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

జనసేనను గెలిపించాలి.. 
జగన్ రెడ్డిని ఓడ్ించాలి..

•ప్రతి వీర మహిళ నినాదం ఇదే కావాలి
•జనసేన విజయమే ప్రజా విజయం
•వైసీపీ దౌర్జనాయాలు, మోసాలను ప్రజలకు వివరంచాలి
•శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ పై దుష్ప్రచారాలు నమ్మదుదు
•ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు ప్రజల్లోకి తీసుకువెళలోండి
•ముఖయామంత్రికి ప్రజా సమసయాలు వినే తీరక లేదు
•సామానుయాడి సమసయాలపై గళం విప్పందుకే జనవాణి
•ఈ నెల 3, 10 తేదీల్లో విజయవాడల్ కారయాక్రమం
•మహిళ్ కారయాకర్తల రాజకీయ శిక్షణ తరగతుల కారయాక్రమంల్ శ్రీ 
నాదండలో మనోహర్
శతఘ్ని న్యాస్:  జనసేనను గెలిపంచాలి.. శ్రీ జగన్ రెడిడిని ఓడించాలి 
అనే నినాదంతో ప్రతి వీర మహిళ్ రాబోయే ఎనినికలకు సిద్ధమవా్వలని 
జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలో మనోహర్ గారు పలుపునిచాచారు. 
రాష్టంల్ ప్రతి ఒక్కరు ప్రజా విజయానిని కాంక్షిసు్తనానిరనీ, జనసేన 
విజయమే ప్రజా విజయం కావాలని తెలిపారు. మనం ప్రజల పక్షాన 
నిలచినపు్పడే అది సాధయాపడుతుందనానిరు. రాజకీయాల్లో రాణించాలి అంటే సమకాలీన అంశాలు, ప్రజా సమసయాలపై అవగాహన పంచుకోవాలని సూచించారు. వైసీపీ 
దౌర్జనాయాలు, మోసాలను ప్రజలకు వివరంచాలని తెలిపారు. శనివారం, మంగళగిర పార్టీ కారాయాలయంల్ జరగిన కృష్ణా, గంటూరు జిల్లోల మహిళ్ క్రియాశీలక సభుయాల 
రాజకీయ శిక్షణా తరగతుల కారయాక్రమంల్ పాల్గొనానిరు. ఈ సందర్ంగా వీర మహిళలను ఉదేదుశించి శ్రీ నాదండలో మనోహర్ గారు మాట్లోడుతూ “క్రియాశీలక సభయాత్వం 
తీసుకునని ప్రతి ఒక్కరకీ పార్టీ ఉదేదుశాలు, ప్రణాళికలతో పాటు భవిషయాతు్తల్ ఎల్ంటి కారయాక్రమాలతో ప్రజల్లోకి వెళ్లోలి అనే అంశాలపై అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార 
ఆదేశాల మేరకు శిక్షణ తరగతులు ఏరా్పటు చేయడం జరగింది. భవిషయాతు్తల్ ఈ కారయాక్రమానిని నియోజకవరగొ సాథాయిల్ ఏరా్పటు చేసుకుందం. రూ.500 రుసుము 
చెలిలోంచి మూడుననిర లక్షల మంది జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయాత్వం సీ్వకరంచారు. ఏ రాజకీయ పార్టీకీ ఈ విధమైన సభుయాలు లేరు. ఈ సార ఎకు్కవ మంది వీర 
మహిళలు సభయాత్వం సీ్వకరంచారు. సాథానిక ఎనినికల్లో ముఖయామంత్రి సాథానంల్ ఉనని శ్రీ జగన్ రెడిడి యంత్ంగానిని ఉపయోగించుకుని ఏకగ్రీవాలు చేయాలని ప్రయతినిసే్త.. 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార పలుపు మేరకు చాల్ ప్ంతాల్లో వీర మహిళలే పార్టీ కోసం నిలబడ్డిరు.
•అతయాంత ప్రజాదరణ కలిగిన నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార మీద ప్రజలకు ఉననింత అభిమానం, నమ్మకం రాష్టంల్ మరే నాయకుడి మీద లేదు. ఆ నమ్మకానిని మరంత బలపడే విధంగా కృషి చేయాలిసిన 
బాధయాత మనపై ఉంది. క్రియాశీలక సభుయాలుగా ఒకో్కక్కరు కనీసం 100 మందిని ప్రభావితం చేయాలి. అధయాయనం చేసిన అంశాలు క్షేత్ర సాథాయికి తీసుకువెళ్లోలి. జనసేన 
పార్టీ ల్ మరంత మంది  చేరేల్ ప్రజల్లో చైతనయాం తేవాలి. వీర మహిళలంతా ప్రజా సేవ కోసం, పార్టీ బల్పతం కోసం పని చేయాలి. మీరు చేసే అనిని కారయాక్రమాలకు పార్టీ 
అండగా ఉంటుంది. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార నాయకత్వం మీద ఎనిని దుష్ప్రచారాలు చేసినా, అభాండ్లు వేసినా మీరు పటిటీంచుకోవదుదు. అంతా ఐకయాంగా పని చేసే్త ఎవరెనిని 
కుట్రలు చేసినా చెలలోవు. జనసేన బలం ఏంటో చూపంచాలిసింది వీర మహిళలే. ఎనినికల్లో విజయమే లక్షష్ంగా పని చేయండి. పార్టీ తరఫున ఏ కారయాక్రమం చేసినా ప్రజల 
కోసమే నిలబడుతుంది. ఎనినికల తరా్వత మూడు నెలలకే ఇసుక కొరత, భవన నిరా్మణ కార్మకుల సమసయాల మీద శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏ విధంగా పోరాటం చేశారో 
రాష్టం మొత్తం తెలుసు. ఆయన పలుపు మేరకు వాడ వాడల్ శ్రీమతి డొకా్క సీతమ్మ గార సూఫూర్తతో భవన నిరా్మణ కార్మకుల కడుపు నింపాం.
•ప్రభుత్వ ల్పాలు ఎతి్త చూపతే అక్రమ కేసులు బనాయిసు్తనానిరు
శ్రీ జగన్ రెడిడి ప్రభుత్వం ఎంతో మందిని అనాయాయం చేస్తంది. రాష్టంల్ ఇసుక మాఫియా. లిక్కర్ మాఫియా రాజయామేలుతునానియి. నేటి పాలకుల గరంచి సామానయా ప్రజలు 
ఏమనుకుంటునానిరో తెలుసుకోండి. పార్టీ నుంచి వచేచా సమాచారానిని క్షేత్ర సాథాయికి తీసుకువెళలోండి. 

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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చట్టసభల్లో మహిళల ప్రాతినిధ్ిం పెరిగినప్పుడే మహిళా సాధికారత సాధ్ిం
* జనసేన ప.ఎ.సి. సభుయాలు శ్రీ కొణిదల నాగబాబు
శతఘ్ని న్యాస్: చటటీసభల్లో మహిళల ప్తినిధయాం పరగినపు్పడే మహిళ్ సాధికారత సాధయామవుతుందని జనసేన 
పార్టీ రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ సభుయాలు శ్రీ కొణిదల నాగబాబు గారు స్పషటీం చేశారు. మంగళగిర జనసేన పార్టీ 
కారాయాలయంల్ శనివారం ‘జనసేన క్రియాశీలక వీరమహిళల రాజకీయ అవగాహన, పునశచారణ తరగతులు’ శ్రీ 
నాగబాబు గారు ప్రంభించారు. వీర మహిళలు జ్యాతి ప్రజ్వలన చేశారు. తొలి విడతగా కృష్ణా జిల్లో, గంటూరు 
జిల్లోల్ 5 నియోజక వరాగొలు, విజయవాడ నగర పరధిల్ని మహిళ క్రియాశీలక సభుయాలకు ఈ తరగతులు 
చేపట్టీరు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాగబాబు గారు మాట్లోడుతూ “మహిళలకు రాజకీయ వయావహారాల్లో గౌరవప్రదమైన 
సాథానం అందించాలని ఆకాంక్షించే పవన్ కల్యాణ్ గారు మహిళల కోసం ప్రతేయాకంగా ఈ కారయాక్రమం ఏరా్పటు 
చేశారు. వీర మహిళలు ఈ అవకాశానిని సది్వనియోగం చేసుకోవాలి. ఈ మధయాకాలంల్ అనిని రాజకీయ పార్టీలు 
మహిళ్ సాధికారత గరంచి ఎకు్కవగా మాట్లోడుతునానినయి కానీ దనిని ఆచరణల్ చేసి చూప వారు చాల్ 
తకు్కవ. సంప్రదయ రాజకీయ పార్టీల్లో మహిళలను ప్రచారాల కోసం ఉపయోగించుకునే వారు ఎకు్కవయాయారు. 
జనసేన పార్టీల్ ప్రతీ మహిళను వీరమహిళ అనే పరుతో గౌరవించుకునే సంస్కృతి ఉంది. మనకు ఎనిని కష్టీలు, 
ఎనిని ఇబ్ందులు ఉనాని అమ్మ మొహం చూడగానే అనీని మరచిపోతాం, మనకు తోబుటుటీవులు ల్ంటి మహిళలు 
ఓదరు్ప ఇసా్తరు. అమరావతి ఉదయామంల్ కీలక భుమిక పోషించిన గౌరవం మహిళలకు దకు్కతుంది. మహిళల 
వస్త్రధారణ మీద కామంట్ చేయడం చాల్ మందికి ఫ్యాషన్ అయింది. చూసే కళ్ళను బటిటీ ఆల్చన ఉంటుంది. 
మహిళలకు గౌరవం ఇవా్వలిసిన బాధయాత ప్రతీ ఒక్కరకీ ఉననిద”ని స్పషటీం చేశారు. పార్టీ అధయాక్షుల వార రాజకీయ 
కారయాదరశి శ్రీ ప.హరప్రసాద్ ఈ కారయాక్రమానికి సా్వగతం పలికారు. పార్టీ కోశాధికార శ్రీ ఎ.వి. రతనిం పాల్గొనానిరు. 
పార్టీ అధికార ప్రతినిధి శ్రీ త్రినాథ్, తూరు్ప గోదవర జిల్లో అధయాక్షుడు శ్రీ కందుల దురేగొశ్, సీనియర్ జరనిలిస్టీ శ్రీ శాయాం 
సుందర్, విజయవాడ నగర అధయాక్షుడు శ్రీ పోతిన వెంకట మహేష్, పార్టీ లీగల్ సెల్ ఛైర్మన్ శ్రీ ఇవన సాంబశివ 
ప్రతాప్, పార్టీ అధికార ప్రతినిధి శ్రీ కోటంరాజు శరత్ కుమార్ వివిధ అంశాలపై వీర మహిళలకు అవగాహన 
కలి్పంచారు.

ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రజలకు వివరంచండి. ప్రభుత్వ ల్పాలు ఎతి్తచూపతే దడులు 
చేసు్తనానిరు. అక్రమ కేసులు పడుతునానిరు. అల్ంటి పరసిథాతుల్లో మీకు అండగా 
ఉండేందుకు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పార్టీ తరఫున బలమైన నాయాయ విభాగానిని 
ఏరా్పటు చేశారు. ఎవరో పోసుటీలు పడితే జనసైనికులపై కేసులు పట్టీరు. పోలీసులతో 
కొటిటీంచి పైశాచికానందనిని పందుతునానిరు. ఈ అంశాలనీని ప్రజలకు అర్ధమయేయాల్ 
వివరంచాలి.
•సమసయాలు వినే తీరక సీఎంకి లేదు
ప్రజల సమసయాలు వినే తీరక ముఖయామంత్రికి లేదు. వార ఎమ్మలేయాలు కూడ్ అదే పంధాల్ 
పయనిసు్తనానిరు. ఈ పరసిథాతుల్లో సామానుయాడి సమసయాలు తెలుసుకుని వారకి భరోసా 
నింపందుకు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముందుకు వచిచా జనవాణి కారయాక్రమం చేపట్టీరు. 
ఈ నెల 3,10 తేదీల్లో విజయవాడ మాకినేని బసవపుననియయా భవన్ ల్ ప్రతయాక్షంగా 
ప్రజల నుంచి అర్్జలు సీ్వకరసా్తరు. సాయంత్నికి సంబంధిత అధికారులకు శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గారు స్వయంగా కవరంగ్ లెటర్ తో సమాచారం ఇసా్తరు. మరుసటి రోజు 
అధికారుల దృషిటీకి సమసయాలను తీసుకువెళిలో పరష్్కరం చూపుతారు.
•రైతుల ఆత్మహతయాలిని అవహేళన చేసూ్త మాట్లోడుతునానిరు
శ్రీ జగన్ రెడిడి అధికారంల్కి వచిచాన తరా్వత రాష్ట వాయాప్తంగా 3 వేల మంది కౌలు 
రైతులు ఆత్మహతయాలు చేసుకుంటే శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముందుకు వచిచా రూ. 5 కోటలో సంత నిధులు ఇచిచా ఆదుకునానిరు. ఏ ఒక్క రాజకీయ నాయకుడైనా అల్ సంత 
డబు్ సాయం చేసిన దఖల్లు ఉనానియా? జనసేన చేసు్తనని సాయానిని ముఖయామంత్రి సిగగొలేకుండ్ అవహేళన చేసు్తనానిరు. రైతుల ఆత్మహతయాలిని అవమానించే విధంగా 
మాట్లోడుతునానిరు. చెకు్కలు తీసుకునని వారు రైతులే కాదంటునానిరు. ఇప్పటి వరకు నాలుగ జిల్లోల్లో కౌలు రైతు కుటుంబాలకు రూ. లక్ష చొపు్పన ఆర్ధక సాయం చేశాం. 
ప్రభుత్వం దగగొర లెక్కలు లేకుండే మా పార్టీని అడిగితే ఇసా్తం. లేదు మీకు దము్మంటే స్వయంగా మా సభలకు రమ్మని చెపా్పం. ముఖయామంత్రి సంత నియోజకవరగొం 
పులివెందులల్ 13 మంది రైతులు ఆత్మహతయా చేసుకునానిరు. అనంతపురం జిల్లోల్ ముఖయామంత్రి గార సంత అమ్మమ్మ గార గ్రామంల్ ఆత్మహతయా చేసుకునని రైతు 
కుటుంబానికి జనసేన పార్టీ రూ. లక్ష ఆర్ధక సాయం చేసింది. ఆ తరా్వత ప్రభుత్వం నుంచి కూడ్ సాయం అందించారు. మేము అడుగతుంది మీరు పాదయాత్రల్ 
ప్రకటించిన విధంగా రూ. 7 లక్షల సాయం చేయాలని. ఆత్మహతయా చేసుకునని ప్రతి రైతు కుటుంబానికీ ఇచిచాన హామీ మేరకు రూ. 7 లక్షల పరహారం చెలిలోంచాలి. 
తూరు్ప గోదవర జిల్లోల్ 57 మంది రైతులు ఆత్మహతయాలు చేసుకోవడం రాష్టంల్ దుసిథాతిని తెలియచేస్తంది. క్రియాశీలక సభుయారాళ్లోగా ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రజల్లోకి 
తీసుకువెళలోండి. ప్రతి ఒక్కరు ఓటు వేయాలి. రేపటి రోజున జనసేన పార్టీ అధికారంల్కి రావాలి. దని కోసం చిత్తశుదిదుతో పని చేయాలి” అనానిరు.

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

ఆడబిడడిలను అవమానిించడమే వైసీపీ ప్రభుత్వ నీతి
* మాన మరాయాదలకు భంగం కలిగి బాధల్ ఉంటే తలిలో పంపకంల్ ల్పం అంట్రా?
* సైద్ధంతిక బలం ఉనని ఆడపడుచులను వెలికి తీయడ్నికే శిక్షణ తరగతులు
* మహిళలు చైతనయావంతమైతేనే సమాజానికి మేలు
* అవినీతిమయమైన రాష్్రానిని ఐకయాంగా రక్షించుకుందం
* దోపడి చేసే పాలకులను జనసేన అడుడికుంటుంది
* రాజాయాంగంల్ని కీలక అంశాలపై అందరనీ చైతనయావంతులను చేసా్తం
* మంగళగిరల్ వీరమహిళల రాజకీయ శిక్షణ తరగతుల ముగింపు కారయాక్రమంల్ 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్

శతఘ్ని న్యాస్:  ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టం- అవినీతి రాజకీయ నాయకులకు క్రీడ్ సథాలంగా 
మారపోయిందని, అభివృది్ధని పూర్తగా విస్మరంచి ... పథకాల పరట అధికారక దోపడీకి 
పాల్పడుతునానిరని జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆగ్రహం వయాక్తం 
చేశారు. వైసీపీది ఆశ అయితే... జనసేనది ఆశయం అని, ఆశయం ఉనని వాళలోకు ఓరు్ప, 
సహనం ఉంటుందని అనానిరు. ఆ సహనానిని పర్క్షిసే్త భూకంపం ఎల్ ఉంటుందో 
చూపసా్తమని హెచచారంచారు. శిక్షణ తరగతుల వలలో సత్వరమే అదు్త ఫలితాలు 
జరగిపోతాయని చెప్పను కానీ... అదు్తానికి మొదటి మటుటీగా ఈ తరగతులు 
ఉపయోగపడతాయని అనానిరు. శనివారం మంగళగిర జనసేన పార్టీ కారాయాలయంల్ 
జరగిన వీరమహిళల తొలి విడత రాజకీయ శిక్షణ తరగతుల ముగింపు కారయాక్రమంల్ ప్రసంగించారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లోడుతూ... “సైద్ధంతిక 
బలం ఉనని ఆడపడుచులను వెతికి, వెలికి తీయాలి అనే బలమైన సంకల్పంతో రాజకీయ శిక్షణ తరగతులను ప్రంభించాం. ఇలులో బాగపడ్లంటే ఆ ఇంటోలో ఆడబిడడి 
చదువుకోవాలి. అల్గే సమాజం బాగపడ్లంటే కచిచాతంగా మహిళలంతా చైతనయావంతులు కావాలి. అపు్పడే మారు్ప సాధయాం. దని కోసమే ఈ తరగతులు మీతోనే 
మొదలుపట్టీం. మగవాళ్లో ఎంతమంది ఉనాని... స్త్రీ శకి్త వేరు. మహిళ్ ల్కం తలచుకుంటే ఏదైనా సాధించగలరు. మీ ఇంటోలో వాళలోను సమాజ సేవ చేసేల్ మీరే 
ప్రోతసిహించండి.

* యుద్ధం ప్రంభిసే్త గెలవాలనే పటుటీదల స్త్రీల్ ఉంటుంది
చిననిపు్పడు నేను చదువుకునని ఖడగొ తిక్కన కథల్ యుద్ధభూమి నుంచి పారపోయి వచిచాన వయాకి్తకి ఇంటోలో తలిలో, భారయా సానినానికి నీళ్లో పటిటీ పసుపు, గాజులు కూడ్ ఇసా్తరు. 
ఇది అతనిని అవమానించినటులో కాదు. యుద్ధభూమి నుంచి పారపోయి వచిచాన సంత వయాకి్త అయినా స్త్రీ భరంచలేదు. యుద్ధం ప్రంభిసే్త గెలవాలనే పటుటీదల కలిగిన 
వారు మన మహిళలు. అల్గే నేను లలితా త్రిపుర సుందరని ఆరాధిసా్తను. భండ్సురుడు అనే రాక్షసుడిని చంపడం ఇంద్రాది దేవతలకు సాధయాం కాని పరసిథాతుల్లో 
లలితా త్రిపుర సుందర దేవిని వేడుకుంట్రు. ఆమ ప్రతిసృషిటీ చేసి అనిని శకు్తలను విలీనం చేసుకొని భండ్సురుడిని అంతమొందిసు్తంది. అందుకే ఆదిపరాశకి్తని అంతా 
గొప్పగా పూజిసా్తరు. నేను ప్రతి సమావేశంల్ భారత్ మాతాకీ జై అని చేసే నినాదంల్న్ చుటూటీ ఉనని తలులోలు, చెలెలోళ్లో, ఆడపడుచులను గౌరవపూర్వకంగానే స్మరసూ్త ఆ 
నినాదనినిసా్తను. మగవారల్ మాటలు తప్ప ఆచరణ గడప దటదు. మగవారని మీరే ముందుడి నడిపంచాలి. సాటీటూయా ఆఫ్ లిబర్టీ కూడ్ ఒక స్త్రీమూర్త ధీరత్వమే. మీల్ 
నుంచి అంతటి బలమైన నాయకురాళ్లో రావాలి. అంతశకి్త మీకు ఉంది. భారతదేశంల్ ఒక మంచి పనికి వెళ్్త తలిలోనో, ఇంటోలోని ఆడబిడడినో ఎదురురమ్మని కోరుతాం. ఆ 
పని విజయవంతమవుతుందని నమ్మకం. అందుకే రాజకీయ శిక్షణ తరగతులు సైతం మీతోనే మొదలుపట్టీం.
* క్రిమినల్సి కు వంత పాడేందుకా మీ అధికారం?
వైసీపీ ప్రభుత్వంల్ హోమ్ శాఖకు మంత్రిగా ఉనని ఓ ఆడపడుచు... రాష్టంల్ ఓ ఆడపలలోకు అనాయాయం జరగితే తలిలో పంపకం సరగా లేదు అంటూ మాట్లోడటం అతయాంత 
హేయం. ఒక నేరం జరగినపు్పడు ఆడపలలోకు అండగా నిలబడ్లిసిన ప్రజాప్రతినిధులు క్రిమినల్సి కు వంత పాడటం, బాధితుల ఇంటోలో వారపైన, తలిలో పంపకం సరగా 
లేదంటూ అవమానపరచడం ఈ ప్రభుత్వంల్ని పదదుల నీతి. మిమ్మలను ఇల్ంటి అరాచకాలకు అండగా ఉండట్నికా గెలిపంచింది..? భర్త ఎదురుగా అతాయాచారం 
చేసే్త - బాధయాత కలిగిన మంత్రి బాధితురాలుకి ధైరయాం చెప్పకపోగా నేరం చేసిన వాళ్ళను వెనకేసుకొచేచాల్ మాట్లోడ్రు. సుగాలి ప్రీతి అనే 14 ఏళలో బాలికను సూ్కలుల్నే 
మానభంగం చేసి హతయా చేశారు. దనిని కూడ్ తలిలో పంపకం సరగా లేదని అంట్రా? జనసేన పోరాటంతో ఈ కేసు సీబీఐకు అప్పగించారు. అయితే ఇప్పటి వరకు ఆ 
తలిలోకి మాత్రం నాయాయం జరగలేదు.
* అవినీతిపరులే అవినీతి నిరూ్మలనకు టోల్ ఫ్రీ నెంబరులో పడుతునానిరు
కౌలు రైతులు ఆత్మహతయాలు చేసుకుంటుంటే మాట్లోడరు. ఇసుక దోపడీపై నోరెత్తరు. సీపీఎస్ రదుదు చేసా్తమని చెప్ప మాట తపా్పరు. మదయా నిషేధం అని చెప్పన వయాకే్త ఈ రోజు 
మదయాం అము్మతునానిరు. ఆ మదయాం ద్వరానే వైసీపీ నాయకులు నెలకు వయాకి్తగతంగా దదపు రూ.250 కోటులో సంపాదిసు్తనానిరు. అడడిగోలుగా లంచాలు తింటునని వయాకు్తలే 
అవినీతి నిరూ్మలనకు ప్రతేయాక టోల్ ఫ్రీ నెంబరులో పటటీడం హాసాయాస్పదం. అటువంటి వారకి ఉదోయాగలను శిక్షించే అర్హత ఎక్కడ ఉంది? చటటీ సభల్లో వీరు చేసిన చట్టీలను, 
హామీలను వారే పాటించరు. ఒక సాధారణ వయాకి్తకి చట్టీలు ఎల్ అమలవుతాయో... చట్టీలు చేసిన వయాకు్తలకు కూడ్ అల్నే అమలవా్వలి. భారతదేశానిని నడిపంచేది 
అతుయాననిత రాజాయాంగమే. ఆ రాజాయాంగం చెప్పనటులో ఎవరైనా నడుచుకోవాలిసిందే. సుప్రీం నాయమూరు్తలైన రాజాయాంగానికి తలవంచాలిసిందే. ఇష్టీనుసారం కొత్త భాష్యాలు 
చెప్పడం కాదు. మహిళలకు సరళమైన భాషల్ రాజాయాంగంల్ని కీలక అంశాలపై పుస్తకానిని అందిసా్తం. మన ప్ధమిక హకు్కలు, బాధయాతల గరంచి తెలుసుకుంటే 
పోరాట పటిమ పరుగతుంది. మనల్ అవగాహన పరగితే పాలకులు తపు్పలు చేయడ్నికి భయపడతారు.
* ఆ వీరుల సూఫూర్తతో...
రెండుననిరేళలో క్రితం ఇదే పార్టీ కారాయాలయంల్ కూరుచానని సమయంల్ తన కూతురుకు జరగిన అనాయాయం మరే ఆడబిడడికు జరగకూడదని పోరాటం చేసిన సుగాలి ప్రీతి తలిలో 

