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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

విజయదశమి నుంచి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ రాష్ట్రవ్యాప్త యాత్ర
• అక్టోబర్ 5న తిరుపతి నుంచి శ్రీకారుం
• ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు, ప్రజా వయాతిరేక విధానాలన ఎుండగటటోుందుకే యాత్ర
• రాష్టుం క్సుం, రాష్ట ప్రజల క్సుం ప్రజల మధయాకు వస్తారు
• మార్చిలో ముందస్తా ఎన్నికలు
• ఎన్నికలు ఎప్పుడు వచిచినా కారయాకరతాలు సిద్ుంగా ఉుండాలి
• శ్రీ జగన్ రెడ్డికి ఓటు వేయకూడదన్ ప్రజలు ఎప్పుడో న్ర్ణయుంచుకునానిరు
• వైసీపీన్ 30 సీట్లకు పర్మితుం చేయడాన్కి సిద్ుంగా ఉనానిరు
• ప్రతి సమసయాలో ప్రజలకు అుండగా న్లిచిుంది శ్రీ పవన్ కళ్యాణే
• ముంగళగిర్ న్యోజకవర్గ క్రియాశీలక సభుయాల కిట్ల పుంపిణీ కారయాక్రముంలో శ్రీ నాదుండ్ల మనోహర్

శతఘ్ని న్యాస్: ప్రభుత్వ వైఫల్యాలన ఎుండగటటోుందుకు, ప్రజా వయాతిరేక విధానాలన ఎదిర్ుంచేుందుకు 
విజయదశమి నాటి నుంచి జనసేన పార్టో అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు రాష్టవ్యాపతా యాత్రకు 
శ్రీకారుం చుడుతునానిరన్ పార్టో రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదుండ్ల మనోహర్ గారు 
ప్రకటిుంచారు. అక్టోబర్ 5వ తేదీ తిరుపతి నుంచి రాష్టుం క్సుం, రాష్ట ప్రజల క్సుం ఈ యాత్ర 
స్గుతుుందన్ తెలిపారు. ప్రతి జిల్్లలో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పరయాటిస్తారన్ చెపాపురు. వచేచి ఏడాది 
మార్చిలో ముందస్తా ఎన్నికలు రాననానియన్, ఎన్నికలు ఎప్పుడు వచిచినా సిద్ుంగా ఉుండాలన్ 
పార్టో కారయాకరతాలకు పిలుప్న్చాచిరు. కేవలుం ఆరు నెలల సమయుం మాత్రమే ఉుందన్ ఎన్నికలకు 
మన వ్యాహాలతో మనుం సననిద్ుం కావ్లనానిరు. పార్టో చేపటటో ప్రతి కారయాక్రమాన్ని విజయవుంతుం 
చేయాలనానిరు. శుక్రవ్రుం ముంగళగిర్లోన్ పార్టో ప్రధాన కారాయాలయుంలో చేనేత వికాస విభాగుం ఛైర్మన్, ముంగళగిర్ న్యోజకవర్గ ఇుంఛార్జ్ శ్రీ చిల్లపలి్ల శ్రీన్వ్స్ ఆధయాక్షతన జర్గిన 
క్రియాశీలక సభుయాల బీమా పత్రాలు, కిట్ల పుంపిణీ కారయాక్రముంలో పాల్్గనానిరు. అతయాధిక సభయాత్్వలు చేసిన వ్లుంటీర్లన స్వయుంగా మెమెుంటోలు ఇచిచి సత్కర్ుంచారు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
గార్ తరఫున వ్ర్న్ అభినుందిుంచారు. అనుంతరుం క్రియాశీలక సభుయాలన ఉద్దేశుంచి శ్రీ నాదుండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ “ఎన్నికలు ఎప్పుడు వచిచినా ప్రతి క్రియాశీలక సభుయాడు 
సిద్ుంగా ఉుండాలి. పార్టో చేపటటో ప్రతి కారయాక్రమాన్ని విజయవుంతుం చేస్తా పార్టోన్ ప్రజలో్లకి తీస్కువెళ్్లలి. రాష్ట ప్రజలుంత్ శ్రీ జగన్ రెడ్డికి ఇుంక్స్ర్ ఓటు వేయకూడదన్ ఎప్పుడో 
న్ర్ణయుంచుకునానిరు. జులై మాస్న్కల్్ల గ్రామ కమిటీలు, పటటోణ, వ్రుడి స్థాయ కమిటీలు ఏరాపుటు ప్రక్రియ పూర్తా చేస్క్వ్లి. రాబోయే రోజులో్ల పార్టో తరఫున మర్న్ని కారయాక్రమాలు 
చేపటటోబోతునానిుం. కషటోకాలుంలో, ఎవరూ నమ్మన్ సమయుంలో మీరుంత్ పార్టోకి అుండగా న్లబడాడిరు. పార్టో న్రా్మణ సమయుంలోన్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ మాటకు గౌరవుం ఇచిచి, 
ఆయన ఇచిచిన ప్రతి పిలుప్కీ సపుుందిుంచారు. జనసేన పార్టోవి స్్వర్ుంతో కూడ్న రాజకీయాలు కావు. జనసేన పార్టో అవకాశవ్ద రాజకీయాలు చేయదు. ఏ కారయాక్రముం చేసినా అది 
ఎన్నికల సమయుంలో ఓటు్ల స్ధిుంచేుందుకు ఉపయోగపడుతుుందా లేదా అన్ ఆలోచిుంచలేదు. అటువుంటి రాజకీయాలు ఎప్పుడూ చేయలేదు. జనసేన పార్టోకి న్జాయతీగా ఒక సమసయా 
పర్ష్్కరుం క్సుం పన్ చేయాలనని ఆలోచన మినహా మరే ఆలోచన ఉుండదు.

• దురా్మర్గ రాజకీయ వయావసథాలో మారేపు మన లక్షష్ుం
కరోనా తీవ్ుంగా ఉనని సమయుంలో క్రియాశీలక సభయాత్వ కారయాక్రముం మొదలుపెట్టోుం. జనసైన్కులు అదుభుతుంగా సపుుందిుంచారు. ఓ వైప్ ఎనోని సేవ్ కారయాక్రమాలు చేపడుతూనే శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గార్ ఆద్శాలన ముందుకు తీస్కువెళ్్లరు. జనసేన పార్టో గొపపుతనుం జనసైన్కులే. వ్రు క్రేది ఒక బలమైన మారుపు. రాజకీయ వయావసథా దురా్మర్గుంగా కుంత ముంది పెదదే వయాకుతాల 
క్సమే పన్ చేస్తాుంది. అల్ుంటి వయావసథాలిని మారాచిలనని లక్షష్ుంతో ప్రతి జనసైన్కుడు పన్ చేస్తానానిరు.
• సీఎుం సుంత జిల్్లలో 132 ముంది కౌలు రైతుల ఆత్మహతయా
క్రియాశీలక సభుయాలుంత్ గ్రామాలో్ల తిరగుండ్. ప్రజలతో మాట్్లడుండ్. గతుంలో ఏ పార్టో నాయకుడు తన సుంత డబ్బు వెచిచిుంచి ప్రజలిని ఆదుకునని దాఖల్లు లేవు. అుంత మెజార్టీ 
కటటోబెటిటోన మఖయాముంత్రి సుంత జిల్్లలో 132 ముంది కౌలు రైతులు ఆత్మహతయాలు చేస్కుుంట ఈ దికు్కమాలిన ప్రభుత్వుం ఆదుకునని దాఖల్లు లేవు. సుంత న్యోజకవర్గుం ప్లివెుందులలో 
13 ముంది ఆత్మహతయాకు పాలపుడ్తే పటిటోుంచుక్లేదు. రాష్ట ప్రజలు 151 స్థానాలతో భార్ మెజార్టీ కటటోబెడ్తే ఆయన త్డేపలి్ల పాయాలెస్ కి పర్మితమై ప్రజలు కష్టోలు పడుతుుంట చోదయాుం 
చూస్తానానిరు. అల్ుంటి పర్సిథాతులో్ల శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆపదలో ఉనని కౌలు రైతుల కుటుుంబాలకు ఒక భరోస్ కలిపుుంచేుందుకు ఓ ముంచి కారయాక్రముం చేపడదామన్ న్ర్ణయుంచారు. 
మొదటో్ల చన్పోయన రైతుల సుంఖయా 500 ఉుంటుుందన్ అనకునానిుం. రైట్ టూ ఇన్ఫరే్మషన్ యాక్టో దా్వరా సమాచారుం సేకర్సేతా రాష్ట వ్యాపతాుంగా 3 వేల ముందికి పైగా కౌలు రైతులు 
ఆత్మహయాతయా చేస్కునానిరన్ తెలిసిుంది. మొదట మా పర్పాలన చాల్ గొపపుగా ఉుంది. మా పాలనలో ఆ పర్సిథాతే లేదనని వ్రు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు జిల్్లలో్ల పరయాటిస్తాుంట రాత్రికి 
రాత్రి బాధితుల ఖాత్లో్ల డబ్బు జమ చేస్తానానిరు. ప్రభుత్వుం మిమలిని ఆదుకుుంటుుందన్ మభయాపెటిటో వ్ర్న్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ సభలకు రాకుుండా ఆపడాన్కి ప్రయతినిుంచారు. 
ఫ్యాక్షన్ రాజకీయాలు రాజయామేలే నుందాయాల ల్ుంటి ప్ుంతుంలో రైతులు, మహిళలు అల్ుంటి పర్సిథాతులన ఎదిర్ుంచి రచచిబుండ కారయాక్రమాన్కి హాజరయాయారు. రాష్టుంలో చూసేతా ఒక్క 
అభివృది్ కారయాక్రమమూ లేదు. ఒక్క రోడుడి వేసిుంది లేదు. కనీసుం గ్రామాలో్ల ఒక్క తటటో మటిటోతో గుుంతలు పూడ్చిుంది లేదు. అల్ుంటి పర్సిథాతులో్ల శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ ఆధ్వరయాుంలో 
రోడ్లకు మరమ్మతులు చేపటటో కారయాక్రముం రాష్ట వ్యాపతాుంగా చేపట్టోుం. ప్రజలు ఇబబుుందులో్ల ఉననిప్పుడు అుండగా న్లబడుతునానిుం. ఉదయుం తెనాలిలో ప్రమాదవశాతుతా మరణుంచిన శ్రీ 
స్బ్రహ్మణయాుం అనే కారయాకరతా కుటుుంబాన్ని పరామర్్శుంచినప్పుడు అతన ఆర్టోసీ బస్సు ఢీ కటటోడుం వల్ల చన్పోయనటుటో తెలిసిుంది. అల్ుంటి పర్సిథాతులో్ల ప్రభుత్వుం నుంచి గానీ, కనీసుం ఆర్టోసీ 
యాజమానయాుం నుంచి గాన్ ఆ కుటుుంబాన్ని పరామర్్శుంచిన దాఖల్లు లేవు. కనీసుం పర్హారుం అుందిుంచలేదు. ప్రతి ప్రజా సమసయాలో అుండగా న్లబడే వయాకితా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు. 
రాబోయే రోజులో్ల పార్టో తరఫున ప్రజల క్సుం అనేక కారయాక్రమాలు చేపటటోబోతునానిుం.
• పోలీస్లిని వెుంటబెటుటోకున్ తిర్గితే ప్రజా సమసయాలు ఏుం తెలుస్తాయ?
ప్రజా జీవితుంలో అుంతిమ తీరుపు ప్రజలద్. పోలీస్లన వెుంటబెటుటోకున్ గడప గడపకు తిర్గితే ప్రజా సమసయాలు ఏుం తెలుస్తాయ. న్జాయతీగా ప్రజల ఇళ్లకు వెళ్తా ఈ ప్రభుత్వుంతో వ్రు 
పడుతునని ఇబబుుందులేుంటో చెబ్త్రు. 151 సీటు్ల చాలలేదు 175 సీటు్ల రావ్లన్ కలలు కుంటునానిరు. శ్రీ జగన్ రెడ్డికి ఈస్ర్ 30 సీటు్ల వసేతా గొపపు.
• అభద్రత్ భావుంతో అక్రమ కేస్లు పెడుతునానిరు
మనుం న్నాదాలకే పర్మితుం అయతే సర్పోదు. మన మిత్రులు, సన్నిహితులన పార్టోలోకి ఆహా్వన్ుంచాలి. ప్రతి ఒక్కర్కీ అుండగా న్లబడేల్ ప్రణాళికలు రూపుందిుంచుక్వ్లి. ఈ 
రాష్్రాన్కి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ నాయకత్వుం అవసరుం. అుందుక్సుం ప్రతి ఒక్కరు శకితావుంచన లేకుుండా కృషి చేయాలి. బయటికి వసేతా ప్రభుత్వుంలో ఉనని వ్రు కేస్లు పెటిటో వేధిస్తానానిరు. 
అభద్రత్ భావుంతోనే ఇల్ుంటి చరయాలకు పాలపుడుతునానిరు. మీ క్సుం శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు రాష్ట వ్యాపతాుంగా ప్రతి న్యోజకవర్గుంలో, ప్రతి పోలీస్ సేటోషన్ లో ఒక అడ్వకేట్ అుందుబాటులో 
ఉుండే విధుంగా నాయాయ విభాగాన్ని ఏరాపుటు చేశారు. మిమ్మలిని ఏ మాత్రుం ఇబబుుంది పెటిటోనా పార్టో నాయకులకు సమాచారుం ఇవ్వుండ్. దుంగ కేస్లు పెటటో వ్ర్న్ ఎదుర్్కనేుందుకు పార్టో 
సిద్ుంగా ఉుంది. అవసరుం అయతే క్రుటోకి వెళి్ల మీ క్సుం న్లబడుతుుంది.
• దుషపు్రచారాలు నమొ్మదుదే.. వయాకితాగత్లకు పోవదుదే
పార్టో అధయాక్షుల వ్ర్ మీద చేసే దుషపు్రచారాలు నమ్మవదుదే. గతుంలోన్ ఇల్ుంటి ప్రచారాలు చేశారు. ఇప్పుడు అమల్ప్రుంలో పార్టో మీద అల్ుంటి కుట్రలు మొదలు పెట్టోరు. అక్కడ 
జర్గిుంది ప్రభుత్వ కుట్ర. కేవలుం ఓట్ల క్సుం సమాజుంలో వరా్గలన చీలేచి కుట్ర పనానిరు. ఒక రాష్ట ముంత్రి ఇుంటి మీద దాడ్ చేసే పర్సిథాతి ఉుంట తప్పుకుుండా పోలీస్లకు ముంద్ సమాచారుం 
ఉుంటుుంది. కాకినాడలో అధికార పార్టో ఎమె్మలేయా అధయాక్షుల వ్ర్ మీద అనచిత వ్యాఖయాలు చేయడుంతోపాటు పార్టో శ్రేణుల మీద దాడులకు పాలపుడ్నప్పుడు వ్ర్న్ పరామర్్శుంచేుందుకు 
జిల్్లకు వెళతాుంట మొతతాుం 144 సెక్షన్ విధిుంచారు. విశాఖ ఎయర్ పోరుటోలోనే శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్న్ ఆప్త్రేమో అనని భావన కలిగిుంచారు. అల్ుంటిది ముంత్రి, ఎమె్మలేయా మీద దాడ్ 
జర్గితే ఇపపుటి వరకు మఖయాముంత్రి నుంచి సపుుందన లేదు. మఖయాముంత్రి మనస్లో ఎల్ుంటి దురాశ ఉుందో ప్రజలు అర్ుం చేస్క్వ్లి. జనసేన శ్రేణులు కేవలుం ప్రజా సమసయాల మీద 
మాత్రమే సపుుందిుంచుండ్. వయాకితాగత్లకు పోవదుదే” అనానిరు. ఈ కారయాక్రముంలో పార్టో గుుంటూరు జిల్్ల అధయాక్షులు శ్రీ గాద వెుంకటశ్వరరావు, పార్టో కారయాక్రమాల న్ర్వహణ విభాగుం కనీ్వనర్ 
శ్రీ కళ్యాణుం శవశ్రీన్వ్స్, పార్టో రాష్ట కారయాదర్్శ శ్రీ సయయాద్ జిల్నీ, గుుంటూరు నగర అధయాక్షులు శ్రీ నేరెళ్ల స్రేష్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కోనసీమ క్రాప్ హాలీడే పాపుం వైసీపీదే
* రైత్ుంగుం పట్ల ప్రభుత్వ న్ర్లక్షష్ుం, న్ర్్లపతాత వలే్ల పుంట విరామ న్ర్ణయుం
* క్నసీమ రైతులకు అుండగా జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్: వైసీపీ ప్రభుత్వ న్ర్లక్షష్ుం, చేసిన తపిపుదాల వలే్ల అననిపూర్ణ వుంటి 
క్నసీమలో ఈ రోజు క్రాప్ హాలీడే ప్రకటిుంచే పర్సిథాతి దాప్ర్ుంచిుందన్ జనసేన పార్టో 
అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఒక ప్రకటనలో విమర్్శుంచారు. ధానయాుం అమి్మన రైతులకు 
సకాలుంలో డబ్బులు చెలి్లుంచరు. కాలువలు, డ్రెయన్ల మరమ్మతుతాలు, పూడ్క తీత, గటు్ల 
పటిషటోుం వుంటి పనలపై శ్రద్ చూపడుం లేదు. రుంగు మార్న ధానాయాన్కి ధర ఇవ్వరు. 
ఇల్ుంటి ఇబబుుందులతోనే రైత్ుంగుం పుంట వేయకూడదనే న్ర్ణయుం తీస్కుుంది. దాదాప్ 
11 ఏళ్ల తరా్వత మళ్్ల ఇల్ుంటి పర్సిథాతులు దాప్ర్ుంచడుం చాల్ బాధాకరుం. తొలకర్ 
పుంట వేయలేమన్ క్నసీమ రైతులు ప్రభుత్్వన్కి లేఖలు రాస్తానానిరు. క్నసీమ రైతు 
పర్రక్షణ సమితి ఆధ్వరయాుంలో పుంట విరామ న్ర్ణయాన్ని తీస్కునానిరు. అననిుం పెటటో రైతు 
క్సమే ఏ ప్రభుత్వ పథకాలైన ఉుంట్య. అల్ుంటి అననిదాతలే పుంట పుండ్ుంచలేమన్ 
తేలిచి చెబ్తునానిరు అుంట పర్సిథాతి ఎుంత తీవ్ుంగా ఉుందో అర్ుం చేస్క్వచుచి. క్రాప్ 
హాలీడే ప్రకటిుంచడుం చాల్ అరుదుగా జరుగుతుుంటుుంది. నాకు తెలిసి 2011లో 
ఒకస్ర్ జర్గిుంది. దాదాప్ లక్షననిర ఎకరాలో్ల పుంట విరాముం ప్రకటిుంచారు. ఆనాడు గోదావర్ జిల్్లల రైతుల న్ర్ణయుం ద్శాన్ని కుదిపేసిుంది. దాదాప్ 13 జాతీయ పార్టోల నేతలు 
క్నసీమకు తరలివచిచి రైత్ుంగుం సమసయాలు తెలుస్కునానిరు. మళ్్ల ఇల్ుంటి పర్సిథాతి రాకూడన్ కన్ని మార్గన్రేదేశకాలు చేశారు. ఇప్పుడు 11 ఏళ్ల తరా్వత మళ్్ల అల్ుంటి పర్సిథాతే 
దాప్ర్ుంచిుంది. అల్లవరుం, ఐ. పోలవరుం, మమి్మడ్వరుం, ఉపపులగుపతాుం ముండల్లో్ల 25 వేల ఎకరాలు, అల్గే అమల్ప్రుం రూరల్, మామిడ్కుదురు, కాట్రేన్క్న, సఖినేటిపలి్ల 
ముండల్లో్ల 20 వేల ఎకరాలు, కడ్యుం ముండలుంలో కూడా కన్ని వుందల ఎకరాలో్ల రైతులు పుంట విరాముం ప్రకటిుంచారు. దాదాప్ 50 వేల ఎకరాలకు పైగా పుంట విరాముం 
ప్రకటిుంచడుం చూస్తాుంట పర్సిథాతి ఎుంత దిగజార్ుందో అర్మవుతోుంది.
* భయపడ్ రాత్రికి రాత్రి డబ్బులు వేశారు
క్నసీమ రైత్ుంగుం క్రాప్ హాలీడే ప్రకటిుంచడాన్కి వైసీపీ చేసిన తప్పులే కారణుం. రైతుల నుంచి రబీలో కనగోలు చేసిన ధానాయాన్కి ఇపపుటి వరకు డబ్బులు చెలి్లుంచలేదు. దాదాప్ రూ. 
475 క్టు్ల బకాయలు ఉనానియ. రైతులు పుంట విరాముం ప్రకటిుంచడుంతో రాత్రికి రాత్రి వ్ర్ ఖాత్లో్ల రూ. 139 క్టు్ల జమ చేస్తాననిటు్ల ప్రకటిుంచారు. క్రాప్ హాలీడే ప్రకటిుంచిన 
ముండల్లో్ల స్గు నీరు అుందటుంలో అనేక ఇబబుుందులు ఉనానియ. పుంట కాలువలన, డ్రెయన్లన ప్రభుత్వుం మరమ్మతులు చేయడుం లేదు. పూడ్కతీత, గటు్ల పటిషటోుం వుంటి పనలపై 
శ్రద్ చూపలేదు. తొలకర్ పుంటకు భార్ వరాషాలు, ప్రకృతి విపతుతాల త్కిడ్ ఎకు్కవగా ఉుంటుుంది. ఫలితుంగా ధానయాుం రుంగు మార్తే ప్రభుత్వుం ధర ఇవ్వడుం లేదు. మఖయాుంగా రైతుల నుంచి 
విన్పిస్తానని ప్రధాన డ్మాుండ్ కూలీ రేటు్ల బాగా పెర్గిపోయాయ... జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని వయావస్యాన్కి అనసుంధానుం చేయాలన్ క్రుతునానిరు. ఈ డ్మాుండ్ ఎపపుటి 
నుంచో విన్పిస్తానాని ఎుందుక్ కారయారూపుం దాలచిలేదు. కేవలుం ప్రభుత్వ అనాలోచిత న్ర్ణయాలు, న్ర్లక్షష్ ధోరణతోనే ఈ రోజు క్నసీమ రైత్ుంగాన్కి ఈ పర్సిథాతి దాప్ర్ుంచిుంది.
* వైసీపీ నాయకులవి చౌకబారు విమర్శలు
పుంట విరాముం ప్రకటిుంచిన రైతులపై వైసీపీ నాయకులు విమర్శలు చేయడుం చౌకబారుతనుంగా ఉుంది. ఇస్క లేదన్ భవన న్రా్మణ కార్్మకులు రోడ్డికి్కతే వ్ళ్లన్ ఇల్నే తిట్టోరు. 
తలి్లదుండ్రుల మార్గన్రేదేశుం సర్గాలేకనే 10వ తరగతి విదాయారు్లు ఫెయల్ అయాయారన్ అనానిరు. ఆడబిడడి మానమరాయాదలకు భుంగుం వ్టిలి్లతే తలి్ల పెుంపకుం సర్గా లేదన్ విమర్శలు 
చేశారు. ప్రభుత్వుం ఇచిచిన హామీ నెరవేరాచిలన్ ఉదోయాగులు రోడ్డికి్కతే బాధయాత లేదన్ కామెుంటు్ల చేశారు. ఇల్ ఏ సమసయా వచిచినా రాజకీయ క్ణుంలో చూడటుం తపపు... సమసయాన 
పర్ష్కర్ుంచే మనసతాత్వుం లేదు వీళ్లకు. పుంట విరాముం ప్రకటిుంచిన రైత్ుంగుంపై వైసీపీ నాయకులు రాజకీయ క్ణుంలో విమర్శలు చేయడుం బాధాకరుం. రైతు స్దరులకు, కౌలు రైతులకు, 
రైతు కూలీలకు జనసేన పార్టో అుండగా న్లబడుతుుంది. ప్రభుత్వుంపై ఒతితాడ్ తీస్కచిచి రైతులకు నాయాయుం జర్గే వరకు పోరాటుం చేస్తాుందన్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ సపుషటోుం చేశారు.

