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ప్రాణదాతలకు వందనాలు
శతఘ్ని న్యూస్:  “వైద్యూ నారాయణో హరిః” అనే పుణ్యూక్షరాలు ఎంత నిజమో కరోనా 
పరస్థితుల అనంతరం ప్రతి ఒక్కరకీ మరంత అవగతమవుతందని జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో పేర్్కనానిరు. మన భారతదేశంలో కరోనా 
ఎంత విలయతండవం చేస్ంద్ ఈ తరం గానీ, వచేచే తరంగానీ ఎననిటికీ మరచిపోదు. 
జన జీవితలను అతలాకుతలం చేస్ విధ్ంసం సృషటీంచింది. అటువంటి భయంకర 
పరస్థితులోలో కూడా తమ ప్రాణ్లను లక్షష్య పెటటీకుండా వైదయూసేవలు అందించిన వారు మన 
డాకటీరులో, వైదయూ స్బ్ంది. అటువంటి ప్రాణదాతలను మనం గౌరవించుకునే ప్రత్యూకమైన రోజు 
జూలై 1 “డాకటీర్స్ డే”. భారత వైదయూ రంగానికి ఎనలేని సేవలు అందించిన ప్రఖ్యూత భౌతిక 
వైదుయూడు స్ర్గీయ డాకటీర్ బిధన్ చంద్ర రాయ్ స్ృతయూరథిం మన భారతదేశంలో జూలై 1 నాడు 
డాకటీర్స్ డేను జరుపుకుంటునని సంగతి మనకు తెలిస్ందే. తలిలోదండ్రులు జన్నిసేతే వైదుయూలు 
పునర్జన్నిస్తేరు. అటువంటి ప్రాణదాతలను గౌరవించుకోవడం మన కరతేవయూం. కరోనా 
కాలంలో వైదయూ సేవలు అందిస్తే ఎందరో డాకటీరులో, వైదయూ స్బ్ంది మృతుయూవాత పడాడారు. 
అటువంటి తయూగధనులందరకీ ఈ సందర్ంగా నివాళులు అరపిస్తేనానిను. ప్రస్తేత, వరతేమాన 
కాలంలో మన భారతీయ వైదుయూలు అంతరా్జతీయ ప్రమాణ్లత వైదయూం అందిస్తేనని తీరు 
మనందరకీ గర్కారణం. ఈ డాకటీర్స్ డేను పురస్కరంచుకొని వైదుయూలందరకీ నా పక్షానా, 
జనసేన శ్రేణుల పక్షానా గౌరవపూర్క శుభాకాంక్షలు తెలుపుతునానినని జనసేనాని 
పేర్్కనానిరు.

పెనుకండలో 63 ఎకరాలు నిజంగా కియాకే కేటాయంచారా?
•కియా సంటిఫిక్ ప్రాసెస్ంగ్ యూనిట్ పేరట ఇచిచేన భూమిపై గోపయూత ఎందుకు?
•పారదర్శకత లేని పాలనవలేలో రాష్ట్రానికి పరశ్రమలు రావడం లేదు
•రాష్టంలో ఈజ్ ఆఫ్ డూయంగ్ ఎక్కడ ఉంది?
•వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చేక యువతకు ఉనని ఉపాధి కాస్తే దూరమైంది
•జులై 15 నుంచి మరోస్ర జనసేన ఫర్ ఏపీ రోడ్స్ కాయూంపెయన్
•స్మానుయూడి సమసయూలు చెపుపికునేందుకే జనవాణి – జనసేన భరోస్
•రాష్ట ప్రజానీకానికి నిర్యంగా సమసయూలు చెపుపికొనే అవకాశం
•శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ స్యంగా ప్రజా సమసయూలపై అర్్జలు సీ్కరస్తేరు
•విజయవాడలో మీడియా సమావేశంలో జనసేన పీఏసీ ఛైర్న్ శ్రీ నాదండలో మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: రాష్టంలో అదు్త పాలన ఉంటే పరశ్రమలు కూయూకటిటీ ఉండేవని, వైసీపీ అధికారంలోకి వచిచేన తరవాత యువతకు ఉనని ఉపాధి వనరులు కూడా దూరమయాయూయని 
జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్న్ శ్రీ నాదండలో మనోహర్ గారు సపిషటీం చేశారు. వైసీపీ పాలనలో పారదర్శకత లేకపోవడం వలేలో రాష్టంలో ఎవరూ పెటుటీబడులు పెటటీడం 
లేదనానిరు. ఇటీవలి కేబినెట్ సమావేశంలో కియా పేరట ఏపీఐఐసీ నుంచి కేటాయంచిన 63 ఎకరాల సథిలం ఎవరకిచ్చేరో చెపాపిలని డిమాండ్ చేశారు. కియా సంటిఫిక్ ప్రాసెస్ 
యూనిట్ కోసం ఇచిచేనటులో రాస్ ఆ తీరా్నానిని ఆమోదించిన అంశానిని గోపయూంగా ఎందుకు ఉంచ్రనానిరు. ఈ సంటిఫిక్ ప్రాసెస్ యూనిట్... కియా మోటర్స్ రండూ ఒక్కటేనా అని 
నిలదీశారు. ఆటోమోటివ్ అయన కియాకీ సంటిఫిక్ ప్రాసెస్ యూనిట్ కీ ఉనని సంబంధం ఏమిటో చెపాపిలనానిరు. ఆ యూనిట్ ఎక్కడి నుంచి వచిచేంద్ అర్ం కావడం లేదని తెలిపారు. 
శ్రీ నాదండలో మనోహర్ గారు శుక్రవారం స్యంత్ం విజయవాడలో విలేకరలో సమావేశం నిర్హంచ్రు. రాష్ట ప్రజల సమసయూలు తెలుస్కుని వారలో భరోస్ నింపేందుకు ఆదివారం 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార జనవాణి – జనసేన భరోస్ కారయూక్రమ వివరాలను తెలిపారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాదండలో మనోహర్ గారు మాటాలోడుతూ “ఈజ్ ఆఫ్ 
డూయంగ్ లో భారత దేశంలో ఉననిత స్థియకి చేరామని చేస్న ప్రకటనలు పేపరలోలో చూశాం. ఈజ్ ఆఫ్ డూయంగ్ అవారుడా ఎలా వచిచేంది. ఈ ప్రభుత్ం వచ్చేక ఎవరకైనా కొతతేగా 
ఉపాధి కలిపించ్రా? మీ పాలనలో ఉనని ఉపాధి అవకాశాలే పోయాయ. మీరు అదు్తమైన పాలన అందిస్తేంటే పారశ్రామికవేతతేలు కూయూ కటేటీవారు. లక్షలాది మందికి ఉపాధి దకే్కది. 
గత ప్రభుత్ం 2017-18 సంవతస్రంలో 300కు పైగా సంస్కరణలు తీస్కురావడం దా్రా దేశంలో మొదటి స్థియకి రాష్టం వెళలోంది. ఈ ప్రభుత్ం వచ్చేక 187 సంస్కరణలు 
తెచ్చేరు. ఈ ప్రభుత్ం వచ్చేక ఒక్క పారశ్రామికవేతతే మందడుగు వేసే పరస్థితి లేదు. మొననిటి కేబినెట్ భేటీలో కియా మోటర్స్ పేరట ఏపీఐఐసీ నుంచి 63 ఎకరాల సథిలం ఇచ్చేరు. 
మీ పాలనలో పారదర్శకత లేకపోవడం వలలో ఇలాంటి కేటాయంపులను అనుమానించ్లిస్ వసతేంది. రాష్టంలో ఎవ్రూ పెటుటీబడులు పెటేటీందుకు మందుకు రావడం లేదు.

కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...
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రాజకీయ శిక్షణా తరగతుల ఏరాపాట్లను 
పర్యవేక్ంచిన శ్రీ నాగబాబు

శతఘ్ని న్యూస్: జూలై 2న మంగళగిర జనసేన పార్టీ కారాయూలయంలో జరగనునని “జనసేన క్రియాశీలక వీరమహళల రాజకీయ 
శిక్షణ్ తరగతులు” ఏరాపిటలోను జనసేన పార్టీ పీ.ఏ.సీ. సభుయూలు శ్రీ కొణిదల నాగబాబు గారు శుక్రవారం పరయూవేక్ంచ్రు. కృష్టణా, 
గుంటూరు జిలాలోల వీర మహళలకు ప్రత్యూకంగా నిర్హస్తేనని ఈ కారయూక్రమానిని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కలాయూణ్ గారు 
ప్రారంభంచి ప్రసంగించనునానిరు. వీర మహళలకు రాజకీయ వయూవహారాలోలో గౌరవ ప్రదమైన స్థినం అందించ్లని ఆకాంక్ంచే 
పవన్ కలాయూణ్ గారు వీరమహళలత ప్రారంభస్తేనని రాజకీయ శిక్షణ్ తరగతులను వినియోగించుకొని విజయవంతం 
చేయాలని వీర మహళలకు నాగబాబు గారు పిలుపునిచ్చేరు.

శ్రీ వంకయ్య నాయుడుకి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకంక్షలు
శతఘ్ని న్యూస్:  గౌరవనీయ ఉప రాష్టపతి శ్రీ మపపివరపు వెంకయయూ నాయుడు గారకి జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో 
హృదయపూర్క జన్దిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. విలక్షణమైన వయూకితేత్ంత కూడిన మానవతవాది శ్రీ వెంకయయూ నాయుడు గారు. విదాయూర్జన 
దశలోనే నాయకత్పు పటిమను ప్రోది చేస్కునని ఆయన అంచెలంచలుగా రాజకీయ ఆరోహణం గావించి ఎందరకో మారగీదర్శగా నిలిచ్రు. 
రాజకీయ పదవులు చేపటిటీనా.. రాజాయూంగ పదవులు చేపటిటీనా ఆ పదవుల గౌరవానిని ఇనుమడింప చేశారు. మఖయూంగా ఆయన ప్రసంగాలు వాడిగా 
వేడిగా కాసతేంత చమత్కరాలత ఆలోచింపచేసేవిగా ఉంటాయ. ఆయన గళం ఎంత గొపపిద్ ఆయన కలం కూడా అంత్ బలమైనది. ఆయన రాసే 
వాయూస్లు విజాఞానానిని, విలక్షతను పెంపందింప చేస్తేయ. రాజయూసభ చైర్న్ గా సభను నడుపుతుననిపుపిడు ఆయన చూపే నేరుపి, ఓరుపి రాబోయే 
తరం నాయకులకు ఆదర్శనీయం. శ్రీ నాయుడు గార నడవడిలో తెలుగుదనం, ఆయన మాటలలో చురుకుదనం, లాలితయూం మఖయూంగా అమ్ 
భాషైన తెలుగుపై అవాజయూమైన అనురాగం ననెనింత ఆకటుటీకుంటుంది. పదహారణ్ల ఈ తెలుగు బిడడా మరనిని పుటిటీన రోజులు జరుపుకోవాలని, 
ఆయనకు ఆ భగవంతుడు ఆనందకరమైన సంపూరణా ఆయుష్షు ప్రస్దించ్లని మనస్ఫూరతేగా కోరుకుంటునానినని జనసేనాని పేర్్కనానిరు.

