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వచ్చే ఎన్నికల్లో 
వైసీపీ 45 నుంచి 67 సీట్ల కే పరిమితుం
• రాజకీయ నిపుణుల అధ్యయనాలు… సర్వేల ద్వేరా వెల్లడవుతోంది
• తదుపరి అసోంబ్్లలో జనసేన జోండా పాతుతోం
• గెలుపే లక్ష్ోంగా... తపన ఉన్న వ్యక్తులే మా అభ్యర్థులు
• కపుపు కాఫీ, ముక్క పెసరట్టు కోసోం ఆోంధ్రప్రదేశ్ ఆస్తులు వదిలేస్తురా?
• హైదరాబాద్ లో 300 ఎకరాల ఆస్తులు కాపాడుకోవడమే ముఖ్యమనుక్నా్నర్
• రాష్టోంలో శోంతిభద్రతల వ్యవసథు దోపిడీలు, దొమ్మీలు చేసిన వారికి అనుకూలోం
• ఆస్తులను ఎడాపెడా వాడేసి, ఆరిథుక అల్లకలో్లలోం సృష్టుస్తునా్నర్
• శ్రీ నాని ఫాల్్కవాలా.. శ్రీ బి.ఆర్. అోంబేద్కర్ లు నా హీరోలు
• జనసేన పార్టు డాకటుర్ బి.ఆర్ అోంబేద్కర్ ల్గల్ సల్ సమావేశోంలో జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్

శతఘ్్న న్్యస్: తదుపరి అసోంబ్్ల ఎని్నకలో్ల వైసీపీ 45 నుోంచి 67 స్థునాలకే పరిమితోం కాబోతోంది అని 
జనసేన పార్టు అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ సపుషటుోం చేశర్. రాజకీయ నిపుణుల అధ్యయనాలు, సర్వే 
రిపోర్టులు ప్రకారోం చూసేతు వైసీపీకి వచేచే సీట్్ల అవే అనా్నర్. జనసేన పార్టు పుోంజుకోంటోందని తెలుపుతూ 
నాయక్లు, శ్రేణులు ఎని్నకలక్ సన్నద్ోం కావాలి అని పిలుపునిచ్చేర్. జనసేన పార్టు విభాగమైన డాకటుర్ 
బి.ఆర్ అోంబేద్కర్ ల్గల్ సల్ విసతుృత స్థుయి సమావేశోం ఆదివారోం మోంగళగిరిలోని జనసేన పార్టు రాష్ట 
కారా్యలయోంలో జరిగిోంది. ల్గల్ సల్ ఛైరమీన్ శ్రీ ఇవన స్ోంబశివ ప్రతప్ ఆధవేర్యోంలో ఈ సమావేశోం 
నిరవేహోంచ్ర్. ల్గల్ సల్ రాష్ట, జిలా్ల కమిటీల సభ్్యలు, పార్టు పీఏసీ సభ్్యలు, ప్రధాన కార్యదర్శులు, 
జిలా్ల, నగర కమిటీల అధ్యక్షులు ఈ సమావేశోంలో పాల్గొనా్నర్. ఈ సోందర్ోంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ 
మాట్్లడుతూ “అన్నక్, చెలి్లకి వచిచేన సోంత తగాద్లు, ఆసితు గొడవలు చక్కబెట్టుకోంట్నా్నర్. 300 
ఎకరాల సోంత ఆస్తులను కాపాడుక్నే విషయోంలో మ్ర్ ఎోంత జాగ్రతతుగా వ్యవహరిోంచ్ర్. మరి 
ఆోంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలక్ సోంబోంధోంచిన వేలకోట్ల రూపాయలను తెలోంగాణలో ఎోందుక్ వదిలేస్ర్..? 
కేవలోం కపుపు కాఫీకి... పెసరట్టు ముక్కకీ రాష్ట ప్రజల ఆస్తులు అపపునోంగా అపపుగిోంచేశర్. సోంత ఆస్తులపై 
ఉన్న శ్రద్ మ్క్ ప్రజల ఆస్తులపై లేదు. వేలాది కోట్ల రూపాయల ఆోంధ్ర ఆస్తులను ధారాద్తతుోం చేశర్. 
తెలోంగాణ ముఖ్యమోంత్రిత మ్ర్ వేసిన భేటీలో్ల ప్రజల ఆస్తులను వదిలేసి రావడోం వెనుక ఇదే అసలు 
అోంతరారథుోం. రాజా్యోంగ నిరామీత డాకటుర్ బి.ఆర్ అోంబేద్కర్ గార్ చెపిపున మాటలు నాక్ నిత్య స్పురణ. 
అధ్యయనోం, పోరాటోం, నిరామీణోం అనే మూడు మాటలు నాక్ పరిశీలకాలు. 2003 నుోంచి రాష్ట రాజకీయాలను, ప్రజా సమస్యలను నిత్యోం అధ్యయనోం చేశోం. 2014 
నుోంచి రాష్టోంలోని సమస్యలపై నిత్య పోరాట్లు చేస్ోం. ఉద్దానోం సమస్య కానివవేోండి.. రాజధాని రైతుల సమస్య కానివవేోండి.. గళమెతితు గట్టు పోరాట్లు చేస్ోం. ఇపుపుడు 
పార్టు నిరామీణోం దశక్ చేర్క్నా్నోం. వచేచే ఎని్నకలో్ల ఈ నిరామీణ దశ నుోంచి అధకారోం చేపట్టు వరక్ మన ప్రయత్నోం బలోంగా జరగాలి. అోంతే బలోంగా ముోందుక్ 
వెళ్ళాలి. “ది బోల్డ్ ఈజ్ మేజిక్ “ అన్నట్్ల కేవలోం ధైర్యమే కవచోంగా బలమైన సోంకలపుోంత ముోందుక్ వెళళాగాలిగాోం. 80వ దశకోంలో శ్రీ ఎన్టు రామారావు పార్టు పెట్టు అతి 
తక్్కవ కాలోంలోనే అధకారోంలోకి వచిచేన పరిసిథుతులు వేర్. అపపుట్ స్మాజిక పరిసిథుతులు భిన్నోం. ఎన్టుఆర్ లాోంట్ మహోన్నత వ్యకితుత పోలుచేకోలేోం కాన్, పార్టు పెటటుగానే 
అధకారోంలోకి వచేచేయాలని నేను ఎపుపుడు ప్రయత్నోం చేయలేదు. అోందుకే నేను మొదట్ నుోంచి 25 సోంవత్సరాలు నాక్ ఇవవేోండి అని బలోంగా కోర్క్నా్నను.
వుయ్ ది నేషన్ పుసతుకోంలో పదమీ విభూషణ్ శ్రీ నాన్ ఫాల్్కవాలా చెపిపునట్్ల లా ఈస్ క్రూడీఫై ధరమీ అన్న మాట చ్లా గొపపుది. అలాగే డాకటుర్ బి.ఆర్ అోంబేద్కర్ గార్ 
చెపిపునట్్ల సమాజోంలో అణగారిన వరాగొలక్ కచిచేతోంగా రాజా్యధకారోం అవసరోం అనేది నమమీతను. ఒక జనర్షన్ మార్పు, భవిష్యత్ కోసోం ఎన్్న కష్టులు అవమానాలు 
ఎదుర్్కన్న మహన్యుడు డాకటుర్ బి.ఆర్ అోంబేద్కర్. ఆయన పడిన కష్టులు, అవమానాలు అవహేళనల నుోంచి వచిచేన గొపపు కార్యశకితు తలూకా వెలుగులు ఇపుపుడు జాతికి 
ద్రి చూపుతునా్నయి. ఒక జనర్షన్ కోసోం కషటుపడితే కచిచేతోంగా మార్పు స్ధ్యమే. కష్టులో్ల ఉన్న స్ట్ మనిష్ తలూకా ఇబ్ోందులు నను్న సమాజ నిత్య పరిశీలక్డిగా 
మారాచేయి. అోందుకే నేను శ్రీ నాని ఫాల్్కవాలా గారిని, శ్రీ బ్ఆర్ అోంబేద్కర్ గారిని హీరోలుగా భావిస్తును.

• చెట్టు మ్ద పక్షులు ఎగిరిపోయినా చెట్టు అలాగే ఉోంట్ోంది
1964లో శ్రీ రామ్ మన్హర్ లోహయా గార్ రాసిన పుసతుకోంలో ఉతపుతితు క్లాలక్ 
రాజా్యధకారోం అవసరోం అని చెపాపుర్. కదిదామోంది వదదా రాజా్యధకారోం ఎోందుక్ 
ఉోండిపోయిోంది అని ప్రశి్నోంచిన పుసతుకోం. ఉతపుతితు క్లాలక్ సమాజోంలోని కష్టులు, 
నష్టులు, సమస్యలు అన్్న తెలుస్తుయి. కాన్ వాట్ని పరిష్కరిోంచుకోవలసిన అధకారోం 
మాత్ోం వారికి ఉోండదు. 2009లో కచిచేతోంగా ఈ వరాగొలక్ అధకారోం కోసోం మార్పు 
జర్గుతుోందని ఆశిోంచ్ోం. కాన్ అపపుట్ల కని్న కారణాల ర్త్య స్ధ్యోం కాలేదు. 
మళ్్ల అలాోంట్ తపుపు జరగదు. కచిచేతోంగా ఉతపుతితు క్లాలక్ అధకారోం అోంద్లి అనే 
సోంకలపుోంతనే పార్టు పెట్టును. 2019లో ఓటమిపాలైన సమయోంలో చ్లామోంది పార్టు 
వదిలి వెళ్ళాపోతడు.. క్ోంగిపోతడు అనుక్నా్నర్. కాన్ నేను బలమైన వృక్ోం. నా మ్ద 

వాలే పక్షులు వెళ్ళాపోయినా నేను బలోంగా నాట్క్ని న్డను ఇస్తును. 2019 ఎని్నకలో్ల ఓటమిపై టీవీలో్ల వారతులు వస్తున్న సమయోంలో నాకిషటుమైన కవి శ్రీ గుోంటూర్ 
శేషోంద్ర శరమీ గారి ఆధునిక మహాభారతోం చదివాను. అోందులో ఒక చోట ‘చెట్టు మ్ద ఉన్న పక్షి అయితే ఎగిరిపోతుోంది కాన్ చెట్టు ఎక్కడికి వెళ్ళాపోతుోంది. తుఫాను్ల చుట్టు 
ముట్టునా, గ్రీషమీ ర్తువులు మోంట పుట్టుోంచినా అది నేలకే అోంకితమై ఉోంట్ోంది. వేర్లను బలోంగా విసతురిోంచి తన ఉనికిని చ్ట్తుోంది’ అనే పోంక్తులు కనిపిోంచ్యి. సోంట్ 
భూమి లేకపోయినా ఈ దేశని్న అోంట్ పెట్టుక్న్న కోట్ల మోంది ప్రజలా్లగా నేను కూడా నా పార్టుని, నేలను, దేశని్న, సమాజాని్న వదిలే ప్రసకేతు లేదు. నేను జీవితోంలో చేసిన 
అతి గొపపు పని, మోంచి పని రాజకీయాలో్లకి రావడమే. దెబ్లు తినడోం, అవమానాలు పడడోం నాక్ కతతు కాదు. పడతోం.. లేస్తుోం కచిచేతోంగా స్ధస్తుోం. చెట్టు మ్ద 
పక్షులా్ల పార్టులోోంచి వ్యక్తులు వెళ్ళాపోయినా పార్టు ఎపపుట్కీ అలాగే ఉోంట్ోంది. నేను నిలబడే ఉోంట్ను. 2014లో తెలుగు దేశోం పార్టుకి మదదాతు ఇవవేడోం వెనుక బలమైన 
కారణోం ఉోంది. విభజన తరావేత వచిచేన ఇబ్ోందులను అధగమిోంచ్లని, చ్లామోందిత చరిచేోంచిన తరావేత పెదదాలు స్చనలు మేరక్ మాత్మే టీడీపీ కి మదదాతు ఇచ్చేోం. 
2019లోన్ బలమైన పోరాట పోంథాలోకి మారాోం. కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...
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• అమరావతిపై వైసీపీ చటటు సభలో్ల మాట ఇచిచేోంది
రాష్ట విభజన తరావేత కతతు రాష్్రానికి అమరావతి పై వైసీపీ ఆడుతున్న దవేోంద వైఖరి ప్రజలు గురితుోంచ్లి. 
చటటుసభలో్ల బేషరతుగా అమరావతికి మదదాతు ఇస్తునా్నమని ప్రకట్ోంచిోంది. అపపుట్ల జనసేన పార్టు రాజధానిని 
విసతురిోంచుక్ోంటూ పోవాలని, ఒకేస్రి 35 వేల ఎకరాలో్ల అభివృది్ అస్ధ్యమని చెపిపుోంది. కాన్ వైసీపీ 
మాత్ోం అమరావతికి పూరితుస్థుయిలో మదదాతు పలికిోంది. ఆ పార్టు అధనేత సైతోం ఇక్కడే ఇలు్ల కట్టుక్నా్నర్. 
ప్రజలను పూరితుస్థుయిలో నమిమీోంచ్ర్. ఇపుపుడు మాత్ోం వైసీపీ ప్రభ్తవేోం మూడు రాజధానులు అోంటూ 
నానా హడావుడి చేసతుోంది. మరి మ్క్ అపపుట్లనే మూడు రాజధానులు చేయాలని ఆకాోంక్ ఉోంట్, చటటుసభల 
స్క్షిగా ఎోందుక్ ప్రజలను మభ్య పెట్టురో సమాధానోం చెపాపులి.
• చటటుసభలో్ల ఇచిచేన మాటను వైసీపీ తపుపుతోంది
స్గాలి ప్రీతికి జరిగిన అనా్యయోం విన్నపుపుడు అసోంబ్్లలో పోరాడే మా పార్టు ఎమెమీలే్యలు లేరన్న విషయోం 
బాధ పెట్టుోంది. ఒక రోజు మోంగళగిరి పార్టు కారా్యలయోంలో ఉన్నపుపుడు స్గాలి ప్రీతి అనే బాలిక తలి్ల పారవేతి 
వచిచే కలిశర్. తన బిడడ్ స్్కల్ కి వెళ్తే అక్కడ మానభోంగోం చేసి చోంపేశరని తన బాధను, ఆక్రోశని్న 
వెలిబుచిచేోంది. తన బిడడ్లా ఎవరికి కాకూడదోంటూ, ఆ తలి్ల వేదన నిోండిన కళళాత సీఆర్పుసీ సక్న్లత సహా 
చెబుతుోంట్ కళళాలో న్ళ్్ల తిరిగాయి. ‘మ్ర్ లాయరా అమమీ’ అని అడిగితే, నా బిడడ్క్ జరిగిన అనా్యయోం 

