
శుక్రవారం, 20 మే 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

నేడు శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా పరయాటన
• ప్రమాదంలో మృతి చందిన జనసేన క్రియాశీలక సభ్యుల కుటంబాలకు పరామర్శ
•రూ.5 లక్షల చకుకుల అందచేత

శతఘ్ని న్యుస్: జనసేన అధయుక్షులు శ్రీ పవన్ కల్యుణ్ గారు తెలంగాణ రాష్టంలో 
ఈరోజు(20న) పరయుటంచనున్నిరు. ఉమ్మడి నల్గండ జిల్లా పరిధిలో చౌటప్పల్, కోదాడలోలా 
పరయుటనకు ఏరా్పటలా మొదలయాయుయి. ప్రమాదంలో మృతి చందిన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యుల 
కుటంబాలను పరామరి్శస్తారు. రూ.5 లక్షల ఆరిథిక స్యం చకుకులు అందచేస్తారు. ఈరోజు 
(20వ తేదీ) ఉదయం 10గం.కు శ్రీ పవన్ కల్యుణ్ గారు హైదరాబాద్ లో బయలుదేరతారు. 
మెటటీగూడ అంబేడకుర్ చౌరస్తా, ఎల్బీ నగర్ మీదుగా చౌటప్పల్ సమీపంలోని లక్కురం 
గ్రామం వెళ్తారు. అకకుడ శ్రీ కంగర సైదులు కుటంబానిని పరామరి్శస్తారు. ఆ తరవాత 
కోదాడ వెళ్తారు. అకకుడ శ్రీ కడియం శ్రీనివాసరావు కుటంబానిని పరామరి్శస్తారు. జనసేన 
పార్టీ తెలంగాణ విభాగం ఈ పరయుటనకు సంబంధించి ఏరా్పటలాను ప్రారంభంచింది.

రైతులను దోచుకోవడానికి మనసెల్ వస్తొంది?
• రైతు భరోస్ కంద్రాలు దళ్రుల కోసమే ఉన్నియా?
• మిలలారలా చేతిలో పౌరసరఫరాల శాఖ కీలు బొమ్మగా మారింది
• ధానయుం కనుగోలులో అక్రమాలపై జనసేన పోరాడుతుంది
శతఘ్ని న్యుస్: ఆరుగాలం కషటీపడి పంట పండించే రైతుల నుంచి బస్తాకు రూ.200 చొప్్పన దోచేసుకంటన్ని 
సీబీఐ దతతాప్త్రుడిలో చలనం రావడం లేదని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయువహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలా 
మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో తీవ్ంగా విమరి్శంచారు. అంటే ఈ దోపిడీకి సూత్రధారులు ఎవరో రైతాంగానికి, 
ప్రజలకు అరథిమవుతంది. రైతులను దోచుకోవడానికి ఈ పాలకులకు మనసెల్ వసతాంది? రైతుల 
శ్రేయసుసుపటటీని పాలకుడు ఉండటం వలేలా రైతననిలు, కౌలు రైతులు జీవితంపై విరకితా చందుతున్నిరు. రైతు 
భరోస్ కంద్రాలు ప్రారంభంచాం... ఆఫ్రిక్ కూడా ఆదర్శంగా తీసుకంటంది అని గొప్పలు చప్్పకంటనని 
పాలకులు వరి రైతుల బాధలకు ఏం సమాధానం చబుతారు. రైతులకు భరోస్ ఇవ్వని కంద్రాలు ఎందుకు? 
ఆర్బీకలోలా ధానయుం అమ్మడానికి వెళ్ళిన రైతులకు ఎదురవుతునని ఇబబీందులు ఇప్పటక మా పార్టీ దృష్టీకి 
వచాచాయి. అవి దళ్రులకు నిలయాలుగా మారిపోయాయి. రైస్ మిలలారులా రైతుల ఇకకుటలాను ఆసరాగా చేసుకని 
గిటటీబాట ధర ఇవ్వడం లేదు. రైతుల ఆధార్ వివరాలు నమోదు చేయకుండా మిలలారూలా, రైతు భరోస్ కంద్రాల 
నిరా్వహకులు, పౌర సరఫరాల శాఖ చేసుతానని మాయ వలలా అననిదాతలు మోసపోతున్నిరు. వేల మంది రైతుల 
చిరున్మాలు గలలాంతు చేసి కుంభకోణానికి తెర తీసిన విషయానిని వైసీపీ ఎంపీ కూడా వెలలాడించి, జిల్లా 
కలెకటీర్ దృష్టీకి తీసుకువెళ్లాన్ ప్రభ్త్వం తేలిగా్గ తీసుకంది. ఇది ఒక సమసేయు క్దు అని ఉననితాధిక్రులు, 
మంత్రులత చపి్పంచడం దా్వరా ఈ కుంభకోణంలో ఉనని పెద్దలెవరో అరథిమవుతంది. రైతుల నుంచి ధానయుం 
సేకరించి సక్లంలో సొమ్్మలు చలిలాంచాలిసున పౌరసరఫరాల శాఖ మిలలారలా చేతిలో కీలుబొమ్మగా మారింది. 

ఫలితంగా రైతులు నషటీపోతున్నిరు. రైతులకు గోనె సంచులు ఇవ్వరు, రవాణా ఛార్జీలు ఇవ్వరు... ఆ బాధలు రైతులేని పడుతూ ధాన్యునిని చేరిసేతా, సొమ్్మలు కూడా ఇవ్వడం లేదు. తొలకరి 
పంట సమయం మొదలవుతంది. వారికి పంట పెటటీబడులు అవసరం. సక్లంలో ధానయుం అమి్మన డబుబీలు ఇవ్వకపోతే ఎల్? ధానయుం కనుగోలులో అక్రమాలపై జనసేన పార్టీ 
పోరాడుతుంది. రైతులకు అండగా నిలుసుతాందని శ్రీ న్దండలా మనోహర్ స్పషటీం చేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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దిక్సూచిల్... జనసేన ప్రస్థానొం పుస్తక సొంకలనాలు
శతఘ్ని న్యుస్: 2014 మారిచా 14 జనసేన పార్టీ ఆవిరాభావ సభ నుంచి 2022 మారిచా 
14న ఇప్పటంలో నిర్వహంచిన ఆవిరాభావ సభ వరకూ జనసేన అధయుక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ 
గారు చేసిన ప్రసంగాలు, వెలలాడించిన అభప్రాయాలను ప్సతాక రూపంలో సిద్ం చేసింది పార్టీ 
మీడియా విభాగం. ఏడు వాల్యుమ్సు లో ఉనని ఈ ప్సతాక్లను గురువారం స్యంత్రం 
హైదరాబాద్ లో శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ గారికి అందచేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ “ఈ ప్సతాక్లు 
న్కు ఎంత ఆశచా్యరాయునిని, ఆనందానిని కలిగించాయి. పార్టీ ఎదుగుదలను తెలియచేసేల్ ఏడు 
సంకలన్లత కూడిన జనసేన ప్రస్థినం ప్సతాక్లు ఉన్నియి. ఈ ప్రయాణంలో జనసేన పార్టీ 
ఎంతగా ప్రజలత మమేకమంది, ప్రజా సేవకు చితతాశుది్త అంకితమంది తెలియచేసుతాన్నియి. 
పార్టీ సిద్ాంతాలు, విధివిధాన్లను తెలియచపి్పన అభప్రాయాల్, ప్రజా సమసయులు, రాజకీయ, 
స్మాజిక అంశాలపై చేసిన ప్రసంగాలను అక్షరబద్ం చేయడం పార్టీ శ్రేణులకు ఎంత 
ఉపయుకతాంగా ఉంట్యి. ఇవి న్కు ఒక దికూసుచిల్ ఉన్నియి. ప్రతి జిల్లాలోలా మాట్లాడినవి… 
స్థినిక సమసయుల నుంచి, రాష్ట స్థియిలో సమసయుల వరకూ ఏ విధంగా స్పందించామో ఈ 
ప్సతాక్లు తెలియచేసుతాన్నియి” అన్నిరు. ఈ సందరభాంగా పార్టీ మీడియా విభాగంలోని 

