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అడ్డుకోవడానికి ఉన్న శ్రద్ధ...
అండగా నిలవడానికందుకండదు?

* అమరావతి రైతుల కోసం పది నిమిషాలు సమయం కేటాయంచలేని ముఖ్యమంత్రి
* ఆంధ్రప్రదేశ్ కు అమరావతి రాజధాని అన్నది జనసేన విధానం
* గత ప్రభుత్ంలోనూ రైతుల తరఫున జనసేన పోరాడంది
* మూడు రాజధానులు తెర మీదకు తీసుకురావడం రాజకీయ క్రీడ
* ముళ్ల కంచెలు దాటి రైతుల కోసం నిలిచిన నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్
* అమరావతి రైతుల మహా పాదయాత్రకు జనసేన మద్దతు
*తెనాలిలో విలేకరుల సమావేశంలో మాటా్లడన జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్

శతఘ్్న నూ్యస్:  అమరావతి రైతుల సమస్యలు వినడానికి 10 నిమిషాల సమయం 
కేటాయంచని ఈ ముఖ్యమంత్రి... వారు చేసుతున్న పాదయాత్రను అడుడుకోవడానికి మాత్రం 
నానా రకాల తంటాలు పడుతునా్నరని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైర్మన్ 
శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు అనా్నరు. 1000 రోజులుగా అమరావతి రైతులు పోలీస్ 
కేసులకు భయపడకుండా, లాఠీ దబ్బలకు వెరవకుండా, బెదిరంపులకు లంగకుండా 
చేసుతున్న ఉద్యమం ఓ గొప్ప అధా్యయం అని చెపా్పరు. రాజధాని రైతులు రేపటి నుంచి 
చేపట్టీ పాదయాత్రకు జనసేన పార్టీ మద్దతు ఇసుతుందని స్పషటీం చేశారు. తెనాలిలో ఆదివారం 
శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు విలేకరుల సమావేశం నిర్హంచారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ 
మనోహర్ గారు మాటా్లడుతూ “రాజు మారనపు్పడలా్ల రాజధాని మారదు అనే విధానంలోనే 
జనసేన పార్టీ మొదటి నుంచి కట్టీబడ ఉంది. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి అని 
పార్టీ నాయకులతో చర్చంచి ఒక విధానపరమైన నిర్ణయం పార్టీ తరఫున తీసుకునా్నం.. 
దానికి కట్టీబడ ఉనా్నం. అమరావతి రైతులు గతంలో నా్యయస్థానం నుంచి దేవస్థానం 
వరకు చేపటిటీన పాదయాత్రకు సైతం జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార సూచన 
మేరకు జనసేన పార్టీ శ్రేణులు మద్దతు తెలిపాయ. సంఘీభావంగా పాదయాత్రలోనూ 

పాలగొనా్నం. అధికారం చేపటిటీన దగగొర నుంచి అమరావతి రైతుల మీద కక్ష స్ధింపు చర్యలకు పాల్పడుతున్న ఈ ప్రభుత్ం తీరును ప్రజలంతా గమనించాలి. మూడేళ్లలో అమరావతికి 
ఒక ఇట్క కూడా పేర్చని ఈ ముఖ్యమంత్రి, రాజధానిని అడుడుకోవడానికి, అమరావతి రైతులకు ఆటంకాలు సృషటీంచడానికి మాత్రం రకరకాల ప్రయతా్నలు చేయడం సిగ్గొ చేట్. ఒక 
పక్క నా్యయస్థానాలు చెబుతునా్న వినకుండా, మళ్ళీ మళ్ళీ మూడు రాజధానుల పాట పాడడం వెనుక రాజకీయ కుట్ర దాగి ఉంది. కచి్చతంగా ఇలాంటి కుట్రలను జనసేన పార్టీ తరఫున 
అడుడుకుంటాం.
* వైసీపీ పాలకులు రైతులను మోసం చేసుతునా్నరు
రైతు బాగ్ంట్నే రాజ్యం బాగ్ంట్ంది అని ప్రగాఢంగా నమి్మన నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు. రైతు ప్రభుత్ం అంటూ గొప్పలు చెపు్పకొని అధికారంలోకి వచి్చన వైసీపీ పాలకులు 
రైతులను నిలువునా మోసం చేసుతునా్నరు. అమరావతి రైతులకు రకరకాల అడడుంకులు సృషటీంచి ఆనందపడుతునా్నరు. గత ప్రభుత్ంలోనూ రైతుల తరఫున జనసేన పార్టీ పోరాడంది. 
స్యంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు రంగంలోకి దిగి అప్పట్్ల ప్రభుతా్ని్న నిలదీశారు.భూ సేకరణ విషయంలో రైతులకు అనా్యయం జరగకుండా జనసేన పార్టీ ముందడుగ్ వేసింది. 
గత ప్రభుత్ం అమరావతి కోసం సమీకరంచిన 30 వేల ఎకరాలో్ల భూములు ఇచి్చనవారు ఎకు్కవగా రండు ఎకరాలు, ఎకరా ఉన్న సన్న, చిన్నకారు రైతులే. వారని కూడా ముపు్ప 
తిప్పలు పెట్టీలా ఈ ప్రభుత్ం వ్యవహరంచడం అత్యంత దురా్మరగొం. ఈ ప్రభుత్ం వచి్చన తరా్త అమరావతి రైతులకు కౌలు డబు్బలు ఇవ్ని సమయంలో పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఆ 
గ్రామాలో్ల పర్యటించారు. మూడు రాజధానులు అని ప్రకటించాక అక్కడ రైతులకు అండగా నిలిచేందుకు వెళతుంట్ పోలీస్ అనుమతి ఇవ్లేదు. ఆ సమయంలోను దేనికీ వెరవకుండా, 
భయపడకుండా ముళ్ల కంచెలు దాటి మర్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు పాదయాత్రగావెళ్్ల రైతులకు పూరతు భరోస్ ఇచా్చరు. అలాగే ప్రతి సందర్ంలోనూ అమరావతి రైతులు చేసుతున్న 
ఉద్యమాలకు, పోరాటాలకు జనసేన పార్టీ అండగా నిలబడంది. ప్రత్యక్షంగా వార ఉద్యమాలో్ల పాలగొనా్నం. అమరావతి రైతుల సమస్య కేవలం ఆ ప్ంతానిది కాదు... ఆంధ్రప్రదేశ్ 
భవిష్యతుతు సమస్య. ఆంధ్రులందర సమస్య.
* మహా పాదయాత్రలో జనసేన శ్రేణులు పాలగొంటాయ
సెపెటీంబర్ 12వ తేదీ నుంచి అమరావతి రైతులు చేపటటీబోయే మహా పాదయాత్రకు జనసేన పార్టీ పూరతు మద్దతును తెలుపుతోంది. జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార సూచన 
మేరకు జనసేన పార్టీ నాయకులు, కార్యకరతులు ఆయా నియోజకవరాగొలో్ల మహా పాదయాత్రకు మద్దతుగా నిలవాలి. రైతులకు అండగా నిలబడ పాదం కలపాలి. కచి్చతంగా రైతుల 
పాదయాత్రకు ఈ ప్రభుత్ం ఎలాంటి అడడుంకులు సృషటీంచకుండా ఉంట్ందని భావిసుతునా్నం. ఒకపక్క నా్యయస్థానంలో సైతం రైతుల పాదయాత్రకు స్నుకూలమైన స్పందన రావడం 
శుభ సూచకం. దీనిపై ప్రభుత్ం కూడా తగ్ విధంగా పాదయాత్రకు రక్షణ కలి్పంచాలిసిన అవసరం ఉంది. అని్న నియోజకవరాగొలో్లనూ జనసేన పార్టీ నాయకులు, జనసైనికులు మహా 
పాదయాత్రలో పాలగొని రైతులకు అండగా నిలుదా్దం” అని శ్రీ మనోహర్ గారు అనా్నరు. సమావేశంలో జనసేన పార్టీ గ్ంటూరు జిలా్ల అధ్యక్షులు శ్రీ గాద వెంకట్శ్రరావు, గ్ంటూరు 
జిలా్ల ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ ఇస్్మయల్, పార్టీ రాష్ట్ర సంయుకతు కార్యదరశి శ్రీ బండారు రవికాంత్, పార్టీ నేతలు శ్రీ దివె్ల మధుబాబు, శ్రీ రమణరావు తదితరులు పాలగొనా్నరు.
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శ్రీ కృష్ంరాజు మరణం దిగ్భ్రంతికరం
శతఘ్్న నూ్యస్: తెలుగ్ చలనచిత్ర పరశ్రమలో తనకంటూ ప్రతే్యక పంథాను 
కలిగిన నట్లు శ్రీ కృష్ణంరాజు గారు. రౌద్ర రస ప్రధానమైన పాత్రలను ఎంతగా 
మెప్పంచేవారో కరుణ రసంతో కూడన పాత్రలో్లనూ అలాగే ఒదిగిపోయేవారు. 
నట్డగా, నిరా్మతగా, రాజకీయ నాయకుడగా అందర మన్ననలు పందిన శ్రీ 
కృష్ణంరాజు గారు తుదిశా్స విడచారనే వారతు దిగ్రా్్రంతి కలిగించిందని జనసేన 
పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఇటీవలి కాలంలో 
ఆయన అస్సథాతకు లోనయా్యరని తెలిసినపు్పడు కోలుకొంటారనే భావించాను. 
శ్రీ కృష్ణంరాజు గార ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుణ్్ణ ప్రథాసుతునా్నను. మా 
కుట్ంబంతో శ్రీ కృష్ణంరాజు గారకి సే్నహసంబంధాలు ఉనా్నయ. 1978లో 
‘మన వూర పాండవులు’ చిత్రంలో శ్రీ కృష్ణంరాజు గారతో కలసి అన్నయ్య శ్రీ 
చిరంజీవి గారు నటించారు. మొగల్తురు గ్రామవాసులు కావడంతో ఎంతో 

ఆపా్యయంగా ఉండేవారు. ‘భకతు కన్నప్ప’లో శ్రీ కృష్ణంరాజు గార అభినయం ప్రతే్యకం. అందులో శివ భకితుని చాట్ సని్నవేశాలను రకితు కటిటీంచారు. బొబ్్బలి బ్రహ్మన్న, అమరదీపం, తాండ్ర 
పాపారాయుడు, మహ్మద్ బ్న్ తుగ్లక్, పలా్నటి పౌరుషం లాంటి చిత్రాలు ఆయన శైలి నటనను చూపాయ. ప్రజా జీవితంలోనూ ఆయన ఎంతో హందాగా మెలిగారు. కేంద్ర మంత్రిగా 
సేవలందించారు. ప్రజారాజ్యంలో క్రియాశీలకంగా ఉంటూ పార్టీ తరఫున బరలో నిలిచారు. సినీ జీవితంలోనూ, ప్రజా జీవితంలోనూ ఎంతో బాధ్యతాయుతంగా వారు అందించిన సేవలు 
మరువలేనివి. శ్రీ కృష్ణంరాజు గార కుట్ంబానికి నా తరఫున, జనసేన పక్షాన ప్రగాఢ స్నుభూతి తెలియచేసుతునా్ననని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ అనా్నరు.

