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తుపాను బాధిత రతైులకు తక్షణం 
ఆర్థిక సహాయం అందంచాలి

శతఘ్ని న్యూస్: ఒక వైపు గిట్టుబాట్ ధరలు, ప్రభుత్వ సహాయ సహకారాలు 
అందక అల్లాడిపోతునని ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతులను మండౌస్ తుపాను మరోసారి 
దెబ్బ తీసందని జనసేన పార్టు అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో 
ఆందోళన వయూక్ం చేశారు. కోతకు వచ్చిన చేలు, కలలాంలో ఉంచ్న ధానయూం కళ్లాదుట 
నీటిలో నానిపోతుంటే దైనయూంగా చూస్్నని రైతులను చూస్్ంటే గండె భారంగా 
మరుతంది. ఉమ్మడి జిల్లాలైన చ్త్్రు, కర్నిలు, ప్రకాశం, గంటూరు, కృష్ణా, 
ఉభయగోదావరి ప్ంతాలలో లక్షల్ది ఎకరాలలో వరి పంట నీటిపాలైంది. పత్్ 
ల్ంటి వాణిజయూ పంట, బొపాపాయి, అరటి వంటి పండలా తటలు తుపాను ధాటికి 
నేల రాల్యి. ఇంత జరుగతునాని మంత్రులు క్షేత్రసాథాయిలో పరయూటించ్ రైతులకు 
ఎందుకు ధైరయూం చెపపారు? ప్రతయూరిథా రాజకీయపక్షాల నాయకులను త్టటుడానికి 
వరుసలో నాయకులను పంపుత్, ఏ త్ట్లా త్ట్టులో స్క్రిపుటులు పంపే తాడేపల్లా 
పెద్దలు ఇట్వంటి విపతక్ర పరిసథాతులలో రైతులకు అండగా ఉండమని తమ 
నాయకులకు ఎందుకు చెపపారు? గత వయూవసాయ సీజన్ కు సంబంధంచ్ ధానయూం 
బకాయిలు ర్.320 కోటలాకు పైగా ఉనానియి. రైతులు ఆరిథాకంగా ఇబ్బందుల 
పాలవుతుంటే ప్రభుత్వం ఎందుకు నిరలాక్షష్ంగా వయూవహరిస్ంది, అధకార పార్టు 
ప్రజాప్రత్నిధులు ఎందుకు పటిటుంచుకోవడం లేదో ప్రత్ ఒకక్ర్ నిలదీయాల్. ఈ సీజన్లా ధానయూం అమ్్మకోవడానికి రైతులు అగచాట్లా పడుతునానిరు. తేమ శాతం పేరుత 
ఇబ్బందుల పాలు చేస్్నానిరు. లక్షననిర ఎకరాలలో వరి పూరి్గా తుడుచుపెట్టుకుపోయింది. ఇంకొనిని లక్షల ఎకరాలలో చేలు నీటిలో నానుతునానియి. అందువలలా తుపాను 
దెబ్బత నషటుపోయిన రైతుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆరిథాకపరమైన అండను ఇవా్వల్. సహేతుకమైన నషటుపరిహారానిని ప్రత్ ఎకరాకు చెల్లాంచాల్. కలలాంలోని తడిసన ధానాయూనిని 
ఇపపాటికైనా తక్షణం కొనుగోలు చేయాల్. కూరగాయలు, పండలాతటల రైతులను ఆరిథాకంగా ఆదుకోవాలని డిమండ్ చేస్్నానిం. అదే విధంగా జనసేన నాయకులు, జన 
సైనికులు, వీరమహిళలకు విజ్ఞప్్ చేస్్నాని.. రైతులకు చేతనైనంతగా సహాయపడండి. నషటుంత అసహాయంగా ఎదురుచూస్్నని రైతుల పక్షాన నిలబడండి. వారి దుసథాత్ని 
అధకారుల దృష్టుకి తీస్కెళలాండి... రైతాంగానికి మనసక ధైరయూం కల్పాంచండి. సాయం అందకపోతే ప్రజాసా్వమయూ ర్త్లో ప్రశనించండని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ప్లుపునిచాచిరు.

చిన్న పని కూడా చేయలేనప్పుడు లక్షల కోట్ల  బడ్జెట్ ఎందుకు?చిన్న పని కూడా చేయలేనప్పుడు లక్షల కోట్ల  బడ్జెట్ ఎందుకు?
* శంకుసాథాపనలత మోసం చేస్్నానిరు
* వైసీపీ నాయకులకు వచేచి ఎనినికలోలా ఓడిపోతామని తెల్సే కొత్ కారయూక్రమలు
* శ్రీకాకుళం వంతెనల సమసయూ మీద జనసేన పోరాటం
* ఎచెచిరలా నియోజకవర్ం సమీక్ష సమవేశంలో జనసేన పార్టు పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెండలా మన్హర్

