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సమస్యలపై పోరాటం దిశగా జనసేనాని
జనసేనాని స్పీడ్ పెంచారు, జనసేన అధినేత పవన్ జనసేనాని స్పీడ్ పెంచారు, జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యాణ్ మొన్న రాజమెండ్రి పరయాటన తరావాత ఇప్పీడు కళ్యాణ్ మొన్న రాజమెండ్రి పరయాటన తరావాత ఇప్పీడు 
విశాఖపట్నెం పరయాటనకు సిద్ధమయ్యారు. ప్రజల కష్టాలు, విశాఖపట్నెం పరయాటనకు సిద్ధమయ్యారు. ప్రజల కష్టాలు, 
ఎదుర్కెంటున్న సమసయాలపై పోరాడేలా కారయాక్రమాలను ఎదుర్కెంటున్న సమసయాలపై పోరాడేలా కారయాక్రమాలను 
చేపటటానునా్నమని జనసేన నేతలు తెలిపారు. జనసేన చేపటటానునా్నమని జనసేన నేతలు తెలిపారు. జనసేన 
అధినేత  పవన్ కలాయాణ్ విశాఖ ఉకు్క పరిశ్రమ అధినేత  పవన్ కలాయాణ్ విశాఖ ఉకు్క పరిశ్రమ 
కారిమికులకు అెండగా నిలబడనునా్నరు. ఈ మేరకు ఈ కారిమికులకు అెండగా నిలబడనునా్నరు. ఈ మేరకు ఈ 
నెల 31వ తేదీన గాజువాకలో నిరవాహెంచే బహరెంగ నెల 31వ తేదీన గాజువాకలో నిరవాహెంచే బహరెంగ 
సభలో పాల్గొననున్నటులు జనసేన తన అధికారిక ట్వాటర్ సభలో పాల్గొననున్నటులు జనసేన తన అధికారిక ట్వాటర్ 
అకెంట్ ద్వారా పేర్కెంది. గాజువాకలోని స్టాల్ పాలుెంట్ అకెంట్ ద్వారా పేర్కెంది. గాజువాకలోని స్టాల్ పాలుెంట్ 
ప్ెంగణెంలో మధ్యాహ్నెం రెండు గెంటలకు సభ ప్ెంగణెంలో మధ్యాహ్నెం రెండు గెంటలకు సభ 
ప్రెంభమవుతెందని ప్రకటనలో పేర్కనా్నరు.ప్రెంభమవుతెందని ప్రకటనలో పేర్కనా్నరు.
విశాఖ ఉకు్క ప్రైవేటీకరణను నిలుప్దల చేయ్లని విశాఖ ఉకు్క ప్రైవేటీకరణను నిలుప్దల చేయ్లని 
కోరుతూ ఉకు్క పరిరక్షణ సమితి పోరాటాని్న కెంద్ర కోరుతూ ఉకు్క పరిరక్షణ సమితి పోరాటాని్న కెంద్ర 
ప్రభుతవాెం దృష్టాకి తీసుకువెళ్ళిన మొదట నాయకుడు ప్రభుతవాెం దృష్టాకి తీసుకువెళ్ళిన మొదట నాయకుడు 
పవన్ కళ్యాణ్. ఫిబ్రవరి 9వ తేదీన పవన్ కళ్యాణ్ కెంద్ర పవన్ కళ్యాణ్. ఫిబ్రవరి 9వ తేదీన పవన్ కళ్యాణ్ కెంద్ర 
హోమ్ శాఖ మెంత్రి అమిత్ ష్ను కలిసి విశాఖ స్టాల్ హోమ్ శాఖ మెంత్రి అమిత్ ష్ను కలిసి విశాఖ స్టాల్ 
పాలుెంట్ భావోద్వాగాలతో ముడిపడి ఉెందనే విషయ్ని్న పాలుెంట్ భావోద్వాగాలతో ముడిపడి ఉెందనే విషయ్ని్న 

