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ప్రతి మత్స్యకార సొసైటీకి ఒక కోల్డ్ స్టోరేజి ఏర్పాటు చేయాలి
* సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో నీటి కాలుష్రాం అరికట్టాలి

* జనసేన పార్టా పీఏసీ సభ్్లు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు

మత్స్య సరాంపదను భద్రపరచుకోవడానికి మత్స్యకారులకు ప్రతీ సొసైటీకి ఒక కోల్డ్ స్టారేజిని ఏర్పాటు చేయాలి్సన అవసరరాం ఉరాందని జనసేన పార్టా పీఏసీ సభ్్లు శ్రీ కొణిదెల 

నాగబాబు గారు సపాషటారాం చేశారు. ప్ణాలకు తెగరాంచి సరాంపాదరాంచుకురాంటున్న మత్స్య సరాంపదను కాపాడుకోవట్నికి మత్స్యకారులు చాలా ఇబ్రాందులకు గురి కావలి్స 

వస్్తరాందని, మత్స్య సరాంపదను దాచుకొవట్నికి సరైన వసతులు లేక ఒకటి, రరాండు రోజుల కనా్న ఎకుకువకాలరాం తమ వద్ద ఉరాంటే చేపలు దెబ్ తరాంట్యనే భయరాంతో 

తకుకువ రేటుకే దళారులకు అముముకోవాలి్స వస్్తరాందనా్నరు. కోల్డ్ స్టారేజిలు ఏర్పాటు చేసినటలోయితే కొని్న రోజుల పాటు నిల్వ ఉరాంచుకొని ఆశరాంచిన ధర వచిచినప్పాడు 

అముముకోవచచినే ధైర్్ని్న మత్స్యకారుల్లో నిరాంపవచచిని పేర్కునా్నరు. మత్స్యకారుల కనీస అవసర్లను ఇప్పాడున్న వై.సీ.పీ. ప్రభ్త్వరాం విసమురిసే్త జనసేన పార్టా అధికారరాంల్కి 

ర్గానే మత్స్యకారుల కోసరాం ప్రతీ సొసైటీకి ఒక కోల్డ్ స్టారేజ్ ఏర్పాటు చేసేరాందుకు ప్రయత్నరాం చేస్్తమని భరోస్ ఇచాచిరు. సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో ఉన్న పలు కర్ముగార్ల్లోని 

కలుషిత నీరు సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లోకి మళ్ళరాంచడరాం దా్వర్ తీర ప్రాంతరాంల్ని జీవర్శులు దెబ్ తరాంటునా్నయని, దాని వలన తీర ప్రాంతాల్లో మత్స్య సరాంపద కరవై 

కిల్మీటరలో మేర ల్తుకు మత్స్యకారులు పోవడరాం వలన ప్ణాల మీదకు వస్్తరాందని అనా్నరు. ఉభయ గోదావరి జిలాలోల్లో పర్టిస్్తన్న నాగబాబు గారిని ఉత్తర్రాంధ్ర 

మత్స్యకార సరాంఘాల నాయకులు మర్్దపూర్వకరాంగా కలిస్రు. ఈ సరాందర్రాంగా మత్స్యకార కుటురాంబాలు ఎదుర్కురాంటున్న ఇబ్రాందులను కూలరాంకషరాంగా చరిచిరాంచారు.

* జనసేనల్ భార్గా చేరికలు

జనసేన పార్టా విధానాలకు ఆకరిషితులై శుక్రవారరాం ఉత్తర్రాంధ్ర, ఉభయ గోదావరి జిలాలోల నురాంచి భార్ సరాంఖ్ల్ జనసేనల్ చేర్రు. ర్జమరాండ్రిల్ జరిగన ఒక కార్క్రమరాంల్ 

శ్రీ నాగబాబు గారు జనసేన పార్టా కరాండువ కప్పా వారిని పార్టాల్కి స్దరరాంగా ఆహ్్వనిరాంచారు. పార్టా సిదా్దరాంతాలకు అనుగుణరాంగా పని చెయా్లని వారికి సూచిరాంచారు.

* వివిధ వర్గాల ప్రతనిధుల భేటీ

శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు గారు పర్టిస్్తన్న సరాంగత తెలుస్కొని ఉభయ గోదావరి జిలాలోల్లోని వైదు్లు, లాయరులో, ఉపాధా్యులు, రిటైర్డ్ ఉద్్గులు, కులవృత్త సరాంఘాల 

నాయకులు, వా్పారస్్తలు, ఆయా స్మాజిక సరాంఘాల, స్వచచిరాంద సరాంస్థల నాయకులు వచిచి కలుస్్తనా్నరు. ఆరాంధ్ర ప్రదేశ్ ర్ష్టరాంల్ ప్రస్్తతరాం ఉన్న అనిశచిత పరిసి్తతుల్లో 

జనసేన పార్టాకి ర్జ్్ధికారరాం అపపాచెపపాడరాం తపపా వేరే మారగారాం లేదనే అభిప్యరాం వెలలోడిస్్తనా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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ర్ష్ట్రాన్ని మళ్ళీ సస్యశ్్యమలం చేసే సమగ్ర ప్రణాళిక జనసేన దగ్గర ఉంది
* మూడేళలోల్ మూడు వేల మరాంద రైతులు ఆతముహత్లు చేస్కునా్నరు
* రైతుల కోసరాం ఇచిచిన జీవోలు అమలు చేయడరాం లేదు
* పరిపాలనపై పటుటా లేని ముఖ్మరాంత్రి ఉరాండడరాం విచారకరరాం
* కులాలను చూసి రైతు భరోస్ స్యరాం ఇవ్వడరాం దుర్మురగారాం
* డ్రిప్ సబ్్సడీ, పరాంటల ర్యితీలు ఎతే్తస్రు
* ఉమముడి పశచిమగోదావరి జిలాలోల్ మొదటి విడతగా 41 మరాంద రైతు కుటురాంబాలకు రూ.లక్ష స్యరాం
* చిరాంతలపూడిల్ మీడియాతో జనసేన ర్జకీయ వ్వహ్ర్ల కమిటీ ఛైరమున్ శ్రీ నాదెరాండలో మనోహర్

