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23న ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో పవన్ కళ్యాణ్ పరయాటన
ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఆత్మహత్యలకు పాల్పడిన కౌలు రైతుల 

కుటుంబాలను పరామరి్శుంచి, వారికి అుండగా నిలిచుందుకు ఈ నెల 23వ తేదీన 

జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో 

పర్యటిస్తారు. జనసేన కౌలు రైతు భరోస్ యాత్రలో భాగుంగా 23వ తేదీ ఉదయుం 

9 గుంటలకు ఏలూరు బైపాస్ మీదుగా చిుంతలపూడికి వెళతారు. ఆత్మహత్య 

చసుకున్న కుంతముంది కౌలు రైతు కుటుంబాల ఇళలాకు వెళ్లా మార్ుం మధ్యలో 

పరామరి్శస్తారు. జనసేన పార్టీ తరఫున రూ. లక్ష పరిహారుం అుందిస్తారు. అనుంతరుం 

చిుంతలపూడిలో జరిగే రచచిబుండ కార్యక్రముంలో పాల్ుంటారు. బలవన్మరణాలకు 

పాల్పడిన మరికుంత ముంది రైతు కుటుంబాలకు ఈ సుందర్ుంగా చిుంతలపూడిలో 

రూ. లక్ష చెకుకులు అుందచస్తారు. అనుంతపురుం జిల్లాలో జరిగిన మొదటి విడత 

కౌలు రైతు భరోస్ యాత్రలో 31 ముంది కౌలు రైతు కుటుంబాలకు రూ. లక్ష చొపు్పన ఆరిధిక స్యుం అుందిుంచిన విషయుం విదితమే.

రైతులకు అండగా నిలవడం మా బాధయాత… 
బురద రాజకీయాలు చేతకాదు

• రైతులలో మనోస్థైరా్యని్న నిుంపే దిశగా అధికారులు చొరవ తీసుకోవాలి
స్గు నష్టీలు, రుణ భారుంతో రైతులు మానసికుంగా కుుంగిపోతున్్నరని జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు 

పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటనలో ఆవేదన వ్యకతాుం చశారు. వారికి భవిష్యతుతాపై భరోస్ కలి్పుంచడుంలో 

పాలకపక్షుం విఫలమవుతోుంది. ఇుందుకు రైతుల ఆత్మహత్యల ఘటనలే ప్రత్యక్ష ఉదాహరణలు. కరూ్నలు 

జిల్లా మేళ్గనూరుకి చెుందిన దేవరమణి జగదీష్, ప్రకాశుం జిల్లా కాటూరివారి పాలేనికి చెుందిన పాలగిరి 

రామ్్మరితా పుంట నష్టీలు, అపు్పల బాధతో ఆత్మహత్యలకు పాల్పడ్డారని తెలిసి దిగ్్రుంతికి లోనయా్యను. 

వారి కుటుంబాలకు న్ ప్రగాఢ స్నుభూతి తెలియచసుతాన్్నను. బలవన్మరణానికి ఒడిగటాటీలిసిన పరిసిథైతులు 

వారి ముందు ఉన్్నయుంటే వ్యవస్య రుంగుంపై ప్రభుత్ుం ప్రతే్యక దృష్టీ స్రిుంచడుం లేదు అని అరథైుం 

అవుతోుంది. బాధ్యతగల పార్టీగా జనసేన కౌలు రైతులు, వ్యవస్య రుంగాని్న నమ్మకన్నవారి గురిుంచి మాటాలాడుతుుంటే పాలక పక్షుం మాత్రుం దీని్న రాజకీయ కోణుంలోనే చూసతాుంది. 

రైతులకు అుండగా నిలవడుం జనసేన ఒక బాధ్యతగా చపటిటీుంది. బురద రాజకీయాలు చతకాదు. ఆత్మహత్యలపై కూడ్ రాజకీయాలు మాటాలాడటుం కటిటీపెటిటీ అన్నదాతలకు ఏ విధమైన 

తోడ్్పట ఇవా్లో బాధ్యతగల పదవులోలా ఉన్నవాళ్ళు ఆలోచిసేతా మేలు. రెవెనూ్య రికారుడాలను ప్రక్షాళన చసి రైతులకు, భూ యజమానులకు ఊరట ఇస్తామని ఐ.ఏ.ఎస్. అధికారులు 

ప్రెస్ మీట్ దా్రా వివరిుంచడుంతో రైతులకు కాసతా ఊరట కలుగుతుుంది. భూ రికారుడాలోలా పొరపాటను సరిచయమని అధికారుల చుటూటీ తిరిగి విసిగి ఇకుకురితా ఆుంజనేయులు ఆత్మహత్య 

చసుకున్న ఘటన ఉన్నత స్థైయి అధికారులోలా కదలిక తెచిచిుందని అరథైమవుతోుంది. సదరు రైతు సమస్యపై గుుంటూరు జిల్లా కలెకటీర్ తక్షణమే స్పుందిుంచి ఆదేశాలు ఇచిచిన్ క్షేత్ర స్థైయి 

రెవెనూ్య అధికారులు స్పుందిుంచకపోవడుం వెనుక ఏవైన్ రాజకీయపరమైన ఒతితాళ్ళు ఉన్్నయా అనే సుందేహాలు కలుగుతున్్నయి. స్గు నష్టీలు, అపు్పలు, భూ రికారుడాలోలా లోపాలతో 

