
తెల్ల దొరల అధికారాన్ని, అహంకారాన్ని ధిక్కరంచిన “వీర 
మహిళ” ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి స్ఫూరతి కొనసాగాలి, ఆమె నేరపిన 
పోరాటతత్ంఎపపిటికీ మనకి ఆచరణీయం.
జనసేన వీరమహిళా విభాగం ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి స్ఫూరతితో ఏరాపిటు 
చేయడం జరగంది. కావున అదే స్ఫూరతితో అంతే పోరాటంతో ఎంతో 
ధైర్ంగా ఎటువంటి సమస్నైనా ఎదుర్్కనే విధంగా జనసేన 
పార్టీ వీరమహిళలు సమాజంలో మహిళా సాధికారత సాధించడం 
కోసం బలమైన పోరాటాన్ని కొనసాగసాతిమన్ తెలియజేస్తి మన 
వీరమహిళలు అనేక పోరాటాలు చేశారు. సమస్పై తనదైన శైలిలో 
సపిందిస్తి, మగవాళ్ళతో తాము ఏమీ తక్్కవ కాదన్ న్రూపిస్తినానిరు 
మన వీరమహిళలు.
ప్రతి ప్రభుత్ం మహిళలను ఉననిత సాథాయిలో న్లబెటాటీలన్, రక్షణ 
కలిపించాలన్ చటాటీలు చేస్తినే ఉనానియి. కాన్ వాటిన్ న్లబెటుటీకోవడం 
అందర బాధ్తగా మారాలి. మహిళలు న్జాయితీగా వాసతివాలు 
చెబుతారన్ శ్రీ పవన్ కళా్ణ్ నముముతారు. అందుకే వారు చేసే 
స్చనలను జాగ్రతతిగా వింటారు. చాలా పార్టీలు వార మీటింగులక్ 
కషటీపడి మహిళలను తీస్కొచిచి ముందు వరసలో కూర్చిబెడతారు. 
జనసేన పార్టీకి ఆ అవసరం లేదు.  
కొవ్్తితిలా తాను కరగపోయినా కూడా తన మీద అధారపడిన ప్రజల 
మనస్లో్ల జ్్తులు ప్రసరంపజేసిన ఓ గొపపి వజ్రపుతునక. నేటి 
తరం మహిళలక్ ఓ గొపపి రోల్ మోడల్ . 1828 నవంబరు 19న 
మహారాష్ట్రలోన్ వారణాసి పటటీణంలోన్ సతరాలో మోరోసంత్ తాంబె, 

భగీరథీబాయి ఆదర్శదంపతులు ఇంట భారతమాత ముదుదుబిడ్డగా జన్ముంచింది. ఆమె అసలుపేరు మణికరణిక. తండ్రి ప్రేమగా మను అన్ పిలిచుకొనేవారు. మణికరణిక 4సంవత్సీరాల 
వయస్సీలో తలి్ల చన్పోయింది. ఇలాంటి కషటీ సమయంలో వీర దూరపు బంధువు వీరదదురకి ఆశ్రయమిచిచి ఆదుక్నానిరు. చిననితనం నుండి రకరకాల విద్లమీద ఆశకితి కనబరచేది. 
దాన్తో తండ్రి కతితి సాము, గుర్రపుసా్ర, తుపాకి పేలచిడం లాంటి విద్లన్నింటిన్ నేరపించాడు. ఆమెక్ 13 ఏళ్లకే ఝూన్సీ పటటీణాన్కి చెందిన, గంగధరరావు నెవల్కశతో 1842లో 
వివాహం జరగంది. తరువాత ఝాన్సీలక్ష్మిబాయిగా మారపోయింది. వీరకి క్మారుడు పుటిటీ చన్పోవడంతో దామోదరరావును దతతిత తీస్క్నానిరు. కొదిదురోజులకే గంగాధరరావు 
చన్పోయారు. దీన్తో లక్ష్మిబాయి బాధలిని దిగమింగుకొన్ విలువిద్లో్ల మరంత ప్రావీణ్ం సంపాదించి ఆ విద్లన్ని తన సన్నిహితులకి నేరపించి పటిషటీమైన స్త్రీ, పురుష దళాలిని 
తయారు చేసింది. కొడుక్ రాజవా్లన్ కోరుటీలో దావావేసింది. కాన్ కోరుటీ కేస్కొటిటీవేసింది. లక్ష్మిబాయి కోరుటీక్ వెళ్లందనే కక్షతో బ్రిటిష్ వారు 
ఆమె ఆస్తిలన్ని సా్ధీన పరచుక్నానిరు. అంతే కాక్ండా ఆమెను ఝాన్సీ విడిచివెళ్లమన్ ఆదేశాలు జార్చేశారు. ఆమె తన ప్రజలకోసం 
భారతభూమి కోసం బ్రిటీష్  వార స్ంకలాల నుంచి భారతమాతను రక్ంచడంకోసం ఝాన్సీన్ విడిచి వెళ్్లదీలేదన్ వారతో యుదాధాన్కి సిదధాపడింది. 
ఆమె తన బలగాలను చుటుటీ ఏరపిచుకొన్ బిట్రిష్ వారతో చాలా భయంకరంగా యుదధాం చేసింది. ఈ వీరనారకి సహాయంగా తాంతొమతో 
20000ల మంది సైన్ంతో వచిచి యుదాధాన్కి తలపడా్డడు. కాన్ బ్రిటిష్ సైన్ం ముందు లక్ష్మీ బాయి బలగాలు బలహీనమవ్డంతో నగరాన్ని 
చేజికి్కంచుక్నానిరు. బ్రిటిష్ వారు కోటగోడలను బదదులుకొటిటీ నగరాన్ని చేజికి్కంచుక్నానిరు. కాన్ రాణిఝాన్సీ దతతిపుత్రుణిణి వీపునక్ కటుటీకొన్ 
గుర్రపుసా్ర్ చేస్తి గా్లియర్  చేరుకొన్ అక్కడ అపార చండిలా గా్లియర్  మహారాజుతో యుదధాం చేసి గా్లియర్ ను సా్ధీనం చేస్కొంది. 
ఈ సంతోషంలో ఉండగానే మళ్్ల బ్రిటీష్ వారు వచిచి గా్లియర్ ను ముటటీడించారు. లక్ష్మీబాయి వారతో కాళ్మాతలా తలపడి యుదధాం చేసింది. 
కాన్ 17, జూన్  1858న యుదధాంలో వీరమరణం పందింది. ఇలా అతి చినని వయస్లో తన బుదిధాక్శలతతో వీరసాహసంతో ఆంగ్్లయుల 
పాలిట సింహస్పపిమై జాతికి వనెనితెచిచింది.  భారతదేశ రక్షణకోసం తన జీవితాన్ని బలిదానం చేసి మహిళా లోకాన్కి ఆదర్శంగా న్లిచిన 
పవిత్రమూరతి భారతరతనిం ఝాన్సీరాణి లక్ష్మీబాయి. ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి భారతదేశం గాఢ అంధకారంలో ఉననిపుపిడు ఒక మెరుపులా ప్రకాశంచి 
మాయమైన వీర వన్త. ధైర్ సాహసాలు, సంఘటనా కౌశలం, దేశ భకితిన్ ప్రదర్శంచి అమరురాలైన ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి కోటా్లది భారతీయుల 
హృదయాలలో న్త్మూ ప్రేరణా జ్్తులను వెలిగంచే అమర జ్్తి... 
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అనుచరులతో జనసేనలో చేరిన టిడిపి నేత
శతఘ్ని న్్స్: తూరుపిగోదావర జిలా్ల, కొతతిపేట మండలం పలివెల గ్రామం 
శేరేపాలంక్ చెందిన టీడీపీ నాయక్డు మాజీ కోపరేటివ్ బా్ంక్ ఛైరమున్. కొతతిపేట 
ఏఎంసి మెంబెర్ మండల మాజీ తెలుగు రైతు అధ్క్షులులాంటి పలు పదవులు 
న్ర్రతించిన తులా రాజు తన అనుచరులు గ్రామస్థాలు స్మారు 100 మందితో 
తెలుగుదేశం పార్టీన్ వీడి కొతతిపేట జనసేనపార్టీ ఇంచారజి బండారు శ్రీన్వాస్ 
అద్ర్ంలో జనసేనపార్టీలో చేరారు.
ఈ సందర్ంగా బండారు శ్రీన్వాస్ మాటా్లడుతూ వివిధ పార్టీలో్ల కీలకపాత్ర 
పోషంచిన ఇటువంటి నాయక్లు ఎంతో మంది నేడు, ఎంతో పేరు ప్రఖ్్తలు 
ధనాన్ని ఆరజించే అవకాశం ఉనాని తృణప్రాయంగా విడనాడి ప్రజాసేవక్ 
అంకితమై అహరనిశలు శ్రమిస్తినని జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళా్ణ్ ఆశయాలు, 
సిదాధాంతాలు, నచిచి న్యోజకవర్ంలో అనేకచోట్ల ప్రజలు కార్కరతిలు ముందుక్ 
వస్తినానిరన్ ఇంకా అనేకమంది ముందుక్ రావాలన్ పిలుపున్చాచిరు. కొతతిపేట 
మండలంలోన్ పలివెల శేరేపాలం నుండి పార్టీలోకి వచిచిన తులా రాజు అతన్ 
అనుచరులను పార్టీ కండువా కపిపి పార్టీలోకి ఆహా్న్ంచారు ఈ కార్క్రమంలో 
పలువురు జనసేన జిలా్ల పార్టీ నాయక్లు కార్కరతిలు తదితరులు పాల్్నానిరు.

శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి ఆధ్వర్యంలో 
రాజులమ్మను పరీక్యంచిన హైదరాబాద్ డాక్టర్

శతఘ్ని న్్స్: తూరుపిగోదావర జిలా్ల, పిఠాపురం మండలం చిత్డ గ్రామంలో 
కొన్ని సంవతసీరాల నుంచి కాలు లావు(బోదకాలు) అయి్ తీవ్రమైన ఇబ్ంది 
పడుతుందన్ చిత్డ జనసైన్క్లు జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి శ్రీమతి మాకిన్డి 
శేషుక్మార దృషటీకి తీస్కెళా్లరు. ఇంచార్జి వెంటనే సపిందించి చిత్డ గ్రామం, 
రాజులమము న్వాసాన్కి వెళ్ల చూసి ఆమె పరసిథాతికి చాలా బాధ పడి, ఆమెక్ 
ఎలాగైనా మన తోచిన సాయం చేయాలన్ వార భరతి డాకటీరు శ్రీ మాకిన్డి 
వీరప్రసాద్ క్ వివరంచగా ఆయన కొంతమంది డాకటీర్సీ తో సమాలోచనలు 
జరపిన పిమముట రాజులమము కాలు ట్రీటముంట్ లో భాగంగా డాకటీర్ శ్రీ మాకిన్డి వీర 
ప్రసాద్ ఫ్ండ్ అయినటువంటి ప్రముఖ పా్లసిటీక్ సరజిన్ డాకటీర్ శ్రీ డి.వి. కృష్ణిరావు 
ను హైదరాబాద్ నుంచి కాకినాడకి రపపించి, ప్రతే్కంగా పర్క్షలు చేయించడం 
జరగంది. ఈ ట్రీటముంట్ విషయంలో రాజులమముక్ అండగా ఉంటామన్ డాకటీర్ 
శ్రీ వీరప్రసాద్, డాకటీర్ శ్రీ కృషణిరావు తెలియజేసారు.

 రైతులను ఇబ్యంది పెట్టడయం సరికాదు: ఆకుల సుమన్
శతఘ్ని న్్స్: హనుమకొండ, జనసేన పారటీ 
ఉమముడి వరంగల్ జిలా్ల ఇంచారజి శ్రీ ఆక్ల 
స్మన్ మాటా్లడుతూ రైతుల ధాన్ం కొనుగోలు 
కోసం కొతతి కొతతి చటాటీలు తెస్తినని ప్రభుత్ం, 
రైతుల ఇబ్ందులను మాత్రం పటిటీంచుకోవడం 
లేదు. ధాన్ం కొనుగోలు సంటర్లలో ఓపిఏంస్ 
రజిసే్రేషన్ గురంచి పూరతిగా అవగాహనలేన్ 
అధికారుల వల్ల రైతులు అనేక సమస్లు 
ఎదురుక్ంటునానిరు. రోజులు తరబడి కొనుగోలు 
సంటర్ల దగ్ర పడిగాపులు కాస్తినానిరు. కొనుగోల 
ఆలస్ం వల్ల ఒక వైపు అకాల వరాషాన్కి ధాన్ం 
తడిసి ముదదువుతుంది, ముఖ్ంగా ఎక్్కవ శాతం 

రైతులు గ్రామీణ ప్రాంతాలక్ చెందినవారే వారకి ఈ ఓటీపీలు రజిసే్రేషన్ల గురంచి అససీలు 
అవగాహన ఉండదు రైతుల కోసం తెచేచి ఏ చటటీం అయిన ముందు రైతులక్ అవగాహన 
కలిపించాక అమలో్లకి తీస్కొసేతి రైతులక్ ఎలాంటి ఇబ్ంది ఉండదన్ పేర్్కనానిరు.

శుక్రవారం, 19 నవంబర్ 2021

శతఘ్ని న్్స్: ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 
మున్సీపల్ కార్పిరేషన్, మున్సీపాలిటీల 
ఎన్నికలతోపాటు, పరషత్, పంచాయతీ, 
మున్సీపాలిటీలక్ సంబంధించిన ఉప 
ఎన్నికలో్ల జనసేన పార్టీకి ఓటు వేసిన ప్రతి 
ఒక్కరకీ కృతజ్ఞతలు. జనసేన పక్షాన న్లిచి 
పోరాడిన ప్రతి అభ్రథాకీ హృదయపూర్క 
అభినందనలు. ఈ ఎన్నికలక్ ఎన్ని ప్రతికూల 
పరసిథాతులు ఎదురైనా ధైర్ంగా న్లిచారు. 
ఈ ఎన్నికలో్ల విజయం సాధించిన జనసేన 
అభ్రుథాలక్ శుభాకాంక్షలు. విజయం 
సాధించిన అభ్రుథాలక్ బాధ్త మరంత 
పెరగంది. క్షేత్ర సాథాయి సమస్లను సాథాన్క 
సంసథాల సమావేశాలో్ల బలంగా ప్రసాతివించి, 
ప్రజల పక్షాన న్లవాలన్ ఆకాంక్స్తినానినన్ 
జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళా్ణ్ తెలిపారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