కెంద్రానికి తెలియచేస్తూ, ఈ నిర్ణయెంపై ప్నరాలోచన చేయ్లని వినతి పత్ెం అెందిెంచిన విషయెం విదితమే. 34 మెంది ప్ణ త్యాగాలతో విశాఖ స్టాల్ పాలుెంట్ కెంద్రానికి తెలియచేస్తూ, ఈ నిర్ణయెంపై ప్నరాలోచన చేయ్లని వినతి పత్ెం అెందిెంచిన విషయెం విదితమే. 34 మెంది ప్ణ త్యాగాలతో విశాఖ స్టాల్ పాలుెంట్ 
ఏరాపీటెందనే విషయ్ని్న ఈ సెందర్ెంగా అమిత్ ష్కు పవన్ కళ్యాణ్ తెలియచేశారు” అని పేర్కనా్నరు.ఏరాపీటెందనే విషయ్ని్న ఈ సెందర్ెంగా అమిత్ ష్కు పవన్ కళ్యాణ్ తెలియచేశారు” అని పేర్కనా్నరు.
విశాఖస్టాల్  పాలుెంట్  ప్రైవేటీకరణ సరికాదని, విశాఖ ఉకు్క కరామిగారెం భావోద్వాగాలతో ముడిపడి ఉెందనే విషయెంలో జనసేన పార్టా చాలా సపీషటాతతో ఉెందని  ఆ పార్టా విశాఖస్టాల్  పాలుెంట్  ప్రైవేటీకరణ సరికాదని, విశాఖ ఉకు్క కరామిగారెం భావోద్వాగాలతో ముడిపడి ఉెందనే విషయెంలో జనసేన పార్టా చాలా సపీషటాతతో ఉెందని  ఆ పార్టా 
రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ ఛైరమిన్  నాదెండలు మనోహర్  చాలా సెందరా్లోలు తెలిపారు.రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ ఛైరమిన్  నాదెండలు మనోహర్  చాలా సెందరా్లోలు తెలిపారు.
ఆెంధ్రల హకు్కగా భావిెంచే విశాఖ ఉకు్క 100 శాతెం ప్రైవేటు పరమవవాడెం ఖాయెంగా ఉెంది. అయితే ప్రైవేటీకరణకు వయాతిరేకెంగా ఆెందోళనలు కొనసాగుతూనే ఆెంధ్రల హకు్కగా భావిెంచే విశాఖ ఉకు్క 100 శాతెం ప్రైవేటు పరమవవాడెం ఖాయెంగా ఉెంది. అయితే ప్రైవేటీకరణకు వయాతిరేకెంగా ఆెందోళనలు కొనసాగుతూనే 
ఉనా్నయి. ఈ ఉదయామానికి మొదట నుెంచి టీడీపీ, వామపక్షాలు, కాెంగ్రెస్  తీవ్ెంగా పోరాటెం చేసుతూనా్నయి. ఈ పార్టాలు చేసిన పోరాటానికి ఉకు్క కారిమిక సెంఘాలు, ఉనా్నయి. ఈ ఉదయామానికి మొదట నుెంచి టీడీపీ, వామపక్షాలు, కాెంగ్రెస్  తీవ్ెంగా పోరాటెం చేసుతూనా్నయి. ఈ పార్టాలు చేసిన పోరాటానికి ఉకు్క కారిమిక సెంఘాలు, 
నిరావాసితలు సెంపూర్ణెంగా మద్దత ఇచాచాయి. ఇప్పీడు ఈ పార్టాల సరసన జనసేన చేరనుెంది.  జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్  విశాఖపట్నెం లో పరయాట్ెంచి.. ఉకు్క నిరావాసితలు సెంపూర్ణెంగా మద్దత ఇచాచాయి. ఇప్పీడు ఈ పార్టాల సరసన జనసేన చేరనుెంది.  జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్  విశాఖపట్నెం లో పరయాట్ెంచి.. ఉకు్క 
ఉదయామానికి సెంపూర్ణ మద్దత పలకనునా్నరు. దీెంతో ఈ ఉదయామానికి మరిెంత ఊప్ వసుతూెందని విశాఖ ఉకు్క కారిమికులు భావిసుతూనా్నరు. గత ఎని్నకలోలు గాజువాక ఉదయామానికి సెంపూర్ణ మద్దత పలకనునా్నరు. దీెంతో ఈ ఉదయామానికి మరిెంత ఊప్ వసుతూెందని విశాఖ ఉకు్క కారిమికులు భావిసుతూనా్నరు. గత ఎని్నకలోలు గాజువాక 
అసెంబ్లు నియోజక వరగొెం నుెంచి పవన్ కళ్యాణ్ పోటీ చేసిన సెంగతి తెలిసిెంద్. ఈ నియోజక వరగొెం పరిధిలోనే స్టాల్ పాలుెంట్ ఉెంది. కెంద్రెం స్టాల్ పాలుెంట్ ప్రైవేటీకరణ అసెంబ్లు నియోజక వరగొెం నుెంచి పవన్ కళ్యాణ్ పోటీ చేసిన సెంగతి తెలిసిెంద్. ఈ నియోజక వరగొెం పరిధిలోనే స్టాల్ పాలుెంట్ ఉెంది. కెంద్రెం స్టాల్ పాలుెంట్ ప్రైవేటీకరణ 
చేసాతూమని చెప్పీనపపీట్ నుెంచి విశాఖ ఉకు్క పరిరక్షణ పోరాట కమిటీ ప్రవేటీకరణను వయాతిరేకిస్తూ.. రిలే నిరాహార దీక్షలు చేసతూెంది. వివిధ సాథాయిలో పోరాటెం చేసతూెంది. చేసాతూమని చెప్పీనపపీట్ నుెంచి విశాఖ ఉకు్క పరిరక్షణ పోరాట కమిటీ ప్రవేటీకరణను వయాతిరేకిస్తూ.. రిలే నిరాహార దీక్షలు చేసతూెంది. వివిధ సాథాయిలో పోరాటెం చేసతూెంది. 
ఇప్పీడు పవన్ కళ్యాణ్ ఉదయామెంలోకి వసేతూ తమకు కొెండెంత అెండ దొరుకుతెందని కారిమికులు, నిరావాసితలు భావిసుతూనా్నరు. ప్రవేటీకరణను వయాతిరేకిసుతూనా్నమెంటూ ఇప్పీడు పవన్ కళ్యాణ్ ఉదయామెంలోకి వసేతూ తమకు కొెండెంత అెండ దొరుకుతెందని కారిమికులు, నిరావాసితలు భావిసుతూనా్నరు. ప్రవేటీకరణను వయాతిరేకిసుతూనా్నమెంటూ 
పలు అఖిలపక్ష సమావేశాలలో కూడా జనసేన నేతలు పాల్గొనా్నరు. అయితే బిజేప్కి వయాతిరేకెంగా వాయాఖయాలు మాత్ెం.. చేయలేదు. పవన్ కళ్యాణ్ ఇద్ ఆెంశెంపై ఢీల్లు పలు అఖిలపక్ష సమావేశాలలో కూడా జనసేన నేతలు పాల్గొనా్నరు. అయితే బిజేప్కి వయాతిరేకెంగా వాయాఖయాలు మాత్ెం.. చేయలేదు. పవన్ కళ్యాణ్ ఇద్ ఆెంశెంపై ఢీల్లు 
వెళ్లు అమిత్ ష్ తో సహా పలువురు నేతలను కలిశారు. వెళ్లు అమిత్ ష్ తో సహా పలువురు నేతలను కలిశారు. 
ఇపపీట్ వరకు జనసేన నేరుగా ఉదయామెంలో పాల్గొనకపోయినా..  నేరుగా అధినేత పవన్ వసుతూెండడెంతో ఉకు్క కారిమికులు.. ఇది తమ ఉదయామానికి పూరితూ బూస్టా ఇచిచానటుటా ఇపపీట్ వరకు జనసేన నేరుగా ఉదయామెంలో పాల్గొనకపోయినా..  నేరుగా అధినేత పవన్ వసుతూెండడెంతో ఉకు్క కారిమికులు.. ఇది తమ ఉదయామానికి పూరితూ బూస్టా ఇచిచానటుటా 
గా ఉెంది. జనసేన నేతలు మాత్ెం, తమ పార్టా స్టాల్ పాలుెంట్ ప్రైవేటీకరణకు వయాతిరేకమని చెబుతనా్నరు. అెంతే కాదు ప్రవేటీకరణ చేయవద్దని.. అమిత్ ష్తో సహా ఢిల్లు గా ఉెంది. జనసేన నేతలు మాత్ెం, తమ పార్టా స్టాల్ పాలుెంట్ ప్రైవేటీకరణకు వయాతిరేకమని చెబుతనా్నరు. అెంతే కాదు ప్రవేటీకరణ చేయవద్దని.. అమిత్ ష్తో సహా ఢిల్లు 
పద్దలకు పవన్ కళ్యాణ్ చెపాపీరని.. ఇటీవల విశాఖ వెళ్లున ఆ పార్టా రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ చైరమిన్ నాదెండలు మనోహర్ సపీషటాెం చేశారు.పద్దలకు పవన్ కళ్యాణ్ చెపాపీరని.. ఇటీవల విశాఖ వెళ్లున ఆ పార్టా రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ చైరమిన్ నాదెండలు మనోహర్ సపీషటాెం చేశారు.

