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కౌలు రతైుల కన్నీటి వెతలు ఆలకిస్తూ ..
•వారి కుటుంబాల్లో భరోసా నుంపిన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
•210 ముందికి రూ. లక్ష చొప్పున ఆరిధిక సాయుం
•ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లోల్ కౌలు రైతు భరోసా సభ
•జనసేనానకి అడుగడుగనా అపూర్వ సా్వగతుం
•పూల వర్ుం కురిపిుంచిన గుంటూరు జిల్లోవాసులు
•దారిపొడుగనా హారతులు పట్టిన వీర మహిళలు
•గుంటూరు నుంచి సత్తెనపల్లో వరకు గజమాలలతో ముంచెత్తెన జనసేన శ్రేణులు
•కేవీపీ కాలనీ వద్ద రెల్లో కులసుతెల గజమాల అలుంకారుం
•అధికార పార్టి బెదిరిుంప్లు, పోలీసు ఆుంక్షల మధయా భార్గా తరల్ వచిచిన ప్రజలు
శతఘ్ని న్యాస్: ఇుంట్ పెద్దన కోల్పుయి.. ప్రభుత్వుం నుంచి ఆసరా కరవైన 
కుటుంబాలు.. కనీనిట్ సుడుల్ని దిగముంగతూ బిడ్డల భవిషయాతుతెపై బెుంగతో కాలుం 
వెళలోదీసుతెనని కుటుంబాలు.. ఏటా వయావసాయుం అప్పులు మగలచిగా.. పాలకుల 
నుంచి భరోసా లేన పరిస్థితుల్లో బలవన్మరణాలకు పాలపుడిన కౌలు రైతుల 
కుటుంబాలు.. సత్తెనపల్లోల్ నర్వహిుంచిన జనసేన పార్టి కౌలు రైతు భరోసా 
యాత్రకు తరల్వచిచి జనసేన పార్టి అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి నుంచి 
ఆరిధిక సాయుం అుందుకునానిరు. అధికార పార్టి బెదిరిుంప్లు – పోలీసు ఆుంక్షల్ని 
పక్కనపెట్టి సుమారు 210 కుటుంబాలు సత్తెనపల్లో సభకు రాగా, ప్రత్ కుటుంబానకి 
స్వయుంగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు రూ. లక్ష చొప్పున చెకు్కలు అుందచేశారు. కౌలు 
రైతుల కనీనిట్ వెతలు త్లుసుకుుంటూ.. కుటుంబ పెద్ద దూరమయాయాక వారు పడిన 
ఇబ్ుందులు అడిగి త్లుసుకున ప్రత్ కుటుంబానని ఓదారాచిరు. భవిషయాతుతెల్ కూడా 
జనసేన పార్టి అుండగా ఉుంటుందన భరోసా నుంపారు. ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లో 
కౌలు రైతు భరోసా యాత్రకు తరల్వచిచిన ప్రత్ ఒక్కరికీ అభివాదుం చేస్తె.. పేరు 
పేరునా ధనయావాదాలు త్ల్పారు.

• ఏ ట కూ రు ల్ 
పూల వర్ుం
అుంతకు ముందు సత్తెనపల్లోల్ నర్వహిుంచిన కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర కోసుం ముంగళగిరి పార్టి కారాయాలయుం 
నుంచి బయలుదేరిన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లో జనసేన శ్రేణులు, ప్రజలు అపూర్వ 
సా్వగతుం పల్కారు. గుంటూరు శివారు ఏటకూరు వద్ద వుందల్ది జనసైనకులు పూలవర్ుం కురిపిుంచారు. 
గజమాలతో సత్కరిుంచారు. వీర మహిళలు హారతులు పట్టి జిల్లో పరయాటనకు ఆహా్వనుంచారు. తనకోసుం 
వచిచిన ప్రత్ ఒక్కరికీ అభివాదుం చేస్తె శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముందుకు కదిల్రు.
•కేవీపీ కాలనీ వద్ద రెల్లో కులసుతెల గజమాల
గుంటూరు కేవీపీ కాలనీ వద్ద రెల్లో కులసుథిలు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మరో గజమాల వేశారు. రెల్లో కుల్నని 
గౌరవిుంచే శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిన వారు గుండెల్లో పెటటికున చూసాతెరు. కేవీపీ కాలనీ వద్ద వారు ప్రత్యాకుంగా 
చేయిుంచిన గజమాలతో జనసేనానన సత్కరిుంచి తమ అభిమానానని చాటకునానిరు.
•ఏటకూరు టూ సత్తెనపల్లో భార్ రాయాలీ
ఏటకూరు నుంచి కేవీపీ కాలనీ, పేరేచరలో, మేడికుండూరు, కోర్రపాడు మీదుగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు 
సత్తెనపల్లో సభ వద్దకు చేరుకునానిరు. అడుగడుగనా ఘనసా్వగతుం పల్కిన జనసేన శ్రేణులు బైకులు, కారలోతో 
రాయాలీగా ఆయనని అనసరిుంచారు. పేరేచరలో, మేడికుండూరు, సత్తెనపల్లో కాలోక్ టవర్ సుంటరలోల్ మరికనని 
గజమాలలతో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిన అలుంకరిుంచాయి. దారి పొడుగనా మహిళలు, ప్రజలు శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గారి రాకకోసుం రహదారికి ఇరువైప్ల్ నలబడి జేజేలు పల్కారు. జనసేనాన రాకతో సత్తెనపల్లో 
పటటిణుం పూరితెగా కికి్కరిస్ుంది. ప్రధాన రహదారికి ఇరువైప్ల్ ఉనని భవనాలపై నుంచి కూడా మహిళలు శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద పూల జలులోలు కురిపిుంచారు.
•కౌలు రైతు కుటుంబాల పూల వర్ుం

సభా ప్ుంగణానకి సమీపుంల్ ఆత్మహతయాకు పాలపుడి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి చేతుల మీదుగా ఆరిధిక సాయుం స్్వకరిుంచేుందుకు వచిచిన కౌలు రైతు కుటుంబాల వారు కుంత 
ముంది రహదారి మీద నలబడి ఆయనని పూలతో నుంపేశారు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిన అనసరిుంచిన ప్రత్ వాహనానకి పూలు జల్లో ఆనుందోత్సాహాలన త్ల్పారు.
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నిజాయతీ... మానవత్వం లేని ప్రభుత్వం ఇది
* ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లోల్నే 281 ముంది కౌలు రైతుల ఆత్మహతయాలు
* శ్రీ జగన్ స్ఎుం అయాయాక 3 వేల ముంది బలవన్మరణాలు
*పది రోజులైనా మాుండౌస్ తుపాన బాధిత రైతుల వుంక కన్నిత్తె చూడలేదు
* సత్తెనపల్లో కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర సభల్ జనసేన పీఏస్ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదుండలో మనోహర్
శతఘ్ని న్యాస్: అననిుం పెట్టి అననిదాతకు అుండగా నలబడాల్సాన బాధయాత ప్రత్ ఒక్కరిపై ఉుందన 
జనసేన పార్టి రాజకీయ వయావహారాల కమటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదుండలో మనోహర్ గారు పేర్్కనానిరు. 
వైస్పీ అధికారుంల్కి వచాచిక.. ఈ మూడుననిరేళలోల్ దాదాప్ 3 వేల ముంది కౌలు రైతులు 
ఆత్మహతయాలు చేసుకునానిరన త్ల్పారు. బలవన్మరణాలకు పాలపుడ్డ కౌలు రైతు కుటుంబాల 
దీనస్థిత్న చూసైనా ప్రభుత్వ పెద్దల మనసు కరగడుం లేదన, వారిల్ మానవత్వుం లేదన 
అనానిరు. ఆదివారుం ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లో సత్తెనపల్లో ముండలుం దూళిపాళలో గ్రాముంల్ 
జరిగిన కౌలు రైతు భరోసా కారయాక్రముంల్ పాల్గొనానిరు. ఆత్మహతయాలు చేసుకునని 210 కౌలు 
రైతు కుటుంబాలకు పార్టి అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి చేతులు మీద రూ. లక్ష చొప్పున 
ఆరిథిక సాయుం అుందిుంచారు. ఈ సుందర్ుంగా శ్రీ నాదుండలో మనోహర్ గారు మాటాలోడుతూ 
“రాష్ట్రవాయాపతెుంగా ఇపపుట్ వరకు ఉమ్మడి అనుంతప్రుం, పశిచిమ గోదావరి, కరూనిలు, ప్రకాశుం, 
తూరుపుగోదావరి, కడప జిల్లోల్లో కౌలు రైతు భరోసా యాత్రన విజయవుంతుంగా నర్వహిుంచాుం. 
ఆత్మహతయాలకు పాలపుడ్డ కౌలు రైతు కుటుంబాలకు భరోసా నుంపాుం. కౌలు రైతుల ఆత్మహతయాల 
గరిుంచి త్ల్స్న వెుంటనే సమాజుంల్ బాధయాత గల వయాకితెగా సపుుందిుంచిన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు... తన సుంత నధులు రూ.5 కోటలో విరాళుంగా ఇచాచిరు. జగన్ మోహన్ రెడి్డ గారు 
మఖయాముంత్రి అయాయాక ఒక్క గుంటూరు జిల్లోల్నే 280 ముందికి పైగా కౌలు రైతులు ఆత్మహతయాలకు పాలపుడా్డరు. ప్రభుత్వుం నయముంచిన త్రిసభయా కమటీ కాదు కదా... సాథినక ప్రజా 
ప్రత్నధులు ఎవరూ బాధిత కుటుంబాలన పరామరి్శుంచిన దాఖల్లు లేవు. ప్రభుత్వుం ఇసాతెమనని నషటిపరిహారుం రూ. 7 లక్షల కూడా వైస్పీ సానభూత్పరులకే ఇచాచిరు తపపు మగిల్న 
రైతు కుటుంబాలన గాల్కదిలేశారు.
* ఫోటోలు కోసుం కాదు ... భరోసా నుంపడానకే వచాచిుం సజ్జల గారూ
ప్రభుత్వ సలహాదారుడు సజ్జల రామకృష్ణా రెడి్డ గారు ఇషటిుం వచిచినటలో మాటాలోడుతునానిరు. పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫొటోల కోసమే కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర చేసుతెనానిరు అన మాటాలోడుతునానిరు. 
అయాయా సజ్జల గారు... పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫొటోలే దిగాలనకుుంట్ చాల్ ముంది కూయాల్ ఉుంటారు. అననిుం పెట్టి అననిదాతలకు అుండగా నలబడాలన, వారి కుటుంబాల్లో వెలుగలు 
నుంపాలనే సదుదే్దశుంతో ఆయన సుంత నధులన వెచిచిుంచి కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర చేసుతెనానిరు. జనసేన పార్టి ఆరిథిక సాయుం చేసుతెనని చాల్ ముంది అసలు కౌలు రౌతులే కాదన 
కుంతముంది వైస్పీ నాయకులు మాటాలోడుతునానిరు. వాళలోుందరికీ ఛాలుంజ్ చేసుతెనానిుం. మీకు దమ్ముంట్ ఇక్కడికి వచిచి చెక్ చేసుకోవచ్చి. ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లో వాయాపతెుంగా 281 ముంది 
కౌలు రైతులు ఆత్మహతయాలు చేసుకుననిటలో మా దృష్టికి వచిచిుంది. వాళలోుందరికీ పార్టి తరఫున సాయుం చేయాలన నరణాయిుంచ్కునానిుం. అయిత్ జనసేన సభకు రాకుుండా కుంతముంది 
వైస్పీ నాయకులు వాళలోన బెదిరిుంచారు. సభకు వెళ్తె ప్రభుత్వుం నుంచి రావాల్సాన పరిహారుం నల్పివేసాతెమన భయపెటాటిరు. అయినా వాళలో బెదిరిుంప్లకు భయపడకుుండా దాదాప్ 210 
కుటుంబాలు ఈ సభకు వచాచిరు. ఇక్కడికి వచిచిన చాల్ ముంది బాధితులు సాథినక నాయకులు, తహస్ల్్దర్, కలకటిర్ చ్టూటి త్రిగి త్రిగి అలస్పోయిన వాళ్లో. నజాయతీగా పాల్ుంచడుం, 
రైతులకు అుండగా నలబడటుం ఈ ప్రభుత్్వనకి చేతకాదు. మాుండౌస్ తుపాన వలలో రైత్ుంగుం తీవ్ుంగా నషటిపోయి ఉుంట్, వారిన ఆదుకోవడుంల్ ప్రభుత్వుం నరలోక్షష్ుం వహిసతెుంది. 
పదిరోజులైనా ఇపపుట్ వరకు రైతులకు తక్షణ సాయుం అుందిుంచలేదు” అనానిరు.ఈ కారయాక్రముంల్ పార్టి రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరు్శలు శ్రీ బోనబోయిన శ్రీనవాస్ యాదవ్, శ్రీ బొల్శెట్టి సతయా, 
శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమార్, గుంటూరు జిల్లో అధయాక్షుడు శ్రీ గాద వెుంకట్శ్వర రావు, పార్టి కారయాక్రమాల నర్వహణ కమటీ ఛైర్మన్ శ్రీ కళ్యాణుం శివ శ్రీనవాస్, పార్టి నాయకులు శ్రీ చిలలోపల్లో 
శ్రీనవాస్, శ్రీ పోత్న మహేష్, శ్రీ సయయాద్ జిల్నీ, శ్రీ నయుబ్ కమాల్, శ్రీ బేతపూడి విజయ్ శేఖర్, శ్రీ అమ్మశెట్టి వాసు, శ్రీ నేరెళ్ళ సురేష్, శ్రీ బుండారు రవికాుంత్, శ్రీమత్ బోన పార్వత్ 
నాయుడు, శ్రీ బుండ్రేడి్డ రామకృషణా, శ్రీ మనక్ుంత్ రెడి్డ,డా. గౌతమ్,శ్రీ వీరవల్లో వుంశీ తదితరులు పాల్గొనానిరు.
* పార్టిల్ చేరిన శ్రీ బొర్రా అపాపురావు
సత్తెనపల్లోకి చెుందిన నాయకుడు శ్రీ బొర్రా వెుంకట అపాపురావు జనసేన పార్టిల్ చేరారు. పార్టి అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పార్టి కుండువా వేస్ ఆహా్వనుంచారు.