సభ్యులకు పేరుపేరున్ అభనందనలు తెలియచేశారు. ఈ క్రయుక్రమంలో పార్టీ అధయుక్షుల వారి రాజకీయ క్రయుదరి్శ శ్రీ పి.హరిప్రస్ద్, మీడియా విభాగ ప్రతినిధులు శ్రీ చక్రవరితా, శ్రీ ఎల్.
వేణుగోపాల్ పాల్గన్నిరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన భరోస్ యాత్రను జయప్రదొం చేయొండి: 
గోపాలకృష్ణ

శతఘ్ని న్యుస్: తెలంగాణా లో.. ఉమ్మడి నల్గండ జిల్లాకు చందిన ఇద్దరు క్రియాశీలక 
జనసైనికులు ఇటీవల ప్రమాదవశాతుతా మరణంచడం జరిగింది. ఈ క్రమంలో మరణంచిన 
ఇద్దరు క్రియాశీలక జనసైనికుల కుటంబాలను పరామరి్శంచి.. ఒకోకు కుటంబానికి 5 లక్షల 
రూపాయల చకుకులను జనసేన అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ స్వయంగా అందించనున్నిరు. ఈ 
క్రయుక్రమంలో జనసేన న్యకులు, జనసైనికులు, వీరమహళలు మరియు అభమానులు 
పాల్గని ఈ క్రయుక్రమానిని జయప్రదం చేయవలసినదిగా రాజంద్రనగర్ నియోజిక వర్గ 
జనసేన న్యకులు గోపాలకృష్ణ తెలియజస్రు.

తెలొంగాణ రాష్ట్ర జనసైనికులొందరు సిద్ొం కావాలి: 
వొంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్

ఈ నెల 20న నల్గండ జిల్లాలో 
పవన్ కళ్యూణ్ పరయూటన..!
శతఘ్ని న్యుస్: హైదరాబాద్, 
ఈ నెల 20వ తేదీన శుక్రవారం 
రోజున జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు 
పవన్ కళ్యుణ్ ఉమ్మడి నల్గండ 
జిల్లాలోని చౌటప్పల్, హుజుర్ నగర్ 
నియోజకవరా్గలలో మరణంచిన 
జనసేన క్రియాశీలక సభ్యుల 
కుటంబాలను పరామరి్శంచి 5 
లక్షల చక్ అందజయనునని అధినేత 
పవన్ కళ్యుణ్. క్వున తెలంగాణలోని 
ప్రతి ఒకకు జనసైనికుడు ఈ 
యొకకు క్రయుక్రమంలో పాల్గని 
విచేచాయవంతం చేయవలసిందిగా 
కోరుతున్నిమని జనసేన పార్టీ 
తెలంగాణ రాష్ట యువజన విభాగం 
అధయుక్షులు వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ 
అన్నిరు.

నిఖత్ జరీన్ యువతకు స్ఫూర్్త
శతఘ్ని న్యుస్: ప్రపంచ బాకిసుంగ్ ఛాంపియన్ ష్ప్ పోటీలోలా విజతగా నిలిచిన భారతీయ మహళ్ 
బాకసుర్, తెలంగాణ మ్దు్దబిడ్డ నిఖత్ జర్న్ కు జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ ఒక ప్రకటనలో 
హృదయపూర్వక అభనందనలు తెలిపారు. ఫైనల్సు లో ఆరంభం నుంచి ఆధిపతయుం చూపిసూతా రింగ్ 
లో దూకుడుగా ఆడిన విధానం ప్రశంసనీయం. నిఖత్ జర్న్ క్రీడా ప్రస్థినం, విజయాలు యువతకు 
సూఫూరితాగా నిలుస్తాయి. ఆమె మరినిని విజయాలు స్ధించాలని శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ ఆక్ంక్ంచారు.

తిరుపతి టౌన్ కమిటి ప్రమాణ స్వీకార కారయాక్రమ నిమిత్తొం దిశా నిర్దేశొం
శతఘ్ని న్యుస్: తిరుపతి: మే 27 వ తార్కు జరగబోయే టౌన్ కమిట ప్రమాణ సీ్వక్ర క్రయుక్రమ ఏరా్పటలా నిమితతాం గురించి తిరుపతి పీఏసీ ఆఫీస్ నందు జిల్లా అధయుక్షులు డా. పసుప్లేట 
హరిప్రస్ద్ దిశా నిర్్దశం చయయుడం జరిగింది.. ఈ క్రయుక్రమంలో తిరుపతి పటటీన అధయుక్షులు జె రాజారెడి్డ జిల్లా ప్రధాన క్రయుదరి్శ రాజష్ యాదవ్, రాష్ట క్రయుదరి్శ ఆకపాట సుభాష్ణ, 
తిరుపతి టౌన్ కమిటీ సభ్యులు పాల్గన్నిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ల్వేరు మొండలొంలో జనసేన భారీ బహిరొంగ సభ
శతఘ్ని న్యుస్: ఎచచారలా నియోజకవర్గం, ల్వేరు మండలం కంద్ర పార్టీ క్రాయులయంలో 
మంగళవారం జరిగిన ల్వేరు మండల మ్ఖయు న్యకులు జనసైనుకుల సమావేశంలో 
కనిని మ్ఖయుమన మండల ప్రధాన సమసయులపై ఏ విధంగా క్రయుచరణ ఉండాలి మరియు 
పార్టీ బలోపేతం అనే అంశాలపై.. జనసేన న్యకులు క్ంతిశ్రీ, విశ్వకసున్ సమక్షంలో అనేక 
విషయాలను చరాచా వేదికగా తెలియజస్రు. ఈ సమావేశంలో జనసైనికులు అందరూ కలిసి 
ల్వేరు మండలంలో భార్ బహరంగ సభ నిర్వహంచి, ఎచచారలా నియోజకవర్గ జనసైనుకులను 
న్యకులను ఒక వేదికగా తీసుకని వచిచా ల్వేరులో జనసేనపార్టీ లేదు అనే భావనలో ఉనని 
టీడీపీ, బీజపీ, వైసీపీ పార్టీలకు చక్ పెటేటీ విధంగా ఉండాలని తెలియజస్రు. ఈ క్రయుక్రమం 
5-6-2022 తేదీ ఆదివారం భార్ రాయుల్ మరియు సభను విజయవంతం చేయాలని 
తెలిపారు.

