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బహుజనవాదం బలంగా వినిపంచే జనసేన
బహుజన విధానంతో మందుకెళ్తూ... సర్వజనుల అభ్యున్నతిని కంక్షిస్తూ 
జనసేన ప్రస్థానం మందుకు స్గుతంది. అగ్రవర్ణ పేదలకు అండగా 
ఉంటూనే... బడుగు, బలహీన వర్గాల ర్జ్యుధికరం కోసం జనసేన 
ఎప్పుడు పట్యుడుతంది. సమాజంలో మార్పు ర్వాలి, సమతలయుతతో 
కూడిన సర్్వజనా సుఖినోభవంత విధానం ర్వాలనేది జనసేనాని బలమైన 
ఆకంక్ష .   “తెలంగాణ చాలా చైతనయువంతమైన నేల. అనాయుయం జరిగితే 
నాటక, పదయు, కళ, గేయ రూపంలో ప్రజలు అని్న చోట్ల గళమెతతూతార్.  
2014లో పార్టీ పెట్టీనపపుట్నుండి సమాజంలో మార్పు కోసం, సర్వజనుల 
అభ్యున్నతికి పాటుబడే వయుకితూ శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్.  స్మాజిక సపుపృహ, దేశభకితూ 
జనసేనాని ని పార్టీని స్థాపంచేలా చేశాయి. 2008లో ర్జకీయ ప్రస్థానం 
మొదలుపెట్టీనప్పుడు బడుగు, బలహీన వర్గాల కష్టీలను చూసి తనవంత 
ఏదోకట్ చేయాలనే తాపత్రయం పడే వయుకితూ జనసేనాని. 
అగ్రవర్్ణలో్ల పేదల కష్టీలను అరథాం చేసుకుని, కులాలను వాడుకొని 
అధిపతయుం చెలాయించే కుటుంబాలు, వారి దగగార నలిగిపోయే ప్రజల 
బాధలు... బడుగు, బలహీన వర్గాల ర్జ్యుధికరం కోసం పరితపంచే 
నాయకులు, ప్రజ్ సంఘాలు, దళిత, బీసీ స్మాజిక వర్గాలకు చెందిన 
నాయకులు, అగ్రవర్్ణలో్ల పేదల అభ్యున్నతిని ఆకంక్షించే మిగతా వర్్ణల 
నాయకులు వీళ్లందరిని కలిపే సమగ్ర ఆలోచన విధానం లేకుండాపోవడం 
గమనించిన వయుకితూ శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్. కొని్న సమూహాలే ర్జ్యుధికర్నికి 
దగగారై మిగతా వారందరిని యాచించే స్థాయిలో పెటటీడం లాంట్వి జనసేనానికి అస్సలు నచ్చనివి. వీట్పై మాట్్లడి వదిలేయకుండా తన వంత బాధయుతగా ఏదైనా 
చేయాలని… 
దెబ్బ తిని... ఓటమలు, వంచనలు, వెను్నపోటు్ల ఉంట్యని తెలిసి కూడా జనసేన పార్టీ పెట్టీ అని్న కులాలకి సమాన ప్రాధానయుం ఇవా్వలనేది శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ కోర్కునేది.
 
శ్రీ కన్షీర్మ్ గారిని అమితంగా గౌరవించే వయుకితూ,  బహుజన సిద్దంతాలను సంపూర్ణంగా అవపోసనపట్టీ...  తెలంగాణ ర్ష్టంలో ఎకుకువ గడిపన జనసేనాని బడుగు 
బలహీన వర్గాలకు ర్జ్యుధికరం ర్వాలని , సర్్వజన సుఖినోభవంత అని మందుకు వెళ్లకపోతే తప్పు చేసిన వాళ్లమవుతామని ప్రగాఢంగా విశ్వసిసుతూంట్ర్. కన్షీర్ం 
గార్ ప్రారంభంచిన దళిత ఉదయుమం బహుజన ఉదయుమంగా మారి అటు పమ్మట సర్వజన విధానంగా రూప్దిదు్దకుంది. కొది్ద మందికే నిలబడతాం అని కకుండా 
అణగారిన వర్గాలకు నిలబడతాం, అందరికి నాయుయం చేస్తూమనే ఆలోచనతో మందుకు వెళ్ళాలి అనే ఆలోచనతోనే ర్జకీయాలో్లకి ర్వడం జరిగింది. 
 
బహుజన సిద్ధంతం అని ఎందుకు జనసేనాని చెబుతంట్ర్  అంటే – అణగారిన వర్గాలు స్ధికరత స్ధించాలి. సంఖ్యుబలం ఉండీ ర్జ్యుధికర్ని్న స్ధించని 
కులాలు కూడా ఉనా్నయి. ర్జ్యుధికరం కొని్న ఆధిపతయు కుటుంబాలకే పరిమితమైంది. పాలక వరగాంలో ఉన్నవార్ కులాని్న ఆధారంగా చేసుకొని వచి్చ.. ఆ తరవాత తమ 
కులానికే నషటీం కలిగిసుతూనా్నర్. సంఖ్యు బలం ఉండీ అధికరం లేని వాళ్్ల, అసలు సంఖ్యు బలమే లేని రజక, నాయిబ్రాహ్మణ, వెనుకబడిన సంచార జ్తలు, మాదిగ 
సమాజం, మిగతా దళిత సమూహాలకు అండగా నిలబడటం. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ర్ష్టంలో కుల వయువసథా చాలా బలీయమైనది. దనిని వాడుకొని కొని్న కుటుంబాలు మాత్రమే 
బాగుపడుతనా్నయి. జగన్ రెడిడి గార్ తప్పు చేసేతూ రెడిడి స్మాజిక వరగాం ఎందుకు సఫర్ అవా్వలి. పేర్కే అగ్ర వర్ణం బ్రాహ్మణ సమాజం. వార్ జీవనానికి ఎనో్న ఇబ్బందులకు 
లోనవుతంట్ర్. కమ్మ స్మాజిక వరగాం నుంచి వచి్చన పాలకులు తప్పులు చేసేతూ కమ్మవార్ బలై, పాలకులుగా కులాని్న వాడుకొని వచి్చనవాళ్్ల తమ కుటుంబం కోసం, 
తమ వయుకితూగత వరగాం కోసం చూసుకుంట్ర్. కులానికి నషటీం చేస్తూర్. ఈ కరణాలతో బహుజన సిద్దంతాని్న బలంగా చెబుతార్ శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్.
 
వేల కోటు్ల ఉంటే తపపు ర్జకీయం చేయలేని పరిసిథాతలో్ల పార్టీ పెటటీడం అనేది స్హసోపేతమైనది. చాలా ఒతితూడి ఉంటుంది. ఒక మాట ఎకుకువ మాట్్లడినా, ఒక మాట 
తకుకువ మాట్్లడినా ఇబ్బంది అయిపోయిన పరిసిథాతలో్ల చాలా ఆలోచించి ఒతితూడి తీసుకొని పార్టీ పెటటీడం జరిగింది.  ర్జకీయ పార్టీ పెట్టీలంటే అలోపుతా్సహం కదు 
దీర్ఘకలిక ఆలోచన కవాలి. అందుకే 25 ఏళ్ల ప్రస్థానం అంట్ర్.
 
వేల కోటు్ల, కుల బలంతో మడిపడిన ర్జకీయాలో్ల దళిత మహిళలు సరపుంచులుగా గెలవడం, పూరింట్ నుంచి వచి్చన వయుకుతూలు గెలవడం, ఎకకుడో మార్మూల 
ప్రాంతంలో నివసించే మత్స్యకర కుటుంబంలో వయుకుతూలు విజయం స్ధించడం జనసేన పార్టీ లేకపోతే స్ధయుపడేదికదు. శ్రీకకుళం జిలా్లలో ఓ మత్స్యకర కుటుంబానికి 
చెందిన యువకుడు బి.టెక్. చదువుకొని జీవనం కోసం చేపలు అమ్మతనా్నర్. ఆ యువకుడు పార్టీ మద్దతతో సరపుంచ్ అయాయుడు. స్థానిక ఎని్నకలో్ల తమ వార్ తపపు 
మిగతా వారిని ర్కుండా అధికర పార్టీ కటుటీదిటటీం చేసింది వైసీపీ.  జరిగిన స్థానిక ఎని్నకలో్ల 6 శాతం ఉన్న జనసేన ఓటు బాయుంకు 27 శాతానికి పెరిగింది. ఇదే 
మార్పునకు బలమైన సంకేతం. వేల కోటు్ల ఉన్న ర్జకీయ పార్టీకి ఎదురొడిడి నిలబడాడిర్ అంటే దనికి ఆడపడుచులు, నిస్్వరథాంగా పని చేసిన జనసైనికులే కరణం.

