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తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకంక్షలు

శతఘ్ని న్యూస్: తెలంగాణ ఆవిర్భావం ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్ం. ప్రజలంతా 
ముక్తకంఠంతో కోరి సాధంచుకునని ఒక అపురూప విజయం. ఈ విజయం కోసం 
ఎంతోమంది ప్రాణాలు ధారబోశారు. మరందరో తమ జీవితాలను అరి్పంచారు. 
వారి తాయూగాల ఫలమే నేటి మన తెలంగాణ ర్ష్టం. తెలంగాణ ఆవిరభావించి ఎనిమిది 
వసంతాలు పూర్తవుతునని సందరభాంగా నా పక్షాన, జనసేన పార్్ పక్షాన తెలంగాణ 
ప్రజలందరికీ శుభాకంక్షలు అంటూ జనసేన పార్్ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. ర్ష్ట సాధనలో అశువులు బాసిన వీరులకు వందనాలు 
తెలుపుతునానిను. ఉదయూమాలకు పురిటిగడ్డ తెలంగాణ. పాలకుల అణిచివేత, దాష్్కలను ఎదిరించే లక్షణం ఈ నేల సంతం. ఈ లక్షణం దేశంలోని ప్రజలందరికీ ఆదర్ం. 
పోర్డితేనే లక్షష్ం సిదిధిస్తందని ఎలుగెత్్త చాటింది తెలంగాణ ఉదయూమం. ఈ గడ్డ మీద పుటి్న బిడ్డలు ఏ లక్షష్ంతో తెలంగాణ కోరుకునానిరో ఆ లక్షష్ం సంపూర్ంగా 
సిదిధించాలని మనస్ఫూరి్తగా కోరుకుంటునానినని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పేర్కొనానిరు.

గ్రామ స్థాయిలో జనసేన బలంగా ఉంది
*ఇప్పటికిప్్పడు ఎన్నికలు వచ్చినా బలంగా బరిలోకి దిగందుకు జనసైన్కులు సిద్ం
*మీడియాతో జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్్ గ్రామీణ సాథాయిలో బలంగా ఉననిదని, ఇప్పటికిపు్పడు 
ఎనినికలు జరిగినా బలంగా బరిలోకి దిగందుకు జనసైనికులు సిద్ంగా ఉనానిరని 
జనసేన పార్్ పీ.ఏ.సీ. సభ్యూలు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు గారు స్పష్ం చేసారు. ఉత్తర్ంధ్ర 
పరయూటనలో భాగంగా బుధవారం శ్రీకకుళంలో మీడియా ప్రత్నిధులతో నాగబాబు 
గారు మాట్లాడారు. ఉత్తర్ంధ్రలో జనసేన పార్్కి బలమైన పునాదులు ఉనానియని 
అనానిరు. శ్రీకకుళం జిల్లా ఇచాఛాపురం, పల్స, టెకకొలి, పాత పటనిం, నర్సనని పేట, 
ఆముదాలవలస, శ్రీకకుళం, ర్జం, పాలకొండ, ఎడ్చెరలా నియోజకవర్గాలకు చందిన 
ముఖయూ నాయకులు, కరయూకర్తలు, వీర మహిళలు, జెడ్్పటీసీ, ఎంపీటీసీ అభయూరుథాలుగా, 
వార్్డ మంబరులాగా పోటీ చేసి గెలుపందిన ప్రజ ప్రత్నిధులు, పోటీలో నిలిచిన వారితో 
మాట్లాడడం జరిగిందని అనానిరు. జన సైనికులలో ఎకుకొవ శాతం మేధావులు, 
విదాయూవంతులు, ఐ.టీ. ఉద్యూగులు, ఉపాధాయూయులు ఉనానిరు. వారందరి ఆలోచన విధానం, మేధస్స, పార్్ గెలుపు కోసం వారు చేస్తనని కృషి అమూలయూమైనది అని 
పేర్కొనానిరు. కరయూకర్తలను నాయకులుగా తయారు చేయడమే జనసేన పార్్ ప్రధాన విధానమని, ఆ కోవలోనే జిల్లా సాథాయి, నియోజకవరగా సాథాయి, ర్ష్ట సాథాయి కమిటీలోలా 
కరయూకర్తలకు ప్రాధానయూత ఇస్తనానిమని అనానిరు. ప్రజ సమసయూల పరిష్కొరం ధ్యూయంగా జనసైనికులు పని చేస్తనానిరు అని అనానిరు.
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ఈ నెల 4న జనసేన పార్టీ విస్తృతస్థాయి సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్్ విస్తృతసాథాయి సమావేశం ఈ నెల 4వ తేదీన మంగళగిరి పార్్ కర్యూలయంలో 
నిర్వహించడానికి పార్్ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు నిర్యించారు. ఈ విస్తృత సాథాయి సమావేశంలో 
పార్్ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారితోపాటు ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెండలా మనోహర్ 
గారు, పార్్ పలిట్ బ్యూరో సభ్యూలు, పీఏసీ సభ్యూలు, ర్ష్ట కమిటీ సభ్యూలతో పాటు జిల్లా అధయూక్షులు, వివిధ 
విభాగాల ఛైర్మనులా, నియోజకవరగా ఇంఛారిజిలు, ర్ష్ట అధకర ప్రత్నిధులు, వీరమహిళ ప్రాంతీయ కమిటీ 
సభ్యూలు పాలగాంట్రు. మధాయూహనిం 2 గంటలకు ప్రారంభమయ్యూ ఈ సమావేశం సమారు 4 గంటల 
పాటు కొనసాగనుంది. ప్రధానంగా ర్ష్టంలో శాంత్భద్రతల పరిసిథాత్, జనసేన కరయూకర్తలపై అక్రమ కేసల 
బనాయింపు, జనసేన చేపటి్న కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర తదితర అంశాలపై లోతుగా చరిచెసా్తరు. ఈ 
సమావేశంలో కొనిని ముఖయూమైన తీర్్మనాలను ఆమోదిసా్తరు. ఈ కరయూక్రమంలో పాలగానడానికి శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు 3వ తేదీ సాయంత్రం మంగళగిరి చేరుకుంట్రు.

