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ప్రజలంటే భయపడే ఈ ముఖ్యమంత్రికి 

పాలంచే అర్హత ఉందా?
* పెన్నులు, చున్నులకు సీఎం భయపడడం హాస్యాస్పదం
* ఎననుడూ పైస్ స్యం చేయని వయాక్తా మనల్ను విమర్శంచేది?
* జనసేనపై పెరుగుతునను ఆదరణ చూసే ముఖయామంత్రికి వణుకు
* ఉతతారంధ్ర ప్ంతానిను నాయకులు లూటీ చేశారు
* ఉతతారంధ్ర ప్రజాన్క్నికి వలసలు మిగిల్చారు
* గజపతినగరం సమీక్ష సమావేశంలో జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్
శతఘ్ను న్యాస్: ‘జీవితంలో తన జేబులో న్ంచి పైస్ తీసి స్యం చేయని ఈ ముఖయామంత్రి 
జనసేన పార్టీకి సరటీఫికెట్్ల ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎనినుకలు ఎప్్పడు వస్తాయా... ఈ 
అసమర్ధ ముఖయామంత్రిని ఎప్్పడు ఇంటికి పంపిద్దామా అని ప్రజలంతా వేచి చూస్తానానుర’ని 
జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు అనానురు. ఉమ్మడి విజయనగరం 
జిల్్ల నియోజకవరగాల సమీక్షలో్ల భాగంగా బుధవ్రం ఉదయం గజపతినగరం నియోజకవరగా 
సమీక్ష సమావేశం శ్రీ మనోహర్ గారు నిరవాహంచారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ 
గారు మాట్్లడుతూ “వ్రు వీరు అని క్దు ఉతతారంధ్రన్ ఇప్పటి వరకు వచిచాన నాయకులంతా 
పూరతాగా దోచేశారు. రష్టంలో నాలుగు ప్ంతాలో్ల దిగివాజయంగా పూరతా చేసిన జనవ్ణి క్రయాక్రమం ఉతతారంధ్రలో జరగన్యకుండా చేయడం వెనక కూడా పెదదా కుట్ర 
ఉంది. ఉతతారంధ్రలో క్షేత్రస్థాయి సమసయాలన్ జనవ్ణి క్రయాక్రమంలో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార దృష్టీకి ప్రజలు తీస్కువస్తారనే భయంతోనే క్రయాక్రమం జరగనివవాకుండా 
ఆపేశారు. ఉతతారంధ్రలోని సహజ వనరులతో పాట్, ఇక్కడ ఉనను అదు్తమైన నిక్షేపాలన్ నాయకులు పంచేస్కునానురు. ఉతతారంధ్ర ప్రజలన్ మాత్రం వలస జీవులుగా 
చేశారు. దేశ రక్షణలోన్ ముందుండే ఉతతారంధ్ర యువతరనిను నిర్వారయాం చేయడానికి ఈ పాలకులు ఆలోచిస్తానానురు. ప్రజలంటే భయపడే ముఖయామంత్రికి పాల్ంచే అర్హత 
ఉంద్? భయపడుతూ పాలన చేసే ఇతన్ పెన్నులు, చున్నులు ల్కు్కంట్నానుడు. మహళలన్ అవమానపరుస్తా బహరంగ సభలు నిరవాహస్తానానుడు.

* జనసేన ఉంటే అక్రమారు్కల ఆటలు స్గవు
జనసేన పార్టీ సేవ్ క్రయాక్రమాలు కోవిడ్ సమయంలోన్ ఆగలేదు. నిరంతరం ప్రజలతో మమేకమై వ్ర కషటీస్ఖాలన్ విపతుతా 
క్లంలోన్ పంచుకునానుం. వ్రకి అండగా నిల్చాం. కోవిడ్ సమయంలో ఆ విపతుతా కోసం వచిచాన సొము్మన్ అందిన క్డికి 
దోచుకునను వైసీపీ పార్టీకి, బాధితులకు అండగా నిల్చిన జనసేన పార్టీకి చాల్ తేడా ఉంది. జనసేన పార్టీ ఉంటే ఈ అక్రమారు్కల 
ఆటలు చెల్లవని భావించే, జనసేనన్ ఎదగకుండా రకరక్ల దుష్ప్రచారలు చేస్తానానురు. వ్టిని జన సైనికులు సమష్టీగా తిపి్ప 
కొట్టీల్సిన అవసరం ఉంది. కషటీ సమయంలో క్రయాకరతా కుట్ంబానిను నిజాయతీగా ఆదుకునే పార్టీ జనసేన మాత్రమే. ఎల్ంటి 
స్వారథాం లేకుండా ఆత్మహతయా చేస్కునను రైతు కుట్ంబాలన్ ఆదుకునను పెదదా మన్స్ జనసేన పార్టీకి మాత్రమే ఉంది. పార్టీకి సేవ 
చేసిన క్రయాకరతాలకు ఎంతగా తోడుంట్రో, రష్ట్రానికి అంతకనాను తోడు నిల్చేందుకు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముందుంట్రు.
* నాయకతవాం అంటే శాసించడం క్దు
ఉతతారంధ్రలో ప్రతి నియోజకవరగాంలోన్ క్షేత్రస్థాయిలో యువ నాయకతవాం పెంచాల్ అననుది శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార ఆలోచన. 
ఉతతారంధ్రలో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారపై అశేష అభిమానం ఉనను యువతకు పార్టీ న్ంచి ఒక పటిషటీ వేదిక ఏర్పట్ చేయాలనే 
లక్షష్ంతో ముందుకు వెళ్తానానుం. పోల్ంగ్ బూత్ వదదా ధైరయాంగా నిలబడే వయాకుతాలు ఉనను పార్టీ జనసేన పార్టీ. అల్ంటి ధైరయాం గల 
క్రయాకరతాలన్ అన్సంధానం చేసి, సమష్టీగా ముందుకు వెళ్లడానికి నాయకులు వ్రధులుగా పని చేయాల్. బేషజాలకు పోకుండా, 
చినను చినను సమసయాలు పటిటీంచుకోకుండా ఒకే ఒక్క ఆశయ స్ధన కోసం ముందుకు వెళ్తానే కచిచాతంగా లక్షష్ం చేరుకోగలం. 
ఎవరో ఏదో అనానురు.. ఇంకెవరు మనకు చెప్పలేదు అనను క్రణాలన్ వెతుకో్కకుండా కచిచాతంగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార ఆశయ 
స్ధనకు పని చేద్దాం.