151 మంది ఎమె్మలేయులు, 22 మంది ఎంపీలు ఉండి ఓడిపోయిన పవన్ కళ్యుణ్ అపాయింటె్మంట్ ఇపపుంచాలి? ఓడిపోయిన వాడిని వదిలేయ వచు్చ కద... అయినా 
వదలర్. ఎందుకంటే మార్పు తీసుకొచే్చ బలం జనసేన కు ఉంది  అయితే- ‘ఏమీ లేదు... ఏమీ లేదు’ అని చెపపు జనసేనాని బలం  తెలియన్యకుండా చేస్తూర్. ఆంధ్ర 
ప్రదేశ్, తెలంగాణ ర్ష్్రాలో్ల జనసేనకు చాలా బలం ఉంది. ఆ బలం బడుగు, బలహీన వర్గాలకు అండగా నిలబడుతంది
 
మిగిలిన స్మాజిక వర్గాలకు ర్జ్యుధికరం ర్కుండా చేసుతూన్న కొంతమంది వయుకుతూలంటే తనకు దే్వషం తపపు.. రెడిడి స్మాజికవర్గానికి తాను శతపృవు కదని చెపేపు ప్రయత్నం 
ని చాలా బాగా ప్రసంగించార్ ర్జమండ్రి సభలో జనసేనాని! కమ్మ స్మాజికవరగాంతో తనకు సే్నహం ఉందని చేపేపు ప్రయత్నమూ జరిగింది. అంతకంటే మందు… 
ఎసీ్స, ఎసీటీ, బీసీ, మైనారిటీ, కప్, తెలగ, ఒంటరి, బలిజ కులాల ఐకమతయుం చాలా అవసరం అనే సందేశం జనాలో్లకి వెళి్లంది. అందుకోసం కప్, తెలగ, ఒంటరి, బలిజ 
కులాల జనాలు మందుకు కదలాలనే స్చన సపుషటీంగా వచి్చంది.
 
తాను కప్ స్మాజికవరగాంలో ప్ట్టీనా… తనకు చిన్నపపుట్నుంచీ రెడ్లతో సే్నహం ఉందని.. శెట్టీబలిజీలకు సమసయు వసేతూ కప్లు కదలాలని.. తనకు ‘తను్న తాను 
తగిగాంచుకొనువాడు హెచి్చంచబడును’ అనే బైబిల్ లోని వాకయుం తాను పాట్స్తూనని.. తన ప్రసంగం మధయులో నమాజ్ వినిపసేతూ.. ప్రసంగాని్న ఆపేస్తూనని.. దళితలకు 
నాయుయం జరగాలని… బహుజన వాదం వినిపంచే ప్రయత్నం పవన్ ప్రసంగంలో ప్షకులంగా కనిపంచింది ర్జమండ్రి సభలో.
 
బడుగు, బలహీన వర్గాల ర్జ్యుధికరం దిశగా జనసేన కపృషి చేసోతూంది ఆ దిశగా జనసేన ప్రయాణం తెలంగాణ నుంచే ప్రారంభంచార్ జనసేనాని.  పెద్ద స్థాయి వయుకుతూలు 
తమ వాడు పైకి ర్వాలి అనుకునా్నర్ తపపు బడుగు, బలహీన వర్గాలు బయటకు ర్వాలని ఆశంచార్ ... అలా ఆలోచించే ఏకైక వయుకితూ శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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ఉద్యోగులను, ఉపాధ్యోయులను నిలువునా మంచారు: నాదండ్ల మనోహర్
• రిటైర్డి ఉదోయుగుల మట్టీ ఖర్్చలను కూడా మిగులు్చకోవడం అమానుషం
• ర్ష్ట ఆరిథాక పరిసిథాతిని కగ్ పొగిడిందని గొపపులు చెప్పుకొని… ఇప్పుడు ఆరిథాక కష్టీలు అంట్ర్?

శతఘ్్న న్యుస్: వైసీపీ ప్రభ్త్వం ర్ష్ట ప్రభ్త్వ ఉదోయుగులో్ల, ఉపాధాయుయులో్ల, పోలీసులో్ల 
ఆశలు ర్ప ఇప్పుడు నిలువునా దగా చేసిందని జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వయువహార్ల కమిటీ 
ఛైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో తీవ్ంగా విమరి్శంచార్. ప.ఆర్.సి. ద్వర్ 
జీతాలు పెర్గుతాయని భావించిన ఉదోయుగుల నుంచి.. ఇపపుట్కే ఎకుకువ ఇచా్చం కబట్టీ 
వెనకికు ఇవా్వలని చెపపున పాలకులను ఎప్పుడూ చూడలేదు. జీతాల పెంప్దలపై పదేపదే 
సంఘాలను చర్చలకు పలిచి ఉదోయుగులను, ఉపాధాయుయులను మభయుపెట్టీర్. ఐ.ఆర్. కంటే 
తకుకువగా ఫిటె్మంట్ ఇవ్వడమే కకుండా ఇంట్ అదె్ద భతాయులను తగిగాంచడం, ఉదోయుగులకు 
ర్వాలి్సన డి.ఏ.లను గతంలో ఎకుకువ ఇచా్చం కబట్టీ ఇప్పుడు వాట్ రూపంలో వస్లు 
చేసుకొంట్మని చెపపుడం చూసుతూంటే ఈ మఖయుమంత్రి పాలన చేసుతూన్నటు్లగా లేదు. కల్ 
మన్, వడీడి వాయుపార్లు తమ బకయిలను వస్లు చేసుకొనే విధానమే కనిపసోతూంది. 
పోలీసులు తమ బాధలను పంట్ బిగువున ఉంచుకొంటునా్నర్. వారికి సక్రమంగా 
ట్.ఏ.లు కూడా ఇవ్వడం లేదు. ఇలాంట్ సిథాతిలో జీతభతాయులు తగిగాంచడంతో వార్ 

మరింత వేదనకు లోనవుతనా్నర్. ఉపాధాయుయులకు బోధన విధుల కంటే ఇతర విధులు పెంచి జీతాలు తగిగాంచడం దురదపృషటీకరం.

• సీఎస్ లెకకులు విచిత్రంగా ఉనా్నయి
జీతాల పెంప్దల గురించి అడిగితే ఆరిథాక పరిసిథాతి బాగోలేదు అని ప్రభ్త్వ ప్రధాన కరయుదరి్శతో చెపపుసుతూనా్నర్. ప.ఆర్.సి వల్ల జీతం పెరిగిందని చెపపుడం విచిత్రంగా ఉంది. 
ప్రతి చిన్న విషయానికి మందుకు వస్తూ… మఖయుమంత్రి తరఫున చర్చలు చేసే ప్రభ్త్వ ప్రధాన సలహాదర్ ఇప్పుడు ఎందుకు తపపుంచుకొని దకొకునా్నర్. ఉదోయుగ 
సంఘాల నాయకులను ఫోన్ ద్వర్ ‘కంట్రోల్’ లో ఉండేలా చేసిన ఆ పెద్దమనిషి ఇప్పుడు ఎందుకు మఖం చాటేశారో ఉదోయుగులు నిలదీయాలి. ఆరిథాక పరిసిథాతి గురించి 
చర్చల సమయంలోనే ఎందుకు చెపపులేదు? కరోనా సమయంలో కూడా ర్ష్ట ఆదయం బాగుందని కగ్ పొగిడిందంటూ గొపపులు చెప్పుకొన్న పాలకులు ఇప్పుడు మాత్రం 
పరిసిథాతి బాగోలేదని ఎందుకు చెబుతనా్నర్?