పాలన చేతకాక ముందస్్త ఎన్నికలకు 
సిద్ధమవుతున్నిరు

* ప్రభుత్వ వైఫల్యాలన ప్రజలకు వివర్స్తాుం
* వచేచి ఏడాది మార్చి నాటికి ఎన్నికలు పెట్టోలన్ ప్రభుత్వుం ఆలోచిస్తాుంది
* ముంగళగిర్ మీడ్యా సమావేశుంలో జనసేన పార్టో పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదుండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్యాస్: ‘రాష్్రాన్ని అప్పుల కుపపుగా మారేచిశారు. సుంక్షేముం పేరుతో దివ్ల్ తీయుంచారు. 
కనీసుం బయట అడుగు కూడా పెటటోన్ ఈ వర్్క ఫ్రమ్ హోమ్ మఖయాముంత్రి ఇక చేసేది ఏమి లేక 
వచేచి ఏడాది మార్చి నాటికి ముందస్తా ఎన్నికలకు సిద్ుం అయాయార’న్ జనసేన పార్టో రాజకీయ 
వయావహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదుండ్ల మనోహర్ గారు అనానిరు. ముంగళగిర్లోన్ జనసేన పార్టో 
రాష్ట ప్రధాన కారాయాలయుంలో శుక్రవ్రుం స్యుంత్రుం శ్రీ నాదుండ్ల మనోహర్ గారు విలేకరులతో 
మాట్్లడుతూ “ఇపపుటికే సుంక్షేముం పేరుతో పర్మితికి మిుంచి అప్పులు చేశారు. ఇక ఎక్కడా అప్పు 
ప్టటో పర్సిథాతి కూడా లేదు. మరో పక్క ప్రజలో్ల నానాటికీ ప్రభుత్వ వయాతిరేకత ఎకు్కవవుతోుంది. 
ఇవనీని ఎదురో్కలేన్ ఈ మఖయాముంత్రి ముందస్తా ఎన్నికలకు మహూరతాుం పెటుటోకునానిరు.
* అసమరథా మఖయాముంత్రి
అదుభుతుంగా పాలిుంచమన్ ప్రజలుంత్ ఏకపక్షుంగా 151 ఎమె్మలేయా సీట్లన కటటోబెడ్తే, కనీసుం దాన్న్ 
కూడా గౌరవప్రదుంగా చేయలేన్ అసమరథా మఖయాముంత్రి ఈ రాష్్రాన్కి ఉుండడుం విచారకరుం. 
ప్రజలకు ఉపయోగపడన్ అభివృది్ కారయాక్రమాల పేరు చెబ్తూ కేవలుం ప్రభుత్వుం పత్రికా 
ప్రకటనలకు పర్మితమైుంది. వ్టిన్ చూసే అదుభుతమైన పాలన అన్ మర్సిపోతోుంది. ఒక పక్క 
ప్రజాప్రతిన్ధులు ప్రజలో్లకి వెళతాుంట బలమైన న్రసన సెగ తగులుతోుంది. మరో పక్క తీస్కచిచిన 
అప్పులతో మరో ఏడాది రాష్్రాన్ని నడపలేుం అన్ ఈ మఖయాముంత్రికి అర్ుం అయయాుంది. అుందుకే 

ముందస్తా ఎన్నికలకు సిద్మయాయారు. కచిచితుంగా ఈ ప్రజా వయాతిరేక ప్రభుత్వుంపై పోరాడుత్ుం. కుల్ల మధయా కుుంపటు్ల రాజేసి ఓట్ల రాజకీయుం చేయడాన్కి ఈ ప్రభుత్వుం కుట్ర పన్నిుంది. 
పాలనా లోపాలన కపిపుప్చుచికునేుందుకే రకరకాల వివ్దాలు తీస్కువచిచి ప్రజలన మభయాపెటటో ప్రయతనిుం చేస్తాుంది.
* ఇక పోరాటమే శరణయాుం
ప్రజా క్రుటోలోనే ప్రభుత్వ వయాతిరేకతన ఎతితా చూప్త్ుం. జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు విజయదశమి నుంచి చేపటటోబోయే యాత్ర నభూతో న భవిషయాత్ అనని ర్తిన 
స్గబోతుుంది. ప్రజా క్షేముం క్సుం, పార్టో బలోపేతుం క్సుం క్షేత్రస్థాయలో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అహర్నిశలు పన్ చేసేుందుకు సిద్మవుతునానిరు. విజయ దశమి నుంచి చేపటటోబోయే 
యాత్ర దా్వరా ప్రభుత్వ తపిపుదాలన ప్రజల ముందు ఉుంచుత్ుం.. పార్టో శ్రేణులు సైతుం యాత్రలో ఉత్సుహుంగా పాల్్గనాల”న్ సపుషటోుం చేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జన సైన్కుల శ్రేయస్సే పార్టీ విధానుం
* కారయాకరతాలకు బీమా చేయుంచడుం శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆలోచన విధానుం
* మృతి చెుందిన క్రియాశీలక సభుయాడ్ కుటుుంబాన్కి రూ.5 లక్షల చెకు్క అుందిుంచిన శ్రీ నాదుండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్యాస్: భారతద్శుంలో ఏ రాజకీయ పార్టో చేయన్ విధుంగా, పార్టో క్సుం కషటోపడే కారయాకరతాలకు 
ప్రమాద బీమా చేయుంచిన గొపపు పార్టో జనసేన అన్ పార్టో రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ 
నాదుండ్ల మనోహర్ గారు అనానిరు. తెనాలిలోన్ లిుంగారావు బజార్ ప్ుంత్న్కి చెుందిన జనసేన 
క్రియాశీలక సభుయాడు శ్రీ ప్లిగుండ్ల స్బ్రహ్మణయాుం ఇటీవల రోడుడి ప్రమాదుం లో మృతి చెుందారు. 
శుక్రవ్రుం ఉదయుం ఆయన కుటుుంబాన్ని శ్రీ మనోహర్ గారు పరామర్్శుంచారు. రూ.5 లక్షల ప్రమాద 
బీమా చెకు్కన్ శ్రీ స్బ్రహ్మణయాుం భారయా శ్రీ పార్వతికి అుందజేశారు. సీటోల్ దుకాణుంలో పన్ చేసే శ్రీ 
స్బ్రహ్మణయాుం పార్టో క్సుం తన వుంతు కషటోపడాడిరన్ ఆయనన క్లోపువడుం బాధకరమైన విషయుం అన్ శ్రీ 
నాదుండ్ల మనోహర్ అనానిరు. శ్రీ స్బ్రహ్మణయాుం చిత్రపట్న్కి పూలమాల వేసి న్వ్ళలు అర్పుుంచారు. 
ఈ సుందరబుుంగా కుటుుంబ పర్సిథాతిన్ అడ్గి తెలుస్కునానిరు. విలేకరులతో శ్రీ నాదుండ్ల మనోహర్ గారు 
మాట్్లడుతూ “కషటోపడ్ పన్చేస్తా పార్టో క్సుం తన వుంతుగా పన్ చేసే శ్రీ స్బ్రహ్మణయాుం ల్ుంటి వయాకుతాలు పార్టోకి దూరుం కావడుం దురదృషటోుం. కారయాకరతాలో్ల భరోస్ న్ుంపడాన్కి, వ్ర్ 
కుటుుంబాలకు మనోధైరయాుం ఇవ్వడాన్కి జనసేన పార్టో చేపటిటోన బీమా పథకుం ఆపదలో ఆదుకుుంటుుంది. పార్టో క్సుం కషటోపడ్ పన్ చేసే వ్ర్ శ్రేయస్సు గుర్ుంచి ఆలోచిుంచిన గొపపు 
మనస్ జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ది. ఇుంటి పెదదేన క్లోపుయనా ఇపపుటి వరకు ప్రభుత్వుం ఈ కుటుుంబాన్కి ఎల్ుంటి సహాయుం చేయలేదు. శ్రీమతి పార్వతికి ఫుంచన 
కూడా నమోదు చేయలేదు. ప్రభుత్వ అసమరథాత ప్రజలకు శాపుంగా మారుతోుంది. శ్రీ స్బ్రహ్మణయాుం ఇదదేరు కుమారులో్ల పెదదే కుమారుడు బీటెక్ చదువుతూనే చిననిపాటి పనలు చేస్తా 
ఇుంటికి ఆసరా అవుతునానిడు. ఫీజులు చెలి్లుంచేుందుకు ఇబబుుంది పడుతునానిరు. ఇల్ుంటి పేదవ్ర్కి అుండగా న్లబడన్ ప్రభుత్వుం ఎుందుకు? వ్ర్ కుటుుంబ బాధయాతలన జనసేన పార్టో 
తీస్కుుంటుుంది. కచిచితుంగా శ్రీ స్బ్రహ్మణయాుం ఇదదేరు కుమారులన చక్కగా చదివిస్తాుం” అనానిరు.

ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా జనసైన్కులుందరు సిద్ధుం కావ్లి: వుంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్
శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పిలుప్ మేరకు జనసేన పార్టో ఉమ్మడ్ మహబూబ్ నగర్ జిల్్ల క్రియాశీలక 
సభయాత్వుం కిట్ల పుంపిణ కారయాక్రముం జూన్ 12 ఆదివ్రుం జరగననని ఉమ్మడ్ మహబూబ్ నగర్ జిల్్ల క్రియాశీలక సభయాత్వుం 
నమోదు చేస్కునని క్రియాశీలక సభుయాలకు కిట్ల పుంపిణ కారయాక్రమాన్కి ఉమ్మడ్ జిల్్ల నాయకులు, యువజన, విదాయార్థా 
విభాగుం నాయకులు మర్యు క్రియాశీలక సభయాత్వుం నమోదు చేస్కునని సభుయాలుందరు పెదదే ఎతుతాన నాగర్ కరూనిల్ జిల్్ల 
పర్ధిలోన్ జనసేన పార్టో కారాయాలయుం వదదేకు చేరుకున్ కారయాక్రమాన్ని విజయవుంతుం చేయాలన్ వుంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ తెలిపారు. 
కారయాక్రముంలో ఉదయుం 10 గుంటలకు అుంబేద్కర్ విగ్రహాన్కి పాల్భిషేకుం చేసి అనుంతరుం భార్ రాయాలీగా పార్టో కారాయాలయుం 
వదదేకు విచేచిసి, క్రియాశీలక సభయాత్వుం కిట్ల పుంపిణ కారయాక్రముం ఉుంటుుందన్ తెలిపారు.