రండవరోజు పాటంశెట్టీ సూర్యచంద్ర ఆమరణ నిర్హార దీక్ష
శతఘ్ని న్యూస్: జగగాంపేట నియోజకవరగాం జగగాంపేట మండలం వంగయయూమ్మపురం గ్రామంలో ఉపాధ హామీ కూలీలకు సరైన వేతనం ఇవ్వడం లేదు, నాయకులు, అధకరులు కుమ్మక్కొ 
దంగ మస్తరులా వేస్్త ఇంటి దగగార ఉననివారికి 250 రూపాయల కూలి వేస్తనానిరు, చమటోడిచె కష్పడి పనిచేసే వారికి 100 రూపాయలు మాత్రమే కూలి వేస్్త వారి యొకకొ శ్రమను 
ద్చుకుని వారికి అనాయూయం చేస్తనానిరు. జిల్లా కలెక్ర్ మరియు సంబంధత అధకరులు వచిచె కష్పడి పనిచేసే కూలీలకు నాయూయం చేసే వరకు గ్రామ ప్రజలందరి కోరిక మేరకు జనసేన 
పార్్ తరుపున ఆమరణ నిర్హార దీక్ష చేపటి్న జగగాంపేట నియోజకవరగాం జనసేన పార్్ ఇంచార్జి పాటంశెటి్ స్రయూచంద్ర. ఈ కరయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు 
పాలగానానిరు.

విశాఖలో శ్రీ నాగబాబుకి ఘనస్వాగతం
శతఘ్ని న్యూస్: మూడు రోజుల 
ఉత్తర్ంధ్ర పరయూటన నిమిత్తం జనసేన 
పార్్ పీఏసీ సభ్యూలు శ్రీ కొణిదల 
నాగబాబు విశాఖ చేరుకునానిరు. 
ఆయనకు విశాఖ విమానాశ్రయంలో 
పార్్ నాయకులు, వీర మహిళలు ఘన 
సా్వగతం పలికరు. పీఏసీ సభ్యూలు శ్రీ 
కోన తాతార్వు, అధకర ప్రత్నిధులు శ్రీ సందరపు విజయ్ కుమార్, శ్రీ పరూచెరి 
భాసకొరర్వు, పార్ నాయకులు డాక్ర్ సందీప్ పంచకరలా, శ్రీ పీవీఎస్ఎన్ ర్జు, 
శ్రీమత్ పి. ఉష్కిరణ్ తదితరులు శ్రీ నాగబాబుకి సా్వగతం పలికిన వారిలో ఉనానిరు.
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గాయకుడు శ్రీ కె.కె. అకల మరణం బాధాకరం
శతఘ్ని న్యూస్: క.క.గా సపరిచితులైన ప్రముఖ 
గాయకుడు శ్రీ కృష్కుమార్ కుననిత్ గారి అకల మరణం 
బాధ కలిగించిందని జనసేన పార్్ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో ఆవేదన వయూక్తం చేశారు. సినీ 
సంగీత ప్రపంచంలో తనకంటూ ప్రతేయూక బాణీని కలిగిన 
గాయకుడు శ్రీ క.క. గారు. ఆయన ఆత్మకు శాంత్ 
చేకూర్లని భగవంతుణి్ ప్రారిథాస్తనానిను. నా చిత్రాలోలా 
ఆయన ఆలపించిన గీతాలు అభిమానులను, సంగీత 
ప్రియులను అమితంగా మపి్పంచాయి. ఖుష్ చిత్రం 
కోసం ‘ఏ మేర్ జహా’ గీతం అనిని వయసలవారికీ 
చేరువంది. అందుకు శ్రీ క.క. గారి గాత్రం ఓ ప్రధాన 
కరణం. ‘జల్్స’లో మై హార్్ ఈజ్ బీటింగ్... అద్ల్’, ‘బాలు’ ‘ఇంతే ఇంత్ంతే’, ‘జనీ’లో ‘నాలో 
నువ్్వక సగమై’, ‘గుడుంబా శంకర్’లో ‘లే లే లే లే’.. గీతాలను నా చిత్రాలోలా ఆయన పాడారు. 
అవనీని శ్రోతలను ఆకటు్కోవడమే కదు... సంగీతాభిమానులు హమ్ చేసకొనేల్ ససిథారంగా 
నిలిచాయి. సంగీత కచేర్ ముగించుకొనని కొది్సేపటికే హఠాన్మరణం చందటం దిగ్రాభా్రంత్కరం. 
ఆయన చివరి శా్వస వరకూ పాడుతూనే ఉనానిరు. శ్రీ క.క. గారి కుటుంబానికి నా ప్రగాఢ సానుభూత్ 
తెలియచేస్తనానిను. ఆ కుటుంబానికి భగవంతుడు మనో ధైర్యూనిని ప్రసాదించాలని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆకంక్ంచారు.