• పెనషీనర్ల కన్్నళ్్ల తడిచేది ఎవర్?
రిటైర్డి ఉదోయుగులకు కూడా పెనషీన్ తగేగా విధంగా ప్రభ్త్వం వయువహరించడం భావయుం కదు. ఉదోయుగులో, పెనషీన్ అందుకొనేవారో, వారి జీవిత భాగస్్వమో చనిపోతే.. 
అంతయుక్రియల నిమితతూం ఇచే్చ మట్టీ ఖర్్చలను కూడా తొలగించడం అమానుషం. 2019లో వైసీపీ ప్రభ్త్వం పాలన మొదలైనపపుట్ నుంచి మట్టీ ఖర్్చలను చెలి్లంచే 
విధానం ఆపేశార్. ఇప్పుడు పూరితూగా రదు్ద చేశార్. అలాగే 70సం. పైబడినవారికి ఇచే్చ క్వంటమ్ పెనషీన్ అర్హతను 80సంవత్సర్లుగా మార్చడం వపృద్ధపయుంలో ఉన్నవారిని 
బాధపెటటీడమే అవుతంది. ప్రభ్త్వం ఉదోయుగులు, ఉపాధాయుయుల జీతాలపై ఇచి్చన అరథార్త్రి జీవోలను తక్షణమే రదు్ద చేయాలి. ఆశుతోష్ మిశ్రా కమిటీ ఇచి్చన నివేదికను 
ఉదోయుగులకు ఇవా్వలి. జీతాల పెంప్పై చితతూశుది్ధతో వయువహరించాలని నాదెండ్ల మనోహర్ డిమాండ్ చేశార్.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

స్కూల్ ఫీజులు వస్లు చేయడం కోసమే స్కూలు తెరిచారు
శతఘ్్న న్యుస్: దేశమంతా విదయుర్థాలకు ఆన్్లన్ క్లసులు జర్గుతంటే మన ర్ష్టంలో ఉన్న 13 జిలా్లలో్ల మాత్రమే మీ పథకల 
కోసం పల్లల జీవితాలతో ఆడుకుంటునా్నరని కిరణ్ ర్యల్ అనా్నర్. కోవిడ్ కషటీకలంలో ప్రైవేట్ స్కుల్్స బంద్ చేసి ఆన్్లన్ క్లసులు 
నడపకుండా, ట్రెగాటు్ల పెట్టీ మర్ స్కుల్ ఫీజులు వస్లు చేస్తూర్ ఇందులో జగన్ రెడిడి వాట్ ఎంత? మీ పథకలకు డబు్బలు కోసం 
ఫీజులు వస్లు చేసుకుని, తర్వాత లాక్ డౌన్ పెట్టీలనే ఆలోచనలో ఉనా్నర్? దేశమంతా స్కుల్్స ఆన్్లన్ క్లసులు మరియు లాక్ 
డౌన్ నడుసుతూంటే ఆంధ్ర ర్ష్టంలో మాత్రం మీ సంత ప్రయోజనాల కోసం పల్లల జీవితాలతో అడుకోవడమే కకుండా ట్రెగాటు్ల పెట్టీ మర్ 
ఫీజులు వస్లు చేయడం ఎంతవరకు సమంజసం, ఇటువంట్ చరయులను తీవ్ంగా ఖండిస్తూ, విదయుర్థాల తలి్లదండ్రులకు స్కుల్ ఫీజులు 
కటుటీటకు గాను నాలుగు, ఐదు నలలు గడువు ఇవ్వవలసినదిగా తిర్పతి జనసేన పార్టీ తరపప్న డిమాండ్ చేసుతూనా్నం అని జనసేన పార్టీ 
తిర్పతి నియోజకవరగా ఇంచార్జ్ కిరణ్ ర్యల్ తెలిపార్.

నీటి సరఫరాకున్న అంతరాని్న తొలగంచండి. ప్రజలు ఇబ్ంది పడని పరిస్థితిని నెలకొల్ండి: 
ఎంపీడీఓ ను కోరిన డా.యుగంధర్ పొన్న

శతఘ్్న న్యుస్: కర్్వట్నగరం మండలం, సుర్ంద్రనగర్ గ్రామపంచాయతీ, 
సుర్ంద్రనగరం హెచ్ డబు్ల్య, ఏఏడబు్ల్య, గ్రామానికి ఏర్పుటుచేసిన మంచిన్ట్ 
సరఫర్ మోట్ర్ స్టీరటీర్ ను ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా గ్రామం సరిహదు్ద 
ఏర్పుటు చేయాలని, అవసరమైతే అప్పుడప్పుడు ప్రసుతూతం సరఫర్ చేసుతూన్న 
న్ర్ ఇబ్బంది కరంగా ఉండటం వల్ల, బురద న్ర్ కూడా ర్వడం వల్ల ఒక 
కొతతూ బోర్డి వేయాలి్సన అవసరం ఉందని జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ డాకటీర్ 
యుగంధర్ పొన్న స్థానిక మండల పరిషత్ అభవపృది్ధ అధికరిని కలిసి 
వినతిపత్రం సమరిపుంచార్. మౌలిక వసతల కలపునలో అధికర్లు ప్రజలకు 
అని్న విధాలా సహకరించాలని, సత్వర చరయులు చేపట్టీ ప్రజ్రోగయుంలో 
పెద్దన్న పాత్ర పోషించాలని ఈ సందర్ంగా తెలియజేశార్. న్ట్ సరఫర్కు 
ఉన్న అంతర్ని్న తొలగించాలని, ప్రజలు ఇబ్బంది పడని పరిసిథాతలు 
తీసుకుర్వాలని కోర్ర్. ఈ కరయుక్రమంలో మండల అధయుక్షులు శోభన్ 
బాబు, జిలా్ల సంయుకతూ కరయుదరి్శ ర్ఘవేంద్ర ఉనా్నర్.

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

పొన్్నరు నియోజవర్ం మంచాల గ్రామంలో 
పరయోటించిన గాద వంకటేశ్వరరావు

శతఘ్్న న్యుస్: జనసేన పార్టీ గుంటూర్ జిలా్ల అధయుక్షులు గాదె వెంకటేశ్వరర్వు 
పొన్్నర్ నియోజవరగాం మంచాల గ్రామంలో పరయుట్ంచార్, ఇకకుడ రైత భరోస్ 
కేంద్రాలు వార్ ధానాయుని్న కొనుగోలు చేస్తూమని చెపపు 40 రోజులు అయినపపుట్కీ 
ఇపపుట్వరకు ధానాయుని్న కొనుగోలు చేయలేదు. బుధా్వరం ధానయుం కేంద్రంలో 
నిల్వ ఉంచిన ధానయుం మొతతూం మొలకలు వచి్చ బూజు పట్టీ పాడైపోయింది కన్ 
రైతలకు నాయుయం చేయటం చేతకలేదని ప్రభ్తా్వని్న ప్రశ్నంచడం జరిగింది. 
రైతలకు నాయుయం జరిగే వరకు ఈ బూజుపట్టీన మొలకెతితూన ధానాయుని్న కొనుగోలు 
చేసే వరకు మేమ దీక్ష చేయడానికి వెనుకడబోమని జిలా్ల జనసేన అధయుక్షులు 
ప్రభ్తా్వని్న హెచ్చరించార్.

మంగళగరి నియోజకవర్ ఇంచార్జ్ చిల్లపల్్ల 
శ్రీనివాసరావు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రత్యోక పూజలు

శతఘ్్న న్యుస్: జనసేన పార్టీ ర్ష్ట చేనేత వికస విభాగం చైర్మన్ మరియు 
మంగళగిరి నియోజకవరగా ఇంచార్జ్ చిల్లపలి్ల శ్రీనివాసర్వుకి కరోనా సోకడంతో 
బుధవారం వడేడిశ్వరంలో గల శవాలయంలో మరియు బ్రహా్మనందప్రంలోని 
గోస్ల నందు ప్రతేయుకంగా పూజలు నిర్వహించి గోమాతలకు ఆహార్ని్న 
అందించి చిల్లపలి్ల శ్రీనివాసర్వు కరోనా బారి నుండి త్వరగా కోలుకోవాలని 
ఆయనకు ఆయుర్రోగాయులు అష్టీశ్వర్యులు కలగాలని ఆ దేవుడిని కోర్కోవడం 
జరిగింది. ఈ కరయుక్రమంలో జనసేన పార్టీ తాడేపలి్ల మండల అధయుక్షులు 
స్మలనాగేశ్వర్వు, జిలా్ల సహాయ కరయుదరి్శ బడే కోమలి, తాడేపలి్ల నాయకులు 
దసరి శవ నాగేంద్ర, తాడేపలి్ల ఉపాధయుక్షులు తిర్మలశెట్టీ శ్రీధర్, మరియ 
వెంపల స్యి, స్యి చంద్, షఫీ జనసైనికులు పాల్గానా్నర్.

