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యువతే జనసేన ప్రధాన బలంగా జనసేనాని 
పవన్ కల్యాణ్ చెప్తూ ఉంటారు. సామాన్యాలు, 
యువతకు పెద్దపీట వేసేతూనే రాజకీయాల్లో 
మారుపు తీసుకురావడం సాధయామని నమ్మే ఏకైక 
నాయకుడు జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్.  
సార్వత్రిక ఎనినికల న్ంచి సాథానిక ఎనినికల వరకు 
యువతకు సీట్లో ఇచిచి ప్రోత్సహంచినది జనసెనే.
యువతకు ప్రాధానయాం ఇసాతూమని అనిని పార్టీలు 
మాటల్లో చెబితే … జనసేన మాత్రమ్ చేతల్లో చేసి 
చూపంచింది.
 
ప్రజాసా్వమయాం మీద నమమేకం లేక పోవడం. 
రాజకీయ పార్టీలపై విశ్్వసం లేకపోవడం, 
రాజకీయ వయావసథాకి దూరంగా ఉండడం మాకు 
సంబంధంచిన విషయం కాదని భావించడం. 
ఓటంగ్ ల్ పాల్గొనక పోవడం. ఎనినికలకు 
దూరంగా ఉండడం చేసతూంది నేట యువత.
 

సా్వతంత్రోదయామంల్ ఉతతూంగ తరంగాలై యువత పాల్గొంది. ఆంగ్లోయుల గండెల్లో నిదురంచిన అల్లోర, దేశ సా్వతంత్రయాం కోసం ప్రాణాలు ఫణంగా 
పెటటీన భగత్ సింగ్ వంట ఎందరో యువత పరసిథాతలకు ఎదురొడ్డి పోరాడారు. ప్రాణాలు కోల్పుయారు. నేట యువతల్ ఆనాట స్ఫూరతూ కొరవడ్ంది. 
రాజకీయాలంటేనే అంటరానివిగా చూసుతూనని వార ఆల్చనల్లో ఇప్పుడ్ప్పుడే కొది్దగా మారుపు వసతూంది.
 
చరత్రల్ యువత, విద్యారుథాలు అనేక అదుభుతాలు సృషటీంచారు. పాత సమాజానిని వెనకికి తోసేసి కొతతూ ఆల్చనలన్, జీవన విధానాలన్ మందుకు 
తీసుకొచాచిరు. చారత్రక ప్రగతిల్ యువత క్రియాశీల ప్రాత పోషసుతూంది. సాహసం, కొతతూ భావాలపటలో అన్రకితూ, క్రియాశీలత యువత సంతం. 
అందువలేలో సమాజంల్ కీలకమైన మారుపులు యువతం తీసుకొని వసుతూంది. రాజకీయ సామాజిక కారయాకల్పాల్లో యువత పాత్ర ఎంత పెరగితే ఆ 
సమాజం అంత చైతనయావంతంగా మందకు వెళుతందనడానికి ఎన్ని ఉద్హరణలు ఇవ్వవచ్చి. యువత రాజకీయాల్లో ఆకిటీవ్ గా ఉంటే కచిచితంగా 
మిగతా సమాజంపై ఆ ప్రభావం పడుతంది!!
 
ఒక సపుషటీమైన లక్ంతో ఆవిరభువించిన జనసేన క్షేత్రసాథాయి న్ంచి మారుపునకు శ్రీకారం చ్టటీంది. తొలిసారగా 2019 సార్వత్రిక ఎనినికల్లో పోటీ 
చేసిన జనసేన పార్టీ జనానిని తీవ్ంగానే ప్రభావితం చేసింది యువత, మహళలు ఓటలోన్ తీవ్ంగా ఆకర్షంచింది. గ్రామీణ సాథాయిల్ తన లక్షయానిని 
సాధంచడం కోసం జనసేన పార్టీ యువతనే ప్రధాన అస్తంగా తీసుకునానిరు పవన్ కళ్యాణ్. 
 
సరకొతతూ ఉతా్సహంతో, ప్రజా సమసయాలు తీరచిటానికి జనసేన తో కలిసి వచేచి యువత ని ఎంపక చేసి ఎనినికల బరల్కి దింపాలని వ్యాహాతమేకంగా  
అడుగలు వేసుతూనానిరు పవన్ కళ్యాణ్.  రాజకీయ జవాబుద్ర్తనం రావాలి అంటే యువత రాజకీయాల్లో నిరామేణాతమేక భాదయాత వహంచాలి. అల్ 
ప్రశనించే దమమేనని యువతే జనసేనకు జనసైనికుల గా మారాలి, అల్ంట నిప్పు కణాలే రావాలి. మీల్ ఆ ధైరయాం, ఆ సతాతూ, ఆ తెగవ, ఆ పొగరు 
ఉంటే కదలండ్ భయానిని భయపెట్టీ..మందుకు సాగాలి అని పవన్ కళ్యాణ్ యువత గరంచి చెప్పు మాటలు.
 
2014ల్ జనసేన పార్టీ సాథాపంచే సమయంల్ ఎనిని సీట్లో వసాతూయి అనని ఆల్చన జనసేనానీ చేయలేదు. ఎకకిడో ఒక చోట మారుపు రావాలి అని 
మాత్రమ్ ఆల్చనతో రాజకీయం చేసుతూంది.
 
