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21వ తేదీన తిరుపతిలో జనవాణి కార్యక్రమం
* రాయలసీమ, ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లూల సమస్యలపై ప్రజల నుంచి వినతులు 
సీవీకరుంచనన్న శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్

శతఘ్్న న్్యస్: ప్రజా సమస్యలన పరష్కరుంచడమే లక్ష్ుంగా జనసేన పార్టీ ఆధవీర్యుంలో 
చేపట్టీన జనవాణి కార్యక్రముం ఈ నెల 21వ తేదీన తిరుపతిలో జరగనుంది. ముందుగా 
చెప్పినట్లూ రాయలసీమ ప్ుంతుంలో నిరవీహుంచే కార్యక్రముంలో భాగుంగా ఈనెల 21వ తేదీ, 
ఆదివారుం తిరుపతిలోని జి.ఆర్.ఆర్ కనెవీన్షన్ హాలోలూ ఉదయుం 10 గుంటల నుంచి కార్యక్రముం 
మొదలుకానుంది. రాయలసీమలోని ఉమ్మడి చిత్తూరు, అనుంతపురుం, కడప, కర్్నలు 
జిల్లూలతోపాట్ నెల్లూరు జిల్లూ నుంచి కూడా ప్రజలు తమ సమస్యలన జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గార దృష్టీకి తీసుకురావచ్చు. ప్రజల నుంచి వచేచు అర్జీలన సవీయుంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గారు సీవీకరుంచి, సమస్యలన తెలుసుకుుంటారు. ఇపపిట్కే జనవాణి కార్యక్రముం విజయవాడలో 
రుండు విడతలు పూరతూ చేసుకోగా, భీమవరుంలోన్ కార్యక్రముం ఇటీవల పూరతూయుంది. నాలుగో 
విడత కార్యక్రముంగా తిరుపతిలో జనవాణి జరగనుంది. మూడు విడతలోలూ ప్రజల వద్ద నుంచి 
వచిచున సమస్యలు ప్రభుతవీుం దృష్టీకి తీసుకువెళ్తూ ఆయా శాఖల వార్గా పరష్కరుంచేుందుకు 
జనసేన పార్టీ తరఫున ప్రతే్యక యుంత్ుంగుం కృష్ చేసతూుంది. ఈ మేరకు ప్రభుతవీ శాఖలకు 
ఇపపిట్కే శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ప్రతే్యకుంగా లేఖలు రాశారు.

