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రోడ్లే వేయలేని ముఖ్యమంత్రి... 
మూడు రాజధానులు ఏరాపాటు చేస్తా రంట

* అధికారంలోకి వచ్చి మూడున్నరేళ్లు  అయినా పులివందులలో బస్ షెల్టర్ కట్ట లేదు
* వైసీపీ నాయకులు జేబు దంగల్లు  తయారయాయారు
* పరిశ్రమలను రానివ్వరు... ఉపాధి కలి్పంచరు
* పాతపట్నం నియోజకవర్గ సమీక్ష సమావేశంలో జనసేన పార్్ట పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలు  మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: మరమ్మతులకు గురైన రోడ్లకు గుుంతలు పూడ్చలేని ముఖయూముంత్రి... మూడు 
రాజధానులు ఏరాపాటు చేస్తామని చెపపాడుం హాస్తాసపాదుంగా ఉుందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ 
వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదుండ్ల మనోహర్ ఎద్దేవా చేశారు. సుంత నియోజకవర్ుం 
పులివుందులలో కనీసుం బస్ షెలటీర్ ఏరాపాటు చేయలేకపోయారని, అధికారుంలోకి వచ్్చన ఈ 
మూడుననిరేళ్లలో ఒక్క పులివుందుల నియోజకవర్ుంలోనే 46 ముంది కౌలు రైతులు ఆత్మహతయూలకు 
పాలపాడ్డారని పేర్్కనానిరు. నిజుంగా ముఖయూముంత్రి బలమైన నాయకుడే అయితే ఆ ప్ుంత ప్రజలు 
ఎుందుకు ధైరయూుం కోలోపాయి ఆత్మహతయూలు చేసుకుుంటారని ప్రశనిుంచారు. శనివారుం పాతపటనిుం 
నియోజకవర్ుం సమీక్ష సమావేశుం నిర్వహుంచారు. ఈ సుందర్ుంగా శ్రీ నాదుండ్ల మనోహర్ గారు 
మాటా్లడుతూ “పాతపటనిుం నియోజకవర్ుం అుంటే గుర్తాచే్చది వుంశధార నిరా్వసితులు. వుంశధార 
రిజరా్వయర్ కోసుం దాదాపు 23 గ్రామాలకు చెుందిన 10 వేల కుటుుంబాలు నిరా్వసితులుగా 
మారారు. 2013 భూసేకరణ చటటీుం ప్రకారుం నషటీపరిహారుం ఇస్తామని పాదయాత్ర సమయుంలో 
హామీ ఇచ్్చన ముఖయూముంత్రి దానికి బదులుగా రూ. లక్ష చొపుపాన అదనపు పరిహారుం ఇచ్్చ చేతులు దులుపుకొనానిరు. గిరిజన గ్రామాలో్ల కనీస వసతులు లేవు. అతయూవసర 
సమయాలో్ల ఆసుపత్రులకు వళ్్లలుంటే ఇపపాటికీ డోలీల సహాయుంతో వసుతానానిరు. పి.హెచ్.సి.లో్ల సరిపడ వైదుయూలు, వైదయూ సిబ్ుంది లేకపోవడుంతో విశాఖపటనిుం వళ్్లలిసిన 
దుసిథితి ఈ ప్ుంతుంలో నెలకొుంది.
* ఐఏఎస్ అధికారి ఉుండ్లి అని ఆనాడే డిక్లరేషన్ ఇచా్చుం
ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి సభాపతిగా ఉనపుపాడు గిరిజన ప్ుంతాలపై ప్రతేయూక దృష్టీ స్రిుంచాుం. పాతపటనిుం నియోజకవర్ుంలో ఉనని ఐదు ముండలాలో్ల నాలుగు ముండలాలు 
ఐటీడీఏ పరిధిలో ఉుండ్లిసిన ముండలాలు. అయితే దురదృషటీవశాతుతా కొతతా జిలా్లల ఏరాపాటుతో శ్రీకాకుళుం జిలా్లలో ఉనని ఐటీడీఏ మనయూుం జిలా్లకు వళ్్లపోయిుంది. ప్రసుతాతుం 
జిలా్లకు ఐటీడీఏ లేని పరిసిథితి ఏరపాడిుంది. అపపాట్్ల గిరిజనుల సిథితిగతులు, వాళ్్ల ఎదుర్్కుంటునని సమసయూలను తెలుసుకోవడ్నికి ఎమ్్మలేయూలతో కలిసి అరకులో మూడు 
రోజుల పాటు పరయూటిుంచాుం. గిరిజనుల కోసుం ప్రతేయూక అరకు డిక్లరేషన్ కూడ్ ఇచా్చుం. ఐటీడీఏ పీవోగా యుంగ్ ఐఏఎస్ ను నియమిుంచాలని డిక్లరేషన్ లో చెపాపాుం. 
యువకుడు అయితే గిరిజన గ్రామాలో్ల తిరిగి వాళ్ల సమసయూలు తెలుసుకొని నాయూయుం చేస్తారని చెపాపాుం. అుందుకు తగ్టేటీ యువకులను ఐటీడీఏ పీవోలుగా నియమిుంచారు. 
ఇపుపాడు ఆ వయూవసథిను నిర్్వరయూుం చేసుతానానిరు.
* సుంత సము్మ ఇచ్్చనటు్ల ఫీలవుతునానిరు
ముఖయూముంత్రి జగన్ రెడిడా పరయూటిుంచ్నపుపాడు ఎవరో ఒకరు స్యుం కోసుం వచ్్చనటు్ల... ఈయన గారు వుంటనే కారు దిగి స్యుం చేసి ఏదో సుంత డబ్్ ఇచ్్చనటు్ల 
బిలడాప్ ఇసుతానానిరు. ఆయన సహాయుం చేసుతాననిది ముఖయూముంత్రి సహాయ నిధి నుుంచ్ అనే విషయుం గురితాుంచుకోవాలి. ఒకపుపాడు రాజశేఖర్ రెడిడా ముఖయూముంత్రిగా ఉననిపుపాడు 
ఎనోని కుటుుంబాలకు ముఖయూముంత్రి సహాయ నిధి నుుంచ్ ఆదుకునానిుం. రూ.3 లక్షల నుుంచ్ రూ.5 లక్షల చొపుపాన అుందిుంచాుం. ఇలా కొనిని కోటు్ల వుందల కుటుుంబాలకు 
సహాయుం అుందిుంచాుం. ఈయనోమో లక్ష ఇచ్్చ సుంత డబ్్లు ఇచ్్చనటు్ల ఫీలవుతునానిరు. ప్రతిపక్షాలను తిటటీడ్నికి వారానికో, 15 రోజులకో ఒక మీటిుంగ్ పెటిటీన ప్రజా 
ధనానిని దురి్వనియోగుం చేసుతానని ఈయన కూడ్ జనసేన గురిుంచ్ మాటా్లడేవారే. 
స్ర్వత్రిక ఎనినికలో్ల ఓడిపోయిన ఐదు నెలలో్లనే భవన నిరా్మణ కారి్మకుల కోసుం 
విశాఖపటనిుంలో రాయూలీ చేశారు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు. భారతద్శుంలో ఏ పార్టీ 
చేయని విధుంగా ఆత్మహతయూ చేసుకునని కౌలు రైతుల కుటుుంబాలకు రూ. లక్ష 
చొపుపాన ఆరిథిక స్యుం అుందిసుతానానిుం. ఇుందుకోసుం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
సుంత డబ్్ రూ. 5 కోటు్ల విరాళుంగా ఇచా్చరు. వైసీపీ నాయకులు సుంత పార్టీ 
పనుల కోసుం ఏపీఎస్ ఆర్టీసీని వైఎస్ఆర్ ఆర్టీసీగా మారే్చశారు. జేబ్ దుంగలా్ల 
తయారై రాష్ట్రానికి ఒక్క పరిశ్రమ కూడ్ రాకుుండ్ చేసుతానానిరు. యువతకు 
ఒక్క ఉదోయూగుం కలిపాుంచలేకపోయారు. ప్రతి ఏడ్ది జనవరిలో జాబ్ కాయూలుండర్ 
అుంటూ ఊదరగొటిటీ ... మూడుననిరేళ్్ల గప్ చుప్ గా ఉనానిరు. ఇపుపాడు ఎనినికల 
ముుందు ప్రభుత్వ ఉదోయూగాలు అుంటూ హడ్వుడి చేసుతానానిరు. ప్ుంతాల మధయూ 
చ్చు్చ పెటటీడ్నికి ముఖయూముంత్రి మూడు రాజధానుల నాటకానికి తెరతీశారు. 
విశాఖపటనిుం రాజధాని కావాలని ఇక్కడ ప్రజలు కోరుకునానిరా? కావాలని 
మనలో మనకు చ్చు్చ పెటిటీ రాజకీయ లబిధి పుందాలని చూశారు. ఉతతారాుంధ్ర 
వనుకబాటు తనానికి ఇలాుంటి నాయకత్వమే కారణుం. కుటుుంబ ఆసుతాలు 
పెుంచుకోవడుం కోసుం ఈ ప్ుంతానిని వనుకబాటు తనానికి గురి చేశారు. 
ఉతతారాుంధ్ర యువతలో భరోస్ నిుంపడ్నికే జనవరి 12వ తేదీన యువశకితా 
అనే కారయూక్రమానికి జనసేన పార్టీ శ్రీకారుం చుటిటీుంది. ఈ ప్ుంతుంలో వలసలు 
నిరోధానికి, ఉపాధి కలపానపై శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి కచ్్చతమైన ప్రణాళ్క 
ఉుంది. ఈ ప్ుంతుంలో పెటుటీబడులు పెరిగేలా, యువతకు ఉపాధి కలిగేలా మన 
వుంతు స్యుం అుందిుంచాలని ఆయన దృఢ నిశ్చయుం తీసుకునానిరు. పార్టీ 
కోసుం నిస్్వరధిుంగా కషటీపడిన ప్రతి ఒక్కరికి నాయూయుం జరిగేలా ప్రణాళ్కలు సిదధిుం 
చేసుతానానిుం. ప్రతి పోలీస్ సేటీషన్ పరిధిలో పార్టీ తరుఫున నాయూయవాది ఉుండేటటు్ల 
చరయూలు తీసుకుుంటునానిుం” అని పిలుపునిచా్చరు. ఈ కారయూక్రముంలో పార్టీ 
నాయకులు శ్రీ ముతాతా శశధర్, శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వ, శ్రీ పెదపూడి విజయ్ 
కుమార్, శ్రీ కళ్యూణుం శవ శ్రీనివాస్, శ్రీ గేదల చైతనయూ తదితరులు పాల్్నానిరు.
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వైసీపీ ప్రభుత్వం దవంగ లెక్కలు చూపినా 
రైతు ఆత్మహత్యల్లో మూడో స్థానవం

