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పెద్దాడ నవీన్పెద్దాడ నవీన్
ఫ్రీలాన్్స జరనిలిస్ట్, రాజమండ్రిఫ్రీలాన్్స జరనిలిస్ట్, రాజమండ్రి

నేను అభిమానించే రాజకీయ నాయకుడు పవన్ కల్యాణ్....ఎిందుకింటే?
*హృదయం నంచి ప్రవహంచే నమ్మకం పవన్ కల్యాణ్

పవన్ కల్యాణ్ మాటలన్నీ మనకి తెలిసినవే అనిపిస్తంది. అయినా విసగు రాదు. మన 

వేదనని మనమే వింటుననీటుటు వంటుంది. మన ఆవేశానినీ మనమే చూస్తననీటుటు వంటుంది. 

మన చుట్టు వననీ దుర్నీతిపై మనమే విరుచుకుపడుతుననీటుటు వంటుంది. అతని మీద ఒక 

నమ్మకం హృదయం నంచి ప్రవహస్తననీటుటు వంటుంది.

పవన్ కల్యాణ్ దారుణంగా ఓడిపోయిన పార్టు నాయకుడే! అయినా, ఆయన ప్రజానాయకుడే! 

ఎందుకంటే ఆయన బుదిధి వికాసాలతో గాక హృదయ స్ందన నంచే మాట్లాడతారు కనక.

జనంలో ఆక్రోశాలు, ఆవేదనలు, ఉద్వేగాలు, సమాధానంలేని ప్రశనీలినీ పవన్ హృదయం 

నంచి ప్రతిబంబంచారు. రాజకీయ సాంప్రదాయాలన, ల్ంఛనాలన విచిఛినం చేస్్త అనినీ 

దుర్నీతుల మీద నిప్్లు చెరుగుతుననీ పవన్ నిజ జీవితంలోనూ హీరో అయాయారు.

ఇతన తెలుగుద్శానికి ఉపయోగపడతాడా, బజెపికి ఉపయోగ పడుతాడా అననీ 

అనమానానాలినీ ఇప్డు పవన్ ఎదుర్కంటునానీరు. రాజకీయ సాంప్రదాయాలకు పదధితులకు 

మరాయాదలకు భిననీంగా ప్రజాజీవితంలోకి వచేచే వారి మీద విమర్శలు అతితీవ్ంగా వంట్యి.

రాజశేఖరరెడిడి చనిపోయింది మొదలు రాష్ట్ర విభజన జరిగాక, ఆంధ్రప్రద్శ్ లో జరిగిన 

పరిణామాలోలా ప్రజలమైన మనకి ఉననీది ఉననీటుటు చూసే శకి్త నశంచింది.

మనం రాజకీయ పార్టుల ఓటలాకు వేటలమైపోయాం. మనకితెలిసో తెలియకో కులం, మతం, ప్ంతం కళ్ళజోళ్్ళ తొడిగేసకునానీం. ఎవరేమిచెపి్నా వినకమంద్ 

అనమానాలినీ పంచేసకుని ఆ దిశగానే ప్రచారాలు కూడా చేసేస్తనానీం.

24 గంటల నూయాస్ టివిల వలలా, సోషల్ మీడియావల్లా ప్రజలకు ఇప్డు రెండు పాత్రలు సంక్రమించాయి. ఒకటి ఎవరికి వారు జీవించే సంత పాత్ర. రెండు ఎవరికితోచిన 

అహగాహనన ఇతరులకు చెప్్ మీడియా పాత్ర. ఇందులో ప్రతివారూ శ్రోతలే. ప్రతివారూ ఉపనాయాసకులే.

ఈ గందరగోళంలో పవన్ నే కాదు ఎవరిన్ నమ్మలేని సిధితి … నమ్మకుననీ నాయకుల్నీ అనమానించే సిధితి తప్డం లేదు. అసంఖ్యాకమైన సిన్ అభిమానలు వననీ 

అమితాబ్ బచచేన్, చిరంజీవి మొదలైన వారు సఫలమైన లేదా విఫలమైన రాజకీయ నాయకులుగానే వండిపోయారు. చివరిలో రాజకీయ నాయకుడిగా ఎన్ టి ఆర్ 

విఫలమైనప్టికీ ఆయన ఎప్టికీ గొప్ ప్రజా నాయకుడే! ప్రజల సఖదుుఃఖ్లని కషటునష్టులన్ అనభూతి చెంది ఆవేశాలు ఉద్వేగాలు ఉద్రేకాలతో వాటిని నోటిమాటలతోగాక 

హృదయపూరవేకంగా ప్రతిబబంపచేయడం వలేలా ఆయన నాయకులందరిలో ఉననీతుడయాయారు. పవన్ కళ్యాణ్ కూడా అంతటి నాయకుడే అనిపిస్తనానీరు.

