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క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు
శతఘ్ని న్యూస్: లోకభాంధవుడుగా కీర్తిగాాంచిన ఏసుక్రీసుతి అవతర్ాంచిన పవిత్ర 
దినోత్సవాన్ని పురస్కర్ాంచుకున్ క్రిస్మస్ పాండుగ జరుపుకాంటునని క్రైసతివ సోదర 
సోదరీమణులకు ప్రేమ పూర్వక శుభకాంక్షలు అాంటూ జనసేన పారీటీ అధయూక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. పశువుల పాకలో జన్్మాంచి, 
గొర్రెల కపర్గా జీవిాంచి ప్రపాంచాన్కి త్యూగాం.. శాాంతి.. ప్రేమ సాందేశాలను 
ఆచరణాత్మకాంగా అాందిాంచిన ఆ ప్రభువు పలుకులు సర్వదా ఆచరణీయాం. 
‘ఈర్ష్యాదే్వషాలు, కుట్రలు కుతాంత్రాలు, ద్రోహ చిాంతన విడనాడాలి’ అనని క్రీసుతి 
వాకయూము శ్రేయోదాయకము. అబద్ాం, లాంచాం, లోభన్కి పాల్పడన్వారే న్జమైన 
క్రీసుతి భకుతిలు అన్ చెప్్పన బైబిల్ సార్న్ని విశ్వసిసాతిను. ఈ ఆనాందపు వేళ 
ప్రజలాందర్కీ అాంతులేన్ ఆనాందాన్ని, సాంపదను ప్రసాదిాంచాలన్ ఏసు క్రీసుతిను 
ప్రార్ధిసుతినానినన్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పేర్్కనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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అన్నదాతలు అందరికీ జాతీయ రైతు దినోత్సవం శుభాకంక్షలు
శతఘ్ని న్యూస్: * రైతు సాంక్షేమమే జనసేన పారీటీ ప్రధాన అజాండా
మట్టీన్ నము్మకున్ సే్వదాంతో వయూవసాయాం చేసి కడుపులు న్ాంపే అననిదాతలు అాందర్కీ ‘జాతీయ రైతు దినోత్సవాం’ 
సాందర్ాంగా శుభకాంక్షలు అాంటూ జనసేన పారీటీ పీఏసీ సభుయూలు శ్రీ కణిదెల నాగబాబు ఒక ప్రకటన విడుదల 
చేశారు. పర్పాలన చేతులు మారుతుననిపు్పడల్లా రైతుల ఆత్మహతయూలు పెరుగుతునానియి కనీ రైతులకు, రైతు 
కుటుాంబాలకు ప్రభుత్వాం నుాంచి ఆశాంచిన భరోసా కనబడటాంలేదు. రైతును, రైతు కుటుాంబాన్ని కేవలాం ఓటు కోసాం 
ఉపయోగాంచుకుాంటునని వై.సీ.పీ. ప్రభుత్వాం రైతుల గోడు పట్టీాంచుకునే సిథితిలో లేదు. అరక, నాగలి జోడెదు్లకు కట్టీ 
దుకి్క దున్నిన కలాం నుాంచి ఆధున్క యాంత్రాలతో పాంటలు పాండాంచే సాథియికి వయూవసాయాంలో అభివృదిధి వచిచినా, 
వయూవసాయాన్ని నము్మకున్ బతుకుతునని చాల్ మాంది రైతుల జీవిత్లోలా మాత్రాం పురోగతి కనబడటాం లేదు. గడచిన 
మూడుననిర సాంవత్సర్లలో 3 వేల మాందికి పైగా కౌలు రైతులు ఆర్థిక సమసయూలను అధిగమాంచలేక ఆత్మహతయూలు 
చేసుకునని కరణాంగా రైతు కుటుాంబాలు దికు్క తోచన్ సిథితిలో ఉాంటే వై.సీ.పీ. ప్రభుత్వాం కనీసాం లెక్కలోకి కూడా 
తీసుకోవడాం లేదు. జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఆర్థిక సమసయూలతో ఆత్మహతయూ చేసుకునని ప్రతీ రైతు 
వివర్లు ఆాంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్టాంలోన్ ప్రతీ మారుమూల ప్రాాంత్ల నుాంచి సేకర్ాంచి ‘రైతు భరోసా’ పేరుతో రైతు 
కుటుాంబాలకు లక్ష రూపాయల చొపు్పన ఆర్థిక సహాయాం చేస్తినే, సాథిన్క నాయకుల సహకరాంతో రైతు ప్లలాలకు 
చదువులు చెప్్పాంచడాంతో పాటు, రైతు కుటుాంబ సభుయూలకు జీవనాధారాం కలి్పసుతినానిరు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
ముఖయూమాంత్రిగా జనసేన పారీటీ పాలనలో రైతుల సాంక్షేమమే ప్రధాన అజాండాగా పర్పాలన ఉాంటుాంది. వయూవసాయాన్ని 
నము్మకునని ప్రతీ రైతుకు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు అాండగా ఉాంటారన్ శ్రీ నాగబాబు స్పషటీాం చేశారు.

ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను పక్కదోవ 
పట్టంచందుకే జనసేనానిపై విమర్శలు

మా జనసేనానిపై వయూక్తిగత దూషణలు చేసేతి – మేము కూడా మీ పై వయూక్తిగత 
దూషణలు చేసతిం
మీ శృంగార లీలలు, బూతు బండారాలు బయట పెడతం
ప్రభుత్వ వైఫల్యూలను ప్రజలనుంచి నుంచి పక్కదోవ పట్టంచడానికే మా అధయూక్షులు 
వారిపై విమర్శలు
మా నాయకుడు తెరిచిన పుసతికం
తన సంత కష్్టరిజితం ప్రజలకు పెడుతునానిరు
మీల్ ప్రజలను పీడంచుకు తినటం లేదు
ప్రజలు మీ మంత్రుల అవినీతి, రాసలీలల బాగోతం చూసి నవ్్వతునానిరు – 
ముందు వారిని సరైన పద్ధతిలో పెట్టండ
జనసేన నేతలు హెచ్చరిక..

శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి: పాలక వైకపా పారీటీ పాలనలో ఉనని విధాన పరమైన లోపాలను తమ జనసేనాన్ ఎతితి చూప్తే, దాన్కి సమాధానాం చెప్పలేన్ సీఎాం జగన్ శుక్రవారాం కడప 
పరయూటనలో తమ పవన్ కళ్యూణ్ పై వయూకితిగత విషయాలపై పలుమారులా దూషణలు చేయడాం మాంచి పదధితి కదన్ జనసేన పారీటీ నేతలు తిరుపతి పటటీణ అధయూక్షుడు ర్జారెడడి, ర్ష్ట నాయకులు 
సుభషిన్, కీరతిన, డా.బాబు, మర్యు నాయూయవాది ముకు్క సతయూవాంతులు, సుమన్ బాబు, ర్జేష్ ఆచార్, లక్ష్మి, దిలీప్, ఆదికేశవులు, భను ప్రకష్, మున్లు ఆగ్రహాం వయూకతిాం చేశారు.. 
ప్రెస్ కలాబ్ లో శన్వారాం మీడయాతో వీరు మాటాలాడుతూ ర్ష్ట ప్రజలు నమ్మ గెలిప్సేతి వార్ కషాటీలను తీరచిక పోగా 15 లక్షల రేషన్ కరుడిలను తీసేయడాం పటలా ఆరోపణలు చేశారు.. రైతు 
సమసయూలు తీరచికపోగా అమ్మ వడ, నానని గోచి పథకలతో జనాన్ని మభయూపెడుతునానిరన్ ప్రభుత్వ వైఫల్యూలను ప్రజలనుాంచి పక్కదోవ పట్టీాంచడాన్కే మా అధయూక్షుల వార్పై విమర్శలు 
చేసేతి సహాంచేది లేదన్ దుయయూబటాటీరు.. కడప జిల్లా జగన్ న్యోజకవర్ాం పులివాందులలో మాత్రాం హైటెక్ బసాటీాండు, హైటెక్ స్్కలు తదితర ఆనాందకరమైన సౌకర్యూలను కలి్పాంచి, 
ర్ష్టాం మొత్తిన్ని సర్వ నాశనాం చేశారనానిరు, ఈసార్ 175 సీటులా వసాథియనుకుాంటునని వైసిప్కి ఒక్క సీటు ర్వడమే గగనమన్ ఎదే్వా చేశారు, ఇక 16 నెలలు సమయాంలో ఇాంక ఎన్ని 
దుర్్మర్్లు, అర్చకలు దౌర్జనాయూలు, దాషటీకలు, కోడ కతితి, గుాండెపోటు డ్రామాలు చూడాలి్స వసుతిాందేమో అన్ ఆవేదన వయూకతిాం చేశారు. మరోసార్ తమ పవన్ పై వయూకితిగత విమర్శలు చేసేతి 
జగన్ వైయస్ఆర్ చన్పోయినపు్పడు ఎక్కడ ఏ పాయూలసోలా గడుపుతునానిరో అల్గే వాళ్ళ త్త, ముత్తిత, నానని, బాబాయ్, చెలిలా మొతతిాం కుటుాంబాంలోన్ వార్ ర్సలీలలిని సాక్షాదారులతో 
సహా బయట పెడత్మన్ బహరాంగ హెచచిర్క చేశారు.

జగన్ విస్మరించిన 100 హామీల ప్లకర్డుల ప్రదర్శనతో జనసేన నిరసన..
శతఘ్ని న్యూస్: నెల్లారు: జనసేన పారీటీ నెల్లారు నాయకులు గునుకుల కిషోర్ ఆధ్వరయూాంలో జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ను విమర్్శాంచడాంపై శన్వారాం గాాంధీ బొమ్మ సాంటర్ నాందు 
న్రసన కరయూక్రమాం చేపటాటీరు. ఎన్నికల ముాందు ఎనోని హామీలు ఇచిచి మరచిపోయిన జగన్ తప్్పన మాటల పలాక్కరుడిలను 100కు పైగా ప్రదర్్శస్తి న్రసన తెలిపారు. ఈ సాందర్ాంగా 
వారు మాటాలాడుతూ.. మాట తప్పడాం మడాం తిప్పడాం అలవాటైపోయిన జగన్ దాదాపు 100 మాటలు పైగా న్లబెటుటీకోలేకపోయాడు, ర్ష్ట అభివృదిధిన్ గాలికి వదిలి మూడు పెళ్లాళలా దగ్ర 
ఆగపోయిన అతన్ కుటుాంబాంలో, ఎవరెవర్కి ఎన్ని పెళ్లాళ్లా జర్గాయో మాకు తెలుసు సాంసా్కరహీనాంగా మాటాలాడటాం మా నాయకులకు తెలియదు అాందుకే సహనాం వహసుతినానిరన్ 
తెలిపారు, ప్రజల మద్తు లేకుాండా ఈసార్ 175 అన్ కలలు కాంటునని మీకు 50 సీటులా దక్కడాం కూడా కషటీమే అన్ తెలిపారు, ఎన్నికల ముాందు అవా్వ,త్త్,అక్క,అనాని అాంటూ 
ఊరూరు తిర్గన జగన్ గెలిచిన తర్్వత ప్రజలోలా కనపడటమే కషటీాం అయిపోయిాంది, ఎకు్కవ సీటులా గెలిప్సేతి కేాంద్ాం మెడలు వాంచి ప్రతేయూక హోదా తెప్్పసాతిననని జగన్ ఇప్పట్కి ర్జధాన్ 
కూడా ఏర్పరచలేకపోయారు, సాంసా్కరహీనాంగా వయూకితిగతాంగా దుర్్షల్డుతునని జగన్ కి ర్నునని ఎన్నికలోలా ప్రజలు తగన బుదిధి చెబుత్రు, మాట తపా్పవ్ మడాం తిపా్పవ్ దిగపో 
జగన్..అాంటూ విదాయూరుథిలకు సా్కలర్ష్పు్పలేలావు, యువతకు ఉదోయూగ అవకశాలేలావ్, ఉదోయూగసుతిలకు జీత్లేలావ్, కతతి పర్శ్రమలకు ర్యితీలేలావ్, వృదుధిలకు వైదయూ సౌకర్యూలు లేవు, అన్ని వర్్ల 
వారు అభివృదిధి చెాందాలనాని ర్ష్ట అభివృదిధి చెాందాలనాని జనసేన పారీటీ గాజుగాలాసు కి ఓటు వేసి పవన్ కళ్యూణ్ గార్న్ గెలిప్ాంచాలన్ తెలిపారు. ఈ కరయూక్రమాంలో జనసేన నాయకులకు 
గునుకుల కిషోర్ తో పాటుకాంథర్, హేమాంత్, షాజహాన్, ఇాంతియాజ్, ర్జా, మౌనేష్, బాలు, వర, వాంకీ, వినోద్, శ్రీకాంత్, బనీని, శాంకర్, మలీలా తదితరులు పాల్్నానిరు.