ఈ నెల 22న మంగళగిరిలో జనసేన 
పార్టీ పీఏసీ సమావేశం

శతఘ్్న న్్యస్:  జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సమావేశుం ఈ నెల 22వ తేదీన నిరవీహుంచాలని పార్టీ అధ్యక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు నిర్ణయుంచారు. ముంగళగిరలోని పార్టీ రాష్ట్ర కారా్యలయుంలో ఉదయుం 11 గుంటలకు ఈ సమావేశుం 
ప్రుంభమవుతుుంది. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు అధ్యక్త వహుంచే ఈ సమావేశుంలో... జనసేన పార్టీ చేపట్టీన జనవాణి, కౌలు 
రైతు భరోసా యాత్ర, రోడలూ దుస్థితిపై చేపట్టీన డిజిటల్ ప్రచారుంపై సమీక్షిసాతూరు. రాష్ట్రుంలో భార్ వరా్షలు, గోదావర వరదలు 
కారణుంగా నషటీపోయన రైతుంగుం, పరహారుం అుందజేయడుంలో రాష్ట్ర ప్రభుతవీ వైఫల్యుంపై చరచుసాతూరు. రాబోయే మూడు 
నెలల కాలుంలో పార్టీ పరుంగా చేపటటీబోయే కార్యక్రమాలు, అకోటీబర్ 5న ప్రుంభుం కానన్న శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార రాష్ట్ర 
పర్యటన విధివిధానాల ర్పకలపినపై సమగ్ర చరచు ఉుంట్ుంది. ఈ సమావేశుంలో పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదుండలూ మనోహర్ 
గారతోపాట్ పీఏసీ సభు్యలు, పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరుశులు, జిల్లూ అధ్యక్షులు పాల్గుంటారు.
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ముఖ్యమంత్రి మండి వైఖరే కౌలు రైతుల ఉసురు తీసంది
•కొతతూ కౌలు చటటీుం వలేలూ 3 వేల ముంది ఆత్మహత్య చేసుకునా్నరు
•సీఎుం సుంత జిల్లూ ప్రజలకే భరోసా కలపిుంచలేకపోయారు
•వరదలు వచిచు ఏడాది గడచినా నేట్కీ సాయుం అుందలేదు
•రాష్ట్ర రైతుంగానికి భరోసా నిుంపడమే లక్ష్ుంగా కౌలు రైతు భరోసా యాత్రకు శ్రీకారుం
•ఈ నెల 20వ తేదీన ఉమ్మడి కడప జిల్లూలో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ పర్యటన
•176 ముంది కౌలు రైతు కుట్ుంబాలకు ఆరథిక సాయుం అుందచేసాతూరు
•కడప మీడియా సమావేశుంలో జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదుండలూ మనోహర్
శతఘ్్న న్్యస్: మఖ్యముంత్రి మొుండి వైఖరతో తీసుకువచిచున కొతతూ కౌలు సాగు చటటీమే కౌలు రైతుల ఉసురు తీస్ుందని 
జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదుండలూ మనోహర్ గారు సపిషటీుం చేశారు. భూ యజమానల అనమతి ఉుంటేనే లోనలూ, భూ 
యజమానల అనమతి ఉుంటేనే గురతూుంపు అుంటూ చేస్న మోసపూరత చటటీుం వలేలూ రాష్ట్ర వా్యపతూుంగా 3 వేల ముంది కౌలు రైతులు 
ఆత్మహత్య చేసుకునా్నరనా్నరు. ప్రభుతవీుం నుంచి ఎల్ుంట్ భరోసా దక్కని పరస్థితులోలూ కౌలు రైతులు బలవన్మరణాలకు 
పాలపిడితే శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు వార కుట్ుంబాలన ఆదుకుని, రాష్ట్ర రైతుంగానికి ఒక భరోసా నిుంపడమే లక్ష్ుంగా, 
వారని కాపాడుకోవాలనే ఉద్్దశుంతో కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర తీసుకువచాచురనా్నరు. గురువారుం కడపలో మీడియా 
ప్రతినిధుల సమావేశుం ఏరాపిట్ చేశారు. ఈ సుందర్ుంగా శ్రీ నాదుండలూ మనోహర్ గారు మాటాలూడుత్ “ఈ నెల 20వ తేదీన 
ఉమ్మడి కడప జిల్లూలో జనసేన పార్టీ కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర నిరవీహుంచేుందుకు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు రాననా్నన. 
ఉదయుం 12 గుంటలకు విమానాశ్రయానికి చేరుకుని అక్కడి నుంచి నేరుగా స్ద్ధవటుంలోని సభా ప్ుంగణానికి చేరుకుని 
జిల్లూలో ఆత్మహత్యకు పాలపిడిన 176 కౌలు రైతు కుట్ుంబాలకు ర్. లక్ చొపుపిన ఆరథిక సాయుం అుందచేసాతూరు. రైతుంగానికి అుండగా 
నిలబడే లక్ష్ుంతో ఏరాపిట్ చేస్న ఈ కార్యక్రముం ఇపపిట్కే అనుంతపురుం, కర్్నలు, ఉభయ గోదావర జిల్లూలతోపాట్ ప్రకాశుం 
జిల్లూలోన్ పూరతూయ్యుంది. కర్్నలు, అనుంతపురుం జిల్లూలోలూ మొదట్ విడత కార్యక్రముం పూరతూయ్యుంది. కర్్నలు జిల్లూలో మరో రుండు 
విడతలు కార్యక్రముం నిరవీహుంచాలసి ఉుంది. ఈ కార్యక్రమానికి సుంత నిధుల నుంచి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ర్. 5 కోట్లూ ఇచాచురు. ఆయన కుట్ుంబ సభు్యలతో సహా ఎుంతో ముంది ఈ 
కార్యక్రమానికి తమవుంతు సాయుం అుందిుంచారు.
•మీ పాలన అదు్తుంగా ఉుంటే రైతులు ఎుందుకు చనిపోతునా్నరు?
రాష్ట్ర మఖ్యముంత్రి శ్రీ జగన్ రడిడి బటనలూ నొకి్క అదు్తుంగా సుంక్షేముం అుందిసుతూనా్నమని చెబుతునా్నరు. మీ పాలన అుంత అదు్తుంగా ఉుంటే అుంత ముంది రైతులు ఎుందుకు ఆత్మహత్య 
చేసుకుుంట్నా్నరు. ర్. 6,300 కోట్లూ ఖరుచు చేస్ రైతు భరోసా కేుంద్రాలు ఏరాపిట్ చేశారు. ఏ ఒక్క కేుంద్ుంలో అయనా మార్కట్ుంగ్ సౌకరా్యలు ఉనా్నయా? ఒక్క రైతుకు అయనా 
ఎరువులు, వితతూనాలు ఇసుతూనా్నరా? రైతు భరోసా కేుంద్రాలు ఉతితూ బూటకుం, ఏ మాత్రుం పారదరశుకత లేని పనితీరుతో రైతులకు ల్భుం చేకూరచుకపోగా వ్యవసాయాని్న సుంక్షోభుంలో 
నెటేటీసుతూనా్నయ. శ్రీ జగన్ రడిడి సీఎుం అయా్యక రాష్ట్ర వా్యపతూుంగా 3 వేల ముంది కౌలు రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్న పరస్థితి. మఖ్యముంత్రి సుంత జిల్లూలో 176 ముంది కౌలు రైతులు 
ఆత్మహత్య చేసుకునా్నరు. మఖ్యముంత్రి సుంత నియోజకవర్గుంలో ఏ మాత్రుం భరోసా లేని పరస్థితులలో 46 ముంది ఆత్మహత్య చేసుకోవడుం వ్యవసాయుంలో వచిచున నష్టీలు వారని 
ఏ సాథియలో బాధిుంచాయో అర్ధుం చేసుకోవచ్చు. అపుపిల వాళ్లూ వెుంట పడుతుుంటే తట్టీకోలేని పరస్థితులోలూ ఆత్మహత్యకు పాలపిడిన దుస్థితి ఉుంది. దీనికి తోడు రైతుల్న కుల్ల వార్గా 
విడగొట్టీ ప్రభుతవీుం నుంచి వచేచు సాయుం అుందరకీ రాకుుండా చేశారు. మఖ్యముంత్రి పనితీరు ఏుంటో ఎవవీరకీ అర్ధుం కావడుం లేదు. గతేడాది కడప జిల్లూలో వరదలు వసేతూ మొటటీమొదట 
సపిుందిుంచిుంది జనసైనికులు, జనసేన నాయకులే. వరదలు వచిచు ఏడాది గడచినా ఇపపిట్కీ అక్కడ పరస్థితులోలూ ఏ మాత్రుం మారుపి రాలేదు. పశువులకు దాణా లేదు. ఇళ్లూ కట్టీసాతూనని ఇచిచున 
మాట ఏమయ్యుందో మఖ్యముంత్రికే తెలయాల. వరద సాయుం కూడా కొుంత ముందికే ఎుందుకు ఇచాచురో చెపాపిల. ఉదయుం ఆ ప్ుంతుం నుంచి వచిచున ఒక మహళ ఈ ఆత్మహత్యలు 
మా ప్ుంతుంలో కూడా వసాతూయేమోనని వాపోతుుంటే బాధ కలగిుంది.
•రాష్్రాని్న కాపాడుకునేుందుకే రైతు భరోసా
ఆుంధ్రప్రద్శ్ రాష్్రాని్న కాపాడుకోవాలుంటే రైతుల్న కాపాడుకోవాలన్న లక్ష్ుంతో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు రైతు భరోసా యాత్రకు శ్రీకారుం చ్టాటీరు. ఉమ్మడి కడప జిల్లూలో శనివారుం 176 
ముంది రైతు కుట్ుంబాలకు ర్. లక్ ఆరథిక సాయుంతోపాట్ వార బిడడిలన చదివిుంచే బాధ్యత సీవీకరుంచననా్నరు. ఆ కార్యక్రమాని్న ఒక బాధ్యతగా ముందుకు తీసుకువెళలూుందుకు జిల్లూ 
నాయకతవీుంతో కలస్ ఏరాపిట్లూ చేసుతూనా్నరు. రైతుంగానికి చక్కట్ భవిష్యతుతూ, భరోసా ఇవవీడానికి ఏరాపిట్ చేస్న కార్యక్రమానికి ప్రతి ఒక్కర ఆశీరావీదుం అవసరుం. నిజాయతీగా రాష్ట్ర 
ప్రజల్న కాపాడాలన్న లక్ష్ుంతో జనసేన పార్టీ ముందుకు వెళ్తూుంద”ని చెపాపిరు.
•ఉమ్మడి కడప జిల్లూ కార్యకరతూలతో ఆతీ్మయ సమావేశుం
అనుంతరుం ఉమ్మడి కడప జిల్లూ జనసేన పార్టీ నాయకులు, కార్యకరతూల ఆతీ్మయ సమావేశుంలో శ్రీ నాదుండలూ మనోహర్ గారు పాల్గనా్నరు. ఈ నెల 20వ తేదీ పార్టీ అధ్యక్షుల వారు 
పాల్గననన్న కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర విజయవుంతనికి అవసరమైన దిశానిర్్ధశుం చేశారు. ప్రతి నాయకుడు, కార్యకరతూ బాధ్యతగా వ్యవహరుంచి స్ద్ధవటుంలో జరగే కార్యక్రమాని్న 
విజయవుంతుం చేయాలని సూచిుంచారు. కార్యక్రముంలో పాల్గనే రైతులకు, మహళలకు ఇబ్ుంది కలగకుుండా ప్రతి ఒక్కరు జాగ్రతతూలు పాట్ుంచాలని తెలపారు. ఉమ్మడి కడప జిల్లూ 
వా్యపతూుంగా 176 ముంది కౌలు రైతుల కుట్ుంబాలకు ఆర్ధక సాయుం చేయనన్న బృహతతూర కార్యక్రమాని్న ప్రజలోలూకి తీసుకువెళ్లూలని, ఈ ప్రభుతవీుం చేసుతూన్న మోసాని్న ప్రజలకు వివరుంచాలని 
కోరారు. ద్వుని గడపకు చెుందిన వేద పుండితులు ఆశీరవీచనుం ఇచాచురు.ఈ కార్యక్రముంలో పీఏసీ సభు్యలు శ్రీ పుంతుం నానాజీ, పార్టీ ప్రధాన కార్యదరుశులు శ్రీ బొలశెట్టీ సత్యనారాయణ, 
శ్రీ చిలకుం మధుసూదన్ రడిడి, రాష్ట్ర కార్యదరుశులు శ్రీ తతుంశెట్టీ నాగేుంద్, శ్రీ మకరుం చాుంద్, పార్టీ నాయకులు శ్రీ పీవీఎస్ఎన్ మూరతూ, శ్రీ పుందిట్ మలోహోత్, శ్రీ ఎుం.వి. రావు, శ్రీ వివేక్ 
బాబు, శ్రీ దాశరధి, శ్రీ వేణుగోపాల్ రడిడి తదితరులు పాల్గనా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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ముఖ్యమంత్రి బటన్ నొక్కి అంతా బ్రహ్మండం అంటున్నారు
•ఇుంత సుంక్షేముం చేసే ప్రభుతవీుం ద్శుంలో లేదుంటూ గొపపిలు పోతునా్నరు
•అుంత బాగుుంటే ఇుంత ముంది రైతులు ఎుందుకు ఆత్మహత్య చేసుకుుంట్నా్నరు
•రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకుుంటే కరోనా నెపుంతో సమాచారుం దాచారు
•బాధ్యత గల ప్రతిపక్ుంగా జనసేన ముందుకు వచిచుుంది
•20వ తేదీన ఉమ్మడి కడప జిల్లూలో రైతు భరోసా యాత్ర
•175 కౌలు రైతు కుట్ుంబాల్న శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ పరామరశుసాతూరు
•స్ద్ధవటుంలో రైతు భరోసా వేదిక ఏరాపిట్లూ పరశీలుంచిన శ్రీ నాదుండలూ మనోహర్
శతఘ్్న న్్యస్: బటన్ నొకి్క బ్రహా్ముండుంగా సుంక్షేముం జరగిపోతోుందని చెబుత్ ఈ ప్రభుతవీుం అని్న వరా్గల ప్రజల్న మోసుం చేసతూుందని 
జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదుండలూ మనోహర్ గారు సపిషటీుం చేశారు. క్షేత్ర సాథియలో రైతుంగానికిగానీ, ప్రజలకు 
గాని భరోసా కలపిుంచే విధుంగా ప్రభుతవీుం పని చేయడుం లేదనా్నరు. ఈ ప్రభుతవీుం అధికారుంలోకి వచిచున తరావీత కౌలు రైతులు ఆత్మహత్యలు 
చేసుకుుంట్ుంటే కరోనా నెపుంతో ఆ సమాచారుం బయటకు రాకుుండా దాచిపెటాటీరని తెలపారు. ప్రభుతవీుం సరగా పని చేసేతూ రైతులకు ఈ 
పరస్థితి వచేచుది కాదనా్నరు. మఖ్యముంత్రి సుంత జిల్లూలోనే 175 ముంది రైతులు ఆత్మహత్యకు పాలపిడడుం దారుణమనా్నరు. ఈ నెల 20వ 
తేదీన ఆత్మహత్య చేసుకున్న కౌలు రైతుల కుట్ుంబాలన పరామరశుుంచి పార్టీ తరఫున ర్. లక్ ఆర్ధక సాయుం చేసేుందుకు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గారు ఉమ్మడి కడప జిల్లూలో పర్యట్ుంచ్నన్నట్టీ తెలపారు. స్ద్ధవటుంలో జరగే సభ దావీరా రైతు కుట్ుంబాలకు భరోసా నిుంపుతరనా్నరు. 
గురువారుం మధా్యహ్నుం శ్రీ నాదుండలూ మనోహర్ గారు కడప విమానాశ్రయానికి చేరుకునా్నరు. పార్టీ నేతలు ఘన సావీగతుం పలకారు. రాజుంపేట 
నియోజకవర్గుం, స్ద్ధవటుంలో జనసేన పార్టీ కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర సభా ప్ుంగణుం వద్ద ఏరాపిటలూన పరశీలుంచారు. వేదిక ఏరాపిట్ తదితర 
అుంశాలపై సలహాలు సూచనలు ఇచాచురు. అనుంతరుం శ్రీ నాదుండలూ మనోహర్ గారు మీడియాతో మాటాలూడుత్ “మఖ్యముంత్రి, అధికార పార్టీ 
నేతలు బటన్ నొకి్క అుందర ఖాతలోలూకి డబు్ వెళ్లూపోతోుంది.. ఇుంతకుంటే సుంక్షేముం చేసే ప్రభుతవీుం ఈ ద్శుంలో లేదని చెబుతునా్నరు. క్షేత్ర 
సాథియలో రైతుంగానికి భరోసా కలపిుంచే విధుంగా ఎవవీర్ పని చేయడుం లేదు. పాలకులు గాని, యుంత్ుంగుం గాని ఎవర పని వారు చేస్ ఉుంటే 
రైతులకు ఈ పరస్థితి వచేచుది కాదు. రైతుల ఆత్మహత్యలు జరుగుతునా్నయన్నపుపిడు రైతులకు గిట్టీబాట్ వచేచుల్ చేస్, మఖ్యముంత్రి క్షేత్ర సాథియలో 
పర్యట్ుంచి ఉుంటే ఈ పరస్థితి వచేచుది కాదు. రైతుంగాని్న కుల్ల వార్గా విడగొటటీడుం ఏుంట్? రైతుకు కుల్లు అుంటగటటీడుం ఏుంట్? నషటీుం జరగితే 
ఒక ప్ుంతుం మొతతూుం నషటీుం వాట్లులూతుుంది. అని్న కుల్ల వారకీ నషటీుం జరుగుతుుంది. ఈ ప్రభుతవీ తీరు సరకాదు. రైతు భరోసా కేుంద్రాలోలూ జరగిన అవినీతి మామలు అవినీతి కాదు. 
ర్. 6,300 కోటలూ ఖరుచు చేశారు. రైతులకు ఎరువులు, వితతూనాలు అుందిుంచిుంది లేదు. పరహారుం ఇచేచు చోట కూడా సమాజాని్న విభజిుంచి పాలసుతూనా్నరు.

•రైతు కుట్ుంబాలోలూ ధైర్యుం నిుంపే బాధ్యత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ తీసుకునా్నరు
అల్ుంట్ పరస్థితులోలూ బాధ్యత గల ప్రతిపక్ పార్టీగా ద్శుంలో మర్ రాజకీయ పార్టీ చేయని విధుంగా 
రైతు భరోసా కార్యక్రమానికి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు శ్రీకారుం చ్టాటీరు. అుందరకుంటే ముందుగా శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ గారు సపిుందిుంచి ఈ కార్యక్రమానికి ర్. 5 కోటలూ విరాళుం అుందిుంచారు. ఆత్మహత్య 
చేసుకున్న ప్రతి కుట్ుంబానికి ర్. లక్ ఆరథిక సాయుం చేసే విధుంగా కార్యక్రమాని్న ర్పుందిుంచారు. 
కార్యక్రముం ప్రుంభుంచినపుపిడు 600 ముంది వరకు బాధితులు ఉుంటారని భావిుంచాుం. ఇక్కడ 
పరస్థితి చూసేతూ రాష్ట్ర వా్యపతూుంగా సుమారు 2900 ముంది ప్ణాలు తీసుకునా్నరు. కడప జిల్లూలో 
స్ుంహభాగుం...అుంటే 46 ముంది మఖ్యముంత్రి సుంత నియోజకవర్గుం పులవెుందులలో ఆత్మహత్యకు 
పాలపిడాడిరు. ఆత్మహత్యకు పాలపిడిన రైతు కుట్ుంబాలలో చాల్ ముందికి ఈ రోజుకీ ర్.7 లక్ల 
సాయుం అుందిుంచలేదు. వార బిడడిలు చదువుకునే పరస్థితి లేదు. ఆ బాధ్యతన శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గారు తీసుకునా్నరు. రాష్ట్ర వా్యపతూుంగా ఇపపిట్ వరకు 607 ముందికి జనసేన పార్టీ తరఫున ఆర్ధక 
సాయుం అుందచేశాుం. జిల్లూల వారగా వార బిడడిలకు చదువులు చెప్పిుంచే విధుంగా కార్యచరణ 
ర్పుందిసుతూనా్నుం. ప్రతి రైతుకీ ఆర్ధక సాయుంతో పాట్ ఎల్ుంట్ కషటీుం వచిచునా మీకు మేమనా్నమని 
చెబుత్ ధైర్యుం నిుంపే కార్యక్రముం ఇది.

