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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వైసీపీ విముక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం కలసి పని చేస్తం
బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ  సభ్్యలు శ్రీ కన్నా లక్ష్మీన్రాయణతో 
భేటీ అనంతరం శ్రీ న్దండ్ల  మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: రాష్ట్రాన్ని శ్రీ జగన్ రెడ్డి ఆయన పార్టీ కలసి అంధకారంలోకి 
నెట్టీశారన్, వైసీపీ విముక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం అంతా కలసి పన్ చేస్్తమన్ జనసేన 
పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు స్పషటీం 
చేశారు. బిజెపి జాతీయ కారయూవర్గ సభ్యూలు శ్రీ కనాని లక్ష్మీనారాయణ గారితో 
రాష్టంలో నెలకొనని వాస్తవ పరిసిథితులపై చరి్చంచినట్టీ తెలిపారు. బుధవారం రాత్రి 
గంటూరులో శ్రీ కనాని లక్ష్మీనారాయణ గారితో భేటీ అయ్యూరు. సుమారు గంట 
పాట్ చర్చలు జరిపారు. అనంతరం శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ.. 
రాష్ట ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందంచడాన్కి అంతా కలసికట్టీగా పన్ చేయ్లిసిన 
అవశయూకతపై చరి్చంచినట్టీ తెలిపారు. మిగిలిన అంశాలు పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారితో చరి్చస్్తమనానిరు.

డాక్టర్ సౌజన్య మరణం బడుగు, బలహీన వర్గాలకు తీరని లోటు
శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడ్ కడప జిల్్ల రైల్వేకోడూరు న్యోజకవర్గం పార్టీ ముఖయూ నాయకులు డాకటీర్ వంకటసుబ్బయయూ గారి సతీమణి డాకటీర్ 
సౌజనయూ గారి అకాల మరణం చాల్ బాధ కలిగించిందన్ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో సంతాపం వయూక్తం చేశారు. 
బడుగ, బలహీన వరా్గలతో పాట్ పేదలందరికీ డాకటీర్ వంకటసుబ్బయయూ గారి దంపతులు చేసు్తనని వైదయూ సేవలు కొన్య్డదగినవి. డాకటీర్ 
సౌజనయూ గారు మరణించడం ఆ ప్ంత ప్రజలకు లోట్గా భావిసు్తనానిను. డాకటీర్ సౌజనయూ గారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలన్ భగవంతుడ్న్ 
ప్రిథిస్్త... శ్రీ సౌజనయూ గారి భర్త డాకటీర్ వంకటసుబ్బయయూ, కుట్ంబ సభ్యూలకు ప్రగాఢ స్నుభూతిన్ తెలియజేసు్తనానిను. ఇట్వంటి విపత్కర 
సిథితిన్ తట్టీకునే మనోధైరాయూన్ని ఆ భగవంతుడు ప్రస్దంచాలన్ కోరుకుంట్నానినన్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ అనానిరు.

వైసీపీని ఇంటికి పంపంచే సమయం వచ్చంది
*వై సీపీ ప్ర భుత్వ విధానాలతో రై తులు విసిగిపోయారు
*రై తులు హాలిడే ప్ర కటించాలి్సింది పింటలకు కాదు.. వై సీపీ పాలనకి
*జనసేన ప్ర భుత్విం రై తులకు అిండగా నిలుస్త ింది
*ఈ నెల 18న సత్్త నపలిలి లో జనసేన కౌలు రై తు భరోసా యాత్ర
*గింటూరు జిల్లి లో 280 మిందికిపై గా రై తులు ఆత్మహత్య చేసకునానారు
* జిిందాల్ సింస్థ కు కడప సీటీ ల్్స ఇవ్వడింలో లబ్ధి  ఎవరికి?
* రూ.5 వేల కోటలి  రాయితీ వనక మతలబు త్లియాలి
•మంగళగిరిలో మీడ్య్ సమావేశంలో జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: వైసీపీ ప్రభ్తవే విధానాలతో అషటీకష్టటీలు పడుతునని ఉభయ గోదావరి జిల్్లల రైతులు క్రాప్ హాలిడే ఇసు్తనానిరు, రైతులు వైసీపీకి హాలిడే డ్క్్లర్ చేసిన రోజున రైతులతో 
పాట్, అందరి జీవితాలు బాగపడతాయన్ జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు స్పషటీం చేశారు. ఈ ప్రభ్తవే అసథివయూవసథి విధానాలతో రైతులు 
విసిగిపోయ్రనానిరు. పాదయ్త్రలో కౌలు రైతులకు నాయూయం చేస్్తనన్ చెపి్పన ముఖయూమంత్రి ఎవరికీ పన్కిరాన్ చటటీం తీసుకువచి్చ వారికి తీవ్ర అనాయూయం చేశారన్ తెలిపారు. ఎవరూ 
తందరపడ్ క్రాప్ హాలిడేలు ప్రకటించవద్దన్.. ధైరయూంగా ముందుకు వళ్్లలన్ జనసేన పార్టీ ప్రభ్తవేం ఏర్పడ్న తరావేత రైతులో్ల భరోస్ న్ంపే ప్రణాళికలు తీసుకువచి్చ రైతాంగాన్ని 
కాపాడుకుంట్ందన్ చెపా్పరు. కౌలు రైతులకు అండగా జనసేన పార్టీ చేపటిటీన కౌలు రైతు భరోస్ య్త్రలో భాగంగా ఈ నెల 18న ఉమ్మడ్ గంటూరు జిల్్ల, సతె్తనపలి్లలో కౌలు రైతు 
భరోస్ య్త్ర న్రవేహంచనుననిట్టీ ప్రకటించారు. ఈ కారయూక్రమంలో పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు పాల్్గన్ ఆత్మహతయూ చేసుకునని ప్రతి కౌలు రైతు కుట్ంబాన్కి రూ.లక్ష 
చొప్్పన ఆరిధిక స్యం అందచేయనుననిట్టీ స్పషటీం చేశారు. బుధవారం స్యంత్రం మంగళగిరిలోన్ జనసేన పార్టీ ప్రధాన కారాయూలయంలో మీడ్య్ సమావేశం న్రవేహంచారు. 
ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ “రాష్టవాయూప్తంగా కౌలు రైతుల సమసయూలు, వారి దుసిథితి, ప్రభ్తవే విధానాల కారణంగా వారు ఎంత నషటీపోతునానిరు అనని 
అంశాలపై జనసేన పార్టీ పోరాటం చేసు్తనని విషయం విదతమే. స్పందంచే మనసథితవేం ల్న్ ఈ ప్రభ్తవేం గత ప్రభ్తావేలు చేసిన చట్టీలు మార్్చసి రైతులకు రావాలిసిన గరి్తంప్ రాకుండా 
చేసింద. గతంలో కౌలు రైతులకు కలి్పంచిన హకు్కల దావేరా కనీసం ఎరువులు, విత్తనాల మీద సబిసిడీలు, విపతు్తల సమయంలో సహాయం అందేవి. గ్రామ సభలో తీరా్మనం చేసి పల్న 
సర్వే నంబర్ తో వయూవస్యం చేసు్తనానిరన్ చెబితే ప్రభ్తవేం నుంచి స్యం అందేద. శ్రీ జగన్ రెడ్డి గారు పాదయ్త్రలో కౌలు రైతులకు నాయూయం చేస్్తనన్.. తన దగ్గర ఉనని సమాచారం 
ఎవరి వద్ద ల్దన్ చెపి్ప రాష్ట రైతాంగాన్కి తీవ్ర అనాయూయం చేసే విధంగా చటటీం తీసుకువచా్చరు. కౌలు రైతులకు ఆధార్ కారుడిలు, భూస్వేమి నుంచి పత్రాలు తేవాలన్ ఆంక్షలు పెటటీడంతో 
పాట్ వారి మరణాలపై దంగ లెక్కలు చెపి్పంద ఈ ప్రభ్తవేం. గత వారం క్ంద్ర ప్రభ్తవేం పార్లమెంట్ స్క్షిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గడచిన మూడేళ్లలో 1673 మంద రైతు ఆత్మహతయూలు 
జరిగాయన్ ప్రకటించింద. ఇద అధికారిక లెక్క అయినా లెక్కలో్లకి రాన్వి చాల్ ఉనానియి. జనసేన పార్టీ, రైతు సవేరాజయూ వేదక సంయుక్తంగా రాష్ట వాయూప్తంగా సర్వే న్రవేహంచి, ఆర్టీఐ 
దావేరా సమాచారం తెపి్పంచుకుంట్ ఆ లెక్కలు చూసి ఆశ్చరయూం కలిగింద. శ్రీ జగన్ రెడ్డి ముఖయూమంత్రి అయ్యూక 3 వేల మంద కౌలు రైతులు ఆత్మహతయూ చేసుకునానిరు. విషయం 
తెలసుకునని వంటనే అందరికంట్ ముందు చలించి స్పందంచిన జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఆత్మహతయూకు పాల్పడ్న ప్రతి కౌలు రైతు కుట్ంబాన్కి రూ. లక్ష ఆరిధిక 
స్యం అందంచడంతో పాట్ ఆ కుట్ంబాలకు భరోస్ న్ంపే కారయూక్రమాన్కి శ్రీకారం చుట్టీరు. ఈ కారయూక్రమాన్కి సవేయంగా రూ. 5 కోట్ల విరాళం ఇచా్చరు.

కొనసగంపు 2వ పేజీలో...కొనసగంపు 2వ పేజీలో...

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

క్రాప్ హాలీడే కాదు.. వైసీపీకీ హాలిడే ఇవ్ండి
* ప్రజా వయూతిర్కతతో వైసీపీ నాయకులు గడప గడపకు వళ్లల్కపోతునానిరు
* వాలంటీరు్ల సెలక్టీ చేసిన గడపలకు మాత్రమే వళుతునానిరు
* ప్రభ్తవే విధానాలతో ఆకావే రైతుల అవసథిలు
* 3 వేల మంద కౌలు రైతులు ఆత్మహతయూలు చేసుకుంట్... 1100 అంటూ దంగ లెక్కలు
* ఉంగటూరు మీడ్య్ సమావేశంలో జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: రైతాంగం క్రాప్ హాలీడే ప్రకటించడం కాదు... వైసీపీ పాలనకు మనందరం కలిసి 
హాలీ డే ప్రకటించేల్ కలిసి పన్ చేయ్లన్ జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ 
నాదండ్ల మనోహర్ గారు పిలుప్న్చా్చరు. పరిపాలన చేతకాన్ ముఖయూమంత్రి వయూకి్తగత విమర్శలతో 
సమయం వృథా చేసు్తనానిరన్, శ్రీ జగన్ రెడ్డి పాలనతో రాష్టం అంధకారంలోకి వళి్లపోయిందన్ 
అనానిరు. గడప గడప కారయూక్రమం అంట్ రాష్టంలోన్ అన్ని గడపలకు నాయకులు వళ్్లలన్... 
అయితే వాలంటీరు్ల సెలక్టీ చేసిన కొన్ని గడపలకు మాత్రమే వైసీపీ ప్రజా ప్రతిన్ధులు వళుతునానిరన్ 
ఎదే్దవా చేశారు. బుధవారం ఉంగటూరులో మీడ్య్తో మాట్్లడారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాదండ్ల 
మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ “క్ంద్రం, రాష్టంలో అధికారంలో ఉనని ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా 
చేయన్ విధంగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు పార్టీ క్రియ్శీలక సభ్యూల కోసం ప్రమాద బీమాను 
తీసుకొచా్చరు. అధికారంలో ఉనని పార్టీలు తమ కారయూకర్తలు ప్రమాదవశాతు్త చన్పోతే క్వలం 
రూ.2 లక్షలు ఇచి్చ చేతులు దులుప్కుంట్నానియి. మన పార్టీ అధికారంలో ల్కపోయినా... 
జనసైన్కులను సంత కుట్ంబ సభ్యూలుగా భావించే శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు... వారి కోసం 
ప్రమాద బీమా తీసుకొచా్చరు. ప్రమాదవశాతు్త ఏ క్రియ్శీలక కారయూకర్త మరణించినా తక్షణమే 
బాధిత కుట్ంబాన్కి రూ. 5 లక్షలు పరిహారం... య్కిసిడంట్్ల అయి గాయ్ల పాలయితే రూ. 
50 వేలు వచే్చల్ బీమా సౌకరయూం కలి్పంచారు. 40 ఏళు్ల, 30 ఏళు్ల మనలిని పాలించిన ఏ పార్టీలు 
కూడా చేయన్ విధంగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు కారయూకర్తల కోసం న్లబడాడిరు.
* ఆకావే రంగాన్కి ఇచి్చన హామీలు ఏమయ్యూయి?
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని దేశంలోనే అగ్రస్థినంలో న్లిపిన ఆకావే రైతులకు ఇప్్పడు ఎననిడూ ల్న్ కషటీం 
వచి్చంద. ఉత్పతి్త కొనేవారు ల్క పడరాన్ పాట్్ల పడుతునానిరు. గిట్టీబాట్ ధర వచే్చల్ చూడాలన్ 
రెండు, మూడు నెలలుగా ఆందోళనలు చేసు్తనాని ప్రభ్తవేం పటిటీంచుకోవడం ల్దు. వారికి ఇచి్చన 
హామీలను న్లబెట్టీకోల్కపోయింద. ఆకావే రంగాన్ని కాపాడే విధంగా ప్రభ్తవేం ప్రోతాసిహకాలు, 
సబిసిడీలు ప్రకటించాలి. ఈ ప్ంతంలో ల్జిసిటీకల్ హబ్ ఏరా్పట్ చేయ్లి. గతంలో శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు భీమవరంలో పరయూటించినప్్పడు ఆకావే రంగం గరించి లోతుగా అధయూయనం 
చేశారు. చాల్ మంద ఆకావే రైతులతో మాట్్లడారు. ప్రభ్తవేం ఆకావే రంగాన్ని పటిటీంచుకోన్ 
పక్షంలో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార్ ఈ ప్ంతంలో పరయూటించి ఆకావే రైతులకు అండగా న్లబడతారు. 
అల్గే మన పార్టీ భవిషయూతు్తలో అధికారంలోకి వసే్త ఆకావే రంగాన్ని మరో మెట్టీ ఎకి్కంచే విధంగా 
పాలసీలను రూపకల్పన చేస్్తం. మతసి్యకార శాఖ మంత్రి శ్రీ సీదరి అప్పల రాజు ఏ గ్రామాన్కి 
వళి్లనా న్లదీయడాన్కి ప్రజలు సిదధింగా ఉనానిరు. ఆయన ఏ మాత్రం భరోస్ ఇవవేకపోగా ... 
న్ర్లక్ష్యంగా ప్రకటనలు చేయడం బాధాకరం.
* ప్రభ్తావేన్వి దంగ లెక్కలు
రాష్టవాయూప్తంగా మూడు వేల మందకి పైగా కౌలు రైతులు ఆత్మహతయూలు చేసుకుంట్ చలించిపోయి 
అప్పటికప్్పడు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు తన సంత డబు్బల నుంచి రూ. 5 కోట్్ల విరాళంగా ఇచా్చరు. 
అంత గొప్ప మనసునని నాయకుడు ఆయన. ముఖయూమంత్రి జగన్ రెడ్డి సంత న్యోజకవర్గమైన 
ప్లివందులలో ఈ మూడుననిర్ళ్లలో 46 మంద కౌలు రైతులు బలవన్మరణాలకు పాల్పడాడిరు. 
ముఖయూమంత్రి పాలన దక్షతపై న్జంగా వాళ్లకు నమ్మకం ఉంట్ ఆత్మహతయూలకు పాల్పడరు. ప్రభ్తవే 
విధానాలతో రాయలసీమతో పాట్ పచ్చన్ గోదావరి జిల్్లలో్ల వందల్ద మంద కౌలు రైతులు 

