
జనసేన పార్టీ కృష్ణాజిల్లా సంయుక్త కార్యదర్శి శ్రీ ఈమని 
కిషోర్ తో ఈ వారం శతఘ్నిన్్యస్  జనసేన తో నా ప్రయాణం
జనసేన పార్టీ కోసం అహర్నిశలు కషటీ పడుతూ, పార్టీని మర్ంత బలోపేతం చేయడానికి 
కృషి చేస్తూ , ఒక జనసైనికుడి నంచి జనసేన పార్టీ కృష్ణాజిల్లా సంయుకతూ కార్యదర్శిగా 
నియమితులైన శ్రీ ఈమని కిషోర్ కి మరొక సార్ అభినందనలు, నమసాకారములు...
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పూర్తి ఇంటర్వ్యూ 2వ పేజీలో...పూర్తి ఇంటర్వ్యూ 2వ పేజీలో...

జనసైనికుల యోగక్షేమాల కోసం శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ తపిస్్తరు 
జగ్ంపేట నియోజకవర్ంలో జనసేన క్రియాశీలక సభ్యూడి కుటంబానికి ర్.5 లక్షల సాయం
జనసేన పార్టీ కోసం క్షేత్రసాథాయిలో నిసావార్ంగా పని చేస్తూనని జనసైనికుల యోగక్షేమాల కోసం అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు 
తపిసాతూరని పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గారు చెపాపారు. పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యతవాం ఉనని 
కార్యకరతూలకు ప్రమాదవశాతుతూ ఏదైనా జర్గితే రూ. 5 లక్షలు బీమా అందేల్ చర్యలు తీస్కుననిట్లా తెలిపారు. తూరుపాగోదావర్ జిల్లా 
జగ్ంపేట నియోజకవర్ం తిరుమల్యపాలం గ్రామానికి చెందిన జనసేన క్రియాశీలక సభ్్యడు శ్రీ సారపురెడిడి ఆంజనేయులు 
ఇటీవల ప్రమాదవశాతుతూ రోడుడి ప్రమాదంలో మృతి చెందారు. ఆయన కుట్ంబానిని శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గారు శనివారం 
సాయంత్రం తిరుమల్యపాలంలో పరామర్శించారు. శ్రీ ఆంజనేయులు చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళి అర్పాంచారు. తలిలా 
శ్రీమతి అమా్మజీ, తండ్రి శ్రీ నాగేశవారరావు, ఇతర కుట్ంబసభ్్యలన ఓదారాచారు. రూ.5 లక్షల బీమా చెకుకాన అందచేశారు. పార్టీ 
తరపున అండగా ఉంటామని ధైర్యం చెపాపారు. కుట్ంబ ఆర్థాక పర్సిథాతులు, యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుస్కునానిరు. అల్గే ఇటీవల 
రోడుడి ప్రమాదంలో గాయపడిన జె. కొతూతూరుకు చెందిన శ్రీ కెసిరెడిడి వంకటేశవారావుకి, రాజానగరం నియోజకవర్ం చక్రదావారబందం 
గ్రామానికి చెందిన శ్రీ కురుమళలా ఉమామహేశవారరావుకి బీమా చెకుకాలన అందజేశారు.

జన సైనికుల సమధికోత్్సహం
తూరుపాగోదావర్ జిల్లా పర్యటనకు విచేచాసిన శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గార్కి పశ్చామ గోదావర్ జిల్లా కొవ్వారులో 
కార్యకరతూలు ఘనసావాగతం పలికారు. తదుపర్ తూ.గో.జిల్లా కొంతమూరు దగ్ర జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీ 
కందుల దుర్్ష్ నేతృతవాంలో జిల్లాకు చెందిన నాయకులు, కార్యకరతూలు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు 
పుషపాగుచాఛాలతో సావాగతం పలికారు. ప్రతి గ్రామంలో జనసేన కార్యకరతూలు సమధికోత్సాహంతో సావాగతం 
పలికారు. జనసేన శ్రేణులు పూల వర్ంతో, హారతులు ఇచిచా ఆహావానించాయి. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ 
నేతలు శ్రీ పిత్ని బాలకృషణా, శ్రీ వై.శ్రీనివాస్, శ్రీ కళ్్యణం శ్వ శ్రీనివాస్, శ్రీ మనక్ంత్ రెడిడి, శ్రీ పాటంశెట్టీ 
స్ర్యచంద్ర, శ్రీ అతితూ సత్యనారాయణ, శ్రీ మేడా గురుదత్ ప్రసాద్, శ్రీ మర్రెడిడి శ్రీనివాస్, శ్రీ తుమ్మల 
బాబు, శ్రీ వరుపుల తమ్మయ్య బాబు, శ్రీమతి పొల్సపలిలా సరోజ, శ్రీ వాసిరెడిడి శ్వప్రసాద్, శ్రీమతి గంటా 
సవారూప, శ్రీ చెరుకూర్ రామారావు, శ్రీ చొపాపా చినానిరావు, శ్రీ మణిరతనిం తదితరులు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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జనసేనతో నా ప్రయాణం ...
జనసేనతో నా ప్రయాణం ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమిస్తినని మన జనసైనికులు, వీరమహిళలు, నాయకులు, టెకినికల్ టం, NRI టమ్్స, జనసేనతో 
వార్ వార్ ప్రయాణాలు, జనసేనుడితో అనుబంధం, సమాజం పట్ల వార్ ఆలోచనలు, జనసేనని నిలబెటే్టందుకు వార్ కృషి, జనసేనకి వార్ తోడ్పాట వార్ మాటలో్ల 
వివర్ంచే చక్కని వేదిక ... మా ఈ శతఘ్నిన్యూస్ జనసేన తో నా ప్రయాణం.!

జనసేన పార్్ట కృష్ణాజిల్్ల సంయుకతి కారయూదర్శి శ్రీ ఈమని కిషోర్ తో ఈ వారం శతఘ్నిన్యూస్  జనసేన తో నా ప్రయాణం...

టీం శతఘ్నిన్్యస్: జనసేన పార్టీ కోసం అహర్నిశలు కషటీ పడుతూ, పార్టీని మర్ంత బలోపేతం 
చేయడానికి కృషి చేస్తూ, ఒక జనసైనికుడి నంచి జనసేన పార్టీ కృష్ణాజిల్లా సంయుకతూ కార్యదర్శిగా 
నియమితులైన శ్రీ ఈమని కిషోర్ కి మరొక సార్ అభినందనలు, నమసాకారములు...

టీం శతఘ్నిన్్యస్: మీ కుట్ంబం గుర్ంచి చెపపాండి?
ఈమని కిషోర్: మా నానని గార్ పేరు ఈమని సత్యనారాయణ, అమ్మ గార్ పేరు ఈమని ఆదిలక్ష్మి, 
బ్రదర్ పేరు ఈమని సాయి కుమార్. మాది ఒక మధ్య తరగతి కుట్ంబం.

టీం శతఘ్నిన్్యస్: మీరు ప్రజలకి అండగా నిలుస్తూ ఎనోని సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూనానిరు. దీనికి 
మీ ఇనిసాపిర్షన్ ఎవరు? మీరు చేసినట్వంట్ కొనిని సేవా కార్యక్రమాలు ప్రజలకి వివర్ంచండి.
ఈమని కిషోర్: నాకు ఎపపాట్కీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ ఇనిసాపిర్షన్. 
ఉదా: కాలేజ్ స్టీడంట్సా దగ్ర నంచి పెద్ద వాళలా దాకా మా నియోజకవర్ంలో ఏ సమస్య ఉనానిగాని, 
అట్ వైసిపి వాళలా దగ్ర్కి వళిలాన, ఇట్ ట్డిపి దగ్ర్కి వళిలాన సమస్య పర్ష్కారం అయ్్య స్చనలు 
కనిపించడం లేదు, కేవలం జనసేన తోనే మన సమస్యలకు పర్ష్కారం దొరుకుతుందని ప్రజలు 
భావిస్తూనానిరు, నము్మతునానిరు. 

గవరనిమంట్ ఎయిడడ్ కాలేజీల సమస్యలోలా ర్సంట్ గా ఒక ఇష్్య జర్గింది, ఇట్ వైసిపి, ట్డిపి కి ఆ 
కాలేజీలో పారటీ్నర్్ప్ ఉంది కానీ ఏమీ చేయలేని పర్సిథాతి, దీనిని ఎయిడడ్ కాలేజీ కింద ఉంచడానికి మద్దతు 
తెలిపే విధంగా కూడా ఎట్వంట్ బాధ్యతలు ఆ ఇరు పార్టీ వాళ్లా చెయ్యలేదు, అకకాడి స్టీడంట్సా జనసేన 
పార్టీ మాత్రమే దీనిని పర్షకార్ంచగలరని మీ వలలా మాత్రమే ఈ సమస్య తీరుతుంది మీరు ఎట్టీ పర్సిథాతులోలా 
మాకు సపోర్టీ చేయాలని కోరుకుంట్నానిం అని అనానిరు. జనసేన పార్టీ తరఫున 2-3 రోజులు ధరానిలు 
చేపట్టీ, జాయింట్ కలకటీర్ గార్ని కూడా పిలిపించి, ఆ కాలేజీని ఎయిడడ్ గానే కొనసాగించే మారా్లు 
చేపటాటీము. రోడులా, పెన్నలా, స్టీడంట్సా సమస్యలపై పోరాటాలు చేసి వాట్కి పర్ష్కారం దొర్కే దిశగా 
జనసేన పార్టీ తరఫున కృషి చేశాము. ప్రజలు మమ్మలిని మనస్ఫూర్తూగా దీవించారు. సామాన్యలమైన 
మేము ప్రజలకి ఇంతల్ ఉపయోగపడుతునానిమంటే అది కేవలం శ్రీ పవన్  కళ్్యణ్ వలేలా.  జనసేనాని 
ఆశయ సిదా్ంత్లు పాట్స్తూననిందుకు గర్వాస్తూనానిం.
 
టీం శతఘ్నిన్్యస్: మీరు ఉననితమైన చదువులు చదివినా మీరు పవన్ కళ్్యణ్ గార్ వంట నడుస్తూనానిరు. 
2024 లో జనసేన విజయం సాధిస్తూందని ప్రజలు నము్మతునానిరా? 

