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అకాల వర్షంతో నష్టపోయిన రైతషంగాన్ని 
ఆదుకోవాలి: పవన్ కళ్యాణ్

రాష్ట్రంలో కురిసిన అకాల వరాషాలు, ఈదురు గాలులు, వడగ్రండ్లతో రైతులు తీవ్్రంగా నష్టపోయారు. 
ప్రాథమిక అ్రంచనా మేరకు 2 లక్షల ఎకరాలో్ల ప్రంటలు దెబ్బ తినానాయి అని క్షేత్ర స్థాయి సమాచార్రం 
ద్వారా తెలిసి్రంది. ఇప్పటికి రైతులు ఆరిధిక ఇబ్బ్రందులు ఎదుర్క్రంటునానారు. ప్రధాన్రంగా కౌలు 
రైతులు అప్్పలతో సతమతమవుతునానారు. ఈ సమయ్రంలో వడగ్రండ్లతో కూడిన వరాషాలు వారిని 
మరి్రంత కు్రంగదీస్తునానాయి. వీరికి తక్షణ ఆరిధిక స్య్రంతోపాటు ప్రంట నష్ట పరిహారానినా సతవారమే 
అ్రంది్రంచాలి. పల్నాడు ప్రా్రంత్రంలో మిరిచి రైతుల బాధలు నా దృష్్టకి వచాచియి. కళ్ళాల మీద ప్రంట 
నీట మునిగిపోవడ్రంతో రైతులు కనీనారుమునీనారు అవుతునానారు. ఈ దఫా ధర పెరుగుతో్రందని ఆశపడ్డ 
రైతులకు అవేదన మిగిలి్రంది. ఉమ్మడి. కర్నాలు, అన్రంతప్ర్రం జిల్్లలో్లని మిరిచి రైతులు సైత్రం 
నష్టపోయారు. అదే విధ్రంగా ఉమ్మడి కృష్ణా, పశ్చిమ గోద్వరి జిల్్లలో్లని మామిడి, మొక్క జొననా, 
పొగాకు రైతులు కూడా దెబ్బ తినానారు. రాయలసీమ ప్రా్రంత్రంలో ఉమ్మడి అన్రంతప్ర్రం జిల్్లలో ఉద్యాన 
ప్రంటల మీద ఆధారపడ్డ రైతులకు ఈ అకాల వరాషాలు, గాలులు తీవ్ నష్్టనినా మిగిల్చియి. అరటి, 
మొక్కజొననా, కర్్బజ, బొపా్పయి ల్్రంటి ప్రంటలు దెబ్బ తినానాయి. నెల్్లరు జిల్్లలో వరి, రైతులు తమ 
ప్రంట అము్మకొనే సమయ్రంలో వరాషాలతో నష్్టల పాలయాయారు. ఈ ఆకాల వరాషాలు, ఈదురు గాలులు 
వల్ల దెబ్బతిననా రైత్రంగానినా ఆదుకొన విషయ్రంలో ప్రభుతవా్రం ఉద్ర్రంగా, మానవత దృక్పథ్రంతో 

వయావహరి్రంచాలి. ప్రంట నష్్టల గణ్రంకాలను పార్్టలు, వరాగాలతో స్రంబ్రంధ్రం లేకు్రండా నమోదు చేయాలని అధికారులను కోరుతునానాను. మా పార్్ట నాయకులకు సైత్రం క్షేత్ర స్థాయిలో 
ప్రంటలు నష్టపోయిన రైతులను పరామరి్శ్రంచి దైరయా్రం చెపా్పలని సూచి్రంచానని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అనానారు.

ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ భవిష్యత్తు కు 
మార్గ దర్శకులు పట్ట భద్రు లు

పట్టభద్రుల ఎమ్్మల్సీ ఎనినాకల ఫలితలు ప్రజలలో ప్రభుతవా్రంపై ఉననా వయాతిరేకతను తేటతెల్ల్రం చేస్తునానాయని జనసేన 
పార్్ట అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఒక ప్రకటనలో విశ్్లష్్రంచారు. ఉతతురా్రంధ్ర, తూరు్ప రాయలసీమ, పశ్చిమ రాయలసీమ 
పట్టభద్రుల నియోజక వరాగాల ఎ్రం.ఎల్.సి. స్థానాలకు జరిగిన ఈ ఎనినాకలలో ఫలితలు వైసీపీ ప్రభుతవానికి హెచచిరికలుగా 
ఉనానాయి అనడ్రంలో ఎటువ్రంటి స్రందేహ్రం లేదు. అధికార్రం తలకెకి్కన వైసీపీ నేతలకు పట్టభద్రులు తమ ఓటు ద్వారా 
కనువిప్్ప కలిగి్రంచారని భావిస్తునానాను. స్రందిగధి్రంలో ఉననావారికి ఈ ఎనినాక ద్వారా పట్టభద్రులు ద్రి చూపారు. నాలుగేళ్ల 
వైసిపి ప్రభుతవా పాలనలో ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ ను అనినా ర్రంగాలో్లనూ అధోగతిపాలు చేస్తుననా తీరును పట్టభద్రులు తమ ఓటు 
ద్వారా నిరసి్రంచారు. ఈ ఫలితలు ప్రజల ఆలోచన ధోరణిని తెలియచేస్తునానాయి. రానుననా స్రవాత్రిక ఎనినాకలలో కూడా 
ఇటువ్రంటి వయాతిరేక ఫలితమే ఉ్రంటు్రందననా స్రంగతి, ఈ ఎనినాకల ద్వారా ము్రందుగానే స్పష్టమ్రంది. ప్రజాక్రంటక పాలనకు 
వయాతిరేక్రంగా ఓటు వేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ, విజేతలకు పేరుపేరునా అభిన్రందనలు తెలియజేస్తునానానని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
పేర్కనానారు.

జనంకోసం జనసేన – 
మహాపాదయాత్ర 90వ రోజు

శతఘ్నా నూయాస్: రాజానగర్రం మ్రండల్రం, ముకి్కనాడ పాకలు గ్రామ్రంలో 
“జన్రంకోస్రం జనసేన – మహాపాదయాత్ర” 90వ రోజులో భాగ్రంగా 
“ఆడపడుచులకు బొటు్ట పెట్్ట కారయాక్రమ్రం” రాజానగర్రం నియోజకవరగా 
జనసేన నాయకులు బతుతుల బలరామకృషణా, శ్రీమతి బతుతుల వ్రంకటలక్ష్మి 
పరయాటి్రంచి స్థానిక ప్రజలతో మమేకమవుతూ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 
ఆశయాలు, సిద్ధి్రంతలు వివరిసూతు ఆడపడుచులకు బొటు్ట పెటి్ట “గాజు 
గా్లస్” గురుతుపై ఓటు వేసి, జనసేన పార్్టని గెలిపి్రంచాలని అభయారిథా్రంచారు. 
ఈ కారయాక్రమ్రంలో రాజానగర్రం మ్రండల సీనియర్ జనసేన నాయకులు, 
జనసైనికులు, ముకి్కనాడ పాకలు గ్రామ వాస్లు పాల్గానానారు.

రాజానగరం జనసేన సత్తా చాటుదం- 
బత్తాల

శతఘ్నా నూయాస్: రాజానగర్రం నియోజకవరగా్రం, జనసేన పార్్ట నాయకులు బతుతుల బలరామకృషణా 
ఆధవారయా్రంలో సీతనగర్రం పార్్ట ఆఫీస్లో సమావేశ్రం ఏరా్పటు చేయడ్రం జరిగి్రంది. ఈ సమావేశ్రంలో 
రాబోయే ఎనినాకలలో చేయవలసిన భవిషయాత్ కారాయాచరణ గురి్రంచి జనసేన నాయకులు, కారయాకరతులు, 
వీర మహిళలతో చరిచి్రంచి వారికి నూతన ఉతసీహానినా ఇవవాడ్రం జరిగి్రంది. ఈ స్రందర్్రంగా బతుతుల 
బలరామకృషణా మాట్్లడుతూ అ్రందరు కలిసి పనిచేసి రాజానగర్రం నియోజకవరాగానినా జనసేన 
అడా్డగా మారిచి రాజానగర్రం జనసేన పార్్ట సతతుని చాటుద్్రం అని తెలియచేయడ్రం జరిగి్రంది. ఈ 
కారయాక్రమ్రంలో పలువురు జనసేన పార్్ట సీనియర్ నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు, కారయాకరతులు భార్గా పాల్గానడ్రం జరిగి్రంది.

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


సోమవారం, 20 మార్చి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

లండన్ లో అంబరాన్ంటిన 
జనసేన 10వ ఆవిరాభావ దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్నా నూయాస్:  ల్రండన్, జనసేన పార్్ట 10వ ఆవిరా్వ దినోతసీవ వేడుకలను ఎనానారై 
జనసేన యూకె ట్రం ల్రండన్ మహా నగర్రంలో శ్రంకర్ సిదధి్రం మరియు చ్రందు సిదధి్రం 
బ్రదర్సీ వారి అదవారయా్రంలో ఈ కారయాక్రమానినా నిరవాహి్రంచట్రం జరిగి్రంది. ఈ సభకి యూకె 
నలుమూలల ను్రండి ఎ్రంతో ఉతసీహాహ్రంతో జనసైనికులు మరియు వీర మహిళలు 
హాజరవడ్రం జరిగి్రంది. కేక్ కట్ చేసి ఆవిరా్వ సభ వేడుకలకు తమ స్రంఘీభావానినా 
ప్రకటి్రంచారు. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ వీడియో స్రందేశాలను ప్రదరి్శ్రంచి 
ఆహా్లదభరిత వాతవరణ్రంలో వేడుకలను నిరవాహి్రంచారు. 2024 ఎనినాకలలో జనసేన 
పార్్టని గెలిపి్రంచే విధ్రంగా ఒక యుదధి ప్రాతిపదికన మనమ్రందర్రం కృష్ చెయాయాలి 
అని తెలియ చెయయాట్రం జరిగి్రంది. ఈ స్రందర్్రంగా జనసేన నాయకులు నాగబాబు 
కొణిదల వీడియో కాల్ లో వారి స్రందేశానినా ట్రంకి తెలిపారు. మరియు జూమ్ కాల్సీ 
లో విజయవాడ నగర జనసేన పార్్ట అదయాక్షులు పోతిన వ్రంకట మహేష్, జనసేన పార్్ట 
అధికార ప్రతినిధి రాయపాటి అరుణ, భీమిలి నియోజకవరగా జనసేన పార్్ట ఇ్రంచార్జ్ 
స్రందీప్ ప్రంచకర్ల, జనసేన పార్్ట ల్గల్ సెల్ శా్రంతి ప్రస్ద్ సి్రంగల్యు మరియూ 
పస్ప్లేటి ఉష కిరణ్ తో జూమ్ కాల్సీ లో ఇ్రంటరాక్్ట అయియా మన జనసేన పార్్టని 
ఇ్రంకా ము్రందుకి ఎల్ తీస్కువళ్ళాలి అనే సూఫూరితుని పొ్రందట్రం మరియు జనసైనికులు 
మరియు వీర మహిళలు వారి వారి సలహాలు, ప్రశనాల ర్ప్రంలో ల్డర్సీ కి సూచనలు 
ఇవవాట్రం జరిగి్రంది. జనసేన పార్్ట సిద్ధి్రంతలు బాగునానాయి మన రాజకీయాలలో 
మారు్ప రావాలి అ్రంటే ఈ పార్్ట ద్వారానే స్ధయా్రం కావున యూకె జనసేన ట్రం ను్రంచి 
ఇప్పటి వరకు ప్రతయాక్ష్రంగా మరియు పరోక్ష్రంగా అనేక కారయాక్రమాల ద్వారా 20 లక్షల 
పైచిలుకుగా ఫ్రండ్ కలెక్్ట చేసి ఇవవాట్రం జరిగి్రంది, అ్రంతటితో ఆగకు్రండా ఇ్రంకా 
జనసేన పార్్ట 10వ ఆవిరా్వ దినోతసీవ స్రందర్్రంగా 10 లక్షల ర్పాయలు పైగా 

విరాళ్రం ఇవవాడానికి సిదధి్రంగా ఉనానామని తెలపట్రం జరిగి్రంది. ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ లో ఉననా నాయకులతో కమూయానికేట్ చెయయాట్నికి సహకరి్రంచిన నాగ నామన, స్రేష్ వరికూటి, 
నాగరాజు వడ్రాణ్రంలకి ప్రతేయాక ధనయావాద్లు తెలియచేయట్రం జరిగి్రంది. ఈ కారయాక్రమానినా విజయవ్రంత్రంగా నిరవాహి్రంచట్నికి కృష్ చేసిన నాగరాజు వడ్రాణ్రం, అయయాప్ప 
గార్లపాటి, పద్మజ రామిశెటి్ట, అశోక్ మాజేటి ఫ్్రండ్సీ, కళ్యాణ్ వడ్్డ, కమల్ మానుకొ్రండ, అమల చలమలశెటి్ట, శ్రీనివాస్ పలి్ల మరియు శ్వ మేక, వేద్రం వాస్ గమిది, 
గౌతమ్ కుమార్ సహాయ సహకారాలు చెప్పలేనివి. మేము అ్రందర్రం సపోర్్ట ఉనానాము అ్రంటూ ఈ ఈవ్రంట్ కి అట్్రండ్ అయిన జనసైనికులకు మరియు వీర మహిళలకు 
యూకె జనసేన ట్రం కృతజ్ఞతలు తెలియచెయయాట్రం జరిగి్రంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
http://sritvtelugu.com/janasenas-10th-formation-day-celebrations-in-london/
http://sritvtelugu.com/janasenas-10th-formation-day-celebrations-in-london/


సోమవారం, 20 మార్చి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

చందేపల్లి గ్రామస్థులకు జనసేన మద్దత్
శతఘ్నా నూయాస్: శ్రీకాళహసితు, ఏరే్పడు మ్రండల్రం, చి్రందేపలి్ల గ్రామానికి నాయుడు పేట – పూతలపటు్ట 
హైవే ను్రండి ఆర్ అ్రండ్ బికి చె్రందిన రోడు్డ గత 70 స్రంవతసీరాలుగా ఉ్రంది. ఈ రోడు్డను ల్్రంకో, 
ఈసిఐఎల్ ఫాయాక్టర్ వారు నిననాటి ను్రండి గ్రామస్థాల అనుమతి లేకు్రండా ఆ రోడు్డను మూసివేయడ్రం 
జరిగి్రంది. విషయ్రం తెలుస్కుననా జనసేన పార్్ట శ్రీకాళహసితు నియోజకవరగా్రం ఇనాచిరిజ్ గ్రామానికి 
చేరుకుని సమసయాని పరిశీలి్రంచడ్రం జరిగి్రంది. కలెక్టరు ఉతతురువాలు ఉనానాయ్రంటూ ఉననా రోడు్డను 
మూసేసి, గ్రామస్థాలకు ఎల్్రంటి సౌకరయా్రం లేని రోడు్డను చూపి ఆ రోడు్డలో వళ్ళాలి అ్రంటూ 200 
మ్రంది పోల్స్లను ఉపయోగి్రంచి గ్రామస్థాలను భయబ్్రంతులకు గురిచేస్తునానారు. కాలువను 
ఆక్రమి్రంచి తత్కలిక్రంగా గచుచి రోడు్డను ఏరా్పటు చేసి అ్రందులో వళ్ళాలి అ్రంటూ గ్రామస్తులను 
ఇబ్బ్రందులు పెడుతునానారు. రాత్రి పూట మహిళలు, రైతులు, విద్యారుథాలు రోడు్డ మూతపడట్రంతో 
2.5 కి.మీ నడిచి కటిక చీకటిలో వళ్ళాలిసీ వస్తు్రందని తెలియజేశారు. బస్సీ ఎక్కడానికి వళ్్లలనానా 
2.5 కి.మీ దూర్రం భార్రంగా ఉ్రంటు్రందని ప్రజలు తెలిపారు. తప్పకు్రండా గ్రామస్థాలకు జనసేన పార్్ట 

మద్దతు ఉ్రంటు్రందని బరోస్ ఇవవాడ్రం జరిగి్రంది. వారితో కలిసి జనసేన పార్్ట పోరాడి వారి రోడు్డ వారికి ఇచేచి విధ్రంగా ప్రభుతవా్రం ఒతితుడి తెస్తుమని తెలపడ్రం జరిగి్రంది. ఈ కారయాక్రమ్రంలో 
ఏరే్పడు మ్రండల అధయాక్షులు కిరణ్ కుమార్, శ్రీకాళహసితు మ్రండల అధయాక్షులు ద్రండి రాఘవయయా, నాయకులు నితీష్, బాల్జీ, భాను, స్రే్రంద్ర, చె్రంచుముని, గిర్ష్, జనసైనికులు పాల్గానానారు.