ఆత్మహతయూలు చేసుకునానిరు. గతంలో చింతలపూడ్లో సభ పెటిటీ 46 కౌలు రైతు కుట్ంబాలకు 
లక్ష చొప్్పన ఆరిథిక స్యం అందంచాం. జగన్ రెడ్డి ముఖయూమంత్రి అయ్యూక దాదాప్ 3 వేల మంద 
కౌలు రైతులు ఆత్మహతయూలు చేసుకుంట్... 1100 మందే చన్పోయ్రన్ ప్రభ్తవేం దంగ లెక్కలు 
చెబుతోంద. రైతు సవేరాజయూ వేదక అనే సంసథితోపాట్ మా నాయకులు క్షేత్రస్థియిలో పరయూటించి 
ఆధారాలతో సహా చన్పోయిన కౌలు రైతుల వివరాలు సేకరించారు. ఎఫ్ఐఆర్ లతో సహా మా పార్టీ 
దగ్గర అన్ని ఆధారాలు ఉనానియి. రాష్టంలో ఆత్మహతయూలకు పాల్పడ్న ప్రతి కౌలు రైతు కుట్ంబాన్ని 
ఆదుకుంట్ం. వయూవస్య రంగాన్కి పూరవే వైభవం తీసుకొస్్తం.
* కులం పేరుతో రైతుల మధయూ చిచు్చ పెట్టీరు
భారతదేశంలో ఇప్పటి వరకు ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా అననిం పెటిటీన అననిదాతలకు కుల్న్ని 
అంటగటటీల్దు. వైసీపీ అధికారంలోకి వచా్చక కులం పేరిట రైతుల మధయూ చిచు్చపెటిటీంద. మాండౌస్ 
తుపాన్ వల్ల రైతులు తీవ్రంగా నషటీపోయి ఆందోళనలో ఉంట్... ముఖయూమంత్రి తాడేపలి్ల పాయూలస్ 
లో అధికారులతో సమీక్ష సమావేశాలు అంటూ సమయం వృథా చేసు్తనానిరు. ప్రతి గింజా 
కొంట్మన్ ముఖయూమంత్రి చెబుతునానిరు. క్షేత్రస్థియిలో పరిసిథితి మాత్రం అందుకు భిననింగా 
ఉంద. బస్్తల కొరత రైతులను వేధిస్తంద. బస్్తకు రైతు దగ్గర రూ. 50 వస్లు చేసు్తనానిరు. 
రాజోలు న్యోజకవర్గంలో అయితే రూ. 100 వస్లు చేసు్తనానిరు. ఈ డబు్బలు ఎవరి జేబులో్లకి 
పోతునానియి. రోజుల తరబడ్ ఆర్్బక్ క్ంద్రాలో్ల పంటను అము్మకోవడాన్కి రైతులు నానా అవసథిలు 
పడుతునానిరు. గోదావరి జిల్్లలో్ల రైతులు క్రాప్ హాలీడే ప్రకటించడం కాదు... మనందరం కలిసి 
కట్టీగా పన్చేసి వైసీపీ పాలనకు హాలీడే ప్రకటించాలి.
* పకడ్బందీ వ్యూహం, ప్రణాళికతో ముందుకు వళ్్దం
జనసేన పార్టీ కారయూక్రమాలకు వళితే సంక్షేమ పథకాలు న్లిపివేస్్తం. ర్షన్ కారుడిలు తీసేస్్తమన్ 
వైసీపీ నాయకులు బెదరిసు్తనానిరు. వాళ్లకు మేము ఒకట్ చెబుతునానిం. సంక్షేమ పథకాలు ఇసు్తంద 
మీ జేబులో డబు్బలతో కాదన్ గరు్తపెట్టీకోవాలి. వచే్చ ఎన్నికలో్ల పకా్క వ్యూహం, ప్రణాళికతో 
ముందుకు వళ్్లలి. జనసైన్కులు, వీర మహళలు ఎన్నికల వరకు పార్టీ కోసం మరికొంత సమయం 
కషటీపడ్ పన్చేయండ్. మన బలం చూపించే సమయం ఆసననిమైంద. అక్రమ క్సులు బనాయించినా 
అధైరయూ పడొదు్ద. క్ంద్ర కారాయూలయ్న్కి సమాచారం ఇసే్త గంటలో మీకు అండగా న్లబడేల్ పార్టీ 
తరఫున కృషి చేస్్తం. మీకు అండగా ఉండేల్ నాయూయవాదన్ ఏరా్పట్ చేస్్తం. మరో ఏడాదో, 
ఆర్డు నెలల్ పోలీసులు ప్రభ్తవేం కోసం పన్చేస్్తరు. తరువాత వైసీపీ నాయకులను వాళ్్ల ల్ఠీలతో 
కొట్టీ పరిసిథితి వసు్తంద. ఇప్పటిక్ చాల్ మంద పోలీసులు వైసీపీ నాయకులు యూన్ఫం పరువు 
తీసేసు్తనానిరనే భావనలో ఉనానిరన్” అనానిరు. జనసేన పార్టీ నేతలు శ్రీ కొటికలపూడ్ గోవిందరావు, 
శ్రీ కనకరాజు స్రి, శ్రీ చేగొండ్ స్రయూ ప్రకాష్, శ్రీ బొమి్మడ్ నాయకర్, శ్రీ పి.ధర్మరాజు, శ్రీ మేకల 
ఈశవేరయయూ, శ్రీ విడ్వాడ రామచంద్రరావు, శ్రీమతి ఘంటస్ల వంకట లక్ష్మి, శ్రీమతి ప్రియ్ 
సౌజనయూ, శ్రీమతి విశాలి, శ్రీ చననిమళ్ళ చంద్ర శేఖర్, శ్రీ కరాటం స్యి, శ్రీ మలీనిడ్ బాబి, శ్రీ చిర్రి 
బాలరాజు తదతరులు పాల్్గనానిరు.

•వారంలోప్ స్యం చేస్్తమన్ ముఖం చాట్శారు
వాళు్ల తీసుకువచి్చన చటటీంలో త్రిసభయూ కమిటీ వేశారు. వీరి ముగ్గరి నుంచి సమాచారం రాగానే వారం లోప్ ఆత్మహతయూ చేసుకునని రైతు కుట్ంబాన్కి రూ. ఏడు లక్షల ఆరిధిక స్యం 
అందస్్తమన్ ప్రకటించారు. తూతూ మంత్రంగా కొన్ని జిల్్లలో్ల ఇచా్చరు. జనసేన పార్టీ రైతు భరోస్ య్త్ర మొదలు పెట్టీక కొన్ని జిల్్లలో్ల రూ. లక్ష చొప్్పన, కొంత మందకి రూ. ఏడు 
లక్షలు వేశారు. ఇంకొన్ని చోట్ల శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి మీటింగ్ కి వళ్్లద్దన్ చెపి్ప రూపాయి అకౌంట్్ల వేసి తప్్పదోవ పటిటీంచే ప్రయతనిం చేశారు. జనసేన పార్టీ ఆరు జిల్్లలో్ల రైతు భరోస్ 
య్త్ర న్రవేహంచింద. ముఖయూమంత్రి సంత జిల్్లలో 200 మంద రైతులు ఆత్మహతయూలు చేసుకునానిరు. సంత న్యోజకవర్గం ప్లివందులలో 46 మంద కౌలు రైతులు ఆత్మహతయూకు 
పాల్పడాడిరు. ప్రతి కుట్ంబాన్కి రూ. లక్ష చొప్్పన ఆరిధిక స్యం అందచేశాం.
•మూడు పంటలు పండే గంటూరులోన్ రైతుకి భరోస్ ల్దు
గంటూరు జిల్్లలో నాలుగ నెలలుగా సర్వే చేసు్తనానిరు.శ్రీ జగన్ రెడ్డి ముఖయూమంత్రి అయ్యూక 268 మంద కౌలు రైతులు ఆత్మహతయూలు చేసుకునానిరు. సర్వే ప్రక్రియ పూర్తయిన తరావేత 
కొత్తగా మరో 13 కుట్ంబాలు వచా్చయి. చాల్ మంద వారి కుట్ంబాలతో వచి్చ వినతిపత్రాలు అందసు్తననిప్్పడు ఆశ్చరయూం కలిగింద. మూడు పంటలు పండ్ంచే గంటూరు జిల్్లలో 
280 మందకి పైన కౌలు రైతుల ఆత్మహతయూలు జరిగాయంట్ ఈ ప్రభ్తవే పరిపాలన ఎంత దారుణంగా ఉందో అరధిం అవుతుంద. బటను్ల నొకు్కతూ వారి కారయూక్రమాన్కి వార్ చప్పట్్ల 
కొట్టీకుంటూ కాలం వళ్లదీసు్తనానిరు. ముఖయూమంత్రికి చిత్తశుద్ద ఉంట్ జనసేన న్రవేహంచే సతె్తనపలి్ల సభకు సవేయంగా వచి్చ చూడాలి. జనసేన సభకు వళ్్ల వారు రైతుల్ కాదు, కౌలు 
రైతులు కాదనానిరు. సతె్తనపలి్ల సభకు వచి్చ వాస్తవాలు చూడండ్. ప్రతి కుట్ంబాన్ని పరిశీలించి వారి వివరాలు సేకరించి ఎందుకు ప్రభ్తవేం వారికి రూ. 7 లక్షలు ఇవవేల్కపోయిందో 
పరిశీలించాం. పల్నిడు ప్ంతంలో రైతాంగాన్కి భరోస్ న్ంపే ప్రజాప్రతిన్ధులు ల్రు. దేన్ కోసం వారు పదవులు పందారో అరధిం కావడం ల్దు. స్థిన్కంగా రైతులకు ఒక్క 
నాయకుడు కూడా భరోస్ కలి్పంచల్కపోయ్రు. ప్రభ్తవేం నుంచి భరోస్ ల్క్ రైతులు ఆత్మహతయూలు చేసుకునానిరు.జనసేన పార్టీ గంటూరు జిల్్ల నాయకతవేం 18వ తేదీ జరిగే రైతు 
భరోస్ సభకు అదు్తంగా ఏరా్పట్్ల చేస్తంద. రాష్ట నాయకతవేం మొతా్తన్ని ఆహావేన్ంచి జనసేన పార్టీ మీకు అండగా న్లబడుతుంద అనని ధైరయూం న్ంపే ప్రయతనిం చేసు్తనానిం. రైతు 
కుట్ంబాలను ఆదుకోవడాన్కి శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు 12 గంటల ప్ంతంలో సతె్తనపలి్లకి చేరి ఒంటి గంటకు సభను ప్రంభిస్్తరు. స్యంత్రాన్కల్్ల పూరి్త చేస్్తరు.
•జనసేన ఏ పన్ చేసినా చట్టీన్కి లోబడే చేసు్తంద
వారాహ వాహనం రిజిసే్రాషన్ పూర్తయిపోయింద. జనసేన పార్టీ ఏ కారయూక్రమం చేసినా చట్టీన్కి లోబడే చేసు్తంద. ఎక్కడా పరపాట్ చేయం. పాలన చేతకాక అనవసర విమర్శలతో 
వైసీపీ నాయకతవేం సమయ్న్ని వృధా చేస్తంద. మేము ప్రజాక్షేత్రంలోనే తేలు్చకుంట్ం. వారాహ జనసేన పార్టీ ప్రచార రథం. ఎన్నికలకు సిదధిమయ్యూ తరుణంలో మన సంస్కృతి 
సంప్రదాయ్లను గౌరవించుకుంటూ ప్రజలకు మరింత చేరువయ్యూ క్రమంలో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ముందుకు వళు్తనానిరు. దీన్పై అనవసర విమర్శలు అవసరం ల్దు.
•జిందాల్ వాళ్ళకి వైఎస్ మనయూంలో బాక్సిట్ ఇసే్త.. జగన్ సీమలో సీటీల్ ఇచా్చరు
కడప సీటీల్ పా్లంట్ వయూవహారంలో జెఎస్ డబ్్ల్య మూడో కృష్ణుడు. మొదట లిబరిటీ ఎస్సిర్ న్ తెచా్చరు. మూడుననిర్ళ్లలో 26 వేల ఉదోయూగాలిస్్తమనానిరు. ఆ సీటీల్ కారో్పర్షన్ ఈ రోజు 
ఎక్కడుంద. తరావేత సివేట్జరా్లండ్ నుంచి ఐఎ:ఆర్ మెటల్ తెచా్చరు. 17 వేల కోట్ల పెట్టీబడులు ఆనానిరు. ఇప్్పడు జిందాల్ సంసథి.. జె.ఎస్.డబ్్ల్య. దీన్లో ఎవరు లబిధి పందుతునానిరు. 
రూ.5 వేల కోట్ల మేర సబిసిడీలు ప్రకటించింద. పెట్టీబడ్ రూ.8 వేల కోట్్ల ఆయితే సబిసిడీలు రూ.5 వేల కోట్్ల ఇవవేడంలో మతలబు ఏమిటి? దావోస్ లో తెరవనుక జరిగిన అగ్రిమెంట్్ల 
ఏంటి అనేద ప్రజలకు తెలియ్లిసి ఉంద. తండ్రి వైఎస్ పాలనలో జిందాల్ వాళ్ళకి మనయూంలో బాక్సిట్ తవవేకాలకు అనుమతి ఇచా్చరు.. ఇప్్పడు జగన్ రెడ్డి జిందాల్ సంసథికు కడప సీటీల్సి 
ఇవవేడంలో ఆంతరయూం ఏమిటి? ముఖయూమంత్రి సంత రాయలసీమ జిల్్లల వాసులనే మోసం చేసు్తనానిరు. యువతలో భరోస్ న్ంపేందుకు ఉత్తరాంధ్రలో జనవరి 12వ తేదీన యువశకి్త 
పేరిట బహరంగ సభ న్రవేహంచి జనసేన పార్టీ యువత కోసం ఎల్ంటి ప్రణాళికలు రూపందంచిందో తెలియచేయనునానిమన్ అనానిరు. మీడ్య్ సమావేశంలో పార్టీ నేతలు శ్రీ 
బోనబోయిన శ్రీన్వాస్ య్దవ్, శ్రీ గాద వంట్శవేరరావు, శ్రీ బండ్రెడ్డి రామకృషణు, శ్రీ పోతిన మహేష్, శ్రీ చిల్లపలి్ల శ్రీన్వాస్, శ్రీ కళ్యూణం శివశ్రీన్వాస్, శ్రీ సయయూద్ జిల్నీ, శ్రీ నయూబ్ 
కమాల్, శ్రీ అమి్మశెటిటీ వాసు, శ్రీ బోడపాటి శివదత్, శ్రీ నేరెళ్ల సుర్ష్ తదతరులు పాల్్గనానిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనంలోకి జనసేన పోస్టర్ ఆవిష్కరణలో 
భాగంగా రాజమండ్రి రూరల్ లో పోస్టర్ ఆవిష్కరంచన 

కందుల దుర్గేష్
నియోజకవర్గాల వారీగా “జె.ఎస్.పి గ్లోబల్ టీమ్ – 
ప్రపంచ ఎన్నిరై కలయిక” పోస్టరలో పంపిణీ కారయూక్రమం

