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శ్రీ వెంకయ్య నాయుడు త్వరగా 
కోలుకోవాలి

గౌరవ ఉప రాష్ట్రపతి శ్రీ ఎమ్.
వెంకయ్య నాయుడు గారు కరోనాకు 
గురి కావడెం విచారకరమని జనసేన 
పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక 
ప్రకటనలో పేర్కొనానారు. శ్రీ వెంకయ్య 
నాయుడు గారు త్వరగా కోలుకోవాలని 
భగవెంతుణ్ణి ప్రారిథిస్తునానాను. సెంపూరణి 
ఆరోగ్యవెంతులై దేశ ప్రజల సేవలో 
నిమగనాెం కావాలని ఆకాెంక్షిస్తునానానని 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ తెలిపారు.

కరోనా పెరుగుతెంటే స్కూల్స్ ఎలా నిర్వహిస్తారు
• పిల్లలు కరోనా బారిన పడుతునానారు
• ఫిబ్రవరి రెండో వారెం వరకూ విద్్య సెంసథిలకు సెలవులు ఇవా్వలి
 

కరోనా కేస్లు పెరిగినప్పుడు విద్్య సెంసథిలను మూసివేయడెం గురిెంచి 
చూద్దామని విద్్యశాఖ మెంత్రి చెపిపున రోజున రాష్ట్రెంలో అధికారికెంగా 
4 వేల కేస్లు ఉనానాయి. ఈ రోజున 14 వేలకు పైగా కేస్లు వచాచాయి. 
మరి కేస్లు పెరిగినట్్ల కాద్ విద్్య శాఖ మెంత్రి గారూ? అెంటూ జనసేన 
పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ ఒక 
ప్రకటనలో ప్రశనాెంచారు. ఇెంకా ఎనినా వేల కేస్లు రావాలి... ఎనినా లక్షల 
యాకీటీవ్ కేస్లు ఉెండాలి? పిల్లల ఆరోగ్య సెంరక్షణపై శ్రద్ధ లేకపోవడెం 
వలే్ల ఇట్వెంటి పరిణామాలు ఏరపుడుతునానాయి. కరోనా బారిన పడుతుననా 
పిల్లల సెంఖ్య క్రమక్రమెంగా పెరుగుతెంది. ఇపపుటికే పాఠశాలలకు పిల్లలను 
పెంపిెంచడెం లేదు. మా పార్టీ దృష్టీకి వచిచాెంది... కొనినా స్కొల్స్ లో తరగతికి 
ఒకరిదదారు విద్్యరుథిలు మాత్రమే ఉెంట్నానారు అని. కరోనాత బాధపడుతుననా 
పిల్లల సెంఖ్య క్రమెంగా పెరుగుతెందని వైద్య నిప్ణులు చెబుతునానారు. 
కననావారు తమ బిడ్డలు కరోనా బారిన పడకుెండా చూస్కోవాలని తాపత్రయ 

పడుతునానారు. వారి ఆెందోళనను కూడా పరిగణ్ెంచాలి. ఫిబ్రవరి రెండో వారెం వరకూ విద్్య సెంసథిలను మూసివేసేతు చినానారులను కరోనా నుెంచి రక్షిెంచుకొనే 
అవకాశెం కలుగుతుెంది. మహారాష్ట్రలో సైతెం విద్్య సెంసథిలు తెరుస్తుము అెంటే 60 శాతానికిపైగా తలి్లతెండ్రులు ఒప్పుకోవడెం లేదు. ఫీవర్ సర్్వలు చెబుతుననా 
విషయాలు ఆెందోళన కలిగిస్తునానాయి. ప్రతి నలుగురిలో ఒకరు బాధపడుతునానారు అని ఆ గణాెంకాలు చెబుతునానాయి. వైదు్యలు, ఆస్పత్రి సిబ్ెంది కూడా 
కరోనా బారినపడుతుెండటెంత వైద్య సేవలకు అవాెంతరాలు ఎదురవుతునానాయి. జిల్్లలో్ల ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులో్ల తగిననినా టెసిటీెంగ్ కిట్స్ కూడా అెందుబాట్లో 
ఉెండటెం లేదు. ఇల్ెంటి వాసతువ పరిసిథితులను వైసీపీ ప్రభుత్వెం పరిగణనలోకి తీస్కొని నియెంత్రణ చర్యలు చేపట్టీలని శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ డిమాెండ్ 
చేశారు.

ప్రతి పల్లెలో జనసేన జెండా ఎగరవేద్దెం: పెెండా్యల హరి
*నియోజకవర్ెంలో పార్టీ సెంస్థిగతెంపై సమీక్ష
*నియోజకవర్ ముఖ్యనాయకులత భేటీ
శెంగనమల, పల్్ల పల్్లనా జనసేనపార్టీ జెండా ఎగరవేద్దామని జనసేనపార్టీ 
జిల్్ల నాయకులు పెెండా్యల హరి పేర్కొనానారు. ఈ మేరకు ఆయన ఆదివారెం 
శెంగనమల నియోజకవర్ెంలోని పలు మెండల్ల అధ్యక్షులు, ముఖ్య 
నాయకులత సమీక్ష సమావేశెం నిర్వహెంచారు. ఈ సెందర్ెంగా పెెండా్యల 
హరి మాట్్లడుతూ పార్టీ బలోపేతెం కావాలెంటే పల్్లలే పట్టీకొమా్మలని కావున 
ప్రతి గ్రామెంలో పర్యటిెంచి పార్టీలో మరిెంత మెందిని చేరుచాకునే విధెంగా 
ప్రణాళిక రచిెంచాలని అనానారు. మెండల కమీటీ నిరా్మణెం చేపటేటీటప్పుడు ప్రతి 
పల్్ల నుెండి క్రియాశీలక జనసైనికులను గురితుెంచి వారికి కూడా సమూచిత 

స్థినెం కలిపుెంచాలని పార్టీ నేతలకు ఆయన దిశా నిర్దాశెం చేశారు. ఈ కార్యక్రమెంలో జిల్్ల కార్యదరుశులు చొపపు చెంద్ర, కాసెటిటీ సెంజీవరాయుడు, మెండల్ల 
అధ్యక్షులు గెంజికుెంట రామకృషణి, ఏర్రిస్్వమి, శ్రీరాములు, నియోజకవర్ నాయకులు కొెండిశెటిటీ ప్రవీణ్ కుమార్, తట ప్రకాష్, విశ్వనాథ్ రడి్డ, జిల్్ల నాయకులు 
టిఎన్ అెంజి, జనసైనికులు రామయ్య, దెండు హర్ష్, స్మన్, స్యి తదితరులు పాల్్నానారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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ఉమ్మడి ఖమ్మెం జిలాలె విద్యరిథి కమిటీలు నియామకెం
శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన పార్టీ తెలెంగాణ ఇెంచారిజి శెంకర్ గౌడ్ ,జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి ఖమ్మెం జిల్్ల ఇెంచారిజి రామ్ తాళ్ళూరి ,తెలెంగాణ రాష్ట్ర జనసేన విద్్యరిథి విభాగెం 
అధ్యక్షుడు Dr.సెంపత్ నాయక్  ఆదేశాలు మేరకు, జనసేన  విద్్యరిథి విభాగెం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరిశు రామకృషణి మిరియాల గారి స్చనలత,  ఉమ్మడి ఖమ్మెం జిల్్ల కో 
- ఆరి్డనేటర్ కొమ్మగిరి శరత్  కార్య నిర్వక సభు్యలు జబీర్ సయ్యద్ , వై.రాము, జ. మధు గారు  సతుతుపలి్ల నియోజకవర్ స్థియిలో పలు డిగ్రీ,బీటెక్  కళ్శాలలకి విద్్యరిథి 
కమిటీలు నియమిెంచడెం జరిగిెంది.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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సతయూవేడు నియోజకవర్ంలో 7 మండలాల కమిటీల నియామక సమావేశాలు
శతఘ్నా న్్యస్: చితూతురు జిల్్ల పీఏసీ సభు్యలు, జిల్్ల అధ్యక్షులు గౌరవ డాకటీర్ శ్రీ పస్ప్లేటి హరి ప్రస్ద్ ఆదేశాల మేరకు జిల్్ల కార్యదరుశులు 
కె.ల్వణ్య కుమార్, ద్స్ హేమ కుమార్ మరియు నియోజకవర్ెం నాయకులు హేమ స్ెందరెం ముదిరాజ్ ఆధ్వర్యెంలో సత్యవేడు నియోజకవర్ెంలో 
గల ఏడు మెండల్లో్ల ఈ కార్యక్రమానినా దిగి్వజయెంగా నిర్వహెంచడెం జరిగిెంది.

నారాయణవరం మండల అధయూక్షులు సుమన్ అధయూక్షతన మండల కమిటీ నియామక సమావేశం
నారాయణవరెం మెండల అధ్యక్షులు స్మన్ అధ్యక్షతన మెండల కమిటీ నియామక సమావేశెం 
జరిగిెంది. ఈ సమావేశెంలో కమిటీ ఎెంపిక, పార్టీ విధివిధానాలు, పార్టీ బలోపేతెం గురుెంచి 
జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వెం గురిెంచి ఈ కార్యక్రమెం లో చరిచాెంచడెం జరిగిెంది. 
అల్గే సోషల్ మీడియాలో చాల్ జాగ్రతతుగా వ్యవహరిెంచాలని తెలియజేయడెం జరిగిెంది. ప్రతీ 
జనసైనికుడు క్రమశక్షణత పార్టీ కోసెం పనిచేసి పార్టీని బలోపేతెం చేయాలనీ మెండల అధ్యక్షులు 
తెలియజేస్రు. ఈ కార్యక్రమములో నాయకులు, హేమస్ెందరెం, అయ్యపపు, రామూరితు, 
చెననాకేశవులు రాజు, జగదీష్, సతీష్, చరణ్, చిననారాజ్, కార్తుక్, జనసేన కార్యకరతులు తదితరులు 
పాల్్నానారు.

పిచ్చాటురు మండల అధయూక్షులు దేవ ప్రశాంత్, అధయూక్షతన మండల కమిటీ నియామక సమావేశం
పిచాచాట్రు మెండల అధ్యక్షులు దేవ ప్రశాెంత్, అధ్యక్షతన మెండల కమిటీ నియామక సమావేశెం 
జరిగిెంది. ఈ సమావేశెంలో కమిటీ ఎెంపిక, పార్టీ విధివిధానాలు, పార్టీ బలోపేతెం గురుెంచి 
జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వెం గురిెంచి ఈ కార్యక్రమెంలో చరిచాెంచడెం జరిగిెంది. అల్గే 
సోషల్ మీడియాలో చాల్ జాగ్రతతుగా వ్యవహరిెంచాలని తెలియజేయడెం జరిగిెంది. ప్రతీ 
జనసైనికుడు క్రమశక్షణత పార్టీ కోసెం పనిచేసి పార్టీని బలోపేతెం చేయాలni మెండల అధ్యక్షులు 
తెలియజేస్రు. ఈ కార్యక్రమములో నాయకులు, తమిళరస్, గవాసకొర్, ప్రకాష్, ప్రేమ్, దినేష్ 
జనసేన కార్యకరతులు, తదితరులు పాల్్నానారు.

