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కౌలు రైతుల కడగండ్లకు వైసీపీ ప్రభుత్వ విధానాలే కారణం
• వేల మంది ఆత్మహతయూలు చేసుకున్ని స్ందన లేదు
• త్వరలో రైతంగం కష్టాలపై రండ్ టేబుల్ సమావేశం
• రైతు స్వరాజయూ వేదిక రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యూలతో జనసేన పార్టా అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ భేటీ
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్టంలో రైతులు ఎదుర్కంటున్న కష్టాలు మనసున్న ప్రతి ఒక్కరినీ కదిలిస్తాయనీ, ముఖ్ంగా కౌలు రైతులు సుమారు 3 వేల మంది ఆత్మహత్లకు పాల్పడ్డా వైసీపీ 
ప్రభుత్ంలో స్పందన లేకపోవడం దురదృషటాకరమని జనసేన అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు ఆవేదన వ్కతాం చేశారు. రైతులకు స్యం చేయడంలో కూడ్ కులం కోణం చూడటం 
ఏమిటన్్నరు. రాష్టంలో కౌలు రైతుల కడగండ్లకు ప్రభుత్ విధాన్లే కారణమని స్పషటాం చేశారు. గురువారం స్యంత్ం హైదరాబాద్ లో రైతు స్రాజ్ వేదిక రాష్ట కమిటీ సభు్లు శ్రీ 
పవన్ కళ్్ణ్ గారితో సమావేశమయ్్రు. ఈ సమావేశంలో పార్టా రాజకీయ వ్వహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ గారు పాల్గొన్్నరు. రైతు స్రాజ్ వేదిక క్షేత్ స్థాయిలో 
అధ్యనం చేసి కౌలు రైతుల సిథాతిగతులపై రూపందించిన నివేదికను అందచేశారు. వీరి ప్రయత్్నని్న శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు అభినందించారు. రైత్ంగం కష్టాలపై త్రలోనే రండ్ 
టేబుల్ సమావేశం నిర్హిద్దం అన్్నరు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు మాట్్లడుతూ “రాష్టంలో పండే వరి పంటలో 80 శాతం కౌలు రైతుల సేద్ం నుంచి వసుతాన్నదే. ఇంతటి 
కీలకమైన పంట వేసి నష్టాల పాలై, అప్్పలు తీర్చలేక రైతులు ప్రాణాలు తీసుకుంటున్్నరు. వరితోపాటు మిరి్చ, పతితా లంటి పంటలు వేసినవారూ నషటాపోతున్్నరు. రైతు భరోస్ య్త్ల 
సందర్ంలో కౌలు రైతుల కుటుంబాల ఆవేదన నేరుగా తెలుసుకంటున్్నను” అన్్నరు. శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ “ఇప్పటి వరకూ చేసిన రైతు భరోస్ య్త్లో్ల 8 
జిల్లలో్ల 700కిపైగా కౌలు రైతు కుటుంబాలకి రూ.లక్ష చొప్్పన ఆరిథాక స్యం చేశాం. కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు భరోస్ కలిగంచగలుగుతున్్నం. జనసేన పార్టా తొలి నుంచి రైతు 
పక్షం వహిసతాంది. వరి పంట కనుగోలు చేసి కూడ్ డబుబులు ఇవ్కపోతే రైతు సౌభాగ్ దీక్ష చేశాం. అదే విధంగా నివర్ తుఫాన్ సమయంలో నషటాపోయిన రైతుల కోసం నిలబడ్డాం” 
అన్్నరు. ఈ సమావేశంలో రైతు స్రాజ్ వేదిక నుంచి శ్రీ కిరణ్ కుమార్ విస్సా, శ్రీ బి.కండల్ రెడ్డా, శ్రీ బాలు గాడ్, కిస్న్ మిత్ హెల్్ప లైన్ ప్రతినిధులు శ్రీహర్ష, భారగొవి పాల్గొన్్నరు.

దీక్షను భగ్నం చేసిన తీరు ఆక్షేపణీయనం
శతఘ్్న న్్స్: శ్రీకాళహసితా నియోజకవరగొంలోని ఏర్్పడు 
మండలం చిందేపలి్ల గ్రామ రహదరి విషయమై 
గ్రామసుతాలు, జనసేన న్యకులు, శ్రేణులు మూడు 
రోజులుగా చేసుతాన్న నిరాహారదీక్షను పోలీసులు 
భగ్నం చేసిన తీరు ఆక్షేపణీయంగా ఉందని జనసేన 
పార్టా అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ ఒక ప్రకటనలో 
విమరి్శంచారు. ముఖ్ంగా జనసేన న్యకురాలు 
శ్రీమతి కోట వినుత, ఆమె భరతా పట్ల వ్వహరించిన 
తీరు దురదృషటాకరం. ప్రజల పక్షాన గంతెతతాడమే నేరం 

అన్నటు్ల వై.సి.పి. ప్రజా ప్రతినిధులు వ్్హరచన చేస్తా అధికార గణాని్న నడ్పిసుతాన్్నరు. నిరాహార దీక్ష చేసుతాన్నవారిపై బల ప్రయోగం చేయడమే కాకుండ్ వారిపై 307, 
ఎస్.సి.,ఎస్.టి. ఎట్రాసిటీ య్క్టా వంటి బలమైన 14 సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేయడం వెనుక వై.సి.పి. పెద్దలు ఉన్్నరన్నది సుస్పషటాం. ఎస్.సి., ఎస్.టి. ఎట్రాసిటీ 
చట్టాని్న ఏ విధంగా దురి్నియోగం చేసుతాన్్నరో ప్రజలంత్ అర్ం చేసుకుంటున్్నరు. నిన్న అదుప్లోకి తీసుకున్న జనసేన న్యకులను ఈ రోజు ఇళ్లకు పంపించారు. 
అదే విధంగా గ్రామసుతాల కోరిక మేరకు రహదరిని ప్నరుద్రించాలి. కేసులనీ్న తక్షణం ఉపసంహరించుకోవాలని డ్మాండ్ చేసుతాన్్నము. చిందేపలి్ల వాసులకు జనసేన 
భవిష్తుతాలో కూడ్ అండగా ఉంటుందని ఈ సందర్ంగా హామీ ఇసుతాన్్ననని జనసేన్ని పేర్కన్్నరు.