శతఘ్ని న్యూస్: చ్నని పనులు చేయాలనాని నిధులు ఉండవు.. మనస్ ఉండదు. రాష్ట్ర బడెజెట్ మత్రం ర్.2.30 లక్షల 
కోట్లా దాటింది. డబ్్బ ఎట్ పోతుంది..? శంకుసాథాపనలు చేస ఎనిని రోజులు మోసాలు చేసా్రు? ఏ పనీ చేయకుండా 
కాలక్షేపం చేస్్నని ప్రభుత్వం ఇది అని జనసేన పార్టు రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెండలా మన్హర్ గారు 
అనానిరు. ఉమ్మడి శ్రీకాకుళం జిల్లా నియోజకవరా్ల సమీక్షలో భాగంగా సమవారం ఉదయం ఎచెచిరలా నియోజకవర్ం 
సమీక్షా సమవేశంలో శ్రీ మన్హర్ గారు పాల్్నానిరు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ మన్హర్ గారు మట్లాడుత్ “విశాఖ 
రాజధాని చేసే్ ఏదో అదు్తాలు జరిగిపోతాయని ఇకక్డి ప్రజలను మరోసారి మోసం చేయడానికి ఈ ప్రభుత్వం 
ప్రయత్నిస్ంది. శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని యువతత నేను మట్లాడుతుననిపుపాడు వారు కోరుకుంట్ననిది రాజధాని కాదు... 
ఉత్రాంధ్ర అభివృదిధి, యువతకు ఉదోయూగాలు.. వలసల నిరోధం. జిల్లా మొత్ం మీద వంతెనల సమసయూ ఉంది. ఏళలా 
తరబడి వంతెనల కోసం పోరాట్లు చేస్్నాని పటిటుంచుకోవడం లేదు.
* వారి తాయూగాలకు అరథాం ఏది?
విశాఖ సీటుల్ పాలాంట్ కోసం 32 మంది తాయూగాలు చేశారు. విశాఖ సీటుల్ పాలాంట్ ప్రైవేటీకరణ ఆపే విషయంలో ఈ ప్రభుత్వం 
న్రు మెదపడం లేదు. అల్గే అమరావత్ కోసం స్మరు 32 వేల ఎకరాలు వేల్ది మంది రైతులు ఇచాచిరు. రాష్ట్ర 
భవిషయూతు్ కోసం చ్నని కమతాలు ఉనని రైతులు సైతం తాయూగాలు చేశారు. ఇపుపాడు అకక్డ నుంచ్ రాజధానిని మరాచిల్ 
అని ఈ ప్రభుత్వం భావిస్ంది. సీటుల్ పాలాంట్ తాయూగాలకు అల్గే అమరావత్ రైతులు తాయూగాలకు విలువ ఎకక్డుంది? 
ఉత్రాంధ్ర భూమ్ల కబాజె గరించ్ ఆధారాలత సహా చెపపాడానికి జనసేన జనవాణికి ప్రజలు వస్్నానిరని తెల్సే, ఆ 
కారయూక్రమనిని ప్రభుత్వం అడుడుకుంది. ఉత్రాంధ్ర భూమ్ల దోప్డీ బయటపడుతుందనే భయంతనే ప్రభుత్వ పెద్దలు ఆ కారయూక్రమనిని నిల్ప్వేశారు. భవన నిరా్మణ కారి్మకుల సమసయూ 
దగ్ర నుంచ్ కౌలు రైతుల ఆవేదన వరకు ప్రజల సమసయూలు మీద నిర్యంగా పోరాడింది జనసేన పార్టు మత్రమే. త్త్లా తుపాను సమయంలో పకక్ జిల్లాలో పాదయాత్రలో ఉననిపపాటికీ 
నేటి మ్ఖయూమంత్రి కనీసం గంట సమయం శ్రీకాకుళం రావడానికి వెచ్చించలేదు. ఇపపాటికీ ఈ ప్ంతం మీద ఈ మ్ఖయూమంత్రికి ఎల్ంటి శ్రదధి లేదు.
* కొండలు ప్ండి చేసే దోప్డీ
మన ఆస్్లు ఎంత పెంచుకోవాల్.. మన కుట్ంబంలో వారికి ఎల్ పదవులు ఇచుచికోవాల్ అనని ధాయూస మత్రమే ఇకక్డి సీనియర్ మంత్రులకు ఉంది. ప్రభుత్వంలో కీలక శాఖలు 
నిర్వహిస్్, ఏళలా తరబడి రాజకీయంలో ఉనని నాయకులు ఈ ప్ంత అభివృదిధికి చేసంది శూనయూం. కొండలను ప్ండి చేసే దోప్డీ మత్రమే వాళలాకు తెలుస్. అదు్తమైన సహజ వనరులు, 
కషటుపడే మనస్త్వం ఉనని ఈ ప్ంతం ఎందుకు వెనకబడిందో ఇకక్డి నాయకులు ప్రజలకు సమధానం చెపాపాల్. ఇంట్లా చ్చుచిపెటిటు గొడవలు సృష్టుంచే సంసక్ృత్ వైసీపీది. ఇకక్డి 
ప్రజలను మ్ందుకు నడిప్ంచే తత్వం కాకుండా, ఎల్ అణగదొకాక్ల్ అనే మనస్త్వం ఉనని నాయకులు పాల్ంచారు కాబటేటు ఈ ప్ంతం ఇంకా వెనకబడి ఉంది.
* రాజీపడితే రాజకీయాలు చేయలేం
నిజాయతీగా ప్రజా సమసయూల కోసం పనిచేసే వయూకు్ల సమూహం జనసేన పార్టు. ప్రజలకు ఇచ్చిన ప్రత్ మటకు కట్టుబడి ఉనానిం. కల్సకట్టుగా పోరాడి ప్రజాక్షేత్రంలో మ్ందుకు వెళ్్దం. 
గడ్ మరినింగ్ సీఎం సార్ కారయూక్రమం తరహాలోనే శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని వంతెనల సమసయూపై కూడా ప్రతేయూక కారయూక్రమం నిర్వహించేల్ ప్రణాళిక చేదా్దం. ప్రజా సమసయూలు ఎకక్డునాని 
అకక్డ జనసేన పార్టు ఉండేల్ పోరాడుదాం. ప్రభుత్వం పెటేటు అక్రమ కేస్లకు ఎవర్ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. కచ్చితంగా ప్రత్ కారయూకర్కు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు అండగా 
నిలబడతారు” అనానిరు. ఈ సమవేశంలో పార్టు పీఏసీ సభుయూలు శ్రీ కోన తాతారావు, శ్రీ మ్తా్ శశధర్, పార్టు రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరిశి శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమర్, రాష్ట్ర అధకార ప్రత్నిధ 
శ్రీ స్ందరపు విజయ్ కుమర్, పార్టు నేతలు శ్రీ గేదెల చైతనయూ, శ్రీ పెడాడ రామో్మహన్, శ్రీ దాసరి రాజు, శ్రీ విశ్వక్షేన్, శ్రీ బాబ్ పాలూరి తదితరులు పాల్్నానిరు.
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అకాల వర్షాలకు దెబ్బతిన్న 
పంట నష్టాన్్న పరిశీలంచిన 

బండ్రెడ్డీ ర్మకృష్ణ
శతఘ్ని న్యూస్: అవనిగడడు: మోప్దేవి మండలంలోని గ్రామలోలా 
గత కొనిని రోజులుగా కురుస్్నని అకాల వరాషాలకు దెబ్బత్నని 
పంటలను సమవారం మోప్దేవి మండల జనసేన పార్టు అధయూక్షులు 
పూషడపు రతనిగోపాల్ అధ్వరయూంలో.. కృష్ణాజిల్లా జనసేన పార్టు 
అధయూక్షుడు బండ్రెడిడు రామకృషణా పరిశీల్ంచ్ నషటుపోయిన రైతులను, 
కౌలు రైతులను పరామరిశించారు. అల్గే వారికి ఆరిధిక సహాయం 
చేయాలని, రైతులను అనిని విధాలుగా ఆదుకోవాలని రాష్ట్ర 
ప్రభుతా్వనిని డిమండ్ చేశారు.. ఈ కారయూక్రమంలో కృష్ణాజిల్లా 
జనసేన పార్టు ఉపాధయూక్షులు మత్్ వెంకటేశ్వరరావు, జిల్లా కమిటీ 
సభుయూలు, నియోజకవర్ పరిధలోని పార్టు మండల అధయూక్షులు, 
నియోకవర్ వీర మహిళలు, నియోజకవర్ నాయకులు, మోప్దేవి 
మండల కమిటీ నాయకులు, మండల సాథాయి నాయకులు, 
జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

జనసేన రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి కీర్తనతో కెనడా జనసేన జూమ్ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: కెనడా జనసేన టీం వారంతంలో నిర్వహించే “న్ యువర్ లీడర్” కారయూక్రమంలో భాగంగా ఈ వారం జనసేన పార్టు రాష్ట్ర అధకార ప్రత్నిధ మరియు చ్త్్రు జిల్లా 
జనసేన పార్టు సంయుక్ కారయూదరిశి కీర్నత మ్ఖామ్ఖి కారయూక్రమం నిర్వహించారు. కీర్న పరిచయంత మొదలయిన ఈ కారయూక్రమంలో పార్టుని ఏ విధంగా బలోపేతం చేయాలని, 
పార్టు సదాధింతాలను మరియు జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ చేసే కారయూక్రమలను ప్రజలలోకి బలంగా ఏ విధంగా తీస్కెళ్ళాల్ అనే అంశాలపై చరిచించడం జరిగింది. చ్వరిగా కెనడా 
జనసైనికులు అడిగిన ప్రశనిలకు కీర్న సమధానాలు చెపపాడం జరిగింది. మొదటగా కీర్న పార్టు కోసం చేస్్నని కృష్ని, మీడియాలో తన గళం విపుపాత్ ప్రతయూరుధిలను ఎదురక్ంట్నని 
తీరును అభినందిస్్ కెనడా జనసేన టీం ధనయూవాదమ్లు తెల్పారు. కీర్న కూడా విదేశాలలో ఉనాని కూడా కెనడా జనసేన టీం పార్టు అభివృదిధికి చేస్్నని కంట్రిబ్యూషన్ ని మెచుచికోవడం 
జరిగింది. చ్వరిగా సమవేశంలో ప్రస్్త రాష్ట్ర పరిసథాతులు, జనసేన గెలుపు అవకాశాలు గరించ్ కీర్నని అడిగి తెలుస్కుని కెనడా జనసేన టీం నుండి తమవంతు సపోర్టు ఎలలాపుపాడూ 
చేస్్ జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ కి అండగా ఉంట్మని తెల్యజేసారు.
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అకాల వర్షా ల వల్ల దెబ్బతిన్న రైతాంగాన్్న వాంటనే ఆదుకోవాలి: గాదె
శతఘ్ని న్యూస్:  గంటూరు: ఉమ్మడి గంటూరు జిల్లా, ప్రత్్పాడు 
నియోజకవర్ం, పెదనందిపాడు మండలంలో ఉనని వరగని గ్రామంలో 
అకాల వరాషాల వలలా దెబ్బత్నని పంట పొల్లను గంటూరు జిల్లా జనసేన 
పార్టు అధయూక్షులు గాదె వెంకటేశ్వరావు పరిశీల్ంచారు.. ఈ సందర్బంగా 
అయన మట్లాడుత్ పొల్లు మ్నిగి 3 రోజులు అవుతునాని ప్రభుత్వం 

