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జన సైనికులకు... వీర మహిళలకు 
న్యాయపరమైన అంశాల్లో చేయూతనివ్ండి

* లీగల్ సెల్ సభ్యులతో జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యులు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు

జన సైనికులు, వీర మహిళలు సామాజిక బాధయుతతో తమ గళం విప్పి ప్రశ్నిస్తంటే 

వారిపై దాడులకు తెగబడుతునానిరు. వై.సీ.పీ. ప్రభ్త్ం జన సైనికులపై, వీర 

మహిళలపై సంబంధం లేని కేసలు పెటటీంచి భయభ్ంతులకు గురి చేస్తనానిరు. 

జనసైనికులకు, వీర మహిళలకు నాయుయపరమైన అంశాల్లో జనసేన పార్టీ 

లీగల్ సెల్ సభ్యులు చేయూతనివా్లని జనసేన పార్టీ పీ.ఏ.సీ. సభ్యులు శ్రీ 

కొణిదెల నాగబాబు గారు సూచించారు. ఆదివారం రాజమండ్రిల్ జరిగిన 

ఒక కారయుక్రమంల్ ఉత్తరాంధ్ర, ఉభయ గోదావరి జిల్లోలకు చందిన లీగల్ 

సెల్ సభ్యులు కొందరు నాగబాబు గారిని కలిశారు. ఈ సందర్ంగా వారితో 

మాట్లోడుతూ.. జన సైనికులపై, వీర మహిళలపై గతంల్ దాడులు చేసిన 

సందరాభాలు, నాయుయపరంగా చికుకుల్లో నెటేటీసిన అంశాలు పునరావృతం కాకుండా 

భరోసానివా్లని అనానిరు. జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు శ్రీ పవన్ కల్యుణ్ గారి 

భావజాల్నికి అనుగుణంగా పని చేసూ్త, ఆయన ఆశయాలీని, సిదా్ధంతాలను గెలిప్ంచుకునందుకు పోరాడుతునని జన సైనికులను, వీర మహిళలను కాపాడుకోవాలిసిన 

బాధయుత మనపై ఉననిదని పునరుదాఘాటంచారు. ఉత్తరాంధ్ర, ఉభయ గోదావరి జిల్లోల పరయుటనల్ ఉనని నాగబాబు గారిని వివిధ ప్రజా సంఘాలకు చందిన ప్రతినిధులు, పార్టీ 

శ్రేణులు కలిశారు. జనసేన పార్టీ అధికారంల్కి రావలిసినటువంట ఆవశయుకతను ప్రతినిధులు ముక్తకంఠంతో వివరించారు.

న వ ర త్నాలల్ నయా వంచన!
*అంగనా్డీ కారయుకర్తలకు షాక్

* ఆదాయంతో కొత్తగా లంకె

* వేల్ది మంది ల బ్దికి గండి

* జ గ న్ ప్ర భ్త్ దొడిడిదారి విధానాలు

* ప థ కాల నిధుల ఆదాకు కుయ తానిలు

‘అర ట ప ళ్లో పంచిపెడ తాం ర మ్మ ని ప్లిచి, తీరా అనక మంది వచాచాక, నెతి్త మీద జుటుటీ 
లేనివారికే ఇసా్తమంటే… ఒక రిదది రికి త పపి చాల్మందికి నిరాశే మిగులుతుంది క దా?’
స రిగాగా అల్గే జ రుగుతోంది ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ ల్ న వ ర తానిల ప థ కాల తీరు!

పాద యాత్ర ల్ ఊరూరా ఈ ప థ కాల పేరు చప్పి ఊరించి, అధికారానిని కైవ శం చేసకునని జ గ న్ ప్ర భ్త్ం ఇపుపిడు కొత్త నిబంధ న లు పెడుతూ ల క్ష ల్ది మందికి ఇవి అమ లు 
చేయ కకు ర్లోకుండా త ప్పించుకున కుయ తానిలు సాగిస్తంది.
న వ ర తని ప థ కాల లబ్దిదారులకు ఆదాయ ప రిమితులు విధిసూ్త ప్ర భ్త్ం తీసకునని నిర్ణ యం ఇల్ంటదే. ఇందువ లలో ప థ కాల పై వెచిచాంచే కోటలో రూపాయ ల ను ఆదా చేసకున అవ కాశం 
ప్ర భ్తా్నికి క లుగుతోంది. ఈ ప రిమితుల ప్ర కారం చూసే్త ఓ కుటుంబం నెల వార్ ఆదాయం గ్రామీణ ప్ంతాల్లో రూ. 10 వేలు, ప టటీ ణ ప్ంతాల్లో రూ.12 వేలు దాట కూడ దు. ఈ 
ప రిధి దాటన వారు ఇకపై న వ ర తానిల ప థ కాల కు అన రుహుల వుతారు. ఇందువ లలో రాష్ట్ర వాయుప్తంగా వేల్ది మంది ప్ర జ లు ఒంట రి, వితంతు, దివాయుంగ ప్ంఛ నలో కు సైతం దూర మ య్యు ప రిసిథితి 
నెల కొంది. ఎందుకంటే సాధార ణంగా పేద కుటుంబాల్లో ప్ర తి ఒకకు రూ ఏదో ఒక ప ని చేసూ్త ఎంతో కొంత సంపాదించుకుంట్రు. ఒక రు కూలి ప నికెళితే, మ రొక రు పాచి పనికి 
వెళ తారు. ఒక రు మోత ప నిల్ కుదిరితే, మ రొక రు ఏ పారిశుద్ధ్య ప నిల్నైనా చేర తారు. ఇల్ ఏ ప ని చేసినా ఒకో వయు కి్త నెల కు రండు మూడు వేలు సంపాదించుకోవ డం స హ జ మే. ఓ 
కుటుంబంల్ న లుగురు ఉనానిరనుకుంటే అంద రికీ కలిసి ప ది వేలు ఆదాయం రావ డం క దుది. అయినంత మాత్రాన అల్ంట కుటుంబాల వారు సఖ మ య జీవ నం సాగిస్తనానిర ని 
చపపి లేం. ఏ నెల కానెల క డుపునిండా తిన డానికి కూడా ఆ సంపాద న క ట క ట ల్డేల్గా ఉంటుంద న విష యం అంద రికీ తెలిసిందే. కానీ ఇపుపిడు ఇల్ంట పేద కుటుంబాల వారు, 
ప్ర భ్త్ం ఘనంగా ప్ర చారం చేసకున న వ ర తానిల ప థ కాల ప రిధిల్కి రాకుండా పోతారు. దీని కార ణంగా ఒంట రి, వితంతు, దివాయుంగ ప్ంఛనలో కు సైతం దూర మ య్యు వాళ్లో వేల్దిగా 
ఉంట్రు. ‘న వ ర తని ప థ కాలను ఘ నంగా ప్ర చారం చేసకుని అధికారంల్కి వ చిచాన జ గ న్ ప్ర భ్త్ం ఇల్ంట ఆదాయ ప రిమితుల ను విధించ డం ఏరుదాట్క తెపపి త గ లెయయు డం 
ల్ంటదేన ని ప్ర తిప క్షాలు ఆరోప్స్తనానియి. ‘తీవ్ర ఆరిథిక సంక్షోభంల్ కూరుకుపోయిన ప్ర భ్త్ం ఈ ప థ కాల ను అమ లు చేయ లేక , దొడిడి దారిన ఆ నిధుల ను ఆదా చేసకోవ డానికి 
చూస్తంద ’ని అనక మంది విశేలోషిస్తనానిరు. 
ప్ర భ్త్ం విధించిన ఆదాయ ప రిమితి, రాష్ట్ర వాయుప్తంగా అంగ న్ వాడీ కారయు క ర్తలకు శ రాఘాతంగా మార నుండ డం తాజా ఉదాహ ర ణ గా నిలుస్తంది. రాష్ట్రంల్ మొత్తం 55,607 
అంగ న్ వాడీ కేంద్రాలు ఉనానియి. ప్ర తి కేంద్రానికి ఒక కారయు క ర్త, ఒక ఆయా ఉంట్రు. వీరికి గౌర వ వేత నం ఉంటుంది. 2016 ఏప్రిల్ వ ర కు వీరి వేత నం కేవ లం రూ. 4200 
మాత్ర మే. త రా్త రండు విడ త ల్లో వీరి వేత నానిని 6,300 వ ర కు పెంచారు. అల్ 2018 నాటకి ఇది 10,500 రూపాయ లంది. గ త ప్ర భ్త్ం వీరిని ఆదాయ ప రిమితి నిబంధ న నుంచి 
తొల గించ డంతో సంక్షేమ ప థ కాల అమ లుకు వీరికి ఎల్ంట ఇబ్ందీ క లగ లేదు. 2019ల్ అధికారం చేప టటీన వైకాపా ప్ర భ్త్ం వీరి వేత నానిని వెయియు రూపాయ లు పెంచింది. కానీ 
తాజాగా వీరిని ఆదాయ పరిమితి పరిధిల్కి తీసకువసూ్త జ గ న్ ప్ర భ్త్ం నిర్ణ యం తీసకుంది. ఈ మేర కు మ హిళా శ్శు సంక్షేమ ప థ కం అనిని సంక్షేమ శాఖ లు, గ్రామీణ పేదిరిక 
నిరూ్మల న సొసైటీ, పంచాయితీ రాజ్ , పుర పాల క శాఖ ల కు ఆదేశాలు జార్ చేయ డంతో వీళలోకు ఎల్ంట ప థ కాలు అమ లు చేయ లేని ప రిసిథితి ఏరపి డుతోంది. ఫ లితంగా అనిని ప థ కాలు, 
ఇళలో ప ట్టీలు, ఇళలో నిరా్మణ రాయితీల తో పాటు వితంతు, ఒంట రి మ హిళ , దివాయుంగ ప్ంఛ నలో కు కూడా అంగ న్ వాడీ కారయు క ర్త లు దూరం కానునానిరు. నిజానికి ఆదాయ ప రిమితి అయిన 
రూ. ప దివేల కు అద నంగా వీరు పందేది కేవ లం 1500 రూపాయ లు మాత్ర మే. అంటే ఏడాదికి రూ. 18 వేలు. అయితే ఈ ప రిమితి వ లలో వీరు కోల్పియ్ ల బ్్ధ మాత్రం వేల ల్లో, ల క్ష ల్లో 
ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఓ అంగ న్ వాడీ కారయు క ర్త దివాయుంగురాలతే ఆమెకు నెల కు 3 వేల రూపాయ లు ప్ంఛ న్ ల భంచేంది. దాని విలువ ఏడాదికి రూ.36 వేలు. ఇంట నిరా్మణ రాయితీ 
వ రి్తంచ క పోతే రూ.1.8 ల క్ష ల మేర కు కోల్పియిన టేటీ. ఇక ఇళలో ప ట్టీ కూడా అంద క పోతే ల క్ష ల్లో ల బ్దిని కోల్పియిన టేటీ. ఇక ఆమె ప్లలో ల కు విదాయుదీవెన , వ స తి దీవెన ల్ంట ప థ కాలు కూడా 
అమ లు కావు. అంగ న్ వాడీ కేంద్రాల దా్రా ప్ర జ ల కు నితయుం అందుబాటుల్ ఉంటూ కింది సాథియిల్ ప్ర భ్త్ ఆదేశాల ను అమ లు చేసూ్త సేవ చేసే దాదాపు 51 వేల కు పైగా అంగ న్ 
వాడీ కారయు క ర్త ల కు ఇది నిజంగా అశ నిపాతమే. ఇల్ ఒకకు అంగ న్ వాడీల కే కాదు, వేర్్రు కుల్ల్లో, వృతు్తల్లో అర కొర ఆదాయంతో జీవ నం నెటుటీకొచేచా అనక మంది పేద లు ఈ ఆదాయ 
ప రిమితి విధానం వ లలో ప్ర భ్త్ ప ర మైన సంక్షేమ ప థ కాల కు దూరం కానునానిరు. ఇది సంక్షేమ ప థ కాల సొము్మను ఆదా చేసకున కుయ తని మేన న అభప్యం స ర్ త్రా వినిప్స్తంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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పవన్ కళ్యాణ్ పరయాటన సన్నాహక సమావేశం
శతఘ్ని న్యుస్: ఉమ్మడి నలగాండ జిల్లోల్ ప్రమాదవశాతూ్త మృతి చందిన జనసైనికుల 
కుటుంబాలను పరామరి్శంచేందుకు రానునని జనసేన పార్టీ అధినత పవన్ కళాయుణ్ 
పరయుటనకు సంబందించి సనానిహక సమావేశం ఏరాపిటు చేసిన తెలంగాణ ఇంచార్జ్ నమూరి 
శంకర్ గౌడ్, జిల్లో ఇంచార్జ్ మేకల సతీష్ రడిడి. ఈ సమావేశంల్ తెలంగాణ రాష్ట్ర యువజన 
అధయుక్షులు వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధయుక్షులు రాధారం రాజలింగం, రాష్ట్ర 
నాయకులు, జిల్లో నాయకులు, యువజన, విదాయురిథి, వీర మహిళా విభాగం కమిటీ సభ్యులు 
పాలగానానిరు.

