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అహంభావానికి, ఆత్మగౌరవానికి జరిగే పోరులో గెలిచేది ఆత్మ గౌరవమే

• ప్రజాస్వామ్య భావాలపై విశ్వాసం ఉన్న నాయకులు వైసీపీని విడిచిపెట్టే సమయం ఆసన్నమంది

• ముఖ్యమంత్రి సంకుచిత మనస్తతవాంతో నియంతలా ఆలోచిస్్తనా్నరు

• ప్రజాస్వామ్యం కోసం.. రాష్ట్రాభివృదిధి కోసం పవన్ కళ్్యణ్ తో కలసి నడిచందుకు రండి

• ప్రజల కోసం పని చయాల్సిన రెవెన్్య సిబ్ందిని సినిమా హాళ్ల దగ్గరకు పంపారు

• సంయమనంతో… సహనంగా ఉన్న జన సైనికులకు, అభిమానులకు అభినందనలు

* జనసేన పార్టే రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్

అహంభావానికి, ఆత్మగౌరవానికి జరిగిన పోరాటంలో చివరికి గెల్చది ఆత్మ 

గౌరవమేనని జనసేన పార్టే రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైర్మన్ నాదండ్ల 

మనోహర్ స్పషటేం చశ్రు. ముఖ్యమంత్రి జగన్ రెడిడి అధికారాని్న అడడింపెట్టేకొని 

అహంకారంతో సినిమా థియేటర్ల వద్ద కర్ఫ్యూ వాతావరణం తీస్కొచ్చారనా్నరు. 

ప్రజా సమస్యలు తీరుస్్తరని నమి్మ అధికారం ఇసే్త… జగన్ రెడిడి ఇట్వంటి 

పాలన అందిస్్తరని ఎవర్ ఊహంచి ఉండరనా్నరు. భీమా్ల నాయక్ సినిమా 

విడుదల సందర్ంగా థియేటర్ల వద్ద జరిగిన సంఘటనలు చూసి యావత్్త 

ప్రపంచం ఆశచార్యపోయందని తెల్పారు. శనివారం బీమా్లనాయక్ చిత్ర 

విడుదల సందర్ంగా జరిగిన హడావిడి తదనంతర పరిణామాలపై వీడియో 

సందేశం విడుదల చశ్రు. ఈ సందర్ంగా మనోహర్ మాట్్లడుతూ.. మనం ఎవవార్ ఊహంచని విధంగా క్షేత్రస్థాయలో అధికార దురివానియోగం జరిగింది. సినీ 

పరిశ్రమను ప్రోతసిహస్్తమని, పెట్టేబడులుపెడితే ప్రతే్యక రాయతీలు కల్్పస్్తమని చెప్్పన ముఖ్యమంత్రి… నిన్న పవన్ కళ్్యణ్ సినిమా విడుదల సందర్ంగా ప్రతి సినిమా 

థియేటర్ వద్ద ప్రభుతవా సిబ్ందిని ఉపయోగించి, ప్రజలను భయబ్ంత్లకు గురి చసేలా కుట్ర చయడం సిగు్గచట్.

రెవెన్్య సిబ్ంది రైత్లకు ఉపయోగపడే విధంగా పని చయాల్సి ఉంది. రైత్లకు సంబంధించిన పాస్ పుస్తకాలు జార్ చయాల్. విద్్యరుధిలకు, స్మాను్యలకు అవసరమన 

సరిటేఫికెట్్ల ఇవావాల్. వీళ్లకున్న బాధ్యతలను పక్కనపెటిటేంచి వేకువ జామునే వీళ్లందనీ సినిమా థియేటర్ల దగ్గరకు పంప్ంచి ప్రతే్యకంగా సినిమాకు వచచా ప్రతి ఒక్కరిని 

భయబ్ంత్లకు గురి చయడానికి ప్రభుతవాం చసిన కుట్ర చ్లా చ్లా పొరపాట్. రెవెన్్య సిబ్ందికి ఉన్న అధికార బాధ్యతలను పక్కనపెటిటేంచ్రు.

•కల్సి నడుద్్దం రండి 

భీమా్ల నాయక్ చిత్రంలో ఆత్మగౌరవానికి, అహంభావానికి జరిగే పోరాటం ఉంది. అంతిమంగా గెల్చి నిల్చది ఆత్మగౌరవమే. సంకుచిత మనస్తతవాం, కక్షపూరితంగా 

నియంతలా వ్యవహరిస్్త.. నా ఆలోచన మేరకే ప్రతి ఒక్కరు పనిచయాలనే భావనతో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి జగన్ రెడిడిని పక్కన పెట్టే సమయం ఆసన్నమంది. వైసీపీలో 

ప్రజాస్వామా్యని్న నమే్మ వైసీపీ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు ఈ సందర్ంగా విజ్జ్ఞప్్త చస్్తనా్నను. సమయం వచిచాంది.. ఆత్మగౌరవంతో ఉన్న మీరు పార్టే నుంచి బయటకు 

రండి. మాతోపాట్ నడిచి ప్రయాణం చయండి. పవన్ కళ్్యణ్ నాయకతవాంలో వెళ్్త అభివృదిధి అంట్ ఎలా ఉంట్ందో ప్రతి ఒక్కరికీ చూప్ద్్దం.

