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వలసవాద పాలనా చిహ్నాలను చెరిపివేస్తుననా 
శ్రీ మోదీ అభినందనీయులు

శతఘ్ని న్యూస్:  ‘కర్తవయూ పథ్  ‘..భారతీయత ఉట్టిపడే నామధేయం. బ్రిటీష్ పాలనలో కంగ్స్ వే .. 
ఆ తరవాత రాజ్ పథ్ గా మారి ఇప్పుడు కర్తవయూ పథ్ గా అవతరించంది. బ్రిటీష్ రాచరిక పాలన 
అంతరించ 75 ఏళ్ళు గడిచనా వారి వలసవాద పాలనకు ఇంకా మానని గాయాలుగా మిగిలిన సజీవ 
గుర్్తలను తుడిచవేస్్తనని గౌరవ ప్రధాని శ్రీ నరంద్ర మోదీ గార్ అభినందనీయులని జనసేన పార్టి 
అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో కొనియాడార్. 75వ స్వాతంత్ర దినోతస్వం సందర్ంగా 
ఆజాదీ కా అమృత్ మహోతస్వ్ సంకలపుంతో వలసవాద పాలనలో ఉద్వంచన పేర్లు మరియు చహ్నిలను 
తొలగించాలని ప్రధాని మోదీ గార్ ఉద్ఘాట్ంచార్. ఆ వాగాదానానిని అమలు చేస్్తండడం హర్షణీయం. న్యూఢిల్లులోని ప్రధాని 
అధికారిక నివాసం ఉండే వీధిని రస్ కోర్స్ గా పిలిచేవార్. ఇప్పుడు లోక్ కళ్యూణ్ మార్గ్ గా నామకరణం చేశార్. అదే వధంగా 
భారతీయ వాయుసేన పతాకంలో సెయంట్ జార్జ్ క్రాస్  ఉండేది. ద్ని స్థానంలో న్తన పతాకానిని శ్రీ మోదీ గార్ ఆవష్కరించార్. ఈ గుణాత్మక చరయూలు బానిసవాద్నిని 
నిర్్మలించే అభ్యూదయ చరయూలుగా భావస్్తనానిను. ఈ సందర్ంగా ప్రధాని శ్రీ మోదీ గారిక నాదొక వననిపం. కర్తవయూ పథ్ లో సమరయోధుడు శ్రీ నేతాజీ స్భాష్ చంద్ర 
బోస్ వగ్రహ్నిని ఆవష్కరించ ఆ మహ్ వీర్ని పటలు మీకునని భక్తభావానిని చాటుకునానిర్. మీ చేతుల మీదుగానే జపాన్ లో భద్రపరచన శ్రీ నేతాజీ అస్థాకలను కూడా 
రపిపుంచవలస్ందిగా కోర్తునానిను. నేతాజీ స్భాష్ చంద్రబోస్ గారి మనుమరాలు రాజశ్రీ చౌదర్ బోస్ గారి అనుమతితో ఆమె డి.ఎన్.ఏ.తో వాట్ని సరిపోల్చవలస్ందిగా 
వజ్ఞపి్త చేస్్తనానిను. ఇది స్కారమైతే ఆజాదీ కా అమృత్ మహోతస్వ్ లక్ష్ం స్దిధిస్్తంది. భారత జాతి వముక్త కోసం పోరాడిన ఆ మహనీయునిక నివాళిగా మిగిలిపోతుందని 
భావస్్తనానినని జనసేనాని అనానిర్.

కౌలు రైతు కుటంబాల యాతన అనంతం
* ఆత్మహతయూ చేస్కునని కౌలు రైతు కుటుంబాలకు భరోస్ ఇవవాని ప్రభ్తవాం
* తెనాలి నియోజకవరగ్ పరయూటనలో శ్రీ నాదండలు మనోహర్ ఎదుట బాధిత మహిళ ఆక్ందన
శతఘ్ని న్యూస్: రాష్టంలో ఏ మూలకు వెళిలునా... కౌలు రైతుల బలవన్మరణాల 
వయూధలు ఎదురవుతూనే ఉనానియ. కౌలు రైతుల కుటుంబాలు పడుతునని యాతన 
గుండెను పిండేస్్తనే ఉంది. జనసేన పార్టి రాజకీయ వయూవహ్రాలు కమిటీ చైర్మన్ 
శ్రీ నాదండలు మనోహర్ గార్ శుక్వారం స్యంత్రం తెనాలి నియోజకవరగ్ం, 
అతో్తట గ్రామంలో పరయూట్ంచ జనసేన నాయకులను, పార్టి శ్రేణులను, రైతులను 
పలకరించార్. అతో్తట గ్రామంలో శ్రీ నారాయణో రాజగోపాలచార్యూలు 
ఇంట్క వెళిలు వారితో మాట్లుడుతునని సమయంలో ఇటీవల ఆత్మహతయూ చేస్కునని 
కుంచవరం గ్రామానిక చందిన కౌలు రైతు శ్రీ తోట శ్రీనివాసరావు భారయూ శ్రీమతి 
అంజల్దేవ తన బిడ్డలతో కలిస్ శ్రీ నాదండలు మనోహర్ గారిని కలిశార్. ఏడు 
ఎకరాలు కౌలుకు తీస్కుని వరి, జొనని పంటలు వేస్న తన భర్తకు వర్సగా మూడు 
సంవతస్రాలు దిగుబడులు రాక నష్టిలు వచా్చయని చపాపుర్. కౌలు డబ్బులు 
కటటిందుకు, స్గు పెటుటిబడి కోసం తెచ్చన అప్పులు ర్. ఏడు లక్లు కావడంతో 
ఏం చేయాలో తెలియని వేదనతో 2021 మారి్చలో గడి్డ మందు తాగి తన భర్త 
పొలంలోనే ఆత్మహతయూ చేస్కునానిడని ఆమె ఆవేదన వయూక్తం చేస్ంది. పంట కోసం 
చేస్న అప్పులు తన భర్తను బలి తీస్కునానియని ఆమె కనీనిట్ పరయూంతమయాయూర్. 
తనను తన ఇదదార్ పిలలులను అనాథలను చేస్ వెళిలుపోయాడని శ్రీ మనోహర్ గారి 
ఎదుట ఆమె బోర్న వలపించార్. మినీ అంగనావాడీ కంద్రంలో కారయూకర్తగా పని 
చేస్్తనని తనకు నెల వార్ ఇంట్ నిరవాహణకు కూడా ఆరిథాక ఇబబుందులు ఉనానియని, 
ఇదదార్ చనానిర్ల భవషయూతు్త ఏమైపోతుందోనంటూ ఆమె వాపోయార్. ఈ సందర్ంగా శ్రీ మనోహర్ గార్ ఆమెతో మాట్లుడుతూ- ప్రభ్తవాం నుంచ కౌలు రైతులు ఆత్మ 
హతయూకు పాలపుడితే 7 లక్ల ర్పాయలు పరిహ్రం వస్్తందని, మీకు అది ఏమైనా అందింద్ అని ఆరా తీశార్. 2021 ఆగస్టి నుంచ ప్రభ్తవా కారాయూలయాలు చుటూటి 
పరిహ్రం కోసం తిర్గుతునానినని, ప్రతి కారాయూలయం అధికారి తమకు సంబంధం లేదని పంపిస్్తనానిరని ఆమె ఆవేదన వయూక్తం చేశార్. అనిని కారాయూలయాలు తిరగలేక 
వస్గు ప్ట్టిందని ఆమె చపాపుర్. ఇవావాలిస్న పరిహ్రానిని సైతం అధికార్లు రాకుండా చేస్్తనానిరంటూ.. మీర ఆదుకోవాలి అంటూ శ్రీ మనోహర్ గారి దగగ్ర వాపోయార్. 
ప్రభ్తవాం నుంచ తమకు ఒక్క ర్పాయ కూడా పరిహ్రం అందలేదని, కౌలు రైతు చనిపోయన తరావాత త్రిసభయూ కమిటీ కూడా రాలేదని, కవలం కానిసేటిబ్ల్ వచ్చ 
వెళ్ళుడని ఆమె చపాపుర్. తమ కుటుంబానిని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార్ ఆదుకోవాలని ఆమె కోరార్. జనసేన పార్టి చేపట్టిన కౌలు రైతుల భరోస్ యాత్ర ద్వారా కచ్చతంగా 
ఆదుకుంట్మని, చనానిర్లు కారి్తకయ, లక్ష్మీ నాగ దురగ్ చదువు బాధయూతను తీస్కుంట్మని శ్రీ మనోహర్ గార్ భరోస్ ఇచా్చర్. కౌలు రైతుల పరిహ్రం వషయంలో 
ప్రభ్తవాం ఇష్టినుస్రం వయూవహరిస్తందని, తమకు కావలస్న వారిక మాత్రమే పరిహ్రం ఇవవాడం ఈ ప్రభ్తవా వయూవహ్ర శైలిని బయటపెడుతుందనానిర్.
* కొలిలుపర చక్ డాయూమ్ మన ఉమ్మడి ఆశయం
‘తెనాలి నియోజకవరగ్ం, కొలిలుపరలో చక్ డాయూమ్ నిరి్మంచాలని గతంలో ఎపపుట్నుంచో అనుకునానిం. దీనివలలు రైతాంగానిక ఎంతో మేలు జర్గుతుందని భావంచాం. దీనిక 
గతంలో ప్రతిపాదనలు పంపినా, అది స్కారం కాలేద’ని శ్రీ నాదండలు మనోహర్ గార్ చపాపుర్. కొలిలుపర గ్రామంలో పలువుర్ రైతులను కలిశార్. వారి సమసయూలు అడిగి 
తెలుస్కునానిర్. ఆ గ్రామం నుంచ ఇటీవల జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి సమక్ంలో పార్టిలో చేరిన శ్రీ వ.ఎస్.రామిరెడి్డ, శ్రీ చాగంట్ స్బాబురెడి్డల ఇళలుకు 
వెళిలు వారి యోగ క్షేమాలను అడిగి తెలుస్కునానిర్. ఈ సందర్ంగా స్థానిక నాయకులతో శ్రీ మనోహర్ గార్ మాట్లుడుతూ... “రాజకీయాలను ఎనినికల సమయంలో 
చూస్కోవచు్చ. ఇప్పుడు మాత్రం పార్టిలకు రాజకీయాలకు అతీతంగా కలిస్ పని చేద్దాం. కచ్చతంగా కొలిలుపరకు అవసరమైన స్గు, తాగునీర్ అందించేలా పనిచేద్దాం. 
స్థానిక గ్రామాభివృదిధి అందరి ధేయూయంగా ముందుకు వెళ్దాం. అంతా కలిస్కటుటిగా పని చేసే్త, అందర్ కలిస్ వస్్తర్. గతంలో తలపెట్టిన స్మార్ ర్. 300 కోటలు 
పనులకు ఇపపుట్వరకు గ్రహణం వీడ లేదు” అనానిర్. కొలిలుపర తరావాత అతో్తటలో శ్రీ రాజగోపాలచార్యూలు ఇంట్క వెళిలు న్తన వధూవర్లను ఆశీరవాదించార్. స్థానిక 
శివాలయంలో వనాయకుడి గుడి వదదా ప్రతేయూక పూజలు నిరవాహించార్. కారయూక్మంలో జనసేన పార్టి రాష్ట సంయుక్త కారయూదరిశి శ్రీ బండార్ రవకాంత్, గుంటూర్ జిలాలు 
ఉపాధయూక్షుడు శ్రీ ఇస్్మయల్ బేగ్, గుంటూర్ జిలాలు కారయూదర్శిలు శ్రీ పెరికల రాంబాబ్, శ్రీ గుంటూర్ కృష్ణ మోహన్, శ్రీ చదలవాడ వేణుమాధవ్, పార్టి నేతలు శ్రీ తోటకూర 
వెంకట రమణారావు, శ్రీ యర్రు వెంకయయూ నాయుడు తదితర్లు పాల్గ్నానిర్.
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జనసేన పార్టీకి ఈసారి ఒక అవకాశం ఇవ్ండి పాదయాత్రలో బత్తుల దంపత్లు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం, 
జనసేన నాయకులు బతు్తల 
బలరామకృష్ణ మరియు శ్రీమతి 
వెంకటలక్ష్మి ఆధవారయూంలో జనసేన 
పార్టిని బలోపేతం చేసెవధంగా 
నిరవాహిస్్తనని ‘జనంకోసం 
జనసేన మహ్ పాదయాత్ర’ 22వ 
రోజులో భాగంగా రాజానగరం 