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడ్ తూరు్పగోదావరి జిల్్ల, రాజమండ్రి రూరల్, “జె.ఎస్.పి గో్లబల్ 
టీమ్ – ప్రపంచ ఎనానిరై కలయిక” జనసేన పార్టీ సింబల్ గాజు గా్లసును మరియు 
జనసేన అధినేత చేసు్తననిట్వంటి కారయూక్రమాలను ప్రజలలోన్కి బలంగా తీసుకళ్్ళందుకు 
రూపందంచిన జనంలోకి జనసేన కారయూక్రమంలో భాగంగా పైలట్ ప్జెక్టీ గా జనసేన 
సింబల్ గాజు గా్లసుతో కూడ్న 15000 పోసటీర్లను ప్రచురించి కొన్ని న్యోజకవరా్గలకు 
పంపిణీ చేయడాన్కి కారాయూచరణ సిదధిం చేయడం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా 
న్యోజకవరా్గల ఇంచారు్జల చేతుల మీదుగా పోసటీర్లను ఆవిష్కరించే కారయూక్రమంలో భాగంగా 
బుధవారం ఉమ్మడ్ తురు్పగోదావరి జిల్్ల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు మరియు రాజమండ్రి 
రూరల్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్్జ కందుల దుర్్గష్ వారి సవేగృహంలో “జె.ఎస్.పి గో్లబల్ 
టీమ్ – ప్రపంచ ఎనానిరై కలయిక” రూపందంచిన 3 రకాల పోసటీర్లను ఆవిష్కరించడం 

జరిగింద. అనంతరం కందుల దుర్్గష్ శతఘ్ని న్యూస్ వయూవస్థిపకులు నాయుడు న్మ్మకాయలతో భేటి అయియూ జనసేనను బలోపేతం చేసేందుకు మరియు శతఘ్ న్యూస్ ను ప్రజలకు 
మరింత చేరువ చేసేందుకు పలు అంశాలపై చరి్చంచడం జరిగింద. ఈ సందర్ంగా కందుల దుర్్గష్ శతఘ్ని న్యూస్ పార్టీకి చేసు్తనని సేవలను కొన్య్డడం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసైన్కులు ప్రస్ద్ మొండ్రేటి, శతఘ్ని న్యూస్ వయూవస్థిపకులు నాయుడు న్మ్మకాయల మరియు స్వేమి రాజా పాల్్గనడం జరిగింద.

క్రియాశీలక సభ్్యడి కుటుంబానికి 
రూ.5 లక్షల బీమా

శతఘ్ని న్యూస్: ఇటీవల రోడుడి ప్రమాదంలో మృతి చెందన ఉండ్ న్యోజక 
వరా్గన్కి చెందన జనసేన పార్టీ క్రియ్శీలక కారయూకర్త శ్రీ పూలపాకల 
శ్రీమనానిరాయణ కుట్ంబాన్కి పార్టీ తరఫు నుంచి రూ.ఐదు లక్షల చెకు్కను శ్రీ 
మనోహర్ గారు వారి కుట్ంబ సభ్యూలకు అందజేశారు. కుట్ంబ సభ్యూలకు 
పార్టీ అండగా ఉంట్ందన్ హామీ ఇచా్చరు. కుట్ంబం వివరాలను తెలుసుకొన్ 
వారిన్ ఓదారా్చరు.

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


గురువారం, 15 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ర్ష్టంలోని ప్రతి పోలీస్ స్్టషన్ పరిధిలో జనస్న న్్యయవాది
* ప్రభ్తవే అక్రమ క్సులకు జన సైన్కులు భయపడొదు్ద
* జనసేన నాయకులు, శ్రేణులకు నాయూయపరమైన అండ
* రాష్ట్రాన్ని వైసీపీ పాలకులు గంజాయి ప్రదేశ్ చేశారు
* యువతకు సులభంగా గంజాయి దరుకుతోంద... ఉపాధి మాత్రం దరకడం ల్దు
* ఎన్నికల ముందు ముదు్దలు పెటిటీన జగన్ రెడ్డి ఇప్్పడు మొహం చాట్సు్తనానిరు
* పచ్చన్ కోనసీమలో చిచు్చ పెట్టీలన్ వైసీపీ చూసింద
* కోనసీమ నుంచీ వలసలు పెరిగిపోతునానియి
* వ్యూహంతో, ఓరు్పతో రాజకీయ్లు చేదా్దం
* పి. గననివరం న్యోజకవర్గ కారయూకర్తల సమావేశంలో జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ 
శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రజా పోరాట్లతో ముందుకు వళ్ళండ్... జన సైన్కుల మీద 
ప్రభ్తవేం పెట్టీ అక్రమ క్సులకు ఎవరూ భయపడాలిసిన అవసరం ల్దు. కచి్చతంగా 
రాష్టంలోన్ ప్రతీ పోలీస్ సేటీషన్ పరిధిలో జనసేన పార్టీ తరఫు నుంచి ఒక నాయూయవాద 
ఉండేల్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు చరయూలు తీసుకుంట్నానిరన్ జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు తెలిపారు. తూరు్పగోదావరి జిల్్ల పి.గననివరం న్యోజకవర్గ 
కారయూకర్తల సమావేశం అంబాజీపేటలో మంగళవారం స్యంత్రం జరిగింద. ఈ సమావేశాన్కి ముఖయూ అతిథిగా హాజరైన శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ “స్మానుయూలు 
మా బతుకు మేం బతుకుతాం అంట్ కనీస సౌకరాయూలు, సహాయం అందంచన్ ప్రభ్తవేం ఇద. ఎప్్పడు ఎవరిపై కక్ష స్ధించాల్.. ఎవరి పటటీ కొట్టీల్ అనని ఆలోచన తప్ప వేర్ ఏమి 
చేతకాన్ పాలన ఇద. ఇంతకాలం ప్రభ్తావేన్కి వనునిదనునిగా న్లబడ్, తమ ఉదోయూగాలు ఎప్పటికైనా పరి్మనెంట్ అవుతాయన్ భావిసు్తనని వాలంటీర్ల కడుప్ కొటటీడాన్కి ఈ ప్రభ్తవేం 
గృహ స్రథులను న్యమిస్తంద. ఉత్తరాంధ్రలోనే వలసలు ఎకు్కవ అనుకునానిం. అయితే కోనసీమ నుంచీ వలసలు ఏ విధంగా ఉనానియో తెలిసే్త విసు్తపోతాం. పార్టీ క్రియ్శీలక 
సభ్యూడు శ్రీ చెరుకూరి పనసరాముడు మృతి చెందడంతో ఆయన కుట్ంబాన్ని పరామరి్శంచడాన్కి వళి్ళనప్్పడు, ఆయన తమిళనాడుకు వలస వళి్ల ఉపాధి కోసం పన్ చేసు్తనని తీరును 
వారి కుట్ంబ సభ్యూలు చెప్పడం కలిచివేసింద.
* బటన్ పాలన
బటన్ నొక్కడం తప్ప ఇంక్ం చేయను అననిట్్ల ఉంద ఈ వైసీపీ ముఖయూమంత్రి తీరు. 56 బీసీ కార్్పర్షన్లకు కనీస న్ధులు విడుదల చేయడం ల్దు. బీసీలకు కనీసం ఒక్క రుణం కూడా 
ఈ ప్రభ్తవేంలో రాల్దు. బీసీల సంక్షేమాన్ని కనీసం పటిటీంచుకోన్ ప్రభ్తవేం... క్వలం ప్రకటనలు, గర్జనలు అంటూ కాలం గడ్పేస్తంద. వైసీపీ సభలకు కళ్శాలలకు, పాఠశాలలకు 
సెలవులు ఇచి్చ మర్ బసుసిలలో జనం తరలిసు్తనానిరు. మీ పాలన అదు్తంగా ఉంట్ ఇల్ బలవంతంగా జనం తరలించడం ఎందుకు..? గడపగడపకు కారయూక్రమంలో భాగంగా 
ముందుగానే కొన్ని ఇళ్ళను ఎంపిక చేసుకొన్, వాళ్లకు తగిన తర్ఫీదు ఇచి్చ వళ్్ల దౌరా్గయూమైన పరిసిథితి ఎందుకు..?
* ఆర్్బక్లు వైసీపీ క్ంద్రాలు
మాండౌస్ తుపాను వసే్త రైతుల పంట నషటీం మీద కనీసం ఏ అధికారి స్పందంచల్దు. అసలు పంట నషటీం ఎంత వచి్చంద..? తీసుకునని సహాయక చరయూల గరించి చెపే్ప నాథుడు 
ల్డు. రైతు భరోస్ క్ంద్రాలు పూరి్తస్థియిలో వైసీపీ క్ంద్రాలుగా మారిపోయ్యి. జగననని ఇళ్లలో అంతుల్న్ దోపిడీ చేశారు. భూముల కొనుగోలు మాయ రాత్రికి రాత్రి జరిగింద. 
ప్రజాధనంలోన్ రూ. 23,500 కోట్లను వైసీపీ నాయకులు జేబులో వేసుకునానిరు. ఈ అవినీతి తతంగాన్ని బయటపెటిటీంద జనసేన పార్టీ మాత్రమే.
* ఎప్్పడు ఎన్నికలు వచి్చనా వైసీపీ కొట్టీకుపోవడం ఖాయం
వైసీపీ ప్రభ్తవే పాలన తీరు మీద అన్ని వరా్గల ప్రజలు ఆగ్రహంతో ఉనానిరు. ఎన్నికలు ఇప్పటికి ఇప్్పడు వచి్చనా... ఎప్్పడు వచి్చనా ప్రజా ఆగ్రహం ఓట్ల రూపంలో వైసీపీన్ తుడ్చి 
పెట్టీసు్తంద. కచి్చతంగా వైసీపీ పాలన ముగిసిపోయ్ రోజులు చాల్ దగ్గరో్లనే ఉనానియి. స్థిన్క సంసథిల ఎన్నికలో్ల ఎన్ని బెదరింప్లు చేసి గెలిచారో అందరికీ తెలుసు. జగన్ ఆలోచన 
విధానం ఎన్నికల ముందు ఒకల్ ఇప్్పడు మరోల్ ఉందన్ కచి్చతంగా చెప్పగలను. కన్పించిన ప్రతి ఒక్కరికి ముదు్దలు పెటిటీ తనకు ఓట్ వేయ్లన్.. నేను ఉనానిను నేను వినానిను అనని 
ముఖయూమంత్రి ఇప్్పడు కనీసం ఎవరి కష్టటీలు కనకుండా, ప్రజల బాధలు వినకుండా తయ్రయ్యూరు. దీన్న్ కచి్చతంగా ప్రజలు గమన్సు్తనానిరు.
* గంజాయి విచ్చలవిడ్గా దరుకుతోంద
వైసీపీ పాలనలో యువతను పూరి్తగా న్ర్వేరయూం చేసే కుట్ర జరుగతోంద. ఆంధ్రప్రదేశ్ ను గంజాయి ప్రదేశ్ గా చేసేశారు. స్యంత్రం ఆరు దాటితే కనీసం మహళలు రోడ్లపైకి 
రాల్న్ పరిసిథితి ఏర్పడ్ంద. గంజాయి మతు్తలో యువత ఏం చేస్్తరోననని భయం మహళలో్ల కన్పిస్తంద. విచ్చలవిడ్గా ప్రతి గ్రామంలోన్, ప్రతి వీధిలోను గంజాయి యథేచ్ఛగా 
దరుకుతోంద. వైసీపీ ప్రభ్తవే పెద్దల కనుసననిలో్లనే గంజాయి విచ్చలవిడ్గా అమ్మకాలు జరుగతునానియి. మారుమూల ప్ంతాలకు గంజాయి ఎల్ వస్తంద..? యువతకు సులభంగా 
ఎల్ దరుకుతుంద..? అననిద ప్రభ్తవేం ఎందుకు పటిటీంచుకోవడం ల్దో ప్రజలు ఆలోచించాలి. గంజాయి రవాణాను న్రోధించల్క పోవడాన్కి అసలు కారణం ఏమిట్ ప్రజలు 
గమన్ంచాలి.
* పచ్చన్ కోనసీమలో చిచు్చ పెట్టీలన్ చూశారు
డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ ల్ంటి మహనీయుడ్ పేరు జిల్్లకు పెడతాం అంట్ ఎవరు వద్దంట్రు..? కచి్చతంగా అల్ంటి న్రణుయ్లను జనసేన పార్టీ స్వేగతిసు్తంద. వైసీపీ ప్రభ్తవేం 
మాత్రం దీన్ వనుక కూడా ఒక కుట్ర చేసి ఈ ప్ంతంలో చిచు్చ పెట్టీలన్ చూసింద. మహనీయుడ్ పేరున్ సైతం తన కుటిల రాజకీయ్లకు వాడుకోవాలన్ భావించింద. కోనసీమలో 
అల్లరు్ల జరిగిన వంటనే బాధయూత గల పార్టీ అధయూక్షున్గా జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు స్పందంచారు. తన సవేల్భం కోసం ఎల్ంటి చిచు్చలు పెటటీడాన్కి అయినా, 
గొడవలు ర్పడాన్కైనా వైసీపీ సిదధింగా ఉంట్ంద. పేదలకు భూముల పట్టీలు ఇచా్చమన్ చెబుతునని ప్రభ్తవే పట్టీలను చూసే్త విసు్త పోవాలిసిందే. మన భూమి పట్టీ మీద సీఎం ఫోట్ 
ఎందుకు..? ఆ పట్టీలో పూరి్తస్థియి వివరాలు ఉండడం ల్దు. కొబ్బరి రైతులను పటిటీంచుకోవడం ల్దు. వారికి కొబ్బరి స్గ ల్భస్టిగా జనసేన మారుసు్తంద.
* నాయకులెవరో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ న్రణుయిస్్తరు
న్యోజకవర్గ నాయకతవేం మీద శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు తవేరలోనే న్రణుయం తీసుకుంట్రు. న్యోజకవర్గ ఇంచారి్జ ఎవరో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు చెబుతారు. నేనే నాయకుడ్న్.. నేనే 
ఇంచారి్జ అనే మాటలు వదు్ద. రెండు ఫ్్లకీసిలు కట్టీకుంట్, మూడు సషల్ మీడ్య్ పోసుటీలు పెడ్తే నాయకులు అయిపోరు. కొందరు ఈ సీట్ నాద అంటూ కర్్చఫ్ వేసే్త పార్టీ సహంచదు. 
పార్టీలో చేర్ందుకు ఎవరు వసు్తనాని ముందు జన సైన్కులతో కలిసి ప్రజల సమసయూల మీద పోరాడండ్.. న్లబడండ్ అన్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు చెప్్తనానిరు. ఆయన న్రణుయ్న్కి ప్రతి 
ఒక్కరు కట్టీబడాలిసిందే.. గౌరవించాలిసిందే. జనసేన పార్టీ అనే వేదక ఒకట్ ఉంట్ంద. ఆ వేదక నుంచే ప్రతి ఒక్కరూ ఎల్ంటి అరమరికాలు ల్కుండా సమషిటీగా రాజకీయ్లు చేదా్దం. 
ఉమ్మడ్గా ముందుకు వళ్్త పి. గననివరం న్యోజకవర్గంలో జనసేన పార్టీ బలం ఎంతో గత స్థిన్క సంసథిల ఎన్నికలో్ల తెలిసింద. 8 సర్పంచులు, 16 ఎంపీటీసీలు, 223 వారుడి మెంబర్లను 
గెలుచుకోవడం అంట్ చినని విషయం కాదు. పూరి్తస్థియి రాజకీయ ప్రయ్ణాన్కి యువత సిదధింగా ఉండాలి. ఒక ఆలోచన విధానం, పాలనదక్షత ల్న్ ప్రభ్తవేం తీరు మీద పోరాడుదాం. 
ఇక్కడ్ రాజకీయ స్మాజిక అంశాల పట్ల శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి స్పషటీమైన విజన్ ఉంద. మీరు చేసే ప్రతి కారయూక్రమం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి దృషిటీకి వళుతుంద. ఈ ప్ంతాన్కి 
కచి్చతంగా కోకోనట్ బోరుడిను తీసుకురావాలి అన్ గొప్ప ఆలోచన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిద. వచే్చ పరిశ్రమలు మన వనరులిని కొల్లగొటటీకుండా మనకి భవిషయూతు్త ఇచే్చల్ ఉండాలనే 
న్నాదం జనసేన పార్టీద. ఒక వ్యూహం ప్రకారం, ఓపికతో రాజకీయ్లు చేదా్దం. ప్రజా సమసయూల పరిష్ట్కరమే మన అజెండా” అనానిరు. ఈ సమావేశంలో పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు శ్రీ పంతం 
నానాజీ, శ్రీ పితాన్ బాలకృషణు, జనసేన అసెంబీ్ల న్యోజకవర్గ ఇనా్చరు్జలు, జిల్్ల కారయూవర్గ సభ్యూలు, పి. గననివరం న్యోజకవర్గ పార్టీ నాయకులు, వీర మహళలు పాల్్గనానిరు.
* పార్టీ క్రియ్శీలక సభయూతవే వాలంటీర్లకు సతా్కరం
పి. గననివరం న్యోజకవర్గ జనసేన క్రియ్శీలక సభయూతావేలను భార్ స్థియిలో చేసి రాష్టంలోనే మొదటి స్థినంలో న్లిపిన మొత్తం 46 మంద పార్టీ క్రియ్శీలక వాలంటీర్లకు శ్రీ మనోహర్ 
గారు సతా్కరం చేశారు. వారిన్ అభినందంచారు. వివిధ పార్టీల నుంచి, స్మాజిక వరా్గల సంఘాల నుంచి పి. గననివరం న్యోజకవర్గంలో సుమారు 200 మంద శ్రీ మనోహర్ గారి 
సమక్షంలో జనసేన పార్టీలో చేరారు.
* క్రియ్శీలక కారయూకర్తల కుట్ంబాలకు రూ.5 లక్షల చెకు్కలు పంపిణీ
ఇటీవల రెండు వేర్వేరు ప్రమాదాలో్ల మృతి చెందన పార్టీ క్రియ్శీలక సభ్యూల కుట్ంబాలను శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు మంగళవారం పరామరి్శంచారు. పి.గననివరం న్యోజకవర్గం 
అయినవిలి్ల గ్రామాన్కి చెందన పార్టీ క్రియ్శీలక సభ్యూడు శ్రీ గద్దటి ముక్్తశవేరరావు ఇటీవల విదుయూతాఘాత ప్రమాదంలో మృతి చెందారు. అతడ్ తలి్లదండ్రులు శ్రీ నారాయణ, 
నాగలక్ష్మిలను శ్రీ మనోహర్ గారు పరామరి్శంచి దైరయూం చెపా్పరు. వారికి పార్టీ తరఫున రూ. 5 లక్షల చెకు్క అందంచారు. అల్గే కొర్లవారిపాలెం గ్రామాన్కి చెందన శ్రీ చెరుకూరి పనస 
రాముడు ప్రమాదంలో మృతి చెందగా వారి కుట్ంబాన్ని శ్రీ మనోహర్ గారు పరామరి్శంచి, తగిన ధైరయూం చెపా్పరు. పార్టీ నుంచి రూ.5 లక్షల బీమా చెకు్కను అందజేశారు. పార్టీ అండగా 
న్లబడుతుందన్ హామీ ఇచా్చరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనస్నకు ఒక్క చాన్స్ కార్యక్రమంలో వైసీపీ తీరును ఎండ గట్్టన మాకినీడి
ఈ ప్రభుత్ం ప్రజా సమసయూల మీద మాట్లోడానికి పిల్లో.. విమర్శలకు మాత్ం పుల్
అధికార పారీ్ట ప్రజా ప్రతినిధుల తీరును ఎండ గట్్టన జనసేన ఫైర్ బ్ండ్
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ జిల్్ల, పిఠాప్రం వైసీపిపార్టీ విమర్శల్ పన్గా మూడు సంవతసిరాలు కాలయ్సన చేసి ప్రజాసమసయూలు మాత్రం గాలికి వదల్సీందన్. పాలనగాడ్తప్్పతునాని.. 
గాడ్ద గాండ్రింప్లతో పాల్విధానం స్గతుంద గాన్ ప్రజలకు వరిగేదల్దన్ మాకినీడ్ శేష్కుమారి అనానిరు. జనసేనకు ఒక్క చాన్సి కారయూక్రమంలో స్థిన్క జగ్గయయూ చెరువులో 
పిఠాప్రం న్యోజకవర్గ జనసేన ఇంచారి్జ మాకినీడ్ శేష్కుమారి ఇంటింటికి వళి్ళ ప్రజల సమసయూలను తెలుసుకున్ ఈ సందర్బంగా మీడ్య్తో మాట్్లడారు. మేము చూసినంతటిలో 
ఎక్కడా కూడా డ్రైనేజీ గాన్, రోడు్ల గాన్, మంచి నీటి సదుపాయం గాన్ సరిగా్గ ల్వన్ ఇక్కడ ప్రజలుపటటీణ పరిద అన్ మరచి పోయి సౌకరాయూలు ల్న్ ఏజనీసి ప్ంతంల్ బాదపడుతునానిరన్ 
ప్రజల ఇబ్బందులు స్పషటీతన్చా్చరు. ఏరుదాట్క తెప్పను వదల్సి నట్్లగా ప్రజలతో ఓట్్ల వేయించుకున్ ప్రజలకు సౌకరాయూలు కలిఫీంచక పోవడం దారుణమ్మనానిరు. ఒక్క చాన్సి 
కారయూక్రమం దావేరా జనసేనాకి బ్రహ్మరథం పడుతునానిరన్, జనసేన అధికారంలోకీ వసే్త మొదట పన్ జగ్గయయూ చెరువు అభివృదధికి కృషి చేస్్తనన్, ఈ ప్రభ్తవేం ప్రజా సమసయూల మీద 
మాట్్లడాన్కి పిలి్ల.. విమర్శలకు మాత్రం ప్లి అన్ ఆమె ఎదే్దవా చేస్రు. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్్ల కారయూదరి్శ మొగిలి అపా్పరావు, గోప్ సుర్ష్, బుర్రా సుర్ష్, మేళం బాబి, కసిరెడ్డి 
నాగేశవేరరావు, కంద సమరాజు, వినయ్, మణికంఠ, జనసైన్కులు, నాయకులు తదతరులు పాల్్గనానిరు.