•హంద్గా నడుచుకునా్నరు … అభినందనలు

భీమా్ల నాయక్ విడుదల సమయంలో ఎనో్న ఒతి్తళ్్ల, అవమానాలు ఎదురైనా శ్ంతిభద్రతలకు విఘాతం కల్గించలేదు. అధికార పార్టే వాళ్ళు ఎంతగా ఇబ్ందిపెటిటేనా 

వైసీపీ నాయకులా్ల ఎక్కడ కూడా ఏ పోలీస్ అధికారి కాలర్ పట్టేకోలేదు. కానిసేటేబుళ్లపై దురుస్గా ప్రవరి్తంచలేదు. చ్లా హంద్గా ప్రవరి్తంచి విజయవంతం చశ్రు. 

సహనం, ఓప్కతో వ్యవహరించిన జన సైనికులకు, పార్టే నాయకులు, కార్యకర్తలు, వీరమహళలకు, ముఖ్యంగా పవన్ కళ్్యణ్ అభిమానులకు అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 

తరపున, పార్టే పక్షాన అభినందనలు తెల్యజేస్్తనా్నను.

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


ఆదివారం, 27 ఫిబ్రవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన ఆధ్వర్ంలో డొక్కా సీతమ్మ ‘ఆహార నిధి‘
శతఘ్్న న్్యస్: విశ్ఖ, జనసేనాని పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయంకై పేద ప్రజల ఆకల్ నింపే ప్రయత్నంగా ఆంధ్రుల అన్నపూర్ణ డొకా్క సీతమ్మ ‘ఆహార నిధి‘ కార్యక్రమం కేజీహెచ్ 
వద్ద శనివారం మధ్్యహ్నం 12 గంటలకి జరిగింది. ఈ యొక్క కార్యక్రమం జనసేన పారిటే సంయుక్త జికె ఫండేషన్ ఆధవార్యంలో దక్షిణ నియోజకవర్గం జనసేన ముఖ్య 
నాయకులు గోప్ కృష్ణ(జికె) చత్ల మీదుగా జరిగింది. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి సహాయం చసిన స్రేష్ గారికి, సేనాపతి దురా్గ ప్రస్ద్ కి(స్లాపు సింహాచలం గారి 
జాఞాపకారథాం) అలాగే మచచా రాజు కి ప్రతే్యక ధన్యవాద్లు తెల్పారు. ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో వీరమహళలు ఎన్.నాగమణి, సంతోషి, జనసైనికులు రఘు, గణేష్ మరియు 
ఫండేషన్ సభు్యలు పాల్్గనా్నరు.

ప వ న్ తీసుకువ చ్చిన  తుఫాను భీమ్లా నాయ క్
శతఘ్్న న్్యస్: కొని్న అస్ధ్య త లు ద్టి రావాల్ కొని్న వద్ద నుకుని ప్రయాణించ్ల్. ఈ రెండూ 
కూడా కొని్న స్రే్ల కుదిరే ప నులు. కుద ర నివి ఎనో్న! సినిమా స్థాయని పెంచందుకు చసే కృషి వేరు.. 
స్థాయ ఉన్న పు్పడు ద్నిని నిలుపుకునేందుకు చయాల్సిన ప్ర య త్నం వేరు. ప వ న్ .. త న సినిమాల తో 
స్థాయ నిలుపుకునే ప్ర య తా్నలు అససి లు చయాల నుకోడు. స్థాయ మ రిచి ప్ర వ రి్తంచ మ ని ఎవవా రికీ 
చెప్ప డు. ప్రోతసి హంచ డు. ఈ సినిమా చశ్ను మీకు నచిచాతే చూడండి లేదంట్ లేదు.. అని మాత్ర మే 
చెబుతాడు. ఆ విధంగా ప వ న్ వందోస్రి మ రియు వెయో్యస్రి బాగా న చుచాతాడు. వీలున్నంత 
వ ర కూ త నవంత్ స్యం చస్్తడు. ఈ రెండు ప నులూ మిగ తా హీరోలూ చయాల్. చసే్త మేలు. 
చస్్తర న్నది ఓ ఆశ. అతి వాగుడు లేని మ నిషి జీవితాన రాణిస్్తడు. అందుకు ప వ న్ ఓ ఉద్హ ర ణ.
వీలున్నంత వ ర కూ మీరు ఆడంబ రాలు త గి్గంచి ఇంకొంక రికి అండ గా ఉండండి. ఇది కూడా 
ప వ న్ మాత్ర మే చెబుతాడు. సినిమా చశ్క లాభ ల్సే్త పంచుతాడు న ష్టటేలు వ సే్త తానే అనీ్న అయ 
నిరా్మత కు అండ గా ఉంట్డు. ఏం చెప్్పనా ఏం చసినా మిగ తా హీరోల కు అత డు భిన్నం. అడ విని 
న చుచాతాడు. అడ వి పాట ను మెచుచాతాడు. ఆ విధంగా ఏం చసినా ఏం చెప్్పనా ఇత రుల కు అత డి 
పంథా ఓ ఆద ర్ం. ప వ న్ ను చూశ్క అభిమానులు నేరుచాకోవాల్సిన వి ఇవే..!