స్థానిక ఎనినికలోలో పోరాడిన జనసేన అభ్రుథాలకు 
అభినయందనలు తెలిపిన జనసేనాని

మారుమూల గ్రామాల్లో ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేసే కారయూక్రమాలను సైతం 
బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళానిని వినిపంచడానికి మీ 
మందుకు వచ్చంది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే కారయూక్రమాలను 
మా వాట్సప్ నంబర్ కు పంపంచండి. మీరు పంపంచే కారయూక్రమాలను మా వెబ్ సైట్, 
ఈ-పేపర్ మరియు ఛానల్ ల్ ప్రచురించడం జరుగుతంది.
మా వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

 సృష్్టకి మూలయం స్త్రీ సృష్్టకి మూలయం స్త్రీ
ప్రతి స్త్రీ ఆదిపరాశకితి లా తన శకితిన్ చోటు, ప్రతి స్త్రీ ఆదిపరాశకితి లా తన శకితిన్ చోటు, 
యుకితి తో ఉననితంగా ఎదుగుతూయుకితి తో ఉననితంగా ఎదుగుతూ
ఉతతిమంగా ఆలోచిస్తి, ఆతము స్థార్ంతోఉతతిమంగా ఆలోచిస్తి, ఆతము స్థార్ంతో
సమాజంలోన్ నేటి నాటకీయ పరసిథాతులన్,సమాజంలోన్ నేటి నాటకీయ పరసిథాతులన్,
అవరోదాలను అదిగమిస్తి , క్టుంబాన్కి ప్రేమను పంచుతూఅవరోదాలను అదిగమిస్తి , క్టుంబాన్కి ప్రేమను పంచుతూ
విద్, వైద్, ఉద్్గ, వా్పార ఆఖరకి అంతరక్షయానంలోన్విద్, వైద్, ఉద్్గ, వా్పార ఆఖరకి అంతరక్షయానంలోన్
ప్రతి రంగంలోన్ తన ఉన్కిన్ చాటుతూ, వీర వన్తలా ముందుకి సాగుతూప్రతి రంగంలోన్ తన ఉన్కిన్ చాటుతూ, వీర వన్తలా ముందుకి సాగుతూ
“మాక్ మేమే సాటి, లేదు మాకేదీ పోటీ “ అంటూ స్దీర గమా్లను స్నాయాసంగా చేరుతూ,“మాక్ మేమే సాటి, లేదు మాకేదీ పోటీ “ అంటూ స్దీర గమా్లను స్నాయాసంగా చేరుతూ,
అలుపెరుగక ముందుక్ దూస్క్ పోతునని ప్రతీ మహిళఅలుపెరుగక ముందుక్ దూస్క్ పోతునని ప్రతీ మహిళ
ఒక వీర వన్తే, అటు వంటి ప్రతి వీర వన్త “ ఝాన్సీ లక్ష్మీ బాయి నే”ఒక వీర వన్తే, అటు వంటి ప్రతి వీర వన్త “ ఝాన్సీ లక్ష్మీ బాయి నే”
ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి  జయంతి సందర్ంగా ఘన న్వాళ. ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి  జయంతి సందర్ంగా ఘన న్వాళ. 

 - -స్ంకర స్భద్రస్ంకర స్భద్ర

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

తుఫాన్ బాధిత రైతులకు ప్రభుత్వయం తక్షణ స్యయం అయందియంచాలి – బయండారు శ్రీనివాస్

కుముదవలిలో ఎయంపీటీసీగా గెలిచిన కుముదవలిలో ఎయంపీటీసీగా గెలిచిన 
జనసేన అభ్రిధిని సత్కరియంచిన జనసేన అభ్రిధిని సత్కరియంచిన 

జనసేనజనసేన
శతఘ్ని న్్స్: తణుక్ న్యోజకవర్ం ఇరగవరం శతఘ్ని న్్స్: తణుక్ న్యోజకవర్ం ఇరగవరం 
మండలం కే.క్ముదవలి్ల జనసేన పార్టీ తరపున మండలం కే.క్ముదవలి్ల జనసేన పార్టీ తరపున 
ఎంపీటీసీగా గెలిచిన శ్రీ పిండి గోవిందరావును కలిసి ఎంపీటీసీగా గెలిచిన శ్రీ పిండి గోవిందరావును కలిసి 
జనసేన నాయక్లు శ్రీమతి కాటనిం విశాలి మరయు జనసేన నాయక్లు శ్రీమతి కాటనిం విశాలి మరయు 
శ్రీ అనుక్ల రమేష్ సనామున్ంచడం జరగంది.శ్రీ అనుక్ల రమేష్ సనామున్ంచడం జరగంది.

కడియపులయంకలో జనసేన కడియపులయంకలో జనసేన 
విజయకేతనయంవిజయకేతనయం

శతఘ్ని న్్స్: ఆంధ్రరాష్ట్రం లో శతఘ్ని న్్స్: ఆంధ్రరాష్ట్రం లో 
మొటటీమొదటిసారగా గెలుపందిన మొటటీమొదటిసారగా గెలుపందిన 
రాజమండ్రి రూరల్ కడియం మండలం రాజమండ్రి రూరల్ కడియం మండలం 
కడియపులంక గ్రామ 3వ వారు్డ ఎంపిటిసి కడియపులంక గ్రామ 3వ వారు్డ ఎంపిటిసి 
అభ్రథాన్ Srmati న్నె విజయన్రముల అభ్రథాన్ Srmati న్నె విజయన్రముల 
కొన్ని అన్వార్ కారణాలవల్ల కొన్ని అన్వార్ కారణాలవల్ల 
మరణించడం జరగంది. తదుపర ఉప మరణించడం జరగంది. తదుపర ఉప 
ఎన్నికలో్ల న్నె విజయ న్రముల గార ఎన్నికలో్ల న్నె విజయ న్రముల గార 
క్మార్తి శ్రీమతి కాస్బోయిన రాఘవ క్మార్తి శ్రీమతి కాస్బోయిన రాఘవ 
కడియం మండలం కడియపులంక కడియం మండలం కడియపులంక 
గ్రామం 3వ వారు్డ ఎంపిటిసిగా పోటీ చేసి గ్రామం 3వ వారు్డ ఎంపిటిసిగా పోటీ చేసి 
అఖండ మెజార్టీతో గెలుపందారు.అఖండ మెజార్టీతో గెలుపందారు.

చదలవాడలో జనసేన విజయకేతనయంచదలవాడలో జనసేన విజయకేతనయం
శతఘ్ని న్్స్: తూరుపిగోదావర జిలా్ల, రాజ్లు శతఘ్ని న్్స్: తూరుపిగోదావర జిలా్ల, రాజ్లు 
న్యోజకవర్ం బట్టీలంక, ఇరుస్మండ న్యోజకవర్ం బట్టీలంక, ఇరుస్మండ 
ఎంప్రకాశం జిలా్ల, నాగులుపపిలపాడు మండలం ఎంప్రకాశం జిలా్ల, నాగులుపపిలపాడు మండలం 
చదలవాడ ఎంపీటీసీ 126 ఓటు్ల మెజారటీతో చదలవాడ ఎంపీటీసీ 126 ఓటు్ల మెజారటీతో 
జనసేన పార్టీ అభ్రథా పమిడిముక్కల శవకృషణి జనసేన పార్టీ అభ్రథా పమిడిముక్కల శవకృషణి 
విజయం సాధించారు. చదలవాడ గ్రామ విజయం సాధించారు. చదలవాడ గ్రామ 
ప్రజలు జనసేన పార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళా్ణ్ ప్రజలు జనసేన పార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళా్ణ్ 
నాయకతా్న్ని బలపరాచిరు. ఈ విజయాన్కి నాయకతా్న్ని బలపరాచిరు. ఈ విజయాన్కి 
కారణమయిన జనసేన పార్టీ నాయక్లక్, కారణమయిన జనసేన పార్టీ నాయక్లక్, 
కార్కరతిలక్ మరయు వీర మహిళలక్ హృదయ కార్కరతిలక్ మరయు వీర మహిళలక్ హృదయ 
పూర్క అభినందనలన్, ఈ విజయం చదలవాడ పూర్క అభినందనలన్, ఈ విజయం చదలవాడ 
గ్రామ ప్రజల విజయం, ఇదే స్ఫూరతి తో రానునని గ్రామ ప్రజల విజయం, ఇదే స్ఫూరతి తో రానునని 
రోజులో్ల శ్రీ పవన్ కళా్ణ్ ఆశయాలను ప్రజలో్లకి తీస్కెళ్ల గ్రామగ్రామాన జనసేన రోజులో్ల శ్రీ పవన్ కళా్ణ్ ఆశయాలను ప్రజలో్లకి తీస్కెళ్ల గ్రామగ్రామాన జనసేన 
జండా ఎగురుతుందన్ జనసేన జిలా్ల సంయుకతి కార్దర్శ స్రేష్ తెలిపారు.జండా ఎగురుతుందన్ జనసేన జిలా్ల సంయుకతి కార్దర్శ స్రేష్ తెలిపారు.

