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పతనమవుతున్న వ్యవస్థలకు ప్రత్్యమ్్నయం జనసేన
*పరిశ్రమలు మూత పడుతున్నా, రహదారులు కుంగిపోతోన్నా పట్టుంచుకొనే వారు లేరు
*వైసీపీ పాలనలో కదేలవుతుననా ప్రజానీకుం
*చిత్తూరు జిల్లా న్యకలతో జనసేన పార్్ట పీఏసీ సభ్యులు శ్రీ కొణిదెల న్గబాబు
శతఘ్నా న్యుస్: ఆుంధ్రప్రదేశ్ రాష్టుంలో పతనమైపోతుననా వయువస్థలను కాపాడి సరైన 
దిశలో నడిపుంచాలి అుంటే జనసేన పార్్ట మాత్రమే ప్రత్యుమానాయ మార్గమనే నిర్ణయానికి 
ప్రజలు వచిచినట్లా జనసేన పార్్ట పీ.ఏ.సీ. సభ్యులు శ్రీ కొణిదెల న్గబాబు గారు స్పష్టుం 
చేసారు. చిత్తూరు జిల్లాక చుందిన జనసేన న్యకలు, జనసైనికలు శ్రీరామ్ లోచన్, 
భానుప్రసాద్, విశ్వ తేజ సదుం, గల్లా రూపేష్, జిల్లాల భాను ప్రసాద్ శుక్రవారుం జనసేన 
పార్్ట కుంద్ర కారాయులయుంలో న్గబాబు గారిని ప్రతేయుకుంగా కలిసారు. ఈ సుందర్ుంగా 
చిత్తూరు జిల్లాలోని పలు సమసయులను గురిుంచి శ్రీరామ్ లోచన్ ఫొటో, వీడియో ప్రొజెక్టర్ 
దా్వరా న్గబాబు గారికి వివరిుంచారు. చిత్తూరు జిల్లాక ప్రపుంచ ప్రఖ్యుతి గాుంచిన 
తిరుమల పుణయుక్షేత్రుం ఉననా ప్ుంతుంగా గొప్ప పేరు మినహా సమసయుల విషయుంలో 
అతయుుంత దారుణమైన స్్థతిలో చిత్తూరు జిల్లా పరిసరాలు ఉననాట్లా న్గబాబు గారి దృష్్టకి తీసుక వచాచిరు. చిత్తూరు జిల్లాక తలమానికమైన చక్కెర కరామాగారుం మూస్వేత, 
విజయా డైర్పై నిరలాక్ష్యధోరణి చిత్తూరు జిల్లా దైనయు స్్థతికి నిదర్శనమని పేర్కెన్నారు. అుంతర్రాష్ట్రాలక అనుసుంధానుం అయ్యు రవాణా వయువస్థ, నీట వనరులు, వాయు మార్గుం 
ఉుండి కూడా అభివృదిదిలో వెనుకబడిన చిత్తూరును అభివృదిది చేసే బాధయుత జనసేన పార్్ట తీసుకోవాలని న్గబాబు గారిని కోరారు. ముఖయుుంగా వుందేళలాక పైగా జిల్లా 
కుంద్రుంగా వయువహరిుంప బడుతుననా చిత్తూరు విదాయు వైదయుుం, వృతితూ నైపుణయు కుంద్రాలు, పేరు గల విదాయు సుంస్థల సా్థపనక నోచుకోలేదని ఆవేదన వయుకతూుం చేశారు. ఉత్్పదన 
సుంగతి గాలికొదిలేస్ ఉననా పరిశ్రమలను మూసేసుతూన్నారని అన్నారు. రహదారుల పరిస్్థతి మర్ దారుణమని, నడకదారి నయమనే స్్థతిలో రహదారులు ఉననాట్లా తెలిపారు. 
రాయలసీమ మొతతూుంలో పచచిని పుంటలు, పరాయుటకుం, ఆహాలాదకరమైన వాత్వరణుం ఉననా చిత్తూరును నిరలాక్ష్యుం చేసేతూ పరాయువరణ సమతులయుత దెబ్బ తిుంట్ుందని ఆుందోళన 
వయుకతూుం చేశారు. చిత్తూరు జిల్లా న్యకల సమసయులక స్పుందిుంచిన న్గబాబు గారు మాట్లాడుత్.. పవన్ కల్యుణ్ గారిని ముఖయుముంత్రిని చేసేతూ విచిఛిననాుం అవుతుననా 
వయువస్థలు, మూత పడుతుననా పరిశ్రమలు, కుంగిపోతోననా రహదారులు కాపాడుకోవచచిని, ఆుంధ్రప్రదేశ్ రాష్టుంలో జనసేన పార్్టని గెలిపుంచుకోవడుం తప్ప ప్రత్యుమానాయుం 
లేదని చపా్పరు.