సినిమాను ఆపేయండి.. ఏం కాదు. ఆలోచ న ల ను ఆపేయండి ఏం కాదు. అభిమానుల ను ఈడిచా 
ఈడిచా త న్నండి ఏం కాదు. ఎందుకంట్ మీ ఓట్ బా్యంకు మీకు ప దిలంగా ఉన్న ది క నుక ! 
ఉన్న వి ఎల్ల కాలం ఉండ వు అని తెలుస్కుంట్ తండాలో్ల జ నాల తిరుగుబాట్ న గరాలో్ల జ నాల 
తిరుగుబాట్ రెండూ స మం అయే్య స మ యం వ సే్త అపు్పడు త ప్పక ఏల్క లు లేద్ పాల కులు 
ఇంటికి ప రిమితం అయతే ఆరోజు..ఇప్ప టిలా మీరుండ రు.. మీ పార్టే కూడా ఉండ దు…అన్న ది 
జ న సైనికుల శ కి్తమంతం అయన హెచచా రిక..అందిస్్త వెళ్్తనా్నరు.సేటేష న్ లో కొత్త కానిసేటేబుల్ కు 
ఉన్నంత పొగ రు..త్పాకీ మోత లో్ల దూస్కుపోవాల న్నంత వేగం అనీ్న అనీ్న అంద రిలోన్ ఉండాల్ 
ఉంట్య కూడా! ఎస్సి భీమా్ల నాయ క్ ఇంకొంత పై స్థాయలో ఉంట్డు క నుక వాడి పొగ రు.. 
కార ణంగానే త ల ఎగ రేస్్తడు.. ద్నిని ఖాకీ పొగ రు అని రాయాల్..ద్నిని అవ స రం ఉన్నంత వ ర కే 
వాడాల్. మ న ఏపీ పోలీస్ కూడా అవ స రం ఉన్నంత వర కే అధికారం వాడాల్..అన్నది జ న సేన 
విన్న పం. కానీ స్ధ్య మా ?

ప చచాందనాల అడవులు
అడ వుల మ ధ్య మ నుషులు
ఒక పు్పడు మ నుషుల మ ధ్య అడ వి..
వానొచిచా త్ఫానొచిచా క ద ల్క లేని అడ వి
ఇపు్పడు మ రో త్ఫానును ఎదుర్కంటంది
తెలంగాణ ఆంధ్రా స రిహ దు్దలో ప వ న్ తీస్కువ చిచాన  త్ఫాను పేరు భీమా్ల నాయ క్.

శ్రీ శైలం ద్రులో్ల అడ వి అందంగా ఉంది.ప్ర శ్ంతంగా ఉందో,లేదో అన్న ది తెల్య దు.అడ విలో 
మ నుషులు కొని్న విభేద్ల తో ఉనా్నరు.అడ వితో పాట్ మ నుషులు కూడా జంత్వుల ను పోల్ 
ఉనా్నరు.అడ వితో పాట్ మ నుషులు దైవాని్న పోల్ ఉనా్నరు. జంత్వు కొంద రికి, దేవుడు 
ఇంకొంద రికి వాడే భీమా్ల నాయ క్.

ఆత్మ విశ్వాసం నెగి్గన చోట
అహంకారం ప త నం అయన చోట
ఓ ఆడ బిడడి కు భ రోస్ ఇచిచా నిల్చిన చోట 
ఎంద రో ఆడ బిడడి ల ఆనంద్ల కు కార ణం అయన చోట
పవ న్ ఉనా్నడు, ఉంట్డు కూడా! భీమా్ల నాయ క్ సినిమా అదిరిపోయంది.బాకాసిఫీస్కు బొనాంజా! 
ఆయ న ఎంచుకున్న క థ ను న మి్మన ర్తిలో తెర కెకి్కంచ్రు డైరెకటే ర్ స్గ ర్. మాట లు మ ర్ అంత గొప్ప 
గా లేకునా్న అతి అయతే లేదు.సినిమాలో ఎక్క డా అతి లేదు. ర క్త పాతం ఎలాన్ ఉండ దు. అడ వి 
అంద్ల న డుమ న డుచుకువ చిచాన దేవర స్క్షి అన్న విధంగా ఈ సినిమా.. అడ విని అమో్మరుతో 
పోలాచాడు.ఆఖరి వ ర కూ ఇచిచాన మాట కు క ట్టేబ డి ఉనా్నడు. స్మాజిక స్పృహ నిండిన సినిమా. 
ప్ర తి ప వ న్ అభిమాని మ రో ఆడ బిడడి కు అండగా నిల్చి, ఆయ న స్ఫ్రి్తని ముందుకు తీస్కువెళ్ల మ ని 
చెప్్పన సినిమా.