•ఎని్నకల మేనిఫెసటీలతో సరపెటేటీ పార్టీ కాదు
జనసేన పార్టీ అధికారుం చేపట్టీన తరావీత రైతుంగానికి భరోసా నిుంపే ప్రభుతవీుంగా ఉుండేవిధుంగా ఆలోచన చేసుతూుంది. క్షేత్ర సాథియలో రైతులు ఆనుందిుంచే విధుంగా కార్యక్రమాలు చేపడతుం. 
కాలువలకు మరమ్మతుతూలు చేపడతుం. గతుంలో మదనపలలూలో టమాటా రైతుకు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు సవీయుంగా వచిచు అుండగా నిలచారు. ధాన్యుం బకాయలు పేరుకుపోయనపుపిడు 
ముండపేట, కాకినాడలోలూ రైతులకు అుండగా కార్యక్రమాలు చేపటాటీుం. నివర్ తుఫానతో రైతుంగుం నషటీపోతే రాష్ట్ర వా్యపతూుంగా పర్యట్ుంచి ఎకరాకి ర్. 25 వేల ఆర్ధక సాయుం అుందిుంచాలని 
పోరాటుం చేశారు. జనసైనికులు రాష్ట్రవా్యపతూుంగా దీక్లు చేశారు. రైతుంగుం కోసుం నిజాయతీగా నిలబడి పోరాడే నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు. జనసేన పార్టీ ఎని్నకల సమయుంలో 
మా్యనిఫెసటీలతో సరపెటేటీ పార్టీ కాదు. రైతు భరోసా యాత్ర కోసుం శనివారుం ఉదయుం కడప విమానాశ్రయానికి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు చేరుకుుంటారు. ఒుంట్ గుంటకు స్ద్ధవటుం 
చేరుకుని రచచుబుండ కార్యక్రముంలో పాల్గుంటారు” అని చెపాపిరు. పార్టీ పీఏసీ సభు్యలు శ్రీ పుంతుం నానాజీ, రాష్ట్ర కార్యదరుశులు శ్రీ తతుంశెట్టీ నాగేుంద్, శ్రీ సయ్యద్ మకరుం చాుంద్, పార్టీ 
నాయకులు శ్రీ పుందిట్ మలోహోత్ర, శ్రీ వివేక్ బాబు, శ్రీ వేగుళలూ లీల్ కృష్ణ, శ్రీ శెట్టీబతుతూలు రాజబాబు, శ్రీ కళ్్యణుం శివ శ్రీనివాస్, శ్రీ ఎుం.వి.రావు తదితరులు శ్రీ మనోహర్ గారతో పాట్ 
ఏరాపిట్లూ పర్యవేక్షిుంచిన వారలో ఉనా్నరు.

సేవా మార్గమే ముక్తి మార్గమని నమ్్మన శ్రీ బాబా నౌషీర్ జీ
* తద్కుం ఫుండేషన్ ఫుండర్ శ్రీ బాబా నౌషీర్ జీ కాలధర్ముం బాధాకరుం
* శ్రీ బాబా నౌషీర్ జీ సూఫూరతూని ఫుండేషన్ సభు్యలు ముందుకు తీసుకెళ్లూల
శతఘ్్న న్్యస్: శ్రీ మహావతర్ బాబాజీ బోధనలే సమాజ సేవా మారా్గలుగా భావిుంచి.. ఆయన పేరు మీదనే తద్కుం ఫుండేషన్ 
సాథిప్ుంచి ద్శవా్యపతూుంగా ఎనో్న సేవ కార్యక్రమాలు చేసుతూన్న గుర్జీ శ్రీ బాబా నౌషీర్ జీ కాల ధర్ముం చెుందారనే వారతూ నన్న 
ఎుంతగానో కలచివేస్ుందని జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటనలో ఆవేదన వ్యకతూుం చేశారు. పుణె ప్రధాన 
కేుంద్ుంగా తన కార్యకల్పాలన నిరవీహసుతూన్న తద్కుం ఫుండేషన్ వ్యవసాథిపకులయన శ్రీ బాబా నౌషీర్ జీ తుది శావీస వరకు 
తన దృష్టీని సమాజసేవపై నిలపారు. ‘‘మీరు గురువున ఎుంచ్కుుంటే అనచరులుగా మిగిలపోతరు... అద్ గురువు మిమ్మల్న 
ఎుంచ్కుుంటే మీరు శిష్్యలుగా మారతరు’’అనేది మహావతర్ బాబా తద్కుం ఫుండేషన్ పాట్ుంచే విశిషటీ సూత్రుం. అతు్యతతూమ 
గురువు దృష్టీ ఎపుడూ అతు్యతతూమ శిష్్యలన ఎుంచ్కోవడుం మీదనే ఉుంట్ుంది. తమ శకితూ సామరాథిష్లన పది ముందికీ పుంచి 
సమాజాని్న మహోన్నత మార్గుంలో నడిప్ుంచేుందుకు వారు పరతప్సాతూరు. జాఞానాని్న దివిటీగా చేసుకొని, సేవా మార్గుంలో సాట్ 
వారకి సాయపడుత్ ముందుకు వెళ్తే కచిచుతుంగా మానవ జీవితుం మకితూ వద్దనే మగిుంపు పలుకుతుుందన్నది మహరు్షల మాట. 
గురు శ్రీ బాబా నౌషీర్ జీ ఎుంతో బాధ్యతగా సాథిప్ుంచిన తద్కుం ఫుండేషన్ రుండు తెలుగు రాష్్రాలోలూన్ చేసుతూన్న సేవా కార్యక్రమాలు అనేకుం. ఆపదలో ఉన్న వారకి మేమనా్నమని ఆ ఫుండేషన్ ఇచేచు ధైర్యుం 
అమూల్యుం. జనసేన పార్టీతో కలస్ వారు అుందిసుతూన్న సేవలు ఎుందరో పేదలు, దివా్యుంగుల కళ్ళలో ఆనుందాని్న నిుంపుతునా్నయ. స్త్రీలు సవీయుం శకితూతో నిలచేల్ ప్రతే్యక కార్యక్రమాలు నిరవీహసుతూనా్నరు. 
ఇటీవల తద్కుం ఫుండేషన్ ప్రతినిధులు నన్న కలుసుకొని గుర్జీ పుంప్న సుంద్శాని్న అుందిుంచారు. తద్కుం ఫుండేషన్ దావీరా ఉమ్మడిగా చేపటాటీలసిన కార్యక్రమాల గురుంచి చరచుుంచారు. సేవా 
కార్యక్రమాలన రుండు తెలుగు రాష్్రాలోలూ ఎల్ ముందుకు తీసుకెళ్లూలన్న ప్రణాళ్క నన్న ఆలోచిుంపచేస్ుంది. ఒక యోగి ఆత్మకథ పుసతూకుం నన్న కదిలుంచిుంది. క్రియా యోగాన కొని్న రోజులు పూరతూసాథియలో 
అధ్యయనుం చేశాన. దీనిలో మహోన్నత గురువుగా భావిుంచే శ్రీ మహావతర్ బాబాజీ సూఫూరతూని నిలువెల్లూ నిుంపుకొని తద్కుం ఫుండేషన్ కార్యక్రమాలన విశవీవా్యప్తుం చేయాలని శ్రీ బాబా నౌషీర్ జీ కలలు 
కనా్నరు. ఆయన నేడు భౌతికుంగా మన మధ్య లేకునా్న వారు నిుంప్న సూఫూరతూని ఫుండేషన్ సభు్యలు కొనసాగిసాతూరని ఆశిసుతూనా్నన. అనుంత లోకాలకు తరలవెళ్లూన శ్రీ బాబా నౌషీర్ జీ పవిత్ర ఆత్మకు శాుంతి 
చేకూరాలని భగవుంతుడి్న ప్ర్ధసుతూనా్నన. నా తరఫున, జనసేన తరఫున ఆయనకు వినమ్ర అుంజల ఘట్సుతూనా్ననని పవన్ కళ్్యణ్ పేర్్కనా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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కడప జిల్లా జనసేన విసతితృతస్థాయి సమావేశం
శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పార్టీ రైతు భరోసా యాత్ర కడప జిల్లూలో నిరవీహసుతూన్న సుందర్ుంగా గురువారుం కడప శ్రీనివాస కళ్్యణ 
ముండపుంలో కడప జిల్లూ శ్రేణులతో విసతూృత సాథియ సమావేశుం నిరవీహుంచడుం జరగిుంది. ఈ సమావేశుంలో మఖ్య అతిధులుగా 
జనసేన పార్టీ ప్ఏస్ చైర్మన్ నాదుండలూ మనోహర్, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరశు బొలశెట్టీ సత్యనారాయణ, జనసేన పార్టీ 
ప్ఏస్ సభు్యలు మరయు కాకినాడ ర్రల్ ఇుంచార్జీ పుంతుం నానాజీ తదితర నాయకులు పాల్గనడుం జరగిుంది.