ఆరాంధ్రప్రదేశ్ రైతారాంగాని్న ఆదుకొని .. మళ్లో ర్ష్ట్రాని్న సస్శా్మలరాం చేసే 
ఒక అదు్తమైన ప్రణాళక జనసేన పార్టా వద్ద ఉరాందని.. దానిని కచిచితరాంగా 
భవిష్తు్తల్ అమలు చేస్్తమని జనసేన పార్టా ర్జకీయ వ్వహ్ర్ల 
కమిటీ చైరమున్ శ్రీ నాదెరాండలో మనోహర్ గారు చెపాపారు. పరిపాలనపై పటుటా 
లేని ముఖ్మరాంత్రి చిన్న స్్థయి ఆల్చనలతో కాలరాం గడుప్తునా్నరని, 
రైతులకు అరాండగా ఉరాంట్మని ఎనో్న మాటలు చెప్పా ముఖ్మరాంత్రి అయి 
తర్్వత వాటని్నటిని మరిచిపోయారని తెలిపారు. కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర 
కోసరాం శనివారరాం ఉమముడి పశచిమగోదావరి జిలాలోల్ని చిరాంతలప్డి పర్టన 
కోసరాం వస్్తన్న జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళా్ణ్ గారి పర్టన ఏర్పాటలోను 
పరిశీలిరాంచిన అనరాంతరరాం శ్రీ నాదెరాండలో మనోహర్ గారు మీడియాతో 
మాట్లోడారు. ఆయన మాట్లోడుతూ “రైతులకు అవసరమైన కనీస మద్దతు 
ధర, సబ్్సడీ, గడడ్రాంగులు, వసతులు వరాంటి అరాంశాలపైన దృషిటా పెటటావలసిన 
ముఖ్మరాంత్రి కేవలరాం పవన్ కళా్ణ్ గారి పర్టన అడుడ్కోవడరాం 
మీద మాత్రమే దృషిటా పెడుతునా్నరు. ఇలారాంటి చిన్నచిన్న ఆల్చనలు 
మానుకోవాలి. శనివారరాం ఉమముడి పశచిమ గోదావరి జిలాలోల్ శ్రీ పవన్ 
కళా్ణ్ గారు రైతు భరోస్ యాత్రల్ భాగరాంగా 41 మరాందకి సహ్యరాం 
అరాందరాంచనునా్నరు. పెదవేగ మరాండలరాం జ్నరాంపేటల్ రైతు కుటురాంబానికి 
లక్ష రూపాయల చెకుకు అరాందరాంచడరాం తో మొదలయ్్ యాత్ర ధర్ముజీగూడరాం మీదుగా చిరాంతలపూడి వరకు స్గుతురాంద. సమాచార హకుకు చటటారాం దా్వర్ సేకరిరాంచిన సమాచారరాం ప్రకారరాం 
గత మూడేళలోల్ ఉభయగోదావరి జిలాలోల్లో 87 మరాంద కౌలు రైతులు ఆతముహత్లకు పాలపాడాడ్రు. వాళలోకి ప్రభ్త్వ స్యరాం కాదు కదా.. కనీసరాం అధికారులు ప్రజ్ ప్రతనిధుల పర్మర్శ 
కూడా లేదు. కొరాంతమరాందకి మాత్రరాం వైయస్్సర్ బీమా పథకరాం కిరాంద అడపాదడపా స్యరాం అరాందరాంచి వదలేస్్తనా్నరు. బలవనమురణానికి పాలపాడిన రైతులకు పూరి్త స్యరాం అరాందాలి. 
గత మూడేళలోల్ ర్ష్టరాంల్ 3 వేల మరాంద కౌలు రైతులు ఆతముహత్ చేస్కున్నటులో లెకకులునా్నయి. 2019 ల్ 1019 మరాంద, 2020ల్ 899 మరాంద ఆతముహత్లు చేస్కున్నటులో వివర్లు 
నమోదయా్యి. 2021 కి సరాంబరాంధిరాంచి వివర్లు ఇచేచిరాందుకు అధికారులు వెనుకడుగు వేస్్తనా్నరు. ఇటీవల గురాంటూరు, కృష్టణా జిలాలోల్ ఐదు ఆతముహత్లు నమోదు కాలేదని మా 
దృషిటాకి వచిచిరాంద. రైతుల ఆతముహత్లు కూడా నమోదు చేయలేని దుసి్థతల్ ప్రభ్త్వరాం ఉరాంద. అనరాంతప్రరాం జిలాలోల్ గత మూడేళలోల్ 170 మరాంద రైతులు ఆతముహత్కు పాలపాడితే రైతు 
భరోస్ యాత్ర మొదటి విడతల్ 30 మరాందకి పార్టా తరఫున సహ్యరాం అరాందరాంచారాం. శ్రీ పవన్ కళా్ణ్ గారు తన సొరాంత డబు్ రూ. ఐదు కోటలోను విర్ళరాంగా ఇచాచిరు. రైతు భరోస్ 
కలిపారాంచేరాందుకు యాత్ర ద్హదపడుతురాంద. రైతులను మా కుటురాంబ సభ్్లుగా భావిస్్తనా్నరాం. వారికి వచేచి కషటారాం మా కషటారాంగా భావిరాంచి శ్రీ పవన్ కళా్ణ్ గారు వారిని ఆదుకోవాలని 
ఆతముహత్ చేస్కున్న రైతు కుటురాంబాలకు భరోస్ ఇవా్వలని చేస్్తన్న యాత్ర ఇద. పవన్ కళా్ణ్ గారు పర్మరి్శరాంచే రైతు కుటురాంబాలకు మాత్రమే డబు్లు ఇవ్వడరాం కాకురాండా ప్రత 
ఒకకురికి సహ్యరాం అరాందాలి.
* జీవో 43, 102 ఏమయా్యి?
కౌలు రైతులను ఆదుకోవాలనే లక్ష్యరాంతో ప్రభ్త్వరాం తీస్కువచిచిన జీవో 43, జీవో 102 అమలు ఏమయిరాంద్ ప్రభ్త్వరాం వివరణ చెపాపాలి. ఈ జీవో నిబరాంధనల ప్రకారరాం ఖచిచితరాంగా 
ఆతముహత్ చేస్కున్న కౌలు రైతులకు ఏడు లక్షల రూపాయల పరిహ్రరాం అరాందాలి. అధికారులు ఆతముహత్ చేస్కున్న రైతు కుటురాంబాని్న పర్మరి్శరాంచి భరోస్ ఇవా్వలి. అవేరాం జరగడరాం 
లేదు. రైతుల పక్షపాత అని చెప్పా కేవలరాం చేతులు దులుప్కునే విధరాంగా లక్ష స్యరాం చేసి మభ్ పెడుతునా్నరు. కనీసరాం రైతుల మరణాలను అధికారికరాంగా లెకికురాంచే ఏర్పాటు చేయడరాం 
లేదు. రైతు ప్రభ్త్వరాం మాద అని చెప్పాకున్న ముఖ్మరాంత్రి... ఎని్నకల సమయరాంల్ ముదు్దలు పెటిటా ఎనో్న వర్లు ఇచిచిన ముఖ్మరాంత్రి వారికి అవసరమైన సమయరాంల్ మోసరాం 
చేస్్తనా్నరు. ర్ష్టరాంల్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ సబ్్సడీ ఎతే్తశారు. బోరులో వేసి నషటాపోతున్న రైతులను కనీసరాం ఆదుకునే ఆల్చన లేదు. రైతు భరోస్ కేరాంద్రాల పేరుతో 6 వేల కోటలో రూపాయలను 
కొలలోగొట్టారు. ఆ డబు్లు రైతులకు తగన విధరాంగా ఇచిచి ఉరాంటే ఎరాంతో మేలు జరిగేద.
* రైతు స్యరాంల్ కులాలతో సరాంబరాంధరాం ఏరాంటి?
అన్నరాం పెటేటా రైతన్నకు కులాలతో ఏరాంటి సరాంబరాంధరాం.? అకకుడ కూడా కులాలను రచచిగొటిటా ఆనరాందరాం పరాందాలని ఈ ప్రభ్త్వరాం భావిస్్తరాంద. కులాలతో సరాంబరాంధరాం లేకురాండా కేవలరాం 
భూమిని నముముకొని అన్నదాత స్గు చేస్్తడు. పదమరాందకి అన్నరాం పెడతాడు. రైతు భరోస్ స్యరాం విషయరాంల్ కూడా కులాలను చూసి ప్రభ్త్వరాం స్యరాం చేయడరాం సిగుగాచేటు. ఇలారాంటి 
పనికిర్ని ఆల్చనలను ప్రభ్త్వరాం విరమిరాంచుకోవాలి. కులాని్న చూడకురాండా ప్రభ్త్వరాం స్యరాం అరాందరాంచాలి. రైతుల పలాలను అడిగ స్యరాం చేసే పద్ధత కాదు. కౌలు రైతులకు 
కారాంగ్రెస్ ప్రభ్త్వ హయారాంల్ ఒక చటటారాం తీస్కొచాచిరు. దాని ప్రకారరాం కౌలు రైతులకు కారుడ్లు అరాందాయి. వారికి మేలు జరిగరాంద. ప్రభ్త్వరాం నురాంచి నేరుగా పరాంట కొనుగోలు చేస్కునే 
సౌలభ్రాం ఏరపాడిరాంద. ఈ ప్రభ్త్వరాం వచాచిక కౌలు రైతుల గురి్తరాంప్ విషయరాంల్ కొత్త నిబరాంధనలు తీస్కువచాచిరు. భూమి యజమాని నురాంచి 11 నెలల రరాంటల్ అగ్రిమరాంట్ చేస్కోవాలని 
కచిచితమైన నిబరాంధన తీస్కువచాచిరు. యజమాని రరాంటల్ అగ్రిమరాంట్ ఇవ్వడానికి ఎరాందుకు మురాందుకు వస్్తరు? దీనివలలో ఈ-క్రాప్ నమోదు లేదు.. పరాంటనషటారాం కూడా ర్వడరాం లేదు. 
కనీసరాం కౌలు రైతులను గురి్తరాంచకురాండా వారిపై ప్రేమను నటిస్్తరాంద ఈ ప్రభ్త్వరాం. కౌలు రైతులకు గురి్తరాంప్ లేకపోవడరాం వలలో పరాంట నషటారాం వచిచినప్పాడు వారికి అరాందాలి్సన స్యరాం కూడా 
అరాందడరాం లేదు. దీరాంతో స్గు కోసరాం తీస్కువచిచిన సొముము అప్పాలకుపపాగా మారి... వాటిని తీరచిలేక ఆతాముభిమానరాం చరాంప్కోలేక రైతులు బలవనమురణాలకు పాలపాడుతునా్నరు.
* మా దగగార ప్రణాళక ఉరాంద
పార్టా ఆవిర్్వరాం రోజు జరిగన ఇపపాటరాం సభల్నే శ్రీ పవన్ కళా్ణ్ గారు రైతులకు అరాండగా జనసేన పార్టా ఉరాంటురాందని చెపాపారు. కేవలరాం మాటల్లో చెపపాడరాం కాదు పార్టా వద్ద దీనికి ప్రతే్క 
ప్రణాళక ఉరాంద. కచిచితరాంగా అధికారరాంల్కి వసే్త భవిష్తు్తల్ అమలు చేస్్తరాం. ప్రత రైతును ఆదుకునేరాందుకు, వారి కషటారాం వృధా పోకురాండా చూసేరాందుకు జనసేన పార్టా నిబద్ధతతో పని 
చేస్్తరాంద. రైతుల కష్టటాలు తెలిసిన మనిషిగా శ్రీ పవన్ కళా్ణ్ గారు ప్రతే్కమైన మానవతా దృకపాథరాంతో చేపటిటాన రైతు భరోస్ యాత్ర విజయవరాంతరాం కావాలి. మళ్లో ఆరాంధ్ర ప్రదేశ్ రైతారాంగరాం 
కళ్ళల్ వెలుగులు చూడాలి. ముఖరాంల్ చెరగని చిరునవ్్వ కనిప్రాంచాలి. ఆరాంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్రాని్న మళ్లో సస్శా్మలరాం చేసేరాందుకు జనసేన పార్టా నిబద్దతతో పనిచేస్్తరాంద”నా్నరు. మీడియా 
సమావేశరాంల్ పార్టా పశచిమ గోదావరి జిలాలో అధ్క్షులు శ్రీ కొటికలపూడి గోవిరాందర్వ్, పార్టా కార్క్రమాల నిర్వహణ కమిటీ కనీ్వనర్ శ్రీ కళా్ణరాం శవ శ్రీనివాస్, ర్ష్ట కార్దరి్శ శ్రీమత 
ఘరాంటస్ల వెరాంకటలక్ష్మి, పార్టా నాయకులు శ్రీ మేకా ఈశ్వరయ్, శ్రీ రడిడ్ అపపాలనాయుడు, శ్రీ విడివాడ ర్మచరాంద్రర్వ్, శ్రీ కర్టరాం స్యి, శ్రీ చిర్రి బాలర్జు, శ్రీమత కాట్నరాం విశాలి, 
శ్రీ ఇళలో శ్రీనివాస్ తదతరులు పాల్గానా్నరు.
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శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ పర్యటనకు ఆటంకాలు కలిగంచే ప్రయతనిం
• ధర్ముజీగూడరాం వద్ద రోడుడ్ను తవే్వస్్తన్న వైనరాం
• అడుడ్కున్న జనసేన పార్టా పీఏసీ ఛైరమున్ శ్రీ నాదెరాండలో మనోహర్
శతఘ్్న న్్స్: జనసేన పార్టా కౌలు రైతు భరోస్ యాత్రల్ 
భాగరాంగా - బలవనమురణాలకు పాలపాడిన కౌలు రైతుల 
కుటురాంబాలను పర్మరి్శరాంచి రూ.లక్ష చొప్పాన ఆరి్ధక స్యరాం 
అరాందరాంచేరాందుకు ఏప్రిల్ 23వ తేదీ పార్టా అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ 
కళా్ణ్ గారు ఉమముడి పశచిమ గోదావరి జిలాలో, చిరాంతలపూడి 
ర్నున్న నేపథ్రాంల్ యాత్రను అడుడ్కునేరాందుకు, ఆటరాంకాలు 
కలిగరాంచేరాందుకు అధికార పార్టా ప్రయతా్నలు మొదలు పెటిటారాంద. 
చిరాంతలపూడి నియోజకవరగారాం, ధర్ముజీగూడరాం వద్ద ఆర్ అరాండ్ బ్ 
రహదారిని అడడ్రాంగా తవి్వరాంచేస్్తనా్నరు. ఉన్నపళరాంగా జేసీబీతో 
రోడుడ్ని తవి్వస్్తరాండడాని్న చూసి జనరాం ఆశచిర్పోతునా్నరు. 
చిరాంతలపూడిల్ శ్రీ పవన్ కళా్ణ్ గారి పర్టన ఏర్పాటులో 
పరిశీలిరాంచేరాందుకు వెళ్్త మారగారాం మధ్ల్ రోడుడ్ తవ్్వతున్న 
దృశా్లు చూసిన పార్టా పీఏసీ ఛైరమున్ శ్రీ నాదెరాండలో మనోహర్ 
గారు తీవ్ర ఆగ్రహరాం వ్క్తరాం చేశారు. శ్రీ మనోహర్ గారు, పశచిమ 
గోదావరి జిలాలో అధ్క్షులు శ్రీ కొటికలపూడి గోవిరాందర్వ్లు జేసీబీని అడుడ్కునా్నరు. రహదారి పనుల ముస్గుల్ శ్రీ పవన్ కళా్ణ్ గారి యాత్రను అడుడ్కోవాలని చూసే్త 
తీవ్ర పరిణామాలు ఉరాంట్యని హెచచిరిరాంచారు.

