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డా. లక్ష్మణ్ కి హృదయపూర్వక 
అభినందనలు

శతఘ్ని న్యూస్: ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి రాజయూసభకు వెళ్్తనని సీనియర్ నాయకులు, బీజేపీ ఓబీసీ మోరాచా 
జాతీయ అధయూక్షులు డా.కె.లక్ష్మణ్ గారికి నా తరఫున, జనసేన పక్షాన హృదయపూర్వక అభినుందనలుంటూ 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. విద్యూరిథి దశ నుంచే రాజకీయ 
ప్రస్థినుం మొదలుపెట్టీన లక్ష్మణ్ గారు రుండు పరాయూయాలు ఎమ్మెల్యూగా ప్రజలకు చేసిన సేవలు ఆయనిని 
మరిుంత ముందుకు తీసుకువెళ్లాయి. స్మాజిక నాయూయుం మాటలకు, రాజకీయ అవసరాలకు పరిమితుం 
కాకుుండా ఉుండాలుంటే శ్రీ లక్ష్మణ్ గారి లుంట్ ఉననిత విద్యూవుంతులు పెద్దల సభలో ఉుండాలి. శ్రీ లక్ష్మణ్ 
గారు ఆ దిశగా తన బాధయూతలన సుంపూర్ుంగా నెరవేరుస్్తరనే విశా్వసుం ఉుంది. శ్రీ లక్ష్మణ్ గారు మరినిని 
ఉననిత శిఖరాలు అధిరోహుంచాలని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఆకాుంక్ుంచారు.

జనసేన శ్రేణులపై 
అక్రమ కేసుల వ్యవహారం రాష్ట్ర డీజీపీ దృష్టికి

* శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ నేతృత్వుంలోని బృుందుం కలవాలని నిర్యుం
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన నాయకులు, కారయూకర్తలపై అక్రమ కేసులు బనాయిుంచడుం, వేధిుంపులకు 
గురి చేసు్తనని తీరుపై పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి నేతృత్వుంలోని బృుందుం రాష్ట్ర డీజీపీ శ్రీ 
రాజేుంద్రనాథ్ రడ్డి గారితో చరిచాుంచాలని పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ నిర్యిుంచిుంది. 

ఇుందుకోసుం రాష్ట్ర డీజీపీ అపాయిుంటమెుంట్ కోరారు. ఈ మేరకు పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ 
ఛైరమెన్ శ్రీ నాదుండలా మనోహర్ గారు డీజీపీకి ల్ఖ రాశారు. రాష్ట్రుంలోని శాుంతిభద్రతల పరిసిథితులపై 
ఈ సుందర్ుంగా తెలియచేస్్తమని ల్ఖలో పేర్కొనానిరు. తేదీ, సమయుం ఇవా్వలని డీజీపీని కోరారు.

పాటంశెట్టి సూర్యచంద్ర ఆమరణ నిరాహార దీక్
శతఘ్ని న్యూస్: జగ్ుంపేట నియోజకవర్ుం జగ్ుంపేట ముండలుం వెుంగయయూమమెపురుం గ్రాముంలో ఉపాధి హామీ కూలీలకు సరైన వేతనుం ఇవ్వడుం ల్దు, 
నాయకులు, అధికారులు కుమమెకె్కొ దుంగ మస్తరులా వేస్్త ఇుంట్ దగ్ర ఉననివారికి 250 రూపాయల కూలి వేసు్తనానిరు, చెమటోడ్చా కషటీపడ్ పనిచేసే వారికి 100 
రూపాయలు మాత్రమే కూలి వేస్్త వారి యొకకొ శ్రమన దోచుకుని వారికి అనాయూయుం చేసు్తనానిరు. జిలలా కలెకటీర్ మరియు సుంబుంధిత అధికారులు వచిచా కషటీపడ్ 
పనిచేసే కూలీలకు నాయూయుం చేసే వరకు గ్రామ ప్రజలుందరి కోరిక మేరకు జనసేన పార్టీ తరుపున ఆమరణ నిరాహార దీక్ చేపట్టీన జగ్ుంపేట నియోజకవర్ుం 
జనసేన పార్టీ ఇుంచార్జ్ పాటుంశెట్టీ స్రయూచుంద్ర. ఈ కారయూక్రముంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.
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“పోవాలి జగన్ – రావాలి పవన్” పోసటిర్ ఆవిష్కరంచిన జనసేన
జగన్ రెడ్డి మూడేళ్ల పాలనపై ప్రజా అభిప్రాయం, పోవాలి జగన్ – రావాలి పవన్..
రాష్ట్రాన్ని అధోగతి పాలు చేసిన జగన్ ను పంపే ఆలోచనలో జనం.
కష్టటాలో్ల ఉనని జనాన్ని ఆదరిస్తునని పవన్ కళ్యూణ్ సీఎం కావాలన్ కోరుకంటునని జనం.
శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి, ఒకకొ ఛాన్స్ అుంటూ మూడేళ్లాగా రాష్ట్రానిని పూరి్తగా దోచుకుతినని వైకాపా 
న స్గనుంపాలని జనుం నిర్యిుంచుకునానిరని, ప్రజల కష్టటీలన చూసి ఆయన సుంత నిధులతో 
ఎనోని సుందరా్లలో ఆదుకుుంటునని తమ జనసేనాని ని ఆుంధ్రప్రదేశ్ పాలకునిగా, ప్రజలు మనసులో 
రావాలని కోరుకుుంటునానిరని, జనసేన పార్టీ తిరుపతి అసుంబీలా ఇనాచారిజ్ కిరణ్ రాయల్ ఆశాభావుం 
వయూక్తుం చేశారు. స్థినిక ప్రెస్ కలాబ్లా ముంగళవారుం మీడ్యాతో జనసేన నేతలు నగర అధయూక్షుడు 
రాజారడ్డి, బాబ్జ్, హేమ కుమార్, సుమన్ బాబు, మనోజ్, కిషోర్ తదితరులతో కలిసి కిరణ్ 
మాట్లాడుతూ పాదయాత్రలో ఒకకొ అవకాశుం అని అడ్గిన జగన్ న జనుం సీఎుం చేసే్త రాష్ట్రానిని పూరి్తగా సుంకనాకిచేచాశారని ఆవేదన వయూక్తుం చేశారు. స్మానయూల సథిలుంలో రాత్రికి రాత్రి 
షెడుడి వేసి కబాజ్ చేసు్తనని వైసీపీ ప్రబుదుధుల కు ఓటరులా భయపడ్ పవన్ కళ్యూణ్ రావాలని కోరుకుుంటునానిరని కొనియాడారు. తమ అధినేత పవన్ కు భయపడ్ బసుస్ యాత్ర చేసు్తనని ప్రజా 
ప్రతినిధులన జనుం తరుమతునానిరని, హెలికాపటీర్ లో వచిచానా రాళలాతో కొటటీడానికి సిదధుుంగా ఉనానిరని ఎదే్దవా చేశారు. వైకాపాకు గతుంలో వచిచాన 151 సీటులా రివర్స్ అవుతాయని 
జోసయూుం చెపాపారు, న్ట్కి న్రు శాతుం ప్రజలు తమ పవన్ కళ్యూణ్ కు 2024లో అవకాశుం ఇస్్తరని ఆశాభావుం వయూక్తుం చేశారు.

