేయాలని మీక్ ఈ పదవులు ఉంట్ ఎంత..? లేకపోతే ఎంత..? 
అని ఆగ్రహం వ్కతుం చేశారు. దళితుడిని ముఖ్మంత్రి చేసాతునని చపి్ప, ఆఖర్కి దళిత బిడడ్ల మీద దాడులు చేస్తున్్నరంట్ ఈ అధికార పారీ్టకి, న్యక్లక్ అధికార 
దాహం ఎంత సాథాయికి చేరుక్ందో ప్రజల్రా ఒక్కసార్ ఆలోచన చేయండి అని అన్్నరు. రాబోయే ఎని్నకలోలు ప్రజలు ప్రభుత్్వనికి ఖచి్తంగా బుది్ చపాతురని అన్్నరు. 
ఈ కార్క్రమంలో న్గర్ కరూ్నల్ నియోజకవర్ న్యక్లు గోపాస్ క్ర్మన్న, స్ర్, వంశీ రెడిడ్, రాజు న్యక్, ఎడలు రాకేష్, వికి్క, న్గరాజు, యాదయ్, దేవేందర్ 
తదితరులు పాల్్న్్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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పలు కుటుంబాలకు మనోధై ర్యాన్నిచ్చిన బత్తు ల దుంపత్లు
• అశ్రునయన్లతో ఘన నివాళులు
• రూపాయలు ₹5,000/- ఆర్థాక సహాయం
శతఘ్్న న్్స్: రాజానగరం, కోరుకండ మండలం బుచి్ంపట గ్రామానికి చందిన జొన్నకూటి ప్రసాద్ 
భార్ న్గమణి మరణించిన విషయం తెలుస్క్న్న రాజానగరం నియోజకవర్ జనసేన న్యక్లు బతుతుల 
బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి బతుతుల వెంకటలక్ష్మి వార్ క్ట్ంబాని్న పరామర్్శంచి, మనోధైర్ం చపి్ప క్ట్ంబ ఖరు్ల 
నిమితతుం 5000/- రూపాయలు, 25 కేజీల బియ్ం ఇవ్వడం జర్గంది. ఈ కారక్రమంలో జనసేన న్యక్లు 
కిమిడి శ్రీరామ్, గులిలుంకల లోవరాజు, మది్దరెడిడ్ బాబులు, క్రుమ్ళ్ళ మహేష్, అడబాల ఆదివిష్్ణ, గంగశెటి్ట 
రాజంద్ర, ఆనందేవుల స్ర్బాబు, అడాడ్ల శివ మర్యు న్యక్లు, జనసైనిక్లు పాల్్నడం జర్గంది.

• శ్రదా్ంజలి ఘటించి నివాళులర్్పంచిన బతుతుల
కోరుకండ మండలం, గాడాల గ్రామానికి చందిన 
అడాడ్ల న్గన్న భార్ బేబీ ఇటీవల నిరా్ణం చందగా 

వార్ క్ట్ంబాని్న పరామర్్శంచి, మనోధైర్ం చపి్పన రాజానగరం నియోజకవర్ జనసేన న్యక్లు బతుతుల బలరామకృష్ణ, 
శ్రీమతి బతుతుల వెంకటలక్ష్మి. ఈ కార్క్రమంలో కిమిడి శ్రీరామ్, గులిలుంకల లోవరాజు, మది్దరెడిడ్ బాబులు, క్రుమ్ళ్ళ మహేష్, 
అడబాల ఆదివిష్్ణ, గంగశెటి్ట రాజంద్ర గారు, ఆనందేవుల స్ర్బాబు, అడాడ్ల శివ మర్యు న్యక్లు, జనసైనిక్లు 
పాల్్నడం జర్గంది.

• బుచి్ంపట గ్రామ కరణానికి బతుతుల పరామర్శ
కోరుకండ మండలం, బుచి్ంపట గ్రామానికి చందిన కరణం అన్రోగ్ సమస్తో బాధపడుతున్్నరని 
తెలుస్క్న్న జనసేన న్యక్లు బతుతుల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి బతుతుల వెంకటలక్ష్మి పరామర్్శంచి, ప్రస్తుత 
ఆరోగ్ పర్సిథాతిని అడిగ తెలుస్క్న్్నరు. రాబోవు రోజులోలు క్ట్ంబానికి జనసేన పారీ్ట తరఫున అని్న విధాల 
అండగా ఉంట్మని భరోసా ఇచా్రు. ఈ కార్క్రమంలో కిమిడి శ్రీరామ్, గులిలుంకల లోవరాజు, మది్దరెడిడ్ 
బాబులు, క్రుమ్ళ్ళ మహేష్, అడబాల ఆదివిష్్ణ, గంగశెటి్ట రాజంద్ర గారు, ఆనందేవుల స్ర్బాబు, అడాడ్ల శివ 
మర్యు న్యక్లు, జనసైనిక్లు పాల్్నడం జర్గంది.

• యాకిస్డంట్ క్ గురైన అనపర్తు రామకృష్ణ భార్న పరామర్్శంచిన బతుతుల
కోరుకండ మండలం, బుచి్ంపట గ్రామానికి చందిన అనపర్తు రామకృష్ణ భార్క్ యాకిస్డంట్ అయి్ందని తెలుస్క్న్న 
రాజానగరం నియోజకవర్ జనసేన న్యక్లు బతుతుల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి బతుతుల వెంకటలక్ష్మి వార్ని పరామర్్శంచి, ఆరోగ్ 
పర్సిథాతి అడిగ తెలుస్క్న్్నరు. వీర్తో పాట్ అతితు సీత్రాములు, బేలే వెంకట్స్లు, బతుతుల రాంబాబు, మన్ం అరవరాజు, 
గంగశెటి్ట వెంకన్న, మన్ం వెంకన్న, నర్రావుల వీరబాబు, ఏనగంటి రాంపండు, జనసేన న్యక్లు కిమిడి శ్రీరామ్, గులిలుంకల 
లోవరాజు, మది్దరెడిడ్ బాబులు, క్రుమ్ళ్ళ మహేష్, అడబాల ఆదివిష్్ణ, గంగశెటి్ట రాజంద్ర, ఆనందేవుల స్ర్బాబు, అడాడ్ల శివ 
మర్యు న్యక్లు, జనసైనిక్లు పాల్్నడం జర్గంది.

• సాంబేలపు విష్్ణ క్ట్ంబానికి బతుతుల పరామర్శ
సీత్నగరం మండలం, రఘుదేవపురం గ్రామానికి చందిన సాంబేలపు విష్్ణ ఇటీవల స్వర్స్తులైన్రు. ఈ విషయం 
తెలుస్క్న్న రాజానగరం నియోజకవర్ జనసేన న్యక్లు బతుతుల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి బతుతుల వెంకటలక్ష్మి వార్ 
క్ట్ంబాని్న పరామర్్శంచి, మనోధైర్ం చప్పడం జర్గంది. భవిష్తుతులో జనసేన పారీ్ట తోడుగా అండగా ఉంట్ందనే 
భరోసాని ఇచా్రు. ఈ కారక్రమంలో జనసేన న్యక్లు యేస్పాదం, మాగారపు సతితుబాబు, కిమిడి శ్రీరామ్, గులిలుంకల 
లోవరాజు, మది్దరెడిడ్ బాబులు, కవల గంగారావు, సత్న్రాయణమూర్తు, అడాడ్ల అంజి, ప్రగాఢ రాజు, శ్రీహర్, హర్దాస్, 
వెంకటకృష్ణ, సాంబేలపు దురా్రావు, సాంబేలపు స్రేష్, అడాడ్ల శ్రీన మర్యు ఇతర న్యక్లు, జనసైనిక్లు, 
రఘుదేవపురం గ్రామ ప్రజలు పాల్్న్్నరు.

• సత్ం దశైకాపు క్ట్ంబానికి బతుతుల పరామర్శ
సీత్నగరం మండలం, ఇనగంటి వార్పట గ్రామానికి చందిన మాజీ సొసైటీ ప్రెసిడంట్ సత్ం దశైకాపు ఇటీవల 
మృతి చందిన విషయం తెలుస్క్న్న రాజానగరం నియోజకవర్ జనసేన న్యక్లు బతుతుల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి 
బతుతుల వెంకటలక్ష్మి వార్ క్ట్ంబాని్న పరామర్్శంచి మనోధైర్ం చపి్ప క్ట్ంబ సభు్లక్ ప్రగాఢ సానభూతిని 
తెలియజసారు. ఈ కారక్రమంలో జనసేన న్యక్లు యేస్పాదం, కతతుపలిలు రఘు, మాగారపు సతితుబాబు, 
కిమిడి శ్రీరామ్, గులిలుంకల లోవరాజు, మది్దరెడిడ్ బాబులు మర్యు గ్రామ న్యక్లు, జనసైనిక్లు పాల్్న్్నరు.