చేనేత కార్మికుల సమసయాలను తెలుసుకుననా 
ఆమదాలవలస జనసేన

శతఘ్ని న్యుస్: శ్రీకాకుళం జిల్లో, ఆమదాలవలస నియోజకవరగాం పందూరు 
మండలంల్ చేనత కారి్మకుల సమసయులను నియోజకవరగా ఇనాచారిజ్ పేడాడ 
రామో్మహన్ రావు ఆధ్రయుంల్, జనసేన పార్టీ చేనత విభాగం వైస్ చైర్మన్ ప్రియాంక 
ముఖయు అతిథిగా, గడపగడపకు వెళిలో వారి యొకకు సమసయులను తెలుసకోవడం 
జరిగింది. ఈ సమసయులను జనసేన పార్టీ అధినత పవన్ కళాయుణ్ దృషిటీకి తీసకు వెళిలో 
తపపికుండా పరిషకురిసా్తమని హామీ ఇవ్డం జరిగింది. కారయుక్రమంల్ మండల 
నాయకులు చిననిం నాయుడు, రమణ, బాబూరావు, సంతోష్, శ్వ, వసంత, 
సర్ష్, గణేష్ మరియు పెదది సంఖయుల్ కారయుకర్తలు పాలగానానిరు.

పంచిన విద్యాత్ చార్జీలు తగ్గంచాలని.. కాకిన్డ 
జనసేన ఆధ్రయాంల్ నిరసన ర్యాలీ

శతఘ్ని న్యుస్:  కాకినాడ సిట నియోజకవరగాం, పెంచిన కరంట్ చార్జ్లు, దానికి 
తోడు పవర్ హాలిడేని నిరసిసూ్త.. తక్షణం కరంట్ సరఫరా మెరుగుపరచి పూరి్త 
సాథియిల్ పునరుద్ధరించి పవర్ హాలిడేని ఉపసంహరించుకునల్ ప్రభ్త్ం చరయులు 
చేపట్టీలని కాకినాడ సిట జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ ముతా్త శశ్ధర్ ప్లుపు మేరకు 
జనసేన నాయకులు పెదిదిరడిడి రాజేష్ మరియు పెదిదిరడిడి సంతోషి ఆధ్రయుంల్ 23వ 
డివిజన్లో ఆందోళన కారయుక్రమం చేపటటీగా.. దీనికి కాకినాడ సిట నియోజకవరగా 
జనసేన పార్టీ అధయుక్షుడు సంగిసెటటీ అశోక్ నాయకత్ం వహించడం జరిగింది.
ఈ సందరభాంగా సంగిసెటటీ అశోక్ పవర్ హాలిడే వలన పేద ప్రజల ఉదోయుగాలు 
పోతునానియనీ, జీతాలు రాకపోతే కుటుంబాలని ఎల్ పోషించుకోవాలని 
ప్రభ్తా్నిని ప్రశ్నించారు.
ఈ కారయుక్రమంల్ సిటీ అధయుక్షులు సంగిశెటటీ అశోక్, రాష్ట్ర సంయుక్త కారయుదరి్శ 
వాసిరడిడి శ్వ, జిల్లో ప్రధాన కారయుదరి్శ తలటం సతయు, జిల్లో కారయుదరి్శ ఆటలో 
సతయునారాయణ మరియు జనసేన నాయకులు, వీర మహిళలు, కారయుకర్తలు 
పాలగానానిరు.

ఇంగ్లాపల్లా గ్రామంలో జనసేన పార్టీ జండా ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యుస్: విజయనగరం జిల్లో, 
గజపతినగరం నియోజకవరగాం 
ఇంగాలోపలిలో గ్రామంల్ జనసేన 
పార్టీ జండా ఆవిషకురణ జరిగింది. 
అనంతరం జనసేన కారయుకర్త లెంక 
సూరయునారాయణ బైక్ యాకిసిడంట్లో 
మరణించడం జరిగింది. వారికి పదివేల 
రూపాయలు గెదది రవి ఆరిథిక సహాయం 
అందించారు. అధిషాటీనం దృషిటీకి తీసకెళిలో 
ఇదదిరు ఆడ ప్లలోలకు తగు నాయుయం 
జరిగేల్ చూసా్తమని భరోసా ఇచాచారు. 
పెదమానాపురం రైలే్ గేట్ నుంచి 
ఇంగాలోపలిలో గ్రామం వరకు 350 బైకులతో 

