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కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...

రెండున్నరేళ్లలో ప్రజలుపడిన ఇబ్ెందులపై గళమెత్తుతా - శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
జనసేన పార్టీని స్థాపించి ఎనిమిది సింవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని 9వ వసింతింలోకి 
అడుగుపెడుతింది. తొమిమిదవ ఆవిరాభావ దినోత్సవానిని ఆింధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని 
అమరావతి సమీపింలోని మింగళగిర్ నియోజకవర్ిం, ఇప్పటిం గ్రామింలో 
నిర్వహిసుతిననిిం. రాష్ట్ర క్షేమానిని ఆకింక్ించేవారు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు 
ప్రతి ఒక్కరు ఈ సభకు ఆహ్్వనితులే.వీర మహిళలకు ఎలింటి ఇబ్ిందులు 
తలెతతికుిండా ప్రత్యేక ఏరా్పట్లు చేశిం. వాళ్లు ప్రశింతింగా కూర్చోవడానికి 
ప్రత్యేకింగా సీటిింగ్ ఏరా్పట్ చేశిం. ఈ సభ కోసిం పార్టీ నయకులు గత 
10 ర్జులుగా చాల కషటీపడుతూ అనిని రకల జాగ్రతతిలు తీసుకుింట్ననిరు. 
సభా ప్ింగణానికి వచేచోవార్కి ఎలింటి అసౌకరయేిం కలగకుిండా ఏరా్పట్లు 
జరుగుతుననియి. వేదికకు దూరింగా ఉననివార్ కోసిం ఎల్.ఈ.డి. సీ్కన్లు ఏరా్పట్ 
చేసుతిననిిం. ఈ ప్ింగణానికి నేన్ ఎింతగానో అభిమానిించే దామోదరిం 
సింజీవయయే గార్ పేరు నిర్ణయిించాిం. వార్ స్ఫూర్తిని కొనస్గిస్తిిం.

ఇది అనిని సభలలుింటి సభ కదు 
ఈ నెల 14న జరగబోయే ఈ ఆవిరాభావ దినోత్సవానిని అనిని ఆవిరాభావ 
దినోత్సవాలలుగా చూడడిం లేదు. భవిషయేతుతి ఆింధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలన్, రాష్ట్ర 
భవిషయేతుతిన్ దిశనిర్దేశిం చేయబోతుననిిం. గత రిండుననిర్ళలులో ఏమి జర్గిింది? 
ప్రజలు ఎలింటి ఇబ్ిందులు, ఉపద్రవాలు ఎదుర్్కననిరు? భవిషయేతుతి ఎల 
ఉిండబోతింది? భావి తరాలకు ఎలింటి భర్స్ కల్్పసేతి బలమైన భవిషయేతుతి 
ఇవ్వగలిం? వింటి అింశలపై సభా వేదికపై మాట్లుడతాన్. అిందుకే మీరిందరూ 
క్షేమింగా వచిచో సభన్ విజయవింతిం చేసి క్షేమింగా ఇింటికి వెళ్తిరని ఆశిసుతిననిన్. 

ఇది మా హకు్క అని చెప్పిండి
సభకు రానీయకుిండా ప్రభుత్విం ఇబ్ిందులు కల్గిసేతి సభకు వెళలుడిం మా హకు్క అని చెప్పిండి. మన ఆవిరాభావ దినోత్సవిం మన హకు్క. ఎవర్కీ భయపడాల్్సన అవసరిం 
లేదు. పోలీస్ శఖ వార్కి కూడా మనస్ఫూర్తిగా విననివిసుతిననిిం... సభకు పూర్తిగా సహకర్ించిండి. ఈ కీలకమైన సభలో రాష్ట్రానికి సింబింధించి అనేక అింశలపై 
మాట్లుడబోతుననిన్. చాల మిందికి చాల సిందేహ్లు ఉననియి. ఎనోని విమర్శలు  చేశరు. వాటనినిింటిపై కూడా ఆవిరాభావ దినోత్సవింలో సమాధానలు చెపాతిన్. 
9వ ఆవిరాభావ దినోత్సవానికి వసుతినని ప్రతి ఒక్కర్కి హృదయపూర్వక ఆహ్్వనిం. అలగే  దీనిని టీవీలో వీక్ించే వార్కి, ప్రస్రిం చేసే మీడియా సింసథాలు, జరనిల్సుటీలకు 
ధనయేవాదాలు. తెలుగు ప్రజల ఐకయేత కోసిం, ఆింధ్ర రాష్ట్ర అభివృదిధి కోసిం నిర్వహిసుతినని ఈ సభకు అిందరూ కల్సి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుింట్ననిన్ అని పవన్ 
కళ్యేణ్ గారు తెల్పారు.