కొనిని లక్లమంది వెంట వచేచి యువత తోడుతో, దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికతో మందుకు వెళుతూ , కొతతూ ఆల్చనలతో నిబద్ధతతో కూడ్న రాజకీయం 
చేసి మారుపు తీసుకురావడంల్ జనసేన విజయం సాధసుతూందని చెపొపుచ్చి. సాథానిక సమసయాల పైన సాథానికంగా వేళ్లోన్కుపోయిన ఇబ్ందులు పైన 
దృషటీ పెడుతూ మారుపు కొరకు రాజకీయం చేయటంల్ జనసేన విజయం సాధంచింది.
 
కొతతూ తరంతో రాజకీయాల్లో కి మందుకు వచేచి యువత కు పవన్ కళ్యాణ్ తపపు వేరే ఏమి తెలియదు.  పవన్ కళ్యాణ్ కోసం ఏమైనా చేసే యువత 
దోరణి ల్ మారుపు రావాలి. యువత ల్ బలమైన సామాజిక మారుపు తీసుకురావాలి. యువత మఖయాంగా జనసేనానిని రాజకీయ నాయకుడ్గా 
మాత్రమ్  చూడాలి. అప్పుడు మాత్రమ్ జనసేనాని వెంట వచేచి యువత తో బలమైన రాజకీయం చేసి, గొపపు మారుపుతీసుకురాగలరు. తన సినిమాలతో 
యువత గండెలన్ కొలలో గొటటీన పవన్ కళయాణ్....ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో కూడా తన డైన శైలితో యువతన్ మరపసుతూనని నాయకుడు జనసేనాని 
పవన్ కళ్యాణ్.
 
యువత గళం ఎతతూతోంది మనెపెపుననిడూ లేనివిధంగా రాజకీయాల్లో నవశకంమొదలైంది!నాయకులపనితీరున్,నిశతంగా గమనిస్తూ తూరాపురబడుతూ 
ప్రజసా్వమాయానీని కాపాడేసైనికుల్లో!యువతల్ మొదలైన ఈమారుపు ప్రజల్లోకూడా మొదలైతే ప్రజసా్వమయా సమాజానికి పండగ్!విజయమ్ శ్్వసగా 
సాగిపోండ్ జనసైనికుల్లోరా!

జనసేనాని తో జనసైనికులు

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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మత్స్యకారుల సమసయూలు అడిగి తెలుసుకునని ప్రకాశం జిల్లా జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు రియాజ్
శతఘ్ని న్యాస్: శతఘ్ని న్యాస్: పాకాల సమద్ర తీరం ల్ పోతయయా గార పాలం మత్స్యకారులన్ 
కలిసి వార సమసయా లన్ అడ్గి తెలుసుకునని ప్రకాశం జిల్లో జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు 
షేక్ రయాజ్, ప్రకాశం జిల్లో జనసేన పార్టీ ఉపాధయాక్షులు చిటటీం ప్రసాద్, ప్రకాశం 
జిల్లో జనసేన పార్టీ ప్రధాన కారయాదరశి చీకట వంశీ, ఒంగోలు జనసేన కారొపురేటర్ 
మలగా రమ్ష్, ప్రకాశం జిల్లో జనసేన పార్టీ కారయాదరుశిలు కళ్యాణ్ మతాయాల, 
రాయని రమ్ష్, మరయు సింగరాయకొండ మండల జనసేన నాయకులు రాజా 
రవంద్ర, యననిం రామ, రాజేష్, కొండపలిలో సుబ్్రావు, పాడే సురేష్,బ్ల్జీ 
దేవినేని,శ్రీకాంత్,కాసుల శ్రీకాంత్, సాంబ చెననింశెటటీ, హర చెననింశెటటీ, భరత్ 
అడుసుమలిలో తదితరులు పాల్గొనానిరు.

జనరల్ బిపిన్ రావత్ మరణం దేశానికి తీరని లోటు: 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్