అఖిలపక్ష నిరసన సమ్వేశంలో 
పాల్గొన్న కందుల దుర్గొష్

శతఘ్నా న్యుస్: రాజముండ్రి ఆర్్టస్ కళాశాల క్రీడామైదానుంలో.. ష్టపుంగ్ కాుంప్లాక్స్ 
మరియు సే్టడియుం నిరామాణుం దా్వరా కళాశాల అస్్థత్్వనినా దెబ్బతీసేవిధుంగా 
ప్రభ్త్వ అన్లోచిత చరయులక నిరసనగా అఖిలపక్ సమావేశుం జరిగిుంది. ఈ 
కారయుక్రముంలో జనసేన జిల్లా అధయుక్షులు కుందల దర్్గష్ మరియు రాజముండ్రి 
స్టీ ఇుంఛార్జ్ అతితూ సతయున్రాయణ పాల్్గన్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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జనసేన చిత్తూరు జిల్లా మహిళా ఆత్మీయ సమ్వేశం
శతఘ్నా న్యుస్: తిరుపతి, జనసేన పార్్ట మహిళా విభాగుం రాయలసీమ మహిళా ప్ుంతీయ 
కమిటీ ఆధ్వరయుుంలో చిత్తూరు జిల్లా తిరుపతిలో నిర్వహిుంచిన సమీక్షా సమావేశుంలో 
పాల్్గననా రాయలసీమ మహిళా విభాగుం ప్ుంతీయ కమిటీ సభ్యురాలు శ్రీమతి ప్ుండాయుల 
శ్రీలత పాల్్గని అకకెడ నిర్వహిుంచిన సమావేశుంలో ఆమె మాట్లాడుత్ సమాజుంలో 
మహిళల ప్ధానయుతను వివరిస్తూ జనసేన పార్్ట అధయుక్షులు పవన్ కళాయుణ్ జనసేన 
పార్్టలో మహిళలక సముచితమైన సా్థనుం కలి్పుంచారని తెలియజేస్తూ ప్రసుతూతుం ఈ వైసీపీ 
ప్రభ్త్వ పాలనలో మహిళలపై అత్యుచారాలు దాడులు ఎకకెవయాయుయని ప్రభ్త్వుం వీటని 
నివారిుంచి మహిళలకి రక్ణ కలి్పుంచాలిస్నదిపోయి నిమమాక నీరెతితూనట్లా వయువహరిసతూుందని 
రాష్టుంలో రక్ణ వయువస్థ కూడా వైస్ప కీలుబొమమాలుగా వయువహరిసుతూన్నారని గోరుంటలా 
తేజస్్వనిపై జరిగిన అత్యుచార హతయుని ఆతమాహతయుగా పోలీసులు చిత్రీకరిుంచారని జనసేన 
పార్్ట తేజస్్వని కట్ుంబానికి అుండగా ఉుండి ర్పోస్్ట మార్టుం చేస్ దోషులను కఠినుంగా 
శిక్ుంచాలని డిమాుండ్ చేయగా అపు్పడు ర్పోసు్టమార్టుం చేస్ పోలీసులు అత్యుచారుంగా 
తేల్చిరని తెలియజేశారు. ప్రజలక ముంచి, మహిళలక రక్ణ కలి్పుంచాలుంటే జనసేన పార్్ట 

తోనే సాధయుమని కనుక గ్రామసా్థయి నుుంచి జనససేన పార్్ట కోసుం కష్టపడి పార్్టని బలోపేతుం చేస్ 2024 వ సుంవతస్రుంలో పవన్ కళాయుణ్ ని ముఖయుముంత్రిని చేసుకోవాలని తెలియజేశారు. 
అనుంతరుం ప్ుండాయుల శ్రీలత ని రాయలసీమ మహిళా ప్ుంతీయ కమిటీ సభ్యులు ఘనుంగా సన్మానిుంచారు. ఈ కారయుక్రముంలో తిరుపతి జిల్లా అధయుక్షులు డాక్టర్ పసుపులేట హరి ప్రసాద్, 
రాయలసీమ ప్ుంతీయ కమిటీ సభ్యురాళ్లా ఆకల వనజా, జ్యుతి, శ్రీకాళహస్తూ ఇుంచార్జ్ వినుత కోట్, సుహస్ని, మమత, తిరుపతి ఇన్చిర్జ్ కిరణ్ రాయల్, పట్టణ అధయుక్షులు రాజారెడిడి, 
వీర మహిళలు జనసైనికలు తదితరులు పాల్్గనడుం జరిగిుంది.

మంచినీటి సమస్యను వంటనే పరిష్కరించాలి
శతఘ్నా న్యుస్: డుుంబ్రిగుడ ముండలుంలో జనసేన పార్్ట ముండల అధయుక్షులు క్ 
చిననా మరియు నియోజకవర్గ సమన్వయ కమిటీ కొనేనాడి లక్ష్మణరావు సాగర్ 
పుంచాయితీ మరియు గసభ పుంచాయితీ సుననాుం మెట్ట కూడా గ్రాముంలో 
పరయుటనచిగ ఆ గ్రామసు్థలు మా గ్రాముంలో నీట సమసయు అధికుంగా ఉననాది 
మేము కిలో మీటర్ దూరుంలో గల పొలుంలో బురద నీరు త్రాగడుం వలన 
మలేరియా టైఫాయిడ్ వుంట వాయుధులక గురి కావడుం జరుగుతుుందని 
తెలిపారు. ఈ సమసయు మీద పుంచాయితీ సెక్రటర్ మరియు ముండల ఉననాత 
అధికారులు పరిషకెరిుంచాలి లేని పక్ుంలో ముండల కుంద్రుంలో ప్దది ఎతుతూన 
రాయులీ చేపడత్మని డిమాుండ్ చేసారు.

ఆత్మహతయూ చేసుకునని రైతు కుటంబానికి 
భరోసా ఇచ్చిన మాకినీడి

శతఘ్నా న్యుస్: పఠాపురుం 
నియోజకవర్గుం జనసేన పార్్ట 
ఇన్చిర్జ్ మాకినీడి శేషుకమారి 
జనసేన అధయుక్షులు పవన్ కళాయుణ్ 
చేపట్టన రైతు భరోసా యాత్రలో 
భాగుంగా పఠాపురుం ముండలుం 
జల్లారు గ్రామానికి చుందిన ఒక 
రైతు అపు్పల బాధతో ఆతమాహతయు 
చేసుకోవడుం జరిగిుంది. జనసేన 

న్యకల దా్వరా విషయుం తెలుసుకననా శేషుకమారి శుక్రవారుం బాధిత రైతు ఇుంటకి వెళ్లా.. 
కట్ుంబ సభ్యులను పరామరి్శుంచి.. మనోధైరయుుం చప్ప జనసేన పార్్ట తరఫున భరోసా కలి్పసాతూనని 
తెలియజేశారు. ఈ కారయుక్రముంలో.. గోపు సుర్ష్, ప.ఎస్.ఎన్. మూరితూ, జిల్లా కారయుదరు్శలు 
మొగలి అపా్పరావు, చీకటలా శాయుమ్ కమార్, మేళుం బాబీ, న్మ శ్రీకాుంత్, యుండ్రపు శ్రీనివాస్, 
దొడిడి దరా్గప్రసాద్, కుంద సమరాజు, జనసైనికలు, న్యకలు, తదితరులు పాల్్గన్నారు.