* రైతులు దీనసిథితిలో ఉనానిరు
* రూ.500 కోటు్ల ఖరు్చ చేసేతా పూరితా అయ్యూ ఉతతారాుంధ్ర మైనర్ ఇరిగేషన్ ప్జెకుటీలను పటిటీుంచుకోలేదు
* సమయానికి ఉదోయూగులకు జీతాలు ఇవ్వలేక రుంగుల పేరుతో కాలక్షేపుం
* కలిసికటుటీగా ఈ ప్రభుత్వుంపై పోరాడుదాుం
* రాజాుం నియోజకవర్ుం సమీక్ష సమావేశుంలో జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదుండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: ఆుంధ్రప్రద్శ్ ప్రభుత్వుం రైతుల ఆత్మహతయూలకు సుంబుంధిుంచ్ చూపిన దుంగ లక్కలో్లన్ 
ద్శుంలో మూడో స్థినుంలో నిలబడడుం, క్షేత్రస్థియిలో అననిదాతల దీనసిథితిని తెలియజేసతాుందని జనసేన 
పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదుండ్ల మనోహర్ గారు అనానిరు. ఉమ్మడి శ్రీకాకుళుం 
జిలా్ల పార్టీ నియోజకవర్ సమీక్ష సమావేశాలు సుందర్ుంగా శనివారుం ఉదయుం రాజాుం నియోజకవర్ 
సమీక్ష సమావేశుం నిర్వహుంచారు. ఈ సుందర్ుంగా శ్రీ నాదుండ్ల మనోహర్ గారు మాటా్లడుతూ “జగన్ 
రెడిడా ముఖయూముంత్రి అయిన తరువాత రాష్టుంలో 3 వేల ముంది రైతులు ఆత్మహతయూ చేసుకునానిరు. ఇవి 
అధికారికుంగా నమోదు అయిన లక్కలు. ఇుంకా ఎనోని ఆత్మహతయూలను ఈ ప్రభుత్వుం పటిటీుంచుకోలేదు.. 
లక్కలోకి తీసుకోలేదు. అవనీని కలిపితే వైసీపీ ప్రభుత్వుంలో రైతుల కనీనిటి వతలు తెలుస్తాయి. రైతుల మీద 
చూపుతునని నిర్లక్షష్ుం పూరితాగా బయటపడుతుుంది. రాష్టుంలో అననిదాతల ఆవేదనను, వారి ఆక్రుందనను 
జాతీయస్థియిలో జనసేన పార్టీ తీసుకువళ్తుుంది. కచ్్చతుంగా అననిదాతల ఇబ్ుందులను ద్శుం మొతతాుం 
తెలిసేలా చేస్తాుం. ఆత్మహతయూ చేసుకుుంటునని కౌలు రైతులో్ల కొుందరికి మాత్రమే రూ.7 లక్షలు ఇచ్్చ ప్రభుత్వుం 
చేతులు దులుపుకుుంట్ుంది. త్రీ మ్న్ కమిటీ ఊసే లేదు. ఆపద కాలుంలో ఉనని రైతు కుటుుంబాలను 
నిబదధితతో ఆదుకునని పార్టీ జనసేన. ప్రభుత్వ ఉదోయూగులకు సమయానికి జీతాలు కూడ్ ఇవ్వలేని దీన 
పరిసిథితిలో వైసీపీ ప్రభుత్వుం ఉుంది. రాష్టుంలో అనిని వరా్ల ప్రజలు ఈ ప్రభుత్వుం వల్ల బాధలు పడుతునానిరు.
* వైసీపీకి పాలన చేతకాదు
జనసేన పార్టీ ఎనినికల ప్రచార రథుం వారాహ రుంగులకే ఈ ప్రభుత్వుంలోని పెదదేలు భయపడుతునానిరు. 
పాలన చేతకాక రుంగుల మీద వాయూఖయూలు చేసుతానానిరు. వాహనుం రుంగు విషయుం పెదదేది చేసి సమసయూల నుుంచ్ తపిపాుంచుకోవాలని ప్రయతానిలు చేసుతానానిరు. ప్రజలు ఈ ప్రభుతా్వనిని 
ఎపుపాడెపుపాడు ఇుంటికి పుంపిదాదేమా అని వేచ్ చూసుతానానిరు. కచ్్చతుంగా ఆరోజు దగ్రలోనే ఉుంది.

* జీతాలు ఇచ్్చ మర్ దుషపా్రచారుం చేశారు
గత ఎనినికలో్ల జనసేన పార్టీ మీద వైసీపీ విషుం కకి్కుంది. ప్రతి నియోజకవర్ుంలో 
కొుందరికి జీతాలు ఇచ్్చ మర్ జనసేన పార్టీ మీద దుషపా్రచారుం చేశారు. కుటుుంబాలో్ల 
చ్చు్చలు పెటేటీ రాజకీయుం వారి నైజుం. వాటికి ఎవరూ భయపడ్లిసిన అవసరుం 
లేదు. అనిని ఆలోచ్ుంచ్ ముుందడుగు వేసే నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు. 
ఉతతారాుంధ్రలో ఇపుపాడు కేవలుం కుటుుంబ పాలన మాత్రమే స్గుతోుంది. 193 
కిలోమీటర్ల తీర ప్ుంతుం, నిజాయతీగల కషటీపడే మనసతాత్వుం ఉనని మనుషుల 
సుంగముం ఉనని శ్రీకాకుళుం ఇుంకా వనుకబడి ఉుండడ్నికి కారణుం ఎవరు? 
ఇది ఆలోచ్ుంచుండి. రూ. 500 కోటు్ల ఖరు్చ చేసేతా పూరతాయ్యూ మైనర్ స్గునీటి 
ప్జెకుటీలను కూడ్ ఈ ప్రభుత్వుం పటిటీుంచుకోలేదు. ఉతతారాుంధ్ర అభివృదిధిపై సమగ్ర 
ప్రణాళ్క జనసేన వదదే ఉుంది. జనవరి 12వ తేదీన రణసథిలుం వేదికగా జరగబోయ్ 
జనశకితా కారయూక్రముం ఒక పుండుగ వాతావరణుంలో ఉుంటుుంది. ఈ కారయూక్రముంలో 

ఉతతారాుంధ్రలోని అనిని అుంశాల మీద చర్చ ఉుంటుుంది.
* నిజాయితీగా పోరాడుదాుం
తమ మాట వినని వారిని ప్రభుతా్వనిని ప్రశనిుంచే వారిని కేసులు పెటిటీ, బెదిరిుంచాలని వైసీపీ ప్రభుత్వుం భావిసతాుంది. నిజాయతీగా పోరాడే వయూకుతాల సమూహుం జనసేన పార్టీ. కేసులకు 
బెదిరిుంపులకు తల్గా్లిసిన అవసరుం లేదు. కలిసికటుటీగా చ్నని సమసయూలు వీడి పోరాడుదాుం. ప్రజా సమసయూలను గురితాుంచ్ వాటి మీద అవగాహన పెుంచుకొని ప్రజా క్షేత్రుంలో పోరాడుదాుం. 
నాయకత్వుం అుంటే కేవలుం సషల్ మీడియాలో ఒక రెుండు పోసుటీలు, నాలుగు నినాదాలు కాదు. ప్రజాక్షేత్రుంలో పార్టీ విధానాలను సిదాధిుంతాలను బలుంగా తీసుకువళ్్లలి. పార్టీ కోసుం 
కషటీపడిన ప్రతి ఒక్కరిని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు గురితాస్తారు. ఐకమతయూుంగా ముుందుకు వళ్దేుం” అని చెపాపారు. ఈ వేదికపై నుుంచ్ మాటా్లడిన వీర మహళ, దివాయూుంగురాలైన స్వపినిక, ప్రైవేట్ 
ఉపాధాయూయిని శ్రీమతి స్రవుంతిలను, జన సైనికులను శ్రీ నాదుండ్ల మనోహర్ గారు అభినుందిుంచారు.