పోలీసులు సకాలంలో సపాందిసేతే ఇంత ఘోరం జరిగేదా?

* ఆడప్లలోలకు రక్షణ కరువవ్తోరాంద
* విజయవాడల్ మానసిక పరిపక్వత లేని యువతపై అతా్చారరాం దుర్మురగారాం

శతఘ్్న న్్స్: విజయవాడ నడిబొడుడ్న ఉన్న ప్రభ్త్వ సర్వజన ఆస్పత్రిల్ మానసిక 
పరిపక్వత లేని యువతపై ముగుగారు దుర్మురుగాలు అతా్చారరాం చేసిన ఘటన తీవ్రరాంగా 
కలచివేసిరాందరాంటూ జనసేన పార్టా అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళా్ణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల 
చేశారు. ఈ అఘాయితా్నికి ఒడిగటిటారాంద ఆస్పత్రిల్ పని చేస్్తన్నవారే కావడరాం చూస్్తరాంటే 
అకకుడి నిఘా, సెకూ్రిటీ ఎరాంత ల్పభూయిషటారాంగా ఉనా్నయో అర్థరాం అవ్తోరాంద. తమ బ్డడ్ 
కనిప్రాంచడరాం లేదని కన్నవారు నున్న పోలీస్లను ఆశ్రయిరాంచి ఓ యువకుడిపై అనుమానరాం 
వ్క్తరాం చేసినా బాధ్త కలిగన అధికారుల నురాంచి కనీస సపారాందన లేకపోవడరాం దురదృషటాకరరాం. 
సత్వరమే సపారాందరాంచి ఉరాంటే మానసిక పరిపక్వత లేని యువతకి 30 గరాంటల నిర్రాంధరాం, 
ఆమపై ఘోర అఘాయిత్రాం జరిగేవా? నిరాందతులను శక్రాంచాలని గొరాంతెత్తన జనసేన 
నాయకులూ, ఇతర పార్టాల వారిపై కేస్లు నమోదు చేయడరాంల్ చూప్న చురుకుదనరాం ఒక 
ఆడబ్డడ్ ఆచూకీ తీయడరాంల్ చూప్రాంచాలి్సరాంద. మహిళల రక్షణ కోసరాం దశ చటటారాం చేసినా ఇపపాటికీ ఆ చటటారాం అమలుల్కి ర్లేదు. ఆ చటటారాం దా్వర్ నిరాందతులను శక్రాంచే 
పరిసి్థత లేదు కాబటిటా పోలీస్లే ఆడ బ్డడ్ల రక్షణ పటలో ప్రతే్క శ్రద్ధ చూపాలి. ఎరాంతో ఆరాంద్ళన, ఆవేదనతో పోలీస్లను ఆశ్రయిరాంచే తలిలోతరాండ్రులకు భరోస్ ఇచేచిలా 
సత్వర సపారాందన అవసరరాం. ర్ష్టరాంల్ మహిళలపై ఆఘాయితా్లు ఏటేట్ పెరుగుతున్న వాస్తవరాం విసమురిరాంచలేనిద. 2020తో పోలుచికొరాంటే 2021ల్ ఈ కేస్లు 25 
శాతరాం పెరిగాయని గత డీజీపీ స్వయరాంగా ప్రకటిరాంచారు. ఇకనైనా పాలక పక్షరాం- పోలీస్ వ్వస్థను తమ ర్జకీయ అవసర్లు, ప్రతపక్ష పార్టాలపై కక్ష స్ధిరాంప్ల కోసరాం 
కాకురాండా ప్రజలకు రక్షణ నిమిత్తరాం వినియోగరాంచాలి. విజయవాడ జీజీహెచ్ ల్ స్మూహిక అతా్చార ఘటనపై సమగ్ర విచారణ చేపట్టాలి. బాధితుర్లికి మరుగైన 
వైద్రాం అరాందరాంచటరాంతోపాటు ఆ కుటురాంబాని్న ప్రభ్త్వరాం అని్న విధాలా ఆదుకోవాలి. అలాగే దశ చటటారాం ఎపపాటి నురాంచి అమలవ్తురాంద్ కూడా ప్రభ్త్వరాం ప్రజలకు వివరణ 
ఇవా్వలని శ్రీ పవన్ కళా్ణ్ డిమారాండ్ చేశారు.

శ్రీ వడ్రాణం నాగేశ్వరర్వు 
ఆత్మకు శ్ంతి చేకూర్లి

శతఘ్్న న్్స్:  జనసేన పార్టా ర్ష్ట కార్దరి్శ శ్రీ వడ్రాణరాం మారకురాండేయ 
బాబు గారి తరాండ్రి శ్రీ వడ్రాణరాం నాగేశ్వరర్వ్ గారు కను్న మూశారని తెలిసి 
చిరాంతస్్తనా్ననని ఆ పార్టా అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళా్ణ్ ఒక ప్రకటనల్ తెలిపారు. 
విశ్రాంత ఉపాధా్యులైన శ్రీ నాగేశ్వర ర్వ్ గారు గురాంటూరు జిలాలోల్ ఖో 
ఖో క్రీడ అభివృద్ధకి ఎరాంతో కృషి చేశారు. వారి ఆతముకు శారాంత చేకూర్లని 
ప్రి్థస్్తనా్నను. శ్రీ మారకురాండేయ బాబు గారు.. ఇతర కుటురాంబ సభ్్లకు నా 
ప్రగాఢ స్నుభూత తెలియచేస్్తనా్ననని శ్రీ పవన్ కళా్ణ్ పేర్కునా్నరు.

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

అధికారులు వైసీపీకి వత్తేసుపలికి సామాన్్యలన్ ఇబ్ంది పెడుతునానిరు
• జనసేన నాయకులు, కార్కర్తల మీద అక్రమ కేస్లు పెడుతునా్నరు
• ముషిటా ఓటు కోసరాం ఈమని ఎరాంపీటీసీ కుటురాంబాని్న ఇబ్రాంద పెట్టారు
• నెలూలోరు కోరుటాల్ చోర్ కేస్ మాదరి కథలు అలిలో కేస్లు బనాయిరాంచారు
• నామినేషన్ నురాంచి ఎరాంపీపీ ఎని్నక వరకు వైసీపీ అప్రజ్స్్వమికరాంగా వ్వహరిరాంచిరాంద
• అధికారులు వైసీపీ నాయకులి్న సమరి్థరాంచే పనులు మానుకోవాలి
• స్మాను్లి్న ఇబ్రాందులు పెడితే జనసేన రోడడ్కుకుతురాంద
• ఈమని ఎరాంపీటీసీ, కుటురాంబ సభ్్లి్న పర్మరి్శరాంచిన జనసేన పీఏసీ ఛైరమున్ శ్రీ నాదెరాండలో మనోహర్

