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జనసేనానికి అడుగడుగునా జన నీరాజనం
•జనసంద్రమైన ఏటుకూరు, చిలకలూరిపేట
•రాజుపాలం వద్ద ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా శ్రేణుల అపూర్వ స్్వగతం
•దారి పొడవునా గజ మాలల తోరణాలు
•వందల్ది వాహనాలతో భారీ రాయాలీ
•హారతులు పట్టి, పూల వర్ం కురిపంచిన ఆడపడుచులు
•గంటూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ పరయాటన సందడి
శతఘ్ని న్యాస్: కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర కోసం ఉమ్మడి ప్రకాశం 
జిల్లాకు బయలుదేరిన జనసేన పారీటి అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
గారికి ప్రతి అడుగల్ అపూర్వ స్్వగతం లభంచింది. మంగళగిరి 
పారీటి కారాయాలయం నంచి బయలుదేరిన ఆయనకు పెదకాకాని 
దగ్గర నంచి ప్రతి అడుగనా జాతీయ రహదారిపై గంటూరు జిల్లా 
జనసైనికులు, వీర మహిళలు, రైతులు, ప్రజలు పూల వర్ంతో 
స్్వగతం పలికారు. ఏటుకూరు వద్ద గంటూరు జిల్లా అధయాక్షులు శ్రీ 
గాదె వంకటేశ్వరరావు ఆధ్వరయాంల్ జనప్రవాహం శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
గారి వాహన శ్రేణిని అభమాన సంద్రమై చుటుటి ముట్టింది. పెద్ద 
ఎతుతున మహిళలు రోడుడుకు ఇరువైపుల్ నిలబడి హారతులు పటటిగా, 
కందరు ప్రయాణానికి ఎల్ంట్ ఆటంకాలు కలగకకుండా వాహన 
శ్రేణికి కబ్బరికాయలు కట్టిరు. డపుపు చపుపుళ్లా, ప్రతి అడుగనా భారీ కటౌటలాతో పారీటి శ్రేణులు స్్వగత తోరణాలు 
ఏరాపుటు చేశాయి. రైతుల పక్షాన నిలబడిన పారీటి అధినేతన ఏటుకూరు వాసులు గజమాలతో సత్కరించుకునానిరు. 
పలువురు జిల్లా సమసయాలపై శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి వినతిపత్రాలు అందచేశారు.
•జనసేన నినాదాలతో మారుమోగిన పేట
ఏటుకూరు దాట్ ప్రకాశం జిల్లా వైపు కదిలిన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి చిలకలూరిపేటల్ మరో జనప్రవాహం ఆహా్వనం 
పలికింది. జనసైనికుల నినాదాల హోరుకు పేట దద్దరిలిలాంది. ఆడపడుచులు వాహన శ్రేణికి ఎదురొచిచి హారతులు 
ఇవ్వగా, పారీటి శ్రేణులు మేళతాళ్లతో సందడి చేశాయి. పేటల్ ప్రతి అడుగనా గజమాలలు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని 
అలంకరించేందుకు పోటీ పడాడుయి. తన సమీపంగా వచిచిన ప్రతి ఒక్కరికీ కరచాలనం చేస్తు, తన కోసం గంటల 
తరబడి వేచి చూసిన ప్రతి ఒక్కరికీ అభవాదం చేస్తు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముందుకు కదిల్రు.
•దసరా తరా్వత మళ్లా పేటకు వస్తు: శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
ఏటూకూరు, చిలకలూరిపేటల్లా తన కోసం గంటల తరబడి వేచి ఉనని జనసమూహానిని ఉతాసాహపరుస్తు శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గారు ప్రసంగించారు. మన బిడడుల బంగారు భవిషయాతుతు కోసం, యువత కోసం, ఆడపడుచుల అభ్యాననితి కోసం 
రాజకీయాల్లాకి వచిచినటుటి తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రజల అభవృదిధికి తన జీవితం అంకితమనానిరు. దసరా తరా్వత చేపటటిననని 
రాష్ట్ర వాయాపతు యాత్రల్ భాగంగా మరోస్రి చిలకలూరిపేటకు వస్తునని హామీ ఇచాచిరు.
•రాజుపాలం జంక్షన్ వద్ద ఘన స్్వగతం
రైతు భరోస్ యాత్ర కోసం మార్టిరు, రాజుపాలం జంక్షన్ వద్ద ప్రకాశం జిల్లాల్కి అడుగ పెట్టిన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
గారికి జిల్లా అధయాక్షులు శ్రీ షేక్ రియాజ్ ఆధ్వరయాంల్ ఆ జిల్లా పారీటి శ్రేణులు ఘన స్్వగతం పలికాయి. ప్రతి అడుగనా 
గజమాలలుతో ముంచెతాతురు. గ్రామాల్లా మహిళలు, రైతులు రహదారికి ఇరు వైపుల్ నిలబడి జనసేనాధినేతకు తమ 
సమసయాలు చెపుపుకనేందుకు ముందుకు వచాచిరు. వారి సమసయాలు స్ంతం వినానిరు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు తన కోసం 
గ్రామాల్లా వేచి ఉనని ప్రతి ఒక్కరినీ పలుకరించి, వారి సమసయాలు తెలుసుకునానిరు. పరిష్్కరానికి తనవంతు స్యం 
చేస్తునని హామీ ఇచాచిరు.
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కౌలు రైతు కుటంబాలకు భరోసా కల్పిస్తూ సాగిన యాత్ర
* ప్రకాశం జిల్లాల్ జనసేన పారీటి అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర
* 72 కుటుంబాలకు ర్. లక్ష చొపుపున ఆరిధిక స్యం
శతఘ్ని న్యాస్: ఏట్కేడాది స్గ నష్టిలు మిగిలిచింది... అపుపులకుపపులు పెరిగిపోయాయి.. 
ఇద్దరు ఆడ బిడడులు ఎదుగతునానిరు.. వారి చదువులు ఎల్? అపుపులు తీర్చి దారి ఏది? 
అనని భయంతో ఉసురు తీసుకునని కౌలు రైతు కషటిం.. బిడడుల భవిషయాతుతు కోసం బాధయాతతో 
బతుకు ఈడుసుతునని ఆ రైతు భారయా.. వారి కనీనిట్ వయాధలు ఆలకించి ఉబికి వసుతునని దు:ఖానిని 
అదుముకుంటూ.. ఆ కుటుంబానికి గండెల నిండా ధైరయాం నింపుతూ.. ఆ బిడడుల భవిషయాత్ 
లక్షాయాల బాధయాత తీసుకుంటూ.. జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రకాశం జిల్లాల్ 
కౌలు రైతు భరోస్ యాత్రల్ ముందుకు స్గారు. వయావస్యంల్ నష్టిల నేపధయాంల్ 
ఆత్మహతయాలకు పాలపుడిన 72 మంది కౌలు రైతు కుటుంబాలకు పారీటి తరఫున ర్. లక్ష 
చొపుపున ఆరిధిక స్యం అందచేశారు. ఈ యాత్రల్ పారీటి రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ 
ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెండలా మనోహర్ గారు పాల్్గనానిరు. ప్రకాశం జిల్లా, పర్చిరు నియోజకవర్గం 
పరిధిల్ రండు కౌలు రైతుల కుటుంబాలన జనసేనాని స్వయంగా వారి ఇళలాకు వళ్లా 
పరామరి్శంచారు. ఆత్మహతయాకు పాలపుడిన కౌలు రైతు శ్రీ పోలవరపు వంకటేశ్వరులా కుటుంబ 
సభ్యాలన యనమదలల్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పరామరి్శంచారు. వయావస్యంల్ వరుస 
నష్టిలతో అపుపులు తీరచిలేక శ్రీ వంకటేశ్వరులా బలవన్మరణానికి పాలపుడాడురు. బోరు వేసినా నీరు పడక, చేసిన అపుపులు తీర్చిదారి లేక, ప్రభ్త్వం నంచి సహకారం కరవైన పరిసిథితుల్లా 
ప్రాణాలు తీసుకునానిరు. అతని భారయా శ్రీమతి పోలవరపు అన్ష, కుమారతులు వైష్ణవి, శ్రీలక్ష్మిలన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఓదారాచిరు. శ్రీ వంకటేశ్వరులా ఆత్మహతయాకు గల కారణాలు, ఆ 
రోజు జరిగిన దురదృషటికర సంఘటన గరించి ఆరా తీశారు. ఆడబిడడులిద్దరి చదువుల గరించి ఆరా తీశారు. బిడడుల చదువుల బాధయాతన పారీటి తీసుకుంటుందని ఆ కుటుంబానికి భరోస్ 
ఇచాచిరు. జనసేన పారీటి తరఫున ర్. లక్ష ఆరిధిక స్యం చెకు్క ర్పంల్ అందచేశారు.

•శ్రీ నీలం రవికుమార్ కుటుంబానికి ర్. లక్ష ఆరిధిక భరోస్
డేగరమూడిల్ మరో కౌలు రైతు శ్రీ నీలం రవికుమార్ కుటుంబానిదీ అదే కనీనిట్గాథ. వయావస్యం జీవితానికి స్యం వసుతుందని భావించి 30 ఎకరాలు స్గ చేశారు. ఏట్కేడాది 
అపుపులు పేరుకుపోయిన నేపధయాంల్ ప్రాణాలు తీసుకునానిరు. ప్రకాశం జిల్లా కౌలు రైతు భరోస్ యాత్రల్ భాగంగా డేగరమూడిల్ శ్రీ రవికుమార్ కుటుంబానిని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు 
పరామరి్శంచారు. అతని భారయా శ్రీమతి అశోక రాణి, అతని తలిలాలన అడిగి కౌలు రైతు మరణానికి కారణాలు తెలుసుకునానిరు. చినానిరులు చదువుల బాధయాతల తీసుకుంట్మని, పారీటి 
తరఫున అందుకు ప్రత్యాక కారయాక్రమానిని ముందుకు తీసుకువళలాందుకు కారయాచరణ ర్పొందిసుతుననిటుటి తెలిపారు. ఆ కుటుంబానికి ర్. లక్ష ఆరిధిక స్యం అందించి, ధైరయాంగా ఉండాలని 
జనసేన పారీటి అండగా ఉంటుందని భరోస్ ఇచాచిరు.