డిసెంబర్ 23న జనసేన పక్షాన అన్ని గ్రామాల్లో 
‘జాతీయ రైతు దినోత్సవెం’ జరుపుకెందెం

శతఘ్ని న్యూస్: డిసుంబర్ 23న ‘జాతీయ రైతు దినోతసివుం’ను పురస్కరిుంచుకొని జనసేన పార్టీ పక్షాన ‘జాతీయ 
రైతు దినోతసివుం’ వేడుకగా జరుపుకుుందాుం అని జనసేన రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభుయూలు శ్రీ కొణిదల 
నాగబాబ్ ఒక ప్రకటనలో పేర్్కనానిరు. జనసేన అధయూక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు రైతాుంగుం పట్ల ఉనని మకు్కవతో 
“కౌలు రైతు భరోస్” కారయూక్రముం నిర్వహసుతానని సుంగతి 
అుందరికీ తెలిసిుంద్. ఆరిథిక సమసయూలు తటుటీకోలేక ఆత్మహతయూ 
చేసుకునని 3 వేల ముందికి పైగా రైతు కుటుుంబాలకు శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఆరిథిక సహాయుం అుందజేసి, వారి పిల్లల 
భవిషయూతుతాకు భరోస్ ఇసుతానానిరు. ‘జాతీయ రైతు దినోతసివుం’ 
రోజున ఆుంధ్రప్రద్శ్ రాష్టములోని అనిని గ్రామాలో్ల జనసేన 
నాయకులు, జన సైనికులు, వీర మహళలు సమష్టీగా ఏరపాడి 
స్థినిక రైతులతో సమావేశాలు, రాయూలీలు నిర్వహుంచ్ శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు రైతాుంగుం కోసుం పరితపిసుతానని విధానానిని 
వివరిుంచాలి. జనసేన పార్టీ అధికారుంలోకి వచా్చక 
వయూవస్యానిని లాభస్టిగా చేసే విధానాలను గురిుంచ్ 
అుందరికీ తెలియజేసి, రైతు సుంక్షేముం కోసుం జనసేన పని 
చేసుతాుందనే భరోస్ రైతులకు కలిపాుంచాలని శ్రీ నాగబాబ్ 
కోరారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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పాదయాత్ర చేసి కౌలు రైతు చట్టానికి తూట్లో పొడిచిన శ్రీ జగన్ రెడిడి
* కర్షకుల ఆత్మహతయూలు కలవరపెడుతునానియి
* ఉదాదేనుం ప్రజలకు ఆరోగయూ భరోస్ జనసేన అుందిసుతాుంది
* ఉతతారాుంధ్ర అభివృదిధికి కటుటీబడి ఉనానిుం
* ఇచాఛాపురుం నియోజకవర్ సమీక్ష సమావేశుంలో పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదుండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: ‘వారుంలో నాలుగు రోజులు పాదయాత్ర చేసి... అుందులో ఒక రోజు కోరుటీకు వళ్లడ్నికి కేటాయిుంచ్న 
పెదదే మనిష్... పాదయాత్రలో ఏుం చూశాడో.. ఎనిని ముదుదేలు పెటాటీడో తెలియదు కానీ గతుంలో కౌలు రైతులు కోసుం 
తీసుకువచ్్చన ఉపయుకతామైన చటాటీనికి జగన్ రెడిడా ముఖయూముంత్రి అయాయూక నిలువునా తూటు్ల పడిచాడు. ఆపదలో ఉనని 
అననిదాతల కుటుుంబాలను ఆదుకునే చటాటీనిని పూరితాగా నిర్్వరయూుం చేశాడు. రైతు ఆత్మహతయూలో్ల ఆుంధ్రప్రద్శ్ అగ్రభాగన 
నిలవడుం వైసీపీ ప్రభుత్వ ఘోర వైఫలయూుంగా చెపపావచ్చ’ని జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదుండ్ల మనోహర్ గారు 
అనానిరు. ఉమ్మడి శ్రీకాకుళుం జిలా్ల నియోజకవర్ సమీక్షలో భాగుంగా శనివారుం మధాయూహనిుం ఆయన ఇచాఛాపురుం 
నియోజకవర్ుం సమీక్ష సమావేశుంలో పాల్్నానిరు. ఈ సుందర్ుంగా శ్రీ నాదుండ్ల మనోహర్ గారు మాటా్లడుతూ 
“కౌలు రైతులు ఆత్మహతయూ చేసుకుుంటే భూ యజమానితో సుంబుంధుం లేకుుండ్ వారికి సహాయుం అుంద్లా కాుంగ్రెస్ 
ప్రభుత్వుంలో తీసుకువచ్్చన ఒక ముంచ్ చటాటీనిని వైసీపీ ప్రభుత్వుం పూరితాగా నిర్్వరయూుం చేసిుంది. ఆ చటాటీనికి సవరణలు 
చేస్తా కొతతా నిబుంధనల పేరుతో రైతులకు సహాయుం అుందకుుండ్ చేసేలా కుట్రలు చేశారు. కౌలు రైతు ఆత్మహతయూ 
చేసుకుుంటే రూ.7 లక్షలు పరిహారుం ఇస్తామని చెపిపాన వైసీపీ ప్రభుత్వుం మాటలు పూరితాగా గాలిలో కలిసిపోయాయి. 
రైతులు బలవన్మరణానికి పాలపాడుతుుంటే ఆ కుటుుంబాలు దికు్కలేని పరిసిథితిలోకి వళ్్లపోతునానియి. అననిదాత వయూధ పటటీని ముఖయూముంత్రి తీరు వల్లనే రైతు ఆత్మహతయూలో్ల ఆుంధ్రప్రద్శ్ 
ముుందుుంది.
* తుపాను వచ్్చనా కనెనితితా చూడని నైజుం ఆయనది
గతుంలో తితి్ల తుపాను వల్ల శ్రీకాకుళుం జిలా్లలో పెనునషటీుం సుంభవిసేతా విజయనగరుం పాదయాత్రలో ఉనని అపపాటి ప్రతిపక్ష నాయకుడు, నేటి ముఖయూముంత్రి జగన్ రెడిడా కనీసుం 
పరామరి్శుంచడ్నికి కూడ్ రాలేదు. పక్క జిలా్లలో, కిలోమీటర్ల దూరుంలో ఉనని కనీసుం కనెనితితా చూడకపోవడుం అది ఆయన నైజుం. అపపాట్్ల రాజముండ్రి కవాతు అనుంతరుం ఉదయమే 
బయలుద్రి శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు శ్రీకాకుళుం ప్ుంతుంలో సుమారు ఆరు రోజులపాటు ఉుండి ఇక్కడి పరిసిథితిని తెలుసుకునానిరు. కనీసుం విదుయూతుతా కూడ్ లేని ఒక ఫుంక్షన్ హాలో్ల ఉుండి 
ఆపతా్కలుంలో ప్రజలకు అుండగా నిలబడ్డారు. ఉతతారాుంధ్ర ప్ుంతుం మీద శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి ఉనని చ్తతాశుదిధి అది. ఇక్కడునని ప్రతి సమసయూ మీద శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి అవగాహన 
ఉుంది. ఉదాదేనుం ప్ుంత సమసయూను బయటపెటిటీ, అపపాటి పాలకులను కదిలిుంచ్ుంది శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు. ఉదాదేనుం సమసయూ ఇుంకా ఉుంది.. చేయాలిసిుంది చాలా ఉుంది. కచ్్చతుంగా 
ఉదాదేనుం ప్రజల ఆరోగయూ సమసయూను తీరే్చుందుకు జనసేన పార్టీ కటుటీబడి ఉుంది.
* మతసిష్కారుల కుటుుంబాల వయూధ పటటీదా?
శ్రీకాకుళుం జిలా్ల నుుంచ్ గుజరాత్ రాష్ట్రానికి ఏటా 15 వేల ముంది మతసిష్కారులు వలస వళ్్ల పోతునానిరు. పెదదే పెదదే ష్టవుకారుల వదదే చాలా తకు్కవ జీతానికి పనులు చేసుకుుంటూ 
బతుకుతునానిరు. కుటుుంబాలను విడిచ్పెటిటీ, సుదూర ప్ుంతాలకు తరలి వళ్తా ఈ అదు్తమైన ఉతతారాుంధ్ర నేలకు దూరమవుతునానిరు. ఈ వలసలకు అడుడాకటటీ పడ్లి. కేవలుం రూ.50 
కోట్ల రూపాయలతో జెటిటీలు, చ్నని ఫిష్ుంగ్ హార్రు్ల నిరి్మసేతా ఎుంతోముంది మతసిష్కారులకు ప్రయోజనుం ఉనని అలాుంటి దానిని ఈ ప్రభుత్వుం పటిటీుంచుకోదు. జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూుంలో 
కాకినాడ నుుంచ్ నరస్పురుం వరకు మతసిష్కార భరోస్ పాదయాత్ర చేసినపుపాడు ఎనోని సమసయూలు మా దృష్టీకి వచా్చయి. మతసిష్కారులు పడుతునని ఆవేదనను స్వయుంగా చూస్ను. 
మతసిష్కారులకు ప్రభుత్వుం ఇసుతానని భరోస్ సము్మ రూ. 10 వేలు సము్మ వారికీ అుందడుం లేదు. మతసిష్కార భరోస్ డబ్్లు కూడ్ సరైన ర్తిలో అుందడుం లేదు. ఈ సమసయూలపై 
జనసేన పార్టీ పోరాడుతుుంది.
* ఎవరినీ కనీసుం నామినేషను్ల వేయనివ్వలేదు
గతుంలో జరిగిన స్థినిక సుంసథిల ఎనినికలో్ల కనీసుం ఎవరు నామినేషను్ల కూడ్ వేయకుుండ్ చూడ్లని ఈ ముఖయూముంత్రి అనుకునానిడు. ఎనోని బెదిరిుంపులు, దౌర్జనాయూలకు బెదిరిపోకుుండ్ 
జనసేన పార్టీకి కషటీకాలుంలో ఎుంతోముంది అుండగా నిలబడ్డారు. స్థినిక సుంసథిల ఎనినికలో్ల నామినేషను్ల వేశారు. కచ్్చతుంగా వారికి తగిన గురితాుంపు గౌరవుం పార్టీ ఇసుతాుంది. పార్టీ 
క్రియాశీలక సభయూత్వుం విషయుంలో ఇచాఛాపురుం నియోజకవర్ుం మొదటి స్థినుంలో నిలబడిుంది. ఇక్కడి జనసైనికుల కృష్ ఆపారుం. దోచుకోవడుం, దాచుకోవడుం అలవాటు అయిన 
ఉతతారాుంధ్ర నాయకులకు ప్రజల మీద ఏమాత్రుం ప్రేమ లేదు. ఇక్కడ నాయకుల దౌర్జనాయూలు దోపిడీల మీద, ప్రజల సమసయూల మీద బలుంగా పోరాడే శకితాగా జనసేన పార్టీ ఎదగాలి. దానికి 
జన సైనికులుంతా చ్తతాశుదిధితో పని చేయాలి” అనానిరు. ఇచాఛాపురుం, ఉదాధినుం ప్ుంత సమసయూలను ఇచా్చపురుం నుుంచ్ పోటీ చేసిన శ్రీ దాసరి రాజు, పార్టీ రాష్ట సుంయుకతా కారయూదరు్శలు 
శ్రీ తిపపాన దురోయూధన రెడిడా, శ్రీ బైపలి్ల ఈశ్వరరావు, పార్టీ నేతలు శ్రీ లోళ్ళ రాజేష్, శ్రీమతి బాసి భారతీ రెడిడా, శ్రీ సుంతోష్, శ్రీ రోకళ్ళ భాస్కర్ తదితరులు సమావేశుంలో ప్రస్తావిుంచారు. ఈ 
సమావేశుంలో పార్టీ పీఏసీ సభుయూలు శ్రీ ముతాతా శశధర్, పార్టీ రాష్ట ప్రధాన కారయూదరి్శ శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమార్, పార్టీ కారయూక్రమాల నిర్వహణ కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ కళ్యూణుం శవ శ్రీనివాస్ 
తదితరులు పాల్్నానిరు.