• ఆళ్ళపాటి త్త్రావు క్ట్ంబానికి బతుతుల దంపతుల భరోసా
సీత్నగరం మండలం, ఇనగంటివార్పట గ్రామానికి చందిన ఆళ్ళపాటి త్త్రావు కిడ్్నలు పాడవటం వలలు డయాలసిస్ 
చేయించుకోవాలిస్న పర్సిథాతి ఏర్పడింది. అన్రోగ్ం వలన పూర్తుగా మంచానికే పర్మితమయా్రు. విషయం తెలుస్క్న్న 
రాజానగరం నియోజకవర్ జనసేన న్యక్లు బతుతుల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి బతుతుల వెంకటలక్ష్మి వార్ క్ట్ంబానికి 
మనోధైర్ం చపి్ప వైద్ ఖరు్ల నిమితతుం రూపాయలు ₹5,000/- ఆర్థాక సహాయం అందచేశారు. ఈ కార్క్రమంలో జనసేన 
న్యక్లు మట్్ట వెంకట్శ్వరరావు, బండి సత్ప్రసాద్, యేస్పాదం, కతతుపలిలు రఘు, మాగారపు సతితుబాబు, కిమిడి శ్రీరామ్, 
గులిలుంక్ల లోవరాజు, మది్దరెడిడ్ బాబులు, క్రుమ్ళ్ళ మహేష్, అడబాల ఆదివిష్్ణ, గంగశెటి్ట రాజంద్ర, ఆనందేవుల స్ర్బాబు, 
అడాడ్ల శివ మర్యు గ్రామ న్యక్లు, జనసైనిక్లు పాల్్న్్నరు.

• మందేలు స్బ్బలక్ష్మి క్ట్ంబానికి వైద్ ఖరు్ల నిమితతుం ఆర్థాకసాయం అందించిన బతుతుల
సీత్నగరం మండలం, ఇనగంటివార్పట గ్రామానికి చందిన మందేలు స్బ్బలక్ష్మికి ఇటీవల కాళ్ళకి ఆపరేషన్ 
జరగా్ విషయం తెలుస్క్న్న రాజానగరం నియోజకవర్ జనసేన న్యక్లు బతుతుల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి బతుతుల 
వెంకటలక్ష్మి ఆమ్న పరామర్్శంచి, ప్రస్తుత ఆమ్ ఆరోగ్ పర్సిథాతిని అడిగ తెలుస్క్న్్నరు. వార్కి మనోధైర్ం చపి్ప 
వైద్ ఖరు్ల నిమితతుం రూపాయలు ₹5,000/- ఆర్థాక సహాయం అందచేశారు. ఈ కార్క్రమంలో జనసేన న్యక్లు 
మట్్ట వెంకట్శ్వరరావు, బండి సత్ ప్రసాద్, యేస్పాదం, కతతుపలిలు రఘు, మాగారపు సతితుబాబు, కిమిడి శ్రీరామ్, 
గులిలుంక్ల లోవరాజు, మది్దరెడిడ్ బాబులు, క్రుమ్ళ్ళ మహేష్, అడబాల ఆదివిష్్ణ, గంగశెటి్ట రాజంద్ర, ఆనందేవుల 
స్ర్బాబు, అడాడ్ల శివ మర్యు గ్రామ న్యక్లు, జనసైనిక్లు పాల్్న్్నరు.

కొనసాగంపు 3వ పేజీలో...కొనసాగంపు 3వ పేజీలో...
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ఆదివారం, 26 మార్చి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

బత్తుల ఆధ్వర్యంలో ఆరయంజ్ రీరిలీజ్ సయంబరాలు
శతఘ్్న న్్స్: రాజానగరం, మార్్ 27న తెలుగు జాతి ఖ్్తిని ప్రపంచ నలుమూలల్ 
విసతుర్ంపచేసి ప్రపంచం ముందు తెలుగు వాడిని సగర్వంగా తలెతుతుక్నేల్ చేసిన 
మ్గాసా్టర్ చిరంజీవి ముదు్దబిడడ్ గోలుబల్ సా్టర్ మ్గా పవర్ సా్టర్ రాంచరణ్ జన్మదినం 
సందర్ంగా శనివారం రాజానగరంలో ఉన్న ఫారూ్యూన్ 4 థియేటరోలు రామచరణ్ 
నటించిన యూత్ ఫుల్ లవ్ ఎంటరె్్టనర్ “ఆరెంజ్” సినిమాని శనివారం మర్యు 
ఆదివారం (25, 26) ప్రదర్్శంచడం జరుగుతుంది. ఈ సందర్ంగా రాజానగరం జనసేన 
న్యక్లు బతుతుల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి బతుతుల వెంకటలక్ష్మి ఆధ్వర్ంలో భారీ కేక్ 
కటింగ్ ఏరా్పట్చేశారు. అభిమానలు, జనసేన న్యక్లు, జనసైనిక్ల కోల్హలం 
నడుమ బతుతుల వెంకటలక్ష్మి కేక్ న కట్ చేసి రామ్ చరణ్ కి జన్మదిన శుభాకాంక్లు 
తెలియచేసారు. అనంతరం అక్కడ ఉన్న న్యక్లు మర్యు అభిమానలతో కలిసి 
సినిమాని వీక్ంచారు. ఈ వేడుకలలో కిమిడి శ్రీరామ్, గులిలుంక్ల లోవరాజు, మది్దరెడిడ్ 
బాబులు, క్రుమ్ళ్ళ మహేష్, అడబాల ఆదివిష్్ణ, గంగశెటి్ట రాజంద్ర, ఆనందేవుల 
స్ర్బాబు, అడాడ్ల శివ, న్తిపం దొరబాబు, రామకృష్ణ మర్యు ఇతర న్యక్లు 
పాల్్న్్నరు.

జనసేన పారీటీ సయంయుకతు జికె ఫయండేషన్ 
ఆధ్వర్యంలో డొక్కా సీతమ్మ ‘ఆహార నిధి‘

శతఘ్్న న్్స్: విశాఖ, జనసేన్ని పవన్ 
కళ్్ణ్ ఆశయంకై పద ప్రజల ఆకలి 
నింప ప్రయత్నంగా ఆంధ్రుల అన్నపూర్ణ 
డొకా్క సీతమ్మ ‘ఆహార నిధి‘ కార్క్రమం 
కేజీహెచ్ వద్ద శనివారం మధా్హ్నం 
12 గంటలకి నిర్వహించడం జర్గంది. 

ఈ సందర్ంగా ఆర్. పి. రాజు, నీలం రాజు, పస్పులేటి మోహన్, వాసవి కలుబ్ లక్ 
ప్రతే్క ధన్వాదాలు తెలిపారు. ఈ కార్క్రమం జనసేన పారీ్ట సంయుకతు జికె ఫండేషన్ 
ఆధ్వర్ంలో జనసేన దక్ణ నియోజకవర్ం న్యక్లు గోపి కృష్ణ(జికె)చేతుల మీదుగా 
నిర్వహించడం జర్గంది. ఈ కార్క్రమంలో జనసైనిక్లు మర్యు ఫండేషన్ సభు్లు 
తదితరులు పాల్్న్్నరు.

రామ్ చరణ్ పుట్టీనరోజు వారోత్సవాలోలో భాగయంగా 
అన్నదానయం

శతఘ్్న న్్స్: ఎమి్మగన్రు: గోలుబల్ సా్టర్ రామ్ చరణ్ 38వ పుటి్టనరోజు వారోతస్వాలోలు 
భాగంగా ఎమి్మగన్రు త్లూకా మ్గా ఫా్న్స్ సేవా సమితి ఆధ్వర్ంలో సాథానిక ప్రభుత్వ 
ఆస్పత్రి నందు గర్్ణీ స్త్రీలక్, మర్యు, వివిధ రకాల చికితస్ కోసం వచి్న పషంటలుక్ 
బోజనం పా్కెటలున పంపిణీ చేశారు, ఈ సందర్ంగా త్లూక్ అధ్క్షులు రాహుల్ సాగర్, 
కార్దర్్శ భరత్ సాగర్, సీనియర్ అభిమాని కరణం రవి లు మాట్లుడుతూ మ్గా క్ట్ంబం 
ప్రజల కోసం అనేక రకాలుగా సేవలందిస్తు ప్రజల హృదయాలోలు నిలుస్తున్్నరని కనియాడారు. 
అల్ంటి క్ట్ంబంలో మ్గా వారస్డుగా వచి్ గోలుబల్ సా్టర్ రాంచరణ్ ఎదిగన రామ్ చరణ్, 
ఎంతో మంది యువ అభిమానలక్ ఆదర్శమని కనియాడారు, రాబోయే రోజులోలు మర్ని్న 
సేవా కార్క్రమాలు కనసాగస్తు ముందుక్ పోత్మని తెలియజశారు. ఈ కార్క్రమంలో శివ, 
రషీద్, వెంకట్ష్, మారుతి, రమేష్, తదితరులు పాల్్న్్నరు.