శతఘ్ని న్యాస్: ఆర్మే హెలికాపటీర్ కుపపుకూలిన దుర్ఘటనల్ మన దేశ చీఫ్ ఆఫ్ డ్ఫెన్్స సాటీఫ్ (సీడీఎస్) జనరల్ శతఘ్ని న్యాస్: ఆర్మే హెలికాపటీర్ కుపపుకూలిన దుర్ఘటనల్ మన దేశ చీఫ్ ఆఫ్ డ్ఫెన్్స సాటీఫ్ (సీడీఎస్) జనరల్ 
బిపన్ రావత్ మరణించడం తీవ్ దిగ్రాభు్రంతి కలిగించిందని జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ దిగ్రాభు్రంతి వయాకతూం చేశ్రు. బిపన్ రావత్ మరణించడం తీవ్ దిగ్రాభు్రంతి కలిగించిందని జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ దిగ్రాభు్రంతి వయాకతూం చేశ్రు. 
పవన్ కళ్యాణ్ మాటాలోడుతూ ఈ ఘటన అతయాంత బ్ధాకరం. అతయాననితమైన సీడీఎస్ బ్ధయాతలన్ సీ్వకరంచిన పవన్ కళ్యాణ్ మాటాలోడుతూ ఈ ఘటన అతయాంత బ్ధాకరం. అతయాననితమైన సీడీఎస్ బ్ధయాతలన్ సీ్వకరంచిన 
తొలి అధకార అయిన జనరల్ రావత్ దేశ్నికి అందించిన సేవలు శ్లోఘనీయం. త్రివిధ దళ్లన్ సమన్వయపరచి తొలి అధకార అయిన జనరల్ రావత్ దేశ్నికి అందించిన సేవలు శ్లోఘనీయం. త్రివిధ దళ్లన్ సమన్వయపరచి 
దేశ రక్ణ వయావసథాన్ పటషటీపరచే కీలక బ్ధయాతల్లో ఉనని ఆయన మృతి దేశ్నికి తీరని ల్ట్. జనరల్ రావత్, దేశ రక్ణ వయావసథాన్ పటషటీపరచే కీలక బ్ధయాతల్లో ఉనని ఆయన మృతి దేశ్నికి తీరని ల్ట్. జనరల్ రావత్, 
ఆయన సతీమణి శ్రీమతి మధులికలతోపాట్ మరో పదకొండు మంది రక్ణ దళ్ల అధకారులు ఈ దుర్ఘటనల్ ఆయన సతీమణి శ్రీమతి మధులికలతోపాట్ మరో పదకొండు మంది రక్ణ దళ్ల అధకారులు ఈ దుర్ఘటనల్ 
మరణించడం దిగ్రాభు్రంతి కలిగించింది. వరల్ చితూతూరు జిల్లోకు చెందిన శ్రీ సాయితేజ ఉనానిరని తెలిసి బ్ధపడాడిన్. మరణించడం దిగ్రాభు్రంతి కలిగించింది. వరల్ చితూతూరు జిల్లోకు చెందిన శ్రీ సాయితేజ ఉనానిరని తెలిసి బ్ధపడాడిన్. 
వర పవిత్ర ఆతమేలకు శ్ంతి చేకూరాలని భగవంతణిణి ప్రార్ధసుతూనానిన్. నా తరప్న, జనసేన పక్షన నివాళులు వర పవిత్ర ఆతమేలకు శ్ంతి చేకూరాలని భగవంతణిణి ప్రార్ధసుతూనానిన్. నా తరప్న, జనసేన పక్షన నివాళులు 
అరపుసుతూనానిన్. వార కుట్ంబ్లకు ప్రగాఢ సాన్భూతి తెలియచేసుతూనానినని, గాయపడ్ ఆసుపత్రిల్ చికిత్స అరపుసుతూనానిన్. వార కుట్ంబ్లకు ప్రగాఢ సాన్భూతి తెలియచేసుతూనానినని, గాయపడ్ ఆసుపత్రిల్ చికిత్స 
పొందుతనని గ్రూప్ కెపెటీన్ వరుణ్ సింగ్ కోలుకోవాలని కోరుకొంట్నానినని తెలిపారు.పొందుతనని గ్రూప్ కెపెటీన్ వరుణ్ సింగ్ కోలుకోవాలని కోరుకొంట్నానినని తెలిపారు.

మారుపుకోసం ఒకసారి ఆలోచిద్దం....
ఏ విధమైన అవినీతి మరక లేని ఒక వయాకితూ వచిచి మీకు మ్లు చేసాతూననానిడు. మీకు 
నిజాయితీగా పని చేసాతూననానిడు. ప్రజల డబు్కి ధరమేకరతూగా ఉంటాననానిడు. తాన్ 
జీవించి ఉననింతకాలం..
ప్ద బడుగ బలహీనవరాగొల కోసం సమసయాల్లో ఉననివారకై అండగా ఉంటాననానిరు. 
కానీ ఎందుకో మన ఆంధ్ర ప్రజలకి ఆయన నిజాయితీ అర్ధం కావడం లేదు. 
మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయం రండు కుట్ంబ్ల / పార్టీలు చేతిల్ ఉంది. ఆ రండు 
కుట్ంబ్లు మాత్రమ్ అధకారానిని పంచ్కుంట్నానియి. 
మూడవ వయాకితూని రానివ్వడం లేదు, ఆ రండు పార్టీలు ఈ రాష్ట్ర ప్రజల లక్లకోటలో 
సంపదని వార ఎదుగదలకి వార వారసుల కోసం దోచ్కుంట్నానియి. 
ఇనిని సంవత్సరాల న్ంచి ఈ రండు పార్టీలు / రండు కుట్ంబ్లు మన ఆంధ్ర 
రాష్ట్రానికి చేసింది ఏమిట ? 
ఒకసార గమనించండ్ ఎవరు అధకారంల్ ఉంటే వాళలో కంపెనీస్ అధక ల్భాల్లో 
ఉంట్నానియి. 
ఈరోజు మనం అన్భవిసుతూనని ఈ దరద్రాలు దౌర్జనాయాలకి కారణం మనం ఎన్నికునని 
పాలకులు అనేది నగనిసతయాం. 
కానీ మనం ఎనినికల సమయంల్ పచచిన్టలోకి అమమేడుపోయి ఇప్పుడు ఏడుసుతూనానిమ. 
 
మళ్ళీ అందరకీ మంచి పరపాలన ఆవినీతిలేని పరపాలన కావాలంటే ఇకనైనా జనసేనని నమిమే గెలిపంచ్కోవాలి. 
జనసేన మీకోసం, మీ బిడడిల భవిషయాత్ కోసం నిలబడుతంది.
ఒకకిసార మారుపున్ సా్వగతం పలుకుద్ం...
 
ఇపపుటకైనా మీరు జనసేనని నమమేండ్. లేకపోతే మన జీవితాలు ఈ రండు పార్టీల / కుట్ంబ్లు చేతల్లో ఎపపుటకి ఇల్గ్ ఉంటాయ్. 
 