బతకడాన్కే కాదు.. భవిష్యతుతు కోసమూ వలసవాదమే
* ఉతతారాుంధ్ర విదాయూరుథిల ఆవేదన
* ఫీజు ర్యిుంబరెసి్ముంట్ సకాలుంలో రావడుం లేదు
* డ్. బి.ఆర్ అుంబేద్కర్ యూనివరిసిటీలో సమసయూలను పాలకులు పటిటీుంచుకోవడుం లేదు
* ఉతతారాుంధ్ర విదాయూరుథిలతో జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదుండ్ల మనోహర్ ఆతీ్మయ భేటీ
శతఘ్ని న్యూస్: ‘నా తలి్లదుండ్రులు బతుకు కోసుం వలసలు వళ్్ల బతుకుతునానిరు... మేుం చదువుల కోసుం, 
భవిషయూతుతా వతుకో్కవడ్నికి కూడ్ వలస వళ్్లలిసి వసతాుంది. శ్రీకాకుళుం జిలా్లలో ఉననిది కేవలుం నాలుగు 
ఇుంజనీరిుంగ్ కళ్శాలలు మాత్రమే.. డిగ్రీ కాలేజీలు లేవు.. నైపుణయూ శక్షణ కోసుం ఐటీఐలో్ల విదయూ, మౌలిక 
వసతులు కనిపిుంచవు. ఇుంక మేుం నాణయూమైన విదయూ కోసుం ఏుం చేయాలి..? నా చెలి్ల రాష్టస్థియి కబడీడా 
క్రీడ్కారిణి. చదువులో్ల ఆణిముతయూుం. కానీ సరైన కళ్శాలలు లేక వేరే ఊరు పుంపి చదివిుంచలేక ఆమ్కు 18 

ఏళ్లకే పెళ్్ల చేసేశారు.. ఆమ్ జీవితానికి, భవిషయూతుతాకు సమాధానుం ఎవరు చెబ్తారు..? చదువుకుుందాముంటే కళ్శాలలు లేవు... పోనీ వయూవస్యుం చేసుకుుందాముంటే సరైన స్గునీటి వసతి లేదు. 
చెపపాడ్నికి మాత్రుం వుంశధార, నాగావళ్, మహుంద్ర తనయ వుంటి నదులు ఉనాని, పారుదల లేక వనుకపడ్డాుం... మా జీవితాలకు ఎవరు సమాధానుం చెపాతారు?’ అని శ్రీకాకుళుం జిలా్ల పాలకొుండ 
నియోజక వరా్నికి చెుందిన యువకుడు, ప్రసుతాతుం విజయవాడలో ఇుంజనీరిుంగ్ నాలుగో సుంవతసిరుం చదువుతునని విదాయూరిథి దిలీప్ కళ్యూణ్ స్టిగా పాలకులను ప్రశనిుంచాడు. ఉతతారాుంధ్ర పరయూటనలో 
భాగుంగా శ్రీకాకుళుంలో శనివారుం స్యుంత్రుం జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదుండ్ల మనోహర్ గారు విదాయూరుథిలతో ఆతీ్మయుంగా భేటీ అయాయూరు. వారి స్ధకబాధకాలను అడిగి తెలుసుకునానిరు. 
ఈ కారయూక్రముంలో పాల్్నని విదాయూరుథిలు తమకు ఎదురవుతునని అనుభవాలను శ్రీ మనోహర్ గారి ముుందు చెపుపాకొనానిరు. ఫీజు ర్యుంబరెసి్ముంట్ సము్మ సకాలుంలో అుందడుం లేదని, ఇుంజనీరిుంగ్ 
చ్వరి సుంవతసిరుంలో చదువుతుుంటే, మూడో సుంవతసిరుం ఫీజు ర్యుంబరుసిమ్ుంట్ సము్మ వేసతాుందని వాపోయారు. దీనివల్ల కళ్శాలలో్ల సకాలుంలో సరిటీఫికెటు్ల కూడ్ విదాయూరుథిలకు ఇవ్వడుం లేదని శ్రీ 
మనోహర్ గారి దృష్టీకి తీసుకువచా్చరు. వసతి గృహలో్ల బ్రద నీరులాుంటి చారు తాగాలిసి వసతాుందని, యువతులకు సైతుం సరైన వసతులు లేవని చెపాపారు. రాజాయూుంగుంలోని ఏడో షెడ్యూల్ ప్రకారుం 
ఇష్టటీనుస్రుం పథకాలకు పేరు్ల పెటటీకూడదు.. కానీ ఈ ప్రభుత్వుం వాళ్ళ ఇుంట్్ల సము్మ ఇసుతాననిటు్ల అనిని పథకాలకు పేరు్ల పెటిటీ, ప్రజా ధనుం వృధా చేసతాుందని విదాయూరుథిలు ఆగ్రహుం వయూకతాుం చేశారు.
* బీఆర్ అుంబేద్కర్ విశ్వవిదాయూలయుం నిుండ్ సమసయూలే
శ్రీకాకుళుంలోని డ్కటీర్ బి.ఆర్ అుంబేద్కర్ విశ్వవిదాయూలయుం సటీడీ సుంటర్ కు ఎకు్కవ విశ్వవిదాయూలయానికి తకు్కవ అయినటు్ల తయారు అయిుందని విదాయూరుథిలు శ్రీ మనోహర్ గారి దృష్టీకి తీసుకువచా్చరు. 
యూనివరిసిటీలో కనీసుం 20 శాతుం కూడ్ రెగుయూలర్ ఫ్యూకటీర్లు లేరని, కనీస వసతులు సౌకరాయూలు మాటే లేదని చెపాపారు. ముఖయూుంగా ఉప కులపతి దారుణుంగా వయూవహరిసుతానానిరని, కులాలవార్గా 
విదాయూరుథిలను ఇబ్ుందిపెడుతునానిరని వాపోయారు. ప్రశనిసేతా విదాయూరుథిలను నానా రకాలుగా బెదిరిసుతానానిరని చెపుపాకొచా్చరు.
*బలమైన విధానుం తీసుకొస్తాుం
ఈ సుందర్ుంగా విదాయూరుథిలకు ఉద్దేశుంచ్ శ్రీ మనోహర్ గారు మాటా్లడుతూ “జనసేన ప్రభుత్వుంలో ఉతతారాుంధ్ర యువత అభివృదిధి మీద ప్రతేయూక ప్రణాళ్క ఉుంది. ప్రభుత్వ వైఫలాయూలను ప్రశనిసేతా 
ఇష్టటీనుస్రుం దాడులు చేసుతానానిరు. విదాయూసుంస్కరణలు విషయుంలో విదయూను మరిుంత ఆధునికరిుంచే విషయుంలో ప్రభుత్వుం తీరు దారుణుంగా ఉుంది. పెడుతునని ఖరు్చ విదాయూభివృదిధి కీ ఉపయోగపడటుం 
లేదు. జనసేన ప్రభుత్వుంలో దీనికి ఒక విధానుం తీసుకుని వస్తాుం. జనవరి 12వ తేదీన రణసథిలుం లో జరిగే యువశకితా కారయూక్రముంలో ఉతతారాుంధ్ర అభివృదిధికి సమగ్ర ప్రణాళ్క, జనసేన పార్టీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు ఆవిష్కరిస్తారు” అనానిరు. సమావేశుంలో పార్టీ రాష్ట ప్రధాన కారయూదరి్శ శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమార్ పాల్్నానిరు.

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

జగనన్న ఇళ్ల అవినీతి బాగోతం బయటపెట్ట ంది జనసేన పార్్టనే
* పేదల భూముల పేరుతో వైసీపీ నాయకులు కోట్ల రూపాయలు వనకేసుకునానిరు
* ముఖయూముంత్రి నిజుంగా నాయకుడైతే సుంత నియోజకవర్ుంలో రైతుల ఆత్మహతయూలు ఎుందుకు?
* సమష్టీగా వైసీపీ ప్రభుత్వ దాష్టీకాలపై పోరాడుదాుం
* ఆమదాలవలస నియోజకవర్ సమీక్షలో జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదుండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: ‘జగననని ఇళ్లలో జరిగిన అవినీతి తుంతును బయటపెటిటీుంది జనసేన పార్టీ. అపపాటి వరకు 
స్మానయూ ప్రజానీకానికి జగననని ఇళ్లలో జరిగిన అతి పెదదే మోసుం, అవినీతి గురిుంచ్ పెదదేగా తెలియకపోయినా, 
జనసేన చేపటిటీన మూడు రోజుల సషల్ ఆడిట్ తరా్వత అసలు తుంతు గురిుంచ్ స్మానుయూలకు కూడ్ తెలిసిుంది. 
పేదలకు ఇళ్ల పేరుతో వైసీపీ ప్రభుత్వుం చేసిన అతి పెదదే అవినీతి స్్కుం బయటపెటిటీుంది జనసేన మాత్రమే’ అని 
పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాలు కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదుండ్ల మనోహర్ గారు అనానిరు. ఉమ్మడి శ్రీకాకుళుం జిలా్ల 
నియోజకవరా్ల సమీక్షలో భాగుంగా శనివారుం స్యుంత్రుం ఆమదాలవలస నియోజకవర్ సమీక్ష సమావేశుం 
నిర్వహుంచారు. ఈ సుందర్ుంగా శ్రీ మనోహర్ గారు మాటా్లడుతూ “పేదల భూములను తకు్కవ ధరలకు కొనుకు్కని 
రాత్రికి రాత్రి వాటి ధరలను పెుంచ్ ప్రభుత్వుం వదదే నుుంచ్ భార్గా పరిహారుం పుంది వైసీపీ నాయకులు వేల కోట్ల 
రూపాయలు వనకేసుకునానిరు. పేదవాడికి సుంటు సథిలుం ఇచ్్చ ఇలు్ల కటుటీకోమని చెపాపారు. పేదలకు ఇచే్చ సథిలుంలో 
అతిపెదదే కుుంభకోణానికి పాలపాడ్డారు. ఇళ్ల సథిలాల కొనుగోలు కోసమే వైసీపీ ప్రభుత్వుం ప్రజాధనుం నుుంచ్ ఏకుంగా 
రూ.23,500 కోటు్ల వచ్్చుంచ్ుంది. దీనిలో భార్ అవినీతికి పాలపాడిుంది. జనసేన జగననని ఇళ్ల పై సషల్ ఆడిట్ 