జనసేన తీర్ం పుచ్చుకున్న గాదరాడ ఎంపీటీసీ
శతఘ్ని న్యూస్: తూరుపిగోదావర జిలాలో, రాజానగరం నియోజకవరగీం గాదరాడ గ్రామానికి చెందిన 
ఎంపీటీసీ శ్రీమతి బతుతేల వెంకటలక్ష్మి బలరామకృషణా దంపతులు మరయు వార అనుచరులు వైస్స్ర్స్పీ 
పార్టీకి రాజీనామా చేస్ తూరుపిగోదావర జనసేన పార్టీ జిలాలో అధయూక్షులు కందుల దుర్గీష్ సమక్షంలో జనసేన 
పార్టీలో చేరారు. ఈ కారయూక్రమంలో రాజానగరం ఇంచ్ర్్జ మేడా గురుదత్ ప్రస్ద్, అనపరతే నియోజకవరగీ 
ఇంచ్ర్్జ మర్రెడిడా శ్రీనివాసరావు ఇతర జనసేన నాయకులు మరయు జనసనికులు పాల్గీనానిరు.

•రోడలో బాగు కోసం వచిచేన ఎన్.డి.బి. నిధులు ఎటుపోయాయ?
మఖయూమంత్రి జులై 15వ త్దీ లోపు రహదారులు పూరతే చేయమని అధికారులను ఆదేశించ్రు. ఆ 
రోడులో ఫోటోలు చూపించమని ఆయన చెపాపిరు. మఖయూమంత్రి గార ఛాలంజ్ ని మేమ సీ్కరస్తేనానిం. 
కచిచేతంగా రోడలో దుస్థితిని చూపిస్తేం. జనసేన పార్టీ గతంలో రహదారుల మీద అదు్తమైన 
కాయూంపెయనింగ్ నిర్హంచింది. అదే విధంగా మరోస్ర - మఖయూమంత్రి గారు చెపిపిన త్దీ 
నుంచి జనసేన ఫర్ ఏపీ రోడ్స్ కాయూంపెయనింగ్ చేపటటీబోతునానిం. స్మాజిక మాధ్యూమాల దా్రా 
రోడలో పరస్థితిని వివరస్తేం. మఖయూమంత్రికి టాయూగ్ చేస్తేం. రాష్టంలో రోడలో బాగు కోసం వచిచేన ఎన్.
డి.బి. నిధులను ఎటు మళలోంచ్రో సమాధ్నం చెపాపిలి. అమరావతి నిరా్ణం చేపటటీలేనపుపిడు ఆ 
భూమలను అమ్కునే హకు్క శ్రీ జగన్ రడిడాకి ఎక్కడిది? అమరావతి రైతులకు శ్రీ జగన్ రడిడా చేస్న 
మోసం రాష్టంలో ప్రతి ఒక్కరకీ తెలుస్. కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ చేపడిత్ కౌలు రైతులు ఎవ్రూ 
ఆత్హతయూ చేస్కోలేదని మఖయూమంత్రి చెబుతునానిరు. శ్రీ జగన్ రడిడా సంత అమ్మ్ గార ఊరలో 
కౌలు రైతు ఆత్హతయూ చేస్కుంటే రూ. లక్ష ఆర్క స్యం చేశాం. తరా్త ప్రభుత్ం కూడా రూ. లక్ష 
ఇచిచేంది. అలాంటిది కౌలు రైతులు ఆత్హతయూ చేస్కోలేదు అని ఎలా చెబుతరు. ఈ మఖయూమంత్రికి 
పాలనాదక్షత లేదు. ప్రభుత్నికి నిజాయతీ లేదు.
•ప్రభుత్ంలో చలనం రపిపించేందుకే...

ప్రజల సమసయూలు ప్రతయూక్షంగా తెలుస్కుని వారలో భరోస్ నింపేందుకే జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు జనవాణి – జనసేన భరోస్ కారయూక్రమానికి శ్రీకారం చుటాటీరు. 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార దృషటీకి సమసయూలు తీస్కువెళ్తే పరష్ట్కరం లభస్తేందనని నమ్కం ప్రజలోలో ఉంది. ప్రజల తరఫున ఆయన గళం విపిపిత్ ప్రభుత్ంలో చలనం వస్తేందనని ఆశత ఈ 
కారయూక్రమం నిర్హస్తేనానిం. మఖయూమంత్రి ఎపుపిడూ ప్రజలను కలుస్కొని వార సమసయూలు వినరు. గడప గడపకు అని వెళుతేనని మంత్రులు, ఎమ్్లేయూలు పోలీస్ బంద్బస్తేత తిరుగుతూ 
ప్రజలు చెపేపి సమసయూలు వినరు... చెబిత్ బెదిరస్తేరు. రాష్టంలో సపిందన కారయూక్రమం తూతూమంత్ంగా నడుసతేంది. ప్రజలు సమసయూలు చెపుపికొనేందుకు సరైన వేదిక లేదు. అందుకే 
జనసేన పార్టీ జనవాణి కారయూక్రమం మొదలు పెటిటీంది. పార్టీ దృషటీకి వచిచే ప్రతి సమసయూను సంబంధిత శాఖకు, ఆ శాఖ ఉననితధికారుల దృషటీకి తీస్కువెళలో ఆ సమసయూపై బాధితుల పక్షాన 
జనసేన మాటాలోడుతుంది. ఈ ప్రక్రియను చేపటేటీందుకు విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికార శ్రీ వరప్రస్ద్ నేతృత్ంలో ప్రత్యూక విభాగానిని ఏరాపిటు చేశాం. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఈ నెల 3, 10 
త్దీలోలో విజయవాడలోని శ్రీ మాకినేని బసబపుననియయూ భవన్ లో జనవాణి జనసేన భరోస్ కారయూక్రమానిని చేపడతరు. ఈ కారయూక్రమం దా్రా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ప్రజల నుంచి, వివిధ 
సంఘాల నుంచి సమసయూల మీద అర్్జలు సీ్కరస్తేరు. రాష్ట ప్రజానీకం నిర్యంగా సమసయూలు తెలుపుకొనే అవకాశం జనసేన పార్టీ కలిపిసతేంది. కృష్టణా, గుంటూరు, ప్రకాశం జిలాలోల 
నుంచి వచేచే ప్రజలకు సమసయూలు చెపుపికునే అవకాశం కలిపిస్తేనానిం.
•రాజధ్నిలో ఉంటూ అమరావతి ప్రజలకే సమయం ఇవ్లేదు
రాష్ట ప్రజానీకం కోసం, ప్రజా సమసయూల పరష్ట్కరం కోసం జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు జనవాణి – జనసేన భరోస్ కారయూక్రమానికి శ్రీకారం చుటాటీరు. రాష్టంలో 
అడుగడుగునా సమసయూలు ఉనానియ. ప్రభుత్ం నుంచి సమసయూల పరష్ట్కరంపై సపిందన కరువయయూంది. గతంలో మఖయూమంత్రులుగా పని చేస్న వారు కనీసం ఉదయం గంట పాటు 
ప్రజలిని కలస్ ప్రజా సమసయూలు వినేవారు. శ్రీ జగన్ రడిడా మాత్ం తడేపలిలో పాయూలస్ కి పరమితమవుతునానిరు. ఎవర్ని కలస్ంది లేదు. కనీసం జిలాలోల పరయూటనలో సతం ప్రజల గోడు పటటీడం 
లేదు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు అనేక ప్రాంతలలో పరయూటించినపుపిడు వివిధ వరాగీల ప్రజలు ఆయనిని కలస్ తమ సమసయూలు విననివించుకునానిరు. ఉద్యూగులు, మనిస్పల్ కార్కులు, 
రైతులు, రైతు కూలీలు, భవన నిరా్ణ కార్కులు ఇలా ఎంత మంది తమ ఇబ్ందులు చెపుపికునానిరు. ఏ ఒక్కరకీ శ్రీ జగన్ రడిడా ఏనాడు సమయం కేటాయంచలేదు. కనీసం తను 
ఉంటునని అమరావతి ప్రాంతంలో రైతుల బాధలు కూడా మఖయూమంత్రికి పటటీలేదు. వారకి పటుటీమని పది నిమిష్టల సమయం కేటాయంచింది లేదు. విజయవాడలో జనవాణి కారయూక్రమం 
కోసం మూడు పెద్ద ఆడిటోరయంలు చూశాం. వాటిని జనసేన పార్టీకి ఇవ్డానికి వారు నిరాకరంచ్రు. ప్రభుత్ం నుంచి, అధికార పార్టీ నుంచి ఒతితేళ్ళని వెనకి్క తగాగీరు” అనానిరు. ఈ 
సమావేశంలో పార్టీ నేతలు శ్రీ పోతిన వెంకట మహేష్, శ్రీ బండ్రెడిడా రామకృషణా, శ్రీ షేక్ రయాజ్, శ్రీ అమి్శెటిటీ వాస్, శ్రీ సయయూద్ జిలానీ, శ్రీమతి రావి సౌజనయూ, శ్రీమతి పోతిరడిడా అనిత, 
శ్రీ బొలిశెటిటీ వంశీకృషణా తదితరులు పాల్గీనానిరు.
* ఏరాపిటలో పరశీలన
ఆదివారం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార జనవాణి కారయూక్రమానికి సంబంధించిన ఏరాపిటలోను శ్రీ నాదండలో మనోహర్ గారు పరశీలించ్రు. కారయూక్రమ నిర్హణ అంశంపై పార్టీ నేతలకు స్చనలు 
ఇచ్చేరు. విజయవాడ నగర, కృష్టణా జిలాలో నాయకులతపాటు పార్టీ ప్రోగ్రామ్స్ కమిటీ చైర్న్ శ్రీ కళ్యూణం శివ శ్రీనివాస్, విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికార శ్రీ డి.వరప్రస్ద్ తదితరులు 
పాల్గీనానిరు.
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దాడిచేసిన వైఎస్సార్సాపి నాయకులపై చర్యలు తీసుకోవాలని 
డిమండ్ చేసిన జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: ఎచెచేరలో నియోజకవరగీం, 
జి.స్గడాం మండలం నిదా్దం పంచ్యతీ 
కి చెందిన ప్రభుత్ భూమిని వైఎస్స్ర్స్పి 
నాయకులు జెస్బిలత నుననిగా 
ఆక్రమించుకుంటే జనసేన పార్టీ తరుపున 