నరసాప్రంలో జరిగిన మత్స్యకారుల సభలో వారి ప్రయోజనాలన దెబ్బతీసే 217 జి ఒ న పవన్ ఖండిస్్త మనకే 10 మంది ఎమ్్మలేయాలు వంటే ఈ జిఒ వచిచే వండేది 

కాదనడంలో బేలతనం కాక, తన వైఫల్యానినీ ప్రజల మందు ఓపన్ గా ఒప్్కుననీ నిజాయితీ వంది.

సినిమా పద్దలన తన వద్దకు రపి్ంచుకునే జగన్ ఎతు్తగడ వలేలా సినిమా టికెటలా ధర పంచడం మొదలు తగి్గంచే వరకూ జరిగిన పరిణామాల డ్రామా బహరంగ రహసయామే!

పవన్ మాటల ప్రభావం ఆయన కెర్ర్ మీద వంటుందని, విడుదలకు సిదధింగా వననీ “భీమాలానాయక్” మీద పడుతుందని తెలిసి కూడా “లేని సమసయాన సృషటుంచి ఎదుటి 

వాళ్ళన సాగిలపడేల్ చేసకునే” జగన్ కు లంగే సమసేయా లేదని, ఎంతవరకైనా పోరాడగలమన్ ఆయన స్సటుం చేయడంలో ధైరయాం కనబడుతోంది. తన వాయాఖ్యానాలు అననీ 

చిరంజీవిని ఇబ్బంది పడతాయని తెలిసి కూడా నిర్మహమాటంగా మాట్లాడడంలో నిజాయితీ, నిబదధితలు వననీయి.

నిలకడలేని వాడని, మాయమైపోయి ఆకసి్మకంగా ప్రతయాక్షమౌతూ వంట్డని, సవేయంగా ఓడిపోయిన వాడు పార్టుని మందుకి ఎల్ తీసకు 

వెళ్్తడని పవన్ మీద విమర్శలు వనానీయి. ఇవన్నీ నిజమే! ఇనినీ వైఫల్యాలు వనానీ కూడా ఆయన ప్రజాక్షేత్రం నంచి పారిపోలేదు. నిజాయితీ 

నిబదధితలకు ఇంతకుమించి ఇంకేమి సాక్షయాలు కావాలి?

ఇతనిది ప్రశనీంచడంలో నిజాయితీకి వననీ శకి్త !

భ్రమలేని నమ్మకం ఇచిచేన వారిని ప్రజలు ప్రేమాస్దంగా గౌరవించుకుంట్రు. భవిషయాతు్తలో ఏం జరుగుతుందోకాని పవన్ కల్యాణ్ 

కలవరింతంతా హృదయపూరవేకమేనని నమ్మకం కలుగుతోంది.

క్రియాశీలక సభయాత్వానని 
నమోదు చేసుకునని 
నాదిండ్ల మనోహర్

శతఘ్నీ నూయాస్: జనసేన పార్టు క్రియాశీలక సభయాతవే 
నమోదు కారయాక్రమం రాష్ట్రవాయాప్తంగా చురుగా్గ 
సాగుతోంది. ఈ కారయాక్రమం మలివిడతగా 
ఫిబ్రవరి 21 వ తేదీ ప్రంభమైంది. పార్టు 
రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ నాదెండలా 
మనోహర్ పార్టు క్రియాశీలక సభయాతావేనినీ 