వినుత కోటాకు మద్దతు 
తెలిపిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్్న న్్స్: శ్రీకాళహసితా: చిందేపల్్ల గ్రామ రహదరికి అడడాంగా ఈసీఎల్ ఫా్కటార్ 
య్జమాన్ం గోడ కటటాడంపై గత మూడు రోజులుగా ఆమరణ దీక్ష చేసుతాన్న 
శ్రీకాళహసితా జనసేన ఇంచారిజి వినుత కోట్ దీక్షను పోలీసులు భలవంతంగా 
భగ్నం చేయడం జరిగనది.. ఈ సందర్ంగా వినుత కోట కు అండగా మదనపలి్ల 
నియోజకవరగొం నుంచి మీకు ఎప్్పడు అండగా ఉంట్ం అంటూ రాయలసీమ కో 
కనీ్నర్ రాందస్ చౌదరి, ఉమ్మడ్ చితూతారు జిల్ల ప్రధాన కార్దరి్శ జంగాల శివరాం 
రాష్ట చేనేత ప్రధాన కార్దరి్శ అడపా సుర్ంద్ర, ఐటీ కారిడానటర్ జగదీశ్, మండల 
ప్రెసిడంట్ గ్రానైట్ బాబు, న్రాయణ మరియు జనసైనికులు వీరమహిళలు వినుత 
కోట్ను కలసి, ఆమెకు మద్దతు తెలపడం జరిగనది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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శ్రీరామనవమి వేడుకలలో పాల్గొన్న శ్రీమతి బత్తుల వెంకటలక్ష్మి
శ్రీకృష్ణపటనిం గ్రామంలో శ్రీరామనవమి
శతఘ్్న న్్స్: రాజానగరం మండలం, శ్రీకృష్ణపట్నం గ్రామంలో శ్రీరామనవమి ప్రస్కరించుకుని 
అంగరంగ వైభవంగా దొడ్డా రాంబాబు, శ్రీమతి న్గసత్ దంపతుల ఆధ్ర్ంలో శ్రీ సీత్రాముల 
కళ్్ణం కను్నల పండుగగా జరిగంది. ఈ కళ్్ణ మహోతసావంలో రాజానగరం జనసేన న్యకురాలు 
శ్రీమతి బతుతాల వెంకటలక్ష్మి పాల్గొన్్నరు. ఈ కార్క్రమంలో శ్రీకృష్ణపట్నం సర్పంచ్ కిమిడీ శ్రీరామ్, 
సుంకర గోపాలకృష్ణ, సుంకర బాబిజి, మోటుపలి్ల మణికంఠ, సుంకర సీత్రాం, దేనేడ్ మణికంఠ 
స్్మి, దేశాల మురళి మరియు అధిక సంఖ్లో మహిళలు పాల్గొన్్నరు.

నిడిగట్ల గ్రామంలో శ్రీరామనవమి
రాజానగరం, కోరుకండ మండలం, నిడ్గట్ల గ్రామంలో శ్రీరామనవమి మహా పర్దినం సందర్ంగా మేడ్శెటిటా 
శివరామ్ దంపతుల ఆధ్ర్ంలో కనుల పండుగగా జరిగన శ్రీ సీత్రాముల వారి కళ్్ణంలో పాల్గొన్న రాజానగరం 
నియోజకవరగొ జనసేన న్యకురాలు శ్రీమతి బతుతాల వెంకటలక్ష్మి. ఈ కార్క్రమంలో భార్గా మహిళలు, జనసేన 
న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనడం జరిగంది.

గాదరాడ గ్రామంలో శ్రీరామనవమి
రాజానగరం, కోరుకండ మండలం, గాదరాడ గ్రామంలో శ్రీరామనవమి మహా పర్దినం సందర్ంగా రాజానగరం 
జనసేన న్యకులు బతుతాల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి బతుతాల వెంకటలక్ష్మి దంపతుల ఆధ్ర్ంలో కనుల పండుగగా 
జరిగన శ్రీ సీత్రాముల వారి కళ్్ణ మహోతసావం జరిగంది. ఈ కార్క్రమంలో భార్గా మహిళలు, జనసేన 

న్యకులు మరియు జనసైనికులు 
పాల్గొనడం జరిగంది.

వెదుళ్ళపల్్ల గ్రామంలో శ్రీరామనవమి
రాజానగరం, సీత్నగరం 
మండలం, వెదుళ్ళపలి్ల గ్రామంలో 
శ్రీరామనవమి మహా పర్దినం 
సందర్ంగా అంగరంగ వైభవంగా 
కనుల పండుగగా జరిగన శ్రీ 
సీత్రాముల వారి కళ్్ణ 
మహోతసావంలో రాజానగరం 
జనసేన న్యకురాలు శ్రీమతి 
బతుతాల వెంకటలక్ష్మి పాల్గొనడం 
జరిగంది. ఈ కార్క్రమంలో మటటా 
వెంకటేశ్ర్రావు, తనీ్నరు సుర్ష్, 
తనీ్నరు రాజంద్ర, తనీ్నర్ స్యి 
గణేష్, ఎస్.వినయ్, మరిపిండ్ 
గణేష్, తనీ్నరు స్యి పోశయ్, 
తనీ్నరు అచు్త్, తనీ్నరు రవీంద్ర, 
బిలపూడ్ శ్రీను, పిండ్ వివేక్ 
తదితర న్యకులు పాల్గొన్్నరు.

రక్ం చందించైన్ చందేపల్్లకు న్యూయం చేస్ం: చత్్రు జిల్్ల జనసేన నేతలు
శతఘ్్న న్్స్: శ్రీకాళహసితా, ఏర్్పడు మండలం, చిందేపలి్ల 
చుటుటాపక్కల అనేక గ్రామాలకు లింకు రోడుడాగా ఉండే దనిని 
ఈసీఎల్ కంపెనీ వారు ప్రభుత్ ప్రజాప్రతినిధులకు ముడుప్లు 
చెలి్లంచి ఆ రహదరిని ఆక్రమించుకని గోడల నిరి్మంచి ప్రశి్నంచిన 
గ్రామ ప్రజలపై కతతా కేసులను పెటిటా దరుణంగా వ్వహరిసుతాన్్నరని 
జనసేన పార్టా శ్రీకాళహసితా ఇంచార్జి లు విన్త, చంద్రబాబులు 
ఆగ్రహం వ్కతాం చేశారు. గురువారం తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ లో 
జనసేన చితూతారు జిల్ల అధ్క్షులు డ్కటార్ పసుప్లేటి హరిప్రస్ద్, 
తిరుపతి ఇంచార్జి కిరణ్ రాయల్, పటటాణ అధ్క్షులు రాజారెడ్డా, 
మహిళ్ న్యకురాలు ఆకేపాటి సుభాషిని, రాజష్ య్దవ్, 
కీరతాన తదితరులతో కలిసి వీరు మాట్్లడుతూ జలియన్్లబాగ్ 
ఉదంత్ని్న తలపించేల అప్్పడు తుపాకీ తూట్లు పేలితే ఇప్్పడు 
చిందేపలి్లలో లటీలు ఇనుప రాడ్లతో పోలీసులు దడ్కి తెగబడ్డారని 
ఆరోపించారు. దీనిపై త్ము ఆ గ్రామంలోని శివాలయంలో 