తరావేత ఇవన్్న నేర్చేక్నా్నను అని చెబితే నాక్ ఆ అమమీ ధైరా్యనికి సలాోం చేయాలి అనిపిోంచిోంది. ద్ని తరావేత కరూ్నలు నగరోంలో ఆ తలి్లకి మదదాతుగా పోరాటోం చేశోం. 
అనోంతరోం ఈ ప్రభ్తవేోం ఆ కేస్ను సీబ్ఐక్ ఇస్తుమని చెపిపుోంది. అయితే ఇపపుట్ వరక్ అది పూరితు కాలేదు. అలాోంట్ సమయోంలో అసోంబ్్లలో బలోంగా పోరాడే మా పార్టు 
ఎమెమీలే్యలు ఉోంట్ బాగుోండు అనిపిోంచిోంది. చటటుసభల స్క్షిగా ఆ తలి్లకి జరిగిన అనా్యయాని్న రాష్ట ప్రజలక్ తెలిసేలా, సభలో్ల చరిచేోంచేవాళళాోం అనిపిోంచిోంది. అలాగే పార్టు 
ఆధవేర్యోంలో నిరవేహస్తున్న జనవాణి కార్యక్రమోంలో వికలాోంగులు పడుతున్న బాధలు, గాధలు వినా్న గుోండె చలిోంచిపోతుోంది.
• మనిష్ ఉద్సీనత నైతికోంగా చోంపేస్తుోంది
కశ్యప మహాముని ఒక మాట అోంట్ర్.. నేరోం జరిగితే సగోం శిక్ చేసిన వాడికి, పావు వోంతు సహకరిోంచిన వాడికి, మిగిలిన పావు భాగోం ఆ నేరోం జర్గుతున్నపుపుడు 
కన్సోం అడుడ్కోవడానికి ప్రయత్నోం చేయని వాడికి వేయాలి అోంట్ర్. ద్ద్పు ఇదే మాటలు ఎడిమీన్ బర్గొ, మారిటున్ లూథర్ కిోంగ్ జూనియర్ లు చెబుతర్. కళళా ముోందు 
తపుపు జర్గుతుోంట్ మనక్ ఎోందుక్ అన్న ఉద్సీనత మనిష్ని నైతికోంగా చోంపేస్తుోంది. ఎవరో వస్తుర్ ఏదో చేస్తుర్ మనక్ ఎోందుక్ అనే ఉద్సీనత సమాజోంలో ఉోండే 
మానవతవేని్న చోంపేస్తుోంది. వాళ్లక్ నషటుోం జరిగిోంది మనకి కాదు అనుక్నే ఆలోచన వల్ల న్క్ కచిచేతోంగా ఏదో ఒక రోజు నషటుోం జర్గుతుోంది. ఎదురిోంట్ వరక్ వచిచేన 
కషటుోం న్కోందుక్ రాదు..? ఇది కచిచేతోంగా ప్రజలు ఆలోచిోంచ్లి. దొమ్మీలు, దోపిడీలు చేసిన వార్ రాజా్యని్న ఏలుతుోంట్, హత్యలు, అఘాయిత్యలు చేసే వారిని రక్షిోంచక 
ఏోం చేస్తుర్? ఒక మహళక్ మానానికి భోంగోం వాట్లి్లతే ఈ రాష్ట హోోంమోంత్రి నిోందితులను వెనకేస్క్ వచేచే వా్యఖ్యలు చేస్తునా్నర్. నేరోం చేసిన వార్ మానభోంగోం 
చేయడానికి రాలేదని దొోంగతనోం చేయడానికి వచ్చేరని పొరపాట్న మానభోంగోం జరిగిోందని చెపపుడోం ఈ పాలక్లు ప్రజలి్న ఎోంత బాగా పాలిస్తునా్నరో చెపపుకనే 
చెబుతునా్నయి.
• మెజారిటీ ప్రజల నిర్ణయమే సరైోంది అని నమమీకోం ఏోంటీ?
శ్రీ నాని ఫాల్్కవాలా చెపిపునట్్ల భార్ మెజారిటీత ప్రజలు ఒకరిని అోందలోం ఎకి్కసేతు ఆ నిర్ణయోం సరైోంది అని నమమీడానికి లేదు. మెజారిటీ ప్రజలే నిజోం అని నమమీడానికి 
ఎక్కడా ఆస్్కరోం లేదు. అలాగే రాష్టోంలో మెజారిటీ ప్రజలు ఇచిచేన నిర్ణయోం సరైోంది అని ఎలా చెబుతోం. 2019లో వివిధ కారణాల ర్త్య వైసీపీ ప్రభ్తవేని్న గదెదా 
ఎకి్కోంచిన పాపానికి వార్ ఇపుపుడు బాధపడుతునా్నర్. మెజారిటీ ప్రజల నిర్ణయమే సరైోంది అయితే జీసస్ కి శిలువ వేయర్.. అలాగే సక్రటీస్ ను విషోం పెట్టు చోంపర్. 
పుట్టున ప్రతి వ్యకితు కూడా గిట్టు సమయోం రాస్క్ని వస్తుడు అోంట్ర్. అది వ్యకితు అయినా, అధకారమైనా గిట్టు సమయోం వసేతు తపపుదు. దీనిని ఈ ప్రభ్తవేోం గుర్తుోంచుకోవాలి.
• నిధులన్్న ద్రి మళ్్లోంచిన వైసీపీ ప్రభ్తవేోం
ఇోందిరా గాోంధీ రాజభరణాలు రదుదా సమయోంలో శ్రీ నాని ఫాల్్కవాలా అన్న మాటలు సోందరో్చితోం. భారతదేశనికి సవేతోంత్ోం వచిచేన తరావేత పట్ల్ దేశోంలోని 
సోంస్థునాలను కలిపినపుపుడు వారికి రాజభరణాలను ఇస్తున్నట్్ల స్క్షిగా ప్రకట్ోంచ్ర్. కాన్ ఇోందిరా గాోంధీ రాజభరణాలు రదుదా సమయోంలో ఫాల్్కవాలా మాత్ోం 
చటటుసభలో్ల పాలక్లు ఇచిచేన మాటలకూ సరైన ర్తిలో సమాధానోం లేకపోతే భవిష్యతుతులో కతతు సమస్యలు వస్తుయని చెపాపుర్. వైసీపీ ప్రభ్తవేోం ఇపుపుడు అదే చేసతుోంది. 
భవన నిరామీణ కారిమీక్ల సోంక్షేమ నిధకి సోంబోంధోంచి రూ.450 కోట్్ల, ఎన్టుఆర్ హెల్తు యూనివరి్సటీ నుోంచి రూ.400 కోట్్ల, గత ప్రభ్తవేోం లో ఎల్ఐసీ దగగొర ఉన్న 
అభయహసతుోం సముమీలు రూ. రోండు వేల కోట్్ల, రాష్ట విపతుతు నిరవేహణ సోంసథు వదదా ఉన్న రూ.1100 కోట్్ల, పోంచ్యతీలక్ చెోంద్లి్సన నిధులను ద్రి మళ్ళాోంచిోంది. 
ఈ నిధులను ద్రి మళ్్లోంచే అధకారోం మ్క్ ఎవరిచ్చేర్. ఆరిథుకోంగా క్రమశిక్ణ లేక, ఇష్టునుస్రోం నిధులను ద్రి మళ్ళాోంచే ప్రయత్నోం చేయడోం నిజోంగా సిగుగొచేట్. 
రాష్టోంలో శోంతిభద్రతల పరిసిథుతి చూస్తుోంట్ దోపిడీలు, దొమిమీలు చేసే వారికే బాగుోంది. ఎని్నకల ముోందు విశఖలో కోడి కతితుత ద్డి జరిగితే కన్సోం నిోందితుడికి ఇపపుట్ 
వరక్ శిక్ పడలేదు. అదే జనసైనిక్లు మాత్ోం ఫీజు రియోంబర్స్మోంట్ రాలేదని, ఎమెమీలే్యని అడిగితే వెోంటనే ఎసీ్స ఎసీటు కేస్లు పెడుతునా్నర్. ఇదే మ్క్ తెలిసిన నా్యయోం.
• పార్టు శ్రేణులక్ ల్గల్ విభాగోం దను్న అవసరోం
సషల్ మ్డియాలో పోస్టులు పెట్టునా, గడపగడపక్ వస్తున్న ప్రజాప్రతినిధులను ప్రశి్నోంచినా కేస్లు పెడుతునా్నర్. వ్యవసథులు రాజా్యోంగానికి లోబడి పని చేయాలి. 
ఇలాోంట్ పరిసిథుతులో్ల మిలిటోంట్ మైోండ్ సట్ త ముోందుక్ వెళ్ళాలి. అోంట్ ఆయుధాలు అక్కర్్లదు.. మాట్ ఆయుధోం. ద్నికి జనసేన పార్టు ల్గల్ విభాగోం దను్నగా 
నిలబడాలి. జన సైనిక్లక్ నా్యయపరమైన అోంశలో్ల సదస్్సలు, చైతన్య కార్యక్రమాలు నిరవేహోంచ్లి. వారికి నా్యయపరమైన సక్న్ల మ్ద పోల్స్లు అక్రమ అరస్టులు 
చేసేతు ఎలా నిలువరిోంచ్లి అన్నద్ని మ్ద ఖచిచేతోంగా విభాగోం ఒక కార్యక్రమాని్న నిరవేహసేతు బాగుోంట్ోంది. వీర మహళల మ్ద కూడా ఫోన్్ల ఇష్టునుస్రోం వేధోంపులు 
ఎక్్కవవుతునా్నయి. వీటని్నోంట్న్ నా్యయపరోంగా ఎదుర్్కనేోందుక్ చట్టులను ఉపయోగిోంచుక్ని ముోందుక్ వెళ్లోందుక్ మన ల్గల్ విభాగోం కతతు గా ఒక కార్యక్రమోం 
రూపొోందిసేతు బాగుోంట్ోంది. ఎలా ఎదుర్్కని ముోందుక్ వెళ్్లలి..? పోల్స్లు అక్రమ కేస్లు పెడితే ద్నిని నా్యయబద్ోంగా ఎలా ఎదురో్కవాలి అన్న విషయాలను 
జనసైనిక్లక్ చెపపుడానికి ప్రతే్యకమైన ప్రణాళ్కను రూపొోందిోంచి కార్యక్రమాలు రూపొోందిోంచ్లని స్చిస్తునా్నను.
• ప్రజలను నముమీక్నా్నోం
జనసేన పార్టు ప్రజలి్న నముమీక్ోంది. నేను రోడుడ్ మ్దక్ వసేతు లక్లాదిమోంది జనోం వస్తురని నాయక్లు చెబుతుోంట్ర్. అది నిజమే కాన్ ద్నిని పాల పొోంగులా భావిస్తును. 
మనకోసోం నడిచి వచేచే ప్రతి ఒక్కరిని కలుపుకోవాలి. వారిని ఓటర్్లగా మారాచేలి. గత నెలన్నర రోజులుగా ఎోంతమోంది మేధావులను, పార్టు స్నుభూతిపర్లను, పెదదాలను 
కలిసి అనేక విషయాలో్ల చరిచేోంచ్ోం. వచేచే ఎని్నకలో్ల జనసేన పార్టు బలోం పుోంజుకోవడానికి మనమేోం చేయబోతునా్నోం అన్నది ఇపుపుడు చ్లా కీలకోం. మన సన్నద్త 
ఏోంట్... పార్టు ఎక్కడ బలోంగా ఉోంది, ఎక్కడ బలహీనోంగా ఉోంది అన్నది నాయక్లు ఆలోచిోంచ్లి. చ్లామోంది మేధావులు చెపిపున మాటలు ప్రకారోం జనసేన పార్టుకి 
భార్గా ఆదరణ పెర్గుతోంది. కచిచేతోంగా ప్రజల నమమీకాని్న మనోం నిలబెట్టుక్ోంద్ోం. వారికి మరిోంత చేర్వ కావడోం ఎలా అన్నద్నిని నాత పాట్, పార్టు నాయక్లు 
కూడా ఆలోచిోంచి ముోందుక్ వెళ్దాోం. రాకట్ ప్రయోగిోంచే ముోందు కూడా ద్నికి ఒక నిరిదాషటు లక్ష్ోం, కక్ ఉోంట్యి. జనసేన పార్టు కూడా అది నముమీతుోంది.
• యాత్ కచిచేతోంగా ఉోంట్ోంది
అకోటుబర్ నెలలో మొదలు కావలి్సన యాత్ కాసతు ఆలస్యోం అయినపపుట్కీ కచిచేతోంగా యాత్ ఉోంట్ోంది. అకోటుబర్ నెలలో ప్రతి నియోజకవరగొ సమ్క్ సమావేశలు ఉోంట్యి. 
విజయవాడ పశిచేమ నియోజకవరగొోం నుోంచి అది మొదలుపెడతోం. వచేచే ఎని్నకలో్ల తపన, తృష్ణ ఉన్న అభ్యర్థులను రోంగోంలోకి దిోంపుతోం. రాజకీయాలు అోంట్ ఒక తపనత 
ప్రజల కోసోం ఏదైనా చేయాలి అనే గట్టు ఆలోచన ఉన్న నాయక్లను పార్టు తరఫున అభ్యర్థులుగా నిలబెడతోం. ప్రతి నియోజకవరగొోంలోన్ బలాలు పెోంచుకని గెలుపే 
లక్ష్ోంగా ఈ స్రి పార్టు ప్రణాళ్కను పకా్కగా రూపొోందిస్తుోం. వచేచే ఎని్నకలో్ల రాజా్యధకారమే మొదట్ లక్ష్ోంగా ముోందుక్ వెళ్లోందుక్ జనసేన పార్టు బలమైన ప్రయాణోం 
ఇపపుట్కే మొదలైోంది. ప్రజల కోసోం బలమైన మార్పును కోర్క్నే జనసేన వైపు ప్రజలు కచిచేతోంగా ఒకస్రి ఆలోచిోంచి అోండగా నిలబడాలని కోర్క్ోంట్నా్నను” అనా్నర్.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

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

నొ మై కాన్స్టిట్యూఎన్సీ 33వ రోజు

నొ మై కాన్్సటిట్యూఎన్్స లో బాగంగా శేషమనాయుడు కండ్రిగ హరిజనవాడలో పరయూటంచిన వినుత కోటా
శతఘ్్న న్్యస్: శ్రీకాళహసితు నియోజకవరగొోంలో ప్రజా సమస్యల పరిష్్కర దిశగా, పార్టు బలోపేతోం దిశగా నియోజకవరగొ ఇనాచేరిజి శ్రీమతి వినుత కోట్ ప్రారోంభిోంచిన నొ మై కాని్సటిటూ్యఎన్్స 
కార్యక్రమోంలో భాగోంగా ఆదివారోం తొటటుోంబేడు మోండలోం, శేషమనాయుడు కోండ్రిగ హరిజనవాడ గ్రామోంలో పర్యట్ోంచి ఇోంట్ట్కి వెళ్్ల ప్రజలత మాట్్లడి, సమస్యలను తెలుస్కోవడోం 
జరిగిోంది.
అనోంతరోం గ్రామోంలో ఉన్న వారికి నా సేన కోసోం – నా వోంతు కార్యక్రమోంలో భాగోంగా గ్రామోంలోని యువత పార్టుకి తమ వోంతు విరాళోం అోందిోంచి పార్టుకి వారి మదదాతు తెలపడోం 
జరిగిోంది. గ్రామోంలో డ్రైనేజీ కాలువలు, సీసీ రోడు్ల లేవని వర్ష కాలోంలో ఇబ్ోందులు పడుతునా్నమని తెలిపార్, అర్హత ఉనా్న కూడా పేద వారికి ప్రభ్తవేోం నుోండి ఇళ్్ల మోంజూర్ 
కాలేదని కోంత మోంది మహళలు తెలిపార్. సమస్యలను జిలా్ల కలెకటుర్ గారి దృష్టుకి తీస్క్ని వెళ్్ల పరిష్్కరోం కరక్ పార్టు తరఫున పోరాడుతమని వినుత గార్ ప్రజలక్ హామ్ ఇవవేడోం 
జరిగిోంది. ఈ కార్యక్రమోంలో తొటటుోంబేడు మోండల అధ్యక్షులు కపపుల గోపి, నాయక్లు రవిక్మార్ రడిడ్, ముడుస్ గణేష్, జనసైనిక్లు పాల్గొనా్నర్.