విశాఖ ఉక్కు కోసం “జనసేనాని”
ఆంధ్రుల హక్కు విశాఖ ఉక్కు అని ఎంతో మంది ఆంధ్రుల హక్కు విశాఖ ఉక్కు అని ఎంతో మంది 
ప్రాణ త్యాగలతో సాధంచుక్న్న విశాఖ స్టీల్ ప్లంట్ ప్రాణ త్యాగలతో సాధంచుక్న్న విశాఖ స్టీల్ ప్లంట్ 
ప్రైవేటీకరణ క్ వయాతిరేకంగా ఈ నెల 31 వ తేదీన ప్రైవేటీకరణ క్ వయాతిరేకంగా ఈ నెల 31 వ తేదీన 
విశాఖపట్నంలో జనసేన పర్టీ ఆధ్వరయాంలో జరుగు విశాఖపట్నంలో జనసేన పర్టీ ఆధ్వరయాంలో జరుగు 
బహిరంగ సభలో పడేరు. అరక్ నియోజకవర్గల నంచి బహిరంగ సభలో పడేరు. అరక్ నియోజకవర్గల నంచి 
భార్గా నాయక్లు. జనసైనిక్లు. వీరమహిళాలు.భార్గా నాయక్లు. జనసైనిక్లు. వీరమహిళాలు.
అభిమానలు పల్్గనాలని అరక్ పర్లమంటు ఇంచార్జీ అభిమానలు పల్్గనాలని అరక్ పర్లమంటు ఇంచార్జీ 
వంపూరు గంగులయయా పిలుపునిచాచారు. గంగులయయా వంపూరు గంగులయయా పిలుపునిచాచారు. గంగులయయా 
గారి నివాసంలో జరిగిన నేటి  సమావేశానికి అరక్ గారి నివాసంలో జరిగిన నేటి  సమావేశానికి అరక్ 
పర్లమంటు అధకార ప్రతినిధ శ్రీరాములు ఎగిజీక్యాటివ్ పర్లమంటు అధకార ప్రతినిధ శ్రీరాములు ఎగిజీక్యాటివ్ 
మంబర్ కమల్, లక్ష్మణ్, మండల అధయాక్షులు మురళి, మంబర్ కమల్, లక్ష్మణ్, మండల అధయాక్షులు మురళి, 
పర్టీ నాయక్లు మసాతాన్, మురళి, సంహాచలం, పర్టీ నాయక్లు మసాతాన్, మురళి, సంహాచలం, 
ప్రశాంత్, సాయిబాబా, దివయాలత్, దుర్గ, అశోక్, ప్రశాంత్, సాయిబాబా, దివయాలత్, దుర్గ, అశోక్, 
వంకటేష్, రమేష్, బుజ్జీబాబు, శాయాం, రమణ సురేష్, జన వంకటేష్, రమేష్, బుజ్జీబాబు, శాయాం, రమణ సురేష్, జన 
సైనిక్లు అభిమానలు పల్్గనా్నరు.సైనిక్లు అభిమానలు పల్్గనా్నరు.