రాష్ట్ర రాజకీయాల దశదిశ మారేచే సభగా ఆవిరాభావ సభ
• రాజకీయాలోలు నీతి, నిజాయతీ అవసరమనే సభా ప్ింగణానికి సింజీవయయే పేరు పెట్టీిం
• సీఎింకు లేని కోవిడ్ నిబింధనలు స్మాన్యేడికి ఎిందుకు?
• రాజకీయ నినదాలు, ప్రసింగాలు లేకుిండా సభ స్ధయేమా?
• ఎనిని అడ్ింకులు ఎదురైన జనసైనికులు సభకు తరల్రిండి
• ఈ సభ సీఎిం అహింకరానికి.. స్మాన్యేడి ఆతమిగౌరవానికి మధయే పోరాటిం
• ఇప్పటిం మీడియా సమావేశింలో జనసేన పీఏసీ ఛైరమిన్ నదిండలు మనోహర్
శతఘ్ని న్యేస్:  రాష్ట్ర భవిషయేతుతి కోసిం జనసేన పార్టీ ఏ విధింగా పయనిించబోతింది.. 
రాజకీయాలోలు ఎల మిందుకు వెళలుబోతింది అనే అింశలన్ జనసేన పార్టీ అధయేక్షులు పవన్ 
కళ్యేణ్ శ్రేణులకు పూర్తిస్థాయిలో దిశ నిర్దేశిం చేస్తిరని, దీనిని ప్రతి ఒక్క జన సైనికుడు వార్ 
పర్ధలోని గ్రామాలోలు, ప్ింతాలోలు వివర్ించే ప్రయతనిిం చేయాలని జనసేన పార్టీ రాజకీయ 
వయేవహ్రాల కమిటీ ఛైరమిన్ నదిండలు మనోహర్ అననిరు. జనసేన పార్టీ ఆవిరాభావ దినోత్సవ 
ఏరా్పట్లు తుది దశకు చేరుకునని తరుణింలో ఆదివారిం స్యింత్ిం ఇప్పటిం గ్రామింలోని 
సభాసథాల్లో మీడియా సమావేశిం నిర్వహిించారు. ఈ సిందరభాింగా నదిండలు మనోహర్ 
మాట్లుడుతూ “జన సైనికులని సభకు రానియయేకుిండా అడు్కోవడానికి చాల ప్రయతానిలు 
జరుగుతుననియి. దీనిపై ఇప్పటికే రాష్ట్రవాయేపతిింగా అనేక ఫిరాయేదులు వసుతిననియి. ఈ ర్జు ఉదయిం కూడా కనకదుర్ వారధపై జిండాలు కటటీకుిండా అడ్ింకులు సృషటీించారు. ప్రభుత్విం 
ఎనిని అడ్ింకులు సృషటీించిన జన సైనికులు ఐకయేింగా మిందుకు కదిల్ సభాసథాల్కి చేరుకోవాల్. జనసేన ఆవిరాభావ సభన్ నిర్్వరయేిం చేయడానికి చాల శకుతిల పని చేస్తియి. ఎనిని 
అడ్ింకులు సృషటీించిన వాటిని దాట్కొని సభన్ విజయవింతిం చేయాల్. దీని కోసిం ప్రతి ఒక్క జన సైనికుడు సింసిదధిిం కవాల్.
* జిలలులవార్గా పింపన రూట్ మాయేప్ న్ అన్సర్ించిండి
రాష్ట్రింలోని అనిని జిలలుల న్ించి సభకు తరల్వచేచో జనసైనికులు, వీరమహిళల కోసిం సభా ప్ింగణింలో ప్రత్యేక ఏరా్పట్లు చేశిం. ఇప్పటికే అనిని జిలలులకు ప్రత్యేక రూట్ మాయేప్ లన్ 
సిదధిిం చేసి పింపించాిం. దానిని అన్సర్ించి సభా సథాల్కి చేరుకోవాల్. ఏ ప్ింతిం న్ించి వచేచో వార్కి ఆయా ప్ింతాలోలు ప్రత్యేక పార్్కింగ్ సదుపాయిం కల్్పించాిం. పార్్కింగ్ ప్ింతాల 
న్ించి సభాసథాల్కి ఎల చేరుకోవాలో కూడా నిర్దేశిించాిం. దానిని కచిచోతింగా అిందరూ పాటిించాల్. సుదూర ప్ింతాల న్ించి వచేచో జనసైనికులకు ఎట్వింటి అసౌరయేిం కలగకుిండా 
చూసుకునేిందుకు 12 కమిటీలకు సింబింధించిన వాలింటీరులు సిదధిింగా ఉననిరు. వార్ సేవలన్ సమయాన్గుణింగా వినియోగిించుకోవాల్. మించి నీళ్లు, మజిజిగ పాయేకెట్లు, పుల్హోర 
పాయేకెట్లు తగిననిని సిదధిింగా ఉననియని, ఇప్పటిం గ్రామసుథాలు దీనికి అిందిసుతినని సహకరిం ఎనలేనిది. ఎవరు ఎింతల జనసైనికుల్ని రచచోగొట్టీలని చూసిన, వార్ని పటిటీించుకోవదుదే. 
ఎింత జాగ్రతతిగా సభకు వచాచోర్… అింత్ జాగ్రతతిగా తిర్గి వెళ్లుల్. రాజకీయాలోలు నీతి, నిజాయితీ, నిబదధిత ఎింత అవసరిం. అలింటి అదుభాతమైన రాజకీయాలు చేసి, మఖయేమింత్రిగా 
ఎనోని గొప్ప నిర్ణయాలు తీసుకునని శ్రీ దామోదరిం సింజీవయయే ఎనోని తరాలకు ఆదర్శిం. ఆయనన్ జనసేన పార్టీ వినమ్ింగా గౌరవిించుకుింట్ింది. ఆయన పేరున్ సభాసథాల్కి అిందుకే 
పెట్టీిం. నీతిత నిజాయతీత ఆింధ్రప్రదేశ్ న్ పర్పాల్ించిన శ్రీ దామోదరిం సింజీవయయే ఎప్పటికీ ఒక సజీవ స్ఫూర్తి. ఆయన స్ఫూర్తిని ప్రజలోలుకి జనసేన పార్టీ తీసుకెళ్తిింది.
* స్మాన్యేడి ఆతమిగౌరవ సభ ఇది