నరసాపురుం న్సయోజకవర్గ జనసేన కుటుంబ సభ్యూల ఆత్మీయ సమావేశుం
శతఘ్్న న్్యస్: హైదరాబాద్ లో నివసిస్తున్న నరస్పురోం 
నియోజకవరగొ జనసేన క్ట్ోంబ సభ్్యల ఆతీమీయ 
సమావేశోంలో నరస్పురోం నియోజకవరగొ జనసేన పార్టు 
ఇోంచ్రిజి, పీఏసీ సభ్్యలు మరియు రాష్ట మత్సష్కార 
వికాస విభాగ ఛైరమీన్ బొమిమీడి నాయకర్ మాట్్లడుతూ 
నరస్పురోం నియోజకవరగొ ప్రజలు ఎక్కడ ఉనా్న 
వారికి నేను తడుగా ఉనా్నను అని తెలియజేయడోం 
కోసోం ఈ సమావేశోం నిరవేహోంచ్ము అని అనా్నర్. 
అలాగే ఈ సమావేశనికి హాజరైన ప్రతి ఒక్కరిన్ 
కలిసి వారి సమస్యలు తెలుస్క్ని వారి స్చనలు 
తీస్కోవడోం జరిగిోంది అని తెలియజేశర్. ఈ 
కార్యక్రమోంలో కనకరాజు స్రి, జక్కోం బాబిజి, కోట్పలి్ల 

వెోంకట్శవేరరావు, ఆకన చోంద్రశేఖర్, బోందెల రవీోంద్ర, తట నాని, అోందే ఫణి, చెనమళళా చోంద్రశేఖర్, కకి్కరిగడడ్ మహేోంద్ర చక్రవరితు, వనమాలి శ్రీను, పెమామీడి కిరణ్ పాల్గొనా్నర్.

• జనసేన పార్టుకి ల్గల్ సల్ పెదదా బలోం: శ్రీ నాదెోండ్ల మన్హర్
జనసేన పార్టు రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైరమీన్ శ్రీ నాదెోండ్ల మన్హర్ గార్ సమావేశనికి వీడియో సోందేశోం పోంపిోంచ్ర్. ఆయన మాట్్లడుతూ “పార్టుకి నా్యయ 
విభాగోం అతి ముఖ్యమైోందని అోందరికోంట్ ముోందు ఆలోచిోంచినవార్ మన పార్టు అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్. ప్రభ్తవే నిరోంక్శ ధోరణి, కావాలనే కేస్లు పెట్టు 
ఇబ్ోంది పెట్టులనే ఆలోచనను గమనిోంచిన శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్.. కోంతమోంది నా్యయవాదులత లోతుగా చరిచేోంచి ఈ విభాగాని్న ఏరాపుట్ చేశర్. రాష్టోంలో 
ప్రతిపక్ పార్టుయే ఉోండకూడదు, న్ట్కి న్ర్ శతోం తము అనుక్న్న తీర్లోనే వ్యవసథులు నడవాలని ప్రభ్తవేోం భావిసతుోంది. ఇలాోంట్ సమయోంలో ప్రజలక్ అోండగా 
నిలబడాలి్సన బాధ్యత నా్యయవాదులపై ఉోంది. పార్టు పరోంగా అని్న జిలా్లలో్ల నా్యయ విభాగోం ఏరాపుట్ చేస్కోగలిగాోం. ఎస్.హెచ్.ఓ. స్థుయి వరక్ ఒక నా్యయవాదిని 
నియమిోంచుక్నే విధోంగా మన వోంతు ప్రయత్నోం చేయగలిగితే మన విభాగోం ప్రజలో్లకి అదు్తోంగా వెళ్తుోంది. పార్టు అధ్యక్షులు చెపేపు మాటలు అర్ోం చేస్కని... దేని 
కోసోం ఈ ప్రస్థునోం? ప్రజలు ఎోందుక్ మార్పు కోర్క్ోంట్నా్నర్? జనసేన పార్టు అధకారోంలోకి రావాలని ప్రజలు ఎోందుక్ సవేచ్ోందోంగా ముోందుక్ వస్తునా్నర్ ? ఇవన్్న 
అర్ోం చేస్కని క్షేత్స్థుయిలో జనసైనిక్లక్ అోండగా నిలబడాలని కోర్క్ోంట్నా్నను” అనా్నర్.
• వైసీపీ విధానాలు ప్రజాస్వేమా్యనికి గొడడ్లి పెట్టు : శ్రీ స్ోంబశివ ప్రతప్
జనసేన నా్యయ విభాగోం ఛైరమీన్ శ్రీ ఇవన స్ోంబశివ ప్రతప్ గార్ మాట్్లడుతూ 
“వైసీపీ ప్రభ్తవే పరిపాలన ప్రజాస్వేమా్యనికి గొడడ్లిపెట్టు. ప్రభ్తవే విధానాలను 
ప్రశి్నసేతు కేస్ పెట్టులి అన్న చోందోంగా పాలక్ల తీర్ ఉోంది. ఎదిరిోంచిన వారిని 
అణగదొకే్కోందుక్ పోల్స్ వ్యవసథును, అధకార యోంత్ోంగాని్న వాడుక్ోంటోంది. 
ఎసీ్స, ఎసీటు అట్రాసిటీ చట్టుని్న విచచేలవిడిగా దురివేనియోగోం చేసతుోంది. ఇలాోంట్ 
ప్రభ్తవేోంత మనమోంత పోరాటోం చేయాలి. స్థునిక ఎని్నకలో్లన్ ప్రత్యరి్ లేక్ోండా 
చేయాలన్న ఆలోచనత ఈ ప్రభ్తవేోం అధకారాని్న అడుడ్పెట్టుక్ని ముోందుక్ 
వెళ్్లోంది. పూరితుగా ప్రజల సేవేచ్ను హరిోంచే విధోంగా ఈ వ్యవహారోం స్గిోంది. 
అట్వోంట్ విధానాలను జనసేన పార్టు నా్యయ విభాగోం తరఫున బలోంగా ప్రశి్నోంచ్ోం. 
ఆ అోంశోంలో ల్గల్ సల్ సభ్్యల సహకారోం మర్వలేదనిది. ఆ అనుభవాలను, 
ప్రభ్తవే నిరోంక్శ ధోరణులను దృష్టులో పెట్టుక్ని భవిష్యతుతు ఎని్నకలక్ కూడా సిద్ోం కావాలి” అని అనా్నర్. ఈ కార్యక్రమాని్న ఉదేదాశిోంచి పార్టు పి.ఏ.సి. సభ్్యలు శ్రీ ముతతు 
శశిధర్, రాష్ట ప్రధాన కార్యదర్శులు శ్రీ ట్.శివశోంకర్, శ్రీ చిలకోం మధుస్దన్ రడిడ్, తూర్పు గోద్వరి జిలా్ల అధ్యక్షులు శ్రీ కోందుల దుర్గొష్ ప్రసోంగిోంచ్ర్.
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పాలచర్లలో “నా సేన కోసం… నా వంతు”
శతఘ్్న న్్యస్: రాజానగరోం నియోజకవరగొోం, రాజానగరోం మోండలోం, పాలచర్ల గ్రామోంలో 
ఉత్సహోం నిోండిన జనసైనిక్ల మధ్య హోరతేతు బాణాసోంచ్ల మధ్య అోంగరోంగ వైభవోంగా 
పాలచర్ల జనసైనిక్లు బతుతుల బలరామకృష్ణ, ఉమమీడి తూర్పు గోద్వరి జిలా్ల నా  సేన కోసోం నా 
వోంతు కమిటీ కోఆరిడ్నేటర్ బతుతుల వెోంకటలక్ష్మి లక్ ఘన స్వేగతోం పలికార్.
హోరతితున జనసైనిక్ల కోలాహలోం మధ్య కార్యక్రమోం మొదలైోంది.
ముోందుగా స్రపురడిడ్ రాజారావు మాట్్లడుతూ పాలచర్ల జనసైనిక్ల సేవలను ప్రశోంసిోంచ్ర్. 
నిస్వేరథుోంగా పనిచేసే  జనసైనిక్లు ఈ గ్రామోంలో ఉోండటోం మా అదృషటుోం అని జనసైనిక్లని 
అభినోందిస్తు ఆయన ప్రసోంగాని్న ముగిోంచ్ర్. నాతిపాము దొర, గలా్ల రోంగా జనసేన పార్టు 
సిద్్ోంతలను, పార్టు విధవిధానాలను, ప్రత్యర్్ల తపొపుపుపులు వివరిస్తు తమదైన శైలిలో వారి 
భావాలని తెలియజేశర్.
రాజానగరోం నియోజకవరగొ జనసేన నాయక్లు బతుతుల బలరామకృష్ణ మాట్్లడుతూ వైయస్ 
గార్ ప్రారోంభిోంచిన ఉచిత పథకాలను అతని తనయుడు పేదలక్ దూరోం చేస్తునా్నడు. మోంచి 
నాయక్డు, మోంచి నాయకతవేోం, మోంచి సమాజోం కోసోం, ఉదో్యగ, ఉపాధ అవకాశలక్ 
మెర్గైన వైద్య సేవలక్ రైతుల గిట్టుబాట్ ధరలక్ పేదల ఇోంట్ల వెలుగును నిోంపే ఒకే ఒక్క 
నాయక్డు చేయగల సతతు ఉన్న దముమీన్న సేవక్డు కేవలోం జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ గార్ 
మాత్మే అని బతుతుల బలరామకృష్ణ నాసేన కోసోం నా వోంతు కార్యక్రమోంలో పాలచర్ల గ్రామోంలో 
అనా్నర్. రాష్టోం బోంగార్ బాట పట్టులి అోంట్ ఈ బానిస సోంకళ్్ల తెగాలోంట్ కేవలోం పవన్ 
కళ్్యణ్ గార్ అధకారోంలోకి వచిచేన తరావేతే స్ధ్యమవుతుోంది అోందుకోసోం మ్రోందరూ జనసేన 
యొక్క ఆవశ్యకతను ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేయాలి ఆ బాధ్యత మన జన సైనిక్లు తీస్కోవాలి 
అని బతుతుల తెలిపార్. ఈ రోజు అధకార పార్టుని చూసి మనోం భయపడుతునా్నోం అని వాళ్ళా 
అనుక్ోంట్నా్నర్ కాన్ నిజానికి మనలి్న చూసి అధకార పార్టు వాళ్్ల భయపడుతూ మేకపోతు 
గాోంభీరా్యని్న ప్రదరిశుస్తునా్నర్. మ్ర్ బలోంగా ప్రతి జనసైనిక్డు పోరాడోండి మ్ వెోంట నేనుోంట్ను 
మ్ మ్ద ఎవరైనా చేయి వేయాలోంట్ ముోందు నను్న ద్ట్క్ని వెళ్్లలని ఈ సోందర్ోంగా 
తెలియజేస్తునా్నను మ్ వెోంట నేనుోంట్ను మ్ స్ఖోంలో నేను పాలు పోంచుకోకపోయినా మ్ 
కషటుోంలో మ్తనే మ్కోసమే ఉోంట్ను అని తెలియజేశర్.
స్వేతోంత్ోం కోసోం పోరాడిన యోధులే మనక్ స్ఫూరితు పోరాడుద్ోం నవ సమాజ స్థుపన కోసోం 
ప్రతి ఒక్కరోం ఒక్కక్క స్వేతోంత్ సమరయోధులమవుద్ోం. నేను ఎపపుట్కీ జనసైనిక్డినే పవన్ 

