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కడప గడపలో కౌలు రైతు కుటుంబాలకు 

జనసేనాని భరోసా
•ఉమ్మడి కడప జిల్లాలో రైతులకు ఆర్థిక సాయం
•ప్రతి కుటంబాన్ని పేరు పేరునా పలకర్ంచి చెకుకులు అందంచిన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
• జనసేనాన్కి అపూర్వ సా్వగతం
•దార్ పొడుగునా గజమాలలతో మంచెతితిన జనసైన్కులు
•దేవున్ కడప, భాకరాపేట మీదుగా సిద్ధవటం వరకు కికికుర్సిన రహదార్

శతఘ్ని న్యాస్:  ఉమ్మడి కడప జిల్లాలో జనసేన పార్టీ కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర ఆత్మహతయా చేసుకునని ప్రతి కౌలు రైతు 
కుటంబం కన్నిరు తుడుస్తి సాగంద. వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచిచిన తరా్వత జిల్లా వ్యాపతింగా 190 మంద కౌలు 

రైతులు బలవన్మరణాలకు పాల్పడగా, అధికార పార్టీ నాయకుల ఒతితిళలా మధయా 119 కుటంబాలు సిద్ధవటం సభకు తరలివచ్చియి. 
ప్రతి కౌలు రైతు కుటంబాన్ని పరామర్శిస్తి, ఆత్మహతయాకు గల కారణాలు తెలుసుకున్ ప్రతి ఒకకుర్కీ స్వయంగా రూ. లక్ష చెకుకులు 
అందచేశారు. వ్ర్ బిడ్డల చదువులకు జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటందన్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు భరోసా ఇచ్చిరు.
•విమానాశ్రయం నంచి భార్ రాయాలీ
జనసేన పార్టీ కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర కోసం ఉమ్మడి కడప జిల్లాకు వచిచిన పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్కి 
విమానాశ్రయంలో పార్టీ నాయకులు, కారయాకరతిలు ఘన సా్వగతం పలికారు. విమానాశ్రయం వద్ద ప్రభుత్వం తీవ్ర ఆంక్షలు అమలు 
చేసినప్పటికీ వెలుపలి దా్వరం వద్దకు వేల్దగా జన సైన్కులు ఉదయమే చేరుకునానిరు. మధ్యాహనిం 2 గంటల ప్ంతంలో శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ గారు పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గారు, పార్టీ నాయకులతో కలసి సిద్ధవటం బయలుదేరారు. 
విమానాశ్రయం బయట ఆయనకు భార్ గజమాలలతో సా్వగతం పలికారు. అకకుడి నంచి వందల్ద బైకులు, కారలాతో రాయాలీగా 
సిద్ధవటం వైపు కదల్రు. నగరాన్కి చెందన జనసేన శ్రేణులు బాణాసంచ్ పేలుళలాతో ఆహ్్వనం పలికాయి. భార్ గజమాలన 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్కి వేశారు. అకకుడి నంచి శ్రీన్వ్స కాలన్, భాకరాపేటల మీదుగా సిద్ధవటం చేరుకునానిరు. సిద్ధవటం 
గ్రామంలోకి ఆడపడుచులు హ్రతులు పటిటీ ఆహ్్వనం పలుకగా, జన సైన్కులు పూల వర్ం కుర్పంచ్రు. వీధికో గజమాలతో శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ గార్న్ సతకుర్ంచ్రు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్కి సా్వగతం పలికందుకు వచిచిన జనసేన శ్రేణులు, ప్రజలతో సిద్ధవటం 

జనసంద్ంగా మార్ంద.
•జిల్లా వ్యాపతింగా తీవ్ర ఆంక్షలు
ఉమ్మడి కడప జిల్లాలో జనసేన కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర నేపథయాంలో ప్రభుత్వం తీవ్ర 
ఆంక్షలు అమలు చేసింద. జిల్లావ్యాపతింగా పోలీసుల సాయంతో పార్టీ శ్రేణులీని, ప్రజలిని 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ సభకు తరలివెళలాకుండా అడు్డకునానిరు. మఖయాంగా రాజంపేట 
చుటటీపకకుల న్యోజకవరాగాలైన రాయచోటి, రైల్్వ కోడూరుల నంచి ప్రజలు తరలిరాకుండా 
వైసీపీ నాయకులు బెదర్ంపులకి దగారు. పులివెందుల, కమల్పురం, మైదుకూరు తదతర 
న్యోజకవరాగాలోలా ఆత్మహతయా చేసుకునని కౌలు రైతు కుటంబాలోలా కంత మందన్ శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గార్ సభకు వెళ్తి ప్రభుత్వం నంచి ఎటవంటి సహకారం అందదన్ చెప్ప తీవ్రంగా 
ఒతితిడి తెచిచి మర్ సభకు రాకుండా అడు్డకునానిరు.
•జనసేనలోకి అతికార్ కుటంబం
రాజంపేట న్యోజకవరగాం, సిద్ధవటంకు చెందన సీన్యర్ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు శ్రీ 
అతికార్ వెంకటయయా కౌలు రైతు భరోసా వేదకపై శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ సమక్షంలో జనసేన 
పార్టీలో చేరారు. శ్రీ వెంకటయయాతోపాట ఆయన కుమారుడు శ్రీ అతికార్ దనేష్, సోదరుడు 
శ్రీ అతికార్ కృష్ణ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ చేతుల మీదుగా పార్టీ కండువ్ వేసుకునానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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వ్యవసాయుం అుంటే ఈ ముఖ్యముంత్రికి తెలియదు
* స్వప్రయోజనాల కోసం సీమన వ్డుకుంటనానిరు

* మూడుననిరేళలాలో కడప జిల్లాలో 187 మంద కౌలు రైతులు ఆత్మహతయాలు చేసుకునానిరు
* సీఎం సంత న్యోజకవరగాం పులివెందులలో 45 మంద బలవన్మరణాలకు పాల్పడా్డరు
* కౌలు రైతు భరోసా యాత్రకు వెళలాన్యకుండా రైతుల కుటంబాలన బెదర్ంచ్రు
* మఖయామంత్రికి దమ్మంటే సంత న్ధులతో రైతు కుటంబాలన ఆదుకోవ్లి

* సిద్ధవటం రచచిబండ కారయాక్రమంలో పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్
శతఘ్ని న్యాస్: శ్రీ జగన్ రెడి్డ మఖయామంత్రి అయాయాక రాష్టంలో దాదాపు 3 వేల మంద కౌలు రైతులు ఆత్మహతయాలకు 

పాల్పడా్డరన్ జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయావహ్రాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గారు పేర్కునానిరు. మఖయామంత్రి 
జిల్లా అయిన కడపలో 187 మంద బలవన్మరణాలకు పాల్పడితే... సంత న్యోజకవరగామైన పులివెందులలో 45 మంద 

ఆత్మహతయాలు చేసుకునానిరన్ అనానిరు. కడప జిల్లాలో 187 మంద కౌలు రైతులు 
చన్పోయినటలా సంత పేపర్ అయిన సాక్షి న్యాస్ పేపర్ లో ప్రచుర్ంచ్రన్ గురుతి 
చేశారు. జనసేన కౌలు రైతు భరోసా యాత్రలో భాగంగా శన్వ్రం సిద్ధవటంలో 
రచచిబండ కారయాక్రమం న్ర్వహంచ్రు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గారు 

మాట్లాడుతూ “కడప జిల్లా నంచి ఒక శాసనసభుయాడు మఖయామంత్రి అయాయాడన్ ఈ ప్ంత 
ప్రజలు సంతోషపడి ఉంట్రు. జగన్ మఖయామంత్రి అయితే ఈ ప్ంతం ఎంతో అభివృద్ధ చెందుతుంద, 

ససయాశాయామలంగా మారుతుందన్ ఇకకుడి ప్రజలు ఆశపడా్డరు. కాన్ జగన్ మఖయామంత్రి అయాయాక వయావసాయ రంగాన్కి కన్స 
తోడా్పట అందంచల్కపోయారు.
* బంధువులక కౌలు రైతు కారు్డలు ఇచుచికునానిరు
వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడి్డ గార్ పాలన ఎల్ ఉండేద... ఇపు్పడు జగన్ పాలన ఎల్ ఉంద? ఒకకుసార్ ప్రజలు ఆలోచించ్లి. ఈ 
మఖయామంత్రికి వయావసాయం గుర్ంచి తెలియదు. ఇకకుడ రైతంగం కసీ కెనాల్ పై ఆధ్రపడి వయావసాయం చేసాతిరు. దాదాపు లక్ష 