* మన ఐకయాతే మన బలం
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార ఆశయాలన్ జనంలోకి తీస్కువెళ్్ల నిజమైన వ్హక్లు జన సైనికులే. చిననుచినను మనస్పర్ధలకు సమయం వృధా చేస్కోకుండా పనిచేద్దాం. అధిక్ర 
పక్షం నాయకులు క్రయాకరతాలు చేసే కవివాంప్లు పటిటీంచుకోవ్ల్సిన అవసరం లేదు. ప్రజలో్ల పెరుగుతునను ఆదరణ మనకు బలం. వైసిపి నాయకుడి అసహనం వెన్క ఆ 
పార్టీ మంత్రులు, నాయకుల బూతులు వెన్క కూడా జనసేన పార్టీ ఎదుగుతునను భయం వ్రకి నిదుర పటటీనివవాడం లేదు. నిజాయితీగా, పారదర్శక పాలన అందించే 
జనసేన పార్టీ అధిక్రంలోకి వసేతా వ్ర ఆటలు స్గవని భయపడుతునానురు. ప్రతి ఒక్కరని కలుప్కొని వెళ్ండి. వ్సతావ పరసిథాతులన్ వివరంచండి. ఐకయాంగా ముందుకు 
స్గేల్ పనిచేద్దాం.
* అందరన్ కలుప్కొని వెళ్ండి
నాయకులు అంటే జనసేన పార్టీ ప్రతినిధులుగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార ఆశయాలన్ ప్రజలో్లకి తీస్కెళ్్ల ప్రబల శకితాగా తయారవ్వాల్. 25 ఏళ్ల ప్రస్థానంలో మన వెంట నడిచే 
యువతరనిను వెల్కితీద్దాం. ప్రజా సమసయాలు గురతాంచి, సహజ దోపిడీ, కుట్ంబ పాలన, అవిన్తి మీద విరమం ఎరుగకుండా పోరడుద్ం. ఈ సమీక్షలో గజపతినగరం 
నియోజకవరగాం న్ంచి మొతతాం 22 మంది జన సైనికులు తమ అభిప్యాలన్ శ్రీ మనోహర్ గారతో పంచుకునానురు. సమావేశంలో పార్టీ రష్ట ప్రధాన క్రయాదర్శ శ్రీమతి 
పాలవలస యశసివాని, పార్టీ క్రయాక్రమాల నిరవాహణ కమిటీ కో ఆరడినేటర్ శ్రీ కళ్యాణం శివ శ్రీనివ్స్, జనసేన పార్టీ నాయకులు శ్రీ మర్రాప్ స్రేష్, శ్రీ మిడతాన రవి కుమార్ 
తదితరులు ఉనానురు. సమీక్ష సమావేశం వేదికపైకి ల్టర్ పద్ధతిలో జన సైనికులన్ పిల్చి వ్ర అభిప్యాలన్ తెలుస్కునానురు. పార్టీ బలోపేతం కోసం స్చనలు 
చేయాలని కోరరు. వ్రు చెపి్పన ప్రతి మాటన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు నోట్ చేస్కునానురు.
* క్రియాశీలక సభ్యాడి కుట్ంబానికి బీమా చెకు్క అందజేత
గజపతినగరం నియోజక వరగాంలోని కొతతా బూర్జవలసకు చెందిన జనసేన పార్టీ క్రియాశీల క్రయాకరతా శ్రీ లంక స్రయానారయణ ఇటీవల రోడుడి ప్రమాదంలో ప్రమాదవశాతుతా 
మరణించడంతో ఆయన భారయా శ్రీమతి సింహాచలం రూ. 5 లక్షల ప్రమాద బీమా చెకు్కన్ పార్టీ న్ంచి అందుకునానురు. ఆమెకు శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు చెకు్కన్ 
అందజేశారు. శ్రీమతి సింహాచలంతో మాట్్లడి కుట్ంబ వివరలన్ అడిగి తెలుస్కునానురు. ఇదదారు చిననుపిల్లలు క్వడంతో ఆమెకు ధైరయాం చెపా్పరు. పార్టీ అండగా 
నిలబడుతుందని, ఇదదారు చినానురులన్ బాగా చదివించాలని స్చించారు.

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

ఈ ముఖ్యమంత్రి ప్రజాస్వామ్్యన్ని చంపేయాలన్ చూస్తున్నిరు
* వైసీపీ నాయకులు బలవంతంగా ప్రజల భూమిని ల్కు్కంట్నానురు
* మతసిష్క్రులన్ పటిటీంచుకోని వైసీపీ ప్రభ్తవాం
* ఉతతారంధ్రపై వైసీపీది కపట ప్రేమ
* తాటిపూడి రజరవాయర్ టూరజం నాశనం చేశారు
* నెల్మర్ల నియోజకవరగా సమీక్షలో జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్
శతఘ్ను న్యాస్: ‘ప్రజల వదదా న్ంచి 100 సంట్ల న్ంచి 100 ఎకరల భూమి వరకు 
వైసీపీ నాయకులు ల్కు్కంట్నానురు.. స్థానిక సంసథాల ఎనినుకలో్ల తమకు ఎదురు 
లేకుండా ఎవరూ పోటీ చేయకుండా రకరక్లుగా బెదిరంప్లు చేసి భయపెటిటీన వయాకితా 
ఈ ముఖయామంత్రి. ప్రజాస్వామాయానిను పూరతాగా చంపేయడానికి సిద్ధపడిన నాయకుడు ఈ 
ముఖయామంత్రి. ఎనోను బెదిరంప్లు, పోలీస్ కేస్లతో ప్రజలన్ నితయాం ఇబ్ంది పెడుతూ 
వైసీపీ నాయకులు ఎంత క్లం పాల్స్తారు..? వైసీపీ పార్టీకి, ఆ పార్టీ నాయకులకు ప్రజలో్ల 
ఏ మాత్రం గౌరవం లేదు. వీర పాలన ఎప్్పడెప్్పడు ముగిసిపోతుంద్ అని ప్రజలు 
ఎదురుచూస్తానానుర’ని జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు అనానురు. 
ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్్ల నియోజకవరగా సమీక్షలో్ల భాగంగా నెల్మర్ల నియోజకవరగా 
సమీక్ష అనంతరం ఆయన మాట్్లడారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు 
మాట్్లడుతూ “ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్్లలో వేధిస్తానను ప్రధాన సమసయా ఉపాధి లేమి, 
పెరుగుతునను వలసలు.. అపారమైన శకితా ఉనను యువత ఇక్కడ కన్స పన్లు లేక ఇతర 
ప్ంతాలకు వెళ్్ల బతుకుతునానురు. వ్ర శ్రమ ఇక్కడి ప్ంత అభివృది్ధకి ఏ మాత్రం 
ఉపయోగపడడం లేదు. మతసిష్క్రుల వలసలు కూడా చాల్ ఎకు్కవగా కనిపిస్తానానుయి. మతసిష్క్రులకు అరచేతిలో వైకుంఠం చూపిస్తానను ఈ ముఖయామంత్రి వ్ర అభ్యాననుతికి ఏ 
మాత్రం కట్టీబడి లేరు. ఉతతారంధ్ర ప్ంతాల న్ంచి గుజరత్, తమిళనాడు, కేరళ వంటి ప్ంతాలకు వలసలు వెళ్్ల మతసిష్క్రులు దుర్ర జీవితం గడుప్తునానురు. ఉతతారంధ్ర పై కపట 
ప్రేమ చూపడం తపి్పతే ఈ ముఖయామంత్రి ఈ ప్ంతానికి చేసింది ఏమీ లేదు. ఉతతారంధ్రన్ సరవాం నాశనం చేయడానికే ముఖయామంత్రి ప్రణాళ్క వేశారు. భూములు మొతతాం దోచేయడానికి, 
సహజ సంపదన్ కొల్లగొటటీడానికి రకరక్ల ఎతుతాలు వేస్తా ఉతతారంధ్ర ప్రజలన్ మోసం చేయాలని చూస్తానానురు. దీనిని కచిచాతంగా జనసేన పార్టీ తిపి్ప కొడుతుంది. ఉతతారంధ్ర 
యువతకు జనసేన పార్టీ వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తాంది. పోరట్ల గడడిగా, చైతనయా దీపికగా ఉనను ఉతతారంధ్ర ప్రజలు కచిచాతంగా ఈ ప్రభ్తవా ద్ష్టీక్లన్ అడుడికోవ్ల్సిన అవసరం ఉంది.