ఇకకుటలా పాలై బలవన్మరణాల దిశగా రైతులు ఆలోచన చసే పరిసిథైతులు రాకుుండ్ వ్యవసథైలు బాధ్యతాయుతుంగా ముందుకు వెళ్ళులి. ఉన్నతస్థైయి రెవెనూ్య, సర్్ అధికారులతోపాట జిల్లా 

స్థైయిలో ఉన్న ఐ.ఏ.ఎస్., ఐ.పి.ఎస్. అధికారులు రైతాుంగుంలో మనోస్థైర్యుం నిుంపే దిశగా చొరవ తీసుకని- వారి సమస్యల సత్ర పరిష్కురానికి మానవతా దృక్పథుంతో స్పుందిుంచాలని 

పవన్ కళ్్యణ్ విజ్ఞపితా చశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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వీరమహిళలు సరికొత్త రాజకీయ విపలావానికి నంది పలకాలి
• గమీణ మహిళల ఆరిథైక స్్వలుంబన లక్షష్ుంగా ముందుకు వెళ్లాలి
• వీర మహిళలు రాజకీయాలతో పాట సగట మనిష్కి స్యపడేల్ పనిచయాలి
• త్రలో వీర మహిళ్ విభాగుం జిల్లా, ముండల స్థైయి కమిటీలు
• వీర మహిళ విభాగుం ప్ుంతీయ కమిటీల సభు్యల సమావేశుంలో న్దుండలా మనోహర్

వీర మహిళలు రాజకీయాలతో పాట సగట మనిష్కి స్యపడేల్ పని చయాలని 
జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ న్దుండలా మనోహర్ గారు 
పిలుపునిచాచిరు. సరికతతా రాజకీయ వ్యవసథైకు వీర మహిళలు రూపునివా్లని 
కోరారు. సే్దుం చిుందిుంచ అన్నదాతకు, గమీణ కూలీలకు జనసేన పార్టీ అుండగా 
నిలిచ విధుంగా ప్రతే్యక కార్యక్రమాలకు ప్ుంతీయ మహిళ్ కమిటీలు రూపకల్పన 
చయాలని సూచిుంచారు. బుధవారుం ముంగళగిరిలోని జనసేన పార్టీ కుంద్ర 
కారా్యలయుంలో పార్టీ వీర మహిళ్ విభాగుం ప్ుంతీయ కమిటీల సభు్యలతో సమీక్షా 
సమావేశుం నిర్హిుంచారు. సేుంద్రీయ స్గు.. గమీణ మహిళలకు ఆరిథైక స్ధికారిత 
అుంశుం మీద ప్ుంతాల వార్గా చపడుతున్న కార్యక్రమాల వివరాలు అడిగి 
తెలుసుకున్్నరు. ఈ సుందర్ుంగా న్దుండలా మనోహర్ మాటాలాడుతూ “గమీణుల 
జీవితాలోలా వెలుగులు నిుంపేల్ వీర మహిళలు కృష్ చయాలి. మొదట ప్ుంతీయ 
కమిటీలోలాని ప్రతి వీర మహిళ ఒక కార్యక్రమాని్న కతతా ఆలోచనను మొదలుపెటటీుండి. 
పది ముందికీ సూఫూరితాని నిుంపేల్ ఆ కార్యక్రమాలు ఉుండ్లి. ఎల్ుంటి గొప్ప మారు్ప 

అయిన్ ఓ చర్య దా్రానే మొదలు కావాలి. ఆ మారు్ప మీ దా్రా స్కారమవా్లి. జనసేన పార్టీకి వీర మహిళలే ప్రతే్యక బలుం.. బలగుం. పవన్ కళ్్యణ్ గారు మీ నుుంచ ఓ కతతా 
మారు్పకు శ్రీకారుం చుటాటీలని కోరుకుుంటన్్నరు. ఆ మారు్ప తీసుకువచచిుందుకు మీరుంతా సిదధిుం కావాలి. కవలుం వీర మహిళలు అుంటే రాజకీయాలక పరిమితుం కాకుుండ్ ఉన్నుంతలో 
పది ముందికి సహాయపడే వ్యకుతాలుగా తీరిచిదిదాదాలన్నది మన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆకాుంక్ష.

• చతులు దులుపుకనే కార్యక్రమాలు వదుదా
వీర మహిళ్ విభాగుం ప్ుంతీయ కమిటీల ఆధ్ర్యుంలో ‘గమీణ ప్ుంతాలోలా సేుంద్రీయ స్గు – మహిళ్ స్ధికారత’ అనే అుంశాని్న ముందుకు తీసుకువెళ్లా బాధ్యతను అప్పగిుంచారు. 
మీరు మొదట కుంత ముంది మహిళలను గురితాుంచి వారిని బృుందాలుగా తీరిచిదిదదాుండి. వారికి ఆరిధిక తోడ్్పట అుందిుంచ కార్యక్రమాలు మొదలుపెటటీుండి. ఈ కార్యక్రమాలు మరో పది 
ముందిని కదిలిుంచల్ ఉుండ్లి. ఏదో వితరణ చసి చతులు దులుపుకనే ప్రక్రియలు చపటటీవదుదా. ప్రతి జిల్లా నుుంచి ఒక వినూత్న ఆలోచనతో ముందుకు వెళ్దాుం. మీ ఆలోచనలు గమీణ 
మహిళలకు రైతు కూలీలకు ఉపయోగపడే విధుంగా ఉుండ్లి. మొదటి నుుంచి చివరి వరకు గమీణులకు మేలు జరిగేల్ జనసేన పార్టీ తరఫున పూరితా బాధ్యతలు స్్కరిుంచుండి.

