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కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...

జూన్ 1 నుండి శ్రీ నాగబాబు 
ఉత్తరుంధ్ర పర్యటనఉత్తరుంధ్ర పర్యటన

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ పీ.ఏ.సీ. సభ్యూలు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు గారు జూన్ 1 నుండి ఉత్తరుంధ్ర జిల్లాల్లా పరయూటిస్్తరు. 
జూన్ 1వ తేదీన శ్రీకాకుళుం జిల్లా, జూన్ 2 న విజయనగరుం జిల్లా, జూన్ 3 న విశాఖపటనిుం జిల్లాల్ని పలు నియజకవరగాల్లా 
నాగబాబు గారు పరయూటిస్్తరు. ఈ పరయూటనల్ మూడు రోజుల పాటు ఉత్తరుంధ్రల్ జనసేన పార్టీ ముఖయూ నాయకులకు, జిల్లా కమిటీ 

నాయకులకు, నియోజకవరగా కమిటీ నాయకులకు, ఆయా విభాగాల కమిటీ నాయకులకు, కారయూకర్తలకు, వీర మహిళలకు 
అుందుబాటుల్ ఉుంటారు. ముఖయూమైన సమావేశాలు నిర్వహిుంచి పార్టీ శ్రేణులకు జనసేనాని శ్రీ పవన్ కల్యూణ్ గారి 

ఆల్చనా విధానుం, పార్టీ భవిషయూత్ కారయూకల్పాల గురిుంచి నిర్దేశుం చేస్్తరు. అదేవిధుంగా పార్టీ ఎదుగుదలకు 
దోహద పడే అభిప్రాయాలు సీ్వకరిస్్తరు. జనసేన పార్టీ సిద్ధుంతాలు, విధానాల పటలా ఆకరిషితులై పార్టీల్ 

చేర్ుందుకు సిద్ధుంగా ఉనని పలువురు నాయకులన పార్టీల్కి ఆహ్వనిుంచననానిరు. ఉత్తరుంధ్ర జిల్లాల్లా 
పరయూటిుంచననని నాగబాబు గారికి ఘన స్్వగతుం పలికుందుకు పార్టీ నేతలు ఏరపాటులా చేస్్తనానిరు.

కోనసీమ అల్లర్్ల యాదృచ్చికుం కాదు.. వైసీపీ మాస్టర్ ప్్లన్
• కోనసీమల్ కుల్ల కలయికతో వైసీపీకి వెననిల్ వణుకు
• రష్టుంల్ ఏ రుండు కుల్లు కలసినా వైసీపీ పీఠాలు కదిలిపోతాయి
• కాపు, ఎసీసీ, ఎసీటీ, శెటిటీబలిజలు జనసేన వైపే
• వైసీపీ పునాదులు కదలుతునానియనే అలలారలా కుట్ర
• అధికార పార్టీ రజకీయ క్రీడకు ఎసీసీ, బీసీలనే బలిచేస్తుంది
• శ్రీ జగన్ రడిడి కుట్రలు దళితులకు అర్ధుం అవుతునానియి
• వైసీపీ వచ్చాక దళితుల మీద అతాయూచ్రలు, హతయూలు, దడులు పెరిగాయి
• కోనసీమల్ అనిని కుల్లు జనసేనకు మదదేతిస్్తనానియి
• కలసి ఉనని కుల్లిని విడదీయడానిక అలలారలా సృష్టీ
• శెటిటీ బలిజ సదరులపై వైసీపీ నాయకుల వ్యూఖయూలు అవమానకరుంగా ఉనానియి
• విజయవ్డల్ మీడియా సమావేశుంల్ జనసేన ప్రధాన కారయూదరిశి శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమార్

శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ అలలారులా యాదృచిచాకుంగా జరిగినవి కాదని, రజకీయ లబ్దే కోసుం వైసీపీ గీసిన మాసటీర్ పాలాన్ ల్ భాగుంగా జరిగినవేనని జనసేన పార్టీ ప్రధాన కారయూదరిశి శ్రీ 
పెదపూడి విజయ్ కుమార్ ఆరోపుంచ్రు. కోనసీమల్ ఏరపాడిన ప్రతేయూక రజకీయ పరిసిథితులతో వైసీపీకి వెననిల్ వణుకు పుటిటీుందనానిరు. కాపు, శెటిటీబలిజలతో పాటు ఎసీసీ, ఎసీటీలు, 
మైనారిటీలు ఒక రజకీయ సమూహుంగా జనసేన వైపు మొగుగాచూపడానిని అధికార పార్టీ జీరి్ణుంచుకోలేకపోతోుందనానిరు. వైసీపీ పునాదులు కదులుతునని నేపధయూుంల్నే ఈ అరచకపు 
క్రీడకు నాుంది పలికిుందనానిరు. ప్రశాుంతుంగా ఉుండే కోనసీమ ప్రాుంతుంల్ అననిదముముల్లా ఉుండే కుల్ల మధయూ చిచుచాపెటిటీ తద్వర రజకీయ లబ్దే పుందేుందుకు వైసీపీ నాయకులు 
పనినిన కుట్రన జనసేన పార్టీ తీవ్ుంగా ఖుండిస్తుందనానిరు. శ్రీ జగన్ రడిడి రజకీయలబ్దే కోసుం ఎసీసీ ముంత్రి, బీసీ ఎమ్ములేయూ ఇళ్లా తగులబెటిటీుంచ్రనీ, వ్రి రజకీయాల కోసుం ఎసీసీలు, 
బీసీలనే బలిచేశారని ముండిపడాడిరు. ఘటనపై ఇుంత వరకు ముఖయూముంత్రి నుంచి కనీస సపాుందన లేకపోవడుం ప్రభ్త్వుం దీనిని ఎుంత తేలిగాగా తీస్కుుందనని విషయుం అర్ధమవుతోుందనానిరు. 
ఆదివ్రుం విజయవ్డల్ పార్టీ అధికార ప్రతినిధులు శ్రీ పోతిన వెుంకట మహేష్, డాకటీర్ గౌతుంరజ్, శ్రీ విజయ్ శేఖర్ లతో కలసి మీడియా సమావేశుం నిర్వహిుంచ్రు. ఈ సుందర్ుంగా 
శ్రీ విజయ్ కుమార్ మాటాలాడుతూ.. రష్టుంల్ దళితులు వైసీపీ నుంచి రోజు రోజుకీ దూరమవుతునానిరు. ఎనినికల ప్రచ్ర సమయుంల్ దళితుల కోసుం అది చేస్్తుం.. ఇది చేస్్తుం.. గొపపాగా 
పరిపాలిస్్తుం.. సుంక్షేమ పథకాలు అుందిస్్తమని చెపపా అరచేతిల్ వైకుుంఠుం చూపుంచ్రు. దళితులిని దగా చేశారు. ఇల్ుంటి పరిసిథితులు ఎసీసీ, ఎసీటీ, బీసీలకు ప్రభ్త్వుం మీద నమముకుం 
పోయేల్ చేశాయి. కోనసీమ ప్రాుంతుంల్ నివసిస్్తనని దళితులకు ఆది నుంచి ఒక ప్రతేయూకమైన కాయూరకటీర్ ఉుంటుుంది. అుంతా చదువుకుని ఒక నిరి్ధషటీమైన ఆల్చనా విధానుంతో మారుతునని 
స్మాజిక రజకీయ పరిసిథితులు చక్కగా అర్ధుం చేస్కునే పరిసిథితులు ఉనానియి. శ్రీ జగన్ రడిడి చేసిన కుట్రలిని వ్రుంతా అర్ధుం చేస్కునానిరు. వైసీపీకి, శ్రీ జగన్ రడిడికి వ్రుంతా దూరుంగా 
జరుగుతునని పరిసిథితుల్లా కుల్ల మధయూ చిచుచాపెటిటీ వ్రిని విచిచాననిుం చేయాలనని ఆల్చనతో కోనసీమ ప్రాుంతుంల్ అలలారులా సృష్టీుంచ్రు.