ఇమ్మడి కాశీన్ధ్ ఆధ్వరయాుంలో 
క్రియాశీలక సభయాత్వ కిటలా పుంపిణీ 

కారయాక్రముం
శతఘ్ని న్యాస్:  మారా్కప్రుం: జనసేన పార్టో అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గార్ 
ఆద్శాల మేరకు శుక్రవ్రుం క్రియాశీలక సభయాత్వ కిట్ల పుంపిణీ ప్రుంభోతసువ 
కారయాక్రముం మారా్కప్రుం పటటోణుంలో న్తనుంగా న్ర్్మస్తానని న్యోజకవర్గ 
కారాయాలయుం ఆవరణలో.. మారా్కప్రుం న్యోజకవర్గ ఇుంఛార్జ్ ఇమ్మడ్ కాశీనాధ్ 
ఆధ్వరయాుంలో.. క్ల్హలుంగా జర్గినది. జనసేన నాయకులు, కారయాకరతాలు, 
వీర మహిళలు ఎుంతో ఉత్సుహుంగా ఈ కారయాక్రముంలో పాల్్గనానిరు. అల్గే 
క్రియాశీలక సభయాత్వుం చేయుంచుకునని వ్లుంటీర్లన నాయకులు, కారయాకరతాలు 

ఘనుంగా సనా్మన్ుంచారు. ఈ కారయాక్రముంలో జనసేన పార్టో న్యోజకవర్గ ఇుంఛార్జ్ ఉమ్మడ్ 
కాశీనాధ్ మాట్్లడుతూ.. పవన్ కళ్యాణ్ గార్ ఆశయాలన, ఆలోచనలన జనసైన్కులు 
అనసర్స్తా.. పార్టోన్ బలోపేతుం చేసే దిశగా ముందడుగు వేయాలన్.. తదా్వరా ప్రజలకు ఈ 
రాష్్రాన్కి ముంచి భవిషయాతుతా అుందిుంచే విధుంగా కృషి చేయాలన్ క్రారు. ఈ కారయాక్రముంలో 
జిల్్ల ప్రధాన కారయాదర్్శ స్దిక్, జిల్్ల సుంయుకతా కారయాదర్్శ స్రేష్, మారా్కప్రుం పటటోణ 
అధయాక్షుడు డాకటోర్ ఇమామ్ స్హెబ్, మారా్కప్రుం ముండల అధయాక్షులు త్టి రమేష్, 
తరు్లపాడు ముండలుం అధయాక్షులు చేతుల శ్రీన్వ్స్లు, క్రియాశీలక సభయాత్వ వ్లుంటీరు్ల, 
జనసేన నాయకులు, వీర మహిళలు కారయాకరతాలు పాల్్గనానిరు.

తిరుమల కుండపైకి భజన బృుందాలన అనమతిుంచడుం లేదు
* జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదుండ్ల మనోహర్ న్ కలిసిన జానపద వృతితా కళ్కారుల సుంఘుం ప్రతిన్ధులు

శతఘ్ని న్యాస్: తిరుమల కుండపై హర్నామ సుంకీరతాన భజన బృుందాలన అనమతిుంచడుం లేదన్, టీటీడీ ఈవో శ్రీ 
ధరా్మరెడ్డి వైఖర్ వల్ల వేల్ది ముంది భజన కళ్కారులు ఇబబుుందులు పడుతునానిరన్ జానపద వృతితా కళ్కారుల సుంఘుం 
ప్రతిన్ధులు వ్పోయారు. శుక్రవ్రుం స్యుంత్రుం జనసేన పార్టో పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదుండ్ల మనోహర్ గార్న్ కలిసి తమ 
బాధలన చెప్పుకనానిరు. ఈ మేరకు వినతి పత్రుం అుందిుంచారు. నలభై ఏళ్లగా ఉనని సుంప్రదాయాన్ని టీటీడీ కాలరాయాలన్ 
చూస్తాుందనానిరు. తిరుమల కుండపై ఏడాదికి 4320 భజన బృుందాలు హర్నామ సుంకీరతానలో ఉుండేవన్, ఇప్పుడు కుండపైన 
ఆ సుంప్రదాయాన్ని ఆపేశారు అనానిరు. ఈ సమసయాన జనసేన పార్టో అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ దృషిటోకి తీస్కువెళ్్లలన్ 
క్రారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మనవి భవిషయాత్ ఆశలు... శ్రీ జగన్ రెడిడివి బెదిరుంపులు
* వచేచి మార్చిలోనే ఎన్నికలు రావొచుచి... అుందరుం సననిద్ుం కావ్లి
* ప్రజలు ఈ ప్రభుత్్వన్ని ఇుంటికి పుంపేుందుకు సిద్ుంగా ఉనానిరు
* రైతులన ప్రభుత్వుం న్లువునా మోసుం చేసిుంది
* త్వరలోనే క్రియాశీల సభుయాలకు శక్షణ తరగతులు
* తెనాలిలో క్రియాశీలక సభుయాలకు కిట్ల పుంపిణీ కారయాక్రముంలో శ్రీ 
నాదుండ్ల మనోహర్

శతఘ్ని న్యాస్: ‘వైసీపీ ప్రభుత్్వన్ని.. పాలనన ప్రజానీకముంత్ 
వయాతిరేకిస్తాుంది.. స్మారు 73 శాతుం ప్రజలు ఈ ప్రభుత్్వన్ని ఇుంటికి 
పుంపేుందుకు సిద్ుంగా ఉననిటు్ల సరే్వలు చెబ్తునానియ’ అన్ జనసేన 
పార్టో రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదుండ్ల మనోహర్ 
గారు తెలిపారు. ఈ ప్రభుత్్వన్కి ఎుంతో సమయుం లేదు... ప్రజా 
ప్రభుత్్వన్ని స్థాపిుంచడాన్కి సిద్ుం కావ్లన్ పిలుప్న్చాచిరు. జనసేన 
ప్రభుత్వుం తీస్కురావడాన్కి క్రియాశీలక సభుయాలు పార్టో క్సుం ప్రతి 
రోజూ గుంట నుంచి రెుండు గుంటల పాటు కషటోపడాలన్ స్చిుంచారు. 
ప్రతి క్రియాశీలక సభుయాడు 50 ముంది నుంచి వుంద ముందిన్ ప్రభావితుం 
చేసేల్ తయారు కావ్లనానిరు. తెనాలి లో శుక్రవ్రుం జనసేన 
పార్టో క్రియాశీలక సభుయాలకు కిట్ల పుంపిణీ కారయాక్రమాన్ని ఆయన 
ప్రుంభిుంచారు. పార్టో క్రియాశీలక సభుయాలన చేర్పుుంచిన వ్లుంటీర్లన అభినుందిుంచి పార్టో జుండాలు అుందజేశారు. ఈ సుందరభుుంగా శ్రీ నాదుండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ “జనసేన 
పార్టో రోజురోజుకు బలపడుతోుంది. దీన్కి మన పార్టోలో చేరుతునని క్రియాశీలక సభుయాల సుంఖయా ఒక న్దర్శనుం. 2019లో పార్టో క్రియాశీలక సభుయాలన చేర్పుుంచడాన్కి కేవలుం 3253 
ముంది వ్లుంటీరు్ల పన్ చేసేతా, ఇప్పుడు ఆ వ్లుంటీర్ల సుంఖయా 9700 కి చేరుకుుంది. పార్టో క్రియాశీలక సభుయాల సుంఖయా 3.5 లక్షలకు చేర్ుంది. జనసేన పార్టో సభయాత్వుం న్జాయతీగా న్బద్తగా 
ఇస్తాుంది. కన్ని పార్టోలు చేపటటో తూతూ ముంత్రప్ సభయాత్వ నమోదు మన దగ్గర ఉుండదు. కన్ని పార్టోలు మిస్డి కాల్ ఇసేతా సభయాత్వుం తీస్కుుంట్య. మర్కన్ని పార్టోలు పది రూపాయలకు 
సభయాత్వుం ఇస్తాయ. ఇుంకన్ని పార్టోలు విచిత్రుంగా ఓటర్ల జాబిత్లోన్ పేర్లన నమోదు చేసి సభయాత్్వలు ఇస్తాయ. జనసేన పార్టో ఈ విషయుంలో ఎల్ుంటి తప్పుడు మారా్గలన ఎుంచుక్దు. 
సభయాత్వ నమోదులో పూర్తాస్థాయ పారదర్శకత పాటిస్తానానిుం. 500 రూపాయలు ఇచిచి పార్టో సభయాత్వుం తీస్కునేుందుకు చాల్ముంది ముందుకు వస్తానానిరు. శ్రీకాకుళుం ల్ుంటి జిల్్లలో 
కుందరు ఫోన్ల చేసి పిుంఛన వచేచిుంతవరకూ సభయాత్వ గడువున పెుంచాలన్ క్రడుం పార్టోకి పెరుగుతునని జనాదరణకు న్దర్శనుం. ఇది జనుంలో వస్తానని మారుపు. వెయయాకి పైగా 
సభయాత్్వలన ఐదు ముంది చేసేతా, 500 సభయాత్్వలన 31 ముంది పూర్తా చేశారు. 100 ముందిన్ పార్టోలో చేర్చిన వ్రు చాల్ ముంది ఉనానిరు. ఇది పార్టోపై ప్రజలో్ల వస్తానని నమ్మకుం.

* క్రియాశీలక సభుయాలకు శక్షణ
వచేచి నెల నుంచి విడతలవ్ర్గా క్రియాశీల సభుయాలకు శక్షణ కారయాక్రమాలు ఉుంట్య. క్రియాశీలక సభయాత్వుం తీస్కునని వ్రు పూర్తా స్థాయ నాయకులుగా మారాలి. పార్టో క్సుం కషటో 
పడాలి. అధికార పక్షుం బెదిర్ుంప్లకు ల్ుంగిపోవలిసున అవసరుం లేదు. తప్పుడు కేస్లు పెడ్తే పెటటోమనుండ్. కచిచితుంగా జనసేన పార్టో అుండగా ఉుంటుుంది. మేముంత్ మీ వెనక 
ఉుంట్ుం. అవసరుం ఐతే రోడుడి ఎకి్క పోరాడట్న్కి సిద్ుంగా ఉనానిుం. ప్రతీ క్రియాశీలక సభుయాడు తన పర్ధిలోన్ వ్ర్తో సఖయాతగా ఉుంటూ జనసేన సిదా్ుంత్లన, పార్టో విధానాలన 
పూర్తాస్థాయలో ప్రజలకు వివర్ుంచుండ్. వచేచి ఎన్నికలో్ల విజయుం స్ధిుంచడుం తథయాుం.

* మూరుఖులతో వ్దన వల్ల ఒర్గేద్మీ ఉుండదు
సిదా్ుంత్లు, ప్రభుత్వ విధానాల మీద మాట్్లడుండ్. మూరుఖులతో వ్దన వల్ల ఎల్ుంటి ఉపయోగుం ఉుండదు. వయాకితాగతుంగా ఎవర్నీ విమర్్శుంచొదుదే. గతుంలో కుందరు జోకర్లన తీస్కువచిచి 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్పై ఎన్ని వయాకితాగత విమర్శలు దాడులు చేయుంచారో మనుందర్కీ తెలుస్. అల్ుంటి తప్పు మనుం చేయనవసరుం లేదు. నుందివెలుగు నుంచి తెనాలి వరకు రోడుడి 
అతయాుంత అధా్వనుంగా ఉుంది. ఈ రోడుడి పనలకు ఎప్పుడో న్ధులు కేట్యుంచినటు్ల చెపాపురు. పనలు మాత్రుం మొదలు కాలేదు. మనముంత్ కలిసి శ్రమదానుం దా్వరా రోడుడి బాగు 
చేస్కుుందాుం. అప్పుడైనా ఈ ప్రభుత్్వన్కి కనవిప్పు కలుగుతుుంది. న్యోజకవర్గ అభివృది్, ఇతర ప్రభుత్వ విధానాల మీద మాట్్లడ్తే నాయకులకు సమాధానుం చెబ్దాుం. అుంతేకాన్ 
మూరుఖులతో వ్దిుంచడుం వల్ల ఏ మాత్రుం ఉపయోగుం ఉుండదు.

* సమాజాన్కి ఇబబుుంది కలిగిుంచే న్ర్ణయాలు జనసేన తీస్క్దు
ప్రతి మత్న్ని గౌరవిస్తాుం. అల్గే కుల్లన కలుప్త్ుం. ప్రభుత్్వలు తీస్కునే ఏ న్ర్ణయమైనా ప్రజలకు ఇబబుుంది కలిగిుంచేల్, సమాజాన్ని ప్రభావితుం చేసేల్ ఉుంట కచిచితుంగా ఆ 
న్ర్ణయాన్ని జనసేన పార్టో వయాతిరేకిస్తాుంది. సైదా్ుంతిక బలుం ఉనని పార్టో జనసేన. పార్టోకి సుంబుంధిుంచిన ఏడు సిదా్ుంత్లన తపపుకుుండా ఆచర్స్తాుం. ఎుంతటి వ్రైనా, ఏ పార్టో అయనా 
ప్రజా వయాతిరేక న్ర్ణయాలు తీస్కుుంట కచిచితుంగా దాన్ని వయాతిరేకిస్తాుం అనడుంలో సుంద్హుం లేదు.

* సమయుం లేదు
రాష్టుంలో స్ర్వత్రిక ఎన్నికలకు పెదదే సమయుం లేదు. 2023 మార్చిలోనే రాష్టుంలో ఎన్నికలు ఉుండవచుచి. ఎన్నికలు ఎప్పుడు వచిచినా ఎదురో్కవడాన్కి జనసైన్కులు సిద్ుంగా ఉుండాలి. 
ఈ ప్రభుత్్వన్ని భర్ుంచేుందుకు ప్రజలైతే సిద్ుంగా లేరు. గడప గడపలో వస్తానని ఛీత్్కరాలే దీన్కి న్దర్శనుం. పార్టో క్సుం పటిషటోుంగా పన్ చేసేుందుకు సననిద్ుం అవుండ్. పార్టో షణు్మఖ 
వ్యాహాన్ని వివర్ుంచుండ్. యువత క్సుం ప్రతి ఏట్ లక్ష ముందికి ప్రతి ఒక్కర్కి 10 లక్షల రూపాయలు ఇచిచి, పదిముందికి ఉపాధి కలిపుుంచే అదుభుతమైన భవిషయాతుతా కారయాక్రమాలు 
ఉనానియ. వీటిపై జనసైన్కులు ప్రతి గడపకు వెళి్ల వివర్ుంచుండ్. మారుపు క్సుం వేచి చూస్తానని ప్రజలకు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ భవిషయాతుతా వ్యాహాలన దగ్గర చేయుండ్.

* రైతులన న్లువునా మోసుం చేశారు
వయావస్యాన్ని భ్రష్టో పటిటోుంచి, రైతులన న్లువునా మోసుం చేస్తానని ప్రభుత్వుం ఇది. రైతు భరోస్ కేుంద్రాల పేరుతో దగా చేసిన సరా్కరు ఇది. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆత్మహతయా చేస్కునని 
కౌలు రైతుల కుటుుంబాలకు అుండగా న్లబడాలనే ఉద్దేశుంతో తన సుంత డబ్బున వెచిచిస్తానానిరు. ఈ ప్రభుత్వుం మాత్రుం మాయ మాటలు చెబ్తూ కనగోలు చేసిన ధానయాుం డబ్బులు 
కూడా సరైన సమయాన్కి ఇవ్వకుుండా రైతులన మప్పుతిపపులు పెడుతోుంది. ఈ విషయానీని రైతులకు వివర్ుంచేల్ జనసైన్కులు పన్ చేయాలి. జనసైన్కుల అభిప్యాలన్ వ్ర్ 
స్చనలు, సలహాలన నాయకులు తీస్క్వ్లి. జనసైన్కుల మనోగత్న్ని నాయకులు వినుండ్. వ్ర్కీ తగిన గౌరవుం ఇసేతానే, పార్టోకి గౌరవుం ఉుంటుుంది.

* పాలకుల మాట వినేుందుకు సిద్ుంగా లేరు
ప్రజల కష్టోలు తీరాలుంట, శ్రీ జగన్ రెడ్డి గదదే దిగాలి అన్ ప్రతి ఒక్కరూ భావిస్తానానిరు. అధికార యుంత్రాుంగుం కూడా ఈ ప్రభుత్వుం మాట వినేుందుకు సిద్ుంగా లేదు. కన్ని రోజులో్ల ఈ 
ప్రభుత్వుం ఇుంటికి వెళతాుంది అన్ ప్రభుత్వ అధికారులకు అరథామైుంది. మర్కన్ని రోజులో్లనే అధికార యుంత్రాుంగుం తీరులోన్ మారుపు వస్తాుంది. బ్రిటిష్ వ్ర్న్ ధైరయాుంగా ఎదిర్ుంచి పోరాడ్న 
గడడి తెనాలి. మహాత్్మగాుంధీ నాలుగుస్రు్ల పరయాటిుంచినప్పుడు ఇక్కడ్ ప్రజలు ఉదారుంగా తమ ఒుంటిపై ఉనని నగలన స్వచ్ుందుంగా స్్వతుంత్ర సుంగ్రామాన్కి విరాళుంగా ఇచిచిన 
త్యాగమూరుతాల గడడి. అద్ చైతనాయాన్ని వచేచి ఎన్నికలో్ల చూపిుంచుండ్. ఆరు నెలలు గటిటోగా కషటోపడ్తే కచిచితుంగా ప్రజా ప్రభుత్్వన్ని ఏరాపుటు చేయడుం తథయాుం” అనానిరు. ఈ కారయాక్రముంలో 
పార్టో నేతలు శ్రీ గాద వెుంకటశ్వర రావు, శ్రీ కళ్యాణుం శవ శ్రీన్వ్స్, శ్రీ బుండారు రవికాుంత్, శ్రీ ఇస్్మయల్ బేగ్, శ్రీ టి.వి. రమణరావు, శ్రీ కిరణ్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

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

బుండారు శ్రీన్వ్స్ ఆధ్వరయాుంలో వ్లుంటీర్సే కు ఘన సన్్మనుం
*జనసేన పార్టో, కారయాకరతాల భీమారక్షణ క్సుం క్రియాశీల సభయాత్్వలు చేయుంచిన వ్లుంటీర్సు కు ఘన సనా్మనుం చేసిన జనసేన ఇుంచార్జ్ బుండారు శ్రీన్వ్స్ !