ఎకరాల సాగు జరుగుతుంటే జిల్లా వ్యాపతింగా కవలం 2 వేల మంద కౌలు రైతులక సీసీఆర్సీ కారు్డలు ఇచ్చిరు. అదీ కూడా జగన్ బంధువులక ఇచుచికునానిరు. ఇల్ంటి 
మఖయామంత్రికి కౌలు రైతుల ఆత్మహతయాలకు ఆధ్రాలునానియా అన్ అడిగే హకుకు ఉందా? రాష్టవ్యాపతింగా 31 లక్షల మంద కౌలు రైతులు ఉనానిరన్ చెప్పన ప్రభుత్వం.. 
సీసీఆర్సీ కారు్డలు ఇచిచింద మాత్రం లక్షా 41 వేల మందకి మాత్రమే.
* లక్ష కోటలా సంపాదంచ్రు... ఆదుకోవచుచి కదా
భారతదేశంలో ఏ రాజకీయ పార్టీ చేపటటీన్ విధంగా జనసేన పార్టీ కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర చేపటిటీంద. అననిం పెటేటీ రైతు కుటంబాలకు అండగా ఉండాలనే సదుదే్దశంతో 
తన వంతు సాయం అందంచ్లన్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు తన సంత సమ్మ రూ. 5 కోటలా విరాళంగా అందంచ్రు. ఆయన కుటంబం మరో కోటి రూపాయలు 
ఇచిచింద. ఎంతోమంద దాతలు ఎంతో గొప్ప మనసుతో కౌలు రైతు కుటంబాలన ఆదుకోవ్లన్ విరాళ్లు అందంచ్రు. రాజకీయాలకు అతీతంగా జరుగుతునని ఈ 
గొప్ప కారయాక్రమాన్ని అడు్డకోవడాన్కి కందరు దురా్మరగామైన ప్రయతనిం చేశారు. పులివెందుల న్యోజకవరగాంలో 45 మంద కౌలు రైతులు చన్పోయారు. బాధిత కుటంబ 
సభుయాలన సభకు రాన్వ్వకుండా గ్రామాలోలా బెదర్ంపులకు దగారు. దాదాపు 19 మందన్ సభకు రాన్వ్వకుండా ఆపగలిగారు. వీళలా బెదర్ంపులకు భయపడి ఆగపోయిన 
వ్ళలాలో చ్ల్ మంద న్రుపేదలు ఉనానిరు. తినడాన్కి తిండి ల్న్వ్ళ్లా, ప్రభుత్వ సాయం అందన్ వ్ళ్లా ఉనానిరు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు న్ర్వహంచిన సభకు వెళ్తి 
ప్రభుత్వం నంచి రావ్లిసీన రూ. 7 లక్షలు న్లిపవేసాతిమన్ బెదర్ంచి సభకు రాకుండా అడు్డకునానిరు. సీఎం సంత జిల్లా అయిన కడప జిల్లాలో ఆత్మహతయాలకు పాల్పడిన 
187 మంద కౌలు రైతు కుటంబాలకు తక్షణమే రూ. 7 లక్షల చొపు్పన నషటీపర్హ్రం అందంచ్లన్ జనసేన పార్టీ డిమాండ్ చేసుతింద. ఇకకుడ కంత మంద నాయకులు 
తమ ఉన్కిన్ కాపాడుకోవడాన్కి సీమన అక్షయ పాత్రగా వ్డుకుంటనానిరు. కౌలు రైతుల కుటంబాల కష్టీలు చూసి చలించి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు తన సంత డబ్బున 
విరాళంగా అందసుతినానిరు. లక్ష కోటలా సంపాదంచిన జగన్ రెడి్డ దాన్లోంచి కంత సమ్మ కౌలు రైతు కుటంబాలకు ఖరుచి చేయవచుచి కదా” అనానిరు. ఈ కారయాక్రమంలో 
పార్టీ ప.ఎ.సి. సభుయాలు శ్రీ పంతం నానాజీ, రాష్ట ప్రధ్న కారయాదరుశిలు శ్రీ బొలిశెటిటీ సతయా, శ్రీ చిలకం మధుస్దన్ రెడి్డ, రాష్ట కారయాదరుశిలు శ్రీ తతంశెటిటీ నాగేంద్, శ్రీ 
మకరం చ్ంద్, కారయాక్రమాల న్ర్వహణ కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ కళ్యాణం శివ శ్రీన్వ్స్, పార్టీ నేతలు శ్రీ ప.వి.ఎస్.మూర్తి, శ్రీ హసన్ బాష్, శ్రీ పందటి మలోహోత్రా, శ్రీ వివేక్ బాబ్, 
శ్రీ వేగుళ్ళ లీల్కృష్ణ, శ్రీ శెటిటీబతుతిల రాజబాబ్, శ్రీ రాందాస్ చౌదర్, శ్రీ అతికార్ వెంకటయయా, శ్రీ దనేష్, శ్రీ అతికార్ కృష్ణ, శ్రీ ఎంవీ రావు, శ్రీ రాట్నిం రామయయా, శ్రీమతి 
కె.సంయుకతి తదతరులు పాల్గానానిరు.

జె.ఎస్.పి గ్లోబల్ టుం జూమ్ సమావేశుం
శతఘ్ని న్యాస్: జె.ఎస్.ప గ్లాబల్ టీం 
ఆధ్వరయాంలో సురేష్ వర్కూటి అధయాక్షతన 
తడేపలిలాగూడం న్యోజకవరగా జనసేన 
పార్టీ ఇంచ్ర్జ్ బొలిశెటిటీ శ్రీన్వ్స్ మఖయా 
అతిధిగా శన్వ్రం జనసేన జూమ్ 
సమావేశం న్ర్వహంచడం జర్గంద. 
తమ తమ దేశాల నండి ఒకకుకకుర్గా 
సేవలు అందంచడం కంటే అందరూ 
సంఘటితమై ప్రపంచ వ్యాపతింగా అన్ని 
టీంలు కలిసి ఒకకు టీంగా వెళ్్ళలి 
అనే మఖయా లక్షష్ంతో ఈ “జె.ఎస్.
ప గ్లాబల్ టీం” ఏర్పడడం జర్గంద. 
ఈ సమావేశంలో దాదాపు 15 నండి 
18 దేశాలకు చెందన ఎనానిరై జనసేన 
నాయకులు సుమారు 70 నండి 100 
మంద పాల్గానడం జర్గంద. ఈ 
సమావేశంలో మఖయా అతిధిగా పాల్గానని 
తడేపలిలాగూడం న్యోజకవరగా జనసేన 
పార్టీ ఇంచ్ర్జ్ బొలిశెటిటీ శ్రీన్వ్స్ 

మాట్లాడుతూ… జనసేన పార్టీన్ క్షేత్ర సాథియిలో ఏ విధంగా బలంగా తీసుకెళ్్ళలి… దాన్కి ఎనానిరై జనసేన నాయకుల సహకారం ఏ విధంగా అందంచ్లి అనే అంశాలపై తమ 
అమూలయామైన సలహ్లు, స్చనలు అందంచడం జర్గంద. పలు దేశాల నండి పాల్గానని జనసేన నాయకులు తమ తమ అభిప్యాలన అందర్తో పంచుకోవడం జర్గంద. అన్ని 
దేశాల జనసేన నాయకులతో కో ఆర్్డనేట్ చేసుకున్ ఈ సమావేశాన్ని అదు్తంగా న్ర్వహంచిన న్రా్వహకులన పలువురు ప్రశంసించడం జర్గంద.

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

ఆయన రాష్ట్రానికి ముఖ్యముంత్రి కాదు... వైసీపీకే ముఖ్యముంత్రి
* వైసీపీ మఖయామంత్రిద న్లువెల్లా ఆధిపతయా ధోరణి

* మీద అహంకారం అహంభావం.. మాద అసితిత్వం ఆత్మభిమానం
* కషటీపడి బతకడాన్కి మీ దగగార చేతులు కటటీకోవ్ల్?
* పదయాం పుటిటీన నేలపై మదయాం ప్రవహంప చేసుతినానిరు

* రాష్టంలో అంతుల్న్ చీప్ లికకుర్ మరణాలు
* అధికారం రాన్ కుల్లకు అండగా న్లబడతం

* కుల్లపై సామాజిక వైదుయాడిగా మాట్లాడుతూనే ఉంట్న
* ఆర్థికంగా వెనకబడిన అగ్రవరా్ణలకు బాసటగా న్లుసాతిం
* కంద్ం న్ధులకు మాయాచింగ్ గ్రాంటలా ఇవ్వన్ రాష్ట ప్రభుత్వం
* ఉమ్మడి కడప జిల్లా సిద్ధవటంలో జనసేన కౌలు రైతుల భరోసా యాత్ర సభలో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్

* 119 మంద కౌలు రైతుల కుటంబాలకు రూ. లక్ష చెకుకులు అందజేత
శతఘ్ని న్యాస్: ‘ఆధిపతయాం, అహంకారం కలగలిపన వైసీపీ నాయకుడు ప్రతి ఒకకురూ తన మందు అణిగ 
మణిగ ఉండాలన్ కలలు కంటనానిడు. ఆత్మగౌరవం చంపుకన్ నేన ఎపు్పడూ ఏ పన్ చేయన. కిందసాథియి 
చిరు వ్యాపార్ మరళి దగగార నంచి, మెగాసాటీర్ గా పలుచుకునే శ్రీ చిరంజీవి గార్ వరకూ వైసీపీ నాయకుడి 
అహంభావ్న్కి గురైన వ్రే. శ్రీ చిరంజీవి ల్ంటి వయాకితి నమసాకురం పెడితే కన్సం ప్రతినమసాకురం కూడా 
పెటటీన్ వయాకితి వైసీపీ నాయకుడు. మర్ అల్ంటి వయాకితి సామానయాలకు ఎల్ంటి గౌరవం ఇసాతిడో ప్రజల్ 
అరథిం చేసుకోవ్ల’న్ జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనానిరు. కషటీపడి బతకడాన్కి కూడా 

మీకు నమసాకురాలు పెట్టీలి అంటే మా ఆత్మగౌరవం ఒపు్పకోవడం ల్దు.. వంగ వంగ దండాలు పెటిటీ బతకాలి అంటే మా 
అసితిత్వమే దబబు తినే పర్సిథితి ఏర్పడుతుంద.. అందుక భీమాలా నాయక్ ల్ంటి సిన్మాన సైతం వదల్శాన అన్ చెపా్పరు. 
జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాంలో చేపటిటీన కౌలు రైతుల భరోసా యాత్ర కారయాక్రమాన్ని ఉమ్మడి కడప జిల్లాలోన్ సిద్ధవటంలో శన్వ్రం 
న్ర్వహంచ్రు. సాగు అపు్పలు తీరచిల్క బలవన్మరణాన్కి పాల్పడిన 119 మంద కౌలు రైతుల కుటంబాలకు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
గారు లక్ష రూపాయలు చొపు్పన ప్రతి కుటంబాన్కి ఆర్థిక సహ్యం చెకుకులన అందజేశారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ 

కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడుతూ “రాష్్రాన్కి మఖయామంత్రి అయితే ఇతరుల ఆత్మ గౌరవం దబబుతీయడాన్కి మీరెవరు..? మీకమైనా కమ్మలు ఉంట్యా.. దగొచ్చిరా? ఆయన రాష్్రాన్కి 
మఖయామంత్రి కాదు.. వైసీపీక మఖయామంత్రి.
* ఎన్ని అడ్డంకులు సృషటీంచినా ప్రయాణం ఆగదు
మరళి అనే తిరుపతికి చెందన జన సైన్కుడు తిరుమల కండ మీద చినని దుకాణం పెటటీకుంటే జనసేన పార్టీలో ఉనానిడనే కారణంతో అతన్ని వైసీపీ నాయకులు విసిగంచి వేధించ్రు. 
చివరకు వైసీపీలోకి తీసుకువెళ్లారు. ఆ పార్టీలోకి వెళిలానా ఎంతో కాలం ఉండల్క మరళి మళ్్ళ జనసేన పార్టీలోకి వచిచి ఇటీవల మంగళగర్లో ననని కలిశాడు. వైసీపీ నాయకులు చేసిన 
దౌరజ్నాయాలు వివర్ంచి విలపంచ్డు. అల్గే ఒకపు్పడు ఉమ్మడి రాష్ట మఖయామంత్రి అభయార్థిగా పోటీపడి కోట్లాదమంద అభిమాన కథా నాయకుడిగా పేర్ందన శ్రీ చిరంజీవి గార్న్ సైతం 
అవమాన్ంచేల్ వైసీపీ మఖయామంత్రి ప్రవర్తించ్రు. వ్ర్కి ఎవరైనా ఒకటే. వైసీపీ నాయకుడి మందు చేతులు కటటీకన్ న్లబడాలి అనే దర్పం. అల్ కాకుంటే తటటీకోల్రు. నేన దబబులు 
తినడాన్కి వచ్చిన. తల వంచేద ల్దు. ఎంత తొకికుతే అంత బంతిల్ ల్సాతిన. మీ బెదర్ంపులకు, దౌరజ్నాయాలకు ల్ంగే వయాకితిన్ కాదు. నా ఆత్మభిమానం ఎప్పటికీ చంపుకోన కచిచితంగా 
ఒక మారు్ప కోసం బలమైన సంకల్పంతో రాజకీయాలోలాకి వచిచిన వ్డిన్. కచిచితంగా అద సాధించేవరకు నా ప్రయాణం ఎన్ని అడ్డంకులు వచిచినా ఆగదు.
* పదయాం పుటిటీన చోట మదయాం పార్సుతినానిరు
అలలాసాన్ పెద్దన వంటి వ్రు రాయలసీమ ప్ంతంలో మొదట పదయాం రాశారు. ఇదొక విజ్ఞాన భూమి. సరస్వతి నడయాడిన నేల. తెలుగు వచనం పుటిటీన గొప్ప ప్ంతం. ఇల్ంటి 
అదు్తమైన ప్ంతంలో వైసీపీ నాయకుడు మదయాం పార్సుతినానిడు. చీప్ లికకుర్ తో ప్రజల ప్ణాలతో ఆటల్డుకుంటనానిడు. ఇటీవల ననని కలిసిన రాయలసీమ ప్ంతన్కి చెందన 
ఓ యువకుడు- సరాకురు అమ్మతునని చీప్ లికకుర్ వలలా తన తండ్రి ఆరోగయాం పాడవుతోందన్, హ్న్కరమైన మదయాం వలలా చ్ల్మంద ప్ణాలు పోతునానియన్ ఆవేదన వయాకతిం చేశాడు. 
దీన్ మీద ననని స్పందంచ్లన్ కోరాడు. రాష్టం మొతతిం నకిలీ మదాయాన్కి కరాఫ్ అడ్రస్ గా మారేచిశారు. రాష్టంలో లెకకుల్నన్ని మదయాం మరణాలు సంభవిసుతినానియి. దీన్కి అడు్డకటటీ 

వేసే నాధుడే ల్డు.
* ఆద భిక్షువుక అననిం పెటిటీన నేల
రాయలసీమ ప్ంతం ఆదభిక్షువు అయిన శివుడికి అననిం పెటిటీన నేలగా అలలాసాన్ పెద్దన 
వర్్ణసాతిరు. అతయాంత సుభిక్షంగా ఉంటూ అన్ని పంటలతో కళకళల్డే రాయలసీమ 
ప్రసుతితం రైతు కన్నిటితో న్ండిపోయింద. రైతుకు సాయం చేయాలిసీన ప్రభుత్వలు వ్ర్ 
ఆత్మహతయాలన సైతం అవహేళన చేసుతినానియి. మఖయామంత్రి సంత జిల్లాలోనే గత 
మూడు సంవతసీరాలోలా 190 మంద కౌలు రైతులు ఆత్మహతయా చేసుకోవడం అతయాంత 
బాధ్కరం. సీమ ప్ంతం అంటే కక్షలు, ఫ్యాక్షన్ గొడవలుగా నాయకుల్ చిత్రీకర్ంచ్రు. 
ఇకకుడునని అమాయకులన పావులుగా వ్డి వ్ర్లో వ్ర్కి గొడవలు పెటిటీ వ్ర్ 
ఆధిపతయాన్ని కనసాగంచ్రు. ఇకకుడి ప్రజలు కష్టీన్ని నమ్మకుననివ్రు. అదు్తమైన 
ఆలోచనపరులు. నాయకులు తమ సా్వరథిం కోసం ప్రజలన ఉపయోగంచుకుంటూ 
పెద్దవ్రు అవుతునానిరు తప్పతే, ఇకకుడి ప్రజల బతుకులు ఏ మాత్రం మారల్దు. 
ఆత్మహతయా చేసుకునని కౌలు రైతుల కుటంబాలకు మేమ ఇచేచి లక్ష రూపాయలతో 
పూర్తిగా సాంత్వన కలుగుతుందన్ చెప్పన కాన్... కష్టీలోలా ఉనని మన్షకి మేమనానిం 
అనని భరోసా మాత్రం దకుకుతుంద.
* సామాజిక వైదుయాడిల్ మాట్లాడుతన
నేన ఎపు్పడూ కుల్లు, మతలు గుర్ంచి ఆలోచించన కాన్.. అమెర్కాలో జ్తుల్లాగా 
ఆఫ్రికాలో తెగలు మాదర్ మన భారతీయ సమాజంలోన్ కుల్న్కి ప్రమఖ పాత్ర 
ఉంద. వైసీపీ మఖయామంత్రి రెడి్డ సామాజిక వరాగాన్కి అధిక ప్ధ్నయాత ఇసుతినానిరన్ అంత 
అంటనానిరు. అయితే చ్ల్మంద రెడి్డ సామాజిక వరగాంలోన్ వ్రు పేదర్కంలోనే 
మగగాపోతునానిరు అన్ ఇకకుడకు వచిచిన రైతు కుటంబాలన చూసేతి అరథిమవుతుంద. 
కడప జిల్లాలో మొతతిం 60 వేల మంద కౌలు రైతులు ఉంటే కవలం 3000 మందకి 
కౌలు రైతుల కారు్డలు ఇవ్వడం వెనక ప్రభుత్వ ఉదే్దశం ఏంటి..? మైదుకూరు ప్ంతన్కి 
చెందన నాగేంద్ అనే దవ్యాంగుడు తమకు పర్హ్రం రాల్దు అన్, త్వరలో తమకు 
సహ్యం చేసేందుకు జనసేన పార్టీ నాయకులు వసుతినానిరన్ వ్టసీప్ సేటీటస్ పెడితే 
అతన్ని వైసీపీ నాయకులు పలిచి మర్ బెదర్ంచ్రు. ఎందుకు మీకు ఈ భయం..? 
మీరు సాయం చేయరు మేమ చేసుతినని సహ్యం దకకున్వ్వరు.. ఎందుకీ అతి భయం? 
రాయలసీమలో యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు పూర్తిగా సననిగల్లా పర్సిథితి ఏర్పడింద. 
ఇకకుడకు వచిచిన ఎంబీఏ చదవిన కామిన్ అనే యువతికి సైతం ఉద్యాగం రాల్దన్ 
ఆవేదన చెందంద. నాగేంద్కు, కామిన్కి జనసేన నాయకులు పూర్తిగా అండగా 
న్లవ్లన్ కోరుకుంటనానిన.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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రాజానగరుంలో వైసిపి నుండి 
జనసేనలోకి చేరికలు

శతఘ్ని న్యాస్: రాజ్నగరం 
న్యోజకవరగాం, కోరుకండ 
మండలం, కణుపూరు గ్రామం 
నండి ఎసిసీ సామాజిక వరాగాన్కి 
చెందన 30 మంద వైసీపీ కారయాకరతిలు 
జనసేన అధయాక్షులు పవన్ 
కళ్యాణ్ ఆశయాలు, సిదా్ధంతలు 
నచిచి, జనసేన పార్టీ రాజకీయ 
ప్రయాణాన్కి ఆకర్్తులై జనసేన 
నాయకులు బతుతిల బలరామకృష్ణ 
ఆధ్వరయాంలో జనసేన పార్టీలోకి 

చేరడం జర్గంద. వీరందర్కీ బతుతిల బలరామకృష్ణ జనసేన 
పార్టీ కండువ్ కప్ప సాదరంగా పార్టీలోకి ఆహ్్వన్ంచడం 
జర్గంద. కతతిగా జ్యిన్ అయిన వ్ర్లో, మంచ్ల 
సామూయాల్, వనపర్తి రాజు, మప్పడి ప్రసాదు, నాగరాజు, 
జీవన్, ప్రసనని స్ర్బాబ్, మహేష్, బాబి, గల్లా వెంకట లక్ష్మీ 
మొదలగు 30 మంద వైసీపీ కారయాకరతిలు జనసేనలో చేరడం 
జర్గంద. ఈ కారయాక్రమంలో కర్రి దొరబాబ్, స్ర్శెటిటీ వెంకనని 
బాబ్, గల్లా నాగు, వీర భద్నాయుడు తదతరులు పాల్గానానిరు.