అగ్ని ప్రమాద బాదితులను ఆదుకునని 
యూఏఈ జనసేన

శతఘ్ని న్యుస్: పి. గననివరం నియోజకవర్గంలో గంట పెదపూడి గ్రామం లంక అరిగెలవారి పేటలో 
బుధవారం ఉదయం అగిని ప్రమాదం జరిగి 3 పూరిలులా పూరితాగా క్లిపోయాయి. బొరుసు న్ని దా్వరా 
విషయం తెలుసుకుని ఆయన ఆధ్వరయుంలో యూఏఈ జనసేన ఎన్.అర్.ఐ పెనుమాల జాన్ బాబు 
బాధిత కుటంబాలను పరామరి్శంచి వారికి బియయుం, కూరగాయలు, మరియు నితాయువసర సరుకులు 
అందజశారు. యూఏఈ జనసేన వారిత మాట్లాడి బాధిత కుటంబాలకు ర్కుల షెడ్ నిరి్మస్తామ్ 
అని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ క్రయుక్రమంలో ఎంపీటీసీ ల మండల సమె్మఖయు అధయుక్షులు సూరయయు 
క్ప్, బండి మణకంఠ, బొరుసు న్ని, పొలిశెటటీ తరుణ్, బొరుసు వీరబాబు, నంబు రామ్, అడా్డల 
శ్రీను, అరిగెల న్గంద్ర, అరిగెల చంట, శ్రీనివాస్, బుజిజీబాబు, రవి, రాజు, ఘటటీం రాజష్ జనసైనికులు 
పాల్గన్నిరు.

రైతులను తెలివిగా మోసొం చేస్్తననివార్పై సిఐడి విచారణ చేపటిటి.. 
నిజానిజాలు నిగ్్గ తేల్చాలి: పొంతొం నానాజీ

శతఘ్ని న్యుస్:  జనసేన పార్టీ ఎప్పటనుంచో చబుతూనే ఉంది రైతులను వైసీపీ న్యకులు, అధిక్రులు, దళ్రులు, మిలలారులా కలిసి మోసం 
చేసుతాన్నిరని. అయిన్ ఎవరూ పటటీంచుకోలేదు.. ఇదే విషయానీని వైసీపీ రాజయుసభ సభ్యులు, ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లా వైసిపి కోఆరి్డనేటర్ పిలిలా సుభాష్ 
చంద్రబోస్ బుధవారం రైతులకు జరుగుతునని అన్యుయంపై తీవ్మన ఆరోపణలు చేశారు. బుధవారం రాజమహంద్రవరంలో తూరు్ప గోదావరి జిల్లా 
సమీక్షా సమావేశంలో మాట్లాడిన ఎం.పి బోస్ , ధానయుం కనుగోళలాకు సంబంధించి సంచలన వాయుఖయులు చేశారు. ప్రసుతాత రబీ ధానయుం కనుగోళలాలో పెద్ద 
కుంభకోణం జరుగుతందని తెలిపారు.. ఈ సందరభాంగా జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యులు పంతం న్న్జీ మీడియాత మాట్లాడుతూ.. పై విషయాలపై 
విచారణ చేయాలనీ మరియు 17వేల మంది రైతులు ఆధార్ త లింక్ క్లేదని.. దీనిలో రైస్ మిలులాల యజమానులు, దళ్రులు, అధిక్రుల జోకయుం 
వుందన్నిరు. ఆధార్ లింక్ చేయకుండా తెలివిగా రైతులను మోసం చేసుతాన్నిరని విమరి్శంచారు. దీనిపై సిఐడి విచారణ చేపటటీ, నిజానిజాలు నిగు్గ 
తెల్చాలని, ధానయుం బస్తాకి 200 రూపాయలు పకకుకి వెళ్లాపోతున్నియని తెలిపారు. అవి ఎవరికి చేరుతున్నియో విచారణ చేసి రైతులకు న్యుయం 
చేయాలనీ.. అదేవిదంగా మాజీ వయువస్య శాఖ మంత్రి కురస్ల కననిబాబు బొండాలరకం వేయవద్దని ఊరురా చాటంప్ వేయించారు. నేడు ఈ 
బొండాల రకం ధర 1500-1600 పలుకుతంది.. డబుబీలు ఇచిచా మర్ కనుకుంటన్నిరు అని.. ఈ నష్టీనిని ఎవరు ప్రిస్తారో తెలపాలని పంతం 
న్న్జీ కోరారు.
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ఘనొంగా జనసేన పారీటి ఉమ్మడి అనొంతపురొం జిల్లా మహిళా కారాయాలయ ప్రారొంభోతసూవొం
అట్టహాసంగా జనసేన పార్్ట ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా మహిళ్ కార్యూలయం ప్రారంభోత్సవం
ర్యలసీమ మహిళ్ విభాగం ప్రాంతీయ కమిటీ సభ్యూర్లు శ్రీమతి పండ్యూల శ్రీలత గారి ఆధ్వరయూంలో అనంతపురం జిల్లా వీర మహిళ్ విభాగం సమీక్షా సమావేశం
శ్రీమతి పండ్యూల శ్రీలత జిల్లా నాయకులు పండ్యూల హరి గారలా ఆధ్వరయూంలో పలువురు ముసలాం మత పద్దలు ఇతర పార్్టలకు చందిన మహిళలు, యువత పద్ద ఎత్తున జనసేన పార్్టలో చేరిక

శతఘ్ని న్యుస్: రాయలసీమ మహళ్ విభాగం ప్రాంతీయ కమిటీ సభ్యురాలు శ్రీమతి పెండాయుల 
శ్రీలత న్తనంగా ఏరా్పట చేసిన అనంతప్రం జిల్లా మహళ్ క్రాయులయానిని జిల్లా అధయుక్షులు 
ట.సి వరుణ్, రాష్ట ప్రధాన క్రయుదరి్శ చిలకం మధుసూదన్ రెడి్డ, రాష్ట క్రయుక్రమాల నిర్వహణ ప్రధాన 
క్రయుదరి్శ భవానీ రవికుమార్, రాయల సీమ మహళ్ విభాగం ప్రాంతీయ కమిటీ సభ్యురాలు శ్రీమతి 
పసుప్లేట పదా్మవతి న్తన మహళ్ క్రాయులయానిని ప్రారంభంచారు.

ప్రారంభోతసువ అనంతరం శ్రీమతి పెండాయుల శ్రీలత ఆధ్వరయుంలో వీర మహళ్ సమీక్ష సమావేశం 
నిర్వహంచారు. ఈ సమావేశంలో రాయలసీమ మహళ్ ర్జినల్ కోఆరి్డనేటరులా పాల్గని మహళ్ 
స్ధిక్రత, జనసేన పార్టీలో మహళల పాత్ర, పార్టీ బలోపేతానికి వీర మహళల కృష్ వంట 
పలు కీలక అంశాలపై చరిచాంచడం జరిగింది. ఈ సందరభాంగా పెండాయుల శ్రీలత మాట్లాడుతూ.. 
మ్ందుగా మనం మహళ్ స్ధిక్రత గురించి చూసుకుననిటలాయితే మన అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ 
గారు నితయుం మహళల అభవృది్కి వారు ఆరిథికంగా, రాజకీయంగా, స్మాజికంగా సమాజంలో 
గురితాంప్ పొందాలని ఎంతగానో కృష్ చేసుతాన్నిరు. అందులో భాగంగా మహళలు ఆరిథికంగా 
అభవృది్ స్ధించాలని వయువస్య రంగంలో పేద మహళ్ రైతులత మహళ్ ప్రాంతీయ కమిటీ 