శ్రీమతి పార్వతి... ఖమ్మంల్ రోడుడిపై నడుసూ్త లక్షల్ది 
మొక్కలు నాటిన వనజీవి రామయయా ల్ంటి వయాకు్తలు 
నా హీరోలు. దేశం కోసం పోరాటం చేసిన సుభాష్ 
చంద్రబోస్, ఆజాద్, భగత్ సింగ్ ల్ంటి వయాకు్తల 
సూఫూర్త గొప్పది. వారని అనుసరదదుం. బూతులు తిటేటీ 
నాయకులు చాల్ అలు్పలు. వార గరంచి ఎకు్కవగా 
ఆల్చించాలిసిన అవసరం లేదు. బలమైన సిద్ధంతం, 
సూఫూర్త ఉండేవారే మనకు హీరోలు. ఓడిపోయినా 
బలంగా ఎందుకు ఉనానిమంటే ఆశయాలనే 
నము్మకొని పోరాడుతునానిం.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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* సగటు మనిషి కోసమే జనసేన పుటిటీంది
రాష్ట ప్రభుత్వం ప్రజాసమసయాలను గాలికొదిలేసింది. వారని ఎదురంచిన వారని 
బెదిరసా్తరు. సమసయాలు చెపు్పకొనని వారని చంపసా్తరు. నిర్యంగా ముందుకు వచిచా 
జనసేన నిర్వహించే జనవాణి కారయాక్రమంల్ సమసయాలను మా దృషిటీకి తీసుకురండి. 
కచిచాతంగా వాటిని అంతే బలంగా ప్రభుత్వం దృషిటీకి తీసుకెళ్్తం. సమసయాలు 
పరష్్కరమయేయా వరకు అనుశీలన చేసా్తం. రేపు ఉదయం 10 గంటల నుంచి 
మధాయాహనిం 3 గంటల వరకు అర్్జలను తీసుకుంట్ం. మిగిలిపోతే వచేచా వారం కూడ్ 
సమసయాలపై అర్్జలను సీ్వకరసా్తం. సచివాలయ ఉదోయాగి అయిన ఆడపడుచు ఇంటిని 
తాడేపలిలోల్ కూలిచా వేసే్త అడిగినందుకు ఏకంగా ఆమ కుటుంబానేని చినానిభిననిం 
చేశారు. ధైరయాంగా ముందుకు వచిచా ఆ ఆడపడుచు ఇప్పటికీ పోరాటం చేస్తంది. 
ఇల్ంటి వారకి కచిచాతంగా జనసేన అండగా నిలబడుతుంది. పాలించే వార 
తపు్పలను ప్రశినించకపోతే మరనిని తపు్పలకు ఆసా్కరం ఏర్పడుతుంది. ఆ తపు్పలను 
నిరోధించేందుకు జనవాణి కారయాక్రమం ఒక వారధిల్ సహాయపడుతుంది.

* మారు్ప క్రమక్రమంగా వసు్తంది
భారతదేశంల్ పదదు పార్టీలునానియి. భార్ విరాళ్లతో నడిచే పార్టీలు ఉనానియి. ఈ సమయంల్ ఓ మారు్ప కోసం కేజ్రీవాల్ నేతృత్వంల్ ఆప్ వచిచాంది. ఓ కొత్త మారు్ప 
దిశగా అడుగలు పడ్డియి. ఒక కొత్త మారు్ప క్రమక్రమంగా వసు్తంది. ఇప్పటికే జనసేన పార్టీ అడుగలు వేసింది. పార్టీ నిరా్మణం మీద మాట్లోడే వారకి నేను చెప్పది 
ఒక్కటే. ఒక బలమైన భావజాలం కలిగిన వయాకు్తలను కలపాలంటే కాస్త సమయం పడుతుంది. కేవలం నేను మాత్రమే చటటీసభలకు వెళ్లోలి అనుకుంటే ఎపు్పడో వెళ్లోవాడిని. 
ఒక బలమైన భావజాలం కలిగిన నేతలు అంతా చటటీసభలకు వెళ్్తనే ప్రజలకు మేలు జరుగతుంది. దనికోసమే జనసేన పార్టీ ఒక వేదికల్ పని చేసు్తంది. ఒక తండ్రి తన 
ముగగొరు కొడుకులకు కాస్త డబు్లు ఇచిచా, ఒక పదదు గది ఇచిచా అక్కడ ఏం చేసా్తరో చేయండి సాయంత్రం ల్పు ఏం చేశారో సమాచారం ఇవ్వండి అని చెపా్పడు. పదదు 
కొడుకు ఆ గది నిండ్ గడిడి పటిటీ, దనికి కాస్త డబు్లు అయినటులో తండ్రికి చూపాడు. రెండో కొడుకు మిగిలిపోయిన వసు్తవులు పటిటీ, వృధా వసు్తవులతో నింప డబు్లు 
ఇంకాస్త ఎకు్కవైనటులో చూపాడు. మూడో కొడుకు మాత్రం తండ్రి ఇచిచాన డబు్లు ఏ మాత్రం ఖరుచా పటటీకుండ్ ఆ గదిల్ ఒక దీపం వెలిగించాడు. అందరకీ వెలుగ 
నింపాడు. మదిల్ నింప జాఞాన దీపం కూడ్ అల్గే ఉంటుంది. నితయాం మనం చదవడం ద్వరా, కొత్త విషయాలను తెలుసుకోవడం ద్వరా జాఞానం పందడమే కాకుండ్, 
నితయా చైతనయావంతులవుతాం. దీని ద్వరా మాత్రమే మారు్ప సాధయాం. కచిచాతంగా ఇది జనసేనతోనే అవుతుంది. నేను పార్టీ ప్రంభించే సమయంల్ ఇంతమంది నా వెనక 
లేరు. ఒకొ్కక్కరుగా భావజాలం కలిగిన వయాకు్తలను కలుపుతునానిం. ఈ యజఞాం ల్ తప్పనిసరగా విజయవంతమవుతాం. పద ప్రజలకు ఉపయోగపడే సరకొత్త పాలనను 
తీసుకువచేచాందుకు ఈ మారు్ప దర తీసు్తంది.
* వకీల్ సాబ్ ల్ ఆ డైల్గ్ చెప్పందుకు ఒపు్పకోలేదు
వకీల్ సాబ్ సినిమాల్ హిందీ మాతృకల్ బాధితురాలి పక్షాన వాదించే ల్యర్ ఆమను “ఆర్ యు వర్జన్” అని అడిగే సీన్ ఉంది. దనిని తెలుగ వెర్షన్ ల్న్ అల్గే 
ఉంచుతామని చెబితే నేను కచిచాతంగా ఆ మాట అననని, ఆ డైల్గ్ చెప్పనని గటిటీగా చెపా్పను. దీంతోనే దనిని పూర్తగా మారచా మళ్్ళ ఆ సీన్ మొతా్తనిని వేరేగా చేయాలిసి 
వచిచాంది. మహిళలను కించపరచే మాట అనడ్నికి నా మనసు ఒప్పలేదు. కచిచాతంగా అల్ంటి మాటలు కానీ, మహిళలను అగౌరవపరచే విషయాలు కానీ జనసేన 
పార్టీకి విరుద్ధం. అదే డైల్గ్ నేరం చేసినవాడిని ఉదేదుశించి చెపా్పను. ఏం.. మగాళలోకు ఓ మాట... స్త్రీకి ఒక మాట్ అంటే ఎల్?
* భావజాలం ఉనని వయాకు్తలను కలిప పదదు సర్కల్ చేసా్తం
80వ దశకంల్ కొత్త మారు్పకు తెలుగదేశం పార్టీ శ్రీకారం చుడితే, తరా్వత తెలంగాణల్ తెలంగాణ రాష్ట సమితి కూడ్ అదే బాటల్ నిలిచింది. బలమైన సిద్ధంతాలతో 
వచిచాన పార్టీలు సైతం ఓ ప్రతేయాక పరసిథాతుల్లో కులం, మతం, ప్ంతం ఆధారంగా ముందుకు వెళ్లోచుచా. కానీ జనసేన ఎప్పటికీ అల్ వెళలోకూడదనే బలమైన భావజాలం 
ఉనని వయాకు్తలను తయారు చేయడ్నికి పూనుకునానిను. నా మతం గొప్పది కావచుచా, కులం గొప్పది కావచుచా. అయితే వాటిని గౌరవించుకోవడంతోపాటు ఇతర కుల్లను, 
మతాలను గౌరవించుకోవాలి. కుల్లను కలిప ఆల్చన, మతాలను గౌరవించుకునే ఆశయాలు అందుకే పార్టీ సిద్ధంతాలయాయాయి. కొనిని ప్ంతాలు అభివృది్ధకి దూరంగా 
ఉననిపు్పడు జాతీయ భావన మసకబారుతుంది. ప్ంతీయ అసమానతలు వసే్త జాతీయ భావన దూరమవుతుంది. అందుకే ప్ంతీయవాదనిని విస్మరంచని జాతీయవాదం 
పార్టీ సిద్ధంతం అయింది. భాషను గర్తంచకపోతే జాతీయ సమగ్రతకే దబ్. అందుకే భాషలను గౌరవించుకునే సిద్ధంతం కూడ్ మనది. తెలంగాణ విడిపోవడ్నికి 
ప్రతేయాకంగా వార ప్రతేయాక సంస్కృతి, సంప్రదయాలు కూడ్ కారణం. వాటిని గౌరవించడం కూడ్ జనసేన పార్టీ సిద్ధంతం. నాగరకత ఉననింతకాలం మనిషి అవినీతిని 
చేసా్తడు. దగగొర దరకి అలవాటు పడిన వాడు కచిచాతంగా అవినీతికి దగగొర అవుతాడు. అల్ంటి వాటికీ జనసేన దూరం. పరాయావరణానిని దబ్తీసే్త నాగరకత దబ్తింటుంది. 
అయితే పరాయావరణానిని దబ్ తీయకుండ్ నాగరకత విస్తరంచదు. అందుకే తకు్కవ పరాయావరణ వినాశనంతోనే అభివృది్ధ సాధనే జనసేన లక్షష్ం అయింది. బహుళ 
అంతసు్తల భవనం కూడ్ చినని పునాది రాయితో మొదలవుతుంది. జనసేన పార్టీ కూడ్ అల్ంటిదే. పార్టీ నమి్మన సిద్ధంతాలను బలంగా ముందుకు తీసుకువెళ్లో చినని చినని 
చుక్కల్ంటి కారయాకర్తలను కలిప.. అతి పదదు ప్రజాసా్వమయా సర్కల్ చేయడమే మా విధానం” అనానిరు.