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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సెంస్కృతిక బకృెందాల రిహార్సల్్స
శతఘ్ని న్యేస్: ఇప్పటిం సభా ప్ింగణిం వదదే స్ింస్కృతిక కరయేక్రమాల బృింద సభుయేల 
సననిదదేతన్ పీఏసీ ఛైరమిన్ నదిండలు మనోహర్ ప్రతయేక్ింగా వీక్ించారు. ప్ింగణానికి 
వచిచోన ఇప్పటిం గ్రామసుథాలత ప్రత్యేకింగా మచచోటిించారు. ఒక ర్జు మిందుగానే 
సభా ప్ింగణానికి చేరుకునని జనసైనికులత సెలీఫూ లు దిగి వార్ని ఉతా్సహపర్చారు. 
అక్కడి ఏరా్పట్లు చూసి సింతృపతి వయేకతిిం చేశరు.

మఖయేమింత్రి అహింకరానికి స్మాన్యేడి ఆతమిగౌరవానికి జరుగుతునని పోరాటమే ఈ సభ. ఈ సభన్ విజయవింతిం చేయడానికి ప్రతి ఒక్క స్మాన్యేడు కదిల్ రావాల్. అనేక 
నిబింధనలత పోలీసులు ఈ సభకు అన్మతిించారు. కోవిడ్ లేకపోయిన కోవిడ్ పర్సిథాతులు ఉననియి అింట్ననిరు. మాస్్క లేకపోత్ రూ.100 ఫైన్ వస్లు చేస్తిమింట్ననిరు. 
మఖయేమింత్రి, ఆయన సహచర మింత్రులు, ఎమ్మిలేయేలు శసనసభ స్క్గా మాస్్క లు ధర్ించరు. స్మాన్యేడికి మాత్ిం ఫైన్ వేస్తిమని బెదిర్సుతిననిరు. రాజకీయ నినదాలు, ఇతర 
పార్టీలన్ రచచోగొట్టీ ప్రసింగాలు లేకుిండా సభ నిర్వహిించుకోవాలని చెబుతుననిరు. రాజకీయ నినదాలు, ప్రసింగాలు లేకుిండా సభ నిర్వహిించడిం స్ధయేమా? రచచోగొట్టీ ప్రసింగాలు 
ఎప్పటికీ జనసేన పార్టీ చేయదు. అయిత్ ఈ రిండుననిర్ళలులో ప్రజలు పడుతునని ఇబ్ిందులపై మాత్ిం మాట్లుడుతుింది. దీనికి మఖయేమింత్రి గారు సిదధిింగా ఉిండిండి. ఆింధ్రప్రదేశ్ 
రాజకీయాల దశ దిశన్ మార్చో సభగా ఆవిరాభావ సభ చిరస్థాయిగా నిల్చిపోతుిందని” అననిరు.
*కింటిమీద కున్కు లేకుిండా కషటీపడా్రు: పీఏసీ సభుయేలు నగబాబు
పీఏసీ సభుయేలు నగబాబు మాట్లుడుతూ.. ఆవిరాభావ సభ కోసిం పార్టీ నయకులు గత 10 ర్జులుగా కింటిమీద కున్కు లేకుిండా కషటీపడుతుననిరననిరు. సభ నిర్వహణపై రిండు 
నెలల మిందు న్ించే మనోహర్ కు మించి పాలున్ ఉింది.. ర్పు జరగబోవు సభకు జనసైనికులు, వీరమహిళలు పెదదే ఎతుతిన తరల్వచిచో సభన్ విజయవింతిం చేయాలని కోరారు. ఈ 
సమావేశింలో పార్టీ ఉపాధయేక్షులు బి.మహిందర్ రడి్, తెలింగాణ ఇింఛార్జి నేమూర్ శింకర్ గౌడ్, తూరు్పగోదావర్ జిలలు అధయేక్షులు కిందుల దుర్్ష్, ప్రకశిం జిలలు అధయేక్షులు షేక్ 
ర్యాజ్, మత్స్యకర వికస విభాగిం ఛైరమిన్ బొమిమిడి నయకర్, కరయేక్రమాల నిర్వహణ విభాగిం ఛైరమిన్ కళ్యేణిం శివ శ్రీనివాస్, పార్టీ నయకులు మేడా గురుదత్ ప్రస్ద్, శ్రీమతి 
పసుపులేటి ఉష్టకిరణ్, మరడి్ శ్రీనివాస్, వింపూరు గింగులయయే తదితరులు పాల్్ననిరు.

ఆవిరాభావ సభ సక్్సస్ కు 
సహకరిెంచాలి

శతఘ్ని న్యేస్: అఖిలభారత చిరింజీవి 
యువత అధయేక్షులు రవణిం స్్వమినయుడు, 
చిరింజీవి యువత సభుయేలు ఆదివారిం 
జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైరమిన్ నదిండలు మనోహర్ 
ని మింగళగిర్లోని పార్టీ కరాయేలయింలో 
మరాయేదపూర్వకింగా కల్శరు. పార్టీ ఆవిరాభావ 
సభన్ విజయవింతిం చేయడింలో భాగిం 
కవాలని మనోహర్ తెల్పారు. అఖిలభారత 
చిరింజీవి యువత నయకులు ఎస్. 