25 కేజీల బియయాం వ దు్ద... 
25 సంవ త్స రాల భ విషయా తతూ కావాలి.
*********

రాజేష్ నందయూల
 డైరెకటీర్

శతఘ్ని న్యూస్

పోతిన మహేష్ సెటైరికల్ ట్వీట్
శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన అధకార ప్రతినిధ పోతిన మహేష్ చెడ్డి గాయాంగ్ కు విజ్ఞపతూ అంటూ 
ఓ సెటైర్ టీ్వట్ చేశ్రు. రాష్ట్రంల్ సంచరసుతూనని చెడ్డి గాయాంగ్ వైసీపీకి చెందిన ఎమ్మేలేయాలు, 
ఎంపీలు మంత్రులు, సలహాద్రుల ఇళలోల్లో దోచ్కోవాలి. నగర శవారుల్లోని ప్ద, మధయా 
తరగతి ప్రజల ఇళలోల్లో దోపడీలు చేయడం సరకాదు. వైసీపీ నేతల ఇళలోల్లో బోలడింత డబు్ 
ఉంది… వాటని దోచ్కోండ్. మఖయాంగా మంత్రి వెలలోంపలిలో ఇంటని దోచ్కుంటే కోటాలోది 
రూపాయల డబు్ లభిసుతూంది. వెలలోంపలిలో ఇంట్లో అనిని 2 వేల న్టలో కటటీలు బసాతూల్లో ఉనానియి. వెలలోంపలిలో ఇంటల్ అమమేవార 
రథానికి చెందిన మూడు సింహాల బొమమే దొరకితే చెట్టీ తొర్రల్ పెటటీ వెళిలోపోండ్. రాష్ట్రంల్ అక్రమాలు.. ద్డులు.. 
విధ్వంసాలు సృషటీంచే వారపై పోలీసులు కేసులు పెటటీడం లేదు. అల్గ్ దోపడీలు చేసే చెడీడి గాయాంగల పైనా పోలీసులు 
కేసులు పెటటీరనే భావిసుతూనాని అని టీ్వట్ చేశ్రు.

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

మంపు ప్ంతాలోలా పరయూటంచిన చిత్తూరు జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్: చితూతూర్ జిల్లో అధయాక్షులు డా. శ్రీ పసుప్లేట హరప్రసాద్ గార 
ఆధ్వరయాంల్ గంగాధర నెల్లోరు నియోజకవరగొం ల్ని మంప్ ప్రాంతాలు 
అయినట్వంట కారే్వటనగరం మండలం, పదమే సరసు్స,B. C కాలనీ, మరయు 
వెదురుకుపపుం మండలం బ్రాహమేణపలిలో మంప్ ప్రాంతాలైన , వరద బ్ధతల 
కుట్ంబ్లకు ప.గో జిల్లో జనసేనపార్టీ వార సహకారంతో గంగాధర నెల్లోరు 
నియోజకవరగొ ఇనాచిర్్జ డాకటీర్ యుగంధర్ పొనని గార ఆధ్వరయాంల్ నితాయావసర 
సరుకుల పంపణీ చేయడం జరగింది. అల్నే నషటీపోయిన రైతలన్ పరామరశించి 
వార కష్టటీలన్ తెలుసుకొని అధయాక్షులు వార దృషటీకి తీసుకెలులోతామని హామీ ఇవ్వడం 
జరగింది. ఈ కార్రయా్రమానికి , రాష్ట్ర కారయాదరశి ఆకేపాట సుభాషణి గారు, ఆరగొనైజింగ్ 
కమిటీ రాష్ట్ర కారయాదరశి పడగాల మరళి . జిల్లో సంయుకతూ కారయాదరుశిలు భాన్ 
భాన్ ప్రకాష్ , మ్దవాడ రాఘవ మరయు కారే్వటనగరం మండల అధయాక్షులు 
శోభన్ బ్బు, టౌన్ ప్రెసిడెంట్ రాజేష్ ,ఉపాధయాక్షులు విజయ్, అనానిమలై, నరేష్ 
,స్ర, హర్ష్ ,భాన్ చంద్ర రడ్డి , విజయ వరమే మరయు పెన్మూరు మండల 
అధయాక్షులు శ్రీనివాసులు పాల్గొనడం జరగింది.

బాలుడి గండె చికిత్స కోసం జనసేన రెండు బాలుడి గండె చికిత్స కోసం జనసేన రెండు 
లక్షలు ఆరిథిక సాయంలక్షలు ఆరిథిక సాయం

శతఘ్ని న్యాస్: శ్రీకాకుళం జిల్లో పాతపటనిం నియోజకవరగొం మదనాప్రం గ్రామానికి చెందిన శతఘ్ని న్యాస్: శ్రీకాకుళం జిల్లో పాతపటనిం నియోజకవరగొం మదనాప్రం గ్రామానికి చెందిన 
సాద జశ్వంత్ అనే ఏడేళళీ బ్లుడ్ గండె శస్త చికిత్స చికిత్స కోసం రూ.2 లక్లు జనసేన పార్టీ సాద జశ్వంత్ అనే ఏడేళళీ బ్లుడ్ గండె శస్త చికిత్స చికిత్స కోసం రూ.2 లక్లు జనసేన పార్టీ 
ఆరథాక సాయం అందచేసింది. పార్టీ రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ ఛైరమేన్ శ్రీ నాదండలో మన్హర్ ఆరథాక సాయం అందచేసింది. పార్టీ రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ ఛైరమేన్ శ్రీ నాదండలో మన్హర్ 
బ్లుడు తలిలోతండ్రులకు చెక్ అందచేశ్రు. ఈ కారయాక్రమంల్ పార్టీ నాయకులు శ్రీ గ్దల చైతనయా బ్లుడు తలిలోతండ్రులకు చెక్ అందచేశ్రు. ఈ కారయాక్రమంల్ పార్టీ నాయకులు శ్రీ గ్దల చైతనయా 
పాల్గొనానిరు.పాల్గొనానిరు.