రాయులీ నిర్హించారు. అందుల్ భాగంగా శాయుమలపలిలో రవిన్యు పరిధిల్ కొండను తొలిగించాలని 
అధికారులకు ఆదేశాలు ప్రభ్త్ం ఇచిచాంది. కొండలు తొలగించకుండా ఆపాలని గ్రామస్తలు జనసేన 
పార్టీకి వినతిపత్రం అందజేశారు. విజయనగరం ఇంచార్జ్ పాలవలస యశసి్ని మరియు నియోజకవరగా 
ఇంచార్జ్ లు గెదది రవి, మరపు సర్ష్, పాలూరు బాలు, దురాగాప్రసాద్, అపాపిరావు జనసేన నాయకులు 
కారయుకర్తలు మరియు అభమానులు పెదది ఎతు్తన పాలగానానిరు.
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గర్జన గ్రామాలైన గాడిదపాయ, త్డిపాయల్ 
జనసైనికుల పరయాటన

శతఘ్ని న్యుస్: మనయుం జిల్లో, పాలకొండ నియోజకవరగాం సీతంపేట మండలం, సీతంపేట 
మండల జనసైనికులు ప్రతి గ్రామంల్ సందర్శన సందరభాంగా కొండప్ంతాల్లో 
ఉంటునని, గిరిజన గ్రామాలన గాడిద పాయ, తాడి పాయ సందరి్శంచడం జరిగింది. ఈ 
కారయుక్రమంల్ గ్రామస్తలకు ఉనని సమసయులు తెలుసకోవడం జరిగింది. అల్గే జనసేన 
యొకకు సిదా్ధంతాలను మరియు అదే పార్టీ బల్పేతం కోసం మాట్లోడటం జరిగింది. ఈ 
కారయుక్రమంల్ శ్రీకాంత్, విశ్నాథం, ఉపేంద్ర, ప్రవీణ్, దురాగారావు, హర్ష్, జనసైనికులు 
మరియు గ్రామస్తలు పాలగానానిరు.

రైతు భరోసాకి అర్హులైన కుటంబాలకు సమాచారం 
అందంచే కారయాక్రమం

శతఘ్ని న్యుస్: జనసేన 
అధినత పవన్ కళాయుణ్ చేపటటీన 
రైతు భరోసా యాత్ర దా్రా 
కౌలు రైతు కుటుంబాలకు లక్ష 
రూపాయల ఆరిథిక సహాయం 
అందిస్తనని సందరభాంగా.. 
రైతు భరోసాకి అరుహులన 
కుటుంబాలకు సమాచారం 
నరుగా చేరవేసే కారయుక్రమం 

జిన్నిరు గ్రామంల్ మొదలు పెటటీడం జరిగింది. ఈ కారయుక్రమనికి జిల్లో నాయకులు 
ఉననిమాట్లో ప్రేమ్ కుమార్, జిన్నిరు గ్రామ అధయుక్షులు లంక చంద్ర బోస్, నియోజకవరగా 
నాయకులు ప్తాని వెంకీ, విరమహిళలు మైగాపుల పద్మ, జితు్తక రియా, జనసైనికులు 
గాజుల వాస, దేవరవు, గుబ్ల భాసకుర్, రడిడి శేఖర్, వంశీ నాయుడు, నవీన్, సా్మి 
పాలగానానిరు.

జనసేన పార్టీ క్షేత్రసాథాయి సమీక్షా సమావేశం
శతఘ్ని న్యుస్:  పాడేరు: జి.మాడుగుల మండలంల్ బలమనుశంక, కులపాడు 
గ్రామాల యువత ఆధ్రయుంల్ క్షేత్రసాథియిల్ జనసేన పార్టీ బల్పేత సమీక్షా సమావేశం 
నిర్హించడం జరిగింది. ఈ సమీక్షల్ భాగంగా.. అరకు పారలోమెంట్, పాడేరు జనసేన 
పార్టీ ఇనాచారిజ్ డా..వంపురు గంగులయయుతో కలిసి పంచాయితీ, మండల సాథియిల్ 
యువతను ప్రధాన భాగసా్మయుం చేయాలని జనసేన సిదా్ధంతపు రాజకీయాలను ప్రజల్లోకి 
తీసకెళ్లో విధానం, ఆదివాసీ రైతుల పలు సమసయులు వాట పరిసాకురమారాగాలపై రైతులకు 
ఎల్ అవగాహన కలిపించాలి, జనామోదం పందడంల్ జనసేన పార్టీ ఎటువంట 
ప్రణాళికలు వేయాలి, అంతకంతకుపెరుగుతునని నితాయువసర వస్తవుల ధరలు, వాట 
ప్రభావం సామానుయుల బ్రతుకులపై భారం ఏ విదంగా ఉంది, రానునని రోజుల్లో సగటు 
మనిషి జీవన వయుయాలు ఎల్ పెరుగుతుందో ఈ అంశాలపై ప్రజల్లో చైతనయుం ఎల్ 
కలిపించాలి. ఈ ప్ంతంల్ నీరుగారిన విదయు, వైదయు, నిరుదోయుగ సమసయులపై యువతల్ 
ఎటువంట మారుపి తీసకొచేచా ప్రయతనిం చేయాలి.. తదా్రా ప్రజలు తమకు తాముగా 
తెలుస కుంటునానిరని, జనసేన పార్టీ నిరిదిషటీ లక్షాయులు, మాయునిపేసొటీ, రైతు సాధికారతను 
ప్రజలకు విస్తృతంగా తెలియజేయాలని, వీర మహిళలను క్షేత్ర సాథియిల్ భాగసా్మయుం 
చేయడం వలన పార్టీల్ మహిళాశకి్త పెంపందించడం వంట పలు కీలకమైన అంశాల 
పై చరిచాంచారు..ఈ కారయుక్రమంల్ డా..వంపురు గంగులయయు మాట్లోడుతూ.. యువత 
మేల్కునవలసిన సమయం ఆసననిమైందని.. ప్రజలు వారసత్ రాజకీయాలని నమే్మ 
సిథితిల్ లేరని అల్ నమి్మతే ప్రజాసా్మయుంల్ ఉనానిమని బ్రమపడినటేటీనని.. ప్రజలను 
మోసపుచుచాతూ తెలియకుండాన ఇనానిళ్లో రాజరిక వయువసథిని నడుపుతునని రాజకీయపార్టీలకు 
అధికారం ఇస్తననింతవరకూ.. ప్రజా సంక్షేమం నలేలోరు మీద నడకే అవుతుందని మీకు 
తెలిసిన విషయమే. ఆదివాసీ నిరుదోయుగ యువతకు జీవో నెం3 ఆయువు పటుటీ ల్ంటదని, 
ఈ ప్రభ్త్ం పాలనల్ ఆ హకుకు పూరి్తగా హరించి వేసిందని, కనీసం మాటమాత్రమైన 
ఈ ప్ంత ప్రజాప్రతినిధుల్లో న్రు మెదపకపోవడం అశయురయుం కలిగిస్తందని, ఈ మౌనం 
వెనక ఏ మతలబు ఉందొ రానునని ఎనినికలల్ ప్రజలు బుది్ధ చపా్తరని పూరి్తగా వైసీపీ 
ప్రభ్త్ం వైఫలయుం చందిందని చపాపిరు. మన అధినత పవన్ కళాయుణ్ గారు కౌలు రైతులకు 
ఎటువంట సహాయనిధులు ఏరాపిటు చేసి ఆదుకుంటునానిరో మనతో పాటు యావత్ 
రాష్ట్రం మొత్తం చూస్తంది. అధికార, ప్రతిపక్షాల్లో లేకునాని కూడా రైతు సంక్షేమం తన 
సర్శకు్తల్డాడిరు. ప్రజలు చూసూ్తన ఉనానిరని, ఈ ఆదివాసీ ప్ంతాల్లో కూడా ఉత్తరాంధ్ర 
వీరమహిళా విభాగం కోఆరిడినషన్ కమిటీ సభ్యులు సందరి్శంచి రైతులు పండించే పంటలు, 
వాట ఉతపితి్త, గిటుటీబాటు ధర, సటీర్జ్ సదుపాయలపై విస్తృతమైన సర్్ చేసారని త్రల్న 
చేపటటీబోయ్ పలు కారయుక్రమాలకు జనసేన పార్టీ రైతు సాధికారత కోసం ఎటువంట దీక్ష, 
దక్షత కలిగివుంటుందో ప్రజలకు నరుగా చపా్తమని తెలిపారు. ఇటువంట విషయాలను 
ప్రజల్లో బలంగా యువత తీసకెళాలోలని ఈ సమావేశంల్ జనసైనికులతో చపాపిరు. ఈ 
సమావేశంల్ ఖుషి, చంట, గణేష్, చలం, పండు, గోప్, విజేయ్ంద్ర, సతీష్, క్రిషా్ణ, చంద్, 
సతయు పలువురు జనసైనికులు పాలగానానిరు.