* అధికారం రాన్ కుల్లకు అండగా ఉంట్ం
రాయలసీమలో 11 శాతం ఉనని మాదగలకు, 8 శాతం ఉనని బోయలకు, కురబలకు, 20 శాతం వరకు ఉనని 24 ఉప కుల్ల బలిజలకు, నాలుగు శాతం వరకు ఉనని పద్మశాలి, 
దేవ్ంగులకు అండగా ఉంట్ం. పేదర్కంలో ఉండే మసిలాంలకు, దూదేకులకు అండగా న్లబడతం. అధికారం దకకున్ కుల్లకు కచిచితంగా అండగా న్లబడాలి అననిదే జనసేన 
అభిమతం. ఆర్థికంగా వెనకబడిన అగ్రకుల్లకు భుజం కాసాతిం. ఒక ఇంట్లా అనాని, చెలిలాగా ఉనని మీక పడక ఒకరు ఆంధ్రాలో, మర్కరు మరోచోట అధికారం కోసం పాకుల్డుతుంటే 
ఎప్పటికీ అధికారం దకకున్ ఇన్ని కుల్లకు అధికారంపై తపన ఉండకూడదా..? కుల్లన అమ్మడాన్కి, ఇతర కుల్లకు కమ్మ కాయడాన్కి నేన రాజకీయాలోలాకి రాల్దు. ఒక బలమైన 
సామాజిక మారు్ప వచిచి అన్ని కుల్లకు తగన గౌరవం దకాకులి అననిద, సమాజంలో అందర్కీ సమనాయాయం జరగాలి అననిదే నా ఆకాంక్ష. సోషల్ డాకటీర్ గా కుల్ల గుర్ంచి న్తయాం 
అధయాయనం చేస్తి, వ్ర్ అభుయాననితి గుర్ంచి ఎపు్పడూ మాట్లాడుతూనే ఉంట్న. నేనెపు్పడూ ఏ కుల్న్ని వరగా శత్రువుగా ప్రకటించన. ఎకకుడో ఉనని రష్యా, ఉక్రెయిన్ దేశాల మధయా 
యుద్ధం వసేతినే మన రైతులకు యూర్యా ధర అమాంతం పెర్గంద. అల్ంటిద కుల్ల విభేదాల వలలా ఆ సమాజం మొతతిం నషటీపోతుంద. 2018లో రాయలసీమ ప్ంతంలో నేన 
పరయాటనకు వసుతిననిపు్పడు కందరు పెద్దలు ననని కలిసి రెడి్డ సామాజిక వరాగాన్ని తగన విధంగా గుర్తించి సీమ రావ్లన్ కోరారు. రెడి్డ సామాజిక వరగాంలో ఎందరో మహ్నభావులు 
ఉనానిరు. నాకు ఎంతో ఇషటీమైన తర్మెల నాగరెడి్డ వంటి వ్రు కన్పసాతిరు. రెడి్డ సామాజిక వరగాం అంటే నాకు ఎనల్న్ గౌరవం. వ్ర్లోన్ ఎంతో వెనకబడిన వ్రు కన్పసాతిరు. 
అయితే సుగాలి సామాజిక వరాగాన్ని అందలం ఎకికుసేతి రెడి్డ సామాజిక వరాగాన్ని కించర్ంచినటలా, విస్మర్ంచినటలా కాదు. వ్ర్కి అవకాశం కలి్పంచినటలా అన్ రెడి్డ సామాజిక వరగాం పెద్దలు 
భావించ్లి. ఆంధ్రప్రదేశ్లా అధికారం రెడి్డ, కమ్మ సామాజిక వరగాం వరక రాసి పెటిటీ ల్దు. అన్ని కుల్ల వ్ర్కి సమ ప్ధ్నయాం దకికునపు్పడే ఈ రాష్టంలో అందర్కీ సమనాయాయం దకికునటలా 
భావిసాతిన. రాజకీయాలు అంటే కన్ని కుల్లక పర్మితం అంటే అసలు ఒపు్పకోన.
* బాబాయిన్ చంపన వ్రెవరు?
వైసీపీ నాయకుడు చేసుతినని పనలు అతన్ సంత సామాజిక వరగాం వ్ర్న్ సైతం ఇబబుంద పెడుతునానియి. అనంతపురంలో జేసీ బ్రదర్సీ దగగార నంచి, మా పార్టీ రాష్ట ప్రధ్న కారయాదర్శి 
శ్రీ మధుస్దన్ రెడి్డ వరకు అందర్ని ఇబబుంద పెడుతునానిడు. రెడి్డ సామాజిక వరగా రైతులన ఆదుకోల్కపోతునానిడు. సంత బాబాయి ఇంట్లా హతయాకు గురైతే ఇప్పటివరకు క్రిమినల్సీ 
న పటటీకోల్న్ అసమర్ధ ప్రభుత్వం ఇద. కులం ల్దు... కుటంబం ల్దు... కవలం వయాకితిగత అజెండా మాత్రమే వైసీపీ నాయకుడికి అతయాంత ప్ధ్నయాం. రూల్ ఆఫ్ ల్ అందర్కీ ఒకల్ 
ఉండాలి కదా? సుగాలి ప్రీతి చన్పోతే దాన్ గుర్ంచి ఎవరూ మాట్లాడరు. ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ లు సైతం మౌనంగా ఉంట్రు. ఇప్పటికీ ఆ తలిలా వేదన అరథిం చేసుకునేవ్రు కన్పంచరు. 
సీబీఐ విచ్రణ వేసాతిమన్ చెప్పన ప్రభుత్వం మౌనంగా చోదయాం చూసోతింద. ఈ రాష్టంలో మన్షకో నాయాయం జరుగుతోంద. దౌరజ్నాయాలు ద్పడీలకు కరాఫ్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ మారుతోంద. 
కోడి కతితి దాడి జర్గనపు్పడు ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసుల మీద నమ్మకం ల్దన్, పకకు రాష్్రాన్కి హుట్హుటిన వెళిలాన వయాకితికి, నేటికీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట పోలీసుల మీద నమ్మకం ల్కపోవడం 
అతయాంత శ్చన్యం. వీర్ ద్పడీ, దౌరజ్నాయాలకు చరమ గీతం ప్రజల్ పాడాలి. ప్రజలు ఆలోచించ్లి, మారాలి. భయపెడితే మర్ంత భయపెటేటీ ధోరణి వ్ర్ద. మఖయాంగా మహళలు ఈ 
ప్రభుత్వ అరాచకాలపై నడుం బిగంచి పోరాడాలి. కచిచితంగా జనసేన పార్టీ వ్ర్కి అండగా న్లుసుతింద. ఈ ఆదపతయా ధోరణికి అహంకారాన్కి ఎదురు తిరగాలి. ఏ సామాజిక వరగాంలో 
అయినా ఎవర్కైనా అనాయాయం జర్గతే అంత వెననిదననిగా న్లవండి... అదే సంత కులంలో ద్రోహం చేసే వ్ర్న్ పకకున పెటటీండి. గొడ్డలిలో దూర్న కర్ర.. మొతతిం అడవి నర్కసిందట 
అననిటలా ఉంద ఈ వైసీపీ నాయకుడి తీరు. కులం కనాని గుణం గొప్పద అన్ బలంగా నమి్మన వ్డిన్. కచిచితంగా అన్ని కుల్లకు బలమైన గొంతుకగా పన్ చేసాతిన.
*కంద్ం మెడలు వంచుతమన్.. వీరు మెడలు వంచుతునానిరు
కంద్ం అందంచే రకరకాల న్ధులకు సంబంధించి రాష్టం తరఫున ఇవ్్వలిసీన మాయాచింగ్ గ్రాంట్సీ ఇవ్వడం ల్దు. ఫలితంగా కసీ కెనాల్ ఆధున్కరణ ల్ంటి సాగున్టి ప్జెకుటీలు సైతం 
ఆగపోయాయి. అల్గే రైల్్వ లైనలా న్లిచిపోయాయి. కంద్ ఆర్థిక మంత్రి శ్రీమతి న్ర్మల సీతరామన్ గారు ఇటీవల మఖయామంత్రిన్ ప్రధ్న్ మోదీ సంత కడుకుల్ చూసుకుంటనానిరన్ 
చెపా్పరు. చ్ల్ సంతోషం. మర్ అల్ంటపు్పడు సంత కడుకు రాష్్రాన్కి రావలసిన పోలవరం మీద కాన్ ప్రతేయాక హోదా మీద గాన్, ఉకుకు పర్శ్రమ మీద కాన్ ఎందుకు మాట్లాడడం 
ల్దు. 28 మంద ఎంపీలన అందంచిన రాష్్రాన్కి వైసీపీ చేసిన ప్రయోజనం ఏంటి? ఎంపీలన గెలిపసేతి కంద్ం మెడలు పంచుతమన్ చెప్పన వైసీపీ నాయకులు మెడలు వంచి మర్ 
దండాలు పెడుతునానిరు. ఎనోని కసులు చుటూటీ ఉనని నాయకుడు ఎల్ మెడలు వంచుతడు.. ఎవర్న్ అడుగుతడు..? ఇన్ని కసులు ఉంటే ధైరయాం ఎకకుడ ఉంటంద. మాటలు కోటలు 
దాటడం తప్ప చేసింద ఏదీ ల్దు.
* ఏ మఖయామంత్రీ చేయన్ విధంగా పాలన చేసాతిన
వచేచి ఎన్నికలోలా బలమైన మారు్ప కోసం ప్రజలు ఆలోచించండి. ప్రతి సామాజిక వరాగాన్కి సమ ప్ధ్నయాం ఉండాలి అన్ నేన బలంగా భావిసాతిన. కచిచితంగా ఆలసయామైనా అదు్తమైన 
మారు్ప వసుతిందన్ నమ్మతునానిన. వచేచి సార్వత్రిక ఎన్నికలోలా జనసేన వైపు చూడండి. ఒక కతతి మారు్ప కోసం ఆలోచించండి. రాయలసీమ ప్ంతన్కి చెందన చ్ల్మంద 
మఖయామంత్రులన మీరు చూసి ఉంట్రు. వ్రు చేయల్న్ అతి గొప్ప పాలనన రాయలసీమతో పాట ఆంధ్ర రాష్్రాన్కి అందసాతిన. అన్ని కుల్లకు సమ ప్ధ్నయాం ఇవ్వడంతో పాట 
వ్ర్కి పూర్తిసాథియి సే్వచ్ఛన కలి్పసాతిం. వయావసథిలన పూర్తి సాథియిలో బలోపేతం చేసాతిం. పోలీసు, రెవెన్యా వంటి కీలక శాఖలన ప్రజలకు ఉపయోగపడేల్ అదు్తంగా తయారు చేసాతిం. 
కచిచితంగా జనసేన ప్రభుత్వంలో ఒక గొప్ప ఆంధ్రప్రదేశ్ న చూసాతిరన్ మాట ఇసుతినానిన.” అన్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు హ్మీ ఇచ్చిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