కృష్ణప్రస్ద్, ఎల్.శయేమ్ ప్రస్ద్, సుగుణబాబు, రాకేష్, మేకల రవీింద్ర తదితరులు ఈ బృిందింలో ఉననిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన ఆవిరభావ సభకు చేరిన నాయకులు
శతఘ్ని న్యేస్: జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యేణ్ ఆధ్వరయేింలో జర్గే జనసేన ఆవిరాభావ సభకు జనసేన 
నయకులు మిందుగానే తరల్ వెళ్లురు. వార్లో తూరు్పగోదావర్ జిలలు అధయేక్షులు కిందుల దుర్్ష్, 
అమలపురిం పారలుమ్ింట్ ఇించార్జి డి.ఎమ్.ఆర్ శేఖర్, కొతతిపేట ఇింఛార్జి బిండారు శ్రీనివాసరావు, 
అమలపురిం మని్సపల్ ప్రతి పక్ నేత ఏడిద శ్రీన్, అమలపురిం పారలుమ్ింట్ గౌరవ సలహ్దారు 
నలలు శ్రీధర్, నయకులు ఇసుక పటలు రఘుబాబు, వర్రే శేషు, తదితరులు వుననిరు.

జనసేన ఆవిరాభావ దినోత్సవెం సెందరభాెంగా బైక్ రాయాలీ
శతఘ్ని న్యేస్: జనసేన ఆవిరాభావ దినోత్సవిం 8వ వార్షికోత్సవిం సిందర్ింగా 52 వార్్ ఎన్ఏడి, 
కరాస కూడల్లో స్వరూప్ దుిండ్ింగి ఆధ్వరయేింలో బైక్ రాయేలీ నిర్వహిించడిం జర్గిింది. ఇిందులో 
అధక సింఖయేలో జనసైనికులు పాల్్ననిరు. ఈ కరయేక్రమింలో జనసైనికులు ఉతా్సహింగా పాల్్ని 
జనసేనని పవన్ కళ్యేణ్ ఆశయాలు నెరవేర్ింత వరకూ మేమ కృష చేస్తిిం అని తెలపడిం 
జర్గిింది. సోమవారిం జరగబోయే ఆవిరాభావ సభలో జనసేనని పవన్ కళ్యేణ్ సీ్పచ్ హైలైట్ 
అవుతుింది. మన్పెననిడూ.. ఏ రాజకీయ పార్టీ చేయని విదింగా ఈ సభ జరుగుతుింది. ఈ ఆవిరాభావ 
దినోత్సవింన్ మా జనసైనికులు అిందరిం ఒక పిండుగల చేసుకుింట్ిం అని తెల్యజేయడిం 
జర్గిింది.

జనసేన పార్టీ జెండాను ఆవిష్రిెంచిన వెంకటాపురెం జనసేన

శతఘ్ని న్యేస్: జనసేన ఆవిరాభావ దినోత్సవిం 8వ వార్షికోత్సవిం సిందర్ింగా 92 వార్్ 
వెింకట్పురిం జనసేన పార్టీ కరాయేలయిం దగ్ర జనసేన పార్టీ జిండా ఆవిష్కరణ చేయడిం 
జర్గిింది. ఈ కరయేక్రమింలో జనసైనికులు ఉతా్సహింగా పాల్్ని రాన్నని ర్జులోలు ప్రతి ఇింటికి 
జనసేన సిదాధిింతాలన్ తీసుకువెళ్లుల మేమ అిందరిం కల్సి కృష చేస్తిిం అని తెలపడిం జర్గిింది. 
అదేవిధింగా సోమవారిం ఆవిరాభావ సభకు వచేచో జనసైనికులు అిందరు కోవిడ్ నిబింధనలుపాటిస్తి.. 
జాగ్రతతిగా రావాలని పలుపునిచాచోరు.

జనసేన జండాను ఆవిష్కరంచిన 
పాలవలస యశస్వి

శతఘ్ని న్యేస్: విజయనగరిం జిలలు, చీపురుపల్లు నియోజకవర్ిం, 
సిింగవరిం గ్రామింలో మొటటీ మొదటిస్ర్గా గ్రామ జనసైనికులు అిందరూ 
అధయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ పై విశ్వసింత గ్రామింలో జనసేన జిండాన్ 
విజయనగరిం నియోజకవర్ిం ఇించార్జి, రాష్ట్ర ప్రధాన కరయేదర్్శ శ్రీమతి 
పాలవలస యశసి్వ చేతుల మీదుగా ఆవిష్కర్ించారు. ఈ కరయేక్రమింలో 
భాగింగా రకతిదాన శిబిరానిని ఏరా్పట్ చేశరు. రకతిదాన శిబిరింలో 
జనసైనికులు రకతిదానిం చేశరు. ఈ కరయేక్రమానికి జనసేన నయకులు, 
వీరమహిళలు, జనసైనికులు భార్ ఎతుతిన వచిచో, సిింగవరిం జనసైనికులకు 
అిండగా నిల్చి కరయేక్రమానిని మిందుిండి నడిపించారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