దందులూరు సంక్షేమ హాస్టళ్లలో 
జనసేన తనిఖీలు

• వసతులలేమిపై అధికారుల నిలదీత
శతఘ్్న నూ్యస్: వైసీపీ ప్రభుత్ం విదా్యరుధుల భవిష్యతుతుతో ఆటలాడుతోందని.. విద్య, 
వసతి వ్యవహారాలో్ల తీవ్ర నిర్లక్షష్ం వహసతుందని జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదరశి 
శ్రీమతి ఘంటస్ల వెంకటలక్ష్మి ఆరోపంచారు. సంక్షేమ హాసటీళ్లను పూరతుగా గాలికి 
వదిలేసిందని, విదా్యరుధుల భవిష్యతుతును గాలో్ల పెటిటీందని మండపడాడురు. ఆదివారం 
ఉమ్మడ పశి్చమ గోదావర జిలా్ల, దందుల్రు నియోజకవరగొం పరధిలోని మూడు 
మండలాలో్ల సంక్షేమ వసతి గృహాలను పార్టీ శ్రేణులతో కలసి పరశీలించారు. సటీర్ 
రూములో్ల అపరశుభ్రత, వంట గదులో్ల పరసిథాతులు స్యంగా వెళ్్ల చూశారు. 
విదా్యరుధులు తినే ఆహార పదారాధుల నాణ్యత పరశీలించి నిరా్హకులను వివరాలు 

అడగి తెలుసుకునా్నరు. వెనుకబడన వరాగొల విదా్యరుధులు చదువుకునేందుకు తగిన వసతులు కూడా కలి్పంచలేని పరసిథాతులో్ల ప్రభుత్ం ఉందనా్నరు. సంక్షేమ వసతి గృహాలో్ల వసతుల 
లేమిని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ దృషటీకి తీసుకువెళ్తుమని, ప్రభుత్ంలో కదలిక వచే్చలా చేస్తుమని ఈ సందర్ంగా శ్రీమతి ఘంటస్ల వెంకటలక్ష్మి స్పషటీం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ 
జిలా్ల ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ ఇళ్్ల శ్రీనివాస్, జిలా్ల కార్యదరశి శ్రీ ముతా్యల రాజేష్, పార్టీ నాయకులు శ్రీ కలపాల ప్రేమ్ కుమార్, శ్రీ కలీ్క రమేష్, శ్రీ బొడుడు గిరబాబు తదితరులు పాలగొనా్నరు.

విశాఖ తూరుపు నియోజకవర్గ జనసేన 
ఆధ్వర్ంలో ‘నా సేన కోసం నా వంతు’

శతఘ్్న నూ్యస్: విశాఖ తూరు్ప నియోజకవరగొం, జనసేన అధినేత పలుపుమేరకు 
పార్టీని బలోపేతం చేసేందుకు జనసేన పార్టీ ప్రతిషాటీత్మంగా ప్రంభించిన ‘నా సేన 
కోసం నా వంతు’ కార్యక్రమాని్న ప్రజలలోకి బలంగా తీసుకెళళీందుకు ఆదివారం 
కళ్భారతి వద్ద జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ఫైనానిషియల్ కమిటీ మెంబర్ పీలా రామకృష్ణ, 
జనసేన పార్టీ ఉతతురాంధ్ర వీరమహళ్ కోఆరడునేటర్ శ్రీమతి నాగలక్ష్మి, జనసేన పార్టీ 
జీవీఎంసీ కార్్పరేటర్ పీతల మూరతు యాదవ్ మరయు జనసేన పార్టీ నాయకులు భోగిల 
శ్రీనివాస పటా్నయక్ ఆధ్ర్యంలో సమావేశం నిర్హంచడం జరగింది. ఈ సమావేశం 
దా్రా విశాఖ తూరు్ప నియోజకవరగొం నుండ “నా సేన కోసం నా వంతు” కార్యక్రమం 
దా్రా అత్యధిక సభు్యలను చేరే్చ విధంగా ప్రణాళ్క రూపందించడం జరగింది. ఈ 
సమావేశానికి విచే్చసి విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్కరకి విశాఖ తూరు్ప నియోజకవరగొ 
జనసేన పార్టీ హృదయపూర్క ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఘనంగా పంతం నానాజీ జన్మదిన వేడ్కలు
శతఘ్్న నూ్యస్:  కాకినాడ రూరల్, జనసేన పార్టీ పఏసి సభు్యలు, కాకినాడ రూరల్ జనసేన పార్టీ 
ఇంచార్జ్ పంతం నానాజీ జన్మదిన వేడుకలు కాకినాడ గొడరగ్ంట వార స్గృహం వద్ద ఘనంగా 
నిర్హంచిన కాకినాడ రూరల్ జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు. ఈ సందర్బంగా శుభాకాంక్షలు 
తెలియచేయడానికి వచి్చన జనసైనికులచే పూలబొకేలు, మాలలు బదులుగా జనసేన పార్టీ 
అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఇచి్చన పలుపు మేరకు నా సేన కోసం – నా వంతు కార్యక్రమాని్న పంతం 
నానాజీ నిర్హంచడం జరగింది. మరయు ఆదివారం కొవా్డ, రమణయ్యపేట, స్్మినగర్ 
ప్ంతాలనుండ వైసీపీ, టీడీపీ కి చెందిన నాయకులు కార్యకరతులు సుమారు 100 మంది నానాజీ 
సమక్షంలో జనసేన పార్టీలో చేరారు. వీరందరకి పార్టీ కండువాలు వేసి అభినందనలు తెలుపుతూ 
స్ధారంగా ఆహా్నం పలికారు. ఆదివారం జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకుంట్న్న నానాజీకి 
అమలాపురం ఇంచార్జ్ శెటిటీబతుతుల రాజబాబు, పఏసి సభు్యలు, కాకినాడ నగర ఇంచార్జ్ ముతాతు 
శశిధర్, సిటీ అధ్యక్షులు సంగిశెటిటీ అశోక్ మరయు, కరప, కాకినాడ జనసేన పార్టీ సీనియర్ 
నాయకులు, కాకినాడ రూరల్, మరయు కరప మండల అధ్యక్షులు, రాష్ట్ర నాయకులు, జిలా్ల 
నాయకులు మండల నాయకులు, గ్రామ అధ్యక్షులు, జనసైనికులు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు 
తెలిపారు.

పంతం నానాజీకి జన్మదిన శుభాకంక్షలు 
తెలిపిన తండంగి జనసేన

శతఘ్్న నూ్యస్: కాకినాడ, జనసేన పార్టీ పఏసి సభు్యలు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జ్ 
మరయు ఉతతురాంధ్ర జనసేన పార్టీ సమన్య కమిటీ సభు్యలు పంతం నానాజీ 
పుటిటీనరోజు సందర్ంగా ఆయన ఇంటికి వెళ్్ల పుష్పగ్చ్చం ఇచి్చ శుభాకాంక్షలు 
తెలియజేసిన తండంగి మండల అధ్యక్షులు నాయుడు. తండంగి మండలం 
గోరషిపాలం గ్రామనికి చెందిన బది్ద సతీష్ ఇతర పవన్ కళ్్యణ్ ని అభిమానించే 
సినిమా అభిమానులు నానాజీ సమక్షంలో రాజకీయ కార్యకరతులుగా చేరడం 
జరగింది. ఈ కార్యక్రమంలో మండల అధికార ప్రతినిధులు పెదిరడ్ల దురాగొప్రస్ద్, 
గరకిన రాజబాబు మరయు మండల ప్రధాన కార్యదరశి రవికంపాడు వీరబాబు, 
రవికంపాడు గ్రామ గౌరవ అధ్యక్షులు చక్రారావు, కృషా్ణపురం గ్రామ అధ్యక్షులు 
మాకినీడీ శ్రీధర్, తండంగి గ్రామ యువత అధ్యక్షులు బది్ద శివ, చిరంజీవి యువత 
తండంగి మండల అధ్యక్షులు వేమవరపు రాంప్రస్ద్, బుస్ల మణ్బాబు, 
అయ్యప్ప తదితర తండంగి మండల జనసైనికులు.