నుండి ఏ మత్రం సపాందన లేకపోవడం, ప్రభుతా్వనికి రైతుల పటలా ఉనని 
నిరలాక్షాయూనిని తెల్యచేస్్ంది అనానిరు. మ్ఖయూమంత్రి జగన్ రెడిడు మనస 
పుత్రికగా చెపుపాకునే రైతు భరోసా కేంద్రాలు కేవలం పేపర్ లలో యాడ్సి 
ఇచుచికోవడానికి మత్రమే ఉనానియి అని, రైతు భరోసా కేంద్రాలలో కనాని 
బయట విత్నాల రేట్లా తకుక్వగా ఉనానియి అని ఏదే్దవా చేసారు. అల్గే 
సాథానికంగా ఉనని మేక వాగ పూడిక తీయకపోవడం వలలానే పొల్లు 
మ్నిగి పోయాయి అని చెపాపారు. సాథానికంగా ఉనని ప్రజాప్రత్నిధ 
మేకతటి స్చరిత గారు గతంలో చేసన మంత్రి పదవి గాని ఇపుపాడు 
చేస్్నని శాసన సభుయూరాల్ పదవిని గాని నామ మత్రంగానే ఉనానిరు 
అని నియోజకవర్ం అభివృదిధిపై శ్రద్ద లేదు అని తెల్యచేసారు. అల్గే 
రైతులకు తక్షణ సాయం చేయని పక్షంలో జనసేన పార్టు ఆధ్వరయూంలో 
పెద్ద ఎతు్న రైతుల పక్షాన నిరసన కారయూక్రమలు చేపడతాం అని 
తెల్యచేసారు.. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టు జిల్లా ఉపాధయూక్షులు 

అడపా మణికాయూలరావు, జిల్లా ప్రధాన కారయూదరిశి నారదాస్ ప్రసాద్, జిల్లా సంయుక్ కారయూదరిశి చట్టుల త్రినాధ్, తుమ్మల నరసంహారావు, సాయి, రాజేష్, పెడనందిపాడు మండల 
అధయూక్షులు కొల్లా గోప్, మండల నాయకులు దాసరి సాయి కృషణా, న్నె శ్రీను, బండి సైదేశ్వరావు మరియు సాథానిక రైతులు పాల్్నానిరు.

వైయస్సార్ నగర్ లో మౌలక వసతులు కల్పంచమంటూ 
కలెకటార్ కి అర్జీ ఇచిచిన గునుకుల కిషోర్

శతఘ్ని న్యూస్: నెలూలారు: సాథానికుల అభయూరుథాల మేరకు ఆదివారం వైయస్ నగర్ ను 
సందరిశించ్న జనసేన పార్టు ప్రధాన కారయూదరిశి సమవారం సమసయూలను వివరిస్్ 
జాయింట్ కలెకటుర్ కి వినత్పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా వారు మీడియాత 
మట్లాడుత్

• పేద ప్రజలకు నివాసం నిమిత్ం ఇచ్చిన ఇళ్లా పది సంవతసిరాలు గడుస్్నాని ఇపపాటికీ 
అభివృదిధికి న్చుకోలేదు.

• కనీస వసతుల కలపాన లో ప్రభుత్వ వైఫలయూం సపాషటుంగా కనిప్స్్ంది.
• ఎనిమిది సంవతసిరాలుగా ఒకే ఎమె్మలేయూ ఉనానికూడా మౌల్క వసతులు 

సమకూరచిలేకపోయారు.
• ప్రధాన సమసయూలైన మంచ్నీరు, రోడులా, పందులు, దోమలు, పామ్లు, కరెంట్ ల్ంటి 

కనీస సౌకరాయూలు సమకూరచిడానికి సంవతసిరాల తరబడి వేచ్ ఉండాల్సి వస్్ంది.
• వెంటనే మౌల్క వస్్వులు పునరుది్దంచాలని కలెకటుర్ ని కోరడం జరిగింది. కలెకటుర్ 

సానుకూలంగా సపాందించ్ కారపారేషన్ సబ్బందిని ప్ల్చ్ ఇవనీని మన పరిధలోని 
అంశాలే సమసయూలను వెంటనే పరిషక్రించాల్సిందిగా తెల్పారు.

• రానునని పదిహేను రోజులోలా సమసయూల పరిష్క్రానికి ప్రభుత్వం పూనుకుంటే సరేసరి 
లేకపోతే సాథానికులత కల్స జనసేన పార్టు తరఫున సమసయూలపై నిరసనలు ఉదృతం చేస 
సమసయూలు పరిషక్రించేవరకూ తడుగా ఉంట్మని తెల్పారు.

ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టు ప్రధాన కారయూదరిశి గనుకుల కిషోర్ త పాట్ జనసేన 
పటటుణ కమిటీ కారయూదరిశి కృషణావేణి, సాథానిక వైఎస్ఆర్ నగర్ జనసేన నాయకులు కర్ం, 
ప్రశాంత్ గౌడ్, హేమచంద్ర, అమీన్, మౌనిష్, అలేఖ్, ష్జహాన్, ఇంత్యాజ్ తదితరులు 
పాల్్నానిరు.

పలు కుటంబాలను పర్మరి్శంచిన పంతం నానాజీ
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ ర్రల్ నియోజకవర్ం, కరప మండలం గొర్రిపూడి, 
పెనుగదురు గ్రామలోలా ఇటీవల మరణించ్న వారి కుట్ంబ సభుయూలను పరామరిశించ్న 
అనంతరం అనారోగయూంత బాధపడుతునని పలువురిని పలకరించ్న జనసేన పార్టు పీఏసీ 
సభుయూలు, కాకినాడ ర్రల్ ఇంచార్జె పంతం నానాజీ.

తుఫాను బాధిత రైతులకు 
ఆరిథిక సహాయం అందంచాల: నలశెట్టా శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూరు: మండస్ తుఫాను 
కారణంగా కురిసన భార్ వరాషాలకు ఆత్మకూరు 
నియోజకవర్ంలో రైతాంగం తీవ్ర నష్టునికి 
గరైంది. మ్ఖయూంగా ఆత్మకూరు నియోజకవర్ంలో 
పత్్, మిరప, వేరుశనగ, పొగాకు,మినుమ్ 
తదితర పంటలకు తీవ్ర నషటుం వాటిల్లాంది. ఒకవైపు 
గిట్టుబాట్ ధరలు, ప్రభుత్వ సహాయ సహకారాలు 
అందక అల్లాడిపోతునని రైతాంగానిని మండస్ 
తుఫాన్ మరకసారి దెబ్బతీసంది. ఆత్మకూరు 
నియోజకవర్ంలో వేల్ది ఎకరాలోలా పంటలకు 

