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

ఆది నుంచీ అదే భరోసా
• గంగపుత్రులపై జనసేనాని ప్రత్యేక శ్రద్ద

• పోరాట యాత్రలో మత్స్యకారులతోనే తొలి సమావేశం

• తీర ప్ంత పరయేటనలోలో వారి సమసయేలపై అధయేయనం

• జనసేన మాయేనిఫెస్టోలో ప్రత్యేక స్థానం

• పల్లోకారుల ఉన్నతి కోసం ప్రత్యేక విభాగం ఏరాపాటు

• జీవో 217 రద్్దకు పోరాటం

• జనసేనానిపై గంగపుత్రులకూ ఎనలేని అభిమానం

ఏడాది పొడుగునా ఏటికి ఎద్రీత్.. వేటకు వెళ్తే తిరిగి వస్తేరో 

రారో తెలియని ఆందోళనకర పరిస్థాతి.. అయినా నితయే పోరాటానికి 

స్ద్ంగా ఉంటారు. ఆ పోరాటంలో సముద్రాని్న జయించినంత 

త్లికగా సమసయేలి్న జయించలేకపోతునా్నరు. ప్ణాలకు తెగించి 

కడలి గరాభాన ఉన్న మత్స్య సంపదను ఒడిస్ పటిటో ఒడుడుకు చేర్చడం 

ఒక సమసయే అయిత్ ఒడుడుకు తెచి్చన కష్టోని్న అమ్మి సొముమి 

చేసుకోవడం మరో సమసయే. తీర ప్ంత జీవనం.. పాలకుల 

నిరలోక్్యం.. సద్పాయాల కలపానలో వైఫల్యేలు మతయే్యకారుల 

పాలిట శాపంగా మారుతునా్నయి. పాలకులే దోపిడి దారులుగా 

మారి వారి జీవితాలోలో చీకటులో నింపుతున్న సమయంలో ఆ చీకట్లో చిరు దివెవెల్ వారికి భరోస్ ఇచే్చంద్కు, వారి తరఫున పోరాటం చేసేంద్కు ముంద్కు వచ్్చరు 

జనసేన పారీటో అధయేక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్. జనసేన పారీటో పూరితే స్థాయి ప్రజా ప్రస్థానం ప్రంభించిన తొలి నాళలో నుంచి మతయే్సకారుల సంక్షేమానికి, సమసయేల పరిష్కారానికి 

తనవంతు గళం విపుపాతూనే ఉనా్నరు. జనసేన పారీటో పక్షాన పోరాడుతూనే ఉనా్నరు. ఇపుపాడు మరో అడుగు ముంద్కు వేస్తే క్షేత్ర స్థాయిలో మత్స్యకారుల సమసయేలపై 

అధయేయనం చేస్ వారి పక్షాన పోరాటం చేసేంద్కు మత్స్యకార వికాస విభాగం పేరిట ప్రత్యేక విభాగం ఏరాపాటు చేశారు. గంగపుత్రుల జీవితాలోలో వెలుగులు నింపడం 

కోసం ప్రత్యేక విధానాలకు రూపకలపాన చేసుతేనా్నరు.

• గంగమమి స్క్షిగా తొలి అడుగు

కులం, మతం, వర్ం, ప్ంతంతో సంబంధం లేకుండా సమసయే ఉన్న చోటుకే వెళ్లో పోరాటం చేసే తతవెమున్న జనసేన అధయేక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ కు మత్స్యకారులతో 

ఆది నుంచి మంచి అనుబంధం ఉంది. గంగపుత్రులి్న తన హృదయానికి దగ్రగా ఉన్న వయేకుతేలుగా జనసేనాని చెబుతారు. అంద్కు నిదర్శనమే జనసేన పోరాట యాత్ర 

ప్రంభోత్సవ కారయేక్రమం. రాష్ట్ర ప్రజల సమసయేలు సవెయంగా తెలుసుకుని వాటిపై అధయేయనం చేసేంద్కు 2018 మే 20వ త్దీన మొదలైన పోరాట యాత్ర తొలి అడుగు 

ఆ మత్స్యకారుల స్క్షిగా, స్గర తీరాన పడింది. అంత్కాద్ పోరాట యాత్రలో తొలి సమావేశం మత్స్యకారులతోనే జరగడం గమనార్ం. నాడు ఇచ్్చపురం నియోజకవర్ 

పరిధిలోని కవిటి మండలం, కపాసకురి్ సముద్ర తీరాని్న తన తొలి అడుగుకు శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ ఎంచుకునా్నరు. మత్స్యకారుల జీవన విధానాని్న అమ్తంగా ఇషటోపడే ఆయన 

వారి స్ంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా ప్రత్యేక పూజలు నిరవెహంచి పోరాట ప్రస్థానానికి నాంది పలికారు. వేటకు వెళ్లో ముంద్ తమకు ఎల్ంటి ఆపద రాకూడదంటూ 

గంగమమికు మొకకాడం వారి స్ంప్రదాయం. శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ జనబాట పట్టో ముంద్ అదే సంప్రదాయాని్న అనుసరించ్రు. అంత్కాద్ పోరాట యాత్రలో తొలి సమావేశం 

జరిగింది కూడా మత్స్యకారులతోనే. దళ్రుల దోపిడి, తుపాను నష్టోల పటలో పాలకుల అలసతవెం, పడవలు నిలుపుకునేంద్కు కనీసం జెట్టోలు లేకపోవడం, సమసయేల 

సుడితో పోరాడలేక వలసలు పోతున్న వైనాని్న కపాసకురి్ ఆడపడుచులు శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ ముంద్ ఉంచ్రు. జనసేన పారీటో అధికారంలోకి వచి్చన తరావెత ఒక ప్రత్యేక 

ప్రణాళ్క రూపొందించి మత్స్యకారులకు అండగా ఉంటామని ఆ సందరభాంలో హామీ ఇచ్్చరు. తీర ప్ంతం వెంబడి ఉన్న ప్రతి నియోజకవర్ంలోనూ మత్స్యకారుల 

సమసయేలపై గళం విపిపా ప్రభుతావెని్న కదిలించ్రు. పోరాట యాత్ర ప్రంభానికి ముందే గంగవరం పోరుటో కాలుష్యేనికి జీవనోపాధి కోలోపాయిన మత్స్యకారులకు అండగా 

నిలిచ్రు. పోరాట యాత్రలో భాగంగా మత్స్యకార గ్రామాలు ఉన్న ప్రతి నియోజకవర్ంలోనూ వారితో ప్రత్యేక సమావేశాలు ఏరాపాటు చేస్ వారి సమసయేలు తెలుసుకునా్నరు. 

తితీలో తుపాను అనంతరం శ్రీకాకుళం జిల్లోలోని తీర ప్ంత గ్రామాలోలో పరయేటించిన శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ నషటోపోయిన ప్రతి మత్స్యకార గ్రామాని్న సందరి్శంచ్రు. వరుస 

తుపానుల కారణంగా జరుగుతున్న నష్టోని్న, జెట్టోలు లేక పడుతున్న ఇబ్ంద్లను, ప్రభుతవె పథకాల అమలు సమయంలో ఎద్రవుతున్న వేధింపులు, తీర ప్ంత 

గ్రామాలోలో అభివృది్ పూరితేగా కుంటుపడడాని్న గమనించ్రు. వారం రోజుల పరయేటనలో పద్ల సంఖయేలో మత్స్యకారులతో సవెయంగా మాటాలోడారు. తూరుపా గోదావరి జిల్లో 

కాకినాడ పోరాట యాత్రలో భాగంగా ఉపాపాడ తీరంలో గంగపుత్రులతో ప్రత్యేక సభ ఏరాపాటు చేశారు. మంచి ధర వచే్చంత వరకు సరుకు నిలవె ఉంచుకునే అవకాశం 

లేక దళ్రుల చేతిలో ఏ విధంగా మోసమోతునా్నరన్న విషయాని్న మత్స్యకారులు శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ దృష్టోకి తీసుకువచ్్చరు. పోరాట యాత్రలో మత్స్యకారులు తన దృష్టోకి 

తీసుకువచి్చన ప్రతి సమసయేపై మరింత లోతుగా అధయేయనం చేశారు. పాలకుల విధానాల కారణంగా రాష్ట్ర వాయేపతేంగా సుమారు 28.3 లక్ల మత్స్యకారుల కుటుంబాల 

జీవితాలు అగమయేగోచరంగా మారిపోయాయన్న విషయాని్న 2019 ఎని్నకలకు ముందే గమనించ్రు. పారీటో ఎని్నకల మాయేనిఫెస్టోలో గంగపుత్రుల సంక్షేమం, అభివృది్ 

కోసం ప్రత్యేక స్థానాని్న కలిపాంచ్రు.

• మాయేనిఫెస్టోలో వరాల జలులో

మత్స్యకారుల సంక్షేమం, అభివృది్ లక్్యంగా జనసేన పారీటో ఎని్నకల మేనిఫెస్టోలో ప్రత్యేకంగా చోటు కలిపాంచ్రు. చేపల వేట మీద ఆధారపడి జీవించే ప్రతి మత్స్యకారుడికీ 

300 రోజుల ఉపాధి కలపాన, తుపాను హెచ్చరికలు, వేట విరామ సమయాలోలో ఒకోకా మత్స్యకారుడికి రోజుకి రూ. 500 భృతి, ప్రభుతవెం 

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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ఏరాపాటైన రండేళలోలోపు అని్న మత్స్యకార గ్రామాలకు రక్షిత మంచినీటి సరఫరా, 

మత్స్యకారులు పడవలు నిలుపుకునేంద్కు జెట్టోలు, హార్రలో నిరామిణం వంటి 

హామీలు అంద్లో పొంద్పరా్చరు. సముద్రం లోపల వేటకు వెళ్లోంద్కు పెద్ద 

మర పడవలు కూడా ప్రభుతవెం తరఫున అందచేస్తేమని హామీ ఇచ్్చరు. 

మతయే్సకారుల సంక్షేమం కోసం శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ మాయేనిఫెస్టోలో చేరి్చన అంశాల 

పటలో హరాషాతిరేకాలు వయేకతేమయాయేయి.

• ల్క్ డౌన్ లో చికుకాకున్న వారికి జనసేన అండ

కోవిడ్ మహమామిరి మొదటి విడత వాయేపితే సందరభాంగా దేశ వాయేపతేంగా కఠిన 

ల్క్ డౌన్ అమలోలో ఉన్న సమయంలో శ్రీకాకుళం జిల్లోకు చెందిన కంత మంది 

మత్స్యకారులు చెన్్న తీరంలో చేపల వేటకు వెళ్లో అకకాడే చికుకాకుపోయారు. 