శతఘ్ని న్యాస్: క్నసీమ జిల్్ల, కతతాపేట న్యోజకవర్గుం జనసేన పార్టో రథస్రథి, జనసేనాన్కి 
మఖయా ఆతీ్మయుడ్గా.. కతతాపేట న్యోజకవర్గుంలో జనసేన పార్టోన్ ఎుంతో బలోపేతుం 
చేస్కుుంటూ గలుపే లక్షష్ుంగా.. అన్ని వరా్గల వ్ర్న్ కలుప్కుుంటూ.. రేపటి రాబోయే ఎలక్షన్ 
కు.. ఈ రాష్ట భవిషయాతుతాకు.. స్్వర్ుం లేన్ న్జాయతీ పరుడైన జనసేనాన్కి అుండగా.. కతతాపేట 
న్యోజక వర్గుం గడడిపై జనసేన జుండాన కచిచితుంగా ఎగర వేసేది ప్రమఖ జనసేన నేత 
కతతాపేట న్యోజక వర్గ ఇనాచిర్జ్ బుండారు శ్రీన్వ్స్ అన్ పలు గ్రామాలలోన్ పలువురు ప్రజలు 
క్రుకుుంటూ ఉనానిరన్.. ఈ సుందరభుుంగా తెలియజేస్తా.. జనసేన పార్టోలోకి చేర్న ప్రతి ఒక్కర్కి 
క్రియాశీల సభయాత్వలతోపాటు, 5 లక్షల రూపాయలు ప్రమాద భీమాన, ఇన్సురెన్సు పథకుంన 
జనసేనాన్ పవన్ కళ్యాణ్ వ్రు ప్రవేశ పెటటోడుం ఎుంతో హరషానీయమన్, వ్రు అధికారుంలో 
లేకపోయనా, ఎల్ుంటి స్్వరథాుం లేన్ ముంచి మనస్తో, ద్శుంలో ఏ నాయకులు చేయలేన్ 
విధుంగా, ఒక ఆుంధ్ర రాష్టుంలో జనసేనాన్ తలపెటిటోన ఈ మహాయజ్ుంన, క్రియాశీలక సభయాత్వుం 
నమోదు వ్లుంటీరా్గ కతతాపేట న్యోజకవర్గుంలోన్ 57 గ్రామాలలో న్రాటుంకుంగా జైత్రయాత్రతో 
క్రియాశీల సభయాత్్వల దా్వరా ప్రమాద బీమా ఇన్సురెన్సు పథకుం కిటటోలు జన సైన్కులకు వర్తాుంచే 
విధుంగా ప్రతి ఒక్కర్కి తెలియజేసిన వ్లుంటీర్సు కు, జనసేనాన్ క్ర్కమేరకు, ఈ మూడు 
రోజులు, 10,11,12 త్ర్కులలో పలువు గ్రామాలలో వ్లుంటీర్సు న అభినుందిుంచడుం.. వ్ర్న్ 
ఘనుంగా సత్కర్ుంచడుం జరుగుచుననిదన్ తెలియజేస్తా.. శుక్రవ్రుం ఆత్రేయప్రుం ముండలుం, 
ఆత్రేయప్రుం గ్రాముంలోన్ బుండారు శ్రీన్వ్స్ మఖయా అతిథిగా, ఆత్రేయప్రుం ముండలుం జనసేన 
అధయాక్షులు సీన్యర్ ప్రమఖ నాయకులు చేకూర్ కృష్ణుంరాజు ఆధ్వరయాుంలో, ప్రమఖ జనసేన 
నాయకులు తుల్ రాజు, మహా దశ బాబ్లు,ఉమ్మడ్ తూరుపు గోదావర్ జిల్్ల కారయాదరు్శలు, 
త్ళ్ల డేవిడ్ రాజ్ సీన్యర్ (ప్రధాన కారయాదర్్శ), బొక్క ఆదినారాయణ (జిల్్ల బీసీ జనసేన యువ 
కారయాదర్్శ), దుంగ స్బాబురావు (జిల్్ల బిసి యువ జనసేన కారయాదర్్శ), సుంగీత స్భాష్ యువ 
నేత పినపళ్ల గ్రామ ప్రస్తాత సరపుుంచ్ జిల్్ల జనసేన కారయాదర్్శ, మర్యు ముండల కారయాదరు్శలు, 
రావులపాలెుం ముండల అధయాక్షుడు తోట స్్వమి, ఆలమూరు ముండలుం జనసేన అధయాక్షులు 
స్రప్ రెడ్డి సతయా, తోట భవ్న్ వెుంకటశ్వరు్ల సుందిపూడ్ గ్రామ మహిళ్ యువ సరపుుంచ్, లoకే 
వరప్రస్ద్ మూలస్థానుం యువ దళిత జనసేన సరపుుంచ్ విదాయావుంతుడు, మూలస్థానుం యువనేత 
సీన్యర్ నాయకుడు సల్ది జయప్రకాష్ నారాయణ ( జపి), కతతాపళి్ల నగేష్, కట్టో రాజు, 

వనచర ధనరాజు, ద్శభకుతాల సతయానారాయణ, నాగిరెడ్డి మహేష్, బైర్శెటిటో రాుంబాబ్ మీడ్యా ప్రతిన్ధి, మర్యు ఆత్రేయప్రుం ముండల గ్రామ అధయాక్షులు నాయకులు కారయాకరతాలతో 
పాటు అధిక సుంఖయాలో పలువురు ప్రమఖ నాయకులు, జనసైన్కులు, కారయాకరతాలు, వీర మహిళలు ఈ కారయాక్రముంలో పాల్్గనానిరు.

పుటటీపర్తలో జనస్న క్రియాశీలక సభయాత్వ కిటలా పుంపిణీ కారయాక్రముం
శతఘ్ని న్యాస్:  ప్టటోపర్తా: ప్టటోపర్తా ముండలుంలో శుక్రవ్రుం జనసేన పార్టో అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ నాయకత్వుంలో.. ప్టటోపర్తా ముండల అధయాక్షులు పతితా చుంద్రశేఖర ఆధ్వరయాుంలో.. 
పటటోణుంలోన్ జనసేన పార్టో కారాయాలయుంలో ఘనుంగా క్రియాశీలక సభుయాలకు కిట్లన అుందజేసి.. క్రియాశీలక వ్లుంటీర్సు కు సనా్మనుం చేయడుం జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రమాన్కి మఖయా 
అతిథులుగా అనుంతప్రుం జిల్్ల అధయాక్షులు టి.సి వరుణ్ మర్యు రాష్ట ప్రధాకారయాదర్్శ చిలకుం మధుస్దన్ రెడ్డి హాజరయాయారు.

క్రియాశీలక సభయాత్వ కిటలా పుంపిణీ చేసిన రాజముండ్రి జనస్న

శతఘ్ని న్యాస్: రాజముండ్రి: జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ 
పిలుప్ మేరకు.. పార్టో కారాయాలయుంలో శుక్రవ్రుం జర్గిన 
జనసేన క్రియాశీలక సభయాత్వుం కిటు్ల పుంపిణీ కారయాక్రముంలో 
క్రియాశీలక సభుయాలకు బీమా పత్రాల ప్రధానుం.. మర్యు ఈ 
కారయాక్రముంలో భాగుంగా.. జనసేన క్రియాశీలక వ్లుంటీర్లకు 
చిరు సత్్కరుం అనుంతరుం.. కిట్సు పుంపిణీ కారయాక్రముం 
జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రమాన్కి మఖయా అతిథులుగా రాజముండ్రి 
సిటీ జనసేన పార్టో ఇుంచార్జ్ అనశ్రీ సతయానారాయణ, 
రాజముండ్రి కార్పురేషన్ అధయాక్షులు వై శ్రీన్వ్స్, సేటోట్ లీగల్ 

సెల్ ఉపాధయాక్షులు రామచుంద్రరావు, జిల్్ల నాయకులు, నగర కమిటీ సభుయాలు, వీర మహిళలు, జనసైన్కులు ఈ 
కారయాక్రముంలో పాల్్గనానిరు.

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


శనివారం, 11 జూన్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కిడిని సమసయాతో బాధపడుతునని వయాకి్తకి యూఏఈ జనస్న 
50 వేల ఆర్ధకసాయుం
శతఘ్ని న్యాస్: పి.గననివరుం, గుంటి 
పెదపూడ్ గ్రాముంలో బోరుస్ 
నాన్ అదరయాుంలో కిడ్ని సమసయాతో 
బాధపడుతునని కూనపరెడ్డి ధరణ 
కూమార్ కి పెనమాల జాన్ బాబ్ 
దా్వరా 50000 రూపాయలు ఆర్్క 
సహయుం అుందిుంచడుం జర్గిుంది. 
ఈ కారయాక్రముంలో బొరుస్ వీరబాబ్, 
నుంబ్ రామ, గటెటోుం పద్మనాభుం, 
బొల్లుం స్ర్బాబ్, యర్ుంశెటిటో 

రాజబాబ్, స్ుంకర రాుంబాబ్, సిుంగిరెడ్డి ఏడుకుండలు మర్యు జనసేన కారయాకరతాలు పాల్్గనానిరు.

న్రుపేద గృహన్రా్మణాన్కి యూఏఈ జనస్న 20 వేల ఆర్ధకసాయుం

శతఘ్ని న్యాస్:  పి.గననివరుం, గుంటి పెదపూడ్ గ్రాముంలో బోరుస్ నాన్ అదరయాుంలో పప్పుల 
శ్రీనకి ఇళళు కటుటోకవడాన్కి పెనమాల జాన్ బాబ్ దా్వరా 20000 రూపాయలు ఆర్్క సహయుం 
అుందిుంచడుం జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో బొరుస్ వీరబాబ్, నుంబ్ రామ, గటెటోుం పద్మనాభుం, 
బొల్లుం స్ర్బాబ్, యర్ుంశెటిటో రాజబాబ్, స్ుంకర రాుంబాబ్, సిుంగిరెడ్డి ఏడుకుండలు మర్యు 
జనసేన కారయాకరతాలు పాల్్గనానిరు.

మడకశిరలో అటటీహాసుంగా జనస్న క్రియాశీలక సభయాత్వ కిటలా పుంపిణీ

శతఘ్ని న్యాస్: మడకశర: జనసేనాన్ కణదల పవన్ కళ్యాణ్ ఆద్శాల మేరకు.. రాష్ట ప్రధాన 
కారయాదర్్శ పీఏసీ సభుయాలు చిలకుం మధుస్దన్ రెడ్డి మర్యు జిల్్ల అధయాక్షులు టి.సి వరుణ్ 
స్చనలతో మడకశరన్యోజకవర్గుం (మడకశరముండలుం, పటటోణుం) లోన్ క్రియాశీలక సభయాత్వ 
కిట్ల పుంపిణీ కారయాక్రముంలో భాగుంగా.. జనసేన పార్టో క్రియాశీలక సభయాత్వుం నమోదు చేసిన 
వ్లుంటీర్లన ఘనుంగా సత్కర్ుంచి.. క్రియాశీలక సభుయాలకు కిటు్ల పుంపిణీ చేయడుం జర్గిుంది. ఈ 
కారయాక్రమాన్కి మఖయా అతిథులుగా హాజరైన జిల్్ల ప్రధాన కారయాదరు్శలు రామాుంజనేయులు, ప్రతితా 
చుంద్రశేఖర్, జిల్్ల కారయాదర్్శ ఆనుంద్ కృష్ణ మాట్్లడుతూ.. పార్టో బలోపేతుం క్సుం మర్ుంత కృషి 
చేయాలన్.. పార్టో సిదా్ుంత్లు న్స్్వర్ుంగా కషటోపడే జనసైన్కులు అుందర్న్ గుర్తాుంచేల్.. అధయాక్షులు 
పవన్ కళ్యాణ్ గార్ నాయకత్వుం, ఆలోచన ప్రజలో్లకి బలుంగా తీస్కువెళ్్లల్ కృషి చేయాలన్ 
అుందర్కీ దిశాన్రేదేశుం చేయడుం జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో ఐటీ విభాగుం క్ఆర్డినేటర్ టి. ప్రస్ద్
ముండల అధయాక్షుడు టి. ఏ శవ్జీ, ఉపాధయాక్షులు కళ్యాణ్, యశ్వుంత్, ప్రధాన కారయాదరు్శలు 
శ్రీహర్, స్ధాకర్, శ్రీన్వ్స్లు, రుంగనాథ, కారయాదరు్శలు, సుంయుకతా కారయాదరు్శలు, ముండల 
కమిటీ నాయకులు, న్స్్వర్మైన జనసైన్కులు, పార్టో స్నభూతిపరులు పెదదే ఎతుతాన పాల్్గన్ ఈ 
కారయాక్రమాన్ని విజయవుంతుం చేయడుం జర్గిుంది.

సతయాసాయి జిల్లాలో క్రియాశీలక సభయాత్వ కిటలా 
పుంపిణి

శతఘ్ని న్యాస్: సతయాస్య జిల్్లలోన్ 
ప్టటోపర్తా న్యోజకవర్గుంలోన్ హెడ్ 
కా్వరటోర్సు రాష్ట వ్యాపతాుంగా జనసేన 
పార్టోలోన్ క్రియాశీలక సభయాత్వుం 
తీస్కన్ పార్టో బలోపేతుం క్సుం 
మర్యు పార్టో లోన్ కారయాకరతాలకు 
అల్గే ప్రతి జనసైన్కుడ్కి అుండగా 
ఐదు లక్షల రూపాయల భీమాన 
అుంద్ల్ కృషి చేసిన వ్లుంటీర్లకు 
జనసేన పార్టో అధయాక్షుల శ్రీ పవన్ 

కళ్యాణ్ ఆద్శాల మేరకు వ్లుంటీర్సు అయనటువుంటి డాకటోర్ పల్లప్ తిరుపతేుంద్ర, 
బోయ వుంశీ, తల్ర్ పెదదేనని, ఆర్.కే.సి మారుతిలన సనా్మన్ుంచి ప్టటోపర్తాలో 
సభయాత్వుం కిట్లన పుంపిణీ చేయడుం జర్గినది. ఈ కారయాక్రముంలో మఖయా 
అథిధులుగా జనసేన పార్టో రాష్ట ప్రధాన కారయాదర్్శ మర్యు పిఏసి సభుయాలు చిలకుం 
మధుస్ధన్ రెడ్డి, అనుంతప్రుం జిల్్ల అధయాక్షులు టి.సి వరుణ్, అనుంతప్రుం జిల్్ల 
ప్రధాన కారయాదరు్శలు అబ్దేల్ అబ్, దాసర్ రామాుంజినేయులు, పతితాచుంద్ర శేఖర్, 
జిల్్ల కారయాదరు్శలు బొగ్గరుం శ్రీన్వ్స్లు, ప్టటోపర్తా ముండల అధయాక్షుడు తల్ర్ 
పెదదేనని, మేకల పవన్ కళ్యాణ్, స్య ప్రభ, చిగిచెర్ల గణేష్, అభి, స్ర్ రాయల్, 
మనప్రుం చుంద్ర, పాల ప్రత్ప్, సుంతోష్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

వనపర్త న్యోజకవర్గ జనసైన్కులుందరు 
సిద్ధుంకావ్లి

వనపర్తా న్యోజకవర్గ సీన్యర్ నాయకులు 
క్డ్గుంటి స్య కుమార్
శతఘ్ని న్యాస్: వనపర్తా జిల్్ల, జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యాణ్ పిలుప్ మేరకు జనసేన పార్టో 
తెలుంగాణ రాష్ట యువజన అధయాక్షులు నాగర్ 
కరూనిల్ జిల్్ల ప్రధాన కారయాదర్్శ వుంగ లక్షష్మణ్ 
గౌడ్ ఆధ్వరయాుంలో జనసేన పార్టో ఉమ్మడ్ 
మహబూబ్ నగర్ జిల్్ల క్రియాశీలక సభయాత్వుం 

కిట్ల పుంపిణ కారయాక్రముం జూన్ 12 ఆదివ్రుం రోజున జరగనననిది. కనక ఉమ్మడ్ 
మహబూబ్ నగర్ జిల్్ల క్రియాశీలక సభయాత్వ కిట్ల పుంపిణ కారయాక్రమాన్కి నాగర్ 
కరూనిల్ జిల్్ల సీన్యర్ నాయకులు, యువ నాయకులు మర్యు క్రియాశీలక 
సభయాత్వుం నమోదు చేస్కునని సభుయాలుందరు పెదదే ఎతుతాన నాగర్ కరూనిల్ జిల్్ల 
పర్ధిలోన్ జనసేన పార్టో కారాయాలయుం వదదేకు విచేచిసి కారయాక్రమాన్ని విజయవుంతుం 
చేయవలసిుందిగా స్య కుమార్ తెలిపారు.