నమోదు చేసకునానీరు. మనోహర్ హైదరాబాద్ లోని పార్టు కేంద్ర కారాయాలయంలో ఈ ప్రక్రియన పూరి్త చేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పార్టు క్రియాశీలక 
సభయాతవేం కోర్ టీం టి. కిషోర్, శ్రీమతి ఏ.జయ కళ్యాణి(జనసేన పార్టు అడి్మన్ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటర్),ఏ.అన్ల్, వై. సధీర్ లు పాల్గనానీరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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పొనానిడ మాటలను ఖిండించిన జనసేన మత్స్యకార నాయకులు
శతఘ్నీ నూయాస్: తూరు్గోదావరి జిల్లా, మమి్మడివరం జనసేన పార్టు కారాయాలయంలో మంగళవారం మధాయాహనీం జనసేన పార్టు రాష్ట్ర పిఏసి సభ్యాలు మమి్మడివరం 
నియోజకవర్గ ఇనాచేరిజి పితాని బాలకృష్ణ అధయాక్షతన విలేకరుల సమావేశం ఏరా్టు చేసి సోషల్ మీడియాలో మమి్మడివరం శాసనసభ్యాలు పొనానీడ సతీష్ కుమార్ 
మాట్లాడిన మాటలన ఖండిస్్త పవన్ కళ్యాణ్ ఎవరో రాసిచిచేన స్్కరిప్టు చూసి మాట్లాడుతునానీరు అనడం చాల్ హాసాయాస్దంగా ఉందని, పవన్ కళ్యాణ్ తన సినిమా 
రిల్జ్ కోసం ఇటువంటి ఈవెంటులా పడతారు ఆనడం చాల్ దురా్మర్గం, ఎందుకంటే మేకపాటి గౌతమ్ రెడిడి మరణ వార్త విని తన సినిమా ఫ్రీ రిల్జ్ న వాయిదా వేసకుననీ 
గొప్ వయాకి్తతవేం ఉననీ నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ జీఓ 217 మత్స్యకారులకి ఏ విధంగానూ ఉపయోగపడటం లేదు కావన మా నాయకులు పవన్ కళ్యాణ్ నరా్సప్రం 
మత్స్యకార అభ్యాననీతి సభలో వేల్ది మంది మత్స్యకారుల సాక్షిగా జీఓ కాపీ చించి వేయడం జరిగింది. అల్గే ఈ ప్రభ్తవేం మత్స్యకారుల అభివృదిధి కోసం ఏ విధంగానూ 
ఉపయోగపడలేదు అనానీరు పొనానీడ సతీష్ తన మంత్రి పదవి కోసం నోటికి వచిచేనటులా మాట్లాడుతునానీరు తప్ మత్సకారుల మీద ప్రేమతో కాదు. కావన సతీష్ కుమార్ 
మాట్లాడిన మాటలన వెనకి్క తీసకోవాలని మత్స్యకార నాయకులు డిమాండ్ చేసారు. ఈ కారయాక్రమంలో సంగాని రామకృష్ణ, పోతా బతు్తల రాంబాబు, వైదాడి దశరథ, 
పమా్మడి గంగాద్రి, మండల అధయాక్షులు గొలలాకోటి వెంకననీ బాబు, మోకా బాల ప్రసాద్, మది్దంశెటిటు ప్రుషోత్తం, దూడల సావేమి సాన బోయిన వీరభద్రరావ, బంతు 
కనకారావ, కడలి వెంకటేశవేరరావ తదితరులు పాల్గనానీరు.

ప్రమాదవశాత్తు గాయపడన వయాక్తుక్ అిండగా జనసేన
శతఘ్నీ నూయాస్: కొత్తప్ట మండలం అవిడి గ్రామంలో ఇటీవల ప్రమాదవశాతు్త గాయపడిన పందుల సబాకర్ న కొత్తప్ట జనసేన పార్టు నియోజకవర్గ ఇనాచేరిజి బండారు శ్రీనివాస్ 
పరామరి్శంచి.. 5 వేల రూపాయల ఆరిథికసహాయం చేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో నియోజకవర్గ ఇంచార్జి బండారు శ్రీనివాస్ తో పాటు కంఠంశెటిటు చంటి, చోడపనెడి ఉమా, గ్రామ జనసేన 
పార్టు అధయాక్షులు గనిపూడి చినినీ, అడపా ఆనంద్, మహా దతు్త బాబజి, బండారు రామచంద్రరావ, గాజుల సబా్బరావ, పప్్ల ఆనంద రాజు మరియు గ్రామ జనసేన కారయాకర్తలు, 
జనసైనికులు పాల్గనానీరు.

రిండవ రోజు మలివిడత 
క్రియాశీలక సభయాతవా నమోదు 

కారయాక్రమిం ప్రారింభిం
శతఘ్నీ నూయాస్:  కృష్్ణజిల్లా, నందిగామ నియోజకవర్గం, కంచికచరలా మండలం 
చెవిటి కళ్లా గ్రామంలో మలివిడత క్రియాశీలక సభయాతవే నమోదు కారయాక్రమం 
రెండోరోజు ప్రంభించడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో మండల అధయాక్షులు 
నాయిని సతీష్, చెవిటికళ్లా గ్రామ నాయకులు సింగంశెటిటు వీరాంజనేయులు, మా 
దాస్ రవిచంద్ర, కొఠారి ద్వేంద్ర, నరి్సంహారావ, సాయి హేమంత్, మీరా ప్రసాద్ 
మరియు జనసైనికులు పాల్గనానీరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మేకపాటి గౌతమ్ రడడి భౌతిక కాయానక్ నవాళులు 
అర్పించిన మనుక్ింత్