• ఏరేటి శ్రీన క్ట్ంబానికి మనోధైరా్ని్నచి్న బతుతుల దంపతులు
సీత్నగరం మండలం నలలుగండ గ్రామానికి చందిన ఏరేటి శ్రీన అతతుయ్ ఇటీవల స్వర్స్తులైన్రు. విషయం తెలుస్క్న్న 
రాజానగరం నియోజకవర్ జనసేన న్యక్లు బతుతుల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి బతుతుల వెంకటలక్ష్మి వార్ క్ట్ంబానికి 
మనోధైర్ం చపి్ప క్ట్ంబ అవసరాల నిమితతుం రూపాయలు ₹5,000/- ఆర్థాక సహాయం అందచేశారు. ఈ కార్క్రమంలో 
జనసేన న్యక్లు మట్్ట వెంకట్శ్వరరావు, బండి సత్ప్రసాద్, యేస్పాదం, కతతుపలిలు రఘు, మాగారపు సతితుబాబు, కిమిడి 
శ్రీరామ్, గులిలుంక్ల లోవరాజు, మది్దరెడిడ్ బాబులు, క్రుమ్ళ్ళ మహేష్, అడబాల ఆదివిష్్ణ, గంగశెటి్ట రాజంద్ర, ఆనందేవుల 
స్ర్బాబు, అడాడ్ల శివ, ముడిస అంబేద్కర్, నందే శ్రీనబాబు మర్యు గ్రామ న్యక్లు, జనసైనిక్లు పాల్్న్్నరు.

• బందిలి వీర్రాజు క్ట్ంబానికి మనోధైరా్ని్నచి్న బతుతుల దంపతులు
సీత్నగరం మండలం, నలలుగండ గ్రామానికి చందిన బందిలి వీర్రాజు 
ఇటీవల ఆకసి్మక మృతి చందగా విషయం తెలుస్క్న్న రాజానగరం 
నియోజకవర్ జనసేన న్యక్లు బతుతుల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి 

వెంకటలక్ష్మి దంపతులు వార్ ఇంటికి వెళిలు మనోధైర్ంతో ఉండమని, వీర్రాజు ఆత్మక్ శాంతి కలగాలని, వార్ క్ట్ంబానికి ప్రగాఢ 
సానభూతిని తెలియజస్తు రాబోవు రోజులోలు జనసేన పారీ్ట తరఫున అని్న విధాల అండగా ఉంట్మని చపి్ప వార్ ఆర్థాక పర్సిథాతుల 
దృష్్టయూ తక్ణ సాయంగా రూపాయలు ₹5,000/- రూపాయలన ఆర్థాక సహాయం, 25 కేజీల బియ్ం క్ట్ంభ సభు్లక్ 
అందించి, తన ఔదారా్ని్న చాట్క్న్్నరు. ఈ కార్క్రమంలో జనసేన న్యక్లు మట్్ట వెంకట్శ్వరరావు, బండి సత్ ప్రసాద్, 
యేస్పాదం, కతతుపలిలు రఘు, మాగారపు సతితుబాబు, కిమిడి శ్రీరామ్, గులిలుంక్ల లోవరాజు, మది్దరెడిడ్ బాబులు, క్రుమ్ళ్ళ మహేష్, 
అడబాల ఆదివిష్్ణ, గంగశెటి్ట రాజంద్ర, ఆనందేవుల స్ర్బాబు, అడాడ్ల శివ, ముడిస అంబేద్కర్, నందే శ్రీనబాబు మర్యు గ్రామ న్యక్లు, జనసైనిక్లు పాల్్న్్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శ్రీ కాళహస్తి  జనసేన నాయకుల 
అకరీ మ అరెస్ట్

శతఘ్్న న్్స్: శ్రీకాళహసితు నియోజకవర్ం, ఏరే్పడు మండలం, గ్రామానికి వెళ్్ళ దార్ని అక్రమంగా మూసివేసి 
ల్ంకో/ఈసిఎల్ ఫా్క్టరీ యాజమాన్ం ప్రజలన ఇబ్బంది పెడుతున్న రెవెన్్ అధికారులు పటి్టంచుకోకపోవడంతో 
గ్రామస్థాలతో కలిసి శ్రీకాళహసితు నియోజకవర్ం జనసేన పారీ్ట ఇంఛార్జ్ శ్రీమతి వినత కోట్ శాంతియుతంగా 

నిరసన తెలియజయడం జర్గంది. అయితే శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్న వార్ని అక్రమంగా పోలీస్లు 
అరెస్్ట చేసి బి.ఎన్ కండ్రిగ పోలీస్సే్టషన్ కి తరలించడం అప్రజాసా్వమికం. మహిళలన సైతం గాయపర్చేల 

ల్కె్కళ్ళడం హేయమైన చర్. రోడుడ్న మూసివేయాలని ఎల్ంటి ఉతతురు్వలు ఇవ్వలేదని రెవెన్్ అధికారులు చపుతుంట్, 
పోలీస్లు ఫా్క్టరీ వార్కి కము్మకాస్తు ఆర్ అండ్ బి రోడుడ్న మూసివేసిన ఫా్క్టరీ వాళ్ళన ఏమాత్ం ప్రశి్నంచక్ండా ప్రజలన 

అరెస్్టలు చేసి ఇబ్బంది పెట్టడం తీవ్ర ఆక్షేపనీయం. చట్్టని్న ఉలలుంఘ్ంచిన పోలీస్లపైన చట్టపరమైన చర్లు తీస్క్ంట్రా.? 
ప్రజల పోరాట్ని్న పోలీస్లన అడుడ్ పెట్్టక్ని ఆపలేరని తెలిపారు. ఈ కార్క్రమంలో జనసేన న్యక్లు, వీరమహిళలు మర్యు జనసైనిక్లు పాల్్న్్నరు.

జనసేనానిని మరా్దపూర్వకయంగా కలిసిన 
మర్రాపు సురేష్, డా.మిడతాన

శతఘ్్న న్్స్: విజయనగరం 
జిల్లు, గజపతినగరం 
నియోజకవర్ంలో దశాబా్లుగా 
నెలకన్న సమస్లన జనసేన 
అధ్క్షులు పవన్ కళ్్ణ్ దృషికి 
జనసేన నేతలు మర్రాపు స్రేష్, 
డా.మిడత్న రవి క్మార్ 
తీస్కెళ్లురు. ఇటీవల పవన్ 
కళ్్ణ్ న మరా్దపూర్వకంగా 
హైదరాబాద్ లో కలిశారు. ఈ 
సందర్ంగా గజపతినగరం 

నియోజకవర్ సమస్లతో పాట్ విజయనగరం జిల్లు వా్పతుంగా ప్రజలు పడుతున్న 
ఇబ్బందులు, మౌలిక సదుపాయల కల్పనలో ప్రభుత్వ నిరలుక్యూ వైఖర్ని అధ్క్షులక్ 
వివర్ంచారు. జిల్లు సమస్లపై పారీ్ట అధ్క్షులతో చర్్ంచారు. అనంతరం పవన్ 
కళ్్ణ్ గార్ని శాలువాతో సత్కర్ంచి, హనమంతులవార్ విగ్రహాని్న అందించారు.