గ్దావరి బయో కుంపెనీ నిరామాణానికి వ్యతిరేక 
పోరాటుంలో జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్: అనపర్తి, గ్దావర్ బయో కంపెన్ న్రా్మణాన్కి వయాతిరేకంగా పోరాటం చేసుతినని 
అనపర్తి న్యోజకవరగా మర్రిపూడి గ్రామం మర్యు చుటటీ పకకుల పద గ్రామాల ప్రజలకు మద్దతు 
తెలిపన జనసేన పార్టీ తూరు్ప గ్దావర్ జిల్లా అధయాక్షులు కందుల దురేగాష్ మర్యు అనపర్తి 
న్యోజకవరగా ఇంచ్ర్జ్ శ్రీన్వ్స్ మర్యు పెదా్దపురం న్యోజకవరగా ఇంచ్ర్జ్ తుమ్మల బాబ్ 
మర్యు ఆర్ నాగు తదతర నాయకులు, జనసైన్కులు పాల్గానానిరు.

జనసేన పార్టీకీ సుంఘీభావుం తెలిపిన రాజముండ్రి ప్రజలు
శతఘ్ని న్యాస్: రాజమహేంద్వరం అరబున్ జనసేన పార్టీ ఇంచ్ర్జ్ వరుయాలు అనశ్రీ సతయానారాయణ 
పలుపుమేరకు నగర కారయాదరుశిలు వినానివ్సు మర్యు గుణ్ణం శాయాంసుందర్ వ్ర్ ఆధ్వరయాంలో 
16 వ వ్రు్డ నండి సా్ధన్క ఎస్.ఎస్, ఎలిబు మొదలగు పలు అపారెటీ్మంట్సీ వ్రు జనసేన పార్టీ 
తూరు్పగ్దావర్ జిల్లా అధయాక్షులు కందుల దురేగాష్ న్ కలిసి జనసేన పార్టీకీ సంఘీభావం తెలిపారు. 
ఈ సందర్ంగా దురేగాష్ వీరు పార్టీ లోకి రావడం పటలా హర్ం వయాకతిం చేశారు. దురేగాష్ న్ కలిసిన వ్రు 
త్వరలో సాథిన్క ప్రజలు జనసేన పార్టీలో భార్ చేర్కలు ఉంట్యన్ తెలిపారు.

ప్రతి నియోజకవర్గ సుంటరోలో జనసేన 
జెుండా ఎగరేసా్తుం: గాదె

శతఘ్ని న్యాస్: మాచరలా న్యోజకవరగాం 
తలలాపలిలా గ్రామంలో శన్వ్రం జనసేన 
పార్టీ జెండా జిల్లా అధయాక్షులు గాద 
వెంకటేశ్వరరావు ఆవిషకుర్ంచడం 
జర్గంద. రాయవరం జంక్షన్ నండి 
భార్ రాయాలీగా జిల్లా అధయాక్షులు గాద 
వెంకటేశ్వరరావుతో తలలాపలిలా చేరుకన్ 
జెండా ఆవిషకుర్ంచి న్యోజవరగాంలో 

పార్టీ విజయంపై జనసైన్కులకు భరోసా కలి్పంచ్రు. రాబోయే రోజులోలా అధికారం 
మనదే అన్ జనసైన్కులకు ధైరాయాన్ని న్ంపటం జర్గంద. జనసైన్కులకు ఎల్ంటి 
కష్టీలు వచిచినా ఏ సమయంలోనైనా నాకు ఫోన్ చేయండి మీకు అందుబాటలోకి 
వసాతినన్ కారయాకరతిలకి భరోసా ఇచ్చిరు. అనంతరం జనసైన్కుడైన కపు్పల 
రాంప్రసాద్ వివ్హంలో పాల్గాన్ న్తన వధూ వరులన ఆశీర్వదంచడం 
జర్గంద. ఈ కారయాక్రమంలో జిల్లా ప్రధ్న కారయాదర్శి నారదాసు ప్రసాదు, జిల్లా 
అధికార ప్రతిన్ధి భవన్ నారాయణ మర్యు కర్రపాటి నాగేశ్వరరావు జిల్లా 
కారయాదర్శిలు పులి హర్ మర్యు అంబటి మలిలా, పడుగురాళలా మండల అధయాక్షులు 
రమేష్, గురజ్ల మండల అధయాక్షులు దురాగారావు, లీగల్ సెల్ రామాంజనేయులు, 
మర్యు మాచరలా న్యజకవరగా మండల అధయాక్షులు మర్యు జనసైన్కులు 
పాల్గానానిరు.

నిబద్దత గల ప్రతి కార్యకర్తన 
కాపాడుకుుంటుం : గాదె వుంకటేశ్వరరావు

శతఘ్ని న్యాస్: గురజ్ల, కషటీనష్టీలకోర్చి జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ 
ఆశయ సాధన కోసం న్రంతరం పన్చేసుతినని జనసైన్కులకు అండగా ఉంట్నన్ 
గుంటూరు జిల్లా అధయాక్షులు గాద అనానిరు. గురజ్ల న్యోజకవరగాం పడుగురాళలా 
జనసైన్కుడు క్రియాశీలక కారయాకరతియిన క్రోస్ర్ శ్రీకాంత్ ఇటీవల ద్వచక్రవ్హనం 
ప్రమాదాన్కి గురై భుజ్న్కి తీవ్ర గాయమైంద. విషయం తెలుసుకునని జిల్లా 
అధయాక్షులు వెంటనే కంద్ కారాయాలయాన్కి సమాచ్రం అందంచి ఇన్సీరెన్సీ చెక్ 
త్వరగా వచేచిల్ కృష చేయడం జర్గంద. శన్వ్రం జిల్లా అధయాక్షులు చేతుల 
మీదుగా క్రోస్ర్ శ్రీకాంత్ కు 50 వేల రూపాయల చెక్ న అందజేశారు. వ్ర్కి 
పార్టీ అండగా ఉంటందన్ ధైరయాం చెపా్పరు. ఈ కారయాక్రమంలో జిల్లా కారయాదర్శి 
నారదాసు ప్రసాద్, జిల్లా మీడియా అధికారప్రతిన్ధి తవిటి భావనానిరాయనణ, 
జిల్లా కారయాదర్శిలు అంబటి మలిలా, కాశిం, న్యోజకవరగా ఐటీ కోఆర్్డనేటర్ మనగా 
వెంకట్, మండల అధయాక్షుడు కామిశెటిటీ రమేష్, దాచేపలిలా మండల అధయాక్షుడు 
మండపాటి దురాగారావు, తోట నరసయయా, మాజీ సర్పంచ్ ద్రోణాదుల అంకారావు, 
సిర్గర్ మణికంఠ జన సైన్కులు, వీరమహళలు పాల్గానానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనుంకోసుం జనసేన 265వ రోజు
శతఘ్ని న్యాస్: జగగాంపేట న్యోజకవరగాం, జనంకోసం జనసేన 265వ రోజులో భాగంగా జనసేన 
వనరక్షణ దాన్మ్మ మొకకుల పంపణీ కారయాక్రమం జగగాంపేట మండలం జగగాంపేట గ్రామంలో జర్గంద. 
కారయాక్రమంలో భాగంగా శన్వ్రం 1000 మొకకులు పంచడం జర్గంద. మొతతిం 33400 దాన్మ్మ 
మొకకుల పంపణీ జర్గంద. శన్వ్రం కారయాక్రమాన్ని విజయవంతం చేసిన తూరు్పగ్దావర్ జిల్లా జనసేన 
పార్టీ కారయాదర్శి బ్దరెడి్డ శ్రీన్వ్స్, జగగాంపేట మండల అధయాక్షులు మర్శే రామకృష్ణ, జగగాంపేట మండల 
బిసి సెల్ అధయాక్షులు రేచిపూడి వీరబాబ్, జగగాంపేట మండల ఎసిసీ సెల్ అధయాక్షులు బీడీల రాజబాబ్, 
జగగాంపేట మండల యువత అధయాక్షులు మొగలి గంగాధర్, జగగాంపేట మండల ఉపాధయాక్షులు తోల్టి 
ఆదనారాయణ, జగగాంపేట మండల అధికార ప్రతిన్ధి పాలిశెటిటీ సతీష్, జగగాంపేట మండల ప్రధ్న 
కారయాదర్శి గండికోట వీరపాండు, జగగాంపేట మండల సంయుకతి కారయాదర్శి తోటకూర న్కరాజు, జగగాంపేట 
పటటీణ అధయాక్షులు గవర సుధ్కర్, కిల్డి రాజు, చిన్ని సతీష్ గార్కి, పవిడిశెటిటీ సాయి చంద్(బ్జిజ్), 
యర్రా సాయి, మర్రిపాక నండి ఉరమళ్ళ శ్రీన, మలిలాశాల నండి వటిటీకూటి దురాగాప్రసాద్, కాట్రావులపలిలా 
నండి పసుపుల్టి వెంకట స్రాయారావు, జె.కతూతిరు నండి గ్రామ అధయాక్షులు గుంటమకకుల మధు, 
రామవరం నండి అడపా రాంబాబ్, గ్నేడ నండి నలలాంశెటిటీ చిటిటీబాబ్, వలలాభశెటిటీ నాన్ లకు జగగాంపేట 
న్యోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇంచ్ర్జ్ పాటంశెటిటీ శ్రీదేవిస్రయాచంద్ ధనయావ్దమలు తెలియజేయడం 
జర్గంద.