శతఘ్నీ నూయాస్: ఆంధ్రప్రద్శ్ ఐటీ మరియు పరిశ్రమల శాఖ్మాతుయాలు మేకపాటి గౌతమ్ రెడిడి 
భౌతిక కాయానికి నెల్లారు లోని వారి సవేగృహంలో జనసేన పార్టు జిల్లా అధయాక్షులు మనక్ంత్ 
నివాళ్లు అరి్ంచారు.
మేకపాటి రాజమోహన్ రెడిడి ని వారి కుటుంబ సభ్యాలన కలసి పరామరి్శంచి ప్రగాఢ సానభూతిని 
వయాక్తపరిచారు. ఈ కారయాక్రమం లో వారితో జిల్లా కమిటీ సభ్యాలు, నాయకులు కిషోర్ గునకుల, 
సజయ్ బాబు మనవేర్, పవన్, శ్రీనివాసలు రెడిడి, సధీర్, రాజు, కనానీ, భీమా, హేమంత్, ప్రసననీ, 
తదితర జనసేన నాయకులు పాల్గని సంతాపం తెలిపారు.

దీక్ష చేసుతునని వి.ఆర్.ఏలకు గోపాలపురిం జనసేన 
సింఘీభావిం

శతఘ్నీ నూయాస్: మంగళవారం గోపాలప్రం నియోజకవర్గం నలలాజరలా మండలంలో ఎం.ఆర్.ఓ 
ఆఫీస దగ్గర వి.ఆర్.ఏలకు జీతాలు పంచమని రిలే దీక్ష చేస్తననీ ఉదోయాగులకు గోపాలప్రం 
జనసేన పార్టు తరుప్న మద్దతు ఇవవేడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో జిల్లా ప్రధాన కారయాదరి్శ 
యంట్రపాటి రాజు, అచుచేత సతయానారాయణ, అవవేపాడు సర్ంచ్ & జిల్లా కారయాదరి్శ, నలలాజరలా 
మండలం అధయాక్షులు చోడసాని బాపిరాజు, ద్వపలిలా మండలం అధయాక్షులు కాటనీం గణేష్, జనసేన 
నాయకులు రుద్ర శ్రీన, జనసైనికులు మరియు వీర మహళలు పాల్గనానీరు.

మడకశిర నయోజకవర్ిం రవిన్యా డవిజన్ 
ప్రకటిించాలన అఖిలపక్షిం ఆధవారయాింలో ధరాని

శతఘ్నీ నూయాస్: మడకశర నియోజకవర్గం రెవినూయా డివిజన్ ప్రకటించాలని 
అఖిలపక్షం ఆధవేరయాంలో నిరవేహంచిన కారయాక్రమంలో జనసేన పార్టు మద్దతు 
తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో పాల్గననీ వారు మడకశర జనసేన 
పార్టు మండల అధయాక్షుడు శవాజీ, యశవేంత్, పవన్ కళ్యాణ్, సధాకర్, శ్రీహరి, 
నాగభూషణ, మహేష్ పాల్గనడం జరిగింది.

మిండపేటన తూర్్పగోదావర జిల్్లలో విలీనిం చేయాలన 
చేసుతునని దీక్షకు జనసేన మద్దత్

శతఘ్నీ నూయాస్:  మండప్ట, ప్రజాభీష్టునినీ ప్రభ్తవేం గౌరవించాలని మండప్ట 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టు ఇంచార్జి వేగుళలా ల్ల్కృష్ణ అనానీరు. మండప్ట 
నియోజకవరా్గనినీ రాజమహేంద్రవరం జిల్లా కేంద్రంగా గల తూరు్గోదావరి 
జిల్లాలో విల్నం చేయాలని కోరుతూ జేఏసీ ఆధవేరయాంలో మని్సపల్ కారాయాలయం 
వద్ద చేపటిటున రిలే దీక్ష శబరానినీ ఆయన సందరి్శంచి మద్దతు ప్రకటించారు.

వీఆర్ఏల రలే నరాహార దీక్షకు మద్దత్ తెలిపిన 
అరకు జనసేన

*జనసేన ఎక్్స ఎంపిటిసి సాయిబాబా, దురియా, అలలాంగి, రామకృష్ణ.