•అడుగడుగనా ప్రజా సమసయాలపై విననిపాలు..
కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర కోసం మంగళగిరి పారీటి కారాయాలయం నంచి ప్రకాశం జిల్లాకు బయలుదేరిన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి సమసయాలు చెపుపుకనేందుకు దారి పొడుగనా రైతులు, 
యువత, మహిళలు, వివిధ వరా్గల ప్రజలు ఎగబడాడురు. దారి పొడుగనా వినతిపత్రాల ర్పంల్ సమసయాలు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి దృష్టికి తీసుకువచాచిరు. ప్రభ్త్వ విధానాలతో, 
ప్రభ్త్వం నంచి కనీస మద్దతు లభంచని పరిసిథితుల్లా తాము పడుతునని కష్టిలన రైతులు ఆయనకు చెపుపుకునానిరు. రహదారుల దుసిథితిని, మహిళలు ఎదురొ్కంటునని సమసయాలు కూడా 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి దృష్టికి వచాచియి.

•ఫీజు రీ ఎంబరసా్మంట్ ఆపేశారని చెపపున విదాయారుధిలు
ప్రకాశం జిల్లా, పర్చిరు నియోజకవర్గం, చిమటవారిపాలంల్ యువకులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి వాహన శ్రేణి వద్దకు వచిచి వైసీపీ ప్రభ్త్వ విధానాలతో తాము పడుతునని కష్టిలు 
ఆయన దృష్టికి తీసుకువచాచిరు. ఫారా్మ -డీ, పీజీ విదాయారుధిలకు ఫీజు రీ ఎంబరసా్మంట్ ఈ ప్రభ్త్వం పూరితుగా నిలిప వేసిందని చెపాపురు. ఉద్యాగాలు ఇస్తుమని, జాబ్ కాయాలండర్ ఇస్తుమని 
చెపపు ఈ ప్రభ్త్వం మోసం చేసిందని, తమ సమసయాల మీద గళం విపాపులని కోరారు. విదాయా వయావసథిన ఈ ప్రభ్త్వం పూరితుగా నాశనం చేసిందని చెపాపురు.

•టీడీపీ హయాంల్ కట్టిన ఇళలాకు బిలులాలివ్వమంటునానిరు
అదే గ్రామానికి చెందిన శ్రీమతి మేకా అరుణ అనే మహిళ తాము గత ప్రభ్త్వ హయాంల్ ప్రభ్త్వం ఇచిచిన సథిలంల్ ఇలులా కటుటికునానిమని, కటుటికునని ఇంట్కి గత ప్రభ్త్వం బిలులా 
ఇవ్వకుండా ఎగ్్గడిత్, ఈ ప్రభ్త్వం తెలుగదేశం పారీటి ప్రభ్త్వం సమయంల్ కటుటికునని ఇళలాకు బిలులాలు ఇవ్వమని చెపాపురంటూ తన సమసయాన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి చెపుపుకునానిరు.

•నేన మీ తరానిని మాత్రమే నము్మతా.. నావంతు అండగా నిలబడతా..
పని చేసే వాడు.. అది చేస్తు ఇది చేస్తు అని గ్పపులు చెపపుడనీ.. నా వంతు నేన అందరికీ నాయాయం చేస్తునని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు హామీ ఇచాచిరు. తన వద్దకు వచిచిన ప్రతి ఒక్కరి 
సమసయాలు ఓపకగా వినని ఆయన., బిలులా ఇవా్వలిసాంది ప్రభ్త్వం గానీ పారీటి కాదు అనని విషయానిని పాలకులు గరితుంచడం లేదనానిరు. కటుటికునని ఇళలాకు బిలులాలు ఇవ్వలేనపుపుడు ర్. లక్షల 
కోటులా అపుపులు చేసి ఏం చేశారని ప్రశనించారు. ఆటో డ్రైవరలాకు వాహన మిత్ర ఏడాదికి ఒక్కస్రి ఇచిచి ఆ డబ్్బని ఒక్క నెలల్ తిరిగి ల్గేసుతునానిరనానిరు. మీ అందరి కష్టిలు ప్రపంచం 
దృష్టికి తీసుకువస్తు.. నేన యువతరానిని మాత్రమే నము్మతానని, ప్రతి ఒక్కరి కష్టినిని తీర్చిందుకు తన వంతు స్యం తాన చేస్తునని హామీ ఇచాచిరు. యాత్రల్ పారీటి ప్రకాశం జిల్లా 
అధయాక్షులు శ్రీ షేక్ రియాజ్, గంటూరు జిల్లా అధయాక్షులు శ్రీ గాదె వంకటేశ్వరరావు, ప్రధాన కారయాదరి్శ శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమార్, పారీటి నాయకులు డాకటిర్ పాకనాట్ గౌతమ్ రాజ్, 
శ్రీ రాయపాట్ అరుణ, శ్రీ ఇమ్మడి కాశీనాథ్, శ్రీ బెలలాంకండ స్యిబాబ్, శ్రీ బొటుకు రమేష్ బాబ్, శ్రీ కంచరలా శ్రీకృష్ణ, శ్రీమతి రాయపాట్ అరుణ, శ్రీమతి బొందిల శ్రీదేవి, శ్రీ వరికూట్ 
నాగరాజు, శ్రీ కందుకూరి బాబ్, శ్రీ రాయపాట్ ప్రస్ద్, శ్రీ ఆల్ అనిల్ కుమార్, శ్రీ మలగా రమేష్, శ్రీ చిటటిం ప్రస్ద్ తదితరులు 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

జనసేన రైతు భరోసా యాత్ర చూసి ముఖ్యమంత్రి ఓర్వలేకపోతునానారు
•రాజకీయ ఉపనాయాస్లతో ఎదురో్కవాలని చూసుతునానిరు
•ఇల్ంట్ ముఖయామంత్రితో సమాజానికి ఉపయోగం లేదు
•రాష్ట్ర రైతాంగం కోసం నిలబడిన ఏకైక నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
•రైతు కుటుంబాలన ఆదుకోవడంతోపాటు చినానిరుల చదువులకూ భరోస్ ఇసుతునానిరు
•ఎల్ంట్ సమసయా వచిచినా మీకు అండగా ఉంట్రు
•పర్చిరు కౌలు రైతు భరోస్ సభల్ జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెండలా మనోహర్

శతఘ్ని న్యాస్: రైతు సంతోషంగా ఉంటేనే రాష్ట్రం 
ముందుకు వళ్తుంది.. రైతాంగంతోనే రాష్ట్ర అభవృదిధి 
స్ధయాపడుతుందనీ అల్ంట్ వయావస్యానిని 
కాపాడుకోవాలిసాన ఆవశయాకత ప్రతి ఒక్కరి మీదా ఉందని 
జనసేన పారీటి రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ 
నాదెండలా మనోహర్ గారు సపుఫటిం చేశారు. అయిత్ ఈ 
ప్రభ్త్వం అధికారంల్కి వచిచిన తరా్వత రాష్ట్రవాయాపతుంగా 
3 వేల మంది కౌలు రైతులు ఆత్మహతయా చేసుకునానిరని 
తెలిపారు. ఈ రోజు కూడా ప్రకాశం జిల్లాల్ శ్రీ వినోద్ 
కుమార్ రడిడు అనే యువ రైతు ప్రాణాలు తీసుకునానిరని 
తెలిపారు. రాష్ట్ర ముఖయామంత్రికి రైతుల మరణాలు 
పటటికపోగా, వాట్ని అవమానపర్చి విధంగా ప్రభ్త్వ వేదికలపై మాట్లాడుతునానిరనానిరు. రైతుల కోసం జనసేన పారీటి కారయాక్రమం చేసుతుంటే ఓర్వలేక రకరకాల 
ఉపనాయాస్లతో రాజకీయంగా ఎదురో్కవడానికి సిదధిమయాయాడని మండిపడాడురు. ఇల్ంట్ ముఖయామంత్రి వలలా సమాజానికి ఎల్ంట్ ఉపయోగం లేదనానిరు. ఆదివారం 
ప్రకాశం జిల్లా, పర్చిరుల్ జనసేన పారీటి రైతు భరోస్ యాత్ర సభన ఉదే్దశంచి ప్రసగించారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ మనోహర్ గారు మాట్లాడుతూ “జనసేన పారీటి 
రైతు భరోస్ యాత్ర ఇపపుట్కే మూడు జిల్లాల్లా పూరితు చేసుకునానిం. అనంతపురం, కర్నిలు, పశచిమ గోదావరి జిల్లాల్లా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు స్వయంగా పరయాట్ంచి 
రైతాంగం కష్టిలు ఆలకించి, వారిల్ భరోస్ నింపే క్రమంల్ అదు్తంగా ఏ రాజకీయ పారీటి చేయని కారయాక్రమం చేపట్టిం. రైతాంగం కోసం, రాష్ట్ర ప్రజల కోసం, 
రాష్ట్రం కోసం నిలబడిన ఏకైక నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు. ఇపుపుడు ప్రకాశం జిల్లాల్ అదు్తంగా రైతులకు ఉపయోగపడే విధంగా యాత్ర చేపట్టిం. ఈ యాత్ర 
రైతుల్లా ఒక భరోస్ నింపేందుకు చేపట్టిం. ఈ ముఖయామంత్రి అధికారంల్కి వచిచిన తరా్వత 3 వేల మంది కౌలు రైతులు ఆత్మహతయా చేసుకునానిరు. ఈ రోజు ఉదయం 
కూడా వంకాయలపాడుల్ యువ రైతు ఆత్మహతయా చేసుకునానిరు. అది తటుటికోలేక ఆయన భారయా కూడా అదే పురుగల మందు తాగి ప్రాణాపాయ సిథితిల్ ఆసుపత్రిల్ 
చికితసా పొందుతునానిరు. ఈ ముఖయామంత్రికి ఇవేమీ పటటిడం లేదు. ముఖయామంత్రి సంత జిల్లా కడపల్ ఆయన ముఖయామంత్రి అయాయాక 132 మంది కౌలు రైతులు 
ఆత్మహతయా చేసుకునానిరు. పులివందులల్ 13 మంది ఆత్మహతయాకు పాలపుడాడురు. ఇల్ంట్ పరిసిథితుల్లా ఈ రోజున ప్రకాశం జిల్లాల్ పారీటి దృష్టికి వచిచిన అరీజీలు, సేకరించిన 
సమాచారం మేరకు శ్రీ జగన్ రడిడు ముఖయామంత్రి అయాయాక 84 మంది ఆత్మహతయా చేసుకునానిరు. వారిల్ 72 కుటుంబాలకు ఈ రోజు ఈ సభా వేదిక మీద ఆరిధిక స్యం 
చేయబోతునానిం. ఉదయం నంచి రండు కుటుంబాలన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు స్వయంగా వళ్లా పరామరి్శంచారు. వారి కుటుంబాల సిథితిగతులు, బిడడుల భవిషయాతుతు గరించి 
తెలుసుకునానిరు. ఆ కుటుంబాల్లా చదువుకోవాలనకుంటునని చినానిరులకు పూరితు స్థియి భరోస్ ఇచేచి విధంగా ఇపపుట్కే నిర్ణయం తీసుకునానిరు.
* ఎవర్ అధైరయా పడవదు్ద
ఈ వేదిక నంచి మరోస్రి చెబ్తునానిం శ్రీ జగన్ రడిడుకి నిజాయితీ ఉంటే, రైతాంగం కోసం మనసుతో పని చేసే వయాకితు అయిత్, ఆయనకు నిజంగా పరిపాలనా దక్షత 
ఉంటే రైతుల కోసం జనసేన పారీటి ఏరాపుటు చేసిన సభకు వచిచి రైతుల కనీనిరు, కష్టిలు, ప్రభ్త్వం నంచి ఆదుకోని పరిసిథితులు తెలుసుకోవాలి. రాష్ట్రంల్ ఏ ఒక్కరు కూడా 
అధైరయాపడవదు్ద. ప్రతి గ్రామంల్ మా జనసైనికులు, వీర మహిళలు ఉనానిరు. అనిని నియోజకవరా్గల్లా మా నాయకులు అందుబాటుల్ ఉంట్రు. ఏ సమసయా వారి దృష్టికి 
వచిచినా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు సపుందించి మీకు అండగా నిలుస్తురు” అనానిరు. ఈ కారయాక్రమంల్ జనసేన పారీటి ప్రకాశం జిల్లా అధయాక్షుడు శ్రీ షేక్ రియాజ్, గంటూరు 
జిల్లా అధయాక్షుడు శ్రీ గాదె వంకటేశ్వర రావు, రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరి్శ శ్రీ ప. విజయ్ కుమార్, పారీటి నేతలు శ్రీ కళ్యాణం శవ శ్రీనివాస్, డా. గౌతమ్ రాజ్, శ్రీ ఇమ్మడి కాశీనాథ్, 
శ్రీ కంచరలా శ్రీకృష్ణ, శ్రీ బొటుకు రమేష్, శ్రీ పులి మలిలాకారుజీన్, శ్రీమతి రాయపాట్ అరుణ, శ్రీ మలగా రమేష్, శ్రీ రాయపాట్ ప్రస్ద్, శ్రీ కందుకూరి బాబ్, శ్రీ వరికూట్ 
నాగరాజు, శ్రీమతి బొందిల శ్రీదేవి, శ్రీ చిటటిం ప్రస్ద్, శ్రీ రాజు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