• జిల్లా స్థైయి మహిళ్ సదసుసిలు నిర్హిుంచుండి
సేుంద్రీయ స్గుకు ఎుంతో భవిష్యతుతా ఉుంది. అయితే అది మొదలు పెటిటీన తరా్త మ్డు నుుంచి న్లుగు దఫాలు పుంట స్గు చసిన తరా్త మాత్రమే ప్రకృతి సిదధిమైన పుంటగా 
గురితాస్తారు. అవసరుం అయితే దీనికి సుంబుంధిుంచి నిపుణులతో చరిచిుంచుండి. వచచి నెల్ఖరు న్టికి అని్న ప్ుంతాలోలా ఈ కార్యక్రమాలు మొదలుకావాలి. మే నెల్ఖరులోపు జిల్లా స్థైయి 
వీర మహిళ్ విభాగుం సమావేశాలు ప్ుంతాల వార్గా పూరితా చయాలి. ఈ సమావేశాల అజుండ్ ఒకకుటే జనసేన పార్టీలో వీర మహిళలకు భాగస్్ముం కలి్పుంచాలి. పార్టీని బలుంగా 
ముందుకు తీసుకువెళ్లాలి. పవన్ కళ్్యణ్ గారి న్యకత్ుంలో ఎల్ పని చయాలి అనే అుంశాల మీద చరిచిుంచుండి. ప్ుంతీయ కమిటీలు ఏర్పడిన తరా్త ఇప్పటి వరకు ఆ దిశగా 
అడుగులు వేయలేదు. జిల్లా అధ్యక్షులతో చరిచిుంచి ముందుగా జిల్లాల వార్ సమావేశాలు నిర్హిుంచుండి. వీర మహిళ్ విభాగుం ప్ుంతీయ కమిటీలు చపటేటీ ప్రతి కార్యక్రముంలో పార్టీ 
న్యకులుందరినీ భాగస్్మలి్న చయుండి. సమావేశాలకు అుందర్్న ఆహా్నిుంచుండి. త్రలో వీర మహిళ్ విభాగానికి సుంబుంధిుంచి జిల్లా స్థైయి, ముండల స్థైయి కమిటీల ఎుంపిక 
ప్రక్రియ పూరతావుతుుంది. ఆ ప్రక్రియలో ప్ుంతీయ కమిటీల తరఫున మీ వుంతు భాగస్్మ్యుం ఉుండేల్ చూసుకోుండి. ఎవరి జిల్లా బాధ్యతలు వారికి అప్పగిుంచాుం. మీకు అప్పగిుంచిన 
బాధ్యతలు సమరధివుంతుంగా నిర్రితాస్తారని ఆశ్సుతాన్్నుం. ఇది రాజకీయాలోలా సరికతతా మారు్పకు న్ుంది కావాలి” అన్్నరు.

• స్చ్ుంద సేవా ఉద్యముం తరహాలో ముందుకు వెళ్దాుం- పి.హరిప్రస్ద్
అధ్యక్షుల వారి రాజకీయ కార్యదరి్శ పి.హరిప్రస్ద్ మాటాలాడుతూ.. “వీర మహిళ్ విభాగుం ఆధ్ర్యుంలో మొదలు పెటటీబోయే ఈ వినూత్న కార్యక్రమాని్న గతుంలో ఉమ్మడి ఆుంధ్రప్రదేశ్ 
రాష్టుంలో విసతాృతుంగా ప్రజలోలాకి వెళ్లాన స్చ్ుంద సేవా ఉద్యముం తరహాలో ముందుకు తీసుకువెళ్లాలి. ఒక గొప్ప లక్షష్ుంతో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మొదలు పెటటీదలచిన ఈ కార్యక్రమాని్న 
వీర మహిళలు చితతాశుదిదాతో ప్రజలోలాకి తీసుకువెళ్లాలి. జనసేన పార్టీకి మహిళ్ స్నుభూతిపరులు మొదటి నుుంచి ఎకుకువే. అయితే వారు కవలుం సభలకు మాత్రమే పరిమితుం అవుతున్్నరు. 
వారిని గురితాుంచి రోజు వార్ పార్టీ కార్యక్రమాలోలా భాగస్్మలి్న చసే విధుంగా వీర మహిళ్ విభాగుం ప్ుంతీయ కమిటీలు పాట పడ్లి. మఖ్యుంగా ఉతతారాుంధ్ర జిల్లాల మీద దృష్టీ 
స్రిుంచాల”న్్నరు. ఈ కార్యక్రముంలో వీర మహిళ్ విభాగుం ప్ుంతీయ కమిటీ సభు్యలు పాల్న్్నరు.