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

మీతో మీ కార్పురేటర్ 64 వ రోజు
శతఘ్ని న్యాస్: విశాఖ, అధినేత 
పవన్ కళ్యాణ్ ఆశీసుసిలతో 
శుక్రవారం మీతో మీ కార్్పరేటర్ 
సమసయాలపై కలసి పోరాడదం అనే 
కారయాక్రమంల్ భాగంగా అరవై 
నాలుగవ రోజుకి సాయిబాబా 

సీ్రాట్ , 33వ వారుడి ప్ంతంల్ ప్రతి ఇంటింటికి వెళిలో వార యొక్క సమసయాలు 
తెలుసుకొని.. 3897 ఇలులోలు సరే్వ చేయడం జరగింది. ఈ యొక్క కారయాక్రమం దక్షిణ 
నియోజకవరగొం నాయకులు గోపకృషణా(జికె) పరయావేక్షణల్ నిర్వహించబడింది. నాతో 
పాటు జనసైనికులు, వీరమహిళలు వచిచా పాల్గొని ఈ కారయాక్రమానిని విజయవంతం 
చేసినందుకు వారందరకీ మనసూఫూర్తగా ధనయావాదలు తెలియజేసుకుంటునానిమని 
దక్షిణ నియోజకవరగొం జివిఎంసి ఫ్లోర్ లీడర్ జనసేన పార్టీ 33వ వార్డి కార్్పరేటర్ 
భీశెటిటీ వసంతలక్ష్మి అనానిరు.

మట్్ట అక్రమ తవ్వకాలను అడ్డికున్న వేగుళ్ళ లీలాకృష్ణ
*తాతపూడిల్ అక్రమ మటిటీ తవ్వకాలు
*అనుమతులు లేకుండ్ బరతెగింపు
*ఎమ్మలీసి తోట త్రిమూరు్తలు హస్తం
*చూసి చూడనటుటీ అధికారులు
*అడుడికునని జనసేన ఇంచార్్జ వేగళ్ళ లీల్కృషణా

శతఘ్ని న్యాస్:  కపలేశ్వపురం: కపలేశ్వపురం మండలం, తాతపూడి, కేదరలోంక మధయా 
గోదవర నదీ ప్రవాహనికి అడడింగా అక్రమంగా రోడుడి పోసి వైసాసిర్సిపీ ఎమ్మలీసి తోట 
త్రిమూరు్తలు ఆధ్వరయాంల్ జరగే అక్రమ మటిటీ తవ్వకానిని మండపట నియోజకవరగొ 
ఇంచార్్జ వేగళ్ళ లీల్కృషణా పార్టీ నేతలతో కలిసి అడుడికునానిరు. ఈ సందర్ంగా 
శనివారం ఆయన మీడియాతో మాట్లోడుతూ.. ఎస్.సి.ల పరట ప్రతిరోజు వేల్ది ల్ర్లు 
అక్రమ మైనింగ్ తో తపు్పడు పర్మషన్ తో రాత్రి, పగళ్్ళ మటిటీని తవే్వసి యథేచ్ఛగా 
తరలిసు్తనానిరని ఆయన విమరశించారు. మటిటీని అక్రమంగా తరలిసూ్త రోజుకి రూ 50 
లక్షలు జేబుల్లోకి వెళ్తునని మాట వాస్తవం కాద అంటూ ప్రశినించారు. రాయాంపుల్కి 
లీల్కృషణా చేరుకోగా ఆయన వసు్తనానిరని తెలుసుకొని అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళందరూ 
పారపోయి, భార్ ప్రొకెలోయిన్ లులో గడిడి పదల్లో దచేశారనానిరు. నిబంధనలనిని తుంగల్ 
తొకి్క బర తెగిసూ్త.. ఎల్ంటి అనుమతులు లేకుండ్ ఎమ్మలీసి తోట త్రిమూరు్తలు 
కనుసననిల్లోనే ఇష్టీరాజయాంగా మటిటీని తెగనమి్మ కోట్లోది రూపాయలు సము్మ 
చేసుకుంటునానిరని ఆరోపంచారు. ఇల్ నియోజకవరగొ పరధిల్ పదదు ఎతు్తన ప్రజా 
ధనం దోచుకుంటునానిరని పర్్కనానిరు. అనీని తెలిసి జిల్లో కలెకటీర్ నోరుమదపకపోవడం 
దరుణం అనానిరు. అక్రమంగా మటిటీని దోచుకుంటునని వైసాసిర్సిపీ పార్టీ నేతలపై 
అధికారులు వెంటనే స్పందించి తవ్వకాలు నిలిపవేయడంతో పాటు తగ చరయాలు 
తీసుకోవాలని కోరారు. ఇప్పటికే పరధి మించి తవ్వకాలు జరపారని, ఇక్కడితో ఇది 
ఆపయాలని సూచించారు. ఇక్కడితో ఈ తవ్వకాలను నిలువరంచకపోతే మరంత 
ప్రతయాక్ష ఆందోళన చేపట్టీలిసి ఉంటుందని అధికారులను హెచచారంచారు.

అన్నదాతను కదిలిించిన జనసేన కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర
•కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర ప్రతేయాక నిధికి రూ. 10 లక్షల విరాళం
•శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ని కలసి చెకు్క అందచేసిన శ్రీ యలవర్త నాగరాజు దంపతులు
శతఘ్ని న్యాస్: ఆత్మహతయా చేసుకునని కౌలు రైతు కుటుంబాల కష్టీలు చూసి ఓ రైతు హృదయం 
కదిలింది. ఆ కుటుంబాలల్ భరోసా నింపందుకు జనసేన పార్టీ చేపటిటీన కౌలు రైతు భరోసా 
యాత్ర ప్రతేయాక నిధికి రూ. 10 లక్షల విరాళం అందించారు. ఈ మొతా్తనిని శనివారం మంగళగిర 
పార్టీ కారాయాలయంల్ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారకి అందచేశారు. గంటూరు జిల్లో, 
ప్రతి్తపాడు నియోజకవరాగొనికి చెందిన శ్రీ యలవర్త నాగరాజు దంపతులు తమ సంత వయావసాయ 
భూమి కౌలుకు ఇవ్వగా వచిచాన మొతా్తనిని కౌలు రైతు భరోసా యాత్రకు అందచేశారు. ఈ 
సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లోడుతూ.. “ఓ రైతు తన పల్నిని కౌలుకు ఇచిచా తద్వరా 
వచిచాన మొతా్తనిని జనసేన పార్టీ కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర కోసం ఇవ్వడం ఆనందంగా ఉంది. ఈ 
మొతా్తనిని బలవన్మరణాలకు పాల్పడిన కౌలు రైతుల బిడడిల భవిషయాతు్త, చదువులకు వినియోగిసా్తం. 
ఆత్మహతయాలు చేసుకునని కౌలు రైతుల కుటుంబాల తరఫున, జనసేన పార్టీ తరఫున శ్రీ యలవర్త 
నాగరాజు గార దంపతులకు మనసూఫూర్తగా ధనయావాదలు తెలియచేసు్తనానిను. అల్గే జిల్లోల 
నుంచి పార్టీ నాయకులు ఇచేచా విరాళ్లు, ఈ విరాళ్లు కలిప కౌలు రైతుల బిడడిల భవిషయాతు్త 
కోసం వినియోగిసా్తమ”ని అనానిరు.
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షేక్ రియాజ్ సమక్ింల్ జనసేనల్ చేరికలు
శతఘ్ని న్యాస్: ఒంగోలు నియోజకవరాగొనికి చెందిన 
పలువురు యువత ప్రకాశం జిల్లో జనసేన పార్టీ కారయాదరశి 
కళ్యాణ్ ముతాయాల ఆధ్వరయాంల్ ప్రకాశం జిల్లో జనసేన పార్టీ 
అధయాక్షులు షేక్ రయాజ్ సమక్షంల్ జనసేన పార్టీల్ చేరన 
వెంకటేశ్వర కాలనీకి చెందిన యన్.ఎం.సుభాని వార మిత్ర 
బృందం పార్టీల్ చేరన వారల్ సాంబశివరావు, కాలేష్, 
ఇమామ్ ఖాసీం, మీరావలి, కర్ముల్లో, నాయబ్ రసూల్, 
కిరణ్, కళ్యాణ్, అనిఫ్, నాగూర్, రమేష్, గోపీచంద్, 
ష్హుల్, కార్్తక్, భాను, ప్రవీణ్, రాకేష్, తదితరులు ఉనానిరు. 
మరయు ఈ కారయాక్రమంల్ జనసేన పార్టీ జిల్లో ఉపాధయాక్షులు 
చిటటీం ప్రసాద్, జనసేన పార్టీ రాష్ట అధికార ప్రతినిధి అరుణ 
రాయపాటి, కృష్ణా-పనాని ప్ంతీయ కమిటీ సభుయారాలు 
బందిల శ్రీదేవి, ఒంగోలు నగర జనసేన పార్టీ ప్రధాన 
కారయాదరశి పలలో ప్రమీల, సీనియర్ నాయకురాలు కోసూర 
శిర్ష తదితరులు పాల్గొనానిరు.
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పాలవలస యశస్్వని మర్్దపూర్వకింగా 
కలిస్న పాలకిండ జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన పార్టీ రాష్ట ప్రధాన కారయాదరశి పాలవలస యశసి్వని తన స్వగృహంల్ 
పాలకొండ నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు అలులో సాయి మతసి పుండర్కం, పోరెడిడి 
ప్రశాంత్, పటూనిరు రమేష్ దీపక్ కళ్యాణ్ లు మరాయాదపూర్వకంగా కలవడం జరగింది. ఈ 
సందర్ంగా నియోజకవరగొంల్ ప్రసు్తత పరసిథాతులు మరయు భవిషయాత్ కారాయాచరణ గరంచి 
మాట్లోడం జరగింది. ఈ సందర్ంగా యశసి్వ మాట్లోడుతూ భవిషయాతు్తల్ గ్రామసాథాయిల్ 
పార్టీ బల్పతం ఏ విధంగా చేయాలి అని దిశానిరేదుశం చేశయడం జరగింది.

