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భారతదేశ రాజకీయ చరిత్రలో ఎంతోమంది సినీ హీరోలు తమకున్న ప్రజాదరణని ఉపయోగంచుకుని రాజకీయాలోలోకి  రావడం, అలా 
వచ్చిన వారిలో కంతమంది విజయం కావడం, అనేకమంది విఫలం కావడం మనకందరికీ తెలిసిందే. విజయం సాధంచ్న వారిలో 
చాలామంది ఆయా రాష్ట్రాలోలో రాజకీయ శూన్యత ఉన్నప్పుడు రాజకీయాలోలోకి వచ్చి ఎని్నకలోలో విజయం సాధంచ్న వారే. కానీ, మన 

దేశంలో తనకున్న అపారమైన గ్లోమర్ ని, జనాదరణని వ్యవస్థ మార్పుకోసం వినియోగస్తున్న ఏకైక వ్యకితు పవన్ కళ్్యణ్ గ్ర్ మాత్రమే. 
ఇది అతిశయోకితుతో చెపపుంది కాదు. 2014లో జనసేన పార్టీ సా్థపంచ్న నాటినంచ్ నేటివరకు ఆయన ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుని పాత్ర 

పోషిస్తున్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. రాజధాని భూసేకరణ, ఆకావాఫుడ్ ఫ్్యకటీర్, ఉద్దానం కిడ్్న బాధతుల గోడు తదితర 
విషయాలోలో బాధతుల తరప్న నిలబడి గత తెదేపా ప్రభుత్వాని్న నిలదీయడం, 2019 ఎని్నకల తర్వాత వైకాపా ప్రభుతవాం 

చేపటిటీన అసంబద్ధ నిర్ణయాలైన ఇస్క విధానం పైన,  రాజధానిని మూడు ముక్కలు చేసి ఆ ప్ంత రైతులకు చేసిన 
అనా్యయం పైన, స్గ్లి ప్రీతి హత్్యచారం ఉదంతం పైనా గళం విపపు ప్రభుత్వాని్న నిలదీయడంతో ప్రజాసావామ్య 
వాదులందరూ పవన్ పోరాట పటిమని మనస్ఫూరితుగ్ అభినందించార్. గెలుపోటములతో సంబంధం లేకుండా 
ప్రజల పక్షాన పోరాడత్న అని చెపపున మాటన పవన్ నిలబెట్టీకునా్నరని రాష్ట్ర ప్రజానీకమంత్ హరి్షంచార్. 
పవన్ ఎతితుచూపన ప్రతీ సమస్య పైనా ప్రభుతవాం ఖశ్చితంగ్ ఎంతో కంత సపుందించడంతో పవన్ కళ్్యణ్ తమ 
కష్టటీలు తీరేచి ఒక అంకుశంగ్ ప్రజలు భావిస్తుండడం ముఖ్యంగ్ అధకార వైకాపాకి మంగుడు పడలేదు. ఈ 
మధ్య జనసేనాని చేపటిటీన కౌలు రైతుభరోసా యాత్రకి, జనవాణి కార్యక్రమానికి వస్తున్న అపార ఆదరణే దీనికి 
నిదర్శనం. అందుకే జనసేన పార్టీని నిలువరించడానికి వార్ కుట్రలు పన్నతూనే ఉనా్నర్. ప్రజలని చైతన్య 
పరచడానికి నిరంతరం పవన్ కళ్్యణ్ గ్ర్ కృషి చేయడం సహజంగ్నే వారికి మంగుడు పడడం లేదు. 
అధకార పార్టీ నేతలంత్ ఆయనపై వ్యకితుగతంగ్ విమర్శలు చేయడం మొదలుపెట్టీర్. అయినా కూడా 
పవన్ కళ్్యణ్ తో సహా పార్టీ నేతలంత్ ఎంతో సహనంతోనే వారి విమర్శలన తిపపు కడుతునా్నర్. 

అదేవిధంగ్ రాయలసీమలో సభలు నిరవాహంచ్నప్పుడు సా్థనిక సమస్యలన ప్రసాతువించడంమే కాకుండా, అక్కడి ప్రజలకు కుట్ంబ, వారసతవా, ఫ్్యక్షన్ రాజకీయ నాయకుల వలన 
కలుగుతున్న ఇబ్ందులన చెప్తూనే ‘ధైర్యంగ్ ఉండండి, మీ వెనక నేననా్నన’ అనే భరోసాన కలిగంచడంలో సఫలీకృతులయా్యర్. పవన్ కు రాయలసీమ ప్రజలు అఖండ 
సావాగతం పలకడం అక్కడి ప్రజలు కోర్తున్న మార్పుకు సంకేతం అని ఖశ్చితంగ్ చెపపువచుచి.

రాజకీయాలంటే ఎతుతులకు పై ఎతుతులు వేయడం, ఎట్వంటి అడ్డద్ర్లు తొక్్కనా అధకారం చేజికి్కంచుకోవడం కాదు, ప్రభుత్వాలు చేస్తున్న తప్పులి్న ప్రశ్్నంచడం, ప్రజల తరప్న 
పోరాడడం, కని్న రాజకీయ పార్టీలు చేస్తున్న అరాచకాలన అడు్డకోవడమే తమ ప్రధాన కరతువ్యమనే నినాదంతో జనసేన అనే రాజకీయ పార్టీ సా్థపంచ్నప్పుడు చాలామంది పవన్ కళ్్యణ్ 
గ్రిని ఎగత్ళి చేశార్. “కులాలని కలిపే ఆలోచన విధానం, మత్ల ప్రసాతువన లేని రాజకీయం, భాషలి్న గౌరవించే సాంప్రద్యం, సంస్కృతులుని కాపాడే సమాజం, ప్ంతీయతని 
విస్మరించని జాతీయవాదం, ఇవి దేశపటిషటీతకు మూలాలు, ఇవే జనసేన సిద్్ధంత్లు” అంటూ పవన్ కళ్్యణ్ గ్ర్ తన పార్టీ భావజాలమేమటో చాలా సపుషటీంగ్ రాష్ట్ర ప్రజలకు 
వివరించ్నప్పుడు మేధావులు సైతం ఆలోచనలో పడా్డర్. ఆ తర్వాత ఆయన రాష్ట్రంలో వివిధ ప్ంత్లోలో పర్యటించ్ తమ కార్యకరతులతో పార్టీ విధానాలపై మాట్లోడడమే కాకుండా 
అనేక సమస్యలపై కూడా బాధతులన కూడా కలిసి మాట్లోడుతునా్నర్. అధకారంకోసం పాకులాడకూడదని, ప్రజాసేవకు కట్టీబడి ఉండాలని పార్టీ కార్యకరతులకు స్చ్స్తునా్నర్. 
“రాజకీయ పార్టీలు దేశంకనా్న తమ సిద్్ధంత్లకే ఎకు్కవ ప్ధాన్యతనిసేతు మాత్రం మనం రండోసారి సావాతంత్ర్యని్న కోలోపుత్ం” అన్నఅంబేద్కర్ స్చనకు అనగుణంగ్ పవన్ తన 
ప్రసంగ్లలో దేశ సమైక్యత, రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు రండూ ఎంత ముఖ్యమో చెపపుకనే చెప్తునా్నర్. గతంలో కంతమంది పవన్ కళ్్యణ్ గ్రిని వెనకనండి ఎవరో నడిపస్తునా్నరనే 
అనమానాలు వ్యకతుంచేసి ఆయనపై కులముద్ర వేయడానికి  ప్రయత్్నలు కూడా చేశార్. అయితే పవన్ కళ్్యణ్ గ్ర్ చాలా నిశ్తంగ్ ఇవనీ్న గమనిస్తు చాకచక్యంగ్ ఇతర్ల 
ఎతుతుగడలి్న తిపపుకడుతూనే ఉనా్నర్. 

కాకపోతే వ్యవస్థలో మార్పుల కోసం పోరాడే వారికి బలమైన శత్రువులు తపపుకుండా ఏరపుడుతుంట్రన్నది జగమెరిగన సత్యం. ఎందుకంటే ఆ మార్పుల వలలో తమకు కలిగే నషటీమేమటో 
వాటిని వ్యతిరేకించే వారికి తెలుస్. అందుకే వార్ సరవాశకుతులీ్న ఒడి్డ వ్యవస్థలో సంస్కరణలు రాకుండా అడు్డకుంట్ర్. మార్పులకు సమయం ఆసన్నమయ్్యద్కా పరిసి్థతి జటిలంగ్నే 
ఉన్నట్లో అనిపస్తుంది. నేర రాజకీయాలు అంతమైతే నషటీపోయ్వార్ హంసా రాజకీయాలకు, నేరాలకు పాలపుడే రాజకీయ నాయకులే... కాబటిటీ వారి నంచ్ జనసేన చేస్తున్న ప్రయత్్ననికి 
గటిటీ ప్రతిఘటన ఎదుర్ కావడం సహజమే...!

కతతు విషయాలన తెలుస్కోవడం, సమాజంపై అవగ్హనా పెంచుకోవడం పవన్ కి చాలా ఇషటీమైన వా్యపకం. ఒక విషయంపై తనకు ఎంత సపుషటీత ఉందో అంతే మాట్లోడడం, తెలియని 
విషయాలన తెలుస్కోవాలనే తపన ఉండడం ఇపపుటి నాయకులోలో చాలా అర్దు. కానీ ఈ విషయంలో పవన్ ది ప్రతే్యక శైలి. ఎక్కడ ఒదిగ ఉండాలో, ఎక్కడ ఎదుర్ తిరగ్లో ఆయనకు 
బాగ్ తెలుస్. మొహమాట్లతో కూడుకున్న విషయం మీద నిర్్మహమాటంగ్ చెపపుడమే పవన్ కళ్్యణ్ కున్న పలోస్ పాయింట్.  “రాజా్యలని జయించ్న వారంత్ భావోదేవాగ్లన 
రచచిగొటిటీ గెలిచార్... ప్రపంచాని్న మారిచిన వారంత్ హేతుబదదామైన ఆలోచనలతో మారాచిర్” అన్న విషయాని్న గ్రహంచ్న పవన్ సపుషటీమైన ఆచరణ సాధ్యమైన ఎజండాతోన, సరైన 
పరిష్ట్కర విధానాలతోన ముందుకు అడుగులు వేస్తుండడం మగత్ పార్టీలకు మంగుడు పడడం లేదు.

వారసతవా, అవినీతి రాజకీయాలతో విసిగపోయిన ప్రజలు కూడా సరైన ప్రత్్యమా్నయం కోసం ఎదుర్ చూస్తునా్నరన్నది వాసతువం.  
చ్తతుశుది్ధ, సామర్ధ్ం ఉనా్న, ప్రజలకు సరైన సేవలందించే శకితు ఉనా్న, సమాజానికి పనికచేచి భావాలు, విధానాలు, ఆలోచనలు 
ఉనా్న, వారికి నేటి రాజకీయంలో సా్థనం లేదు. కందరి గుత్తుధపత్యం నేటికీ అలాగే కనసాగుతోంది. పౌర్లకు సమర్్థలైన 
ప్రతినిధులన ఎంచుకునే సేవాచ్ఛ లేకుండా పోయింది. ఇట్వంటి కిలోషటీ పరిసి్థతులోలో కూడా పవన్ కళ్్యణ్ గ్ర్ చేస్తున్న పోరాట్ని్న 
గమనిసేతు తన భావజాలానికి అనగుణంగ్ చేస్తున్న కృషి, చ్తతుశుది్ధ అర్ధం చేస్కోవచుచి. అవకాశాల కోసం ఉత్సాహంగ్, ఎన్్న 
ఆశలతో కోట్లోదిమంది యువత ఎదుర్చూస్తున్న మనదేశంలో వారి ఆశలకు తగ్గ మార్పు తెచేచి నాయకులు ప్రత్యక్ష రాజకీయాలోలోకి 
వచ్చినప్పుడు అట్వంటి వారిని ప్రోతసాహంచడం అంటే మన భావితరాలకు మనం మంచ్ మారా్గని్న చూపెటిటీనటేటీ. జనసేన పార్టీ 
వ్యవసా్థపక అధ్యక్షుడిగ్ పవన్ కళ్్యణ్ గ్ర్ చేస్తున్నది అదే. యువత ఆలోచనలో వస్తున్న మార్పు, ఓట్ వేసేది ఎని్నకలోలో నిలబడ్డవారికి 
కాదు... తన భవిష్యతుతుకు వేస్తునా్నననే సపుృహ ప్రతీ ఒక్కరిలో కలుగుతున్న నేటి తర్ణంలో జనసేన పార్టీకి మంచ్ భవిష్యతుతు ఉందని 
చెపపుక తపపుదు. మన రాజకీయాలు కుళిలోపోతునా్నయని అందరూ వాపోతునా్నర్. ఆ రాజకీయాలన ప్రక్షాళన చేయాలంటే, దేశం 
మారాలంటే- నిర్భయంగ్, నిషపుక్షపాతంగ్, రాగదేవాష్టలకు అతీతంగ్ వ్యవస్థ నిజసవారూపాని్న సాధంచడం అవసరం. అందుకు 
తేనెతుట్టీన కదిలించాలి. నిద్రాణమైన సమాజాని్న మేల్్కలపాలి. మన వ్యవస్థ మార్పునకు సన్నద్ధంగ్ ఉంది. అందుకే జనసేన 
చేపటిటీన ప్రజాసావామ్య సంస్కరణ ఉద్యమం అందరూ ఆమోదించే దశకు తవారితగతిన చేర్కుంటోంది. మధ్యలో వచేచి ఆట్పోట్లన 
పటిటీంచుకోకుండా తదేక లక్ష్ంతో, దేవాష రహతం కావలసిన సంస్కరణలన సాధంచేందుకు నిరివారామ కృషి చేయడం జనసైనికుల 
ముందున్న తక్షణ కరతువ్యం.  ఈ సందర్భంగ్ జనహతం దిశగ్ మార్పున  వేగవంతం చేయడానికి ముందుకు సాగుతున్న జనసేనాని 
పవన్ కళ్్యణ్ గ్రికి జనసైనికులు, వీరమహళల తరప్న హృదయ పూరవాక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తునా్నము.

కూసంపూడి శ్రీనివాస్,
జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి
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ఇమ్మడి కాశీనాధ్ ఆధ్వర్యంలో ఘనయంగా జనసేనాని జన్మదిన వేడుకలు
శతఘ్్న న్్యస్: ప్రకాశం 
జిలాలో, మారా్కప్రం పటటీణం 
రాధాకృష్ణ థియ్టర్ నందు 
జనసేనపార్టీ అధనేత పవర్ 
సాటీర్ పవన్ కళ్్యణ్ అడావాన్సా 
బర్తు డే సందర్భంగ్ “జలాసా” 
మూవీకి పవన్ కళ్్యణ్ 
అభిమానల ఆహావానం మేరకు 
భార్ రా్యలీగ్ జనసైనికులతో 
ముఖ్య అతిథిగ్ విచేచిసిన 

జనసేనపార్టీ మారా్కప్రం నియోజకవర్గ ఇంఛార్జ్ ఇమ్మడి కాశీనాధ్. అనంతరం 
థియ్టర్ వదదా ఇమ్మడి కాశీనాధ్ ఆధవార్యంలో కేక్ కట్ చేసి, జనసేన నాయకులు, 
కార్యకరతులు మరియు అభిమానలతో సినిమా వీక్ంచడం జరిగనది. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనడం జరిగంది.
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మార్పు కోర్కుందుం… జనసేన ప్రభుత్వాన్ని స్థాపిద్దుం
శతఘ్్న న్్యస్: రాజానగరం నియోజకవర్గం, కోర్కండ మండలం, కణుపూర్ గ్రామంలో జనసేన 
నాయకులు బతుతుల బలరామకృష్ణ, వారి శ్రీమతి “నా సేన కోసం నా వంతు” కమటీ కోఆరి్డనేటర్ శ్రీమతి 
బతుతుల వెంకటలక్ష్మిల ఆధవార్యంలో “జనంకోసం జనసేన” “మహా పాదయాత్ర”లో భాగంగ్ ప్రజల 
వదదాకు వెళిళినప్పుడు, చాలా చోటలో వారే సవాచ్ఛందంగ్ ముందుకు వచ్చి ఈసారి పవన్ కళ్్యణ్ కి అవకాశం 
ఇసాతుమని, ఈ అసమర్థ ప్రభుత్వాని్న తవారగ్ సాగనంప్త్మని వాళ్లో సవాయంగ్ చెపపుడం విశేషం. చాప 
కింద నీర్లా అని్న వరా్గల ప్రజలన ఆకరి్షస్తు ప్రజల పక్షాన పోరాడుతున్న జనసేన పార్టీకి రోజురోజుకీ 
ప్రజాదరణ ఈ విధంగ్ పెరగడం శుభస్చకం. జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలు, సిద్్ధంత్లు, 
జనసేన ప్రభుతవాం ఏరపుడితే చేయబోయ్ పనలతో కూడిన కరపత్రలు పంచుతూ… గ్రామ ప్రజల 
ఆదరాభిమానాలతో ముందుకు, ఉత్సాహంగ్ సాగడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో మారిశెటిటీ త్రిమూర్తులు, 
కర్రి దొరబాబు, ముకా్క రాంబాబు, గలాలో నాగు, ముపపుడి వరప్రసాద్, గుడాల రాజేష్, వెంకన్న బాబు, కే 
నాని, బండి సావామ, వెలిచేటి శ్రీహరి, అనపరితు దురా్గప్రసాద్, నందికం మణికంఠ సావామ, అడప రాజేష్, 
మొలపరితు నాగరాజు, లావేటి పండు, ఇలలోప్ శ్వ తదితర్లు పాల్్గనా్నర్.