ల్క్ డౌన్ కారణంగా సొంత ఊరికి రాలేక, ఉన్న చోట తినడానికి తిండిలేక 

ఇబ్ంది పడాడురు. జనసేన నాయకుల దావెరా వారి అవసథాలు తెలుసుకున్న శ్రీ 

పవన్ కళ్యేణ్ వెంటనే తమ్ళనాడు ముఖయేమంత్రి కారాయేలయాని్న టివెటటోర్ 

దావెరా సంప్రదించ్రు. చెన్్న తీరంలో చికుకాకున్న స్కోకాలు మత్స్యకారులను 

ఆద్కోవాలని కోరారు. శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ వినతిని స్వెకరించిన నాటి ముఖయేమంత్రి శ్రీ పళని స్వెమ్ వెంటనే వారికి భోజన వసతితో పాటు బస ఏరాపాటు చేశారు. మీ 

మత్స్యకారులు క్షేమం అంటూ శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ కి సవెయంగా సమాచ్రం ఇచ్్చరు. జీవనోపాధి కోసం గుజరాత్ వెళ్లో అకకాడ తీర ప్ంతంలో చికుకాకపోయిన వారిని తిరిగి 

ఇళలోకు చేరే్చంద్కు కృష్ చేశారు. దారిపొడుగునా జనసేన శ్రేణుల దావెరా వారికి ఆహారపానీయాలు అందచేశారు.

• రంగంలోకి జనసేన ప్రత్యేక విభాగం

గంగపుత్రుల అభివృది్, సమసయేల పరిష్కారం ధ్యేయంగా జనసేనాని మరో ముందడుగు వేశారు. దశాబా్దల తరబడి మత్స్యకారులు ఎద్రకాంటున్న సమసయేలపై క్షేత్ర స్థాయి 

అధయేయనం, వాటి పరిష్కారం లక్షాయేలుగా జనసేన పారీటోకి అనుబంధంగా మత్స్యకార వికాస విభాగాని్న ఏరాపాటు చేశారు. నరస్పురానికి చెందిన పారీటో ముఖయేనాయకులు 

శ్రీ బొమ్మిడి నాయకర్ కు ఈ విభాగం బాధయేతలు అపపాగించ్రు. రాష్ట్ర వాయేపతేంగా ఉన్న ప్రతి మత్స్యకార గ్రామం నుంచి సభుయేలు ఉండేల్ ఏరాపాటు చేస్న మత్స్యకార వికాస 

విభాగం ప్రసుతేతం తీర ప్ంతం మొతతేం పరయేటిస్తేంది. క్షేత్ర స్థాయిలో మత్స్యకారులు ఎద్రకాంటున్న సమసయేలు, పరిష్కార మారా్లు అనేవెష్ంచే పనిలో ఉంది. రానున్న 

స్రవెత్రిక ఎని్నకల నాటికి జనసేన పారీటో రూపొందించే మాయేనిఫెస్టోలో మత్స్యకారులకు ఒక ప్రత్యేక పేజీ ఉండాలన్న లక్్యంతో ఈ కమ్ట్ ముంద్కు వెళతేంది. ముఖయేంగా 

మారుమూలన అభివృది్కి ఆమడ దూరంలో కులవృతితే మీద ఆధారపడి జీవిసుతేన్న గంగపుత్రుల నితయేపోరాటాని్న వెలుగులోకి తీసుకురావాలన్నది శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ ఆకాంక్. 

మత్స్యకారుల ఆరి్క మూల్లను దెబ్తీసే విధంగా వైస్పీ ప్రభుతవెం తీసుకువచి్చన జీవో నంబర్ : 217కి వయేతిరేకంగా జనసేన పారీటో పోరాడుతోంది.

• 20న మత్స్యకార అభుయేన్నతి సభ

217 జీవో రద్్ద డిమాండ్ తో సహా మత్స్యకారుల అని్న సమసయేల పరిష్కారమే ధ్యేయంగా పశ్్చమ గోదావరి జిల్లో నరా్సపురంలో ఈ నల 20 వ త్దీ జనసేన పారీటో 

ఆధవెరయేంలో జరగనున్న మత్స్యకార అభుయేన్నతి సభలో శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ పాల్ంటారు. ఇంద్లో భాగంగా ఈ నల 13వ త్దీ పారీటో పీఏస్ ఛైరమిన్ శ్రీ నాదెండలో మనోహర్ 

ప్రంభించిన మత్స్యకార అభుయేన్నతి యాత్ర అపపాటి వరకు స్గుతుంది. రాజకీయ ప్రస్థానంలోని ప్రతి అడుగులో శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ మత్స్యకారుల మీద తనకున్న 

మమకారాని్న ఇల్ చ్టుకుంటూ వసుతేనా్నరు. జనసేన పారీటో అధికారంలోకి వచి్చన రోజున పాలకుల నిరంకుశ ధోరణులతో ఉనికిని కోలోపాతున్న గంగపుత్రుల జీవితాలోలో 

వెలుగులు నింపుతామన్న భరోస్ ఇసుతేనా్నరు.

గల్ఫ్ సేన – జనసేన యూఏఈ ఆర్ధిక సాయాన్ని మనోజ్ కు 
అుందిుంచిన కుందుల దుర్గేష్

శతఘ్్న నూయేస్: రాజోలు, గత సంవత్సరం స్తారాంపురంలో 
యాకి్సడంట్ కు గురై ప్ణాలు పొగోటుటోకున్న కర్రి ఏసు 
కుమారుడు తండ్రితో పాటు యాకి్సడంట్ కు గురైన కర్రి 
మనోజ్ కు కాళ్ళు విరిగిపోవడంతో గతసంవత్సరం కాళళుకు 
ఆపరేషన్ చేస్ స్టోల్ రాడులో వేస్రు. అవి తొలగించడానికి 
వాళళుకు ఆరి్దక స్థామత లేక బాధలు పడుతూ జనసేన 
పారీటో నాయకులను ఆశ్రాయించ్రు. వాళ్ళు మతయేకార 
కుటుంబానికి చెందిన వాళ్ళు. జిల్లో అధయేక్షులు కంద్ల ద్రే్ష్ 
రాజోలు నియోజకవర్ంలో మత్స్యకార అభుయేన్నతి పరయేటన 
నిమ్తతేం వసుతేన్న సందరభాంలో ఈ నిరుపేద కుటుంబానికి 
ఆరిథాక సహాయం చెసేతే బాగుంటుందని కోరగా.. గల్ఫ్ సేన – 
జనసేన యూఏఈ వారు సపాందించి 10 వేల రూపాయలు 
ఆరి్క స్యం చేయడం జరిగింది. వచి్చన మొతాతేని్న జిల్లో 
అధయేక్షులు కంద్ల ద్రే్ష్ చేతుల మీద్గ శుక్రవారం కర్రి 
మనోజ్ కు అందజేయడం జరిగింది. 

ఈ సందరభాంగా గల్ఫ్ దేశాలలో ఉన్న జనసైనికులు ఏ కషటోం వచి్చన ముంద్ ఉండి, జనసేన పారీటో 
బలోపేతం చెయయేడంలో భాగస్వెముయేలు అవుతున్నంద్కు గల్ఫ్ సేన జనసేన సభుయేలందరికీ రాజోలు 
జనసేన పారీటో తరఫున  హృదయపూరవెక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మా ఊర్కి ముంచి నీరు ఇప్పుంచుండి
*ఇసుక మాఫియా వలలో వంతెన ఎపుపాడు కూలిపోతుందో తెలియద్
*యర్ంశెటిటోవారిపాల్ం మహళలు ఆవేదన
*యర్ంశెటిటోవారిపాల్ం సమసయేల పరిష్కారానికి జనసేన పి.ఎ.స్. చైరమిన్ నాదెండలో మనోహర్ 
హామీ
*తాగునీటి, వంతెన సమసయేలపై కల్కటోర్ కి వినతిపత్రం
*సపాందన రాకుంట్ జనసేన పారీటో తరఫున ధరా్న

శతఘ్్న నూయేస్: తమ ఊరికి గుక్కాడు మంచి నీరు అందటం లేదని.. జల సంపద ఉనా్న ఇంటింటికీ 
తాగు నీరు దొరకడం లేదని యర్ంశెటిటోవారిపాల్ం గ్రామ మహళలు తమ బాధలను జనసేన పారీటో 
రాజకీయ వయేవహారాల కమ్ట్ చైరమిన్ నాదెండలో మనోహర్ దృష్టోకి తీసుకువచ్్చరు. తూరుపా గోదావరి 
జిల్లో పి.గన్నవరం నియోజక వర్ం పరిధిలోని యర్ం శెటిటోవారిపాల్ం పెదమలలోలంక వంతెన సమసయే, 
తాగునీటి సమసయేల పరిష్కారానికి జనసేన పారీటో కృష్ చేసుతేందని సపాషటోం చేశారు. జనసేన పారీటో పక్షాన 
నిలబడిన యర్ంశెటిటోవారిపాల్ం గ్రామం కోసం పారీటో జిల్లో అధయేక్షులు కంద్ల ద్రే్ష్ ఆధవెరయేంలో పారీటో 
నాయకులంతా కలస్ కల్కటోర్ కు తవెరలో వినతిపత్రం సమరిపాస్తేరని తెలిపారు. అపపాటికీ అధికారులు 
దిగిరాని పక్ంలో అంతా కలస్ ధరా్నకు దిగుదామని, ఇసుక మాఫియా ఆగడాలకు అడుడుకటటో వేదా్దమనా్నరు.

శుక్రవారం యర్ంశెటిటోవారిపాల్ం వద్ద కూలిపోవడానికి స్ద్ంగా ఉన్న వంతెనను మనోహర్ గారు 
పరిశీలించ్రు. తాగునీటి సమసయేపై మహళలను ఆరా తీశారు.