జనవాణి కార్యక్రమానిని విజయవుంతుం చేయాలని 
పిలుపునిచ్చిన కోడుమూరు జనసేన

ప్రజా సమసయూలు ప్రభుత్ం దృష్టికి
రాయలసీమ తిరుపతిలో జనవాణి
శతఘ్ని న్యాస్: కోడుమూరు, రాయలసీమలో ప్రజలు ఎదుర్కుంటనని సమసయాలన ప్రభుత్వం దృషటీకి 
తీసుకెళిలా పర్షకుర్ంచేందుకు 21వ తేదీన ఆదవ్రం రోజు జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ 
న్ర్వహంచే జనవ్ణి కారయాక్రమాన్ని కోడుమూరు న్యోజకవరగా 4 మండల్ల ప్రజలు సద్వన్యోగం 
చేసుకోవ్లన్ జనసేన పార్టీ కోడుమూరు న్యోజకవరగా జనసేన నాయకులు ఆకెపోగు రాంబాబ్, రాజు, 
రహమతుల్లా, మోహన్ పలుపున్చ్చిరు, సామానయాడి గళం ప్రభుత్వన్కి విన్పంచేల్ రాయలసీమ 
జిల్లాల ప్రజలు ఎదుర్కుంటనని సమసయాలన జనవ్ణి కారయాక్రమంలో పాల్గాన్ నేరుగా జనసేన పార్టీ 
అధినేతకు ఇసేతి ప్రజల వద్ద నంచి వచిచిన సమసయాలు ప్రభుత్వం దృషటీకి తీసుకోపోవడాన్కి జనసేన పార్టీ 
తరపున ప్రతేయాక యంత్రానగాం కృషచేసుతిందన్ ప్రజలు ఈ నెల 21 వతేద ఉదయం 10 గంటల లోపు 
తిరుపతిలో గల జి.ఆర్.ఆర్ కనె్వన్న్ హల్ నందు హ్జరై కోడుమూరు న్యోజకవరగా ప్రజలు ఈ జనవ్ణి 
కారయాక్రమాన్ని సద్వన్యోగం చేసుకోవ్లనానిరు.

శ్రీమతి డొకాకా సీతమమా స్ఫూరి్తతో జనసేన 
అననిదానుం

శతఘ్ని న్యాస్: 
రాజమండ్రి, శ్రీమతి 
డొకాకు సీతమ్మ స్ఫూర్తితో 
జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ 
ఆశయాలతో ప్రతి 
శన్వ్రం రాజమండ్రి 

పుషకురాలరేవు వద్ద జనసేన టౌన్ సెక్రటర్ పేదలకు కెలలా జయలక్ష్మి 
ఆధ్వరయాంలో అననిదానం చేయడం జర్గంద. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన 
నాయకులు మర్యు జనసైన్కులు పాల్గానానిరు.

చ్రు పవన్ చరణ్ సేవా సమితి 
ఆధ్వర్యుంలో రక్తదాన శిబిరుం

శతఘ్ని న్యాస్: రాజోలు, మెగాసాటీర్ చిరంజీవి 67వ పుటిటీన రోజు 
సందర్ంగా మలికుపురం, సఖినేటిపలిలా మండల్ల చిరు పవన్ చరణ్ 
సేవ్ సమితి ఆధ్వరయాంలో లకకువరం ప్థమిక ఆరోగయా కంద్ం వద్ద 
గౌరవ అధయాక్షులు రావి మరళి అధయాక్షతన అధయాక్షులు మదగొండ బ్జిజ్ 
ఆధ్వరయాంలో రకతిదాన శిబిరం ఏరా్పట చేసి మెగా అభిమానలు రకతిదానం 
చేశారు. అనంతరం కక్ కట్ చేసి మెగాసాటీర్ చిరంజీవికి పుటిటీనరోజు 
శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో మెగా అభిమానలు, 
జనసేన నాయకులు, జనసైన్కులు పాల్గానానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రైతు భరోసా యాత్రకు తరలివళ్ళిన రైల్్వ 
కోడూరు జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్: రైల్్వ కోడూరు న్యోజకవరగాం నండి జనసేన కౌలు రైతు భరోసా సభకు 
కారయాకరతిలు నాయకులు తరలి వెళ్లారు. ఈ సందర్ంగా న్యోజకవరగాం పర్ధిలోన్ 
గాదల, ఎదు్దల వ్ర్ పలెలా ప్ంతల నండి బాధితులన తీసుకన్ గంధం శెటిటీ దనకర 
బాబ్ ఆధ్వరయాంలో జనసైన్కులు తరలి వెళ్లారు. ఈ కారయాక్రమంలో నాగభూషణం, శ్రీన, 
రెడి్డ మన్, కిషోర్, మాదం సుబ్రహ్మణయాం, నలలాంశెటిటీ నరసింహ తదతరులు కౌలు రైతు 
భరోసా సభకు తరలి వెళ్లారు.

కృష్టణాషటీమి వేడుకలోలో పాల్్గనని మాకినీడి వీరప్రసాద్
శతఘ్ని న్యాస్: పఠాపురం మండలం 
సింహ్ద్రిపురం గ్రామంలో కృష్్ణషటీమి 
వేడుకలోలా పాల్గానని పఠాపురం న్యోజకవరగా 
జనసేన పార్టీ ఇనాచిర్జ్ శ్రీమతి మాకిన్డి 
శేషుకుమార్ హసెబుండ్ డాకటీర్ మాకిన్డి 
వీరప్రసాద్.
ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. 
సింహ్ద్రిపురం గ్రామ జనసైన్కులు 
అందర్కీ ప్రతేయాక అభినందనలు..
జనసేన పార్టీ రాష్ట అధయాక్షుడు శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గార్కి రాష్ట నాయకులకు జన సైన్కులకు వీర మహళలకు శ్రీకృషు్ణన్ ఆశీసుసీలు 
మనందర్కీ న్ండుగా మెండుగా ఉండల్న్.. రాష్ట వ్యాపతింగా సమృద్ధగా వరా్లు కుర్సి 
అననిదాతలు సుఖసంతోష్లతో ఉండాలన్, రాష్ట సుభిక్షంగా ఉండాలన్ ఆ కృష్ణ 
పరమాతు్మడన వేడుకుంటనానినన్ తెలిపారు.. ఈ కారయాక్రమంలో.. గ్పు సురేష్, 
గొలలాప్రోలు మండల అధయాక్షులు అమరాద వలిలా రామకృష్ణ, జనసేన పార్టీ గ్రామ వైస్ 
ప్రెసిడంట్ ఏనగంటి హర్బాబ్, పుణయా మంతుల స్రయానారాయణమూర్తి, ఎంపీటీసీ 
అభయార్థి రాసం శెటిటీ కనాయారావు, యండ్రపు శ్రీన్వ్స్, మాదేపలిలా పద్మరాజు, సిర్పరెడి్డ 
గణేష్, కంద సోమరాజు,రావుతూ శివ బాబ్, గల్లా మైనర్ బాబ్, రావుతూ బాబ్రావు, 
ఆర్.కోటేశ్వరరావు, ఆర్.సతితిబాబ్, జి.శివ, జి. వీర కృష్ణ బి.సతితిబాబ్, ఆర్.నాగప్రసాద్, 
ఆర్.నాగేశ్వర రావు, ఆర్.తతజీ, కె రమణ, ఏ.సతయానారాయణ,ఈ.చినని అబాబుయి, 
బి.చంటబాబుయి, జి. అరుజ్న్, రాజ్, ఆర్.వెంకట్ రావు, జి.చినని గంగరాజు, జి.పెద్ద 
దొంగ్డు, జి.కండలరావు, అబ్బు రావు, గంగాధర్, శ్రీన్వ్స్, లక్ష్మణరావు, జనసైన్కులు 
నాయకులు ఆలయ కమిటీ సభుయాలు తదతరులు పాల్గానానిరు…

నిమమాకాయల యారుడు కారిమాకుల శుంకుసాథాపనలో 
రెడిడు అప్పల నాయుడు

శతఘ్ని న్యాస్: ఏలూరు బైపాస్ రోడు్డలో దందులూరు 
వెళ్్ళ దార్లో ఆట్నగర్ కి అతి చేరువలో 60 మంద 

మఠా(న్మ్మకాయల యారు్డ కార్్మకులు) కార్్మకులు 
కుటంబాల కోసం పాక వేయడం జరుగుతుంద. మఠా 
కార్్మకుల పలుపు మేరకు శంకుసాథిపనకు హ్జరైన 
పశిచిమగ్దావర్ జిల్లా అధికార ప్రతిన్ధి, ఏలూరు 
న్యోజకవరగా ఇంచ్ర్జ్ రెడి్డ అప్పల నాయుడు.