ఏలూరు జనసేన పార్టీలోకి భార్ చేరికలు..

శతఘ్ని న్యూస్:  ఏలూరు నియోజకవరగాంలోని తంగెళ్ళమూడి 50 వ డివిజన్ ఎం.ఆర్.సీ కలనీలో 
డివిజన్ ఇంచార్జి తుమ్మపాల ర్మకృష్, మడుగుల మాణికయూలర్వు ఆధ్వరయూంలో మంగళవారం 
టిడిపి, వసీపీ పార్్కీ చందిన 60 మంది కరయూకర్తలు జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ సిదాధింతాలు 
నచిచె.. పశ్చెమ గోదావరి జిల్లా అధకర ప్రత్నిధ, జనసేన పార్్ ఏలూరు నియోజకవరగా ఇంచారిజి 
రడి్డ అప్పల నాయుడు చేస్తనని సేవా కరయూక్రమాలకు ఆకరిషితులై జనసేన పార్్లో చేరడం జరిగింది.. 
వీరిని రడి్డ అప్పల నాయుడు జనసేన పార్్ కండువాలు కపి్ప సాదరంగా పార్్లోకి ఆహా్వనించడం 
జరిగింది.. అనంతరం 50 వ డివిజన్ న్తన కమిటీ సభ్యూలతో ప్రమాణ సీ్వకరం చేయించడం 
జరిగింది..
ఈ కరయూక్రమంలో జిల్లా లీగల్ సెల్ అధయూక్షులు నిమ్మల జ్యూత్ కుమార్, జిల్లా కరయూదరి్ తేజసి్వని, 
సంయుక్త కరయూదరి్ ఓబిలిశెటి్ శ్రావణ్ గుపా్త, నగర అధయూక్షుడు నగిరడి్డ కశీ నరేష్, మండల 
అధయూక్షులు వీరంకి పండు, ప్రధాన కరయూదరి్ సరిది ర్జేష్, ఫ్యూన్్స ప్రెసిడ్ంట్ ద్సపరి్త ర్జు, 
కరయూవరగా సభ్యూలు బోండా ర్ము నాయుడు, వీర మహిళ కవూరి వాణి, నాయకులు బుధాధి 
నాగశ్వరర్వు, నిమ్మల శ్రీను జనసేన పార్్ కరయూకర్తలు, వీర మహిళలు తదితరులు పాలగానానిరు.

గాయపడిన జనసైనికుడిని పర్మరి్శంచిన గాదె
శతఘ్ని న్యూస్: రేపలిలా నియోజకవరగాం, నగరం మండలం, పూడివడా గ్రామానికి 
చందిన జనసైనికుడు మువ్వ తరుణ్ ర్జ్ మని ఇటీవల రోడు్డ ప్రమాదం 
కరణంగా.. గాయాల పాలయాయూడు. విషయం తెలుసకునని జిల్లా అధయూక్షులు 
గాదె వంకటేశ్వర్వు బుధవారం వారి ఇంటికి వళ్లా పర్మరి్ంచడం జరిగింది. 
ఈ సందరభాంగా వారికి జనసేన పార్్ అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచాచెరు. 
క్రియాశీలక సభయూత్వం తీసకుననిందున పార్్ ఆఫీస్ వారితో మాట్లాడి సమాచారం 
అందించడం జరిగింది. ఈ కరయూక్రమంలో జిల్లా నాయకులు మత్్త భాసకొరర్వు, 
చంద్లు ప్రసాద్, నాగిశెటి్ సబాబార్వు, గాదె విజయ కుమార్, కొండవీటి యువ 
కిషోర్, పవన్ నాయుడు బచుచె, రేపలెలా మలిలాకరుజినర్వు, జి. గిరిధర్, జి. శేఖర్, 
జి.ఓంకర్, శ్రీనివాస్ ర్వు, కజ నాగశ్వరర్వు, పూలశెటి్ గోపి, లింగమనేని 
సరేంద్ర తదితరులు పాలగానానిరు.