• శ్రీ జగన్ రడిడి పాలనల్ దళితులకు ఒరిగిుందేమీ లేదు
వైసీపీ అధికారుంల్కి వచిచాన తర్వత దళితుల మీద హతాయూచ్రలు, దడులు చ్ల్ తీవ్ స్థియిల్ జరుగుతునానియి. డాకటీర్ స్ధాకర్ ఉదుంతుం నుంచి చీరల శ్రీ ఎడిచరలా కిరణ్ హతయూ కస్, సీతానగరుం 
శిరోముుండనుం కస్, గుుంటూరు రమయూ హతయూ కస్, ర్పలిలా దళిత మహిళ స్మూహిక అతాయూచ్రుం, కొదిదే రోజుల క్రితుం స్క్షయూతు్త వైసీపీ ఎమ్ములేయూ శ్రీ అనుంతబాబు ఒక దళిత యువకుడిని హతయూ చేసి తన 
కారుల్నే వేస్కుని తలిలాదుండ్రులకు అపపాచెపపాన పరిసిథితి. ఇల్ుంటి భయాుందోళనకరమైన పరిసిథితుల్లా శ్రీ జగన్ రడిడి వలలా దళితులకు ఒరిగిుందేమీ లేకపోగా వ్రి కుట్ర, మోస్లకు బలి చేస్్తనానిరని అర్ధుం 
అయియూుంది. కవలుం ఓటు బాయూుంకుగా మాత్రమే వ్డుకుుంటునానిరనని విషయుం దళిత యువత తెలుస్కుుంది. వైసీపీ అధికారుంల్కి వచిచాన తర్వత దళితుల సుంక్షేముం కోసుం ఉనని అనేక పథకాలిని నాశనుం 
చేసిుంది. విదోయూననితి పథకుం, విదేశీ విదోయూననితి పథకుం, బెస్టీ ఎవ్లిబుల్ సీ్కమ్ పథకుం, ల్యూుండ్ పర్చాజిుంగ్ పథకుం, ఇళలా పటాటీలు ఆశ చూప ఎసీసీ, ఎసీటీల ఆదీనుంల్ ఉనని అసైన్డి భూములు స్్వధీనుం 
చేస్కోవడుం ల్ుంటి చరయూలకు పాలపాడిుంది. ఎసీసీ, ఎసీటీలు ఎకు్కవగా ఉుండే భవన నిరముణ కారిముకుల సుంక్షేమానికి ఉనని సీ్కములన మ్మో నుంబర్ 1214 / 2020 ద్వర రదుదే చేయడుం జరిగిుంది. వైసీపీ 
మోసపూరిత వైఖరి దళిత యువతకు అర్ధుం అవుతోుంది.

• ప్రతాయూమానియ రజకీయ శకి్తగా జనసేన ఎదిగిుంది
ఇల్ుంటి పరిసిథితుల్లా ఎసీసీ, ఎసీటీ, బీసీలతో పాటు అనిని వెనకబడిన వరగాలు రష్టుంల్ ఒక ప్రతాయూమానియ రజకీయ శకి్త కోసుం ఎదురు చూస్్తనని నేపధయూుంల్ వ్రుంతా జనసేన పార్టీ వైపు చూస్్తనానిరు. 
కోనసీమల్ ఈ కుల్లనీని జనసేన పార్టీ వైపు చూస్్తుండడుంతో శ్రీ జగన్ రడిడికి ఈరషి్య మొదలైుంది. ఎల్గైనా అక్కడ విధ్వుంసుం సృష్టీుంచి, కుల్ల మధయూ చిచుచా పెడితే వ్రు ఒకరిని ఒకరు కొటుటీకుుంటూ 
కలవకుుండా ఉుండేల్ చేసే్తనే జనసేన బలహీనపడుతుుందనని కుట్ర పూరిత వైఖరితోనే కోనసీమ ప్రాుంతుంల్ అలలారులా సృష్టీుంచ్రు.

• శ్రీ సజ్జల స్్కరిప్టీ నే హుంముంత్రి చదువుతునానిరు
వైసీపీ నాయకులు అమాయకులైన శెటిటీబలిజ కుల్నిని లక్్యుంగా చేస్కుని అవమానకర ర్తిల్, సమాజుం సిగుగాపడే విధుంగా వ్యూఖయూలు చేస్్తనానిరు. తాగి ఉనానిరనీ, గుంజాయి మతు్తల్ ఉనానిరని అుంటూ 
వ్రు చేసిన వ్యూఖయూలు అభయూుంతరకరుం. ఈ వ్యూఖయూలిని జనసేన పార్టీ తీవ్ుంగా ఖుండిస్తుంది. ఈ వ్యూఖయూల లక్్యుం కూడా శెటిటీబలిజలు, ఎసీపాల మధయూ విధ్్వషాలు రచచాగొటాటీలి. ఆ రుండు కుల్లు కలవకూడదు. 
ఒక రజకీయ శకి్తగా ఎదగకూడదు అననిదే. మీ కుట్రలు తెలుస్కోలేకపోవ్నికి ప్రజలు అమాయకుల్? అలలారులా జరిగిన వెుంటనే హుంముంత్రి చేసిన వ్యూఖయూలు హాస్యూసపాదుంగా ఉనానియి. జనసేన 
నాయకులు అలలారులా సృష్టీుంచ్రని చెబుతునానిరు. ఇుంతకీ పోలీస్ వయూవసథి గానీ, నిఘా వయూవసథి గాని జనసేన పార్టీ చేతుల్లా ఉనానియా? హుంముంత్రికి కనీస అవగాహన ఉుండాలిగా? నిరసనకారులు ముంత్రి 
ఇలులా తగులబెటటీడానికి వెళ్్త పోలీస్లు నియుంత్రిుంచలేర? రష్టుంల్ పోలీస్ వయూవసథి అుంతబలహీనుంగా ఉుంద? ఆ సుంఘటన జరగడానికి ముుందు రోజు కోనసీమ స్ధన సమితి పేరుతో 500 ముంది 
సమావేశుం ఏరపాటు చేసే్త నిఘా వరగాలకు సమాచ్రుం లేద? ఎవరి చెవుల్లా పూలు పెటాటీలనకుుంటునానిరు. శ్రీ సజ్జల రమకృషా్ణరడిడి ఇచిచాన స్్కరిప్టీ ని హుంముంత్రి మీడియా ముుందు చదువుతారు. ఆమ్కు 
పోలీస్ వయూవసథి మీద ఏ మాత్రుం పటుటీ ఉుండదు. జనసేన పార్టీని తిడితే ముఖయూముంత్రి మిమములిని మ్చుచాకుుంటారు నిుందలు వేసేస్్తరు.

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

తిర్పతి ఎమ్మెల్్య అభ్యర్ధిగా జనసేనానే బర్లో నిలవాలి
• లక్ ఓటలా మ్జారిటీతో సీటున అధినేతకు బహుమతిగా ఇస్్తుం
• తిరుపతి పటటీణ కమిటీ వినతి

శతఘ్ని న్యూస్: రననని స్ర్వత్రిక ఎనినికల్లా తిరుపతి అసుంబీలా నుంచి జనసేన పార్టీ అభయూరి్ధగా పార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పోటీ చేయాలని పార్టీ పటటీణ కమిటీ కోరిుంది. జనసేనాని 
పోటీ చేసే్త లక్ ఓటలా మ్జారిటీతో గెలిపుంచుకుుంటామని, సీటున ఆయనకు బహుమతిగా ఇస్్తమని కమిటీ సభ్యూలు ప్రతినబూనారు. ఆదివ్రుం జనసేన పార్టీ తిరుపతి నగర అధయూక్షులు 
శ్రీ రజరడిడి ఆధ్వరయూుంల్ న్తన కమిటీ ప్రమాణసీ్వకారోతసీవుం ఘనుంగా జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రమానికి చితూ్తరు జిల్లా అధయూక్షులు డాకటీర్ పస్పులేటి హరిప్రస్ద్, తిరుపతి నియోజకవరగా 
ఇుంఛార్్జ శ్రీ కిరణ్ రయల్ లు ముఖయూ అతిధులుగా హాజరై పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్్ధశుం చేశారు. ఈ సుందర్ుంగా పార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఇక్కడి నుంచే బరిల్కి దిగాలనని 
ఆకాుంక్న తిరుపతి పార్టీ శ్రేణులు వెలిబుచ్చాయి. అుంతకు ముుందు తిరుపతి నగరుంల్ భార్ రయూలి నిర్వహిుంచి, కాబోయే ముఖయూముంత్రి శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ అుంటూ పెదదే పెటుటీన 
నినదిుంచ్యి.