జనసేనలోకి భారీ వలసలు – ఉపాపాడ మత్స్యకారుల చేరకలు

పార్టా కండువా కప్పి ఆహ్వానం పలికిన మాకినీడ్ శేషుకమారి
వైసీపీ, టీడీపీల నుంచి పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలక ఆకరిషితులమైనందునే పార్టాలో చేరామనని యవత
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ జిలలా, పిఠాపురుం జనసేన పార్టీ ప్రభుంజనుం సృష్ఠుంచబ్తుుందనేది ఖాయుం అనిపిసు్తుంది. 
పార్టీలోకి పలువురు చేరికతో రోజు రోజుకు పార్టీ బలుం పుుంజుకుుంటుుంది. ముంగళవారుం ఉపాపాడ గ్రాముం బరామె 
కాలనీ, రామిశెట్టీ పేట గల వైయస్స్ర్ కాుంగ్రెస్, తెలుగుదేశుం పార్టీల నుంచి సుమారుగా 100 ముంది మతస్్యకారులు 
స్రాడ శ్రీన, ముండల అధయూక్షులు పట్టీ శివ ఆధ్వరయూుంలో పిఠాపురుం జనసేన పార్టీ ఇుంచారిజ్ శ్రీమతి మాకినీడ్ 
శేషుకుమారి సమక్ుంలో జనసేన పార్టీ తీర్దుం పుచుచాకోవడుం జరిగిుంది. వారికి శేషుకుమారి కుండువాకపిపా శుభాకాుంక్లు 
తెయజేస్రు. ఎనోని ఏళలాగా మతస్కారులన ఏ రాజకీయ పార్టీ పట్టీుంచుకోల్దని, కాని జనసేన పార్టీ మామతస్్యకారులపై ప్రతేయూక శ్రదధు చూపిసు్తనని తీరుకు జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ సిద్దుంతాలు ఆశయస్దనకు ఆకర్షణీయమే పార్టీలో చేరికకు కారణమైయిుందని వారు మీడ్యాకు వివరిుంచారు. ఈ సుందర్ుంగా ఇుంచార్జ్ శేషుకుమారి మాట్లాడుతూ 
పిఠాపురుం నియోజకవర్ ప్రజలు జనసేన పార్టీ అధికారుంలోకి రావాలని కోరుకుుంటునానిరని ఇపపాట్కే పలువూరు పార్టీలో చేరడుం జరిగిుందనానిరు. ఇక నుండ్ సీనియర్ నాయకులు 