సామాజిక న్యాయ చై తనయా యాత్ర లో పాల్గొ నని ముత్తు  శశిధర్
శతఘ్్న న్్స్: కాకిన్డ సిటీలో జనసేన పారీ్ట న్యక్లు పవన్ 
కళ్్ణ్ ఆశయాలక్ అనగుణంగా జనసేన పారీ్ట పిఏసి సభు్లు 
మర్యు కాకిన్డ సిటి ఇంచార్జ్ ముత్తు శశిధర్ నేతృత్వంలో 20వ 
డివిజన్ న్యక్లు బసా్వని న్గబాబు ఆధ్వర్ంలో సామాజిక న్్య 
చైతన్ యాత్ కార్క్రమం చేపట్టడం జర్గంది. ఈ సందర్ంగా ముత్తు 
శశిధర్ ఈ ప్రాంతంలో పర్టిస్తు ప్రజలతో ముచ్టించడం జర్గంది. 
ప్రజలతో మాట్లుడుతూ సమాజం అంతే అనేక వరా్ల సముదాయమనీ, 

వీటి మధ్ సమతుల్ం పాటించేల్ ప్రభుత్్వల పాలన ఉండాలనీ అపు్పడే ప్రజల మధ్ అసమానతలు తొలగపోయి సమసమాజం ఏర్పడుతుందన్్నరు. కానీ నేటి ఈ వై.సి.పి ప్రభుత్వం 
అణగార్న వరా్లన మర్ంతగా అణచివేస్తు, ఒకర్ మీదక్ మరొకర్ని ఉసిగలుపుతూ తన పబా్బని్న గడుపుక్ంటందని విమర్్శంచారు, దీనిని తమ పారీ్ట తీవ్రంగా ఖండిసతుందన్్నరు. 
ప్రజలు ఈ ధోరణిని గమనించాలని చైతన్ పరుస్తు త్ము ఈ యాత్ చేపట్్టమని తెలియచేసారు. ఈ కార్క్రమంలో జనసేన పారీ్ట కాకిన్డ సిటి అధ్క్షులు సంగశెటి్ట అశోక్, వీరబాబు, 
ధరే్మంద్ర, నందక్మార్, సతీష్, నీల్ద్రి, సంతోష్, దురా్ప్రసాద్ (జాక్) మర్యు జనసైనిక్లు పాల్్న్్నరు.

తదేకయం ఫయండేషన్ వారి సహక్రయంతో 
ముడుచక్రాల సైకిల్ పయంపిణీ

శతఘ్్న న్్స్: జగ్ంపట నియోజకవర్ 
జనసేనపారీ్ట కారా్లయం వద్ద 
గోకవరం మండలం కతతుపలిలు గ్రామంకి 
చందిన దిండి జగదీశ్వర్ అనే దివా్ంగ 
సదర్కి కతతుపలిలు గ్రామ జనసేన వీర 
మహిళలు ప్రోత్స్హంతో తదేకం 
ఫండేషన్ వార్ సహకారంతో జనసేన 
పారీ్ట జిల్లు కార్దర్్శ బుదిరెడిడ్ శ్రీనివాస్ 

మర్యు నియోజకవర్ న్యక్లు పాలిశెటి్ట సతీష్ చేతులమీదుగా మూడు చక్రాల 
సైకిల్ పంపిణీ చేయడం జర్గంది. ఆమ్ గ్రామంలో తిరుగుతూ ఆమ్ యొక్క రోజు 
వార్ దినచర్లు చక్కబెట్్టకోవడానికి ఈ సైకిలు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంట్ందని 
ఆమ్ స్వతహాగా ఎక్కడికైన్ వెళలుడానికి గ్రామంలో అవసరాల నిమితతుం తిరగడం కోసం 
దీని్న అందజయడం జర్గంది. దీనికి సహకర్ంచిన తదేకం ఫండేషన్ వార్కి జగ్ంపట 
నియోజకవర్ం జనసేన పారీ్ట తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజశారు ఈ కార్క్రమంలో 
నియోజకవర్ వీరమహిళలు చల్లు రాజ్లక్ష్మి, పువ్వల శ్రీదేవి తదితరులు పాల్్న్్నరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మేడ గురుదత్ ఆధ్వర్యంలో ఆరయంజ్ రీరిలీజ్ వేడుక
శతఘ్్న న్్స్: రాజానగరం నియోజకవర్ం జనసేన పారీ్ట ఇంచార్జ్ & ఐక్రాజ్ సమితి అవారుడ్ 
గ్రహీత మేడ గురుదత్ ఆధ్వర్ంలో ఫ్రీగా మ్గా అభిమానలు ప్రతి ఒక్కరు చూసే విధంగా, గోలుబల్ 
సా్టర్ రామ్ చరణ్ నటించిన ఆరెంజ్ మూవీ నిరా్మత మర్యు జనసేన పారీ్ట పిఏసి సభు్లు కణిదెల 
న్గబాబు గప్ప మనస్తో రీర్లీజ్ దా్వరా వచే్ ప్రతి రూపాయి జనసేన పారీ్టకి విరాళంగా ఇవా్వలనే 
ఆలోచనలో భాగంగా షో కి అయే్ ఖరు్ మొతతుం గురుదత్ పెట్్టకోవడం జర్గంది. రామ్ చరణ్ 

పుటి్టనరోజు రెండు రోజుల ముందే అభిమానల సమక్ంలో రాజానగరం నియోజకవర్ం జనసేన 
పారీ్ట న్యక్లు కేక్ కటింగ్ ఏరా్పట్చేయడం జర్గంది. ఈ సందర్ంగా గురుదత్ మాట్లుడుతూ 
ఆరెంజ్ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో న్గబాబుతో నెల రోజుల పాట్ ఆసే్రేలియాలో (షూటింగ్) 
పాల్్నడం జర్గందని అన్్నరు. ఈ కార్క్రమం చిరంజీవి పిఆరో్వ స్రేష్ (ఎక్స్-నేవి), 
రాజానగరం మండలం జనసేన పారీ్ట అధ్క్షులు బతితున వెంకన్న దొర, ఫర్జలిలుపట గ్రామ జనసేన 
పారీ్ట ఎంపిటిస్ పల్లు న్గు, రాజానగరం మండలం సీనియర్ న్యక్లు మన్ శ్రీన, చిరంజీవి 
డిజిటల్ విభాగం రాజానగరం మండల ప్రెసిడంట్ చల్లు ప్రసాద్, రాజానగరం మండలం యూత్ 
ఐకాన్ పల్లు హేమంత్, వలేలుపలిలు రాజష్, కామిరెడిడ్ పెద్దకాపు తదితరులు పాల్్న్్నరు.

నూక్లమ్మ జాతరలో మృతి చయందిన వ్కితు 
కుటయంబాని్న పరామరి్శయంచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న న్్స్: తుని 
నియోజకవర్ం, శృంగవృక్ం 
గ్రామంలో న్కాలమ్మ 
జాతరలో మృతి చందిన 
దళిత సదరుని క్ట్ంబాని్న 
తొండంగ మండల జనసేన పారీ్ట 

అధ్క్షులు బెండపూడి న్యుడు మర్యు తొండంగ గ్రామ అధ్క్షులు ఎలుగుబంటి 
న్గు ఆధ్వర్ంలో బాధిత క్ట్ంబాని్న పరామర్్శంచి, జాతరలో జర్గన సంఘటన 
వివరాలు తెలుస్క్ని తమ క్ట్ంబానికి జనసేన పారీ్ట అండదండగా ఉంట్ందని ఆ 
క్ట్ంబానికి హామీ ఇచా్రు. ఈ కార్క్రమంలో జిల్లు కార్దర్్శ వంగలపూడి న్గంద్ర, 
జిల్లు సంయుకతు కార్దర్్శ పలివేళ్ళ లోవరాజు, తుని మండల అధ్క్షులు ధారకండ 
వెంకట రమణ, తొండంగ మండల ఉపాధ్క్షులు కండవిలిలు గణేష్, తొండంగ మండల 
ప్రధాన కార్దరు్శలు గట్టం న్గబాబు మర్యు పస్పులేటి రాంప్రసాద్, తొండంగ 
మండల అధికార ప్రతినిధి పెదిరెడలు దురా్ప్రసాద్ నియోజకవర్ సీనియర్ న్యక్లు 
చోడిశెటి్ట గణేష్, అన్రు ఈశ్వరరావు, త్నే శేష్, అదేపలిలు బాల్జీ, రాజశేష్ అంకారెడిడ్, 
బొపా్పన రాము, ఇండుగబిలి శ్రీన, శివశంకర్, అఖిల భారత చిరంజీవి తొండంగ 
మండల అధ్క్షులు వేమవరపు రాంప్రసాద్, తొండంగ మండల సంయుకతు కార్దర్్శ బది్ద 
సతీష్, మండల సంయుకతు కార్దర్్శ సింగలూర్ రాజు, రవికంపాడు గౌరవ అధ్క్షులు 
సిదా్దచక్రారావు, బెండపూడి గ్రామ అధ్క్షుడు కోరుకండ శివ, పైడికండ వెంకట్ష్ 
తదితరులు జనసైనిక్లు పాల్్ని సంత్పం ప్రకటించారు.

