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జనంకోసం జనసేన 330వ రోజు
వనరక్షణలో భాగంగా 600 మొక్కల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: జగ్గంపేట, జనగంకోసగం జనసేన 330వ రోజులో భాగగంగా 
జనసేన వనరక్షణ మొక్కల పగంపిణీ కారయూక్రమగం జగ్గంపేట నియోజకవర్ 
జనసేన పార్టీ ఇగంచార్జ్ పాటగంశెట్టీ శ్రీదేవిసూరయూచగంద్ర ఆధ్వరయూగంలో 
గోకవరగం మగండలగం పగంటపల్లి గ్రామగంలో జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో 
భాగగంగా సోమవారగం 600 మొక్కలు పగంచడగం జరిగగంది. నేట్ వరకు 
నియోజకవర్గం మొత్గంగా 87095 మొక్కలు పగంపిణీ చేయడగం జరిగగంది. 
ఈ కారయూక్రమానిని విజయవగంతగం చేసిన గోకవరగం మగండల సగంయుక్ 
కారయూదరిశి గరగ చగంద్ర శేఖర్, యడాల రగంబాబు, పల్లిబోయిన శివ, 
దోనాద్రి వగంకనని, వల్లిపల్లి ప్రసాద్, వలగంపరి్ వగంకటరమణ, గగంటా శ్రీను, 
నీలపాలులి దుర్ప్రసాద్, పల్లిబోయిన దుర్ప్రసాద్, గారబోయిన బుల్లి 
వీర్రాజు, సారిబల్లి సతీష్, గగండికోట దేవిశ్రీ ప్రసాద్, గుర్గం యేసు, యడాల 
శివ, సాతనిబోయిన మణికగంఠ సా్వమి, యడాల కృష్ణ సా్వమి, గగంటా అగంజి, 
పాటగంశెట్టీ బాలు, గొలలిపల్లి అర్జ్న్ కుమార్, తగంగళ్ళ నాగేశ్వరరవు, 
యడాల ప్రసాద్, విరమళలి హరిక్రిష్ణ, పాలపరి్ చిటటీబాబాయి, జలతార్ 
చల్లిరవు, సాతనిబోయిన పూనేస్వరరవు, సాతనిబోయిన దుర్ప్రసాద్, 
కగండ నాగరజు, యడాల చగంద్ర శేఖర్, శీలగం రగంబాబు, కగండ శివకృష్ణ, 
మొల్లిక జనార్ధన్, గుర్గం మోహన్ కృష్ణ, చెనిబోయిన ఏసురజు, పాలపరి్ 

రగంబాబు, పాటగంశెట్టీ వగంకటలక్ష్మి, పాలపరి్ సిగంధు, పాలపరి్ దేవి, పాలపరి్ తేజసి్వని, గుర్గం ల్వణయూ, రేలగంగ హారిక, రగంప యర్గంపాలగం గ్రామగం నుగండి గుల్లిగంకల 
నాని, ఊడి దుర్ప్రసాద్, వీరలిగంకపల్లి గ్రామగం నుగండి సుగంకర తాతాజీ, జె.కత్్ర్ గ్రామ అధయూక్షులు గుగంటముక్కల మధు, గోనేడ నుగండి నలలిగంశెట్టీ చిట్టీబాబు గారికి, 
వలలిభశెట్టీ నాని లకు గ్గంపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇగంచార్జ్ పాటగంశెట్టీ శ్రీదేవిసూరయూచగంద్ర కృతజ్ఞతలు తెల్పార్. జనగంకోసగం జనసేన కారయూక్రమగంలో భాగగంగా 
పగంటపల్లి గ్రామగంలో ఎగంతో ప్రేమానురగాలతో ఆతిథయూగం అగందిగంచిన యడాల రగంబాబు కుటగంబ సభ్యూలకు, గరగ చగంద్ర శేఖర్ గారి కుటగంబ సభ్యూలకు, కగండా శ్రీను 
ల కుటగంబ సభ్యూలకు గ్గంపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇగంచార్జ్ పాటగంశెట్టీ శ్రీదేవిసూరయూచగంద్ర హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెల్పార్.

పెడబల్లి  జనసేన పార్టీ  కార్యాలయంలో కారయాకర్తల సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: పుటటీపరి్, నియోజకవర్ పరిధిలోని పుటటీపరి్ మగండలగంలోని మేజర్ పగంచాయితీ 
అయినటవగంట్ పడబల్లి జనసేన పార్టీ కారయూలయగంలో కారయూకర్ల సమావేశగం జరిగగంది. 
ఈ సమావేశగంలో మగండల అధయూక్షుడు అయినటవగంట్ తల్రి పద్దనని రగండు తీరమానాలను 
ప్రవేశపటటీడగం జరిగగంది. అగందులో

• జనసేన పార్టీని పార్టీ యొక్క సిద్ధగంతాలను మరియు 2024 లో వచేచే సార్వత్రిక ఎనినికల కోసగం 
జనసేన పార్టీ యొక్క మేనిఫెసోటీలోని కనిని కనిని అగంశాలను పవన్ కళ్యూణ్ ప్రకట్గంచినటవగంట్ 
షణ్మాఖ వ్యూహగంలోని అగంశాలను ప్రతి గడపగడపకు వళ్లి వివరిగంచాలని తెల్యజేయడగం 
జరిగగంది.

