
బుధవారం, 06 ఏప్రిల్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జగన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయ్్యక రాష్ట్ర 
రైతంగం చితికిపోయంది

• ఆదుకునే వారు లేక అన్నదాత అల్లాడిపోతున్్నడు

• కౌలు రైతుల కష్టాలు పటటాించుకునే వారు లేరు... కొత్త చటటాింతో కౌలు రైతుల హకుకులు తీసేశారు

• న్ట చట్టాన్్న అదుభుతమన్న శ్రీ కన్నబాబు.. నేడు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ న్ విమర్శిస్్తన్్నరు

• తూరుపు గోదావర్లో 41 మిందిలో 8 మిందికే సాయిం అిందిింది

• ప్రభుత్వ విధాన్లతో ఎన్్న రైతు కుటింబాలు వీధిన పడ్డాయి

• రైతుల కష్టాలు తెలుస్కున్న వింటనే శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ సపుిందిించారు

• ప్రతి కుటింబాన్్న ఆదుకోవాలన్ న్ర్ణయిించారు

• ఆత్మహతయా చేస్కున్న రైతు కుటింబాలకు రూ. లక్ష ఆర్ధిక సాయిం ప్రకటించారు

• 12వ తేదీ అనింతపురిం జిల్లాలో ఈ కారయాక్రమాన్్న ప్రారింభిసా్తిం

• వైసీపీ ప్రభుత్్వన్కి ఈసార్ ప్రజలు ఓటేయరు

• ప్రజల పక్షాన పోరాట్న్కి జనసేన శ్రేణులు సిదధిిం కావాలి

• జనసేన పార్టా విస్తతృత సాథాయి సమావేశింలో పార్టా పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దిండలా మన్హర్

శ్రీ జగన్ రెడిడా ముఖయామింత్రి అయ్యాకే రాష్టింలో రైత్ింగిం పూర్్తగా చితికిపోయిిందన్ జనసేన పార్టా రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ ఛైర్మన శ్రీ న్దిండలా మన్హర్ గారు 

సపుషటాిం చేశారు. ఆదుకునే వారు లేక అన్నదాతలు అల్లాడిపోతున్్నరన్్నరు. కౌలు రైతులను పటటాించుకునే న్ధుడు లేడనీ, ఈ ప్రభుత్విం మాత్ిం రైతు భరోసా అింత్ 

బాగిందింటూ అబదాధిలు ప్రచారిం చేస్్తన్్నరన్్నరు. ఈ ముఖయామింత్రి వచాచాక విింత చట్టాలు తీస్కువచిచా కౌలు రైతులకు ప్రభుత్వ పథకాలను దూరిం చేశారన్ 

తెలిపారు. కౌలు రైతుల కష్టాలు తెలుస్కున్న వింటనే శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అదుభుతమైన న్ర్ణయిం తీస్కున్్నరన్్నరు. మనిం ఎన్్నకల గర్ించి ఆలోచిించకుిండ్ 

కష్టాలోలా ఉన్న కుటింబాలను ఆదుకుిందామన్ చెపాపురు. జనసేన పార్టా తరఫున ఆత్మహతయా చేస్కున్న ప్రతి కౌలు రైతు కుటింబాన్్న ఆదుకోబోతున్్నమన్ తెలిపారు. 

ఈ నెల 12వ తేదీన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనింతపురిం జిల్లాలో పరయాటించి ఆత్మహతయా చేస్కున్న కౌలు రైతుల కుటింబాలను వార్ ఇళలాకు వళ్లా పరామర్శిించి ఆర్ధిక 

సాయిం చేయబోతున్్నమన్ చెపాపురు. మింగళవారిం మింగళగిర్లోన్ జనసేన పార్టా కేింద్ర కారాయాలయింలో జర్గిన పార్టా విస్తతృత సాథాయి సమావేశింలో పాల్గొన్్నరు. ఈ 

సిందరభుింగా పార్టా న్యకులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ “ఈ రాష్టింలో రైతులి్న పటటాించుకునే పర్సిథాతి లేదు. సింక్షేమిం పేర్ట మభయాపెడుతున్్నరు. రాష్్రాన్్న అపుపుల పాలు 

చేసి బాయాింకుల చేత కూడ్ తిటటాించుకునే సిథాతికి వచాచారు. 2011లో కౌలు రైతుల కోసిం భూమి లైసెన్స్ పిందిన వయావసాయదారు చటటాిం పేర్ట అదుభుతమైన బిలులా న్ట 

ప్రభుత్విం తీస్కువచాచారు. కౌలు రైతులను ఎవరూ ఆదుకోవడిం లేదన్న ఉద్దేశింతో చటటాింలో మారుపులు తెచిచా వార్కి సీసీఆర్స్ కారుడాలు తీస్కువచిచా అిందర్కీ ఐడీ కారుడాలు 

ఇచాచాిం. అపపుట ప్రభుత్వ లెకకుల ప్రకారిం 16 లక్షల మింది కౌలు రైతులు ఉింటే ఆన్డు తీస్కువచిచాన చటటాిం 20 ఏళలా పాట వివిధ రూపాలోలా రైతులకు ఉపయోగపడిింది. 

ఈ చటటాిం దా్వరా కౌలు రైతులకు విత్తన్లు, యూర్య్ తదితర సౌకరాయాలు కలిపుించారు. ముదుదేలు పెటటాకుింటూ రోడలా వింట పాదయ్త్లు చేసిన ఈ విింత ముఖయామింత్రి 

2019లో అధికారింలోకి వచిచాన తరా్వత కొత్త చటటాిం తీస్కువచాచారు. అధికారులు వదుదే అింటన్్న 3600 కిలోమీటరలా పాదయ్త్ చేసిన న్ దగగొరే ఎకుకువ సమాచారిం 

ఉింది.. మీకేిం తెలియదన్ అధికారుల మాట వినలేదు. సీసీఆర్స్ కారుడాలు తెచిచా భూ యజయ్న్తో రెింటల్ అగ్రిమింట్, సింతకిం తపపున్సర్ చేశారు. గ్రామాలోలా చిన్న చిన్న 

రైతు కుటింబాలు భయపడి సింతకాలు చేయలేదు. రాష్టింలో ప్రభుత్వ లెకకుల ప్రకారిం 17 లక్షల మింది కౌలు రైతులు ఉింటే శ్రీ జగన్ రెడిడా ప్రభుత్విం 5 లక్షల మిందికే ఆ 

కారుడాలు ఇవా్వలన్ ముిందస్్త ట్రెగొటలా పెటటాకుింది. కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

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

• శ్రీ కన్నబాబుకి ఛాలెింజ్ చేస్్తన్్నిం...

వయావసాయ మింత్రి శ్రీ కన్నబాబు తమ ప్రభుత్విం అదుభుతింగా పన్ చేస్్తిందన్ 

చెబుత్రు. 2011లో న్ట చటటాిం తెచిచానపుపుడు ఇద్ కన్నబాబు గారు అదుభుత 

చటటామన్ పగిడ్రు. పది న్మిష్లు మాట్లాడి సించలన్త్మక న్ర్ణయిం అన్ 

పగిడ్రు. ఇపుపుడు ఆ విషయిం మర్చాపోయి 2019లో జగన్ తెచిచాన లోపభూయిషటా 

చటటాిం గర్ించి పగడుతున్్నరు. కౌలు రైతుల సమసయాలపై మాట్లాడుతున్న శ్రీ పవన్ 

కళ్యాణ్ గార్ మీద విమరశిలు చేస్్తన్్నరు. రైతులను ఆదుకోవడింలో వైసీపీ ప్రభుత్విం 

పూర్్తగా విఫలమైింది. అన్నపూర్ణ ల్ింట ఉభయగోదావర్ జిల్లాలోలా 87 మింది కౌలు 

రైతులు ఆత్మహతయా చేస్కున్్నరు. తూరుపు గోదావర్ జిల్లాలో 41 మింది చన్పోతే 

ప్రభుత్విం ఆర్ధిక సాయిం చేసిింది 8 మిందికి మాత్మే. రైతులను ఆదుకుింట్మన్ 

కొత్త జీవో తెచాచారు. రైతులు ఆత్మహతయా చేస్కుింటే రూ. 7 లక్షలు సాయిం చేసా్తమన్్నరు. సాయిం చేసా్తమన్ చెప్పు మాట తపాపురు. క్షేత్ సాథాయిలో రైతుల ఇబ్ిందులపై 

రైతు స్వరాజయా వేదిక అనే సింసథా 18 గ్రామాలోలా పరయాటించి 700 మింది రైతులను కలసి ఒక న్వేదిక రూపిందిించిింది. దాన్్న శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్కి అిందిించారు. ఆయన 

ఆద్శాల మేరకు ఆత్మహతయాకు పాలపుడిన కౌలు రైతుల కుటింబాలను పరామర్శిించాిం.

* బిడడాల చదువులు మాన్పుించారు

మా పరయాటనలో చాల్ ఆశచారయాకర విషయ్లు వలుగలోకి వచాచాయి. రైతు ఆత్మహతయాకు పాలపుడి 9 నెలలు గడచిన్ ప్రభుత్విం నుించి ఒకకురూ రాలేదు. ఎవ్వరూ 

ఆదుకోలేదు. ప్రభుత్విం నుించి రూ. 7 లక్షల పర్హారిం వస్్తిందన్ కూడ్ ఎవ్వరూ చెపపులేదు. ప్రభుత్విం తీస్కువచిచాన జీవో ప్రకారిం త్రీ మాయాన్ కమిటీ పర్హారిం 

అిందచేయడింతో పాట అపుపులు ఇచిచాన వాళలాను ప్లిచి వన్ టైమ్ సెటలె్మింట్ చేయ్లి. కానీ అది జరగలేదు. ఓ రైతు భారయా ఆదుకునే దికుకులేక ప్లలాలి్న చదువులు మాన్పుించే 

పర్సిథాతి. ఇదదేరు ఆడప్లలాల భవిషయాతు్తను అధికారులు వదిలేశారు. మరో రైతు ఆత్మహతయాకు పాలపుడితే వైఎసాస్ర్ బీమా కిింద రెిండు లక్షల పర్హారిం ఇప్పుసా్తమన్ చెప్పు 

నమ్మబలికారు. ఇల్ ఎన్్న కుటింబాలు సాయిం అిందక వీధిన పడే పర్సిథాతి. మింత్రి శ్రీ కన్నబాబుకి సవాలు చేస్్తన్్న... మీకు చిత్తశుదిదే ఉింటే ఎింత మిందికి సాయిం 

చేశారో చెపపుిండి. జనసేన పార్టా తరఫున జిల్లా ఎసీపు గార్ నుించి సమాచారిం తెప్పుించుకున్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్కి అిందచేశాిం. వింటనే ఆయన సపుిందిించారు రైతులు 

కనీ్నరు పెటటారాదు అన్్నరు. ఆత్మహతయా చేస్కున్న ఒకోకు కౌలు రైతు కుటింబాన్కి రూ. లక్ష సాయిం చేయ్లన్ న్ర్ణయిించారు. జనసేన పార్టా తరఫున ప్రతి కుటింబాన్్న 

ఆదుకోబోతున్నటటా చెపాపురు.

• జగన్ రెడిడా మాట తపాపురు.. మడమ తిపాపురు

వైసీపీ అధికారింలోకి వచిచాన మొదట సింవతస్రింలో 1019 మింది, రెిండో ఏడ్ది 889 మింది కౌలు రైతులు ఆత్మహతయా చేస్కున్్నరు. ఈ ఏడ్ది లెకకులు ఇింకా రావాలిస్ 

ఉింది. ఈ ప్రభుత్విం ఉద్దేశపూర్వకింగానే ఎనీస్ఆర్్కి ఇవా్వలిస్న సమాచారాన్్న దాచిపెడుతోింది. మా దగగొర ఉన్న ప్రాథమిక సమాచారిం మేరకు కరూ్నలు జిల్లాలో 353 

మింది కౌలు రైతులు ఆత్మహతయా చేస్కుింటే, అనింతపురిం జిల్లాలో 170 మింది, ప్రకాశింలో 49 మింది, ఉభయ గోదావర్ జిల్లాలోలా 87 మింది బలవన్మరణాలకు 

పాలపుడ్డారు. ఎన్్నకల ముిందు పాదయ్త్లు చేసి ముదుదేలు పెటటాన శ్రీ జగన్ రెడిడా ఇపుపుడు బయటకు రావడిం లేదు. మాట తపాపురు.. మడమ తిపాపురు.. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 

గారు ప్రతి రైతు కుటింబాన్కి రూ. లక్ష ప్రకటించారు. పార్టా న్యకులు ఆత్మహతయా చేస్కున్న రైతుల సమాచారాన్్న పర్శీలిించిండి. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయ్ జిల్లాలోలా 

నేరుగా పరయాటించి సాయిం అిందిసా్తరు.