శతఘ్ని న్్స్: తుఫాన్ బాధిత రైతులక్ ప్రభుత్ం ఎకరాక్ 30వేలు తక్షణ సాయం అందించాలన్ డిమాండ్! శతఘ్ని న్్స్: తుఫాన్ బాధిత రైతులక్ ప్రభుత్ం ఎకరాక్ 30వేలు తక్షణ సాయం అందించాలన్ డిమాండ్! 
కొతతిపేట ప్రధాన రహదార రోడు్డ సమస్లు పటటీవా? బండారు శ్రీన్వాస్ జనసేన ఇంచార్జి!కొతతిపేట ప్రధాన రహదార రోడు్డ సమస్లు పటటీవా? బండారు శ్రీన్వాస్ జనసేన ఇంచార్జి!
అధిక వరాషాలక్, తుఫానులక్, న్యోజకవర్ నాలుగు మండలాల రైతులు ధైర్ంగా ఉండాలన్, ఎవరూ అధైర్ం అధిక వరాషాలక్, తుఫానులక్, న్యోజకవర్ నాలుగు మండలాల రైతులు ధైర్ంగా ఉండాలన్, ఎవరూ అధైర్ం 
చెందవదదున్, రైతులక్ అండగా మేముంటామన్, ప్రభుత్ము తక్షణ సహాయం కింద 30వేల రూపాయలు ఎకరాక్ చెందవదదున్, రైతులక్ అండగా మేముంటామన్, ప్రభుత్ము తక్షణ సహాయం కింద 30వేల రూపాయలు ఎకరాక్ 
అందించాలన్, కొతతిపేట న్యోజకవర్ం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి, శ్రీ బండారు శ్రీన్వాస్ తెలిపారు.అందించాలన్, కొతతిపేట న్యోజకవర్ం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి, శ్రీ బండారు శ్రీన్వాస్ తెలిపారు.
తూరుపిగోదావర జిలా్ల, కొతతిపేట న్యోజకవర్ం జనసేనపార్టీ ఇనాచిరజి బండారు శ్రీన్వాస్ మాటా్లడుతూ, అధిక తూరుపిగోదావర జిలా్ల, కొతతిపేట న్యోజకవర్ం జనసేనపార్టీ ఇనాచిరజి బండారు శ్రీన్వాస్ మాటా్లడుతూ, అధిక 
వరాషాలక్, తుఫానులక్ కొతతిపేట న్యోజకవర్ంలో, నాలుగు మండలాలో్ల ఉనని రైతుల వర చేలు న్ట మున్గ వరాషాలక్, తుఫానులక్ కొతతిపేట న్యోజకవర్ంలో, నాలుగు మండలాలో్ల ఉనని రైతుల వర చేలు న్ట మున్గ 
పాడైపోయి ఉనని పంట పలాలను చూసి రైతులు తీవ్ర మనోవేదనక్ గుర అవుతునానిరన్, న్యోజకవర్ంలో పాడైపోయి ఉనని పంట పలాలను చూసి రైతులు తీవ్ర మనోవేదనక్ గుర అవుతునానిరన్, న్యోజకవర్ంలో 
రైతులు చాలా ఆంద్ళన చెందుతునానిరన్, వెంటనే తక్షణ సాయం కింద ప్రభుత్ం ఎకరాక్ 30 వేల రైతులు చాలా ఆంద్ళన చెందుతునానిరన్, వెంటనే తక్షణ సాయం కింద ప్రభుత్ం ఎకరాక్ 30 వేల 
రూపాయలు తగ్క్ండా నషటీ పరహారం ఇపిపించి, రైతులక్ ధైర్ం ఇవా్లన్, జనసేన పార్టీ నేతగా ప్రభుతా్న్ని రూపాయలు తగ్క్ండా నషటీ పరహారం ఇపిపించి, రైతులక్ ధైర్ం ఇవా్లన్, జనసేన పార్టీ నేతగా ప్రభుతా్న్ని 
డిమాండ్ చేస్తినానిమన్ బండారు శ్రీన్వాస్ తెలియజేశారు. ఈ సందర్ంగా బండారు శ్రీన్వాస్ మాటా్లడుతూ డిమాండ్ చేస్తినానిమన్ బండారు శ్రీన్వాస్ తెలియజేశారు. ఈ సందర్ంగా బండారు శ్రీన్వాస్ మాటా్లడుతూ 
న్యోజకవర్ంలో రైతులు ఎవరూ ఆధైర్ం చెందవదదున్, రైతులక్ నా్యమైన నషటీపరహారం వెంటనే అందే న్యోజకవర్ంలో రైతులు ఎవరూ ఆధైర్ం చెందవదదున్, రైతులక్ నా్యమైన నషటీపరహారం వెంటనే అందే 
విధంగా ప్రభుతా్న్ని మేము డిమాండ్ చేస్తినానిమన్, రైతుల పక్షాన న్లబడతామన్ అనానిరు. అంతేకాక్ండా విధంగా ప్రభుతా్న్ని మేము డిమాండ్ చేస్తినానిమన్, రైతుల పక్షాన న్లబడతామన్ అనానిరు. అంతేకాక్ండా 

కొతతిపేట న్యోజక వర్ంలో రావులపాలం టు కొతతిపేట ప్రధాన రహదార చాలా అధా్నంగా, భయంకరంగా ఉననిదన్, ప్రజలు రహదార వెంట వాహనాలపై, బస్సీలపై కొతతిపేట న్యోజక వర్ంలో రావులపాలం టు కొతతిపేట ప్రధాన రహదార చాలా అధా్నంగా, భయంకరంగా ఉననిదన్, ప్రజలు రహదార వెంట వాహనాలపై, బస్సీలపై 
ప్రయాణించాలంట్ ప్రాణాలు అరచేతిలో పెటుటీక్న్ ప్రయాణించవలసివస్తిందన్, ప్రధాన రోడ్లపై అధిక లోతుతో కూడిన గోతులు, గుంటలు చెరువులను తలపిస్తినానియన్, ప్రయాణించాలంట్ ప్రాణాలు అరచేతిలో పెటుటీక్న్ ప్రయాణించవలసివస్తిందన్, ప్రధాన రోడ్లపై అధిక లోతుతో కూడిన గోతులు, గుంటలు చెరువులను తలపిస్తినానియన్, 
వెంటనే రహదార పనులక్ నాణ్మైన మెటీరయల్సీ తో రోడు్డ పనులు ప్రారంభించాలన్, మా ప్రధాన డిమాండ్! అన్ బండారు శ్రీన్వాస్ తెలియజేశారు.వెంటనే రహదార పనులక్ నాణ్మైన మెటీరయల్సీ తో రోడు్డ పనులు ప్రారంభించాలన్, మా ప్రధాన డిమాండ్! అన్ బండారు శ్రీన్వాస్ తెలియజేశారు.