సభ్యులు మమేకమ వారిత ల్భస్ట మరియు సేంద్రియ వయువస్యం చేపించి వారి ఆరి్క తడా్పటకు కృష్ చేయాలని మమ్మలిని ఆదేశంచారు. అందులో భాగంగానే మహళల అభవృది్ కోసం మన 
రాష్టంలో మొటటీమొదట స్రిగా మన అనంతప్రం జిల్లా న్ర్పల మండలం గంగణ పలిలా గ్రామంలో దాదాప్ పేద మహళ్ రైతులను 12 మందిని గురితాంచి వారికి పదిహను ఎకరాల బంజరు భూమిని 
కట్యించి అరట, ఇతర ఉదాయున పంటలను పెటటీంచి మహళల ఆరిథిక తడా్పటకు పాట పడుతున్నిమని తెలియజసూతా.. రాబోయే క్లంలో వెనుకబడిన మహళల అభవృది్కి చినని, కుటీర పరిశ్రమలను 
స్తాపిస్తామని ఈ సభామ్ఖంగా తెలియజసుతాన్నిమ్.. మనం అధిక్రంలో లేకపోయినప్పటకీ పేద ప్రజల కోసం ఇటవంట గొప్ప క్రయుక్రమాలు చేసుతాన్నిమంటే అధిక్రంలోకి వచాచాక ఆంధ్రప్రదేశ్ ను 
శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ గారి అధయుక్షతన స్వరా్ణంధ్రప్రదేశ్ గా తీరిచాదిదు్దతామని తెలియజశారు.

అదేవిధంగా జనసేన పార్్ట లో మహిళల పాత్ర గురించి:
జనసేన పార్టీలో మహళలు పార్టీ ఆవిరాభావం నుంచి అంతరాభాగంగా ఉంటూ పార్టీ అభవృది్కి తడ్పడుతూ అధిక్ర పార్టీలో వైఫల్యులను సమాజంలో ఎండగడుతూ జనసేన పార్టీ అభవృది్కి ఎంతగానో 
కృష్ చేసుతాన్నిరు. రాబోయే క్లంలో మనం మరింతగా శ్రమించి వైసీపీ ప్రభ్త్వ ప్రజా వయుతిర్క విధాన్లను ఎండగడుతూ.. మన పార్టీ సిదా్ంతాలు, పవన్ కళ్యుణ్ గారు రైతు భరోస్ యాత్ర దా్వరా 
మరణంచిన 3000 కౌలు రైతుల కుటంబాలకు ఒకోకు కుటంబానికి లక్ష రూపాయల సహాయం, అప్్ప లేని రాష్టంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ను తీరిచాదిద్దడానికి జనసేన పార్టీ షణు్మఖ వ్యుహం వంట గొప్ప 
విషయాలను ప్రతి పలెలా పలెలాకు, వాడ వాడకు తెలియజసి మన అధినేత పవన్ కళ్యుణ్ గారిని 2024 లో మ్ఖయుమంత్రిని చేసుకోవాలని తెలియజశారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పార్్ట బలోపేతానికి వీర మహిళల కృషి:
జనసేన పార్టీ బలోపేతానికి మన వీర మహళలు ప్రతేయుకంగా కృష్ చేయాలిసు ఉంటంది. అందులో భాగంగానే అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ గారు మరియు రాజకీయ వయువహారాల కమిటీ చైర్మన్ న్దండలా 
మనోహర్ గారి సూచనల మేరకు త్వరలోనే జిల్లా కమిటీలు, నియోజకవరా్గల కమిటీలను నియమించుకని పార్టీ అభవృది్కి మరింత ఊతం తెచేచా విధంగా మనం కృష్చేయాలని తెలియజశారు.

ర్ష్టంలో ప్రస్తుత పరిసథిత్లు:
ఇకపోతే మన రాష్టం మరో శ్రీలంక మరో వెనుజుల్ దేశాల ల్గా మార్ ప్రమాదం ఉందని ఈ వైసీపీ చతతా ప్రభ్త్వం అన్లోచిత నిర్ణయాల వలలా రాష్టం అప్్పల ఊబిలోకి వెళ్ళిపోతుందని రాష్టంలో 
నిరుదోయుగిత శాతం, పేదరికం శాతం పెరిగిపోతందని దీనికితడు వయువస్య రంగానిని నీరుగారచాడానికి వయువస్య రంగంలో ఉత్పతితా, ఉతా్పదకతను తగి్గంచడానికి కరెంట్ మోట్రలాకు మీటరులా 
పెటటీడం వైసీపీ ప్రభ్త్వ నిరంకుశతా్వనికి నిదర్శనమని అవి కరెంట మీటరులా క్దని రైతుల మెడలో ఉరితాళలాని తెలియజసుతాన్నిమ్. అదేవిధంగా మహాతా్మగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి పథకంలో 
భాగంగా ఉపాధి కూల్లత ఉదయం మరియు స్యంత్రం రెండు పూటల్ పని చేయిసూతా.. కంద్ర ప్రభ్త్వం నిధులు మంజూరు చేసినప్పటకీ.. ఆ నిధులను పకకుదారి పటటీంచి ఉపాధి కూల్లకు కూల్ 
ని చలిలాంచకుండా మొండిచేయి చూపిసుతాన్నియని.. వైసీపీ ప్రభ్త్వం దికుకుమాలిన ప్రభ్త్వమని దుయయుబట్టీరు. అదేవిధంగా ఈ చంచలగూడా దతతాప్త్రుడు మాట్లాడితే చాలు మా అధయుక్షుల వారిని 
దతతాప్త్రుడు.. దతతాప్త్రుడు అంటన్నిడు. ఎవరు ఎవరికి దతతాప్త్రుడో 2024లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలే బలమన తీరు్ప ఇస్తారని తెలియజసూతా.. ఈ మ్ఖయుమంత్రి విదేశాలకు వెళ్లాలంటే సీబీఐ కోరుటీ అనుమతి 
తప్పనిసరి ఇటవంట అవినీతి మ్ఖయుమంత్రి మన రాష్్రానికి మ్ఖయుమంత్రిగా ఉండడం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు చేసుకునని దౌరాభాగయుం అని తెలియజశారు.

మహిళలపై జరుగుత్నని అతాయూచార్లు దాడుల గురించి:
ఇక పోతే రాష్టంలో మహళలపై అతాయుచారాలు రోజురోజుకీ పెరిగిపోతున్నియి. ఒక మహళగా వారతాలు చూడాలంటేనే భయమేసతాంది. రాష్టంలో ఏ మహళపై అఘాయితయుం జరిగిందో అని వాటని 
చూసేతానే మనసు తరుకుకుపోతుందని.. ఒకకుకకుస్రి మనం నిరంకుశత్వ పాలనలో ఉన్నిమా అనే సందేహం వసుతాందని మహళలపై ఇనిని దాడులు అతాయుచారాలు జరిగిన దోషులకు కఠినమన శక్షలు 
పడడం లేదని వైసీపీ ప్రభ్త్వం శక్షలను కఠినంగా అమలు చేసి ఉంటే రాష్టంలో ఇటవంట అఘాయితాయులు జరిగవి క్వని.. జనసేన పార్టీ అధిక్రంలోకి వసేతా మహళల రక్షణ కోసం ప్రతేయుక చట్టీలు, 
ప్రతేయుక వయువసథిను తీసుకువచేచా విధంగా కృష్ చేస్తామని అంత వరకూ మహళలు సీ్వయ రక్షణ పెంపొందించుకోవాలని తెలియజసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటన్నినన్నిరు.