పంతం నానాజీకి జన్మదిన శుభాకంక్షలు 
తెలిపిన బతుతుల దంపతులు

శతఘ్్న నూ్యస్:  కాకినాడ రూరల్, జనసేన పార్టీ పఏసి సభు్యలు, కాకినాడ రూరల్ 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పంతం నానాజీ పుటిటీనరోజు సందర్ంగా కాకినాడ వార 
స్గృహం నందు నాయకులు బతుతుల బలరామకృష్ణ వార సతీమణ్ ‘నా సేన కోసం 
నా వంతు’ కమిటీ కోఆరడునేటర్ శ్రీమతి బతుతుల వెంకటలక్ష్మి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు 
తెలిప, పార్టీకి వారు చేసుతున్న సేవలకు చిరు సతా్కరం అందజేశారు. శుభాకాంక్షలు 
తెలిపన వారలో సర్పంచులు కిమిడ శ్రీరామ్, గ్లి్లంకల లోవరాజు, అడాడుల శ్రీను, 
బోయడ వెంకట్ష్, కురుమళళీ మహేష్, చిటిటీప్రోలు సతితుబాబు, నాతిపం దొరబాబు, 
దొడడు బాలకృష్ణ, అడాడుల దురాగొప్రస్ద్, తదితర నాయకులు, జనసైనికులు పాలగొని 
శుభాకాంక్షలు అందజేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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నల్లల రామకృష్పై దాడి చాలా దారుణం
శతఘ్్న నూ్యస్: కాకినాడ జిలా్ల ప్రతితుపాడు నియోజకవరగొం శంఖవరం మండల ఉపాధ్యక్షులు సుంకర దురగొ 
చక్ర (చక్రి) పేర్్కనా్నరు. ప్రతితుపాడు నియోజకవరగొంలోని మండపంలో వార స్గృహంలో పత్రికా ప్రకటన 
విడుదల చేస్రు. నల్లల రామకృష్ణ అనే వ్యకితు పార్టీ కోసం అహర్నశలు కషటీపడుతున్న మనిష, పార్టీకి 
అవసరమైన వ్యకితు ఆయన మీద దాడ జరగడం చాలా దురా్మరగొమని అనా్నరు. సెపెటీంబర్ 9 వ తార్ఖున 
నియోజకవరగొంలో జనసేన కార్యకరతులు కొని్న గ్రామాలో్ల ‘నా సేన కోసం నా వంతు’ కార్యక్రమం చేపటాటీరు, 
అదే రోజున ఇలాంటి ఘటన చోట్ చేసుకోవడం చాలా బాధాకరం. ఇది ఎవరో కావాలని చేశారు. 9 వ 
తార్ఖున నియోజకవరగొంలో ఉదయానే్న బా్యచ్ ని సిదధుం చేసుకుని స్యంకాలం నల్లలని బయటకి రప్పంచి 
మరడుర్ పా్లన్ చేస్డు. పాపం ఆయన ఎవరకి శత్రువు కాదు, ఏదో రాజకీయాలో్ల ముకు్కసూటిగా మాటా్లడటమే 
ఆయనకి శాపంగా మారంది. నల్లలకి జనసేన పార్టీ అండగా ఉంట్ంది. రాజకీయంలో విమరశిలు ప్రతి 
విమరశిలు సహజం. నల్లల రామకృష్ణ మీద కొందరు చేయ చేసుకోవడం చాల బాధాకరం. రామకృష్ణ శర్రం 
లోపల దబ్బలు బాగా తగిలాయని, నొపు్పలు భరంచలేక హాసి్పటల్ లో చేరడం జరగిందని తెలిపారు. ఆయన 
ఎవరకి శత్రువు కాదు, ఏదో రాజకీయాలో్ల ముకు్కసూటిగా మాటా్లడటమే ఆయనకి శాపంగా మారందని, 
రామకృష్ణ త్రగా కోలుకోవాలని ఆ భగవంతుని కోరుకుంట్నా్ననని చక్రి తెలిపారు.

నరవ గమంలో ‘నా సేన కోసం నా వంతు’
శతఘ్్న నూ్యస్: పెందురతు నియోజకవరగొం, నరవ గ్రామం, 88 వ వారుడు జనసేన అధినేత పలుపుమేరకు జనసేన పార్టీ 
ప్రతిషాటీత్మంగా ప్రంభించిన ‘నా సేన కోసం నా వంతు’ కార్యక్రమాని్న 88వ వారుడు, పెందురతు నియోజకవరగొం, నరవ గ్రామంలో 
రామాలయం వద్ద జనసేన పార్టీ ఆధ్ర్యంలో ప్రజలను మమేకం చేయడానికి ‘నా సేన కోసం నా వంతు’ కా్యంపెయనింగ్ 
టంట్ వేసి ప్రజలలోకి బలంగా తీసుకెళళీడం జరగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజలు చాలా సులభంగా వార మొబైల్ నుంచి 
పార్టీ నంబర్ 7288040505 కి ఫోన్ పే, గూగ్ల్ పే మరయు పేటిఎం దా్రా ‘నా సేన కోసం నా వంతు’ లో భాగం అవడం 
జరగింది. ఈ కార్యక్రమంలో వబ్్బన శ్రీకాంత్, ప్రవీణ్, బొడుడు నాయుడు, శ్రీను, శివ మరయు జనసైనికులు పాలగొనా్నరు.

నవరస నటనా మేరునగధీరుడ్ కృష్ంరాజు: 
ఆళ్ళ హరి

శతఘ్్న నూ్యస్: రౌద్ర రస ప్రధానమైన 
పాత్రలతో పాటూ భకితు, కరుణ రసంతో 
కూడన పాత్రలో్లనూ ఆబాలగోపాలాని్న 
మెప్పంచిన నవరస నటనా 
మేరునగధీరుడు కృష్ణంరాజు అని రాష్ట్ర 
చిరంజీవి యువత ప్రధాన కార్యదరశి, 

జిలా్ల జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి ఆళళీ హర అనా్నరు. ఆదివారం తెల్లవారుజామున 
మరణ్ంచిన కృష్ణంరాజుకు ఆయన ఘననివాళలు అర్పంచారు. నట్డుగా, నిరా్మతగా, 
రాజకీయ నాయకుడుగా కృష్ణంరాజు బహవిధాలా ప్రజల మన్ననలు పందారనా్నరు. 
కృష్ణవేణ్ సినిమా కృష్ణంరాజు అంట్ ఏమిట్ తెలియచేసేతు భకతుకన్నప్ప సినిమాతో 
తెలుగ్ చలనచిత్ర పరశ్రమలో తనకంటూ ఒక ప్రతే్యక స్థానాని్న సృషటీంచుకునా్నరని 
కొనియాడారు. కృష్ణంరాజు మృతితో తెలుగ్ సినీ పరశ్రమలో ఒక శకం ముగిసిందని 
ఆళళీ హర అనా్నరు.

సర్్వపలి్లలో ‘నా సేన కోసం నా వంతు’
శతఘ్్న నూ్యస్: సరే్పలి్ల 
నియోజకవరగొం జనసేన అధినేత 
పలుపుమేరకు జనసేన పార్టీ 
ప్రతిషాటీత్మంగా ప్రంభించిన 
‘నా సేన కోసం నా వంతు’ 
కార్యక్రమంలో భాగంగా సరే్పలి్ల 
నియోజకవరగొంలోని పదలకూరు, 
ముతుతుకూరు గ్రామాలలో 
10000/- రూపాయలను 
జనసేన పార్టీ ఫోన్ పే నంబర్ 
కి పంపంచడం జరగింది. ఇదే 

విధంగా ప్రజలలో చైతన్యం తీసుకువచే్చ విధంగా నా సేనకి నా వంతు అనే నినాదంతో 
ఎకు్కవమంది ప్రజలని పార్టీలో భాగస్్మ్యం చేసే విధంగా ఈ కార్యక్రమాని్న 
విజయవంతంగా కొనస్గిస్తుమని సరే్పలి్ల నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు 
బొబ్్బపలి్ల సురేష్ నాయుడు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరయు 
జనసైనికులు పాలగొనా్నరు.

తాళ్్లరు మండలంలో ‘నా సేన కోసం నా 
వంతు’ అవగాహనా కర్క్రమం

శతఘ్్న నూ్యస్: దరశి నియోజకవరగొం, జనసేన అధినేత పలుపుమేరకు జనసేన పార్టీ 
ప్రతిషాటీత్మంగా ప్రంభించిన ‘నా సేన కోసం నా వంతు’ కార్యక్రమంలో భాగంగా దరశి 
నియోజకవరగొంలోని జనసేన పార్టీకి విరాళములు అందించే “నా సేన కోసం – నా 
వంతు” కార్యక్రమం కోసం నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు మరయు లీగల్ సెల్ 
సభు్యలు వరకూటి నాగరాజు సూచనల మేరకు దరశి నియోజకవరగొం తాళ్్లరు మండల 
జనసైనికులతో ఆంధ్ర ప్రగతి పనాకిని బా్యంక్ రటైర్డు చీఫ్ మేనేజర్ కొలా్ల హనుమంతరావు 
అవగాహనా కార్యక్రమం నిర్హంచడం జరగింది. పార్టీని బలోపేతం చేసేవిధంగా “నా 
సేన కోసం – నా వంతు” కార్యక్రమాని్న నియోజకవరగొంలో ముందుకు తీసుకువెళళీ 
విధంగా చర్చంచడం జరగింది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరయు 
జనసైనికులు పాలగొనా్నరు.

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


సోమవారం, 12 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

తిరుపతిలో ‘నా సేన కోసం.. నా వంతు’
శతఘ్్న నూ్యస్: తిరుపతిలో, జనసేన 
అధినేత పలుపుమేరకు జనసేన పార్టీ 
ప్రతిషాటీత్మంగా ప్రంభించిన ‘నా 
సేన కోసం నా వంతు’ కార్యక్రమంలో 
భాగంగా ఆదివారం తిరుపతిలో 
అన్నమయ్య సర్కల్ మరయు 
పలుచోట్ల జనసేన పటటీణ అధ్యక్షుడు 
రాజారడడు, మనోజ్, వీరమహళలు, 
జనసైనికులు మరయు ముఖ్య 
నాయకులతో కలిసి వారు ప్రజలను 

ఈ కార్యక్రమంలో మమేకం చేయడం జరగింది. జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ అశయ 
సిదాధుంతాలను, పవన్ కళ్్యణ్ చేపటిటీన, చేసుతున్న ప్రజా కార్యక్రమాలను ప్రజలకు వివరంచి, రేపు 
రాబోవు రోజులో్ల జనసేన పార్టీని, పవన్ కళ్్యణ్ ను ఆదరంచాలని, మారు్ప కోసం, అవినీతి రహత 
రాజకీయాల కోసం, ప్రతి ఒక్కరు ముందుకు రావాలని కోరడం జరగింది. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసేన నాయకులు, ముఖ్య నేతలు, వీరమహళలు మరయు జనసైనికులు పాలగొనా్నరు.

తగరపు శ్రీనివాస్ అధ్వర్ంలో నా సేన కోసం నా 
వంతు కర్క్రమం

శతఘ్్న నూ్యస్:  ఉమ్మడ కర్ంనగర్ జిలా్ల హస్్నబాద్ నియోజకవరగొంలో జనసేన పార్టీ ప్రతిషాటీత్మంగా 
ప్రంభించిన నా సేన కోసం నా వంతు అనే కార్యక్రమాని్న జనంలోకి తీసుకువెళ్లడానికి ఈ 
కార్యక్రమం ఏరా్పట్ చేయడం జరగింది. ఈ సందర్ంగా నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు 
తగరపు శ్రీనివాస్ మాటా్లడుతూ నా సేన నా వంతు కార్యక్రమం ప్ర జల పక్షాన నిరంతరం పోరాడే 
జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ పోరాటానికి అండగా నిలబడేందుకు, పార్టీలో భాగస్్ములై, 
వ్యవసథా కోసం పోరాడుదామనా్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు కొంకటి వికీ్క, బొజజ్ నవీన్, 
మోర శ్రీకాంత్, గణేష్, రఘ, రాజేష్ తదితరులు పాలగొనా్నరు.