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

పిట్టపాలం గ్రామ ఉపాధి కూలీలతో కరిమజిజి 
మలీలాశ్వారావు భేటీ..!!

శతఘ్నా న్యుస్: జనసేన పార్్ట అధయుక్షులు పవన్ కళాయుణ్ పలుపు మేరక శుక్రవారుం 
ఎచచిరలా నియోజకవర్గుం రణస్థలుం ముండలుం పట్టపాలేుం గ్రామ చేరువు ప్రజలతో పవన్ 
రావాలి పాలన్ మారాలి.. మారు్ప కోసుం ప్రజలను కలిస్ ఇపు్పడు జరుగుతుననా ప్రభ్త్వుం 
తప్పదాలు ప్రజలక తెలియజేస్తూ.. అల్గే ఇుంతవరకూ ఉపాధి కూలీ నగద ఎకుంట్లో 
జమ కాలేదని మేము ఎల్ బ్రతకగలము అని ప్రజలు వాపోయారు. పట్టపాల్ుం గ్రామ 
ప్రజలక ఈ సారి జనసేనక అవకాశుం ఇవా్వలని అల్గే.. జనసేన పార్్ట స్దాదిుంత్లను 
మరియు మేనిఫెస్ట గురిుంచి చబుత్.. ఈ సారి జనసేన పార్్ట అధికారుంలోనికి 
వచిచినటలాయితే.. గృహిణులక ఉచితుంగా గాయుస్ స్లిుండరులా, తెలలార్షన్ కారుడిక ఇసుక 
ఫ్రీగా ఇవ్వడుం జరుగుతుుందని.. ర్షన్ బదలుగా మహిళల ఖ్త్లోలా రూ”2500-
3500/-వరక నగద ఇవ్వడుం జరుగుతుుందని చప్పడుం జరిగిుంది. పవన్ కళాయుణ్ 
గారు ఆదరా్శలను మరియు ఆచరిుంచే విధాన్లను ప్రజలక కరిమజిజ్ మలీలాశా్వరావు 
వివరిుంచితిరి. టడిప. వైసీపీ ప్రభ్త్వ పాలన చూశారు.. ఒకకెసారి అవకాశుం ఇచిచి 
జనసేన పార్్ట పాలన కూడ ప్రజలు చూడాలని ఆయన కోరారు. రాష్టుంలో అనినా సామాజిక 
వరా్గల వారికి మేలు చేయాలనే ఆలోచనతో ఉననాట్్ట వుంట పవన్ కళాయుణ్ గారికి వచేచి 
ఎనినాకలోలా జనసేన పార్్టకి మదదితు ఇచిచి పవన్ కళాయుణ్ గారిని గెలిపుంచుకోవాలని కరిమజిజ్ 
మలీలాశా్వరావు మరియు పోట్నారు లక్షుమాన్యుడు కోరారు. ఈ కారయుక్రముంలో పట్టపాలేుం 
గ్రామ ప్దదిలు మహిళలు జనసైనికలు పుంపురెడిడి ఆదిన్రాయణ, వినయ్, క్ల్లా భాష్ట, 
పట్ట గుంగులు, శుంకర్, తదితరులు పాల్్గన్నారు.

ప్రతి జనసైనికుడికి అండగా ఉంటా: గాదె
*పార్్ట కోసుం కష్టపడి పనిచేసే ప్రతి 
కారయుకరతూకి.. వారి కట్ుంబాలక 
జనసేన అుండగా ఉుంట్ుందని.. 
అధికార పార్్ట బెదిరిుంపులక 
బయపడలస్న అవసరుం లేద: గాదె 
వెుంకటేశ్వర రావు

శతఘ్నా న్యుస్: మాచరలా 
నియోజకవర్గుం.. దరి్గ ముండలుం 
కుంచరగుుంట గ్రాముంలో శ్రీ 
అననాపూర్ణ సమేత విశే్వశ్వరసా్వమి 
వారి దేవసా్థనుం విగ్రహ ప్రతిష్ట 
మహోతస్వుంలో జిల్లా అధయుక్షులు 
గాదె వెుంకటేశ్వర రావు 
పాల్్గన్నారు.. ఈ సుందర్ుంగా.. 
కుంచరగుుంటలా గ్రామ జనసైనికలు 
భార్గా తరలివచిచి గాదె వెుంకటేశ్వర 
రావుకి ఘనసా్వగతుం పలికారు. 

అనుంతరుం సా్వమి వారిని దరి్శుంచుకన్నారు.
అనుంతరుం గ్రామపరయుటనలో భాగుంగా పాదయాత్ర చేశారు.. ప్రతి ఇుంటకి వెళ్లా 
ఆపాయుయుంగా పలకరిుంచారు.. జనసేన న్యకలక మహిళలు హారతులతో సా్వగతుం 
పలికారు.. ఈ సుందర్ుంగా గాదె వెుంకటేశ్వరరావు మాట్లాడుత్.. రాష్టుంలో అరాచక 
పాలన నడుసుతూుందని.. అడపలలాలక రక్ణ లేకుండా పోయిుందని అన్నారు.. నియుంత 
జగనోమాహన్ రెడిడి త్డేపలిలా పాయుల్స్ వదిలి బయటక రాడని ఎదేదివా చేశారు.
పవన్ కళాయుణ్ గారిని చేయడమే లక్ష్యుంగా కలస్ పనిచేయాలని..అధికార పార్్ట న్యకల 
తపు్పలను ప్రజలక తెలిసేల్ కారయుక్రమాలు చేయాలని చపా్పరు.
ఈ కారయుక్రముంలో జిల్లా న్యకలుఅడపా మణికాయులరావు, పులి హరి, అుంబట మలిలా, 
భూస రాము, హరిగల వెుంకట్రామయయు, కృష్ణ బాబు, గుంధుం మలలాయయు, అచచిరావు, 
మాదాసు కృష్ణ, భీమా అమరయయు, బాల సుబా్బరావు, దరా్గరావు, శిఖ్ బాలు, విజయ్ 
జనసైనికలు పాల్్గన్నారు.