అమలాపురంలో తక్షణమే ఇంటరనెట్ సౌకర్్యనినె 
పునరుద్ధరించాలి: పి. విజయ్ కుమార్

శతఘ్ని న్యూస్:  అమల్పురంలో తక్షణమే ఇంటరనిట్ సౌకర్యూనిని పునరుదధిరించాలని 
జనసేన ర్ష్ట ప్రధాన కరయూదరి్ పి. విజయ్ కుమార్ ప్రభ్తా్వనిని డిమాండ్ చేశారు. 
జనసేన పార్్ ఏలూరు కర్యూలయంలో ఏర్్పటు చేసిన విలేఖరలా సమావేశంలో 
ఆయన మాట్లాడుతూ..
ర్ష్టంలో ర్వణకష్ం పరిపాలన జరుగుతుందని.. జనసేన పార్్కి, దళ్తులకు 
మధయూ ప్రభ్త్వం చిచుచె పెడుతుందని ఆరోపించారు.. అదేవిధంగా ర్ష్టంలో కుల్ల 
మధయూ అలలారలాను సృషి్స్తందని ఆయన ఆవేదన వయూక్తం చేశారు. ర్ష్టంలో జనసేన 
పార్్కి పెరుగుతునని ఆదరణను చూసి జగన్ ప్రభ్త్వం ఇటువంటి అలలారులా సృషి్ంచి 
పార్్పై బురదజలేలా ప్రయతానిలు మానుకోవాలని హెచచెరించారు. మంత్రి ఇంటిపై 
దాడి జరిగినపు్పడు ఇంటిలిజెన్్స వయూవసథా ఏం చేస్తందని ఆయన ప్రశ్నించారు.
ఈ కరయూక్రమంలో ర్ష్ట కరయూదరి్ బేతపూడి విజయ్ శేఖర్, బోడపాటి శ్వదత్, 
ర్ష్ట అధకర ప్రత్నిధ డాక్ర్ గౌతమ్, ఏలూరు నగర అధయూక్షుడు నగిరడి్డ కశీ 
నరేష్ తదితరులు పాలగానానిరు.

సిబిఐ దత్పుత్రుడికి జనసేన సవాల్ గోడప్రతులను 
ఆవిష్కరించిన పెనమలూరు జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్:   కృష్్ జిల్లా, పెనమలూరు నియోజకవరగాంలో సిబిఐ దత్తపుత్రుడికి 
జనసేన సవాల్..! జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆత్మహతయూ చేసకునని కౌలు 
రైతు కుటుంబాలకి లక్ష రూపాయలు చొపు్పన ఇస్తనని వారిలో ఒకకొరిని అయినా 
రైతు కదు అని నిరూపించే దము్మ వసీపీ కి ఉందా..? అంటూ టీం పిడికిలి వారు 
రూపందించిన పోస్ర్్స ఆవిషకొరించడం జరిగింది మరియు ఆటోలకి, గోడలకి 
అత్కించే కరయూక్రమం జరిగింది. ఈ కరయూక్రమానికి నియోజకవరగా నాయకులు, 
మండల అధయూక్షులు, మండల నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాలగానడం 
జరిగింది.

నాగబాబుకి ఘనస్వాగతం పలికిన ఉత్ర్ంధ్ర జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకకుళం జిల్లా, ఎచచెరలా నియోజకవరగాం, ఉత్తర్ంధ్ర పరయూటనలో భాగంగా 
బుధా్వరం శ్రీకకుళం జిల్లా విచేచెసి జనసేనపార్్ పిఎసి సభ్యూలు కొణిదెల నాగబాబుకి ఏచచెరలా 
నియోజకవరగా నాయకులు, కంత్శ్రీ, జనసేనపార్్ నాయకులు, జనసైనికులు ఘనంగా సా్వగతం 
పలికరు. ఈ కరయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాలగానడం జరిగింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పత్్కండ నియోజకవర్గ కో ఆరిడినేటర్ గా నియమితులైన టీ 
పురుషోత్ం కు ఘన సత్్కరం