శతఘ్్న న్యాస్ వాట్సప్ నెంబర్: 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews


కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్ కారా్యచరణపై జనసేనపార్టీ జిల్లా 
అధ్యక్షులు మనుక్ంత్ చెనానారెడ్డి జిల్లా నాయక్లతో చర్చ
శతఘ్్న న్యాస్: రానన్న కార్పొరేషన్ ఎలక్న్ తదుపరి కారాయాచరణ గూరిచా 
జనసేనపర్టీ జ్ల్్ల అధయాక్షులు మనక్ంత్ చెనా్నరెడ్డి జ్ల్్ల నాయక్లతో 
చరిచాంచారు. ఈ కారయాక్రమంలో జ్ల్్ల ప్రధాన కారయాదరిశి కిషోర్ గునక్ల, 
నెల్్లరు నగర నాయక్లు దుగి్గశెటిటీ సుజయ్ బాబు, రాష్ట్ర కారయాక్రమాల నిర్వహణ 
కమిటీ కారయాదరిశి కొటేటీ వంకటేశ్వరు్ల, జ్ల్్ల ప్రధాన కారయాదరిశి మేకల ప్రవీణ్ 
క్మార్, నెల్్లరు జ్ల్్ల చిరంజీవి యువత అధయాక్షులు శాయామ్, కారయాదరిశి పశుపరితా 
కిషోర్, పసుపులేటి సుకనయా, మహిళా నాయక్లు కోల్ విజయలక్ష్మి,నాయక్లు 
అంకిత్, శశికాంత్, కనా్న, మసాతాన్, జనసేన నాయక్లు, వీరమహిళలు 
మరియు జనసైనిక్లు పల్్గనా్నరు.

ఉప ఎనినాకల నేపథ్యంలో బీజేపీ కి మద్దతుగా “కలసపాడు” 
మండల విస్తృత సమావేశం

శతఘ్్న న్యాస్: బద్్వల్ ఉప ఎని్నకల నేపథయాంలో బీజేపీకి మద్దతుగా “కలసపడు” 
మండల విసతాతృత సమావేశం భవనాస ఈశ్వరరెడ్డి ఆధ్వరయాంలో కలసపడు టౌన్ 
లో జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో త్రిసభయా కమిటీ సభ్యాలు త్తంశెటిటీ నాగంద్ర, 
సుంకర శ్రీనివాస్ పల్్గని మండల నాయక్లన సమన్వయ పరచి దిశా నిరే్దశం 
చేశారు.
ఈ కారయాక్రమంలో అధకార ప్రతినిధ వివేక్ బాబు, నియోజకవర్గ నాయక్లు 
బసవి రమేష్, తుడ్మేళ్ళ మురళి మరియు సాథానిక నాయక్లు కావూరి గిరి 
ప్రసాద్, హరి, ఆంజనేయులు, శ్రీన, జనసేన నాయక్లు, వీరమహిళలు 
మరియు జనసైనిక్లు పల్్గనా్నరు.