తెలుగు రాష్ట్రాల భవిషయూత్ కోసమే ఆవిరాభావ 
సభ: కామిశెట్టి రమేష్

శతఘ్ని న్యేస్: రాష్ట్రింలో అరాచక పాలన నడుసుతిిందని.. బడుగు 
బలహీన వరా్ల ప్రజలు.. స్మానయే ప్రజలు ఎననిడూ లేని విధింగా కష్టటీలు 
పడుతుననిరని.. వీటనినిింటి న్ిండి ప్రజలు విమకితి పింది.. అధకర పార్టీ 
కి చరమగీతిం పాడిందుకే.. ఈ భార్ సభత జనసేన అధయేక్షులు పవన్ 
కళ్యేణ్ నింది పల్కరని పడుగురాళలు పార్టీ ఆఫీసులో ఏరా్పట్ చేసిన 
మీడియా సమావేశింలో కమిశెటిటీ రమేష్ అననిరు. ఈ సభ దా్వరా రాష్ట్రింలో 
ఎనినికల శింఖారావానికి నింది పలుకుతారని చెపా్పరు. మిండలిం 
న్ిండి భార్గా వీర మహిళలు, జన సైనికులు, కరయేకరతిలు భార్గా తరల్ 
వసుతిననిరని.. ఈ యొక్క సభని అడు్కోవాలని శత విధాలుగా ప్రభుత్విం 
ప్రయతినిసోతిిందని.. అయిన మేమ ఈ సభని విజయవింతిం చేస్తిమని 
రమేష్ చెపా్పరు.

ఒక్క చాన్్స అింటూ గదదేనెకి్క ప్రజల నడి్ విరుసుతినని ఈ అపు్పల ప్రభుతా్వనిని 
గదదే దిించడానికే జనసేన అధయేక్షుడు పవన్ కళ్యేణ్ సభ త నింది 
పలుకుతారని. జనసేన నయకుడు న్తి స్రయేనరాయణ అననిరు.

ప్రజా సమసయేలపై ప్రభుతా్వనిని ప్రశినిించి సమసయేలన్ పర్ష్ట్కర దిశగా 
తీసుకెళలుడమే లక్్యింగా జనసేన పార్టీ స్థాపించారని.. 9వ ఆవిరాభావ సభ 
దా్వరా అధకర ప్రతిపక్షాలకు వెన్నిలో వణుకు పుటిటీించి అధకర స్థాపన 
దిశగా మిందుకెళ్తిరని.. పేడ కొల్మి కిరణ్ అననిరు.

ఈ కరయేక్రమింలో మిండల అధయేక్షుడు కమిశెటిటీ రమేష్, 
జనసైనికులు బయయేవరపు రమేష్, గుర్ిం కోటి బ్రదర్్స, బేతించరలు 
నగేశ్వరరావు,పెదదేకొల్మి కిరణ్, కమిశెటిటీ అశోక్, కోస్ర్ శ్రీకింత్ 
ఆదితయే, రామింజి, అడపా వెింకట్ మర్యుకరయేకరతిలు పాలో్ననిరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన జెండా ఆవిష్రిెంచిన పెందురితు నియోజకవర్గ జనసేన
శతఘ్ని న్యేస్: పెిందుర్తి నియోజకవర్ిం, నరవ గ్రామింలో జనసేన పార్టీ ఆవిరాభావ 
దినోత్సవ సిందరభాింగా నయకులు వబి్న జనరధిన శ్రీకింత్ ఆధ్వరయేింలో, మఖయే 
అతిథిగా జనసేన పార్టీ ఫ్లుర్ లీడర్ కర్్పర్టర్ వసింత లక్ష్మి, వీరమహిళ పార్వతి, 
జిలలు నయకులు గోపకృష్ణ చేతుల మీదగా జిండా ఆవిష్కరణ, కేక్ కటిింగ్ త పాట్.. 
అధయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ స్ఫూర్తిత పేదవాళలుకు నితాయేవసర సరుకులు ఇవ్వడిం జర్గిింది. 
మీడియా ప్రతినిధులత వసింత లక్ష్మి మాట్లుడుతూ సోమవారిం జరగన్నని పార్టీ ఆవిరాభావ 
దినోత్సవమనకు.. చలో అమరావతి ఇప్పటిం గ్రామానికి అిందరూ తరల్ వెళ్లులని.. 
అక్కడికి వెళలులేని ప్రజలు టీవీలో సీ్పచ్ ఆలకిించి రాష్ట్ర భవిషయేతుతి ప్రణాళిక వైపు అడుగులు 
వేయాలని.. నరవ గ్రామింలో జిండా ఆవిష్కరణలో నన్ని భాగస్్వమిని చేసినిందుకు 
ప్రత్యేక ధనయేవాదాలు తెల్యచేసుకుింటూ.. జనసైనికులు అిందరూ ఐకమతయేింగా అధయేక్షుల 
వార్ని మఖయేమింత్రి చేసేవరకు శ్రమిించాలని కోరడిం జర్గిింది. శ్రీకింత్ మాట్లుడుతూ.. 
నియోజవర్ిం సమన్వయకరతి తమీమిరడి్ శివశింకర్ స్చన మేరకు గ్రామింలో జిండా 
ఆవిష్కరణ కరయేక్రమిం ఏరా్పట్ చేయడిం జర్గిిందని, నియోజకవర్ింలో మిండలలకు 
‘చలో అమరావతి’ ఇప్పటిం గ్రామిం సభకు బసు్సలు వేయడిం జర్గిిందని.. ప్రభుత్విం 
జనసేన పార్టీ సభకు ఎనిని ఇబ్ిందులు కల్గిించిన.. ప్రజలు జనసేన వైపు నిలబడా్రు అని, 
ప్రజలు జనసేన వైపు చూసుతిననిరని, మనమిందరిం ప్రజల సమసయేల వైపు నిలబడాలని 
పలుపు ఇవ్వడిం జర్గిింది. ఈ కరయేక్రమింలో టి. శ్రీనివాస్, శేఖర్, లకీ్క గోవిింద్, జుతాతిడ 
శ్రీనివాస్, అపు్ప, రవిబాబు గవర శీన్, బొడు్ నయుడు, ప్రవీన్, చినని, అశోక్, నవీన్ 
మర్యు వీరమహిళలు, జనసైనికులు పాల్్ననిరు.

