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రాజకీయాలంటే పవన్ కళ్యాణ్ కి సరదా కాదు ఒక బాధయాత .
“ప్రజాస్వామయాంలో పనులు జరగనప్పుడు, విధానపరమైన 
తప్పుదాలు జరిగినప్పుడు, రాజాయాంగం దావారా ఇవవాబడిన హక్కులు 
నెరవేర్చలేనప్పుడు వాటిని ప్రభుతవాం దృష్టికి తీసుక్రావడం, ఎత్తి 
చూపడం ప్రత్పక్షాలు హక్కు. దానిని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవాం కాదు 
దా ఏ ప్రభుతవాం ఆపలేదు. రాజాయాంగం కలపుంచిన హక్కులను 
అడుడుకోలేరనని విషయానిని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవాం తెలుసుకోవాల. 
పోలీసు వయావస్థను ఉపయోగించుక్ని, వారిపై ఒత్తిడులు తీసుక్వచి్చ 
రాజాయాంగం ప్రజలక్ కలపుంచిన హక్కులను తొక్కుయాలని చూడటం 
కూడా సరికాదు. ప్రత్పక్ం ఏమీ చేయలేని నిస్సహాయస్్థత్లో 
ఉననిప్పుడు, జనసేనాని  ప్రత్ సమసయాను తమదైన శైలలో  ప్రభుతవాం 
వరక్ తీసుక్ వెళ్ళటమే కాదు క కాదు ఆ సమసయాక్ పరిష్కురం 
చూపే వరక్ పోరాడుతూనే ఉంటారు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్.  
 
రాజకీయాలను  మిగతా నాయక్ల్లా జనసెనాని ఎప్పుడు వాయాపార 
ధోరణిలో చూడలేదు, ఒక బాధయాతగా మాత్రమే భావిస్తిరు.  స్నిమా 
నటుడు, కొనస్గింప్గా రాజకీయ నాయక్డు అవవాలేదు.. 

చిననిపపుటినుండి  స్మాజిక సమసయాలు చూసుతి ఎదిగిన సేనాని ప్రజల సమసయాల పై తనదైన శైల లో సపుందిసుతింటారు. రాజకీయం చాల్ 
కషటిమైన ప్రక్రియ అని తెలస్న... ఒడిదుడుక్లన్ని తటుటిక్ంటూ మందుక్ వెళ్లాలనని లోతైన ఆలోచనతోనే రాజకీయాలోలాకి వచా్చరు. వేల 
కోటులా ఉండి మన హక్కులని కాలరాసే మఠాల మధయా ఒక రాజకీయ పార్టి పెటిటి బడుగు బలహీన వరాగాల స్ధికారత కోసం మందుక్ వచి్చ 
బడుగు బలహీన వరాగాలకి సమనాయాయం చేయాలనే ఉదేదేశంతో జనసేన పార్టి అధికారం స్ధించే దిశగా అడుగులు వేసుతినానిరు సేనాని. 
పవన్ కళ్యాణ్ గా నిలబడడం కోసం ఎన్ని దెబ్బలు త్నానిరు, క్వలం ఆయన ఒకకుడి లబ్దే కోసం పార్టి స్్థప్ంచలేదు. ఏడు దశాబాదేల సవాతంత్ర 
భారతావనిలో అధికారం కొంత మంది చేతులోలాకి వెళ్లాపోయి మిగతా వారికి సమస్్థత్లో నాయాయం జరగలేదనని వేదన నుంచి జనసేన పార్టి 
ప్టిటింది. క్ల్ల ఐకయాత అని మాటాలాడే మందే లోతుగా ఆలోచించి... క్ల, మత, వరగారహిత సమాజం ఆయన ఆకాంక్. ఒక క్ల్నిని 
దేవాష్ంచి బదదే శత్రువుగా ప్రకటించి మరో రండు క్ల్లను కలుప్కొని రాజకీయం చేదాదేమనని ఆలోచనలు నేటి వయావస్థలో ప్టుటికొచా్చయి.
 
యాక్న్, కెమెరా, కట్ చెప్పు వెళ్్ళపోతాడు, అనని వాళ్్ళ ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ అనని జనసేన పార్టి అననికూడ భయపడే స్్థయికి వచా్చరు.  
లక్షా 26 వేల కిలోమీటరలా రోడలాలో 26 వేల కిలోమీటరలా రహదారులు సైతం గుంతలు పూడ్చలేని స్్థత్లో ఉనని ప్రభుతవాం. జనసైనా ని 
పరయాటన ఉందని  తెలస్ ధవళేశవారం బాయారేజీ రోడుడు రాత్రికి రాత్రి వేస్రు, ప్టటిపరితికి వెళ్తినానిరు అంటే రాత్రికి రాత్రి రోడులా వేశారు. దీనిని బటిటి 
అర్థమవుతోంది జనసేనాని అంటే ఎంత భయపడుతునానిరో. 2005 నుంచి పవన్ కల్యాణ్ అంటే భయంతో ఉనని నాయక్లు స్నిమాలు 
చేసుక్ంటే పవన్ కళ్యాణ్ ని ఏదోరకంగా ఇబ్బంది పెడుతూ వచా్చరు.
్రజాస్వామయాంలో పాలంచేవాడికి ప్రశనించేవాడంటే భయం. ఏ 
కారయాక్రమానిని చేస్న రాజకీయ లబ్దే కోసం మాత్రం ఎప్పుడు చేయలేదు 
పవన్ కళ్యాణ్.  కష్టిలక్ నిలబడే వయాకితి అని. నా ప్రాణాలు వదిలేస్ 
ప్రజల ప్రాణాల కోసం పోరాటం చేస్తిను అని చెపపుటంలో కాదు చేస్ 
చూప్ంచటానికి ఏమాత్రం వెనుకాడని భవదీయుడు భగత్ స్ంగ్ 
జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్.