ఈమని కిషోర్: నాకు పవన్ కళ్్యణ్ గార్ ఆశయ సిదా్ంత్లు అంటే నచిచా నేన జనసేన పార్టీలో చేరాన, జనసేనాని ప్రజలకు ఏదైనా చెయా్యలి అనే తపన 
నాకు చాల్ స్ఫూర్తూనిచిచాంది. ఎంత చదువుకునని ప్రజలకి ఏదొక రూపంలో సహాయ 
పడాలి అనే కోర్క శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ దావారా నెరవేరుతూంది. 
పవన్ కళ్్యణ్ గార్కి కార్యకరతూలు, జనసైనికులు చాల్ బలం. కళ్్యణ్ సార్ ఆంధ్రప్రదేష్ 
లో, తెలంగాణలో ప్రతి సమస్యపై పోరాటం చేస్తూ , వాట్కి పర్ష్కారం తెచేచా దిశగా 
కృషి చేస్తూనానిరు. జనాలోలాకి కచిచాతంగా మారుపా అనేది వచిచాంది. జనంకి జనసేన కావాలి 
అని ప్రతి ఒకకారూ కోరుకుంట్నానిరు. జనసేన పార్టీని కేవలం పవన్ కళ్్యణ్ గార్ 
భరోసాగా పెటటీకుండా, ప్రతి కార్యకరతూ కూడా సోషల్ మీడియా కే కాకుండా, ఇంట్ంట్కి 
జనసేనాని ఆశయ సిదా్ంత్లు చేర్ విధంగా కషటీపడాలి, కషటీపడుతునానిరు, ప్రజలు 
దీనికి ఆకర్్తులవుతునానిరు. ప్రజలు 2024 లో జనసేన అధికారంలోకి రావాలని 
కోరుకుంట్నానిరు. జనంకి ఏది నిజమో ఏది అబద్దమో చాల్ అరథామవుతుంది. 
జనసేన పార్టీకి రాబోయ్ కాలంలో మంచి భవిష్యతుతూ ఉంట్ంది. తదావారా జనసేన 
పార్టీ జనసేనాని ఆశయాలతో ప్రతి కార్యకరతూ, జన సైనికుడు, వీర మహిళలు ముందుకు 
నడుసాతూమని మరొకసార్ తెలియజేస్తూనానిన.

టీం శతఘ్నిన్్యస్: పవన్ కళ్్యణ్ గారు 2019 ఎనినికలోలా సామాన్యలకు ఎమ్మలే్య,  ఎంపీగా పోటీ చేయడానికి  అవకాశం కలిపాంచారు. మగా ఫ్్యమిలీ 
విధేయుడైన మీరు ఆ అవకాశానిని ఉపయోగించుకునానిరా?
ఈమని కిషోర్: లేదు. నాకు అవకాశం పార్టీ తరపు నంచి వచిచాంది, కానీ నేన 2018-19 సంవతసార కాలంలో పరసానల్ ఇష్్యస్ వలలా ఫుల్ టం పార్టీ కోసం 
పని చేయడానికి కొనిని నెలలు కేటాయించ లేకపోయాన. ఇందువలలా నేన ఆ అవకాశానిని తిరసకార్ంచడం జర్గింది. ఆ రోజున జగ్య్యపేట నియోజకవర్ంలో 
ముందు నంచి పార్టీ కోసం పనిచేస్తూనని ఒక వ్యకితూ ట్కెట్ ఆశ్ంచి, ఈరోజు వేర్ పార్టీ లో చేర్నపపాట్కీ కూడా, కనీసం మొహం తెలియనపపాట్కీ నియోజకవర్ 
ప్రజలు దగ్ర దగ్రగా 17000 ఓటలాతో జనసేన పార్టీకి సావాగతం చెపాపారు. మేము పదవుల కోసం ఆశ్ంచి జనసేనలోకి వచిచానట్వంట్ వ్యకుతూలం కాదు. పార్టీని 
ప్రజలోలాకి తీస్కువళ్ళే దిశగా , పవన్ కళ్్యణ్ సార్ ఆశయ సిదా్ంత్లలో నడిచే వ్యకుతూలం. కళ్్యణ్ సర్ ఎపుపాడూ చెపుతూంటారు, కొనసాగంపు తదుపర్ పేజీలో...కొనసాగంపు తదుపర్ పేజీలో...

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


ఆదివారం, 13 ఫిబ్రవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  9391115789

నా జనసైనికులు కనాని, పదవులు శాశవాతం కాదని. జనసేనాని ఆశయాలు 
ప్రజలకి చాల్ మంచి అవగాహన తీస్కొసాతూయి. సామాన్యలు చాల్మంది 
ఎమ్మలే్యలు గా పోటీ చేశారు, ఇది కేవలం జనసేన తోనే సాధ్యం. జనసేనానీ 
యొకకా ఆశయం యువతని, యువశకితూని ముందుకు తీస్కొచిచా ప్రజలకి 
మంచి చేయాలని.
 

టీం శతఘ్నిన్్యస్: జనసేన పార్టీ చేపటేటీ కార్యక్రమాలోలా మీ నియోజకవర్ంలో 
జనసైనికుల యొకకా పాత్ర ఏ విధంగా ఉంట్ంది? 
ఈమని కిషోర్: జనసైనికులు మేము ఎట్వంట్ కార్యక్రమం చేసిన మాకు 
ఎపుపాడూ సపోర్టీ గా నిలుసాతూరు. ప్రతి ఒకకా జనసైనికుడు మోట్వేషన్ తో, 

ఇనిసాపిర్షన్ తో పార్టీ కోసం వర్కా చేసాతూరు. మనం వచిచాంది పవన్ కళ్్యణ్ గార్ సిదా్ంత్లు నచిచా, ఆయన ఆశయాలు 
సిదా్ంత్లు జనాలోలాకి తీస్కు వళ్ళేలనే ఉదే్దశం ఉననివాళ్లా. మా టీం 20-25 మంది ప్రతిరోజు ఏ సమస్య ఉనాని కానీ 
ఇకకాడ ఈ సమస్య ఉంది దీనిపై మనం సపాందించి సమస్య పర్షకార్ంచేల్ చెయా్యలి అని ఉత్సాహంగా చెపాతూరు. మాకు 
జనసేన పార్టీ, జనసైనికులు, వీరమహిళలు తరుపు నంచి కూడా మంచి సపోర్టీ ఉంట్ంది.

టీం శతఘ్నిన్్యస్: జగ్య్యపేట నియోజకవర్ంలో మీరు సమస్యలపై గళం ఎతుతూతునానిరు, ఇల్గే కృష్ణా జిల్లాలో 
అనేక సమస్యలు ఉనానియి, ఆ సమస్యలపై పోరాటానికి మీరు ఏ విధంగా కారా్యచరణ రూపొందిస్తూనానిరు?
ఈమని కిషోర్: మా కృష్ణా జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీ బండ్రెడిడి రామకృషణా నాయకతవాంలో మేము ఎనోని సమస్యల పై పోరాటం 
చేశాం. అల్గే మా నియోజకవర్ సాథాయిలో ప్రధాన కార్యదర్శి మురళీధర్, అందరం కలిసి కృష్ణా జిల్లా వా్యపతూంగా 
ఎనోని సమస్యల పై పోరాటం చేసినట్టీ వంట్ సంఘటనలు ఎనోని ఉనానియి. రామకృషణా గార్ సపోర్టీ మాకు ఎపుపాడూ 
ఉంది. ఎకకాడైనా సమస్య ఉందని మాకు తెలిసేతూ అకకాడికి వళిలా ఆ సమస్య నెరవేర్ వరకూ కూడా పర్ష్కారం తెచేచా 
దిశగా ఆయన నేతృతవాంలో పని చేస్తూనానిము, అది ఎట్వంట్ సమస్య అయినా ఆ సమస్యపై పర్ష్కారం తెచేచా దిశగా 
పార్టీ ఎపుపాడు పనిచేస్తూంది.

టీం శతఘ్నిన్్యస్: ర్సంట్ గా మనం చూసినటలాయితే కృష్ణాజిల్లాలో గుడివాడ లో సంక్ంతి సంబరాలు నిరవాహించి, 
కొడాలి నాని ల్ంట్ వ్యకుతూలు ఎకకాడో గోవాలో జర్గేట్వంట్ కా్యసినో పద్తిని తీస్కొచాచారు, దీనిపై మీ సపాందన?
ఈమని కిషోర్: ఇది చాల్ దురదృషటీకరమైన విషయం. తెలుగువారు ఎంతో ఘనంగా, సాంప్రదాయంగా 
చేస్కునేట్వంట్ సంక్ంతి పండుగన, ఈ కొడాలి నాని ల్ంట్ వ్యకుతూలు వార్ అనచరులతో ఇషటీం వచిచానట్టీ 
గోవా కలచార్ ని తీస్కొచిచా మన సాంప్రదాయానిని అవమాన పర్చారు. ఇకకాడ ఏం జర్గింది అని ప్రశ్నిసేతూ? ఏమీ జరగలేదు, అవి రాజకీయ కుట్రలు అని చెపిపా 
హైదరాబాదులో కూరుచాంటారు. ఏమైనా జర్గితే పెట్రోల్ పోస్కుంటా, రాజకీయాల నంచి తపుపాకుంటా అని సవాల్ చేసాతూరు. పార్టీ నాయకులు, కార్యకరతూలు 
పూర్తూగా వీడియో ప్రూఫ్ చూపించినా మేమేమీ చేయలేదు మా తపుపా లేదు అని అంట్నానిరు. జనం తిరగబడినపుపాడు మాత్రమే ఇల్ంట్ రాజకీయ నాయకులకు 
బుది్ వస్తూంది. గుడివాడ ప్రజలు కూడా తెలుస్కుంట్నానిరు. మీరు రాసి పెట్టీకోండి “కృష్ణాజిల్లా 2024 లో మొటటీమొదట్గా ఓడిపోయ్ది, అనౌన్సా చేసేది 
కొడాలి నాని పేర్” , ఇది ఖచిచాతంగా జర్గి తీరుతుంది.
 
టీం శతఘ్నిన్్యస్: కా్యసినో అంటే అనిని జూద క్రీడలు ఒక చోట ఉండడం. ఈ కలచార్ కి యూత్, ఆడవారు గాని అలవాట్ పడితే వార్ జీవిత్లు నాశనం 
అవుత్యి. మళీలా ఇల్ంట్వి ర్పీట్ అవవాకుండా జనసేన పార్టీ ఎల్ంట్ కారా్యచరణ రూపొందిస్తూంది?