• త్వరలో రబోయే క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమానిని జనసేన పార్టీ కోసగం పని చేసే 
ప్రతి కారయూకర్ మరియు ప్రతి అభిమానికి ఈ సభయూత్వగం వలలి జరిగే ఉపయోగాలను వివరిగంచి ఈ 
యొక్క సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమానిని విజయవగంతగం చేయాలని వివరిగంచడగం జరిగగంది.

• పై రగండు తీరమానాలను ప్రతి ఒక్క కారయూకర్ ఏకగ్రీవగంగా ఆమోదిగంచడగం జరిగగంది. ఈ యొక్క 
కారయూక్రమగంలో పుటటీపరి్ మగండల అధయూక్షుడు తల్రి పద్దనని, పుటటీపరి్ జనసేన నాయకులు గడ్గం వగంకటేష్ నాయక్, శాయూగంసుగందర్, రవి నాయక్, రమణ, కృష్ణ, మురళ్, 
శ్రీకాగంత్ నాయక్, పరమేష్ నాయక్, బాబు నాయక్ శాయూగంసుగందర్ నాయక్, పృథ్్వ, సుహేల్ తదితర్లు పాల్్నానిర్.
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అరకొర ఏర్పాట్లతో అన్నదాతకు ఒరిగేదేమిటి!
*నామమాత్రపు సేవలతో నెటటీకసు్నని రైతు భరోసా కగంద్రాలు
*సరిపడా సిబబాగంది ల్క సతమతగం
*విత్నాలు, ఎర్వులు, పుర్గు మగందులకు కూడా ఎదుర్చూపులు
* నిల్వకు చోట ల్కుగండా పగంట కనుగోళ్లి ఎల్ సాధయూగం?