జనసేన జయండా చూసేతేనే భయపడుతునానారు
•జగ్గయ్యపేటలో జనసేన జండా దిమె్మన కూలిచి వైసీపీ తన భయాని్న బయటపెట్టీకంది
శతఘ్్న న్్యస్: సైద్్ధంతిక బలంతో.... జన క్షేమం కోసం ప్రజలోలో ఉన్న జనసేన పార్టీ పేర్ చెపపునా, జనసేన జండా 
ఎగుర్తునా్న వైసీపీ వాళ్ళి ఓర్చికోలేకపోతునా్నరని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలో మన్హర్ 
ఒక ప్రకటనలో విమరి్శంచార్. మా పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గ్ర్ ఇచ్చిన స్ఫూరితుతోనే నాయకులు, కార్యకరతులు క్షేత్ర 
సా్థయిలో ప్రజల తరఫున నిలబడుతునా్నర్. రపరపలాడుతున్న జనసేన జండా చూసేతు అధకార పక్షంవాళ్లో భయపడుతునా్నర్. 
కాబటేటీ జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గ కేంద్రంలో జనసేన నాయకులు, పార్టీ కార్యకరతులు ఏరాపుట్ చేసిన జండా దిమె్మన అర్థరాత్రి 
సమయంలో జేసీబీతో కూలిచి వేశార్. ప్రజాసావామ్యంలో పార్టీ శ్రేణులు జండాలు ఎగురవేసి, తమ పార్టీ సిద్్ధంత్లన ప్రజలకు 
తెలియచేస్తుంట్యి. రాష్ట్రంలో అప్రజాసావామక విధానాలు అమలవుతునా్నయనడానికి జగ్గయ్యపేటలో జనసేన జండా 
దిమె్మన దౌరజ్న్యంగ్ కూలిచివేయడమే ఒక నిదర్శనం. జనసేన అంటే వైసీపీకి ఎంత భయం ఉందో సా్థనిక శాసనసభు్యడు, 
ఆయన అనచర్ల తీర్తో బయటపడింది. ఈ ఘటనపై నిరసన తెలిపన జనసేన పార్టీ నేతలపైనే కేస్లు నమోదు చేయించ్ 
తమ తప్పున కపపుప్చుచికనేందుకు అధకార పక్షం ప్రయతి్నసతుంది. కృష్ట్ణ జిలాలో పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ బండ్రెడి్డ రామకృష్ణ, 
పార్టీ నేతలు శ్రీ బొలియాశెటిటీ శ్రీకాంత్, శ్రీమతి రావి సౌజన్య, శ్రీ ఈమని కిషోర్, శ్రీ బాడిస మురళీకృష్ణలపై కేస్లు నమోదు 
చేయడాని్న ఖండిస్తునా్నం. పార్టీ ఆదేశాల మేరకు జనసేన నాయకులు శ్రీ పోతిన వెంకట మహేష్, శ్రీ అమ్మశెటిటీ వాస్, శ్రీ 
అక్కల గ్ంధీ, శ్రీ ప.ఆర్.క.కిరణ్, శ్రీ గరికపాటి ప్రసాద్, శ్రీ కాకాని లోకేష్, శ్రీ సాటీలిన్ శంకర్ తదితర్లు జగ్గయ్యపేట జనసేన 

శ్రేణులకు అండగ్ నిలిచార్. ఈ ఘటనపై ఇపపుటికే కృష్ట్ణ జిలాలో, విజయవాడ నగర నాయకులతో చరిచించాం. ధైర్యంగ్ నిలవాలని, జగ్గయ్యపేట నాయకులు, కార్యకరతులకు అవసరమైన 
అండదండలన పార్టీ ఇస్తుందని తెలియచేశాం. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గ్రి జన్మదిన వేడుకలన ప్రస్కరించుకని పార్టీ శ్రేణులు ఎక్కడికక్కడ జండాలు ఆవిష్కరిస్తు, సేవా కార్యక్రమాలు 
చేపడుతునా్నర్. వీటికి అధకార పక్షం ఆటంకాలు కలిపుంచే ప్రయత్్నలు చేసేతు ప్రజాసావామక పద్ధతిలో ఎదురో్కండి అని శ్రీ నాదండలో మన్హర్ సపుషటీం చేశార్.
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https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

“నా సేన కోసయం… నా వయంతు” కార్క్రమానినా 
విజయవయంతయం చేద్దయం: వాసగిరి మణికయంఠ

శతఘ్్న న్్యస్: గుంతకల్ నియోజకవర్గం, గుతితు 
పటటీణంలో జనసేన పార్టీ తలపెటిటీన “నా సేన 
కోసం నా వంతు” కార్యక్రమాని్న గుంతకల్ 
నియోజకవర్గ వా్యపతుంగ్ జయప్రదం చేయాలని 
అనంతప్రం జిలాలో జనసేన పార్టీ కార్యదరి్శ 
వాసగరి మణికంఠ పలుప్నిచాచిర్. ఈ మేరకు 
గుర్వారం గుతితు పటటీణంలో జిలాలో, మండల, 
పటటీణ ముఖ్య సమావేశమై చరిచించార్. 
తదనంతరం జనసేన నాయకులు మాట్లోడుతూ 
రాజకీయాలోలో క్రౌడ్ ఫండింగ్ రాజ్యమేలాలి, 
అదే రాజకీయ అవినీతికి విర్గుడు, రాజకీయ 
ప్రక్షాళనకు ఇదే నాంది అని. వ్యకితుకి వ్యకితుకి మధ్య 
జరిగే లావాదేవీలు ఎప్పుడూ ఒకరి ప్రయోజనం 

కోసం మర్కర్ అన్నట్లో ఉంట్యి. ఒక సిద్్ధంతం కోసం భావజాలాని్న నమ్మ ఒక సమూహం 
మొతతుం ముందుకు వెళ్తు అది పెనమార్పులకు నాంది పలుకుతుంది. రాజకీయాలోలో క్రౌడ్ ఫండింగ్ 
ద్వారా పార్టీలో బలమైన భావజాలాని్న బాధ్యతన ప్రతి ఒక్కర్ పంచుకునే అవకాశం ఉంట్ంది 
అని అందువలలో ఈ కార్యక్రమాని్న నిసావార్థ జనసైనికుల సహకారంతో జనసేన పార్టీ గుంతకలులో 
నియోజకవర్గ వా్యపతుంగ్ ప్రతిష్టఠాత్మకంగ్ ముందుకు తీస్కళ్తుమని పేర్్కనా్నర్. ఇందులో భాగంగ్ 
గుతితు మండల అధ్యక్షులు చ్న్న వెంకటేశవార్లో జనసేన పార్టీకి 2,116 రూపాయలు, పలు మొబైల్ 
ష్టప్ యజమానలు మరియు వరతుకులు పార్టీ బా్యంక్ ఖాత్ కు అనసంధానమైన 7288040505 
నెంబర్్క విరాళ్లు అందించార్. ఈ కార్యక్రమంలో గుతితు మండల, పటటీణ అధ్యక్షులు చ్న్న 
వెంకటేశులు, పాటిల్ స్రేష్, పామడి మండల అధ్యక్షుడు ఎం.ధనంజయ, నాయకులు వెంకటపతి 
నాయుడు, రమణ, మంజు, జయరాజు, అనిల్ కుమార్ తదితర్లు పాల్్గనా్నర్.

జనసైనికులను అభినయందియంచిన పయంతయం నానాజీ
శతఘ్్న న్్యస్: కాకినాడ రూరల్, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ జన్మదిన 
వారోతసావాలలో భాగంగ్ గుర్వారం కాకినాడ, కాజులూర్ ప్ంత్లోలో జరిగన 
రకతుద్న శ్బిరాలోలో పాల్్గని జనసైనికులన అభినందించ్న జనసేన పార్టీ పఏసి 
సభు్యలు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జ్ పంతం నానాజీ. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనా్నర్.

జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో రకతేదన శిబిరయం
శతఘ్్న న్్యస్: అంబేద్కర్, కోనసీమ 
జిలాలో, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్్యణ్ జన్మదిన్తసావం సందర్భంగ్ 
జనసేన పార్టీ అమలాప్రం అసంబీలో 
నియోజకవర్గ ఇనాచిర్జ్ శెటిటీబతుతుల 
రాజబాబు ఆధవార్యంలో సా్థనిక ముసీలోం 
ష్టధఖానాలో రకతుద్న శ్బిరం ఏరాపుట్ 
చేసార్. ఈ శ్బిరంలో జనసైనికులు 
ఉత్సాహంగ్ పాల్్గని స్మార్ రండు 
వందల యూనిట్లో రకతుం సా్థనిక 

ఏరియా హాసపుటల్, బుద్దా బలోడ్ బా్యంకులకు అందించడం జరిగంది. రకతుద్నం 
చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ రాజబాబు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసార్. ఈ కార్యక్రమంలో 
రాష్ట్ర ప్రోగ్రామ్సా కార్యదరి్శ మహాదశ నాగేశవారరావు, జిలాలో నాయకులు సంద్డి 
శ్రీనబాబు, చ్కా్కల సతీష్, కౌనిసాలర్లో పండి అమరావతి, గండి దేవిహారిక 
సావామ, గొలకోటి విజయలక్ష్మీ వాస్, ఎంపీటిసిలు నాగులపలిలో శేషవేణి, త్ళళి 
లక్ష్మీ నరసాయమ్మ రవి, దోనిపాటి బాలమ్మ, మోటూరి కనకదుర్గ, కూనవరం 
సరపుంచ్ వాకపలిలో ఈశవారి సత్యనారాయణ, వార్్డసభు్యలు, సీనియర్ నాయకులు 
స్ద్ చ్న్న, మోకా బాలయోగ, ఆకుల బుజిజ్, మంచ్గంటి మాచరరావు, ఆకుల 
స్ర్యనారాయణమూరితు, కుంపటలో రమేష్, గుమ్మళళి త్తయ్య కాప్, సతితు శ్రీనివాస్, 
ముత్తుబతుతుల శ్రీన, లంకే వెంకట్రావు, తూము రమేష్, గొరితు పవన్, పొణకల 
ప్రకాష్, ఆకుల సరేవాష్, కూనంశెటిటీ రాజేష్, పెమ్మరడి్డ నాగబాబు, షర్ఫ్, షఫీ, 
కర్ములాలో బాబా, వీర మహళలు చ్క్కం స్ధా స్ర్యమోహన్, ముత్్యల మణమ్మ, 
చాటలో మంగత్యార్, గనిశెటిటీ లలిత, మోస్గంటి మలిలోక, తసావటపలిలో ప్షపు, 
గోళళి కమల, నలాలో వరలక్ష్మీ మరియు జనసైనికులు పాల్్గనా్నర్. జనసేన పార్టీ 
నా సేన కోసం నావంతులో భాగంగ్ క్రౌడ్ ఫండింగ్ కు అమలాప్రం ప్రపాలక 
కౌనిసాలర్లో పండి అమరావతి, గండి దేవిహారిక, గోలకోటి విజయలక్ష్మి చేపట్టీర్. 
కౌనిసాలర్లో ఒక్కకర్ రూ500 వంతున ఫోన్ పే చేసార్. ష్ట ధీ ఖానాలో జరిగన 
రకతుద్న శ్బిరంలో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టీర్.
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సఖినేటిపల్లిలో మెగా రకతేదన శిబిరయం
శతఘ్్న న్్యస్: రాజోలు, సఖినేటిపలిలో గ్రామంలో జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ ప్టిటీనరోజు 
సందర్ంగ్ నామన నాగభూషణం ఆదవార్యంలో మెగ్ రకతుద్న శ్బిరం నిరవాహంచడం జరిగంది. ఈ 
శ్బిరంలో జనసేన వీరమహీళలు, జనసైనికులు కలిసి 82 మంది రకతుద్నం చేసార్. అనంతరం జనసేన 
నాయకులచే కేక్ కటింగ్ చేయడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో గుబ్ల ఫణికుమార్ గండుబోగుల 
పెదదాకాప్, మేడిచరలో సత్యవాణీ రాము, దిరిశాల బాలాజీ, త్డి మోహన్ కుమార్, గెడ్డం మహలక్ష్మీ, బోనం 
రాజు, పొన్నల ప్రభ, రంగ్రాజు, ఉండపలిలో అంజి, కణతం నరశ్ంహరావు, రాంజీ, ముచచిరలో వెంకటేష్, 
నామన స్ర్యనారాయణ, కూనా నాగేశవారరావు, బన్న, సాయి తదితర్లు పాల్్గనా్నర్.

రాబోయే కాలయంలో ప్రతీ నియోజకవర్యంలో జనసేన జయండా 
ఎగురుతుయంది -బయండారు శ్రీనివాస్

శతఘ్్న న్్యస్: అంబేద్కర్ కోనసీమ జిలాలో, కతతుపేట నియోజకవర్గం, ఆలమూర్ మండలం మోదుకుర్ 
గ్రామములో జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ ప్టిటీన రోజు సందర్భంగ్ జనసేన జండా ఆవిష్కరణ 
కార్యక్రమం ఆలమూర్ మండల జనసైనికుల మధ్య కతతుపేట నియోజకవర్గం జనసేన ఇంఛారిజ్ బండార్ 
శ్రీనివాస్ ముఖ్య అతిధగ్ విచేచిసి ఘనంగ్ నిరవాహంచార్. ఈ సందర్భగ్ బండార్ శ్రీనివాస్ మాట్లోడుతూ 
రాబోయ్ కాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని అని్న నియోజకవరా్గలలో జనసేన జండా ఎగరడం ఖాయం 
అని ఆశాభావం వ్యకతుం చేశార్. జరగబోయ్ పాదయాత్ర కార్యక్రమం తపపుకుండా విజయవంతం చేసే 
బాధ్యత నియోజకవర్గ జనసైనికులు, వీరమహళలదే అని పలుప్ ఇచాచిర్. అనంతరం స్మార్ 100 
మంది ఇతర పార్టీల నండి జనసేన సిద్్ధంత్లకు ఆకరి్షతులై బండార్ శ్రీనివాస్ ఆధవార్యంలో జనసేన 
పార్టీ తీర్థం ప్చుచికునా్నర్. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన ఉమ్మడిజిలాలో ప్రధాన కార్యదరి్శ త్ళళి డేవిడ్, 
సరపుంచ్ సంగీత స్భాష్, ఆలమూర్ మండల జనసేన అధ్యక్షులు స్రప్రడి్డ సత్య, సలాధ జయప్రకాశ్ 
నారాయణ (జపీ), కతతుపెళిలో నగేష్, పడాల అమ్మరాజు, యనమదల శ్రీనివాసరావు, నామాల స్బా్రావు, 
నాగరడి్డ మహేష్, కుడుపూడి ప్రసాద్, దేశభకుతులు సత్యనారాయణ, రావూరి గణపతి, త్రాటి త్త్రావు, 
ఉండవెలిలో మన్జ్, జడు్డ నారాయణ రావు, రావూరి శ్రీనివాస్, అడపా రాఘవేంద్ర, దుపపులపూడి గని్న 
రాజు, మీసాలు నరేంద్ర, గునమోలు సతీష్, గంటి లుద్రి, శ్వకోటి వరప్రసాద్, బోగరి రాములు, 
ఆకులు స్రేష్, గొలలోవిలిలో పండు, జనపరడి్డ స్రేష్, రావూరి రమేష్, జడు్డ దురా్గరావు, దుపపులపూడి 
దురా్గప్రసాద్, దుపపులపూడి సతీష్, ఖండవలిలో ప్రదీప్ జనసైనికులు, వీరమహళలు పాల్్గనా్నర్.