క్రియాశీల వాలంటీరలి సన్మాన్నికి కందుల 
దుర్గేష్ కు ఆహావానం

శతఘ్నా నూయాస్: తుని నియోజకవరగా్రం, జనసేన నాయకులు అ్రంకారెడి్డ రాజా శ్షు, ఉమ్మడి 
తూరు్పగోద్వరి జిల్్ల అధయాక్షులు క్రందుల దురేగాష్ ని, మరాయాద పూరవాక్రంగా కలవడ్రం జరిగి్రంది. 
తుని నియోజకవరగా్రంలో పార్్ట సిథాతి గతులను, పార్్టని ఏ విధ్రంగా బలోపేత్రం చేయాలో చరిచి్రంచి 
అధయాక్షుల వారి సలహాలు తీస్కోవడ్రం జరిగి్రంది. అల్నే నియోజకవరగా స్థాయిలో జనసేన పార్్ట 
ఎ్రంతో ప్రతిష్్టత్మక్రంగా చేసిన క్రియాశీల సభయాతవాలు నమోదు కారయాక్రమ్రంలో కీలక పాత్ర 
పోష్్రంచిన క్రియాశీల వాల్రంటర్ లని, సనా్మన్రం చేస్కునే విధ్రంగా తవారలో ఒక అభిన్రందన సభ 
నిరవాహి్రంచడానికి సనానాహాలు చేస్తునానామని. ద్నికి అధయాక్షులు క్రందుల దురేగాష్ ని తుని జనసేన 
నాయకులు రాజా శ్షు ఆహావాని్రంచడ్రం జరిగి్రంది. ఈ కారయాక్రమ్రంలో జనసేన నాయకులు 
మరియు జనసైనికులు పాల్గానడ్రం జరిగి్రంది.

తండంగి మండల సోషల్ మీడియా వర్క్ షాప్
శతఘ్నా నూయాస్: తుని, త్రండ్రంగి మ్రండల జనసేన పార్్ట మ్రండల అధయాక్షులు నాయుడు 
ఆధవారయా్రంలో సోషల్ మీడియా వర్్క ష్ప్ నిరవాహి్రంచడ్రం జరిగి్రంది. ఈ భేటలో మ్రండల్రంలో 
అధికార ప్రతిపక్ష పార్్టల విమర్శలను ధీటుగా ఎదుర్కని జనసేన పార్్ట సిద్ధి్రంతలను నిర్రంతర్రం 
ప్రజలో్లకి స్మాజిక మాధయామ్రంలో తీస్కువళ్తు కృష్ చేస్తుననా జనసేన సోషల్ మీడియా 
ప్రతినిధులకు నిరే్దశ్రం చేయడ్రం జరిగి్రంది. ఈ కారయాక్రమ్రంలో జనసేన నాయకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్గానానారు.

ముఖ్యమంత్రి ప్రకటనలు మాని రైత్ంగానిని 
ఆదుకోవాల్: గాదె

శతఘ్నా నూయాస్: ప్రతితుపాడు నియోజకవరగా్రం, గు్రంటూరు ర్రల్ మ్రండల్రం, గొర్లవారిపాలె్రం 
గ్రామ్రంలో అకాల వరాషాల వల్ల నష్టపోయిన రైత్రంగానినా ఉమ్మడి గు్రంటూరు జిల్్ల 
అధయాక్షులు గాదె వ్రంకటేశవారావు పరామరి్శ్రంచారు. మిరిచి రైతులు మాట్్లడుతూ తమకు 
మిరిచి ప్రంట ప్రండి్రంచడానికి ఎకరానికి స్మారు లక్షననార ను్రంచి రె్రండు లక్షల వరకు 
ఖరచియి్రందని ఈ అకాల వరాషాల వల్ల తము పూరితుగా నష్టపోయామని ప్రభుతవా్రం ను్రంచి 
ఇ్రంతవరకు ఎల్్రంటి స్ప్రందన లేదని, ఇదివరకు సబిసీడ్ మీద పట్్టలిచేచివాళ్ళా. ఈ 
ప్రభుతవా్రం వచాచిక ఒక్కస్రి కూడా ఇవవాలేదని చెపి్ప తెలియజేశారు. అల్గే మిరప ప్రంట 
అ్రంత కూడా తడిసిపోయి బూజు పటే్టల్ ఉ్రందని కాయలు ర్రంగు తిరిగిపోయాయని 
దళ్రులు చాల్ తకు్కవ అడుగుతునానారని రైతులు వాపోయారు. అదేవిధ్రంగా పొగాకు 
రైతులు మాట్్లడుతూ పొగాకు ప్రంట చేతికొచాచిక గదులు కటి్ట పొగాకు ఎ్రండబెటే్ట 
సమయానికి ఈ అకాల వరాషాల వల్ల కివా్రంట్కు పదివేలు రావలసిన ప్రంటకి ఇప్్పడు 
మూడు ను్రంచి నాలుగు వేలు మాత్రమే వస్తునానాయి. ప్రభుతవా్రం తవారితగతిన తమను 
ఆదుకోవాలని రైతులు విజ్ఞపితు చేశారు. ఈ స్రందర్్రంగా ఉమ్మడి గు్రంటూరు జిల్్ల జనసేన 
పార్్ట అధయాక్షులు గాదె వ్రంకటేశవారావు మాట్్లడుతూ ఈ ప్రభుతవా్రం ప్రకటనలు మాత్రమే 
పరిమిత్రం అయి్రందని, రైతు స్రంక్షేమానినా పూరితుగా విస్మరి్రంచి్రందని, కనీస్రం రైతులకి 
సబిసీడ్ మీద వచేచి పథకాలు కూడా ఇవవాకపోవడ్రం రైత్రంగ్రం పట్ల వారికుననా నిర్లక్షయానినా 
తెలియజేస్తు్రంది అని తెలియజేశారు. రైతులకు సలహాలు ఇవావాలిసీన రైతు భరోస్ 
కే్రంద్రాలు కేవల్రం వైసీపీ నాయకుల బిలి్డ్రంగులకు అదె్ద కటే్టట్రందుకే ఏరా్పటు చేశారని 
వాటి వల్ల రైత్రంగానికి ఎల్్రంటి ఉపయోగ్రం లేదని, వయావస్య శాఖ, ఉద్యానవన శాఖల 
నిర్లక్షష్్రం స్పష్ట్రంగా కనబడుతు్రందని తెలియజేశారు. ఈ ప్రభుతవా్రం వ్రంటనే స్ప్రంది్రంచి 
తవారితగతిన రైత్రంగానినా అదుకోకు్రంటే జనసేన పార్్ట ఆధవారయా్రంలో పెద్ద ఎతుతున ఉదయామ్రం 
చేస్తుమని ప్రభుతవా్రం హెచచిరి్రంచారు. ఈ కారయాక్రమ్రంలో జిల్్ల ఉపాధయాక్షులు అడపా 
మాణికాయాలరావు, జిల్్ల ప్రధాన కారయాదరి్శ నారద్స్ రామచ్రంద్ర ప్రస్ద్, జిల్్ల సమయుకతు 
కారయాదరి్శ చట్్టల త్రినాథ్, గు్రంటూరు నగర నాయకులు మధుల్ల్, గు్రంటూరు ర్రల్ 
మ్రండల్రం అధయాక్షులు గ్రంధ్రం స్రేష్, మ్రండల కారయాదరు్శలు పలకల్రి వ్రంకటేశవారు్ల, 
స్భాష్ని, గోపిశెటి్ట స్యి, గొర్లవారిపాలె్రం జనసైనికులు మరియు స్థానిక రైతులు 
పాల్గానానారు.

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


సోమవారం, 20 మార్చి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శ్రీ నేరెళ్ళమ్మ అమ్మవారి ఆలయానికి డాక్టర్ పిల్లా  శ్రీధర్ సౌండ్ సిస్టౌం బహుకరణ
శతఘ్నా నూయాస్: పిఠాప్ర్రం నియోజకవరగా్రం, ఉపా్పడ కొతతుపలి్ల మ్రండల్రం, కొతతుపటనా్రం ఉప్పడ ప్రంచాయతీ అగినాకుల క్షత్రియుల కాలనీ న్రందు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు శ్రీవాణి 
ట్రస్్ట వారి ఆరిథాక సహకార్రంతో సమరసత సేవా ఫ్రండేషన్ నిరా్మణ్రం చేసిన దేవాలయమునకు కమిట వారి కోరిక మేరకు పిఠాప్ర్రం నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు శ్రీ విషుణా హాసి్పటల్ 
అధినేత డాక్టర్ పిల్్ల శ్రీధర్ శ్రీ నేరెళళామ్మ అమ్మవారి ఆలయానికి సౌ్రండ్ సిస్ట్రంను బహుకరి్రంచడ్రం జరిగి్రంది. ఈ కారయాక్రమ్రంలో భాగ్రంగా రాష్ట మతసీ్కర నాయకులు క్రంబల ద్స్, 
మచచి శ్రీనివాస్, బ్రండి వాస్బాబు, క్రంద చక్రబాబు, పలె్లటి నాగేష్, సోది రవికిరణ్, పలె్లటి జానసీన్, కాటు్ల రాజు, కొతతుపలి్ల రాజు, పలివల్ల నాని, బ్రండి రవి కిరణ్, పెనుపోతుల వీరబాబు, 
మ్రుగు రవి, రవి, పట్్ట దేశీయ మరియు జనసైనికులు పాల్గానడ్రం జరిగి్రంది.

టీఎస్పీఎస్సీ చైరమాన్ రాజీన్మా చేయాల్: జనసేన డిమాండ్
శతఘ్నా నూయాస్: జగితయాల జిల్్ల కే్రంద్ర్రంలోని జనసేన పార్్ట నియోజకవరగా కోఆరి్డనేటర్ 
బెక్క్రం జనారధిన్ ఆధవారయా్రంలో మీడియా సమావేశ్రం నిరవాహి్రంచడ్రం జరిగి్రంది. 
ఈ సమావేశ్రంలో జనారధిన్ మాట్్లడుతూ టఎసీ్పఎస్ కమిట సభుయాలో్ల రాజాయా్రంగ 
నిబ్రంధనలకు విరుదధి్రంగా సభుయాలను నియమి్రంచి రాజాయా్రంగ వయావసథాను భ్రషు్ట పటి్ట్రంచారు 
అనానారు. టఎసీ్పఎసీసీ చైర్మన్ నైతిక బాధయాత వహి్రంచి పదవికి రాజీనామా చేయాలి 
జనసేన పార్్ట తరుప్న డిమా్రండ్ చేశారు. రాష్ట గవరనార్ తన విచక్షణ అధికారాలు 
ఉపయోగి్రంచి టిఎసి్పఎసిసీ చైర్మన్, సెక్రెటర్లను తక్షణమే విధులను్రండి తలగి్రంచాలి 
అనానారు. అల్గే హైకోరు్ట సిటి్ట్రంగ్ గేట్ పరయావేక్షణలో విచారణ జరిపి్రంచాలి కోరారు. 
సీట్ రాష్ట ప్రభుతవా జేబు స్రంసథాల్ మారి్రందని దుయయాబట్్టరు. టఎసీ్పఎస్ లో రిజిసే్రేషన్ 
చేస్కుననా నిరుద్యాగుల అ్రందరికీ నిరుద్యాగ భృతిని కలి్ప్రంచాలి అని అనానారు. కేటఆర్ 
టివాట్టర్ లో పోస్్టలు చేయడమే కాకు్రండా నిరుద్యాగుల సమసయాలను పరిష్కరి్రంచే విధ్రంగా 
చూడాలని అనానారు. అల్గే ఎమ్్మల్సీ కవిత లిక్కర్ స్్క్రం విచారణకు రాష్ట కాయాబినెట్ 
అ్రంత ఢిల్్లకి తరలి వళ్్లరు కాని రాష్ట్రంలోని నిరుద్యాగులను గాలికి వదిలేశారు అనానారు. 
ఈ సమావేశ్రంలో జనసేన నాయకులు బొలి్ల రాము కారయాకరతులు బేక్క్రం స్యననా బాలు, 
బొలి్ల లక్షష్మణ్, దర్రి వ్రంశీ, సనిగరప్ రాకేష్ చి్రంత స్ధీర్ పలువరు కారయాకరతులు 
పాల్గానానారు.

మానవతవాం చాటిన జనసేన జానీ
శతఘ్నా నూయాస్:  మనయా్రం జిల్్ల, పాలకొ్రండ నియోజకవరగా్రం, వీరఘట్ట్రం మ్రండల్నికి 
చె్రందిన రౌతు.అప్పలనాయుడుకి ఎమరెజ్నీసీ ఆపరేషన్ నిమితతు్రం రకతు్రం అవసరమవగా 
పాపమ్మపేట గ్రామానికి చె్రందిన జనసైనికులు గణేష్ అనిల్ బ్లడ్ చాల్ అవసర్రం 
అని జనసేన జానీకి తెలియచేయడ్రంతో వ్రంటనే స్ప్రంది్రంచి శ్రీకాకుళ్రం రాగోలు జేమ్సీ 
హాసి్పటల్ కి వళ్ళా బ్లడ్ ఇవవాడ్రం జరిగి్రంది. ఈ స్రందర్బ్రంగా ఆ కుటు్రంబ సభుయాలు 
ఎ్రంతో స్రంతోష్రం వయాకతు్రం చేశారు. ఈ స్రందర్్రంగా జనసేన జాని మాట్్లడుతూ ఈరోజు 
మీకు బ్లడ్ ఇచాచిను అ్రంటే మా జనసేన పార్్ట అధినేత కొణిదల పవన్ కళ్యాణ్ సూ్పరితు. 
ప్రజల్రందరి మ్రంచి కోరే పవన్ కళ్యాణ్ నాయకతవా్రంలో పని చేస్తుననా్రందుకు మేము ఎ్రంతో 
గరవాపడుతునానా్రం అని చెప్పడ్రం జరిగి్రంది.

ప్రభుతవాం తక్షణమే సపీందంచ రైత్లను 
ఆదుకోవాల్: పండ్్యల శ్రీలత

శతఘ్నా నూయాస్: అన్రంతప్ర్రం జిల్్ల, సి్రంగనమల నియోజకవరగా్రం, నార్పల మ్రండల్రం, 
గ్రంగనపలి్ల గ్రామ్రంలో జనసేన పార్్ట తరప్న మహిళ్ స్ధికారత కోసమ చిననా, 
సననాకారు రైతులు 15 ఎకరాలలో ప్రంట స్గు చేశారు. శనివార్రం రాత్రి కురిసిన 
అకాల వరషా్రం కారణ్రంగా అ్రందులో తమి్మది ఎకరాల అరటితోట గాలివాన కారణ్రంగా 
పూరితుగా పడిపోవడ్రం జరిగి్రంది. నాలుగైదు రోజులలో కోతకు సిదధి్రంగా ఉననా స్మారు 
150 టనునాల ప్రంట. ఇదే కాకు్రండా గ్రంగనపలి్ల గ్రామ్రంలోని 100 ఎకరాలకు పైగా 
ప్రంట నష్ట్రం జరిగి్రంది. మా స్రంత పొల్లే 45టనునాల వరకు నష్టపోయామని, మేము 
నష్టపోయా్రం కానీ చిననాకారు రైతులు నష్టపోయి నిలబడడ్రం చాల్ కష్టమని, అన్రంతప్ర్రం 
జిల్్లలో వేల ఎకరాల అరటితోట, వివిధ రకాల ప్రంటలు నష్టపోవడ్రం జరిగి్రందని ప్రతి 
నష్టపోయిన ప్రతి ఒక్క రైతుకు ప్రభుతవా్రం తక్షణమే స్ప్రంది్రంచి వారికి ధైరయా్రం చేకూరేల్ 
చరయాలు తీస్కోవాలని కోరుతునానామని జనసేన పార్్ట రాయలసీమ ప్రా్రంతీయ మహిళ్ 
కమిట సభుయారాలు పె్రండాయాల శ్రీలత తెలిపారు.