న్తన సంవత్సరంలో పఠాపురం వైస్ప కోట బద్దలు

మాకినీడి శేషు కుమారి ఆధ్వరయూంలో మత్స్యకార నాయకుల భారీ చేరికలు

శతఘ్్న న్యుస్: తూర్పుగోదవరి జిలా్ల పఠాప్రం నియోజవరగాం జనసేన పార్టీ 
ఇనా్చర్జ్ శ్రీమతి మాకిన్డి శేషుకుమారి సమక్షంలో పఠాప్రం జనసేన పార్టీ 
కర్యులయంలో యూ.కొతతూపలి్ల మండలం అమీనాబాద్ గ్రామ మత్స్యకర 
నాయకులు వంక కొండబాబు వారి అనుచర్లు వైసిప నుండి జనసేన పార్టీలో 
జ్యిన్ అయాయుర్ ఆయనతో పాటు వై.ఎస్.ఆర్.సి.ప పార్టీ కరయుకరతూలు కూడా 
జనసేన తీర్ధం ప్చు్చకునా్నర్. ఈ సందర్ంగా ఇంచార్జ్ శేషుకుమారి మాట్్లడుతూ 
జనసేన పార్టీ సిద్ధంతాలు ఆశయాలు పవన్ కళ్యుణ్ ఆశయాలు నచి్చ వచా్చమని 
అప్పుడు ఉన్న పరిసిథాతి వైసిప పరిపాలన ప్రజలు తీవ్ంగా ఇబ్బంది పడుతనా్నరని 
మత్స్యకర్లకు ఇచి్చన హామీలు ఏవి నరవేరలేదని అధికరంలోకి ర్కమందు 
ఎనో్న చెపాపుర్ అధికరంలోకి వచి్చన తర్్వత మమ్మలి్న పట్టీంచుకోలేదని జనసేన 
అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ అధికరంలోకి వసేతూ మంచి పరిపాలన అందిస్తూరని 
ఆశసుతూనా్నమని చెపాపుర్. అలాగే వైసీపీకి నా ప్రశ్న సినిమా ట్కెటు్ల తగిగాస్తూరని కదు 
మిమ్మలి్న సీఎంగా చేసింది, ప్రజల కష్టీలు, పడుతన్న ఇబ్బందులు పట్టీంచుకోండి 
ప్రజలి్న మోసం చేయకండి ప్రజలందరూ గమనిసుతూనా్నర్ త్వరలో మీకు అడుడిగోడ 
వేస్తూరని అలాగే మత్స్యకర సోదర్లు జ్యిన్ అవడం మంచి శుభ పరిణామమని 
పార్టీకి మరిని్న సేవలు అందిస్తూరని పార్టీని ప్రజలో్లకి తీసుకు వెళి్ల ఈ విధంగా పని 
చేయాలని మనస్ఫూరితూగా కోర్కుంటునా్నననా్నర్. ఈ కరయుక్రమంలో యు.కొతతూపలి్ల 
మండలం అధయుక్షులు పట్టీ శవ, జిలా్ల సంయుకతూ కరయుదరి్శ చీకట్ల శాయుమ్ కుమార్, 
దొడిడి దుర్గాప్రస్ద్, స్రడా శ్రీను, స్్వమిరెడిడి అంజి బాబు, వంక కొండబాబు, 
మెర్గు ఇశ్రాయేలు, బందు ప్రస్దు, చింతకయల పూరి జగనా్నథం, సోది 
ర్ంబాబు, బడే మెసేజు్న, సోదే శ్రీను, కోడా బాలు, ర్సిపలి్ల శవ, మైలపలి్ల ర్జు, 
మత్స్యకర నాయకులు జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు 
తదితర్లు పాల్గానా్నర్.

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

ఘనంగా హీరో వరుణ్ తేజ్ జన్మదిన వేడుకలుఘనంగా హీరో వరుణ్ తేజ్ జన్మదిన వేడుకలు
*పేదలకు చీరల పంపణీ*పేదలకు చీరల పంపణీ
శతఘ్్న న్యుస్: తూర్పుగోదవరి జిలా్ల, అమలాప్రం, మెగా ప్రిన్్స వర్ణ్ శతఘ్్న న్యుస్: తూర్పుగోదవరి జిలా్ల, అమలాప్రం, మెగా ప్రిన్్స వర్ణ్ 
తేజ్ జన్మదినవేడుకలు అమలాప్రం గడియార సతూంభం సంటరో్ల ఘనంగా తేజ్ జన్మదినవేడుకలు అమలాప్రం గడియార సతూంభం సంటరో్ల ఘనంగా 
చేస్ర్. వర్ణ్ తేజ్ ఫ్యున్్స అసోసియేషన్ అధయుక్షుడు పండి ర్జ్ చేస్ర్. వర్ణ్ తేజ్ ఫ్యున్్స అసోసియేషన్ అధయుక్షుడు పండి ర్జ్ 
ఆధ్వరయుంలో వేడుకలు జరిగాయి. ఈ కరయుక్రమంలో వర్ణ్ తేజ్ ఫ్యున్్స ఆధ్వరయుంలో వేడుకలు జరిగాయి. ఈ కరయుక్రమంలో వర్ణ్ తేజ్ ఫ్యున్్స 
భార్ కేక్ కట్ చేసి అనంతరం పేదలకు ఉచితంగా చీరల పంపణీ చేశార్. భార్ కేక్ కట్ చేసి అనంతరం పేదలకు ఉచితంగా చీరల పంపణీ చేశార్. 
ఈ కరయుక్రమానికి మఖయు అతిధిగా జనసేన అమలాప్రం నియోజకవరగాం ఈ కరయుక్రమానికి మఖయు అతిధిగా జనసేన అమలాప్రం నియోజకవరగాం 
ఇనా్చరిజ్ శెట్టీ బతతూల ర్జబాబు హాజరయాయుర్. అమలాప్రం పటటీణ ఇనా్చరిజ్ శెట్టీ బతతూల ర్జబాబు హాజరయాయుర్. అమలాప్రం పటటీణ 
జనసేన అధయుక్షులు పండి స్యిబాబా, అఖిలభారత చిరంజీవి ఫ్న్్స జనసేన అధయుక్షులు పండి స్యిబాబా, అఖిలభారత చిరంజీవి ఫ్న్్స 
ఉపాధయుక్షులు, మని్సపల్ ప్రతి పక్షనేత ఏడిద శ్రీను, చిరంజీవి యువత ఉపాధయుక్షులు, మని్సపల్ ప్రతి పక్షనేత ఏడిద శ్రీను, చిరంజీవి యువత 
ర్ష్ట అధయుక్షులు నలా్ల చిట్టీబాబు, నలా్ల నాయుడు, జనసేన కౌని్సలర్ లు ర్ష్ట అధయుక్షులు నలా్ల చిట్టీబాబు, నలా్ల నాయుడు, జనసేన కౌని్సలర్ లు 
గండి హారిక స్్వమి, పండి అమర్వతి, గొలకోట్ విజయలక్ష్మి వాసు, గండి హారిక స్్వమి, పండి అమర్వతి, గొలకోట్ విజయలక్ష్మి వాసు, 
జనసేన నాయకులు తికకు ప్రస్ద్, మహాదశ నాగేశ్వరర్వు, చికకుల జనసేన నాయకులు తికకు ప్రస్ద్, మహాదశ నాగేశ్వరర్వు, చికకుల 
సతీష్ మరియు మెగా అభమానులు పాల్గానా్నర్.సతీష్ మరియు మెగా అభమానులు పాల్గానా్నర్.