సలహా మేరకు గ్రామ కమిటీలు వేసి పార్టీని బలోపెతుం చేయడుం జరుగుతుుందని, గతుంలో 
టీడీపీ పాలన ఇపుపాడు వైసిపి పాలన విధానుం విసుగుచెుంది జనసేన వైపు మళ్ళుతునానిరని, 
పుంటలు నషటీుం వాట్లిన కౌలు రైతున ప్రభుత్వుం కనెనితి్త చూడకపోవడుంతో ఆతమెహతయూ 
చేసుకునని సుంఘటనలు పవన్ కళ్యూణ్ మనసున కలసివేసిుందని, కుటుుంబానికి లక్ 
రూపాయలు ఇచిచా కౌలు రైతులిని ఆదుకోవడుం జరిగిుందనానిరు. జనసేన పార్టీలో చేరిన 
మతస్్యకారుల తలరాతలు రాననని రోజులోలా మారుపాకు పవన్ కళ్యూణ్ కృష చేస్్తరని, 
ప్రతిఒకకొరికి ప్రధానయూత కలిపాసు్తుందని హామీచాచారు. ఈ కారయూక్రముంలో జనసేన నాయకులు 
మాజీ మనిస్పల్ చైర్మెన్ కరణుం చినానిరావు, యు.కొత్తపలిలా ముండలుం అధయూక్షులు పట్టీ శివ, 
స్రాడ శ్రీన, దడ్డి దుర్ప్రస్ద్, పుణయూ ముంతుల స్రయూనారాయణమూరి్త, మాజీ కౌనిస్లర్ 
కర్రి కాశి, గుంగిరడలా స్రిబాబు, యుండ్రపు శ్రీనివాస్, స్రాడ ప్రతాప్, మోస రాజు, మోస 
ప్రస్ద్, కొడ నాగరాజు, గుంపల నాగబాబు, ద్సరి కట్లా రాజు, బుందు చినని, వుంకా 
అతమరావు, కరే కాసులు, కొవు్వరి కోదుండ మైలపిలిలా రవి, వినకొుండ అమామెజి, కసిరడ్డి 
నాగేశ్వరరావు, తోట సతీష్, నాయకులు మరియు జనసైనికులు తదితరులు పాల్్నానిరు.
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వైసీపీ ప్రభుత్వం రైతుల ఆత్మహత్యల నివారణలో విఫలం 
అయంది: గంతకల్ జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: గుుంతకల్ నియోజకవర్ుం జనసేన 
పార్టీ ఆధ్వరయూుంలో జనసేనాని కొణిదల పవన్ కళ్యూణ్ 
చేపట్టీన “కౌలురైతు భరోస్” యాత్రన క్షేత్రస్థియిలో 
తెలియజేయడానికి టీమ్ పిడ్కిలి వారు తయారు చేయిుంచిన 
గోడపత్రికలన గుుంతకల్ పటటీణుం 60 అడుగుల రోడుడి జనసేన 

పార్టీ కారాయూలయుంలో అనుంతపురుం జిలలా జనసేన పార్టీ కారయూదరిశి వాసగిరి మణికుంఠ మరియు 
సుంయుక్త కారయూదరిశి ఆరికేరి జీవన్ కుమార్ సమక్ుంలో ఆవిషకొరిుంచి తరా్వత వివిధ కూడలిలోన 
మరియు ఆటోలకు అతికిుంచారు. అనుంతరుం నాయకులు మాట్లాడుతూ జనసేన కౌలురైతు 
భరోస్ యాత్రలో మా అధినేత ప్రపుంచానికి తెలియజేసి ఆదుకునని రైతులోలా ఏ ఒకరైన ఆతమెహతయూ 
చేసుకోల్దు అని నిరూపిుంచే దమమె మీకు ఉుంద్ అని సిబ్ఐ దత్తపుత్రుడుకి సవాల్ విసిరారు. 
అసలు జనసేన పార్టీ రైతులన ఆదుకోవడుం ఈ ప్రభుతా్వనికి ఎుందుకు ఇషటీుం ల్దు మాకు అరథిుం 
కావడుం ల్దు, ప్రభుత్వుం సహాయుం చెయయూదు, మమమెలిని సహాయుం చేయనివ్వరు అని ప్రశినిుంచారు. 
జనసేన లక్్యుం ఒకటే అననిుం పెటేటీ రైతనని రాజు కావాలనే ఆలోచన తో రైతులకు మద్దతుగా మా 
నాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ రైతు భరోస్ యాత్ర ఏరాపాటు చేశారు, అలుంట్ నాయకుడ్ ఆశయ 
స్ధనలో భాగుం అవ్వడుం చాల అదృషటీుంగా భావిసు్తనానిుం అని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రముంలో జిలలా 
కారయూనిర్వహణ కమిటీ సభుయూలు పవర్ శేఖర్, సోహెల్ జనసైనికులు, నాయకులు బ్య సురేష్, 
పాుండు కుమార్, హెన్రిపాల్, విజయ్ కుమార్, బ్య వీరేష్, జిలన్, ఆటో రామకృష్, రమేష్ 
రాజ్, రాజు, వెుంకటేష్, సతి్త, రాజు తదితరులు పాల్్నానిరు.

టీమ్ పిడికిలి ప్రాజెక్టి 2 గోడప్రతులు 
ఆవిష్కరంచిన పాలకండ జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: పార్వతీపురుం మనయూుం జిలలా, పాలకొుండ నియోజకవర్ 
కేుంద్రుంలో పాలకొుండ జనసేన ఆధ్వరయూుంలో టీమ్ పిడ్కిలి ప్రాజెక్టీ 2లో భాగుంగా 
రూపుందిుంచిన గోడ పత్రికలన విడుదల చేసి.. అనుంతరుం సీబీఐ దత్తపుత్రుడు 
కి జనసేన సవాల్, జనసేన లక్్యుం అననిుం పెటేటీ రైతనని రాజు కావాలి అుంటూ 
నినాద్లు ఇస్్త ఆటోలకు, గోడలకు పోసటీర్ లన అతికిుంచారు. పాలకొుండ 
పటటీణుంలో జనసైనికులు జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ చేపట్టీన రైతు 
భరోస్ యాత్ర గురిుంచి ఆటోలో ఉనని ప్రయాణికులకు అవగాహన కలిగిుంచారు. 
అనుంతరుం నియోజకవర్ నాయకులు పోరడ్డి ప్రశాుంత్, పటూనిరు రమేష్, గొరలా 
మనమెధ, కడగల హరికృష్ రాననని రోజులోలా పాలకొుండ నియోజకవర్ుంలో గ్రామ 
స్థియిలో జనసేన పార్టీ మరిుంత బలనిని చేకూరాచాలని జనసైనికులకు దిశానిరే్దశుం 
చేశారు. ఈ కారయూక్రముంలో జనసేనపార్టీ నాయకులు టీమ్ పిడ్కిలి ప్రోగ్రామిుంగ్ 
కమిటీ సభుయూలు కళ్యూణ్, గణేష్, లోకేష్, స్యి, పవన్, శ్రీకాుంత్, రాుంబాబు, దుర్, 
ప్రభు తదితరులు పాల్్నానిరు.