నిర్వహసుతాుంది అని తెలియగానే 28 లక్షల లబిధిదారులు కాసతా 21 లక్షలు అయాయూరు. మధయూలో ఏడు లక్షల ముంది ఎక్కడికి వళ్్ల పోయారో కూడ్ అరథిుం కాని పరిసిథితి. పేదల ఇళ్ల పేరుతో 
ఈ ప్రభుత్వుం దగా చేసిుంది. కొుండలో్ల, గుటటీలో్ల పేదలకు ఇచ్్చన సథిలాలో్ల ఇపుపాడు వుంటనే ఇలు్ల కటుటీకోవాలని బెదిరిసుతానానిరు. పేదలు అపుపా చేసి ఇలు్ల కటుటీకుుంటే మేమే కటిటీుంచాుం అని 
చెపుపాకోవడ్నికి ఆరాట పడుతునానిరు. రాష్టుంలోని రోడ్ల సమసయూ మీద సైతుం జనసేన పార్టీ ‘గుడ్ మారినిుంగ్ సీఎుం స్ర్’ పేరుతో నిర్వహుంచ్న కారయూక్రముం జాతీయ స్థియి వరకు వళ్్ళుంది.
* ఇసుక మాఫియా వలే్ల అననిమయయూ డ్యూుం విలయుం
ముఖయూముంత్రి సుంత నియోజకవర్ుంలో 46 ముంది కౌలు రైతులు ఆత్మహతయూలు చేసుకునానిరు. జనసేన పార్టీ కౌలు రైతు భరోస్ యాత్రలో భాగుంగా పులివుందుల నియోజకవర్ుంలో 
ఆత్మహతయూకు పాలపాడిన కౌలు రైతుల కుటుుంబాలను ఆదుకునేుందుకు ప్రయతినిుంచ్నా వైసీపీ పెదదేలు వారిని బెదిరిుంచ్ అడడాగిుంచారు. ముఖయూముంత్రి బలమైన నాయకుడు అయితే సుంత 
నియోజకవర్ుంలో రైతు ఆత్మహతయూలు ఎుందుకు జరుగుతాయి? జనసేన పార్టీ స్యుం అుందుకునేుందుకు సైతుం 19 ముందిని బెదిరిుంచ్ ఆపేశారు. సీఎుం సుంత జిలా్లలో అననిమయయూ 
డ్యూుం తెగిపోవడ్నికి కూడ్ అక్కడి ఇసుక మాఫియానే కారణుం. అననిమయయూ ప్జెకుటీకు వరద ముుంపు భయుం ఉుందని, వసుతానని వరా్షల మీద వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు పుంపినా 
ఇసుక ప్రోకె్్లనరు్ల, లార్లు కొటుటీకుపోతాయని అననిమయయూ ప్జెకుటీ గేటు్ల ఎతతానివ్వలేదు. దీుంతోనే ప్జెకుటీ తెగిపోయిుంది.. 44 ముంది మృతుయూవాత పడ్డారు. ఇపపాటికీ ప్రభావిత గ్రామాలో్ల 
బాధితులకు ఇళ్్ల కటిటీుంచలేదు. ఇటీవల ప్జెకుటీ తెగిపోయి సుంవతసిరుం అయిన సుందర్ుంగా ఆ ప్ుంతుంలో పరయూటిసుతాననిపుపాడు అక్కడి ప్రజల బాధలు, గాధలు విుంటే మనసు చలిుంచ్ుంది. 
ప్జెకుటీ తెగిపోయిన 12 రోజుల తరా్వత ఆ ప్ుంతుంలో పరయూటిుంచ్న ముఖయూముంత్రి బాధితులకు మూడు నెలలో్లగా ఇలు్ల కటిటీస్తామని చెపిపాన హామీ పూరితాగా గాలిలో కలిసిపోయిుంది. 
సుంత జిలా్లకు, సుంత నియోజకవరా్నికి నాయూయుం చేయలేని ఈ ముఖయూముంత్రి బలమైన నాయకుడు, పాలకుడు అసలే కాదు.
* గ్రామ సభలకు హాజరవ్వుండి
గ్రామాలో్ల అభివృదిధి కోసుం ప్రతి గ్రాముంలో నిర్వహుంచే గ్రామ సభలకు జనసైనికులు హాజరు కావాలి. ఆ గ్రామ అభివృదిధికి వచ్్చన నిధులు, దాని ఖరు్చల లక్క ఉుంటుుంది. దీనిమీద 
జనసైనికులు లోతుగా ఆలోచ్సేతా నిధులు వినియోగుం, అవినీతి గురిుంచ్ తెలుసుతాుంది. కచ్్చతుంగా ఏమాత్రుం అవకతవకలు జరిగినా ప్రశనిుంచడ్నికి వనుకాడ్లిసిన అవసరుం లేదు. 
శ్రీకాకుళుం ప్రజానీకానికి చైతనయూుం ఎకు్కవ. అనిని విషయాల మీద అవగాహన ఉుంటుుంది. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిని అభిమానిుంచే ప్రతి అభిమాని బాధయూత గల కారయూకరతాగా తయారు 
కావలసిన సమయుం వచ్్చుంది. ఆయన ఆశయాలను బతికిుంచడ్నికి, ప్రజలో్లకి తీసుకెళ్లడ్నికి ప్రతి కారయూకరతా వచే్చ సుంవతసిరుం పాటు తీవ్ుంగా కషటీపడ్లి. పదవులు విజిటిుంగ్ కారుడా 
కాదు.. అదో పెదదే బాధయూత. రెుండు ఫ్్లకీసిలు మూడు సషల్ మీడియా పోసుటీలుపెడితే నాయకులు కారు. కచ్్చతుంగా క్షేత్రస్థియిలో ప్రజా సమసయూల మీద పోరాడేుందుకు మీకు జనసేన పార్టీ 
వేదిక కావాలి. చ్నని చ్నని సమసయూలు ఉుంటే వాటిని పక్కనపెటిటీ కేవలుం జనసేన పార్టీ కోసుం, శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి నాయకత్వుం కోసుం పోరాడ్లిసిన అవసరుం ఎుంతైనా ఉుంది” అని 
అనానిరు. ఈ సమావేశుంలో పార్టీ నేతలు శ్రీ ముతాతా శశధర్, శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వ, శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమార్, శ్రీ కళ్యూణుం శవ శ్రీనివాస్, శ్రీ బోడపాటి శవదత్, శ్రీ పేడ్డ 
రామో్మహన్, శ్రీ పాత్రుని పాపారావు, శ్రీ పేడ్డ అపపాలనాయుడు, శ్రీ అుంపిలి విక్రమ్ తదితరులు పాల్్నానిరు.
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రోడ్డు ప్రమాదెంల్ గాయపడిన క్షతగాత్రుడిన్ పరామర్శెంచిన బతుతుల వెంకటలక్ష్మి
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరుం ముండలుం, యర్ుంపాలుం గ్రామ వాసతావుయూలు రావూరి వీరనని కాపు దురదృషటీవశాతుతా రోడుడా ప్రమాదుంలో గాయపడగా విషయుం తెలుసుకునని రాజానగరుం 
నియోజకవర్ జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి బతుతాల వుంకటలక్ష్మి వారిని పరామరి్శుంచ్, యోగక్షేమాలు తెలుసుకొని డ్కటీరు్ల స్చ్ుంచ్న విధుంగా త్వరగా కోలుకునేుందుకు తగు చరయూలు 
తీసుకోవాలని స్చ్ుంచడుం జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రముంలో సీనియర్ నేతలు తోరాటి శ్రీను, మదిదేరెడిడా బాబ్లు, తోట అనిల్ వాసు, ద్వన దురా్ప్రస్ద్, అడ్డాల దరబాబ్, దడ్డా బాలకృష్ణ, 
పుణయూక్షేత్రుం, జనసేన యూత్, యర్ుంపాలుం జనసేన, సీనియర్ నేతలు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

పాముకాటుకు గురైన వ్యక్తున్ పరామర్శెంచిన 
బతుతుల వెంకటలక్ష్మి

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరుం: పాముకాటు గురై కోలుకుుంటునని రాజానగరుం ముండలుం, 
యర్ుంపాలుం గ్రామానికి చెుందిన బావురిశెటిటీ చ్నని ని రాజానగరుం నియోజకవర్ జనసేన 
నాయకురాలు బతుతాల వుంకటలక్ష్మి వారి ఇుంటివదదే పరామరి్శుంచ్, కోలుకుుంటునని 
విధానానిని తెలుసుకొని, వైదుయూలు స్చ్ుంచ్న విధుంగా తగు జాగ్రతతాలు తీసుకోవాలని 
స్చ్ుంచారు. ఈ కారయూక్రముంలో సీనియర్ నాయకులు తొరాటి శ్రీను, మదిదేరెడిడా బాబ్లు 
(టైగర్) , కోనే శ్రీను, సుంగుల పాుండ్లు, కోనే రాుంబాబ్, రావూరి చక్రయయూ, కనినిశెటిటీ 
రాజకుమార్, పెుంటపాడు దుండు, మనెని గోవిుందరాజు, బౌరిశెటిటీ శ్రీను, క్. కృప, 
పుణయూక్షేత్రుం, జనసేన యూత్ మరియు యర్ుంపాలుం జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

ప్రమాదెంల్ గాయపడిన మహిళను 
పరామర్శెంచిన శ్రీమతి బతుతుల వెంకటలక్ష్మి

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరుం: ఇటీవల జరిగిన ప్రమాదుంలో గాయాలు పాలై తలకు 
ఫ్రాక్చర్ అయిన రాజానగరుం ముండలుం, కానవరుం గ్రామ జనసేన యువ నాయకులు 
అననిుంద్వుల స్రిబాబ్ తలి్ల నాగమణి ని రాజమహుంద్రవరుంలో హాసపాటల్ నుందు 
పరామరి్శుంచ్న జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి భకుతాల వుంకటలక్ష్మి హాసిపాటల్ కు వళ్్ల 
ప్రమాదుం జరిగిన సుంఘటన తీరును అడిగి తెలుసుకునానిరు. డ్కటీరు్ల స్చ్ుంచ్న మేరకు 
విశ్ుంతి తీసుకోవాలని తొుందరో్లనే భగవుంతుడు దయతో దైనుందిన జీవితుంలోకి ముంచ్ 
ఆరోగయూుంతో ఉుండ్లని ఆకాుంక్ుంచారు. ఈ కారయూక్రముంలో ద్వన దురా్ప్రస్ద్ అడ్డాల 
దరబాబ్, తోట అనిల్, వాసు, పుణయూక్షేత్రుం మరియు జన సైనికులు పాల్్నానిరు.