శతఘ్ని న్యూస్: పత్్తకొండ నియోజకవరగా నాయకుడు సి.జి ర్జశేఖర్ ఆధ్వరయూంలో 
జనసేన పార్్ ఐ టి విభాగం, పత్్తకొండ నియోజకవరగా కో ఆరి్డనేటర్ గా నియమితులైన 
టీ పురుషోత్తం ను పత్్తకొండ నియోజకవరగాం తరపున సతకొరించడం జరిగింది.
ఈ సందరభాంగా పత్్తకొండ నియోజకవరగా నాయకుడు సి.జి ర్జశేఖర్ మాట్లాడుతూ ర్ష్ట 
వాయూప్తంగా మా జనసేన పార్్ అధయూక్షులు కొణిదల పవన్ కళ్యూణ్, ఐటీ విభాగం చైర్మన్ 
మిర్యూల శ్రీనివాస్ ర్ష్టంలో జిల్లాల వార్గా నియోజకవర్గాలు వారిగా ఐటి విభాగంలో 
కోఆరి్డనేటరులా ను ఎనునికోవడం జరిగింది, కరూనిలు జిల్లా, పత్్తకొండ నియోజకవరగాం, 
తరపున టి పురుషోత్తం ను ఎనునికుననిందుకు, జనసేన పార్్ అధయూక్షులు కొణిదెల 
పవన్ కళ్యూణ్ కు.. అల్గ పి.ఏ.సి కమిటీ చైర్మన్ నాదెండలా మనోహర్ కు, పి.ఏ.సి 
సభ్యూలు నాగబాబు కు జనసేన ఐటీ విభాగం చైర్మన్ మిరియాల శ్రీనివాస్ కు మరియు 
కరూనిల్ జిల్లా కోఆరి్డనేటర్ లక్ష్మీకంత్ రడి్డకి ప్రతేయూక ధనయూవాదాలు తెలియజేస్తనానిం, 
మా సదరుడికి ఈ అవకశం కలి్పంచినందుకు మేము చాల్ సంతోషిస్తనానిము, 
అదేవిధంగా కరూనిలు జిల్లాలో పత్్తకొండ నియోజకవరగాం నుంచి జనసేన పార్్ ఐటి 
విభాగంలో అవకశం చోటు సంపాదించుకునని మా సదరుడు టీ పురుషోత్తం గారికి 
మా హృదయపూర్వక అభినందనలు శుభాకంక్షలు తెలియజేశారు. అదేవిధంగా ఐటి 
విభాగం సభ్యూలందరూ జనసేన పార్్ని అధకరంలోకి తీసకుర్వడానికి వీళ్ళ శకి్త మేర 
పని చేసా్తరని, అల్గ ఎలక్షనులా ఎపు్పడు వచిచెనా జనసేన పార్్ విజయం కోసం వీరంతా 
కష్పడా్డరని.. జనసేన పార్్ విజయం సాధంచే విధంగా వీరందరూ కృషి చేసా్తరని, 
ర్బోయ్ కలం జనసేన పార్్దే అధకరమని తెలియజేశారు. అల్గ కరూనిలు జిల్లాలో 
ఉనని మిగతా 13 నియోజకవరగా కో ఆరి్డనేటర్ లకు ,మా హృదయపూర్వక అభినందనలు 
శుభాకంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ సతాకొరం లో పాలగానని జనసేన పార్్ నాయకులు 
ఇసా్మయిల్, ధర్మతేజ, జనీ, ఎర్రి సా్వమి, అనిల్ మరియు తదితరులు పాలగానానిరు.

కపులకు ర్జ్్యధికరం ర్వాలి..
అనినె కులాలనూ కలుపుకు పోవాలి

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకకుళం జిల్లా, ఎచచెరలా నియోజకవరగాం, రణసథాలం మండలంలో జనసేన 
పి.ఎ.సి సభ్యూలు కొనెదెల నాగబాబు ఉత్తర్ంధ్ర పరయూటన కరయూక్రమంలో భాగంగా 
బుధవారం రణసథాలం మండలం నుండి ప్రారంభించి శ్రీకకుళం జిల్లా వరకు ర్యూలీ చేస్్త.. 
కపులకు ర్జయూధకరం ర్వాలని నినాదంతో.. జనసేన పార్్ సిదాధింతాలు మరియు 
మేనిఫెస్ గురించి గడప గడపకు తెలియజేయాలి. అల్గ గ్రామంలో ప్రత్ ఒకకొరూను 
జనసైనుకులను నాయకులుగా తయారు చేయాలని ప్రత్ గ్రామంలో 10నుండి 20వరకు 
నాయకులుగా తయారు చేయాలని జనసేన పార్్ నాయకులు తెలియజేశారు.

కర్ర ప్రశాంత్ జన్మ దిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్:  అలూలారి 
సీతార్మర్జు జిల్లా, పాడేరు 
నియోజకవరగాం: బుధవారం 
జనసేన పార్్ అరకు పారలామంట్ 
ఎక్ససికూయూటీవ్ కమీటీ మంబర్ 
కొర్రకమల్ హాసన్ కుమారుడు 
చి!! కొర్ర ప్రశాంత్ జన్మ దిన 
వేడుకలు ఘనంగా జరిగినవి.. ఈ 
సందరభాంగా అనేక మంది జనసేన 

పార్్ నాయకులు చి!!ప్రశాంత్ ని ఆశీర్వదించారు. ఈ కరయూక్రమంలో జనసేన పార్్ 
వీరమహిళ నాయకుర్లు కిటలాoగి పద్మ భర్త క.మతయూలింగం, జనసేన పార్్ పాడేరు 
మండల అధయూక్షులు నంద్లి మురళీకృష్, పాడేరు నాయకులు, ఆనంద్, సీ హెచ్.అనిల్ 
కుమార్, బి. సత్్తబాబు, తదితరులు పాలగాని కరయూక్రమాలనీని విజయవంతం చేయడం 
జరిగింది.