వైసీపీ నవంచి జనసేనలోకి భారీగా చేరికలు
శతఘ్ని న్యాస్: అధికార వైఎస్ఆర్ కాుంగ్రెస్ పార్టి నుంచి జనసేన పార్టిల్కి పలువురు కీలక నేతలు చేరారు. ఆదివారుం 
ముంగళగిరి జనసేన పార్టి కారాయాలయుంల్ జరిగిన ఓ కారయాక్రముంల్ రాజోలు నయోజకవరాగొనకి చెుందిన స్నయర్ 

నాయకులు శ్రీ బొుంతు రాజేశ్వరరావున పార్టి అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కుండువా కపిపు పార్టిల్కి ఆహా్వనుంచారు. 
2019 సార్వత్రిక ఎననికల్లో శ్రీ రాజేశ్వరరావు రాజోలు నుంచి వైస్పీ అభయారిధిగా బరిల్కి దిగారు. వైస్పీ ప్రభుత్్వనకి 
సలహాదారుగా వయావహరిుంచారు. శ్రీ రాజేశ్వర రావు తన అనచరులతో కల్స్ జనసేనల్ చేరారు. విజయనగరుం జిల్లోకు 
చెుందిన ప్రమఖ పారిశ్రామకవేతతె శ్రీ గరాన అయయాలుకి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేన పార్టిల్కి ఆహా్వనుంచి పార్టి కుండువా 
వేశారు. పి.గననివరుం నయోజకవరగొుం నుంచి నగరుం ఏఎుంస్ ఛైర్మన్ శ్రీ కమూ్మరి కుండలరావుకి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు 

పార్టి కుండువా వేస్ పార్టిల్కి ఆహా్వనుంచారు.ఈ కారయాక్రముంల్ పార్టి రాజకీయ వయావహారాల కమటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదుండలో 
మనోహర్ గారు పాల్గొనానిరు.

జనసేన ఉత్తరవంధ్ర వీరమహిళల ఆతీమీయ సమావేశవం
శతఘ్ని న్యాస్:   విశాఖపటటిణుంల్న మడసరోలోవా పారు్క నుందు జనసేన ఉతతెరాుంధ్ర మహిళ్ కో-ఆరి్డనేటర్సా ఆధ్వరయాుంల్ 325 ముంది ఉతతెరాుంధ్ర వీరమహిళలకు వన సమారాదన 
విజయవుంతుంగా ఏరాపుట చేయడుం జరిగిుంది. ఈ కారయాక్రముంల్ భాగుంగా ఉతతెరాుంధ్రా జిల్లోల వీరమహిళలతో యువ శకితె పోసటిర్ ఆవిష్కరణ, పలు సాుంస్కృత్క కారయాక్రమాలు, ఆటల 
పోటీలు, ఏరాపుట చేయడుం జరిగిుంది.

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 సమస్యలపై మాట్లాడితే వైసీపీ గాడిదలు వ్యక్తిగత విషయాలపై ఓండ్ర పెడతాయి
* రైతుల బాధలు పటటివు.. వారాహి రుంగేమట్? టైరులో ఏమట్ అుంటూ మాటాలోడత్రు
* వారాహిల్ పరయాట్సాతె.. ఎవరు ఆప్త్రో చూసాతె
* అణగారిన వరాగొలకు అధికారుం అుందేల్ చేయడమే జనసేన పార్టి లక్షష్ుం
* వైస్పీ వయాత్రేక ఓటలోన చీలేచి ప్రసకితె లేదు
* అధికారుం రాన కుల్లన ఒక్కట్ చేసాతెుం
* ఆుంధ్ర థానోస్ చెపిపునటలో వైస్పీ అవినీత్కి జనసేన ఆలుంబనకు వరగొ పోరాటుం
* బీస్లకు భోజనుం పెటటిడమేనా వైస్పీ సాధికారత?
* యువతకు ఉదోయాగాల్లో వయో సడల్ుంప్ ఇవా్వల్
* ప్రభుత్వ ఖజానాల్ ప్రత్ పైసాకు జనసేన ప్రభుత్వుంల్ లక్క చెబుత్ుం
* ఆుంధ్రప్రదేశ్ భవిషయాతుతె కోసుం నా వ్యాహుం ఉుంటుంది
* సత్తెనపల్లో కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర సభల్ జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
శతఘ్ని న్యాస్:  ‘రైతులు అప్పుల పాలై ఆత్మహతయాలు చేసుకుంటనానిరు.. ప్రకృత్ 
విపతుతెల వలలో నషటిపోతునానిరు.. ఆదుకోుండి అుంట్ వైస్పీ గాడిదలు ఓుండ్ర పెడత్యి. 
వారాహి రుంగేమట్, టైరులో ఎల్ ఉనానియి, ఎతుతె ఎుంత అుంటూ మాటాలోడత్రు’ అన 

జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ధ్వజమెత్తెరు. ఇపపుట్ వరకు అధికారుం రాన కుల్లకు అధికారుం దకా్కల్.. అల్ దకా్కల్ అుంట్ సాధికారిత రావాల్ అనానిరు. దామాష్ పదధిత్ 
రాజకీయాల్లో లేకునాని మేమెుంతో మాకుంత్ అనని పదధిత్ రావాలన అభిప్యపడా్డరు. అణగారిన వరాగొలు కేవలుం ఓట బాయాుంకు కిుంద మగిల్పోకూడదు.. కచిచితుంగా వారికి అధికారుం 
దకా్కల్ అననిదే జనసేన ననాదుం అన త్ల్పారు. కనని కుల్లల్ ఉనని నాయకులకు పదవులు దక్కడుం విధానుం కాదు.. పూరితె సాథియి అధికారుం కుల్నకి దకి్కత్నే వారి అభివృదిధి, 
అభుయాననిత్ సాధయామవుతుుందనానిరు. మీరు ఎుంతునాని అధికారుం మొతతెుం మాదే అననిది వైస్పీ విధానుం ఐత్... మేమెుంతో మాకు అుంత్ అనే మాట మా జనసేన పార్టిది అన త్ల్పారు. 
జనసేన పార్టి ఆధ్వరయాుంల్ చేపట్టిన కౌలు రైతుల భరోసా యాత్ర ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లోల్ ఆదివారుం జరిగిుంది. సత్తెనపల్లో సమీపుంల్న ధూళిపాళలో గ్రాముంల్ జరిగిన సభల్ శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గారు ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లోల్ గత మూడు సుంవతసారాల్లో ఆత్మహతయా చేసుకునని 281 ముంది కౌలు రైతులకు చెకు్కలు అుందజేసేుందుకు వచాచిరు. అయిత్ అధికార పార్టి 
బెదిరిుంప్ల వలలో 210 కౌలు రైతుల కుటుంబాలు వచాచియి. వారికి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి చేతుల మీదుగా ప్రత్ కుటుంబానకి రూ.లక్ష ఆరిథిక సహాయుం అుందజేశారు. వారి కుటుంబ 
పరిస్థిత్న శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అడిగి త్లుసుకునానిరు. పిలలోల చదువుకు భరోసానచాచిరు. ఈ సుందర్ుంగా జరిగిన సభల్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాటాలోడుతూ “మహనీయులు 
శ్రీ కాన్రాుం, విపలోవ ఉదయామాల్లో పన చేస్న కేజీ సతయామూరితె వుంట్ మహనీయులు అణగారిన వరాగొల అధికారుం కోసుం ఎుంతో కృష్ చేశారు. అధికారుం దక్కన కుల్లకు ఓ దశాదిశా 
చూపి అధికారుం చేపట్టిల్ ప్రయత్నిలు చేశారు. అయిత్ అవి పూరితెసాథియిల్ సఫలీకృతుం కాలేదు. అణగారిన వరాగొల వారు అధికారుం కోసుం ప్రయత్నిలు చేసుతెనానిరుంట్ అగ్రవరాణాలకు 
వయాత్రేకుం కాదు. అది మన అధికార పోరాటుంగా భావిుంచాల్ తపిపుత్ అది ఇతర కుల్లపై ఆధిపతయాుంగా భావిుంచకూడదు. జనసేన పార్టికి బలుం ఉననిపపుట్కీ.... కనని కారణాలుర్త్యా 
2014 కూటమ 2019ల్ లేదు కాబట్టి వైస్పీ గెల్చిుంది. అపపుట్ కూటమ ఉుండి ఉుంట్ ఒక చెక్ పాయిుంట్ మాదిరి ఉుండేది. బలమైన ప్రత్పక్షుంగా పోరాటుం అయినా చేసే అవకాశుం 
ఉుండేది. అణగారిన వరాగొలకు అధికారుం అుంట్ అపపుట్కే అధికారుంల్ ఉనని కుల్లన తగిగొుంచడుం కాదు. నాకు ఎలలోలు లేవు... కులుం, మతుం, ప్ుంతుం విషయుంల్ నేన అతీతుడిన 
అన చాట్న విశ్వ నరుడు రాస్న కవి శ్రీ గర్రుం జాషువా గారిన అమతుంగా ఇషటి పడే వయాకితెన. అయిత్ క్షేత్ర సాథియి విషయాలు, వాసతెవ పరిస్థిత్ గరిుంచి నర్యుంగా మాటాలోడాల్. అుందుకే 
కుల్ల గరిుంచి మాటాలోడాల్సా వసతెుంది. ఇపపుట్ వరకు అధికారానకి దూరుంగా ఉనని కుల్లకు కచిచితుంగా అధికారుం అుందేల్ చూడాల్. దాన కోసుం అనని కుల్లన కలుప్కన వెళ్తెుం. 
ఈ వైస్పీ గాడిదలు ఓుండ్ర పెడత్యి. మేమ ఏదైనా ప్రజా సమసయాల మీద మాటాలోడిత్ వీరు వయాకితెగత విషయాలు మీద ఓుండ్ర పెడత్రు. వారుం వారుం వచిచి రాజకీయాలు చేసాతెన 
అుంటారు. నేన వారానకి ఒకసారి వచిచి మాటాలోడిత్నే మీకు అుంత వణుకు ప్టటికసతెుంది. ఇక ప్రత్రోజు నేన మీకు కనబడిత్ ఎల్ ఉుంటుందో త్వరల్నే త్లుతుుంది. చూడుండి.. వైస్పీ 
నాయకుల త్తలు, తుండ్రులు అవినీత్ చేస్ సుంపాదిుంచిన డబు్ నా దగగొర లేదు. మీల్ నాకు వేల కోటలో విరాళ్లు రాలేదు.. నేన కష్టిుంచి సుంపాదిసేతెనే నా పార్టి నడుసుతెుంది. అుందుకే 
పొటటి పోషణకు నాకు నటన తపపుదు. అది ప్రజలు గరితెుంచారు.. ఈ వైస్పీ గాడిదలకే అరథిుం కావడుం లేదు.
* థానోస్ చెపిపునటలో ఇది వరగొ యుదధిమే
వైస్పీ నాయకుడు థానోస్ చెపిపునటలో వచేచి ఎననికలు కుల యుదధిుం కాదు... కాలోస్ (వరగొ) యుదధిుం అనానిరు. ఇది నజమే... ఆుంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రుంల్ అుంతులేన అవినీత్కి పాలపుడిన వైస్పీ 
వరాగొనకి, ఏ అధికారుం లేకునాని బాధిత రైతుల పక్షాన నలబడి వారికి ఆలుంబనగా ఉనని జనసేన వరాగొనకి ఇది పోరాటుం. మీరు చెపిపునటలో... మీ అవినీత్కి మా అలుంబనకు జరిగే 
పోరాటుం. దానకి జనసేన పార్టి స్దధిుంగా ఉుంది. ఇపపుట్వరకు మీరు చేస్న అవినీత్ చాలు... అన స్ఎుం ముంత్రులకు చెపపుడుం, అవినీత్కి హాలీడ్ ప్రకట్ుంచడుం మీకే చెల్లోుంది. ఇపపుట్ వరకు 
దోచ్కుత్ననిది చాలు అనకోవడుం కరప్న్ హాల్డే ప్రకట్ుంచడుం చాల్ సుంతోషుం.
* బీస్లకు భోజనాలు పెటటిడమే సాధికారికత్?
నేన తూరుపు కాప్లతో సమావేశుం కాగానే వీళలోకు బీస్ల గర్జన గరుతె వచిచిుంది. బీస్ల సాధికారత కోసుం వైస్పీ నాయకులు మాటాలోడే విషయాలు ఏుంట్ అుంట్... బీస్లకు చేపల వేప్డు 
పెటాటిుం.. మటన్ బిరాయానీ చేసాుం.. ర్యయాల ఫ్రై పెడుతునానిుం అన చెప్తెనానిరు. బీస్ వరాగొల సాధికరిత అుంట్ బీస్ వసత్ గృహల్లో మెరుగైన పోషకాహారుం పెటటిుండి. పిలలోలకు ముంచి ఆహారుం 
ఇవ్వుండి. బీస్ విదాయారుథిలకు ఉపకార వేతనాలు ఇవ్వుండి.. వారికి ఫీజు ర్యిుంబరుసామెుంట్ సకాలుంల్ అుందేల్ చూడుండి. అప్పుడు మేమ మీకు చక్కగా సహకరిసాతెుం. మీకు ఎప్పుడు 
ఇతరులు అుంట్ విపర్తమైన చినని చూప్. వీళ్్ళ బిరాయానీలకు అమ్మడుపోత్రు.. వీళలోకు ముంచి ఫిష్ ఫ్రై పెడిత్ చాలు అనకునే మనసతెత్వుం. అసలు బీస్లకు మీరు చేస్న మేలు ఏుంటీ? 
ఎుంత ముందికి మీరు ఉదోయాగాలు ఇచాచిరు..? ఎుంత ముందిన పారిశ్రామకవేతతెలు చేశారు..? ఎుందరికి ఆరిధిక భరోసా ఇచాచిరు.. ఆ లక్కలు చెపపుుండి. బీస్ కుల్లన అడ్డుం పెటటికున 
కుందరు నాయకులు ఎదుగతునానిరు తపిపుత్, కులుం వెనకపడుతోుంది. అల్గే కాప్లు, మస్లోుంలు సైతుం వెనకబడా్డరు. వారిన ఎల్ ముందుకు తీసుకువెళ్లోల్ ఆల్చిుంచుండి.
* వైస్పీ వయాత్రేక ఓట చీలనవ్వుం అనని దానకి కటటిబడి ఉనానిుం
రాజకీయాల్లో దామాష్ పదధిత్ లేదు. దీుంతో అణగారిన వరాగొల ఓటలో పూరితెగా చీల్పోయి ప్రజల ఆసుతెలు దోపిడీ చేసే ప్రభుత్్వలు వసుతెనానియి. ఇల్ుంట్ కుల్లననిుంట్నీ కల్పి, ప్రభుత్వ 
వయాత్రేక ఓట పొలులో పోకుుండా చేయడమే లక్షష్ుం. ఈ పదధిత్ల్ ననని మఖయాముంత్రిన చేసాతెరా చేయరా.. అనేది ప్రజలు నరణాయిసాతెరు. కచిచితుంగా ప్రభుత్వ వయాత్రేక ఓట చీలకుుండా, మళ్లో 
ఈ ప్రభుత్వుం రాకుుండా చూసే బాధయాత తీసుకుుంటాుం. ఇదే ప్రభుత్వుం మళ్్ళ కనక వసేతె ఆుంధ్రప్రదేశ్ రాష్్రానని రక్ుంచడుం దేవుడు తరుం కూడా కాదు అననిదే నా బాధ. రాష్ట్రుం పూరితెగా 
అుంధకారుంల్కి వెళి్ళపోతుుంది. కచిచితుంగా వచేచి ఎననికల్లో వైస్పీ రాకుుండా చూసే బాధయాతన తీసుకుుంటాుం.
* అుంబట్... కాప్ల గుండెలపై కుుంపట్
రైతులకు ఈ ప్రభుత్వుం సహాయుం అుందిుంచదు. రూ. 7 లక్షలు వచేచి రైతుల వద్దకు వెళిలో దానల్ రెుండు లక్షలు ఇవా్వలన అవినీత్ చేసే వారిన ఏమనాల్..?శవాల మీద పేల్లు ఏరుకునే 
విధుంగా ఉుంది అధికార ఎమె్మలేయా తీరు. అుంబట్ రాుంబాబు గారిపైన నాకు వయాకితెగత దే్వషుం లేదు. చేసే అవినీత్ పనలు, తీరు మీదనే కోపుం. అుంబట్ రాుంబాబు గారు ముందు పోలవరుం 
పూరితె చేయడుంపై దృష్టి సారిుంచాల్. కీలకమైన శాఖ బాధయాతలు ఏమనానియో త్లుసుకోవాల్. ఈ వయాకితె కాప్లు గరిుంచి మాటాలోడుత్డు. ననని త్టటిడానకి ముందుకు వసాతెడు. అుంబట్ 
కాప్ల గుండెలపై కుుంపట్ల్ తయారయాయాడు. గత ఎననికల్లో ఇదే సత్తెనపల్లోల్ రాజుపాలుం అనే గ్రాముంల్ ఆ గాజు గాలోసు నా గుండెల్లో బాకుల్ గచ్చికుుంటుంది అనానిరు... 
కచిచితుంగా ఈసారి గాజు గాలోసు గనపుంల్ దిగబడుతుుంది.
* ప్రత్ పైసాకు లక్క చెబుత్ుం
నా సుంత డబు్నే ప్రజల కోసుం ఖరుచి పెట్టి వయాకితెన. ఎదుట మనష్ కష్టిల్లో ఉననిటలో కనపిసేతె వెుంటనే ఆదుకోవాల్ అనని సపుృహ ఉనని మనష్న. అల్ుంట్ మాకు రాష్ట్ర ఖజానా అపపుగిసేతె 
దానని ఎుంత జాగ్రతతెగా నర్వహిసాతెమో మీరే చూసాతెరు. ఖజానాల్న ప్రత్ పైసాకు ప్రజలకు లక్క చెబుత్ుం. ప్రత్ విషయుం మీద కచిచితుంగా జనసేన ప్రభుత్వుంల్ శే్వతపత్రుం విడుదల 
చేసాతెుం. ప్రజల ఆసుతెలకు రక్షకులుగా నలబడత్ుం. ప్రభుత్వుంల్ జరిగే ప్రత్ విషయానని పారదర్శకుంగా ప్రజలకు త్ల్యజేసాతెుం. ఏ చినని తప్పు జరిగినా ననని చొకా్క పటటికన నలదీసే 
హకు్కన మీకు కల్పుసాతెుం. నతయాుం ప్రజల్లోనే ఉుంటూ వారి ఆసుతెలకు భద్రతకు పూరితె బాధయాతన మేమ తీసుకుుంటాుం. రాష్ట్రుంల్ జరిగే ప్రత్ విషయుం మీద ప్రజలకు సపుషటిమైన సమాచారుం 
అుందిుంచే బాధయాత మా ప్రభుత్వుంల్ తీసుకుుంటాుం.
* ఉదోయాగారుథిలకు వయోపరిమత్ మేుం పెుంచ్త్ుం
వైస్పీ ప్రభుత్వుం జాబ్ కాయాలుండర్ మీద మాట తపిపుుంది. ఇప్పుడు పోలీసు ఉదోయాగాలు సుమారు మూడుననిర సుంవతసారాల తరా్వత తీశారు. దీనకి ఎపపుట్నుంచో సననిదధిమవుతునని యువత 
వయసు దాట్పోయి ఇప్పుడు ఇబ్ుందిపడుతునానిరు. వారి భవిషయాతుతెకు ఎవరు సమాధానుం చెబుత్రు. మీరు పూరితెసాథియిల్ మాట తపిపు జాబ్ కాయాలుండరుని పూరితెగా పక్కన పెటాటిరు 
కాబట్టి... కచిచితుంగా ఇప్పుడు ప్రకట్ుంచిన ఉదోయాగాల్లో వయో పరిమత్పై యువత కోరుతునని సడల్ుంప్ ఇవా్వల్. ఇప్పుడు తీసే ప్రత్ ఉదోయాగుం పైన వయో సడల్ుంప్ కచిచితుంగా చేయాల్. 
అల్ చేయకుుంట్ కచిచితుంగా కతతె ప్రభుత్వుంల్ యువతకు తగిన విధుంగా నాయాయుం చేసాతెుం. ఉదోయాగాల్లో వయో సడల్ుంప్ తీసుకువచేచి బాధయాత వచేచి 