మెయన్ సీ్రామ్ ఇద్దరి కొట్్లట లా ఉనా్న అది కూడా అతి అనిప్ంచ దు. ప వ న్ సినిమాలో్ల పాట లు 
ఒదిగి ఉంట్య. భ లే రాయంచ్ర్రా అన్న విధంగా ఈ పాట లు లేక పోయనా నేప థ్య సంగీతం 
బాగుంది. ఫా్యన్సి కోరుకున్న విధంగా పూన కాలు ర ప్్పంచ విధంగా త మ న్ సంగీతం బాగుంది. 
సటేంట్సి ను డిజైన్ చసిన ప దధి తి బాగుంది. క థంటి కాక ర కాయేంటి ఈ ద రిద్రం నేను రాయ ను కానీ 
ఎడిట ర్ కూడా మంచి తెల్వైనోడు బుర్ర కు మ రియు క తె్తర కు ప ని బాగానే చెపా్పడు.ఆ న వీన్ న్ల్ 
ముందున్న కాలంలోఇంకొంత రాణించ అవ కాశ్లునా్నయ.

సినిమా,సినిమాకూ ఆయ న బాధ్య త పెరిగిపోతోంది.
ఇమేజ్ పెరిగిపోతోంది.మోయడం క షటే మే. కేటీఆర్ 
అన్న విధంగా ఓ పాతికేళ్్ల
అలానే మోశ్డు.మోస్్తనా్నడు ప వ న్.ఒంటికి 
గాయాల యనా భ రిస్్తనా్నడు.కానీ అభిమానుల ను 
ఆనందింప జేయ డం, వీలున్నంత వ ర కూ వారిలో 
స్మాజిక స్పృహ పెంపొదింప జేయ డం అన్న వి 
ఇవాళ ఆయ న ముందున్న క ర్త వా్యలు..ముందుకు 
న డిపే ఆశ యాలు కూడా ఇవే! సినిమాలో అదే 
ప నిగా గీతాబోధ లు లేవు కానీ మంచి ప నులు 
చసే వేళ ఆయ న ఎంత ఆనందిస్్తరో..ఓ మంచి 
సిథారం అయే్య వేళ కూడా ఆయ న ఎంత గా అండ గా 
ఉంట్రో అన్న ది భీమా్ల నాయ క్ చ్టింది.
ఆయ న గిరిజ న తండాల పై మ కు్కవ ఉంది.
వారికి ఏదైనా చయాల న్న త ప న ఉంది. ఈ 
పాటి త ప న మ న నాయ కుల కు లేదు. ఇది ఫిక్సి. 

ఇవాళ రాజ కీయంగా ఆయ న ఓట మి పొంద్రో గెలుపు పొంద్రో అన్న వి అట్ంచితే సినిమాను 
అడడింపెట్టేకుని రాజ కీయం చయాల్సిన ఖ ర్మ అయతే ఆయ న కు లేదు. రాదు కూడా…!

-ర త్న కిశోర్ శంభుమ హంతి

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ప్రజల నుంచ్ అనూహ్ స్ందన వసు్తంది
*రోజుకి ఒక గ్రామంలో సమావేశం ఏరా్పట్ చసి సభ్యతావాలు నమోదు చయడం 
జరుగుత్ంది – గులకవరపు నరేష్

శతఘ్్న న్్యస్: గుంటూరు జిలా్ల, తాడికొండ మండలం, బండారుపల్్ల గ్రామమలో జనసేన 
పార్టే క్రియ క్రియాశీలక సభ్యతవాం నమోదు కార్యక్రమంలో భాగంగా సమావేశం జరిగింది. 
ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామంలో పెద్దలు దిబయ్య, వెంకట్రావు, జనసైనికులు గులకవరపు 
నరేష్, అల్లం రమేష్ మొదలగువారు పాల్్గనటం జరిగింది.

మ్ర్కాపురం జిల్లా చేయాలని జనసేన డిమ్ండ్
శతఘ్్న న్్యస్:  ప్రకాశం జిలా్ల గిద్దలూరు, నియోజకవర్గం కంభం మండల కేంద్రములో, 
మారా్కపురం జిలా్ల కావాలని డిమాండ్ చస్్త మాదిగ రిజరేవాషన్ పోరాట సమితి 
నాయకులు ఏరా్పట్ చసిన శిబిరంలో పాల్్గన్న జనసేన జిలా్ల కార్యదరి్ లంకా 
నరసింహా రావు, మారా్కపురం జిలా్లగా కావలసిన అవసరం ఉందని, ప్రజలందరు జిలా్ల 
కేంద్రం ఒంగోలు ప్రయాణించ్ల్ అంట్ ప్రజలు ఇబ్ంది ఎదురు్కంట్నా్నరు. కావున 
ప్రభుతవాం మారా్కపురం జిలా్లగా ప్రకటించ్లని జనసేన పార్టే తరపున డిమాండ్ చశ్రు. 
మారా్కపురం జిలా్ల చయకపోతే ప్రజలు ఎదుర్కనే ఇబ్ందిని ఇంచ్రి్జ బెల్లంకొండ 
స్యబాబు, జిలా్ల పార్టే అధ్యక్షుడు రియాజ్ కి తెల్య పరిచ్మని ఆయన పవన్ కళ్్యణ్ 
దృషిటేకి తెల్యపరిచి, సమస్యను ప్రభుతవాం దృషిటేకి తీస్కోని వెళ్్తనని హమీ ఇచ్చారు అని 
చెపా్పరు. ఈ కార్యక్రమంలో మారా్కపురం జిలా్ల జేఏసి నాయకులు షేక్ సైద్ పాల్్గనా్నరు.