అనంతరం శ్రీమతి పెండాయుల శ్రీలత, పెండాయుల హరిల ఆధ్వరయుంలో అనంతప్రం జిల్లా శంగనమల నియోజక వర్గం బుకకురాయ సమ్ద్రం మండలంలోని జనచైతనయు క్లనీకి చందిన పలువురు మ్సిలాం 
మత పెద్దలు, మహళలు యువకులు ఇతర పార్టీల నుంచి పవన్ కళ్యుణ్ ఆశయాలు, మరణంచిన కౌలు రైతుల కుటంబాలకు లక్ష రూపాయల ఆరిథిక సహాయం, మ్సిలాంల అభవృది్కి సచార్ కమిటీ 
విధాన్లు, అప్్ప లేని రాష్టంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరిచాదిద్దడానికి షణు్మఖ వ్యుహం వంట పవన్ కళ్యుణ్ గారి గొప్ప ఆలోచన విధాన్లను చూసి జనసేన పార్టీలోకి చేరడం జరిగింది.
ఈ క్రయుక్రమాలలో జిల్లా అధయుక్షులు ట.సి వరుణ్, రాష్ట ప్రధాన క్రయుదరి్శ చిళకం మధుసూదన్ రెడి్డ, రాష్ట క్రయుక్రమాల నిర్వహణ ప్రధాన క్రయుదరి్శ భవాని రవి కుమార్, రాయలసీమ ప్రాంతీయ కమిటీ 
సభ్యులు శ్రీమతి పసుప్లేట పదా్మవతి, ఆకుల వనజ, హసీన్ బేగం, సభాధయుక్షురాలు క్శెటటీ స్విత్రి, జిల్లా ల్గల్ సెల్ అధయుక్షులు మ్రళ్, జిల్లా ఉపాధయుక్షులు జయారామిరెడి్డ, నగర అధయుక్షులు బాబు 
రావు, రాయదుర్గం ఇంచార్జీ మంజున్థ గౌడ్, రాపాతాడు ఇంచార్జీ స్క పవన్, జిల్లా క్రయుదరు్శలు క్శెటటీ సంజీవరాయుడు, చొపా్ప చంద్రశేఖర్, రాపా ధనుంజయ, అవుకు విజయ్, కోన చంద్ర శేఖర్, 
నగర ప్రధాన క్రయుదరి్శ పెండాయుల చక్రపాణ, ఎంపీటీసీ అమర్ క్రితాకయ, రూపా మారిశెట, వీర మహళలు, నగర కమిటీ సభ్యులు, మండల్ల అధయుక్షులు, క్రయుక్రమాల నిర్వహణ కమిటీ సభ్యులు 
తదితరులు పాల్గనడం జరిగింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన అధికారొంలోకి రాగానే అభివృది్ అొంటే ఎల్ 
ఉొంటొందో చూపిస్్తొం.. తుమి్మ లక్ష్మీ రాజ్

శతఘ్ని న్యుస్: బొబిబీలి నియోజకవర్గంలో ఝానీసు వీర మహళ్ విభాగం ఉతతారాంద్ర ర్జనల్ 
కోఆరి్డనెటర్ తుమి్మ లక్ష్మీ రాజ్ కనిని మారుమూల గ్రామాలకు వెళ్లా అకకుడి మహళలత మాట్లాడడం 
జరిగింది. ఈ సందరభాంగా లక్ష్మీ రాజ్ మాట్లాడుతూ.. అభవృది్ కోసం ఎదురుచుసుతానని ప్రజలను 
కవలం ఓట్ బాయుంక్ లు గా చూడడం దారుణం అని.. జనసేన పార్టీ అధిక్రంలోకి రాగానే అభవృది్ 
అంటే ఎల్ ఉంటందో చూపిస్తాం.. అని లక్ష్మీ రాజ్ తెలియజస్రు.

కుపాపాల చినని కుటొంబానిని పరామర్్శొంచిన 
మాకినీడి శేషుకుమార్

శతఘ్ని న్యుస్: పిఠాప్రం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జీ శ్రీమతి మాకినీడి 
శేషుకుమారి యు కతతాపలిలా మండలం కమరగిరి గ్రామంలో ఇటీవల మరణంచిన కుపా్పల 
చినని (మణబాబు) (30) వారి కుటంబానిని గురువారం జనసైనికులు న్యకులత 
కలిసి వారి నివాస్నికి వెళ్లా చినని చిత్రపట్నికి నివాళులు అరి్పంచి ప్రగాఢ స్నుభూతి 
తెలియజసి వారి కుటంబ సభ్యులకు మనోధైరాయునిని చపి్ప పరామరి్శంచడం జరిగింది. ఈ 
క్రయుక్రమంలో జనసేన పార్టీ న్యకులు మండల అధయుక్షులు పట్టీ శవ, అమరాది వలిలా 
రామకృష్ణ, జిల్లా క్రయుదరి్శ మొగిలి అపా్పరావు, ప్ణయుమంతుల సూరయున్రాయణ మూరితా, 
గోప్ సుర్ష్, తానిబోయిన సతయున్రాయణ దాసరి రామకృష్ణ, దాసరి న్గ సతితాబాబు, 
దాసరి దురా్గరావు, డి. శ్రీనివాసు, ఎదురు పాక, సుబ్రహ్మణయుం, పెంకె శ్రీనివాస్, మొగునిలేడి 
వెంకటేష్, డి అరవింద్, మనోహర్, యండ్రప్ శ్రీనివాస్, మాదేపలిలా పద్మరాజు, మేళం 
బాబి, తట సతీష్, కంద సమరాజు, కసిరెడి్డ న్గశ్వరరావు, కోన మంచిలి దురా్గప్రస్ద్ 
పబిరెడి్డ దురా్గప్రస్ద్, నమ శ్రీక్ంత్, జనసైనికులు న్యకులు తదితరులు పాల్గన్నిరు.