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

కాలువలు మరమ్మతులు చేయకుుండా నీళ్లా విడుదల చేయడుం 
ఏమిటి?: ఎస్ వి బాబు

శతఘ్ని న్యాస్: పెడన న్యోజకవర్గుం 
జనసేన పార్టో నాయకులు ఎస్. వి. 
బాబ్ మాట్్లడుతూ.. వైసీపీ పాలనలో 
రైతులు పడుతునని ఇబబుుందులపై 
పలు ప్రశనిలు సుందిుంచారు. 
ఉమ్మడ్ కృష్్ణజిల్్లలోన్ డ్ల్టో 
ప్ుంత్న్ని గతుంలో అననిపూర్ణగా 

అభివర్్ణుంచేవ్రు.
వైసీపీ ప్రభుత్వుం అధికారుం చేపటిటోన తరా్వత డ్ల్టో మనగడ ప్రశానిరథాకమైుంది. డ్ల్టో రైతులది 
దికు్కతోచన్ పర్సిథాతి. పుండ్ుంచిన ధానాయాన్ని అమ్మక్డాన్కి అషటోకష్టోలు పడుతునానిరు. 
ఒకవేళ అమి్మన సకాలుంలో డబ్బులు రాన్ పర్సిథాతి. దానయాుం కనగోలో అనేక అక్రమాలు 
చోటుచేస్కునానియన్ స్క్షాతుతా వైసిపి ఎుంపీలు బహిరుంగుంగా మాట్్లడడుం జర్గిుంది.
రైతు భరోస్ కేుంద్రాలు, రైతు దగాక్రు కేుంద్రాలుగా మారాయ.
కృష్్ణ డ్ల్టో కి రబీ సీజనో్ల ప్రభుత్వుం క్రాప్ హాలిడే ప్రకటిుంచిుంది. ఆ సమయుంలో స్థాన్క 
ఎమె్మలేయా ముంత్రి జోగి రమేష్ చెపిపున మాటలు..
ఈ ఒక్కస్ర్ రైతులు ఒక పుంట త్యాగుం చేసేతా, కాలువల మరమ్మతులు చేస్క్వచుచి 
తదా్వరా రాబోయే ఖర్ఫ్ సీజనో్ల నీటి ఎదదేడ్ ఉుండదు అన్ చెపపుడుం జర్గిుంది.
నేన్ప్పుడు జోగి రమేష్ న్ స్టిగా ప్రశనిస్తానాని.. పుంటకాలుంలో గాన్, మరుగు కాలువ 
లో గాన్ ఒక తటెటోడు మటిటో అయనా మీ ప్రభుత్వుం తీసిుందా?
న్యోజకవర్గుంలో ఎక్కడపడ్తే అక్కడ ఇష్టోనస్రుంగా మటిటోన్ అమ్మక్వడుం తపపు, 
కాలువల మరమ్మతులు మీకు పటటోవ్?
కాలవ గట్లన సైతుం తోవుకున్ మటిటో అమ్మకుుంటునని మీకు కాలవలు తవ్వడుం 
తెలియదా?
మీరా రైతున్ రారాజు చేసేది. రైతున రైతుల బతకన్వ్వుండ్ చాలు.
వైసీపీ ప్రభుత్వుం లో ఒక్క రైతుకైనా మదదేతు ధర లభిుంచిుందా?
మీ ప్రభుత్వుంలో వయావస్యుం చేయలేక క్నసీమ రైతులు క్రాఫ్ హాలిడే ప్రకటిుంచారు.
జూన్ 10న నీళ్ల విడుదల చేశామన్ సుంకలు గుదుదేకుుంటునని కాదు. ఇపపుటివరకు దానయాుం 
డబ్బులు రాన్ రైతులకు డబ్బులన చెలి్లుంచే విధుంగా చూడుండ్.
వయావస్యాన్కి పూర్వవైభవుం రావ్లనాని, రైతు ఆత్మగౌరవుంతో తలెతుతాకు జీవిుంచాలనని 
అది పవన్ కళ్యాణ్ గార్ నాయకత్వుంలోనె స్ధయాుం. 30 క్ట్ల రూపాయల తన కష్టోర్జ్త్న్ని 
రైతులకు ఆర్థాక స్యుం చేసిన రైతుల పక్షపాతి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్ ఎస్ వి బాబ్ 
తెలియజేశారు.

కాకిన్డ జనస్న ఆధ్వరయాుంలో వ్లుంటీర్సే కు ఘన 
సన్్మనుం ఘన సన్్మనుం..

శతఘ్ని న్యాస్: కాకినాడ: కాకినాడ సిటీ ఇుంచార్జ్ మత్తా శశధర్ ఆద్శాల మేరకు నగర 
అధయాక్షుడు సుంగిశెటిటో అశోక్ ఆధ్వరయాుంలో.. క్రియాశీలక సభయాత్వ కిట్ల పుంపిణీ కారయాక్రముంలో 
భాగుంగా.. క్రియాశీలక సభయాత్్వలు చేయుంచిన కారయాకరతాలకు ఘన సనా్మనుం చేయడుం 
జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో సేటోట్ జాయుంట్ సెక్రెటర్ వ్సిరెడ్డి శవ, జిల్్ల ప్రధాన 
కారయాదర్్శ తల్టుం సతయా, జిల్్ల కారయాదర్్శ అట్ల సతయానారాయణ, మడుడి విజయ్ కుమార్ 
ఇతర నాయకులు పాల్్గనడుం జర్గిుంది.

శ్రీకాకుళుం జనస్న ఆధ్వరయాుంలో క్రియాశీలక 
సభయాత్వ కిటలా పుంపిణీ కారయాక్రముం

శతఘ్ని న్యాస్:  శ్రీకాకుళుం జనసేన పార్టో అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆద్శాల మేరకు 
శ్రీకాకుళుం జిల్్ల జనసేన పార్టో కారాయాలయుంలో క్రియాశీలక సభయాత్వుం కిట్ల పుంపిణీ 
కారయాక్రముం మొదటిరోజైన శుక్రవ్రుం జనసేన పార్టో సెక్రెటర్ విజయ శుంకర్, దుర్గ 
ప్రశాుంతి, మోహన్, జాయుంట్ సెక్రెటర్ల ఆధ్వరయాుంలో నరసననిపేట న్యోజకవర్గ 
పర్ధిలో ఎకు్కవ సభయాత్్వలు చేసిన పనతుల జయరాుం న శ్రీకాకుళుం జిల్్ల పార్టో 
కారాయాయుంలో శాలువలతో సత్కర్ుంచి, పవన్ కళ్యాణ్ గారు సుంతకుం చేసిన ప్రశుంస్ 
పత్రుం అుందచేయటుం జర్గిుంది. జయరాుం చేతులమీదుగా మర్కుందరు న్యోజకవర్గ 
నాయకులు శుంకర్, అపపులస్్వమి, సతయా లకు ఈ కిట్సు ఇవ్వడుం జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో 
జయరాుం మాట్్లడుతూ.. క్రియాశీలక సభయాత్వుం చేస్కునని జనసైన్కులకు ప్రతి ఒక్కర్కి 
జనసేన పార్టో కిటు్ల శన్వ్రుం ఉదయుం 9 గుంటకు సౌబాగాయా కళ్యాణముండపుంలో 
అుందచేయనననిటు్ల తెలిపారు. ఈ కారయాక్రముంలో శ్రీకాకుళుం జిల్్ల చైతనయా, రామో్మహన్, 
విశ్వక్, దాసర్ రాజు, కన్టికిరన్ మర్యు నాయకులు, జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

న్గర్ కర్నిల్ జిల్లా జనసైన్కులుందరు సిద్ధుంకావ్లి
జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా యువజన విభాగం 
ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటర్ బారిగారి రాజందర్
శతఘ్ని న్యాస్:  నాగర్ కరూనిల్ జిల్్ల, జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యాణ్ పిలుప్ మేరకు జనసేన పార్టో తెలుంగాణ రాష్ట 
యువజన అధయాక్షులు నాగర్ కరూనిల్ జిల్్ల ప్రధాన కారయాదర్్శ 
వుంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ ఆధ్వరయాుంలో జనసేన పార్టో ఉమ్మడ్ 
మహబూబ్ నగర్ జిల్్ల క్రియాశీలక సభయాత్వుం కిట్ల పుంపిణ 
కారయాక్రముం జూన్ 12 ఆదివ్రుం రోజున జరగనననిది. 
కనక ఉమ్మడ్ మహబూబ్ నగర్ జిల్్ల క్రియాశీలక సభయాత్వ 
కిట్ల పుంపిణ కారయాక్రమాన్కి నాగర్ కరూనిల్ జిల్్ల సీన్యర్ 
నాయకులు, యువ నాయకులు మర్యు క్రియాశీలక 

సభయాత్వుం నమోదు చేస్కునని సభుయాలుందరు పెదదే ఎతుతాన నాగర్ కరూనిల్ జిల్్ల పర్ధిలోన్ 
జనసేన పార్టో కారాయాలయుం వదదేకు విచేచిసి కారయాక్రమాన్ని విజయవుంతుం చేయవలసిుందిగా 
రాజేుందర్ తెలిపారు.

క్రియాశీలక సభయాత్వ కిటలాన్ పుంపిణీ చేసిన తాడిపత్రి 
జనస్న

శతఘ్ని న్యాస్: త్డ్పత్రి 
న్యోజకవర్గుం: జనసేన పార్టో 
అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఆద్శాల 
ప్రకారుం.. త్డ్పత్రి న్యోజకవర్గుంలో 
అతయాధిక క్రియాశీలక సభయాత్వుం 
చేసిన వ్ర్న్ కారయాక్రమాన్కి మఖయా 
అతిధులుగా విచేచిసిన న్యోజకవర్గ 

ఇనాచిర్జ్ కదిర్ శ్రీకాుంత్ రెడ్డి సనా్మన్ుంచి, అద్విధుంగా సభయాత్వుం తీస్కునని వ్ర్కి ఇన్సురెన్సు 
కిట్లన ప్రధానుం చేయడుం జర్గిుంది.

రాపా్తడులో జనస్న పార్టీ క్రియాశీలక సభయాత్వ కిటలా 
పుంపిణీ

శతఘ్ని న్యాస్:  రాపాతాడు: రాపాతాడు న్యోజకవర్గుంలోన్ రాపాతాడు ముండల కేుంద్రుంలో.. 
బ్రహ్మగార్ గుడ్ నుందు జనసేన పార్టో క్రియాశీలక సభయాత్వుం కిటు్ల పుంపిణీ కారయాక్రముం ఘనుంగా 
ప్రుంభిుంచడుం జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో రాపాతాడు ఇుంచార్జ్ స్కే పవన్ కుమార్ మర్యు 
జిల్్ల సుంయుకతా కారయాదర్్శ క్డ్మి నారాయణ స్్వమి, రాపాతాడు న్యోజకవర్గ ముండల అధయాక్షుడు, 
కారయాన్రాయాహక సభుయాలు మధు, వెుంకటష్, ఎస్.కే రమణ పార్టో కారయాకరతాలు పాల్్గనానిరు.

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

పాలకుండ జనస్న ఆధ్వరయాుంలో వ్లుంటీర్సే కు 
ఘన సన్్మనుం..

శతఘ్ని న్యాస్: శ్రీకాకుళుం జిల్్లలో.. పాలకుండ న్యోజకవర్గ జనసేన పార్టో నాయకులు 
గరాభున సతితాబాబ్ ఆధ్వరయాుంలో.. జనసేన పార్టో రాష్ట కారయాదర్్శలతో.. క్రియాశీలక 
సభుయాలకు సభయాత్వ నమోదు కిట్ల పుంపిణీ కారయాక్రముంలో భాగుంగా.. క్రియాశీలక 
సభయాత్్వలు చేయుంచిన పాలకుండ న్యోజకవర్గ జనసేన పార్టో వ్లుంటీర్సు కు జనసేన 
పార్టో తరుప్న సనా్మనుం చేయడుం జర్గిుంది.

న్గర్ కర్నిల్ జిల్లా జనసైన్కులుందరు సిద్ధుం కావ్లి
శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన పార్టో ఉమ్మడ్ మహబూబ్ నగర్ జిల్్ల యువజన విభాగుం 
ఆర్గనైజిుంగ్ సెక్రటర్ స్రయా

వనపర్తా జిల్్ల, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 
పిలుప్ మేరకు జనసేన పార్టో తెలుంగాణ రాష్ట 
యువజన అధయాక్షులు నాగర్ కరూనిల్ జిల్్ల ప్రధాన 
కారయాదర్్శ వుంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ ఆధ్వరయాుంలో జనసేన 
పార్టో ఉమ్మడ్ మహబూబ్ నగర్ జిల్్ల క్రియాశీలక 
సభయాత్వుం కిట్ల పుంపిణ కారయాక్రముం జూన్ 12 
ఆదివ్రుం రోజున జరగనననిది. కనక ఉమ్మడ్ 
మహబూబ్ నగర్ జిల్్ల క్రియాశీలక సభయాత్వ 
కిట్ల పుంపిణ కారయాక్రమాన్కి నాగర్ కరూనిల్ 
జిల్్ల సీన్యర్ నాయకులు, యువ నాయకులు 
మర్యు క్రియాశీలక సభయాత్వుం నమోదు చేస్కునని 
సభుయాలుందరు పెదదే ఎతుతాన నాగర్ కరూనిల్ జిల్్ల 
పర్ధిలోన్ జనసేన పార్టో కారాయాలయుం వదదేకు 

విచేచిసి కారయాక్రమాన్ని విజయవుంతుం చేయవలసిుందిగా స్రయా తెలిపారు.

బొబ్బేపలిలా స్రేష్ ఆధ్వరయాుంలో క్రియాశీలక సభయాత్వ 
కిటలా పుంపిణీ

శతఘ్ని న్యాస్: సరే్వపలి్ల 
న్యోజకవర్గుం, మతుతాకూరు 
ముండలుం జనసేన పార్టో 
కారాయాలయుంలో జనసేన పార్టో 
నాయకులు బొబేబుపలి్ల స్రేష్ 
నాయుడు ఆధ్వరయాుంలో.. 
శుక్రవ్రుం క్రియాశీలక 
సభయాత్వుం కిటు్ల 100 ముందికి 

అుందిుంచడుం జర్గిుంది. వ్రు విలేకరులతో మాట్్లడుతూ.. ఏ రాజకీయ పార్టో ఇుంతల్ 
ఆలోచిుంచి జుండా మోసే కారయాకరతాల కుటుుంబాలకి రక్షణ కలిపుుంచాలనే ఆలోచన లేన్ వయావసథా 
లో.. ఈ రోజు జనసేన జుండాలు మోసే కారయాకరతా కి ఏమైనా ఆపద వసేతా దాన్కి జనసేన 
ప్రతి కారయాకరతాకి నేన అుండగా ఉుంట్న అన్ క్రియాశీలక సభయాత్్వన్కి నమోదు చేయుంచి 
ప్రతి ఒక్క క్రియాశీలక సభుయాలు పార్టోలో భాగస్్వమిగా వ్ర్కి పార్టో రక్షణ వలయుంల్గా 
ఉుండే విధుంగా చేయడుం జర్గిుంది. అద్విధుంగా వ్ళళుకి ఏదైనా యాకిసుడ్ుంట్ అయయా 
హాసిపుటల్ జాయన్ అయతే 50 వేల రూపాయల వరకు ఉచితుంగా వైదయాుం అుందిుంచే 
అవకాశుం కలిపుస్తా.. ప్ణాపాయ పర్సిథాతి ఏరపుడ్తే 5 లక్షల రూపాయలు ఇచేచి విధుంగా 
ఏరాపుటు చేసిన గొపపు వయాకితా ఒక శకితా పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాత్రమే. ఈ కారయాక్రముంలో 
మతుతాకూరుముండల అధయాక్షులు మనబోలు గణపతి, రహుం భాయ్, స్నీత, నాగరాజు, 
వీరబాబ్, రుంజిత్, సుందీప్, వుంశీ, శ్రీహర్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

క్రియాశీలక సభయాత్వ కిటలా పుంపిణీ కారయాక్రముంలో పాల్్గనని రెడిడి 
అప్పల న్యుడు

శతఘ్ని న్యాస్: దుందులూరు న్యోజకవర్గుం, రామశుంగవరుం గ్రాముంలో క్రియాశీలక 
సభయాత్వ కిట్ల పుంపిణీ కారయాక్రముంలో శుక్రవ్రుం పశచిమ గోదావర్ జిల్్ల అధికార ప్రతిన్ధి, 
జనసేన పార్టో ఏలూరు న్యోజకవర్గ ఇుంచార్జ్ రెడ్డి అపపుల నాయుడు మఖయా అతిథులుగా 
విచేచిసి కారయాకరతాలకు దిశా న్రేదేశుం చేయడుం జర్గిుంది.

పుండుగల్ గుంటూరు జనస్న సభయాత్వ కిట్లా పుంపిణీ..