నో మై కానిస్టిట్్యఎనీస్ లో భాగంగా నారాయణపురంలో వినుత కోటా పర్యటన
*నో మై కానిసాటిటూయాఎనీసా: 26వ రోజు

శతఘ్ని న్యాస్: శ్రీకాళహసితు నియోజకవర్గం: శ్రీకాళహసితు నియోజకవర్గంల్ ప్రజా సమసయాల పరిష్్కర దిశగా.. పారీటి 
బల్పేతం దిశగా నియోజకవర్గ ఇనాచిరిజీ శ్రీమతి వినత కోట్ ప్రారంభంచిన నో మై కానిసాటిటూయాఎనీసా కారయాక్రమంల్ 
భాగంగా ఆదివారం శ్రీకాళహసితు మండలంల్ని నారాయణపురం పంచాయతీల్.. నారాయణపురం గ్రామంల్ 
పరయాట్ంచి.. ఇంట్ట్కి వళ్లా ప్రజలతో మాట్లాడి, సమసయాలన తెలుసుకోవడం జరిగింది.
నారాయణపురం గ్రామంల్ సమసయాలు: గ్రామానికి వళళే రోడ్ గంతలమయంగా ఉంది, డ్రైనేజీ కాలువలు లేవు, సీ్రీట్ లైటులా 
లేవు, గ్రామం నండి పొల్లకి వళళే దారిల్ కాలువకు వంతెన నిరా్మణం లేక రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతునానిరని 
గ్రామసుథిలు శ్రీమతి వినత కు తెలియజేశారు. సమసయాలన మండల అధికారుల, జిల్లా కలకటిర్ దృష్టికి తీసుకుని వళ్లా 
పరిష్్కరం కరకు జనసేన పారీటి కృష్ చేసుతుందని వినత ప్రజలకు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ శ్రీకాళహసితు మండల అధయాక్షులు దండి రాఘవయయా, నాయకులుడా. పవన్ 
స్యి, రవి కుమార్ రడిడు, నితీష్, వినోద్, చందు చౌదరి, సుర్ష్, వంకటరమణ, శ్రీనివాసులు, అశోక్, మాధవ,లక్ష్మీపతి, పంచాయతీల్ని జనసైనికులు 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

రాజంపేట జనసేన ఆధ్వర్యలో క్రియాశీలక ఇన్స్రెన్స్ కిట్ల పంపిణీ

శతఘ్ని న్యాస్: రాజంపేట ఇనాచిరిజీ 
మలిశెట్టి ఆదేశాల మేరకు ప్రశాంత్ 
భారతాల ఆధ్వరయాముల్ నందలూరు 
మండలంల్ని, నడిగడడుల్ జనసేన 
కారయాకరతుల జనసేన కియాశీలక కిటలా 
పంపణీ కారయాక్రమముల్ జనసేన 
కారయాకరతులు విరివిగా పాల్్గని జనసేన 
అధయాక్షులు పవన్ కళయాణ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కు 

2024ల్ ముఖయామంత్రిగా గెలిచి ఈ రాష్టినిని గాడిల్ పెట్టి అపుపుల ఊబినండి గడచెచింకించిల్ని 
కోరారు. ప్రజలందర్ పవన్ కళ్యాణ్ సియం కావాలని కోరుకుంటునానిరని తెలియజేశారు. ప్రకాశం 
జిలలాల్ జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ రైతుభరోస్ కారయాక్రమానికి ముఖయామంత్రి అడడుంకులు సృష్టించడమే 
కాకుండా, పోలీస్ వయావసథి దా్వరా జనసేన కారయాకరతులందరికీ ఫోన్ చేసి సభకు పోవద్దనడం, పోలీస్ 
సేటిషన్ కు పలవడం నిరంకుశత్వమే అని తెలియజేశారు. జనసేన ప్రభంజనానిని ఎవరు అడుడుకోలేరని 
ఈ సందర్ంగా తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమముల్ నడిగడడు జనసేన కారయాకరతులతో 
పాటు, జనసేన చేనేత వికాస కారయాదరి్శ రాతాల రామయయా, కడప జిల్లా లీగల్ సెల్ అధయాక్షులు 
కరుణాకర్ రాజు, ఉపాధయాక్షులు కతితు సుబ్బరాయుడు, సుండుపల రడిడురాణి, ఓబిలేషు మరియు 
నియోజకవర్గంల్ని ఇతరులు యం వంకటేశ్వర రావు, బాలస్యు, బండలారాజేష్, పోలిశెట్టి 
శ్రీనివాసులు తదితరులు పాల్్గని కాబోయే సియం పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజలకు నాయాయం చేస్తురని 
తెలియజేశారు. ఈ కారయాక్రమంల్ జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు 
పాల్్గనానిరు.

జనసేన పోరుబాట 8వ రోజు
శతఘ్ని న్యాస్: ఏలూరు, స్ధినిక 6వ 
డివిజన్ సుంకర వారి తోట, గాయత్రి 
కాలనీ, బ్రహ్మం గారి గడి ఏరియాల్ 
రడిడు అపపుల నాయుడు పాదయాత్ర న 
ప్రారంభంచడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా 
రడిడు అపపుల నాయుడు మాట్లాడుతూ ఒక్క 
ఛాన్సా ఒక్క ఛాన్సా అని అధికార పీఠం 
దకి్కంచుకునని వంటనే ప్రజల నెతితు మీద 
గదిబండ అనే భారానిని మోప అవకాశం 
ఇచిచిన ప్రజలన నమి్మంచి మోసం 
చేసి పైశాచిక ఆనందానిని పొందుతునని 
జగన్ మోహన్ రడిడుని గదె్ద దించడానికి 
ఎనినికలు వస్తుయో అని ఎదురు చూసుతునని 
ప్రజలు ఇపపుట్కీ పెరిగిన నితాయావసరాల 
ధరలు, పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు, విదుయాత్ 
ఛారీజీలు,అధిక భారం ఆంధ్ర రాష్ట్ర 
ప్రజలపై మోపుతునానిరు అని అల్గే 
విదుయాత్ ఛారీజీలు పెంపు చూపంచి సంక్షేమ 
పథకాలు ఆపేయడం లబిధిదారులకు 
అందకుండా చేయడం రైతులన 
నిలువునా ముంచి సరైన గిటుటిబాటు ధరలు 