భయపెడుతున్న జనసేన

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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అగ్్నప్రమాద బాధితులకు అండగా 
అమలాపురం జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్: ఉపపులగుపతిం మండలం వాడపర్రు పంచాయతీలో 
గల ఇంద్రనగర్ నందు 17/12/2021 అగిని ప్రమాదం వలలా గుర్రాల 
అక్కురాజు, నాగరాజు విదుయాత్ ష్ర్టి సర్కుయూట్ వలలా రండు ఇళ్లా పూరితిగా 
తగలబడి పోవడం వలలా రండు క్టుంబాలు సరవాం కోలోపుయి రోడుడున 
పడాడురు.పేదలు ఆపదలో ఆదుకోవడం మందు వరుసలో ఉనని జనసైనిక్లు 
18 వ తార్ఖున పదివేల నగదు 50 క్జీల బ్యయాం అందించారు. జనసేన 
దళ్త నాయక్లు శ్రీ ఇసుకపటలా రఘుబాబు నేతృతవాంలో వేదాంత సంస్థ 
యాజమానయాంతో మాటాలాడి 30 వేల ఖర్దు చేసే బటటిలు, వంట స్మాగ్రి, 
నితయావసర సరుక్లు, మంచాలు, బ్యయాం పెటిటి, బటటిలు పెటిటితో సహా రండు 
క్టుంబాలక్ అవసరమైన అనిని వసుతివులు స్్థనిక గొలలాపలలా సరపుంచ్ 
శ్రీమత్ జొనానిడ దురగా, కూనవరం సరపుంచ్ వాకపలలా ఈశవారి, ఎంప్టిస్ 
దొనిపటి బాలమణి, జనసేన పెదదేలు యాళ్ళ నాగసతీష్, లంగోలు 
పండు, డాకటిర్ నాగమానస, అయితాబతుతిల ఉమామహేశవారరావు, బటటి 
పండు, పోలశెటిటి కనని, కిషోర్, నల్లా వెంకటేశవారరావు, క్సుమ వెంకనని, 
సుభాష్ చంద్రబోస్, సుంకర లక్ష్మణ్ మరియు జన సైనిక్ల గ్రామ పెదదేల 
ఆధవారయాంలో బాధితులక్ పంప్ణీ చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా శ్రీ 
ఇసుకపటలా రఘుబాబు మాటాలాడుతూ రాజకీయాలక్ అతీతంగా క్ల్లక్ 
అతీతంగా జనసైనిక్లు ఎప్పుడు పేదల కష్టిలోలా మందుంటారని, శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయస్ధనలో మందు ఉంటారని మనవి చేస్తి ఈ 
సహాయం అందించిన వేదాంత యాజమానయాంక్ ధనయావాదాలు తెలపారు.

మండల అధ్యక్షులకు దిశానిర్దేశం చేసిన 
చిత్తూర్ జిలాలా అధ్యక్షులు

శతఘ్ని న్యాస్: నగరి నియోజకవరగాం నుండి మండల అధయాక్షులుగా 
ఎనునికోబడిన వారు, పీలేరు నియోజకవరగాం నుండి జనసేన నాయక్లు, 
జనసైనిక్లు… జనసేన ఫాఛ్ మెంబెర్ చితూతిర్ జిల్లా అధయాక్షులు 
డా.పసుప్లేటి హరిప్రస్ద్ ని మరాయాదపూరవాకంగా కలవడం జరిగింది. 
మండల అధయాక్షులతో కలస్ జనసేన పార్టిని మండల స్్థయిలో ప్రజలోలాకి 
బలంగా తీసుక్ వెళ్్ళలని, శ్రీ హరిప్రస్ద్ దిశా నిరేదేశం చేస్రు. ఈ 
కారయాక్రమంలో జనసేన పార్టి జిల్లా ఉపాధయాక్షులు బత్తిన మధుబాబు, రాష్ట్ర 
కారయాదరిశి ఆక్పాటి సుభాష్ణి, జిల్లా కమిటీ సంయుకతి కారయాదరిశి బాటస్రి 
పాల్గానానిరు.

రాజకీయ, ప్రజా సంఘ నాయకుల మందస్తు 
అరెస్టును ఖండంచిన పాడేరు జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్: పాడేరు ఐటీడీఏలో బుధవారం పాలకవరగా సమావేశంలో రాజకీయ, ప్రజా 
సంఘాల, ఉదయామకారుల గొంతు నొక్కు దిశగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుతవాం మందసుతి అరసుటిలు చేయడం 
స్గుగాచేటని జనసేన పార్టి ఎక్్స ఎంప్టిస్ స్యిబాబా, దురియా, సనాయాస్రావు ప్రభుతవాంపై 
ధవాజమెతతిరు. గురువారం జనసైనిక్లతో సమావేశమై ఈ సందర్ంగా వారు మాటాలాడుతూ అక్రమ 
అరసుటిలతో ఉదయామాలను ఆపలేరని, ప్రజా సమసయాల మీద నితయాం పని చేసుతిననిటువంటి ప్రజా సంఘ 
ఉదయామకారులను అరసుటిలు చేస్తి నిర్బంధించడం సరైన పద్ధత్ కాదని ఇపపుటికైనా ప్రభుతవాం తీరు 
మారు్చకోవాలని, గిరిజన సమసయాలు పరిషకురించేందుక్ మందుక్ రాని చేతకాని జగన్ ప్రభుతవాం 
రోజు రోజుకి ఉదయామకారులను అరసుటిలతో గిరిజన ప్రజా సంఘాల పోరాటాలను అణిచి వేసుతింది. 
ఇటువంటి అణిచివేసే ధోరణి ప్రభుతవాం విడనాడాలని, లేనిపక్ంలో రానునని ఎనినికలోలా బుది్ధ 
చెపేపు రోజులు కోసం వైయస్్సర్ ప్రభుతవాం ఎదురుచూడక తపపుదని ఈ సందర్ంగా జనసేన 
పార్టి ప్రభుతావానికి స్చిసుతింది. ప్రభుతవా మా గిరిజన ప్రాంతంలో ఉనని చటాటిలను పటిషటింగా 
అమలు చేయక, చటాటిలను తూటులా పొడుసుతింటే చటాటిలను కాపాడుక్నే లక్యూంతో ప్రభుతావానికి 
నిరసనల దావారా శాంత్యుతంగా పోరాడుతునని ప్రజా సంఘ నాయక్లను ఎకకుడ దొరికితే 
అకకుడ అననిటుటిగా మందసుతి అరస్టి చేయడం పటలా జనసేన పార్టి విశాఖ మనయాం ప్రాంతం తరప్న 
తీవ్ంగా ఖండిసుతినానిమని స్యిబాబా తెలపారు. ఇపపుటికైనా గిరిజనుల చటాటిలను, హక్కులను 
కాపాడాలంటూ ఈ సందర్ంగా ప్రభుతావానికి తెలపారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసైనిక్లు 
పాల్గానానిరు.
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వంగవీటి రాధ హతయూకు విక్కి వైసిపి పనే..... 
జనసేన నేత పోతిన మహేష్ సంచలనం

