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నమ్మంచి రైతులను మోసం చేసిన ప్రభుత్ం
• రాష్ట ్రం గర్వపడే రాజధాని కావాల్సిన అమరావతి పాలకుల నిర్ణ యానికి బలయ్యరంది
• ప్ర భుత్వ నిర్ణ యాలు ఆరంధ్ర ప్ర దేశ్ ని రాజధాని లేని రాష్ట ్రంగా మార్చేశాయ
• రాష్్ట ్నికి అమరావతే రాజధాని... శ్్ర  పవన్ కళ్్యణ్ చెప్పినట్్ట  ఒక్క అరంగుళరం కూడా కదపలేరు
• ఆరోగ్యరం క్షీణరంచినా రై తులు... మహిళ్మణులు పాదయాత్ర  కొనసాగిస్తు నానారు
• రై తుల పాదయాత్ర కు జనసేన మద్ద తు పలుకుతరంది
• వర్్క ఫ్ర మ్ హోమ్ వదిల్ ముఖ్యమరంతి్ర  ప్ర జల్లో కి రావాల్
• రాజధాని రై తుల మహాపాదయాత్ర ల్ జనసేన పీఏసీ చెై ర్మన్ శ్్ర  నాదరండలో  మనోహర్
 
రాజధాని కోసం జీవితాలను తాయాగం చేసి భూములు ఇచ్చిన రైతులను గౌరవించాల్సిన బాధయాత ప్రతి 
ఒక్కరిపైనా ఉందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ 
గారు స్పషటీం చేశారు. ప్రభుత్ం రైతులతో ఒప్పందం చేసుకున్న తరవాత వెనక్్కపోయినప్్పడు 
వారిక్ అండగా నిలబడాలని తెల్పారు. రైతులను మోసం చేసే విధంగా ప్రభుతా్లు 
ప్రవరి్తంచకూడదనా్నరు. నాయాయస్థానం నుంచ్ దేవస్థానం వరకు అంటూ అమరావతి నుంచ్ 
తిరుపతి వరకు రాజధాని రైతులు చేపట్టీన మహా పాదయాత్రలో శుక్రవారం ఉదయం 
నెల్్లరు జిల్్లలో శ్రీ మనోహర్ గారు పాల్గొనా్నరు. జనసేన పార్టీ ప్రధాన కారయాదరుశులు, 
పీఏసీ సభుయాలు, జిల్్లల అధయాక్షులు, రాష్ట్ర కారయాదరుశులు, అసంబ్్ల నియోజక వరాగొల 
ఇంచారుజులు, నాయకులు, భార్ సంఖయాలో కారయాకర్తలు, వీర మహిళలు వెంటరాగా 
కోవూరు తాల్కా సంటర్ నుంచ్ బజార్ సంటర్ వరకు రైతులతో కలసి 
నడిచారు. అనంతరం బజార్ సంటర్ లో శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు మీడియాతో 
మాట్్లడుతూ.. “రాష్ట్రం గర్పడే రాజధాని కావాల్సిన అమరావతి వైసీపీ ప్రభుత్ం 
తీసుకున్న నిర్ణయానిక్ బలంది. ప్రభుత్ నిర్ణయాని్న వయాతిరేక్స్్త నాయాయస్థానం నుంచ్ 
దేవస్థానం వరకు రైతులు చేసు్తన్న పాదయాత్రను బలపరచిడానిక్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి పిలుప్ మేరకు 
రాష్ట్రవాయాప్తంగా ఉన్న పార్టీ నాయకులు, కారయాకర్తలు ఈ కారయాక్రమంలో పాల్గొనా్నం. రాజధాని కోసం తాయాగాలు చేసి భూములు ఇచ్చిన రైతులను గౌరవించాల్సిన 
బాధయాత మనందరిపై ఉందన్న విషయాని్న శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పదేపదే చెబుతూ ఉంట్రు. బాధయాత అంటే ప్రభుత్ం ఒక ఒప్పందం కుదురుచికున్న తరా్త వచ్చిన 
ప్రభుత్ం తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయం రైతాంగానిక్ మేలు చేసే విధంగా ఉండాల్ తప్ప ఆ రైతుల్్న మోసం చేసే విధంగా ఉండకూడదు.
 
• ప్రతి అడుగులో అసమర్థ పాలన
రాజధాని వయావహారాని్న ఎవ్రూ రాజకీయ కోణంలో చూడవదుదు. ముఖయామంత్రి గారు వర్్క ఫ్రమ్ హోమ్ మాని ప్రజలో్లక్ రావాల్. పాదయాత్రలు చేయాల్. అప్్పడే 
ప్రజల సమసయాలు తెలుస్్తయి. రాజధాని ప్ంతం తాడేపల్్లలో ఉన్న ముఖయామంత్రి రండు నిమిషాలు రైతులను, మహిళలను పిల్పించ్ మాట్్లడితే సమసయా ఇంత 
జఠిలం అయ్యాది కాదు. ఒక ముఖయామంత్రిగా వారిక్ భరోస్ కల్్పంచాల్. దాని్న మీరు విస్మరించారు. ప్రతి అడుగులో అసమరథా పాలన స్గుతోంది. పరిపాలనపై పట్టీ 
లేదు. ప్రతి అంశాని్న రాజకీయ కోణంలో చూసి ప్రతి ఒక్కరినీ అవమానిసు్తనా్నరు. ప్రభుత్ం కంచమైనా అభివృదిధి చేసి ఉంటే చక్కట్ రాజధాని మనకు ఉండేది. ఈ 
ప్రభుత్ నిర్ణయాల కారణంగా రాజధాని లేని రాష్ట్రంగా మనం మిగిల్పోయాం. రాజధాని వయావహారంలో ప్రభుత్ం తీసుకున్న నిర్ణయాని్న వయాతిరేక్సు్తనా్నం. రాషా్రానిక్ 
అమరావతే రాజధాని. ఇందులో సందేహం లేదు. భూములు ఇచ్చిన రైతులో్ల ఎకు్కవ మంది అర ఎకరా, ఎకరా ఇచ్చిన చ్న్నచ్న్న రైతులే ఉనా్నరు. ఈ వయావహారంలో 
దుష్ప్రచారం చేస్్త రాష్ట్రవాయాప్తంగా చ్చ్చి పెడుతూ శ్రీ జగన్ రడిడి గారు కాలం గడిపారు. ముందు సమసయా ఏంటో అరధిం చేసుకోండి. 29 వేల మంది రైతులు 
భూములు ఇసే్త 25 వేల మంది రండు ఎకరాల లోప్ ఉన్నవాళ్్ల ఉనా్నరు. వారిని రకరకాలుగా అవమానించారు. రియల్ ఎసేటీట్ వాయాపారులు అనీ, భూములు 
ఉనా్నయని రకరకాలుగా కథనాలు రాయించ్ అవమానకరంగా ప్రవరి్తంచడం బాధాకరం.
 
• రాజధాని రైతుల పోరాటం న్యూయబద్ధమైనది
ముఖయామంత్రి వర్్క ఫ్రమ్ హోమ్ మాని ప్రజల దగగొరకు వెళ్్ల పాల్ంచాల్. ప్రజలో్ల ఉన్న సమసయాలు తెలుసుకోండి. అమరావతి రైతుల పాదయాత్రకు అడుగడుగునా 
ఎందుకు ఇంత ఆదరణ దొరుకుతుందనే విషయం తెలుసుకోండి. రాజధాని వయావహారంలో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు, జనసేన పార్టీ మొదట్ నుంచ్ ఒకటే నిర్ణయానిక్ 
కట్టీబడి ఉంది. రాజధాని రైతుల పోరాటం నాయాయబదదుమైనది.. నిజాయితీగా వారి పక్షాన నిలబడాలన్నదే శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ గారి మాట. ఓట్ల కోసం కాకుండా 
రైతాంగానిక్ మదదుతు పలకడం కోసం ఈ రోజు పాదయాత్రలో పాల్గొంట్నా్నం. ఆరోగయాం క్షీణంచ్నప్పట్కీ రైతులు, మహిళలు కషటీపడి పాదయాత్ర చేసు్తనా్నరు. 
భగవంతుడు వారిని కాపాడాల్. అని్న విధాల్ ఆరోగయాం ప్రస్దించాల్. అమరావతే రాజధానిగా ఉండాలన్న నిర్ణయానిక్ జనసేన పార్టీ కట్టీబడి ఉంది. ప్రజలంతా 
రైతుల పాదయాత్రను బలపరాచిల్. అమరావతే మనకు రాజధాని. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెపి్పన విధంగా ఒక్క అంగుళం కూడా ఇక్కడి నుంచ్ కదలకుండా 
పోరాటం చేదాదుం. భవిషయాతు్తలో రాషా్రానిక్ మంచ్ జరగాల్. మంచ్ పరిపాలన రావాలని కోరుకుందాం” అనా్నరు.
 