నియోజకవరగ్ం కోర్కొండ మండలం, నిడిగటలు గ్రామంలో చర్జలులుల మధయూన, ప్రజల 
ఆశీరావాదంతో ముందుకు స్గింది. నాయకులు బతు్తల బలరామకృష్ణ ‘నా సేన కోసం నా 
వంతు’ కమిటీ కోఆరి్డనేటర్ బతు్తల వెంకటలక్ష్మి, జనశ్రేణులు సంయుక్తంగా జనసేన పార్టి వధి 
వధానాల ముద్ంచన కరపత్రాలు పంచుతూ, నిస్వారధిపర్డు, నీతి, నిజాయతీక నిలువుటదదాంలా 
ఉండే ప్రజానాయకుడు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ క ఈస్రి అవకాశం ఇవావాలని, చాప 
కంద నీర్లా రాష్టం నలుమూలల ప్రజాదరణతో రోజురోజుకీ బలపడుతునని జనసేన పార్టిని, 
రాష్టంలో రాజకీయ ప్రతాయూమానియ శక్తగా ఎదగడానిక ప్రజలు సహకరించాలని జనసేన 

ప్రభ్తవాం వసే్త ప్రజలకు జరిగే మేలును, సమాజంలో వచే్చ మార్పును వవరిస్్త, గ్రామంలో ప్రజల ఆదరణతో ఈ పాదయాత్ర ముందుకు స్గింది. వీరి వెంట నిడిగటలు గ్రామ జనసేన 
నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గ్నానిర్.

జనసై నికుడికి భరోసా ఇచ్చిన బత్తు ల దంపత్లు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం 
నియోజకవరగ్ం, కోర్కొండ మండలం, 
నిడిగటలు గ్రామంలో కార్ ప్రమాద్నిక గురై 
కాలిక తీవ్ర గాయం అయన జనసైనికుడు 
బండార్ కొండబాబ్ని వారి సవాగృహం 
నందు పరామరిశించ, జనసేన పార్టి 
అండగా ఉంటుందని భరోస్ ఇచ్చ, ప్రస్్తత 
పరిస్థాతిని తెలుస్కొని తర్వాత చేయబోయే 
వైదయూ ఖర్్చ నిమిత్తం 10,000/₹ 

ర్పాయలు ఆరిథాక సహ్యం చేస్, తన ద్తృ గుణానిని మరోమార్ చాటుకునానిర్ 
రాజానగరం నియోజకవరగ్ జనసేన నాయకులు బతు్తల బలరామకృష్ణ, వారి శ్రీమతి 
మరియు “నా సేన కోసం నా వంతు” కమిటీ కోఆరి్డనేటర్ శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మి 
మరియు ‘నిడిగటలు’ జనసేన శ్రేణులు ఉనానిర్.

జనసైనికుడిని పరామరి్శంచిన బతుతుల దంపతులు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజనగరం నియోజకవరగ్ం, కోర్కొండ మండలం, ‘నిడిగటలు’ గ్రామంలో 
ప్రమాద్నిక గురై, చేతిక గాయమైన దొడ్డపాట్ రమణని పలకరించ ప్రస్్తత పరిస్థాతిని 
తెలుస్కుని, తవారగా కోలుకునేందుకు తగు చరయూలు తీస్కోవాలని రాజానగరం జనసేన 
నాయకులు బతు్తల బలరామకృష్ణ, వారి సతీమణి ‘నా సేన కోసం నా వంతు’ కమిటీ 
కోఆరి్డనేటర్ శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మి స్చనలు చేశార్. ఈ కారయూక్మంలో నిడిగటలు 
జనసేన శ్రేణులు పాల్గ్నడం జరిగింది.