శతఘ్నీ నూయాస్: అరకు నియోజకవర్గం, గ్రామ సేవకుల సంఘం నాయకుల 
పిలుప్ మేరకు రాష్ట్రసాథియిలో జిల్లా సాథియిలో అల్గే ఆయం మండల్లోలా 
జరుగుతుననీ వీఆర్ఏల రిలే నిరాహార దీక్షలో భాగంగా మంగళవారం జనసేన 
పార్టు నాయకులు ఎక్్స ఎంపిటిసి సాయిబాబా, దురియా, అలలాంగి, రామకృష్ణ, 
లక్షష్మణ్ రావ తదితరులు అరకులోయ మండలం తహసిల్్దర్ కారాయాలయం 
వద్ద కొనసాగుతుననీ రిలే నిరాహార దీక్షలో పాల్గని వారికి సంపూర్ణ మద్దతు 
తెలిపారు. ఈ సందర్ంగా సాయిబాబా రామకృష్ణ మాట్లాడుతూ వీఆర్ఏ ల 
కోరుతుననీ ప్రధాన నాయాయమైన డిమాండలాన రాష్ట్ర ప్రభ్తవేం స్ందించి ఎనోనీ 
కాల్నినీబటిటు గ్రామాలోలా ప్రజలకు ప్రభ్తావేనికి వారధులుగా పనిచేస్తననీ గ్రామ 
సేవకులకు ప్రభ్తవేం తక్షణం స్ందించి వారి సమసయాలన తక్షణం పరిష్్కరం 
చేయగలరని ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టు వీఆర్ఏల తరఫున ప్రభ్తావేనికి 
డిమాండ్ చేస్తందని చెపా్రు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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

కారయాకరతుల శ్రేయసు్స కొరకే క్రియాశీలక సభయాతవాిం: వాసగిర మణికింఠ
శతఘ్నీ నూయాస్: నిసావేరథి జనసైనికులకు క్రియాశీలక సభయాతవేం అందజేయడంలో భాగంగా 
గుంతకల్ పటటుణం జనసైనికుడు పవర్ శేఖర్ ష్ప్ నందు సభయాతవే నమోదు లింక్ తీసకుననీ 
వాలంటీరలాకు జిల్లా కారయాదరి్శ వాసగిరి మణికంఠ గారు అవగాహన కలి్స్్త.. జనసైనికుడు 
ఆటో రామకృష్ణ గారికి క్రియాశీలక సభయాతావేనినీ అందజేశారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన 
మాట్లాడుతూ.. సినిమా వినోదం కోసం, రాజకీయాలు మన బాధయాత అని భావించి జనసేనపార్టు 
బలోప్తం కోసం గ్రామసాథియిలో, మండలపరిధిలో, పటటుణ పరిధిలో కషటుపడుతుననీ ప్రతి 
ఒక్క జనసేనపార్టు నాయకులు, కారయాకర్తలు, వీర మహళలు భద్రత మరియు భరోసా కోసం 
జనసేనపార్టు క్రియాశీలక సభయాతావేనినీ కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ గారు మందుకు తెచాచేరనానీరు.

జనసేనన మనస్ఫూరి్తగా అభిమానించే వయాకి్తని సమాజం మంచి కోరే వయాకి్తగా జనసేన భావిస్తంది,
జనసైనికుడు సమాజం భాదయాత తీసకుంటే, అతని కుటుంబం భాదయాత పార్టు తీసకోవాలని.. 
జనసైనికుడు పార్టుకి అండగా ఉంటే అతని భావితరాలకు నేన అండగా ఉంట్న అని చెప్్ 
జనసేనాని ఆలోచనా విధానమే ఈ క్రియాశీలక సభయాతవే నమోదు కారయాక్రమం అని ప్ర్కనానీరు.

కావన ప్రతి జనసైనికుడు ఈ అరుదైన అవకాశానినీ అందిప్చుచేకొని సమాజానికి, కుటుంబానికి భరోసా కలి్ంచాలని కోరారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పార్టు గుంతకల్ మండల 
అధయాక్షుడు కురువ ప్రుషోత్తం, 13 వారుడి ఇంచార్జి బండి శేఖర్, రాష్ట్ర సాయి ధరంతేజ్ యువత అధయాక్షులు పవర్ శేఖర్, కసాప్రం సబ్బయయా, ఎస్ కృష్ణ, పాండు కుమార్, మంజునాథ్, 
స్రయానారాయణ, అనిల్ కుమార్ తదితరులు పాల్గనానీరు.