రైతు భరోసా కగంద్రాలు వలవలపోతునానియి. రైతులకు అవసరమైన 
అనిని రకాల సేవలను రైతు భరోసా కగంద్రాల ద్వర అగందిసా్మని 
సీఎగం జగన్మాహన్ రడి్ ఆరభాటగంగా ప్రకట్గంచార్. ప్రతి గ్రామగంలో 
రైతు భరోసా కగంద్రగం నిరిమాగంచి సేవలగందిసా్మని చెపాపార్. 
అగందులో భాగగంగా ముగందుగా 10778 రైతు భరోసా కగంద్రాల 
నిరమాణగం ప్రారగంభిగంచార్. రైతు భరోసా కగంద్రాల ద్వర రైతులకు 
కావాల్సిన విత్నాలు, ఎర్వులు, పుర్గు మగందులు తకు్కవ ధరకు 
అగందుబాటలోకి తీసుకురవడగంతోపాట, ఆర్బాకల ద్వరనే 
రైతులు పగండిగంచిన పగంటను మద్దతు ధరకు కనుగోలు చేసేగందుకు 
ఏరపాటలి చేయాల్సి ఉగంది. కానీ సీఎగం చెపిపాన దనికి క్షేత్ర సాథాయిలో 
పూరి్గా భిననిగంగా ఉగంది. రైతు భరోసా కగంద్రాలు కవలగం రైతులకు 
సలహాలు సగంప్రదిగంపుల కగంద్రాలుగా మారయి. రష్టగంలో రైతు 
భరోసా కగంద్రాలు దేశానిక ఆదరశిగంగా నిల్చేల్ చేసా్మనని పాలకుల 
మాటలు నీట్ మూటలవుతునానియి.
*ముగందే డబుబాలు చెల్లిగంచి ఆగాలగంటే ఎల్....
సీఎగం జగన్మాహన్ రడి్ 2020 మేలో 10,778 రైతు భరోసా కగంద్రాలు ప్రారగంభిగంచార్. ఈ కగంద్రాలోలి రైతులకు అవసరమైన అనిని రకాల నాణయూమైన విత్నాలు, ఎర్వులు, 
పుర్గు మగందులు అగందుబాటలో ఉగంచాల్. అయితే గడచిన రగండేళలిలో ఆర్బాకల ద్వర జరిపిన అమమాకాలు చూసే్ ఈ కగంద్రాలు ఏ సాథాయిలో పనిచేసు్నానియో అరథాగం 
చేసుకోవచ్చే. ఆర్బాకల ద్వర ఇపపాట్ వరకు 6.69 లక్షల టనునిల ఎర్వులు, 1.36 లక్షల లీటరలి పుర్గు మగందులు, 23.74 లక్షల కి్వగంటాళలి రయితీ విత్నాలు 
అమామార్. అగంటే గడచిన రగండేళలిలో సగటన ఒకో్క రైతు భరోసా కగంద్రగంలో కవలగం 700 బసా్ల ఎర్వులు మాత్రమే అమామార్. సగటన ఒకో్క ఆర్బాకలో 13 లీటరలి 
పుర్గు మగందులు, 14 కిలోల విత్నాలు మాత్రమే అమామార్. అగంటే సీఎగం చెపిపాన దనికి వాస్వానికి పగంతన ల్దు. రైతు భరోసా కగంద్రాలోలి విత్నాలు, ఎర్వులు, పుర్గు 
మగందులు కావాలగంటే ముగందుగా రైతులు నగదు చెల్లిగంచి ఆర్ర్ పటాటీల్సి ఉగంది. వారగం పది రోజుల తరవాత సిబబాగంది రైతులకు అగందిసు్నానిర్. ఈ విధానగం విఫలమైగంది. 
విత్నాలు, ఎర్వులు రైతులకు వగంటనే అగందిసే్నే ప్రయోజనగం ఉగంటగంది. రైతు భరోసా కగంద్రాలోలి విత్నాలు బుక్ చేసుకునని వారనికి ఇసే్ అపపాట్క పలగంలో తేమ 
ఆరిపోతుగంది. విత్నగం వేసినా మొలవదు. అగందుక రైతులు ప్రైవేట వాయూపార్లను ఆశ్రయిగంచాల్సి వసో్గంది. ఎర్వులు, పుర్గు మగందుల విషయగంలోన్ ఇదే పరిసిథాతి 
నెలకగంది. రైతు భరోసా కగంద్రాలోలి ఎల్గంట్ నిల్వలు ఉగండటగం ల్దు. రైతులు డబుబా చెల్లిసే్ ఆ నగదుతో కనుగోలు చేసి తరవాత వాట్ని సరఫర చేసు్నానిర్. దగంతో చాల్ 
మగంది రైతులు విత్నాలు, ఎర్వులు, పుర్గు మగందుల కోసగం రైతు భరోసా కగంద్రాలకు వళలిడమే మానేశారగంటే ఈ కగంద్రాల పనితీర్ అరథాగం చేసుకోవచ్చే.
*రగండేళలియినా తీరని సిబబాగంది కరత
రష్ట వాయూప్గంగా ప్రతి పద్ద గ్రామగంలో రైతు భరోసా కగంద్రగం ఏరపాట చేశార్. కానీ అగందులో సరిపడా సిబబాగందిని నియమిగంచడగంలో మాత్రగం విఫలగం అయాయూర్. 
ప్రభ్త్వగం 8758 వయూవసాయ సహాయకులు, 4000 ఉదయూన సహాయకులు, 400 పటటీ పరిశ్రమ సహాయకుల పోసుటీలు మగంజూర్ చేసిగందని వయూవసాయశాఖ కమిషనర్ 
వలలిడిగంచార్. అయితే ఇగందులో ఇపపాట్ వరకు 6321 వయూవసాయ సహాయకులు, 2356 ఉదయూన సహాయకులు, 378 పటటీ పరిశ్రమల సహాయకులను శాశ్వత ప్రాతిపదికన 
నియమిగంచినటటీ తెల్పార్. మిగల్న ఖాళీలను ఇగంకా భర్్ చేయాల్సి ఉగంది. రైతు భరోసా కగంద్రాలు ప్రారగంభిగంచిన రగండేళలి తరవాత కూడా కనిని చోటలి రగండు కగంద్రాలకు 
ఒకరే సిబబాగంది పనిచేయాల్సి వసో్గంది. వార్ కూడా ఈ క్రాపిగంగ్, పగంటల బీమా పథకాలక పరిమితగం అవుతునానిర్.
*ప్రభ్త్వగం ఏగం చేయాల్....
రైతు భరోసా కగంద్రాల ఏరపాట ఆలోచన మగంచిదే. దనిని ఎవరూ తపుపాపటటీడగం ల్దు. రైతులకు వారి గ్రామగంలోనే అనిని సేవలు లభిసే్ అగంతకగంటే ప్రయోజనగం మరొకట్ 
ఏముగంటగంది. అయితే రైతు భరోసా కగంద్రాలు ఏ లక్షష్గంతో పటాటీరో ఆ సేవలు అగందిగంచడగంలో విఫలగం అయాయూయి. ముగందుగా ప్రతి రైతు భరోసా కగంద్రగంలో వయూవసాయ, 
ఉదయూన, పశుసగంవరథాక శాఖల సిబబాగందిని సరిపడా నియమిగంచాల్. గ్రామ రైతుల అవసరలను గురి్గంచి ఆ మేరకు ముగందుగా విత్నాలు, ఎర్వులు, పుర్గు మగందులు 
తీసుకువచిచే రైతు భరోసా కగంద్రగంలో నిల్వ చేసుకోవాల్. రైతు అడిగన వగంటనే వారికి కావాల్సిన విత్నాలు, ఎర్వులు, పుర్గు మగందులు ప్రైవేట వాయూపార్ల కనాని తకు్కవ 
ధరకు అగందిగంచాల్. అపుపాడే రైతు భరోసా కగంద్రాలపై రైతులకు నమమాకగం ఏరపాడుతుగంది. కనిని గ్రామాలోలి అగంతా వరి సాగు చేయవచ్చే. మరికనిని గ్రామాల రైతులు 
ఎకు్కవగా ఆకా్వ సాగు చేసు్గంటార్. మరికగందర్ మెటటీ పగంటలైన పతి్, మిరిచే సాగు చేసు్గంటార్. ఇల్ ఆయా గ్రామాల పరిధిలో ఏ పగంటలు వేసు్నానిరో పరిశీల్గంచి 
రైతుల అవసరలకు అనుగుణగంగా రైతు భరోసా కగంద్రాలను సిద్దగం చేయాల్. అగంతేగాని ఈ క్రాప్ నమోదు, పగంటల బీమా కోసమే అయితే వేల కోటలి ఖర్చేచేసి రైతు 
భరోసా కగంద్రాలు నిరిమాగంచాల్సిన అవసరగం ల్దనే విమరశిలు వసు్నానియి.
*పగంట నిల్వకు గడ్గంగులు కావాల్
రైతులకు అవసరమైన విత్నాలు, ఎర్వులు, పుర్గు మగందులు అగందిగంచడమే కాదు. వార్ పగండిగంచిన పగంటను మద్దతు ధరకు కనుగోలు చేయడగం కూడా రైతు భరోసా 