నిరాహార దీక్ష చేసుతాంటే అతి దరుణంగా తమను దేశద్రోహులను అరెస్టా చేసినటు్ల వాహన్లలో ఎకి్కంచుకని ఏర్్పడు గాజుల మన్ం బి ఎన్ కండ్రిగ ఏరో్పర్టా రామచంద్రప్రం 
పోలీస్ సేటాషన్ లకు తరలించి అటటాం టూ మరడార్, దేశద్రోహ చటటాం లంటి కేసులు మోపడం సమంజసమా అని ప్రశి్నంచారు. నేడు ఆంధ్రప్రదేశ్్ల ఐపీసీ సెక్షన్లకు బదులు వైసీపీ సెక్షను్ల 
కనస్గుతున్్నయని విమరి్శంచారు. ఈ ఆందోళన పట్ల తమ జనసేన్ని పవన్ కళ్్ణ్ తో చరి్చంచామని అవసరమైతే పవన్ కళ్్ణ్ ఈ గ్రామాల ప్రజల కోసం గోడను బద్దలు కటటాడ్నికి 
ప్రత్క్షంగా హాజరవుత్రని, ఈ రహదరి న్్యపోరాటంలో త్ము ఎమా్మరో్ , కల్కటార్, ఎసీ్ప తదితర అధికారులను కలిశామని, అయిన్ గ్రామసుతాలకు న్్యం జరగలేదని, ఈ 
పెతతాందరుల రాజ్ంలో ప్రజలు నరకాని్న అనుభవిసుతాన్్నరని ఆవేదన వ్కతాం చేశారు. దేవుళ్ళ విషయ్నికసేతా టీటీడీ నిర్లక్షా్నికి మూడు కోటు్ల పెన్లీటా విధిసేతా ఆ పరిహారాని్న ఆ దేవదేవుని 
ఖాత్ ద్రా చెలి్లంచడం సమంజసం కాదన్్నరు. స్మాన్ భకుతాలు ముడుప్లుగా చెలి్లంచిన కానుకులను పరిహారంగా చెలి్లంచడం మంచిది కాదన్్నరు, చేసిన తప్్పకు టీటీడీ పాలక 
మండలి సభు్లు నిర్లక్షష్ం ద్రా వేసిన పెన్లీటాని మొతతాం సమాన భాగాలుగా పంచుకుని మూడు కోట్ల రూపాయలను శ్రీవారి హుండీ ద్రా జమ చేయ్లని డ్మాండ్ చేశారు. ఈ 
మీడ్య్ సమావేశంలో రాఘవయ్, సుమన్ బాబు, కటేటా స్యి ప్రస్ద్, పారు్, ఆదికేశవులు, బాటస్రి పాల్గొన్్నరు.

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

శ్రీరామనవమి వేడుకల్లో పాల్గొన్న డాక్టర్ పిల్లో శ్రీధర్
శతఘ్్న న్్స్: పిఠాప్రం నియోజకవరగొం, రాయవరం గ్రామం నందు 
శ్రీరామనవమి సందర్ంగా ఏరా్పటు చేసినటువంటి కార్క్రమంలో గుడ్ కమిటీ 
వారి ప్రేమ పూర్క ఆహా్నం మేరకు ముఖ్ అతిథులుగా పాలుపంచుకున్న 
పిఠాప్రం నియోజకవరగొ జనసేన న్యకులు శ్రీ విష్్ణ హాసి్పటల్ అధినేత 
డ్కటార్ పిల్ల శ్రీధర్ శ్రీరాములవారిని దరి్శంచుకుని మీడ్య్తో మాట్్లడుతూ 
ప్రసుతాతం మనం ఇప్్పడు రాక్షస పాలనలో ఉన్్నము రాముడు రాక్షసుడ్ని 
సంహరించినటు్ల ఈ వైసీపీ రాక్షస పాలన నుండ్ కాపాడే మన ముందున్న ఏకైక 
వ్కితా జనసేన పార్టా అధినేత కణిదల పవన్ కళ్్ణ్ ని రాబోయే ఎలక్షనో్ల మనం 
జనసేన పార్టాని గెలిపించుకుని ఈ రాక్షస పాలన నుండ్ శ్రీరాముడు లంటి 
పవన్ కళ్్ణ్ ద్రా రాక్షస పాలన నుండ్ విముకితా కలగాలని ఆ శ్రీరాముని 
కోరుకుంటున్నటు్ల జనసేన న్యకులు డ్కటార్ పిల్ల శ్రీధర్ అన్్నరు. అనంతరం 
అన్నదన కార్క్రమం నిమితతాం 10116/- విరాళంగా అందించడం జరిగంది 
అనంతరం అన్నదన కార్క్రమంలో పాలుపంచుకుని స్్మివారి ప్రస్దం 
సీ్కరించడం జరిగంది. ఈ కార్క్రమంలో భాగంగా కారప్రెడ్డా వెంకటేష్, 
గుండ్ర న్గు, బెజవాడ శ్రీను, సిరిపిరెడ్డా త్త్జీ, పెనిపోతుల అజయ్, బెజవాడ 
శివాజీ, బావిశెటిటా దురాగొప్రస్ద్, వీసం మణికంఠ, గుండ్ర శ్రీను, దేవు శివ, 

కోరాకల వాసు, మాగాప్ హర్ష్, బెజవాడ న్ని, జట్ల స్యి, మాదేపలి్ల దురాగొప్రస్ద్, వీసం లోవ, కతతా వీరబాబు, సిరిపిరెడ్డా రాజా, పెన్నం శివ సతీష్, జట్ల గణేష్, కూరాకుల శంకర్, 
కంద అరవింద్, శెటిటా న్గంద్ర, సిరిపిరెడ్డా సుర్ష్, కారప్రెడ్డా సుర్ష్, ఆలయ కమిటీ పెద్దలు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనడం జరిగంది.

మనిషి జన్మ విశిష్టతను చాటిచెపిపిన పురుషోత్తముడు 
శ్రీరాముడు: డాక్టర్ కందుల నాగరాజు

శతఘ్్న న్్స్: విశాఖ, మనిషి జన్మకు ఉన్న 
విశిషటాతను చాటిచెపి్పన ప్రుషోతతాముడు 
శ్రీరాముడని దక్షిణ నియోజకవరగొ జనసేన 
న్యకులు, 32 వ వారుడా కార్పర్టర్ డ్కటార్ కందుల 
న్గరాజు అన్్నరు. దక్షిణ నియోజకవరగొంలోని 
పలు వారుడాలలో గల ఆలయ్లలో డ్కటార్ కందుల 
ఆధ్ర్ంలో శ్రీరామనవమి వేడుకలను ఘనంగా 
నిర్హించారు. 30, 32, 33, 34,35, 36, 
37, 39 వారుడాలలో అంగరంగ వైభవంగా ఈ 

వేడుకలు జరిగాయి. ఈ సందర్ంగా డ్కటార్ కందుల న్గరాజు మాట్్లడుతూ భారతదేశంలో 
ధర్మ బద్ జీవన్నికి నిలువెతుతా నిర్చనం శ్రీరాముడని చెపా్పరు. మనిషి ఇల బ్రతకాలి అని 
ఒక ఆదర్శవంతమైన జీవిత్ని్న గడ్పిన మహోన్నత వ్కితా అని కనియ్డ్రు. జనసేన పార్టా 
ఆధ్ర్ంలో దక్షిణ నియోజకవరగొంలో ఇప్పటికే పలు సేవా కార్క్రమాలను నిరి్రామంగా 
నిర్హిసుతాన్నటు్ల చెపా్పరు. కుల మత్లు కతీతంగా చేపడుతున్న కార్క్రమాలకు ప్రజల 
నుంచి మంచి స్పందన వసుతాందన్్నరు. ప్రతి ఒక్కరూ సుఖ సంతోష్లతో ఉండ్లని ఆయన 
అభిలషించారు. ఆ శ్రీరాముని ఆశీసుసాలు అందరికీ ఉండ్లని అన్్నరు. వచే్చ ఎని్నకల తరా్త 
రాష్టంలో వచే్చది కచి్చతంగా శ్రీరామరాజ్ం అని చెపా్పరు. జనసేనకు పెరుగుతున్న ఆదరణ 
బటిటా చూసేతా కచి్చతంగా తమ పార్టా ఎని్నకలలో ప్రత్రిథా పార్టాలను దీటుగా ఎదుర్కని ఊహించని 
విజయం స్ధించి ప్రభంజనం సృషిటాసుతాందని తెలిపారు. ఈ కార్క్రమాలలో జనసేన న్యకులు 
బొడేడాపలి్ల రఘు, త్రిన్ధ్, గాజుల శ్రీను, రఘు, మంగ, టి.అరుణ, కుమారి, రోజి, జోగ, పవన్, 
సతీష్, అశ్క్, యజఞేశ్రి, నగష్, కందుల బద్రీన్థ్, కందుల కేదరా్నథ్ తో పాటు పలువురు 
జనసైనికులు, వీర మహిళలు పాల్గొన్్నరు.