ఇవ్వకుండా కనగోలు చేసిన ధానయాం డబ్్బన ఖాతాల్ జమ చేయకుండా ఇబ్బందులకు 
గరిచేసుతునానిరని రడిడు అపపుల నాయుడు మండిపడాడురు. అనంతరం సుంకర వారి తోటల్ని 
రైస్ మిలులా ప్రాంతంల్ జనసేన పారీటి జండా స్థిపం ఆవిష్కరణ కారయాక్రమం నిర్వహించారు. 
ఈ కారయాక్రమంల్ స్థినిక నాయకులు బొద్దపు గోవిందు, ద్సపరితు రాజు, బ్ధాధి నాగేశ్వరరావు, 
పడాల రాజు, కోల్ అపాపురావు, మాకరబోయిన పండు, కోల్ శవ, హరీశ్, బొద్దపు కనని, 
బొద్దపు కుమార్, చినిని అననివరం, మలేలాష్, బ్జిజీ, శవ, మురళ్, రాయి న్కరాజు, దురా్గరావు, 
నాయుడు, కోల్ రాంబాబ్, బాలు, పతితు రాంబాబ్, కోల్ నాగేశ్వరరావు, సి.హెచ్.రమేష్, 
చినిని శవ, సుజాత, ఉమామహేశ్వరి, కోల్ దురా్గ మరియు జిల్లా నాయకులు, నియోజకవర్గ 
నాయకులు, కారయాకరతులు, వీర మహిళలు, జనసైనికులు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

జనసేన పార్టీ కారా్యలయ ప్రారంభోతస్వమ్
శతఘ్ని న్యాస్: పార్వతీపురం నియోజకవర్గం, సీతానగరం మండలంల్ ఘనంగా 
జనసేన పారీటి కారాయాలయ ప్రారంభోతసావమ్ సీతానగరం జనసేన టీం ఆధ్వరయాంల్ 
అటటిహాసంగా జరిగింది. ముఖయా అతిధులుగా రాష్ట్ర ప్రచార కారయాదరి్శ బాబ్ 
పాలూరు, రాష్ట్ర ఐటీ వింగ్ సభ్యాలు సతీష్, గజపతినగరం నియోజకవర్గం మర్రాపు 
సుర్ష్, రాజాం యెనిని రాజు, మనయాం జిల్లా నాయకులు పైల సతయానానిరాయణ, 
అలులా రమేష్, పోతల శంకర్, రడిడు మని, వాసు, సంతోష్ మరియు జనసైనికులు 
పాల్్గనానిరు.

జనసేన ప్రజాబాట రెండవరోజు
శతఘ్ని న్యాస్:  ఎచచిరలా, 
జనసేన ప్రజాబాట రండవరోజు 
కారయాక్రమంల్ బాగంగా 
ఎచచిరలా నియోజకవర్గం ల్వేరు 
మండలంల్ని వంకటరావు పేట 
గ్రామంల్ ఎచచిరలా నియోజకవర్గ టీం 
పరయాట్ంచి జనసేనపారీటి సిదాధింతాలు, 
జనసేన పారీటి పథకాలు వివరించడం 
జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ ఎచెచిరలా 

మండల నాయకులు తమి్మనేని శ్రీనివాస్, సంతోష్, గోప, ల్వేరు మండల జనసేన 
నాయకులు బొంతు విజయకృష్ణ, వడిడుపలిలా శ్రీనివాస్, ఆదపక అపపులరాజు, బొంతు 
రామకృష్ణ, పనినింట్ రమణ, నరసింహ, త్రినాధ్ మరియు స్థినిక గ్రామసుతులు 
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

టం జనసేన వై కోట ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా క్రియాశీలక 
సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ

శతఘ్ని న్యాస్: రైలే్వ కోడూరు నియోజకవర్గం, టీం జనసేన వై కోట ఆధ్వరయాంల్ జనసేన 
క్రియాశీలక సభయాత్వం కిట్సా మరియు బీమా పత్రాలు పంపణీ కారయాక్రమం ఘనంగా 
ఒక పండుగ వాతావరణంల్ నిర్వహించడం జరిగింది. వై కోట గ్రామంల్ జరిగిన 
ఈ కారయాక్రమానికి అతిధులుగా సీనియర్ జనసేన నాయకులు ప. వీ.ఎస్. మూరితు, రాష్ట్ర 
కారయాదరి్శ తాతంశెట్టి నాగేంద్ర, రాజంపేట సీనియర్ నాయకులు వంకటేశ్వరులా, జనసేన 
కడప జిల్లా లీగల్ సెల్ ఇంచార్జీ కరా్ణకర్ రాజు, కడప జిల్లా నాయకులు, రైలే్వ కోడూరు 
నియోజకవర్గం ఓబ్లవారిపలిలా మండలం, చిటే్వల్ మండలం మరియు కోడూరు 
మండలం జనసైనికులు జనసేన నాయకులు కారయాకరతులు పాల్్గని విజయవంతం 
చేశారు. పవిఎస్ మూరితు మాట్లాడుతూ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయ 
సిదాధింతాలన మరియు జనసేన పారీటి బల్పేతానికి కృష్ చేసుతునని టీం జనసేన వై కోట 
సభ్యాలన అభనందించడం జరిగింది. పవిఎస్ మూరితు ఆధ్వరయాంల్ వైసిప మరియు 
ట్డిప కారయాకరతులు పారీటిల్ చేరడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ జనసేన నాయకులు, 
వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనడం జరిగింది.

వారపు సంతలో సదుపాయాలు శూన్యం: 
రామశ్రీనివాసులు

శతఘ్ని న్యాస్: అననిమయయా జిల్లా, 
సుండుపలిలా మండలంల్.. వారపు 
సంతల్ సదుపాయాలు నాయకులు, 
ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు 
కుమ్మక్్క.. లక్షలకు లక్షల 
ఆదాయం గడిసుతునాని పంచాయతీ 
కి ఆదాయం వసుతుంది తపపు.. కనీసం 

మరుగదొడులాల్ సదుపాయాలు లేకపోవడం దారుణం. పంచాయతీ కి వారపు సంత, 
పశువుల సంతకి లక్షలు వసుతునాని.. సదుపాయాలు చేయకపోవడం దారుణం అని 
మండల ప్రజలు ఆవేదన వయాకతుం చేసుతునానిరు. దీనికి నిదర్శనం ఆదివారం చోటుచేసుకుంది. 
సుండుపలిలా వారపు సంత మరుగదొడులా కరకు నలుగరు మహిళలు రావటం జరిగింది. 
అయిత్ అక్కడ మరుగదొడలాకు తాళ్లు వయయాడంతో తమకు సహాయం చేసే వాళ్ళే 
లేకపోవడంతో వారు వన తిరిగారు దీనిపై జనసేన పారీటి తీవ్రంగా కండిసుతుంది. 
మరుగదొడులా కరకు ఖరుచిలు వచిచించి నిరా్మణాలు చేపట్టిర్ తపపు.. అక్కడ మహిళలు 
కరకు ఓ మహిళన ఏరాపుటు చేయకపోవడం దారుణమని రామశ్రీనివాసులు ఆవేదన 
వయాకతుం చేశారు. ఇపపుట్కైనా పంచాయతీ నిధులు బొంచెయయాకుండా ప్రజా సమసయాలు 
తీర్చివిదంగా చరయాలు తీసుకోవాలని కోరుతునానిం. లేని యెడల జనసేనపారీటి ఆధ్వరయాంల్ 
ఎంతట్ పొరటలకైనా సిదధింగా ఉనానిమని జనసేన పారీటి తరపున రామశ్రీనివాసులు 
డిమాండ్ చేశారు.

కల్దండి మండలంలో ఎస్.ఆర్.పి అగ్రహారం, 
సానరుద్రావరం గ్రామాలో్ల కిట్ల పంపిణీ

శతఘ్ని న్యాస్:  కైకలూరు 
నియోజకవర్గ కలిదిండి 
మండలం జనసేన క్రియాశీలక 
కిటలా పంపణీల్ భాగంగా 
జనసేన అధయాక్షులు పవన్ 
కళ్యాణ్ స్చన మేరకు 
ఇంట్ంట్కి జనసేనల్ భాగంగా 
స్నారుద్రవరం గ్రామం, ఎస్.

ఆర్.ప అగ్రహారం గ్రామంల్ వాలంటీరులా చేసిన కిటులా జనంల్కి జనసేన నినాదంతో 
ప్రతి ఇంట్కి వళ్లా అందజేయడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ కైకలూరు నియోజకవర్గ 
నాయకులు వలవల రవిత్జ, కృష్్ణజిల్లా ప్రోగ్రాం కమిటీ మంబర్ చెననింశెట్టి చక్రపాణి, 
కేసిరడిడు సుర్ష్, స్నారుద్రవరం జనసైనికులు గంధం లక్ష్మణ్, కండ, స్యి, పవన్, 
శేషు, అంజయయా తదితర జనసైనికులు పాల్్గనడం జరిగింది.

జనసేన రాష్టంలో అధికారంలో రావడం తథ్యం
శతఘ్ని న్యాస్: అననిమయయా జిల్లా 
నందలూరు మండలంల్ని యల్.
యం.పురం నడిగడడు ఆగ్రహరంల్ 
జనసేన పారీటి యువనేత భారతాల 
ప్రశాంత్ ఆధ్వరయాంల్ ఆదివారం 
నందలూరు మరియు రాజంపేట 
క్రియశీల సభ్యాలకు జనసేన పారీటి 
ఇన్సారనసా కారుడులు, కిటులా పంపణి 
కారయాక్రమం నిర్వహించారు. 
ఈ సందర్ంగా గ్రామంల్ 
జనసేన కారయాకరతులు బైక్ రాయాలీ 
నిర్వహించారు. కతతుగా పారీటి 
సభయాత్వం తీసుకని, పాత మంబరి్ప్ 
పునరుదధిరించుకనని క్రియాశీలక 

మరియు జనసేన కోసం సభ నిర్వహించారు. సభల్ పాల్్గనని పలువురు జిల్లా, 
రాష్ట్ర స్థియి ప్రముఖులు భారతాల ప్రశాంత్, రాట్ల రామయయా, ఆకుల నరసయయా, 
బాల స్యికృష్ణ, కతితు సుబ్బ రాయుడు, భాస్కర్ పంతులు తదితరులు పవన్ కళ్యాణ్ 
ఆధ్వరయాంల్ జనసేన రాష్ట్రంల్ అధికారంల్ రావడం తధయామని, తామంతా ప్రజల 
పక్షాన ఉండి పోరాట్లు చేసుతుంటే అధికార పారీటి అడుడుకోవడం దారుణమనానిరు. కాగా 
గ్రామంల్ ఇండులా లేక చినని పాకల్ జీవిసుతునని పేద మహిళన పరామరి్శంచి ఇంట్ 
మంజూరుకు కృష్ చేస్తునని హామీ ఇచాచిరు. గ్రామంల్ దెబ్బతినని త్రాగనీట్ ట్యాంక్ 
న పరిశీలించి దాని మరమతుతుల కోసం ఆరిథిక సహాయం చేస్తుమని తెలిపారు. ఈ 
కారయాక్రమానికి పెద్ద సంఖయాల్ పోకూరి మలిలా, నర్ష్,గోపీ, వంకట సుబ్బయయా, వంకటేష్ 
మహిళలు నడిగడడు తదితర కారయాకరతులు పాల్్గనానిరు.