గెలిచిన ఆ పంచ్యతీ సరపించ్ మీస్ల రవికుమార్ ప్రశినించినందుకు, సరపించ్ మీద, కారయూకరతేల 
మీద వైఎస్స్ర్స్పి నాయకులు దాడి చెయయూడం జరగింది. ఈ విషయం తెలుస్కునని జిలాలో జనసేన 
పార్టీ నాయకులు గేదల చైతనయూ, ఎచెచేరలో నియోజకవరగీ నాయకుడు డా. విశ్క్షేణ్, అరు్జన్ భూపతి, 
రాజాం నాయకులు ఎనిని రాజు ఆ మండల పోలీస్ సేటీషనుకు వెళలో ఎసె్స్త మాటాలోడి వారపై పై 
తగిన చరయూలు తీస్కోవాలి అంటూ డిమాండ్ చేయడం జరగింది. అలాగే అక్కడ పని చేస్తేనని 
జెస్బిని స్జ్ చేయాయూలి అంటూ ఎసె్స్కి ఆ పంచ్యతీ సరపించ్ మీస్ల రవికుమార్ చెపపిడం 
జరగింది. ఎసె్స్ శుక్రవారం ఉదయం 10 గంటలకు జెస్బిని సేటీషన్ కి తీస్కొస్తేమని మాట 
ఇవ్డం జరగింది. జనసేన నాయకులు మాటాలోడుతూ ఉదయం 10 గంటల సమయానికి జెస్బి 
సేటీషన్ కి తీస్కురాకపోత్ సేటీషన్ దగగీర ధరాని చేస్తేమని గటిటీగా ఎసె్స్కి చెపపిడం జరగింది. ఈ 
కారయూక్రమంలో ఆ పంచ్యతీ జనసేన పార్టీ ఎంపిటిస్ అభయూరథి బాలి అపపిలనాయుడు, జి.స్గడాం 
యువనాయకులు తలబతుతేల పైడిరాజు, ఉదయ్, గురుప్రస్ద్, రామకృషణా, కాకరలో బాబాజీ అలాగే 
ఆ పంచ్యతీ ప్రజలు పాల్గీనానిరు.

చిరుపవన్ సేవాసమితి ఆద్వర్యంలో ఆకిసాజన్ సిలండర్
శతఘ్ని న్యూస్:  రాజోలు, జనసేనపార్టీ చిరుపవన్ సేవాసమితి ఆద్రయూంలో శివకోడు గ్రామానికి 
చెందిన నాగబతుతేల బేబి అనారోగయూంత బాధపడుతునని ఆమ్కు ఆకిస్జన్ పల్స్ తగగీటంత ఆకిస్జన్ 
అతయూవసరం కాగా ఆమ్కు ఆకిస్జన్ స్లిండర్ ఇవ్డం జరగింది.

కౌసల్యకు అండగా జనసేన – 
ఫీజుల భారం జనసేనదే

ఇరవై రండు వేలు ఆర్క 
ప్రోతస్హం
పేదల పక్షపాతి పవన్ కళ్యూణ్
త్రలో ప్రజాసమసయూలపై 
పగడ్ంధీ పోరాటం
జనసేన ఇంచ్ర్జ డా. 
యుగంధర్ పనని
శతఘ్ని న్యూస్: గంగాధర 
నెల్లోరు, ఎస్ ఆర్ పురం 

మండలం, చినని తయూయూరు గ్రామంలో అంజలి భాస్కర్ కుమారతే కౌసలయూకు 
గంగాధర నెల్లోరు నియోజకవరగీం జనసేన పార్టీ ఆధ్రయూంలో ఇంచ్ర్జ డా 
యుగంధర్ పనని ఇరవై రండు వేల రూపాయలు ఇచ్చేరు. కౌసలయూ ఎస్ ఆర్ ఎస్. 
ప్రభుత్ డిగ్రీ మరయు పీజీ కళ్శాల నందు ఎంఎసీస్ మాయూథమ్టిక్స్ చదువుతూ 
నాలుగవ సెమిసటీర్ ఎగా్జమ్ రాయక, కాలేజీ ఫీజులు కటటీలేని పరస్థితిలో, జనసేన 
అండగా నిలబడి, తను ఎక్కడ కూడా చదువులో వైఫలయూం చెంది కూడదని 
ఉదే్దశంత, ఆదుకోవడం జరగిందని ఈ సందర్ంగా తెలిపారు. తన కాళలోమీద 
తను నిలబడే వరకు జనసేన పార్టీ వార కుటుంబానికి అండదండగా ఉంటుందని 
భరోస్ ఇచ్చేరు. వైస్పి ప్రభుత్ంలో స్్కలరషుపుపిలు లేక ఉననిత చదువులు 
చదువుతునని విదాయూరుథిలకు ఇబ్ంది కలుగుతందనానిరు. కార్పిర్షన్ లేక షెడూయూల్డా 
కులాల భవిషయూతుతే అగమయూగోచరంగా మారందని ఆవేదన వయూకతేం చేశారు. 75 
సంవతస్రాల కాలంలో లక్షాధికారులు కావాలిస్న షెడూయూల్డా కులస్తేలు ఇంకా 
అణగదొక్కబడాడారని ఆవేదన వయూకతేం చేశారు. జనసేన పార్టీ సేవకే కానీ సంపాదన 
కాదని తెలిపారు. పేదల పక్షపాతి పవన్ కళ్యూణ్ మాత్మేనని తెలియజేస్రు. 
త్రలో ప్రజా సమసయూలపై పగడ్ందీ పోరాటం మండలాల వార్గా జరుగుతుందని 
తెలియజేశారు. ప్రతి మండలంలో పవన్ కళ్యూణ్ పరయూటన ఉంటుందని తెలిపారు. 
ప్రస్తేతం పవన్ కళ్యూణ్ భవిషయూతుతే ప్రణ్ళక లో భాగంగా జనవాణి ఏరాపిటు చేశారని, 
ఈ కారయూక్రమం దా్రా ప్రజల సమసయూలకు పరష్ట్కరం దొరుకుతుందని తెలిపారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో ఎస్ఆర్ పురం మండల అధయూక్షులు చిరంజీవి, ఉపాధయూక్షులు 
చ్రలోస్, ప్రధ్న కారయూదర్శ బాలరాజు, మండల ఐటీ కో ఆరడానేటర్ మరుగేశన్, 
కార్్టినగరం మండల అధయూక్షులు శోభన్ బాబు, ప్రధ్న కారయూదరు్శలు వెంకటేష్, 
నరస్ంహులు, జనసనికులు పాల్గీనానిరు.
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గిరిసేన – జనసేన కర్యక్రమనికి శ్రీకరం చ్ట్టిన మతసా 
పుండర్కం

*గిరజన గ్రామాలోలో పరయూటించిన మతస్ పుండర్కం
*కుంబిడి గ్రామంలో గిరసేన – జనసేన కారయూక్రమానికి శ్రీకారం

శతఘ్ని న్యూస్: పార్తీపురం 
మనయూం జిలాలో, పాలకొండ 
నియోజకవరగీం, వీరఘటటీం 
మండలం, కుంబిడి గ్రామంలో 
శుక్రవారం వాలంటీర్ మతస్ 
పుండర్కం గిరసేన – జనసేన 

కారయూక్రమానికి శ్రీకారం చుటాటీరు. కారయూక్రమంలో భాగంగా.. గిరజన ప్రజలను కలిస్న 
మతస్ పుండర్కం మాటాలోడుతూ.. జనసేన- జనవాణి, రైతు భరోస్ యాత్, జనసేన 
పార్టీ మేనిఫెసటీ, క్రియాశీలక సభయూత్ం గురంచి మహళకు, యువతకు, పెద్దలకు, 
వివరంచ్రు. గిరసేన – జనసేన కారయూక్రమంలో దా్రా ప్రజల దగగీరకు వెళ్ళ గ్రామంలోని 
ప్రధ్న సమసయూలు అడిగి తెలుస్కునానిరు. ఈ సందర్ంగా పవన్ కళ్యూణ్ చేపటిటీన
జనసేన – జనవాణి దా్రా సమసయూలు ప్రభుత్ం దృషటీకి తీస్కువెలిలో పరష్కరంచే 
విధంగా కృష చేస్తేమని తెలిపారు. మీ గ్రామ పంచ్యతీ నుండి పవన్ కళ్యూణ్ గారకి 
సమసయూలత కూడిన వినతిపత్ం ఇచేచేందుకు ఒకరురావలని మతస్ పుండర్కం కోరారు. 
కుంబిడి గ్రామ ప్రజలకు జనసేన అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ చేపటిటీన రైతు భరోస్ యాత్ 
గురంచి వివరస్తే.. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టంలో 3000 మంది కౌలు రైతులు చనిపోయారని.. 
వార కుటుంబాలను నేరుగా పరామర్శంచి.. ఒకో్క కుటుంబానికి లక్ష రూపాయలు 
అందిస్తేనానిరని. ఇపపిటికి నాలుగు జిలాలోలో పూరతే చేస్రని తెలియజేస్.. ఇటువంటి 
నాయకుడిని మఖయూమంత్రిగా ఎనునికోవాలిస్న అవసరం ఉందని మతస్ పుండర్కం 
కోరారు. జనసేన పార్టీ చేపటిటీన సేవా కారయూక్రమాల గురంచి వివరంచి.. ప్రజలకు 
అవగాహన కలిపించ్రు. అలాగే వృదు్దలత మాటాలోడుతూ.. స్మానయూ ప్రజలకు నాయూయం 
జరగాలంటే.. పవన్ కళ్యూణ్ గారు మఖయూమంత్రి కావాలని అనానిరు.
ఈ సందర్ంగా కుంబిడి గ్రామ ప్రజలు మాటాలోడుతూ.. గిరసేన – జనసేన కారయూక్రమం 
దా్రా కొండలోలో జీవిస్తేనని మాకు, మా ఊర సమసయూలగురంచి తెలుస్కోడానికి వచిచేన 
ఏకైక పార్టీ జనసేన పార్టీ అని మతస్ పుండర్కంత అనానిరు. గ్రామ ప్రజలలో జనసేన 
పార్టీ పటలో అపూర్మైన ఆదరణ ఉందని మతస్ పుండర్కం అనానిరు.
ఈ కారయూక్రమంలో కుంబిడి గ్రామ జనసనికులు వినోద్, నవనీత్, రమేష్, బి పి నాయుడు, 
కంటు రాంబాబు, అనుని రామకృషణా, వావిలిపలిలో నాగభూషన్ తదితరులు పాల్గీనానిరు.