నల్లల రామకృష్ను పరామరి్శంచిన ప్రతితుపాడ్ జనసేన 
నాయకలు

శతఘ్్న నూ్యస్: ప్రతితుపాడు నియోజకవరగొం, 
శంఖవరం మండలం, అన్నవరం 
గ్రామం దగగొరలో ఇటీవల అనగా 9 వ 

తేదీ శుక్రవారం నాడు జిలా్ల కార్యదరశి 
నల్లల రామకృష్ణని గ్రుతు తెలియని 
వ్యకుతులు దాడచేయడం జరగింది. దీనిని 
తెలుసుకున్న ప్రతితుపాడు నియోజకవరగొ 

ఇంచార్జ్ వరుపుల తమ్మయ్య బాబు, ఏలేశ్రం మండల అధ్యక్షులు పెంటకోట మోహన్, జిలా్ల 
సంయుకతు కార్యదరశి దాసం శేషరావు, జనసేన నాయకులు మరయు జనసైనికులు నల్లల రామకృష్ణ 
స్గృహంలో వారని కలిసి వార యోగ క్షేమాలు తెలుసుకోవడం జరగింది. ప్రతితుపాడు నియోజకవరగొ 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ మాటా్లడుతూ రామకృష్ణ కుట్ంబానికి జనసేన పార్టీ తోడుగా ఉంట్ందని, 
దోషులకు తగిన శిక్ష పడే విధంగా కృష చేస్తుం అని అనా్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు 
మరయు జనసైనికులు పాలగొనా్నరు.

తిరుపతి మోటార్ వెహికల్స్ కరి్మకలు 
‘నా సేన కోసం.. నా వంతు’

శతఘ్్న నూ్యస్: తిరుపతి, జనసేన అధినేత పలుపుమేరకు జనసేన పార్టీ 
ప్రతిషాటీత్మంగా ప్రంభించిన ‘నా సేన కోసం నా వంతు’ కార్యక్రమంలో భాగంగా 
ఆదివారం తిరుపతిలో ఉన్న మోటార్ వెహకల్సి కార్మకులను మమేకం చేయడం 
జరగింది. తిరుపతిలో ఉన్న మోటార్ వెహకల్సి కార్మకులకు జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ ప్రజలకోసం చేసుతున్నట్వంటి కార్యక్రమాలను వివరంచి వాటిని ప్రజలలోకి 
తీసుకు వెళ్తు పార్టీని బలోపేతం చేసే విధంగా కృష చేయాలని కోరడం జరగింది. 
ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరయు జనసైనికులు పాలగొనా్నరు.

త్రిమూరుతులు కటంబానికి మనోధైరా్ని్నచిచిన 
ప్రతితుపాడ్ జనసేన

శతఘ్్న నూ్యస్: కాకినాడ జిలా్ల, 
ప్రతితుపాడు నియోజకవరగొం 
ఏలేశ్రం మండలం, 
“సిరపురం” గ్రామానికి 
చెందిన వజ్ంగి త్రిమూరుతులు 
అనారోగ్యంతో మరణ్ంచడం 
జరగిందని విషయం తెలుసుకున్న 
ప్రతితుపాడు నియోజకవరగొ జనసేన 
నాయకులు, మేడశెటిటీ సూర్య 

కిరణ్ (బాబ్) జనసేన తరపున ఆ కుట్ంబానికి 5000 రూపాయలు సిరపురం 
గ్రామ జనసేన నాయకులు, వజ్ంగి శ్రీనుబాబు మరయు జనసేన నాయకుల 
చేతుల మీదగా ఆ కుట్ంబానికి అందజేయడం జరగింది. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసేన నాయకులు మరయు జనసైనికులు పాలగొనా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రెబల్ స్్టర్ కృష్ంరాజుకి నివాళులు 
అరిపుంచిన బండారు శ్రీనివాస్

శతఘ్్న నూ్యస్: కొతతుపేట, తెలుగ్ సినీ పరశ్రమలో రబల్ స్టీర్ గా పేరు 
గడంచిన గొప్ప నట్లు, పార్లమెంట్ సభు్యనిగా రండు పరా్యయాలు 
సేవలు అందించిన వ్యకితు కృష్ణంరాజు మరణవారతు బాధాకరమని కొతతుపేట 
నియోజకవరగొం జనసేన ఇంచార్జ్ బండారు శ్రీనివాస్ అనా్నరు. ఈ 
సందర్ంగా కృష్ణంరాజుకు నివాళలర్పంచారు. బండారు శ్రీనివాస్ 
మాటా్లడుతూ కృష్ణంరాజు విలక్షణ నట్డగా ఎనో్న విభిన్న పాత్రలు 
పోషంచారని అలాగే పార్లమెంట్ సభు్యనిగా, మంత్రిగా ఆయన అందించిన 
సేవలు చిరస్మరణీయమనా్నరు. మంచి వ్యకితుని, సినీ పరశ్రమకు అదు్త 
నట్డని కోలో్పయందని బండారు శ్రీనివాస్ అనా్నరు. కృష్ణంరాజు 
కుట్ంబ సభు్యలకు ఆయన ప్రగాఢ స్నుభూతి తెలియజేశారు.

మురగ కటంబాని్న పరామరి్శంచిన 
చితూతురు జనసేన నాయకలు

శతఘ్్న నూ్యస్: చితూతురు జిలా్ల, చితూతురు రూరల్ మండల అధ్యక్షులు మురగ 
సుభాసీ్కారణ కార్యక్రమం సందర్ంగా వార కుట్ంబాని్న జనసేన 
పార్టీ పఏసి సభు్యలు మరయు చితూతురు జిలా్ల అధ్యక్షులు డా. పసుపులేటి 
హరప్రస్ద్ పరామరశించి వార కుట్ంబానికి మనోధైరా్యని్నవ్డం 
జరగింది. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర కార్యవరగొం, జిలా్ల కార్యవరగొం, జనసేన 
నాయకులు, వీరమహళలు మరయు జనసైనికులు పాలగొనా్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

‘నా సేన కోసం నా వంతు’క అపపుయ్రాజుపేట జనసేన 
ఆత్్మయ సమావేశం

శతఘ్్న నూ్యస్: కడప ఉమ్మడ జిలా్ల, రైలే్ 
కోడూరు, పుల్లంపేట మండలం అప్పయ్యరాజుపేట 
గ్రామపంచాయతీలో జనసేన అధినేత 
పలుపుమేరకు జనసేన పార్టీ ప్రతిషాటీత్మంగా 
ప్రంభించిన ‘నా సేన కోసం నా వంతు’ 
కార్యక్రమంలో భాగంగా మండల జనసేన 
నాయకులు ఆతీ్మయ సమావేశం నిర్హంచడం 
జరగింది. ఈ సమావేశంలో పలు సమస్యలపైన, 
మరయు పార్టీ బలోపేతం దృషాటీష్ జనసేన 
నాయకులు, జనసైనికులు చర్చంచడం జరగింది. 
ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్ం అవలంబ్సుతున్నట్వంటి తీరు 
ఏదైతే ఉందో ప్రజాక్షేత్రంలో స్మాన్య ప్రజానీకానికి 
వ్యతిరేకంగా ఈ ప్రభుత్ం చేపడుతున్నట్వంటి 
విధి విధానాలను ఎండగడుతూ ఆదివారం 
ఈ సమావేశంలో మాటా్లడడం జరగింది. ఈ 
సమావేశంలో ముఖ్య అతిథులుగా పార్లమెంట్ 
ఇనా్చర్జ్ రాష్ట్ర కార్యదరశి సయ్యద్ ముఖరం చాన్ 