పత్తికండ నియోజకవర్ంలోలో జనసేన ప్రజా 
పోరాట యాత్ర

శతఘ్ని న్యూస్:  పతి్తకొుండ 
నియోజకవర్ుం, తుగ్లి 
ముండలుంలో, మకెకొళ్త, మారళళు 
గ్రామాలోలా పరయూట్స్్త, గ్రామాలోలా 
ఉనని ప్రజా సమసయూలన 
తెలుసుకుుంటూ, మకెకొళలా మారళళు 

జనసేన పార్టీ నాయకులు, రామాుంజి, లలపపా, వీరాుంజనేయులు, పుుండు కూర 
నాయుడు, వీరేశ్ , ఎర్రి స్్వమి, రాజశేఖర్ , ఆధ్వరయూుంలో జనసేన ప్రజా పోరాట 
యాత్ర కొనస్ గిుంచడుం జరిగిుంది. జనసేన పార్టీ నియోజకవర్ నాయకుడు 
రాజశేఖర్  మాట్లాడుతూ, తుగ్లి ముండలుంలో మకెకొళలా ,మారళళు గ్రామాలోలా జనసేన 
ప్రజా పోరాట యాత్ర ద్్వరా గ్రామాలలో పరయూట్ుంచడుం జరిగిుంది. అనేక సమసయూలు 
గ్రామాలలో సమసయూలు మాదృషటీకి ప్రజలు తీసుకురావడుం జరిగిుంది. అలగే మేమ 
కళ్లారా చూశాుం, మకెకొళలా గ్రాముంలో ఎసీస్ కాలనీలో డ్రైనేజీ వయూవసథి ల్దు, రోడలాపై 
నీరు చేరి గుుంతలు పడ్న రోడ్  లో ఈ కాలనీవాసులు తిరుగుతునని సుంఘటన 
మేమ చూశాుం, అలగే 6,7వారుడిలో సిసి రోడులా ల్వు ఈ వారుడిలో కొుంతముంది 
మమమెలిని కూడా నిలదీయడుం జరిగిుంది. మీరు ఎలక్న్  వసు్తనానియి అని చెపిపా 
ఓటులా కోసుం అడగడానికి మా దగ్రకు వసు్తనానిరు. గత అనేక సుంవతస్రాల నుంచి 
ఎనిని ప్రభుతా్వలు మారినా, మా సమసయూలు మాత్రుం తీరచాల్క పోతునానిరు, మేమ 
అనేక స్రులా ఇలగే మోసుం పోతునానిుం, ఇపపాట్కైనా మీరు ఈ సమసయూలు తీరచాుండ్ 
అని, గ్రామసు్తలు చెపు్తుంటే చూసిన మాకు ఎుంతో బాధ అనిపిుంచిుంది. అదేవిధుంగా 
డ్రైనేజీ కాలవలు 6,7 వారుడిలలో నిుండ్పోయనా కూడా డ్రైనేజీ కీలాన్  చేయకుుండా 
ఉనని దృశాయూలు చూశాుం మర్ మఖయూుంగా మ్యిన్  రోడ్లా మోకాలు లోతు నీరు 
ఆగిన దృశాయూలు చూశాుం. అలగే మారేళలా గ్రాముం లో కూడా ప్రధాన రహద్రి 
మధయూలో నీరు నిలిచిన సుంఘటన చూశాుం. బీసీ కాలనీలో, సీసీ రోడులా ల్వు ద్రైనేజీ 

వయూవసథి ల్దు, అదేవిధుంగా మారేళలా గ్రాముం 
లో కూడా బుందిమడుగులకు వెళ్లాటపుపాడు 
లెఫ్టీ  సైడ్ లో ఎసీస్ కాలనీ కి రహద్రి 
వెుంట ఎసీస్ కాలనీ వాసులు మోకాలు 
లోతు గుుంతల పడ్న రోడ్లా వెళ్తునానిమ 
చెపపాడుం చాల బాధాకరుం. సమసయూ 
ఒకట్ కాదు రుండు కాదు ఎనోని చూశాుం 
ఇపపాట్కైనా, ప్రభుత్వుం ప్రజా సమసయూలపై 
దృషటీ పెట్టీలని, జనసేన పార్టీ తరఫున 
డ్మాుండ్  చేసు్తనానిమనానిరు.
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కరానాట్ ఆంజనేయ రెడిడిని సత్కరంచిన 
అనంతసాగరం జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: మర్రిపాడు ముండల కేుంద్రుంలో పరయూటనకు విచేచాసిన బ్జెపి రాష్ట్ర అధికార 
ప్రతినిధి కరానిట్ ఆుంజనేయ రడ్డిని శాలువతో సతకొరిుంచిన అనుంతస్గరుం ముండల 
జనసేనపార్టీ నాయకులు పెనమాది నరసిుంహ, మర్రిపాడు ముండల జనసేనపార్టీ 
అధయూక్షురాలు ప్రమీల ఓరుగుంట్, జిలలా సుంయుక్త కారయూదరిశి వనుం పవన్, మర్రిపాడు 
ముండల ఉపాధయూక్షులు ఈరుపోతు ఉదయ్ మర్రిపాడు ముండల ప్రధాన కారయూదరిశి గుంట్ 
అుంజి పాల్్నానిరు.