కాపు నేతకు నివాళులు అరి్పయంచిన 
కౌనిసిలర్ విజయలక్ష్మి

శతఘ్్న న్్యస్: డాకటీర్ బి అర్ అంబేద్కర్ కోన సీమజిలాలో, కాప్ రత్న, 
కాప్ రిజరేవాషన్ పోరాట సమతి నేత నలాలో స్ర్యచంద్రరావు 10వ 
వర్ధంతి వేడుకలు 9వ వార్్డ నలాలో గ్ర్డన్సా లో ఘనంగ్ నిరవాహంచార్. 
ఈ కార్యక్రమంలో వార్్డ జనసేన కౌనిసాలర్ గోలకోటి విజయలక్ష్మి, 
వాస్ దంపతులు సవార్్గయ నలాలో విగ్రహనికి పూలమాలలు వేసి ఘన 
నివాళ్లు అరిపుంచార్. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్్గనా్నర్.

అయంబేద్కర్ విగ్రహావిష్కరణలో పాల్్ననా 
పితాని

శతఘ్్న న్్యస్: ముమ్మడివరం, 
జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర రాజకీయ 
వ్యవహారాల కమటీ సభు్యలు 
మరియు ముమ్మడివరం 
నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ పత్ని 
బాలకృష్ణ కాట్రేనికోన మండలం 
బూలవారి పేటలో డాకటీర్ 

బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమంలో పాల్్గనడం జరిగంది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

లావణయూశ్రీనివాస్ కొఠారి

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనయంకోసయం జనసేన 277వ రోజు
శతఘ్్న న్్యస్: జగ్గంపేట, జనంకోసం జనసేన 277వ రోజులో భాగంగ్ జగ్గంపేట నియోజకవర్గ 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పాటంశెటిటీ శ్రీదేవిస్ర్యచంద్ర ఆధవార్యంలో జనసేన వనరక్షణ ద్నిమ్మ 
మొక్కల పంపణీ కార్యక్రమం జగ్గంపేట మండలం కాట్రావులపలిలో గ్రామంలో జరిగంది. ఈ 
కార్యక్రమంలో భాగంగ్ గుర్వారం 600 మొక్కలు పంచడం జరిగంది. నేటి వరకు నియోజకవర్గం 
మొతతుంగ్ 43400 ద్నిమ్మ మొక్కల పంపణీ జరిగంది. ఈ కార్యక్రమాని్న విజయవంతం చేసిన 
జగ్గంపేట మండల ఉపాధ్యక్షులు తోలాటి ఆదినారాయణ, జగ్గంపేట మండల ప్రధాన కార్యదరి్శ 
గండికోట వీరపాండు, జగ్గంపేట మండల సషల్ మీడియా సమాచార కార్యదరి్శ ద్డి మణికంఠ, 
కాట్రావులపలిలో నండి గ్రామ అధ్యక్షులు శ్వుడు పాపారావు, గ్రామ ఉపాధ్యక్షులు స్ంకర శ్రీనివాస్, 
గ్రామ కార్యదరి్శ సాంబార్ వరప్రసాద్, బంగ్ర్ రామసావామ, కానేటి లక్షష్మణ్, నారలోదిని నారాయణ, 
రామకురితు బాలు, గొంపా స్రేష్, కండేపూడి వీరబాబు, చక్కపలిలో సతీష్, గంట్ దురా్గప్రసాద్, 
అడబాల వీరబాబు, కలిలో విజయ్, షేక్ రహమాన్, తోట సంతోష్, బండి హర్ష్, గొపశెటిటీ 
వీరబాబు, సగరపేట నండి గండికోట బాలాజీ, గోనేడ నండి నలలోంశెటిటీ చ్టిటీబాబు, వలలోభశెటిటీ 
నాని, బూర్గుపూడి నండి కోడి గంగ్ధర్ లకు జగ్గంపేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ 
పాటంశెటిటీ శ్రీదేవిస్ర్యచంద్ర కృతజ్ఞతలు తెలిపార్.

రకతేదనమే ప్రాణదనయం  
పవన్ కళ్్ణ్ సమాజానికి ఆదర్యం: మర్రాపు సురేష్

శతఘ్్న న్్యస్: గజపతినగరం, జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ జన్మదిన వారోతసావాలోలో భాగంగ్ 
6వ రోజు రకతుద్న శ్బిరం జనసేన పార్టీ గజపతినగరం నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ సీనియర్ 
నాయకులు మర్రాప్ స్రేష్ ఆధవార్యంలో ఏరాపుట్ చేయడం జరిగంది. ఈ శ్బిరం ఎన్.వి.ఎన్ బలోడ్ 
బా్యంక్ నాగేశవారరావు ఆధవార్యంలో సపెటీంబర్ 1వ తేదీన ఉదయం 8 గంటలు నంచ్ 1 గంట 
వరకు ఎన్.వి.ఎన్ బలోడ్ బా్యంక్ అధవార్యంలో రకతుద్న శ్బిరాని్న ఏరాపుట్ చేయడం జరిగంది. ఈ 
రకతుద్న శ్బిరంలో గజపతినగరం నియోజకవర్గం నంచ్ అని్న మండలాల నంచ్ స్మార్ 67 
మంది సవాచ్ఛందంగ్ పాల్్గని రకతుద్నం చేయడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ జిలాలో 
సీనియర్ నాయకులు ఆద్డ మోహన్ రావు, మడత్న రవి కుమార్, గజపతినగరం నియోజకవర్గ 
నాయకులు పండు, శంకర్, సంతోష్, అభిరామ్, ఆదినారాయణ, హర్ష్ శ్రీన రవీంద్ర, నాయుడు, 
అనిల్ రాంబాబు, స్ర్య అధక సంఖ్యలో నాయకులు కార్యకరతులు పాల్్గనా్నర్.

రామచయంద్రపురయంలో రకతేదన శిబిరయం
శతఘ్్న న్్యస్: రామచంద్రప్రం, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు కణిదల పవన్ 
కళ్్యణ్ గ్రి జన్మదిన వేడుకలలో భాగంగ్ రామచంద్రప్రం నియోజకవర్గం 
కాజులూర్ గ్రామంలో కీరితుశేషులు అన్యం గోవిందు జా్ఞపకార్థం రామచంద్రప్రం 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పోలిశెటిటీ చంద్రశేఖర్ ఆధవార్యంలో రకతుద్న 
శ్బిరం అత్యంత వైభవంగ్ నిరవాహంచార్. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ జిలాలో 
అద్యక్షులు కందుల దురే్గష్, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర రాజకీయ వ్యవహారాల కమటీ 
సభు్యలు మరియు ముమ్మడివరం నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ పత్ని బాలకృష్ణ, 
అమలాప్రం జనసేన పార్టీ పారలోమెంటర్ ఇంచార్జ్ డి.ఎం.ఆర్ శేఖర్, జనసేన 
నాయకులు, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనడం జరిగంది.

నిరాశ్రయుల వసతి గృహయంలో 
 జనసేన నాయకుల భోజనాల పయంపిణి
శతఘ్్న న్్యస్: పారవాతీప్రం, జనసేనాని జన్మదిన వారోతసావాలు సందర్భంగ్ గుర్వారం 
పారవాతీప్రంలో నిరాశ్రయుల వసతి గృహంలో నియోజకవర్గ నాయకులు భోజనం పంపణి 
చేసార్. జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలి్న అమలు చేయటంలో ఏమాత్రం 
వెనకాడబోమని నాయకులు చెపపుటం జరిగంది. ఆ వసతి గృహ యాజమాన్యం సహాయం 
చేసినందుకు నాయకులకు ధన్యవాద్లు తెలిప, జనసేనాని ఆరోగ్్యంగ్ ఉండాలని 
కోర్కుంట్నా్నం అని చెపపుటం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు పైల సత్యనా్నరాయణ, 
ఖత విశేవాశవారరావు, గణేష్, బాలు, గౌర్, మణి, భాస్కర్ మరియు వీరమహళలు గోవిందమ్మ, 
మణి, లక్ష్మి పాల్్గనా్నర్.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

గురువారెడిడిని పరామరి్యంచి మనోధైరా్నినాచిచిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న న్్యస్: మదనపలిలో ఎమె్మలే్య వైసీపీ నవాజ్ బాష్ట తన అనచర్లతో మదనపలిలో 
మండలం మాలెపాడు గ్రామంలో గ్రామస్తులపై ద్డిచేసి ఊరి పెదదామనిషి గుర్వారడి్డ, 
రాజారడి్డ కంతమందిని గ్యపరచడం జరిగంది. గ్యపడిన గుర్వారడి్డని ఆసపుత్రిలో 
పరామరి్శంచ్ గ్రామస్తులకు ధైర్యం చెపపున జనసేన పార్టీ రాయలసీమ కో కనీవానర్ 
గంగ్రప్ రాంద్స్ చౌదరి జనసేన పార్టీ మీకు అండగ్ ఉంట్ందని రాష్ట్ర చేనేత 
విభాగం ప్రధాన కార్యదరి్శ అడపా స్రేంద్ర, ఉమ్మడి చ్తూతుర్ జిలాలో ప్రధాన కార్యదరి్శ 
జంగ్ల శ్వరాం, కార్యదరి్శ సనాఉలలో చెపపుడం జరిగంది.

జగన్ పాలనలో ప్రజల కష్టీల పాలు: 
ఆదడ మోహనరావు

శతఘ్్న న్్యస్: విజయనగరం, జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ ప్టిటీనరోజు వారోతసావాలోలో 
భాగంగ్ గుర్వారం ఉదయం కోట జంక్షన్ మొదలుకని పటటీణంలో జనసమూహ 
ప్రధాన కేంద్రాలోలో జగన్ పాలనలో ప్రజలు పడుతున్న కష్టటీలు మరియు జనసేన 
విధవిధానాలు, కౌలు రైతులకు చేస్తున్న సహాయం వంటివి కూడియున్న కరపత్రలన 
జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మరియు జిలాలో చ్రంజీవి యువత అధ్యక్షులు 
త్్యడ రామకృష్ట్ణరావు(బాలు) ఆధవార్యంలో పంచ్పెట్టీర్. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య 
అతిధగ్ జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఆద్డ మోహనరావు హాజరయా్యర్. 
ఈ సందర్ంగ్ ఆయన మాట్లోడుతూ ఒక్కసారి అవకాశం ఇవవాండి అని ప్రజల 
ఆశీస్సాలతో అందల మెకి్కన జగన్్మహన్ రడి్డ రాష్ట్రాని్న, ప్రజలన అప్పులు పాలు చేసి 
అంధకారంలో నెటిటీవేశాడని, రండోసారి అవకాశం ఇసేతు మనలి్న, మన ఇంటిని కూడా 
అమే్మసాతుడని దుయ్యబట్టీర్. రాషటీంలో సామాన్య మైన పేద ప్రజలు మొదలుకని రైతులు, 
ఉదో్యగస్్థలు, విద్్యర్్థల దగ్గర నండి అని్న వరా్గల ప్రజలకు ఉస్ర్పెట్టీడని, ప్రజలంత్ 
సమయం కోసం వేచ్వునా్నరని, ఖచ్చితంగ్ జగన్ న బంగ్ళ్ఖాతంలో కలిపే రోజు 
ఎంతోదూరంలో లేదని అనా్నర్. మరో నాయకులు వంక నరసింగరావు, దంతులూరి 
రామచంద్ర రాజు మాట్లోడుతూ కట్లోది రూపాయల ఆద్యాని్న వదులుకని 
నిసావార్థమే ఊపరిగ్ ప్రజలకు సేవచేయడానికి వచ్చిన నాయకుడు పవన్ కళ్్యణ్ అని, 
ప్రభుతవాం కౌలురైతులకు ఇసాతునని చెపపున డబు్లు ఇవవాకపోయినా, పవన్ కళ్్యణ్ 
తన కష్టటీరిజ్త్ని్న ఒకో్క రైతుకు ఒక లక్ష చప్పున సహాయం అందిస్తునా్నరని, అధకారం 
లేకుండానే ఇంత సహాయం చేస్తున్న పవన్ కళ్్యణ్ న చూసి ఒక్కసారి ప్రజలు అవకాశం 
ఇవావాలని అనా్నర్. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు డాకటీర్ ఎస్. 
మురళీమోహన్, జనసేన యువనాయకులు కయా్యన లక్షష్మణ్ యాదవ్, గుర్బిలిలో రాజేష్, 
శ్రీన రాజు పాల్్గనా్నర్.

కాకినాడ కల్పనా సయంటర్ రోటర్ బలిడ్ బ్యంక్ 
నయందు జనసేన రకతేదన శిబిరయం

శతఘ్్న న్్యస్: కాకినాడ సిటి, పవన్ కళ్్యణ్ ప్టిటీనరోజు సందర్భంగ్ కాకినాడ కలపునా 
సంటర్ నందు ఉన్న రోటర్ బలోడ్ బా్యంక్ నందు జనసేన నాయకులు జాక్ ఆధవార్యంలో 
రకతుద్న శ్బిరం ఏరాపుట్ చేయడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగ్ జనసేన 
పార్టీ పఏసి మెంబర్ ముత్తు శశ్ధర్, పంతం నానాజీ, కాకినాడ జిలాలో ప్రధాన కార్యదరి్శ 
తలాటం సత్య, అడబాల సత్యనారాయణ, జాక్ మరియు జనసేన నాయకులు, పవన్ 
కళ్్యణ్ అభిమానలు, పాల్్గనడం జరిగంది.

ఇచ్చిపురయం జనసేన ఆధ్వర్యంలో రకతేదన శిబిరయం
శతఘ్్న న్్యస్: ఇచాచిప్రం, జనసేన పార్టీ అధనేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ముందస్తు 51 
జన్మదిన సందర్భంగ్ (ఒడిశా) చ్కిటి బాలోక్ ర్ంప అండ్ బరోడా యూత్ ఆధవార్యంలో 
ప్ణద్త బలోడ్ బా్యంక్ సౌజన్యంతో మెగ్ రకతుద్న శ్బిరం ఏరాపుట్ చేయడం జరిగంది 
ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిదిగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ జనసేన రాష్ట్ర జాయింట్ సక్రటర్ తిపపున 
దురో్యధన రడి్డ విచేచిసార్. ఈ రకతుద్న శ్బిరంలో స్మార్ 43 మంది సవాచచిందంగ్ 
ముందుకచ్చి రకతుద్నం చేసి పలాస ప్ణద్త బలోడ్ కి అందజేయటం జరిగంది. ఈ 
కార్యక్రమంలో గ్రామపెదదాలు, యువత అధకసంఖ్యలో పాల్్గనా్నర్.