ఈదర హరిబాబుతో ఆత్్మయ సమావేశంల్ 
పాల్గొన్న ఇమ్మడి కాశీనాధ్

శతఘ్్న న్్స్: ప్రకాశం జిల్ల జనసేన పార్టా మారా్కప్రం నియోజకవరగొ కారా్లయం నందు 
జనసేన పార్టా న్యకులు మాజీ శాసనసభు్లు మరియు జిల్ల పరిషత్ మాజీ చైర్మన్ ఈదర 
హరిబాబుతో ఆతీ్మయ సమావేశంలో జనసేన పార్టా మారా్కప్రం నియోజకవరగొ ఇంచార్జి ఇమ్మడ్ 
కాశీన్ధ్ పాల్గొనడం జరిగంది. ఈ కార్క్రమంలో జనసేన పార్టా న్యకులు, కార్కరతాలు, వీర 
మహిళలు, అభిమానులు పాల్గొన్్నరు.

జనసేనల్కి వైసిపి కార్యకర్తల చేరికలు
శతఘ్్న న్్స్:  విశాఖ, జనసేన పార్టాలోకి వైసిపి నుంచి పలువురు చేరారు. జనసేన సీనియర్ 
న్యకులు టి.శివ శంకర్ సమక్షంలో ఈ చేరికలు జరిగాయి. దక్షిణ నియోజకవరగొం అలి్లప్రం 
నేరెళ్ల కోనేరు వద్ద బుధవారం దక్షిణ నియోజకవరాగొనికి చెందిన సుమారు వందమంది వైఎస్సార్ 
కాంగ్రెస్ పార్టాకి చెందిన న్యుకులు జనసేనలో చేరారు. ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టా 
ప్రధాన కార్దరి్శ టి.శివ శంకర్ మాట్్లడుతూ భవిష్తుతాలో రాష్ట రాజకీయ్లను జనసేన పార్టా 
శాసిసుతాందని తెలిపారు. వచే్చ ఎని్నకలలో జనసేన పార్టా కీలక పాత్ పోషిసుతాందని చెపా్పరు. 
రాబోయే రోజులలో వైసిపి నుంచి మరిని్న చేరికలు ఉంట్యని పేర్కన్్నరు. దక్షిణ నియోజకవరగొం 
జనసేన న్యకులు, 32 వ వారుడా కార్పర్టర్ డ్కటార్ కందుల న్గరాజు మాట్్లడుతూ విశాఖ 
దక్షిణ నియోజకవరగొంలో జనసేన పార్టా బలంగా ఉందని చెపా్పరు. క్షేత్స్థాయిలో పార్టా మరింత 
బలోపేతం అయిందని పేర్కన్్నరు. ప్రజలు మారు్ప కోరుకుంటున్్నరని చెపా్పరు. రాబోయే 
ఎని్నకల తరా్త రాష్టంలో అధికార మారు్ప ఖాయమని వెల్లడ్ంచారు. ఈ కార్క్రమంలో 
జనసేన పార్టా న్యకులు డ్.బొడేడాపలి్ల రఘు, శివప్రస్ద్ రెడ్డా, డ్కటార్ మూగ శ్రీనివాస్, తెలుగు 
అరుజిన్, తెలుగు లక్ష్మి, ఉసిరిగాయల యజఞేశ్రీ, యర్ంశెటిటా సుర్ష్ కుమార్, లంక త్రిన్ధ్, 
బెజవాడ హరికృష్ణ, అంతోని, ప్రణీత్, రఘు, త్రిన్ధ్, రూపా, మంగ, కందుల బద్రీన్థ్, కందుల 
కేదరా్నథ్ ఇతర జనసేనుకులు, వీరమహిళలు తదితరులు పాల్గొన్్నరు.

ఎనా్నరై సత్య వెజుజు ఆరిధిక సహాయంతో జనసేన 
వాటర్ ట్యంక్

శతఘ్్న న్్స్: పోలవరం, బండ్వారిగూడం పంచాయితీ, గంగనీడ్పాల్ంలో మండల అధ్క్షులు 
అడపా న్గరాజు ఆధ్ర్ంలో ఎన్్నరై జనసేన సత్ వెజుజి ఆరి్క సహాయంతో ఏరా్పటు చేసిన 
వాటర్ ట్్ంక్ ప్రారంభోతసావానికి జనసేన జిల్ల ప్రధాన కార్దరి్శ కరాటం స్యి, జిల్ల 
కార్దరి్శ గడడామనుగు రవి కుమార్ మరియు టి.రామచంద్రం పోలవరం నియోజకవరగొం 
ఇంచార్జి చిర్రి బాలరాజు పాల్గొన్్నరు. ఈ కార్క్రమంలో చిర్రి బాలరాజు మాట్్లడుతూ ఇలంటి 
సేవా కార్క్రమాలు మరిని్న చెయ్్లని, ఈ వైసీపీ అరాచక పాలన్ పోవాలంటే అది ఒక్క 
పవన్ కళ్్ణ్ కే స్ధ్మన్్నరు. నేడు ఒక సమస్ వసేతా పవన్ కళ్్ణ్ మాట్్లడ్తేనే సమస్ 
తీరుతుందన్్నరు. ఈ కార్క్రమంలో టి.నరస్ప్రం మండల న్యకులు మరియు అని్న 
మండల న్యకులు కార్కరతాలు జనసైనికులు అందరూ పాల్గొని విజయవంతం చేస్రు.

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

శ్రీరామ నవమి సందర్ంగా జనసేన ఆధ్వర్యంల్ 
మంచినీటి పంపిణీ

శతఘ్్న న్్స్: న్గర్ కరూ్నల్, గురువారం శ్రీరామ నవమి సందర్ంగా న్గర్ 
కరూ్నల్ నియోజకవరగొం, తెల్కపలి్ల మండలం, కారువంగా గ్రామంలో ఆలయ సని్నధిలో 
గోపాస్ కుర్మన్న, గోపాస్ రమేష్ ల గ్రామ జనసైనికుల ఆధ్ర్ంలో మంచి నీటి 
పంపిణీ కార్క్రమాని్న నిర్హించారు. ఈ కార్క్రమానికి ముఖ్ అతిథిగా జనసేన పార్టా 
తెలంగాణ రాష్ట న్యకులు వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ హాజరై ఆలయంలో సీతరాముల దర్శనం 
చేసుకుని కార్క్రమాని్న ప్రారంభించారు. ఈ సందర్ంగా లక్షష్మణ్ గౌడ్ మాట్్లడుతూ 
సీత్రాముల కళ్్ణాని్న కనులరా వీక్షించాలని విచే్చసే భకుతాలకు చల్లని మంచి నీటి 
పంపిణీ చేయ్లనే ఆలోచన విధానంతో ఈ కార్క్రమాని్న నిర్హించడం జరిగంది. 
ప్రజలందరిపై సీతరాముల చల్లని ఆశీసుసాలు ఉండ్లని, కోరుకుంటూ ప్రజలందరికీ 

శ్రీరామ నవమి శుభాకాంక్షలు తెలియజశారు. ఈ కార్క్రమంలో వంగ విజయ్ భాస్కర్ గౌడ్, కడ్గంటీ స్యి కుమార్, స్ర్, వంశీ రెడ్డా, రాజు న్యక్, పూస శివ, బాబా తదితరులు 
పాల్గొన్్నరు.