ఏలూర్లో మలివిడత క్రియాశీలక సభయాతవాిం ప్రారింభిించిన రడడి అప్పలనాయుడు

శతఘ్నీ నూయాస్: ఏల్రు, జనసేన పార్టు అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ పిలుప్ మేరకు 
తమ కారయాకర్తలకు అండగా నిలవాలని ఏల్రు నియోజకవర్గంలో జనసేన పార్టు 
“క్రియాశీలక సభయాతవేం” మలివిడతగా మంగళవారం నియోజకవర్గ ఇనాచేరిజి రెడిడి 
అప్ల నాయుడు చేతుల మీదుగా ప్రంభించడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా 
జనసేన పార్టు కోసం కషటుపడే ప్రతి ఒక్క జనసైనికులు, వీరమహళలు, మ్గా 
అభిమానలు ఈ యొక్క సభయాతవే నమోదు చేసకొని మీ కుటుంబానికి రక్షణగా 
నిలవాలని రెడిడి అప్ల నాయుడు కోరారు. ఈ సందర్ంగా రెడిడి అప్ల నాయుడు 
మాట్లాడుతూ… ఈరోజు మఖయాంగా మన ఆంధ్రప్రద్శ్ లో కాన్ లేదా ఇతర 
రాష్్రాలోలా కాన్ కారయాకర్తలన వాడుకుని వదిలేసే అనినీ రకాల పార్టులు ఉనానీయి. 
కాన్ కారయాకర్తల శ్రేయస్స కోసం కారయాకర్తల కుటుంబానికి అండగా ఉండటం 
కోసం ఏదైనా అనకోకుండా ప్రమాదం జరిగితే వారి కుటుంబానికి భీమా వరి్తంచే 
విధంగా 500 రూ.పటిటు క్రియాశీలక సభయాతవేం నమోదు చేసకుంటే ఆ కారయాకర్త 

ఏదైనా ప్రమాదం చేత, ఏదైనా యాకి్సడంట్ అయి, అనకోకుండా అనకోని పరిసిథితులోలా మరణించినటలాయితే 5లక్షల రూపాయలు ఇనూ్సరెన్్స దావేరా భీమా చేయించి పార్టు తరప్న 
ఆ కుటుంబానికి ఇవవేడం జరుగుతుందని తెలిపారు. అల్ కాకుండా చిననీ ప్రమాదంలో యాకి్సడంట్ అయి ఏదైనా హాసి్టల్ లో జాయిన్ అయితే మ్డికల్ ఖరుచే నిమిత్తం వచేచే 
వెసలుబాటున కూడా ఈ ఇన్సరెన్్స లో జనసేన పార్టు నండి ఈ సీ్కం న తీసకు రావడం జరిగింది. గత సంవత్సరం దాదాప్ 2 కోటలా 50 లక్షల వరకు ఈ రాష్ట్రంలో ఉననీటువంటి 
జనసైనికులు ఎక్కడైతే ప్రమాదం చేత మరణించారో వారికి ఆ కుటుంబానికి ఆదుకునే పరిసిథితి ఈ మధయాకాలంలో చూశాం.. అందుకని క్రియాశీలక సభయాతవేం రెనయావల్ సందర్ంగా 
ఏల్రు నగరం లో ఏల్రు నియోజకవర్గంలో ఈ యొక్క సభయాతవే నమోదు కారయాక్రమం మలివిడత మొదలు పటటుడం జరిగింది అని ఆయన తెలిపారు. ఈ కారయాక్రమంలో జిల్లా సెక్రటర్ 
కస్్తరి సాయి తేజసివేని, సంయుక్త కారయాదరి్శ ఓబలిశెటిటు శ్రావణ్, నగర అధయాక్షుడు నగిరెడిడి నరేష్, మండల అధయాక్షుడు వీరంకి పండు, ప్రధాన కారయాదరి్శ సరిది రాజేష్, అధికార ప్రతినిధి 
అలులా చరణ్, ఫ్యాన్్స ప్రెసిడంట్ దోసపరి్త రాజు, ఉపాధయాక్షుడు బత్స మధు,సోషల్ మీడియా కో ఆరిడినేటర్ జనసేన రవి, నాయకులు పసప్లేటి దినేష్, ఎట్ంచి ధరే్మంద్ర, కృష్ణ తదితరులు 
పాల్గనానీరు.