నా సేన కోసయం నా వయంతు కోసయం విజయవయంతయం 
చేయాలని పిలుపునిచిచిన ప్రతితేపాడు జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: ప్రతితుపాడు, 
యెదుదా చ్నబాబు అధవార్యంలో 
ప్రతితుపాడు నియోజకవర్గ జనసేన 
పార్టీ ఇనాచిరిజ్ వర్ప్ల తమ్మయ్య 
బాబు ముఖ్య అతిథిగ్ నా సేవ 
కోసం నా వంతు కార్యక్రమాని్న 
విజయవంతం చేయడం కోసం 
సమావేశం నిరవాహంచడం 
జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో 
నా సేవ కోసం నా వంతు 
అనేట్వంటి పార్టీ కార్యక్రమం 
గురించ్ ప్రతితుపాడు నియోజకవర్గం 
ఇనాచిరిజ్ వర్ప్ల తమ్మయ్య బాబు 
సవివరంగ్ శ్రేణులు అందరికీ 
వివరించడం జరిగంది. ఇందులో 

అందరూ పాల్్గనాలని ప్రతి ఒక్కరూ, ప్రతి ఒక్క జనసైనికుడు, నాయకుడు, కార్యకరతు, వీర 
మహళలు అందరూ తన బాధ్యతగ్ భావించ్ విజయవంతం చేయాలని పలుప్నిచాచిర్. 
అంతేకాకుండా రౌతులపూడి గ్రామంలో కంతమంది ఓటరలో వదదాకు వెళిలో నా సేన కోసం 
నా వంతు కార్యక్రమం గురించ్ వివరించ్ పార్టీ సిద్్ధంత్లన వివరించ్ పాల్్గనేలాగ్ 
చేయడం జరిగంది. ఇందులో భాగంగ్ కంతమంది ఓటర్లో న ఫోన్ పే ద్వారా పాల్్గనేలా 
ప్రభావితం చేయటం చెప్పుకోదగ్గ అంశం. ఈ కార్యక్రమంలో జిలాలో కార్యదరి్శ ఆర్.క,జిలాలో 
సంయుకతు కార్యదరి్శ ద్సం శేష్టరావు, రౌతూలూపుడి జనసేన పార్టీ మణ్డల అద్యక్షులు 
పలాలో శేఖర్,బంగ్రయ్య పేట వెంకీ, మెరక చామవరం కృష్ణర్జ్న్, ములగపూడి గణేష్, 
పలలోప్ చామవరం శేఖర్, షర్ఫ్, సై, భాష, పవన్, ప్రభాకర్ మరియు ఇతర జనసైనికులు, 
జనసేన పార్టీ నాయకులు, ప్రజలు తదితర్లు పాల్్గనా్నర్.

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

గురలి మయండల జనసేన ఆధ్వర్యంలో 
350 మొక్కల పయంపిణీ

శతఘ్్న న్్యస్: చీప్ర్పలిలో నియోజకవర్గం గురలో మండలంలో జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు 
పవన్ కళ్్యణ్ ప్టిటీనరోజు వేడుకలు సందర్భంగ్ మూడవ రోజు గురలో జనసేన నాయకుల 
ఆధవార్యంలో 350 ఉచ్త మొక్కలు పంపణీ కార్యక్రమం నిరవాహచడం జరిగంది. 
ఈ కార్యక్రమంలో నాలుగు మండలాల జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు 
పాల్్గనా్నర్.

జనసైనికులు సేవ చేయటయంలో ఎపు్పడూ 
మయందుయంటారు ఇతర పార్టీలకు లాగా 

దోచుకోవటయం, దచుకోవటయం చేతకాదు: గాదె
శతఘ్్న న్్యస్: గుంటూర్, జనసేన 
పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కణిదల పవన్ 
కళ్్యణ్ జన్మదిన వేడుకలో భాగంగ్ 
గుర్వారం రడ్ క్రాస్ బలోడ్ బా్యంకులో 
తుమ్మల నరసింహారావు, కండేటి 
రవి ల ఆధవార్యంలో రకతుద్నం 
కార్యక్రమం ఏరాపుట్ చేయుట 
జరిగంది. ఈ కార్యక్రమానికి 

ముఖ్యఅతిథిగ్ జిలాలో అధ్యక్షులు గ్ద వెంకటేశవారరావు పాల్్గని జనసైనికులన కలిసి 
వార్ చేస్తున్న సేవలన కనియాడార్. గ్ద మాట్లోడుతూ… ముందుగ్ మా అధ్యక్షులు 
పవన్ కళ్్యణ్ కి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపార్. మా పార్టీలో నాయకులు గ్ని 
జనసైనికులు గ్ని ప్రజలకు సేవ చేయటంలో ముందు ఉంట్ర్ అలాగే కష్టటీలోలో ఉన్న 
వాళళికి కుల, మత్లకు సంబంధం లేకుండా వారికి సేవ చేయడంలో ముందుంట్ర్ 
అని గరవాంగ్ చెప్త్న. మా నాయకుడు వేసిన బాటలోనే మేము నడుసాతుము అది సేవలో 
గ్ని, ప్రజలకు జర్గుతున్న అనా్యయలపై ప్రశ్్నంచడంలో గ్ని అని తెలియజేసార్. 
బలోడ్ ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని కలసి అభినందిచడం జరిగంది. రడ్ క్రాస్ లో బలోడ్ ఇచ్చిన 
ప్రతి ఒక్కరికి సరిటీఫికట్ ని గ్ద చేతుల మీదగ్ ఇవవాడమైనది. ఈ కార్యక్రమంలో జిలాలో 
నాయకులు అడపా మాణికా్యలరావు, నారద్స్ రామచంద్ర ప్రసాద్, శ్ఖా బాలు, 
మధులాల్, కర్రపాటి నాగేశవారరావు, ప్లాలోరావు లు పాల్్గనా్నర్.

జగ్య్పేటలో నిరసన సగ
జనసేన పార్టీ  జిల్లా  అధ్యక్షులు బండ్రె డ్డి  రామకృష్ణ  అరెస్టీ ను ఖండ్స్తు న్నం
జగ్గ య్యపేటలో జనసేన దిమ్మ కూల్చిన వారిపై  చర్య తీస్కోవాల్
ఉమ్మడ్ కృష్్ణ జిల్లా  అధికార పరె తినిధి శివరామకృష్ణ
శతఘ్్న న్్యస్: న్జివీడు, జగ్గయ్యపేటలో జనసేన జండా దిమ్మ కూలచిట్ని్న 
నిరసిస్తు, దుండగుల పై చర్య తీస్కోవాలని, దిమ్మ మళీళి తిరిగ నిరి్మంచాలని కోర్తూ 
శాంతియుతంగ్ నిరసన చేస్తున్న ఉమ్మడి కృష్ట్ణజిలాలో జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు బండ్రెడి్డ 
రామకృష్ణ, జిలాలో ఉపాధ్యక్షులు బొలియశెటిటీ శ్రీకాంత్, ప్ంతీయ కమటీ కో ఆరి్డనేటర్ 
రావి సౌజన్య, జిలాలో ప్రధాన కార్యదరి్శ బాడిస మురళి, కిషోర్, ఇతర సా్థనిక నాయకులని 
జగ్గయ్యపేట పోలీస్లు అరస్టీ చేయట్ని్న జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి కృష్ట్ణజిలాలో అధకార 
ప్రతినిధ మర్దు శ్వరామకృష్ణ మంగళవారం విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో తీవ్ంగ్ 
ఖండించార్. పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ ప్టిటీనరోజు సందర్భంగ్ గుర్వారం 
జగ్గయ్యపేటలో దిమ్మ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం ఉందని తెలిసి ఎమె్మలే్య సామనేని 
ఉదయభాన ఆదేశాలతో దుండగులు అర్ధ రాత్రి దిమ్మ కులచిరని తెలిపార్. దీనికి 
పోలీస్లు వత్తుస్ పలుకుతునా్నరని అనా్నర్. వైఎసాసార్సాపీ దిమ్మలకి, వైఎసాసార్ 
విగ్రహాలన అని్న అనమతులు ఉనా్నయా అని ప్రశ్్నంచార్. కక్ష పూరిత వ్యవహారాలతో, 
శాంతియిత వాత్వరణాని్న చెడకటిటీ పవన్ కళ్్యణ్ ప్టిటీనరోజుకి అలలోర్లో సృషిటీంచడానికి 
కందర్ ఇలాంటి ఘటనలకి పూనకుంట్నా్నర్ అని అనా్నర్. దిమ్మ కూలిచిన వారిపై 
చర్య తీస్కోవాలని,ఇలాంటి ఘటనలు మళీళి మళీళి ప్నరావృతం కాకుండా చర్యలు 
తీస్కోవాలని శ్వరామకృష్ణ కోరార్.

పతితేకయండ జనసేన ఆధ్వర్యంలో రకతేదన శిబిరయం 
విజయవయంతయం

శతఘ్్న న్్యస్: పతితుకండ, జనసేన పార్టీ నాయకుడు సిజి రాజశేఖర్ ఆధవార్యంలో 
రకతుద్న శ్బిరం విజయవంతంగ్ నిరవాహంచడం జరిగంది. గుర్వారం, జనసేన పార్టీ 
నియోజకవర్గ నాయకుడు సీజర్ రాజశేఖర్ మాట్లోడుతూ… రేప్ అనగ్ సపెటీంబర్ 
2వ తేదీన జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ ప్టిటీనరోజు సందర్భంగ్ పతితుకండలో 
ఒకటో త్ర్కున గవర్నమెంట్ హాసిపుటల్ నందు ఉదయం 10 గంటలకు రకతుద్న 
శ్బిరం ఏరాపుట్ చేయడం జరిగంది. సపెటీంబర్ 2 వ తేదీన పతితుకండలో గణేష్ 
నిమజజ్నం ఉన్నందువలలో రకతుద్న శ్బిరం కార్యక్రమాలన సపెటీంబర్ 1వ తేదీనే ఏరాపుట్ 
చేయడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు కార్యకరతులు పెదదా 
సంఖ్యలో పాల్్గని రకతుద్న శ్బిరాని్న విజయవంతం చేసిన జనసేన పార్టీ నాయకులకు 
కార్యకరతులకు ప్రతి ఒక్కరికి పేర్పేర్నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేశార్. అలాగే ప్రతి 
సంవతసారం కూడా మా జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ ప్టిటీనరోజు సందర్భంగ్ 
రకతుద్న శ్బిరాలన ఏరాపుట్ చేసి ఎంతోమందికి రకతుద్నం చేస్తునా్నం మరి ముఖ్యంగ్ 
ప్రెగె్ననీసా పేషంటలోకు యాకిసాడంట్ వలలో బలోడ్ కావాలిసాన వచ్చినప్పుడలాలో మాకు కాల్ చేసి 
అన్న మాకు రకతుం అవసరం ఉందంటే ఇపపుటివరకు ఎన్్నసార్లో ఎంతోమందికి మా 
జనసేన పార్టీ నాయకులు కార్యకరతులు ఎన్్న రకాలుగ్ రకతుద్నం చేశార్. అలాగే 
పతితుకండ నియోజకవర్గంలో వివిధ రకాలుగ్ రకతుం కావాలిసా వసేతు మాకు ఫోన్ చేసేతు 
మా జనసేన పార్టీ నాయకులు అందుబాట్లో ఉంట్రని ఎపపుటికప్పుడు సాయం 
చేస్తున్న పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే అది జనసేన పార్టీ అని రాబోయ్ కాలంలో ప్రజలకు 
మరింత దగ్గరయి్య ప్రజలకు ఎపపుటికప్పుడు అందుబాట్లో ఉంట్మని కార్యక్రమాని్న 
విజయవంతం చేసిన జనసేన పార్టీ నాయకులు, ఇసా్మయిల్, న్ర్ భాష్ట, ధర్మ తేజ, 
రామకృష్ణ, చాంద్ బాష్ట, ఎర్రి సావామ, అనిల్, వీరేష్, ఆర్ క నాయుడు, రవి, గఫూర్, 
యశవాంత్ తదితర్లు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్్గని విజయవంతం చేశార్.

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


పలు కుటయంబలకు మనోధైరా్నినాచిచిన బతుతేల
శతఘ్్న న్్యస్:  రాజనగరం, సీత్నగరం మండలం, రఘుదేవప్రం గ్రామంలో రాజనగరం నియోజవర్గ జనసేన 
నాయకులు బతుతుల బలరామకృష్ణ పలు పలకరింప్లు, పలు పరామర్శలతో పలు కార్యక్రమాలోలో పాల్్గనా్నర్. 
ఉమ్మడిశెటిటీ పోసియ్య కుమారతు ఇటీవల కాలంలో మరణించడం జరిగంది. శోకసంద్రంలో ఉన్న కుట్ంబాని్న 
పరామరి్శంచ్, మన్ధైర్యం చెపపు, కుట్ంబానికి అండగ్ ఉంట్మని భరోసా ఇచాచిర్ అలాగే ఉపపులపాటి కృష్ణ 
తలిలో అనారోగ్యం గురికావడంతో పలకరించ్ కంత ఆరి్థక సహాయం చేశార్. అలాగే కమ్మన ప్రభు అనారోగ్యం 
గురికావడంతో వారిని పలకరించ్ మన్ధైర్యం చెపపు కంత ఆరి్థక సహాయం చేశార్. గ్రపాటి శేషయ్య పెరలాలిసాస్ 
తో బాధపడుతుండగ్ వారిని పలకరించ్ జనసేన పార్టీ తరఫున అండగ్ ఉంట్మని భరోసా ఇచాచిర్. ఈ 
కార్యక్రమంలో సీనియర్ నేతలు గులిలోంకల లోవరాజు, మదిదారడి్డ బాబులు, మటటీ వెంకటేశవారరావు, ద్సరి 
కోటేశవారరావు, ద్సరి రమేష్, ద్సరి గంగ్రావు, బొబి్రడి్డ స్రిబాబు, ప్రగ్ఢ శ్రీహరి, మూరితు, తోట స్ర్య 
మణికంఠ తదితర్లు జనసైనికులు.

నా సేన కోసయం… నా వయంతు లో 
భాగయంగా పామిడి జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్:  గుంతకల్, పార్టీకి ఎంత ఇచాచిమో అన్నద్నికంటే 
ఎంతమందిని భాగసావాములుగ్ చేరాచిము అన్నదే ముఖ్యం. ప్రజలందరినీ 
ఇందులో భాగసావామ్యం చేయడమే లక్ష్ంగ్ ప్రయత్నం చేద్దాం పనిచేద్దాం. 
ప్రజాసేవ కోసం పెటిటీనట్వంటి పార్టీకి జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ 
సిద్్ధంత్లు సేవలు నచ్చి ఆయన సిద్్ధంత్లకు ఆకరి్షతులై ఎంతమంది 
ఆ పార్టీలో తమ వంతు భాగసావామ్యం అవావాలనకుంట్నా్నర్ అన్నదే 
ముఖ్యం. అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలన అందరికీ 
వివరించ్ పవన్ కళ్్యణ్ పార్టీలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగసావామ్యం అయ్్యలా 
ఈ కార్యక్రమాని్న ముందుకు తీస్కువెళ్లోలి అని, జనసేన పార్టీ అధనేత 
పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయం కోసం అనంతప్రం జిలాలో అధ్యక్షులు టిసి 
వర్ణ్ ఆదేశాల మేరకు మన సేన కోసం మన వంతు కార్యక్రమంలో 
భాగంగ్ నేడు జనసేన పార్టీ నాయకులు అలాగే అభిమానలు తమ 
వంతు బాధ్యతగ్ పార్టీకి విరాళ్లు అందించడం జరిగనది. అలాగే 
ప్రతి ఒక్క అభిమాని దగ్గరకు సామాన్య ప్రజల దగ్గరకు వెళిలో పవన్ 
కళ్్యణ్ భావజాలాని్న వివరించ్ ఎందుకు జనసేన పార్టీలో తమ వంతు 
భాగసావామ్యం అవావాలో వారికి వివరించ్ జనసేన పార్టీకి తమ వంతు 
విరాళ్లన అందించే విధంగ్ కార్యక్రమాని్న నేడు పామడి మండలంలో 
మొదలు పెట్టీము. పార్టీకి నిసావార్థమైన సైనికులుగ్ ఈ కార్యక్రమాని్న 
ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేసేలా ముందుకు తీస్కువెళ్తుం అని జనసేన పార్టీ 
మండల అధ్యక్షుడు యం ధనంజయ తెలియజేశార్. ఈ కార్యక్రమంలో 
నాయకులు వేణుగోపాల్, ధన, ఖాజావలి, అబుదాల్ ర్షన్ జమీర్ మరియు 
జనసైనికులు పాల్్గనా్నర్.

పారాది జనసేన ఆధ్వర్యంలో 
రకతేదన శిబిరయం

శతఘ్్న న్్యస్:  బొబి్లి 
నియోజకవర్గం, పారాది 
గ్రామంలో జనసేన 
అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ 
జన్మదినం సందర్ంగ్ 
పారాది జనసేన 
నాయకులు బంట్పలిలో 
దివ్య, పేకేటి స్రేష్, 
ర్ంగలి వెంకటరమణ 

ల అధవార్యంలో రకతుద్న శ్బిరంకార్యక్రమం నిరవాహంచడం జరిగంది. 
ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు మహంతి ధనంజయ్, లంక 
రమేష్, శ్వ, బూడి రాజా, పొటూ్నర్ జనారదాన్ మరియు నియోజకవర్గ 
జనసైనికులు పాల్్గని విజయవంతం చేసార్.