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


ఆదివారం, 25 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జె.ఎస్.పి గ్లోబల్ టీమ్ పోస్టర్ ను ఆవిష్కరించిన చల్లో వరుణ్
నియోజకవరాగాల వారీగా “జె.ఎస్.పి గోలోబల్ టీమ్ – ప్రపంచ ఎనానిరై కలయిక” పోస్టరలో పంపిణీ కారయూక్రమం
శతఘ్ని న్యూస్:  కరూనిల్ జిల్లా, ఎమ్మగన్ర్, “జ.ఎస్.ప్ గోలాబల్ టీమ్ – ప్రపాంచ ఎనానిరై కలయిక” జనసేన పారీటీ సిాంబల్ గాజు గాలాసును మర్యు జనసేన అధినేత చేసుతిననిటువాంట్ 
కరయూక్రమాలను ప్రజలలోన్కి బలాంగా తీసుకెళ్ళాందుకు రూపాందిాంచిన జనాంలోకి జనసేన కరయూక్రమాంలో భగాంగా పైలట్ ప్రాజక్టీ గా జనసేన సిాంబల్ గాజు గాలాసుతో కూడన 15000 
పోసటీరలాను ప్రచుర్ాంచి కన్ని న్యోజకవర్్లకు పాంప్ణీ చేయడాన్కి కర్యూచరణ సిదధిాం చేయడాం జర్గాంది. ఈ కరయూక్రమాంలో భగాంగా ఎమ్మగన్ర్ జనసేన నాయకులు చల్లా వరుణ్ 
“జ.ఎస్.ప్ గోలాబల్ టీమ్ – ప్రపాంచ ఎనానిరై కలయిక” రూపాందిాంచిన 3 రకల పోసటీరలాను ఆవిష్కర్ాంచడాం జర్గాంది. ఈ కరయూక్రమాంలో ఎమ్మగన్ర్ జనసేన నాయకులు మర్యు 
జనసైన్కులు పాల్్నడాం జర్గాంది.

పొన్నలూర్ ప్రధాన రహదారికి మరమ్మతుతులు చపట్్టలి.. జనసేన రాస్తురోకో
శతఘ్ని న్యూస్: కాండెప్: పననిల్రు మాండలాంలోన్ పననిల్రు నుాండ కమేపలిలా వరకు వళలా ప్రధాన రహదార్న్ 
మరమ్మతుతిలు చేయాలన్ జనసేన పారీటీ నుాండ మాండలాం అధయూక్షులు కనపర్తి మనోజ్ కుమార్ ఆధ్వరయూాంలో ర్సాతిరోకో 
న్ర్వహాంచడాం జర్గాంది. ఈ సాందర్ాంగా మనోజ్ కుమార్్మటాలాడుతూ ఈ ప్రధాన రహదార్ న్తయూాం ఎాంతో రద్్గా 
ఉాంటుాంది, కమేపలిలాలో ఉననిటువాంట్ పోలేరమ్మ దేవాలయాన్కి వళలా భకుతిలు ఈ రహదార్లో వళ్లాలి్స వసుతిాంది, 
అదేవిధాంగా కాండేప్, ఉప్పలదినెని, ర్వులకలులా, కమేపలిలా, పచచివ, వళ్లాలాంటే ఈ రహదార్లోన్ ప్రయాణిాంచాలి, 
ఈ రహదార్ పర్సిథితి అదా్వనాంగా మార్పోయిాంది, గుాంతలమయాంగా తయారయిాంది, న్తయూాం ఈ రహదార్లో 
యాకి్సడెాంటులా జరుగుతూ ఉనానియి. అధికరులు కనీ వైసీపీ నాయకులు కనీ పటీటీపటటీనటుటీగా వయూవహర్సుతినానిరు. 
పననిల్రు మాండల ప్రజలు మాత్రాం జీవితాంలో జగనో్మహన్ రెడడి గార్కి ఓటు మాత్రాం వయయూమన్ కర్కాండగా 
గట్టీగా చెబుతునానిరు, ర్బోయే రోజులోలా వైసిప్ ప్రభుత్్వన్కి పననిల్రు మాండల ప్రజలు బుదిధి చెబుత్మన్ 
అాంటునానిరు, పననిల్రు నుాండ కమేపలిలా వరకు వళలా ప్రధాన రహదార్న్ అతి తాందరోలా మరమ్మతుతిలు చేసి, న్ర్్మాంచి 
ప్రజల ప్రాణాలు కపాడాలన్ జనసేన పారీటీ నుాండ మేము డమాాండ్ చేసుతినానిము, పననిల్రు మాండల ప్రజలాందర్కీ 
జనసేన పారీటీ అాండగా ఉాంటుాందన్ తెలియజేసారు. ఈ కరయూక్రమాంలో జనసేన పారీటీ నాయకులు ప్లిలాపోగు పీటర్, 

దొరడలా సుబ్రహ్మణయూాం నాయుడు, కర్ణ తిరుమల్ రెడడి, ఖాజావలి, భష, సుాంకేశ్వరాం శ్రీను, అాంజి, ఆాంజనేయులు, ప్రవీణ్, ఆనాంద్, ర్జేష్, నవీన్ మొదలైన వాళ్్ళ పాల్్నానిరు.

జనసేన ఆధ్వరయాంలో సెమీ క్రిస్టమస్ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ, అజిత్ సిాంగ్ నగర్ సాథిన్క 58వ డవిజన్ జనసేన 
పారీటీ ఆధ్వరయూాంలో సమీ క్రిసటీమస్ వేడుకలు శుక్రవారాం ఘనాంగా న్ర్వహాంచారు. ఈ 
వేడుకలకు జనసేన నగర అధయూక్షులు పోతిన మహేష్ ముఖయూ అతిధిగా పాల్్న్ కేక్ 
కట్ాంగ్ న్ర్వహాంచి క్రైసతివ సోదరులకు క్రిసటీమస్ శుభకాంక్షలు తెలియజేశారు. పాసటీర్ 
ప్రభుదాస్ క్రిసటీమస్ సాందేశాన్ని అాందజేశారు. ఈ కరయూక్రమాంలో చర్చి సాండే స్్కల్ 
చినానిరులు ఆలప్ాంచిన గీత్లు, నాట్కలు అాందర్న్ అలర్ాం చాయి. కరయూక్రమాంలో 
జనసేన ర్ష్ట కరయూదర్్శ అమ్మశెట్టీ వాసు, సాంట్రల్ నాయకులు బొలిశెట్టీ వాంశీ, నగర 
ఉపాధయూక్షులు కమేళలా సోమనాధాం, కె నరేాంద్, అధయూక్షులు ఎస్. కె.రెహమాన్, చలమశెట్టీ 
ఉమా మహేశ్వరర్వు, ఉదయ్ పాాండే, సుమత్ర, హరష్వరధిన్ తదితరులు పాల్్నడాం 
జర్గాంది. శుక్రవారాం విజయవాడ సాంట్రల్ న్యోజకవర్ాం 58వ డవిజనోలా జర్గన 
సమీక్రిస్మస్ వేడుకలకు పాల్్నని ర్ష్ట కరయూదర్్శ అమ్మశెట్టీ వాసు, ర్ష్ట అధికర 
ప్రతిన్ధి శ్రీమతి ర్యపాట్ అరుణ, విజయవాడ సాంట్రల్ నాయకులు బొలిశెట్టీ వాంశీ, 
ఉపాధయూక్షులు కమలలా సోమనాథాం, వనని శవశాంకర్, ప్రధాన కరయూదర్్శ నగేష్, నగర 
అధికర ప్రతిన్ధి అబు్ల్ నజీబ్, అలియా బేగాం మర్యు ఈ కరయూక్రమాంలో పాల్్నని 
జనసేన నాయకులు మర్యు డవిజన్ అధయూక్షులు, వీర మహళlu, జనసైన్కులకు, పవన్ 
కళ్యూణ్ అభిమానులకు మర్యు ఈ కరయూక్రమాంలో పాల్్నని ప్రతి ఒక్కర్కి పేరుపేరునా 
మా 58వ డవిజన్ కమటీ తరఫున హృదయపూర్వక ధనయూవాదములు తెలిపారు.

చిరంజీవి యువత మరియు జనసైనికుల 
ఆధ్వరయాంలో పేద ముస్లం ఇంటకి చయూత

శతఘ్ని న్యూస్: త్డపత్రిలోన్ సాథిన్క రైలే్వసేటీషన్ సమీపాంలో న్రుపేద కుటుాంబాన్కి 
రెాండు నెలలు సర్పడు సరుకులు మర్యు 50 కేజీల బియయూాం 1500/- మాందు 
ఖరుచిలకు మర్యు ఆ కుటుాంబాన్కి ధైరయూాం చెప్్ప భరోసా ఇవ్వడాం జర్గాంది. ఈ 
కరయూక్రమాంలో త్డపత్రి చిరాంజీవి యువత అధయూక్షులు ప్రసాద్, త్డపత్రి జనసేన పటటీణ 
అధయూక్షులు కే.యన్.చార్ మర్యు ప్రత్ప్, ఏటీపీ జిల్లా కరయూక్రమాల కమటీ సభుయూలు 
అల్తిఫ్ త్డపత్రి జనసేన పటటీణ కమటీ బుక్కపటనిాం ఇమామ్ వలి, షేక్ రబా్నీ జ.ఎస్.
ప్, శవకుమార్ షైక్ సాధక్ జాఫర్ సాధక్ తదితరులు పాల్్నానిరు.
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మంగళగిరి జనసేన పార్్ట కరాయాలయం లో సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: మాంగళగర్ జనసేన పారీటీ ర్ష్ట కర్యూలయాం నాందు జర్గన సమీ క్రిస్మస్ వేడుకలోలా జనసేన పారీటీ 
మార్్కపురాం న్యోజకవర్ ఇాంఛార్్జ ఇమ్మడ కశీనాథ్ మర్యు ర్ష్ట నాయకులు, న్యోజకవర్్ల ఇాంఛార్్జ లు, 
మాంగళగర్ నాయకులు, జిల్లా నాయకులు, వీర మహళలు, జనసేన కరయూకరతిలు పాల్్నానిరు.

తిర్మల 14వ మహా పాదయాత్రలో భాగంగా 
స్థానిక శివాలయంలో పూజలు

శతఘ్ని న్యూస్: ర్జాంపేట: శన్వారాం సాయాంత్రాం అననిమయయూజిల్లా ర్జాంపేట న్యోజకవర్ 
పర్ధిలోన్ ట్.సుాండుపలిలా మాండల కేాంద్ాంలో తిరుమల14వ మహా పాదయాత్రలో భగాంగా 
సాథిన్క శవాలయాంలో ఉదయాం నుాంచి సా్వమ వార్కి అభిషేకాం, కళ్యూణాం, మధాయూహనిాం 
అననిదాన కరయూక్రమాం, సాయాంత్రాం వివిధ రకల సాాంస్కృతిక, సాాంప్రదాయ పదధితిలో 
కళ్కరులతో డపు్ప వాయిదాయూలు, చెక్కభజనలు, బాణసాంచాలతో అాంగరాంగ వైభవాంగా 
సా్వమ వార్న్ ఊరేగాంపుగా ఘనాంగా గ్రామోత్సవాం చేపట్టీన ఆలయ కమటీ సభుయూలు, 
గ్రామపెద్లు, భకుతిలతో కలిసి సా్వమ వార్కి పూజ చేసి ప్రజలాందరూ సుభిక్షాంగా ఉాండాలన్ 
కోరుకోవడాం జర్గాంది.