తీవ్ర నషటుం వాటిల్లాంది. ఇంత జరుగతునాని అధకార పార్టు నాయకులు పరయూటించ్ రైతులకు 
ధైరయూం చెపాపారు. ప్రతయూరిథా రాజకీయ పక్షాల నాయకులను త్టటుడానికి వరుసలో నాయకులను 
పంపుత్, ఏ త్ట్లా త్ట్టులో స్క్రిప్టు పంపే తాడేపల్లా పెద్దలు, ఇట్వంటి విపతక్ర పరిసథాతులలో 
రైతులకు అండగా ఉండమని తమ నాయకులకు ఎందుకు చెపపారు. గత వయూవసాయ సీజన్ 
కు సంబంధంచ్ ధానయూం బకాయిలు రాష్ట్ర వాయూప్ంగా 320 కోటలాకు పైగా ఉనానియి. రైతులు 
ఆరిథాకంగా ఇబ్బందులు పాలవుతుంటే ప్రభుత్వం ఎందుకు నిరలాక్షష్ంగా వయూవహరిస్్ంది. అధకార 
పార్టు ప్రజాప్రత్నిధులు ఎందుకు పటిటుంచుకోవడం లేదో ప్రత్ ఒకక్ర్ నిలదీయాల్. ఈ సీజన్లా 
ధానయూం అమ్్మకోవడానికి రైతులు అగచాట్లా పడుతునానిరు. తేమశాతం పేరుత రైతులను 
ఇబ్బందులు పాలేచిస్్నానిరు. ఆత్మకూరు నియోజకవర్ంలో తుఫాను కారణంగా దెబ్బత్నని 
రైతాంగానిని ఆరిథాకంగా ఆదుకోవాలని జనసేన పార్టు తరఫున ప్రభుతా్వనిని డిమండ్ చేస్్నానిం.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరిాంచలేన్ వైసిపి న్ సాగనాంపాండి.. మాడుగుల జనసేన
జనంలోకి జనసేన.. జనం కోసం జనసేన కారయూక్రమంలో గుడ్లూరు జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: గడూలారు: జనసేన అదినేత పవన్ కళ్యూణ్ ప్లుపు మేరకు జిల్లా అధయూక్షులు షేక్ 
రియాజ్ మరియు కందుకూరు ఇంచార్జె పుల్ మల్లాకారుజెన ఆదేశాల మేరకు జనంలోకి జనసేన.. 
జనం కోసం జనసేన .. కారయూక్రమంలో భాగంగా మండల కేంద్రమైన గడూలారు గ్రామ పరిదిలో 
2 కి.మీ.దూరంలో ఉనని ఎమ్.ఎస్.ఆర్ ఆద్వరయూంలో జనసేన నాయకులు పరయూటించ్ కాలనీ 
వాస్ల సమసయూలు, వాలంటీరలా పనితీరును అడిగి తెలుస్కోగా.. ఈ క్రమంలో కాలనీ వాస్లు 
వాయుగండ ప్రభావంత గత మూడు రోజుల నుండి కురుస్్నని వరాషాలకు రోడులా సక్రమంగా 
లేక, కరెంట్ స్ంబాలు పడిపోవడంవలన విదుయూత్ లేక చీకటిలో వారు పడుతునని ఇబ్బందులను 
తెల్ప్ అదికార పార్టు నాయకులు ఎనినికల సమయంలో వచాచిరు తపపా మళ్ళా తమ బాగొగలు 
చూసేందుకై రాలేదని కాలనీ వాస్లు తమకు వివరించ్ నట్లా గడులారు మండల కనీ్వనర్ 
అననింగి చలపత్ అనానిరు. గడప గడపకు త్రుగ సంక్షేమ పదకాలు ఇస్్నానిమ్ అని చెపుపాకు 
ని త్రుగత్ ఉనని అధకార పార్టు నాయకులు మరియు పంచాయితీ అదికారులు ఎమ్.ఎస్ ఆర్ 
సంఘంలో ప్రజలు తెల్ప్న సమసయూలు పరిసక్రించాలని జనసేన పార్టు తరపున కోరుతుననిట్లా 
గడులారు మండల జనసేన నాయకులు. ఇ శ్రీనివాస్లు, కోలక లూరి ఆమోస్, మధవ, హజరత్, 
రాంబాబ్, ఆళళా శవ, సాగర్, ప్రతాప్, తదితరులు కోరారు. సమసయూలను పరిషక్రించ లేనపుపాడు 
జనసేన పార్టు పోరాడుతుందని గడూలారు మండల కనీ్వనర్ అననింగి చలపత్ అనానిరు. పవన్ 

కళ్యూణ్ గారిని సీఎం ని చేసే్నే రాష్్రానికి హాదా, రాజధాని, రాష్ట్ర అభివృది్ద, గ్రామల అభివృదిధి జరుగతుందని.. అననింగి చలపత్ ప్రల్ప్, ఆమెస్, శ్రీనివాస్లు సాగర్ అనానిరు.

మంత్రి రోజా కు ఫైర్ బ్ండ్ మాకినీడి శేషు కుమారి వారి్నంగ్
శతఘ్ని న్యూస్: ప్ఠాపురం: జనసేన పార్టు ప్ఠాపురం నియోజకవర్ం ఇనాచిర్జె శ్రీమత్ మకినీడి శేషు కుమరి తనదైన శైల్లో మట్లాడుత్ మ అధనాయకుడు 
జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ ను, విమరిశించే సాథాయానీది అని మంత్రి రోజమ్మ పై నిపుపాలు చెరిగారు. ఎనినికల ప్రచర రథానిని సదధిం చేస్కుని వారాహి అనే 
నామకరణం చేసే్ నీకు, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నాయకతా్వనికి ఎందుకు కడుపు మంట ఓడినా గెల్చ్నా సంహం సంగిల్ గానే నిలబడింది చూడు నిరంతరం ప్రజల 
పక్షాన నిలబడి, మీ ప్రభుత్వ తపుపాడు విధానాలపై పోరాడుత్, ఈ రాష్ట్ర ప్రజల కష్టులోలా అండగా నిలుస్్ ఈరోజు ప్రజలోలా తనకంటూ ఒక గొపపా సాథానంలో 
ఉనని మ జనసేనానిని చూస ఎందుకు మీరు భయపడుతునానిరు. పాయూకేజీ సాటుర్ అని, వీకెండ్ సాటుర్ అని, రకరకాలుగా మీరెనిని తపుపాడు విధాలుగా మట్లాడినా 
మీ రాజకీయ భవిషయూతు్ను ప్రజలు ఏ విధంగా శాససా్రో రేపు జరగబోయే ఎనినికల సంగ్రామంలో, మీ అహంకారానికి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు తగిన విధంగా 
గణపాఠం చెపేపా రోజు ఒకటి వస్్ందని గరి్ంచుకో. సా్వతంత్రం వచ్చిన తరా్వత గతంలో ఎన్ని పార్టులకు ప్రజలు అధకారం ఇసే్, అహంకారంత విర్రవీగి 
కాలగర్ంలో చాల్ పార్టులు కల్సపోయాయని, ఇక మీరెంత అని తనదైన శైల్లో మంత్రి రోజాను హెచచిరిస్్ ప్ఠాపురం నియోజకవర్ం ఇనాచిర్జె ఫైర్ బ్ండ్ 
మకినీడి శేషు కుమరి గటిటుగా వారినింగ్ ఇస్్, నీవు రాజకీయాలను వదిల్ మరల జబర్దస్్ కే, పరిమితమయేయూ రోజు ఒకటి వస్్ందని గరు్పెట్టుకోమని 
హితువు పల్కారు. గతంలో నీవు తెలుగదేశం పార్టులో ఉండి, ననుని ఆ పార్టు నాయకులు పొడిచ్చారని, నా వెనుక ఉంటూ ననుని తెలుగదేశం నాయకులు 
ఓడగోట్టురని, జగననని దగ్రికి వెళిలా గగో్లు పెటిటు ఏడిసే్, పార్టులో నీకు సీట్ ఇచాచిడని, నీవు గెల్చ్ మంత్రివై ఇపుపాడు విర్రవీగతునానివని, ఏదో తండ్రి 
సానుభూత్ని అడడుం పెట్టుకుని, ప్రజలను మయ చేస, మోసం చేస నీ జగననని గదె్దనెకాక్డని గరు్పెట్టుకో, ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు, దేవుడు దయదలచ్, నీ జగనననికు 
అదృషటుం కల్స వసే్, అధకారమధఒత మీరంతా మంత్రులుగా ఉండి విర్రవీగడం ప్రజలు గమనిస్్నానిరని గరు్పెట్టుకో మంత్రి రోజమ్మ ఆనాడు దుషటు 
సంహరణ చేసన ఆ వారాహి అమ్మవారే, నిజాయితీగల మ మ నాయకుడు జనసేనానిని రేపు విజయం వైపు నడిప్సా్రని, గెల్ప్సా్రని ఆ నమ్మకం మకు 
పూరి్ విశా్వసంత ఉననిదని, ఈ రాష్ట్ర ప్రజలలో జనసేనానినిపై అంచెలంచలుగా ప్రేమభిమనం ఉపెపానెల్ పెరుగత్ ఉననిదని, ఈ సందర్ంగా నీకు ఛాలెంజ్ విస్రుత్ ఉనానిను. గరు్పెట్టుకో అని 
మకినీడి శేషు కుమరి మీడియాకు తెల్పారు.