• సమాజిం కోసిం న్లబడే వయాకి్త శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్

శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు న్రింతరిం సమాజిం కోసిం న్లబడే వయాకి్త. ఆయన అనేక సింసథాలకు విరాళ్లు ఇచుచాకుింటూ వచాచారు. ఎింతో మిందికి స్ఫూర్్తన్ న్ింప్న శ్రీ 

దామోదరిం సింజీవయయా గార్ సా్మరకాన్కి రూ. కోట విరాళిం ప్రకటించారు. పార్టా ఆవిరాభువ సభకు సథాలిం ఇచిచాన ఇపపుటిం గ్రామ అభివతృదిధికి రూ. 50 లక్షలు ఇచాచారు. శ్రీ 

పవన్ కళ్యాణ్ గార్ సాయ్న్్న సది్వన్యోగిం చేస్కుింట్మన్ ఆస్పత్రి కటటాకుింట్మన్ ఇపపుటిం ప్రజలు చెబుతున్్నరు. ఆయన చేసిన సాయ్న్కి పద్ పద్ ధనయావాదాలు 

తెలుపుతున్్నరు. ఈ రోజున తీస్కున్న న్ర్ణయిం ఇింకా పెదదేది. రైతులకు సాయిం అిందిించడిం గొపపు విషయిం. చమటోడిచా సిన్మాలు చేసి సింపాదిించిన డబు్తో సాయిం 

చేయడిం శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ గొపపుతనిం. పార్టా నడపడిం అింటే చిన్న విషయిం కాదు. ఎింతో న్బదదేత ఉిండ్లి. న్యకులు కూడ్ పార్టా కోసిం ఏిం చేస్్తన్్నమనేది 

ఆలోచిించుకోిండి.

• రైతుకి కుల్న్్న అింటగట్టారు

రైతు కుటింబాలను పరామర్శిించినపుపుడు తెలిసిన మరో ముఖయామైన అింశిం రైతుకి అిందిించే సాయ్న్కి కుల్న్్న అింటగటటాడిం. రైతుకి కులింతో ఏిం సింబింధిం? పది 

మిందిన్ ఆదుకోవాలన్న ఆలోచన ఉన్న రైతుకి  ఈ ప్రభుత్విం కుల్న్్న ఆపాదిించిింది. రైతు భరోసా పథకిం ఓసీ రైతులకు వర్్తించదట. రాష్టింలో 90 శాతిం మింది రైతులు 

తకుకువ కమత్లోలా వయావసాయిం చేసే వారే. ఈ ప్రభుత్విం ఓసీ కేటగిర్లో ఉన్న వారు అరుహులు కాదు అింటూ జీవో జార్ చేసేసిింది. వారేిం తపుపు చేశారు. కోసా్త ప్రాింతింలో 

ఉన్నవారింత్ చిన్న సన్నకారు రైతులే. వీర్కి ప్రభుత్విం నుించి ఎటవింట సాయిం రాదు. విత్తన్లు రావు. ఎరువులు రావు.
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• మళ్లా పాదయ్త్ చేసే్త రైతు సెగ తపపుదు

ఈ ప్రభుత్విం మీద రైతులు ఎింతో ఆగ్రహింతో ఉన్్నరు. శ్రీ జగన్ రెడిడా ఇింకోసార్ పాదయ్త్ చేసే్త వళ్లాన ప్రతి చోట రైతులు న్రసన తెలుపుత్రు. తీరా ఎన్్న కష్టాలు పడి 

రైతులు పింటలు పిండిసే్త ఈ ప్రభుత్విం మిలలారలాతో కుమ్మక్కు బసా్త రూ. 700కు కొనుగోలు చేసి రూ. 1400కు అము్మకున్్నరు. న్వార్ తుఫాను వచిచా రైతులు నషటాపోతే జనసేన 

పార్టా తరఫున ఎకరాకి కనీసిం రూ. 25 వేల సాయిం అిందిచమన్ ధరా్నలు చేశాిం. ఈ ముఖయామింత్రి మనస్ కర్గి సాయిం అిందిసా్తడన్ భావిించాిం. సపుిందిించకపోగా 17 

లక్షల మింది కౌలు రైతులోలా 5 లక్షల మిందికి కారుడాలు అిందిించే విపర్తమైన ప్రయత్నిం చేశారు. ప్రతి గ్రామింలో నషటాపోయిన రైత్ింగిం ఉన్్నరు. ప్రతి జిల్లాలో ఉన్్నరు. 

పార్టా న్యకులు వార్ పక్షాన బలింగా న్లబడ్లి. ఇద్ బలమైన సమసయా. వైసీపీ ప్రభుత్్వన్కి ప్రజలు ఇింకోసార్ ఓట వేయరు. ప్రజలు సిదధిమైపోయ్రు. మనిం ప్రజల 

పక్షాన న్లబడి ఉదయామిించేిందుకు సిదధిమవా్వలి. ఎటవింట సమసయా పైనైన్, ఏ పర్సిథాతులోలా అయిన్ సమసయా గర్ించి బలింగా మాట్లాడే వయాకి్త శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు.

• ఏడ్ది పటటాదలతో పన్ చేయిండి

ఎల్ింట పర్సిథాతులోలా అయిన్ సమసయా గర్ించి బలింగా మాట్లాడే వయాకి్త శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు. విదుయాత్ ఛార్జీల పెింపుపై ప్రజలోలా తీవ్ర వయాతిరేకత వయాక్తమవుతోింది. ప్రజల 

ర్య్క్షన్ ఎల్ ఉింటిందో వచేచా నెలలో బిలులాలు వచిచానపుపుడు అరధిిం అవుతుింది. ప్రతి కుటింబాన్కీ రూ. 500 బిలులా ఎకుకువ వచేచా పర్సిథాతి. అధయాక్షుల వార్ ఆద్శాల మేరకు 

ఈ నెల 1వ తేదీన జిల్లా కలెకటారేటలా ఎదుట న్రసన తెలిపాము. ఈ కారయాక్రమాన్్న లోతుగా ప్రజలోలాకి తీస్కువళ్లాలి. ప్రతి మిండలింలో పెించిన విదుయాత్ ఛార్జీలు తగిగొించే 

వరకు న్రసన కారయాక్రమాలు చేపటటాిండి. పార్టా నుించి ఏ కారయాక్రమిం చేపటటాన్ మీకు ఆ సమాచారిం అిందుతుింది. ఒకకు సింవతస్రిం మనిం పటటాదలతో పన్ చేసి పార్టాన్ 

గ్రామ సాథాయి వరకు తీస్కువళలా గలిగితే శ్రీ జగన్ రెడిడాకి బుదిదే చెపేపుల్ జనసేన పార్టా అధికారింలోకి వస్్తింది. 2024లో జనసేన పార్టా ఖచిచాతింగా అధికారింలోకి వస్్తింది.

• కొత్త జిల్లాలు పటటాించుకోవదుదే

శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు న్యోజకవరాగొలలో నేతల పన్ తీరుపై ఎపపుటకపుపుడు న్వేదికలు తెప్పుించుకున్ పర్శీలిస్్త ఉింట్రు. కొత్తగా వచిచాన జిల్లాలను పటటాించుకోవదుదే. 

పాత జిల్లాలనే ఫాలో అవ్విండి. ప్రభుత్విం తీస్కున్న న్ర్ణయిం లోపభూయిషటాింగా ఉింది. ర్యల్ ఎసేటాట్ వాయాపారిం, పదవుల కోసమే జిల్లాల పునర్్వభజన చేపటటాింది. పార్టా 

క్రియ్శీలక సభయాత్వ ప్రక్రియను ప్రతి ఒకకురూ ప్రజలోలాకి తీస్కువళ్లాలి. కరోన్ కషటాకాలింలో కూడ్ తొలి విడత లక్ష సభయాత్్వలు చేశాిం. ఈ ఏడ్ది మూడు లక్షల పైచిలుకు 

సభయాత్్వలు పూర్తయ్యాయి. త్వరలో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు జిల్లాల వార్గా సమీక్షలు ప్రారింభిసా్తరు” అన్ అన్్నరు.

• జనసేన రాజకీయ తీరా్మన్లకు ఆమోదిం

జనసేన పార్టా తరఫున ప్రజలోలాకి తీస్కువళ్లాలిస్న అయిదు తీరా్మన్లను ఈ సిందరభుింగా చదివారు. విశాఖ ఉకుకు పర్రక్షణ, ఆింధ్ర ప్రద్శ్ రాజధాన్ అమరావతి, పెట్రోలు 

ధర పెింపు, రైతుల కష్టాలు, మహిళల రక్షణ అింశాలపై చేసిన తీరా్మన్లకు విస్తతృత సాథాయి సమావేశిం ముక్తకింఠింతో ఆమోదిం తెలిప్ింది.

* వైసీపీ న్యకులకు ష్ర్టా టైమ్ మమర్ ల్స్ ఉింది: శ్రీ న్గబాబు

పార్టా పీఏసీ సభుయాలు శ్రీ న్గబాబు గారు మాట్లాడుతూ “వైసీపీ న్యకులు ష్ర్టా టైమ్ మమర్ ల్స్ డిజారడార్ తో బాధపడుతున్్నరు. ఎవర్కీ ఈ రోజు చెప్పున మాట రేపటకి 

గరు్తిండడిం లేదు. ఈ రోజు చెప్పుింది రేపు చెపపురు. ఏడ్ది తరా్వత అయితే మేము అనలేద్ అనేస్్తన్్నరు. అద్మింటే మేము అన్్నమా అన్ బుకాయిసా్తరు. మా మీద 

విరుచుకుపడత్రు. జింగారెడిడాగూడింలో కల్్త మదయాిం మతృతుల కుటింబాలను పరామర్శిించేిందుకు వళ్లానపుపుడు క్షేత్ సాథాయిలో వాస్తవ పర్సిథాతుల గర్ించి అవగాహన 

వచిచాింది. కట్ చేసే్త శాసనసభ సాక్షిగా ముఖయామింత్రి ఒక పెదదే అబదదేిం చెపాపురు. అవనీ్న సహజ మరణాలు అన్. సహజ మరణాలు అింటే అింత్ మగవాళ్లా, కొించెిం 

మదయాిం సేవిించే వారు, ఒకే ప్రాింతిం వారు చన్పోత్రన్ మాకు తెలియదు. బాధితుల ఇళలాకు వళ్లా వార్న్ పరామర్శిసే్త వార్ ఇళలాకు అధికారులను పింప్ సహజ మరణాలు 

అన్ చెపాపులన్ బెదిర్స్్తన్న విషయిం తెలిసిింది. అల్ింటది శాసనసభలో వాటన్ సహజ మరణాలు అన్ చెబుతుింటే బాధ కలిగిింది. మన అధయాక్షుల వార్ ఆలోచనలు 

చూసే్త మన ఆలోచనలు ఆగిపోయిన చోట ఆయన ఆలోచనలు మొదలవుత్యి. కౌలు రైతులు ఇబ్ిందులు పడుతున్్నరన్న విషయిం మనిందర్కీ తెలుస్. కానీ ఏమీ 

చేయలేిం. సమసయా తెలిసిన వింటనే వార్కి ఎింతో కొింత ఇచిచా ఆదుకోవాలన్ మా అధయాక్షులు చేసిన ఆలోచన పటలా గర్్వస్్తన్్నిం. ఆ న్ర్ణయ్న్్న అభినిందిస్్తన్్నిం. ఆయన 

న్ సోదరుడు కావడిం వలలా ఎకుకువ మాట్లాడలేకపోతున్్నను. ఈ వేదిక నుించి అిందర్కీ ఒకకుటే చెబుతున్్న భవిషయాత్ తరాలు మాత్ిం శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ వింట గొపపు 

న్యకుడి దగగొర పన్ చేశామన్ గర్వపడత్యి. రాష్ట వాయాప్తింగా 300 మింది కౌలు రైతులు ఆత్మహతయాకు పాలపుడినటటా ఒక సమాచారిం ఉింది. ప్రతి పార్టాలో ఎమ్మలేయా 

అభయారుధిలు ఎన్్నకలోలా గెలుపు కోసిం కోటలా ఖరుచా పెడత్రు. అల్ింటది ఇటవింట సమయింలో ఆ కోటలా రూపాయిలు ఎిందుకు తీయరు? రైతులి్న ఎిందుకు ఆదుకోరు? 

శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కౌలు రైతుల కోసిం చేసే ఈ యజ్నిం కోసిం న్ వైపు నుించి రూ. 10 లక్షలు పార్టాకి అిందచేసా్తన”న్ అన్్నరు. ఈ సమావేశింలో పీఏసీ సభుయాలు 

శ్రీ కోన త్త్రావు, శ్రీ ముత్్తశశధర్, శ్రీ పింతిం న్న్జీ, శ్రీ ప్త్న్ బాలకతృష్ణ, పార్టా ప్రధాన కారయాదరుశిలు శ్రీ ప్. శవశింకర్, శ్రీ బొలిశెటటా సతయాన్రాయణ, శ్రీ చిలకిం 

మధుస్దన్ రెడిడా, శ్రీ బోనబోయిన శ్రీన్వాస్ య్దవ్, శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమార్, జిల్లాల అధయాక్షులు శ్రీ కిందుల దురేగొష్, శ్రీ గాద వింకటేశ్వరరావు, శ్రీ షేక్ ర్య్జ్, 

చేనేత వికాస విభాగిం ఛైర్మన్ శ్రీ చిలలాపలిలా శ్రీన్వాస్ ప్రసింగిించారు. కారయాక్రమింలో పార్టా అధికార ప్రతిన్ధులు, రాష్ట కారయావరగొిం సభుయాలు, న్యోజక వరగొిం ఇించారుజీలు, వీర 

మహిళ ప్రాింతీయ కో ఆర్డానేటరులా పాల్గొన్్నరు.

• పార్టాకి రూ. 5 కోటలా విరాళిం

జనసేన పార్టా తరఫున చేపటటాన రైతులను ఆదుకునే కారయాక్రమిం కోసిం పార్టా అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు తనవింతుగా రూ. 5 కోటలా విరాళిం ప్రకటించారు. ఇిందుకు 

సింబింధిించిన చెకుకును విస్తతృత సాథాయి సమావేశింలో పార్టా కోశాధికార్ శ్రీ ఎ.వి.రత్నిం గార్కి అిందచేశారు.

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


బుధవారం, 06 ఏప్రిల్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన పార్టీ ఎవరి పల్లకీలు మోయదు.. 
ప్రజలను పల్లకీల్్ల కూర్చోబెట్టీ మోస్తంది

• 2024లో వైసీపీ అధికారింలోకి వచేచా ప్రసకే్త లేదు
• రాన్ ప్రభుత్విం కోసిం అధికారులు తపన పడొదుదే
• కౌలు రైతుల సమసయా జనసేన సతృషటాించిింది కాదు
• రైతు ఆత్మహతయాలకు వైసీపీ న్యకులే కారణిం
• అన్నింపెటేటా రైతుకి కులిం లేదు
• దగాపడడా రైతుకి అిండగా న్లిచేిందుకే జనసేన రైతు య్త్
• 12న అనింతపురిం జిల్లాలో ప్రారింభిం
• వైసీపీ వయాతిరేక ఓట చీలేచా ప్రసకే్త లేదు
• జనసేన పార్టా విస్తతృత సాథాయి సమావేశింలో అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
2024 సార్వత్రిక ఎన్్నకలోలా వైసీపీ ప్రభుత్విం అధికారింలోకి వచేచా ప్రసకే్త లేదన్, రాన్ ప్రభుత్విం 
కోసిం అధికారులు తపన పడొదదేన్ జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు వాయాఖ్యాన్ించారు. 
వైసీపీ సతృషటాించిన ఆరాచకాలు, విధ్వింసాన్కి ప్రజలను ఓట అడిగే హకుకు కోలోపుయిిందన్ 
అన్్నరు. ప్రజలను పలలాకీ ఎకికుించడ్న్కి.. వార్న్ పలలాకీలో కూరోచాబెటటాడ్న్కి జనసేన పార్టా 
కతృష చేస్్తింది తపపు ఎవర్ పలలాకీలు మోయడ్న్కి సిదధిింగా లేదన్ అన్్నరు. అనింతపురింలో ఈ 
నెల 12వ తేదీ నుించి కౌలు రైతు కుటింబాలను ఆదుకునే కారయాక్రమిం ప్రారింభమవుతుిందన్ 

తెలిపారు. మింగళవారిం రాత్రి మింగళగిర్ పార్టా కారాయాలయింలో జనసేన పార్టా విస్తతృతసాథాయి సమావేశిం జర్గిింది. ఈ సిందరభుింగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడుతూ “చాల్ 
మింది మేధావులు మీరు పార్టా ఏల్ నడుపుత్రన్ అడుగతున్్నరు. మనకన్్న ముిందు కానీషీరాిం గార్ స్ఫూర్్తతో చాల్ పార్టాలు వచాచాయి కానీ న్లబడలేకపోయ్రు. ఒక పార్టా న్లబడ్లి 
అింటే ఒతి్తళలాను తటటాకునే మానసిక సె్థారయాింతోపాట అిందర్నీ ఏకిం చేసే భావజాలిం కావాలి. 8 ఏళ్లాగా పార్టాన్ నడపడిం అింటే సామానయా విషయిం కాదు. మనస్ఫూర్్తగా మనలి్న మనిం 
అభినిందిించుకోవాలి. ఈ ప్రయ్ణింలో తోడుగా ఉన్న ప్రతి ఒకకుర్కీ హతృదయపూర్వక ధనయావాదాలు.
* చుకకు కనీ్నరు తుడవ గలిగితే చాలు
మనిం ఈ రోజు ఒక ముదదే తినగలుతున్్నిం అింటే దాన్కి కారణిం కౌలు రైతే. అల్ింట కౌలు రైతులు వేలలోలా ఆత్మహతయాలు చేస్కోవడిం బాధకలిగిింది. కౌలు రైతుల సమసయా జనసేన 
సతృషటాించిింది కాదు. వాళలా ఆత్మహతయాలకు కారకులు వైసీపీ న్యకులే. కరూ్నలు జిల్లాలో 353 మింది, అనింతపురింలో 178మింది, ఉభయ గోదావర్ జిల్లాలోలా 81 మింది ఆత్మహతయాలకు 
పాలపుడ్డారు. అిందరూ కూడ్ వివిధ కుల్లు, మత్లకు చెిందిన వారు. 40 నుించి 45 ఏళలా వయస్ మధయావారు. అన్నిం పెటేటా రైతులకు కులిం లేదు. అల్ింట రైతులను కులింతో 
విభజిించిింది వైసీపీ పార్టా. దగా పడడా రైతుకు అిండగా న్లబడ్లి. ఆత్మహతయాలకు పాలపుడడా కౌలు రైతులు వేలలోలా ఉన్్నరు. వారిందర్ కుటింబాలను ఆదుకోవడ్న్కి అింత డబు్ ఎకకుడ 
నుించి తెసా్తమన్ చాల్ మింది అడుగతున్్నరు. మనస్ింటే మారగొిం ఉింటింది. మనస్ను కదిలిించ గలిగితే డబు్లు అవే వసా్తయి. నేను పాటించన్ద్ ఎవర్న్ ఏమీ అడగను. కష్టాలోలా 
ఉన్న వార్కి మన వింతు సాయిం చేయ్లనే రూ. 5 కోటలా ఇచాచాను. మనిం ఇచేచా లక్ష రూపాయలతో కౌలు రైతుల కుటింబాలోలా అదుభుత్లు జర్గిపో త్యన్ చెపపును. వాళలా ఒకకు 
కనీ్నరు చుకకును తుడవగలిగితే మా జీవితిం ధనయామైనటేలానన్ నమ్మత్ను. ద్శిం కోసిం సమాజిం కోసిం చాల్ మింది మహానుభావులు వార్ ఆస్్తలను విరాళింగా ఇచేచాశారు. న్కు 
వాళలాింత పెదదే హతృదయిం లేకపోవచుచా కానీ న్ సాథాయిలో నేను చేసా్తను. ప్రకతృతి విపతు్త నుించి మొదలు కల్్త వితు్త వరకు ముిందు నషటాపోయేది రైతే. జనసేన చేపటటాన రైతు భరోసా య్త్ 
ఒక ఉదయామింల్ ముిందుకు వళ్లాలి. ఈ నెల 12న అనింతపురింలో మొదలుపెడత్ిం. కనీసిం ఆ రోజు 30 మింది ఆత్మహతయాకు పాలపుడడా కౌలు రైతుల కుటింబాలకు నషటా పర్హారిం 
అిందిసా్తిం.
* రాష్్రాన్్న శ్రీలింకల్ మారేచాశారు
వైసీపీ వయాతిరేక ఓట చీలేచా ప్రసకే్త లేదన్ మార్చా 14న మాట్లాడటిం వనుక చాల్ ఆలోచిించే మాట్లాడ్ను. పాలనలో వైఫలయాిం, ఆరాచకిం, దోప్డి వలలా రాష్్రాన్్న శ్రీలింకల్ మారేచాశారు. 
ఇవన్్న దతృషటాలో పెటటాకొనే ఆ రోజు ఆ మాట అన్్నను. ‘వైసీపీ న్యకులు జనసైన్కుల్రా మోసపోకిండి.. వార్ పలలాకీలు వీళలా పలలాకీలు మోయడ్న్కి సిదధిిం కిండి’ అింటన్్నరు. జనసేన 
ఉన్నది ప్రజల పలలాకీలను మోయడ్న్కి తపపు ఎవర్ పలలాకీలను మోయడ్న్కి కాదు. జనసైన్కులకు నేనేింటో తెలుస్. వాళలాపై మీకు న్జింగా ప్రేమ ఉింటే 14వ తేదీన సభకు వచేచా 
వార్పై కేస్లు ఎిందుకు పెట్టారు? వైసీపీ వయాతిరేక ఓటలా చీలచాిం అనే ఏక వాకయా తీరా్మన్న్కి ఎిందుకు అింత భయిం? మీరు న్జింగా ప్రజలకు మేలు చేసే పాలనే అిందిసే్త భయపడ్లిస్న 
అవసరిం ఏముింది? మదయాపాన న్షేధిం అన్ ఓటలా వేయిించుకొన్ ఇపుపుడు ప్రతేయాక రేటలాతో అము్మతున్్నరు. రేటలా పెించితే త్గడు మానేసా్తరన్ తపుపుడు ల్జిక్ మాట్లాడుతున్్నరు. 
విదుయాత్ ఛార్జీలపై బాదుడే బాదుడు అనే మాట మేము సతృషటాించిింది కాదు. 2018లో వైసీపీ న్యకత్విం ఉపయోగిించిన మాటే. ఆసి్త పను్న పెించేసా్తరు. చెత్తపను్న విధిసా్తరు. రైతులకు 
గిటటాబాట ధర ఇవ్వరు. 100 మింది దగగొర ట్యాకుస్లు వస్లు చేసి 30 మిందికి సింక్షేమ పథకాలు అిందిసే్త మిగత్ 70 మింది ఏమవా్వలి? 32 మింది బలిదాన్లు చేసే్త సీటాల్ పాలాింట 
ఏరపుడిింది. పారలామింటలో ఇింత మింది ఎింపీలు ఉన్్నరు. ఒకకురు కూడ్ కరా్మగారాన్కి సింత గనులు ఇవ్విండి అన్ అడగలేకపోయ్రు. సీటాల్ పాలాింట్ ప్రైవేటీకరణను జనసేన పార్టా 
వయాతిరేకిసో్తింది. కార్్మకుల పక్షాన న్లబడుతుింది. ఇద్ విషయ్న్్న కేింద్రాన్కి గౌరవ స్ఫూర్్తగా తెలియజేసా్తిం. ప్రైవేటీకరణపై కేింద్రిం మనస్ మారుచాకుింటిందన్ నమ్మకముింది. సింత 
గనులు ఇస్్తిందన్ నము్మతున్్నను. ఒకవేళ ప్రైవేటీకరణకు అనుకూలింగా న్ర్ణయిం తీస్కుింటే మాత్ిం దాన్నెల్ కాపాడుకోవాలో అిందర్తో కూర్చాన్ ఆలోచన చేసి ప్రణాళ్కతో 
ముిందుకళ్్తిం. బలమైన పాలన వయావసథా ఉింటే క్రైమ్ చేసే వాడు భయపడత్డు. అల్ింట పాలన లోప్ించిింది. శాింతిభద్రతల విషయింలో మనిం 6వ సాథానింలో ఉన్్నిం. ఇల్ింట 
పర్సిథాతులోలా నేరాలను ఆర్కటేటా బలమైన పోల్సిింగ్ వయావసథా రావాలి. పెట్రోల్, డీజిల్ రేటలా తగిగొించాలన్ కేింద్రాన్్న కోరుత్ము. పతు్తలో ఉన్్నమన్ ఒక మాట చెపపుడ్న్కి భయపడ్లిస్న 
అవసరిం లేదు. న్పై ఉన్న కేస్లు తీసేయిండి అన్ అడగటిం లేదు కదా? అల్ింట పర్సిథాతులు ఉింటే రాజకీయ్లోలాకి వచేచా వాడినే కాదు. పతు్తలో ఉన్న రెిండు పార్టాలు 70 శాతిం 
ఏకాభిప్రాయిం ఉింటే చాలు. అన్్నింటనీ ఏకీభవిించాలిస్న అవసరిం లేదు.
* ఉత్తరాింధ్రపై ప్రతేయాక దతృషటా పెడత్ిం
ఉత్తరాింధ్ర జనసేనకు బలమైన జిల్లాలు. పోరాటయ్త్ సమయింలో రాజాింలో మీటింగ్ ఏరాపుట చేసే్త ఇస్క వేసే్త రాలనింత జనిం వచాచారు. విజయనగరింలో ఏకింగా వరాషీన్్న కూడ్ 
లెకకు చేయకుిండ్ అల్గే న్లబడ్డారు. ఎింతో మింది యువత, ఆడపడుచులు మన వనక ఉన్్నరు. అయితే వాళలాను నడిప్ించే న్యకత్విం లేదు. న్యకత్విం ఒకకు రోజులో పెరగదు. 
క్రమింగా పెించుకుిందాిం. ఉత్తరాింధ్ర మూడు జిల్లాలపై ప్రతేయాక దతృషటాపెడత్ను. ర్జనల్ కారాయాలయిం ఏరాపుట చేసా్తిం. అకకుడ యువతలో ధైరయాిం న్ింపేిందుకు నేనే వచిచా కూరుచాింట్. 
అధికారింలో కి వసే్త లక్షల ఉదోయాగాలు ఇసా్తమన్ యువతను మోసిం చేశారు. ఉదోయాగాలు ఉపాధి లభిించకపోవడింతో యువత అడడాదారులు తొకుకుతోింది. గింజాయి సాగ వైపు 
వళ్లాపోతుింది. దాన్న్ అర్కట్టాలి. రాష్్రాన్కి అమరావతే రాజధాన్. విశాఖను విశ్వనగరింగా తిరుపతిన్ సా్మర్టా సిటీగా అభివతృదిధి చేయ్లి. కరూ్నలులో ఒకకు కోరుటా బిలిడాింగ్ పెడితే అభివతృదిధి 
జరగదు. క్రమింగా అభివతృదిధి చేయ్లి. జనసేన పార్టా అధికారింలోకి వసే్త తెలలారేషన్ కారుడా దారులకు ఇస్కను ఉచితింగా అిందిసా్తిం. స్వయిం ఉపాధితో పాట నలుగర్కి ఉదోయాగాలు 
సతృషటాించుకునే యువతను ఎింప్క చేసి ఏడ్దికి లక్షమిందికి రూ. 10 లక్షల చొపుపున ఇసా్తిం. వయావసాయిం, ధరల సిథార్కరణకు రూ. 5వేల కోటలా న్ధిన్ ఏరాపుటలా చేసా్తిం. వైసీపీ చేసిన 
అపుపులు తీర్చా రాష్్రాన్్న అపుపులు లేన్ ఆింధ్రప్రద్శ్ గా మారచాడింతో పాట అభివతృదిధి పథింలో నడిపేల్ చరయాలు తీస్కుింట్మ”న్ అన్్నరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కల్్లపల్్ల గ్రామంల్ జనసేన చల్వంద్ం