కొము్మల శ్రీనివాస్ కుటయంబ సభ్్లను 
పరామరి్శయంచిన తగరపు శ్రీనివాస్

శతఘ్్న న్్స్: హుసా్నబాద్ 
నియోజకవర్ం, గౌరవెలిలు గ్రామంలో 
వారుడ్ సభు్లైన కము్మల శ్రీనివాస్ 
మాత్ృమూర్తు అన్రోగ్ం బార్నపడి 
మృతిచందడంతో వార్ స్వగృహంలో 
జనసేన పారీ్ట నియోజకవర్ కోఆర్డ్నేటర్ 
తగరపు శ్రీనివాస్ మర్యు న్యక్లు 
మలెలుల సంతోష్, మోరె శ్రీకాంత్ వార్ 

క్ట్ంబ సభు్లన పరామర్్శంచి, మృతిరాలి చిత్పట్నికి నివాళులర్్పంచి, ప్రగాఢ 
సానభూతి తెలియజయడం జర్గంది.

గయంటూరు ఛానల్ పొడిగయంపునకు తక్షణమే 
నిధులు విడుదల చేయాలి: గాదె

శతఘ్్న న్్స్: ప్రతితుపాడు 
నియోజకవర్ంలో “నలలుమడ రైతు 
సంఘం” ఆధ్వర్ంలో గుంటూరు ఛానల్ 
పొడిగంపునక్ నిధులు కేట్యించాలని 
పెదనందిపాడు మండలంలో ధరా్న 
కార్క్రమం చేయడం జర్గంది. ఈ 

కార్క్రమంలో ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లు అధ్క్షులు గాదె వెంకట్శ్వరరావు పాల్్న్్నరు. 
ఈ సందర్ంగా గాదె వెంకట్శ్వరరావు మాట్లుడుతూ ఎనిమిది దశాబా్దల నంచి 
రైతులు పోరాడుతున్్న గాని ప్రభుత్్వలు పటి్టంచుకోకపోవడం హేయమైన చర్ 
అని అన్్నరు. సా్వతంత్ం వచి్న దగ్రు్నంచి అనేకమంది ప్రజాప్రతినిధులు ఈ 
ప్రాంత్నికి ఎని్నకయా్రు. వారంత్ ఎప్పటికపు్పడు రైతులక్ మాయ మాటలు చపి్ప 
ఓట్లు వేయించుకని సమస్న ఎప్పటికపు్పడు నీరుగారుస్తు ఉన్్నరు. ఇకనైన్ ప్రజలు 
ఆలోచించి సరైన ప్రజాప్రతినిధులు ఎన్నకోవాలని అన్్నరు. అల్గ గుంటూరు ఛానల్ 
పొడిగంపునక్ తక్ణం నిధులు మంజూరు చేయనిచో జనసేన పారీ్ట ఆధ్వర్ంలో రైతు 
సంఘాలతో కలిసి పెద్ద ఎతుతున ఉద్మం చేయవలసి ఉంట్ందని హెచ్ర్ంచారు. 
ఈ కార్క్రమంలో నలలుమడ రైతు సంఘం అధ్క్షులు కల్లు రాజమోహన్ రావు, మాజీ 
పారలుమ్ంట్ సభు్లు శోభన్ద్రి, జిల్లు ఉపాధ్క్షులు అడపా మాణికా్లరావు, ప్రధాన 
కార్దర్్శ న్రదాస్ రామచంద్ర ప్రసాద్, కార్దర్్శ చట్్టల త్రిన్థ్, జిల్లు న్యక్లు 
కర్రపాటి న్గశ్వరావు, మండల అధ్క్షులు కల్లు గోపి, పతితు భవన్్నరాయణ, గడడ్ం 
శ్రీనివాసరావు, స్ధా పిచ్య్, శిరసాని వెంకట్రావు, నెలూలురు రాజష్, గోపిశెటి్ట సాయి 
మండల న్యక్లు కార్కరతులు మర్యు సాథానిక రైతులు పాల్్న్్నరు.

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

సురేష్ నోరు అదుపులో పెట్టుకోకంటే ఇంటికి వెళ్లి మరీ చీపురులతో కొట్టుల్్స వసు్తంది: తిరుపతి జనసేన
చిల్లర తీసుకొని మమ్మల్ని తిట్టమయంటే తిట్్టవు, రేపు అదే చిల్లర తీసుకొని వైసీపీ నాయకులను తిట్టవా..?
కేవలయం లక్ష్య అమ్్మడుపోయిన ఒక కుక్క కూడా మా పై మాట్్లడటయం హాస్్స్పదయం.
మాకు సలహాలు ఇచ్చే మ్యందు మీ నాయకులకు మీరు మయంచి సలహాలు ఇవ్వయండి.
2024లో తిరుపతి సీటు “వైసీపీలోని బల్జలకు ఇప్పయంచగలరా”
ప్రెస్ క్లబ్్ల అయినా సరే, ప్రజలో్లనైనా సరే చరచేలకు సిద్యం అయంటూ వైసీపీకి సవాల్ విసిరిన జనసేన నాయకులు.
శతఘ్్న న్్స్: తిరుపతి, జనసేన పారీ్ట దా్వరా ఎదిగ కేవలం కబాజ్లు, అవినీతితో తొందరగా ఎదగాలనే లక్క్ అము్మడుపోయి, అత్్శతో వైకాపా తీరథాం పుచు్కన్న పస్పులేటి స్రేష్ 
అనే ఒక పుల్్క నేడు జనసేన నేతలపై ఆరోపణలు చేయడం విడ్డ్రంగా ఉందని ఫా్న్ పారీ్టలోని కందరు శనివారం జనసేనపై చేసిన వా్ఖ్లక్ జవాబుగా జనసేన పారీ్ట న్యక్లు 
నిపు్పలు చర్గారు. శనివారం ప్రెస్ కలుబోలు సాయంత్ం ఏరా్పట్చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో జనసేన పారీ్ట రాష్ట్ర కార్దర్్శ ఆకేపాటి స్భాషిని మాట్లుడుతూ పవన్ కళ్్ణ్ పోస్టరోతు సెల్ 
ఫోన్ ష్పు దా్వరా ఎదిగ నేడు తమ జనసేన న్యక్లపై అబాండాలన కలి్పంచుక్ని శనివారం ఇదే ప్రెస్ కలుబోలు ఉదయం ఆరోపణలు చేసిన స్రేష్ పై, కంతమంది వైసిపి న్యక్లన 
ఉదే్దశించి ఆకేపాటి స్భాషినితో కలిసి జనసేన పట్టణ ఉపాధ్క్షులు బాబిజ్, కార్దర్్శ రాజష్ ఆచార్లు సవాల్ విసిరారు. వీరు మాట్లుడుతూ వైసిపి పాలనలో తిరుపతి అభివృది్ 
జరగలేదని త్ము నిరూపిసాతుమని చర్క్ వైసిపి సిద్మా అన్్నరు. తిరుపతిని శాసించే వైసిపి ప్రధాన నేతలు ఈ పుల్్క గాడి దా్వరా జనసేన పారీ్టపై బురద జలులుతున్్నరని ఆగ్రహం 
వ్కతుం చేశారు. వైయసాస్ర్ పాలన నంచి నేటి వైకాపా వరక్ బలిజలక్ తిరుపతి సీట్ ఇవ్వలేదని నిజంగా వైసిపికి బలిజల పై చితతుశుది్ ఉంట్ తిరుపతి ఎమ్్మలే్ సీట్ ఇపు్పడున్న వారు 
త్్గం చేసి 2024 బలిజ వ్కితుకి ఇపి్పంచగలరని బలిజ న్యక్లన ప్రశి్నంచారు. గంజాయి మతుతు పదారాథాలక్ తిరుపతి కేంద్రంగా మార్ందని, ఎంతోమంది యువత గంజాయికి 
బానిసలుగా మారుతున్్నరని, దీనిపై ఎక్కడైన్ ఒక్క కేస్ నమోదు కాకపోగా, అవినీతి సంపాదనపై బ్రతుక్తున్నది కందరు వైసిపి న్యక్లని ఆరోపించారు. తిరుపతిలో మీరు ఎక్కడ 
అభివృది్ చేశారో చర్క్ మీరు పలుస్ చపి్పన సరే, మమ్మలి్న చప్పమన్్న సరే మేము చర్క్ సిద్మంటూ జనసేన న్యక్లు సవాలు విసిరారు. మా న్యక్లు పస్పులేటి హర్ప్రసాద్, 
రాజారెడిడ్, కిరణ్ రాయల్ లు ఎప్పటినంచో జనసేన పారీ్టని పవన్ కళ్్ణ్ ని నము్మక్ని ఉన్్నరని నీల్ పూటకో పారీ్ట మారలేదని, డబు్బకోసం పారీ్టలు మారే నీల్ంటి వ్కితుత్వం మాక్ 
లేదని ఈసార్ మా న్యక్లపై లేనిపోని ఆరోపణలు చేసేతు ఇంటికి వచి్ మర్ చీపురులతో బుది్ చబుత్మని జనసేన వీర మహిళలు స్రేష్ న హెచ్ర్ంచారు. ఈ కార్క్రమంలో కర్ణం 
లక్ష్మి, కిరణ్, మనోజ్, కిషోర్, సాయి దేవ్, స్జిత్, తదితరులు పాల్్న్్నరు.