ప్రభ్త్్లు ఉన్నది ప్రజలను ఆదుకోవడానికా 
లేక నట్్టట మంచడానికా: గాదె

శతఘ్ని న్యూస్: ర్పలె్ల: ఉమ్మడ్ గంటూరు జిల్్ల, ర్పలె్ల న్యోజకవర్గంలో పలు గ్రామాలో్ల 
పననిపలి్ల, కురపా్పలం, గల్లపలి్ల, ప్రస్దం వారి పాలెం, అర్పలి్ల, తూరుపాలెం, 
ఇంకొలు్ల, ఈదుపలి్ల, తాడ్వాక వారి పాలెంలో ఇటీవల కురిసిన వరాషాలకు పంట దబ్బతినని 
రైతులను జనసేన పార్టీ జిల్్ల అధయూక్షులు గాద వంకట్శవేరరావు పరామరి్శంచారు.. ఈ 
సందర్బంగా గాద మాట్్లడుతూ.. ఈ ప్రభ్తావేలు రాష్ట ప్రజలను ఆదుకోవడాన్కా ల్క 
నట్టీట ముంచడాన్కా వచి్చంద అన్ ప్రజలు తెలుసుకోవాలి. అధికార పార్టీ రాజయూసభ 
సభ్యూలు న్నని వరాషాలకు పాడైన పంటలు దగ్గరకు వచి్చ రైతులను పరామరి్శంచడాన్కి 
వచా్చరంట.ఆయన ఇక్కడ్కి రావడాన్కి వరాషాన్కి పాడైన పంటల చూడట్న్కి మటిటీతో, 
ఇసుకతో పల్లపై దారి వేసుకొన్ వచా్చరంట. ప్రజల అరథిం చేసుకోండ్ అకాల వరాషాల 
వల్ల పాడైన పల్లో్లకి రావడాన్కి కూడా వీళు్ల ఇషటీపడటం ల్దు. సర్ ఏదో వచా్చరు 
వైసీపీ పార్టీ నాయకులు ఇక్కడ జరిగిన నష్టటీన్ని చూసి రైతులకు భరోస్ కూడా ఇవవేల్న్ 
పరిసిథితిలో ఉనానిరంట్.. ఏదో వచి్చ తు..తూ మంత్రంగా రైతులను పరామరి్శంచి 
వళి్లపోయ్ర్ గాన్ వారికి తక్షణ స్యం కూడా ప్రకటించల్న్ సిథితిలో వైసీపీ పార్టీ 
ఉంద అంట్ ఎంతటి సిగ్గచేట్ ప్రజలు గమన్ంచాలన్ గాద అనానిరు. ఈ కారయూకరంలో 
గంటూరు జిల్్ల కమిటీ సభ్యూలు అడపా మణికాయూలరావు, నారదాసు రామచంద్ర ప్రస్ద్, 
మతి్త భాస్కరరావు, చందోలు ప్రస్ద్, మేకల రామయయూ య్దవ్, జిల్్ల సంయుక్త 
కారయూదరి్శరాసము శెటిటీ మహేష్ ర్పలె్ల పటటీణ అధయూక్షులుగోపరాజు ఉదయ్, కృషణు, 
ప్షడుప్ శివరామకృషణు, గూడపాటి శ్రీన్వాసరావు, అందే స్ంబశివరావు, నెల్్లరి 
రాజేష్, కొలగాన్ రవికుమార్, మతి్త సుధాకర్, తాతాపోల్రయయూ, మతి్త షేక్ బాష్ట, సనక 
విజయ్ కుమార్, ఉప్పలపాటి స్గర్, జాకీర్ హుసేసిన్, షేక్ బాజీ, వి నాగబాబు, మొగిలి 
ప్వువే నాగేశవేరరావు, కొమూ్మరి శ్రీన్వాసరావు, సుబా్బరావు, పట్న్ బాబుల్ల, మర్రిపూడ్ 
డైసన్, నాగిశెటిటీ సంపత్, రాంబాబు, జలి్ల కార్్తక్, లింగినేన్ పవన్ కళ్యూణ్, లింగినేన్ 
సుర్ంద్ర, మతి య్నాదరావు, ర్పలి్ల శ్రీన్వాసరావు, కారుమూరి పెద్ద మంగయయూ, మండే 
ప్రస్ద్, కమతం నాగేశవేరరావు పాల్్గనానిరు.

హస్పటల్ కి రోడేడేది..? సూట్గా ప్రశ్నంచిన 
జనస్న న్యకులు

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ జిల్్ల, 
గొల్లప్రోలు మండలం జగ్గంపేట 
గ్రామంలో రోడుడి మార్గం ల్కపోవడం, 
సమయ్న్కి చికితసికి చేరుకోపోవడంతో 
న్ండుప్ణాం పోయిన సంఘటన 
చోట్ చేసుకుంద.. ఈ సంఘట పై 

జనసేన మండలం ప్రెసిడంట్ అమరాదవలి్ల రామకృషణు మీడ్య్తో మాట్్లడుతూ.. 
వైదయూం అందకప్ణాలు పోగొట్టీకునే వారిన్ చూస్ము డబు్బలు ల్క వైదయూం 
చేయించుకోల్న్ వారిన్ చూస్ము, కాన్ రోడుడిల్క ప్ణాలు పోగొట్టీకొనేవారిన్ 
జగ్గంపేటలో చూసు్తనానిము అదేంటి అనుకుంట్నానిరా మీరు విననిద న్జం చినని 
జగ్గంపేట గ్రామంలో సతయూనారాయణ అనేవయూకి్త అనారోగాయూన్కి గరై ప్ణాయ్మసిథితిలో 
కొట్టీమిట్టీడుతుంట్.. గ్రామసు్తలు అంబులెన్సి కు పోన్ చేస్రు, అంబులెన్సి అయితే 
అనుకునని టంకి వచి్చంద గాన్, బాదతున్ ఇంటికి అంబులెన్సి వళ్్ళ మార్గం ల్క 
గ్రామంలోనే ఐదు వందల మీటర్ల దూరంలో ఉండ్పోవడంతో గ్రామంవారు పేషంట్ 
న్ భ్జాలమీద అతికషటీం మీద అంబులెన్సి దగ్గర కు తీసుకొచే్చ సరికి ప్ణాలు 
గాలిలో కలిసిపోయ్యి. చూస్రా రోడు్ల ల్క సమయ్న్కి చికితసికి చేరుకోపోవడంతో 
న్ండుప్ణాం పోగొట్టీకుననిట్టీ అయింద. ఈ సంఘట మీద జనసేన పార్టీ మండలం 
ప్రెసిడంట్ అమరాద వలి్ల రామకృషణు మీడ్య్తో మాట్్లడుతూ.. రాష్ట ప్రభ్తవేం 
సరైన రోడు్ల న్రి్మంచక చాల్ మంద ఇల్గే సమాయ్న్కి వైదయూం అందక ప్ణాలు 
పగొట్టీకుంట్నానిరన్, చినని జగ్గంపేటలో అధికార పార్టీ సర్పంచ్, ఎంపిటీసి ఉనానిరు 
గానీ ఆ బాదతుడ్ ఇంటికళ్్ళ రోడుడి మార్గం వేయించల్క పోయ్రన్, ఓట్్ల వేసి 
అధికారం ఇచి్చన పాపాన్కి ఇల్ ప్ణాలు బలిగొంట్నానిరన్, ప్రజలకు సౌకరాయూలు 
కలిగించల్న్ పదవు లు ఉనాని, ల్కునాని ఒకట్నన్ న్ప్్పలు చెరిగారు. తక్షణమే 
చన్పోయిన సతయూనారాయణ కుట్ంబాన్కి పదలక్షలు నషటీపరిహారం ఇవావేలి.. ల్దంట్ 
ఎంతకషటీమైనా ఎదుర్్కన్ బాదతుడ్కి నషటీపరిహారం అందేవరకు పోరాడతామన్ న్ప్్పలు 
చెరిగారు. జనసేన తరప్న సతయూనారాయణ కుట్ంబాన్కి పదలక్షలు నషటీపరిహారం 
ఇవావేలన్ రామకృషణు డ్మాండ్ చేస్రు.