రహదారికి మోక్ం
శతఘ్ని న్యాస్: రాజోలు మండలం 
చింతలపలిలా పాట్ వారి గ్రూపుల్ 
రహదారికి మోక్షం కలిగింది. ఎనోని 
ఏళ్ళేగా రహదారి లేక స్థినికులు 
ఇబ్బందులు ఎదురొ్కంటునానిరు. జనసేన 
పారీటి రాజోలు వైస్ ఎంపప ఆనందరాజు 
చొరవతో మండల పరిషత్ నిధులు ర్. 
3.15 లక్షలతో ఆదివారం సీసీ రోడుడు 
నిరా్మణం చేశారు. ఆనందరాజు నిరా్మణ 
పనలన దగ్గరుండి పరయావేక్ంచడం 
జరిగింది.

జనసైనికుడిని పరామరి్శంచిన ఆళ్ళ హరి
శతఘ్ని న్యాస్:  పవన్ కళ్యాణ్ పరయాటనల్ గాయపడడు జనసైనికుడిని జిల్లా అధయాక్షుడు 
ఆదేశాల మేరకు పరామరి్శంచిన జనసేన పారీటి జిల్లా అధికార ప్రతినిధి ఆళళే హరి. 
బ్డంపాడు దగ్గర ప్రమాదానికి గరై గాయాల పాలైన జనసైనికుడు జగదీష్ 
గంటూరుల్ని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిల్ చికితసా నిమితతుం చేరగా ఆతనిని జనసేన పారీటి జిల్లా 
అధికార ప్రతినిధి ఆళళే హరి పరామరి్శంచి క్షేమ సమాచారమున డాకటిరలాన అడగగా 
వారు జగదీష్ కి ఎల్ంట్ ప్రమాదం లేదని తెలియచేయడం జరిగింది.

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

లావేరు మండల ఉపాధి హామీ కూలీలతో శ్రీమతి కాంతిశ్రీ
శతఘ్ని న్యాస్: ఎచెచిరలా నియోజకవర్గం, ల్వేరు మండలంల్ శనివారం ఉపాధి హామీ పని 
చేసుతునని వాళళే దగ్గరకు నేరుగా చెరువు వద్దకు ఎచెచిరలా నియోజకవర్గ జనసేన నాయకురాలు 
శ్రీమతి క్ంతిశ్రీ వళ్లా అక్కడ ఉనని ప్రజలన పలకరించి వారితో జనసేన అదయాక్షులు పవన్ 
కళ్యాణ్ పెట్టినటువంట్ జనసేన పారీటి గరించి పారీటి సిదాధింతాలు ప్రాముఖయాత మరియు 
పవన్ కళ్యాణ్ మనోభావాల గరించి అల్గే పవన్ కళ్యాణ్ చెపపున మాట ” పాతిక 
కేజీల బియయాం కాదు పాతిక సంవతసారాల భవిషయాతుతు మీ పలలాలకు ఇస్తున అని చెపపుడం 
జరిగింది. ప్రతి ఒక్క వయాకితు బాగా సపుందించి 2024ల్ పవన్ కళ్యాణ్ ల్ంట్ మంచి వయాకితుని 
గెలిపంచుకుంట్మని ప్రతి ఒక్కరు చెపాపురు అల్గే ముఖయాంగా జనసేన పారీటి గాజు గాలాస్ 
గరుతున ప్రజలకు చూపంచి మరియు వివరించడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ ల్వేరు 
మండల నాయకులు దురా్గరావు, కోల రాజేష్, బాబాజీ, శంకర్, బాలినాయుడు, కోట్, 
ఎర్రయయా, శ్రీన జనసైనికులు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

ప్రజలకు జవాబుదార్ కాగల రాజకీయ వ్యవస్థ పవన్ కళ్్యణ్ 
జనసేన వలే్ల సాధ్యం

శతఘ్ని న్యాస్: రాజకీయాల్లాకి ప్రవేశంచడమంటే అవినీతికి పాలపుడటం అనని అభప్రాయం 
ఈ దేశంల్ మరీ ముఖయాంగా ఆంద్రప్రదేశ్ ల్ చాల్మందిల్ ఉంది..వారసత్వ రాజకీయాలు 
అవినీతిని మరింత ప్రోతసాహిసుతునానియి..తండ్రి రాజకీయంగా ఒక కీలక పదవిల్ ఉండగానే 
సంతానం అవినీతి కారయాకల్పాలకు పాలపుడటం, తండ్రి అధికారానిని ఉపయోగించుకుని 
ప్రభ్త్వ నిర్ణయాలిని ప్రభావితం చేయడం, తదా్వరా వేల కోటులా ఆరిజీంచడం, వచిచిన డబ్్బని 
విదేశాలకు తరలించడం, దొంగ కంపెనీలు ఏరాపుటు చేసి అక్రమ మారా్గల దా్వరా మళ్ళే 
దేశానికి, రాష్్రీనికి తరలించడం మన దేశం, మన రాష్ట్రంల్ సపుషటింగా కనిపసతుంది.. ఈ 
దేశంల్ కాంగ్రెస్ కనిని దశాబా్దలుగా ఈ సంస్కృతిని పెంచి పోష్ంచింది.. ఒక తరం నంచి 
మరో తరానికి బదిలీ అయేయా అవినీతిని తరతరాల అవినీతిగా చూడాలి..తరాల తరబడి 
పెరుగతునని ఈ అవినీతి ఒక సవాలుగా మారింది.. దేశంల్, ముఖయాం గా రాష్ట్రంల్ 
బలీయమైన శకితుగా మారింది.. ఒక తరం అవినీతిపరులకు సరైన శక్ష పడనపుపుడు, రండో 
తరం మరింత శకితుతో అవినీతికి పాలపుడుతుంది.. ఇది రాజకీయ స్ంప్రదాయంల్ భాగమై 
కూరుచింది ఈవేళ అవినీతి స్మ్రాజాయాల వలలా దేశం డొలలాగా మారుతుంది.. ప్రభ్త్వం ఏ 
పథకానిని అమలు చేయాలని ప్రయతినించినా మధయా దళ్రులు అందుల్ తమ కమీషనలాన 
స్్వహా చేస్తురు.. పథకాల పేరిట లేని మనషులన సృష్టించి, దొంగ సంతకాలు పెట్టి వేల 
కోటులా స్్వహా చేసుతునానిరు.. వాట్ని పారీటి కారయాకరతులన మేపడానికి ఉపయోగిసుతునానిరు, 
అక్రమంగా ఆరిజీంచిన వేల కోటులా రాజకీయాల్లా ప్రవేశంచి.. ఎనినికల ప్రక్రియన కలుష్తం 
చేసి ఒకో్క అభయారిథి కోట్లాది ర్పాయలు ఖరుచి పెట్టిలిసాన పరిసిథితి ఏరపుడి, అల్ ఖరుచి 
చేసిన అభయారిథి మళ్ళే అక్రమ సంపాదనకు పాలపుడుతునానిడు.. ఇదొక విషంల్ మారి మొతతుం 
రాజకీయ వయావసేతు కుళ్ళేపోతోంది.ఒక స్వచ్ఛమైన, పారదర్శకమైన, ప్రజలకు జవాబ్దారీ 
కాగల రాజకీయ వయావసథి అవసరం.. అది పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన వలేలా స్ధయాం - గోపాలకృష్ణ 
రాజేంద్రనగర్ నియోజకవర్గం

నేతననాలను ఆదుకోండి లేకుంటే ఉద్యమమే
శతఘ్ని న్యాస్: పెడన నియోజకవర్గంల్ వయావస్య రంగం తరా్వత ఎకు్కవగా 
ఆధారపడి జీవిసుతునని రంగం చేనేత పరిశ్రమ మరియు కలంకారి, మొదలగ 
పరిశ్రమన నము్మకునని నేతననిలు పని లేక దికు్కతోచని సిథితిల్ ఉనానిరు.
పెడన పటనిం పరిధిల్ ఉనని రామలక్ష్మి వీవర్సా కాలనీ మరియు బ్రహ్మ పురంల్ని 
స్యి విజయ గణపతి రివర్సా కాలనీ ల్ని నేతననిల సిథితిగతులన తెలుసుకనట 
కరకు జనసేన నాయకులు పరయాట్ంచడం జరిగింది. పరయాటనల్ భాగంగా చేనేత 
కారి్మకుల కషటి నష్టిలన తెలుసుకోవడం జరిగింది.
చేనేత కారి్మకులు పని లేక, చేసిన పనికి వేతనాలు రాక దికు్క తోచని సిథితిల్ 
ఉనానిరు.
వైసీపీ ప్రభ్త్వం వచిచినాక చేనేత పరిశ్రమ పూరితుగా విస్మరించడం వలలా ఈ 
పరిశ్రమన నము్మకునని వేల్ది మంది కారి్మకుల జీవితాలు ప్రశానిరథికం అయాయాయి.
మంత్రి జోగి రమేష్ ఆఫీసుకి కూతవేటు దూరంల్ కారి్మకులు ఇనిని ఇబ్బందులు 
పడుతునని పట్టించుకోకపోవడం మంత్రి నిరలాక్షష్య ధోరణికి నిదర్శనం. ప్రగల్్లు 
పలకడం తపపు.. పని చేయడం చేతకాని మంత్రి జోగి రమేష్.
నేతనని నేసతుం దా్వరా నేతననిలన దగా చేసుతునానిరు. గతంల్ ట్రిప్టి ఫండ్, యననిం 
(న్లు) సబిసాడీ క్రింద ఒక్క కారి్మకుడికి ఏడాదికి సుమారు 70 వేలు వచేచివి, 
కానీ వైసీపీ ప్రభ్త్వం ఇరవై నాలుగ వేలు ఇచిచి చేతులు దులుపుకుంటునానిరు. 
అంత్కాక చేనేత పరిశ్రమకు ఆయువు పటుటి అయిన సహకార సంఘాలు 
నిరీ్వరయాం అయాయాయి. కారి్మకులకు పని కలిపుంచే సిథితిల్ లేవు. కృష్్ణ జిల్లాల్ 15 
కోటలా విలువగల వస్త్ర నిల్వలు సంఘాల దగ్గర ఉండటంవలలా, కారి్మకులకు మజురి 
వేతనాలు చెలిలాంచలేక ఆరిథిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతునానియి. ప్రభ్త్వం 
ఆల్చన విధానం మారాలి. క్షేత్రస్థియిల్ చేనేత సమసయాలు పరిష్కరించే 
మారా్గలన అనే్వష్ంచాలి.
చేనేత మరియు జౌళ్ అధికారులు తక్షణమే సపుందించి కారి్మకుల సమసయాల 
పరిష్్కర మార్గం చూపంచాలి లేనియెడల జనసేన పారీటి కారి్మకుల పక్షాన నిలబడి 
ఎంతట్ పోరాట్నికైనా సిదధిం. ఈ కారయాక్రమంల్ పెడన జనసేన నాయకులు ఎస్ 
వి బాబ్ సమ్మట, కూనస్ని నాగబాబ్, పండమనేని శ్రీనివాసరావు, గరికిపాట్ 
ప్రస్ద్, తిరుమలశెట్టి సుధీర్, పాశం నాగమలేలాశ్వరరావు, నవీన్ కృష్ణ, వంకయయా, 
ముచచిరలా సుర్ష్, బతితుని నర్ష్, కపపునెట్ శవమణి, ముదిధినెని రామకృష్ణ, దాసరి 
ఆదినారాయణ, పుపపుల స్యి, పనిశెట్టి రాజు మరియు పెద్ద ఎతుతున జనసైనికులు 
పాల్్గనానిరు.