కె.వి.బి.పురం మండల అధయూక్షులు వి.థామస్ అధయూక్షతన మండల కమిటీ నియామక సమావేశం
కె.వి.బి.ప్రెం మెండల అధ్యక్షులు వి.థామస్, గారి అధ్యక్షతన మెండల కమిటీ నియామక 
సమావేశెం జరిగిెంది. ఈ సమావేశెంలో కమిటీ ఎెంపిక, పార్టీ విధివిధానాలు, పార్టీ బలోపేతెం 
గురుెంచి జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వెం గురిెంచి ఈ కార్యక్రమెంలో చరిచాెంచడెం జరిగిెంది. 
అల్గే సోషల్ మీడియాలో చాల్ జాగ్రతతుగా వ్యవహరిెంచాలని తెలియజేయడెం జరిగిెంది. ప్రతీ 
జనసైనికుడు క్రమశక్షణత పార్టీ కోసెం పనిచేసి పార్టీని బలోపేతెం చేయాలనీ మెండల అధ్యక్షులు 
తెలియజేస్రు. ఈ కార్యక్రమములో నాయకులు కిషోర్, మోహన్, ఫెరి్వన్ భాషా, నాధముని, 
నాగరాజు, చైత్యన, కుమార్, అెంబు శెంకర్ విమల్, కొెండయ్య, వెంశీ, వినోద్, మోతిల్ల్ సతీష్, 
రాజేష్ మునిశేఖర్, రాజశేఖర్ జనసేన కార్యకరతులు తదితరులు పాల్్నానారు.

వరదయయూపాలం మండల అధయూక్షులు చిరంజీవి యాదవ్ అధయూక్షతన మండల కమిటీ నియామక 
సమావేశం
వరదయ్యపాల్ెం మెండల అధ్యక్షులు చిరెంజీవి యాదవ్ అధ్యక్షతన మెండల కమిటీ నియామక 
సమావేశెం జరిగిెంది. ఈ సమావేశెంలో కమిటీ ఎెంపిక, పార్టీ విధివిధానాలు, పార్టీ బలోపేతెం 
గురుెంచి జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వెం గురిెంచి ఈ కార్యక్రమెంలో చరిచాెంచడెం జరిగిెంది. 
అల్గే సోషల్ మీడియాలో చాల్ జాగ్రతతుగా వ్యవహరిెంచాలని తెలియజేయడెం జరిగిెంది. ప్రతీ 
జనసైనికుడు క్రమశక్షణత పార్టీ కోసెం పనిచేసి పార్టీని బలోపేతెం చేయాలనీ మెండల అధ్యక్షులు 
తెలియజేస్రు. ఈ కార్యక్రమములో నాయకులు, శేఖర్, కులశేఖర్ రడి్డ, దినేష్ మునేెంద్ర, రహా్మన్, 
నాగేెంద్ర, ఫసల్ రహమాన్, పవన్ కుమార్, నాగేెంద్రబాబు, తడ పృథ్్వరాజ్, కృషణియ్య, వసెంత్, 
ఉదయ్ వెంకటేష్, భాసకొర్, ఢిల్్లబాబు, జనసేన కార్యకరతులు తదితరులు పాల్్నానారు.

సతయూవేడు మండల అధయూక్షులు కే రూపేష్ అధయూక్షతన మండల కమిటీ నియామక సమావేశం
సత్యవేడు మెండల అధ్యక్షులు కే రూపేష్ అధ్యక్షతన మెండల కమిటీ నియామక సమావేశెం 
జరిగిెంది. ఈ సమావేశెంలో కమిటీ ఎెంపిక, పార్టీ విధివిధానాలు, పార్టీ బలోపేతెం గురుెంచి 
జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వెం గురిెంచి ఈ కార్యక్రమెంలో చరిచాెంచడెం జరిగిెంది. అల్గే 
సోషల్ మీడియాలో చాల్ జాగ్రతతుగా వ్యవహరిెంచాలని తెలియజేయడెం జరిగిెంది. ప్రతీ 
జనసైనికుడు క్రమశక్షణత పార్టీ కోసెం పనిచేసి పార్టీని బలోపేతెం చేయాలనీ మెండల అధ్యక్షులు 
తెలియజేస్రు. ఈ కార్యక్రమములో నాయకులు, నర్ష్, కుమార్ మధు, ల్ల్, హేమెంత్, ప్రసననా 
కుమార్ జనసేన కార్యకరతులు తదితరులు పాల్్నానారు.

నాగలాపురం మండల అధయూక్షులు మణికంఠయయూ అధయూక్షతన మండల కమిటీ నియామక సమావేశం
నాగల్ప్రెం మెండల కమిటీ సభు్యలు పరిశీలనలో భాగెంగా నేడు మెండలెం అధ్యక్షులు 
మణ్కెంఠయ్య ఆధ్వర్యెంలో సమావేశెం కావడెం జరిగిెంది. ఈ కార్యక్రమెంలో పార్టీ సిద్్ధెంతాలు, 
విధివిధానాలు, మును్మెందు ఎల్ నడుచుకోవాలి, కమిటీ సభు్యలకు పార్టీ ఏ విధమైన సహకారెం 
ఇస్తుెందో వివరిెంచడెం జరిగిెంది. ఈ కార్యక్రమెంలో శ్రీనువాస్లు, రాజేెందర్, కార్తుక్, రవిచెంద్ర, 
రాజకుమార్, నవీన్, వినోద్, రెంజిత్, రాజకుమార్ స్యిమణ్, నాగరాజు, ధనశేఖర్, ఢిలి్లబాబు, 
మునిెంద్ర తదితరులు పాల్్నానారు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మహిళకు 50,000 సహాయెంతో టిఫిన్ బెండి ఏర్పాటు చేసిన జనసేన 
శతఘ్నా న్్యస్: తెలికిచర్ల జనసైనికుల ఆరి్ధక సహాయెంత తాడేపలి్లగూడెం జనసేన నియోజకవర్ ఇెంచారిజి బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ చేతుల మీదుగా బీసీ మహళ 
కుట్ెంబానికి స్మారు 50,000 రూపాయల ఖరుచాత టిఫిన్ బెండి మరియు స్మగ్రి ఇవ్వడెం జరిగిెంది. ఈ కార్యక్రమెంలో పాల్్ననాటివెంటి నల్లజర్ల మెండల 
నాయకులు, జిల్్ల ప్రధాన కార్యదరిశు యెంట్రపాటి రాజు, కార్యదరిశు అచుచాత సత్యనారాయణ, కార్యదరిశు మద్దాల మణ్ కుమార్ తాడేపలి్లగూడెం జనసేన 
వీరమహళ్ విభాగెం చైర్మన్ కాసిరడి్డ మధులత, ఇజుజిరోతు నాగసత్యనారాయణ(సతితుబాబు), చోడస్ని బాపిణీడు, వీరమహళ తల్రి సౌజన్య, ఉనమట్ల 
రమేష్, మేకా శ్రీనివాస్, గోపిశెటిటీ బోడియ్య, కెంకిపాటి స్వరణి రాజు, పదిలెం దురా్రావు పాల్్నానారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శ్రీకాళహసితా నియోజకవర్ెం నో మై కానిస్టిటు్యఎనిస్ 15వ రోజు
శతఘ్నా న్్యస్: శ్రీకాళహసితు నియోజకవర్ెంలో ప్రజా సమస్యల పరిషాకొర దిశగా, పార్టీ బలోపేతెం దిశగా నియోజకవర్ ఇనాచారిజి శ్రీమతి వినుత కోట్ 
ప్రారెంభెంచిన నో మై కానిస్టిట్్యఎనిస్ కార్యక్రమెంలో భాగెంగా ఆదివారెం శ్రీకాళహసితు పటటీణెంలోని ఆర్టీసీ బస్టీెండ్ నుెండి మారకొట్ వరకు పర్యటిెంచి ఇెంటినిటీకి 
వళి్ల ప్రజలను, మారకొట్ లోని చిరు వా్యపారులను పలకరిెంచి వారి సమస్యలను తెలుస్కోవడెం జరిగిెంది. నితా్యవసర వస్తువుల ధరలు, విదు్యత్ బిలు్లలు, 
గాస్ ధరల పెెంప్ వల్ల స్మాను్యలు ఇబ్ెంది పడుతునానామని, చిననా వా్యపారస్తులు తీవ్ర నషటీపోయామని, ప్రభుత్వెం నుెండి ఎల్ెంటి సహకారెం ఇవ్వడెం 
లేదని తెలిపారు. ఈ ప్రభుతా్వనికి ఒకకొ అవకాశెం అని ఇచిచా మోసపోయామని, రాబోయే ఎనినాకలో్ల జనసేన అద్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ కి అవకాశెం ఇవా్వలని 
భావిస్తుననాట్టీ తెలిపారు. జనసేన పార్టీ తరఫున రాష్ట్ర స్థియిలో నితా్యవసర ధరలు పెెంప్కు సెంబెంధిెంచి పోరాటెం చేస్తుమని ప్రజలకు బరోస్ ఇవ్వడెం 
జరిగిెంది. ఈ కార్యక్రమెంలో శ్రీకాళహసితు పటటీణ అధ్యక్షులు భవాని శెంకర్, నాయకులు ముననా, కర్ెం, ప్రమోద్,రఫీ, స్ర్ష్, రవి కుమార్,చెందు చౌదరి, సల్ెం, 
తేజా, అశోక్, ప్రేమ్, శీను, సరాదార్, నేతాజీ, జూలపాటి చెందు, మహేష్, శేఖర్ రడి్డ మరియు జనసైనికులు పాల్్నానారు.