• పాదయాత్ర సాగందిలా...
రాజధాని రైతుల మహాపాదయాత్రకు సంఘీభావం తెల్పందుకు నెల్్లరు చేరుకున్న శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారిక్ స్థానిక పార్టీ శ్రేణులు ఘన స్్గతం పల్కాయి. 
వీర మహిళలు హారతులు పట్టీ ఆయనకు ఆహా్నం పల్కారు. జనసైనికులు పూల వర్ం కురిపించారు. అనంతరం అక్కడి నుంచ్ వందల్ది బైకులు, కార్లతో 
భార్ రాయాలీగా మహాపాదయాత్ర స్గుతున్న కోవూరుకు వెళ్్లరు. కోవూరు తాల్కా సంటర్ వదదు పెదదు ఎతు్తన పార్టీ శ్రేణులతో కలసి పాదయాత్ర చేసు్తన్న రైతులను, 
మహిళలను కల్శారు. 
శ్రీ మనోహర్ గారిని రాజధాని రైతులు, మహిళలు, అమరావతి పరిరక్షణ సమితి ప్రతినిధులు స్దరంగా ఆహా్నించారు. మహాపాదయాత్ర రథంలో శ్రీ 
వెంకటేశ్రస్్మిక్ పూజలు చేసి అడుగు ముందుకు వేశారు. రైతులతో కలసి కోవూరు బజార్ సంటర్ వరకు సుమారు రండు క్.మీ.` మేర శ్రీ మనోహర్ గారు 
నడిచారు. పాదయాత్ర ఆదయాంతం జై అమరావతి, జై జనసేన నినాదాలతో మారుమ్రోగింది. అని్న జిల్్లల నుంచ్ తరల్వచ్చిన పార్టీ నాయకులు, కారయాకర్తలు, వీర 
మహిళలు పాదయాత్రలో నడిచారు. అంతకు ముందు తిరుపతి నుంచ్ బయలుదేరిన శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారిక్ దారి పొడవునా ఘనస్్గతం లభించ్ది. 
శ్రీకాళహసి్త, నాయుడుపట, గూడూరులో్ల పార్టీ శ్రేణులు పూలదండలుతో ముంచెతా్తరు. మనుబోలు మండల జనసైనికులు శ్రీ మనోహర్ గారి చేతుల మీదుగా 
రైతులకు ఉచ్తంగా యూరియా పంపిణీ కారయాక్రమాని్న నిర్హించారు.

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

విపత్కాలంలో ప్రజలను ఆదుకొనే ఏకైక పార్టీ జనసేన

వరద ప్ంత్లోలో న్దండలో మనోహర్ పరయూటన
శతఘ్్న న్యాస్: ఇటీవల కాలంలో  కురిసిన భార్ వరా్లకు ఎంతో ప్ణ నషటీం, శతఘ్్న న్యాస్: ఇటీవల కాలంలో  కురిసిన భార్ వరా్లకు ఎంతో ప్ణ నషటీం, 
మరియు ఆసి్త నషటీం జరిగిన విషయం అందరిక్ తెల్సిందే, నషటీం జరిగిన ప్రతి చోట మరియు ఆసి్త నషటీం జరిగిన విషయం అందరిక్ తెల్సిందే, నషటీం జరిగిన ప్రతి చోట 
ముందుగా జనసేన పార్టీ PAC చైర్మన్ గౌరవనీయులు శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ ముందుగా జనసేన పార్టీ PAC చైర్మన్ గౌరవనీయులు శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ 
గారు పరయాట్ంచడం జరిగింది,  ఆయనతో పాట్ 13 జిల్్లల అధయాక్షులు కూడా గారు పరయాట్ంచడం జరిగింది,  ఆయనతో పాట్ 13 జిల్్లల అధయాక్షులు కూడా 
పరయాట్ంచడం జరిగింది మరియు వారిక్ సహాయం కూడా చేయడం జరిగింది, పరయాట్ంచడం జరిగింది మరియు వారిక్ సహాయం కూడా చేయడం జరిగింది, 
ఇట్వంట్ బాధాకరమైన సంఘటన చూసి రాష్ట్రంలో ఉన్న జనసేన పార్టీ ఇట్వంట్ బాధాకరమైన సంఘటన చూసి రాష్ట్రంలో ఉన్న జనసేన పార్టీ 
నాయకులు ప్రతి ఒక్కరూ దుుఃఖానిక్  గురి అయాయారు,  అనంతరం “అమరావతి నాయకులు ప్రతి ఒక్కరూ దుుఃఖానిక్  గురి అయాయారు,  అనంతరం “అమరావతి 
రైతులకు” నెల్్లరులో సంఘీభావం తెల్పి తిరిగి  వెళ్ళు మారగొం మధయాలో కండేపి రైతులకు” నెల్్లరులో సంఘీభావం తెల్పి తిరిగి  వెళ్ళు మారగొం మధయాలో కండేపి 
నియోజకవరగొంలో  టంగుటూరు మండలంలో “టోల్ పా్లజా “ సమీపంలో హైవే నియోజకవరగొంలో  టంగుటూరు మండలంలో “టోల్ పా్లజా “ సమీపంలో హైవే 
పక్కన ఉన్నట్వంట్ “టీ పాయింట్” దగగొర ఆగి అల్్పహారం చేయడం జరిగింది,   పక్కన ఉన్నట్వంట్ “టీ పాయింట్” దగగొర ఆగి అల్్పహారం చేయడం జరిగింది,   
తరా్త కండేపి నియోజకవరగొంలో ఉన్నట్వంట్ ముఖయామైన సమసయాల గురించ్ తరా్త కండేపి నియోజకవరగొంలో ఉన్నట్వంట్ ముఖయామైన సమసయాల గురించ్ 
ప్రస్్తవించడం జరిగింది,  కండేపి నియోజకవరగొంలో సరైన “రోడు్ల”  సదుపాయాలు ప్రస్్తవించడం జరిగింది,  కండేపి నియోజకవరగొంలో సరైన “రోడు్ల”  సదుపాయాలు 
లేవు,  హాసి్పటల్సి లో మెరుగైన వైదయా సదుపాయాలు లేవు,  ఇటీవల కురిసిన వరా్నిక్ లేవు,  హాసి్పటల్సి లో మెరుగైన వైదయా సదుపాయాలు లేవు,  ఇటీవల కురిసిన వరా్నిక్ 
రైతులకు ఎంతో పంట నషటీం జరిగింది  ఆ రైతులను ప్రభుత్ం ఆదుకోవాలని రైతులకు ఎంతో పంట నషటీం జరిగింది  ఆ రైతులను ప్రభుత్ం ఆదుకోవాలని 
డిమాండ్ చేశారు,  ముఖయాంగా పొన్నల్రు మండలం లో ఉన్నట్వంట్ ప్రధాన డిమాండ్ చేశారు,  ముఖయాంగా పొన్నల్రు మండలం లో ఉన్నట్వంట్ ప్రధాన 
రహదారి పరిసిథాతిని చూసి వివరాలు తెలుసుకని చల్ంచ్పోయారు,  ప్రభుత్ం మీద రహదారి పరిసిథాతిని చూసి వివరాలు తెలుసుకని చల్ంచ్పోయారు,  ప్రభుత్ం మీద 
ఆగ్రహాని వయాక్తం చేశారు,   కండేపి నియోజకవరగొంలో ఆరు మండల్లో్ల అభివృదిధి ఆగ్రహాని వయాక్తం చేశారు,   కండేపి నియోజకవరగొంలో ఆరు మండల్లో్ల అభివృదిధి 
ఎక్కడా కనిపించడం లేదు అని అనా్నరు,   రైతులు ఆత్మహతయాలు చేసుకుంట్నా్న  ఎక్కడా కనిపించడం లేదు అని అనా్నరు,   రైతులు ఆత్మహతయాలు చేసుకుంట్నా్న  
గాని ఈ YSRCP ప్రభుత్ం నిమ్మకు నీరతి్తనట్్లగా చూస్్త ఉనా్నరు,    కండేపి గాని ఈ YSRCP ప్రభుత్ం నిమ్మకు నీరతి్తనట్్లగా చూస్్త ఉనా్నరు,    కండేపి 
నియోజకవరగొం లో ప్రతి ఒక్కరిక్ జనసేన పార్టీ అండగా ఉంట్ందని భరోస్ నియోజకవరగొం లో ప్రతి ఒక్కరిక్ జనసేన పార్టీ అండగా ఉంట్ందని భరోస్ 
ఇచాచిరు,   ప్రకాశం జిల్్లలోనే కండేపి నియోజకవరగొం వెనుకబడిన ప్ంతంగా ఇచాచిరు,   ప్రకాశం జిల్్లలోనే కండేపి నియోజకవరగొం వెనుకబడిన ప్ంతంగా 

గురి్తంచారు,   కానీ ఎందుకని ఈ ప్రభుతా్లు ఈ నియోజకవరాగొని్న అభివృదిధి గురి్తంచారు,   కానీ ఎందుకని ఈ ప్రభుతా్లు ఈ నియోజకవరాగొని్న అభివృదిధి 
చేయడం లేదు ప్రజలు గమనించాల్ అని అనా్నరు,   కండేపి నియోజకవరగొం చేయడం లేదు ప్రజలు గమనించాల్ అని అనా్నరు,   కండేపి నియోజకవరగొం 
అభివృదిధి చెందాలంటే జనసేన పార్టీ తోనే స్ధయాం అవుతుంది అని చెపా్పరు,  కండేపి అభివృదిధి చెందాలంటే జనసేన పార్టీ తోనే స్ధయాం అవుతుంది అని చెపా్పరు,  కండేపి 
నియోజకవరాగొని్న ఈ వైసీపీ ప్రభుత్ం అని్న విధాలుగా ఆదుకోవాల్  అభివృదిధి నియోజకవరాగొని్న ఈ వైసీపీ ప్రభుత్ం అని్న విధాలుగా ఆదుకోవాల్  అభివృదిధి 
చేయాల్ అని వైఎస్ఆరిసిపి ప్రభుతా్ని్న డిమాండ్ చేశారు, ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన చేయాల్ అని వైఎస్ఆరిసిపి ప్రభుతా్ని్న డిమాండ్ చేశారు, ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన 
పార్టీ సేటీట్ జనరల్ సక్రెటర్ పెదపూడి విజయకుమార్ గారు,  జిల్్ల అధయాక్షులు పార్టీ సేటీట్ జనరల్ సక్రెటర్ పెదపూడి విజయకుమార్ గారు,  జిల్్ల అధయాక్షులు 
షేక్ రియాజ్ గారు,  ఉపాధయాక్షులు చ్టటీం ప్రస్ద్ గారు, జిల్్ల నాయకులు చీకట్ షేక్ రియాజ్ గారు,  ఉపాధయాక్షులు చ్టటీం ప్రస్ద్ గారు, జిల్్ల నాయకులు చీకట్ 
వంశి దీప్ గారు,  కందుకూరు నియోజకవరగొం ఇనాచిరిజు ప్ల్ మల్్లకారుజున గారు,  వంశి దీప్ గారు,  కందుకూరు నియోజకవరగొం ఇనాచిరిజు ప్ల్ మల్్లకారుజున గారు,  
రాయని రమేష్ గారు,  మలగ రమేష్ గారు,  మేడా రమేష్ నాయుడు గారు, కండేపి రాయని రమేష్ గారు,  మలగ రమేష్ గారు,  మేడా రమేష్ నాయుడు గారు, కండేపి 
నియోజకవరగొం నాయకులు కనపరి్త మనోజ్ కుమార్ గారు, అయినాబతి్తన రాజేష్ నియోజకవరగొం నాయకులు కనపరి్త మనోజ్ కుమార్ గారు, అయినాబతి్తన రాజేష్ 
గారు, రవీంద్ర గారు, బడుగు నాగారుజున గారు, రాము గారు, శ్రీకాంత్ గారు, భారగొవ్ గారు, రవీంద్ర గారు, బడుగు నాగారుజున గారు, రాము గారు, శ్రీకాంత్ గారు, భారగొవ్ 
గారు  మరియు వీర మహిళలు పాల్గొనా్నరు.గారు  మరియు వీర మహిళలు పాల్గొనా్నరు.