కగంద్రగం సేవలోలి ప్రధానమైగంది. ఒక వేళ ప్రభ్త్వగం సిబబాగందిని నియమిగంచి సరకు కనుగోలు చేసే్ ఎక్కడ నిల్వ చేసా్ర్. అగందుక ప్రతి రైతు భరోసా కగంద్రానికి అనుబగంధగంగా 
గడ్గంగ నిరిమాగంచాల్సిన అవసరగం ఉగంది. రైతుల వద్ద నుగంచి కనుగోలు చేసిన పగంటను నిల్వ చేసుకునే సదుపాయగం ల్కుగండా సేవలు ఎల్ అగందిసా్ర్. ధానయూగం కనుగోలు 
విషయగంలో కూడా ఇదే జరిగగంది. రైతు భరోసా కగంద్రాల వద్ద ధానయూగం కనుగోలు చేసు్నానిమని ప్రభ్త్వగం ప్రకట్గంచిగంది. అయితే క్షేత్ర సాథాయిలో జరిగగంది వేరేల్ ఉగంది. 
రైతుల కళ్లిల వద్ద నుగంచి నేర్గా మిలలిర్లి ధానయూగం కనుగోలు చేసుకుని తరల్గంచార్. రైతు భరోసా కగంద్రాల వద్ద ధానయూగం కనుగోళ్లి, నిల్వకు సదుపాయాలు ల్వు. 
అల్గంటపపాడు రైతు భరోసా కగంద్రాల సిబబాగంది పగంటలు ఎల్ కనుగోలు చేసా్ర్. అగందుక పగంటల కనుగోలు విషయగంలో రైతు భరోసా కగంద్రాలు వనకబడా్యి. ప్రతి 
రైతు భరోసా కగంద్రానికి అనుబగంధగంగా గడ్గంగ సదుపాయగం ఉగంటేనే ఇల్గంట్ సేవలు అగందిగంచడగం సాధయూగం అవుతుగంది. రైతు భరోసా కగంద్రగం అగంటే కవలగం 1500 
చదరపు అడుగులోలి కారయూలయగం నిరిమాసే్ చాలదు. రైతులకు అనిని రకాల సేవలు అగందిగంచాలగంటే ఒక వయూవసథాను ఏరపాట చేయాల్. రైతు భరోసా కగంద్రగంతోపాట, కనీసగం 
2 వేల టనునిల సామర్ధష్గంతో గడ్గంగ నిరిమాగంచాల్. రైతు భరోసా కగంద్రగంలో వయూవసాయ, ఉదయూనరగంగ నిపుణ్లైన సిబబాగందిని సరిపడా నియమిగంచాల్. రైతుకు అవసరమైన 
విత్నాలు, ఎర్వులు, పుర్గు మగందులు వగంటనే అగందిగంచాల్. వారికి అవసరమైన సలహాలు ఇవా్వల్. రైతులు పగంటను తీసుకువసే్ వగంటనే కనుగోలు చేసి చెల్లిగంపులు 
చేసే సామరథాష్గం రైతు భరోసా కగంద్రాలకు ఉగండాల్. ఇవనీని చేయకుగండా ఉపాధి హామీ నిధులతో రైతు భరోసా కగంద్రాల భవనాలు నిరిమాగంచి, రైతులకు అనిని రకాల సేవలు 
అగందుబాటలోకి తీసుకచాచేమని ప్రచారగం చేసుకోవడగం వలలి ప్రయోజనగం ఉగండదు. ఇపపాట్కైనా ప్రభ్త్వగం రైతు భరోసా కగంద్రాలను పరిపుషటీగం చేసి, సకాలగంలో అనిని 
సేవలు అగందిగంచాల్. అపుపాడే రైతులకు ఆ కగంద్రాలపై భరోసా కలుగుతుగంది.
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అసత్యాలతో అలజడులు సృష్టించాలన్నదే వైసీసీ కుట్ర
* 13 మగంది జాతిరతానిలపై దడులు అగంటూ కత్ నాటకగం
* వైసీపీది కుట్ర సిద్ధగంతగం
* ప్రజాసా్వమయూ పద్ధతిలోనే జనసేన ముగందుకు వళ్్గంది
* ప్రభ్త్వ కుట్రలు తిపిపాకటేటీగందుకు జనసైనికులు సిద్ధగం కావాల్
* జనసేన పార్టీ ప్రకాశగం జిల్లి అధయూక్షులు శ్రీ షేక్ రియాజ్
శతఘ్ని న్యూస్: మొనని కోడికతి్తో పడిపిగంచ్కోవడగం దగ్ర నుగంచి బాత్గంలో బాబాయ్ వివేకానగందరడి్ని 
హతయూ చేసి గుగండెపోటగా చెపపాడగం వరకు వైసీపీ నాయకత్వగం మొదట్ నుగంచి కుట్ర సిద్ధగంతానేని నముమాకుగందని 
జనసేన పార్టీ ప్రకాశగం జిల్లి అధయూక్షులు శ్రీ షేక్ రియాజ్ అనానిర్. కోనసీమ అలలిర్లి, తుని రైలు దగ్ధగం 
ఘటనలోన్ వార్ ఇదే కుతగంత్రాలు, అలజడులతోనే రజకీయగం చేయాలని చూశారని శ్రీ రియాజ్ చెపాపార్. 
ఆదివారగం హైదరబాద్ లోని పార్టీ కగంద్ర కారయూలయగంలో ఆయన మీడియాతో మాటాలిడార్. ఈ సగందరభాగంగా 
శ్రీ రియాజ్ మాటాలిడుత్ ‘‘సీఎగం సగంత చెలలిలు ఢిలీలి వేదికగా కడప ఎగంపీ ట్కెట్ కోసగం బాబాయ్ హతయూ 
జరిగగందని చెబుతునానిర్. కోనసీమ అలలిరలికు కారణగం ఎవరో ప్రజలగందరికీ తెలుసు. మొదట్ నుగంచి కుట్రలనే 
నముమాకునని వైసీపీ ఇపుపాడు ఇగంట్ల్జెన్సి నివేదిక పేర్తో కత్ కుట్రకు తెరల్పుతోగంది. జన సైనికులకు శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గార్ క్రమశిక్షణ నేరిపాగంచార్. ప్రజా పోరటాలను ఎగంత సమర్ధగంగా, ప్రజాసా్వమయూయుతగంగా 
చేయాలో నేరిపాగంచార్. అగంతే తపపా ప్రజాప్రతినిధులపై దడులు చేసే ఆలోచన ఎననిట్కీ జనసైనికులకు రదు. 
మీ ప్రభ్త్వగంలోని 13 మగంది జాతిరతానిలను ఏదో చేసా్రని కత్ నాటకగం మొదలుపటాటీర్. ఇగంట్ల్జెన్సి 
నివేదికలు వసే్, దనిని మీడియాకు ఎల్ బయటపడతార్..? ఈ నాటకాలను, కుట్రలను కచిచేతగంగా 
తిపిపాకడతాగం. విశాఖలో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి పరయూటన సగందరభాగంగా వీధి దపాలు కూడా ఆరేపాసి, ఏగం 
చేయాలనుకునానిరో, ఎల్గంట్ అలజడులు రేపి గగందరగోళగం చేయాలనుకునానిరో మాకు తెలుసు. మీరే 
దడులు చేయిగంచ్కని, మీ వారితోనే గొడవలు రేపి, దనిని జనసేనపై నెటేటీయాలని మీర్ చేసు్నని ఈ కత్ 
కుట్రలు మాకు తెల్యనివి కావు. నిజాయతీ, నిబద్ధతతో పనిచేసే నాయకుడి అడుగుజాడలోలి నడుసు్నని జనసేన పార్టీ కారయూకర్లు ఎపపాట్కీ క్రమశిక్షణ తపపార్. ఆగంధ్రప్రదేశ్ మగంత్రులకు 
కవలగం బూతులు తపపా శాఖలపై పటటీల్దు. ఆయా శాఖలోలి ఏ జర్గుతుగందో తెల్యదు. ఈ బూతుల మగంత్రులకు చిత్శుది్ధ ఉగంటే, ఆయా శాఖలోలి జరిగన అభివృది్ధ పనులపై శే్వతపత్రగం 
విడుదల చేయాల్. ఈ ప్రభ్త్వ ప్రజాప్రతినిధులు పనులు చేయర్... ప్రజలోలికి వళలిర్ కాని జనసేనకు పర్గుతునని ప్రజాదరణ చూసి ఓర్చేకోల్ర్. అదుభాతగంగా కుట్రలు.. కుతగంత్రాలు 
మాత్రగం చేసా్ర్. ఈ ముఖయూమగంత్రి నేరచరిత అగందరికీ తెలుసు. ఆయన బాటలోనే మిగల్న వార్ పయనిసు్నానిర్. జనసేన పార్టీ నాయకులు, శ్రేణ్లు ఎపపాట్కపుపాడు జాగురూకతతో 
మెల్గ, అధికార పార్టీ చేసు్నని ఈ కుట్రలను తిపిపాకటేటీగందుకు సిద్ధగంగా ఉగండాలని తెల్యజేసు్నానిగం’’ అనానిర్.