జనసేనలోకి ముఖయా నయకుల చేరికలు
శతఘ్్న నూ్యస్: రాజముండ్రిలో గౌరవనీయులు రాష్ట పీఏస్ సభు్యలు కణిదల 
న్గేుంద్రబాబు, పిఠాపురుం నియోజకవర్ుం ఇన్చిరిజి శ్రీమతి మాకినీడి 
శేషుకుమారి సమక్షుంలో.. బుధవారుం పిఠాపురుం టౌన్ పటటీణ న్యకులు 
పుణ్య ముంతుల సూర్యన్రాయణమ్రితా ఆధ్ర్యుంలో.. పిఠాపురుం టౌన్ 
తెలుగుదేశుం పార్టీ మాజీ మనిసిపల్ చైర్మన్ కర్ుం చిన్్నరావు, వైయస్సిర్ 
సి.పి పార్టీ మాజీ కౌనిసిలర్ వేణుుం న్రాయణ రావు, పి రాయవరుం 
మాదేపలిలా పద్మరాజు లకు ఎన్.ఆర్.ఐ జనసేన పార్టీ కుండువా కపి్ప పార్టీలో 
కి ఆహా్నిుంచడుం జరిగిుంది.

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

ప్రమాదవశాతు్త గాయపడిన జనసైనికుడిని పరామరి్శంచిన 
పేడాడ రామ్్మహన్

శతఘ్్న నూ్యస్: ఆమదాలవలస నియోజకవర్ుం, బూరజి ముండలుం, చిన్నలుంకుం కి చెుందిన 
జనసైనికుడు స్యి ఇటీవల ప్రమాదవశాతుతా కరెుంట్ ష్క్ తగిలి గాయపడటుం జరిగిుంది.. 
ఈ విషయుం తెలుసుకున్న ఆమదాలవలస నియోజకవర్ ఇుంచార్జి పేడ్డ రామ్్మహన్ రావు 
హాసి్పటల్ కి వెళ్లా పరామరి్శుంచడుం జరిగిుంది. ఈ కార్యక్రముం లో రాుంబాబు, అప్పలరాజు, 
మన్మధ, వెుంకీ, స్యి తదితరులు పాలు్న్్నరు.

వీరమహిళ్ ప్ంతీయ కోఆరిడినేటరలా సమీక్షా 
సమావేశంలో పాల్గొన్న పండాయాల శ్రీలత

శతఘ్్న నూ్యస్: ముంగళగిరి జనసేన రాష్ట కారా్యలయుంలో బుధవారుం మధ్్యహ్నుం 
రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైర్మన్ న్దుండలా మనోహర్, రాజకీయ కార్యదరి్శ 
హరి ప్రస్ద్ సమక్షుంలో నిర్హిుంచిన వీరమహిళ ప్ుంతీయ కోఆరిడానేటరలా సమీక్ష 
సమావేశుంలో రాయలస్మ మహిళ్ విభాగుం ప్ుంతీయ కమిటీ సభు్యరాలు 
పెుండ్్యల శ్రీలత పాల్ని అనుంతపురుం జిల్లాలో మహిళ్ స్ధికారత ఆరిథైకాభివృదిధికి 
చపటిటీన వ్యవస్య కార్యక్రముం గురిుంచి న్దుండలా మనోహర్ కి వివరిుంచడుం 
జరిగినది.

మెగా బ్రదర్ తో పితాని 
మరాయాదపూర్వక భేటీ

శతఘ్్న నూ్యస్:  రాష్ట జనసేన పార్టీ 
రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సభు్యలు, 
మమి్మడివరుం నియోజకవర్ ఇన్చిర్జి 
పితాని బాలకృష్ బుధవారుం జనసేన 
పీఏస్ సభు్యలు, మెగా బ్రదర్ న్గేుంద్ర 
బాబు ను రాజముండ్రి సల్ టౌన్ హోటల్ 
నుందు మరా్యదపూర్కుంగా కలవడుం 
జరిగిుంది.

పంచిన బస్ చార్జీలను తగగొంచకపోతే 
నిరసనలు తీవ్రతరం చేస్తం: పత్్త చంద్రశేఖర్

శతఘ్్న నూ్యస్: శ్రీ సత్య స్యి జిల్లా, పుటటీపరితా: ఆుంధ్రప్రదేశ్ రాష్టుంలో ప్రభుత్ుం 
పెుంచిన ఆర్టీస్ ఛార్జిలను రాష్ట ప్రభుత్ుం వెుంటనే తగి్ుంచాలని, ప్రజలపై బారాని్న 
తగి్ుంచాలని జనసేన పార్టీ ఆధ్ర్యుంలో జిల్లా ప్రధ్న కార్యదరి్శ పతితా చుంద్రశేఖర్ 
పుటటీపరితా బస్టీుండ్ ఆవరణలో నిరసన వ్యకతాుం చసూతా.. ప్రభుత్ నిర్యానికి 
వ్యతిర్కుంగా నిరసన తెలిపి.. ఆర్టీస్ అధికారులకు వినతిపత్రుం అుందిుంచడుం 
జరిగిుంది. బస్ చార్జిలను తగి్ుంచకపోతే జనసేన పార్టీ తరపున నిరసనలు తీవ్రతరుం 
చస్తామని ప్రభుతా్ని్న హెచచిరిుంచడుం జరిగిుంది. ఈ కార్యక్రముంలో జిల్లా ప్రధ్న 
కార్యదరి్శ అబుదాల్, జిల్లా కార్యదరి్శ శ్రీనివాస్, కతతాచెరువు ముండల కనీ్నర్ 
శ్వప్రస్ద్, మ్కా విజయ్ కాుంత్, గోవరధిన్, సలలాప్ప, మారుతి, కుర్మన్యకులు, 
మరియు జన సైనికులు పాల్న్్నరు.