వీర జవాన్లకు కొవ్్వతుతులతో జనసేన నివాళులు
శతఘ్ని న్యూస్: కకినాడ సిటీ: వీర జవానలా త్యూగాం చిరస్మరణీయమన్.. వార్కి కకినాడ సిటీ జనసేన 
తరపున అశ్రున్వాళ్లర్్పాంచడాం జర్గాంది.. కకినాడ సిటీ లోన్ ర్జా టాయూాంకు వద్ ఉనని భరతమాత 
విగ్రహాం వద్ కకినాడ సిటీ ఇాంచార్్జ ప్.ఎ.సి మెాంబర్ ముత్తి శశధర్ స్చనల మేరకు కకినాడ 
సిట్ పారీటీ శ్రేణులు జిల్లా ప్రధాన కరయూదర్్శ తల్టాం సతయూ ఆధ్వరయూాంలో శన్వారాం సాయాంకలాం 
కవ్్వతుతిల ర్యూలీతో భరత జవానలాకు న్వాళ్లు అర్్పాంచారు. ఈ సాందర్ాంగా సికి్కాం ర్ష్టాంలో బసు్స 
ప్రమాదాంలో అసువులుబాసిన భరత సైన్కుల సేవలను మననాం చేసుకుాంటూ ఈ దేశాం, భరత జాతి 
వార్ సేవలను ఎననిట్కీ మరువదాంటూ న్వాళ్లు అర్్పాంచారు. దేశ సేవలో భగాం పాంచుకుాంటూ 
దుర్ఘటనలో అమరులు అవ్వడాం తీవ్ర దురదృషటీకరమన్, వార్ ఆత్మలకు శాాంతి చేకూర్లన్ 
పార్ధిాంచారు. ఈ కరయూక్రమాంలో జనసేన పారీటీ కకినాడ సిట్ అధయూక్షులు సాంగసట్టీ అశోక్, జనసేన 
పారీటీ ర్ష్ట సముయూకతి కరయూదర్్శ వాసిరెడడి శవ, మనోహర్లాల్ గుపాతి, దుర్్ప్రసాద్, వీరబాబు, ఏసుబాబు, 
రవిశాంకర్, పచిచిపాల మధు, సురేష్, మలేలాశ్వరర్వు, ధర్్మర్వు, చీకటలా వాసు, షమీర్, కశీ్మర్ ఖాన్ 

మర్యు వీరమహళలు హైమావతి, దారపు శరీష, దుర్, వరలక్ష్మి, సాయి, అాంజలి, లక్ష్మి, సావిత్రి, గోసి తదితరులు పాల్్నానిరు.

ముని్సపల్ అధికర్లు తీర్పై జనసేన నిరసన
శతఘ్ని న్యూస్: అమల్పురాం: 
ఖాళీ సథిల్లు, ఇాంట్ పనునిలు 
బకయి పడతే ముసిపల్ 
అధికరులు ప్రవర్తిసుతినని 
తీరు పురపాలక ప్రజలను 
న్వ్వర పరుసుతిాందన్ జనసేన 
నాయకులు డ.ఎాం.ఆర్ శేఖర్ 
అభిప్రాయ పడాడిరు. ఎవరైనా 
పనుని బాకయిదారులు ఉాంటే 
వార్కి ముాందసుతి నోటీసులు 

జారీ చేసి, చటటీ పరమైన చరయూలు తీసుకోవాలి తప్ప ఏకాంగా ఆయా సథిల్లను సా్వధీన 
పరచుకుాంటాాం అాంటూ బోరుడిలు ప్రదర్్శాంచి భయబ్ాంతులకు గుర్ చేసుతినానిరన్, 
ఈ విధమైన బెదిర్ాంపులు ఆపాలన్ జనసేన నాయకులు అమల్పురాం మున్్సపల్ 
కర్యూలయాం వద్ న్రసన తెలిపారు. ఈ కరయూక్రమాంలో మాజీ మున్్సపల్ చైర్మన్ 
యాళ్ళ సతీష్, కాంచిపలిలా అబు్లు, ఇసుకపటలా రఘుబాబు, అయిత్బతుతిల ఉమా 
మహేశ్వర ర్వు, ఉాండ్రు భగవాన్ దాసు, లిాంగోలు పాండు, బటుటీ పాండు, పోలిశెట్టీ 
బాబులు, వాకపలిలా వేాంకటేశ్వర ర్వు, నల్లా వేాంకటేశ్వర ర్వు, గాంధాం శ్రీను, కేశవ, 
గాంగాబతుతిల కిషోర్, కాంకిపాట్ గోప్, ప్ల్లా రవి, వీర మహళలు తిక్క సరస్వతి, చాటలా 
మాంగత్యారు, వానపలిలా దేవి, కరటాం వాణి, బొరుసు స్రయూ కుమార్ మర్యు 
జనసైన్కులు నాయకులు పాల్్నానిరు.

హర్షవర్ధన్ చొరవతో మ్యాన్ హోల్ లీకేజ్ సమసయా 
పరిష్్కరం

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ సాంట్రల్ 
58వ డవిజనోలా ప్&ట్ కలనీలో 103, 
104 బాలాక్ మధయూ ఉనని మాయూన్ హోల్ 
లీకేజ్ సమసయూను జనసేన డవిజన్ 
కరయూదర్్శ హరష్వరధిన్, డవిజన్ కమటీకి 

దృషిటీకి, డవిజన్ ఉపాధయూక్షులు కేదర్సిపలిలా నరేాంద్ దృషిటీకి తీసుకెళలాడాం జర్గాంది. వారు 
సమసయూపై సానుకూలాంగా స్పాందిాంచి యూ.జి.డ డపారెటీ్మాంట్ కు కాంపె్లాాంట్ ఇచిచి అక్కడ 
ఉనని ప్రాబలాాంన్ కిలాయర్ చేయిాంచారు.

విలేకరి ఓబులేసుకు రామ శ్రీనివాస్ నివాళి
శతఘ్ని న్యూస్:   అననిమయయూ జిల్లా, ర్జాంపేట న్యోజకవర్ాం, ట్.సుాండుపలిలా 
మాండల పర్ధిలోన్ పాపననిగార్పలిలాకి చెాందిన మాజీ వారతి విలేకర్ మర్యు ఎాం.ఆర్.
ప్.స్ మాండల అధయూక్షుడు ఓబులేసు మృతి చెాందారు, విషయాం తెలుసుకునని జనసేన 
నాయకులు ర్మ శ్రీన్వాస్ ఆయన భౌతికకయాన్ని సాందర్్శాంచి పూలమాలతో ఘనాంగా 
న్వాళ్లు అర్్పాంచి, అనాంతరాం అక్కడ సాథిన్క గ్రామసుథిలు, ప్రజాసాంఘాల నాయకులు, 
వివిధ మాధయూమాల నేతలతో కలిసి వార్ కుటుాంబ సభుయూలను పర్మర్్శాంచి మనోధైరయూాం 
చెప్పడాం జర్గాంది.
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దేవరపలి్ల రాజరాజేశ్వరికి 
నివాళులరి్పంచిన డాక్టర్ పిల్్ల శ్రీధర్
శతఘ్ని న్యూస్: ప్ఠాపురాం మున్్సపల్ మాజీ చైర్మన్, దివాంగత నాయకుర్లు దేవరపలిలా 
ర్జర్జేశ్వర్ 13వ వరధిాంతిన్ పురస్కర్ాంచుకన్ ప్ఠాపురాం పటటీణాం ర్జా ర్మో్మహన్ 
ర్య్ పారు్క ఆవరణలో గల దేవరపలిలా ర్జర్జేశ్వర్ విగ్రహాన్కి పూలమాలవేసి ఘనాంగా 
న్వాళ్లర్్పాంచిన ప్ఠాపురాం న్యోజకవర్ాం జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్్ణ హాసి్పటల్ అధినేత 

డాకటీర్ ప్ల్లా శ్రీధర్. ఈ సాందర్ాంగా ప్ఠాపురాం పటటీణాన్కి దేవరపలిలా ర్జేశ్వర్ చేసిన సేవలను 
డాకటీర్ ప్ల్లా శ్రీధర్ కన్యాడారు, అదేవిదాంగా ఈ రోజులోలా మనాం చూసుతిాంటే అననిదము్మలు 
కటుటీకుాంటునానిరు, అక్క చెలెలాలు కటుటీకుాంటునానిరు, అనుబాంధాన్కి తోవ లేకుాండా పోతునని ఈ 
రోజులోలా కూడా మన మేడది శ్రీను గారు అక్క తము్మళలా ప్రేమ అనుర్గాలకు ప్రతిరూపాంగా ఆమె 
చన్పోయి 13 సాంవత్సర్లు అవుతునాని సరే ప్రతి సాంవత్సరాం ప్ఠాపురాం న్యోజకవర్ ప్రజలకు 

గురుతి చేసుతినని మేడది శ్రీను గార్కి డాకటీర్ ప్ల్లా శ్రీధర్ అభినాందనలు తెలిపారు. ప్రతి సాంవత్సరాం ర్జకీయ పారీటీలకు అతీతాంగా అాందరీని ఆహా్వన్ాంచడాం, ప్ఠాపురాం న్యోజకవర్ాంలోనే 
మొటటీమొదట్ మహళ్ చైర్పర్సన్ గా మన దేవరపలిలా ర్జర్జేశ్వర్ గార్న్, వారు చేసిన అనేక సేవా కరయూక్రమాలను గుర్తిాంచుకోవడాం చాల్ మాంచి విషయాం అన్ డాకటీర్ ప్ల్లా శ్రీధర్ 
అనానిరు.

ఆక్వ రైతుల సమసయాలపై పోరాట్నికి జనసేన సద్ధం: 
ఎస్.వి.బాబు

శతఘ్ని న్యూస్: పెడన: ఆక్వ రైతుల సమసయూలపై జనసేన పారీటీ పెడన న్యోజకవర్ జనసేన 
నాయకులు ఎస్.వి.బాబు మాటాలాడుతూ.. వైసిప్ ప్రభుత్వాం వచిచినప్పట్నుాండ రైతులకు కషాటీలు 
మొదలయాయూయి. ప్రభుత్వ ఉదాసీన వైఖర్ వలలా రైత్ాంగాం అనేక విధాల్ నషటీపోతునానిరు. 
ఆక్వ రైతులయితే దికు్కతోచన్ దయానాందన సిథితిలో ఉనానిరు. వాంద కౌాంట్ ర్యయూలు ఉత్పతితి 
చేయాలాంటే రైతుకు సుమారు 220 నుాంచి 240 వరకు ఖరుచి అవుతుాంది. ప్రసుతిత మారె్కట్లా 
100 కౌాంట్ ర్యయూలు 140 నుాండ 160 రూపాయలు మాత్రమే పలుకుత్రు. ద్ాంతో 
ఆక్వరైతులు తీవ్రాంగా నషటీపోతునానిరు. అాంతేకకుాండా ఆక్వ జోనులో లేదాంటూ విదుయూత్ 
సబి్సడీ ఇవ్వకపోవడాం ఆక్వ రైతులకు విదుయూత్ బిలులాలు పెను భరాం అయాయూయి. జగన్ రెడడి 
ప్రతిపక్షాంలో ఉననిపు్పడు త్ను ముఖయూమాంత్రి అయితే ఆక్వ రైతులకు యూన్ట్ రూపాయికే 
విదుయూత్ సరఫర్ చేసాతిరన్ హామీ ఇచిచి, ముఖయూమాంత్రి అయిన తర్్వత యూన్ట్ 1 కి 4.25 
పైసలు వస్లు చేసుతినని పర్సిథితి. 1800 రూ.ల ఉాండే ఫీడ్ బసాతి ధర ప్రసుతితాం 2800 రూ. 
ల పెరగడాం వలలా పెటుటీబడ పెను భరాం అవుతుాంది. నాణయూమైన విదుయూత్ సరఫర్ కకపోవటాం 
వలన, రైతులు జనరేటర్ ఉపయోగాంచడాం వలన డీజిల్ చారీ్జలు మర్ాంత భరాం అవుతునానియి. ఆక్వ రైతులను ప్రభుత్వాం పూర్తిగా న్రలాక్షయాాం చేయడాం వలలా ఆక్వ రైతులు క్రాఫ్ హాలిడే 
ప్రకట్ాంచే ఆలోచనలో ఉనానిరు. అదే జర్గతే ఆక్వ రాంగాంపై ఆధారపడ జీవిసుతినని వార్ జీవిత్లు ప్రశానిరధికమవుత్యి. ప్రభుత్వాం తక్షణమే స్పాందిాంచి ఆక్వ రైతులను ఆదుకోవాలన్ 
జనసేన పారీటీ డమాాండ్ చేసుతిాంది. తీరప్రాాంతమైన పెడన న్యోజకవర్ాం లోన్ కృతితివనుని, బాంటుమలిలా మాండల్లోలా ఎకు్కవ మాంది రైతులు ఆక్వ సాగు చేసుతినానిరు. ఈ ప్రాాంత్లోలా శీతల 
గడడిాంగులు ఏర్్పటు చేయాలన్, హయూచర్లు, నాణయూమైన సీడు, ఫీడు, మాందులను అాందజేయాలన్, ధరల సిథిరీకరణ చేయాలన్, విదుయూత్ చారీ్జలోలా ర్యితీలు అాందిాంచాలన్, ఆక్వ రైతులు 
విన్యోగాంచే డీజిల్ పై సబి్సడీ ఇవా్వలన్ జనసేన తరపున ఎస్.వి.బాబు డమాాండ్ చేస్తి.. ప్రభుత్వాం ఇదే విధమైన న్రలాక్షయా వైఖర్ అవలాంబిసేతి ఆక్వ రైతులకు జనసేన పారీటీ అాండగా 
న్లబడ పోర్టాం చేయడాన్కి సిదధిమన్ అనానిరు.