జనసేన కారయాకర్త కుటంబానికి ఆర్థాక సహాయం
శతఘ్ని న్యుస్: విజయనగరం జిల్లో, గరివిడి మండలం, కోన్రుల్ జనసేన కారయుకర్త జి. 
దురాగా ప్రసాద్ ఇటీవల హార్టీ ఎట్క్ తో మరణించడం జరిగింది, దురాగా ప్రసాద్ కుటుంబానిని 
ఆదుకొనందుకు గాను.. నాలుగు మండల్ల జనసేన నాయకులు మరియు కారయుకర్తలు కలసి 
60000 వేల రూపాయలు వారి కుటుంబానికి ఆరిథిక సహాయం అందించారు. ఈ కారయుక్రమంల్ 
పెదిది వెంకటేష్, నాయుడు, బ్. రామకృష్ణ ఆర్.రామకృష్ణ, దేముడు, రాము నాయుడు, మధు, 
బాషా, సంబాబు,య్స, గణేష్, విన్ద్, సూరయునారాయణ, సూరయునారాయణ సంతోష్, రమేష్, 
మధు, భాష, గొలలో, శ్రీరామ్, పీ.ట.ఆర్ నాయుడు, మహా న్యుస్ మరియు పెదది ఎతు్తన కారయుకర్తలు 
హాజరయాయురు.

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 చెయియా విరగన వయాకి్తకి 
ఆర్ధికసాయం

శతఘ్ని న్యుస్: ప్రకాశం జిల్లో, 
గిదదిలూరు నియోజకవరగాం కంభం 
గ్రామంల్ యడవలిలో వెంకటమ్మ 
భర్త పెదది వీరయయుకి ప్రమాదవశాతు్త 
చయియు విరగడం జరిగినది. 
వైదయుం చేయించుకొనుటకు 
ఆరి్ధక ఇబ్ందులు 
సహకరించకపోవడంతో, ఆ 
విషయం తెలుసకునని జనసేన 
పారిటీ నాయకులు జనసేన పార్టీ 
ఇంచార్జ్ బెలలోంకొండ సాయిబాబు 

అదేశాల మేరకు వైదయు సహాయం కొరకు ఆరి్ధక సహాయం అందించడం అందజేయడం 
జరిగింది. ఈ కారయుక్రమంల్ పాలగానని ప్రకాశం జిల్లో కారయుదరి్శ లంకా నరసింహారావు, 
జిల్లో సంయుక్త కారయుదరి్శ కాల్ బాల రంగయయు, కంభం మండల అధయుక్షులు తాడిశెటటీ 
ప్రసాద్, షేక్ హాజ్మతులలో, షేక్ సభాని తదితరులు పాలగానానిరు.

పర్గన చార్జీలకు వయాతిరేకంగా కుప్ం 
జనసేన నిరసన

శతఘ్ని న్యుస్: కుపపిం నియోజకవరగాం, జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు పవన్ కళాయుణ్ ఆదేశాల 
మేరకు వైకాపా ప్రభ్త్ం అడడిదిడడింగా పెంచిన విదుయుత్ చార్జ్లు, ఆర్టీసి బససి చార్జ్లు 
కారణంగా ప్రజల నడిడి విరచడం వేళాపాల్ లేని కరంటు కోతలను నిరసిసూ్త… 
కుపపిం ప్రజలకు అండగా ఆదివారం జనసేన పార్టీ నియోజకవరగా ఇనాచారిజ్గారైన డా. 
ముదిదినని వెంకటరమణ ఆధ్రయుంల్ జనసేన నాయకులతో కలిసి పెదది ఎతు్తన కుపపిం 
ఆర్టీసి బసాటీండు ఆవరణల్ పలోకారుడిలతో నిరసన కారయుక్రమం చేపటటీడం జరిగింది. ఈ 
కారయుక్రమానికి జనసేన పార్టీ నియోజకవరగా ఇనాచారిజ్తో పాటు, చితూ్తరు జిల్లో కారయుదరి్శ 
రామమూరి్త, నియోజకవరగా సమన్యకర్త మంజునాథ్, మండల అధయుక్షులు హర్శ్, 
అమీర్, కిషోర్, సధాకర్, ప్రవీణ్, మండల కారయువరగా సభ్యులు మరియు ఇతర జనసైనికులు 
పెదదిఎతు్తన పాలగాని కారయుక్రమానిని విజయవంతం చేయడం జరిగింది.

జనసేన గ్రామ కమిటీ సమావేశం
శతఘ్ని న్యుస్: కాకినాడ రూరల్, జనసేన పార్టీ అభవృది్ధ, నిరా్మణం, గ్రామ సమసయులపై 
అవగాహనా, ప్రభ్త్ పనితీరు తదితర అంశాలపై గ్రామ కమిటీ సభ్యులకు అవగాహన 
కలిపించే కారయుక్రమం మూడవ రోజు కాకినాడ రూరల్ మండలం తమ్మవరం గ్రామ కమిటీ 
వారితో కాకినాడ గొడరిగుంట పంతం నానాజీ స్గృహం వదది గ్రామ కమిటీ సమావేశం 
నిర్హించడం జరిగింది. వారందరికీ అల్పిహారం అందించిన తరువాత న్తన గ్రామ 
కమిటీ సభ్యులను దుసాసిలువతో సనా్మనం చేసి శుభాకాంక్షలు తెలిప్, వారికీ దిశా 
నిర్దిశం చేసి, ప్రతి గ్రామ కమిటీ సభ్యులు తమ ఇంటపై జనసేన జండా ఎగురవేయాలని 
కోరిన జనసేన పార్టీ ప్ఏసి సభ్యులు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జ్ పంతం నానాజీ. ఈ 
కారయుక్రమంల్ జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాలగానానిరు.

ప్రజలను మరోసార్ మోసం చేయాలని చూసు్తననా వైసీపీ: 
శివదత్ బోడపాటి

శతఘ్ని న్యుస్: రాష్ట్రంల్ మరోసారి పేద ప్రజలను మోసం చేయాలని వైసీపీ ప్రభ్త్ం 
చూసూ్తదని బ్యయుం తీసకుని వారికి నగదు అన విధానం దా్రా పేద ప్రజల 
పటటీకొట్టీలని చూస్తనానిరని జనసేన రాష్ట్ర కారయుదరి్శ బోడపాట శ్వదత్ విమరి్శంచారు. 
గతంల్ అధిక కరంట్ బ్లులో వచాచాయని, ఐటీ రిట న్ కడుతునానిరని కారు, వాయును 
ఉందని సాకులు చూప్ వేల కుటుంబాల ర్షన్ కారుడిలు తొలిగించి వారి పటటీ కొటటీన 
వైసీపీ ప్రభ్త్ం.. ఇపుడు మరల్.. బ్యయుం తీసకొని వారికి నగదు అని చప్పి 1,2 
నెలలు ఇచాచాక బ్యయుం తీసకోని వారందరికీ ర్షన్ కారుడిలు తొలగించి, వారికి ప్రభ్త్ 
పథకాలు ఏమి చందకుండా చయాయులని వైసీపీ ప్రభ్త్ం చూస్తందని పాయకరావుపేట 
నియోజవరగాం జనసేన నాయకులు బోడపాట శ్వదత్ తెలియజేసారు. మా నాయకులు 
ప్లుపు మేరకు ఎంతట పోరాటం చేయడానికైనా సిద్ధంగా వునానిమని ఈ సందరభాంగా 
కోటవురటలో మండలం యువ నాయకులు శీను తెలియజేసారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మంగళగర్ల్ జనసేనల్ చేర్కలు
శతఘ్ని న్యుస్: మంగళగిరి, జనసేన పార్టీ మంగళగిరి నియోజకవరగా కారాయులయంల్ నియోజకవరగా 
ఇనాచార్జ్ చిలలోపలిలో శ్రీనివాసరావు సమక్షంల్ పలువురు జనసేన పార్టీల్ చేరడం జరిగింది.

తెలుగుదేశం పార్టీ మంగళగిరి పటటీణ మాజీ అధయుక్షులు మునగపాట వెంకట మారుతీ రావు
మంగళగిరి మండల కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు మాడ ఆదినారాయణ
మంగళగిరి నియోజకవరగా సిప్ఎం నాయకులు మరియు సిప్ఎం రాష్ట్ర యువత కారయుదరి్శ కాపరవుతూ 
సందరయయు
తాడేపలిలో మండలం వైసిప్ నాయకులు మరియు ప్రముఖ జరనిలిస్టీ నకకు రాజేష్ బాబు
వారి కారయువరగాంతో సహా ఆదివారం జనసేన పార్టీల్ చేరడం జరిగింది. తదనంతరం నియోజకవరగా 
ఇనాచార్జ్ చిలలోపలిలో శ్రీనివాసరావు మాట్లోడుతూ నియోజకవరగాంల్ని వివిధ రాజకీయ పార్టీల నుండి 
ప్రముఖ నాయకులందరూ జనసేన పార్టీల్ చేరటం ఆనందంగా ఉందని జనసేన పార్టీ బల్పేతానికి 
అందరం కలిసికటుటీగా కృషి చేయాలని తెలియజేశారు. ఎం.ట.ఎం.సి కోఆరిడినటర్ గా మునగపాట 
వెంకట మారుతీ రావు ని ఈ సందరభాంగా నియమించారు. అల్గే మీడియా మిత్రులు అడిగిన 
ప్రశనికు సమాధానంగా జనసేన పార్టీ చేపటటీన కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర గురించి వైసిప్ నాయకులు 
చేస్తనని విమర్శలకు ఘాటుగా సపిందించి భారతదేశంల్ని ఏ రాజకీయ పార్టీ ఇపపిట వరకు చేపటటీని 
కారయుక్రమానిని పవన్ కళాయుణ్ చేపడుతునానిరని మరియు ప్రజలల్ జనసేన పార్టీకి వస్తనని ఆదరణ చూసి 
తటుటీకోలేక వైసిప్ నాయకులు అవాకులు, చవాకులు పేలుతునానిరని చిలలోపలిలో శ్రీనివాసరావు ధీటుగా 
సపిందించారు. ఈ కారయుక్రమంల్ నియోజకవరగా ఇంచార్జ్ మరియు రాష్ట్ర చేనత వికాస్ విభాగం చైర్మన్ 
చిలలోపలిలో శ్రీనివాసరావు, రాష్ట్ర కారయుదరి్శ బేతపూడి విజయశేఖర్, జిల్లో సంయుక్త కారయుదరి్శ బడే కోమలి, 
మంగళగిరి మండల అధయుక్షులు వాసా శ్రీనివాసరావు, మంగళగిరి పటటీణ అధయుక్షులు షేక్ కైరల్లో, తాడేపలిలో 
మండల అధయుక్షులు సామల నాగేశ్రరావు, రాష్ట్ర చేనత కమిటీ ప్రధాన కారయుదరి్శ పర్తం మధు, శెటటీ 
రామకృష్ణ, బతి్తన అంజయయు, సాయి నందన్,వెంకట్, నందం మోహన్ రావు, తదితర జనసేన పార్టీ 
నాయకులు, కారయుకర్తలు పాలగానానిరు.