జనసేన మద్దతు కోరిన వీ.ఆర్.ఏలు
శతఘ్్న న్్యస్: గత కొది్దరోజులుగా రాష్ట్రవా్యప్తంగా వి.ఆర్.ఎలు జీతాలు పెంపు 
మరియు ఇతర డిమాండ్ లతో దీక్షలు చస్్తనా్నరు.. దీనిలో భాగంగా శనివారం 
పెనుగొండ మండల వి.ఆర్.ఎలు అందర్.. పెనుగొండ మండల జనసేన పార్టే 
అధ్యక్షులు కంబాల బాబులుని కల్సి వినతి పత్రం ఇచిచా జనసేన పార్టే మద్దత్ 
కోరడం జరిగింది. జగన్ రెడిడి పాదయాత్రలో వి.ఆర్.ఎలకు 21,000 వరకూ 
జీతం పెచుతామని ఇచిచాన హామి నెరవేరచాలేదని, ఇచిచాన డి.ఎ రికవరి ఉత్తరువాలు 
ఉపసంహరించుకోవాలని, డి.ఎ తో కూడిన వేతనం లాంటి సమస్యలను వి.ఆర్.
ఎలు బాబులు దృషిటే తీస్కొచ్చారు. దీనిపై స్పందించిన కంబాల బాబులు 
అని్నవిధ్లా వి.ఆర్.ఎలకు జనసేన పార్టే తరుపున అండగా ఉంట్మని హామి 
ఇచ్చారు. ఈ మేరకు వి.ఆర్.ఎలు హర్ం వ్యక్తం చస్రు.

అరుణ థియేటర్ వద్ద క్ర్్రేటర్ దలిలా గోవంద్ రెడిడి 
అధ్వర్ంలో జనసేన సంబర్లు

శతఘ్్న న్్యస్:  జనసేన పార్టే అధ్యక్షులైన 
పవన్ కళ్్యణ్ నటించిన భీమా్ల నాయక్ 
సినిమా విడుదల సందర్ఒగా వారి 
నియోజకవర్గమన గాజువాకలో 
పెద గంట్్యడ అరుణ థియేటర్ వద్ద 
కారో్పరేటర్ దల్్ల గోవింద్ రెడిడి అధవార్యంలో 
వీరమహళలు జనసైనికులు ఎంతో 

అంగరంగ వైభోగంగా కేకు కట్ చసి, టపాస్లు, మేళ తాళ్లతో సఒబారాలు 
చస్కునా్నరు. మరి ముఖ్యముగా వీరమహళలు కోన పద్మ, మురళిదేవి, జ్్యతిరెడిడి, 
ష్టల్నె, లక్ష్మీ, రామలక్ష్మీ, వెంకటలక్ష్మీ, జనసేన విశ్ఖ లీగల్ సల్ జనరల్ 
సక్రటరి కరణం న్కరత్న కళ్వతి తదితరులు ఎంతో సంబరంగా జరుపుకుని 
సినిమా విజయాని్న అపేదేలేరేవరు? అని ఘంట్పథంగా తెల్యచెపా్పరు.

అమర్వతి పరిరక్షణ సమితి సమ్వేశంలో పీఏసీ 
సభ్్లు పితాని

శతఘ్్న న్్యస్: అమలాపురం, శనివారం అమలాపురంలో జరిగిన అమరావతి 
పరిరక్షణ సమితి సమావేశంలో పీఏసీ సభు్యలు మరియు ముమి్మడివరం 
నియోజకవర్గ ఇనాచారి్జ ప్తాని బాలకృష్ణ పాల్్గనా్నరు.

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

గిరిజన పీటిజీ గ్రామ్లోలా ఇంటింటికి జనసేన మ్టలు
*జనసేన ఎక్సి ఎంప్టిసి స్యబాబా, దురియా అల్లంగి, రామకృష్ణ
శతఘ్్న న్్యస్:  అరకు నియోజకవర్గం, అరకు వేల్ మండలము స్ంకరమెటటే పంచ్యతీ పరిధిలో గల పేద గంగుడి పీటిజీ గ్రామాలో్ల జనసేన ఎక్సి ఎంప్టిసి స్య బాబా, దురియా, 
అల్లంగి, రామకృష్ణ ఆధవార్యంలో శనివారము స్యంత్రం ఆయా గ్రామంలో పర్యటించి జనసేన మాటలు ఇంటికి తీస్కు వెళ్్లరు. ఈ సందర్ంగా స్యబాబా రామకృష్ణ మాట్్లడుతూ 
రానున్న రోజులో్ల జనసేన పార్టేని ప్రతి ఒక్కరు ఆదరిస్్త మద్దత్ పలకాలని చెపా్పరు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసైనికులు జానీ, గ్రామస్్తలు పాల్్గనా్నరు.