సింగరాయకిండ ట్ింక్ రోడ్డు దుసథితిపై జనసేన నిరసన
శతఘ్ని న్యూస్: కాండెప్: ప్రకశాం జిల్లా, కాండేప్ న్యోజకవర్ాం, 
సిాంగర్యకాండ ట్రాంక్ రోడుడి సౌత్ బైపాస్ నుాండ నార్తి బైపాస్ వరకు 
గత సాంవత్సర కలాంగా రోడుడి గుాంతల పడ అదా్వనాంగా ఉాండడాంతో.. 
సమసయూపై స్పాందిాంచిన జనసేన నాయకులు ఆర్ అాండ్ బి అధికరులు దృషిటీకి 

తీసుకువలిలా జనసేన పారీటీ నుాండ వినతి పత్రాం ఇవ్వడమైనది. ఈ సాందర్ాంగా 
జనసేన నాయకులు మాటాలాడుతూ నాడు గ్రామపాంచాయతీ వారు నాలుగు 
ర్ళలా ముక్కలు వేసి చేతులు దులుపుకన్ మరమ్మతుతిలు చేశామన్ పేపరలాకే 
పర్మతాంచేసారు, చేసిన రెాండు నెలల వయూవధిలోనే మళీలా యధావిదాంగా 
రోడులా గుాంతలమైపోవడాం జర్గనది. నేడు ద్న్న్ జనసేన పారీటీ ఆద్వరయూాంలో 
సిాంగర్యకాండ గ్రామపాంచాయతీ కరయూదర్్శన్ వివరణ అడగగా ఆర్ అాండ్ 

బి అధికరులు తప్ప మాకు ఎటువాంట్ సాంబాంధాం లేదు అన్, గ్రామపాంచాయతీ 
కరయూదర్్శ శరత్ కుమార్ గారు చెప్పడాం సిగు్చేటు, నాడు గ్రామపాంచాయతీ 
వారు నాలుగు కాంకర ముక్కలు వేసుకన్ బిలులా పెటుటీకునీ, జేబులో డబు్లు 
వేసుకునానిర్…? అన్ ప్రజలు కూడా వార్ సాందేహాలను వయూకతిపరుసుతినానిరు. 
ఇది అవినీతి కదా అనీ జనసేన పారీటీ నుాండ డమాాండ్ చేసుతినానిము. జనసేన 
పారీటీ సాంబాంధిాంత విషయాన్ని జిల్లా కలెకటీర్ దినేష్ కుమార్ కు స్పాందన 
కరయూక్రమాంలో అరీ్జ ఇవ్వటాం జర్గనది. సుమారుగా ఈ అరీ్జ ఇచిచి రెాండు నెలలు 
కవసుతిననిప్పట్కీ ద్న్పైన స్పాందన లేకపోవడాం. ప్రతిరోజు ప్రజలు ఎవరో 
ఒకరు ఈ గోతులోలా పడ గాయాలు పాలై హాసి్పటల్ పోవడాం జరుగుతుాంటే.. 
వైసిప్ నాయకులు, ప్రభుత్వ అధికరులు న్తయూాం చోదయూాం చూస్తినానిరు. ఈ 
విషయాన్ని సాంబాంధిత అధికరులు దృషిటీకి తీసుకెళ్లానప్పట్కీ కూడా స్పాందన 

లేకపోవడాం సిాంగర్యకాండ మాండల ప్రజల పాలిట శాపాంగా మార్ాందన్ ప్రజలు వార్ ఆవేదన జనసేన పారీటీ వద్ వయూకతిపరుసుతినానిరు. స్పాందన కరయూక్రమాంలో కలెకటీర్ దినేష్ 
కుమార్ గార్కి ఇచిచిన అరీ్జకే స్పాందన కరువు అవటాం ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వ అసమరథిత పాలనకి అద్ాం పట్టీనటులాగా ఉాందన్ ప్రజలు భవిసుతినానిరు. వారాం రోజులోలా రోడులా మరమ్మతుతిలు 
చేపటటీకపోయినటలాయితే న్ర్హారద్క్ష సైతాం జనసేన పారీటీ సిద్ాంగా ఉాందన్ హెచచిర్ాంచడాం అయినది. ఈ కరయూక్రమాంలో సిాంగర్యకాండ మాండల జనసేన పారీటీ అధయూక్షులు ఐనా బతితిన 
ర్జేష్, జిల్లా ప్రోగ్రాాం కమటీ సభుయూడు కసుల శ్రీకాంత్, జనసేన నాయకులు కసుల శ్రీన్వాస్, అనుముల శెట్టీ కిరణ్ బాబు, సాంకే నాగర్జు, కేశవర్వు, శీలాం సాయి, సుల్తిన్ భష, 
కరుణ్ కుమార్, కే శ్రీను, వినయ్ కుమార్, అనీల్, నాగర్జు, డేవిడ్, మహేాంద్, ప్రవీణ్, కళ్యూణ్, సునీల్, గోప్, సాంద్ప్ జనసైన్కులు మర్యు వీరమహళలు పాల్్నానిరు.

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

క్రిస్మస్ ఆరాధన వేడుకలో్ల పాల్గొన్న 
మ్కినీడి శేషుకుమ్రి

శతఘ్ని న్యూస్: ప్ఠాపురాం: 1వ వారుడి అగ్రహారాం జనసేన పారీటీ నాయకులు 
ప్టాటీ చినని ఆహా్వనాం మేరకు వార్ స్వగృహాం నాందు ఏర్్పటు చేసిన క్రిస్మస్ 
ఆర్ధన వేడుకలోలా ప్ఠాపురాం న్యోజకవర్ాం జనసేన పారీటీ ఇాంచార్్జ 
శ్రీమతి మాకినీడ శేష్కుమార్ పాల్్న్ యేసుక్రీసుతి ద్వనలు తీసుకునానిరు. 
పాసటీర్ ఇమా్మనుయూయేల్ మర్యు సాంఘ పెద్లు జనసేన పవన్ కళ్యూణ్ 
మర్యు మాకినీడ శేష్కుమార్ వచేచి ఎన్నికలోలా విజయాం సాధిాంచి, ర్ష్ట 
ప్రజలకు మాంచి పర్పాలన అాందిాంచాలన్ ప్రతేయూక ప్రారథినలు చేశారు.ఈ 
కరయూక్రమాంలో జిల్లా కరయూదర్్శ మొగలి అపా్పర్వు, బుర్ర స్రయూ ప్రకష్, 
మేళాం బాబీ, నామా సాయి బాబు, మహేష్, ర్జ కుమార్, సాంద్ప్, 
నాందు, జనసైన్కులు, తదితరులు పాల్్నానిరు.

పిడుగురాళ్ళ జనసేన పార్్ట ఆధ్వరయాంలో ఘనంగా సెమీక్రిస్మస్ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: గురజాల: ప్డుగుర్ళ్ళ జనసేన పారీటీ కర్యూలయాంలో సమీ క్రిస్మస్ 
వేడుకలు ఘనాంగా న్ర్వహాంచారు. ప్రేమ, శాాంతి, కరుణ కు క్రీసుతి మారుపేరన్ 
ప్రజలాందరూ సుఖ శాాంతులతో వర్ధిల్లాలన్ పాసటీర్ మర్యదాస్ ప్రారథినలు 
చేశారు. అనాంతరాం కేక్ కట్చేసి వేడుకలను ప్రారాంభిాంచాచిరు. ఈ సాందర్ాంగా 
ప్డుగుర్ళలా మాండల అధయూక్షుడు కమశెట్టీ రమేష్ మాటాలాడుతూ క్రీసుతి మార్ాం 
అనుసర్సేతి అశాాంతికి త్వు ఉాండదన్ అదే న్నాదాం పవన్ కళ్యూణ్ ముాందుకు 
వళ్తినానిరన్ అనానిరు. విల్సవాంతమైన జీవిత్న్ని వదిలి ప్రజలు కోసాం పోర్డుతూ 
తనకషాటీర్్జత్న్ని మరణిాంచిన కౌలు రైతులకు ఇసుతినానిరన్ రమేష్ అనానిరు. జిల్లా 
సాంయుకతి కరయూదర్్శ దూదేకుల ఖాసిాం సైదా మాటాలాడుతూ సమాజాంలో అాందరూ 
సమానమేనన్ సమాజాంలో హాంసకు త్వులేకుాండా అహాంస మార్ాంలో ముాందుకు 
వళతినే ప్రజలు సుఖశాాంతులతో వర్ధిలులాత్రన్ అనానిరు. సమాజాంలో అన్ని మత్ల 
ఒకటేనన్ అాందరూ అన్ని పాండగలు చేసుకుాంటేనే ఐకమతయూాం సేనిహ భవాం 
ఉాంటుాందన్ తెలియజేశారు. మాండల ఉపాధయూక్షులు పెడకోలిమ కిరణ్ మటలాడుతూ 
కుల్ల మత్లు అడుడిగోడలు తలగేాందుకే పవన్ కళ్యూణ్ జనసేన పారీటీ న్ర్్మాంచారన్ అదే సిదాధిాంతాం తో ఆయన బాటలో ముాందుకు వళ్తిమన్ కిరణ్ అనానిరు. ఈ కరయూక్రమాంలో 
ఉపాధాయూక్షుడు బయయూవరవు రమేష్, ప్రోగ్రాాం కమటీ మెాంబర్ దూదేకుల సలీమ్ మహళ నాయకుర్లు వాంకటరమణ ప్రధాన కరయూదర్్శ గుఱ్ాం కోట్,కమ్మర్శెట్టీ సతీష్, సాంయుకతి 
కరయూదర్్శ క్రోస్ర్ శ్రీకాంత్, బేతాంచరలా ప్రసాద్, బేతాంచరలా నాగేశ్వరర్వు, సాంగుల ర్మాంజి, అశోక్, ఆదితయూ, ఉదయ్, నవీన్ మొదలగు కరయూకరతిలు పాల్్నానిరు.