బుధవారం, 27 అక్టో బర్ 2021

తమ సమస్యలను జనసేన పార్టీ 
మత్యకార వికాస విభాగం దతృష్టీకి తెచ్్చన మత్స్యకారులు

శతఘ్్న న్యాస్: ఈ నెల 25,26,27 తేదీలో్ల జనసేన పర్టీ మతయాకార వికాస విభాగం శతఘ్్న న్యాస్: ఈ నెల 25,26,27 తేదీలో్ల జనసేన పర్టీ మతయాకార వికాస విభాగం 
విశాఖపటటీణం, విజయనగరం మరియు శ్రీకాక్ళం జ్ల్్లలో్ల పరయాటన కొనసాగుతుంది. విశాఖపటటీణం, విజయనగరం మరియు శ్రీకాక్ళం జ్ల్్లలో్ల పరయాటన కొనసాగుతుంది. 
ఈ పరయాటనలో భాగంగా విశాఖ తీరప్రాంతంలో చిరు వాయాపరులు, వైజాగ్ ఫిషంగ్ ఈ పరయాటనలో భాగంగా విశాఖ తీరప్రాంతంలో చిరు వాయాపరులు, వైజాగ్ ఫిషంగ్ 
హార్బర్ బోట్ బోనర్్నస్ వారు, జీవనోపధ లేని మతయాకారులు వారి సమసయాలన జనసేన హార్బర్ బోట్ బోనర్్నస్ వారు, జీవనోపధ లేని మతయాకారులు వారి సమసయాలన జనసేన 
పర్టీ మతయాకార వికాస విభాగం దతృషటీకి తెచాచారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పర్టీ రాష్ట్ర పర్టీ మతయాకార వికాస విభాగం దతృషటీకి తెచాచారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పర్టీ రాష్ట్ర 
బొలిశెటిటీ సతయానారాయణ, రాష్ట్ర మత్స్యకార కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ బొమి్మడ్ నాయకర్, జనసేన బొలిశెటిటీ సతయానారాయణ, రాష్ట్ర మత్స్యకార కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ బొమి్మడ్ నాయకర్, జనసేన 
నాయక్లు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనిక్లు పల్్గనా్నరు.నాయక్లు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనిక్లు పల్్గనా్నరు.

ష్పపొంగ్ హార్బర్ లో జనసేన మత్స్యకార వికాస విభాగం పర్యటన
శతఘ్్న న్యాస్: రాష్ట్రంలో ప్రజా వయాతిరేక ప్రభ్త్వం నడుసుతాందని, ఓటు వేసన పపనికి నానా శతఘ్్న న్యాస్: రాష్ట్రంలో ప్రజా వయాతిరేక ప్రభ్త్వం నడుసుతాందని, ఓటు వేసన పపనికి నానా 
కష్టీలు పడుతునా్నమని విశాఖ తీర ప్రాంతం వంబడ్ మత్స్యకారులు వాపోతునా్నరని జనసేన కష్టీలు పడుతునా్నమని విశాఖ తీర ప్రాంతం వంబడ్ మత్స్యకారులు వాపోతునా్నరని జనసేన 
పర్టీ మత్స్యకార వికాస విభాగం చైర్మన్ శ్రీ బొమ్మడ్ నాయకర్ సపొషటీం చేశారు. అద్ సమయంలో పర్టీ మత్స్యకార వికాస విభాగం చైర్మన్ శ్రీ బొమ్మడ్ నాయకర్ సపొషటీం చేశారు. అద్ సమయంలో 
జనసేన పర్టీపై ఆదరణ పెరుగుతోందని చెపపొరు. ఉతతారాంధ్ర తీర ప్రాంత్ల పరయాటనలో భాగంగా జనసేన పర్టీపై ఆదరణ పెరుగుతోందని చెపపొరు. ఉతతారాంధ్ర తీర ప్రాంత్ల పరయాటనలో భాగంగా 
మత్స్యకార వికాస విభాగం నాయక్లు విశాఖ ఫిషంగ్ హార్బర్, గంగవరం పోరుటీ ఏరియాలో్ల మత్స్యకార వికాస విభాగం నాయక్లు విశాఖ ఫిషంగ్ హార్బర్, గంగవరం పోరుటీ ఏరియాలో్ల 
పరయాటించారు. మత్స్య సంపదపై ఆధారపడ్న చిరు వాయాపరులన కలస వారి సమసయాలన పరయాటించారు. మత్స్య సంపదపై ఆధారపడ్న చిరు వాయాపరులన కలస వారి సమసయాలన 
తెలుసుక్నా్నరు. బోటు ఓనర్్స సమసయాలు అడ్గి తెలుసుక్నా్నరు. గంగవరం ఫిషంగ్ హార్బర్ తెలుసుక్నా్నరు. బోటు ఓనర్్స సమసయాలు అడ్గి తెలుసుక్నా్నరు. గంగవరం ఫిషంగ్ హార్బర్ 
నిలిపివేత కారణంగా ఎంతోమంది జీవనోపధ కోలోపొయిన విషయాని్న జనసేన నాయక్ల దతృషటీకి నిలిపివేత కారణంగా ఎంతోమంది జీవనోపధ కోలోపొయిన విషయాని్న జనసేన నాయక్ల దతృషటీకి 
తీసుక్వచాచారు. ప్రభ్త్వ విధానాల పట్ల మతయాస్కారులు ఎదుర్కుంటున్న సమసయాలన ఒక నివేదిక తీసుక్వచాచారు. ప్రభ్త్వ విధానాల పట్ల మతయాస్కారులు ఎదుర్కుంటున్న సమసయాలన ఒక నివేదిక 
రూపందించి శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ దతృషటీకి తీసుక్వళాతామని శ్రీ బొమి్మడ్ నాయకర్ హామీ ఇచాచారు. రూపందించి శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ దతృషటీకి తీసుక్వళాతామని శ్రీ బొమి్మడ్ నాయకర్ హామీ ఇచాచారు. 
మత్స్యకార సోదరులంత్ జనసేన పర్టీకి అండగా ఉండాలని కోరారు. కారయాక్రమంలో జనసేన మత్స్యకార సోదరులంత్ జనసేన పర్టీకి అండగా ఉండాలని కోరారు. కారయాక్రమంలో జనసేన 
పర్టీ మత్స్యకార వికాస విభాగం రాష్ట్ర కారయాదరిశి శ్రీ కంబాల దాసుబాబు, పర్టీ రాష్ట్ర కారయాదరిశి పర్టీ మత్స్యకార వికాస విభాగం రాష్ట్ర కారయాదరిశి శ్రీ కంబాల దాసుబాబు, పర్టీ రాష్ట్ర కారయాదరిశి 
శ్రీమతి ఘంటసాల వంకటలక్ష్మి, శ్రీ పలే్లటి బాపనదొర, శ్రీ బి.క్మార్, జనసేన నాయక్లు, శ్రీమతి ఘంటసాల వంకటలక్ష్మి, శ్రీ పలే్లటి బాపనదొర, శ్రీ బి.క్మార్, జనసేన నాయక్లు, 
వీరమహిళలు మరియు జనసైనిక్లు పల్్గనా్నరు.వీరమహిళలు మరియు జనసైనిక్లు పల్్గనా్నరు.