సర జనసేవా చారిటబుల్ ట్రస్టీ అధయాక్షుడిని 
సత్రిెంచిన శ్రీఖరి పెండేషన్

శతఘ్ని న్యేస్: మహబూబ్ నగర్, సిిందూజ త్రిస్టీర్ హోటలోలు శ్రీఖర్ పిండషన్ 
వారు శ్రీఖర్ ఉగాది పురస్్కర్ 2022 నిర్వహిించారు. ఈ కరయేక్రమింలో 
కొమర్లు మిండల జనసేన పార్టీ అధయేక్షుడు, స్ర ఓబులేసు నయుడున్ 
సతీ సమేతమగా ఘనింగా సత్కర్ించి ఉగాది పురస్్కర్ ప్రధానిం చేస్రు. ఈ 
సిందరభాింగా స్ర ఓబులేసు నయుడు మాట్లుడుతూ.. 400 మిందిలో మన 
సేవలు గుర్తిించి.. ఈ ఉగాది పురస్్కర్ ప్రధానిం చేయడిం పై సింతషిం వయేకతిిం 
చేశరు

‘చలో అమరావతి’ పోసటీర్ ను విడుదల చేసిన శ్రీకాళహసితు జనసేన
శతఘ్ని న్యేస్: మార్చో 14 న జనసేన పార్టీ ఆవిరాభావ దినోత్సవిం సిందరభాింగా గుింటూరు జిలలు, ఇప్పటిం 
గ్రామిం లో బార్ బహిరింగ సభ ఏరా్పట్ చెయయేడిం జర్గిింది. సభకు సింభిందిించిన చలో అమరావతి 
అనే పోసటీర్ న్ శ్రీకళహసితి నియోజకవర్ జనసేన ఇింఛార్జి శ్రీమతి విన్త కోట్ పటటీణింలోని తన 
నివాస గృహిం వదదే మీడియా సమక్ింలో విడుదల చెయయేడిం జర్గిింది. ఈ సిందరభాింగా సోమవారిం 
శ్రీకళహసితి నియోజకవర్ింలోని నయకులు, జనసైనికులత కల్సి భార్గా తరల్ వెళలున్ననిట్లు తెల్పారు. 
రాష్ట్ర ప్రజలు జనసేన సభకి మిందు, సభ తరా్వత అనేల ప్రతిష్టటీతమికింగా ఉిండన్ిందని తెల్పారు. రాష్ట్ర 
భవిషయతుతిన్ దిశ, దశ మార్పోయేల అధయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ ప్రసింగిం ఉింట్ిందని తెల్పారు. 
ఈ కరయేక్రమిం లో శ్రీకళహసితి మిండల అధయేక్షులు రాఘవయయే, శ్రీకళహసితి పటటీణ అధయేక్షులు భవాని 
శింకర్, ఏర్్పడు మిండల అధయేక్షులు కిరణ్ కుమార్, నయకులు మణికింఠ, మనని, ప్రమోద్, నగేష్, 
సుర్ష్, సలీిం, శీన్, చిందు చౌదర్, చిందు తదితరులు పాల్్ననిరు.

జనసేన పార్టీ ఆవిరాభావ దినోత్సవ శుభాకాెంక్షలు

శతఘ్ని న్యేస్: జనసేన పార్టీ ఆవిరాభావ దినోత్సవిం సిందరభాింగా పార్టీ 
నయకులకు, వీర మహిళలకు, జన సైనికులకు శుభాకింక్లు తెల్పన పలనిటి 
స్గర్ మర్యు కోటగిర్ వెింకట సుధాకర్.