* సేవలోనే క్దు రజకీయంలోన్ ముందుండాల్
జనసేన పార్టీలో ఉనను యువతరనిది మానవతవాం తో నిండిన కల్మషం లేని మన్షుల కలయిక. ఆపదలో ఉనను 
వ్రని ఆదుకోవడానికి అంతా ముందు ఉంట్రు. అయితే కేవలం సేవ్ క్రయాక్రమాలన్ చేస్తా, ఎన్్జవో తరహాలోనే 
ముందుకు వెళ్లడం సరక్దు. కచిచాతంగా రజకీయంగా బలంగా తయారవ్వాల్. ఈ ప్రభ్తవాం సంక్షేమ పథక్ల 
దగగార న్ంచి, భూములు కొల్లగొటటీడం వరకు చేస్తానను అవిన్తిని ప్రజల ముందు పెట్టీల్సిన అవసరం ఉంది. 
సమాజానికి మంచి చేయాలనే తపన, ప్రజల కోసం ఏదో ఒక గొప్ప క్రయాక్రమం చేయాలని ఆలోచన ఉననువ్రకి 
గొప్ప వేదిక జనసేన పార్టీ. కేస్లకు భయపడి, పోరట్లకు వెన్కడుగు వేసేతా ముందుకు వెళ్లలేం. జనసేన పార్టీ 
మీకు అండగా నిలబడుతుంది. ప్రజల కోసం చేసే పోరట్లో్ల మీకు ఎదురయ్యా అక్రమ కేస్లకు జనసేన పార్టీ 
నాయాయవిభాగం అండగా నిలుస్తాంది. సమసయా ఇంక్ పెదదాది అయితే సవాయంగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారే రంగంలోకి 
దిగుతారు. మీరు ఎల్ంటి బెదిరంప్లకు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రజాస్వామయాబద్ధంగా నాయాయమైన 
సమసయాల పట్ల కచిచాతంగా బలమైన పోరటం చేద్దాం.
* రమతీరథా స్గర్ నిర్మణానికి కట్టీబడి ఉనానుం
కన్సం టీఎంసీ స్మరథాష్ం లేని రమతీరథా స్గర్ ప్జెక్టీ ఇక్కడి ప్రజలకు ఎంతో ఉపయోగం. ద్నిని కన్సం ఈ 

ప్రభ్తవాం పటిటీంచుకోలేదు. మరో పక్క అంచనా వయాయం పెంచేసతాంది. భూసేకరణన్ ఇష్టటీన్స్రం జరపి, పేదలకు అనాయాయం చేశారు. ప్జెకుటీ నిర్మణానికి జనసేన పార్టీ కట్టీబడి 
ఉంది. కచిచాతంగా దీని కోసం భవిషయాతుతాలో పోరటం చేస్తాం. విశాఖలో జరగిన భూ కుంభకోణానిను సరేవా నెంబర్లతో సహా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారకి వివరంచడానికి యువత పెదదా ఎతుతాన 
వస్తానానురని తెల్సే ఈ ప్రభ్తవాం విశాఖపటనుంలో జరగాల్సిన జనవ్ణి క్రయాక్రమానిను కుట్ర చేసి అడుడికుంది. విశాఖలో ఈ వైసీపీ నాయకులు చేస్తానను భూదంద్ అంతా ఇంతా క్దు. 
ప్రతి జిల్్లలోని సహజ వనరులన్, భూములన్ కొల్లగొటటీడానికి ఈ వైసీపీ నాయకులు చేస్తానను అరచక్లు అనిను ఇనిను క్వు. తాటిపూడి రజరవాయర్ ల్ంటి పరయాటక ప్ంతాలన్ 
పూరతాగా మూసివేసి ఉంచారు. కొతతా పరశ్రమలు తీస్కువచేచా సతాతా లేదు. యువతకు ఏమాత్రం ద్ర చూపని ఈ నాయకులు ఇంక్ ఏదో చేస్తారనే భ్రమ కూడా ప్రజలో్ల లేదు. ఈ 
సమసయాలనినుటిని మీద జన సైనికులు ప్రణాళ్క ప్రక్రం పోరడాల్.
* సమసయాలపై గళం విప్పండి
జనసేన పార్టీలో యువతరనికి స్మాజిక సమసయాల మీద పూరతా అవగాహన ఉంది. ప్రతి విషయానికి ఎవరో పిలుస్తారు అని చూడకుండా ముందుకు వెళ్ండి. కచిచాతంగా పార్టీలో 
అందరకీ ప్ధానయాం ఉంట్ంది. నాయకతవాం అంటే పదిమందిని కలుప్కొని వెళ్్లల్ ఉండాల్ తప్ప, పదిమందిని పూరతాగా పక్కకు పెటేటీల్ ఉండకూడదు. స్మాజిక సమసయాల మీద 
అంశాల మీద సషల్ మీడియాన్ వేదికగా చేస్కొని ప్రజల ముందుకు వెళ్ండి. వయాకితాగత విమర్శలు, రజకీయ విమర్శలు పక్కన పెటిటీ ఉననుది ఉననుట్్లగా ప్రజలకు తెల్యపరచండి. 
కచిచాతంగా ప్రజల న్ంచి ఆలోచన మొదలవుతుంది. ఎనోను అవమానాలు, అవహేళనలు ఎదుర్్కని ఈ సిథాతికి వచాచాం. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార మీద చాల్మంది చాల్ రక్ల మాటలు 
అనానురు. ఆయన దేనిని పటిటీంచుకోకుండా తన ప్రస్థానానిను కొనస్గించారు. ఆయన స్ఫూరతాగా రజకీయాలు చేద్దాం. జనసేన అనే గొడుగు కింద అంతా ఉమ్మడిగా క్రయాక్రమాలు 
చేద్దాం. ఒకరకి కషటీం వసేతా మర్కరు అండగా నిలబడుతూ ముందుకు వెళ్దాం. అంకితభావంతో పూరతాస్థాయిలో పని చేద్దాం. ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్్లలో జిల్్ల స్థాయితో పాట్ అనిను 
నియోజకవరగాలు, గ్రామ, మండల కమిటీలు కూడా తవారలోనే వేస్కునేల్ ప్రణాళ్క చేద్దాం. వచేచా మూడు నెలలో్ల పార్టీని పూరతాస్థాయిలో బలోపేతం చేయడం మీద ప్రతేయాక దృష్టీ ప్రతి 
ఒక్కరు పెట్టీల్సిన అవసరం ఉంది” అనానురు. ఈ సమావేశంలో పార్టీ రష్ట ప్రధాన క్రయాదర్శ శ్రీమతి పాలవలస యశసివాని, పార్టీ క్రయాక్రమాల కమిటీ కన్వానర్ శ్రీ కళ్యాణం శివ శ్రీనివ్స్, 
వీర మహళ ప్ంతీయ సమనవాయకరతా శ్రీమతి తుమి్మ లక్ష్మీ రజ్, పార్టీ నేత శ్రీమతి లోకం 
మాధవి తదితరులు ఉనానురు.
* తాటిపూడి రజరవాయర్ సందర్శన
నెల్మర్ల నియోజకవరగా సమీక్షకు ముందు శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు తాటిపూడి రజరవాయర్ 
న్ సందర్శంచారు. రజరవాయర్ లో బోటింగ్ నిల్పివేయడం వల్ల పరయాటకులు తగగాడానిను శ్రీ 
మనోహర్ గారు గమనించారు. గతంలో రజరవాయర్ లో ఉనను బోటింగ్ న్ చినను చినను 
అవ్ంతరలకు నిల్పివేయడం, గణపతి ఆలయం సందర్శన ఆగిపోవడం వంటి విషయాలు 
అడిగి తెలుస్కునానురు. ఎకో టూరజం డెవలప్ చేసేతా స్థానికులకు ఉపాధి లభించడంతోపాట్ 
పరయాటకంగా ఈ ప్ంతం అభివృది్ధ చెందే అవక్శం ఉననుప్పటికీ కన్సం ద్నిని ప్రభ్తవాం 
పటిటీంచుకోకపోవడం పట్ల శ్రీ మనోహర్ గారు విస్మయం వయాకతాం చేశారు. చినను విషయాలన్ 
పరష్కరంచలేని ఈ ప్రభ్తవాం ఉతతారంధ్ర అభివృది్ధపై ప్రగల్్లు పలుకుతోందనానురు. 
రమణీయంగా ఉనను రజరవాయర్ ప్ంతానిను అభివృది్ధ చేసేతా పరయాటకులకు సవారగాధామంగా 
మారుతుందని, రజరవాయర్ సవాల్ప మరమ్మతులు అల్గే ఉండిపోయాయనానురు. దీనిపై 
వెంటనే ప్రభ్తవాం దృష్టీ స్రంచాలని శ్రీ మనోహర్ గారు కోరరు. వివిధ ప్ంతాల 
న్ంచి అక్కడకు వచిచాన యువతతో, సందర్శకులతో ముచచాటించి క్షేత్ర స్థాయి సమసయాలు 
తెలుస్కునానురు.