పవన్ కళ్్ణ్ ను విమరి్సేతే సహయంచేది లేదు
శతఘ్్న న్్యస్: ఘంటసాల, జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ 
కళ్్యణ్ న విమరి్శసేతు సహంచేది లేదని ఆ పార్టీ నేతలు 
అనా్నర్. మండల పరిధలోని యందకుదుర్ గ్రామంలో 
జరిగన సమావేశంలో ఎంపటిసి సభు్యలు సిది్ధనేని 
కుమార్ రాజా, జనసేన నేతలు మాట్లోడుతూ ఇటీవల 
ఘంటసాలలో జరిగన గడప గడపకు మన ప్రభుతవాంలో 
ఎమె్మలే్య సింహాద్రి రమేష్ బాబు పవన్ కళ్్యణ్, జనసేన 
పార్టీపై విమర్శలు చేయటం సబబు కాదనా్నర్. 
నియోజకవర్గ అభివృది్ధపై ముందు దృషిటీసారించాలని, 
మౌళిక సదుపాయాల మాట మరిచ్ సంక్షేమం అనే 

ఒక మూసలో యావత్ ఆంధ్రరాష్ట్రాని్న ప్రభుతవాం అప్పులమయం చేసిందనా్నర్. అసలు ప్రత్యరి్థ పార్టీ గురించ్ 
మాట్లోడట్నికి మీకు ఉన్న అర్హత ఏమటని ప్రశ్్నంచార్. నియోజకవర్గంలో పారిశ్రామకీకరణ, టూరిజం 
మెర్గుపరిచే అవకాశాలు ఉన్నపపుటికీ వాటి ఊసే మీకు తెలియదని విమరి్శంచార్. రైతు బిడ్డ అయి్య ఉండి 
వ్యవసాయ ఆధారిత నియోజకవర్గం అని తెలిసి ఉండి మీర్ కలిపుంచ్న మౌళిక సదుపాయాల మాట ఏమటని 
ప్రశ్్నంచార్. ప్రజలు వారికున్న కషటీనష్టటీలన చెబితే పటిటీంచుకోకుండా ఎదుర్ద్డికి దిగటం హాసా్యసపుదమనా్నర్. 
నిసావార్థంగ్ ప్రజా సమస్యల మీద పోరాడుతున్న జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ మీద అవాకులు, చవాకులు, 
చలోకుతులతో మాట్లోడటం ఎంత వరకు సమంజసమనా్నర్. ప్రజాసావామ్యంలో గెలుపోటములు ఎప్పుడు ఒక వైపే 
ఉంట్యనకోవటం భ్రమ అని గుర్తుంచుకోవాలనా్నర్. వ్యవసాయానికి అవసరమైన సాగునీటి వ్యవస్థ ఒకప్పుడు 
ఏలా ఉంది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, ప్రధాన కాలువల మీద కూడ డ్జిల్ ఇంజనలో పెట్టీలిసాన ఆవశ్యకత వస్తుందని 
పేర్్కనా్నర్. పండిన పంటన మార్కట్ చేస్కోవట్నికి రవాణా వ్యవస్థ ఏలా ఉంది, గట్టీబాట్ ధర వస్తుంద్, 
సకాలంలో పండించ్న పంటకు డబు్లు ఇపపుంచగలు్గతునా్నమా అని ప్రశ్్నంచుకుంటే మంచ్దనా్నర్. సవాశకితు 
సంపాదనన తుంగలో తొకి్క మీర్ ఇచేచి సంక్షేమంతో అదు్భత్లు సృషిటీస్తునా్నమనే మాయ మాటలి్న చెప్పుకుంటూ 
గడప గడపకు తిరగటం ఎంతవరకు భావ్యమో మీరే ఆలోచ్ంచుకోవాలనా్నర్. రాజకీయ ప్రసంగ్లు ఎని్న చేసినా 
గౌరవంగ్ ఉంట్ందే తపపు మీడియా ప్రగలా్భలు పలకటం ఎంత మాత్రమూ గౌరవం అనిపంచుకోదనా్నర్. 
ఇపపుటికైనా ప్రజా ఆమోదయోగ్యమైన కార్యక్రమాలు చేపటిటీ అప్పుడు మాట్లోడితే హరి్షసాతుమని చెపాపుర్. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసేన నేతలు ప్రతితుపాటి అనిల్ కుమార్, సిది్ధనేని సాయి కృష్ణ, చ్ంతల సాయి మనీష్, సిది్ధనేని 
నితిన్, బండి స్రేష్ తుంగల నవీన్, బొపపున నరేష్, కటిటీ వీరబాబు, బోనం పవన్ కుమార్ లు పాల్్గనా్నర్.

జనసేన పార్టీ మయండల అధ్క్షులకు ఘన నివాళి
శతఘ్్న న్్యస్: భద్రాద్రి కతతుగూడం జిలాలో అన్నపరడి్డపలిలో మండల అధ్యక్షులు 
తలారి రాజు దశదినకర్మలో భాగంగ్ గుర్వారం ములకలపలిలో మండల 
అధ్యక్షులు మరియు ఉమ్మడి ఖమ్మం జిలాలో విద్్యరి్థ, యువజన విభాగం 
సభు్యలు దశదినకర్మలో పాల్్గని ఘననివాళ్లు అరిపుంచార్. తర్వాత 
రాజు అనపరడి్డపలిలో మండలంలో జనసేన పార్టీ తరఫున ఒంటరిగ్ 
పోరాటం చేయడమే కాకుండా పార్టీ బలోపేత్నికి ఎంతగ్న్ కృషి చేశాడు 
అదేవిధంగ్ మండలంలో ఉన్న అధకార పార్టీ సా్థనిక నాయకులు రాజుని 
ఎన్్న రకాలుగ్ ఇబ్ందులకు గురి చేశార్ వాటని్నటిని కూడా ఎదుర్్కని 
మండలంలో జనసేన పార్టీ దిమ్మన నిరి్మంచాడు. అని మరియు జనసేన 
పార్టీ తరఫున గతంలో ఎంపీటీసీగ్ పోటీ చేశాడు అని కరోనా సమయంలో 
బాధతులకు తన వంతు సాయం చేయడమే కాకుండా మండలంలో మగత్ 

కార్యకరతులకు ఆదర్శంగ్ ఉంటూ పార్టీ బలోపేత్నికి ఎంతగ్న్ కృషి చేశాడు అని ఇప్పుడు మన మధ్యలో తన 
లేకపోవడం జనసేన పార్టీకి తీరని లోట్ అని విచారణ వ్యకతుం చేశార్. జనసేన పార్టీ ఒక దృఢమైన వ్యకితుతవాం 
ఉన్న వ్యకితుని నీతి నిజాయితీ గల ఒక వ్యకితుని కోలోపుయిందని తెలియజేశార్.అధకార పార్టీ నంచ్ మరియు సా్థనిక 
నాయకులు నంచ్ ఎన్్న ఒతితుడిలు వచ్చిన ఎంతో ధైర్యంతో ఉండి జనసేన పార్టీని ముందుకు తీస్కళలోడంలో తన 
ఎప్పుడూ కూడా వెనకడు వేయలేదని ఈ సందర్భంగ్ తెలియజేశార్. ఈ కార్యక్రమంలో ఉమ్మడి ఖమ్మం జిలాలో 
యువజన విభాగం సక్రెటర్ గరిక రాంబాబు, ఉమ్మడి ఖమ్మం జిలాలో విద్్యరి్థ విభాగం కార్యనిరావాహక సభు్యలు గొలలో 
వీరభద్రం, కడిమె వంశీ, ములకలపలిలో మండల అధ్యక్షులు త్టికండ ప్రవీణ్, ఉపాధ్యక్షులు పొడిచేటి చెనా్నరావు, 
సహాయక కార్యదరి్శ బొక్క వెంకటేశవార్లో తదితర్లు పాల్్గనా్నర్.
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రకతేదనయం చేసిన పవన్ అభిమానులు
శతఘ్్న న్్యస్ కరూ్నలు, జనసేన 
అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ ట్ండ్ సట్ 
చేసేతు ఏకంగ్ వారి అభిమానలు 
ట్ండ్ న ఫ్లో అవుత్ర్. అది 
రాజకీయం, సినిమా, సామాజిక 
సేవా, ఏదైనా సరే ఫ్లో కావడం 
మాత్రమే తెలుసని అంట్ర్ పవన్ 
అభిమానలు, జనసేన అధ్యక్షులు 
పవన్ కళ్్యణ్ 51 వ జన్మదిన 
వేడుకలన ప్రస్కరించుకుని పలు 
సేవా కార్యక్రమాలు నిరవాహస్తున్న 
జనసేన కార్యకరతులు కరూ్నలు జిలాలో 

కేంద్రమైన వెంకటరమణ కాలని సమీపంలో కరూ్నలు జిలాలో జనసేన నాయకులు పవన్ కుమార్ 
ఆధవార్యంలో గుర్వారం రోజు ఏరాపుట్ చేసిన రకతుద్న శ్బిరానికి విశేష సపుందన లభించ్ంది. 
అక్షయ బలోడ్ బా్యంక్ సొసైటీ వారికి ద్ద్ప్ 100 మందికి పైగ్ పాల్్గని రకతుద్నం చేశార్. 
జనసేన పార్టీ కరూ్నలు జిలాలో నాయకులు పవన్ కుమార్ మాట్లోడుతూ ప్రజా శ్రేయస్సా కోసం 
పరితపంచే గొపపు మానవత్ వాది జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయ సాధన కోసం నిరంతరం 
సైనికులుగ్ పనిచేయడానికి సిద్ధంగ్ ఉనా్నమని ఆయన అడుగు జాడలోలో నడుస్తు సామాజిక 
సేవలో పాల్్గని తమవంతు కృషిచేసాతుమని తమ నాయకుడు ఇలాంటి జన్మదిన వేడుకలు మరన్్న 
జర్ప్కోవాలని ఆకాంక్ంచార్.

జనసేన పార్టీలోకి వైసీపీ నుయండి 
దళిత సోదరులు చేరికలు

శతఘ్్న న్్యస్: కాకినాడ జిలాలో, పఠాప్రం మండలం నరసింగ్ప్రం గ్రామంలో కంగు పృథివాకర్ 
ఆధవార్యంలో వైయసాసార్ కాంగ్రెస్ నంచ్ 20 మంది దళిత సదర్లు, ఇతర నాయకులు పఠాప్రం 
జనసేన పార్టీ ఇంచారిజ్ మాకినీడి శేషుకుమారి సమక్షంలో జనసేన పార్టీ లోకి జాయిన్ అవవాడం 
జరిగంది. వారికి జనసేన ఇంచార్జ్ శేషుకుమారి కండువాకపపు ఆహావానించార్. ఈ సందర్ంగ్ 
పృథివా మాట్లోడుతూ. ఎన్్న ఏళ్లోగ్ ఎసీసా రిజరేవాషన్ లకు పోరాడి తెచుచికుంటే ఈ ప్రభుతవాం 
వచాచిక అవనీ్న రదుదా చేయడం జరిగంది. మాకు జనసేన పార్టీ అండగ్ నిలబడుతుందని అనే 
నమ్మకంతో ఆ నమ్మకం జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ కౌలు రైతులకు నిలబెటటీడమే కాదు 
ప్రమాదవశాతుతు మరణించ్న జన సైనికులకు ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి, ఆ కుట్ంబానికి 
అండగ్ పెదదా అన్నల ఉన్న ఆయన వ్యకితుతవాం నచ్చి అంబేద్కర్ విగ్రహం దగ్గర పార్టీలోకి చేరటం 
ఆనందంగ్ ఉందని పవన్ కళ్్యణ్ సిదదాంత్లు ఆశయసాదనకు ఆకర్షణీయులై పార్టీలో చేరికకు 
కారణమయిందని, అలాగే శేషుకుమారి అడుగులోలో నడుస్తు పార్టీ అభివృది్ధకి కృషి చేసాతుమని 
అనా్నర్. ఈ సందర్భంగ్ ఇంచార్జ్ శేషుకుమారి మాట్లోడుతూ జనసైనికులు ఆహావానం మేరకు 
వరసిది్ధ వినాయక మహోతసావంలో పాల్్గని సావామవారిని దరి్శంచుకునే, అలాగే డాకటీర్ బి.ఆర్ 
అంబేద్కర్ కి పూలమాలవేసి జై భీమ్ చెప్తూ పఠాప్రం నియోజకవర్గ ప్రజలు జనసేన పార్టీ 
అధకారంలోకి రావాలని కోర్కుంట్నా్నరని, ఇపపుటికే పలుఉవ్రు పార్టీలోకి ఉత్సాహంతో రావటం 
చాలా ఆనందంగ్ ఉందని, మత ప్రసా్థనం లేని రాజకీయం అని్న కులాలి్న కలుప్కని నడిచే పార్టీ 
జనసేన పార్టీ అని్న, మీ గ్రామ అభివృది్ధ దిశగ్ అడుగులు వేస్తుందని, మీ అందరికీ అండగ్ 
ఉంట్నని ఆమె హామీచాచిర్. ఈ కార్యక్రమంలో డాకటీర్ మాకినీడి వీరప్రసాద్, గోప్ స్రేష్, ప్ణ్య 
మంతుల మూరితు, మండల అధ్యక్షులు అమరాది వలిలో, మండల గౌరవ అధ్యక్షులు సలాది స్బా్రావు, 
ఒలేటి సాయి రడి్డ, పృథ్వాకర్, మాజీ కౌనిసాలర్ కర్రీ కాశీ విశవానాథ్, కాళలో రాజు, భీమరాజు, దేశ్రడి్డ 
సతీష్, కంద సమరాజు, మంజూర్ చ్న్నయ్య మంజూర్ ప్రత్ప్, మంజూర్ పృథ్వారాజు, సలాది 
బాబిజ్, పంచాయతీ మధు, మోతుమధు, పంచాయతీ సాయి, కోన రాంబాబు, రాయుడు రాజు, 
న్కరాజు, మణికంఠ, ధూళిపూడి శ్రీధర్, రాయుడు రాజు, చ్ంతపలిలో రాంబాబు, ఒలేటి మణికంఠ 
రడి్డ, కాళలో రాజు, భీమరాజు, దొడి్డ దురా్గప్రసాద్, పెనిపోతుల నాని బాబు, సావామరడి్డ అంజి, స్రడా 
శ్రీన, పరముళళి ప్రసాద్, శ్వారడి్డ, కసిరడి్డ నాగేశవారరావు, పబి్నీడి దురా్గప్రసాద్ నామ శ్రీకాంత్, 
నామ సాయి, జనసైనికులు నాయకులు తదితర్లు పాల్్గనా్నర్.