జనవాణి కర్యక్రమ ఏరాపాట్లలో 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్:  విజయవాడ మాకినేని బసవయయూ ఆడిటోరయం నందు ప్రజా 
సమసయూలు తెలుస్కుని పరష్ట్కరం చూపే దిశగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
ఏరాపిటు చేస్తేనని జనవాణి కారయూక్రమ ఏరాపిటులో పరశీలించిన జనసేన పిఎస్ 
అధయూక్షులు నాదండలో మనోహర్ ని, విశ్రాంత ఐఎఎస్ దేవ వరప్రస్ద్ ని మరాయూద 
పూర్కంగా కలిస్న సందర్ంలో కారయూక్రమానికి సంబంధించిన విధి విధ్నాలు 
ప్రజలు అర్్జ పెటేటీ విధ్నంపై ఉమ్డి పశిచేమగోదావర జిలాలో కారయూదర్శ డా.వడలోపటలో 
స్య శరత్ కి స్చనలు చేశారు.

కరాణాటక జనసేన సంఘం వారిషికోతసావంలో 
పాల్గొన్న శివదత్ బోడపాట్

శతఘ్ని న్యూస్: కరాణాటక రాష్టం, యాదిగీర్ జిలాలోలో “కరాణాటక జనసేన సంఘం” వయూవస్థిపక 
అధయూక్షుడు ఎమ్ ఎమ్ జాగిరదార్ ఆధ్రయూంలో జరగిన మూడవ వారషుకోతస్వంలో 
పాయకరావుపేట నియోజకవరగీ నాయకులు మరయు జనసేన పార్టీ ఆంధ్ర రాష్ట కారయూదర్శ 
శివదత్ బోడపాటి పాల్గీనడం జరగింది. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటాలోడుతూ.. 
ఈ కారయూక్రమంలో పాల్గీని ఎంత ప్రేమాభమానం చూపించిన కరాణాటక, తెలంగాణ, 

ఆంధ్రా ప్రాంతల పవన్ కళ్యూణ్ 
గార అభమానులందరకీ 
హృదయపూర్క ధనయూవాదమలు 
తెలియజేశారు.

నా మిత్రుడు మైలారపపి (ఎమ్ 
ఎమ్ జాగిరధ్ర్ ) పవన్ కళ్యూణ్ 
గార మీద వునని అభమానంత 
కరాణాటక రాష్టంలో జనసేన 

అభమాన సంఘం ఏరాపిటు చేస్, పార్టీ ప్రతీ కారయూక్రమానికి రండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో 
పాల్గీంటూ.. ఎనోని సేవా కారయూక్రమాలు చేస్తే.. మూడు సంవతస్రాలు పూరతేచేస్కుంటునని 
సందర్ంగా హృదయపూర్క శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

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: +91 9440176789, 9391115789

కమ్్మల రామరావుని సనా్మనించిన జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: పి గననివరం 
నియోజకవరగీంలో జరగిన సభయూత్ 
కారయూక్రమంలో నియోజవరగీంలోనే 
అతయూధిక సభయూత్లు 660 చేయంచిన 
మామిడికుదురు మండలం, 
పెదపటనింలంక గ్రామానికి చెందిన 
కొమ్ల రామారావుని సనా్నిఇంచిన 

జనసేన పార్టీ అమలాపురం పారలోమ్ంటు నియోజకవరగీం ఇంచ్ర్జ డిఎంఆర్ శేఖర్ 
మరయు మామిడికుదురు మండల సరపించుల సమాఖయూ అధయూక్షులు అడబాల 
తతకాపు.

జనసైనికులు నిబద్త గల కర్యకర్తలుగా మరాల
జనసేనానిని నాయకుడిగా పూరతే స్థియలో నమి్ వచిచేన సనికుడికి ఉండవలస్ంది మొటటీ 
మొదటగా “పార్టీ నిరణాయమే శిరోదారయూంగా” పనిచేయాలి ఇది కారయూకరతే మొదటి లక్షణం. 
ఇది మనం ఎపుపిడు అయత్ అతిక్రమిస్తేమో అపుపిడు మన ఓటులో చీలిపోయ ప్రతయూరు్లు 
బలబాడతరు.
ఎలా అంటే ? ఉదాహరణకి టిడిపి పార్టీ వయూవస్థిపకుడు ఎంటిఆర్ ఆయన ఫోటో 
లేకుండా ఎనినికలకు వెళలోరు ఇపపిటికీ. అలాంటి నాయకుడిని వెనునిపోటు పడిచినా కూడా 
ఆ పార్టీ కారయూకరతేలు చంద్రబాబు నాయుడుని సమర్దంచుకుని ఆయన నాయకత్నిని 
నిలపెటుటీకునానిరు.
ఇకపోత్ వైసీపీ అవినీతి పునాదుల మీద కటిటీన రాజకీయ పార్టీ అయనా వైసీపీని కూడా ఆ 
పార్టీ కారయూకరతేలు గెలిపించుకునానిరు.
అలాంటిది ఒక నిస్్రథిమైన నిజాయతీ కలిగి అనునితయూం ప్రజల మేలు కోసం పరతపించే 
అవినీతి మచచే లేని కొణిదల పవన్ కళ్యూణ్ ని గెలిపించుకోలేమా? ఖచిచేతంగా 
గెలిపించుకోగలం అది ఎపుపిడు అంటే మనం మన వయూకితేగత ఇగోలు, వయూకితేగత ఎజెండాలు 
ప్రక్కన పెటిటీనపుడు మాత్మే గెలుపు స్ధయూం, దానికి ఒక చిననిఉదాహరణ ప్రతయూర్ 
పార్టీ నాయకులు నందిని చూపించి పంది అంటే ఆయా పార్టీల కారయూకరతేలు పందే 
అంటారు, అదే పందిని తరా్త మళ్లో నంది అనానికూడా ఎందుకు? ఏమిటి? అని మారు 
మాటాలోడకుండా వాళ్ళ నాయకుడి మాటను సమర్స్తేరు అది ఆ పార్టీ కారయూకరతేల నిబద్దత. 
అలాంటిది మనకోసం ఎనోని తయూగాలు చేస్ తన విలాసవంతమైన వయూకితేగత జీవితనిని 
వదులుకుని నిలబడడా నాయకుడిని సమర్దంచలేమా? ఖచిచేతంగా గెలిపించుకునే సతతే 
మనలో ఉంది. ఎపుపిడంటే మనం మన వయూకితేగత ఇగొలని, వయూకితేగత ఎజెండాలని పూరతేగా 
పక్కన పెటిటీస్నపుపిడు మాత్మే మనకి గెలుపు స్ధయూం.
ఒక్క క్షణం ఆలోచించండి.. వెనునిపోటు పడిచిన లేదా అవినీతి నాయకుల వాదనలు 
అబద్దమైన, పచిచేమోసమైన ఆయా నాయకులు చేసే వాదనలను సమర్ంచే నిబద్దత కలిగీన 
కారయూకరతేలు ఉండబటేటీ ఆయా పార్టీలు రాజాయూధికారం చేజికి్కంచుకో గలుగుతునానియ. 
కానీ…. జనసేన పార్టీ గత ఎనినికలోలో రాజాయూధికారం స్ధించలేకపోయంది ఎందుకు 
అంటే చేతిలో ఫోను, ఫోనులో మొబైల్ డేటా ఉనని ప్రతి ఒక్కరూ పార్టీని ఎలా నడపాలో 
అధినేతకే సలహాలు ఇచేచే స్థియలో ఉంటారు, అదేపనిగా సషల్ మీడియా దూర 
సలహాలు ఇస్తేఉంటారు, కాదంటారా? అందుకే మనం మొటటీమొదటగా నిబద్దత గల 
కారయూకరతేగా మారాలి. మారడానికి స్ద్మా?
ప్రతి ఒక్కరూ నిబద్దత గల కారయూకరతేగా మారాలి.
మారడానికి స్ద్ంగా ఉనానిరా? ఉననిటలోయత్ ఈ జనబలానిని ఓటలో బలంగా మారచే తదా్రా 
సీటలో రూపంలోకి మారచేడానికి ఉపయోగపడే ఒక ప్రణ్ళక ఉడతభకితేగా స్ద్దం చేయడం 
జరగింది. అదేంటో ఎలాగో ఎంత కషటీమో ఏమీ చెయాయూలో అనుకోవలస్న అవసరం 
కూడా లేదు. మనం చేయగలిగినది మన చేతులోలో ఉననిదైత్ చేయగలరా..! అయత్ మాత 
కలిస్ రండి…. మాత చేతులు కలపండి.. అదేంటి అంటే, ప్రతి కారయూకరతే
ఇంటగెలిచి రచచే గెలవాలి అని పెద్దలు అననిటులోగా,
మందుగా ప్రతి ఒక్క కారయూకరతే తమ కుటుంబ సభుయూలలో ఒక్కటి అంటే ఒక్కటి కూడా 
ప్రతయూర్ పార్టీలకి పడకుండా చూడాలి ఆలా చేసేతే రాజాయూధికారం స్లువే.. తకు్కవలో 
తకు్కవ ప్రతీ ఇంటోలో ఉనని నాలుగు ఓటులో వేయంచగలమా లేదా? ఇది స్లువు అయన 
పని అవునా కాదా? స్లువు అయన పనే ఎలా అంటే మన జనసేన పార్టీకి స్మారు ఇరవై 
ఐదు లక్షల మంది సభయూత్లు కలిగి ఉనానిరు కదా (మిస్డా కాల్ దా్రా) 2500000X4 
ఓటులో అంటే ఒక కోటి ఓటులో అవుతయ మర గడచిన ఎనినికలోలో మన పార్టీ కి వచిచేన 
ఓటులో స్మారు ఇరవై లక్షలలోపు ఓటులో దీనిని బటిటీ మనకి అర్మయంది ఏమిటంటే 25 
లక్షల సభయూత్లు కలిగి ఉనని మన పార్టీకి కనీసం సభయూత్ం తీస్కునని వార ఓటులో కూడా 
రాలేదు. పైన చెపిపినటుటీ వయూకితేగత ఇగొలు మరయు వయూకితేగత ఎజెండాలా పరయూవస్నమే గత 
ఎనినికల ఫలితలే ఉదాహరణ, దీనిని అధిగమించడం కోసం రాజాయూధికారం స్ధించడం 
కోసం ప్రతి గ్రామంలో బలమైనసమూహానిని కూడగటుటీకోవడమే ఈ పలలో పలలోలో జనసేన 
జెండా అనే కారయూక్రమమ. జనసనికులారా రండి తరలిరండి ప్రజలోలోకి వెళ్్దమ. రాష్ట 
వాయూపతేంగా మొదలు పెడదాం లక్షమంది సనికుల తలలు తెగిపడాడాగాని ఒక్కనాయకుడిని 
కాపాడుకుందాం జనసేన రాజాయూధికారం స్ధించుకుందాం.

పవన్ కళ్యూణ్ నాయకత్ం వర్లాలోలి…
జై జనసేన… జై జై 
జనసేన.

మీ…
స్రాయూ నందాయూల
జనసేన పార్టీ,
రాజోలు నియోజకవరగీం.