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


గురువారం, 24 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఒక్క రోడ్డు వెయ్్య మహా ప్రభో అంటే వేయలేడ్
•మూడు రజధాన్లు కడతానంట్డు
•ప్రభ్తవామే సమసయాలు సృష్టీంచి ప్రజల మధయా చిచుచాపెడుతోంది
•ప్రజల ఓట్లతో గెల్చిన ఎమె్మలేయాలు సొంత భవిషయాతుతా చూస్కుంట్నానురు
•జనసేన పార్టీ ప్రజా సమసయాల మీద మాత్రమే పోరడుతుంది
•పారవాతీప్రం నియోజకవరగా సమీక్ష సమావేశంలో జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల 
మనోహర్
శతఘ్ను న్యాస్: రష్టంలో ప్రభ్తవామే సమసయాలు సృష్టీస్తా ప్రజల మధయా, ప్ంతాల మధయా 
చిచుచాపెడుతోందని జనసేన పార్టీ రజకీయ వయావహారల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల 
మనోహర్ గారు స్పషటీం చేశారు. రజధాని రవడం వల్ల జీవితాలు మారుతాయని ప్రచారం 
చేస్తానాను ఉతతారంధ్ర ప్రజలు ఈ పాలకుడుని నమ్మడం లేదని చెపా్పరు. ముఖయామంత్రి 
గారని ఒక్క రోడుడి వెయియా మహా ప్రభో అంటే మూడు రజధాన్లు కడతామంట్నానుడని 
ఎదేదావ్ చేశారు. ఒక పార్టీ, నాయకుడు లక్షష్ంగా ద్డి చేసే విధంగా పూరతా సమయం 
కేట్యించుకునానురని తెల్పారు. ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్్లలో నియోజకవరగాల వ్ర్ 
సమీక్ష సమావేశాలో్ల భాగంగా బుధవ్రం స్యంత్రం పారవాతీప్రం నియోజకవరగానికి 
చెందిన నాయకులు, క్రయాకరతాలతో సమావేశం అయాయారు. నియోజకవరగాంలో 
సిథాతిగతులపై క్రయాకరతాల అభిప్యాలు తెలుస్కునానురు. అనంతరం శ్రీ నాదండ్ల 
మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ “ప్రజల ఓట్లతో గెల్చిన ఎమె్మలేయాలు వ్ర భవిషయాతుతాని 
మాత్రమే చూస్కుంట్నానురు. వ్ర ఆస్తాలు పెంచుకుంట్నానురు. కొండలు మొతతాం 
తవేవాస్తానానురు. ప్రజల ఆస్తాలు దోచేస్తానానురు. ఎక్కడ చూసినా మాఫియా చేరపోయింది. 

పారవాతీప్రం నియోజకవరగాంలో బోద క్లు సమసయా గురంచి దశాబాదాలుగా వింటూనే ఉనానుం. ఇది నియోజకవరగాంలో ప్రధాన సమసయా అయినప్పటికీ ప్రభ్తావాలు నివ్రణకు చరయాలు 
తీస్కోలేకపోయాయి. అట్ రైతులు ఆత్మహతయాలు చేస్కుంట్నానురు. ఎనినుకల ముందు.. నేన్ ముఖయామంత్రి అయాయాక అన్ను ఆగిపోతాయని వ్గాదానాలు చేశారు. ఈ మహాన్భావుడు 
సీఎం అయాయాక రైతుల ఆత్మహతయాల లెక్కలే బయటకు రకుండా చేశారు. రష్టవ్యాపతాంగా స్మారు 3 వేల మంది కౌలు రైతులు ఆత్మహతయాలు చేస్కునానురు. రైతుల దైనయాసిథాతి చూసి శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ గారు వ్రకి భరోస్ కల్్పంచేందుకు రూ.లక్ష చొప్్పన పరహారం ప్రకటించి ఆ క్రయాక్రమానికి సవాయంగా రూ. 5 కోట్్ల సమకూరచారు. ఆ క్రయాక్రమం కోసం ప్రజలో్లకి 
వెళ్తాంటే చూసి తట్టీకోలేక రకరక్ల ప్రచారలు, ఆరోపణలు చేస్తానానురు. వయాకితాగతంగా దూష్స్తానానురు. జనసేన పార్టీ గురంచి ప్రజలో్ల వయాతిరేక ఆలోచనలు కల్గించే ప్రయతనుం 
చేస్తానానురు.
•జనసేనపై దుష్ప్రచారనిను తిపి్పకొట్టీల్
ప్రతి జనసైనికుడు ఇల్ంటి ప్రయతానులన్ తిపి్పకొట్టీల్. ఆ ప్రయతానునిను బలంగా ఖండించాల్. జిల్్ల కలెకటీర్, ఎసీ్పల దగగారకు వెళ్్ల బాధితుల తరఫున బలంగా, ధైరయాంగా మాట్్లడినటేటీ 
ఇతర పార్టీల నాయకులు మాట్్లడినప్్పడు బలంగా ఖండించండి. ప్రజలో్ల మన బలం మనకి ఉంది. ప్రజల పక్షాన నిలబడిన రోజున మనం ఖచిచాతంగా బలపడతాం.
•జనసేనకు రష్ట భవిషయాతేతా ముఖయాం
మనం కేవలం సమసయాల మీద మాత్రమే పోరటం చేద్దాం. బోద క్లు సమసయా మీద, తాగున్టి సమసయా మీద పోరటం చేద్దాం. మనం వయాకితాగతంగా ఎవర మీద్ ద్డి చేయవదుదా. మన వల్ల 
రష్ట్రానికి మంచి జరగాల్. పెట్టీబడులు రవ్ల్. పెట్టీబడులు వసేతా మన బిడడిలకు భవిషయాతుతా ఉంట్ంది. అదే శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార లక్షష్ం. ఈ సమావేశాలో్ల మాట్్లడిన వ్రంతా కూడా 
అదే విధమైన ఆవేదన వయాకతాపరచారు. మా ప్ంతంలో ఇనిను వనరులు ఉనాను ఉదోయాగాలు దొరకడం లేదు. ఉదోయాగాల కోసం మేము ఎందుకు వలసలు పోవ్ల్. మా గ్రామాలో్ల పచచాటి 
ప్రకృతి, అదు్తమైన వ్తావరణంలో ఎందుకు పని దొరకదు. అభివృది్ధ కొనిను కుట్ంబాలకే ఎందుకు పరమితం అయియాంది అననుది వ్ర ఆవేదన. స్మాన్యాడి పక్షాన గళం వినిపించడం 
కోసమే శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేన పార్టీ స్థాపించారు. మీరు పట్టీదలతో ముందుకు వెళ్తా ఒక సమసయాన్ ముందుకు తీస్కువెళ్లగలుగుతారు. మనం ఎక్కడా తగాగాల్సిన అవసరం లేదు. 
పార్టీ క్రయాక్రమాలో్ల శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏం మాట్్లడుతునానురు అనేది తెలుస్కుని మీరు కూడా సిద్ధం కండి. గ్రామ స్థాయి న్ంచి సమావేశాలు మొదలుపెటటీండి. ఏ నియోజకవరగాంలో 
ఎక్కడ ఎవరు పని చేస్తానానురు అనే విషయానిను పార్టీ గమనిస్తానే ఉంట్ంది. పార్టీ నిరే్ధశిత క్రయాక్రమాలు చేపటిటీనప్్పడు సవాయంగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు సమీక్షిస్తారు. ఇంఛారు్జలు 
లేకునాను జనసైనికులు నిలబడి క్రయాక్రమాలు చేసినప్్పడు వ్రకి ప్ధానయాత ఇచిచా పార్టీకి సంబంధించిన స్మాజిక మాధయామాలో్ల వచేచా ఏర్పట్ చేస్తానానుం. 175 నియోజకవరగాలో్ల అదే 
విధంగా క్రయాక్రమాలు ముందుకు తీస్కువెళ్తానానుం. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార నాయకతవాం వలే్ల ప్రజలో్ల జనసేన పట్ల విశావాసం వచిచాంది అనను విషయానిను ప్రతి ఒక్కరు తెలుస్కోవ్ల్. శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏర్పట్ చేసిన వేదిక వలే్ల మనకు ఈ అవక్శం వచిచాంది. ఇతర పార్టీలకు భిననుంగా రజకీయాలు చేయాలన్కుంట్నానుం క్బటిటీ.. అందుకు తగగాట్టీ ముందుకు 
వెళ్్లల్. క్షేత్ర స్థాయిలో కష్టటీలు, అధిక్ర పార్టీ నాయకుల న్ంచి బెదిరంప్లు ఉననుప్పటికీ మనమంతా ధైరయాంగా ముందుకు స్గుతునానుం అంటే ఆ ధైరయాం కూడా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
గారు ఇచిచాందే. మనం ముందుగా పార్టీకి అంకితభావంతో పని చేసేతానే ప్రజలు మనల్ను నము్మతారు. గత ఎనినుకలో్ల జనసేన పార్టీ, జనసేన నాయకతవాం గురంచి జీతాలు ఇచిచా మర్ క్షేత్ర 
స్థాయిలో దుష్ప్రచారం చేయించారు. ఇల్ంటి ప్రచారలన్ తిపి్పకొడుతూ మనం రజకీయ వయావసథాగా బలపడాల్. రబోయ్ రోజులో్ల పారవాతీప్రం నియోజకవరగాంలో మండల్ధయాక్షులు, 
పటటీణాధయాక్షులు, నియోజకవరగా స్థాయి, జిల్్ల స్థాయి కమిటీలు ఏర్పట్ చేస్తాం. పార్టీ బలోపేతానికి ప్రతి ఒక్కరు పని చేయాల”నానురు.