వైసపి మంత్రుల్రా నోరు జాగ్రతతి: క్రణ్ రాయల్
• జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ న విమరశుుంచే అరహోత ఈ భారత ద్శుంలో ఎవరకీ కూడా లేదు..
• కుల్ల మధ్య చిచ్చు పెడుతున్నది ఎవరు?
• తిరుమలలో రోజా పర్యటనలో దరశునానికి ట్కెట్లూ టీటీడీ అధికారులే ఇసాతూరు, మళ్్ళ వాళ్ళ ప్రశి్నసాతూరు..
• రోజా పరా్యటక శాఖ ముంత్రి కాదు, పర్యటన శాఖ ముంత్రి
• బాల నట్డు గుడివాడ అమరా్నథ్, వృద్ధ నట్డు నారాయణసావీమి లపై ఫైర్..
• పదవుల కోసుం కాపు కుల్ని్న వాడుకుుంటానా్నరు…
• కాపు పాలక ముంత్రులపై జనసేన పార్టీ ఆగ్రహుం…

శతఘ్్న న్్యస్: తుచచుమైన, అశాశవీతమైన పదవుల కోసుం కాపు కుల్ని్న వాడుకుుంటూ, వైసీపీ 
పాలక కాపు కుల ముంత్రులు కాపు కుల్నికి మాయని మచచుగా మారారని, జనసేన పార్టీ తిరుపతి 
ఇుంచార్జీ కిరణ్ రాయల్ నిపుపిలు చెరగారు..
ప్రెస్ కలూబ్ లో గురువారుం మీడియాతో జనసేన పార్టీ నేతలు రాజారడిడి, మధుబాబు, రాజమోహన్, 
బాబిజీ, సుమన్ బాబు, మనసావీమి, కుమార్, దిలీప్ తదితరులతో కలస్ కిరణ్ మాటాలూడుత్ జనసేన 
పేరు విుంటేనే వైసీపీ వణికిపోతున్న దని విమరశుుంచారు..
ఈసార ఎక్కడ జనసేన అధికారుం లోకి వసుతూుంద్మోనన్న అనమానుం ఫా్యన్ పార్టీ లో ఉుందనా్నరు, 
పదవుల కోసుం జగన్ కి కాపల్ కుక్కలుల్ కాపు ముంత్రులు మారారని ఆగ్రహుం వ్యకతూుం చేశారు, 
కాపు కుల్ని్న తకట్టీ పెటేటీ హకు్క కాపు ముంత్రులకు లేదని హెచచురుంచారు, ముంత్రి గుడివాడ 
అమరా్నథ్ ఏకుంగా స్నిమాలో బాలనట్డు భరత్ ల్ జగన్ దగ్గర అవారుడి పుంద్ుందుకు జనసేన 
కాపుల న టార్గట్ గా చేసుకుని మాటాలూడడుం పై కిరణ్ తీవ్రసాథియలో ముండిపడాడిరు..
కులగజిజీ ఎవరదని అని్న కుల్లు కలస్ జనసైనికులు గా ఏరపిడిన పార్టీ మా జనసేన పార్టీ అని కొనియాడారు, కమ్మ జనసేన అుంటూ విమరశుుంచడుం, కమ్మ, కాపుల మధ్య చిచ్చు పెటేటీ 
ముంత్రులు అమరా్నథ్, గోరుంటలూ మాధవ్ తదితర ముంత్రులు రోడలూపై కనిప్సేతూ మహళలు బుది్ధ చెపపిడానికి స్ద్ధుంగా ఉనా్నరని ఎద్్దవా చేశారు..
బూలూ ఫిలుం, రకారడిుంగ్ డానసిలు చేయడుంలో వైసీపీ ముంత్రులు , నేతలకు అవారుడిలు ఇవవీవచ్చుననా్నరు, తిరుమలలో రోజా పర్యటనలో దరశునానికి ట్కెట్లూ టీటీడీ అధికారులే ఇసాతూరని, 
మళ్్ళ వాళ్ళ పట్టీసాతూరని రోజా పరా్యటక శాఖ ముంత్రి కాదు, పర్యటన శాఖ ముంత్రి అని అనా్నరు.

చంద్రగిరి నియోజకవర్గం, తిరుపతి రూరల్ 
మండలంలో భార్ చేరికలు

శతఘ్్న న్్యస్: చుంద్గిర నియోజకవర్గుం, తిరుపతి ర్రల్ ముండలుం, పేర్రు గ్రామ 
పుంచాయతీకి చెుందిన మరళ్ ఆహావీనుం మేరకు వార జన్మదిన వేడుకలలో పాల్గనడుం 
జరగిుంది. ముండల బీ.స్ నాయకులు మరళ్ ప్.ఆర్.ప్ పార్టీ నుండి ప్రజలకోసుం 
తన గళ్ని్న వినిప్సూతూ, ప్రజలకు సేవ చేయాలనే తపత్రయుంతో, జనసేన సభ్యతవీుం 
నమోదు చేసుకొని ఈరోజు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలు నచిచు, జిల్లూ 
అధ్యక్షులు హరప్రసాద్ సూపిరతూతో, చుంద్గిర నాయకులు ద్వర మనోహర పోరాటపట్మ 
నచిచు పేర్రు పుంచాయతీలోని దాదాపు 30 కుట్ుంబాల ప్రతినిధులు మరయు దళ్త 
నాయకులు విజయ్ ఆయన అనచరవర్గుం సవీఛచుుందుంగా, మరళ్ తరపున ద్వర 
మనోహర సమక్ుంలో జనసేనపార్టీలో చేరడుం జరగిుంది. ఈ కార్యక్రముంలో మఖ్య 
అతిథిగా రాష్ట్ర కార్యదరశు శ్రీమతి ఆకేపాట్ సుభాష్ణి పాల్గనా్నరు. అద్విధుంగా 
వీరమహళ శ్రీమతి ఆశా, వాకా మరళ్, యువరాజ్, శేఖర్, కుమార్, కిషోర్ మరయు 
సాథినిక జనసైనికులు పాల్గనడుం జరగిుంది.

జనంకోసం జనసేన 263వ రోజు
శతఘ్్న న్్యస్: జగ్గుంపేట నియోజకవర్గుం, జనుంకోసుం జనసేన 263వ రోజులో 
భాగుంగా జనసేన వనరక్ణ దానిమ్మ మొక్కల పుంప్ణీ కార్యక్రముం జగ్గుంపేట ముండలుం 
జగ్గుంపేట గ్రాముంలో జరగిుంది. ఈ కార్యక్రముంలో భాగుంగా గురువారుం 800 మొక్కలు 
పుంచడుం జరగిుంది. ఇపపిట్వరకు మొతతూుం 31200 దానిమ్మ మొక్కల పుంప్ణీ జరగిుంది. 
ఈ కార్యక్రమాని్న విజయవుంతుం చేస్న త్రుపి గోదావర జిల్లూ జనసేన పార్టీ కార్యదరశు 
బుదిరడిడి శ్రీనివాస్, జగ్గుంపేట ముండల అధ్యక్షులు మరశే రామకృష్ణ, జగ్గుంపేట ముండల 
బిస్ సెల్ అధ్యక్షులు ర్చిపూడి వీరబాబు, జగ్గుంపేట ముండల ఎస్సి సెల్ అధ్యక్షులు 
బీడీల రాజబాబు, జగ్గుంపేట ముండల యువత అధ్యక్షులు మొగిల గుంగాధర్, జగ్గుంపేట 
ముండల మహళ్ కమిటీ ఉపాధ్యక్షురాలు చల్లూ చిట్టీరాణి, జగ్గుంపేట ముండల ప్రధాన 
కార్యదరశు ముండపాక శ్రీరామ్, కిల్డి రాజు, జటాలూ వీరభద్ుం, తుమ్మగుంట్ సాయ, 
వనమోజు మహేష్, కిలలూ చిన్న, జామిశెట్టీ రమణ, మర్రిపాక నుండి కామిశెట్టీ వీరబాబు, 
కాట్రావులపలలూ నుండి గ్రామ అధ్యక్షులు శివుడు పాపారావు, శివుడు రాజు గారకి, కానేట్ 
లక్ష్మణ్, రామవరుం నుండి అడపా శ్రీనివాస్, నలలూ అపాపిరావు, మలలూశాల నుండి తోగర 
గాుంధీ, బొజజీపు నాగు, గోనేడ నుండి నలలూుంశెట్టీ చిట్టీబాబు, వలలూభశెట్టీ నాని, బూరుగుపూడి 
నుండి కోడి గుంగాధర్ లకు జగ్గుంపేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇుంచార్జీ పాటుంశెట్టీ 
శ్రీద్విసూర్యచుంద్ కృతజఞాతలు తెలపారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనంకోసం జనసేన మహపాదయాత్ర 11వ రోజు
శతఘ్్న న్్యస్: రాజానగరుం నియోజకవర్గుం, సీతనగరుం 
ముండలుం, చిన్నకొుండేపూడి గ్రాముంలో జనసేన నాయకులు 
శ్రీమతి బతుతూల వెుంకటలక్ష్మి ఆధవీర్యుంలో గ్రాముంలోని ఇుంట్ుంట్కి 
తిరుగుత్… జనసేన పార్టీ స్దా్ధుంతలన, ఆశయాలన 
వివరసూతూ… ఈసార జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ కి ఒక 
అవకాశుం ఇచిచు, ఆశీరవీదిుంచాలని, ఈ అరాచక ప్రభుతవీనికి 
చరమగీతుం పాడాలని, ప్రతి ఒక్కరని అభ్యరథిసూతూ జనసేన పార్టీ 
విధివిధానాలతో కూడిన కరపత్రుం ప్రతి ఒక్కరకి పుంచ్త్, 
ప్రజా సమస్యలన తెలుసుకుుంటూ, ప్రతి ఒక్కరనీ ఆపా్యయుంగా 
పలకరసూతూ ముందుకు సాగుత్ ప్రజల ఆదరాభమానాలతో 
ముందుకు సాగుతున్న ఈ కార్యక్రముంలో మటటీ వెుంకటేశవీరరావు, 
మటటీ సుబ్రహ్మణ్యుం, కోనే శ్రీన, ప్రశాుంత్ చౌదర, మాధవరపు 
వీరభద్రావు, మత్యల హర్ష్, సుందీప్, శ్రీహర, మూరతూ, 
మోహన్ ప్ఎసీపికే, మాధవరపు నాని, ఉమ్మడిశెట్టీ సుర్ష్, 
పసుపులేట్ ఏసు, సుుందరపలలూ చైతన్య, అపుపిల శ్రీన, చిక్కుం 
నాగేుంద్, వివేక్ ప్ుండి, ఆకుల సుబు్ తదితర నాయకులు, 
జనసైనికులు పాల్గనా్నరు.

అవినీతి కోరలోలా కూరుకుపోతుననా ఏలూరు కారోపోరేషన్ 
– రెడిడి అపపోల న్యుడు

శతఘ్్న న్్యస్: ఏల్రు నియోజకవర్గుంలో ఏల్రు మనిసిపల్ కారోపిర్షనోలూ తరాసాథియలో 
అవినీతి పెరుగుతుుంది అనడానికి అధికార పార్టీకి సుంబుంధిుంచిన రాష్ట్ర సుంయుకతూ కార్యదరశు గోల 
శరత్ రడిడి రాష్ట్ర ప్రభుతవీనికి లేఖ రాసూతూ ఇతర డిపారటీష్ముంటలూకు కూడా లేఖ రాయడుం జరగిుంది. ఇద్ 
విధుంగా గతుంలో ఏల్రు మనిసిపల్ కార్పిర్షనోలూ ఉన్న 30వ డివిజన్ కారోపిర్టర్ ప్రభుతవీనికి 
ఏల్రు నియోజకవర్గుంలో జరుగుతున్న అవినీతిని రాష్ట్ర మఖ్యముంత్రికీ తెలయపరచారు. ఏల్రు 
నియోజకవరా్గనికి శాసనసభు్యలుగా ఉన్న ఆళ్ళ నాని కనీసుం నోరు తెరచి మాటాలూడిన దాఖల్లు 
లేవు. సుంత పార్టీ నాయకులు అవినీతి మీద గొుంతు ఎతుతూతుుంటే శాసనసభు్యల నుండి సపిుందన 
కరువైుందని రడిడి అపపిల నాయుడు విమరశుుంచారు. 38 నెలలుగా ప్రజల సమస్యల్న గాలకి వదిలేస్ 
నేడు గడప గడపకు తిరగి ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకుుంట్నా్ననని పబిలూస్టీకే పరమితమైన 
ఆళ్ళనాని గడప గడపకు మన ప్రభుతవీుం కార్యక్రముంలో ఎవరకైనా సమస్య ఉుందని అడగడానికి 
వసుతూుంటే వాలుంటీరులూ దావీరా వాళ్ళని ప్రక్కకు నెట్టీవేస్ ప్రభుతవీుం గురుంచి ముంచిగా చెపేపి వాళ్ళన 
అది కూడా వైసీపీ కార్యకరతూలనే నిలబెట్టీ పగడతూలు పగిడిుంచ్కుుంట్న్న శాసనసభు్యలు అని రడిడి 
అపపిల నాయుడు ఎద్్దవా చేశారు. ఇకనైనా ఏల్రు కారోపిర్షనోలూ జరుగుతున్న అవినీతి పై నోరు 
తెరచి అవినీతిని అరకటాటీలని రడిడి అపపిల నాయుడు హెచచురుంచారు. ఈ కార్యక్రముంలో నగర 
అధ్యక్షుడు నగిరడిడి కాశీ నర్ష్, ఉపాధ్యక్షులు బొతసి మధు, జాయుంట్ సెక్రటర్ ఎట్ుంచి ధర్్ముంద్, 
పార్టీ సీనియర్ నాయకులు గుబ్ల నాగేశవీరరావు, నాయకులు కుందుల ఈశవీరరావు తదితరులు 
పాల్గనా్నరు.