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసైనికుని కుటవంబానికి అవండగా నిలిచిన 
జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యాస్: డాకటిర్ 
బి.ఆర్ అుంబేద్కర్ కోనస్మ 
జిల్లో, రావులపాలుంల్ 
సాట్ జనసైనకుడు మృత్ 
చెుందడుంతో మానవత్వుం 
చాటకుుంటూ అతన 
భారయా పిలలోలకు అుండగా 
నల్చిన జనసైనకులు. 
ముండల పరిధిల్న 
ఈతకోట గ్రాముంల్ 
ఇటీవలే అనారోగయాుంతో 
గళ్ళ సతయానారాయణ 
(పుండు) చినని వయసుల్నే 
కాలుంచేయడుంతో ఆరిథికుంగా 
వెనకబడిన కుటుంబుం, 

ఇద్దరు చిననిపిలలోలతో ఇబ్ుంది పడుతునానిరు. విషయుం త్లుసుకునని గ్రాముంల్న 
జనసేన పార్టి నాయకులు, కారయాకరతెలు, వీరమహిళలు అుందరు కల్స్ ఆ కుటుంబానకి 
అుండగా మేమనానిుం అుంటూ అుందరి సహాయ సహకారాలతో 1,14,500 రూపాయలు 
సమకూరాచిరు. సతయానారాయణ పిలలోల పేరు మీద లక్ష రూపాయల ఫికిసాడ్ డిపాజిట్ 
చేస్ ఆ బాుండున 14,500 రూపాయిలు నగదు రూపుంల్ అవసరాలకు ఆదివారుం 
ఉదయుం ఈతకోటల్న గళ్ళ ఇుంట్ వద్ద జనసేన పార్టి కతతెపేట నయోజకవరగొ ఇుంఛారి్జ 
బుండారు శ్రీనవాస్ మరియు ప్రమఖ వాయాపారవేతతె, ప్రజా సేవకుడు రాచకుండ శ్రీనవాస్ 
ఇద్దరి చేతులు మీదుగా పార్టి శ్రేణులు సమక్షుంల్ గళ్ళ కుటుంబానకి అుందజేశారు. ఈ 
సుందర్ుంగా బుండారు మాటాలోడుతూ పుండు కుటుంబ సభుయాలకు ఎలలోప్పుడూ జనసేన 
పార్టి అుండగా ఉుంటుందనానిరు. ఈ కారయాక్రముంల్ ఈతకోట గ్రామ జనసేన ఎుంపిట్స్ 
బొరుసు స్త్రతనిుం, ముండల అధయాక్షుడు తోట సా్వమ, జిల్లో ప్రధాన కారయాదరి్శ త్ళలో 
డేవిడ్, జిల్లో కారయాదర్శలు దుంగా వెుంకట సుబా్రావు, బొకా్క ఆదినారాయణ, గ్రామ 
పార్టి అధయాక్షుడు యర్రుంశెట్టి రాుంమోహన్ రావు(రామ), బొరుసు సుబ్రహ్మణయాుం, 
మోటరి వెుంకట సతయా, నరాలశెట్టి అరుణ, న్కల స్త్రతనిుం, చికా్కల శుంకరుం, 
జువ్వల యేసు, నుంబు ప్రసాద్, బొకా్క శ్రీన, యర్రుంశెట్టి కాసు, లక్కకుల సురేష్, 
తదితరులు పాల్గొనానిరు.

పరుచూరి భాస్కరరవు ఆధ్ర్వంలో జనసేన 
పారీటీ గ్రామ కమిటీల ఆతీమీయ సభ

శతఘ్ని న్యాస్: ఆదివారుం అనకాపల్లో నయోజకవరగొుం కశిుంకోట ముండలుం జనసేన 
పార్టి గ్రామ కమటీల ఆతీ్మయ సభ రాష్ట్ర అధికార ప్రత్నధి, అనకాపల్లో నయోజకవరగొుం 
ఇుంచార్్జ పరుచూరి భాస్కరరావు ఆధ్వరయాుంల్ జరిగినది. ఈ సభకు రాష్ట్ర కారయాదరి్శ 
గడసాల అపాపురావు మఖయాఅత్ధిగా పాల్గొనానిరు. ఈ సుందర్ుంగా ముండలుంల్ ఉనని 
గ్రామ కమటీల అధయాక్షులు మాటాలోడుతూ తమ గ్రామాల్లో ఉనని సమసయాల గరిుంచి 
వివరిుంచడుంతో పాట పార్టి బల్పేత్నకి త్మ చేసుతెనని కృష్ త్ల్యజేసారు. 
అనుంతరుం పరుచూరి భాస్కరరావు మాటాలోడుతూ జనవరి న్ల నుండి గ్రామాల్లో 
ప్రతీ ఇుంట్కి జనసేన కారయాక్రముం మొదలు పెటటినననిటలో త్ల్పారు. గ్రామ సాథియిల్ 
పార్టి బల్పేతుం చేసేుందుకు విన్తనిమైన పద్దత్ల్ వెళ్ళనననిటలో త్ల్పారు. దానకి 
సుంబుంధిుంచి సుంక్ుంత్ తరువాత ప్రత్యాకమైన సమావేశుం ఏరాపుట చేయనననిటలో 
త్ల్పారు. అల్గే జనవరి 12 న శ్రీకాకుళుం జిల్లో రణసథిలుంల్ జరగబోయే యువశకితె 
బహిరుంగ సభకు ప్రతీ గ్రాముంల్ ఉనని విదాయారుథిలు, యువకులు తరల్రావాలన 
పిలుప్నచాచిరు. ఈ సుందర్ుంగా ముండలుంల్న పలు గ్రామాలకు చెుందిన పలువురు 
వైస్పీ కారయాకరతెలు జనసేనల్కి చేరారు. వారికి భాస్కరరావు కుండువా కపిపు పార్టిల్కి 
ఆహా్వనుంచారు. ఈ కారయాక్రముంల్ చోడవరుం నయోజకవరగొుం నాయకులు స్రిప్రప్ 
రమేష్, లీగల్ సల్ సభుయాలు కరణుం కళ్వత్, కశిుంకోట ముండలుం నాయకులు, 
జనసైనకులు అధిక సుంఖయాల్ పాల్గొనానిరు.

జనసేన ప్రభుత్వుం తీసుకుుంటుంది. బెదిరిుంచే నాయకులు ఉుంట్ ఎదిరిుంచే యువతరుం ఉుండాల్ ఇది ప్రత్ ఒక్కరూ గరుతె పెటటికోుండి. యువతరుం శకితె చాల్ గొపపుది. మీరు ఎవరికీ 
భయపడాల్సాన అవసరుం లేదు. మమ్మల్ని నేన రెచచిగొటటిన. కానీ ఏదో ఒక రోజు పిలుప్నసాతెన.. ఒక ఉపెపునల్ ఈ ప్రభుత్వుం తీరు నరస్ుంచే రోజు వసుతెుంది. యువత నుంచి కతతె 
యువ నాయకత్వుం రావాల్. వైస్పీ నాయకులు కేవలుం వచేచి ఎననికల కోసుం ఆల్చిసుతెనానిరు నా ఆల్చన అుంత్ భవిషయాతుతె తరాల కోసుం ఉుంటుంది. నాకు ఏ పార్టి మీద కానీ ఏ వయాకితె 
మీద కానీ ప్రేమ ఉుండదు దే్వషుం ఉుండదు... నాది కేవలుం ప్రజా బాట. ప్రజలకు ఏది అవసరమో దాన గరిుంచి మాత్రమే పోరాడుత్న. ప్రజల కోసుం మాట్చిచి తపిపున వారితో కచిచితుంగా 
గొడవ పడత్న. అల్గే ప్రజల కోసుం ముంచి చేసే వారిన ప్రేమసాతెన. గతుంల్ త్లుగదేశుం పార్టితోనే పోటాలోడినవాడిన. నాకు ఇతర ఎల్ుంట్ అవసరాలు, ఆశలు లేవు. కేవలుం ఈ 
ప్రజా సమూహానకి ఏదైనా చేయాల్... నేన నడిచిన ఈ నేలకు నా సమాజానకి ఇుంకా ఏదో ముంచి చేయాల్ అననిదే నా అభిల్ష. నా ఒక్కడి కషటిుం వలలో కేవలుం కది్ద ముందికి మాత్రమే 
సహాయుం చేయగలుగతునానిన.. అదే అధికార పీఠుం జనసేన పార్టికి ఇసేతె కనని కోటాలోది ముందికి ప్రజాధనుం ఎల్ ఉపయోగపడాల్ అల్ ఉపయోగుం అయేయాల్ చూసాతెన.
* నా వ్యాహుం ఆుంధ్రప్రదేశ్ భవిషయాతుతె కోసమే
నేన ఎవరికీ కమ్మ కాయవలస్న అవసరుం లేదు. దేననో ఆశిుంచి రాజకీయాలన వాడుకోవాల్సాన అవసరుం అుంతకనాని లేదు. నా ఆల్చన, నా వ్యాహుం అనని ఆుంధ్రప్రదేశ్ భవిషయాతుతె 
కోసమే. ప్రజలుందరూ నబుంధనలు పాట్ుంచాలన నీతులు చెపేపు రాజకీయ నాయకులు వాట్న ఏమాత్రుం పాట్ుంచకుుండా అవినీత్ డబు్ జేబుల్ వేసుకుుంటనానిరు. యువతల్ అుంతులేన 
బాధ ఉుంది. సమరథివుంతమైన పాలన వయావసథి ఉుంట్నే యువత వేదనన తీరేచి అవకాశుం ఉుంటుంది. కౌలు రైతులకు మఖయాుంగా జనసేన ప్రభుత్వుంల్ పూరితెసాథియి అుండగా ఉుంటాుం. 
మాకు అననిుం పెట్టిన అననిదాతన ఏమాత్రుం విస్మరిుంచుం. పట్షటిమైన ప్రభుత్వ పాలస్ విధానాలన రైతుల కోసుం తీసుకువసాతెుం.
* మాచరలో ల్ుంట్ హిుంస రాబోయే రోజుల్లో మరిుంత ఉుంటుంది
వచేచి ఎననికల్లో అధికారుం దూరుం అవుతుుంది అన వైస్పీ నాయకులకు త్లుసు. దీనకోసుం వైస్పీ నాయకులు ఘోరాలు ఇుంకా చాల్ చేసాతెరు. మాచరలో ల్ుంట్ ఘటనలు చాల్ 
జరుగత్యి. కారాయాలయాలపై దాడులు చేస్, దహనాలు చేసాతెరు. వైస్పీన ఓటమ భయుం వెుంటాడుతోుంది. కచిచితుంగా జనసేన నాయకులు బలుంగా పోరాడాల్. భయపడకుుండా 
ముందుకు వెళ్లోల్. ప్రజాక్షేత్రుంల్ నలబడుండి. నా మీద ల్ఠీ పడి రకతెుం చిుందిుంచడానకైనా, జైలుల్ కూరోచివడానకి అయినా స్దధిుంగా ఉనానిన. నా స్నమాలు ఆపేసుకునాని ఆపేసుకోుండి.. 
ననని మీ బెదిరిుంప్లు ఏమ చేయలేవు. నేన బుంత్ ల్ుంట్ వాడిన ఎుంత కడిత్ అుంత బలుంగా పైకి లేసాతె. జనసేన పార్టిన అధికారుంల్కి త్చేచి బాధయాత నేన తీసుకుుంటాన. రాజకీయ 
వ్యాహుం నాకు వదిలేయుండి. దశాబ్దుం నుంచి నా కషటిుంతోనే పార్టి నడుప్తునానిన. ఆుంధ్రప్రదేశ్ భవిషయాతుతె ఎననికల వ్యాహుం నాకు వదిలేయుండి. జనసేన పార్టిన ముందుుండి అధికారుం 
దిశగా నడిపిుంచే బాధయాత నేన తీసుకుుంటాన. ననని నమ్ముండి. వారాహి మీద ఆుంధ్రప్రదేశ్ రోడలోమీద త్రుగత్న.. ఎననికల కాయాుంపెయిన్ చేసాతెన ఎవరు ఆప్త్రో చూదా్దుం” అనానిరు.