రైతులకు అండగా జనసేన
శతఘ్ను న్యాస్: దందులూరు నియోజకవరగాంలోని దందులూరు, కొవవాల్ గ్రామాలలోని 
వర పండించే రైతులు ప్రస్తాతం ఎదుర్్కంట్నను అనేక సమసయాలన్ వ్ర పొల్లకు వెళ్్ల 
వ్రని అడిగి తెలుస్కుని వ్ర సమసయాల పరష్ట్కరనికి జనసేన పార్టీ తరఫున పోరటం 
చేస్తామని జనసేన పార్టీ రష్ట క్రయాదర్శ డా.ఘంటస్ల వెంకటలక్ష్మి, పార్టీ జిల్్ల 
ఉపాధయాక్షులు ఇళ్ల శ్రీనివ్స్, జిల్్ల ప్రోగ్రామింగ్ కమిటీ సభ్యాలు బొడుడి గిరబాబు, పార్టీ 
ఏలూరు మండల నాయకులు పిల్పే ప్రవీణ్ కుమార్ మరయు జనసైనికులు భరోస్ 
ఇవవాడం జరగింది.

బొక్క బాలకృష్ణ కుటంబానికి ఆర్థిక సహాయం 
అందజేసిన జనసేన

శతఘ్ను న్యాస్: తణుకు నియోజకవరగాం ఇరగవరం మండలం ఇరగవరం గ్రామంలో 
ఇటీవల అనారోగయాంతో మరణించిన బొక్క బాలకృష్ణ కుట్ంబానిను పరమర్శంచిన 
తణుకు నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇంచార్్జ విడివ్డ రమచంద్రరవు మరయు 
ఇరగవరం గ్రామం జనసైనికుల ఆరథాక సహాయంతో 30 వేల రూపాయలు విడివ్డ 
రమచంద్ర రవు చేతుల మీదుగా కుట్ంబానికి అందజేయడం జరగింది. ఈ 
క్రయాక్రమంలో ఇరగవరం మండలం పార్టీ అధయాక్షులు ఆకేటి క్శీ తణుకు నియోజకవరగాం 
జనసేన పార్టీ అధిక్ర ప్రతినిధి పంతం నానాజీ మరయు ఇరగవరం గ్రామం జనసేన 
పార్టీ నాయకులు, జనసైనికులు తదితరులు పాల్గానానురు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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తీరప్రాంత రైతరాంగరాం సమస్యలపై జనసేన నిరసన
• పోలీస్ ఆంక్షల మధయా నిరహారదీక్ష
• 15 రోజులో్ల పరహారనికి డిమాండ్
శతఘ్ను న్యాస్:  కృష్ట్ణ డెల్టీ చిటటీచివర భూముల రైతుల 
కోసం జనసేన పార్టీ పోరుబాట పటిటీంది. తీర ప్ంతం 
వెంబడి ఉనను వేల్ది ఎకరల భూములు పంటలు 
వేయడానికి ఇబ్ందుల నేపధయాంలో అననుద్తలు తీవ్ంగా 
నష్ణపోతునానురు. ఏటికేడాది అప్్పలు పేరుకుపోతునను 
నేపధయాంలో ఇళ్లలో బంగారం అము్మకుంటూ బతుకులు 
ఈడుస్తానానురు. పంటలు వేద్దామంటే న్రు సరగా అందదు.. 
ఒక వేళ వేసినా మధయాలో ఎండిపోతాయి.. పాలకులు 
పటిటీంచుకోరు.. ఇల్ంటి పరసిథాతులో్ల అప్్పలపాలైపోతారు. 
అవనిగడడి నియోజకవరగాం పరధిలోని కోడూరు మండలం 
రమకృష్ట్ణప్రం, హంసలదీవి, బసవవ్నిపాలెం, 
దింటిమెరక తదితర గ్రామాల ప్రజలు పంటలు లేక 
అల్్లడుతునానురు. వ్ర సమసయాలు ప్రభ్తవాం దృష్టీకి 
తీస్కువచిచా వ్రకి పరహారం అందించాలనను ఉదేదాశంతో 
జనసేన పార్టీ కోడూరు మండల్ధయాక్షులు శ్రీ మర్రె గంగయయా 
ఆధవారయాంలో బుధవ్రం పార్టీ శ్రేణులు నిరసనకు దిగారు. 
స్థానిక తాహసీల్దార్ కి వినతిపత్రం అందచేశారు. ప్రభ్తవాం 

తక్షణం స్పందించి తీర ప్ంత రైతాంగానిను ఆదుకోకుంటే ఆమరణ నిరహార దీక్షకు దిగుతామని ఈ 
సందర్ంగా శ్రీ మర్రె గంగయయా హెచచారంచారు.
అయితే ఈ క్రయాక్రమం మొతతాం పోలీస్ల ఆంక్షల నడుమ కొనస్గింది. నిరసన దీక్షకు అన్మతి 
కోరనా పోలీస్లు నిరకరంచారు. టంట్ వేస్కోవడానికి, మైకుకు కూడా అన్మతి ఇవవాలేదు. 
పోలీస్ ఆంక్షల మధయా జనసేన జిల్్ల, మండల నాయకతవాం ఈ నిరసన క్రయాక్రమంలో పాల్గానానురు. 
మండుటండలో సైతం నిరసన కొనస్గించారు. పోలీస్లు పెదదా ఎతుతాన మోహరంచి ఆరు గంటల 
పాట్ ప్రధాన రహద్రపై పహార క్శారు. క్రయాక్రమంలో అవనిగడడి, నాగాయలంక మండల్ధయాక్షులతో 
పాట్ జిల్్ల ఉపాధయాక్షులు శ్రీ మతితా వెంకటేశవారరవు, అధిక్ర ప్రతినిధి శ్రీ రయపూడి వేణుగోపాల్, 
క్రయాదర్శ శ్రీమతి కొండవీటి స్న్త తదితరులు పాల్గానానురు.