శతఘ్్న న్్స్: పాలకపక్ష నాయకులు తరాందరపడి తీస్కునే 
నిరణాయాలకు వతా్తస్ పలికి పోలీస్ శాఖ జనసేన నాయకులు, 
కార్కర్తలను ఇబ్రాందులు పెడుతోరాందని పార్టా పీఏసీ ఛైరమున్ శ్రీ నాదెరాండలో 
మనోహర్ గారు ఆగ్రహరాం వ్క్తరాం చేశారు. మా నాయకులు, కార్కర్తలకు 
కులపరమైన ముద్ర వేసి వేధిరాంప్లకు గురి చేస్్తనా్నరనా్నరు. పదవ్ల్లోకి 
వచేచి మురాందు ర్గదే్వష్టలకు అతీతరాంగా, ప్రత ఒకకురికీ నా్యరాం 
చేస్్తమని చెప్పా ర్జ్్రాంగరాం మీద ప్రమాణరాం చేస్్తరు.. పదవ్లు వచాచిక 
అవి ఎరాందుకు గురు్తకు ర్వని ప్రశ్నరాంచారు. యరాంత్రాంగరాం వైసీపీ 
నాయకులి్న సమరి్థరాంచే విధరాంగా పని చేసి స్మాను్లను ఇబ్రాందపెడితే 
రోడడ్కుకుతామని హెచచిరిరాంచారు. శుక్రవారరాం ప్రభ్త్వ వేధిరాంప్లతో 
కేస్లు ఎదుర్కురాంటున్న మరాంగళగరి నియోజకవరగారాం, ఈమని ఎరాంపీటీసీ 
సభ్్లు శ్రీమత స్యి చైతన్ భర్త శ్రీ పస్ప్లేటి శ్రీనివాసర్వ్ను 
ఆయన ఇరాంటికి వెళలో పర్మరి్శరాంచారు. దుగగార్ల మరాండల జనసేన 
అధ్క్షుడిగా ఉన్న శ్రీ పస్ప్లేటి శ్రీనివాసర్వ్పై బనాయిరాంచిన ఎసీ్స, 
ఎసీటా అట్రాసిటీ కేస్ వివర్లు అడిగ తెలుస్కునా్నరు. నా్యపరరాంగా 
పార్టా సహకారరాం అరాందస్్తరాందని భరోస్ ఇచాచిరు. అనరాంతరరాం శ్రీ నాదెరాండలో 
మనోహర్ గారు మీడియాతో మాట్లోడుతూ “శ్రీనివాసర్వ్ గారి మీద నామినేషన్ దాఖలు చేసిన రోజు నురాంచి ఎని్నకలు పూర్తయ్్ వరకు అప్రజ్స్్వమికరాంగా, సమాజరాంల్ 
ఎవరూ ఊహిరాంచని విధరాంగా వేధిరాంప్లకు పాలపాడుతూ ఇబ్రాందులకు గురి చేశారు. చివరికి మరాండలాధ్క్షుడి ఎని్నక పూర్తయ్్ వరకు అనేక రకాలుగా కక్షపూరితరాంగా 
వ్వహరిరాంచారు. శ్రీ శ్రీనివాసర్వ్ వ్వహ్రరాంల్ ఈ ప్రభ్త్వరాం, స్్థనిక శాసనసభ్్లు, నాయకులు చేస్్తన్న పనులు సమాజరాంల్ ప్రత ఒకకురు సిగుగాతో తలదరాంచుకునే 
విధరాంగా ఉనా్నయి. కషటాపడి చిన్న వా్పారరాం చేస్కురాంటున్న కుటురాంబాని్న ఓటు వేయాలన్న ఉదే్దశ్రాంతో ఇబ్రాంద పెట్టారు. నెలూలోరు కోరుటాల్ చోర్ కేస్లాగా కటుటాకధలు 
అలిలో, కొత్త కేస్లు సృషిటారాంచారు. పెట్రోల్ బరాంకుల్ ఎవరో పెట్రోల్ పోస్కువచాచిరని ఎసీ్స, ఎసీటా అట్రాసిటీ కేస్ నమోదు చేసి రిమారాండుకు పరాంపడరాం ఎరాంత పరపాటో 
ఆల్చిరాంచరాండి. శ్రీ శ్రీనివాసర్వ్ విషయరాంల్ ఇద న్టికి న్రు పాళ్లో బనాయిరాంచిన కేసన్న విషయరాం వాళ్లో ర్సిన ఎఫ్ఐఆర్ చూసే్త అర్ధరాం అవ్తురాంద. ఎరాంత పక్షపాత 
ధోరణితో వ్వహరిరాంచారో అర్ధరాం అవ్తోరాంద. తన కాళలో మీద తను నిలబడిన వ్కి్తని ముషిటా ఓటు కోసరాం, మరాండలాధ్క్ష పదవి కోసరాం ఇరాంతగా అధికార దురి్వనియోగానికి 
పాలపాడాలి్సన అవసరరాం లేదు. దీని్న ప్రత ఒకకురు ముక్త కరాంఠరాంతో ఖరాండిరాంచాలి. శ్రీ పవన్ కళా్ణ్ గారు కులమతాలకతీతరాంగా ర్జకీయ ప్రస్్థనరాం స్గరాంచాలన్న మూల 
సిదా్ధరాంతాని్న ఆధారరాంగా చేస్కుని జనసేన పార్టాని స్్థప్రాంచిన విషయరాం అరాందరికీ తెలిసిరాందే. అలారాంటి మా పార్టా నాయకులు, కార్కర్తలను కేవలరాం కులపరరాంగా విడగొటేటా 
ధోరణితో వ్వహరిరాంచడరాం బాధాకరరాం. క్షేత్ర స్్థయిల్ పర్టిస్్తన్నప్పాడు ఈ తరహ్ల్ అనేక విషయాలు మా దృషిటాకి వస్్తనా్నయి. సరాంబరాంధరాం లేని కేస్ల్లో మా కార్కర్తలను 
ఇరికిస్్తనా్నరు. ఓసీ రైతులు, కాప్లు అరాంటే అస్సలు స్యరాం అరాందడరాం లేదు. ఈ విధమైన పరిసి్థతుల మధ్ సమాజరాంల్ అరాందర్్న ఒకే విధరాంగా ఏ విధరాంగా చూడగలరు. 
ఇద చాలా పరపాటు. సమాజరాంల్ ఇటువరాంటి పరిసి్థతులు, పరిణామాలు తలెత్తకురాండా చూస్కోవాలి్సన బాధ్త ఉన్నతాధికారుల మీద ఉరాంద. 30 సరాంవత్సర్లు మీరు 
ర్ష్ట్రానికి, ర్ష్ట ప్రజలకు సేవలు అరాందరాంచాలి. ర్జకీయ నాయకులు తరాందరపడి తీస్కునే నిరణాయాలకు వతా్తస్ పలికి మా నాయకులు, కార్కర్తలను ఇబ్రాందపెటటాడాని్న 
ఖరాండిస్్తనా్నరాం. ఈ సరాందర్రాంగా శ్రీ పవన్ కళా్ణ్ గారి మాటలి్న మీకు గురు్త చేస్్తనా్న ఇటువరాంటి పరపాటులో ప్రభ్త్వ అధికారులు చేయర్దు. మూడు సరాంవత్సర్ల కాలరాం 
అయి్రాందేద్ అయిపోయిరాంద. ఇపపాటినురాంచైనా వైసీపీ ప్రభ్తా్వని్న, నాయకులి్న సమరి్ధరాంచే పనులు మానుకోరాండి. నిజ్యితీగా పని చేయరాండి. స్మాను్లను ఇబ్రాంద 
పెటటాకరాండి. ఇదే పరిసి్థతులు కొనస్గతే మేమూ రోడడ్కాకులి్స వస్్తరాంద. అప్పాడు మీరే ఇబ్రాంద పడాలి్స వస్్తరాంద”నా్నరు. ఈ కార్క్రమరాంల్ పార్టా ప్రధాన కార్దరి్శ శ్రీ 
బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్, జిలాలో అధ్క్షులు శ్రీ గాదె వెరాంకటేశ్వరర్వ్, చేనేత వికాస విభాగరాం ఛైరమున్ శ్రీ చిలలోపలిలో శ్రీనివాస్, ర్ష్ట కార్దరి్శ శ్రీ బేతపూడి విజయ్ శేఖర్, 
ర్ష్ట సరాంయుక్త కార్దరి్శ శ్రీ రవికారాంత్ తదతరులు పాల్గానా్నరు.
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మహా శ్ంతియుత ధర్నికు సహకరించినందుకు ధన్యవాదములు: 
శివదత్ బోడపాటి

శతఘ్్న న్్స్:   మహ్ శారాంతయుత ధర్్న 142 వ రోజుకు చేరుకురాంద, ఈ దర్్న ల్ 
భాగరాంగా హెటిరో కరాంపెనీ వారు ఇపపాటికే 70% పైప్ లైనులో తలగరాంచారు. మిగలిన 30% పైప్ 
లైనులో తలగరాంచాలని పోలీస్ అధికారులతో మరియు కరాంపెనీ యాజమాన్రాంతో చరిచిరాంచడరాం 
జరిగరాంద, దీనిపై వారు కూడా స్నుకూలరాంగా సపారాందసూ్త స్మవారరాం మిగలిన ముకకులను 
కూడా అరాందరి సమక్షరాంల్ తీసివేస్్తము అని చెప్పానరాందుకు పాయకర్వ్పేట నియోజకవరగా 
జనసేన పార్టా ర్ష్ట కార్దరి్శ శవదత్ బోడపాటి హృదయపూర్వక ధన్వాదములు తెలియ 
జేశారు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

విదు్యత్ సంక్షోభాన్కి వైసిపి అనాలోచిత విధానాలే 
కారణం: గంతకల్ జనసేన

శతఘ్్న న్్స్: గురాంతకల్ పటటాణరాం, 
జనసేనాని కొణిదెల పవన్ కళా్ణ్ 
ప్లుప్ మేరకు మరియు అనరాంత 
జనసేనాని టిసి వరుణ్ సూచనలతో, 
జిలాలో కార్దరి్శ వాసగరి మణికరాంఠ 