నరవ జనసేన పార్్ట కుటింబానికి 25,000/- ఆర్థిక భరోసా
శతఘ్ని న్యూస్: పగందురి్ నియోజకవర్గం, 88 వ వార్్, నరవ గ్రామగంలో జనసేన 
పార్టీ కుటగంబ సభ్యూడైన పటానిల శివకి వారగం రోజుల క్రితగం అనారోగయూగం బారిన 
పడటగం వలన వారి కుటగంబ సభ్యూలు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో జాయిన్ చేసి సుమార్ 
1 లక్ష 50 వేల రూపాయలు అపుపాచేసి చికితసి ఇపిపాగంచడగం జరిగన విషయానిని 
సాథానిక జనసేన పార్టీ నాయకులు దృష్టీకి రగానే జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ సూఫూరి్తో ఈరోజు వారి కుటగంబానిని పరమరిశిగంచి మీకు ఎలలివేళల్ నరవ 
జనసేన పార్టీ కుటగంబగం అగండగా ఉగంటగందని భరోసా ఇవ్వడగంతో పాట 25 వేల 
రూపాయలు ఆరిథాక భరోసా కూడా ఇవ్వడగం జరిగగంది. మీకు భవిషయూతు్లో ఎటవగంట్ 
అవసరగం ఉనని మీకు మేము అగండగా ఉగంటాగం మీ సమసయూను మా దృష్టీకి తీసుకుని 
రగండి అని ధైరయూగం ఇవ్వడగం జరిగగంది. ఈ యొక్క ఆరిథాక భరోసా నరవ జనసేన పార్టీ 
కుటగంబ సభ్యూలు అగందరి సహకారగంతో జరిగగందని. ఈ కారయూక్రమగంలో ప్రతయూక్షగంగా 
పరోక్షగంగా పాల్్నని ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతేయూక ధనయూవాదలు తెలపడగం జరిగగంది. ఈ 
కారయూక్రమగంలో సాథానిక నాయకులు గళ్ళ శ్రీనివాసరవు, వబ్బాన జనార్ధన శ్రీకాగంత్, 