క్్యన్సర్ బాధతో మరణంచిన కుటంబానికి 
జనసేన పరామర్శ

*నియోజకవర్గ సమన్వయ కమిటీ సభ్యులు 
సాయిబాబా దరియా, ముండల ప్రెస్డుంట్ 
అలలాుం రామకృష్ణ తదితరులు.

శతఘ్నా న్యుస్:  అల్లారి సీత్రామరాజు 
జిల్లా.. అరక నియోజకవర్గుం, బొుండుం పుంచాయతీ పరిధిలో గల కొతతూవలస గ్రాముంలో 
శుక్రవారుం సాయుంత్రుం జనసేన పార్్ట నియోజకవర్గుం సమన్వయ కమిటీ సభ్యులు 
సాయిబాబా దరియా, అలలాుంగి రామకృష్ణ, గతుుం లక్ష్మణరావు, ప్రకాష్ తదితరుల 
ఆధ్వరయుుంలో.. ఆయా గ్రాముంలో పరయుటుంచి ముుందగా కాయునస్ర్ వాయుధితో మరణిుంచిన 
గతుుం భీమననా ఇుంట వదదిక వెళ్లా కట్ుంబ సభ్యులను పరామరి్శుంచడుం జరిగినది. ఈ 
సుందర్ుంగా జనసేన పార్్ట నియోజకవర్గ సమన్వయ కమిటీ సభ్యులు సాయిబాబా, 
ముండల అధయుక్షులు అలలాుంగి రామకృష్ణ, కట్ుంబ సభ్యులతో మాట్లాడుత్.. అధైరయు 
పడవదదిని ధైరయుుంగా నిలబడాలని మీకుంట్ జనసేన పార్్ట అుండగా ఉుంట్ుందని తెలిపారు. 
అనుంతరుం ఆయా గ్రాముంలో ఇుంటుంటకి జనసేన మాటలు జనసేన స్దా్ధుంత్లు 
విధివిధాన్లు జన్ల దృష్్టకి తీసుక వెళాలారు. ఈ కారయుక్రముంలో జనసైనికలు, తదితరులు 
పాల్్గన్నారు.

సాయి ప్రత్ప్ క్లనీ వాసుల సమస్యలను 
పరిష్కరించండి!

*ఎుంపీడీఓ రామచుంద్ర రెడిడి గారికి వినతిపత్రుం అుందజేస్న జనసేన!
*జనసేన పార్్ట న్యకలు రామా శ్రీనివాసులు

శతఘ్నా న్యుస్: ముండలుంలోని రాయవరుం గ్రాముంలోని ప్థమిక ఆరోగయు కుంద్రుం 
సమీపుంలో గల సాయి ప్రత్ప్ కాలనీ వాసులు ఎదర్కెుంట్ననా సమసయులను 
పరిషకెరిుంచాలని జనసేన పార్్ట న్యకలు రామా శ్రీనివాసులు డిమాుండ్ చేశారు. 
బుధవారుం ఆయన కాలనీలో ప్రజలు ఎదర్కెుంట్ననా సమసయులపై ఆరా తీశారు. ఈ 
సుందర్ుంగా మాట్లాడుత్..
రాయవరుం-పుంచ క్రాస్ మధయులో ఉననా సాయిప్రత్ప్ కాలనిలో 20 కట్ుంబాల వారు 
నివస్సుతూన్నారని చపా్పరు. కాలనీ వాసులు ఎదర్కెుంట్ననా రహదారి ప్రమాద సమసయుల 
పరిష్టకెరుంలో భాగుంగా సీ్పడ్ బ్రేకర్స్ ఏరా్పట్ చేయడమే కాకుండా.. హెచచిరిక బోర్డి లు 
ఏరా్పట్ చేస్, ప్రయాణికల సౌకరాయుర్థుం ఆర్.టీ.సీ బస్ లను ఆపడానికి బస్ సా్టప్ ను 
తక్ణమే ఏరా్పట్ చేయాలన్నారు. నితయుుం వాహన్లు రద్దిగా తిరిగే ఈ రహదారిలో 20 
రోజుల వయువధిలో సుమారు 8 పైగా ప్రమాదాలు జరిగాయన్నారు. అవసరమైతే 100 
మీటరలా దూరుంలో ఉననా ప్రభ్త్వ ఆసుపత్రి స్బ్బుందిని విచారిుంచి సమసయులను గురితూుంచి 
సుంబుంధిత అధికారులు తక్ణమే సమసయులను పరిషకెరిుంచాలని ఆయన డిమాుండ్ 
చేశారు. ఈ కారయుక్రముంలో జనసేన సభ్యులు, కాలనీ వాసులు షేక్ మున్నా,షేక్ హాబీబ్, 
ఇమ్రాన్, జబీబుల్లా, మౌల్లి తదితరులు పాల్్గన్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ధాన్యం రైతులు, ఉద్్యన పంటల రైతుల పై నీళ్లా 
చలిలాన అసలీ తుఫాన్ మరియు రాష్ట్ర ప్రభుతవాం

