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మలిదశ క్రియాశీలక సభ్యత్వ 
నమోదు కార్యక్రమం ప్రారంభం: 

పవన్ కళ్్యణ్
*క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం విజయవంతం చేయండి

*ఈ నెల 21వ తేదీన నమోదు కార్యక్రమం ప్రారంభం

జనసేన పార్టీ ప్రతిష్టీత్మకంగా తీసుకున్న క్రియాశీలక సభ్యత్వం కార్యక్రమాన్్న 

ఈ నెల 21 నంచి ప్రారంభిసుతున్నం. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్క జనసేన 

నయకుడు, జన సైన్కులు, వీరమహిళలు పాల్గొన్ విజయవంతం చేయాలన్ 

కోరుకుంటున్నన. 2020 సంవత్సరం సెపటీంబర్ నెలలో క్రియాశీలక సభ్యత్వం 

కార్యక్రమాన్్న ప్రారంభించం. దాదాపు లక్షమందికి పైచిలుకు క్రియాశీలక 

సభ్యత్వం తీసుకున్నరు. క్షేత్రస్థాయిలో గమన్ంచన. పార్టీ కోసం ఎంతో 

కషటీపడి.. అభిమానంతో పన్ చేసేవారు ముఖ్యంగా యువత ప్రమాదాలకు గురై 

ఇబ్ందులు పడటం న దృష్టీ వచి్చంది. అలాగే కంతమంది జన సైన్కులు 

ప్రమాదవశాత్తు మరణిసుతున్నరు. ప్రమాదాన్కి గురైనవారికి, మరణించిన వారి 

కుటుంబాలకు జనసేన నయకులు వ్యకితుగతంగా సహాయం అందించరు. 

ఇవన్్న చూసి జన సైన్కులకు ఏదైన చేయాలన్న తపనతో పార్టీలోన్ సీన్యర్ 

నయకులు, కార్యవరగొంతో మాట్లాడే బీమా పథకాన్్న తీసుకచ్చం. ఇందుకోసం ప్రీమియం కోసం రూ.కోటి న్ధిన్ అందచేశాన. ఈ కార్యక్రమాన్్న జన సైన్కులు పద్ద 

ఉద్యమంలా చేపట్టీరు. లక్ష మందికిపైగా సభ్యత్్వలు నమోదయ్్యలా కృష్ చేశారు. ఇప్పటి వరకు ప్రమాదాలకు గురై ప్రాణాలు కోలో్పయిన 23 మంది జనసైన్కుల 

కుటుంబాలకు రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ నదండలా మనోహర్ గారు బీమా చెకు్కలు అందించరు. ఈ కార్యక్రమాన్్న మన కోసం తపన పడ్డ వ్యకుతులు, 

కుటుంబాలకు అండగా ఉండాలన్ చేపటిటీంది. దీన్న్ ప్రతి ఒక్క జనసేన నయకుడు, జనసైన్కుడు, వీరమహిళలు ముందుండి నడింపంచలన్, ప్రతి న్యోజకవరగొంలో 

పద్ద సంఖ్యలో క్రియాశీలక సభ్యత్్వలు నమోదయ్్యలా కృష్ చేయాలన్ కోరుకుంటున్నన అన్ పవన్ కళ్్యణ్ తెలిపారు.

రాష్ట్రానికి అప్పు ఇవ్్వద్దని కంద్రమే చెబుతంది
• బా్యంకులన స్వయంగా హెచ్చరిసుతున్న దుసిథాతి
• చెతతు పన్నలు వసూలు చేసూతు చెతతు ప్రభుత్వంగా పేరు తెచ్్చకున్నరు
• రాష్టంలో పాలన అత్యంత దయనీయంగా తయారయి్యంది
• ముదు్దలు పటుటీకుంటూ తిరిగితే ప్రజలు నమి్మ ఓటు వేశారు
• ఒక వరాగొన్కే న్యయం.. రాజ్యంగ విరుద్ద పాలన
• వేసవి రాక ముందే అప్రకటిత విదు్యత్ కోతలు
• బటన్ నొకి్క మూడు రోజులైన చేదోడు అందలేదు
• పోలీసుల మీద మంత్రులు, ఎమ్్మలే్యలు, ఎంపీలు దౌర్జన్యం చేసుతున్నరు
• తెనలి అభివృదిధి మనందరి బాధ్యత
• ఒక విజన్ తో ముందుకు వెళ్్దం
• తెనలి న్యోజకవరగొ విసతుృత స్థాయి సమావేశంలో జనసేన పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నదండలా మనోహర్

పాదయాత్రలు చేసూతు అందరికీ ముదు్దలు పటుటీకుంటూ తిరిగితే జనం నమి్మ ఓటు వేశారన్, అధికారంలోకి వచ్చక నమి్మ ఓటు వేసిన 
ప్రజలి్న ముఖ్యమంత్రి నట్టీట ముంచరన్ జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ నదండలా మనోహర్ గారు స్పషటీం చేశారు. 
చివరికి చెతతుపై పన్నలు వసూలు చేసూతు చెతతు ప్రభుత్వంగా పేరు సంపాదించరన్నరు. శ్రీ జగన్ రెడి్డ గారు రాష్్రాన్్న అంధకారంలోకి 
నెట్టీరనీ, రాష్్రాన్కి అపు్ప ఇవ్్వద్దన్ స్వయాన కేంద్ర ప్రభుత్వం హెచ్చరించడం అందుకు న్లువెత్తు న్దర్శనమన్నరు. గురువారం 
తెనలి న్యోజకవరగొం విసతుృత స్థాయి సమావేశంలో పాల్గొన్నరు. కార్యక్రమంలో భాగంగా పార్టీ మండల కమిటీలకు ఎంపకైన సభు్యలకు 
న్యామక పత్రాలు అందచేశారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ నదండలా మనోహర్ గారు మాట్లాడుతూ “రాష్టంలో పరిపాలన అత్యంత దయనీయంగా తయారయి్యంది. రాష్్రాన్్న అపు్పల సుడిలో 
ముంచేశారు. ఆరిధిక పరిసిథాతి ఊహించనలవికాన్ చందంగా ఉంది. 2014 రాష్ట విభజన నటికి రూ. 97 వేల కోటులాగా ఉన్న అపు్పలు కాస్తు ఇపు్పడు రూ. 6 లక్షల 72 వేల కోటలాకు 
చేరింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్్రాన్కి అపు్పలు ఇచే్చటపు్పడు జగ్రతతు, ఒకటికి పదిస్రులా ఆలోచించ్కున్ ఇవ్వండి అంటూ బా్యంకులన కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా హెచ్చరిసుతుంది అంట్ 
రాష్్రాన్్న ఎలాంటి దుసిథాతికి తీసుకువచ్చరో అరధిం అవుత్ంది.
* అడుగడుగున అవినీతి
అపు్పలు చేసి సంక్షేమం ముసుగులో మీరు ఇసుతున్న పపు్ప బెలాలాలు అందరికీ సమంగా అందుత్న్నయా అంట్ అదీ లేదు. మత్స్యకారులకు రూ. 10 వేలు ఇసుతుంట్ వాలంటీరోలా, ఇంకో 
వ్యవస్థా అక్కడే రూ. 4 వేలు లాగేసుకుంటున్నరు. అడుగడుగున అవినీతి రాజ్యమేలుతోంది. అసలు మీరు దేన్ కోసం అధికారంలోకి వచ్చరు. ఇందుకోసమేన ప్రజలు మిమ్మలి్న అంత 
మ్జరిటీ ఇచి్చ గెలిపంచింది.
• ముఖ్యమంత్రి రోజువార్ సంపాదన తెలిసేతు ఆశ్చర్యం వేసుతుంది
రాష్టంలో పరిసిథాత్లు ఎంత అసతువ్యసతుంగా ఉన్నయంట్ త్గుబోత్లు కూడా తిడుత్న్నరు. మేము ఏం మందు త్గాలో చెప్పడాన్కి ఆయనెవరు? మా ఆరోగ్యం పరిసిథాతి ఏంటి ? అతనమే్మ 
బ్ండులా ఎందుకు త్గాలి అన్ అడుగుత్న్నరు. ఈ వా్యపారం మీద ప్రతి రోజు ముఖ్యమంత్రి ఎంత సంపాదిసుతున్నడో తెలిసేతు ఆశ్చర్యం వేసుతుంది. ప్రజలు కూడా అరథాం చేసుకోవాలి. ఈ 
ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచి్చ మూడేళ్లా పూరతుయి్యంది. సంక్షేమ పథకాలు కంత మందికే అందుత్న్నయి. ఒక వరాగొన్కే న్యయం చేసుతున్నరు. ఇది ప్రజస్్వమ్య, రాజ్యంగ విరుద్దం.
• విదు్యత్ కోతలకు సిదధిం కావాలన్ సకల శాఖల సలహాదారుడు ముందే చెపా్పరు
రాష్్రాన్్న అన్్న రకాలుగా అంధకారంలోకి నెడుత్న్నరు. మొన్న తూరు్పగోదావరి జిలాలా మత్స్యకార గ్రామాలోలా పర్యటిసుతుంట్ కరెంటు ఉండడం లేదు అన్ చెబుత్న్నరు. మూడు 
గంటలపాటు అనధికార పవర్ కట్ చేసుతున్నరు. భవిష్యత్తులో కరెంటు కోతలకు సిదధిం అవ్వమన్ ప్రభుత్వ సకల శాఖల సలహాదారుడు అపు్పడే చెపే్పశారు. 

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


శుక్రవారం, 18 ఫిబ్రవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వేసవి రాకముందే పరిసిథాతి ఇలా ఉంది అంట్ ఎండలు ముదిరాక పరిసిథాతి ఎలా 
ఉంటుందో అరథాం చేసుకోండి. పవర్ కటలాతోపాటు మరో రెండు మూడు నెలలోలా 
విదు్యత్ ఛార్్జలు కూడా ఎవరూ ఊహించన్ స్థాయిలో పంచేసేందుకు ఈ 
ప్రభుత్వం సిదధిమవుతోంది. ట్రూ అప్ ఛార్్జల పేరిట భార్గా వసూలు చేసేందుకు 
ప్రణాళికలు సిదధిం చేసుతున్నటుటీ సమాచరం ఉంది. రైత్ భరోస్ కేంద్రాలు దళ్ర్ 
వ్యవసథాలుగా మారిపోయాయి. వితతునల కనగోలు నంచి ఎవ్వరూ ఎక్కడికీ 
వెళ్లాలి్సన అవసరం లేదన్ ప్రగలా్లు పలికారు. ఇపు్పడు చూసేతు యూరియా 
కోసం రైత్లు రోడ్్డకు్కత్న్న పరిసిథాతి. యూరియా బాలాక్ మారె్కట్ అయిపోయింది. 
మహిళలి్న ఓటీఎస్ పేరుతో వేధిసుతున్నరు. కటటీకపోతే డా్వక్రా పొదుపు మొత్తుల 
నంచి లాగేసుకుంట్మంటున్నరు. జగనన్న చేదోడు కార్యక్రమం అన్నరు. బటన్ 
నొకి్క అకంటలాలోకి డబు్ వెళిలాపోయిందన్నరు. ఎంత మంది అకంటలోలా జమ 
అయి్యంది. మూడు రోజులు గడచింది ఇప్పటి వరకు ఎవరికీ చేదోడు అందలేదు. 
ఈ నెల కంత మంది ప్రభుత్వ ఉదో్యగులకు జీత్లు 15, 16 తేదీలోలా వచ్చయి. 
రాష్ట చరిత్రలోనే అత్యంత చెతతుపాలనగా గురితుంపు తెచ్్చకున్నరు.
• అధికారంలోకి వచ్చక బాధ్యతలు విస్మరించరు