హనుమత్ సమేత కోదండర్మ స్వామి 
మహోత్సవ కర్యక్రమంలో పాల్్గననె గాదె

శతఘ్ని న్యూస్:  రేపలెలా నియోజకవరగాం, తుమ్మల గ్రామంలో వేంచేసియునని శ్రీ హనుమత్ 
సమేత కోదండర్మ సా్వమి వారి దేవాలయం జీవధ్వజ పున:ప్రత్ష్మహోత్సవ 
కరయూక్రమంలో ముఖయూ అత్ధగా జిల్లా అధయూక్షులు గాదె పాలగానానిరు..
ఈ సందరభాంగా గ్రామ ప్రజలు జిల్లా అధయూక్షులు గాదె వంకటేశ్వరర్వు కు ఘన సా్వగతం 
పలికరు.. అనంతరం సా్వమి వారి ఆశీసలు గ్రామ ప్రజలపై మండుగా ఉండాలని 
దేవాలయంలో ప్రతేయూక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం అననిదాన కరయూక్రమంలో 
పాలగానానిరు.
ఈ కరయూక్రమంలో.. జిల్లా నాయకులు మత్్త భాసకొరర్వు, చంద్లు ప్రసాద్, నాగిశెటి్ 
సబాబార్వు, గాదె. విజయ కుమార్, కొండవీటి యువ కిషోర్, పవన్ నాయుడు బచుచె 
రేపలెలా మలిలాకరుజినర్వు, జి. గిరిధర్, జి. శేఖర్, జి. ఓంకర్, తుమ్మల జనసైనికులు 
గూడపాటి శ్రీనివాస్ ర్వు, కజ నాగశ్వరర్వు, పూలశెటి్ పోలిశెటి్ గోపి, కొమూ్మరు 
శ్రీనివాసర్వు, లింగలేని సరేంద్ర, పవన్,సాయి మరియు ప్రజలు పాలగానానిరు.

గంది ప్రజల దాహారి్కి జనసేన వాటర్ ట్యంకర్
శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ జిల్లా, ర్జ్లు వేసవి కలంలో నీటి ఎద్డికి ప్రజలు ఇబబాంది 
పడుతుండడంతో జనసేనపార్్ చిరుపవన్ సేవాసమిత్ ఆద్వరయూంలో ప్రత్రోజు ప్రజలకు 
మంచినీళ్్ళ అందేవిధంగా వాటర్ ట్యూంకర్ ఏర్్పటు చేయడం జరిగింది. ఈ వాటర్ 
ట్యూంక్ దా్వర్ బుధవారం గంది గ్రామంలో మూలగంది ప్రాంతములలో నీరు అందక 
ఇబబాందులు పడుతుననివారికి జనసేన నాయకులు వీర్ వేంకననిబాబు ట్రాక్ర్ డిజల్ 
కి ఆరిధిక సహకరం అందించగా గంది జనసైనికుల దా్వర్ త్రాగునీరు అందించడం 
జరిగిందని జనసేన నాయకులు నామన నాగభూషణం అనానిరు. ఈ కరయూక్రమంలో 
గంది జనసైనికులు పాలగానడం జరిగింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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గాయపడిన జనసైనికుడికి అండగా జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: మహబ్బ్ నగర్ జిల్లా, ర్మననిపలిలా తాండాకు చందిన జనసైనికుడు 
మూడవత్ గోవింద్ మంగళవారం ప్రమాదవశాతు్త యాకి్సడ్ంట్ కు గురై 
గాయపడటంతో.. సంఘటన తెలిసిన వంటనే ర్ష్ట యువజన అధయూక్షులు వంగ లక్షష్మణ్ 
గౌడ్ స్చన మేరకు.. ఉమ్మడి మహబ్బ్ నగర్ జిల్లా యువజన విభాగం జనరల్ 
సెక్రటర్ పి. ఆర్. ర్ఘవేంద్ర.. జనసైనికుడు గోవింద్ ని హాస్పటల్ కు తరలించి వారికి 
తోడుగా ఉండి ధైరయూం చప్పడం జరిగింది.

హనుమజ్జయంత్ వేడుకలలో పాల్్గననె రడిడి 
అప్పల నాయుడు

శతఘ్ని న్యూస్:  ఏలూరు నియోజకవరగాం 6వ డివిజన్ లోని మాదేపలిలా రోడ్ లో ఉనని 
అభయాంజనేయ సా్వమి వారి ఆలయంలో జరిగిన హనుమజజియంత్ ఉత్సవాల 
సందరభాంగా.. ఆలయ కమిటీ వారి ఆహా్వనం మేరకు అననిదాన కరయూక్రమానికి ముఖయూ 
అత్థిగా పశ్చెమ గోదావరి జిల్లా అధకర ప్రత్నిధ, జనసేన పార్్ ఏలూరు నియోజకవరగా 
ఇంచారిజి రడి్డ అప్పల నాయుడు పాలగానానిరు. ఈ సందరభాంగా ఆయన ఆలయ కమిటీ 
వారికి సా్వమి వారి కిర్టం నిమిత్తం 10,000 రూ.అందజేయడం జరిగింది.