జనసైనికుడి కుటంబానిని పర్మరి్శంచిన మాకినీడి శేషుకుమారి

శతఘ్ని న్యుస్: పిఠాప్రం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జీ శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి 
పిఠాప్రం మండలం కోలంక గ్రామంలో ఇటీవల అన్రోగయుంత మరణంచిన జనసైనికుడు పెదిరెడలా 
కృష్ణ అరుజీన్ వారి కుటంబానిని గురువారం జనసైనికులు న్యకులత కలిసి వారి నివాస్నికి వెళ్లా 
అరుజీన్ చిత్రపట్నికి నివాళులు అరి్పంచి.. ప్రగాఢ స్నుభూతి తెలియజసి.. వారి కుటంబ సభ్యులకు 
అనినివిధాలుగా అండగా ఉంట్నని మనోధైరాయునిని చపి్ప పరామరి్శంచడం జరిగింది. ఈ క్రయుక్రమంలో.. 
జనసేన పార్టీ న్యకులు.. గొలలాప్రోలు మండల అధయుక్షులు అమరాది వలిలా రామకృష్ణ, జిల్లా క్రయుదరి్శ 
మొగలి అపా్పరావు, గోప్ సుర్ష్, ప్ణయుమంతుల సూరయున్రాయణ మూరితా, ఎంపీటీసీ అభయురిథి కతినీడి 
గౌర్ న్గలక్ష్మి, మిరియాల చిటటీ, శల్్ప ఆది, గణేశల లోవ సుబాబీరావు, సిపిత సుబ్రహ్మణయుం, ఎస్. 
ఏసుబాబు, నందాయుల న్గబాబు, కరెడలా రాజు, దుర్గయయు, యండ్రప్ శ్రీనివాస్, మాదేపలిలా పద్మరాజు, 
మేళం బాబి, తట సతీష్, కంద సమరాజు, కసిరెడి్డ న్గశ్వరరావు, కన మంచిలి దురా్గప్రస్ద్ పబిరెడి్డ 
దురా్గప్రస్ద్, నమ శ్రీక్ంత్, జనసైనికులు, న్యకులు తదితరులు పాల్గన్నిరు.

పారిశుధయూ సబ్ందిని ఇబ్ందులు పట్టకండి: బాడిశ మురళీకృష్ణ
శతఘ్ని న్యుస్: పారిశుధయు క్రి్మకులను ఇబబీందులు పెటటీవద్దని ఉమ్మడి కృష్్ణజిల్లా జనసేన పార్టీ ప్రధాన 
క్రయుదరి్శ బాడిశ మ్రళీకృష్ణ అధిక్రులను కోరారు పెనుగంచిప్రోలు శ్రీలక్ష్మీ తిరుపతమ్మ దేవస్థినంలో 
పారిశుధయు క్రి్మకులుగా విధులు నిర్వరితాసుతానని సిబబీంది వారి బాధలను బాడీశ మ్రళీకృష్ణకు వారు 
పడుతునని బాధలను వివరించారు. ఈ సందరబీంగా పారిశుధయు క్రి్మకులు మాట్లాడుతూ సక్లంలో 
వేతన్లు అందటం లేదని అధిక్రులను అడిగితే వాయుపారాలు ఇవ్వడం లేదు మీరెలిలా అడగండి లేకపోతె 
మానెయయుండి అని నిరలాక్ష్యంగా సమాధానం చప్తాన్నిరని అంతకుమ్ందు సిబబీందికి భోజన సదుపాయం 
కలి్పంచారని ఇప్్పడు భోజన సదుపాయం కూడా ఏరా్పట చేయడం లేదు అని వివరించారు. ఈ 
సందరబీంగా బాడిశ మ్రళీకృష్ణ మాట్లాడుతూ అధిక్రులు తక్షణమే స్పందించి పారిశుధయు వేతన్లు 
వాయుపారులత సంబంధం లేకుండా దేవస్థినమే నేరుగా వారికి అందించేల్ చూడాలని అల్గ వారికీ 
ప్రతిరోజూ భోజన సదుపాయానిని ఏరా్పట చేయాలనీ బాడిశ మ్రళీకృష్ణ ప్రభ్తా్వనిని డిమాండ్ చేశారు.
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వేసవి క్రికెట్ శిక్ణా తరగతులు ప్రారొంభొం
శతఘ్ని న్యుస్: ఇచాచాప్రం లో జిల్లా క్రికెట్ అససిఏషన్ అదయుక్షులు టీ.వీ.ఎస్ చిరంజీవి 
న్ఘ్ ఆధ్వరయుంలో వేసవి క్రికెట్ శక్షణా తరగతులు ప్రారంభం. ఈ క్రయుక్రమంలో 
జిల్లా క్రయుదరి్శ జె. వెంకటేశ్వరరావు, పూర్వప్ క్రయుదరి్శ జె.వీ. భాసకురరావుత పాట 
ఇచాచాప్రం ఐసిసి క్రికెట్ టీమ్ అదయుక్షులు దాసరి రాజు, జిల్లా క్రికెట్ సంఘం మెంబర్సు 
బొగష్, శోభన్, ఇచాచాప్రం ఎఫ్ సి సి అదయుక్షులు క్రిష్ణయయు, కౌనిసులర్ క్ళళి, దిల్ప్, సరొజ్ 
కుమార్ గౌడ తదితరులు పాల్గన్నిరు.

గజపతినగరొంలో జనొంతో జనసేన
శతఘ్ని న్యుస్: గజపతినగరం నియోజకవర్గం, గజపతినగరం మండలంలో రామననిపేట 
జీననిమ్ యం లింగాలవలస గ్రామాలోలా గజపతి నగరం నియోజకవర్గం న్యకులు 
గెద్ద రవి మరియు దతితారాజరు మండలం జనసైనికులు మామిడి దురా్గప్రస్ద్ మ్రళ్ 
గజపతినగరం మండలం జనసైనికులు పి సతయున్రాయణ పరయుటంచారు. ఆ గ్రామంలో 
ఉనని జనసైనికులు మరియు గ్రామ పెద్దలను కలిసి జనసేన పార్టీలోకి ఆహా్వనించడం 
జరిగింది ఇందుకు వారు స్నుకూలంగా స్పందించారు. ఈ సందరభాంగా గెద్ద రవి గారు 
మాట్లాడుతూ గ్రామాలోలా ఉనని పెద్దలకు మరియు ప్రజలకు జనసేన పార్టీ సిదా్ంతాలను 
విధివిధాన్లను వివరిసూతా రాబోయే శాసనసభ ఎనినికలోలా జనసేన పార్టీని గెలిపించమని 
కోరడం జరిగింది అనంతరం గెద్ రవి మాట్లాడుతూ ఇదేవిధంగా ప్రతి గ్రామంలో 
జనసైనికులు కలిసి పార్టీ బలోపేతానికి కృష్ చేయాలని జనసైనికులును కోరారు.

తుొంగతుర్్త నియోజకవర్గ జనసేన ఆత్్మయ 
సమావేశొం

శతఘ్ని న్యుస్:  ఉమ్మడి నల్గండ జిల్లా ఇంఛారిజీ మేకల సతీష్ రెడి్డ ఆదేశాల మేరకు 
తుంగతురితా నియోజకవర్గ కమిటీ తిరుమలగిరిలో వెంకటేష్ గౌడ్ మరియు అశోక్ నంద 
ఆధ్వరయుంలో ఆతీ్మయ సమావేశం నిర్వహంచడం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో జనసేన 
అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ నల్గండ పరయుటన గురించి అల్గ నియోజవర్గంలో పార్టీ 
బలోపేతంపై మరియు నియోజకవర్గంలోని సమసయులపై పోరాడే దిశగా చరిచాంచడం 
జరిగింది. ఈ క్రయుక్రమంలో ఆరని గౌతమ్, ఏంగోజు శవ, శవ, వినయ్, విషు్ణ, స్యి, 
శ్రీను, అరుణ్, అరవింద్, యాకస్్వమి, రానదీర్, బద్రి, అరుణ్, వీర మహళ సౌమయు 
మరియు మండల న్యకులు, క్రయుకరతాలు, జనసైనికులు పాలుగొనడం జరిగింది.