పునరావాసానికి ఏళ్్ల గడుసుతూనానా నిరా్వసితులకు నా్యయం 
జరగలేదు: దారం అనిత

శతఘ్ని న్యాస్:  హంద్రీనీవా కాలువ కు 
శ్రీనివాసపురం, తాడేపలిలా జల్శయాలతో పాటు 
గంట్ వారి పలలా, మదనపలలా మండలంల్ 
నిరి్మంచిన కాలువ వలలా నివాస్లు కోల్పుయిన 
నిరా్వసితులు పరిసిథితి చాల్ దారుణంగా ఉంది. 
గంట్ వారి పలలా వారి పలలా గ్రామాలకు చెందిన 
33 మంది నిరా్వసితులు 2012 నండి తమకు 
నాయాయం చేయాలని పోరాడుతునానిరు. వీరికి 

4. 50 కోటలాతో అనిని వసతులు కలిపుంచాలిసా ఉండగా.. ఇంత వరకు వీరికి ఎల్ంట్ స్యం 
అందలేదు. కలిపుంచలేదు దీనిని స్ధించుకోవడానికి నిరా్వసితులు ఏళలా తరబడి కారాయాలయాల 
చుటూటి కాళలారిగేల్ తిరుగతునానిరు. అయిత్ అధికారులు మాత్రం వీరికి ఈ పాయాకేజీ మంజూరు 
కాలేదని చెబ్తుండగా.. మంజూరైనటులా తమ వద్ద ఉనానియని నిరా్వసితులు చెబ్తునానిరు. 
వేసవి జల్శయం నిరా్మణంల్ గతితు వారి పలిలా ముంపునకు గరవుతుందని.. ఇళలాన ఖాళ్ చేసి 
వళతు ఆర్ అండ్ బి పాయాకేజీ కింద అనిని వసతులతో ఇళ్లా కట్టిస్తుమని అధికారులు చెపాపురు. దీనికి 
సంబంధిం శీన పత్రం కూడా ఇచాచిరు. ఆర్ అండ్ బి ఆర్ పాయాకేజీ కింద అమలు చేయాలని 
2012 నండి నిరా్వసితులు పోరాడుతునానిరు పలుస్రులా అధికారులకు అరీజీలు ఇచిచినా నాయాయం 
జరగలేదని నిరా్వసితులు వాపోతునానిరు. వంటనే వీరికి నాయాయం జరగాలని జనసేన పారీటి 
తరపున చితూతురు జిల్లా జనసేన ప్రధాన కారాయాదరి్శ దారం అనిత డిమాండ్ చేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన పార్టీ సభ్యత్వం, ఇన్స్రెన్స్ కిట్ల పంపిణీ 
కార్యక్రమం

శతఘ్ని న్యాస్: ఆమదాలవలస నియోజకవర్గం, జనసేన పారీటి నాయకులు కతతుకోట నాగేంద్ర, 
కోరుకండ మలేలాశ్వరరావు, ఎంపీటీసీ అంపలి విక్రమ్ ఆధ్వరయాంల్ ఆదివారం ఉదయం బూరజీ మండలం, 
ఓవి పేట గ్రామంల్ జనసేన పారీటి సభయాత్వం మరియు ఇన్సారన్సా కిటులా పంపణీ కారయాక్రమం జరిగింది. 
ఈ కారయాక్రమంల్ జనసేన నాయకులు మౌళ్, శ్రిన, సంతోష్ నాయుడు, మోహన్, కోమల్, కృష్ణ, పృధీ్వ, 
భాన మరియు కారయాకరతులు పాల్్గనానిరు. ఈ కారయాక్రమంల్ పాల్్గని విజయవంతం చేసినటువంట్ ప్రతి 
ఒక్కరికీ జనసేన పారీటి తరపున పేరుపేరునా హృదయపూర్వక ధనయావాదములు తెలియచేయడం జరిగింది.

బైక్ రా్యలీతో జనసేనానికి ఘన సా్వగతం పల్కిన నరసరావుపేట జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్: నరసరావుపేట నియోజకవర్గం: రైతు భరోస్ యాత్రల్ భాగంగా జనసేన పారీటి 
అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ప్రకాశం జిల్లా పరయాటనల్ సుమారు 87 మంది ఆత్మహతయా చేసుకునని కౌలు 
రైతులకు ఒక్కక్క కుటుంబానికి లక్ష ర్పాయల చొపుపున ఆరిథిక స్యం అందించడానికి పర్చిరు 
విచేచియుచునని సందర్ంల్.. నరసరావుపేట జనసేన పారీటి ఇనాచిర్జీ మరియు రాష్ట్ర కారయాదరి్శ జిల్ని 
ఆధ్వరయాంల్.. పారీటి నాయకులు, కారయాకరతులు, అభమానలు నరసరావుపేట జనసేన పారీటి కారాయాలయం 
నండి ది్వచక్రవాహనంల్ భారీ రాయాలీగా బయలుదేరి.. చిలకలూరిపేట సెంటరోలా ఘనంగా స్్వగతం 
పలకడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్.. జి ఎస్ ప్రస్ద్, అదే్దపలిలా ఆనందబాబ్, కృష్ణం శెట్టి గోవిందు, 
ఆర్్క యాదవ్, బెలలాంకండ అనిల్, అబ్్దల్ రవూఫ్, జేషటి మలిలాబాబ్, గపాతు శ్రీకాంత్, మిరియాల సము, 
ఎస్. శ్రీనివాసరావు, నాగల్ మీరా, మేడిశెట్టి రామారావు, జయరామ్, సంజయ్, సంతాన్, రాము, 
స్ంబయయా, మణి, యమలయయా, ఎస్.కే సుబాని తదితరులు పాల్్గనానిరు.

గరాభాన సతితూబాబు ఆధ్వర్యంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్:  పాలకండ, వీరఘటటిం మండలం, కిమి్మ గ్రామంల్ పాలకండ జనసేన నాయకులు 
గరా్న సతితుబాబ్ ఆధ్వరయాంల్ జనసేన పారీటి క్రియాశీలక సభయాత్వ కిటలా పంపణీ చేయడం జరిగింది. 
ఈ సందర్ంగా కిమి్మ గ్రామ రైతులతో మాట్లాడుతూ… మన రాష్ట్రంల్ ఆత్మహతయా చేసుకునని కౌలు 
రైతులకు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ లక్ష ర్పాయల చొపుపున 3000 మంది కౌలు రైతులకు 
30 కోటులా ఇసుతునానిరు అని రైతు సంక్షేమం కోసం ర్పట్ మన పలలాల భవిషయాతుతు రాష్ట్ర అభవృదిధి కోసం 
పరితపంచే ఏకైక నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఒక్కర్ అని. మామన చూసి అలులాడుకి, తండ్రిని చూసి 
కడుకి్క అవకాశం ఇచాచిరు, ఈస్రి మన పలలాల భవిషయాతుతు కోసం పవన్ కళ్యాణ్ కి అవకాశం ఇవా్వలని 
కోరడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ మండల నాయకులు వజ్రగడ జానీ, ఆర్.గోవింద, సతయానారాయణ 
జనసైనికులు మరియు గ్రామ ప్రజలు పాల్్గనానిరు.

జనసేన నాయకుల ఆధ్వర్యంలో వంతెన ప్రారంభం
శతఘ్ని న్యాస్: రాజోలు, గ్ంది గ్రామం(స్యి నగర్ గ్రూప్) నందు 
వంతెన నిరా్మణ నిమితతుం జనసేన నాయకులు ఆకన బాబీజీ నాయుడు, 
రావూరి నాగ ఆరిథిక సహాయంతో వంతెన నిరి్మంచడం జరిగింది. జనసేన 
గ్ంది గ్రామ శాఖ అధయాక్షులు కలులా వంకటరాజుచే వంతెన ప్రారంభంచడం 
జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ జనసేన నాయకులు ఆకన బాబీజీ నాయుడు, 
రావూరి నాగ, గ్ంది జనసేన ఊపాధయాక్షులు పోతు రామకృష్ణ, దాసరి 
నరసింహ స్్వమి (వారుడు మంబర్), చెలులాబోయిన వంకటేశులు, గ్రూపు 
పెద్దలు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనడం జరిగింది.