కళ్్యణ్ గారి కోసోం పనిచేసే ఒక సైనిక్డిని, మ్ ముోందు, మ్కోసోం, ప్రజల కోసోం, ప్రజా శ్రేయస్్స కోసోం నేను నిలబడతను రాజానగరోం నియోజకవరగొ రాజకీయ సమ్కరణాలను మార్ద్దాోం జనసేన 
ప్రభ్తవేని్న స్థుపిోంచడానికి మన వోంతు సమిష్టు కృష్ చేద్దాోం. మన రాష్టోం మరో శ్రీలోంక మరో బోంగా్లదేశ్ కాక్ోండా ఉోండాలి అోంట్ జనసేన ప్రభ్తవేోం కచిచేతోంగా ఏరాపుట్ కావాలి నా రాష్టోం నా బాధ్యత 
అని ప్రతి ఒక్క పౌర్డు పార్టులక్ అతీతోంగా ఆలోచిోంచి.. మోంచి కోర్క్నే పవన్ కళ్్యణ్ గారి వెోంట నడవాలని ఈ సభ ముఖోంగా విజ్ఞపితు చేస్తునా్నను అని అనా్నర్.
అధకార పార్టు పథకాలు ఆపుతరని వ్యకితుగత ద్డులు చేస్తురని భయపడుతునా్నర్ ఎని్న ఏమైనా ఎని్నకల సమయోంలో మ్ ఓట్ మ్ చేతిలోనే ఉోంట్ోంది అపుపుడు ఏ గుోండా గాడి అర్పులకి కేకలకి 
బెదరక్ోండా ధైర్యోంగా జనసేనక్ ఓట్ వేయోండి మార్పు ఎోందుక్ రాదు చూద్దాోం మనలి్న తిట్టున వాళ్ళా మనలి్న పొగిడే రోజు తొోందరలోనే ఉోంది అధకార మదోంత పేట్రేగిపోతున్న వైసీపీ శ్రేణులు ఒళ్ళా 
దగగొర పెట్టుకోోండి ఎోందుకోంట్ కాబోయే రాష్ట ముఖ్యమోంత్రి పవన్ కళ్్యణ్ గార్ మ్ర్ ఇపుపుడు ప్రజలిచిచేన అధకారాని్న దురివేనియోగోం చేసేతు ర్పు ర్పు ప్రజలు మ్క్ సరైన గుణపాట్ని్న తెలియజేస్తుర్ 
కాబట్టు మ్ర్ జనసైనిక్లని ఇబ్ోంది పెట్టుముోందు ఒకస్రి ఆతమీ విమరశు చేస్కని అపుపుడు మాత పెట్టుకోోండి అని సభా ముఖోంగా ప్రతిఘట్ోంచ్ర్. అని్న విధాలుగా ప్రజలు స్ఖసోంతష్లత 
ఉోండాలన్న అని్న రకాల పరిశ్రమలు పెట్టుబడులు రాష్్రానికి రావాలనా్న ఎట్వోంట్ అవాోంఛన్య సోంఘటనలు జరగక్ోండా ఉోండాలన్న ఆగిపోయిన ప్రాజక్టులు పూరితు అవావేలన్న రైతన్న కోంట కన్్నర్ 
తుడవాలనా్న జనసేన ప్రభ్తవేోం తనే స్ధ్యమవుతుోంది. పాలచర్ల జనసైనిక్లు ఎోంత ఉత్సహోంగా పనిచేయడాని్న చూసి నాక్ చ్లా ఆనోందోంగా ఉోంది ఇదే చైతన్యోం అోందరిలోన్ ఇదే స్ఫూరితు 
ఉోండాలని మనస్ఫూరితుగా ఆశిస్తు ఏ కషటుోంలోనైనా సర్ మ్ వెోంట్ ఉోంట్నని మర్క్కస్రి తెలియజేస్తు పాలచర్ల జనసైనిక్లక్ నా అభినోందనలు తెలియజేస్క్ోంటూ సలవు తీస్క్ోంట్నా్నను అని 
నా సేన కోసోం నా వోంతు కార్యక్రమోం ఒక మోంచి ఉదేదాశోంత చేసే విరాళోం అది మనోం గుడి, మసీద్, చర్చే కి ఇచేచే విరాళమోంత గొపపుది మ్ర్ ఇచిచేన ప్రతి రూపాయి పేదవాడి కన్్నట్ని తుడవడానికి 
ఉపయోగపడుతుోంది. ప్రతి ఒక్క జన సైనిక్డు ఈ కార్యక్రమోం యొక్క ముఖ్య ఉదేదాశలను అరథుోం చేస్క్ని తట్ వారికి వివరిోంచి నా సేన కోసోం నా వోంతు కార్యక్రమోంలో భాగస్వేములు కావాలని ఈ 
సోందర్ోంగా తెలియజేశర్. డబే్ అవసరోం అనుక్ోంట్ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ కనుసైగా చేసేతు లేద్ ఒక్క సినిమాకి కాన్ ఒక అడవేర్టుజమీోంట్ కాన్ సైన్ చేసేతు కోట్లలో్ల డబు్ వచిచే చేర్తుోంది కాన్.. ఇది ప్రజల 
పార్టు, ప్రజల కోసోం, ప్రజల చేత, ప్రజల కరక్ స్థుపిోంచబడిన పార్టు దీని్న నడిపిోంచ్లి్సోంది ముోందుక్ తీస్క్వెళ్్లలి్సోంది స్మాను్యలే మ్రిచేచే పది రూపాయలు పవన్ కళ్్యణ్ గారికి కోట్ రూపాయలు 
తీస్క్న్న రాని సోంతష్ని్న ఇస్తుోంది. ప్రజల కోసోం పనిచేసే పార్టుకి మేమునా్నోం అని తెలియజేయడమే ఈ నా సేన కోసోం నా వోంతు కార్యక్రమోం యొక్క ముఖ్య ఉదేదాశోం అని బతుతుల బలరామకృష్ణ గార్ 
తెలియజేస్తు ప్రసోంగాని్న ముగిోంచ్ర్.
ఉమమీడి తూర్పుగోద్వరి జిలా్ల జనసేన నా సేన కోసోం నా వోంతు కమిటీ కోఆరిడ్నేటర్ బతుతుల వెోంకటలక్ష్మి వార్ మాట్్లడుతూ నాశన కోసోం నా వోంతు అనే కార్యక్రమోం ద్వేరా పవన్ కళ్్యణ్ గార్ చేసే 
మోంచి పనులలో మన వోంతు సహకారాని్న అోందిోంచే మారగొమే నా సేన కోసోం నా వోంతు ఇోందులో అోందరూ భాగస్వేములు అవావేలని ఆశిస్తు పాలచర్ల జనసైనిక్లు ఎల్లపుపుడూ ఇదే ఉత్సహోంత పార్టు 
బలోపేతనికి మరిోంత కృష్ చేస్తురని ఆశిస్తు సలవు తీస్క్ోంట్నా్నను అని తెలియజేశర్.
బతుతుల బలరామకృష్ణ సమక్ోంలో పాలచర్ల గ్రామోం నుోంచి అధకార పార్టు రాక్స పాలన వలన విసిగిపోయిన వైసీపీ సీనియర్ నేతలు, కార్యకరతులు జనసేనలో చేరడోం జరిగిోంది.
స్రపురడిడ్ రాజారావు నా సేన కోసోం నా వోంతు కార్యక్రమానికి 50,000 రూపాయల విరాళ్ని్న చెక్్క రూపోంలో బతుతుల వెోంకటలక్ష్మికి అోందజేశర్. రాజానగరోం నియోజకవరగొ నాయక్లు 
పాలచర్ల వాసతువు్యలు గోంగిశెట్టు రాజేోంద్ర గార్ 20,000 రూపాయల చెక్్కని బతుతుల వెోంకటలక్ష్మి గారికి అోందిోంచి ఆయన అభిమానాని్న చ్ట్క్నా్నర్. తదుపరి పాలచర్ల జనసైనిక్లు తమ వోంతుగా 
వెోంకటలక్ష్మి ఆధవేర్యోంలో నా సేన నావోంతు కార్యక్రమానికి విరాళ్లను అోందిోంచ్ర్. ఈ కార్యక్రమోంలో స్రపురడిడ్ రాజారావు, గోంగిశెట్టు రాజేోంద్ర, నాతిపాము దొర, క్ర్మళళా మహేష్, గళ్ళా రోంగా, 
బోయిన వెోంకట్ష్, వేగిశెట్టు రాజు, వేమగిరి పోండు, తట అనిల్ వాస్, అడాడ్ల దొరబాబు, బుద్దాల అర్జిన్ రావు, స్రపురడిడ్ వాస్, కమిడిసతితుబాబు, తిర్మలశెట్టు శ్రీను, ముక్కపాట్ గోపాలోం మరియు 
జనసైనిక్లు తదితర్లు పాల్గొనా్నర్.

గురంద్రపాలంలో నా సేన కోసం.. 
నా వంతు కార్యక్రమం

శతఘ్్న న్్యస్: నర్్సపట్నోం రూరల్, గుర్ోంద్రపాలెోం గ్రామోంలో ఆదివారోం నా సేన 
కోసోం… నా వోంతు కార్యక్రమోంలో బాగోంగా అక్కడ జనసైనిక్లత కలిసి ప్రజలక్ 
పార్టు భావజాలోం వివరిోంచి.. పార్టుకి అోండగా మన వోంతు బాధ్యతగా విరాళ్లు పార్టు కి 
పోంపిోంచడోం జరిగిోంది. ఈ కార్యక్రమోంలో జనసేన నాయక్లు కతతుకోట రామశేఖర్, 
పెనుపోతుల నాగు, నెరడుబిలి్ల వోంశీ, శ్రీకర్ పవర్, సేనాపతి నాయుడు, గురోంద్రపాలెోం 
జనసైనిక్లు, అలు్ల నర్ష్ తదితర్లు పాల్గొనా్నర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అనారోగ్యంతో బాధపడుతునని సత్్నయంతలక్షికి 
బతుతుల దయంపతులు ఆర్థిక సహాయయం

శతఘ్్న న్్యస్: రాజానగరోం నియోజకవరగొోం కోర్కోండ మోండలోం నరస్పురోం గ్రామ వాసతువు్యలు 
గొల్లవెలి్ల సత్యనారాయణ సతీమణి సత్యనోంతలక్షి తీవ్ర అనారోగ్యోంత బాధపడుతునా్నరని 
తెలుస్క్న్న బతుతుల దోంపతులు ఆమెను పరామరిశుోంచి సేవా దృకపుథోంత 10,000 రూపాయలు 
ఆరిథుక సహాయాని్న అోందిోంచడోం జరిగిోంది. మరలా నరస్పురోం వచిచే కలుస్తునని గొల్లవెలి్ల 
సత్యనారాయణకి బతుతుల బలరామకృష్ణ హామ్ ఇవవేడోం జరిగిోంది. ఈ కార్యక్రమోంలో నరస్పురోం 
గ్రామ కమిటీ ప్రెసిడెోంట్ మట్టు నాగేశవేరరావు, సదువు శ్రీను, బొజజిప సత్యనారాయణ, అడాడ్ల దురగొ, 
ప్రగడ జోగారావు, ప్రగడ దురగొ, వెలిసి మణికోంఠ తదితర్లు పాల్గొనా్నర్.

జనసేన జన జాగృతి యాత్ర.. 13వ రోజు
గ్రామ గ్రామనా జనసేన ప్రభోంజనోం నల్లగొోండ గడాడ్ జనసేన అడాడ్గా మారిోంది. గ్రామ గ్రామనా తేనిటీ విోందు కార్యక్రమోం…
శతఘ్్న న్్యస్: రాజానగరోం నియోజకవరగొోం, నల్లగొోండ, జన జాగృతి యాత్ కార్యక్రమానికి ప్రజలా ఆదరణత ముోందుక్ స్గుతుోంది, రాజానగరోంనియోజకవరగొోం 
జనసేన పార్టు ఇోంచ్ర్జి శ్రీ మేడ గుర్దత్ ప్రస్ద్ ఆధవేర్యోంలో అయన అదేశలు మేరక్ జనసేన పార్టు రాష్ట కార్యదరిశు గోంట్ సవేరూప దేవి కీలక పాత్ వహస్తున్న ఈ తేనిటీ 
విోందు కార్యక్రమోంలో తూర్పుగోద్వరి జిలా్ల ప్రధాన కార్యదరిశు మైరడిడ్ గోంగాధర్ సమక్ోంలో సీతనగరోం మోండలోం జనసేన పార్టు అధ్యక్షులు కారిచర్ల విజయ్ శోంకర్, 
వైస్ ప్రెసిడెోంట్ కాత సత్యనారాయణ, విరామహళ కోందికట్ల అర్ణ క్మారి రాజానగరోం మోండలోం కన్వేనర్ బతితున వెోంకన్న దొర,చిడిపి నాగేష్, దుబాయ్ శ్రీను, గేద్ల 
సతితుబాబు, తన్్నర్ తతజీ, చదువు ముకేతుశవేరరావు, కోలా ప్రస్ద్ ముక్క రాోంబాబు, భానుశోంకర్, చదువు రాోంబాబు జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆశయాలను, 
సిద్్ోంతలను గ్రామోంలోని ప్రజలక్ వివరిస్తు …
జనసేన పార్టు గుర్తు అయినా గా్లజు గా్లస్త తేనిటీ ఇవవేడోం జరిగిోంది ద్నికి ప్రజలోందరూ సహకరిోంచి.. ఈస్రి జనసేన పార్టుని ఆశీరవేదిోంచ్లని, పవన్ కళ్్యణ్ గారికి 
ఒక అవకాశోం ఇచిచే జనసేన ప్రభ్తవేని్న స్థుపిోంచ్లని, నల్లగొోండ గ్రామోంలో ప్రతి ఒక్కరిని అభ్యరిథుస్తు జనసేన షణుమీఖ ముద్ోంచిన కరపత్ోం పోంచడోం జరిగిోంది. ఈ 
కార్యక్రమోంలో భార్ ఎతుతున వీర మహళలు, నాయక్లు,జనసైనిక్లు పాల్గొనా్నర్.

రాష్టంలో రాజకీయ ప్రత్యూమ్నియ శక్తిగా అవతరిస్తినని 
జనసేనకు ఒక అవకాశం ఇవ్ండి: బత్తిల

శతఘ్్న న్్యస్: జనోం కోసోం జనసేన.. ‘మహా పాదయాత్’ 27వ రోజులో 
భాగోంగా…. రాజానగరోం నియోజకవరగొఒ కోర్కోండ మోండలోం, నరస్పురోం 
గ్రామోంలో… ప్రజల ఆశీరావేదోంత ముోందుక్ స్గిోంది… నాయక్లు 
బతుతుల బలరామకృష్ణ.. ‘నా సేన కోసోం నా వోంతు’ కమిటీ కోఆరిడ్నేటర్ బతుతుల 
వెోంకటలక్ష్మి, జనశ్రేణులు సోంయుకతుోంగా జనసేన పార్టు విధ విధానాల ముద్ోంచిన 
కరపత్లు పోంచుతూ.. నిస్వేర్పర్డు, న్తి, నిజాయితీకి నిలువుటదదాోంలా 
ఉోండే ప్రజానాయక్డు పవన్ కళ్్యణ్ గారికి ఈస్రి అవకాశోం ఇవావేలని, చ్ప 
కిోంద న్ర్లా రాష్టోం నలుమూలల ప్రజాదరణత రోజురోజుకీ బలపడుతున్న 
జనసేన పార్టుని, రాష్టోంలో రాజకీయ ప్రత్యమా్నయ శకితుగా ఎదగడానికి ప్రజలు 
సహకరిోంచ్లని…. జనసేన ప్రభ్తవేోం వసేతు ప్రజలక్ జరిగే మేలును, సమాజోంలో 
వచేచే మార్పును వివరిస్తు, గ్రామోంలో ప్రజల ఆదరణత ఈ పాదయాత్ ముోందుక్ 
స్గిోంది… వీరి వెోంట నరస్పురోం గ్రామ కమిటీ ప్రెసిడెోంట్ మట్టు నాగేశవేరరావు, 
సదువు శ్రీను, బొజజిప సత్యనారాయణ, అడాడ్ల దురగొ, ప్రగడ జోగారావు, ప్రగడ 
దురగొ, వెలిసి మణికోంఠ జనసైనిక్లు తదితర్లు పాల్గొనా్నర్.