జనసేన పార్్ట ఆధ్వర్ింల్ వైద్్ల దినోత్సవిం
*జనసేవల్ జనసైనికులు
*డ్కటీర్సి డే సందర్ంగా మరయు నాయకులు అదడ మోహనరావు, చెల్లోర ముతాయాల నాయుడు 
పుటిటీనరోజు సందర్ంగా పలు సేవాకారయాక్రమాలు
శతఘ్ని న్యాస్: విజయనగరం: జాతీయ వైదుయాల దినోతసివం మరయు జనసేనపార్టీ సీనియర్ 
నాయకులు అదడ మోహనరావు మరయు చెల్లోర ముతాయాల నాయుడు పుటిటీనరోజు 
పురస్కరంచుకొని శుక్రవారం జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాంల్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు తాయాడ 
రామకృష్ణారావు(బాలు) నిర్వహించారు.
ముందుగా పటటీణంల్ అగినిమాపక కారాయాలయం ఎదురుగా ఉనని రెడ్ క్రాస్ సంసథా నడిపసు్తనని 
పటటీణ నిరాశ్రుయుల భవనంల్ వృదుదులకు అల్్పహారానిని అందించారు. అనంతరం కె. ఎల్. పురం, 
యాతపట, ప్ధమిక పాఠశాలల్ వైదయా శిబిరానిని నిర్వహించడం జరగింది. ప.జి. సాటీర్ హాసి్పటల్ 
వార సౌజనయాంతో ప్రముఖ వైదుయాలు డ్కటీర్ ఎస్.వి. రమణ సాథానిక ప్రజలకు స్వయంగా తనిఖీలు 
నిర్వహించి, బి.ప, షుగర్ పర్క్షలు నిర్వహించి, అవసరమైన రోగలకు మందులను ఇచాచారు.
ఈ సందర్ంగా జనసేన నాయకులు అదడ మోహనరావు మాట్లోడుతూ వైదుయాలు ఆరాధుయాలు 
అని, డ్కటీర్సి విలువ ప్రపంచానికి అంతా తెలిసినా, కోవిడ్ విజ్ంబించి కరోనా విలయతతాండవం 
చేసు్తనని కాలంల్ ప్రతీఒక్క మానవజాతికి ప్రపంచ వాయాప్తంగా ఈ వైదయాలే ప్రతయాక్ష దైవాలుగా 
కనిపంచి, వార ప్ణాలను సైతం లెక్కచేయకుండ్ ప్రజల ప్ణాలను కాపాడిన దేవుళ్్ళ ఈ 
వైదుయాలని కొనియాడ్రు.
పుటిటీనరోజులు, వైదుయాల దినోతసివం సందర్ంగా సేవాకారయాక్రమాలతో ప్రజలకు చేరువయియా, 
సేవచేయడం అభినందనీయమని జనసైనికులు అందరనీ అభినందించారు.
అనంతరం ప్రముఖ వైదుయాలు ఎస్.వి.రమణ, డ్కటీర్ ఎస్. మురళ్మోహన్ మరయు డ్కటీర్ రాజశేఖర్ 
కు జనసేన నాయకులు సత్కరంచారు.
సుమారు మూడువందలమంది తనిఖీలు చేయించుకునని ఈ శిబిరంల్ జనసేన పార్టీ లీగల్ 
సెల్ జిల్లో అధయాక్షులు డోల రాజేంద్ర ప్రసాద్, నాయకులు వంక నరసింగరావు, దంతుల్ర 

రామచంద్ర రాజు, జనసేన పార్టీ 
యువనాయకులు ల్పంటి కళ్యాణ్, 
కొయాయాన లక్షష్మణ్ యాదవ్, ఆనంద్, 
ముతాయాలరావు, రవి, రవికుమార్, 
చినిని, నాని, మధు, సాయికుమార్, 
దువి్వ రాము, బి రాజేష్, అప్పనని, 
పత్రి సాయికుమార్ తదితరులు 
పాల్గొనానిరు.

బిట్వాడ గ్రామింల్ క్రియాశీలక సభ్త్వ కిటలో పింపణీ
శతఘ్ని న్యాస్: వీరఘటటీం: పాలకొండ నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ నాయకులు 
గరా్న సతి్తబాబు ఆధ్వరయాంల్.. శనివారం వీరఘటటీం మండలం, బిటివాడ 
గ్రామంల్ జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక కిటులో పంపణీ చేయడం జరగింది. ఈ 
సందర్ంగా బిటివాడ గ్రామ ప్రజలతో సతి్తబాబు మాట్లోడుతూ.. కొణిదల పవన్ 
కళ్యాణ్ గారు ఎంతో పదదు మనసుతో జనసైనికుల కుటుంబాలకు భద్రతగా జనసేన 
పార్టీ క్రియాశీలక బీమా పథకం కారయాక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టీరని ఆయన అనానిరు. 
ఆ గ్రామ మహిళలతో మాటల్డుతూ.. కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు భరోసాగా 
ఒకొ్కక్క కుటుంబానికి లక్ష రూపాయల చొపు్పన 3000 మంది కౌలు రైతులకు 30 
కోటులో ఆర్ధక సహాయం అందచేశారని తెలియచేసారు. అల్గే మీ బిడడిలు భవిషయాతు్త 
బాగండ్లనని ఉదోయాగాలు రావాలనాని ముఖయామంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అయితేనే 
సాధయామవుతుందని తెలియజేసారు. మహిళలతో మాట్లోడుతూ.. సంవతసిరానికి 
ఆరు గాయాస్ బండలు ఉచితంగా ఇసా్తరని.. అల్గే రేషన్ కి బదులుగా మహిళల 
ఖాతాల్లో మీకు కావలసిన సరుకులు మీరే నచిచానవి కొనుకు్కనేటుటీ నేరుగా డబు్లు 
జమ చెయయా బడుతుంది. అని ఆయన అనానిరు. ఈ సందర్ంగా క్రియాశీలక 
సభుయాలు ఉదేదుశించి మాట్లోడుతూ.. పవన్ కళ్యాణ్ గారకి ప్రజలకు మధయా వారధిగా 
క్రియాశీలక సభుయాలు పనిచేయాలని అనానిరు. ఈ కారయాక్రమంల్ వీరఘటటీం 
మండలం జనసేన నాయకులు సతివాడ వెంకటరమణ వజ్గడ రవి కుమార్, 
వండ్న సాయి కిరణ్, గరా్పు నరేంద్ర, పాలకొండ మండల నాయకులు డొంక 
శివ ప్రసాద్, బిటివాడ గ్రామ ప్రజలు జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

ధ్్న మిందిర్నికి జనసేన తరఫున విర్ళిం
శతఘ్ని న్యాస్: జమ్మలమడుగ నియోజకవరగొం, మైలవరం వదిదురాల గ్రామంల్ 
జనసేన గరు సురేష్ యాదవ్ జనసేన పార్టీ తరఫున ముదిరాలల్ ధాయాన 
మందిరానికి 13వేల రూపాయలు విరాళంగా ఇవ్వడం జరగింది. కారయాక్రమంల్ 
భాగంగా కే జయనని, ఎస్ గర్రప్ప, ఎస్ నాగేంద్ర లకు జనసేన పార్టీ తరఫున 
గరు సురేష్ యాదవ్ జనసైనికులతో కలిసి 13 వేల రూపాయలు విరాళంగా 
అందజేయడం జరగింది.

జనసేన పార్్ట బల్పేతానికి కృషి చేయిండ్: యు.ప.ర్జు
శతఘ్ని న్యాస్:  జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాలు మేరకు రాజాం 
నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ నాయకులు ఉరాలోపు పోలరాజు (యు.ప.రాజు) 
ఆధ్వరయాంల్ రేగిడి ఆమదలవలస మండలం కొండవలస గ్రామంల్ జనసేన 
పార్టీ క్రియాశీలక సభయాత్వం తీసుకునని క్రియాశీలక సభుయాలకు ప్రమాద బీమా కిటులో 
పంపణీ చేయడం జరగింది. ఈ సందర్ంగా యు.ప.రాజు మాట్లోడుతూ.. పవన్ 
కళ్యాణ్ గారు పదదు మనసుతో జనసైనికులు కుటుంబాలకు అండగా నిలిచేందుకు 
ఈ ప్రమాద బీమా ఇన్సిరెన్సి ఏరా్పటు చేయడం జరగిందని అనానిరు. అదేవిదంగా 
గ్రామ సాథాయిల్ పార్టీ బల్పతానికి ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని కోరారు. ఈ 
కారయాక్రమంల్ నాయకులు గొరెలో గోవింద్ రావు, ఈశ్వరరావు, మహేష్, రమేష్, 
సంతోష్ మరయు ఆ గ్రామ క్రియాశీలక సభుయాలు తదితరులు పాల్గొనానిరు.
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చిింతా సురేష్ బాబు ఆధ్వర్ింల్ జనసేనల్ చేరికలు

శతఘ్ని న్యాస్: ఉమ్మడి కరూనిలు జిల్లో పాణయాం నియోజకవరగొ పరధిల్ని కల్లోర ఎసేటీట్ 
నుండి జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కలయాన్ సిదదుంతాలు, కారాయాచరణ నచిచా 70 మంది 
యువత పాణయాం నియోజకవరగొ ఇనాచార్జ చింతా సురేష్ బాబు ఆధ్వరయాంల్ జనసేన పార్టీల్ 
చేరడం జరగింది. ఈ సందర్ంగా సురేష్ బాబు మాట్లోడుతూ మీల్ంటి యువత 
ముందుకు రావడం జనసేనల్ చేరడం సంతోషంగా ఉంది. 2023ల్ ముందసు్త 
ఎనినికలు వచిచాన, 2024ల్ ఎనినికలు వచిచాన జనసేన పార్టీ సిదదుంగా ఉందని, పవన్ 
కళ్యాణ్ కచిచాతంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట ముఖయామంత్రి కావడం తథయామని నేటి చేరకలే 
సాక్షష్ం. మనమందరం రానునని ఎనినికల్లో జనసేన గెలుపు కోసం కృషిచేదదుం, పవన్ 
కళ్యాణ్ వచేచా దసరా నుంచి బసుసి యాత్ర ప్రంభం కానుందని, దనికి ముందే ప్రజావాణి 
జనసేన భరోసా కారయాక్రమం ద్వరా ప్రజా సమసయాలను స్వయంగా తెలుసుకోనునానిరని 
తెలియజేశారు.

జనసేనాని ప్ట్్టనరోజుకి దానిమ్మ మొక్కలు పింపణీ 
చేయనున్న పాటింశెట్్ట

జనసేన వనరక్షణ ద్వారా 1 లక్షా 25 వేల ద్నిమ్మ మొక్కలు పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్: జగగొంపట, జనసేనపార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ పుటిటీనరోజు 
సెపటీంబర్ 2 సందర్ంగా జనసేనపార్టీ సిద్ధంతమైన పరాయావరణ పరరక్షణల్ 
భాగంగా జనసేన వనరక్షణ ద్వరా జగగొంపట నియోజకవరగొంల్ ఉనని 1 లక్షా 25 
వేల కుటుంబాలకు ప్రతి కుటుంబానికి దనిమ్మ మొక్కలు పంపణీ కారయాక్రమానికి 
దనిమ్మ మొక్కలతో పాటు ఇచేచా పాంపలోట్ విడుదల చేసిన జగగొంపట నియోజకవరగొ 
జనసేనపార్టీ ఇంచార్్జ పాటంశెటిటీ శ్రీదేవీసూరయాచంద్ర.