క్రియాశీలక సభ్్యనిక్ ఇన్సూరెన్సూ చెక్ 
అందజేసన గాదె

శతఘ్్న న్్యస్: పన్్నరు నియోజకవర్గుం, చేబ్రోలు ముండలుం, ముంచాల 
గ్రాముంలో జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభు్యడు పపుపి భరత్ కుమార్ రోడుడి 
ప్రమాదానికి గురవడుం జరగిుంది. ఇతన జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యతవీుం 
తీసుకున్నుందున గురువారుం పార్టీ నుంచి 50,000 ర్పాయల చెకు్కని జిల్లూ 
అధ్యక్షులు గాద వెుంకటేశవీరరావు చేతుల మీదుగా అుందజేయుడమైనది. ఈ 
కార్యక్రముంలో రాష్ట్ర సెక్రెటర్ వడ్రాణుం మార్కుండేయ బాబు, జిల్లూ నాయకులు 
తళ్లూర అపాపిరావు, మేకల రామయ్య యాదవ్, ద్శుంశెట్టీ సూర్య, ముండల 
అధ్యక్షులు చుందు శ్రీరామలు, నాగిశెట్టీ సుబా్రావు, వీరలలూ వెుంకటేశవీరరావు, 
నగర నాయకులు కార్యకరతూలు పాల్గనా్నరు.

ఈదరపల్లాలో డ్రైనేజీ సమస్యను పరిషకిరించిన 
జనసేన న్యకులు

శతఘ్్న న్్యస్:  అమల్పురుం నియోజకవర్గుం ఈదరపలలూ గ్రాముంలో ఐదవ వార్డి 
లో గత కొని్న నెలలగా డ్రైనేజీ సౌకర్యుం లేక ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్ుందులు డాకటీర్ 
సెల్ రాష్ట్ర కార్యదరశు నాగ మానస దృష్టీకి రావడుంతో గ్రామ ప్రెస్డుంట్ దృష్టీ కి 
తీసుకొని వెళలూడుంతో జనసేన పార్టీ పుంచాయతీ ప్రెస్డుంట్ మరయు జనసేన పార్టీ 
ఉప సరపిుంచ్ ప్రజలకి డ్రైనేజీ సౌకర్యుం ఏరాపిట్ చేయడుం జరగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా 
జనసేన పార్టీ తరఫున ఆ ప్రజల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలయజేయడుం జరగిుంది.. 
ఎక్కడ సమస్య ఉుందో అక్కడ జనసేన ఉుంట్ుంది.. దానికి నిదరశునుం ఈదరపలలూ 
గ్రామ ఐదో వారుడి ప్రజలే.

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

ప్రజా సమస్యలపై జనసేన పోరుబాట 20వ రోజు 
పాదయాత్ర

శతఘ్్న న్్యస్: ఏల్రు, ప్రజా సమస్యలపై జనసేన పోరుబాటలో భాగుంగా గురువారుం 
సాథినిక 6వ డివిజన్ ఇుందిరమ్మ కాలనీ ఫేజ్ 2 లో రడిడి అపపిల నాయుడు పాదయాత్రన 
నిరవీహుంచారు. ఈ సుందర్ుంగా రడిడి అపపిల నాయుడు మాటాలూడుత్… 2005 లో 
అపపిట్ కాుంగ్రెస్ ప్రభుతవీుం హయాుంలో ఇచిచున ఇళ్ళలో ఉన్న కాలనీ వాసులకు 17 
సుంవతసిరాలుగా మౌళ్క వసతులకు కరువై ఎని్న ప్రభుతవీలు మారనా ఈ కాలనీ వాసుల 
సమస్యలు పరష్కరుంచకపోవడుం శోచనీయమని రడిడి అపపిల నాయుడు ఎద్్దవా చేశారు. 
కేవలుం ఓట్ బా్యుంకుకీ తపపి ఎట్వుంట్ అభవృది్ధ నోచ్కోలేని గత 17 సుంవతసిరాలుగా 
చరత్ర సాథియలో నిలచిపోతరని దానికి ప్రధాన కారకులు ఇపుపిడున్న ప్రతిపక్ుం, అధికార 
పక్ుం వాళ్ళ అని రడిడి అపపిల నాయుడు తీవ్ర సాథియలో ధవీజమెతతూరు. గతుంలో ముంచినీట్ 
సదుపాయుం సరగా లేదని సాథినిక ప్రజలు రడిడి అపపిల నాయుడుకి తెలయపరచగా 
సుమారు 25000 ర్పాయలు వెచిచుుంచి ఆ ప్ుంత వాసులకు ముంచినీట్ బావిని 
తవివీుంచి కాలనీ వాసుల దాహారతూని తీరచున రడిడి అపపిల నాయుడు. ఇపుపిడు కనీసుం 
తగడానికి ముంచినీట్ సదుపాయుం కూడా కలపిుంచలేని ప్రభుతవీలు ద్నికి ఉన్నట్టీ అని 
ప్రశి్నుంచారు. ఏల్రు నియోజకవర్గ శాసనసభు్యలు ఆళ్ళ నానికి ఇక్కడ ఉన్న కాలనీ 
వాసుల సమస్యలు కనిప్ుంచవా? సరైన రోడులూ డ్రైనేజీలు నిరా్మణుం లేక చిన్నపాట్ వరా్షనికే 
రోడులూ జలమయమై చెరువులన తలప్సుతూనా్నయ. తక్ణమే శాసనసభు్యలు ఆళ్ళ నాని 
మరయు నగర మేయర్ న్రజీహాన్ ఈ కాలనీ సమస్యలపై దృష్టీ సారుంచాలని మౌళ్క 
సదుపాయాలు కలపిుంచి రోడులూ డ్రైనేజీల నిరా్మణుం తక్ణమే ప్రుంభుంచాలని ఏల్రు 
జనసేన పార్టీ నుండి డిమాుండ్ చేసుతూనా్నుం అని తెలపారు. ఈ కార్యక్రముంలో నగర 
అధ్యక్షుడు నగిరడిడి కాశీ నర్ష్, ప్రధాన కార్యదరశు సరది రాజేష్, జాయుంట్ సెక్రటర్ 
ఎట్ుంచి ధర్్ముంద్, సషల్ మీడియా కో ఆరడినేటర్ జనసేన రవి, ముండల ఉపాధ్యక్షులు 
సుుందరనీడి ప్రసాద్, కార్యనిరవీహక కార్యదరశు గొడవరతూ నవీన్, యూత్ వైస్ ప్రెస్డుంట్ 
జనపరడిడి తేజ ప్రవీణ్, సాథినిక నాయకులు పన్్నరు రామ, బొద్దపు గోవిుందు, బుదా్ధ 
నాగేశవీరరావు, దోసపరతూ రాజు, దురా్గరావు, ర్య న్కరాజు, సతీష్, ప్.రాజు, ప్రకాష్, 
శేఖర్, గణపతి, అజయ్, జిల్లూ నాయకులు, వీర మహళలు లుంకా ప్రభావతి, సరళ, 
సుజాత, ఉమా దురా్గ తదితరులు పాల్గనా్నరు.

క్రియాశీలక సభ్్యనిక్ ఇన్సూరెన్సూ చెక్ అందజేసన 
పితాని

శతఘ్్న న్్యస్: మమి్మడివరుం, ఇటీవల ఏకిసిడుంట్ లో గాయపడిన మమి్మడివరుం 
ముండలుం అనాతవరుం గ్రామ జనసేన నాయకులు మనికోట్ శ్రీనివాసరావుకు జనసేన 
పార్టీ అధ్యక్షులు కొణిదల పవన్ కళ్్యణ్ జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యతవీ ఇన్సిరన్సి 
నుంచి పుంప్న 50,000 ర్పాయలు చెక్ న గురువారుం జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర రాజకీయ 
వ్యవహారాల కమిటీ సభు్యలు మరయు మమి్మడివరుం నియోజకవర్గ ఇుంచార్జీ ప్తని 
బాలకృష్ణ చేతుల మీదుగా శ్రీనివాసరావుకి అుందజేశారు. ఈ కార్యక్రముంలో జనసేన 
నాయకులు గోదశి పుుండర్ష్, జక్కుంశెట్టీ పుండు, గొలకోట్ వెుంకన్నబాబు, మాదాల 
శ్రీధర్, సల్ది రాజా, గుంజా యేసు, గాలద్వర మణి తదితరులు పాల్గనా్నరు.