• ప్రకృతి విపతుతులతో బాధలోలో ఉననివారి కోసం జన సైనికులు నిసా్ర్థంగా పని చేశారు
• నెల్లోరు జిలాలో క్రియాశీలక సభుయూల సమావేశంలో జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలో 

మనోహర్
ఆపతా్కలంలో ఉన్న ప్రజలను ఆదుకోవడంలో జనసైనికులు అందరి కంటే ముందు నిల్చారని 
జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు కారయాకర్తలను అభినందించారు. కేవలం 
ఇసుక మాఫియాకు మేలు చేయాలనే ఉదేదుశంతోనే ప్జెక్టీ గేట్్ల తీయడంలో అలసత్ం 
వహించారని, ఫల్తంగా గ్రామాలనీ్న ముంప్ పాలయాయాయని స్పషటీం చేశారు. శుక్రవారం 
మధాయాహ్నం నెల్్లరులో జిల్్ల క్రీయాశీలక సభుయాల సమావేశంలో పాల్గొనా్నరు. ఈ సందర్ంగా 
వారిక్ దిశానిరేదుశం చేశారు. శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ “ప్రభుత్ నిర్లక్షష్య వైఖరి 
కారణంగా ప్రజలు నీట మునిగి తీవ్ర కషాటీల పాలయాయారు. పెదదు ఎతు్తన ఆసి్త, ప్ణ నషటీం 
జరిగినా తన సంతజిల్్లలో బాధితులను పరామరిశుంచేందుకు యువకుడైన ముఖయామంత్రి 

అలసత్ం చూపారు. పొరుగున ఉన్న తమిళనాడులో అక్కడి ముఖయామంత్రి 68ఏళ్ల వయసులో 
ప్రజల మధయా ఉంట్నా్నరు. ఇక్కడ మాత్రం నామమాత్రంగా హెల్కాపటీర్ దా్రా చూసి కాక్ లెక్కలు 

వేశారు. ఘోర విపతు్త వల్ల అల్్లడుతున్న ప్రజలను ఆదుకోవడంలో ప్రభుత్ యంత్ంగం నిర్లక్షష్యంగా 
వయావహరించ్ంది. మంత్రులు, ఎంఎల్ఏల జాడ లేదు. ఇల్ంట్ సమయంలో స్చచింద సంసథాలు, స్ధారణ 

ప్రజలే వరద బాధితులను ఆడుకునా్నరు. ముఖయాంగా జనసైనికులు, వీర మహిళలు బాధితుల కోసం శ్రమించ్న 
తీరు ప్రశంసనీయం. ఇల్ంట్ సేవా కారయాక్రమాలే కారయాకర్తలను ప్రజలకు చేరువ చేస్్తయి. వందల సంవతసిరాల క్రితం 

నుండి నడుసు్తన్న పార్టీలతోపాట్ ఇరవై ముఫై సంవతసిరాలు అధికారంలో ఉన్న పార్టీలు ఉనా్నయి. కానీ కారయాకర్తల గురించ్ 
ఆలోచ్ంచే ఏకైక పార్టీ జనసేన మాత్రమే. ప్రతీ క్రియాశీలక కారయాకర్తల కుట్ంబం కోసం ఐదు లక్షల ప్రమాద బ్మా చేయించ్న పెదదు మనసు శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ గారిది. 
స్్రథాం, స్ల్భం, ఓట్ల కోసం కాకుండా మారు్ప కోసం పని చేస్్త ఉన్నత లక్షష్యం ఆధారంగా ప్రజలకు సేవ చేసేందుకు శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ గారు రాజకీయాలో్లక్ 
వచాచిర”నా్నరు.

• ప్రమాదంలో మరణంచిన క్రియాశీలక సభుయూడి కుటంబానికి రూ.5 లక్షలు
నెల్్లరు సిటీ నియోజకవరగొంలోని బాల్జీ నగర్ కు చెందిన క్రియాశీలక సభుయాడు శ్రీ పి.రవి శంకరరావు కదిదు నెలల క్ందట ప్రమాదవశాతూ్త మరణంచారు. ఆయన 
కుట్ంబానిక్ రూ.5 లక్షల బ్మా చెకు్కను శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు అందించారు. ఆ కుట్ంబానిక్ ధైరయాం చెపా్పరు. ఇటీవల్ భార్ వరా్లు, వరదలతో తీవ్ర ఇబ్ందులో్ల 
ఉన్నవారిక్ జనసేన పక్షాన నితాయావసరాలు అందించారు.
• ప్రభుత్ స్థలాలు కబాజా చేసి తిరిగ ప్రభుత్్నికే అమ్్మస్తున్నిరు
• చెరువులోలో పేదల ఇళలో స్థలాల ప్రక్రియ మోసపూరితం
•నెల్లోరులో నీట మునిగన పేదల ఇళలో స్థలాలను పరిశీలంచిన శ్రీ న్దండలో మనోహర్
జగనన్న కాలనీలు, పదల ఇళ్ల సథాల్ల పరిట వైసీపీ ప్రభుత్ం ఓ మోసపూరిత ప్రక్రియకు శ్రీకారం చ్ట్టీందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ 
నాదండ్ల మనోహర్ గారు స్పషటీం చేశారు. చెరువులు దొరిక్తే వాట్ని కబాజు చేయడం వాట్ని ఇళ్ల సథాల్లుగా మారేచియడం చేసు్తనా్నరనా్నరు. ప్రభుత్ సథాల్లు కబాజు చేసి తిరిగి 
ప్రభుతా్నికే అమే్మయడం ఆశచిరయాం కల్గిసు్తందని తెల్పారు. శుక్రవారం నెల్్లరు జిల్్ల, కోవూరు నియోజకవరగొం పరిధిలోని జనారధిన్ రడిడి నగర్ కాలనీ, భగత్ సింగ్ నగర్ 
కాలనీలో్ల నీట మునిగిన పదల ఇళ్ల సథాల్లను పరిశీల్ంచారు. నీట మునిగిన కాలనీని స్యంగా వీడియో తీశారు.అనంతరం శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ.. 
‘”ఏడాది క్రితం నివర్ తుఫాను బారిన పడిన రైతుల్్న పరామరిశుంచేందుకు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారితో కలసి వచ్చినప్్పడు ఈ ప్ంతాని్న పరిశీల్ంచాం. జగనన్న పదల ఇళ్ల 
సథాల్ల కోసం సేకరించ్న ప్రదేశం ఇది. వరా్లు కురిసే్త ఇబ్ంది అవుతుంది.. ఇక్కడ ఇళ్ల సథాల్లు ఎల్ ఇస్్తరు అని ఆ రోజే శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రశి్నంచారు. ఇప్్పడు 
జాతీయ రహదారిపై వెళ్్త ఈ సథాల్లను చూసి ఆశచిరయాపోయాం. మొన్న వచ్చిన వరా్లకు ఈ సథాల్లు పూరి్తగా మునిగిపోయాయి. చాల్ మంది పదలు ఇళ్్ల కట్టీకునా్నరు. 
కంత మంది ఫండేషను్ల వేసుకునా్నరు. గోడలు, వాటర్ ట్యాంకులు ఏరా్పట్ చేసుకునా్నరు. రాష్ట్రంలో అనేక జిల్్లలో్ల ఇవే పరిసిథాతులు చూశాం. ప్రసు్తత ప్రభుత్ పాలనకు 
అదదుం పటేటీ పరిసిథాతులు ఇవి” అనా్నరు.

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: 9391115789

వికల్ంగుల హకు్కల పోరాట సమితి జాతీయ అధయాక్షులు గోపాల్ రావు గారి ఆధ్రయాంలో MRPS వయావస్థాపక అధయాక్షులు శ్రీ మందకృష్ణ మాదిగ గారి 
అధయాక్షతలో  తెలంగాణ రాష్ట్రం వికల్ంగులకు 6000 పెన్న్ ఇవా్ల్ అని మరియు స్త్రీ శిశు సంక్షేమం శాఖలో వికల్ంగుల సంక్షేమ శాఖను విలీనం చేసే 
ప్రక్రియను  రాష్ట్ర ప్రభుత్ం ఉపసంహరించ్కోవాల్ అని ఇందిరా పార్్క ల్ జరిగిన వికల్ంగుల పోరాట సమితి మహాసభ లో  MRPS అధయాక్షులు మందకృష్ణ 
మాదిగ గారు డిమాండ్ చేశారు .మరియు జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు వికల్ంగులకు మదదుతు  తెలపాలని  మరియు  వికల్ంగులకు రాష్ట్ర 
ప్రభుత్ం 3016 నుండి  6000 రూపాయల పెన్న్ పెంచాలని  రాష్ట్ర ప్రభుతా్ని్న  శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి తరుప్న తెల్యజేయాలని సభలో మదదుతుగా 
పాల్గొన్న  గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధయాక్షులు రాధారం రాజల్ంగం గారిని MRPS వయావస్థాపక అధయాక్షులు మందకృష్ణ మాదిగ గారు కోరడం జరిగింది . 
ఈ కారయాక్రమంలో  VHPS మహాసభకు  మదదుతుగా జనసేన పార్టీ  అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆదేశాల మేరకు  తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంచార్జు N శంకర్ గౌడ్ గారిక్ 
స్చనతొ మదదుతుగా పాల్గొన్న  గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధయాక్షులు రాధారం రాజల్ంగం మరియు జనసేన నాయకులు.