స్మాన్యలు, ఉదో్యగసుతులు ఎంతో నమ్మకంతో ఓటు వేసి మిమ్మలి్న గెలిపంచరు. ఓటు వేయడం వారు చేసిన తపు్ప కాదు. ప్రజలు విశా్వసంతో గెలిపసేతు ముఖ్యమంత్రి గారికి మాత్రం ప్రజల 
మీద విశా్వసం లేదు. మొన్న ఆందోళనల సమయంలో ఉదో్యగులు చెపా్పరు బటన్ నొకి్క ఒక్కక్కరు వంద ఓటులా వేశామన్. వాళలాకి మీరు ఏం చేశారు. ప్రతిపక్షంలో ఉండగా వాగా్దనలు 
ఇచి్చ రెచ్చగొట్టీరు. అధికారంలోకి వచి్చన వారం రోజులోలా సీపీఎస్ రదు్ద చేస్తుమన్నరు. అధికారంలోకి వచి్చన తరా్వత మీ బాధ్యతన మీరు విస్మరించరు. పోలీసు యంత్రాంగాన్్న 
ఉపయోగించి వారిన్ ఇబ్ందులకు గురి చేశారు. ఇపు్పడు అదే పోలీసులి్న మంత్రులు, ఎమ్్మలే్యలు, ఎంపీలు చొకా్కలు పటుటీకుంటున్న పరిసిథాతి. మీ నంచి ప్రజలు కోరుకుంది ఇదేన? ఒక 
మంత్రి సి.ఐ. కాలర్ పటుటీకుంట్డా? ఇదేం బరితెగింపు. ముఖ్యమంత్రి గారికి రాష్ట ప్రజల అవసరాలు పటటీవా? ఆ విషయంలో ఆయన తండ్రి గారిన్ చూసి నేరు్చకోవాలి. న్త్యం ఉదయం 
ఇంటికి వచి్చన వారిన్ కలిసి వారి అవసరాలు తీర్్చ వారు. అధికారంలోకి వచి్చ మూడేళలాలో ఈయనగారు ఎవరికైన కనబడా్డరా? ఆ మధ్య ప్రకాశం జిలాలాలో ముఖ్యమంత్రి పర్యటన అన్ 
వీధి వా్యపారాలన్్నంటినీ తరలించివేశారు. ప్రజలంట్ మీకందుకంత భయం. ఎందుకు ధైర్యంగా ప్రజలోలాకి రాలేకపోత్న్నరు. మంత్రులు ఎందుకు మాట్లాడలేకపోత్న్నరు? అన్్నంటికీ 
ఒక్కర్ మాట్లాడుత్రు. సకల శాఖల సలహాదారు అనీ్న ఆయనే నడిపసూతు ఉంట్రు.
• ప్రజలు మీ కులాన్్న చూసి ఓట్లాశారా?
మాట్లాడితే కులాల ప్రస్తువన తీసుకువస్తురు. కన్్న కులాలు ఓటులా వేయరంటూ కావాలన్ పక్కన పడుత్న్నరు. ప్రజలు మీకు కులం చూసే ఓటులా వేశారా? కన్్న గ్రామాలోలా జరిగిన 
సంఘటనల గురించి పోలీస్ అధికారులతో మాట్లాడితే.. ప్రతి అడుగులో సమాజన్్న చీలే్చ విధంగా ముందుకు వెళ్తున్నరు. అధికారంలో ఉన్నవార్ అలా చేసుతుంట్ సమాజం ఎలా కలసి 
ఉంటుంది. కావాలన్ కేసులు పటిటీంచి వేధించడం ఏంటి? అసలు ప్రజస్్వమ్యబద్దంగా ఎన్్నకలు న్ర్వహించి ఉంట్ మీరు ఉండే వార్ కాదు. జనసేన పార్టీ కనబడకుండా ఉండడం కోసం 
స్థాన్క ఎన్్నకల ప్రక్రియ మొతతుం ఉదే్దశ్యపూర్వకంగా మూడు రోజులోలా పూరితు చేశారు. ఈ వేదిక మీద కూరు్చన్న ప్రతి ఒక్కరు వీర పోరాటం చేశారు. ఎన్్నకల సందర్ంగా అధికార పార్టీ 
ఎన్్న కుయుకుతులు పన్్నందో? గెలిచక మా నయకులి్న పార్టీలు మారమన్ ఎలాంటి ఒతితుళ్లా తెచ్చరో మాకు తెలుసు? అధికార పార్టీలో ఎమ్్మలే్యలకే దికు్క లేదు ఎంపీటీసీలు ఏం చేస్తురు? 
శాసనసభు్యడు ఒక్క రోడు్డ వేయించ్కోలేన్ పరిసిథాతి. సర్పంచ్ల న్ధులనీ్న లాగేసుకున్నరు. మంత్రులు మాట్లాడలేకపోత్న్నరు.
• అభివృదిధికి జనసేన కటుటీబడి ఉంది
రాజకీయ జీవితం కేవలం పదవుల కోసం కాదు. పదవులు ఆశంచడంలో తపు్పలేదు. మన ప్రయాణంలో ఎంత న్జయతీ అన్నదే ముఖ్యం. మీ ప్రాంత అభివృదిధికి ఎంత వరకు కటుటీబడి 
ఉంట్రన్నది ప్రశ్నంచ్కోవాలి. మొన్ననే మహా నయకులు శ్రీ దామోదరం సంజీవయ్య గారి శతజయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకున్నం. ఆయనకు గురితుంపు లేదు. ఎంత అన్యయం. 
ముఖ్యమంత్రిగా పన్ చేసి స్మాన్యడిగా బతికిన వ్యకితు. చివరి రోజులోలా ర్కుల షెడు్డలో న్వసించరు. అలాంటి వారి వలేలా ఎంతో కంత న్జయతీ బతికి ఉంది. జనసేన పార్టీగా మన 
వరకూ మనం మన ప్రాంత అభివృదిధి జరగాలి అన్న పటుటీదలతో పన్ చేసుతున్నం. మొన్న మాచరలా వచే్చ సందర్ంలో పలా్నడులో రహదారుల దుసిథాతి చూసేతు బాధ కలిగింది. మన రాష్టంలో 
అసలు అభివృదిధి ఎక్కడ ఉంది? ఒకపు్పడు త్గడాన్కి నీరు లేక ఫ్లారైడ్ సమస్యతో ఇబ్ంది పడిన నల్గొండ లాంటి చోట ఊహించన్ విధంగా అభివృదిధి జరిగింది. నయకత్వ లోపం వలలా 
ఇలా అయిపోయాం.
* పాలాభిషేకాలు చేశారు.. రోడు్డ మాత్రం పూరితు కాలేదు
మన తెనలి విషయాన్కి వసేతు.. జీవో వచే్చసింది. మంగళగిరి వరకు నలుగు లైనలా రోడు్డ వచే్చసిందన్నరు. పాలాభిషేకాలు చేయాలంటూ హడావిడి చేశారు. ఇప్పటి వరకు ఉన్న 
రహదారినే పూరితు చేయలేదు. రాష్టంలో చూసేతు కాంట్రాకటీరులా ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్న పరిసిథాతి. మూడు స్రులా టండరులా పలిచిన రోడులా వేసేందుకు ఎవ్వరూ ముందుకు రాన్ దుసిథాతి. 
రహదారుల దుసిథాతిన్ ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలియచేసేందుకు మన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు చెప్పన విధంగా డిజిటల్ కా్యంపయిన్ న్ర్వహిసేతు - హడావిడిగా ప్రెస్ మీటులా పటిటీ 
రూ. 2 వేల కోటులా మంజూరు చేశామన్నరు. అపు్ప దొరకగానే వేస్తుమన్నరు. ఇపు్పడు జూన్ లో మొదలు పడత్మంటున్నరు. జూన్ లో వరాషాకాలం మొదలైతే రోడులా ఎలా వేస్తురు?
• తెనలిలో ఒక విజన్ తో ముందుకు వెళ్లాం
గతంలో తెనలిలో ఒక విజన్ తో ముందుకు వెళ్లాం. గుంటూరు లాంటి నగరంలో ఉండేవారు సైతం తెనలి వచి్చ ఉండాలి అనకునే విధంగా మార్్చందుకు ఓ ప్రణాళిక సిదధిం చేశాం. 
తెనలికి వ్యవస్యంతో మంచి పేరు తెచి్చన వారు ఉన్నరు. అభివృదిధి కోర్ ఒక స్మరస్య వాత్వరణం ఉండేది. గడచిన పదేళలాలో పరిసిథాత్లు చూసుతుంట్ బాధేసుతుంది. అభివృదిధి శలా 
ఫలకాలకే పరిమితం కాకూడదు. 8 ఏళలాలో ఒక్క కతతు రోడు్డ వేశారా? ప్రజలు అంత మ్జరిటీ ఇచి్చ గెలిపంచింది ఇందుకేన? అప్పట్లా ప్రజలకు ఏ సమస్య వచి్చన పరిష్్కరాన్కి 
ఎమ్్మలే్యగారి ఇలులా చిరునమాగా ఉండేది. కలిలాపర మండలంలో అభివృదిధి చేసి చూపాం. గ్రీవెన్్స ఏరా్పటు చేసి 21 రోజులోలా సమస్యలనీ్న పరిష్కరించం. ఎవరు ఓటు వేశారు వేయలేదు 
అన్న బేధం లేకుండా అందర్్న సమంగా చూశాం. రూ. 100 కోటలాతో రక్షిత మంచినీటి పథక తెచ్చం. 2050 వరకు నీటికి ఇబ్ంది లేకుండా అన్్న డివిజనలాకు కుళ్యిలు వేశాం. కలిలాపర 
మండలంలో భూగర్ జలాలోలా ఫ్లారోసిస్ గురితుంచి రూ.30 కోటలాతో ఆ మండలాన్కి రక్షిత మంచినీటి పథకం ఏరా్పటు చేశాం. కేంద్రీయ విదా్యలయం తెచ్చం.. రాష్టంలో మొటటీమొదటి 
డిజిటల్ లైబ్రర్ పదరావూరులో ఏరా్పటు చేశాం. ఇప్పటి నయకులు అభివృదిధి గురించి మాట్లాడమంట్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్సలు పటిటీ బూత్లు తిటుటీకుంటూ రోడలా మీద తిరుగుత్న్నరు. భారత 
దేశంలోనే తడి చెతతు పొడిచెతతు కేంద్రాన్్న తెనలిలో ఏరా్పటు చేశాం. రూపాయి తీసుకోకుండా ఇంటింటికీ రెండు బక్కటులా ఇచ్చం. గతంతో పోలిసేతు ఇపు్పడు న్ధులు ఎకు్కవగానే ఉన్నయి. 
రాష్ట బడ్్జట్ రెండు లక్షల కోటలాకు చేరిన ఎందుకు స్మాన్యడిన్ ఇబ్ంది పడుత్న్నరు. ప్రజలు ఆలోచిసుతున్నరు. తెనలి అభివృదిధి మనందరి బాధ్యత. మీతో నేన న్లబడత్న. 
ఎవరైన తెనలిలో ఉన్న సౌకరా్యలు చూసి అంత్ ఇక్కడికి రావాలనేలా ప్రయత్నం చేశాం. న్ధులు సమకూరి్చన ఏమీ చేయలేకపోయారు. ఇపు్పడున్న వారు అంత్ ధన దాహంతో 
ఇసుక లో, లిక్కరోలా దోచేసుతున్నరు. మళ్లా తెనలికి ఆ పండుగ వాత్వరణం తీసుకువదా్దం. అభివృదిధి సంక్షేమం రెండూ అందేలా చూదా్దం. ప్రతి ఒక్కరినీ కలిసి భవిష్యత్తులో శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారి రూపంలో మంచి నయకత్్వన్్న రాష్్రాన్కి తేవాలి. ప్రజల కోసం న్జయితీగా స్పందించే వ్యకితు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు. కంత మంది అధికారం కోసం కుటుంబం కోసం 
పన్ చేస్తురు. ఆయన ఎంత కషటీపడితే మనం ఇలా కూరు్చన్నం. ఒక సంకల్పంతో పోరాట యాత్ర మొదలు పట్టీరు. పార్టీ న్రా్మణం స్మాన్య విషయం కాదు.
* వైసీపీకి భయపడొదు్ద
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఎపు్పడూ ఒకట్ చెబుతూ ఉంట్రు. మన జనసైన్కులు, నయకుల వలేలా ప్రజలు మనలి్న గురితుంచరు అన్. ఎంతో మంది ధనవంత్లు, ఎనో్న శకుతులు, ఎనో్న 
కుట్రలు పన్నరు. ప్రలోభాలకు గురి చేశారు. ఎవరెన్్న దుష్ప్రచరాలు చేసిన మన పార్టీకి ఆదరణ పరిగింది. ఎవరూ అధైర్యపడవదు్ద. వైసీపీనో, యంత్రాంగానో్న చూసి భయపడకండి. 
వాళలా పన్ వాళ్లా చేసుకుంటూ పోత్రు. ఈ రోజున మనం ఒక పటుటీదలతో సమావేశం ఏరా్పటు చేసుకున్నం. ఇంత న్జయితీ గల నయకత్వం ఏ పార్టీలో లేదు. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గారు ఒక మాట ఇవ్వడాన్కి పది స్రులా ఆలోచిస్తురు. ఇచ్చరంట్ దాన్కి కటుటీబడి ఉంట్రు. సభ్యత్వ నమోదు ప్రక్రియ ప్రారంభించినపు్పడు ఎనో్న వ్యవప్రయాసలకు సిదధిమయా్యరు. 
ప్రభుత్వం శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆరిధిక మూలాలు దబ్కట్టీందుకు ఆలోచన చేస్తుంది.శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఒక న్ర్ణయాన్కి వసేతు వెనకి్క తగగొరు. దేశంలో మర్ రాజకీయ పార్టీ చేయన్ 
విధంగా కార్యకరతుల గురించి ఆలోచించి రూ. 5 లక్షల ప్రమాద బీమా, రూ. 50 వేల మ్డికల్ ఇన్్సరెన్్స ఏరా్పటు చేశారు. జరగరాన్ సంఘటన జరిగినపు్పడు బాధలో ఉన్న సభు్యల 
కుటుంబాలకు జిలాలా నయకత్వం అంత్ కలసి వెళిలా న్లబడి మేమున్నం అంటూ భరోస్ ఇసుతున్నం. అంత భార్ మ్జరిటీ పటుటీకున్ సీఎం ఎందుకు ఆ ధైర్యం ఇవ్వలేకపోత్న్నరు? 
మనకి మంచి నయకత్వం ఉంది. సమష్టీగా పన్ చేసే కార్యకరతులు ఉన్నరు. ప్రతి గ్రామంలో జనసేన జండా పాతే ఏరా్పటు చేసుకుందాం. ఈ నెల 21 నంచి సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం 
మరోస్రి చేపడదాం. పదవులోలా ఉన్న ఏ పార్టీ చేయలేన్ది శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు చేశారు. సమస్యలు వచి్చనపు్పడు పరిష్్కరం విషయంలో దయచేసి నయకత్్వన్్న నమ్మండి.. మన 
నయకుడు మన భవిష్యత్తు కోసం ఆలోచిస్తురు. మనం అధికారంలోకి రావాలి అంట్ పటుటీదల కావాలి. వచే్చ ఏడాదికి బూత్ కమిటీలు ఏర్పడుత్య”న్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ 
ప్రధాన కార్యదరి్శ శ్రీ బోనబోయిన శ్రీన్వాస్ యాదవ్, జిలాలా అధ్యక్షులు శ్రీ గాద వెంకట్శ్వరరావు, చేనేత వికాస విభాగం అధ్యక్షులు శ్రీ చిలలాపలిలా శ్రీన్వాస్, రాష్ట కార్యదరు్శలు శ్రీ సయ్యద్ 
జిలానీ, శ్రీ నయూబ్ కమాల్, శ్రీ బేతపూడి విజయ్ శేఖర్, శ్రీ వి.మార్కండేయబాబు, జిలాలా, మండల కార్యవరగొ సభు్యలు పాల్గొన్నరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