శతఘ్ని న్యాస్: తన హతయాక్ క్ట్ర జరుగుతోందని 
టిడిప్ నాయక్డు, మాజీ ఎమెమెలేయా వంగవీటి 
రాధ వాయాఖయాలు బెజవాడ రాజకీయాలను 
వేడెకికుంచాయి.
ఇటీవల తన తండ్రి వంగవీటి మోహనరంగ 
వర్థంత్  కారయాక్రమంలో రాధ తనక్ ప్రాణహాని 
వుందని... చంపడానికి రకీకు నిరవాహించారంటూ 
ఆందోళన వయాకతిం చేస్రు. ఈ వాయాఖయాలపై 
తాజాగా జనసేన పార్టి  విజయవాడ అధయాక్షుడు 
పోత్న మహేష్  సపుందించారు.
మాజీ ఎమెమెలేయా వంగవీటి రాధా హతయాక్ రకీకు 
నిరవాహించడం దురదృషటికరమని మహేష్ 
అనానిరు. 
ఇది పూరితిగా వైస్ప్ ప్రభుతవా  వైఫలయామేనని పేర్కునానిరు. ప్రజలోలా విధవాంస్లను రచ్చగొటేటి విధంగా క్ట్రలు 
చేసతిందా అనేల్ ప్రభుతవా తీరు ఉందని ఆరోప్ంచారు. వంగవీటి రాధా వాయాఖయాలు, హతయాక్ రకీకు నిరవాహించడంపై 
రాష్ట్ర డీజీపీ  గౌతమ్ సవాంగ్  పూరితిస్్థయి దరాయాప్తి చేయించాలని...దీని వెనక ఎవరునాని విడిచిపెటటిక్ండా కఠిన 
చరయాలు తీసుకోవాలని పోత్న మహేష్ డిమాండ్ చేస్రు.
జనసేన పార్టి గురించి మహేష్ మాటాలాడుతూ...ఈ ఏడాది మొతతిం జనసైనిక్లు, వీర మహిళలు ప్రజల కోసమే 
పనిచేస్రనానిరు. దివీస్ పరిశ్రమ మొదలుకొని విశాఖ స్టిల్ పాలాంట్ సమసయా వరకూ ప్రజల పక్షాన జనసేన 
పోరాడిందని గురుతిచేస్రు. ఇదే స్ఫూరితిని 2024 వరకూ కొనస్గించి రాజాయాధికారం దిశగా కృష్ చేస్తిమని 
మహేష్ ధీమా వయాకతిం చేస్రు.
‘’అధికార వైస్పీ ప్రధాన ప్రత్పక్ం టీడీపీని బయటక్ రాక్ండా ఇబ్బంది పెడుతోంది. కాన్ వైస్ప్ ప్రభుతావానికి 
బయపడక్ండా జనసేన మాత్రమే ప్రజలోలా ఉంది. జనసేన తరఫున లక్ మందికి పైగా స్్థనిక సంస్థలోలా పోటీ చేస్ 
25 శాతానికి పైగా ఓటులా కొలలాగొటాటిరు’’ అని పోత్న మహేష్ తెలపారు.
‘’రాష్ట్రంలో 8 జిల్లాలోలాని 100క్ పైగా నియోజకవరాగాలలో మండల అధయాక్షులను ఇపపుటిక్ జనసేన నియమించింది. 
ఇల్ పార్టి బలంగా ప్రజలోలాకి వెళతింది. విజయవాడలో ఉనని 64 డివిజనలాలో 58 డివిజనలాక్ అధయాక్షులను 
నియమించాం. బ్స్, ఎస్్స, ఎస్టి, మైనార్టి, మహిళలలక్ 65 శాతం స్టులా క్టాయించామ. అందులో 24మంది 
ఉననిత చదువులు చదివిన వారు ఉనానిరు. చితతిశుది్ధతో పనిచేసే వారిక్ అవకాశం కలపుంచాం’’ అని వివరించారు.
విజయవాడ నగర పరిధిలో టీడ్కు ఇలులా, సెంటు భూమి ఇలులా, చెతతిపనుని, ఓటీఎస్ వంటి అంశాలపై రాబోయే 
సంవత్సరంలో ప్రజల తరఫున పోరాడతాం. వైస్పీ కార్పురేషన్ ఎనినికలోలా గెలచిన తరావాత నగరంలో ఒకకు అభివృది్ధ 
పని కూడా జరగలేదు. పనునిలు పెంచితే ఒకకు కార్పురేటర్ కూడా న్రు మెదపలేదు. జనసేన ప్రత్ ప్రజా సమసయాపైనా 
పోరాడుతోంది. ప్రజలు దీనిని గమనించాల’’ అని జనసేన నాయక్లు పోత్న మహేష్ పేర్కునానిరు.