హెచ్.ఐ.వి – ఎయిడ్్స బాధితులకుహెచ్.ఐ.వి – ఎయిడ్్స బాధితులకు
న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఏరాపుటు చేసిన జనసేనన్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఏరాపుటు చేసిన జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్:  అమల్ప్రం రూరల్, జన కళ్యాణ్ వెలేఫూర్ ససైటీ వారు ఏరాపుట్ చేసిన శతఘ్ని న్యాస్:  అమల్ప్రం రూరల్, జన కళ్యాణ్ వెలేఫూర్ ససైటీ వారు ఏరాపుట్ చేసిన 
హెచ్.ఐ.వి – ఎయిడ్్స బ్ధత చినానిరులకు, మహళలకు, ద్తలచే సామూహక పోషకాహర హెచ్.ఐ.వి – ఎయిడ్్స బ్ధత చినానిరులకు, మహళలకు, ద్తలచే సామూహక పోషకాహర 
వితరణ కారయాక్రమంల్ భాగంగా చినానిరులకు న్యాట్రియన్్స ఫుడ్ ఏరాపుట్ చేసిన అమల్ప్రం వితరణ కారయాక్రమంల్ భాగంగా చినానిరులకు న్యాట్రియన్్స ఫుడ్ ఏరాపుట్ చేసిన అమల్ప్రం 
రూరల్ మండలం జనసేన పార్టీ అదయాక్షులు శ్రీ లింగోలు పండు, సాధనాల మరళి.రూరల్ మండలం జనసేన పార్టీ అదయాక్షులు శ్రీ లింగోలు పండు, సాధనాల మరళి.

వరద బాధితులను ఆదుకునని కువైట్ జనసేన వరద బాధితులను ఆదుకునని కువైట్ జనసేన 
శతఘ్ని న్యాస్:  వరదల్లో సర్వం కోల్పుయి సహాయం కోసం ఎదురుచూసుతూనని వరద బ్ధతలన్ శతఘ్ని న్యాస్:  వరదల్లో సర్వం కోల్పుయి సహాయం కోసం ఎదురుచూసుతూనని వరద బ్ధతలన్ 
ఆదుకోవడం కోసం కువైట్ జనసేన నాయకులు మందుకు వచాచిరు. జనసేన నాయకులు ఆదుకోవడం కోసం కువైట్ జనసేన నాయకులు మందుకు వచాచిరు. జనసేన నాయకులు 
నరస రామయయా వృతితూ ర్తాయా కువైట్ ల్ ఉంటూ వరద బ్ధతలకు సహాయం చేయడానికి నరస రామయయా వృతితూ ర్తాయా కువైట్ ల్ ఉంటూ వరద బ్ధతలకు సహాయం చేయడానికి 
మందుకు వచాచిరు. మంగళవారం గరుప్ట, పాటూరు మరయు ఎర్రి పాపగారపలిలోల్ లక్ మందుకు వచాచిరు. మంగళవారం గరుప్ట, పాటూరు మరయు ఎర్రి పాపగారపలిలోల్ లక్ 
అయిదు వేల రూపాయల నితాయావసర వసుతూవులు మరయు ఆరథాక సహాయం అందించారు. అయిదు వేల రూపాయల నితాయావసర వసుతూవులు మరయు ఆరథాక సహాయం అందించారు. 
సాథానిక జనసేన నాయకులు ప్రం సురేష్ మాటాలోడుతూ రూపాయికి రూపాయికి పోగ వేసుకొని సాథానిక జనసేన నాయకులు ప్రం సురేష్ మాటాలోడుతూ రూపాయికి రూపాయికి పోగ వేసుకొని 
కొన్కుకినని వసుతూవులనీని కళళీమందే నీటపాలు అయాయాయని వార మాటలు వింట్ంటే గండె కొన్కుకినని వసుతూవులనీని కళళీమందే నీటపాలు అయాయాయని వార మాటలు వింట్ంటే గండె 
బరువెకుకితోందని బ్ధతలతో కలిసి మాటాలోడ్ వారని ఓద్రాచిరు. ఇది మనందర బ్ధయాత అని బరువెకుకితోందని బ్ధతలతో కలిసి మాటాలోడ్ వారని ఓద్రాచిరు. ఇది మనందర బ్ధయాత అని 
తిమామేయిపాలం జనసేన నాయకులు ప్రం సురేష్ సింగిర నరస రామయయా అనానిరు.తిమామేయిపాలం జనసేన నాయకులు ప్రం సురేష్ సింగిర నరస రామయయా అనానిరు.