గోకవర్నిని ర్జమండ్రిలో కలపాలని 7000 
సంతక్లతో వనతిపత్ం

శతఘ్్న న్్యస్: తూరు్పగోద్వరి, గత నెల జనవరి 26 తార్ఖున జిలా్లల విభజనలో భాగంగా గోకవరం 
మండలాని్న కాకినాడ జిలా్లలో కలపడం జరిగింది. ప్రతి గ్రామానికి తిరిగి గోకవరం మండలం కాకినాడ 
జిలా్లలో వదు్ద రాజమండ్రి జిలా్లలో కలపాలని జనసేన పార్టే జగ్గంపేట నియోజకవర్గం ఇంచ్ర్్జ 
పాటంశెటిటే స్ర్య చంద్ర సంతకాలు సేకరించి శనివారం ఫిబ్రవరి 26 తార్కు నాటికి స్మారుగా 
7000 సంతకాలు సేకరించి గోకవరం మండలం ఎమా్మరోవా గారికి అందజేయడం జరిగింది. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనా్నరు.

క్రియాశీలక సభ్్లతో పార్టీ నిర్్మణం మందుకు కొనసాగుతుందని 
నేను వశ్వసిసు్తనానిను

 *జనసేన పార్టే క్రియాశీలక సభు్యలకు జనసేనాని పవన్ కళ్్యణ్ సందేశం

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పార్టేతో జనసైనికులు అనుబంధ్ని్న మరింత ఎందుకు 2020 సపెటేంబర్ 
నెలలో క్రియాశీలక సభ్యతవాం కార్యక్రమాని్న ప్రారంభించ్రు జనసేన పార్టే అధినేత పవన్ కళ్్యణ్. 
ఈ కార్యక్రమం చ్లా విజయవంతంగా జరిగింది అధ్యక్షులు వారికి సంతృప్్తని కల్గించింది 
స్మారు లక్ష మంది సభు్యలుగా ఈ కార్యక్రమంలో భాగం కావడం పార్టే పట్ల వారికున్న నమ్మకం 
అనుబంధ్ని్న తెలుపుతోంది. అధ్యక్షుల వారి జిలా్లలో పర్యటన చస్్తన్న సందర్ంలో క్షేత్రస్థాయలో 
ఉతాసిహంగా పని చస్్తన్న అనేక మందితో మాట్్లడుతూ ఉంట్రు అలా మాట్్లడేటపు్పడు వారి 
అభిప్రాయాలను అధ్యక్షులవారు గమనించిన కొని్న విషయాలు చ్లా ఆవేదనకు గురి చశ్య 
కొని్న సందరా్లో్ల మన జనసైనికులు ప్రమాద్లకు గురై అయపోయంది దురదృషటేవశ్త్్త ప్రాణాలు 
కోలో్పత్న్న అపు్పడు వారి కుట్ంబాలు అనాధలై పోత్నా్నరని అధ్యక్షుల వారికి చెప్్పనపు్పడు 
అధ్యక్షుల వారి మనస్ చ్లా భారంగా మారిపోయంది దీనికి ఏదో ఒక శ్శవాత పరిష్ట్కరం 
అనేవాషించ్లని ఆలోచించినపు్పడు ర్పొందించిన ఈ క్రియాశీలక సభ్యతవా కార్యక్రమం. సభ్యతవాం 
తీస్కున్న వారందర్ ప్రమాదం పరిహారం బీమా పరిధిలోకి వచచా విధంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాని్న 
ర్పకల్పన చశ్రు అధ్యక్షులవారు పార్టే కారా్యలయంలో ఒక విభాగాని్న ఏరా్పట్ చశ్రు. ఈ 
కార్యక్రమం కోసం అధ్యక్షులవారు తన వంత్గా కోటి ర్పాయలను కేట్యంచ్రు.ఇది అందరికీ 
తెల్సిందే అయతే కొంత బాధ్కరం అయనప్పటికీ ఒక విధంగా చెపా్పల్ అంట్ ఈ కార్యక్రమంలో 
67 మంది సైనికులు కుట్ంబానికి అండగా నిల్చింది జనసేన పార్టే. ఇప్పటివరకు ఐదు లక్షల 
చొపు్పన 24 కుట్ంబాల వారికి ప్ఎసి చైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్ సవాయంగా చెకు్కలు అందజేశ్రు. 
తవారలో మరో నలుగురికి అందజేస్్తనా్నరు. ఈ కార్యక్రమం అందరికీ భరోస్ కల్గే విధంగా చర్యలు 
చపట్టేరు అందరికీ విజాఞాపనతో ఫిబ్రవరి ఒకట తేదీ నుండి మరోస్రి ఈ కార్యక్రమాని్న ప్రారంభించి 
అధ్యక్షులవారు విజయవంతం చయాల్సిందిగా అందరినీ జనసేన పార్టే తరపున కోరుత్నా్నమని 

అనా్నరు. అహ్యక్షుల వారు చపటిటేన కార్యక్రమాని్న విజయవంతం చయాలని చితూ్తరు జిలా్ల జనసేన ప్రధ్న కార్యదరి్ ద్రం అనిత అనా్నరు.