శతఘ్నా న్యుస్: రాష్టుం మొతతూుం మీద ఈ 
ఏడాది 18.5 రబీ పుంటగా వరి సాగు 
చేశారు.. ప్ర్ప్రభ్త్వుం నెల రోజులుగా ధానయుుం 
కొనుగోలు చేయకపోవడుంతో ధానయుుం 
తడవకుండా కాపాడుకనేుందక రైతులు 
అష్టకష్ట్టలు పడుతున్నారు. త్రు్ప, పశిచిమ 
గోదావరి కోనసీమ, కృష్ట్ణ, వల్లారు, నెల్లారు 
జిల్లాలోలా వేల్ది ఎకరాలోలా వరి దెబ్బతిుంది. 
వర్ుం కొనసాగుతుుండటుంతో పట్్టలతో కప్ప 
వర్ుం తగా్గక ధాన్యునినా ఆరబెటే్టుందక, మళ్లా 
వర్ుం వసేతూ పట్టలు కపే్పుందక కూలీలు, 
పట్్టల ఖరుచిలక రోజుకి 1500 నుుండి 

2000 రూపాయలు అవుతోుందని రైతులు కనీనాట పరయుుంతుం అవుతున్నారు. ఎకరా వరి 
సాగుక 40 వేల వరక అవుతుుండగా అదనుంగా ఖరుచి 10 నుుండి 29 వేల వరక 
అవుతోుందని రైతులోలా ఆవేదన వయుకతూమవుతోుంది.
అదేవిధుంగా 80 వేల ఎకరాలోలా ఉదాయున పుంటలక కూడా నష్టుం జరిగిుంది. తుఫాన్ 
మరియు ఈదరు గాలులక ఉదాయున పుంటలు దెబ్బతిన్నాయి. ప్థమిక అుంచన్ ప్రకారుం 
50 వేల ఎకరాలక పైగా ఉదాయున పుంటలు, కూరగాయల పుంటలు పాడయాయుయని నష్టుం 
శాతుం 33 పైగా అుంచన్. సుమారు 400 కోటలా వరక రైతులు కోలో్పయారు. పుంట 
చేతికొచేచి దశలో తుఫాను రైతులపై విరుచుకపడిుంది. ప్రభ్త్వుం రైతులక వెుంటనే నష్ట 
పరిహారుం చలిలాుంచి ఆదకోవాలని జనసేన పార్్ట అధినేత శ్రీ పవన్ కళాయుణ్ గారి తరపున 
చిత్తూరు జిల్లా ప్రధాన కారయుదరి్శ దారుం అనిత డిమాుండ్ చేశారు.

వంపురు గంగులయ్య ఆధవార్యంలో
 జనసేనలో చేరికలు

శతఘ్నా న్యుస్: అల్లారి జిల్లా పాడేరు ముండలుం గడిడివలస, బూరుగుపుట్్ట, కొతతూవూరు 
గ్రామల వివిధ పార్్టలక చుందిన యువత మరియు ఇుండిప్ుండుంట్ ఎక్స్ ఎుంపీటీసీ అభయురి్థ 
బోయిన సతయురావు(కొతతూవూరు) గడిడివలస వారుడి మెుంబర్ సీదారి అప్పలకొుండ పలువురు 
స్వచఛిుందుంగా జనసేన ఆశయాలక, స్దా్ధుంత్లక ఆకరి్తులై జనసేన పార్్ట పాడేరు, 
అరకపారలామెుంట్ ఇన్చిరిజ్ డా.వుంపురు గుంగులయయు ఆధ్వరయుుంలో పార్్ట కుండువా కపు్పకని 
జనసేన పార్్టలో చేరారు. పాుంగి సుర్ష్ ఆధ్వరయుుంలో గడిడివలస గ్రాముంలో జరిగిన ఈ 
సమావేశుంలో గుంగులయయు మాట్లాడుత్ ముఖయుుంగా త్గునీట, డ్రైనేజి, రోడుడి సమసయులపై 
గ్రామసుతూలను ఆడిగితెలుసుకన్నారు. అల్గే గిరిజనుం మారు్పకోరుకుంట్న్నారని 
రాష్టుంలో అరాచక పాలన గురిుంచి యువతక కొతతూగా చపా్పలిస్న అవసరుం లేదని 
కచిచితుంగా సమసయులపై పోరాటుం చేస్తూనే బావితరాల భవిషయుత్ కొరక బాధయుత్యుతమైన 
రాజకీయాలు చేసేుందక జనసేన స్ద్ధుంగా ఉుందని తెలిపారు. ఈ సమావేశుంలో ముండల 
జనసేన న్యకలు ఉపాధయుక్షులు సాలేబు ఆశోక్, పాుంగి సుర్ష్, మజిజ్ సతయున్రాయణ, 
మజిజ్ సుంతోష్, కిలోలా అశోక్, తదితర జనసైనికలు, గ్రామసుతూలు పాల్్గన్నారు.