బతితేనపాడు గ్రామయంలో 
జనసేన జయండా దిమె్మ ఆవిష్కరణ

శతఘ్్న న్్యస్:  నందిగ్మ, కంచ్కచరలో మండలంలోని బతితునపాడు గ్రామంలో 
బతితునపాడు గ్రామ జనసేన పార్టీ నాయకుడు గొర్రె ముచుచిరాజు ఆధవార్యంలో జనసేన 
పార్టీ జండా దిమె్మ ఆవిష్కరించార్. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగ్ ఉమ్మడి 
జిలాలోల అధ్యక్షుడు బండ్రెడి్డ రామకృష్ణ, కృష్ణ పెనా్న కోఆరి్డనేటర్ రావి సౌజన్య, 
ఉపాధ్యక్షుడు బోలియశెటిటీ శ్రీకాంత్, లీగల్ సల్ విభాగం కిరణ్ లు పాల్్గనా్నర్. 
ముందుగ్ బతితునపాడు గ్రామంలో అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి 
ఘనంగ్ నివాళ్లు అరిపుంచార్. అనంతరం బతితునపాడు రహద్రి ప్రక్కన 
ఏరాపుట్ చేసిన జండా దిమ్మ ఆవిష్కరించార్. అనంతరం జనసేన పార్టీ అధనేత 
పవన్ కళ్్యణ్ ప్టిటీనరోజు సందర్భంగ్ కేకు కట్ చేసి అందరికీ అందించార్. 
ఈ సందర్భంగ్ బండ్రెడి్డ రామకృష్ణ మాట్లోడుతూ గత ఎని్నకలోలో బతితునపాడు 
గ్రామం నండి ఒంటరిగ్ పోటీ చేసిన రాజున ప్రతే్యకంగ్ అభినందించార్. 
బతితునపలిలో గ్రామ ప్రజలు రాజుకు అండగ్ నిలవాలని కోరార్. కులమత్లకు 
అతీతంగ్ పవన్ కళ్్యణ్ జనసేన పార్టీని సా్థపంచారని బడుగు బలహీన వరా్గలన 
రాజా్యధకారం వైప్ నడిపంచేందుకు పవన్ కళ్్యణ్ కషటీపడుతునా్నరని ఆయన 
అనా్నర్. రావి సౌజన్య మాట్లోడుతూ బతితునపాడు గ్రామ ప్రజలు జనసేన పార్టీని 
మనస్పురితుగ్ ఆహావానించ్ ఆదరించాలని జనసేన పార్టీ గెలుప్ తమ గెలుప్గ్ 
భావించాలని కోరార్. జనసేన పార్టీ కార్యకరతులకు ఏ కషటీం వచ్చినా వెంటనే 
అందుబాట్లోకి వసాతుమని ఆమె తెలిపార్. ఉపాధ్యక్షుడు శ్రీకాంత్ మాట్లోడుతూ 
గ్రామంలోకి వెళ్తుంటే రహద్రి అధావానంగ్ ఉందని రాళలోతో కూడిన ద్రిలో 
వెళ్తుంటే దుము్మ లేచ్ ప్రయాణం కషటీతరంగ్ ఉందని అనా్నర్. పాలకులు 
నిరలోక్షా్యనికి బతితున పాడు గ్రామం గురవుతుందని జనసేన పార్టీ గెలిపసేతు అభివృది్ధ 
ఆ రోడు్డన నిరి్మంచడం నండే మొదలవుతుందని అనా్నర్. ఈ కార్యక్రమంలో 
తుమ్మలపాలెం ఎంపీటీసీ పోలిశెటిటీ తేజ, కంచ్కచరలో మండల అధ్యక్షుడు నాయిని 
సతీష్, వీర్లపాడు మండల అధ్యక్షుడు బేతంపూడి జయరాజు, చందరలోపాడు 
మండల అధ్యక్షుడు వడ్డలిలో స్ధాకర్ ఇతర జనసైనికులు పాల్్గనా్నర్.

నయందికట్్కరు జనసేన ఆధ్వర్యంలో 
మెగా రకతేదన శిబిరయం

శతఘ్్న న్్యస్:  నందికటూ్కర్, 
జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ 
గ్రి 02/09 జన్మదిన్తసావం 
ప్రస్కరించుకని నందికటూ్కర్ 
నియోజకవర్గం పాములపాడు 
మండలంలో నియోజకవర్గ 

నాయకులు జనసేన రాము మత్ర బృందం ఆధవార్యంలో మెగ్ రకతుద్న శ్బిరం 
ఏరాపుట్ చేసి ద్ద్ప్ 40 యూనిటలో రకాతుని్న కరూ్నల్ రడ్ క్రాస్ బలోడ్ బా్యంకు 
అందించడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమానికి కరూ్నలు జిలాలో చ్రంజీవి యువత 
అధ్యక్షులు మరియు జనసేన పార్టీ పాణ్యం నియోజకవర్గ ఇనాచిర్జ్ చ్ంత్ స్రేష్ 
బాబు ముఖ్యఅతిథిగ్ విచేచిసి రకతుద్న శ్బిరాని్న ప్రంభించడం జరిగంది, 
ఈ కార్యక్రమంలో రాయలసీమ వీర మహళ ప్ంతీయ కమటీ కోఆరి్డనేటర్ 
శ్రీమతి హసీనా బేగం, నియోజకవర్గ నాయకులు మానపాటి శ్రీనివాస్ గౌడ్ 
మరియు జనసేన కార్యకరతులు జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ జన్మదిన్తసావం 
ప్రస్కరించుకని నందికటూ్కర్ నియోజకవర్గం పాములపాడు మండలంలో 
నియోజకవర్గ నాయకులు జనసేన రాము మత్ర బృందం ఆధవార్యంలో మెగ్ 
రకతుద్న శ్బిరం ఏరాపుట్ చేసి ద్ద్ప్ 40 యూనిటలో రకాతుని్న కరూ్నల్ రడ్ క్రాస్ 
బలోడ్ బా్యంకు అందించడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమానికి కరూ్నలు జిలాలో చ్రంజీవి 
యువత అధ్యక్షులు మరియు జనసేన పార్టీ పాణ్యం నియోజకవర్గ ఇనాచిర్జ్ చ్ంత్ 
స్రేష్ బాబు ముఖ్యఅతిథిగ్ విచేచిసి రకతుద్న శ్బిరాని్న ప్రంభించడం జరిగంది, 
ఈ కార్యక్రమంలో రాయలసీమ వీర మహళ ప్ంతీయ కమటీ కోఆరి్డనేటర్ శ్రీమతి 
హసీనా బేగం, నియోజకవర్గ నాయకులు మానపాటి శ్రీనివాస్ గౌడ్ మరియు 
జనసేన కార్యకరతులు భావన రాము, అశోక్, మహేష్, శ్రీన, మైల అశోక్, రాజేష్, 
హరి గౌడ్, ఎస్.ఎం బాష్ట, అరవింద్, హర్ష పాల్్గనడం జరిగంది.
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ఘనయంగా ఇమ్మడి జనసేనాని మరియు 
కాశీనాథ్ జన్మదిన వేడుకలు

శతఘ్్న న్్యస్: ప్రకాశం జిలాలో, మారా్కప్రం పటటీణం నందు జనసేన అధనేత పవన్ 
కళ్్యణ్ మరియు జనసేన పార్టీ మారా్కప్రం నియోజకవర్గ ఇంఛార్జ్ ఇమ్మడి కాశీనాధ్ 
జన్మదిన వేడుకలు సా్థనిక జనసేన కారా్యలయం నందు నిరవాహంచడం జరిగంది. 
జనసేన పార్టీ మారా్కప్రం నియోజకవర్గ ఇంఛార్జ్ ఇమ్మడి కాశీనాధ్ జనసేన శ్రేణుల 
మధ్య కేక్ కట్ చేసి పంచడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్్గనడం జరిగంది.

రాజాయం జనసేన ఆధ్వర్యంలో 
రకతేదన శిబిరయం

శతఘ్్న న్్యస్: రాజాం, జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ జన్మదిన వేడుకలోలో భాగంగ్ 
గుర్వారం రాజాం నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఆఫీస్ లో ఎని్న రాజు ఆధవార్యంలో 
రకతుద్న శ్బిరం ఏరాపుట్ చేయడం జరిగంది. ఈ రకతుద్న శ్బిరాని్న విజయవంతం చేసి 
జనసేన పార్టీ తరప్న జరిగే ఏ సేవాకార్యక్రమాలైన ముందుండి నడిపంచే జనసైనికులకు 
పేర్ పేర్నా ధన్యవాద్లు తెలియచేసార్. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు 
మరియు జనసైనికులు పాల్్గనా్నర్.

టెక్కల్ ఆరిడివోకి వినతిపత్యం
శతఘ్్న న్్యస్:  ట్క్కలి నియోజకవర్గం 
ట్క్కలి టౌన్ లో గత ప్రభుతవాం పాత 
జాతీయ రహద్రి అనకని ఒక వైప్ 
డ్రైనేజీ నిరా్మణం ప్రజల సొము్మతో 
లక్షలోలో ఖర్చి చేశార్ కానీ..పేద 
ప్రజల ప్రభుతవా కాలనీ మండపొలం 
కాలువలు రోడులో, నిరా్మణ లోపంతో 
ప్రజల ఆరోగ్యం క్షీణీసతుందని సా్థనిక 

ఆరి్డవో కి వినతిపత్రం అందజేయడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో కూరకుల యాదవ్, 
మెటటీ అవినాష్, పస్ప్ రడి్డ సమేశ్, సంజు, రాజశేఖర్, శా్యం, వకాడ కృష్ణ పాల్్గనా్నర్.

జనసైనికుని కుటయంబనికి 
మనోధైరా్నినాచిచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న న్్యస్: అనకాపలిలో జిలాలో, పాయకరావుపేట నియోజకవర్గం, ఎస్ రాయవరం 
మండలం, ఉపపురాపలిలో గ్రామానికి చెందిన జనసైనికుడు శెనంశెటిటీ గణేష్ సావామ ఇటీవల 
మరణించడం జరిగంది. జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర డాకటీర్ సల్ చైర్మన్ మరియు స్రక్ష హాసిపుటల్సా 
చైర్మన్ డాకటీర్ బొడే్డపలిలో రఘు వారి కుట్ంబ సభు్యలన పరామరి్శంచ్, కుట్ంబానికి 
ప్రగ్ఢ సానభూతిని తెలిపడంతో పాటూ వారి కుట్ంబానికి 10,000 రూపాయలు 
ఆరి్ధక సహాయం చేయడంతో పాటూ ఎలలోవేలలా కుట్ంబానికి అండగ్ ఉంట్మని 
భరోసా ఇచాచిర్. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదరి్శ బోడపాటి శ్వదత్ 
మరియు మండల జనసైనికులు పాల్్గనా్నర్.

జనసేనాని జన్మదినయం సయందర్యంగా మెగా 
ఉచిత వైద్ శిబిరయం

శతఘ్్న న్్యస్:  జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ ప్టిటీనరోజు వేడుకలు సందర్ంగ్ 
మండల సా్థయి ఉచ్త మెగ్ వైద్య శ్బిరం గ్రామ జనసైనికుల ఆధవార్యంలో, సేటీట్ డాకటీర్ 
సల్ చైర్మన్ మరియు స్రక్ష హాసిపుటల్సా చైర్మన్ డాకటీర్ బొడే్డపలిలో రఘు సహకారంతో 
కార్యక్రమం ఏరాపుట్ చేయడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిధులుగ్ డాకటీర్ 
బొడే్డపలిలో రఘు, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదరి్శ బోడపాటి శ్వదత్ పాల్్గనా్నర్. ఈ 
కార్యక్రమం విజవంతంగ్ పూరితు అయింది. స్మార్ 90 మందికి పైగ్ బాధతులు ఈ 
యుక్క అవకాశాని్న వినియోగంచుకునా్నర్. స్మార్ 2 నంచ్ 3లక్షలు రూపాయలు 
విలువ చేసే మందులు బాధతులకు ఇవవాడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్్గన్న గ్రామ 
పెదదాలకు, జనసైనికులకి, కార్యకరతులకి, నాయుకులకు పేర్ పేర్నా హృదయ పూరవాక 
ధన్యవాదములు తెలియజేస్తునా్నమని తెలిపార్.
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నరసాపురయం జనసేన ఆధ్వర్యంలో ఘనయంగా 
జనసేనాని జన్మదిన వేడుకలు

శతఘ్్న న్్యస్: నరసాప్రం, జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ ప్టిటీనరోజు వేడుకలలో 
భాగంగ్ నరసాప్రం జనసేన పార్టీ కారా్యలయం నంచ్ సీత్రామప్రం వరకు రా్యలీగ్ 
వెళిలో సవారా్ణంధ్ర కాలేజీ వదదా కేక్ కట్ చేసి కాలేజీ విద్్యర్్థలతో సమావేశం నిరవాహంచ్ 
పవన్ కళ్్యణ్ ప్టిటీనరోజు వేడుకలు ప్రంభించ్న నరసాప్రం నియోజకవర్గ జనసేన 
పార్టీ ఇంచారిజ్, పఏసి సభు్యలు మరియు రాష్ట్ర మతసా్కార వికాస విభాగ ఛైర్మన్ బొమ్మడి 
నాయకర్. అనంతరం నరసాప్రం, జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ ప్టిటీనరోజు 
వేడుకలలో భాగంగ్ నరసాప్రం జనసేన కారా్యలయం వదదా కార్యకరతులు, నాయకులు, 
జనసైనికులు, వీరమహళలు ఆధవార్యంలో జనసైనికులు పస్ప్లేటి అభి, విజజ్ం పవన్ 
మరియు తిర్మల రాంబాబు లు ఏరాపుట్ చేసిన రకతు ద్న శ్బిరాని్న ప్రంభించ్న 
నరసాప్రం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచారిజ్, పఏసి సభు్యలు మరియు రాష్ట్ర 
మతసా్కార వికాస విభాగ ఛైర్మన్ బొమ్మడి నాయకర్ ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గ 
నాయకులు, కోటిపలిలో వెంకటేశవారరావు, ఆకన చంద్రశేఖర్, కలాలోటి గోపీకృష్ణ, వాత్డి 
కనకరాజు, బందల రవీంద్ర, వలవల నాని, గంట్ కృష్ణ, తోట నాని, యడలోపలిలో మహేష్, 
ఇంటి మురళి, ఉప్పులూరి రాంబాబు, బొమ్మడి స్ర్యకుమారి, తోట అర్ణ, పపపుళళి 
స్ప్రజ, కపాపుడి కృష్ణవేణి, బెలలోంకండ రాంబాబు, ప్లి భుజంగరావు, కూనపరడి్డ 
రామకృష్ణ, గ్రంధ నాని, యాతం మహేష్, లకు్క బాబీ, మరియు కార్యకరతులు, 
జనసైనికులు, వీర మహళలు అధక సంఖ్యలో పాల్్గనా్నర్.

వినాయక చవితి మహోతసివాలలో పాల్్ననా 
పోతిన మహేష్

శతఘ్్న న్్యస్: విజయవాడ, మొదటి పండుగ 
వినాయక చవితి సందర్భంగ్ విజయవాడ 
పశ్చిమ నియోజకవర్గం 52 వ డివిజన్ లో 
పగడాల లక్షష్మణరావు ఆధవార్యంలో ఏరాపుట్ 
చేసిన వినాయక చవితి మహోతసావాలలో 

పాల్్గన్న రాష్ట్ర అధకార ప్రతినిధ, విజయవాడ నగర అధ్యక్షులు, విజయవాడ పశ్చిమ 
నియోజకవర్గం ఇనా్ఛర్జ్ పోతిన వెన్కట మహేష్, ఈ సందర్భంగ్ నియోజకవర్గం ప్రజలకు 
మరియు జనసేన పార్టీ జనసైనికులకు, నాయకులకు, కార్యకరతులకు, వీరమహళలకు 
మహేష్ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తేలియజేశార్. ఈ కార్యక్రమంలో 52 వ 
డివిజన్ అధ్యక్షులు నలలోబెలిలో కనకరావు, ప్రధాన కార్యదర్్శలు అలూమూరి మలేలోశవారరావు, 
విజయవాడ నగర అధకార ప్రతినిధ ముదదాన శంకర్, శ్వ మరియు నాయకులు 
కార్యకరతులు పాల్్గనా్నర్.

సుయండుపల్లి మయండల కయంద్రయంలో ఘనయంగా 
జనసేనాని జన్మదిన వేడుకలు

శతఘ్్న న్్యస్: అన్నమయ్య 
జిలాలో, రాజంపేట 
నియోజకవర్గ పరిధలోని టి. 
స్ండుపలిలో మండల కేంద్రంలో 
జనసేనపార్టీ అధనేత 
పవన్ కళ్్యణ్ ప్టిటీనరోజు 
సందర్భంగ్… జనసేనపార్టీ 
ఆధవార్యంలో పెదదా ఎతుతున 
ప్రజలందరి సమక్షంలో కేక్ 
కట్ చేసి ఘనంగ్ జనసేనానికి 
జన్మదిన శుభాకాంక్షలు 
తెలుప్తూ.. జనసేనపార్టీ 
నాయకులు రామ శ్రీనివాస్ 
మాట్లోడుతూ… చనిపోయిన 
కౌలు రైతుల కుట్ంబాలకు 
తన కష్టటీరిజ్త్ని్న ఇచ్చి 
ఆదుకుంట్న్న ఏకైక ప్రజానేత 
అంటూ ఇది వరకు ఎంతో 

మందికి అవకాశం ఇచాచిర్. ఆంద్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృది్ధ మార్పు కోసం పోరాడుతున్న 
గొపపు వ్యకితుకి ఒక అవకాశం ఇసేతు భావితరాల భవిష్యత్ తరాలకు నిరా్మణాత్మకమైన 
ప్నాదులు పడాలంటే జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ నాయకతవాంల్నే సాధ్యమని 
ప్రజలందరూ కలిసి ఉమ్మడిగ్ మా నాయకుడికి రాబోయ్ ఎని్నకలోలో ఒక అవకాశం 
ఇవావాలని కోరడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు రామ శ్రీనివాస్, 
రాజగోపాల్, ఆంజనేయులు, బాలాజీ, రడి్డ, వీర మహళలు మరియు జనసైనికులు 
పాల్్గనడం జరిగంది.