చండూరు మండల అధ్యక్షునికి ఆత్మీయ సన్మీనం
శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన పార్టి చుండూరు మండల అధయాక్షులుగా నియమితులైన శ్రీ 
అమిమెశెటిటి శ్రీరామమూరితికి చుండూరులో ఆతీమెయ సనామెనం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో 
చేబ్రోలు బోడియయా, గుంటూరు జిల్లా కారయాదరిశి దేవిరడిడు మహేష్, జగదీష్ మరియు 
ఇక్కురితి శ్రీమనానిరాయణ, యాసం జగదీష్, బాబు, న్లం రామ, బాలస్యి, చుండూరు 
మండల జనసేన నాయక్లు, జనసైనిక్లు పాల్గానానిరు.
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ఓడిపోయం అంతే ఆగ్పోలేదు: శ్రీమతి కీరతూన
శతఘ్ని న్యాస్: చితూతిరు జిల్లా సంయుకతి కారయాదరిశి శ్రీమత్ కీరతిన స్మానయా వరతిక్లక్ జనసేన పార్టి న్తన 
సంవత్సర కాయాలండరులా ఇచి్చ జనసేన స్దా్ధంతాలను వివరించారు. ఈ సందర్ంగా కీరతిన మాటాలాడుతూ… 
ప్రజలను ప్రలోభపరిచి గెలచారేమోగాన్, శ్రి పవన్ కళ్యాణ్ పైన వారి మనసులో ఉనని అభిమానం, 
నమమెకం అయితే చెక్కు చెదరలేదని, మీ న్చ రాజకీయాలక్ ప్రజలు గటిటి గుణపాఠం చెబుతారని నమమెకం 
కలుగుతోందని, జనసేన పార్టి ఓడిపోయామంతే కాని ప్రజలక్ నాయాయం చేయడంలో ఆగిపోలేదని అనానిరు.

గ్దదేలూరు నియోజకవర్గ కమిటీల ఏర్పాటు
శతఘ్ని న్యాస్: గిదదేలూరు నియోజకవరగాం నుంచి ఆరు మండల్ల పరిధిలో 
జనసేన మండల అధయాక్షులను ఏరాపుటు చేయడం జరిగినది. ఈ సందర్ంగా ఐదు 
మండల్ల అధయాక్షులు ఇంఛారిజి శ్రీ బెలలాంకొండ స్యిబాబుని కలస్ సనామెనించి 
పూలమాలలు వేశారు. ఇంఛారిజి మాటాలాడుతూ తవారగా పూరితిగా మండల కమిటి 
సభుయాలను మరియు గ్రామ కమిటీ ఏరాపుటు చేయడం జరుగుతుందని చెపాపురు. 
మండల అధయాక్షుడు ప్రత్ గ్రామంలో సమసయాలను గురితించాలని చెపాపురు. 
కారయాక్రమంలో జిల్లా కారయాదరిశి లంకా నరస్ంహ రావు, జిల్లా సంయుకతి కారయాదరిశి 
గజజిలకొండ నారాయణ, కంభం మండల అధయాక్షుడు తాడిశెటిటి ప్రస్ద్, అర్ధవీడు 
మండల అధయాక్షుడు కలగొటలా అలులారయయా, రాచరలా మండల అధయాక్షుడు ప్టాటి 
బాలకృష్ణ, గిదదేలూరు మండల అధయాక్షుడు పగడాల స్యి ఈశవార్, కొమరోలు 
మండల అధయాక్షుడు స్ర ఓబులేసు, రాచరలా మండల నాయక్లు ఇపపుల శేష్ద్రి, 
అలశెటిటి వెంకటేశవారులా, కంభం మండల నాయక్లు షేక్ అజుజి, కొమరోలు 
మండలం నాయక్లు భూమ లక్ష్మణ్, హర్ష తదితరులు పాల్గానానిరు.

నర్సీపట్నం జనసేన ఆధ్వర్యంలో 
2022 క్్యలండర్ ఆవిష్కరణ

శతఘ్ని న్యాస్: నర్్సపటనిం, నారాయణ రాజు పేట జనసేన టీం సహాయ 
సహకారాలతో నర్్సపటనిం జనసేన నియోజకవరగాం ఇంచార్జి రాజనని వీర 
స్రయా చంద్ర అధయాక్తన నర్్సపటనిం జనసేన పార్టి కారాయాలయంలో 2022 
కాయాలండర్ ఆవిషకురణ కారయాక్రమం జరిగింది.

ఈ కారయాక్రమంలో స్రయా చంద్ర మాటాలాడుతూ జనసేన పార్టి స్దా్ధంతాలతో 
కూడినటువంటి కాయాలండర్ ను అందించినటువంటి నారాయణ రాజు పేట 
జనసేన టీం వారికి మందుగా కృతజ్ఞతలు తెలయజేసుతినానిమని అనానిరు. 

అతయాంత సేవాభావం కలగినటువంటి ఏకైక పార్టి జనసేన పార్టి అని 
నిరంతరం ప్రజా సమసయాలపై పోరాటం చేస్తి వీటితో పాటుగా సహాయ 
సహకారాలు చేయడంలో మందునని పార్టి జనసేన పార్టి అని నారాయణ 
రాజు పేట కర్రీ చిరంజీవి తన సవాగ్రామం నర్్సపటనిం నియోజకవరగాంలో 
ఉననిపపుటికీ ఉపాధి నిమితతిం విదేశాలలో ఉంటూ కూడా జనసేన పార్టి పై 
తన కరతివయాం నిరవాహిసుతినానిరని తన పార్టిపై ఉననిటువంటి సేవాభావానిని 
గురుతిగా 2002 కాయాలండర్ మద్రణ చేయించి నాలుగు మండల్లోలా 
ఉననిటువంటి జనసైనిక్లక్ వితరణ చేయమని నారాయణ రాజు పేట 
జనసేన టీం తరఫున పంప్ణీ చేయించడం అభినందించదగగా విషయమని 
పేర్కునానిరు. 
ఈ కారయాక్రమంలో నర్్సపటనిం గ్రామీణ అధయాక్షుడు వూది కళ్యాణ్ చక్రవరితి, 
కర్రీ చిరంజీవి, వెలగా అపపులనాయుడు, లోకిన రామకృష్ణ, మోపడ 
చిరంజీవి, ఎర్ర ఈశవారరావు, సఖిరడిడు సత్తిబాబు మాసటిర్, చెలూలారి 
గుణశేఖర్, లోకిన జ్యాత్, లోకిన రామకృష్ణ, దుబాస్ అచ్చయయా నాయుడు, 
ఉగిగాన రమణ, ఎననిం రామచంద్ర, కర్రీ శ్రీను, పరవాడ శ్రీనివాసరావు, 
మొపద వంశీ, అగ్రహారం గోవింద్, మటఒ దురాగాప్రస్ద్, షేక్ ఇస్మెయిల్, 
వెంకటరమణ, ఆధార జగన్, పాతాళ శవ, గంగుల స్వామి, అపపునని 
రాజేష్, శనివార రవి, బ్ళ్ళక్ చరణ్ తదితరులు పాల్గానానిరు.