మాటా్లడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్ం తీసుకుంట్న్నట్వంటి నిర్ణయాలు ఏవి ప్రజా ఉపయోగమైనట్వంటివి 
కావు అని, ఏ వ్యవసథా సర అయన పరసిథాతులో్ల నడవడం లేదని విద్య వైద్యం ఉపాధి లేని రాష్ట్రంగా 
వైఎస్ఆరసిప రాషా్రాని్న దివాళ్ దిశగా నడపసుతుందని, ఎక్కడ చూసినా భూ కబాజ్లు మరయు మహళలకు 
భద్రత లేని విధంగా ఈ రాష్ట్ర సంక్షేమాని్న సంక్షోభం దిశగా నట్టీసినట్వంటి పరసిథాతి. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్ం 
ఇదే సందర్ంలో పుల్లంపేట మండలానికి సంబంధించి గత 20 సంవతసిరాలుగా ఏ విధమైనట్వంటి 
డెవలపె్మంట్ లేదని ప్రపంచమంతా డెవలప్ అవుతుంట్ పుల్లంపేట పుల్లంపేట గానే ఉందని ఎదే్దవా చేశారు. 
ఇట్వంటి వైఫలా్యలను వివరసూతు రాష్ట్ర ప్రభుత్ తీరును పూరతుగా ఎండగడుతూ సమావేశంలో ప్రజలకు 
తెలియజేసూతు జనసేన పార్టీ ప్రతినిత్యం ప్రజాక్షేమం కోరుతూ ప్రజల పక్షాన నిలబడుతూ ప్రజల అవసరాల 
కొరకు ప్రభుత్ంపై పూరతుగా నిత్యము పోరాడుతున్న సందర్ం ప్రజలకు తెలియజేయడం జరగింది. ఈ 
సమావేశం దా్రా పుల్లంపేట మండలంలో జనసేన పార్టీ జనసేన సైనికులకు సూచనలు సలహాలు 
ఇవ్డం జరగింది. ఈ ప్రభుత్ం వివరసుతున్న తీరును పూరతుగా ఎండగడుతూ ఈ ప్రభుత్ంలో ఉన్నట్వంటి 
పెద్దలు వంకలు వాగ్లు నదులు పూరతుగా కబాజ్ చేసుతున్న పరసిథాతులో్ల వారకి అండగా నిలబడుతున్నట్వంటి 
జనసేన పార్టీ నాయకులు అదే సందరా్ని్న నాయకులకు తెలియజేసూతు రాబోయే రోజులో్ల జనసేన పార్టీని 
బలోపేతం చేసూతు పని చేయాలని పుల్లంపేట మండలంలో జనసేన పార్టీ చాలా బలంగా ఉందని రాబోయే 
రోజులో్ల జనసేన పార్టీని ప్రతి గ్రామ గ్రామాన గడపగడపకు చేర్పంచే ప్రయత్నంలో ప్రతి ఒక్కరు పని 
చేయాలని ఒక మంచి అంబ్ద్కర్ వాది అయనట్వంటి పవన్ కళ్్యణ్ నాయకతా్ని్న బలపరచాలని ఒక 
మంచి ఉదే్దశంతో ఈ సమావేశాని్న ఏరా్పట్ చేయడం జరగిందని తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో జనసేన 
పార్టీకి చెందినట్వంటి మండల నాయకులు రామూ్మరతు సుబ్రహ్మణ్యం, మధు రాయల్ రామాంజనేయులు 
అడ్కేట్ చంద్రమోహన్ టి కమ్మపలి్ల గ్రామపంచాయతీకి జనసేన పార్టీ తరపున పోటీ చేసిన అభ్యరథా 
సురేష్ పాలగొనడం జరగింది. అప్పయ్యరాజుపేట గ్రామపంచాయతీ జనసైనికులు హాజరవడం జరగింది. 
నూతన ఉతాసిహంతో ఈ సమావేశాని్న ముగించుకొని జనసేన పార్టీని బలపరుస్తుమని చెప్ప పవన్ కళ్్యణ్ 
నాయకత్ం వరధులే్ల విధంగా పనిచేస్తుమని చెప్ప అందరం కలిసి సమావేశాని్న ముగించడం జరగింది.
కడప ఉమ్మడ జిలా్ల పుల్లంపేట మండలం అప్పలరాజుపేట గ్రామపంచాయతీలో మండల జనసేన 
నాయకులు ఆతీ్మయ సమావేశం నిర్హంచడం జరగింది. ఈ సమావేశంలో పలు సమస్యలపైన, మరయు 
పార్టీ బలోపేతం దృషాటీష్ జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు చర్చంచడం జరగింది. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్ం 
అవలంబ్సుతున్నట్వంటి తీరు ఏదైతే ఉందో ప్రజాక్షేత్రంలో స్మాన్య ప్రజానీకానికి వ్యతిరేకంగా ఈ 
ప్రభుత్ం చేపడుతున్నట్వంటి విధి విధానాలను ఎండగడుతూ ఆదివారం ఈ సమావేశంలో మాటా్లడడం 
జరగింది. ఈ సమావేశంలో ముఖ్య అతిథులుగా పార్లమెంట్ ఇనా్చర్జ్ రాష్ట్ర కార్యదరశి సయ్యద్ ముఖరం 
చాన్ మాటా్లడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్ం తీసుకుంట్న్నట్వంటి నిర్ణయాలు ఏవి ప్రజా ఉపయోగమైనట్వంటివి 
కావు అని, ఏ వ్యవసథా సర అయన పరసిథాతులో్ల నడవడం లేదని విద్య వైద్యం ఉపాధి లేని రాష్ట్రంగా 
వైఎస్ఆరసిప రాషా్రాని్న దివాళ్ దిశగా నడపసుతుందని, ఎక్కడ చూసినా భూ కబాజ్లు మరయు మహళలకు 
భద్రత లేని విధంగా ఈ రాష్ట్ర సంక్షేమాని్న సంక్షోభం దిశగా నట్టీసినట్వంటి పరసిథాతి. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్ం 
ఇదే సందర్ంలో పుల్లంపేట మండలానికి సంబంధించి గత 20 సంవతసిరాలుగా ఏ విధమైనట్వంటి 
డెవలపె్మంట్ లేదని ప్రపంచమంతా డెవలప్ అవుతుంట్ పుల్లంపేట పుల్లంపేట గానే ఉందని ఎదే్దవా చేశారు. 
ఇట్వంటి వైఫలా్యలను వివరసూతు రాష్ట్ర ప్రభుత్ తీరును పూరతుగా ఎండగడుతూ సమావేశంలో ప్రజలకు 
తెలియజేసూతు జనసేన పార్టీ ప్రతినిత్యం ప్రజాక్షేమం కోరుతూ ప్రజల పక్షాన నిలబడుతూ ప్రజల అవసరాల 
కొరకు ప్రభుత్ంపై పూరతుగా నిత్యము పోరాడుతున్న సందర్ం ప్రజలకు తెలియజేయడం జరగింది. ఈ 
సమావేశం దా్రా పుల్లంపేట మండలంలో జనసేన పార్టీ జనసేన సైనికులకు సూచనలు సలహాలు 
ఇవ్డం జరగింది. ఈ ప్రభుత్ం వివరసుతున్న తీరును పూరతుగా ఎండగడుతూ ఈ ప్రభుత్ంలో ఉన్నట్వంటి 
పెద్దలు వంకలు వాగ్లు నదులు పూరతుగా కబాజ్ చేసుతున్న పరసిథాతులో్ల వారకి అండగా నిలబడుతున్నట్వంటి 
జనసేన పార్టీ నాయకులు అదే సందరా్ని్న నాయకులకు తెలియజేసూతు రాబోయే రోజులో్ల జనసేన పార్టీని 
బలోపేతం చేసూతు పని చేయాలని పుల్లంపేట మండలంలో జనసేన పార్టీ చాలా బలంగా ఉందని రాబోయే 
రోజులో్ల జనసేన పార్టీని ప్రతి గ్రామ గ్రామాన గడపగడపకు చేర్పంచే ప్రయత్నంలో ప్రతి ఒక్కరు పని 
చేయాలని ఒక మంచి అంబ్ద్కర్ వాది అయనట్వంటి పవన్ కళ్్యణ్ నాయకతా్ని్న బలపరచాలని ఒక 
మంచి ఉదే్దశంతో ఈ సమావేశాని్న ఏరా్పట్ చేయడం జరగిందని తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో జనసేన 
పార్టీకి చెందినట్వంటి మండల నాయకులు రామూ్మరతు సుబ్రహ్మణ్యం, మధు రాయల్ రామాంజనేయులు 
అడ్కేట్ చంద్రమోహన్ టి కమ్మపలి్ల గ్రామపంచాయతీకి జనసేన పార్టీ తరపున పోటీ చేసిన అభ్యరథా 
సురేష్ పాలగొనడం జరగింది. అప్పలరాజుపేట గ్రామపంచాయతీ జనసైనికులు హాజరవడం జరగింది. 
నూతన ఉతాసిహంతో ఈ సమావేశాని్న ముగించుకొని జనసేన పార్టీని బలపరుస్తుమని చెప్ప పవన్ కళ్్యణ్ 
నాయకత్ం వరధులే్ల విధంగా పనిచేస్తుమని చెప్ప అందరం కలిసి సమావేశాని్న ముగించడం జరగింది.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కరాటే ఛంపియన్ టోర్నమంటో్ల ముఖ్ అతిధిగా 
రెడిడు అపపులనాయుడ్

శతఘ్్న నూ్యస్: ఏల్రు సి.ఆర్.రడడు ఇంజినీరంగ్ కాలేజీలో జరగిన నేషనల్ ఓపెన్ 
కరాట్ ఛంపయన్ 2022 ట్ర్నమెంట్లలో ముఖ్య అతిథిగా పశి్చమగోదావర జిలా్ల 
అధికార ప్రతినిధి మరయు జనసేన పార్టీ ఏల్రు నియోజకవరగొ ఇంచారజ్ రడడు అప్పల 
నాయుడు పాలగొనా్నరు.

ఇమ్మడి సోమశ్రీకి 
అభినందనలు తెలిపిన 

ఇమ్మడి కశీనాథ్
శతఘ్్న నూ్యస్: మారా్కపురం, ఆంధ్రప్రదేశ్ 
బార్ కౌనిసిల్ లో నేడు నా్యయవాదిగా నమోదు 
చేసుకున్న జనసేన పార్టీ మారా్కపురం 
నియోజకవరగొ ఇంఛర్జ్ ఇమ్మడ కాశీనాథ్ 
కుమారతు ఇమ్మడ సమశ్రీకి మారా్కపురం 
నియోజకవరగొ ఇంఛర్జ్ ఇమ్మడ కాశీనాథ్ 
మరయు మారా్కపురం జనసేన శ్రేణులు 
అభినందనలు తెలిపారు.

పాతదేవరాయపలి్ల గమంలో ‘నా సేన కోసం నా 
వంతు’ క్ంపెయిన్

శతఘ్్న నూ్యస్: ఆత్మకూర్, జనసేన అధినేత 
పలుపుమేరకు పార్టీని బలోపేతం చేసేందుకు 
జనసేన పార్టీ ప్రతిషాటీత్మంగా ప్రంభించిన 
‘నా సేన కోసం నా వంతు’ క్రౌడ్ ఫండంగ్ 
జనసేన పార్టీ మద్దతుదారులయన క్రియశీల 
సభ్యత్ం తీసకున్న వార నుంచి పార్టీ 
నిరే్దశించిన ఫోన్ నంబర్ కి డొనేషన్ సేకరణకు 
అనంతస్గరం మండలం పాతదేవరాయపలి్ల 
గ్రామంలో కా్యంపెయన్ నిర్హంచడం 

జరగింది. ఈ కార్యక్రమంలో మండల అధ్యక్షులు షేక్ మహబూబ్ మస్తున్, మండల 
కార్యదరశి పెంచలయ్య, ఎం.ప్రస్ద్ పాలగొనా్నరు.

తాడికండ నియోజకవర్గంలో 
“నా సేన కోసం… నా వంతు”

శతఘ్్న నూ్యస్: తాడకొండ నియోజకవరగొంలో జిలా్ల 
కమిటీ సభు్యలు తడవరతు కేశవ, బంధనాల జ్్యతిల 
ఆధ్ర్యంలో జనసేన పార్టీ తలపెటిటీన “నా సేన 
కోసం… నా వంతు” కార్యక్రమం ఏరా్పట్ చేశారు. ఈ 
కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా జిలా్ల అధ్యక్షులు గాద 
వెంకట్శ్రరావు పాలగొనడం జరగింది. అనంతరం 
నూతనంగా ఏర్పడన మండల కమిటీ సభు్యలకు జిలా్ల 

అధ్యక్షులు గాద వెంకట్శ్రరావు నియామకపత్రాలు అందజేయడం జరగింది. ఈ సందర్ంగా 
గాద మాటా్లడుతూ… ఈరోజు మన నాయకుల ఆధ్ర్యంలో ఇలాంటి కార్యక్రమం జరగటం 
చాలా సంతోషకరమని తెలియజేసూతు వారకి ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. మన పార్టీ తలపెటిటీన 
“నా సేన కోసం..నా వంతు” కార్యక్రమం ప్రజలో్లకి బలంగా తీసుకువెళ్్లలని మండల, గ్రామ 
అధ్యక్షులదే ముఖ్యపాత్ర అని తెలిపారు. మన పార్టీ అధ్యక్షులు వారు ఏ కార్యక్రమం తలపెటిటీన 
మనమందరం కలిసి ఆ కార్యక్రమాని్న జనాలో్లకి చొచు్చకుపోయే విధంగా తీసుకువెళ్ల బాధ్యత 
మనందరదీ అని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరని భాగస్్ములు చేయాలని, 
రాష్ట్రంలోనే మన జిలా్ల ఒక ప్రతే్యక స్థానం, ముందు వరుసలో ఉంచాలి అని ఆశించారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో జిలా్ల నాయకులు అడపా మాణ్కా్యలరావు, నారదాసు రామచంద్ర ప్రస్ద్, 
కొర్రపాటి నాగేశ్రరావు, శిఖాబాలు, మండల అధ్యక్షులు యర్రగోపుల నాగరాజు, గ్లకవరపు 
నరేశ్, రాచర్ల నాగరాజు, ఎన్. వెంకట్రావు, సుబా్బరావు, ఏపూర పూర్ణ, హర వేణీకృష్ణ, హేమంత్, 
అనిత, జయశ్రీ, నాగబాబు, నాయక్ నియోజకవరగొ, మండల, గ్రామ జనసేన నాయకులు మరయు 
కార్యకరతులు పాలగొనా్నరు.