కరకవలసలో ప్రభుతవీ కుళాయి మొంజూరు 
చేయాలి: జనసేన డిమాొండ్

*పి ట జి గ్రామం కరకవలసలో ప్రభ్త్వం కుళ్యి మంజూరు చేయాలి: జనసేన 
నియోజకవర్గ సమన్వయ కమిటీ సభ్యులు స్యిబాబా దురియా, శ్రీరామ్లు, రామకృష్ణ

శతఘ్ని న్యుస్: అల్లారి సీతారామరాజు జిల్లా, అరుకు నియోజకవర్గం, బొండం 
పంచాయతీ పరిధిలో గల కరకవలస పి ట జి గ్రామంలో మంచినీరు సదుపాయం 
కలి్పంచాలని జనసేన పార్టీ నియోజకవర్గ సమన్వయ కమిటీ సభ్యులు స్యిబాబా 
దురియా, మాదాల శ్రీరామ్లు, అలలాంగి రామకృష్ణ ప్రభ్తా్వనికి డిమాండ్ చేశారు. 
ఈ సందరభాంగా వారు మాట్లాడుతూ.. ప్రభ్తా్వలు మారినప్పటకీ నేట వరకూ పి ట 
జి గ్రామం కరకవలసలో కుళ్యి మంజూరు చేసి మంచి నీరు అందించలేని దౌరాభాగయు 
పరిసిథితి ఈ జగన్ రెడి్డ పాలనలో చూసుతాన్నిమని ప్రభ్త్వంపై విరుచుకు పడా్డరు. 
ఏదేమన్ ప్రభ్త్వ సంబంధిత అధిక్రుల నిరలాక్ష్యం క్రణంగానే నీట ఎద్దడి సమసయు 
గ్రామంలో నెలకందని.. ఇప్పటకైన్ ప్రభ్త్వం కళులా తెరచి తక్షణ నీట సమసయు పరిష్కురం 
చేయగలరని ఈ సందరభాంగా జనసేన పార్టీ డిమాండ్ చేసుతాందని తెలిపారు. వేసవి క్లం 
రావడంత బావి ఉననిప్పటకీ నీరు ఇంకి పోవడంత ఊరి చివరోలా ఉనని పొల్ల ఊట 
నీరు తెచుచాకునే దౌరాభాగయు పరిసిథితి నెలకందని.. దీనిని బటటీ చూసేతా ప్రభ్త్వం గిరిజనుల 
పటలా ఏవిధంగా వయువహరిసుతాందో అరథిం అవుతుందని తెలిపారు. కోట్లాది రూపాయలు 
గిరిజన నులకి నిధులు కట్యిసుతాందని చపే్ప ఈ జగన్ రెడి్డ ప్రభ్త్వం నీట ఎద్దడిత 
ఇటవంట గ్రామాలు ఎనోని ఉన్నియని.. ప్రభ్త్వ సంబంధిత అధిక్రులు గ్రామాలలో 
పరయుటసేతా గా గిరిజనుల సమసయులు తెలియడానికి అని ప్రభ్త్వంపై ధ్వజమెతాతారు. వచేచా 
శుక్రవారం కలెకటీర్ట్ స్పందన క్రయుక్రమంలో అధిక సంఖయులో మంచినీట పరిష్కురం 
కోసం మ్టటీడి క్రయుక్రమం చేపడతామని తెలిపారు. అనంతరం ప్రభ్తా్వనికి వయుతిర్కంగా 
బావి వద్ద ఖాళీ బిందలత మంచినీరు సదుపాయం కలి్పంచాలని నిన్దాలత నిరసన 
మహళలత క్రయుక్రమం చేపట్టీరు. దీనికి మ్ందుగాను ఇంటంటకి జనసేన మాటలు 
జనసేన సిదా్ంతాలు జన్ల దృష్టీకి తీసుకెళ్లారు. అనంతరం బలియా గుడ గ్రామంలో 
పరయుటంచి గిరిజనులత సమావేశమ ప్రజా వయుతిర్క ప్రభ్త్వం విధాన్లను ప్రజల 
దృష్టీకి తీసుకెళ్లారు. అనంతరం జ్వర బాధితులు లైన సుబాబీరావుని పరామరి్శంచారు. ఈ 
క్రయుక్రమంలో అధిక సంఖయులో గిరిజనులు పాల్గన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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20వ వారుడులో రొండవరోజు జనసేన చలివేొంద్ొం
శతఘ్ని న్యుస్: విశాఖ ఉదయం, 20 వ వార్్డ విశాఖ తూరు్ప నియోజకవర్గం విశాఖ ఐ హాసి్పటల్ 
దగ్గర ఉనని జివిఎంసి సూకుల్ వద్ద జనసేన ఆధ్వరయుంలో రెండవ రోజు చలివేంద్రం క్రయుక్రమం 
నిర్వహంచడం జరిగింది. ఈ క్రయుక్రమంలో జనసేన న్యకులు, వీరమహళలు మరియు 
జనసైనికులు పాల్గన్నిరు.

ల్రీ డీ కోటటిడొంతో అపస్్మరక సి్తిలో ఉనని వార్ని 
ఆదుకునని జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యుస్: శ్రీక్కుళం జిల్లా, రణసథిలం హైవే రోడు్డలో స్యిబాబా గుడి దగ్గర ఉనని ఇసుక 
ల్ర్ డీ కోటటీడంత ఆటలో ఉనని ప్రయానికులు కోంత మందికి దబబీలు తగిల్యి. రెడి్డ రమణ 
పతివాడిపాలేం గ్రామానికి చందిన ప్రయాణకుడు అకకుడికకకుడే మరణంచాడు. కోతతాకోట లక్ష్మీ, 
కూమారి, వెంకట్ప్రం గ్రామం, కరగాన విఘ్నిశ్వరావు, భార్గవ్, కోస్టీ గ్రామానికి చందిన 
వారు ఆటలో వెలుతుండగా ఇసుకల్ర్ వెనుక నుంచి వచిచా గుద్దడంత రెడి్డ.రమణ అకకుడికకకుడే 
మరణంచాడు. జనసేన పార్టీ న్యకులు కరిమజిజీ మల్లాశా్వరావు మరియు పోటూనిరు 
లక్షు్మన్యుడు గాయపడిన వారిని దగ్గరుండి వారికి సహాయ సహక్రాలు అందజస్రు.

జనసేన పతాక ఆవిష్కరణ కారయాక్రమొం గ్ర్ొంచి 
చర్చాొంచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యుస్: వజ్రప్కతూతారు మండలం: జనసేన రాష్ట మతసు్యక్ర ప్రతినిధి డా. మూగి 
శ్రీనివాసరావు ఆధ్వరయుంలో బుధవారం వజ్రప్కతూతారు మండలం, కంబాలరాయుడు 
పేటలో తేదీ 22.05.2022 న జరగబోయే జనసేన పతాక ఆవిషకురణ క్రయుక్రమం 
గురించి మరియు 2024 లో రాబోవు ఎనినికల ప్రణాళ్క గురించి చరిచాంచడమనది. 
ఈ క్రయుక్రమంలో పల్స, వజ్రప్కతూతారు జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు 
పాల్గన్నిరు.