కె కోటపాడ్ మిండలింల్ జనవాణి కార్క్రమిం
శతఘ్ని న్యాస్:  మాడుగల నియోజకవరగొం, కె. కోటపాడు మండలంల్ శనివారం 
జనవాణి కారయాక్రమం నిర్వహించడం జరగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ భాగంగా.. మాడుగల 
నియోజకవరగొం జనసేన నాయకులు రాయపరెడిడి కృషణా కోటపాడు మండలం జనసేన 
నాయకులు కుంచా అంజి, ఉగిగొన త్రినాద్ ఆధ్వరయాంల్ జనవాణి పోసటీర్ ఆవిష్కరంచడం 
జరగింది. ఈ కారయాక్రమానికి జనసైనికులు మూర్త రామ్ నాయుడు, శ్రీను, సూరయా, 
నాని, రఫీ, పైడ్రాజు మరయు మాడుగల చీడికాడ దేవరపలిలో మండల్లు జనసైనికులు 
తదితరులు పాల్గొనానిరు.

యువతిపై జరిగిన గా్ింగ్ రేప్ ల్ నేరసుతులను 
కఠినింగా శిక్ించాలి

శతఘ్ని న్యాస్: పాతగాజువాక, శుక్రవారం రాత్రి బజాజ్ షోరూం పైన 21ఏళలో వయసుగల 
యువతిపై జరగిన గాయాంగ్ రేప్ ల్.. నేరసు్తలను కఠినంగా శిక్షించాలని, హతాయా చారానికి 
గరైన అమా్మయికి నాయాయం చేయాలని..జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు 
సంఘటన జరగిన పలోస్ వదదు రాష్ట పఏసి సభుయాలు మరయు గాజువాక ఇంచార్్జ కోన 
తాతారావు ఆధ్వరయాంల్ వైజాగ్ సిటీ “దిశ” పోలీస్ ఏసిప శ్రీమతి ప్రేమ్ కాజల్ ని జనసేన 
పార్టీ బృందం కలిసి దరాయాపు్త వేగవంతం చేయాలని డిమాండ్ చేయుట జరగింది. ఈ 
బృందంల్ నియోజకవరాగొల ఇంచార్జలు పవిఎసెన్ రాజు, శ్రీమతి పసుపులేటి ఉష్ 
కిరణ్, లీగల్ సెల్ కారయాదరశి కరణం కళ్వతి, పార్టీ నాయకులు లంకల మురళ్దేవి, 
దసర జ్యాతిరెడిడి, మాక శాలిని, రామలక్ష్మి, ఏడిద భారగొవ, సాయి తదితరులునానిరు.

జనసేన జానీజి జన్మదిన శుభాకాింక్లు తెలిపన జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్ని న్యాస్:  పాలకొండ నియోజకవరగొం, వీరఘటటీం 
మండలం జనసేన పార్టీ నాయకులు మరయు 
“బోడలోపాడు, తూడి, రేగలపాడు” గ్రామాల ఉమ్మడి 
ఎంపటిసి అభయారథా వజ్గడ రవికుమార్ (జనసేన 
జానీ) ప్రజారాజయాంతో మొదలుపటిటీన ఈ రాజకీయ 
ప్రసాథానంల్, ఒక సామానయా ఆటో డ్రైవర్ గా ఉంటూ…
మగా ఫ్యామిలీ కోసం వారు కోరుకునని ఆశయ 
సాధన కోసం నిరంతరం శ్రమించిన జనసేన జానీకి 

పాలకొండ నియోజకవరగొ జనసేన జనాయకులు మరయు జనసైనికులు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు 
తెలియజేసారు. 2014 నుంచి జనసేన పార్టీ ప్రసాథానం మొదలు కొణిదల పవన్ కళ్యాణ్ రాష్ట 
రాజకీయాలను అలవరుచాకుని, ఈ సమాజంల్ మారు్ప తీసుకురావాలనే కోరక.. నువే్వసే ప్రతి 
అడుగల్ పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలు, నలు దికు్కల వేసే అడుగల్ పార్టీ కోసం చేసే కృషి, పవన్ 
కళ్యాణ్ గెలవాలని ఒక కటుటీదిటటీమైన సంకల్పంతో చేసే కఠోర దీక్ష.. ఈరోజు ఎవరో జనసేన 
జానీ అంట అనే ఒక్క మాటతో మగా పవన్ కళ్యాణ్ మరయు నాగబాబుల హృదయాలను 
గెలుచుకోవడం జరగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ నియోజకవరగొ నాయకులు అలులో సాయి మతసి 
పుండరకం, పోరెడీడి ప్రశాంత్, రమేష్ పటునిరు పాల్గొనడం జరగింది.
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చిన్నయ్పేట, మురపాక గ్రామాల్లో క్రియాశీల సభత్వ 
కిటలో పింపణీ

శతఘ్ని న్యాస్: శ్రీకాకుళం 
జిల్లో, ఎచెచారలో నియోజకవరగొంల్ 
ల్వేరు మండలం జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 
జనసైనికుల అభుయాననితికి 

తీసుకువచిచాన క్రియాశీల సభత్వ కిటులో పంపణీ కారయాక్రమంల్ భాగంగా శనివారం 
చిననియయాపట, మురపాక గ్రామంల్ పరయాటించి జనసైనికులుకు కిటులో అందచేయటం 
జరగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ ల్వేరు మండల జనసేన నాయకులు బంతు విజయకృషణా 
మాట్లోడుతూ ప్రతీ జనసైనికుడు తమవంతు బాధయాతగా పార్టీని గ్రామసాథాయిల్ మరంత 
బల్పతం చేయడ్నికి కృషి చేయాలని కోరారు. ఈ కారయాక్రమంల్ మండల జనసేన 
నాయకులు పనినింటి రమణ, లంకాగోపాల్, సురేష్, రాజు, నాయుడు, రామకృషణా 
తదితరులు పాల్గొనానిరు.

గరిభిణీ స్త్రీలకు పౌషి్టకాహారిం అిందజేస్న జనసేన 
వైస్ ఎింపీపీ

శతఘ్ని న్యాస్:  ఆచంట మండలం 
భీమల్పురం గ్రామం అంగనా్వడి 
కారయాక్రమంల్ గర్ణీ స్త్రీలకు 
పౌషిటీకాహారం ఇవ్వడం జరగింది. 
ఈ కారయాక్రమంల్ జనసేన ఆచంట 

మండలం ప్రజా పరషత్ వైస్ ఎంపీపీ ఎర్ర గొప్పల నాగరాజు గర్ణీ స్త్రీల ఆరోగయా 
సంరక్షణపై వివరణ తీసుకోవడం జరగింది.

ముస్లోింలకి అిండగా జనసేన జనవాణి: ములాలో మున్వర్ 
బాషా

శతఘ్ని న్యాస్: రాష్టంల్ ముసిలోం సదరులు ఎదుర్్కంటునని 
సమసయాలను అధికారులు, ప్రభుత్వం పటిటీంచుకోకపోతే 
జనసేన పార్టీ నిర్వహించే జనవాణి జనసేన బరోసా 
కారాయాక్రమంల్ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ దృషిటీకి 
తీసుకురావాలని.. తద్వరా మీ సమసయాలపై జనసేన పార్టీ 
పోరాడుతుందని.. జనసేన పార్టీ జిల్లో ప్రధాన కారయాదరశి 
ముల్లో మున్వర్ బాష్ ఒక ప్రకటనల్ తెలిపారు. ఈ 
సందర్ంగా మున్వర్ బాష్ మాట్లోడుతూ.. జులై3 
వతేదిన విజయవాడల్ని మాకినని బసవ పుననియయా 

ఆడిటోరయంల్ ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధాయాహనిం3 గంటల వరకు జనవాణి జనసేన 
భరోసా కారాయాక్రమానిని జనసేన పార్టీ నిర్వహిసు్తందని.. ఈ కారయాక్రమంల్ జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యాణ్ పాల్గొంట్రని.. మండలం నుంచి జిల్లో సా్ధయి దకా ముసిలోం సదరులు ఎదురు్కంటునని 
సమసయాలను తెలుపుకోవచుచా అని కోరారు. నెల్లోరు జిల్లో జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ చెనని రెడిడి 
మనుక్రాంత్ రెడిడి గార నేత్రత్వంల్ పార్టీ బల్పతం అవుతుంది నెల్లోరు జిల్లోల్ త్వరల్ చాల్ 
మంది ముసిలోం పదదులు జనసేన పార్టీల్ చేరాబోతునానిరు. జగన్ ముహన్ రెడిడి గారు ముసిలోంలకు 
చేసు్తనని అనాయాయం ముసిలోంలు భరంచలేరు అని.. ఇప్పకటికే దుల్హన్ పధకం ద్వరా ముసిలోం 
సదరులకు గత ప్రభుత్వలు 50,000 రూపాయలు ఇచేచావి.. జగన్ మోహన్ రెడిడి గారు ప్రతి 
పక్షంల్ ఉననిపు్పడు తాము అధికారంల్కి వసే్త లక్ష రూపాయలు ఇసా్తను అని అబదదులు చెప్ప 
ముసిలోం చేత ఓటులో వేయించుకోని.. ఇపు్పడు అధికారం ల్కి వచిచాన తరువాత ముసిలోం సదరులను 
మోసం చేశారు అని అనానిరు. ఈ దుల్హన్ పధకం గరంచి ఇప్పటకే మా పార్టీ అధినాయకుడు 
పవన్ కళ్యాణ్ స్పందించారు.. రానునని రోజుల్లో మా జనసేన పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారంల్కి 
రాగానే ముసిలోంలకు ఇసు్తనని హామీలను ప్రతి ఒక్కటి కూడ్ తీరుసా్తం. ముసిలోంలకు జనసేన 
పార్టీ అండగా ఉంటుంది అని అనానిరు. ముసిలోంలకు అబదదులు చెప్ప అధికారంల్కీ వచిచాన ఈ 
వైసాసిర్ ప్రభుతా్వనిని ఇంటికి పంపాలి.. అందుకు ప్రతి ఒక్క ముసిలోం సదరులు కృషి చేయాలి అని 
తెలియజేసారు.