సాల్పు కనకరజు సాల్పు అపాపారవు గోపిశెట్టీ ప్రవీణ్, పటానిల శివ, బొబబార శ్రీను, బొడు్ నాయుడు, బొగండా రవి బాబు, రడి పగంటారవు, మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిర్.

అనింతపురిం ఆధ్వరయాింలో ప్రభుత్వ దిష్టబొమ్మ దహనిం
శతఘ్ని న్యూస్: అనగంతపురగం జిల్లి జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూగంలో వైసిపి ప్రభ్త్వ నిరగంకుశ పాలనకు వయూతిరేకగంగా వైజాగ్ లో జనసేన అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్, జనసేన నాయకులు 
మరియు కారయూకర్ల పైన జరిగన దడులకు వయూతిరేకగంగా అనగంతపురగం నియోజకవర్గంలో ప్రభ్త్వ దిష్టీబొమమాను దహనగం చేయడగం జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో అనగంతపురగం జిల్లి 
జనసేన ఉపాధయూక్షులు ల్యర్ కుగంట్మది్ద జయరగం రడి్ అనగంతపురగం లీగల్ సెల్ అధయూక్షులు మురళీకృష్ణ, మేదర వగంకటేశ్వర్లి, పాలగరి చరణ్ తేజ్, మెర్గు శ్రీనివాసులు జనసేన 
నాయకులు కారయూకర్లు పాల్్నానిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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టం సనైిక జూమ్ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: టగం సైనిక జె.ఎస్.పి ఇగండో ఎనానిరై ఆర్నైజేషన్ ఫగండర్ అమీర్ ఖాన్ (సౌద 
అరేబ్యా) నేతృత్వగంలో, పాపోలు అపాపారవు (దుబాయ్ పారిశ్రామిక వేత్, యూఏఈ 
టగం లీడర్) అధయూక్షతన జరిగన జూమ్ సెషన్ లో తెలగంగాణ వీర మహిళ్ విభాగగం వైస్ 
చైర్ పరసిన్ శ్రీమతి రతాని పిల్లి, పార్టీ అఫైర్సి సెగంట్రల్ కమిట వైస్ చైరమాన్, నా సేన కోసగం 
నా వగంతు కమిట కో కని్వనర్ శ్రీమతి కోట ర్కిమాణీ (లగండన్), జనసేన నాయకులు నలలిగం 
శ్రీనివాసు ముఖయూ అతిథులుగా విచేచేసిన ఈ కారయూక్రమగంలో అమెరికా నుగండి సాయికృష్ణ 
తేజ తమ సా్కలరిషిప్ పై, తుగందుర్రూ గ్రామ ఎగంపీటసీ అరేట్ వాసు మెగా ఆకా్వ పార్్క 
ఉదయూమగంలో 150 మగందికి పైగా పట్టీన కసులు, నెల్లిర్ జిల్లి రూరల్ కారయూదరిశి షేక్ 
షానవాజ్ కారొపారేటర్ గా నామినేషన్ వేసిన సమయగంలో జరిగన అవకతవకలు గురిగంచి, 
గుగంటూర్ జిల్లిలో ఉనని రజకీయ సమసయూలపై దరలి మహేష్, సతె్నపల్లి 18వ వార్్ 