ఘనంగా శ్రీరామ నవమి వేడుకలు
శతఘ్్న న్్స్: మైలవరం, 
గల్లపూడ్, ఇబ్రహంపట్నం, 
కండపలి్ల, గ్రామంలో నవమి 
పూజా కార్క్రమంలో మైలవరం 
నియోజకవరగొ జనసేన పార్టా 
ఇన్ఛార్జి మరియు మైలవరం 
నియోజకవరగొ జనసేన పార్టా రాష్ట 

అధికార ప్రతినిధి అక్కల రామ మోహనరావు (గాంధి) పాల్గొనడం జరిగంది.

అబ్బయ్య చౌదరిపై నిపుపిలు చెరిగిన
కొఠారు ఆదిశేషు

శతఘ్్న న్్స్:  దందులూరు, జనసేన పార్టా దందులూరు నియోజకవరగొ న్యకులు 
కఠారు ఆదిశేష్ దందులూరు శాసనసభు్లు కఠారు అబబుయ్ చౌదరి పలుమారు్ల 
నియోజకవరగొ అభివృది్ద గురించి ప్రగల్లు పలుకుతున్న తీరును ప్రశి్నంచడ్నికి 
మీడ్య్ సమావేశం ఏరా్పటు చెయ్డం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా కఠారు ఆదిశేష్ 
మాట్్లడుతూ, ఎమె్మలే్గా ఎని్నక కాబడ్న 4 సంవతసారాలకు సుపాతావసథా నుండ్ మేల్్కని 
ముఖ్మంత్రిని అన్న అది కావాలి, అన్న ఇది కావాలి అని అడగడంలో అరథాం లేదన్్నరు, 
ప్రజల సమస్లు తీర్్చ ఉదే్దశం ఉంటే తొలిన్ళ్ళ నుండే పటిటాంచుకోవాలి గాని మళ్్ళ 
ఎని్నకలు దగగొర పడేసరికి నిద్రలేచి హడ్విడ్ చెయ్డం సరికాదన్్నరు. అబబుయ్ చౌదరి 
ఈ ప్రభుత్ం స్త్రీ పక్షపాత ప్రభుత్ం, మహిళ్ స్ధికారతే ధ్్యంగా పనిచేసుతాన్్నరు 
అనడం హాస్్స్పదం అని, అటువంటప్్పడు విజయరాయి జనసేన వీరమహిళ చిన్నమ్మ 
చేపలదుకాణం ఎందుకు దౌరజిన్ంగా తొలగంచారని ప్రశి్నంచారు. ముఖ్మంత్రి సభకు 
రాకపోతే మంజూరు చేసిన పధకాలు నిలిపివేస్తామని మహిళలను బెదిరించి తీసుకెళ్్లరని, 
న్్యంపలి్ల గ్రామంలో అల బలవంతంగా వెళి్ళన మహిళ 3ఏళ్ళ పసికందుని 
ఇంట్్ల వదిలివెళ్ళడం వలన ఆ పసికందు నీటితొటిటాలో పడ్ మృతు్వాత పడ్డాడు అని, 
ఆ కుటుంబానికి ఎవరు న్్యం చేస్తారని ఇదేమి దౌరజిన్ పాలన అని ప్రశి్నంచారు. 
వృతితా నైప్ణ్ం మీద అవగాహన తరగతులు ఎక్కడ జరుగుతున్్నయి? కుటుటా మిషను్ల, 
చిల్లర దుకాణాలు ఎల మహిళస్ధికారతో, వాటి వల్ల జీవనప్రమాణాలు ఏవిధంగా 
పెరుగుతున్్నయో వివరించమని అన్్నరు. అన్్న ఇది ఎసిసా స్మాజికవరగొం ఎకు్కవ 
ఉన్న నియోజకవరగొం అన్్న అని ముఖ్మంత్రికి చెపి్పన అబబుయ్ చౌదరి దందులూరు 
నియోజకవరగొంలో వరుసగా అదే దళిత స్మాజికవరగొ మహిళల మీద దడులు 
జరిగనప్్పడు బాధ్త ఎందుకు వహించలేదు అని తిటిటాపోస్రు. 2 లక్షలకోటు్ల సంక్షేమ 
పధకాలకు ఖరు్చపెట్టామన్న ప్రభుత్ం, దనిని అభివృది్ద రూపంలో చూపించడంలో 
విఫలమైందన్్నరు, ఆ ధనం అంత్ ఎటు తరలించారో చెప్పమన్్నరు. 4 స్రు్ల ఇసుక 
పాలసీని మారి్చ మారి్చ చివరికి వారు దోచుకునేలగా రూప్దిది్దంచికుని ప్రజల సొము్మ 
దోచుకోవడమే కాకుండ్ ప్రభుత్్నికి ఆదయం లేకుండ్ చేస్రన్్నరు. పోలవరం 
కాలువ 40 కి.మీ మేర నియోజకవరగొంలో వెళుతున్్న రైతులకు ఒక్క చుక్క నీరు కూడ్ 
అందించే ప్రయత్నం కూడ్ చెయ్కపోవడం శాసనసభు్డ్ పాలన్ వైఫల్ం అని ఎదే్దవా 
చేస్రు.

సర్్వపల్లో జనసేన ఆధ్వర్యంల్ పానకం పంపిణీ
శతఘ్్న న్్స్: సర్్పలి్ల, 
వెంకట్చలం మండలం, సర్్పలి్ల 
గ్రామంలో ఉన్న శ్రీ వీరాంజనేయ 
స్్మి దేవస్థానం ప్రాంగణంలో 
శ్రీరామ నవమి సందర్ంగా 
గురువారం పానకం పంపిణీ చేసిన 
సర్్పలి్ల నియోజకవరగొ జనసేన 
పార్టా న్యకులు బొబ్బుపలి్ల సుర్ష్ 
న్యుడు. ఈ సందర్ంగా బొబ్బుపలి్ల 

సుర్ష్ న్యుడు మాట్్లడుతూ 2024లో జనసేన పార్టా అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ రాష్్రానికి 
ముఖ్మంత్రి కావాలని ఆ శ్రీరామ చంద్రమూరితా ఆశీసుసాలు ఉండ్లని, అదేవిధంగా 
రామరాజ్ం ఎల ఉంటుందో రాష్ట ప్రజలందరూ కూడ్ చూడబోతున్్నరు. రాక్షస 
పాలన నుంచి రాష్్రాని్న, రాష్ట ప్రజలను విముకితా చేయడం జనసేన లక్షష్ం. ఆ లక్షష్ంతోనే 
ప్రతి ఒక్క జన సైనికుడు గ్రామస్థాయిలో పార్టాని బలోపేతం చేసే దనికి ముందుకు 
వెళుతాన్్నం. ఆ శ్రీరామచంద్రమూరితా ఆశీసుసాలతో రాబోయే రోజులో్ల రాష్్రాని్న, రాష్ట 
ప్రజలను పూరితాస్థాయిలో రక్షణ కలి్పంచే విధంగా రాష్్రాని్న అవినీతి రహిత అభివృది్ 
దిశలో నీతి నిజాయితీగా ముందుకు తీసుకు వెళ్్ల విధంగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ 
గారితో స్ధ్మవుతుంది అని ప్రజలందరూ భావిసుతాన్్నరు. అది నిజం అవుతుంది 
ఆదిశగానే పరిపాలన కూడ్ కనస్గుతుంది. రాబోయే ఎని్నకలో్ల మా అధినేత పవన్ 
కళ్్ణ్ రాష్్రానికి ముఖ్మంత్రి కాబోతున్్నరు. ఈ కార్క్రమంలో స్థానికులు పినిశెటిటా 
మలి్లకారుజిన్, శ్రీహరి, ముతుతాకూరు మండల సీనియర్ న్యకులు రహమ్, అకబుర్, చిన్న, 
రహమాన్ తదితరులు పాల్గొన్్నరు.