దర్షిత్ కుటంబానికి మనోధైర్యానినిచ్చిన డాక్టర్ పిల్లా శ్రీధర్
వైద్య ఖర్చుల నిమిత్రాం 10,000/- రూపాయలు ఆర్థి కసాయరాం
శతఘ్ను న్యాస్: క్కినాడ జిల్్ల, కొవ్వారు, ప్ంతం ఏదైనా నియోజవరగాం ఏదైనా సేవే మారగాంగా ముందుకు వెళ్తాననుట్వంటి మన పిఠాప్రం నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు శ్రీ 
విషు్ణ హాసి్పటల్ అధినేత డాకటీర్ పిల్్ల శ్రీధర్ కొవ్వారు నియోజకవరగాం తాళ్లపూడి మండలం పైడిమెట గ్రామంలో విదుయాద్ఘాతానికి గుర అయియా రండు క్ళ్్ల కోలో్పయి క్కినాడ జి.జి.
హెచ్ లో చికితసి పొందుతునను బాలుడు దరషిత్ విషయం తెల్సిన వెంటనే పిఠాప్రం నియోజకవరగాం జనసేన నాయకులు డాకటీర్ పిల్్ల శ్రీధర్ ఆస్పత్రి చేరుకొని వ్ర యోగక్షేమాలు 

అడిగి తెలుస్కునానురు. వ్ర కుట్ంబానికి మేమంటూ ఉనానుమని భరోస్ కల్్పస్తా, 
వైదయా ఖరుచాల నిమితతాం 10,000/- రూపాయలు ఆరథాక స్యం అందజేసి, మెరుగైన 
వైద్యానిను అందించాలని, తన మిత్రులైన డాకటీర్లన్ ప్ధేయపడాడిరు. రన్నను రోజులో్ల 
ధరషిత్ కుట్ంబానికి ఒక అననుల్ ఏ కషటీం వచిచానా నాకు తెల్యపరచాలని కుట్ంబ 
సభ్యాలకుచెప్పడం జరగింది. బాలుడికి ప్రభ్తవాం మెరుగైన వైదయాం అందించి పూరతా 
ఆరోగయావంతంగా కొలుకునే వరకు ఆదుకోవ్లని డాకటీర్ పిల్్ల శ్రీధర్ తెల్పారు. జనసేన 
నాయకులు డా.పిల్్ల శ్రీధర్ మాట్్లడుతూ ఎనోను స్రు్ల విదుయాత్ వైరు్ల సరచేయాలని బాలుడి 
తల్్లదండ్రులు అధిక్రుల దృష్టీకి తీస్కువెళ్్లనా, నిర్లక్షష్ంతో వయావహరంచడం వలే్ల బాలుడు 
ఈ దుసిథాతి క్రణం అని మండిపడాడిరు. సంబంధిత అధిక్రులపై ప్రభ్తవాం చరయాలు 
తీస్కుని ఉననుత విదయాన్ అభయాసించేందుకు దరషిత్ కు ప్రభ్తవాం సహకరంచాలని ఆయన 
కోరరు. ఈ క్రయాక్రమంలో రష్ట మతసిక్ర నాయకులు కంబాల ద్స్, మతసిష్క్రు 
నాయకులు పలె్లటి బాపననుదొర, వీరమరడిడి అమర్, వేలుప్ల చక్రధర్, పల్నుటి మధు, 
బుద్దాల సతితాబాబు, పి కుమార్, దుడుడి రంబాబు పిల్ల శివశంకర్, డి సింహాచలం, బొండాడు 
జయరజు మరయు జనసైనికులు పాల్గానడం జరగింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఈ వైసీపీ ప్రభుత్రాంలో అనిని రరాంగాలు అస్వ్యసథిరాం: బొలిశెట్టి
శతఘ్ను న్యాస్: తాడేపల్్లగూడెం, ఈ వైసీపీ ప్రభ్తవాంలో రష్టం అనిను రంగాలో్ల అభివృది్ధ దిశగా 
ముందుకు స్గడం లేదని బొల్శెటిటీ అనానురు. తాడేపల్్లగూడెం మండలం ఇట్కలగుంట మరయు 
అమృతప్రం గ్రామంలో బుధవ్రం జరగిన పలె్లపోరులో ముందుగా స్థానిక నాయకులతో 
గ్రామంలో ఉనను దేశాలమ్మ అమ్మవ్రని దర్శంచుకుని వైసీపీ ప్రభ్తవాంపై విరుచుకోబడాడిరు. 
బీసీ, ఎసీసి, ఎసీటీలన్ ఉదేదాశించి బడుగు, బలహీన వరగాలకు వైసీపీ ప్రభ్తవాం స్మాజిక నాయాయం 
చేయలేక పోయిందని అనానురు. బడుగు బలహీన వరగాలకు ఉపయోగపడే నిధులన్ ఈ మూడు 
సంవతసిరములు వైసీపీ ప్రభ్తవాం పక్కదోవ పటిటీంచిందనానురు. అంతేక్కుండా పలె్లపోరులో 
జనసేన మేనిఫెసటీ గురంచి ప్రజలకు వివరస్తా ముందు వచేచా ఎలక్షనో్ల జనసేన అధిక్రం 
స్ధిసేతా ఉచిత గాయాస్ గురంచి మరయు విద్యారుథాల చదువుల గురంచి వివరస్తా జనసేనని 
గెల్పించాలని కోరరు. ఈ క్రయాక్రమంలో తాడేపల్్లగూడెం మండలం జనసేన అధయాక్షులు అడప 
ప్రస్ద్, ఇట్కలగుంట స్థానిక నాయకులు పాశం వినోద్ కుమార్, మాగంటి కోస్ బాబు, 
చిమిల్ దురగాప్రస్ద్, మాగంటి వెంకటేష్, మెతకమిల్్ల ఆనంద్ కుమార్ మరయు అమృతప్రం 
స్థానిక నాయకులు రుద్ర రమ దురగారవు, రుద్ర స్రేష్, రుద్ర రమేష్, రుద్ర ఏస్, ఏడిది రమేష్, 

రుద్ర మణికంఠ, రుద్ర బాబి మరయు తాడేపల్్లగూడెం జనసేన నాయకులు, వీర మహళలు మరయు జనసైనికులు పాల్గానానురు.

శ్రీ అననిపూర్ణ విశ్వేశవేర స్వేమి ఆలయ మహా అననిదాన 
కారయాక్రమంలో పాల్గొనని మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్

శతఘ్ను న్యాస్: రజానగరం నియోజకవరగాం, కోరుకొండ మండలం, క్పవరం 
గ్రామంలో శ్రీ అననుపూర్ణ విశేవాశవార స్వామి ఆలయం వదదా పెటిటీన మహా అననుద్న 
క్రయాక్రమంలో పాల్గానను రజానగరం నియోజకవరగాం జనసేన పార్టీ ఇంచార్్జ మరయు 
ఐకయారజయాసమితి అవ్రుడి గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్. ఈ క్రయాక్రమంలో కోరుకొండ 
మండల జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు మండపాక శ్రీన్, కోరుకొండ మండల సీనియర్ 
నాయకులు చదువు నాగు, కోరుకొండ గ్రామ జనసేన పార్టీ నాయకులు తెలగంశెటిటీ 
శివ, కొచచార్ల బాబి, మండపాక మురళ్, అడబాల హర, మెడిద వీరబాబు, చల్్ల ప్రస్ద్, 
వలే్లపల్్ల రజేష్ గ్రామస్తాలు తదితరులు పాల్గానానురు.