• గొడవన ప్రభ్త్వుం తేలిగాగా తీస్కుుంది
కుల్లిని కలిపే ఆల్చనా విధానుం జనసేన ప్రధాన సిద్ధుంతుం. కుల్లు, ప్రాుంతాలు, మతాల మధయూ ఆరోగయూకమైన వ్తావరణుంతో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు నికారసీయిన రజకీయాలు చేస్్తనానిరు. 
కోనసీమ ప్రాుంతుంలల్ ప్రజలుంతా ఆరోగయూకరమైన వ్తావరణుంల్ నివసిుంచ్లని జనసేన పార్టీ కోరుకుుంటుంది. బాబాస్హెబ్ అుంబేద్కర్ ఆశయాలు, సిద్ధుంతాలు గుుండెల నిుండా నిుంపుకునని వయూకి్త 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు. దళిత యువత కోసుం ఒక నిబదదేతతో కూడిన ప్రణాళిక ఉనని ఏకైక నాయకుడు ఆయన. అనినిజిల్లాలతో పాటు కోనసీమకు బాబాస్హెబ్ పేరు పెటటీవచుచా కద? ఇపుపాడే ఎుందుకు 
పెటాటీరు. ఇదుంతా వైసీపీ మాసటీర్ పాలాన్ ల్ భాగుం. కుల్ల మధయూ అలజడి సృష్టీుంచ్లి. కుల్లు కలసి ఉుండకూడదు. రష్టుంల్ ఏ రుండు కుల్లు కలిసినా వైసీపీ పీఠాలు కదిలిపోయే పరిసిథితులు 
ఉనానియి. ఇల్ుంటి పరిసిథితుల్లా మహనీయుని పేరుని వివ్దలకు కుంద్ుంగా వ్డుకునే పరిసిథితులిని మాత్రమే శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు వయూతిర్కిుంచ్రు. ఇుంత గొడవ జరుగుతుుంటే ప్రభ్త్వుం అుంత తేలిగాగా 
తీస్కుుంది. డీజీపీ స్థియిల్ ఉనని వయూకి్త ఇపపాటి వరకు గొడవ జరిగిన ప్రాుంతానిని సుందరిశిుంచలేదు. అలలారులా అయిపోయిన తర్వత ఇపుపాడు పోలీస్లిని పుంపారు. ఇుంటరనిట్ సిగనిల్సీ ఆపేశారు.. ఎవ్వరూ 
వ్రి సపాుందన, అభిప్రాయాలు తెలియచేయడానికి వీలేలాని పరిసిథితులు కలిపాుంచ్రు. ఒక అరచకమైన, అనాయూయమైన, దురమురగామైన పాలన రష్టుంల్ నడుస్తుంది. మీరు ఎనిని కుట్రలు చేసినా, అరచకాలు 
సృష్టీుంచినా జనసేన పార్టీకి, శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికీ ఎసీసీ, ఎసీటీ, బీసీల్లా నానాటికీ పెరుగుతునని ఆదరణ తగిగాుంచలేరు. మీరు ఇుంటికి పోయే సమయుం ఆసననిమైుంది. కుల్ల మధయూ చిచుచాపెటిటీ రషా్రానిని 
కుుంపటి చేయొదుదే. ప్రజలు ప్రశాుంతుంగా బతుకుతునానిరు. నేరలు, ఘోరలు చేసి విధ్వుంస్లు సృష్టీుంచి వ్టిని జనసేనకు ఆపాదిుంచే ప్రతయనిుం చేసే్త చూస్్త ఊరికునేది లేదు. ప్రజాక్షేత్రుంల్ మీకు 
బుదిదే చెబుతాుం. జనసేన పార్టీ డాకటీర్ బీఆర్ అుంబేద్కర్ జిల్లా వదదేని ఎక్కడా చెపపాలేదు. మా పార్టీ నాయకులు ఆ పేరు కోసుం నిరసన దీక్లు కూడా చేశారు. ఉద్రిక్తతల నేపధయూుంల్ స్నినితమైన అుంశానిని 
ప్రజల మధయూ స్నకూల పరిసిథితులు కలిపాుంచి నిర్ణయుం తీస్కోవ్లిసీన బాధయూతన మాత్రమే శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ప్రభ్తా్వనికి గురు్త చేశారని అనానిరు.

• సీఎుం, డీజీపీ ఎుందుకు సపాుందిుంచలేదు - శ్రీ పోతిన వెుంకట మహేష్
పార్టీ అధికార ప్రతినిధి శ్రీ పోతిన వెుంకట మహేష్ మాటాలాడుతూ.. కోనసీమ అలలారలా ఘటన మీద దమోస్ పరయూటనల్ ఉనని శ్రీ జగన్ రడిడి ఎుందుకు సపాుందిుంచలేదు. ప్రపుంచుంల్ ఏ మూల నుంచి అయినా 
వీడియో సుందేశుం పుంపతే రష్టుంల్ శాుంతి భద్తలన కాపాడగలిగే వ్రు. నియుంత్రిుంచగలిగే వ్రు. శ్రీ జగన్ రడిడి ఆ ప్రయతనిుం చేయకపోవడానిని ఆ పార్టీ కుట్రగానే భావిస్్తనానిుం. కోనసీమల్ అలలారులా 
సృష్టీుంచి తద్వర ఆ ప్రాుంతుంల్ కుల్ల మధయూ చిచుచా పెటిటీ అతయూధిక సీటులా స్ధిుంచ్లనని రజకీయ కుట్ర దగి ఉుండబటేటీ ముఖయూముంత్రి సపాుందిుంచలేదు. ఇుంతపెదదే ఘటన జరిగితే కనీసుం డీజీపీ కూడా 
సపాుందిుంచలేదు. ప్రజలు సుంయమనుం పాటిుంచ్లని చెపపాలేదు. ఈ ఘటన మొతా్తనికి స్త్రదరులు, పాత్రదరులు శ్రీ జగన్ రడిడి, శ్రీ సజ్జల, వైసీపీ నాయకులు, కారయూకర్తలే. కుల్ల మధయూ చిచుచాపెటిటీ ఎుంత 
కాలుం రజకీయ లబ్దే పుందుతారు? వైసీపీ కుట్రలిని ప్రజలు గ్రహిుంచ్లి. మొదట మూడు రజధానల పేరిట ప్రాుంతాల మధయూ చిచుచా పెటాటీరు. అమరవతి రజధాని పేరిట కుల్ల మధయూ చిచుచాపెటాటీరు. 
దనికి కొనస్గిుంపే కోనసీమ ఘటన. శ్రీ జగన్ రడిడి రష్ట ప్రజలకు క్మాపణ చెపాపాలి. ఈ ఘటనకు నైతిక బాధయూత వహిుంచకుుంటే ప్రజాస్్వమయూ వ్దులుంతా తిరగబడతారు. మీకు చిత్తశుదిదే ఉుంటే 
స్మాజిక నాయూయభేరి యాత్రన అమల్పురుం ఎుందుకు మళిలాుంచలేదు. ఉద్రికత్తతలు తగిగాుంచే ప్రయతనిుం ఎుందుకు చేయలేదు. పదే పదే తిరుమల వెళిలా అక్కడ రజకీయాలు మాటాలాడుతూ క్షేత్ర పవిత్రతన 
అపవిత్రుం చేస్్తనని ముంత్రి శ్రీమతి రోజా హిుందువులకు క్మాపణలు చెపాపాలి

• దవోస్ పరయూటన శ్రీ జగన్ రడిడి కుటుుంబ పరయూటన
ముఖయూముంత్రి దవోస్ పరయూటన రష్ట అభివృది్ధ కోసుం చేపటిటీుంది కాదు. అది శ్రీ జగన్ రడిడి కుటుుంబ పరయూటన. అుందుక ఆయన సతీసమేతుంగా వెళ్లారు. గతుంల్ సతీసమేతుంగా ఎపుపాడైనా ఎక్కడికైనా 
వచ్చార? శ్రీ జగన్ రడిడి కుటుుంబ వ్యూపార విస్తరణకు ఉపయోగిుంచుకుుంటునని టూర్ ఇది. సుండూర్ పవర్సీ, భారతీ సిమ్ుంట్సీ వ్యూపార విసథిరణక దవోస్ పరయూటన. ఆుంధ్రప్రదేశ్ కి పెటుటీబడులు తేవడానికి 
ఏ మాత్రుం కాదు. రుండు లక్ల కోటలా పెటుటీబడులు ఇతర రషా్రాలకు తరలిపోతే ఆపలేని ముఖయూముంత్రి దవోస్ నుంచి పెటుటీబడులు తెస్్తముంటే ఎవరైనా నముముతార? అని ప్రశినిుంచ్రు