చంద్రగిరి నియోజకవర్ంలో జనసేన పార్టీ మండల కమిటీ నిరామాణ ప్రక్రియ
*చంద్రగిరి న్యోజకవరగొంలో మండల కమిటీ న్రా్మణ ప్రక్రియ తిరుపతి రూరల్ మండలంలో ప్రారంభించిన 
జిలాలా అధ్యక్షులు డా.పసుపులేటి హరిప్రస్ద్.

శతఘ్్న న్్యస్: చితూతురు, చంద్రగిరి న్యోజకవరగొంలో జిలాలా అధ్యక్షులు డా పసుపులేటి హరిప్రస్ద్ ఆదేశాల 
మేరకు, న్యోజకవరగొ నయకులు దేవర మనోహర, మండల అధ్యక్షులు రాయల్ వెంకట్ ఆధ్వర్యంలో తిరుపతి 
రూరల్ మండలంలో మండల కమిటీ ఎంపక ప్రక్రియ సమావేశం న్ర్వహించి మండల కమిటీ సభు్యలన ఎంపక 
చేయడం జరిగింది. జనసేనన్ కణిదల పవన్ కళ్్యణ్ న్ 2024 లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా చూడటమే 
ధే్యయంగా, పార్టీ మరింత పటిషటీం చేసే దిశగా అడుగులు వేసుతున్న జిలాలా కార్యవరగొం. ఇందులో భాగంగా 
గురువారం తిరుపతి రూరల్ మండలం, తిరుచన్రు పంచయితీలో మండల కమిటీ ప్రక్రియ న్ర్వహించరు 
అలాగే ఏ విధమైన సమస్యపై ప్రజల తరపున పోరాడట్న్కి జనసేనపార్టీ అండగా ఉంటుందన్ తెలిపారు. ఈ 

కార్యక్రమంలో రాష్ట కార్యదరి్శ శ్రీమతి ఆకేపాటి సుభాష్ణి, చితూతురు జిలాలా లీగల్ విభాగం ఉపాధ్యక్షురాలు శ్రీమతి కంచి శా్యమల, జిలాలా కమిటీ జనరల్ సెక్రెటర్ చిన్న రాయల్, సంయుకతు 
కార్యదరి్శ కీరతున మరియు దండు లక్ష్మీపతి, రాంబాబు, ఆష్, ప్రత్ప్ రెడి్డ, నర్ష్, మురళి, పవన్, స్యి, మండల నయకులు మరియు జనసైన్కులు పాల్గొన్నరు.

గంగాధర నెల్లూరు నియోజకవర్ంలో డా.పసుప్లేటి హరిప్రసాద్ 3వ రోజు పర్యటన
శతఘ్్న న్్యస్: చితూతురు, జనసేన పార్టీ రాష్ట రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సభు్యలు, చితూతురు 
జిలాలా అధ్యక్షులు డా.పసుపులేటి హరిప్రస్ద్ జిలాలాలో 4 రోజుల విసతుృత పర్యటనలో భాగంగా, 
3వ రోజు పర్యటన గంగాధర నెల్లారు న్యోజకవరగొంలో న్యోజకవరగొ ఇంఛారి్జ డా. పొన్న 
యుగంధర్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన మండల కమిటీ సభు్యల సమావేశంలో జిలాలా మరియు రాష్ట 
కార్యవరగొ సభు్యలతో కలిసి మండల అధ్యక్షులకు మరియు మండల కమిటీ సభు్యలకు దిశాన్ర్్దశం 
చేసూతు కమిటీ సభు్యలు అందరూ కలిసి ఓటర్ కి, లీడర్ కి మధ్య అనసంధానంగా పన్ చేసూతు 
మండల,గ్రామ స్థాయిలో పార్టీన్ బలోపేతం చేసే దిశగా విది విధానలన అనసరిసూతు 
న్యోజకవరగొ పరిధిలోన్ అన్్న వరాగొల ప్రజలన పార్టీలోకి ఆహా్వన్ంచలన్ సూచించరు. 
అదేవిధంగా మిషన్ 3000 అనే బృహతతుర కార్యక్రమాన్్న మరింత వేగవంతం చేయాలన్, యువతి 
యువకులు పార్టీలో కీలక పాత్ర పోష్ంచే విధంగా నయకులు పార్టీ అధ్యక్షుల గొప్ప వ్యకితుత్్వన్్న 
ఆయన ఆశయాలన, పార్టీ సిదాధింత్లన బలంగా తీసుకళ్లాలన్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట 
కార్యక్రమాలు న్రా్వహక కమిటీ కో ఆరి్డనేటర్ పగడాల మురళి, రాష్ట కార్యదరి్శ శ్రీమతి ఆకేపాటి 
సుభాష్ణి, జిలాలా లీగల్ సెల్ వైస్ ప్రెసిడ్ంట్ కంచి శా్యమల, జిలాలా ఉపాధ్యక్షులు బతెన్న మదు, జిలాలా 
కార్యదరు్శలు దేవర మనోహర, భాన ప్రకాష్, వెంకట్ష్, కలప రవి మరియు గంగాధర నెల్లారు 
నయకులు, జనసైన్కులు, వీరమహిళలు పాల్గొన్ కార్యక్రమాన్్న విజయవంతం చేశారు.
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ప్ంగనూరులో పర్యటించిన చిత్తూరు జిల్లూ అధ్యక్షులు 
డా.పసుప్లేటి హరిప్రసాద్

శతఘ్్న న్్యస్: చితూతురు, జనసేన పార్టీ రాష్ట రాజకీయ 
వ్యవహారాల కమిటీ సభు్యలు, చితూతురు జిలాలా అధ్యక్షులు 
డా.పసుపులేటి హరిప్రస్ద్ జిలాలాలో 4 రోజుల విసతుృత 
పర్యటనలో భాగంగా, రెండవ రోజు పర్యటన పుంగున్రు 

న్యోజకవరగొంలో జిలాలా ప్రధాన కార్యదరి్శ చిన్న రాయల్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన మండల కమిటీ సభు్యల 
సమావేశంలో జిలాలా మరియు రాష్ట కార్యవరగొ సభు్యలతో కలిసి మండల అధ్యక్షులకు మరియు మండల కమిటీ 
సభు్యలకు దిశాన్ర్్దశం చేసూతు కమిటీ సభు్యలు అందరూ కలిసి ఓటర్ కి, లీడర్ కి మధ్య అనసంధానంగా 
పన్ చేసూతు మండల, గ్రామ స్థాయిలో పార్టీన్ బలోపేతం చేసే దిశగా విది విధానలన అనసరిసూతు 
న్యోజకవరగొ పరిధిలోన్ అన్్న వరాగొల ప్రజలన పార్టీలోకి ఆహా్వన్ంచలన్ సూచించరు. అదేవిధంగా 
మిషన్ 3000 అనే బృహతతుర కార్యక్రమాన్్న మరింత వేగవంతం చేయాలన్, యువతి యువకులు పార్టీలో 
కీలక పాత్ర పోష్ంచే విధంగా నయకులు పార్టీ అధ్యక్షుల గొప్ప వ్యకితుత్్వన్్న ఆయన ఆశయాలన, పార్టీ 
సిదాధింత్లన బలంగా తీసుకళ్లాలన్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట కార్యక్రమాలు న్రా్వహక కమిటీ 
కో ఆరి్డనేటర్ పగడాల మురళి, రాష్ట కార్యదరి్శ శ్రీమతి ఆకేపాటి సుభాష్ణి, జిలాలా ఉపాధ్యక్షులు బతితున 
మధుబాబు, జిలాలా లీగల్ సెల్ అధ్యక్షులు అమర్ నరాయణ, జిలాలా ప్రధాన కార్యదరు్శలు త్లసి ప్రస్ద్, 
శ్రీమతి దారం అన్త, జిలాలా కార్యదరు్శలు దేవర మనోహర, నసీర్, కలప రవి మరియు పుంగున్రు 
న్యోజకవరగొ మండల అధ్యక్షులు, నయకులు, జనసైన్కులు, వీరమహిళలు పాల్గొన్ కార్యక్రమాన్్న 
విజయవంతం చేశారు.

జనసేన నిరసన
శతఘ్్న న్్యస్:  తిరుపతి, గరుడ వారధి ఫ్లా ఓవర్ న ప్రారంభించలన్ డిమాండ్ చేసూతు తిరుపతి మున్్సపల్ 
కారా్యలయం ముందు జనసేన నయకులు ధరా్నకి దిగారు. వారధిన్  ప్రభుత్వం వెంటనే ప్రారంభించి 
స్థాన్క ప్రజలకు, యాత్రికులకు అందుబాటులోకి తీసుకున్ రావడంలో న్రలాక్ష్యం వహిసుతుందన్ జనసేన 
నయకులు సిటీ ప్రెసిడ్ంట్ రాజరెడి్డ, మరియు రాజేష్ యాదవ్, బాబ్్జ, సుమన్ బాబు, రాజేష్, అమృత, 
కీరతున, అరుణ, కోకిల, మునస్్వమి, రమేష్, బలరామ్, స్యి దేవ్, సుమన్, హేమంత్, రాజేంద్ర, 
బాలాజీ, మన్, గోప లతో కలిసి ఆగ్రహం వ్యకతుం చేశారు. ప్రభుత్వం గరుడ వారధిన్  ప్రారంబ్ంచక పోతే 
తమిళనడు తరహాలో ప్రజలే ప్రారంభిస్తురన్ ఈ సందర్ంగా నయకులు హెచ్చరించరు.