అభయూరిథా చిగంతల అర్ణ కుమారి వైఫ్ ఆఫ్ వగంకట్ తమ అనుభవాలను, కుల్లను కలుపుకు పోయే విధానగంపై దళ్త సతా్ నాయకుడు రేగడి లక్షష్మణ్, విజయవాడ నుగండి వీర మహిళ్ 
నాయకురలు శ్రీమతి నగందినీ చౌదరి గ్గండ్ లవలోలి కారయూకర్లకు దిశా నిరే్దశగంపై, బూత్ పోల్గంగ్ మేనేజెమాగంట్ కోసగం ఒగంగోలు నుగండి పర్చూరి అవినాష్, కూటల లక్షష్మణ్ అనగంతపురగం 
నుగండి పార్టీ శ్రేణ్లు ఎదుర్్కగంటనని సమసయూలపై, మరియు మిగతా జనసేన నాయకులు, సైనికులు, వీర మహిళలు తమ అనుభవాలను, సమసయూలను ముఖయూ అతిధులతో పగంచ్కోవటగం 
జరిగగంది. జరిగన చరచేపై గెసుటీలుగా వచిచేన లీడర్లి తగు సూచనలు, సలహాలను ఇసూ్ అభినగందిగంచడగం జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో తెలగంగాణ వీర మహిళ్ నాయకురళ్లి అయిన 
శ్రీమతి వసగంతాల ప్రభావతి, శ్రీమతి షేక్ ముగంతాజ్, శ్రీమతి మొలబగంట్ లక్ష్మీ, శ్రీమతి కాజా సుజాత, కలులి నరేష్, పి.కళ్యూణి (యు.ఎస్.ఏ), షాహెద్ (సౌద అరేబ్యా), విజయ్ గౌడ్ 
(కువైట్), పవన్ కుమార్ (కరూనిల్ జిల్లి) ఎస్.సుధాకర్ (త్ర్పా గోదవరి), నాగ మల్లిశ్వరరవు (గుగంటూర్ జిల్లి), అచ్యూత నాయుడు, శ్రీమతి సౌజనయూ (పశిచేమ గోదవరి), శ్రీమతి 
ఉమా మహేశ్వరి (కృషా్ణ జిల్లి), వీరభద్ర గ్రూప్, వికె సోషల్ మీడియా, జె.ఎస్.పి మగంగళగరి టగం, నిటలి ఉమా మహేశ్వరి ( విజయవాడ దుర్ గుడి ధారిమాక మగండల్ సభ్యూలు), టగం 
సైనిక గ్రూప్ మరియు తదితర జనసైనికులు, వీరమహిళలు పాల్్నానిర్.

పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ భారయా ఎవరైనా మీకు ఫిర్యాదు చేసార్…?
శతఘ్ని న్యూస్: వాసిరడి్ పదమాను ప్రశినిగంచిన నిమమాకాయల రము
అనగంతపురగం, వాసిరడి్ పదమా న్టస్ రజాయూగంగ విర్ద్ధగం. వయూకి యొక్క ప్రాథమిక హుకు్కలు, వయూకి్గత ప్రతిష్ఠకి భగంగగం కల్గసు్గంది. 
మీర్ మన చటటీగంలో ఏ పరిధి ప్రకారగం న్టస్ విడుదల చేసార్? పోనీ కళ్యూణ్ మాజీ భారయూ ఎవరైనా మీకు పిరయూదు చేసార.? 
ఎవరో మెపుపా కోసగం చేశార్…? మీ రజకీయ కక్ష కోసగం అధికార దురి్వనియోగగం చేసా్ర? అగంటే మీ దృష్టీలో వివిధ వయూకి్గత 
కారణాలతో విడిపోయిన అగందరికీ న్టసులు ఇసా్ర..?. అల్ విడిపోయిన వార్ మరల కత్ జీవితగం కనసాగగంచకూడద? 
అసలు రజాయూగంగ కల్పాగంచిన హకు్కలను ఏ విధగంగా హరిసా్ర్. విడిపోయిన భర్ తన భారయూ జీవితగం సుఖప్రదగంగా ఉగండలని 
భరణగం ఇవ్వడగం తపాపా..? అగంటే భరణగం ఇవ్వడగం నాయూయ విర్ద్ధమా. రజాయూగంగ విర్ద్ధమా. భారతీయ చటాటీలు మీద మీకు 
గౌరవగం ?… మరి వివాహ చటాటీనిని పవన్ కళ్యూణ్ ఏమైనా అతిక్రమిగంచార? దయచేసి పై ప్రశనిలకి సమాధానగం చెపాపాల్. ల్కపోతే 
న్టస్ విత్ డ్రా చేసుకని భారత రజాయూగంగనికి క్షమాపణ చెపాపాల్. ఎవరో మెపుపా కోసగం.. ల్ద మీ అధికారగం కాపాడుకోవడానికి 
మీ అధికార దురి్వనియోగగం చేసి మీర్ బల్ కావద్దని జనసేన ఉమమాడి అనగంతపురగం జిల్లి అధికార ప్రతినిధి నిమమాకాయల రము 
అనానిర్.

తలార్ అింజినప్ప కుటింబాని్న 
పర్మర్్శించిన జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: పుటటీపరి్, నియోజకవర్ పరిధిలోని పుటటీపరి్ మగండలగం పడబల్లి 
గ్రామపగంచాయతీలో అనారోగయూ కారణాలవలలి ఇటవల మరణిగంచిన మాజీ సరపాగంచ్ 
తల్రి అగంజినపపా కుటగంబానిని జనసేన నాయకులు పరమరిశిగంచి వారి కుటగంబానికి 
ప్రగాఢ సానుభూతిని తెల్యజేసి జనసేన పార్టీ మీకు అనిని విధాలుగా అగండగా 
ఉగంటగందని తెల్యజేయడగం జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో పుటటీపరి్ మగండల కనీ్వనర్ 
తల్రి పద్దనని, పుటటీపరి్ జనసేన నాయకులు గడ్గం వగంకటేష్ నాయక్, శాయూగంసుగందర్, 
రవి నాయక్, శ్రీకాగంత్ నాయక్, పరమేష్ నాయక్, బత్లపల్లి శాయూమ్ సుగందర్ నాయక్, 
గగంగరజు, రమణ, పృధి్వ, సుహేల్ కృష్ణ తదితర్లు పాల్్నానిర్