వెలుగుబంట్ల శ్రీనివాస్ ని పరామరి్శంచిన 
పంతం నానాజీ

శతఘ్ని న్యూస్: కాకనాడ ర్రల్, ఇటీవల హైదరాబాద్ లో ఆపరషన్ చేయంచుకుని 
కాకనాడలో వశ్ంతి తీస్కుంటునని కరప మండలం జనసేన పార్టి సీనియర్ నాయకులు 
వెలుగుబంటలు శ్రీనివాస్ ని శుక్వారం జనసేన పార్టి పిఏస్ సభ్యూలు, కాకనాడ ర్రల్ 
ఇంచార్జ్ పంతం నానాజీ పరామరిశించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్మంలో జనసేన 
నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గ్నడం జరిగింది.
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తిరుపతి జనసేన ఆధ్వర్యంలో ఇయంటయంటా జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: తిర్పతి నియోజకవరగ్ంలో ‘నా సేన కోసం.. నా వంతు ‘ కారయూక్మానిని శుక్వారం స్థానిక రైలేవా కాలనీ నందు జనసేన పార్టి పటటిణ అధయూక్షుడు రాజారెడి్డ, ఆకపాట్ 
స్భాషిని, రాజేష్ యాదవ్, మునస్వామి, కీర్తన, నవయూ, వజయారెడి్డ, స్యదేవ్ మరియు క్రియాశీలక సభ్యూలతో కలిస్ నిరవాహించడం జరిగింది.”నా సేన కోసం – నా వంతు” కారయూక్మ 
ఆవశయూకతను తెలియజేస్ వారి ఇంట్క వదదాకు వెళిలు జనసేన పార్టి అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఏ ఆశయ స్ధన కోసమైతే జనసేన పార్టిని స్థాపించారో, ఆ ఆశయాలను వవరిస్్త, స్థానిక 
ప్రజలతో మమేకమై వారి సమసయూలు తెలుస్కొని, మీకు జనసేన ఎప్పుడు అండగా ఉంటుందని, ప్రజా సమసయూలపై నిరంతరం పోరాడుతుందని, రప్ రాబోయే ఎలక్నలులో పవన్ కళ్యూణ్ 
ను ఆదరించాలని, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ చేపట్టిన, చేస్్తననిటువంట్ మంచ కారయూక్మాలను వవరించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్మంలో జనసేన పటటిణ నాయకులు, రాష్ట 
మరియు జిలాలు నాయకులు, జనసైనికులు, మహిళలు తదితర్లు పాల్గ్నానిర్.

జనసేన మండలాధ్యక్షునికి మనోధైర్్యనినిచ్చిన 
శివదత్ బోడపాటి

శతఘ్ని న్యూస్: పాయకరావుపేట, జనసేన పార్టి తుని మండల అధయూక్షులు ద్రకొండ రమణ వైజాగ్ కర్ హ్స్పుటల్ 
లో అనారోగయూంతో ఐస్యులో ఉండడం జరిగింది. వారిని జనసేన పార్టి రాష్ట కారయూదరిశి మరియు పాయకరావుపేట 
నియోజకవరగ్ ఇంచార్జ్ శివదత్ బోడపాట్ పరామరిశించ మనోధైరాయూనినివవాడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా శివదత్ 
బోడపాట్ మాట్లుడుతూ ద్రకొండ రమణ అనారోగయూంతో ఉండి కూడా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ని 
ముఖయూమంత్రిని చయాయూలి అని చబ్తుంట ఆయనకు కనీనిళ్లు ఆగలేదని, గుండెల నిండా జనసేన పార్టిపై ప్రేమ, నాకమీ 
కాదు అనే ధైరయూం కనిపించందని తెలిపార్. ఇలాంట్ గుండె బ్రతకాలి జనసేన పార్టి గెలుప్ చూడాలని అనానిర్. 
భగవంతుడి ఆశీస్స్లతో తొందరగా కోలుకోవాలని మనస్పురి్తగా కోర్కుంటునానినని తెలిపార్.

కౌలు రైత్ భరోసా యాత్రకు అఖిల కర్నిటక పవర్ సాటీర్ 
పవన్ కళ్యూణ్ అభిమానుల సేవా సంఘం భరోసా

శతఘ్ని న్యూస్: వజయవాడ, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆత్మహతయూ చేస్కునని 
కౌలు రైతులకు అండగా ఉండేందుకు తలపెట్టిన కౌలు రైతు భరోస్ యాత్రకు అఖిల 
కరానిటక పవర్ స్టిర్ పవన్ కళ్యూణ్ అభిమానుల సేవా సంఘం తరప్న ర్పాయలు 
1,11,111/- చకు్కను జనసేన పార్టి అదినేత పవన్ కళ్యూణ్ క వజయవాడ పార్టి 
కారాయూలయంలో అందజేయడము జరిగిది. ఈ సందకారయూక్మంలో రాష్ట అధయూక్షుడు 
మురళీగౌడ్, గౌరవాధయూక్షుడు మంజనని, చతూ్తర్ జిలాలు ప్రధాన కారయూదరిశి ద్రం అనిత, 
కోలార్ జిలాలు అధయూక్షుడు గోవరధిన్, శిడలుఘటటి అధయూక్షుడు బ్జిజ్, చంతామణి తాలూకా 
అధయూక్షుడు గజేంద్రనాయక్, స్ర్గుపపు తాలూకా అధయూక్షుడు మూరి్త ఉనానిర్.

రానుననా ఎనినాకల్్ల సత్తు చాటే దిశగా 
జనసేన అడుగులు: బండారు శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్యూస్: డా.బి.ఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిలాలు, కొత్తపేట నియోజకవరగ్ం,ఆలమూర్ 
మండలం మడిక గ్రామము శుక్వారం జనసేనా జెడీపుటీసీ అభయూరిథా కొత్తపలిలు నగేష్ 
అదవారయూంలో జనసేన కొత్తపేట నియోజకవరగ్ం ఇంచార్జ్ బండార్ శ్రీనివాస్ సమక్ంలో 
స్మార్ 20 మంది పైగా శెట్టిబలిజ స్మాజికవరగ్ం నుండి జనసెన పార్టిలో చేరార్. 
ఇటీవల కొత్తపేట నియోజకవరగ్ంలో జర్గుతునని పార్టి కారయూక్మాలు, రాష్ట వాయూప్తంగా 
జనసేన దూస్కుపోతునని వధానం, ఆ పార్టి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమంత్రి 
కావాలని బలమైన కోరిక, ఇవనీని ఆ పార్టి వారిక కాక ఆంధ్ర రాష్ట వాయూప్తంగా ప్రజలందరిక 
న్తన ఉతాస్హం కలిగిస్్తందనడంలో అతిశోయోక్త లేదని నిర్పిస్్తనానియని, జరిగే 
పరిణామాలు పార్టి వజయ కతనం ఎగరవేయడం కొరకు శుభస్చకలు అనానిర్ 
బండార్ శ్రీనివాస్. భవషయూతు్త పార్టి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమంత్రిని చేయడమే 
లక్ష్ంగా ముందుకు దూస్కుపోతుంది జనసేన పార్టి అని ఆయన అనానిర్. ఈ 
కారయూక్మంలో చలులుబోయన మణికంఠ, ఎంపీటీసీ తమ్మన భాస్కరరావు, సలాది 
జయప్రకాశ్ నారాయణ, ఎంపీటీసీ పడాల అమి్మరాజు నాగలక్ష్మి, ఎంపీటీసీ ఉండ్రాప్ 
వెంకనని, పేరప్ దురాగ్రావు, పంపన స్రష్, మడిక గ్రామ జనసేన ప్రెస్డెంట్ గంగరాజు, 
కొత్తపలిలు బ్జిజ్య, ఉండ్రాప్ వజయ్ కుమార్, ఈ కారయూక్మంలో జనసేన నాయకులు, 
జనసైనికులు మరియు కారయూకర్తలు పాల్గ్నానిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పందురితుల్ ‘నా సేన కోసం నా వంతు’
శతఘ్ని న్యూస్: పెందురి్త, జనసేన పార్టి సెంట్రల్ కమిటీ ఆదేశాల మేరకు 88వ వార్్డ కాప్ 
జగగ్రాజుపేట గ్రామంలో క్రియాశీలక సభ్యూలతో జనసేన పార్టి ప్రతిష్టిత్మంగా ప్రారంభించన నా 
సేన కోసం నా వంతు అనే కారయూక్మానిని జనంలోక తీస్కువెళలుడానిక మీట్ంగ్ ఏరాపుటు చేయడం 
జరిగింది. ఈ కారయూక్మంలో వబిబున జనారథాన శ్రీకాంత్ మాట్లుడుతూ నా సేన నా వంతు ఆనే 
కారయూక్మం పార్టి వజయానిక చాలా ఉపయోగపడుతుందని, దేశంలోనే ఆం ఆదీ్మ, బహుజన 
సమాజావాది పార్టిలు క్రౌడ్ ఫండింగ్ తోనే అధికారంలోక వచ్చందని గుర్్త చేస్్త, ఈ యొక్క 
కారయూక్మానిని మనం ప్రజలోలుక తీస్కుని వెళళుగలిగితే మన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ క కొంతవరకు 
ఆరిదాక వెస్లుబాటు కలిపుంచడానిక అవకాశం ఉంటుంది మరియు ప్రజలిని మమేకం చేయడం 
వలలు పార్టి అభివృదిధిలో ప్రజలు భాగస్వామయూం అవుతారని, కావున పార్టి ఆదేశాల మేరకు మనం 
మన కుటుంబ సభ్యూలు, పార్టి స్నుభూతిపర్లు, స్మానయూ ప్రజలను ఈ యొక్క కారయూక్మంలో 
మమేకం చేయడానిక మీ యొక్క గ్రామాలోలు మీర నాయకతవాం వహించ ప్రజలోలుక తీస్కుని వలేలు 
బాధయూతను తీస్కోవాలని కోరడం జరిగింది. సతయూనారాయణ మాట్లుడుతూ తపపుకుండా ఇది 
ఒక మంచ కారయూక్మం పార్టి మొదలుపెట్టిందని మనమందరం కలిస్కటుటిగా ఈ కారయూక్మానిని 
వజయవంతం చేస్్తమని చపపుడం జరిగింది. అభి మాట్లుడుతూ ఇపపుట్వరకు మనమందరం మన 
యొక్క గ్రామాలోలు కషటిపడా్డమని ఇప్పుడు పార్టి అభివృదిధి కోసం మనందరం కలిస్కటుటిగా ఉంటూ 
సమసయూల పైన మన పార్టి కారయూక్మాలను జనాలోలుక తీస్కుని వెళళుడానిక మరింతగా కషటిపడాలని 
వవరించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్మంలో నాయకులు రాజు, శ్రీను, రమేష్, నరిస్ంగరావు, గోపి, 
ప్రస్ద్, చనని, చలం, సరవా స్దిదారాజు, తేజ, భాను, భాగయూరాజ్, మరియు జన సైనికులు పాల్గ్నానిర్.