విద్యుత్ ష్క్ తో మృతి చందన జనసైన్కుడు 
కుటంబాన్కి జనసేన పర్మర్శ

దీనావస్థ స్్థతిలో ఉనని జనసైనికుడు 
కొప్పిశెట్టి రామస్వామిని ఆదుకొందం.. 
ఉండ్రు భగవాన్ దస్
శతఘ్ని న్యూస్: అమల్పురం 
నియోజకవర్ం, ఉపపాల గప్ం 
మండలం, కూనవరం గ్రామంలో 
తాపీ పని చేస్కుంటూ కుట్ంబానిని 
పోష్ంచుకుంట్నని ఒక పేద కాపు 
కులస్్డు, జనసేన పార్టు అభిమని 

విదుయూత్ ష్క్ త మృత్ చెందాడు. వివరాల ప్రకారం కొప్పాశెటిటు రామసా్వమి ఊసలు కట్ 
చేస్్ండగా కరెంట్ ష్క్ త మరణించడం జరిగింది. జనసైనికులదా్వరా ఆ కుట్ంబ 
దీనావసథా సథాత్ని తెలుస్కొనని జనసేన నాయకులు ఉండ్రు భగవాన్ దాస్, పోల్శెటిటు బాబ్ 
వారి యొకక్ బాధను అరథాం చేస్కొని వారికి జనసైనికులు, నాయకులు తచ్న సహాయం 
చేయవలసందిగా జనసేన నాయకులను కోరారు. మరణించ్న కొప్పాశెటిటు రామసా్వమికి 
భారయూ దుర్ వయస్ (35), ఇద్దరు ప్లలాలు కుమరె్ పద్మజ వయస్(16), కుమరుడు 
ఫణంద్ర వయస్ (13) ఉనానిరు. జనసైనికులు, నాయకులు వారిని దృష్టులో పెట్టుకుని 
వారికి ఎంత కషటుం అనుకునాని మీరు సాయం చేస ఆ కుట్ంబానికి అండగా ఉంట్రని 
జనసేన తరపున మిమ్మల్ని కోరుతునానిను అని డి. రావులపాలెం సరపాంచ్ ఉండ్రు 
భగవాన్ దాస్ ఒక ప్రకటనలో తెల్పారు.

తేమ శాతంతో సంబంధం లేకుండా ధానాయున్కి 
మద్దతు ధర ఇవావాల: శేషుబాబు

మచిలీపటనింలో జరిగే సపిందన కారయూక్రమంలో రైతులకు అండగా జనసేన తరఫున జిల్లూ 
కలెకటిర్ కు వినతి పత్ం

శతఘ్ని న్యూస్: అవనిగడడు: 
మండూస్ తుఫాన్ 
కారణంగా అవనిగడడు 
నియోజకవర్ంలో దెబ్బ 
త్నని వరి పంటకు కూలీ 
ఖరుచిల కోసం తక్షణ 
సహాయం కింద 25,000 
ర్పాయలు ప్రకటించాలని, 
తేమ శాతం 17 కంటే 

ఎకుక్వగా ఉననిపపాటికీ ప్రభుత్వం ప్రకటించ్న మద్దతు ధరకు ధానయూం ను కొనుగోలు 
చేయాలని, డాయూమేజ్ అయిన పంటకు ఇన్సిరెన్సి వచేచిల్ చూడాలని, రవాణా మరియు 
హమలీ చార్జెలు రెటిటుంపు చేయాలని, రబీ పంటకు విత్నాలు సరఫరా చేయాలని, 
కోరుత్ అవనిగడడు మండల జనసేన పార్టు అధయూక్షులు గడివాక శేషుబాబ్ జిల్లా పార్టు 
అధయూక్షులు బండ్రెడిడు రామకృషణా సహకారంత సమవారం మచ్లీపటనింలో జరిగే 
సపాందన కారయూక్రమంలో జిల్లా కలెకటుర్ కు వినత్ పత్రం సమరిపాంచారు. ఈ సందర్ంగా 
ఆయన మట్లాడుత్ తేమ శాతం 17 కంటే ఎకుక్వగా ఉంటే రైతు భరోసా కేంద్రాలలో 
రేట్ తగి్ంచ్ కొనుగోలు చేస్్నానిరని, అసలే వరషాం కారణంగా వరి పంట తడిస రైతు 
పీకల లోతు కష్టులలో ఉంటే దానయూం రేట్ తగి్ంచ్ కొనడం దారుణం అని, రబీ పంటకు 
ఇపపాటికి కూడా విత్నాలు సరఫరా జరగలేదని, స్వంతగా కొనుగోలు చేస పొలంలో 
చలులాకునని విత్నాలు నీటిలో మ్నిగిపోయాయని, వెంటనే విత్నాలు సరఫరా చేయాలని 
అల్గే డాయూమేజ్ అయిన వరి పంటకు ఇన్సిరెన్సి వచేచిల్ చూడాలని ఈ విషయంలో 
వైసీపీ ప్రభుత్వం నిమ్మకు నీరెత్్నట్లా వయూవహరిస్్ందని, విత్నం నుండి విక్రయం దాకా 
అనీని మేమే చూస్కుంట్ం అని చెప్పా రైతులను నటేటుట మ్ంచారని దుయయూబట్టురు. ఈ 
కారయూక్రమంలో కోడూరు మండల పార్టు అధయూక్షులు మర్రే గంగయయూ, ప్టటులలాంక సరపాంచ్ 
కనగాల వెంకటేశ్వర రావు, సీనియర్ నాయకులు ఉల్లా శేషగిరి, ఎంపీటీసీ సది్దనేని 
కుమర్ రాజా, ఎంపీటీసీ బాపపాన భాను, నారిపాలేం శంకరరావు, అప్పాకటలా శ్రీ భాసక్ర్, 
రేపలెలా రోహిత్ తదితరులు 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

శెట్టి బలిజ ఆత్మ గౌరవ సభకు జనసేన సాంఘీభావాం
శతఘ్ని న్యూస్:  రాజమండ్రి నగరంలో డిసంబర్ 18 వ తార్ఖున జరగబోయే 
శెటిటుబల్జ ఆత్మ గౌరవ సభకు జనసేన పార్టు తరపున రాజమండ్రి అర్బన్ ఇంచార్జె అనుశ్రీ 
సతయూనారాయణ పూరి్ సంఘీభావం తెల్పారు. ఈ సందర్బంగా అనుశ్రీ మట్లాడుత్ 
జనసేన పార్టు అధయూక్షులు జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ ఎపుపాడూ శెటిటు బల్జ సామజిక 
వరా్నికి ప్ధానయూత ఇవ్వటంలో మ్ందునానిరని, అనిని సామజిక వరా్లకి నాయూయం 
చేకూరచిటమే జనసేన పార్టు లక్షష్ం అని అందులో భాగంగా శెటిటుబల్జ సామజిక వరా్నికి 
చెందిన ప్తాని బాలకృషణా గారికి 2019 సార్వత్రిక ఎనినికలోలా మొటటుమొదటి ఎమె్మలేయూ 
అభయూరిథాగా ప్ధానయూత కల్పాంచ్న మహోననితమైన వయూకి్ పవన్ కళ్యూణ్ ని ఎపపాటికపుపాడు 
ఏ విధంగా అవకాశం వచ్చినా శెటిటుబల్జ సదరులకి పూరి్ ప్ధానయూతను ఇస్్ జనసేన 
పార్టు మ్ందుకు నడుస్్ందని రాజమండ్రి మహానగరంలో డిసంబర్ 18 వ తార్ఖున 
జరగబోవు శెటిటుబల్జ ఆత్మ గౌరవ సభకు జనసేన పార్టు పూరి్ సంఘీభావం తెలుపుతుందని 
అను శ్రీ తెల్పారు. ఈ సమవేశంలో త్.గో. సంయుక్ కారయూదరిశి గెడడుం నాగరాజు, 
రాజమండ్రి నగర ఉపాధయూక్షులు గతు్ల సతయూనారాయణ, ప్రధాన కారయూదరిశి నలలాంశెటిటు 
వీరబాబ్, కారయూదరిశి విననివాస్లు తదితరులు పాల్్నానిరు.