పి.గన్నవరంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: పి.గననివరం, జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఇటు కారయూకరతేల 
భద్రత అటు పార్టీ అభవృది్ కోసం 
చేపటిటీన క్రియాశీలక సభయూత్ం కిటలోను 
పంపిణీ కారయూక్రమం మామిడికుదురు 
మండలం పెదపటనింలంక గ్రామంలో 
జరగింది. మండల పార్టీ అధయూక్షులు జాల౦ 
శ్రీనివాసరాజా(జె.ఎస్.ఆర్) సభాధయూక్షతన 

జరగిన ఈ సమావేశానికి మఖయూ అతిధులుగా గత ఎనినికల పారలోమ్ంటర్ అభయూరథి 
డిఎంఆర్ శేఖర్ పాల్గీని సభయూత్ కిటలోను నమోదు చేస్కునని వారకి అందించ్డం 
జరగింది. అనంతరం ఎసీస్ స్మాజిక వరగీం నుండి జనసేన పార్టీ పటలో ఆకరషుతులైన 
వారకి పార్టీ కండువా కపిపి ఆహా్నించడం జరగింది. ఈ సందర్ంగా డిఎంఆర్ 
శేఖర్ మాటాలోడుతూ ప్రస్తేతం రాష్టంలో వైస్పి పరపాలన అరాచకంగా స్గుతుంది 
సమాజంలో కులాల మధయూ చిచుచేపెటిటీ స్్రథిపూరత పరపాలన చేసతేందని రాబోయే 
ఎనినికలోలో వైస్పికి కచిచేతంగా బుది్ద చెపిపి ప్రజలందరూ జనసేనకు మద్దతుగా నిలవాలని 
అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో గ్రామశాఖ అధయూక్షుడు గిడుగు బంగారం స్థినిక ఎంపిటిస్ 
కొమ్లు జంగమయయూ, సరపించ్ అడబల తతకాపు, మండల ఉపాధయూక్షులు మామిడిశెటిటీ 
శివరామప్రస్దుగారు, దొడాడా జై రామ్, పోతు కాశీ, కంకిపాటి నరస్ంహారావు, మది్దంశెటిటీ 
బుజి్జ, శ్రీమతి దురాగీభవాని, గుబ్ల పండు, చెరుకూర సతితేబాబు, కాట్రేనిపాడు నాగేంద్ర 
తదితర స్థినికులు పాల్గీనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేనకు జనసైనికులే కండంత అండ
ప్రజా సేవకులను నాయకులుగా తీర్చిదిద్దుతునని జనసేన
వైసీపీ ద్ష్పర్పాలనపై క్షేత్రసాథాయిలో ప్రజలోలో తీవ్ర వయూతిరేకత
రానునని ఎన్నికలోలో అధికార మార్్ప తధయూం
జనసేన రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు నాగబాబు
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు, జనసేన పార్టీ స్దా్ంతలను, పవన్ కళ్యూణ్ భావజాలానిని ప్రజలోలోకి 
తీస్కువెళలోటంలోన్, ప్రజా సమసయూల పరష్ట్కరానికై జరగే ఉదయూమాలోలోన్ జనసనికుల కృష 
వెలకటటీలేనిదని, జనసేన పార్టీకి జనసనికులే కొండంత అండ అని పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ 
సభుయూలు కొణిదల నాగబాబు అనానిరు. శుక్రవారం రాష్ట కారాయూలయంలో జిలాలో అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ 
హర ఆధ్రయూంలో పలువురు పార్టీ నాయకులు నాగబాబుత సమావేశమయాయూరు. ఈ సందర్ంగా 
జిలాలోత పాటూ నగరంలో జరుగుతునని పార్టీ కారయూక్రమాలను, అంతరగీత విషయాలన్ ఆళ్ళహర 
నాగబాబు దృషటీకి తీస్కువెళ్లోరు. ఈ సందర్ంగా ఆళ్ళహర మాటాలోడుతూ పార్టీ పటలో ప్రజలోలో రోజురోజుకీ 
ఆదరణ పెరుగుతుందని, పవన్ కళ్యూణ్ వయూకితేత్ం పటలో, అవలంభస్తేనని రాజకీయ విధ్నాల పటలో పార్టీకి 
క్షేత్స్థియలో మద్దతు లభస్తేందని ఆళ్ళహర అనానిరు. ప్రజలకు ఏ సమసయూ ఎదురైనా జనసేన వైపు 
చూస్తేనానిరని, ఎలాంటి సమసయూ అయనా జనసేనతనే పరష్ట్కరం లభస్తేందనని భావనత ప్రజలునానిరని 
ఆళ్ళహర నాగబాబు దృషటీకి తీస్కువెళ్లోరు.
ఈ సందర్ంగా నాగబాబు మాటాలోడుతూ… ప్రజా సేవకులను, సమాజం పటలో బాధయూత కలవారు 
నాయకులుగా ఎదిగేందుకు జనసేన ఒక మంచి ఫ్లోట్ ఫ్మ్ అనానిరు. అధికార మదంత వైసీపీ 
అవలంభస్తేనని దుషపిరపాలనపై క్షేత్స్థియలో ప్రజలోలో తీవ్ర వయూతిర్కత నెలకొందని, అదే సమయంలో 
ప్రజలు జనసేన వైపు చూస్తేనానిరనానిరు. ప్రజలోలో వస్తేనని వయూతిర్కత నుంచి దృషటీని మరలేచేందుకు 
కులమతల గొడవలు సృషటీస్తేనానిరనానిరు. వైసీపీ పాలపిడే రాక్షస రాజకీయ క్రీడల పటలో ప్రజలిని 
ఎపపిటికపుపిడు అప్రమతతేం చేయాలిస్న అవసరం ప్రతీ జనసనికుడిపై ఉందనానిరు. ప్రజలోలో చైతనయూం 
మొదలైందని రానునని ఎనినికలోలో అధికార మారపిడి తధయూమని నాగబాబు అనానిరు. నాగబాబుని కలిస్న 
వారలో తడివాక వెంకట రమణ, చెనాని పోతురాజు, కంకణ్ల శంకర్, కోనేటి ప్రస్ద్, వడ్డా స్బా్రావు 
ఉనానిరు.

తాళ్్లరి డేవిడ్ ఆధ్వర్యంలో పవన్ కళ్్యణ్ చిత్రపటానికి 
పాలభిషేకం

శతఘ్ని న్యూస్: మధిర ఆఆర్.వి కాంపెలోక్స్ సర్కల్ నందు నియోజవరగీ జనసేన పార్టీ ఆధ్రయూంలో 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట కౌలు రైతులను ఆదుకునని జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ చిత్పటానికి 
పాలభషేకం చేస్న జనసేన పార్టీ మధిర నియోజకవరగీ నాయకులు కారయూకరతేలు అభమానుల ఆధ్రయూంలో 
పాలభషేకం చేయడం జరగింది, ఈ సందర్ంగా మధిర నియోజవరగీ నాయకులు తళ్లోరు డేవిడ్ 
మీడియాత మాటాలోడుతూ ఆంధ్ర రాష్టంలో ఏ రాజకీయ పార్టీ చేయని విధంగా ఏ రాజకీయ నాయకుడు 
చెయయూని విధంగా తన కష్టటీర్జతంత ఆదుకునని మహానుభావుడు పవన్ కళ్యూణ్, అదేవిధంగా తెలంగాణ 
రాష్టంలో ఉననిటువంటి కౌలు రైతులని తక్షణమే ఆదుకోవాలని జనసేన పార్టీ డిమాండ్, ప్రజల 
సమసయూల పైన పోరాడుతూ ప్రజల పక్షాన ఉంటూ ఎపుపిడూ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటామని ఈ 
సందర్ంగా తెలియజేశారు. రాబోయే రోజులోలో మధిర నియోజకవరగీంలో జనసేన పార్టీ జెండాని మధిర 
నియోజకవరగీంలో ఉనని అనిని గ్రామాలలో జనసేన పార్టీ జెండాని ఎగర వేస్తేమనీ నియోజవరగీంలో 
పార్టీని బలోపేతనికి కృష చేస్తేమని తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో మధిర జనసేన పార్టీ నాయకులు 
శివరామకృషణా, శాయూమ్, పగడాల పవన్, రష, బోనకల్ మండల నాయకులు, ఎస్.కె జానీపాష్ట, అద్దంకి 
సంతష్ కుమార్, అరవపలిలో నర్ష్, షేక్ బాజీ, శ్రీనివాసరావు, వెంకటేశ్రులో, జనసేన పార్టీ కారయూకరతేలు 
అభమానులు తదితరులు పాల్గీనానిరు.

బెల్లం కనుగోలుకి ఆధార్ కరాడా?
శతఘ్ని న్యూస్: పెడన, నితయూవసర 
వస్తేవైనా బెలలోం కొనాలి అంటే 
ఆధ్ర్ కారుడా చూపించవలస్న 
పరస్థితి. ఇటు వినియోగదారుడు, 
అటు వాయూపారస్తేలు ఇబ్ందులు 
పడుతునానిరు. శుభకారాయూలకు, 
పండగలకు, దైవకారాయూలకు బెలలోం 
ఎకు్కవగా వినియోగిస్తేంటారు. 

అంత్కాకుండా ఆకా్ రైతులు కూడా ఆకిస్జన్ లవెల్స్ పెంచడం కోసం 
బెలాలోనిని వాడుతుంటారు. బెలలోంపై ఆంక్షలు ఉండటం వలలో ఆకా్ రైతులు 
ఇబ్ందులు పడుతునానిరు. ఇటీవల కృతితేవెనుని మండలం లక్ష్మీపురంలో 
వాయూపారస్తేడు బెలలోం విక్రయ వివాదంలో ఆత్హతయూ చేస్కునని 
విషయం విధేయతమే. కాపుస్రా అరకటుటీటకు తీస్కుంటునని చరయూలు 
హరషుంచదగగీవే. వినియోగదారులు, వాయూపారస్తేల విజఞాపితేలను దృషటీలో 
పెటుటీకొని బెలలోంపై ఆంక్షలు ఎతితేవేయాలని జనసేన పార్టీ డిమాండ్ 
చేస్తేందని పెడన నియోజకవరగీ జనసేన నాయకులు ఎస్ వి బాబు 
అనానిరు.

రెడిడా అపపాల నాయుడు సమక్షంలో 
జనసేనలో చేరికలు

శతఘ్ని న్యూస్:  ఏల్రు, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గార 
ఆశయాలు స్దా్ంతలు నచిచే ఏల్రు నియోజకవరగీంలో రడిడా అపపిల 
నాయుడు చేస్తేనని సేవా కారయూక్రమాలకు ఆకరషుతులై శుక్రవారం శ్రీ గణపతి 
వస్త్ర సంక్షేమ సంఘం వారు స్మారు 50 మంది పశిచేమగోదావర జిలాలో 
అధికార ప్రతినిధి, జనసేన పార్టీ ఏల్రు నియోజకవరగీ ఇంచ్ర్జ రడిడా 
అపపిల నాయుడు ఆధ్రయూంలో జనసేన పార్టీలో చేరడం జరగింది. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరయు జనసనికులు పాల్గీనడం 
జరగింది.