అయంధులకు, చెవిటి, మూగ వికలయంగులకు బస్ పాస్ సౌకర్యం 
కలి్పయంచాలని వినతి పత్యం

శతఘ్ని న్్స్: ఉమముడి అదిలాబాద్, ముధోల్ 
న్యోజకవర్ం అంధులక్, చెవిటి, మూగ వికలాంగులక్ 
బస్ పాస్ సౌకర్ం కలిపించాలన్ కోరుతూ డిపోమేనేజర్(బస్ 
పాస్ కౌంటర్) లో వినతి పత్రం ఇవ్డం జరగంది. ఈ 
సందర్ంగా జనసేన పార్టీ జిలా్ల ఉపాధ్క్షులు స్ంకేట 
మహేష్ బాబు మాటా్లడుతూ ప్రభుత్ం గతంలో పల్ల పల్లకి 
వెళ్ల వాళ్ళ అవసరం కోసం, టార్్ట్ కంపీ్లట్ చేయడం కోసం 
వికలాంగులఅనదురకి బస్ పాస్ లు ఇచాచిరు. కాన్ ఇపుపిడు 
అంధులక్, చెవిటి, మూగ వాళ్ళకి 100 శాతం వుంట్నే 
బస్ పాస్ లు ఇసాతిం లేదంట్ ఇవ్ం అంటునానిరు. కాన్ ఇదే 
వికలాంగులక్ ప్రభుత్ం అన్ని విధాల సంక్షేమ పథకాలను 
అమలు చేస్తినానిరు బస్ పాస్ లు ఇవ్డాన్కి ఎందుక్ 
ఆంక్షలు విధించారన్ దీన్ని తీవ్రంగా వ్తిరేకిస్తినానిము. 
కాబటిటీ 40 శాతం కంట్ ఎక్్కవ వునని వాళ్ళందరకీ బస్ 
పాస్ లు ఇవా్లన్ డిమాండ్ చేస్తినానిమన్ లేన్ యెడల 
దశల వార్గా పోరాటం చేయడాన్కి సిదదుంగా వునానిమన్ 

తెలిపారు. ఈ కార్క్రమంలో భోజ ర్డి్డ, నాగ్ నాథ్, పరమేష్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మారుమూల గ్రామాల్లో ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేసే కారయూక్రమాలను సైతం 
బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళానిని వినిపంచడానికి మీ 
మందుకు వచ్చంది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే కారయూక్రమాలను 
మా వాట్సప్ నంబర్ కు పంపంచండి. మీరు పంపంచే కారయూక్రమాలను మా వెబ్ సైట్, 
ఈ-పేపర్ మరియు ఛానల్ ల్ ప్రచురించడం జరుగుతంది.

మా వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

ప్రభుత్ం తక్షణమే రైతలకు నష్టపరిహారం చెలిలోంచాలి
 – పోలిశెట్్ట చంద్రశేఖర్

శతఘ్ని న్్స్: రామచంద్రపురం న్యోజకవర్ పర్టనలో భాగంగా 
గంగవరం మండలం కోట గ్రామం రైతుల సమస్లను తెలుస్క్ంటునని 
రామచంద్రపురం న్యోజకవర్ం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి శ్రీ పోలిశెటిటీ 
చంద్రశేఖర్. ప్రభుత్ం తక్షణమే రైతులక్ నషటీపరహారం చెలి్లంచాలి. 
కోట గ్రామం జనసేన నాయక్లు జన్పెల్ల శోభన్ క్మార్, రమేష్, 
అకి్కర్డి్డ శ్రీను, తదితర కోట గ్రామం జనసైన్క్లు పాల్్నడం జరగంది.

ఇంట్ంట్కి ఆచారయూ
శతఘ్ని న్్స్: శతఘ్ని న్్స్: తూరుపిగోదావర జిలా్ల, రాజమండ్రిలో 
ఇంటింటికి ఆచార్ కార్క్రమంలో భాగంగా నవంబర్ 19వ తేదీన 
సీతానగరం కస్తిరా్ గాంధీ ఆశ్రమంలో తలసేమియావా్ధి 
పిల్లల కోసం మెగా రకతిదాన కార్క్రమం మరయు కంటి, దంత, 
ఫిటనిస్ పర్క్షలు, న్్రాలజీ, M.D జనరల్ ఉచిత వైద్ పర్క్షలు 
న్ర్హించడం జరుగుతుంది. సాథాన్క జూన్యర్ కాలేజి నుండి కస్తిరా్ 
గాంధీ ఆశ్రమంల వరక్ రకతి దాన అవగాహన రా్లీ న్ర్హించడం 
జరుగుతుంది. మీ రకతిం మర్కరకి ప్రాణం. Donate Blood Save 
Life.
రాజకీయ పార్టీలకి అతీతంగా అందరూ కలిసి న్ర్హించే ఈ 
కార్క్రమాన్కి అందరూ విచేచిసి ఈ కార్క్రమాన్ని విజయవంతం 
చేయాలన్ మనస్ఫూరతిగా కోరుక్ంటునానిము.

శతఘ్ని న్్స్: రామచంద్రపురం న్యోజకవర్ పర్టనలో భాగంగా గంగవరం మండలం 
కోట గ్రామం రైతుల సమస్లను తెలుస్క్ంటునని రామచంద్రపురం న్యోజకవర్ం జనసేన 
పార్టీ ఇంచార్జి శ్రీ పోలిశెటిటీ చంద్రశేఖర్. ప్రభుత్ం తక్షణమే రైతులక్ నషటీపరహారం చెలి్లంచాలి. 
కోట గ్రామం జనసేన నాయక్లు జన్పెల్ల శోభన్ క్మార్, రమేష్, అకి్కర్డి్డ శ్రీను, తదితర కోట 
గ్రామం జనసైన్క్లు పాల్్నడం జరగంది.

రాజోలులో విజయయం స్ధియంచి బి ఫామ్ అయందుకునని 
జనసేన అభ్రుధిలు

శతఘ్ని న్్స్: తూరుపిగోదావర జిలా్ల, రాజ్లు న్యోజకవర్ం పడమటిపాలంలో ఎంపిటిసి జనసేన 
అభ్రధాగా పోటి చేసిన దొండపాటి స్జాత 1400 ఓట్ల మెజారటీతో , బట్టీలంకలో శవ జ్్తి 84 
ఓట్లతో ఘనవిజయం సాధించి బి ఫామ్ అందుకోవటం జరగంది. ఈ కార్క్రమంలో మలికిపురం 
ఎంపీపీ మేడిచర్ల వాణి రాము, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్దరు్శలు దిరసాల బాలాజీ , తాడి మోహన్, 
గుండుబోగుల పెదకాపు, గుండా బతుతిలు తాతాజీ, గెడ్డం మహాలక్ష్మి, ఆక్ల చినని వెంకయ్ నాయుడు, 
పనని ప్రభ, ఎనుముల వెంకట పతిరాజ, పిన్శెటిటీ బుజిజి, బోనం సాయి, ఉలిశెటిటీ లక్షష్మణరావు, బాబీ 
నాయుడు, క్ంచె పండు, నాగ రాజు మరయు జనసైన్క్లు పాల్్నానిరు.