ప్రజలకు, మహిళలకు మంచి రక్షణ కలి్పంచాలంటే 
జనసేన తోనే సాధ్యం: పండ్్యల శ్రీలత

• జనసేన పార్్ట మహిళా విభాగుం రాయలసీమ మహిళా ప్ుంతీయ కమిటీ ఆధ్వరయుుంలో 
చిత్తూరు జిల్లా తిరుపతిలో నిర్వహిుంచిన సమీక్షా సమావేశుంలో రాయలసీమ మహిళా 
విభాగుం ప్ుంతీయ కమిటీ సభ్యురాలు శ్రీమతి ప్ుండాయుల శ్రీలత పాల్్గని అకకెడ నిర్వహిుంచిన 
సమావేశుంలో ఆమె మాట్లాడుత్.. సమాజుంలో మహిళల ప్ధానయుతను వివరిస్తూ.. 
జనసేన పార్్ట అధయుక్షులు పవన్ కళాయుణ్ గారు జనసేన పార్్ట లో మహిళలక సముచితమైన 
సా్థనుం కలి్పుంచారని తెలియజేస్తూ.. ప్రసుతూతుం ఈ వైసీపీ ప్రభ్త్వ పాలనలో మహిళలపై 
అత్యుచారాలు దాడులు ఎకకెవయాయుయని ప్రభ్త్వుం వీటని నివారిుంచి మహిళలకి రక్ణ 
కలి్పుంచాలిస్నదిపోయి.. నిమమాక నీరెతితూనట్లా వయువహరిసతూుందని రాష్టుంలో రక్ణ వయువస్థ కూడా 
వైస్ప కీలుబొమమాలుగా వయువహరిసుతూన్నారని గోరుంటలా తేజస్్వనిపై జరిగిన అత్యుచార హతయుని 
ఆతమాహతయుగా పోలీసులు చిత్రీకరిుంచారని జనసేన పార్్ట తేజస్్వని కట్ుంబానికి అుండగా 
ఉుండి ర్పోస్్ట మార్టుం చేస్ దోషులను కఠినుంగా శిక్ుంచాలని డిమాుండ్ చేయగా.. అపు్పడు 
ర్పోసు్టమార్టుం చేస్ పోలీసులు అత్యుచారుంగా తేల్చిరని తెలియజేశారు.

• ప్రజలక, మహిళలక ముంచి రక్ణ కలి్పుంచాలుంటే జనసేన పార్్ట తోనే సాధయుమని 
కనుక గ్రామసా్థయి నుుంచి జనససేన పార్్ట కోసుం కష్టపడి పార్్టని బలోపేతుం చేస్ 2024 వ 
సుంవతస్రుంలో పవన్ కళాయుణ్ గారిని ముఖయుముంత్రిని చేసుకోవాలని తెలియజేశారు.

• అనుంతరుం శ్రీమతి ప్ుండాయుల శ్రీలత ని రాయలసీమ మహిళా ప్ుంతీయ కమిటీ 
సభ్యులు ఘనుంగా సన్మానిుంచారు. ఈ కారయుక్రముంలో తిరుపతి జిల్లా అధయుక్షులు డాక్టర్ 
పసుపులేట హరి ప్రసాద్, రాయలసీమ ప్ుంతీయ కమిటీ సభ్యురాళ్లా ఆకల వనజా, జ్యుతి, 
శ్రీకాళహస్తూ ఇుంచార్జ్ వినుత్, సుహశిని, మమత, తిరుపతి ఇన్చిర్జ్ కిరణ్ రాయల్, పట్టణ 
అధయుక్షులు రాజారెడిడి, వీర మహిళలు, జనసైనికలు తదితరులు పాల్్గనడుం జరిగిుంది.

పోలిశెటి్ట చంద్రశేఖర్ ఆధవార్యంలో 
టీం పిడికిలి పోస్టర్ ఆవిష్కరణ

శతఘ్నా న్యుస్: రామచుంద్రపురుం నియోజవర్గుం జనసేన పార్్ట ఇుంచార్జ్ పోలిశెట్ట 
చుంద్రశేఖర్ ఆధ్వరయుుంలో శుక్రవారుం రాష్ట వాయుపతూుంగా మూడు వేల ముంది కలు రైతులక 
అుండగా జనసేన పార్్ట అధయుక్షులు పవన్ కళాయుణ్ 30 కోటలా రూపాయల సహాయుం 
అుందజేసుతూన్నారు. ద్ని నిమితతూుం పడికిలి టీమ్ వారు ఏరా్పట్ చేస్న ఈ పోస్టర్ ను 
రామచుంద్రపురుం పట్టణము జనసేన పార్్ట కారాయులయుంలో రిలీజ్ చేయడుం జరిగిుంది. 
ఈ కారయుక్రముంలో జిల్లా కారయుదరు్శలు, నియోజకవర్గ ముండల అధయుక్షులు, జడి్పటస్లు, 
ఎుంపటస్లు, జనసేన న్యకలు మరియు జనసైనికలు పాల్్గనడుం జరిగిుంది.

అమల్పురం పట్టణ సీఐ బాజిల్ల్ వి ఆర్ ఆపాలి
శతఘ్నా న్యుస్: కోనసీమ జిల్లా, 
అమల్పురుం పట్టణ స్ఐ బాజిల్ల్ ని 
అకసామాతుతూగా వి ఆర్ కి పుంపడుం చాల్ 
దరామార్గమైన చరయు అని అమల్పురుం 
రూరల్ చిుందాడ గరువు జనసేన 
ఎుంపటస్ మోట్రి కనకదర్గ, ఆమె 
భరతూ వెుంకటేశ్వరావు అన్నారు. బాజిల్ల్ 
విధి నిర్వహణలో నీతి నిజాయితీగా 

ముకకెస్టగా, ధరమాుం, న్యుయుం కాపాడుత్ బాధయుతలు నిర్వహిసుతూన్నారని ఆయనపై 
తీసుకననా చరయులపై జిల్లా పోలీస్ అధికారుల దృష్్టకి తీసుక్ళాతూమని జనసేన ఎుంపటస్ 
మోట్రి కనకదర్గ, వెుంకటేశ్వరావు తెలిపారు.
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క్పులకు జోగి రమేష్ బహిరంగ క్షమ్పణ చెపా్పలి: 
ఎస్ వి బాబు డిమ్ండ్

శతఘ్నా న్యుస్: *కాపు జాతిని సుంకరజాతి 
అుంట్ననా ముంత్రి జ్గి రమేష్ అనుచరుడు
ప్డన నియోజకవర్గుం జనసేన న్యకలు ఎస్ 
వి బాబు మాట్లాడుత్.. జ్గి రమేష్ ఎల్ుంట 
నీచ రాజకీయాలు చేసాతూరో ప్రతేయుకుంగా చపా్పలిస్న 