దారం అనిత కు జనసేన అధ్యక్షులు 
పవన్ అభినందనలు

శతఘ్్న న్్యస్: ప్రియమైన దారం అన్త గారికి శుభాభినందనలు,

గత సంవత్సరం అనగా 2020-
21 లో జరిగిన జనసేన పార్టీ 
క్రియాశీలక సభ్యత్వ కార్యక్రమం 
దా్వరా మీరు చితూతురు జిలాలా, 
మదనపల్లా న్యోజకవరగొం 
నండి 258 మందిన్ పార్టీలో 
క్రియాశీలక సభు్యలుగా నమోదు 
చేయించరన్న విషయం న 
దృష్టీకి వచి్చంది. అందుకుగాన 
ముందుగా మీకు న 
హృదయపూర్వక అభినందనలు. 
పార్టీ ఎదుగుదలకు మీరు 

వెచి్చసుతున్న సమయాన్్న, శ్రమన నేన ఎపు్పడూ మరచిపోలేన. 
జనసైన్కుల కుటుంబాన్కి అండగా న్లవాలనే సంకల్పంతో 
క్రియాశీలక సభ్యత్వంతో పాటు ప్రమాదభీమా పథకాన్్న న వంత్ 
బాధ్యతగా ప్రవేశపట్టీన. ఇది తొలి అడుగు మాత్రమే. యువతతోనే 
భవిత అన్ నమి్మ మారు్పకోసం రాజకీయ రంగప్రవేశం చేసిన నకు 
ఆ దిశగా బాధ్యతతో కూడిన మీ బలమైన అడుగులు ఆనందాన్కి 
గురిచేసుతున్నయి మరియు మన లక్ష్యన్కి మరింత చేరువ చేసుతున్నయి. 
మన దేశం, మన ప్రగతి.. న్జయతీ, దీక్షదక్షత కలిగిన పౌరుల వలేలా 
మన గ్రామాలు సర్వతోముఖాభివృదిధి స్ధిస్తుయి. భావితరాల భవిష్యత్తు 
కోసం మీర్ నయకులుగా తయారవ్వండి. మీ ప్రాంతం లో ప్రజలు 
ఎదుర్్కనే సమస్యల గురించి అక్కడ ఉండే మీకే బాగా అవగాహన 
ఉంటుంది. కనక మానవత్ దృక్పథంతో వాటిన్ పరిష్కరించే దిశగా 
అడుగులు వేసూతు అవసరమైనపు్పడు పోరాట సూ్ఫరితుతో ముందుకు 
వెళ్ండి. ఆ క్రమంలో ఏ సమస్య వచి్చన అందుబాటులో ఉంటూ 
వెన్నదన్నగా నేన న్లుస్తున. క్రియాశీలక సభు్యల వలేలా పార్టీ న్రా్మణం 
ముందుకు కనస్గుత్ందన్ నేన విశ్వసిసుతున్నన. మీరు మరింత 
తోడా్పటునందించి మీ ప్రాంతంలో జనసేన పార్టీన్ బలంగా ముందుకు 
తీసుకువెళ్లాలన్ కోరుత్న్నన. మీరు జనసేన పార్టీపై ఉంచిన 
నమ్మకాన్కి మర్క్కస్రి కృతజ్ఞతలు తెలుపుత్న్నన. మరలా వేర్క 
సందర్ంలో కలుదా్దమన్ జనసేన అద్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ అన్నరు. ఈ 
సందర్ంగా దారం అన్త మాట్లాడుతూ… జనసేన పార్టీలో రాజంపేట 
పారలామ్ంట్ కో కనీ్వనర్ ప్రసుతుతం చితూతురు జిలాలా ప్రధాన కార్యదరి్శగా 
అవకాశం ఇచి్చన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ కి న జీవిత్ంతం 
ఋణపడి ఉంట్నన్, ఆయన అడుగు జడలోలా, అయన ఆశయాల 
కోసం పన్ చేస్తునన్ ప్రమాణం చేసి చెపుతున్ననన్ అన్నరు. జనసేన పార్టీ 
కోసం 2020-21 ….258 క్రియాశీలక సభ్యత్వం నేన చేసినందుకు 
జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ నన్న అభినందించినందుకు 
ధన్యవాదాలు తెలియజేస్సూతు… జనసేనపార్టీ అభివృదిధి న దే్యయంగా 
భవిష్యత్తులో కూడా పార్టీ కోసం న్రి్వరామంగా పన్ చేస్తునన్ మాట 
ఇసుతున్ననన్ అన్నరు.

చిత్తూరు జిల్లూ జనసేన పార్టీ
 క్రమశిక్షణా కమిటీ ఏరాపుటు

శతఘ్్న న్్యస్: చితూతురు, జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభు్యలు డాకటీర్.పసుపులేటి 
హరిప్రస్ద్ ఆదేశాల మేరకు చితూతురు జిలాలా పార్టీన్ మరింత ముందుకు 
తీసుకువెళలాడాన్కి పార్టీ విధి విధానలు ప్రజలోలాకి చేరవేయడాన్కి, స్మాజిక 
మాధ్యమాలలో పార్టీ అభివృదిధి కోసం క్రమశక్షణా కమిటీ ఏరా్పటు చేశారు. ఈ 
క్రమశక్షణ కమిటీ లో కమిటీ సభు్యలుగా శ్రీమతి ఆకేపాటి సుభాష్న్, పోన్న 
యుగంధర్ మరియు కంచె శా్యమల కి బాధ్యతలు అప్పగించడం జరిగింది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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

శతఘ్్న న్్యస్: రాజోలు న్యోజకవరగొం లో మత్స్యకారుల అభు్యన్నతి యాత్ర లో భాగంగా గూడపలిలా పలిలాపాల్ం లో మత్యకారుల సమస్యలు అడిగి శతఘ్్న న్్యస్: రాజోలు న్యోజకవరగొం లో మత్స్యకారుల అభు్యన్నతి యాత్ర లో భాగంగా గూడపలిలా పలిలాపాల్ం లో మత్యకారుల సమస్యలు అడిగి 
తెలుసుకుంటున్న జనసేన పార్టీ జిలాలా అధ్యక్షులు శ్రీ కందుల దుర్గొష్ , జనసేన నయకులు.తెలుసుకుంటున్న జనసేన పార్టీ జిలాలా అధ్యక్షులు శ్రీ కందుల దుర్గొష్ , జనసేన నయకులు.

మత్స్యకార అభు్యన్నతి యాత్ర రాజోలు న్యోజకవరగొం మామిడికుదురు మీదుగా స్గిన కార్యక్రమంలో , రాజోలు న్యోజకవరగొ జనసేన నయకులుమత్స్యకార అభు్యన్నతి యాత్ర రాజోలు న్యోజకవరగొం మామిడికుదురు మీదుగా స్గిన కార్యక్రమంలో , రాజోలు న్యోజకవరగొ జనసేన నయకులు

మీత మీ కార్పురేటర్ తొమిమాదవ రోజు
శతఘ్్న న్్యస్: విశాఖ, అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశీసు్సలతో 
గురువారం మీతో మీ కార్్పర్టర్ సమస్యలపై కలసి పోరాడదాం 
అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా తొమి్మదవ రోజు బంగారమ్మ 
మ్టటీ, 33వ వారు్డ ప్రాంతంలో ప్రతి ఇంటింటికి వెళిలా వారి యొక్క 
సమస్యలు తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఈ యొక్క కార్యక్రమం 
దక్షిణ న్యోజకవరగొం నయకులు గోపకృష్ణ(జిక) పర్యవేక్షణలో 
న్ర్వహించబడింది, నతో పాటు జనసైన్కులు, వీరమహిళలు వచి్చ 
పాల్గొన్ ఈ కార్యక్రమాన్్న విజయవంతం చేసినందుకు వారందరికీ 
మనసూ్ఫరితుగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నమన్ దక్షిణ 
న్యోజకవరగొం జివిఎంసి ఫ్లార్ లీడర్ జనసేన పార్టీ 33వ వార్్డ 
కార్్పర్టర్ భీశెటిటీ వసంతలక్ష్మి అన్నరు.

శ్రీశ్రీశ్రీ ఉమా రామలింగేశ్వర సా్వమి ఆలయ ముఖమండప పూజా కార్యక్రమంలో 
మాకినీడి శేషుకుమారి

శతఘ్్న న్్యస్: తూరు్పగోదావరి జిలాలా గొలలాప్రోలు మండలం దురాగొడ గ్రామంలో శ్రీశ్రీశ్రీ పంచయతన సమేత శ్రీ ఉమా 
రామలింగేశ్వర స్్వమి వారి ఆలయ ముఖమండపం మహా సంప్రోక్షణ నందీశ్వర సహిత నవగ్రహ మహా కుంభాభిషేకం 
ప్రతిషటీ మహోత్సవాన్కి ఆలయ కమిటీ సభు్యలు మరియు జనసేన సైన్కులు ఆహా్వనం మేరకు దురాగొడ గ్రామం స్్వమివారిన్ 
పఠాపురం న్యోజకవరగొ జనసేన పార్టీ ఇన్చర్్జ శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి దరి్శంచ్కున్నరు. 17వ తేదీ గురువారం 

మహా కుంభాభిషేకం న్ర్వహిసుతున్నటులా ఆలయ అర్చకులు చెరుకూరి వీరబాబు దత్తు 
స్దరులు తెలిపారు. విలేకరులతో మాట్లాడుత్ 17వ తేదీ స్్వమివారి ఆలయ ముఖ 
మండపం నందీశ్వర ప్రతిషటీ నవగ్రహ ఆలయం ప్రారంభోత్సవం న్ర్వహిసుతున్నటులా 
వివరించరు ఈ సందర్ంగా 1008 మంది సుహాసిన్ స్త్రీల చే మహా కుంభాభిషేకం 
న్ర్వహిసుతున్నటుటీ తెలిపారు ఈ పూజ కార్యక్రమాలు పశ్చమగోదావరి జిలాలా 
కామవరపుకోట శ్రీ హయగ్రీవ, శ్రీ లలిత్ దేవి పీఠాధిపత్లు శ్రీ సుదర్శనం దురగొ మా 
ఆచరు్యలు ఆధ్వర్యంలో జరుగుత్యన్ తెలిపారు 18 తేదీ ఉదయం నండి శాంతి 
కర్ర ఏకాహం జరుగుత్ందన్ 19వ తేదీ అన్న సమారాధన న్ర్వహిసుతున్నటులా ఆలయ 
అర్చకులు దత్తు, వీరబాబు లు వివరించరు కార్యక్రమంలో ఇంటి వీరబాబు, మొగిలి 
శ్రీన్వాసు, కపు్పన రమేష్ పనకండ వెంకట్శ్వరరావు, సకినల త్రిమూరుతులు, శేఖ 
సుర్షు, వెలుగుల లక్షష్మణ కాపరపు వెంకటరమణ, శవ కోటి అచ్చరావు, వినకండ 

అమా్మజీ, జనసైన్కులు నయకులు వీర మహిళలు ఆలయ కమిటీ సభు్యలు గ్రామ పద్దలు తదితరులు పాల్గొన్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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నాదండలూ మనోహర్ సమక్షంలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్్న న్్యస్: ప్రియతమ నయకులు జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ సంకలి్పంచిన 
మత్యకార కుటుంబాల సమస్యలు తెలుసుకునేందుకు అయిన పర్యటనలో భాగంగా ప్రియతమ 
నయకులు పఎసి చైర్మన్ నదండలా మనోహర్, పఎసి సభు్యలు పంతం ననజీ ఆధ్వర్యంలో 
ఇంద్రపాల్ం, పదపూడి, గ్రామాలోలా, పవన్ కళ్్యణ్ సిదాధింత్లు ఆశయాలకి అనేక మంది యువత 
అకరిషాత్లు అయి్య పార్టీలో చేరడం జరిగింది. వారికి ఘనంగా పార్టీ కండువా కప్ప స్్వగతించరు. 
పద్దలు నదండలా మనోహర్ అలాగే జనసైన్కులకి దిశాన్ర్్దశం, పార్టీ విధివిధానలు వివరించడం 
జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో గవర శ్రీరాములు, దొడి్డపటలా అపా్పరావు, సూతి శ్రీన్వాసరావు, సిహెచ్.
అన్ల్ కుమార్, నగేష్, శ్రీన, బ్.వీరబాబు, వాసు, సతీష్, విక్రమ్ కుమార్, వీరబాబు, జనసేన 
పార్టీవివిధ న్యోజకవరగొ నయకులు, జనసేన పార్టీ వీరమహిళలు, జనసైన్కులు తదితరులు 
పాల్గొన్నరు.

మత్స్యకార అభ్్యన్నతి సభను విజయవంతం చేయండి: 
పాలవలస యశస్్వ

*20న ఛలో నరస్పురం విజయవంతం చేయాలన్ పలుపు
*18న విజయనగరం జిలాలాలో మత్స్యకారుల ప్రాంత్లోలా పాదయాత్ర
*జనసేన మత్స్యకార వికాస విభాగంలో న్యమింపబడిన కార్యవరగొ సభు్యలకు సన్మనం

శతఘ్్న న్్యస్: రాష్టంలో మత్స్యకారులన వైస్్సర్్సపీ ప్రభుత్వం గాలికి వదిలేసి వారి కుటుంబాలన 
రోడు్డన పడేసుతుందన్, వైస్్సర్్సపీ ప్రభుత్వంపై జనసేన పార్టీ రాష్ట ప్రధాన కార్యదరి్శ పాలవలస 
యశసి్వ మండిపడా్డరు. గురువారం ఉదయం పార్టీకారా్యలయంలో జనసేన మత్స్యకార వికాస 
విభాగంలో కార్యదర్శలుగా న్యమిత్లైన గనగలలా రాజు,కర్రీ అప్పలరాజు న ఆమ్ సత్కరించరు. 
ఈసందర్ంగా ఆమ్ మాట్లాడుతూ మత్స్యకారుల కుటుంబాలకు జనసేన పార్టీ అండగా 
ఉంటుందన్, అందుకే జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఈనెల 20వ తేదీన నరస్పురం లో వారికి 
మద్దత్గా భార్సభన పడుత్న్నరన్, ఇప్పటికే ప్రభుత్వం మత్స్యకారులకు బడ్్జట్ కేట్యింపులోలా 
గాన్,ప్రమాదవశాత్తు చన్పోయిన వారి కుటుంబాలకు ఇస్తుమన్న పదిలక్షల రూపాయలు 
ఇవ్వట్లాదన్,చేపలవేటకు అధునతన మైన బోటులా, కనీసం వలలు గాన్ అందివ్వడంలేదన్,కనీసం 
చదువుకున్న మత్స్యకారుల యువతీయువకులకు ఉపాధి కల్పనగాన్,రుణాలన గాన్ సమకూర్చట్లాదన్ 
ప్రభుత్వంపై దుయ్యబట్టీరు. ఈనెల20వ తేదీన మత్స్యకారులు పడుత్న్న సమస్యలపై రాష్ట 
వా్యపతుంగా తెలిపేందుకు పవన్ కళ్్యణ్ గళమ్తతునన్నరు. ఆసభకు భార్ఎత్తున మత్స్యకారులు, 
ప్రజలు, జనసైనకులు తరలి రావాలన్ పలుపున్చ్చరు. ఈ అభు్యన్నతి సభకు మద్దత్గా 18వతేది, 
నేడు శుక్రవారం విజయనగరంలోన, సముద్రతీరప్రాంత్లోలా ఉండే మత్స్యకారులు ఉండేప్రాంత్లోలా 
మత్స్యకార వికాస విభాగం నయకులతో పాదయాత్ర చేపడుత్న్నటులా తెలిపారు. అలాగే మత్స్యకార 
వికాస విభాగం కార్యవరగొ సభు్యలుగా న్యమిత్లైన గనగలలా రాజు, కర్రీ అప్పలరాజు లకు 
మత్స్యకారుల సంక్షేమాన్కి, వారి అభు్యన్నతికి కృష్చేయాలన్ అన్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
పార్టీ ఝానీ్స వీరమహిళ త్మి్మ లక్ష్మీ రాజ్, జనసేన పార్టీ సీన్యర్ నయకులు, జిలాలా చిరంజీవి 
యువత అధ్యక్షుడు త్్యడ రామకృష్్ణరావు(బాలు), లాలిశెటిటీ రవితేజ, జనసేన కార్్పర్టర్ అభ్యరిథా 
దాసరి యోగేష్, మిడత్న రవికుమార్, మైలపలిలా ఎలాలాజి, స్యి పాల్గొన్నరు.

క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమాన్ని 
విజయవంతం చేయండి: బాలు యాదవ్

శతఘ్్న న్్యస్: డోన్, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్్యణ్ పార్టీ 
కోసం పన్చేసే జనసైన్కులకు వీరమహిళలకు భరోస్ కలి్పసూతు ఎంతో 
ప్రతిష్టీత్మకంగా చేపటిటీన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కార్యక్రమం ఈ నెల 
21వ తేది ప్రారంభం కానన్న నేపథ్యంలో డోన్ న్యోజకవరగొంలో 
జనసేన పార్టీ కారా్యలయంలో జనసేన నయకులు బాలు యాదవ్ 
అధ్వర్యంలో సమావేశం ఏరా్పటు చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా 
ఆయన మాట్లాడుతూ జనసేన పార్టీ కార్యకరతులకు అండగా న్లబడాలనే 
మంచి ఉదే్దశ్యంతో దేశంలో మొటటీమొదటి స్రిగా ఏ రాజకీయ పార్టీ 
చేయన్ విధంగా అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ కార్యకరతుల కోసం క్రియాశీలక 
సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్్న డోన్, బేతంచెరలా, పా్యపలీ మండలాలోలాన్ 
ప్రతి గ్రామంలో ఉన్న జనసేన కుటుంబ సభు్యలందరికీ క్రియాశీలక 
సభ్యత్వం చేసుకునేలా చితతుశుదిధితో కృష్ చేయాలన్ మండల నయకులకు 
బాలు యాదవ్ పలుపున్చ్చరు. జనసైన్కులకు వీరమహిళలకు ఏదైన 
జరగరాన్ది జరిగితే క్రియాశీలక సభ్యత్వం తీసుకున్న కార్యకరతులకు 
జీవిత భీమా కింద కేవలం సంవత్సరాన్కి 500 రూపాయలతో అక్షరాల 
5 లక్షల రూపాయలు ఇన్్సరెన్్స వచే్చలా ఈ కార్యక్రమాన్్న పవన్ 
కళ్్యణ్ ముందుకు తీసుకచ్చరు.కావున పార్టీ కోసం పన్ చేసే ప్రతి 
ఒక్కరు క్రియాశీలక సభ్యత్వం తీసుకోవాలన్ బ్రహ్మం తెలియజేశారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో డోన్ బ్రహ్మం, బేతంచెరలా నంచి పరమేష్ , నగ మునీంద్ర, 
చరణ్ . పా్యపలి మండలం నంచి మధు నయుడు, సునీల్, చంద్ర, 
జగదీష్, మధుసుదన్ పాల్గొన్నరు.

మత్స్యకార కుటంబాలకు హెల్ప్ లైన్ నంబర్ 
మీద అవగాహన కలప్ంచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న న్్యస్: పాలకండ న్యోజకవరగొం, వీరఘటటీం మండల కేంద్రంలో 
జనసేన పార్టీ నయకులు మత్స్యకార కుటుంబాలన కలిసి వాళలా యొక్క 
సమస్యలన తెలుసుకోవటం జరిగింది. జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
మత్స్యకార అభు్యన్నతి సభ యొక్క ముఖ్య ఉదే్దశం వివరించి పార్టీ ఏరా్పటు 
చేసిన హెల్్ప లైన్ నెంబర్ మీద అవగాహన కలి్పంచరు మరియు వాళ్ 
సమస్యలు పరిష్్కరమైన అంతవరకు జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటుందన్ 
భరోస్ కలి్పంచరు. ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీ వీరఘటటీం మండల 
నయకులు మాట్లాడుతూ మత్స్యకార సమస్యలన తీరుస్తునన్ నేరుగా 
పాదయాత్రలో హామీలు కురిపంచిన సిఎం జగన్ రెడి్డ ఇపు్పడు వాళ్న 
పటిటీంచ్కోవడం లేదన్ విమరి్శంచరు. ఈ కార్యక్రమంలో వీరఘటటీం 
మండలం జనసేన నయకులు వజ్రగడ రవికుమార్, మత్స పుండర్కం, 
గరా్పు నర్ంద్ర, కోడి వెంకటరమణ, మరియు కార్యకరతులు మత్స్యకార 
కుటుంబాలు పాల్గొన్నయి.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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

జనసైనికులోలూ రెటిటీంచిన ఉత్్సహాని్న నింపిన 
జనసేనాని

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ గారు పార్టీలో క్రియాశీలక కార్యకరతుల కోసం ఏడాది 
క్రితం ప్రమాద భీమా ప్రవేశపటిటీన సంగతి అందరికి తెలుసు. తదా్వరా మొదట పార్టీలోన్  కార్యకరతులకు  
మొదటి ప్రాధాన్యత, వారి  క్షేమం అన్ మాటలతో కాకుండా చేతలోలా ఆచరించి జనసైన్కులోలా మరో మ్టుటీ 
ఎదిగారు. కలా్యణ్  గారి పలుపు మేరకు జనసైన్కులు క్రియాశీలక సభ్యత్్వలు త్ము తీసుకోవడమే 
కాకుండా, జనసేనన్ ఆశయాలు, జనసేన పార్టీ సిదాధింత్లు ప్రజలోలాకి తీసుకువెళి్ మరింత మందిన్ 
క్రియాశీలక సభు్యలగా పార్టీలోకి తీసుకువచ్చరు.
పార్టీలో క్రియాశీలక సభు్యలన తీసుకువచి్చన వారికి జనసేనన్ లేఖలో రూపంలో ధన్యవాదాలు 
తెలియచేసుతున్నరు. ఆ లేఖలు మరింత జోష్ న్ంపంది సైన్కులోలా అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. 
లేఖలు అందుకున్న ప్రతి ఒక్కరు పార్టీలో త్ము పడిన కష్టీన్కి గురితుంపు లభించిందన్ ఆనంద పడడమే 
కాదు, పార్టీన్ ప్రజలోకి తీసుకువెళ్డాన్కి మా పై మరింత బాధ్యత పరిగిందన్ చెపుత్న్నరు.
రెండో దఫా క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు ఫిబ్రవరి 21 నండి ప్రారంభిసుతున్నటులా జనసేన అధినేత  
కళ్్యణ్ గారు చెప్పడం జరిగింది. ఎన్్నకలు ఇంకా రెండేళ్ సమయం ఉన్నందున ఇప్పటి నండే 
పార్టీన్ పటిషటీపరిచేందుకు కళ్్యణ్ గారు సమాయతతుం అవుత్న్నరన్, అందుకు తగగొటుటీ ఇప్పటికే గ్రామ 
స్థాయిలో కమిటీలు ఏరా్పటు చేసుతున్నరన్, ఇపు్పడు క్రియాశీలక సభ్యత్్వలు చేసిన వారికి ధన్యవాదాలు 
తెలియచేయడం చూసూతు ఉంట్ కా్యడరోలా విపర్తమైన హుష్రు న్ంపుత్న్నటులా ఉన్నదన్ జనసైన్కులు 
బహిరంగంగా అంటున్నరు.

-ర్క్కం శవ శంకర రాయలు

జనసేన పార్టీ పిఏస్ మంబర్ చెనా్నరెడిడి 
మనుక్ంత్ మీడియా సమావేశం

వైసిప పాలన తో బ్రత్కు భారం
జిలాలా విభజన విషయంలో సంపన్న న్యోజకవరాగొలన కోలో్పతే పాలాభిషేకాలు, 
సంబరాలు ఎందుకు…? ఆసుథాలలో వాట్ కోలో్పతే సంబరాలు వేడుకలు ఎవరైన 
చేసుకుంట్రా ..?
నెల్లారు రూరల్ ఎమ్్మలే్య శ్రీధర్ రెడి్డ చేపటిటీన నేన్ న కార్యకరతు కార్యక్రమంలో మీ 
కార్యకార్యకరతుల బాగోగులు చూడటం మంచిదే కానీ ఓటులా వేసి గెలిపంచిన ప్రజల 
అవసథాలు, బాగోగులు కూడ చూడాలి్సంది మీ ముఖ్య భాద్యత
నెల్లారు జిలాలా ప్రజలకు ఏమీ చేయన్ అదికార అహంతో ఉన్న మంత్రి అనీల్ కుమార్ 
ఏ వివాదంలో ఇరుకు్కన్నరో మరియు ఆయన అసమర్దత వలన జిలాలా ప్రతిషటీ దేశ 
వా్యపతుంగా ఏ విధంగా భంగ పడిందో త్వరలో ప్రజలకు తెలియజేస్తుం
పవన్ కళ్్యణ్ తలపటిటీన మత్య్సకార అభు్యన్నతి గూరి్చ జనసేన పఏసి ఛైర్మన్ మనోహర్ 
పాదయాత్రతో కాకినడలో ప్రారంభించరు, మత్స్యకారుల గంటల వ్యవదిలో ఎనో్న 
సమస్యలు విన్నవించరు, వారికోసం 20 ఫిభ్రవరిన పవన్ కళ్్యణ్ తో భార్ బహిరంగ 
సభకు మత్స్యకారులు తరలిరండి అన్ పలుపు
స్థాన్క సంస్థాగత ఎన్్నకలోలా మీరు చేసిన దురా్మరాగొలు, దౌర్జన్యలు అనీ్న ప్రజలు 
గమన్సూతునే ఉన్నరు. ఇబ్ందులు పటిటీన వైసిపీ వారినందరినీ ప్రజలు గురుతు పటుటీకున్ 
వచే్చ ఎన్్నకలోలా మీ ఋణం వడ్్డతో సహ తిరిగిచే్చస్తురు.
ఇంత మంది ఎమ్్మలే్యలు ఉన్న అభివృదిధి శూన్యం, ప్రజల ఆవేదనన, కష్టీలన 
పటిటీంచ్కునే నథుడే లేడు, వైసీపీ ప్రభుత్వం రాష్్రాన్్న 6,28,000 కోటలా అపు్పలతో 
ముంచేశారు
 మద్యపాన న్షేధాన్్న అమలు చేస్తునన్ ప్రగలా్లు పలికిన వైసిప ప్రభుత్వం ఈరోజు 
చీప్ లిక్కర్ తో ప్రజల ఆనరోగా్యల పాలు చేసుతుంది.
ఎయిడ్డ్ విదా్య సంసథాలి్న రదు్ద చేసి విదా్యరుథాలు ఆందోళనకు గురి చేస్తుంది
ఉదో్యగసుథాలు సిపఎస్ మాట అటుంచి వారి జీత్ల పంపు విషయంలో తీరన్ ద్రోహం 
చేసి రోడలామిద న్లబెటిటీంది ఈ ప్రభుత్వం
రైత్లకు గిటుటీబాటు ధరలు కలి్పంచే విషయంలో విఫలం కావడమే కాకుండా 
యూరియా కూడా సప్లా చేయలేక ఉంది
యువత ఉధ్్యగ నోటిఫికేషనలా అడిగితే రోడలాపై న్లబెటిటీ అరెసుటీ చేయిఅంచరు…
జిలాలాలో రోడలాంత్ గుంతల మయం..
రాబోయ్ ఎన్్నకలలో ప్రజలందరూ వైసిపకి తగిన బుది్ద చెపాతురు, ప్రజల సమస్యలపై 
అండగా న్లబడి వారి సంక్షేమం గురించి ఆలోచించ గలిగిన జనసేన పార్టీ 
అధికారంలోకి రావటం ఖాయం.
ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట రాజకీయ వ్యవహరాల కమిటీ సభు్యలు 
చెన్నరెడి్డ మనక్రాంత్ తో జిలాలా ప్రదాన కార్యదరి్శ గునకుల కిషోర్, సిటీ నయకులు 
దుగిగొశెటిటీ సుజయ్, కోవూరు నయకులు శ్రీన్వాసరెడి్డ మరియు జిలాలా కమిటీ సభు్యలు 
తదితరులు పాల్గొన్నరు.

కుంతలగుడం జనసేన గ్రామకమిటీ ఏరాపుటు
శతఘ్్న న్్యస్: పోలవరం 
న్యోజకవరగొం, కయ్యలగూడ్ం 
మండలం, కుంతలగుడ్ం గ్రామ 
కమిటీన్ ఇంచర్్జ చిర్రి బాలరాజు 
ఆదేశాల మేరకు మండలాద్యక్షులు తోట 
రవి సమక్షంలో వేయడం జరిగింది. 
గ్రామ అధ్యక్షున్గా దాసరి గంగరాజు, 
ఉపాద్యక్షుడిగా శ్రీపలిలా పలాలారావు, 
పధాన కార్యదరి్శ మారుబోయిన 
సతీష్  తదితర కమిటీన్ ప్రకటించడం 

జరిగింది. చోడిపండి సుభ్రమణ్యం, దాకారపు మధు, కోన రాజ్ కుమార్ , మాదేపలిలా 
శ్రీన్వాస్ సతీష్  పార్పలిలా స్యి తదితరులు పాల్గొనడం జరిగింది.

శ్రీ పుంతలో ముసలమ్మ తలలి జాతర మహోత్సవాలలో పాల్గొనని 
బండారు

శతఘ్్న న్్యస్: ఆలమూరు 
మండలం, పన్కేరు గ్రామంలో శ్రీ 
పుంతలో ముసలమ్మ తలిలా జతర 
మహోత్సవాలకు విచే్చసిన కతతుపేట 
న్యోజకవరగొ జనసేన పార్టీ ఇన్చర్్జ 
బండారు శ్రీన్వాస్ కి ఘనంగా 

స్్వగతం పలికిన పన్కేరు గ్రామ జనసైన్కులు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలమూరు 
మండలం జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు సూరపురెడి్డ సత్య, జిలాలా ప్రధాన కార్యదరి్శ త్ళలా 
డేవిడ్ రాజు, జిలాలా కార్యదరి్శ బొక్క ఆదినరాయణ, సలాది జయప్రకాశ్ నరాయణ, 
నగిరెడి్డ మణికంఠ మరియు మండల జనసేన నయకులు మరియు కార్యకరతులు 
పాల్గొన్నరు.

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

గిరిజనులు పండించిన మిరియాలుకు ప్రభ్త్వం 
గిటుటీబాటు ధర ఇవ్్వలని జనసేన డిమాండ్

*జనసేన ఎక్్స ఎంపటిసి స్యిబాబా, దురియా

శతఘ్్న న్్యస్: అరకు వేలి మండలం, ఇరిగాయి పంచయతీ పరిధిలో గల కుందిగూడా 
గ్రామంలో జనసేన పార్టీ ఎక్్స ఎంపీటీసీ స్యిబాబా ఆధ్వర్యంలో గురువారం ఉదయాన 
జనసేన బృందం ఆయా గ్రామంలో పర్యటించరు. ముందుగా గ్రామసుతులతో సమావేశమై 
ఇంటింటికి జనసేన మాటలు తీసుకళ్తు, ఈ సందర్ంగానే గిరిజనలు పండించిన 
మిరియాలున పరిశీలించరు. అనంతరం జనసేన ఎక్్స ఎంపీటీసీ స్యిబాబా 
మాట్లాడుతూ గిరిజనలు ఎంతో కషటీపడి పండించిన మిరియాలకు ప్రభుత్వం గిటుటీబాటు 
ధర కలి్పంచకపోవడం చలా బాధాకరమైన విషయమన్, ప్రభుత్వం స్పందిసూతు గిటుటీబాటు 
ధర కలి్పంచలన్ ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీ డిమాండ్ చేసుతుందన్ తెలిపారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసైన్కులు శా్యంసుందర్, మోహన్ తదితరులు పాల్గొన్నరు.

మత్స్యకార అభ్్యన్నతి యాత్ర విజయవంతం:
 శెటిటీబత్తూల రాజబాబు

శతఘ్్న న్్యస్: తూరు్పగోదావరి, మత్స్యకార అభు్యన్నతి 
యాత్రలో భాగంగా అమలాపురం న్యోజకవరగొ 
పరిధిలో ఎన్. రామేశ్వరం, వాస్లతిప్ప గ్రామాలోలా 
జరిగిన మత్స్యకారుల సమావేశం విజయవంతం 
చేసినందుకు అమలాపురం న్యోజకవరగొం జనసేన 
పార్టీ ఇంచర్్జ శెటిటీబత్తుల రాజబాబు కృతజ్ఞతలు 
తెలిపారు. సమావేశంలో పాల్గొన్న జిలాలా అధ్యక్షులు, 

పఏసి సభు్యలు, న్యోజకవరగొ ఇంచర్్జ లు రాష్ట మరియు జిలాలా కార్యవరగొ సభు్యలు, 
అమలాపురం న్యోజకవరగొ జనసైన్కులు, నయకులు, వీరమహిళలు, సర్పంచ్ లు, 
ఎంపటిసి లు, కన్్సలరలాకు పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

వీఆర్ఏల ధరా్నకు జనసేన సంపూర్ణ మద్దత్
శతఘ్్న న్్యస్: 10వ రోజు కనస్గుత్న్న వీఆర్ఏల ధరా్నకు సంపూర్ణ మద్దత్గా జనసేన 
ఆధ్వర్యంలో సుండుపలిలా మండల తహశీలా్దర్ శ్రీమతి శ్రీలత వినతిపత్రాన్్న ఇసూతు… 7 
న్యయమైన డిమాండలాన పరిష్కరించలంటూ, సుండుపలిలా తహసీలా్దర్ ఆఫీస్ వద్ద వీఆర్ఏలు 
ధరా్న 10వ రోజు కనస్గుత్ండగా జనసేనపార్టీ తరపున సంఘీభావం తెలిపన జనసేనపార్టీ 
నయకులు. ఈ సందర్ంగా జనసేన నయకులు రామశ్రీన్వాసులు మాట్లాడుతూ విఆర్ఎ 
లకు 21000 రూపాయలు వేతన ఇవా్వలన్ ముఖ్యమంత్రి హామీ అమలు చేయాలన్ డిమాండ్ 
చేశారు. ఇచి్చన డిఎ రికవర్ ఉతతురు్వలు ఉపసంహరించలన్, డిఎ తో కూడిన వేతనం ఇవా్వలన్ 
నమినీలుగా పన్చేసుతున్న వారందరినీ విఆర్ఎలుగా న్యమించి ఆ కుటుంబాలకు న్యయం 
చెయా్యలన్నరు. అరుహులందరికీ ప్రమోషనలా ఇవా్వలన్ ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలన్్న విఆర్ఎలకు 
వరితుంపచెయా్యలన్నరు. గత 10 రోజులుగా రిలే న్రాహార దీక్షలు చేసుతున్న ప్రభుత్వం 
పటిటీంచ్కోవడంలేదన్ ఆవేదన వ్యకతుం చేశారు. సీఐటీయూ జిందాబాద్ అన్ న్నదాలు చేసూతు 
ధరా్న ఉద్యమించరు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల జనసేనపార్టీ ఆధ్వర్యంలో వీరమహిళ రెడి్డ 
రాణి, జనసేనపార్టీ నయకులు రామశ్రీన్వాసులు, ఓబులేసు, చెన్నకృష్ణ, శ్రీరాములు మండల 
వి.ఆర్.ఏ లు అలలాబకాశ్, నగరాజ రమణ, శంకరయ్య, లలితమ్మ, జగన్నథం, అలాలావుదీ్దన్, 
అన్వర్, శవ జయరామయ్య, మలిలాకారు్జన తదితరులు పాల్గొన్నరు.

వి.ఆర్.ఏ లు చేసుతూన్న దీక్షకు ప్టటీపరితూ జనసేన మద్దత్
శతఘ్్న న్్యస్:  పుటటీపరితు, రాష్ట వా్యపతుంగా జరుగుత్న్న వి.ఆర్.ఏ ల న్రసన దీక్షలు 
పుటటీపరితు తహసీలా్దర్ కారా్యలయం ముందు వి.ఆర్.ఏ లు చేసుతున్న దీక్షకు జనసేన పార్టీ 
మద్దత్ తెలపడం జరిగింది. జిలాలా ప్రధాన కార్యదరి్శ అబు్దల్ మాట్లాడుతూ…
1)ప్రసుతుతపరిసిథాత్లు 10,500/-రూపాయలతో జీవన స్గించడం కషటీం. వైస్్సర్ 
ప్రభుత్వం వచ్చక న్త్్యవసర వసుతువులు ధరలు విపర్తంగా పరిగిపోయాయి.
2)అదే విధంగా నమిన్లుగా పన్చేసుతున్న వారిన్ రెగు్యలర్ చేయాలి.
3) 2017లో అపు్పడు ప్రతిపక్ష నేత వైఎస్ జగన్ వి.ఆర్.ఏ ల దీక్షకు వెళి్ తన 
అధికారంలోకి వచి్చన మొదటి వారంలోనే 15000/-రూపాయలు ఇస్తునన్నరు. 
అధికారంలోకి వచి్చ మూడు సంవత్సరాలు అయిన కూడా 10/- రూపాయలు పంచిన 
దాఖలాలు లేవన్నరు. అంతేకాకుండా వారికి ఇసుతున్న ట్ మరియు డా లన కూడా వాపస్ 
తీసుకోవడం సిగుగొచేటు అన్నరు. ఇప్పటికైన వారి డిమాండలాన ఒపు్పకన్ వారికి తగిన 
న్యయం చెయా్యలన్ జనసేన పార్టీ తరుపున డిమాండ్ చేస్రు. వి.ఆర్.ఏ ల పోరాట్న్కి 
జనసేన పార్టీ అండ ఉంటుందన్ మాటిచ్చరు. ఈ కార్యక్రమంలో జిలాలా కార్యదరి్శ బొగగొరం 
శ్రీన్వాసులు, పార్టీ నయకులు డాకటీర్ తిరుపతేంద్ర, బోయ వంశీ, స్యి ప్రభ, మేకల 
పవన్ కళ్్యణ్, అభి, రాము తదితరులు పాల్గొన్నరు.

కరపత్రాలను అందిస్తూ పాదయాత్ర చేస్న 
ఎచెచెరలూ నియోజకవర్ జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: శ్రీకాకుళం జిలాలా, ఎచె్చరలా న్యోజకవరగొం, మత్స్యకారుల యొక్క అభు్యన్నతి 
కై ఈ నెల 20వ త్ర్ఖున జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు కణిదల పవన్ కళ్్యణ్ న్ర్వహిసుతున్న 
సభకు సంఘీభావం తెలపాలన్ ఉదే్దశంతో రణసథాలం మండలంలో అలులావలస మరియు 
కన్్న గ్రామాలు నంచి మత్స్యకారుల యొక్క కష్టీలన వింటూ సభకు సంఘీభావం 
తెలపాలన్ కరపత్రాలన అందిసూతు పాదయాత్ర చేసిన ఎచె్చరలా న్యోజకవరగొ నయకురాలు 
శ్రీమతి కాంతి శ్రీ, రాష్ట కార్యక్రమల న్రా్వహణ జయింట్ కోఆరి్డనేటర్ డా. విశ్వక్షేణ్, 
అలాగే మండల నయకులు మలేలాశ్వరరావు, దురాగొరావు, లక్ష్మినయుడు, బాబాజీ, 
రాజరమేష్, సత్య, ఎర్రయ్య మరియు జనసైన్కులు పాల్గొన్నరు.

మండల వి.ఆర్.ఏ ల దీక్షకు జనసేన మద్దత్-
టెక్కలి ఇంచార్జ్ కణితి కిరణ్

శతఘ్్న న్్యస్:  టక్కలి, 
మండల వి.ఆర్.ఏ ల సమస్య ల 
పరిష్కరనీకై మండల కేంద్రాలలో 
రిలే దీక్షలు చేసుతున్న టక్కలి 
మండల వి.ఆర్.ఏ లన నేడు 
దీక్ష శబ్రంలో టక్కలి జనసేన 
ఇంచర్్జ కణితి కిరణ్ కలసి వారికి 
జనసేన పార్టీ తరుపున మద్దత్ 
తెలిపారు. ఈ సందర్ంగా 
వి.ఆర్.ఏ లు తన దృష్టీకి 
తీసుకు వచి్చన వారి న్యయమైన 
డిమాండలాన ప్రభుత్వం వెంటనే 

ఆమోదించి గత ఏప్రిల్ నెలలో వారినండి రికవర్ చేసుకున్న వారి నెల జీత్న్్న తక్షణమే 
వారి అకంట్్స లో వేయాలన్, అరుహులైన వారికి వెంటనే ప్రమోషన్ లు ఇవా్వలన్, వారికి 
అన్్న ప్రభుత్వ పథకాలన అందివా్వలన్ కణితి కిరణ్ ప్రభుత్్వన్్న డిమాండ్ చేశారు.

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


వైస్పి నేత దాడి చేయడాని్న తీవ్ంగా ఖండించిన గుడివ్డ జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్: గుడివాడలోన్ ఓ థియ్టర్ కు అనమత్లు ఇవ్వలేదన్ మంత్రి కడాలి నన్, ఎంపీ 
బాలశౌరి సమక్షంలోనే తహసీలా్దర్ ఎం. శ్రీన్వాసరావు పై వైసిప నేత దాడి చేయడాన్్న తీవ్ంగా 
ఖండిసుతున్నము.

తహసీలా్దర్ ఎం. శ్రీన్వాసరావు పై దాడి, దళిత్ల పైన వైసిప నయకుల దాడులు కనస్గుతూనే ఉన్నయి. 
తహసీలా్దర్ పై దాడికి పాల్పడిన మంత్రి అనచరుడు పదా్మ రెడి్డ న్ తక్షణమే అరెస్టీ చేసి శక్షించలి… ఈ 
మీడియా సమావేశంలో కృష్్ణ జిలాలా కార్యదరి్శ కోదమల గంగాధర్ జనసేన ఇంచర్్జ బూరగడ్డ శ్రీకాంత్, 
గుడివాడ రూరల్ అధ్యక్షులు ఇంటూరి గజేంద్ర, జనసేన నయకులు వడా్డది లక్ష్మీకాంత్ ఇతరులు 
పాల్గొన్నరు.

మత్స్యకార అభ్్యన్నతి యాత్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా 
కోటిపలిలూ గ్రామంలో పర్యటించిన పోలిశెటిటీ

శతఘ్్న న్్యస్: రామచంద్రపురం, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
ఫిబ్రవరి 20 నరస్పురంలో ఏరా్పటుచేసిన మత్స్యకార అభు్యన్నతి యాత్ర 
కార్యక్రమంలో భాగంగా రామచంద్రపురం న్యోజకవరగొం గంగవరం 
మండలం కోటిపలిలా గ్రామంలో రామచంద్రపురం న్యోజవరగొం జనసేన 
పార్టీ ఇంచర్్జ పోలిశెటిటీ చంద్రశేఖర్ ఆధ్వర్యంలో మత్స్యకార కారి్మకులతో 
మాట్లాడుతూ వారి యొక్క సమస్యలన తెలుసుకుంటూ పర్యటించడం 
జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో తూరు్పగోదావరి జిలాలా కార్యదరు్శలు 
రామచంద్రపురం న్యోజకవరగొం మండల అధ్యక్షులు జనసేన పార్టీ 
ఎంపీటీసీలు, న్యోజకవరగొ జనసేన నయకులు మరియు జనసైన్కులు 
పాల్గొనడం జరిగింది.

గల్ఫ్ సేన – జనసేన యూఏఈ ఆరిధిక సాయం
శతఘ్్న న్్యస్: యూఏఈ, రాజోలు, గత సంవత్సరం సీత్రాంపురంలో 
యాకి్సడ్ంట్ కు గురై ప్రాణాలు పొగోటుటీకున్న కర్రి ఏసు కుమారుడు తండ్రితో పాటు 
యాకి్సడ్ంట్ కు గురైన కర్రి మనోజ్ కు కాళ్్ విరిగిపోవడంతో గతసంవత్సరం 
కాళ్కు ఆపర్షన్ చేసి సీటీల్ రాడులా వేస్రు. అవి తొలగించడాన్కి వాళ్కు ఆరి్దక 
స్థామత లేక బాధలు పడుతూ జనసేన పార్టీ నయకులన ఆశ్రాయించరు. వాళ్్ 
మత్యకార కుటుంబాన్కి చెందిన వాళ్్. జిలాలా అధ్యక్షులు కందుల దుర్గొష్ రాజోలు 
న్యోజకవరగొంలో మత్స్యకార అభు్యన్నతి పర్యటన న్మితతుం వసుతున్న సందర్ంలో 
ఈ న్రుపేద కుటుంబాన్కి ఆరిథాక సహాయం చెసేతు బాగుంటుందన్ కోరగా.. గల్్ఫ 
సేన – జనసేన యూఏఈ వారు స్పందించి 10 వేల రూపాయలు ఆరిధిక స్యం 
చేయడం జరిగింది.
ఆరిధిక స్యం చేసినవారు:
చంద్రశేఖర్ ఏఈడి 200/-
కేడిఎస్ నరాయణ ఏఈడి 100/-
రవి వర్మ ఏఈడి 100/-
కేసరి త్రిమూరుతులు ఏఈడి 100/-
ఏఈడి 500 = 10,000/-

కారిమాకుల సమమాకి మద్దత్ తెలుప్త్న్న మాడుగుల జనసేన నాయకులు
*గోవాడ షుగర్్స కాంట్రాక్టీ కారి్మకుల సమస్యలు పరిష్కరించలన్ ప్రభుత్్వన్్న డిమాండ్ చేసుతున్న 
మాడుగుల జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: వి.మాడుగుల, గోవాడ షుగర్్స కాంట్రాక్టీ కారి్మకుల సమస్యలు పరిష్కరించలన్ కారి్మకులు 
చేపటిటీన సమ్్మకు జనసేన పార్టీ మద్దత్ తెలుపుతూ 25సంవత్సరాల సర్్వసున పరిగణలోకి తీసుకోన్ 
కారి్మకులందరినీ డైలీవేజ్ కారి్మకులుగా గురితుంచి సుప్రీంకోరుటీ తీరు్ప ప్రకారం సమాన పన్కి సమాన 
వేతనం అమలుచేయాలి అన్ రాష్ట ప్రభుత్వం వారు ఇఛ్్చన జీవో నం. 126 దా్వరా బ్నమీ కాంట్రాకటీరలాన 
తొలగించలన్ ఏపసిఓఎస్ {ఆపా్కస్} దా్వరా వేతనలు చెలిలాంచలన్, అన్ సీజన్ లో పన్చేసుతున్న 
కాంట్రాక్టీ కారి్మకులందరికి ప్రోవడ్ంట్ ఫండ్ కట్టీలన్, డైలీవేజ్ కారి్మకుడు మరణిసేతు వారి కుటుంబాన్కి 
ఏవిధంగా ఉపాధి కలి్పసుతున్నరో అదే పద్దతిన్ కాంట్రాక్టీ కారి్మకులకు వరితుంపచేయాలన్ ప్రభుత్్వన్్న 
డిమాండ్ చేస్రు. కారి్మకులందరికీ జనసేన పార్టీ మద్దత్ ఎపు్పడు ఉంటుంది అన్ కారి్మకులకు కషటీం వసేతు 
జనసేన పార్టీ సహించబోము అన్ జనసేన పార్టీ నయకులు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాడుగుల 
జనసేన పార్టీ జనసైన్కులు ర్బా్ మహేష్, గండ్ం రాంబాబు, రౌత్ ప్రస్ద్, కలిపరెడి్డ రాజ, కోళలా 
చిన్న, ధరిమిశెటిటీ అప్పలరాజు, స్యి తదితరులు పాల్గొన్నరు.

శుక్రవారం, 18 ఫిబ్రవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

నందల్రు మండల జనసేన ఆధ్వర్యంలో సమావేశం
శతఘ్్న న్్యస్:  రాజంపేట న్యోజకవరగొం, గురువారం నందల్రు 
మండల జనసేన ఆధ్వర్యంలో చిన్న సమావేశం జరిగింది. భారతదేశంలో 
ఉన్న ఏ పార్టీలు, అధికారంలో ఉన్న పార్టీలు కూడా చేయన్ కార్యక్రమం 
మన అధినేత పవణ్ కళ్్యణ్ చేసుతున్నరు. బడుగు, బలహీన వరాగొల 
అభు్యన్నతే తన దేయమన్ పేదప్రజల అభివృదేధి తన లక్ష్యం అన్ క్రియా 
శీలక సభ్యత్వం ప్రవేశ పట్టీరు కేవలం 500 రూపాయలుతో ఈ 
సభ్యత్వం తీసుకంట్ మనకు అనకోన్ ప్రమాదవశాత్తు గాయాలు అయితే 
హాసి్పటల్ ట్రీట్మంట్ ఖరు్చలకు 50,000 వరకు జనసేన పార్టీ భీమా, 
అలానే ప్రమాదంలో చన్పోయిన వారికి ఇన్్సరెన్్స 5,00000 వరకు 
మన కుటుంబ పోషణ కరకు జనసేన పార్టీ ఇసుతుంది మన మేలుకోరి 
ఇటువంటి ఆలోచన చేసిన అధినేత మాటకు కటుటీబడి మనం కూడా ఈ 
క్రియా శీలక సభ్యత్వం తీసుకుందాం అన్ అలాగే పార్టీ ముందు నంచి 
కషటీపడిన ప్రతి జనసేన కార్యకరతుకి చెపుదామన్ ఈ గొప్ప కార్యక్రమాన్్న 
విసతుృతంగా ముందుకు తీసుకళ్లాలన్, పది మందికి మన చ్టుటీ పక్కల 
వారికీ చెపుదామన్ మండలంలో పార్టీ అభివృదిధికి కృష్చేయడాన్కి అలాగే 
వేరు వేరు అంశాల మీద అంతరగొతంగా చరి్చంచడం జరిగింది.