శతఘ్్న న్యాస్ వాట్సప్ నెంబర్: 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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బుధవారం, 27 అక్టో బర్ 2021

మారుమూల గ్రామాలోలు ఉెండే సామానయా జనసైనుకుడు చేసే కారయాక్రమాలను సైతెం 
బాహయాప్రపెంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళ్ని్న వినిప్ెంచడానికి మీ ముెందుకు 
వచిచాెంది శతఘ్్న న్యాస్. కావున మీ అెందరూ జనసైనికులు చేసే కారయాక్రమాలను మా వాట్సప్ 
నెంబర్ కు పెంప్ెంచెండి. మీరు పెంప్ెంచే కారయాక్రమాలను మా వెబ్ సైట్ మరియు ఈ-పేపర్ 
లో ప్రచురిెంచడెం జరుగుతెంది.

మా వాట్సప్ నెంబర్: 9391115789

నా్యయస్థానం టూ తిరుపతి దేవస్థానం
శతఘ్్న న్యాస్: అమరావతి పరిరక్ణ సమితి ఆధ్వరయాంలో నవంబరు1 
నంచి డ్సంబర్ 17 వరక్ జరిగ నాయాయసాథానం టూ తిరుపతి 
ద్వసాథానం పదయాత్ర కారయాక్రమంలో పల్్గనవలసందిగా  జనసేన 
పర్టీ పోతిన వంకట మహేష్  గారిని ఆహా్వనించిన రైతులు AVRK 
చౌదరి గారు,బెల్లంకొండ నరసంహారావు గారు,చలపతిరావు గారు 
మరియు అనమోలు గణేష్ గారు.

రైతు భరోస్ కంద్రాల వలన ఉపయోగం ఏమిటి? రైతు వ్యతిరేక ప్రభుత్ం ఇది – 

కతృష్ణా జిల్లా జనసేన పార్టీ సంయుక్ కార్యదర్శి ఈమని కిషోర్ క్మార్
శతఘ్్న న్యాస్: రైతు ప్రభ్త్వం, రైతు ప్రభ్త్వం అని 
చెపుపొక్నే ఈ ప్రభ్త్వం కేవలం మాటలు, అంకెల గారడ్, 
పేపర్ యాడ్్స కి తపపొ! ఏ విధంగా అన్నం పెటేటీ రైతన్నలన 
ఆదుక్ంటుంది అని కిషోర్ క్మార్ పత్రిక ముఖంగా 
తెలియచేసారు. జగ్గయయాపేట మండలం షేర్ మహమ్మద్ 
పేట గ్రామానికి చెందిన షేక్ కర్ం సాహెబ్ అనే కౌలు రైతు 
అపుపొ తెచుచాక్ని తన కషటీంతో పంట పండ్ంచుక్ని తొమి్మది 
నెలల క్రితం సుమారుగా 90 కి్వంటాలు మొకకుజొన్న 
పంటన ప్రభ్త్వ మారెకుట్ యారుడికి అమి్మన త్ల్కా 