సహకారరాంతో పెరాంచిన విదు్త్ చార్జీలను వెరాంటనే తగగారాంచాలని గురాంతకల్ నియోజకవరగారాం 
జనసేన పార్టా ఆధ్వర్రాంల్ గురాంతకల్ పటటాణరాం అజరాంతా సరికుల్, పటిటాశ్రీర్ములు 
విగ్రహరాం దగగార కొవ్్వతు్తలు వెలిగరాంచి నిరసన తెలపడరాం జరిగరాంద. ఈ సరాందర్రాంగా 
జనసేన నాయకులు మాట్లోడుతూ వైసీపీ ప్రభ్త్వరాం పేద మధ్తరగత వారిని నడిడ్విరిచే 
విధరాంగా విదు్త్ చార్జీలను ఇష్టటానుస్రరాంగా పెరాంచడరాంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్రాందులకు 
గురవ్తునా్నరు, అధికారరాంల్కి వసే్త విదు్త్ చార్జీలు తగగాస్్తరాం అలాపాదాయ వర్గాలకు 200 
యూనిటలో వరకు ఉచితరాంగా విదు్త్ ఇస్్తమని హ్మీ ఇచిచిన వైసిప్ నాయకత్వరాం ఇవాళ 57 
శాతరాం చార్జీలు పెరాంచిరాంద, ఫ్్నులో రరాండు లైటులో 15 గరాంటలు టీవీ చూసిన 150 యూనిటులో 
ఖరచివ్తురాందని, మరో 50 యూనిటులో పెద్దమనస్తో అదనరాంగా ఇస్్తమని ప్రగలా్లు 
పలికారు. ఇప్పాడు విదు్త్ చార్జీలు భార్గా పెరాంచి ఇళ్ళల్లో ఫ్్న్ వేస్కోకురాండా చేశారు, 
వైసీపీ ప్రభ్త్వ అనాల్చిత విధానాలే ర్ష్టరాంల్ విదు్త్ సరాంక్షోభానికి కారణమని ఈ 
సరాందర్రాంగా నాయకులు పేర్కునా్నరు. ఈ కార్క్రమరాంల్ జిలాలో సహ్య కార్దరి్శ జీవన్, 
గురాంతకల్ మరాండల అధ్క్షుడు కురువ ప్రుషోత్తరాం, జనసేన పార్టా సీనియర్ నాయకులు 
13 వారుడ్ ఇరాంచారిజీ బరాండి శేఖర్, ఎర్రి స్్వమి, స్బ్య్, పారాండు కుమార్ మరియు జిలాలో 
కార్నిర్్వహక కమిటీ సభ్్లు పవర్ శేఖర్, ఎస్ కృషణా, స్హెల్ నిస్్వర్థ జనసైనికులు 
వీరేష్, పామయ్, రమేష్ ర్జ్, దాదు, శ్రీనివాస్లు, ర్మకృషణా, అలులో రవి, రవితేజ, ఐఓసీ 
శేఖర్, అమర్, మరాంజు, మౌల, సత్త, అనిల్, వరాంశీ, తదతరులు పాల్గానా్నరు.

దేవున్ సన్నిధి సాక్షాతుతే తిరుమలలో సిన్మా 
పాటలు దేన్కి సంకేతం?: జనసేన

శతఘ్్న న్్స్: కలియుగ ప్రత్క్ష దైవరాం ఏడుకొరాండల వెరాంకటేశ్వర స్్వమి సని్నధిల్ 
మొన్న మద్రాం బాటిల్్స ఈ రోజు సినిమా పాటలు రేప్ ఏమి జరగబోతురాంద్ అని 
భకు్తలు ఆరాంద్ళన చెరాందుతునా్నరు..

దీనికి కారణరాం అధికారుల నిరలోక్ష్యమే.. పవిత్ర ప్ణ్క్షేత్రరాంల్ ఇలారాంటి చర్లను 
జనసేన పార్టా తరప్న తీవ్రరాంగా ఖరాండిసూ్త తరుమల ప్రతషటాను పెరాంచే విధరాంగా 
చర్లు ఉరాండాలే తపపా దగజ్రేచి విధరాంగా ఉరాండకూడదని ఇలారాంటి చర్లకు 
కారణమైన వారిపై చర్లు తీస్కోవాలని జనసేన పార్టా తరఫున తరుపత జనసేన 
పార్టా ఇరాంచార్జీ కిరణ్ ర్యల్ డిమారాండ్ చేశారు.

ఆర్టోసీ, విదు్యత్ చార్జీల మోత తగ్గంచాలన్ కదిరి 
జనసేన ఆధ్వర్యంలో ర్్యలీ

శతఘ్్న న్్స్: పేద, మధ్ తరగత ప్రజల మీద ఆర్టాసీ, విదు్త్ చార్జీల భారరాం 
మోప్తూ ముఖ్మరాంత్రి శ్రీ జగన్ రడిడ్ గారు తీస్కున్న నిరణాయాని్న వెరాంటనే 
ఉపసరాంహరిరాంచుకోవాలని ” బాదుడే బాదుడు” అరాంటూ.. కదరి జనసేన పార్టా 
ఇరాంచార్జీ ఆధ్వర్రాంల్ రోడులో భవనాలు అతథి గృహరాం నురాంచీ, ఆర్టాసీ బస్టారాండ్ 
వరకు ర్్లీ నిర్వహిరాంచి.. ఆ తర్్వత డిపో మేనేజర్ కు వినత పత్రరాం అరాందజేశారు. 
ఈ సరాందర్రాంగా వారు మాట్లోడుతూ.. పేద, మద్ తరగత రవాణా స్ధనరాం ఆర్టాసీ 
బస్్స అని, ఇప్పాడు ఆర్టాసీ చార్జీలు పెరగటరాం వలలో పేద, మధ్ తరగత ప్రజలు 
తీవ్రమైన ఆరి్థక ఇబ్రాందులకు గురి అవ్తునా్నరు అని, ఆ రోజు మన ముఖ్మరాంత్రి 
మాద ప్రజ్ సరాంక్షేమ ప్రభ్త్వరాం అని చెప్పా, ఆర్టాసీ ని ప్రభ్త్వరాంల్ విలీనరాం చేస్కుని 
ఈ రోజు డీజల్ రేట్ పెరిగరాంద అని డీజల్ సెస్ పేరుతో ఆర్టాసి ఛార్జీలు పెరాంచడరాం 
నా్యమా అని వారు ప్రశ్నరాంచారు..పేద, మధ్తరగత ప్రజల కోసరాం డీజిల్ సబ్్సడీని 
ప్రభ్త్వమే భరిరాంచి ఆర్టాసి చార్జీలు తగగారాంచాలని లేని పక్షరాంల్ ఉద్మాని్న గ్రామ 
స్్థయిల్కి తీస్కెళతామని తెలియజేశారు. పాదయాత్రల్, ఓదారుపా యాత్రల్, 
అలాగే ఎని్నకల సమయరాంల్ ఇచిచిన హ్మీలను తురాంగల్ తకికు ఈ రోజు ఆసి్త 
పను్న, చెత్త పను్న, అలాగే నవరతా్నలకు కూడా.. రకరకాల నిబరాంధనలు పెటిటా 
తూటులో పడుసూ్త.. ఎగొగాట్టాలని ప్రయతా్నలు చేస్్తనా్నరు. ఇదరాంతా మానుకోవాలని 
లేదరాంటే ప్రజ్వ్తరేకతను చవిచూడాలి్స వస్్తరాందని తెలిపారు. ఈ కార్క్రమరాంల్ 
కదరి రూరల్ మరాండల అధ్క్షులు చిలాలో మహేష్, చలపత, రవీరాంద్ర నాయక్, 
లక్ష్మీ ప్రసన్న, జిలాలో కార్ నిర్వహణా కమిటీ సభ్్లు లక్షష్మణ కుట్ల,రమణ, 
అనుప్రస్ద్, కినె్నర మహేష్, శేఖర్, నాగేరాంద్ర ప్రస్ద్, ర్మనపపా, నవీన్, దనేష్, 
ప్రస్ద్, భాసకుర్, గణేశ్, మునెపపా, నాగర్జు, గోవిరాందు, ఆరాంజనేయులు తదతర 
కార్కర్తలు పాల్గానా్నరు.

జనసేనాని స్పూర్తితో డా. వడ్లపట్ల సాయి శరత్ లక్ష విరాళం
శతఘ్్న న్్స్: జనసేన పార్టా అధ్క్షులు పవన్ కళా్ణ్ తలపెటిటాన కౌలు రైతు భరోస్ యాత్రకు 
సరాంఘీభావరాంగా దెరాందులూరు నియోజకవరగా జనసేన పార్టా నాయకులు, పశచిమగోదావరి జిలాలో 
ప్రధాన కార్దరి్శ డా. వడలోపటలో స్యి శరత్ తన వరాంతు సహ్యరాంగా ఒక లక్ష రూపాయలు 
చెకుకును పశచిమగోదావరి జిలాలో అధ్క్షులు కొటికలపూడి గోవిరాందర్వ్ సమక్షరాంల్ సేటాట్ 
ప్ఎసిఎస్ చైరమున్ నాదెరాండలో మనోహర్ కి అరాందజేయడరాం జరిగనద.
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జనసేనాన్ స్పారితేతో విడివాడ 
ర్మచంద్ర ర్వు లక్ష విర్ళం

శతఘ్్న న్్స్: జనసేన పార్టా అధ్క్షులు పవన్ 
కళా్ణ్ తలపెటిటాన కౌలు రైతు భరోస్ యాత్రకు 
సరాంఘీభావరాంగా.. పవన్ కళా్ణ్ సూఫూరి్త తో తణుకు 
నియోజకవరగా జనసేన పార్టా ఇనాచిరిజీ విడివాడ 
ర్మచరాంద్ర ర్వ్ తన వరాంతు సహ్యరాంగా ఒక 
లక్ష రూపాయల చెకుకును పశచిమ గోదావరి 
జిలాలో అధ్క్షులు కొటికలపూడి గోవిరాందర్వ్ 
సమక్షరాంల్ సేటాట్ జనసేన ప్ఎసి చైరమున్ నాదెరాండలో 
మనోహర్ కు అరాందజేయడరాం జరిగనద.