టి.వి.రమణకు నివాళులరి్పంచిన రామ శ్రీనివాస్లు
శతఘ్ని న్యూస్: అననిమయయూ జిలాలు, 
రాజంపేట నియోజకవరగ్ం బీసీ సీనియర్ 
నాయకుడు మరియు రాజకీయ 
చాణకుయూడు, జడీపుటీసీ అభయూరిథాగా ఓడి, 
అలానే ఓటమేర్గకుండా వర్సగా 
30 సంవతస్రాల పాటు పదవలో 
ఉనని మాజీ సరపుంచ్ మరియు 
సీనియర్ రాజకీయ నేత ట్.వ.రమణ 
అనారోగయూంతో మృతి చందిన వషయం 
తెలుస్కుని నియోజకవరగ్ జనసేన 
నాయకులు రామ శ్రీనివాస్లు 

భౌతికకాయానిని సందరిశించ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ తరప్న నివాళ్లు అరిపుంచ ఆయన 
కుటుంబ సభ్యూలకు ప్రగాఢ స్నుభూతి తెలియజేయడం జరిగింది.

ఆత్మహత్యాయతనాం చేసిన రైతును 
పరామరి్శంచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: అనపరి్త నియోజకవరగ్ం, ఉననిత అధికార్ల ఎదుట ప్ర్గుల 
మందు తాగి దము్మ శివ అనే రైతు తన భూమిని అధికార్లు లాకు్కంటునానిరనే 
ఆందోళనతో ఆత్మహతాయూ యతనిం చేస్కునానిడు. వారిని పరామరిశించన 
అనపరి్త నియోజకవరగ్ పార్టి ఇంచార్జ్ మర్రెడి్డ శ్రీనివాస్, ఆర్ నాగు, రంగంపేట 
మండల జనసేన పార్టి అధయూక్షులు గిరజల సతి్తబాబ్, నలలుమిలిలు గ్రామ జనసేన 
పార్టి అధయూక్షులు కొండెపూడి శ్రీనివాస్, కొండెపూడి భాను, స్ంకర బ్జిజ్ వారిని 
ఆస్పత్రిలో పరామరిశించ వారి యోగక్షేమాలు తెలుస్కునానిర్. వారిక జనసేన 
పార్టిని తరఫున అండగా ఉంట్మని తెలియజేశార్. ఈ కారయూక్మంలో జనసేన 
నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గ్నానిర్.

20 లక్షలు చెరువుల్ పొసేసారు: జనసేన 
కౌనిసిలర్ దేవి హ్రిక

శతఘ్ని న్యూస్:  అంబేద్కర్ కోనసీమ 
జిలాలు, అమలాప్రం పటటిణం 
8వ వార్్డలో ఉనని గరిగుంట 
చర్వు ఔట్లుట్స్ మూస్వేయడంతో 
వీధులోలు ముర్గు నీర్ పోక 
దురగ్ందం వెదజలులుతోందని ఏడో 
వార్్డ జనసేన కౌనిస్లర్ గండి 
దేవహ్రిక ఆవేదన వయూక్తం చేశార్. 
అధికార్ల నిరలుక్ష్ం అనాలోచత 
చరయూలు వలలు చుటుటిపక్కల వీధులు 
నీట మునిగి ప్రజలు ఇబబుందులు 
పడుతునానిరనానిర్. ఒక ప్రణాళిక 
లేకుండా డబ్బులు ఖర్్చ పెటటిడమే 
ధేయూయంగా గరిగుంట చర్వు చుటూటి 
పార్్క, వాకంగ్ ట్రాక్ ఏరాపుటు 

చేస్్తమని చపిపు ప్రజాధనానిని దురివానియోగం చేస్రని ఆమె మండి పడా్డర్. 
ఇపపుట్కైనా పాలకులు సమసయూను గురి్తంచ చరయూలు చేపట్టిలని ఆమె కోరార్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పాడేరుల్ ‘నా సేన కోసం నా వంతు’ 
కారయాక్రమం విసతుతృత సాథాయి సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: అలూలురి సీతారామరాజు జిలాలు, పాడేర్ జనసేనపార్టి కారాయూలయంలో 
నియోజకవరగ్ పరిధిలో జనసేన పార్టి మండల స్థాయ నాయకులతో పాడేర్ అరకు 
పారలుమెంట్ జనసేన పార్టి ఇనా్చర్జ్ డా.వంపూర్ గంగులయయూ నా సేన కోసం నా 
వంతు కారయూక్మం వస్తృత స్థాయ సమీక్ నిరవాహించార్. ఈ కారయూక్మంలో భాగంగా 
మార్మూల పల్లులోలు ఉననిటువంట్ జనసైనికులు, వీరమహిళలు, అభిమానులు, గిరిజన 
ప్రజలను జనసేన పార్టితో ప్రధాన భాగస్వామయూం చేయాలని, పార్టిని బలోపేతం చేసేందుకు 
మనమంతా ఈ కారయూక్మానిని వజయవంతంగా నిరవాహించాలని స్చంచార్. అలాగే 
ప్రతి గ్రామంలో ఉననిటువంట్ జనసైనికులు తమదైన ప్రధాన బాధయూతగా తీస్కుని, 
రాజకీయాలలో క్రౌడ్ ఫండింగ్ వధానం గొపపు వపలువాత్మక రాజకీయ దూరదృషిటి అని, 
దీని ప్రజలోలుక వధానపరమైన ఆలోచనతో తీస్కెళ్ళులిస్న బాధయూత ప్రతి ఒక్క జనసైనికుడు 
పైన ఉందని, పాడేర్ అరకు పారలుమెంట్ జనసేనపార్టి ఇనా్చర్జ్ డా.గంగులయయూ తెలిపార్. 
ఈ సమావేశంలో పాడేర్ మండల అధయూక్షులు నందోలి మురళి కృష్ణ, కొర్ర కమల్ హ్సన్, 
చంతపలిలు మండల నాయకులు వంతల బ్జిజ్ బాబ్, అరకు నియోజకవరగ్ం హుకుం పేట 
మండల నాయకులు బలిజ కోటశవారరావు పడాల్ తదితర జనసైనికులు పాల్గ్ని నా 
సేనా కోసం నా వంతు కారయూక్మం కోసం మేమంతా సంయుక్తంగా కలిస్ పనిచేస్్తమని 
తెలిపార్.