ఎస్సై నాగార్జున రెడ్డిని మర్యాదపూర్వకింగా 
కలిసిన దాడ్ భాను కిరణ్

శతఘ్ని న్యూస్: ఆతమాకూర్, 
సగంగగం మగండలగం ఎసె్సి నాగార్జ్న 
రడి్ని మరయూదపూర్వకగంగా 
కల్సి దపావళ్ శుభాకాగంక్షలు 
తెల్యజేసిన ఆతమాకూర్ జనసేన 
పార్టీ ఉపాధయూక్షులు దడి భాను 
కిరణ్.

మహిళలకు జర్గే నాయాయిం గుర్ించి 
వైసీపీ దగ్గరే నేర్చుకోవాలి: శేషుబాబు

శతఘ్ని న్యూస్: కృషా్ణ జిల్లి, 
అవనిగడ్ నియోజకవర్గం మీ 
సగంత చెల్లికి ఆసు్ల పగంపకగం 
చేయకుగండా పక్క రషా్రానికి 
పగంపిగంచిన మీ దగ్రే మహిళలకు 
రక్షణ దొర్కుతుగంది, నాయూయగం 
జర్గుతుగందగంటే హాసాయూసపాదగంగా 
ఉగందని, సీఎగం జగన్ ను 
ఉదే్దశిగంచి అవనిగడ్ మగండల 

జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు గుడివాక శేషుబాబు విమరిశిగంచార్. ఇగంకక చెలలిలు వైఎస్ 
సునీత నాయూయగం కావాలని మొరపటటీకునాని సపాగందిగంచని మీర్ పవన్ కళ్యూణ్ వయూకి్త్వగం 
గురిగంచి మాటాలిడటగం హాసాయూసపాదగంగా ఉగంది, ప్రతిపక్షగంలో ఉగండగా వివేకానగంద రడి్ 
హతయూ గురిగంచి సిబ్ఐ ఎగంక్వయిర్ వేయాలని డిమాగండ్ చేసిన మీర్ అధికారగంలోకి 
వచిచే మూడు సగంవతసిరలు దట్నా ఎగందుకు సిబ్ఐ ఎగంక్వయిర్ వేయల్కపోయారని 
దుయయూబటాటీర్. దొగంగల్ దొగంగ దొగంగ అని అరిచినటలిగా ఉగందని తెలుసుకునని సునీత 
నాయూయగం జర్గుతుగందని నమమాకగం ల్క హైకోర్టీకు వళ్లి సిబ్ఐ ఎగంక్వయిర్కి అనుమతి 
తెచ్చేకోగా, అసలు ముద్దయిలు కుడితిలో పడ్ ఎలుకలు ల్గా కటటీకుగంటనానిరనీ, 
మీకు చేతనైతే ముగందు మీ కుటగంబగంలో ఉనని సోదర్మణ్లకు నాయూయగం చేసి రక్షణ 
కల్పాగంచగండి ఆ తర్వత పవన్ కళ్యూణ్ గురిగంచి మాటాలిడు వచచేనీ హితవు పల్కార్. బాపటలి 
జిల్లి రేపలలి రైల్్వ సేటీషన్లి నిగండు గరిభాణీ మీద జరిగన గాయూగంగ్ రేప్ విషయగంలో మీర్ 
చెపేపా మహిళల రక్షణ ఎక్కడికి పోయిగంది, మీ తాడేపల్లి పాయూలస్ కి కూతవేట దూరగంలో 
ఉనని విజయవాడలో మహిళ అతాయూచారనికి గురైతే మీ దిశ చటటీగం ఎవరికి చ్టటీగంగా 
మారిగందిని వయూగంగాయూసా్రాలు విసిరర్. రష్టమగంతా గగో్లు పడుతునని సుగాల్ ప్రీతి కసు 
విషయగంలో సిబ్ఐ ఎగంకె్్వర్ వేసా్ననని మీర్ ఇపపాట్వరకు ఎగందుకు వేయల్కపోయారని 
నిలదశార్. అల్గే రష్టవాయూప్గంగా మహిళలపై దడుల విషయగంలో మీర్ పాలనలోకి 
వచిచేన తర్వత ప్రతి సగంవతసిరగం 25% చొపుపాన వృది్ధరేట ఉగందని, మీకు చేతనైతే 
మహిళలకు రక్షణ కల్పాగంచి రష్టగంలో ఉనని మహిళలగందరికీ సోదర్డు నని అపుపాడు 
చెపుపాకోగండి అగంతేకానీ ఊకదగంపుడు ఉపనాయూసాలు, పీక ఇచిచేన స్్కరిప్టీ చదువుత్, 
ఇగంకా రష్టగంలో ఉనని మహిళలను కిగంచపరిసే్ జనసైనికులు చూసూ్ ఊర్కోరని 
హెచచేరిగంచార్.
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