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

జనస్న క్రియాశీల కార్యకర్తల సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: డా.బి.ఆర్.అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్్ల, పి.గననివరం, ఉమ్మడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ 
మాజీ సీ్పకర్ మరియు జనసేన పార్టీ పలిటికల్ అఫైర్సి కమిటి చైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్ 
ఉమ్మడ్ తూరు్పగోదావరి జిల్్ల పరయూటనలో భాగంగా పి. గననివరం న్యోజకవర్గంలో 
క్రియ్శీలక సభ్యూలకు చెకు్కలు పంపిణీ తరువాత అంబాజీపేట వేదకగా వందల్ద 
జనసైన్కులతో సమావేశం న్రవేహంచడం జరిగింద. ఈ సమావేశంలో పిఏసి సభ్యూలు 
వివిధ న్యోజకవరా్గల ఇంచారు్జలు, రాష్టస్థియి మరియు జిల్్ల స్థియి కారయూవర్గ సభ్యూలు, 
జనసేన నాయకులు, వీరమహళలు మరియు జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

పినిశెట్్ట రంగన్థ స్్మికి నివాళులరి్పంచిన 
న్దెండ్ల మనోహర్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు మండలం, 
శివకోడు గ్రామాన్కి చెందన జనసేన 
పార్టీ నాయకులు పిన్శెటిటీ బుజి్జ 
తండ్రి రంగనాథ స్వేమి ఇటీవల 
మృతి చెందారు. ఈ నేపథయూంలో 
రంగనాథ స్వేమి కుట్ంబ 

సభ్యూలను పరామరి్శంచి, రంగనాథ స్వేమి వారికి న్వాళులరి్పంచిన పిఎసి చైర్మన్ 
నాదండ్ల మనోహర్, వారి వంట పిఎసి మెంబరు్ల పంతం నానాజీ, పితాన్ బాలకృషణు, 
అమల్ప్రం న్యోజకవర్గ ఇనా్చరి్జ శెటిటీబతు్తల రాజబాబు, తాడ్ మోహన్, శిరిగినేడ్ 
వంకట్శవేరరావు, గెడడిం మహాలక్ష్మి ప్రస్ద్, రాపాక రమేష్ బాబు, గండ బతు్తల 
తాతాజీ, పోతు కాశీ, గబ్బల ఫణి, రావ్రి నాగ, అడబాల తాతకాప్, ఉండవలి్ల అంజి 
మరియు జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

న్దెండ్ల తో జనస్నన్యకుల మర్్యదపూర్క భేటీ
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం: ఉమ్మడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ 
సీ్పకర్ జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు నాదండ్ల మనోహర్ 
ఉమ్మడ్ తూరు్పగోదావరి జిల్్ల పరయూటన లో భాగంగా 
కాకినాడ విచే్చసిన మనోహర్ న్ మరాయూదపూరవేకంగా 
కలిసిన రాజానగరం న్యోజకవర్గం జనసేన పార్టీ 
ఇంచార్్జ & ఐకయూరాజయూసమితి అవారుడి గ్రహీత మేడ 
గరుదత్ ప్రస్ద్, అనపరి్త న్యోజకవర్గం జనసేన పార్టీ 
ఇంచార్్జ మర్రిరెడ్డి శీను రాజానగరం మండల జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు బతి్తన వంకనని దర.

మా నియోజకవర్గానికి బలమైన న్యకుడు 
కావాలి.. న్దెండ్లను కోరిన జానీ

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ బలోపేతంలో 
భాగంగా జనసేన పిఏసి చైర్మన్ నాదండ్ల 
మనోహర్ శ్రీకాకుళం జిల్్ల సన్ రైజ్ 
హోటల్ నందు పాలకొండ న్యోజకవర్గం 
జనసేన పార్టీ నాయకులు, జనసైన్కులు, 
వీరమహళలతో సమావేశమయ్యూరు. 
మీటింగ్ అనంతరం నాదండ్ల మనోహర్ ను 
జనసేన జానీ ప్రతేకంగా కలసి 2024లో 
పాలకొండ న్యోజకవర్గంలో జనసేన 

పార్టీ తరుప్నుంచి ఎమె్మల్యూ టికట్ కావాలన్ నాదండ్లను కోరారు. ఈ సందర్ంగా 
జనసేన జానీ మాట్్లడుతూ గత ఎలక్షన్ లో పతు్తలో భాగంగా జనసేన పార్టీకి టికట్ 
రాల్దు.. ఇప్్పడు ఆల్ కాకూడదు, ఈ స్రి ఓట్్ల కచి్చతంగా గా్లస్ గరు్తకి వయ్యూలన్ 
న్యోజకవర్గ ప్రజలు ఎదురుచూసు్తనానిరు. అందుకు తగ్గ సరైన నాయకుడున్ మా 
న్యోజకవరా్గన్కి అప్పచెప్పండ్.. ఖచి్చతంగా గెలిపించుకునే బాధయూత మా నాలుగ 
మండల నాయుకులు, వీరమహళలు, జనసైన్కులు, ప్రజలు తీసుకుంట్రు అన్ చెప్పడం 
జరిగింద. అందుకు మనోహర్ భ్జం తటిటీ, చేతిలో చెయయూవేసి మీరు కషటీపడండ్.. మీ 
పన్ మీరు, ఎవవేరి పన్ వారు చెయయూండ్, కచి్చతంగా పవన్ కళ్యూణ్ గారు పాలకొండ 
న్యోజకవరా్గన్కి బలమైన నాయుకుడ్న్ మీకు ఇస్్తరు అన్ చెప్పడం జరిగింద.

న్దెండ్లకు ఘనస్్గతం పలికిన ఉంగుటూరు 
జనస్న

శతఘ్ని న్యూస్: ఉంగటూరు: 
జనసేన పీఏసీ చైర్మన్ నాదండ్ల 
మనోహర్ పశి్చమగోదావరి 
జిల్్ల, ఉంగటూరు 
న్యోజవర్గం విచే్చయుచునని 
సందర్ముగా పశి్చమగోదావరి 
జిల్్ల ముఖ దావేరం సిదాధింతం 
బ్రిడ్్జ వద్ద పూలమాల వేసి 
ప్ష్పగచ్చంతో స్దరంగా 
స్వేగతం పలికిన న్యోజవర్గం 

ఇంచార్్జ చేగొండ్ స్రయూ ప్రకాష్, పెనుగొండ మండలం జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు కంబాల 
బాబులు, జిల్్ల ఉపాధయూక్షులు వంగదాసు దానయయూ, జిల్్ల ప్రోగ్రామ్ ఇన్ కమిటీ సభ్యూలు 
తోట సుర్ంద్ర, పెనుగొండ పటటీణ అధయూక్షుడు యర్ంశెటిటీ బాబురావు, రామననిపాలెం 
ఎంపిటిసి సభ్యూలు కృషణుకాంత్, కొఠాలపర్రు గ్రామ అధయూక్షుడు ఆకుల సుబా్బరావు, 
మండల కమిటీ సభ్యూలు మంద నాన్, జనసేన పార్టీ సీన్యర్ నాయకులు దార్లంక 
మారుతి, అడాడిల మధు, తదతర నాయకులు అధిక సంఖయూలో పాల్్గనానిరు.

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


గురువారం, 15 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పాలవలస యశస్వి ఆదవిర్ంలో జనసేన పార్్టలో చేరకలు
శతఘ్ని న్యూస్: చీప్రుపలి్ల న్యోజకవర్గం, మేరకముడ్దాం మండలం, 
గొల్లలపాలెం గ్రామంలో బుధవారం ఆ గ్రామ జనసైన్కులు ధనుజయ, తదతర 
జనసైన్కులు న్రవేహంచిన కారయూక్రమంలో ముఖయూ అతిదగా రాష్ట ప్రదాన కారయూదరి్శ 
శ్రీమతి పాలవలస యశసివే పాల్్గనానిరు. ఆమె ఆదవేరయూంలో జరిగిన కారయూక్రమంలో 
గ్రామంలో వైస్సిర్ సీపీ నుండ్ కొన్ని కుట్ంబాలవారు జనసేనలోకి చేరారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో రాష్ట ప్రచార కారయూ న్రావేహన కారయూదరి్శ బాబు పాలురు, పెద్ద 
వంకట్శ్, బోడ సింగి రామకృషణు, రామేశ్ రాజు, దననిన య్సు, ముళు్ల జగదీష్, 
గోర్ల చిననిమ్ నాయుడు, గోల్ల బాబ్, లక్ష్మీ నాయుడు, కూమార్, స్యి, చిననిమ్ 
నాయుడు, జగదీష్, ర్గిడ్ లక్షష్మణ్ , సంతోష్, విరామహళ క్రిషణు వేన్, శ్రీను, శంకర్, 
అప్పల నాయుడు, రమన, నాయుడు, స్రి నాయుడు, రాజు తదతర జనసైన్కులు, 
నాయకులు, వీరమహళలు పాల్్గనానిరు.

జనస్న పార్్ట ఆతీమీయ సమావేశం
హుకుంపేట జనసేన ఆద్రయూంలో యువశకి్త పోస్టర్ ఆవిష్కరణ
యువతలో ర్జకీయ చైతనయూం నింపడానికే జనసేన ‘యువ శకి్త’
యువ శకి్త విజయవంతానికి ప్రత్యూక కమిటీలు 
శతఘ్ని న్యూస్: అల్్లరి సీతారామరాజు జిల్్ల ఆరకువేలి న్యోజకవర్గం హుకుంపేట 
మండలంలో జనసేనపార్టీ ఆతీ్మయసమావేశం న్రవేహండం జరిగింద. బలిజ కొట్శవేరావు 
అధయూక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశం లో ముఖయూ అతిధిగా డా.వంప్రు గంగలయయూ పాల్్గన్ 
ఆరకు న్యోజకవర్గం జనసైన్కులకు దశాన్ర్్దశం చేశారు. ఈ సందర్ముగా వారు 
మాట్్లడుతూ.. జనవరి 12 వ తేదీన జరిగే యువశకి్త ప్రోగ్రాం జయప్రదం చేయ్లన్ 
వారు కోరారు రణసథిలంలో యువశకి్త కారయూక్రమాన్ని గిరిజన ప్ంతం నుంచి భార్ ఎతు్తన 
పాల్్గనాలన్ జనసైన్కులను కోరారు. ఈ సమావేశాన్ని ఉదే్దశిస్్త పోసటీర్ విడుదల చేస్రు. 
కారయూకర్తలతో మాట్్లడుతూ పార్టీ బలోపేతాన్కి కారయూకర్తలు నాయకులు సంపూరాణుంగా సహాయ సహకారాన్ని అందంచాలన్ కోరారు. ఆరకు న్యోజకవర్గంలోన్ ఆరు మండల్ల నుండ్ 
కారయూకర్తలు, నాయకులు పెద్దఎతు్తన పాల్్గన్ జనసేన పార్టీ ఆతీ్మయ సమావేశం కారయూక్రమం జయప్రదం చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో బలిజ కొట్శవేరావు మాదాల శ్రీరాములు, సుధీర్ 
కారయూన్రవేహణ కమిటీసభ్యూలు సుర్ష్, సమనవేయ కమిటీ సభ్యూలు స్యిబాబా, రాంబాబు, అరు్జన్, రాజభరత్, చందు, నాగరాజు, రామకృషణు సంతోష్ రెడ్డి తదతరులు పాల్్గనానిరు.

నెల్లోరు రూరల్ జనసేన ఆధ్రయూములో రక్తదాన శిబిరం
శతఘ్ని న్యూస్: నెల్్లరు: నెల్్లరు 
రూరల్, 33 వ డ్విజన్, వంగళరావు 
నగర్ లో గతంలో జనసేన పార్టీకి 
క్రియ్శీలకంగా పన్ చేసిన ఆరవ విజయ్ 
కాంత్ మొదటి జయంతి సందర్ంగా 
స్థిన్కంగా రక్తదాన శిబిరం ఏరా్పట్ 
చేయడం జరిగింద. జనసైన్కులు పవన్ 
కళ్యూణ్ స్ఫీరి్తతో సేవా దృక్పథంతో 
చేసిన ఈ కారయూక్రమాన్ని స్థిన్కులు 
ఎంతో అభినందంచారు. ఈ సందర్ంగా 

జనసేన నాయకులు గనుకుల కిషోర్ మాట్్లడుతూ జనసేన పార్టీ నాక్ం ఇచి్చందన్ 
ఎవరైనా అడ్గితే అంతుల్న్ అభిమానం పంచే తము్మళ్లన్చి్చందన్ చెప్్పకుంట్ను. 
తోడబుటిటీన వాళి్ళద్దరైతే తోడు నడ్చే వాళు్ళ ఎంతమందో లెక్క కూడా పెటటీల్కునానినన్ 
తెలిపారు. ఇంతమంద అభిమాన్ంచే తము్మళ్ళను ఇచి్చనందుకు పవన్ కళ్యూణ్ కి 
ధనయూవాదాలు తెలియజేస్్త ఆయన ఆశయ స్ధనకు వారదగా వయూవహరిసు్తనానిన్, నా 
వనుక నడ్చే తము్మళ్ల అందరికీ మార్గదర్శకంగా నడుచుకుంట్నన్ తెలిపారు. అరవ 
విజయ్ కర్ స్ము వంటి కళలలో ప్వీణయూం గల సదరుడు తకు్కవ వయసులోనే మాకు 
దూరం కావడం న్జంగా దురదృషటీమన్ తెలిపారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరా్చలన్ 
వారి కుట్ంబ సభ్యూలకు స్నుభూతి తెలుప్తూ సదరున్ స్మృతి న్వాళులరి్పస్్త 
జనసేన పార్టీ తరప్న చినని రాజా బ్లడ్ కాయూంప్ ఆరంబించి దాదాప్ 50 యూన్ట్ల రకా్తన్ని 
అందంచడం అభినందనీయమన్ తెలిపారు. విజయ్ కాంత్ గతంలో జరిగిన జనసేన 
పార్టీ కారయూక్రమంలో చురుకుగా పాల్్గనే వారిన్ నెల్్లరు రూరల్ లో జనసేనకి గటిటీగా 
పట్టీనని ప్ంతం 33 వ డ్విజన్ అనీ రానునని రోజులో్ల జనసేన పార్టీకి పటటీం కట్టీ 
విధంగా అందరూ సహకరించాలన్ కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు 
గనుకుల కిషోర్, వినోద్, జాన్ పాల్, ఉదే్దష్, మిధున్, కంథర్, అమీన్, అల్ఖ్, ఖలీల్, 
ప్రసనని, ఇంతియ్జ్, ష్టజహాన్, హేమంత్ య్దవ్, శంకర్ తదతరులు పాల్్గనానిరు.