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

జనసేన – పల్లబాటలో డాక్టర్ గౌతమ్ రాజ్!!
శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పార్టు అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్్యణ్ మరియు ప్రకాశోం జిలా్ల 
అధ్యక్షుడు షక్ రియాజ్ ఆదేశల మేరక్… జనసేన – పలె్లబాట కార్యక్రమోంలో 
భాగోంగా… ప్రకాశోం జిలా్ల, దోరా్నల మోండలోం, తిమామీపురోం గ్రామోంలో జనసేన పార్టు 
ఇోంచ్ర్జి డాకటుర్ గౌతమ్ రాజు ఇోంట్ోంట్కి తిరిగి ప్రజలు ఎదుర్్కోంట్న్న సమస్యలను 
అడిగి తెలుస్క్నా్నర్…
అనోంతరోం గ్రామోంలోని ప్రజలత మాట్్లడుతూ, రాబోయే ఎని్నకలో్ల పవన్ కళ్్యణ్ క్ 
మదదాతుగా నిలవాలి్సన అవసరోం ఎోంతైనా ఉోందనా్నర్..
రాష్్రాని్న అపుపుల ఊబిలో దిోంపిన వైసీపీ ప్రభ్తవేని్న గదదా దిోంపే ద్కా ప్రతి ఒక్క 
జనసైనిక్డు ప్రభ్తవేోం పై పోరాటోం చేయాలని కార్యకరతులక్, నాయక్లక్ ఇోంచ్ర్జి 
గౌతమ్ రాజు పిలుపునిచ్చేర్.. ఈ కార్యక్రమోంలో జనసేన పార్టు జిలా్ల నాయక్లు 
మోండల నాయక్లు జనసైనిక్లు పాల్గొని విజయవోంతోం చేశర్.

పాలకండ నియోజకవర్గ స్థాయి జనసేన 
కార్యకర్తల సమావేశం!

శతఘ్్న న్్యస్: పాలకోండ నియోజకవరగొోం జనసేన పార్టు కారా్యలయోంలో ఆదివారోం 
పాలకోండ నియోజకవరగొోం నాయక్లు గరా్న సతితుబాబు ఆధవేర్యోంలో రిటైర్డ్ బా్యోంక్ 
మేనేజర్ కూరోంగి నాగేశవేరరావు పరిచయ వేదిక మరియు నియోజకవరగొ కార్యకరతుల 
సమావేశోం నిరవేహోంచడోం జరిగిోంది.
ఈ సమావేశోంలో నియోజకవరగొోంలో రాజకీయ పరిసిథుతుల మ్ద చరిచేోంచడోం జరిగిోంది.
ఈ నేపథ్యోంలో గరా్న సతితుబాబు పాలకోండ నియోజకవరగొోంలో పార్టు పరిసిథుతులను 
కూరోంగి నాగేశవేరరావు గారికి వివరిోంచడోం జరిగిోంది.
ఈ సోందర్ోంగా జనసేన పార్టు నియోజకవరగొ నాయక్లు కూరోంగి నాగేశవేరరావు 
మాట్్లడుతూ నియోజకవరగొోంలో మోండలాలు వారిగా నియోజకవరగొోంలో పార్టు 
బలోపేతనికి కృష్ చేస్తునని ఆయన స్చిోంచ్ర్.
పాలకోండ నియోజకవరగొోం జనసేన పార్టు నాయక్లు గరా్న సతితుబాబు మాట్్లడుతూ… 
4 మోండలాల జనసేన కార్యకరతులు పార్టు ని గ్రామ స్థుయిలో అభివృధ్ కి కృష్ చెయా్యలని 
స్చిోంచ్ర్. అలాగే ఇపుపుడు వరక్ పార్టుని కాపాడుక్ోంటూ వచిచేన జనసైనుక్లక్ 
ఆయన అభినోందిోంచ్ర్.

ఘనంగా శ్రీ జోష్విక పుట్్టనరోజు వేడుకలు
శతఘ్్న న్్యస్: జనసైనిక్ల ఆధవేర్యోంలో అమమీకోట మహేశవేరి మరియు నాన్న కోట 
చోంగల్ రాయుడు గారాల పట్టు శ్రీ జోష్వేక మొదట్ పుట్టున రోజు పోండుగ సోందర్ోం 
గా శనివారోం రైలేవే కోడూర్ లోని శ్రీ స్యి ఈశవేరి అనాధ వృదదా ఆశ్రమోం నోందు 
వృదు్లోందరికీ దుపపుట్్ల, తలగడలు మరియు దోమ తెరలను ఇవవేడోం జరిగినది. ఇక్కడ 
ఆశ్రమ వ్యవస్థుపక్లు శ్రీమతి పుషపు లత మాట్్లడుతూ మనజీవితకాలోంలో మనోం మన 
చుటూటు ఎోంత మోంది అభాగు్యలును చివరి దశలో తమ సవేోంత బిడడ్ల చేత బయటక్ 
నెట్టువేయబడుతునా్నర్, ఎోంత మోంది అనాధలు ఆకలిత అలమట్స్తు దీనసిథుతి లో 
చనిపోతునా్నర్. అలాోంట్ వారిని చూసినపుపుడు మనస్ చలిోంచి పోయేది ఇలాోంట్ వారి 
కోసోం వారి చివరి రోజులు ఆకలిచ్వులు కాకూడదని వారికి అని్న వస్తులత ప్రశోంత 
వాతవరణోంలో శ్రీ స్యి ఈశవేరమమీ ఆశ్రమాని స్థుపిోంచడోం జరిగినది. గతోంలో రోడుడ్ 
పక్కన చనిపోయే సిథుతిలో ఉోండే ఒక వృదుదా రాలిని జనసైనిక్లు ఇక్కడ చేరిపుోంచడోం 
జరిగిోంది. ఆమె రోండున్నర సోంవత్సర కాలోంపాట్ జీవిోంచిోంది. తర్చుగా జనసేన 
పార్టు లోని యువక్లు వచిచే తమకి తచిన స్యోంను ఇక్కడ వృదుదాలుకి చేస్తుోంట్ర్.. 
ఇలాోంట్ మోంచి సేవా దృకపుథోం అలవరిచిన శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారికి హృదయపూరవేక 
ధన్యవాదములు అని తెలియజేశర్. ఈ సేవా కార్యక్రమోంలో జనసేన పారిటు దళ్త 
నాయుక్లు నగిరిపాట్ మహేష్, జనసైనిక్లు ిశవేనాథ్, హర్ష్, ఆకాష్, అనిర్ద్ 
మరియు మని పాల్గొనా్నర్.

క్రౌడ్ ఫండంగ్ అవగాహనా సదస్సు
శతఘ్్న న్్యస్: “నా సేన కోసోం నా వోంతు” కార్యక్రమోంలో భాగోంగా పార్టు ఉపాధ్యక్షులు 
మహేోందర్ రడిడ్ స్చనల మేరక్ నేడు ఆమద్లవలస జనసేన పార్టు కారా్యలయోంలో 
నియోజకవరగొ ఇోంచ్ర్జి పేడాడ రామ్మీహనరావు ఆధవేర్యోంలో కార్యకరతుల సమావేశోం 
నిరవేహోంచ్ర్. ఈ సోందర్ోంగా ఆయన మాట్్లడుతూ ఈ కార్యక్రమోం ద్వేరా క్రౌడ్ 
ఫోండిోంగ్ గురిోంచి ప్రజలక్ వివరిస్తు వారికి మరిోంత చేర్వ కావాలని కార్యకరతులక్ 
పిలుపునిచ్చేర్. ఈ కార్యక్రమోంలో నియోజకవరగొోంలోని అని్న మోండలాల నాయక్లు, 
కార్యకరతులు పాల్గొనా్నర్.

జెడ్పీ హై స్కూల్ గెట్ టు గెథెర్ కార్యక్రమంలో 
పాల్్గన్న ఇమ్మడ కాశీనాధ్

శతఘ్్న న్్యస్: ప్రకాశోం జిలా్ల, మారా్కపురోం పటటుణోం విహారి గ్రాోండ్ ఇన్ నోందు జడీపు హై 
స్్కల్ 10వ తరగతి 1991-92 బా్యచ్ హారిదాక సమావేశోం కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా 
జనసేన పార్టు మారా్కపురోం నియోజకవరగొ ఇోంఛార్జి ఇమమీడి కాశీనాధ్ హాజరయా్యర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేనానితో వరికూట్ నాగరాజు మరా్యదపూరవిక భేటీ
శతఘ్్న న్్యస్: ఆదివారోం 
మోంగళగిరిలోని కేోంద్ర పార్టు 
కారా్యలయోం జనసేన పార్టు ఆఫీస్ లో 
పవన్ కళ్్యణ్ నిరవేహోంచినట్వోంట్ 
జనసేన ల్గల్ సల్ మ్ట్ోంగ్ అనోంతరోం 
పవన్ కళ్్యణ్ గారిని దరిశు నియోజకవరగొ 
జనసేన నాయక్లు, ప్రకాశోం జిలా్ల 
ల్గల్ సల్ కార్యదరిశు వరికూట్ నాగరాజు 
మరా్యదపూరవేకోంగా కలిస్ర్.

‘నా సేన కోసం నా వంతు’కు బొబ్బేపల్్ల స్రేష్ నాయుడు 
లక్ష విరాళం

శతఘ్్న న్్యస్: సర్వేపలి్ల నియోజకవరగొ 
జనసేన పార్టు నాయక్లు బొబే్పలి్ల స్ర్ష్ 
నాయుడు ఆదివారోం జనసేన పార్టు అధనేత 
పవన్ కళ్్యణ్ గారిని మోంగళగిరిలోని 
జనసేన పార్టు కారా్యలయోంలో కలిసి నా సేన 
కోసోం నా వోంతు కార్యక్రమోంలో భాగోంగా 
పార్టుకి అోండగా లక్ రూపాయలు చెక్్కని 
పవన్ కళ్్యణ్ గారికి అోందిోంచడోం జరిగిోంది. 

అదేవిధోంగా సర్వేపలి్ల నియోజకవరగొోంలో పలు సమస్యలను వారికి తెలియజేయడోంతపాట్ రాబోయే 
ఎని్నకలలో సర్వేపలి్ల నియోజకవరగొోంలో జనసేన గెలుపే లక్ష్ోంగా పనిచేస్తుమని తెలియజేశర్.

సీతానగరం జనసేన ఆధవిర్యంలో 
కార్యకర్తల ఆత్్మయ సమావేశం

శతఘ్్న న్్యస్: సీతనగరోం జనసేన 
మోండల కారా్యలయోంలో సీతనగరోం, 
బలిజిపేట, బొబి్లి, మక్్కవ 
మోండలాల నాయక్ల, కార్యకరతుల 
ఆతీమీయ సమావేశోం సీతనగరోం 
జనసేన నాయక్ల ఆధవేర్యోంలో 
జరిగిోంది….ఈ సమావేశనికి రాష్ట 
కార్యదరిశు బాబు పాలూర్ ప్రతే్యక 
ఆహావేనితుడిగా హాజర్ అయా్యర్.. 

భవిష్యతుతు కార్యక్రమాల ప్రణాళ్క గురిోంచి చరిచేోంచటోం జరిగిోంది .. ఈ కార్యక్రమోంలో సీతనగరోం మోండల 
నాయక్లు పైల సత్యనా్నరాయణ, అలు్ల రమేష్, జై శోంకర్, శోంకర్ మరియు పారవేతీపురోం నాయక్లు 
విశేవేశవేర రావు, గణేష్, పవన్, మణి వీరమహళ మణి, బొబి్లి నుోండి గోంగాధర్, రవి, సతీష్, బలిజిపేట 
నుోండి స్వేమినాయుడు, హరిచరణ్ మరియు జనసైనిక్లు, నాగరాజు, బాబు తదితర్లు పాల్గొనా్నర్.

జిలేడుపూడ గ్రామంలో నా సేన కోసం… నా వంతు”
శతఘ్్న న్్యస్:  నర్్సపట్నోం నియోజకవరగొోం, గోలుగుోండ మోండలోంలో రాజుపేట, జిలేడుపూడి గ్రామోంలో 
ఆదివారోం “నా సేన కోసోం… నా వోంతు” కార్యక్రమోంలో బాగోంగా అక్కడ జనసైనిక్లు త కలిసి 
అక్కడ ప్రజలక్ పార్టు భావజాలోం వివరిోంచి పార్టుకి అోండగా మన వోంతు బాధ్యతగా విరాళ్లు పార్టుకి 
పోంపిోంచడోం జరిగిోంది. ఈ కార్యక్రమోంలో రాజుపేట మరియు జిలేడుపూడి జనసైనిక్లు, కతతుకోట 
రామశేఖర్, పెనుపోతుల నాగు, నెరడుబిలి్ల వోంశీ, శ్రీకర్ పవర్, సేనాపతి నాయుడు, లోవ, అలు్ల నర్ష్ 
తదితర్లు పాల్గొనా్నర్.

జనసైనికుని కుటుంబానికి అండగా 
జనసేన పార్్ట..

శతఘ్్న న్్యస్: పోలాకి మోండలోం కతతుర్వు గ్రామోంకి చెోందిన వారధ 
రాోంబాబు ఇటీవల అనారోగ్యోం కారణోంగా మరణిోంచిన విషయోం 
తెలుస్క్న్న నరసన్నపేట నియోజకవరగొ జనసేన నాయక్లు బలగ 
ప్రవీణ్ క్మార్, జనసైనిక్లు మరియు కోవిరిపేట యూత్ కలిసి 27 వేల 
రూపాయలు నగదు మరియు నిత్య అవసర సర్క్లని వారధ రాోంబాబు 
తలి్ల లక్ష్మి క్ట్ోంబానికి అోందిోంచటోం జరిగిోంది.. ఈ సోందర్ోంగా బలగ 
ప్రవీణ్ క్మార్ మాట్్లడుతూ ఆమెక్ పార్టు తర్పున అని్న విధాలుగా 
అోండగా జనసేన పార్టు మరియు మేము ఉోంట్ము.. అని భరోస్ 
ఇవవేటోం జరిగిోంది.. ఈ కార్యక్రమోం నరసన్నపేట జనసేన కార్యకరతులు 
అోంబట్ కర్లయ్య, అరాజిల కళ్ోంగ రాజు, లాోండ రమేష్, బి.బుజిజి, కోండ 
శశిధర్, చీకట్ మనమీధ, చొక్కర రమేష్, తనకాల శోంకర్, జలు్ల స్ర్య, 
మిన్నరావు, రాజు తదితర్లు పాల్గొనా్నర్.