అవసరుం లేద. నియోజకవర్గుంలో అనేక గ్రామాలోలా వరా్గలుగా విభజిుంచి తన రాజకీయ పబ్బుం 
గడుపుకుంట్న్నారు. జ్గి రమేష్ గురువారుం తన అనుచరులతో తన ఆఫీసులో ఒక ప్రసే్టషన్ మీట్ 
(అది ఎుంతమాత్రుం ప్రెస్ మీట్ కాద) ప్ట్ట కాపు జాతి సుంకరజాతి అని.. కాపు జాతిని దూష్ుంచటుం 
జరిగిుంది.
రాజాయుుంగబద్ధమైన ముంత్రి పదవిలో ఉుండి కల్లక, మత్లక అతీతుంగా.. ఎల్ుంట రాగదే్వష్టలు 
లేకుండా న్ బాధయుతలను సక్రముంగా నెరవేరుచి త్నని ప్రమాణుం చేస్.. తన అనుచరులతో ఒక 
సామాజిక వర్గుం పై దాడి చేయడుం ముమామాటకి కల్లక అతీతుంగా ప్రజాసా్వమయువాదలు ప్రతి ఒకకెరు 
ఖుండిుంచాలి.
వైసీపీలో ఉననా కాపులు ఇప్పటకైన్ కళ్ళు తెరవాలి. లేనియెడల కాపు జాతి మిమమాలినా అసహియుుంచుకుంట్ుంది. 
మీరు జాతి ద్రోహులుగా ముద్ర వేయబడత్రు.
జనసేన పార్్ట తరఫున ప్డనలో మేము ప్రెస్ మీట్ ప్ట్ట జ్గి రమేష్ ని స్టగా అడిగిన ప్రశనా ఒకకెటే. 
ప్డన నియోజకవర్గుంలో అవినీతి – అభివృది్ధ మీద బహిరుంగ చరచిక రావాలని పలుపునివ్వడుం జరిగిుంది. 
నిజానికి నియోజకవర్గుంలో ఎల్ుంట అవినీతి జరగకపోతే.. నితయుుం వేలకొద్ది ల్ర్ల మట్ట తరలిుంచడుం 
నిజుం కాకపోతే.. ఇుంతేరు మడ భూములు ఆక్రమణ నిజుం కాకపోతే.. మీరు బహిరుంగ చరచిక ఎుందక 
భయపడుతున్నారని..? ప్రశినాసేతూ, నోటకొచిచినట్్ట తిట్టడుం వైసీపీ పార్్ట నైజుం అని నిరూపుంచారు.
అయిన్ ప్రశినాుంచిుంది నేను.. మీరు ఏమన్నా అుంటే ననునా అన్లి. అుంతేగాని ఒక జాతిని, ఒక కల్నినా మీ 
అనుచరుల చేత దూష్ుంచటుం రాజాయుుంగబద్ధమైన పదవిలో ఉననా మీల్ుంట వయుకతూలక తగద.
ఇప్పటకైన్ విదే్వషపూరిత రాజకీయాలు మానుకని, కాపు జాతికి క్మాపణ చప్పవలస్ుందిగా జ్గి 
రమేష్ ని డిమాుండ్ చేసుతూన్నాుం.
జనసేన పార్్టకి కలుం లేద.. మేము ఏ కల్నికి అనుకూలుం కాద.. ఏ కల్నికి వయుతిర్కుం కాద. 
మాక అుందరూ సమానమే. జనసేన స్దా్ధుంతుంలో ముఖయుమైన మూల స్దా్ధుంతుం కల్లను కలుపుత్ 
రాజకీయ వయువస్థను నిరిమాుంచడుం.
కాపులక జ్గి రమేష్ గారు బహిరుంగ క్మాపణ చపా్పలని ప్డన నియోజకవర్గుం జనసేన న్యకలు 
ఎస్ వి బాబు బలుంగా డిమాుండ్ చేశారు.

నూతన మంచినీటి టా్యంక్ నిరామీణం 
వంటనే చేపటా్టలి: నూజివీడు జనసేన

శతఘ్నా న్యుస్: న్జివీడు నియోజకవర్గుం, వలసపలిలా గ్రాముంలో 
ఎనోనా ఏళ్లాగా శిథిల్వస్థక చేరిన ముంచినీట ట్యుుంక్ నిరామాణుం 
వెుంటనే చేపట్్టలని న్జివీడు నియోజకవర్గ జనసేన పార్్ట 
న్యకలు పాశుం న్గబాబు, ముసున్రు ముండల అధయుక్షుడు 
అబూ్బరి రవి కిరణ్ డిమాుండ్ చేసారు. వారు మాట్లాడుత్.. 
ఎనోనా ఏళ్ళుగా గ్రామ ప్రజలక ముంచి నీటని కూలిపోయ్ స్్థతిలో 
ఉననా ట్యుుంక్ దా్వరానే సరఫరా చేసుతూన్నారని.. దాని దా్వరా 
ముంచి నీరు కాలుషయుుం, తుపు్ప వలలా ప్రజలు ఆరోగయు సమసయులు 
ఎదర్కెుంట్న్నారని సా్థనిక ప్రజలు తెలిపారు. వారికి వెుంటనే 
ప్రభ్త్వుం న్తన ట్యుుంక్ నిరామాణుం చేస్ వారి సమసయును తీరాచిలని 
కోరారు. ఈ కారయుక్రముంలో ముండల జనసేన న్యకలు 
కముమాకూరి సుర్ష్, పలిలా రాజు, జనసైనికలు, సా్థనిక ప్రజలు 
పాల్్గన్నారు.