వికలాంగుల హకుకాల పోరాటానికి జనసేన మద్దతు

నవంబర్ 16వ తేదీ నవంబర్ రోజున పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారికి సా్గత  వినతి పత్రానిని పార్టీ ఆఫీస్లో శంకర్ గౌడ్ 
గారికి  రాధారం రాజలంగం గారికి జాతీయ వికలాంగుల హకుకాల 
పోరాట సమతి అధయూక్షులు గోపాల్ రావు గారు అందజేయడం 
జరిగంది.

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


అమరావతి రైతుల పాదయాత్రకు 
మద్దతుగా నెల్లోరు జనసేన

శతఘ్్న న్యాస్: నెల్్లరులో అమరావతి రైతులు చేపట్టీన నాయాయస్థానం ట్ 
దేవస్థానం పాదయాత్రకు మదదుతుగా జనసేనపార్టీ తరుప్న పాదయాత్రలో 
పాల్గొన్న జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయాదరిశు నరసరావుపట ఇంచార్జు సయయాద్ 
జిల్ని. రైతులకు మదదుతు తెల్పి అనంతరం జనసేన పార్టీ పిఏసి చైర్మన్ 
నాదండ్ల మనోహర్ ను కలవడం జరిగింది.

శనివారం, 27 నవంబర్ 2021

శతఘ్్న న్యాస్: శ్రీకాళహసి్త నియోజకవరగొం, 
మహా పాదయాత్ర చేసు్తన్న అమరావతి 
రైతులకు సంఘీభావం తెలపడానిక్ తిరుపతి 
పరయాట ముగించ్కుని నెల్్లరు వెళ్్తన్న 
జనసేన పర్్త పొల్ట్కల్ అఫ్ఫైర్సి కమిటీ 
చైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ క్ శ్రీకాళహసి్త 
పటటీణంలో నియోజకవరగొ ఇంచార్జు వినుత 
కోట్, జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, 
వీరమహిళలతో కల్సి ఘన స్్గతం 
పలకడం జరిగింది. అనంతరం శ్రీ నాదండ్ల 

మనోహర్ తో కల్సి నెల్్లరు చేరుకుని అమరావతి రైతులకు సంఘీభావం తెల్పి వారితో 
పాట్ పాదయాత్రలో పాల్గొనడం జరిగింది.
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శ్రీ న్దండలో మనోహర్ కి ఘనసా్గతం పలకిన 
వినుత కోటా

వివేకానంద మనో వికాస కేంద్ంలో జనసేన వివేకానంద మనో వికాస కేంద్ంలో జనసేన 
అననిదాన కారయూక్రమంఅననిదాన కారయూక్రమం

శతఘ్్న న్యాస్: పి.గన్నవరం నియోజకవరగొం శతఘ్్న న్యాస్: పి.గన్నవరం నియోజకవరగొం 
‘బెల్లంపూడి’ గ్రామం జనసేన పార్టీ మెదట్ వారుడి ‘బెల్లంపూడి’ గ్రామం జనసేన పార్టీ మెదట్ వారుడి 
మెంబర్ శ్రీ వరిథానీడి రాంబాబు ప్ట్టీనరోజు మెంబర్ శ్రీ వరిథానీడి రాంబాబు ప్ట్టీనరోజు 
సందర్ంగా రాజోలులోని వివేకానంద మనో వికాస సందర్ంగా రాజోలులోని వివేకానంద మనో వికాస 
కేంద్రంలోని దివాయాంగులకు అన్నదాన కారయాక్రమం కేంద్రంలోని దివాయాంగులకు అన్నదాన కారయాక్రమం 
ఏరా్పట్ చేయటం జరిగింది. నితాయావసర సరుకులు, ఏరా్పట్ చేయటం జరిగింది. నితాయావసర సరుకులు, 
కాయకూరలు, పళ్ళు బెల్లంపూడి జనసైనికులు కాయకూరలు, పళ్ళు బెల్లంపూడి జనసైనికులు 
చేతులు మీదుగా అందచేశారు. శ్రీ వరిథానీడి రాంబాబు చేతులు మీదుగా అందచేశారు. శ్రీ వరిథానీడి రాంబాబు 
మాట్్లడుతూ జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ మాట్్లడుతూ జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
స్చనల మేరకు జనసేవ కారయాక్రమం దా్రా ఇల్ంట్ స్చనల మేరకు జనసేవ కారయాక్రమం దా్రా ఇల్ంట్ 

సహాయం అందించడం ఆనందంగా ఉందనా్నరు. వీరిక్ మనో వికాసకేంద్రం ఫండర్ సహాయం అందించడం ఆనందంగా ఉందనా్నరు. వీరిక్ మనో వికాసకేంద్రం ఫండర్ 
ఎం.లక్ష్మి కృతజ్ఞతలు తెల్పారు.ఎం.లక్ష్మి కృతజ్ఞతలు తెల్పారు.

మగాగాలోలో నీరు – ఆకలతో చేనేత కారి్మకులుమగాగాలోలో నీరు – ఆకలతో చేనేత కారి్మకులు
శతఘ్్న న్యాస్: కడప, భార్ శతఘ్్న న్యాస్: కడప, భార్ 
వరా్లు, వరదలకు జిల్్లలోని వరా్లు, వరదలకు జిల్్లలోని 
పలు గ్రామాలో్ల మగాగొలో్లక్ నీరు పలు గ్రామాలో్ల మగాగొలో్లక్ నీరు 
చేరి చేనేత కారి్మకులు తీవ్రంగా చేరి చేనేత కారి్మకులు తీవ్రంగా 
నషటీపోయారని జనసేన రాష్ట్ర చేనేత నషటీపోయారని జనసేన రాష్ట్ర చేనేత 
వికాస కారయాదరిశు రాట్ల రామయయా వికాస కారయాదరిశు రాట్ల రామయయా 
ఆవేదన వయాక్తం చేశారు. చీరలు ఆవేదన వయాక్తం చేశారు. చీరలు 
నేస్్త వాట్ మీదే ఆధారపడి జీవనం స్గించే కారి్మకులు పసు్తలుండే నేస్్త వాట్ మీదే ఆధారపడి జీవనం స్గించే కారి్మకులు పసు్తలుండే 
పరిసిథాతులు నెలకనా్నయని వివరించారు. ఈ మేరకు ఆయన పార్టీ పరిసిథాతులు నెలకనా్నయని వివరించారు. ఈ మేరకు ఆయన పార్టీ 
పీఏసీ ఛైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్ కు లేఖ రాశారు. ప్రభుత్ంపై వతి్తడి పీఏసీ ఛైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్ కు లేఖ రాశారు. ప్రభుత్ంపై వతి్తడి 
తెచ్చి చేనేత కారి్మకులకు తగిన ఆరిథాక స్యం అందేల్ చూడాలని తెచ్చి చేనేత కారి్మకులకు తగిన ఆరిథాక స్యం అందేల్ చూడాలని 
విన్నవించారు.విన్నవించారు.

ఎకరాకు 25 వేలు పరిహారం చెలలోంచాల గద్దల్రు జనసేన డిమాండ్ఎకరాకు 25 వేలు పరిహారం చెలలోంచాల గద్దల్రు జనసేన డిమాండ్
శతఘ్్న న్యాస్: గిదదుల్రు శతఘ్్న న్యాస్: గిదదుల్రు 
నియోజకవరగొంలోని కంభం నియోజకవరగొంలోని కంభం 
చెరువు క్ంద స్గు చేసిన చెరువు క్ంద స్గు చేసిన 
వరి రైతులు ఇటీవల వరి రైతులు ఇటీవల 
కురిసిన వరా్లకు తీవ్రంగా కురిసిన వరా్లకు తీవ్రంగా 
నషటీపోయారని జనసేన నషటీపోయారని జనసేన 
పార్టీ జిల్్ల కారయాదరిశు లంకా పార్టీ జిల్్ల కారయాదరిశు లంకా 
నరసింహరావు ఆవేదన నరసింహరావు ఆవేదన 
వయాక్తం చేశారు. ఈ చెరువు వయాక్తం చేశారు. ఈ చెరువు 
క్ంద నీళ్్ల లేక గత ఎనిమిది క్ంద నీళ్్ల లేక గత ఎనిమిది 
సంవతసిరాలుగా వరి వేయలేదు. సంవతసిరాలుగా వరి వేయలేదు. 
ఈ సంవతసిరం పంట వేయగా ఈ సంవతసిరం పంట వేయగా 