చిరుపవన్ సేవాసమితి వాటర్ ట్యంకర్ ద్్వరా 
ఉచిత త్రాగునీరు

శతఘ్్న న్్స్: రాజోలు, గంది జనసేన 
న్యకులు పల్లప్ శ్రీను డీజల్ మరియు 
డ్రైవర్ జీతం ధన సహయంతో జనసేన పార్టా 
చిరు పవన్ సేవాసమితి వాటర్ ట్్ంకర్ 
ద్రా గురా్రం గంది విన్యకుడు గుడ్ 
మరియు వీర్లమ్మగుడ్ ప్రాంత్లలో త్రాగునీరు 
లేక ఇబబుంది పడుతున్న ప్రజలకు జనసేనపార్టా 
ఆద్ర్ంలో ఉచిత త్రాగునీరు సరఫరా 
చేయడం జరిగందని న్మన న్గభూషణం 
తెలిపారు.

వైసిపి దౌరజునా్యలు నిరసిస్్త రా్యలీ
శతఘ్్న న్్స్: ప్రకాశం జిల్ల, కండేపి 
నియోజకవరగొం, సింగరాయకండ 
మండల అధ్క్షుడు ఇన్బతితాన రాజష్ 
అధ్ర్ంలో వైసీపీ సర్పంచ్ త్డ్పత్రి 
వనజ ప్రజా సొము్మని కాజసినందుకు 
జనసేన మండల అధ్క్షులు రాజష్, 

జనసైనికులు, వీరమహిళలు ప్రశి్నంచినందుకు వైసీపీ గుండ్లతో అధ్క్షులు రాజష్ కి 
ఫోన్ చేసి బెదిరించినందుకు గురువారం అధ్క్షులు రాజష్, జనసైనికులు, వీరమహిళల 
అధ్ర్ంలో వైసిపి దౌరజిన్్లు నిరసిస్తా రా్లీ చేసి పోలీస్ కంపె్్లంట్ ఇవ్డం, ఎసె్సా 
ఫాతిమా వైసీపీ గూండ్లపై చర్లు తీసుకుంట్మని హామీ ఇవ్డం జరిగంది. ఈ 
కార్క్రమంలో గ్ండ్ ల్వెల్ ప్రోగ్రామర్ కేశవరావు, మండలల అధ్క్షులు మనోజ్, 
శశి, విశ్, రాంబాబు, చంద్రశేఖర్ జనసైనికులు కాసుల శ్రీను, చాంద్ భాష, సుభాని 
కిరణ్, న్గరాజు, జగదీష్, రాజు, స్యి, వీర మహిళలు పాల్గొన్్నరు.

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

శ్రీరామ శోభాయాత్రను ప్రారంభంచిన శ్రీమతి బత్్తల వెంకటలక్ష్మి
శతఘ్్న న్్స్: రాజమహంద్రవరం, శ్రీరామనవమి సందర్ంగా రాజమహంద్రవరం శ్రీరామ ఉతసావ సమితి వారు 
ఏరా్పటు చేసిన శ్రీరామ శ్భాయ్త్లో భాగంగా ప్ష్కర్ ఘాట్ వద్ద నుండ్ సుమారు పదివేల బైకులతో అత్ంత 
శ్భయమానంగా భార్ బైక్ రా్లీ నిర్హించారు. ఈ కార్క్రమంలో ముఖ్ అతిథిగా విచే్చసిన రాజానగరం జనసేన 
పార్టా న్యకురాలు శ్రీమతి బతుతాల వెంకటలక్ష్మి జండ్ను ఊపి య్త్ను ప్రారంభించారు. ఈ కార్క్రమంలో జనసేన 
పార్టా జిల్ల జాయింట్ కనీ్నర్ మేడ్శెటిటా శివరాం గారు, భూపాలపట్నం సర్పంచ్ గులి్లంకల లోవరాజు, ప్రెసిడంట్ 
గల్ల రంగా, వేగశెటిటా రాజు, న్తిపాం దొరబాబు, వెలుగుబంద గోపాలం, అరిగెల రామకృష్ణ, రఘున్ధప్రం జనసేన 
న్యకులు బాబురావు, భూపాలపట్నం జనసేన పార్టా ప్ణ్క్షేత్ం ప్రెసిడంట్ మదిరెడ్డా బాబు, వీర్రాజు, పాలచర్ల 

జనసైనికులు మరియు రాజానగరం జనసైనికులు భార్గా పాల్గొన్్నరు.

చిర్రి బాలరాజు సమక్ంల్ జనసేనల్ చేరికలు
శతఘ్్న న్్స్: పోలవరం నియోజకవరగొం, జీలుగుమిలి్ల మండలం, మడకం వారి గూడం 
గ్రామంలో నుంచి అధిక సంఖ్లో మహిళలు యువత గ్రామ పెద్దలు సుమారు వంద 
కుటుంబాలు జనసేన సిద్ంత్లు పవన్ కళ్్ణ్ సేవా కార్క్రమాలు నచి్చ చిర్రి బాలరాజు 
న్యకత్ంలో గరిజనులందరు చేరి చిర్రి బాలరాజుకి అండగా ఉండ్లని శ్రీరామనవమి 
సందరబుంగా రామాయలంలో హరతులు పటిటా చిర్రి బాలరాజు న్యకత్్ని్న బలపరిచిన్రు. 
జనసేన యువత ద్రా గ్రామ అభివృది్కి పాటుపడత్నని చిర్రి బాలరాజు అన్్నరు. గ్రామంలో 
ఉన్న ముఖ్ సమస్లు మంచినీటి వసతి లేదు గ్రామానికి వెళ్్ల దరి దుర్ర సిథాతిలో ఉంది, బసుసా 
షెలటార్ లేక మహిళలు ఎండలో నిలబడ్ ఉండవలసిన పరిసిథాతి. మహిళలు, యువత ప్రభుత్ంపై 
చాల అసంతృపితాతో వ్కతాం చేస్రు. అధికార ఎమె్మలే్ గరిజనుడైన్ మా గరిజనులకు ఏ 
న్్యం చెయ్లేదని బాధను వ్కతాం చేస్రు. దీనికి స్పందించిన చిర్రి బాలరాజు మీ అందరికి 
అండగా ఉంట్మని అభివృది్కి సహకరిస్తానని మాట ఇచా్చరు. ఈ కార్క్రమంలో జిల్ల జనసేన పార్టా కార్దరి్శ గడడామనుగు రవి కుమార్ మాట్్లడుతూ జనసేన న్యకులు కార్కరతాలు 
అందరు కలిసి జనసేన యూత్ ఆధ్ర్ంలో ఆ గ్రామానికి వెళ్్ల రోడ్ మరమ్మతులు, మహిళలకు సంభంధించి బసుసా షెలటార్ జీలుగుమిలి్ల మండల జనసేన పార్టా తరప్నుంచి ఈ రెండు 
కార్క్రమాలు చేస్తామని వాగా్దనం చెయ్డం జరిగంది. ప్రతి గరిజన గ్రామాని్న అధికారంలోకి రాగానే అభివృది్ చేస్తామని మాట ఇచి్చ ఉన్్నరు. ఈ కార్క్రమానికి మండల అధ్క్షులు 
పసుప్లేటి రాము ఉపాధ్క్షలు దవిద్ రాజకుమార్, జీలుగుమిలి్ల మండల ట్రైబుల్ జనసేన యూత్, వీరామహిళలు న్యకులు పాల్గొన్్నరు.