ఉమ్మడి కరంనగర్ జనసేన ఆధ్వర్ంలో 
‘నా సేన కోసం.. నా వంతు’ జూమ్ సమావేశం

శతఘ్్న నూ్యస్: ఉమ్మడ కర్ంనగర్, 
జనసేన పార్టీ ప్రతిషాటీత్మకంగా 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయ 
స్ధన కోసం నిర్హసుతున్న ‘నా సేన 
కోసం.. నా వంతు’ కార్యక్రమంలో 
ప్రతిఒక్కరూ భాగస్్ములు 
అయ్య పార్టీకి తమవంతు సహాయ 
సహకారాలు అందించాలి, అలాగే 
ఈ కార్యక్రమాని్న ఉమ్మడ కర్ంనగర్ 
జిలా్లలో ముందుకు తీసుకువెళ్లడానికై, 
ఆదివారం స్యంత్రం 6:30 
గంటలకు జనసేన పార్టీ జిలా్ల 
నాయకులతో ఉమ్మడ కర్ంనగర్ 
యువజన అధ్యక్షులు, నా సేన 

కోసం నా వంతు తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ సభు్యలు రావుల మధు ఆధ్ర్యంలో జరగిన 
జూమ్ సమావేశంలో ముఖ్య అతిధిగా తెలంగాణ రాష్ట్ర యువజన కార్యదరశి మూల 
హర్ష్ గౌడ్ పాలగొనా్నరు. నా సేన కోసం నా వంతు కార్యక్రమాని్న ఉమ్మడ కర్ంనగర్ 
జిలా్లలో ప్రతిషాటీత్మకంగా ప్రతి నియోజకవరగొంలో ఎలా తీసుకునివెళ్్లలో ఒక ప్రణాళ్క 
రూపందించి, అదే విధంగా రాష్ట్రం మొతతుం ఉమ్మడ కర్ంనగర్ వైపు చూసేటట్టీగా ఒక 
పెద్ద కార్యక్రమానికి పా్లన్ చేయడం జరగింది. ఈ కార్యక్రమానికి జనసేన పార్టీ ఉమ్మడ 
కర్ంనగర్ జిలా్ల నాయకులు, నియోజకవరగొం నాయకులు, ఇనా్చరుజ్లు, యువజన 
విభాగం నాయకులు, జనసేన పార్టీ ఇతర కమిటీ ముఖ్య నాయకులు, జనసైనికులు 
పాలగొనా్నరు.

ఎర్రగండపాలంలో జనసేన పల్లబాట
శతఘ్్న నూ్యస్: ఎర్రగొండపాలం, జనసేన ఇంచార్జ్ 
మరయు రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి, డాకటీర్ పాకనాటి 
గౌతమ్ రాజ్ ఆదేశానుస్రము, పుల్లలచెరువు 
మండలం, మర్రిపాలం గ్రామం, జనసేన పల్లబాట 
కార్యక్రమంలో, రాష్ట్రంలో జనసేన చేసుతున్నట్వంటి 

కార్యక్రమాలు, కౌలు రైతుల భరోస్ యాత్ర, జనవాణ్ కార్యక్రమం, వైసీపీ ప్రభుత్ం 
చేసుతున్నట్వంటి ప్రజా వ్యతిరేక కార్యక్రమాలను, జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఏ 
విధంగా ఎండగడుతునారని గ్రామ ప్రజలందరకీ వివరంచడం జరగింది. ఈ కార్యక్రమంలో 
మండల అధ్యక్షుడు కొటార అచ్చయ్య మర్రివేముల జనసేన గ్రామ అధ్యక్షుడు కటకం 
వీరాంజనేయులు ఆధ్ర్యంలో జనసేన నాయకుడు బంట్ కిషటీఫర్ మరయు జనసేన 
జిలా్ల నాయకులు, అధికార ప్రతినిధులు, జనసేన కార్యకరతులు పాలగొనా్నరు.

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

కృష్ంరాజుక నివాళులరిపుంచిన 
బొమ్్మడి నాయకర్

శతఘ్్న నూ్యస్: నరస్పురం, తెలుగ్ సినీ పరశ్రమలో రబల్ స్టీర్ గా పేరు గడంచిన 
గొప్ప నట్లు, పార్లమెంట్ సభు్యనిగా సేవలు అందించిన వ్యకితు కృష్ణంరాజు మరణవారతు 
బాధాకరం. జనసేన పార్టీ తరపున ఆయన సేవలను గ్రుతు చేసుకుంటూ, వార 
కుట్ంబ సభు్యలకు, అభిమానులకు ప్రగాఢ స్నుభూతి తెలియజేసూతు వార స్గృహం 
అయనట్వంటి మొగల్తురులో వార ఇంటి వద్ద ఆదివారం, జనసేన పార్టీ మతసిష్కార 
విభాగ చైర్మన్, జనసేన పార్టీ పలిటికల్ అఫైర్సి కమిటీ సభు్యలు మరయు నరస్పురం 
సభు్యలు బొమి్మడ నాయకర్ నాయకులు మరయు కార్యకరతులు కృష్ణంరాజుకి నివాళలు 
అర్పంచడం జరగింది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరయు జనసైనికులు 
పాలగొనా్నరు.

రాజోలులో వైసిపికి భార షాక్..!
శతఘ్్న నూ్యస్: రాజ్లు 
నియోజకవరగొంలో వై.ఎస్ 
రాజశేఖర రడడుకి అత్యంత ఆపుతులు, 
రాజ్లు నియోజకవరగొన్ నుండ 
వైసిపకి రండుస్రు్ల ప్తినిద్యం 
వహంచి మరయు వైసిప 
ఆవిరా్వం నుండ పార్టీలో పార్టీ 
బలోపేతం కోసం అహర్నశలు 
కృష చేసి చేసినట్వంటి రాజ్లు 
నియోజకవరగొ వైసిప నాయకులు 
బొంతు రాజేశ్రరావు జనసేన 

అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ను ఆదివారం హైదరాబాద్ జనసేన పార్టీ కేంద్ర కారా్యలయంలో 
మరా్యదపూర్కంగా కలవడం జరగింది. ఈ కలయక దా్రా బొంతు త్రలో జనసేన 
పార్టీ తీరధుం పుచు్చకోనునా్నరా అంట్ అవునన్నట్్క తెలుసతుంది. ఇదే జరగితే ఇప్పటికే 
జనసేనకు కంచుకోటగా ఉన్న రాజ్లులో మళ్ళీ జనసేన విజయాని్న ఎవరూ ఆపలేరని 
అంట్నా్నరు.

సమస్ల పరిషాకారానికి ఇంటంటకి జనసేన
శతఘ్్న నూ్యస్: రాజంపేట, సమస్యల పరషా్కరానికి ఇంటింటికి జనసేన కార్యక్రమం 
నిర్హసుతునా్నమని రాజంపేట జనసేన పార్టీ నాయకులు పేర్్కనా్నరు. రాజంపేట 
జనసేన పార్టీ అసెంబ్్ల ఇంచార్జ్ మలిశెటిటీ వెంకటరమణ ఆదేశాల మేరకు జనసేన 
నాయకుడు తాళళీపాక శంకరయ్య ఆధ్ర్యంలో ఆదివారం రాజంపేట మండలంలోని 
పోలి అపా్పరాజుపేట గ్రామ పంచాయతీలోని హత్యరాల, కమ్మపల్ల, పరుశురామపురం, 
దా్రకా నగర్, అపా్పరాజుపేట, పాతకాలనీ, కొతతు కాలనీ, గ్రామాలలో పర్యటించి జనసేన 
పార్టీ రూపందించిన మేనిఫెసటీ అంశాలను ప్రజలకు వివరంచి ప్రజలకు కరపత్రాలను 
అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస కార్యదరశి 
రాటాల రామయ్య హాజరయా్యరు. ఈ సందర్ంగా రామయ్య మాటా్లడుతూ, ఇంటింటికి 
జనసేన కార్యక్రమంలో భాగంగా 29వ రోజు గ్రామాలో్ల పర్యటించి ప్రజల సమస్యలను 
తెలుసుకొని జనసేన పార్టీ సిదాధుంతాలను మేనిఫెసటీలో పందుపరచిన హామీలను 
ప్రజలకు క్షేత్రస్థాయలో తెలియాలనే ఉదే్దశంతో సమస్యల పరషా్కరానికై ఇంటింటికి వెళ్్ల 
వివరంచడం జరగిందనా్నరు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రజల నుంచి విశేష స్పందన రావడం 
అభినందనీయమనా్నరు. రాబోయే 2024 ఎని్నకలో్ల పవన్ కళ్్యణ్ ముఖ్యమంత్రి 
కావడం ఖాయమని ఆయన హతవు పలికారు. ఈ కార్యక్రమంలో కడపజిలా్ల లీగల్ సెల్ 
ఉపాధ్యక్షుడు కతితు సుబ్బరాయుడు, జనసేన యువనాయకులు పోలిశెటిటీ శ్రీనివాసులు, 
జనసేన వీరమహళ పోలిశెటిటీ రజిత, జనసేన నాయకులు తాళ్లపాక శంకరయ్య, భాస్కర్ 
పంతులు, చంగల్ రాయుడు, వీరయ్య ఆచార, మరయు జనసేన కార్యకరతులు, జనసేన 
వీరమహళలు అభిమానులు తదితరులు పాలగొనా్నరు.