జనసైనికులకు పరామర్శజనసైనికులకు పరామర్శ
శతఘ్్న న్యుస్: తూర్పుగోదవరి జిలా్ల, అమలాప్రం రూరల్ మండలం శతఘ్్న న్యుస్: తూర్పుగోదవరి జిలా్ల, అమలాప్రం రూరల్ మండలం 
చిందడగర్వు గ్రామంలో ఆపర్షన్ చేయించుకుని విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న చిందడగర్వు గ్రామంలో ఆపర్షన్ చేయించుకుని విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న 
జనసైనికులను అమలాప్రం జనసేన పార్టీ నియోజకవరగా ఇనా్చరిజ్ శెట్టీబతతూల జనసైనికులను అమలాప్రం జనసేన పార్టీ నియోజకవరగా ఇనా్చరిజ్ శెట్టీబతతూల 
ర్జబాబు పర్మరి్శంచార్. చిందడగర్వు జనసైనికులు పొణకల తాతాజీ, ర్జబాబు పర్మరి్శంచార్. చిందడగర్వు జనసైనికులు పొణకల తాతాజీ, 
దసరి నాగయయు లను బుధవారం పర్మరి్శంచార్. ఈ కరయుక్రమంలో దసరి నాగయయు లను బుధవారం పర్మరి్శంచార్. ఈ కరయుక్రమంలో 
చిందడ గర్వు జనసేన పార్టీ ఎంపీటీసీ మోటూరి కనకదురగా వెంకటేశ్వరర్వు, చిందడ గర్వు జనసేన పార్టీ ఎంపీటీసీ మోటూరి కనకదురగా వెంకటేశ్వరర్వు, 
గ్రామకమిటీ అధయుక్షులు పలా్ల రవి, ఏడిద పల్లంర్జు, మాజీ ఉప సరపుంచ్ కడలి గ్రామకమిటీ అధయుక్షులు పలా్ల రవి, ఏడిద పల్లంర్జు, మాజీ ఉప సరపుంచ్ కడలి 
సతయునార్యణ, జనసైనికులు తదితర్లు పాల్గానా్నర్.సతయునార్యణ, జనసైనికులు తదితర్లు పాల్గానా్నర్.

నంది దిలీప్ వివాహనికి హాజరై శుభాకాంక్షలు నంది దిలీప్ వివాహనికి హాజరై శుభాకాంక్షలు 
తెలిపిన జనసేన తెలిపిన జనసేన 

నాయకులునాయకులు
శతఘ్్న న్యుస్: కైకలూర్ శతఘ్్న న్యుస్: కైకలూర్ 
నియోజవరగాం, మదినేపలి్ల మండలం నియోజవరగాం, మదినేపలి్ల మండలం 
వాడపలి్ల గ్రామంలో జనసేన వాడపలి్ల గ్రామంలో జనసేన 

నాయకులు నంది దిలీప్ వివాహనికి హాజరై, శుభాకంక్షలు తెలిప ఆశర్వదించిన నాయకులు నంది దిలీప్ వివాహనికి హాజరై, శుభాకంక్షలు తెలిప ఆశర్వదించిన 
కైకలూర్ నియోజకవరగాం జనసేన పార్టీ నాయకులు. ఈ కరయుక్రమంలో మదినేపలి్ల కైకలూర్ నియోజకవరగాం జనసేన పార్టీ నాయకులు. ఈ కరయుక్రమంలో మదినేపలి్ల 
మండల జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు విరంకి వెంకటేశ్వరర్వు (వెంకయయు), కపృష్్ణజిలా్ల మండల జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు విరంకి వెంకటేశ్వరర్వు (వెంకయయు), కపృష్్ణజిలా్ల 
జనసేన పార్టీ సంయుకతూ కరయుదరి్శ వేలూపురి నానాజీ, ఉరిమి సరపుంచ్ పంచకర్ల జనసేన పార్టీ సంయుకతూ కరయుదరి్శ వేలూపురి నానాజీ, ఉరిమి సరపుంచ్ పంచకర్ల 
సుర్ష్, నియోజకవరగా నాయకులు పోకల కపృష్ణ, మోటేపలి్ల హనుమాన్ ప్రస్ద్, సుర్ష్, నియోజకవరగా నాయకులు పోకల కపృష్ణ, మోటేపలి్ల హనుమాన్ ప్రస్ద్, 
జనసైనికులు అంబుల భరత్, వాలిశెట్టీ బాబీ, యర్ంశెట్టీ శవప్రస్ద్, నాగదేసి జనసైనికులు అంబుల భరత్, వాలిశెట్టీ బాబీ, యర్ంశెట్టీ శవప్రస్ద్, నాగదేసి 
గణేష్, మర్బోయిన స్యి, బోయిన వాసు, చలమలశెట్టీ స్యి మరియు గణేష్, మర్బోయిన స్యి, బోయిన వాసు, చలమలశెట్టీ స్యి మరియు 
జనసైనికులు తదితర్లు పాల్గానా్నర్.జనసైనికులు తదితర్లు పాల్గానా్నర్.

శ్రీ దేవి కంచి కామాక్షి ని దరి్శంచుకునని రాజానగరం శ్రీ దేవి కంచి కామాక్షి ని దరి్శంచుకునని రాజానగరం 
జనసేనజనసేన

శతఘ్్న న్యుస్: ర్జ్నగరం శతఘ్్న న్యుస్: ర్జ్నగరం 
నియోజకవరగాం జనసేన పార్టీ నియోజకవరగాం జనసేన పార్టీ 
ఇంచార్జ్ మేడా గుర్దతతూ ప్రస్ద్ ఇంచార్జ్ మేడా గుర్దతతూ ప్రస్ద్ 
కోర్కొండ మండలానికి చెందిన కోర్కొండ మండలానికి చెందిన 
విశ్వబ్రాహ్మణ జిలా్ల కరయుదరి్శ విశ్వబ్రాహ్మణ జిలా్ల కరయుదరి్శ 
అయినటువంట్ కొచ్చర్ల అయినటువంట్ కొచ్చర్ల 
సుబ్రహ్మణయుం ని కలిసి పార్టీ సుబ్రహ్మణయుం ని కలిసి పార్టీ 
బలోపేతం గురించి చరి్చంచడం బలోపేతం గురించి చరి్చంచడం 

జరిగింది. ఇంచార్జ్ గుర్దతతూ తో పాటు మండలపార్టీ అదయుక్షులు మండపాక శ్రీను జనసైనికులు, జరిగింది. ఇంచార్జ్ గుర్దతతూ తో పాటు మండలపార్టీ అదయుక్షులు మండపాక శ్రీను జనసైనికులు, 
విశ్వబ్రాహ్మణ సభ్యులు మరియు సంఘ పెద్దలు శ్రీ దేవి కంచి కమాక్షి దరి్శంచుకునా్నర్.విశ్వబ్రాహ్మణ సభ్యులు మరియు సంఘ పెద్దలు శ్రీ దేవి కంచి కమాక్షి దరి్శంచుకునా్నర్.

నరసననిపేట మండలం పల్లె పల్లెకు జనసేననరసననిపేట మండలం పల్లె పల్లెకు జనసేన
శతఘ్్న న్యుస్: పలె్ల పలె్లకు జనసేన పార్టీ సిద్ధంతాలి్న తీసుకువెళ్్ల కరయుక్రమంలో భాగంగా శతఘ్్న న్యుస్: పలె్ల పలె్లకు జనసేన పార్టీ సిద్ధంతాలి్న తీసుకువెళ్్ల కరయుక్రమంలో భాగంగా 
నరసన్నపేట మండలంకి చెందిన పలు గ్రామాల కరయుకరతూలతో నరసన్నపేట నియోజకవరగా నరసన్నపేట మండలంకి చెందిన పలు గ్రామాల కరయుకరతూలతో నరసన్నపేట నియోజకవరగా 
నాయకులు ప.జయర్ం సమావేశమై పార్టీ బలోపేతానికి కపృషి చేయాలని పార్టీ సిద్ధంతాలని నాయకులు ప.జయర్ం సమావేశమై పార్టీ బలోపేతానికి కపృషి చేయాలని పార్టీ సిద్ధంతాలని 
ప్రజలలోకి తీసుకువెళ్్లలి అని తెలిపార్. ఈ కరయుక్రమంలో నరసన్నపేట మండల జనసైనికులు ప్రజలలోకి తీసుకువెళ్్లలి అని తెలిపార్. ఈ కరయుక్రమంలో నరసన్నపేట మండల జనసైనికులు 
పాల్గానా్నర్.పాల్గానా్నర్.