• కోనసీమ అలలారలాపై సిటిటీుంగ్ హైకోరుటీ జడి్జతో విచ్రణ జరపాలి- డాకటీర్ పాకనాటి గౌతుంరజ్
మరో అధికార ప్రతినిధి శ్రీ పాకనాటి గౌతుంరజ్ మాటాలాడుతూ.. కోనసీమ అలలారలా కుట్రకు జనసేన పార్టీ ఆవిర్వ దినోతసీవుం రోజునే బీజుం పడిుంది. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు వైసీపీ వయూతిర్క ఓటు 
చీలనివ్వుం అనడుంతో అధికారనికి దూరమవ్్వలిసీ వస్్తుందనని భయుంతోనే ఇల్ుంటి కుట్ర పనానిరు. సీబీఐ కోరుటీలు, కారయూలయాల్లా కూరుచాననిపుపాడు పాత కస్ ఫైల్సీ బాగా చదివి నెతి్తకి ఎకి్కుంచుకుని 
దనిని కోనసీమ జిల్లాల్లా అమలు పరిచ్రు. అలలారులా సృష్టీుంచి దనికి డాకటీర్ బాబాస్హెబ్ అుంబేద్కర్ పేరున వ్డుకునే స్థియి నీచమైన రజకీయుం వైసీపీ మాత్రమే చేసిుంది. అసలు కోనసీమలకు డాకటీర్ 
బీఆర్ అుంబేద్కర్ జిల్లా పేరు పెటేటీుందుకు వైసీపీ అనకూలమా? వయూతిర్కమా? దీనిపై ముుందుగా వైసీపీ సపాషటీత ఇవ్్వలి. విధ్్వషాలు ర్పుంది కోనసీమ స్ధన సమితిల్ ఉనని వైసీపీ నాయకులే. అలలారలా వెనక 
జనసేన ఉుందని భావిసే్త విచ్రణ త్వరగా పూరి్త చేయొచుచాగా. స్థినిక పోలీస్ల మీద జనసేనకు నమముకుం లేదు. హైకోరుటీ సిటిటీుంగ్ జడి్జతో ఎుంక్వయిర్ కమిషన్ వేసి విచ్రణ జరపాలి. స్థినిక పోలీస్ల 
స్యుంతో మా కారయూకర్తల మీద తపుపాడు కస్లు పెటిటీ ఇబ్ుంది పెటాటీలని చూసే్త జనసేన చూస్్త ఊరుకోదు అని హెచచారిుంచ్రు.

• దళితుల రజాయూధికారుం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ తోనే స్ధయూుం- శ్రీ బేతపూడి విజయ్ శేఖర్
రష్ట కారయూదరిశి శ్రీ బేతపూడి విజయ్ శేఖర్ మాటాలాడుతూ.. అమల్పురుం అలలారలా వెనక ప్రభ్త్వ ఉదేదేశ పూర్వక కుట్ర చేసిుంది. వైసీపీకి సుంప్రదయ బదదేుంగా వస్్తనని ఓటు ఈ మూడేళలా కాలుంల్ 
దూరమైపోయిుంది. ఉనని సుంక్షేమ పథకాలు రదుదే చేయడుం. సబ్ పాలాన్ నిధులు దరిమళిలాుంచడుంతో యువత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి దగగారవ్వడుం మొదలయియూుంది. ఆ భయుంతోనే కోనసీమ జిల్లాల్లా 
విధ్్వషాలు రచచాగొటిటీ కుటిల రజకీయ క్రీడకు ఈ ప్రభ్త్వుం తెరతీసిుంది. దళితుల రజాయూధికారుం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారితోనే స్ధయూమనని విషయానిని ప్రతి ఒక్కరు గురు్తుంచుకోవ్లి అని అనానిరు.

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

సుభద్రపురుంలో శ్రీకాకుళుం జిల్్ల జనసేన సమావేశుం
శతఘ్ని న్యూస్: ఉత్తరుంధ్ర ర్జినల్ మహిళ్ కమిటీ నేతృత్వుంల్ శ్రీకాకుళుం జిల్లా నాయకురలు, 
ఎచెచారలా నియోజకవరగా జనసేన నాయకురలు శ్రీమతి కాుంతిశ్రీ ఆధ్వరయూుంల్ ఎచెచారలా నియోజకవరగా 
కుంద్ కారయూలయుం స్భద్పురుంల్ శ్రీకాకుళుం జిల్లా సమావేశుం జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రమానికి 
ముఖయూ అతిథిగా రష్ట ప్రధాన కారయూదరిశి శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వని పాల్గానానిరు. ఈ కారయూక్రముంల్ 
జిల్లా నలుమూలల నుండి జనసేన వీరమహిళలు పాల్గానడుం జరిగిుంది.

మదనపలి్లలో జనసేన జనుంబాట
శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలిలా నియోజకవరగాుంల్ని పటటీణుంల్ జనసేన జనుంబాట 
ఒకటవ వ్ర్డి అనపగుటటీల్ జనసేన పటటీణ అధయూక్షుడు శకి్త జుంగాల ఆధ్వరయూుంల్ 
మరియు ప్రధానకారయూదరిశి గుండికోట ల్కష్ ఆధ్వరయూుంల్ రుందస్ చౌదరి 
అధయూక్తన ప్రారుంభిుంచడుం జరిగిుంది. పాల్గాననివ్రు రష్ట చేనేత ప్రధాన కారయూదరిశి 
అడప స్ర్ుంద్, చితూ్తర్ జిల్లా ప్రధాన కారయూదరిశి జుంగాల శివరుం, జనసేన పార్టీ 
మదనపలిలా సీనియర్ నాయకులు తోట కళ్యూణ్, నిమమునపలిలా ముండల ప్రధాన 
కారయూదరిశి ప్రదీప్ కుమార్ రడిడి, పటటీణ ప్రధాన కారయూదరిశి రడడిమము, పదుదే, గౌతమ్, 
పవన్, జగదీష్ మొదలగువ్రు పాల్గానానిరు.

మడకశిర ముండల జనసేన ఆధ్వర్యుంలో ఆత్మెయ 
సమావేశుం

శతఘ్ని న్యూస్:  మడకశిర 
ముండల జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూుంల్ 
ఆమిదలగొుంది ఆదివ్రుం 
ఆతీముయ సమావేశుం ఏరపాటు 
చేయడుం జరిగిుంది. జన సైనికులకు 
నాయకులకు పలు సమసయూల పటలా 
దిశానిర్దేశుం చేసి పుంచ్యతీల్ 

ఎల్ుంటి సమసయూలు ఉనాని జనసేన పార్టీ అుండగా ఉుంటుుందని ప్రజలకు 
తెలియజేశారు. భవిషయూత్ కారయూచరణ మరియు ఎల్ ముుందుకు వెళ్లాలి అని 
ఈ సమావేశుంల్ ముండల అధయూక్షులు శివ్జీ తెలియజేయడుం జరిగిుంది. ఈ 
కారయూక్రముంల్ జనసైనికులు జనసేన నాయకులు మడకశిర ముండల అధయూక్షుడు 
టి.ఏ.శివ్జీ ప్రస్ద్, ఉపాధయూక్షుడు రుంగనాథ్, ప్రధాన కారయూదరిశి, రఘు సుంయుక్త 
కారయూదరిశి హనముంతు తదితరులు పాల్గానడుం జరిగిుంది.