ఈమని కిషోర్: మీరు అననిది వాసతూవం. యూత్, ఆడవారు గాని ఈ కా్యసినో 
కలచార్ కి అలవాట్ పడి కొంతమంది జీవిత్లు కుడా నాశనం చేస్కానని 
సంఘటనలు చాల్ ఉనానియి, డబుబు పోగొట్టీకొని, కుట్ంబాలకి దూరమై 
ఇంట్లా వాళలాని ఇబబుంది పెటటీడం. ఇల్ంట్ ఒక కలచార్ ని దూరంగా పెటాటీలిసాన 
అధికారులే వీట్ని ప్రోతసాహిస్తూనానిరు. కేవలం వీట్ని జనసేన పార్టీ ఏ కటటీడి 
చెయ్యగలదు. గుడివాడ నియోజకవర్ంలో మా జనసేన కార్యకరతూలు కుడా 
సపాందించారు. తపపాకుండా ఇట్వంట్వి మరొకసార్ పునరావృతం కాకుండా 
రామకృషణా గార్ నాయకతవాంలో అతన రూపొందించినటవాంట్ కారా్యచరణతో 
ముందుకు వళ్తూం.

టీం శతఘ్నిన్్యస్: కృష్ణా జిల్లాలో అధికార పార్టీ మంత్రులు ఎపుపాడు పేకాట 
కలాబులా నడిపిస్తూ ఉంటారని అంటారు. ఇది ఎంత వరకు నిజం? అయితే జనసేన 
అధికారంలోకి వసేతూ దీనిని కటటీడి చెయ్యగలదని మీరు భావిస్తూనానిరా?

ఈమని కిషోర్: తపపాకుండా జనసేన అధికారంలోకి వసేతూ వీట్ని కటటీడి చేస్తూంది. మన జనసేన పార్టీ 7 సిధా్ంత్లు 
మీకు తెలిసే ఉంటాయి, ఆ సిదా్దంత్లకి లోబడే జనసేనని జనంలోకి తీస్కావళ్తూనాము. ఈ మంత్రులు కేవలం బూతు 
మంత్రులు, పేకాట మంత్రులు. మా దర్ద్రం ఏంటంటే ఇల్ంట్ మంత్రులు కృష్ణాజిల్లాలో చాల్ వరకు ఉనానిరు. మళీలా 
ఇల్ంట్ వాళ్లా పవన్ కళ్్యణ్ గార్ కోసం మీడియా ముందు వ్యకితూగతంగా విమరశిలు చేసాతూరు. వాళ్లా చేసిన తపుపాలు వార్కి 
గురుతూండవు, పవన్ కళ్్యణ్ గారు అది ఇది అని లేనిపోనివి చెపిపా మాటాలాడే ఇల్ంట్ వ్యకుతూలు, ఆ రోజున పవన్ కళ్్యణ్ 
గార్ అండతో గెలిచి ఈరోజు కళ్్యణ్ గార్ని ప్రశ్నిస్తూనానిరు. ఈ కా్యసినో పద్దతిని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోకి తెచిచా ఇష్టీ రాజ్యంగా 
పర్పాలిస్తూ, జనం నంచి సొము్మ రాబట్టీకొని మళీలా అదే డబుబుని జనాలకి పంచి అధికారంలోకి వస్తూనానిరు. వీట్కి 
చెరమ గీతం పాడే రోజు అతి దగ్రలోనే ఉంది, అది కేవలం జనసేన పార్టీ దావారానే సాధ్యమవుతుంది. మా పార్టీ వచాచాకా 
ఇట్వంట్ కలాబుబులని అర్కడత్ం. జనసేన పార్టీ రాగానే వీర్ యొకకా అడ్రస్ గలలాంతైపోతుందని మీకు తెలియజేస్తూనానిం.

కొనసాగంపు తదుపర్ పేజీలో...కొనసాగంపు తదుపర్ పేజీలో...
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టీం శతఘ్నిన్్యస్: జనసేన పార్టీ కొనిని కార్యక్రమాలు చేపడుతూ ఉంట్ంది. అది అధికార పార్టీ కుడా చాల్ వరకు చెయ్యని 
పర్సిథాతి. జనసేన పార్టీకి మీడియా సపోర్టీ లేకపోయినపపాట్కి సోషల్ మీడియా వేదికగా చాల్ కార్యక్రమాలు చేపడుతూ 
ఉంటారు. కేవలం ఇల్ంట్ కార్యక్రమాలు చేసేతూనే జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి రాగలదని మీరు అనకుంట్నానిరా? 
ఈమని కిషోర్: అల్ ఏమి లేదు. జనం ఎల్ ఉనానిరు అంటే, వైసీపీ, టీడీపీ ఎనోని దశాబా్దల నంచి వాళలాలో వాళ్లా 
కొట్టీమిట్టీలవుతూ, వాళ్లా కాకపోతే వీళ్లా అని చెపిపా ఇపపాట్వరకు అదే ట్ండ్ నడుస్తూ ఉంది. జనాలోలా కచిచాతంగా మారుపా 
వచిచాంది. ఇపుపాడు ప్రజలకి జనసేన అవసరం అని ప్రజలే తెలుస్కుంట్నానిరు. ప్రజల తరపున పోరాడలసిన అవసరం 
మానకుంది. ఏ సమస్య ఉనాని గార్ అకకాడ జనసేన ఉంటేనే మనకి పర్ష్కారం వస్తూందని ప్రజలు భావిస్తూనానిరు.
ఉదా: కా్యసినో, రోడులా, స్టీడంట్సా, రాజధాని రైతులు, విశాఖ సీటీల్ పాలాంట్ ఇల్ ఎట్వంట్ సమస్యలు ఉనాని పవన్ కళ్్యణ్ 
గారు వాట్కి పర్ష్కారం వతికే దిశగా పోరాటం చేస్తూనానిరు. ఇపుపాడు ఉద్్యగస్తూలు రోడ్ మీద పడడి పర్సిథాతి, ఇపుపాడు వార్కి 
సమస్యకి పర్ష్కారం కుడా కేవలం జనసేన పార్టీ. ఎకకాడ సమస్య ఉంటే అకకాడ జనసేన పార్టీ ఉంట్ంది. జనసేన పార్టీని 
అధికారంలో కూరోచా పెటేటీ దిశగా ముందు వళ్తూం. 

టీం శతఘ్నిన్్యస్: పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఎపుపాడూ సామాన్యల నంచి నాయకులు తయారవావాలి అని చెపుతూంటారు. మీరు 
ఇపుపాడు జనసేన పార్టీలో ఒక నాయకుడిగా ఎదుగుతునానిరు. అల్గే జనసైనికులని, యూత్ ని గాని నాయకులిగా తీర్చా దిదే్దందుకు మీరు ఎట్వంట్ కసరతుతూ 
చేస్తూనానిరు?
ఈమని కిషోర్: నేన జనసేన పార్టీ లో మొదట్ నంచి ఒక సామాన్య కార్యకరతూనే. నాకు 
ఎట్వంట్ రాజకీయ అండదండలు లేవు. నేన ఇపపాట్ వరకు ఈ సిథాతికి రాగలిగాన అంటే 
ఫ్్యమిలీ సపోర్టీ నాకు చాల్ ఉంటంది. నేన ఉననితమైన చదువులు చదువుకునాని గాని, 
మా అబాబుయి ఎకకాడికైనా వళిలా మంచి ఉద్్యగం సంపాదించుకొని, హా్యపీగా ఉండాలని 
మా తలిలాదండ్రులు ఆలోచించకుండా, మా అబాబుయి  జనాలకి ఉపయోగ పడుతునానిడని 
వారు తోడాపాట్ నాకు అందించారు. ఒక జనసైనికుడిగా ఉనని ననని పవన్ కళ్్యణ్ గార్ 
దగ్రకి తీస్కావళిళే మీరు పార్టీ కోసం చాల్ బాగా పని చేస్తూనానిరు కిషోర్ గారు అని నాకు 
కళ్్యణ్ సార్ చెపాపారంటే, అది కేవలం మా నియోజకవర్ంలో ఉనని జనసైనికులు, మా 
కుట్ంబం యొకకా ప్రోత్సాహం వళ్లా మర్యు సహయ సహకారం వళ్లా. నేన ఈరోజున 
సంయుకతూ కార్యదర్శిగా నియమించబడాడిన అంటే అది మా నియొజవర్ నాయకులు, 
జనసైనికుల ప్రోత్సాహం వళ్లా. ర్సంట్ గా మండల అధ్యక్షులని కుడా నియమించారు, 
అతన కుడా ఒక సామాన్య మధ్య తరగతి కుట్ంబానికి చెందిన వ్యకేతూ. ఆ పార్టీలో ఈ 
పార్టీలో తిననివాడికి జనాల సమస్యలు అర్ం కావు. ఒక సామాన్య కుట్ంబం నంచి 
వచిచాన వ్యకితూకే సామాన్య ప్రజలు ఎట్వంట్ ఇబబుందులు పడుతునానిరు, వార్కి మనం 

ఏం చెయ్యగలం అని వాళలాకి మాత్రమే తెలుస్తూంది. పవన్ కళ్్యణ్ గార్ మాటలు దృషిఠిలో పెట్టీకొని 
అల్ంట్ ఒక సామాన్య వ్యకితూనే మండల అధ్యక్షులుగా నియమించాము. అట్వంట్ కార్యకరతూలిని 
నాయకులుగా తయారుచేస్తూనానిము. కషటీం తెలిసిన వ్యకుతూలే జనసేనలో ఉంటారు.

టీం శతఘ్నిన్్యస్: మా జనసేన పార్టీ శతఘ్ని 
న్్యస్ గుర్ంచి మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి. 
ఈమని కిషోర్: శతఘ్ని టీంతో నాకు చాల్ 
అనబందం ఉంది. జనసేనానీ కోసం శతఘ్నిన్్యస్ 
దావారా ఏదైన సమాచారం వసేతూ అది ఆఫీషియళ్ 
న్్యస్ గానే మేము భావిసాతూం. శతఘ్ని న్్యస్ 
మంబర్సా చాల్ బాగా కషటీ పడుతునానిరు. గ్రామ 
గ్రామానా జనసేనలో ఎకకాడ ఏం జరుగుతుందని 
అపేడిట్ మాకు అందిస్తూనానిరు. శతఘ్నిన్్యస్ కి 
మంచి ఆరాధన లభిస్తూంది. ప్రతీ గ్రామ గ్రామాన 
ప్రతీ ఇంట్కి శతఘ్ని న్్యస్ వళ్లాలని మనస్పార్తూగా 
కోరుకుంట్నానిన.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఆంధ్రుల అననిపూరణా డొకాకా సీతమ్మ 
‘ఆహార నిధి‘ కార్యక్రమం

శతఘ్ని న్్యస్:  జనసేనాని పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయంకై పేద ప్రజల ఆకలి 
నింపే ప్రయతనింగా ఆంధ్రుల అననిపూరణా డొకాకా సీతమ్మ గార్ ‘ఆహార నిధి‘ 
కార్యక్రమం కేజీహెచ్ వద్ద మధా్యహనిం 12 గంటలకి జర్గింది. ఈ యొకకా 
కార్యక్రమం జనసేన పార్టీ సంయుకతూ జికె ఫండేషన్ ఆధవార్యంలో జనసేన 
దక్షిణ నియోజకవర్ం ముఖ్య నాయకులు గోపి కృషణా(జికె) చేతుల మీదుగా 
జర్గింది. ఈ యొకకా కార్యక్రమానికి సహాయం చేసిన శ్రీన కి, నాయుడు కి 
అల్గే సత్యనారాయణ కి ప్రతే్యక ధన్యవాదాలు. ఈ యొకకా కార్యక్రమంలో వీర 
మహిళలు ఎన్.నాగమణి, సంతోషి, జనసైనికులు మచచారాజు, అరుణ్ మర్యు 
ఫండేషన్ సభ్్యలు పాల్్నానిరు.