శతఘ్ని న్యాస్: గుుంటూరు: పార్టో అధయాక్షులు శ్రీపవన్ కళ్యాణ్ పిలుప్ మేరకు… 
జిల్్ల అధయాక్షులు గాద వెుంకటశ్వరరావు ఆద్శాల ప్రకారుం… గుుంటూరు జిల్్ల పార్టో 
కారాయాలయుంలో శుక్రవ్రుం జనసేన క్రియాశీలక సభయాత్వ కిట్లపుంపిణీ కారయాక్రముం 
ఘనుంగా జర్గిుంది.. కారయాక్రముంలో భాగుంగా క్రియాశీలక సభుయాలకు ఉపాధయాక్షులు 
అడపా మాణకాయాలరావు కిట్లన ప్రదానుం చేశారు.. వ్లుంటీర్ల కు ప్రసుంశపత్రాలతో 
బాటు సత్కర్ుంచటుం జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో జిల్్ల ఉపాధయాక్షులు బిట్రగుుంట 
మలి్లక, నారదాస్ రామచుంద్ర ప్రస్ద్, కప్పుల కిరణ్ బాబ్, నగర అధయాక్షులు నెరేళ్ల 
స్రేష్ అతిథులుగా పాల్్గనానిరు. కారయాకరతాలు పెదదే ఎతుతాన పాల్్గన్ ఈ కారయాక్రమాన్ని 
విజయవుంతుం చేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మాకినీడి ఆధ్వరయాుంలో జనస్న పార్టీ క్రియాశీలక సభయాత్వ 
కిటలా పుంపిణీ

శతఘ్ని న్యాస్: ఉమ్మడ్ తూరుపుగోదావర్ 
జిల్్ల పిఠాప్రుం న్యోజవర్గుం: జనసేన 
పార్టో అధయాక్షులు కణదల పవన్ కళ్యాణ్ 
ఆద్శాల మేరకు.. రాజకీయ వయావహారల 
కమిటీ చైరె్మన్ నాదుండ్ల మనోహర్ 
స్చనల మేరకు జనసేన పార్టో 
క్రియశలక సభయాత్వ నమోదు చేయుంచిన 

వ్లుంటీర్లన సత్కర్ుంచే కారయాక్రముంలో భాగుంగా శుక్రవ్రుం పిఠాప్రుం న్యోజవర్గుం, యు.కతతాపలి్ల లో 
మపారుపు అచచిమ్మ కళ్యాణముండపుంలో.. పిఠాప్రుం జనసేన పార్టో ఇుంచార్జ్ శ్రీమతి మాకినీడ్ శేష్కుమార్ 
సమక్షుంలో కతతాపలి్ల ముండల్న్ కి చెుందిన జనసేన పార్టో క్రియశలక వ్లుంటీర్లన శాలువ్తో సనా్మన్ుంచి 
వ్ర్కీ సభయాత్వుం కారుడిలు, కిట్లన జనసేన పార్టో ఇనాచిర్జ్ శ్రీమతి మాకినీడ్ శేష్కుమార్ అుందజేయడుం 
జర్గిుంది. ఈ సుందరభుుంగా ఆమె మీడ్యాతో మాట్్లడుతూ.. జనసేన అధయాక్షుడు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ 
ఆద్శాల మేరకు 10 11 12 త్ర్కున క్రియాశీలక సభయాత్వుం కిటు్ల పుంపిణీ కారయాక్రముం న్ర్వహిుంచి.. 
ఉపాపుడ కతతాపలి్ల ముండలుంలో 1450 సభయాత్్వలు 10ముంది వ్లుంటీరు్ల చేయడుం జర్గిుంది.. వీర్లో 
అతయాధికుంగా 414 సభయాత్్వలు చేయుంచిన తెలగశెటిటో వెుంకటశ్వరరావుకు ప్రతేయాక అభినుందనలు 
తెలియజేస్తా.. వీరుందర్నీ పార్టో తరఫున అభినుందిస్తా.. పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రశుంస్ పత్రమన పార్టో 
జుండాన పుంపిుంచడుం జర్గిుంది. ఇవి అనీని కూడా వ్ర్కి అుందజేసి చిరు సత్్కరుం చేయడుం జర్గిుంది. 
అల్గే ప్రతి కారయాకరతా న్ కుటుుంబ సభుయాలుగా భావిుంచి వ్ర్కి నేననానినుంటూ భరోస్ కలిపుస్తానని మా 
అధయాక్షులు కి ప్రతేయాక అభినుందనలు తెలియజేస్తా.. అల్గే ప్రతి క్రియాశీలక సభుయాలు పార్టోకి బలోపేతుం 
దిశగా పన్ చేసి గ్రామస్థాయలో జనసేన పార్టో యొక్క సిదా్ుంత్లు తెలియజేసి పార్టో బలోపేత్న్కి 
కృషి చేయాలనానిరు. ఈ కారయాక్రముంలో.. కతతాపలి్ల ముండల అధయాక్షులు పట్టో శవ, జనసేన గొల్లప్రోలు 
ముండల అధయాక్షుడు అమరాది వలి్ల రామకృష్ణ, పార్టో నాయకులు మన్సుపల్ చైర్మన్ కరణుం చినానిరావు, 
మాజీ కౌన్సులర్ వేణు నారాయణ రావు, కడార్ తమ్మయయా నాయుడు, దడ్డి దురా్గప్రస్ద్, గాది గోపి, 
క్న రామకృష్ణ, నక్క శ్రీన, స్రడా శ్రీన, మేడ్శెటిటో కామేష్, కర్రీ వెుంకటరమణ, మైన పిలి్ల రాజు, 
ప్ణయా ముంతుల మూర్తా, గోప్ స్రేష్, మమసన్ స్రేుంద్ర, ప్రత్ప్, ప్లి శవ్రెడ్డి, ఎజుజ్ దరబాబ్, 
జోయాతుల సుందీప్, మణకుంఠ, గుంగిరెడ్ల స్ర్బాబ్, యుండ్రప్ శ్రీన్వ్స్, వ్సుంశెటిటో రాజు, గునాని బతుతాల 
రాుంబాబ్, వినకుండ అమ్మజి, గొల్లపలి్ల గుంగ, రవి, మేళుం బాబి, ముండల నాయకులు, వీరమహిళలు, 
జనసైన్కులు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

నరసరావుపేట జనస్న ఆధ్వరయాుంలో వ్లుంటీర్సే కు ఘన సన్్మనుం..
శతఘ్ని న్యాస్: నరసరావుపేట జనసేన పార్టో ఆధ్వరయాుంలో.. ఇనాచిర్జ్ సయయాద్ జిల్న్ నాయకత్వుంలో.. 
శుక్రవ్రుం పార్టో మఖయా కారయాకరతాల బీమా పత్రాలు పుంపిణీ చేయడుం జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో భాగుంగా 
ర్ుంపిచర్ల ముండలుం మఖయా కారయాకరతాలకు.. సభయాత్వుం చేయుంచిన కారయాకరతాలకు ముండల అధయాక్షులు 
అచుచిల స్ుంబశవరావు బీమా పత్రాలు అుందజేసి.. సనా్మన్ుంచడుం జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో జనసేన 
పార్టో నాయకులు జి వి ఎస్ ప్రస్ద్. అద్దేపలి్ల ఆనుందబాబ్. బెల్లుంకుండ ఈశ్వర్. బెల్లుంకుండ అన్ల్.
వీరవలి్ల వుంశీ. దురా్గ కుమార్. ఆర్ కే యాదవ్, గుపతా శ్రీకాుంత్, అబ్దేల్ రవ్ఫ్, మిర్యాల స్మ, 
వెుంకటశ్వరు్ల మర్యు కారయాకరతాలు పాల్్గనానిరు.

చిర్రి బాలరాజు సమక్ుంలో క్రియాశీలక 
సభయాత్వ కిటలా పుంపిణీ కారయాక్రముం

శతఘ్ని న్యాస్: పోలవరుం: పోలవరుం న్యోజకవర్గుంలో క్రియాశీలక 
సభయాత్వ కిట్ల పుంపిణీ కారయాక్రముంలో భాగుంగా కుకు్కన్రు, వేలేరుపాడు, 
జీలుగుమిలి్ల.. మూడు ముండల్లో్ల క్రియాశీలక సభుయాలకు ఇుంచార్జ్ చిర్రి 
బాలరాజు సమక్షుంలో అుందిచడుం జర్గిుంది. అద్విధుంగా క్రియాశీలక 
సభయాత్వ నమోదు ఎకు్కవ చేయుంచిన వ్ర్న్ సభామఖుంగా శాలువ్ కపిపు 
అభినుందిుంచడుం జర్గిుంది.

వనపర్త జిల్లా జనసైన్కులుందరు సిద్ధుం కావ్లి
శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన పార్టో ఉమ్మడ్ మహబూబ్ నగర్ జిల్్ల యువజన 
విభాగుం ఉపాధయాక్షులు – వనపర్తా న్యోజకవర్గ నాయకులు ఎమ్.రెడ్డి.రాకేష్ 
రెడ్డి
వనపర్తా జిల్్ల, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 
పిలుప్ మేరకు జనసేన పార్టో తెలుంగాణ రాష్ట 
యువజన అధయాక్షులు నాగర్ కరూనిల్ జిల్్ల ప్రధాన 
కారయాదర్్శ వుంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ ఆధ్వరయాుంలో జనసేన 
పార్టో ఉమ్మడ్ మహబూబ్ నగర్ జిల్్ల క్రియాశీలక 
సభయాత్వుం కిట్ల పుంపిణ కారయాక్రముం జూన్ 12 
ఆదివ్రుం రోజున జరగనననిది. కనక ఉమ్మడ్ 
మహబూబ్ నగర్ జిల్్ల క్రియాశీలక సభయాత్వ కిట్ల 
పుంపిణ కారయాక్రమాన్కి నాగర్ కరూనిల్ జిల్్ల సీన్యర్ నాయకులు, యువ 
నాయకులు మర్యు క్రియాశీలక సభయాత్వుం నమోదు చేస్కునని సభుయాలుందరు 
పెదదే ఎతుతాన నాగర్ కరూనిల్ జిల్్ల పర్ధిలోన్ జనసేన పార్టో కారాయాలయుం వదదేకు 
విచేచిసి కారయాక్రమాన్ని విజయవుంతుం చేయవలసిుందిగా రాకేష్ రెడ్డి తెలిపారు.

క్రియాశీలక సభయాత్వ కిట్లా పుంపిణీ చేసిన గిద్దలూరు జనస్న

శతఘ్ని న్యాస్: ప్రకాశుం జిల్్ల, గిదదేలూరు న్యోజక వర్గుం: జనసేన పార్టో 
అధయాక్షుయాలు పవన్ కళ్యాణ్ ఆద్శాల మేరకు.. గిదదేలూరు న్యోజకవర్గుం 
జనసేన పార్టో ఇుంచార్జ్ బెల్లుంకుండ స్య బాబ్ నాయకత్వుంలో 
క్రియాశీలక సభుయాలకు సభయాత్వ నమోదు కిట్ల పుంపిణీ కారయాక్రముంలో 
భాగుంగా మొదటి రోజు గిదదేలూరు ముండలుంలో కారయాక్రముం జర్గిుంది. 
ఈ కారయాక్రముంలో గిదదేలూరు న్యోజకవర్గ ఇుంచార్జ్ బెల్లుంకుండ స్య 
బాబ్ మాట్్లడుతూ.. జనసేన పార్టోలో పన్చేసిన ప్రతి కారయాకరతా గుర్ుంచి 
భీమా చేయుంచిన మొదటి నాయకులు పవన్ కళ్యాణ్ అన్ కన్యాడారు. 
సభయాత్్వలు చేపిుంచిన వ్లుంటీర్సు కు సనా్మనుం చేస్రు. సభయాత్వుం కిట్సు 
పుంపిణీ చేశారు. 2024 ఎన్నికలో్ల మనముందరుం శ్రమిుంచి జనసేన 
ప్రభుత్వుం చూడాలి అనానిరు.. జిల్్ల కారయాదర్్శ లుంక నరసిుంహ రావు, 
సుంయుకతా కారయాదరు్శలు కాల్వ బాలరుంగయయా, గజజ్లకుండ నారాయణ, 
గిదదేలూరు ముండల అధయాక్షులు పగడాల స్య ఈశ్వర్, అనరాజుల 
రాజశేఖర్, క్మర్లు ముండల అధయాక్షులు స్రే ఓబ్లేష్, రాచర్ల ముండల 
నాయకులు సిద్ుం వెుంకటశ్వరు్ల సభన ఉద్దేశుంచి మాట్్లడడుం జర్గిుంది. 
ఈ కారయాక్రముంలో జిల్్ల ఆర్గనైజేషన్ కమిటీ నాయకులు బెల్లుంకుండ 
చుంద్రశేఖర్ గిదదేలూరు ముండల నాయకులు శరుమన్ రాయుడు, గజిజ్ 
లక్షష్మయయా, ఇలు్లర్ రవికుమార్, పగడాల స్యకిషోర్, మోర్మిసెటిటో 
బాలగురుస్్వమి, గదదే స్బాబురాయుడు, శదదేన్ వెుంకటశ్వరు్ల, ఏర్గల్ల 
బాల శ్రీకాుంత్, పుంకజ్ గుపాతా, రాచర్ల ముండల నాయకులు అలిశెటిటో 
వెుంకటశ్వరు్ల, బెసతావ్రపెట ముండలుం నాయకులు ఇళ్ళుర్ అన్ల్ 
కుమార్ పాల్్గన్ జయప్రదుం చేశారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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గూడూరు జనస్న ఆధ్వరయాుంలో వ్లుంటీర్సే కు ఘన సన్్మనుం..
శతఘ్ని న్యాస్: గూడూరు: జనసేన పార్టో అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆద్శాల మేరకు.. నెలూ్లరు జిల్్ల అధయాక్షులు 
చెనానిరెడ్డి మనక్రాుంత్ రెడ్డి స్రధయాుంలో గూడూరు న్యోజకవర్గుం జనసేన పార్టో కారాయాలయుంలో శుక్రవ్రుం 
జనసేన పార్టో నెలూ్లరు జిల్్ల ఉపాధయాక్షుడు తీగల చుంద్రశేఖర్ ఆధ్వరయాుంలో న్యోజకవర్గ పర్ధిలో ఎకు్కవ 
క్రియాశీలక సభయాత్్వలు చేయుంచిన కారయాకరతాలు పార్చెర్ల భాస్కర్, ఎస్ కే జమాల్ భాష్, ఇుంగిల్ల కార్తాక్, 
కుండేటి వెుంకటశ్వరు్ల, యనమల విజయ్, కలిపడ్యర్ మోహన్ లన శాలువలతో సత్కర్ుంచి.. పవన్ 
కళ్యాణ్ గారు సుంతకుం చేసిన ప్రశుంస్ పత్రుం అుందచేయటుం జర్గిుంది. శన్వ్రుం క్రియాశీలక సబయాత్వుం 
చేస్కునని ప్రతి ఒక్కర్కి జనసేన పార్టో కిటు్ల అుందచేయనననిటు్ల తెలిపారు. ఈ కారయాక్రముంలో నాయకులు 
రాజశేఖర్, ఇుంద్రవర్న్, శశ, ధనుంజయ, వసుంత్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

సిుంగనమలలో ఘనుంగా జనస్న పార్టీ క్రియాశీలక 
సభయాత్వ కిటలా పుంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్: సిుంగనమల: 
జనసేన పార్టో అధినేత వవన్ 
కళ్యాణ్ ఆద్శాలతో జిల్్ల అదయాక్షులు 
టి సి వరుణ్ స్చనల మేరకు.. 
జిల్్ల ఉపాధయాక్షులు కుుంటిమదిదే 
జయరామి రెడ్డి పరయావేక్షణలో 
సిుంగనమల న్యోజకవర్గుం లోన్ 
ముండల కేుంద్రుంలో శుక్రవ్రుం శ్రీ 

వీరభద్రస్్వమి ద్వ్లయమ నుందు జనసేన పార్టో క్రియాశీల సభయాత్వుం చేస్కునని వ్ర్కి సభయాత్వ 
కిట్లన.. 5 లక్షల ప్రమాద భీమా పత్రాలన పుంపిణీ .. మర్యు క్రియాశీలక సభయాత్్వలు చేయుంచిన 
వ్లుంటీరు్ల గాుండ్ర గొడడిలి ఎర్రిస్్వమి, సిర్స్ల స్మన్ రాజ్ లకు సనా్మన కారయాక్రముం ఘనుంగా 
జర్గిుంది.. ఈ కారయాక్రముంకు మఖయా అథితులుగా జనసేన పార్టో జిల్్ల లీగల్ సెల్ అదయాక్షులు గుుండా 
మరళ్ కృష్ణ, రాయలసీమ కమిటీ సబయారాలు పస్ప్లేటి పదా్మవతి, మర్యు ఈ కారయాక్రముంలో 
జిల్్ల అధికార ప్రతిన్ధి స్కే.మరళ్ కృష్ణ, జిల్్ల కారయాదర్్శ చొపాపు, చుంద్ర శేఖర్, జిల్్ల సుంయుకతా 
కారయాదర్్శ డ్.కే. విజయలక్ష్మి నాయకులు పెదిదే రాజు, త్హిర్, కమల్, స్య తదితరులు పాల్్గన్ 
విజయవుంతుం చేశారు.