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

మహాపాదయాత్రకు బ్రహమీరథవం పట్టీన మధురపూడి ప్రజానీకవం..
శతఘ్ని న్యాస్: కోరుకుండ ముండలుం, మధురపూడి గ్రాముంల్.. ఆదివారుం జరిగిన జనుం కోసుం జనసేన, 
మహాపాదయాత్ర 39వ రోజుల్ భాగుంగా రాజానగరుం నయోజకవరగొ జనసేన నాయకులు బతుతెల బలరామకృషణా, 
నా సేన కోసుం నా వుంతు కమటీ కో’ఆరి్డనేటర్ శ్రీమత్ బతుతెల వెుంకటలక్ష్మి మరియు జనసేన స్నయర్ నేతలు, 
మధురపూడి జనశ్రేణులు గ్రాముంల్ ప్రత్ ఇుంట్కి త్రుగతూ జనసేన పార్టికి ఈసారి ఒక అవకాశుం ఇవా్వలన, 
పవన్ కళ్యాణ్ గారు మఖయాముంత్రి అయిత్నే సామానయా ప్రజల జీవిత్లు మెరుగపడత్యన.. అుందరూ ఈ 
అరాచక, అసమరధి ప్రభుత్్వనని తరిమకటాటిలన అభయారిథిస్తె.. జనసేన పార్టి విధివిధానాల మద్ుంచిన కరపత్రాలన 
పుంచ్తూ మధురపూడి గ్రామ ప్రజల ఆదరాభిమానాలతో మొదట్రోజు కారయాక్రముం విజయవుంతుం అయిుంది. 
కారయాక్రముంల్ ఆకుల కుండయయా, ఆకుల మత్యాలు, కనే రామకృషణా, నాుందే ప్రసాద్, బడుగ వెుంకట్ష్, ఆకుల 
ప్రసాద్, మెడిశెట్టి వెుంకట్శ్వరావు, చలలోభతుతెల రాుంబాబు, తీరుమూలనాధున గుంగబాబు, మేల్మ కృషణా, సడాసాన 
వీరానగేష్, గణేసుల రాుంబాబు, ఆకుల కృషణా తోరుం సురేుంద్ర, బుల్ బాలకృషణా, దార నాగేశ్వరావు, ఆకుల రామడు, 
స్నయర్ నేతలు కిమడి శ్రీరామ్, అడా్డల శ్రీన, వేగిశెట్టి రాజు, బోయిడి వెుంకట్ష్, తోరాట్ శ్రీన, తోట అనల్ వాసు, దేవన దురాగొప్రసాద్, చిట్టిబాబు సత్తెబాబు, మటాటి వెుంకనని, మదా్దల 
ఏసుపాడుం, కాుండ్రేగల పోస్ రత్నిజి రావు, బుండి సతయా ప్రసాద్, కుండేట్ సతయానారాయణ, గుంగిశెట్టి రాజేుంద్ర, అరబోలు బాలు, కతతెపల్లో బుజి్జ, చికి్కరెడి్డ దరబాబు, మరియాల సాయి, 
నకా్క శివ కృషణా కమడి సత్తెబాబు ఇతర నాయకులు, జనసైనకులు పాల్గొనానిరు.

ట్డిపి నవండి జనసేనలోకి భారీగా చేరికలు
శతఘ్ని న్యాస్: రాజానగరుం: కోరుకుండ ముండలుం, కోట్ కేశవరుం గ్రాముంల్ 
ట్డిపి పార్టిల్ బలమైన కాయాడర్ ఉుండి, గత ఎననికల్లో టీడీపీ పార్టి నుండి సరపుుంచ్ గా 
పోటీ చేస్న ఎస్ స్ సామాజిక వరాగొనకి చెుందిన అభయారిథి వాకపల్లో రాజు సాథినక ట్డిపి 
ఇుంచార్్జ నరాదరణ గరై సరైన గరితెుంప్, ఆదరణ లేకపోవడుం మరియు జనసేన పార్టి 
అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలు, స్దాధిుంత్లు నచిచి, అల్నే నయోజకవరగొ జనసేన 
నాయకులు బతుతెల బలరామకృషణా నయోజవరగొుంల్ నరి్వరాముంగా విరివిగా చేసుతెనని 
పలు సేవా కారయాక్రమాలు జనసేన పార్టిన శరవేగుంగా అభివృదిధి పథుంల్ నడిపిసుతెనని 
తీరుకు ఆకరి్తులై ఆదివారుం వారు, వారి అనచరగణుం 40 ముంది ట్డిపి కారయాకరతెలతో 
జనసేన పార్టిల్ జాయిన్ అవ్వడుం జరిగిుంది. వారుందరికీ బతుతెల బలరామకృషణా జనసేన 
కుండువా వేస్ సాదరుంగా ఆహా్వనుంచారు. ఈ కారయాక్రముంల్ కోట్ కేశవరుం గ్రామ కమటీ 
అధయాక్షులు హరి, మదా్దల యేసుపాదుం, మనయాుం శ్రీన, బుండి సతయా ప్రసాద్, కాుండ్రేగల 
పోస్రతనిజీరావు, కోట్కేశవరుం జనసేన యూత్, పెద్దలు, స్నయర్ నాయకులు, 
జనసైనకులు పాల్గొనానిరు.

జనసేన ఆధ్ర్వంలో ఉచిత కవంట్ వైద్ శిబిరవం
శతఘ్ని న్యాస్: ప్రకాశుం జిల్లో, 
చీరాల నయోజకవరగొుంల్ ఓడరేవు 
గ్రామ జనసేన పార్టి మరియు కృత్ 
ఫుండేషన్ త్నాల్ నేత్రాలయ ఐకేర్ 
వారి ఆధ్వరయాుంల్ మరియు గ్రామ 
పెద్దలు, ప్రజలు సహకారుంతో ఉచిత 
కుంట్ వైదయా శిబిరుం జనసేన పార్టి 
కారాయాలయుంల్ నర్వహిుంచడుం 
జరిగిుంది.. ఈ కారయాక్రముంల్ ఓడరేవు 

గ్రామ జనసేన పార్టి నాయకులు ట్. విజయ్ కుమార్, ఎుం. మహేష్ , బి.వెుంకట్ష్ ,ట్ 
ప్రసాద్, స్.హెచ్ నాగరాజు, ఏసురాజు, సాయిరాుం, మరియు జనసైనకులు, గ్రామ 
ప్రజలు పాల్గొనానిరు.

జనసేన జనజాగృతి యాత్రలో రజానగరవం జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్:  రాజానగరుం: జనసేన జనజాగృత్ యాత్రల్ భాగుంగా ఇుంట్ుంట్కి 
జనసేన కారయాక్రముం రాజానగరుం నయోజకవరగొుం జనసేన పార్టి ఇుంచార్్జ మేడ గరుదత్ 
ప్రసాద్ ఆదేశాల మేరకు స్త్నగరుం ముండల జనసేన పార్టి అధయాక్షులు కరిచరలో విజయ్ 
శుంకర్ అధయాక్షతన స్త్నగరుం ముండలుం, అచిచిపాలుం గ్రాముంల్ జనసేన పార్టి గాజు 
గాలోసు & షణు్మఖ వ్యాహుం కరపత్రలు ప్రత్ ఇుంట్కి ఇవ్వడుం జరిగిుంది. ప్రత్ ఊరు, ప్రత్ 
వీధి, ప్రత్ ఇళ్లో, ప్రత్ మనష్ ల్ మారుపు రావాలన ఈ జన జాగృత్ యాత్ర ముందుకు 
సాగతుుంది. ఈ కారయాక్రముంల్ స్త్నగరుం ముండల కో-కనీ్వనర్ రాజానగరుం 
నయోజకవరగొుం జనసేన పార్టి వీరామహిళ కుందికటలో అరుణ కుమారి, స్త్నగరుం 
ముండలుం ప్రధాన కారయాదరి్శ & దళిత నాయకులు చిడిపి నాగేష్, శ్రీన సానపల్లో, 
రఘు, మరియు అచిచిపాలుం గ్రామ జనసేన పార్టి నాయకులు జి. రవి, జి. హరికృషణా, పి 
రాజేష్, జె శ్రీన, పి రాుంబాబు, ఎుం. నాగేుంద్ర, పి సురేష్, జనసైనకులు, జనసేన పార్టి 
సానభూత్పరులు పాల్గొనానిరు.
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జనంలోకి- జనసేన కార్యక్రమాన్ని 
ప్రారంభంచిన అనుశ్రీ సత్యనారాయణ

శతఘ్ని న్యాస్: రాజముండ్రి: ఆదివారుం సాథినక డీలక్సా సుంటర్ వద్ద అమరజీవి పొట్టి శ్రీరామలు 
విగ్రహానకి పూలమాలలు వేస్ నవాళ్లు అరిపుుంచిన అనుంతరుం జనుంల్కి జనసేన కారయాక్రమానని 
ప్రుంభిుంచిన అనశ్రీ సతయానారాయణ. అనశ్రీ తో పాట తూ గో జిల్లో సుంయుకతె కారయాదరు్శలు 
వైవీడీ ప్రసాద్, గెడ్డుంనాగరాజు, రాష్ట్ర చిరుంజీవి యువత ప్రధాన కారయాదరి్శ ఏడిద బాబి, జనసేన 
నాయకులు మొుండేట్ ప్రసాద్, మటపరితె నాగరాజు, నగర కారయావరగొుం, గతుతెల సతయానారాయణ, 
వెుంకట పైడిరాజు, నలలోుంశెట్టి వీరబాబు, అల్లోట్ రాజు, సురేష్ నాయుడు,వినని వాసు, గణణాుం శాయామ్ 
సుుంధర్, చైతనయా, చక్ ఫణి, ,జనసేన యువనాయకులు, ముంచాల సునీల్, బయయాప్ నీడి స్రయా, మత్ర 
బృుందుం,చౌకుండమరళి,ఖాన,రాుంబాబు, పుండు, ల్వరాజు, ధర్మ రాజు, వీర మహిళలు అల్వేలు, 
కళ్యాణి, కేల జయలక్ష్మి, జన సైనకులు వికటిర్ వాసు మోహన్, ఉమా, కుుంది రామ, ప్రసాద్, ఆటో 
రాజు, హేమ దురగొ, నుంగిన శ్రీన, వెుంకట్ష్, శివ, స్ుంహాద్, పళుంగి శ్రీన, రాజేష్, శుంకర్, రావణ, 

శాుండి, సతీష్ తదితరులు అధిక సుంఖయాల్ పాల్గొన ఈ కారయాక్రమానని విజయవుంతుం చేశారు.