లుంబూరు సమస్యలపై ఎలకి్రికల్ డి.ఈ కి 
వినతిపత్రమిచిచున గరాభాన

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ నియోజకవరగీం లుంబూరు గ్రామం బీసీ 
కాలనీలో ఇళలోపై విదుయూత్ ప్రవాహం అయేయూ విదుయూత్ లైనులో ఉండడం వలన 
స్థినిక ప్రజలు భయభ్ంతులకు గురై ఈ సమసయూ పరష్ట్కరం కొరకు 
పాలకొండ నియోజకవరగీ జనసేన పార్టీ నాయకులు గరా్న సతితేబాబు 
దృషటీకి తీస్కురాగానే తక్షణమే సపిందించి ఆ గ్రామానికి వెళలో అక్కడ 
సమసయూలు తెలుస్కుని ఆ సమసయూ పరష్ట్కరం కొరకు పాలకొండ ఎలకి్రాకల్ 
డిపారటీ్మంట్ డి.ఈ.ఈ మోహన్ చంద్రశేఖర్ కి లుంబూరు సమసయూలపై 
వినతిపత్ం అందచేయడం జరగింది. డి.ఈ.ఈ స్నుకూలంగా సపిందిస్తే 
సమసయూలు పరష్కరస్తేమని తెలియచేయడం జరగింది. ఈ యొక్క 
కారయూక్రమంలో పాలకొండ నియోజకవరగీ నాయకులు గరా్న సతితేబాబుత 
పాటు పాలకొండ పటటీణ నాయకులు గొర్రెల మన్ధరావు, అనిల్, స్య, 
సీతంపేట శ్రీకాంత్, యోగి, వీరఘటటీం మండల నాయుకులు జనసేన 
జానీ, వెంకటరమణ, సంతష్ తదితరులు పాల్గీనానిరు.

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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జనసేన ఆధ్వర్యంలో గేదల చినా్నరావు జన్మదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్ విదుయూత్ నగరోలో సీనియర్ జనసనికులు గేదల చినానిరావు జన్దిన 
వేడుకలోలో మఖయూ అతిధులుగా పాల్గీనని జనసేన పార్టీ పిఏస్ సభుయూలు పంతం నానాజీ. ఈ సందర్ంగా 
చినానిరావు చేత బర్తే డే కేక్ కట్ చేయంచి అతనికి శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తే కేక్ తినిపించ్రు. 
ఈ కారయూక్రమంలో తటికాయల వీరబాబు, మలిలోపూడి ఈశ్ర్, స్నీల్, గణేష్, వాస్, మసలయయూ 
తదితరులు పాల్గీని శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్రు.

జాయంట్ కలెకటిర్ దృష్టికి మ్నిసాపల్ కుళ్యల బురద నీరు
ఏటా ఇదే ద్స్థాతి అంటూ బాటిల్్స లో నీర్ చూపంచిన వైనం
ఏటా టైఫాయిడ్, పచచికామెర్లో తో ప్రజల చావులంటూ ఆవేదన.
ఈ సమసయూ వంటనే పర్ష్కర్ంచాలి అన్ కోర్న జనసేన పార్టీ నాయకులు.
పార్తీపురం మనిస్పల్ కులాయలోలో గత రండు రోజులుగా వస్తేనని బురద నీటిని జనసేన 
పార్టీ శతఘ్ని న్యూస్: నాయకులు జిలాలో జాయంట్ కలకటీర్ దృషటీకి తీస్కువెళ్లోరు. శుక్రవారం 
జిలాలో జాయంట్ కలకటీర్ ఓ. ఆనంద్ కు జనసేన పార్టీ జిలాలో నాయకులు చందక అనిల్ కుమార్, 
వంగల దాలి నాయుడు, బంటు శిర్స్, రాజాన రాంబాబు, రాజాన పవన్ కుమార్, వంగలపూడి 
నాని, గంగిరడలో జగదీష్ తదితరులు కులాయులోలో వచిచేన బురదనీటిని బాటిల్స్ లో తీస్కువెళలో 
చూపించ్రు. ఈ సందర్ంగా వారు జాయంట్ కలకటీర్ త మాటాలోడుతూ గత కొనిని ఏళులోగా ఇదే 
దుస్థితి నెలకొందనానిరు. ఏటా వరాషుకాలం ఆరంభం నుండి అంతం వరకు ప్రతిస్ర మనిస్పల్ 
కుళ్యలోలో బురద నీర్ సరఫరా చేస్తేనానిరనానిరు. నిధులు పుష్కలంగా వెచిచేస్తే కనీసం 
స్చ్ఛమైన తగునీరు ప్రజలకు ఇచేచే పరస్థితి లేదనానిరు. ఇక కోలోరనేషన్ పరస్థితి దేవుడికే ఎరుక 
అనానిరు. ఇదేమంటే అధికారులు కుంటిస్కులు చెపేపి పరస్థితి అనానిరు. దీనివలన వరాషుకాలంలో 
పార్తీపురం పటటీణ ప్రజలు గొంతు నొపుపిలు, జలుబులు, దగుగీలు, టైఫ్యడ్, పచచేకామ్రులోత 
బాధపడుతుంటారనానిరు. ప్రతిఏటా కొంతమంది ఆయా రోగాలత మృతి చెందిన సందరా్లు కూడా 
ఉనానియనానిరు. తక్షణమే దీనిపై చరయూలు తీస్కోవాలని కోరారు. కుళ్యలు వచేచే నీరు తపపి మరో 
అవకాశం లేనటువంటి పేదలు, మరకివాడలో నివస్స్తేనని ప్రజలు ఈ నీరు తగి రోగాల బారన 
పడి మృతుయూవాత పడుతునానిరనానిరు. అలాగే పార్తీపురం మనిస్పాలిటీ త పాటు మండలంలో 
జరుగుతునని భూకబా్జలపై చరయూలు తీస్కోవాలని కోరారు. ఈ సందర్ంగా జిలాలో జాయంట్ కలకటీర్ 
ఓ ఆనంద్ మాటాలోడుతూ కబా్జలకు సంబంధించి ఇపపిటికే సబ్ కలకటీర్ ను ఆదేశించడం జరగిందని, 
అలాగే మనిస్పల్ కులాయలోలో వస్తేనని తగునీటికి వరద నీటికి సంబంధించి చరయూలు తీస్కోవడం 
జరుగుతుందని హామీ ఇచ్చేరు. అలాగే మనిస్పల్ పరధిలో ఎవరకైనా ప్రభుత్ భూమలోలో 
పటాటీలు ఇచిచేనటుటీగా అయత్ వాటిని తమ దృషటీకి తీస్కురావాలని వెంటనే చరయూలు తీస్కోవడం 
జరుగుతుందని ఆయన అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో పలువురు జనసనికులు పాల్గీనానిరు.

ద్ల్హన్ పధకం న్లిపవేస్నంద్కు కాకినాడ 
స్టి జనసేన న్రసన

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ స్టిలో జనసేన పార్టీ పి.ఏ.స్ సభుయూలు, కాకినాడ స్టి 
ఇంచ్ర్్జ మతతే శశిధర్ ఆధ్రయూంలో దుల్హన్ పధకంలో మస్లోం మహళలకు 
ఇస్తేననని మొతతేనిని నిలిపివేయడానిని నిరస్స్తే ఆంద్ళన కారయూక్రమం స్థినిక 
జగనానిధపురంలోని జె.రామారావుపేట మశీదు వద్ద శుక్రవారం స్యంత్ం 5 
గంటలకు జరగినది. ఈ సందర్ంగా మతతే శశిధర్ మాటాలోడుతూ ఎనినికలవేళ 
పేద మస్లోం యువతుల వివాహానికి దుల్హన్ పధకానిని మరంత పెద్ద ఎతుతేన 
ఎకు్కవమొతతేనిని ఇస్తేనని చెపిపి, ఇపుపిడు ఇవ్కుండా మోసంచేస్తేనని వై.ఎస్.
ఆర్ పార్టీని మతతే శశిధర్ తపుపిపటాటీరు. ఇటువంటి చరయూలవలలో మస్లోం వరగీం 
తీవ్రంగా నషటీపోతుందని, ఆశలు కలిపించి ఇలా దగా చేయడం దారుణమనానిరు. 
తక్షణమే ఈపధకానిని పునరుద్దరంచ్లని డిమాండ్ చేస్రు. ఈ కారయూక్రమంలో 
దురాగీప్రస్దు, సయయూద్ మొయీన్, సమీర్, కశీ్రు ఖ్న్, మహమ్ద్ షమీ్ర్, 
ఎం.డి. స్బానీ, రఫీజ్, కాజా మరయు పెద్ద ఎతుతేన మస్లోం మహళలు వారత 
పాల్గీనగా వారకి మద్దతుగా ఈ కారయూక్రమంలో సహచర పి.ఏ.స్ సభుయూలు 
పంతం నానాజి పాల్గీనగా, నగర అధయూక్షులు సంగిశెటిటీ అశోక్, రాష్ట సంయుకతే 
కారయూదర్శ వాస్రడిడా శివ, జిలాలో కారయూదర్శ బడే కృషణా, జనసనికులు, వీర మహళలు 
తదితరులు పాల్గీనానిరు.