పవన్ కళ్్యణ్ పై చేసన వా్యఖ్యలపై మండిపడడి 
యుగంధర్ పొననా

శతఘ్్న న్్యస్: గుంగాధర నెల్లూరు, కార్వీట్ నగరుం ముండల కేుంద్ుంలో ఉప మఖ్యముంత్రి 
నారాయణ సావీమీ గడప గడప కార్యక్రముంలో పవన్ కళ్్యణ్ పై చేస్న వా్యఖ్యలపై, 
బోసు అయ్యవార తోటలో ఎలకా్రానిక్ అుండ్ ప్ుంట్ మీడియా సమావేశుం నిరవీహుంచడుం 
జరగిుంది. ఈ సమావేశుంలో జనసేన పార్టీ నియోజకవర్గుం ఇుంచారజీ డా. యుగుంధర్ 
పన్న మాటాలూడుత్… ఒక్క గ్రామాని్న కూడా ఆదరశు గ్రాముంగా చేయలేని ఎమె్మలే్య, 
ఒక్క గ్రాముంలో కూడా మధా్యని్న నిలువరుంచలేని ముంత్రి, రాషటీుం మీద పట్టీలేని ఉప 
మఖ్యముంత్రి సావీమీ మాటాలూడుతుుంటే దయ్యుం వేదాలు వలలూఒచినట్లూ ఉుందని ఎద్్దవా 
చేశారు. ఓడిపోతమన్న భయుంతో, జనసేన ఓడిసుతూుందనే దిగులుతో, ఈసార ఎమె్మలే్య 
ట్కెట్ రాదనే ఫ్రసేటీషన్ తో కూడా ఉనా్నరని తెలపారు. నారాయణ సావీమికి మహళలు 
అుంటే ఎుంత చ్లకనో ఈ నియోజకవర్గుంలో ఉన్న వారు అర్ధుం చేసుకోవాలని తెలపారు. 
వైసీపీలో బాగా చదువుకున్న మహళలు ఉనా్న, జడీపిటీసీగా తన భార్యనే ఎుంప్క 
చేసుకునా్నరుంటే, మహళల మీద ఆయనకున్న గౌరవుం ఏపాట్దని తెలుసుతూుందని ఆగ్రహుం 
వ్యకతూుం చేశారు. పర స్త్రీ అభవృది్ధ ఆయనకు నచచుదని, తన ఇుంటోలూ ఉన్నవార్ రాజకీయుంగా 
రాణిుంచాలని సావీర్ధుం కలగిన వ్యకితూ నారాయణ సావీమని తెలయజేసారు. ఇదీ మీకున్న 
కా్యరకటీర్ అని ఎద్్దవా చేశారు. మదా్యని్న అరకట్టీ, మహళలకు గౌరవుం తీసుకురాలేని 
మీరు మహళల గురుంచి మాటాలూడుతుుంటే ఆశచుర్యుం కలుగుతోుందని తెలపారు. మదా్యని్న 
అరకటటీలేనివాడు మహళన గౌరవిసాతూడు అుంటే మహళన అగౌరవ పరుసుతూనా్నడని అర్ధుం 
అని తెలపారు. జడీపిటీసీ గా భార్యన నామినేట్ చేసుకున్నవాడు మహళలన గౌరవిసాతూడా? 
మహళ్భవృది్ధకి కృష్ చేసాతూడా? మహళ్ సాధికారతన తీసుకు వసాతూడా?? అసుంభవమని 
ఎద్్దవా చేశారు. ప్రభుతవీుం తీసుకున్న అనాలోచిత నిర్ణయాల వలలూ ఈ రాష్ట్రుంలో మూడు 
వేల ముంది కౌలు రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకునా్నరని, వారకి మా అధ్యక్షులు 30 కోటలూ 
ర్పాయలు రైతు భరోసా యాత్రలో కుట్ుంబానికి సహాయుం చేసుతూనా్నరని పవన్ కళ్్యణ్ 
న ప్రశుంస్ుంచారు. మీ మాటలన వెనకి్క తీసుకోకపోతే మీ ఇుంట్ని మూడు వేలముంది 
జనసైనికులతో మటటీడిసాతూమని తెలపారు. 2009, 2014, 2019 నామినేషన్ లో 
మీరు పుందు పరచిన ఆసుతూలు ఎుంత? ఈరోజు మీ ఆసుతూలు ఎుంత పెరగాయో మీరు 
నియోజకవర్గుం ప్రజలకు తెలపాలసిన అవసరుం ఉుందని, తెలపారు. ఈ సార ఎని్నకలోలూ 
వైసీపీలోని ఆత్మభమానుం, అసాధారణ ప్రతిభ ఉుండి, మీతో ఉన్న నాయకులే మిమ్మల్న 
చితుతూ చితుతూగా ఓడిసాతూరని, మా గెలుపు సునాయాసమని ఈ సుందర్ుంగా తెలపారు. ఈ 
కార్యక్రముంలో ముండల అధ్యక్షులు శోభన్ బాబు గౌరవ అధ్యక్షులు భానచుంద్రారడిడి, 
ముండల బూత్ కనీవీనర్ అనా్నమలై, ముండల నాయకులు ర్ప శేఖర్, ఉపాధ్యక్షులు సుర్ష్ 
రడిడి, విజయ్, బుజిజీ, ప్రధాన కార్యదరుశులు వెుంకటేష్, చుంద్మౌళ్ ,ద్వేుంద్, నరస్ుంహులు, 
కార్యదరుశులు యుగుంధర్ రడిడి, ర్పేష్, చిరుంజీవి, ఎస్ఆర్ పురుం ముండలుం ఉపాధ్యక్షులు 
సుధాకర్, ఎస్ఆర్ పురుం ముండల కార్యదరశు గిర ప్రసాద్, జిల్లూ సుంయుకతూ కార్యదరశు 
రాఘవ, జనసైనికులు అనిల్, నవీన్, లోకేష్, దిలీప్, మరళ్, తేజ పాల్గనా్నరు.

వరదబాధితులను పునరావాస్లకు తరల్ంచాలని 
జనసేన డిమాండ్

శతఘ్్న న్్యస్: రుంపచోడవరుం, పోలవరుం ప్జెకుటీ వద్ద నిర్ముంచిన కాపర్ డా్యుం వలన 
గోదావర వరద నీరు దిగువ ప్ుంతలకు వెళలూకపోవడుం వలన వి.ఆర్ పురుం ముండలుం 
లోని గ్రామాలు ముంపుకు గురై 40 రోజులు కావసుతూుంది. 3వ సార ముంపుకు గురైన 
రాజుపేట కాలనీ, వడిడిగుడుం వి.ఆర్.పురుం గ్రామాలలోని ఇుండులూ మరయు అడవిలో 
గుడారాలు వేసుకుని అుంధకారుంలో నివస్సుతూన్న వరద బాధిత కుట్ుంబాలన ముండల 
జనసేన నాయకులు సుందరశుుంచారు. వచిచున వరదకు తలలూడిలలూపోతున్న ప్రజలన ప్రభుతవీుం 
పట్టీుంచ్కోవటుం లేదని, ఇుంతవరకు నిత్యవసరాలు టరపిలన్ లు ఇవవీలేదని, తక్ణమే 
అుందజేయాలని మరయు ముంపునకు గురయన ప్రతి గ్రామానికి ఆర్ అుండ్ ఆర్ పా్యకేజీ 
ఇచిచు పునరావాసాలకు తరలుంచాలని డిమాుండ్ చేయడుం జరగిుంది.ఈ కార్యక్రముంలో 
ముండల అధ్యక్షులు మలకాల సాయకృష్ణ, బాగుల అుంజనరావు,కోటలూ మోహన్ రడిడి, పెటటీ 
రాుంబాబు, మత్యల దురా్గ ప్రసాద్(హా్యర్) ముంజపు సాయ, దురా్గ ప్రసాద్, నాగేుంద్, 
పెటటీ నాగు, సాగర్ వినోద్ తదితరులు పాల్గనా్నరు.

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

మెగాస్టీర్ గోత్రన్మాలతో పూజలు నిర్వహంచిన 
చిరంజీవి యువత

శతఘ్్న న్్యస్: మాజీ రాజ్యసభ 
సభు్యలు, పద్మభూషణ్ డాకటీర్ 
మెగాసాటీర్ చిరుంజీవి పుట్టీనరోజు 
వారోతసివాలోలూ భాగుంగా జిల్లూ చిరుంజీవి 
యువత మరయు అుంజనీపుత్ర 
చిరుంజీవి ప్రజాసేవాసుంఘుం 
సుంయుకతూ ఆధవీర్యుంలో గురువారుం 
ఉదయుం విజయనగరుం పటటీణుంలో, 

అయ్యకోనేరు గట్టీ ఆుంజనేయ సావీమి ఆలయుంలో చిరుంజీవి గార గోత్రనామాలతో 
ప్రతే్యక పూజలు నిరవీహుంచారు.

కార్యక్రముంలో జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, జిల్లూ చిరుంజీవి యువత అధ్యక్షులు 
త్యడ రామకృష్్ణరావు(బాలు), చిరుంజీవి యువత కార్యదరశు, జనసేన నాయకులు 
ప్డుగు సతీష్, చిరుంజీవి యువత గౌరవ సలహాదారులు, జనసేన నాయకులు డాకటీర్ 
ఎస్. మరళ్మోహన్, ఎస్. కుమార్ పాల్గనా్నరు.

పేస్ సెల్ఫీ విధాన్నినా గిరిజన ప్ంతాలోలా 
మ్నహయింపు ఇవ్వండి

శతఘ్్న న్్యస్: అరకు 
నియోజకవర్గుం సమనవీయ 
కమిటీ సభు్యలు మాదాల 
శ్రీరామలు మాతలూడుత్ అల్లూర 
సీతరామరాజు జిల్లూలో గిరజన 
ప్ుంతుంలో పూరతూసాథియలో నెట్ 
వర్్క ఏరాపిట్ చేసే వరకు పేస్ 
సెలీఫూ విధానాని్న అమలు చేయడుం 
సరైన పద్ధతి కాదు అుంత్ వెుంటనే 

పేస్ సెలీఫూ విధానాని్న గిరజన ప్ుంతుంలో నిలప్వేయా్యల.. నెట్ వర్్క లేని చోట పేస్ 
సెలీఫూ విధానాని్న ఎల్ అమలు చేసాతూరు. ముందుగా అల్లూర జిల్లూలో నెట్ వర్్క సమస్య 
తీరచుుండి.. ముండల కేుంద్ుం దాట్తే ఎక్కడ ఫోన్ స్గ్నల్సి పనిచేయనపుపిడు పేస్ సెలీఫూ 
విధానుం ఎల్ అమలు చేసుతూనా్నరో అధికారులు సమాధానుం చెపాపిలని.. ప్రశి్నుంచారు. 
స్ప్ఎస్ అమలు కోసుం ఉద్యముం చేసుతూనా్నరనే ఉద్్దశుంతోనే ఉపాధా్యయులు మీద కక్ 
కట్టీుంది. ప్రభుతవీుం కేవలుం ఉపాధా్యయ లన టార్గట్ చేస్ ఇబ్ుంధులు చేయడుం సరైన 
పద్ధతి కాదు ఇపపిట్కైనా గిరజన ప్ుంతపు నెటవీర్్క సమస్య ప్రభుతవీుం గురతూుంచి సమస్యలు 
పరష్కరుంచుండి అని ప్రభుతవీని్న వేడుకుుంట్న్న సమయుంలో ప్రభుతవీుం కొతతూ సమస్యన 
సృష్టీుంచి ఉపాధా్యయులన గుందరగోళ్ని్న చేస్ ఇబ్ుంది పెడుతున్న ప్రభుతవీుం ఇపుపిడు 
అమలు చేస్న పేస్ సెలీఫూ విధానాని్న వెుంటనే నిలప్ వేయాలని శ్రీరామలు డిమాుండ్ 
చేసారు.