ఈ దుసిథాతి నెలకందని పర్్కనా్నరు. పలు గ్రామాలలో పరయాట్ంచ్ దబ్తిన్న వరి పంటను ఈ దుసిథాతి నెలకందని పర్్కనా్నరు. పలు గ్రామాలలో పరయాట్ంచ్ దబ్తిన్న వరి పంటను 
ఆయన పరిశీల్ంచారు. పంట నషటీపోయిన ప్రతి ఎకరాకు 25 వేల రూపాయల చొప్్పన ఆయన పరిశీల్ంచారు. పంట నషటీపోయిన ప్రతి ఎకరాకు 25 వేల రూపాయల చొప్్పన 
పరిహారం ఇవా్లని ఆయన ప్రభుతా్ని్న డిమాండ్ చేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పరిహారం ఇవా్లని ఆయన ప్రభుతా్ని్న డిమాండ్ చేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన 
జిల్్ల సంయుక్త కారయాదరుశులు కాల్ బాల రంగయయా, గజజులకండ నారాయణ, కంభం జిల్్ల సంయుక్త కారయాదరుశులు కాల్ బాల రంగయయా, గజజులకండ నారాయణ, కంభం 
మండల జనసేన నాయకులు తడిసట్టీ ప్రస్ద్, మదుదు బ్రమ్మయయా, బేస్తవారిపట మండల మండల జనసేన నాయకులు తడిసట్టీ ప్రస్ద్, మదుదు బ్రమ్మయయా, బేస్తవారిపట మండల 
నాయకులు దుమ్మని చెన్నయయా, లక్కంనేని వెంకటనారాయణ, దొర నాగేంద్ర తదితరులు నాయకులు దుమ్మని చెన్నయయా, లక్కంనేని వెంకటనారాయణ, దొర నాగేంద్ర తదితరులు 
పాల్గొనా్నరు.పాల్గొనా్నరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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భారత రాజాయూంగ దినోత్సవానిని ఘనంగా నిర్హంచాల: ఆకుల స్మన్భారత రాజాయూంగ దినోత్సవానిని ఘనంగా నిర్హంచాల: ఆకుల స్మన్
శతఘ్్న న్యాస్: హనుమకండ, ప్రతి సంవతసిరం కూడా శతఘ్్న న్యాస్: హనుమకండ, ప్రతి సంవతసిరం కూడా 
రాజాయాంగ దినోతసివాని్న ఘనంగా నిర్హించ్కోవాల్. రాజాయాంగ దినోతసివాని్న ఘనంగా నిర్హించ్కోవాల్. 
ప్రతి పౌరుడినీ కారోయాను్మఖులను చేయడానిక్ ఈ ప్రతి పౌరుడినీ కారోయాను్మఖులను చేయడానిక్ ఈ 
ఉతసివాలు ఉపయోగపడతాయి. తాము రాజాయాంగ ఉతసివాలు ఉపయోగపడతాయి. తాము రాజాయాంగ 
బదధింగా నడుచ్కుంట్నా్నమా? లేదా? అనే విషయాని్న బదధింగా నడుచ్కుంట్నా్నమా? లేదా? అనే విషయాని్న 
సమీక్ంచ్కోవాల్ అని ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్్ల ఇంచారిజు సమీక్ంచ్కోవాల్ అని ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్్ల ఇంచారిజు 
శ్రీ ఆకుల సుమన్ అనా్నరు, ఒక సమావేశంలో ఆయన శ్రీ ఆకుల సుమన్ అనా్నరు, ఒక సమావేశంలో ఆయన 
మాట్్లడుతూ ముఖయాంగా ఈ రాజాయాంగ రూపకల్పనలో మాట్్లడుతూ ముఖయాంగా ఈ రాజాయాంగ రూపకల్పనలో 
మహిళల పాత్ర కీలకం ప్రతి మహిళకూ ఓట్ వేసే మహిళల పాత్ర కీలకం ప్రతి మహిళకూ ఓట్ వేసే 
హకు్కను కల్్పంచ్ంది రాజాయాంగం, దీనితోపాట్ హకు్కను కల్్పంచ్ంది రాజాయాంగం, దీనితోపాట్ 
చటటీసభలో అడుగు పెటేటీ అవకాశానీ్న కల్్పంచ్ంది. శ్రీ చటటీసభలో అడుగు పెటేటీ అవకాశానీ్న కల్్పంచ్ంది. శ్రీ 
అంబేద్కర్ బడుగు బలహీన వరాగొల కోసం ఎంతగానో అంబేద్కర్ బడుగు బలహీన వరాగొల కోసం ఎంతగానో 
శ్రమించారు. తన జీవితాని్న ధారపోశారు. ఆయన జీవిత శ్రమించారు. తన జీవితాని్న ధారపోశారు. ఆయన జీవిత 

చరిత్ర ప్రతి ఒక్కరిలోన్ ఎంతో ప్రేరణ కల్గిసు్తంది. చ్న్నప్పట్ నుంచ్ అంబేద్కర్ ఎని్న కషాటీలు చరిత్ర ప్రతి ఒక్కరిలోన్ ఎంతో ప్రేరణ కల్గిసు్తంది. చ్న్నప్పట్ నుంచ్ అంబేద్కర్ ఎని్న కషాటీలు 
పడాడిరో, కషటీపడి ఎల్ చదువుకునా్నరో, ఈ రోజులో్ల చాల్ మందిక్ తెల్యదు. అందువల్ల ఆయన పడాడిరో, కషటీపడి ఎల్ చదువుకునా్నరో, ఈ రోజులో్ల చాల్ మందిక్ తెల్యదు. అందువల్ల ఆయన 
జీవితంలోని ముఖయా ఘట్టీలను నవంబర్ 26న విదాయారుధిలు, ప్రజలకు తెల్సేల్ స్్కళ్్ల, కాలేజీలు, జీవితంలోని ముఖయా ఘట్టీలను నవంబర్ 26న విదాయారుధిలు, ప్రజలకు తెల్సేల్ స్్కళ్్ల, కాలేజీలు, 
ప్రభుతా్లు అవగాహనా కారయాక్రమాలు నిర్హించాల్ అని పర్్కనా్నరు.ప్రభుతా్లు అవగాహనా కారయాక్రమాలు నిర్హించాల్ అని పర్్కనా్నరు.

పాలకులు రాజాయూంగ ధర్మం ఆచరించేలా ప్రతీపౌరుడు బాధయూత తీస్కోవాల పాలకులు రాజాయూంగ ధర్మం ఆచరించేలా ప్రతీపౌరుడు బాధయూత తీస్కోవాల 
– మాదాల శ్రీరాములు– మాదాల శ్రీరాములు

శతఘ్్న న్యాస్: అరకు నియోజకవరగొం, 26 నవంబర్ భారత శతఘ్్న న్యాస్: అరకు నియోజకవరగొం, 26 నవంబర్ భారత 
రాజాయాంగ ఆమోద దినోతసివం సందర్ంగా శుక్రవారం రాజాయాంగ ఆమోద దినోతసివం సందర్ంగా శుక్రవారం 
ఉదయం జనసేన పార్టీ అరకులో భారత రాజాయాంగ నిరా్మత ఉదయం జనసేన పార్టీ అరకులో భారత రాజాయాంగ నిరా్మత 
డాకటీర్ బాబా స్హెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహానిక్ పూలమాల డాకటీర్ బాబా స్హెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహానిక్ పూలమాల 
వేసి నివాళ్లు అరి్పంచారు. ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీ వేసి నివాళ్లు అరి్పంచారు. ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీ 
అరకు పార్లమెంట్ అధికార ప్రతినిధి మాదాల శ్రీరాములు అరకు పార్లమెంట్ అధికార ప్రతినిధి మాదాల శ్రీరాములు 
మాట్్లడుతూ ప్రపంచంలో అతిపెదదు ప్రజాస్్మయా వయావసథాకు మాట్్లడుతూ ప్రపంచంలో అతిపెదదు ప్రజాస్్మయా వయావసథాకు 
మూలసథాంభమైన భారత రాజాయాంగం పార్లమెంట్ లో ఆమోదం మూలసథాంభమైన భారత రాజాయాంగం పార్లమెంట్ లో ఆమోదం 

పొంది నవంబర్ 26 నాట్క్ డెబె్్ఏళ్్ల నిండాయని, దేశానిక్ దశ దిశల్్న చూపిస్్త ముందుకు పొంది నవంబర్ 26 నాట్క్ డెబె్్ఏళ్్ల నిండాయని, దేశానిక్ దశ దిశల్్న చూపిస్్త ముందుకు 
నడిపిసు్తన్న రాజాయాంగం ఇప్్పడు రాషా్రాని్న పాల్సు్తన్న పాలకులు నిర్్రయాం చేసు్తనా్నరని, పాలకులు నడిపిసు్తన్న రాజాయాంగం ఇప్్పడు రాషా్రాని్న పాల్సు్తన్న పాలకులు నిర్్రయాం చేసు్తనా్నరని, పాలకులు 
రాజాయాంగ ధర్మం ఆచరించేల్ ప్రతీ పౌరుడు బాధయాత తీసుకని, రాజాయాంగాని్న కాపాడుకోవాలని రాజాయాంగ ధర్మం ఆచరించేల్ ప్రతీ పౌరుడు బాధయాత తీసుకని, రాజాయాంగాని్న కాపాడుకోవాలని 
కోరారు. కారయాక్రమంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు వరి్కంగ్ కమిటీ ప్రెసిడెంట్ కనెడి లక్షష్మణ్ రావు కోరారు. కారయాక్రమంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు వరి్కంగ్ కమిటీ ప్రెసిడెంట్ కనెడి లక్షష్మణ్ రావు 
ప్రస్ద్ రామదాసు రాజు తదితరులు పాల్గొనా్నరు.ప్రస్ద్ రామదాసు రాజు తదితరులు పాల్గొనా్నరు.