ఆలమూరు జనసేన రథస్రధిగా సూరపరెడిడి సత్
శతఘ్ని న్్స్: కొతతిపేట న్యోజకవర్ం, ఆలమూరు మండల జనసేన 
పార్టీ (అధ్క్షుడు) రథసారధిగా స్రపర్డి్డ సత్ను ఏకగ్రీవంగా 
న్యమించారు. కొతతిపేట న్యోజకవర్ం జనసేన పార్టీ అధ్క్షుడు 
ఆలమూరు మండలంలో జరగన పర్టనలో భాగంగా కార్కరతిలు, 
జనసేన మండల మేధావుల అభిప్రాయ సేకరణ అనంతరం వార 
అంగీకారంతో స్రపర్డి్డ సత్ను ఏకగ్రీవంగా న్యమించారు. జనసేన 
పార్టీ అధ్క్షుడు శ్రీ పవన్ లళా్ణ్ ఏరాపిటు చేసిన పార్టీ ఆవిరా్వం 
నుండి సత్ మండలంతో పాటు కొతతిపేట న్యోజకవర్ంలో చురుకైన 
పాత్ర పోషస్తి మండలంలోన్ క్ల, మత, ప్రాంతాలను పక్కన పెటిటీ 
ప్రతి ఒక్కరన్ ఆపా్యంగా పలకరస్తి జనసేనాన్ ఆశయాలక్ 
అనుగుణంగా మండల ప్రజలక్ దగ్ర అవ్టంతో ఆయన సేవలను 
గురతించిన బండారు శ్రీను జనసేన పార్టీ మండల పగా్లను సత్క్ 

అపపిగంచారు. ఈ సందర్ంగా సత్ మాటా్లడుతూ అన్ని గ్రామాల ప్రజలక్ అందుబాటులో ఉండి వార కషటీ 
నష్టీలను పాలు పంచుక్ంటూ వార సమస్లను తీరచిడంలో ముందంజంలో ఉంటానన్ అనానిరు. అలాగ్ 
తనక్ మండల బాధ్తలు అపపిజపిపిన శ్రీ బండారు శ్రీనుకి కృతజు్ఞడై ఉంటానన్ అనానిరు. ఏకగ్రీవంగా 
ఎన్నికైన సతా్ను జిలా్ల జనసేన పార్టీ కార్దర్శ, పినపల్ల సరపించ్ సంగీత స్భాష్, చెముడులంక ఎంపీటీసీ 
తమమున భాస్కర్రావు, గారపాటి త్రిమూరుతిలు, తాళ్ల డేవిడ్, పడాల అమిమురాజు, సలాది జయప్రకాశ్ (జపి), 
ఎంపీటీసీ పెదిదుర్డి్డ పటాటీభి, కలిదిండి బాలకృషణి, సోము పోతురాజు, పళ్ల శ్రీను మరయు పలువురు జనసేన 
నాయక్లు అభినందించారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

విజేతలకు షీల్ద్ అందించన పాఠంశెట్్ట

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


నసేన
శతఘ్ని న్్స్: 

సరికొత్త రాజకీయ వ్వసథా నిరా్మణ దిశగా జనసేన 
– ఆళ్ళ హరి

శతఘ్ని న్్స్: గుంటూరు అర్న్, ఇదదురు శాసనసభు్లు ఒక మేయర్, ఇదదురు 
డిపూ్టీ మేయరు్ల పద్దున్మిది మంది కార్పిరేటర్ల న్రంతర పర్వేక్షణ, విచచిలవిడిగా 
డబు్ పంపిణీ వీటికి తోడు అడుగడుగునా అధికార దుర్న్యోగం చేసినా తమ 
అసమరధా, అరాచక పాలనపై ప్రజలో్ల పెలు్లబిక్తునని వ్తిరేకతతో ఓటమి నుంచి 
వైసీపీ బయటపడలేకపోయిందన్, ఈ ఓటమితో వైసీపీ ప్రభుతా్న్కి కౌంట్ డౌన్ 
ప్రారంభమైందన్ జనసేన పార్టీ అర్న్ జిలా్ల నాయక్లు ఆళ్ళ హర అనానిరు. 6వ 
వారు్డ నుంచి జనసేన పార్టీ తరుపున పోటీ చేసిన భార్వ్ రామ్ తో కలిసి బుధవారం 
ఆయన విలేకరులతో మాటా్లడారు. వైసీపీ నేతల అహంకార పూరత, న్రంక్శపాలన 
పట్ల ప్రజలు ర్ండుననిరేళ్లకే విసిగపోయారన్ విమర్శంచారు. తాము ఏదిచేసినా ప్రజలు 
సహిసాతిరన్, డబు్లు ఇసేతి వాళ్్ల ఓటు్ల వేసాతిరంటూ భావించిన వైసీపీ నేతలక్ ప్రజలు 
తిరగ లేవలేన్ సాథాయిలో బుదిధా చెపాపిరనానిరు. డబు్, మద్ం, క్లమతాల ర్చుచి లేన్ 
స్చ్ఛమైన సరకొతతి రాజకీయ వ్వసథా న్రాముణ దిశగా జనసేన పయన్సోతిందన్ జనసేనక్ 
పడ్డ ప్రతీ ఓటు మారుపికి శ్రీకారం చుడుతుందనానిరు. గెలుపోటములక్ అతీతంగా 
జనసేన ప్రజాసమస్లపై న్రంతరం పోరాటం చేస్తిందనానిరు. కార్పిరేటర్ అభ్రథాగా 
పోటీచేసిన భార్వ్ రామ్ మాటా్లడుతూ ప్రజలతో మరంతగా మమేకం అవుతూ జనసేన 
బలోపేతాన్కి న్రంతరం కృష చేసాతిమన్, తమక్ ఓటు వేసిన ప్రతీ ఒక్కరకీ, తన వెంట 
నడిచిన పార్టీ శ్రేణులక్ కృతజ్ఞతలు తెలియచేసారు. సమావేశంలో యర్రంశెటిటీ పూరణి, 
పమిడి పవన్, గాద్ లక్షష్మణరావు, లక్ష్మిశెటిటీ నాన్, వినయ్, మామిడాల రాజేష్, నునాని 
రవి తదితరులు పాల్్నానిరు.