వృద్ధ దంపతులకు రేకుల షెడుడు ఇంటిని నిరి్మంచి ఇచిచిన వృద్ధ దంపతులకు రేకుల షెడుడు ఇంటిని నిరి్మంచి ఇచిచిన 
గుడివాడ జనసేనగుడివాడ జనసేన

శతఘ్్న న్యుస్: గుడివాడ శతఘ్్న న్యుస్: గుడివాడ 
నియోజకవరగాం గుడ్లవలే్లర్ నియోజకవరగాం గుడ్లవలే్లర్ 
మండలం కౌతవరం గ్రామంలో మండలం కౌతవరం గ్రామంలో 
షేక్ బాజీ రహిమని్నస వపృద్ధ షేక్ బాజీ రహిమని్నస వపృద్ధ 
దంపతలు నివాసం ఉంటూ దంపతలు నివాసం ఉంటూ 
టెంట్ హౌస్ లో రోజువారి టెంట్ హౌస్ లో రోజువారి 
కూలిగా చేసుకుని జీవనం కూలిగా చేసుకుని జీవనం 
స్గిసుతూన్న భరతూ బాజీకి స్గిసుతూన్న భరతూ బాజీకి 
కొంతకలం క్రితం నోట్ కేన్సర్ కొంతకలం క్రితం నోట్ కేన్సర్ 
ర్వడంతో ఉపాధి కోలోపుయి ర్వడంతో ఉపాధి కోలోపుయి 
నిలువ న్డలేని సంగతిని నిలువ న్డలేని సంగతిని 
స్థానిక గ్రామసుతూలు ఎవర్ స్థానిక గ్రామసుతూలు ఎవర్ 

పేద దంపతలకి అదె్దకి ఇలు్ల ఎవర్ ఇవ్వకపోవడం విషయాని్న స్థానిక జనసేన పార్టీ దపృషిటీకి పేద దంపతలకి అదె్దకి ఇలు్ల ఎవర్ ఇవ్వకపోవడం విషయాని్న స్థానిక జనసేన పార్టీ దపృషిటీకి 
ర్వడంతో స్థానిక జనసేన పార్టీ నాయకులు తూమ వెంకటరత్నం గుడివాడ నియోజకవరగా ర్వడంతో స్థానిక జనసేన పార్టీ నాయకులు తూమ వెంకటరత్నం గుడివాడ నియోజకవరగా 
జనసేన పార్టీ నాయకులు సందు పవన్ కి విషయం తెలియపరచగా తక్షణం సపుందించి 40 జనసేన పార్టీ నాయకులు సందు పవన్ కి విషయం తెలియపరచగా తక్షణం సపుందించి 40 
వేల రూపాయలతో వపృద్ధ దంపతల వారి సంత సథాలంలో ర్కుల షడుడి ఇంట్ని నిరి్మంచడం వేల రూపాయలతో వపృద్ధ దంపతల వారి సంత సథాలంలో ర్కుల షడుడి ఇంట్ని నిరి్మంచడం 
జరిగింది. ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీ నాయకులు సందు పవన్ మాట్్లడుతూ జనసేన పార్టీ జరిగింది. ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీ నాయకులు సందు పవన్ మాట్్లడుతూ జనసేన పార్టీ 
అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ స్ఫూరితూతో జిలా్ల అధయుక్షులు బండిరెడిడి ర్మ్ స్చన మేరకు స్థానిక అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ స్ఫూరితూతో జిలా్ల అధయుక్షులు బండిరెడిడి ర్మ్ స్చన మేరకు స్థానిక 
నాయకులతో కలిసి 40 వేల రూపాయలతో ర్కుల షడుడి ఇంట్ నిరి్మంచడం చాలా సంతోషంగా నాయకులతో కలిసి 40 వేల రూపాయలతో ర్కుల షడుడి ఇంట్ నిరి్మంచడం చాలా సంతోషంగా 
ఉందని… ర్ష్టంలో ఇబ్బందులో్ల ఉన్న ప్రతి పేదవాడికి ఈ రోజున గురొతూచే్చ పార్టీ జనసేన పార్టీ ఉందని… ర్ష్టంలో ఇబ్బందులో్ల ఉన్న ప్రతి పేదవాడికి ఈ రోజున గురొతూచే్చ పార్టీ జనసేన పార్టీ 
మాత్రమేనని నేడు మేమ ఖర్్చచేసిన 40 వేల రూపాయలతో ఓటుకు వెయియు రూపాయల చొప్పున మాత్రమేనని నేడు మేమ ఖర్్చచేసిన 40 వేల రూపాయలతో ఓటుకు వెయియు రూపాయల చొప్పున 
గడిచిన ఎని్నకలో్ల 40 ఓటు్ల కొనగలమని కన్ పేదవారికి సహాయం చేయటంలో వచే్చ తపృపతూ గడిచిన ఎని్నకలో్ల 40 ఓటు్ల కొనగలమని కన్ పేదవారికి సహాయం చేయటంలో వచే్చ తపృపతూ 
ఓటు్ల సీటు్ల ర్జకీయంలో ర్దని జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ స్ఫూరితూని మందుకు ఓటు్ల సీటు్ల ర్జకీయంలో ర్దని జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ స్ఫూరితూని మందుకు 
తీసుకెళ్లడమే మా లక్ష్యమని ఈ సమసయును తన దపృషిటీకి తీసుకు వచి్చ సదర్ పేద కుటుంబానికి తీసుకెళ్లడమే మా లక్ష్యమని ఈ సమసయును తన దపృషిటీకి తీసుకు వచి్చ సదర్ పేద కుటుంబానికి 
ఇంట్ నిర్్మణం కోసం తనకు కూడా సహాయం చేసే అవకశం కలిపుంచినందుకు స్థానిక జనసేన ఇంట్ నిర్్మణం కోసం తనకు కూడా సహాయం చేసే అవకశం కలిపుంచినందుకు స్థానిక జనసేన 
పార్టీ నాయకుడు తూమ వెంకటరత్నం కపృతజ్ఞతలు తెలియజేశార్. ఈ కరయుక్రమంలో కపృష్ణజిలా్ల పార్టీ నాయకుడు తూమ వెంకటరత్నం కపృతజ్ఞతలు తెలియజేశార్. ఈ కరయుక్రమంలో కపృష్ణజిలా్ల 
కరయుదరి్శ పేరి్న జగన్ మాట్్లడుతూ… జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ స్ఫూరితూతో కరయుదరి్శ పేరి్న జగన్ మాట్్లడుతూ… జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ స్ఫూరితూతో 
పేదవారికి సహాయం చేయడం చాలా సంతోషకరమని ఈ సహాయ కరయుక్రమాలో్ల తనకు కూడా పేదవారికి సహాయం చేయడం చాలా సంతోషకరమని ఈ సహాయ కరయుక్రమాలో్ల తనకు కూడా 
పాలుపంచుకునే అవకశం కలిపుంచడం చాలా ఆనందంగా ఉందని గుడ్లవలే్లర్ మండలంలో ఏ పాలుపంచుకునే అవకశం కలిపుంచడం చాలా ఆనందంగా ఉందని గుడ్లవలే్లర్ మండలంలో ఏ 
కరయుక్రమం చేసినా జనసేన నాయకులు తూమ వెంకటరత్నం మందు వర్సలో ఉండే వయుకతూని కరయుక్రమం చేసినా జనసేన నాయకులు తూమ వెంకటరత్నం మందు వర్సలో ఉండే వయుకతూని 
ఆయన అనా్నర్. ఈ కరయుక్రమంలో వేణుతర్మిలి్ల గ్రామ సరపుంచ్ కొపపునేని శేషవేణి, షేక్ ఆయన అనా్నర్. ఈ కరయుక్రమంలో వేణుతర్మిలి్ల గ్రామ సరపుంచ్ కొపపునేని శేషవేణి, షేక్ 
రబా్బన్, బోల్ల తాయుగర్జు, గుడ్లవలే్లర్ మండలం నాయకులు మరియు జనసైనికులు తదితర్లు రబా్బన్, బోల్ల తాయుగర్జు, గుడ్లవలే్లర్ మండలం నాయకులు మరియు జనసైనికులు తదితర్లు 
పాల్గానా్నర్.పాల్గానా్నర్.

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


ఆరి్ధకసాయంతో మనోధైరాయూనినిచిచిన 
అనంతపురం జనసైనికులు

గురువారం, 20 జనవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  9391115789

తాడేపల్్లగూడం జనసేన స్టూడంట్ వింగ్ సోషల్ 
మీడియా ఇంచార్జ్ ను పరామరి్శంచిన బొల్శెటిటూ

శతఘ్్న న్యుస్: తాడేపలి్లగూడం జనసేన 
స్టీడంట్ వింగ్ సోషల్ మీడియా ఇంచార్జ్ 
కె. స్యి ర్ఘవకు (మారి) 17వ తేదీన 
జువ్వలపాలెంలో ఆకి్సడంట్ అవ్వడం జరిగింది. 
బుధవారం తాడేపలి్లగూడం నియోజకవరగా 
జనసేన ఇంచార్జ్ బలిశెట్టీ శ్రీనివాస్ తణుకు శ్రీ 
కర హాసిపుటల్ కి వెళి్ల పర్మరి్శంచడం జరిగింది.