చటటీ ప్రకారంగా చరయూ తీసుకోకపోతే 
జనసేన తరపున ధరాని

శతఘ్ని న్యూస్: ఎచెచేరలో, నియోజకవరగీం జి.స్గడాం మండలానికి చెందిన 
నిదా్దం పంచ్యతీ అద్్దనంపేట రోడుడా విషయంపై నిదా్దం జనసేన సరపించ్ 
మీస్ల రవి పోరాటం చేస్నందుకు అక్కడ వైసీపీ దుండగులు వారపై దాడి 
చేస్న విషయం తెలుస్కొని వెంటనే సపిందించి పోలీస్ సేటీషన్ కి గురువారం 
వెళలో పోలీస్ మండల అధికారైన ఎస్ఐ ని ప్రశినించి వెంటనే దీనిపైన చరయూ 
తీస్కోమని అలాగే ఆ జె.స్.బి ని సీజ్ చేయమని గటిటీగా నిలదీయడం జరగింది. 
అదే విషయంపై శుక్రవారం ఆమదాలవలస నియోజకవరగీ ఇనాచేర్్జ పేడాడ 
రామో్హన్ మరయు ఎచెచేరలో నియోజకవరగీ జనసేన పార్టీ నాయకులు అరు్జన్ 
భూపతి జి.స్గడాం మండల పోలీస్ సేటీషన్ కి వెళలో దీనిపై నాయూయం జరగేంత 
వరకు చటటీ ప్రకారంగా మీరు చరయూ తీస్కోవాలని లేకుంటే జనసేన పార్టీ తరఫున 
మేమ ఇదే పోలీస్ సేటీషన్ మందు ధరానికు దిగుతం అని గటిటీగా చెపిపి దీనికి 
నాయూయం జరగేంత వరకు చటటీపరమైన బాధయూత నిర్హంచ్లని గటిటీగా చెపపిడం 
జరగింది. ఈ కారయూక్రమంలో ఇతరుల ఆమదాలవలస నియోజకవరగీ ఇంచ్ర్్జ 
పేడాడ రామో్హన్, ఎచెచేరలో నియోజకవరగీం నాయకులు అరు్జన్ భూపతి అద్్దనం 
పేటమీస్ల రామకృషణా, జనసనికులు తదితరులు పాల్గీనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


కత్తపేటలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్: కొతతేపేట నియోజకవరగీం కొతతేపేట మండలం మోడేకుర్రు గ్రామం నుండి కొంత మంది 
యువత గ్రామ పార్టీ ప్రెస్డ్ంట్ కోటిపలిలో పండు, చింతపలిలో సతితేపండు, కేత ధనరాజు, చెరుకూర శ్రీను 
అధ్రయూంలో శుక్రవారం జనసేన పార్టీలో చేరడం జరగింది. వారకి కొతతేపేట నియోజకవరగీ జనసేన పార్టీ 
ఇంచ్ర్్జ బండారు స్రీనివాస్ పార్టీ కండువా కపిపి పార్టీలోకి ఆహా్నించడం జరగింది. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసేన నాయకులు మరయు జనసనికులు పాల్గీనడం జరగింది.

అంగనా్వడి కేంద్ంలో ఆహార 
పదారాథాలు పర్క్ంచిన వైస్ ఎంపీపీ

శతఘ్ని న్యూస్: ఆచంట 

మండలం కందరవలిలో 

గ్రామంలో అంగనా్డి 

కేంద్రానిని సందర్శంచి చినని 

పిలలోలకు మరయు గర్ణీ 

స్త్రీలకు వండి పెటేటీ ఆహార పదారాథిలు పర్క్ంచిన జనసేన పార్టీ ఆచంట 

మండల ప్రజా పరషత్ వైస్ ఎంపీపీ ఎర్ర గొపపిల నాగరాజు.

అక్రమ మైనింగ్ పై చర్యలు 
తీసుకోవాల: సయ్య జిలాని

శతఘ్ని న్యూస్: నరసరావుపేట మండలం, మలకల్రు గ్రామంలో 
అక్రమ మైనింగ్ పై జనసేన పార్టీ ఇంచ్ర్్జ సయయూ జిలాని నాయకత్ంలో.. 
నాయకులు అక్రమ మైనింగ్ కు పాలపిడుతునని వారపై కఠిన చరయూలు 
తీస్కోవాలని ఎమా్రో్ కి ఫిరాయూదు చేయడం జరగింది.

మీస్ల రమణయ్యను పరామరి్శంచిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: ఎచెచేరలో, జి.స్గడాం మండలం నిదా్దం పంచ్యతీ 
అద్్దనంపేట రోడుడా విషయంలో అనాయూయంగా చేస్న పనికి గాను నిదా్దం 
జనసేన పార్టీ సరపించ్ అభయూరథి మీస్ల రవి మరయు జనసనికులు వెళలో 
ప్రశినించగా వైస్పి దుండగులు వారపై దాడి చేస్న దాడిలో మీస్ల రవి 
మరయు మీస్ల రమణయయూ తీవ్రంగా గాయపడాడారు. అయత్ మీస్ల 
రమణయయూ శుక్రవారం ఆస్పత్రి నుంచి డిశాచేర్్జ అయాయూరని తెలుస్కుని 
ఆమదాలవలస నియోజకవరగీం ఇనాచేర్జ పేడా రామో్హన్ అలాగే ఎచచేరలో 
నియోజకవరగీం జనసేన పార్టీ నాయకులు అరు్జన్ భూపతి వార ఇంటికి 
వెళలో పరామర్శంచి ధైరయూం చెపపిడం జరగింది.

క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్్ల పంపిణి చేసిన పంతం నానాజి
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్ 
నియోజకవరగీం 47,48,49 
డివిజనలోకు సంబంధించిన క్రియశీలక 
సభయూత్ం కిటలో పంపిణీ…క్రియశీలక 
సభయూత్ వాలంటీర్ మలిలోపూడి 
ఈశ్ర్ ఆధ్రయూంలో విదుయూత్ 
నగరోలో నిర్హంచిన కారయూక్రమంలో 
మఖయూఅతిధిగా పాల్గీని సభుయూలకు 

కిటలోను అందించి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ మనోగతనిని సభుయూలచే చదివించిన జనసేన పార్టీ 
పిఏస్ సభుయూలు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచ్ర్్జ పంతం నానాజీ. ఈ కారయూక్రమంలో రాష్ట నాయకులు, జిలాలో 
నాయకులు, స్థినిక జనసనికులు, వీరమహళలు పాల్గీనానిరు.

ప్రభుతా్వధికరులను నిలదీసిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్:  ఎచెచేరలో, జి.స్గడాం 
మండలం నిదా్దం పంచ్యతీ అద్్దనం 
పేట రోడుడా విషయంలో వేస్న గ్రావెల్ 
గవరనిమ్ంట్ సథిలం నుంచి తీయడం 
జరగిందని, దీనికి మండల రవెన్యూ 
అధికారులు పర్షన్ ఇచ్చేరా? 
వీళ్ళకి తీయడానికి గల అధికారాలు 
ఏమి ఉనానియని? ఆమదాలవలస 

నియోజకవరగీం ఇనాచేర్్జ అభయూరథి పేడాడ రామో్హన్ అలాగే ఎచెచేరలో నియోజకవరగీం జనసేన పార్టీ 
నాయకులు అరు్జన్ భూపతి మండల జనసనికులు తదితరులు ఎమా్రో్ ఆఫీస్ నందు ఎమా్రో్ ని, ఆర్ 
ఐ ని అందరని కూడా నిలదీయడం జరగింది.

బోడసింగిపేటలో పలె్ల పలె్లకు జనసేన కర్యక్రమం
శతఘ్ని న్యూస్:  పలలో పలలోకు జనసేన కారయూక్రమంలో భాగంగా 
గజపతినగరం నియోజకవరగీ నాయకులు మర్రపు స్ర్ష్ 
శుక్రవారం బోడస్ంగిపేటలో ఇంటింటికి కరపత్రాలు పంచి.. 
ర్పు పవన్ కళ్యూణ్ గారు అధికారం చేపటాటీక ఆయన ప్రజా 
సంక్షేమ పాలన ఏవిధంగా ఉంటుంద్ ప్రజలకు వివరంచడం 
జరగింది. అలాగే వైయస్స్ర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తేననిటువంటి 
వయూతిర్క పాలన గురంచి ప్రజలకి వివరంచి.. ప్రజల సమసయూలు 
నేరుగా తెలుస్కోవడం జరగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన 
పార్టీ జిలాలో నాయకులు మిడతన రవికుమార్ రామచంద్ర, 

రమేష్, రవి, దనింజయ్, ఆనంద్, రాజు, పండు, శ్రీను, హర్ష్ పాల్గీనానిరు.

స్మను్యలపై అధికర వైసీపీ ప్రభుత్వం పగబట్టింది: దారం అనిత
శతఘ్ని న్యూస్:   చితూతేరు జిలాలో జనసేన ప్రధ్న కారాయూదర్శ దారం అనిత మాటాలోడుతూ.. అనిని వరాగీల వారని ఈ ప్రభుత్ం పీలిచే 
పిపిపిచేస్తేంది. పేద వారకి స్మానుయూలకు ప్రయాణ అవసరాలు తీర్చే ఆర్టీసీ బస్ ఛార్్జలను మూడు నెలలోలో రండు స్రులో పెంచి పేద 
వార ప్రయాణ్నిని ప్రభుత్ం మరంత భారం చేస్తేంది. డీజిల్ సేస్ పేరుత పలలో వెలుగు నుండి ఏసీ సర్్స్ లనినిటి మీద ఈ ప్రభుత్ం 
ర్టులో పెంచేస్ంది. బల్్క లో రటైల్ లో డీజిల్ కొంటునానిం అని ఆర్టీసీ ఎండీ చెపుతేనానిరు. బయట పెట్రోల్ బంక్ లలో రూ.99.45 పై 
ఉండగా ఆర్టీసీ మాత్ం రూ.131 పెటిటీ డీజిల్ కొంటునానిం, అందువలేలో టికెట్ ఛార్్జలు పెంచుతునానిం అని ప్రజలను మభయూపెడుతునానిరు. 
పథకాలు, సంక్షేమం మాటున ఈ ప్రభుత్ం స్మానయూ ప్రజల నుండి పనునిలు, సేస్ ల రూపంలో ద్చేస్తేనానిరు. పెంచిన ఆర్టీసీ చ్ర్్జలు 
సత్రమే తగిగీంచ్లని జనసేన పార్టీ తరఫున చితూతేరు జిలాలో జనసేన ప్రధ్న కారాయూదర్శ దారం అనిత డిమాండ్ చేశారు.

శనివారం, 02 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


శనివారం, 02 జూల ై2022

జనవాణి జనసేన బరోస్ కరా్యక్రమని్న ప్రజలు 
సది్వనియోగం చేసుకోండి: షేక్ సుభాని

శతఘ్ని న్యూస్: ఉదయగిర, స్మానయూ ప్రజలు ఎదుర్్కంటునని 
సమసయూలను అధికారులు, ప్రభుత్ం పటిటీంచుకోకపోత్ జనసేన 
పార్టీ నిర్హంచే జనవాణి జనసేన బరోస్ కారాయూక్రమంలో 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ దృషటీకి తీస్కురావాలని 
తదా్రా మీ సమసయూలపై జనసేన పార్టీ పోరాడుతుందని 
జనసేన పార్టీ వింజమూరు మండలం ఉపాధయూక్షులు షేక్ 
స్భాని ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ సందర్ంగా స్భాని 
భాయ్ మాటాలోడుతూ జులై 3వ త్దిన విజయవాడలోని మాకినని బసవ పుననియయూ 
ఆడిటోరయంలో ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యూహనిం 3 గంటల వరకు జనవాణి 
జనసేన భరోస్ కారాయూక్రమానిని జనసేన పార్టీ నిర్హస్తేందని ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పాల్గీంటారని మండలం నుంచి జిలాలో స్్య దాకా స్మానుయూలు 
ఎదురు్కంటునని సమసయూలను తెలుపుకోవచుచే అని కోరారు. ఇపపికటికే కౌలు రైతు 
బోరస్ యాత్త రైతు పాలిటీ దేవుడుగా మారన మా నాయకులు ఈ జనవాణి జనసేన 
బోరస్త పార్టీ ఇంకా ప్రజలోలోకి వెళు్ళతుంది రాష్టంలో ప్రజలు సమసయూలని ప్రభుత్ం 
పటిటీంచుకోకపోవడంతనే ఈ కారయూక్రమం శ్రీకారం చుటాటీరు. అలానే అమ్ఒడిత చ్లా 
మందికి అనాయూయం జరగింది. త్రలో వింజమూరు మండలంలో ఉనాని నాయకులు, 
కారయూకరతేలు సహకారంత మా నాయకులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశీస్స్లుత జిలాలో అధయూక్షులు 
మనుక్ంత్ రడిడా ఆదేశానుస్రం ప్రజలు సమసయూలు తెలుస్కోవడం కోసం “ఇంటింటికి 
జనసేన, జనంలోకి జనసేన” అనే కారయూక్రమానికి శ్రీకారం చుటటీబోతునానిమని ఈ 
కారయూక్రమంలో ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళ ప్రజల కష్టటీలు తెలుస్కుంటామని అనానిరు.