శతఘ్్న న్యాస్: ఎల్.కోట, ఆదివారిం లకకువరపుకోట మిండలిం కలెలాపలిలా గ్రామింలో 
జనసైన్కులు మర్యు వీరమహిళ వింకటలక్ష్మి ఆధ్వరయాింలో గ్రామింలో మజిజీగ 
చాలివేింద్రింను ప్రారింభిించడిం జర్గిింది. ఈ కారయాక్రమింలో ముఖయా అతిధులుగా వబి్న 
సతి్తబాబు, రామేళలా శవాజీ, పేదిరెడలా రాజశేఖర్, నకకురాజు సతీష్, కోళలా మధు పాల్గొన్్నరు. 
ఈ విధింగా జనసేన భావజాల్న్్న న్యోజకవరగొింలో విస్తతృతింగా ప్రచార్సా్తిం అన్ 
చెపపుటిం జర్గిింది.

రక్తదాతలే నిజమైన దేవుళ్ళు
*రక్తదానిం చేయిండి మానవాళ్న్, మానవత్్వన్్న కాపాడిండి
*అనింతపురిం జిల్లా జనసేన పార్టా కారయాదర్శి వాసగిర్ మణికింఠ

శతఘ్్న న్యాస్: గింతకల్, అలులా అరుజీన్ జన్మదిన్న్్న పురసకుర్ించుకొన్ గింతకల్ పటటాణిం 
గోప్ బలాడ్ బాయాింక్ సహకారింతో అలులా అరుజీన్ ఆర్్మ ఆధ్వరయాింలో న్ర్వహిించిన మగా రక్తదాన 
శబిరింలో 81 మింది రక్తదానిం చేశారు ఈ కారయాక్రమింలో అనింతపురిం జిల్లా జనసేన 
పార్టా కారయాదర్శి వాసగిర్ మణికింఠ మర్యు గోప్ బలాడ్ బాయాింకు అధినేత గోపాల్ రెడిడా 
ముఖయా అతిథులుగా పాల్గొన్్నరు. ఈ సిందరభుింగా వాసగిర్ మణికింఠ మాట్లాడుతూ… 
అలులా అరుజీన్ అభిమానులు గింతకల్ పటటాణింలో అనేక సామాజిక సేవ కారయాక్రమాలు 
చేస్్త ఎింతోమిందికి ఆదరశిప్రాయింగా న్లుస్్తన్న తీరు ఎింతో అభినిందనీయిం అన్ 
పేర్కున్్నరు. అింతేకాకుిండ్ ఈ సతృషటాలో… న్ దతృషటాలో…రక్తదాతలు నవజీవన స్ఫూర్్త 
దాతలు, రక్తదానిం చేయిండి, చేయిించిండి మానవాళ్న్, మానవత్్వన్్న కాపాడిండి అన్ 
వాయాఖ్యాన్ించారు. ఈ మగా రక్తదాన శబిరిం కారయాన్రా్వహకులుగా అలులా అరుజీన్ ఆర్్మ 
సభుయాలు అలులా రవి, వింకీ, హర్ష్, న్సిర్, సాయి, జాను, అలులా స్ర్, మధు, అలులా చోట, 
దినేష్, రాష్ట సాయి ధరింతేజ్ యువత అధయాక్షులు పవర్ శేఖర్, జనసేన న్యకులు 
పురుషోత్తిం, బిండి శేఖర్, పాిండు కుమార్, ఎస్.కతృష్ణ, రామకతృష్ణ, మింజు, వింశ, అన్ల్, 
భాష తదితరులు పాల్గొన్్నరు.

అక్రమ త్రవ్వకాలను పరిశీల్ంచిన గాదె
శతఘ్్న న్యాస్: గింటూరు జిల్లా క్రోస్రులో, చెరువులో విచచాలవిడిగా అధికార పార్టా 
న్యకులు మటటా తవ్వకాలు జరపడింతో.. త్వ్వకాలను గింటూరు జిల్లా జనసేన పార్టా 
జిల్లా అధయాక్షులు గాద వింకటేశ్వరరావు పర్శీలిించి.. అక్రమ తవ్వకాలపై మిండిపడ్డారు. 
ఈ సిందరభుింగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. అధికార పార్టాకి చెిందిన, ష్డో సరపుించ్, షేక్ 
మసా్తన్ అనే వయాకి్త, అక్రమ తవ్వకాలతో, కోట్లాది రూపాయలు సము్మ చేస్కుింటన్్నరన్.. 
అద్మన్ అడిగితే అడిగిన వార్పైఅక్రమ కేస్లతో వేధిింపులకు గర్ చేస్్తన్్నరన్.. 
ఆరోపణ చేశారు. ఒక ట్రకుకుకు, 200 రూపాయలు, ల్ర్కి వయియా రూపాయల చొపుపున 
లోడిింగ్ కి, వేల్ది ట్రకుకులు వేల్ది ల్ర్ల మటటా తరలిించారన్, ఇల్ విందల్ది 
ల్ర్లు తవి్వ సము్మ చేస్కుింటన్్నరన్, వైసిప్ న్యకులుపై మిండిపడ్డారు. ఇకనైన్ 
అక్రమ తవ్వకాలు మానుకోకపోతే రెిండు రోజుల తరా్వత పార్టా ఆధ్వరయాింలో ధరా్న 
చేసా్తమన్ గాద వింకటేశ్వరరావు హెచచార్ించారు. జనసేన పార్టా తరఫున, సమసయాలపై 
పోరాట్న్కి మేము సిదధిింగా ఉన్్నమన్, దాన్కి జనిం సహకర్ించాలన్ ఆయన కోరారు. 
ఈ కారయాక్రమింలో జిల్లా ఉపాధయాక్షులు అడపా మాణికయారావు, జనసేన పార్టా గింటూరు 
జిల్లా కమిటీ కారయాదర్శి నకకు వింశీకతృష్ణ, గింటూరు జిల్లా జనసేన పార్టా కమిటీ ప్రధాన 
కారయాదర్శి యర్ింశెటటా రామకతృష్ణ, గింటూరు జిల్లా ప్రోగ్రామిింగ్ కమిటీ సభుయాలు 
శాఖమూర్ శ్రీన్వాస్, గింటూరు జిల్లా ల్గల్ కమిటీ సింయుక్త కారయాదర్శి బయయావరకు 
నరసిింహారావు, అచచాింపేట మిండలిం జనసేన పార్టా అధయాక్షులు మటటాిం వీరభద్రరావు, 
సతె్తనపలిలా న్యోజకవరగొిం సిర్గిర్ మణికింఠ తదితరులు పాల్గొన్్నరు.

మూతపడ్న బోరుని 24 గంటల్్లనే బాగుచేయంచిన 
జనసేన కార్పొరేటర్

శతఘ్్న న్యాస్: గాజువాక 
న్యోజకవరగొిం, 64 వ వారుడా 
య్రాడ గ్రామిం, శెటటా బలిజ 
సింఘిం ప్రెసిడింట్ రెడిడా 
సన్యాసి రావు ఇచిచాన ఫిరాయాదు 
మేరకు చాల్ రోజుల నుించి 

మించినీళ్లా బోరు మూత పడిిందన్ 64వ వారుడా కార్పురేటర్ దలిలా గోవిింద్ రెడిడా 
కి ఫిరాయాదు చేశారు. వింటనే సపుిందిస్్త 24 గింటలోలానే పన్ పూర్్త చేయిించారు. 
ఈ కారయాక్రమాన్కి ఆరగొనైజిింగ్ విశాఖపట్నిం జిల్లా మాజీ పారలామింట అధికార 
ప్రతిన్ధి సిహెచ్ ముసలయయా చేశారు. ఈ కారయాక్రమింలో సాయి కుమార్ రెడిడా 
సింజయ్, తోవిటయయా, న్గేష్, మధు, మణికింఠ తదితరులు పాల్గొన్్నరు.