కౌలు రైతులను ఆదుకోవడమే జనసేన పారీటి లక్్యం
శతఘ్ని న్యూస్: ఎమిమెగన్రు, రాష్ట్ర వాయూప్తుంగా జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ 
చేపట్టీన రైతు భరోస్ యాత్ర గురిుంచి అవగాహన కలిపాుంచే కారయూక్రముంలో భాగుంగా 
ఎమిమెగన్రు ముండలుం కోటేకల్ గ్రాముం నుందు పోసటీరలాన ఆవిషకొరిుంచారు. ఈ 
సుందర్ుంగా ముండల అధికార ప్రతినిధి రాహుల్ స్గర్, ప్రధాన కారయూదరిశి బజార్ లు 
మాట్లాడుతూ కౌలు రైతులన ఆదుకోవడమే జనసేన పార్టీ ప్రధాన లక్్యుం అని అుందులో 
భాగుంగా జనసేన అధయూక్షులు రాష్ట్ర వాయూప్తుంగా మూడు వేల ముంది కౌలు రైతులకు 30 
కోటులా సహాయానిని అుందిుంచడుం చాల గొపపా విషయుం అని కొనియాడారు. ఇపపాట్కైనా 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వుం మేలోకొవాలి అని అపుపాల బాధ తటుటీకోల్క చనిపోయిన కౌలు రైతుల 
కుటుుంబానిని అనిని విధాలుగా ఇవా్వలని డ్మాుండ్ చేశారు. ఈ కారయూక్రముంలో రాష్ట్ర 
చేనేత రాష్ట్ర కారయూదరిశి రవి ప్రకాష్, కరణుం రవి, రమేష్, కోటేకల్ గ్రామ జనసైనికులు 
పాల్్నానిరు.

ష్రడీ సాయబాబా ప్రథమ వారషికోత్సవ 
మహోత్సవంలో గాదె

శతఘ్ని న్యూస్: తాడ్కొుండ 
నియోజకవర్ుం, ఫిరుంగిపురుం 
ముండలుంలోని కుండ్రిక 
గ్రాముంలో జరిగిన షరిడీ 
స్యిబాబా వారి ప్రథమ 
వారి్షకోతస్వ కారయూక్రమానికి 
మఖయూ అతిథిగా హాజరైన 
జనసేన పార్టీ గుుంటూరు 
జిలలా అధయూక్షులు గాద 

వెుంకటేశ్వరరావు ఆ స్యిబాబా దరశినుం చేసుకొని, 
అననిసుంతరపాణ కారయూక్రముంలో పాల్్నడుం 
జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రముంలో ఉపాధయూక్షులు 
అడపా మాణికాయూలరావు, జిలలా కారయూదరిశి జోయూతి 
బుందనాధుం, ఫిరుంగిపురుం ముండల ఆధయూక్షులు, 
యెనమల వెుంకట రాయడు, మమమెలనేని సతీష్, 

షేక్ లల్ అహమెద్ (మధు), చెరుకూరి శ్రీహరి, ద్సరి వేుంకటేశ్వరరావు, ఆర్.పాుండురుంగ 
రావు, ఎస్.నరేష్, ద్సరి శ్రీనివాసరావు, వాస్ స్ుంబమూరి్త, తెలగనేని శీన, యెనమల 
గోవిుంద రాజులు, ద్సరి సీతయయూ జనసైనికులు తదితరులు పాల్్నానిరు.

వాయస్ ఆఫ్ జనసేన నర్సంపేట నియోజకవర్ం
• బడా నేతల అండధండలతో సామానయూ ప్రజలే టారెగెట్ గా సాగుతునని “చిట్ ఫండ్ కంపెనీల 

మోసాలు”
• నర్సంపేటలో వివిధ చిట్ ఫండ్ కంపెనీలలో చిటీటాలు వేసి మోసపోయిన అనేక మంది 

బాధితుల ఆవేదన జనసేన పార్టా దృష్టాకి రావడం జరిగంది.
• గతంలో వివిధ చిట్ ఫండ్ సంస్థల యజమానులను అరెస్టా చేసినపపిటికీ ఆగన్ మోసాలు
• కంత మంది రాజకీయ నాయకలే చిటీటాల లింక్ అప్ తో రియల్ ఎసేటాట్ వాయూపారం- 

రాజకీయాలు.
• ప్రభుతవాం- అధికారులు న్కచిచితంగా వయూవహరించి బాధితులకి నాయూయం చేయాలన్ 