మ్రళీకృషణాకు నివాళులరిపాంచిన హైదరాబాద్ జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్:  హైదరాబాద్, రాజేంద్రనగర్ నియోజకవరగీం, పటుటీమని 30 సంవతస్రాలు 
కూడా నిండ కుండానే గ్రేటర్ హైదరాబాద్ రాజేంద్రనగర్ నియోజకవరగీ జనసేన పార్టీ 
క్రియాశీలక సభుయూడు మరళ్కృషణా కారు యాకిస్డ్ంట్ లో బలమైన గాయాల కారణంగా 
ఉస్్నియా హాస్పిటల్ లో చికితస్ పందుతూ మృతుయూవుత పోరాడి తుదిశా్స విడిచ్రు. 
శుక్రవారం మధ్యూహనిం ఆయన అంతయూక్రియలకు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధయూక్షులు రాదారాం 
రాజలింగం వెళ్ళ పుషపిగుచ్ఛంత ఘననివాళులు అరపించ్రు. ఈ అంతయూక్రియల 
కారయూక్రమంలో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ప్రధ్న కారయూదర్శ దామోదర్ రడిడా, రాష్ట యూత్ వింగ్ 
ఉపాధయూక్షులు స్ర్ష్ రడిడా, వీరమహళ్ విభాగం సభుయూరాలు శ్రీమతి వెంకటలక్ష్మి, కారతేక్, 
రాజు, రాజేంద్రనగర్ నియోజకవరగీ జనసనికులు గోపాలకృషణా, స్ర్ష్ గుండాల, స్రంగా 
వెంకటేష్, థామస్ బనాల, జానీ, సతయూనారాయణ పాల్గీనానిరు. చినని వయస్లోనే అతనికి 
అంతయూక్రియలు జరగటం చూస్ అందరూ కంటతడి పెటాటీరు.

ఘనంగా నేరేళ్ళ సురేష్ జన్మదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు: జనసేన పారటీ 
నగర రధస్రధి నేర్ళ్ళ స్ర్ష్ పుటిటీనరోజు 
సంధర్మగా శుక్రవారం ఆయన 
కారాయూలయంలో గుంటూరు జిలాలో జనసేన 
పారటీ ప్రధ్న కారయూదర్శ ఉపుపి వెంకట రతతేయయూ 
మరయు గుంటూరు నగర ఉపాధయూక్షులు 
చింత ర్ణుకారాజు కలస్ ఘనంగా 
సత్కరంచి.. పుటిటీనరోజు శుబాకాంక్షలు 
త్లియజేస్నారు. ఈ సంధర్మగా వారు 
మాటాలోడుతూ రానునని ఏనినికల కోరకు 
జనసేన పారటీ అభవృది్ నిమితతేం నిరంతరం 

కృష చేస్ మీస్రధయూంలో గుంటూరు తూరుపి, పశిచేమ నియోజికవరాగీలలో 
స్శిక్షుతులైన జనసనికులను తయారుచేస్ గుంటూరు రండు నియోజికవరాగీలలో 
విజయం స్ధించి మన పారటీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారకి బహుమతిగా 
ఇవా్లని వారు అనానిరు.

జనం సమస్యలు వినడానికి జనసేనాని వసు్తనా్నరు: 
సందు పవన్

సామానుయూడి పక్షాన గళం విప్పడాన్కే జనసేన-
జనవాణి
సమసయూలు నేర్గా జనసేన అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ కి చెపు్పకునే అవకాశం
సంబంధిత అధికార్లతో మాటాలోడి సమసయూ 
పర్ష్్కరాన్కి చరయూలు
గుడివాడ న్యోజకవర్గ ప్రజలు సదివిన్యోగం 
చేసుకోండి
సమసయూలు జనసేన అధయూక్షుల వార్ దృష్టీకి 
చెప్పండి
శతఘ్ని న్యూస్:  గుడివాడ, రాష్ట ప్రజల 
సమసయూలు తెలుస్కుని.. వార పక్షాన 
ప్రభుత్నిని ప్రశినించేందుకు స్మానుయూడి 
పక్షాన గళం విపేపిందుకు జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు చేపటిటీన 

జనవాణి కారయూక్రమానిని రాష్ట ప్రజానీకం, మఖయూంగా గుడివాడ నియోజకవరగీ ప్రజలు 
సది్నియోగం చేస్కోవాలని జనసేన పార్టీ తరఫున కోరుతునానిం. ఆదివారం ఉదయం 
10 గంటల నుంచి మధ్యూహనిం 3 గంటల వరకు విజయవాడ బందరు రోడుడాలోని 
మాకినేని బసవపుననియయూ భవనంలో పవన్ కళ్యూణ్ ప్రతయూక్షంగా ప్రజలకు అందుబాటులో 
ఉండి సమసయూలపై అర్్జలు సీ్కరస్తేరు. పార్టీ ప్రతినిధులు సమసయూను సీ్కరంచిన రసీదు 
ఇచిచే అదే రోజు స్యంత్రానికలాలో సంబంధిత అధికారులకు సమనయూ చేరవేస్తేరు. 
మరుసటి రోజు సమసయూ పరష్ట్కరం అయేయూలా పార్టీ కారాయూలయం నుంచి ఫ్లో అప్ 
చేస్తేరు. రాజకీయాలకు అతీతంగా స్మానుయూడికి అండగా నిలబడేందుకే జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షుల వారు ఈ కారయూక్రమానికి శ్రీకారం చుటాటీరు. స్మానుయూడికి అండగా నిలిచేందుకే 
జనసేన పార్టీ ఆవిర్వించింది. ఎనినికలోలో గెలుపు ఓటమలత సంబంధం లేకుండా ప్రజా 
సమసయూలపై పోరాటం చేసే నిఖ్రస్యన నాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్, అందుకే జనసేన 
పార్టీ స్థిపించిన నాటి నుంచి ఎనోని సమసయూలు ఆయన చెంతకు వచ్చేయ. నాడు టీడీపీ 
ప్రభుత్ంలో ఉండీ ప్రభుత్ం తపుపి చేస్తేననిపుపిడు ఎతితే చూపి ప్రజల పక్షాన నిలిచ్రు. నేడు 
ఇస్క సమసయూ దగగీర నుంచి అధ్్ననింగా మారన రహదారుల వరకు, నేడు ఆత్హతయూ 
చేస్కుంటునని కౌలు రైతుల వరకు అనిని వరాగీల ప్రజలకు అండగా ఉనానిరు. ఇపుపిడు 
ప్రతి ఒక్కర సమసయూ పరష్ట్కరమే ధేయూయంగా జనవాణి – జనసేన భరోస్ కారయూక్రమానిని 
ప్రారంభంచ్రు. వాసతేవానికి గతంలో మఖయూమంత్రులు వారంలో ఒక రోజు ప్రజలకు 
అందుబాటులో ఉంటూ వార సమసయూలు ఆలకించే వారు. మన మఖయూమంత్రి జగన్ రడిడాకి 
గాని, వార అమాతుయూలకు గాని, శాసనసభుయూలకు గాని అంత తీరక లేదు. గడప గడపకు 
కారయూక్రమానిని ప్రజలు సమసయూలు చెపుపికునే వీలు లేకుండా పోలీస్లను పెటుటీకుని 
చేస్తేనానిరు. ఇపుపిడిపుపిడే తడేపలిలో పాయూలస్ నుంచి బహరంగ సభల కోసం బయటకు 
వస్తేనని మఖయూమంత్రి వేల మంది పోలీస్ల భద్రత వలయంలో ఆ కారయూక్రమాలు 
నిర్హంచుకుంటునానిరు. లక్షల కోటలో రూపాయలు అపుపిలు తెచిచే ప్రజల ధనానిని వారకి 
పంచి పెడుతూ… ప్రభుత్ కారయూక్రమాలను రాజకీయ వేదికగా మారచే పవన్ కళ్యూణ్ 
మీద విషం కకు్కతునానిరు. అంతకనాని ధౌరా్గయూం ఏమంటుంది?
అందుకే రాజకీయాలకు అతీతంగా.. ప్రతి ఒక్కర సమసయూ పరష్ట్కరమే లక్షష్యంగా 
పవన్ కళ్యూణ్ జనవాణి – జనసేన భరోస్ కారయూక్రమానిని ఏరాపిటు చేశారు. గుడివాడ 
నియోజకవరగీం ప్రజలంత ఆ కారయూక్రమానిని సది్నియోగం చేస్కుని సమసయూలు పవన్ 
కళ్యూణ్ చెంతకు తీస్కువెళలో పరష్కరంచుకోవాలని కోరుతునానిమని గుడివాడ జనసేన 
నాయకులు సందు పవన్, అనానిరు.

రాజోలు జనసేన ఆధ్వర్యంలో మంచినీళ్ళ 
టా్యంకర్

శతఘ్ని న్యూస్:  రాజోలు, 
జనసేన పార్టీ చిరుపవన్ 
సేవాసమితి ఆద్రయూంలో 
ఏరాపిటు చేస్న వాటర్ 
టాయూంకర్ దా్రా శుక్రవారం 
మలికిపురం గ్రామం కాలేజ్ 
వెనుక ఆదర్శనగరోలో నీరు 
అందక ఇబ్ందిపడుతునని 
వారకి గుడిమ్ళ్ళంకకు 
చెందిన అరవ శ్రీనివాస్ 

ట్రాకటీర్ డిజల్ ఖరుచేలకు ఆర్క స్యమందించగా మలికిపురం జనసనికుల దా్రా 
త్రాగునీరు అందించడం జరగింది.
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