చ్రుంజీవి జనమాదిన వారోత్సవాలలో భాగుంగా 
మృతు్యుంజయ హోముం నిర్వహుంచ్న రాహుల్ సాగర్

శతఘ్ని న్యాస్: ఎమి్మగన్రు, 
మెగాసాటీర్ చిరంజీవి 67వ 
జన్మదన వ్రోతసీవ్లు భాగంగా 
ఎమి్మగన్రు తలూకా మెగా 
ఫ్యాన్సీ సేవ్ సమితి ఆధ్వరయాంలో 
సాథిన్క దతతిసాయి దేవ్లయం 
నందు మృతుయాంజయ హోమం 
న్ర్వహంచి 108 శివ లింగాలకు 

అభిషేకం న్ర్వహంచ్రు. ఈ సందర్ంగా తలూకా అధయాక్షులు రాహుల్ సాగర్, 
కారయాదర్శి భరత్ సాగర్ లు మాట్లాడుతూ రకతిదానం నేత్రదానం అల్ంటి సేవ్ 
కారయాక్రమాలకు స్ఫూర్తి దాత మెగాసాటీర్ చిరంజీవి, కోవిడ్ ల్ంటి విపతకురమైన పర్సిథితిలో 
ఆకిసీజన్ బాయాంకు న్ర్వహంచి కన్ని వేల మంద ప్ణాలన కాపాడిన మహోననిత వయాకితి 
చిరంజీవి అన్ కన్యాడారు. రాబోయే రోజులోలా తమ అభిమాన నాయకుడు చేపటటీబోయే 
ప్రతి కారయాక్రమం విజయవంతం చేసాతిమన్ అల్గే మెగాసాటీర్ నటించబోయే ప్రతి ఒకకు 
సిన్మా ఇండసీ్రా హట్ కావ్లన్ ఆకాంక్షించ్రు. ఈ కారయాక్రమంలో శివ, చైతనయా, 
గ్వర్ధన్, మనోజ్, రమేష్, దతుతి, ఉదయ్, మరళి, పవన్, తదతరులు పాల్గానానిరు.

పలు కుటుంబాలన పరామరి్శుంచ్న అకకాల రామ 
మోహనరావు

శతఘ్ని న్యాస్: మైలవరం, 
వెలలాటూరు గ్రామంలో పెద్దలన 
పరామర్శించిన మైలవరం 
న్యోజకవరగాం జనసేన పార్టీ 
ఇనా్ఛర్జ్ అకకుల రామ మోహనరావు 
(గాంధి). మాజీ సర్పంచ్ 
కుంటమకకుల సుబయయా, ఇతఆకుల 
వెంకటేశ్వరరావు లన పరామర్శించి 
వ్ర్ ఆరోగయాం గుర్ంచి అడిగ 

తెలుసుకోవటం జర్గంద. ఇటీవల మరణించిన కుంటమకకుల వేంకటేశ్వరరావు(తేజ) 
కుటంబాన్ని పరామర్శించటం జర్గంద. ఈ కారయాక్రమంలో మండల పార్టీ అధయాక్షులు వై. 
నరసింహ్రావు, వై. ప్రవీణ్, శ్రీన్వ్స్ తదతరులు పాల్గానానిరు.

జనసేనానికి ఘన సా్వగతుం పలుకుదాుం: వినత కోట
శతఘ్ని న్యాస్: ఆదవ్రం ఉదయం 8 గం. కు జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ 
జనవ్ణి కారయాక్రమంలో భాగంగా తిరుపతి తజ్ హోటల్ నండి జి.ఆర్.ఆర్ ఫంక్షన్ హ్ల్ 
కి వెళలాననానిరు. ఈ సందరబుంగా శ్రీకాళహసితి న్యోజకవరగా నాయకులు, జనసైన్కులు 
పార్టీ అధయాక్షులకు హోటల్ తజ్ నందు ఘన సా్వగతం పలకాలన్, అకకుడ నండి 
రాయాలీగా సమావేశ సథిలంకి వెళ్్ళలన్ శ్రీకాళహసితి జనసేన ఇంఛార్జ్ శ్రీమతి వినత కోట్ 
పలుపున్చ్చిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఉమమాడి చ్త్్తరు జిల్లో ప్రోగ్ుం కమిటి ఆర్గనైజిుంగ్ 
సక్రటర్గా ఆవుల చైతన్య

శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల 
మేరకు పార్టీన్ బలోపేతం చేసే దశగా పార్టీ న్ర్వహంచే కారయాక్రమాలన 
సజ్వుగా న్ర్వహంచేందుకు ఆవుల చైతనయాన ఉమ్మడి చితూతిరు జిల్లా 
ప్రోగ్రాం కమిటి ఆరగానైజింగ్ సెక్రటర్గా న్యమించడం జర్గంద. ఈ 
సందర్ంగా ఆవుల చైతనయా మాట్లాడుతూ… నా పైన నమ్మకం ఉంచి 
జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి చితూతిరు జిల్లా ఆరగానైజింగ్ సెక్రటర్ బాధయాతలు 
అప్పగంచిన పార్టీ అదయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్, ఆరగానైజింగ్ కమిటీ సేటీట్ 
ప్రెసిడంట్ కె శివ శ్రీన్వ్స్, చితూతిరు జిల్లా పార్టీ అదయాక్షులు పసుపుల్టి 
హర్ప్రసాద్, పార్టీ సేటీట్ ఆరగానైజింగ్ కారయాదరుశిలు పగడాల మరళి, 

ఏక శరవణ, పుంగన్రు న్యోజకవరగా నాయకులు పగడాల రమణ లకు హృదయ పూర్వక 
ధనయావ్దాలు తెలుపుతునానినన్ తెలిపారు.

లైఫ్ డెమో ఫిల్మా హీరో అరుజున్ రెుండవ చ్త్రుం 
ప్రారుంభుం

శతఘ్ని న్యాస్: విశాఖపటనిం, కట్టీ 
మలిలాకారుజ్న్ అరుజ్న్ ఇటీవల లైఫ్ డమో ఫిల్్మ 
తో హీరోగా పర్చయమయాయారు. తన నటనతో 
హీరో అరుజ్న్ అందర్న్ ఆశచిరయాపరుస్తి, 
ప్రతేయాక గుర్తింపు తెచుచికోవడంతోపాట, 
ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు అందుకోవడం జర్గంద. 
విశాఖపటనింలోన్ సింహ్చలం దేవసాథినం 
నందు తన హీరోగా చేయబోయే రెండవ 
చిత్రం స్కురిప్టీ పూజ కారయాక్రమం దేవసాథినంలోన్ 
వేద పండితుల మధయా ఆలయ ఆవరణమనందు 
జర్గంద. వేద పండితులు చిత్ర బృందంన 

ఆశీర్వదస్తి ఈ సిన్మాతో హీరో అరుజ్న్ మర్యు దరశికుడు సాయి శ్రీన్వ్స్ మణికంఠ, ఇతర 
నటీనటలకు ఎంతో మంచి పేరు తీసుకురావ్లన్ మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదంచడం జర్గంద. 
హీరో అరుజ్న్ మాట్లాడుతూ… న్తనంగా చేయబోయే తన చిత్రాన్ని గతంలో తేజ దగగార రైటర్ 
గా, అసిసెటీంట్ డైరెకటీర్ గా పన్చేసిన సాయి శ్రీన్వ్స్ మణికంఠతో రెండవ చిత్రం చేసుతిననిందుకు 
సంతోషంగా ఉంద. సమాజంలో జరుగుతునని అనేక అంశాలన దృషటీలో పెటటీకన్, సందేశాత్మక 
చిత్రంతోపాట, ప్రేమతో కూడిన ససె్పన్సీ థ్రిలలార్ మర్యు వ్ణిజయా హంగులతో కూడిన చిత్రంన 
ప్రేక్షకుల మందుకు తీసుకసుతినానిం. ప్రసుతితం మేమ తీయబోయే చిత్రాన్కి సంబంధించిన స్కురిప్టీ 
పూజ కారయాక్రమం చేయడం జర్గంద. సర్కతతి కథతో మీ మందుకు వసుతినానిం. కచిచితంగా 
ప్రేక్షకులు ఆదర్ంచడంతోపాట, ఆశీర్వదసాతిరన్ పేర్కునానిరు. న్తన దరశికుడు సాయి శ్రీన్వ్స్ 
మణికంఠ మాట్లాడుతూ త్వరలోనే షూటింగ్ మొదలు పెటటీబోతునానిం. షూటింగ్ మొతతిం వైజ్గ్ 
ప్ంతం మర్యు విశాఖ అరకు వ్యాలీ, వైజ్గ్ లోన్ అన్ని రకాల బీచ్ తదతర పర్సర ప్ంతలోలా 
మొతతిం షూటింగ్ సింగల్ షెడూయాల్ లోనే కంపీలాట్ చేసుకున్, తొందరలోనే మీ మందుకు వచిచి 
తప్పకుండా ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొందుతుందన్ ఆశాభావ్న్ని వయాకతిం చేశారు. మా మూవీకి 
సంబంధించి త్వరలోనే మూవీ టైటిల్ మర్యు ఇతర నటీనటల ఎంపక, మర్న్ని వివరాలన 
త్వరలోనే మీడియా మఖంగా వెలలాడిసాతిం. సింహ్చలం దేవసాథినం సిబబుందకి, వేద పండితులకు, 
అల్గే మమ్మలిని ఆశీర్వదసుతినని ప్రేక్షకులకు, మిత్రులకు, అభిమానలకు, మీడియా మిత్రులకు 
అందర్కీ ప్రతేయాకంగా ధనయావ్దాలు తెలపడంతో పాట, కృతజఞాతలు తెలిపారు.