మెగా మెడికల్ క్్యంప్ క్ర్క్రమయంలో పాల్గొన్న 
పితాని

శతఘ్్న న్్స్: కాకిన్డ, రాష్ట్ర జనసేన పారీ్ట రాజకీయ వ్వహారాల కమిటీ సభు్లు 
మర్యు ముమి్మడివరం నియోజకవర్ం ఇంచార్జ్ పిత్ని బాలకృష్ణ కాకిన్డలో 
ఆక్ల శ్రీనివాసరావు జన్మదినం సందర్ంగా మ్గా మ్డికల్ కా్ంప్ కార్క్రమంలో 
పాల్్న్్నరు. ఈ కార్క్రమంలో జనసేన పారీ్ట రాష్ట్ర కార్దర్్శ జక్కంశెటి్ట బాలకృష్ణ, 
పిత్ని రాజు మర్యు న్యక్లు, కార్కరతులు పాల్్న్్నరు.

రిజరే్వషన్ తో పదవులు వహిసుతున్న వారు తక్షణమే 
రాజీనామా చయా్లి: త్మి్మ అప్పలరాజు దొర

శతఘ్్న న్్స్:  విజయనగరం, ముక్్క స్టి మనిషి, గర్జన 
శాఖ మంత్రి రాజన్న దొర తక్ణమే ఉద్మబాట పటి్ట నిజాయితీ 
నిరూపించుకోవాలి. బోయ వాలీ్మకి క్లస్తులి్న గర్జన 
జాబిత్లో చేర్డాని్న తీవ్రంగా ఖండిస్తున్్నం. ఆంధ్రప్రదేశ్ 
శాసనసభలో వైయస్ జగనో్మహన్ రెడిడ్ గారు బోయ వాలీ్మకి 
క్లస్తులి్న ఎసీ్ట జాబిత్లో చేరా్లని తీరా్మనం చేసి కేంద్ర 
ప్రభుత్్వనికి పంపించిన విషయం చాల్ దురా్మర్మైన 
విషయం ఇదేగాని జర్గతే రాష్ట్రంలో ఉన్నట్వంటి స్మారుగా 

35 లక్ల జన్భా ఉన్న గర్జన ప్రజలు ఎంతో నష్టపోత్రని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్్నం. కేవలం 
ఒక క్లం ఓట్లు కోసం రాష్ట్రంలో ఉన్న అని్న గర్జన తెగలకి అన్్యం చేయడం అనేది ఇది 
తగదు. కేవలం ఒక బోయ వాలీ్మకి క్లస్తులు మాత్మే ఈ రాష్ట్రంలో స్మారుగా 40 లక్ల 
మంది జన్భా ఉన్్నరు. ప్రస్తుతం ఉన్న ర్జరే్వషన్ ప్రకారం గర్జనలకి 6.5% మాత్మే 
ఉంది ఇది మా జన్భా ప్రకారంగా ఎంతవరక్ చాలట్లుదు ఇట్వంటి పర్సిథాతులోలు కూడా ఇల్ 
బోయ వాలీ్మకి మా జాబిత్లో కలపడం అన్్యమని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్్నం. ప్రస్తుతం 
ఉన్న పర్సిథాతులోలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నకిలీ గర్జలులు ఎక్్కవైపోయి నిజమైన గర్జనలకి 
దక్కవలసిన ప్రభుత్వ పథకాలు గాని రాజకీయ ర్జరే్వషనలు గాని ఉదో్గ ర్జరే్వషనలు గాని 
గర్జనలక్ చందక్ండ చేస్తున్నట్వంటి పర్సిథాతులోలు బోయ వాలీ్మకి క్లస్తులు మా జాబిత్లో 
చేర్సేతు నిజమైన ఆదివాస్లు వెనకబడి పోయే పర్సిథాతి చాల్ ఎక్్కవగా ఉంది కాబటి్ట ఈ 
యొక్క ఆలోచనలని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పునరాలోచన చేయాలని ప్రభుత్్వనికి తెలియజయడం 
జరుగుతుందని గర్జన న్యక్లు తుమి్మ అప్పలరాజు దొర తెలిపారు.

కరీ్నడి శ్రీను కుటయంబాని్న పరామరి్శయంచిన 
మాకినీడి శేషుకుమారి

శతఘ్్న న్్స్: పిఠాపురం నియోజకవర్ం, 
పిఠాపురం పట్టణంలో కర్్నడి వెంకటరమణ 
(శ్రీన) అకాల మరణానికి చింతిస్తు 
పిఠాపురం నియోజకవర్ జనసేన పారీ్ట 
ఇంచార్జ్ శ్రీమతి మాకినీడి శేష్క్మార్ వార్ 
క్ట్ంబాని్న పరామర్్శంచి మనోధైరా్ని్న 
అందించడం జర్గంది. ఈ కార్క్రమంలో 
బుర్రా స్ర్ ప్రకాష్, కసిరెడిడ్ న్గశ్వరరావు, 
న్మా శ్రీకాంత్ , రెడిడ్ మనోహర్, సామన 

గణేష్, సా్వమి మర్యు జనసైనిక్లు, న్యక్లు పాల్్నడం జర్గంది.

త్రాగనీట్ సమస్ పరిషకారియంచాలని 
జనసేన డిమాయండ్

శతఘ్్న న్్స్: ఆలూరు మండలం చుట్్టపక్కల గ్రామాలోలు త్రాగునీటి 
సమస్లతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురొ్కంట్న్్నరని జనసేన 
వీర మహిళ ఏరుక్ల పార్వతి అన్్నరు. ఆలూరు మండలం 
చుట్్టపక్కల గ్రామాలు పర్సిథాతి ఇల్ ఉంట్ మిగత్ ఐదు మండల్ల 

గ్రామాల పర్సిథాతి ఎల్ ఉంట్ందో ఒకసార్ ఆలోచించాలని ఇక్కడ ఉన్న న్యక్లన 
అధికారం మేము అడుగుతున్్నము అన్్నరు. పది పదిహేన రోజులక్ ఒకసార్ త్రాగునీరు 
వదలడం వలన ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురొ్కంట్న్్నరు అన్్నరు. అధికారులు 
మాత్ం చుట్టపు చూపుగా చూసి వెళుతున్్నరే తప్ప కానీ చుట్్టపక్కల గ్రామాలలో 
సమస్లు అల్గ ఉండిపోయిందని రహదారులు డ్రైనేజీ త్గునీరు సదుపాయాలు లేక 
ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురొ్కంట్ంట్ నియోజకవర్ం న్యక్లు అధికారులు 
మాత్ం చీమక్టి్టనట్్ట వ్వహర్స్తున్్నరని అన్్నరు. మటి్ట రహదారులు అదా్వన సిథాతికి 
చేరుక్ందిని రహదారులపై గుంతలు కంకర రాళులు తేలడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు 
ఎదురొ్కంట్న్్నరని అన్్నరు. అదేవిధంగా అన్రోగా్నికి గురైతే బాలింతలు గర్్ణీ 
స్త్రీలు గ్రామాలోలు నండి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి రావాలన్్న రోడుడ్ సౌకర్ం లేకపోవడంతో 
నిండు గర్్ణీలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురొ్కంట్న్్నరని ఆలూరు నియోజకవర్ం ఆరు 
మండల్ల గ్రామాల పర్సిథాతి ఇల్ ఉంట్ కరూ్నలు జిల్లులో మండల్ల గ్రామాల 
పర్సిథాతి ఎల్ ఉంట్ందో ఒకసార్ ఆలోచించాలని జనసేన వీర మహిళ ఎరుక్ల 
పార్వతి అన్్నరు. ఇప్పటికైన్ ప్రజల సమస్లపై స్పందించి గ్రామంలో సమస్లన 
పర్ష్కర్ంచాలని నియోజకవర్ం న్యక్లన అధికారులున కోరుక్ంట్న్్ననని 
అన్్నరు.