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

పార్టీ ఆదేశానుసారం నిరసన తెలిపిన వీరమహిళా విభాగం
శతఘ్నా న్్యస్: ప్ర మాదెం అెంచున లక్ష ల్ది విద్్యరుథిలు, కరోనా మహమా్మరి మళ్్ల విజృెంభస్తుననా వేళ వైసీపీ ప్ర భుత్వెం తీవ్ర నిర్లక్షష్ెం మెండి వైఖరిత పిల్లలకి 
తరగతులు నిర్వహెంచడెంపై, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు జనసేన పార్టీ వీరమహళ్ విభాగెం తరుప్న వీరమహళలు వారి 
గళ్నినా బలెంగా వినిపిెంచారు.
ఏపి ప్రభుత్వ వైఖరిని నిరసిస్తు రాష్ట్ర వా్యపతుెంగా జనసేన పార్టీ వైసీపీ ప్రభుత్వ మెండి వైఖరిని నిరసిన వ్యకతుెం చేస్రు. కరోనా ఉదృతి దృషాటీష్ ఏపిలో ఇెంకా 
పిల్లలకి వా్యకిస్నేషన్ పూరితు కాకపోవడెం, వారి ఆరోగ్య క్షేమెం కోసెం ప్రస్తుతెం తరగతులు వాయిద్ వయా్యలని, కరోనా టెస్టీలు చెయ్యకుెండా, స్కొళ్లలో 
కనీసెం జాగ్రతతులు పాటిెంచకుెండా, శానిటైజర్, మాస్కొలు కూడా ఇవ్వలేని ప్రభుత్వెం పిల్లలు కరోనా బారిన పడితే ఏమిటి పరిసిథితి, వారి ప్రాణాలకు ఎెంత 
ముప్పు వాటిలు్లతుెంది, తలి్లదెండ్రులు భయాెందోళనలత పిల్లలని బడికి పెంపిస్తునానారు. ఈ కరోనా వేవ్ తగు్ముఖెం పటేటీవరకు ఏపి లో తరగతులు వాయిద్ 
వయా్యలని వైసీపీ ప్రభుత్వెం పై ప్లకారు్డలు పట్టీకుని నిరసన తెలిపారు, ఈ కార్యక్రమెంలో జనసేన రాష్ట్ర, జిల్్ల కార్యవర్ సభు్యలు, నాయకులు, జనసైనికులు, 
వీరమహళలు పాల్్ని నిరసన తెలిపారు.
ఎస్ కోట వీరమహిళా విభాగం ఆధ్వరయూంలో
ఒకవైప్ కరోనా మహమా్మరి విజృెంభస్తుననా వేళ లక్షల విద్్యరుథిలత పాట్ వారి కుట్ెంబాలన్ కరోనా ముప్పులోకి నెటేటీ విధెంగా పాఠశాలలో్ల తరగతులను కొనస్గిస్తు, 
మెండి వైఖరిత బాధ్యతా రాహతా్యనినా అవలెంభస్తుననా ఆెంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతా్వనినా కోవిడ్ ఉధృతి తగే్ వరకూ తరగతులను వాయిద్ వేయాలని జనసేనపార్టీ నుెండి 
వీరమహళ్ విభాగెం తరుప్న ఎస్ కోట నియోజకవర్ెం, ఎల్ కోట మెండలెం, ద్స్ళళూపాల్ెం వీరమహళ శ్రీమతి సగుబిెండి వెంకటలక్ష్మి ప్లకారు్డలత నిరసన వ్యకతుెం 
చేసి ప్రభుతా్వనినా డిమాెండ్ చేశారు.
పెద్దాపురం వీరమహిళా విభాగం ఆధ్వరయూంలో
ఒకవైప్ కరోనా మహమా్మరి విజృెంభస్తుననా వేళ లక్షల విద్్యరుథిలత పాట్ వారి కుట్ెంబాలన్ కరోనా ముప్పులోకి నెటేటీ విధెంగా పాఠశాలలో్ల తరగతులను కొనస్గిస్తు, 
మెండి వైఖరిత బాధ్యతా రాహతా్యనినా అవలెంభస్తుననా ఆెంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతా్వనినా కోవిడ్ ఉధృతి తగే్ వరకూ తరగతులను వాయిద్ వేయాలని జనసేనపార్టీ నుెండి 
వీరమహళ్ విభాగెం తరుప్న పెద్దాప్రెం నియోజకవర్ెం వీరమహళలు శ్రీమతి పెెంకే వెంకటలక్ష్మి, చోడిశెటిటీ ఇెందిరా ప్రియదరిశుని లు ప్లకారు్డలు నల్ల రిబ్న్ త నిరసన 
వ్యకతుెం చేసి ప్రభుతా్వనినా డిమాెండ్ చేశారు.
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కరోనా విపతకూర సమయెంలో బాద్యతారహితెంగా 
పాఠశాలలను నడపడెం ఖెండిెంచిన కీరతాన

శతఘ్నా న్్యస్:  చితూతురు, ఒకవైప్ కరోనా మహమా్మరి 
విజృెంభస్తుననా వేళ లక్షల విద్్యరుథిలత పాట్ వారి కుట్ెంబాలన్ 
కరోనా ముప్పులోకి నెటేటీ విధెంగా పాఠశాలలో్ల తరగతులను 
కొనస్గిస్తు, మెండి వైఖరిత బాధ్యతా రాహతా్యనినా అవలెంభస్తుననా 
ఆెంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతా్వనినా కోవిడ్ ఉధృతి తగే్ వరకూ తరగతులను 
వాయిద్ వేయాలని చితూతురు జిల్్ల జనసేన పారిటీ జాయిెంట్ 
సెక్రటరి కీరతున తీవ్రెంగా ఖెండిెంచారు. 20 శాతెం మిెంచి పాసిటివ్ 
ర్ట్ ఉననాప్డు ఎల్ నడుప్తునానారని..? పాఠశాలలో్ల స్మాజిక 
దూరెం పాటిెంచటే్లదని, కరోన వా్యపితు చెెందకుెండా ఏ విధమైన 
చర్యలు లేకుెండా పాఠశాలలు నడుప్తునానారని తీవ్ర ఆవదనన్ 
వ్యకతుెం చేస్రు. కేస్లు తగు్ముఖెం పడితే మరల పాఠశాలలు 
తిరిగి తెరవచచాని అనానారు.

అగ్ని ప్రమాద బాధితలకు మనోధైర్్యనినిచిచిన జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్: వీరవాసరెం మెండలెం దూసనపూడి గ్రామెం ఎసిస్ కాలనీలో చెదిపారుగుల వెంకట్రావు తాట్కు 
ఇలు్ల పూరితుగా దగనాెం అయి్య కుట్ెంబమెంతా నిరాశ్రయులయా్యరు విషయెం తెలిసిన వెంటనే వీరవాసరెం 
మెండలెం జడిపుటిసి గుెండా ప్రకాష్ నాయుడు వీరవాసరెం మెండలెం జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు రామకృషణి 
మెండల పరిషత్ ఉపాధ్యక్షులు అడా్డల రాము, గుెండా బాబు, 
బృెంద్వనెం నాగేెంద్ర, మఖమట్ల దురా్ప్రస్ద్ తదితరులు 
పాల్్నానారు. ఈ సెందర్ెంగా గుెండా రామకృషణి మాట్్లడుతూ 
ఈ కుట్ెంబానినా అనినా విధాలుగా జనసేన పార్టీ ఆదుకుెంట్ెందని 
తెలిపారు. ప్రభుత్వెం దృష్టీకి తీస్కెళ్దాెం అనానారు ఒక నెలకి 
సరిపడగా నితా్యవసర సరుకులు మెంచెం కూరగాయలు బటటీలు 
ఇవ్వడెం జరిగిెంది.

పిల్లల భవిషయూత్తు కోసం జనసేన పార్టీ అండ ఉంటుంది
శతఘ్నా న్్యస్: అనెంతప్రెం జిల్్ల ప్టటీపరితు మెండల పరిధిలోని కపపులబెండ పెంచాయితీలో జనసేనపార్టీ 
బలోపేతెం కోసెం గ్రామ ప్రజలను యువకులను కలిసి గ్రామ సమస్యల గురిెంచి తెలుస్కొని పార్టీ 
సిద్్ధెంతాల గురిెంచి తెలియజేసి వచేచా ఎనినాకలలో జనసేన పార్టీని అధికారెంలోకి తెచిచాకొని పిల్లల 
భవిష్యతుతుని నిలబెట్టీకోవాలని పిలుప్నివ్వడెం జరిగిెంది. ఈ కార్యక్రమెంలో జనసేన పార్టీ జిల్్ల ప్రధాన 
కార్యదరిశు అబుదాల్ అబు, ప్టటీపరితు మెండల అధ్యక్షులు తల్రి పెదదాననా, డాకటీర్ తిరుపతేెంద్ర, బోయ వెంశీ, 
మేకల పవన్, స్యి ప్రభు, అభ మరియు తదితరులు పాల్్నానారు.

బాటస్రులకు దిశానిర్్దశెం చేసిన 
కొడవలి జనసైనికుడు

శతఘ్నా న్్యస్: కొడవలి గ్రామములో గత కొనినా సెంవతస్రాలుగా 
పోతులూరు, వాకపలి్ల, శాెంతి ఆశ్రమెం గ్రామాలు ప్రయాణెం చేసే 
ప్రయాణ్కులు కొడవలి గ్రామెం వచిచాన తరా్వత ఎట్వేళ్ళూలో మార్ెం 
తెలియక చాల్ ఇబ్ెంది పడేవారు. ద్నిని చాల్ మెంది గమనిెంచినా 
ఎవరూ ద్నికి ఎట్వెంటి పరిషాకొరెం చూపలేదు కానీ కొడవలి గ్రామ 
ఒక జనసైనికుడు ముెందుకు వచిచా తన సోథిమతకు సరిపడ్డ బడజిట్ త 
స్స్్వగతెం కొడవలి గ్రామెం పోతులూరు, వాకపలి్ల, శాెంతి ఆశ్రమెం 
అెంటూ బాణెం గురుతు చూపిస్తు జనసైనికుడు, కొడవలి జనసేన పార్టీ 
నాయకుడు నకకొ నారాయణమూరితు ఒక బోరు్డ పెట్టీడు.

ఉపాపాడ గ్రామెంలో మహిళలతో ముఖ్య 
సమావేశెం

శతఘ్నా న్్యస్: పిఠాప్రెం జనసేన పార్టీ ఇనాచారిజి మాకినీడి శేషకుమారి 
ఆదేశాల మేరకు కోలెంక గ్రామ(ఎెంపీటీసీ) కేతినిడి గౌర్ నాగలక్ష్మి 
కొతతుపలి్ల మెండలెం ఉపాపుడ గ్రామెంలో మహళలత ముఖ్య సమావేశెం 
ఏరాపుట్ చేసి గ్రామ ఆడపడుచులకు జనసేన పార్టీ సిద్్ధెంతాలను 
పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలను తెలియజేసి ఉపాపుడ గ్రామెం ఆడపడుచులు 
సమస్యలు తెలుస్కుని మహళల రక్షణ కోసెం, గ్రామ స్థియిలో ఉననా 
సమస్యలపై ప్రతే్యక విధివిధానాల కోసెం వాళ్లత మాట్్లడుతూ ఈ 
విషయెంలో త్వరలో ఇనాచార్జి మాకినీడి శేషుకుమారి ప్రతే్యక దృష్టీ పెటిటీ 
తదుపరి కారా్యచరణత ముెందుకు తీస్కెళ్తురని తెలియజేశారు ఈ 
కార్యక్రమెంలో యు కొతతుపలి్ల మెండలెం అధ్యక్షులు పట్టీ శవ, దొడి్డ 
దురా్ప్రస్ద, స్రాడ శ్రీను, స్రాడ ప్రతాప్, మణ్కెంఠ, రాజు, ఉపాపుడ 
గ్రామ జనసైనికులు వీరమహళలు పాల్్నానారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

బైకాధి దకయ్యకు బాసటగా యూఏఈ లోని 
గల్ఫ్ సేన – జన సేన టీమ్

శతఘ్నా న్్యస్:  దుబాయ్ లో ఉెంటూ… ప్రమాద ర్తా్య కళ్ళూ కనబడక ద్నికి 
తడు కోవిడ్ వచిచా ఇబ్ెంది పడుతుననా తెలెంగాణకు చెెందిన బైకాధి ద్కయ్యకు 
యూఏఈ లోని గల్ఫ్ సేన – జన సేన టీమ్ కోవిడ్ టెస్టీ చేయిెంచి, ఫె్్లట్ 
టికెట్ త పాట్ 8 వేల రూపాయిల ఆరిథిక సహాయెం చేసి హైదరాబాద్ కు 
పెంపడెం జరిగిెంది. ఎకకొడ ఉనానా జనసేన అభమానులు, పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్్యణ్ సేవా దృకపుథెంను నిరూపిస్తునే ఉెంట్రు. ఈ సెందర్ెంగా ద్కయ్య 
మాట్్లడుతూ ఆపదలో ఉననా తనను మానవతా దృకపుథెంత ఆదుకుననా గల్ఫ్ 
జనసేన సభు్యలకు, ప్రతే్యకిెంచి పవన్ కళ్్యణ్ కి ప్రతే్యక ధన్య వాదములు 
తెలియచేస్రు.