రైతు దినోత్సవం సందర్ంగా.. రైతులను 
సనా్మనించిన జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: పామర్రు: 
జనసేన పారీటీ న్ర్వహసుతినని 
జాతీయ రైతు దినోత్సవ 
కరయూక్రమాంలో భగాంగా 
దక్షిణ భరతదేశపు 
ధానాయూగారాంగా పేరుాందిన 
కృషా్ణ డెల్టీ నేడు అకల 
వర్ష్లు, వరదలతో ఒకవైపు 
నషటీపోతుాంటే ప్రభుత్్వల 
అనాలోచిత న్ర్ణయాలు, 
దళ్రీ వయూవసథితో మర్ాంత 
కు ాం టు ప డు తు న ని 

వయూవసాయాం సాయాం సాయాం అాందక కౌలుదారుల ఆత్మహతయూలు, కౌలుదారుల 
గుర్తిాంపు కరుడిలు పాందుటకు అనేక అడడిాంకులతో ఉనని ఈ పర్సిథితులలో జనసేన 
పారీటీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆత్మహతయూ చేసుకునని కౌలుదారుల కుటుాంబాలకు 
లక్ష రూపాయల చొపు్పన 30 కోటులా ఆర్థిక సహాయాం చెయయూడాం ఈ దేశ చర్త్రలోనే 
అపూర్వ ఘటటీాం. రైతులకు తను సాంపాదిాంచిన డబు్న్ ఇచిచి వార్కి భరోసా కలి్పాంచడాం 
సుఫుర్తిదాయకమన్, జనసేన పారీటీ రైతులను ఆదుకోవటమే కకుాండా జనసేన ప్రభుత్వాం 
ఏర్్పటుతో వివిధ రకలైన ప్రణాళ్కబదధిమైన కరయూక్రమాలను సిదధిాం చేయడాం 
జనసేనతోనే సాధయూాం అన్, పవన్ కళ్యూణ్ నాయకత్వాంలోనే వయూవసాయాం పాండుగ 
కబోతుాందన్ తెలియజేస్తి.. పామర్రు న్యోజకవర్ాంలో తోటలావల్లారు మాండలాంలో 
పరయూట్ాంచి రైతులను, రైతు కూలీలను కలిసి వార్ సమసయూలను మర్యు పర్షా్కర 
మార్్లను వార్ దగ్ర నుాండ తెలుసుకున్ వార్కి జనసేన పారీటీ అాండగా ఉాంటుాందన్ 
తెలియజేసి వార్న్ పచచి కాండవాలతో సత్కర్ాంచి, మఠాయిలు పాంచి శుభకాంక్షలు 
తెలియజేయడాం జర్గాంది. ఈ కరయూక్రమాంలో తోటలా వల్లారు మాండల జనసేన పారీటీ 
అధయూక్షులు శన్వారపు కృష్ణ సుమన్ (కిటుటీ) ఆధ్వరయూాంలో జిల్లా జనసేన పారీటీ నాయకులు 
నెరుసు కృషా్ణాంజనేయులు పాల్్న్ ప్రసాంగాంచినారు. ఈ కరయూక్రమాంలో యాకమూరు 
గ్రామ జనసేన పారీటీ అధయూక్షుడు సనక నవీన్ కుమార్, కరయూదర్్శ కడప దుర్్ర్వు, జన 
సైన్కులు చొప్పరపు నాగేశ్వరర్వు, తోటలావల్లారు గ్రామ జనసైన్కులు నాగ ర్జేష్, 
జనసైన్కులు పాల్్నానిరు.

జాతీయ రైతు దినోత్సవ వేడుకలలో 
ఎచ్చెర్ల జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: ఎచెచిరలా న్యోజకవర్ాం, రణసథిలాం మాండలాం, రణసథిలాం పాంచాయతీ 
నగరపాలేాం గ్రామాంలో ఎచెచిరలా న్యోజకవర్ాం జనసేన నాయకులు కర్మజి్జ 
మలీలాశా్వర్వు అధ్వరయూాంలో డసాంబర్ 23, శుక్రవారాం జాతీయ రైతు దినోత్సవాం 
వేడుకల సాందర్ాంగా రైతులకు శుభకాంక్షలు తెలియజేస్తి అాందులో భగాంగా 
జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆత్మహతయూలు చేసుకునని రైతుల కుటుాంబాలోలా భరోసా 
న్ాంపేాందుకు 3వేల కుటుాంబాలకు ఒక్కక్కర్కి పవన్ కళ్యూణ్ గారు లక్షరుపాయలు 
చొపు్పన ఆర్ధిక సహాయాం అాందజేసుతినని విషయాం గుర్ాంచి గ్రామాలోలా రైతులుతో 
సమావేశాం ఏర్్పటు చేసి, వార్యొక్క సమసయూలను తెలుసుకోన్ గ్రామాలోలా వ్వవసాయ 
భూములను సాందర్్శాంచడాం జర్గాంది. జనసేన పారీటీ అధికరాంలోకి వచిచిన తర్్వత 
వయూవసాయాన్కి ల్భసాట్గా చేసే విధానాల గుర్ాంచి అాందర్కీ తెలియజేసి రైతుల 
సాంక్షేమాం కోసాం జనసేన పన్చేసుతిాందన్ రైతులకు భరోసా కలి్పాంచడాం జరుగాంది. ఈ 
కరయూక్రమాంలో జనసేన పారీటీ కృషా్ణపురాం పాంచాయతీ యాంపీటీసీ అభయూర్థి పోటూనిరు 
లక్షు్మనాయుడు, జే.ఆర్.పురాం జనసేన పారీటీ నాయకులు దాసర్.బలర్ాం, సాధిన్క జనసేన 
సర్పాంచ్ అభయూర్థి కర్మజి్జ వాంకటరమణ, కర్మజి్జ జగనానిథాం, కర్మజి్జ సతయూాం, మన్పుర్ 
పోలినాయుడు, కెల్లా ర్మకృషా్ణ, కర్మజి్జ బాస్కర్వు, రౌతు భద్యయూ, కెల్లా గోవిాంద, 
కెల్లా ర్మునాయుడు, కెల్లా పార్వతమ్మ, రౌతు లకీ్మ, వాళ్ళ ర్మలకి్మ, మీసాల లక్షు్మమ్మ, 
గాంటాయూడ దమయాంతి, రైతుల కుటుాంబాలు పాల్్నానిరు.

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

మోపిదేవి జనసేన అధ్వరయాంలో జాతీయ రైతు దినోత్సవ వేడుక
శతఘ్ని న్యూస్: అవన్గడడి న్యోజకవర్ాం: మోప్దేవి మాండల జనసేన అధ్వరయూాంలో డసాంబర్ 23, శుక్రవారాం 
జాతీయ రైతు దినోత్సవ వేడుక ఘనాంగా జర్గాంది. వేడుకలో భగాంగా మోప్దేవి మాండల జనసేన అధ్వరయూాంలో 
మోప్దేవి మాండల జనసేన అధయూక్షులు పూషడపు రతనిగోపాల్ అధయూక్షతన కోస్రువార్పాలెాం గ్రామాంలో 
రైతులవద్కు వళ్లా వయూవసాయ రాంగాంలో రైతులు ఎదురుకాంటునని సమసయూలు మర్యు వారు ఆరుగాలాం పాండాంచిన 
పాంటలు గుర్ాంచి అడగ తెలుసుకున్ గత మర్యు నేట్ ప్రభుత్వలు ఎన్నికలోలా ఓటలా కోసాం రైతులకు అనేక హామీలు 
ప్రకట్ాంచి నేట్కీ ఏ ఒక్క ప్రభుత్వాం సుద్ర్ఘ కలాం ఉపయోగపడే పన్ ఒక్కటైనా కూడా నెరవేరచిలేదన్ ఈ సాందర్ాంగా 
రైతులు వార్ బాధలను వలలాడాంచారు.. అనాంతరాం ఈ కరయూక్రమాన్కి ముఖయూ అతిథిగా పాల్్నని ఉమ్మడ కృషా్ణజిల్లా 
జనసేన ఉపాధయూక్షులు మతితి వాంకటేశ్వరర్వు రైతులను ఉదే్శాంచి మాటాలాడుతూ.. ర్ష్ట ర్జకీయాలోలా ఇప్పట్ 
వరకు ఎల్ాంట్ అధికరాం లేకపోయినా రైతులకి అాండగా జనసేన పారీటీ ల్ ఏ ర్జకీయ పారీటీ లేదు అన్, అల్గే 
రైతుల కోసాం పవన్ కళ్యూణ్ గారు ర్ష్ట ర్జకీయ చర్త్రలో సర్కతతిగా ఎల్ాంట్ అధికరాం లేకపోయినా ర్ష్టాంలో 
ఆత్మహతయూ చేసుకునని 3000 మాంది కౌలు రైతుల యొక్క కుటుాంబ సభుయూలకు లక్ష రూపాయలు చొపు్పన 30 

కోటలా రూపాయలు ఆర్థిక బరోసా ఇచాచిరన్, అల్గే పవన్ కళ్యూణ్ గారు ముఖయూమాంత్రి అయితే ప్రతి న్యోకవర్ాంలోన్ అధికాంగా కూరగాయ పాంటలు పాండే చోట శీతల గడడిాంగులు 
న్ర్్మసాతిరన్, రైతులకు గటుటీబాటు ధరలు వచేచి విధాంగా జనసేన పారీటీ వయూవసాయ రాంగాంలో కతతి చటాటీలను తీసుకసుతిాందన్ మతితి వాంకటేశ్వరర్వు వివర్ాంచి, గ్రామాంలో ఉనని రైతులను 
సనా్మన్ాంచారు. ఈ కరయూక్రమాంలో మోప్దేవి మాండల కమటీ నాయకులు, మోప్దేవి మాండల సాథియి నాయకులు, వీరమహళలు, గ్రామ నాయకులు, జనసైన్కులు పాల్్న్ విజయాంతాం 
చేశారు.

రైతు దినోత్సవం.. ఇచ్చెపురం జనసేన ఆద్వరయాంలో రైతులకు 
ఘన సనా్మనం

శతఘ్ని న్యూస్: ఇచాచిపురాం: జనసేన పారీటీ అధినేత పవన కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు ఇచాచిపురాం న్యోజకవర్ాం 
జనసేన పారీటీ సమన్వయకరతి దాసర్ ర్జు సమక్షాంలో ర్ష్ట మత్సకర వికస విభగ కరయూదర్్శ నాగుల 
హర్, బెహార్, కుసుాంపురాం సర్పాంచ్ అభయూర్థి అాంగ సురేష్ కుమార్ ఆధ్వరయూాంలో జాతీయ రైతు దినోత్సవాన్ని 
పురస్కర్ాంచుకన్ శుక్రవారాం కవిట్ మాండలాంలోన్ కుసుాంపురాం గ్రామాంలోన్ రైతుల కషాటీలు తెలుసుకున్ 
రైతులు త్మాడ గవరయయూ, బతితిన్ లక్ష్మణ్ లు డగ్రీ చదువుకుాంటూ తమ తలిలాదాండ్రులకు సహాయపడాలనే 
పలాంలో రైతులతో కషటీపడుతునని దుము్మ శరీష కు రైతులు బతితిన్ లోకేశ్వరర్వు, కృషా్ణర్వు, కేశవర్వు, ఈశ్వరర్వు, రుకి్మణి పలువురున్ రైతుల సమక్షాంలో సనా్మన్ాంచడాం జర్గాంది. 
ఈ కరయూక్రమాంలో నాయకులు ర్క్కళ్ళ భస్కర ర్వుయ్, జుతుతి చలపతి, ఇదిధి సురేష్, ర్మకృష్ణ, గుమ్మడ శాయూమ్, బడే ర్జు, దేవా, మోహన్, నవీన్, రవి, చిట్టీ బెహార్, రాంజిత్, 
పలువురు జనసైన్కులు పాల్్నానిరు.