బండ్రెడిడికి ఘనస్వాగతం పల్కిన 
మలలిపరాజుగూడం జనసైనికులు

శతఘ్నా నూయాస్: పెడన నియోజకవరగా్రం, బ్రంటుమిలి్ల మ్రండల్రం, మల్లపరాజుగూడ్రం 
గ్రామ్రంలో వే్రంచేసియుననా శ్రీశ్రీశ్రీ పారవాతీ సమేత శ్వ నాగ స్బ్రహ్మణేయాశవార స్వామి 
వారి ఆలయ ప్నఃప్రతిష్ట మహోతసీవానికి విచేచిసిన కృష్ణా జిల్్ల జనసేన పార్్ట అధయాక్షులు 
బ్రండ్రెడి్డ రామకృషణాని భార్ రాయాల్తో ఆహావాని్రంచి, ప్రతేయాక పూజలు నిరవాహి్రంచారు. 
అన్రంతర్రం అననాద్న కారయాక్రమ్రంలో పాల్గాని, కారయాకరతులతో సమావేశ్రం నిరవాహి్రంచారు. 
ఈ కారయాక్రమ్రంలో జిల్్ల నాయకులు, కారయాకరతులు మరియు జనసైనికులు పాల్గానానారు.

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

పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమంత్రిని చేయడమే లక్ష్ంగా జనసేనలో చేరికలు
జనసేన పార్టీ కండువాలు కప్పి సాదరంగా ఆహ్వానించిన ప్ఠాపురం నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ ఇంచారిజి శ్రీమతి మాకినీడి శేషు కుమారి.
శతఘ్నా నూయాస్: పిఠాప్ర్రం మ్రండల్రం మల్ల్రం గ్రామ్రం ను్రంచి ర్రల్ మ్రండల్రం కమిట స్రంయుకతు కారయాదరి్శ బుర్రా విజయ్, ఎ్రంపీటసీ అభయారిథా రాస్రంశెటి్ట కనాయాకర్ రావు, ఆధవారయా్రంలో 
పిఠాప్ర్రం నియోజకవరగా ఇనాచిర్జ్ మాకినీడి శ్షుకుమారి సమక్ష్రంలో ఆదివార్రం జనసేన పార్్టలో చేరిన 40 మ్రంది పెద్దలు యువత ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అభివృదిధి చె్రంద్ల్రంటే జనసేన 
పార్్ట అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ముఖయామ్రంత్రి అవావాలనే ఉదే్దశ్రంతో జనసేన పార్్ట అభివృదిధి కోస్రం పార్్టలో చేరడ్రం జరిగి్రంది. ఈ స్రందర్్రంగా యువకులకు పెద్దలకు జనసేన పార్్ట ఇ్రంచారిజ్ 
శ్రీమతి మాకినీడి శ్షుకుమారి పార్్ట క్రండువాలు వేసి స్ధారణ్రంగా పార్్టలకు ఆహావాని్రంచడ్రం జరిగి్రంది. ఈ స్రందర్్రంగా ఆమ్ మాట్్లడుతూ జనసేన పార్్ట 25 స్రంవతసీరాల భవిషయాతుతు 
కోస్రం పవన్ కళ్యాణ్ స్థాపి్రంచారని అనానారు. పేద ప్రజల తరఫున పోరాట్నికి జనసేన పార్్ట స్థాపి్రంచిన పవన్ కళ్యాణ్ కి మనమ్రందర్రం తోడుగా ఉ్రండాలని ఉదే్దశ్రంతో యువకుల్రందర్ 
జనసేన పార్్టలో చేరడ్రం ఎ్రంతో స్రంతోష్రంగా ఉ్రందని 10వ ఆవిర్వ సభలో పవన్ కళ్యాణ్ చెపి్పన మాటలు కౌలు రైతులకు, యాకిసీడ్రంట్్ల మరణి్రంచిన కారయాకరతుకు ఇచేచి భరోస్ కు 
నచిచి స్మారుగా 40 మ్రంది జాయిన్ అవవాట్రం జరిగి్రందని తెలియజేశారు. పిఠాప్ర్రంలో జనసేన పార్్ట బలపడుతు్రందని అననాది ఇదే నిదర్శనమని అ్రందర్ ఏకతటిపై నడిచి జనసేన 
పార్్ట బలోపేతనికై ప్రతి ఒక్కరు కృష్చేసి పిఠాప్ర్రం నియోజకవరగా్రంలో రాబోయే ఎనినాకలో్ల కచిచిత్రంగా జనసేన పార్్ట జ్రండా ఎగరవేసే విధ్రంగా ప్రతి ఒక్కరు కృష్ చేయాలిసీ్రందిగా 
పవన్ కళ్యాణ్ ని సీఎ్రం చేసే దిశగా పని చేయాలని తెలియజేశారు. జనసేన పార్్ట బలోపేతమే లక్షష్్రంగా ప్రతి ఒక్కరు కృష్ చేయాలని దిశా నిరే్దశ్రం చేశారు. ఈ కారయాక్రమ్రంలో జనసేన 
నాయకులు గోప్ స్రేష్, బుర్రా సూరయా ప్రకాశరావు, ఎ్రంపీటసీ అభయారిథా రాస్రంశెటి్ట కనాయాకరావు, బుర్రా విజయ్, మలి్లరెడి్డ ఏస్ మాణికయా్రం, తిర్్రంశెటి్ట విషుణా, నకా్క స్బా్బరావు, బుచిచిరాజు, 
బుర్రా గణేష్, మలి్లరెడి్డ ఆది, మలి్లరెడి్డ గణేష్, కొత్రం శ్వ, రాస్రంశెటి్ట నవీన్, గు్రండిబిలి్ల భూపతి, వీరబాబు, దొనే సూరయా, అ్రంజి, భద్రరావు, సిది్ద నాని, సతితుబాబు, అమోస్, ఉమి్మడి హరి, 
కాళ్ల రాజు, దేశ్రెడి్డ సతీష్, క్రంద సోమరాజు కసిరెడి్డ నాగేశవారరావు, నాయకులు జనసైనికులు తదితరులు పాల్గానానారు.

సామాజిక చైతన్య యాత్ర ప్రారౌంభౌంచిన 
ముత్తా శశిధర్

శతఘ్నా నూయాస్: కాకినాడ సిటి, స్్దనిక జగనానాధప్ర్రంలోని ముతతునగరో్ల నేడు జనసేన పార్్ట 
నాయకులు కాకినాడ సిటి జనసేన ఉపాధయాక్షులు ఓలేటి రాము నేత్రుతవా్రంలో అట్ల సతయానానారాయణ 
ఆధవారయా్రంలో పవన్ కళ్యాణ్ ఆలోచనా సూఫూరితుతో స్మాజిక చైతనయా యాత్ర కారయాక్రమ్రం జనసేన పార్్ట 
కాకినాడ సిటి ఇ్రంచార్జ్ మరియు పి.ఏ.సి సభుయాలు ముతతు శశ్ధర్ అ్రంబేడ్కర్ విగ్రహానికి పూలమాల 
వేసి ఆర్రంభి్రంచారు. ఈ స్రందర్్రంగా ముతతు శశ్ధర్ మాట్్లడుతూ తమ పార్్ట 10వ ఆవిరా్వ సభ 
స్రందర్్రంగా తమ నాయకులు పవన్ కళ్యాణ్ సమాజ్రంలో అనినా కుల్లవారు అభివృదిధి చె్రంద్లని 
పిలుప్నిచిచిన సూఫూరితుతో తము అమరజీవి జయ్రంతి ను్రండి అ్రంబేడ్కర్ జయ్రంతి వరకు అనే ఈ 
కారయాక్రమానినా చేపటి్టనటు్ట వివరి్రంచారు. ఈ వారు్డలో తిరుగుతు ప్రజలను కలిసి మాట్్లడుతూ నేడు 
ఈ వై.సి.పి ప్రభుతవా్రం పేద కుల్లకు చేస్తుననా అనాయాయానినా చరిచి్రంచారు. సమాజ్రం అ్రంటే అనేక 

రకాల కుల్ల కలయిక అని అ్రందులో పేదరిక్రంతో బాగా వనుకబడిన కుల్ల అభుయాననాతికి ప్రభుతవా్రం కృష్ చేయాలని కానీ నేటి ఈ వై.సి.పి ప్రభుతవా్రం తన కుటిల రాజకీయ్రం, అధికార 
ద్హ్రంతో విభజి్రంచు పాలి్రంచు అనే పదధితిలో ఆ్రంగే్లయుల పాలనకననా ద్రుణమన కుత్రంత్రాలలో సమాజానినా విచిచిననా్రం చేసోతు్రందనీ దీనిని జనసేన పార్్ట తరుప్న ఖ్రండిసూతు ప్రజలను 
చైతనయాపరుస్తునానామని తెలియచేస్రు. ఈ కారయాక్రమ్రంలో కాకినాడ సిటి జనసేన పార్్ట అధయాక్షుయాడు స్రంగిసెటి్ట అశోక్, పెస్రంగి రాజేష్, స్మ్రంత్, ముతయాల దురాగా ప్రస్ద్, రావి శ్రీను, ఆట్ 
శ్రీనివస్ జనసైనికులు, వీరమహిళలు తదితరులు పాల్గానానారు.

జనసేన పార్్టలో కష్ట పడిన ప్రతి ఒక్కరికి ఫలితౌం దొరుకుతౌంది: గురుదత్
శతఘ్నా నూయాస్:  రాజానగర్రం నియోజకవరగా్రం జనసేన పార్్ట ఇ్రంచార్జ్ మరియు ఐకయా 
సమితి అవారు్డ గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్ అధయాక్షతన జనసేన పార్్ట మూడో 
విడత క్రియశీలక సభయాతవా నమోదు కారయాక్రమ్రంలో రాజానగర్రం నియోజకవరగా్రంలో 
క్రియాశీలక వాల్రంటర్లను వారి శ్రమ, పటు్టదల, పార్్టపై ఉననా ప్రేమతో అతయాధిక 
సభయాతవాలు చేసిన వారికి జనసేన పార్్ట అధయాక్షులు కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల 
మేరకు క్రియాశీలక వాల్రంటర్లను సనా్మని్రంచడ్రం జరిగి్రంది. సీతనగర్రం మ్రండల్నికి 
చె్రందిన కాత సతయానారాయణ, కలవచర్లకు చె్రందిన చల్్ల దురాగా ప్రస్ద్ శ్రీర్రంగపట్నానికి 
చె్రందిన తనీనారు తతజీ మరియు వ్రంద పైగా సభయాతవాలు చేసిన కామిశెటి్ట హిమశ్రీ, 
క్రందికట్ల అరుణ, ముక్క రా్రంబాబు, మనయా నాగ స్బ్రహ్మణయా్రం, రాచపోతుల స్రేష్ 
లను సనా్మని్రంచడ్రం జరిగి్రంది. ఈ కారయాక్రమ్రంలో ఉమ్మడి తూరు్పగోద్వరి జిల్్ల 
ప్రధాన కారయాదరి్శ మరెడి్డ గ్రంగాధర్, రాజానగర్రం నియోజకవరగా్రం జనసేన పార్్ట ఐటి 
కో- ఆరి్డనేటర్ వ్రంటపాటి రామకృషణా, రాజానగర్రం మ్రండల్రం జనసేన పార్్ట అధయాక్షులు 
బతితున వ్రంకననా దొర, కోరుకొ్రండ మ్రండల్రం జనసేన పార్్ట అధయాక్షులు మ్రండపాక శ్రీను, 
సీతనగర్రం మ్రండల్రం జనసేన పార్్ట అధయాక్షులు కారిచర్ల విజయ్ శ్రంకర్, సీతనగర్రం 
మ్రండల జనసేన కో-కనీవానర్ తణుకు రమేష్ బాబు, కోరుకొ్రండ మ్రండల్రం ప్రధాన 
కారయాదరి్శ విరప్రాజు పోసిబాబు, కోరుకొ్రండ మ్రండల జనసేన పార్్ట గౌరవ అధయాక్షులు 
చదువు నాగేశవారరావు, చదువు ముతేతుశవారరావు, దేవన కృషణా, కోటి బాబు, మనయా శ్రీను, అడపా అ్రంజి, తోట శ్వ, ఆకుల ఆదితయా,పల్్ల హేమ్రంత్, దురాగా ప్రస్ద్, వ్రంశీ, మ్రండపాక మురళ్, 
గొల్లకోటి కృషణా, కోరుకొ్రండ మ్రండల్రం ప్రధాన కారయాదరి్శ కోల్ జాన్ ప్రస్ద్, పినిశెటి్ట ప్రస్ద్, హరిచ్రంద్రప్రస్ద్, రాజు, అడా్డల ల్ల్ భగవాన్, కొచచిర్ల రాజు, సోడాస్ని శ్వాజీ 
తదితరులు పెద్ద ఎతుతున పాల్గానడ్రం జరిగి్రంది.