కనిగిరి జనసేన మండల స్థాయి 
సమావేశం

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పార్టు అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ గారి, బస్్స యాత్ 
పోస్టు పోన్ అయిన సోందర్ోంగా తదుపరి కారా్యచరణ కోసము కనిగిరి 
మరియు మోండల కమిటీ సభ్్యలు మరియు కార్యకరతులు సమావేశోం 
అవవేడోం జరిగిోంది. ఇోందులో భాగోంగా పార్టు కార్యలయోం మోండల 
అధ్యక్తన అధ్యక్షుడు ఇమ్రాన్ భాష్ నిర్ణయిోంచడోం జరిగిోంది. ఈ 
కార్యక్రమోంలో చ్లా మోంది జనసేన కార్యకరతులు అయిన రమేష్, రాజేష్, 
బాలకేశవ, వెోంగల్రావ్, తమిమీశెట్టు రవి, శీలోం భాస్కర్, స్యి కిషోర్, 
గోంగరావు, అజయ్ మరియు జనసైనిక్లు పాల్గొనా్నర్.

జనసేనాని తో ఎని్నరాజు మర్యదపూరవిక 
భేటీ

శతఘ్్న న్్యస్: మోంగళగిరి: రాజాోం జనసేన నాయక్లు ఎని్నరాజు 
ఆదివారోం మోంగళగిరిలోని కేోంద్ర పార్టు కారా్యలయోం జనసేన పార్టు 
ఆఫీస్ లో జరిగిన రాష్ట ల్గల్ సదస్్సలో పాల్గొనా్నర్. తదనోంతరోం 
పార్టు అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ గారిని కలవడోం జరిగిోంది. ఈ 
సోందర్ోంగా రాజాోం నియోజకవరగొోంలోని సమస్యలను పార్టు అధ్యక్షుల 
వారి దృష్టుకి తీస్క్వెళ్లడోం జరిగిోంది. నియోజకవర్ోంలోని పార్టు చేస్తున్న 
కార్యక్రమాలను అభినోందిస్తు.. ఇోంకా ప్రజా సమస్యలపై, ప్రజల పక్షాన 
నిలబడి.. పార్టుని బలోపేతోం చేయాలి అని పవన్ కళ్్యణ్ స్చిోంచ్ర్.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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

గాయపడన అన్్న సత్యంన్ పరామరి్శంచిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న న్్యస్: మన్యోం జిలా్ల, పాలకోండ నియోజకవరగొోం, వీరఘటటుోం మోండలోం, 
డౌన్ సీ్రాట్ లో అను్న సత్యోం పని చేస్తు పడిపోవడోం వల్ల కాలుకి పా్యకచేర్ అయిోంది. 
ఈ విషయోం వీరఘటటుోం మోండలోం జనసేన టీమ్ దృష్టుకి దూసి ప్రణీత్ తీస్క్వచ్చేర్. 
జనసేన బృోందోం సత్యోం ను పరామరిశుోంచడోం జరిగిోంది. ఈ కార్యక్రమోంన్ ఉదేశిస్తు.. 
జనసేన జాన్ మాట్్లడుతూ మిమమీలి్న పరామరిశుోంచడానికి మాత్మే వచ్చేోం అోంటూ 
మూడు రకాలు పళ్ళా ఇవవేడోం జరిగిోంది. అలాగే జనసేన సిద్ోంతలు మరియు పవన్ 
కళ్్యణ్ గార్ ఆలోచన విధానోం స్మాను్యలన్ ఆదుకోవాలి అోంట్ ఒక్క జనసేన 
ప్రభ్తవేోంతనే స్ధ్యోం అని చెపపుడోం జరిగిోంది. మచచే పుోండరికోం మాట్్లడుతూ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారికి ఎలాోంట్ అధకారోం లేకపోయినా ఆోంధ్రప్రదేశ్ సమస్యలు వినడానికి 
జనవాహని కార్యక్రమోం పెట్టుర్. ఆలాగే కౌలు రైతులు లక్ రూపాయిలు చొపుపున 3000 
మోందికి 30 కోట్్ల ఇచిచేనట్వోంట్ మోంచి మనిష్ పవన్ కళ్్యణ్ చెపపుడోం జరిగిోంది.

జనసైనికుడు కుటుంబానికి అండగా జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్: వేమూర్ 
నియోజకవరగొోం, చుోండూర్ 
మోండలోం, మ్దుకూర్ గ్రామ 
జనసైనిక్డు నున్న వీరాస్వేమి 
అనారోగ్యోంత ఆదివారోం 
చనిపోయార్. వారి క్ట్ోంబ 
సభ్్యలక్ చుోండూర్ మోండల 
అధ్యక్షులు శ్రీరామమూరితు, 
వేమూర్ జనసేన నాయక్లు 
పోకల శ్రీనివాసరావు, దేవిరడిడ్ 

మహేష్, కోడె భాస్కర్, జిలా్ల కార్యదరిశు బోడియ్య, పోకల గోపి మరియు జనసైనిక్లు 
పరామరిశుోంచి 13000 రూపాయలు ఆరి్క సహాయోం అోందజేశర్. జనసేన నాయక్లు 
చవావేక్ల కోట్ష్ బాబు, ముతితురడిడ్ రవికృష్ణ, తన్్నర్ నాగ వెోంకట్శవేరరావు, నున్న 
వీరయ్య గారికి నివాళ్లు అరిపుోంచ్ర్.

వెలమపేటలో కచ్చా డ్రైన్, కలవిట్ క్్లన్ 
చేయించిన గుల్్లపల్్ల విజయలక్ష్మి

శతఘ్్న న్్యస్: భీమవరోం నియోజకవరగొోం, వీరవాసరోం, వెలమపేటలో వర్షోం వసేతు 
ప్రజలు నడవట్నికి వీలులేక్ోండా ఇబ్ోంది పడుతునా్నర్. అక్కడ డ్రైనేజ్ వ్యవసథు సరిగా 
లేదని పోంచ్యతీ వారికి చెపిపు ఆదివారోం అక్కడ కచ్చే డ్రైన్ ని, కలవేట్ న్ వీరవాసరోం 
మోండలోం, జనసేన వీర మహళ గులి్లపలి్ల విజయలక్ష్మి వీరవాసరోం ఎోంపీటీసీ- 3 కీ్లన్ 
చేయిోంచటోం జరిగిోంది.

తండంగి మండల స్థాయి జనసేన సమావేశం
శతఘ్్న న్్యస్: తొోండోంగి మోండలోం, మత్సష్కార గ్రామమైన గొర్సపాలెోంలో జనసేన 
మోండల అధ్యక్షులు నాయుడు పర్యట్ోంచ్ర్. ఇటీవల పార్టులో చేరిన కార్యకరతులక్ పార్టు 
కార్యక్రమాలను జనాలో్లకి ఏ విధోంగా తీస్కళ్్లలని మరియు గ్రామ కమిటీ నిరామీణోం పై 
స్చనలు ఇవవేడోం జరిగిోంది. ఈ సమావేశనికి గోర్షపాలెోం జనసైనిక్లు యాదల శ్రీను, 
యనమల గోపికృష్ణ, బదిదా సతీష్, వోకద్రి పేట కార్తుక్ మోండల ఉపాధ్యక్షుడు కోండవలి్ల 
గణేష్ మోండల ప్రధాన కార్యదరిశు పస్పులేట్ రాోంప్రస్ద్, అధకార ప్రతినిధ పెదిదారడిడ్ 
దురాగొప్రస్ద్ తొోండోంగి గ్రామ అధ్యక్షుడు వెలుగుబోంట్ నాగు తొోండోంగి సీనియర్ జనసేన 
నాయక్డు పెదిదారడిడ్ వెోంకట్ష్ యూత్ ప్రెసిడెోంట్ బదిదా శివ తొోండోంగి మోండలోం చిరోంజీవి 
యువత అధ్యక్షులు వేమవరోం రాోంప్రస్ద్ తదితర జనసైనిక్లు పాల్గొనా్నర్.

పిడుగురాళ్ల జనసేన ఆధవిర్యంలో 
నా సేనకోసం నావంతు

శతఘ్్న న్్యస్: పిడుగురాళ్ల, నా సేనకోసోం నా వోంతు కార్యక్రమోంలో భాగోంగా.. పీఏసీ 
మెోంబర్ నాగేోంద్రబాబు ప్రారోంభిోంచిన, జిలా్ల అధ్యక్షులు గాదె వెోంకట్శవేరరావు స్చన 
మేరక్ జనసేన పార్టు పిడుగురాళ్ల మోండలపార్టు ఆధవేర్యోంలో.. జానపాడు గ్రామ జనసేన 
నాయక్లు మరియు జన సైనిక్లు ఏరాపుట్ చేసిన క్రౌడ్ ఫోండిోంగ్ కార్యక్రమోం ఘనోంగా 
నిరవేహోంచడోం జరిగిోంది. ఈ కార్యక్రమోంలో జానపాడు గ్రామ జనసైనిక్లు, గ్రామ 
పార్టు స్నుభూతిపర్లు భార్గా పార్టు అకౌోంట్ కి ఫోండిోంగ్ చేయడోం జరిగిోంది, ఈ 
కార్యక్రమోంలో పిడుగురాళ్ల మోండల పార్టు అధ్యక్షులు కామిశెట్టు రమేష్, జిలా్ల సోంయుకతు 
కార్యదరిశు దూదేక్ల కాసిోం సైద్, మోండల ఉపాధ్యక్షులు బయ్యవరపు రమేష్, మోండల 
ప్రధాన కార్యదరిశు ఆవుల రమేష్, కార్యదరిశు లిోంగయ్య, పస్పులేట్ నరసిోంహారావు, అోంబట్ 
స్యి, పరమేష్, సోంగుల రామాోంజి, పవన్, ఆదిత్య, మొదలగు వార్ పాలోగొనా్నర్.

స్వితి రెడడి నేట్ యువతకు ఆదర్శప్రాయం: 
శివకృష్ణ నాయుడు

శతఘ్్న న్్యస్: గీతోం యూనవరి్సటీలో మెడిసిన్ చదువుతున్న విద్్యరిథుని రైలో్ల ప్రయాణిస్తున్న 
గరి్ణి స్త్రీకి ప్రసవోం చేయడోం హరి్షోంచదగగొ విషయోం. నేట్ యువత విద్్యరిథుని స్వేతి రడిడ్ని 
స్ఫూరితుగా తీస్కని సమాజ సేవలో నిమగ్నోం అయి్య ఉోండాలి, అపుపుడే నేర్చేక్న్న విద్యక్ 
స్రథుకత లభిస్తుోంది. ఈ సోందర్ోంగా విద్్యరిథుని స్వేతి రడిడ్కి ఖమమీోం జిలా్ల జనసేన పార్టు 
పార్లమెోంటర్ వరి్కోంగ్ కమిటీ సభ్్యలు బొగాగొరపు శివకృష్ణ నాయుడు హృదయపూరవేక 
అభినోందనలు తెలియజేస్ర్.

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


రావిమెట్ల గ్రామంలో జనంలోకి – జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్:  నిడదవోలు నియోజకవరగొ జనసేన నాయక్లు, జనసేనపార్టు నిడదవోలు మోండల 
అధ్యక్షులు పోలిరడిడ్ వెోంకట రత్నోం ఆధవేర్యోంలో రావిమెట్ల గ్రామోంలో ఘనోంగా చేపట్టున జనోంలోకి 
– జనసేన కార్యక్రమోం అడగడుగున హారతులత మోండల అధ్యక్షులు పోలిరడిడ్ వెోంకట రత్నోం గారికి 
స్వేగతోం పలికిన రావిమెట్ల ఆడపడుచులు, ఈ కార్యక్రమాని్న ఎోంత ముోందుోండి నడిపిోంచిన రావిమెట్ల 
గ్రామ జనసేన నాయక్లు, జనసైనిక్లు, నిడదవోలు నియోజకవరగొ జనసేన నాయక్లు, కార్యకరతులు 
కార్యక్రమోంలో నిడదవోలు వీరమహల బెల్లోంకోండ పుషపువతి, వాకా ఇోంద్ర గౌడ్, ప్రోగ్రామ్్స కమిటీ 
సభ్్యలు యామన కాశీ, మూరితు మరియు రావిమెట్ల గ్రామ పార్టు అధ్యక్షులు వరద సత్యనారాయణ, వరద 
వీరార్రజు, జట్టు శ్రీను, గన్నబతుతుల స్ర్ష్, నాయుడు స్బ్రమణ్యోం, కల్లోంశెట్టు గోపి, వినయ్, పోతుల 
చిోంట్, పెర్మల్ల శ్రీను, మోండల జనసేన నాయక్లు జనసైనిక్లు పాలోగొనా్నర్.

పోల్రెడడి వెంకట రత్నం ఆధవిర్యంలో 
నా సేన కోసం – నా వంతు

శతఘ్్న న్్యస్: నిడదవోలు 
ని యో జ క వ ర గొ ోం , 
నిడదవోలు మోండలోం 
స్మార్ 16 గ్రామాలో్ల 
నిడదవోలు మోండల 
జనసేన అధ్యక్షులు 
పోలిరడిడ్ వెోంకట రత్నోం 
(పి.వి.ఆర్) ఆధవేర్యోంలో 
“నా సేన కోసోం – నా 
వోంతు కార్యక్రమాని్న 

చేపటటుడోం జరిగిోంది. ఈ కార్యక్రమోంలో ప్రతీ గ్రామ అధ్యక్షులు ముోందుోండి 
సహకరిోంచిన నాయక్లు జనసైనిక్లు, కార్యకరతులు, పార్టుకి తమ 
వోంతుగా విరాళ్లు అోందిోంచడోం జరిగిోంది. పాల్గొన్న ప్రతీ ఒక్కరికీ పేర్ 
పేర్నా పార్తుష్ తరపున కృతజ్ఞతలు ధన్యవాద్లు తెలియజేడోం జరిగిోంది.