శుక్రవారం, 19 నవంబర్ 2021

నియోజకవర్గ విద్్రిధి విభాగ కమిటీల ఎనినిక

శతఘ్ని న్్స్: మధిర న్యోజకవర్ం బోనకల్ మండల కేంద్రంలో జనసేన పార్టీ తెలంగాణ 
విదా్రథా విభాగం అధ్క్షుడు శ్రీ సంపత్ నాయక్, విదా్రథా విభాగం ప్రధాన కార్దర్శ శ్రీ 
మిరయాల రామకృషణి, విదా్రథా విభాగం ఆర్నైజింగ్ సక్రటర్ శ్రీ కొండా పవన్, శ్రీ బండి 
నరేష్ ఆదేశాల మేరక్ న్యోజకవర్ంలో ఉనని ప్రతి కాలేజీలో విదా్రథా విభాగం నుంచి 
కోఆర్డనేటర్, కార్న్ర్హక సభు్లు, కాలేజిలో విదా్రథా విభాగం కమిటీలు వేసి ఎన్నిక 
చేయాలన్ మాక్ బాధ్త అపపిజపపిడం జరగంది. దాన్కి అనుగుణంగా జనసేన పార్టీ 
ఆధ్ర్ంలో మధిర న్యోజకవర్ం బోనకల్ మండల కేంద్రంలో గవరనిమెంట్ కాలేజీలో 
జనసేన పార్టీ మధిర న్యోజకవర్ం విదా్రథా విభాగం కార్న్రా్హక సభు్డుగా శ్రీ గంధం 
ఆనంద్ అధ్క్షతన విదా్రుథాలక్ కాలేజ్ నుండి విదా్రథా విభాగం నుంచి కోఆర్డనేటర్ గా 
కార్న్ర్హక సభు్లుగా కమిటీలు వేసి ఎన్నిక చేయటం జరగంది. ఈ కార్క్రమంలో 
బాగంగా జనసేన పార్టీ మధిర న్యోజకవర్ం సభు్లు శ్రీ తాళ్్లర డేవిడ్ మాటా్లడుతూ 
విదా్రథా విభాగం నుంచి పార్టీన్ బలోపేతం చేయాలన్ చెపాపిరు. ఈ కార్క్రమంలో పాల్్నని 
జనసేన పార్టీ మండల నాయక్లు ఎస్ కె జాన్ పాష్, సాయి క్మార్, అఫజిల్, కోస్ర 
అశోక్, షేక్ బాజీ బాబా మరయు తదితర నాయక్లు పాల్్నానిరు.

అరధి రోజు కురిసిన వరాషానికే తిరుపతి పరిసిథాతి అధోగతి
శతఘ్ని న్్స్: మమములిని ఎవరు అడుగుతారులే అన్ 
కార్పిరేటర్ల ఇష్టీరాజ్మా..?
తుఫాను ఉందన్ ముందుగా తెలిసినపపిటికీ 
లోతటుటీ ప్రాంతాలలో ఉనని ప్రజలను అప్రమతతిం 
చేయక్ండా, 50 డివిజన్లలో ఉనని కార్పిరేటరు్ల 
ఎక్కడా కన్పించక్ండా న్మముక్ న్ర్తితినటు్ల 
వ్వహరస్తినానిరంట్ అన్ని ఇనాన్మస్్ల 
చేస్క్ననిందువలన ప్రజలక్ పన్ చేయాలిసీన 
అవసరం లేదు అన్ భావిస్తినానిరా? తిరుపతి సాముర్టీ 
సిటీ న్ధులు ఉనానియా లేక మీ వ్కితిగత అవసరాలక్ 
వాడేసారా?
తిరుపతి చుటుటీపక్కల లోతటుటీ ప్రాంతాలలో 
ప్రజలు ఇళ్లలోకి న్ళ్్ల వచిచి ఎనోని ఇబ్ందులక్ 
గురవుతునానిరు, మేయర్, కమిషనర్, కార్పిరేటరు్ల ఈ 
వరాషాలక్ సంబంధించి ప్రజలక్ ఏవిధంగా అండగా ఉంటారో తెలియజేయక్ండా కన్సం 
ముందస్తి జాగ్రతతిలను చేపటటీక్ండా ప్రజల పట్ల న్ర్లక్షష్ంగా ఈ ప్రభుత్ం వ్వహరస్తింది.
వెంటనే తుఫాన్ క్ సంబంధించి ముందస్తి చర్లు చేపటిటీ ప్రజలక్ కావలసిన న్తా్వసర 
మరయు వసతులను కలిపించి ఈ కషటీకాలంలో ప్రతి ఒక్కరన్ ఆదుకోవాలన్ ఈ ప్రభుతా్న్కి 
జనసేన పార్టీ తరపున డిమాండ్ చేస్తినానిమన్ జనసేన పార్టీ తిరుపతి న్యోజకవర్ ఇనాచిరజి 
కిరణ్ రాయల్ తెలిపారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

అసయంపూరి్తగా ఉనని సూ్కల్ బిలిడియంగును వయంటనే నిరి్మయంచాలి
శతఘ్ని న్్స్: రాయవరం 
మండలం, చెల్్లరు గ్రామంలో 
శ్రీ సర్రాయ జిలా్ల పరషత్ 
ఉననిత పాఠశాల(హైస్్కల్) 
చెల్్లరు జనసేనపార్టీ నాయక్లు 
పరశీలించగా పాఠశాలలో ఉనని 
సమస్లను గురతించడం జరగంది. 
పాఠశాల సా్లబు నుండి వరషాం న్రు 
రావడంతో విదా్రథాన్, విదా్రుధాలు 

అసంతృపితి చెందుతునానిరు అన్ తెలిపారు. న్రు న్లిచిపోవడం వలన ద్మలు, అనేకరకాల 
పురుగులు, చేర విదా్రథాన్, విదా్రుధాలు అనారోగా్న్కి గురయ్్ అవకాశాలు ఎక్్కవగా ఉనానియన్ 
అనానిరు. అసంపూరతిగా ఉనని స్్కల్ బిలి్డంగును వెంటనే న్రముంచాలన్ విదా్శాఖ అధికారులను 
కోరారు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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డాక్టర్ బి.ఆర్ అయంబేద్కర్, ఏపీజే అబ్దుల్ కలయం,
 స్విత్రి ఫూలే మహానుభావులే మనకు ఆదర్యం

శతఘ్ని న్్స్: జనసేన పార్టీ ఆధ్ర్ంలో మధిర న్యోజకవర్ం బోనకల్ మండల కేంద్రంలో గవరనిమెంట్ 
కాలేజీలో జనసేన పార్టీ మధిర న్యోజకవర్ం విదా్రథా విభాగం కార్న్రా్హక సభు్లు గంధం ఆనంద్ 
అధ్క్షతన విదా్రుథాలక్ స్చనలు సలహాలు ఇస్తినని మధిర న్యోజకవర్ం జనసేన పార్టీ బాధు్లు తాళ్్లర 
డేవిడ్ మాటా్లడుతూ ఈ సమాజంలో జరుగుతునని డ్రగ్సీ గంజాయ్ మద్పానాలు స్త్రీల పట్ల జరుగుతునని 
అఘాయితా్లు మరయు విదా్రథా విభాగం నుండి ఒక మంచి ఆలోచనతో మంచి వ్కితిత్ంతో ఆలోచనా 
విధానాలు ఉననిపుపిడే విదా్రుధాలు ఉననిత శఖరాలక్ వెళాతిరన్ ఉదాహరణకి డాకటీర్ శ్రీ బిఆర్ అంబేద్కర్, శ్రీ 
ఏపీజే అబుదుల్ కలాం, శ్రీ సావిత్రి పూలే ఈ మహానుభావులే మనక్ ఆదర్శమన్, ఈ ఉదాహరణ తీస్కొన్ 
విదా్రుథాలు ఆలోచనా విధానాలతో ముందుక్ సాగాలన్ అదేవిధంగా జనసేన పార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ 
కళా్ణ్ ఈ సమాజం పట్ల వార ఉననితమైన విశాలమైన వార క్టుంబాన్ని వదిలిపెటిటీ ప్రజా సమస్లపై 
పోరాడుతూ ప్రజల పక్షాన న్లబడుతూ ప్రజాసమస్లు ఎక్కడ ఉంట్ అక్కడ మనం ఉండాలన్ మాక్ 
నేరపించారు. శ్రీ పవన్ కళా్ణ్ ఆశయాలక్ అనుగుణంగా గురువారం మధిర న్యోజకవర్ంలో జనసేన 
పార్టీ విదా్రథా విభాగాన్ని బలోపేతం చేసాతిమన్ ఈ సందర్ంగా విదా్రథా విభాగం కమిటీన్ ఎనునికోవడం 
జరగంది. ఈ కార్క్రమాలు బోనకల్ మండలం నాయక్లు ఎస్ కే జాన్ పాష్, లకీ్క శెటిటీ సాయి క్మార్, 
ఎస్.కె అఫజిల్, కోస్రు అశోక్, ఎస్ కె బాజీ బాబా ,వేముల వినయ్ క్మార్ తదితరులు పాల్్నానిరు.లేదన్ 
ఆరోపించారు. గరజనులు పండించే పంటలక్ గటుటీబాటు ధర కలిపించాలన్ కోరారు. ఈ కార్క్రమంలో 
సాథాన్క జనసైన్క్లు శ్రీ పండు, శ్రీ జీవన్, శ్రీ రాజు తదితరులు పాల్్నానిరు.