కారిమికుల జీతాలు ఇవవాకుంటే ఆమరణ న్ర్హార 
దీక్ష చేస్్తం: మర్ద్ శివర్మకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: న్జివీడు: చాట్రాయి మండలం, చనుబండ పంచాయతీ, చనుబండ 
గ్రామనికి చెందిన 6గరు పారిశుధయూ కారి్మకులకు విససింపల్లా రమేష్, కారుమంచ్ 
బిక్షాలు, మొదు్ద మరియమ్మ, విససింపల్లా ప్రసాదరావు, అను వీరు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపటిటున 
చెత్ సంపద కేంద్రం నందు నెలకు 6000/-ర్పాయల జీతానికి పాత ఎంప్డిఓ 
నాగేశ్వరావు దా్వరా నియమింపబడినారు. మొదటిలో 2 నెలల జీతం ఇచాచిరురు. ఇంకా 
39 నెలల జీతం అక్షరాల్ 14 లక్షలు రావలస ఉంది. మేమ్ గ్రామ సక్రటర్ నాగరాజు ని 
ప్రశనించగా మ జీతాలు ఇవ్వకుండా వేరేవారిని విధులలోకి తీస్కునానిరు. సమవారం 
సబ్ కలెకటుర్ ఆఫీస్ లో జరిగిన ధరాని కారయూక్రమంలో 15 రోజులలో కారి్మకుల జీతాలు 
ఇవ్వకుంటే సబ్ కలెకటుర్ కలెకటుర్ కారాయూలయం వద్ద ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేసా్ం అని 
జనసేన ఉమ్మడి కృష్ణాజిల్లా అధకార ప్రత్నిధ మర్దు శవరామకృషణా హెచచిరించారు. 
రాజనని రాజయూంలో పేదలు ఎసీసి కమూయూనిటీకి చెందిన పని చేయించుకొని 39 నెలలు పని 
చేయించుకుని జీతాలు ఇవ్వకపోవటం సగ్చేట్ అనానిరు. దీనిపై న్జివీడు ఎమె్మలేయూ 
జోకయూం చేస్కోవాలని కోరారు ఎసీసి ఆతీ్మయ కలయికలు పెడుతునని న్జివీడు ఎమె్మలేయూ 
ఎసీసిలకు అనాయూయం జరిగితే పటిటుంచుకోవటం లేదని విమరిశించారు. చాట్రాయి మండల 
ప్రధాన కారయూదరిశి మొఒడ్రు స్రేష్ మట్లాడుత్ దళితులపై ఇట్వంటి అనాయూయాలు 
జరిగితే ఊరుకునేది లేదని వెంటనే వారికి నాయూయం చేయాలని కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
విజయవాడ మండల ప్రధాన కారయూదరిశి లంకే స్రేష్, చలలాపల్లా నవీన్, విససింపల్లా రాజా 
మరియు బాధతులు పాల్్నానిరు.

జనసేన పార్టా విస్తృత సమావేశాలలో పాల్గొన్న 
గర్భన సతి్తబాబు
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ: 
ఉమ్మడి శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 
జరుగతునని జనసేన పార్టు 
విస్ృత సమవేశంలో 
భాగంగా సమవారం 
సాథానిక సన్ రైజ్ హోటలోలా 

పార్టు పీఏసీ చైర్మన్ నాదెండలా మన్హర్ మరియు పలువురు మ్ఖయూనాయకుల సమక్షంలో.. 
పాలకొండ నియోజకవర్ం జనసేన పార్టు నేతలత చరిచించడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా 
నియోజకవర్ నాయకులు గర్న సత్్బాబ్ మట్లాడుత్.. నియోజకవర్ంలో మ్ఖయూంగా 
తటపల్లా ఎడమ కాలువ, జంపర్ కోట జల్శయం పూరి్ అయితే ఈ ప్ంతం మరో 
కోనసీమ జిల్లాగా తయారవుతుందని సత్్బాబ్ అనానిరు. పాలకొండ డంప్ంగ్ యాడ్, 
పాలకొండ రాజాం రహదారి మరియు నియోజకవర్ంలో ఉనని పలు సమసయూలను పార్టు 
దృష్టుకి వివరించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో నియోజకవర్ నాలుగ మండల్ల 
నాయకులు కారయూకర్లు పాల్్నానిరు.

శ్రీకాకుళం జిల్లా సన్ రైజ్ హోటల్ జనసేన 
బలోపేతం కోసం చరచిలు

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ: 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర జనసేన 
పార్టు ప్ఏస చైర్మన్ నాదెండలా 
మన్హర్ శ్రీకాకుళం జిల్లా సన్ 
రైజ్ హోటల్ నందు జనసేన 
పార్టు బలోపేతం కోసం రావడం 
జరిగింది. ఈ సందర్బంగా 
జనసేన పార్టు ప్ఏస మెంబెర్, 
శ్రీమత్ పాలవలస యసస్వ 
అరుకు పారలామెంట్ ఎంపీ 
అభయూరిథా గంగలయయూ సమక్షంలో 
పాలకొండ నియోజకవర్ం 
భామిని, సీతంపేట, పాలకొండ, 
వీరఘటటుం మండలంలో 
ఉనని సమసయూలను పాలకొండ 
నియోజకవర్ జనసేన 
నాయకులు, జనసైనికులు, 
వీరమహిళలు పాల్్ని 
నియోజకవర్ం సాథానిక 

సమసయూలు తెల్యజేస్్ పాలకొండ నియోజకవరా్నికి సరైన, బలమైన, అందరిని 
కలుపుకునే నాయకత్వం కావాల్ అని ఇకక్డ ప్రజా సమసయూల పై పోరాటం చేసే 
నాయుకులు మ్ందుండి నడిప్ంచే నాయుకులు వసే్ ఖచ్చితంగా 2024 కి పాలకొండ 
నియోజకవర్ంలో జనసేన పార్టు తరుపునుంచ్ యంయల్ఏ ని గెల్ప్ంచుకునే సతా్ 
జనసైనికులు కి వీరమహిళలకు ఉననిది అని పాలకొండ నియోజకవర్ం నాయుకులు 
పార్టు పెద్దలకు వివరించడం జరిగింది.