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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పేదలు కుబేరులై పోయారు.. అెందుకే టిక్ట్ రేట్్ల పెంచారు!
శతఘ్ని న్యేస్: ‘పేద ప్రజలకు సినిమా వినోదిం అిందిించాలననిదే ఆలోచన. అిందుకే టికెట్ ర్ట్లు తగి్ించాిం. దానిని కూడా కొిందరు తపు్పపడుతుననిరు’ అని ఘనమైన మాటలు 
చెప్పన మఖయేమింత్రి ఇపు్పడు ఏిం చెబుతారు. రాత్రికి రాత్రే టికెట్ ధర పెించారు. అింట్ రాష్ట్ర ప్రజలు ఒక్క రాత్రిలో కుబేరులుగా మార్పోయారా? సినిమా టికెట్ ర్ట్ తగి్ించడిం, 
పెించడిం అనే పేరుత వైసీపీ ప్రభుత్విం ఆడిన రాక్స క్రీడకు నేపథయేిం… వాళ్ళ కక్ స్ధింపు ధోరణి. ఇది రాష్ట్ర ప్రజలకు అరథాిం అవుతూనే ఉింది. జగన్ రడి్ ప్రభుత్వ వైఫలయేలన్ 
ప్రశినిించే గొింతుకన్ నొకి్కవేయాల్ అనే బూరుజివా ఆధపతయే విధానలకు ఒక తారా్కణిం ఇది.
సినిమా టికెట్ ధరలన్ ఒక కపు్ప టీ ధర కింట్ తగి్ించేసిన ప్రభుత్విం ఇపు్పడు అమాింతిం పెించడిం వరకూ స్గిించిన వికృత ప్రహసనిం, చేసిన వాయేఖయేలు ఎవరూ మరచిపోరు. 
సినిమా రింగిం పటలు ప్రభుత్వ వైఖర్ని జనసేన అధయేక్షులు పవన్ కలయేణ్ ‘ర్పబిలుక్’ వేడుకలో నిలదీసి ప్రశినిించారు. సినిమా పర్శ్రమవాళ్లు మాట్లుడాలని స్చిించారు. ఉనని మాటన్ 
అనడానికి… తపు్పలన్ ఎతితిచూప ప్రశనిలు సింధించిన అధయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ పై రాష్ట్ర మింత్రులు పేర్ని నని, బొత్స సతయేనరాయణ, నరాయణ స్్వమి లింటివాళ్లు ఇష్టటీన్స్రిం 
మాట్లుడి అసలు విషయిం పక్కదోవ పటిటీించాలని చూశరు. అదే విధింగా సినిమా ఇిండసి్రా వాళలుపై ఒతితిడి తెచిచో ప్రకటనలు, లేఖలు ఇప్పించుకొని చేసిన పన్లు ప్రభుతా్వనిని 
నవు్వలపాలు చేశయి.
• అధకరుల బతుకు సినిమా హ్లే
అధయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ లక్్యింగా 2021 ఫిబ్రవర్లో వకీల్ స్బ్ విడుదల న్ించి ఈ యేడాది వచిచోన భీమాలు నయక్ వరకూ వైసీపీ వాళ్్ళ ఆడిన ఆటలు అిందర్కీ తెల్సినవే. ఇక 
2021 సెపెటీింబర్ న్ించి డిసెింబర్ వరకూ ప్రభుత్విం సినిమా హ్ల్్స నిరా్వహకులపై చేసిన దాడులు ట్లీవుడ్ న్ పూర్తి ఆిందోళనలోకి నెట్టీశయి. సినిమా టికెటలు ధరల తగి్ింపున్ 
ప్రశినిించిన ప్రతి ఒక్కర్నీ వెింట్డి వేధించడమే తమ నైజమని వైసీపీ వాళ్్ళ ఆచరణలో చూపించారు. హీర్ నని ‘శయేిం సిింగరాయ్’ సినిమా విడుదలకు మిందు థియేటర్ కింటర్ 
కలెక్న్ కింట్ పక్కన ఉనని కిరాణా కొట్టీ వాయేపారిం ఎకు్కవగా ఉింది అని ఆవేదన చెిందారు. అింత్ ఆ సినిమా ఆడుతునని హ్ల్్స దగ్ర అధకరులు చేసిన హడావిడికి ఎగిజిబిటరులు 
బెింబేలెతితిపోయారు. నిబింధనల పేరుత వేధించారు. డిసెింబర్ నెలలో రాష్ట్రవాయేపతిింగా ఎగిజిబిటరులు హ్ల్్స మూసేిందుకు సిదధిమయాయేరు. దాదాపు 200 సినిమా హ్ల్్స కు తాళ్లు వేశక 
ప్రభుత్విం ఒక కమిటీ వేసిింది. ఆ కమిటీ సిఫారు్సల మేరకు ఆలోచన చేస్తిమని చెపా్పరు. ప్రభుత్వ ఆలోచనలకు అన్గుణింగా ఉననివార్కే ఆ కమిటీలో పెదదే పీట వేశరు. ఇిండసి్రా 
క్షేమిం గుర్ించి సిఫారు్సలు చేసినవార్ని కమిటీ సమావేశలోలునే అధకరులు రకరకల ప్రశనిలత, నిబింధనలత సింబింధిం లేని అింశలు చెబుతూ ఇబ్ింది పెట్టీరని సమాచారిం.
ఈ ఏడాది ఫిబ్రవర్ 25న భీమాలు నయక్ విడుదల సమయింలో జిలలు కలెకటీర్ న్ించి గ్రామ రవెన్యే అధకర్ వరకూ చేసిన హింగామా అిందరూ చూశరు. రవెన్యే యింత్ింగిం 
అింతటినీ భీమాలు నయక్ ప్రదర్్శించే హ్ల్్స దగ్ర మోహర్ించి అక్కడ కరూఫూ్య వాతావరణిం సృషటీించారు. ఎలగైన బాక్సఫీస్ దగ్ర వస్ళ్లు లేకుిండా చూడాలనే ప్రభుత్వ కుటిల 
యతనిిం అధయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ ఇమేజ్ మిందు వెలవెలపోయిింది. అిందుకే సినిమా విడుదలైన స్యింత్మే రాష్ట్ర మింత్రులు మీడియా దగ్ర తమ కడుపు మింట చలలురుచోకొనేిందుకు 