విలేకరి కుటుెంబానికి జనసేన జిలాలె ఉపాధ్యక్షులు 
ఈశ్వరయ్య చేయుత

శతఘ్నా న్్యస్: సిెంగనమల నియోజకవర్ెం నారపుల మెండలెం విలేకరిగా 
పనిచేస్తుననా ప్రహా్లద ఇటీవల ఓ ప్రమాదెంలో మృతి చెెంద్డు. విషయెం 
తెలుస్కుననా జనసేన జిల్్ల ఉపాధ్యక్షులు అెంకె ఈశ్వరయ్య విలేకరి కుట్ెంబానికి 
చేయూతను అెందిెంచారు. ఆదివారెం ప్రహా్లద కుట్ెంబ సభు్యలకు రూ 5 వేలు 
ఆరిథిక సహాయెం అెందిెంచారు. జనసేన పార్టీ ప్రహా్లద కుట్ెంబానికి అెండగా 
ఉెంట్ెందని ఈశ్వరయ్య భరోస్ ఇచాచారు.

విద్య సెంసథిలకి సెలవులు ప్రకటిెంచాలి జనసేన ఎెంపీపీ 
శ్రీమతి మేడిచరలె వెంకట సత్యవాణి

శతఘ్నా న్్యస్: రాజోలు, విద్్యరుథిల జీవితాలత 
చెలగాటెం ఆడుతుననా వైఎస్స్ర్స్పీ ప్రభుత్వెం అని 
మలికిప్రెం ఎెంపిపి తెలిపారు. ఈ సెందర్ెంగా 
సత్యవాణ్ మాట్్లడుతూ దేశ వా్యపతుెంగా కరోనా ఉదృతి 
ఎకుకొవగా ఉననా కారణెంగా రాష్ట్రెంలో విద్్యసెంసథిలకు 
సెలవులు ప్రకటిెంచాలి అని ఆమె ప్రభుతా్వనినా డిమాెండ్ 
చేస్రు. విద్్యరుథిలు విద్్య సెంవతస్రెం నషటీ పోకుెండా 
తగిన చర్యలు తీస్కోవాలని ప్రభుతా్వనికి స్చిెంచారు, 
ప్రజలు, విద్్యరుథిలు కరోనా మహమా్మరి కోరలో్ల 
చికుకొకుని రోజురోజుకీ పెరుగుతుననా కేస్లు చూస్తుెంటే 
ప్రజలు భయాెందోళనలు చెెందుతునానారు. కావున 

వైసీపీ ప్రభుత్వెం తన మెండి వైఖరి విడనాడి రాష్ట్రెంలో ఉననా అనినా విద్్య సెంసథిలకి 
సెలవులు ప్రకటిెంచాలి. తలి్ల తెండ్రులకు ఇషటీెం లేకపోయిన భయెం భయెంగా తమ 
బిడ్డలను పాఠశాలలకు పెంపిస్తునానారు హాజరు శాతెం తగి్తే అమా్మ ఒడి పధకెం 
కిెంద ప్రభుత్వెం ఇచేచా డబు్లు రావని పాటశాల సిబ్ెందిత చెపిపుెంచడెం వలన 
తలి్లతెండ్రులు తపపుని పరిసతుతులో్ల తమ బిడ్డలను పాఠశాలలకు పెంపిస్తునానామని 
వాపోతునానారు, దీనిపై విద్్యశాఖ మెంత్రి వెంటనే ప్రకటన చేయాలని ఆమె కోరారు. 
తలి్లతెండ్రులు బిడ్డలను కోలోపుతే ద్నికి ఎవరు బాధ్యత వహస్తురని ఆమె ప్రభుతా్వనినా 
ప్రశనాెంచారు. ఇపపుటికీ అయిన వైసీపీ ప్రభుత్వెం చితుతుది్ధత వా్యహరిెంచలి లేకపోతే 
భవిష్యతుతులో జనసేన పార్టీ విద్్యరిథి సెంఘాలత కలిసి పోరాటెం చేస్తుమని ఆమె ఈ 
సెందర్ెంగా ప్రభుతా్వనినా హెచచారిెంచారు.

రోడలెకు గుెంతలు పూడచివలసిన బాధ్యత ప్రభుతా్వనిదే: 
నలిశెటిటి శ్రీధర్ 

శతఘ్నా న్్యస్:  ఆత్మకూరు జనసేన పార్టీ ఇనాచార్జి నలిశెటిటీ శ్రీధర్, స్థినిక 
జనసైనికులత కలిసి నల్లప్రడి్డ పలి్ల, మురుగళ్ల, కనుపూరు పలి్ల గ్రామాలను, 
ఆత్మకూరు నియోజకవర్ కేెంద్రానికి కలిపే గుెంతల మయమై, ప్రయాణానికి 
దుర్రెంగా తయారయిన రహద్రిని సెందరిశుెంచడెం జరిగిెంది. ఈ సెందర్ెంగా శ్రీధర్ 
మాట్్లడుతూ, రోడ్లకు గుెంతలు పూడిచా, రహద్రులను ప్రజలకు ఉపయోగపడేల్ 
తయారుచేయవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వెంనిదే అనానారు. నా్యయ వ్యవసథిత, సహా పలు 
ప్రజాస్్వమ్య వ్యవసథిల పై కొెందరు సోషల్ మీడియా వేదికగా ద్డికి పూనుకోవడెం 
అత్యెంత శోచనీయెం అనానారు. కరోనా మహమా్మరి విజృెంభెంచిన సమయెంలో తమ 
ప్రాణాలకు తెగిెంచి సేవ చేసిన వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఉదో్యగులు, పారిశుద్ధష్ కారి్మకులు, 
పోల్స్ శాఖత సహా, పలు ప్రభుత్వ శాఖలకు చెెందిన ప్రభుత్వ ఉదో్యగుల కృష్ 
ఎెంత ప్రశెంసనీయెం. చివరికి తమకు విద్్యబుదు్ధలు నేరిపున ఉపాధా్యయ వ్యవసథిపై 
కూడా హేయమైన ర్తిలో సోషల్ మీడియా వేదికగా ద్డులకు దిగడెం ఎెంత 
శోచనీయమనానారు. ఇట్వెంటి వారిపై ప్రభుత్వెం కఠిన చర్యలు తీస్కోవాలని 
జనసేన పార్టీ తరఫున డిమాెండ్ చేశారు. ప్రాణాలను పణెంగా పెటిటీ కరోనా 
కరోనా మహమా్మరి విజృెంభస్తుననా తరుణెంలో సేవలెందిెంచిన ఉదో్యగులు, తమ 
నా్యయమైన కోరకొల స్ధనకై ఉద్యమ బాట పడుతుననా ప్రస్తుత పరిసిథితులో్ల వారికి 
అెండగా జనసేన పార్టీ నిలుస్తుెందని ఈ సెందర్ెంగా తెలియజేశారు. ప్రభుత్వ 
ఉదో్యగుల నా్యయమైన కోరకొలను పరిషకొరిెంచాలని, సమె్మ దిశగా తమ పయనానినా 
కొనస్గిస్తుననా ఉదో్యగులత చరచాలు జరిపి తగిన పరిషాకొరానినా కనుగొనాలని 
జనసేన పార్టీ తరఫున ఈ సెందర్ెంగా డిమాెండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమెంలో 
ఆత్మకూరు మెండల అధ్యక్షులు పతితుపాటి ప్రవీణ్ త సహా పలువురు జనసేన 
నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్నానారు.

ఉద్్యగుల ఆెంద్ళనకు జనసేన పార్టి మద్దత
శతఘ్నా న్్యస్:  అరకు, ఉదో్యగుల 
ఆెందోళనలకు జనసేన పార్టీ మదదాతు 
కలుగుతుెందని అరకు నియోజకవర్ెం, 
అనెంతగిరి మెండల అధ్యక్షులు సిహెచ్ 
మురళి పేర్కొనానారు. ఈ సెందర్ెంగా ఆయన 
మాట్్లడుతూ ప్రభుత్వ ఉదో్యగుల పీఆర్స్పై 
ప్రభుత్వెం వ్యవహరిస్తుననా తీరుని జనసేన 
పార్టీ మెండల అధ్యక్షులు ఖెండిెంచారు. 
సీఎెం పాదయాత్రలో ఉదో్యగులకు ఇచిచాన 
హామీలు అమలు చేయకుెండా పీఆర్స్ అరా్ధనినా 
మారిచావేశారు. ఉదో్యగుల పరిమితి పెెంచమని 

వారు ఏనాడూ అడగలేదనానారు. పదవి వీరమరణ పెందిన వారికి 20 లక్షల నుెండి 70 
లక్షల వరకు పేమెెంట్ చేయాలనానారు ద్ని నుెండి తపిపుెంచుకోవడానికి ఈ పెెంప్ అని 
అనానారు. దీనివల్ల నిరుదో్యగ యువత తమ అవకాశాలను పోగొట్టీకుెంట్నానారు. 7 
డిఎల్ లు బాకీ ఉననా ప్రభుతా్వ నినా ఏనాడూ చూడలేదని ఈ ప్రభుతా్వనికే దకికొెందనానారు 
ఉదో్యగులు కూడా ప్రభుత్వెంలో భాగమే అనానారు. అవుట్ సోరిస్ెంగ్ ఉదో్యగాలకి ఉదో్యగ 
భద్రత కలిపుెంచలేదు. ఇపపుటికైనా ప్రభుత్వెం కళ్ళూ తెరిచి ఉదో్యగ సెంఘాలను ఆదుకోవాలని 
జనసేన పార్టీ మెండల అధ్యక్షులు సిహెచ్ మురళి తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమెంలో జనసేన 
నాయకులు సిెంహాద్రి పాల్్నానారు.

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

తిరుపతిలో జనసేనలో చేరికలుతిరుపతిలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్నా న్్యస్: చితూతురు జిల్్ల, తిరుపతి 16,17 వారు్డ లో ఇెంచార్జి కిరణ్ శతఘ్నా న్్యస్: చితూతురు జిల్్ల, తిరుపతి 16,17 వారు్డ లో ఇెంచార్జి కిరణ్ 
రాయల్, రాజా రడి్డ ఆధ్వర్యెంలో రాజేష్ యాదవ్, మనోజ్ సమక్షెంలో రాయల్, రాజా రడి్డ ఆధ్వర్యెంలో రాజేష్ యాదవ్, మనోజ్ సమక్షెంలో 
జనసేనాని పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలు నచిచా స్మారు 100 మెంది యువత జనసేనాని పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలు నచిచా స్మారు 100 మెంది యువత 
జనసేన పార్టీలో చేరారు. ఈ కార్యక్రమెంలో అరుణ, కీరతున, అమృత, జనసేన పార్టీలో చేరారు. ఈ కార్యక్రమెంలో అరుణ, కీరతున, అమృత, 
స్మన్, మునస్్వమీ, స్యిదేవ్ వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు స్మన్, మునస్్వమీ, స్యిదేవ్ వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు 
పాల్్నానారు.పాల్్నానారు.