కందుల దురే్గష్ ఆధ్వర్యంలో జనసేనలో చేరిన 
ముసి్లం యువత

శతఘ్్న న్్స్: ర్జమరాండ్రి రూరల్ నియోజకవరగారాంల్ ముసిలోరాం మహిళలు, 
యువకులు పెద్ద ఎతు్తన జనసేన పార్టాల్ చేరిక వివిధ పార్టాలకు చెరాందన దాదాప్ 
200 మరాంద ముసిలోరాం మహిళలు యువకులు శుక్రవారరాం జిలాలో అధ్క్షులు రూరల్ 
నియోజకవరగా ఇరాంచార్జీ కరాందుల దురేగాష్ ఆధ్వర్రాంల్ జనసేన పార్టాల్ జ్యిన్ 
అవడరాం జరిగరాంద. జనసేన అధినేత పవన్ కళా్ణ్ ఆశయాలు తమకు ఎరాంతగానో 
నచాచియని అదేవిధరాంగా కరాందుల దురేగాష్ నాయకత్వరాంల్ తమ సమస్లు 
పరిషకురిరాంచబడతాయని నమముకరాంతో గతరాంల్ ఎమములి్సగా ఉన్నప్పాడు ఆయన 
చేసిన సేవలు మరియు చెరుకూరి ర్మార్వ్ చేసిన అభివృద్ధ దృషిటాల్ పెటుటాకుని 
పార్టాల్ చేరడరాం జరిగరాందని ఆనరాందరాం వ్క్తపరచడరాం జరిగరాంద. అదేవిధరాంగా 
ర్జమరాండ్రి రూరల్ మరాండల అధ్క్షులు చపాపా చినా్నర్వ్ ర్జమరాండ్రి రూరల్ 
మరాండల ఉపాధ్క్షులు సలీరాం గారు మరియు కొరాంతమూరు గ్రామరాం ముసిలోరాం 
నాయకులు ఖాసీరాం భాష్ట వలి అస్సలామ్ నాగు సలీమ్ వారి ఆధ్వర్రాంల్ కళా్ణ్ 
నగర్ కు చెరాందన స్మారు 200 మరాంద తూరుపాగోదావరి జిలాలో జనసేన పార్టా 
అధ్క్షులు కరాందుల దురేగాష్ ఆధ్వర్రాంల్ జనసేన పార్టాల్ చేరడరాం జరిగరాంద. ఈ 
కార్క్రమరాంల్ తూరుపాగోదావరి జిలాలో కార్దరి్శ షేక్ అమీనా, తూరుపాగోదావరి 
జిలాలో అధికార ప్రతనిధి నార్యణ గౌడ్, మరాండల ఉపాధ్క్షులు పట్టాభి మరాండల 
కార్దరి్శ ప్నమారడిడ్ దొరబాబు, కోలామూరు నాయకులు కర్రీ నాయుడు మరియు 
కొరాంతమూరు నాయకులు మొరాండ్రేటి ప్రస్ద్, జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు 
మరియు వీర మహిళలు పాల్గానా్నరు.

జనసేన కార్యకరతేన్ పర్మరి్శంచిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్్న న్్స్: ఆముదాలవలస నియోజకవరగారాం, చిన్నలరాంకరాం గ్రామానికి చెరాందన జనసేన 
కార్కర్త స్యి అనే యువకుడు ఇటివలే ప్టిటా పని చేస్్తన్నప్పాడు అనుకోకురాండా కరరాంట్ ష్టక్ 
ప్రమాదానికి గురిఅయా్డు..ఈ విషయరాం తెలుస్కున్న జడీపాటీసీ అభ్రి్థ కొత్తకోట. నాగేరాంద్ర, 
ఎరాంపీటీసీ సికోకులు. విక్రమ్.. ప్రమాద బాదతుని ఇరాంటికి వెళలో పర్మరి్శరాంచారు. ఆ కుటురాంబానికి 
జనసేన తోచిన స్యరాం మరియు ఎలలోప్పాడు అరాండగా ఉరాంటురాంద అని ఈ సరాందర్రాంగా భరోస్ 
ఇవ్వడరాం జరిగరాంద.. ఈ కార్క్రమరాంల్ జనసేన నాయకులు సరాంగరాం నాయుడు, జైర్రాం మరియు 
కార్కర్తలు పాల్గానా్నరు.

నాదండ్ల మనోహర్ కి ఘనసా్వగతం

శతఘ్్న న్్స్: ఏలూరు, చిరాంతలపూడిల్ జరుగబోయ్ రైతు భరోస్ యాత్రల్ భాగరాంగా 
మురాందుగా పర్వేక్షణకు వచిచిన జనసేన పార్టా ర్జకీయ వ్వహ్ర్ల కమిటీ చైరమున్ 
నాదెరాండలో మనోహర్ కి కలపర్రు టోల్ గేట్ దగగార ఘన స్్వగతరాం పలికిన పశచిమగోదావరి 
జిలాలో అధికార ప్రతనిధి, జనసేన పార్టా ఏలూరు నియోజకవరగా ఇరాంచారిజీ రడిడ్ అపపాల 
నాయుడు. ఈ కార్క్రమరాంల్ జనసేన నాయకులు మరియు అధిక సరాంఖ్ల్ జనసైనికులు 
పాల్గానా్నరు.
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కోవెలకుంట్ల జనసేన ఆధ్వర్యంలో మజిజీగ పంపిణీ
శతఘ్్న న్్స్: కోవెలకురాంటలో, జనసేన అధ్క్షులు పవన్ కళా్ణ్ సూఫూరి్తతో కోవెలకురాంటలోల్ని 
సరాంత మారకుట్ ల్ డొకాకు సీతమము మజిజీగ పరాంప్ణీ కార్క్రమాని్న జనసేన నాయకులు పత్త 
స్రేష్ ఆధ్వర్రాంల్ నిర్వహిరాంచారు. ఈ సరాందర్రాంగా పత్త స్రేష్ మాట్లోడుతూ.. జనసేన 
పార్టా స్్థప్రాంచినపపాటినురాండి పవన్ కళా్ణ్ గారి స్మాజిక సేవల సూఫూరి్తతో ఇస్క 
కొరతతో ఇబ్రాందులు పడుతున్న భవన నిర్ముణ కారిముకులకు అన్నదానరాం, చలికాలరాంల్ 
చలి తీవ్రతతో ఇబ్రాందులు పడుతున్న పేదలకు దుపపాటలో పరాంప్ణీ, కరోనా సమయరాంల్ 
విలేకరులకు మరియు పారిశుద్ధ్య కారిముకులకు నితా్వసర సరుకుల పరాంప్ణీ వరాంటి 
పలు స్మాజిక కార్క్రమాలు చేపట్టామని తెలిపారు. అరాందుల్ భాగరాంగా వేసవి కాలరాం 
కావడరాంతో ఎరాండల తీవ్రత నురాండి ప్రజలకు ఉపశమనరాం కోసరాం తమ వరాంతు సహ్యరాంగా 
శుక్ర వారరాం మజిజీగ పరాంప్ణీ కార్క్రమాని్న చేపట్టామని తెలిపారు. గురపపా, బోధనరాం 
ఓబులేస్, చెన్న కిటుటా, లిరాంగమయ్, పటిటాపాడు భాష, సహకారరాంతో ఈ కార్క్రమాని్న 
నిర్వహిరాంచినటులో పత్త స్రేష్ తెలిపారు.

సేవకి మారుపేరు బొలియశెటిటో శ్రీకాంత్

*రరాంజ్న్ సరాందర్రాంగా ముసిలోరాం విలేకరులకు నితా్వసర సరుకులు అరాందజేత

శతఘ్్న న్్స్: కొరాండపలిలో ముని్సపాలిటీ ల్ జనసేన పార్టా జిలాలో ఉపాధ్క్షులు బొలిశెటిటా 
శ్రీకారాంత్ రరాంజ్న్ మాసరాం పరాండుగ సరాందర్రాంగా ముసిలోరాం విలేకరులకు శుక్రవారరాం తన 
నివాసరాంల్ నితా్వసర సరుకులను శ్రీకారాంత్ సతీమణి విజయ దురగా, ప్లలోలు అక్షయ, ల్కేష్ 
చేతుల మీదగా వారికి అరాందజేశారు. ఈ సరాందర్రాంగా శ్రీకారాంత్ మాట్లోడుతూ.. ర్ష్టరాంల్ 
ప్రజలు అరాందరూ.. స్దర భావరాంతో కలిసికటుటాగా జీవిరాంచాలని, కొరాందరు కావాలని 
మత విదే్వష్టలు రచచిగొడుతునా్నరని.. అలారాంటి వాటికి చెకుకుచెదరక ఐకమత్రాంతో 
ప్రజలరాందరూ మలగాలని.. స్టి మనిషికి అరాండగా నిలబడాలని.. సహ్యరాం చెయా్లని 
శ్రీకారాంత్ తెలిపారు. పవిత్ర మాసరాంల్ తమకు అరాండగా నిలిచిన బొలియశెటిటా శ్రీకారాంత్ 
కుటురాంబానికి విలేకరులు ధన్వాదాలు తెలిపారు.

విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వుననిది..రోగలకా?..
లేక రేపిసుటోలకా…??:

శతఘ్్న న్్స్:  వై ఎస్ జగన్ గారి పాలనల్ మహిళలకు 
రక్షణ లేదు. మహిళలపై అతా్చార్లు చేసే మృగాలకి 
రక్షణ ఎకుకువగా ఉరాంద. మతసి్థమితరాం లేని మహిళపై 30 
గరాంటల పాటు ముగుగారు యువకులు మానభరాంగరాం.. దశ 
చటటారాం ఆరాంధ్రల్ ఎకకుడ…3 రోజుల మురాందే పోలీస్లుకు 
ప్ర్్దు చేసినా సరైన సపారాందన లేని వైనరాం..హరాం మరాంత్రి 
బాదతుర్లిని, ఆమ తలిలో తరాండ్రులను పర్మరి్శరాంచి 

సహ్యరాం అరాందరాంచడరాం కాదు.. ఇలారాంటి సరాంఘటనలు జరగకురాండా బలమైన చట్టాలు 
తెచిచి వాటిని అమలు చేయటరాం చేయాలి.. దశ చటటారాం ఆరాంధ్రల్ ఎకకుడ పని చేస్్తరాంద.. 
ర్ష్ట ప్రభ్త్వరాం ఎప్పాడు అమలు చేస్్తరాంద్ సమాదానరాం చెపాపాలని దారరాం అనిత డిమారాండ్ 
చేశారు.