టీం పిడికిలి ప్రాజెక్టీ 2 గోడ ప్రతులు ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యూస్: మనయూం జిల్లా, 
పాలకొండ నియోజకవరగాం, 
భామిని మండలంలో జనసేన 
మండల పార్్ కర్యూలయంలో 
సిబిఐ దత్తపుత్రుడికి జనసేన 
సవాల్..! పవన్ కళ్యూణ్ 
గారు ఆత్మహతయూ చేసకునని 
కౌలు రైతు కుటుంబాలకి లక్ష 
రూపాయలు చొపు్పన ఇస్తనని 
వారిలో ఒకకొరినీ అయినా 
రైతు కదు అని నిరూపించే 

దము్మ వసీపీ కి ఉందా అంటూ టీం పిడికిలి వారు రూపందించిన పోస్ర్్స ఆవిషకొరించి.. 
అనంతరం వివిధ కూడలిలోను మరియు ఆటోలకు అత్కించారు.. ఈ కరయూక్రమంలో 
కిరణ్, మహేష్, వకుంఠ, నాగశ్వరర్వు మరియు జనసైనికులు పాలగానానిరు.

కరి్మకులకు అండగా జనసేన ఉంటంది
*ఏసీ గదులోలా కూర్చెని కదు.. నడిరోడు్డపై నిలువు కళ్ళ మీద నుంచొని అపరిశుభ్ంగా 
ఉనని సమాజనిని కరి్మకులు తమ స్వహసా్తలతో శుభ్పరుస్తనానిరు.
*పారిశుదధిష్ కరి్మకులు చేసే పనికి లక్ష రూపాయలు ఇచిచెనా తకుకొవే అవుతుంది అంటూ.. 
చపి్పన పాదయాత్ర నాటి మాటలు ఏమయాయూయి ముఖయూమంత్రి గారూ
*ఆరోగయూ, ఆరిధిక భద్రత లేని పని ఇంకనానిళ్లా?
*కరి్మకుల నాయూయమైన డిమాండలాను ప్రభ్త్వం తీరేచెవరకు జనసేన కరి్మకులకు అండగా 
ఉంటుంది.. వారితో కలిసి పోర్డుతుంది
*నాయూయమైన డిమాండలాను పరిషకొరించాలని కరి్మక సంఘాల యూనియన్ నాయకులు 
చేపటి్న ధర్నికు సంఘీభావం తెలియచేసిన జనసేన పార్్ నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు: స్రుయూడు ర్కముందే విధులోలా చేరి చతా్తచదార్నిని.. ప్రజలు 
విసరిజించే మాలమూత్రాలను తీసేసి.. పరిసర్లను పరిశుభ్ం చేసి ప్రజలకు ఆరోగాయూనిని.. 
ఆహాలాదానిని పంచే పారిశుదధిష్ కరి్మకులు తమ శ్రమకు తగగా ప్రత్ఫలం అడగటమే నేరం అయినటులా 
ప్రభ్త్వం వయూవహరించటం దారుణమని.. కరి్మకుల పటలా ప్రభ్త్వ తీరుపై జనసేన పార్్ నగర 
అధయూక్షుడు నెరేళలా సరేష్ తీవ్రఆగ్రహానిని వయూక్తం చేశారు. బుధవారం కరి్మక నాయకులు సమి 
శంకరర్వు, సమి ఉదయ్ ఆధ్వరయూంలో తమ నాయూయమైన డిమాండలాను పరిషకొరించాలని 
కోరుకుంటూ.. నగరపాలక సంసథా ఎదుట ముని్సపల్ వరకొరులా చేపటి్న ధర్నికు జనసేన పార్్ 
పూరి్త మద్తు ఇచిచెంది. ఈ సందరభాంగా సరేష్ మాట్లాడుతూ కరి్మకులు ఏమి గంతెమ్మ 
కోరకొలు కోరడం లేదని జగన్ పాదయాత్రలో ఇచిచెన సమాన పనికి సమాన వేతనం, ఉద్యూగ 
భద్రత, ఆరోగయూ భద్రత హామీలనే నెరవేరచెమని అడుగుతునానిరనానిరు. తాము అధకరంలోకి 
ర్గానే పారిశుదధిష్, ఇంజినీర్, విదుయూత్ వంటి పలు శాఖలోలా పనిచేసే కంట్రాక్్, ఔట్ సరి్సంగ్ 
కరి్మకులను పరి్మనెంట్ చేసా్తమని అసెంబీలా సాక్గా ముఖయూమంత్రి జగన్ ఇచిచెన హామీని 
అధకరంలోకి వచిచె మూడు సంవత్సర్లు కవస్తనాని నెరవేరచెకపోవటం వసీపీ అవకశవాద 
ర్జకీయాలకు నిదర్నమని విమరి్ంచారు. జనసేన పార్్ జిల్లా అధకర ప్రత్నిధ ఆళ్ళ 
హరి మాట్లాడుతూ.. కరి్మకులను అనిని ప్రభ్తా్వలు మోసం చేస్్తనే ఉనానియని.. ఏ 
ప్రభ్త్వం అధకరంలోకి వచిచెనా వాళ్ళ సమసయూలు ఎకకొడ వేసిన గంగళ్ అకకొడే అననిటులాగా 
మిగిలిపోతునానియని ఆవేదన వయూక్తం చేశారు. కరి్మకులు ఏ సీ గదులోలా కూర్చెని విధులు 
నిర్వరి్తంచరని.. నడిరోడు్డపై నిలువు కళ్ళమీద నిలబడి సమాజనిని శుభ్పరుస్తనానిరని.. 
లేబర్ యాక్్ లో ఉనని విధంగా వారంలో ఒకరోజు పూరి్త సెలవు ప్రకటించాలని డిమాండ్ 
చేశారు. వసీపీ ప్రభ్త్వం మాయూనిఫెస్లో ఇచిచెన హామీలనినింటిని నెరవేర్చెలని కరి్మకులను 
మోసం చేసే్త ప్రభ్తా్వనికి పుట్గతులుండవని హెచచెరించారు. ఇప్పటికైనా నాయకులు 
అధకరులు కరి్మకుల నాయూయమైన డిమాండలాను పరిషకొరించాలని లేనిపక్షంలో ప్రజక్షేత్రంలో 
ఎల్ంటి పోర్టలకైనా, ప్రాణతాయూగానికైనా సిదధింగా ఉనానిమని రలిలా ర్ష్ట యువజన సంఘ 
నాయకులు రలిలా ఉదయ్ అనానిరు.
కరయూక్రమంలో కర్్పరేటరులా యర్రంశెటి్ పదా్మవత్, దాసరి లక్ష్మీ దురగా, వీరమహిళలు 
పాకనాటి రమాదేవి, బిట్రగుంట మలిలాక, విజయలక్ష్మి, ఆసియా, అరుణ, హైమావత్, కవిత, 
కొండూరి కిషోర్, యడలా నాగమలేలాశ్వరవు, సధా నాగర్జు, నెలూలారి ర్జేష్, స్రిశెటి్ ఉదయ్, 
రవీంద్ర, కోటి, కిటూ్, నాని, కొనిదేటి కిషోర్, చేజేరలా శ్వ, జడ సరేష్, నవీన్, ప్రసాద్, కసలు 
పాలగానానిరు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అధికర దురివానియోగం..
శతఘ్ని న్యూస్: అధకరం అనేది అతయూంత బాధయూతతో 
వయూవహరించాలి్సన ఒక సాథానం. అంతేగానీ మాకు 
అధకరం వచిచెంది మేము బరితెగించి ఏదైనా మాట్లాడతాం 
అనుకోకూడదు. ప్రత్పక్షం ఒక వేళ హదు్ దాటి ప్రవరి్తంచినా 
అధకర పక్షం తన పరిధని ఎపు్పడూ దాటకూడదు.
మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్టంలో ఇది పూరి్తగా వయూత్రేఖంగా 
జరుగుతుంది. పెద్ల సభకు రండవ సారి ఎనినికైన మన ప్రజ 
ప్రత్నిధుల భాష చూస్తంటే ఎంత హందాగా ఉంద్ ఇకకొడ, 
ప్రత్పక్షం హదు్ దాటింది వంటనే చట్ పరమైన చరయూలు 

తీసకోండి అంతే కనీ మీరు ఇంక దిగజరి మాట్లాడతార్?..
గౌరవ సప్ం కోరు్ ట్రాన్్స జెండర్్స విషయంలో తీరు్ప ఇస్్త వారిని అగౌరవ 
పరచెవదు్ అని తేటతెలలాంగా చపి్పంది. ర్జయూ సభ ఎంపీ అయి ఉండి ఎంపీ సర్ ఆ 
భాష, వారి గురించి ఆ పద ప్రయోగం ఏంటి అసహయూంగా ర్బోయ్ తర్ల వారికి ఏమీ 
చప్పదలచుకునానిరు. అయాయూ! జగనో్మహన్ రడి్డ గారు మీరు ఎపు్పడూ “నేను విలువలు, 
విశ్వసనీయతతో కూడిన ర్జకీయం చేసా్తను” అని మా చవిలో జ్ర్గ ల్ అంటూ 
ఉంట్రు, మీ ర్జయూ సభ ఎంపీ, మీ కరయూకర్తలు బరితెగించి బ్తులు, ఆడవారి మీద 
దాడులు చేస్తంటే మీరు ఆనందిస్్త అవే విలువలు అనుకుంటునానిర్? మీ ఎంపీలు 
మంత్రులు, నాయకులు, కరయూకర్తలు ప్రత్పక్షాలను, రేప్ బాధతులను అవమానించారు, 
చివరకు ట్రాన్్స జెండర్్స ను కూడా వదలకుండా అవమానిస్తనానిరు. అసహయూమైన భాష 
ను వాడుతునని ఎంపీలను, మంత్రులను, కరయూకర్తలను జగన్ గారు కట్డి చేయాలి అని 
జనసేన పార్్ తరపున జనసేన చితూ్తరు జిల్లా ప్రధాన కరయూదరి్ దారం అనిత డిమాండ్ 
జేశారు.
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