తక్షణమే మైనర్ బ్రిడిజి నిరా్మణం చేపట్టీలని జనసేన 
డిమాండ్

శతఘ్్న న్్యస్: ఇచాఛాపురుం నియోజకవర్గుం, డుంకూరు గ్రాముం, డుంకూరు మరయు 
బూరజీపాడు మద్య ఉన్న వుంతెన గత కొని్న సుంవతసిరాలుగా శిథిల్వసథికు చేరుకుుంది. 
ఎని్న ప్రభుతవీలు మారనా అధికారుల దృష్టీకి తీసుకెళ్లూనా ప్రయోజనుం లేకుుండా 
పోయుంది. గత మూడు రోజులు నుండి వుంతెన దిగువ నుండి వెళ్తూన్న నీరు వుంతెన పైకి 
చేర, మోకాళ్ళ ఎతుతూ వరకు వసుతూుంది. చ్టూటీ ప్రక్కల ప్ుంతల వారకి, వాహనదారులు 
చాల్ ఇబ్ుంది పడుతునా్నరు. ఈ విషయాని్న డుంకూరు, బూరజీపాడు గ్రామ జనసైనికులు 
నియోజకవర్గ నాయకులు దృష్టీకి తీసుకెళలూగా, గురువారుం జనసేన రాష్ట్ర జాయుంట్ 
సెక్రటర్ తిపపిన దురో్యధన రడిడి, రాష్ట్ర మతసిష్కార వికాస విభాగ కార్యదరశు నాగుల హర 
బెహరా వుంతెన వద్దకు వెళ్లూ సుందరశుుంచారు. అక్కడ పరస్థితిని చూస్ తిపపిన దురో్యధన 
రడిడి మాటాలూడుత్… సావీతుంత్ర్యుం వచిచు 75 ఏళ్లూ పూరతూ చేసుకునా్నుం కానీ సామాన్యల 
కష్టీలు మాత్రుం తీరడుం లేదు. ఓట్లూ వేస్ గెలప్ుంచిన ప్రభుతవీలు ప్రజల సమస్యలు 
పట్టీుంచ్కోవడుంలేదు. శిధిల్వసథికు చేరన వుంతెనకు నిధులు ముంజూరు అయనా ఇుంకా 
పనలోలూ జాప్యుం ఏమిటని ప్రశి్నుంచారు. తక్ణమే మైనర్ బ్రిడిజీ నిరా్మణుం చేపటాటీలని 
జనసేన పార్టీ తరపున డిమాుండ్ చేశారు. హర బెహరా మాటాలూడుత్ ఈ వుంతెన 
విషయుం గ్రామసుతూలు టీడీపీ, వైసీపీ నాయకులు దృష్టీకి తీసుకెళ్లూనా ప్రయోజనుం లేకుుండా 
పోయుంది. అని మతసిష్కార గ్రామాలకు ప్రభుతవీలు ఓటరులూ గానే చూసుతూనా్నరు కానీ, 
ఇక్కడ ప్రజల సమస్యలు పరష్్కరుం చేయటేలూదని అనా్నరు. ఇచాఛాపురుం జనసేన ఇుంఛారజీ 
దాసర రాజు మాటాలూడుత్ రాష్్రానికి చివర మతసిష్కార గ్రామమైన సాగర తీర ప్ుంతుం 
డుంకూరు పెద్ద లక్ష్మీపురుం, కృష్్ణపురుం చీకట్ ప్రపుంచాని్న తలప్ుంచే ఈ గ్రామాలు. 
అక్కడ వారు బాహ్య ప్రపుంచాని్న చూడాలుంటే బలహీనుంగా ఉన్న ఉపుపిటేరు వుంతెన 
కాజ్ వే లన దాట్ రావాల. 18 ఏళలూ క్రిుందట నిర్ముంచిన వుంతెన శిథిల్వసథికు చేరుంది. 
అపపిట్ ప్రభుతవీుం కాజ్ వే ర్ 5 కోట్లూ ముంజూరు చేయగా కొతతూ ప్రభుతవీుం ఏరపిడడుంతో 
పనలు నిలచిపోయాయ. కొతతూ ప్రభుతవీుంలో కాజ్ వే కు 9 కోట్లూ వుంతెనకు 5.20 కోట్లూ 
ముంజూరు చేశారు. అయనపపిట్కీ కాగితలు వరకే పరమితుం చేశారు. వైయసాసిర్సిప్ 
ప్రభుతవీుం ప్రజా సమస్యలు వాళ్ళకి పటటీడుంలేదు ఇకనైనా ప్రజా సమస్యల అరథిుం చేసుకొని 
వెుంటనే కాజ్ వే నిర్ముంచాలని జనసేన పార్టీ తరఫున డిమాుండ్ చేసుతూనా్నుం అని అనా్నరు. 
వుంతెన వద్దకు వెళ్లూ సుందరశుుంచిన వారలో జనసేన నాయకులుతో పాట్ ఇచాఛాపురుం 
మనిసిపాలటీ ఇుంఛారజీ 10వ రోకళ్ళ భాస్కర్, బడే ద్వరాజు, మాధవ్ రడిడి, ధనుంజయ 
మరయు డుంకూరు, బూరజీపాడు గ్రామ జనసైనికులు కోడ జానకిరావు, సుంతోష్, కృష్ణ, 
మోహన్, చిరు, నీల్ద్రి, అశోక్ తదితరులు పాల్గనా్నరు.

వరదబాధితులకు నితా్యవసరాలు అందజేసన 
ల్ంగోలు మహలక్ష్మి

శతఘ్్న న్్యస్: రాజోలు, టేకిశెట్టీపాలుం గ్రామ పరధిలో వరద బాధితులకు జనసేన 
పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, మాజీ ఎుంప్ప్ ప్రసుతూత ఎుంపీటీసీ లుంగోలు మహాలక్ష్మి 
(చిన్నబు్లు) ఆర్ధక సహాయుంతో కూరగాయలు, పాలపేకెట్లూ ఇవవీడుం జరగిుంది. ఈ 
కార్యక్రముంలో జనసేన నాయకులు మరయు జనసైనికులు పాల్గనా్నరు.

విద్్యరిథా సంఘాల పోరాట్ల ఫల్తంగా విజయం 
స్ధించినందుకు అభినందన సభ

శతఘ్్న న్్యస్: ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లూ, మదనపలలూ నియోజకవర్గుం, మదనపలలూ పటటీణుంలో 
ఎుంతో చరత్ర కలగిన చారత్త్మకమైన కళ్శాల ప్రైవేట్పరుం కాకుుండా అని్న విదా్యరథి 
సుంఘాలు అని్న రాజకీయ పార్టీలు ప్రజా సుంఘాలు కలస్ విదా్యరథి సుంఘాల పోరాటాల 
ఫలతుంగా గత 280 రోజులుగా ప్రభుతవీుంపై పోరాటుం చేస్ విజయుం సాధిుంచడుం 
జరగిుంది. నేడు అుందులో భాగుంగా ప్రభుతవీుం కాలేజీని తన పరధిలోకి తీసుకుుంటూ 
ఇకమీదట ప్రభుతవీ ఆధవీర్యుంలో నడుసుతూుందని జీవో రలీజ్ చేయడుం మదనపలలూ ప్ుంత 
ప్రజలకు చాల్ సుంతోషదాయకమని తెలయజేయుటకు సుంతోష్సుతూనా్నమ. ఈ 
సుందర్ుంగా ఏరాపిట్చేస్న అభనుందన సభలో జనసేన పార్టీ తరఫున జనసేన పార్టీ 
ప్రధాన కార్యదరశు శ్రీమతి దారుం అనిత పాల్గనా్నరు. ఈ సుందర్ుంగా ఈ ఉద్యమానికి 
మద్దతు తెలప్నుందుకు విదా్యరథి సుంఘాల తరఫున జనసేన పార్టీకి విదా్యరథి సుంఘాలు 
కృతజఞాతలు తెలపారు. పట్టీ వదలకుుండా 280 రోజులుగా రలే నిరాహార దీక్ చేస్ 
సాధిుంచ్కున్నుందుకు విదా్యరథి సుంఘాలన విదా్యరథి సుంఘాల నాయకులన ఈ 
సుందర్ుంగా జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి దారుం అనిత అభనుందిుంచడమైనది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కౌలు రైతు భరోస్ యాత్రను విజయవంతం చేయాలని 
పిలుపునిచిచిన చిట్్వలు జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: ఉమ్మడి కడప జిల్లూ, జనసేన పార్టీ ప్రతిష్టీత్మకుంగా ప్రుంభుంచిన నాలుగవ విడత 
కౌలు రైతుల భరోసా యాత్రన కడప జిల్లూలోని స్ద్దవటుంలో జరుగుతున్న సుందర్ుంగా గురువారుం 
నాడు చిటేవీల్ లో మీడియా సమావేశుం ఏరాపిట్ చేయడుం జరగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా చిటేవీలు జనసేన 
నాయకులు మాదాసు నరస్ుంహ, సుధీర్ రడిడి పురుం సుర్ష్, పగడాల శివ మాటాలూడుత్ 161 ముంది కౌలు 
రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకోవడుం బాధాకరమని చనిపోయన ప్రతి కౌలు రైతుకు జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ సవీయుంగా వచిచు తన చేతులు మీదుగా లక్ ర్పాయలు ఆరథిక సహాయుం అుందజేయననా్నరు. 
అల్గే రైలేవీ కోడూరు నియోజకవర్గుంలో 17 ముంది ఆత్మహత్య చేసుకోగా చిటేవీలు ముండలుంలో ఐదు 
ముంది ఆత్మహత్య చేసుకునా్నరు. వీళ్ళుందరకీ కూడా పవన్ కళ్్యణ్ ఈనెల 20తేదీన భరోసా ఇవవీడుం 
జరుగుతుుంది. జనసెన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ సహృదయుంతో పెద్ద మనసుతో కౌలు రైతుల ఆత్మహత్య 
కుట్ుంబాలకి మీ వుంతుగా చేసుతూనా్న ఈ సాయుం చరత్రలో నిలచిపోతుుందనా్నరు. ఎనో్న సుందరా్లలో 
ఇపపిట్వరకు పవన్ కళ్్యణ్ రైతు పడే కష్టీలన ఎల్ ఉుంటాయో, ఒక సాధారణ మధ్యతరగతి కుట్ుంబుం 
నుంచి వచిచున వ్యకితూగా ఎనో్నసారులూ చెపాపిరు. రైతు లేనిద్ రాష్ట్ర భవిష్యతుతూ ఉుండదు. చనిపోయన ప్రతి కౌలు 
రైతు కుట్ుంబానికి లక్ ర్పాయలు ఆరథిక సహాయుం అుందజేయాలన్న ఆలోచన రాష్ట్ర ప్రజలుందర్ 
సావీగతిసుతూనా్నరని పేర్్కనా్నరు. ఇపపిట్వరకు, ఉభయగోదావర రాయలసీమలోని అనుంతపురుం కర్్నల్ 
జిల్లూలలో మరయు ప్రకాశుం జిల్లూలో కౌలు రైతు భరోసా పూరతూ అయన తరావీత ప్రసుతూతుం ఆరవ విడతగా 
రాయలసీమలోని ఉమ్మడి కడప జిల్లూ రాజుంపేట నియోజకవర్గుంలోని స్ద్ధవటుంలో జరుగుతున్న 
ఈ కార్యక్రమానికి భార్ సుంఖ్యలో జనసేన నాయకులు, కార్యకరతూలు వీర మహళలు భార్గా పాల్గని 
విజయవుంతుం చేయవలస్ుందిగా కోరుతునా్నమని తెలపారు. ఈ కార్యక్రముంలో చిటేవీలు జనసేన 
పార్టీ నాయకులు తుపాకుల పెుంచలయ్య, షేక్ రయాజ్, మాదాసు శివ, పగడాల భరత్, మరళ్కృష్ణ, 
చిరుంజీవి, నరస్ుంహ, కడుమూర నాగరాజా, మాదినేని హర, నాగిశెట్టీ శివకుమార్, తిరుమలశెట్టీ హర, 
పవన్, రాజు, సువారపు హర తదితరులు పాల్గనా్నరు.