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

వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ న్యకతవాంలో రోజు రోజుకు బలపడుత్నని జనసేన
• లి్రంగస్నిపలి్ల గ్రామ్రంలో జనసేన జ్రండా ఆవిష్కరణ
• రానుననా ఎనినాకలో్ల నాగర్ కర్నాల్ నియోజకవరగా్రంలో జనసేన పార్్ట బల్రంగా 
నిలబడబోతు్రంది.
• ప్రభుతవా్రం ప్రవేశ పెటి్టన డబల్ బెడ్ ర్మ్ ఇళళాలో్ల స్థానిక ఎమ్్మలేయా కనీస్రం 30 రోజులు 
నివసి్రంచగలరా…?
• ప్రజాదరణతో నాగర్ కర్నాల్ నియోజకవరగా్రంలో మారు్ప తధయా్రం
వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ జనసేన పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర నాయకులు.
శతఘ్నా నూయాస్: నాగర్ కర్నాల్ నియోజకవరగా్రం, బిజినపలి్ల మ్రండల్రం, లి్రంగస్నిపలి్ల 
గ్రామ నాయకులు ఆ్రంజనేయులు, లక్షష్మణ్ మరియు గ్రామ్రంలోని జనసైనికుల ఆధవారయా్రంలో 
ఆదివార్రం జనసేన జ్రండా ఆవిష్కరణ కారయాక్రమ్రం నిరవాహి్రంచడ్రం జరిగి్రంది. ఈ 
కారయాక్రమానికి ముఖయా అతిథులుగా వ్రంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ జనసేన పార్్ట తెల్రంగాణ రాష్ట 
నాయకులు మరియు నాగర్ కర్నాల్ నియోజకవరగా్రం, ఎ్రం.డి మహబూబ్ జనసేన పార్్ట 
తెల్రంగాణ రాష్ట నాయకులు జోగుల్్రంబ గద్వాల్ నియోజకవరగా్రం, బైరపోగు స్్రంబశ్వుడు 
ఉమ్మడి మహబూ నగర్ జిల్్ల నాయకులు, కొల్్లపూర్ నియోజకవరగా్రం, గోపాస్ కుర్మననా 

ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్్ల నాయకులు, నాగర్ కర్నాల్ నియోజకవరగా్రం, ఏమ్ రెడి్డ రాకేష్ రెడి్డ ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్్ల 
నాయకులు, వనపరితు నియోజకవరగా్రం, హారి నాయక్ జనసేన పార్్ట నాగర్ కర్నాల్ జిల్్ల నాయకులు హాజరై గ్రామ్రంలో బస్ స్్టప్ 
సమీప్రంలో డా.బి.ఆర్. అ్రంబేడ్కర్ చిత్రపట్నికి పూలమాల వేసి నివాళ్లరి్ప్రంచి, అన్రంతర్రం జనసేన జ్రండా ఆవిష్కరి్రంచారు. ఈ 
స్రందర్్రంగా లక్షష్మణ్ గౌడ్ మాట్్లడుతూ…
• నాగర్ కర్నాల్ నియోజకవరగా్రంలో జనసేన పార్్ట గెలుప్ లి్రంగస్నిపలి్ల గ్రామ్రం ను్రంచి మొదలవుతు్రంది.
• ప్రభుతవా్రం ప్రవేశపెటే్ట పథకాలు ప్రజలకు అ్రందట్రం లేదు.
• సము్మ ఒకరిది – సోకు ఒకరిది అననాటు్టగా ఈ పాలన. అధికార పార్్ట నాయకులు ప్రజల సము్మతో వారి పార్్ట కారాయాలయాలు 
నిరి్మ్రంచుకు్రంటునానారు. నాగర్ కర్నాల్ నియోజకవరగా్రం అభివృదిధి పర్రంగా తెల్రంగాణ రాష్ట్రంలో రె్రండో స్థాన్రంలో ఉ్రంది అ్రంటూ 
ప్రజలను మభయా పెడుతునానారు.
• రాబోయే స్రవాత్రిక ఎనినాకలో్ల అధికార పార్్టకి ప్రజలు తగిన బుదిధి చెపాతురు.
• ప్రభుతవా్రం ప్రవేశపెటి్టన డబల్ బెడ్ ర్మ్ ఎల్ ఉనానాయి అ్రంటే
గత్రంలో మేము డబల్ బెడ్ ర్ములు స్రందరి్శ్రంచినప్్పడు ఒక చిననా కర్తో గోడపై గీకితే ఇస్క సిమ్్రంట్ వచేచిది. స్థానిక ఎమ్్మలేయా 
కనీస్రం 30 రోజులైనా కుటు్రంబ్రంతో సహా ప్రభుతవా్రం ప్రవేశ పెటి్టన డబల్ బెడ్ ర్మ్ ఇళళాలో్ల నివసి్రంచగలరా….?
• అధికార పార్్ట నాయకులు చేస్తుననా భుద్రంద్లను, అక్రమాలను ఎప్పటికప్్పడు జనసేన పార్్ట ప్రశ్నాసూతు ఉ్రంది.
• ఈరోజు లి్రంగస్నిపలి్ల గ్రామ్రం ను్రంచి మొదలైన జనసేన జ్రండా ఆవిష్కరణ నాగర్ కర్నాల్ నియోజకవరగా్రంలో అనినా గ్రామాలో్ల 
జ్రండా ఎగరేస్తు్రం.
• పలె్ల పలె్ల ఎగరాలి పవనననా కారయాక్రమ్రం ద్వారా పలె్ల పలె్లకు జనసేన జ్రండా ఎగరేసూతు, పార్్టని ప్రజలో్లకి మరి్రంత చేరువగా ము్రందుకు 
తీస్కెళ్తుమని రాబోయే ఎనినాకలో్ల జనసేన పార్్టని ప్రజలు ఆశీరవాదిస్తురు, జనసైనికుల్రందరు సిదధి్రంగా ఉ్రండాలని అనానారు. ఎ్రం.డి 
మహబూబ్ మాట్్లడుతూ… నాగర్ కర్నాల్ నియోజకవరగా్రంలోని ప్రతి పలె్లలో జనసేన పార్్టకి దకు్కతుననా ఆదరణను చూస్తు్రంటే 
చాల్ స్రంతోష్రంగా ప్రజల తరప్న ప్రభుతవా వైఫల్యాలను ఎప్పటికప్్పడు ప్రశ్నా్రంచడానికి జనసైనికులు వ్రంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ అడుగులో 
అడుగేస్కు్రంటూ పార్్టని మరి్రంత బలపరచాలని కోరుకు్రంటునానాను అనానారు.
బైరపోగు స్్రంబ శ్వుడు మాట్్లడుతూ… నాగర్ కర్నాల్ జిల్్లలో మొట్ట మొదటిగా లి్రంగస్నిపలి్ల గ్రామ్రంలో జనసేన జ్రండా 

ఆవిష్కరి్రంచడ్రం చాల్ ఆన్రంద్రంగా ఉ్రందని, జనసైనికులు, గ్రామ నాయకులు మరి్రంత ఉతసీహ్రంగా పార్్ట బలోపేత్రం కోస్రం ప్రజల తరప్న పోరాట్లు చేయాలని అనానారు.
గోపాస్ కుర్మననా మాట్్లడుతూ… జనసేన పార్్ట నాగర్ కర్నాల్ నియోజకవరగా్రంలో పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలను బలపరుసూతు, పార్్ట సిద్ధి్రంతలను నెరవేరుసూతు, వచేచి ఎనినాకలో్ల నాగర్ 
కర్నాల్ నియోజకవరగా్రం ను్రంచి లక్షష్మణ్ గౌడ్ ని అసె్రంబ్్లకి ప్రంపి్రంచే విధ్రంగా జనసైనికులు అ్రందర్ స్రంసిదధి్రంగా ఉ్రండాలని అనానారు. ఏమ్ రెడి్డ రాకేష్ రెడి్డ మాట్్లడుతూ… రాజకీయాలో్ల 
యువతను ము్రందుకు తీస్కురావాలి, స్మానుయాలను రాజకీయ్రంగా బలపరచాలనేది పవన్ కళ్యాణ్ ముఖయా ఉదే్దశమనీ, ఈరోజు లి్రంగస్నిపలి్ల గ్రామ్రంలో జరిగిన ఈ జనసేన జ్రండా 
ఆవిష్కరణ కారయాక్రమ్రం నాగర్ కర్నాల్ నియోజకవరగా్రంలో అనినా గ్రామాలో్ల జరుగుతు్రందని, వచేచి ఎనినాకలో్ల నాగర్ కర్నాల్ ను్రంచి లక్షష్మణ్ గౌడ్ ఎమే్మలేయాగా అసె్రంబ్్లలో అడుగు 
పెట్టబోతునానారని అనానారు. గోపాస్ రమేష్ మాట్్లడుతూ… పలె్ల పలె్ల ఎగరాలి పవనననా జ్రండా కారయాక్రమ్రం ద్వారా ఇ్రంతటి మారు్ప మొదలవుతు్రందని అనుకోలేదని, ప్రతి పలె్లకు జ్రండాను 
ఆవిష్కరి్రంచుకు్రంటు, ము్రందుకు వళద్మని, మేము కూడా కారవా్రంగా గ్రామ్రంలో తవారలో జ్రండా ఎగరేసి వచేచి ఎనినాకలో్ల లక్షష్మణ్ గౌడ్ ని అసె్రంబ్్లకి ప్రంపి్రంచే విధ్రంగా అ్రందర్రం కలిసి 
కటు్టగా పోరాడద్్రం అనానారు. ఈ కారయాక్రమ్రంలో నాగర్ కర్నాల్ నియోజకవరగా నాయకులు గోపాస్ రమేష్, వ్రంగ విజయ్ భాస్కర్ గౌడ్, కొడిగ్రంటి స్యి కుమార్, సూరయా, వ్రంశీ రెడి్డ, 
రాజు నాయక్, దేవే్రందర్, శ్వయయా, రామననా, మహేష్, వ్రంకటేష్ నాయక్, శ్వాజీ, విషుణా, భాస్కర్, మహేష్, మలే్లష్, జీల్రందర్, శ్వ, విషుణా, అశోక్, బలకృషణా, ఈశవార్, ఎడ్ల రాకేష్, స్రంతోష్, 
స్రందీప్, పూస శ్వ, ల్ల్ ప్రస్ద్, మ్రంగ శ్వ, అరవి్రంద్, స్రేష్, శ్వ మరియు జనసైనికులు పాల్గానానారు.

గుగిగేళ్ళ వంకటయ్య(డీలర్) కు జనసేన నివాళులు
శతఘ్నా నూయాస్: అననామయయా జిల్్ల, రాజ్రంపేట నియోజకవరగా పరిధిలోని వీరబలి్ల మ్రండల 
పరిధిలో స్నిపాయి గ్రామప్రంచాయితీ నేతివా్రండ్లపలి్లలో రాజ్రంపేట నియోజకవరగా 
చిర్రంజీవి యువత అధయాక్షులు గుగిగాళళా నాగారుజ్న త్రండ్రి వ్రంకటయయా(డ్లర్) దశదిన 
కారయాక్రమ్రంలో భాగ్రంగా జనసేనపార్్ట తరప్న ఆయన చిత్రపట్నికి ఘన్రంగా 
నివాళ్లరి్ప్రంచి శ్రద్ధి్రంజలి ఘటి్రంచడ్రం జరిగి్రంది. ఈ కారయాక్రమ్రంలో జనసేనపార్్ట రాష్ట 
అధికారి ప్రతినిధి కీరతున, చితూతురు జిల్్ల కారయాదరి్శ కొటే్టస్యి, రామ శ్రీనివాస్, వీరబలి్ల, 
స్్రండుపలి్ల, మ్రండల్ల జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గానడ్రం 
జరిగి్రంది.

“ఆంధ్రా అభివృదధి – జనసేనతోనే స్ధ్యం” 39వ రోజు

శతఘ్నా నూయాస్: నెల్్లరు జిల్్ల, 
సరేవాపలి్ల నియోజకవరగా్రం, 
ముతుతుకూరు మ్రండల్రం, 
ఆముద్ల పాడు గ్రామ్రంలో 
ఆదివార్రం “ఆ్రంధ్రా అభివృదిధి 
– జనసేనతోనే స్ధయా్రం” 
కారయాక్రమ్రం 39వ రోజు 
నిరవాహి్రంచడ్రం జరిగి్రంది. 
ఆ్రంధ్రా అభివృదిధి జనసేనతోనే 
స్ధయా్రం కారయాక్రమ్రంలో 
భాగ్రంగా ముతుతుకూరు 

మ్రండల్రంలోని, ఆముద్ల పాడు గ్రామ్రంలో జనసేన నాయకులు ఇ్రంటి్రంటికీ తిరిగి 
కరపత్రాలు ప్రంచారు. జనసేన నాయకులు మనుబోలు గణపతి మాట్్లడుతూ రాబోయే 
స్ధారణ ఎనినాకలో్ల జనసేన పార్్ట గురుతు “గాజుగా్లస్” కి ఓటు వేసి జనసేన పార్్టకి 
అధికార్రం ఇవవా్రండి. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సీఎ్రం అయేయాల్ దీవి్రంచ్రండి అని 
కోరారు. ఈ కారయాక్రమ్రం జనసేన పార్్ట నెల్్లరు జిల్్ల కారయాదరి్శ, ముతుతుకూరు మ్రండల 
అధయాక్షుడు మనుబోలు గణపతి ఆధవారయా్రంలో జరిగి్రంది. ఈ కారయాక్రమ్రంలో ఏపూరు 
నాగే్రంద్ర, వలిపి శ్రీకా్రంత్, త్రండ్ర శ్రీను పాల్గానానారు.

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

ప్రతీ గుౌండెకు జనసేనను చేరువ చేసాతాౌం: నేరేళ్ళ సురేష్
రాష్ట్రంలో మొదలైన జనసేన వేవ్
ఏప్రిల్ 2 నంచి జనంలోకి జనసేన కారయూక్రమం
ప్రభుతవా వైఫల్యూలన ప్రజల మధ్యూ ఎండగడతం
సాథానిక సమసయూలపై ప్రజలతో కలిసి ఉదయూమిసా్తం
జనసేన పార్టీ గంటూరు అర్బన్ అధయూక్షులు నేరేళ్ళ సురేష్
శతఘ్నా నూయాస్: గు్రంటూరు అర్బన్, జనసేన పార్్ట సిద్్ద్రంతలను, పవన్ 
కళ్యాణ్ భావజాల్నినా ప్రజలో్లకి మరి్రంత బల్రంగా తీస్కెళళా్రందుకు ఏప్రిల్ 
2 ను్రంచి జన్రంలోకి జనసేన కారయాక్రమానినా ప్రార్రంభిస్తుననాటు్ల జనసేన 
పార్్ట గు్రంటూరు అర్బన్ అధయాక్షులు నేరేళళా స్రేష్ తెలిపారు. ఆదివార్రం 
నగర పార్్ట కారాయాలయ్రంలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశ్రంలో ఆయన 
మాట్్లడారు. రాష్ట్రంలో జనసేన వేవ్ ప్రార్రంభమ్రందని ప్రతీ గు్రండకు 
జనసేనను చేరువ చేయటమే లక్షష్్రంగా జన్రంలోకి జనసేన కారయాక్రమానినా 
ర్పొ్రంది్రంచినటు్ల ఆయన పేర్కనానారు. నాలుగేళ్్లగా వైసీపీ పాలనలో 
జరిగిన అవినీతిని, అరాచకాలను, వైఫల్యాలను ఎ్రండగడుతూనే మరోవైప్ 
జనసేన పార్్టని క్షేత్రస్థాయిలో బలోపేత్రం చేసే దిశగా కృష్ చేయనుననాటు్ల 
తెలిపారు. స్రంక్షేమ్రం పేరుతో లక్షల కోటు్ల అప్్పలు చేయటమే కాకు్రండా 
అభివృదిధిని పూరితుగా ఆటకెకి్క్రంచిన వైసీపీ దుష్పరిపాలనపై ప్రజలో్ల 
అవగాహన తీస్కొచేచి్రందుకు గోడప్రతులు, కరపత్రాలు నగరమ్రంత 

అతికి్రంచనునానామని పేర్కనానారు. లక్షల కోటు్ల అప్్ప చేసిన వైసీపీ ప్రభుతవా్రం ప్రజలకు కనీస మౌళ్క సదుపాయాలు కలి్ప్రంచట్రంలో పూరితుగా విఫలమ్రందని విమరి్శ్రంచారు. స్థానిక 
సమసయాల పరిష్్కరానికై ప్రజలతో కలిసి పోరాడతమని తెలిపారు. మచిల్పటనా్రం ఆవిరా్వ సభ తరువాత జనసేనకు అనినా వరాగాలు ముఖయా్రంగా బ్సీలు, ముసి్ల్రంలు, దళ్తులు స్నుకూల్రంగా 
ఉనానారనానారు. పవన్ కళ్యాణ్ ప్రస్రంగ్రంతో ఇనానాళ్్ల తమను ఓటు బాయా్రంకుగా మాత్రమే చూస్తుననా రాజకీయ పార్్టలపై ఆ వరాగాలు ఆగ్రహ్రంతో ఉనానాయనానారు. రాజాయాధికారానికి దూర్రంగా 
ఉననా వరాగాలనినా్రంటిని కలుప్కొని రానుననా ఎనినాకలో్ల జనసేన అధికార్రంలోకి వస్తు్రందని స్రేష్ అనానారు. విలేకరుల సమావేశ్రంలో జిల్్ల అధికార ప్రతినిధి ఆళళా హరి, నగర ఉపాధయాక్షులు 
కొ్రండూరి కిషోర్ కుమార్, చి్రంత రేణుక రాజు, ప్రధాన కారయాదరి్శలు యడ్ల నాగమలే్లశవారరావు, సూరిశెటి్ట ఉదయ్, ప్లిగడ్డ గోపి తదితరులు పాల్గానానారు.