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

జనసేన కోసం నేను సైతం

జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏింతో 
బాధయాత గా ఆత్మహతయా చేస్కున్న కౌలు రైతు 
కుటింబాలకు 5 కోటలా ప్రకటించారు, మర్ అద్ 
విధింగా మనము ఏమి చేస్్తన్్నిం అన్నది ఒకసార్ 
ఆలోచిదాదేిం, సహాయిం చిన్నదా పెదదేద అనేది ముఖయాిం 
కాదు మనిం అిందులో బాగాసా్వములు అయ్యామా 
లేదా, సమాజిం పటలా భాదయాత గా ఉిండి మనకు చేత 
అయిన సహాయిం చేయ్లి అన్ న్ ఆలోచన, కాబటటా 
ఇిందులో నేను ఆయన కు ఊడత  భకీ్త సహాయిం 
గా చేస్్తన్న కావున కారయాకర్తలు, న్యకులు, 
వీరమహిళలు అిందులో భాగసా్వములు కావాలి అన్ 
ఆకాింక్షిస్్తన్న ,  మన జిల్లా అధయాకులు వరుణ్ గారు 

మర్యు ప్రాింతీయ కమిటీ సభుయారాలు శ్రీలత గారు  పద్మ గారు కాలు విర్గిన 
వీరమహిళ కు వింటనే సపుిందిించి ఆర్థాక సహాయిం అిందిచారు,  అద్ విధింగా 
రాష్ట ప్రధాన కారయాదర్శి చిలకిం మధు స్ధన్ రెడిడా  గారు బకారపేట్ సింఘటన 
బాధితులకు  పరామర్శిించి ఆర్థాక సహాయిం చేయడిం జర్గిింది. ఈ సిందర్ింగా 
నేను ఒకటే కోరుకుింటన్న అిందరూ ముిందు కు వచిచా ఎవర్కి ఎింత చేత అయితే  
అింత చేయ్లి అన్, ఆత్మహతయా చేస్కున్న కౌలు రైతు  కుటింబాలకు అిండగా 
ఉిండ్లన్ కోరుకుింటన్న. మర్ అద్ విధిం గా జనసేన పార్టాన్ కాపాడుకోవాలిస్న 
బాధయాత పార్టా న్ అభిమాన్ించే ప్రతిఒకకురు మీదా వుింది, పార్టా కోసిం కషటాపడి పన్ 
చేయుటింతో పాట, పార్టాన్ ఆర్థాకింగా బలోపేతిం చెయయాడిం కూడ్ ముఖయాిం, 
పార్టా బలోపేతిం కోసిం కారయాక్రమాలు చెసి మర్ింత ప్రజలోలాకి చోచుచాపోవాలింటే.. 
ఆర్టాక బలిం కూడ్ అవసరిం పవన్ కళ్యాణ్ గారు సింపాదిించిన డబు్తోనే 
మీటింగలు పెడుతున్్నరు. పార్టా కారయాక్రమాలు నడుపుతున్్నరు, కష్టాలోలా ఉన్న 
వార్కి ఆర్థాక సహాయిం చేస్్తన్్నరు, క్రియ్శీలక కారయాకర్తల కు సింత న్ధి 
తో ఇన్స్రెన్స్  అిందిస్్తన్్నరు. మనవింతుగా.. ఎవ్వర్కి వీలైనింత సహాయిం 
చేదాదేిం.రోజుకి ఒకకు రూపాయి చొపుపున సింవతస్రాన్కి 365 ఐన్ పార్టా కోసిం 
చేయిండి. జై జనసేన జై హిింద్

మీ రూప మారిశెట్టి 
వీర మహిళ - జనసేన పార్టి

అనంతపురం అర్బన్

దేవరపల్్ల పంచాయతీ పరిధిల్ నీట్ సమస్య 
గురించి గ్రామ సచివాలయం వద్ద జనసేన నిరసన

శతఘ్్న న్యాస్: నెల్లారు జిల్లా ఆత్మకూరు న్యోజకవరగొిం అనింతసాగరిం మిండలిం 
పాత ద్వరపలిలా పించాయతీ పర్ధిలో నీట సమసయా గర్ించి గ్రామ సచివాలయిం వదదే 
న్రసన చేపడుతున్న జనసేన పార్టా మిండల అధయాక్షులు షేక్ మహబూబ్ మసా్తన్ గారు, 
మర్యు జన సేన పార్టా న్యకులు కారయాకర్తలు గ్రామస్్తలు పాల్గొన్్నరు ప్రధాన 
సమసయా నీట సమసయా మర్యు సైడ్ కాలువ పూడిక తీసి పార్శుదధి్ిం చేపట్టాలన్ 
గ్రామింలోన్ ఎసీస్ ఎసీటా కాలనీలోన్ సైడ్ కాలువ పనులు, రోడులా ఏరాపుట చేయ్లన్ 
జనసేన పార్టా తరపు నుించి గ్రామ సచివాలయిం సెక్రటర్ గార్కి, సచివాలయ సిబ్ింది 
తెలియజేయడిం జర్గిింది.

బాబూ జగజీజీవన్ రామ్ జయంతి సందర్ంగా ఘన 
నివాళులరి్పంచిన ఎర్రవరం జనసేన

శతఘ్్న న్యాస్: ప్రతి్తపాడు, అణగార్న వరాగొల హకుకుల కోసిం అలుపెరగన్ సమరిం 
సాగిించిన రాజకీయ సవయాసాచి, అరుదైన నేత, సామాజిక విపలావ యోధుడు, మాజీ ఉపప్రధాన్ 
బాబూజగజీజీవన్ రామ్ జయింతి సిందరభుింగా ఆ మహానుభావున్కి ప్రతి్తపాడు న్యోజకవరగొిం 
ఎర్వరిం గ్రామింలో జనసేన పార్టా తరఫున ఘనన్వాళ్లర్పుించడిం జర్గిింది.

పూతలపట్టీ జనసేనల్ 50 కుట్ంబాలు చేరిక
శతఘ్్న న్యాస్: చితూ్తరు జిల్లా పూతలపటటా న్యోజకవరగొిం న్యకులు పార్టా బలోపేతిం 
కోసిం గ్రామ గ్రామాన పార్టా యొకకు సిదాధిింత్లను ప్రజలకు తెలియడిం కోసిం “జనసేన 
గ్రామ బాట” కారయాక్రమిం న్ర్వహిస్్తన్్నరు. తవణింపలిలా మిండలిం, కారకాిం పలెలా 
పించాయతీ, చిింతమాకుల పలిలాకు చెిందిన యనమల ఉదయ్ కుమార్ తన గ్రామింలోన్ 
50 కుటింబాలను చైతనయాపర్చి పార్టా జిల్లా ప్రధాన కారయాదర్శి తులసి ప్రసాద్ మర్యు 
మిండల అధయాక్షులు రాజశేఖర్ (శవ) ఆధ్వరయాింలో జనసేన పార్టాలో చేరారు. జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సిదాధిింత్లకు ఆయన చేసే పోరాట్లకు గ్రామస్్తలు అిండగా 
ఉింట్రన్, ఈ కారయాక్రమిం దా్వరా తమ ఊర్కి న్యకులను పింప్న జిల్లా అధయాక్షులు 
డ్కటార్ హర్ ప్రసాద్ కి ధనయావాదాలు తెలియజేశారు.

డా.బాబు జగజీవన్ రామ్ జయంతి సందర్ంగా, ఏ.వేమవరం 
మన్ని కాలనీలో జయంతి కారయూక్రమం

శతఘ్్న న్యాస్: సా్వతింత్ పర్పాలన సమరయోధుడిగా సింఘసింసకుర్తగా తన పర్పాలన 
దక్షతతో అఖిండ భారత్వన్కి విశేష సేవలిందిించిన డ్.బాబు జగిజీవన్ రామ్ జయింతి 
సిందరభుింగా ఏ.వేమవరిం మన్్న కాలనీలో జర్గిన బాబు జగిజీవన్ రామ్ జయింతి కారయాక్రమింలో 
పాల్గొన్న జనసేన పార్టా అమల్పురిం రూరల్ మిండల అధయాక్షులు లిింగోలు పిండు, ఏ.వేమవరిం 
గ్రామ సరపుించ్ రావూర్ బాసకురరావు.

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


కృష్ణా జిల్్ల పెనమలూరు నియోజకవర్ం కంకిపాడు మండలం ల్ పలు చోట్ల జనసేన పార్టీ 
ఆధ్వర్యంల్ బాబు జగజ్జీవనరావు  గారి జయంతి సందర్ంగా ఘనంగా నివళ్లరిపొంచారు..

శతఘ్్న న్యాస్: కతృష్్ణ జిల్లా పెనమల్రు న్యోజకవరగొిం కింకిపాడు మిండలిం 
లో పలు చోటలా జనసేన పార్టా ఆధ్వరయాింలో బాబు జగజీజీవనరావు  గార్ జయింతి 
సిందరభుింగా ఘనింగా న్వళ్లర్పుించారు..

మొదటగా కింకిపాడు నుిండి రాయాల్ గా బయలుద్ర్ గొలలాగడిం లో న్ బాబూ 
జగజీజీవనరావు గార్ విగ్రహాన్కి పూల మాల వేసి న్వాళ్ర్పుించారు..జోహార్ 
బాబూ జగజీజీవనరావు అనే న్న్దాలతో కారయాకర్తలు హోరెతి్తించారు..

మరల గొలలాగూడిం నుిండి బయలుద్ర్ పున్ది పాడు గ్రామిం లోన్ బాబూ 
జగజీజీవనరావు గార్ విగ్రహాన్కి పూల దిండలు వేసి న్వాళ్లు అర్పుించారు..

తదుపర్ కారయాకర్త లు అిందరూ బైక్ రాయాల్ తో న్న్దాలు చేస్కుింటూ ఉపుపుల్రు గ్రామిం చేరుకొన్ అకకుడ బాబు జగజీజీవనరావు గార్ ఫ్లాకీస్ కి పూమాలలతో అలింకర్ించి 
పాల్భిషేకాలు న్ర్వహిించి అకకుడి  గ్రామ bjr యూత్  ల్ిం.తింబీ ఆధ్వరయాింలో తీన్ మార్  డపుపులతో యువత న్న్దాలు మిన్నింట్యి..

అనింతరిం పెనమల్రు న్యోజకవరగొ న్యకులు పులి కామేశ్వరరావు గారు 
,కింకిపాడు మిండల అధయాక్షులు ముపాపు రాజా  గారు , ముపీపుర్ రామకతృష్ణ గారు మర్యు 
న్యోజకవరగొ వీర మహిళ ల్వణయా కొఠార్ గార్ చేతుల మీదుగా కేక్ కట్ చేసి,
తరువాత సాథాన్క ప్రజలకు మిఠాయి లు పించి పెట్టారు..
ముప్పుర్ రామకతృష్ణ గార్ అధ్వరయాింలో అన్నదానిం ఏరాపుట చేయటిం జర్గిింది..

ఈ కారయాక్రమిం లో ల్వణయా కొఠార్ గారు మాట్లాడుతూ బాబు జగజీజీవనరావు గారు 
బడుగ బహీనవరాగొల కోసిం ఎింతో కతృష చేశారు.. వార్న్ ఆదరశిింగా తీస్కొన్ మనిం 
కూడ్ వార్ అడుగ జాడలోలా ముిందుకు నడవాలి అన్ యువతకు ప్లుపున్చాచారు..