దివ్యాస్తం పుస్తకం విడుదల చేసిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ను న్యాస్: గాజువ్క: జనసేన పార్టీ మీడియా విభాగం హెడ్ హర ప్రస్ద్ 
రేపాక నాగేశవారరవు వ్రాసిన 4వ ప్సతాకం దివ్యాస్తం ప్సతాక్నిను బుధవ్రం గాజువ్క 
నియోజకవరగాం జనసేన పార్టీ ఆతీ్మయ సమావేశంలో పవన్ కళ్యాణ్ పరసినల్ 
విభాగం టీం లీడర్ అంజి బాబు దివ్యాస్తం ప్సతాక్నిను విడుదల చెయయాడం జరగింది. 
ఈ సందర్ంగా అంజి బాబు మాట్్లడుతూ 2024 ఎనినుకలో్ల పవన్ కళ్యాణ్ గాజువ్క 
నియోజకవరగాం న్ండి పోటీ చేసేల్ సరకొతతా క్రయాచరణతో ముందుకు వస్తారు 
అని.. గాజువ్క నియోజకవరగాంలో నేటికీ 3 లక్షల 12 వేల మంది ఓటరు్ల ఉనానురు. 
వ్రందరని ప్రభావితం చెయయామని, అల్గే మీ విలువైన సమయానిను ఉతతారంధ్రాలో 
ఉనను 34 నియోజకవరగాలలో జనసేన పార్టీ బలోపేతం కోసం కృష్ చెయయామని రేపాక.
నాగేశవారరవుకు స్చించారు.
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ఆడబిడడులపై వైసీపీ చేసిన అనైతిక 
చర్యలకు వీరమహిళల న్రసన

శతఘ్ను న్యాస్: వైజాగ్: నరస్ప్రంలో సీఎం సభలో ఆడబిడడిలు నల్ల చున్నులు దరంచి వచిచాన 
వ్రచే చున్నులు తీయించి.. అవమానకరంగా ప్రవరతాంచిన వైస్సిర్సిపీ ప్రభ్తవా తీరుకు నిరసనగా, 
విశాఖ ఉతతార నియోజకవరగా జనసేన ఇంచార్జ పస్ప్లేటి ఉష్ట కిరణ్ ఆధవారయాంలో వీరమహళలు 
గాంధీ గార విగ్రహానికి వినతి పత్రం ఇచిచా నిరసన ప్రదర్శన చేస్రు. ఈ క్రయాక్రమానికి విచేచాసిన 
వీరమహళలు జీవీఎంసీ ఫ్్లర్ లీడర్ వసంత లక్ష్మి, పార్టీ క్రయాదర్శ ప్రశాంతి, ఉతతారంధ్ర ప్ంతీయ 
మహళ్ కమిటీ త్రివేణి, శారని, నాగలక్ష్మి, కిరణ్, క్ర్్పరేటర్ అభయారుథాలు అడబాల లక్ష్మి టీం, 
ముమి్మన నాగమణి టీం, పోతిన అన్రధ టీం, దురగా రడిడి, కుమార కళ్యాణం, పినినుంటి పారవాతి, 
హరషి వల్్ల, మాదక గౌర్, మంగ, స్రేఖ, బిట్టీ రజేశవార, గుడివ్డ స్వాతి, కొల్్ల రూప, బొడేడిటి 
హేమ, వ్నపిల్్ల గాయత్రి మరయు జనసైనికులకి ప్రతేయాక కృతజ్ఞతలు తెల్యజేయడం జరగింది.

పలు కుటంబాలను పర్మర్్శంచ్న
పితాని బాలకృష్ణ

శతఘ్ను న్యాస్: ముమి్మడివరం నియోజకవరగాం: బుధవ్రం రష్ట జనసేన పార్టీ 
రజకీయ వయావహారల కమిటీ సభ్యాలు ముమి్మడివరం నియోజకవరగాం ఇంచార్్జ పితాని 
బాలకృష్ణ ఐ పోలవరం మండలం జి ఏమవరం గ్రామానికి చెందిన మటటీపరతా స్బ్యయా 
అక్ల మరణం చెందినారు వ్ర కుట్ంబ సభ్యాలన్ పరమర్శంచారు. మరయు అదే 
గ్రామానికి చెందిన అనారోగయాంతో మరణించిన మదిదా శెటిటీ సతయావతి మరణించారు వ్ర 
కుట్ంబ సభ్యాల పరమర్శంచారు. మరయు అనారోగయాంతో మరణించిన గాల్ దేవర 
లక్షష్మణరవు వ్ర కుట్ంబ సభ్యాలన్ పరమర్శంచారు. మరయు అదే గ్రామానికి 
చెందిన హార్టీ ఎట్క్ తో మరణించిన స్ధనాల మల్లయయా కుట్ంబ సభ్యాలన్ 
పరమర్శంచారు. హార్టీ ఎట్క్ తో మరణించిన సతయాం శెటిటీ బాబురవు కుట్ంబ 
సభ్యాలన్ పరమర్శంచారు. వీర వెంట మండల అధయాక్షులు మదిదాం శెటిటీ ప్రుషోతతాం 
రష్ట క్రయాదర్శ జక్కం శెటిటీ బాలకృష్ణ లంకినపల్్ల జమి్మ, వ్సంశెటిటీ బాబి్జ, పాటి శీన్, 
రపిరడిడి జాన్, క్శిం తాతాజీ, లంకెనపల్్ల బుజి్జ, మర్రిశెటిటీ శీన్, స్ధనాల తాతారవు, 
ఆశేటి సతీష్ రమకృష్ణ మరయు నాయకులు క్రయాకరతాలు పాల్గానానురు.

పాఠశాల స్థియి నుండే ప్రపంచం 
గర్వేంచదగగొ శాస్తవేత్తలను తయారు 

చేయవచ్చి: పాశం నాగబాబు
శతఘ్ను న్యాస్: న్జివీడు: ముస్న్రు మండలంలోని రమణక్కపేట జెడీ్ప హైస్్కల్ 
నందు బుధవ్రం స్్కల్ లెవెల్ సైన్సి ఫెయిర్ ప్రదర్శన మండల విద్యా శాఖ అధిక్ర 
రతనుకుమార్, ప్రధానోపాధాయాయులు శారద పరయావేక్షణలో, అధాయాపకుల అధవారయాంలో 
జరగినది. ఈ సైన్సి ఫెయిర్ లో విద్యారుదాల ప్రదర్శనలు ద్ద్ప్ 100 కి పైగా అందరన్ 
ఆకట్టీకునానుయి. ఈ క్రయాక్రమంలో భాగంగా జనసేన పార్టీ తరప్న స్్కల్ సిబ్ందితో 
కల్సి విద్యారుదాలకు బహుమతుల ప్రద్నం చేసిన పాశం నాగబాబు, త్రినాథ్, గోపి, 
స్యి.
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విదాయార్థి స్గర అప్పలర్జు కుటంబానికి 
పర్మర్శ

శతఘ్ను న్యాస్: అరకు నియోజకవరగాం పరధిలో గల బొండం పంచాయతీ, రంప్డువలస 
గ్రామానికి చెందిన విద్యారథా స్గర అప్పలరజు ప్రమాదవస్తూతా గాయపడడం జరగింది. 
విషయం తెల్సిన జనసేన మాజీ ఎంపీటీసీ స్యిబాబా దురయా, గతుతాన్ లక్షష్మణరవు ఆధవారయాంలో 
ఆయా గ్రామాల పరయాటనలో బాగంగా.. గాయపడిన విద్యారథా కుట్ంబీకులన్ పరమర్శంచారు. 
ప్రస్తాతం గాయపడిన అప్పలరజున్ వైదయాం కోసం విజయనగరం హాసి్పటల్ కి తరల్ంచి వైదయాం 
అందిస్తాననుట్్ల అప్పలరజు కుట్ంబీకులు తెల్యజేస్రు.