పూతలపటటీలో జనసేన పల్లెబాట
శతఘ్ని న్యాస్: చితూతెరు జిల్లో, పూతలపటటి నయోజకవరగొుం, ఐరాల ముండలుంల్ జిల్లో 
అధయాక్షులు డాకటిర్ హరిప్రసాద్ ఆదేశాల మేరకు న్ల్లోముంద పల్లోల్ జనసేన పలలో బాట 
కారయాక్రమానని ముండల అధయాక్షులు ప్రుషోతతెుం నర్వహిుంచారు. కారయాక్రముంల్ భాగుంగా 
పార్టి స్దాధిుంత్లకు, పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలు నచిచి సుమారు 30 ముంది యువత 
పార్టిల్ చేరడుం జరిగిుంది. ఈ కారయాక్రముంల్ బూత్ కమటీ ఏరాపుట చేయడుం జరిగిుంది. 
ఈ సుందర్ుంగా పార్టిల్ చేరిన న్ల్లోముంద పల్లో యువకులు మాటాలోడుతూ పార్టికి 
ఎలలోవేళల్ అుండగా ఉుంటూ, పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆశయాలన ప్రజలకు వివరిసాతెమన, 
జనసేన పార్టి యువతకు ముంచి భవిషయాతుతె కల్పుసుతెుందన నమ్మ పార్టిల్ చేరుతుననిటలో 
త్ల్యజేశారు. జిల్లో ప్రధాన కారయాదరి్శ తులస్ ప్రసాద్ మాటాలోడుతూ.. జనసేన పలలోబాట 
కారయాక్రముం ప్రజల ఇబ్ుందులన త్లుసుకోవడానకి ఉపయోగపడుతుుందన, అల్గే 
ప్రత్ ఊరిల్ పార్టి బల్పేతుం చేయగలుగతునానిమన, ఈ కారయాక్రమానని పూతలపటటి 
నయోజకవరగొుంల్ ఉనని మగత్ ముండల్ల్లో కూడా నర్వహిసాతెమన త్ల్యజేశారు. 
ఈ కారయాక్రముంల్ ప్రధాన కారయాదరి్శ తులస్, వాసు రాయల్, కారయాదరు్శలు రెడ్డపపు, 
పూరణా, వినోద్ నాయకులు మైల్రి వినయ్, భాన, కిరణ్, మోహన్ రాజ్, హేమ చుంద్ర, 
త్రుమలేష్, ప్రేమ్, సునీల్, రెడి్డ, సుదర్శన్, అుంజి, నవీన్, మనోజ్ పాల్గొనానిరు.

నియోజకవర్గ అభివృదిధి జనసేన తోనే సాధ్వం: 
చిరవంజీవి యాదవ్

శతఘ్ని న్యాస్: చితూతెరు జిల్లో జనసేన 
పార్టి అధయాక్షులు డా.పసుప్లేట్ 
హరిప్రసాద్ ఆదేశాల మేరకు 
వరదయయాపాలుం ముండల అధయాక్షుడు 
చిరుంజీవి యాదవ్ ముండలుంల్న 
కరిపాకుం, రాచకుండ్రిగ, బతతెల 
వలుం, చేదుల పాకుం, గ్రామాలల్ 
జనసైనకులతో కలస్ పరయాటన చేయడుం 
జరిగిుంది. పరయాటనల్ భాగుంగా 
ప్రజల సమసయాలు త్లుసుకోటుం 
జరిగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా 
చిరుంజీవి యాదవ్ మాటాలోడుతూ ఈ 
ప్రభుత్వుంల్ ప్రజలు నరకయాతన 
పడుతునానిరన, పవన్ కళ్యాణ్ గారిన 
స్ఎుం చేసేతె నయోజకవరగొుం అభివృదిధి 
చెుందుతుుందన, అవినీత్కి త్వులేన 

పరిపాలన అుందిసాతెమన ప్రజలకి త్ల్యజేయడుం జరిగిుంది. ఈ కారయాక్రముంల్ 
నాయకులు తులస్, శేఖర్, యుగుంధర్, సాయి, వెుంకట్ష్, పోలయయా తదితరులు 
పాల్గొనానిరు.

కిడ్నీ వ్్ధి బాధితుడికి జనసేన ఆరిథిక సాయవం
శతఘ్ని న్యాస్: రాజోలు 
నయోజకవరగొుం, అరవపాలేుం 
గ్రామానకి చెుందిన జక్కుంపూడి 
సత్తెబాబు రెుండు కిడీనిలు పాడై, 
డయాలస్స్ చేయిుంచ్కునే 
సథిమత లేక ఆరిథికుంగా 
ఇబ్ుందులు పడుతునానిరు. 
విషయుం త్లుసుకునని రాజోలు 
నయోజకవరగొ జనసేన నాయకులు 
సత్తెబాబున కల్స్ అతన ఆరోగయా 
పరిస్థిత్న త్లుసుకున, దైరయాుం చెపిపు 
ఆయనకు వైదయా ఖరుచిల నమతతెుం 

డాకటిర్ రాపాక రమేష్ బాబు 5000 రూ.లు , త్డి మోహన్ కుమార్ 2000 రూ.లు, 
గోళ్ళముందల పూరణా భాస్కరరావు 2000 రూ.లు, దిరిశాల బాల్జీ 2000 రూ.లు, 
ఆకన బాబీ్జ నాయుడు 2000రూ.లు, రావ్రి నాగ 2000 రూ.లు, గుండబతుతెల 
త్త్జీ 1000 రూ.లు, గబ్ల ఫణి కుమార్ 1000 రూ.లు, స్రిసట్టి శ్రీనవాస్ 
1000 రూ.లు, ఉుండపల్లో అుంజి 1000 రూ.లు, బెలలోుంకుండ ప్త్రయయా 1000 రూ.లు 
మొతతెుం కల్పి 20000 రూపాయలు అుందజేయడుం జరిగిుంది. ఈ కారయాక్రముంల్ 
జనసేన నాయకులు పాల్గొనానిరు.

మినములూరు గ్రామవంలో నవందోలి మురళీకృష్ణ 
పర్టన

శతఘ్ని న్యాస్: అల్లోరి 
స్త్రామరాజు జిల్లో, పాడేరు 
ముండలుం, మనమల్రు 
గ్రాముంల్ పాడేరు జనసేన పార్టి 
ముండల అధయాక్షులు నుందోలీ 
మరళ్కృషణా పరయాట్ుంచారు. ఈ 
పరయాటనల్ భాగుంగా గ్రామసుతెలు 
పలు సమసయాలన వివరిుంచడుం 
జరిగిుంది. మఖయాుంగా కాఫీ 
పుంటకు గిటటిబాట ధర 

లభిుంచడుం లేదన రైతులు వాపోయారు. అల్గే కుంతముందికి పిుంఛన్ నల్పివేశారన, 
అల్గే ముంచినీట్ సమసయా ఉుందన త్ల్యజేయడుం జరిగిుంది. ఈ పరయాటనల్ భాగుంగా 
మరళ్కృషణా మాటాలోడుతూ జనసేన జనుంల్కి బలుంగా పనచేయటానకి కృష్ చేసుతెుందన, 
అల్గే గ్రామసుతెల చెపిపున సమసయాలన చి పై అధికారుల ద్రుష్టికి తీసుకెల్లో సమసయాలన 
పరిష్కరిుంచేటటలో కృష్ చేసాతెనన హామీ ఇవ్వడుం జరిగిుంది. ఈ పరయాటనల్ మనమల్రి 
జనసైనకులు పవన్, కుండబాబు, సురేష్, ప్రసాద్, రమేష్, వీర మహిళలు, హుకుుంపేట 
ముండల జనసైనకులు రాజు తదితరులు పాల్గొనానిరు.
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ఓట్ ఫర్ రైట్ లీడర్.. నెల్లూరు జనసేన యువసేన మీట్
శతఘ్ని న్యాస్: న్ల్లోరు: జనసేన పార్టి న్ల్లోరు జిల్లో ఆధ్వరయాుంల్ ముంచి 
నాయకుడు ఎననికోవడుం ఎననికోవలస్న ఆవశయాకతన, ఓట హకు్క 
యొక్క ప్మఖయాతన వివరిస్తె ఆదివారుం మధాయాహనిుం 12 గుంటలకు 
ఆర్టిస్ వద్ద గల ఏనగ సుుందర రామరెడి్డ కళ్యాణముండపుం రోటర్ 
కలోబ్ రూమ్ నుందు ఓట్ ఫర్ రైట్ లీడర్ అనే అుంశుంపై జనసేన పార్టి 
తరప్న యువసేన మీట్ ఏరాపుట చేయడుం జరిగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా 
ఓట హకు్క కల్గిన వుందల్ది ముంది యువత పాల్గొన మరి మద్దతున 
త్ల్పారు. ఈ సుందర్ుంగా గనకుల కిషోర్ మాటాలోడుతూ… నాకు 
వుందముంది బుది్ద బలశాలురైన యువకులన ఇవ్వుండి. మీకు సుుందర 
మహోననితమైన, పట్షటిమైన సమసమాజ రాజాయానని మీకిసాతెన, అుంటూ 
వివేకానుందుడు ఆశిుంచిన సమసమాజుం కరకు… అన ప్రపుంచానకి 
స్ఫూరితెనచిచిన వివేకానుందున ఆదర్శుంతో యువత సాగాలన త్ల్పారు. 