సవాచ్ భారత్ క్ర్యక్రమ్ని్న చేపటి్టన అంజనీపుత్ర చిరంజీవి 
వాకర్్స కలాబ్

శతఘ్నా న్యుస్:  అనుకోని ‘అసని తుఫాన్’ వచిచిన 
నేపథయుుంలో అుంజనీపుత్ర చిరుంజీవి వాకర్స్ కలాబ్ 
ఆధ్వరయుుంలో.. శుక్రవారుం ఉదయుం సా్థనిక 27వ 
డివిజన్, జొననాగుడిడి లో స్వచ్ భారత్ కారయుక్రమానినా 
చేపట్టడుం జరిగిుంది.
కారయుక్రముంలో భాగుంగా ముుందగా జొననాగుడిడి 
వీధులోలా చతతూచదారానినా చీపురలాతో ఊచిచిననుంతరుం 
మురుగుకాలువలోలాను, వీధులోలాను బీలాచిుంగ్ పౌడరను 

చలిలా, ప్రజలుందరికూ ఇల్ుంట తుఫానలా సమయాలోలాను, విపతకెర పరిస్్థతులోలాను ఆరోగయుుం పటలా అప్రమతతూుంగా 
ఉుండాలని, వేడినీరు, వేడివేడి ఆహారపదారా్ధలు తీసుకోవాలని, దోమలు లేకుండా మన పరిసరాల పరిశుభ్రతతో 
పాట్ వయుకితూగత పరిశుభ్రత అవసరమని అుంజనీపుత్ర చిరుంజీవి వాకర్స్ కలాబ్ వయువసా్థపక అధయుక్షులు త్యుడ 
రామకృష్ట్ణరావు(బాలు) అకకెడుననా ప్రజానీకానికి అవగాహన కలి్పుంచారు.
ఈ కారయుక్రముంలో కలాబ్ ఆర్గనైజిుంగ్ కారయుదరి్శ, బోర్డి ఆఫ్ డైరెక్టర్ లోపుంట కళాయుణ్, ఎగిజ్కూయుటవ్ సభ్యులు రెయియు 
రాజు, పావాడ సాయి, ప.అనీల్, కలాబ్ సభ్యులు అగత పురుషోతతూుం, ముకికె కమార్, వుంకర విఘ్నాష్, ఉనుకూరి 
వాసు, డోల చరణ్, పావాడ వెుంకటేష్ పాల్్గన్నారు.

కౌలు రైతులకు అండగా పవన్ కళా్యణ్
*గోడపత్రికను ఆవిషకెరిుంచిన ఇచాచిపురుం జనసేన
శతఘ్నా న్యుస్: ఇచాచిపురుం, టీుం పడికిలి సహకారుంతో ప్రచురిుంచిన 
జనసేన అధినేత చేప్టటిన రైతు భరోసా యాత్ర గోడ పత్రికలను ర్గిడి 
ఇచాచిపురుం నియోజకవర్గుం తిప్పన దరోయుధన రెడిడి ఆధ్వరయుుంలో 
నియోజకవర్గ న్యకలు చేతుల మీదగా గోడ పత్రికలను ఆవిషకెరిుంచారు. 
తిప్పన దరోయుధన రెడిడి మాట్లాడుత్ ఆతమాహతయు చేసుకననా కలు రైతుల 
కట్ుంబాలక భరోసాగా ఒక కట్ుంబానికి లక్ రూపాయలు చొపు్పన 
3000 కట్ుంబాలక జనసేన్ని 30 కోట్లా తన సుంత కష్ట్టరిజ్తుంతో 
ఆరి్థక సహాయానినా చేసుతూన్నారని… రైతులు సుంక్షేముం పవన్ కళాయుణ్ తోనే 
సాధయుమని జనసేన పార్్ట కి ఒక అవకాశుం కలి్పుంచమని కోరారు. ఈ 
కారయుక్రముంలో జనసేన న్యకలు మరియు జనసైనికలు పాల్్గన్నారు.

వివాహ వేడుకలో పాల్గొన్న జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్నా న్యుస్: ముమిమాడివరుం నియోజవర్గుం చౌడు పేట గ్రాముంలో 
శుక్రవారుం గుర్రాల వారి వివాహ వేడుకలో ముమమాడివరుం జనసేన పార్్ట 
ఇన్చిరిజ్ పత్ని బాలకృష్ణ, డి ఎుం ఆర్ శేఖర్, రాజ్లు వైస్ ఎుంపీపీ ఇుంటపలిలా 
ఆనుందరాజు, జనసేన న్యకలు ఆర్.డి.ఎస్ ప్రసాద్, ఎుంపీటీసీ గుర్రాల 
రమాదేవి మరియు జనసేన న్యకలు, వీర మహిళలు పాల్్గన్నారు

టీం పిడికిలి పోస్టర్ ను ఆవిష్కరిఇంచిన 
నిడదవోలు జనసేన

శతఘ్నా న్యుస్: నిడదవోలు నియోజకవర్గుం, నిడదవోలు ముండలుంలో 
టీుం పడికిలి వారు జనసేన అధినేత చేసుతూననా రైతు భరోసా యాత్ర కలు 
రైతులక సహాయుం అుందిుంచే కారయుక్రముం గురిుంచి ప్రచారుం చేసే పోస్టర్ 
ను ఆవిషకెరిుంచడుం జరిగిుంది. కారయుక్రముంలో జనసేన జిల్లా కారయువర్గ 
సభ్యులు తుల్ చినబాబు, ఉలుసు సౌజనయు, పాల్ వీరాసా్వమి, కాకరలా 
న్ని, ముండల అధయుక్లు పోలిరెడిడి వెుంకటరతనాుం, టౌన్ న్యకలు రుంగ 
రమేష్, పూర్ణ, జిల్లా కారయుక్రమాల నిర్వహణ కమిటీ సభ్యులు సతితూబాబు, 
మూరితూ, టీమ్ పడికిలి సభ్యులు రామకృష్ణ, రఫీ, రాజా, శివ సాయి, 
షణుమాఖ్ మరియు జనసేన న్యకలు పాల్్గన్నారు.
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