పులపత్తూరు గిరిజన, దళిత వాడలోలా బటటీలు 
బియయూం మూటలు అందంచిన జనసేన రాజంపేట

శతఘ్ని న్యాస్:  పవన్ కళ్యాణ్ గార ఆశయాలకు అన్గణంగా మొనని ప. గోద్వర 
నాయకుల సహాయమ అందని ప్లప్తూతూరు దళిత హరజన వాడలల్ ఈ రోజు 
రాజంప్ట జనసేన నాయకులు బండలో రాజేష్, పోలిశెటటీ శ్రీనివాసులు, చెంగల్ 
రాయుడు, ప్రతాప్ మరయు ఇతర జనసేన నాయకులు పాల్గొని దుపపుట్లో, చీరలు, 
పంచలు, లుంగీలు, చవళళీ, బియయామ మరయు ఇతర సామాగ్రి అందజేయడం 
జరగింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యాస్:  ఉమమేడ్ ఆదిల్బ్ద్ జిల్లో పరధల్ జనసేన పార్టీని బల్ప్తం చేసేల్, 
ప్రజల్లోకి బలంగా పార్టీని తీసుకువెళ్లోలనే జనసేన అధనేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలకు 
అన్గణంగా, జనసేన పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇనాచిర్్జ శ్రీ నేమూర శంకర్ గౌడ్, ఉమమేడ్ 
ఆదిల్బ్ద్ జిల్లో ఇంఛార్జ శ్రీ సైదల శ్రీనివాస్ ల స్చనల మ్రకు పార్టీ కోసం తొలి 
న్ండ్ కషటీపడ్న యువ జనసైనికులన్ నాయకులుగా తీరచిదిదే్ద ప్రణాళికతో జనసేన పార్టీ 
ఉమమేడ్ ఆదిల్బ్ద్ జిల్లో యువజన విభాగం కారయావరాగొనిని ప్రకటసుతూనానినని, రాన్నని 
రోజుల్లో మండల, నియోజకవరగొ సాథాయి కమిటీలన్ కూడా ప్రతూసాథాయిల్ వేసి పార్టీని 
సంసాథాగతంగా బల్ప్తం చేయన్నానిమ. రాన్నని ఎనినికల్లో విజయం లక్్యంగా 
పనిచేయన్నానిమని వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ తెలిపారు.

ఉమ్మడి ఆదల్బాద్ జిల్లా న్తన యువజన కమిట్ వివరాలు
మైదం అనీల్ కుమార్ అధయాక్షులు
మలలోంపలిలో విష్ణి వర్ధన్- ప్రధాన కారయాదరశి
అవున్ర రమ్ష్ ఉపాధయాక్షులు
పటటీల సుధాకర్ – ఉపాధయాక్షులు
మడుగల శ్యామ్ సుందర్- ఉపాధయాక్షులు
కలగూర ప్రసనని కుమార్ – ఆరగొనైజింగ్ సెక్రటర్
కంద్రప్ సురేష్ కుమార్ ఆరగొనైజింగ్ సెక్రటర్
జంబోజు హర ప్రసాద్ సెక్రటర్
యలసాని విజయ్ కుమార్ సెక్రటర్
పడాల శవ – ఎగి్జకూయాటవ్ మ్ంబర్
సందీప్ పాలమరలో ఎగి్జకూయాటవ్ మ్ంబర్
నిమిషకవి విక్రమ్ ఎగి్జకూయాటవ్ మ్ంబర్
రామోజీ వార్ గంగా ప్రసాద్- ఎగి్జకూయాటవ్ మ్ంబర్.
గద్దల అనిల్ ఎగి్జకూయాటవ్ మ్ంబర్
గంధం అఖిల్ – ఎగి్జకూయాటవ్ మ్ంబర్
పడమటంట శ్రీనివాస్- ఎగి్జకూయాటవ్ మ్ంబర్
చిపపుకురతూ కిరణ్ – ఎగి్జకూయాటవ్ మ్ంబర్
చిపపుకురతూ రంజిత్ ఎగి్జకూయాటవ్ మ్ంబర్
దరశినాల వంశీ ఎగి్జకూయాటవ్ మ్ంబర్
సాలిగంట శ్రీనివాస్ ఎగి్జకూయాటవ్ మ్ంబర్

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఉమ్మడి ఆదల్బాద్ జిల్లా యువజన 
కమిట్ నియామకం

చోడవరంలో జనసేనలో చేరికలుచోడవరంలో జనసేనలో చేరికలు
•కండువా కప్పుకునని వైసీపీ, టీడీపీ వర్గొయులు•కండువా కప్పుకునని వైసీపీ, టీడీపీ వర్గొయులు
శతఘ్ని న్యాస్: చోడవరం నియోజకవరగొం, జనసేన పార్టీ అధకారంల్కి శతఘ్ని న్యాస్: చోడవరం నియోజకవరగొం, జనసేన పార్టీ అధకారంల్కి 
వచిచిన వెంటనే గ్రామంల్ విదయా, వైదయాం, ఉపాధ సమసయాల పరష్టకిరానికి కృష వచిచిన వెంటనే గ్రామంల్ విదయా, వైదయాం, ఉపాధ సమసయాల పరష్టకిరానికి కృష 
చేసుతూందని జనసేన పార్టీ చోడవరం నియోజకవరగొ ఇంఛార్్జ శ్రీ పీవఎస్ఎన్ రాజు చేసుతూందని జనసేన పార్టీ చోడవరం నియోజకవరగొ ఇంఛార్్జ శ్రీ పీవఎస్ఎన్ రాజు 
సపుషటీం చేశ్రు. మఖయాంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజల మౌలిక వసతల కలపున సపుషటీం చేశ్రు. మఖయాంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజల మౌలిక వసతల కలపున 
మీద దృషటీ సారసాతూమని తెలిపారు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ మఖయామంత్రి అయితేనే మీద దృషటీ సారసాతూమని తెలిపారు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ మఖయామంత్రి అయితేనే 
ప్రజా సమసయాలు తీరుతాయనానిరు. రావికమతం మండలం, ప.పొననివోలు ప్రజా సమసయాలు తీరుతాయనానిరు. రావికమతం మండలం, ప.పొననివోలు 
పంచాయితీల్ వైసీపీ, టీడీపీలకు చెందిన 30 కుట్ంబ్లు జనసేన పార్టీల్ పంచాయితీల్ వైసీపీ, టీడీపీలకు చెందిన 30 కుట్ంబ్లు జనసేన పార్టీల్ 
చేరాయి. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ సిద్్ధంతాలు, ఆశయాలకు ఆకర్షతలై వరంతా చేరాయి. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ సిద్్ధంతాలు, ఆశయాలకు ఆకర్షతలై వరంతా 
జనసేన కండువా కప్పుకునానిరు. శ్రీ పీవఎస్ఎన్ రాజు వరకి కండువా కపపు జనసేన కండువా కప్పుకునానిరు. శ్రీ పీవఎస్ఎన్ రాజు వరకి కండువా కపపు 
సాదరంగా పార్టీల్కి ఆహా్వనించారు. ఈ సందరభుంగా ఆయన మాటాలోడుతూ సాదరంగా పార్టీల్కి ఆహా్వనించారు. ఈ సందరభుంగా ఆయన మాటాలోడుతూ 
ప్రసుతూత పరసిథాతల్లో రాష్ట్రానికి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ నాయకత్వం ఆవశయాకతన్ ప్రసుతూత పరసిథాతల్లో రాష్ట్రానికి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ నాయకత్వం ఆవశయాకతన్ 
వివరంచారు. ఈ కారయాక్రమంల్ రావికమతం మండల పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ మైచరలో వివరంచారు. ఈ కారయాక్రమంల్ రావికమతం మండల పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ మైచరలో 
నాయుడు, పార్టీ నాయకులు శ్రీ పల్లో అపపుల నాయుడు, శ్రీ సిరశ్ల రామడు, నాయుడు, పార్టీ నాయకులు శ్రీ పల్లో అపపుల నాయుడు, శ్రీ సిరశ్ల రామడు, 
శ్రీ ప్లకండం సురేష్, శ్రీ ప్లకండం శ్రీనివాసరావు, శ్రీ ప్లకండం శ్రీన్, శ్రీ శ్రీ ప్లకండం సురేష్, శ్రీ ప్లకండం శ్రీనివాసరావు, శ్రీ ప్లకండం శ్రీన్, శ్రీ 
అలలోంపలిలో సతీష్, శ్రీ ఎలిశెటటీ రామడు, శ్రీ విసారప్ గోవింద, శ్రీ చింతల కిషోర్, అలలోంపలిలో సతీష్, శ్రీ ఎలిశెటటీ రామడు, శ్రీ విసారప్ గోవింద, శ్రీ చింతల కిషోర్, 
శ్రీ ల్టలో శవ, శ్రీ సమిరడ్డి శవ శంకర్ మరయు పొననివోలుకు చెందిన పార్టీ శ్రీ ల్టలో శవ, శ్రీ సమిరడ్డి శవ శంకర్ మరయు పొననివోలుకు చెందిన పార్టీ 
నాయకులు, జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.నాయకులు, జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