తొలగంచన ఉద్యూగులను వెంటనే విధుల్లోకి తీసుకోవాలి
 – జనసేన డిమాండ్

శతఘ్ని న్్స్: రండ్ ట్బుల్ సమావేశంలో జనసేన డిమాండ్. రుయా ఆస్పత్రి నుంచి 
తొలగంచిన ఎంఎన్ఓ, ఎఫ్ఎంఓ సిబ్ందిన్ వెంటనే విధులో్లకి తీస్క్రావాలన్ జనసేన పార్టీ 
తిరుపతి నేతలు డిమాండ్ చేశారు. కోవిడ్ కషటీకాలంలో సేవలు అందించిన సిబ్ందిన్ తొలగంచడం 
అమానుష చర్నానిరు. తమను విధుల నుంచి తొలగంచారంటూ ఎంఎన్ఓ, ఎఫ్ఎంఓ సిబ్ంది 
గత 31 రోజులుగా చేస్తినని దీక్షక్ జనసేన పార్టీ మదదుతు ప్రకటించింది. సాథాన్క జిలా్ల కలకటీర్, 
సాథాన్క శాసనసభు్లు, రుయా ఉననితాధికారులు సహృదయంతో సపిందించాలన్ ఈ సందర్ంగా 
జనసేన నాయక్లు కోరారు. ఈ కార్క్రమంలో పార్టీ రాష్ట్ర జిలా్ల సాథాయి నాయక్లు పాల్్నానిరు.

అదుభుతమైన జలశయాలు, బీచ్ లు 
చూడాలయంటే ఆలూరు దయచేయయండి

శతఘ్ని న్్స్: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజాన్కాన్కి మరయు సలబ్రిటీలక్ విజ్ఞపితి, మీరు 
బా్ంకాక్, గోవా, అండమాన్, మాలీదువులక్ వెళా్లలిసీన అవసరం లేదు. వరాషాకాలంలో 
మా కరూనిల్ జిలా్ల ఆల్రు న్యోజకవరా్న్కి వసేతి చాలు అదు్తమైన జలాశయాలు, 
బీచు్ల రహదారుల పైన కన్పిసాతియి. రహదారులు వేయరు కాన్ పనునిలు మాత్రం 
సకాలంలో కటాటీలి. అభివృదిధా అంట్ ఇదేనేమో..? ఆల్రు న్యోజకవర్ంలోన్ 
ఆసపిర రహదార కూడలిలో (అంబేద్కర్ సర్కల్) శ్రీ తెరేనికల్ వెంకపపి ఆధ్ర్ంలో 
ఆసపిర మండలం జనసేన పార్టీ నాయక్లు మరయు జనసైన్క్లు రహదారులను 
వెంటనే మరమముతులు చేయాలన్ ధరాని చేపటాటీరు. ఈ కార్క్రమంలో జనసేన 
మండల నాయక్లు అరవింద్ బీజేవైఎం జిలా్ల కార్దర్శ రామకృషణి, పార్టీల 
నాయక్లు హేమంత్, బాల మున్, వీరేష్, బడే సాబ్, చినని, గోవరధాన్, జయరాజ్, 
చిరంజీవి, వంశీ, స్న్ల్, ఎమ్ ఎల్ వీరేష్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

నకిలీ వసు్తవులతో గిరిజనులిని దోచుకుయంటునని 
వా్పారులు

శతఘ్ని న్్స్: అరక్ న్యోజకవర్ పరధిలో జరగ్ వారాంతపు సంతల 
సాక్గా గరపుత్రులిని వా్పారులు అడ్డంగా ద్చుక్ంటునానిరన్ జనసేన 
పార్టీ నాయక్లు శ్రీ సాయిబాబ ఆరోపించారు. నకిలీ వస్తివులు అమిము 
సొముము చేస్క్ంటునానిరన్, గరజనులు పండించిన పంటలను మాత్రం 
కారు చౌకగా ఎతుతిక్పోతునానిరన్ తెలిపారు. సంబంధిత అధికారుల 
పర్వేక్షణ కొరవడడమే అందుక్ కారణమనానిరు. డముక్ బుధవారం 
సంతలో పార్టీ నాయక్లు శ్రీ దూరయా సనా్సిరావు, గెమములతో కలసి 
పర్టించారు. వా్పారస్తిల వదదు ఉనని వస్తివులను పరశీలించారు. 
వా్పారులు చేస్తినని ద్పిడిన్ అరకటాటీలన్ ఈ సందర్ంగా ప్రభుతా్న్ని 
డిమాండ్ చేశారు. గరజనులిని ఇష్టీరాజ్ంగా ద్చుకోవడం అలవాటుగా 
మారపోయిందనానిరు. తూకంలో మోసాలు, నకిలీ వస్తివుల 
అమముకాలు యదేచచిగా సాగుతునాని అధికారులు పటిటీంచుకోవడం 
లేదన్ ఆరోపించారు. గరజనులు పండించే పంటలక్ గటుటీబాటు ధర 
కలిపించాలన్ కోరారు. ఈ కార్క్రమంలో సాథాన్క జనసైన్క్లు శ్రీ పండు, 
శ్రీ జీవన్, శ్రీ రాజు తదితరులు పాల్్నానిరు.

శతఘ్ని న్్స్: గా్లస్ మంచిన్ళ్్ళ కూడా పంచక్ండా గాజు గా్లస్ గురుతిపై 
జనసేన పార్టీ సాధించిన ఓటు్ల 239/2060. ప్రజా తీరుపిను గౌరవిస్తి, 
స్మారు 2500 ఓటరు్ల ఉనని జానకయ్పేట మరయు సి.హెచ్.
లక్ష్మీపురం గ్రామాలలో మేము సాధించిన 239 ఓటర్లతో ప్రజలందరకీ 
మరంత దగ్రగా పన్ చేసాతిమన్ తెలియజేస్తినానినన్, ఎలక్షన్ లో కషటీపడ్డ 
ప్రతీ జనసేన కార్కరతిక్ నా హృదయపూర్క ధన్వాదములు తెలిపిన 
పాయకరావుపేట న్యోజకవర్ జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్దర్శ శవదత్ 
బోడపాటి తెలిపారు.

గర్వయంగా చెపు్తనాని..! గర్వయంగా చెపు్తనాని..! గాలోసు మయంచినీళ్్ళ కూడా పయంచకుయండా
 గాజు గాలోసుకు వచిచిన ఓటులో
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