సామాన్య క్ర్యకరతూలని న్యకులు చేయడమే జనసేన 
పార్టీ ద్్యయం: నలిశెట్టీ శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన పార్టి లో స్మానుయాలకి 
పదవులు ఇవవాడం దావారా జనసేన పార్టి అధినేత 
శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ సరికొతతి రాజకీయాలకి శ్రీకారం 
చుటాటిరని ఆ పార్టి ఆతమెకూర్ నియోజకవరగా 
ఇంచార్జి నలశెటిటి శ్రీధర్ అనానిరు. అనంత 
స్గరం మండలంలో క్రియాశీలకమగా పనిచేసే 
కారయాకరతిలైన బ్లులాపాటి కృష్ణమూరితి యాదవ్, 
వేమ ప్రవీణ్ అశోక్ లని ఉపాధయాక్షులుగా, అధికార 
ప్రత్నిధిగా కానగల శ్రీనివాస్, ప్రధాన కారయాదరిశిగా 
వేణు గుడిపాటి, కారయానిరావాహక కారయాదరిశిలుగా 

జానినిబోయిన వంశీ కృష్ణ యాదవ్, వేమన వెంకటేష్ మదిరాజ్, పప్పు వాసు దేవర రడిడులకి పదవులు 
ఇచి్చనందుక్ నియోజకవరగా ఇంచార్జి శ్రీ నలశెటిటి శ్రీధర్ కి ధనయావాదాలు అని జనసేన పార్టి నియోజకవరగా 
నాయక్లు శ్రీనివాస్ భరత్ తెలయచేశారు.

మాడుగులలో పలలా పలలా కి జనసేన క్ర్యక్రమం
శతఘ్ని న్యాస్: మాడుగుల నియోజకవరగాం శ్రీ గుమమెడి శ్రీరామ్ ఆధవారయాంలో పలలా పలలా కి జనసేన అనే 
కారయాక్రమానికి శ్రీకారం చుటాటిరు. మాడుగుల నియోజకవరగా ప్రజలందరికీ ప్రసుతిత అధికార పార్టి అరాచకాలను 
మరియు ప్రజల యోగ క్షేమాలు తెలుసుక్ంటూ రాబోవు ఎలక్న్ లో మరల ఇదే అధికార పార్టికి అవకాశం 
ఇసేతి ఇంకా ఎనెనినిని ఘోరాలు చూడవలస్ వసుతిందో పలలా పలలా కి జనసేన కారయాక్రమంలో గ్రామాలలో ఉనని 
ప్రజలందరికి కళ్ళక్ కటిటినటులా చూప్ంచి చెప్తినానిరు. రాబోవు రోజులలో జనసేన పార్టి అధికారంలోకి 
వసేతి గౌ.శ్రీ కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ మఖయామంత్రి ఐతేఅయితే ప్రజలందరికీ ఎంత మేలు జరుగుతుందో 
గ్రామాలలో అందరికీ జనసేన పార్టి మీద అవగాహన కలపుంచడంతో పాటు అధికార పార్టి కారయాకరతిలు 
సైతం జనసేన కండువా కప్పుక్నేందుక్ మక్కువ చూప్ంచడం విశేషం. ప్రసుతితం రాష్ట్రంలో ప్రజలందరు 
నితాయావసరాలు భార్గా పెరిగిపోయి ఇబ్బంది పడుతుంటే ప్రభుతవాం మాత్రం నితాయావసరాల అధిక ధరలు 
అనే అంశం వదిలేస్ మదయాం ధరలు తగిగాంచి “మందుబాబులకి తక్కువ ధరక్ సరాకుర్ వారి మందు” అనే 
బాటలో అధికార పార్టి నేతల అందర్ హడావిడిగా ఉంటునానిరు అని మాడుగుల నియోజకవరగా జనసేన 
పార్టి నాయక్లు గుమమెడి శ్రీరామ్ వాపోయారు. అధికార పార్టి కోసం ప్రజలోలా అవగాహన తెచి్చ చైతనయా 
పరుస్తి ప్రజలందరు జై జనసేన అనేల్ మారుపు తెసుతినానిరు.

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

371 జీఓ రద్దు చేయాలని ఆర్డీఓ క్ వినతిపత్ం 371 జీఓ రద్దు చేయాలని ఆర్డీఓ క్ వినతిపత్ం 
ఇచిచిన భంసా జనసేనఇచిచిన భంసా జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్: 317 జీఓ రదుదే చేస్ శతఘ్ని న్యాస్: 317 జీఓ రదుదే చేస్ 
ఉదోయాగుల భవిషయాత్ ను కాపాడాలని ఉదోయాగుల భవిషయాత్ ను కాపాడాలని 
కోరుతు భంస్ పటటిణంలోని రాజాసవా కోరుతు భంస్ పటటిణంలోని రాజాసవా 
మండల అధికారి ఆర్డుఓకి జనసేన మండల అధికారి ఆర్డుఓకి జనసేన 
తరుప్న వినత్ పత్రం ఇవవాడం తరుప్న వినత్ పత్రం ఇవవాడం 
జరిగింది.జరిగింది.

ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టి ఉమమెడి ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టి ఉమమెడి 
నిరమెల్ జిల్లా ఉపాధయాక్షులు సుంకెట నిరమెల్ జిల్లా ఉపాధయాక్షులు సుంకెట 
మహేష్ బాబు మాటాలాడుతూ… మహేష్ బాబు మాటాలాడుతూ… 
ప్రభుతవా ఉపాధాయాయుల బదిలీల ప్రభుతవా ఉపాధాయాయుల బదిలీల 
ప్రక్రియ రాష్ట్ర ప్రభుతవాం దురామెరగాంగా ప్రక్రియ రాష్ట్ర ప్రభుతవాం దురామెరగాంగా 
వయావహరించడానిని జనసేన పార్టి వయావహరించడానిని జనసేన పార్టి 
తీవ్ంగా వయాత్రేకిసతింది. స్్థనికతను తీవ్ంగా వయాత్రేకిసతింది. స్్థనికతను 
కోలోపుయే 317 జీఓ ను వెంటనే రదుదే కోలోపుయే 317 జీఓ ను వెంటనే రదుదే 
చేయాలని, ఏజన్్స ప్రాంతాల వారిని చేయాలని, ఏజన్్స ప్రాంతాల వారిని 

నాన్ ఏజన్్స ప్రాంతాలకి బదిల చేయడం వలలా అకకుడ భాష సమసయా తలతుతితుంది. నాన్ ఏజన్్స ప్రాంతాలకి బదిల చేయడం వలలా అకకుడ భాష సమసయా తలతుతితుంది. 
మఖయాంగా భారయా, భరతిలను వేరే జిల్లాలకి మారే్చ ప్రక్రియలో భాగంగా వారి మఖయాంగా భారయా, భరతిలను వేరే జిల్లాలకి మారే్చ ప్రక్రియలో భాగంగా వారి 
వారి స్్థనికతను కోలోపుయే అవకాశం ఉంది. ఆ జీఓ వలలా బదిలీ అయిన టీచర్ వారి స్్థనికతను కోలోపుయే అవకాశం ఉంది. ఆ జీఓ వలలా బదిలీ అయిన టీచర్ 
శాశవాతంగా అకకుడే పని చేయాలనే నిబంధనను పూరితిగా వయాత్రేకిసుతినానిం. టీచర్్స శాశవాతంగా అకకుడే పని చేయాలనే నిబంధనను పూరితిగా వయాత్రేకిసుతినానిం. టీచర్్స 
సంఘాలను ప్లప్ంచక్ండ ఇల్ంటి జీఓలని విడుదల చేస్ వారి భవిషయాతుతితో సంఘాలను ప్లప్ంచక్ండ ఇల్ంటి జీఓలని విడుదల చేస్ వారి భవిషయాతుతితో 
చెలగాటం అడటం సరైన పదదేత్ కాదు. టీచర్్స సంఘాలక్ పూరితి స్్థయిలో చెలగాటం అడటం సరైన పదదేత్ కాదు. టీచర్్స సంఘాలక్ పూరితి స్్థయిలో 
మదదేతు తెలయచేసుతినానిం. కాబటిటి ప్రభుతవాం వెంటనే చొరవ తీసుక్ని సమసయాను మదదేతు తెలయచేసుతినానిం. కాబటిటి ప్రభుతవాం వెంటనే చొరవ తీసుక్ని సమసయాను 
పరిషకురించాలని డిమాండ్ చేసుతినానిం అని తెలపారు. ఈ కారయాక్రమంలో పరిషకురించాలని డిమాండ్ చేసుతినానిం అని తెలపారు. ఈ కారయాక్రమంలో 
యువజన సంఘం సభుయాలు రామోజివార్ గంగా ప్రస్ద్, రవి తదితరులు యువజన సంఘం సభుయాలు రామోజివార్ గంగా ప్రస్ద్, రవి తదితరులు 
పాల్గానానిరు.పాల్గానానిరు.

పిఠాపురంలో జనసేన 23వ రోజు పాదయాత్పిఠాపురంలో జనసేన 23వ రోజు పాదయాత్
శతఘ్ని న్యాస్: ప్ఠాప్రం జనసేన పార్టి ఇనా్చర్జి శ్రీమత్ శతఘ్ని న్యాస్: ప్ఠాప్రం జనసేన పార్టి ఇనా్చర్జి శ్రీమత్ 
మాకిన్డి శేషు క్మారి ఆధవారయాంలో జనసైనిక్డు శ్రీ బుర్రా మాకిన్డి శేషు క్మారి ఆధవారయాంలో జనసైనిక్డు శ్రీ బుర్రా 
స్రయాప్రకాశరావు ప్ఠాప్రం పటటిణంలో 30 వ వారుడులో స్రయాప్రకాశరావు ప్ఠాప్రం పటటిణంలో 30 వ వారుడులో 
జనసేన పార్టి అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ స్దా్ధంతాలను జనసేన పార్టి అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ స్దా్ధంతాలను 
ఆశయాలను కరపత్రాల దావారా వారుడు ప్రజలక్ అవగాహన ఆశయాలను కరపత్రాల దావారా వారుడు ప్రజలక్ అవగాహన 
కలపుంచడంమైనది ఈ పాదయాత్రలో టైల్్స బాబ్ పాల్గానడం కలపుంచడంమైనది ఈ పాదయాత్రలో టైల్్స బాబ్ పాల్గానడం 
జరిగినది.జరిగినది.