మత్స్యకారులకు మద్దతుగా జనసేన జలదీక్షమత్స్యకారులకు మద్దతుగా జనసేన జలదీక్ష
•హెటరో పైప్ లైన్ తొలగింప్కు డ్మాండ్•హెటరో పైప్ లైన్ తొలగింప్కు డ్మాండ్
శతఘ్ని న్యాస్: హెటరో డ్రగ్్స కంపెనీ యాజమానయాం రసాయిన వయారా్ధలు సమద్రంల్ శతఘ్ని న్యాస్: హెటరో డ్రగ్్స కంపెనీ యాజమానయాం రసాయిన వయారా్ధలు సమద్రంల్ 
కలిప్ందుకు నిరమేంచిన పైప్ లైన్ తొలగించాలని డ్మాండ్ చేస్తూ నకకిపలిలో మండల కలిప్ందుకు నిరమేంచిన పైప్ లైన్ తొలగించాలని డ్మాండ్ చేస్తూ నకకిపలిలో మండల 
మత్స్యకారులు చేపటటీన పోరాటానికి మద్దతగా మంగళవారం జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాంల్ మత్స్యకారులు చేపటటీన పోరాటానికి మద్దతగా మంగళవారం జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాంల్ 
జలదీక్ నిర్వహంచారు. పైప్ లైన్ న్ వెంటనే తొలగించాలని యాజమానాయానిని కోరారు. జలదీక్ నిర్వహంచారు. పైప్ లైన్ న్ వెంటనే తొలగించాలని యాజమానాయానిని కోరారు. 
కంపెనీ న్ంచి వచేచి రసాయిన వయారా్ధలు సమద్రంల్ కలపడం కారణంగా మత్స్యసంపద కంపెనీ న్ంచి వచేచి రసాయిన వయారా్ధలు సమద్రంల్ కలపడం కారణంగా మత్స్యసంపద 
దబ్తిని సాథానిక మత్స్యకారులు జీవన్పాధ కోల్పుతారంటూ జనసేన పార్టీ ఆందోళన దబ్తిని సాథానిక మత్స్యకారులు జీవన్పాధ కోల్పుతారంటూ జనసేన పార్టీ ఆందోళన 
వయాకతూం చేసతూంది. ఇపపుటకే పలు దఫాలు మత్స్యకారులకు మద్దతగా వివిధ రూపాల్లో వయాకతూం చేసతూంది. ఇపపుటకే పలు దఫాలు మత్స్యకారులకు మద్దతగా వివిధ రూపాల్లో 
సాథానిక జనసేన శ్రేణులు నిరసన సాథానిక జనసేన శ్రేణులు నిరసన 
తెలిపాయి. మంగళవారం పార్టీ తెలిపాయి. మంగళవారం పార్టీ 
రాష్ట్ర కారయాదరశి శ్రీ బోడపాట రాష్ట్ర కారయాదరశి శ్రీ బోడపాట 
శవదత్ ఆధ్వరయాంల్ జలదీక్ శవదత్ ఆధ్వరయాంల్ జలదీక్ 
చేపటాటీరు. ఈ కారయాక్రమంల్ చేపటాటీరు. ఈ కారయాక్రమంల్ 
సాథానిక జనససైనికులతో పాట్ సాథానిక జనససైనికులతో పాట్ 
మత్స్యకారులు పాల్గొనానిరు.మత్స్యకారులు పాల్గొనానిరు.