ఎమ్మిలేయే ఎకకాడునా్నరో తెలియద్
మత్స్యకార అభుయేన్నతి యాత్రలో భాగంగా తూరుపా గోదావరి జిల్లో పరయేటనలో ఉన్న మనోహర్ స్థానిక 
నాయకుల వినతి మేరకు యర్ంశటిటోవారిపాల్ం వంతెన ప్ంతం సందరి్శంచ్రు. ఈ సందరభాంగా 
స్థానికులు, మహళలు తమ సమసయేలు ఆయనకు విన్నవించుకునా్నరు. సరపాంచ్, ఎంపీట్స్లుగా 
జనసేన అభయేరు్లు విజయం స్ధించ్రన్న అకకాసుతో తాగునీరు సైతం అందకుండా చేసుతేనా్నరనీ, 
ఇసుక మాఫియా, మటిటో మాఫియా దెబ్కి వంతెన కూలిపోవడానికి స్ద్ంగా ఉన్న విషయాని్న మనోహర్ 

దృష్టోకి తీసుకువచ్్చరు. స్థానిక ఎమ్మిలేయే ఎకకాడ 
ఉనా్నరో తెలియదని స్థానికులు వాపోయారు. 
వినతిపత్రాలు బుటటోదాఖలవుతునా్నయని, సరపాంచ్ 
ని తహస్ల్్దర్ పటిటోంచుకోవడం లేదని చెపాపారు. 
పోలీసులను ఆశ్రయిసేతే ఎద్రు కేసులు పెడతామని 
బెదిరిసుతేనా్నరని వాపోయారు. ఈ మేరకు గ్రామ 
సరపాంచ్ శ్రీమతి యర్ంశెటిటో త్రివేణి తాత వినతి 
పత్రం అందజేశారు. యర్ంశెటిటోవారిపాల్ం 
ప్రజలకు జనసేన పారీటో అండగా నిలబడుతుందని 
ఈ సందరభాంగా మనోహర్ హామీ ఇచ్్చరు.

పారీటో జిల్లో అధయేక్షులు కంద్ల ద్రే్ష్ అధవెరయేంలో 
స్గుతున్న ఈ పరయేటన మొదలైంది. ఈ 
కారయేక్రమంలో పారీటో పీఏస్ సభుయేలు పంతం 
నానాజీ, ముతాతే శశ్ధర్, పితాని బాలకృష్ణ, పారీటో 
నేతలు బండారు శ్రీనివాస్, శెటిటోబతుతేల రాజబాబు, 
మేడా గురుదత్ ప్రస్ద్, మరడిడు శ్రీనివాస్, వేగుళళు 
లీల్కృష్ణ, శ్రీమతి మాకినీడు శేషుకుమారి, 
పాటంశెటిటో స్రయేచంద్ర, వై. శ్రీనివాస్, సంగిశెటిటో 
అశోక్ రాష్ట్ర, జిల్లో కారయేవర్ సభుయేలు, స్థానిక 
నాయకులు పాల్నా్నరు.

ఈతకోటలో నాదుండ్ల మనోహర్ కు 
ఘనసావాగతుం పలికిన జనసేన, బీజేపీ నేతలు

శతఘ్్న నూయేస్: తూరుపాగోదావరి 
జిల్లో, రావులపాల్ం పవన్ 
కళ్యేణ్ ఆశయాల స్ధన 
కోసం పాటుపడుతున్న 
జనసైనికులు, జనసేవకులు 
కోనస్మలో జనసేన పారీటో పిఏస్ 
చైరమిన్ నాదెండలో మనోహర్ 
కు పరయేటనలో భాగంగా 

రావులపాల్ం మండలం ఈతకోటలో ఆయనకు ఘనస్వెగతం లభించింది. ఆ 
పారీటో జిల్లో అధయేక్షుడు కంద్ల లక్ష్మీ ద్రే్ష్, కతతేపేట నియోజకవర్ బండారు 
శ్రీనివాస్ జిల్లో పారీటో నేతలు శ్రేణులతో కలిస్ స్వెగతం పలికారు. మత్సకారుల 
సమసయేలపై వారితో చరి్చంచేంద్కు అమల్పురం పారలోమ్ంట్ పరిధిలోని 
గన్నవరం, రాజోలు అంతరేవెది పరయేటనలో భాగంగా శుక్రవారం నాడు మండలం 
పరిధిలోని ఈతకోట గ్రామం చేరుకున్న నాదెండలో మనోహర్ కు మ్త్రపక్మైన 
బీజేపీ నేత గండ్రోతు వీరగోవిందరావు సవెగృహం వద్ద అమల్పురం పారలోమ్ంట్ 
మహళ్ మోరా్చ జిల్లో అధయేక్షురాలు నందం శ్రీలక్ష్మి, బీజేపీ నేతలు మరాయేద 
పూరవెకంగా కలిస్ స్వెగతం పలికి శాలువాను కపిపా విఘ్్నశవెరుని చిత్రపటాని్న 
ఆయనకు అందజేశారు. జనసేన వీరమహళ గండ్రోతు అరుణ ఆధవెరయేంలో 
జనసేన నేతకు హారతినిచ్్చరు. అనంతరం జనసేన పారీటో గ్రామ నాయకులు 
యర్ంశెటిటో రాంమోహన్ రావు(రాము) ఇంటివద్ద మండల పారీటో అధయేక్షుడు 
తోట స్వెమ్ అధయేక్తన జరిగిన కారయేక్రమంలో నాదెండలో పలువురికి పారీటో 
కండువాలు కపిపా పారీటోలోకి ఆహావెనించ్రు ఈ సందరభాంగా మనోహర్ 
మాటాలోడుతూ… రానున్న రోజులోలో జనసేన భారతీయ జనతా పారీటో కూటమ్ 
రాష్ట్రములో అధికారంలోకి రావడం ఖాయమనా్నరు 2024 విజయమే లక్్యంగా 
ఇరు పారీటోలు నాయకులు కలిస్ కటుటోగా పని చేయాలనా్నరు. ఈ కారయేక్రమంలో 
రాష్ట్ర స్థాయి మరియు జిల్లో స్థాయి జనసేన నాయకులు, వివిధ నియోజకవరా్ల 
ఇంచ్రుజులు… డి.ఎం.ఆర్ శేఖర్, పాటంశెటిటో స్రయేచంద్ర, పితాని బాలకృష్ణ, 
పంతం నానాజీ, అతితే సతయేనారాయణ, వై. శ్రీనివాస్, వీరమహళలు గంటా 
సవెరూపరాణి, మాకినీడి శేషుకుమారి, సుంకర కృష్ణవేణి, ప్రియా సౌజయేనయే, 
సరోజ, పలలోవి, బొరుసు స్తారత్నం సుబ్రహమిణయేం, బండారు బాబీ, మలలోవరపు 
నాగబాబు, కతతేపలిలో శ్రీనివాస్, తాళలో డేవిడ్, స్రపురడిడు సతయే, అంబటి 
కిషోర్, ఆర్.డి.ఎస్ ప్రస్ద్, కంకటాల పవన్ మణికంఠ, జువవెల యేసు, 
అంబటి మణికంఠ, తెలగరడిడు శరత్ పవన్, చికకాం శ్వాజీ నాయుడు, అధిక 
సంఖయేలో కతతేపేట నియోజకవర్ం పరిధిలోని నాలుగు మండల్లకు చెందిన 
జనసైనికులు, జనసేవకులు తదితరులు పాల్నా్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అుంతర్వాది రథుం దగధిుం కేసులో ప్రభుతవాుం చిత్తశుదిదితో వ్యవహర్ుంచలేదు
* ముఖయేమంత్రికి చితతేశుది్ లేద్
* ద్ండుగులి్న ఎంద్కు పటుటోకోలేకపోయారు
* శాంతిభద్రతలు పటిషటోంగా ఉంట్ ఇల్ంటి తపుపాలు జరగవు
* అంతరేవెదిలో జనసేన పీఏస్ చైరమిన్ శ్రీ నాదెండలో మనోహర్

శతఘ్్న నూయేస్: అంతరేవెది శ్రీ లక్ష్మీ నరస్ంహ స్వెమ్ వారి రథం దగ్దం కేసు విషయంలో వైస్పీ 
ప్రభుతవెం చితతేశుది్తో వయేవహరించలేదని జనసేన పారీటో రాజకీయ వయేవహారాల కమ్ట్ చైరమిన్ శ్రీ 
నాదెండలో మనోహర్ గారు సపాషటోం చేశారు. ముఖయేమంత్రి నిజాయతీగా, చితతేశుది్తో ఉండి ఉంట్ 
ద్శ్చరయేకు పాలపాడిన వారిని ఎంద్కు పటుటోకోలేకపోయారని ప్రశ్్నంచ్రు. స్బీఐ విచ్రణ 
అంటూ ఉతతేరం రాస్ వదిలేశారనీ, కతతే రథం చేయించి ఇచే్చశాం కదా... పాత రథం గురించి 
ఎంద్కు అన్న చందంగా ముంద్కు ప్రభుతవెం ముంద్క్ళ్తోందని చెపాపారు. మత్స్యకార 
అభుయేన్నతి యాత్రలో భాగంగా శుక్రవారం అంతరేవెది శ్రీ లక్ష్మీ నరస్ంహస్వెమ్ వారిని 
దరి్శంచుకునా్నరు. ఈ సందరభాంగా ఆలయ అర్చకులు పూర్ణకుంభంతో ఆయనకు స్వెగతం 
పలికారు. ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిరవెహంచ్రు. అనంతరం ఆలయ మంటపంలో 
వేద పండితులు ప్రత్యేక ఆశీరవెచనాలు అందించ్రు. అనంతరం మీడియాతో మాటాలోడుతూ 
“నరస్ంహస్వెమ్ వారి రథం దగ్దమైనపుపాడు అందరూ బాధపడాడురు. ఇకకాడి ప్రజలు మరింత 

ఆవేదనకు లోనయాయేరు. శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ గారు వెంటనే టెలీకానఫ్రన్్స పెటిటో స్థానిక నాయకులతో మాటాలోడారు. ద్శ్చరయేకు పాలపాడిన వారిపై కఠిన చరయేలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ 
చేశారు. ఈ ప్రభుతవెం ఎంతో నిరలోక్్య ధోరణితో వయేవహరించింది. ల్ అండ్ ఆరడుర్ బలంగా ఉంట్ ఇల్ంటి తపిపాదాలు జరగవు. ఇల్ంటి పొరపాటులో జరిగిత్ అనవసరంగా వేరే 
ప్ంతాలోలో కలహాలు సృష్టోంచే పరిస్థాతులు వస్తేయి. ఈ పాలకులకు చితతేశుది్ద ఉంట్ నిజాయితీగా పని చేయాలి. మత్స్యకార అభుయేన్నతి యాత్రలో భాగంగా నాలుగు రోజులుగా తూరుపా 
గోదావరి జిల్లోలోని మత్స్యకార గ్రామాలోలో పరయేటించడం జరిగింది. మత్స్యకారులు పడుతున్న ఇబ్ంద్లు, ప్రభుతవె వైఫల్యేల గురించి తెలుసుకునా్నం. ప్రతి మత్స్యకార గ్రామంలో 
మహళలు రోడుడు మీదకు వచి్చ తమ ఆక్రోశాని్న వెళలోగకాకారు. మత్స్యకారులకు భరోస్, బీమా పథకాలు అందడం లేద్. శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ గారు నరస్పురంలో నిరవెహంచే సభకు 
రాష్ట్రవాయేపతేంగా ఉన్న మత్స్యకారులు తరలివచి్చ విజయవంతం చేసేంద్కు స్ద్దంగా ఉనా్నరు” అనా్నరు. దర్శనం అనంతరం అంతరేవెది ఆలయ నిరామిత కపపానాతి కృష్ణమమి గారి 
విగ్రహానికి పూలమాలలు వేస్ నివాళ్లరిపాంచ్రు.