శ్రీరామ నవమి వేడుకలల్ మోటూరి దంపత్లు
శతఘ్్న న్్స్: అమలప్రం, శ్రీరామ నవమి 
సందర్ంగా చిందడగరువు హనుమాన్ 
జంక్షన్ వద్ద ఉన్న శ్రీ సీత్రామాంజనేయ 
స్్మి ఆలయంలో చిందడగరువు ఎంపిటిసి 
మోటూరి కనకదురగొ వెంకటేశ్రరావు దంపతులు 
ఆలయం వద్ద పీటల మీద కూరు్చని సీత్రాముల 
కళ్్ణం అంగరంగ వైభవంగా జరిపించారు. ఈ 

కార్క్రమంలో డ్కటార్ బి.ఆర్ అంబ్ద్కర్ కోనసీమ జిల్ల రెవెన్్ అధికారి సి.హెచ్. సతితాబాబు 
దంపతులు ఈ కార్క్రమానికి ముఖ్ అతిథులుగా పాల్గొన్్నరు. ఈ కార్క్రమానికి ముఖ్ 
అతిథులుగా పాల్గొన్నందున మోటూరి వెంకటేశ్రరావు కనకదురగొ దంపతులు సతితాబాబు 
దంపతులకు శాలువా కపి్ప ఘనంగా సత్కరించారు. ఈ కార్క్రమంలో ఆలయ కమిటీ సభు్లు, 
చిందడగరువు గ్రామ ప్రజలు తదితరులు పాల్గొన్్నరు.

ఏబికె ఆధ్వర్యంల్ భక్్తలక్ మజ్జుగ పంపిణీ
శతఘ్్న న్్స్: భద్రాద్రిలో జరిగ శ్రీ 
సీత్రామచంద్ర స్్మి వారి తిరు 
కళ్్ణ మహోతసావం శ్రీరామ నవమి 
సందరబుంగా కళ్్ణాని్న తిలకించటకు వచే్చ 
భకుతాలకు జనసేన పార్టా తరప్న కసన్ 
అంకబాబు(ఏబికె) ఆధ్ర్ంలో స్రపాక 
సెంటర్  నందు ఉచిత మజిజిగ, పానకం మరియు మంచినీరు పంపిణీ చేయడం జరిగనది. ఈ 
కార్క్రమంలో జనసైనికులు గోవిందు వెంకటేశ్రు్ల, ఆకుల రఘు, పవణ్ , ముఖేష్  లతో పాటు 
జనసేన వీర మహిళలు అనేకమంది జనసైనికులు పాల్గొన్్నరు.

జల్లోరు ప్రాంతం ఎస్సీ కాలనీల్ దళిత వాడల్లో 
జనచైతన్యం

శతఘ్్న న్్స్:  పిఠాప్రం, చైతన్వంతమైన 
దళిత యువకులను జనసేన పార్టా వైప్గా 
నడపడమే లక్షష్ంగా పిఠాప్రం రూరల్ జనసేన 
న్యకుడు మరియు దళిత న్యకులు అయిన 
వాకపలి్ల స్ర్ ప్రకాశ్ పిఠాప్రం మండల 

వా్పతాంగా మొదలు పెటిటాన దళిత వాడలో్ల జనచైతన్ం అనే కార్క్రమం నేడు జలూ్లరు 
గ్రామం ఎసిసా కాలనీకి చేరుకుంది. నియోజకవరగొ జనసేన న్యకులు వెన్్న జగదీష్ 
ఆధ్ర్ంలో జరిగన ఈ కార్క్రమం ఉమ్మడ్ తూరు్పగోదవరి జిల్లల జనసేన పార్టా 
అధికార ప్రతినిధి శ్రీమతి తోలేటి శిర్ష సమక్షంలో నిర్హింపబడ్ంది. ఈ కార్క్రమానికి 
మొదటగా వాకపలి్ల స్ర్ ప్రకాష్ స్్తంత్ సమరయోధుడు సంఘసంస్కరతా జాతినేత 
అయిన బాబూ జగ్జివన్ రామ్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అరి్పంచడం 
జరిగనది. తదనంతరం స్థానిక దళిత యువకులతో సమావేశమయిన వాకపలి్ల స్ర్ 
ప్రకాష్ దళిత వాడలో్ల జన చైతన్ం అనే కార్క్రమంతో మీ ముందుకు రావడం 
జరిగంది అని చెబుతూ, మాజీ శాసనసభు్లు ప్రాతస్మరణీయులు కీరితాశేష్లైన స్ర్గొయ 
వెన్్న న్గశ్రరావు స్గ్రామమైన జలూ్లరులో ఈ కార్క్రమాని్న వారి తనయులైన 
వెన్్న జగదీష్ ఆధ్ర్ంలో నిర్హించడ్ని్న గర్ంగా ఫీల్ అవుతున్్నను అని 
తెలియజసి స్థానిక దళిత న్యకుడు అయిన వారుడా మెంబర్ హర్ష్ కోరికమేరకు 
వాలీబాల్ క్రీడ్కారులకు వాలీబాల్ కిట్ అందించారు. జనసేన పార్టా అధికార ప్రతినిధి 
శ్రీమతి శిర్ష స్థానిక యువతని ఉదే్దశించి జనసేన పార్టా సిద్ంత్లను తెలియజస్తా 
చైతన్పరమైన ప్రసంగాని్న ఇవ్గా న్యకులు వెన్్న జగదీష్ స్ర్ ప్రకాష్ జనసేన 
పార్టా చేసుతాన్న కృషిని అభినందిస్తా తనకు ఏ విధమైన సహాయ సహకారాలు కావాలన్్న 
అందివ్డ్నికి సిద్ంగా ఉన్్ననని తెలియజస్తా జనసేన పార్టాని గెలిపించుకోవాలిసాన 
అవసరాని్న వివరిస్తా ప్రసంగంచారు. స్థానిక దళిత యువకులైన పృది్, శ్రీను, 
అరుజిన్, హర్ష్, చిన్్నరావు, య్నోష్, సుర్ష్, సతీష్, శా్మ్, చిటీటా, ధర్మరాజు, సతీష్ 
తదితరులతో ఏరా్పటుచేసిన ఈ కార్క్రమంలో బతితాన దొరబాబు, పిలి్ల అన్్నరం, 
ముము్మడ్ సత్్నంధం, తిరంశెటిటా ఇస్సాకు, వెన్్న శ్రీరామ్, న్ని తదితర స్థానిక 
న్యకులు, మరియు రూరల్ న్యకులు అయిన అడపా శివరామకృష్ణ, రామిశెటిటా 
స్రిబాబు, తమ్మనబోయిన సుదర్శన్, గంజి గోవిందరాజులు పాల్గొన్్నరు.