పంచిన ఆర్టీసీ ఛార్జీలపై హందూపురం జనసేన ఆధ్వరయూంలో నిరసన
శతఘ్్న నూ్యస్: హిుందూపురుం జనసేన పార్టీ ఇుంచార్జి ఆకుల ఉమేష్ ఆధ్ర్యుంలో పెుంచిన ఆర్టీస్ 
ఛార్జిలను రాష్ట ప్రభుత్ుం వెుంటనే తగి్ుంచాలని పటటీణుంలోని అుంబేదకుర్ సరికుల్ నుుండి ఆర్టీస్ 
బస్టీుండ్ వరకు రా్యలీ నిర్హిుంచి.. బస్టీుండ్ ఆవరణలో ప్రభుత్ నిర్యానికి వ్యతిర్కుంగా నిరసన 
తెలిపి.. ఆర్టీస్ అధికారులకు వినతిపత్రుం అుందిుంచడుం జరిగిుంది. బస్ చార్జిలను తగి్ుంచకపోతే 
జనసేన పార్టీ తరపున నిరసనలు తీవ్రతరుం చస్తామని ప్రభుతా్ని్న హెచచిరిుంచడుం జరిగిుంది. ఈ 
కార్యక్రముంలో జిల్లా అధికార ప్రతినిధి నిమ్మకాయల రామ, స్నియర్ న్యకులు మలెలాపూల 
మధు, జిల్లా సుంయుకతా కార్యదరి్శ కలలాకుుంట శేఖర్, హిుందూపురుం, చిలమతూతారు ముండల 
అధ్యక్షులు చక్రవరితా, చిన్్న ప్రవీణ్, న్యకులు గాజుల న్గభూషణుం, న్గరాజు, బుంచరువు 
భాసకుర్, చలపతి, ఇుందిరానగర్ విజయ్, మనోహర్, పవన్ కుమార్, ప్రభు, నవీన్, లిుంగరాజు, 
పరిగి మధు, హనుముంతు, వెుంకటేష్, ప్రశాుంత్, న్గేుంద్ర, మహేష్, హర్ష్, మారుతి, సుంతోష్, 
శేఖర్ కన్్న, నటరాజ, మౌలిన్థ్, మనీర్, రవితేజ మరియు జనసైనికులు అధిక సుంఖ్యలో 
పాల్న్్నరు.

నాగంద్ర బాబును మర్యూదపూర్వకంగా 
కలిసిన అను శ్రీ సతయూనార్యణ

శతఘ్్న నూ్యస్:  రాజముండ్రి సిటీ జనసేన పార్టీ 
ఇుంచార్జి అను శ్రీ సత్యన్రాయణ బుధవారుం 
జనసేన పీఏస్ సభు్యలు కణిదల న్గేుంద్ర బాబును 
మరా్యదపూర్కుంగా కలవడుం జరిగిుంది. ఈ 
కార్యక్రముంలో అను శ్రీ సత్యన్రాయణ తో పాటూ.. 
జిల్లా కమిటీ సభు్యలు, నగర కమిటీ సభు్యలు, జనసేన 
న్యకులు పాల్న్్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కౌలు రైతు కుటంబాని్న 
పరామరి్శంచిన జనసేన నయకులు

శతఘ్్న నూ్యస్: నిడదవోలు నియోజకవర్ుం, తాడిమలలా గముంలో జనసేన పార్టీ కౌలు 
రైతు భరోస్ యాత్రలో భాగుంగా చనిపోయిన కౌలు రైతు కుటుంబాని్న పరామరి్శుంచడుం 
జరిగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా కౌలు రైతు కుటుంబానికి జనసేన పార్టీ ఎపు్పడు అుండగా 
నిలబడుతుుందని భరోస్ ఇవ్డుం జరిగిుంది. ఈ కార్యక్రముంలో జిల్లా కార్యవర్ సభు్యలు 
ఉలుసు సౌజన్య, తుల్ చినబాబు, పాల వీరాస్్మి, కాకరలా న్ని, నిడదవోలు ముండల 
అధ్యక్షులు పోలీరెడిడా వెుంకటరత్నుం, మ్రితా, దురా్రావు తదితరులు పాల్న్్నరు.

బాదుడే బాదుడు.. 
జగనన్న బాదుడుకు జనసేన పార్టీ నిరసనలు..!!

శతఘ్్న నూ్యస్: *రా్యలీగా స్గి అధికారులకు వినతి పత్రుం అుందజేసిన పిఠాపురుం 
జనసేన పార్టీ ఇుంచారిజి మాకినీడి శేషుకుమారి..!!