జనసేన పార్టా డ్మాండ్.
శతఘ్ని న్యూస్: వరుంగల్, పిలలాల చదువుకోసమో, పెళ్లాళలా కోసమో చిటీటీలు వేసి సమమె 
ద్చుకుుంద్మనకునే స్మానయూ ప్రజల్ ట్ర్ట్ గా చిట్ ఫుండ్ కుంపెనీలు మోస్లకు 
పాలపాడుతునానియి. ఇటీవల నరస్ుంపేట పటటీణుంలో వివిధ చిట్ ఫుండ్ సుంసథిలలో 
చిటీటీలు వేసి ల్ద్ ఫిక్స్ డ్ డ్పాజిట్ చేసిన బాధితులు వారి కాలుం పూరి్త అయినపపాట్కీ 
తమకి రావాలిస్న మొత్తుం డబుబులు తిరిగి ఇవ్వకుుండా కొనానిళలానుంచి ఆఫీసుల చుటూటీ 
తిపిపాుంచుకుుంటు నానా ఇబబుుందులు పెడుతునానిరని ఆరిథికుంగా నషటీపోయామనీ ఆవేదన 
చెుందుతూ జన సేన పార్టీ దృషటీకి తీసుకరావడుం జరిగిుంది.గతుంలో వరుంగల్ జిలలాలో 
పోలీసులు చిట్ ఫుండ్ కుంపెనీ మోస్లపై 218 కేసులు నమోదు చేసినపపాట్కీ, నలుగురు 
చిట్ ఫుండ్ సుంసథిల యజమానలన అరస్టీ చేసినపపాట్కీ మళ్లా చిట్ ఫుండ్ కుంపెనీలు భయుం 
ల్కుుండా మోస్లకు పాలపాడుతునానియి. దీనికి మఖయూ కారణుం కొుంతముంది రాజకీయ 
బడానేతల్ చిట్ ఫుండ్ సుంసథిల వెనక ఉుండ్ చిటీటీలతో లిుంక్ అప్ అయి రియల్ వాయూపారుం 
చేస్్త రాజకీయాలు చేసు్తనానిరు. అలగే చిట్ ఫుండ్ కుంపెనీలు ఖాతద్రుల నుంచి చిటీటీలు 
వేయిుంచి వచిచాన డబుబులతో రియల్ ఎసేటీట్ వాయూపారుంలో పెటుటీబడ్ పెట్టీ వెుంచరులా వేసి 
పాటులాగా చేస్్త చిట్టీ గడువు పూర్తయిన సరే ఖాతాద్రులకు తిరిగి డబుబులు ఇవ్వకుుండా 
ఇబబుుందులుపెడుతూ వారితో బలవుంతుంగా ఎకుకొవ ధరతో పాలాటులా కొనగోలు చేపిస్్త 
సుంసథి నిరా్వహకులు లబ్్ద పుందుతునానిరు. తామ చెలిలాుంచిన డబుబులు తిరిగిరావేమో అని 
గతయూుంతరుం ల్క బాధితులు అభద్రతాబావానికి లోనై ఎకుకొవ ధరకు ఆ పాలాటులా కొనగోలు 
చేసి మోసపోయి నషటీపోతునానిరు. ఇుందుకు ఉద్హరణ ఇటీవల నరస్ుంపేట పటటీణుంలో 
ఒక చిట్ ఫుండ్ కుంపెనీ చేసిన మోస్నికి నాయూయుం కోసుం జన సేన పార్టీని ఆశ్రయిుంచిన 
నరస్ుంపేటకి చెుందిన ఒక ప్రైవేట్ అధాయూపకుడ్ ఉదుంతుం. ఇల మోసపోయి నషటీపోయిన 
బాధితులు వరుంగల్ జిలలాలో ఎనిమిది వుందల ముంది పైనే ఉననిటులా సమాచారుం. వీరు 
అుందరూ చిరు వాయూపారులు, స్మానయూ మధయూతరగతి ప్రజల్. కావున ప్రభుత్వుం మరియు 
సుంబుంధిత పోలీసు అధికారులు నికకొచిత్తుంగా వయూవహరిుంచి చిట్ ఫుండ్ కుంపెనీల 
యాకుటీలోని లోపాలన సవరిుంచి బాధితులకి నాయూయుం చేయాలని జనసేన పార్టీ తరఫున 
విజ్ఞపి్త చేసు్తనానిమని జనసేన పార్టీ వరుంగల్ జిలలా మరియు నరస్ుంపేట నియోజకవర్ 
నాయకులు మేరుగు శివ కోటీ యాదవ్ అనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన చలివంద్రం మరయు ప్రసాదం పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: ఎస్ కోట దరగుంగమమె పుండగ 
సుందర్ుంగా జనసేన పార్టీ అద్వరయూమలో 
ముంగళవారుం సబ్ జైల్ ఎదురుగా భకు్తలకు 
చలివేుంద్రుంలో మజిజ్గ మరియు ప్రస్దుం 
పుంపిణీ చేయడుం జరిగిుంది. నియోజకవర్ 
జనసేన నాయకులు వబ్బున సనాయూసి 
నాయుడు మఖయూ అతిథిగా పాల్్నని ఈ 
కారయూక్రమముంలో జనసేన నాయకులు 

పేదిరడలా రాజశేఖర్ ఆధ్వరయూమలో ఘనుంగా జరిగిుంది. శృుంగవరపుకోట జనసైనికులు 
మోపడ చినిని, గుందవరపు సతీష్, నకకొరాజు సతీష్, చుంట్ మనోజ్ చుంద్రశేఖర్, శివ, 
కాశీ, రామ, రమేష్, అనిల్, రాజేష్, కాుంత్, శాయూుం తదితరులు పాల్్నానిరు.