ఇటవింట స్ఫూర్్తన్చేచా కారయాక్రమాలు ఒకకు జనసేన పార్టా లో మాత్మే జరుగత్యి అన్ 
దాన్కి  పవన్ కళ్యాణ్ గార్ ప్రోద్లిం ఎింతో ముఖయా మైనది అన్ గరు్త చేస్కున్్నరు..
ఈ కారయాక్రమింలో పచిచాపాల శేఖర్ గారు, ప్రమోద్ గారు, స్ధీర్ గారు, రింజిత్ గారు, 
క్ింతి గారు, బబూలా గారు, అరుణ్ గారు, పవన్ గారు, మర్యు జనసేన కారయాకర్త లు, 
అభిమానులు పాల్గొన్్నరు..

బుధవారం, 06 ఏప్రిల్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు విజయవాడ పార్టా ఆఫీస్ లో జర్గిన విస్తతృత 
సాథాయి సమావేశిం లో మాట్లాడుతూ ఆత్మహతయా చేస్కొన్ మరణిించిన కౌలు రైతుల 
కుటింబాలకు ఆయన వింతు గా 5 కోటలా రూపాయల విరళ్న్్న ప్రకటించారు..

నేను కూడ్  జనసేన అధయాక్షులు వార్ కి తోడుగా న్ వింతుగా న్ పర్ధి లో నేను 
ఇవా్వలి అనుకుింటన్్నను..
న్తో పాట మా న్యోజకవరగొిం లోన్ న్ తోట కారయాకర్తలను కూడ్ సింప్రదిించి 
వార్న్ కూడ్ ఈ గొపపు కారయాక్రమిం లో భాగిం అయేయాల్ కతృష చేసా్తను ..

లావణయూ కొఠారి
వీర మహిళ - జనసేన పార్టి

పెనమలూరు నియోజకవర్ం

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


బుధవారం, 06 ఏప్రిల్ 2022

బాబుజగ్జీవన్ రామ్ జయంతి సందర్ంగా 
నివాళ్లరిపొంచిన పితని

శతఘ్్న న్యాస్: ముమి్మడివరిం, రాష్ట జనసేన పార్టా రాజకీయ 
వయావహారాల కమిటీ సభుయాలు ముమి్మడివరిం న్యోజకవరగొ 
ఇన్చార్జీ ప్త్న్ బాలకతృష్ణ డ్కటార్ బాబు జగ్జీవన్ రామ్ 114వ 
జయింతి సిందరభుింగా ముమి్మడివరిం పోలమ్మ చెరువగటటాన ఉన్న 
డ్కటార్ బాబు జగ్జీవన్ రామ్ విగ్రహాన్కి పూలమాలవేసి జయింతి 
ఉతస్వాలోలా పాల్గొన్్నరు. ఈ కారయాక్రమింలో బాలకతృష్ణతో పాట 
గదధిట జమి్మ, గోదాసి పుిండర్ష, జకకుింశెటటా పిండు, గొలలాకోట 
వింకటేశ్వరరావు, ఎలమించలి బాలరాజు, గొలలాకోట బులిలా, 

గొలలాకోట సాయిబాబు, కడలి వింకటేశ్వరరావు, నరాలశెటటా వింకటేశ్వరరావు మర్యు సవరపు 
వింకట్ పాల్గొన్్నరు.

బాబూ జగ్జీవన్ రామ్ జయంతి సందర్ంగా ఘనంగా 
నివాళ్లరిపొంచిన కొలూ్లరు మండల జనసేన

శతఘ్్న న్యాస్: కొల్లారు మిండలింలోన్ 
జనసేన పార్టా ఆధ్వరయాింలో మింగళవారిం 
సా్వతింత్ సమర యోధులు, సింఘ 
సింసకుర్త, మాజీ ఉప ప్రధాన్, 
అటటాడుగసాథాయివరాగొల అభుయాన్నతికీ కతృషహు 
చేసిన మహనీయుడు శ్రీ డ్. బాబు జగ్జీవన్ 
రామ్ 114వ జయింతి సిందరభుింగా 
కొల్లారు, క్ప, మర్యు ఈపూరు 
గ్రామములోన్ విగ్రహములకు పూల 
మాలలు వేసి న్వాళ్లు ఆర్పుించటిం 
జర్గినది. ఈ కారయాక్రమములో కొల్లారు 
మిండల జనసేన పార్టా అధయాక్షులు 
బొిందలపాట చలమయయా, సమ్మట దురాగొ 

ప్రసాద్, ఈమన్ మణికింఠ, గడిపూడి కిరణ్, యర్రు హర్బాబు, మర్యు జనసేన న్యకులు 
కారయాకర్తలు పాల్గొన్్నరు.

అందెల బాలయ్య కుట్ంబానికి మనోధైరా్యనినిచిచోన జనసేన
శతఘ్్న న్యాస్: జిల్లా బీసీ నేత అిందల బాలయయా, ప్రమాదవశాతు్త ఆకిస్డింట్ లో మరణిించిన 
వార్త తెలుస్కున్ ట.స్ిండుపలిలా మిండలిం, చిన్నగొలలాపలిలాగ్రామిం, పాతజింగింపలిలాలో ఆయన 
స్వగతృహింలో భౌతికకాయ్న్్న సిందర్శిించి న్వాళ్లర్పుించి ఆయన కుటింబ సభుయాలకు ప్రగాఢ 
సానుభూతి తెలిప్ జనసేన పార్టా తరపున మన్ధైరయాిం చెపపుడిం జర్గిింది.

నిడదవోలు జనసేన ఆధ్వరయూంలో జగ్జీవన్ రామ్ కు 
ఘన నివాళి

శతఘ్్న న్యాస్: న్డదవోలు, సా్వతింత్యా 
సమర యోధుడు, బడుగ బలహీన 
వరాగొల అభుయాన్నతి కోసిం పాటపడిన 
స్వర్గొయ బాబు జగజీజీవన్ రామ్ 114 వ 
జన్మదిన్తస్వ సిందరభుింగా న్డదవోలు 
న్యోజకవరగొిం ఉిండ్రాజవరిం మిండలిం 
ఉిండ్రాజవరిం గ్రామింలోన్ వార్ 

విగ్రహాన్కి పూలమాలలు వేసి ఉిండ్రాజవరిం మిండలిం అధయాక్షులు విరమళ్ళ 
బాల్జీ గారుమర్యు జనసైన్కులు న్వాళ్లర్పుించారు.

జగ్జీవన్ రామ్ కు ఘన నివాళి
శతఘ్్న న్యాస్: మాజీ ఉప 
ప్రధానమింత్రి డ్. బాబు జగ్జీవన్ 
114 వ జయింతి సిందర్ింగా 
మామిడికుదురు మిండలిం 
జనసేన పార్టా తరుపున అయన 
చిత్ పట్న్కి పూల మాలలు 
వేసి ఘన న్వాళ్లు అర్పుించి 
జయింతి శుభాకాింక్షలు 
తెలియజేశారు. అనింతరిం 
పెర్గిన విదుయాత్ చార్జీలపై న్రసన్ 

తెలపడిం జర్గిింది. జనసేన పార్టా మిండల అధయాక్షులు జాలెిం శ్రీన్వాస రాజు 
అధయారయాింలో జర్గిన ఈ కారయాక్రమింలో ఉపాధయాక్షులు దొడడా జయరాిం, సరపుించ్ 
అడబాల త్తకాపు, న్యకులు కింకిపాట నరసిింహారావు, పోతు కాశీ, 
ఎింప్టసి కొము్మల జింగమయయా, వాసింశెటటా రమణ, చెరుకూర్ సతి్తబాబు, విళ్ళ 
స్బా్రావు, తోరిం యువరాజు, గ్రామ శాఖ అధయాక్షులు ఇింట మహింద్ర, బళ్ళ 
సతీష్, మేడేపలిలా సతి్తబాబు, తుల్ ఉమా, గలిలాింక గింగాధర్, కొము్మల రాము, 
మూస్కుడి మురళ్, కోల్ స్రేష్, కాట్రేన్పాడు న్గేింద్ర, మదాదేల రింగా, 
నేదున్ర్ ఈశ్వరరావు, అడబాల చిన్్న తదితరులు పాల్గొన్్నరు.

బాబూ జగ్జీవన్ రామ్ జయంతి సందర్ంగా 
ఘనంగా నివాళులరి్పంచిన గంధం ఆనంద్

శతఘ్్న న్యాస్: వనుకబడిన వరాగొల అభుయాన్నతికి అహర్్నశలు 
కతృష చేసిన గొపపు సింఘ సింసకుర్త బాబూ జగ్జీవన్ రామ్ అన్ 
ఉమ్మడి ఖమ్మిం జిల్లా విదాయార్థా విభాగ కారయాన్ర్వహక సభుయాడు 
గింధిం ఆనింద్ పేర్కున్్నరు. మింగళవారిం బాబూ జగ్జీవన్ 
రామ్ 114వ జయింతి సిందరభుింగా ఖమ్మింలో జర్గిన 
కారయాక్రమింలో ఆయన పాల్గొన్ జగ్జీవన్ రామ్ విగ్రహాన్కి 
పూలు వేసి ఘనింగా న్వాళ్లర్పుించారు. ఈ కారయాక్రమింలో 
తెలింగాణ జనసేన విదాయార్థా విభాగిం రాష్ట ఆరగొనైజిింగ్ 
సెక్రటర్ కొిండ్ పవన్, యువజన విభాగిం ఉపాధయాక్షుడు 

అజయ్, ప్రధానరయాదర్శి కార్్తక్, ఆరగొనైజిింగ్ సెక్రటర్ మణికింఠ, కారయాన్ర్వహక 
సభుయాడు పవన్ కళ్యాణ్, న్యకులు కార్్తక్, విన్ద్, మాలిక్, శ్రీకాింత్, ద్వేిందర్ 
తదితరులు పాల్గొన్్నరు.

జగ్జీవన్ రామ్ జయంతి సందర్ంగా సండుపల్లి 
జనసేన ఘన నివాళులు

శతఘ్్న న్యాస్: స్ిండుపలిలా, సా్వతింత్ సమరయోధుడు, సింఘసింసకుర్త 
భారత్వన్కి విశేష సేవలిందిించిన మాజీ ఉప ప్రధాన్ డ్. బాబు జగజీజీవన్ 
రామ్ జయింతి సిందరభుింగా ఆ మహనీయున్ స్మర్ించుకుింటూ స్ిండుపలిలా 
జనసేనపార్టా తరపున ఘనన్వాళ్లు అర్పుించడిం జర్గిింది. ఈ కారయాక్రమింలో 
జనసేన న్యకులు మర్యు జనసైన్కులు పాల్గొనడిం జర్గిింది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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

అచ్్యత ఆదినారాయణ కుట్ంబానిని పరామరి్శంచిన జనసేన

శతఘ్్న న్యాస్: ప్రకాశిం జిల్లా యర్గొిండపాలెిం కు చెిందిన ఆరయావైశయాలు అచుయాత 
ఆదిన్రాయణ ఇటీవల భూమి వివాదిం విషయింలో ప్రతయారుథాల చేతిలో కిరాతకింగా 
హతయా చెయయాబడడిం జర్గిింది. వార్ కుటింబ సభుయాలు న్ిందితులను తక్షణమే అరెస్టా 
చేయ్లన్ మారాకుపురిం పటటాణిం సాథాన్క ఆర్డావో కారాయాలయిం ఎదుట న్రాహార దీక్ష 
చేస్్తన్న నేపథయాింలో జనసేనపార్టా మారాకుపురిం న్యోజకవరగొ ఇించార్జీ ఇమ్మడి కాశీన్ధ్ 
ఆద్శాల మేరకు పరామర్శిించిన జనసేనపార్టా ప్రకాశిం జిల్లా కారయాదర్శి తిరుమలశెటటా 
వీరయయా, జనసేనపార్టా మారాకుపురిం మిండల అధయాక్షులు త్ట రమేష్ మర్యు జనసేన 
కారయాకర్తలు.

తడేపల్్లగూడంల్ ఘనంగా జగ్జీవన్ రామ్ 
జయంతి వడుకలు

శతఘ్్న న్యాస్: త్డేపలిలాగూడిం, పటటాణ అధయాక్షులు వర్తనపలిలా కాశీ అధయారయాింలో డ్కటార్ 
బాబు జగ్జీవన్ రామ్ జయింతి వేడుకలు ఘనింగా జర్గాయి ఈ కారయాక్రమింలో పాల్గొన్న 
ముఖయా అతిథిగా హాజరైన త్డేపలిలాగూడిం న్యోజకవరగొ సమన్వయకర్త బొలిశెటటా 
శ్రీన్వాస్, జనసేన న్యకులు మర్యు జనసైన్కులు.