అంతర్్వది శ్రీ లక్ష్మీ నరస్ంహస్్వమి వారిని 
దరి్శంచుకున్న జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న న్యుస్:  తూర్పుగోదవరి జిలా్ల ర్జోలు నియోజకవరగాం అంతర్్వది శ్రీ లక్ష్మీ 
నరసింహస్్వమి వారిని దరి్శంచుకున్న తాడేపలి్లగూడం నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ 
బలిశెట్టీ శ్రీనివాస్, మలికిప్రం ఎంపప మేడిచర్ల సతయువాణి ర్మ, ర్జోలు ఎంపట్సి 
దర్ల కుమారి లక్ష్మి, ర్జోలు జనసేన నాయకులు గెడడిం మహాలక్ష్మి ప్రస్ద్, తాడి మోహన్, 
జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు.

ఆమదాలవలస నియోజకవర్ జనసేన పార్టూ 
కారాయోలయంలో జనసేన సమావేశం

శతఘ్్న న్యుస్: ఆమదలవలస, ర్బోయే మని్సపల్ ఎని్నకల దపృష్టీ్య ఆమదలవలస 
మని్సపాలిటీ పరిధిలోని జనసే నాయకులు, కరయుకరతూలు, జనసైనికులకు మంగళవారం 
స్యంత్రం ఆమదలవలస నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ కర్యులయంలో నియోజకవరగా 
ఇంచార్జ్ పేడాడ ర్మో్మహన్ ర్వు సమావేశం నిర్వహించార్. ఈ సందర్ంగా ఆయన 
మాట్్లడుతూ వచే్చ ఎని్నకలో్ల అని్న చోట్్ల జనసేన పార్టీ పోటీ చేసుతూందని, దీని కొరకు ప్రతి 
ఒకకురూ కపృషి చేయాలని స్చించార్.

శతఘ్్న న్యుస్: అనంతప్రం జిలా్ల వజ్రకరూర్ మండలం, కమలపాడు గ్రామంలో 
మెగా ఫ్యుమిలీ అభమాని జనసేన పార్టీకి చెందిన కేశవ్ కి సంబంధించిన గుడిస 
మంగళవారం అరథార్త్రి సమయంలో గుర్తూతెలియని వయుకుతూలు ఎవరో నిప్పు అంట్ంచార్ 
ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఉరవకొండ నియోజకవరగా జనసైనికులు, ఉరవకొండ 
మండల అధయుక్షులు చంద్ర, విదపనకల్ మండల అధయుక్షులు గోపాల్, అమిధాయుల అజయ్ 
లు తక్షణ స్యం కింద 10వేల రూపాయలను అందించార్. వజ్రకరూర్ మండల 
అధయుక్షులు కేశవ నితాయువసర సర్కుల అందిస్తూమని హామీ ఇచా్చర్. ఘటనా సథాలాని్న 
పరిశీలించిన జనసేన పార్టీ నాయకులు జిలా్ల అధయుక్షులు టీసీ వర్ణ్ కి, జనసేన 
పార్టీ ర్ష్ట నాయకులు భవాన్ రవికుమార్ కి ఫోన్ ద్వర్ వివర్లు తెలియచేశార్. 
బాధితలకు ప్రభ్త్వం నాయుయం చేసే వరకు జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటుందని హామీ 
ఇచా్చర్.

గ్రామంలో సమసయోలు తెలుసుకొని పార్టూని 
బలోపేతం దిశగా కృషి చేయాల్: గర్భన సతితిబాబు

శతఘ్్న న్యుస్: పాలకొండ నియోజకవరగాం, వీరఘటటీం మండలం, కిమి్మ 
గ్రామంలో జనసైనికులు కలిసి గ్రామంలో సమసయులు తెలుసుకొని పార్టీని 
బలోపేతం దిశగా కపృషి చేయాలని కరయుకరతూలను ఉదే్దశంచి మాట్్లడిన పాలకొండ 
నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు గర్న సతితూబాబు. ఈ కరయుక్రమంలో జనసేన 
నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గానా్నర్.

జనసేన పార్టూ బలోపేతానికి దిశానిర్్దశం చేస్న 
గద్దలూరు ఇంచారిజ్ బెల్లంకొండ స్యిబాబా

శతఘ్్న న్యుస్: గిద్దలూర్ మండలంలో జనసేన పార్టీని బలంగా ప్రజలో్లకి 
తీసుకుపోవాలని అలాగే త్వరలో గ్రామకమిటీలు ఏర్పుటు చేయడం పైన 
గిద్దలూర్లోని పార్టీ ఆఫీసులో గిద్దలూర్ మండల అధయుక్షుడు పగడాల స్యి 
ఈశ్వర్ మరియు జనసేన కరయుకరతూలతో సమావేశమై వారికి పలు స్చనలు 
చేసిన గిద్దలూర్ జనసేన పార్టీ ఇంచారిజ్ బెల్లంకొండ స్యిబాబా. ఈ 
కరయుక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గానా్నర్.

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

వరదల కారణంగా దబ్తిన్న రోడ్లకు వంటనే మరమ్మత్తిలు 
చేపట్టూల్: అనిల్ రాయల్

శతఘ్్న న్యుస్: ఆత్మకూర్ నియోజకవరగాం 
జనసేన పార్టీ ఇనా్చరిజ్ నలిశెట్టీ శ్రీధర్ 
ఆదేశాల మేరకు చేజర్ల మండల ఇంచార్జ్ 
బండి అనిల్ ర్యల్ స్థానిక సైనికులతో 
కలిసి వరదల కరణంగా ప్టుటీపలి్ల 
గ్రామంలో దెబ్బతిన్న రోడ్లను పరిశీలించడం 
జరిగింది. ఈ సందర్ంగా అనిల్ ర్యల్ 
మాట్్లడుతూ ప్టుటీపలి్ల గ్రామం నుండి 
చేజర్ల వెళ్్ల రహదరి ఇంతకుమందు 
ఇసుక లార్లు తిరగడం వల్ల దెబ్బతిందని 

అదేవిధంగా మొన్న వచి్చన భార్ వరదల కరణంగా పూరితూగా దెబ్బతిందని మాట్్లడుతూ, 
ఈ సమసయు మీద ఇంతకుమందు ఒకస్రి ఎంపడిఓ దపృషిటీకి స్థానిక జనసేన నాయకులతో 
కలిసి తీసుకువెళ్లడం జరిగిందని అయినపపుట్కీ అధికర్లు నిమ్మకు న్రెతితూనటు్లగా 
ఉనా్నరని తెలియజేస్తూ మరోస్రి ఈ సమసయును ప్రభ్త్వం మరియు అధికర్ల 
దపృషిటీకి తీసుకొసుతూనా్నమని, వరదల కరణంగా దెబ్బతిన్న ప్టటీపలి్ల రోడుడికు వెంటనే 
మరమ్మతలు చేపట్టీలని ఆత్మకూర్ నియోజకవరగాం చేజర్ల మండల జనసేన పార్టీ 
తరఫున డిమాండ్ చేశార్. ఈస్రి ప్రభ్త్వమ మరియు అధికర్లు ఈ సమసయు మీద 
స్నుకూలంగా సపుందించకపోతే జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయుంలో ధర్్న చేపడతామని అపపుట్కీ 
సపుందించకపోతే ఎంపడిఓ ఆఫీస్ ని మటటీడించడానికి వెనుకడబోమని తెలియజేశార్, 
ఈ కరయుక్రమంలో నియోజకవరగా ఉపాధయుక్షుడు నాగర్జు యాదవ్ మండల ఉపాధయుక్షులు 
ప్రస్ద్, హరిబాబు కరయుదర్్శలు షర్ఫ్ అరవింద్ ర్యల్, హజరత్ మరియు తదితర 
జనసైనికులు పాల్గానా్నర్.