మన ఓట మన గురి్తంపు.. ఓట నమోద్పై 
జనసేన అవగాహన కారయుక్రమం

తుమ్మల మోహన్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో మన ఓటు మన గుర ్తయంపు నినాదయంతో ఓటు 
నమోదుకు కరపత్రాల ద్్వరా అవగాహన కార్క్రమయం

శతఘ్ని న్యూస్:  కూకట్ పల్లా 
నియోజకవర్ం జనసేన పార్టు సీనియర్ 
నాయకులు తుమ్మల మోహన్ కుమర్ 
ఆధ్వరయూంలో మన ఓట్ మన గరి్ంపు 
నినాదంత సమవారం కెప్హెచ్ బి 
కాలనీలో ప్రత్ ఇంటింటికి త్రిగి ఓట్ 
ప్ధానయూతను వివరిస్్, అరుహులైన ప్రత్ 
ఒకక్ర్ కొత్గా ఓట్ను నమోదు 
చేయించుకోవాలని కరపత్రాల దా్వరా 

అవగాహన కల్పాంచారు. ఈ సందర్మ్గా తుమ్మల మోహన్ కుమర్ మట్లాడుత్ 
జనసేన పార్టు అధయూక్షులు కొణిదల పవన్ కళ్యూణ్ ప్లుపుమేరకు ఓట్ యొకక్ 
ప్ధానయూతను వివరిస్్ మన ఆయుధమే మన ఓట్.. మన ఓట్ మన గరి్ంపు.. మన 
ఓట్ దేశ ప్రగత్కి మెట్టు ఆ ఓట్ దా్వరానే ఒక మంచ్ నాయకుడిని ఎనునికుని, చటటు 
సభలలోకి పంప్ంచడానికి ఓట్ అతయూంత కీలకమ్ అని ప్రత్ ఒకక్ర్ తెలుస్కోవాలని 
అనానిరు. ఈ కారయూక్రమమ్లో సల్డి శంకర్, స్ంకర సతయూ సాయి, వీరబాబ్, అనిల్, 
హర్ష్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

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


మంగళవారం, 13 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జె.ఏ.సి నాయకుల రలే నిరాహారదీక్షకు జనసేన సయంఘీభావయం!!
అంబేద్కర్ విగ్రహం ఏరాపిటుకు జేఏసీ ఉదయూమం 5వ రోజు..
శతఘ్ని న్యూస్: అననిమయయూ జిల్లా, కేంద్రం రాయచోటిలో తాసల్్దర్ కారాయూలయం ఆవరణంలో జె.ఏ.స నాయకుల చేపటిటున 5వ రోజు రిలే నిరాహారదీక్ష కు సంఘీభావంగా శబిరానిని 
ఉదే్దశంచ్ జనసేన నాయకులు రామ శ్రీనివాస్ మట్లాడుత్…అంబేదక్ర్ గారికి అవమనం జరిగితే జనసేన చూస్్ ఊరుకోదని, పేదలకు ఎకక్డ అనాయూయం జరిగితే అకక్డ జనసేన 
అండగా ఉంట్ందని బాబసాహెబ్ అంబేదక్ర్ గారి విగ్రహం అంటే రాష్ట్ర వైసీపీ ప్రభుతా్వనికి, పాలకులకు, అధకార యంత్రాంగానికి ఎందుకంత భయమని నిలదిస్్… వారిలో 
చ్త్శుదిధి ఉంటే విగ్రహనిని తొలగించ్న చోటనే త్రిగి ఏరాపాట్ చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధకారులు, పాలకులు తక్షణమే సపాందించ్ త్వరత్గత్న పునరుది్దంచాలని, అదేవిధంగా 
ప్రపంచ మేధావి భారత రాజాయూంగ నిరా్మత బాబసాహెబ్ అంబేదక్ర్ గారి విగ్రహానిని వెంటనే తొలగించ్న సాథానంలోనే నిలబెట్టులని డిమండ్ చేశారు. రాయచోటి అసంబీలా ఇంఛార్జె షేక్ 
హసన్ భాష మట్లాడుత్.. మన దేశానికి రాజాయూంగ సృష్టుకర్ విగ్రహానికే భద్రత లేదంటే ఇక సామనుయూల పరిసథాత్ ఎల్ ఉంట్ందో మటలోలా చెపపాలేమ్ కాబటిటు అందర్ కల్స చైతనయూ 
వంతులై ఇట్వంటి దురా్మరా్లకు, దుశచిరయూలకు పాలపాడుతునని వారిని కండిచాలని ప్లుపునిచాచిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టు నాయకులు పఠాన్, జయరామ్, కొండా, వశవుల్లా, 
ప్రదీప్, జనసైనికులు మరియు జె ఏ స నాయకులు, ప్రజాసంఘాలు, అంబెడక్ర్ సేన, పలురాజకీయ పార్టులు, వివిధ మధయూమల నేతలు పాల్్నానిరు.

తుఫాను ప్రభావంతో 
నటేటాట మున్గిన రైతులను వంటనే ఆద్కోవాల

వరషాంత తడిసన ధానాయూనిని నాణయూత పేరుత రేట్ తగి్ంచకుండా కొనుగోలు చేయాలని 
జనసేన తరఫున డిమండ్ చేసన నెరుస్ కృషణా ఆంజనేయులు

శతఘ్ని న్యూస్: కృష్ణా జిల్లా: అకాల 
వరషాంత తడిసన ధానాయూనిని నాణయూత 
పేరుత రేట్ తగి్ంచకుండా 
కొనుగోలు చేయాలని జనసేన 
పార్టు తరఫున కృష్ణా జిల్లా 
జనసేన నాయకులు నెరుస్ కృషణా 
ఆంజనేయులు డిమండ్ చేసారు. ఈ 
సందర్బంగా ఆయన మట్లాడుత్ 

కృష్ణాజిల్లా తీర ప్ంతాలలో ఒకవైపు తుఫాను అకాల వరాషాలు కురిస.. కోసన పంట 
రోడుడు మీద ఉందని రైతులు ఆందోళన చెందుతుంటే… ఆర్.బి.కే ల దా్వరా ధానాయూనిని 
కొనుగోలు చేస్్నని ప్రభుత్వం గాల్లో తేమ శాతం అధకంగా ఉండటం వలన యంత్రాల 
దా్వరా కోసన ధానయూం తడిస తడి శాతం ఎకుక్వ ఉననిది. తడి శాతం పేరుత రేట్ 
తగి్ంచకుండా రైతులకు పూరి్ ధర ఇచ్చి ఆదుకోవాలని.. కల్లాలలో వునని ధానాయూనిని 
గోదామ్లలోకి చేరేచి విధంగా యంత్రాంగానిని సమయత్వం చెయయూలని… ఇల్ంటి 
పరిసథాతులోలా పూరి్సాథాయిలో పనిచేయాల్సిన ప్రజాప్రత్నిధులు, మజీ మంత్రులు, ప్రస్్త 
మంత్రులు జనసేన పార్టు ఎనినికల ప్రచార వాహనంపై శ్రదధి పెట్టురని.. ఆ శ్రద్ద ఏదో వారి 
శాఖలపై వారి ప్ంత ప్రజల కష్టులపై పెడితే ఎంత కొంత ఉపయోగం ఉంట్ందని 
వాహన రంగ, పవన్ కళ్యూణ్ గారు వేస్కునని చొకాక్ రంగ కనాని రాష్ట్రంలో చాల్ 
సమసయూలు ఉనానియి వాటిపై శ్రదధి పెట్టులని.. వాహనం సంగత్ రవాణా శాఖ వారు 
చూస్కుంట్రు, ప్రజల సంగత్ మీరు చూడండి.. పవన్ కళ్యూణ్ గారి పై ప్రెస్ మీట్ 
లు పెటేటు విశా్వస పాత్రులు.. దశాబా్దల పాట్ వాళళాను మోస్్నని ప్రజలు మరియు ఆ 
ప్ంత రైతులు పడుతునని కష్టులపై ఎందుకు ప్రెస్ మీట్ పెట్టురో అరథాం కావటేలాదని 
ఇపపాటికైనా పూరి్సాథాయి యంత్రాంగానిని ఉపయోగించ్ రైతులను ఆదుకోవాలని నెరుస్ 
కృషణా ఆంజనేయులు డిమండ్ చేసారు.