లక్ యాభై వేల రూపయలు డబు్బలు రాకపోవటంతో మనసాతాపనికి గురై ఆత్మహతయా చేసుక్నా్నరు. మరి 
గతంలో క్డా ఇద్ గ్రామానికి చెందిన సతయా అనే రైతు క్డా అనేక కారణాల చేత ఆత్మహతయా చేసుక్నా్నరు 
అని తెలిపరు. ఈ రాష్ట్ర ప్రభ్త్్వని్న జనసేన పర్టీ తరుపున ఒకటే ప్రశి్నసుతానా్నము. మీరు ప్రతిష్టీత్మకంగా 
రైతుల కోసం చేపటిటీన రైతు భరోసా కేంద్రాల వలన ఉపయోగం ఏముంది అని, ఇద్ గ్రామంలో రెండు రైతు 
భరోసా కేంద్రాలు ఉనా్నయి వాటి వలన రైతులక్ ఏం ఉపయోగంలేదని పంట పండ్ంచుకోటానికి వితతానాలు 
ఉండవని, రసాయనాలు ఉండవని, పోనీ అపుపొ తెచుచాక్ని పంట పండ్ంచుక్ంటే కొనేవారు ఉండరని ఒకవేళ 
కొన్న క్డా ప్రభ్త్వం నంచి డబు్బలు రావని తెలియచేసారు. ఇపపొటి వరక్ రాష్ట్రంలో ఎనో్న ప్రభ్త్్వలు 
మారాయి అని అందరూ రైతులక్ ఎని్నకల సమయంలో ఇషటీ మొచిచానటుటీ వాగా్దనాలు ఇచిచా ప్రభ్త్్వలు 
సాథాపించి రైతులక్ జీవిత్లు లేక్ండా చేస ఆత్మహతయాల పలు చేసుతానా్నరని ఆయన తెలిపోయారు. రైతులక్ 
నాయాయం జరగాలంటే అది కేవలం ఒకకు జనసేన పర్టీ వలన మాత్రంమే సాధయాం అని, వచేచాది మన ప్రభ్త్వమే 
అని పవన్ కళాయాణ్ గారి నాయకత్వంలో నిజమైన రైతు రాజయాం చూసాతారని ఆయన తెలిపరు. ఈ ఆత్మహతయా 
మీద సంబంధత అధకారులు సపొందించాలని ఆ రైతుని రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం అని్న విధాల్ ఆదుకోవాలని జనసేన 
పర్టీ తరుపున డ్మాండ్ చేసుతానా్నము అని ఆయన తెలిపరు.

రాజమండ్రి 14వ వారుడి లో క్రియాశీలక సభు్యలక్ బీమా పత్రాలు
శతఘ్్న న్యాస్: జనసేన పర్టీ 
క్రియాశీలక సభ్యాలక్ బీమా 
పత్రాలు, ఐడీ కారుడిలతో క్డ్న 
కిట్ల పంపిణీ కారయాక్రమం 
కొనసాగుతోంది.  మంగళవారం 
రాజమండ్రి 14వ వారుడిలో వీర 
మహిళ శ్రీమతి యందం ఇందిర 

ఆధ్వరయాంలో కిట్ల పంపిణీ జరిగింది. కారయాక్రమానికి పర్టీ జ్ల్్ల కారయాదరుశిలు శ్రీ జామి 
సతయానారాయణ, శ్రీ తేజోమూరుతాల నరసంహ మూరితాలు ముఖయాఅతిధులుగా హాజరై 
కారయాకరతాలక్ దిశానిరేధేశం చేశారు. కారయాక్రమంలో స్నియర్ నాయక్లు శ్రీ దాసరి 
గురునాథరావు, శ్రీ అల్లంకి నాగశ్వరరావు, శ్రీ ప్రకాష్, శ్రీ భాష్, శ్రీ సతీష్ తదితరులు 
పల్్గనా్నరు.

పఠాపురం లో వైఎస్ఆర్్సపీ నుంచ్ జనసేన పార్టీలోకి యువక్లు చేర్క
శతఘ్్న న్యాస్: పిఠాపురం 
నియోజకవర్గములో జనసేనపర్టీ 
ఇంఛార్జీ మాకినీడ్ శేషుక్మారి 
గారి ఆధ్వరయాంలో జనసేన 
పర్టీలో పిఠాపురం పటటీణం 10వ 