మైపాడు రోడుడిని ఆధునీకరంచి చిల్డిరెన్్స పార్్క 
ఏరాపాటు చేసాతిం :  కేతంరెడిడి వినోద్ రెడిడి

శతఘ్ని న్యూస్: నెల్లారు సిటీ నియోజకవర్ుంలో జనసేన పార్టీకి అవకాశుం కలిపాసే్త 
నగరుంలో శాశ్వతుంగా నిలిచేల అభివృదిధు చేస్్తమనానిరు ఆ పార్టీ నాయకులు కేతుంరడ్డి 
వినోద్ రడ్డి. గత రుండు వారాలుగా ముండుటుండన సైతుం లెకకొచేయకుుండా ఒకకొ 3వ 
డ్విజన్ లోనే ఒకకొ ఇలులా కూడా వదలకుుండా ప్రతి ఇుంట్కీ వెళ్ళు ప్రజలన పలుకరిుంచి 
సమసయూల అధయూయనుం చేసు్తనని పవననని ప్రజాబాట 14వ రోజుకి చేరిుంది. సోమవారుం 
మైపాడు రోడుడి అరవిుంద్ నగర్ లోని పలు విధులోలా ప్రతి ఇుంట్కి తిరిగిన కేతుంరడ్డికి ప్రజలు 
తమ సమసయూలన ఏకరువుపెట్టీరు. ప్రతి సమసయూని తన పుస్తకుంలో వ్రాసుకునని కేతుంరడ్డి 
వినోద్ రడ్డి తమ పరిధిలో పూరి్త చేయగలిగే చినని సమసయూలన తామే పరిషకొరిస్్తమని, 
మిగిలిన వాట్ని అధికారుల దృషటీకి తీసుకెళ్ళు పరిష్టకొరుం అయ్యూల చేస్్తమని ప్రజలకు 
భరోస్ కలిపాసు్తనానిరు. ఈ సుందర్ుంగా కేతుంరడ్డి వినోద్ రడ్డి మాట్లాడుతూ గత 14 
రోజులుగా 3వ డ్విజనోలా పవననని ప్రజాబాట చేసు్తనానిమని, మరో వారుం రోజుల పాటు 
కూడా తిరిగితే 3వ డ్విజన్ పూర్తవుతుుందని, నెల్లారు సిటీ నియోజవర్ుంలో 28 డ్విజనలా 
మొత్తుం పవననని ప్రజాబాట ద్్వరా తిరగడానికి సుంవతస్రుం పట్టీనా, 400 రోజులు పట్టీనా 
ఫరా్వల్దని, కానీ ఖచిచాతుంగా ప్రతి ఇుంట్కి ప్రతి కుటుుంబానిని స్వయుంగా పలుకరిుంచి 
సమసయూలు తెలుసుకుుంట్ అని అనానిరు. రుండు వారాలోలా 3వ డ్విజన్ లోని మైపాడు రోడుడి 
పరిసర ప్రాుంతాలైన కిస్న్ నగర్, ప్రశాుంతి నగర్, మధురా నగర్, సిుంహపురి కాలనీ, 
రాజీవ్ గాుంధీ కాలనీ, అరవిుంద్ నగర్, ఇల ఒకోకొ ప్రాుంతుంలో ఒకోకొ సమసయూ తిషటీ వేసి 
ఉుందనానిరు. ప్రతి ఇుంట్ నుండ్ రకరకాల పననిలు కట్టీుంచుకుుంటునని ప్రభుత్వుం ఇకకొడ 
ఎటువుంట్ అభివృదిధు కారయూక్రమాలు చేపటటీల్దని అనానిరు. ప్రధాన మైపాడు రోడుడి మొదలు, 
లిుంకు రోడుడిలు అధా్వననిుంగా ఉనానియని, కాలువలు, డ్రైనేజీ నిర్వహణ సరిగా్ ల్నటులా 
గురి్తుంచామని అనానిరు. ఎపుపాడు ఎనినికలు జరిగినా జనసేన పార్టీని గెలిపిుంచాలని, పవన్ 
కళ్యూణ్ గారికి అవకాశుం కలిపాుంచాలని పవననని ప్రజాబాట ద్్వరా ప్రతి కుటుుంబానిని 
కోరుతునానిమని అనానిరు. జనసేన పార్టీకి అవకాశుం కలిపాసే్త నెల్లారు సిటీలో శాశ్వతుంగా 
నిలిచేల అభివృదిధు కారయూక్రమాలు ఉుంట్యని, ఇపుపాడు తామ అధయూయనుం చేసిన 3వ 
డ్విజనోలా ప్రధాన మైపాడు రోడుడితో సహా లిుంకు రోడలానీని ఆధునీకరిస్్తమని, ఈ ప్రాుంత 
ప్రజలకు అణువుగా, ఆహాలాదుంగా, దగ్రగా ఉుండేల చిల్డిరెన్స్ పారుకొ తరహాలో పెద్ద పారుకొని 
ఈ ప్రాుంతుంలో ఏరాపాటు చేసి అభివృదిధుపరుస్్తమని కేతుంరడ్డి వినోద్ రడ్డి ప్రజలకు హామీ 
ఇచాచారు. ఈ కారయూక్రముంలో స్థినిక జనసేన పార్టీ నాయకులు, కారయూకర్తలు పాల్్నానిరు.