రాజమండ్రిల్ జగ్జీవన్ రామ్ జయంతి వడుకలు
శతఘ్్న న్యాస్:  రాజమిండ్రి, సా్వతింత్యా 
సమరయోధుడిగా సింఘసింసకుర్తగా తన 
పర్పాలన్ దక్షతతో అఖిండ భారత్వన్కి విశేష 
సేవలిందిించిన మాజీ ఉప ప్రధాన్ డ్కటార్ బాబూ 
జగ్జీవన్ రామ్ జయింతి సిందరభుింగా సాథాన్క చర్చా 
పేట సెింటర్ వదదే న్వాళ్లర్పుించిన రాజమిండ్రి 
సిటీ జనసేన పార్టా ఇించార్జీ అనుశ్రీ సతయాన్రాయణ, 

రాజమిండ్రి కార్పురేషన్ అధయాక్షులు వై శ్రీన్వాస్, రాజమిండ్రి కమిటీ సభుయాలు, 30 వ వారుడా 
జనసేన న్యకులు చర్చా పేట పిండు మిత్ బతృిందిం.

జగ్జీవన్ రామ్ జయంతి సందర్ంగా
 పొననిలూరు జనసేన ఘన నివాళి

*సా్వతింత్ ఉదయామకారుడు, రాజకీయవేత్త మర్యు సింఘసింసకుర్త 
అయిన్ డ్కటార్ “బాబు జగ్జీవన్ రామ్” 114 వ జయింతి 
సిందరభుింగా ఆయన విగ్రహాన్కి పూలమాలవేసి న్వాళ్లర్పుించిన 
“పన్నల్రు మిండలిం జనసేన పార్టా” న్యకులు.
*ఈతరిం మర్యు రేపటతరిం ప్రజలిందరూ మహాతు్మల జీవిత 
చర్త్లు తెలుస్కోవాలి,
*ఈ రాష్ట ప్రభుత్విం మహాతు్మల జీవిత చర్త్లు పుస్తకరూపింలో 
ప్రతి ఒకకుర్కి ఉచితింగా అిందిించాలి.
శతఘ్్న న్యాస్: పన్నల్రు, సా్వతింత్ ఉదయామకారుడు, రాజకీయవేత్త 

మర్యు సింఘసింసకుర్త అయిన డ్కటార్ “బాబు జగ్జీవన్ రామ్” 114 వ జయింతి సిందరభుింగా ఆయన 

విగ్రహాన్కి పూలమాలవేసి న్వాళ్లర్పుించిన “పన్నల్రు మిండలిం జనసేన పార్టా” న్యకులు. 

మిండలిం జనసేన పార్టా అధయాక్షులు “కనపర్్త మన్జ్ కుమార్” మాట్లాడుతూ… వనుకబడిన వరాగొల నుిండి 

వచిచాన అతయాింత గొపపు న్యకుడు “బాబు జగజీజీవన్ రామ్”, ఆయన వివిధ రకాల మింత్రి పదవులను 

మర్యు ఉప ప్రధానమింత్రిగా కూడ్ మన ద్శాన్కి సేవలు అిందిించారు, 1935లో అింటరాన్ వార్కి 

సమానత్విం కోసిం అింకితమైన “ఆల్ ఇిండియ్ డిప్రెస్డా కాలాసెస్ ల్గ్” అనే సింసథాను సాథాప్ించడింలో కీలక 

పాత్ పోషించాడు, 1937లో బీహార్ శాసనసభకు ఎన్్నకయ్యాడు, ఆ తరా్వత గ్రామీణ కార్్మక ఉదయామాన్్న 

న్ర్వహిించారు, ఇల్ చెపుపుకుింటూ పోతే మన భారతద్శాన్కి ఎన్్న సేవలిందిించిన గొపపు గొపపు న్యకులోలా 

“బాబు జగ్జీవన్ రామ్” ముిందు వరుసలో ఉింట్రు. ఈ రాష్ట ప్రభుత్విం మన ద్శింలో ఉన్న గొపపు గొపపు 

న్యకులను, మహాతు్మలను, మన ద్శిం కోసిం వార్ జీవిత్లనే త్యాగిం చేసిన వారిందర్ జీవిత చర్త్లను 

పుస్తకరూపింలో ముద్రవేసి య్వత్ రెిండు తెలుగ రాష్ట ప్రజలు తెలుస్కొనే విధింగా చేయ్లి, మహాతు్మల 

జీవిత చర్త్లు ప్రతి ఒకకురు తెలుస్కోవాలి. ఈ కారయాక్రమింలో పన్నల్రు జనసేన పార్టా న్యకులు షేక్ 

ఖ్జావలి, స్బ్రమణయా న్యుడు, శ్రీను, తిరుమల్ రెడిడా, వేణు, భాష, భారగొవ్, సాయి, మహబూబ్ బాష్, 

వీరయయా, ర్ష, గఫూర్ మొదలైన వాళ్్ళ పాల్గొన్ న్వాళ్లర్పుించారు.

జగ్జీవన్ రామ్ జయంతి సందర్ంగా పెదగంట్్యడ 
జనసేన ఘన నివాళి

శతఘ్్న న్యాస్: గాజువాక, డ్కటార్ బాబు జగజిజీవన్ రావు పుటటానరోజు సిందరభుింగా ప్రేమ 
న్ధి ఫిండేషన్ చైర్మన్ అింజుర్ దీపక్ ఆధ్వరయాింలో పెదగింట్యాడలో జన్మదిన్తస్విం 
ఘనింగా జర్గిింది. ఈ కారయాక్రమాన్కి కఎన్ఆర్ ఫిండేషన్ చైర్మన్ కరణింరెడిడా 
నరసిింహారావు, మర్యు గాజువాక మున్స్పల్ మాజీ వైస్ చైర్మన్, విశాఖపట్నిం జిల్లా 
జనసేన న్యకులు కోన చిన అపాపురావు హాజరవడిం జర్గిింది. ఈ సిందరభుింగా వారు 
మాట్లాడుతూ భారతద్శ మాజీ ఉప ప్రధాన్ బాబు జగజిజీవన్ రావు అణగార్న వరాగొలకి 
కుల వివక్షతకి వయాతిరేకింగా పోరాటిం చేసి ఉన్్నరు. రాజాయాింగింలో ఈ ఒకకు వరాగొలకి 
మించి జరగాలన్ ఆకాింక్షిించారన్ అన్్నరు. ఈ కారయాక్రమింలో ఎన్ ఎఫ్ బి సి డైరెకటార్ 
సిరసపలిలా న్కరాజు బిజెప్ వారుడా అధయాక్షులు కిల్లాడి ముసలయయా, బిజెప్ న్యకులు 
ములకలపలిలా ఈశ్వరరావు, జనసేన న్యకులు కోన చింట, ఏఐటీయూసీ న్యకులు 
ఉరుకుట రమణయయా, లక్ష్మీ, ప్రసాదు తదితరులు పాల్గొన్్నరు.

జగ్జీవన్ రామ్ జయంతి సందర్ంగా 
నివాళ్లరిపొంచిన రెడ్డి అపపొలనాయుడు

శతఘ్్న న్యాస్:  ఏల్రు, సా్వతింత్యా సమరయోధుడు, భారతద్శ మాజీ ఉప ప్రధాన్ 
బాబు జగ్జీవన్ రామ్ 114 వ జయింతి సిందరభుింగా ఏల్రు ఫైర్ సేటాషన్ సెింటర్ లో 
గల విగ్రహిం వదదే పూలమాలలు వేసి న్వాళ్లు అర్పుించిన జనసేన పార్టా జిల్లా అధికార 
ప్రతిన్ధి మర్యు ఏల్రు న్యోజవరగొ ఇన్చార్జీ రెడిడా అపపులన్యుడు. ఈ కారయాక్రమింలో 
జనసేన న్యకులు మర్యు జనసైన్కులు పాల్గొన్్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మరణంచిన జనసైనికుని కుట్ంబానికి అండగా జనసేన
శతఘ్్న న్యాస్: వేమూరు న్యోజకవరగొిం వేమూరు మిండలిం చావలి గ్రామింలో జనసేన 
పార్టా కారయాకర్త బైక్ ప్రమాదింలో మరణిించడిం జర్గిింది. ఈ సిందరభుింగా వేమూరు మిండల 
అధయాక్షుడు ఊస రాజేష్, చావలి ప్రెసిడింట్ విష్్ణమొలకల శ్రీన్వాసరావు ఆధ్వరయాింలో చన్పోయిన 
జనసైన్కున్ కుటింబాన్కి జిల్లా అధయాక్షులు గాద వింకటేశ్వరరావు చేతుల మీదుగా 90 వేల 
రూపాయలు చెక్ అిందజేయడిం జర్గిింది. ఈ కారయాక్రమింలో రాష్ట సెక్రెటర్ బిండ్రు రవి 
కాింత్, జిల్లా కమిటీ సభుయాలు అడపా మాణికాయాలరావు, ఇసా్మయిల్ భేగ్, బోడయ్యా, దాసర్ 
శ్రీన్వాసరావు, పాములు, బి.రాము, అరుజీన్ రావు, శవరామకతృష్ణ, శవ పదధియయా, న్యకులు, 
కారయాకర్తలు పాల్గొన్్నరు.

జనసేన ఆధ్వర్యంల్ ఘనంగా బాబు జగ్జీవన్ రామ్ 
జయంతి వడుకలు

శతఘ్్న న్యాస్: తిరువూరు, ఏ కొిండూరు, 
భారత తొలి ఉప ప్రధాన్ భారత జాతి 
ముదుదే బిడడా బాబు జగ్జీవన్ రామ్ 115 
వ జయింతిన్ ఘనింగా న్ర్వహిించిన 
కతృష్్ణజిల్లా జనసేన పార్టా. ఏ కొిండూరు 
మిండలింలోన్ చీమలపాడు జాతీయ 
రహదార్ వదదే జనసేన పార్టా స్థాపిం వదదే 
క్రిష్్ణ జిల్లా జనసేన కారయాదర్శి మర్యు 
తిరువూరు న్యోజకవరగొిం న్యకులు 
మనుబోలు శ్రీన్వాసరావు మర్యు మిండల 

పార్టా ప్రధాన కారయాదర్శి వింపాట ఏసయయా ఆధ్వరయాింలో ఘనింగా న్ర్వహిించిన జనసైన్కులు. ఈ 
కారయాక్రమింలో పాల్గొన్న జిల్లా కారయాదర్శి శ్రీన్వాసరావు మాట్లాడుతూ న్రుపేద కుటింబింలో పుటటా 
భారత ప్రభుత్వింలో అతుయాన్నత మైన పదవులు అధిరోహిించిన బాబు జగజీవన్ రామ్ జీవితిం 
నేట యువతకు ఆదరశిింగా ఉిండ్లన్ ఆయన ఆకాింక్షిించారు. జగజీజీవన్ రామ్ తొలి ఉప 
ప్రధాన్గా కార్్మకశాఖ మింత్రిగా రక్షణశాఖ మింత్రిగా వయావసాయ శాఖ మింత్రిగా పన్ చేయడమే 
కాకుిండ్ సమాచారిం శాఖ మింత్రిగా రాజాయాింగ రూపకలపున అభివతృదిధి సభుయాడిగా ప్రజాఞాశాలిగా 
పేరు గడిించారన్ ఆయన అన్్నరు. ద్శింలో విపలావాన్కి న్ింది పలికిన న్యకుడిగా మర్యు 
ఇిండియ్ పాకిసా్తన్ యుదధిిం జర్గినపుడు రక్షణ శాఖ మింత్రిగా సమరథావింతింగా విధులు 
న్ర్వహిించి బింగాలాద్శ్ ద్శిం ఏరాపుట కావడింలో పరోక్షింగా తోడ్పుటను అిందిించారన్ ఆయన 
సేవలను కొన్య్డ్రు. బాబు జగ్జీవన్ రామ్ మొదట నుిండి కార్్మకుల పక్షపాతిగా పన్చేస్్త 
వార్కి అిండగా ఉింటూ వార్ హకుకుల కోసిం పోరాడ్రన్ ఆయన అన్్నరు. ముఖయాింగా నేడు 
ద్శింలో రాష్టింలో ఏ పార్టా అధికారింలో ఉింటే ప్రభుత్వ పథకాలకు పటటాణాలకు వాడలకు 
వార్ పూర్్వకుల పేరులా పెటటాకుింటూ ద్శ ప్రజలను మోసిం చేస్్తన్్నరన్ ఆయన నేట రాజకీయ 
న్యకుల తీరుపై అసహనిం వయాక్తిం చేశారు.. మీపలెలా లో ఉన్నటవింట దళ్తవాడలకు బాబు 
జగజీవన్ రామ్ నగర్, అింబేదకుర్ నగర్, జోయాతిరావు పూలే కాలనీ, దామోదరిం సింజీవయయా 
కాలన్, సావిత్రిబాయి పూలే కాలనీ, వింట మహనీయుల పేరులా పెటటాకోవాలన్ నేట యువతకు 
జనసేన పార్టా నుిండి ప్లుపున్చాచారు. ఈ కారయాక్రమింలో ఏ కొిండూరు మిండలిం జనసేన పార్టా 
ప్రధాన కారయాదర్శి వింపాట ఏసయ్యా, వింపాట పవన్, తుళ్లారు విశ్వన్థిం, ఆర్ కోటేశ్వరరావు 
ముదిగళ్ళ సాయి, శాయామ్, మురళ్ తదితరులు పాల్గొన్్నరు.