స్థానిక సమస్యలపై డిపూ్యటీ కమిషనర్ కి 
జనసేన పార్టీ తరుపున వినతి పత్ం

శతఘ్ని న్్యస్: జగది్ర్గుటటీ డివిజన్ లో సాథానికంగా ఏరాపాట్కి సిద్మైన బసీతూ దవాఖాన 
విషయంలో అధికారులు మరోసార్ ఆలోచించి, మీ సేవా కేంద్రంలో బసీతూ దవాఖాన 
ఏరాపాట్తో పాట్, రాజీవ్ గృహకలపా ప్రాంగణంలో ఉనని మోడల్ మారెకాట్ భవనంలో 
ఉననిట్వంట్ విశాలమైన సథాలంలో కూడా ఏరాపాట్ చేయాలని, అదే విదంగా సాథానికంగా 
జరుగుతునని ప్రభ్తవా అక్రమ భూ కబాజాలన అర్కటాటీలని జనసేన హైదరాబాద్ సక్రెటర్ 
నందగిర్ సతీష్ కుమార్ డిపూ్యటీ కమిషనర్ ప్రశాంతికి వినతిపత్రం ఇవవాడం జర్గింది. 
ఈ విషయమై డిపూ్యటీ కమిషనర్ ప్రశాంతి సానకూలంగా సపాందిస్తూ సమస్యలపై తగు 
చర్యలు తీస్కుంటామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో సాథానిక జనసేన నాయకులు, పార్టీ 
కార్యకరతూలు పాల్్నానిరు.

మీతో మీ కార్పొరేటర్ ఆరవ రోజు 
శతఘ్ని న్్యస్: విశాఖ, అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశీస్సాలతో గురువారం మీతో మీ 
కారొపార్టర్ సమస్యలపై కలసి పోరాడదాం అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆరవ 
రోజు అసాసాం గారెడిన్సా 33వ వారుడి ప్రాంతంలో ప్రతి ఇంట్ంట్కి వళిలా వార్ యొకకా 
సమస్యలు తెలుస్కోవడం జర్గింది. ఈ యొకకా కార్యక్రమం దక్షిణ నియోజకవర్ం 
నాయకులు గోపికృషణా(జికె) పర్యవేక్షణలో నిరవాహించబడింది, నాతో పాట్ 
జనసైనికులు, వీరమహిళలు వచిచా పాల్్ని ఈ కార్యక్రమానిని విజయవంతం 
చేసినందుకు వారందర్కీ మనస్ఫూర్తూగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్కుంట్నానిమని 
దక్షిణ నియోజకవర్ం జివిఎంసి ఫ్లార్ లీడర్ జనసేన పార్టీ 33వ వార్డి కారొపార్టర్ 
భీశెట్టీ వసంతలక్ష్మి అనానిరు.

బాల్జీ జిల్లా వద్దు – తిరుపతి జిల్లానే ముద్దు: 
జనసేన

శతఘ్ని న్్యస్: తిరుపతి జిల్లాగా 
నామకరణం చేయాలని గరుడ విగ్రహం వద్ద 
కిరణ్ రాయల్ ఆధవార్యంలో కొబబుర్కాయలు 
కొట్టీ సావామివార్ని ప్రార్థాంచారు. తిరుపతి 
నగరంలోని అలిపిర్ గరుడ సర్కాల్ వద్ద 
శనివారం జనసేన పార్టీ నాయకులు 
ఆధవార్యంలో టంకాయలు కొట్టీ విన్తని 

నిరసన తెలియజేశారు, ఈ సందర్ంగా వారు మాటాలాడుతూ జిల్లాన బాల్జీ జిల్లాగా 
పేరు పెటటీడం బాధాకరమని, తిరుపతి జిల్లాగా కొనసాగాలని అందుకు ఈ రాష్ట్ర 
ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగనో్మహన్రెడిడికి శ్రీ వంకటేశవార సావామి బుది్ని ప్రసాదించాలని 
ఎనోని సంవతసారాలుగా ప్రపంచంలోని ప్రఖా్యతి గాంచిన తిరుపతి తిరుమల దేవసాథానం 
పిలుసాతూరు అని బాల్జీ పేరుతో ఎవరు పిలవరని కనక ప్రజలందరూ తిరుపతి అనే 
పేరుతో జిల్లాన ఏరాపాట్ చేయాలని కోరుతునానిమని జనసేన పార్టీ నాయకులు డిమాండ్ 
చేశారు. లేనిపక్షంలో పెద్ద ఎతుతూన నిరసనలు తెలియజేసాతూమని జనసేన నాయకులు 
తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు కిరణ్ రాయల్, రాజారెడిడి, 
రాజేష్ యాదవ్, హేమ కుమార్, స్మన్ బాబు, బలరాం, రమేష్, మునసావామి, వనజ, 
కీరతూన, అమృత, లత, చరణ్, మనోజ్, కిషోర్, బాల, కోమల్, కార్తూక్, తదితరులు 
పాల్్నానిరు.

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


ఆదివారం, 13 ఫిబ్రవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మత్యకార అభ్్యననితి యాత్ విజయవంతం చేయాలి
*జనసేన ఇంచార్జా వేగుళళే లీల్కృషణా

శతఘ్ని న్్యస్: జనసేనపార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ మత్యకార కుట్ంబాల 
సమస్యలు తెలుస్కునేందుకు ఈ నెల 20వ తేదీన నరసాపురంలో మత్యకార అభ్్యననితి 
సభ నిరవాహించననానిరని ఈ కార్యక్రమనిని విజయవంతం చేయాలని మండపేట 
నియోజకవర్ జనసేన ఇన్ ఛార్జా వేగుళళే లీల్కృషణా విజ్ఞపితూ చేసారు. జనసేన శ్రేణులు 
పెద్ద ఎతుతూన తరలి రావాలని పిలుపునిచాచారు. కాకినాడ రూరల్ స్రా్యరావు పేట (లైట్ 
హౌస్) నండి మత్యకార అభ్్యననితి యాత్రన పార్టీ పిఏసి చైర్మన్ నాదండలా మనోహర్ 
పారంభిసాతూరని తెలిపారు. 13,14 తేదీలోలా రెండు రోజులు పాట్ ఈ యాత్రలో ఆయన 
పాల్్ంటారనానిరు. అనంతరం పార్టీ శ్రేణులతో భేట్ కాననానిరని తెలిపారు. నియోజకవర్ 
నలుమూలల నండి పార్టీ నాయకులు, కార్యకరతూలు జనసైనికులు విచేచాసి ఘన సావాగతం 
పలికి, ఈ పర్యటనన విజయవంతం చేయాలని ఆయన విజ్ఞపితూ చేశారు. ఆదివారం 
ఉదయం 9.00 గంటలకు స్రా్యపేట నండి యాత్ర ప్రారంభం అవుతుందనానిరు. 
సోమవారం ఉదయం 9.00 గంటలకు కాకినాడ రూరల్ ప్రాంతం మహాలక్ష్మి నగర్ 
అర్చా దగ్ర నండి మహాలక్ష్మి నగర్, డ్రైవర్సా కొలనీ, పగడాల పేట ప్రాంత్ల పర్యటన 
ఉంట్ందని తెలిపారు.

డివిజన్ కంద్ంలో ఫైర్ సేటీషన్ మంజూరుకై 
ఎమ్్మల్్య చొరవ చూపాలి

*డిగ్రీ కాలేజి జీవో తో పాట ఫైర్ సే్టషన్ మంజూరు చేయాలని జనసేన పార్్ట డిమాండ్
శతఘ్ని న్్యస్: సేటీషన్ ఘనపూర్ డివిజన్ కేంద్రంలో ప్రభ్తవా డిగ్రీ కాలేజ్ మంజూరు 
పటలా విదా్యరుథాల తరుపున హర్ం వ్యకతూం చేస్తూననిట్లా జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు గాద 
పృథ్వా అనానిరు. అదేవిధంగా డివిజన్ కేంద్రంలో ఫైర్ సేటీషన్ ఏరాపాట్కు ఎమ్మలే్య చొరవ 
చూపాలని కోరారు. డివిజన్ కేంద్రంలో విలేకరులతో మాటాలాడుతూ హామీలకే పర్మితం 
కాకుండా అమలులో ఆదరశింగా నిలవాలని స్చించారు. ఫైర్ సేటీషన్ మంజూరుపై 
సపాషటీత ఇవావాలని డిమాండ్ చేశారు. మాటలకే ఫైర్ సేటీషన్ పర్మితం అయిందని ఏదే్దవా 
చేసారు. ఫైర్ సేటీషన్ సాథానిక సాథానిక ప్రజల డిమాండ్ అని పేరొకానానిరు. జనగామ జిల్లా 
మడికల్ కాలేజ్ కోసం జనసేన పోరాటం చేసిందని తెలిపారు. ప్రజా ఉద్యమాలకు 
జనసేన పార్టీ అండగా ఉంట్ందని తెలిపారు. ప్రజా ఉద్యమాలకు జనసేన పార్టీ అండగా 
ఉంట్ందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు ఆంజనేయులు గౌడ్, వేదాంతం 
ఉదయ్, నామాల సిదు్ద, మహమ్మద్ రజాక్, మునిగేల్ పవన్, రచచా రవి, పోతకాన్ర్ 
రాజు, మేడిద ప్రశాంత్, మహమ్మద్ బషీర్, రాజబోయిన రాజు, బోటలా రాకేష్ తదితరులు 
ఉనానిరు.

నలలాజరలా జనసేనపార్టీ మండల ప్రెసిడంట్ బాపిరాజుకి 
శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన నలలాజరలా జనసేన పార్టీ నాయకులు

శతఘ్ని న్్యస్: పశ్చామగోదావర్ జిల్లా గోపాలపురం నియోజకవర్ం జనసేన కమిటీలో 
భాగంగా నలలాజరలా జనసేన పార్టీ మండల ప్రెసిడంట్ గా నియమితులైన గౌరవనీయులు 
బాపిరాజు కి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన నలలాజరలా జనసేన పార్టీ నాయకులు నకకా హర్కృషణా 
అల్గే జనసైనికులు వినోద్ కుమార్, జగనానిధపురం జనసైనికులు దురా్రావు, మార్పోయిన 
పోతవరం గ్రామం చెందిన గాజుల గణేష్ సాయి హర్ష్ మర్యు తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో 
పాల్్నానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో న్తనంగా ఎనినికైన వారు చెపపాడం జర్గింది అదే కాకుండా 
మార్చా 14న ఏదైతే పార్టీ ఆవిరా్వ దినోతసావం ముందు ఆరోజు నాట్కి ఎంత వీలైతే అంత 
తవారగా మండలంలోని 26 గ్రామాలోలాన్ కూడా జనసేన బూతు దగ్ర నండి గ్రామ కేడర్ వరకు 
గ్రామ కమిటీ అభివృది్ దిశగా కృషి చేసాతూనని ఈ సమావేశంలో న్తనంగా ఎననికోబడిన రాజు 
ఏ కషటీం వచిచానా ఏ సమయంలో అయినా మీ వంట నేన ఉనానిన అని జనసైనికులు అందర్కీ 
నలలాజరలా జనసేన పార్టీ నాయకులు హర్కృషణా ఆధవార్యంలో మాట ఇవవాడం జర్గిందని నలలాజరలా 
గ్రామం జనసేన పార్టీ నలలాజరలా మండలం తెలియజేయడం జర్గింది.

పోలీసుల ఆత్మగౌరవానికి భంగం కలిగంచేట్టీ రాజకీయనాయకులు 
పరుషపదజాల్నిని వాడడం తగద్: ముఖరంచంద్

శతఘ్ని న్్యస్: రాజంపేట, ప్రజాసావామ్య వ్యవసథాలో 
ప్రభ్త్వాలన ప్రశ్నించడం ప్రజల తరుపున నిలబడి 
పోరాటాలు చేయడం రాజకీయ వ్యవసథాలో షరా 
మామూలే కాని అధికార పార్టీ పై ఉనని కోపంతోనో 
దేశ, రాష్ట్ర రక్షణ వ్యవసథా అయినట్వంట్ పోలీస్లన 
అసభ్య పదజాల్లతో దూశ్ంచడం తగదని. గతం 
నండి ఇపపాట్వరకు పర్శీలిసేతూ అట్ వైసిపి నాయకులు 
ఇట్ తెలుగుదేశం నాయకులు పోలీస్ వ్యవసథాని 

వ్యకితూగతంగా దూశ్స్తూ వస్తూనానిరని ఇల్ చేయడం శోచనీయం అని వీట్ని జనసేనాని 
పవన్ కళ్్యణ్ మర్యు జనసేన పార్టీ ఖండిస్తూందని ఎట్టీపర్సితూతులలో ఇట్వంట్ వాట్ని 
ప్రోతసాహించదని జనసేన పార్టీ రాజంపేట పారలామంట్ ఇంచార్జా మర్యు రాష్ట్రకార్యదర్శి 
ముఖరంచాంద్ జనసేన పార్టీ తరుపున వలలాడించారు.

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


ఆదివారం, 13 ఫిబ్రవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పట్టవదలని విశాఖ ఉకు్క పట్టవదలని విశాఖ ఉకు్క 
సంకల్పానికి 365 రోజులుసంకల్పానికి 365 రోజులు

శతఘ్ని న్్యస్: పెడన, శతఘ్ని న్్యస్: పెడన, 
నేట్కి విశాఖ ఉకుకా నేట్కి విశాఖ ఉకుకా 
కరా్మగారం పర్రక్షణ కరా్మగారం పర్రక్షణ 
ఉద్యమానికి ఏడాది ఉద్యమానికి ఏడాది 
నిండింది. ఏడాదిగా నిండింది. ఏడాదిగా 
కార్్మకులు, నిరావాసితులు, కార్్మకులు, నిరావాసితులు, 
జనసేన పార్టీ ఉకుకా జనసేన పార్టీ ఉకుకా 
సంకలపాంతో విశాఖ ఉకుకా సంకలపాంతో విశాఖ ఉకుకా 
ఆంధ్రుల హకుకా అంట ఆంధ్రుల హకుకా అంట 

ఉద్యమం చేస్తూనానిరు. విశాఖ ఉకుకా ఆంధ్రుల హకుకా అంట పోరు బాట పట్టీ ఉద్యమం చేస్తూనానిరు. విశాఖ ఉకుకా ఆంధ్రుల హకుకా అంట పోరు బాట పట్టీ 
32 మంది బలిదానంతో ఆరోజు విశాఖ ఉకుకా కరా్మగారానిని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ 32 మంది బలిదానంతో ఆరోజు విశాఖ ఉకుకా కరా్మగారానిని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ 
ప్రజలు పోరాడి సాధించుకునానిరు. 1963 నాట్కి భారతదేశంలో నాలుగు ప్రజలు పోరాడి సాధించుకునానిరు. 1963 నాట్కి భారతదేశంలో నాలుగు 
కరా్మగారాలు ఉనానియి. దేశంలో మరో ఉకుకా కరా్మగారం సాథాపించాలని, కరా్మగారాలు ఉనానియి. దేశంలో మరో ఉకుకా కరా్మగారం సాథాపించాలని, 
అది కూడా తీరా ప్రాంతంలో ఉండాలని కేంద్రం నిరణాయించింది. నిపుణుల అది కూడా తీరా ప్రాంతంలో ఉండాలని కేంద్రం నిరణాయించింది. నిపుణుల 
కమిటీతో ర్చర్చా చేసిన తరావాత విశాఖపటనిం అందుకు సరైన ప్రాంతమని కమిటీతో ర్చర్చా చేసిన తరావాత విశాఖపటనిం అందుకు సరైన ప్రాంతమని 
గుర్తూంచి విశాఖపటనిం బెటర్ అని చెపపాడం జర్గింది. అపుపాడే రాజకీయం గుర్తూంచి విశాఖపటనిం బెటర్ అని చెపపాడం జర్గింది. అపుపాడే రాజకీయం 
మొదలైంది. దేశంలో మిగత్ రాష్ట్రంలోని నాయకులు తమ రాష్్రానికి మొదలైంది. దేశంలో మిగత్ రాష్ట్రంలోని నాయకులు తమ రాష్్రానికి 
అంటే తమ రాష్్రానికి తీస్కెళ్లాలని పోటీ పడుతూ రాజకీయాలు చేయడం అంటే తమ రాష్్రానికి తీస్కెళ్లాలని పోటీ పడుతూ రాజకీయాలు చేయడం 
మొదలుపెటాటీరు. 1953లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మద్రాస్ నండి విడిపోవడం మొదలుపెటాటీరు. 1953లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మద్రాస్ నండి విడిపోవడం 
జర్గింది. అపపాట్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కి రాజధాని లేదు. రాష్ట్ర ఆర్థాక పర్సిథాతి చాల్ జర్గింది. అపపాట్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కి రాజధాని లేదు. రాష్ట్ర ఆర్థాక పర్సిథాతి చాల్ 
దారుణంగా ఉంది. ఆంధ్ర ప్రజలు నిరాశా నిసపాృహలతో ఉనానిరు. ఎట్టీ దారుణంగా ఉంది. ఆంధ్ర ప్రజలు నిరాశా నిసపాృహలతో ఉనానిరు. ఎట్టీ 
పర్సిథాతులోలా విశాఖ ఉకుకా కరా్మగారని సాధించాలనే పట్టీదల ప్రతి ఆంధ్రుడు పర్సిథాతులోలా విశాఖ ఉకుకా కరా్మగారని సాధించాలనే పట్టీదల ప్రతి ఆంధ్రుడు 
లో రెట్టీంపయింది. అపుపాడే మొదలైంది ఉద్యమం “విశాఖ ఉకుకా -ఆంధ్రుల లో రెట్టీంపయింది. అపుపాడే మొదలైంది ఉద్యమం “విశాఖ ఉకుకా -ఆంధ్రుల 
హకుకా” అంట 6 కోటలా మంది ఆంధ్రులు ఒకత్ట్పై వచిచా విశాఖ ఉకుకా హకుకా” అంట 6 కోటలా మంది ఆంధ్రులు ఒకత్ట్పై వచిచా విశాఖ ఉకుకా 
కరా్మగారానిని సాధించుకునానిరు. ఆంధ్రుల దురదృషటీమో యాదృచిఛాకమో కరా్మగారానిని సాధించుకునానిరు. ఆంధ్రుల దురదృషటీమో యాదృచిఛాకమో 
తెలీదు కానీ ప్రస్తూత ఆంధ్రప్రదేశ్ కి రాజధాని లేదు. ఆర్థాక పర్సిథాతి దారుణాతి తెలీదు కానీ ప్రస్తూత ఆంధ్రప్రదేశ్ కి రాజధాని లేదు. ఆర్థాక పర్సిథాతి దారుణాతి 
దారుణంగా ఉంది. నిరుద్్యగం త్ండవిసోతూంది. ఉద్్యగులు తమ జీత్ల దారుణంగా ఉంది. నిరుద్్యగం త్ండవిసోతూంది. ఉద్్యగులు తమ జీత్ల 
కోసం పోరాటాలు చేస్తూనానిరు. అభివృది్ జాడలేదు పర్శ్రమల మాట కోసం పోరాటాలు చేస్తూనానిరు. అభివృది్ జాడలేదు పర్శ్రమల మాట 
లేదు. ఇల్ంట్ పర్సిథాతులోలా ఉనని అతి పెద్ద పర్శ్రమ అయిన విశాఖ ఉకుకా లేదు. ఇల్ంట్ పర్సిథాతులోలా ఉనని అతి పెద్ద పర్శ్రమ అయిన విశాఖ ఉకుకా 
కరా్మగారానిని ప్రైవేటీకరణ చేయాలనే కేంద్ర నిరణాయానిని ప్రతి ఆంధ్రుడు కరా్మగారానిని ప్రైవేటీకరణ చేయాలనే కేంద్ర నిరణాయానిని ప్రతి ఆంధ్రుడు 
వ్యతిర్కిస్తూనానిడు. అందర్కంటే ముందుగా పవన్ కళ్్యణ్ గారు కేంద్ర వ్యతిర్కిస్తూనానిడు. అందర్కంటే ముందుగా పవన్ కళ్్యణ్ గారు కేంద్ర 
పెద్దలతొ కలిసి విశాఖ ఉకుకా కరా్మగారం పై జనసేన పార్టీ వైఖర్ని సపాషటీం పెద్దలతొ కలిసి విశాఖ ఉకుకా కరా్మగారం పై జనసేన పార్టీ వైఖర్ని సపాషటీం 
చేయడం జర్గింది. ప్రైవేటీకరణకు మేం వ్యతిర్కం అని గట్టీగా చెపపాడం చేయడం జర్గింది. ప్రైవేటీకరణకు మేం వ్యతిర్కం అని గట్టీగా చెపపాడం 
జర్గింది. విశాఖ ఉకుకా కార్్మకులకు పవన్ కళ్్యణ్ గారు భార్ బహిరంగ జర్గింది. విశాఖ ఉకుకా కార్్మకులకు పవన్ కళ్్యణ్ గారు భార్ బహిరంగ 
సభతో సంఘీభావం తెలియజేశారు. వైసిపి ప్రభ్తవా మతక వైఖర్వలలా విశాఖ సభతో సంఘీభావం తెలియజేశారు. వైసిపి ప్రభ్తవా మతక వైఖర్వలలా విశాఖ 
కరా్మగారానిని కోలోపాయ్ ప్రమాదం ఉంది. 23 మంది ఎంపీలు ఉనని వైసీపీ కరా్మగారానిని కోలోపాయ్ ప్రమాదం ఉంది. 23 మంది ఎంపీలు ఉనని వైసీపీ 
పార్టీ ఎ రోజు చితతూశుది్తో విశాఖ ఉకుకా కరా్మగారం గుర్ంచి పోరాటం చేసింది పార్టీ ఎ రోజు చితతూశుది్తో విశాఖ ఉకుకా కరా్మగారం గుర్ంచి పోరాటం చేసింది 
లేదు. కేంద్రానిని నిలదీయలేదు. ఇపపాట్కైనా వైసీపీ ప్రభ్తవాం తన వైఖర్ లేదు. కేంద్రానిని నిలదీయలేదు. ఇపపాట్కైనా వైసీపీ ప్రభ్తవాం తన వైఖర్ 
మారుచాకోవాలి. విశాఖ ఉకుకా కరా్మగారం ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిర్కంగా ఏడాది మారుచాకోవాలి. విశాఖ ఉకుకా కరా్మగారం ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిర్కంగా ఏడాది 
కాలంగా కార్్మకులు, జనసేన పార్టీ పోరాడుతునానిరు. ఈ పోరాటంలో వైసిపి కాలంగా కార్్మకులు, జనసేన పార్టీ పోరాడుతునానిరు. ఈ పోరాటంలో వైసిపి 
ఎంపీలు కూడా భాగసావాములై, ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిర్కంగా పారలామంట్లో ఎంపీలు కూడా భాగసావాములై, ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిర్కంగా పారలామంట్లో 
గొంతెతతూండి. విశాఖ ఉకుకా ఆంధ్రుల హకుకా అని కేంద్ర ప్రభ్త్వానికి గొంతెతతూండి. విశాఖ ఉకుకా ఆంధ్రుల హకుకా అని కేంద్ర ప్రభ్త్వానికి 
తెలియజేయాలని పెడన నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు ఎస్.వి తెలియజేయాలని పెడన నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు ఎస్.వి 
బాబు సమ్మట అనానిరు.బాబు సమ్మట అనానిరు.

మత్సయూకార అభ్యూననితి సభ జయప్రదం చేయండి:మత్సయూకార అభ్యూననితి సభ జయప్రదం చేయండి:  
శెట్్టబత్తిల రాజబాబుశెట్్టబత్తిల రాజబాబు

శతఘ్ని న్్యస్:  తూరుపాగోదావర్, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు ఈ నెల 20న పశ్చామగోదావర్ శతఘ్ని న్్యస్:  తూరుపాగోదావర్, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు ఈ నెల 20న పశ్చామగోదావర్ 
జిల్లా నరసాపురంలో పవన్ కళ్్యణ్ పాల్్నే మతసా్యకార అభ్్యననితి సభన విజయవంతం జిల్లా నరసాపురంలో పవన్ కళ్్యణ్ పాల్్నే మతసా్యకార అభ్్యననితి సభన విజయవంతం 
చేయాలని అమల్పురం నియోజక వర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జా శెట్టీబతుతూల రాజబాబు అనానిరు. చేయాలని అమల్పురం నియోజక వర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జా శెట్టీబతుతూల రాజబాబు అనానిరు. 
అమల్పురంలో జర్గిన జనసేన కార్యకరతూలు సమావేశంలో రాజబాబు మాటాలాడుతూ 13వ తేదీ అమల్పురంలో జర్గిన జనసేన కార్యకరతూలు సమావేశంలో రాజబాబు మాటాలాడుతూ 13వ తేదీ 
కాకినాడ స్రా్యరావు పేటలో పిఎసి చైర్మన్ నాదండలా మనోహర్ ప్రారంభించే మతసా్యకార గ్రామాల కాకినాడ స్రా్యరావు పేటలో పిఎసి చైర్మన్ నాదండలా మనోహర్ ప్రారంభించే మతసా్యకార గ్రామాల 
సందరశిన కార్యక్రమం, 15వ తేదీన జర్గే అమల్పురం నియోజకవర్ంలోని మతసా్యకార గ్రామాల సందరశిన కార్యక్రమం, 15వ తేదీన జర్గే అమల్పురం నియోజకవర్ంలోని మతసా్యకార గ్రామాల 
సందరశిన కార్యక్రమానిని విజయవంతం చేయాలని కోరారు. పురపాలక జనసేన కౌనిసాలరులా పిండి సందరశిన కార్యక్రమానిని విజయవంతం చేయాలని కోరారు. పురపాలక జనసేన కౌనిసాలరులా పిండి 
అమరావతి, గండి దేవి హార్క, జనసేన పటటీణ అధ్యక్షుడు పిండి సాయిబాబా, గొలకోట్ వాస్ అమరావతి, గండి దేవి హార్క, జనసేన పటటీణ అధ్యక్షుడు పిండి సాయిబాబా, గొలకోట్ వాస్ 
తదితరులు పాల్్నానిరు.తదితరులు పాల్్నానిరు.

జనసేనా నాయకులు ఆధవ్రయూంలో పాకాల మండల కమిట ఎంపిక ప్రక్రియజనసేనా నాయకులు ఆధవ్రయూంలో పాకాల మండల కమిట ఎంపిక ప్రక్రియ  
శతఘ్ని న్్యస్:  జిల్లా అధ్యక్షులు డా. పస్పులేట్ హర్ప్రసాద్ ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర కార్యదర్శి స్భాషిణి, శతఘ్ని న్్యస్:  జిల్లా అధ్యక్షులు డా. పస్పులేట్ హర్ప్రసాద్ ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర కార్యదర్శి స్భాషిణి, 
జిల్లా కార్యదరుశిలు దేవర మనోహర  పర్యవేక్షణలో, నాశీర్ మర్యు మండల అధ్యక్షులు గురునాథ్ జిల్లా కార్యదరుశిలు దేవర మనోహర  పర్యవేక్షణలో, నాశీర్ మర్యు మండల అధ్యక్షులు గురునాథ్ 
తల్ర్  సమక్షంలో చంద్రగిర్ నియోజకవర్ం, పాకాల మండల కమిటీ ఎంపిక ప్రక్రియ జర్గినది  తల్ర్  సమక్షంలో చంద్రగిర్ నియోజకవర్ం, పాకాల మండల కమిటీ ఎంపిక ప్రక్రియ జర్గినది  
ఈ కార్యక్రమంలో చంద్రగిర్ నియోజవర్ నాయకులు , మండల నాయకులు మార్యు జనసైనికులు  ఈ కార్యక్రమంలో చంద్రగిర్ నియోజవర్ నాయకులు , మండల నాయకులు మార్యు జనసైనికులు  
పాల్్నటం జర్గింది.పాల్్నటం జర్గింది.

మలిదశ క్రియాశీలక సభయూతవ్ నమోదు కారయూక్రమం ప్రారంభంచనునని జనసేనానిమలిదశ క్రియాశీలక సభయూతవ్ నమోదు కారయూక్రమం ప్రారంభంచనునని జనసేనాని
శతఘ్ని న్్యస్: క్రియాశీలక సభ్యతవా నమోదున మలిదశన ప్రారంభించమని పార్టీ శతఘ్ని న్్యస్: క్రియాశీలక సభ్యతవా నమోదున మలిదశన ప్రారంభించమని పార్టీ 
అద్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశ్ంచారు. గతంలో నమోదు చేసిన సభ్యతవాం భీమా కోసం అద్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశ్ంచారు. గతంలో నమోదు చేసిన సభ్యతవాం భీమా కోసం 
పవన్ కళ్్యణ్ కోట్ రూపాయల నిధులు అందించిన విషయం మీకు విదితమే. ఈ భీమా పవన్ కళ్్యణ్ కోట్ రూపాయల నిధులు అందించిన విషయం మీకు విదితమే. ఈ భీమా 
గడువు గత డిసంబర్ మాసాంత్నికి ముగిసింది. అదే విధంగా వచేచా మార్చా31 వరకు గడువు గత డిసంబర్ మాసాంత్నికి ముగిసింది. అదే విధంగా వచేచా మార్చా31 వరకు 
క్రియాశీలక సభ్్యలకు భీమాన పొడిగించమని కోర్న పవన్ కళ్్యణ్ ఈ మూడు నెలల క్రియాశీలక సభ్్యలకు భీమాన పొడిగించమని కోర్న పవన్ కళ్్యణ్ ఈ మూడు నెలల 
కాల్నికి భీమ ప్రీమియానికి అవసరమైన మొత్తూనిని సవాయంగా చెలిలాంచారు. ఏప్రిల్ 1 కాల్నికి భీమ ప్రీమియానికి అవసరమైన మొత్తూనిని సవాయంగా చెలిలాంచారు. ఏప్రిల్ 1 
నంచి న్తనంగా భీమాన అమలు చేయవలసి ఉంది. అందువలలా ఫిబ్రవర్ 21వ తేదీన నంచి న్తనంగా భీమాన అమలు చేయవలసి ఉంది. అందువలలా ఫిబ్రవర్ 21వ తేదీన 
క్రియాశీలక సభ్్యల నమోదు కార్యక్రమానిని ప్రారంభించమని అధ్యక్షుల వారు ఆదేశ్ంచారు. క్రియాశీలక సభ్్యల నమోదు కార్యక్రమానిని ప్రారంభించమని అధ్యక్షుల వారు ఆదేశ్ంచారు. 
ఈ కార్యక్రమం కోసం 50 మంది సభ్్యలతో ఒక విభాగం పార్టీ కేంద్ర కారా్యలయంలో ఈ కార్యక్రమం కోసం 50 మంది సభ్్యలతో ఒక విభాగం పార్టీ కేంద్ర కారా్యలయంలో 
ఏరాపాటంది. ఈ కార్యక్రమానిని మీ అసంబీలా నియోజకవర్ంలో ముందుకు తీస్కువళళేడానికి ఏరాపాటంది. ఈ కార్యక్రమానిని మీ అసంబీలా నియోజకవర్ంలో ముందుకు తీస్కువళళేడానికి 
కనీసం 20 మంది వాలంటీరలా పేరలాన, వార్ మొబైల్ నెంబరలాన ఈ నెల 16వ తేదీనాట్కల్లా కనీసం 20 మంది వాలంటీరలా పేరలాన, వార్ మొబైల్ నెంబరలాన ఈ నెల 16వ తేదీనాట్కల్లా 
పార్టీ కారా్యలయంలోని 6304900667 నెంబర్ వాటాసాప్ కు పంపగలరు. వాలంటీరులా పార్టీ కారా్యలయంలోని 6304900667 నెంబర్ వాటాసాప్ కు పంపగలరు. వాలంటీరులా 

అందర్కీ ఒక డమో వీడియో, సభ్యతవా నమోదు యాప్ కేంద్ర కారా్యలయం నంచి పంపుత్ము. మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే కేంద్ర కారా్యలయం లేదా అధ్యక్షులవార్ అందర్కీ ఒక డమో వీడియో, సభ్యతవా నమోదు యాప్ కేంద్ర కారా్యలయం నంచి పంపుత్ము. మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే కేంద్ర కారా్యలయం లేదా అధ్యక్షులవార్ 
రాజకీయ కార్యదర్శి హర్ప్రసాద్ ని సంప్రదించవలసిందిగా కోరుచునానిమని జనసేన పార్టీ కేంద్ర కారా్యలయం తెలిపింది.రాజకీయ కార్యదర్శి హర్ప్రసాద్ ని సంప్రదించవలసిందిగా కోరుచునానిమని జనసేన పార్టీ కేంద్ర కారా్యలయం తెలిపింది.

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


జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ పర్యటన 
విజయవంతం చేయండి

శతఘ్ని న్్యస్: తూరుపాగోదావర్, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఈనెల 20న 
నరసాపురంలో జర్గే మతసా్యకార అభ్్యననితి యాత్రన విజయవంతం కావాలని, అమల్పురం 
నియోజక వర్ గౌరవ సలహాదారు నల్లా శ్రీధర్ పిలుపు నిచాచారు. అమల్పురం ఆకిసాజన్ బా్యంకులో 
జర్గిన సమావేశంలో నల్లా శ్రీధర్ మాటాలాడుతూ ఈ నెల 13 నంచి జనసేన పార్టీ పిఏసి చైర్మన్ 
నాదండలా మనోహర్ మతసా్యకారులకు సంఘీభావంగా చేపటేటీ యాత్రన విజయవంతం చేయాలని 
అనానిరు. రాష్ట్ర నాయకులు, జిల్లా నాయకులు అమల్పురం పురపాలక కౌనిసాలర్ లు, జనసేన 
పార్టీ సీనియర్ నాయకులు కార్యకరతూలతో సమావేశం జర్గింది. ఈ కార్యక్రమంలో మునిసాపల్ 
మాజీ చైర్మన్ యాళలా నాగ సతీష్, దళిత నాయకులు ఇస్కపటలా రఘుబాబు, అయిత్బతుతూల 
ఉమామహేశవారరావు, అమల్పురం మునిసాపల్ ప్రతిపక్ష నేత య్డిద శ్రీన కౌనిసాలరులా గొలకోట్ 
విజయలక్ష్మి, పడాలశ్రీదేవి నానాజీ, జనసేననాయకులు కంచిపలిలా అబుబులు, రాష్ట్ర నాయకులు, 
నాగ మానస, బట్టీ పండు, జనసేన అమల్పురం మండల్ధ్యక్షులు లింగోలు పండు, ఆకుల 
స్ర్య నారాయణ మూర్తూ, జనసేన నాయకులు వాకపలిలా శ్రీన, నీతిపూడి ధనలక్ష్మి, తికాకా సరసవాతి, 
పోలిశెట్టీ బాబులు, పరమట చిట్టీబాబు, దునానిల వేణు, పోలిశెట్టీ శ్రీన, డిఎస్ఎన్ కుమార్, 
పోలిశెట్టీ కనాని, గంగాబతుతూల కిషోర్, గుర్రాల కనాని, వాకపలిలా వంకటేశవారరావు, సతితూ చినాని, 
పడాల బాబులు, జంగా లోవరాజు, కానిపూడి రమేష్, నల్లా వంకటేశవారరావు, గటటీం వీరు, నల్లా 
శ్రీన, కందుల శ్వ, చికకాం బాల్జీ, మండా రమేష్ మర్యు జనసేన కార్యకరతూలు పాల్్నానిరు.

జనంలోకి జనసేన – జనంకోసం జనసేన ఐదవ రోజు

శతఘ్ని న్్యస్: తణుకు, 5వ రోజు తణుకు నియోజకవర్ం తణుకు 17వ వార్డి నందు జనసేన పార్టీ సిదా్ంత్లు 
జనసేన పార్టీ లక్ష్యలు, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆలోచనలన ప్రజలోలాకి తీస్కెళ్లా విధంగా తణుకు నియోజకవర్ 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జా విడివాడ రామచంద్రరావు జనంలోకి జనసేన – జనంకోసం జనసేన అనే కార్యక్రమంలో 
భాగంగా ప్రజలు వారు పడుతునని ఇబబుందులన, సమస్యలన రామచంద్రరావు కి విననివుంచుకోవడం జర్గింది. 
ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ లీగల్ సల్ సభ్్యలు, పైడిపర్రు జనసేన నాయకులు మర్యు తణుకు టౌన్, తణుకు, 
ఇరగవరం, అతితూలి మండల అధ్యక్షులు,టౌన్ యూత్ అధ్యక్షులు మర్యు జనసేన వీరమహిళలు కార్యకరతూలు 
అభిమానలు పాల్్నడం జర్గింది.

ట్.సి.వరుణ్ సమక్షంలో పలువురు వీరమహిళలు జనసేనలోకి చేర్కలు
శతఘ్ని న్్యస్: అనంతపురం నగరంలోని సాథానిక రాంనగర్ కారా్యలయంలో కళ్్యణదుర్ం నియోజకవర్ంలోని 
మండల అధ్యక్షులు మర్యు నాయకులతో సమావేశమైన జిల్లా అధ్యక్షులు ట్.సి.వరుణ్ పటటీణ కమిటీల మర్యు 
నియోజకవర్ పర్ధిలోని పలు సమస్యల పర్ష్కారం గుర్ంచి తవారలో ప్రారంభమయ్్య క్రియాశీలక సభ్యత్వాల 
గుర్ంచి చర్చాంచడం జర్గింది. అల్గే జిల్లా అధ్యక్షులు ట్.సి.వరుణ్ సమక్షంలో పలువురు వీరమహిళలు 
పార్టీలోకి చేరడం జర్గింది. అల్గే నగర అధ్యక్షులు పొదిలిబాబు రావు కి శాలువాతో సతకార్ంచిన నియోజకవర్ 
నాయకులు, జనసైనికులు.

వంగననిపాలం గ్రామానికి ఇంతవరకు సరైన 
రోడ్డు సద్పాయం చెయ్యకపోవడం దారుణం: 

బొట్కు రమేష్ బాబు

శతఘ్ని న్్యస్: దర్శి నియోజకవర్ం, త్ళ్లారు మండలం, ద్సకాయలపాడు 
నండి తోట వంగననిపాలం గ్రామానికి ఇంతవరకు సరైన రోడుడి సదుపాయం 
చెయ్యకపోవడం దారుణమని జనసేన పార్టీ దర్శి నియోజకవర్ ఇంచార్జా 
మర్యు ప్రకాశం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి బోట్కు రమేష్ బాబు అనానిరు. 
జనసేన పార్టీ త్ళ్లారుమండల కమిటీ అధ్యక్షులు కూటాల ప్రసాద్ మర్యు 
గ్రామస్థాలతో కలిసి ఆయన రోడుడిన పర్శీలించారు. దేశానికి సావాతంత్ర్య్ం 
వచిచా ఏడు దశాబా్దలపైబడినపపాట్కీ, అభివృది్ లక్ష్యంతో ప్రకాశం ప్రతే్యక 
జిల్లాగా ఏరపాడి అయిదు దశాబా్దలు దాట్నపపాట్కీ, ఇంతవరకు దర్శి-
చీమకుర్తూ మయిన్ రోడుడికు కేవలం ఒక కిలోమీటర్ దూరం మర్యు జిల్లా 
కేంద్రమైన ఒంగోలు పటటీణానికి అతి దగ్రలో వునని ఈ గ్రామం రోడుడి వసతికి 
నోచుకోకపోవడం మన పాలకుల పనితీరుకు నిదరశినమని, అట్వంట్ 
నాయకులన గెలిపించిన ప్రజలు దీనిని గుణపాఠంగా తీస్కోవాలని అనానిరు. 
ఎనోని ప్రభ్త్వాలు మార్నా నియోజకవర్ం నండి ఎమ్మలే్యలు మర్యు 
మంత్రులుగా ప్రాతినిధ్యమునాని నా్యయం జరగకపోవడం దురదృషటీకరమని, 
కనక ప్రస్తూత ప్రభ్తవామైనా యుద్ప్రాతిపదికన ప్రమాదకరంగా వునని ఈ 
రోడుడిన బాగుచేసి ప్రజలకు నా్యయం చేయమని జనసేన పార్టీ తరపున 
డిమాండ్ చేస్తూనానిమని అనానిరు. జనసేన పార్టీ త్ళ్లారు మండల కమిటీ 
అధ్యక్షులు ప్రసాద్ మాటాలాడుతూ ఎనోని ఏళ్లాగా ఈ ప్రాంత ప్రజలుగా 
ఇబబుందులు పడుతునానిమని గౌరవ శాసనసభ్్యలు మది్దశెట్టీ వేణుగోపాల్ 
దీనికి తగిన ప్రాధాన్యత ఇచిచా ప్రజల కసాటీలు తీరాచాలని విజ్ఞపితూ చేసారు.