జనసేన పార్టీ జిల్లో ప్రధాన కార్యదరి్శ గురుకుల 
కిషోర్ జనమాదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: నెలూలారు, జనసేన పార్టీ 
జిల్లా ప్రధ్న కారయాదర్శి గునకుల కిషోర్ 
జన్మదన సందర్ంగా ప్రశాంత్ గౌడ్ 
ఆధ్వరయాంలో ఇంటి వద్ద నంచి పార్టీ 

ఆఫీస్ కి వందల్ద జనసైన్కులు రాయాలీగా 
వచిచి పండుగ వ్తవరణంతో జన్మదన 
వేడుకలు న్ర్వహంచ్రు. జిల్లా అధయాక్షుడు 
మనక్ంత్ రెడి్డ మఖయా అతిథిగా విచేచిసి 
జనసైన్కులన అలర్ంప చేశారు. ఈ 

సందర్ంగా మనక్ంత్ మాట్లాడుతూ 2018 నంచి జనసేన పార్టీకి న్జ్యితీగా 
పన్ చేసిన జనసేన నాయకులు గునకుల కిషోర్ న్సా్వరథింగా పార్టీకి ఎంతో సేవ 
చేశారు. ఎంతోమంద జనసైన్కులు అభిమానాన్ని మూటగటటీకునానిరు. జనసేన పార్టీ 
అధికారంలోకి వచేచి వరకు కూడా తన సేవలన ఇల్గే కనసాగాలన్ కోరుకుంటనానినన్ 
చెపా్పరు. ఈ సందర్ంగా గునకుల కిషోర్ మాట్లాడుతూ… ఆకాశమే హదు్దగా 
పలు ప్రతయాక్షంగా, పరోక్షంగా సామాజిక మాధయామాలలో శుభాకాంక్షలు తెలిపన మీ 
ప్రేమాభిమానాలకు సదా దాసుడన ఇంతటి ప్రేమ, అభిమానాలకు మూలకారణమైన 
పవన్ కళ్యాణ్ కి, మనక్ంత్ కి, జనసేన పార్టీకి ఎంతో రుణపడి ఉనానిన అన్ తెలిపారు. 
మీలో ఒకడిగా మీతో ఒకడిగా మన ఆశయ సాధనకు మర్ంత బాధయాతతో పన్ చేసాతినన్, 
జన్మదన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన ప్రతి ఒకకుర్కి పేరు పేరునా ధనయావ్దాలు తెలిపారు. 
పండగ వ్తవరణంలో జర్గన జన్మదన వేడుకలకి జనసేన జిల్లా ఉపాధయాక్షుడు జిల్లా 
అధయాక్షులు ప్రధ్న కారయాదర్శి పాట జిల్లా ఉపాధయాక్షులు బద్దపూడి సుధీర్, అధికార ప్రతిన్ధి 
కలవ్యి సుదీర్, ఇతర జనసేన నాయకులు గుడి హర్ రెడి్డ, సురాయపాలెం పవన్, 
సుజన్, హేమచంద్, ఉమాదేవి, రాజ్ తదతరులు పాల్గానానిరు.

చ్రుంజీవికి భారతరతని ఇవా్వలి
కంద్రాన్ని కోరిన చిరంజీవి అభిమానులు
ప్రజల కోరికా అదేనన్ వెల్లడి
రక్తదాన శిబిరంలో పెద్దఎత్్తన పాల్గొనని అభిమానులు
శతఘ్ని న్యాస్: తనకు మాత్రమే సంతమైన నృతయాలతో, ఫైటలాతో అద్వతీయ నటనతో 
తెలుగు సిన్పర్శ్రమలో తనకంటూ ఒక ప్రతేయాక సాథినాన్ని పొందటంతో పాటూ సామాజిక 
బాధయాతతో ఎనోని సేవ్ కారయాక్రమాలన చేపటిటీ తెలుగుజ్తి కీర్తిన్ విశ్వవ్యాపతిం చేసిన 
పద్మభూషణ్ మెగాసాటీర్ చిరంజీవికి కంద్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా భారతరతని ఇవ్్వలన్ 
చిరంజీవి యువత రాష్ట వర్కుంగ్ ప్రెసిడంట్ మేకల రవీంద్బాబ్, జిల్లా జనసేన పార్టీ 
అధికార ప్రతిన్ధి ఆళ్ళ హర్ కోరారు. చిరంజీవి 67 వ జన్మదన వ్రోతసీవ్లోలా భాగంగా 
చిరంజీవి యువత సీన్యర్ అభిమానలు తిరుమల సాంబశివరావు, వీర్శెటిటీ సుబబురావు, 
గుగగాళలా సురేష్ ల ఆధ్వరయాంలో చుటటీగుంట సెంటరోలాన్ కళ్యాణ మండపంలో ఏరా్పట 
చేసిన రకతిదాన శిబిరాన్కి వ్ళ్్ళ మఖయాఅతిథిలుగా పాల్గానానిరు. ఈ సందర్ంగా మేకల 
రవీంద్బాబ్ మాట్లాడుతూ.. సిన్పర్శ్రమలో ఎవర్ అండ, దండ ల్కుండా స్వయంకృషతో 
ఉననితశిఖరాలు చేరుకన్ ఎంతోమందకి స్ఫూర్తి దాతగా చిరంజీవి న్లుసుతినానిరన్ 
కన్యాడారు. ఆళ్ళ హర్ మాట్లాడుతూ ప్రజలకి ఏ కషటీం వచిచినా, తుఫ్న్ లు, వరదలు 
వంటి విపతుతిలు సంభవించిన మొటటీమొదట స్పంధించేద చిరంజీవే అనానిరు. కోవిడ్ 
సమయంలోన్ కోట్లాద రూపాయలు ఖరుచిపెటిటీ ఆకిసీజన్ బాయాంక్ ఏరా్పట చేశారన్, 
అదేవిధంగా సిన్పర్శ్రమలో పన్చేసే వరకురలాకు న్తయావసర సరుకులు ఉచితంగా పంపణీ 
చేశారనానిరు. ఈ సంవతసీరం పుటిటీనరోజు కానకగా చిత్రపుర్ కాలన్లో పేదలకు 
ఉచితంగా వైదయాసేవలు అందంచేందుకు ఆసుపత్రిన్ న్ర్్మసుతినానిరన్ ఆళ్ళ హర్ తెలిపారు. 
రాష్ట చిరంజీవి యువత ఉపాదక్షుయాలు కంకణాల శంకర్ మాట్లాడుతూ… తెలుగు ప్రజల 
హృదయాలోలా చిరంజీవికి ఒక ప్రతేయాక సాథినం ఉందనానిరు. ప్రపంచంలో ఉనని తెలుగు 
ప్రజలందరూ చిరంజీవిన్ తమ కుటంబ సభుయాలోలా ఒకరుగా బావిసాతిరనానిరు. అనంతరం 
పుటిటీనరోజు కకున్ కట్ చేసి, రకతిదానం చేసిన ప్రతీ ఒకకుర్న్ ఘనంగా సనా్మన్ంచ్రు. 
కారయాక్రమంలో తిరుమల సాంబశివరావు, వీర్శెటిటీ సుబాబురావు, గుగగాళలా సురేష్, నవబోతు 
తేజ, కంకణాల శంకర్, చింత శివ, బంధనం జోయాతి, గడుతూర్ సతయాం, అన్త, పులిగడ్డ 
నాగేశ్వరరావు, జె బీ వై నాయుడు, అమ్మ శ్రీన్వ్స్, లెన్న్, బాష్, షరుఫూదీ్దన్ తదతరులు 
పాల్గానానిరు.
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మారుమూల గ్రామాలో్ల ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేసే కారయూక్రమాలను సైతం బాహయూప్రపంచాన్కి తెలియజేయడాన్కి మరియు వారి 
గళాన్ని విన్పంచడాన్కి మీ మందుకు వచి్చంది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైన్కులు చేసే కారయూక్రమాలను మా వాట్సప్ నంబర్ కు 
పంపంచండి. మీరు పంపంచే కారయూక్రమాలను మా వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మరియు ఛానల్ లో ప్రచురించడం జరుగుత్ంది. 
మా వాట్సప్ నంబర్: 94401 76789
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