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


ఆదివారం, 26 మార్చి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అయంజనీపుత్ర చిరయంజీవి వాకర్్స కలోబ్ ఆధ్వర్యంలో 
రామ్ చరణ్ పుట్టీనరోజు వేడుకలు

శతఘ్్న న్్స్: విజయనగరం: గోలుబల్ సా్టర్ రామ్ చరణ్ పుటి్టనరోజు సందర్ంగా మార్్ 27, 
సమవారం అంజనీపుత్ చిరంజీవి వాకర్స్ కలుబ్ ఆధ్వర్ంలో పుటి్టనరోజు వేడుకలు ఘనంగా 
నిర్వహించబడునని అంజనీపుత్ చిరంజీవి వాకర్స్ కలుబ్ అధ్క్షులు త్్డ రామకృష్్ణరావు (బాలు) 
తెలియజసారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్లుడుతూ గోలుబల్ సా్టర్ రామ్ చరణ్ పుటి్టనరోజు 
వేడుకలలో భాగంగా మార్్ 27, సమవారం ఉదయం 7:00 గంటలక్ కామాక్షీ నగర్ లో సర్వమత 
ప్రారథానలు నిర్వహించిన అనంతరం 8:00 గంటలక్ కామాక్షీ నగర్ శ్రీ ప్రసన్న స్్కల్ లోలు నేత్ వైద్ 
శిబిరం, 9:00 ఆం: కేక్ కటింగ్, 11:00 ఆం: మొక్కలు న్ట్ కార్క్రమం, 12:30 ఫం: పట్టణంలో 
పలు ప్రాంత్లోలు నిరుపదలక్ ఆహార పొట్లులు పంపిణీ చేఅబడున, నేత్ వైద్ శిబిరాని్న ఉదయం 8 
గంటలక్ ముఖ్ అతిథిగా విచే్స్తున్న ప్రముఖ సంఘ సేవక్లు, జనసేన పారీ్ట సీనియర్ న్యక్లు 
శ్రీ గురాన అయ్లు గారు ఉదయం 8 గంటలక్ నేత్ వైద్ శిబిరాని్న ప్రారంభించి, అనంతర కేక్ 
కటింగ్ చేసాతురు.. మ్గా ఫా్మిలీ అభిమానలు, జనసైనక్లు, వీరమహిళలు, జనసేన న్యక్లు 

విచే్సి కార్క్రమాలన విజయవంతం చేయాలని బాలు మనవిచేసారు.

చేతికొచిచిన పయంట నీట్ పాలవటయంతో కౌలు రైత్ ఆత్మహత్
శతఘ్్న న్్స్: నెలూలురు జిల్లు, బోగోలు మండలం, పాత బిట్రగుంట గ్రామంలో పురుగుల మందు త్గ రమణయ్ అనే 
కౌలు రైతు ఆత్మహత్. అరుంధతి కాలనిలో ఇటీవల క్ర్సిన అకాల వరాషాల కారణంగా 10 ఎకరాలు సాగు చేసి చేతికి 
వచి్న పంట నీట మునిగపోవడంతో అపు్పల బాధ తట్్టకోలేక కౌలు రైతు ఆత్మహత్ చేస్క్న్్నరు. ఈ సందర్బంగా 
జనసేన నెలూలురు జిల్లు ప్రధాన కార్దర్్శ గునక్ల కిషోర్ అక్కడక్ వెళిలు వార్ క్ట్ంబ సభు్లక్ ప్రగాఢ సానభూతి 
తెలిపి, బాధితులక్ అండగా ఉంట్మని. ప్రభుత్వం తరపున పర్హారం అందే వరకూ తోడుగా ఉంట్మని.. తెలిపారు. ఈ 
సందర్ంగా వారు మాట్లుడుతూ…. కౌలు రైతు ఆత్మహత్ చేస్కోవడం దురదృష్టకరం. గత సమవారం అకాల వరాషాల 
కారణంగా నష్టపోయిన రైతులన ఆదుకోవాలి అని కలెక్టర్ ని కలవడం జర్గంది. ప్రభుత్వం కూడా త్వర్త గతిన స్పందించి 
రైతులన ముఖ్ంగా కౌలు రైతులన ఆదుకోవాలి. సత్వర పర్హారం అందేల్ చర్లు తీస్కోవాలి. జిల్లులో దాదాపు 11 వేల 
ఎకరాలు పంట నష్టపోయింది. అనేక కష్ట నష్్టలక్ ఓర్్ పండించిన పంట చేతికందింది అనక్న్న సమయంలో క్ర్సిన 
అకాల వరాషాలతో రైతులు దిగాలు పడి ఉన్్నరు. తక్ణమే ప్రభుత్వం వార్ని ఆదుకోవాలి. గోదాములు లేక వీధిన ఆరబెటి్టన 
ఒడులు తడిసి అల్లుడుతున్న రైతులక్ గడడ్ంగులు ఏర్పరచాలి. దేశంలో 70 శాతం మంది వ్వసాయం మీద ఆధారపడి జీవనం 

సాగస్తున్్నరు. వార్లో 90 శాతం కౌలు రైతులే. కౌలు రైతుల గుర్ంచి అలోచించి వార్ క్ట్ంబ సభు్లక్ సొంత సంపాదన నంచి లక్ రూపాయలు అందిస్తున్న ఏకైక న్యక్డు మా 
పవన్ కళ్్ణ్ ఒక్కరే అని తెలిపారు. కౌలు రైతుల సంక్షేమం జనసేన పారీ్టతోనే సాధ్మని తెలిపారు. ఈ కార్క్రమంలో గునక్ల కిషోర్ తో కావలి నియోజకవర్ న్యక్లు స్ధీర్, 
రుషి, హేమచంద్ర యాదవ్, ష్జహాన్, ప్రశాంత్ గౌడ్ తదతరులు పాల్్న్్నరు.

బొడేడేపలిలో గేట వద్ద ఉన్న రైల్్వ అయండర్ పాస్ పనులు పూరితు 
చేయాలని పేడాడ రామ్్మహన్ డిమాయండ్

శతఘ్్న న్్స్: ఆమదాలవలస నియోజకవర్ం, పొందూరు 
మండలం, బొడేడ్పలిలు రైలే్వ గట్ సమీపంలో నిర్్మంచిన అండర్ పాస్ 
లో రాకపోకలక్ అంతరాయం ఏర్పడిన విషయం తెలుస్క్న్న 
నియోజకవర్ ఇంచార్జ్ పడాడ రామో్మహన్ రావు మాట్లుడుతూ… 
శుక్రవారం రాత్రి క్ర్సిన భారీ వరాషానికి అండర్ పాస్ లో భారీ ఎతుతున 
నీరు చేరడంతో ప్రయాణిక్లు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్్నరు. ఉమ్మడి 
శ్రీకాక్ళం జిల్లు కావలి, వాలేతురు, పనసపట తదితర ప్రాంత్ల ప్రజలు, 

శ్రీకాక్ళం జిల్లులోని బెలమాం, ల్ద్దలపట, త్డివలస, గండ్రేడు, లతస్య్పట, గోర్ంట, గోకర్ణపలిలు, 
వెంకంపట తదితర గ్రామాల ప్రజలు వందల సంఖ్లో నిరంతరం శ్రీకాక్ళం పట్టణానికి రాకపోకలు 
సాగస్తు ఉంట్రు. అండర్ పాస్ వరక్ వచి్ మరల్ వెనకక్ వెళిలు పొందూరు మీదుగా శ్రీకాక్ళం 
చేరడానికి కని్న గంటల సమయాని్న వృధాచేస్కనే దౌరా్గ్మైన పర్సిథాతి ఏర్పదుతుంది. దీంతో రైలే్వ 
అధికారులన తిట్్టక్ంటూ ఊస్రోమంటూ అసహనం వ్కతుం చేస్తున్్నరు. అండర్ పాస్ లో చేర్న నీరు 
న్గావళి నదిలోకి వెళ్లు విధంగా ఏరా్పట్లు చేసినప్పటికీ అసంపూర్తుగా ఉన్న పనలు పూర్తు కాకపోవడంతో 
ఈ తీవ్ర సమస్ ఏర్పడుతుందని ప్రయాణిక్లు రైలే్వ అధికారులు స్పందించి అసంపూర్తుగా ఉన్న పనలన 
తక్ణమే పూర్తు చేయాలని పడాడ రామో్మహన్ ప్రభుత్్వని్న డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్క్రమంలో 
నియోజకవర్ం న్యక్లు పైడి మురళి మోహన్, మండల న్యక్లు పొన్్నడ బాలకృష్ణ, యశ్వంత్, 
న్యుడు, రాజు, కృష్ణ తదితరులు పాల్్న్్నరు.