ఏజెన్్స వాయూపతుంగా పనిచేస్తునని 708 మంది బాషా వాలంటీర్ ఏజెన్్స వాయూపతుంగా పనిచేస్తునని 708 మంది బాషా వాలంటీర్ 
టీచర్లను రెనుయూవల్ చేయాలి: మాదాల శ్రీరామలుటీచర్లను రెనుయూవల్ చేయాలి: మాదాల శ్రీరామలు

శతఘ్ని న్యాస్: పాడేరు ఏజెన్్స శతఘ్ని న్యాస్: పాడేరు ఏజెన్్స 
ప్రాంతంలో పని చేసుతినని బాష్ వాలంటీర్ ప్రాంతంలో పని చేసుతినని బాష్ వాలంటీర్ 
టీచరలాను రనుయావల్ చేయాలని జనసేన టీచరలాను రనుయావల్ చేయాలని జనసేన 
డిమాండ్ చేస్ంది. మాదాల శ్రీరామలు డిమాండ్ చేస్ంది. మాదాల శ్రీరామలు 
మాటాలాడతూ… ఆదివాస్ మాతృభాష మాటాలాడతూ… ఆదివాస్ మాతృభాష 
వాలంటీరులా విదాయాభివృధికి ఎంతగాన్ వాలంటీరులా విదాయాభివృధికి ఎంతగాన్ 
కృష్ చేసుతినానిరని, వారి దావారా ప్రాధమీక కృష్ చేసుతినానిరని, వారి దావారా ప్రాధమీక 
విదాయా బలోపేతం జరుగుతుందని తక్ణమే విదాయా బలోపేతం జరుగుతుందని తక్ణమే 
రన్యావల్ చేయాలన్ కోరారు. ఇపపుటిక్ రన్యావల్ చేయాలన్ కోరారు. ఇపపుటిక్ 

పశ్చమగోదావరి జిల్లా క్ర్ ప్రం ఐటిడి ఏ పరిధిలో 101 మందిని రనుయావల్ చేస్రని గురుతి పశ్చమగోదావరి జిల్లా క్ర్ ప్రం ఐటిడి ఏ పరిధిలో 101 మందిని రనుయావల్ చేస్రని గురుతి 
చేస్రు.చేస్రు.
సంత భాషలో చదువు చెపపుడఒ దావారా సులువుగా గిరిజన విదాయారు్థలక్ విదయా ను సంత భాషలో చదువు చెపపుడఒ దావారా సులువుగా గిరిజన విదాయారు్థలక్ విదయా ను 
నేరు్చక్ంటునానిరు. తక్ణమే బాష్ వాలంటీరలాను రనుయావల్ చేసేతి విదాయా ప్రమాణాలు, నేరు్చక్ంటునానిరు. తక్ణమే బాష్ వాలంటీరలాను రనుయావల్ చేసేతి విదాయా ప్రమాణాలు, 
అక్రాసయాత పెరుగుతుందిని అనానిరు. అరక్, పాడేరు ఎమెమెలేయాల, గిరిజన సంక్షేమ శాఖ అక్రాసయాత పెరుగుతుందిని అనానిరు. అరక్, పాడేరు ఎమెమెలేయాల, గిరిజన సంక్షేమ శాఖ 
మంత్రి, అరక్ ఎంపీలు సపుందించి సమసయా పరిస్కురం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు మంత్రి, అరక్ ఎంపీలు సపుందించి సమసయా పరిస్కురం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు 
పాడేరు ఐటిడిఏ ప్ఓ గోపాలకృష్ణ వైఖరి బాష్ వాలంటీరలాక్ శాపంగా తయారయియాందని, పాడేరు ఐటిడిఏ ప్ఓ గోపాలకృష్ణ వైఖరి బాష్ వాలంటీరలాక్ శాపంగా తయారయియాందని, 
రాష్ట్ర వైస్పీ జగన్ ప్రభుతవాం, పాడేరు ప్ఓ వైఖరి సరిగాగా లేదని ఈ సందర్మగా డిమాండ్ రాష్ట్ర వైస్పీ జగన్ ప్రభుతవాం, పాడేరు ప్ఓ వైఖరి సరిగాగా లేదని ఈ సందర్మగా డిమాండ్ 
చేసుతినానిమని తెలపారు.చేసుతినానిమని తెలపారు.

అరుహులైన లబ్ధిదారులకు పింఛను అందకపోవడం అరుహులైన లబ్ధిదారులకు పింఛను అందకపోవడం 
ప్రభుత్వ వైఫలయూం: జనసేనప్రభుత్వ వైఫలయూం: జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్:  చంద్రగిరి శతఘ్ని న్యాస్:  చంద్రగిరి 
నియోజకవరగాం, త్రుపత్ ర్రల్ నియోజకవరగాం, త్రుపత్ ర్రల్ 
మండలం, మంగళం పంచాయతీ, మండలం, మంగళం పంచాయతీ, 
గిరిప్రస్ధ్ కాల్నికి చెందిన అలమేలు గిరిప్రస్ధ్ కాల్నికి చెందిన అలమేలు 
దంపతులు కటిక పేదరికంలో జీవనం దంపతులు కటిక పేదరికంలో జీవనం 
స్గిసుతిండగా క్రితం క్రిస్న భార్ స్గిసుతిండగా క్రితం క్రిస్న భార్ 
వరా్షలక్ ఇంటి పైకప్పు మొతతిం కోలోపుయి వరా్షలక్ ఇంటి పైకప్పు మొతతిం కోలోపుయి 
నిరాశ్రయులయాయారు. అందులో ఇదదేరు నిరాశ్రయులయాయారు. అందులో ఇదదేరు 
వృదు్ధలు, ఆయనక్ అంగవైకలయాం వృదు్ధలు, ఆయనక్ అంగవైకలయాం 
మరియు ఉనని ఒకకు క్మారుడికి మరియు ఉనని ఒకకు క్మారుడికి 
మత్స్్థమితం బాగొలేకపోవడం మత్స్్థమితం బాగొలేకపోవడం 
బాధాకరం. వీరికి మూడు నెలలు బాధాకరం. వీరికి మూడు నెలలు 
సరిపడ బ్యయాం బస్తిలు, మడి సరిపడ బ్యయాం బస్తిలు, మడి 
సరుక్లను అందచేయడం జరిగింది సరుక్లను అందచేయడం జరిగింది 
మరియు అరుహులైన లబ్్ధదారులైనపపుటికీ మరియు అరుహులైన లబ్్ధదారులైనపపుటికీ 
ప్రభుతవాం నుండి రావాల్సన ప్ంఛను ప్రభుతవాం నుండి రావాల్సన ప్ంఛను 
అందకపోవడంతో వారికి అండగా అందకపోవడంతో వారికి అండగా 
ఉండి వారి తరప్న స్్థనిక ప్రభుతవా ఉండి వారి తరప్న స్్థనిక ప్రభుతవా 
అధికారులతో మాటాలాడి లబ్్ధ పొందేల్ అధికారులతో మాటాలాడి లబ్్ధ పొందేల్ 
చేస్తినని నియోజకవరగా నాయక్లు శ్రీ చేస్తినని నియోజకవరగా నాయక్లు శ్రీ 