కాళంగి రిజరావీయరును సందరి్శంచిన జనసేన నాయకులుకాళంగి రిజరావీయరును సందరి్శంచిన జనసేన నాయకులు
కాళంగి రజరా్వయర్ మరయు శ్రీకాళహసితూ కాళంగి మధయాన ఉనని వంతెన నిరామేణానిని కాళంగి రజరా్వయర్ మరయు శ్రీకాళహసితూ కాళంగి మధయాన ఉనని వంతెన నిరామేణానిని 
జనసేన నాయకులు సందరశించడం జరగింది.జనసేన నాయకులు సందరశించడం జరగింది.

శతఘ్ని న్యాస్:  సతయావేడు నియోజకవరగొం KVB ప్రం మండలంల్ని కాళంగి రజరా్వయర్ శతఘ్ని న్యాస్:  సతయావేడు నియోజకవరగొం KVB ప్రం మండలంల్ని కాళంగి రజరా్వయర్ 
మరయు శ్రీకాళహసితూ కాళంగి మధయాన ఉనని వంతెన నిరామేణానిని జిల్లో కారయాదరశి కొపపుల మరయు శ్రీకాళహసితూ కాళంగి మధయాన ఉనని వంతెన నిరామేణానిని జిల్లో కారయాదరశి కొపపుల 
ల్వణయాకుమార్ సందరశించడం జరగింది. ల్వణయా కుమార్ మాటాలోడుతూ రజరా్వయరు ల్వణయాకుమార్ సందరశించడం జరగింది. ల్వణయా కుమార్ మాటాలోడుతూ రజరా్వయరు 
గ్ట్లో శథిల్వసథాకు చేరాయని, నీరు వృధాగా పోతనానియని, చ్ట్టీపకకిల గ్రామాల ప్రజలు గ్ట్లో శథిల్వసథాకు చేరాయని, నీరు వృధాగా పోతనానియని, చ్ట్టీపకకిల గ్రామాల ప్రజలు 
భయాందోళన చెందుతనానిరని ప్రభుత్వం చొరవతీసుకుని ప్రజల ప్రాణాలన్ కాపాడాలి్సన భయాందోళన చెందుతనానిరని ప్రభుత్వం చొరవతీసుకుని ప్రజల ప్రాణాలన్ కాపాడాలి్సన 
బ్ధయాత ఉందనానిరు. శ్రీకాళహసితూ కాళంగి మారగొంల్ బ్గా ఉనని వంతెనని కూలిచివేసి, బ్ధయాత ఉందనానిరు. శ్రీకాళహసితూ కాళంగి మారగొంల్ బ్గా ఉనని వంతెనని కూలిచివేసి, 
కొతతూగా టండరులో వేసి నెలలు గడుసుతూనాని కనీసం సగం కూడా ప్రతూ చేయలేని పరసిథాతి. కొతతూగా టండరులో వేసి నెలలు గడుసుతూనాని కనీసం సగం కూడా ప్రతూ చేయలేని పరసిథాతి. 
చ్ట్టీపకకిల 7 పంచాయతీల ప్రజలు రాకపోకలకు ఇబ్ంది పడుతనానిరు. సకాలంల్ చ్ట్టీపకకిల 7 పంచాయతీల ప్రజలు రాకపోకలకు ఇబ్ంది పడుతనానిరు. సకాలంల్ 
వంతెన నిరామేణం జరగకపోతే గ్రామాల ప్రజలతో ఆందోళనకు దిగతామని తెలియజేసారు. వంతెన నిరామేణం జరగకపోతే గ్రామాల ప్రజలతో ఆందోళనకు దిగతామని తెలియజేసారు. 
ఈ కారయాక్రమంల్ జనసేన నాయకులు మోహన్, భారగొవ్, మాతయయా, దిలీప్ తదితరులు ఈ కారయాక్రమంల్ జనసేన నాయకులు మోహన్, భారగొవ్, మాతయయా, దిలీప్ తదితరులు 
పాల్గొనానిరు.పాల్గొనానిరు.

ఆరోగయూ సమసయూలతో బాధపడుతునని 
జనసైనికునికి ఆరి్దక సహాయం

శతఘ్ని న్యాస్:  శ్నపలిలోలంక చెందిన జంగా సంతోష్ అనే వయాకితూ కొంతకాలంగా 
ప్లోటలోట్్స పడ్పోయి ఆర్దకంగా ఇబ్ంది పడుతనానిరని తెలుసుకుని జనసేన పార్టీ 
గ్రామ కమిటీ అధయాక్షులు పెంటపాట రవి నాయుడు, ఉపాధయాక్షుడు ష్టరుక్ ఖాన్ 
మండల పార్టీ అధయాక్షులు మద్ద చంటబ్బు సపుందించి ఎంపీటీసీలు, సరపుంచ్లు, 
ఉప సరపుంచ్ మరయు జనసైనికుల న్ంచి కొంత డబు్ సేకరంచి అందజేయడం 
జరగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ పలిలో మోహన్, పడాల గిర, కుపాపుల రాంబ్బు, 
అడపా నాగ భూషణం, గర్రాల రాంబ్బు, ద్డ్శెటటీ రాజా, శ్రీరామ్, వానపలిలో 
ప్రసాద్, సల్ది బుచిచిరాజు, బండారు కరుణ్, మ్డ్ద దురాగొప్రసాద్, పాల్గొనానిరు.
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