ధానయాొం కొనుగోళలాలో అక్రమాలు వాస్తవొం, వైస్పీ 
ఎొంపీ మాట అక్ర సతయాొం

శతఘ్ని న్యుస్:  పెడన నియోజకవర్గం, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 
రైతుల కష్టీలు రాసేతా రామాయణం అవుతుంది, చబితే 
మహాభారతం అవుతుంది. గతంలో అనేకమారులా ధానయుం 
కనుగోలు పై మాట్లాడటం జరిగింది. క్నీ వైసీపీ 

ప్రభ్త్వం ప్రతిపక్షాల మాటలను పెడచవిన పెడుతంది. వైసిపి అమలు చేసుతానని ఆర్ బి క విధానం 
చాల్ లోపభూయిషటీమనది. వాసతావం చపా్పలంటే ఆర్ బి క లు రైతు భరోస్ కంద్రాలు క్వు. 
అవి రైతు దగాకోరు కంద్రాలు. రైతు మొదట ఆర్.బి.కె లో ఈ క్రాఫ్ నమోదు తరా్వత, ఆ ఆర్.
బి.కె కి అనుసంధానం అయిన్ మిలలారలాకు ధానయుం అమా్మలి. క్నీ ప్రభ్త్వం నిర్ణయించిన మద్దతు 
ధరలు ఏ మిలలార్ రైతుకు ఇవ్వడు. రకరక్ల క్రణాలత ధరలోలా కోత విధిస్తాడు. గతయుంతరం లేని 
పరిసిథితిలో రైతులు మిలలార్ చపి్పన ధరక విక్రయిసుతాన్నిరు. క్నీ మిలలార్ ప్రభ్త్వం నిర్ణయించిన 
మద్దతు ధర ప్రక్రం ప్రభ్త్వం నుంచి లబి్ద పొందుతున్నిరు. అంతేక్కుండా ఇంకోస్రి 
మిలలార్ లకు క్కుండా స్థినిక ఉనని మధయువరుతాలకు అమ్్మతూ ఉంట్రు. మధయువరితా కి మిలలార్ కు 
మధయు ఒప్పంద ఉంటంది. ఇప్పటవరకు ఏ రైతుకు కూడా ప్రభ్త్వం నిర్ణయించిన మద్దతు ధర 
లభంచలేదు. వైసిపి ప్రభ్త్వ అన్లోచిత నిర్ణయం వలలా రైతు ఇబబీంది పడుతున్నిడు.

*మిలలారులా, మధయువరుతాలు ల్భపడుతున్నిరు.
వైసీపీ ఎంపీ పిలిలా సుభాష్ చంద్రబోస్ చపి్పనటలా బస్తా కి 200 రూపాయలు అవినీతి జరుగుతుంది 
అన్నిరు. క్నీ నిజానికి కనిని సందరాభాలోలా బస్తా కి 300 నుండి 400 రూపాయల వరకు రైతు 
నషటీపోతున్నిడు. వైసీపీ ప్రభ్తా్వనికి చితతాశుది్ ఉంటే, రైతుల పటలా నిజమన ప్రేమంటే ప్రతి రైతు కి 
ప్రభ్త్వం ప్రకటంచిన మద్దతు ధర వచేచా విధంగా ఆర్ బి క విధాన్లను సవరించాలి. మ్ఖయుంగా 
ఇప్పటకీ ధానయుం కనుగోలు చేసి మూడు నెలల నుంచి న్లుగు నెలలు క్వసతాంది. రైతులకు 
ధానయుం అమ్మకం తాల్కు డబుబీలు రాలేదు.

వైసీపీ ప్రభ్త్వం రైతు దగాకోరు ప్రభ్త్వం
వైసీపీ విధాన్లు రైతు వయుతిర్క విధాన్లు.
పవన్ కళ్యుణ్ తమ కష్టీరిజీతానిని 30 కోటలా రూపాయలు ఆత్మహతయు చేసుకునని రైతు కుటంబాలకు, 
లక్ష రూపాయల చొప్్పన ఆరిథిక సహాయం చేసుతాంటే, దీనిని కూడా స్క్షాతుతా మ్ఖయుమంత్రి నీచంగా 
మాట్లాడుతున్నిరు. పవన్ కళ్యుణ్ చేసుతానని రైతు భరోస్ యాత్రను మ్ఖయుమంత్రి ఎగతాళ్ చేసూతా, 
రైతులను తీవ్ంగా అవమానిస్తారు. మీ ఎంపీ చేసిన ఆరోపణలపై తక్షణమే ఈ రాష్ట మ్ఖయుమంత్రి 
గారు సమాధానం చపా్పలి. సి బి ఐ ఎంక్వయిర్ వేసి నిజాలు తేల్చాలి. మాది రైతు ప్రభ్త్వం, రైతు 
ప్రభ్త్వం అని ప్రకటనలో చప్్పకోవడం, బహరంగ సభలో మాట్లాడడం క్దు. నిజంగా మీది 
రైతు ప్రభ్త్వం అయితే మీ ఎంపీ ఆరోపణలపై మ్ఖయుమంత్రి నోరు విపా్పలని పెడన నియోజకవర్గ 
జనసేన న్యకులు ఎస్.వి. బాబు అన్నిరు.

రడిడు దురా్గరావు కుటొంబానిని పరామర్్శొంచిన భూపతి అరుజున్

శతఘ్ని న్యుస్: రణసథిలం మండలం, పతివాడ పాలెం గ్రామానికి చందిన జనసేన కోసం 
తపనపడే జనసైనికుడు రెడి్డ దురా్గరావు (28) ఇటీవల అన్రోగయుంత మరణంచాడు. 
దురా్గరావుకు భారయు, ఇద్దరు పిలలాలు..బాబుకి మూడు సంవతసురాలు, పాపకి 15 నెలలు. 
ఉండడానికి ఇలులా తపి్పంచి సెంట భూమి కూడా లేని కుటంబం. వీరి పరిసిథితి చూసి 
ఇకకుడ ఉనని వాళలా హృదయాలను కలచివేసింది. భూపతి అరుజీన్ దురా్గరావు కుటంబానిని 
పరామరి్శంచి.. వారిత మాట్లాడి.. వారి పిలలాల భవిషయుతుతా కి అండగా ఉంట్మని.. విషయానిని 
పార్టీ పెద్దలకు తెలియజస్తామని మనోధైరయుం ఇచాచారు. భూపతి అరుజీన్ త పాట చిరంజీవి, 
రెడి్డ భాసకుర్, బొంతు విజయకృష్ణ, తమి్మనేని శ్రీనివాస్, రెడి్డ వెంకటరమణ, చినని, స్యి, 
గ్రామ జనసైనికులు పాల్గన్నిరు.

అొంబికా రాజా కి పుటిటినరోజు శుభాకాొంక్లు 
తెలియజేసిన రడిడు అపపాల నాయుడు

శతఘ్ని న్యుస్: ఏల్రు, 
సేనిహశీలి, మృదుస్వభావి, 
కల్మషం లేని వయుకితా, సేనిహ 
వారధి అధినేత, ప్రమ్ఖ 
పారిశ్రామికవేతతా, అంబిక్ 
సంసథిల అధినేత “అంబిక్ 
రాజా” ని మరాయుదపూర్వకంగా 
కలిసి ప్టటీనరోజు శుభాక్ంక్షలు 

తెలియజసిన పశచామగోదావరి జిల్లా అధిక్ర ప్రతినిధి, జనసేన పార్టీ ఏల్రు 
నియోజకవర్గ ఇంచారిజీ రెడి్డ అప్పల న్యుడు.
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