రైతులకు ధానయాుం బకాయిలు వుంటనే చెలిలాుంచుండి: వేగళలా లీల్కృష్ణ
*క్నసీమ క్రాప్ హాలీడే పాపుం వైసీపీద్
*రేపటిలోగా రైతుల ఖాత్లో్ల డబ్బు జమ చేయాలి
*చేలేన్ పక్షాన అఖిలపక్ష సమావేశుం ఏరాపుటు
*రైతుకు అన్ని విధాలుగా అుండగా ఉుంట్ుం.. జనసేనపార్టో ఇుంచార్జ్ వేగుళళు లీల్కృష్ణ

శతఘ్ని న్యాస్: ముండపేట: రైతులు 
పడుతునని ఇబబుుందులన రాష్ట ప్రభుత్వుం 
పటిటోుంచుక్కపోవడుం చాల్ దారుణమన్ 
ముండపేట న్యోజకవర్గ జనసేన పార్టో 
ఇుంచార్జ్ వేగుళ్ల లీల్కృష్ణ పేర్్కనానిరు. 
రైతులకు ఇవ్వవలసిన ధానయాప్ డబ్బు 
వెుంటనే వ్ర్ ఖాత్లో జమ చేయాలన్ 
క్రుతూ శుక్రవ్రుం ముండపేట 
త్హశల్దేర్ తుంగళ్ల రాజేశ్వరరావుకు 

వినతి పత్రుం అుందజేశారు. ఈ సుందరభుుంగా 
లీల్కృష్ణ మీడ్యాతో మాట్్లడుతూ.. 
రాష్టుంలో రైతుల పర్సిథాతి చాల్ దయనీయుంగా 
తయారైుందన్ అనానిరు. ధానాయాగారుం అయన 
క్నసీమ జిల్్ల ముండపేట న్యోజకవర్గుంలో 
గత రెుండు నెలలుగా రైతులకు ఇవ్వవలసిన 
సమ్మ జమ చేయకపోవడుం వల్ల రైతులు చాల్ 
ఇబబుుందులు పడుతునానిరన్ అనానిరు. క్నసీమ 

జిల్్లలో నాలుగు న్యోజకవరా్గలో్ల క్రాఫ్ హాలిడే ప్రకటిుంచి రైతుల ఖాత్లో్ల డబ్బు జమ చేశారన్.. ముండపేట 
న్యోజకవర్గుంలో మాత్రుం రైతులకు డబ్బు జమ చేయలేదన్ అనానిరు. ముండపేట న్యోజకవరా్గన్కి 
సుంబుంధిుంచి క్ట్లలో రైతులకు డబ్బులు రావ్లిసు ఉుందన్.. పుంట పెటుటోబడ్ సమయుం కాబటిటో వితతానాలకి, 
ఎరువులకి డబ్బులు లేక రైతులు ఆర్థాకుంగా ఇబబుుంది పడుతునానిరన్ ఆవేదన వయాకతాుం చేశారు. దీన్పై వెుంటనే 
ప్రభుత్వుం సపుుందిుంచి రేపటిలోగా రైతుల ఖాత్లో్ల డబ్బు జమ చేయాలన్ డ్మాుండ్ చేశారు. చేయన్ పక్షాన 
ఆదివ్రుం అన్ని రాజకీయ పార్టోలతో కలిసి అఖిలపక్ష సమావేశుం ఏరాపుటు చేసి రైతులకు ఏ విధుంగా నాయాయుం 
చేయాలో కారాయాచరణ రూపుందిస్తామన్ సపుషటోుం చేశారు.

ముమ్్మడివరంలో అటటీహాసంగా జనసేన పార్టీ 
క్రియాశీలక సభయూత్వ కిటలా పంపిణీ

*పవన్ కళ్యూణ్ ను సి.ఎం.చేసేందుకు ప్రతీకారయూకర్త అంకితభావంతో కృషిచేయాలి.. 
పితాని బాలకృష్ణ

శతఘ్ని న్యాస్: క్నసీమ జిల్్ల, మమి్మడ్వరుం: మమి్మడ్వరుం జనసేన పార్టో 
కారాయాలయుంలో శుక్రవ్రుం జనసేన పార్టో క్రియాశీలక సభయాత్వ కిట్ల పుంపిణీ 
కారయాక్రముం అటటోహాసుంగా జర్గిుంది. క్రియాశీలక సభయాత్వుం తీస్కునని ప్రతి 
ఒక్కర్కి జనసేన పార్టో రాష్ట పి.ఎ.సి.సభుయాలు, మమి్మడ్వరుం న్యోజకవర్గ 
పార్టో ఇన్ చార్జ్ పిత్న్ బాలకృష్ణ సమక్షుంలో వ్లుంటీరు్ల కు సనా్మనుం.. 
పార్టో ప్రచారస్మగ్రి కిటు్ల పుంపిణీ కారయాక్రముం అటటోహాసుంగా జర్గిుంది. 
ఈ సుందరభుుంగా పిత్న్ మాట్్లడుతూ.. గ్రామస్థాయలో పార్టో బలోపేత్న్కి 
ప్రతీరోజూ కృషి చేయాలన్ పిలుప్ న్చాచిరు.
ఇపపుటివరకూ 6868 సభయాత్్వలు నమోదుతో మమి్మడ్వరుం న్యోజకవర్గుంలో 
పార్టో బలోపేతుం చేసేుందుకు వ్లుంటీరు్ల కృషి అబినుందనీయుం..అన్ని వరా్గలన 
పార్టో చేరువుచేసేుందుకు మర్ుంత కలిసి కటుటోగా కృషి చేదాదేుం అన్ పిత్న్ పిలుప్ 
న్చాచిరు.
ఎుం.ఎల్.ఎ.లకు సి.ఎుం.జగనో్మహన్ రెడ్డి దిశాన్రేదేశుం చేయడుంకాదు.. 
జగనో్మహన్ రెడ్డి న్రా్వకుంతో ఎుం.ఎల్.ఎ.లు ప్రజలో్లకి వచేచిుందుకు ఎుంత 
ఇబబుుంది పడుతునానిరో ఎుం.ఎల్.ఎ.లే జగనో్మహన్ రెడ్డి కి తెలియచెపేపురోజులు 
వస్తానానియ అన్ పిత్న్ బాలకృష్ణ ఎద్దేవ్ చేశారు.

ఉరవకండలో ఘనంగా జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక 
సభయూత్వ కిటలా పంపిణీ

శతఘ్ని న్యాస్: ఉరవకుండ: 
జనసేన అధినేత పవన్ 
కల్యాణ్ ఆద్శాల మేరకు 
మర్యు పలిటికల్ అఫైర్సు 
కమిటీ చైర్మన్ నాదుండ్ల 
మనోహర్ స్చనల 
మేరకు అనుంతప్రుం జిల్్ల 
అధయాక్షులు టి సి వరుణ్ 
ఆద్శానస్రుం ఉరవకుండ 

పటటోణుంలోన్ జనసేన పార్టో కారాయాలయుంలో శుక్రవ్రుం క్రియాశీలక సభయాత్వుం 
తీస్కునని ప్రతి ఒక్కర్కి అనుంతప్రుం జనసేన పార్టో ఉపాధయాక్షులు అుంకె 
ఈశ్వరయయా సమక్షుంలో ఈ కారయాక్రమాన్కి మఖయా అతిధులుగా విచేచిసిన జనసేన 
పార్టో అనుంతప్రుం జిల్్ల కారయాదరు్శలు గౌతమ్ కుమార్, రాపా ధనుంజయ, 
విజయ్ కుమార్, అనుంతప్రుం నగర ప్రధాన కారయాదర్్శ వెుంకటరమణ, జిల్్ల 
నాయకులు కృష్ణ, కారయాక్రమ కమిటీ సభుయాలు అజయ్ ఉరవకుండ జనసేన 
పార్టో ముండల అధయాక్షులు, చుంద్రశేఖర్, కూడేరు ముండల అధయాక్షులు నగేష్ 
చేతులు మీదుగా ఇన్సురెన్సు బాుండ్లన, ఐడ్ కారుడి మర్యు ప్రతేయాకమైన ” 
పవన్ కళ్యాణ్ మనోగతుం ” విశషటోమైన ప్సతాకాన్ని కూడా క్రియాశీలక సభుయాలకు 
అుందజేశారు. జనసేన పార్టోన్ క్షేత్రస్థాయలో బలోపేతుం చేయడాన్కి తగిన 
స్చనలన సలహాలన క్రియాశీలక సభుయాలుందర్కీ వివర్ుంచడుం జర్గిుంది. ఈ 
కారయాక్రముంలో ఉరవకుండ ముండల కమిటీ సభుయాలు, జనసేన పార్టో ఉరవకుండ 
ముండల వీరమహిళలు రజిన్, ప్రియాుంక, జనసేన పార్టో కారయాకరతాలు, నాయకులు 
పాల్్గనడుం జర్గిుంది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


పుండుగ వ్తావరణుంలో విజయనగరుం జిల్లాలో 
జనస్న క్రియాశీలక సభయాత్వుం కిటలా పుంపిణీ

శతఘ్ని న్యాస్: విజయనగరుం: జనసేన 
పార్టో అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆద్శాల మేరకు 
క్రియాశీలక సభయాత్వుం కిట్ల పుంపిణీ కారయాక్రముం 
మొదటిరోజైన, శుక్రవ్రుం స్యుంత్రుం 
చీప్రుపలి్ల న్యోజకవర్గుం, కుండ శుంభుం 
గ్రాముంలో శుక్రవ్రుం క్రియాశీలక సభయాత్్వలు 
చేసిన క్రియాశీలక సభుయాలకు, ఈ కారయాక్రమాన్కి 
ఇుంచార్జ్ లుగా విజయనగరుం విచేచిసిన 
జనసేనపార్టో రాష్ట కారయాదర్్శలు గడస్ల 

అపాపురావు, శ్రీమతి ప్రియా సౌజనయా, విజయనగరుం న్యోజకవర్గుం ఇుంచార్జ్ శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వ 
చేతులు మీదుగా బీమా పత్రాలు ప్రదానుం చేశారు.
ముందుగా రాష్ట కారయాదర్్శ ప్రియా సౌజనయా కారయాక్రమాన్ని ఉద్దేశుంచి మాట్్లడుతూ జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యాణ్ కారయాకరతాల శ్రేయస్సు, భవిషయాత్ అలోచిుంచి, జనసైన్కులకు ఈ ప్రమాద భీమా సౌకరాయాన్ని 
కలిపుుంచారన్, అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ బుంగారుం ల్ుంటి జీవిత్న్ని వదులుకన్ రాష్ట ప్రజలు, యువత 
భవిషయాత్ దృష్టోష్ ముంచి పాలన అుందిదాదేమన్ రాజకీయాలో్లకి వచాచిరన్, వ్ర్వెుంట మనముంత్ నడవ్లన్ 
పిలుప్న్చాచిరు. మరో రాష్ట కారయాదర్్శ గడస్ల అపాపురావు మాట్్లడుతూ ద్శుంలోనే ఏ రాజకీయ పార్టో 
కారయాకరతాల శ్రేయస్సున ఆలోచిుంచలేదన్, ఒకేఒక్క జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారే.. కారయాకరతాలు 
శ్రేయస్సు అలోచిుంచి ఈ భీమా సదుపాయాన్ని కలిపుుంచారన్ అనానిరు. జనసైన్కులుంత్ పవన్ కళ్యాణ్ 
భావజాల్న్ని, పార్టో సిదాదేుంత్లన ప్రజలో్లకి తీస్కెళి్ల పార్టో బలోపేత్న్కి కృషి చేయాలన్ పిలిప్న్చాచిరు. 
జనసేన నాయకులు, జనసైన్కులు పార్టోలో అుందర్నీ కలుప్కన్ విభేదాలు లేకుుండా పార్టోన్ ప్రజలో్లకి 
తీస్కెళ్్లలన్ అనానిరు. విజయనగరుం ఇుంచార్జ్ పాలవలస యశసి్వ మాట్్లడుతూ.. పార్టోలో ఉుండే 
వీరామహిళలుకు, జనసైన్కుల కుటుుంబాలకు ముంచి భరోస్గా ఈ భీమా పధకుం పన్చేస్తాుందన్, 
క్రియశీలక సభుయాలకు నేరుగా పార్టో కారయాక్రమాల సమాచారుం వస్తాుందన్ తెలిపారు.
అనుంతరుం విజయనగరుం, నెలిమర్ల, గజపతినగరుం, ఎస్.క్ట,బొబిబులి,స్లూరు, కురుపాుం, చీప్రుపలి్ల, 
పార్వతీప్రుం న్యోజకవర్గుంలో క్రియాశీలక సభయాత్్వలు ఎకు్కవ చేసిన సభుయాలకు ఘనుంగా సత్కర్ుంచారు.

జనస్న పీఏసీ సభ్యాలు పుంతుం 
న్న్జీన్ అరెస్టీ చేసిన పోలీస్లు

శతఘ్ని న్యాస్: కాకినాడ రూరల్్క: కినాడ రూరల్ పర్ధిలోన్ ఆర్టోవో రోడుడి 
వైప్ రోడుడి పక్కనపాకలో్ల న్వ్సుం ఉుంటునని కుటుుంబాలన నగరపాలక 
సుంసథా అధికారులు శుక్రవ్రుం తెల్లవ్రుజామన పోలీస్లతో ఖాళ్ 
చేయుంచి పాకలన తొలగిుంచడుం జర్గిుంది. ఈ సమాచారుం అుందిన 
వెుంటనే జనసేన రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ సభుయాలు, కాకినాడ 
రూరల్ ఇుంచార్జ్ పుంతుం నానాజీ అక్కడ్కి చేరుకునానిరు. తొలుత కాకినాడ 
రూరల్ సిఐ కే శ్రీన్వ్స్, సరపువరుం సి ఐ ఆకుల మరళ్కృష్ణ బృుందుం 
అడుడికుుంది. అయతే కచిచితుంగా పరామర్్శుంచి తీరుత్న అన్ చెపిపు 
ఆయన ముందుకు వెళి్ల బాధితులతో మాట్్లడడుం జర్గిుంది. ఈలోగా 
బాధితులకు ధైరయాుం చెపేపుుందుకు వచిచిన ఆయనన అరెస్టో చేసి సరపువరుం 
పోలీస్ సేటోషన్ కు తరలిుంచారు. దీుంతో భార్ ఎతుతాన జనసైన్కులు పోలీస్ 
సేటోషన్ కి చేరుకునానిరు. ఉద్రికతాత పర్సిథాతులు నెలకనానియ.

ఫిషుంగ్ హారబేర్ క్రికెట్ టోరనిముంట్ 
విజేతలకు టైటిల్ అుందిుంచిన పుంతుం న్న్జీ

శతఘ్ని న్యాస్: కాకినాడ రూరల్: వ్కలపూడ్ ఫషిుంగ్ హారబుర్ పేట 
ప్ుంత జనసైన్కులు శవకిషోర్, రాజు, ఈశ్వరరావుల ఆధ్వరయాుంలో 
చేపటిటోన వేసవికాల ఆహా్లదుం మర్యు మిత్రుల కలయక క్సుం ఏరాపుటు 
చేసిన క్రికెట్ టోరనిమెుంట్ లో శుక్రవ్రుం ఫైనల్ సుందరబుుంగా జనసేన 
పార్టో పీఏసీ సభుయాలు, కాకినాడ రూరల్ ఇుంచార్జ్ పుంతుం నానాజీ మఖయా 
అతిధులుగా పాల్్గన్ విజేతలకు టైటిల్ అుందజేయడుం జర్గిుంది.

న్గర్ కర్నిల్ జిల్లా 
జనసైన్కులుందరు సిద్ధుం కావ్లి

శతఘ్ని న్యాస్: *జనసేన పార్టో నాగర్ కరూనిల్ పార్లమెుంటర్ ఎగిజ్కూయాటివ్ 
కమిటీ మెుంబెర్ జానీ

నాగర్ కరూనిల్, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 
పిలుప్ మేరకు జనసేన పార్టో తెలుంగాణ 
రాష్ట యువజన అధయాక్షులు నాగర్ కరూనిల్ 
జిల్్ల ప్రధాన కారయాదర్్శ వుంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ 
ఆధ్వరయాుంలో జనసేన పార్టో ఉమ్మడ్ మహబూబ్ 
నగర్ జిల్్ల క్రియాశీలక సభయాత్వుం కిట్ల పుంపిణ 
కారయాక్రముం జూన్ 12 ఆదివ్రుం రోజున 
జరగనననిది. కనక ఉమ్మడ్ మహబూబ్ 
నగర్ జిల్్ల క్రియాశీలక సభయాత్వ కిట్ల పుంపిణ 
కారయాక్రమాన్కి నాగర్ కరూనిల్ జిల్్ల సీన్యర్ 
నాయకులు, యువ నాయకులు మర్యు క్రియాశీలక సభయాత్వుం నమోదు 
చేస్కునని సభుయాలుందరు పెదదే ఎతుతాన నాగర్ కరూనిల్ జిల్్ల పర్ధిలోన్ జనసేన 
పార్టో కారాయాలయుం వదదేకు విచేచిసి కారయాక్రమాన్ని విజయవుంతుం చేయవలసిుందిగా 
జానీ తెలిపారు.

శనివారం, 11 జూన్ 2022
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శనివారం, 11 జూన్ 2022

వేడుకల్ నెలూలారు సిటీ, ర్రల్ జనస్న 
క్రియాశీలక సభయాత్వ వ్లుంటీరలా సన్్మన కారయాక్రముం

శతఘ్ని న్యాస్:  *జనసేన క్రియాశీలక సభయాత్వుం 
కిట్ల పుంపిణీ లో భాగుంగా జనసేన అధయాక్షులు పవన్ 
కళ్యాణ్ పిలుప్ మేరకు శుక్రవ్రుం నెలూ్లరు సిటీ, 
రూరల్ లో క్రియాశీలక సభయాత్వుం నమోదు చేసిన 
వ్లుంటీర్లకు జిల్్ల కారాయాలయుంలో జిల్్ల అధయాక్షులు 
చెనానిరెడ్డి మనక్రాుంత్ సనా్మన్ుంచడుం జర్గిుంది
*క్రియాశీలక వ్లుంటీర్లకు జనసేన పార్టో జుండా 
మర్యు పవన్ కళ్యాణ్ గార్ ప్రశుంస్ పత్రుం 
అుందజేయడుం జర్గిుంది
*జనసేన పార్టోకి క్రియాశీల సభుయాలకు పార్టోకి 
వ్రధిగా పన్ చేసిన వ్ర్ సేవలు అమోఘమైనవి, 
రాననని రోజులో్ల జనసేన పార్టో సిదా్ుంత్లన 
గడపగడపకు చేరవేసే విధుంగా అుందరూ 
సహకర్ుంచాలన్ క్రారు.
*జనసేన పార్టో క్రియాశీలక సభుయాలుంత్ 
విడ్విడ్గా కాకుుండా కలిసికటుటోగా ఒకే లక్షష్ుంతో 
పన్ చేయాలన్ జనసేన పార్టోన్ ప్రజలో్లకి తీస్కెళ్్ల 
విధుంగా అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గార్న్ గలిపిుంచే 

విధుంగా కారాయాచరణ ఉుండాలన్ తెలిపారు.
*ప్ణప్రదుంగా ప్రేమిుంచే కారయాకరతాలిని అధయాక్షులు వ్రు కూడా అద్విధుంగా ప్రేమిస్తారన్.. జనసేన 
కారయాకరతాలకు క్రియాశీలక సభయాత్వుం దా్వరా ప్రమాద భీమా 50 వేల రూపాయలు అల్గే వయాకితాన్ క్లోపుతే 
వ్ర్ కుటుుంబాాకు ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇచిచినప్డు వ్ర్కి ఎుంతో అది ఆసరాగా న్లబడ్ుంది.
*నెలూ్లరు సిటీ లోన్ పర్ధిలోన్ రవి రోడుడి ప్రమాదుం జర్గినప్పుడు వ్ర్ కుటుుంబాన్కి 5 లక్షలు ఇచిచివ్ర్ 
కుటుుంబాన్కి ఆసరాగా జనసేన న్లిచిుంది.
*రాష్ట వ్యాపతాుంగా మూడు లక్షల 50 వేల ముంది క్రియాశీలక సభుయాలతో పటిషటోమైన ప్రణాలికలతో రాననని 
ఎన్నికలో్ల జనసేన పార్టో గలుపుందినుంది.