జనసేన తీర్ం పుచ్చాకునని పేకేరు గ్రామ మాజీ జనసేన తీర్ం పుచ్చాకునని పేకేరు గ్రామ మాజీ 
సర్ంచ్ కునుకు నాగకృష్ణసర్ంచ్ కునుకు నాగకృష్ణ

శతఘ్నా న్్యస్: తణుకు, ఇరగవరెం మెండలెం పేకేరు గ్రామ మాజీ శతఘ్నా న్్యస్: తణుకు, ఇరగవరెం మెండలెం పేకేరు గ్రామ మాజీ 
సరపుెంచ్ కునుకు నాగకృషణి తణుకు నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇెంఛారిజి శ్రీ సరపుెంచ్ కునుకు నాగకృషణి తణుకు నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇెంఛారిజి శ్రీ 
విడివాడ రామచెంద్రరావు ఆధ్వర్యెంలో జనసేన పార్టీలో చేరడెం జరిగిెంది.విడివాడ రామచెంద్రరావు ఆధ్వర్యెంలో జనసేన పార్టీలో చేరడెం జరిగిెంది.

న్తన గ్రామ కమిటి అదయూక్షులకు శుభాకంక్షలు న్తన గ్రామ కమిటి అదయూక్షులకు శుభాకంక్షలు 
తెలిపిన మామిడికుదురు మండలాదయూక్షుడుతెలిపిన మామిడికుదురు మండలాదయూక్షుడు

శతఘ్నా న్్యస్: మామిడికుదురు మెండలెం లూట్కుర్రు గ్రామెం జనసేన పార్టీ శతఘ్నా న్్యస్: మామిడికుదురు మెండలెం లూట్కుర్రు గ్రామెం జనసేన పార్టీ 
న్తన గ్రామ అధ్యక్షులుగా నియమితులైన బొెంథు చెంద్రశేఖర్ కి, ఉపాధ్యక్షులు న్తన గ్రామ అధ్యక్షులుగా నియమితులైన బొెంథు చెంద్రశేఖర్ కి, ఉపాధ్యక్షులు 
మరియు సభు్యలకు, అల్గే మెండల కమిటీ ఏకగ్రీవెంగా ఎనినాకైన అడబాల మరియు సభు్యలకు, అల్గే మెండల కమిటీ ఏకగ్రీవెంగా ఎనినాకైన అడబాల 
చినినా, కొనుకు వెంకననా బాబు లకు మామిడికుదురు మెండల్ద్యక్షుడు జాల్ెం చినినా, కొనుకు వెంకననా బాబు లకు మామిడికుదురు మెండల్ద్యక్షుడు జాల్ెం 
శ్రీనివాస రాజ హృదయపూర్వక శుభాకాెంక్షలు తెలియజేయడెం జరిగిెంది.శ్రీనివాస రాజ హృదయపూర్వక శుభాకాెంక్షలు తెలియజేయడెం జరిగిెంది.

కంతలవాని పేట గ్రామ ప్రజలతో జనసేన సమావేశంకంతలవాని పేట గ్రామ ప్రజలతో జనసేన సమావేశం
శతఘ్నా న్్యస్: విజయనగరెం జిల్్ల, కిెంతలవాని పేట గ్రామ ప్రజల ఆహా్వనెం మేరకు శతఘ్నా న్్యస్: విజయనగరెం జిల్్ల, కిెంతలవాని పేట గ్రామ ప్రజల ఆహా్వనెం మేరకు 
జనసేన రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరిశు, హైకోర్టీ అడ్వకేట్ శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వని జనసేన రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరిశు, హైకోర్టీ అడ్వకేట్ శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వని 
మరియు కార్యక్రమాల నిర్వహణ రాష్ట్ర కార్యదరిశు బాబు పాలూరు, కిెంతలవాని పేట మరియు కార్యక్రమాల నిర్వహణ రాష్ట్ర కార్యదరిశు బాబు పాలూరు, కిెంతలవాని పేట 
గ్రామెంలో పర్యటిెంచి ప్రజలత సమావేశమై వాళ్ల సమస్యలను ఓరుపుగా, సహనెంత విని గ్రామెంలో పర్యటిెంచి ప్రజలత సమావేశమై వాళ్ల సమస్యలను ఓరుపుగా, సహనెంత విని 
మీకు అెండగా ఉెంట్మని, మీకు నా్యయెం చేసే వరకు మా పోరాటెం కొనస్గుతూనే మీకు అెండగా ఉెంట్మని, మీకు నా్యయెం చేసే వరకు మా పోరాటెం కొనస్గుతూనే 
ఉెంట్ెందని భరోస్ ఇవ్వడెం జరిగిెంది. శ్రీమతి యశసి్వని మాట్్లడుతూ గ్రామ ప్రజలకు ఉెంట్ెందని భరోస్ ఇవ్వడెం జరిగిెంది. శ్రీమతి యశసి్వని మాట్్లడుతూ గ్రామ ప్రజలకు 
తగిన సలహాలు స్చనలు ఇస్తు మీరు బలెంగా నిలబడితే మీ తరప్న మేము చాల్ తగిన సలహాలు స్చనలు ఇస్తు మీరు బలెంగా నిలబడితే మీ తరప్న మేము చాల్ 
బలెంగా పోరాడుతాెం అని చెపాపురు. బాబు పాలూరు మాట్్లడుతూ గ్రామ ప్రజలెందరి బలెంగా పోరాడుతాెం అని చెపాపురు. బాబు పాలూరు మాట్్లడుతూ గ్రామ ప్రజలెందరి 
కోరుకుెంట్ననాట్్ల ఎనిస్ఎస్ షుగర్ ఫ్్యకటీర్ని నడిపిస్తునే, ఫ్్యకటీర్ వల్ల వలువడుతుననా వ్యరథి కోరుకుెంట్ననాట్్ల ఎనిస్ఎస్ షుగర్ ఫ్్యకటీర్ని నడిపిస్తునే, ఫ్్యకటీర్ వల్ల వలువడుతుననా వ్యరథి 
పద్రాథిల వలన చుట్టీపకకొల గ్రామాలకు ఎల్ెంటి కాలుష్యెం వాటిల్లకుెండా తీస్కోవాలిస్న పద్రాథిల వలన చుట్టీపకకొల గ్రామాలకు ఎల్ెంటి కాలుష్యెం వాటిల్లకుెండా తీస్కోవాలిస్న 
తగు జాగ్రతతులను కూడా ఫ్్యకటీర్ యాజమానా్యనికి, ప్రభుతా్వనికి స్చిస్తుమని చెబుతూ, తగు జాగ్రతతులను కూడా ఫ్్యకటీర్ యాజమానా్యనికి, ప్రభుతా్వనికి స్చిస్తుమని చెబుతూ, 
ఫ్్యకటీర్ మరియు ప్రభుత్వ చర్యల వలన తల్తితున ప్రతీ సమస్యపై పోరాట్నికి మీ వెంట ఫ్్యకటీర్ మరియు ప్రభుత్వ చర్యల వలన తల్తితున ప్రతీ సమస్యపై పోరాట్నికి మీ వెంట 
ఉెండి మీకు నా్యయెం జరిగేల్ చూస్తుమని చెపపుడెం జరిగిెంది. ఈ కార్యక్రమెంలో సెంచాన ఉెండి మీకు నా్యయెం జరిగేల్ చూస్తుమని చెపపుడెం జరిగిెంది. ఈ కార్యక్రమెంలో సెంచాన 
గెంగాధర్, ఐటి విభాగెం గేదల సతీష్, వీరమహళలు పైల లక్ష్మి, మణ్ మరియు పోతల గెంగాధర్, ఐటి విభాగెం గేదల సతీష్, వీరమహళలు పైల లక్ష్మి, మణ్ మరియు పోతల 
శవశెంకర్, గార గౌరిశెంకర్, అలు్ల రమేష్, సత్య, రమేష్, రమణ పెదదా ఎతుతున గ్రామ శవశెంకర్, గార గౌరిశెంకర్, అలు్ల రమేష్, సత్య, రమేష్, రమణ పెదదా ఎతుతున గ్రామ 
పెదదాలు, మహళలు పాల్్నడెం జరిగిెంది.పెదదాలు, మహళలు పాల్్నడెం జరిగిెంది.