జాతీయ రైతు దినోత్సవం సందర్ంగా రైతులతో 
ముఖా-ముఖి

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీ సతయూసాయి 
జిల్లా మడకశర న్యోజకవర్ాంలో 
జనసేనపారీటీ ఆధ్వరయూాంలో జాతీయ 
రైతు దినోత్సవాం సాందర్ాంగా 
జనసేన పారీటీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆదేశాల మేరకు రైతులతో ముఖా-

ముఖి లో పాల్్నని జిల్లా సాంయుకతి కరయూదర్్శ ఆనాంద్ కృష్ణ మడకశర పటటీణ అధయూక్షుడు 
యశ్వాంత్ గుడబాండ మాండల అధయూక్షులు మాంజునాథ్, మడకశర పవన్ కళ్యూణ్, 
హరీష్ జనసైన్కులు పాల్్న్ వాళలా సమసయూల గుర్ాంచి అడగ తెలుసుకునానిరు. రైతుల 
పక్షాన జనసేనపారీటీ ఎపు్పడు అాండగా వుాంటుాంది అన్ భరోసా ఇచాచిరు. రైతులు పవన్ 
కళ్యూణ్ మాకు నాయూయాం చేసాతిరన్ నమ్మకాం మాకు ఉాందన్ దాన్కి న్దర్శనాం అయన 
కౌలు రైతులకు అాందిసుతినని సాయాం అన్ వచేచి ఎన్నికలోలా ఆయనకే పటటీాం కడత్ాం అన్ 
చెపా్పరు.

జనసేన పార్్ట ఆధ్వరయాంలో
 జాతీయ రైతు దినోత్సవం 

శతఘ్ని న్యూస్:  వరాంగల్: జనసేన పారీటీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు 
శుక్రవారాం జాతీయ రైతు దినోత్సవాన్ని కరయూక్రమాన్ని జనసేన పారీటీ ఆధ్వరయూాంలో గ్రామ 
రైతులను చైతనయూపర్చే కరయూక్రమాంలో రైతులతో మాటాలాడ వార్ కషాటీలను తెలుసుకోవడాం 
జర్గాంది. ఈ కరయూక్రమాంలో మాండల నాయకులు జనసైన్కులు తో మాటాలాడడాం కూడా 
జర్గాంది. ఈ కరయూక్రమాంలో సబ్ డజైన్ యూత్ లీడర్ ఇాంచార్్జ కాండగురలా వాంకి (సాయి) 
గ్రామ వైస్ ప్రెసిడెాంట్ కాండ గొరలా పవన్ వినయ్ ప్రశాాంత్ ర్జేష్ ఈ కరయూక్రమాంలో 
పాల్్నడాం జర్గాంది.

పాలకొండ నియోజకవరగొం లో 
జాతీయ రైతు దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకాండ 
న్యోజకవర్ాం సీతాంపేట 
మాండలాం నౌగాడ, పాత పనుకు 
వలస గ్రామాలోలా జనసేన 
పారీటీ అధయూక్షులు కణిదల 
పవన్ కళ్యూణ్ ప్లుపుమేరకు 
న్యోజకవర్ాంలో జాతీయ 
రైతు దినోత్సవ వేడుకలు 
జర్గాయి. ఈ సాందర్ాంగా 
అధినేత స్్పర్తితో శన్వారాం 

కాంతమాంది రైతులతో ముఖయూ అాంశాలు మాటాలాడాం జర్గాంది. జనసేన ప్రభుత్వాం ఏర్పడాడిక ఏ 
విధాంగా రైతులకు అాండగా ఉాంటారో వివర్ాంచడాం జర్గాంది. ముఖయూాంగా ర్ష్టాంలో ఆత్మహతయూ 
చేసుకునని కౌలు రైతు కుటుాంబాలకు లక్ష రూపాయలు(100000) చొపు్పన పవన్ కళ్యూణ్ సాంత 
డబు్లతో ఆకుటుాంబాలను ఆదుకుాంటునానిరన్ తెలియజేయడాం జర్గాంది.పవన్ కళ్యూణ్ రైతు 
పక్షాన న్లబడత్రన్ తెలియజేయడాం జర్గాంది. ఈ కరయూక్రమాంలో రైతులు, న్యోజకవర్ాం 
నుాండ ఉమ్మడశ్రీకకుళాం జిల్లాప్రోగ్రామ్ కమటీ మెాంబర్ ప్రశాాంత్ పోరెడడి, శ్రీకాంత్ సిాంహాద్రి, 
గణేష్, వేణు గోపాల్, రవి, ర్జేష్, భస్కర్ చిరాంజీవి, స్ర్యూ ర్వు చాంద్యయూ, గేశయయూ సాయి 
పాల్్నానిరు.

జనసేన పార్్ట ఆధ్వరయాంలో జాతీయ రైతు దినోత్సవ 
వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్:   పార్వతీపురాం: ఉమ్మడ 
విజయనగరాం జిల్లా, పార్వతీపురాం 
న్యోజకవర్ాం, బలిజిపేట మాండలాం, 
బర్లా గ్రామాంలో మాండల అధయూక్షుడు 
బాంకురు పోలినాయుడు, మాండల 
నాయకులు, బర్లా జనసైన్కుల 
ఆధ్వరయూాంలో జాతీయ రైతుదినోత్సవ 

వేడుకలు ఘనాంగా జర్గాయి. వేడుకలోలా భగాంగా కాంతమాంది రైతులకు శాలువాలతో చిరు 
సత్్కరాం కూడా చేయడాం జర్గాంది. జనసేన పారీటీ ర్ష్ట కరయూక్రమాల న్ర్వహణ కరయూదర్్శ 
బాబు పాల్రు జ ఎస్ ప్ మాటాలాడుతూ, 2024లో ర్బోయేది మన రైతు ప్రభుత్వమే అన్, 
పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమాంత్రిగా రైత్ాంగాన్కి పెద్పీట వేసాతిరన్, ఇపు్పడు పడుతునని కషాటీలన్నిట్నీ 
పర్ష్కర్ాంచి తీరుత్రన్, ఆత్మహతయూలు చేసుకునని కౌలు రైతు కుటుాంబాలకు పవన్ కళ్యూణ్ 
ఎాంత అాండగా న్లుసుతినానిరో అనే అాంశాన్ని గురుతి చేస్తి, వార్లో భరోసాన్ న్ాంపుతూ, 
రైతననిలాందర్ ఆశీసు్సలు మద్తు పవన్ కళ్యూణ్ కి సాంపూర్ణాంగా అాందివా్వలన్ మనవి చేసారు. 
ఈ కరయూక్రమాంలో బలిజిపేట మాండల నాయకులు గాంటేయూడ సా్వమ నాయుడు, రగుమాండ 
అప్పలనాయుడు, పరుచూర్ రమణ, ఆది, ప్రగడ కళ్యూణ్, శ్రీను, పాల్రు వాంకటేష్ మర్యు 
బర్లా జనసైన్కులు, గ్రామసుతిలు పాల్్నానిరు.

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


ఆదివారం, 25 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జాతీయ రైతు దినోత్సవం..
రైతులతో కదిరి జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్:  కదిర్: రైతు దినోత్సవాం సాందర్ాంగా జనసేన పారీటీ అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆదేశాల ప్రకరాం, కదిర్ న్యోజక వర్ాం ఇాంచారీ్జ భైరవ ప్రసాద్ స్చనల 
మేరకు, రైతులు పడుతునని ఇబ్ాందులను, సమసయూలను తెలుసుకోవాలనే పారీటీ ప్లుపుతో 
కదిర్ జనసేన నాయకులు శన్వారాం కదిర్ న్యోజకవర్ాం, తలుపుల మాండల పర్దిలోన్ 
రైతుల వద్కు వళ్్ళ ఆ రైతులు పడుతునని సమసయూలను తెలుసుకోవడాం జర్గాంది. ఈ 
సాందర్ాంగా రైతులు మాటాలాడుతూ ఈ ర్ష్ట ప్రభుత్వాం రైతులిని ఆదుకోవాలనే ఉదే్శాంతో 
రైతు భరోసా దా్వర్ ఇసుతినని 13500 త్ము పాంటలు పాండాంచుకోవడాన్కి ఏ మాత్రాం 
సర్పోలేదన్, అకల వర్ష్ల కరణాంగా పాండాంచిన పాంట చేతికి అాందడాం లేదన్, ఒకవేళ 
చేతికి వచిచినా పాంటకు సరైన గటుటీబాటు ధర లభిాంచలేదన్ జనసేన పారీటీ కరయూక్రమాల 
న్ర్వహణ కమటీ సభుయూలు లక్ష్మణ కుటాల కు తెలియజేశారు. ఈ కరయూక్రమాంలో హర్ 
బాబు, నరసిాంహులు, గణేష్, అననిాం జయ వరధిన్ పాల్్నటాం జర్గాంది.

రైతు సౌభాగయాం జనసేనతోనే స్ధయాం: మ్కినీడి
శతఘ్ని న్యూస్:  ప్ఠాపురాం: జాతీయ రైతు దినోత్సవాం పురస్కర్ాంచుకున్ జనసేన పారీటీ 
అధినేత కణిదెల పవన్ కళ్యూణ్, ప్.ఎ.సి సభుయూలు కణిదెల నాగబాబు ప్లుపు మేరకు 
ప్ఠాపురాం న్యోజకవర్ జనసేన పారీటీ ఇాంచార్్జ శ్రీమతి మాకినీడ శేష్కుమార్ ప్ఠాపురాం 
మాండలాం, కతతి సిాంహాద్రిపురాం, దొాంతమూరు మర్యు గొలలాప్రోలు మాండలాం త్ట్పర్తి 
గ్రామాలోలా పరయూట్ాంచి వయూవసాయ క్షేత్రాంలో రైతులకు రైతు దినోత్సవ శుభకాంక్షలు 
తెలియపర్చి, రైతులతో మాటాలాడ వార్ సమసయూలు అడగ తెలుసుకునానిరు. ఆమె 
మాటాలాడుతూ అధికరాం లేకపోయినా రైతులకు పెద్పీట వేస్తి, వార్న్ కషటీ కలాంలో 
ఆదుకుాంటునని ఏకైక పారీటీ జనసేన పారీటీ. ఆత్మహతయూ చేసుకునని కౌలు రైతుల కుటుాంబాలకు 
జనసేన పవన్ కళ్యూణ్ సాంత కషాటీర్్జతాంతో కుటుాంబాన్కి లక్ష చొపు్పన అరవై కోటలా యాభై 
లక్షలు 650 కుటుాంబాన్కి సాయాంచేశారు, అల్ాంట్ కళ్యూణ్ న్ అాందలాం ఎకి్కసేతి రైతులకు 
పెద్పీట వేసాతిరు. 60 ఏళ్లా పైబడన ప్రతి రైతుకూ నెలకు 5000/- ప్ాంఛను ఇచిచి వార్కి 
బాసటగా న్లుసాతిరు అనానిరు. రైతులకు అాండగా జనసేన పారీటీ ఉాంటుాందనీ, రైతులను 
కృాంగపోవద్నీ, జనసేన పారీటీ అధికరాంలోకి ర్గానే పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమాంత్రి 
అవగానే రైతే ర్జు అన్ న్రూప్సాతిమన్ భరోసాన్చాచిరు. రైతే ర్జు అనే న్నాదాంతో 
గెలిచిన వైసిప్ పారీటీ గెలిచిన తర్్వత రైతు వనునిముక విర్చే సాథియికి దిగజార్రు. నకిలీ 
వితతినాలు, దళ్రులకు కము్మ కస్తి పాండన పాంట కనుగోలు చెయయూకుాండా రైతులకు 
కనీనిరు పెట్టీసుతినానిరు. ర్జుగా బ్రతకలి్సన రైతు నేడు ద్నసిథితిలో ఉాండడాన్కి కరణాం 
ప్రభుత్వ తీరేనన్ ఆమె విమర్్శాంచారు. ఇప్పట్కైనా ప్రభుత్వాం స్పాందిాంచి నకిలీ వితతినాలు, 
ఎరువులు, పురుగు మాందులను అర్కట్టీ, దిగుబడ వచిచిన పాంటను కనుగోలు చేయాలి 
అన్ డమాాండ్ చేసారు. ఈ కరయూక్రమాంలో జిల్లా కరయూదర్్శ మొగలి అపా్పర్వు, గొలలాప్రోలు 
మాండల ప్రెసిడెాంట్ అమర్ది వలిలా ర్మకృష్ణ, గోపు సురేష్, పాంచాయతీ వైస్ ప్రెసిడెాంట్ 
ఏనుగాంట్ హర్బాబు, బుర్రా స్రయూప్రకష్, కర్రి హర్బాబు, దాసాం కాండబాబు, గారపాట్ 
శవ కాండార్వు, రౌతు శవ బాబు, నామా సాయి బాబు, కసిరెడడి నాగేశ్వరర్వు, కాంద 
సోమర్జు, గుడాల ఏడుకాండలు, దార సతితిబాబు, చక్రవరుతిల సా్వమ, కతతి ర్జా, 
చిాంతల సతీష్ కుమార్, పళ్ళ సాంద్ప్, నాగరెడడి శ్రీను, దాసాం బుజి్జ, అడబాల శవ, రైతు 
సోదరులు, నాయకులు, జనసైన్కులు తదితరులు పాల్్నానిరు.