నరవ జనసేన ఆధ్వర్యెంల్ 24 గెంటల న్రాహార దీక్ష
శతఘ్ని న్యూస్:  పెుందురితా: స్థినిక నాయకులు వబి్న జనారదేన శ్రీకాుంత్ మీడియాతో 
మాటా్లడుతూ నరవ గ్రాముంలో కళ్యూణ ముండపుం బడుగు బలహీన వరా్ల ప్రజల 
శుభకారాయూలకు, పుటిటీనరోజులకు వివాహ మహోతసివములకు, దిన కారాయూలకు, డ్్వక్రా మహళ్ 
శక్షణ తరగతులకు, మీటిుంగ్ లకు ఎుంతో ఉపయోగుంగా ఉుండేది, 3 సుంవతసిరాల క్రితుం నరవ 
సచ్వాలయుం అదదే బిలిడాుంగ్ లో పెటటీడ్నికి ప్రభుత్వ అధికారులు ఏరాపాటు చేశారు. కానీ రాత్రికి 
రాత్రే కళ్యూణముండపుంలో కి సచ్వాలయానిని పెటాటీరు. ఆనాడు జనసేన పార్టీ దా్వరా తీవ్ుంగా 
వయూతిరేకిుంచాుం. అపుపాడు స్థినిక నాయకులు మేము మీకు 6 నెలలలో కళ్యూణముండపానిని 
ప్రజలకు అుందుబాటులోకి తీసుకొని వస్తాుం ఈ సచ్వాలయానిని వేరే ప్రద్శుంలో మారుస్తామని 
బదులిచా్చరు. 6 నెలలు గడిచ్న తరా్వత పలుమారు్ల ఈ విషయానిని ప్రభుత్వ దృష్టీ కి తీసికొని 
వచ్్చనా వారి నుుంచ్ ఎటువుంటి సపాుందన లేదు. వారి వైఖరికి నిరసనగా పటిటీ శ్రీరాములు 
స్ఫూరితాతో మా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ నాయకత్వుంలో 24 గుంటల నిరాహార దీక్ష చేయడ్నికి 
మొదలుపెటాటీుం. ఇపపాటికైనా ప్రభుత్వ అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు కళ్్ళ తెరిచ్ ఈ కళ్యూణ 
ముండపుం ప్రజలకు అుందుబాటులోకి తీసుకొని రావడ్నికి తగు చరయూలు చేయాలని, ప్రభుత్వ 

పెదదేల దృష్టీకి మీడియా వారు కూడ్ తీసుకొని వళ్్ల మాకు సహకరిుంచాలని కోరడుం జరిగిుంది.స్థినిక నాయకులు గళ్ళ శ్రీనివాసరావు మాటా్లడుతూ ఈ ప్రభుత్వుం ప్రజల నుుంచ్ పనులు 
వస్లు చేయడుంలో ఉనని శ్రదధి ప్రజలకు మ ఏరాపాటు చేయడుంలో చ్తతాశుదిధి లేదు అని, ఈరోజు రాష్టుంలో ఏ సమసయూ ఉనని వారి పరిష్ట్కర మార్ుం జనసేన పార్టీ గెలుపు మాత్రమే అని, 
ప్రజలుందరూ జనసేన పార్టీ వైపు నిలబడితే తపపాకుుండ్ రాబోయ్ రోజులో్ల ప్రజలకు ఏ సమసయూ లేకుుండ్ పరిపాలన జరుపుతామని ఈ కారయూక్రముంలో పాల్్నని యువతీ యువకులకు 
ప్రతేయూక ధనయూవాదాలు తెలపడుంజరిగిుంది.ఈకారయూక్రముంలో స్థినిక నాయకులు గుండ్రెడిడా చ్నానిరావు, మోటురు చైతనయూ, గవర శ్రీను ప్రవీణ్, నాయుడు, శవ, గవర నానాజీ, నవీన్, రవి 
బాబ్, గవర పరమేశు, రాడి తేజ, గిరి, వీర మహళలు మీనాక్, జయ మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

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


ఆదివారం, 11 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

చిరువా్యపారస్తులకు అెండగా న్లిచిన బొమ్మిడి నాయకర్
శతఘ్ని న్యూస్: నరస్పురుం: కేపీ పాలుం బీచ్, పేరుపాలుం బీచ్ లోని ష్టపులను వైసీపీ ప్రభుత్వుం నిర్లక్షష్ుంగా ష్టపుల యజమానులకు ముుందసుతా నోటీసులు ఇవ్వకుుండ్ దౌర్జనయూుంగా 
ష్టపులిని జేసిబిలతో పడగొటటీడుం జరిగినది. విషయుం తెలుసుకొనని నరాసిపురుం జనసేన పార్టీ ఇనా్చర్్జ పీఏసీ సభుయూలు మరియు రాష్ట మతసిష్కార వికాస విభాగ చైర్మన్ బొమి్మడి నాయకర్ 
సుంఘటనా సథిలానికి వళ్్ళ వాయూపారసుతాల తరఫున కొుంత గడువు ఇవ్వమని అడిగినా వినకుుండ్  ష్టపులను పడగొటటీడుం జరిగినది. ఈ సుందర్ుంగా బొమి్మడి నాయకర్ మాటా్లడుతూ 
ఇది కేవలుం వైసీపీ ప్రభుత్వుం చ్ననిచ్నని వాయూపారసుతాలను కూడ్ వదలకుుండ్ నిర్లక్షష్ుంగా ష్టపులిని కూల్చడుం అనేది చాలా బాధాకరమైన విషయుం అని బొమి్మడి నాయకర్ అనానిరు. ఈ 
కారయూక్రముంలో అుంద్ వుంకటలక్ష్మి, అుంద్ దరబాబ్, కుమ్మరి పురుగు రాుంబాబ్, ఇుంజెటీ దానుం, వనమాల శ్రీను, ఉపుపాలూరి రాుంబాబ్, బళ్ళ హనుముంతు, నియోజకవర్ నాయకులు, 
వీర మహళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

నాదెండలో మనోహర్ పర్యటన విజయవెంతెం చేయెండి: శిరగినీడి వెంకటేశ్వరరావు
శతఘ్ని న్యూస్: అుంబాజీపేట గ్రాముంలో జనసేన పార్టీ సమావేశుం ఏరాపాటు చేయడుం జరిగిుంది. 
ఈ సమావేశుంలో దమే్మటి స్యికృష్ణ అధయూక్షత వహుంచారు. ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూ అతిధిగా 
ఉమ్మడి తూరుపాగోదావరి జిలా్ల జనసేన పార్టీ ఉపాధయూక్షులు శరిగినీడి వుంకటేశ్వరరావు పాల్్నానిరు. 
వుంకటేశ్వరరావు మాటా్లడుతూ పి.గననివరుం నియోజకవర్ స్థియిలో ఉనని అుంబాజీపేట గ్రాముంలో 
ఏ.వి.ఆర్, వై.వి.ఆర్ కలాయూణ ముండపుం నుందు ముంగళవారుం నాడు జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ 
నాద్ుండ్ల మనోహర్ రావడుం జరుగుతుుందని, నాదుండ్ల మనోహర్ పరయూటన ప్రతి జన సైనికుడు 
విజయవుంతుం చేయాలని అలాగే క్రియాశీలక సభుయూత్వుం తీసుకుని ప్రమాదుంలో మరణిుంచ్న వారి 
కుటుుంబ సభుయూలైన చెరుకూరి పనస రాముడు కుటుుంబ సభుయూలకు నాదుండ్ల మనోహర్ చేతులు 
మీదుగా 5 లక్షల చెకు్క అుందిుంచడుం జరుగుతుుందని అనుంతరుం ఎస్ సి, బీసీ స్మాజిక వరా్లకు 
సుంబుంధిుంచ్న వారు అతయూధిక సుంఖయూలో నాదుండ్ల మనోహర్ సమక్షుంలో జనసేన పార్టీలోకి 
చేరతారని నియోజకవర్ుంలో ముండలాల వార్గా క్రియాశలక సభయూత్వుం చేసిన వాలుంటీర్ల సేవలకు 

గురితాుంపుగా వారికి మనోహర్ చేతుల మీదుగా చ్రు సతా్కరుం చేస్తారని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రముంలో వాకపలి్ల దరబాబ్ (ఎుంపీటీసీ), కుడుపూడి రాుంబాబ్ (ఎక్సిఎుంపీటీసీ), మటటీపరితా 
సమేశ్వరరావు, అరిగేల స్రిబాబ్, పితాని రామకృష్ణ, న్కపెయియూ స్రయూచుంద్రరావు, జొనానిడ మ్రిగ్రేస్ ,కొర్లపాటి ఢిలీ్ల, చపిపాడి రాజు,రవణఒ విజయ్, పళ్ళ రామూరితా, వీర భవాని 
శుంకర్, కీరితా శ్రీను, కుడుపూడి రాుంబాబ్, గుుండ్బతుతాల రాుంబాబ్, పితాని వుంకటేశ్వర్రావు, పేరాబతుతాల వుంకట నరసిుంహారాజు, గుంధుం గణేష్, బొరుసు రాజు, నలా్ల కిషోర్, ముంచాల 
నోకేష్, యర్ుంశెటిటీ నాగేుంద్ర, కొపిపానీడి స్యి స్రయూ, బోనగిరి భూషణ్ నాయుడు, తోట బాబీ, మటాటీ సురేష్, భావన బాబ్లు, బుందన రుంగా, నుందపు శ్రీను, వుంగ చ్నని, బీర 
స్రయూప్రకాష్ రావు, పేరాబతుతాల కాసు, పేరాబతుతాల సురేష్, పేరాబతుతాల నరిసిుంహా రావు,మటటీపరితా రమేష్, తదితరులు పాల్్నానిరు.