జనసేన సి్టకకార్లతో కూడిన టూ వీలర్ హండా 
షైన్ అందజేత

శతఘ్్న నూ్యస్:  కమలాపురం, జనసేన 
జనాలో్లకి బాగా చేరువు అవా్లని జనసేన 
పార్టీ గ్రంచి మాటా్లడుకోవాలి… 
ఆలోచించాలి… అంట్ జనసేన 
కనపడాలి… వినిపంచాలిసిన అవసరం 
ఎంతో ఉందని ఆలోచించి అందులో 
భాగంగా చింతకొమ్మదిన్న మండలం 
గాను ఆదివారం కమలాపురం జనసేన 
శ్రేణుల సమక్షంలో వేణుగోపాల్ రడడు 
చేతుల మీదుగా చానకి జనసేన సిటీక్కర్లతో 
కూడన టూ వీలర్ హండా షైన్ వాహనం 
అందజేయడం జరగింది. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసేన నాయకులు మరయు జనసైనికులు 
పాలగొనా్నరు.

లాయర్ కంటమదిది జయరాం రెడిడు ఆధ్వర్ంలో 
“నా సేన కోసం… నా వంతు”

శతఘ్్న నూ్యస్:  అనంతపురం, జిలా్ల జనసేన 
ఉపాధ్యక్షులు లాయర్ కుంటిమది్ద జయరాం రడడు 
ఆధ్ర్యంలో ఇంటింటా జనసేన కార్యక్రమంలో 
భాగంగా, అనంతపురం నియోజకవరగొంలో “నా 
సేన కోసం… నా వంతు” కార్యక్రమ ఆవశ్యకతను 
తెలియజేసి ఆర్టీస్ కాలేజ్ గ్ండ్ నందుపుర 
ప్రజలతో మమేకమై, జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ 

కళ్్యణ్ ఏ ఆశయ స్ధన కోసమైతే జనసేన పార్టీని 
స్థాపంచారో… ఆ ఆశయాలను వివరసూతు, స్థానిక ప్రజలతో మమేకమై స్థానిక సమస్యలు 
తెలుసుకోవడం జరగింది. ఈ కార్యక్రమంలో అనంతపురం జిలా్ల జనసేన ఉపాధ్యక్షులు 
లాయర్ కుంటిమది్ద జయరాం రడడు, పాలగిర చరణ్ తేజ, మెరుగ్ శ్రీనివాస్, జయకృష్ణ, ఎలు్లట్ల 
మంజునాథ్ మరయు జనసేన నాయకులు కార్యకరతులు పాలగొనడం జరగింది.

ఏకలవ్ పాఠశాలలో్ల ఆదివాసీ అభ్రుథులతోనే గెస్్ట 
టీచర్ పోస్్ట లు భరతుకి చర్లు త్సుకోవాలి

శతఘ్్న నూ్యస్: అల్్లర సీతారామరాజు జిలా్లలో 
11 ఏకలవ్య పాఠశాలలో్ల గెస్టీ టీచర్ పోసుటీలు 
ఆదివాసీ అభ్యరుథాలతోనే భర్తు చేయాలని డమాండ్ 
చేశారు. ఈ సందర్ముగా జనసేనపార్టీ ఆరకు 
పార్లమెంట్ అధికార ప్రతినిధి మాదాల శ్రీరాములు 
మాటా్లడుతూ ఆదివాసీ ప్ంతంలో శత శాతం 
ఉదో్యగాలను అధివాసులకే కేటాయంచాలి, తపు్పడు 
ధ్రువ పత్రాలు పందిన బోగస్ ఎసీటీలను గ్రామ సభల 
దా్రా గ్రతుంచి అలాంటి వారపై సమగ్ర విచారణ 
జరప సరటీఫికెట్ లు రదు్ద చేయాలి. జీఓ నంబరు 3 

రదు్ద నేపథ్యంలో ఆదివాసీ ఉదో్యగాల నియామక చటటీం తీసుకొచే్చందుకు కృష చేయాలి 
ఆదివాసీ ప్ంతంలో గిరజనేతరులకు ఇళ్ల పటాటీల కేటాయంపును ప్రభుత్ం వెంటనే రదు్ద 
చేయాలి ఆదివాసీ ప్ంతంలో ఆదివాసీ చటాటీలు పటిషటీంగా అమలు చేయాలి ప్రభుత్ం 
తీసుకునే నిర్ణయాల వల్ల గిరజనులు తీవ్రంగా నషటీపోతునా్నరు. వెంటనే ఆదివాసులకు 
అని్నవిధాల ఆదుకునే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి ఆదివాసీ ప్ంతంలో నిరుదో్యగ్లకు 
ఉపాధి అవకాశాలు కలి్పంచే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి, ఏకలవ్య పాఠశాలలో్ల 
గిరజన అభ్యరుథాలతోనే గెస్టీ టీచర్ పోసుటీలు భర్తు చేయాలని మాదాల శ్రీరాములు డమాండ్ 
చేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కతతుపలి్ల గమానికి జనసేన సీనియర్ నాయకలు 
నాదండ్ల మనోహర్

శతఘ్్న నూ్యస్: కైకల్రు నియోజకవరగొం ముదినేపలి్ల 
మండలం కొతతుపలి్ల గ్రామానికి చెందిన జనసేన పార్టీ 
క్రియాశీలక కార్యకరతు దాకారపు కొండలు గత 5నలలు క్రిందట 
రోడుడు ప్రమాదంలో అకాల మరణానికి గ్రవడం జరగింది. 
అయన జనసేన పార్టీ క్రీయాశీలక సభ్యత్ం తీసుకోవటంతో 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ జనసేన పార్టీ తరఫున 
ఐదు లక్షల రూపాయల(5,00,000/-) చెకు్కను వార 
కుట్ంబ సభు్యలకు అందజేయ నిమితతుం జనసేన పార్టీ పీఏసీ 
చైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్ 13-9-2022(మంగళవారం)
వ తేది మధా్యహ్నం 1 గంటకు కొతతుపలి్ల గ్రామానికి విచే్చయుచునా్నరు. కావున జిలా్ల కార్యవరగొం, 
నియోజకవరగొం నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహళలు పాలగొని ఈ కార్యక్రమాని్న విజయవంతం 
చేయాలని ముదినేపలి్ల మండలం అధ్యక్షులు వీరంకి వెంకయ్య మరయు కొతతుపలి్ల జనసైనికులు 
కోరడం జరగింది.

ఆత్మకూరులో పవనన్న ప్రజాబాట
శతఘ్్న నూ్యస్: ఆత్మకూరు, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలను ఆత్మకూరు నియోజకవరగొంలోని ప్రజలో్లకి 
తీసుకెళ్ల కార్యక్రమంలో భాగంగా పవనన్న ప్రజాబాట కార్యక్రమాని్న ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు ఆత్మకూరు జనసేన 
పార్టీ కారా్యలయం నుండ శ్రీకారం చుటటీడం జరగింది. ఈ సందర్ంగా ఆత్మకూరు నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ నలిశెటిటీ 
శ్రీధర్ మాటా్లడుతూ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ముఖ్యమంత్రి అయతే రాష్ట్రం బాగ్ంట్ందని, జనసేన పార్టీ ఇనా్చరజ్గా 
ఆత్మకూరు నియోజకవరగొ అభివృదిధుకై తాను పాట్పడతానని తెలియజేశారు. దశాబా్దలుగా ఆత్మకూరు నియోజకవరగొ ప్రజానీకం 
అని్న రంగాలో్ల దగాకు దోపడీకి గ్రకాబడాడురని పేర్్కనా్నరు. దశాబా్దలుగా దగా పడడు ఆత్మకూరు ప్రజల గొంతుకై జనసేన పార్టీ 
పోరాటం చేసుతుందని ఈ సందర్ంగా తెలియజేశారు. ఈ సందర్ంగా పవన్ అన్న ప్రజా బాటకు సంబంధించిన కరపత్రాని్న 
విడుదల చేయడం జరగింది. దశాబ్ద కాలంగా వేదనకు గ్రకాబడుతున్న చుక్కల భూముల రైతన్నలకు, సుమోట్గా సమస్యను 
పరష్కరస్తుమని, ఆనం సంజీవరడడు ఎతితుపోతల పథకాని్న పూరతు చేసి నియోజకవరగొ మెటటీ ప్ంతాని్న సస్యశా్యమలం చేస్తుమని, 
సమగ్ర సమశిల పథకం దా్రా నియోజకవరగొంలోని అని్న చెరువులకు స్గ్నీరు సరఫరా చేస్తుమని, సంగం బా్యరేజ్ బా్యక్ 
వాటర్ నుండ సంగం, ఏ.ఎస్.పేట, చేజర్ల మండలాలకు చెందిన మెటటీ ప్ంతాలకు స్గ్నీరు అందే ఏరా్పట్ చేస్తుమని, 
నడకుడ – శ్రీకాళహసితు రైలే్ మారాగొనికి రాష్ట్ర ప్రభుత్ వాటాగా సత్రమే నిధులు విడుదల చేసి ఈ ప్జెకుటీ త్రతగతిన పూరతుయే్య 
విధంగా చూస్తుమని, ఆత్మకూరు ఇండసి్రాయల్ సెజ్ నుండ తరలిపోయన పరశ్రమల స్థానంలో, భార్ పరశ్రమలను ఏరా్పట్ చేసి యువతకు ఉదో్యగ ఉపాధి అవకాశాలను కలి్పస్తుమని 
పేర్్కనా్నరు. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా చేసుకుందామని, ఆత్మకూరు నియోజకవరగొ అభివృదిధుకి బాటలు వేదా్దమని ఈ సందర్ంగా తెలియజేశారు. 
స్థానిక మునిసిపల్ బస్టీండ్ లోని అంబ్ద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలు వేసి నివాళలు అర్పంచడం జరగింది. ఏ విధంగా సత్యం సెంటరో్లని అమరజీవి పటిటీ శ్రీరాములు విగ్రహానికి 
కూడా పూలమాలవేసి నివాళలు అర్పంచడం జరగింది. ఈ పవనన్న ప్రజా బాట కార్యక్రమానికి బాసటగా విచే్చసిన నల్్లరు సిటీ జనసేన పార్టీ నాయకులు కేతమ్ రడడు వినోద్ రడడు, 
సుళ్ళీరుపేట ఇంచార్జ్ ఉయా్యల ప్రవీణ్, వీరమహళ శిర్ష రడడు మరయు ఆత్మకూరు నియోజకవరగొ అని్న మండలాలకు చెందిన నాయకులు, జనసైనికులు పాలగొనడం జరగింది. ఈ 
కార్యక్రమంలో పాలగొన్న ప్రతి ఒక్క జనసైనికునికి పేరుపేరునా తన ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.