* పల్లోపాల్ంలో యాత్ర
పల్లోపాల్ం గ్రామంలో పాదయాత్ర నిరవెహంచ్రు. ఇంటింటికీ వెళ్లో మత్స్యకారుల సమసయేలు 
అడిగి తెలుసుకునా్నరు. పల్లోపాల్ం గ్రామ ప్రజల సమసయేల గురించి 20వ త్దీ సభలో శ్రీ 
పవన్ కళ్యేణ్ గారు మాటాలోడుతారని హామీ ఇచ్్చరు. తూరుపా గోదావరి జిల్లోలో యాత్ర 
ముగిశాక సఖినేటిపలిలో నుంచి ఫంటుపై నరస్పురం చేరుకునా్నరు. మత్స్యకార అభుయేన్నతి 
యాత్రలో భాగంగా కతతేపేట, పి. గన్నవరం, రాజోలు నియోజక వరా్లలో నిరవెహంచిన 
కారయేక్రమాలలో భారీగా జనసేన నాయకులూ, కారయేకరతేలు పాల్నా్నరు. ఈ పరయేటనలో 
పారీటో జిల్లో అధయేక్షులు శ్రీ కంద్ల ద్రే్ష్, పీఏస్ సభుయేలు శ్రీ పంతం నానాజీ, శ్రీ పితాని 
బాలకృష్ణ, పారీటో నాయకులు శ్రీ బండారు శ్రీనివాస్, శ్రీ శెటిటోబతుతేల రాజబాబు, శ్రీ మేడా 
గురుదత్ ప్రస్ద్, శ్రీ మర్రెడిడు శ్రీనివాస్, శ్రీ వేగుళలో లీల్కృష్ణ, శ్రీ మాకినీడి శేషుకుమారి, శ్రీ 
పాటంశెటిటో స్రయేచంద్ర, శ్రీ వై. శ్రీనివాస్, శ్రీ సంగిశెటిటో అశోక్, శ్రీమతి గంటా సవెరూప, 
శ్రీమతి ప్రియా సౌజనయే, శ్రీమతి పోల్సపలిలో సరోజ, శ్రీ డి.ఎమ్.ఆర్.శేఖర్, శ్రీ వాస్రడిడు 
శ్వప్రస్ద్, శ్రీ తాడి మోహన్, శ్రీ దిరిశాల బాల్జీ రాష్ట్ర, జిల్లో కారయేవర్ సభుయేలు, స్థానిక 
నాయకులు పాల్నా్నరు.

మత్స్యకారుల కష్టాలు ప్రభుత్వాన్కి పట్టావా..?: -పాలవలస యశస్వా
*జనసేన మత్స్యకార వికాస విభాగం ఆధవెరయేంలో మత్స్యకారులకు పరామర్శ
*నరస్పురంలో మత్స్యకారుల సమసయేలపై గళం విపపానున్న జనసేనాని
*పలు సమసయేలను తెలిపిన మత్స్యకారులు
*20 న మత్స్యకారుల అభుయేన్నతి సభకు రావాలని పిలుపు

శతఘ్్న నూయేస్:  జనసేన మత్స్యకార వికాస విభాగం రాష్ట్ర కారయేవర్ సభుయేలు గనగలలో 
రాజు నేతృతవెంలో శుక్రవారం ఉదయం గంటసథాంభం వద్దనున్న చేపల బజార్, 
కాటవీధి, అశోక్ నగర్ లో ఉన్న మత్స్యకారుల కుటుంబాలను పరామరి్శంచ్రు. ఈ 
కారయేక్రమానికి ముఖయేఅతిథిగా జనసేన పారీటో రాష్ట్ర ప్రధాన కారయేదరి్శ, విజయనగరం 
అసంబీలో ఇంచ్ర్జు పాలవలస యశస్వె హాజరయాయేరు. ఈ సందరభాంగా ఆమ్ మాటాలోడుతూ 
ఈనల 20న మత్స్యకార అభుయేన్నతి సభను జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యేణ్ నరస్పురం 
లో నిరవెహసుతేనా్నరని, ఆసభకు మద్దతు గా నేడు విజయనగరంలో మత్స్యకారుల 
కుటుంబాలను కలస్, వారికోసం ప్రభుతవెం పై చేసే పోరాటం కోసం తెలిపి, ఆసభకు 
కూడా వారిని రమమినమని ఆహావెనించ్రు. మత్స్యకారులంతా తమ గోడును విన్నవించ్రని, వీరి వినతులను అధినేతకు తెలుపుతామని, ముఖయేంగా మత్స్యకార సంక్షేమానికి బడజుట్ 
కేటాయింపు ఎంద్కు పెంచట్లోదని, ఎని్నకల ప్రచ్రంలో మరణించిన మత్స్యకార కుటుంబాలకు ఇస్తేమని చెపిపాన పది లక్లు ఎంద్కు ఇవవెట్లోదని, మత్స్యకారుల బాధలు ప్రభుతావెనికి 
పటటోవా అని ప్రశ్్నంచ్రు.
జనసేన మత్స్యకార వికాస విభాగం రాష్ట్ర కారయేవర్ సభుయేలు గనగలలో రాజు మాటాలోడుతూ మత్స్యకారులు అంతా 20వ త్దీన జరగబోయే మత్స్యకార అభుయేన్నతి సభకు తరలిరావాలని 
కోరుతూ.. మత్స్యకారులకు అండగా జనసేన అధయేక్షుడు పవన్ కళ్యేణ్ తపపా రాష్ట్రంలో ఏనాయకుడూ మాటాలోడట్లోదని, మత్స్యకారులు అందరికీ నాయేయం చేయడానికి అధినేత పవన్ 
కళ్యేణ్ తో కలస్ పోరాడతామని తెలిపారు.
జనసేన రాష్ట్ర ప్రధాన కారయేదరి్శ పాలవలస యశస్వె, జనసేన మత్స్యకార వికాస విభాగం కారయేవర్ం సభుయేలు గనగలలో రాజుకు అడుగడుగునా హారతులు ఇచి్చ, పూలమాలలతో 
మత్స్యకారులంతా జననీరాజనాలు పలికారు.
ఈ కారయేక్రమంలో జనసేన పారీటో ఝానీ్స వీరమహళ తుమ్మి లక్ష్మి రాజ్, జనసేన పారీటో స్నియర్ నాయకులు, జిల్లో చిరంజీవి యువత అధయేక్షుడు తాయేడ రామకృష్్ణరావు(బాలు), ల్లిశెటిటో 
రవిత్జ, జనసేన కారపారేట్ అభయేరుథాలు లోపింటి కళ్యేణ్, హుసే్సన్ ఖాన్, దాసరి యోగేష్, యరా్నగుల చక్రవరితే, మ్డతాన రవికుమార్, విశవె, కిషోర్, స్యి, శ్రీరామ్, కుమార్, వినోద్ 
తదితరులు పాల్నా్నరు.

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

పెనికేరు గ్రామం నండి జనసేనలో చేరికలుపెనికేరు గ్రామం నండి జనసేనలో చేరికలు
*అని్న వరా్లను ఆదరించే గొపపా మనసున్న నాయకుడు జనసేనాని మాత్రమే, పెనికేరు గ్రామం నుంచి పలువురు బీస్ శెటిటోబలిజ యువత, కారయేకరతేలు భారీ చేరికలు: బండారు శ్రీనివాస్*అని్న వరా్లను ఆదరించే గొపపా మనసున్న నాయకుడు జనసేనాని మాత్రమే, పెనికేరు గ్రామం నుంచి పలువురు బీస్ శెటిటోబలిజ యువత, కారయేకరతేలు భారీ చేరికలు: బండారు శ్రీనివాస్