రైతు పెండిెంచిన ప్రతి ధాన్యపు గిెంజను ప్రభుత్వెం 
కనుగోలు చేయాలి: అవన్గడడు జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్:  అవనిగడడా నియోజకవర్ుం 
లో వరి కోతలు ప్రుంభమై యుంత్రాల దా్వరా 
అనినిచోట్ల కూడ్ కోతలు కోసి, రోడు్ల ప్రక్కన 
ధానయూపు రాశులు పోసుకుని సరైన గిటుటీబాటు 
ధర లేక రైతులు విలవిలలాడుతునానిరని, 
ప్రభుత్వుం ప్రకటిుంచ్న మదదేతు ధరకే 

ధానయూమును కొనుగోలు చేయాలని అవనిగడడా ముండల జనసేన నాయకులు ప్రభుతా్వనిని 
డిమాుండ్ చేశారు. స్మానయూ వరి రకుం 2040 రూపాయలు, గ్రేడ్ ఆ రకుం 2060 
రూపాయలు మదదేతు ధర ప్రకారుం రైతు భరోస్ కేుంద్రాల దా్వరా ప్రభుత్వుం కొనుగోలు 
చేయటుం లేదని తేమశాతుం 17 ఉుంటే మాత్రమే మదదేతు ధర ప్రకారుం కొనుగోలు 
చేస్తామని అధికారులు చెపుతానానిరని, తుఫ్ను కారణుంగా వాతావరణుంలో వచ్్చన 
మారుపాల ప్రకారుం ధానయూుంలో తేమశాతుం 20 కు పైన ఉుంటుుందని తేమ శాతుంతో 
సుంబుంధుం లేకుుండ్ మదదేతు ధర ప్రకారుం కొనుగోలు చేస్తామని ఆరా్టుంగా 
ప్రకటిుంచ్న ప్రభుత్వుం కుుంటి స్కులు చెపపాకుుండ్, తేమ శాతుంతో సుంబుంధుం లేకుుండ్ 
కొనుగోలు చేయాలని డిమాుండ్ చేశారు. ఈ విషయుంలో స్థినిక ఎమ్్మలేయూ చొరవ 
తీసుకోవాలని స్చ్ుంచారు. ఒక టనుని దానయూుం కు రవాణా ఖరు్చలు 220 రూపాయలు, 
హమాలీ ఖరు్చలకి 250 రూపాయలు ఇసుతాుందని వాసతావ పరిసిథితులో్ల ఇవి ఏమాత్రుం 
సరిపోవటుం లేదని, రైతు సుంక్షేమ ప్రభుత్వుం అని చెపుపాకునే ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వుం వాసతావ 
పరిసిథితులకు అనుగుణుంగా హమాలీ ఖరు్చలు 500 కు పైబడి, రవాణా చార్్జలు 500 
కు పైబడి పెుంచాలని, అలాగే రైతు పుండిుంచ్న ప్రతి ధానయూుం గిుంజను కూడ్ ప్రభుత్వుం 
కొనుగోలు చేయాలని డిమాుండ్ చేశారు. ఈ కారయూక్రముంలో అవనిగడడా ముండల జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు గుడివాక శేషుబాబ్, ఎుంపీటీసీ బొపపాన భాను, ముండలి శవప్రస్ద్, 
పపుపాశెటిటీ గోపీనాథ్, తుుంగల నరేష్, కమి్మలి స్యి భార్వ, కోస్రి అవినాష్, అపిపాకట్ల 
శ్రీ భాస్కర్, రేపల్ల రోహత్ నాయుడు తదితరులు పాల్్నానిరు.

పులి మలిలోకారుజున రావు ఆధ్వర్యెంల్ జనసేన 
పార్టీల్ చేరన చిలకపాటి స్శీల

శతఘ్ని న్యూస్: కుందుకూరు: కాుంగ్రెస్ పార్టీకి 
రాజీనామా చేసి ఉమ్మడి ప్రకాశుం జిలా్ల జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు షేక్ రియాజ్ అధయూక్షతన 
కుందుకూరి నియోజకవర్ ఇనా్చర్్జ పులి 
మలి్లకారు్జన రావు ఆధ్వరయూుంలో జనసేన పార్టీలో 
చేరిన మహళ నాయకురాలు చ్లకపాటి సుశీల 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు కొణిదల పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆశయాలు ఆయన నీతీ నిజాయితీ సమాజుం 
పట్ల స్యుం చేసే గుణుం ఆదర్శ భావాలు అనిని 
నచ్్చ జనసేన పార్టీలో చేరాలని నిర్ణయిుంచుకొని 
శనివారుం పులి మలి్లకారు్జన రావు ఆధ్వరయూుంలో 
ఉమ్మడి ప్రకాశుం జిలా్ల అధయూక్షులు షేక్ రియాజ్ 

అధయూక్షతన హైదరాబాద్ జనసేన పార్టీ ఆఫీసులో శనివారుం జనసేన పార్టీలో చేరడుం 
జరిగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా షేక్ రియాజ్ మాటా్లడుతూ మీలాుంటి వీర మహళలు జనసేన 
పార్టీకి అుండగా ఉుండి పవన్ కళ్యూణ్ కి మీ దీవనలు అుందిుంచ్ ముఖయూముంత్రి స్థినుంలో 
నిలపాలని రాజకీయుంగా నీతి నిజాయితీలకు ఎటువుంటి భుంగుం వాటిల్లకుుండ్ పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆశయాలను సిదాధిుంతాలను స్థినిక ఇుంచార్్జ మలి్లకారు్జన్ రావు ఆధ్వరయూుంలో మరియు 
జిలా్ల కమిటీ మ్ుంబరు్ల ముండలాధయూక్షులతో కలిసి పార్టీని ముుందుకు తీసుకెళ్్ల బలోపేతుం 
చేయాలని ప్రభు స్చనలు తెలియజేశారు. అద్విధుంగా పులి మలి్లకారు్జన రావు మాటా్లడుతూ 
నియోజకవర్ుంలో రాజకీయ కుల అహుంకారాలకు భయపడకుుండ్ జనసేన పార్టీలో ఒక 
వీర మహళ పార్టీలో చేరడుం ఎుంతో సుంతోషుంగా ఉుందని నియోజకవర్ుంలో వారసత్వ 
రాజకీయాలకు స్వసితా చెపేపా విధుంగా జనసేన పార్టీ గ్ుండ్ వర్్క చేసుతాుందని త్వరలోనే ఒక 
ఉపెపానలా నియోజకవర్ుంలో పార్టీ ఎుంత బలమైన సిథితిలో ఉుందో ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసుతాుంది. 
నేను అనిని విధాలుగా పార్టీని బలోపేతుం చేస్తానని మరోస్రి చ్లకపాటి సుశీల కు మా జిలా్ల 
నాయకులు తరఫున ముండల అధయూక్షులు తరఫున అభినుందనలు తెలియజేసుతానానిము.
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మోస పూరత విధానాలు వదిలి పాలనపై దృష్టీ సారెంచాలి.. 
వైసీపీ నేతలపై పితాన్ ఫైర్

శతఘ్ని న్యూస్: డ్. బి ఆర్. అుంబేద్కర్ కోనసీమ జిలా్ల వైసీపీ నేతలు మోస పూరితవిధానాలు వదిలివై సీపీ నేతలు పాలనపై 
దృష్టీ స్రిుంచాలి అని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాలు కమిటీ సభుయూలు, ముమి్మడివరుం నియోజకవర్ుం జనసేన పార్టీ 
ఇుంచారి్జ పితాని బాలకృష్ణ అనానిరు. పితాని మీడియా ముఖుంగా మాటా్లడుతూ.. రాష్ట పరయూటన నిమితతాుం జనసేన అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ సిదధిుం చేసుకునని వాహనుం రుంగు చూసి వైసిపి నాయకులకు రుంగు పడిపోతుుంది, పాయూుంటు్ల తడిచ్పోతునానియని 
అుందుకే అవాకులు, చవాకులు మాటా్లడుతునానిరనానిరు. బస్ యాత్రతో వైసిపి పునాదులు కదిలి పోతాయని అరాచక పాలన 
స్గిసుతానని వైసిపి నాయకులు రాష్టుం వదిలి పలాయనుం చ్తతాగిుంచే రోజులు దగ్ర పడ్డాయనానిరు. అధికారుం చేపటిటీన తరువాత 
మళ్్ల ఎనినికలను దృష్టీలో పెటుటీకునే వైసిపి బి.సి.జపుం చేసుతాుంది. కారోపారేషను్ల ఏరాపాటు చేసి గొపపాలు చెపుపాకోవడుం తపపా ఒక్క లబిధి 
దారునికీ స్యుం అుందిుంచకపోవడుం ప్రజలు గమనిుంచారు అనానిరు.

ఘనెంగా కృష్ణ మోహన్ నలలోబలిలో పుటిటీనరోజు వేడ్కలు
శతఘ్ని న్యూస్: ఒుంగోలు: శనివారుం 
జనసేన పార్టీ రాష్ట ఐటీ విభాగ సభుయూలు 
కృష్ణ మోహన్ నల్లబలి్ల పుటిటీనరోజు 
సుందర్ుంగా ఒుంగోలు లోని 38వ 
డివిజన్ లో గల స్రయూ శ్రీ దివాయూుంగుల 
చారిటబ్ల్ ట్రస్టీ లో వేడుకలు ఘనుంగా 
జరిగాయి. వేడుకలలో బాగుంగా 
కేక్ కట్ చేసి, అననిదానుం చేయడుం 
జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రముంలో ప్రకాశుం 
జిలా్ల జనసేన పార్టీ ఉపాధయూక్షులు చ్టటీుం 
ప్రస్ద్, ఒుంగోలు నగర జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు మలగా రమేష్, ప్రకాశుం జిలా్ల 
జనసేన పార్టీ కారయూదరి్శ మరియు అఖిల 

భారత చ్రుంజీవి యువత ఉపాధయూక్షులు చనపతి రాుంబాబ్, ప్రకాశుం జిలా్ల జనసేన 
పార్టీ కారయూదరు్శలు కళ్యూణ్ ముతాయూల, రాయని రమేష్, ఒుంగోలు నగర జనసేన పార్టీ 
ప్రధాన కారయూదరి్శ పల్ల ప్రమీల, ఒుంగోలు నగర జనసేన పార్టీ కారయూదరు్శలు గోవిుంద్ 
కోమలి, నవీన్ పవర్, ఒుంగోలు నగర జనసేన పార్టీ సుంయుకతా కారయూదరి్శ ఆకుపాటి ఉష, 
38వ డివిజన్ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు ఆలా నారాయణ, 28వ డివిజన్ జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు కోట సుధీర్ మరియు జనసేన నాయకులు తదితరులు పాల్్నానిరు.

ఉప్పలెంక జనసైన్కులతో పెంతెం నానాజీ భేటీ
శతఘ్ని న్యూస్:జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభుయూలు, కాకినాడ రూరల్ ఇుంచార్్జ పుంతుం 
నానాజీని కాకినాడ గొడరిగుుంటలో గల అయన స్వగృహుంలో కలిసిన కరప ముండలుం, 
ఉపపాలుంక గ్రామానికి చెుందిన జనసైనికులు. ఈ సుందర్ుంగా జనసైనికులకు గ్రామ 
స్థియిలో పార్టీని మరిుంత బలుంగా ముుందుకు తీసుకెళ్్ళలా దిశా నిరేదేశుం చేస్రు.