జయంబూపటనాయం గ్రామయంలో 
జనసేన జయండా ఆవిష్కరణ

శతఘ్్న న్్యస్: రాజానగరం, కోర్కండ మండలం, జంబూపట్నం గ్రామంలో న్తనంగ్ నిరి్మంచ్న 
జనసేన జండా స్్థపం, జండా ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో ఉమ్మడి తూర్పుగోద్వరి జిలాలో జనసేన పార్టీ 
అధ్యక్షుడు కందుల దురే్గష్, రాజానగరం నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇంచారిజ్ మేడ గుర్దత్ ప్రసాద్, 
జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదరి్శ గంట సవారూప దేవి, ఉమ్మడి తూర్పుగోద్వరి జిలాలో కార్యదరి్శ మైరడి్డ గంగ్ధర్, 
రాజానగరం మండల కనీవానర్ బతితున వెంకన్న, సీత్నగరం మండల కనివానర్ కంచరలో విజయ శంకర్, 
జంబుపట్నం గ్రామ జనసైనికుడు చంటి, దేవనా శ్వాజీ, చంగ్ వెంకటేష్, అడబాల సత్యనారాయణ, 
చదువు ముతేశవారరావు, తనీ్నర్ త్త్జీ, కచచిరలో బాబీ, పెమా్మడ సతీష్ కుమార్, మొదలగు జనసైనికులు, 

వీరమహళలు జండా ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో పాల్్గనా్నర్.

జనసేన జనజాగృతి యాత్ 9వ రోజు
శతఘ్్న న్్యస్: రాజానగరం, ఉమ్మడి తూర్పుగోద్వరి జిలాలో జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు 
కందుల దురే్గష్ ముఖ్య అతిధగ్ గ్రామ గ్రామానా తేనిటీ విందు కార్యక్రమం, 
రాజానగరం నియోజకవర్గం, కోర్కండ మండలం, జంబుపట్నం గ్రామంలో 9 
రోజు జనజాగృతి యాత్ర కార్యక్రమం ప్రజల ఆదరణతో ముందుకు సాగుతుంది 
రాజానగరం నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ మేడ గుర్దత్ ప్రసాద్ ఆధవార్యంలో 
జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదరి్శ గంట్ సవారూప దేవి కీలక పాత్ర వహస్తున్న ఈ తేనిటీ 
విందు కార్యక్రమంలో తూర్పుగోద్వరి జిలాలో ప్రధాన కార్యదరి్శ మైరడి్డ గంగ్ధర్ 
సమక్షంలో, సీనియర్ నాయకులు అడబాల సత్య నారాయణ, ముక్క రాంబాబు, 
చదువు ముకేతుశవారరావు తెలగంశెటిటీ శ్వ, గేదల సతితుబాబు, చంటి, జాన్ ప్రసాద్, అడపా 
అంజి, పోసిబాబు, త్త్జీ రాజానగరం మండలం అధ్యక్షులు బతితున వెంకన్న దొర, 
సీత్నగరం జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు కారిచరలో విజయ్ శంకర్ వీరమహళ కందికటలో 
అర్ణ కుమారి, దుబాయ్ శ్రీన, స్ంకర బాబిజ్, అడబాల హరి జనసేన అధ్యక్షులు 
పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలన, సిద్్ధంత్లన గ్రామంలోని ప్రజలకు వివరిస్తు జనసేన 
పార్టీ గుర్తు అయిన గ్లోజు గ్లోస్తో తేనిటీ ఇవవాడం జరిగంది. ద్నికి ప్రజలందరూ 
సహకరించ్. ఈసారి జనసేన పార్టీని ఆశీరవాదించాలని, పవన్ కళ్్యణ్ కి ఒక అవకాశం 
ఇచ్చి జనసేన ప్రభుత్వాని్న సా్థపంచాలని, గ్రామంలో ప్రతి ఒక్కరిని అభ్యరి్థస్తు జనసేన 
షణు్మఖ ముద్రించ్న కరపత్రం పంచడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో భార్ ఎతుతున వీర 
మహళలు, నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్గనా్నర్.

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


శుక్రవారం, 02 సెప్ట ంబర్ 2022

SRI TV MEDIA NETWORKS LLP, Hyderabad, Ph,:  +91 9440176789, info@shataghninews.com  www.shataghninews.com

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


శుక్రవారం, 02 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


శుక్రవారం, 02 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేనతో నా ప్రయాణయం ...
“జనసేనతో నా ప్రయాణం” ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా 
శ్రమిస్తునని జనసైనికులు, వీరమహిళలు, నాయకులు, టెక్నికల్ టం, ఎనానిరై 
టమ్్స, జనసేనతో వారి వారి ప్రయాణాలు, జనసేనుడితో అనుబంధం, సమాజం 
పట్ల వారి ఆలోచనలు, జనసేనని నిలబెటేటీందుకు వారి కృషి, జనసేనక్ వారి 

తోడ్పాటు వారి మాటలో్ల వివరించే చక్కని వేదిక...! మా ఈ శతఘ్నిన్యూస్ 
జనసేనతో నా ప్రయాణం...!

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు మరియు జనసేన పార్టీ 
సిద్ధంతాలు నచ్చి జనసేనతో ప్రయాణం ప్రారంభంచ్ అనునితయూం 
జనసేన అధినేత ఆశయాలను మరియు జనసేన పార్టీ సిద్ధంతాలను 
ప్రజలలోక్ తీస్కెళ్తు పార్టీ అభవృది్ధ కోసం అహరినిశలు కృషి చేస్తు... 
ప్రమాదవశాత్తు మరణంచ్న జనసైనికుల కుటుంబాలకు పార్టీ శ్రేణుల 
సహాయంతో ఆరి్ధకసాయం అందిస్తు... 

కారయూకరతులపై పెట్టీన పోలీస్ కేస్లను పరిష్్కరం చేస్తు... కరోనా 
విళయ తాండవం చేస్తునని వేళ ప్రజలకు అనిని విధాల సహాయం 
అందించడమే కాకుండ్ కరోనా కబళంచ్న వారి అంతయూక్రియలు 
చేయడంలో కూడ్ జనసేన తరపున తనవంతు సాయమందించ్, 
500 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి గోదావరి పరిసర 
ప్ంతాలో్లని వరద మంపుకు గురైన లంక గ్రామాలో్ల 2000 
కుటుంబాల ప్రజలకు నితాయావసర సరుకులు మరియు దుప్పటు్ల , 

ఆడవాళ్లకు వస్త్రాలను అందంచడమే కాకుండా కోట్ల రూపాయలు విలువచేసే తన స్థలంలో సంత ఖరుచులతో రాష్ట్ంలో ఎక్కడా లేనటువంటి విధంగా 
జనసేన పార్టీ కారాయాలయం నిరి్మంచినటువంటి “మారా్కపురం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ ఇమ్మడి కాశీనాథ్” 

గారితో ఈనాట్ మన “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జనసేనతో నా ప్రయాణం అనే శీరిషిక దవారా జనసేనతో ఆయన ప్రయాణం ఎపుపాడు 

మొదలయంది, ఎలా మొదలయంది అనే విషయాలు ఆయన మాటలో్లనే తెలుస్కుందం.

శతఘ్నిన్యూస్: నమసా్కరం కాశీనాధ్ గ్ర్..! ముందుగ్ మీకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు... పాఠకులకు మీ గురించ్, మీ 
కుటంబ నేపద్యం గురంచ్ చెపపుండి?  
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: ముందుగ్ శతఘ్్నన్్యస్ న్్యస్ పాఠకులకు నా నమసా్కరములు. నా పేర్ ఇమ్మడి కాశీనాథ్ 
జనసేన పార్టీ మారా్కప్రం నియోజకవర్గ ఇనాచిరిజ్ని. నా కుట్ంబ నేపథ్యం గురించ్ చెపాపులిసా వసేతు ముందుగ్ 
మా త్తగ్ర్ నక్క వెంకటయ్యగ్ర్ మారా్కప్రం మరియు యర్రగొండపాలెం నియోజకవర్గ మొటటీమొదటి 
శాసనసభు్యలుగ్ పనిచేసియునా్నర్. ఆయన ఈ ప్ంత అభివృది్ధ కోసం ఎన్్న సేవలు చేశార్. తరావాత మా 
మామగ్ర్ పూల స్బ్య్యగ్ర్ మారా్కప్రం నియోజకవర్గ ఎమె్మలే్యగ్ పనిచేసి ప్రజల మనస్లోలో స్సి్థరంగ్ 
నిలిచ్పోయార్. ఆయన చేసిన కృషికిగ్న వెలిగొండ ప్జకుటీకు పూల స్బ్య్యగ్రి పేర్న ప్రభుతవాం పెటటీడం 
జరిగంది. 
ఇక మా తండ్రిగ్రి పేర్ ఇమ్మడి వెంకటేశవార్లో ఆయన వృతితుర్త్్య డాకటీర్. నలలోమల ప్ంతంలోని ఏజనీసా గ్రామాలోలో ఆయన 
ప్రతి ఒక్కరికి స్పరిచ్తులే మరియు ఈ ప్ంతంలో ఎంతో మంది పేదవారికి రూపాయి డాకటీర్ గ్ పరిచయస్తులు. వైద్య రంగంలో 
జిలాలో సా్థయి అధకారిగ్ ఎన్్న సేవలు చేసి రిటైర్్డ అయా్యర్. మా అమ్మగ్ర్ గృహణి. ఇంకా నా గురించ్ చెపాపులిసా వసేతు నా భార్య పేర్ నాగ స్ందరి, తన గృహణి. నాకు 
ఇదదార్ పలలోలు మొదట పాప పేర్ సమశ్రీ కడుకు పేర్ తేజ. మా పలలోలు ఇదదార్ ప్రస్తుతం చదువుతునా్నర్.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీర్ రాజకీయాలలోకి రావడానికి గల కారణాలు..? రాజకీయాలలో 
మీకు స్పురితు ఎవర్?
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: మొదటినంచ్ రాజకీయ కుట్ంబం కావడంతో
చ్న్న వయస్ నంచ్ రాజకీయాల పటలో మకు్కవతో పాఠశాల విద్్యభా్యసం నంచ్ స్్కల్ 
లీడర్గ్ తరావాత కాలేజ్ లో స్టీడంట్ యూనియన్ నాయకుడిగ్ సమస్యలపై పోరాట్లు 
చేయడం. తరావాత కని్న పరిణామాల వలలో రాజకీయాలోలో అడుగు పెటటీడం జరిగంది. మొదటి 
నంచ్ ఎవరికీ తలవంచకుండా రాజకీయాలోలో పై నాయకులకు తొతుతులుగ్ పనిచేయకుండా 
ఉండడం వలన కని్న ప్రధాన పార్టీలోలో కీలక పదవులు నాకు దూరమయా్యయి. అయినా సరే 
నేన నము్మ నము్మకున్న సిద్్ధంత్నికి ఎపపుటికీ కట్టీబడి ఉంట్న. రాజకీయాలోలో నాకు స్ఫూరితు 
అరజ్ంటినా మారి్కసిస్టీ విపలోవకార్డు, రచయిత, సైనిక సిద్్ధంతకుడు చెగువేరా మరియు కూ్యబా 
అధ్యక్షుడు ఫిడల్ అలెహంద్రో కాస్రా ర్జ్.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

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


శుక్రవారం, 02 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎలా ప్రంభమయి్యంది?
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: స్దీర్ఘకాలం ప్రధాన పార్టీలో పనిచేసినపపుటికీ ఎంతో కంత 
మేరకు అసంతృపతు ఉండేది కానీ 2014లో జనసేన పార్టీ పెటిటీనప్పుడు వారి 
సిద్్ధంత్లు వారి పబిలోక్ పాలసీలు చూసి ఆకరి్షతుడినై 2019లో జనసేన పార్టీలో 
చేరటం జరిగంది. అపపుటినంచ్ జనసేనతో నా ప్రయాణం ప్రంభమైనది. 
జనసేనతో స్దీర్ఘకాలం ప్రయాణం చేసాతునని నమ్మకం నాకుంది. పార్టీ నాకు 
ఎలాంటి పదవులు ఇచ్చినా... నాపై ఎలాంటి బాధ్యతలు పెటిటీనా వాటిని తూచా 
తపపుకుండా నెరవేర్సాతునని ప్రగ్ఢంగ్ తెలియజేస్తునా్నన.

శతఘ్నిన్యూస్: మారా్కప్రం నియోజకవర్గంలో జనసేనకు ప్రజలలో సపుందన 
ఎలా ఉంది?
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: నియోజకవర్గంలో జనసేనకు  ప్రజలలో అన్హ్యమైన 

సపుందన ఉంది. మేము నిరవాహంచే ప్రతీ కార్యక్రమంలో ఎంతో ఉత్సాహంతో జనసైనికులు కార్యకరతులతో పాట్ ప్రజలు కూడా పాలు పంచుకుంట్నా్నర్. జనసేన పార్టీ 
తలపెటిటీన పెరిగన విదు్యత్ చార్జ్లకు నిరసనగ్ బాదుడే బాదుడు కార్యక్రమము, అలాగే అద్వానంగ్ ఉన్న రోడలో గురించ్ డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ కార్యక్రమంలో ప్రజల 
తమంతట త్ము ముందుకచ్చి జనసేన చేసే కార్యక్రమాలన ఆదరించ్ జనసేనతో అడుగులు వేస్తునా్నర్.

శతఘ్నిన్యూస్: పార్టీని ప్రజలలోకి బలంగ్ తీస్కళ్ళిందుకు.. జనసేన తరప్న మీర్ చేస్తున్న సేవాకార్యక్రమాలన తెలియచేయగలర్?
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: మారా్కప్రం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ తరఫున అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిరవాహంచడం జరిగనది.
కరోనా మొదటి మరియు రండవ వేవ్ సమయంలో ప్రజలకు శానిటైజర్, మాస్్కలు పంపణీ, వలస కూలీల కరకు భోజన సదుపాయం ఏరాపుట్ చేయడం జరిగంది. అంతే 
కాకుండా కరోనా సమయంలో మరణించ్న కరోనా బాధతుల అంత్యక్రియలన జనసేన పార్టీ తరఫున నిరవాహంచడం కూడా జరిగంది. మారా్కప్రం నియోజకవర్గంలోని 
కని్న గ్రామాలోలో ప్రమాదవశాతుతు జనసైనికులు మరణించడంతో నషటీపోయిన ఆ కుట్ంబాలకు తోటి జనసైనికులు, వీరమహళల సహాయంతో కంతమేరకు ఆరి్థక సహాయం 
చేసి ఆ కుట్ంబాలన ఆదుకోవడం జరిగంది. నియోజవర్గంలోని కని్న మండలాలోలో జనసేన నాయకులు, కార్యకరతులపై పెటిటీన పోలీస్ కేస్లన పరిష్ట్కరం చేయడం 
జరిగనది. అంతేకాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుతవాం కూడా చేయనట్వంటి వరద సహాయాని్న మారా్కప్రం నంచ్ స్మార్ 500 కిలోమీటరలో దూరంలో ఉన్నట్వంటి గోద్వరి 
పరిసర ప్ంత్లోలోని వరద ముంప్ గురైన లంక గ్రామాలోలో 2000 కుట్ంబాల ప్రజలకు నిత్్యవసర సర్కులు మరియు దుపపుట్లో, ఆడవాళలోకు వసా్రాలన మారా్కప్రం 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ తరప్న అందజేయడం జరిగనది. రానన్న రోజులోలో జనసేన పార్టీ తరప్న మరిని్న సేవా కార్యక్రమాలు చేయడానికి ఆ భగవంతుడు నాకు 
మరింత శకితుని ఇవావాలని కోర్కుంట్నా్నన.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన తరప్న చేసే కార్యక్రమాలకు జనసైనికులు ఏ విధంగ్ 
సహకరిసాతుర్? మీర్ జనసైనికులకు ఏ విధమైన సహాయ సహకారాలు అందిసాతుర్?
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: జనసైనికులు అంత్ కలిసికట్టీగ్ పనిచేస్తు పార్టీని ముందుకు 
తీస్కళ్లో విధంగ్ ప్రయత్్నలు చేస్తునా్నర్. నేన వార్ చేసే ప్రతి కార్యక్రమానికి నా పూరితు 
సహాయ సహకారాలు అందిస్తునా్నన. అలాగే జనసైనికులలో ఎవరైనా కతతు ఆలోచనా 
విధానాలతో వసేతు వారికి అని్న విధాలుగ్ సహకరిస్తు వార్ ఎదిగే విధంగ్ మరియు 
పార్టీకి ఉపయోగపడే విధంగ్ సహకారం అందిస్తునా్నన.