ప్రత్ ఒక్కరూ ఓట హకు్క కల్గి ఉుండాలన ఒకవేళ ఇపపుట్కీ ఓట నమోదు చేయిుంచ్కోకపోత్ నమోదు చేసుకోవాల్సాుందిగా కోరుతూ… మీ ఓట తో సమాజానని ప్రభావితుం ముంచి 
నాయకునని ఎననికోవడుం దా్వరా దేశ అభివృదిధికి పాటపడవచ్చి అన త్ల్పారు. అడ్డగోలుగా రాష్ట్రుం విభజిుంపబడిుంది,ఉపాధి కోసుం యువత రాష్్రాలు,దేశాలు దాట్ పోవాల్సా వసుతెుంది. ఏ 
కుంపెనీ కూడా రాష్ట్రుం వైప్ చూసే పరిస్థిత్ లేదు. నా ఒక్క ఓట తోనే సమాజుం మారిపోతుుందా అనే దిశగా కాకుుండా నా ఓటతో సమాజుం మారుతుుంది అనే దిశగా మీరు ఆల్చిుంచాలన 
కోరారు. సరైన ప్రణాళికలు లేక అభివృదిధి కుుంటపడిుంది, ఉదోయాగసుతెలు జీత్లు ఇవ్వలేకపోతునానిరు నరుదోయాగలకు ఉదోయాగ అవకాశాలు కల్పుుంచలేకపోతునానిరు. వాయాపారసుతెల తోపాట 
అనేక రుంగాలకు చెుందిన వారు నానా ఇబ్ుందులకు గరి అవుతునానిరు. పెట్రోల్ డీజిల్ ఇతర రాష్్రాల కుంట్ మన దగగొర రేటలో ఎకు్కవగా ఉుండే పరిస్థిత్, ముంచినీరు, వైదయాుం, రోడులో 
వుంట్ కనీసుం మౌల్క వసతులు కూడా అనేక ప్ుంత్ల్లో అుందే పరిస్థిత్ లేదు. దీనకుంతట్కీ రాజాయాదికారుం కనని కుటుంబాలకి అుంకితుం అవడుం.ప్రత్యామానియుం ఉననిప్పుడు కచిచితుంగా 
దానన ఒకసారి ప్రయత్నిుంచి చూడాల్సాన పరిస్థిత్ ఉుంది. కుటుంబ పాలన అుంతమొుందిుంచుండి. ప్రజలన అడ్డుం పెటటికన కోటలో సుంతగా సుంపాదిుంచ్కునే నాయకులన గాక సుంత 
సుంపాదన నుంచి ప్రజలకు ప్రజల సుంక్షేమానకి డబు్ ఖరుచి పెట్టి ఖరుచి పెడుతునని నాయకుల్ని ఎననికోవాల్. రాష్ట్ర ప్రయోజనాలన కాుంక్ుంచి సమాజ శ్రేయసుసా పాటపడే పవన్ కళ్యాణ్ 
గారి ల్ుంట్ వారికి అవకాశుం ఇవ్వుండన మీ చ్టూటి ఉననివారికి తరప్న త్లపుండి. అధికారుం లేకపోయినా సుంత నధుల నుంచి ఎుంతోముందికి ఆరిథికుంగా సహాయుం చేస్ సమసయా అుంట్ 
ముందుకు వచేచి గొపపు దేశభకితె కల్గిన నాయకుడిన పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఒకసారి అవకాశుం ఇవ్వుండి. కలలు కన, కలలు కనలు వరతెమానానని దే్వష్ుంచే వరకు కలలు కన నీ కలలన 
తొకు్కతూ నడుసుతెనని కాలలోన ఖుండిుంచే వరకు కలలు కన.. ఒక దేశ సుంపద నదులు కాదు ఖనజాలు కాదు అరణాయాలు కాదు కలల ఖనజాల తో చేస్న ఈ యువత.దేశ భవిషయాతుతె కి 
నావికులు యువత …అనని గుంటూరు శేషుంద్ర శర్మ…అుంటూ యువత నదేథిశిుంచి మహనభావుల స్కుతెలతో ప్రసుంగుం మగిుంచారు. ఈ కారయాక్రముంల్ ప్రధాన కారయాదరి్శ గనకుల 
కిషోర్ తో పూసల మలేలోశ్వర రావు, ప్రశాుంత్ గౌడ్, వెకట్, శివ, కుంథర్, అమీన్, అలేక్, ష్జహాన్, ఇుంత్యాజ్, రాజా, సుబు్, కృషణావేణి, సుజాత, రాధిక మరియు జనసేన యువత 
పాల్గొనడుం జరిగిుంది.

మాడుగుల జనసేన ఆద్ర్వంలో జనసేన 
యువశకి్త పోసటీర్ ఆవిష్కరణ

శతఘ్ని న్యాస్: మాడుగల: కె కోటపాడు ముండలుం, గౌర్ పరమేశ్వర ఆలయుంవద్ద కె. 
కోటపాడు ముండల జనసేన నాయకులు కుుంచా అుంజిబాబు ఆధ్వరయాుంల్ 2023, జనవరి 
12వ త్దీన శ్రీకాకుళుం జిల్లో, రణసథిలుంల్ జరగననని జనసేన యువశకితె కారయాక్రముం 
పోసటిర్ న ఆవిష్కరిుంచడుం జరిగిుంది. ఈ కారయాక్రముంల్ మాడుగల నయోజకవరగొుం 
జనసేన నాయకులు రాయపరెడి్డ కృషణా, కె. కోటపాడు ముండలుం జనసేన నాయకులు, 
సైనకులు మజి్జ ఈశ్వరరావు (చినని), గోవిుందు (గోల్్డ), మజి్జ ఈశ్వరరావు, రాజు, 
గణేష్, శ్రీన, వరహాల రాజు, స్రయా, మత్యాల నాయుడు, రఫీ, గుంగనాయుడు, గబ్ర్ 
స్ుంగ్, ఉమా మహేష్, త్త నాయుడు, గౌతుం, నాగూరు, నాయుడు, కోట్, పైడ్రాజు, 
సమేశు, గుంగాధరు, ల్కేష్, శివాజీ, తదితరులు పాల్గొనానిరు.

హమాలీలు చేస్్తననీ నిరసన దీక్షకు సవంఘీభావవం 
తెలిపిన జనసేన పారీటీ

శతఘ్ని న్యాస్:   * రాష్ట్ర 
వాయాపతెుంగా హమాలీ కారి్మకులు 
చేసుతెనని సమె్మపై ప్రభుత్వుం దృష్టి 
పెట్టి, వారి సమసయాలు తక్షణమే 
పరిష్కరిుంచాల్
*హమాలీ కారి్మకుల శార్రక 
శ్రమన ప్రభుత్వుం తకు్కవ 
అుంచనా వేయడుం ముంచిది 

కాదు. రెకా్కడిత్ గాన డొకా్కడన జీవిత్లు వాళలోవి
*హమాలీల సమె్మ వలలో ప్రజా పుంపిణీ, ఎగమత్-దిగమత్, రేషన్ కారు్డ వినయోగ 
దారులకు ఇబ్ుంది కల్గే పరిస్థిత్ ఉుంది.
*రెుండు సుంవతసారాలకి ఒకసారి హమాలీ కారి్మకులు వారి కూలీ రేటలో పెుంచ్కునేుందుకు 
ప్రభుత్వుం వెుంటనే జీవో విడుదల చేయాలన, జనసేన పార్టి నయోజకవరగొ ఇుంచార్్జ 
మేరుగ శివకోట్ యాదవ్ డిమాుండ్ చేశారు.

మునగోడు లో పర్ట్వంచిన నియోజకవర్గ కో 
ఆరిడినేటర్ గోకుల రవీవందర్ రెడిడి

శతఘ్ని న్యాస్:  మనగోడు 
నయోజకవరగొుం చుండూరు, మర్రిగూడెుం 
ముండల్లల్ పరయాట్ుంచిన జనసేన పార్టి 
మనగోడు నయోజకవరగొ కో ఆరి్డనేటర్ 
గోకుల రవీుందర్ రెడి్డ ఈ సుందర్ుంగా 
ముండల కేుంద్రాలల్ ఏరాపుట చేస్న 
జనసేన పార్టి మఖయానాయకుల ఆతీ్మయ 
సమావేశాల్లో పాల్గొన నయోజకవరగొుంల్ 
పార్టి చేపటటిబోయే కారయాక్రమాల 
గరిుంచి వివరిుంచడుం జరిగిుంది. ఈ 
కారయాక్రముంల్ ఉసా్మనయా నాయకులు 
మహేష్ పెుంటల, ముండల్ల నాయకులు 
చుంద్రకాుంత్, వేణు, ప్రవీణ్ తదితరులు 

పాల్గొనానిరు.

శుభమస్్త గ్రావండ్ ప్రారవంభోత్సవవంలో పాల్్గననీ 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యాస్: విజయవాడ: 
శుభమసుతె గ్రాుండ్ ష్పిుంగ్ 
మాల్ ల్ లకీ్క డిప్ డ్రా 
కోసుం జనసేన పార్టి 
రాష్ట్ర అధికార ప్రత్నధి 
పశిచిమ నయోజకవరగొుం 
ఇనాచిర్్జ పోత్న మహేష్ 
మరియు జనసేన రాష్ట్ర బీస్ 
నాయకుడు మరి నాయాయవాది 

ఎుం.హనమాన్ శుభమసుతె గ్రాుండ్ కి విచేచిస్ విజేతలకు వారి చేతుల మీదగా స్్కటీ 
ఇవ్వడుం జరిగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా వారు మాటాలోడుతూ ప్రత్ ఒక్కరికీ క్రిస్మస్, న్తన 
సుంవతసారుం మరియు సుంక్ుంత్ శుభాకాుంక్షలు త్లుప్తూ ఇల్ుంట్ పుండగలు మన 
రాష్ట్రుంల్ ఎనోని జరుప్కోవాలన అుందరూ సుఖ సుంతోష్లతో ఉుండాలన, ప్రత్రోజు 
పుండగ ల్గా కావాలన కోరుకుుంటూ.. వైసాసార్సాపీ పార్టి అధికారుంల్ ఉుంట్ ప్రజలు 
మనశా్శుంత్ లేదన ప్రజలకు మనశా్శుంత్ కావాలుంట్ ముంచి ప్రభుత్వుం అధికారుం 
రావాలన మరోసారి త్ల్యజేశారు. శుభమసుతె గ్రాుండ్ ష్పిుంగ్ మాల్ బుందర్ రోడ్ 
విజయవాడల్ ఉనని మేనేజె్ముంట్ కు మమ్మల్ని ఆహా్వనుంచినుందుకు ధనయావాదాలు 
త్ల్యజేసారు.