వారుడిపుణయామాంతుల సూరయానారాయణ మూరితా గారి పటటీణ జనసైనిక్ల నేతతృత్వంలో కొంతమంది 
యువక్లుకి జనసేన పర్టీ కండువా కపిపొ వారిని సాదరంగా పర్టీలోకి ఆహా్వనించారు. ఈ 
సందర్ంగా మాకినీడ్ శేషుక్మారి మాటా్లడుతూ జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ గారి 
ఆశయాలు, ఆదరాశిలుక్ అనక్లంగా మేము సైతం అని మీ బాటలో అడుగు వేసాతాము అని పదో 
వార్డి యువక్లు ముందుక్ రావడం జరిగింది. ఇల్గ మన జనసైనిక్లు ప్రతి ఒకకురు పనిచేస 
జనసేన పర్టీకి బలంగా నిలబడాలని జ్ల్్ల అధయాక్షులు సమక్ంలో డ్సంబర్ ఐదో త్ర్ఖున మన 
పటటీణంలో ఉన్న కారాయాలయం ప్రారంభించి ఆరోజున పర్టీలోకి జాయినింగ్ భార్ సాథాయిలో 
ఉంటాయని ఈ సందర్ంగా తెలియజేశారు. అల్గ వైజాగ్ స్టీల్ ప్లంట్ బాధతులక్ 31వ త్ర్ఖున 
శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ గారు బహిరంగ సభక్ మధాయాహ్నం రెండు గంటలక్ ప్రసంగిసాతారు. కావున 
ప్రతి జనసైనిక్లు నాయక్లు వీర మహిళలు ఈ కారయాక్రమంలో పల్్గనాలని తెలియజేశారు. ఈ 
కారయాక్రమంలో పల్్నటి మధుబాబు, పుణయామాంతుల సూరయానారాయణ మూరితా, వేలుపొల చక్రధర్, బొజజీ 
క్మార్, గరగా బాబీ, బుర్ర సూరయా ప్రకాష్, లంక పురుషోతతామరావు, మైనంబతుతాల చిన్న, స్కోటి 
రాజశేఖర్, పసుపులేటి గణేష్, పి చిన్న, దాకే ప్రసాద్, రాయి వంకటరమణ, లంకా ప్రసన్న క్మార్, 
మాకన ల్రా జనసైనిక్లు తదితరులు పల్్గనా్నరు.

8వ రోజు క్రియాశీల సభ్యత్ నమోదు కిటలాను అందజేసిన 
రాజోలు వైస్ ఎంపప ఇంటిపల్లా ఆనందరాజు

శతఘ్్న న్యాస్: రాజోలు మండలం పరిషత్ ఉపధయాక్షుడు ( వైస్ 
MPP) ఇంటి పలి్ల ఆనందరాజు  ఆధ్వరయాంలో  జనసేన పర్టీ 
MPTC దార్ల క్మారి లక్ష్మి గారు చేతుల మీదుగా ఒకచోట 
సమావేశమై క్రియాశీలక సభయాత్వం తీసుక్న్నవారికి కిటుటీ లు 
ఇవ్వడం జరిగింది ఈ కారయాక్రమంలో అలు్ల బాల్జీ,  కర్్నడీ 
సతీష్ బాబు, జవా్వది రామ సాగర్, కొడవటి కనకారావు, 

కోర్లపటి శ్రీనివాసరావు, యర్రం శెటిటీ శ్రీనివాస రావు, అలు్ల శివకతృష్ణ మూరితా, అలు్ల 
దురా్గంజనేయులు, అలు్ల మహేంద్ర,లీల మానస మురళి కతృష్ణ, కిరణ్ సాయి, నాగ 
వంకట రామ, హరిదాస్ నరసంహారావు, ఆంజనేయ క్మార్,  వంకట సూరయా నవీన్, 
బాల హనమాన్, నాగ ప్రసాద్, సతయానారాయణ మూరితా, ప్రసాద్, దురా్గరావు, రాంబాబు, 
శ్రీనివాస్, దురా్గప్రసాద్ జనసైనిక్లు గ్రామ పెద్దలు పల్్గనా్నరు.

కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్ లో పోటీ చేయాలనుక్ననా 
జనసేనపార్టీ అభ్యరుథాల దరఖాస్్ల స్్కరణ

శతఘ్్న న్యాస్: నెల్్లరు కార్పొరేషన్ ఎలక్న్ లో పోటీ చేయాలనక్న్న అభయారుథాల దరఖాసుతాలు స్్వకరిసూతా 
జనసేనపర్టీ జ్ల్్ల అధయాక్షులు మనక్ంత్ చెనా్నరెడ్డి, జ్ల్్ల ప్రధాన కారయాదరిశి కిషోర్ గునక్ల, నెల్్లరు 
నగర నాయక్లు దుగి్గశెటిటీ సుజయ్ బాబు, రాష్ట్ర కారయాక్రమాల నిర్వహణ కమిటీ కారయాదరిశి కొటేటీ 
వంకటేశ్వరు్ల, ప్రధాన కారయాదరిశి ప్రవీణ్ క్మార్, నెల్్లరు జ్ల్్ల చిరంజీవి యువత అధయాక్షులు మంచికంటి 
శాయామ్ గారు, పల్్గనా్నరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews