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

జనసేన పార్టీ సమావేశాలకు అవసరమైన సండ్ స్సటీం 
బహుమతిగా ఇచిచెన జనసైనికులు

శతఘ్్న న్్యస్: ఇచ్చపురం, బుధవారం ఉదయం ఇచ్చపురం నరుతుపుటుగా చెందిన 
జనసైన్కులు నరాయణ మూరితు, ధరా్మరావు, కృష్్ణ రావు ఇచ్చపురం జనసేన పార్టీ 
ఆఫీసులో జనసేన పార్టీ సమావేశాలకు అవసరమైన సౌండ్ సిసటీం మరియు మైకున 
బహుమతిగా ఇవ్వడం జరిగింది. జనసేన పార్టీ సమావేశాలోలా చలా ఇబ్ందులు 
పడుత్న్నమన్ తెలుసుకన్ ఇంత మంచి బహుమతి ఇచి్చన జనసైన్కులకు ఇచ్చపురం 
జనసేన సమన్వయకరతు దాసరి రాజు కి హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు తెలియజేస్రు.

పశిచెమగోదావరి జిల్లూ జనసేన పార్టీ కార్యక్రమాలు నిర్వహణ కమిటీ ఏరాపుటు

శతఘ్్న న్్యస్:  జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు పార్టీన్ 
బలోపేతం చేసే దిశగా పార్టీ న్ర్వహించే కార్యక్రమాలు సజవుగా న్ర్వహించేందుకు 
34 మంది సభు్యలతో పశ్చమగోదావరి జిలాలా ప్రోగ్రాం కమిటీ సభు్యలన న్యమించడం 
జరిగింది.

మన్కిరెడి్డ తేజస్ కుమార్
చిరంజీవి
రావూరి శవగంగ మోహనకుమార్
రాయపురెడి్డ మారుతి రవి
కలేలాపలిలా ప్రభాత చంద్ర
ఎడలాపలిలా సతితుబాబు
చొప్పనేన్ నరసింహమూరితు
కోపలిలా జయరాజు
త్డి అరుణ్ కుమార్
బండారు స్మశేఖర్
కండవీటి శ్రీన్వాసరావు
అలుమోలు రామ్ చరణ్
ఉపు్ప కలి్క రమేష్
తోట సుర్ంద్ర
కప్పశెటిటీ నగరాజు
బొడు్డ గిరిబాబు
ఆరుద్ర వినయ్ కార్తుక్ నయుడు
బొలిశెటిటీ నగ రమేష్
గెడ్డం చైతన్య కుమార్
ఇజు్జరోత్ నగ సత్యనరాయణ
కునపురెడి్డ రామకృష్ణ
సంతం స్యి పరశురాం
షేక్ ఖాజ మొహిదీ్దన్
మోదుంపరపు వెంకన్నబాబు
పాలకండేటి కార్తుక్
ఎర్రా రవి
ఆటస్ల వెంకట్శ్వరరావు
హదం నగకృష్ణ
శనకా్కయల సుర్ంద్ర స్్వమి
జి అనీల్ కుమార్
మాదిరెడి్డ సుర్ష్
కుక్కండ శ్రీన్వాస్
నరసము ఏసుబాబు

జనసేన ఎనా్నరై సేవ్సమితి మరియు గల్ఫ్ సేన జనసేన 
ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా శ్రీకృష్ణదేవ రాయుల జయంతి వేడుకలు
శతఘ్్న న్్యస్: కువైట్ లో కంచన శ్రీకాంత్ మరియు దండు చంద్రశేఖర్ ఆధ్వర్యంలో 
శ్రీకృష్ణదేవరాయల 551 వ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా న్ర్వహించరు.
ఈ సందర్ంగా కంచన శ్రీకాంత్ మాట్లాడుతూ శ్రీ కృష్ణదేవరాయలు వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ 
తెలంగాణ కరా్ణటక తదితర ప్రాంత్లోలా ఆయన చేసిన సేవలు మరువలేన్వన్ ఆనడు 
ముందుచూపుతో నీటి ఆవశ్యకత న గురితుంచి ఎనో్న చెరువులు న్రి్మంచడంలో పాటు 
తెలుగు భాష అభివృదిధి విశేషమైన కృష్ చేశారన్ దేశంలో పలు దేవాలయాలు న్రి్మంచి 
ఆధా్యతి్మకతన పంపొందించిన మహా మన్ష్ శ్రీ కృష్ణదేవరాయలు అన్ అన్నరు. ఈ 
కార్యక్రమంలో కోలా మురళి, జగిలి ఓబులేసు, కమి్మనేన్ బాలాజి, జోగినేన్ నగేంద్ర, 
అలలాం ప్రేమ్ రాయల్ దండు సుర్ష్ తదితరులు పాల్గొన్నరు.

పంటపాలం పంచాయతీలో ఆయిల్ కంపెనీల చుటుటీపక్కల ఉన్న 
గ్రామసుతూల సమస్యలు పటటీవ్

శతఘ్్న న్్యస్:  సర్్వపలిలా న్యోజకవరగొం, ముత్తుకూరు మండలం, పంటపాల్ం 
పంచయతీ పరిధిలో ఉన్న టువంటి 300 కుటుంబాలు ఈ గిరిజన కుటుంబాలకు 
గతంలో అక్కడ ఏరా్పటు చేసినటువంటి ఆయిల్ కంపనీ యాజమాన్యం ప్రతి ఒక్క 
కుటుంబాన్కి పా్యకేజ్ అమంట్ ఇస్తుమన్ చెప్ప చెప్పడం జరిగింది కంపనీలు మాత్రం 
సజవుగా కనస్గుత్న్నయి ఆ కంపనీల నంచి వచే్చటువంటి దురా్వసన పొల్్యషన్ 
ఇవనీ్న కూడా ఆ చ్టుటీపక్కల ఉన్నటువంటి వారు పీలు్చకన్ ఎంతో ఇబ్ందులు 
పడుత్న్నరు ప్రభుత్్వలు మారిన పాలకులు మారిన ఎన్్నకల సమయాలలో వాళ్ 
ఓటులా కోసం మీకు రావాలి్సన అమంట్ ఇప్పస్తుమన్ చెప్పడం ఎన్్నకల అయిపోయిన 
తరా్వత ఆ సమస్యనీ గాలికి వదిలేయడం జరుగుత్ంది దయచేసి సర్్వపలిలా న్యోజకవరగొ 
శాసనసభు్యలు రెండుస్రులా మిమ్మలి్న న్యోజకవరగొ ప్రజలు ఓటులా వేసి గెలిపంచరు. 
దయచేసి ఏదైతే పంచయతీ పరిధిలో ఉన్నటువంటి వుటలా బలిజ పాల్ంలో న్వసిసుతున్న 
రెకా్కడితే డొకా్కడన్ పేద కుటుంబాలకి కంపనీలు ఇస్తునన పా్యకేజీ డబు్లు వాళ్కి 
త్వరితగతిన బాధ్యతగా ఇప్పంచలన్ మేము జనసేన పార్టీ నంచి డిమాండ్ చేసుతున్నం 
అలా జరగన్ పక్షంలో వాళలాకు అండగా ఉండి కంపనీ వాళ్్ డబు్లు ఇచే్చంతవరకు 
ఉద్యమిస్తుమన్ ఈ సందర్ంగా ప్రభుత్్వన్కి ప్రభుత్వ అధికారులకు తెలియజేసుతున్నము. 
ఈ కార్యక్రమంలో రవికుమార్, సందీప్, శ్రీన, శ్రీహరి, గిర్ష్, వంశీ, ప్రవీణ్, తదితరులు 
పాల్గొన్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మేడారం భకుతూల సేవలో వరంగల్ జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్: ఉమ్మడి వరంగల్ జిలాలా ఇంఛారి్జ ఆకుల సుమన్ ఆదేశాలతో, 
జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ సూ్ఫరితుతో మేడారం జతర సందర్ంగా 
రెండవ రోజు వరంగల్ జనసేన పార్టీ అధ్వర్యంలో జిలాలా నయకులు గోళ్ 
రాజేంద్ర ప్రస్ద్ అధ్యక్షతన కాజీపేట రైలే్వ సేటీషన్ దగగొర బస్టీండ్ ఆవరణలో 
గురువారం మేడారం సమ్మక్క స్రలమ్మల దర్శనన్కి వెళ్లా భకుతులకు దాహారితున్ 
తీర్్చందుకు వాటర్ బాటిళ్న అందిసూతు మరియు కరోన దృష్టీ్య ప్రతి ఒక్కరూ 
జగ్రతతు వహించలన్ మాస్్క లన పంపణీ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఆర్.టి.శ 
కారి్మకులకి, మ్డికల్ సిబ్ంది, పోలీస్ వారికి వాటర్ బాటిల్్స మరియు మాస్్క 
లన అందచేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ వరంగల్ జిలాలా నయకులు 
గోళ్ రాజేంద్ర ప్రస్ద్, గడ్డం రాకేష్, మేరుగు శవ కోటీ, గాద పృధ్్వ, ముక్క 
అభిలాష్, మేకల ప్రసన్న కుమార్, కల్లారి అనదీప్, నమీఒడలా వంశీ, దయాకర్, 
శవాజి తదితరులు పాల్గొన్నరు.

కె.స్.ఆర్. కి హృదయపూర్వక జనమాదిన శుభాకాంక్షలు 
తెలిపిన జనసేనాని

శతఘ్్న న్్యస్: తెలంగాణ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వరు్యలు కల్వకుంటలా చంద్రశేఖర్ 
రావు కి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ జనసేన పార్టీ 
అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. గొప్ప వాక్పటిమ, 
ముందుచూపు కలిగిన రాజకీయ పోరాట యోధుడు క.సి.ఆర్. ఎంతటి జఠిలమైన 
సమస్య తెలంగాణ రాష్్రాన్కి ఎదురైన తన మాటలతో, వాకా్చత్ర్యంతో ప్రజలకు 
స్్వంతన చేకూర్చడంలో ఆయనకు ఆయనే స్టి. ఆయన రాజకీయ ప్రయాణం, 
తెలంగాణ స్ధనలో ఆయనదైన పోరాటం క.సి.ఆర్ న్ తెలంగాణ చరిత్రలో 
చిరస్థాయిగా న్లుపుత్ంది. సమకాలీన రాజకీయనయకులలో తనకంటూ ఒక 
ప్రతే్యక పంథాన ఏర్పరచ్కున్ రాజకీయ ప్రస్థానం కనస్గించడం క.సి.ఆర్ 
లోన్ మరో ప్రతే్యకత. ఆయన రాజకీయ శైలిన్ ప్రత్యరుధిలు సైతం మ్చ్్చకోకుండా 
ఉండలేరన్నది న్గూఢమైన న్జం. రాష్ట విభజన తరవాత హైదరాబాద్ 
తోపాటు తెలంగాణ అంతట్ శాంతిభద్రతల పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం 
విజు్ఞలందరితోపాటు నకూ ఆనందాన్్న కలిగించింది. న్తన వసంతంలోకి 
అడుగిడుత్న్న శుభ తరుణంలో క.సి.ఆర్ కి సంపూర్ణ ఆరోగా్యన్్న, దీరాఘాయుషుషాన 
ప్రస్దించలన్ ఆ భగవంత్ణి్ణ ప్రారిధిసుతున్ననన్ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
తెలిపారు.

మేడారం భకుతూలకు మాసు్కలు పంపిణీ చేస్న జనసైనికులు
శతఘ్్న న్్యస్: సేటీషన్ ఘనపూర్ న్యోజకవరగొంలో మేడారం వెళ్తున్న భకుతులకు, 
సిబ్ందికి డివిజన్ కేంద్రంలోన్ ఆర్టీసీ బస్టీండ్ లో జనసేన పార్టీ రాష్ట 
నయకులు గాద పృథి్వ ఆధ్వర్యంలో జనసైన్కులు మాసు్కలు పంపణీ చేస్రు. 
అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ సూ్ఫరితుతో ఆసియాలోనే అతిపద్ద గిరిజన జతర మేడారం 
వెళ్లా ప్రయాణికులకు మాసు్కలు పంపణీ చేసినటులా తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసేన నయకులు మున్గెల పవన్ , మహమ్మద్ రజక్, రోహిత్, బషీర్, విజయ్ 
చింటూ తదితరులు.
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