బంద్ కి సంపూర్ణ మద్దత్ తెల్పాలని 
పిలుపునిచిచిన డా.వంపూరు గంగులయ్య

శతఘ్్న న్్స్:  అలూ్లరి సీత్రామరాజు 
జిల్ల, పాడేరు, అదివాసి ప్రజల మనోభావాలకు 
వ్తిర్కంగా బీసీ కులలైన బోయవాలీ్మకి, 
బెంతురియ్ ఎసీటాలో చేర్చడ్నికి తీరా్మన్నికి 
వ్తిర్కంగా ఈ నెల 31వ తేదీన గరిజన ప్రజానీకం, 
గరిజన సంఘాలతో బంద్ ప్రకటించడమైనది. 
ఈ సందరబుంగా 7 నియోజకవరాగొల ఆదివాసీ 
ప్రజలకు విన్నవించుకుంటున్్నం బంద్ కి సంపూర్ణ 
మద్దతు తెలిపి ఆదివాసీ హకు్కలు, చట్టాలు 
పరిరక్షించేందుకు మీ వంతుగా మీ భాగస్్మ్ం 
సమసతా గరిజన జాతికి భావితరాలకు ఎంతో 
అవసరం అలగ మారు్పకోరుకునే ఆదర్శవంతమైన విద్వంతులైన యువకులు 
మేధోవరగొ ప్రజలు అధికంగా ఉన్న జనసేనపార్టా 7 నియోజక వరాగొల ముఖ్నేతలకు, 
జనసైనికులకు తెలియజసుతాన్్నం మీరు మీ ప్రాంతంలో ప్రధాన కూడలిలో స్చఛాందంగా 
తరలివెళి్ల జనసేనపార్టా తరుప్న గరిజన జఏసి నేతలతో కలిసి బంద్ శాంతి యుతంగా 
విజయవంతంగా చేయగలరని ఆశిసుతాన్్నం ముఖ్ంగా జనసైనికులకు న్ మనవి 
ప్రపంచ చరిత్లో ఏ దేశం నేలను త్కిన ఆదివాసీల రకతాంతో తడవని మటిటా లేదు చరిత్లో 
ఏ జాతి అయిన తమ మనుగడ, అసితాత్ంపై దడ్ చేసే ప్రభుత్్లపై ప్రతిగటించని జాతి 
కనుమరుగైపోతుందని అల చరిత్లో లిఖంపబడని ఆదివాసీ జాతుల్నో్న ఉన్్నయని 
తెలియజసుతాన్్నము. మీరందరు మీ గరిజన జాతి పరిరక్షకులుగా నిలబడ్లిసాన 
సమయమిదే ఈ బంద్ లో మీరందరు పాల్గొని సమసతా గరిజన జాతిని మేల్్కలపాలని 
కోరుతున్్నము ఎటువంటి అవాంతరాలు లేకుండ్ రాజకీయ్లకు అతీతంగా గరిజన 
ప్రజాలందరితో మమేకం కావాలని జనసేనపార్టా తరుప్న విజఞేపితా చేసుతాన్్నమని అరకు 
పార్లమెంట్ ఇన్్చర్జి డ్.వంపూరు గంగులయ్ అన్్నరు.

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

బడుగుబలహీన వరాగొల వారికి జనసేన ఎలలోపుపిడూ అండగా ఉంటంది: శ్రీమతి రమాదేవి
శతఘ్్న న్్స్: చితూతారు జిల్ల, పూతలపటుటా నియోజకవరగొం, ఐరాల మండలం, 
వేదగరివారి పలి్ల గ్రామంలోని శింగంశెటిటా వారి హరిజనవాడలో శ్రీ కోదండ రామాలయం 
కుంభాబిషేకంలో ఐరాల మండలధ్క్షులు ప్రుషోతతాం ఆధ్ర్ంలో జిల్ల కమిటీ, మండల 
కమిటీ, మరియు రాయలసీమ ర్జనల్ కోఆరథానేటర్, జిల్ల కార్దరి్శ వారి నేతృత్ంలో 
జనసేన సీనియర్ న్యకులు శ్రీమతి తంబళ్ళపలి్ల రమాదేవికి పూర్ణకుంభ స్్గతంతో 
ఆహా్నం పలికారు. శ్రీరామ నవమి పర్దినం ప్రస్కరించుకుని మండలధ్క్షులు, 
మండలకమిటి సభు్లు మరియు జిల్ల కార్దరి్శతో కలిసి ప్రతేక పూజలు నిర్హించారు. 
పూజలు అనంతరం శింగంశెటిటా వారి పలి్ల హరిజనవాడ సందరి్శంచి అక్కడ్ వారి 
సమస్లను తెలుసుకున్్నరు. తరువాత శ్రీమతి రమాదేవి మాట్్లడుతూ జనసేన పార్టా 
బడుగుబలహన వరాగొల వారికి ఎల్లప్్పడూ అండగా ఉంటుంది అని, ప్రతి గ్రామంలో 
రామాలయం నిరి్మంచడం వెనుక ముఖ్ ఉదే్దశం రామ రాజ్ం ధర్మ పాలనతో ఏల 
అయితే సుభిక్షంగా ఉంటుందో, జనసేన పార్టా ప్రభుత్ం స్థాపిసేతా రాష్టం రామరాజ్ంల 

సుభిక్షంగా ఉంటుంది అని తెలియచేశారు. ఈ కార్క్రమంలో రాయలసీమ ర్జనల్ కో ఆరిడానేటర్ డ్.ఆకుల వనజ, మండలదక్షు్లు ప్రుషోతతాం, జిల్ల కార్దరి్శ ఏ.పి.శివయ్, మరియు 
మండలకమిటి సభు్లు, జనసైనికులు పాల్గొన్్నరు. అనంతరం బంగారుపాళ్ం మండలంలోని జనసైనికుడు హర్ష్ కుమార్ ప్రమాదవశాతుతా గాయపడ్న విషయం తెలుసుకుని 
బంగారుపాళ్ం మండలధ్క్షుడు కోడ్ చంద్రయ్తో కలిసి అతని ఇంటికి వెళి్ళ అతనిని పరామరి్శంచి అతనికి కంత ఆరిథాక స్యం అందించి, జనసేన పార్టా ఎల్లప్్పడూ జనసైనికులకు 
అండగా ఉంటుందని, మనోధైర్ం కోలో్పవదు్ద అని అతనికి శ్రీమతి రమాదేవి ధైర్ం నింపారు, హర్ష్ కుమార్ కానిసేటాబుల్ పర్క్షలో్ల ఉతీతారు్ణడయ్్డని తెలుసుకున్న రమాదేవి అతనిని 
అభినందించి, ఉదో్గసుతాడు అవా్లన్న అతని కలని తనవంతు కృషి చేసి తన కలని నెరవేరుస్తామని రమాదేవి మాటిచా్చరు. ఈ కార్క్రమంలో జిల్ల కార్దరి్శ ఏ.పి శివయ్, బంగారు 
పాళ్ం మండలధ్క్షులు కోడ్ చంద్రయ్ మరియు శివ, పవన్, జనసైనికులు పాల్గొన్్నరు.
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