అర్ధనగ్నింగా వినూత్నింగా ధర్్నతో నిరసన 
ఎమా్మరో్వకి వినతిపత్రిం

ప్రభుతవా జూనియర్ కళాశాలను కో ఎడ్యూకేషన్ కళాశాలగానే కొనసాగంచాలి
కొత్తగా అమలు చేస్్తననిటువంటి ప్రభుతవా బాలికల కళాశాలలను అదనంగా ఏరాపాటు చేయాలి
ఐకయూ విద్యూరిథి, ప్రజా సంఘాలు పి.డి.ఎస్.యు, టి.ఎన్.es.ఎఫ్, ఏ.ఐ.ఎస్.ఎప్, జనసేన డి.హెచ్.
పి.es

శతఘ్ని న్యాస్: సతయాసాయి జిల్లో, 
మడకశిర మండల కేంద్రంల్ 
ఉననిటువంటి ప్రభుత్వ జూనియర్ 
కళ్శాలను కో ఎడుయాకేషన్ 
కళ్శాలగా కాకుండ్ చేయడం 
దౌరా్గయామైనటువంటి పరసిథాతి, 
కొత్తగా అమలు చేసు్తననిటువంటి 
ప్రభుత్వ బాలికల జూనియర్ 
కళ్శాలను ప్రభుత్వ జూనియర్ 
కళ్శాలల్ కలపకుండ్ మడకశిర 
ప్ంతంల్నే అదనంగా ఏరా్పటు 
చేయాలని ఐకయా విదయారథా సంఘాల 

ఆధ్వరయాంల్ డిమాండ్ చేసు్తనానిం ఇంతకుముందే అనేకసారులో ప్రభుత్వ అధికారులకు వినతి 
పత్ల రూపంల్ అధికారులకు విననివించిన ప్రభుత్వ అధికారులు మాత్రం దీని మీద 
స్పందించినటువంటి పరసిథాతి లేదు. ప్రభుత్వ జూనియర్ కళ్శాలల్ ఈ కళ్శాలల్ మొత్తం 
దదపుగా 500 మంది విదయారుథాల వరకు చదువుకుంటునానిరు అకసా్మతు్తగా కో ఎడుయాకేషన్ 
కళ్శాలను తీసివేసూ్త జీవో నెంబర్ 85ను విడుదల చేయడం దరుణమైనటువంటి పరసిథాతి 
ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వ అధికారులు స్పందించి కొత్తగా అమలు చేసు్తననిటువంటి ప్రభుత్వ బాలికల 
జూనియర్ కళ్శాలను మడకశిర ప్ంతంల్ని అదనంగా ఏరా్పటు చేయాలని ఐకయా విదయారథా 
సంఘాల ఆధ్వరయాంల్ ప్రభుతా్వనికి డిమాండ్ చేసు్తనానిం లేని పక్షంల్ ఐకయా విదయారథా సంఘాల 
ఆధ్వరయాంల్ పదదు ఎతు్తన ఆందోళన కారయాక్రమాలు చేపడతామని తెలియజేసూ్త అంబేద్కర్ సర్కల్ 
నుంచి మడకశిర తహసిల్దుర్ ఆఫీస్ వరకు అర్ధనగని ప్రదరశినగా వెళిలో మడకశిర తహసిల్దుర్ కి 
వినతిపత్నిని అందించడం జరగింది. ఈ విషయంపై స్పందించినటువంటి వృక్ష తాసిల్దుర్ 
ఆనంద్ కుమార్ తక్షణమే విదయాశాఖ అధికారులతో మాట్లోడుతామని హామీ ఇవ్వడం జరగింది. 
ఈ కారయాక్రమంల్ పడిఎసుయా నాయకులు ఉమేష్ నాయక్ నవీన్ హర ల్కేష్ టిఎన్ఎస్ఎఫ్ 
నాయకులు మురళి వినయ్ రంగసా్వమి జనసేన పార్టీ మండల నాయకులు టి.ఏ శివాజీ, 
ఆర్.కళ్యాణ్ కుమార్, టి.యశ్వంత్, ఉమర్ ఫరూక్, సుధాకర్, శ్రీనివాసులు, డి హెచ్ ప ఎస్ 
నాయకులు హనుమంతు రఘు తదితరులు పదదు ఎతు్తన పాల్గొనానిరు.

జయ కుమార్ కుటింబానికి అిండగా నిలబడడి జనసేన

భారయూ నిండ్ గర్భవతి, ఒక సంవత్సరం పాపాయి
మృతుని తమ్మడ్ దినేష్ రేచీకటితో బాధపడ్ట
డిప్యూటీ సీఎం ఈ కుటుంబానిని ఆదుకోవాలి
అవుట్ సోరి్సంగ్ విధానం ద్వారా ఆదుకోవాలి
ఆరిధిక సహాయం అందించిన జనసేన ఇంచారిజి డా యుగంధర్ పొనని
శతఘ్ని న్యాస్: గంగాధర నెల్లోరు, ఎస్ఆర్ పురం మండలం, ఎగవ కమ్మ కండ్రిగ 
పంచాయితీ, మిటూటీరు హరజనవాడల్ ఇటీవల మృతి చెందిన జయకుమార్ కుటుంబానిని 
జనసేన పార్టీ గంగాధర నెల్లోరు నియోజకవరగొం ఇంచార్్జ డ్కటీర్ యుగంధర్ పనని 
పరామరశించారు. ఈ కుటుంబానికి అనినివేళల్ జనసేన అండగా ఉంటుందని భరోసా 
కలి్పంచారు. భారయా నిండు గర్ణీ, ఒక సంవతసిరం నిండిన పాపను కలిగి ఉనానిరని, కడు 
బీదరకంతో కుటుంబం సాగతుననిదని ఆవేదన వయాక్తం చేశారు. జయకుమార్ తము్మడు 
దినేష్ బీకాం డిగ్రీ చదివి, నిరుదోయాగిగా, రేచీకటితో బాధపడుతునానిడని, డిపూయాటీ సీఎం 
నారాయణసా్వమి ఈ కుటుంబానిని మానవతా దృక్పథంతో ఆదుకొని, అవుట్ సరసింగ్ 
విధానం ద్వరా ఉపాధి కలి్పంచాలని, కుటుంబానికి ఆరథాక సహాయం అందించాలని విజఞాప్త 
చేశారు. జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాంల్ కుటుంబానికి ఆరథాక సహాయం అందించారు. మండల 
కమిటీ నాయకులు అతయావసరంల్ ఉనని ప్రజలకు అందుబాటుల్ ఉంట్రని, ప్రజా సమసయాలే 
అజండ్గా పనిచేసా్తరని, రానునని రోజుల్లో ప్రజలకు అండగా నిలబడతారని ఈ సందర్ంగా 
తెలిపారు. జిల్లో కలెకటీర్ ఈ కుటుంబానికి ఉపాధి కలి్పంచే విధంగా చరయాలు తీసుకోవాలని 
జనసేన పార్టీ తరపున విజఞాప్త చేశారు. ఈ కారయాక్రమంల్ మండల అధయాక్షులు చిరంజీవి, 
ప్రధాన కారయాదరశి నరేష్, యువత అధయాక్షులు సుమన్, జనసైనికులు మరయు గ్రామసు్తలు 
ఉనానిరు.

మించినీళ్ళ బోరు బాగుచేయించిన జనసేన కార్పురేటర్
శతఘ్ని న్యాస్: గాజువాక 
నియోజకవరగొం, 64 వ వారుడి యారాడ 
గ్రామం నాగోతి వెంకటేష్, బాయన 
పోలయయా మరయు సాథానికులు ఇచిచాన 
ఫిరాయాదు మేరకు, చాల్ రోజుల నుండి 
మంచి నీళ్లో బోరు మూతపడింది. 64 
వ వారుడి కార్్పరేటర్ దలిలో గోవింద్ 

రెడిడికి తెలియ చేయగా సమసయా తెలిసిన వెంటనే 24 గంటల్లోనే పని పూర్త చేయించడం 
జరగొంది. సాథానిక మహిళలు గోవింద్ రెడిడికి ధనయావాదలు తెలిపారు. ఈ కారయాక్రమంల్ 
విశాఖపటనిం జిల్లో మాజీ పారలోమంట్ అధికార ప్రతినిధి ముసలయయా, సచివాలయం 
సిబ్ంది సూరయా, యారాడ జనసైనికులు బంక సాయికుమార్, సతాయాల నగేష్, తోత్తర 
శ్రీను, బంక హర్ష్, బంక వెంకటేష్, మరుపళలో అనిల్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ర్జోలు జనసేన ఆధ్వర్ింల్ మించినీళ్ళ ట్ింకర్
శతఘ్ని న్యాస్: రాజ్లు, జనసేన పార్టీ 
చిరుపవన్ సేవాసమితి ఆద్వరయాంల్ ఏరా్పటు 
చేసిన వాటర్ ట్యాంకర్ ద్వరా శనివారం 
అంతరే్వదికర గ్రామం(దర కోడప)ల్ నీరు 
అందక ఇబ్ందిపడుతునని వారకి గడిమళ్ళంకకు 
చెందిన అరవ శ్రీనివాస్ ట్రాకటీర్ డిజల్ ఖరుచాలకు 
ఆర్ధక సాయమందించగా అంతరే్వది జనసైనికుల 
ద్వరా త్గనీరు అందించడం జరగిందని జనసేన 
నాయకులు నామన నాగభూషణం తెలిపారు.

కారి్మకులకు 12 గింటల పని విధ్నాని్న రద్దు చేయాలి: దారిం 
అనిత

శతఘ్ని న్యాస్: చితూ్తరు జిల్లో జనసేన ప్రధాన కారాయాదరశి 
దరం అనిత మాట్లోడుతూ.. ఎనోని ఏళ్లోగా కార్మక వరాగొలు 
సాధించుకునని 8 గంటల పని దినానిని కార్్పరేట్ సంసథాల 
కోసం 12 గంటలకు మారచాడం చాల్ శోచనీయం. 
కేంద్ర ప్రభుత్వం కార్మక చట్టీల సాథానంల్ ప్రవేశపటిటీన 
నాలుగ లేబర్ కోడలోను రదుదు చేయాలి.. దీంతో కార్మకులకు 
పనిభారం కార్మకులకు వేతనాలు తగిగొంచడంతోపాటు 

పారశ్రామిక సంబంధాలకు విఘాతం కలుగతుంది.. దీనిని వెంటనే సంహరంచుకునే విధంగా ప్రభుత్వం 
వయాతిరేకించాలని జనసేన పార్టీ తరఫున దరం అనిత డిమాండ్ చేశారు.

ర్జమిండ్రి ఎింప భరత్ పై ధ్వజమెతితున అనుశ్రీ సత్నార్యణ
శతఘ్ని న్యాస్: రాజమండ్రి, రాజమండ్రి ఎంప భరత్ పై జనసేన 
పార్టీ రాజమండ్రి సిటీ ఇంచార్్జ అనుశ్రీ సతయానారాయణ తీవ్ర సాథాయిల్ 
ధ్వజ మతా్తరు. పార్టీ పీలోనర్ సమావేశంల్ ఎంపీ భరత్ వాయాఖయాలు 
చాల్ హాసాయాస్పదంగా ఉనానియని ఈ మూడు సంవతసిరాలల్ వైసిప 
గవరనిమంట్ ఎటువంటి అభివృది్ధకి నోచుకోలేదని గత గవరనిమంట్ 
హయాంల్ ఈ రాజమండ్రి నగరంల్ చరత్త్మకమైన మోరంపూడి ఫ్లో 
ఓవర్ ను శాంక్షన్ చేయడం జరగింది, అయినప్పటికీ భరత్ రామ్ ఎంపీగా 
గెలిచిన అప్పటినుంచి మోరంపూడి ఫ్లో ఓవర్ ని నిర్మసా్తం అని చెప్పడం 
తప్ప చేతల్లో చూపంచలేకపోతునానిరు. తన సంత ఆసు్తలను అమ్్మనా ఫ్లో 
ఓవర్ నిర్మసా్తను అనడం చాల్ విచిత్రంగా ఉంది. అంటే భరత్ రామ్ ఈ 
మూడు సంవతసిరాలల్ ఎంత అవినీతికి పాల్పడ్డిడని ఇదొక నిదరశినం. 
ఎలక్షన్ టంల్ అఫిడవిట్ దఖలుల్ భరత్ రామ్ ఆసి్త విలువ ఒకసార 
చెక్ చేసుకోవాలి. ఇటువంటి మోసపూరతమైన మాటలను ఇష్టీనుసారంగా 

వాగడమే కాక జనసేన పార్టీని విమరశించే సాథాయి ఎంప భరత్ ది కాదని ఇప్పటికే అనేక పార్టీలు మారన భరత్ 
ఒక నిలకడ లేని వయాకి్తని ప్రజలు గమనించాలని అనుశ్రీ అనానిరు. రాజమండ్రి నగరం ఎవర అడ్డి కాదని ఇది 
ప్రజలు అడ్డి తప్ప ఏ రాజకీయ పార్టీ అడ్డి కాదు. ప్రజలు వైసీపీ గవరనిమంట్ ను వయాతిరేకిసు్తనానిరు రాబోయే 
రోజుల్లో ప్రజలు మారు్ప కోరుకుంటునానిరని 2024 ల్ ప్రజలు పవన్ కళ్యాణ్ ని సీఎంగా చూడ్లని ఆశిసు్తనానిరని 
రాజమండ్రి నగరంల్ జనసేన జండ్ను ఎగరవేసా్తమని అనుశ్రీ తెలిపారు.