సి ర్జశేఖర్ ఆధ్రయాంల్ ప్రజా పోర్ట యాత్ర
శతఘ్ని న్యుస్: పతి్తకొండ నియోజకవరగాం, క్రిష్ణగిరి మండలంల్ జనసేన పార్టీ నియోజకవరగా నాయకుడు 
సి రాజశేఖర్ ప్రజా పోరాట యాత్ర కొనసాగించడం జరిగింది. ఈ కారయుక్రమంల్ భాగంగా క్రిష్ణగిరి 
మండల నాయకులు నాగేశ్రరావు, చిరంజీవి, కాలువ భాసకుర్, అధయుక్షతన పందరలోపలేలో, లకకుసాగరం, 
తెగ దొడిడి, రాగులపాడు, గ్రామాలల్ పరయుటంచడం జరిగింది. అనంతరం జనసేన పార్టీ నాయకుడు 
సి రాజశేఖర్ మాట్లోడుతూ.. పందరలోపలేలో గ్రామంల్ ఇపపిటకీ ఒక సిసిరోడుడి కూడా లేకపోవడం చాల్ 
దురా్మరగాం, ఇపపిటవరకు కాంగ్రెస్, టడిప్, ప్రస్తతం వైఎస్ఆరిసిప్ ఇల్ ఎన్ని పార్టీలు అధికారంల్కి 
వచాచాయి. చరిత్ర గురించి చపుపికున ఈ పార్టీ నాయకులు ఎందుకు ఒక సిసిరోడుడి వేయలేకపోయారు. 
డ్రైనజీ సైడ్ కాలవలు ఎందుకు నిరి్మంచ లేక పోయారు, అల్గే ఎసీసి కాలనీల్ త్రాగునీట సమసయు చాల్ 
తీవ్రంగా ఉందని ఎసీసి కాలనీ వాసలు ఆవేదన వయుక్తం చేసిన తీరు చాల్ బాధాకరం. ఈ గ్రామానికి సరైన 
రోడుడి సౌకరయుం కూడా లేదు, కొనిని చోటలో కంకర తేలి రాకపోకలు చాల్ ఇబ్ందికరంగా మారిన రోడలోను 
ఈ రోజు చూశాం, అదేవిధంగా లకకుసాగరం గ్రామంల్ కూడా కొనిని చోటలో డ్రైనజీ కాలవలు కీలోన్ చేయక 
పోవడం వలలో రోడలోపై మురికినీరు ప్రవహిస్తనని దృశాయులు చూశాం, ముఖయుంగా తెగ దొడిడి గ్రామానికి సరైన 
రహదారి లేదు, ఈ గ్రామానికి రోడుడి నిరా్మణం చేపడతామని 2/1/2019 తేదీన ప్రంభంచారు.. కానీ 
నట వరకూ గ్రామానికి రోడుడి వేయలేదు, ఈ గ్రామంల్ మేము పరయుటస్తననిపుపిడు మాకు అవసరమైతే 
కంకర తీసేసి మటటీరోడుడి ఉండేవిధంగా చూడండి అని గ్రామ ప్రజల ఆవేదనను తెలియజేసినపుపిడు 
వెళ్ళేటపుపిడు మాకు అరథిమైంది..ఆ దారిల్ వెళ్లో ప్రతి ఒకకురికి తెలుస్తంది, అదేవిధంగా రాగుల పాడు 
గ్రామంల్ వాటర్ సమసయు ఉందని గ్రామస్తల తెలియజేశారు. ఈ కారయుక్రమంల్ పాలగానని జనసేన పార్టీ 
నాయకులు, ఎర్రి సా్మి, రామయయు నాయుడు, సౌకత్ , దురాగా నాయుడు, వెంకటేష్, మరియు తదితరులు 
ఈ కారయుక్రమంల్ పాలగాని విజయవంతం చేశారు.

కానూర్గ్రామ దళితవాడ ప్రజల సమసయాల 
పై స్ందంచిన జనసేన

శతఘ్ని న్యుస్: తాడిగడప మునిసిపాలిటీ పరిధిల్గల కాన్రుగ్రామ 
దళితవాడ ప్రజల సమసయులపై జనసేన నాయకులు సపిందించారు. ఈ 
కారయుక్రమంల్ భాగంగా జనసేన కృషా్ణ జిల్లో జాయింట్ సెక్రటర్ కాకాని 
ల్కేష్ పాలగాని.. దళిత పలెలో సమసయులను పరిశీలించగా అకకుడ ప్రజలకు 
ముఖయుంగా డ్రైనజీ వయువసథి సరిగా లేక పోవడం వలన మురుగుకాలవల్ 
నీరు రోడలోపైకి వచిచా స్తంభంచి ఉండి పోతునానియి. దానివలన కాలనీ 
మొత్తం మురికి వాడగా రూపాంతరం చందటమే కాకుండా.. ఈగలు 
దోమలతో పాటూ.. పాములు కూడా సంచరించి ప్రజలు అనక ఇబ్దులు 
పడుతుననిటులో తెలియచేశారు. అంతే కాకుండా తాగునీట పైపులన్ కూడా 
మురికినీళలోల్ కలిసి పోవటం వలన తాగునీరు కూడా కలుషితమై ప్రజలు 
అనక వాయుధులకు గురిఅవుతునానిరని.. ఇపుపిడే ఇటువంట పరిసిథితి 
ఉంటే రానునని వరాషాకాలంల్ ఈ సమసయు మరింత జఠిలంగా మారి 
ప్రజల ప్ణానికే ప్రమాదం వాటలేలో పరిసిథితి వస్తంది అని తెలిపారు. 
ఈ సమసయు ని సాథినిక మునిసిపల్ కమిషనర్ మరియు సాథినిక ఎమె్మలేయు 
దృషిటీ కి తీసకువెళిలోనా కేవలం దళితవాడ అన చినని చూపుతో.. పెడచవిన 
పెడుతుననిటులో సాథినిక ప్రజలు భావిస్తనానిరు అని ల్కేష్ తెలియచేశారు. 
ముఖయుంగా నైపుణయుత లేని సాథినిక వైసీపీ కారయుకర్తలతో, ప్రభ్త్ 
రోడులో డ్రైనజి లు నిరి్మచటం వలన ఆ వైసీపీ కారయుకర్తలకు అనుభవం 
మరియు పని పటలో అవగాహన లేని కారణంగా ప్రజలిని బలి పశువులను 
చేస్తననిటులోగావుంది. దీనికి సాథినిక ఎమె్మలేయు కొలుస పారథిసారధి 
బాధయుతవహించి సమసయు పరిసకురించాలి అని డిమాండ్ చేశారు. లేని 
పక్షంల్ ప్రభ్త్ం మెడలు వంచి ఐనా.. దళితవాడ ప్రజల సమసయుని 
పరిషకురించే వరకూ.. జనసేన పార్టీ నిలబడుతుంది అని కాకాని ల్కేష్ 
తెలియచేశారు. ఈ కారయుక్రమంల్ పెనమలూరు మండల జనసేన పార్టీ 
అధయుక్షుడు కరిమికొండ సర్ష్, బోయిన మాణికాయులరావు, దోనాపూడి 
సర్ష్, కొలంట దేవదాస తదితరులు పాలగానానిరు.