యువతకు వ్లీబాల్ కిట్ పంపిణీ చేసిన ర్యపురెడ్డి
శతఘ్ను న్యాస్: మాడుగుల: కె.కోటపాడు మండలం, వ్రడ పంచాయతీకి చెందిన యువతకు 
మాడుగుల నియోజకవరగా నాయకులు రయప్రడిడి కృష్ణ ఆరథాక సహాయంతో కె.కోటపాడు మండల 
నాయకులు కుంచా అంజిబాబు ఆధవారయాంలో వ్లీబాల్ కిట్ ఇవవాడం జరగింది. ఈ సందర్ంగా 
రయప్రడిడి కృష్ణ మాట్్లడుతూ.. జనసేన పార్టీకి అతయాంత సనినుహతులు మరయు బలంగా ఉండే 
యువతన్ రోజురోజుకీ ప్రోతసిహంచాలని అనానురు. ఈ క్రయాక్రమంలో కె.కోటపాడు మండలం 
గంగునాయుడు పైడ్రాజు, శ్రీన్, స్రయా, ఈశవారరవు, రజు, యువరజు, గణేషు, మరయు మండల 
జనసైనికులు తదితరులు పాల్గానానురు.

జనసేన పార్్ట ఆధవేరయాంలో ఆర్థిక సహాయం
శతఘ్ను న్యాస్: ఉమ్మడి నల్గాండ జిల్్ల: నరేష్ కుట్ంబ సభ్యాల్ను పరమర్శంచిన జనసేన ఉమ్మడి నల్గాండ జిల్్ల 
అధయాక్షులు సరకొప్్పల నాగేశవారరవు. నేరేడుచర్ల మునిసిపాల్టీ పరధిలోని శివ్జీ నగర్ కు చెందిన పోతుగంటి నరేష్ 
ఇటీవల ప్రమాదవశాతుతా కరంట్ ష్టక్ తో మరణించిన విషయం తెలుస్కొని వ్ర కుట్ంబ సభ్యాల్ను జనసేన పార్టీ 
ఉమ్మడి నల్గాండ జిల్్ల అధయాక్షులు సరకొప్్పల నాగేశవారరవు పమర్శంచారు. అనంతరం జనసేన పార్టీ తరఫున 5000 
రూపాయల ఆరథాక స్యం మరయు 25 కేజీల బియాయానిను వ్ర కుట్ంబ సభ్యాలకు అందజేశారు. ఈ క్రయాక్రమంలో 
ద్సర వ్స్, మారుపాక నాగరజు, స్యి చరణ్, కోమర్రాజు, శ్రీన్, మోతూ్కర ఆనంద్, ధార వెంకట్, మచచా పవన్ 
కళ్యాణ్, బెజ్జం కిరణ్, సట్టీ చందు మరయు నేరేడుచర్ల జనసైనికులు పాల్గానానురు.

పవన్ కళ్యాణ్ ని విమర్్శంచ్న 
సూళ్లారుపేట వైసీపీ ఎమ్మెల్యా పై 

నిపు్పలుచెర్గిన రోసనూరు సోమశ్ఖర్
శతఘ్ను న్యాస్: స్ళ్్లరుపేట నియోజకవరగాం పెళ్లకూరు మండలం గుర్రప్ తోట న్ంచి 
పాలచూచారు గ్రామానికి వెళ్్ల రోడుడిని సందర్శంచిన స్ళ్్లరుపేట నియోజకవరగా జనసేన 
యువనేత రోసన్రు సమశేఖర్ రోడుడి అతయాంత ద్రుణంగా తయారైంది అని స్థానిక 
స్ళ్్లరుపేట నియోజకవరగా ఎమె్మలేయా సంజీవయయా పై నిప్్పలు చెరగారు. స్మారు 7 
కిలోమీటరు్ల ఉననుట్వంటి ఈ రోడుడిని ఒక దశాబదాం పాట్ ఎమె్మలేయాగా ఉననుట్వంటి 
గౌరవ శాసనసభ్యాడి కళ్కి కనపడకపోవడం ఆశచారయాం వేస్తాంది అని వ్పోయారు. 
గ్రామాల ప్రజలు అంటే ఈ శాసనసభ్యాడికి చిననుచూప్, అసలు పటటీదేమో అనిపిస్తాంది 
అనానురు. ఈ రోడుడిమీద ప్రయాణించే ప్రజలు నరకయాతన అన్భవిస్తానాను ఎవరూ 
కూడా పటిటీంచుకోని పరసిథాతి, అభివృది్ధని గాల్కి వదిలేసిన ఈ వైసీపీ ప్రభ్తవాం స్థానిక 
వైసీపీ ఎమె్మలేయా ప్రతిపక్షాల్ను విమర్శంచడం, మా జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ని 
రండు చోట్ల ఓడిపోయాడు నాయకుడు క్దు ల్ంటి చౌకబారు మాటలు వైసీపీ ఎమె్మలేయా 
అసమర్ధతకు అదదాం పడుతుంది అని ఎదేదావ్ చేశారు. మీ ముసల్ ప్యంలో సంజీవయయా 
యువసేన అని పెట్టీకుననుప్్పడు ప్రజలు ఎల్ నవువాకునానురో, జనం కోసం ప్టిటీన 
జనసేన న్ రౌడిసేన అంటే ప్రజలు దేనితో నవ్వాలో అరథాం క్వటే్లదు అంటూ సమశేఖర్ 
వయాంగాయాస్్రాలు సంధించారు. ఉనను ఈ ఒక సంవతసిరంలో అయినా గ్రామాభివృది్ధ దిశగా 
అడుగులు వేయాలని వైసీపీ ఎమె్మలేయా కి స్చించారు.

జనసేన తరఫున మహిళలకు 
ఉచ్త ఆతమెరక్షణ కాలాసులు

శతఘ్ను న్యాస్: విజయవ్డ: సల్ఫూ డిఫెన్సి ఏపీ 
సేటీట్ ఇంచార్్జ మరయు కృష్ట్ణ డిసి్రాక్టీ చీఫ్ జనసేన 
ఎం.హెచ్ యూత్ సషల్ మీడియా ఇంచార్్జ 
జగదీష్ ప్రస్ద్ జనసేన తరఫున ఉచితంగా 
విజయవ్డనందు మహళలకు ఆత్మ రక్షణ 
క్్లస్లు అందిస్తానానురు. ఈ అవక్శానిను అందరూ 
వినియోగించుకోమని జగదీష్ ప్రస్ద్ తెల్యజేస్తా.. 
నేటి పరసిథాతి ఎంత ద్రుణంగా ఉందంటే ఆడపిల్ల 
కన్సం రక్షణ లేని సమాజం.. ఇల్ంటి సమాజంలో 
ఆడపిల్లకి ఆత్మరక్షణ విదయా అనేది చాల్ అవసరం.. 
మారషిల్ ఆర్టీస్ మన ప్చీన కళ, మన ప్చీన కళని 
మనం మరచిపోయి వేరే ఆకిటీవిటీస్ మీద మన 

ఆడపిల్లలందరూ దృష్టీ పెడుతునానురు. మన ప్చీన కళని మనం మరచాపోకూడదు.. మన 
ప్చీన కళతో పాట్ సమాజంలో జరగే ద్డులు, దౌర్జనాయాలపై ఆడపిల్లగా కన్సం తనన్ 
తాన్ రక్షించుకోవడానికి ఈ ఆత్మ రక్షణ విదయా చాల్ అవసరం.. ప్రతి ఒక్కరూ కరటే 
నేరుచాకోవ్ల్.. కరటే మనకు ఆత్మ రక్షణగా ఉంటూ స్పర్టీస్ కోట్లో మన ధైరయానిను 
పెంచుతుంది. మన ఆత్మవిశావాస్నిను పెంచి..ద్రుదంగా ఉండడానికి తోడ్పడుతుంది. ఈ 
రోజులో్ల ఏ వ్రతాలు చూసినా ఆడపిల్లలకు రక్షణ కొరతయింది.. కన్సం మనం ఇల్ంటి 
విదయా నేరుచాకుని మనం మనల్ను రక్షించుకోవ్లని జగదీష్ ప్రస్ద్ తెల్యజేస్రు.
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