చలివేుంద్రుం ద్్వర మజిజిగ పుంపిణీ చేసిన 
సిుంగరయకుండ జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ స్చనల మేరకు.. 
ప్రకాశుం జిల్లా అధయూక్షులు షేక్ 
రియాజ్ సలహాల మేరకు.. 
సిుంగరయకొుండ ట్రుంక్ 
రోడుడి ల్నీ జనసేన పార్టీ 
అధ్వరుంల్ ఏరపాటుచేసిన 
చలివేుంద్ుంల్ ఆదివ్రుం 

మజి్జగ పుంపణీ కారయూక్రముం చేయడుం జరిగినది. చలివేుంద్ుం ఏరపాటు చేసి ఆరువ్రలు 
పూరి్త చేస్కొని.. వేసవికాలుంల్ దహారి్త తీరచాడానికి ప్రతీ రోజు చలలాని మినరల్ వ్టర్, 
మరియు ప్రతి ఆదివ్రుం చలలాని మజి్జగ ప్రయాణికులకు, బాటస్రులకు, యచకులకు 
మరియు ప్రజలకు జనసేన పార్టీ తరుపున అుందజేయడుం జరుగుతుుంది. ఈ కారయూక్రముంల్ 
ముండల అధయూక్షులు ఐనాబతి్తన రజేష్, జరుగుమలిలా ముండల అధయూక్షులు శశి భూషణ్, 
మాల్ద్రి నాయుడు, చినని నాయుడు, దుండే ఆుంజనేయులు, కాస్ల శ్రీనివ్స్, దేవినేని 
బాల్జీ, అనమల శెటిటీ కిరణ్ బాబు, గుుంటుపలిలా శ్రీనివ్స్లు, షేక్ చ్న్ బాషా, పోలిశెటిటీ 
విజయ్ కుమార్, షేక్ మా భాష, సుంక నాగరజు, మాక వెుంకటేశ్వరులా, షేక్ షబీ్ర్ భాష, 
షేక్ స్ల్్తన్ బాషా, చలుంచరలా కరుణ్ కుమార్, షర్ఫ్, షేక్ షనని నామ మహేష్, మరియు 
జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

సిబిఐ దత్తపుత్రుడుకి జనసేన సవాల్ పోస్టర్ ని ఆవిష్కరంచిన 
పాలకొండ జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: పార్వతీపురుం 
మనయూుం జిల్లా, పాలకొుండ 
నియోజకవరగాఒ, వీరఘటటీుం 
ముండలుం, నడుకూరు గ్రాముంల్ 
టీమ్ పడికిలి పోసటీర్ సిబ్ఐ 
దత్తపుత్రుడుకి జనసేన సవ్ల్ 
పోసటీర్ ని ఆటకి అతికిుంచి 
అుంతరరుం ఆటల్ ఉనని 

ప్రయాణీకులకు జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ చేపటిటీన రైతు భరోస్ యాత్రల్ ఆుంధ్రప్రదేశ్ 
ఆతముహతయూలు చేస్కునని మూడు వేల ముంది కౌలురైతుల కుటుుంబాలకు కుటుుంబానికి ఒక లక్ 
రూపాయలు చొపుపాన తన సుంత డబు్న పుంచుతునానిరు. అననిుం పెట్టీ రైతననిన ఆదుకుుంటునని 
నిజమైన నాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ అని అనానిరు. జనసేన పార్టీ సిదదేతాలు వివరిుంచి రబోయే 
ఎనినికల్లా జనసేన పార్టీ గాజు గాలాస్ గురు్తకి ఓటు వేసి గెలిపుంచ్లని కోరిన జనసేన పార్టీ టీమ్ 
పడికిలి కోఆరిడినేటర్ మతసీ పుుండర్కుం, వజ్రగడడి రవికుమార్(జాని). ఈ కారయూక్రముంల్ బ్.ప. 
నాయుడు, వ్న మహేష్, కుంటు మురళి, స్ధు జనారదేన్ తదితరులు పాల్గానానిరు.

ఎచ్చర్లలో జనసేన భారీ కవాతు
శతఘ్ని న్యూస్:  శ్రీకాకుళుం జిల్లా ఎచచారలా నియోజకవరగాుం ఎచచారలా ముండలుంల్ భార్ కవ్తు 
మరియు భార్ సభన నిర్వహిుంచ్రు. ఈ కారయూక్రమమల్ బారి ఎతు్తన జన సైనికులు 
వీరమహిళలు పాల్గానానిరు. ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూ అతిథిగా నేతాజీ గ్రుంద రచయిత 
ఎుంవిఆర్ శరము, ఆల్గే రష్ట పరయూవరణ శాఖ కారయూదరిశి బొలిశెటిటీ సతయూనారయణ, అమదలవస 
నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు పెడాడ రమోముహన్, ఎచచారలా నియోజకవరగా నాయకులు 
భూపతి అరు్జన్ కరిమజి్జ మలీలాశా్వరవు హాజరు అయాయూరు. ఆయన మాటలు ఆడుతూ ప్రస్్తతుం 
జగన్ మోహన్ రడిడి ప్రభ్త్వ పరిపాలన వైఫలయూుం గూరిచా వివరిుంచ్రు, ఆల్గే ప్రస్్తతుం ప్రతి 
వస్్తవు పైన పెుంచిన ధరల గూరిచా వివరిుంచ్రు, ఆల్గే ప్రస్్తతుం ఆుంధ్రప్రదేశ్ రషా్రానికి పవన్ 
కళ్యూణ్ పరిపాలన అతయూుంత అవసరుం అని కొనియాడారు. అల్గే ప్రతి ఒక్క జనసైనికుడు తమ 
తమ గ్రామాల్లా ప్రతి గడప గడపకు వెళిలా జనసేన సిదదేుంతాలు, మేనిఫెసటీన వివరిుంచి ప్రజల్లాకి 
జనసేనపార్టీని తీస్కొని వెళ్ళాలి అని చెపాపారు. ఈ కారయూక్రముంల్ ఎచచారలా ముండల నాయకులు 
తమిమునేని శ్రీన ల్వేరు ముండలుం నాయకులు వడిడిపలిలా. శ్రీనివ్సరవు, బొుంతు విజయకృష్ణ, 
రణసథిలుం ముండలుం నాయకులు దనానిన చిరుంజివి, స్వ్్వడ రమారవు, పోటూనిరు మణమము, 
పోటూనిరు లక్షుమునాయుడు, పైడిరజు అపాపాపురుం రజు, శ్రీన తదితరులు పాల్గానానిరు.

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

జనసేన ఆధ్వర్యుంలో ఉచ్త మ్గా వైద్య శిబిరుం
శతఘ్ని న్యూస్: కోన్రు 
గ్రాముంల్ రమ ముందిరుం 
ఆవరణల్ జముము 
ఆదినారయణ జనసేన 
నాయకులు అధయూక్తన 
జరిగిన ఈ కారయూక్రముం 
శ్రీ వెుంకటేశ్వర పుషపాగిరి 
కుంటి ఆస్పత్రి మరియు 
పీజీ స్ర్ హాసిపాటల్ 

విజయనగరుం వ్రి ఆధ్వరయూుంల్ ప్రముఖ వైదయూ నిపుణులు డా. ఎస్ వి రమణ (ఎమ్ముస్ 
జనరల్ సర్జన్), డా.ఏ కామేశ్వర రవు, డా. డి రజశేఖర్, డా.స్రిక మురళి మోహన్ 
(జనరల్ మ్డిసిన్) మరియు జనసేన నాయకులు, పుషపాగిరి హాసిపాటల్ నుండి ట్కీనిష్యన్ 
ల్యూబ్ ట్కీనిష్యన్ అుందరూ పాల్గాని ఈ మ్డికల్ కాయూుంపుని అతయూధిక ఖర్దైన ముందుల 
తో స్యుంత్రుం మూడు గుంటల వరకు నడిపుంచుటకు మా జన సైనికులు పలిలా రమ 
నాయుడు, సమ్ బాబు, నారయణరవు దేముడు, రము నాయుడు, రుంబాబు, గౌర్ 
నాయుడు, శివ, మహేష్, రమకృష్ణ, సిగా తవిటి నాయుడు, దనానిన యేస్, అపపాల 
నాయుడు, జగదీష్, కనకరజు, కిరణ్, గణేష్, సుంతోష్ శ్రమిస్్తనానిరని జనసేన 
నాయకులు గర్వపడుతునానిుం. ఈ కారయూక్రమానికి పెదదే ఎతు్తన జనసేన నాయకులు 
కారయూకర్తలు అభిమానలు హాజరై నుందుకు పేషుంటలాన తీస్కొస్్తననిుందుకు ఎుంతో 
ముఖయూుంగా సుంతోష్స్్తనానిమని అనానిరు.