శతఘ్్న నూయేస్: తూరుపాగోదావరి జిల్లో, కతతేపేట నియోజక వర్ం, ఆలమూరు మండలంలోని, శతఘ్్న నూయేస్: తూరుపాగోదావరి జిల్లో, కతతేపేట నియోజక వర్ం, ఆలమూరు మండలంలోని, 
పెనికేరు గ్రామం నంద్ రాత్రి 9 గంటలకు జనసేన ప్రముఖ నేత బండారు శ్రీనివాస్ పెనికేరు గ్రామం నంద్ రాత్రి 9 గంటలకు జనసేన ప్రముఖ నేత బండారు శ్రీనివాస్ 
పెనికేరు గ్రామం వచి్చ, పుంతలో ముసలమమి అమమివారి జాతర ఉత్సవం సందరభాంగా పెనికేరు గ్రామం వచి్చ, పుంతలో ముసలమమి అమమివారి జాతర ఉత్సవం సందరభాంగా 
ఆ చలలోని తలిలో దరి్శంచుకని, తీరథాప్రస్దాలను స్వెకరించిన ఆశీసు్సలు అంద్కునా్నరు. ఆ చలలోని తలిలో దరి్శంచుకని, తీరథాప్రస్దాలను స్వెకరించిన ఆశీసు్సలు అంద్కునా్నరు. 
అనంతరం పెనికేరు గ్రామ జనసేన నాయకులు ఎంపీట్స్ అభయేరిథాగా పోట్ చేస్న, వనచరలో అనంతరం పెనికేరు గ్రామ జనసేన నాయకులు ఎంపీట్స్ అభయేరిథాగా పోట్ చేస్న, వనచరలో 
ధనరాజ్, పెనికేరు గ్రామం జనసైనికులు నాయకతవెంలో, కారయేకరతేలతో కలిస్, పెనికేరు ధనరాజ్, పెనికేరు గ్రామం జనసైనికులు నాయకతవెంలో, కారయేకరతేలతో కలిస్, పెనికేరు 
గ్రామంలోని శెటిటోబలిజ యువతను, కారయేకరతేలను, నాయకులను జనసేన పారీటో ఇనా్చరిజు, గ్రామంలోని శెటిటోబలిజ యువతను, కారయేకరతేలను, నాయకులను జనసేన పారీటో ఇనా్చరిజు, 
జనసేన పారీటోలోకి ఎంతో ఆతీమియతతో స్దరంగా ఆహావెనించి, జనసేన పారీటో జెండాను జనసేన పారీటోలోకి ఎంతో ఆతీమియతతో స్దరంగా ఆహావెనించి, జనసేన పారీటో జెండాను 
వారి భుజసకాందాలపై ఉంచి అభినందించ్రు. జనసేన పారీటో ఇనా్చరిజు బండారు శ్రీనివాస్ వారి భుజసకాందాలపై ఉంచి అభినందించ్రు. జనసేన పారీటో ఇనా్చరిజు బండారు శ్రీనివాస్ 
మాటాలోడుతూ, జనసేనానికి అధికారం లేకపోయినా, జనసేనాని ఆశయాలు ఉన్నత మాటాలోడుతూ, జనసేనానికి అధికారం లేకపోయినా, జనసేనాని ఆశయాలు ఉన్నత 
భావాలు ప్రజలోలోకి బలంగా వెళ్తూ ఉనా్నయని, రాబోయే రోజులోలో ఈ రాష్్రానికి ఒక భావాలు ప్రజలోలోకి బలంగా వెళ్తూ ఉనా్నయని, రాబోయే రోజులోలో ఈ రాష్్రానికి ఒక 
గొపపా నాయకుడిగా అని్న వరా్లు ఆదరించే, మంచి మనసున్న కాబోయే ముఖయేమంత్రిగా గొపపా నాయకుడిగా అని్న వరా్లు ఆదరించే, మంచి మనసున్న కాబోయే ముఖయేమంత్రిగా 
జనసేనాని పవన్ కళ్యేణ్ ను చూస్తేమని, కతతేపేట నియోజకవర్ంలో 4 మండల్లోలోనూ, జనసేనాని పవన్ కళ్యేణ్ ను చూస్తేమని, కతతేపేట నియోజకవర్ంలో 4 మండల్లోలోనూ, 
జనసేన పారీటో అంచెలంచెలుగా అని్న వరా్లను, అందరి ప్రేమను పొంద్తుందని, రాబోయే జనసేన పారీటో అంచెలంచెలుగా అని్న వరా్లను, అందరి ప్రేమను పొంద్తుందని, రాబోయే 

రోజులోలో బీస్లు, శెటిటోబలిజ స్దరులకు, దళ్త, మైనారిట్ స్దరులకు ఖచి్చతంగా, అని్న వరా్ల తో సమానంగా పెద్దపీట వేస్తేమని, అదేవిధంగా అని్న వరా్లను, బీస్లను, దళ్తులను రోజులోలో బీస్లు, శెటిటోబలిజ స్దరులకు, దళ్త, మైనారిట్ స్దరులకు ఖచి్చతంగా, అని్న వరా్ల తో సమానంగా పెద్దపీట వేస్తేమని, అదేవిధంగా అని్న వరా్లను, బీస్లను, దళ్తులను 
మైనారిట్లను ఆదరించి అకుకాన చేరు్చకుని, సమనాయేయం చేస్తేమని, జనసేనాని పిలుపే! మా లక్్యంగా అని్న వరా్లను, అందరినీ ఆదరిస్తే కలుపుకుని, జనసేనాని అందరివాడిగా మైనారిట్లను ఆదరించి అకుకాన చేరు్చకుని, సమనాయేయం చేస్తేమని, జనసేనాని పిలుపే! మా లక్్యంగా అని్న వరా్లను, అందరినీ ఆదరిస్తే కలుపుకుని, జనసేనాని అందరివాడిగా 
నిలబెడతామని, ఈ సందరభాంగా జనసేన పారీటోలోకి శెటిటోబలిజ స్దరులు బీస్ స్దరులు రావడం, ఈ భారీ చేరికలతో జనసేన పారీటో మరింత బలోపేతం అవవెడం, ఎంతో సంతోషం నిలబెడతామని, ఈ సందరభాంగా జనసేన పారీటోలోకి శెటిటోబలిజ స్దరులు బీస్ స్దరులు రావడం, ఈ భారీ చేరికలతో జనసేన పారీటో మరింత బలోపేతం అవవెడం, ఎంతో సంతోషం 
ఆనందం బండారు శ్రీనివాస్ వయేకతేం చేశారు. ఈ కారయేక్రమంలో గ్రామ జనసేన ప్రముఖ నాయకులు వనచరలో ధనరాజు తో పాటు, నరాల శ్రీనివాస్, గుతుతేల స్రిబాబు, వలిలో వీరన్న, ఆనందం బండారు శ్రీనివాస్ వయేకతేం చేశారు. ఈ కారయేక్రమంలో గ్రామ జనసేన ప్రముఖ నాయకులు వనచరలో ధనరాజు తో పాటు, నరాల శ్రీనివాస్, గుతుతేల స్రిబాబు, వలిలో వీరన్న, 
గెదా్దడ స్మాలు, గెదా్దడ నగేష్, గెదా్దడ నాగరాజు, జుతుతేగ చందర్రావు, గెదా్దడ శ్రీను, గుతుతేల బాబి, పిలిలో సతీష్, చొలలోంగి శ్వ, గుతుతేల శ్రీకృష్ణ తదితర నాయకులతో పాటు కారయేకరతేలు గెదా్దడ స్మాలు, గెదా్దడ నగేష్, గెదా్దడ నాగరాజు, జుతుతేగ చందర్రావు, గెదా్దడ శ్రీను, గుతుతేల బాబి, పిలిలో సతీష్, చొలలోంగి శ్వ, గుతుతేల శ్రీకృష్ణ తదితర నాయకులతో పాటు కారయేకరతేలు 
సుమారు 100 మంది వరకు శెటిటో లిజ యువత, బండారు శ్రీనివాస్ నాయకతావెనికి జై కటిటో జనసేన పారీటోలోకి చేరారు.సుమారు 100 మంది వరకు శెటిటో లిజ యువత, బండారు శ్రీనివాస్ నాయకతావెనికి జై కటిటో జనసేన పారీటోలోకి చేరారు.

సీత్నగరుంలో జనసేనలో చేర్కలు
శతఘ్్న నూయేస్: తూరుపాగోదావరి జిల్లో, రాజానగరం జనసేన పారీటో 
ఇంచ్ర్జు మేడ గురుదతతే ప్రస్ద్ ఆధవెరయేంలో, జనసేన పారీటో పీఏస్ 
చైరమిన్ నాదెండలో మనోహర్, తూరుపాగోదావరి జిల్లో అధయేక్షులు 
కంద్ల ద్రే్ష్, సమక్ంలో స్తానగరం వైస్పి నాయకులు, కాసతే 
సతయేనారాయణ, కుంచె స్యి, వీరికి జనసేన పారీటో స్ద్ాంతాలు 
నచి్చ శుక్రవారం జనసేన పారీటోలో చేరడం జరిగింది. వీరికి పారీటో 
కండువాలు వేస్ పారీటోలో స్వెగతిస్తే శుభాకాంక్లు తెలియజేశారు. 
ఈ కారయేక్రమంలో, స్తానగరం మండల పారీటో అధయేక్షుడు కరిచేరలో 
విజయ శంకర్ పాల్నా్నరు.

ప్రమాదభీమా ద్వారా జనసేన 50 వేల రూపాయల చెక్ అుందజేత
శతఘ్్న నూయేస్: జనసేన పారీటో శ్రీకాళహస్తే నియోజకవర్ం, ఏరేపాడు 
మండల క్రియాశీల సభుయేడు వై. నితీష్ కుమార్ ఇట్వల ప్రమాదవశాతుతే 
గాయపడినంద్న ప్రమాద భీమా దావెరా జనసేనాని పవన్ కళ్యేణ్ పంపిన 
50,000 రూపాయల చెక్ ను నియోజకవర్ ఇంఛారిజు శ్రీమతి వినుత కోటా 
కోబాక లోని నితీష్ ఇంటికి వెళ్ళు కుటుంబ సభుయేల సమక్ంలో అందజేయడం 
జరిగింది. ఈ సందరభాంగా వినుత కోటా మాటాలోడుతూ… పవన్ కళ్యేణ్ 
ని ప్ణంగా ప్రేమ్ంచే జనసైనికుల యోగ క్షేమాలు భుజాన వేసుకుని వారి 
కోసం 500 రూపాయలతో భీమా పథకం పొందడం దావెరా 5,00,000 
ప్రమాద భీమా మరియు ఆకి్సడంటల్ పాలస్ దావెరా 50,000 అందించడం 
భారత దేశంలోనే మొటటోమొదటి పారీటో జనసేన పారీటో. ఈ సందరభాంగా మలి 
దశ క్రియాశీల సభయేతవెం నమోద్ ఈ నల 21 నుండి ప్రంభం కానుండగా 
నియోజకవర్ంలోని జనసైనికులు అందరూ సభయేతవెం తపపాక తీసుకుని, 
మీకు అండగా జనసేనాని ఉనా్నరని కుటుంబ సభుయేలకు భరోశా ఇవావెలని 
తెలియజేసుతేనా్నమని అనా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఆత్రేయపురుం ముండలుంలో జనసేనలో చేర్కలు
జనసేనాని ల్ంటి నిజాయితీపరుని ఆశయాలే ప్రజలోలో మారుపాను, తీసుకు వస్తేయి. ఆత్రేయపురం 
మండలం నుంచి ఈ భారీ చేరికలే నిదర్శనం: బండారు శ్రీనివాస్