రాజమండ్రి జనసేన ఆధవిర్యంలో నా 
సేన కోసం నా వంతు

శతఘ్్న న్్యస్: నా సేన కోసోం నా వోంతు కార్యక్రమోం రాజమోండ్రి 
సిటీ జనసేన పార్టు ఇోంచ్ర్జి అనుశ్రీ సత్యనారాయణ ఆదేశల మేరక్ 
ఆదివారోం ఉదయోం నుోండి వి ఎల్ పురోం సోంటర్ వదదా రాజమోండ్రి జనసేన 
నాయక్లు పలి్లోంట్ సోంజీవ్ ఆధవేర్యోంలో జరిగిోంది. ఈ కార్యక్రమానికి 
ప్రజల నుోండి విశేష సపుోందన వచిచేోంది జనాలు భార్ మొతతుోంలో వచేచే 
పార్టుకి విరాళ్లు ఇచ్చేర్ ఇోంకా ఈ కార్యక్రమోంలో రాష్ట చిరోంజీవి 
యువత కార్యదరిశు ఏడిద బాబి, జిలా్ల నాయక్లు పొనా్నడ శీను, నగర 
కమిటీ సభ్్యలు నల్లోంశెట్టు వీరబాబు, పైడి రాజు, అలా్లట్ రాజు, గుణ్ణోం 
శ్యోంస్ోందర్, వినా్నవాస్, చక్రపాణి, జనసేన నాయక్లు ఏ.డి ప్రస్ద్, 
అజయ్ కోట్, లోకేష్, శ్రీనివాస్, హర్ష్, వార్డ్ జనసేన నాయక్లు ఎస్. 
గోపి, శివ, ప్రస్ద్, స్ర్ష్, మహేష్, జనసైనిక్లు, అభిమానులు, వీర 
మహళలు భార్ ఎతుతున పాల్గొని కార్యక్రమాని్న విజయవోంతోం చేశర్.

బావిలోని పూడక మట్్ట త్సేందుకు వెళ్్ల మృతి చందిన వారి 
పార్దీవ దేహాలన్ పరామరి్శంచిన బండ్రెడడి రామకృష్ణ..

శతఘ్్న న్్యస్: శనివారోం పెడన నియోజకవరగొోంలో 
బోంట్మిలి్ల గ్రామోంలో నలుగుర్ కలిసి బావిలోని 
మట్టు తీసేోందుక్ వెళ్్లన క్రమోంలో నలుగుర్ మృతు్య 
వాత పడాడ్ర్. వీరిలో ఒకర్ ఇోంట్ యజమాని కాగా, 
ఇదదార్ బోంట్మిలి్ల బిఎన్ఆర్ కాలన్కి చెోందిన తోండ్రి 
కడుక్లు, మర్కర్ ములపర్రు గ్రామానికి చెోందిన 
వ్యకితు మృతదేహాలను పరామరిశుోంచి ఆ నలుగుర్ 
క్ట్ోంబాలక్ ఒక్కక్క క్ట్ోంబానికి కృష్్ణ జిలా్ల 

జనసేన పార్టు అధ్యక్షులు బోండ్రెడిడ్ రామకృష్ణ 5000 ఆరిథుక స్యోం అోందిోంచ్ర్.
ఈ కార్యక్రమోంలో బోంట్మిలి్ల మోండలోం అధ్యక్షులు రా్యల్ సత్యనారాయణ, పెడన మోండల అధ్యక్షులు, 
వెోంకయ్య, గుడూర్ మోండలోం అధ్యక్షులు స్యిరామ్, బోంట్మిలి్ల మోండలోం ఉపాధ్యక్షులు రవికిరణ్, 
పెడన మోండలోం ఉపాధ్యక్షులు చీర్ల నవీన్ కృష్ణ బోంట్మిలి్ల మోండలోం ప్రధాన కార్యదరిశు బతుతుల 
స్ోంబమూరితు, బాబ్, బోంట్మిలి్ల మోండల కార్యదరిశులు దూడల పాోండురోంగా, స్బు్ మార్బోయిన, 
చిట్కినేని రవితేజ, పుపాపుల స్ర్యనారాయణ, వెోంట్రపాట్ నాగబాబు, పినిశెట్టు రాజు, బోంట్మిలి్ల 
మోండల జనసేన పార్టు కార్యకరతులు, జనసైనిక్లు పాల్గొనా్నర్.

కిడ్్న వా్యధి బాధితురాల్కి జనసేన స్యం
శతఘ్్న న్్యస్: రాజోలు నియోజకవరగొోం, ఈదరాడ గ్రామోంలో కళ్్లోంగుల పేటలో గత కోంత కాలోంగా 
కిడీ్న సమస్య త బాధ పడుతున్న చుటటు గుళ్ల వెోంకట లక్ష్మిని జనసేన నాయక్లు కలిశర్. రోండుస్ర్్ల 
ఆరిథుక స్యోం, నిత్యవసర సర్క్లు ఇవవేడోం జరిగిోంది. మరోస్రిమోందులు కోసోం ఆరిథుకస్యోం, నిత్య 
వసరసర్క్లు అోందచేశర్. ఈ కార్యక్రమోంలో యెర్బోండి చిని్న, బొోంతు స్ధాకర్ మూస్కూడి 
నరసిోంహ స్వేమి, తట త్రిమూర్తులు, చుటటు గుళ్ల బుజిజి, పెదపూడి త్రిమూర్తులు, మూస్క్డి హేమోంత్ 
క్మార్, యెర్బోండి రామ కృష్ణ, సోందీప్ క్మార్, శ్యమ్, బోంగారోం, నాయక్లు, జనసైనిక్లు, వీర 
మహళలు పాల్గొనా్నర్.

సోమవారం, 19 సెప్ట ంబర్ 2022
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జగన్ అంటే మాటతెపపీడం మడమ తిపపీటం: 
దారం అనిత

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పార్టు చితూతుర్ జిలా్ల 
ప్రధాన కార్యదరిశు ద్రోం అనిత మాట్్లడుతూ ప్రజల 
విమరశులను నిజోం చేసేోందుకే రాజధాని విషయమై 

జగన్ స్ప్రీోంకోర్టును ఆశ్రయిోంచ్ర్. స్ప్రీోంకోర్టులో ఎదుర్ దెబ్ తపపుదు. సీపుడ్ 
కా్యపిటల్ త సోండూర్ పవర్్న మొదలుపెట్టు వేలకోట్లక్ తీస్క్వెళ్్లర్ 75 కోట్లత 
భారతీ సిమెోంట్ ఏరాపుట్ చేసి ఇవాళ దేశోంలోని అతిపెదదా సిమెోంట్ సోంసథుగా చేశర్ 
వాట్కి డబు్లు ఎలా వచ్చేయి ఇోండియా సిమెోంట్ లాోంకో సోంసథు డబు్ పెటటులేద్ 
మా్యట్రిక్్స ఫ్ోండ్్స సోంసథు పెటటులేద్ అలాగే అమరావతి లోను పెట్టుబడులక్ సోంసథులు 
వస్తుయి . ఎక్కడా రాజధాని నిరిమీోంచేోందుక్ వోందేళ్్ల పటటుదు. మొతతుోం ప్రభ్తవేమే 
పెట్టుబడులు పెటటుడోం దేశోంలో ఏ రాజధాని నిరామీణోంలో జరగలేదు. హైదరాబాద్ 
నిరామీణోంలో ప్రభ్తవేోం డబు్లు పెట్టుోంద్.. ప్రైవేట్ సోంసథుల నుోండి వచిచేోంది కద్.. పి పి 
మ్డల్ లో వచిచేోంది కద్.. ఈ మాత్ోం తెలియద్?. అమరావతిని చోంపాలనుక్నా్నర్.. 
ఈ రాష్్రానికి రాజధాని లేక్ోండా చేయాలన్నదే జగన్ అోంతిమ లక్ష్ోం. నషటు ప్రభ్తవేోంపై 
వచేచే వ్యతిర్కతను దృష్టు మళ్్లోంచడానికి ప్రాోంతల మధ్య విభేద్లు పెోంచడానికి జగన్ 
క్ట్రలు చేస్తునా్నర్. ప్రతిపక్ోంలో ఉన్నపుపుడు అమరావతికి మదదాతు ప్రకట్ోంచినపుపుడు.. 
మూడు రాజధానుల జా్ఞనోం లేద్ ఉతతురాోంధ్ర అభివృది్ వికేోంద్రీకరణ గురిోంచి రాష్ట 
ప్రభ్తవేోం ఇపుపుడు మాట్్లడటోం అనేది దయా్యలు వేద్లు వలి్లోంచినట్్ల ఉోందని ద్రోం 
అనిత ఎదెదావా చేస్ర్.

సిదిధి వినాయకుని అన్నసంతరపీణ 
కార్యక్రమంలో పాల్్గన్న మాకినీడ

శతఘ్్న న్్యస్: కాకినాడ జిలా్ల, 
పిఠాపురోం టౌన్ 25వ వార్డ్ 
సీతయ్య తటలో సిది్ వినాయక్డు 
అన్నసోంతరపుణ జరిగిోంది. ఆలయ 
కమిటీ సభ్్యలు ఆహావేనోం మేరక్ 
ఈ అన్నద్న కార్యక్రమానికి 
ముఖ్య అతిథిగా పిఠాపురోం 
నియోజకవరగొ జనసేన పార్టు 
ఇోంచ్ర్జి మాకిన్డి శేషుక్మారి 

హాజరవవేడోం జరిగిోంది. అక్కడ పలువుర్ జనసైనిక్లు నాయక్లు మరా్యదపూరవేకోంగా 
స్లువత సత్కరిోంచి ఆమెను ఆహావేనిోంచడోం జరిగిోంది. ఈ సోందర్ోంగా శేషుక్మారి 
మాట్్లడుతూ.. ముఖ్యోంగా మన హోందూ సోంప్రద్యోం ప్రకారోం ముోందుగా పూజిోంచే 
మహాగణపతి అని ఈరోజు అన్నద్నోంలో నేను పాల్గొనడోం చ్లా స్భ స్చికోం అలాగే 
జనసేన పార్టుకి ఆ వినాయక్డు ఆశీస్్సలు ఎపుపుడూ మాక్ ఉోంట్యని ఆశిస్తునా్నమని 
ఆమె తెలిపార్. ఈ కార్యక్రమోంలో పిఠాపురోం టౌన్. ఎస్ ఎన్ మూరితు, యేలేశవేరపు 
భాను,తట సతీష్, పబి్రడిడ్ దురాగొప్రస్ద్, నామా శ్రీకాోంత్, నామా స్యి, కసిరడిడ్ 
నాగేశవేరరావు, దొడిడ్ లక్ష్మీనారాయణ, జనసైనిక్లు, నాయక్లు, ఆలయ కమిటీసబు్యలు 
పాల్గొనడోం జరిగిోంది.

పెన్షన్, రేషన్ రాక ఇబబేందిపడుతున్న 
నిరపేద వృదదీమహిళకు అండగా జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: అనపరితు నియోజకవరగొోం, బిక్కవోలుమోండలోం, పోందలపాక గ్రామోంలో 
నిర్పేద వృదదామహళక్ పెన్షన్ మరియు ర్షన్ నిలిపివేయడోంత నియోజకవరగొోం 
ఇోంచ్ర్జి మరడిడ్ శ్రీనివాసరావు దృష్టుకి మోండలోంకమిట్ సభ్్యలు కర్రీశ్రీను, సతీష్, గ్రామ 
శఖ అధ్యక్షులు మణికోంఠ ఉపాధ్యక్షులు, పతివడా శ్రీను తెలియచేయడోంజరిగిోంది. 
వెోంటనేసపుోందిోంచన ఇోంచ్ర్జి మరడిడ్ శ్రీనివాసరావు వృదదామహళక్ బియ్యోం, 
నిత్యవసరసర్క్లు మోండల ఇోంచ్ర్జిఇోందల వీరబాబు 500 రూపాయలు గ్రామశఖ 
అధ్యక్షులు మణికోంఠ చేతులమ్దుగా అోందచేయడోం జరిగిోంది. ఈ కార్యక్రమోంలో 
మోండల ఉపాధ్యక్షులు వెోంకటరడిడ్, మోండల ప్రధానకార్యదరిశు వీరరాఘవులు, బిక్కవోలు 
జనసైనిక్లు కోండ గోవిోంద్, జనసేన వార్డ్ నెోంబర్ కోర్ల వీరబాబు, జనసైనిక్లు 
పాల్గొనా్నర్.

దమ్్మ, ధైర్యం ఉంటే స్గాల్ ప్రీతి కేస్ని 
పరిషకూరించండ: కుంట్మదిదీ జయరాం రెడడి

శతఘ్్న న్్యస్: అనోంతపురోం జిలా్ల జనసేన ఉపాధ్యక్షులు 
లాయర్ క్ోంట్మదిదా జయరాోం రడిడ్ మాట్్లడుతూ వైయస్ 
రాజశేఖర్ రడిడ్ మరణోం వెనుక క్ట్ర ఉోందని, నను్న 
కూడా చోంపడానికి క్ట్ర చేస్తునా్నర్ అని స్క్షాతుతు 
షరిమీల గార్ మ్డియా ముోందు చెపపుడోం వాసతువోం కాద్? 
వైయస్ జగన్మీహన్ రడిడ్ గారికి వైయస్ షరిమీల మధ్యన 
ఆసితుతగాధాలు లేవా?

పదవీ భ్రషుటులైన పేరి్ననేని నాని లాోంట్ వారి మాటలు వారి భార్య పిల్లలే నమమీర్? ఇోంకా 
ప్రజలేోం నముమీతర్ జగన్మీహన్ రడిడ్ గార్? కోంచెోం కతతుగా ఆలోచన చేయోండి 
జగన్మీహన్ రడిడ్ గార్?
నాని పవన్ కళ్్యణ్ గారి నమిమీ జనసేన శ్రేణులు ఎట్టు పరిసిథుతులో్ల నషటుపోవు…. జగన్మీహన్ 
రడిడ్ గారిని నమిమీ మాత్ోం షరిమీల గార్, వారి అమమీగార్, సబ్ జైలో్ల చనిపోయిన మొదుదా 
శీను, పటళ్ల గోవర్న్ రడిడ్, కోడి కతితు శీను, వివేకానోంద రడిడ్ గార్ లాోంట్ వారికి వారి 
క్ట్ోంబాలక్ నషటుోం జరిగిోంది… భవిష్యతుతులో పవన్ కళ్్యణ్ గారి మ్ద అవగాహన 
రాహత్యోంత మాట్్లడుతున్న న్లాోంట్ వాళ్లక్ కచిచేతోంగా నషటుోం జర్గుతుోంది.
చోంద్రబాబు నాయుడుత లాలూచీ పడి పనిచేస్తున్నది వైఎస్ఆరి్సపి ప్రభ్తవేోం అని… 
రాష్ట ప్రజలక్ సపుషటుోంగా అరథుమైోంది. జనసేన పార్టు అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారికి 
ఎట్వోంట్ సోంబోంధోం లేదని ప్రజలక్ తెలిసిపోయిోంది.
మ్క్ చేతనైతే దముమీ ధైర్యోం ఉోంట్ స్గాలి ప్రీతి కేస్ని పరిష్కరిోంచోండి…. జనసేన 
అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి గురిోంచి తపుపుగా మాట్్లడితే చూస్తు ఊర్కోమని.. 
వార్ ఎోంతట్ వారైనా సర్నని హెచచేరిోంచ్ర్.