దేవర మన్హర బరోస్ కలపుంచారు. ఈ కారయాక్రమంలో రాష్ట్ర అధికార ప్రత్నిధి శ్రీ వివేక్ బాబు దేవర మన్హర బరోస్ కలపుంచారు. ఈ కారయాక్రమంలో రాష్ట్ర అధికార ప్రత్నిధి శ్రీ వివేక్ బాబు 
మాటాలాడుతూ అరుహులైనపపుటికి వారికి ప్ంఛను అందకపోవడం ప్రభుతవా నిరలాక్షాయానిని చూప్తుందని మాటాలాడుతూ అరుహులైనపపుటికి వారికి ప్ంఛను అందకపోవడం ప్రభుతవా నిరలాక్షాయానిని చూప్తుందని 
వారికి తక్ణమే నాయాయం చేక్రేల చరయాలు తీసుకోవాలని కోరారు. అల్నే కటిక పేదరికంలో ఉనని వారికి తక్ణమే నాయాయం చేక్రేల చరయాలు తీసుకోవాలని కోరారు. అల్నే కటిక పేదరికంలో ఉనని 
ఆ క్టుంబానిని ఎవరైనా దాతలు ఆదుకోవాల్సనదిగా ఆకాంక్ంచారు మరియు వారికి ప్రసుతితానికి ఆ క్టుంబానిని ఎవరైనా దాతలు ఆదుకోవాల్సనదిగా ఆకాంక్ంచారు మరియు వారికి ప్రసుతితానికి 
ఉండటానికి నివాస్నిని ఏరాపుటు చేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో రాష్ట్ర అధికార ప్రత్నిధి శ్రీ వివేక్ ఉండటానికి నివాస్నిని ఏరాపుటు చేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో రాష్ట్ర అధికార ప్రత్నిధి శ్రీ వివేక్ 
బాబు , రాష్ట్ర కారయాదరిశి శ్రీమత్ ఆక్పాటి సుభాష్ణి, జిల్లా కారయాదరిశి చంద్రగిరి నాయక్లు దేవర బాబు , రాష్ట్ర కారయాదరిశి శ్రీమత్ ఆక్పాటి సుభాష్ణి, జిల్లా కారయాదరిశి చంద్రగిరి నాయక్లు దేవర 
మన్హర్ మరియు ఇతర జనసైనిక్లు పాల్గానానిరు.మన్హర్ మరియు ఇతర జనసైనిక్లు పాల్గానానిరు.

జనసేన పార్టు నార్పల మండలం అధయూక్షుడగా జనసేన పార్టు నార్పల మండలం అధయూక్షుడగా 
గంజికుంట రామకృష్ణగంజికుంట రామకృష్ణ

శతఘ్ని న్యాస్:  జనసేన పార్టి అధయాక్షులు శతఘ్ని న్యాస్:  జనసేన పార్టి అధయాక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరక్ నారపుల శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరక్ నారపుల 
మండలం అధయాక్షుడిగా నారపుల గంజిక్ంట మండలం అధయాక్షుడిగా నారపుల గంజిక్ంట 
రామకృష్ణను నియమించడం జరిగింది. రామకృష్ణను నియమించడం జరిగింది. 
ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటాలాడుతూ… ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటాలాడుతూ… 
మఖయాంగా ఈ బాధయాతలు అపపుగించిన మఖయాంగా ఈ బాధయాతలు అపపుగించిన 
అధయాక్షుడు శ్రీపవన్ కళ్యాణ్ కి శ్రీ నాదెండలా అధయాక్షుడు శ్రీపవన్ కళ్యాణ్ కి శ్రీ నాదెండలా 
మన్హర్ కి కృతజ్ఞతలు తెలుప్తూ, మన్హర్ కి కృతజ్ఞతలు తెలుప్తూ, 

అదేవిధంగా జిల్లా నాయక్లు టిస్ వరుణ్ కి మరియు జిల్లా కమిటీ సభుయాలక్, అదేవిధంగా జిల్లా నాయక్లు టిస్ వరుణ్ కి మరియు జిల్లా కమిటీ సభుయాలక్, 
నియోజకవరగా నాయక్లు శ్రీ మరళీ కృష్ణకి, పదామెవత్కి, శ్రీ పెండాయాల హరికి నియోజకవరగా నాయక్లు శ్రీ మరళీ కృష్ణకి, పదామెవత్కి, శ్రీ పెండాయాల హరికి 
ధనయావాదాలు తెలుప్తూ, మండలంలో పార్టి బలోపేతానికి, మండల సమసయాల ధనయావాదాలు తెలుప్తూ, మండలంలో పార్టి బలోపేతానికి, మండల సమసయాల 
పరిష్కురానికి కృష్ చేస్తినని తెలయ చేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో జిల్లా కారయాదరిశి చొపపు పరిష్కురానికి కృష్ చేస్తినని తెలయ చేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో జిల్లా కారయాదరిశి చొపపు 
చంద్ర, ప్రుషోతతిమ రడిడు, కృష్ణమూరితి మరియు స్ంగనమల నియోజకవరగా నాయక్లు చంద్ర, ప్రుషోతతిమ రడిడు, కృష్ణమూరితి మరియు స్ంగనమల నియోజకవరగా నాయక్లు 
విశవానాథ్ రడిడు, తుపాక్ల భాసకుర్, కొండిశెటిటి ప్రవీణ్ క్మార్ తదితరులు పాల్గానానిరు.విశవానాథ్ రడిడు, తుపాక్ల భాసకుర్, కొండిశెటిటి ప్రవీణ్ క్మార్ తదితరులు పాల్గానానిరు.

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