జనసేన నేత న్గంద్రబాబుని కలిసిన జనసేన 
లీగల్ టీమ్

శతఘ్ని న్యుస్: తూరుపిగోదావరి జిల్లో జనసేన లీగల్ సెల్ అధయుక్షుడు 
అడపా వెంకట సతయు ప్రసాద్ ఆధ్రయుంల్ రాజమండ్రిల్ జనసేన 
నాయకుడు నాగేంద్రబాబుని మరాయుదపూర్కంగా కలిశారు. వివిధ 
అంశాలపై చరిచాంచారు. క్షేత్రసాథియిల్ పార్టీని బల్పేతం చేసేందుకు 
నాగేంద్రబాబు పలు సూచనలు చేశారు.

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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పవన్ కళ్యాణ్ కి ముఖయామంత్రి పట్టీభిషేకం పకాకా: డాకటీర్ 
యుగంధర్

*గంగాధర్ నెలూలోరుల్ గెలుపు గాయురంటీ
*కార్్టనగరం మండల్నిని తిరుపతి జిల్లోల్ చేరాచాలి
శతఘ్ని న్యుస్: కార్్టనగరం మండలం, కెఎం పురంల్ జనసైనికుల కోసం జనసేన కారయుక్రమం 
జరిగింది. ఈ సందరభాంగా జనసేన పార్టీ నియోజకవరగా ఇనాచారిజ్ డాకటీర్ యుగంధర్ మాట్లోడుతూ.. 
జనసేనకు రోజురోజుకీ ప్రజాదరణ పెరుగుతోందని, పవన్ కళాయుణ్ ఆదరించేవారు, అభమానించే 
వారు, ముఖయుమంత్రిగా చూడాలనుకునవారి సంఖయు రోజురోజుకూ.. పెరుగుతోందని, ఆయన చేసిన 
సేవా కారయుక్రమాలే పవన్ కళాయుణ్ ను ముఖయుమంత్రి చేస్తందని, ప్రజలు ఈ సారి పట్టీభషేకం 
చేయడం పకాకు అని ఉదాఘాటంచారు. అదేవిధంగా గంగాధర నెలూలోరు నియోజకవరగాంల్ జనసేన 
గాయురంటీ గా గెలుస్తందని తెలిపారు. జనసైనికుల కోసం జనసేన కారయుక్రమంల్ జనసైనికులు 
అందరూ ఏకతాటపై నిలబడాలని, నిసా్ర్ధ పరులు, దేశోదా్ధరకులు అయిన, నిజమైన సా్తంత్ర 
యోధులకు వారసలన పవన్ కళాయుణ్ ల్ంట వయుకి్తని ముఖయుమంత్రిగా చయయుకపోతే ఈ రాష్ట్రం మరో 
రావణ కాషటీం అవుతుంది అని తెలియ చేశారు. ఇపుపిడుననిటువంట పరిసిథితుల్లో ప్రజలకు మేలు 
చేయగలిగిన వయుకి్త, యువతకు సరైన దిశానిర్దిశం చేయగలిగిన వయుకి్త, ఏక తాటపై నడిప్ంచ కలిగిన 
వయుకి్త, యువతను సొంత కాళళే మీద నిలబెటటీ గలిగినటువంట వయుకి్త, సౌభ్తృత్ం కోసం, దేశ సమగ్రత 
కోసం, రాషా్రానిని ఉద్ధరించ గలిగిన వయుకి్త పవన్ కళాయుణ్ మాత్రమేనని ఉదో్ధించారు. వచేచా సార్త్రిక 
ఎనినికల్లో పవన్ కళాయుణ్ ను ముఖయుమంత్రి చేసకోవలసిన ఆవశయుకత ఉందని తెలిపారు. మూడు వేల 
మంది కౌలు రైతులు ఆత్మహతయు చేసకుంటే పవన్ కళాయుణ్ వారికి అండగా నిలబడాడిరని, రాషా్రానిని 
ససయుశాయుమలం కావట్నికి ఒక బృహత్తర ప్రణాళిక జనసేన పార్టీ కలిగి ఉందని, ఈ రాషా్రానికి పవన్ 
కళాయుణ్ చేస్తనని సేవలను కొనియాడారు. కార్్టనగరం మండల్నిని తిరుపతి జిల్లోల్ చేరాచాలని 
సందరభాంగా డిమాండ్ చేశారు. ఈ కారయుక్రమంల్ మండల ఉపాధయుక్షులు విజయ్, ల్కేష్, సర్ష్ 
రడిడి, హరిషాత్ రాజు, బుజిజ్, ప్రధాన కారయుదరు్శలు వెంకటేష్, కారయుదరు్శలు అననిమల, నగర అధయుక్షులు 
రాజేష్, కారయుదరు్శలు గోప్, నాయకులు శేఖర్, చంద్ర, యోగి, మహంద్ర, యుగంధర్, బాల్జీ, 
జనసైనికులు పాలగానానిరు.

రైతుకూలీ గృహనిర్మిణానికి జనసేన ఆర్థాక సహాయం
శతఘ్ని న్యుస్: గిదదిలూరు జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ బెలలోంకొండ సాయిబాబు ఆదేశాల మేరకు అర్ధవీడు 
మండలం కాకరలో గ్రామంల్ వయువసాయ కూలీగా జీవనం సాగిస్తనని కొండూరి వెంకటేశ్రులోకు 
సొంత గృహం లేకపోవడంతో చిననిపాట సొంత గృహం ఏరాపిటు చేసకొనుటకు జనసేన పార్టీ 
తరఫున ఆరిథిక సాయం చేయడం జరిగింది. ఈ కారయుక్రమంల్ జిల్లో సంయుక్త కారయుదరి్శ కాల్ 
బాల రంగయయు అర్ధవీడు మండలం అధయుక్షుడు కలగటలో అలూలోరయయు నందిపాటరంగనాయకులు 
కొలిలోబోయిన వెంకటేశ్రులో గుంటూరు నారాయణ పాలగానడం జరిగింది.

సంగీత సాయి గుణరంజన్ కు నివాళులర్పంచిన బండారు

శతఘ్ని న్యుస్: 
కోనసీమ జిల్లో, కొత్తపేట 
ని యో జ క వ ర గా ం ల్ ని , 
ఆలమూరు మండలంల్ని, 
ప్నపళలో గ్రామానికి చందిన 
ప్రముఖ నాయకులు స్ర్గాయ 
సంగీత సాయి గుణ రంజన్ 

కు, 54వ పుటటీనరోజు సందరభాంగా ఆదివారం వారికి ఘనమైన నివాళ్లు 
అరిపిసూ్త, వారి తము్మడు ప్నపళళే గ్రామ సరపించ్ సంగీత సభాష్, తన 
అనని స్ర్గాయ సాయిగుణ రంజన్ పేరుమీద ఒక గొపపి ఉచిత మెగామెడికల్ 
సేవ కారయుక్రమం తలపెటటీ, ఉచిత మెగా మెడికల్ కాయుంప్ దా్రా పేద ప్రజల 
కోసం, వృదు్ధల కోసం, నిరుపేద మహిళల కోసం ఉచిత వైదయు సేవలు, 
ఉచితంగా మందులు అందించడం చాల్ చాల్ గొపపి విషయమని 
వారిని, వారి కుటుంబ సభ్యులను ఎంతో అభనందించదగగా పరిణామమని, 
ఇటువంట మంచి మనసనని వయుకు్తలు, ఇల్ంట గొపపి కారయుక్రమాలు, 
సాహస కారయుక్రమాలు చేసే వారు చాల్ అరుదుగా ఉంట్రని, తన 
అనని సాయి గుణరంజన్ ఆశయం కోసం, జనసేనాని పవన్ కళాయుణ్ 
ఆశయాలకొరకు నడుం బ్గించి, ప్నపళళే గ్రామ సరపించ్ గా పలు సేవా 
కారయుక్రమాలు చేయడం చాల్ హరిషాంచదగగా విషయమని, ఈ సందరభాంగా 
జనసేన కుటుంబం తరఫున, కొత్తపేట నియోజకవరగాం ప్రజల తరఫున, 
ఇటువంట గొపపి కారయుక్రమాలు చేస్తననిందుకు, ప్నపళళే గ్రామ సరపించ్ 
సభాష్ ను గొపపిగా అభనందించుచునానినని, ప్రముఖ జనసేననత 
బండారు శ్రీనివాస్ ఈ సందరభాంగా తెలియజేశారు. జనసేన పార్టీ జిల్లో 
కారయుదరి్శ సంగీత సభాష్ సేవలను కొనియాడారు. ఈ కారయుక్రమంల్ 
ప్రముఖ ఎనానిరై రాయుడు వెంకటేశ్రరావుతో పాటు పలువురు ఈ సేవా 
కారయుక్రమంల్ అతిధులుగా పాలగానానిరు. పలువురు సీనియర్ జనసైనికులు, 
ప్రముఖ జనసేన నాయకులు జిల్లో ప్రధాన కారయుదరి్శ, ప్రముఖ రాష్ట్ర ఎసీసి 
సెల్ నాయకులు తాళలో డేవిడ్ రాజ్, జిల్లో కారయుదరు్శలు, ప్రముఖ బీసీ 
శెటటీబలిజ జనసేన నాయకులు దొంగ సబా్రావు, బొకకు ఆదినారాయణ, 
రావులపాలెం జనసేన పార్టీ మండల అధయుక్షులు తోట సా్మి, తుల్ రాజు 
మరియు ఆలమూరు మండల జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు సరపు రడిడి సతయు, 
సీనియర్ జనసేన నాయకులు గారపాట త్రిమూరు్తలు, ఎంపీటీసీ సభ్యులు 
ప్రముఖ నాయకులు, పెదిదిరడిడి పట్టీభరామనని, జాంపోలు నాగేశ్రరావు, 
తమ్మన భాసకురరావు, సందిపూడి సరపించ్ తోట భవాని, వెంకటేశ్రులో, 
సందిపూడి ఎంప్టసి సభ్యులు తోలేట సంతోషిని,మూలసాథినం సరపించ్ 
లంకె వరప్రసాద్, మరియు ఉపసరపించ్, మూలసాథినం సీనియర్ యువ 
జనసేన నాయకులు జయప్రకాషానిరాయణ, పడాల అమి్మ రాజు, కొత్తపళిలో 
నగేష్ ప్నపళళే ఉపసరపించ్ యనమదల శ్రీను, ధనరాజ్ నాయుడు, కోట 
వరలక్ష్మి, తోట ఆశ, నాగిరడిడి మహష్, బైరి శెటటీ రాంబాబు, ఆలమూరు 
జనసేన అధయుక్షులు కట్టీ రాజు, చింతలూరు జనసేన అధయుక్షులు దేశభకు్తల 
సతయునారాయణ, సంగీత వీరబాబు, ప్రముఖ కాపు యువ ఉదయుమ 
నాయకులు పెదిదిరడిడి మహష్, వనుం సూరిబాబు, సూరాయురావుపేట 
శెటటీబలిజ నాయకులు, ఉండమటలో నాగశ్వ, ప్నపళళే గ్రామ ప్రజలు, 
జనసైనికులు కారయుకర్తలు మహిళలు, పలు గ్రామాల ప్రజలు, మహిళలు 
ప్లలోలు అధిక సంఖయుల్ ఉచిత మెగా మెడికల్ కాయుంప్ ల్ పాలగానానిరు. 
వచిచాన వారికి అందరికీ కూడా భోజన వసతి ఏరాపిటు చేయడం జరిగింది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