“నా సేన కోసం – నా వంతు” కు విజయవాడ 
రూరల్ మండల కమిటీ

శతఘ్ని న్యూస్: వజయవాడ ర్రల్ “నా సేన కోసం – నా వంతు” కారయూక్మంలో 
భాగంగా కృష్్ణ జిలాలు వజయవాడ ర్రల్ మండల కమిటీ సభ్యూలు జనసేన పార్టి 
బలోపేతం కోసం మా వంతు వరాళంగా 20,880/- ర్పాయలు పార్టి అఫిషియల్ 
డొనేషన్ నంబర్ 7288040505 క ఫోన్ పే ద్వారా పంపించటం జరిగింది
పొదిలి దుర్గార్వు 5116 రూపాయలు
తోట నాగర్జు 5116 రూపాయలు
పసుపులేటి భాస్కర్ 2516 రూపాయలు
లంకే సురేష్ 2116
కూనపురెడిడి నాని 2000 రూపాయలు
చిటటీజలులు కుమారి 2000 రూపాయలు
అలలుం భారత్ సూరయూ 516 రూపాయలు
అంకం సాయి కుమార్ 500 రూపాయలు
శాసపు రమణ 500 రూపాయలు
ఉద్దగిరి సతీష్ 500 రూపాయలు
ఈ అవకాశానిని కలిపుంచన జనసేన పార్టి అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్, పి.ఏ.స్ చైర్మన్ 
నాదండలు మనోహర్ మరియు కొణిదల నాగబాబ్ లకు వజయవాడ ర్రల్ మండల 
కమిటీ తరప్న మా ప్రతేయూక ధనయూవాదములు తెలిపార్. ఈ కారయూక్మంలో జనసేన 
నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గ్నానిర్.

నిరుపేద రైతుకు మనోధైరాయానినాచిచిన జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూర్, కూలి పనులనిమిత్తం గుంటూర్ ర్రల్ మండలం 
వెంగళ్యపాల్ం గ్రామం నుండి అననిమయయూ జిలాలు సంబేపలిలు మండలం గుటటిపలిలు 
గ్రామానిక వెళిళున జనసైనికులకు పక్క గ్రామంలో “సమవార గ్రామ నివాస్” నిర్పేదరైతు 
అయనటువంట్ కొండారెడి్డ అనారోగయూం కారణంగా ఇబబుంది పడుతునానిరని, ఆయనకు 
సహ్యం చేయాలని జనసేన పార్టి గుంటూర్ జిలాలు కారయూదరిశి డేగల లక్ష్మణ్ స్చనల 
మేరకు వెంటనే సపుందించన జనసైనికులు ఆ గ్రామం వెళిళు ఆయనకు కొంత ఆరిధికసహ్యం 
చేస్ పళ్ళు అందజేయడం జరిగినది. ఈ సహ్యం చేస్నవార్ గుంటూర్ ర్రల్ 
మండల కారయూదర్శిలు యర్రంశెట్టి స్ంబశివరావు, తవట్ అశోక్, మరియు జనసేన 
కారయూకర్తలు ఈపూర్ రవ, గోపాల్, స్ంబశివరావు, యర్రంశెట్టి ఈశవార్, నాగరాజు, 
ప్రస్ద్, ఏడుకొండలు, తదితర జనసైనికులు పాల్గ్నానిర్.

నెల్్లరుల్ ‘నా సేన కోసం నా వంతు’
శతఘ్ని న్యూస్: నెలూలుర్ జిలాలు జనసేన అధయూక్షుడు మనుక్రాంత్ రెడి్డ స్చనలతో ప్రోగ్రాం 
కమిటీ రాష్ట కారయూదరిశి, కొటటి వెంకటశవార్లు ఆధవారయూంలో నెలూలుర్ నగరం కూరగాయల 
మారె్కట్ లో వాయూపార్లు వదదా పార్టి వధానాలు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ సేవలగురించ 
తెలిపి పార్టి నిరదాశించన ఫోన్ నంబర్ క మారె్కట్ లో వర్తకులు, కూరగాయలు కొనేందుకు 
వచ్చన వారి ద్వారా నా సేన కోసం నా వంతు కు సహకరించాలిస్ందిగా కోరడం జరిగింది. 
ఈ కారయూక్మంలో జనసేన నగర ప్రధాన కారయూదరిశి ఈ.స్రష్, యు.రమేష్, ఎ.జీవన్, 
చక్రి, నరంద్ర, మస్్తన్ తదితర్లు పాల్గ్నానిర్.

మండలాధికారిని సనా్మనించిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: అమలాప్రం మండల అధికారిగా పనిచేస్్తనని ఎం.ప్రభాకర్ రావుక 
ప్రమోషన్ పై జిలాలు అధికారిగా కాకనాడకు ప్రమోషన్ మీద బదిల్ అవడం జరిగింది. 
ఈ సందర్ంగా ఎం.ప్రభాకర్ రావుని అమలాప్రం ర్రల్ మండలం చంద్డగర్వు 
జనసేన పార్టి ఎంపిట్స్, సవరపాల్ం జనసేన పార్టి ఎంపిట్స్, ఇందుపలిలు జనసేన పార్టి 
ఎంపీటీసీ, ఈదరపలిలు జనసేన పార్టి సరపుంచ్ వీరందరి చేతులమీదుగా ప్రమోషన్ మీద 
వెళ్్తనని ఎం.ప్రభాకర్ రావు దంపతులను శలువ కపిపు, పూలదండలు వేస్ ఘనంగా 
సత్కరించార్. ఈ కారయూక్మంలో ఎంపీపీ భాగయూలక్ష్మి బాబ్, జడిపుట్స్ హరిబాబ్, 
ఎండిఓ ప్రస్ద్, మండల అధికార్లు, సచవాలయ స్బబుంది, పంచాయతీ సెక్టర్, 
పంచాయతీరాజ్ డీయులు, వాలంటర్లు, ఎంఈఓ, ఇఆరి్డఓ, సరపుంచులు, ఎంపీటీసీలు 
అధిక సంఖయూలో పాల్గ్ని వీడో్కలు పలికార్.

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

బలుస్పాటి గౌతమ్ కు నివాళులరి్పంచిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: మంగళగిరి, 
జనసైనికుడు మరియు 
జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ వీరాభిమాని 
బలుస్పాట్ గౌతమ్ నంద్ 
ప్రథమ వరధింతి కారయూక్మం 
యర్రబాల్ం గ్రామంలోని 
నాగలక్ష్మి వద్యూలయం 
సెంటరోలు నిరవాహించడం 
జరిగింది. ఈ కారయూక్మానిక 
జనసేన పార్టి మంగళగిరి 

మండల సంయుక్త కారయూదరిశి మాణికాయూల స్య గోపి హ్జరై గౌతమ్ చత్రపట్నిక 
పూలమాల వేస్ నివాళ్లరిపుంచార్.ఈ కారయూక్మంలో జనసైనికులు దోనే నాగ స్ధీర్, 
చేబ్రోలు పర్శురాం, కాపరౌతు స్ందరయయూ, చనుమోలు కరణ్, ఆకుల అనిల్, గోపిశెట్టి 
ధనుంజయ్, వీర మహిళలు దూళలుపూడి పావని, బతి్తనేని రాజేశవారి మరియు స్్కల్ స్టిఫ్ 
పాల్గ్ని నివాళ్లరిపుంచార్.