తూరు్ప గోదావరి జిల్లా, పిఠాపురుం టౌన్ లో… కడితే కటాటీలిరా సిక్సి కటాటీలి 
ఇది చిరుంజీవి గారి పాట.. బాదితే బాదాలిరా ప్రజలి్న బాదాలి అనేది జగన్ 
కానెసిప్టీ. చిరుంజీవి గారి సిక్సి అటుంచితే.. జగనన్న బాదుడి వైపు ఒకలుకకుసేతా 
పెుంచిన విదు్యత్ చార్జిలు.. ఆర్టీస్ బసుసి చార్జిలను తగి్ుంచాలని జనసేన పార్టీ 
రాష్ట వా్యపతాుంగా నిరసన కార్యక్రముం చబటాటీరు అుందులో భాగుంగా.. పిఠాపురుం 
నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇన్ చార్జి మాకినీడి శేషుకుమారి
ఆధ్ర్యుంలో బుధవారుం పిఠాపురుం స్థైనిక జనసేన పార్టీ కారా్యలయుం దగ్ర 
నుుండి ఉపా్పడ బస్టీుండ్ చర్చి సుంటరలాలో నిరసనలు తెయజేసూతా.. అగ్రహారుం 
కరెుంట ఆపీసుకి రా్యలిగా చరుకుని సబ్ సేటీషన్ లో సుంబదిత అధికారులకు 
పెుంచిన చార్జిలు తగి్ుంచాలనే డిమాుండలాతో కూడిన మ్రాుండుంను అుందజేయడుం 
జరిగిుంది. అనుంతరుం మాకినీడి శేషుకుమారి మీడియాతో మాటాలాడుతూ.. ఒకకు 
చాన్సి అడిగి.. పాదయాత్రలో ఇచిచిన హామీలను నమి్మ ప్రజలు ఓటలావేసి151 
స్టలిసేతా.. ఆ ఒకకు చాన్సి కు ధరలు పెుంచసి.. స్మాన్య ప్రజలపై బాదుడే 
బాదుడిగా ఉపయోగిుంచుకుుంటన్్నరని మ్డు సుంవతసిరాల పరిపాలనలో.. 
మొన్న కరెుంట చార్జిలు, నిన్న ఆర్టీసి బస్ చార్జిలు రానున్న కాలుంలో పెుంచవి 
దేవుడుక ఎరుక.. అదనుంగా 300 యూనిటలా దాటితే అమ్మబడి ఉుండదని, 
అమ్మవడి రెుండుస్రులా అమలు చసి.. మ్డోస్రి ముంగళుం పలిక పనిలో 
పడ్డారన్్నరు. సుభిక్షత పాలనిస్తానని భకాసురుడిల్ ఫ్రజలి్న భయపెడుతున్్నరు. 
ఇటీవల కాలుంలో పుంట నషటీుం వాటిలిలా రైతులు ఆత్మహత్య చసుకుుంటే.. కనీసుం 
పరామర్శకూడ్ నోచుకోని పాలన జగన్ పాలన. స్మాన్య ప్రజలపై ఇుంత 
దారుణుంగా ధరలు బాదుడుకు విసుగు చెుందిన రాష్ట ప్రజలు జనసేన అధ్యక్షుడు 
పవన్ కళ్్యణ్ గారి న్యకత్ుం కోరుకుుంటన్్నరని, అుందులో భాగుంగానే 
న్యకులు, జనసైనికులు, వీర మహిళలు తమ న్యకుడిని మఖ్యముంత్రి చసే 
విధుంగా కషటీపడుతున్్నరని, రాబోయే ప్రభుత్ుం జనసేన పార్టీ అని, ప్రజలుందరూ 
కష్టీలకి అుండగా జనసేన ఉుంటుందని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రముంలో జిల్లా 
కార్యదరి్శలు మొగిలి అపా్పరావు, చీకటలా శా్యమ్ కుమార్, ముండల అధ్యక్షులు 
అమరాది వలిలా రామకృష్, పటాటీ శ్వ, మరియు పుణ్య ముంతుల బాబురావు, 
గోపు సుర్ష్, వుంకా కుండబాబు, ఎుంపీటీస్ అభ్యరుథైలు రాస్ుంశెటిటీ కన్యక రావు, 
కతినీడి గౌర్ న్గలక్ష్మి, జనసేన న్యకులు, యుండ్రపు శ్రీనివాస్, మేళుం బాబి, 
గున్్నబతుతాల రాుంబాబు, సి.హెచ్ శ్ర్ష, మానేపలిలా పద్మరాజు, కటటీ బుంగార్రాజు, 
తోట ప్రస్ద్, తోట సతీష్, నకకు శ్రీను, మ్టూరి మహేష్, దాసుం కుండబాబు, 
దేశ్రెడిడా సతీష్, న్గేశ్రరావు, సికోకులు రాజశేఖర్, మెరుగు ఇజ్రాయిల్, మైనపలిలా 
రాజు, సుర్ుంద్ర, కనముంచిలి దురా్ప్రస్ద్, గరగ మ్రితా, వెుంకటేష్, కుంద 
సమరాజు, పసుపులేటి దురా్ప్రస్ద్, మేడిశెటిటీ కామేష్, బెజవాడ దొర, గల్లా 
అుంజి, జనసైనికులు, న్యకులు తదితరులు పాల్న్్నరు.