రాజోలు జనసేన ఆధ్వర్యంలో వాటర్ టా్యంకర్
శతఘ్ని న్యాస్:  రాజోలు 
ని యో జ క వ ర ్గ ం , 
జనసేనపారీటి చిరుపవన్ 
సేవాసమితి ఆద్వరయాంల్ 
ఏరపుటుచేసిన వాటర్ 
ట్యాంకర్ దా్వరా ఆదివారం 
రండు గ్రామాలల్ 

రామరాజులంక మరియు అంతర్్వదికర గ్రామాలల్ నీరు అందక 
ఇబ్బందిపడుతునని వారికి బటేటిలంకకు చెందిన బోనం స్యి కుమారుడు 
బోనంరవిత్జ ట్రాకటిర్ డిజల్ ఖరుచిలకు ఆరిధికస్యమందించగా 
రామరాజులంక మరియు అంతర్్వది జనసైనికుల దా్వరా త్రాగనీరు 
అందించడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ మలికిపురం మండల ఎంపప 
మేడిచరలా సతయావాణిరాము పాల్్గనానిరని జనసేన నాయకులు నామన 
నాగభూషణం తెలిపారు.

కిడ్నా సమస్యతో బాధపడుతుననా వ్యకితూకి 
ఆరిధికసాయమందంచిన కాంతిశ్రీ

శతఘ్ని న్యాస్: ఎచెచిరలా నియోజకవర్గం, ల్వేరు మండలం, తామడ 
పంచాయతీ, స్రయానారాయణపురం గ్రామానికి చెందిన కిడీని సమసయాతో 
బాధపడుతునని నడుపూరు ప్రభాకర్ (22 సంవతసారాలు) నిరుపేద 
కుటుంబానికి చెందిన వయాకితు అని తెలుసుకని  ఎచెచిరలా నియోజకవర్గ 
జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి కాంతిశ్రీ పరామరి్శంచడం జరిగింది. 
ఆ కుటుంబ సభ్యాలకు దైరయాంగా చెపపు జనసేన పారీటి మీకు అండగా 
ఉంటుందని భరోస్ ఇచాచిరు. జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ తరపున, 
కాంతిశ్రీ తరుపున వైదయాం ఖరుచిలు నిమితతుం 10000/- ర్పాయలు 
ఆరిధిక సహాయం ఆ కుటుంబ సభ్యాలకు అందించారు. ఈ కారయాక్రమంల్ 
జనసేన వీరమహిళ నాగమణి, ల్వేరు మండల నాయకులు కాకరలా 
బాబాజీ, శంకర్, నాని, నీలం నాయుడు, నారాయణరావు, శ్రీరామ్, 
శ్రీన(ఎం.ఎస్), రమేష్, స్రాయారావు, సతయానారాయణ పాలల్్గనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కోవా్వడలో క్రియాశీలక సభ్్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్: శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎచెచిరలా నియోజకవర్గం రణసథిలం మండలం కోవా్వడ గ్రామంల్ 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు జనసేనపారీటి నాయకులు మరియు వాలంటీర్ 
గా పనిచేసిన పోటూనిరు లక్షు్మనాయుడు ఆధ్వరయాంల్ కరిమజిజీ మలీలాశా్వరావు చేతులు మీదుగా 
జనసైనకలకి ఆదివారం నాడు క్రియాశీలక సభ్యాత్వం కిటులా పంపణీ చేయడం జరిగింది. జనసేన 
అదయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఇచిచిన స్పురితుతో ప్రజల్లా ప్రతిరోజు ఉండాలని ప్రజలకు అండగా 
ఉండాలని పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన సేవాకారయాక్రమాలు ప్రజల్లా ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేయడం జరిగింది. 
ఈ కారయాక్రమంల్ కోట రాముడు స్రాడ లక్షణ, మైలపలిలా అపపునని, కోమలి సతీష్, కోమలి రాము, 
స్రాడ కృష్ణ ఆగ్రామ జనసైనకులు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

శ్రీశ్రీశ్రీ అభయ వీరాంజనేయ సా్వమి వారి విగ్రహ ప్రతిషటీ 
కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యాస్: ప పఠాపురం, యు కతతుపలిలా మండలం కతతు ఇసుకపలిలా గ్రామంల్ జనసేన 
నాయకులు జనసైనికులు ఆహా్వనం మేరకు ఆదివారం శ్రీశ్రీశ్రీ అభయ వీరాంజనేయ స్్వమి వారి 
విగ్రహ ప్రతిషటి కారయాక్రమంల్ పాల్్గని స్్వమివారిని దరి్శంచుకునని పఠాపురం నియోజకవర్గ 
జనసేన పారీటి ఇంచార్జీ శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి మరియు జనసేన పారీటి నాయకులు కతతుపలిలా 
మండలం అధయాక్షులు పట్టి శవ, కోన రామకృష్ణ, పుణయా మంతుల స్రయానారాయణ మూరితు, గారంక 
శ్రీన, స్్వమిరడిడు వీరబాబ్, కర్రి వీరబాబ్, మేడిశెట్టి కామేష్, రుద్రరపు నాగ, రుద్రారపు రాజు, 
కోన త్రిమూరుతులు, కము్మనీడి అమి్మరాజు, కోన లక్ష్మణ స్్వమి, కీరితు చంట్ బాబ్, మేడపోతుల 
వంకటేష్, కసిరడిడు నాగేశ్వరరావు, నమ శ్రీకాంత్, సుర్ంద్ర, జనసైనికులు నాయకులు తదితరులు 
పాల్్గనానిరు. ఠాపురం, యు కతతుపలిలా మండలం కతతు ఇసుకపలిలా గ్రామంల్ జనసేన నాయకులు 
జనసైనికులు ఆహా్వనం మేరకు ఆదివారం శ్రీశ్రీశ్రీ అభయ వీరాంజనేయ స్్వమి వారి విగ్రహ ప్రతిషటి 
కారయాక్రమంల్ పాల్్గని స్్వమివారిని దరి్శంచుకునని పఠాపురం నియోజకవర్గ జనసేన పారీటి ఇంచార్జీ 
శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి మరియు జనసేన పారీటి నాయకులు కతతుపలిలా మండలం అధయాక్షులు 
పట్టి శవ, కోన రామకృష్ణ, పుణయా మంతుల స్రయానారాయణ మూరితు, గారంక శ్రీన, స్్వమిరడిడు 
వీరబాబ్, కర్రి వీరబాబ్, మేడిశెట్టి కామేష్, రుద్రరపు నాగ, రుద్రారపు రాజు, కోన త్రిమూరుతులు, 
కము్మనీడి అమి్మరాజు, కోన లక్ష్మణ స్్వమి, కీరితు చంట్ బాబ్, మేడపోతుల వంకటేష్, కసిరడిడు 
నాగేశ్వరరావు, నమ శ్రీకాంత్, సుర్ంద్ర, జనసైనికులు నాయకులు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

రామచంద్రపురం గ్రామంలో ఇంటంటకి జనసేన 
విస్తృత ప్రచారం

శతఘ్ని న్యాస్: శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎచెచిరలా నియోజకవర్గం రణసథిలం మండలం 
రామచంద్రపురం గ్రామంల్ ఆదివారం జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 
పలుపు మేరకు జనసేనపారీటి నాయకులు ససైట్ బాయాంకు మాజీ చైర్మన్ 
కరిమజిజీ మలీలాశా్వరావు మరియు జనసేన పారీటి యంపట్సి అభయారిథి పోటూనిరు 
లక్షు్మనాయుడు రామచంద్రపురం గ్రామ ప్రతి గడప గడపకు, ఇంట్ంట్కి వళ్ళే 
జనసేనపారీటి సిదా్దంతాలు మరియు మేనిఫెసటి గరించి ప్రజలకు వివరించడం 
జరిగింది. ప్రతి ఇంట్కి, ప్రతి మహిళకు, పెద్దలకు పవన్ కళ్యాణ్ చేపట్టిన రైతు 
భరోస్ యాత్రల్ భాగంగా 3000మంది కౌలు రైతులు చనిపోయారని, వాళ్ళే 
కుటుంబాలన నేరుగా పరామరి్శంచి ఒకో్క కుటుంబానికి లక్ష ర్పాయలు 
విరాళం ప్రకట్ంచారు. ఇల్ంట్ నాయకుడిని కాపాడుకోవలసిన అవసరం 
ఉందని ఆయన అనానిరు. ఆదివారం ఉదయం రామచంద్రపురం గ్రామంల్ 
ఇంట్ంట్కి కారయాక్రమంల్ మరియు ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడుతూ… ఇల్ంట్ 
సేవాకారయాక్రమాలు చేసినటువంట్ పవన్ కళ్యాణ్ ని గెలిపంచాలని కోరారు. 
పవననని ప్రజాబాట 70రోజులు సుదీర్ంగా ప్రజలు దగ్గరకు వళ్ళే ప్రతి విషయానిని 
వివరించాము, ప్రజలనండి అపూర్వమైన సపుందన లభసుతుందనానిరు. ఈస్రి 
జనసేనపారీటికి అవకాశం ఇవా్వలని గాజు గాలాసుకు ఓటు వేయాలని కోరారు. ఈ 
కారయాక్రమంల్ రామచంద్రపురం గ్రామపెద్దలు మరియు మహిళలు పాల్్గనానిరు.

జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వాల పంపిణి కారయూక్రమం

శతఘ్ని న్యాస్: స్ళ్లారుపేట నియోజక వర్గం, నాయుడుపేట జనసేన పారీటి, 
శెట్టిపలిలా యశ్వంత్ కుమార్ అద్వరయాంల్ జనసేన పారీటి క్రియాశీలక సభయాతా్వల 
పంపణి కారయాక్రమం చేయడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమానికి స్ళ్లారుపేట 
నియోజకవర్గం ఇంచార్జీ ఉయాయాల ప్రవీణ్ పాల్్గని కిటులా పంపణి చేయడం 
జరిగింది. ఈ కారయాక్రంల్ జనసేన కారయాకరతులు ఏళళే మునిరాజా, శవ, గౌస్, 
ముసతుఫా అబా్బస్, సుర్ంద్ర, జహీర్, కుట్టి, గణేష్,వేణుగోపాల్, జనసేన 
కారయాకరతులు, మగా అభమానలు పాల్్గని విజయవంతం చేయడం జరిగింది.
శృంగవరపుకోట నియోజవర్గం, శృంగవరపుకోట, ఎల్. కోట మండలం జనసేన 
పారీటి కారాయాలయంల్ ఆదివారం స్యంత్రం ఎస్. కోట నియోజకవర్గ నాయకులు 
వబి్బన సతయానారయణ అధయాక్షతన సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంల్ 3 
మండల్ల నాయకులు పాల్్గనానిరు. కారయాక్రమంల్ భాగంగా కిటులా పంపణీ 
గరించీ మరియు పవననని పలలాబాట అనే కారయాక్రమం గరించి చరిచించడం 
జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారి సిదాధింతాలన 
ప్రజలల్కి తీసుకని వళళే విధంగా కారాయాచరణన ర్పొందించారు. జూలై 
1 వ త్దీ నంచి ఈ కారాయాచరణన అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు. దీనికి 
ఎస్. కోట నియోజకవర్గంల్ ఐదు మండల్ల నాయకులు, జనసైనికులు, వీర 
మహిళలు సిదధింగా ఉండాలని పలుపునిచాచిరు.

శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ను కలిసిన శ్రీ సుబ్బారావు గుపా్

శతఘ్ని న్యాస్:  జనసేన పారీటి అధయాక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఒంగోలుకు చెందిన శ్రీ 
సుబా్బరావు గపాతు ఆదివారం స్యంత్రం పెద 
జాగరలామూడిల్ కలిశారు. వైసీపీ నాయకులు 
తనపై దాడి చేయడం, ప్రభ్త్వం వేధింపులకు 
గరి చేయడానిని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి దృష్టికి 
తీసుకు వళ్లారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


లైఫ్ మూవీ నుంచి మరో పోసటీర్ విడుదల
*లైఫ్ సినిమా పోసటిర్ కిరోసిన్ హీరోయిన్ 
మరియు యూ టూయాబ్ ఫ్ంక్ స్టిర్సా తో 
విడుదల
శతఘ్ని న్యాస్: ఇటీవల వైజాగ్ ల్ రోమ్ 
ప్రొడక్షన్సా మరియు రోమ్ పకచిర్సా సమరపుణల్ 
కటటి మలిలాకారుజీన్(అరుజీన్) హీరో గా, మేఘ 

హీరోయిన్ గా, నిరా్మతలు రాజు గోపాల్ పొడాల, సుజాత మరియు కళళే అరుజీన్ దర్శకత్వంల్ మరియు 
అనిల్, ఆమని, ఎంపీరడిడు, జగదీష్ నటులతో కూడిన లైఫ్ ఫిల్్మ షూట్ంగ్ పూరితు అయి విడుదలకు సిదధింగా 
ఉంది. లైఫ్ ఫిల్్మ మూవీ ప్రమోషన్సా ల్ భాగంగా.. ఇటీవల విడుదల అయిన కిరోసిన్ సినిమా హీరోయిన్ 
ప్రీతి మరియు యూ టూయాబ్ ఫ్ంక్ స్టిర్సా వంకట్ పలిలా, త్జ, ఇతర నటీనటులతో లైఫ్ మూవీ పోసటిర్ 
హైదరాబాద్ ల్ని ప్రస్ద్ ఐమాక్సా థియోటర్ ప్రాంగణంల్ అటటిహాసంగా విడుదల చేయడం జరిగింది. 
ఈ సందర్ంగా హీరో కటటి మలిలాకారుజీన్ అరుజీన్ మాట్లాడుతూ.. అనిని రకాల ఎలివేషన్సా తో.. సరికతతు 
కథన ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకువసుతునానిం. కననిడ స్టిర్ యశ్ హీరోగా నట్ంచిన కేజిఫ్ మూవీల్ ఏ 
విధంగా అయిత్ విజువల్సా మేకింగ్.. కమరా పనితనం ఉంద్ ఆ విధంగా మా లైఫ్ మూవీల్ మేకింగ్ 
విజువల్సా కూడా అంత్ అధు్బతం గా ఉంట్యి. మూవీ కు సంబంధించి రండు పోసటిర్సా విడుదల చేశాం. 
మొదట్ పోసటిర్ బిజప పారీటి పెద్దలు, కేంద్ర పరాయాటక శాఖ మంత్రి శ్రీ కిషన్ రడిడు గారి చేతుల మీదుగా, 
రండవ పోసటిర్ హీరోయిన్ ప్రీతి, యూ టూయాబ్ ఫ్ంక్ స్టిర్సా వంకట్, త్జతో విడుదల చేయడం చాల్ 
సంతోషంగా అనిపంచింది. త్వరల్నే మూవీ విడుదల వివరాలు మీడియాకు, ప్రేక్షకులకు తెలియచేస్తుము 
అని పేరొ్కనానిరు. ఈ చిత్రంన ప్రేక్షకులు ఆదరించి మా ల్ంట్ యువ హీరోలన, నటీనటులన 
ప్రోతసాహించాలని హీరో కటటి మలిలాకారుజీన్ విజ్ఞపతు చేశారు.

మధిర నియోజకవర్ంలో జనసేన 
క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ

శతఘ్ని న్యాస్: మధిర నియోజకవర్గం: జనసేన పారీటి మధిర 
నియోజకవర్గంల్ క్రియాశీలక సభయాత్వం కిటలా పంపణీ కారయాక్రమం 
ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ ముఖయాఅతిథిగా 
ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా యువజన విభాగ అధయాక్షులు డేగల రామచంద్రరావు 
పాల్్గని.. జనసేన కారయాకరతులు కిటులా పంపణీ చేయడం జరిగింది. ఈ 
సందర్ంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. రాబోయే రోజుల్లా భారీ ఎతుతున 
క్రియాశీలక సభయాత్వం కిటులా పంపణీ జరగాలని.. అదేవిధంగా పారీటి 
బల్పేతం గరించి నియోజకవర్గంల్ని ఇటువంట్ నాయకులు, 
కారయాకరతులు కలిసి పనిచేయాలని.. వివిధ పారీటిల కి జనసేన పారీటి దము్మ 
చూప యాలని.. రాబోయే 2024 ల్ జనసేన పారీటి మధిర గడడుమీద 
జనసేన జండా ఎగరాలి అని.. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆశయాలకు 
అనగణంగా అందరం కలిసి పనిచేయాలని.. నియోజకవర్గం 
కారయాకరతులకు, నాయకులకు ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా నాయకత్వం ఎపుపుడూ 
అందుబాటుల్ ఉంట్మని ఈ సందర్ంగా తెలియజేశారు. ఈ 
కారయాక్రమంల్ ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా యువజన విభాగం మేడబోయిన 
కారీతుక్, ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా యువజన విభాగం ఉపాధయాక్షులు యాసంనేని 
అజయ్ కృష్ణ, ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా యువజన విభాగం ఆర్గనైజింగ్ 
సెక్రటరీ మైలవరపు మణికంఠ, ఎగిజీట్ నెంబర్ నాగ స్యి, సతయాం, 
నియోజకవర్గ నాయకులు తాళ్లారిడేవిడ్, మోదుగ సైదులు, బడుగల 
వీరబాబ్, సషల్ మీడియా నాయకులు సజజీనపు భరత్, అద్దంకి సంతోష్ 
కుమార్, తదితరులు పాల్్గనానిరు.

పర్చూరు కౌలు రైతు సభకు 
వెళ్లకుండా ప్రొదుదుట్రు జనసేన 
నాయకులకి పోలీసుల నోటసులు

శతఘ్ని న్యాస్: ప్రొదు్దటూరు జనసేన పారీటి 
నాయకుడు మాదాసు మురళ్న సేటిషన్ 
కు తీసుకువళ్ళే నోట్సులు ఇచిచిన టూ 
టౌన్ పోలీస్ సేటిషన్ C.I ఇబ్రహీం.  ఈ 
సందర్ంగా జనసేన పారీటి నాయకులు 
మాదాసు మురళ్ మాట్లాడుతూ జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రకాశం జిల్లా 

పర్చిరు నియోజకవర్గంల్ చేపట్టిన కౌలు రైతు భరోస్ యాత్రకు 
వళ్లాలిసాన కడప జిల్లా జనసైనికులన అక్రమ అరసుటిల పేరుతో 
అడుడుకోవడం హేయమైన చరయా అని అనానిరు. జనసైనికుల ఇంట్ వద్ద, 
ఫోన్ దా్వరా, రోడలాపైన ఎక్కడపడిత్ అక్కడ పటుటికుని సేటిషన్క తీసుకళ్ళే 
యాత్రకు వళ్త్ అక్రమ కేసులు పెడతామని నోటీసులు జారీ చేయడం 
సిగ్గచేటనానిరు.  కళ్యాణ్ గారు చేపట్టిన కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర 
అంటే ఎందుకు ప్రభ్తా్వనికి అంత భయం ప్రజాస్్వమయాంల్ అక్రమ 
అరసుటిలు పేరుతో ప్రజా సమసయాలపై పోరాడుతునని జనసేన పారీటిని 
జనసైనికులన ఆపలేరు అని తెలిపారు.

విజయనగరం నియోజకవర్ంలో – నేను నా నియోజకవర్ ప్రజలు కార్యక్రమం

శతఘ్ని న్యాస్: కండకరకాం గ్రామంల్ జనసేన 

పారీటి రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరి్శ, విజయనగరం 

అసెంబీలా ఇంచారిజీ పాలవలస యశసి్వ గారు 

పాదయాత్ర చేశారు. అల్గే వైసీపీ ప్రభ్త్వం 

వలన ప్రజల ఎదురొ్కంటునని సమసయాలిని అడిగి 

తెలుసుకునానిరు. ఆ సమసయాలు పరిష్్కరం చేసే 

దిశగా పోరాటం చేస్తునని ప్రజలకి భరోస్ 

ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ జనసేన 

పారీటి జిల్లా నాయకులు ల్లిశెట్టి రవిత్జ, యువజన నాయకులు ల్కల్ బాయ్ ప్రస్ద్, నియోజకవర్గ 

నాయకులు పతివాడ చంద్ర శేఖర్, మండల నాయకులు బొబ్బది చంద్రు నాయుడు, కండకరకం గ్రామ 

నాయకులు, కారయాకరతులు, గ్రామ ప్రజలు పాల్్గనానిరు.
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