రహదారుల మరమమితు్తలు చేపట్టాలన్ సబ్ 
కలెకటార్ కి పాశం నాగబాబు అర్జీ

శతఘ్ని న్యూస్: న్జివీడు: మ్స్న్రు 
మండలంలోని న్జివీడు వలసపల్లా రహదారి 
రమణకక్పేట శవారు కండ్రిక-దిగవల్లా రోడుడు 
వద్ద గంటలు ఏరపాడటంత బంక మటిటు 
కుపపాలత పూడచిడంత రెండు రోజులు 
నుండి కురుస్్నని వరాషాలకు బ్రదత రోడులా 
మొత్ం బ్రదమయం కావడంత ఆదివారం 
రాత్రి న్జివీడు నుండి వస్్నని సమయంలో 

బైక్ టైర్ బ్రదలో జారడంత న్జివీడు నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు పాశం 
నాగబాబ్ కి గాయాలయాయూయి దానికి కారకులైన వారిపై కఠిన చరయూలు తీస్కోవాలని 
అల్నే ఇల్ంటి ప్రమదాలు చోట్ చేస్కోకుండా సామనయూ ప్రయాణికులకు భద్రత 
కల్పాంచాలని డిమండ్ చేస్్ నియోజకవర్ పరిధలో అదా్వననిమైన రహదారుల 
మరమ్మతు్లు చేపట్టులని న్జివీడు డివిజన్ సబ్ కలెకటుర్ ని కల్స అయనకి పాశం 
నాగబాబ్ అర్జె అందజేశారు.

నాదెండలా దృష్టాకి పలు సమసయులను తీసుకు వళ్ళిన 
సతివాడ

శతఘ్ని న్యూస్:  శ్రీకాకుళంలో నిర్వహించ్న నియోజకవర్ సాథాయి విస్ృత సమవేశాలోలా 
వీరఘటటుం మండలం జనసేన నాయకులు పాల్్నానిరు. ఈ సందర్ంగా సత్వాడ 
వెంకటరమణ వేదిక పై నాదెండలా మన్హర్ సమక్షంలో మట్లాడుత్.. డిగ్రీ కాలేజ్ 
ఏరాపాట్, డంప్ంగ్ యార్డు, మరెక్ట్ యార్డు, కిమి్మ రుష్ంగ్ బ్రిజిజె నిరా్మణం, ఏజెనీసిలో 
రహదారులు లేవని, త్రాగనీరు, అంబ్లెన్సి లో లేక డోలీలుత వైదయూం కోసం కిందకు 
తీస్కురావాల్సి వస్్ందని. మరియు వివిధ పలు సమసయూలను నాదెండలా మన్హర్ దృష్టుకి 
తీస్కువెళలాడం జరిగింది. కారయూక్రమంలో భాగంగా రౌతు శవకుమరి మట్లాడుత్.. 
జనసైనికులు పట్టుదలత పని చేయాల్సిన అవసరం ఉందని, అల్గే గ్రామసాథాయి నుంచ్ 
పార్టు బలోపేతానికి కృష్ చేయాలని ఆమె అనానిరు. అల్గే కీమి్మ- ఋష్ంగ బ్రిజీజె 
వంటి పలు సమసయూలను నాదెండలా మన్హర్ దృష్టుకి తీస్కువెళ్లారు. ఈ సమవేశంలో 
వీరఘటటుం మండలం జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

లగిశెట్టా శివయయుకు న్వాళులరి్పంచిన ర్మ 
శ్రీన్వాస్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజంపేట 
నియోజకవర్ పరిధలోని 
టి.స్ండుపల్లా మండల పరిధలో 
త్మ్మసమ్ద్రం గ్రామపంచాయతీలో 
సమవారం జనసేన పార్టు వీరమహిళ 
శ్రీమత్ స్ధ పెద్దనానని (లగిశెటిటు 
శవయయూ) మృత్ చెందిన విషయం 

తెలుస్కుని జనసైనికులత కల్స ఆయన భౌత్కకాయానిని సందరిశించ్ పూలమలత 
ఘనంగా నివాళ్లరిపాంచ్న జనసేన నాయకులు రామ శ్రీనివాస్ అనంతరం వారి 
కుట్ంబ సభుయూలను పరామరిశించడం జరిగింది.
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పవనన్న ప్రజాబాట.. ప్రజల ఆదరణతో మాందుకెళ్తున్న ర్జాంపేట జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: రాజంపేట: ప్రజల అపూర్వ ఆదరణత నిరి్వరామంగా కొనసాగతునని 
పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమం 37వ రోజు.. రాజంపేట అసంబీలా ఇనాచిర్జె మల్శెటిటు 
వెంకటరమణ ఆదేశాల మేరకు ఒంటిమిటటు మండలంలోని కొత్ మధవరం పంచాయతీలో 
జరిగింది. కారయూక్రమంలో బాగంగా పవన్ కళ్యూణ్ సదాధింతాలను, ఆశయాలను ప్రజలోలాకి 
తీస్కెళలాడం జరిగింది. అకక్డ ఉండే ప్రజలు జగన్ చేసే అరాచకాలకు పవన్ కళ్యూణ్ 
గారు సీఎం అయితేనే ఈ రాష్ట్రం బాగపడుతుందని తెల్యజేయడం జరిగినది. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస కారయూదరిశి రాట్ల రామయయూ, వీర మహిళలు 
బండి లక్ష్మీదేవి, వనజ, స్నీత, ప్రియాంక, లక్ష్మీదేవి, మలేలాశ్వరి, జనసేన నాయకులు, 
కారయూకర్లు, అభిమనులు, వీరమహిళలు పాల్్నడం జరిగినది.

జర్నలిస్టు ల రలే నిరాహార దీక్షకు జనసేన మద్దతు
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం: స్దీర్ఘకాలంగా ఉనని ప్రెస్ కలాబ్ సమసయూను తక్షణమే 
పరిషక్రించాలని డిమండ్ చేస్్ జరనిల్స్టులు తమ ఆందోళనను ప్రెస్ కలాబ్ కొందరిది కాదు 
అందరిదీ అనే నినాదంత ప్రెస్ కలాబ్ సాధన కోసం జరనిల్స్టులు సమవారం కలెకటురేట్ 
ఎదుట చేపటిటున రిలే నిరాహార దీక్షకు జనసేన పార్టు నాయకులు ఆదాడ మోహనరావు, తాయూడ 
రామకృష్ణారావు(బాలు) మద్దతు పల్కారు. ఈ సందర్ంగా జనసేన నాయకులు ఆదాడ 
మట్లాడుత్ పటటుణంలోని అంబటిసత్రం వద్ద ప్రభుత్వ నిధులత రెండు దశాబా్దల క్రితం 
నిరా్మణం జరిగిన ప్రెస్ కలాబ్ కు, నగరంలో పని చేస్్నని వరిక్ంగ్ జరనిల్స్టులు అందరికీ 
సదరు ప్రెస్ కలాబ్ లో భాగసా్వమయూం కల్పాంచ్, తదా్వరా జరనిల్స్టుల సంక్షేమంకి దోహద 
పడాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని, ప్రెస్ కలాబ్ గత ఐదు ఏళ్లాగా ఎట్వంటి నిర్వహణ లేక 
ఎవ్వరికీ పత్రికా సమవేశాలకు వీలులేక అచేతన సథాత్లో ఉండడం బాధాకరమని, ఈ ప్రెస్ 
కలాబ్ సమసయూను, ఇపపాటికైనా జిల్లా కలెకటురు పరిషక్రించాలని డిమండ్ చేసారు.

నూతన వాయుపార ప్రారంభోతసావ కారయుక్రమాన్కి హాజరైన 
పోలశెట్టా తేజ

శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరం: ఇబ్రహంపటనిం మండలం సాథానిక తుమ్మలపాలెం గ్రామంలో జాతీయ రహదారి పకక్న 
న్తనంగా ఏరాపాట్ చేయబడిన టూవీలర్, ఫోర్ వీలర్ వాటర్ సర్్వసంగ్ మరియు వాటర్ పాలాంట్ ప్రంభోతసివ 
కారయూక్రమనికి అత్థిగా ఇబ్రహంపటనిం మండల జనసేన పార్టు అధయూక్షులు తుమ్మలపాలెం ఎంపీటీసీ సభుయూలు 
పోల్శెటిటు తేజ హాజరయాయూరు.
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