పలు కుటుెంబాలను పరామర్శెంచిన పితాన్ బాలకృష్ణ
శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరుం: శనివారుం రాష్ట జనసేన పార్టీ రాజకీయవారాలు 
కమిటీ సభుయూలు ముమి్మడివరుం నియోజకవర్ుం ఇుంచార్్జ పితాని బాలకృష్ణ రాజోలు 
నియోజకవర్ుం శవకోడు గ్రాముంలో ఇటీవల అకాల మరణుం చెుందిన పినిశెటిటీ 
రుంగనాథ స్్వమి కుటుుంబ సభుయూలు పినిశెటిటీ బ్జి్జని పరామరి్శుంచారు. అమలాపురుం 
నియోజకవర్ుం చెుందిన జనసేన పార్టీ టౌన్ ప్రెసిడెుంట్ ఇటీవల అకాల మరణుం చెుందిన 
పిుండి స్యి బాబా కుటుుంబ సభుయూలను పరామరి్శుంచారు. వీరి వుంట జిలా్ల ఉపాధయూక్షులు 
శరిగినీడి వుంకటేశ్వరరావు, జిలా్ల ఉపాధయూక్షులు స్న బోయిన మలి్లకారు్జన రావు, రాష్ట 
కారయూదరి్శ జక్కుం శెటిటీ బాలకృష్ణ, బుండ్రు వుంకనని బాబ్, సిహెచ్ శుంకర్ మరియు 
నాయకులు కారయూకరతాలు పాల్్నానిరు.

జెంపు శేఖర్ ను కలసిన పాలకెండ జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొుండ 
నియోజకవర్ుం జనసేన పార్టీ 
నాయకులు శనివారుం టీడీపీ 
నాయకులు జుంపు శేఖర్ ను 
మరాయూద పూర్వకుంగా కలవడుం 
జరిగిుంది. జుంపు శేఖర్ ప్రజారాజయూుం 
సమయుంలో పార్టీ కోసుం 
వీరఘటటీుం ముండలుంలో చాలా 
చురుకుగా, నిస్్వరథిుంగా పని చేసిన 

వయూకితా,. ప్రసుతాతుం ఆయన టీడీపీ పార్టీ తరుపున వీరఘటటీుం ముండలుం జడీపాటీసీగా పోటీ 
చేశారు. ఈ సుందర్ుంగా జనసేన జానీ, కర్రి కళ్యూణి, బబా్ది పకీర్ నాయుడు వారి 
దృష్టీకి జనసేన పార్టీ యొక్క ఆలోచనలను, సిదాధిుంతాలను.. పవన్ కళ్యూణ్ ప్రజలకి, 
రైతులకి మరియు కౌలు రైతులకి ఏవిదుంగా అుండగా ఉుంటునానిరో తెలియజేసి.. ప్రజలకి 
ఎలాుంటి కషటీుం వచ్్చనా జనసేన పార్టీ అుండగా ఉుంటుుందనే భరోస్ను ఇస్తా.. సరికొతతా 
నాయకులకు యువతకి నాయకత్వుం బాధయూతలు అపపా చెపేపా ఓకే ఒక్క పార్టీ జనసేన పార్టీ 
మాత్రమే అని, అలాుంటి పార్టీకి ప్రతి ఒక్కరు అుండగా ఉుండ్లి అని చెపపాడుం జరిగిుంది. 
ఈ యొక్క కారయూక్రముంలో వీరఘటటీుం ముండలుం జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

పూతలపటుటీల్ జనసేన పల్లోబాట
శతఘ్ని న్యూస్:  చ్తూతారు జిలా్ల 
పూతలపటుటీ నియోజకవర్ుం 
ఐరాల ముండలుంలో జిలా్ల 
అధయూక్షులు డ్కటీర్ హరిప్రస్ద్ 
ఆద్శాల మేరకు జనసేన పల్లబాట 
కారయూక్రమానిని ముండల అధయూక్షులు 
పురుషోతతాుం ప్రుంభిుంచారు. ఈ 
కారయూక్రముంలో భాగుంగా శనివారుం 
పేరయయూ పల్ల పుంచాయతీలో 

ముండల కారయూదరి్శ శ్రీమతి మహాలక్ష్మి ఆధ్వరయూుంలో పలువురిని కలవడుం జరిగిుంది. పార్టీ 
సిదాధిుంతాలను పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలను ప్రజలకు వివరిస్తా కారయూక్రముం స్గిుంది. 
ఈ కారయూక్రముంలో ముండల ఉపాధయూక్షులు నవీన్ కుమార్, ప్రధాన కారయూదరి్శ తులసి, 
సీనియర్ నాయకులు మోహన్, చుందు తదితరులు పాల్్నానిరు.

హెచ్ఐవి బారన పడిన చినానిరులకు న్్యట్రిషన్ 
ఫుడ్ క్టలోను అెందజేసిన లిెంగోలు పెండ్

శతఘ్ని న్యూస్:   అమలాపురుం: డిసుంబర్ 1 ప్రపుంచ ఎయిడ్సి దినోతసివుం సుందర్ుంగా 
శనివారుం అమలాపురుం పటటీణుం విదుయూత్ నగర్ లో సేనే్జస్ విహాన్ స్వచఛాుంద సేవా సుంసథి 
వారు ఏరాపాటు చేసిన కారయూక్రముంలో పాల్్ని హెచ్ ఐ వి బారిన పడిన చ్నానిరులకు 
న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ కిట్లను(సుమారు 50 ముందికి) అుందజేసిన అమలాపురుం నియోజకవర్ 
జనసేన పార్టీ నాయకులు లిుంగోలు పుండు. ఈ కారయూక్రముంలో సనే్జస్ విహాన్ సుంసథి 
సభుయూలు మరియు హెచ్ఐవి ఎయిడ్సి బాదితులు అధిక సుంఖయూలో పాల్్నానిరు.
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హనుమాన్, అయ్యప్ప భకుతుల అననిసెంతర్పణ 
కార్యక్రమెంల్ పాల్గొనని గాద

శతఘ్ని న్యూస్: గుుంటూరు: ఏటుకూరు బైపాస్ నుందుగల అభయ ఆుంజనేయస్్వమి 
గుడి నుందు శనివారుం మాలలు ధరిుంచ్న హనుమాన్ భకుతాలకు, అయయూపపా భకుతాలకు 
మరియు అమ్మవారి భకుతాలకు ఏరాపాటు చేసిన అననిసుంతరపాణ కారయూక్రముంలో పాల్్నని 
జిలా్ల అధయూక్షులు గాద వుంకటేశ్వరరావు. ఈ సుందర్ుంగా గాద మాటా్లడుతూ ఇలాుంటి 
పవిత్రమైన కారయూక్రముంలో పాల్్నడుం చాలా సుంతోషుంగా ఉుంది. ప్రతి సుంవతసిరుం 
45 రోజుల పాటూ ఏరాపాటు చేయటుం చాలా ఆనుందకరుం, అలాగే ఈ రోజు 500 
వుందల ముందికి సదిదే ఏరాపాటు చేసిన ముసలా గోపికి మరియు ఇుంత పెదదే కారయూక్రమానిని 
ముుందుుండి నడిపిసుతానని గుడి ధర్మకరతాలకు, నిరా్వహకులకు ప్రతేయూక ధనయూవాదాలు 
తెలిపారు.. ఈ కారయూక్రముంలో జిలా్ల నాయకులు నారదాసు రామచుంద్ర ప్రస్ద్, సతీష్, 
త్రినాథ్, తుమ్మల నరసిుంహ, బీసబతితాన స్యి, తుమ్మల హముంత్ కుమార్ తదితరులు 
పాల్్నానిరు.

పాత జెండా సాథానెంల్ 
కతతు జనసేన జెండా ఆవిష్కరణ

జనసేన జండాను ఆవిష్కరంచిన కొత్తపేట, జండ్రపేట జనసైనికులు
శతఘ్ని న్యూస్: చీరాల పటటీణుంలో దుగి్రాల గోపాలకృష్ణయయూ పారు్క నుందు ఉనని 
జనసేన పార్టీ జెుండ్ పోల్ మీద ఉనని జెుండ్ పాతబడిపోయి, చ్రిగిన కారణుంగా 
ఆ జెుండ్ స్థినుంలో కొతతా జెుండ్ను ఆవిష్కరిుంచ్న కొతతాపేట మరియు జాుండ్రపేట 
జనసైనికులు. ఈ కారయూక్రముంలో స్మీశెటిటీ కిరణ్, బాలాజీ (బాలు), రామాుంజి(జుండ్రా 
పేట), జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

ఆలయ న్రామిణెం కోసెం డా.కోటా స్నీల్ 
కుమార్ కు జనసేన వినతి

శతఘ్ని న్యూస్: నెలూ్లరు: 
జనసేన గ్రామ పరయూటనలో 
భాగుంగా ఉమ్మడి నెలూ్లరు జిలా్ల 
జనసేన పార్టీ ఉపాధయూక్షులు 
తీగల చుంద్రశేఖర్ ముండలాలో్ల 
పరయూటిుంచే సమయుంలో 
ఏరూరు పుంచాయతీ 
అలి్లపురుం గ్రాముం, 
మోమిడి పుంచాయతీలోని 
పునుగుుంటపాలుం గ్రామాలో్ల 

మ్జార్టీ ప్రజలు హుందువుల అయినపపాటికీ ఒక్క ద్వాలయుం కూడ్ లేదు అని 
గ్రామసుతాలు తెలియజేస్రు. వాకాడు పూడి కుపపాుంలో గ్రామసుతాలే చుందాలు పోగుచేసి 
ఆలయానిని కొుంత మేరకు నిరా్మణానిని చేసినా ఆలయుం అసుంపూర్ణుంగా ఉుందని ఆలయ 
నిరా్మణుం కోసుం హుందూ ధర్మ సుంసథితో మాటా్లడి సహాయుం చేయాలని గ్రామసుతాలు 
కోరారు. వుంటనే ఈ విషయానిని హుందూ ధర్ముం కోసుం పనిచేసే సమరసతా సేవా 
ఫుండేషన్ కారయూనిర్వహకులైన డ్. కోటా సునీల్ కుమార్ ని కలిసి ఆలయ నిరా్మణానికి 
సహకరిుంచాలని జనసేన నాయకులు ప్రజల తరుపున విననివిుంచారు ఆయన వుంట 
మోహన్, వుంకటేష్, క్రాుంతి ఉనానిరు.

కెలలో జయలక్ష్మి ఆధ్వర్యెంల్ అననిదన కార్యక్రమెం
శతఘ్ని న్యూస్: రాజముండ్రి: శ్రీమతి డొకా్క సీతమ్మ గారి స్ఫూరితాతో, జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలతో జనసేన టౌన్ సక్రటర్ కెల్ల జయలక్ష్మి ప్రతి శనివారుం 
రాజముండ్రి పుష్కరాలరేవు వదదే పేదలకు అననిదానుం నిర్వహుంచడుం జరుగుతుుంది. ఈ 
కారయూక్రముంలో బాగుంగా ఈ శనివారుం పేదలకు అననిదాన కారయూక్రముం నిర్వహుంచడుం 
జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రముంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.
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