శతఘ్్న నూయేస్: తూరుపాగోదావరి జిల్లో, కతతేపేట నియోజకవర్ం, ఆత్రేయపురం మండలంలోని, 
బొబ్రలోంక, పేరవరం, తాడిపూడి, నారకాడిమ్లిలో గ్రామాల నుంచి శుక్రవారం భారీ స్థాయిలో జనసేన 
పారీటోలోకి, బండారు శ్రీనివాస్ నాయకతావెనికి, జేజేలు పలుకుతూ, సుమారు 200 మందికి పైగా 
వైస్పీ, టిడిపి లలో నాయకులుగా, కారయేకరతేలుగా, గ్రామ నాయకులుగా ఉన్న వారు, శుక్రవారం 
ఆత్రేయపురం మండలంలోని, 4 గు గ్రామాల నుంచి దళ్త స్దరులు, బీస్ స్దరులు, శెటిటోబలిజ, ఓస్ 
స్దరులు, పెద్ద ఎతుతేన రాష్ట్ర జనసేన ప్రముఖ నాయకులు పీఏస్ చైరమిన్ నాదెండలో మనోహర్ వారిని, 
బండారు శ్రీనివాస్ నాయకతవెంలో ఈతకోట రాక సందరభాంగా కలిస్, జనసేనాని నాయకతావెనికి 
జై కడుతూ, మద్దతు పలుకుతూ, జనసేన పారీటోలోకి వసుతేనా్నమని వారికి మాట ఇచ్్చరు. ఈతకోట 
గ్రామం నుంచి అంతరేవెదికి పాదయాత్రకు నాదెండలో మనోహర్ జనసైనికులతో కలిస్ మత్స్యకార 
అభుయేన్నతి యాత్రలో భాగంగా, వెళ్తున్న సందరభాంగా వారిని స్గనంపి, అనంతరం, కతతేపేట 
నియోజకవర్ం జనసేన పారీటో ఇనా్చర్జు బండారు శ్రీనివాస్ సవెగృహం వాడపాల్ం నంద్ పారీటోలో 
చేరి ఉనా్నరు. ఎంతో ప్రేమతో మరాయేదపూరవెకంగా వారికి జనసేన పారీటో కండువా కపిపా స్దరంగా 
స్వెగతం పలికి ఆహావెనించ్రు. జనసేనాని ఆశయాలు పటలో, పారీటో విధానాల పటలో ఆకరిషాతులై, జనసేన 
పారీటోకి, అధికారం లేకపోయినా, ఒక నీతిమఒతుడు, నిజాయితీపరుడైన, జనసేనాని నాయకతావెనికి, 
అండగా నిలబడతాం! మేము సైతం అంటూ ముంద్కచి్చ, బండారు శ్రీనివాస్ నాయకతవెంలో 
వాడపాల్ం సవెగృహమునంద్, ఆత్రేయపురం మండలంలోని, బొబ్రలోంక, పేరవరం, తాడిపూడి, 
నారకాడిమ్లిలో గ్రామాలు నుంచి భారీ ఎతుతేన కారయేకరతేలు, ఆత్రేయపురం జనసేన పారీటో అధయేక్షులు 
చేకూరి కృష్ణం రాజు నాయకతవెంలో, నాలుగు గ్రామాల, గ్రామ అధయేక్షులు సమక్ంలో, శుక్రవారం 
జనసేన పారీటోలోకి చేరారు. బొబ్రలోంక గ్రామం నుంచి పలువురు వైస్పి, టిడిపి పారీటోలోని వారు, 
చలలోపూడి శ్రీనివాస్, పొరలో కాలేబు, చోడే బాబురావు, చిటాటో జాన్, చలలోపూడి రమేష్, వూటల రాజుతో 
పాటు, పలువురు కారయేకరతేలు, పేరవరం గ్రామం నుంచి వైస్పీ, తెలుగుదేశం పారీటోలకు చెందిన 
తల్రి రమేష్, వరలో బాలరాజు, పిటాటో రాజు, పిలిలో శ్రీనివాస్, బోచే్చ రాజు, తల్రి ప్రశాంత్ కుమార్, 
గేడడుం రాజు, పొరలో బులిలోయయే, కాకరలో చిన్న అబు్లు, తాతపూడి సతయేనారాయణ తోపాటు పలువురు 
కారయేకరతేలు, అదేవిధంగా తాడిపూడి గ్రామం నుంచి పిలిలో ద్రా్రావు, ఓగి సతయే త్రిమూరుతేలు, 
భోగి స్రయేనారాయణ వీరితోపాటు నారకాడిమ్లిలో గ్రామానికి చెందిన పెనుమత్స స్తారామరాజు, 
ముఖయే నాయకులతో పాటు భారీ ఎతుతేన జనసేన పారీటోలోకి యువత అధిక సంఖయేలో బండారు 
శ్రీనివాస్ నాయకతవెంలో జనసేన పారీటో లో చేరి ఉనా్నరు ఈ కారయేక్రమమునకు విచే్చస్న పలువురికి 
ధనయేవాదాలు తెలియజేశారు.

సభ్యతవా కార్యక్రముంలో ప్రధమ సాథానుం రావడాన్కి కృషి చేయాలి:
 గుండా రామకృష్ణ

శతఘ్్న నూయేస్: జనసేన పారీటో సభయేతవెం కారయేక్రమంలో వీరవాసరం మండలం, రాష్ట్రంలో ప్రధమ 
స్థానం పొందడానికి కృష్ చేయాలని వీరవాసరంలో గుండా రామకృష్ణ అధయేక్తన జరిగిన మండల 
జనసేన సమావేశంలో తీరామినించింది. 19వ త్ది శనివారం మత్స్యపురిలో గృహ ప్రంభంకు 
విచే్చసుతేన్న పి.ఏ.స్. చైరమిన్ నాదెండలో మనోహర్ పరయేటన జయప్రదం చేయాలని నరా్సపురం 
పవన్ కళ్యేణ్ బహరంగ సభను జయప్రదం చేయాలని సమావేశంలో తీరామినం చేశారు. ఈ 
సందరభాముగా గుండా రామకృష్ణ మాటాలోడుతూ జనసేన పారీటో మరింత బలోపేతం చేయాలనా్నరు. 
మండలంలో ప్రజా సమసయేలను అధికారుల దృష్టోకి తీసుకని వెళ్ళులనా్నరు. ఈ కారయేక్రమం.పి.టి.
స్. గుండా జయప్రకాష్్నయుడు, వైస్ ఎం.పి.పి. అడాడుల రాము, చిలకపాటి రాము, జడుడు బాబి, 
మాజీ యం.పి.పి.మోపిదేవి విశేశవెరరావు, వేండ్ర లీల్కృష్ణ, గుండా బాబు, యం.పి.టి.స్ లు 
వాస్ల వెంకట్శవెరరావు, ఆదిలక్ష్మి యాళళుబండి ఇందిర, పెంటకోటి స్రయేప్రకాశరావు, క్. గిరిష్, 
కామ్శెటిటో హేమంత్, అడబాల శేఖర్, ముఖమటలో ద్రా్ప్రస్ద్ తదితరులు పాలో్నా్నరు.

పెండ్యూల హరి పుట్టినరోజు సందర్ంగా 
పలు సేవా కారయూక్రమాల నిర్వహణ

శతఘ్్న నూయేస్: అనంతపురం జిల్లో జనసేన పారీటో నాయకులు పెండాయేల హరి 
పుటిటోనరోజు సందరభాంగా పలు సేవా కారయేక్రమాలు నిరవెహంచ్రు. ఈ కారయేక్రమంలో 
భాగంగా అనంతపురం నగరంలోని ప్రభుతవె సరవెజన వైదయేశాలలో రోగులకు పండులో 
అదేవిధంగా అనంతస్గర్ కాలనీలోని నిరుపేదలకు నాలుగు టను్నల పండులో మరియు 
కూరగాయలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఈ కారయేక్రమంలో జిల్లో కారయేదరి్శ కాశెటిటో 
సంజీవ రాయుడు, సంయుకతే కారయేదరి్శ దేవరకండ జయమమి, నాయకులు కాశెటిటో 
మురళ్, తోట ప్రకాష్, అంజి, కండిశెటిటో ప్రవీణ్, శీన, నారాపాల మండల అధయేక్షులు 
రామకృష్ణ, బుకకారాయసముద్రం మండల అధయేక్షులు ఏర్రిస్వెమీ, జనసైనికులు 
రామయయే, మోహన్, లోకేష్, విజయ్, రమణ, వినోద్, హరికృష్ణ తదితరులు పాల్నడం 
జరిగింది.

గుడివాడ నియోజకవర్గ జనసేన పార్టి సమావేశం
శతఘ్్న నూయేస్: గుడివాడ పటటోణం, నహ్రూచౌక్ సంటరోలోని నియోజకవర్ జనసేన పారీటో 
కారాయేలయంలో నిరవెహంచిన సమావేశంలో జిల్లో నాయకుడు మతితే వెంకట్శవెరరావు, 
పారీటో ఇనా్చర్జు బూరగడడు శ్రీకాంత్, పలువురు పారీటో నాయకులు పాల్నా్నరు. 
ఈ సందరభాంగా మండలస్థాయి, గ్రామస్థాయి కమ్ట్ల ఏరాపాటుపై నాయకులు 
చరి్చంచ్రు. ప్రజల మద్దతుతో జనసేన పారీటో రాష్ట్రంలో ప్రతాయేమా్నయ రాజకీయ శకితేగా 
ఎద్గుతుందని వెంకట్శవెరరావు తెలిపారు. గ్రామ స్థాయి నుండి రాష్ట్ర స్థాయి కమ్ట్ల 
ఏరాపాటుకు తమ నాయకుడు పవన్ కళ్యేణ్ నిర్ణయించ్రని, ఆ దిశగా స్మాజిక 
సమతులయేత పాటిస్తే, యువతకు ప్ధానయేం ఇచే్చల్ రాష్ట్రవాయేపతేంగా పారీటో కమ్ట్లను 
ఏరాపాటు చేసుతేన్నటులో బూరగడడు శ్రీకాంత్ తెలియజేశారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

తుంగిళ్ళ నాగ చిరుంజీవి కి జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ అభినుందనలు
శతఘ్్న నూయేస్: ప్రియమైన తంగిళళు నాగ చిరంజీవి గారికి శుభాభినందనలు,