హూలికళ్ళు & విట్లంపలి్ల గ్రామాల నుండి జనసేనలో చేరికలుహూలికళ్ళు & విట్లంపలి్ల గ్రామాల నుండి జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్నా న్్యస్: అనెంతప్రెం జిల్్ల, కళ్్యణదుర్ెం మెండలెం హూలికళ్ళూ & విట్లెంపలి్ల శతఘ్నా న్్యస్: అనెంతప్రెం జిల్్ల, కళ్్యణదుర్ెం మెండలెం హూలికళ్ళూ & విట్లెంపలి్ల 
గ్రామాల నుెంచి 25 కుట్ెంబాలు జనసేన పార్టీలోకి కెండువా కపిపు ఆహా్వనిెంచడెం గ్రామాల నుెంచి 25 కుట్ెంబాలు జనసేన పార్టీలోకి కెండువా కపిపు ఆహా్వనిెంచడెం 
జరిగిెంది. ఈ సెందర్ెంగా న్తనెంగా జనసేన పార్టీలోకి జాయిన్ అయిన జనసైనికులకి జరిగిెంది. ఈ సెందర్ెంగా న్తనెంగా జనసేన పార్టీలోకి జాయిన్ అయిన జనసైనికులకి 
పార్టీ సిద్్ధెంతాలు, పార్టీ బలోపేతెం గురిెంచి ప్రజాసమస్యల పరిషాకొరెం కోసెం ఏ విధెంగా పార్టీ సిద్్ధెంతాలు, పార్టీ బలోపేతెం గురిెంచి ప్రజాసమస్యల పరిషాకొరెం కోసెం ఏ విధెంగా 
కృష్ చేయాలో దిశానిర్దాశెం చేసిన అనెంతప్రెం జిల్్ల కార్యదరిశు లక్ష్మీ నరసయ్య, సెంయుకతు కృష్ చేయాలో దిశానిర్దాశెం చేసిన అనెంతప్రెం జిల్్ల కార్యదరిశు లక్ష్మీ నరసయ్య, సెంయుకతు 
కార్యదరిశు బాల్యెం రాజేష్ కళ్్యణదుర్ెం మెండల కనీ్వనర్ షేక్ మహదీదాన్ దిశానిర్దాశెం కార్యదరిశు బాల్యెం రాజేష్ కళ్్యణదుర్ెం మెండల కనీ్వనర్ షేక్ మహదీదాన్ దిశానిర్దాశెం 
చేయడెం జరిగిెంది. ఈ కార్యక్రమెంలో రాజు, షేక్ తార, వెంశ, జాకీర్, శవ, లోకేష్, చేయడెం జరిగిెంది. ఈ కార్యక్రమెంలో రాజు, షేక్ తార, వెంశ, జాకీర్, శవ, లోకేష్, 
శ్రీనివాస్లు, ధను, చరణ్ తదితర జనసైనికులు పాల్్నడెం జరిగిెంది.శ్రీనివాస్లు, ధను, చరణ్ తదితర జనసైనికులు పాల్్నడెం జరిగిెంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మరణిెంచిన జనసైనికునికి అెండగా జనసేన నాయకులు
శతఘ్నా న్్యస్: ఆచెంట, గత సెంవతస్రెం రోడు్డ ప్రమాదెంలో స్వర్స్తులైన జనసైనికుడు 
ఏడిద దిల్ప్ కుట్ెంబానికి అెండగా నిలబడాలనే ఉదేదాశ్యెంత, ఆచెంట నియోజకవర్ 
ఇెంచార్జి చేగొెండి స్ర్యప్రకాష్ ఆధ్వర్యెంలో, నియోజకవర్ జనసైనికుల సహయెంత ఒక 
లక్ష రూపాయలు సేకరిెంచడెం జరిగిెంది. ఈ లక్ష రూపాయలను, స్వర్్య ఏడిద దిల్ప్ 
కుమారతు అయిన చిరెంజీవి ఏడిద ప్రణతి పేరు మీద స్కన్య సెంవృది్ధ యోజన పథకెం క్రిెంద 
బా్యెంకులో డిపాజిట్ చేయడెం జరిగిెంది. ఆ డిపాజిట్ పత్రానినా స్వర్్య ఏడిద దిల్ప్ భార్య 
అయిన శ్రీమతి ఏడిద భారతికి, నియోజకవర్ ఇెంచార్జి చేగొెండి స్ర్యప్రకాష్ చేతులు 
మీదుగా అెందజేయడెం జరిగిెంది. ఈ కార్యక్రమెంలో పెనుగొెండ మెండల అధ్యక్షులు 
కెంబాల బాబులు, జిల్్ల ఉపాధ్యక్షులు వెంగళద్స్ ద్నయ్య, పెనుగొెండ పటటీణ అధ్యక్షులు 
యర్ెంశెటిటీ బాబురావు, వడలి గ్రామ అధ్యక్షులు బొర్రా నాగేెంద్ర, కొెండవీటి శ్రీనివాసరావు, 
తట స్ర్ెంద్ర తదితరులు పాల్్నానారు.

సి.కొడిగేపలిలె పెంచాయితీలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్నా న్్యస్: మడకశర మెండలెం సి.కొడిగేపలి్ల పెంచాయితీలో ఆదివారెం జనసేన 
పార్టీ సిద్్ధెంతాలు నచిచా 25 మెంది పార్టీలో చేరడెం జరిగిెంది. వారికి మడకశర 
మెండల అద్యక్షులు టి.శవాజీ పార్టీ కెండువా వేసి హహా్వనిెంచడెం జరిగిెంది. ఇల్గే 
పార్టీని మరిెంత ముెందుకు తీస్కుని వళ్ళూలని తెలియచేయడెం జరిగిెంది. 2024 
సెంవతస్రెంలో జనసేన పార్టీ అధికారెంలోకి వచేచాల్ కృష్ చేయాలని మెండల 
అద్యక్షులు జనసైనికులకు తెలియచేయడెం జరిగిెంది.

గుడివాడలో జనసేన క్రియాశీల సభయూత్వ కట్ల పంపిణీ 
శతఘ్నా న్్యస్: కృషాణిజిల్్ల 
గుడివాడ నియోజకవర్ెం 
గతవారెం ఇచిచానట్్లగానే 
నిరెంతరెం జనసేన పార్టీలో 
కార్యకరతు క్షేమెం గురిెంచి 
ఆలోచిెంచే పార్టీ అధ్యక్షులు 
పవన్ కళ్్యణ్ పార్టీ కార్యకరతులకు 
అెండగా ఉెండాలనే సెంకలపుెంత 
క్రియాశీలక సభ్యత్వెం నమోదు 
కార్యక్రమానినా చేపట్టీరు. 
కార్యకరతు కుట్ెంబానికి అెండగా 

ఉెండాలనే ఉదేదాశెంత ప్రారెంభెంచిన ప్రమాద భీమా మదటి విడతలో సభ్యత్వెం 
చేయిెంచుకుననా గుడివాడ జనసైనికులకు సభ్యత్వ నమోదు కిట్లను ఆదివారెం 
జనసేన లక్ష్మీ కాెంత్ అెందజేయడెం జరిగిెంది. ఈ యొకకొ కిట్ లో సభ్యత్వ 
నమోదు కారు్డత పాట్, 5 లక్షల ప్రమాద భీమా పత్రెం, పార్టీ యొకకొ 7 
సిద్్ధెంతాలత కూడిన పవన్ కళ్్యణ్ ఫొటో, అధ్యక్షుల వారి మనోగతెం యొకకొ 
వివరాలు, ఒక నోట్ బుక్ అెందిెంచారు.

రోజువార్ పని చేయిెంచుకుెంటూ కారి్మకులకు 
వేతనాలు చెలిలెెంచర్…?

శతఘ్నా న్్యస్: శ్రీకాకుళెం జిల్్లలో ఉననాట్వెంటి మెంచి నీటి ప్రాజక్టీస్ లో 
పని చేస్తుననా కారి్మకులకు గత 23 నెలలుగా జీతాలు లేక కారి్మకులు అనేక 
ఇబ్ెందులకు గురవుతునానారు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వెం వీరి సమస్యలపై వెంటనే 
సపుెందిెంచి 23 నెలలు జీతానినా ఇపిపుెంచాలని ఆదివారెం టెకకొలి మెంచి నీటి 
ప్రాజక్టీ ఏరియాలో సమావేశమై జీతాలు వెంటనే చెలి్లెంచాలని డిమాెండ్ 
చేస్రు. ఈ సమావేశెంలో కారి్మకులకు భాసటగా పాల్్ననా జనసేన నాయకులు 
కూరాకుల యాదవ్ మాట్్లడుతూ ద్హెం తీర్చావాడి ధాతృతతా్వనికి ఈరోజు 
కషటీెం వచిచాెంది అని కారి్మకులకు చెలి్లెంచవలిసిన పెెండిెంగ్ వేతనాలు ప్రభుత్వెం 
వెంటనే చెలి్లెంచాలని అనినా విభాగాల కారి్మకులు ఐక్యెం అవా్వలిస్న సమయెం 
వచిచాెందని అనానారు. పల్స నాయకులు హర్ష్ కుమార్ శ్రీకాెంత్ మాట్్లడుతూ 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వెం గత ౩౦ సెంవతస్రాలుగ జిల్్లలో ఉననాట్ వెంటి ఈ మెంచి 
నీటి ప్రాజక్టీస్ లో పనిచేస్తుననా కారి్మకులత వటిటీ చాకిర్ చేయిెంచుకుెంట్నానారని 
ఎల్ెంటి కారి్మక చట్టీలు వీరికి అమలు చెయ్యడెం లేదు అని ప్రభుత్వమే కారి్మక 
చట్టీలను అతిక్రమిసేతు ఎల్ అని వీరెందరికీ వెంటనే ప్రభుత్వ ఉదో్యగులుగా 
గురితుెంచి పి.ఎఫ్, ఇ.స్.ఐ ల్ెంటి సదుపాయాలు కలిపుెంచాలి అని డిమాెండ్ చేస్రు. 
మెటటీ అవినాష్ మాట్్లడుతూ ఇటవల చనిపోయిన సోెంపేటకు చెెందిన ఉద్దాన 
నీటి ప్రాజకుటీ కారి్మకుడి కుట్ెంబానికి జనసేన పార్టీ తరుప్న ఆదుకుెంట్మని 
హామీ ఇచాచారు. కారి్మకులు భవిషతుతులో చేయబోయే పోరాట్లకు జనసేన పార్టీ 
తరప్న సెంపూరణిెంగా వారు సెంఘీభావెం తెలియజేశారు. ఈ కారా్యక్రమెంలో 
ఏఐటీయూసీ నాయకులు సి.హెచ్ వెంకట రమణ, జనసేన ఎెంపీటీసీ అభ్యరిథి 
రాయల్ స్నీల్ మరియు రాష్ట్ర నీటి ప్రాజక్టీస్ కారి్మకుల కార్యవర్ నాయకులు 
సభు్యలు పాలు్నానారు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్నా న్్యస్: కాకినాడ, జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సభు్యలు, 
కాకినాడ రూరల్ ఇెంచార్జి పెంతెం నానాజీ స్వగృహెం వదదా అయన సమక్షెంలో 
కరప మెండలెం ఉపపులెంక గ్రామెం టీడీపీ కార్యకరతులు స్మారు 15మెంది కర్రీ 
భైరవ స్్వమి, పినపోతు కామేష్, డొకాకొడి ఉదయ్, జగతాని మెసేను, లెంకడి 
వీరబాబు, మల్్లడి వీరబాబు, పెంతాడి దురా్రావు, పాలేప్ గణేష్, కే. శ్రీను, కర్రీ 
ధరా్మరావు తదితరులు ఉపపులెంక జనసేన నాయకులు డొకాకొడి శ్రీనివాస్, మెండల 
అధ్యక్షులు బెండారు మురళి నాయకత్వెంలో నేడు జనసేన పార్టీలో జాయిన్ 
అయా్యరు. వీరెందరికి పార్టీ కెండువాలు వేసి స్ధారెంగా పార్టీలోకి ఆహా్వనిెంచిన 
పెంతెం నానాజీ. ఈ కార్యక్రమెంలో రాష్ట్ర సహాయ కార్యదరిశు బోగిరడి్డ గెంగాధర్, 
సెంగడి శ్రీనివాస్, నకకొ మలే్లష్, రాము తదితరులు పాల్్నానారు.

పిఏసి సభ్యూలు పంతం నానాజి సమక్షంలో 
జనసేనలో చేరికలు

పార్టి ఆదేశానుస్రెం నిరసన తెలిపిన చిత్తారు జిలాలె 
వీరమహిళా విభాగెం

శతఘ్నా న్్యస్: చితూతురు, ఒకవైప్ కరోనా 
మహమా్మరి విజృెంభస్తుననా వేళ లక్షల 
విద్్యరుథిలత పాట్ వారి కుట్ెంబాలన్ 
కరోనా ముప్పులోకి నెటేటీ విధెంగా పాఠశాలలో్ల 
తరగతులను కొనస్గిస్తు, మెండి వైఖరిత 
బాధ్యతా రాహతా్యనినా అవలెంభస్తుననా 
ఆెంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతా్వనినా కోవిడ్ ఉధృతి తగే్ 
వరకూ తరగతులను వాయిద్ వేయాలనే 

డిమాెండ్ త జనసేన పార్టీ వీరమహళలు నల్ల రిబ్న్ ధరిెంచి, ప్లకారు్డలత 
తిరుపతి నెందు పిఏసి కారా్యలయెం వదదా నిరసనను తెలియచేయడెం జరిగిెంది. ఈ 
కార్యక్రమెంలో వీరమహళలు ఆకేపాటి స్భాష్ణ్, కెంచి శా్యమల, లత, చెందన 
మరియు కీరితు పాల్్నానారు.