సిబిఐ దత్తపుత్రుడికి జనసేన సవాల్ గోడప్రతులు 
ఆవిష్కర్ుంచ్న ప్మర్రు జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: కృషా్ణ జిల్లా, పామర్రు నియోజకవరగాుం, సిబ్ఐ దత్త పుత్రుడికి జనసేన 
సవ్ల్, ఎనానిరై జనసైనికులు రజా మైలవరపు టీుం పడికిలి వ్రు వితరణ చేసిన, 
జనసేన పార్టీ యొక్క రైతు భరోస్ యాత్ర గూరిచా మరియు రైతులు పుండిుంచిన పుంటకు 
ల్భస్టి ధర గూరిచాన ఆట సిటీకరులా మరియు గోడ ప్రతులు అధయూక్షుల వ్రి కృషా్ణ జిల్లా 
కారయూక్రమాల నిర్వహణ కమిటీ సభ్యూలు పచిచాగళళా స్ధీర్ బాబు ఆధ్వరయూుంల్ స్థినిక 
నియోజకవరగాుం పార్టీ కారయూలయుం నుందు, నియోజకవరగాుం ఇుంచ్రి్జ తాడిశెటిటీ నర్ష్ 
చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరణ చేయడుం జరిగిుంది. రష్ట వ్యూప్తుంగా మరణిుంచిన కౌలు రైతుల 
కుటుుంబాలన జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ ఆదుకుుంటుుంటే, ప్రభ్త్వుం ఎుందుకు ఉలికి్క 
పడుతుుంది. మేము సహాయుం చేస్్తనని వ్రు కౌలు రైతులు కాదని వైసీపీ నాయకులకు, 
సిబ్ఐ దత్త పుత్రుడికి నిరూపుంచే దముముుంద అని సవ్ల్ విసిరరు. కారయూక్రముంల్ 
రపరలా ఎుంపీటీసీ కూనపరడిడి స్బా్రవు, నియోజకవరగాుం చిరుంజీవి యువత అధయూక్షులు 
పుంచకరలా సుందీప్, ఎర్ుంశెటిటీ వీరస్్వమి మరియు జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

టీమ్ పిడికిలి పోస్టర్్ల ఆవిష్కర్ుంచ్న ప్ణ్యుం జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్:  కరూనిలు జిల్లా, పాణయూుం నియోజకవరగాుం, ఎనానిరై జనసేన నాయకుడు 
రజా మైలవరపు ఆధ్వరయూుంల్ టీుం పడికిలి వ్రు రూపుందిుంచిన రష్టుంల్ 175 
నియోజకవరగాల్లా పుంపణీ చేయటానికి పుంపన ప్రాజెక్టీ 2 (వ్ల్ పోసటీరులా) సిటీక్కరులా 
ఆదివ్రుం కరూనిలు జిల్లా పాణయూుం నియోజకవరగాుంల్ కల్లారు ముండలుం చిననిటేకూర్ 
గ్రామ పుంచ్యతీల్ జనసేన నాయకులు ఆవిష్కరిుంచడుం జరిగిుంది. జనసేన పార్టీ 
లక్్యుం అననిుం పెటేటీ రైతనని రజు కావ్లని పుంటలకు గిటుటీబాటు ధర కాకుుండా ల్భస్టి 
ధర కావ్లని ఆతముహతయూలకు పాలపాడిన కౌలు రైతు కుటుుంబాలకు దురదృషటీవశాతు్త 
అపుపాలపాలై ఆతముహతయూ చేస్కునని రైతు కుటుుంబాలకు బాసటగా ఒకో్క రైతు కుటుుంబానికి 
లక్ రూపాయలు చొపుపాన అుందిస్్తనని జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్, ఈ నెల 
8 ఆళలాగడడి నియోజకవరగాుం శిరివెళళా ముండలుం రచచాబుండ కారయూక్రముంల్ మా జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 132 కౌలు రైతుల కుటుుంబాలన ఆదుకోవడుం జరిగిుంది. 
ఈ కారయూక్రముంల్ కల్లారు ముండలము చిననిట్కూర్ గ్రాముం జనసేన పార్టీ పాణయూుం 
నాయకులు వై. బజార్, సి.హుసేసీన్ పవర్, బ్. రుంగస్్వమి, తిమమురజు, జి. శివ, రజ్ 
కుమార్, రజు జనసైనికులు పాల్గానడుం జరిగిుంది.

టీుం పిడికిలి గోడప్రతులు ఆవిష్కర్ుంచ్న నెలి్లమర్ల జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: నెలిలామరలా, జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ చనిపోయిన 
3000 ముంది కౌలు రైతుల కుటుుంబాలకు అుండగా నేననానినని భరోస్ ఇస్్త ప్రతి 
కుటుుంబానికి లక్ రూపాయలు చొపుపాన 30 కోటలా రూపాయలు అుందిస్్తనని ఈ బృహత్తర 
కారయూక్రమానిని ప్రజలకు మరిుంత చేరువ చేసే దిశగా “టీుం పడికిలి” వ్రు అుందిుంచిన 
వ్ల్ పోసటీర్సీ, సిటీక్కరులా ద్వర జనసేన పార్టీనీ ఆుంధ్రప్రదేశ్ రష్టుంల్ గ్రామ గ్రామాన 
బల్పేతుం చేస్్త, ప్రజలన చైతనయూపరిచే ఈ కారయూక్రముం గురిుంచి క్రియాశీలక జనసేన 
కారయూకర్తలకు వివరిుంచడుం జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రముంల్ జనసేన నాయకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

గుమమెలూర్ జనసేన ఆధ్వర్యుంలో చలివేుంద్రుం, 50 
రోజులు పూర్్త

శతఘ్ని న్యూస్: గుమముల్రు 
గ్రాముంల్ జనసేనపార్టీ 
ఆధ్వరయూుంల్ చలివేద్ుం 50 
పూరి్త చేస్కునని సుందర్ుంగా 
కొణిదల పవన్ కళ్యూణ్ 
చేపటిటీన కౌలు రైతు భరోస్ 
యాత్ర టీుం పడికిలి పోసటీర్ న 

గుమముల్రు జనసేన నాయకులు కొపపానీడి శ్రీనివ్సరవు గుమముల్రు జనసేనపార్టీ వ్ర్డి 
మ్ుంబెర్, శ్రీమతి దరలాుంక ధనలక్ష్మి మరియు జిల్లా సుంయుక్త కారయూదరిశి రవి హర్ష్ బాబు 
విడుదల చేస్రు. ఈ సుందర్ుంగా రవి హర్ష్ బాబు మాటాలాడుతూ గుమాములురుల్ 
చలివేద్ుం జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూుంల్ 2020 కూడా నిర్వహిుంచడుం జరిగిుంది 2021ల్ 
కరోనా కారణుంగా నిర్వహిుంచలేకపోయాుం మరల ఈ సుంవతసీరుం గత నెల 10వ 
తేదీన ప్రారుంభిుంచడుం ఎటువుంటి ఆటుంకాలు లేకుుండా ఈ రోజుకి 50 రోజులు పూరి్త 
చేస్కోవడుం జరిగిుంది. ఇుంత విజయవుంతుంగా చలివేుంద్ుం రన్ కావడానికి ముఖయూలు 
కొపపానీడి శ్రీనివ్సరవు ఈయన ప్రోతసీహుం ఇచిచా మీరు కారయూక్రముం చేయుండి అని చెపపా 
చలివేుంద్ుం ఎనిని రోజులు పెటిటీనా దనికి మినరల్ వ్టర్ మరియు మజి్జగ పోయడానికి 
మనిష్కి జీతుం ఇస్్త ప్రతాసీహుం ఇస్్తనానిరు అని అనానిరు. మరియు మజి్జగా దతలుగా 
తముంత తామే వచిచా ఈరోజు మజి్జగ మేము పెటుటీకుుంటామని వచిచాన ప్రతి దతకు 
గుమముల్రు జనసేన పార్టీ గుమముల్రు జనసైనికుల తరుపున ధనయూవ్దములు తెలిపారు. 
ఈ కారయూక్రముంల్ జనసైనికులు తేజ, అుంజనీ ప్రస్ద్, విజయ్, రుంబాబు, మధు, స్లుం, 
వుంశీ బనీని, బాలు, బాబీ మరియు ల్రన్సీ మొదలగువ్రు పాల్గానానిరు.