జనసేన క్రియాశీలక సభ్యతవాం – భద్రమన భవితవ్యం: ద్రం అనిత
శతఘ్్న న్్యస్: దేశంలోనే ఏ పార్టే కల్్పంచని బీమా సౌకరా్యని్న జనసేన పార్టే జన సైనికులకు వీర మహళకు కల్్పంచింది. జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్్యణ్ పార్టే కోసం కషటేపడుత్న్న 
ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకు, వీర మహళలకు క్రియాశీలక సభ్యతవాంతో పాట్, ఐదు లక్షల ప్రమాద బీమా సౌకరా్యని్న అలాగే ఈ ప్రమాదంలో గాయాలపాలై తే 10 వేల నుండి 50 వేల 
వరకు నగదు సహాయం చయబడుత్ంది. కాబటిటే జనసేన పార్టేలో క్రియాశీలకంగా పనిచసే ప్రతి ఒక్కర్ కూడా ఈ ఒక్క అవకాశ్ని్న ఉపయోగించుకో వలసిందిగా.. అదేవిధంగా 
గత సంవతసిరం ఎవరైతే క్రియాశీలక సభు్యలుగా ఉనా్నరో వారు వారి సభ్యతావాని్న రెను్యవల్ చస్కోవాల్సిందిగా పార్టే తరఫున చితూ్తరు జిలా్ల జనసేన ప్రధ్న కార్యదరి్ ద్రం అనిత 
తెల్యజేస్రు.

https://www.facebook.com/sataghninews
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రేషన్ కిట్్స అందజేసిన అఖిల కర్ణాటక పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యూణ్ అభిమానుల సేవా సంఘంరేషన్ కిట్్స అందజేసిన అఖిల కర్ణాటక పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యూణ్ అభిమానుల సేవా సంఘం

శతఘ్్న న్్యస్: కరా్ణటక, అఖిల కరా్ణటక పవర్ స్టేర్ పవన్ కళ్్యణ్ అభిమానుల సేవా సంఘం నుండి శుక్రవారం విడుదలైన భీమా్ల నాయక్ చిత్రం సందర్ంగా సిడ్లఘటటే నియోజకవర్గం శతఘ్్న న్్యస్: కరా్ణటక, అఖిల కరా్ణటక పవర్ స్టేర్ పవన్ కళ్్యణ్ అభిమానుల సేవా సంఘం నుండి శుక్రవారం విడుదలైన భీమా్ల నాయక్ చిత్రం సందర్ంగా సిడ్లఘటటే నియోజకవర్గం 
జనసేన కమిటీ తరఫునుంచి బీద వాళ్లకు రేషన్ కిట్సి అందించడం జరిగింది. ఈ సహాయానికి స్పందించిన అందరికీ రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున ధన్యవాద్లు. ఈ కార్యక్రమంలో చిక్కబలా్లపూర్ జనసేన కమిటీ తరఫునుంచి బీద వాళ్లకు రేషన్ కిట్సి అందించడం జరిగింది. ఈ సహాయానికి స్పందించిన అందరికీ రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున ధన్యవాద్లు. ఈ కార్యక్రమంలో చిక్కబలా్లపూర్ 
జిలా్ల అధ్యక్షులు హర్ష్ ఆప్ల్, గౌరవ అధ్యక్షులు వెంకట్ష్, తాలూకా అధ్యక్షులు బుజి్జ, ప్రదీప్, జానీ, రాజు, విజయ్, లోకేష్, అభిమానులు పాల్్గనా్నరు.జిలా్ల అధ్యక్షులు హర్ష్ ఆప్ల్, గౌరవ అధ్యక్షులు వెంకట్ష్, తాలూకా అధ్యక్షులు బుజి్జ, ప్రదీప్, జానీ, రాజు, విజయ్, లోకేష్, అభిమానులు పాల్్గనా్నరు.

ప్రభ్త్వంపై మండిపడడి కటికం అంక్ర్వు
*భీమా్ల నాయక్ స్పషల్ షోలు ఆపటం కాదు.
*ఏపీ ప్రభుతావానికి దము్మంట్, స్పషల్ సేటేటస్ తీస్కురావాల్
*జనసేన పార్టే గుంటూరు జిలా్ల కార్యదరి్ కటికం అంకారావు.