గత సంవత్సరం అనగా 2020-21 లో జరిగిన జనసేన పారీటో క్రియాశీలక సభయేతవె కారయేక్రమం దావెరా మీరు ప్రకాశం జిల్లో, పరూ్చరు 
నియోజకవర్ం నుండి 140 మందిని పారీటోలో క్రియాశీలక సభుయేలుగా నమోద్ చేయించ్రన్న విషయం నా దృష్టోకి వచి్చంది. అంద్కుగాను 
ముంద్గా మీకు నా హృదయపూరవెక అభినందనలు. పారీటో ఎద్గుదలకు మీరు వెచి్చసుతేన్న సమయాని్న, శ్రమను నేను ఎపుపాడూ 
మరచిపోలేను. జనసైనికుల కుటుంబానికి అండగా నిలవాలనే సంకలపాంతో క్రియాశీలక సభయేతవెంతో పాటు ప్రమాదభీమా పథకాని్న 
నా వంతు బాధయేతగా ప్రవేశపెటాటోను. ఇది తొలి అడుగు మాత్రమే. యువతతోనే భవిత అని నమ్మి మారుపాకోసం రాజకీయ రంగప్రవేశం 
చేస్న నాకు ఆ దిశగా బాధయేతతో కూడిన మీ బలమైన అడుగులు ఆనందానికి గురిచేసుతేనా్నయి మరియు మన లక్షాయేనికి మరింత చేరువ 
చేసుతేనా్నయి. మన దేశం, మన ప్రగతి.. నిజాయతీ, దీక్షాదక్త కలిగిన పౌరుల వలేలో మన గ్రామాలు సరవెతోముఖాభివృది్ స్ధిస్తేయి. 
భావితరాల భవిషయేతుతే కోసం మీరే నాయకులుగా తయారవవెండి. మీ ప్ంతం లో ప్రజలు ఎద్రకానే సమసయేల గురించి అకకాడ ఉండే 
మీకే బాగా అవగాహన ఉంటుంది. కనుక మానవతా దృకపాథంతో వాటిని పరిషకారించే దిశగా అడుగులు వేస్తే అవసరమైనపుపాడు పోరాట 
స్ఫ్రితేతో ముంద్కు వెళళుండి. ఆ క్రమంలో ఏ సమసయే వచి్చనా అంద్బాటులో ఉంటూ వెను్నదను్నగా నేను నిలుస్తేను. క్రియాశీలక సభుయేల 
వలేలో పారీటో నిరామిణం ముంద్కు కనస్గుతుందని నేను విశవెస్సుతేనా్నను. మీరు మరింత తోడాపాటునందించి మీ ప్ంతంలో జనసేన పారీటోని 
బలంగా ముంద్కు తీసుకువెళ్లోలని కోరుతునా్నను. మీరు జనసేన పారీటోపై ఉంచిన నమమికానికి మరకకాస్రి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతునా్నను. 
మరల్ వేరక సందరభాంలో కలుదా్దమని జనసేన అదయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ అనా్నరు.

మీతో మీ కార్్పర్టర్ పదవ రోజు
శతఘ్్న నూయేస్: విశాఖ, అధినేత 
పవన్ కళ్యేణ్ ఆశీసు్సలతో 
శుక్రవారం మీతో మీ కారపారేటర్ 
సమసయేలపై కలస్ పోరాడదాం 
అనే కారయేక్రమంలో భాగంగా 
పదవ రోజు బంగారమమి మ్టటో, 
33వ వారుడు ప్ంతంలో ప్రతి 
ఇంటింటికి వెళ్లో వారి యొకకా 
సమసయేలు తెలుసుకోవడం జరిగింది. 
ఈ యొకకా కారయేక్రమం దక్షిణ 

నియోజకవర్ం నాయకులు గోపికృష్ణ(జిక్) పరయేవేక్ణలో నిరవెహంచబడింది, నాతో 
పాటు జనసైనికులు, వీరమహళలు వచి్చ పాల్ని ఈ కారయేక్రమాని్న విజయవంతం 
చేస్నంద్కు వారందరికీ మనస్ఫ్రితేగా ధనయేవాదాలు తెలియజేసుకుంటునా్నమని 
దక్షిణ నియోజకవర్ం జివిఎంస్ ఫ్లోర్ లీడర్ జనసేన పారీటో 33వ వార్డు కారపారేటర్ 
భీశెటిటో వసంతలక్ష్మి అనా్నరు.

కార్యకర్తలకు కుండుంత అుండగా జనసేన
శతఘ్్న నూయేస్: తిరుపతి రూరల్ జనసేన పారీటో క్రియాశీలక సభుయేడు A. స్యి యశవెంత్ కి గత 
కది్ద రోజుల క్రితంరోడుడు ప్రమాదంలో సవెలపాగాయాలతో హాస్పాటల్ లో చికిత్స అయినంద్వలన 
ఇతను గతంలో పారీటో యొకకా క్రియాశీలక సభయేతవెం నమోద్ చేసుకున్నంద్న శుక్రవారం 
జనసేన పారీటో తరపున అధయేక్షులు “శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ గారి “ఆదేశాల మేరకు 24,512 రూ. ల 
చెకుకాను తిరుపతి జనసేన ఇనాఛార్జు కిరణ్ రాయల్ అందచేయడం జరిగింది. ఈ కారయేక్రంలో 
జిల్లో నాయకులు రాజేష్ యాదవ్, కీరతేన, అరుణ, బాల, పాల్నా్నరు.

వి.ఆర్.ఏలు చేసు్తనని దీక్షకు మదదితు 
తెలిపన జనసేన పార్టా

శతఘ్్న నూయేస్: పుటటోపరితే 
నియోజకవర్ం ఓడీస్ మండలం. 
రాష్ట్ర వాయేపతేంగా 11 వ రోజు 
జరుగుతున్న వి.ఆర్.ఏ ల 
నిరసన దీక్లలో శుక్రవారం 
ఓడీస్ మండల తహస్ల్్దర్ 
కారాయేలయం ముంద్ వి.ఆర్.ఏ 
లు చేసుతేన్న దీక్కు జనసేన పారీటో 

మద్దతు తెలపడం జరిగింది. ఓడీస్ మండల అధయేక్షులు మేకల ఈశవెర్ మాటాలోడుతూ.. 
ఇపుపాడు ఇసుతేన్న 10,500/-రూపాయలతో జీవన స్గించడం కషటోం. వైస్పీ 
ప్రభుతవెం వచ్్చక నితాయేవసర వసుతేవులు ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. 
కావున వారికి వెంటనే ప్రభుతవెం కనీస వేతనం 21000/-తక్ణమే ఇవావెలని, అదే 
విధంగా నామ్నిలుగా పని చేసుతేన్న వారికి రగుయేలర్ చెయాయేలి. సరీవెస్ ని బటిటో వి.ఆర్.ఏ 
నుంచి వి.ఆర్.ఓ గా ప్రమోషన్ ఇవావెలని డిమాండ్ చేశారు. జగన్ మోహన్ రడిడు 
ముఖయేమంత్రి అయినపపాటి నుంచి భారతి స్మ్ంట్ నితాయేవసర వసుతేవులు పెరగాయి 
తపపా ఉదోయేగులకు పెంచుతాము అని చెపిపాన జీతాలు పెరగలేద్ అని ద్యయేపటాటోరు. 
ఈ కారయేక్రమం లో జనసేన మండల నాయకులు కండబోయన సతీష్, ధనుంజయ, 
ప్రస్ద్, డేరంగల ఉపేంద్ర, దివాకర్ రడిడు పాల్నా్నరు.

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ సభన జయప్రదుం చేయుండి: 
జనసేన నేత ఆకుల బుజ్జి

శతఘ్్న నూయేస్: పశ్్చమ గోదావరి జిల్లో నరస్పురంలో, ఫిబ్రవరి 20, ఆదివారం నాడు 
జరిగే మత్స్యకార అభుయేన్నతి సభలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యేణ్ పాల్ననునా్నరు. 
ఈ సభలో లక్ల్ది మంది జనసైనికులు పాల్ని, సభను జయప్రదం చేయాలని, 
జనసేన పారీటోని బలోపేతం చేయాలని అమల్పురం అసంబీలో నియోజకవర్ం 
జనసైనికుడు ఆకుల బుజిజు కోరారు.

మత్స్యకార అభ్యూననితి సభ ఏర్పాట్లన పరయూవేక్ంచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న నూయేస్: ఫిబ్రవరి 20వ త్దీన జరిగే మత్స్యకార అభుయేన్నతి సభ ఏరాపాటలోను 
పరయేవేక్షించిన జిల్లో కారయేదరి్శ తుల్ చినబాబు సహాయ కారయేదరు్శలు ఉలుసు సౌజనయే, 
కాకరలో నాని మరియు నిడదవోలు మండల అధయేక్షులు పోలిరడిడు వెంకటరత్నం పాల్నా్నరు.

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


కోడూరు ముండలుంలో మత్స్యకార అభు్యననితి యాత్ర
శతఘ్్న నూయేస్: అవనిగడడు నియోజకవర్ం కోడూరు మండలంలో మత్స్యకార అభుయేన్నతి 
యాత్ర దావెరా నియోజకవర్ంలో అతయేధికంగా గల అగి్నకుల క్త్రియుల అభుయేన్నతి 
కోరుతూ విశవెనాథపలిలో - పిటటోలలోంక - స్ల్ంపాల్ం - వేణుగోపాలపురం - ఉలిలోపాల్ం 
- హంసలదీవి - దింటిమ్రక - ఊటగుండం - గొలలోపాల్ం - ఉపకాలి గ్రామాలోలో 
పరయేటించడం జరిగింది. రాష్ట్ర మత్స్య వికాస విభాగం కారయేదరి్శ  శ్రీ లంకీ యుగంధర్, 
కోడూరు మండల అధయేక్షులు మర్రే గంగయయే, జనసైనికులు ఇంటింటా పరయేటించ్రు. 
అవనిగడడు మండల అధయేక్షులు గుడివాక శేషుబాబు, నాగాయలంక మండల అధయేక్షులు 
చింత వెంకట్శవెర రావు  వెంట నడిచ్రు.