రవి హెల్పీంగ్ హాండ్సీ ట్రస్ట్ మరినిని సేవా 
కార్యక్రమాలతో అందరికీ స్ఫూరితాగా నిలవాల్: గాదె

శతఘ్నా నూయాస్: గు్రంటురు, డాక్టర్ 
బి.రవి కుమార్ సూఫూరితుతో ఆదివార్రం 
రవి హెలి్ప్రంగ్ హా్రండ్సీ ట్రస్్ట 
డాక్టర్ బి.చ్రంద్రశ్ఖర్ ఆధవారయా్రంలో 
ప్రార్రంభి్రంచడ్రం జరిగి్రంది. 
ప్రార్రంభోతసీవ్రం స్రందర్్రంగా 
ఈరోజు సవాచ్్రంద రకతుద్న శ్బిర్రం 
ల్ల్పేటలో ఏరా్పటు చేయడ్రం 

జరిగి్రంది. ఈ కారయాక్రమ్రంలో ఉమ్మడి గు్రంటూరు జిల్్ల అధయాక్షులు గాదె వ్రంకటేశవారావు 
పాల్గానానారు. ఈ స్రందర్్రంగా గాదె వ్రంకటేశవారరావు మాట్్లడుతూ రవి హెలి్ప్రంగ్ 
హా్రండ్సీ ట్రస్్ట ఏరా్పటు చేయడ్రం డాక్టర్ బి.చ్రంద్రశ్ఖర్ కి ప్రజలకు సేవ చేయాలనే 
గుణనినా తెలియజేస్తు్రంది అని అనానారు. ఈ స్రందర్్రంగా స్మారు 200 మ్రంది 
రకతుద్న్రం చేయట్రం ఎ్రంతో సూఫూరితుద్యకమని, అల్గే ఈ ట్రస్్ట ఆధవారయా్రంలో మరినినా 
సేవా కారయాక్రమాలు నిరవాహి్రంచాలని ప్రజల్రందరిలో సేవా గుణనినా పె్రంపొ్రంది్రంచాలని 
తెలియజేశారు. ఈ కారయాక్రమ్రంలో జిల్్ల ఉపాధయాక్షులు అడపా మాణికాయాలరావు, జిల్్ల 
ప్రధాన కారయాదరి్శ నారద్స్ రామచ్రంద్ర ప్రస్ద్, జిల్్ల స్రంయుకతు కారయాదరి్శ చట్్టల 
త్రినాథ్, గు్రంటూరు నగర నాయకులు మధుల్ల్, గోపిశెటి్ట స్యి మరియు ట్రస్్ట 
సభుయాలు తదితరులు పాల్గానానారు.

కావల్లో జనంలోకి జనసేన
కావలి నియోజకవర్ంలో ప్రతి గడపకు జనసేన సిద్ధంతలు
కావలి రూరల్ మండలంలో సిరిపురంలో ప్రారంభంచిన జనసేన నాయకులు సిద్దు
పవననని రావాలి పాలన మారాలి
వచేచే ఎనినికలోలో జనసేనకి అవకాశం ఇవావాలి

శతఘ్నా నూయాస్: కావలి 
నియోజకవరగా్రంలో ప్రతి 
గడపకు జనసేన సిద్ధి్రంతలు 
మరియు పవన్ కళ్యాణ్ 
ఆశయాలను తీస్కెళ్్లల్నే 
ఆలోచనతో జన్రంలోకి జనసేన 
కారయాక్రమానినా కావలి ర్రల్ 
మ్రండల్రంలో సిరిప్ర్రం 
గ్రామ్రంలో ప్రతి గడపకు జనసేన 
కరపత్రాలను ప్రంపిణీ చేశారు. 

ఈ కారయాక్రమ్రంలో జనసేన నాయకుడు సిదు్ద మాట్్లడుతూ రాష్ట్రం అభివృదిధి దూర్రంగా 
అ్రంధకార్రంలో ఉ్రందని అవినీతి, అక్రమాలు, దౌరజ్నాయాలు పెరిగి పోయాయాని యువతకు 
ఉపాధి లేదని తెలిపారు. కావలి నియోజకవరగా్రంలో ఒక్క ప్రంచాయతీలో నిధులు లేవని, 
కే్రంద్ర్రం ద్వారా వచిచిన నిధులను రాష్ట ప్రభుతవా్రం రాత్రికి రాత్రి ల్గేస్కు్రంటునానారని 
ఏ ప్రంచాయతీలో అభివృదిధి లేదని, సీసీ రోడు్ల, వీధి దీపాలు లేక ప్రజల ఇబ్బ్రంది 
పడుతునానారని తెలిపారు. ఈ కారయాక్రమ్రంలో కావలి ర్రల్ అధయాక్షులు తిరుపతి స్వామి, 
తోట శ్షయయా, సిరిప్ర్రం జనసేన నాయకులు మనోజ్, కిషోర్, తోట స్యి, మలి్ల, 
రావినూతల చినానా, చ్రంటి, వాహిద్, విజయ్ మరియు జనసేన నాయకులు పాల్గానానారు.

చరు పవన్ సేవా సమితి వాటర్ ట్యంకర్ దవారా 
9వ రోజు ఉచత త్రాగునీరు సరఫరా

శతఘ్నా నూయాస్:  రాజోలు నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు డా.రాపాక రమేష్ బాబు 
డ్జల్ మరియు డ్రైవర్ జీత్రం ధన సహయ్రంతో 9వ రోజు జనసేనపార్్ట చిరు పవన్ 
సేవా సమితి వాటర్ ట్యా్రంకర్ ద్వారా సఖినేటిపలి్లల్రంక మరియు కేశవద్స్పాలె్రం 
మ్్రండుపాలె్రం తీర్ద్రంలో ప్రజలకు జనసేనపార్్ట ఆధవారయా్రంలో ఉచిత త్రాగునీరు సరఫరా 
చేయడ్రం జరిగి్రందని రాజోలు జనసేన నాయకులు నామన నాగభూషణ్రం తెలిపారు.

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

కొతతాకోట గ్రామంలో ఘనంగా జనసేన జండ్ ఆవిషక్రణ
శతఘ్నా నూయాస్: చితూతురు, ఆ్రంధ్రరాష్ట్రంలోనే జనసేనపార్్ట మ్రంగళగిరి రాష్ట కారాయాలయ్రంలో గల పార్్ట జ్రండా తరువాత 
అతిపెద్ద 55 అడుగుల ఎతుతుననా జ్రండాను చితూతురు జిల్్ల, గుడిపాల మ్రండల్రం, కొతతుకోట గ్రామ్రంలో జనసేన నాయకులు 
ర్ప్ కుమార్ ఆధవారయా్రంలో జ్రండా ఆవిష్కరణ కారయాక్రమ్రం ఏరా్పటు చెయయాడ్రం జరిగి్రంది. ఈ కారయాక్రమానికి ముఖయా 
అతిథిగా జనసేన పార్్ట పిఏసి సభుయాలు మరుయా ఉమ్మడి చితూతురు జిల్్ల అధయాక్షులు డా.పస్ప్లేటి హరి ప్రస్ద్ హాజరవడ్రం 
జరిగి్రంది. ఈ కారయాక్రమానికి ఎ్రంతో సహాయ సహకారాలు అ్రంది్రంచిన జగదీష్, కిరణ్ లకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ 
కారయాక్రమ్రంలో రాష్ట, జిల్్ల కారయావరగా్రం, వివిధ నియోజకవరాగాల ఇ్రంచారుజ్లు, గుడిపాల మ్రండల కమిట సభుయాలు, వీర 
మహిళలు, జనసేన నాయకులు మరియు కారయాకరతులు పాల్గానానారు.

దడులు చేసిన వారిపై చటట్పరమైన చర్యలు 
తీస్కోవాలని జనసేన వినతి

శతఘ్నా నూయాస్: కుప్ప్రం 
నియోజకవరగా్రం, రామకుప్ప్రం 
మ్రండల్రం వీరనాగప్ర్రం 
గ్రామ్రంలో జరిగిన 
గ్రంగమ్మ జాతరలో జనసేన 
పార్్ట కారయాకరతులపై ద్డి 
చేసిన్రందున ఇదివరకే 
స్రంబ్రంధిత అధికారులకు 

పిరాయాదు చేయడ్రం జరిగి్రంది. అ్రందులో భాగ్రంగా ఆదివార్రం ఉదయ్రం 11 గ్రంటలకు జనసేన 
పార్్ట చితూతురు జిల్్ల కారయాదరి్శ రామమూరితు ఆధవారయా్రంలో జనసేన నాయకులు, రామకుప్ప్రం 
పోల్స్ అధికారులను కలిసి ఈ ద్డులు చేసిన వారిపై చట్టపరమన చరయాలు తీస్కోవాలని 
మనవి చేయడ్రం జరిగినది. ఈ కారయాక్రమ్రంలో రామకుప్ప్రం మ్రండల అధయాక్షులు హర్శ్, రాష్ట 
మతసీష్కార కారయావరగా సభుయాలు వామనమూరితు, జిల్్ల స్రంయుకతు కారయాదరు్శలు వేణు, మునెప్ప, 
నవీన్, మ్రండల కారయావరగా సభుయాలు శ్రీకా్రంత్, నవీన్ షహీనాషా మరియు జనసైనికులు పాల్గానడ్రం 
జరిగినది.

జవావాజి రాంబాబుకి నివాళులరిపీంచన ఇమమాడి 
కాశీన్థ్

శతఘ్నా నూయాస్: ప్రకాశ్రం జిల్్ల, 
పొదిలి మ్రండల్రం కాటురి 
వారి పాలె్రం గ్రామ్రం న్రందు 
జనసేన కారయాకరతు జవావాజి 
రా్రంబాబు అకాల మరణనికి 
చి్రంతిసూతు, వారి పారిథావ 
దేహానికి నివాళ్లరి్ప్రంచి, వారి 

కుటు్రంబ సభుయాలకు జనసేన పార్్ట మారా్కప్ర్రం నియోజకవరగా ఇ్రంఛార్జ్ ఇమ్మడి 
కాశీనాథ్ ప్రగాఢ స్నుభూతిని తెలియజేయడ్రం జరిగి్రంది. ఈ కారయాక్రమ్రంలో 
జిల్్ల ప్రధాన కారయాదరి్శ సయయాద్ స్ధిక్, జిల్్ల ల్గల్ సెల్ జాయి్రంట్ సెక్రటర్ 
శైలజ, సోము వ్రంకట్రావు మరియు జనసేన కారయాకరతులు పాల్గానానారు.

అకాల వర్ంతో నషట్పోయిన రైత్ంగానిని 
ఆదుకోవాల్: వీరఘటట్ం జనసేన

శతఘ్నా నూయాస్: 
పాలకొ్రండ, రాష్ట్రంలో 
కురిసిన అకాల 
వరాషాలు, ఈదురు 
గాలులు, వడగ్రండ్లతో 
రైతులు తీవ్్రంగా 
నష్టపోయారు. ఈ 
నేపథయా్రంలో పాలకొ్రండ 
నియోజకవరగా జనసేన 
నాయకులు గరా్న 
సతితుబాబు ఆదేశాల 

మేరకు వీరఘట్ట్రం మ్రండల్రం జనసేన పార్్ట నాయకులు సతివాడ వ్రంకటరమణ, గరా్ప్ 
నరే్రంద్ర, కరేనాని స్యి పవన్ బిటివాడ గ్రామ్రంలో ప్రంటలు దెబ్బతినానాయని, రైతులను 
పరామరి్శ్రంచారు. ఈ స్రందర్్రంగా రైతులు మాట్్లడుతూ శనివార్రం వేసిన గాలి వానలో 
యొక్క ప్రభావ్రంతో ప్రంటలు నాశన్రం అయాయాయని, పెటి్టన పెటు్టబడి కూడా వనుకకు 
రాదని, ఇప్పటివరకు అధికారులు ఎవర్ రాలేదని, రైతులు తీవ్ భగవదీవాకానికి 
గురయాయారు. వాళళా గోడును వినిపి్రంచారు. జనసేన నాయకులు సతివాడ వ్రంకటరమణ 
మాట్్లడుతూ తీవ్ నష్ట్రం చేకూరి్రందని, ఇ్రంత విపతుతు నేపథయా్రంలో ఏమాత్ర్రం అధికారులు 
ఇ్రంకా చరయాలు తీస్కొలేకపోవడ్రం సరైన పదధితి కాదని ఆయన అనానారు. మరియు స్థానిక 
ఎమ్్మలేయా కూడా కనీస్రం రైతుల పరామరి్శ్రంచకపోవడ్రం అనాయాయమనానారు. వీరఘట్ట్రం 
మ్రండల్రం జనసేన నాయకులు గరా్ప్ నరే్రంద్ర మాట్్లడుతూ వ్రందల్ది ఎకరాలు 
మ్రండల్రంలో ఈ విపతుతు కారణ్రంగా నష్్టనికి గురయాయాయని, ప్రభుతవా్రం అధికారి 
య్రంత్ర్రం గాని కదిలి్రంచి నష్టపోయిన రైతులకు నష్టపరిహార్రం అ్రంది్రంచాలని డిమా్రండ్ 
చేశారు. అల్గే కరేనానీ స్యి పవన్ మాట్్లడుతూ రైతులినా కష్టకాల్రంలో ఆదుకోలేని 
ఎడల రైతుదీక్షలకు కూడా వనకాడబోమని ఆయన అనానారు. ఈ కారయాక్రమ్రంలో స్థానిక 
జనసేన కారయాకరతులు, రైతులు పాల్గానానారు.

సర్వాపల్లి జనసేన ఆధవార్యంలో నిరసన
శతఘ్నా నూయాస్: సరేవాపలి్ల 
నియోజకవరగా్రంలోని వ్రంకట్చల్రం 
మ్రండల్రం సరేవాపలి్ల ను్రండి 
గొలగమూడి మీదుగా నెల్్లరుకి 
వళ్లటువ్రంటి రోడు్డ అసతువయాసతు్రంగా 
గు్రంతలమయ్రం అయియా ఉ్రంది. 