అంతర్్వది దేవస్థునానికి జనసేన ఎంపిపి 
చేతుల మీదుగా విరాళం

శతఘ్్న నూ్యస్: రాజ్లు, 
మలి్కపురం మండలం 
గ్డమెళళీంక గ్రామవాసులు 
ముతా్యల శ్రీను, కుమార దంపతుల 
కుమారుడు పవన్ ట్రిపుల్ ఐటిలో 
అథ్యధిక మారు్కలతో ఉదో్యగం 
పంది తన మొదటి నల జీతం 
అంతరే్ది లక్ష్మి నరసింహ స్్మి 

దేవస్థానం నితా్యన్నదానం నిమితతుం రూపాయలు 1,00,000/-(లక్ష రూపాయలు) 
మరయు నిత్య హమ పూజల నిమితతుం రూపాయలు 20,000/-(ఇరవై వేల 
రూపాయలు) మలి్కపురం మండలం జనసేన పార్టీ ఎంపప మేడచర్ల వెంకట సత్యవాణ్ 
రాము చేతుల మీదుగా ఆలయ సిబ్బందికి అందచేస్రు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
నాయకులు మరయు జనసైనికులు పాలగొనా్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


జనంకోసం జనసేన 287వ రోజు
శతఘ్్న నూ్యస్:  జగగొంపేట, జనంకోసం జనసేన 287వ రోజులో భాగంగా జనసేన వనరక్షణ జగగొంపేట 
నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పాటంశెటిటీ శ్రీదేవిసూర్యచంద్ర ఆధ్ర్యంలో దానిమ్మ మొక్కల 
పంపణీ కార్యక్రమం గోకవరం మండలం మల్లవరం గ్రామంలో జరగింది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా 
ఆదివారం 1000 మొక్కలు పంచడం జరగింది. ఈ కార్యక్రమాని్న విజయవంతం చేసిన గోకవరం 
మండల ప్రధాన కార్యదరశి కొమరపు శివ, గోకవరం మండల సంయుకతు కార్యదరశి పప్పల ప్రస్ద్, 
మల్లవరం గ్రామ అధ్యక్షులు గంటా వీరబాబు(జి.వి నాయుడు), గ్రామ ఉపాధ్యక్షులు కర్ణం బుజిజ్, గ్రామ 
ప్రధాన కార్యదరశి మడగల సనా్యసిరావు, గ్రామ సంయుకతు కార్యదరశి పడాల వీరబాబు, గ్రామ సంయుకతు 
కార్యదరశి దా్రపూడ శా్యమ్, గ్ర్రం శివరామకృష్ణ, గంట్ల అప్పలరాజు, గ్ర్రం వీరవిషు్ణ, యలంసెటిటీ 
శివ, బ్జజ్పు సూర్యచంద్ర, పప్పల శ్రీను, సిగిరడడు వీరబాబు, బొందల ఆంజనేయులు, గొరజాని రామకృష్ణ, 
గోనేడ నుండ నల్లంశెటిటీ చిటిటీబాబు, వల్లభశెటిటీ నాని లకు జగగొంపేట నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ 
పాటంశెటిటీ శ్రీదేవిసూర్యచంద్ర కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

గాయపడిన క్రియాశీలక సభ్్ల కటంబాలక 
ఆరి్ధక చేయూతని అందించిన జనసైనికలు

శతఘ్్న నూ్యస్:  అనకాపలి్ల నియోజకవరగొం, కశింకోట మండలం 
జమాదులపాలం గ్రామంలో గతంలో ప్రమాదవశాతుతు గాయపడన 
ఇద్దరు క్రియాశీలక సభు్యలకు గతంలో ఇచి్చన హామీ మేరకు ఆదివారం 
నియోజకవరగొ ఇంచార్జ్ పరుచూర భాస్కరరావు ఆదేశాలకనుగ్ణంగా 
జమాదులపాలం గ్రామ జనసేన పార్టీ తరపున జనసైనికుల సహకారంతో 
10 వేల రూపాయలతో నితా్యవసరాలు, నగదు రూపంలో అటాటీ 
నూకరాము, గూడుపు సనా్యసిరావు ల కుట్ంబ సభు్యలకు అందించడంతో 
పాట్ క్రియాశీలక సభ్యత కిట్్ల కూడా అందించడం జరగింది. అలాగే 
బాధితులను పరామరశించి దైర్యంగా ఉండాలని, బాధిత కుట్ంబాలకు 
జనసేన పార్టీ నాయకులు, జనసైనికులు ఎపు్పడూ అండగా ఉంటారని 
భరోస్ ఇవ్డం జరగింది. ఇందులో అటాటీ రాము భార్య గతంలోనే 
చనిపోవడం ప్రసుతుతం అతని ఆరోగ్య పరసిథాతి కూడా విషమంగా 
ఉండడంతో అని్న విధాలా మీకు పార్టీ అండగా ఉంట్ందని హామీ 
ఇవ్డం దా్రా ఇద్దరు పల్లలకి మరంత మనో దైర్యం కలి్పంచే ప్రయత్నం 
చేస్ం. ఈ కార్యక్రమంలో అనకాపలి్ల జనసేన పార్టీ కోర్ కమిటీ సభు్యలు 
గూడెపు మణ్కంఠ, గ్రామ జనసేన పార్టీ కమిటీ ఉపాధ్యక్షులు గూడుపు 
చినా్నరావు, అధ్యక్షులు కరణం శివకుమార్, ప్రధాన కార్యదరశి శనివాడ 
లక్ష్మి (వీరమహళ), గూడుపు రాము (ఆర్్మ), గూటూర లోవరాజు, పాసిలి 
నూకరాజు, మడక అపా్పరావు, గొన్న సమునాయుడు, సేనాపతి శివ, 
కరక వెంకట రమణ, బొద్దపు శివ, గెంజి హేమంత్, మడక అపా్పరావు 
మాస్టీరు, బుదిరడడు నరసింహామూరతు, పాసిలి గణేష్, పాసిలి యువరాజు, 
గూడుపు వెంకట గోవింద, నంబార శ్రీను, గొనా్న చంటి, పడాల యస్ంత్ 
తదితరులు పాలగొనా్నరు.

పవనన్న ప్రజాబాట 118వ రోజు
శతఘ్్న నూ్యస్: నల్్లరు సిటీ నియోజకవరగొం, నల్్లరు సిటీ నియోజకవరగొ 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ కేతంరడడు వినోద్ రడడు ఆధ్ర్యంలో 118 వ రోజు 
పవనన్న ప్రజాబాట ఆదివారం స్థానిక 13 వ డవిజన్ వేపదరువు ప్ంత 
ప్రజల ఆశీరా్దంతో విజయవంతంగా నిర్హంచడం జరగింది. జనసేన 
అధినేత ఆశయాలను, జనసేన పార్టీ సిదాధుంతాలను ప్రజలకు వివరసూతు 
ముందుకు స్గడం జరగింది. జనసేన పార్టీ సిదాధుంతాలతో కూడన 
కరపత్రాలను పవనన్న ప్రజాబాటలో ప్రజలకు అందజేయడం జరగింది. 
నల్్లరు సిటీ నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ కేతంరడడు వినోద్ 
రడడు నిర్హసుతున్న “పవనన్న ప్రజాబాట” కార్యక్రమానికి ప్రజల నుండ 
అనూహ్య స్పందన్ లభిసుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు 
మరయు జనసైనికులు పాలగొనా్నరు.

యుగంధర్ పొన్న ఆధ్వర్ంలో 
‘నా సేన కోసం నా వంతు’

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టం అభివృద్ధి చందాలంటే పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమంత్రి కావాలి
సంపద సృష్టంచి సంక్షేమ పథకాలు అమలు కావాలంటే జనసేన రావాలి
రాజకీయాల్లో జన భాగస్వామయూం పెరగాలి:
అప్పుడే జనరంజక పాలన స్ధయూమవుతంద్:
ప్రజాదరణ నేత పవన్ కళ్యూణ్ ను ఆదరంచండి:
పార్్టకి అండగా నిలబడాలని మండల ప్రజలు కోరన జనసేన ఇంచారజి డా.యుగంధర్ పొనని
శతఘ్్న నూ్యస్:  గంగాధర నల్్లరు మండలం, బంగారడడుపలి్లలో ‘నా సేన కోసం నా వంతు’ ప్రజలకు 
అండగా ఉండే జనసేన కోసం ఈ కార్యక్రమం నిర్హంచడం జరగింది. ఈ కార్యక్రమానికి గంగాధర్ 
నల్్లరు నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ ఇనా్చర్జ్ డాకటీర్ యుగంధర్ పన్న పాలగొనా్నరు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం 
అభివృదిధు చెందాలంట్ పవన్ కళ్్యణ్ ముఖ్యమంత్రి కావాలని ఉదో్దించారు. నియోజకవరగొంలో కూడా 
జనసేన జెండా ఎగర వేసుతుందని తెలిపారు. సంపద సృషటీంచి సంక్షేమ పథకాలు అమలు కావాలంట్ 
జనసేన రావాలని కోరారు. రాజకీయాలో్ల జన భాగస్్మ్యం పెరగాలని, దీనికోసం జనసేన పవన్ 
కళ్్యణ్ చేసుతున్న సేవా కార్యక్రమాలకు, జనసేన పార్టీకి అండగా మీ వంతు సహకారం, ప్రోతాసిహం పది 
రూపాయల నుండ ఎంతైనా జనసేన పార్టీ 7288040505, 7288040505@ఉప నంబర్ కి ఫోన్ 
పే, గూగ్ల్ పే, పేటియం దా్రా పంపంచవచ్చని, అపు్పడే జనరంజక పాలన, పారదరశికమైన పాలన, 
జవాబుదార్తనంతో కూడన పాలన స్ధ్యమవుతుందని తెలిపారు. ప్రజాదరణ కలిగిన నేత పవన్ కళ్్యణ్ 
ను ఆదరంచండని, పార్టీకి అండగా నిలబడాలని మండల ప్రజలను విజ్ఞపతు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
మండల అధ్యక్షులు సురేష్ రడడు, జనసేన పార్టీ నాయకులు, జనసైనికులు పాలగొనా్నరు.
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