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


సోమవారం, 19 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

హుసానీబాద్ జనసేన ఆధ్ర్వంలో ఎక్్సజ్ 
అధికారులకు ఫిర్దు

శతఘ్ని న్యాస్: హుసానిబాద్: త్లుంగాణ 
రాష్ట్ర ఇుంచార్్జ నేమూరి శుంకర్ గౌడ్ 
ఆదేశాల మేరకు, ఉమ్మడి కర్ుంనగర్ జిల్లో, 
హుసానిబాద్ పటటిణ మరియు ముండలుంల్న 
ప్రత్ గ్రామాల్లో బెలుటి ష్ప్లన విచచిలవిడిగా 
నర్వహిసుతెనానిరన, నయోజకవరగొ 
జనసేన పార్టి ఆధ్వరయాుంల్ పటటిణుంల్న 

ఎకె్సాజ్ అధికారులకు ఫిరాయాదు చేయడుం జరిగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా నయోజకవరగొ 
కోఆరి్డనేటర్ తగరప్ శ్రీనవాస్ మాటాలోడుతూ ప్రజలు, మఖయాుంగా మహిళలు ఇబ్ుందులు 
పడుతునానిరన, కుటుంబాలు రోడు్డన పడుతునానియన త్ల్పారు. చటటివిరుధధిుంగా 
నర్వహిసుతెననిటవుంట్ బెలుటి ష్ప్లపై చరయాలు తీసుకోవాలన, లేన యెడల జనసేన పార్టి 
ఆధ్వరయాుంల్ పెద్ద ఎతుతెన నరసన కారయాక్రమాలు చేపడత్మన త్ల్యజేయసారు. ఈ 
కారయాక్రముంల్ ముండల నాయకులు పొడి శెట్టి విజయ్, మొలుగూరి అరవిుంద్, బతుతెల 
జగదీష్, శ్రీనవాస్, సుంతోష్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

మార్షల్ ఆర్టీస్ విజేత ప్రవీణ్ కు జనసేన 
అభినవందనలు

శతఘ్ని న్యాస్:  అనపరితె 
నయోజకవరగొుం, రామేశ్వరుం 
గ్రామ 14వ వార్్డ మెుంబెర్ 
శ్రీమత్ కే స్రయాకుమారి 
తమ్మడు స్నమా చూస్తె 
నాకు కడుకు ప్టాటిల్ 
పవన్ కళ్యాణ్ గారిల్ తనకీ 
మార్ల్ ఆర్టిస్ నేరిపుుంచాల్ 
అనకనానిరట ఆమె.. 
అనకుననిట్లో తనయుడు కే. 
ప్రవీణ్ కు నేరిపుుంచడుం తన 
విజయాలతో మన్ముందుకు 

వెళలోడుం, జిల్లో సాథియి మార్ల్ ఆర్టిస్ ల్ తన ప్రత్భన చాటారు. తల్లో కడుప్ల్ నుండి 
పవన్ కళ్యాణ్ గారిన స్ఫూరితెగా తీసుకనని ఈ యువకునకి నయోజకవరగొ జనసేన పార్టి 
నాయకులు, వీరమహిళలు, జనసైనకులు అభినుందనలు త్ల్యజేశారు.

దిగ్్జయవంగా కొనసాగుతుననీ పవనననీ ప్రజా బాట
శతఘ్ని న్యాస్: ఒుంట్మటటి: పవన్ కళ్యాణ్ న మఖయాముంత్రి చేయాలనని దృఢ సుంకలపుుంతో 
ప్రజల ఆశీరా్వదుంతో రాజుంపేట జనసేన పార్టి ఇుంచార్్జ మల్శెట్టి వెుంకటరమణ ఆదేశాల 
మేరకు కనసాగతునని పవననని ప్రజాబాట కారయాక్రముం దిగి్వజయుంగా కనసాగతూ 
40 రోజులు పూరితె చేసుకుుంది. ఈ కారయాక్రముంల్ భాగుంగా ఆదివారుం ఒుంట్మటటి 
ముండల పరిధిల్న కతతె మాధవరుం పుంచాయతీల్ పరయాట్ుంచి ప్రత్ ఇుంట్కి వెళిలో 
ప్రజల సమసయాలన అడిగి త్లుసుకున జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ రూపొుందిుంచిన 
మేనఫెసటి కరపత్రాలన అుందజేశారు. ఈ కారయాక్రమానకి మఖయాఅత్థిగా జనసేన రాష్ట్ర 
చేనేత వికాస కారయాదరి్శ రాఠాల రామయయా హాజరయాయారు. ఈ సుందర్ుంగా రామయయా 
మాటాలోడుతూ.. ప్రజా వయాత్రేకత విధానాలన అవలుంబిసుతెనని వైస్పి ప్రభుత్్వనకి రాననని 
రోజుల్లో ప్రజలు బుదిధి చెపాపులనానిరు. ప్రజల సమసయాలు శాశ్వతుంగా తొలగిపోవాలుంట్ 
మఖయాముంత్రిగా పవన్ కళ్యాణ్ రావాలన ఆయన అనానిరు. వచేచి 2024 సుంవతసార 
ఎననికల్లో ప్రజలుంత్ జనసేన పార్టికి మద్దతుగా నలవాలన ఆయన విజ్ఞపితె చేశారు. ఈ 
కారయాక్రముంల్ జనసేన వీర మహిళలు శ్రీరాుందాస్ రమ, నరసమ్మ, ల్క, లక్మదేవి, 
గౌరి, మలేలోశ్వరి, పాల్గొనానిరు.

జనసేన యువశకి్త కార్క్రమవం కార్చరణ 
సమావేశవం

శతఘ్ని న్యాస్: శ్రీకాకుళుం 
జిల్లో, రణసథిలుంల్ 
ఆదివారుం 2023, జనవరి 
12వ త్దీన జరగననని 
జనసేన యువశకితె 
కారయాక్రముం విజయవుంతుం 

చేయుటకు భీమల్ జనసేన పార్టి కారాయాలయుంల్ పబిలోస్టీ కమటీ కనీ్వనర్ గేదల చైతనయా 
మరియు జాయిుంట్ కనీ్వనర్ వబి్న సతయానారాయణ (సత్తెబాబు) ఆధ్వరయాుంల్ మీట్ుంగ్ 
ఏరాపుట చేయటుం జరిగిుంది. ఈ కారయాక్రమానకి హాజరైన సభుయాలు జనసేనాన పాల్గొనే 
యువశకితె సభకు అతయాధిక యువత పాల్గొనేుందుకు ఏ విధుంగా ప్రచారుం చేయాలనే 
అుంశుంపై చరిచిుంచి వెుంటనే అమలు చేయుటకు ప్రచార కమటీన స్ద్దుంచేసారు. 
ఈ కారయాక్రముంల్ పబిలోస్టీ కమటీ సభుయాలు గవర సమశేఖర రావు, మరప్ సురేష్, 
పోలరౌతు వెుంకటరమణ, కాధ శ్రీన, ఎర్ర నాగల చక్రవరితె, వీరమహిళ శ్రీమత్ మకా్క 
ష్ల్న, నీరుకుండ దివాకర్, కరానిన రామకృషణా, పిలలో శ్రీన మరియు ఇతర జనసైనకులు 
పాల్గొనానిరు.

సర్్పలిలె జనసేన ఆధ్ర్వంలో జగనననీ ఇళ్ళు 
పేదలకు కనీనీళ్లె

శతఘ్ని న్యాస్: సరే్వపల్లో: మనబోలు 
ముండలుం, అక్కుంపేట కాలనీ నుందు 
పేదలకు ఇచిచిన ఇళలో పాలోటలోన జనసేన పార్టి 
నాయకులు బొబే్పల్లో సురేష్ నాయుడు 
పరిశీల్ుంచారు. ఈ సుందర్ుంగా ఆయన 
మాటాలోడుతూ.. వైస్పి ప్రభుత్వుం ఏరపుడి 
మూడుననిర సుంవతసారాలు దాటతునాని 

ఇపపుట్ వరకూ పేదలకి కనీసుం 20 నుంచి 30 శాతుం ఇళ్్ళ నరి్ముంచిన దాఖల్లు 
లేవు, అదికార పార్టి నాయకులకు అనకూలమైన వారికి, వారి పార్టి కారయాకరతెలకి తపపు 
పూరితెసాథియిల్ ఇలులో లేన పేదలకి అుందిుంచినటవుంట్ దాఖల్లు లేవు, అదేవిధుంగా 
అక్కుంపేట కాలనీల్ చూసేతె హై టెన్న్ వైరలో కిుంద ఇళలో సథిల్లు వేస్న పరిస్థిత్ న్లకననిది, 
ఎవరైనా హై టెన్న్ వైరులో కిుంద పాలోటలో వేసాతెరా మర్ ఇుంత దౌరా్గయామా, ఈ ప్రభుత్వుం 
పేదలకి పూరితెసాథియిల్ ఇళ్్ళ నరి్ముంచి ఇచేచి పరిస్థిత్ ఏమైనా కనపిసుతెుందా అుంట్ ఎక్కడా 
అటవుంట్ ఆల్చన కూడా లేనటటిగా ఉుంది, ఇక్కడ చూసేతె ఈ రాష్ట్ర ముంత్రులు, 
ఎమె్మలేయాలు ప్రజా సమసయాలన గాల్కి వదిలేస్ పేదలకు నరి్ముంచి ఇసాతెననని ఇళలో గరిుంచి 
ఎక్కడా ప్రసాతెవన జరిపిన పరిస్థిత్ లేదు.. పొదు్దన లేసేతె జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ 
కళ్యాణ్ గారు ఏ చోకా్క వేసుకునానిడు, ఏ కళ్ళజోడు పెటటికునానిడు, ఆయన రథానకి 
ఏుం పేరు పెటటికునానిడు, ఆయనకి ఎనని పెళిలోళ్లో అయినాయి అనే చెతతె వాగడుల 
తపపు కనీసుం పేదవాడి సుంత ఇుంట్ కల కూడా న్రవేరేచి పరిస్థిత్ల్ లేన దౌరా్గయాప్ 
పరిపాలన ఈ రాషత్ుంల్ న్లకుంది. దౌరా్గయాుంగా తయారైన ప్రజా నాయకులమ 
అన చెప్పుకునే అధికార పార్టి నాయకుల్రా ఇకనైనా మారుండి, ప్రజల గరిుంచి ఒక 
క్షణుం ఆల్చిుంచుండి అన బొబే్పల్లో సురేష్ అనానిరు. ఈ కారయాక్రముంల్ శ్రీన, శ్రీహరి, 
రహమాన్, విషుణా సారులో, సార్, తదితరులు పాల్గొనానిరు.

జనసేన పారీటీ నాయకులు ఆధ్ర్వంలో గెడడివం బుజ్జి 
పుట్టీనరోజు వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్:   
పాయకరావుపేట: జనసేన 
పార్టి రాష్ట్ర నాయకులు 
గెడ్డుం బుజి్జ ప్ట్టినరోజు 
సుందర్ుంగా కోటవురటలో 
జనసేన పార్టి నాయకులు 
ఆధ్వరయాుంల్ ఆదివారుం 
ఉదయుం 7 గుంటలకు 
కోటవురటలో శివాలయమల్ 
ప్రత్యాక పూజలు చేయడుం 

జరిగిుంది, 9 గుంటలకు కైల్సపటనిుం చరిచిల్ ఉనని 70 ముంది అనాధ పిలలోలు ఉదయుం 
సానిక్సా, ట్ఫిన్, పిలలోల సబు్లు కోసుం వెయియా రూపాయిలు ఇవ్వడుం జరిగిుంది. తరా్వత 
కోటవురటలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిల్ సుమారు 50 ముందికి ఫ్రూట్సా ఇవ్వడుం జరిగిుంది. 
అనుంతరుం నర్సాపటనిుం నయోజకవరగొుంల్ పటటిణ నరాశ్రయ ఆశ్రమమల్ 50 భోజనుం 
పాయాకెటలో ఇవ్వడుం జరిగిుంది. ఈ కారయాక్రముంల్ విశాఖ జిల్లో రూరల్ అధయాక్షులు జాజుల 
రమణ, కోటవురటలో జనసేనపార్టి ముండల అధయాక్షులు జవా్వది బద్, బీసట్టి రమణ, 
బోడపాట్ రవికుమార్, బి పవన్, రామకృషణా, సుంతోష్ కుమార్, మోహన్, పెటటిగోళ్ళపల్లో 
శుంకర్, మడుగల కనకరాజు పాల్గొనడుం జరిగిుంది.
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