గెడగాం గ్రామంలో వజ్రగడ జానీ పరయాటన
శతఘ్్న నూ్యస్: పార్తీపురుం జిల్లా, పాలకుండ నియోజకవర్ుం, వీరగటటీుం ముండలుం, 
గెడగాుం గముంలో బుధవారుం జనసేన న్యకులు వజ్రగడ జానీ పర్యటిుంచి విదా్యరుథైలకు 
ఎగాజిమ్సి ఏ విధుంగా ప్రిపేర్ అవు్తున్్నరు అని అడుగగా.. విదా్యరుథైలు చదువుకుుందాుం 
అుంటే అసలు కరెుంట్ ఎకకుడిది అని చెప్పడుం జరిగిుంది. అల్నే గమ ప్రజలతో రచచిబుండ 
కారా్యక్రముం నిర్హిుంచడుం జరిగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా జానీ మాటాలాడుతూ.. ఆుంధ్రప్రదేశ్ 
లో కౌలు రైతులు 2000 ముంది చనిపోతే ప్రభుత్ుం కనీసుం పటిటీుంచుకోకపోతే.. రెుండు 
చోటాలా ఓడిపోయిన న్యకుడు శ్రీ కణిదల పవన్ కళ్్యణ్ ఒకోకు కౌలు రైతుకు లక్ష 
రూపాయిలు చొపు్పన పార్టీకి 5కోటలా ఇవ్డుం జరిగిుంది. ఇల్ుంటి న్యకునికి అధికారుం 
ఇవ్ుండి ఇుంకా ఎుంతో గొప్పగా.. ఎనో్న ముంచి పనులకు శ్రీకారుం చుడతారు అని జనసేన 
జానీ చెప్పడుం జరిగిుంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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కారయాకర్తలను పలకరించడానికి జనసేనలో 
ముందుండే వయాకి్త శ్రీపత్ రాము

శతఘ్్న నూ్యస్: నెలూలారు జిల్లా కలువాయిలోని ముండల్ధ్యక్షుడు పిరుంకుండ మనోహర్ 
తమ్మడికి యాకిసిడుంట్ లో కాలు విరిగిుంది. ఈ యాకిసిడుంట్ రాత్రి 10 గుంటల 
సమయుంలో జరిగిుంది. అపు్పడు అతని్న వెుంటనే నెలూలారు హాసి్పటల్ కి తీసుకెళలాడుం 
జరిగిుంది. ఆ సమయుంలో ఈ విషయాని్న మనోహర్ జిల్లాలో కుంతముంది మఖ్య 
న్యకులకి తెలియజేసిన్ వాళ్ళు స్పుందిుంచ లేదు. కాని జిల్లాలో కార్యకరతాలకి ఏమి 
జరిగిన్ వెుంటనే వారిని పలకరిుంచడ్నికి జనసేనలో ఉన్న ఒక ఒక వ్యకితా శ్రీపతి రామ. 
ఈ విషయుం తెలిసిన వెుంటనే శ్రీపతి రామ స్పుందిుంచి.. మనోహర్ కుటుంబ సభు్యలను 
పరామరి్శుంచి వారికి అని్న విధ్ల్ భరోస్ ఇచాచిరు. శ్రీపతి రామ పరామరి్శుంచిన 
తరవాత మనోహర్ కుటుంబ సభు్యలు సుంతోషుం వ్యకతాుం చశారు. శ్రీపతి రామ, పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు అుండగా ఉన్నుందున ముందుకు నడుసుతాన్్నుం అని తెలియజేస్రు.

వికుకురి్త అంజనేయులు కుటంబానికి అండగా 
ఉంటం: బోనబోయిన, గాదె

శతఘ్్న నూ్యస్:  ప్రభుత్ 
అధికారుల నిరలాక్షా్యనికి బలైన 
వికుకురితా ఆుంజనేయులు 
కుటుంబాని్న జనసేన పార్టీ 
రాష్ట ప్రధ్న కార్యదరి్శ 
బోనబోయిన శ్రీనివాస్ 
యాదవ్, జిల్లా అధ్యక్షులు గాద 
వెుంకటేశ్రరావు, ఉపాధ్్యక్షులు 
అడపా మాణికా్యలరావు 
పరామరి్శుంచి.. ఆుంజనేయుల 
చిత్రాపటానికి పూల మాలవేసి 