గోపాలపురిం నయోజకవర్ 
క్రియాశీలక సభ్యాల కమిటీ సమావేశిం
శతఘ్నీ నూయాస్: గోపాలప్రం నియోజకవర్గ క్రియాశీలక సభ్యాల కమిటీ మీటింగ్ నలలాజరలా 
మండలం అచచేననీపాలం గ్రామ కళ్యాణ మండపంలో జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో జిల్లా 
ప్రధాన కారయాదరి్శ యంట్రపాటి రాజు, అచుచేత సతయానారాయణ, అవవేపాడు సర్ంచ్ జిల్లా 
కారయాదరి్శ నలలాజరలా మండలం అధయాక్షులు చోడసాని బాపిరాజు ద్వరపలిలా మండలం అధయాక్షులు 
కాటనీం గణేష్, జనసేన నాయకులు రుద్ర శ్రీన, ఇజుజిరోతు నాగ సతయానారాయణ, గరికపాటి 
దివయా, ఉనమటలా రమేష్ బాబు, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గనానీరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఆత్మకూర్లో శ్రమదానిం చేసిన దువ్వార్ జనసేన
శతఘ్నీ నూయాస్: ఆత్మకూరు, సంగం మండలంలోని దువ్వేరు గ్రామంలో సావేతంత్రం వచిచే 
70 సంవత్సరాలు పైగా అవతుంటే కన్సం మౌళిక సదుపాయాలయిన డ్రైనేజ్ కాలువ 
మరియు రోడులా లేక ప్రజలు చాల్ ఇబ్బంది పడుతునానీరు. ప్రభ్తవేం చేయలేని పని, 
ఆత్మకూరు జనసేన పార్టు చేస్తంది, ఆత్మకూరు నియోజకవర్గ జనసేన పార్టు ఇంచార్జి నలిశెటిటు 
శ్రీధర్ సహకారంతో మరియు దువ్వేరు జనసైనికుల ఆరిథిక సహాయంతో ఈ డ్రైనేజీ కాలవన 
నిరి్మంచడం జరుగుతుంది. ఇందులో భాగంగా మంగళవారం ఆత్మకూరు నియోజకవర్గ 
జనసేన పార్టు ఉపాధయాక్షులు దాడి భాన కిరణ్ మరియు ఆత్మకూరు నియోజకవర్గంలో జనసేన 
పార్టు తరఫున గెలుపొందిన వార్డి నెంబర్ ఆకులేటి సధాకర్ శ్రమదానంలో పాల్గనడం 
జరిగింది.

స్పిందన కారయాక్రమానక్ విచేచేసిన ఎమ్్మలేయాక్ వినతిపత్రమిచిచేన 
అమర్ కారతుకేయ

శతఘ్నీ నూయాస్: కదిరి, తనకలులా మండల ఆఫీసలో సోమవారం జరిగిన స్ందన 
కారయాక్రమానికి విచేచేసిన ఎమ్్మలేయా సిదా్దరెడిడి కి జనసేనపార్టు ఎంపిటిసి అమర్ కారి్తకేయ 
బాలసమద్రం గ్రామ పంచాయితీకి చెందిన సమసయాలన లిఖితపూరవేకంగా అర్జి అందించి, 
వారికి సమసయాలన వివరించడం జరిగింది. అందుకు ఎమ్్మలేయా మరియు ఎమారోవే లు 
సానకూలంగా స్ందించడం జరిగింది.. ఈ కారయాక్రమంలో ఎమ్్మలేయా సిదా్దరెడిడి, ఎమారోవే, 
ఎంపిడివో మరియు మండల అధికారులు పాల్గనానీరు.

ఆశా వర్కర్లను, నాయకులను వంటనే 
విడుదల చేయాలి

శతఘ్నీ నూయాస్: ప.డన, రాజాయాంగబదధింగా తమ హకు్కలన సాధించేందుకు 
శాంతియుత నిరసన చేపటిటున ఆశా వర్కరలాన, ఉదోయాగ సంఘ నాయకులన, 
ఈ వైసీపీ ప్రభ్తవేం పోల్స బలంతో అడుడికోవడం హేయమైన చరయా. 
రాష్ట్రంలో పోల్స పాలన జరుగుతుంది. వైసీపీ ప్రభ్తవేం ప్రజా వయాతిరేక 
పాలన సాగుతోంది. పడన పోల్స్ సేటుషన్ లో అరెసటు చేసిన ఆశా వర్కరలాన, 
ఉదోయాగ సంఘ నాయకులన వెంటనే విడుదల చేయాలని జనసేన పార్టు 
డిమాండ్ చేస్తందని పడన నియోజకవర్గ జనసేన పార్టు నాయకులు ఎస్ 
వి బాబు సమ్్మట అనానీరు.

పాలకండ జిలా్ల సాధన సమితి నిరాహార 
దీక్షలో జనసేన

శతఘ్నీ నూయాస్:  పాలకొండలో 3వ రోజు ప్రంభమైన రిలే నిరాహార 
దీక్షలో 3వ రోజు జనసేన పార్టు పాలకొండ నియోజకవర్గ నాయకులు 
గరా్న సతి్తబాబు పాల్గనానీరు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్లాడుతూ… 
పాలకొండ రెవెనూయా డివిజన్ న జిల్లా చేయాలని లేనియెడల శ్రీకాకుళం 
జిల్లాలోనే కొనసాగించాలని ఆయన అనానీరు. అల్గే రేప్ జరగబోయే 
భార్ రాయాల్లో అందరూ పార్టులకతీతంగా పాల్గని విజయవంతం 
చేయాలని ఆయన హతవ పలికారు.

మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి మరణం 
మర్రిపాడుమండల ప్రజానానికి తీరని లోటు

*మర్రిపాడు మండల జనసేన పార్టు అధయాక్షురాలు ప్రమీల
శతఘ్నీ నూయాస్:  రాష్ట్ర పరిశ్రమలు, 
ఐటీ, వాణిజయాం, జౌళి, నైప్ణాయాభివృదిధి 
శక్షణ మంత్రి మేకపాటి గౌతంరెడిడి 
హఠాన్మరణంపై మర్రిపాడు మండల 
జనసేన పార్టు అధయాక్షురాలు ప్రమీల 
తీవ్ దిగ్రా్రింతి వయాక్తం చేశారు. 
మర్రిపాడు మండల కేంద్రంలో సాథినిక 

జనసేన నాయకులతో కలిసి గౌతమ్ రెడిడి చిత్రపట్నికి పూలమాలలు వేసి నివాళ్లు 
అరి్ంచారు. మంత్రిగా ఆయన చేసిన సేవలన గురు్త చేసకుంట్ రెండు నిమిష్లు 
మౌనం పాటించారు ఈ సందర్ంగా మర్రిపాడు మండల. నాయకులు చినానీ 
జనసేన మాట్లాడుతూ మంత్రి గౌతమ్ రెడిడి చిననీ వయసలోనే గుండపోటుతో మృతి 
చెందడం బాధాకరమనానీరు ఆయన పరిశ్రమల శాఖ్ మంత్రిగా తనదైన శైలిలో 
చురుకుగా పనిచేస్్త పటుటుబడుల ఆకర్షణలో తన మార్్క చూపిస్్త మందుకు 
సాగారని నైప్ణాయాభివృదిధి శక్షణశాఖపై ప్రతేయాక శ్రదధి చూప్వారని కొనియాడారు. 
ఈ కారయాక్రమంలో మర్రిపాడు మండల అధయాక్షురాలు ప్రమీల, మండల ఉపాధయాక్షుడు 
ఉదయ్, మర్రిపాడుమండల నాయకులు చినానీ జనసేన తదితరులు పాల్గనానీరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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మీతో మీ కార్పొరేటర్ పననిండవ రోజుమీతో మీ కార్పొరేటర్ పననిండవ రోజు
శతఘ్నీ నూయాస్: విశాఖ, అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆశీస్సలతో మంగళవారం మీతో మీ కార్రేటర్ సమసయాలపై కలసి పోరాడదాం అనే కారయాక్రమంలో భాగంగా శతఘ్నీ నూయాస్: విశాఖ, అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆశీస్సలతో మంగళవారం మీతో మీ కార్రేటర్ సమసయాలపై కలసి పోరాడదాం అనే కారయాక్రమంలో భాగంగా 
పనెనీండవ రోజుకి బంగారమ్మ మ్టటు, 33వ వారుడి ప్ంతంలో ప్రతి ఇంటింటికి వెళిలా వారి యొక్క సమసయాలు తెలుసకొని.. 389 ఇలులాలు సరేవే చేయడం జరిగింది. పనెనీండవ రోజుకి బంగారమ్మ మ్టటు, 33వ వారుడి ప్ంతంలో ప్రతి ఇంటింటికి వెళిలా వారి యొక్క సమసయాలు తెలుసకొని.. 389 ఇలులాలు సరేవే చేయడం జరిగింది. 
ఈ యొక్క కారయాక్రమం దక్షిణ నియోజకవర్గం నాయకులు గోపికృష్ణ(జికె) పరయావేక్షణలో నిరవేహంచబడింది, నాతో పాటు జనసైనికులు, వీరమహళలు వచిచే ఈ యొక్క కారయాక్రమం దక్షిణ నియోజకవర్గం నాయకులు గోపికృష్ణ(జికె) పరయావేక్షణలో నిరవేహంచబడింది, నాతో పాటు జనసైనికులు, వీరమహళలు వచిచే 
పాల్గని ఈ కారయాక్రమానినీ విజయవంతం చేసినందుకు వారందరికీ మనస్ఫూరి్తగా ధనయావాదాలు తెలియజేసకుంటునానీమని దక్షిణ నియోజకవర్గం జివిఎంసి పాల్గని ఈ కారయాక్రమానినీ విజయవంతం చేసినందుకు వారందరికీ మనస్ఫూరి్తగా ధనయావాదాలు తెలియజేసకుంటునానీమని దక్షిణ నియోజకవర్గం జివిఎంసి 
ఫ్లార్ ల్డర్ జనసేన పార్టు 33వ వార్డి కార్రేటర్ భీశెటిటు వసంతలక్ష్మి అనానీరు.ఫ్లార్ ల్డర్ జనసేన పార్టు 33వ వార్డి కార్రేటర్ భీశెటిటు వసంతలక్ష్మి అనానీరు.
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