రాష్ట్ర వ్యాప్తుంగా జనస్న క్రియాశీల సభయాత్వ సుంబరుం
* ముంగళగిర్ కారాయాలయుంలో..

ముంగళగిర్లోన్ పార్టో ప్రధాన కారాయాలయుంలో ఆ 
న్యోజకవర్గ క్రియాశీలక సభుయాల కిట్ల ప్రధానోతసువుం 
జర్గిుంది. రాష్ట చేనేత వికాస విభాగుం అధయాక్షులు 
శ్రీ చిల్లపలి్ల శ్రీన్వ్స్ అధయాక్షతన జర్గిన ఈ 
కారయాక్రముంలో పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదుండ్ల మనోహర్ 
గారు మఖయాఅతిధిగా పాల్్గనానిరు. వ్లుంటీర్లకు 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ తరఫున అభినుందనలు 
తెలియచేసి దిశాన్రే్శుం గావిుంచారు.

*విజయనగరుం జిల్్లలో ముంగళ వ్యదాయాల నడుమ....
ఉమ్మడ్ విజయనగరుం జిల్్లలో కిట్ల పుంపిణీ కారయాక్రముం అటటోహాసుంగా జర్గిుంది. జిల్్లలోన్ తొమి్మది 
న్యోజకవరా్గలో్ల క్రియాశీలక సభయాత్్వలు చేసిన వ్లుంటీర్లన మేళ త్ళ్లు, ముంగళ వ్యదాయాలు, 
ప్రోహితుల ఆశీరా్వదమల మధయా సత్కర్ుంచి, సభయాత్వ కిటు్ల అుందజేశారు. పార్టో న్యమిుంచిన 
సమన్వయకరతాలు శ్రీమతి యశసి్వ, శ్రీ గడస్ల అపాపురావు ఆధ్వరయాుంలో ఈ కారయాక్రముం జర్గిుంది. మఖయా 
అతిధిగా రాష్ట కారయాదర్్శ శ్రీమతి ప్రియాసౌజనయా పాల్్గనానిరు.
*శభాష్ సుంతోష్
పార్టో సిదా్ుంత్లు, భావజాలుం గడప గడపకు చేరే విధుంగా క్రియాశీలక సభుయాలు కృషి చేయాలన్ శ్రీకాకుళుం 
జిల్్ల నాయకులు పిలుప్న్చాచిరు. క్రియాశీలక సభయాత్వ కిట్ల పుంపిణీ కారయాక్రముం సిక్్కలులో వేడుకల్ 
జర్గిుంది. జిల్్లలోన్ అన్ని న్యోజకవరా్గలో్ల క్రియాశీలక సభయాత్్వలు చేసిన వ్లుంటీర్లన పార్టో న్యమిుంచిన 
సమన్వయకరతాలు శ్రీ బేతపూడ్ విజయశేఖర్, శ్రీమతి దురా్గ ప్రశాుంతి, శ్రీ త్డ్ మోహన్ తో పాటు న్యోజకవర్గ 
ఇుంఛార్జ్లు శ్రీ క్రాడ సరే్వశ్వరరావు, శ్రీ గేదల చైతనయా, శ్రీ పేడాడ రామో్మహన్, శ్రీ దాసర్ రాజు, శ్రీ కణతి 
కిరణ్, రాష్ట కారయాన్ర్వహణ జాయుంట్ క్ఆర్డినేటర్ డా. విశ్వక్ సేన్ ఆధ్వరయాుంలో సత్కర్ుంచారు. పార్టోకి, 
కారయాకరతాలకు మధయా వ్లుంటీరు్ల వ్రధిల్ పన్చేశారన్ కన్యాడారు. ఇచా్ప్రుం కు చెుందిన సుంతోష్ 
మహరాన అనే దివ్యాుంగుడు దాదాప్ 200 సభయాత్్వలు చేసి అుందర్ చేత శభాష్ అన్ పిుంచుకునానిడు. 
ఆత్మవిశా్వసుం ఉుంట అుంగవైకలయాుం అడుడిరాదన్ న్రూపిుంచాడు.
*విశాఖ జిల్్లలో క్ల్హలుంగా....
విశాఖపటనిుం జిల్్ల గాజువ్క, పాడేరు, నర్సుపటనిుం, పాయకరావుపేట న్యోజకవరా్గలో్ల క్రియాశీలక 
సభయాత్వ కిట్ల పుంపిణీ కారయాక్రముం క్ల్హలుంగా జర్గిుంది. గాజువ్కలో పీఏసీ సభుయాలు శ్రీ క్న త్త్రావు 
ఆధ్వరయాుంలో వ్లుంటీర్లన సత్కర్ుంచారు. పాడేరులో శ్రీ గుంగులయయా, నర్సుపటనిుంలో శ్రీ స్రయాచుంద్ర, 
పాయకరావుపేటలో శ్రీ గడడిుం బ్జిజ్ ఆధ్వరయాుంలో క్రియాశీలక సభయాత్వుం చేసిన వ్లుంటీర్లకు పార్టో కుండువ్లు 
కపిపు జా్పికలతో సత్కర్ుంచారు.
*గోదావర్ చెుంత పుండుగల్....
గోదావర్ జిల్్లలో్ల క్రియాశీలక కిట్ల పుంపిణీ కారయాక్రముం పుండగల్ జర్గిుంది. జనసేన పార్టో అధయాక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ గారు పార్టో కారయాకరతాల క్షేముం గుర్ుంచి న్రుంతరుం ఆలోచన చేస్తాుంట్రన్ పార్టో పీఏసీ సభుయాలు 
శ్రీ పుంతుం నానాజీ అనానిరు. కాకినాడ రూరల్ న్యోజకవర్గుంలో క్రియాశీలక సభయాత్వుం చేసిన వ్లుంటీర్లన 
సత్కర్ుంచి, సభయాత్వ కిట్లన అుందజేశారు. మమి్మడ్వరుంలో శ్రీ పిత్న్ బాలకృష్ణ ఆధ్వరయాుంలో వ్లుంటీర్లన 
సనా్మన్ుంచారు. వ్ర్ సేవలన కన్యాడారు. కాకినాడ సిటీలో శ్రీ సుంగిశెటిటో అశోక్ ఆధ్వరయాుంలో కిట్ల పుంపిణీ 
కారయాక్రముం జర్గిుంది. ఏలూరు, చిుంతలపూడ్, పోలవరుం న్యోజకవరా్గలో్ల ఇుంఛారుజ్లు పార్టో క్రియాశీలక 
సభుయాలకు కిటు్ల అుందజేశారు. పార్టో క్సుం క్షేత్రస్థాయలో కషటోపడ్న వ్లుంటీర్లన సత్కర్ుంచారు.
*మైమరచిన కృష్్ణ తీరుం
జనసైన్కులే జనసేన పార్టో బలుం. వ్ర్ సుంక్షేముం క్సమే శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు న్రుంతుం ఆలోచిస్తారన్ 
కృష్్ణ జిల్్ల పామర్రు ఇుంఛారుజ్ శ్రీ త్డ్శెటిటో నరేష్ పేర్్కనానిరు. పామర్రులో జర్గిన సభయాత్వ కిట్ల పుంపిణీ 

కారయాక్రముంలో పాల్్గన్ని వ్లుంటీర్లన సనా్మన్ుంచారు. గుడ్వ్డలో బూరగడడి శ్రీకాుంత్ ఆధ్వరయాుంలో పార్టో 
క్రియాశీలక సభుయాలకు కిటు్ల అుందజేశారు. పార్టోకి కారయాకరతాలకు మధయా వ్రధిల్ పన్చేసిన వ్లుంటీర్లకు పార్టో 
కుండువ్ కపిపు సత్కర్ుంచారు. గుుంటూరు జిల్్లలో తెనాలి, ముంగళగిర్లో జర్గిన కిట్ల పుంపిణీ కారయాక్రమాలో్ల 
శ్రీ నాదుండ్ల మనోహర్ గారు పాల్్గనానిరు. మిగిలిన అన్ని న్యోజకవరా్గలో్ల పార్టో ఇుంఛార్జ్లు, బాధుయాలు 
క్రియాశీలక సభుయాలకు కిటు్ల పుంపిణీ చేశారు. వ్లుంటీర్లన పార్టో కుండువ్లు కపిపు సనా్మన్ుంచారు.
*పరవశుంచిన ప్రకాశుం, నెలూ్లరు
ద్శుంలో ఏ పార్టో చేయన్ విధుంగా 
కారయాకరతాలకు రూ. 5 లక్షలు 
ప్రమాద బీమా చేసిన ఏకైక పార్టో 
జనసేన పార్టో అన్ ప్రకాశుం 
జిల్్ల అధయాక్షులు శ్రీ షేక్ ర్యాజ్ 
అనానిరు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
గార్న్ మఖయాముంత్రి చేయడమే 
లక్షష్ుంగా ప్రతి ఒక్క కారయాకరతా 
పన్చేయాలన్ పిలుప్న్చాచిరు. 
ఒుంగోలులో జర్గిన కిట్ల పుంపిణ 
కారయాక్రముంలో మఖయా అతిధిగా 
పాల్్గన్ సభయాత్వ కిట్లన పుంపిణీ 
చేశారు. జిల్్లలో ఒుంగోలుతో పాటు గిదదేలూరు, దర్్శ, పరుచూరు, ఎర్గొుండపాలెుం న్యోజకవరా్గలో్ల కిట్ల 
పుంపిణీ కారయాక్రముం జర్గిుంది. నెలూ్లరు సిటీ, రూరల్ తో పాటు గూడూరులో కిట్ల పుంపిణీ కారయాక్రముం 
సుందడ్గా జర్గిుంది.
*రాయలసీమలో రమణీయుంగా
రాయలసీమ జిల్్లలైన కడప, కరూనిలు, అనుంతప్రుం, చితూతారులో కూడా క్రియాశీలక సభయాత్వ కిట్ల పుంపిణీ 
కారయాక్రముం ఘనుంగా జర్గిుంది. అనుంతప్రుం జిల్్ల ధర్మవరుంలో జర్గిన కిట్ల పుంపిణీ కారయాక్రముంలో పార్టో 
ప్రధాన కారయాదర్్శ శ్రీ చిలకుం మధుస్దన్ రెడ్డితో పాటు జిల్్ల అధయాక్షులు శ్రీ టి. వరణ్ పాల్్గన్ క్రియాశీలక 
సభుయాలకు సభయాత్వ కిట్లన పుంపిణీ చేశారు. కరూనిలు జిల్్లలో జర్గిన కారయాక్రముంలో పార్టో సమన్వయకరతాలు 
శ్రీ బొలిశెటిటో సతయా, శ్రీ నయూబ్ కమాల్, శ్రీమతి ఆకేపాటి స్భాషిణతో జిల్్ల నాయకులు పాల్్గన్ క్రియాశీలక 
సభయాత్్వలు తీస్కునని కారయాకరతాలకు కిటు్ల పుంపిణీ చేశారు. కడప జిల్్ల రైలే్వక్డూరులో జర్గిన కారయాక్రముంలో 
శ్రీ పి. విజయ్ కుమార్, శ్రీ వడ్రానుం మార్కుండేయబాబ్, శ్రీమతి పలసపలి్ల సరోజ, జిల్్ల నాయకులు పాల్్గన్ 
వ్లుంటీర్లన సత్కర్ుంచడుంతో పాటు సభయాత్వ కిట్లన ప్రధానుం చేశారు.
• చుంద్రగిర్ న్యోజకవర్గుంలో...
చితూతారు జిల్్ల, చుంద్రగిర్ న్యోజకవర్గుంలో జనసేన క్రియాశీలక సభయాత్వ కిట్ల పుంపిణీ కారయాక్రముం అుంగరుంగ 
వైభవుంగా జర్గిుంది. పార్టో మఖయానాయకులు శ్రీ మనోహర్ ద్వర, శ్రీమతి బీగాల అరుణ మర్యు ముండల 
అధయాక్షుల ఆధ్వరయాుంలో జర్గిన ఈ కారయాక్రమాన్కి పార్టో జిల్్ల అధయాక్షులు డాకటోర్ పస్ప్లేటి హర్ప్రస్ద్ 
మఖయాఅతిధిగా పాల్్గన్ దిశాన్రే్శుం చేశారు. అతయాధిక సభయాత్్వలు చేసిన వ్లుంటీర్లన మెమెుంటోలతో 
సత్కర్ుంచారు.
*తెలుంగాణలో కూడా ప్రుంభమైన కిట్ల పుంపిణీ
ఇటు ఆుంధ్రతో పాటు తెలుంగాణ రాష్టుంలోన్ క్రియాశీలక సభుయాలకు బీమా పత్రాలు, సభయాత్వ కిట్ల పుంపిణీ 
కారయాక్రముం ఘనుంగా ప్రుంభమైుంది. పార్టో నాయకులుంత్ జిల్్ల, ముండల కేుంద్రాలో్ల కారయాక్రమాన్ని పుండగ 
వ్త్వరణుంలో న్ర్వహిుంచారు. అతయాధిక సభయాత్్వలు చేసిన వ్లుంటీర్లన క్రియాశీలక సభుయాల సమక్షుంలో 
పార్టో నాయకులు ఘనుంగా సత్కర్ుంచారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధయాక్షులు శ్రీ రాధారుం రాజలిుంగుం 
ఆధ్వరయాుంలో కుతుబుల్్లపూర్ న్యోజకవర్గుం కుంపలి్లలో క్రియాశీలక సభుయాలకు కిట్ల పుంపిణీ కారయాక్రముం 
ఘనుంగా జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రమాన్కి మఖయా అతిధులుగా పార్టో ఉపాధయాక్షులు శ్రీ బొుంగన్ర్ మహేుందర్ 
రెడ్డి, తెలుంగాణ రాష్ట ఇుంఛారుజ్ శ్రీ నేమూర్ శుంకర్ గౌడ్, జనసేన పార్టో అధయాక్షులు వ్ర్ రాజకీయ కారయాదర్్శ 
శ్రీ హర్ప్రస్ద్ తో పాటు పలిట్ బూయార్ సభుయాలు శ్రీ అర్ుం ఖాన్ పాల్్గన్ వ్లుంటీర్లన సత్కర్ుంచారు. అటు 
ఉమ్మడ్ ఆదిల్బాద్, కర్ుంనగర్ జిల్్లలో్ల సైతుం కిట్ల పుంపిణీ కారయాక్రముం వేడుకల్ జర్గిుంది.

చలివేుంద్ుం దా్వరా లెమన్, ఆరెుంజ్ జ్యాస్ 
పుంపిణీ చేసిన బిక్కవోలు జనస్న

శతఘ్ని న్యాస్:  అనపర్తా న్యోజకవర్గుం, బిక్కవోలు ముండలుంలో 
జనసేన పార్టో అధ్వరుంలో ఏరాపుటుచేసిన చలివేుంద్రుంలో శుక్రవ్రుం 
కావల వీరబాబ్ వ్ర్ పిల్లల (మఖేష్, పన్ష్) పేర్ట రెుండవస్ర్ 
అుందిుంచిన సహాయుంతో చల్ల చల్లన్ లెమన్ ఆరెుంజ్ జూయాస్ పుంపిణీ 
చేయడుం జర్గినది. ఈ చలివేుంద్రుంలో జనసైన్కులు 37 రోజులుగా.. 
ముండువేసవిలో ప్రయాణకులకు, బాటస్రులకు మర్యు ప్రజల దాహార్తాకి 
ప్రతీ రోజు సర్కతతా వెరైటీ తో దాహుం తీరుస్తానానిరు. ఈ సుందరభుుంగా 
వీర్కి ఎుంతగానో సహకర్స్తానని దాతలు అుందర్కీ ధనయావ్దమలు 
తెలియచేయడుం జర్గిుంది. బిక్కవోలు జనసైన్కులు అరుణ్ కుమార్ 
(ముండల ఉపాధయాక్షులు), వడ్లమూడ్ గోవిుందరాజు, సతీష్, కుండ, 
శ్రీన్వ్స్, పుండు, నాన్, మహేష్, శవ తదితరులు పాల్్గన్.. ప్రతిరోజు 
ఒక యజ్ుంల్గా ఈ కారయాక్రమాన్ని ఎుంతో ఘనుంగా న్ర్వహిస్తానానిరు.
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