చంద్రమౌళి ఆధ్రయాంల్ జనసేన కారయాకర్తల కుటంబాల పర్మర్శ

శతఘ్ని న్యుస్: కంబదూరు మండలం 
అధయుక్షులు చంద్రమౌళి ఆధ్రయుంల్, 
జనసేన పార్టీ కారయుకర్తల కుటుంబాలను 
అనంతపురం జిల్లో జనసేన జాయింట్ 
సెక్రటర్ బాలయుం రాజేష్ మరియు 
కంబదూరు మండలం అధయుక్షుడు 
చంద్రమౌళి పరామరి్శంచారు.
అనంతపురం జిల్లో, కళాయుణదురగాం 
నియోజకవరగాం, కంబదూరు మండలం, 
ఎగువ పలిలో గ్రామం జనసేన నాయకుడు 
గంగాధర రోడుడి ప్రమాదంల్ 
గాయపడటం జరిగింది. ఈ సందరభాంగా 

గంగాధర ఇంటకి వెళిలో ఆరోగయు పరిసిథితిని తెలుసకోవడం జరిగింది.
అల్గే జనసేన నాయకుడు కార్్తక్ తండ్రి ఇటీవల రోడుడి ప్రమాదంల్ మరణించడం జరిగింది… ఆయన 
ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని దేవుని కోరుకుంటూ వారి కుటుంబ సభ్యులను పరామరి్శంచడం జరిగింది…
అదేవిధంగా.. ఇటీవల ఆత్మహతయు చేసకుని మరణించిన జనసేన పార్టీ కారయుకర్త నరసింహ మూరి్త 
తలిలోని ఓదారిచా జనసేన పార్టీ తరఫున 5 వేల రూపాయలు ఆరిథిక సహాయం చేసి, ధైరయుం చప్పి ఎలలోపుపిడూ 
మీకు జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటుంది అని హామీ ఇవ్డం జరిగింది. ఈ కారయుక్రమంల్ జనసేన పార్టీ 
నాయకులు వెంకటేష్, నర్ష్, ప్రకాష్, నవీన్, సర్ష్, విన్ద్, అజయ్, యశ్ంత్ (మడకశ్ర) మొదలన 
జనసేన కారయుకర్తలు పాలగానానిరు.

మంత్రిగా అమర్నాథ్ అనర్హుడు, బర్తరఫ్ 
చేయాలని జనసేన డిమాండ్

శతఘ్ని న్యుస్: కోవెలకుంటలో, 
జనసేన అధయుక్షుడు పవన్ కళాయుణ్ 
పై వయుకి్తగతంగా అనుచిత వాయుఖయులు 
చేసిన రాష్ట్ర మంత్రి గుడివాడ 
అమరానిథ్ మంత్రిగా అనరుహుడని 
జనసేన నాయకులు గురపపి, 
బోధనం ఓబులేస, చినని కిటుటీ 

విమరి్శంచారు. ఈ సందరభాంగా కోవెలకుంటలోల్ మీడియా సమావేశంల్ 
వారు మాట్లోడుతూ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గవరనిర్ వెంటన మంత్రి గుడివాడ 
అమరానిథ్ ను మంత్రి పదవి నుండి తొలగించాలని డిమాండ్ చేశారు. 
మంత్రి గుడివాడ అమరానిథ్ మీడియా సమావేశంల్ పవన్ కళాయుణ్ 
చేస్తనని కౌలు రైతుల భరోసా యాత్రను తీవ్రంగా విమరి్శంచడమే 
కాకుండా పవన్ కళాయుణ్ పై వయుకి్తగత దూషణలకు దిగడం అధికార 
అహంకారానికి నిదర్శనమని అనానిరు. రాష్ట్ర మంత్రిగా బాదయుతయుతమైన 
వివరణ ఇవ్కుండా పవన్ కళాయుణ్ వైవాహిక జీవితం పైన పదే పదే 
నాలుగు పెళిలోళ్లో చేసకునానిడని, దత్త పుత్రుడని వయుకి్తగత విమర్శలు 
చేయట్నిని తీవ్రంగా ఖండిస్తనానిమనానిరు. పవన్ కళాయుణ్ నాలుగవ 
పెళాళేం ఎవరు? అమరానిథ్ నాల్గా పెళాళేం అని మేము కూడా విమర్శలు 
చేసా్తము. కానీ మేము మీల్గా కుసంసాకురం కలిగిన వయుకు్తలకు కాదు 
కాబటటీ ప్రజాసా్మయుబద్ధంగా విమరి్శస్తననిమని పేరొకునానిరు. సి.బ్.ఐ దత్త 
పుత్రుడు ఎవరో చంచల్ గూడ జైల్ షటల్ టీం ఎవరో రాష్ట్ర ప్రజలకు 
బాగా తెలుసనని అనానిరు. ఆంధ్రప్రదేశోలో పవన్ కళాయుణ్ వివాహాల వలన 
రాష్ట్రం అభవృది్ధల్ వెనుకబడి అపుపిల్లో ముందంజల్ ఉంది. పవన్ 
కళాయుణ్ వివాహాల వలన రాష్ట్రంల్ విదుయుత్ కోతలు, విదుయుత్ ఛార్జ్ల 
మోతలు, ఆర్టీసీ ఛార్జ్ల పెరుగుదల, రాజధాని లేని రాష్ట్రం, పోలవరం 
నిరా్మణంల్ నిరలోక్ష్యం, ఇసక కొరత, రహదారుల గుంతలమయం, 
వైసీపీల్ అసమ్మతి, తిరుగుబాటు. దీనికి అంతటకి కారణం పవన్ కళాయుణ్ 
పెళిలోళ్లో.ఒక బాధయుతయుతమైన మంత్రిగా ఉండి పవన్ కళాయుణ్ పై వయుకి్తగత 
విమర్శలు చేయడంతో ఆయన మంత్రి పదవికి అనరుహుడని రాష్ట్ర గవరనిర్ 
వెంటన అతనిని మంత్రివరగాం నుండి తొలగించాలని డిమాండ్ చేశారు. 
అధికార పార్టీ నాయకులు పవణ్ కల్యుణ్ పైన ఇల్ంట వయుకి్తగత విమర్శలు 
చేసే్త జనసేన పార్టీ చూస్త ఊరుకోదని తీవ్రంగా ప్రతిఘటసా్తమని 
హెచచారించారు.