ఆ రోడు్డపై గు్రంటలను ప్డాచిలని 
ఆదివార్రం సరేవాపలి్ల నియోజకవరగా్రం 
జనసేన పార్్ట నాయకులు బొబే్బపలి్ల 
స్రేష్ నాయుడు ఆధవారయా్రంలో 

నిరసన చేపట్టడ్రం జరిగి్రంది. ఈ స్రందర్్రంగా బొబే్బపలి్ల స్రేష్ నాయుడు మాట్్లడుతూ గత 
నాలుగు రోజుల ను్రంచి వ్రంకట్చల్రం గేటు రిపేర్ అవడ్రంతో సరేవాపలి్ల చుటు్టపక్కల ఉననాటువ్రంటి 
30 గ్రామాల ప్రజలు నెల్్లరుకు వళ్్లల్రంటే తిక్కవరపాడు గొట్లపాలె్రం మీదుగా గొలగమూడిని 
కలుప్కు్రంటూ వళ్లటువ్రంటి రోడు్డ మారగా్రంగా వళ్లటువ్రంటి పరిసిథాతి అయితే గొట్లపాలె్రం ద్టిన 
తరావాత ఐదు కిలోమీటర్ల వరకు రోడు్డ అసతువయాసతు్రంగా గొట్ట్రం అయి ఉ్రంటే ఇప్పటివరకు ఎవర్ 
పటి్ట్రంచుకోకపోవడ్రంతో ఆ గు్రంటలమయ్రం రోడో్ల వళ్లటువ్రంటి సూ్కటరు్ల కావచుచి, ఆట్లు 
కావచుచి ,బస్సీ ప్రయాణికులు అ్రందర్ కూడా ఎ్రంతో ఇబ్బ్రంది పడుతునానారు. ఈ రోడు్డపై 
గు్రంటలను పూడచిమని ఎనోనాస్రు్ల మేము ప్రభుతవానికి నిరసన ర్ప్రంలో తెలియజేయడ్రం 
జరిగి్రంది. అయినా గాని ఈ రాష్ట వయావస్య శాఖ మ్రంత్రి ప్రాధానయా్రం వహిస్తుననాటువ్రంటి 
సరేవాపలి్ల నియోజకవరగా్రం అభివృదిధి చేశారని చెప్తునానారు కానీ ఐదు కిలోమీటర్ల రోడు్డని 
పూరితుస్థాయిలో నిరి్మ్రంచినటువ్రంటి పరిసిథాతి దయచేసి ఇకనైనా ఈ రోడు్డపై ఉననా గు్రంటలను గూరిచి 
5 కిలోమీటరు్ల రోడు్డ నిరా్మణ్రం చేస్తురా లేద్రంటే జనసేన పార్్ట చ్రంద్ల ర్ప్రంలో కలెక్్ట చేసి ఈ 
గు్రంటలను పూడుచికోమ్రంట్రా అనేటువ్రంటి విషయానినా మ్రంత్రి గారికి వదిలేస్తునానా్రం. సరేవాపలి్ల 
నియోజకవరగా ప్రజలు రె్రండుస్రు్ల ఓటే్లసి గెలిపిసేతు సరేవాపలి్ల నియోజకవరగా్రం అభివృదిధి చేశానని 
చెపి్ప చెప్పకు్రండా అటువ్రంటి కల్లబొలి్ల మ్రంత్రి సరేవాపలి్ల నియోజకవరగా్రం ఎక్కడా లేనటువ్రంటి 
పరిసిథాతి పాప్రం ఆయనేమో మళ్్ల మూడోస్రి కూడా నేనే గెలుస్తునని చెప్్పకు్రంటునానారు. 
కానీ రేప్ రాబోయే ఎనినాకలో్ల డిపాజిట్ కూడా లేకు్రండా ఇ్రంటికి వళళాడానికి తట్ట బుట్ట 
సరు్దకోవాలిసీ్రందిగా మేము తెలియజేస్తునానామని అనానారు. ఈ కారయాక్రమ్రంలో స్థానిక నాయకులు 
పినిశెటి్ట మలి్లకారుజ్న్, ఖాజా, ముతుతుకూరు మ్రండల సీనియర్ నాయకులు షేక్ రహీ్రం, చిననా, 
శ్రీహరి, రహమాన్, కార్తుక్ తదితరులు పాల్గానానారు.

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


సోమవారం, 20 మార్చి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

తీన్మార్ మలలినని ఆఫీస్పై దడిని ఖండించన నేమూరీ శంకర్ గౌడ్

శతఘ్నా నూయాస్: హైదరాబాద్, ప్రముఖ మీడియా మిత్రులు, రాజకీయ నాయకులు తీనా్మర్ మల్లననా ‘కూయా’ నూయాస్ ఆఫీస్పై ద్డి 
అప్రజాస్వామిక్రం. దీనిని జనసేన పార్్ట తరప్న తీవ్్రంగా ఖ్రండిస్తునానా్రం. ద్డికి పాల్పడిన వారిపై ప్రభుతవా్రం కఠిన చరయాలు 
తీస్కోవాలని, భవిషయాతుతులో ఇల్్రంటి ద్డులు జరగకు్రండా చూడాలని ప్రభుతవానికి విజ్ఞపితు చేస్తునానామని జనసేన పార్్ట తెల్రంగాణ 
రాష్ట ఇ్రంచార్జ్ నేమూర్ శ్రంకర్ గౌడ్ అనానారు.

ప్రకృతి విపత్తాతో అననిదతకు కనీనిళులి
శతఘ్నా నూయాస్: శ్్రంగనమల, 
ప్రకృతి విపతుతు ద్వారా నష్టపోయిన 
అననాద్తలను ప్రభుతవా్రం వ్రంటనే 
ఆదుకోవాలని జనసేనపార్్ట జిల్్ల 
కారయాదరి్శ కాశెటి్ట స్రంజీవరాయుడు, 
శ్్రంగనమల నియోజకవరగా 
నాయకులు కొ్రండిశెటి్ట ప్రవీణ్ 
కుమార్ డిమా్రండ్ చేశారు. 
శనివార్రం నార్పల, ప్టూ్లరు, 
మ్రండల్ల పరిధిలోని గ్రామాలో్ల 

కురిసిన వడగ్రండ్ల వరషా్రం వల్ల నష్టపోయిన వయావస్య, పాడి రైతులను జనసేనపార్్ట నాయకులు 
ఆదివార్రం పరామరి్శ్రంచారు. జనసేనపార్్ట జిల్్ల కారయాదరి్శ కాశెటి్ట స్రంజీవరాయుడు మాట్్లడుతూ 
చరిత్రలో ఎననాడూ చూడని విధ్రంగా ప్రకృతి విలయత్రండవ్రం చేసి్రందని. కేవల్రం ఒక్క అరగ్రంట 
కురిసిన వడగ్రండ్ల వరాషానికే పూర్తుగా ప్రంట నేల మట్ట్రం అయి్రందని ముఖయా్రంగా వ్రంకట్్రంపలి్ల, 
మద్దలపలి్ల, నాయనపలి్ల, గడ్డ్రంనాగేపలి్ల, కురగానపలి్ల, కరణాప్డికి, మడుగుపలి్ల, ఎలు్లట్ల గ్రామాల 
పరిధిలోని చేతికొచిచిన ప్రండ్ల తోటలు నేలకొరిగి పూరితుగా దెబ్బ తినానాయని అనానారు. ప్రభుతవా్రం 
వ్రంటనే స్ప్రంది్రంచి రైతులను ఆదుకోవాలని అనానారు. శ్్రంగనమల నియోజకవరగా నాయకులు 
కొ్రండిశెటి్ట ప్రవీణ్ కుమార్ మాట్్లడుతూ ఇల్్రంటి విపతుతు స్రంబవి్రంచడ్రం బాధాకరమని. మాది 
రైతు ప్రభుతవా్రం అని జబ్బలు చరుచుకు్రంటూ ప్రగల్్బలు పలికే ముఖయామ్రంత్రి జగన్ మోహన్ రెడి్డ 
మరియు ప్రభుతవా పెద్దలు ఇ్రంతటి విపతుతు స్రంభవి్రంచి వేల్ది ఎకరాలో్ల స్గు చేసిన ప్రంటలు 
పూరితుగా నేలమట్ట్రం అయి నష్టపోయినప్పటికీ రైతులను కనీస్రం పరామరి్శ్రంచి వారికి సహాయ, 
సహకారాలు అ్రంది్రంచడ్రంలో విఫలమయాయారని అనానారు. ఈ విపతుతు ద్వారా నష్టపోయిన 
వయావస్య, పాడి రైతులను, ఆసితు నష్ట్రం కలిగిన వారిని ప్రభుతవా్రం వ్రంటనే ఆదుకుని తమ 
చితతుశుదిధి చూపి్రంచాలని తెలిపారు. ఈ కారయాక్రమ్రంలో తుపాకుల భాస్కర్, విశవానాథ్ రెడి్డ, ఆకుల 
అశోక్, బాబా నజీర్, గిర్ష్ తదితరులు పాల్గానానారు.

ఇంకా ఎనిని ఏళు్ళ విద్యరుథుల జీవిత్లతో 
చెలగాటం: రామకృష్ణ మిరియాల

శతఘ్నా నూయాస్: ఖమ్మ్రం, విద్యారుథాల బలిద్నాలతో స్ధి్రంచుకుననా 
తెల్రంగాణను మళ్్ల విద్యారుథాలను బలిపశువులు చేస్తుననా ప్రభుతవామా 
ఇకనైనా కళ్ళా తెరువు. తెల్రంగాణ రాష్ట ఏరా్పటులో తమ ప్రాణలు 
సైత్రం లెక్కచేయకు్రండా ఉదయామ్రంలో ప్రాణలు పోగొటు్టకొని, ఎనోనా 
కేస్లు మీద వేస్కొని స్ధి్రంచుకుననా తెల్రంగాణ రాష్ట్రంలో నిరుద్యాగ 
సమసయా సమిసి పోతు్రందని విద్యారుథాలు కలలుకనానారు. తెల్రంగాణ 
రాష్ట్రం ఏరా్పటు నాటిను్రండి నేటి వరకు అరకొర నోటిఫికెషన్సీ తో 
విద్యారుథాలకు తెల్రంగాణ ప్రభుతవా్రం మొ్రండిచేయి చూపిసూతునే ఉ్రంది. ఆ 

అరకొర నోటిఫికెషన్సీ కూడా కోరు్ట కేస్లతో, పేపర్ ల్కేజీలతో వాయిద్ పడుతునేనా ఉనానాయి. 
ఇ్రంకా ఎనినా ఏళ్ళా విద్యారుథాల జీవితలతో చెలగాట్రం ఆడతరు. ఇ్రంకా ఎ్రంతమ్రంది బలిద్నాలు 
చేస్కు్రంటే ఈ ప్రభుతవా్రం కళ్ళా తెరుచుకు్రంటు్రంది. బ్రంగారు తెల్రంగాణ అ్రంటే విద్యారుథాల 
జీవితలని బజారుకు వేయటమేనా అని ఈ ప్రభుతవానినా జనసేన పార్్ట తరఫున ప్రశ్నాస్తునానా్రం. 
మొననా జరిగినటువ్రంటి టఎసీ్పఎసీసీ ఏఈ ఎగాజ్మ్ ఘటనకు బాధుయానిగా టఎసీ్పఎసీసీ చైర్మన్ ను 
వ్రంటనే పదవి ను్రండి తలగి్రంచాలని డిమా్రండ్ చేస్తునానా్రం. మరియు ద్షులను సిటి్ట్రంగ్ జడిజ్తో 
విచారణ జరిపి్రంచి వ్రంటనే శ్క్ష పడేల్ చరయాలు తీస్కోవాలని ప్రభుతవానినా హెచచిరిస్తునానా్రం. 
ఏఈ ఎగాజ్మ్ తోపాటు, ఇ్రంకా కొనినా ఎగాజ్మ్ పేపరు్ల ల్కె్్కనటు్ల తెలుస్తు్రంది. వాటిపై కూడా 
పూరితుస్థాయి విచారణ జరిపి మళ్్ల నోటిఫికేషన్ ఇవావాలిసీ్రందిగా జనసేన పార్్ట తరఫున డిమా్రండ్ 
చేస్తునానా్రం. భవిషయాతుతులో ఇల్్రంటి ఘటనలు ప్నరావృత్రం కాకు్రండా చూస్కునే బాధయాత 
ప్రభుతవానిదే అని గురుతుచేస్తునానా్రం. ఇల్్రంటి ఘటనలు మళ్్ల జరగకు్రండా కఠినమన చట్్టలను 
తీస్కురావాలని ప్రభుతవానినా కోరుతునానామని జనసేన ఖమ్మ్రం అసె్రంబ్్ల కో ఆరి్డనేటర్ రామకృషణా 
మిరియాల అనానారు.

వైస్పీ బడ్యి మాటలకు కంటర్ ఇచచిన 
రోసనూరు సోమశేఖర్

శతఘ్నా నూయాస్: సూళ్ళారు పేట, చి్రంత చచిచినా ప్లుప్ చచిచినటు్ల 
లేదు ఈ వైసీపీ పార్్ట శ్రేణులు కొ్రంతమ్రందికి అ్రంటూ అనినా లక్షల 
మ్రంది మారు్పని కా్రంక్షిసూతు ఓట్ల ర్ప్రంలో ఎమ్్మల్సీ ఎనినాకలో్ల 
ఈ వైసీపీ పాలనని వయాతిరేకిసూతు చితుతుచితుతుగా ఓడి్రంచినా ఇ్రంకా 
జా్ఞనోదయ్రం వచిచినటు్ల లేదు అని సూళ్్లరుపేట నియోజకవరగా 
జనసేన యువనేత రోసనూరు సోమశ్ఖర్ అనానారు. రోజుకి 10 
ను్రంచి 20 ర్పాయలు ఇసూతు స్రంక్షేమ్రం అధు్బత్రం అ్రంటూ 
నిరుపేద ప్రజలను మభయా పెటే్ట మాటలు కటి్ట పెట్్టలి అ్రంటూ 

వాపోయారు. పేటియ్రం 5 ర్పాయల కథలు మాని ఉననా ఈ కొనినా మాస్లైనా పరిపాలనపై 
దృష్్ట పెట్్టలని అభివృదిధి దిశగా అడుగులు వేసేతు మ్రంచిదని తెలియజేశారు. వై నాట్ 175 
ల్్రంటి బడాయి మాటలు విని ప్రజలు నవువాకునే స్థాయికి దిగజారారు, 175 లో ఉననా 7 కాని 
5 కాని తీసేతు వచేచివే రాబోయే అసె్రంబ్్ల ఎనినాకలో్ల ఈ దికు్కమాలిన పాలన చేస్తుననా వైసీపీకి వచేచి 
సీటు్ల అని అభిప్రాయానినా వయాకతుపరిచారు. ఇకనైనా అసతయా ప్రచారాలు, బడాయి మాటలు తగిగా్రంచి 
గ్్రండ్ రియాలిటకి దగగారగా ఉ్రండడ్రం ఉతతుమ్రం అని, 2019 లో కష్టపడిన వైసీపీ కారయాకరతులను 
ము్రందు కాపాడుకో్రండి అని వైసిపిని ఉదే్దశ్్రంచి సోమశ్ఖర్ మాట్్లడారు. జనసేన అధయాక్షులు 
పవన్ కళ్యాణ్ వయాతిరేక ఓటు చీలనివవాను అని ఎ్రందుకు అనానారో వైసీపీ వారికి ఇప్పటికైనా 
పట్టభద్రుల ఎమ్్మల్సీ ఎనినాకల ఫలితల ద్వారా అరథామ ఉ్రండాలి, భవిషయాతుతులో కూడా ఇల్్రంటి 
ఫలితలే వైసీపీకి వస్తుయి అని తెలిపారు. టిడిపి వారు కూడా మీ గెలుప్కు కారణ్రం మీ బల్రం 
మాత్రమే కాదు అననా విషయానినా గురుతు్రంచుకోవాలి అని జనసేన తరఫున తెలియజేస్రు.