నా సేన కోసం నా వంతుల్ జనసేనకు అండగా 
ప్రత్తుపాడు నియోజకవర్ం

శతఘ్ని న్యూస్:  ప్రతి్తపాడు 
నియోజకవరగ్ జనసేన నాయకులు 
మేడిశెట్టి స్రయూకరణ్(బాబి) పిలుప్ 
మేరకు సపుందించ, సవాచ్ందంగా 
ముందుకు వచ్చ వరాళ్లు పంపించన 
ప్రతి్తపాడు నియోజకవరగ్ జనసేన 
నాయకులు, జనసైనికులు. శంఖవరం 
మండలం,కతి్తపూడి గ్రామంలో “నా 
సేన కోసం నా వంతు” కారయూక్మంలో 

నియోజకవరగ్ంలో భార్ స్థాయలో జనసైనికులు హ్జరయాయూర్. రాజకీయాలోలు మార్పు 
కోసం, భావ తరాల బంగార్ భవషయూతు్త కోసం, నితయూం ప్రజల పక్షాన నిరంతరం 
శ్రమిస్్తనని జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ క, జనసేన పార్టి అండగా నిలబడాలని, 
పార్టిలో భాగస్వాములు అయేయూందుకు వరాళ్లు అందిద్దామని, మరింత బలంగా వయూవసథా 
మార్పు కోసం పోరాడుద్మని పిలుప్నిచా్చర్. ఈ కారయూక్మంలో భాగంగా ప్రతి్తపాడు 
నియోజకవరగ్ జనసైనికులు అందర్ కలిస్ 1,67,346(అక్రాల లక్షా అరవై ఏడువేల 
మూడువందల నలబై ఆర్) ర్పాయలు జనసేన పార్టిక వరాళంగా ఫోన్ పే, గూగుల్ 
పే ద్వారా పంపించడం జరిగింది. అదే వధంగా ప్రతి్తపాడు నియోజకవరగ్ జనసేన పార్టి 
నాయకులు మేడిశెట్టి స్రయూకరణ్(బాబి) తన వంతుగా 1,00,000(లక్) ర్పాయలు 
వరాళం ప్రకట్ంచార్. మెత్తం 2,67,346 ర్పాయలు ఇవవాడం జరిగింది. ఈ 
సందర్ంగా ఈ కారయూక్మంలో పాల్గ్నని ప్రతి జనసైనికుడిక, పార్టిక అండగా నిలబడి 
వరాళ్లు అందించన ప్రతీ ఒక్కరికీ పేర్పేర్నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్ర్.

“నా సేన కోసం నా వంతు” 
ప్రత్తుపాడు జనసేన 2 లక్షల విరాళం

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రతి్తపాడు 
నియోజకవరగ్ం, జిలాలు కమిటీ సభ్యూలు 
త్రినాద్ ఆధవారయూంలో జనసేన పార్టి 
తలపెట్టిన “నా సేన కోసం నా వంతు” 
కారయూక్మం ఏరాపుటు చేశార్. ఈ 
కారయూక్మానిక ముఖయూఅతిదిగా జిలాలు 
అధయూక్షులు గాద వెంకటశవారరావు 

పాల్గ్నడం జరిగింది. గాద మాట్లుడుతూ… ఈరోజు జిలాలు కమిటీ సభ్యూలు త్రినాద్ 
ఆధవారయూంలో ఇలాంట్ కారయూక్మం జరగటం అలాగే చలాలు వారి పాల్ం గ్రామ అధయూక్షుడు 
స్ధ పిచ్చయయూ “నా సేన కోసం..నా వంతు” కారయూక్మంలో తన వంతుగా 100000/- 
మరియు వారి గ్రామం నుంచ మరొక 100000/- మొత్తం 200000/- ప్రకట్ంచార్ 
ముందుగా వారిక నా ప్రతేయూక ధనయూవాద్లు తెలియజేస్్తనానినని, జనసేన పార్టి తలపెట్టిన 
“నా సేన కోసం..నా వంతు” కారయూక్మం ప్రజలోలుక బలంగా తీస్కువెళ్లులని మండల, 
గ్రామ అధయూక్షులదే ముఖయూ పాత్ర అని తెలిపార్. జనసేన పార్టి అధయూక్షుల వార్ ఏ 
కారయూక్మం తలపెట్టినా మనమందరం కలిస్ ఆ కారయూక్మానిని జనాలోలుక చొచు్చకుపోయే 
వధంగా తీస్కువెళ్లు బాధయూత మనందరిదీ అని తెలియజేశార్. ఈ కారయూక్మంలో ప్రతి 
ఒక్కరిని భాగస్వాములు చేయాలని, రాష్టంలోనే మన జిలాలు ఒక ప్రతేయూకత స్థానం, ముందు 
వర్సలో ఉంచాలి అని ఆశించార్. ఎలక్న్స్ లో నిలబడి ద్ర్ణంగా ఓడిపోయనా సర 
మన నాయకుడు 6 నెలలు తిరగకుండానే అధికార పార్టిక వయూతిరకంగా కొనిని లక్ల 
జనాలతో భవన కారి్మకులకు మదదాతుగా మీట్ంగ్ పెటటిడం అంట అది మన అధయూక్షులకు 
ఉనని చత్తశుదిధి అని అందర్ గమనించాలి. మన భారతంలో యుదధిం గెలవడంలో 
అర్జ్నుడుది ఒక ఆలోచన, దురోయూధనుడిది ఒక ఆలోచన, శ్రీకృష్్ణడుది ఒక ఆలోచన 
ఉంటుంది అలాగే మన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ది రప్ జరగబోయే ఎలక్న్ కోసం ఒక 
ప్రతేయూకమైన ఆలోచన ఉంటుంది. మీర్ పొతు్తల గుర్ంచ ఆలోచనలు చయయూకుండా మన 
పార్టిని గ్రామ, మండల, నియోజకవరగ్లలో ఎలా బలోపేతం చయాయూలో ఆ ఆలోచనతో 
మాత్రమే ముందుకు వెళ్లులని, పార్టిక నషటిం చేసే కారయూక్మాలు, వయూక్తగత ప్రయోజనాల 
కోసం పార్టిని వాడుకోవదదాని తెలిపార్. ఈ కారయూక్మంలో జిలాలు నాయకులు అడపా 
మాణికాయూలరావు, బిట్రగుంట మలిలుక, నారద్స్ రామచంద్ర ప్రస్ద్, కొప్పుల కరణ్ 
బాబ్, కారొపురటర్ ద్సరి లక్ష్మీ, కొర్రపాట్ నాగేశవారరావు, మండల అధయూక్షులు పతి్త 
భవనానిరాయణ, గడ్డం శ్రీను, కొలాలు గోపి మరియు నియోజకవరగ్, స్టీ, మండల, గ్రామ 
నాయకులు కారయూకర్తలు పాల్గ్నానిర్.