బొంగర్లబీడులో చలివంద్రం

శతఘ్్న న్్స్: గురాంటూరు తూరుపా నియోజకవరగారాం బొరాంగర్లబీడుల్ (55 వ వారుడ్) 
కొడిదేటి కిషోర్, గొర్రెపాటి శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్రాంల్ చలివేరాంద్రరాం జిలాలో అధ్క్షులు గాదె 
వెరాంకటేశ్వర్వ్ చేతుల మీదుగా ప్రరాంభిరాంచారు. ఈ కార్క్రమరాంల్ జిలాలో నాయకులు అడపా 
మణికా్లర్వ్,నారదాస్ ప్రస్ద్, శఖా బాలు, కనా్న, నవీన్, సతీష్, మలీలోశ్వరి, ఆసియా, 
మాధవి, కిటుటా, శశ, స్రాంసన్, నాని, రవికుమార్, వరాందనరాం పాల్గానా్నరు.

న్రుపేద కుటుంబాన్కి రంజాన్ తోఫా
శతఘ్్న న్్స్: ప్రకాశరాం జిలాలో, కరాంభరాం గ్రామరాం కోనేటి వీధిల్ షేక్ కరిమున్ భర్తను 
కోల్పావడరాం కుమారుడు వికలారాంగుడు కావడరాం, కుమార్త ప్ట్్స తో అనారోగ్రాంతో 
ఉరాండడరాం, ముగుగారు కుమార్తలు ఉరాండడరాం గురిరాంచి తెలుస్కున్న జనసేన పార్టా 
నాయకులు జనసేన పార్టా ఇరాంచారిజీ బెలలోరాంకొరాండ స్యిబాబు అదేశాల మేరకు రరాంజ్న్ 
తోఫ్ క్రాంద 25 కేజీల బ్య్రాం మరియు నితా్వసర సరుకులు అరాందజేయడరాం 
జరిగరాంద. ఈ కార్క్రమరాంల్ పాల్గాన్న ప్రకాశరాం జిలాలో కార్దరి్శ లరాంకా నరసిరాంహ్ర్వ్, 
జిలాలో సరాంయుక్త కార్దరి్శ కాల్వ బాల రరాంగయ్, కరాంభరాం మరాండల అధ్క్షులు తాడిశెటిటా 
ప్రస్ద్, షేక్ హ్జముతులలో, షేక్ శుభాని తదతరులు పాల్గానా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అఘాయిత్్యన్కి గరి అయిన మానసిక 
వికలంగలర్లికి నా్యయం చేయాలి: జనసేన డిమాండ్
శతఘ్్న న్్స్: విజయవాడ సెరాంట్రల్ నియోజకవరగారాంల్ నగర అధ్క్షుడు పోతన మహేశ్ సూచనతో 
అఘాయితా్నికి గురి అయిన మానసిక వికలారాంగులర్లికి నా్యరాం కోసరాం జనసేన పార్టా సెరాంట్రల్ 
వీరమహిళల అధ్వర్రాంల్ నిరసన కార్క్రమరాం జరిగరాంద. ఈ కార్క్రమరాంల్ పాల్గాన్న జనసేన సెరాంట్రల్ 
నాయుకులు బొలిశెటిటా వరాంశీకృషణా మాట్లోడుతూ.. మానసిక వికలారాంగుర్లికి నా్యరాం చేయాలి.. తక్షణమే 
50లక్షలు పరిహ్ర్ని్న ప్రకటిరాంచాలి.. అని అనా్నరు, అలాగే స్్థనిక ఎమములీ్స రుహులలో నేరస్్తలకు అరాండగా 
నిలబడినప్పాడే తెలుస్్తరాంద వైసిప్ ప్రభ్తా్వనికి మహిళలపై ఎరాంత గౌరవరాం ఉరాంద్, ఎమములే్ మలాలోద విష్ణా 
బాధిత కుటురాంబానికి నా్యరాం చేయకపోగా.. ప్రతపక్షాలు ర్దా్ధరాంతరాం చేస్్తనా్నరని అరాంటునా్నరు. మలాలోద 
విష్ణా, వెలలోరాంపలిలో శ్రీను, దేవినేని అవినాష్ మీ ముగుగారు సీఎరాం జగన్ రడిడ్తో మాట్లోడి అభాగు్ర్లికి 
ఎరాందుకు నషటాపరిహ్రరాం ఇప్పారాంచలేకపోయారు. అక్రమ స్లోబుల మీద ఉన్న శ్రద్ధ.. బాధిత మహిళ మీద 
లేదా అని అడుగుతునా్నను. సీఎరాం గారు కూడా ఒక ఆడప్లలో తరాండ్రిగా ఆల్చిరాంచి ఆ కుటురాంబాని్న 
ఆదుకోవాలని డిమారాండ్ చేశారు. ఈ కార్క్రమరాంల్ జనసేన వీరమహిళలు శర్ష, అలియా బేగరాం, 
ఉదయ లక్ష్మి, పస్ప్లేటి ర్ణి, నగర ఉపాధ్క్షులు కమళలో స్మనాథరాం, డివిజన్ అద్క్షులు కుపపాల 
శ్రీనివాస్, భవాని కుమార్, పైల ప్రకాష్, సిదు్ద, ర్ము, బెనర్జీ, మొహమముద్ మొదలగు వీరమహిళలు, 
జనసైనికులు పాల్గానా్నరు.

రైతు భరోసాకి అరుహులైన కుటుంబాలకు సమాచారమందించిన 
వెంకటలక్ష్మి

శతఘ్్న న్్స్: దెరాందులూరు నియోజకవరగా జనసేన పార్టా ర్ష్ట కార్దరి్శ ఘరాంటస్ల వెరాంకటలక్ష్మి 
జనసేన రైతు భరోస్కి అరుహులైన.. చనిపోయిన కౌలు రైతుల కుటురాంబాలైన.. నెరు్స మలిలోకారుజీన్, 
దాయరాం నాగర్జు, కొమము నాగేశ్వర్వ్ కుటురాంబాలను కలసి.. జనసేన పార్టా అదనేత కలా్ణ్ 
చేతుల మీద లక్షరూపాయలు అరాందజేస్్తరని తెలియజేయడరాం జరిగరాంద.

చిరుపవన్_సేవాసమితి వాటర్ ట్యంకర్ దా్వర్ మంచి నీటి పంపిణీ
శతఘ్్న న్్స్:  జనసేన పార్టా చిరుపవన్ సేవాసమిత ఆద్వర్రాంల్ ఏరపాటుచేసిన వాటర్ ట్్రాంకర్ 
దా్వర్ శుక్రవారరాం గోరాంద గ్రామరాంల్ నీరు అరాందక ఇబ్రాందులు పడుతున్న వారికి ఎరాండను 
సైతరాంలేకకుచేయకురాండా గోరాంద జనసైనికుల దా్వర్ త్గునీరు అరాందరాంచడరాం జరిగరాంద.

ప్రభుత్్వసపాత్రిలో చికిత్స పందుతునని 
వ్యకితేన్ పర్మరి్శంచిన పిత్న్

శతఘ్్న న్్స్: ముమిముడివరరాం జనసేన పార్టా నియోజకవరగా ఇరాంచారిజీ, 
జనసేన పార్టా ర్ష్ట ర్జకీయ వ్వహ్ర్ల కమిటీ సభ్్లు ప్తాని 
బాలకృషణా శుక్రవారరాం కాకినాడ ప్రభ్తా్వసపాత్రిల్ ప్రమాదవశాతు్త 
గాయాలై చికిత్స పరాందుతున్న స్న బోయిన సత్నార్యణ ను 
పర్మరి్శరాంచారు. వారి వెరాంట స్నబోయిన మలిలోకారుజీన ర్వ్, దూడల 
స్్వమి బరాండారు వెరాంకన్న బాబు, మలిలోపూడి ర్జ్ తదతరులు ఉనా్నరు.

పీఏసీ సభు్యలు నాగబాబుతో జనసేన 
నాయకుల మర్్యదపూర్వక భేటీ

శతఘ్్న న్్స్:  ర్జమరాండ్రి విచేచిసిన జనసేన పీఏసీ సభ్్లు కొణిదెల 
నాగబాబును జనసేన నాయకులు మర్్దపూర్వకరాంగా కలిశారు. 
కలిసిన వారిల్ అమలాప్రరాం రూరల్ చిరాందాడగరువ్ జనసేన పార్టా 
ఎరాంప్టిసి మోటూరి కనకదురగా, పవన్ కళా్ణ్ సేవాట్రస్టా అధ్క్షులు 
మోటూరి వెరాంక టేశ్వరర్వ్, ర్ష్ట నాయకుర్లు కొప్పాల నాగ మానస 
వ్నా్నరు.

కిమి్మ గ్రామంలో వజ్రగడ జానీ పర్యటన

శతఘ్్న న్్స్: పార్వతీప్రరాం 
జిలాలో, పాలకొరాండ నియోజకవరగారాం, 
వీరగటటారాం మరాండలరాం, కిమిము 
గ్రామరాంల్ వీరఘటటారాం మరాండల 
జనసేన నాయుకులు వజ్రగడ 

జ్నీ పర్టిరాంచడరాం జరిగరాంద. కిమిము జనసైనికుల దా్వర్ గ్రామ 
పరిసి్థతతులు ఎలా ఉనా్నయో తెలుస్కోవడరాం జరిగరాంద. ముఖ్రాంగా 
కిమిము గ్రామరాంల్ కాలువలుశుభ్రాం చెయ్క ప్రజలు అనేక రోగాల భారిన 
పడుతునా్నరు అని తెలుస్కోవడరాం జరిగరాంద. జగన్ రడిడ్ గారు స్వచ్ఛ 
ఆరాంధ్రప్రదేశ్ అని పేరుకి మాత్రమే చెప్పా.. చెత్త పను్నలు వసూలు చేసూ్త.. 
కనీసరాం శవాలయరాం ప్రాంగణరాంల్ కూడా పరిశుభ్త చేయిరాంచడరాం లేదు. 
తక్షణమే అధికారులు సపారాందరాంచి.. తగు చర్లు తీస్కోవాలని కోర్రు. 
అలాగే పవన్ కళా్ణ్ ర్వాలి పాలన మార్లి అని నినాదాలు చేసూ్త.. 
జనసేన భల్పేతరాం కు అరాందరూ కషటాపడాలి అని తెలియజేశారు.