గుంతకల్ పటట్ణ చరంజీవి యువత ఆధవార్యంలో 
అననిదన కార్యక్రమం

శతఘ్నా నూయాస్: అన్రంతప్ర్రం జిల్్ల, గు్రంతకల్ 
పట్టణ్రం, వాలేతురు వీరయయా చిత్ర్రం 50 రోజుల 
స్రందర్్రంగా చిర్రంజీవి ఆధవారయా్రంలో కెపిఎస్ 
థియేటర్ న్రందు మ్గా అభిమానులు ఘన్రంగా 
వేడుకలు నిరవాహి్రంచారు. ఈ కారయాక్రమానికి 

ముఖయా అతిథులుగా అన్రంతప్ర్రం జనసేన పార్్ట జిల్్ల కారయాదరి్శ వాసగిరి మణిక్రంఠ, 
బిజపి నాయకురాలు శ్రీమతి శ్రీదేవి, థియేటర్ యాజమానయా్రం మలి్లకారుజ్న, ఖాజా 
మొయిదీ్దన్, జనసేన పట్టణ కనీవానర్ బ్రండి శ్ఖర్ సీనియర్ మ్గా అభిమానులు పూల 
ఎర్రిస్వామి, రవి, రాయదురగా్రం హరి మరియు చిర్రంజీవి యువత రాష్ట కారయాదరి్శ గోపి, 
పట్టణ అధయాక్షుడు పా్రండు కుమార్ అధయాక్షతన ఈ కారయాక్రమ్రం జరిగి్రంది. ఈ స్రందర్్రంగా 
వకతులు మాట్్లడుతూ పద్మభూషణ్ డాక్టర్ మ్గాస్్టర్ చిర్రంజీవి నటనలోనూ మరియు 
సేవా దృక్పథ్రంలోను కోట్్లది మ్రందికి అభిమానులకు సూఫూరితుద్యకమని అ్రంతేకాకు్రండా 
రకతుద్న్రం అ్రంటే చిర్రంజీవి – చిర్రంజీవి అ్రంటే అ్రంటే రకతుద్న్రం అనే విధ్రంగా యువతకు 
సూఫూరితుని్రంపి కొనినా లక్షల యూనిట్్ల రకతుద్న్రం చేయడానికి కారుకులైన మహానుభావుడని, 
కరోనా విపత్కర పరిసిథాతులో్ల కూడా చిర్రంజీవి ఉచిత ఆకిసీజన్ బాయా్రంకును నెలకొలి్ప 
వేల మ్రందికి ప్రాణవాయువు అ్రంది్రంచిన గొప్ప వయాకితు అని కొనియాడారు. క్రంపూయాటర్ 
యుగ్రంలో కూడా 50 రోజుల సినిమా ఫ్రంక్షన్సీ జరుగుతునానాయ్రంటే అది ఒక చిర్రంజీవి 
గారి అదు్తమన నటనకు ప్రేక్షకుల నీరాజనాలే కారణమని వకతులు వాయాఖాయాని్రంచారు. 
తదన్రంతర్రం అభిమానులు భార్ కేకును కట్ చేసి, అననాద్న కారయాక్రమ్రం నిరవాహి్రంచారు. 
ఈ కారయాక్రమ్రంలో పామయయా, మ్రంజునాథ్, బద్రి, అమరానాథ్, అలు్ల రవి, అలు్ల అనిల్, 
ఆట్ రామకృషణా, ఆట్ కృషణా, రామకృషణా, నాసిర్, చిననా చెర్రీ, యసవా్రంత్ చెర్రీ, పవన్ 
చెర్రీ, పరమేష్, మధు, ఆట్ బాష్, సూరి, అలు్ల సి్రంబు, నజీర్, అలు్ల హర్ష్, చక్రవరితు 
& థియేటర్ సిబ్బ్రంది మ్గా అభిమానులు పెద్ద ఎతుతున పాల్గాని విజయవ్రంత్రం చేశారు.

కిడీని బాధిత్లను పరామరి్శంచన జనసేన న్యకులు
శతఘ్నా నూయాస్: ఆమద్లవలస నియోజకవరగా్రం బూరజ్ 
మ్రండల్రంలో ఉననా అయయావారి పేట(టిడిఆర్ రాజు పేట) 
గ్రామములో గల కిడ్నా బాధితులను పరామరి్శ్రంచిన 
ఆమద్లవలస నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు కొతతుకోట 
నాగే్రంద్ర, కొల్ల జయరా్రం, ఎ్రంపీటసీ విక్రమ్, కోరుకొ్రండ 
మలే్లశవార రావు, సేపేన రమేష్, గేదెల వాస్, దూబ స్రంగ్రం 

నాయుడు, మామిడి సతయానానారాయణ, మౌళ్, తిరుపతి, నరేష్, ట్్రంకాల రమేశ్, మజిజ్ ధను్రంజయ, గేదెల 
సనాయాసి నాయుడు మరియు కారయాకరతులు, అభిమానులు. ప్రతీ కిడ్నా బాధితుడిని కలిసి వారి యొక్క ఆరోగయా 
పరిసిథాతిని ఆరా తీసి, వారికి జనసేన పార్్ట ఎల్లప్్పడూ అ్రండగా ఉ్రంటు్రందని మాటిచాచిరు. ఇది మరక 
ఉద్్దన్రంగా మారకు్రండా ఉ్రండడానికి అనినా చరయాల్ తీస్కు్రంట్మని, వైదయానిప్ణులను తీస్కువచిచి 
స్రంబ్రంధిత పర్క్షలు నిరవాహి్రంచి మ్డిసిన్, మ్డికల్ సేవలను అ్రందిస్తుమని. జనసేన పార్్ట అధినేత పవన్ 
కళ్యాణ్ దృష్్టకి కూడా తీస్కెళ్తుమని తెలిపారు.

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

రండు కుటుంబాలకు అండగా నిల్చన జనసేన
శతఘ్నా నూయాస్: అన్రంతప్ర్రం జిల్్ల, శ్రీ సతయాస్యి జిల్్ల, రాపాతుడు నియోజకవరగా్రం, చెనేనాకొతతుపలి్ల మ్రండల్రం, గ్రంగినేపలి్ల గ్రామానికి చె్రందిన జనసేన కారయాకరతు 
బోయ వినోద్, వైసీపీ కారయాకరతు మరియు గ్రామ సచివాలయ వాల్రంటర్ నాగారుజ్న. ఇద్దర్ 13-జనవరి-2023 వ తేదీన వాలేతురు వీరయయా సినిమా చూసి దివాచక్ర 
వాహన్రంలో వళ్తు్రండగా ప్రమాద్నికి గురయాయారు. ప్రమాద్రంలో నాగారుజ్న అనే వయాకితు మరణి్రంచగా వినోద్ అనే వయాకితుకి తీవ్ గాయాలు అయాయాయి. జనసేన పార్్ట 
చెనేనాకొతతుపలి్ల మ్రండల అధయాక్షులు ఇటికోటి క్్రంతి కుమార్, జనసేన పార్్ట కారయాకరతు వినోద్ కు ర్పాయలు 7000/- మరియు వైసీపీ కారయాకరతు నాగారుజ్న కుటు్రంబ 
సభుయాలకు ర్పాయలు 5000/- ఆరిథాక సహాయ్రం చేయడ్రం జరిగి్రంది. అల్గే వారికి ఎల్లవేళల్ జనసేన పార్్ట అ్రండగా ఉ్రంటు్రందని హామీ ఇవవాడ్రం జరిగి్రంది. 
దివాచక్రవాహన్రంలో వళ్ల ప్రతి ఒక్కర్ హెలె్మట్ ధరి్రంచాలని సూచి్రంచారు. ఈ కారయాక్రమ్రంలో జనసేన పార్్ట కారయాకరతులు మరియు నాయకులు చిట్ర రమేష్, లోకేష్ 
రెడి్డ, రాజశ్ఖర్, స్కే నాగరాజు, కొక్క్రంటి పవన్ కుమార్, ప్రండ్ల నారాయణ, విజయ్ కుమార్, జయసి్రంహ తదితరులు పాల్గానానారు.

కల్యుగ దనకరు్ణడు పవన్ కళ్్యణ్
శ్క్షణ ఇచిచిన గురువు సతయాన్రంద్ కి అడగకు్రండానే రె్రండుస్రు్ల లక్ష ర్పాయలు సహాయ్రం చేసి సతయాన్రంద్ 
వయాకితుగత అవసరాలను తీరాచిరు 1993 లో పవన్ కళ్యాణ్ పెద్ద హీరో కూడా కాదు.
1998 లో తలిప్రేమ సినిమా ద్వారా వచిచిన రెముయానరేషన్ లో విసి ఆర్ అనాథ ఆశ్రమానికి లక్ష ర్పాయలు 
విరాళ్రం.
1998 లో షూటి్రంగులో చనిపోయిన వయాకితుకి లక్ష యాబై వేల ర్పాయల ఆరిథాక సహాయ్రం అ్రంది్రంచారు.
1999 లో కారిగాల్ వార్ సైనికుల స్రంరక్షణ కొరకూ లక్ష ర్పాయలు ఆరిధిక సహాయ్రం అ్రంది్రంచారు.
2005 లో స్నామీ బాధితులకు బాను ఫ్్రంచైజీ ద్వారా ఆరిధిక సహాయ్రం అ్రంది్రంచారు.
జల్సీ సినిమా సమయ్రంలో కాయానసీర్ సోకిన చినానారులకు ఆరిథాక సహాయ్రం, వైదయా ఖరుచిలకు పూరితుగా సహాయ్రం 
అ్రంది్రంచారు
బ్రంగార్రం సినిమా సమయ్రంలో చిననాపాపకు గు్రండ ఆపరేషన్ కోస్రం 3 లక్షలు ఆరిధిక సహాయ్రం చేశారు.
ప్రజారాజయా్రం ప్రచార సమయ్రంలో చనిపోయిన కారయాకరతుకు లక్ష 30 వేలు ఆరిథాక సహాయ్రం అ్రంది్రంచారు.
అనారోగయా్రంతో చనిపోయిన అభిమాని వ్రంకటేష్ కుటు్రంబానికి 7 లక్షలు ఆరిధిక సహాయ్రం అ్రంది్రంచారు.
కిడినా వాయాధితో బాధపడుతుననా స్రేష్ అనే అభిమానికి 2 లక్షలు ఆరిధిక సహాయ్రం అ్రంది్రంచారు.
ఖమ్మ్రం జిల్్లలోని పా్రండు ర్రంగాప్ర్రం జీసెస్ అనాధాశ్రమానికి లక్ష 10 వేలు సహాయ్రం.
ఖమ్మ్రంలో శ్రీజకు కాయానసీర్ సోకితే 2 లక్షలు మరియు వైదయా సహాయ్రం. అ్రందుకే చనిపోతు్రంది అనుకుననా శ్రీజ 
బ్రతికి ఏ గుడికి వళ్్లనా మొకే్క మొదటి మొకు్క నా దేవుడు, మావయయా పవన్ కళ్యాణ్ సీఎ్రం కావాలి అని
దివాయా్రంగుల రె్రండో కిక్రెట్ ట్రనామ్్రంట్ కి 5 లక్షలు ఆరిధిక సహాయ్రం
బ్ద బ్రహి్మన్సీ కుటు్రంబానికి చె్రందిన సతితురాజు, విజయకృషణా ద్రంపతుల చిననా కుమారెతు రేవతి క్రండరాల వాయాధికి 
మసూర్ ప్రంపి పూరితు వైదయా సహకార్రం 20 వేలు కుటు్రంబానికి టికె్కట్సీ బుక్ చేశారు
ఆ్రంధ్ర వరధిమాన షూటర్ రేఖ కోచి్రంగ్ కోస్రం 5 లక్షలు సహాయ్రం.
అసిసె్ట్రంట్ కెమ్రామ్న్ రవి భారయాకి ఆరోగయా్రం బాగోకపోతే వైదయా్రం కోస్రం 25 లక్షలు ఆరిధిక సహాయ్రం.
ఆధునిక మహాభారత్రం రచయిత గు్రంటూరు శర్మ ప్సతుక్రం సమాజానికి ఉపయోగపడుతు్రంది. పూరితు ముద్రణ 
ఖరుచి మరియు కుటు్రంబానికి ఆరిధిక సహాయ్రం అ్రంది్రంచారు.
కాకినాడ మీటి్రంగులో చెటు్ట కొమ్మ విరిగి చనిపోతే జనసేవాదళ్ ను్రంచి 5 లక్షలు ఆరిధిక సహాయ్రం.
సరాధిర్ సినిమా ఆడియో రిల్జ్ స్రందర్్రంగా వికల్్రంగులకు ఆరిథాక సహాయ్రం.
హమాచల్ ప్రదేశ్ లో చనిపోయిన 24 మ్రంది తెలుగు రాష్్రేల కుటు్రంబాలకు లక్ష చప్్పన 24 లక్షలు ఇవవాడ్రం 
జరిగి్రంది.
యాసిడ్ ద్డిలో గాయపడిన ప్రణీతకి ఉననాత చదువులకు వైదయా ఖరుచిలకు సహాయ్రం మోరల్ సపోర్్ట అ్రంది్రంచారు
ప్రజారాజయా్రంలో పార్్టకి సహాయ సహకారాలు అ్రంది్రంచిన ఎనోనా వ్రందల బ్ద కుటు్రంబాలకు ఆస్తులు అమి్మ 
ఆరిథాక సహాయ్రం అ్రంది్రంచారు పవన్ కళ్యాణ్.
విశాఖపటనా్రంలో కరె్రంట్ ష్క్ లో మరణి్రంచిన అభిమానులు కుటు్రంబాలకు చెరో మూడు లక్షలు ఇవవాడమే 
కాకు్రండా పిల్లల చదువుకు ఫీజులుకట్టడ్రం.
ఆస్తులు కోస్రం కననా తలి్లద్రండ్రులను తోబుటు్టవులను కడతేరేచి ఈలోక్రంలో అననా నాగబాబు కోస్రం డబు్బలు 
లేకునానా గబ్బర్ సి్రంగ్ సినిమా తీసి వచిచిన 40 కోట్ల డబు్బలు ఇచిచి అప్్పలు తీరేచిశారు.
ఖమ్మ్రంలో కష్్టలో్ల ఉననా అభిమాని కుటు్రంబానికి 2 లక్షలు ఆరిధిక సహాయ్రం.
అరకు పరయాటనలో ఆ్రంత్రాక్సీ వాయాధి సోకి తమరతో గజిజ్తో ఉననా పిల్లలినా ముద్్దడి అ్రంటు వాయాధి సోకిన 
పిల్లలినామరో మదర్ థెరిస్ ఎతుతుకునానారు. ఆ్రంత్రాక్సీ కి మ్డిసిన్సీ, ఆహార్రం అ్రంది్రంచారు. త్రాగునీటిని స్రంత 
డబు్బతో పరిశోధనకు ప్రంపి్రంచారు.
అతతురి్రంటికి ద్రేది సినిమాకి ఇచిచిన చెకు్కలో 70% సము్మను నేషనల్ సెకూయారిట ఫ్రండ్ కి అ్రంది్రంచారు.
గోపాల గోపాల సినిమా షూటి్రంగ్ సమయ్రంలో ఇ్రంటి నిరా్మణ్రం కోస్రం అభిమానికి 50 వేలు ఆరిధిక సహాయ్రం 
అ్రంది్రంచారు.
కొ్రండగటు్ట ఆ్రంజనేయస్వామి ఆలయానికి 11లక్షల ర్పాయల ఆరిధిక సహాయ్రం అ్రంది్రంచారు.
అనారోగయా్రంతో బాధపడుతుననా అభిమాని గుబ్బల సతీష్ కి 50 వేలు ఆరిధిక సహాయ్రం అ్రంది్రంచారు.
కాయానసీర్ తో బాధపడుతుననా విషుణాప్రియాకు 2 లక్షలు ఆరిధిక సహాయ్రం అ్రంది్రంచారు.
తుమ్మలపాలె్రం షుగర్ ఫాయాక్టర్లో పనిచేసే అభిమాని ప్రమాదశాతూతు చనిపోతే లక్షర్పాయల ఆరిథాకసహాయ్రం 
అ్రంది్రంచారు.
ద్మోదర్రం స్రంజీవయాయా స్్మరక భవనానికి కోటిర్పాయల విరాళ్రం అ్రంది్రంచారు.
కరోనా కష్ట కాల్రంలో ఆ్రంద్రప్రదేశ్ కి 50 లక్షలు, తెల్రంగాణకి 50 లక్షలు కే్రంద్రానికి కోటిర్పాయల ఆరిధిక 
సహాయ్రం అ్రంది్రంచారు.
వ్రంకటేశవారస్వామి ఆలయ్రంలో నితయాననాద్నానికి కోటి పదిలక్షల ర్పాయలు విరాళ్రం అ్రంది్రంచారు.
గు్రంటూరు పానకాల స్వామి గుడికి భార్ విరాళ్రం అ్రంది్రంచారు.
చిలుకూరి బాల్జీ స్వామి వారి ఆలయానికి 9 లక్షల ర్పాయలు విరాళ్రం అ్రంది్రంచారు.
అయోధయా రామమ్రందిర్రం నిరా్మణ్రం కోస్రం 32 లక్షల ర్పాయలు విరాళ్రంగా అ్రంది్రంచారు.
విజయవాడలో కనకదురగామ్మ ఆలయానికి 3 లక్షల ర్పాయలు విరాళ్రంగా అ్రంది్రంచారు.
అననావర్రం దేవాలయానికి మరమ్మతులు కోస్రం 5 లక్షలు విరాళ్రంగా అ్రంది్రంచారు.
కదిరి లక్ష్మీ నరసి్రంహస్వామి ఆలయానికి భార్ విరాళ్రం అ్రంది్రంచారు.
అననావర్రం సినిమా షూటి్రంగ్ అయాయాక ఇ్రంటికి వళ్తుననా సమయ్రంలో రోడు్డపై ఎవరో తెలియని వయాకితుకి యాకిసీడ్రంట్ 
అయితే ద్రిలో కారు ఆపి తన కారులో కేజీహెచ్ ఆస్పత్రికి తీస్కుని వళ్్ల నిరుపేద అని తెలుస్కుని బా్ల్రంకు 
చెకు్క ఇచిచి వైదయా ఖరుచిలు తనే భరి్రంచారు.
హైదరాబాదులో మానసిక వికల్్రంగుల ఆశ్రమాలకు భార్ విరాళ్లు అ్రంది్రంచారు.
పవన్ కళ్యాణ్ లెరిణా్రంగ్ సె్రంటర్ ఫర్ హయామన్ ఎకసీలెన్సీ ద్వారా పేద విద్యారుథాలకు ల్యాప్ ట్ప్ అ్రంది్రంచారు, పేద 
విద్యారుథాల చదువులు కోస్రం లక్షర్పాయల విరాళ్రం అ్రంది్రంచారు.
ఆత్మహతయా చేస్కుననా వ్రంగయయా కుటు్రంబానికి 8లక్షల 50 వేల ర్పాయల ఆరిథాక సహాయ్రం అ్రంది్రంచారు.
అ్రండర్ 19 క్రికెట్ లో ఎదుగుతుననా వరథామాన క్రికెటర్ షేక్ రషీద్ కు 2 లక్షల ర్పాయల ఆరిథాక సహాయ్రం 
అ్రంది్రంచారు.
హీరోయిన్ సమ్రంత ఏరా్పటు చేసిన ప్రతూయాష ఫ్రండేషన్ కి మహేష్ బాబుతో కలసి ఆరిధిక సహాయ్రం అ్రందిసూతు 
ఉనానారు.
మన్రం సైత్రం ఫ్రండేషన్ కి ఆరిధిక సహాయ్రం చేసి యాక్టర్ స్భాష్ణికి 2 లక్షలు కాయానసీర్ వైదయా్రంకి సహాయ్రం.
పావల్ శాయామల గబ్బర్ సి్రంగ్ షూటి్రంగులో కలిసి ఆరోగయా్రం బాగోలేదు అనగానే లక్ష ర్పాయలు ఆరిధిక 
సహాయ్రం ఆదరి్రంచిన తీరు ప్రతి ఇ్రంటర్వాష్లో చెపాతురు.
2015 లో ప్రతేయాక హోద్ కోస్రం అమరుడు అయియాన మునికోటి కుటు్రంబానికి 2 లక్షలు ఆరిధిక సహాయ్రం 
అ్రంది్రంచారు.