శతఘ్నిన్యూస్: మారా్కపూరం నియోజకవర్గంలో జనసేనన బలోపేతం చేయడనికి ఏ విధంగ్ ప్రయతి్నస్తునా్నర్? జనసేనలోకి ఇతర నాయకులన ఆహావానించే 
ప్రయత్్నలు ఏమైనా చేస్తునా్నరా?

ఇమ్మడి కాశీనాథ్: మారా్కప్రం నియోజకవర్గంలో ఇపపుటికీ మండల సా్థయి కమటీలనీ్న పూరితు చేయడం జరిగంది. ప్రస్తుతం 
గ్రామ సా్థయిలో పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి సనా్నహాలు జర్గుతునా్నయి. రానన్న రోజులోలో గ్రామసా్థయి కమటీలు 

ఏరాపుట్ చేసి గ్రామాలోలోనే జనసేన పార్టీ విధవిధానాలన సిద్్ధంత్లన జనాలోలోకి తీస్కళ్లో విధంగ్ 
జనసేన నాయకులకు, కార్యకరతులకు ప్రతే్యకమైన శ్క్షణన కూడా ఇవవాడం జర్గుతుంది. అలాగే ఇతర 

పార్టీలోని నాయకులకు జనసేన సిద్్ధంత్లు తెలియజేస్తు జనసేనలో ఒక కార్యకరతు సా్థయి నంచ్ 
నాయకుడిగ్ ఎదిగే అవకాశాలన వారికి తెలియజేస్తు ఇతర పార్టీ నాయకులన కూడా జనసేన 
పార్టీలోకి ఆహావానించడంలో కంతమేరకు సఫలీకృతమయా్యము. ప్రజలోలోన్ మరియు ఇతర 
పార్టీ నాయకులోలోన జనసేన పార్టీ పటలో ఆదరణ గతం కంటే మెర్గుపడింది. రానన్న ఎని్నకలోలో 
మారా్కప్రం నియోజకవర్గంలో జనసేన పార్టీ జండా ఎగుర్తుందని నిససాంకోచంగ్ చెపపుగలన.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాని తలపెటిటీనట్వంటి కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర గురించ్ మీ అభిప్యం 
చెపపుండి?

ఇమ్మడి కాశీనాథ్: కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర గురించ్ చెపాపులంటే ఇది ఒక మహోన్నతమైనట్వంటి 
కార్యక్రమం. చేతిలో పొలం లేక, కౌలుకు తీస్కని సాగుచేసి, ప్రకృతి వైపర్త్్యలకి తల్గ్గ 

పరిసి్థతులకు తలవంచ్ ఆత్మహత్యలు చేస్కున్న రైతుల కుట్ంబాలన ఆదుకునే ఒక యజ్ఞం. 

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రమంతట్ ఆత్మహత్య చేస్కున్న 3000 మంది రైతు కుట్ంబాలకు, 
ప్రతి కుట్ంబానికి లక్ష రూపాయల చప్పున 30 కోటలోతో ఒక ప్రణాళిక 
రూపొందించడమే కాకుండా ద్నిని అమలు చేస్తున్న జనసేన  అధనేత గురించ్ ఎంత 
చెపపునా తకు్కవే. అలాంటి పవన్ కళ్్యణ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయితే రైతుల కష్టటీలు 
కడతేరినటేటీ అని వేరే చెపపునక్కరేలోదు. ఈ కార్యక్రమాని్న దేశ ప్రజలంత్ హరి్షస్తునా్నర్.

శతఘ్నిన్యూస్: దేశంలోనే ఏ పార్టీ కూడా చేయనట్వంటి క్రియాశీలక సభ్యతవా 
కార్యక్రమంపై మీ అభిప్యం?
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: ఏ పార్టీ అయినా ముందుకు సాగ్లి అంటే ద్నికి ప్రతీ కార్యకరతు 
సహకారం ఉండాలి. ఎని్నకల సమయంలో కార్యకరతులన ఉపయోగంచుకని 
తర్వాత వారి గురించే పటిటీంచుకోని పార్టీ కాదు జనసేన. ఆ క్రియాశీలక  సభ్యతవా 
కార్యక్రమం ద్వారా పార్టీ సభ్యతవామున్న ప్రతీ ఒక్కరికి ఏదైనా ప్రమాదం సంభవిసేతు 

50,000/- ఒకవేళ ఆ సదర్ వ్యకితు మరణిసేతు 5 లక్షల రూపాయలు ఇవవాడం ద్వారా ప్రతీ జనసైనికుని కుట్ంబానికి తోడుగ్ నిలబడ్డ పార్టీ జనసేన పార్టీ. జనసేన పార్టీ 
ప్రతి కార్యకరతున తన సొంత కుట్ంబ సభు్యలాలోగ్ పరిగణిస్తుంది. తన కుట్ంబ సభు్యల కిలోషటీ పరిసి్థతులోలో గురించ్ ముందుగ్ ఆలోచ్ంచ్ ఈ క్రియాశీల సభ్యతవా నమోదు 
కార్యక్రమం చేపటిటీన పవన్ కళ్్యణ్ గ్రికి ప్రతి కార్యకరతు ర్ణపడి ఉంట్డు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణి కార్యక్రమం ద్వారా ప్రజలకు ఎంతవరకు మేలు జర్గుతుందని అభిప్యపడుతునా్నర్?
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: ఒక ముఖ్యమంత్రి మరియు ప్రభుతవాం చేయవలసిన పని పవన్ కళ్్యణ్ గ్ర్ చేస్తునా్నర్. 
వారి సమస్యలపై సపుందిస్తునా్నర్. ఆయా ప్రభుతవా అధకార్లకు ఈ సమస్యలన జనసేన పార్టీ నంచ్ చేరవేసి 
పరిష్ట్కర దిశగ్ అడుగులు వేస్తునా్నర్. పవన్ కళ్్యణ్ గ్ర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఒక ప్రైవేట్ ప్రభుత్వాని్న 
నడుప్తున్నట్టీ ప్రజలు భావిస్తునా్నర్.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ నియోజకవర్గంలో ప్రధానంగ్ ఉన్న సమస్యలు ఏమటి వాటిని పరిష్కరించేందుకు 
ప్రభుతవాంపై ఏ విధంగ్ ఒతితుడి తీస్కురాననా్నర్?
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: మారా్కప్రం నియోజకవర్గంలో ప్రధానంగ్ త్గునీటి సమస్య చాలా మెండుగ్ ఉన్నది, 
కానీ పరిష్ట్కరం కరకు వెలిగొండ ప్జకుటీ పూరితు చేయవలసి ఉన్నది. ప్రభుతవాం అలసతవాం వలన వెలిగొండ 
ప్జకుటీ వలలో నషటీపోయిన బాధతులకు కుట్ంబాలకు ఇపపుటికి పరిహారం అందకపోవడం వలన వాళ్లో ఆ గ్రామాలు 
ఖాళీ చేయడం లేదు. బాధతుల కరకు గతంలో రవిన్్య ఆఫీస్ల ముందు అనేకమార్లో పోరాట్లు చేయడం జరిగంది. 
అలాగే బాధత కుట్ంబాలకు నషటీపరిహారం అందించేందుకు ప్రభుత్వానికి పలుమార్లో వినతిపత్రలు అందజేయడం జరిగంది.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిష్యత్ కారా్యచరణ ఎలా ఉండబోతుంది?
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: మారా్కప్రం నియోజవర్గంలో నాలుగు మండలాలు ఉనా్నయి. 
మండల సా్థయిలో అని్న కమటీలు ఇపపుటికే పూరితు చేసి ఉనా్నము. మున్మందు గ్రామ 
సా్థయిలో ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లోడుతూ గ్రామ కమటీలన తవారితగతంగ్ పూరితుచేసి 
పార్టీని గ్రామసా్థయిలో కూడా బలోపేతం చేయడానికి కృషి చేస్తునా్నము. రాబోవు 
ఎని్నకలోలో అధకార, ప్రతిపక్ష పార్టీలకు దీట్గ్ జనసేన పార్టీ కూడా నిలపడబోతుందని 
నిససాందేహంగ్ చెపపుగలన. అని్న కులాలన, మత్లన కలుప్కని రాబోవు 
ఎని్నకలోలో జనసేన పార్టీ జండాన మారా్కప్రం నియోజవర్గంలో ఎగరవేసే దిశగ్ 
అడుగులు వేస్తు ముందుకు వెళ్తునా్నన.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ నాయకతవాంలో మీకు నచ్చిన 
అంశాలేమటి?
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: ముకు్క స్టిగ్ మాట్లోడేతతవాం అవినీతికి త్వులేని రాజకీయం. 
సమస్యలపై అననిత్యం పోరాటమే కాకుండా ద్ని పరిష్ట్కర దిశగ్ అడుగులు వేసే 
మనసతుతవాం. ఎంతో ఉన్నత జీవితం అనభవించే అవకాశం ఉండి ఏ సంబంధం 
లేనట్వంటి ప్రజల కష్టటీలు చూసి చలించ్ పొయ్ మనస్. ఎప్పుడూ ప్రజలకు ఎదో 
చేయాలనే తపన, సమస్యల పటలో ఆయన సపుందించే విధానం.

శతఘ్నిన్యూస్: అకోటీబర్ నండి పవన్ కళ్్యణ్ యాత్ర ప్రంభం కాబోతుంది ద్ని ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోందని మీ అభిప్యం?
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: 2024 ఆంధ్ర రాష్ట్ర భవిష్యతుతు మారచిడానికి ఈ యాత్ర ఎంతగ్న్ ఉపయోగపడుతుందని జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహళలు, ప్రజలు 
కూడా ఆకాంక్స్తునా్నర్. పవన్ కళ్్యణ్ అంటే ఒక వ్యకితు కాదు ఒక మహా ప్రభంజనం. ఆయన సభలకి ప్రజలు, అభిమానలు సవాచచిందంగ్ వసాతుర్. పవన్ కళ్్యణ్ 
సభలకి, యాత్రలకి వచేచి జనం ఎదో ఆశ చూపసేతు వచేచివార్ కాదు. పవన్ కళ్్యణ్ లో ప్రజలకు నచేచిది అనక్షణం ప్రశ్్నంచే తతవాం సమస్యలపై పోరాడడం, అనక్షణం 
ప్రజల తరప్న నిలబడటం.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడియా సపోర్టీ లేదు? మీడియా సపోర్టీ లేకపోయినా 
మీర్ గ్రామసా్థయి వరకు వెళళిగలుగుతునా్నరా?
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: జనసేనకు మీడియా సపోర్టీ లేదు. వాసతువం. జనసైనికులే మాకు 
మీడియా. మా ప్రతి జనసైనికుడి సా్మర్టీ ఫోన్ మాకు ఒక మీడియా ఛానల్ తో 
సమానం. ప్రస్తుతం ఉన్న సషల్ మీడియా మాకు ఒక మంచ్ పాలోట్ఫూరం. మాకు 
ఉన్న పరిధలో మేము చేసే ప్రతి కార్యక్రమం గ్రామసా్థయిలో చేర్వవడానికి సషల్ 
మీడియా ఎంతగ్న్ ఉపయోగపడుతుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీర్పు ఎలా ఉండబోతోందని మీర్ అనకుంట్నా్నర్?
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: జనసేన పార్టీకి అవకాశం ఇవవాబోతునా్నరని అనకుంట్నా్నన. 2014, 2019లలో ఇర్పార్టీలకు అవకాశం ఇచాచిర్ కానీ ఏ పార్టీ కూడా ప్రజల 
శ్రేయస్సా, వారి భవిష్యత్ కోసం పనిచేయలేదు. అని్న వరా్గలవారికి నా్యయం జరగ్లంటే జనసేన పార్టీతోనే సాధ్యం అని ప్రజలు విశవాసిస్తునా్నర్. రానన్న ఎని్నకలలో 
ప్రజలు జనసేనకు అవకాశం ఇసాతురని బలంగ్ నము్మతునా్నము.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్్నన్్యస్ గురించ్ మీ అభిప్యం చెపపుండి?        
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: ఒకో్క చానల్ ఒకో్క పార్టీ కార్యకలాపాలు ప్రచారం చేస్తున్న 
క్రమంలో జనసేన పార్టీ కార్యకలాపాలు ప్రజల దృషిటీకి తీస్కువెళళిడానికి మీర్ 
ఎంతో ప్రయతి్నస్తునా్నర్. మీర్ చేస్తున్న ఈ కృషికి జనసేన నాయకులు, కార్యకరతులు, 
జనసైనికులు మరియు వీరమహళలు ఎంతగ్న్ మీకు ర్ణపడి ఉంట్ర్. శతఘ్్న 
న్్యస్ అనేది జనసేన పార్టీ కి ఆయువుపట్టీ లాంటిది. శతఘ్్న న్్యస్ ని కాపాడుకోవడం 
జనసేన నాయకులు, కార్యకరతుల బాధ్యత శతఘ్్న న్్యస్ న ప్రతి ఒక్కరూ ఆదరించ్ 
వారికి ఆరి్థకంగ్ కంతమేరకు సహాయం చేయటం కరకు యాడ్సా కూడా ఇచ్చి ప్రోతసాహంచాలని కోర్కుంట్నా్నన.

శతఘ్నిన్యూస్: కోట్లో విలువచేసే స్విశాలమైన వాణిజ్య స్థలంలో జనసేన పార్టీ ఆఫీస్ ని ఎలా నిరి్మస్తునా్నర్? మీ ధైర్యం ఏంటి ?
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: మారా్కప్రం నియోజకవర్గంలో ఇప్పుడిప్పుడే ఇతర పార్టీ నేతలోలో కూడా జనసేనకు ఆదరణ పెర్గుతుంది. ద్నికి మరింత నమ్మకం చేకూరాచిలంటే 
ఇక్కడ పార్టీ ఎంత బలంగ్ ఉందో ముందుగ్ నిరూపంచుకోవాలిసాన అవసరం ఉంది. అందుకనే నా సొంత స్థలంలో రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని విధంగ్ జనసేన పార్టీ ఆఫీస్ 
ని నిరి్మంచాలని నిశచియించుకునా్నన. ద్నికి గత అకోటీబర్ లో జనసేన పార్టీ పఏసి చైర్మన్ నాదండలో మన్హర్ గ్రితో శంకుసా్థపన చేయడం జరిగనది. ప్రస్తుతం పార్టీ 
కారా్యలయం పూరితు నిరా్మణం జరిగంది. జనసేన పార్టీ అధనేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గ్ర్ దసరా తర్వాత నియోజకవర్గ పర్యటనలో భాగంగ్ మారా్కప్రం జనసేన పార్టీ 
ఆఫీస్ని ఆయన చేతుల మీదుగ్ ప్రంభోతసావం చేయాలని నిర్ణయించుకునా్నన.

శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు మరియు ప్రజలకు మీరిచేచి సందేశం ?
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: ఆంధ్రరాష్ట్రం ఏరపుడిన తరావాత 2014 మరియు 2019 ఎని్నకలలో ఇర్పార్టీలకు అవకాశమచ్చి వార్ ప్రజలకు ఎంతవరకు చేసారో ప్రజలందరూ 
గమనించార్. వారికి ప్రత్్యమా్నయాంగ్ ప్రజల బాధలన తన బాధలుగ్ భావించ్ ఎన్్న ఒడిదుడుకులన ఎదుర్్కంటూ వారికోసం అహరి్నశలు కృషిచేస్తున్నట్వంటి 

జనసేన అధనేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గ్రికి ఈసారి ఒక అవకాశం ఇచ్చి 
జనసేన పార్టీని ఆదరించాలని ఈ సందర్భంగ్ మనవి చేస్తునా్నన.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటాయంచ్ 
మేము అడిగన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపికగా సమాధానం చెపిపాన మీకు 
శతఘ్నిన్యూస్ టం తరపున ధనయూవాదములు ఇమ్మడి కాశీనాథ్ గారు. 
మరొకరితో జనసేనతో నా ప్రయాణంలో మళ్ళీ కలుద్దం.

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