జనసనైికులారా.. వసై్సార్సాపీ, టీడీపీ ట్రాప్ లో పడకండి
శతఘ్్న న్్స్: సతెతునపలిలు నియోజకవర్ం, నకర్కలులు మండల జనసేన కారా్లయంలో శనివారం జర్గన 
ప్రెస్ మీట్ లో నకర్కలులు మండలం వైస్ ప్రెసిడంట్ సయ్ద్ న్గుర్ వలి జనసైనిక్లక్ పలు స్చనలు 
చేసారు. ఆయన మాట్లుడుతూ వైసాస్రీస్పీ, టీడ్పీ ట్రాప్ లో పడకండి. జనసైనిక్లలో కంత మంది పవన్ 
కళ్్ణ్ చపి్పనదాని కంట్ వైసాస్రీస్పీ, టీడ్పీ మీడియా, సషల్ మీడియా ప్రచారం చేసిన వాటికే ఎక్్కవ 
ప్రభావితం అవుతున్్నరు. ఆ రెండు పారీ్టలక్, వాళ్ళ వ్్హాలు వాళ్ళకి ఉంట్యి. ఎందుకంట్ వాళ్ళ 
ల్స్గులు బయటకి రాక్ండా ఉండాలి అంట్ వాళ్ళ ఇద్దర్లో ఎవరో ఒకరు అధికారంలో ఉండాలి. 
మూడవ పారీ్ట రాకూడదు. దీనికి తగ్ వాళ్ళ వ్్హం వాళ్ళకి ఉంట్ంది. ములులుని ములులుతోనే తియా్లి. 
దాని కోసం మన వ్్హం మనకి ఉంట్ంది. అధికారం చేపట్టడం కోసం మన ప్రణాళిక మనకి ఉంట్ంది, 

సందరా్నసారంగా మారుతూ ఉంట్ంది. మనకి వైసాస్రీస్పీ, టీడ్పీ రెండు పారీ్టలు కూడ ప్రత్రథా పారీ్టలే. ఏ ఒక్క పారీ్టతో మనకి ల్స్గులు లేవు. 
మీరు ఎని్నకల ప్రచారం మొదలు పెటి్ట జనసేన పారీ్టకి, పవన్ కళ్్ణ్ గార్కి ఒక్క అవకాశం అని జనంలోకి వెళ్ళండి. మన లక్యూం 175 సాథాన్లలో 
బలంగా పోరాటం చయ్డం, కనీసం 100 సాథాన్లు గెలవడం. ఈ లక్యూంలో ఎట్వంటి మారు్ప లేదని సయ్ద్ న్గుర్ వలి తెలిపారు.

రంజాన్ మాస శుభాకంక్షలు తెలిపిన షేక్ సుభాని
శతఘ్్న న్్స్:  ఉదయగర్, పవిత్ రంజాన్ మాసంలో ముసిలుం సదరులు చేపడుతున్న ఉపవాసం దీక్లు చాల్ గప్ప విషయమని వింజమూరు జనసేన 
పారీ్ట ఉపాధ్క్షులు షేక్ స్భాని అన్్నరు. శుక్రవారం నండి పవిత్మైన రంజాన్ మాసం ప్రారంభం కాబడిన సందర్బంగా అయన ముసిలుం మైన్ర్టీ వరా్లక్ 
శుభాకాంక్లు తెలియజసారు. ఇంతటి బృహతతుర కార్క్రమం చేస్తున్న వార్కి అల్లు ఆశీస్స్లు ఎలలుపుడు ఉంట్యని ఆశించారు. మహనీయుడైన మహ్మద్ ప్రవకతు 
దా్వరా దివ్ ఖురాన్ ఆవిర్బవించిన ఈ మాసంలో నెల రోజుల పాట్ నియమనిష్టలతో ముసిలుంలు కఠిన ఉపవాస వ్రతం ఆచర్ంచి అల్లు కృపక్ పాత్రులవుత్రని 
పరొ్కన్్నరు. క్రమశిక్ణ, దాతృత్వం, ధార్్మక చింతనల కలయికే జీవితమని రంజాన్ మాసం గప్ప సందేశం ఇసతుందని చపా్పరు. కఠిన ఉపవాస దీక్ ఆచర్స్తు 
దైవ చింతనతో గడిప ఈ మాసంలో తమ తమ సంపాదనలో కంత భాగాని్న 30 రోజుల పాట్ పదలక్ దాన ధరా్మల దా్వరా ఖరు్ చేస్తున్న ముసిలుం సదరులు 
అభినందనీయులని షేక్ స్భాని కనియాడారు. మనిషిలోని చడు భావాలి్న అధరా్మని్న, దే్వష్ని్న రూపుమాపుతూ మానవాళికి హిత్ని్న బోధించే పండుగ రంజాన్ 
అని అయన అన్్నరు.

ఎలకి్రికల్ పోల్్స సమస్ 
పరిషకారియంచిన

దలిలో గోవియంద్ రడిడే
శతఘ్్న న్్స్: 
గాజువాక నియోజవర్ం, 
64 వ వారుడ్, గంగవరం 
గ్రామం దార్ వీధి 
ఎజజ్ల ధనరాజు, స్క్క 
స్ర్బాబు ఇచి్న 
ఫిరా్దు మేరక్ మా 
వీధిలో ఎలకి్రేకల్ పోల్స్ తక్్కవ ఉన్్నయని, అందువలన మేము 
ఇబ్బంది పడుతున్్నమని, ఇంకా న్లుగు ఐదు ఎలకి్రేకల్ పోల్స్ 
అవసరం ఉంట్ందని కారొ్పరేటర్ దలిలు గోవింద్ రెడిడ్కి ఫిరా్దు 
చేశారు. ఆయన స్పందిస్తు అక్కడ వార్కి ఇబ్బంది లేక్ండా 
ఎలకి్రేకల్ డిపారె్టష్మంట్ తో మాట్లుడి సమస్ కిలుయర్ చేశారు. 
సాథానిక్లు గోవిందరెడిడ్ని అభినందించారు. ఈ కార్క్రమంలో 
విశాఖపట్నం జిల్లు మాజీ పారలుమ్ంట్ అధికార్ ప్రతినిధి చోడిపిలిలు 
ముసలయ్, మ్గా న్కరాజు, పెలేలుటి దేవుడు, బాలు, ఆది, కృష్ణ 
తదితరులు పాల్్న్్నరు.

పవననని ప్రజా బాటకు విశేష స్పయందన
శతఘ్్న న్్స్: విశాఖ, జనసేనతోనే 
అభివృది్ సాధ్మని దక్ణ నియోజకవర్ 
జనసేన న్యక్లు, 32 వ వారుడ్ 
కారొ్పరేటర్ డాక్టర్ కందుల న్గరాజు 
అన్్నరు. డాక్టర్ కందుల న్గరాజ్ 
ఆధ్వర్ంలో దక్ణ నియోజకవర్ంలో 
చేపటి్టన పవనన్న ప్రజా బాట కార్క్రమం 
మూడో రోజుక్ చేరుక్ంది. 31, 32, 
33 వారుడ్లలో ఈ కార్క్రమానికి ప్రజల 
నంచి అన్హ్ స్పందన వచి్ంది. 
గలలుల పాలెం, రెడ్నం గారెడ్న్, ప్రకాశరావు 

పట, ఉమ్న్స్ కాలేజీ ప్రాంత్లలో ప్రజలు హారతి ఇచి్ సా్వగతించారు. ఈ సందర్ంగా డాక్టర్ కందుల 
న్గరాజు మాట్లుడుతూ జనసేన పారీ్టకి క్షేత్సాథాయిలో అన్హ్స్పందన వస్తుందని తెలిపారు. పారీ్ట 
న్యక్లు, కార్కరతులు జనసేన పారీ్ట బలోపత్నికి అవిరల కృషి చేస్తున్్నరని కనియాడారు. ప్రభుత్వ 
పాలనపై ప్రజలందరూ వ్తిరేకంగా ఉన్్నరని చపా్పరు. అధికార మారు్పన ప్రజలు కోరుక్ంట్న్్నరని 
పరొ్కన్్నరు. వచే్ ఎని్నకల తరా్వత కచి్తంగా అధికార మారు్ప జరగడం ఖ్యమని స్పష్టం చేశారు. 
త్ము చేపటి్టన పవనన్న ప్రజా బాట కార్క్రమానికి దక్ణ నియోజకవర్ంలో అని్న ప్రాంత్లలోన్ ప్రజల 
నంచి అన్హ్ స్పందన వస్తుందని తెలిపారు. ఈ కార్క్రమంలో నియోజకవర్ం జనసేన సైనిక్లు, వీర 
మహిళలు పెద్ద సంఖ్లో పాల్్న్్నరు.
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