రైతులకు పెన్షన్ గొప్ప ఆలోచన.. రైతు 
దినోత్సవ వేడుకలలో వబ్బిన

శతఘ్ని న్యూస్: ఎస్.కోట: రైతులకు పెనష్న్ ఇవా్వలనే న్ర్ణయాం గొప్ప ఆలోచన అన్ ఎస్.కోట 
న్యోజకవర్ జనసేన నాయకులు వబి్న సతయూనార్యణ పేర్్కనానిరు. అాందుకే గత ఎన్నికలోలా 
పవన్ కల్యూణ్ మేన్ఫెసోటీలో ఈ అాంశాన్ని చేర్చిరన్ స్పషటీాం చేశారు. జనసేన పారీటీ ఆధ్వరయూాంలో 
కతతివలస మాండలాం ఉతతిర్పలిలా గ్రామాంలో శుక్రవారాం రైతు దినోత్సవాం న్ర్వహాంచారు. ఈ 
సాందర్ాంగా రైతులను పారీటీ నాయకులు సత్కర్ాంచారు. గ్రామాంలో రైతులు ఎదుర్్కాంటునని 
సమసయూలను అడగ తెలుసుకునానిరు. ఈ సాందర్ాంగా వబి్న సతయూనార్యణ మాటాలాడుతూ 
ఆత్మహతయూలు చేసుకునని కౌలు రైతులకు పవన్ కల్యూణ్ గారు 30 కోటలా రూపాయలు 
అాందిసుతినానిరన్ పేర్్కనానిరు. రైతు కుటుాంబాల సాంక్షేమాంపై ఆయనకు ఉనని న్బదధితకు ఈ 
సాంఘటనే ఉదాహరణ అన్ స్పషటీాం చేశారు. ఆకలి కేకలు, ఆత్మహతయూలు లేన్ రైతుర్జయూమే 
జనసేన లక్షయామన్ పేర్్కనానిరు. కతతివలస మాండల జనసేన పారీటీ అధయూక్షుడు నక్కర్జు 
సతీష్ మాటాలాడుతూ పాలకుల తీరుతో వయూవసాయ రాంగాం కుదేలయిాందనానిరు. ఆత్మహతయూలు 
పెర్గాయన్ ఆాందోళన వయూకతిాం చేశారు. జిల్లా ప్రచార కమటీ సభుయూలు పెదిరెడలా ర్జశేఖర్, 
మలులావలస శ్రీను మాటాలాడుతూ జనసేనతోనే రైతు శ్రేయోర్జయూాం సాధయూమవుతుాందనానిరు. 
అాందుకు పవన్ కల్యూణ్ గారు ముఖయూమాంత్రి కవాలి్సన అవసరాం ఉాందన్ పేర్్కనానిరు. 
కరయూక్రమాంలో ఎస్.కోట మాండల అధయూక్షుడు కటాయూడ ర్మకోట్, ప్ల్లా ర్ాం దుర్, తూర్బిలిలా 
విజయ్ కుమార్, గురజాడ వాంకటేష్, బోణి ర్మగణేష్, ర్మదాసు కశ, తోట శ్రీను, బొబ్ర్ 
నగేష్, పవర్ శ్రీను, రమేష్, బనీని, ర్జేష్, వాసు, బాల్జీ, సిాంగాంపలిలా ఎర్నిబాబు, పెనుమత్స 
సురేష్ ర్జు, చిన్ని, కిరణ్, గోకడ స్రయూ, గొట్టీవాడ రవి కుమార్, రుద్ నాయుడు, సిాంగాంపలిలా 
సతీష్, రెడడి కృష్ణ, కచచిరలా ఎర్నినాయుడు, పావడా వినయ్, ఎతుతిల బాగయూర్జు, సిాంగాంపలిలా జాను 
బాబు, జనసైన్కులు పాల్్నానిరు.

రైతులకు అంతరాజాతీయ రైతు దినోత్సవ 
శుభాకంక్షలు: సయయాద్ జిల్ని

శతఘ్ని న్యూస్: నరసర్వుపేట 
మాండల అధయూక్షులు కృష్ణాం శెట్టీ 
గోవిాందు, అచుచిల సాాంబశవర్వు 
ఆధ్వరయూాంలో శుక్రవారాం 
నరసర్వుపేట మాండలాం.. 
లిాంగాంగుాంటలా అగ్రహారాం మర్యు 
ర్ాంప్చరలా మాండలాంలోన్ విప్పరలా 
గ్రామాలలో జనసేన పారీటీ 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ప్లుపు 

మేరకు నరసర్వుపేట మాండలాం, కే సాాంబశవర్వు రైతును అల్గే కట్కల రమణయయూ, 
ఫిరాంగుల శ్రీను, ఆకుల మసాతినయయూ, రైతులను కలిసి వార్న్ సనా్మన్ాంచి, రైతు దినోత్సవ 
శుభకాంక్షలు తెలియజేయడాం జర్గాంది. అల్గే రైతుల యొక్క కషటీసుఖాలను ప్రభుత్వాం 
అాందిాంచే పథకలు గుర్ాంచి, ర్యితీల గుర్ాంచి, సబి్సడీల గుర్ాంచి అన్ని విషయాలు చర్చిాంచడాం 
జర్గాంది, నాయకులు మాటాలాడుతూ జనసేన పారీటీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గార్ ప్లుపుమేరకు 
ఈరోజు రైతులు యొక్క పలములోకి వళ్లా స్వయానా రైతులకు అాంతర్్జతీయ రైతు దినోత్సవ 
శుభకాంక్షలు తెలియజేయడాం జర్గాందన్, రైతే ర్జు అనే న్నాదాం వర్ధిల్లాలి అాంటే తప్పకుాండా 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు నాయకత్వాంలో జనసేన పారీటీ ప్రభుత్వాం సాథిప్ాంచాలన్, అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు తన కషాటీర్్జతాం 30 కోటులా రూపాయలను సుమారు 3 వేలు మరణిాంచిన కౌలు 
రైతుల కుటుాంబాలకు ఇవ్వడాం చూసుతిాంటే ఆయనకు రైతుల మీద ఉనని ప్రేమను మనమాందరాం 
గుర్తిాంచాలన్, ఈరోజు ఈ పరయూటనలో రైతుల యొక్క కషాటీలను, ర్బోయే ప్రభుత్్వలు 
రైతులకు ఎటువాంట్ మౌలిక వసతులు ఏర్్పటు చేయాలి అన్ వాట్పై తెలుసుకోవడాం జర్గాంది 
అన్, ఈ యొక్క ర్ష్ట ప్రభుత్్వల వైఫలయూాం వలలా ఈరోజు రైతులు యొక్క దుసిథితి ఈ విధాంగా 
దిగజార్ాందన్, రైతులను ఓటు వేసే యాంత్రాలుగా ఈ ప్రభుత్్వలు చూసాయన్, రైతు వృతితి 
ల్భసాట్గా ఉాండ భవిషయూతుతిలో యువత ద్న్ వైపు చూసేల్గా ప్రభుత్్వలు కన్ని న్ర్ణయాలు 
తీసుకోవాలన్, భవిషయూతుతిలో జనసేన పారీటీ రైతులపై అనుసర్సుతినని ప్రభుత్వ విధానాలపై 
కూడా రైతులకు. వివర్ాంచడాం జర్గాందన్ రైతులాందరూ కూడా మీ యొక్క ఓటును సర్గ్ా 
ఉపయోగాంచుకుననిటలాయితే ర్బోయే రోజులోలా జనసేన పారీటీన్ మీరు ఆశీర్వదిాంచినటలాయితే 
రైతులకు మాంచి భవిషయూతుతి ఇచేచి నాయకుడు ఈ ర్షా్రాన్కి ముఖయూమాంత్రి అయితే ఆాంధ్రప్రదేశ్ 
అననిపూర్ణ ర్ష్టాంగా అవతర్సుతిాందన్ మీరాందరూ సహకర్ాంచి జనసేన పారీటీ ప్రభుత్వ సాథిపనకు 
కృషి చేయాలన్ కోరడాం జర్గాంది. ఈ కరయూక్రమాంలో రైతులు మాటాలాడుతూ ప్రభుత్్వలు 
మార్యి గాన్ రైతు యొక్క దుసిథితి అల్గనే ఉాందన్, రోజురోజుకీ రైతు కూలీలు ధరలు 
పెరుగుతునానియి, వయూవసాయ ఉపయోగాంచే రసాయనాలు చెలెలా యాంత్రాాంగాలు అాందుబాటులో 
లేవన్, చాల్మాంది రైతులకు రైతు భరోసా అాందడాం లేదన్, వయూవసాయాం చేయన్ వాళ్్ళ కూడా 
రైతు భరోసా అాందడాం వలన మేము చాల్ నషటీపోతునానిమన్, భవిషయూతుతిలో పవన్ కళ్యూణ్ 
గార్కి సహకర్సాతిమన్ చెప్పడాం జర్గాంది, ఈ యొక్క కరయూక్రమాంలో మర్యాల వాంకట 
సుబ్మ్మ, జిల్లా కరయూదర్్శ, అదే్పలిలా ఆనాంద్ బాబు. బెలలాాంకాండ ఈశ్వర్. ఆరే్క యాదవ్. .స్్క. 
అద్రుఫ్, గుపాతి శ్రీకాంత్, యనమల కాండ జేషటీ మలిలా, సిాంధుకురు శ్రీన్వాసర్వు, మసాతిన్ వలి, 
మధు మర్యు జనసైన్కులు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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బొబ్బిలి జనసేన ఆధ్వరయాంలో జాతీయ రైతు దినోత్సవ 
వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: బొబి్లి: 
జాతీయ రైతు దినోత్సవాం 
సాందర్ాంగా సుక్రవారాం బొబి్లి 
న్యోజకవర్ాం, పార్ది గ్రామాంలో 
జనసేన నాయకులు రైతుల వద్కు 

నేరుగా వళ్లా, వార్ సమసయూలు గుర్ాంచి తెలుసుకోవడాం జర్గాంది. ఈ సాందర్ాంగా రైతులు మాటాలాడుతూ 
ప్రభుత్వాం సకలాంలో ధానయూాం కనుగోలు చేయడాం లేదన్, బిలులాలు కూడా వేయటేలాదన్ ఆవేదన వయూకతిాం 
చేశారు. సాథిన్క లచచియయూపేట ష్గర్ ఫ్యూకటీరీ మూసివేయడాంతో చెరుకు రైతులు పాండాంచిన చెరుకును 
ఎవర్కి పాంప్ాంచాలో దికు్కతోచడాం లేదన్ ఆాందోళన చెాందారు. పతితి పాంట రైతులు కూడా తమ పాంటను 
కనే నాథుడే కరువైపోయాడన్, ప్రభుత్వాం అస్సలు పట్టీాంచుకోవడాంలేదన్ అసహనాం వయూకతిాం చేసారు. 
పవన్ కళ్యూణ్ గార్కి ఈసార్ తప్పకుాండా ఒక అవకశాం ఇచిచి ఆయనను గెలిప్ాంచుకుాంటేనే మా యొక్క 
రైతు కషాటీలు తీరుత్యన్ వాళ్్ళ చెప్పడాం జర్గాంది . ఈ కరయూక్రమాన్కి ముఖయూ అతిథులుగా జనసేన 
ర్ష్ట కరయూక్రమాల న్ర్వహణ కరయూదర్్శ బాబు పాల్ర్, బొబి్లి నాయకులు శ్రీలాంక రమేష్, మాండల 
అధయూక్షులు సాంచన గాంగాధర్, సతయూ, మామడ మరె్కాండేయులు, శ్రీర్మూ్మర్తి, సతయూనార్యణ, ర్జా, 
సతీష్, మౌళ్, బుడ ర్జా, పార్ది కరయూకరతిలు దివయూ, బెల్లాన శ్రీను, సురేష్, అవినాష్, పైడ ర్జు, సాంతు 
ఉతతిర్విలిలా తదితర జనసైన్కులు పాల్్న్ ఈ రైతు దినోత్సవాం ఘనాంగా జరుపుకోవడాం జర్గాంది.