నివాళ్లు అరి్పుంచారు.
ఈ సుందర్ుంగా బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్ మాటాలాడుతూ.. ఇది మమా్మటికీ 
ప్రభుత్ హతే్యనని.. కలెకటీర్.. రెవినూ్య శాఖ అధికారుల నిరలాక్షష్ుంతోనే తన ప్ణాలు 
పోగొటటీకున్్నడని.. బోనబోయిన అన్్నరు. అధికారులను తక్షణమే విధులనుుండి 
తొలగిుంచాలని డిమాుండ్ చశారు. బాధిత కుటుంబానికి అుండగా ఉుంటామని హామీ 
ఇచాచిరూ.
గాద వెుంకటేశ్రరావు మాటాలాడుతూ.. ప్రజలకు న్్యయుం చెయా్యలిసిన అధికారులు…. 
అధికార పార్టీ న్యకులకు వతాతాసు పలుకుతూ… చివరకు ప్ణాలు తీసే స్థైయికి 
దిగజరిపోయారని జిల్లా అధ్యక్షుడు గాద వెుంకటేశ్రరావు అన్్నరు.. ఇది ఆత్మహత్య కాదని 
పూరితాగా ప్రభుత్ అధికారులు చసిన హతే్యనని.. వికుకురితా ఆుంజనేయులు కుటుంబానికి 
త్రగా ఆరిథైక సహాయుం చయాలని ప్రభుతా్నీ్న డిమాుండ్ చశారు.. భవిష్యత్ లో ఆ 
కుటుంబానికి అని్నవిధ్లుగా అుండగా జనసేన పార్టీ ఉుంటుందని హామీ యిచాచిరు.
ఈ కార్యక్రముంలో జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు అడపా మాణికా్యలరావు, యర్ుంశెటిటీ వేణు, 
యర్ుంశెటిటీ సూర్యన్రాయణ,శ్ఖా బాలు, యుగుందర్, గుంగరాజు, న్యకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్న్్నరు.

చంద్రగూడం లబ్ధిదారులకు ఇళలా స్థల్లను 
పంపిణీ చేయాలని జనసేన డిమాండ్

శతఘ్్న నూ్యస్: మైలవరుం: మైలవరుం స్థైనిక జనసేన పార్టీ కారా్యలయుం నుందు జనసేన 
పార్టీ మైలవరుం ముండల అధ్యక్షులు శీలుం బ్రహ్మయ్య విలేకరుల సమావేశుం ఏరా్పట 
చయడుం జరిగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా శీలుం బ్రహ్మయ్య మాటాలాడుతూ.. చుంద్రగూడుం 
గముంలో పేదలకు ఇళలా సథైల్లు పుంపిణీ విషయుంలో గతుంలో ఇచిచిన కుండగటటీ ప్ుంత 
ఇళలా సథైల్లు నివాసయోగ్యుం కానివి అని జనసేన అభ్యుంతరుం తెలపడుంతో.. ఆ తరా్త 
స్థైనిక శాసనసభు్యలు మరియు జిల్లా జాయిుంట్ కలెకటీర్ వారు కూడ్ పరిశీలిుంచి ఇవి 
నివాసయోగ్యుంగా లేవని మరొకచోట గమానికి సమీపుంలో సథైల్లు ఇస్తామని చెపి్ప 
పేపరోలా ప్రకటనలు కూడ్ ఇవ్డుం జరిగిుంది. రాష్టుం అుంతటా కూడ్ ఇుండలా సథైల్లు 
పుంపిణీ కార్యక్రముం పూరితా అయినప్పటికీ.. చుంద్రగూడుం గమ పుంచాయతీలో నేటికి 
కూడ్ సథైల్ల పుంపిణీ కార్యక్రముం జరగలేదని, 100 ముందికి పైబడి లబిధిదారులకు 
ల్టర్ దా్రా మైలవరుంలోని పూరగుటటీ ప్ుంతుంలో సథైల్ని్న ఇచిచినటలాగా, పుసతాకుం 
కూడ్ పుంపిణీ చశారని, నేటికీ అకకుడ ఇళలా సథైల్లను ఇదే లబిధిదారులకు ఇసుతాన్్నరా లేదా 
ఆ సథైల్లను వేరొకరికి ఇచాచిరా అనేది అధికారులకు కూడ్ తెలియని పరిసిథైతి ఉుందని, 
గమ సచివాలయ అధికారులు అడగగా ఊరికి దగ్రలో కనుగోలు చసి అుందరికీ ఇకకుడే 
సథైల్ని్న పుంపిణీ చస్తారు అన్నటలాగా చెబుతున్్నరని, ఈ ప్రక్రియ కూడ్ ఎప్పటికి పూరితా 
అవుతుుందో తెలియని పరిసిథైతి అని.. జనసేన పార్టీ తరఫున మేమ వెుంటనే గముంలో 
సథైల్ని్న కనుగోలు చసి లబిధిదారులకు పుంపిణీ చయాలని డిమాుండ్ చసుతాన్్నమని 
తెలియజేశారు. పేదలు అయిన వారికి సుంతిుంటి కల కలగానే మిగిలి పోయే పరిసిథైతి 
చుంద్ర గూడుంలో ఉన్నదని వాపోయారు. ఈ కార్యక్రముంలో జనసేన న్యకులు రమేష్ 
బాబాయ్, మల్లారపు దురా్ప్రస్ద్, తదితరులు పాల్న్్నరు.

అన్నసమారాధన కారయాక్రమంలో పాల్గొన్న 
పడన జనసేన నయకులు

శతఘ్్న నూ్యస్: పెడన టౌన్, తోటమ్ల రామాలయుంనుందు శ్రీరామ నవమి 
ఉతసివాలలో భాగుంగా అన్నసమారాధన కార్యక్రముం జరిగిుంది. ఈ కార్యక్రముంలో పెడన 
జనసేన న్యకులు యడలాపలిలా రామ్ సుధీర్ మరియు తోటమ్ల జనసేన కార్యకరతాలు 
పాల్న్్నరు.
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