గెంజాయి నిర్్మలనకు విశాఖ జనసేన
 ఆధ్వర్యెంలో నిరసనలు

శతఘ్నా న్్యస్: విశాఖ, జనసేన పార్టీ విశాఖ జిల్్ల యువత జివియెంసి 
కారా్యలయెం ఎదురుగా ఉననా గాెంధీ విగ్రహెం ముెందు ప్రభుత్వెం గెంజాయి 
నిరూ్మలనకు యుద్ధ ప్రాతిపదికన చర్యలు చేపట్టీలని నిలదీస్తు నిరసన 
కార్యక్రమెం చేపటటీడెం జరిగిెంది. ప్రముఖ కూడళ్లలో అవగాహన కార్యక్రమాలు 
చేపటటీడెం జరిగిెంది.

జనసైనికుని కుటుెంబానికి మనోధైర్్యనినిచిచిన జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: నరస్ననాపేట, యరాబాడు పెంచాయతీ, లిెంగలపాడు జనసైనికుడు 
యరాబాటి రమణమూరితు కి ఇటీవల యాకిస్డెంట్ అయి్య కాళళూకు ఆపర్షన్ 
జరిగిెంది. డాకటీరు్ల 45 రోజులు నడవకూడదని చెపాపురు. తెండ్రి లేరు అననాదము్మలు 
లేరు కొడుకు కషటీపడి రూపాయి తెసేతు కానీ తినలేని పేద కుట్ెంబెం అవ్వడెం 
వల్ల, ఇబ్ెందులకు గురవుతునానారని, జనసైనికుడు సత్య తెలుస్కొని పనుతుల 
జయరాెం దృష్టీకి తీస్కురాగా… ఆ కుట్ెంబానినా పరామరిశుెంచి 10000 
రూపాయలు ఆ జనసైనికుడు తలి్లకి అెందజేసి నా తము్మడు రమణ లేచి పనికి 
వళ్ళూవరకు ఈ ఇెంటికి ఉననా అనినా ఖరుచాలకి నేను చూస్కుెంట్నని మరియు అనినా 
విధాలుగా జనసేన పార్టీ అెండగా ఉెంట్ెందని భరోస్ ఇవ్వడెం జరిగిెంది. ఈ 
కార్యక్రమెంలో లిెంగలపాడు జనసైనికులు పాల్్నానారు.

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


పిచచిటూరు మెండలెంలో గడప గడపకి జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్:  చితూతురు జిల్్ల, సత్యవేడు 
నియోజకవర్ెం, పిచచాటూరు మెండలెంలోని 
ఓబుళరాజు కెండ్రిగ మరియు గిరిజన కాలనీ 
నెందు జిల్్ల సెంయుకతు కార్యదరిశు తడ శ్రీనివాస్లు 
మరియు మెండల ముఖ్య నాయకులు స్గెంధర్ 
పిలుప్ మేరకు జనసేన పార్టీ చితూతురు జిల్్ల 

కార్యదరిశు అెంజూరు చక్రధర్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్్ని గడప గడపకు జనసేన సిద్దాెంతాలను తెలియచేస్తు 
గిరిజన వృదుదాలకు దుపపుట్్ల, చిననా పిల్లలకు బటటీలు పెంపిణీ చేయడెం జరిగిెంది. ఈ సెందర్ెంగా చితూతురు 
జిల్్ల జనసేన పార్టీ కార్యదరిశు అెంజూరు చక్రధర్ మాట్్లడుతూ చితూతురు జిల్్లలో జనసేన పార్టీని బలోపేతెం 
చేసే విధెంగా కృష్ చేసి, 2024లో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ని ముఖ్యమెంత్రిగా చూస్తుమని తెలిపారు. 
ఈ కార్యక్రమెంలో జనసేన నాయకులు స్బ్రమణ్యెం రాఘవేెంద్ర, కోదెండ రామయా్య, పోలయా్య, ద్ము, 
సీటీపన్, రమేష్, చిరెంజీవి, మునిష్, మనోవా,గాెంధీ, షామ్, ఆగసీతున్, అమృత్, మారయ్య, మహేశ్, ప్రకాష్ 
తదితరులు పాల్్నానారు.

గుడివాక శేషుబాబు ఆధ్వర్యెంలో నేతాజీకి 
నివాళులు

శతఘ్నా న్్యస్: అవనిగడ్డ, నేతాజీ స్భాష్ చెంద్రబోస్ జయెంతి 
సెందర్ెంగా అవనిగడ్డ నియోజకవర్ము, అవనిగడ్డలో జనసేన మెండల 
పార్టీ అధ్యక్షులు గుడివాక శేషుబాబు ఆధ్వర్యెంలో అవనిగడ్డలో నేతాజీ 
జయెంతి ఉతస్వాలను జరుప్కోవడెం జరిగిెంది. జనసేన నాయకులు 
జేమ్స్, నేతాజీ చిత్రపట్నికి పూలమాల వేసి, నేతాజీ గురిెంచి ప్రారెంభ 
ఉపనా్యసెం ఇవ్వడెం జరిగిెంది. ఈ కార్యక్రమెంలో జనసేన సీనియర్ 
నాయకులు రాయపూడి వేణుగోపాలరావు, బచుచా వెంకటనాధ్, రాజనాల 
వీరబాబు, బచుచా రఘునాధ్, గుగి్లెం అనీల్, పప్పుశెటిటీ శ్రీను, నాగరాజు, 
ఫర్ద్, చెందు తదితరులు పాల్్నానారు.

ఖమ్మెం జిలాలె జనసేన పార్టి ఆధ్వర్యెంలో నేతాజీ 
ఘననివాళులు

శతఘ్నా న్్యస్: ఖమ్మెం జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి 
ఖమ్మెం జిల్్ల యువజన విభాగెం కమిటీ 
ఆధ్వర్యెంలో నేతాజీ స్భాష్ చెంద్రబోస్ 
జయెంతి సెందర్ెంగా ఆ మహనీయుడికి 
నివాళ్లరిపుెంచడెం జరిగిెంది. మీ రకాతునినా 
ఇవ్వెండి మీకు స్్వతెంత్రెం ఇస్తు అని స్యుద 

పోరాటెంలో ఆెంగే్లయులని దేశెం నుెండి తరిమికోటిటీన మహనీయుడు 
యువత స్భాష్_చెంద్రబోస్ ని ఆదరశుెంగా తీస్కొని జీవిెంచాలని 
ఉమ్మడి ఖమ్మెం జిల్్ల యువజన కమిటీ ఆర్నైజిెంగ్ సెక్రెటర్ మైలవరప్ 
మణ్కెంఠ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమెంలో ఉమ్మడి ఖమ్మెం జిల్్ల యువజన 
కమిటీ ఆర్నైజిెంగ్ సెక్రెటర్ మైలవరప్ మణ్కెంఠ, ఎగిజికూ్యటివ్ మెెంబర్ 
గుెండ్ల పవన్ కళ్్యణ్, శ్రీకాెంత్ మరియు తదితరులు పాల్్నానారు.

అమరాపురం జనసేన నాయకులు ఆనంద్ కృష్ణ మరియు నవీన్ 
కుమార్ ఆధ్వరయూంలో మండల కమిటీ సమావేశం

శతఘ్నా న్్యస్: మడకశర, అమరాప్రెం మెండలెం జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు నవీన్ కుమార్ ఆధ్వర్యెంలో 
మెండల కమిటీ మీటిెంగును మెండల కేెంద్రెంలోని జనసేన పార్టీ కారా్యలయెంలోఏరాపుట్ చేయడెం 
జరిగిెంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా పాల్్ననా జనసేన పార్టీ జిల్్ల సెంయుకతు కార్యదరిశు ఎెం.ఆనెంద్ 
కృషణి పాల్్నానారు. స్భాష్ చెంద్రబోస్ చిత్రపట్నికి పూలమాలలు వేసి ఘనెంగా నివాళ్లు అరిపుెంచారు. 
అనెంతరెం ఆనెంద్ కృషణి మాట్్లడుతూ మెండలెంలో పార్టీ బలోపేతెం చేసేెందుకు అెందరూ కలిసి కృష్ 
చేయాలని అల్గే ఈ మెండల కమిటీ గురిెంచి ప్రతి పెంచాయితీలలో కూడా ఈ మెండల కమిటీలో 
తపపుక ఉెండాలనానారు. అల్గే త్వరలో గ్రామ కమిటీలు, బూత్ కమిటీలు కూడా జరుగుతాయనానారు. 
అల్గే అమరాప్రెం నుెండి, హేమావతి నుెండి పలువురు పార్టీలోకి చేరడెం జరిగిెంది వారికి జిల్్ల 
సెంయుకతు కార్యదరిశు ఆనెంద్ కృషణి కాెండువ కపిపు పార్టీలోకి ఆహా్వనిెంచారు. అనెంతరెం నవీన్ కుమార్ 
నాయకులు ఆనెంద కృషణికి శాలువాలు కపిపు ఘనెంగా సనా్మనిెంచారు. ఈ కార్యక్రమెంలో మెండల 
నాయకులు రాఫీక్, లిెంగరాజు, నాగరాజు, హర్ష్, హనుమెంత రాయ, తా్యగరాజు, నవీన్, అనిల్, రుష్, 
రెంగస్్వమి తదితరులు పాల్్నానారు.