కూలిపోయిన సూ్కలు ప్రదేశాని్న పరిశీలించిన 
గునుకుల కిషోర్

శతఘ్ని న్యూస్: జిల్్ల పరిషత్ స్్కల్ కట్టీబడ్ ప్ంతంలో న్రా్మణం కూలిపోయిందనే  
విషయం తెలుసుకునని జనసేన ప్రధాన కారయూదరి్శ మరియు నాయకులు ఆ ప్ంతాన్ని 
సందరి్శంచడం జరిగింద. ఈ సందర్ంగా జిల్్ల ప్రధాన కారయూదరి్శ గనుకుల కిషోర్ 
మాట్్లడుతూ.. ఆ ప్ంతాన్కి వళ్్లసరికి ఉదయం కూలిన న్రా్మణం తాల్కు 
ఆనవాలు కనబడకుండా పూరి్తగా శుభ్ం చేసి కపి్పప్చే్చ ప్రయతనిం చేశారనానిరు.. ఆ 
ప్ంతమంతా అసలు అక్కడ ఏమి జరగనట్్ల వయూవహరించారు. సంత భవనాలను 
ఎంతో ఇంట్రెస్టీ తో పెద్ద న్రా్మణ సంసథిలకి అప్పజెపి్ప ఎంతో విల్సంగా కట్టీకుంట్నని 
వైసీపీ నాయకులు ప్రజాధనంతో పేదల పేద ప్రజల చదువుకు ఉపయోగపడే స్్కలును 
లోపం భూషటీంగా న్రా్మణించటం అనాయూయం అనానిరు. న్రా్మణంలో కూలీలు మరియు 
మేస్త్రిలు మాత్రమే ఉనానిరు కానీ నాణయూతను పరిశీలించడాన్కి స్పరె్వేజరు్ల గాన్ మర్ 
ఇతర న్రా్మణ సంసథిలు గాన్ అక్కడ ల్కపోవడం పరిశీలిసే్త ఎంత న్ర్లక్ష్యంగా వైసిపి 
నాయకులు ప్రవరి్తసు్తనానిరన్ అరథిమవుతుందన్ తెలిపారు. స్్కల్ న్రా్మణం మొత్తం 
స్్కలు య్జమానాయూన్కి అప్పజెపి్ప చేతులు దులుప్కుంట్నని వైసీపీ నాయకులకి 
ఏమాత్రం జవాబుదారితనం ల్దన్ తెలిపారు. అనంతరం స్్కల్ ఆవరణలో మూడు 
నెలలక్ చిరిగిన జగననని కానుక స్్కల్ బాయూగలిని పరిశీలించి ఎంత లోపభూయిషటీంగా 
ఉనానియనేద తెలియజేశారు.. వైసీపీ అధికారంలోకి వచి్చనప్పటి నుంచి ప్రభ్తవే వైదయూ 
విధానాన్ని న్ర్వేరయూం చేసు్తనని తరుణంలో స్థిన్కంగా దాదాప్గా 900 మంద పైచిలుకు 
ఉనని విదాయూరుథిల కోసం న్రి్మంచబడుతునని భవనం విషయంలో ఎంత జాగ్రత్తగా 
వయూవహరించాలన్ మరి్చపోయి వయూవహరిసు్తనానిరు ఈ వైసీపీ నాయకులన్ తెలిపారు. 
ఇప్పటికైనా నాయకులు మేలుకొన్ స్థిన్కంగా కట్టీబడ్ లోపం వల్ల కూలిపోయిన 
న్రా్మణం తాల్కు అవగాహన లోపాన్ని గమన్ంచుకొన్ సరిదదు్దకొన్ నాణయూత 
పరిమాణాలను పరిశీలించి న్రా్మణాన్ని చేపటటీవలసిందగా కోరారు. రానునని రోజులో్ల 
ఎంతోమందకి విదాయూబుదుధిలు నేరి్పంచవలసిన పాఠశాలను జవాబుదార్తనంతో 
వయూవహరించి జాగ్రత్తగా న్రి్మంచాలన్ కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు 
గనుకుల కిషోర్, కంథర్, అమీన్, అల్ఖ్, ఖలీల్, ప్రసనని, మౌనేష్, ఇంతియ్జ్, 
ష్టజహాన్, హేమంత్ య్దవ్ తదతరులు పాల్్గనానిరు.

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


గురువారం, 15 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పొలంలో నిల్ ఉన్న వర్షపు నీట్ని బయట్కి తరలించే ఏర్్పటు చేయండి: జనస్న
శతఘ్ని న్యూస్: అవన్గడడి: తుఫను తీవ్రత తగి్గ మూడు రోజులు అయినప్పటికీ, వరి పల్లో్ల న్లవే 
ఉననిట్వంటి వరషాప్ నీరు ఇంకా బయటకు పోకపోవడంతో నేలకొరిగినట్వంటి వరి పంట నీళ్లలో మున్గి 
తడ్సిపోవడం కారణంగా ధానయూంకు మొలకలు వసు్తండడంతో రైతు పూరి్తగా న్రాశకు గరవుతునానిడన్, 
స్థిన్క ఎమె్మల్యూ స్పందంచి అధికారులను పల్లలోకి పంపి, వరషాప్ నీరు బయటకు పోయ్ మారా్గలను 
చూడాలన్ అవన్గడడి జనసేన పార్టీ నేతలు కోరారు. బుధవారం అవన్గడడి మండలం రామ కోటి ప్రం 
గ్రామం లోన్ డాయూమేజ్ అయిన వరి పంటను స్థిన్క జనసేన నాయకులు పరిశీలించి, జిల్్ల కలెకటీర్ 
న్నని న్యోజక వర్గం లో పరయూటించి, ఎట్వంటి హామీ ఇవవేకుండానే వళి్లపోయ్రన్, తక్షణ సహాయం 
క్రింద ప్రభ్తవేం ఎకరాకు 25,000 రూపాయలు ప్రకటించి రైతులను ఆదుకోవాలన్ కోరారు. ఇప్పటిక్ 
చలి్లనట్వంటి మినుము విత్తనాలు కూడా పూరి్తగా నీటిలో మున్గిపోవడం తో పన్కి రాకుండా పోయ్యన్, 
కనీసం ఇప్్పడైనా పూరి్త ఉచితంగా మినుము విత్తనాలను వంటనే అందంచాలన్ డ్మాండ్ చేశారు. 
ఇప్పటిక్ కోసినట్వంటి వరి పంటకు ఇన్సిరెన్సి రాదన్ ప్రజలు భయ్ందోళనలకు లోనవుతునానిరన్, ఈ 
విషయంలో కూడా అధికారులు స్పందంచి రైతులకు వివరణ ఇవావేలన్ వారు కోరారు. తేమ శాతం 17 

పాయింట్్ల కంట్ ఎకు్కవ ఉననిప్పటికీ తడ్సిన మరియు మొలకలు వచి్చన మొత్తం ధానాయూన్ని ప్రభ్తవేమే కొనుగోలు చేసి, రైతుకు ఊరట కలిగించాలన్, అల్ చేయన్ పక్షంలో జనసేన 
పార్టీ రైతుల పక్షాన పోరాడుతుందన్ వారు చెపా్పరు. ఈ కారయూక్రమంలో అవన్గడడి మండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు గడ్వాక శేష్బాబు, ఎంపీటీసీ బొప్పన భాను, కమి్మలి స్యి భార్గవ, 
మావ్రి కృషణుయయూ, ర్పలె్ల రోహత్, కమి్మలి వేణు, బచు్చ మురళి, కమి్మలి రఘురతని ప్రస్ద్, కోస్రి శ్రీన్వాసరావు, మాల్ గోపాలరావు, కమి్మలి విజయబాబు, సనకా శ్రీరాములు, శీలం 
కృషణుమూరి్త, కమి్మలి సుబా్బరావు, ఉద్దండ్ ఆంజనేయులు తదతరులు పాల్్గనానిరు.

అవనిగడడే తహశీల్దారు కార్్యలయం మందు భాదితుల మౌన దీక్ష
శతఘ్ని న్యూస్: అవన్గడడి మండలం పాత ఎడ్లంక గ్రామాన్కి చెందన కనాని అమా్మజి అనే మహళ కు చెందన భూమిన్ 
అకారణంగా ఆన్ లైన్ వబ్ ల్ండ్ నుండ్ తలగించిన రెవన్యూ సిబ్బంద.

• ఆన్ లైన్ చేయమన్ అడ్గితే కుట్ంబ సభ్యూల ధృవీకరణ పత్రం కు అర్్జ పెట్టీకోమన్ సలహా
• 6 నెలల నుండ్ ఆఫీస్ చుటూటీ తిప్్పకుంటూ ఆన్ లైన్ లో నమోదు చేయన్ వైనం
• కుట్ంబ సభ్యూల ధృవీకరణ పత్రం కోసం అర్్జ పెటీటీ నెల రోజులు అయినా స్పందంచన్ తహశీల్్దర్
• విసుగ చెందన బాధితులు తహశీల్్దర్ కారాయూలయం వద్ద మౌన దీక్ష కు కూరు్చనని బాధితులు
• సంఘీభావం తెలిపిన జనసేన నేతలు.

జనస్న శ్రమదానం.. 
ఒక్క ఫోన్ కాల్ తో రోడుడే మరమమీతు్త

శతఘ్ని న్యూస్: అర్బన్: అనంతప్రం జిల్్ల జనసేన పార్టీ 
అధయూ క్షులు, అర్బన్ న్యోజకవర్గం ఇంచార్్జ టీసీ వరుణ్ 
విన్తని ఆలోచనతో పార్టీ శ్రేణులను మమేకం చేస్్త, 
క్షేత్రస్థియిలో ప్రజలో్ల ఉంటూ.. బుధవారం ప్రజా సేవే 
లక్ష్యంగా జనసేన శ్రమదానం కారయూక్రమాన్కి శ్రీకారం 
చుట్టీరు. ఒక్క ఫోన్ 9398854513 కాల్ చేసే్త చాలు 24 
గంటలో్లప్ గంతలు పడడి రహదారులకు మరమ్మతులు 
చేసే విధంగా కారయూక్రమాన్ని రూపందంచారు. ఈ 
మేరకు వారు విల్కరుల సమావేశంలో తెలిపారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో భాగంగా బుధవారం నగరంలోన్ స్థిన్క 
సప్తగిరి సరి్కల్, అల్గే పాతూరులో ఉనని పవర్ ఆఫీస్ వద్ద 
ఘోరంగా గంతలు పడడి ప్రధాన రోడ్లను మరమ్మతు్తలు 
చేశారు.

గుడివాడను, వైఎస్స్ర్స్పీ ప్రభ్త్్ని్న ప్రశ్నంచిన 
వీరఘట్టం జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడ్ శ్రీకాకుళం జిల్్ల, 
పాలకొండ న్యోజకవర్గం, వీరఘటటీం 
మండలం జనసైన్కుడు మతసి ప్ండర్కం 
మీడ్య్తో మాట్్లడుతూ రాష్టంలో వైఎస్ఆరిసిపి 
ప్రభ్తవేం మరియు దంగమంత్రులు 
స్మాజిక నాయూయభేరి బసుసియ్త్ర చేశారు. 

బసుసియ్త్రలో వైఎస్ఆరిసిపి నాయకులు వాడ్న వాహనాలకు ఉండే రిజిసే్రాషన్ ఏ రాష్ట్రాన్దో 
చెపా్పలి.. అద కూడా తెలియకుండా మన ఐటీ శాఖ మంత్రి గడ్వాడ అమరనాధ్ మాట్్లడడం 
హాస్యూస్పదంగా ఉంద. నువువే ఐటీ శాఖ మంత్రివా ల్దా రోడ్ ట్రానోసిపోర్టీ శాఖ మంత్రివా అన్ 
ప్రశినించారు?. నీ మంత్రి పదవికి ఎంతవరకు నాయూయం చేస్వు?.. నీవు మంత్రి పదవి చేపటిటీన 
నుండ్ ఎన్ని ఐటీ కంపెనీలు వచా్చయి?, ఎంతమందకి ఐటీ ఉదోయూగలు కలి్పచారో చెపా్పలన్? 
డ్మాండ్ చేశారు. మీ వైస్సిర్సిపీ ప్రభ్తవేంలో విదాయూ కానుక, వసతి దీవన, ఫీజ్ రియంబరెసిష్మంట్ 
సకాలంలో అందక విదాయూరుథిలు ఇబ్బందులు పడుతునానిరు. నీకు ఇచి్చన మంత్రి పదవికి నాయూయం 
చేయడం చేతకాదు గాన్ జనసేన అధినేత పవన్ కల్యూణ్ గారిపై ఇషటీం వచి్చనట్్ల మాట్్లడతావా? 
విశాఖపటనింలో ఋషికొండ ఆక్రమించారు, భూకబా్జలు జరుగతునాని న్మ్మకు నీరుఎతి్తనట్టీ 
వయూవరిసు్తనానివు ఎందుకు? గడ్వాడ అమరనాధ్ నీవు భవిషయూత్ లో పవన్ కళ్యూణ్ గారి పాదాలు 
పట్టీకున్ ప్ధేయపడవలసిన రోజు ఒకటి వసు్తంద అన్ గరు్త పెట్టీకో.. అన్ మతసి ప్ండర్కం 
అనానిరు. జనసేన జాన్ మాట్్లడుతూ ప్రజలకు సేవచేసెందుకు మంత్రివయ్యూవా? ల్క జనసేన 
అధయూక్షుడు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిన్ తిట్తందుకు మంత్రివయ్యూవా..?. పవన్ కళ్యూణ్ వయూకి్తతవేవం, 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు చేసు్తనని సేవా కారయూక్రమాలు చూసి వైస్సిర్సిపీ ప్రభ్తవేం ఓరవేల్కపోతుంద. 
కొద్ద రోజులో్ల పవన్ కళ్యూణ్ బసుసి య్త్ర చేపటటీనునానిరు. మీ వైస్సిర్సిపీ పాలనకు చరమగీతం 
పాడనునానిరు. తాడేల్ శ్రీరామ్ నాయుడు మాట్్లడుతూ రాష్టంలో వైస్సిర్సిపీ మంత్రులు క్వలం 
ఆటబొమ్మలు తప్ప అధికారికంగా ఏమి చేయల్న్ దుసిథితిలో వునానిరు. ఉదోయూగలకు సకాలంలో 
జీతాలు ఇవవేడం ల్దు?, ఇంతవరకు న్రుపేదలకు గృహ న్రా్మణాలు ఎందుకుచేపటటీల్దు?, 
పోలవరం ప్జెకుటీను ఎందుకు పూరి్త చేయల్దు? ఉత్తరాంధ్ర అభివృదధి ఎక్కడ అన్ తాడేల్ 
శ్రీరామ్ నాయుడు ప్రశినించారు.

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


గురువారం, 15 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనస్న న్యకులు దుర్గా శ్రీనివాస్ కు శ్రదా్ధంజలి
శతఘ్ని న్యూస్: కూకట్పలి్ల న్యోజకవర్గం పరిధిలోన్ బాల్జీ నగర్ 115 డ్విజన్ జనసేన పార్టీ మాజీ అధయూక్షులు దురా్గ శ్రీన్వాస్ (హైటక్ శ్రీను) అకాల మరణాన్కి చింతిస్్త 14వ 
తేదీ బుధవారం ఉదయం 10 గంటలకు టంప్ల్ బస్టీండ్ లో దురా్గ శ్రీన్వాస్ ఆత్మకు శాంతి కలగాలన్ మరియు వారి కుట్ంబ సభ్యూలకు ఆ భగవంతుడు మనోధైరాయూన్ని ఇవావేలన్ 
శ్రదాధింజలి ఘటించడం జరిగినద. ఈ కారయూక్రమంలో తెలంగాణ జనసేన పార్టీ నాయకులు శంకర్ గౌడ్, రాదారం రాజలింగం, మండలి దయ్కర్, కొల్్ల శంకర్, నందగిరి సతీష్, 
మహేష్, బచు్చ నాగ మల్్లశవేరరావు, వంకట సుభాష్, వంకట్చారి, పసుప్ల్టి ప్రస్ద్, సల్ద శంకర్, వినోద్ కుమార్, వీర మహళలు ద్రాక్షాయిన్, వంకట లక్ష్మి, మహాలక్ష్మి 
కూకట్పలి్ల న్యోజకవర్గంలోన్ వివిధ పార్టీ నాయకులు మరియు కాప్ సంఘ అధయూక్షులు భరత్ కుమార్, హెచ్ఎం మూరి్త, అడుసుమిలి్ల వంకట్శవేరరావు, రాంబాబు, సతయూనారాయణ, 
వాసునాయుడు, ఫణీంద్ర తదతరులు పాల్్గనానిరు.