మలకిపురం జనసేన అధ్రయూంలో మలకిపురం జనసేన అధ్రయూంలో 
అంబేదకార్ కు ఘన నివాళిఅంబేదకార్ కు ఘన నివాళి

శతఘ్్న న్యాస్: తూరు్పగోదావరి జిల్్ల, రాజోలు నియోజకవరగొం, మల్క్ప్రం గ్రామంలో శతఘ్్న న్యాస్: తూరు్పగోదావరి జిల్్ల, రాజోలు నియోజకవరగొం, మల్క్ప్రం గ్రామంలో 
భారత రాజాయాంగ నిరా్మణ దినోతసివం సందర్ంగా నియోజక ప్రజలకు, దేశ ప్రజలకు భారత రాజాయాంగ నిరా్మణ దినోతసివం సందర్ంగా నియోజక ప్రజలకు, దేశ ప్రజలకు 
శుభాకాంక్షలు తెల్యజేస్్త డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహాలకు పూలమాలలు వేసి శుభాకాంక్షలు తెల్యజేస్్త డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహాలకు పూలమాలలు వేసి 
ఘనంగా నివాళ్లు అరి్పంచ్న జనసేన పార్టీ రాజోలు నియోజకవరగొ మల్క్ప్రం ఘనంగా నివాళ్లు అరి్పంచ్న జనసేన పార్టీ రాజోలు నియోజకవరగొ మల్క్ప్రం 
ఎంపీపీ మేడిచర్ల సతయా వాణ రాము. ఈ సందర్ంగా ఆమె మాట్్లడుతూ ఈ రోజు భారత ఎంపీపీ మేడిచర్ల సతయా వాణ రాము. ఈ సందర్ంగా ఆమె మాట్్లడుతూ ఈ రోజు భారత 
రాజాయాంగ నిరా్మణం ఏర్పడిన రోజని, దేశ ప్రజలందరికీ డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ ఎంతో రాజాయాంగ నిరా్మణం ఏర్పడిన రోజని, దేశ ప్రజలందరికీ డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ ఎంతో 
గొప్పగా విలువలతో కూడిన భారత రాజాయాంగాని్న నిరి్మంచ్నఒదులకు, ప్రతి ఒక్కరూ గొప్పగా విలువలతో కూడిన భారత రాజాయాంగాని్న నిరి్మంచ్నఒదులకు, ప్రతి ఒక్కరూ 
మన దేశంలో పూరి్త సే్చ్ఛ, స్తంత్ర హకు్కలతో జీవించ్చ్నా్నరని, మన భారత మన దేశంలో పూరి్త సే్చ్ఛ, స్తంత్ర హకు్కలతో జీవించ్చ్నా్నరని, మన భారత 
రాజాయాంగం, ప్రపంచ దేశాలో్లకెల్్ల ఎంత పట్షటీమైందని, శక్్తవంతమైనదిగా తీరిచిదిదిదున రాజాయాంగం, ప్రపంచ దేశాలో్లకెల్్ల ఎంత పట్షటీమైందని, శక్్తవంతమైనదిగా తీరిచిదిదిదున 
డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ కు ఇవే మా జోహారు్ల అని అనా్నరు… ఈ కారయాక్రమంలో డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ కు ఇవే మా జోహారు్ల అని అనా్నరు… ఈ కారయాక్రమంలో 
రామరాజులంక ప్రెసిడెంట్ కాకర్ల శ్రీను, వైస్ ప్రెసిడెంట్ గంగరాజు, ఎండిఒ బాబ్జు రామరాజులంక ప్రెసిడెంట్ కాకర్ల శ్రీను, వైస్ ప్రెసిడెంట్ గంగరాజు, ఎండిఒ బాబ్జు 
రాజు, స్పర్్జర్ రాజారత్నం, ఎఎన్ఎం స్టీఫ్, సచ్వాలయం స్టీఫ్ పాల్గొనా్నరు.రాజు, స్పర్్జర్ రాజారత్నం, ఎఎన్ఎం స్టీఫ్, సచ్వాలయం స్టీఫ్ పాల్గొనా్నరు.

భారత రాజాయూంగ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు - పినిశెట్టీ బుజిజాభారత రాజాయూంగ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు - పినిశెట్టీ బుజిజా
శతఘ్్న న్యాస్: రాజోలు నియోజకవరగొం, నవ భారత రాజాయాంగ నిరా్మత భారతరత్న శతఘ్్న న్యాస్: రాజోలు నియోజకవరగొం, నవ భారత రాజాయాంగ నిరా్మత భారతరత్న 
డాకటీర్ బాబాస్హెబ్ బి.ఆర్.అంబేద్కర్ రచ్ంచ్న భారత రాజాయాంగని రాజాయాంగ డాకటీర్ బాబాస్హెబ్ బి.ఆర్.అంబేద్కర్ రచ్ంచ్న భారత రాజాయాంగని రాజాయాంగ 
అసంబ్్ల 1949 నవంబర్ 26 న సీ్కరించ్ంది ఈ సందర్ంగా రాజాయాంగం అసంబ్్ల 1949 నవంబర్ 26 న సీ్కరించ్ంది ఈ సందర్ంగా రాజాయాంగం 
రచ్ంచ్న అంబేద్కర్ ను స్మరించ్కుంటూ నవంబర్ 26 ని భారత రాజాయాంగ రచ్ంచ్న అంబేద్కర్ ను స్మరించ్కుంటూ నవంబర్ 26 ని భారత రాజాయాంగ 
దినోతసివంగా జరుప్కోవాలని భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పిలుప్నిచాచిరు. దినోతసివంగా జరుప్కోవాలని భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పిలుప్నిచాచిరు. 
అప్పట్ నుండి నవంబర్ 26 ని భారత రాజాయాంగ దినోతసివంగా మనందరం అప్పట్ నుండి నవంబర్ 26 ని భారత రాజాయాంగ దినోతసివంగా మనందరం 
జరుప్కుంట్నా్నం. నేట్కీ మన నవ భారత రాజాయాంగాని్న రాజాయాంగ అసంబ్్ల జరుప్కుంట్నా్నం. నేట్కీ మన నవ భారత రాజాయాంగాని్న రాజాయాంగ అసంబ్్ల 
సీ్కరించ్ 69 వసంతాలు పూర్తవుతున్న సందర్ంగా భారతీయులందరికీ సీ్కరించ్ 69 వసంతాలు పూర్తవుతున్న సందర్ంగా భారతీయులందరికీ 
భారత రాజాయాంగ దినోతసివ శుభాకాంక్షలు తెల్పిన రాజోలు జనసేన నాయకులు భారత రాజాయాంగ దినోతసివ శుభాకాంక్షలు తెల్పిన రాజోలు జనసేన నాయకులు 
పినిశెట్టీ బుజిజు.పినిశెట్టీ బుజిజు.

భారత రాజాయూంగ నిరా్మణ దినోత్సవం సందర్ంగా రాజాయూంగ 
నిరా్మతకు ఘననివాళులరి్పంచిన జనసేన శ్రేణులు

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


పాలకులు రాజాయూంగ ధర్మం ఆచరించేలా 
ప్రతీపౌరుడు బాధయూత తీస్కోవాల – కాటం అశ్్ని

శతఘ్్న న్యాస్: భారత రాజాయాంగ ఆమోద దినోతసివం సందర్ంగా 
శుక్రవారం ఉదయం జనసేన పార్టీ కారాయాలయంలో భారత రాజాయాంగ 
నిరా్మత డాకటీర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ చ్త్రపట్నిక్ జనసేన పార్టీ చేనేత వికాస 
విభాగం రాష్ట్ర కారయాదరిశు కాటం అశి్ని, జిల్్ల చ్రంజీవి యువత అధయాక్షుడు, 
జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు తాయాడ రామకృషా్ణరావు(బాలు) 
పూలమాల వేసి నివాళ్లు అరి్పంచారు.
ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీ ఝానీసి వీరమహిళ, చేనేత వికాస విభాగం 
రాష్ట్ర కారయాదరిశు అశి్ని మాట్్లడుతూ ప్రపంచంలో అతిపెదదు ప్రజాస్్మయా 
వయావసథాకు మూలసథాంభమైన భారత రాజాయాంగం పార్లమెంట్ లో ఆమోదం 
పొంది నవంబర్ 26 నాట్క్ డెబె్్ఏళ్్ల నిండాయని, దేశానిక్ దశ దిశల్్న 
చూపిస్్త ముందుకు నడిపిసు్తన్న రాజాయాంగం ఇప్్పడు రాషా్రాని్న పాల్సు్తన్న 
పాలకులు నిర్్రయాం చేసు్తనా్నరని,పాలకులు రాజాయాంగ ధర్మం ఆచరించేల్ 
ప్రతీ పౌరుడు బాధయాత తీసుకోని, రాజాయాంగాని్న కాపాడుకోవాలని 
కోరారు.ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు దాసరి యోగేష్, 
క్ల్రి ప్రస్ద్, బూర వాసు, స్యి పాల్గొనా్నరు.

శనివారం, 27 నవంబర్ 2021

పి.గననివరం జనసేన అధ్రయూంలో అంబేదకార్ కు ఘన నివాళి
శతఘ్్న న్యాస్: తూరు్ప గోదావరి 
జిల్్ల, పి.గన్నవరం నియోజకవరగొం, 
అంబాజీపట మండలంలో 
శుక్రవారం ఉదయం 10గంటలకు 
అంబాజీపట మండల జనసేన పార్టీ 
ఆధ్రయాంలో అంబాజీపట ఆర్ ట్ సి 
బస్ సేటీషన్ ఎదురుగా ఉన్న రాజాయాంగ 
నిరా్మత డాకటీర్ బాబాస్హెబ్ 
అంబేద్కర్ విగ్రహం వదధి 72 వ 
రాజయాంగ సమర్పణ దినోతసివం 