శతఘ్్న న్్యస్: గుంటూరు, టీచర్లను వైన్ ష్టపులు వద్ద కాపలా పెడతారు.
రెవెన్్య వారిని థియేటరు్ల వద్ద కాపలా పెడతారు. ప్రభుతవామేమో చపలు మటన్ అము్మత్ందని చెపా్తరు. ఆంధ్రావారికి ఏంట ఈ ఖర్మ 
అని ఆయన ఏదే్దవా చశ్రు. పవన్ కళ్్యణ్ శిఖరం లాంటడని ఆయనను ప్రభుతవాం ఏమిచయలేదని, ఆయన ధీమా వ్యక్తం చశ్రు. రాష్ట్ర 
వా్యప్తంగా రెవెన్్య శ్ఖ, పోలీస్ శ్ఖ బీమా్ల నాయక్ సినిమా కోసం పనిచస్్తనా్నయని, ఆయన తెల్యజేశ్రు. గతంలో ఏ సినిమాకి లేని 
ఆంక్షలు బీమా్లనాయక్ కు విధించడం ద్రుణమని ఆయన అనా్నరు. రాష్ట్ర ప్రజలు అని్న గమనిస్్తనే ఉనా్నరని, రానున్న అసంబీ్ల ఎలక్షనో్ల 

తగిన గుణపాఠం చెబుతారని ఆయన అనా్నరు. 2024లో ఏపీకి కాబోయే ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్్యణ్ అని ఆయన హతవు పల్కారు.

బాపటలా జనసేనపార్టీ ఆధ్వర్ంలో దివా్ంగులు రండ్ టేబుల్ సమ్వేశం
శతఘ్్న న్్యస్: గుంటూరు జిలా్ల బాపట్ల నియోజకవర్గ జనసేనపార్టే ఆధవార్యంలో అంబేద్కర్ 
భవన్ లో రాష్ట్రంలో దివా్యంగుల సంఘాలతో రండ్ ట్బుల్ సమావేశం నిరవాహంచడం 
జరిగింది. ఈ సందర్ంగా వారు మాట్్లడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుతవాం అధికారంలోకి వచిచా 
మూడు సంవతసిరాలు అవుత్న్న దివా్యంగుల సమస్యలను పరిష్కరించలేదు. ఇంత వరకు 
దివా్యంగులకు ఇచిచాన హామీలు కూడా నెరవేరచాలేదని, మారిచా ఏడో తార్ఖు నాడు అసంబీ్ల 
సమావేశంలో దివా్యంగులకు ఇచిచాన హామీలను అసంబీ్లలో అమలుపరచ్లని అనా్నరు. ఈ 
సందర్ంగా దివా్యంగుల కొని్న డిమాండ్లను ప్రభుతవాం ముందు ఉంచ్రు.
1 జనసేన పార్టే గుంటూరు జిలా్ల సంయుక్త కార్యదరి్ శ్రీ నామన శివ నారాయణ మాట్్లడుతూ 
దివా్యంగుల 2016 హకు్కల చట్టేని్న అసంబీ్లలో అమలు చయాలని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి 
జగనో్మహన్ రెడిడిని డిమాండ్ చయడమనది.
2 ఏపీ దివా్యంగుల సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు శ్రీనివాసరావు మాట్్లడుతూ 

దివా్యంగులకు పెళి్ల కానుక ఇచిచాన హామీలను వెంటనే అమలు చయాల్.
3 జనసేన పార్టే దివా్యంగుల జనసైనికుడు గోగన ఆదిశేషు మాట్్లడుతూ మారిచా ఏడో తార్ఖు నాడు జరుగుత్న్న అసంబీ్ల సమావేశంలో దివా్యంగుల కూడా ఉచిత కరెంట్ జీవోని 
అమలు చయాల్.
4 కర్లపాలం మండల దివా్యంగుల అధ్యక్షుడు శ్రీ కంది వెంకటరెడిడి మాట్్లడుతూ ఎసీసి ఎసీటే బీసీ మనార్టే మహళలతో పాట్ దివా్యంగులు కూడా రాజకీయ రిజరేవాషన్ కల్్పంచ్ల్.
5 కొకి్క రాజశేఖర్ రెడిడి మాట్్లడుతూ చదువుకున్న దివా్యంగులు అందరకు ఉదో్యగాలు కల్్పంచ్ల్. ఉదో్యగాలు కల్్పంచిన ఎడల వా్యపారం చస్కుంట్న్న దివా్యంగులకు 10 లక్షల 
ర్పాయలు రాష్ట్ర ప్రభుతవాం ఉచితంగా ఇవావాల్. 
ఈ కార్యక్రమంలో దివా్యంగుల సంఘాల నాయకుడు విమర్కి మురళీకృష్ణ, దేవరెడిడి శ్రీనివాసరావు, షేక్ స్భాని, కే. కోట్శవారరావు, త్ంగ పాటి కృష్ణ, తాడిశెటిటే శ్రీనివాసరావు, కాగా 
రామారావు, రాంబాబు తదితరులు పాల్్గనా్నరు.
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