పామిడి పట్టణ ప్రజల నీటి కష్్టలను వెంటనే 
తీరాచిలి జనసేన డిమాండ్

శతఘ్ని న్యూస్: గుంటకల్, గత 15 రోజులకు పైగా పామిడి పటటిణంలో త్రాగునీట్ 
సమసయూ తీవ్రంగా ఉననిది ప్రభ్తవాం దీనిపై ఎటువంట్ ప్రతాయూమానియ మారాగ్లను 
తీస్కోవడం లేదు సతయూస్య వాటర్ పామిడి నుంచ గుతి్త గుంటకల్ పాయూపిలి ఇలా అనిని 
పటటిణాలకు నీట్ని సరఫరా చేస్తంది గాని పామిడి పటటిణ ప్రజలకు మాత్రం ఎందుకు 
అందించలేకపోతోంది? అధికార్లు దీనిపై సపుందించ కనీసం సతయూస్య వాటర్ అయనా 
పామిడి పటటిణ ప్రజలకు అందించే వధంగా చరయూలు తీస్కోవాలి అదేవధంగా ట్యూంకరలు 
ద్వారా ప్రజలకు నీట్ని అందించాలి. వరా్షలు పడితే చాలు మోట్ర్లు పోయాయ అనే 
కారణంతో పామిడి పటటిణంలో నీట్ సరఫరాను ఆపివేస్్తనానిర్ ఎందుకు వరా్షలు పడిన 
ప్రతిస్రి మోటర్లు పోతునానియ అలా మోటర్లు కాలిపోకుండా తగిన చరయూలు ఎందుకు 
ప్రభ్తావాలు చేపటటిలేకపోతునానియ దయచేస్ ప్రభ్తవాం వార్ ఇక నుంచ అయనా 
తాగునీట్ సమసయూ లేకుండా చూడాలని జనసేన పార్టి తరప్న తెలియజేస్్తనానిము. 
పరిస్థాతులు ఇలాగే కొనస్గితే ప్రజలతో కలిస్ తీవ్ర నిరసనలు తెలియజేస్్తమని 
తెలియజేస్కుంటునానిము. దయచేస్ అధికార్లు ప్రజల కష్టిలను ఇక్కటలును నీట్ 
ఎదదాడిని గ్రహించ సతవారం పటటిణ ప్రజలకు నీట్ సమసయూను తీర్చవలస్ందిగా పంచాయతీ 
కారాయూలయంలో ఈఓ శశికళక జనసేన పార్టి తరఫున వనతి పత్రానిని అందించడం 
జరిగినది. ఈ కారయూక్మంలో జనసేన పార్టి పాంపిడి మండల అధయూక్షులు యం.ధనంజయ. 
జనసేన మండల ప్రధాన కారయూదర్శిలు వేణుగోపాల్, షేక్షావలి, జనసేన పార్టి పామిడి 
మండల కారయూదర్శిలు ఖాజావలి, లాలూ స్వామి, రోషన్ జమీర్, అబ్దాల్ సతా్తర్ మరియు 
జనసేన పార్టి కారయూకర్తలు జనసైనికులు పాల్గ్నానిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనంల్కి జనసేన సిద్ధంత్లు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజంపేట సెపెటింబర్ జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 2024లో ముఖయూమంత్రి కావాలని 
జనసేన స్ద్ధింతాలను ప్రజలోలుక తీస్కు వెళ్లులని ఉదేదాశంతో ఇంట్ంట్క తిరిగి ప్రచారం చేస్్తనానిమని 
రాజంపేట జనసేన నాయకులు అనానిర్. రాజంపేట జనసేన పార్టి ఇనా్చర్జ్ వెంకటరమణ ఆదేశాల 
మేరకు శుక్వారం రాజంపేట మండలం అపాపు రాజుపేట పంచాయతీలోని అతి్తరాల, వనాయక నగర్, 
అతి్తరాల ఎసీస్ కాలనీ పలు గ్రామాలోలు పరయూట్ంచ ప్రతి ఇంట్క వెళిలు సమసయూలను అడిగి తెలుస్కునానిర్. 
అనంతరం జనసేన పార్టి వధి వధానాలు పార్టి స్ద్ధింతాలు మేనిఫెసటిలో ర్పొందించన అంశాలను 
స్మానయూ ప్రజలకు వవరించార్. ఈసందర్ంగా రాజంపేట జనసేన యువ నాయకుడు పోలిశెట్టి 
శ్రీనివాస్లు మాట్లుడుతూ, ప్రజావయూతిరక వధానాలను అవలంబిస్్తనని వైసీపీ ప్రభ్తావానిక రానునని 
రోజులోలు ప్రజలు బ్దిధి చపాపులనానిర్.ప్రజల సమసయూలు శాశవాతంగా తొలగిపోవాలంట 2024లో పవన్ 
కళ్యూణ్ ముఖయూమంత్రిగా రావాలనానిర్.వచే్చ ఎనినికలోలు ప్రజలంతా జనసేన పార్టిక మదదాతుగా నిలవాలని 
ఆయన వజ్ఞపి్త చేశార్. ఈ కారయూక్మంలో కడప ల్గల్ సెల్ ఉపాధయూక్షుడు కతి్త స్బబురాయుడు, జనసేన 
నాయకులు భాస్కర్ పంతులు, తాళలుపాక శంకరయయూ. జనసేన యువ నాయకురాలు పోలిశెట్టి రజిత, 
పోలిశెట్టి చంగల్ రాయుడు, వీరయయూ ఆచారి, జనసేన నాయకులు, జనసేన కారయూకర్తలు, జనసేన వీర 
మహిళలు, అభిమానులు తదితర్లు పాల్గ్నానిర్.

ఎమ్్మల్యాకి వినత్పత్ం ఇచిచిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: మంగళగిరి, యర్రబాల్ంలో 
ఇటీవల ప్రారంభమైన వైయస్స్ర్ 
అరబున్ హెల్్త సెంటర్ నిరావాస్తులు 
శుక్వారం ఉదయం జనసేన పార్టి 
ఆధవారయూంలో మంగళగిరి శాసనసభ్యూలు 
ఆళలు రామకృష్్ణరెడి్డని కలిస్ తమ ఇళళును 
పడగొట్టి రెండు సంవతస్రాలు అవుతుందని, 
ఆ సథాలంలో నివాసం ఉంటునని తమ నాలుగు 
కుటుంబాలను ఖాళీ చేయంచ ఆస్పత్రి 
నిరా్మణం చేశారని ఆస్పత్రి నిరా్మణం 
పూర్తయ, ప్రారంభం కూడా అయందని 
కానీ తమకు ఇపపుట్కీ ఇళలు సథాలాలు 
కట్యంచలేదని, ఇపపుట్కైనా ఎమె్మలేయూ, 
అధికార్లు సపుందించ తమ నాలుగు 
కుటుంబాలకు ఇళలు సథాలం కట్యంచాలని 

కోరార్. స్థానిక వైసీపీ నేతలు మాత్రం మీది మా పార్టి కాదు అని చులకనగా మాట్లుడుతునానిరని 
వాపోయార్. దీనితోపాటు గ్రామంలోని మిగతా సమసయూలపై జనసేన పార్టి తరఫున ఎమె్మలేయూక వనతిపత్రం 
ఇవవాడం జరిగింది.

ఆదివాసీయుల విష యంల్ ద్ంద్ ప్ర మాణాలు ఎందుకు? 

వంపూరు గంగులయయా
శతఘ్ని న్యూస్: అలూలురి సీతారామరాజు జిలాలుకు వైయస్స్ర్ కాంగ్రెస్ 
పార్టి పెదదాలు ఎవరొచ్చన గిరిజన సంక్షేమానిక, అభివృదిధిక ప్రతేయూక 
ప్రణాళిక ఉంటుందని చబ్తునానిర గాని ఈ మూడేళలు కాలంలో ఏ ఒక్క 

నాయకుడు ఆ ప్రణాళిక ఏమిటో వెలలుడించలేదని జనసేన పార్టి అరకు 
పారలుమెంట్ ఇంచార్జ్ డాకటిర్ వంపూర్ గంగుల యయూ వమరిశించార్. 
వైయస్స్ర్ కాంగ్రెస్ పార్టి ఉమ్మడి వశాఖపటనిం ఇంచార్జ్ వైవ 
స్బాబురెడి్డ చేస్న వాయూఖయూలపై జనసేన పార్టి నేత వంపూర్ గంగులయయూ 
సపుందిస్్త… గుర్వారం మీడియాతో మాట్లుడార్. వైఎస్ఆరిస్పి 
అధికారంలోక వచ్చన దగగ్ర నుంచ ఏజెనీస్క వస్్తననిటువంట్ ఆ పార్టి 

నేతలంతా గిరిజన సంక్షేమానిక ప్రతేయూక ప్రణాళిక ఉంటుందని చబ్తునానిర తపపు ఆ ప్రణాళిక ఏంటో 
వెలలుడించడానిక ఎందుకు ఇషటిపడడం లేదని ఆయన ప్రశినించార్. వాస్తవంగా ఎటువంట్ ప్రణాళిక 
లేకుండానే కలలుబొలిలు కబ్ర్లు చబ్తూ ఈ మూడేళ్లు కాలం వెలలు బ్చా్చర ని ఇంకా ఏదో పాలున్ ఉందంటూ 
ప్రజలను మోసగించడం ఎంతవరకు సమంజసమ ని ఆయన ప్రశినించార్. అలూలురి జిలాలుకు వస్్తనని 
ప్రతి వైసీపీ నేత నిరా్మణం ప్నాది ద శ లో ఉనని మెడికల్ కాలేజీ గురించ నితయూ మూ చబ్తునానిరని 
అసలు ద్నిక నిధులే కట్యంచకుండా ఎలా పూరి్త చేస్్తరో కూడా ఇపపుట్వరకు చపపుకపోవడం 
శోచ నీయ మ ని గంగుల యయూ తెలిపార్. అస లు కంద్ర ప్ర భ్తవా నిధుల తో జ ర్గుతునని మెడిక ల్ కాలేజీ 
నిరా్మణం ఎపపు ట్క పూరి్త చేస్్తరో సపు షటి త ఇవవాండ ని ఆయ న డిమాండ్ చేశార్. గిరిజన సంపదను 
దోచుకోవాలని మొదట ఆలోచన చేస్ంది కాంగ్రెస్ పార్టి అని అటువంట్ కాంగ్రెస్  ప్ట్టినటువంట్ ఈ 