ఆరథిక సంవత్సరానికి కేటాయంచిన అప్పాలో మూడో వంతు 
మే నెలలోనే తెచిచిన జగన్ సరా్కర్

శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలెలా, ఒక కుటుుంబుం గానీ, 
ప్రభుత్వుం గానీ ఆద్యానికి మిుంచి అపుపాలు 
చేసే్త ఆ కుటుుంబుం ల్ద్ ఆ ప్రభుత్వుం దివాళ్ 
తీయడుం ఖాయుం. ప్రసు్తతుం ఆుంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ 
పరిసిథితి ఇలగే ఉుంది. కేుంద్ర ప్రభుత్వుం రాష్ట్రాలకు 
2022-23 కి గాన కేట్యిుంచిన బహరుంగ 
మారకొట్ లో రుణ సదుపాయానిని జగన్ సరాకొర్ 
మొత్తుం సుంవతస్రుంలో మూడ్ వుంతు ఈ ఒకకొ 
మే నెలలోనే తెచేచాసిుంది. 2022-23 ఆరిధుక 
సుంవతస్రానికి మనకు కేుంద్రుం రూ.28,000 కోటలా 

అవకాశుం ఇచిచాుంది. అుంటే నెలకి రూపాయలు 2,300 కోటులా కానీ మన ప్రభుత్వుం ఈ 
నెలలో 9,500 కోటులా ఇపపాట్కే తెచేచాసిుంది. ఇుంకోరకుంగా చెపాపాలి అుంటే రాష్ట్ర పనని, 
పనేనితర ఆద్యుం కుంటే రుణుం అధికుం అననిమాట. 2022-23 ఆరిధుక సుంవతస్రానికి 
మన నెలసరి ఆద్యుం రూపాయలు 8,511 కోటులా ఇది వైసీపీ ప్రభుత్వుం అసుంబీలాలో 
చెపిపాన లెకకొ. దీని ప్రకారుం మనుం ఆద్యుం కుంటే అపుపాలు ఎకుకొవ తెచుచాకుుంటునానిుం. 
రాష్ట్రానికి,రాష్ట్ర ప్రజలకు సుంక్షేముం అవసరుం కానీ మితి మీరిన సుంక్షేముం అతయూుంత 
ప్రమాదుం. జగనోమెహన్ రడ్డి రాష్ట్రానిని దయచేసి అపుపాల కుపపా చేయొదు్ద ఆరిధుక క్రమశిక్ణ 
పాట్ుంచుండ్. ఇల అనాలోచిత రుణ సేకరణ న జనసేన పార్టీ తరపున తీవ్ుంగా 
ఖుండ్సు్తనానినని చితూ్తరు జిలలా కారయూదరిశి ద్రుం అనిత అనానిరు.

పవనననా ప్రజాబాట.. వాళ్ళెపేట ఉపాధి కూలీలతో 
కరమజ్జి మలీలోశ్్వరావు భేటీ

*పవననని ప్రజాబాట 55వరోజు

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళుం జిలలా, ఎచెచారలా నియోజకవర్ుం, లవేరు ముండలుం, వాళ్ళుపేట 
గ్రామ చెరువులో జనసేన పార్టీ నాయకులు సోసైట్ బాయూుంకు మాజీ చైరమెన్ కరిమజిజ్ 
మలీలాశా్వరావు గారు జనసేన పార్టీ యుంపీట్సి అభయూరిథి పోటూనిరు లక్షుమెనాయుడు 
ముంగళవారుం ఉదయుం చెరువులో పరయూట్ుంచి.. చెరువులో ఉనని ఉపాధి కూలీలు 
ప్రతి ఒకకొరినీ కలవడుం జరిగిుంది. జనసేన పార్టీ మేనిఫెసోటీ గురిుంచి ప్రతి మహళకు, 
యువతకు,పెద్దలకు, తెలియజేస్్త.. పవననని ప్రజాబాట ప్రచార కారయూక్రమానిని 
ప్రారుంభిుంచి 55 రోజులు పాటు సుదీర్ుంగా ప్రజల దగ్రకు వెళ్ళు పలు కుటుుంబాలన 
పలకరిస్్త.. విజయవుంతుంగా ముందుకు స్గడుం జరిగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా ఉపాధి 
కూలీలతో జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పవన్ కళ్యూణ్ చేపట్టీన రైతు భరోస్ 
యాత్రలో బాగుంగా 3000 ముంది చనిపోయిన కౌలు రైతుల కుటుుంబాలన నేరుగా 
పరామరిశిుంచి.. ఒకోకొ కుటుుంబానికి లక్ రూపాయలు విరాళుం అుందిసు్తనని.. గొపపా 
మనసునని నాయకుడని.. అలుంట్ నాయకుడ్ని కాపాడు కోవాలిస్న అవసరుం ఉుందని 
ఆయన అనానిరు. అలగే వివిధ విషయాలు గురిుంచి వివరిుంచి వాళలాకు అవగాహన 
కలిపాుంచారు. కళ్యూణ్ గారు మఖయూముంత్రి కావాలని అనానిరు. అలగే వృదు్దలతో 
మాట్లాడుతూ స్మానయూ ప్రజలకు నాయూయుం జరగాలుంటే, పవన్ కళ్యూణ్ గారు మఖయూముంత్రి 
కావాలని అనానిరు. పవన్ కళ్యూణ్ గారు మఖయూముంత్రి కావాలని అనానిరు. పవననని 
ప్రజాబాట తామ ప్రారుంభిుంచిన ప్రజలనుండ్ అపూర్వ సపాుందన లభిసో్తుందనానిరు. గత 
ఎనినికల సుందర్ుంగా ఒకకొ ఛాన్స్ జగన్ కి ఇద్్దుం అని ఓటేసిన వారవరూ ఈస్రి వైసిపి 
కి ఓటు వేసేుందుకు సిదధుుంగా ల్రనానిరు. ఈ కారయూక్రముంలో వాళ్ళుపేట గ్రామ భద్రయయూ, 
సతయూనారాయణ, స్రాయూరావు, మధు, శ్రీన, మహళలు తదితరులు పాల్్నానిరు.
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