కమిడియన్ కాద్రంబరి ఏరా్పటు చేసిన మన్రం సైత్రం ఫ్రండేషన్ కి ఆరిధిక సహాయ్రం అ్రందిస్తునానారు.
మాహాబుబ్ నగరో్ల ప్రమాద్నికి గురైన అభిమాని కొటే్ట వ్రంకటేష్ యాదవ్ కి 5 లక్షలు సహాయ్రం
కామన్ మ్న్ ప్రోటక్షన్ ఫోర్సీ కి కోటి 20 లక్ష లు సహాయ్రం.
సరాధిర్ ఆడియో ఫ్రంక్షన్ లో చినానారులకు గు్రండ ఆపరేషన్ చేయిస్తునని ఆ సినిమా తగిన్రంత స్థాయిలో ఆడక 
పోయినా తన సో్రంత బె్రంజ్ కారును 2 కోట్లకు అమి్మ వైదయా్రం చేయి్రంచారు.
తమిళనాడు లో వరదలు నిమితతుము తనకి ఉననా రె్రండో బె్రంజ్ కారును అమి్మ 2 కోటు్ల ఇవవాడ్రం జరిగి్రంది. బె్రంజ్ 
కారు్ల రె్రండు అమి్మ సో్కడా కారుకే పరిమిత్రం అయాయారు.
క్రీడాకారుడు స్రేష్ కి ట్రైన్ యక్షడ్రంట్ అయియాతే 5 లక్షలు సహాయ్రం.
కోమర్రంప్లి క్రేయేటివ్ డైరెక్టర్ సూరయాకి సినిమా రెముయానరేషన్ వనకి్క ఇవవాడ్రం జరిగి్రంది.
కామిడ్ యాక్టర్ ఆ్రంజనేయులు కుటు్రంబ పరిసిథాతి తెలుస్కుని గబ్బర్ సి్రంగ్ లో హర్ష్ శ్రంకర్ కి చెపి్ప పాత్ర 
ఇపి్ప్రంచి ఆదుకునానారు.
2012 లో ఉతతురాఖ్రండ్ వరదలకి 20 లక్షలు సహాయ్రం.
2015 లో విశాఖపటనా్రంలో హుద్ హుద్ తుఫానుకు 50 లక్షలు ఆరిధిక సహాయ్రం చేస్రు.
జానీ సినిమా పా్లప్ అయియాతే డిసి్టబూయాటర్ స్ధాకర్ రెడి్డకి ఆరిధిక సహాయ్రం చేయడ్రం జరిగి్రంది.
బైకర్ గోద్ సతీష్ కి 5 లక్షలు ఆరిధిక సహాయ్రం
సినిమాలో్ల హెయిర్ స్టయిల్ చేసిన రా్రంకి సెల్న్ ష్ప్ కి ఓపెని్రంగ్ కి వళ్్ల కొ్రంచె్రం మొతతు్రం ఆరిధిక సహాయ్రం.
కోటు్ల వచేచి యాడ్సీ వదిలి చేనేత కారి్మకులకు అ్రంబాసీడర్ గా వయావహరి్రంచడ్రం
ఆజా్ఞత వాసి షూటి్రంగ్ లో సరద్గా ఫోట్ దిగితే ఆయన కాశీలో జాబ్ చేసూతు చనిపోయారని పేపర్ లో చూసిన 
వ్రంటనే ఆ కుటు్రంబ పరిసిథాతి తెలుస్కుని లక్ష ఆరిధిక సహాయ్రం చేశారు.
హైదరాబాద్ నగర శ్వారులో షూటి్రంగ్ జరుగుతు్రంటే రోడు్డ పక్కన పనిచేసే ఒక ఆవిడ సెకూయారిట వారిస్తునానా 
వళ్్ల పవన్ కాళళా దగగార తన బిడ్డకి ప్రాణ్రం పోయ్రండి దేవుడా ఒ్రంట్్ల బాగోలేదు అని ఏడిసేతు వ్రంటనే ఆ బిడ్డని 
చేతులో్లకి తీస్కుని మహేష్ బాబు ల్్రంటి సినీ ప్రముఖులు పిల్లలకు వైదయా్రం చేసే రెయినో్బలో ఆస్పత్రికి 
ప్రంపి్రంచి వైదయా్రం చేయి్రంచి బ్రతికి్రంచి తిరిగి వారి ఇ్రంటికి కూడా వళ్్లరు.
ఆర్్ట డైరెక్టర్ శ్షగిరి అబా్బయికి ఒ్రంట్్ల బాగోక పోతే రైనో్బ ఆస్పత్రిలో వైదయా్రం చేయి్రంచి ప్రాణ్రం పోశారు. 
రెయినో్బలో వైదయా్రం అ్రంటే ఖరుచి అ్రందరికి తెలుస్.
2009 లో ఆదిల్బాద్ త్రండాలులో మారుమూల ఉననా కొల్రంగూడా, గో్రండుగూడా గ్రామాలో్ల నీరులేక త్రండా 
వాస్లు ఇబ్బ్రంది పడుతు్రంటే స్రంత డబు్బతో రె్రండు మ్రంచినీటి బోరు్ల ఏరా్పటు చేశారు.
బద్రి సినిమాలో వాడిన బైకులు వేల్రం వేసి నాన్ గవరనామ్్రంట్ ఆరగానైజేషన్ కి విరాళ్రం ఇవవాడ్రం జరిగి్రంది.
2013 లో నేషనల్ కలమిటి కి ఆరిధిక సహాయ్రం
పబి్లక్ మీటి్రంగ్ వళ్్ల నప్్పడు హైదరాబాద్ లో తోప్ల్టలో మరణి్రంచిన అభిమాని కుటు్రంబానికి లక్ష 50 వేలు 
సహాయ్రం.
గోపాల్ గోపాల్ మూవీ ఆడియో ల్్రంచ్ తిరుగు ప్రయాణ్రంలో గాయపడ్డ కొతూతురు శ్రీనివాస్ కుటు్రంబానికి 
వైదయా ఖరుచిలు మరియు 50 వేలు సహాయ్రం.
ద్రుణహతయాకు గురైన చినానారి చైత్ర కుటు్రంబానికి 2.5 లక్షల ఆరిధిక సహాయ్రం అ్రంది్రంచారు.
పవన్ కళ్యాణ్ కోస్రం పనిచేస్తుననా వయాకితుగత సిబ్బ్రంది కుటు్రంబాల కోస్రం 13 లక్షల 50 వేలు ర్పాయలు ఖరుచి 
చేశారు.
కాయానసీర్ తో బాధపడుతుననా ఉడిదయయాకు లక్ష ర్పాయల ఆరిధిక సహాయ్రం అ్రంది్రంచారు.
వాయిదయా కళ్కారుడు కినెనార మొగలయయాకు 2 లక్షల ర్పాయలు ఆరిధిక సహాయ్రం అ్రంది్రంచారు.
ఇస్క కొరతతో ఆత్మహతయా చేస్కుననా తపీమ్స్త్రి బ్రహా్మజీ కుటు్రంబానికి లక్షర్పాయల విరాళ్రంగా 
అ్రంది్రంచారు.
సభకు సథాల్రం ఇచిచిన ఇప్పట్రం గ్రామప్రంచాయతీకి 50 లక్షల ఆరిధిక సహాయ్రం అ్రంది్రంచారు.
రోడు్ల విసతురణ పేరుతో జనసేన సభకు సథాల్రం ఇచిచిన కారణ్రంగా నష్టపోయిన ఇప్పట్రం గ్రామస్తులకు ఇ్రంటికి లక్ష 
ర్పాయలు చొప్్పన ఆరిధిక సహాయ్రం అ్రంది్రంచారు.
జ్రంగారెడి్డగూడ్రం కల్తు స్రా బాధిత కుటు్రంబాలకు 20 వేలు చొప్్పన 60 కుటు్రంబాలకు ఆరిథాకసహయ్రం 
అ్రంది్రంచారు.
కిలిమ్రంజారో అధిరోహి్రంచిన ఆశా ద్ళ్వాయికి లక్ష యాబై వేల ర్పాయలు ఆరిధిక సహాయ్రం అ్రంది్రంచారు.
సినీ కళ్కారులకు షూటి్రంగ్ సమయ్రంలో మ్రంచి భోజనాలు పెడుతుననా ప్రొడక్షన్ చీఫ్ పచచిల ప్రకాష్ కి 20 
లక్షల ర్పాయలు ఆరిధిక సహాయ్రంగా అ్రంది్రంచారు.
ఎ్రందరో చిననా చిననా ఆరి్టస్్టలకు తన సినిమాలో్ల పాత్రలు ఇపి్ప్రంచి ఆదుకునానారు.
75 ఏళ్ల స్వాస్రంత్రయా భారత్రంలో స్మారు 1100 రాజకీయ పార్్టలు ఏర్పడా్డయి ఏ పార్్ట కూడా కారయాకరతుల 
కోస్రం ఆలోచన చేయలేదు మొదటిస్రిగా కారయాకరతులకు 5 లక్షల ర్పాయల ప్రమాద భీమాను ఇవవాడ్రం కోస్రం 
రె్రండేళ్లలో మూడు కోట్ల ర్పాయలు ఖరుచి చేసి ప్రమాద పాలసీలు చేయి్రంచారు.
దేశ్రంలో కౌలు రైతులు, చిననా సననాకారు రైతుల ఆత్మహతయాలు ఎనోనా జరిగాయి కానీ మొదటిస్రిగా 3 వేల 
మ్రంది రైతు కుటు్రంబాలకు ఒకో్క కుటు్రంబానికి లక్ష ర్పాయల చొప్్పన 30 కోట్ల ర్పాయలు ఆరిధిక 
సహాయ్రం అ్రంది్రంచారు.
చనిపోయిన రైతు కుటు్రంబాల పిల్లల చదువులకు అయేయా ఖరుచి కోస్రం స్రంక్షేమ నిధిని ఏరా్పటు చేయడ్రం 
జరిగి్రంది.
గోద్వరి పడవ ప్రమాద బాధిత కుటు్రంబాలకు లక్ష చొప్్పన ఆరిధిక సహాయ్రం అ్రంది్రంచారు.
ఇవనీనా సహాయ్రం పొ్రందిన వయాకుతులు చేపేతు బయటకు వచాచియి బయటకు రానివి ఇ్రంకెనోనా.
ఐటి సోద్లో్ల పాల్గాననా అధికారులు మా సర్వాస్లో ప్రజల కోస్రం ఇనినా ద్నాలు చేసిన వయాకితుని మొదటిస్రి 
చూస్తునానా్రం అని ఆశచిరయాపోయారు అ్రంటే పవన్ కలియుగ కరుణాడు అనడ్రంలో స్రందేహ్రం లేదు కద్.
ఎప్్పడైనా చ్రంద్రబాబుగాని, జగనో్మహన్ రెడి్డ కానీ ర్పాయి ద్న్రం చేశారు అని ఎక్కడైనా చూశారా కనీస్రం 
వినానారా..? 500 కోటు్ల హైదరాబాద్ లో ఇలు్ల కటు్టకుని సి్రంగపూర్ లో ఫైవ్ స్్టర్ హోటళ్్ల, హెరిటేజ్ 
వాయాపార స్రంసథాలు, జగన్ కి లోటస్ పా్రండు, బె్రంగుళ్రు పాయాలెస్, లక్షల ఎకరాల భూములు, పవర్ ప్రాజకు్ట, 
సిమ్్రంటుల్్రంటి వ్రందల క్రంపెనీలు ఇవనీనా జగనో్మహన్ రెడి్డ ఆస్తులు
2 ఎకరాల చ్రంద్రబాబు, 2014 లో ఇ్రంటిని బేర్రం పెటి్టన వైఎస్ కుటు్రంబాలకు వేల కోటు్ల కాదు లక్షల కోట్ల 
ఆస్తులు ఎక్కడి ను్రంచి వచాచియి.
1993 ను్రంచి గుపతు ద్నాలు చేసి ట్క్సీ కట్టడానికి కూడా డబు్బలు లేక అప్్ప చేసిన పవన్ కావాలో, వేల 
కోటు్ల రాజకీయాలు మీద ప్రజల సము్మను ద్చి స్రంపాది్రంచిన చ్రంద్రబాబు జగనో్మహన్ రెడి్డలు కావాలో మీరే 
నిరణాయ్రం తీస్కో్రండి. మనస్క్షి తో ఆలోచి్రంచి 2024లో ఓటు వేయ్రండి.
కోటిపలి్ల కాల్రం
కోటిపలిలో అయయూపపి
ఎం.టెక్, ఎం.బి.ఏ, ఎల్.ఎల్.ఎం(క్రిమినల్ ల్)
ఎం.ఏ ఎకనామిక్్స, ఎం.ఏ మాస్ జరనిలిజం
ఫోన్:8897560199
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