జనసేన పార్టీ ఆధ్రయాంల్ చలివేంద్రం
శతఘ్ని న్యుస్: రాజమండ్రి రూరల్: ఎండాకాలం ఎండ తాకిడి ఎకుకువగా 
ఉనని వేళ.. ప్రజలకు ఉపశమనం కలిగించడానికి ఎపుపిడూ ముందుండే 
జనసేన పార్టీ ఆదివారం ఉదయం ఏవి రోడుడి ఎన్.హెచ్ 5 సిగనిల్ 
పాయింట్ వదది చలివేంద్రం ప్రంభంచడం జరిగింది. ఈ కారయుక్రమానికి 
ముఖయు అతిథులుగా రాజమండ్రి సిటీ ఇంచార్జ్ అనుశ్రీ సతయునారాయణ, 
రాజమండ్రి కారొపిర్షన్ అధయుక్షులు వై శ్రీనివాస్ ఇటువంట మంచి 
కారయుక్రమానికి శ్రీకారం చుటటీన 9వ వారుడి జనసేన నాయకులు చౌకొండా 
మురళి కృష్ణ, 9వ వారుడి జనసేన నాయకులు బతి్తన సతయునారాయణ, 
పడాల వీర్రాజు, ట వీర్రాజు, కాకర కుమార్, కే రామకృష్ణ, ఎం గణేష్ 
తదితరుల ఆధ్రయుంల్ ఈ కారయుక్రమం జరిగింది. ఈ కారయుక్రమానికి 
అతిథులుగా నగర కమిటీ సభ్యులు పాలగానానిరు.

పంచిన విద్యాత్ చార్జీలకు సరే్పలిలో జనసేన నిరసన
శతఘ్ని న్యుస్: సర్్పలిలో నియోజకవరగాం, పదలకూరు మండలంల్ జనసేన పార్టీ నాయకులు బొబే్పలిలో 

సర్ష్ బాబు ఆధ్రయుంల్ పెంచిన విదుయుత్ చార్జ్లకు వయుతిర్కంగా అంబేదకుర్ విగ్రహానికి పూలమాలవేసి 

రాయులీ నిర్హించడం జరిగింది. ఈ రాష్ట్ర ప్రభ్త్ం ప్రతిపక్షంల్ ఉననిపుపిడు 200 యూనిటలో వరకు 

ఉచితంగా కరంటు ఇసా్తనని చప్పి ఈ రోజు అధికారంల్కి వచాచాక పకకున పెటటీ ఉచితంగా ఇచేచా 

విదుయుత్ పకకున పెటుటీ 300 యూనిటులో దాటతే అమ్మ వడి తీసేసా్తనని చపపిడం మాట తపపిం మడమ 

తిపపిం అన దానికి నిదర్శనమా ఈ రాష్ట్ర ప్రభ్తా్నిని వెనకుండి నడిప్స్తనని ప్రశాంత్ కిషోర్ అన వయుకి్తకి 

కావాలిసిన ముడుపులు ఇచేచా దానికోసం పథకాలు రూపంల్ సామానయు పేద ప్రజల పై పనునిల భారం 

మోప్ ముడుపులు అందిస్తనానిరా..? మీ సా్రథి రాజకీయాల కోసం పేదవాడి జీవితాలతో ఆడుకుంట్ర 

ఇంకనైనా రాష్ట్ర ప్రభ్త్ం కళ్ళే తెరిచి పెంచిన విదుయుత్ చార్జ్లను వెంటన తగిగాంచాలి అదేవిధంగా 200 

యూనిటులో ఉచితంగా ఇసా్తమని చప్పి మాట మారిచాన రాష్ట్ర ప్రభ్త్ం 200 యూనిటలో విదుయుత్ ఉచితంగా 

ఇవా్లని ఆదివారం జనసేన పార్టీ నిరసన వయుక్తం చేయడం జరిగింది. ఈ కారయుక్రమంల్ సాథినికులు 

సంజు రాకేష్, వంశీకృష్ణ, కార్్తక్, శశ్, సందీప్, శ్రీహరి, రహమాన్, వంశీ తదితరులు పాలగానానిరు.

సోమవారం, 25 ఏప్రిల్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


సోమవారం, 25 ఏప్రిల్ 2022

బేకర్ షాప్ ప్రారంభోత్సవంల్ పాల్్గననా గాదె
శతఘ్ని న్యుస్: గుంటూరు తూరుపి నియోజకవరగాం, నలలోచరువుల్ జనసేన పార్టీ 
నాయకురాలు అరుణ న్తనంగా ఏరాపిటు చేసకొనిన బెంగళూరు అయయుంగారి బేకర్ 
షాప్ ని జిల్లో అధయుక్షులు గాదె వెంకటేశ్రరావు రిబ్న్ కట్ చేసి షాప్ ప్రంభంచడమైనది.
ఈ కారయుక్రమంల్ నగర అధయుక్షులు నరళలో సర్ష్, జిల్లో ఉపాధయుక్షులు బ్ట్రగుంట మలిలోకా, 
కొపుపిల కిరణ్, మరియు నగర మునిసిపల్ కారొపిర్టర్ లు యర్ంశెటటీ పదా్మవతి, దాసరి 
లక్ష్మీ దురగా, పాకనాట రమాదేవి, గాదె లక్షష్మణ్, త్రిపుర పాలగానానిరు.

వేసవి త్పం నుండి ఉపశమనం పందండి: 
త్యాడ ర్మకృషాణార్వు

శతఘ్ని న్యుస్:  విజయనగరం: ఒకకుసారిగా రాష్ట్రంల్ ఎండలు విపర్తంగా పెరగడంతో, 
విజయనగరంల్ 42వ డివిజన్, కామాక్షినగరోలో జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, 
విజయనగరం జిల్లో చిరంజీవి యువత అధయుక్షులు తాయుడ రామకృషా్ణరావు(బాలు) 
మజిజ్గ చలివేంద్రానిని నిర్హించారు.
ఈ సందరభాంగా ఆయన మాట్లోడుతూ.. రాష్ట్ర విపతు్తల శాఖ ఈ నెల్ఖరు వరకూ ఎండలు 
ఎకుకువగా ఉంట్యని హెచచారించటంతో ప్రజలందరూ బయటకు వచేచాటపుపిడు వేసవి 
జాగ్రత్తలు తీసకోవాలని, అల్గే ఎకుకువగా మంచినీటతో పాటు, మజిజ్గ, పండలో రసాలు, 
నిమ్మరసం వంట పానీయాలు తాగి వేసవినుంచి ఉపశమనం పందాలని సూచించారు.
ఈ కారయుక్రమంల్ జనసేన పార్టీ నాయకులు రవిరాజ్ చౌదరి, ఎరానిగుల చక్రవరి్త, 42వ 
డివిజన్ నాయకులు, వై. నలలోమరాజు, కనితి సర్ష్, అపపిలనాయుడు, శ్రీను తదితరులు 
పాలగానానిరు.

కణితి కిరణ్ ఆధ్రయాంల్ టెకకాలి జనసేన 
ఆత్మియ సభ

శతఘ్ని న్యుస్: టెకకులి జనసేన పార్టీ కారాయులయంల్ ఇంచార్జ్ కణితి కిరణ్ ఆధ్రయుంల్ 
ఆతీ్మయ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంల్ నాలుగు మండల్ల జనసైనికులు, 
వీర మహిళలు, జనసేన నాయకులు పెదది ఎతు్తన పాలగానానిరు. ఈ సమావేశంల్ కణితి 
కిరణ్ మాట్లోడుతూ గ్రామ సాథియిల్ జనసేన పార్టీ బల్పేతం చేయడానికి త్రల్ 
గ్రామ, మండల సాథియి కమిటీలు వేసా్తమని, అల్గే బూత్ సాథియిల్ బల్పేతానికి 
బూత్ ఏజంటలోను నియమించి పార్టీ ప్రతి కారయుక్రమానిని గ్రామాల్లో బలంగా జనాల్లోకి 
తీసకు వెళాలోలని తెలిపారు. పార్టీ బల్పేతంల్ భాగంగా వీర మహిళలను సాదరంగా 
ఆహా్నించాలని, మహిళలను పెదది ఎతు్తన పార్టీ కారయుక్రమంల్ భాగసా్ముయులుగా 
చయాయులని తెలిపారు. గ్రామసాథియిల్ ఉనని జనసైనికులు ప్రస్తతం 18 సంవతసిరాలు 
నిండిన యువతకు ఓటు హకుకుపై అవగాహన కలిపించాలని.. అల్గే ఓటుహకుకు 
పందేల్ చయాయులని తెలిపారు. ప్రస్తత వైసీపీ నాయకత్ం అనుసరిస్తనని ప్రజా 
వయుతిర్క విధానాలను ప్రతి గ్రామస్తనకు తెలియజేసి జనసేన అధికారంల్కి వసే్త షణు్మఖ 
వ్యుహం అనుసరించి ఈ రాష్ట్ర యువతకు ఏవిదంగా ఉపాధి కలిపిస్తందో వివరించాలని, 
రాషా్రానిని అపుపిల ఊబ్ నుండి ఎల్ గటేటీంకించాల్ మన అదినాయకుడివదది ప్రణాళిక 
ఉందని తెలిపారు. త్రల్న వైసీపీ వయుతిర్క విధానాలను జనశ్రేణులు వీధి పోరాట్లు 
తో జనాలకు వివారిసా్తయని తెలిపారు.
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