ఘనుంగా ఒుంగోలు నగర జనసేన పార్టా నూతన కమిటీ మర్యు డివిజన్ అధ్యక్షుల ప్రమాణసీవాకారోత్సవుం
శతఘ్్న నూయేస్: ఒంగోలు లోని కాపుకల్యేణమండపం లో ఒంగోలు నగర జనసేన పారీటో నూతన కమ్ట్ మరియు 
డివిజన్ అధయేక్షుల ప్రమాణ స్వెకార కారయేక్రమం, మరియు సమీక్షా సమావేశం ఒంగోలు నగర జనసేన పారీటో అధయేక్షులు 
మలగా రమేష్ అధయేక్తన ప్రకాశం జిల్లో జనసేన పారీటో అధయేక్షులు షేక్ రియాజ్, రాష్ట్ర ప్రధాన కారయేదరి్శ చిలకం 
మధుస్దన్ రడిడు, రాష్ట్ర ప్రధాన కారయేదరి్శ పెదపూడి విజయ్ కుమార్ ముఖయే అతిధులు గా జరిగింది, ఈ సందర్ంగా 
ప్రకాశం జిల్లో జనసేన పారీటో అధయేక్షులు షేక్ రియాజ్ మాటాలోడుతూ రాష్ట్రం లో ఆరి్క అభివృది్ స్ధించటం చేతకాని 
ముఖయేమంత్రి అని్న కారపారేషన్ ల నిధులు ఖాళీ చేస్డు అని పదవి కోసం దాడులు చేయించుకని అధికారం 
లోకి వచ్్చక ప్రజల పైన దాడులు చేయిసుతేనా్నడు అని, సలహాద్రుల ముసుగులో మురుకాలని పకకాన పెటుటోకని 
రాష్్రాని్న అపుపాల పాలు చేసుతేనా్నడు అని ద్యయేబాటాటోరు, మరియు రాష్ట్ర ప్రధాన కారయేదరి్శ చిలకం మధుస్దన్ రడిడు 
మాటాలోడుతూ సమసయేలు పరిషకారించటం చేతకాని ముఖయే మంత్రి రాష్ట్రం లో కతతే సమసయేలు సృష్టోంచి పాత సమసయే లు 
పరిషకారించకుండానే మరుగుపరుసుతేనా్నరు అని యువతకి చద్వుకి తగ్ ఉదోయేగాలు కలిపాంచలేక చేపలు, రయయేలు 

అమ్మిసుతేనా్నరు అని ఏదే్దవా చేస్రు, మరియు రాష్ట్ర ప్రధాన కారయేదరి్శ పెదపూడి విజయ్ కుమార్ మాటాలోడుతూ ఒంటరిగా మొదలయియేన జనసేన పోరాటం ఈరోజు ఎందరో స్మానుయేలని 
నాయకులుగా గెలిపించుకుంది అని రాబోవురోజులోలో ప్రభుతావెని్న నలకలేపా దిశగా కమ్ట్లు ఏరాపాటు చేసుకని ముంద్కి పోతుంది అని 2024 లో జనం మ్పుపాతో జనసేన అధికారం 
అంద్కుంటుంది అని పవన్ కళ్యేణ్ గారిని స్ఎం గా చూడబోతునా్నం అని చెపాపారు మరియు గిద్దలూరు నియోజకవర్ం ఇంచ్ర్జు బెలలోంకండ స్యి బాబు మాటాలోడుతూ కమ్టిలోలో 
పదవులు పొందిన వారు అందరూ పారీటో అభివృది్ కోసం విబేధాలు వీడి అంకిత భావం తో పని చెయాయేలి అని తెలియచేస్రు, మరియు ఈ కారయేక్రమం లో ప్రకాశం జిల్లో లీగల్ సల్ 
అధయేక్షులు సుంకర స్యి బాబా, ప్రకాశం జిల్లో జనసేన పారీటో స్నియర్ నాయకులు కంద్కూరి బాబు, ప్రకాశం జిల్లో జనసేన పారీటో ఉపాధయేక్షులు చిటెటోం ప్రస్ద్, ప్రకాశం జిల్లో జనసేన 
పారీటో కారయేదరు్శలు చనపతి రాంబాబు, కళ్యేణ్ ముతాయేల, రాయని రమేష్, బొందిల శ్రీదేవి, ప్రకాశం జిల్లో జనసేన పారీటో సంయుకతే కారయేదరి్శ అరుణ రాయపాటి, రాష్ట్ర కారయేక్రమల 
కారయేనిరవెహణ కారయేదరి్శ బతుతేల రామకృష్ణ, రాష్ట్ర మత్స్యకార విభాగ  కారయేదరి్శ రాజు, కతతేపట్నం మండల అధయేక్షులు నున్న జానకి రామ్, ఒంగోలు నగర జనసేన పారీటో ఉపాధయేక్షులు, 
ప్రధాన కారయేదరు్శలు, కారయేదరు్శలు, సంయుకతే కారయేదరు్శలు, డివిజన్ అధయేక్షులు, జనసేన నాయకులు, కారయేకరతేలు, వీర మహళలు తదితరులు పాల్నా్నరు.
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హామీలు నెరవేర్చే ఏకైక పార్టా జనసేన
*కిన్నర కళ్కారుడికి సహాయం
*జనసేన నేత లక్ష్మణ్ గౌడ్

శతఘ్్న నూయేస్: సమాజంలో ఆదర్శ రాజకీయాలను చేసేంద్కు ఏరాపాటుచేస్న జనసేన 
పారీటో మాత్రమే ఇచి్చన హామీలను నరవేరుసుతేందని జనసేన యువజన విభాగం రాష్ట్ర 
అధయేక్షులు వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ తెలిపారు. కిన్నర కళ్కారుడు మొగులయయేను జాతికి 
పరిచయం చేస్న తమ పారీటో అధినేత పవన్ కళ్యేణ్ ఆయన సొంతింటి కలను 
నరవేరే్చంద్కు రండు లక్ల రూపాయలు ఆరిథాక సహాయం అందించడం జరిగిందని, 
ఆయన ఆదేశాలతో పారీటో రాష్ట్ర అధికారి శంకర్ గౌడ్ స్చనల మేరకు ఆయన నివాస 
గృహానికి వెళ్లో కషటోనష్టోలను తెలుసుకున్న తాను సవెతహాగా ఇంటి నిరామిణానికి ఆరిథాక 
సహాయం చేస్తేనని హామీ ఇవవెడం జరిగిందని అంద్లో భాగంగా గురువారం నాడు 
100 సంచుల స్మ్ంటు మరియు 25 వేల రూపాయల ఆరిథాక సహాయాని్న అందించడం 
జరిగిందని తెలిపారు. రాబోయే రోజులలో పేద కళ్కారుల ఆద్కునేంద్కు తన వంతు 
కృష్ చేయడంతో పాటు ప్రభుతవె వైఫల్యేలపై పోరాటాలకు స్ద్ం అని అనా్నరు. అధికార 
పారీటో నేతలు పదమిశ్రీ అవారుడు గ్రహీత మొగులయయే ను విసమిరించ్రని.. ప్రభుతవెం మాత్రం 
కంత స్యం ప్రకటించడం జరిగిందని వాటిని తవెరగా అమలు చేయాలని ఆయన 
డిమాండ్ చేశారు.

ఈ కారయేక్రమంలో జనసేన పారీటో నాగర్ కరూ్నల్ పారలోమ్ంటరీ ఎగిజుకూయేటివ్ కమ్ట్ 
సభుయేలు, రేచరలో శేఖర్, బైరపోగు స్ంబ శ్వుడు, నాగర్ కరూ్నల్ జిల్లో నాయకులు 
జానీ, శ్రీరామ్, బారిగారి రాజేందర్, స్రయే, జెర్రిపాటి చంద్ర శేఖర్, కోడిగంటి స్యి, 
కురుమన్న మరియు పాలమూరు నియోజకవర్ నాయకులు పగడాల రాఘవేంద్ర 
మరియు జనసైనికులు పాల్నా్నరు.

ఆరోగ్య కేుంద్రాన్కి కేట్యుంచిన పది లక్షల రూపాయలన 
వెనకికి తీసుకుుంట్రా?: సర్వాపలి్ల జనసేన

శతఘ్్న నూయేస్: సరేవెపలిలో, కేంద్ర ప్రభుతవెం అయినా, రాష్ట్ర ప్రభుతావెలు అయినా వైదయే రంగాలకు 
పెద్ద పీట వేస్తే అధిక మొతతేంలో నిధులు కేటాయిస్తేయి. వైదాయేనికి కేటాయించిన నిధులను తిరిగి 
తీసుకున్నటుటో చరిత్రలో లేద్. ఈ కరోనా కషటోకాలంలో ఇది ఒక పేదవాడికి వైదయేం ఉచితంగా 
అందించే దిశగా ఎకుకావ మొతతేంలో నిధులు కేటాయించ్లి. మరి మన రాష్ట్ర ప్రభుతవెం మాత్రం 
ఆసుపత్రులకు కేటాయించిన నిధులను కూడా వదిలే పరిస్థాతి కనిపించడం లేద్. నలూలోరు జిల్లో 
వాయేపతేంగా ఆరోగయే శాఖకు సంబంధించిన 75 ప్థమ్క ఆరోగయే కేంద్రాలు ఉండగా వీటికి 
అనుబంధంగా 477 కేంద్రాలు ఉనా్నయి. అదేవిధంగా 24 గంటలు అంద్బాటులో ఉండే 
ఆరోగయే కేంద్రాలు 24 ఉనా్నయి. వైదయేవిధాన పరిషత్ కు సంబంధించిన 14 స్మాజిక ఆరోగయే 
కేంద్రాలు ఉనా్నయి. అయిత్ వీటని్నటికి సంబంధించిన 6.5 కోటలో రూపాయలను ప్రభుతవె 
ఖజానాకి వెనకికా తీసుకోవడం జరిగింది. అల్గే సరేవెపలిలో నియోజకవర్ంలోని వెంకటాచలం 
మండలం నేషనల్ హైవేకి ఆనుకని ఉన్నటువంటి ప్థమ్క ఆరోగయే కేంద్రం ఉన్నది. ఈ ఆరోగయే 
కేంద్రం 24 గంటలు అంద్బాటులో ఉంటుంది. అదేవిధంగా హైవే మీద ఎవరికైనా అవసరం 
ఏరపాడినపుపాడు, రోడుడు ప్రమాదాలు జరిగినపుపాడు వైదాయేని్న అందించే విధంగా వెంకటాచలంలో 
స్మాజిక వైదయే ఆరోగయే కేంద్రం అంద్బాటులో ఉండేది. ఈ ఆరోగయే కేంద్రానికి కేటాయించిన 
రూ.పది లక్ల రూపాయలను వెనకికా తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ విషయంపై స్థానిక సరేవెపలిలో 
శాసనసభుయేలు ఏ విధంగా సమాధానం చెపాతేరో. మరి చూడాలి ఎంద్కంట్ వరుసగా మూడు 
రోజులపాటు పాల్భిషేకాలు చేశారు. మరి ఈరోజు పేదవాడికి వైదయేం అందించినటువంటి 
వైదయేశాల నిధులను ప్రభుతవెం ఖజానాకు మారే్చసుకుంది. మరి ఏ విధంగా వైదయేం అందిస్తేరు. 
మరి దీని పైన ఎమ్మిలేయే ఏ స్థాయిలో చరయేలు తీసుకుంటారు అనే విషయాని్న వారికే వదిలేసుతేనా్నం. 
దయచేస్ ప్రభుతవెం పేద వారికి ఇచే్చ వైదయేం మీద ఎంద్కు ఇటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంది.
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