బాబూ జగ్జీవన్ రామ్ జయంతి – ఘన నివాళ్లు

శతఘ్్న న్యాస్: కోనసీమ 
జిల్లా, అమల్పురిం 
రూరల్ చిిందాడగరువు 
జనసేన పార్టా ఎింప్టీసి 
మోటూర్ కనక దురగొ, 
పవన్ కళ్యాణ్ సేవాట్రస్టా 
అధయాక్షులు మోటూర్ 
వింకటేశ్వర రావు 
అమల్పురిం బుదధి 

విహర్ ఎదురుగా ఉన్న బాబు జగ్జీవన్ రావు విగ్రహాన్కి పూలమాలలు 
వేసి న్వాళ్లర్పుించారు.

జగ్జీవన్ రామ్ జయంతి సందర్ంగా 
నివాళ్లరిపొంచిన మచిలీపటనిం జనసేన

శతఘ్్న న్యాస్: మచిల్పట్నిం, జనసేన పార్టా మచిల్పట్నిం న్యోజకవరగొ 
ఇించార్జీ బిండి రామకతృష్ణ ఆద్శాల మేరకు మచిల్పట్నిం జనసేన 
పార్టా కారాయాలయింలో బాబుజగ్జీవన్ రామ్ జయింతి వేడుకలు 
ఘనింగా న్ర్వహిించారు. చిత్పట్న్కి పూలమాలలు వేసి ఘనింగా 
న్వాళ్లర్పుించారు. అనింతరిం భారత ద్శ ఉపప్రధాన్గా వారు చేసిన 
సేవలు ప్రతి ఒకకుర్కి స్ఫూర్్తదాయకమన్ అరథాశత్బదేిం పైగా రాజకీయ్లోలా 
కొనసాగిన మచచాలేన్ మహాన్యకుడుగా చర్త్కకాకురన్, అణగార్న 
వరాగొలకు వారు చేసిన సేవలు మరువలేన్వన్వక్తలు అన్్నరు. ఈ 
కారయాక్రమింలో జనసేన పార్టా నగర అధయాక్షులు గడడాిం రాజు, జిల్లా 
న్యకులు వింపుగడపల చౌదర్, జను్న న్గరాజు, భవాన్, బొమ్మసాన్ 
నరేష్, డివిజన్ ఇించార్జీలు వేణు, కర్రి మహష్, ఇమన్ మణి బాబు, తోట 
భాసకురరావు, లింక శ్రీన్వాస్, ఉడుముల బుజిజీ, శవ, వడీడా చిరింజీవి, కతృష్ణ, 
వేముల వింకటేశ్వరరావు, తోట రాజేష్, వీర మహిళలు, ఉష్రాణి, 
రింగమణి, మైకేల్, మణికింఠ, జనసేన న్యకులు తదితరులు 
పాల్గొన్్నరు.

జగ్జీవన్ రామ్ జయంతి సందర్ంగా పోలవరం 
జనసేన ఘన నివాళ్లు

శతఘ్్న న్యాస్: పోలవరిం, భారతద్శ మాజీ ఉప ప్రధాన్ బాబు జగిజీవన్ రామ్ 
జయింతి కారయాక్రమింలో పోలవరిం న్యజకవరగొిం కొయయాలగూడిం గ్రామింలో 
జన్సేనపార్టా న్యకుల ఆహా్వనిం మేరకు కొయయాలగూడిం గ్రామ సరపుించ్ 
ముప్పుడి విజయ కుమార్, ముప్పుడి చినబాబు కేక్ కట్ చేసి శుభాకాింక్షలు 
తెలియజేసారు. ఈ కారయాక్రమింలో కొయయాలగూడిం మిండల జనసేనపార్టా 
అధయాక్షలు తోట రవి, కొయయాలగూడిం గ్రామ జనసేన పార్టా న్యకులు మాద్పలిలా 
శ్రీను, చొడిప్ిండి స్బ్రమణయాిం, ఏపూర్ సతీష్, చెపుపుల మధుబాబు, మేడిన 
కన్నయ, చవా్వ రాము మర్యు జనసైన్కులు పాల్గొనడిం జర్గిింది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జగజ్జీవన్ రామ్ ఆశయసాధన కోసం
 జనసేన కృషి చేస్తంది

*జనసేన పార్టా జిల్లా అధయాక్షుడు గాద వింకటేశ్వరరావు
శతఘ్్న న్యాస్: గింటూరు, స్వతింత్ సమరయోధుడు, సింఘ సింసకుర్త, 
రాజకీయ దురిందరుడు, బడుగ బలహీన వరాగొల అభివతృదిధికై తన జీవిత్న్్న 
అింకితిం చేసిన ద్శ ఉప ప్రధాన్ బాబు జగజీజీవన్ రామ్ ఆశయ సాధనకై జనసేన 
పార్టా కతృష చేస్్తిందన్ జిల్లా జనసేన పార్టా అధయాక్షుడు గాద వింకటేశ్వరరావు 
అన్్నరు. మింగళవారిం బాబు జగజీజీవన్ రామ్ జయింతి సిందరభుింగా జిల్లా 
పార్టా కారాయాలయింలో ఆయన చిత్ పట్న్కి పూలమాలలు వేసి ఘన న్వాళ్లు 
అర్పుించారు. ఈ సిందరభుింగా గాద వింకటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ నలభై 
సింవతస్రాల స్దీర్ఘ రాజకీయ ప్రయ్ణింలో ఎన్్న మింత్రిత్వశాఖలను బాబు 
జగజీజీవన్ రామ్ న్ర్వహిించారన్్నరు. త్ను చేసే ప్రతీ ఆలోచన వేసే ప్రతీ 
అడుగ అటటాడుగ ప్రజల అభుయాన్నతికేనన్్నరు. నగర అధయాక్షుడు నెరేళలా స్రేష్ 
మాట్లాడుతూ రాష్టింలో పేదలను అన్్న రాజకీయ పార్టాలు ఓట బాయాింకు గానే 
చూస్్తన్్నయన్ కానీ అటటాడుగ వరాగొల గర్ించి వార్ జీవన విధాన్ల గర్ించి 
ప్రతేయాక శ్రదధి తీస్కుింటింది ఒకకు జనసేన మాత్మేనన్్నరు. కారయాక్రమింలో జిల్లా 
ప్రధాన కారయాదర్శి కొపుపుల కిరణ్ బాబు, న్రదాస్ ప్రసాద్, జిల్లా అధికార ప్రతిన్ధి 
ఆళ్ళ హర్, జనసేన పార్టా దళ్త న్యకులు కొర్పాట న్గేశ్వరరావు , కొిండూరు 
కిషోర్ కుమార్, అన్నదాస్ స్బా్రావు, యడలా న్గమలేలాశ్వరావు, నెల్లారు రాజేష్, 
బాష్, సతీష్, సాగర్, గింగరాజు, ఆశోక్, స్ింకే శ్రీన్వాసరావు, కోటేశ్వరరావు, 
సా్వమి, దొింత స్రేష్, నవీన్ తదితరులు పాల్గొన్్నరు.

బాబు జగ్జీవన్ రామ్ జయంతి సందర్ంగా 
నివాళ్లరిపొంచిన జనసేన

శతఘ్్న న్యాస్: గాజువాక న్యోజకవరగొిం, పెదగింట్యాడ జింక్షన్, ఎస్.సి కాింపెలాక్స్ వదదే 
భారత మాజీ ఉప ప్రధాన్, భారతద్శ గొపపు దళ్త న్యకుడు, పేదల ఆరాధయా జోయాతి 
డ్.బాబుజగ్జీవన్ రామ్ 114వ జయింతి సిందర్ింగా ఆ మహనీయుడి విగ్రహాన్కి 
పూలమాలలతో ఘన న్వాళ్ అర్పుించిన జనసేన పార్టా. బాబు జాగ్జీవన్ రామ్ ఒకవైపు 
సతింత్ పోరాట యోధుడుగా పోరడుతూ మరోవైపు తన దళ్త జాతి సే్వచ్ఛ సమానత్విం 
కోసిం కతృష చేసిన మహానుభావుడు, య్భై సింవతస్రాల రాజకీయ ప్రసాథానింలో 
ఓటమి తెలియన్ రాజకీయ చక్రవర్్త, ఎన్్న మింత్రి పదవులు అలకర్ించారు, భారత 
జాతి గర్్వించదగగొ గొపపు న్యుకుడన్ జనసేన న్యుకులు కొన్య్డ్రు. గాజువాక 
జనసేన పార్టా న్యుకులు మొమి్మన మురళ్, గింటూరు మూర్్త, రౌతు గోవిింద్, 
ములకలపలిలా వింశీ, నరసిింహ రెడిడా, రవీింద్రబాబు, వీరమహిళలు పతి్త రామలక్ష్మి, 
అనురాధ పాల్గొన్్నరు.

శ్రీ చేగండ్ హరిరామజోగయ్యకి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు
శతఘ్్న న్యాస్: దశాబాదేలుగా ప్రజా జీవితింలో ఉన్న అనుభవజుఞాలైన రాజకీయ 
న్యకులు, హోమ్ శాఖ మాజీ మింత్రి శ్రీ చేగొిండి హర్రామజోగయయా గార్కి 
హతృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాింక్షలు అింటూ జనసేన పార్టా అధయాక్షులు పవన్ 
కళ్యాణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. వర్తమాన రాజకీయ పర్ణామాలు, ప్రజా 
సమసయాలపై ఎపపుటకపుపుడు హర్రామజోగయయా గారు తగిన స్చనలు అిందిస్్త 
ఉింట్రు. వార్కి న్ిండు సింతోష్న్్న, సింపూర్ణ ఆరోగాయాన్్న ఇవా్వలన్ భగవింతుణి్ణ 
ప్రార్థాస్్తన్్ననన్ జనసేన్న్ పేర్కున్్నరు.

బాబు జగ్జీవన్ రామ్ జయంతి సందర్ంగా కంద్ 
కారా్యలయంల్ నివాళ్లరిపొంచిన జనసేన

శతఘ్్న న్యాస్: అభివతృదిధి కొరకు న్రింతరిం పోరాడిన గొపపు వయాకి్త డ్:బాబు 
జగ్జీవన్ రామ్ గార్ జయింతి సిందర్ింగా ఆయన చిత్ పట్న్కి జనసేన  పార్టా  
కేింద్ర కారాయాలయింలో న్వాళ్లు అర్పుించిన గ్రేటర్ హైదరాబాద్  అధయాక్షులు 
రాధారిం రాజలిింగిం గారు.ఈ కారయాక్రమింలో  వీరమహిళ చైర్మన్ శ్రీమతి 
M.కావయా, దామోదర్ రెడిడా, జనశ్రేణులు.
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