లొద్దపుటిటూలో ఘనంగా జనసేన క్రీయాశీల 
సభయోత్వ పంపణీ కారయోక్రమం

శతఘ్్న న్యుస్: ఇచా్చప్రం, ల్ద్దప్ట్టీలో జనసేన క్రీయాశీల సభయుత్వ పంపణీ 
కరయుక్రమం ఘన విజయంగా జరిగినది. మొతతూంగా 100 జనసేన క్రీయాశీల సభయుత్వ 
కిటు్ల కరయుకరతూలకు అందించటం జరిగింది. జనసేన సిద్ధంతాలను నమి్మ సుమార్గా 30 
కుటుంబాలు న్తనంగా జ్యిన్ అవ్వటం జరిగింది. అలాగే ల్ద్దప్ట్టీ జనసైనికులు, 
పోలీస్ శాఖలో పని చేసుతూన్న సోమేశ్వరర్వు సేవలు గురితూంచి సనా్మనం చేయటం 
జరిగింది. ఈ కరయుక్రమానికి విచే్చసిన జనసేన ఇచా్చప్రం నియోజకవరగా ఇంచారిజ్ 
దసరి ర్జు, జనరల్ సక్రటర్ దురోయుధన రెడిడి, మత్సకర కరయుదరి్శ హరి బెహేర్, 
ఇచా్చప్రం జడిపుట్సి అభయురిథా తిపపున న్లవేణి రెడిడి మరియు జనసేన వీరమహిళ భాసి 
భారతి, భాసకుర్, సంతోష్, స్యి, హరషీ, చలపతి మరియు ఇతర జనసేన నాయకులు 
మరియు జనసైనికులు పాల్గానా్నర్.

పెద్దనాపల్్ల గ్రామంలో వరుపుల తమ్మయయోబాబు 
ఆధ్వరయోంలో జనసేన పార్టూ గ్రామ కమిటీ

శతఘ్్న న్యుస్: పెద్దనాపలి్ల గ్రామంలో నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ వర్ప్ల 
తమ్మయయుబాబు ఆధ్వరయుంలో జనసేన పార్టీ గ్రామకమిటీ కరయుక్రమం జరిగింది. ఈ 
కరయుక్రమంలో ఏలేశ్వరం మండల జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు శ్రీ పెంటకోట మోహన్, జిలా్ల 
కరయుదరి్శ శ్రీ నల్లల ర్మకపృష్ణ, మండల ఉపాధయుక్షులు పలివెల వెంకటేష్, యర్వరం జనసేన 
నాయకులు గంగిరెడ్ల మణికంఠ, ప్రస్ద్ ర్యప్రెడిడి, సిరిప్రం జనసేన నాయకులు దొడిడి 
శ్రీనివాస్, అచె్చ గోవిందు, పేరవరం నాయకులు కర్రి బుజిజ్ మరియు పెద్దనాపలి్ల గ్రామ 
జనసైనికులు పాల్గానా్నర్.

శతఘ్్న న్యుస్: ఆకివీడు మండల జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయుంలో ఆకివీడు నగర పంచాయతీ 
కమిషనర్ కి కరోనా సమయంలో కంట్రాక్టీ క్రింద పనిచేసిన 8 మంది కంట్రాకుటీ 
పారిశుద్ధ్య కరి్మకుల 6 నలల బకయి జీతాలు 6లక్షల రూపాయలు వెంటనే చెలి్లంచాలని 
కమీషనర్కి ఆకివీడు మండల జనసేన పార్టీ తరప్న వినతిపత్రం అందజేశార్. ఈ 
కరయుక్రమంలో ఆకివీడు మండల జనసేన పార్టీ అధయుక్షుడు కోట్కలపూడి తాతాజీ, కొటుటీ 
నాగర్జు, భ్రమర్ంభ, కరంపూడి సుమంత్, తమ్మగంట్ లక్షష్మణ్, నరహరశెట్టీ బాబీ, 
విశే్వశ్వరర్వు, జిమ్ అనిల్, నాగస్యి, స్యి తదితర్లు పాల్గానా్నర్

కాంట్రాకుటు పారిశుద్ధ్య కారి్మకుల బకాయి 
జీతాలు వంటనే చెలిలెంచాలని కమీషనరుకి 

వినతిపత్ం అందజేసిన జనసేన

పంట నషటూపోయిన రైత్లను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని 
జనసేన డిమాండ్

శతఘ్్న న్యుస్: ప్రకశం జిలా్ల 
జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు షేక్ 
రియాజ్ ఆదేశాల మేరకు 
కొతతూపట్నం మండలం పాదరితూ 
గ్రామంలో కొతతూపట్నం మండల 
జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు నునా్న 
జ్నకిర్మ్ పరయుట్ంచి ఇటీవల 
కురిసిన వర్షీలకు పంట నషటీపోయిన 
రైతలను కలిసి పంట నషటీం 

గురించి అడిగి తెలుసుకునా్నర్. పంట నషటీపోయిన రైతలను ప్రభ్త్వం ఆదుకోవాలని 
పంట నష్టీని్న ప్రభ్త్వం తక్షణమే విడుదల చేసి అన్నదతను ఆదుకోవాలని డిమాండ్ 
చేశార్. ఈ కరయుక్రమంలో జనసేన పార్టీ మత్సకర వికస విభాగంర్ష్ట కరయుదరి్శ ర్జు, 
కొతతూపట్నం మండల నాయకులు ఏడుకొండలురెడిడి, శ్రీకంత్, నరసింహ, బాబుర్వు, 
ర్మ తదితర్లు పాల్గానా్నర్.

హీరో వరుణ్ త్జ్ పుటిటూనరోజు సందర్భంగా మాసుకూలు 
పంపణీ చేస్న విజయనగరం జిల్్ల చిరంజీవి యువత

శతఘ్్న న్యుస్: విజయనగరం, ప్రమఖ 
యువహీరో, మెగాప్రిన్్స వర్ణ్ తేజ్ 
ప్ట్టీనరోజు వేడుకలను విన్త్నమైన ర్తిలో 
విజయనగరం జిలా్ల చిరంజీవి యువత 
అధయుక్షుడు, జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు 
తాయుడ ర్మకపృష్్ణర్వు(బాలు) ఆధ్వరయుంలో 
బుధవారం ఉదయం స్థానిక కమాక్షి నగర్, 
అయయున్నపేట జంక్షన్ వద్దనున్న బి.సి.
కలన్లో ఘనంగా నిర్వహించార్. మందుగా 

అభమానులంతా బుధవారం ఉదయం కమాక్షి నగర్ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో హీరో వర్ణ్ 
తేజ్ గోత్రనామాలతో ప్రతేయుక పూజలు నిర్వహించి, అయయున్నపేట జంక్షన్ వద్దనున్న బి.సి.కలన్లో 
కేక్ ను కట్ చేసి వేడుకలి్న ప్రారంభంచార్. అనంతరం కమాక్షి నగర్, అయయున్నపేట జంక్షన్ 
వద్దనున్న బి.సి.కలన్లో ప్రతీ ఇంట్కీ సుమార్ రెండువేల మాసుకులను పంపణీ చేశార్. ఈ 
సందర్ంగా జిలా్ల చిరంజీవి యువత అధయుక్షుడు తాయుడ ర్మకపృష్్ణర్వు(బాలు) మాట్్లడుతూ 
ప్రసుతూత పరిసిథాతలో్ల ర్ష్టంలోను, ఇటు జిలా్లలోను కరోనా విజపృంభసుతూన్న తర్ణంలో ప్రజలో్ల 
కరోనా పట్ల మరియు మాసుకులు ఖచి్చతంగా ధరించాలని, మాసుకులు ధరిసేతూ కరోనాను కటటీడి 
చేయచ్చని, ప్రజలో్ల అవగాహన కలిపుంచాలనే ఉదే్దశయుంతో విన్త్నమైన ర్తిలో ఈ కరయుక్రమాని్న 
నిర్వహించామని, మెగాస్టీర్ చిరంజీవి సేవకు ప్రతిరూపమని, అటువంట్ మెగాఫ్యుమిలీని 
ఆదర్శంగా తీసుకుని అభమానులంతా తోచిన ర్తిలో సేవామారగాంలో వెళ్తూనా్నమని, చిరంజీవి, 
పవన్ కళ్యుణ్ ఆశయాలను ప్రజలో్లకి తీసుకెళ్లటమే మా అభమానుల ధ్యుయమని తెలిపార్. ఈ 
కరయుక్రమంలో జిలా్ల చిరంజీవి యువత మఖయు నాయకులు, జనసేన యువ నాయకులు లోపంట్ 
కళ్యుణ్, కొయాయున లక్షష్మణ్ యాదవ్, చెలూ్లరి మతాయుల నాయుడు, దసరి యోగేష్, రవిర్జ్ 
చౌదరి, స్యి కుమార్, స్రిబాబు, ఉదయ్ కుమార్, మర్రి, నలమార్జు, రమేష్ తదితర్లు 
పాల్గానా్నర్.

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