పిలలు కాంగ్రెస్ పార్టి నేతలే ద్నేనిదో రదుదా చేశామని చబ్తునానిరని స్ధారణంగా సమసయూలు సృషిటించ 
ద్ని తామేదో పరిష్కరిస్్తననిటుటిగా చపపుడం వైసీపీక పరిపాట్గా మారిపోయందని జీవో నెంబర్ 97 
రదుదా వషయం కూడా అటువంట్దేనని ఆయ న వమ రిశించార్. ప రిపాల నా సౌల భయూంగా ప్ర తేయూక జిలాలుగా 
ప్రకట్ంచామని చబ్తునని నేతలు జిలాలుగా ప్రకట్ంచన తరావాత గిరిజనుల కు జర్గుతునని టువంట్ మేలు 
ఏంటో వవరించాలని ఆయన కోరార్.
*దవాందవా ప్రమాణాలు ఎందుకు? హైడ్రో ప వ న్ ప్రాజెక్టి కు అనుమ తులిచ్చందవ ర్?
ఒకపక్క ప్రభ్తవామే గిరిజనులకు ద్రోహం చేసేలా, అనాయూయం జరిగేలా చీకట్ జీవోలను తీస్కొస్్తందని, 
అదే ప్రభ్తవాం బహిరంగంగా గిరిజనుల పక్పాతి ప్ర భ్తవా మ ని, వారిక మేలు చేస్్తమని చబ్తుందని 
డాకటి ర్ వంపూర్ గంగుల యయూ వమరిశించార్. గిరిజన ప్రాంతంలో 5వ షెడ్యూల్ ఏరియాలో 
గిరిజనేతర్లకు ఎటువంట్ హకు్కలు ఉండనీయబోమని ఒకపక్క ముఖయూమంత్రి చబ్తూనే మరోపక్క 
గిరిజనేతలకు సెంటునని ర భూమి ఇస్్త జీవ ఇవవాడం వెనుక అరథామేంటని ఆయన ప్రశినించార్. 
చ టటి ప్ర కారం చలలుంద ని తెలిసీ కూడా గిరిజ నేత ర్ల ఓటలు కోసం కాద్ ఈ నాట కాల ని ఆయ న అనానిర్. 
గిరిజన సంపదకు, గిరిజనులకు నషటిం చేకూర్చ హైడ్రోపవర్ ప్రాజెకుటి కు పరిమితులు ఇచ్చందవరని 
ఆయన ప్రశినించార్. గిరిజన సంపదకు, గిరిజనులకు అనాయూయం చేయకుండా త మ ప్రభ్తవాం వాళలు 
పక్షాన కొము్మ కాస్్తంది అని చబ్తునని ఈ నేతలు హైడ్రోపవర్ ప్రాజెకుటి వషయంలో ఎందుకు దవాందవా 
ప్రమాణాలున పాట్స్్తనానిర ని ఆయ న నిల దీశార్. ఒకపక్క గిరిజనులను మోసం చేస్్త కొందర్ నేతలు 
గిరిజనులకు అనుకూలంగాన్ మరికొందర్ నిశశిబదా వైఖరిని అవలంబించాడానిని దవాందవా వైఖరి కాక 
మరి ఏమిటని ఆయన ప్ర శినించార్. వాస్తవంగా గిరిజనులకు మేలు చేయాలని సహృదుయూలైతే నాన్ 
షెడ్యూల్ ఏరియాలో ఉనని గిరిజ న గ్రామాల ను షెడ్యూల్ ఏరియాలో చేరా్చల ని, జీవో నెంబర్ మూడు 
వషయంలో గిరిజనులకు మదదాతుగా పోరాటం చేయాలని, అందుకు అవ స ర మైతే ప్ర తాయూమానియ 
ప్ర య తానిలుచేయాల ని, ఆదివాసీలకు నషటిం చేకూర్చ ఎటువంట్ ప్రాజెకుటిల నైనా ప్రభ్తవాం ఖరాకండిగా 
వయూతిరకంచాలని గంగుల యయూ స్చంచార్.

జనసేనాని అభిమానులు 
ఒకరికి మించి ఒకరు

శతఘ్ని న్యూస్: అమలాప్రం, 
ఒకో్కస్రి అభిమానము అవధులు 

ద్టడము అంట ఇదేనేమో అంబేద్కర్ కోనసీమ జిలాలు, ఉపపులగుప్తము 
సమీపంలో పెదగాడవలిలు గ్రామ కాప్రస్్తలు న్కల స్బాబురావు(రాజా) 
మరియు శ్రీమతి లక్ష్మీ శైలజ ల ఏకైక కుమారె్త చరంజీవ స్రిక 
రజసవాల కారయూక్మానిక వందు భోజనము సెపెటింబర్ 11 ఆదివారము 
సవాగ్రామములో ఏరపుటులు చేస్్త క్రింద ట్గ్ లైన్ వ్రాస్ర్. కటనికానుకలు 
ఎవరయనా ఇవవాదలిసే్త జనసేన పార్టిక వేయండి అని ఇటీవల జనసేన 
అధినేత పిలుప్ మేరకు నా సేన కోసం నా వంతు కారయూక్మానిక ఇచ్చన 
గూగుల్ పే నెంబర్ పొందుపరిచ తన గొపపుతనానిని పార్టిపై ఉనని అపార 
ప్రేమను ప్రదరిశించార్.

ఉరుములు గ్రామ రోడుడుకి
మీరైనా స్పందించండి

శతఘ్ని న్యూస్: అలూలురి సీతారామరాజు జిలాలు అరకువేలి మండలం 
మార్మూల ఇరగాయ పంచాయతీ ఉర్ములు గ్రామ రోడు్డ 
అస్తవయూస్తంగా ఉంది రాజకీయ నాయకుల హ్మీలతో మోసపోయాం 
మీరైన సపుందించండి అంటు గ్రామాస్్తలతో కలిస్ జనసేనపార్టి ఆరకు 
పారలుమెంట్ అధికార ప్రతినిధి మాద్ల శ్రీరాములు మాట్లుడుతూ 
కాగువలస జంక్న్ నుండి కందులగుడి్డ తిడిగుడా ఉర్ములు వరకు తార్ 
రోడు్డ వేస్్తమని గత 20 ఏళ్లుగా రాజకీయ నాయకులు హ్మిలిస్్తనానిర్, 
కానీ రోడు్డ మాత్రం నేట్క చేయటం లేదు రాజకీయ నాయకులు మోసం 
చేస్్త ఉచత హ్మిలిస్్త మరి్చపోతునానిర్ నిజానిక ప్రతి ఎనినికలకు 
ఉర్ములు రోడు్డ గురించ హ్మిస్్తనానిర్ ఎనినికలు అయన తర్వాత 
రోడు్డ గురించ మరి్చపోతునానిర్ అందుక శుక్వారం అలూలురి జిలాలు 
కల్కటిర్ ఐట్డిఏ పిఓతో కలిస్ మా గ్రామానిక తార్ రోడు్డ మంజూర్ 
చేయాలని వనతిపత్రం ఇవవాడం జరిగింది. పిఓ కల్కటిర్ స్నుకూలంగా 
సపుందించార్ వెంటనే మాకు తార్ రోడు్డ మంజూర్ చేయాలని కోరార్. 
ఉర్ములు ట్డిగుడానుంచ స్మార్ 30 మంది గ్రామస్్తలు పాల్గ్నానిర్ 
వీరిలో ఇరగాయ మాజీ సరపుంచ్ జానిని తమ్మయయూ వార్్డ మెంబర్ సెబీ 
రంగారావు ఎంపిట్స్ జానిని బొంజోనాయుడు కొర్ర గంగులు జానిని 
లక్ష్మయయూ గబంటు కృష్ణ చననియయూ తదితర్లు పాల్గ్నానిర్.
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