ఉమ్మడ్ కడప జిలాలో చిరింజీవి యువత ఉపాధ్క్షుడ్గా మాదాసు నరస్ింహ
శతఘ్ని న్యాస్:  ఉమ్మడి కడప జిల్లో చిరంజీవి యువత ఉపాధయాక్షుడిగా చిటే్వల్ 
గ్రామానికి చెందిన చిరంజీవి అభిమాని, జనసేన నాయకుడు అయినటువంటి 
మాదసు నరసిమ్హ ఏకగ్రీవంగా ఎనినికయాయారు. చిరంజీవి చేపటిటీన సేవా 
కారయాక్రమాల్లో నిమగనిమై చెప్పన అని తూచా తప్పకుండ్ నిర్వహిసు్తనని మాదసు 
నరసింహ ఏకగ్రీవంగా నియమిసూ్త చిరంజీవి యువత వయావసాథాపక అధయాక్షులు 
సా్వమి నాయుడు ఆదేశాల మేరకు కడప జిల్లో చిరంజీవి యువత అధయాక్షులు 
రంజిత్ కుమార్ ఎనునికునానిరు. మాదసు నరసింహా మాట్లోడుతూ… మగా 
ఫ్యామిలీకి జనసేన పార్టీకి ఎలలోవేళల తోడు ఉంట్నని అనానిరు. ననుని గర్తంచి 

ఉపాధయాక్షుడిగా నియమించినందుకు గౌరవ అధయాక్షులు మగాబ్రదర్ నాగబాబు అఖిలభారత చిరంజీవి యువత 
వయావసాథాపక అధయాక్షులు సా్వమి నాయుడుకి, ఫైర్ బ్ండ్ తాతంశెటిటీ నాగేంద్రకి రాష్ట అధయాక్షులు భవాని రవికుమార్ 
కి జిల్లో అధయాక్షులు పండ్ర రంజిత్ కి కృతజఞాతలు తెలిపారు. తమకు ఇచిచానటువంటి బాధయాతను నిర్వహిసూ్త అభిమాన 
సంఘానిని ముందుకు తీసుకెళ్్త జనసేన పార్టీ బల్పతానికి కృషిచేసా్తమని మాదసు నరసింహ తెలిపారు.

జమ్మలమడ్గుల్ని సమస్లను భవాని దృషి్టకి తీసుకెళ్లోన గురు సురేష్
శతఘ్ని న్యాస్: జమ్మలమడుగ నియోజకవరగొంల్ ఉనని 
సమసయాలను గరు సురేష్ రాష్ట నాయకులైన భవాని దృషిటీకి 
తీసుకువెళ్ళడం జరగింది. నాయకులు కె భవాని తాడపత్రికి 
రావడంతో ఈ సందర్ంగా.. జనసేన గరు సురేష్ తాడపత్రికి వెళిలో 
భవానితో చరచాంచి.. నియోజకవరగొంల్ ఉనని సమసయాలను ఆయన 
దృషిటీకి తీసుకువెళ్ళడం జరగింది. ముఖయాంగా జమ్మలమడుగల్ 
అభివృది్ధ లేదు అల్గే జమ్మలమడుగల్ ఉనని మండల్లకు 

అభివృది్ధ లేదు.. వదిదురాలల్ నీటి సమసయా, రోడుడి సమసయా, కాలుషయాం సమసయా లను తెలియజేసి.. వైసీపీ నాయకులు 
ఎటువంటి అభివృది్ధ చేయలేదని భవాని దృషిటీకి తీసుకువెళలోడం జరగింది.

సామాను్లకు పెదదు షాక్: జనసేన మురళ్
శతఘ్ని న్యాస్: అనంతగిర: ఆంధ్రప్రదేశ్ ల్ 
సామానుయాడి బతుకు భారమవుతోంది. ఓ వైపు 
నితాయావసర ధరలు మండుతునానియి. వీటికి తోడు 
ఇటీవల విదుయాత్ ఛార్్జలను భార్గా పంచారు. ఆ బాధ 
నుంచి కోలుకోకముందే మరో ష్క్ ఇచిచాంది ప్రభుత్వం.. 
ఏపీల్ ఆర్టీసీ చార్్జలు పంచుతూ నిరణాయం తీసుకుంది. 
డీజిల్ రేటులో పరగడంతో బసుసి ఛార్్జలు తప్పని సర 
పరసిథాతుల్లో పంచుతునానిమని పలెలో వెలుగ బసుసికు 
2 రూపాయలు, ఎక్సి ప్రెస్ బస్ పై 5 రూపాయలు, 
ఏసీ బసుసికు 10 రూపాయలు ప్రకటించారు. ప్రజలిని 

మోసం చెయయాడంల్ నిపుణుడైన జగన్ మోసపు రెడిడిని ఆర్టీసీ అధికారులు ఆదరశింగా 
తీసుకునానిరు “ఒక్క అవకాశం అంటూ అభయారథాంచి అధికారంల్కి వచాచారు. ఈ ఏడ్ది 
కాలంల్ మేక తోలు తీసేశారు. పులి స్వరూపానిని చూపసు్తనానిరు. అనుభవ, అవగాహన 
రాహితయాం, అహంకారం, ఆత్రం, ఆంక్షలు, అవినీతి, పోలీసు రాజయాం, రవర్సి  టండరంగ్ , 
కక్షసాధింపు అంశాలతోనే ఏడ్ది పాలన సాగించారు అని జనసేన పార్టీ మండల 
అధయాక్షులు మురళి విమరశించారు.
అధికారంల్కి రాకముందు “అవినీతి మహారాజు” అంటూ గత ముఖయామంత్రి 
చంద్రబాబు నాయుడుపై పుస్తకాలు వేసి, ఢిలీలోల్ రాష్టపతి, ప్రధాని, ఇతరులకు పంచి 
పటిటీ అధికారంల్కి వచిచా అవినీతి డబు్లు కకి్కసా్తననని జగన్ ఈ సంవతసిర కాలంల్ 
ఒక్క జే – ట్యాక్సి తప్ప.. సామానుయాడు కి ఒరగింది ఏమి లేదు. ఆరటీసి ప్రగతి 
చక్రం కాదు….జగన్ చట్రంల్ తయారయియాంది అని పత్రికా ముఖంగా జనసేన 
మురళి తీవ్రంగా విమరశించారు.

సామాను్డ్కి నా్యిం చేయాలన్న సింకలపుింతో 
జనసేన జనవాణి

శతఘ్ని న్యాస్: మంత్లయం, 
ప్రభుతా్వనిని నిలదీసి సామానుయాడికి 
నాయాయం చేయాలనని సంకల్పంతో 
జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు 
పవన్ కళ్యాణ్ సామానుయాడి 
గళం వినిపంచేల్ జనవాణి 
జనసేన భరోసా కారయాక్రమానిని 

నిర్వహిసు్తనని సంగతి అందరకీ తెలిసిందేనని మంత్లయం జనసేన పార్టీ 
తాల్కా నాయకులు పంత నరసింహులు పర్్కనానిరు. మంత్లయం 
నియోజకవరగొంల్ నాయాయం జరగక సమసయాలతో పోరాడుతునని వారకోసం 
జనవాణి జనసేన భరోసా కారయాక్రమానిని నిర్వహిసు్తనానిరని తెలిపారు. ఈనెల 
3వ తేదీ నుంచి 5 ఆదివారాలపాటు కారయాక్రమానిని పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ 
కళ్యాణ్ నిర్వహిసు్తనానిరని తెలిపారు. మంత్లయం నియోజకవరగొంల్ 
ఎవరైనా బాధితులు వార నాయాయపరమైన సమసయాకు పరష్్కరం ప్రభుత్వం 
నుంచి దొరకలేదని మౌనంగా ఉండిన వాళ్్ళ పవన్ కళ్యాణ్ నిర్వహిసు్తనని 
జనవాణి జనసేన భరోసా కారయాక్రమంల్ నేరుగా పార్టీ అధయాక్షులకు అర్్జలను 
సమర్పంచే అవకాశం కలి్పసు్తనానిమని అనానిరు. అల్ంటి బాధితులు ఎవరైనా 
మంత్లయం నియోజకవరగొంల్ ఉంటే మము్మలను సంప్రదిసే్త నేరుగా పవన్ 
కళ్యాణ్ ను కలిసి అర్్జని సమర్పంచుకునేందుకు తగ ఏరా్పటలోను చేసా్తమని 
తెలిపారు. రాయలసీమల్ జనవాణి జనసేన భరోసా కారయాక్రమం జులై 24వ 
తేదీన జరుగతుందని పర్్కనానిరు.

జులై 15 నుించి జాతరే
శతఘ్ని న్యాస్: బబి్లి, జులై 15 నుంచి జాతరే…
మరోసార బబి్లి నియోజవరగొం రోడలో దుసిథాతిని సషల్ 
మీడియా ద్వరా ముఖయాష్మంత్రి వరుయాలు జగనో్మహన్ 
రెడిడిని ట్గ్ చేసి తెలియపరుసా్తమని గౌరవనీయులు 
జగనో్మహన్ రెడిడి జూలై 15 ల్పల అనిని రోడులో 
మరమ్మతులు చేసా్తమని సవాళ్లో విసిరారు. ఆ సవాల్ 
ని జనసేన పార్టీ సేకరసు్తంది బబి్లి నియోజవరగొంల్ 

కూడ్ 15 తార్ఖు డిజిటల్ కాయాంపయిన్ మొదలవుతుందని జనసేన పార్టీ 
నాయకులు గంగాధర్ తెలియజేయడం జరగింది.

పారిశుద్ధ్య సమస్లను పరిష్కరిించిండ్: షేక్ 
మహబూబ్ మసాతున్

శతఘ్ని న్యాస్: అనంత సాగరం మండలంల్ని పలు గ్రామాల్లో పారశుద్ధష్ం 
చాల్ దరుణంగా ఉంది.. అదేవిధంగా పారశుద్ధష్ంతో పాటు రోడులో సరగా లేక 
సైడ్ కాలువ పూడిక తీయక పలు గ్రామాల్లో ప్రజలు ఇబ్ంది పడుతునానిరు. 
గ్రామాలకు అనుసంధానమైన రోడులో కూడ్ అధా్వనంగా ఉనానియి. పాత 
దేవరపలిలో పంచాయతీల్ జనసేన పార్టీ మండల అధయాక్షుడు షేక్ మహబూబ్ 
మసా్తన్ పరయాటించి.. అక్కడి పారశుద్ధష్ సమసయాలను గర్తంచి.. ఆ గ్రామాలకు 

సంబంధించిన పంచాయతీ సిబ్ంది 
లేద.. మండల అధికారులు వెంటనే 
పారశుదదుష్ం రోడులో, కాలువల సమసయాలను 
వెంటనే పరష్కరంచాలని జనసేన పార్టీ 
తరపు నుంచి డిమాండ్ చేసూ్త.. పత్రిక 
ప్రకటన ఇవ్వడం జరగింది.
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