తోట స్్మి ఆధ్ర్యంలో న్దెండ్లకు పార్్ట శ్రేణుల 
ఘన స్్గతం

శతఘ్ని న్యూస్: డాకటీర్ 
బి.ఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ 
జిల్్ల, రావులపాలెం, 
జనసేన నాయకుడు 
నాదండ్లకు ఈతకోటలో 
జనసేన జనసైన్కులు, 
వీరమహళలు ఘన 
స్వేగతం పలికారు.
డా . బి . ఆ ర్ . అ ం బే ద ్క ర్ 
కోనసీమ జిల్్లలోపరయూటన 

ముగించుకొన్ మండలం పరిధిలోన్ ఈతకోట గ్రామం మీదగా బుధవారం 
పశి్చమగోదావరి జిల్్ల పరయూటనకు బయలుదేరిన జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ నాదండ్ల 
మనోహర్ కు ఈతకోటలోన్ హైస్్కలు వద్ద జనసేన పార్టీ కొత్తపేట న్యోజకవర్గ 
ఇంచారి్జ బండారు శ్రీన్వాస్ తరప్న మండల పార్టీ అధయూక్షుడు తోట స్వేమీ ఆధవేరయూంలో 
పార్టీ శ్రేణులు పూలమాలలు వేసి ఘన స్వేగతం పలికారు. ఈ కారయూక్రమంలో, ఈతకోట 
గ్రామం వన్. ఎంపీటీసీ బొరుసు సీతారతనిం, గ్రామ పార్టీ అధయూక్షుడు, యర్ంశెటిటీ 
రాంమోహన్ రావు(రాము), నాయకులు గండ్రోతు గౌతమ్, కంకటల్ పవన్ మణికంఠ, 
బికి్కన శ్రీను, గల్్ల సతయూప్రకాష్, నంబు రవి కుమార్, నరాలశెటిటీ శ్రీన్వాస్, సుబ్రహ్మణయూం, 
నంబు నాగ, బండారు వాసు తదతరులు పాల్్గనానిరు.

కొమమీల ర్మని సత్కరించిన న్దెండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: పి. గననివరం న్యోజకవర్గం 
అంబాజీపేట మండలం అంబాజీపేట లో 
న్యోజకవర్గ జనసేన పార్టీ సరవే సభయూ 
సమావేశం న్రవేహంచడం జరిగింద. ఈ 
సమావేశంలో పీఏసీ చైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్ 
పాల్్గనానిరు. న్యోజకవర్గం లో క్రియశీలక 
సభయూతావేలు అతయూధికంగా 660 చేసిన 
కొము్మల రాము న్ శాలువాతో సతా్కరించి 
అభినందంచడం జరిగింద.

డ్రైనేజీ వ్య వ స్థ అస్త వ్య స్తం.. తగు చర్యలు చేపట్టండి..!
శతఘ్ని న్యూస్:  ఆల్రు మండలం 4వ వారుడి, 
ఇంద్రనగర్, డమర వీధిలో డ్రైనేజీ వయూవసథి 
సుభ్ంగా ల్నందున మురికి నీరు న్లవే ఉండ్ 
దోమలకు న్వాసంగా మారుతునానియన్. 
ఇల్ంటి సమసయూ 2వ, 3వ వారుడిలో కూడా 
ఉందన్ సర్పంచులు సంబంధిత అధికారులకు 
శుభ్పరిచే ఆలోచన ల్దన్, విషప్ రోగాలకు 
దారి చూప్తునానిరన్ జనసేన వీరమహళ ఎరుకుల పారవేతి విమరి్శంచారు. ఇప్పటికైనా 
ప్రజల ఆరోగాయూలను దృషిటీలో ఉంచుకున్ బాధయూతాయుతంగా సర్పంచులు, సంబంధిత 
అధికారులు చరయూలు చేపట్టీలన్, కనీసం దోమల న్వారణకు పిచికారి చేయించాలన్, 
బీ్లచింగ్ పౌడర్ కూడా చలి్లంచాలన్ కోరుకుంట్నానినన్ ఆల్రు న్యోజకవర్గం 
జనసేన వీరమహళ ఎరుకుల పారవేతి పేర్్కనానిరు.

మనుక్రాంత్ రెడిడే ని కలిసిన ఆతమీకూరు జనస్న 
న్యకులు

శతఘ్ని న్యూస్: నెల్్లరు జిల్్ల 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు చెనానిరెడ్డి 
మనుక్రాంత్ రెడ్డి న్ నెల్్లరు జిల్్ల 
జనసేన పార్టీ కారాయూలయంలో 
మరాయూదపూరవేకంగా కలసి 
ఆత్మకూరు న్యోజకవర్గం 
జనసేన పార్టీ లో పరిణామాలు 
గరించి వివరించడం జరిగింద. 
ఈ కారయూక్రమంలో ఆత్మకూరు 
న్యోజకవర్గం ఎ యస్ పేట 
జనసేన పార్టీ మండల్ధయూక్షులు 

షేక్ అక్బర్ బాష్ట, అనంతస్గరం పార్టీ జనసేన మండల్ధయూక్షులు షేక్ మహబ్బ్ 
మస్్తన్, చినాని జనసేన నెల్్లరు పాల్్గనానిరు.

ఆపదలో ఉన్న జనస్న్ని అభిమానికి నందలూరు 
జనస్న అండ

శతఘ్ని న్యూస్: 
ఉమ్మడ్ కడప జిల్్ల, 
నందల్రు మండలం, 
చె న ని య యూ గా రి ప లి ్ల లో 
న్వసించే పవన్ కళ్యూణ్ 
అభిమాన్ గంగాధర్ కి 
8నెలల క్రితం య్కిసిడంట్ 
కు గరై పూరి్తగా కాలు 
ప గొ ట్ టీ కో వ డ ం 
జరిగింద. గంగాధర్ 
కి వృదధి తలి్లదండ్రులు, 
భారయూ, కూతురు వునానిరు. 

పెళి్ళ అయిన 6నెలలక్ ఈ దుర్ఘటన జరిగింద. ఇంత వరకు ఇతన్కి ప్రభ్తవేం 
దావేరా ఎట్వంటి స్యం అందల్దు. ఈ విషయం బాధితుడ్ దావేరా తెలుసుకునని 
నందల్రు జనసైన్కుడు మస్్తన్ రాయల్ కువైట్ జనసైన్కుడు కొట్టీ.శ్రీహరి దృషిటీకి 
తీసుకువళ్ళ్ంతో    ఆతన్కి మన చేతనైన స్యం చెయ్యూలన్ భావించి నందల్రు 
జనసైన్కులు వాటసిప్ గ్రూప్లో బాధితుడ్ గరించి పోసుటీ చెయయూడంతో నందల్రు 
జనసైన్కులు కొట్టీ శ్రీహరి, ఉర్లకుంట శ్రీహరి, చెననింశెటిటీ శివ కృషణు, అబ్బనగారి రాజ, 
దద్దమ్ రాముడు, నరసింహా చెర్రి, మస్్తన్ రాయల్, భరతాల ప్రస్ంత్, పసుప్ల్టి 
రాఘవ, ఆరయూన్ భరత్, ల్బాక నర్ష్, దాసరి రామయయూ, అజయ్ ప్రసనని, నాగారయూ, 
అప్పన  చిరంజీవి స్పదంచి విరాళ్లు ఇచా్చరు. వచి్చన విరాళ్లలతో భాధితుడ్కి నెలకు 
సరిపడా న్తాయూవసర సరుకులు, కూరగాయలతో పాట్ 13,000 రు.ల అరిథిక స్యం 
అందజేయడం జరిగింద. అల్గే భవిషయూతు్తలో జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి వసు్తందన్, 
వచి్చన వంటనే గంగాధర్ కి వికల్ంగల కోటలో ఒక ఉదోయూగం వచే్చల్ ప్రయతనిం 
చేస్్తమన్ జనసేన నాయకులు హామీ ఇవవేడం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో నందల్రు 
జనసేన కారయూకర్తలు కొట్టీ నరసింహులు, డద్దమ్ రామయయూ, ప్రశాంత్ భారతాల, మస్్తన్ 
రాయల్, తిపా్పయపలి్ల ప్రశాంత్, లంకయయూ గారి వంకటస్యి, హరిబాబు, కాంతురి 
సుర్ష్, ఇతర చెననియయూగారిపలి్ల గ్రామ జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.
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పలు కుటుంబాలను పర్మరి్శంచిన పిత్ని
శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడ్వరం: రాష్ట జనసేన పార్టీ రాజకీయ కమిటీ సభ్యూలు, 
ముమి్మడ్వరం న్యోజకవర్గ ఇంచారి్జ పితాన్ బాలకృషణు కాట్రేన్కోన మండలం, 
కుండల్శవేరం గ్రామంలో అనారోగయూంతో మరణించిన మాజీ సర్పంచ్ గంగ మల్లయయూ 
కుట్ంబ సభ్యూలను పరామరి్శంచారు. అనంతరం వేట్లపాలెం గ్రామాన్కి చెందన 
అనారోగయూంతో మరణించిన వాకపలి్ల రాజారావు కుట్ంబ సభ్యూలను పరామరి్శంచారు. 
మరియు దంతుకూరు గ్రామంలో హార్టీ ఎట్క్ తో మరణించిన కముజు 
నాగేశవేరావు(అబు్బలు) వారి కుట్ంబ సభ్యూలను పరామరి్శంచారు. వీరి వంట మండల 
అధయూక్షులు మోకా బాల ప్రస్ద్, సంస్న్ పాండురంగ, బీమాల స్రి నాయుడు, గిడ్డి 
రతనిశ్రీ, నాయకులు మరియు కారయూకర్తలు పాల్్గనానిరు.

పేద రోగికి జనస్న న్యకులు రౌతు వితరణ
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం: స్థిన్క 35వ డ్విజన్, వంటి తాడ్ అగ్రహారంలో గత 
కొంత కాలంగా రెండు కిడీనిలు పాడై పోయి, అనారోగయూంతో బాధ పడుతునని అంబటి 
పారవేతి కి జనసేన నాయకులు రౌతు సతీష్ ఐదు వేల రూపాయలు ఆరిథిక సహాయం 
చేసి, నెలసరి సరిపడా కిరాణా సరుకులు ఇచి్చ తన ఔననితాయూన్ని చాట్కునానిరు. ఈ 
సందర్ంగా నాయకులు రౌతు సతీష్ మాట్్లడుతూ అంబటి పారవేతి వారాన్కి రెండు 
స్రు్ల డయ్లసిస్ చేయించుకుంటూ ఆరిథిక ఇబ్బందులు పడుతుననిట్్ల తెలుసుకొన్ 
చిననిసహయం చేశామన్, భవిషయూతు్తలో వారి కుట్ంబాన్కి జనసేన తరుప్న అండగా 
ఉంట్మన్ అంటూ పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయ్లను ప్రజలో్లకి తీసుకళ్ళతమే లక్ష్యంగా 
పన్చేస్్తమన్ తెలిపారు.

జానకి ర్ఘవకు ఘనంగా సన్మీనంచేసి, 
శుభాకాంక్షలు తెలిపిన జనస్న నేతలు

శతఘ్ని న్యూస్: ఆలమూరు రెవన్యూ ఇనెసిపోకటీర్ నుంచి, డ్పూయూటీ తాసిల్్దర్ గా ప్రమోషన్ 
పందన జానకి రాఘవ కు శుభాకాంక్షలు తెలిపి ప్రజలకు మంచి చేసే అధికారులకు 
ఎప్్పడూ అండగా ఉంట్ం అన్ ఆలమూరు మండల జనసేన పార్టీ నేతలు పిలుప్న్చా్చరు. 
అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్్ల, కొత్తపేట న్యోజకవర్గంలోన్, ఆలమూరు మండలం 
రెవన్యూ శాఖ డ్పారెటీష్మంట్ లో గత కొద్దరోజుల క్రిందట వరకు రెవన్యూ ఇనెసిపోకటీర్ 
గా ఎంతో బాధయూతగా విధులు న్రవేహస్్త, ఆలమూరు మండల ప్రజలకు అందరికీ 
సేవలు అందంచిన జానకి రాఘవకు డ్పూయూటీ తాసిల్్దరుగా ప్రమోషన్ రావడం, మరల 
ఆలమూరు మండలంలో రెవన్యూ అధికారిగా సేవలందంచుచుననిఒదులకు, జనసేన 
పార్టీ తరప్న ఆలమూరు మండలంలోన్ పలువురు ప్రముఖ సీన్యర్ జనసైన్కులు, 
కారయూకర్తలు డ్పూయూటీ తాసిల్్దరు జానకిరాఘవ కు అభినందనలు తెలియజేసి ఘనంగా 
దుస్సిలువ తో సనా్మనం చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో ఆలమూరు మండల జనసేన 
పార్టీ సర్పంచులు, ఎంపీటీసీ సభ్యూలు, పలువురు ప్రముఖ నాయకులు పాల్్గనానిరు. ఈ 
సనా్మనమునకు విచే్చసిన జనసేన ఆలమూరు మండల ప్రతిన్ధులు తాళ్ల డేవిడ్ రాజ్, 
జనసేన జిల్్ల ప్రధాన కారయూదరి్శ, జనసేన పార్టీ యువ నాయకులు సంగీత, సుభాష్ 
పినపల్ల, గ్రామ సర్పంచ్, జనసేన పార్టీ జిల్్ల కారయూదరి్శ, సందపూడ్ గ్రామ సర్పంచ్ 
తోట భవాన్ వంకట్శవేరు్ల, మూలస్థినం గ్రామ సర్పంచ్ లంక్ వరప్రస్ద్, పినపల్ల 
గ్రామ ఎంపీటీసీ సభ్యూలు పెద్దరెడ్డి, పట్టీభి పినపల్ల, చొపె్పల్ల గ్రామ ఎంపిటిసి సభ్యూలు 
జాంపోలు నాగేశవేరరావు, బడుగవాన్లంక గ్రామ ఎంపీటీసీ సభ్యూలు పడాల అమి్మరాజు 
దంపతులు, చెముడు లంక గ్రామ ఎంపీటీసీ సభ్యూలు తమ్మన భాస్కరరావు, సీన్యర్ 
జనసేన నాయకులు గారపాటి త్రిమూరు్తలు, సందపూడ్ గ్రామ ఎంపీటీసీ సభ్యూలు 
తోల్టి సంతోషి, బావిశెటిటీ తాతాజీ, యర్ం శెటిటీ మంగాయమ్మ, పలువురు జనసైన్కులు 
కారయూకర్తలు అభినందనలు తెలిపారు.