విఫల యతనిిం చేశరు. అరచేతిని అడు్పెటిటీ స్ర్యేదయానిని ఆపలేరనే వాసతివిం అపు్పడుగానీ ఐ.ఏ.ఎస్.లకు బోధపడలేదు. మ్జిసీటీర్యల్ అధకరాలు ఉనని అధకరులు సినిమా 
హ్ల్్స దగ్ర కపల ఉదోయేగాలు చేసే దుసిథాతి రాష్ట్రింలో నెలకొిందనే విషయిం జాతీయవాయేపతిిం అయిింది.
• అవసరారథాిం అింధత్విం
అధక ధరలకు టికెట్లు అమమికుిండా చూసుతిననిిం అని రాష్ట్ర మింత్రి పేర్ని నని చెపా్పరు. ఈ నిబింధన ఒక్క భీమాలు నయక్ సినిమాకు మాత్మే ఎిందుకు వర్తిించిింది అనేదానికి వైసీపీ 
వాళ్ళ దగ్ర సమాధానిం ఉిండదు. వైసీపీ ప్రభుతా్వనికి అవసరారథాిం అింధత్విం వసుతిింది. వాళ్ళ దగ్రకు వెళి్ళ చేతులు కట్టీకొింట్నో… ఫ్న్లు చేసి బతిమలడుకొింట్నో వదిలేస్తిరు. ఆ 
విషయానిని పేర్ని నని స్వయింగా మీడియాతనే చెపా్పరు. న్జివీడు ఎమ్మిలేయే కొడుకు దా్వరా కథానయకుడు బాలకృష్ణ తనత మాట్లుడారని, మఖయేమింత్రిత కూడా మాట్లుడతాన్ 
అని చెపా్పరని మింత్రి సెలవిచాచోరు. అలగే వైసీపీ మింత్రివర్ింలో ఒక మింత్రి కుట్ింబానికి సింబింధిం ఉననివారు తీసిన సినిమా సింక్ింతి సీజనోలు వచిచోింది. మఖయేమింత్రికి అతయేింత 
సనినిహితుడ హీర్. ఫ్నోలు మాట్లుడినవాళ్ళ, సనినిహితుల సినిమాలకు ఎలింటి అడ్ింకులు రాలేదు. భీమాలు నయక్ విడుదలకు మిందు ర్జు కూడా హ్లీవుడ్ డబి్ింగ్ సినిమాలకు 
కూడా భార్ ర్టలుకు టికెట్లు అమామిరు. ఆ సమయింలో ప్రేక్కులు… పేదవారు అనే ఈకె్వషన్ వైసీపీ ప్రభుతా్వనికి గురుతికు రాలేదు. అపు్పడు కళ్్ళ మూసుకొననిరు.
• ప్రశినిసేతి ఇగో హర్టీ అవుతుింది
సినీ పర్శ్రమ బృిందిం చిరింజీవి నేతృత్వింలో మఖయేమింత్రి దగ్రకు వెళి్ళ టికెట్ ర్ట్లు పెించాలని అడిగిన విధానిం ప్రజలు చూశరు. వార్కి అక్కడ ఎలింటి మరాయేదలు అిందాయో 
కూడా తెల్సిిందే. ప్రభుత్విం తన కక్ స్ధింపుకి తడు పీఠిం మీద ఉననివార్ అహిం చలలురుచోకొనేిందుకు ఏ విధింగా చేసుతిిందో కూడా అరథాిం అయిింది. ప్రభుత్వ వైఫలయేలన్ ప్రశినిించిన 
ప్రతి ఒక్కర్ మీద ఇగోత విరుచుకుపడిత్ పాలన ఏిం చేస్తిరు?
• ఇపు్పడిం చెబుతారు
భీమాలు నయక్ విడుదల అయేయే వరకూ ఆగడిం వెనక ఆింతరయేిం అరథాిం కకుిండా పోతుిందా? టికెట్ ధర 10 ర్జులపాట్ పెించుకొనే వెసులుబాట్ ఇస్తి 20 శతిం షూటిింగ్ 
ఏపీలో చేసి ఉిండాల్ అననిరు. ఈ వారిం న్ించి వచేచో భార్ సినిమాలకు పెించుతారా లేదా అనేది చూసుతిననిరు. సినీ పెదదేలు అమరావతి వెళి్ళ భీమాలు నయక్ న్ బల్ వేసి వరాలు 
తెచుచోకొననిమని సింబరపడిత్ అది అమాయకత్వమే అవుతుింది. ధీరుడు ఎదురు నిలుస్తిడ తప్ప స్గిలపడడు. గదదేనెకి్కన వాళ్్ళ కూడా ఒకటి గ్రహిించాల్- సమద్రిం ఒకడి కళ్ళ 
దగ్ర కూరుచోని మొరగదు… తుపాన్ గొింతు చితతిిం అనడిం ఎరగదు…. పర్వతిం ఎవ్వడికీ ఒింగి సలమ్ చెయయేదు. వరాలు పిందామన్కొనేవాళ్లు తెలుసుకోవాల్్సింది ఏమిటింట్ 
– నియింత చేతిలో కతితి ఎపు్పడు ఎవర్ని బల్ కోరుతుిందో ఎవర్కి తెలుసు. ఆ కతితికి ఎదురువెళ్లు ధైరయేిం… తెగువ ఉింట్ చేతులు కట్టీకొని ప్ధేయపడవారా?
పేదల కోసమే టికెట్ ర్ట్లు తగి్ించాిం అని సెలవిచిచోన మింత్రులు భీమాలు నయక్ విడుదల తరవాత అఘమేఘాల మీద టికెట్ ధరలు పెించారు. అింట్ రాష్ట్ర ప్రజలు రాత్రికి 
రాత్రే కుబేరులుగా మార్పోయారా? ఎనలేని అభివృదిధిని వైసీపీ చేసి చూపడింత ప్రజల ఆదాయాలు ఇబ్డిమబ్డిగా పెర్గిపోయినిందున టికెట్ ర్ట్లు పెించాలని నిర్ణయిించారా? 
బహిరింగ సభలోనే పేదల కోసమే సినిమా టికెట్ ధరలు తగి్ించాన్ అని చెప్పన మఖయేమింత్రి ఇపు్పడు పెించడిం గుర్ించి ఏ బహిరింగ సభలో సెలవిస్తిర్? చూదాదేిం.
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