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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గంతకలు్ల జనసేన ఆధ్వర్యంలో ఆర్టోసీ చార్జీలు తగ్గంచాలన్ 
ఆందోళన కార్యక్రమం

*గురాంతకలులో ఆర్టాసీ డిపో మేనేజర్ కు వినత పత్రరాం అరాందజేసిన గురాంతకలులో నియోజకవరగారాం నాయకులు

శతఘ్్న న్్స్: అనరాంతప్రరాం జిలాలో 
అధ్క్షులు టి.సి.వరుణ్ సూచన మేరకు 
అనరాంతప్రరాం జిలాలో సరాంయుక్త కార్దరి్శ 
అరికేరి జీవన్ కుమార్ నేతృత్వరాంల్.. 
జగనన్న బాదుడే బాదుడు పథకరాం దా్వర్ 
పెరిగ పోయిన ఆర్టాసీ బస్ చార్జీలను 

వెరాంటనే తగగారాంచాలని ఆర్టాసీ అధికారులకు వినతపత్రరాం ఇవ్వడరాం జరిగరాంద. ఈ సరాందర్రాంగా ఆరికేరి 
జీవన్ కుమార్ మాట్లోడుతూ.. 2019 ల్ శ్రీ జగన్ మోహన్ రడిడ్ పాదయాత్ర చేసూ్త కరరాంట్ ఛార్జీలు 
తగగాస్్తరాం, మద్రాం దుకాణాలు బరాంద్ చేస్్తరాం, యువతకు ఉద్్గాలు కలిపాస్్తమని
అకాకు ఒక ఛాన్్స.. అకకు అవా్వ ఒక ఛాన్్స అని చెప్పా గెలిచి ఈ రోజు ఏరాంచేస్్తనారు అయా్ అరాంటే.. 
కరరాంట్ ఛార్జీలు బాదుడే బాదుడు.. ఆర్టాసీ చార్జీలు బాదుడే బాదుడు.. నేడు గురాంతకలులో నురాండి 
గుత్తకి ర్వాలి అరాంటే 80 రూపాయిలు.. ఎరాంత పెరిగరాంద అరాంటే 27 రూపాయిలు పెరిగరాంద.. ఇలా 
పెరాంచుకురాంటూ పోతే, పేద మధ్ తరగత ప్రజలు రోడుడ్న పడతారు. మీరు పేద, మద్ తరగత 
కుటురాంబాల రకా్తని్న ప్రాండుతునా్నరు. మీరు వెరాంటనే ఆర్టాసీ బస్్స ఛార్జీలు తగగారాంచాలి.. లేక పోతే ప్రజల 
తరప్న జనసేన పార్టా ర్నున్న రోజులల్ బారి ఎతున ప్రజ్ఉద్మరాం చేస్్తరాంద అని తెలియచేశారు.
ఈ కార్క్రమరాంల్ గురాంతకలులో జనసేన పార్టా విర మహిళ విజయ, అనరాంతప్రరాం జిలాలో కార్నీర్వహన 
కమిటి సభ్్లు సొహైల్, క్షణా, శేకర్, గురాంతకలులో మరాండల అధ్క్షులు ప్రుషోత్తరాం, గురాంతకలులో 
నాయకులు శేకర్, విరేష్, విజయ్, మారుత, మహేష్, జీలాన్, రవి, సర్్దర్, ఫిరోజ్, పారాండు, ధాదు్ద, 
శవ, వరాంశీ, ర్జు కుమార్, గణేష్, హేమరాంత్, అరవిరాంద్, లడు, ర్కేష్, శసరాంక్, విజయ్, డషిర్డ్, 
మని, రము, ర్జు, శేరాంకేరైయ, రమేష్, ర్మకృషణా తదతరులు పాల్గానా్నరు.

రైతు భరోసాయాత్రన్ జయప్రదం చేయండి: 
వీరమళళీ బాలజీ

శతఘ్్న న్్స్: ఏప్రిల్ 23, శనివారరాం ఉ.గరాం.8.30 
ని.లకు ఏలూరు బైపాస్ రోడ్ నురాండి జనసేన పార్టా రైతు 
భరోస్ యాత్ర ప్రరాంభమై… ఏలూరు బైపాస్ మీదుగా 
చిరాంతలపూడి వరకూ స్గుతురాంద. ఈ యాత్రల్ జనసేన 
పార్టా అధ్క్షులు పవణ్ కళా్ణ్ గారు పాల్గాని ఆతముహత్లు 
చేస్కొన్న రైతుల కుటురాంబాలను పర్మరి్శరాంచి, ఒకొకుకకు 
కుటురాంబానికి లక్ష రూపాయలు చొప్పాన ఆరి్థక సహ్యరాం 
చేయుచునా్నరు. అనరాంతరరాం చిరాంతలపూడిల్ జరిగే 
రచచిబరాండ కార్క్రమరాంల్ పాల్గారాంట్రు. కావ్న నిడదవోలు 
మరాండల.. గ్రామ అధ్క్షులు, రైతులు, జనసేన పార్టా నేతలు 
కార్కర్తలు, వీరమహిళలు, ఎరాంపీటీసీ సభ్్లు, జిలాలో కమిటీ 
సభ్్లు, వారుడ్ సభ్్లు, అరాందరూ పాల్గాని జనసేన పార్టా 

“రైతు భరోస్యాత్ర”ను జయప్రదరాం చేయగలరు అరాంటూ.. జనసేన పార్టా ఉరాండ్రాజవరరాం మరాండల 
అధ్క్షులు వీరమళ్ళ బాలాజీ తెలియజేశారు.

అగ్నిప్రమాద బాధితులకు సహాయమందంచిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న న్్స్: పన్్నరు నియోజవరగారాం, చేబ్రోలు మరాండలరాం, స్ద్దపలిలోల్ 
ష్టర్టా సరూకు్యట్ కారణరాంగా 3 ఇళ్లో పూరి్తగా కాలిపోవడరాం జరిగరాంద. ఈ 
విషయరాం తెలిసిన వెరాంటనే ర్ష్ట జనరల్ సెక్రెటర్ శ్రీనివాస యాదవ్, గురాంటూరు 
జిలాలో అధ్క్షులు గాదె వెరాంకటేశ్వరర్వ్ శుక్రవారరాం బాధిత కుటురాంబాలను 
పర్మరి్శరాంచి, వారికి నితా్వసర సరుకులను, కొరాంత ఆరి్థక సహ్యరాం చేయడరాం 
జరిగరాంద. భవిష్తు్తల్ ఏమైనా సహ్యరాం కావాలనా్న మేము ఉనా్నము అని 
వారికి ధైర్రాం చెపపాటరాం జరిగరాంద. ఈ కార్క్రమరాంల్ చేబ్రోలు మరాండల అధ్క్షులు 
శ్రీర్ములు జిలాలో నాయకులు ర్మయ్, నారిశెటిటాకృషణా శవర్మ కృషణా, శ్రీహరి, 
సత్నార్యణ, గ్రామ అధ్క్షులు మటుటాపలిలో భాను, నాయకులు, వీరమహిళలు, 
జనసైనికులు పాల్గానా్నరు.

రైతు భరోసాయాత్రను జయప్రదం చేయండి: 
ఆచంట జనసేన

శతఘ్్న న్్స్: జనసేన అధినేత పవన్ కళా్ణ్ కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర రరాండో 
విడతల్ భాగరాంగా 23/4/2022 శనివారరాం ఉదయరాం 9 గరాంటలకు ఉమముడి 
పశచిమ గోదావరి జిలాలో ఏలూరు బైపాస్ నురాండి నేరుగా.. చిరాంతలపూడి చేరుకుని, 
అకకుడ రచచిబరాండ కార్క్రమరాంల్ పాల్గాని.. రచచిబరాండ కార్క్రమరాంల్ ఉమముడి 
పశచిమ గోదావరి జిలాలోల్ ఆతముహత్లు చేస్కున్న కౌలు రైతు కుటురాంబాలకు, 
వారి ప్లలోల భవిష్తు్త కు భరోస్ కలిపారాంచడరాం కోసరాం ప్రతీ కుటురాంబానికి లక్ష 
రూపాయలు ఆరి్థక సహ్యరాం చేస్్తరు. కావ్న ఈ కార్మానికి ఆచరాంట 
నియోజకవరగారాం నురాండి అధిక సరాంఖ్ల్ జనసైనికులు, పవన్ కళా్ణ్ గారి 
అభిమానులు, జిలాలో కమిటీ సభ్్లు, నియోజకవరగారాం స్్థయి నాయుకులు, 
మరాండల కమిటీ అధ్క్షులు, సభ్్లు, గ్రామ కమిటీ అధ్క్షులు, సభ్్లు 
అధిక సరాంఖ్ల్ పాల్గాని కార్క్రమాని్న విజయవరాంతరాం చెయా్లని ఆచరాంట 
నియోజకవరగారాం జనసేన పార్టా జిలాలో సెక్రటర్ చిటూటారి శ్రీనివాస్, జిలాలో జ్యిరాంట్ 
సెక్రెటర్ షేక్ మహముద్ మురాంతాజ్ బేగరాం ఆలీ, జిలాలో జ్యిరాంట్ సెక్రెటర్ ర్వి 
హర్ష్ కోర్రు.
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