నేతాజీకి నివాళులరిపాెంచిన కాకినాడ జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్:  కాకినాడ, మహనీయులు నేతాజీ స్భాష్ చెంద్రబోస్ 
125వ జయెంతి సెందర్ెంగా జనసేన కాకినాడ సిటీ ఇనాఛార్జి, పిఏసి 
సభు్యలు ముతాతు శశధర్ ఆధ్యర్యెంలో సిటీ జనసేన పార్టీ ఆఫీస్లో నేతాజీ 
చిత్ర పట్నికి పూలమాలలత ఘన నివాళ్లు అరిపుెంచడెం జరిగిెంది. ఈ 
కార్యక్రమెంలో జనసేన పార్టీ రాష్టీ, జిల్్ల కార్యవర్ సభు్యలు, నాయకులు, 
జనసైనికులు, వీరమహళలు పాల్్నడెం జరిగిెంది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789

సోమవారం, 24 జనవరి 2022

మారుమూల గ్రామాలో్ల ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేసే కరయూక్రమాలను 
సైతం బాహయూప్రపంచ్నిక తెలియజేయడానిక మరియు వారి గళానిని 
వినిపించడానిక మీ మందుకు వచిచాంది శతఘ్ని న్యూస్. కవున మీ అందరూ 
జనసైనికులు చేసే కరయూక్రమాలను మా వాట్సప్ నంబర్ కు పంపించండి. 
మీరు పంపించే కరయూక్రమాలను మా వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మరియు ఛానల్ 
లో ప్రచ్రించడం జరుగుత్ంది. 
మా వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  9391115789

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


సోమవారం, 24 జనవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

నేతాజీకి ఘన నివాళులరిపాెంచిన గుడివాడ జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్:  కృషాణిజిల్్ల గుడివాడ పటటీణ జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యెంలో నేతాజీ స్భాష్ 
చెంద్రబోస్ జయెంతి సెందర్ెంగా స్థినిక కాకర్ల వీధిలో నేతాజీ విగ్రహెంకు పూలమాలలు 
వేసి నివాళ్లు అరిపుెంచిన గుడివాడ పటటీణ జనసైనికులు. ఈ సెందర్ెంగా గుడివాడ 
పటటీణ జనసేన నాయకులు మాచర్ల రామకృషణి మాట్్లడుతూ బానిసత్వప్ చీకటో్ల 
మగు్తుననా భారతీయులను సైనికులుగా మారిచా స్్వతెంత్ర్య సమర యోధులుగా తీరిచాదిదిదాన 
సేనాధిపతి జననెం తపపు మరణెం లేని అమరవీరులు శ్రీ నేతాజీ స్భాష్ చెంద్రబోస్ 
జయెంతి సెందర్ెంగా గుడివాడ పటటీణ కాకర్ల వీధిలో నేతాజీ విగ్రహెంకు పూలమాలలు 
వేసి ఘన నివాళ్లరిపుెంచడెం జరిగిెందని తెలియజేస్రు. ఈ కార్యక్రమెంలో ముసి్లెం 
మైనార్టీ నాయకులు షేక్ కర్ెం, అయ్యపపు, జగదీష్, చరణ్, రామ్ స్యి, కార్తుక్, జనసేన 
వీరమహళ కళ్్యణ్ మరియు జనసైనికులు పాల్్నానారు.

జనసేన పార్టి ఆధ్వర్యెంలో మెగా ఉచిత 
మూత్రపిెండాల పర్క్షల శిబిరెం

శతఘ్నా న్్యస్:  ఇచాచాప్రెం, నేతాజీ స్భాష్ చెంద్రబోస్ జయెంతి సెందర్ెంగా తిపపున 
దురో్యధన రడి్డ రాష్ట్ర జాయిెంట్ సెక్రెటర్ ఆధ్వర్యెంలో శాెంతి డయాగనాసిటీక్ సెెంటర్ 
సహాయెంత ఇచాచాప్రెం ఈదుప్రెం పెంచాయితీ తిపపున ప్ట్టీగలో జనసైనికులు బాసి 
భారతి రడి్డ తిపపున శేఖర్ ఆర్నైజేషన్ లో జనసేన పార్టీ మెగా ఉచిత మూత్రపిెండాల 
పర్క్షలు శబిరెంలో స్మారు 120 మెందికి పైగా టెస్టీలు చెయ్యడెం జరిగిెంది. ఈ 
కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా వచిచాన ఇచాచాప్రెం ఇెంచార్జి ద్సరి రాజు, రాష్ట్ర 
జాయిెంట్ సెక్రటర్ బైపలి్ల ఈశ్వర రావు, రాష్ట్ర మతస్ష్కార విభాగెం నాగుల హరి బెహరా 
అతిథులు జనసేన పార్టీ నాయకులు వీరమహళలు కార్యకరతులు అభమానులు ఈ 
కార్యక్రమానికి ప్రతి ఒకకొ జనసైనికులు వచిచా విజయవెంతెం చేసినెందుకు ధన్యవాద్లు 
తెలిపారు. తిపపున దురో్యధన రడి్డ మాట్్లడుతూ ఉద్దానెం ప్రాెంతెంలో స్మారు 40000 
మెందికి పైగా కిడీనా వా్యధిత బాధపడుతునానారు. ఇది గమనిెంచి జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ 
కళ్్యణ్ గళమెతాతురు. అయినా ఈ ప్రభుత్వెం అతని మాటలు విస్మరిెంచిెంది. అయినా 
ప్రభుత్వెం చెయ్యవలసిన పని జనసైనికులు చేస్తునానారని ఇపపుటికైనా ప్రభుత్వెం కళ్్ల తెరిచి 
ప్రతి 3 నెలలకు ఒకకొస్రి టెస్టీ లు చేసి ఈ ప్రమాద్నినా కొెంచెమైనా తగి్ెంచే ఆవకాశెం 
వుెంట్ెంది అనానారు.

వీరఘటటిెం జనసేన ఆధ్వర్యెంలో నేతాజీ కి ఘన 
నివాళులు

శతఘ్నా న్్యస్:  శ్రీకాకుళెం 
జిల్్ల, పాలకొెండ 
నియోజకవర్ పరిధి 
వీరఘటటీెం మెండలెంలో 
జనసేన ఆధ్వర్యెంలో నేతాజీ 
కి ఘననివాళ్లు స్్వతెంత్ర్య్ర 
సమరయోధుడు నేతాజీ 

స్భాష్ చెంద్రబోస్ 125వ జయెంతి సెందర్ెంగా జనసేన పార్టీ నాయకులు ఘనెంగా 
నివాళ్లరిపుెంచారు. నేతాజీ ఆశయాలు, తా్యగాలు ప్రతి భారతీయుడికి స్ఫ్రితునిస్తుయని, 
నేతాజీ తన అస్ధారణమైన దేశభకితుత, అదు్తమైన ప్రసెంగెంత యువతను సెంఘటితెం 
చేసి పరాయి పాలననుెండి విముకితు చేయడానికి ప్నాది వేశాడని జనసేన నాయకులు మతస్.
ప్ెండర్కెం వా్యఖ్్యనిఒచారు. నేతాజీ ఆశయాలు, తా్యగాలు ప్రతి భారతీయుడికి ఎపపుటికీ 
స్ఫ్రితునిస్తుయని అనానారు. అల్గే ప్రతి ఒకకొ జనసైనికడు గ్రామెంలో జనసేన పార్టీని 
బలోపేతెం చేసేెందుకు ప్రజలను చైతన్య పరచాలని చెపాపురు. కార్యక్రమెంలో డాకటీర్ దతితు 
గోపాలకృషణి, ఎనారై వఒడాన వినయ్ కుమార్, చిెంత గోవర్ధన్, వావిలపలి్ల నాగభూషణెం, 
వజ్రగడ్డ రవికుమార్, రౌతు మురళి, తుముల గోవిెంద రావు జనసైనికులు పాల్్నానారు.

శతఘ్నా న్్యస్: నిర్మల్, జనసేన 
పార్టీ ఆధ్వర్యెంలో స్భాష్ 
చెంద్రబోస్ జయెంతి వేడుకలు 
నిర్మల్ జిల్్ల భైెంస్ పటటీణెంలోని 
ఎపి నగర్ కాలోనిలో 
నిర్వహెంచటెం జరిగిెంది నేతాజీ 
చిత్రపట్నికి పూలమాలలు 
వేసి యువకులు సీ్వట్స్ ను 
పెంచుకోవడెం జరిగిెంది. ఈ 
సెందర్ెంగా జనసేన పార్టీ 

ఉమ్మడి జిల్్ల ఉపాధ్యక్షులు స్ెంకెట మహేష్ బాబు మాట్్లడుతూ, మీరు దేశెం 
కోసెం రకాతునినా ఇవ్వెండి నేను మీకు సే్వచఛాను ఇస్తును అననా గొపపు దేశ భకుతుడు 
నేతాజీ, యువకులను సైన్యెంలో చేరిచా దళపతిగా ఉెండి దేశెం కోసెం పోరాటెం 
చేసిన మహోననాత వ్యకితు బ్రిటిష్ వలస పాలనను దికకొరిెంచిన భారతీయ జాతీయ 
వాది భారతీయులో్ల హీరోగా మారిన ఆయనునా ఆదరశుెంగా తీస్కొని యువత 
ముెందుకు కొనస్గాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమెంలో శానే స్యినాథ్, ప్రవీణ్, 
రాము, రాజు తదితరులు పాల్్నానారు.

భంసా పటటీణంలో జనసేన ఆధ్వరయూంలో 
నేతాజీక ఘననివాళ్లు

స్్వతెంత్ర్య పోర్టెంలో నేతాజీది కీలకపాత్ర: గాదె 
వెంకటేశ్వరర్వు

శతఘ్నా న్్యస్: భారతదేశానినా ఆక్రమిెంచిన బ్రిటీష్ స్మ్రాజ్యెంపై నేతాజీ స్భాష్ 
చెంద్రబోస్ స్గిెంచిన పోరాటెం అనర్ళెం, అనితరస్ధ్యమని జిల్్ల జనసేన పార్టీ 
అధ్యక్షుడు గాద వెంకటేశ్వరరావు అనానారు. ఆదివారెం స్భాష్ చెంద్రబోస్ 125 
జయెంతి సెందర్ెంగా జిల్్ల పార్టీ కారా్యలయెంలో ఆయన చిత్రపట్నికి పూలమాలలు 
వేసి ఘననివాళ్లు అరిపుెంచారు. ఈ సెందర్ెంగా గాద వెంకటేశ్వరరావు మాట్్లడుతూ 
భారత స్్వతెంత్ర్య పోరాటెంలో నేతాజీది కీలకపాత్ర అనానారు. వ్్యహాత్మక ఎతుతుగడలత 
బ్రిటీష్ వారిని ఉకికొరిబికికొరి చేస్తు నేతాజీ స్గిెంచిన పోరాటెం నభూత నభవిష్యత్ 
అనానారు. నాకు మీ రకాతునినా ఇవ్వెండి నేను మీకు స్వెంతత్రా్యనినా తెపిపుస్తును అెంటూ 
దేశ యువతను స్్వతెంత్రోద్యమెం వైప్ నడిపిన ప్రపెంచెం మెచిచాన గొపపు నాయకుడు 
నేతాజీ అెంటూ కొనియాడారు. నేతాజీ అెందిెంచిన స్పురితుత నేటి యువత దేశాభవృది్ధకి 
తమవెంతుగా నిస్్వరథి సేవలు అెందిెంచాలని యువతను గాద వెంకటేశ్వరరావు కోరారు. 
ఈ కార్యక్రమెంలో జిల్్ల ప్రధాన కార్యదరిశు కొప్పుల కిరణ్ , జనసేన నాయకులు ఆళళూ 
హరి , కోనేటి ప్రస్ద్ , అల్ కాస్లు , కిషోర్ , శ్రీనివాస్ , నాని , కిరణ్ , హేమెంత్ , 
శెటిటీ శ్రీను తదితరులు పాల్్నానారు.

మారుమూల గ్రామాలో్ల ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేసే 
కరయూక్రమాలను సైతం బాహయూప్రపంచ్నిక తెలియజేయడానిక 
మరియు వారి గళానిని వినిపించడానిక మీ మందుకు వచిచాంది 
శతఘ్ని న్యూస్. కవున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే 
కరయూక్రమాలను మా వాట్సప్ నంబర్ కు పంపించండి. మీరు 
పంపించే కరయూక్రమాలను మా వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మరియు 
ఛానల్ లో ప్రచ్రించడం జరుగుత్ంది. 
మా వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  9391115789

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