సందర్ంగా డా. బి ఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహానిక్ పూలమాల వేసి మండల పార్టీ అధయాక్షులు 
దొమే్మట్స్యికృష్ణ ఆధ్రయాంలో పలువురు నాయకులు పూలమాలలు వేసి ఘనంగా 
నివాళ్లరి్పంచారు. ఈ కారయాక్రమానిక్ ముఖయా అతిథిగా విచేచిసిన జిల్్ల ఉపాధయాక్షులు గౌ 
శ్రీ శిరిగినీడి వెంకటేశ్రరావు మాట్్లడుతూ… 2014లో బ్జేపీ ఆధ్రయాంలో కేంద్రములో 
అధికారంలోక్ వచ్చిన గౌ ప్రధాని నరేంద్రమోడీ ప్రభుత్ం నవంబర్ 26 – 1946లో 
డా. బి ఆర్ అంబేద్కర్ రచ్ంచ్న రాజాయాంగ ముస్యిదా బిలు్ల ప్రవేశపెట్టీన రోజును 
అని్న రాష్ట్ర శాశన సభలో్ల ఆనాట్ అంబేద్కర్ ఆలోచనా విధానాని్న, ఆయన అందించ్న 
గొప్ప రాజాయాంగాని్న ,రాజాయాంగ గొప్పతనాని్న స్మరిస్్త ఆ మహా మేధావిని గౌరవించేల్ 
చరిచించాలని నిర్ణయం తీసుకోవటం అంబేద్కర్ మీద ఆయనకున్న గొప్ప గౌరవాని్న, 
అభిమానాని్న తెల్యజేసు్తంది అనీ కనియాడారు. 2014 నుండి ఇప్పట్వరకూ నవంబర్ 
26 ను రాజాయాంగ సమర్పణ దినోతసివంగా జరుప్కోవడం ఆనందంగా ఉందని అనా్నరు. 
జనసేన అధినేత గౌ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ పిలుప్ మేరకు అంబేద్కర్ ఆశయాలు వారి 
ఆలోచన విధానాలను వారి అడుగు జాడలలో నడవాలని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ జనసైనిలకు 
పిలుప్ను ఇవ్డమైది జనసైనికులకు తూ”చా”తప్పకుండా ప్రజా క్షేత్రంలో అడుగుల 
వేయాలని సుచ్ంచారు. సమర్పణ కారయాక్రమంలో సుంకర పరయయా నాయుడు,ములపరి్త 
రమేష్, చ్ంతపల్్ల సితారామ స్్మి , యర్ంశెట్టీ నాగేంద్ర, అరిగెల స్రిబాబు, కర్లపాట్ 
వెంకటేశ్రరావు(డిలీ్ల), మైపాల తాతాజీ, పెచెచిట్టీ గోపి, మటటీపరి్త కృష్ణ మూరి్త, రవణం 
విజయ్, వీరా వీరబాబు, యర్ంశెట్టీ జగదీష్, మహ్మద్ షబానా, తదితరులు పాల్గొనా్నరు.

నర్సీపట్నం జనసేన ఆధ్వర్నంలో రాజ్నంగ 
దినోతసీవ వేడుక

శతఘ్్న న్యాస్: నర్సిపట్నం, రాజాయాంగ దినోతసివ సందర్ంగా నర్సిపట్నం 
నియోజకవరగొ ఇనాచిర్జు రాజా వీర స్రయా చంద్ర ఆధ్రయాంలో నర్సిపట్నంలో 
జనసేన నాయకులతో అంబేద్కర్ విగ్రహానిక్ ఘన నివాళ్లు అరి్పంచ్ 
రాజాయాంగ దినోతసివం గూరిచి ఈ విధంగా అనా్నరు ప్రపంచంలోనే అతి పెదదు 
ల్ఖిత రాజాయాంగం అని మూడేళ్ల పాట్ సుదీర్ంగా స్గిన అధయాయనం తరా్త 
1947 నవంబర్ 26 అప్పట్ అసంబ్్ల దీనిని ఆమోదిసే్త 1950 జనవరి 26 
నుంచ్ అమలో్లక్ వచ్చిందని సుదీర్కాలంపాట్ మూడేళ్ల పాట్ అధయాయనం 
చేసిన తరా్త అమలులోక్ తీసుకు వచాచిరని రాజాయాంగంలోని పీట్క మరియు 
ప్థమిక హకు్కలు ఆదేశిక స్త్లు ప్థమిక బాధయాతలు ప్రజలకు కవచాలు 
అయితే మిగిల్న విభాగాలు రాజాయాని్న తీరిచిదిదదుడానిక్ కావలసిన మారాగొలని 
ఆనాడు అంబేద్కర్ అనా్నరని శాసనాలు చేసేటప్్పడు ఈ విషయాని్న దృష్టీలో 
పెట్టీకని ఆదేశిక స్త్లో్ల పొందుపరచాలని స్మాజిక ఆరిథాక రాజకీయ 
నాయాయం కల్్పంచడం దా్రా ప్రజల సంక్షేమం పెంపొందించాలని సంపద ఏ 
కదిదుమంది చేతులో్ల కేంద్రీకృతం కాకూడదని అందరికీ అందేటట్్ల చూడడం పని 
అందేటట్్ల చూడటం విదయాకు అవకాశం కల్్పంచడం వయావస్యాని్న అభివృదిధి 
చేయటం మన దేశాని్న ఒకే తాట్పై నడిపించే రాజాయాంగ ప్ట్టీన నవంబర్ 26 
గురు్తపెట్టీకోవాలని అంబేద్కర్ జయంతి రోజు 2015లో నవంబర్ 26 రాజాయాంగ 
దినోతసివంగా ప్రకట్ంచ్ంది అని కనియాడారు. జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ ఇప్్పడు కూడా బాబాస్హెబ్ అంబేద్కర్ అడుగుజాడలో్ల నడవాలని 
జనసేన పార్టీ శ్రేణులను సమాయత్తం చేస్్త ఉంట్రు అని అభిప్యపడాడిరు. 
ఈ కారయాక్రమంలో నర్సిపట్నం గ్రామీణ అధయాక్షుడు ఊది చక్రవరి్త, ఉగిగొన రమణ, 
కత్తకోట రామశేఖర్, పినపోతుల నాగు, అలు్ల నరేష్, మాక్రడిడి వెంకటరమణ 
మరియు జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

పిఠాపురనం జనసేన అధ్వర్నంలో అనంబేద్కర్ కు ఘన నివాళి
శతఘ్్న న్యాస్:  తూరు్పగోదావరి జిల్్ల, పిఠాప్రం నియోజకవరగొంలోని కందరాడ గ్రామాలో్ల 
శుక్రవారం భారత రాజాయాంగ నిరా్మణ దినోతసివం సందర్ంగా నియోజకవరగొ ప్రజలకు, దేశ 
ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెల్యజేస్్త డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహాలకు పూలమాలలు 
వేసి ఘనంగా నివాళ్లు అరి్పంచ్న జనసేన పార్టీ ఇనాచిర్జు పిఠాప్రం నియోజకవరగొ జనసేన 
నాయకురాలు శ్రీమతి మాక్నీడి శేషకుమారి. ఈ సందర్ంగా ఆమె మాట్్లడుతూ భారత రాజాయాంగ 
నిరా్మణం ఏర్పడిన రోజని, దేశ ప్రజలందరికీ డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ ఎంతో గొప్పగా విలువలతో 
కూడిన భారత రాజాయాంగాని్న నిరి్మంచ్నఒదులకు, ప్రతి ఒక్కరూ మన దేశంలో పూరి్త సే్చ్ఛ, 
స్తంత్ర హకు్కలతో జీవించ్చ్నా్నరని, మన భారత రాజాయాంగం, ప్రపంచ దేశాలో్లకెల్్ల ఎంతో 
పట్షటీమైందని, శక్్తవంతమైనదిగా తీరిచిదిదిదున డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ కు ఇవే మా జోహారు్ల అని 
అనా్నరు. ఉదయం ముందుగా కందరడ గ్రామంలోని పెదదులు మాస్ పెద ప్ద్రయయా, వాకపల్్ల స్రయా 
ప్రకాష్ కనా్న బతు్తల వెంకటరమణ, మాట్్లడ అనిల్ కుమార్, పలె్లట్ అపా్పరావు పవన్ తదితరులు 
ఈ కారయాక్రమంలో పాల్గొని విగ్రహాని్న నీట్తో కడిగి, శుభ్ంచేసి సత్కరించారు. ఈ కారయాక్రమంలో 
జిల్్ల సంయుక్త కారయాదరిశు చీకట్ల శాయామ్ కుమార్, రూరల్ అధయాక్షురాలు తోలేట్ శిర్ష, కందరాడ 
ఎంపీటీసీ పిల్్ల సునీత(దినేష్), చ్త్డ ఎంపీటీసీ దూలపల్్ల రత్నం, రూరల్ ఉపాధయాక్షులు వాకపల్్ల 
స్రయా ప్రకాష్, ప్రధాన కారయాదరిశు అడపా శివరామకృష్ణ, ప్రచార కారయాదరిశు పెంకే జగదీష్, మండల 
కమిటీ సభుయాలు కండపల్్ల శివ, బుర్రా విజయ్, రామిశెట్టీ స్రిబాబు, మోటూరి మహేష్, కందా 
సోమరాజు ప్ణయా మంతుల స్రయానారాయణమూరి్త, పట్టీ శివ, దొడిడి దురాగొప్రస్ద్, స్రడా శ్రీను, 
పంతడ దురాగొప్రస్ద్, సురేంద్ర, కర్రీ హరిబాబు, ప్ల్ వెంకట రమణ, సింగిరి మల్ల సురేష్, నాని, 
శివ, నాగు, పట్టీ స్రిబాబు, కీరి్త నాగు, గుడాల విష్్ణ, సిదిదు బుజిజు, చ్ంతల మధు, పల్ల సందీప్, వీర 
మహిళలు కేతినిడి గౌర్ నాగలక్ష్మి, వినుకండ శిర్ష, నవీన్, మరియు జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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నూజివీడు జనసేన అధ్వర్నంలో అనంబేద్కర్ కు ఘన నివాళి
శతఘ్్న న్యాస్: న్జివీడు నియోజకవరగొం 
భారత రాజాయాంగ దినోతసివాని్న ప్రస్కరించ్కని 
నవ భారత రాజాయాంగ నిరా్మత భారతరత్న 
డాకటీర్ బ్ఆర్ అంబేడ్కర్ కు న్జివీడు జనసేన 
తరప్న నివాళ్లు అరి్పంచడం జరిగింది. 
ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన నాయకులు 
ముతాయాల కామేష్, ఇంటూరి చంట్ తదితరులు 
పాల్గొనా్నరు.