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

లుంకలపలి్ల, గోప్లపురుం గ్రామాలో్ల జనుం 
కోసుం జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: జీలుగుమిలిలా ముండలుం, లుంకలపలిలా మరియు గోపాలపురుం గ్రామాల్లా 
ఆదివ్రుం జనుం కోసుం జనసేన కారయూక్రముం చేపటటీడుం జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రముంల్ 
భాగుంగా ఈ గ్రాముంల్ ఉుండే సమసయూలన ప్రతి ఇుంటికి తిరిగి ప్రజలన అడిగి 
తెలుస్కోవడుం జరిగిుంది. అల్గే జనసేన పార్టీ యొక్క సిద్ధుంతాలన మేనిఫెసటీన 
వివరిుంచి పవన్ కళ్యూణ్ గారు చేస్్తననిటువుంటి జనసేన రైతు భరోస్ కారయూక్రముం 
గురిుంచి కూడా వ్రికి వివరిుంచడుం జరిగిుంది. వ్రు కూడా స్నకూలుంగా సపాుందిుంచి 
2024ల్ తపపాకుుండా గాలాస్ గురు్తకి ఓటు వేస్్తమని హామీ ఇవ్వడుం జరిగిుంది. ఈ 
కారయూక్రముంల్ పోలవరుం నియోజకవరగా ఇుంచ్ర్్జ బాలరజు, కారయూదరిశి వీరుంకి 
వెుంకటేశ్వరరవు, ప్రచ్ర కారయూదరిశి సిరి పుండు, కుుంజా రమేష్, కుుంజా సమరజు, 
నాయకులు కారయూకర్తలు పెదదే సుంఖయూల్ పాల్గానానిరు.

ఘనుంగా మ్గా డిజిటల్ కమిటీ సమావేశుం
శతఘ్ని న్యూస్: 
అనుంతపురుంల్ స్థినిక 
బాల్జీ రసిడెనీసీ నుందు 
రష్ట చిరుంజీవి యువత 
అధయూక్షులు భవ్నీ 
రవికుమార్ ఆధ్వరయూుంల్ 
నిర్వహిుంచిన మ్గా డిజిటల్ 
సమావేశానికి అననియయూ 
మ్గాస్టీర్ చిరుంజీవి 
ప.ఆర్.ఓ ఆనుంద్ బాబీ 
ముఖయూ అతిధిగా విచేచాసి 
అభిమానలకు పలు 

స్చనలు చేశారు. ఈ కారయూక్రముంల్ జిల్లాల్ని ప్రతి నియోజకవరగాుంల్ మ్గాస్టీర్ 
చిరుంజీవి డిజిటల్ కమిటీ సభ్యూలు అుందరూ పాల్గానానిరు.

నెలూ్లర్ జిల్్ల కోవూర్ చక్్కర కరమెగారనిని 
కాప్డుకుుంద్ుం: డేగల దొరస్్వమి

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆస్్తల అమ్మకాల ప్రక్రియ నెల్్లరుకు చేరె
శతఘ్ని న్యూస్:  నెల్లారు జిల్లా, కోవూరు చక్్కర కరముగారుం. రష్టుంల్నే 
తొలి సహకార రుంగుంల్ నిరిముుంచిన తొలి పరిశ్రమ. 1979వ సుంవతసీరుంల్ 
అపపాటి ప్రభ్త్వుం 126.40 ఏకరల్ల్ ఈ పరిశ్రమని నిరిముుంచ్రు. ఈ చక్్కర 
కరముగారుం నిరిముుంచక ముుందు రైతులు కవలుం వరి మీదనే ఆధారపడేవ్రు. 
చెరకు కరముగారుం వచ్చాక రైతులు చెరకున పుండిుంచి ముంచి ల్భుం 
పుందేవ్రు. వ్తావరణుం సహకరిుంచే పరిసిథితులు ఉననిుందున చక్్కర పుంట బాగా పుండేది. దదపు 15 
వేల ఏకరలల్ చెరకున రైతులు పుండిుంచేవ్రు. ఈ క్రముంల్ కోవూరు చక్్కర కరముగారుంకి ప్రపుంచ 
స్థియి గురి్తుంపు వచిచాుంది. ప్రపుంచ దేశాలు కోవూరు చక్్కరని రుచి చూశారు. ఇుంతటి పేరునని చక్్కర 
కరముగారనిని కొనిని కారణాలు వలన 2013 ల్ మూసివేయడుం జరిగిుంది. అక్కడ పనిచేసే ఉదోయూగస్్తలకు 
20 కోటలా రూపాయలు దకా బకాయిలు కూడా ఉనానియి. 2019 ఎనినికల ముుందు అపపాటి ప్రతిపక్ 
నేత, ఇపపాటి ముఖయూముంత్రి జగన్ మోహన్ రడిడి పాదయాత్రల్ భాగుంగా కోవూరు నియోజకవరగానికి 
వచిచానపుపాడు కోవూరు చక్్కర కరముగారనిని వైసీపీ ప్రభ్త్వుం అధికారుంల్కి రగానే పునః ప్రారుంభుం 
చేస్్తమని , ఇపపాటి వరకు ఉనని బకాయిలు పూరి్తగా తీరుస్్తమని చెపపాడుం జరిగిుంది. వైసీపీ ప్రభ్త్వుం 
ఏరపాడాడిక కోవూరు చక్్కర కరముగారుం ఊసే మరిచ్రు. 2019 ఎనినికలకు ముుందు కోవూరు నియోజకవరగా 
అపపాటి వైసీపీ ఇుంచ్రి్జ, ఇపపాటి వైసీపీ ఎమ్ములేయూ ప్రసనని కుమార్ రడిడి కూడా ఎమ్ములేయూ అవ్వగానే కోవూరు 
చక్్కర ఫ్యూకటీర్ని తిరిగి ప్రారుంభిస్్తుం అని హామీ ఇచ్చారు. ఎమ్ములేయూ అయి ఇపపాటికి మూడు ఏళ్లా అయిుంది 
కానీ ఇుంతవరకు ఎల్ుంటి సపాుందనా లేదు. తాజాగా ఈ వైసీపీ ప్రభ్త్వుం చక్్కర కరముగారల మీద ఒక 
జీవో విడుదల చేసిుంది. పని చెయయూకుుండా ఉుండే చక్్కర కరముగారలకు సుంభుందిుంచి జీవో నుంబర్ 15 ని 
తీస్కురవడుం జరిగిుంది. ఈ జీవో నుంబర్ 15 స్రుంశుం ఏుంటుంటే లికి్వడేషన్ పేరుతో చక్్కర కరముగారుం 
సథిల్నిని వేర్ వ్ళళాకి బదల్యిుంచే విధానుం. 126.40 ఏకరల్ సథిల్నిని కారు చౌకగా వేర్ వ్ళలాకు అమేముసే 
ప్రక్రియ వైసీపీ ప్రభ్త్వుం ప్రారుంభిుంచిుంది. దీనిని వయూతిర్కిస్్త చెరకు రైతు సుంఘాలు కూడా ఉదయూముం బాట 
పటాటీరు. ఈ సమసయూని జనసేనపార్టీ భాదయూతగా తీస్కుని కోవూరు చక్్కర కరముగారనిని అమ్ముసే ప్రక్రియకు 
వయూతిర్కుంగా పోరడి రైతులకు అుండగా నిలబడితే బాగుుంటుుంది. ఈ చక్్కర కరముగారుం వలన ఎుంతో 
ముందికి ఉపాధి దొరుకుతుుంది. అదేవిధుంగా వరి పుంటకు గిటుటీబాటు ధర లేక ఇబ్ుంది పడుతునని 
రైతులకు ప్రతాయూమానియ పుంటగా కూడా ఉుంటుుంది. దళ్రుల అక్రమాలకు, దౌర్జనాయూలకు కళలాుం పడుతుుంది. 
ఫెరిటీలైజర్సీ దోపడీ నుంచి కూడా రైతులన ఆదుకునని వ్ళళామవుతాము. 100 కోటులా రూపాయలు ఖరుచా 
చెయయూగలిగితే కోవూరు చక్్కర కరముగారుం తిరిగి పునః ప్రారుంభుం అవుతుుంది. కానీ ప్రభ్త్వుం 100 కోటలా 
రూపాయలు కోవూరు చక్్కర కరముగారుం మీద ఖరుచా పెటటీలేకపోతుుంది. ప్రభ్త్వుం దగగార నిజుంగా 100 
కోటలా రూపాయలు లేకపోతే 126.40 ఏకరలల్ 60 ఏకరలు అమేముసి, చక్్కర కరముగారుంల్ ఉుండే పాత 
మిషనర్ అమేముసినా కూడా చక్్కర కరముగారుం తిరిగి ప్రారుంభానికి నోచుకుుంటుుంది. కవలుం కమీషనలాకు 
కకు్కరి్త పడి ఈ చక్్కర కరముగారనిని అమేముసి సముము చేస్కునే ప్రయతనిుం జరుగుతుుంది. ఈ అమముకానిని 
ఆపగలిగితే మనుం విజయుం స్ధిుంచిన వ్ళళామి అవుతామని జనసేనపార్టీ జిల్లా సుంయుక్త కారయూదరిశి డేగల 
దొరస్్వమి అనానిరు.

సలుం చార్టబుల్ ట్రస్్ట ఆధ్వర్యుంలో మజిజిగ పుంపిణి
శతఘ్ని న్యూస్: రజముండ్రి రూరల్ కొుంతమూరు గ్రామానికి చెుందిన నిస్్వరథి జనసైనికుడు 
కుందుల దుర్గాష్ ముఖయూ అనచరుడు స్వర్గాయ సలీుం సయయూద్ భాయ్ రుండవ వర్ధుంతి 
సుందర్ుంగా వ్రి సదరుడు సలీుం చ్రిటబుల్ ట్రస్టీ అధయూక్షులు అస్లాుం ఆధ్వరయూుంల్ 
మజి్జగ పుంపణీ చేయడుం జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూ అతిథులుగా జనసేన పార్టీ 
తూరుపాగోదవరి జిల్లా అధికార ప్రతినిధి నారయణ గౌడ్, రజముండ్రి రూరల్ జనసేన 
పార్టీ ముండల ఉపాధయూక్షులు సలీుం, పటాటీభి మరియు జనసేన నాయకులు రమకృష్ణ, 
అపపానని మరియు ముసిలాుం జనసేన నాయకులు గ్రామ పెదదేలు సలీుం చ్రిటబుల్ ట్రస్టీ 
సభ్యూలు పాల్గానానిరు.

టీుం పిడికిలి వాల్ పోస్టర్్ల ఆవిష్కర్ుంచ్న మర్రిప్డు జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: కోవూరు 
నియోజకవరగాుం బుచిచా ముండల 
జనసేనపార్టీ అధయూక్షుడు 
మాధవరవు ఆధ్వరయూుంల్ 
టీుం పడికిలి వ్ల్ పోసటీరులా 
ఆవిష్కరిుంచడుం జరిగిుంది. 
ఈ కారయూక్రముంల్ మర్రిపాడు 

ముండల జనసేనపార్టీ అధయూక్షురలు ఓరుగుంటి ప్రమీల్, పెనమాది నరసిుంహ, గుంటా 
అుంజి, చినాని జనసేన, బుచిచా ముండల కమిటీ సభ్యూలు వీర మహిళలు జనసైనికులు 
పాల్గానానిరు.
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బొడ్డవలస గ్రాముంలో జనసేన జుండా ఆవిష్కరణ, ప్ర్్టలో భార్ చేర్కలు
శతఘ్ని న్యూస్:  పార్వతీపురుం, మనయూుం జిల్లాల్ రష్ట ప్రచ్ర కారయూదరిశి, బాబు పాల్రు ఆధ్వరయూుంల్.. కురుపాుం 
నియోజకవరగాుం, కొమరడ ముండలుం, కుంబవలస పుంచ్యతీ, బొడడివలస గ్రాముంల్ జనసేన పార్టీ జెుండా ఆవిష్కరణ 
మరియు జనసేన పార్టీల్ 200 పైచిలుకు కుటుుంబాలు, గ్రామ పెదదేలు, గ్రామ యువత, గ్రామ మహిళలు మరియు 
గ్రామ యువతులు పార్టీల్ రష్ట ప్రచ్ర కారయూదరిశి బాబు పాల్రు సమక్ుంల్ చేరడుం జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రమానికి 
జనసేన పార్టీ ఐటి విభాగుం గేదెల సతీష్, బొబ్్లి నియోజకవరగా నాయకులు సుంచలన గుంగాధర్, మనయూుం జిల్లా 
నాయకులు నేరడ పలిలా వుంశీ, గార గౌర్ శుంకర్, వ్న ఉపేుందర్, హరి చరణ్, తెుంటూ శ్రీకర్, కిల్లానా అనుంత్ 
కుమార్, హిమరక గుంగాధర్, పెుంట శుంకర్ రవు, రుంజిత్, వ్విల్పలిలా రజేష్, వ్రణాసి శివకుమార్ జమూము 
దురగా, ఏగిరడిడి మహేష్, బకు్కరు గౌరిశుంకర్, రయల సుంతు, గౌరిశుంకర్, ధనుంజయ్, పటిటీగుల్లా ధరము కిరణ్ 
పుడేస్, సీతానగరుం నియోజకవరగా నాయకులు రమేష్ మరియు పార్వతిపురుం నియోజకవరగాుం నాయకులు కాతా 
విశే్వశ్వరరవు కర్రీ మణికుంఠ, పార్వతీపురుం జనసైనికులు, వీర మహిళలు, పాల్గానానిరు. ఈ కారయూక్రముం పాల్గానని 
ప్రతి ఒక్క జనసేన నాయకులు, కారయూకర్తలు, వీర మహిళలు, జనసైనికులు అుందరికి కురుపాుం నియోజకవరగాుం 
జనసేన టీుం ధనయూవ్దలు తెలియజేశారు.

నో మై కానిస్టిట్్యఎన్స్ లో భాగుంగా కాసరుంలో పర్యటుంచ్న వినత కోటా
శతఘ్ని న్యూస్:  శ్రీకాళహసి్త నియోజకవరగాుంల్ ప్రజా సమసయూల పరిషా్కర దిశగా, పార్టీ బల్పేతుం 
దిశగా నియోజకవరగా ఇనాచారి్జ శ్రీమతి వినత కోటా ప్రారుంభిుంచిన నో మై కానిసీటిటూయూఎనీసీ కారయూక్రముంల్ 
భాగుంగా ఆదివ్రుం తొటటీుంబేడు ముండలుంల్ని కాసరుం పుంచ్యతీల్.. కాసరుం ఎసిసీ కాలనీ.., 
కాసరుంల్ పరయూటిుంచి ఇుంటిటికి వెళిలా ప్రజలతో మాటాలాడి, సమసయూలన తెలుస్కోవడుం జరిగిుంది. 
ప్రధానుంగా డ్రైనేజీ కాలువలు ఉనాని కూడా నిరుపయోగుంగా ఉుంది. పేద ఎసిసీ/ఎసీటీ కుటుుంబాలకు 
ఎనినికలపుపాడు 200 యూనిటులా ఉచితుం అని చెపపా కరుంట్ బ్లులాలు 5 వేల నుండి 20 వేలు 
విధిస్్తనానిరు. కరుంట్ కోతలతో రైతుల ఇబ్ుందులు, పారిశుధయూుం సమసయూలు, శ్రీమతి వినత దృష్టీకి 
తీస్కుని వచ్చారు. సమసయూలన ముండల అధికారుల, జిల్లా కలకటీర్ దృష్టీకి తీస్కుని వెళిలా పరిషా్కరుం 
కొరకు జనసేన పార్టీ కృష్ చేస్్తుందని వినత ప్రజలకు హామీ ఇవ్వడుం జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రముంల్ 
తొటటీుంబేడు ముండల అధయూక్షులు కొపాపాల గోప, శ్రీకాళహసి్త ముండల అధయూక్షులు దుండి రఘవయయూ, 
నాయకులు ప్రతాప్, సుంజీవ్, వినోద్ కుమార్, నితీష్ కుమార్, శివ, ప్రమోద్, చుందు చౌదరి, స్ర్ష్, 
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