రైతులకు అండగా నిలిచిన ఏకైక పార్్ట జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
మర్యు పీఏసీ సభుయూలు నాగబాబు ప్లుపు 
మేరకు, న్యోజకవర్ ఇాంచార్్జ రేఖ గౌడ్ 
ఆదేశాల మేరకు జాతీయ రైతు దినోత్సవాన్ 
పురస్కర్ాంచుకున్ న్యోజకవర్ాంలోన్ 
రైతులకు సనా్మనాం చేశారు. ఈ సాందర్ాంగా 
జనసేన నాయకులు ర్ష్ట చేనేత వికస్ ర్ష్ట 
కరయూదర్్శ కసా రవి ప్రకష్, పారీటీ సీన్యర్ 
నాయకులు కరణాం రవిలు మాటాలాడుతూ 

రైతుల కషాటీలను గుర్తిాంచి రైతులకు అాండగా న్లిచిన ఏకైక నాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ గారన్ అనానిరు. 
ర్ష్ట ర్జకీయలో ఇప్పట్వరకు ఏ ర్జకీయ పారీటీ నాయకుడు కూడా ఇప్పట్ వరకు సాంత డబు్లు 
ఇవ్వలేదన్ కనీ మా అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ గారు తన సాంత డబు్లను చన్పోయిన కౌలు రైతులకు 
ఇచిచి వార్ కుటుాంబాలకు భరోసా న్సుతినని ఏకైక నాయకుడు మా పవన్ కళ్యూణ్ గార్న్ కన్యాడారు. 
అధికరాం కనీ ప్రతిపక్షాం కూడా లేనప్పట్కీ రైతులకు అన్ని రకలుగా అాండగా న్లుసుతినని పవన్ 
కళ్యూణ్ కి రైతులు అాండగా ఉాండ వచేచి 2024 ఎన్నికలోలా జనసేన పారీటీన్ గెలిప్ాంచి ప్రజా ప్రభుత్వాంలో 
భగసా్వమయూాం అవా్వలన్ ప్లుపున్చాచిరు. ఈ కరయూక్రమాంలో జనసేన నాయకులు షబీ్ర్, వినయ్, నరేష్, 
షబీ్ర్ మర్యు రైతులు హనుమాంతు, గడడియయూ, మలిలాకరు్జన్, తదితరులు పాల్్నానిరు.

చంద్రగిరి జనసేనలో భార్ చరికలు
 జనసేన జిల్లా  కార్యదర్శి మనోహర ఆధ్వర్యయంలో వైసీపీ నయంచి జనసేన తీర్యం పుచ్చుకున్న 50 కుటయంబాల 
ప్రతినిధులు

రైతులకు పన్ముటులా పాంప్ణీ మర్యు అణగార్న రైత్ాంగాన్కి వాటర్ టాయూాంకర్ వితరణ
శతఘ్ని న్యూస్:  తిరుపతి జిల్లా, చాంద్గర్ న్యోజకవర్ాం, యర్రావార్పాళాం మాండలాం, ఉదయమాణికయూాం 
పాంచాయితీ, కోరువాాండలా పలెలాలో జనసేన పారీటీ అధయూక్షులు స్చిాంచిన విధాంగా చాంద్గర్ న్యోజకవర్ 
నాయకులు దేవర మనోహర ఆధ్వరయూాంలో ఘనాంగా జాతీయ రైతు దినోత్సవ వేడుకలు జర్గాయి, 
కరయూక్రమాంలో భగాంగా ఉదయమాణికయూాం పాంచాయతీలో సాథిన్క వైసీపీ నాయకుడు మురళ్ ఆధ్వరయూాంలో 
ఎరుకలపలిలా నుాంచి 50 కుటుాంబాల ప్రతిన్ధులు జనసేన పారీటీ సిదాధిాంత్లు నచిచి దేవర మనోహర 
ఆధ్వరయూాంలో వైసీపీ నుాంచి జనసేనలోకి చేర్రు. పారీటీలో చేర్న సభుయూలకు కాండువాలు కప్్ప పారీటీలోకి 
సాదరాంగా ఆహా్వన్ాంచిన దేవర మనోహర మర్యు న్యోజకవర్ నాయకులు, వీరమహళలు. 
కరయూక్రమాంలో భగాంగా దేవర మనోహర రైతులకు పన్ముటులా పాంప్ణీ మర్యు అణగార్న రైత్ాంగాన్కి 
వాటర్ టాయూాంకర్ వితరణ చేసారు.

అంగరంగ వైభవంగా చంద్రగిరిలో 
జాతీయ రైతు దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: చాంద్గర్: జాతీయ రైతు దినోత్సవాన్ని పురస్కర్ాంచుకున్ 
ఝనశెన ఫర్తియా అధయూక్షులు కణిదెల పవన్ కళ్యూణ్ మర్యు పారీటీ పెద్లు నాదెాండలా 
మనోహర్, నాగ బాబు స్చిాంచిన విధాంగా, జాతీయ రైతు దినోత్సవ వేడుకలను 
చాంద్గర్ న్యోజకవర్ాంలో అాంగరాంగ వైభవాంగా జరపడాం జర్గాంది. రైతు 
నేసతిాం అనే కరయూక్రమాంలో భగాంగా, రైతులకు పలాం పర్కర్లు, పన్ముటులా 
అాందచేసి అల్గే నీట్ మర్యు పలాం పనులకు దోహదపదే నీట్ టాయూాంకర్ ను 
ప్రారాంభిాంచడాం జర్గాంది. సాథిన్కాంగా రైతులు ఎదురు్కాంటునని సమసయూలను 
మర్యు వార్కి ప్రభుత్వాం నుాండ అాందే చేయూత, సహాయాం మీద ఆర్తీసి 
వార్కి అాండగా ఉాంటామన్ చాంద్గర్ న్యోజకవర్ నాయకులు దేవర 
మనోహర హామీఇచాచిరు. ఈ కరయూక్రమాంలో ఆర్.సీ పురాం మాండల అధయూక్షులు 
సాంజీవిహార్, సాయి, శ్రీకాంత్, యువి ర్యల్, న్యోజకవర్ నాయకులు, 
మాండల నాయకులు, వీరమహళలు ఆశా, ల్వణయూ, జనసైన్కులు పాల్్నానిరు.

రైతు దినోత్సవం సందర్ంగా రైతులను 
సనా్మనించుకోవడం మన ధర్మం, బాధయాత
శతఘ్ని న్యూస్:  విజయనగరాం: దేశాన్కి వనునిముక  రైతు, రైతు అహ ర్నిశ లు 
క షటీ ప డతే త ప్ప మ నాం తినే కాంచాంలోకి అననిాం ర్దు. జనసేన పారీటీ అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ అధికరాంలోకి వచాచిక వయూవసాయాన్ని ల్భసాట్గా చేసే 
విధానాలు, రైతు సాంక్షేమాం కోసాం ప్రణాళ్కలు చేసుతినానిరు. అల్గే పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు రైతు భరోసా కరయూక్రమాం దా్వర్ కౌలు రైతు భరోసా యాత్రలో 
మూడు వేలకు పైగా కుటుాంబాలకు ఒక్కక్కర్కి లక్ష చొపు్పన ఆర్థిక సహాయన్ 
అాందిసుతినానిరు, రైతులు రైతు కుటుాంబాలు కోసాం పర్తప్సుతినని పవన్ కళ్యూణ్ 
రైతుల కోసాం ఎనోని కరయూక్రమాలు రూపాందిసుతినానిరు, జాతీయ రైతు దినోత్సవ 
సాందర్ాంగా రైతులిని శుక్రవారాం గాంటాయూడ మాండలాంలో వలగాడ, తమరపళ్లా 
గ్రామాలలోన్ రైతులను సనా్మన్ాంచడాం జర్గాంది, ఈ కరయూక్రమాన్కి ముఖయూ 
అతిథులుగా ఉతతిర్ాంధ్ర రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ కిరణ్ ప్రసాద్, చేనేత విభగాం 
ర్ష్ట వైస్ చైర్మన్ ప్రియాాంక హాజరయాయూరన్ గజపతినగరాం న్యోజకవర్ాం 
నాయకులు మర్రాపు సురేష్ తెలిపారు, జిల్లా సీన్యర్ నాయకులు డా.రవికుమార్ 
మడత్న మాటాలాడుతూ.. దేశాన్కి వనునిముక  రైతు, అహ ర్నిశ లు క షటీ ప డతే త ప్ప 
మ నాం తినే కాంచాంలోకి అననిాం ర్దు. ఈ రోజు దేశ వాయూపతిాంగా ఆరోగయూాంగా 
క డుపు న్ాండా అననిాం తిాంటునానిమాంటే అది రైతు వ లేలా, అల్ాంట్ రైతుకి మనాం 
ఏమచిచినా రుణాం తీరుచికోలేాం. భర త మాజీ ప్ర ధాన్ చ ర ణ్ సిాంగ్ జ న్మ దిన మైన 
డసాంబ ర్ 23న రైతు దినోత్స వాం జ రుపుకాంటారు. చౌద ర్ చ ర ణ్ సిాంగ్ భర త 
దేశాన్కి 5వ ప్ర ధాన మాంత్రి. చౌద ర్ చ ర ణ్ సిాంగ్ చేసిన అనేక ఉదయూ మాల వ లలా 
జ మీాంద రీ చ టటీాం ర దు్ అయి కౌలుదారీ చ టటీాం అమ లులోకి వ చిచిాంది. రైతుల కు 
బాయూాంకు రుణాలు అాందిాంచే విధానాం ప్ర వేశ పెటటీ డాం జ ర్గాంది. రైతుల గుర్ాంచి, 
వయూ వ సాయ  రాంగాం గుర్ాంచి అాంత గా ఆలోచిాంచి, వార్ స మ సయూ ల ప ర్షా్కర్న్కి 
చ ర ణ్ సిాంగ్ కృషి చేశారు. ద్ాంతో చ ర ణ్ సిాంగ్ రైతు బాంధుగా పేరుతెచుచికునానిరు. 
చ ర ణ్ సిాంగ్ సేవ ల కు గురుతిగా ప్ర భుత్వాం ఆయ న జ న్మ దినోత్స వాం సాంద ర్ాంగా 
జాతీయ రైతు దినోత్స వాంగా ప్ర క ట్ాంచిాంది. చ ర ణ్ సిాంగ్ స మాధిన్ కిసాన్ ఘాట్ 
అన్ ప్లుసాతిరు. ఈ కరయూక్రమాంలో మాండల నాయకులు ప్టటీ బాలు, చౌడువాడ 
ర్ాంబాబు, చిన్ని కృష్ణ, సుాంకర్ కోట్, పటూనిరు చాంట్, పాండు, శ్రీను, హరీష్ 
నాన్ గుదు్ల ఈశ్వరర్వు, జానీ, శ్రీను, కోర్డ గణేష్, కే దాసు, పడాల 
శవకుమార్, పైడ్రాజు, అప్పనని దొర, నాగరెడడి కళీ, సతితిబాబు రుద్, పసుమర్తి 
సాయి, నాగు బిలిలా శాంకర్రావు, దాటలా గాంగర్జు, గార్ గౌర్నియుడు, ప్టటీ రఘు, 
వారబోయిన గాంగర్జు, జనసైన్కులు పాల్్నానిరు.
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