కార్తుక వన సమారాధన కారయూక్రమంలో పిఠాపురం ఇంచార్జా  మాకినీడి శేషుకుమారి..!
శతఘ్్న న్యాస్: తూరు్ప గోదావరి జిల్్ల, పిఠాప్రం 
నియోజకవరగొం గొల్లప్రోలు మండలం చేబ్రోలు 
గ్రామంలో చేబ్రోలు నాయకులు,జనసైనికులు 
అతి భార్ కార్్తక వన సమారాధన కారయాక్రమం ఆ 
పార్తీ పరమేశ్రుల దీవెనలతో నిర్హించారు. 
ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పార్టీ ముఖయా అతిధులుగా 
తూరు్పగోదావరి జిల్్ల  అధయాక్షులు కందుల దురేగొష్ ,పీఏసీ 
సభుయాలు పంతం నానాజీ పిఠాప్రం నియోజకవరగొ 
ఇనాచిరిజు శ్రీమతి మాక్నీడి శేష్కుమారి ,మరియు ప్రతేయాక 
ఆహా్నితులుగా శ్రీ  ముతా్త శశిధర్ కాక్నాడ టౌన్ 
జనసేన పార్టీ ఇనాచిరిజు, శ్రీ తుమ్మల బాబు పెదాదుప్రం 

నియోజకవరగొ ఇనాచిర్జు, శ్రీ పాఠం శెట్టీ స్రయాచంద్ర జగగొంపట నియోజకవరగొ జనసేన ఇంచార్జు, శ్రీ వరుప్ల తమ్మయయా బాబు 
ప్రతి్తపాడు నియోజకవరగొం రామచంద్రప్రం ఇంచార్జు పోల్శెట్టీ చంద్రశేఖర్, జిల్్ల కారయావరగొ సభుయాలు ఈ  రోజు జరిగిన 
భార్ వన సమారాధన కారయాక్రమంలో ప్రతేయాక ఆహా్నితులుగా పాల్గొనా్నరు. ఈ వన సమారాధన కారయాక్రమం గొల్లప్రోలు 
మండలం వెలుగు బంధ చేబ్రోలు గ్రామంలో జరిగినది. ఈ కారయాక్రమంలో ప్రముఖ పాత్ర నిర్హించ్న ప్రముఖ జనసైనికులు 
నాయకులు. ఓరుగంట్ పెదదుకాప్, దము్మ చ్న్న, యాదాల ముతా్త రావు, ఆకుల శీను, పడాల సురేష్, పెదిదుంట్ శివ, ఖండవిల్్ల 
మణకుమార్, ఎలుగుబంట్ దొరబాబు, చేబ్రోలు జనసైనికులు. ఈ కారయాక్రమానిక్ పిఠాప్రం రూరల్ మండలం, గొల్లప్రోలు 
మండలం, కత్తపల్్ల మండలం,పిఠాప్రం టౌన్, గొల్లప్రోలు టౌన్ నుండి జనసేన నాయకులు,కారయాకర్తలు, జనసైనికులు 
వీర మహిళలు... భార్ సంఖయాలో శేష్కుమారి వెంట రాయాలీ గా వెళ్్ల ఈ కార్్తక వన సమారాధన కారయాక్రమాని్న జయప్రదం 
చెయయాడం జరిగింది చేబ్రోలు జనసైనికులు నాయకులకు ప్రతేయాక అభినందనలు తెల్యజేశారు.

బ్రిడ్జి పనులు వనంటనే చేయాలని జనసేన డ్మనండ్
శతఘ్్న న్యాస్: స్మర్లకోట పటటీణం, స్మర్లకోట నుండి పిఠాప్రం  
వెళ్ళు బ్రిడ్జు కూల్పోయి నెలలు కావొసు్తన్న పనులు నత్తనడకన జరుప్తూ 
కాలయాపన చేసు్తనా్నరు.. వంతెన ప్రక్కన నిరి్మంచ్న నడక మారగొం 
కూడా వరా్లు కారణంగా కట్టీకని పోయినది. సదరు మారగొం కూడా 
లేక అనేకమంది తీవ్ర ఇబ్ందులు గురి అవుచ్నా్నరు. వెంటనే మట్టీ 
మారగొం బాగు చెయాయాలని. స్మర్లకోట మునిసిపాల్ కమీషన్ గారిక్, 
R&B అధికారులకు వినతి పత్రం అందజేసిన జనసేన పార్టీ పెదాదుప్రం 
నియోజకవరగొ ఇంచారిజు తుమ్మల బాబు గారు,జిల్్ల కారయాదరుశులు పిట్టీ 
జానక్ రామారావు గారు, రాజన్న గారు,టౌన్ ప్రెసిడెంట్ సరోజ వాసు 
గారు, తుమ్మల ప్రస్ద్ గారు, మోటూరి నగేష్ గారు, నాగబాబు గారు, 
గణేష్ నునా్న గారు మరియు స్మర్లకోట పటటీణ జనసేన వీరమహిళలు 
శ్రీమతి పెంకే వెంకట లక్ష్మీ గారు, చోడే ఇందిరా గారు, రాయుడు శ్రీదేవి 
గారు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు. రోడుడు పకకాన శరణారు్ధల కోసం స్ంకర కృష్ణవేణ 

ఆధ్రయూంలో దుప్పటలో పంపిణీ చేసిన జనసైనికులు
శతఘ్్న న్యాస్: శీతాకాలంలో రోడుడి పక్కన శరణారుధిల 
కోసం కాక్నాడలో దుప్పట్్ల పంపిణీ కారయాక్రమం 
చేసిన జనసైనికులు... ఈ కారయాక్రమానిక్ జనసేన 
వీరమహిళ, జనసేనపార్టీ జిల్్ల ఉపాధయాక్షురాలు 
శ్రీమతి సుంకర కృష్ణవేణ శ్రీనివాస్ గారి చేతులమీదగా 
ప్రంభించ్,శరణారుధిలకు దుప్పట్్ల  అందివ్డం 

జరిగింది. జనసేన కుట్ంబంలో నా ఆతీ్మయ 
సోదరులు,మంచ్తనం, మానవత్ంతో ఎప్్పడు సమాజ 
శ్రేయసుసికోసం ఆలోచ్ంచే యువనాయకులు,బుచ్చిరాజు 
మల్్లరడిడి  గారు, కర్రీ చక్రధర్ గారు, వల్లభ శెట్టీ వెంకటేష్ 
గారు గంగాధర్ గారు, వీరబాబు గారు ఈ దుప్పట్ల 
పంపిణీ కారయాక్రమాని్న చేపట్టీ వారి మానవత్ విలువలు 
చాట్కునా్నరు... స్ంత తోబుట్టీవుల్ నను్న ఎప్్పడు 
ఆదరిస్్త, గౌరవించ్,ఎప్్పడు నీ వెంటమేమునా్నమంటూ 

ప్రోతసిహించే సోదర జనసైనికులకు శ్రీ మతి సుంకర కృష్ణవేణ గారు ధనయావాదములు తెల్యజేశారు.

రైతుల పాదయాత్ర కు సనంఘీభావనం
శతఘ్్న న్యాస్:  నెల్్లరు జిల్్ల 
కవూ్రు దగగొర అమరావతి రైతుల 
పాద యాత్ర (నాయాయస్థానం - 
దేవస్థానం ) విజయవాడ నుండి 
తిరుపతి వరకు చేసు్తన్న మహా 
పాద యాత్ర లో వారిక్ మదదుతుగా 
పాల్గొన్న జనసేన PAC చైర్మన్ 
నాదండ్ల మనోహర్ గారు తో 
మరియు PAC సభుయాడు యససి్ 
గారు, మరియు Pothina పోతినా  
మహేశ్ గారు ,నెల్్లరు వీరమహిళ 
శిర్షా రడిడి గారు స్ళ్్లరుపట 
నియోజకవరగొం ఇంచార్జు ఉయాయాల 
ప్రవీణ్ , మరియూ జనసైనికులు 

క్రణ్ బాలు మహేష్ కళ్యాణ్ మురళ్ సుబ్రాజుపార్టీ ముఖయా నాయకులు 
కల్సి  పలు్లగొనడం జరిగింది.

శతఘ్్న న్యాస్: రాజోలు నియోజకవర్ం, రాజోలు కాటన్ పార్్క  లో రాజయాంగా ముస్యిదా కమిటీ అధయాక్షుడు డాకటీర్ బి ఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహానిక్ రాజోలు 
జనసేన పార్టీ నాయకులు, వీరమహిళలు పూల దండలు వేసి ఘన నివాళ్లు అరి్పంచారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన వీరమహిళ ఉల్శెట్టీ అన్నపూర్ణ, నాయకులు 
స్రిశెట్టీ శ్రీను, కాట్నరాజు, చ్ంతా ప్రస్ద్, స్దనాల వెంకన్న బాబు, రేఖపల్్ల శ్రీను, గండ్రోతు క్రణ్, బాచ్, ఆకుల ప్రకాష్, ఆకుల శ్రీరామ్, ఉల్శెట్టీ శేష్, 
కోళళు బాబి మరియు జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.
అయితే రాజాయాంగ నిరా్మణం గూరిచి కని్న విశేషణలు :
రాజాయాంగా ముస్యిదా అదయాక్షుడు : డా.బి.ఆర్.అంబేద్కర్
పరిషతో్ల సభుయాల సంఖయా: 299
రచన ఖరుచి: 64 లక్షలు
రచనా సమయం: 2 సంవతసిరాల 11 నెలల 18 రోజులు
ఆధార రాజాయాంగాల సంఖయా: 60
ఆమోద దినం: 1949 నవంబర్ 26
మౌళ్క రాజాయాంగంలో పజీల సంఖయా: 230
భారత రజాయాంగ చ్హ్నం: ఏనుగు

రాజోలు జనసేన ఆధ్వర్నంలో భారత రాజ్నంగ దినోతసీవ వేడుక

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

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