మదనపలిలా జెఏసి ఆధ్వర్యంలో 
బైక్ రా్యలీ నిర్వహణ

శతఘ్ని న్్యస్: మదనపలిలా, జనసేన పార్టీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి దారం 
అనిత, దారం హర్ జనసేన మదనపలిలా నాయకులు రాందాస్ చౌదర్, గ్రానైట్ 
బాబు, జిల్లా జాయింట్ సక్రటర్లు, సజజాల రెడడిపాపా, సనావుల్లా మర్యు 
పెద్ద సంఖ్యలో అనిని రాజకీయ పార్టీల మర్యు కుల సంఘాల నాయకులు 
మదనపలిలా జిల్లా సాధన జెఏసి సభ్్యలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్్నానిరు.

ఆదివారం, 13 ఫిబ్రవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


ఆదివారం, 13 ఫిబ్రవరి 2022

నిరుపేదల ఆశాజ్్యతి పవన్ కళ్్యణ్: డాకటీర్ యుగంధర్ పొనని
శతఘ్ని న్్యస్: కార్వాట్నగరం 
మండలం గాజంకి గ్రామపంచాయతీ, 
గాజంకి గ్రామంలో జనం కోసం జనసేన 
కార్యక్రమం నిరవాహించడం జర్గింది. 
ఈ కార్యక్రమానికి జనసేన నియోజకవర్ 
ఇంచార్జా డాకటీర్ యుగంధర్ పొనని 
హాజరయా్యరు. ఈ సందర్ంగా 
మొదట్ విడతగా గ్రామస్తూలకు జనసేన 

ఆధవార్యంలో దుపపాట్లా పంపిణీ చేశారు. డాకటీర్ యుగంధర్ మాటాలాడుతూ నిరుపేదల 
ఆశాజ్్యతి పవన్ కళ్్యణ్ మాత్రమేనని, ఎనినికలే లేని ఈ సందర్ంలో ప్రజా సేవే 
మార్ంగా సామాజిక, రాజకీయ సేవలు అందిస్తూననిది జనసేన పార్టీ మాత్రమేనని 
తెలిపారు. జనం కోసమే జనసేన పార్టీ ఉననిదని, ఏద్ ఆశ్ంచి జనసేన పనిచేయడం 
లేదని తెలియజేశారు. పార్టీ సిద్ాంత్లన ప్రజలోలాకి విర్విగా తీస్కెళిలా, పవన్ కళ్్యణ్ 
ని ముఖ్యమంత్రిగా చేయడమే లక్ష్యంగా పనిచేసాతూమని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
మండల అధ్యక్షులు శోభన్ బాబు, ఉపాధ్యక్షులు విజయ్, జిల్లా సంయుకతూ కార్యదర్శి 
రాఘవ, మండల ఉపాధ్యక్షులు స్ర్ష్ రెడిడి, ప్రధాన కార్యదర్శి చంద్ర మౌళి, కార్యదర్శి 
హర్ష్, సీనియర్ నాయకులు అపోపాజయ్య, జనసైనికులు అబ్రహం, వినోద్, చిరంజీవి, 
నాగరాజు, భాసకార్, లోక, శేఖర్, సింహాద్రి పాల్్నానిరు.

మంత్రి అపపొలరాజు పైన తగన చర్యలు 
తీసుకోవాలఅని జనసేన డిమాండ్

శతఘ్ని న్్యస్: పశుసంవర్క 
శాఖ మంత్రి డాకటీర్ సిదిర్ 
అపపాలరాజు విధులోలా ఉనని 
పోలీస్ అధికారులన 
బహిరంగ ప్రదేశంలో 
దూషించి విధులు 
అడుడికుననిందుకు నైతిక 
బాధ్యత వహించి తక్షణమే తన 
పదవికి రాజీనామా చేయాలి. 
రాష్ట్ర డిజిపి మీ శాఖకు 
సంబంధించిన అధికారుల 
హకుకాలిని కాపాడలేకపోతే రాష్ట్ర ప్రజల హకుకాలు కావచుచా, శాంతిభద్రతలు 
కావచుచా ఎల్ కాపాడుత్రు? ఈ సంఘటన పైన విచారణ జర్పి మంత్రి 
అపపాలరాజు పైన తగిన చర్యలు తీస్కోవాలి డిమాండ్ చేస్తూనానిమని 
అనంతపురం జిల్లా జనసేన ఉపాధ్యక్షులు ల్యర్ కుంట్మది్ద జయరామ్ రెడిడి.

సరే్వపలిలా నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ విల్కరుల సమావేశం
శతఘ్ని న్్యస్: సర్వాపలిలా 
నియోజకవర్ం, వంకటాచలం 
మండలం, సర్వాపలిలాలోని 
జనసేన పార్టీ కారా్యలయం 
నందు సర్వాపలిలా నియోజకవర్ 
జనసేన పార్టీ నాయకులు 
బొబ్బుపలిలా స్ర్ష్ బాబు 
విలేకరుల సమావేశం ఏరాపాట్ 
చేయడం జర్గింది. రాష్ట్ర 
ప్రభ్తవాం పేదవార్ గుర్ంచి 
ఆలోచించే ఉదే్దశం ఉంటే 

పెర్గిన సిమంట్ ర్టలాన తగి్ంచాలి అదేవిధంగా మన రాష్ట్రంలో సిమంట్ కంపెనీలు ఒకొకాకకా 
కంపెనీ ఒకొకాకకా ర్ట్తో అము్మతునానిరు అయితే అందులో ముఖ్యమంత్రి కంపెనీ భారతి 
సిమంట్ కూడా ఉంది అయితే అధికార పార్టీకి సంబంధించినట్వంట్ ఎమ్మలే్యలు కావచుచా 
మంత్రులు కావచుచా ప్రతి ఒకకారు ఒకసార్ ఆలోచించి ఒకే ర్ట్ని అమే్మ విధంగా చర్యలు చేపటాటీలి 
అదేవిధంగా పేదవార్కి ఇచిచానట్వంట్ ఇళలా సథాల్లు ఏవైతే ఉనానియో వాట్పైన తవార్తగతిన 
నిరా్మణం జరగకపోతే తిర్గి వాట్ని వనక తీస్కొని ఇతరులకు ఇసాతూనని చెపపాడం ఎంత వరకు 
సమంజసం అందులోన్ రెండు రోజుల క్రితమే సిమంట్ ర్ట్లా పెరగడం తవార్తగతిన ఇలులా 
నిరా్మణాలు చేస్కోవాలని చెపపాడం వీట్కి కారణాలు ఏమిట్ ఇకనైనా ప్రభ్తవాం అనినివిధాల 
ఆలోచించి భవన నిరా్మణానికి సంబంధించిన ఇస్క, సిమంట్, సీటీల్, ఇట్క వీటనినిట్ ధర 
కూడా సామాన్యలకి పేదలకి అందుబాట్లో ఉండేవిధంగా చర్యలు చేపటాటీలి ఈరోజు సినిమా 
వినోదం పైన ప్రజలకి పేదలకి అవసరం లేకపోయినా వాట్పైన మీరు పెట్టీన దృషిటీని ఈరోజు 
భవన నిరా్మణ సామాగ్రి మీద కూడా పెటాటీలని సిమంట్ కంపెనీ యాజమాన్యంతో మాటాలాడి 
సిమంట్ ర్ట్ నీ అందుబాట్లోకి తీస్కురావాలని జనసేన పార్టీ తరఫున కోరుతునానిం. ఈ 
కార్యక్రమంలో పోలంరెడిడి ఇందిరా రెడిడి శ్వరాత్రిసందీప్, సందుర్ శ్రీహర్, చందన్, అవినాష్, 
వంశ్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

పోలవరం నియోజకవర్గం పొంగుటూరులో
జనసేన ఆతీ్మయసమావేశం

శతఘ్ని న్్యస్: పోలవరం నియోజకవర్ం పొంగుటరులో జనసేనపార్టీ ఆతీ్మయసమావేశం 
కొయ్యలగూడంమండలం .పొంగుటరు గ్రామంలో జనసేన పార్టీ గ్రామ కమిటీ పోలవరం 
నియోజకవర్ ఇనాఛార్జా చిర్రి బాలరాజు, జిల్లా కార్యదర్శి గడడిమణుగు రవికుమార్ సమక్షం 
వేయడం జర్గింది. ఈ కార్యక్రమంలో చోడిపిండి స్బ్రహ్మణ్యం. జనసేన పార్టీ నాయకులు 
అపపానప్రసాద్, మండల ప్రెసిడంట్ తోట రవి, మాదేపలిలా శ్రీనివాస్, ఏపుర్ సతీష్, దాకారపు 
మధు, గేలం భాసకార్, ప్రగడ స్ర్శ్ మర్యు అత్యధికంగా జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

వి.ఆర్.ఏ లకు జనసేన పార్టీ నాయకుల మదదుతు
శతఘ్ని న్్యస్: పుటటీపర్తూ, రాష్ట్ర వా్యపతూంగా వి.ఆర్.ఏ ఉద్్యగులు చేస్తూనని 
ఉద్యమానికి మద్దతుగా శనివారం పుటటీపర్తూ నియోజకవర్ం నలలామాడ 
మండలంలో జనసేన పార్టీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి అబు్ల్ అబు మాటాలాడుతూ 
మండలంలోని ప్రతి పంచాయితీలకు, గ్రామాలకు తిరుగుతూ పని చేసే వారు 
వి.ఆర్.ఏ లు. ఇపుపాడు ఉనని నిత్యవసరాల సరుకుల ధరలన చుసేతూ ప్రభ్తవాం 
ఇచేచా జీత్లకంట ఎకుకావగ ఉనానియి. వారు గ్రామాలలో తిరగాలంట 
దివాచక్ర వాహనానికి పెట్రోల్ కొనాలంట ఇబబుంది పడుతునానిరు. 2018 
జులై నండి 2022 జనవర్ వరుకు వార్కి చెలిలాంచిన ట్ఏ, డిఏ సొము్మన 
సైతం వాపస్ తీస్కోవడం అత్యంత దారుణం. ఇల్ంట్ వికృత చేషటీల జిఓ 
లన రదు్ద చేసి వార్కి 21000/- రూపాలన జీతం చెలిలాంచాలని జనసేన 
పార్టీ దావారా డిమాండ్ చేసారు. ఈ కార్యక్రమంలో వి.ఆర్.ఏ లు హైదర్ 
వలి, డి నరసింహులు, మురళి, శ్రీనివాస్లు, నారాయణమ్మ, నాగపపా 
రామాంజనేయులన కలిసిన మర్యు జనసేన నాయకులు తిరుపతేంద్ర, 
నలలామాడ మండల కనివానర్ మహేష్, సాయిప్రభ, బోయ వంశీ, రమేష్, మేకల 
పవన్ తదితరులు పాల్్నానిరు.
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