మహరం వేడుకలలో మజిజిగ, నిమ్మరసం పంపిణీ చేసన 
జనసేన కార్యకరతిలు

శతఘ్్న న్్యస్: శ్రీ సత్యసాయ జిల్లూ కేుంద్ుం, 
పుటటీపరతూ పటటీణ పరధిలోని గురువారుం 
వెుంగలమ్మ చెరువు గ్రాముంలో జరుగుతున్న 
మొహరుం వేడుకల సుందర్ుంగా ఆ గ్రామానికి 
ఎుండనపడి వచిచున ప్రజలకు మరయు భకుతూలకు 
వెుంగళమ్మ చెరువుకి చేస్న జనసేన పార్టీ 

కార్యకరతూలు మరయు అభమానలు కలస్ అుందరకీ 400 లీటరలూ మజిజీగ, చలలూట్ త్గునీరు 300 లీటరులూ, 
నిమ్మ రసుం 200 లీటరులూ పుంచడుం జరగినది. ఈ కార్యక్రముంలో జనసేన పార్టీ నిసావీరథిమైన కార్యకరతూలు 
అయన హర కృష్ణ, ప్రణీత్, నర్ష్, పవన్ కళ్్యణ్, ప్రవిన్, తేజ, సనీ్న, రామ తదితరులు పాల్గనా్నరు.

జనసేన్ని పుట్టీనరోజు వరకు గడువిచిచిన బొబ్బిల్ జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్:  బొబి్ల, రామభద్పురుం ఆర్టీసీ కాుంపెలూక్సి లో ఫా్యనలూ లేక ప్రయాణీకులు చాల్ ఇబ్ుంది 
పడుతునా్నరు. ఈ విషయుం ఇదివరకు సాల్రు డిపోలో చెపపిడుం జరగిుంది కాని సపిుందిుంచటుం 
లేదు. సెపెటీుంబర్ 2 జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ పుట్టీనరోజు వరకు అధికార యుంత్ుంగానికి 
గడువు ఇసుతూనా్నమని, ఈలోగా అవసరుం అయనట్వుంట్ ఫా్యనలూ బిగిుంచి ప్రయాణీకులకు సౌకర్యుం 
కలప్ుంచకపోతే జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ పుట్టీనరోజు సుందర్ుంగా 
జనసేన పార్టీ తరఫున జనసైనికులుందరు అక్కడ ఫా్యనలూ బిగిుంచి ప్రయాణీకులకు సౌకర్యుం కలపిసాతూమని 
బొబి్ల నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ నాయకులు మహుంతి ధనుంజయ తెలపారు.

గంగుడుపల్లా సచివాలయానినా 
సందరి్శంచిన జనసేన న్యకులు

శతఘ్్న న్్యస్: తిరుపతి జిల్లూ, 
చుంద్గిర ముండలుం గుంగుడుపలలూలోని 
సచివాలయాని్న జనసేన పార్టీ 
చుంద్గిర నియోజకవర్గుం బాధు్యలు 
ద్వర మనోహర్ పరామరశుుంచారు. 
అనుంతరుం సచివాలయుం మహళ్ 
ఉదో్యగులతో మాటాలూడుత్ వైస్ప్ 

నాయకుల ఆగడాలకు ఎదుర్్కనే శకితూ ఒక్క జనసేనకే ఉుందని, ఈ ఘటన 
బాధాకరమని మా నాయకుడు పవన్ కళ్్యణ్ దృష్టీకి తీసుకెళ్తూమని తెలపారు. 
అనుంతరుం మీడియాతో మాటాలూడుత్ వైసీపీ నాయకులు మహళల పటలూ 
అసభ్యకరుంగా ప్రవరతూుంచడుం బాధాకరమని, ఇల్ుంట్ ఘటనలన జనసేన 
సహుంచబోదని, సచివాలయుంలో కనీసుం మరుగుదొడులూ కూడా లేవని మహళ్ 
ఉదో్యగులన మానస్కుంగా వేధిుంచిన చిరుంజీవిపై ఇపపిట్వరకు చర్యలు 
తీసుకోకపోవడుం బాధాకరమని, ఇల్నే కొనసాగితే రాబోయే ఎని్నకలలో ప్రజలే 
వీరకి బుది్ధ చెబుతరని ఆయన తెలయజేశారు. ఈ కార్యక్రముంలో జనసేన పార్టీ 
చుంద్గిర నియోజకవర్గ బాధు్యలు ద్వర మనోహర్, రాష్ట్ర కార్యదరశు ఆకేపాట్ 
సుభాష్ణి, నియోజకవర్గ మహళ్ విభాగ నాయకురాలు ఆశ తదితరులు 
పాల్గనా్నరు.

జవాన్ కు కనీనాట్ నివాళి..
శతఘ్్న న్్యస్: జమూ్మ కాశీ్మరోలూ ఇుండో ట్బెటన్ బోరడిర్ పోలీస్ జవానలూ 
ప్రయాణిసుతూన్న బసుసి లోయలో పడిన ఘటనలో అన్నమయ్య జిల్లూ, 
సుంబేపలలూ ముండలుం, ద్వపటలూకు చెుందిన ఆర్్మ జవాన్ డి.రాజశేఖర్ 
విధులు నిరవీహసూతూ మృతి చెుందిన విషయుం తెలస్ుంద్. జవాన్ 
డి.రాజశేఖర్ కు భార్య, మగు్గరు ప్లలూలు ఉనా్నరు. గురువారుం ఉదయుం 
రాయచోట్ అసెుంబీలూ ఇుంచార్జీ హాసాుంబాష్ షేక్, జనసేన నాయకులు 
రామ శ్రీనివాసులు, షేక్ రయాజ్ జవాన్ డి. రాజశేఖర్ పారథివద్హుం 
వద్ద పూల గుచాచులు ఉుంచి నివాళ్లు అరపిుంచి.. జవాన్ డి.రాజశేఖర్ 
కుట్ుంబ సభు్యలన పరామరశుుంచి ప్రగాఢ సానభూతి తెలపారు.
జవాన్ డి.రాజశేఖర్ 12 సుంవతసిరాలుగా ఐట్బిప్లో పనిచేసుతూ పోలీస్ 
జవానలూ ప్రయాణిసుతూన్న బసుసి లోయలో పడి మృతి చెుందడుంతో 
ఆయన పారథివద్హుం సవీగ్రామానికి చేరుకుుంది. అుంత్యక్రియలు సైనిక 
ల్ుంఛనాలతో జరగాయ. జవాన్ డి.రాజశేఖర్ పారథివ ద్హుంపై జాతీయ 
జెుండాన ఉుంచి నివాళ్లరపిుంచారు. వీర జవాన తుది వీడో్కలు 
పలకడానికి జనుం భార్ సుంఖ్యలో తరలవచాచురు.
సుంబేపలలూ ముండలుం, ద్వపటలూ కు జవాన్ డి.రాజశేఖర్ మృత ద్హాని్న ఆర్్మ 
అధికారులు తీసుకువచాచురు. జవాన్ డీ.రాజశేఖర్ పారథివద్హాని్న చూస్ 
గ్రామసుతూలు కనీ్నరు మనీ్నరు అయా్యరు..

కొట్టీ శంకరావు ఆత్మకు శంతి చేకూరాల్: 
నందిగామ జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్:  ఉమ్మడి కృష్్ణజిల్లూ, నుందిగామ నియోజకవర్గుం, నుందిగామ 
ముండలుం అనాసాగరుం గ్రామమ కొట్టీ శుంకరావు జనసేనపార్టీ కోసుం 2014 
నుండి పార్టీ కోసుం కషటీపడి అనాసాగరుం కౌనిసిలర్ అభ్యరథిని గెలప్ుంచుండుంలో 
కృష్ చేసారు శుంకరావు. అుందరతో ముంచిగా ఉుంటూ పార్టీని బలోపేతుం చేశారు 
బుధవారుం రాత్రి ప్రమాదవ శాత్తూ మరణిుంచడుం జరగిుంది. శుంకరావు మారణ 
వారతూ నుందిగామ నియోజకవర్గుంలో జనసేనపార్టీ నాయకులు, కార్యకరతూలు 
జిల్లూ నాయకులు దిగ్రా్్రుంతికి గురయా్యరు వార ఆత్మకు శాుంతి చేకూరాలని 
జనసేనపార్టీ తరుపున కోరుకుుంట్నా్నమని తెలపారు.

గజ్జిల సందీప్ క్ జనసేన పార్టీ ఘననివాళి
శతఘ్్న న్్యస్:  భద్రాద్రి కొతతూగూడుం జిల్లూ మలకలపలలూ ముండలుం పగళలూపలలూ 
గ్రామానికి చెుందిన గజజీల సుందీప్ ఎఐఎస్ఎఫ్ మాజీ జిల్లూ అధ్యక్షుడు 
మరణిుంచడుం జరగిుంది. ఆయన దశాదినకర్మలో భాగుంగా జనసేన పార్టీ 
నివాళ్లు అరపిుంచడుం జరగిుంది. ఈ కార్యక్రమానికి విచేచుస్న జనసేన పార్టీ 
ఉమ్మడి ఖమ్ముం జిల్లూ విదా్యరథి విభాగుం మరయు మలకలపలలూ ముండల అధ్యక్షులు 
సుందీప్ మరణుం చాల్ బాధాకరమని ఎఐఎస్ఎఫ్ విదా్యరథి సుంఘుంలో ముండల 
సాథియ నుండి భద్రాద్రి కొతతూగూడుం జిల్లూ అధ్యక్షుడు సాథియకి ఎదిగి అనేక విదా్యరథి 
ఉద్యమాలు చేస్న సుందీప్ జిల్లూ మొతతూుం సైకిల్ యాత్ర చేస్ ప్రతి పాఠశాలలో 
విదా్యరుథిల సమస్యలు తెలుసుకుని వాట్ పరష్్కరుం కోసుం కృష్ చేశాడు సుందీప్ 
ముంచి ప్రసుంగికుడిగా, గాయకుడిగా, వా్యఖా్యతగా, ముంచి సే్నహతుడుగా ప్రజలోలూ 
గురతూుంపు పుందాడు అని జనసేన పార్టీ నాయకులు చెపపిడుం జరగిుంది. ఈ 
కార్యక్రముంలో ఉమ్మడి ఖమ్ముం జిల్లూ విదా్యరథి విభాగుం కార్యనిరావీహక సభు్యలు 
గొలలూ వీరభద్ుం, కోడిమే వుంశి, మలకలపలలూ ముండల అధ్యక్షులు తట్కొుండ 
ప్రవీణ్, సహాయ కార్యదరశు బొక్క వెుంకటేశవీరులూ మరయు మఖ్య నాయకులు 
కుందుకూర వినీత్ తదితరులు ఈ కార్యక్రముంలో పాల్గనా్నరు.
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