జనసేనానిని మర్యదపూరవికంగా కలసిన 
తుమ్్మ లక్ష్మీ రాజ్

శతఘ్్న న్్యస్: ఆదివారోం మోంగళగిరిలోని కేోంద్ర పార్టు కారా్యలయోం జనసేన పార్టు 
ఆఫీస్ లో జరిగిన రాష్ట స్థుయి ల్గల్ మ్ట్ోంగ్ క్ నెలి్లమర్ల నియోజకవరగొోం జనసైనిక్లత 
ఉతతురాోంద్ర మహళ రిజనల్ కో ఆరిడ్నేటర్ తుమిమీ లక్ష్మీ రాజ్ హాజరై జనసేన అధనేత 
పవన్ కళ్్యణ్ గారిని మర్యదపూరవేకోంగా కలవడోం జరిగిోంది.. ఈ సోందర్ోంగా ఆమె 
మాట్్లదుతూ ఆయన మమమీలి్న గుర్తుపెట్టు పలకరిచోండోం చ్లా ఆనోందోంగా ఉోంది. 
నియోజకవరగొోం పై మాక్ దిశ నిర్దాశోం చేశర్. మాక్ సహకరిోంచిన ర్కిమీణి గారికి 
హృదయ పూరవేక ధన్యవాద్లు తెలియజేస్ర్.

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

సిపిఎస్ న్ రదుదీ చేస్్తమన్న జనసేనాని ప్రకటనకు 
కృతజ్ఞతలు తెల్పిన పలువుర ఉద్్యగులు: నల్శెట్్ట శ్రీధర్

శతఘ్్న న్్యస్: ఆతమీక్ర్ నియోజకవరగొోం 
జనసేన పార్టు ఇోంచ్ర్జి నలిశెట్టు శ్రీధర్ ఆధవేర్యోంలో 
జర్గుతున్న పవనన్న ప్రజాబాట కార్యక్రమోం 
నిరివేరామోంగా 8 వ రోజున ప్రియదరిశుని నగర్ 

లో జరిగిోంది. ఈ ప్రాోంతోంలో ప్రతి ఇోంట్కీ వెళ్ళా 
ప్రజాసమస్యల అధ్యయనోం చేసిన నలిశెట్టు 
శ్రీధర్ ఆ సమస్యల పట్ల తమవోంతు పోరాటోం 
చేస్తుమని ప్రజలక్ భరోస్ కలిపుోంచ్ర్.
ఈ సోందర్ోంగా ఆతమీకూర్ నియోజవరగొ 
జనసేన పార్టు ఇనాచేరిజి నలిశెట్టు శ్రీధర్ 
మాట్్లడుతూ వైసీపీ పాలనత ప్రజలోంత 
విసిగి వేస్రి పోయారని విమరిశుోంచ్ర్. సీఎోం 

జగన్ అభివృది్ని గాలికదిలేసి ఉచితలు మళ్ళా గెలిపిస్తుయనే భ్రమలో ఉనా్నరనా్నర్. ఎల్లకాలోం 
ఓట్క్ న్ట్ రాజకీయాలు స్గవని, న్తి నిజాయితీగా ప్రజలక్ అోండగా నిలుస్తు అభివృది్ 
చేయాలి్సన బాధ్యత ప్రభ్తవేోం పై ఉోంట్ోందనా్నర్. నేట్ రాజకీయాలో్ల న్తివోంతమైన రాజకీయాలు 
చేసే నాయక్లు ఒక్క పవన్ కళ్్యణ్ గార్ అని తము గరవేోంగా చెపపుగలమని, ప్రజలోందరూ ఈ 
అోంశని్న గురితుోంచ్రని అనా్నర్. ఎపుపుడు ఎని్నకలు జరిగినా పవన్ కళ్్యణ్ గారిని ముఖ్యమోంత్రిగా 
చేస్క్నేోందుక్ ప్రజలు సిద్పడాడ్రని, పవనన్న ప్రభ్తవేోంలో రాష్టోం సమగ్రోంగా అభివృది్ 
చెోందుతుోందని జనసేన పార్టు ఆతమీకూర్ నియోజకవరగొోం ఇోంచ్ర్జి నలిశెట్టు శ్రీధర్ తెలియజేస్ర్.
ఈ కార్యక్రమోంలో జనసేన పార్టు నాయక్లు చోంద్ర, వోంశీ, మస్తున్ బాబు, రాకేష్, దినేష్, తిర్మల, 
పవన్, శ్రీహరి, ప్రస్ద్, అనిల్, నాగరాజు, భాను, బాబు, ప్రశోంత్ తదితర్లు పాల్గొనా్నర్.

వదుదీరా నాయనా ఈ వైసీపీ పాలన అంటున్న 
ఆత్మకూర నియోజకవర్గ ప్రజలు: నల్శెట్్ట శ్రీధర్
శతఘ్్న న్్యస్: ఆతమీక్ర్ నియోజకవరగొోం జనసేన పార్టు ఇోంచ్ర్జి నలిశెట్టు శ్రీధర్ ఆధవేర్యోంలో 
జర్గుతున్న పవనన్న ప్రజాబాట కార్యక్రమోం నిరివేరామోంగా 8వ రోజు ప్రియదరిశుని నగర్ లో 
జరిగిోంది. ఈ ప్రాోంతోంలో ప్రతి ఇోంట్కీ వెళ్ళా ప్రజాసమస్యల అధ్యయనోం చేసిన నలిశెట్టు శ్రీధర్ ఆ 
సమస్యల పట్ల తమవోంతు పోరాటోం చేస్తుమని ప్రజలక్ భరోస్ కలిపుోంచ్ర్.
ఈ సోందర్ోంగా ఆతమీకూర్ నియోజవరగొ జనసేన పార్టు ఇనాచేరిజి నలిశెట్టు శ్రీధర్ మాట్్లడుతూ 
వైసీపీ పాలనత ప్రజలోంత విసిగి వేస్రి పోయారని విమరిశుోంచ్ర్. సీఎోం జగన్ అభివృది్ని 
గాలికదిలేసి ఉచితలు మళ్ళా గెలిపిస్తుయనే భ్రమలో ఉనా్నరనా్నర్. ఎల్లకాలోం ఓట్ రాజకీయాలు 
స్గవని, న్తి నిజాయితీగా ప్రజలక్ అోండగా నిలుస్తు అభివృది్ చేయాలి్సన బాధ్యత ప్రభ్తవేోం 
పై ఉోంట్ోందనా్నర్. నేట్ రాజకీయాలో్ల న్తివోంతమైన రాజకీయాలు చేసే నాయక్లు ఒక్క 
పవన్ కళ్్యణ్ గార్ అని తము గరవేోంగా చెపపుగలమని, ప్రజలోందరూ ఈ అోంశని్న గురితుోంచ్రని 
అనా్నర్. ఎపుపుడు ఎని్నకలు జరిగినా పవన్ కళ్్యణ్ గారిని ముఖ్యమోంత్రిగా చేస్క్నేోందుక్ 
ప్రజలు సిద్పడాడ్రని, పవనన్న ప్రభ్తవేోంలో రాష్టోం సమగ్రోంగా అభివృది్ చెోందుతుోందని జనసేన 
పార్టు ఆతమీకూర్ నియోజకవరగొోం ఇోంచ్ర్జి నలిశెట్టు శ్రీధర్ తెలియజేస్ర్.
ఈ కార్యక్రమోంలో జనసేన పార్టు నాయక్లు చోంద్ర, వోంశీ, మస్తున్ బాబు, రాకేష్, భాను కిరణ్, 
దినేష్, తిర్మల, పవన్, శ్రీహరి, ప్రస్ద్, అనిల్, నాగరాజు, బాబు తదితర్లు పాల్గొనా్నర్.

బడుగు బలహీన వరా్గల అభ్్యన్నతి కోసమే 
పవనన్న షణ్్మఖ వ్్యహం: నల్శెట్్ట శ్రీధర్

శతఘ్్న న్్యస్: పవనన్న ప్రజాబాటలో ఆతమీకూర్ నియోజకవరగొోం జనసేన 
పార్టు ఇోంచ్ర్జి నలిశెట్టు శ్రీధర్ ఆధవేర్యోంలో నిరాటోంకోంగా జర్గుతున్న పవనన్న 
ప్రజాబాట కార్యక్రమోం 7వ రోజున వెోంకట్రావుపలి్లలో జరిగిోంది. ఈ ప్రాోంతోంలో 
ప్రతి ఇోంట్కి వెళ్్ల ప్రతి క్ట్ోంబాని్న పలుకరిోంచి సమస్యల అధ్యయనోం చేసిన 
నలిశెట్టు శ్రీధర్ ఆ సమస్యల పరిష్్కరానికి తమవోంతు పోరాటోం చేస్తుమని ప్రజలక్ 
భరోస్ కలిపుోంచ్ర్.
ఈ సోందర్ోంగా ఆతమీకూర్ నియోజకవరగొ ఇోంచ్ర్జి నలిశెట్టు శ్రీధర్ మాట్్లడుతూ 
జనసేన పార్టు రూపొోందిోంచిన షణుమీఖ వ్్యహాని్న ప్రతి ఇోంట్కి తీస్కళ్తునా్నోం 
అని తెలిపార్. ప్రజలోందరి ఆశీస్్సలత పవన్ కళ్్యణ్ గార్ ముఖ్యమోంత్రి 
కాబోతునా్నరని, పవనన్న ప్రభ్తవేోంలో షణుమీఖ వ్్యహోంలోని ప్రణాళ్కలు 
అమలుపర్స్తుోం అని అనా్నర్. యువతక్ ర్ణ స్యోం, మహళలక్ భద్రత, 
రైతులక్ భరోస్ షణుమీఖ వ్్యహోంలో ముఖ్య అోంశలని తెలిపార్. పేద, మధ్య 
తరగతి ప్రజల జీవన పరిసిథుతులో్ల మార్పులు తీస్క్రావడోం, విద్్యవ్యవసథులో 
సోంస్కరణల ప్రణాళ్కలను పవన్ కళ్్యణ్ గార్ రూపొోందిస్తునా్నరని తెలిపార్. 
రానున్న ఎని్నకలు ఎపుపుడు జరిగినా ప్రజలోందరూ పవన్ కళ్్యణ్ గారికి అోండగా 
నిలవాలని నలిశెట్టు శ్రీధర్ కోరార్.
ఈ కార్యక్రమోంలో స్థునిక జనసేన పార్టు నాయక్లు చోంద్ర, వోంశీ, స్ర్ష్, ప్రస్ద్, 
అరవిోంద్, అనిల్, నాగరాజు, భాను కిరణ్, తిర్మల పాల్గొనా్నర్.

శంతకుమార్ రెడడిని పరమరి్శంచిన 
రామ శ్రీనివాస్

శతఘ్్న న్్యస్: అన్నమయ్యజిలా్ల, 
రాజోంపేట నియోజకవరగొోం ట్. 
స్ోండుపలి్ల మోండల పరిధలో 
రాయవరోం గ్రామపోంచ్యతీ 

దేవాోండ్లపలి్లలో మిత్రుడు శోంతక్మార్ రడిడ్ మాతృమూరితు బసమమీ దశదిన 
ఖరమీకాోండ సోందర్ోంగా…వారి సవేగృహోం నోందు మిత్రులత కలిసి జనసేన 
నాయక్లు రామ శ్రీనివాస్ ఆమె ఆతమీక్ శోంతి కలగచేయాలని భగవోంతుని 
కోర్కోవడోం జరిగిోంది.

దాచేపల్్ల లో అక్రమ కావిర్ తవవికాలన్ 
వెంటనే నిల్పివేయాల్: అంబట్ మల్్ల

శతఘ్్న న్్యస్: ద్చేపలి్ల మోండలోం నగర పోంచ్యతీ 
పరిధలోన్ నదిక్డి వదదా ప్రమాదవశతుతు కావేర్ గుోంత లో 
పడి 11ఏళ్ల బాలుడు మృతి చెోందిన ఘటన దురదృషటుకరోం.
చినా్నర్ల జీవితలి్న చిదిమెస్తున్న కావేర్ ల్జులను 
నిలిపివేయాలి.

ఎోంతమోంది చినా్నర్ల ప్రాణాలు బలి తీస్క్ోంట్ మొదుదా నిద్ర పోతున్న మైనిోంగ్ శఖ 
అధకార్లు కళ్ళా తెర్స్తుర్.
మైనిోంగ్ నిబోంధనలను పాట్ోంచని కావేర్లపై వెోంటనే చర్యలు చేపట్టులి.
ద్చేపలి్ల కావేర్ల తవవేకాలత అక్రమార్్కలు కోట్్ల గడిస్తుోంట్ అభోం శుభోం తెలియని 
కని్న క్ట్ోంబాలక్ కోంఠశోష మిగులుతుోంది.
శ్రీనివాసపురోం ఘటన జరిగినపుపుడు కావేర్యిోంగ్ జర్గుతున్న ప్రతి చోట్ ఫెని్సోంగ్ 
ఏరాపుట్ చేస్తుమని అపపుట్ మైనిోంగ్ అధకార్లు ఇచిచేన హామ్ న్ట్ మ్ద బుడగ చోందోంగా 
మిగిలిపోయిోంది.
శ్రీనివాసపురోం ఘటన తరావేత చర్యలు తీస్క్న్నట్లయితే ఈరోజు అభోం శుభోం తెలియని 
బాలుడి తలి్లదోండ్రులక్ కడుపు కోత కలిగేది కాదు.
జరిగిన ఘటనక్ మైనిోంగ్ శఖ అధకార్లు, కావేర్ యజమానులు బాధ్యత వహోంచ్లి.
జరిగిన ఘటనపై సమగ్ర విచ్రణ జరిపి బాధు్యలపై క్రిమినల్ కేస్లు నమ్దు చేయాలి.
బాధత బాలుడి క్ట్ోంబ సభ్్యలక్ 20 లక్లు ఎక్్స గ్రేష్యా అోందిోంచ్లి. బాధత 
బాలుడి క్ట్ోంబానికి నా్యయోం జరిగే వరక్ జనసేన పార్టు అోండగా ఉోంట్ోందని జనసేన 
పార్టు జిలా్ల కార్యదరిశు అోంబట్ మలి్ల మ్డియా ముఖోంగా తెలియజేస్ర్.
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