విదా్యరు్థలకు తెలుగు, ఇంగ్్లష్ మీడియం 
ఉపాధ్్యయులను కేటాయించాలి: పోలిశెట్్ట

శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరం: స్థిన్క ఇబ్రహీంపటనిం మండలం, దామల్రు గ్రామంలో 
అందుబాట్లో ఉనని ఉరూ్ద పాఠశాలలో 34 మంద ముసి్లం విదాయూరుథిలతోపాట్ 97 మంద 
ఇతర స్మాజిక వరా్గలకు చెందన తెలుగ విదాయూరుథిలకి కూడా ఉరూ్దకి సంబంధించిన 
సబె్జకుటీలను బోధించడం వలన విదాయూరుథిలకి పాఠాలు అరథిం కాకపోవటంతో విదాయూరుథిలు 
చదువులో వనుకబడుతునని పరిసిథితి ఏర్పడుతుంద. విదాయూరుథిల భవిషయూతు్తను దృషిటీలో 
ఉంచుకొన్ తెలుగ, మరియు ఇంగీ్లష్ మీడ్యం చదవాలనుకునని విదాయూరుథిలకు 
ప్రతేయూక టీచర్లను ఏరా్పట్ చేయ్లన్ మరియు అవకాశం ఉంట్ ఇప్్పడునని ఉరూ్ద 
పాఠశాలలో కొన్ని తరగతిగదులు తెలుగ మరియు ఇంగీ్లష్ మీడ్యం విదాయూరుథిలకు 
క్ట్యించవలసిందగా కోరుతూ ఇబ్రహీంపటనిం మండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు 
పోలిశెటిటీ తేజ స్థిన్క మండల పరిషత్ ప్రధాన అధికారి నాయక్ గారికి వినతిపత్రం 
అందజేయడం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ దామల్రు గ్రామ అధయూక్షుడు 
పంద శ్రీన్వాస్, జనసేన పార్టీ స్థిన్క నాయకులు చిటిటీబాబు, గణేష్, వినయ్, అజయ్, 
జనసేన పార్టీ కారయూకర్తలు, మరియు దామల్రు గ్రామ ప్రజలు పాల్్గనానిరు.
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కొండవారిపేటలో సిమంట్ బల్లలు ఏర్్పటు చేసిన 
మిల్ కొండబాబు

శతఘ్ని న్యూస్: తున్ టౌన్ కొండవారిపేటలో 
మిల్ అరు్జనరావు, మిల్ మరియమ్మ 
ఆశీసుసిలతో మిల్ కొండబాబు కొండవారిపేట 
కనీస వసతులు ల్న్ రావిచెట్టీ కమిటీ ఆఫీస్ 
దగ్గర ఎనోని మీటింగ్సి మరియు కారయూక్రమాలు 
జరుగతాయి. అద దృషిటీలో పెట్టీకొన్ 

అక్కడ కూరో్చడాన్కి సిమెంట్ బల్లలు ఏరా్పట్ చేసి బుధవారం ప్రంభించడం జరిగింద. 
ఈ కారయూక్రమంలో అదే్దపలి్ల బాల్జీ, మోర్త ప్రస్ద్, ఉపా్పక వేణు, గంట ప్రస్ద్, రాజాల 
దురా్గప్రస్ద్, కొండపలి్ల చింటూ, పండు, కళ్యూణ్, నాన్, రాజా, అభిరాం, రామ్ సవేరూప్, 
మురళినాగేంద్ర, సందీప్, నాన్ తదతరులు పాల్్గనానిరు.

గురజాలలో ప్రస్్తత, మాజీ ఎమమీలే్యలు ఇదదారూ బీసీలకు 
అన్్యయం చేశారు: మందపాట్ దుర్గార్వు

శతఘ్ని న్యూస్: గరజాల న్యోజకవర్గంలో ఎన్నికలు వసు్తనానియంట్ 
చాలు ఓట్ల కోసం బీసీలకు మేం నాయూయం చేస్మంట్.. మేము నాయూయం 
చేశామన్ ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు కురిపిస్్త ఉంట్రన్ జనసేన పార్టీ 
దాచేపలి్ల మండల అధయూక్షుడు మందపాటి దురా్గరావు ఎదే్దవా చేస్రు. 
బుధవారం ఆయన మీడ్య్ ముఖంగా మాట్్లడుతూ..
*ప్రసు్తత ఎమె్మల్యూ మా తాతగారి హయ్ంలో మేం బీసీ కి ఎమె్మల్యూ 
టికట్ ఇచా్చమన్ మీకు దము్మ ధైరయూం ఉంట్ ఈస్రి ఒక బీసీ వయూకి్త 
టికట్ ఇచి్చ గెలిపించుకోమన్ అంట్డు. వాస్తవాలో్లకొసే్త మీ తాతగారు 
కాంగ్రెస్ పార్టీలో పన్ చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున బీసీలకు టికట్ ఇచా్చరు. కానీ మీరు వైసిపి పార్టీ 
లో ఈ న్యోజకవరా్గన్కి రావటమే బీసీల దగ్గర నుంచి టికట్ ల్కు్కంద న్జం కాదా.. అన్ ప్రశినించారు
*అయినా మీకు అండగా న్లబడ్ మిమ్మలిని గెలిపిసే్త ఈ న్యోజకవరా్గన్కి సంబంధించిన బీసీ నేతకి 
మీ పార్టీలో పదవి వచి్చ న్యోజకవరా్గన్కి వసే్త మీరు ఏ విధంగా రిసీవ్ చేసుకునానిరో అందరికి తెలుసు, 
అడుగడుగనా ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టీరో బీసీలు అంతా చూస్్తనే ఉనానిరు. రాబోవు రోజులో్ల బీసీలు 
ఖచి్చతంగా మీకు బుదధి చెపా్తరు…!
*మాజీ ఎమె్మల్యూ బీసీలకు మేము చేసిన అన్ని పనులు ఎవరూ చేయల్దు బీసీలకు ఎప్్పడు మేమే 
అండగా ఉంట్ం అంట్నని మీరు అసలు బీసీలకు ఈ న్యోజకవర్గంలో మీరు ఏం చేశారు, ఒకటి 
రెండు నామినేటడ్ పదవులు ఇచి్చ వారిన్ ఓట్ బాయూంకుగా చూసే మీకు బీసీల గరించి మాట్్లడే అర్హత 
ఏముంద…!
*మీ ఇద్దరికి న్జంగా బీసీల మీద ప్రేమ ఉంట్ గరజాల న్యోజకవర్గంలో ఒక బీసీకి ఎమె్మల్యూ టికట్ 
ఇచి్చ అతన్ గెలుప్ కోరుకు మీరు పన్ చేసే ధైరయూం ఉందా..?
*అంతేగాన్ ఒకపక్క బీసీలను అణగదకు్కకుంట్ బీసీలకు మేము నాయూయం చేసు్తనానిమంట్ నమే్మ 
పరిసిథితిలో న్యోజకవర్గ ప్రజలు ల్రూ..!
*మీ రెండు పార్టీలకు న్జంగా బీసీల మీద ప్రేమ ఉంట్ మీ పార్టీల నుండ్ మీ స్మాజిక వరా్గన్కి 
సంబంధించిన నేతలు కాకుండా బీసీ అభయూరుథిలకు టికట్ ఇపి్పంచి వారి గెలుప్ కోసం పన్చేసే దము్మ మీ 
ఇద్దరికి ఉందా అన్ దురా్గరావు ప్రశినించారు.

డా. శ్రీమతి సౌజన్యకు నివాళులరి్పంచిన ర్మ శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్యూస్:  రైల్వేకోడూరు: అననిమయయూజిల్్ల, 
రైల్వేకోడూరు న్యోకవర్గ జనసేన పార్టీ అసెంబీ్ల 
ఇంచార్్జ బోనాసి వంకటసుబ్బయయూ సతీమణి శ్రీమతి 
డా. సౌజనయూ మృతి చెందన విషయం తెలుసుకునని 
జనసేన నాయకులు రామ శ్రీన్వాస్ బుధవారం 
ఆమె భౌతికకాయ్న్ని సందరి్శంచి పూలమాలతో 
ఘనంగా న్వాళులు అరి్పంచి వారి కుట్ంబ 
సభ్యూలను పరామరి్శంచడం జరిగింద.

మాండూస్  తుపాను బాధిత రైతులకు పంట 
నష్టపరిహారం చెలి్లంచాలి

శతఘ్ని న్యూస్: కొండపి: 
మాండూస్  తుపాన్ తో పంట 
నషటీపోయిన రైతులు, కౌలు రైతులకు 
పంట పరిహారం చెలి్లంచాలన్, 
రైతుల అప్్పలను ప్రభ్తవేం 
మాఫీ చేయ్లన్ జనసేన పార్టీ 
పననిల్రు మండలం అధయూక్షులు 
కనపరి్త మనోజ్ కుమార్ డ్మాండ్  
చేస్రు. మాండుస్ తుఫనుతో భార్ 
వరాషాల కారణంగా రైతులు వేసిన 
వివిధ పంటలకు నషటీం జరిగింద, 

ముఖయూంగా ప్రకాశం జిల్్లలో, కొండపి న్యోజకవర్గంలో పననిల్రు మండలంలో మాండోస్ 
తుపాను కారణంగా శనగ, మిరప, పెసర, పగాకు, మినుము, పతి్త, కూరగాయలు, పండ్ల తోటలు 
మొదలైన పంటలు భార్గా దబ్బతిన్ రైతులు బాగా నషటీపోయ్రు. వేల ఎకరాలో్ల పననిల్రు 
మండలంలో భార్ నషటీం జరిగింద. రైతులు ఈ నషటీం నుండ్ కోలుకోల్న్ సిథితిలో ఉండ్ 
ఆందోళనకు గరి అవుతునానిరు. వంటనే నషటీపోయిన పంట నషటీం అంచనా వేసి, ప్రతి రైతును 
ప్రభ్తవేం ఆదుకోవాలి. పననిల్రు మండలంలో ప్రతి రైతుకు నషటీపరిహారం వచే్చంతవరకు 
జనసేన పార్టీ ఆ రైతులకు అండగా ఉంట్ంద, కాబటిటీ ప్రభ్తవేం వంటనే స్పందంచి రైతులకు 
అండగా న్లవాలన్ కనపరి్త మనోజ్ కుమార్ డ్మాండ్ చేశారు.

స్మాజిక స్వలో జనస్న మందుంటుందని 
మరోస్రి నిరూపించిన డేగల మహేష్

శతఘ్ని న్యూస్: అనంతప్రం, స్థిన్క గరుకుల పాఠశాలలో విన్ ఫిన్త్ సంసథి 
ఆధవేరయూంలో ఆ సంసథి డైరెకటీర్ మరియు జనసేన నాయకులు మహేష్ డేగల సహకారంతో 
గరుకుల పాఠశాలలో ఉనని 1600 మంద విదాయూరుధిలకు లక్షా య్భైవేల రూపాయల 
విలువ చేసే 1600 టూత్ పేసుటీల ను పంపిణీ చేయడం జరిగింద.

జనస్న భార్ బహిరంగ సభను విజయవంతం 
చేయండి: తోట లక్ష్మీన్ర్యణ

శతఘ్ని న్యూస్: సతె్తనపలి్ల న్యోజకవర్గం, ధూళిపాళ్లలో డ్సెంబర్ 18వ తేదీన అనగా 
ఆదవారం జనసేన పార్టీ భార్ బహరంగ సభకు ఏరా్పట్్ల చేసు్తననిట్్ల అనుపాలెం 
జనసేన పార్టీ గ్రామ అధయూక్షులు తోట లక్ష్మీనారాయణ బుధవారం తెలిపారు. పార్టీ 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఈ మహాసభ హాజరవుతారన్, రాజుపాలెం, సతె్తనపలి్ల నుండ్ 
జనసేనలోకి భార్ చేరికలు ఉంట్యన్, భార్గా జన సమీకరణ సనానిహాలో్ల జనసేన 
నాయకులు, కారయూ కర్తలు ఉననిట్్ల లక్ష్మీ నారాయణ తెలిపారు. అదే విధంగా పల్నిడు 
జిల్్ల జనసేన కారయూకర్తలు, అభిమానులు, నాయకులు పాల్్గన్ ఈ సభను జయప్రదం 
చేయవలసిందగా పిలుప్న్చా్చరు.

కృష్ణాపురం గ్రామంలో కాలువలు లేని దుసి్థతి
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళం జిల్్ల రణసథిలం మండలం కృష్టణుప్రం పంచాయతీ 
కృష్టణుప్రం గ్రామంలో కల్లవీద దగ్గర కుళ్యి నీరు ఏమార్గం దావేరా వళ్్లలో తెలియన్ 
పరిసిథితిలో ఉంద. కుళ్యి నీరు ఎవరికి పన్కి రాకుండా వృధా అవుతుంద. ప్రభ్తువేం 
నుండ్ వచి్చన న్ధులు ఏమౌతునానియో తెలియదు కాన్ కృష్టణుప్రం ప్రజలు కాలువలు 
ల్క నీరుకి ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతునానిరు. నీరు ఎక్కడకి అక్కడే న్లవే అవుతుంద. 
వైయస్సిర్ పార్టీ నాయకులు పటిటీంచుకునే వార్ ల్రు ఓట్్ల కోసం ఎగబడ్ వసు్తనానిరు. 
ఈస్రి ప్రజలు నమే్మ పరిసిథితిలో ల్రు. జనసేన పార్టీ తరుప్న పోటూనిరు లక్షు్మనాయుడు 
ప్రభ్తావేన్ని ప్రశినించారు. ఈ కాలువలు మరియు నీరు తక్షణమే వృధా కాకుండా చేసే్త 
మంచిద ల్కపోతే జనసేన పార్టీ తరప్న గ్రామంలో సెక్రెటర్ కి మండలం డవలప్ మెంట్ 
ఆఫీసర్ కి జిల్్ల కలెకటీర్ కి కమిషనర్ ఆర్ టి ఐ కి సమాచారం హకు్క చటటీం ప్రకారం 
సెక్షన్ 6(1) ప్రకారం అర్్జలు ఇవవేడం జరుగతుంద. కాబటిటీ ప్రభ్తావేన్కి వారం 
రోజులు గడువు ఇవవేడం జరుగతుంద. వంటనే పరిష్కరించాలన్ జనసేన నాయకులు 
కృష్టణుప్రం పంచాయతీ యంపీటీసీ అభయూరిథి పోటూనిరులక్షు్మనాయుడు, సర్పంచ్ అభయూరిథి 
నడుపూరు శంకర్రావు, కృష్టణుప్రం యువనాయకుడు మరియు లింగాల స్రిబాబు 
ప్రభ్తవేం పై డ్మాండ్ చేశారు.

మాండోస్ తుఫాను వలన నష్టపోయిన పంటలను 
పరిశీలించిన లంకా నరసింహార్వు

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జిల్్ల గిద్దల్రు న్యోజక వర్గం బెస్తవారపేట మండలం 
కలగొట్ల గ్రామం లో జనసేన ఇంఛారి్జ బెల్లంకొండ స్యిబాబు ఆదేశాల మేరకు 
మాండోస్ తుఫను వలన నషటీపోయిన పంటలను పరిశీలించిన జిల్్ల కారయూదరి్శ లంకా 
నరసింహారావు గ్రామం లో రైతులను కలిసి పంటనషటీం గరించి తెలుసు కొనడమైనద, 
కలగొట్ల గ్రామంలో శనగ, పతి్త, మిరి్చ పంట పూరి్తగా నషటీం జరిగినద అన్ రైతులు 
చెప్పడం జరిగినద. పంట నషటీం క్రింద ప్రభ్తవేం ఎకరాకు 20 వేల రూపాయలు ఇచి్చ 
రైతులను ఆదుకోవాలన్ జనసన పార్టీ తరప్న డ్మాండ్ చేసు్తనానిము. ఈ కారయూక్రమంలో 
కంభం మండల అధయూక్షుడు తాడ్శెటిటీ ప్రస్ద్, బెస్తవారపేట మండల నాయకులు 
మధుసుధన్ రెడీడి, ఇలు్లరి అన్ల్ జనసేన నాయకులు ఆదనారాయణ, నర్ంద్ర మరియు 
రైతులు పాల్్గనానిరు.
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