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యువ శక్ తిని సమాయతతితం చేయతండి
* పార్టీ నేతలకు పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ దిశానిర్దేశెం
శతఘ్ని న్యూస్: నిరాశ, నిస్పృహ ఆవహెంచిన ఉత్తరాెంధ్ర యువతలో భరోసా నిెంపడానికే జనసేన పార్టీ 
యువ శక్్త కారయూక్రమెం నిర్వహస్తెందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెండ్ల 
మనోహర్ గారు పేర్కొనానిరు. సుదూర ప్ెంతాల నెంచి తరలి వచ్చే యువతకు ఎకకొడా ఏ లోటు 
లేకుెండా ఏరా్టు్ల ఉెండాలని సూచిెంచారు. గురువారెం సాయెంత్ెం విశాఖలో యువ శక్్త కారయూక్రమ 
నిర్వహణ కమిటీ కన్్వనరు్ల, కో కన్్వనరు్ల, ప్రచారకర్తలతో సమావేశెం నిర్వహెంచి దిశానిర్దేశెం చ్శారు. 
ఈ సెందర్ెంగా శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ “వైసీపీ ప్రభుత్వెంపై, శ్రీ జగన్ రెడ్డి పాలనపై 
ప్రజలో్ల ముఖయూెంగా యువతలో నమ్మకెం పోయెంది. రాజకీయ స్వలాభెం కోసెం ఈ ప్ెంత యువతలో 
ఉనని శక్్త, నైపుణ్యూనిని నిర్్వరయూెం చ్శారు. యువ శక్్తలో మీ గళెం వినిపెంచెండ్ అని మనెం చెప్గానే ఒకకొ 
రోజులోనే 3741 ఫోన్ కాల్స్, దాదాపు 1400 ఈ మెయల్స్ వచాచేయ. ఈ కారయూక్రమెంలో పాల్గొనడెం 
కోసెం యువత ఎెంతో ఆసక్్తతో ఎదురు చూస్తెంది. ఉత్తరాెంధ్ర 34 నియోజకవరాగొలో్ల ప్రచారకర్తలు ప్రతి 
మెండలెంలో యువశక్్త కారయూక్రమెం గురెంచి ప్రచారెం చ్యడెంతో పాటు ఉత్తరాెంధ్ర ముఖయూ సమసయూలు, 
పాలకుల భూ కబ్జాలు, వలసల నిరోదానిక్ భవిషయూత్్తలో జనసేన పార్టీ తీసుకోబోత్నని చరయూలపై ప్రచారెం 
చ్యాలని సూచిెంచారు.
* యువశక్్త సభకు విరాళాలు
శ్రీకాకుళెం జిలా్ల రణస్థలెంలో జరగే యువశక్్త సభకు తమవెంత్ మదదేత్గా పలువురు పార్టీ నేతలు 
విరాళాలు అెందిెంచారు. తాడేపలి్లగూడెం పార్టీ ఇెంఛారజా శ్రీ బొలిశెట్టీ శ్రీనివాస్ రూ. 2 లక్షలు పీఏసీ ఛైర్మన్ 
శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారక్ అెందజేశారు. పీఏసీ సభుయూలు శ్రీ పతాని బ్లకపృష్ణ తన వెంత్గా రూ.50 
వేలు ప్రకట్ెంచారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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ప్రతి కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి అనుమతి కావాలా?
•అనిని సా్థనాలో్ల గెలుసా్తమనని ధీమా ఉెంటే చీకట్ జీవోలు ఎెందుకు?
•విపక్షాలు ప్రజలకు చ్రువ కావడెంతో సీఎెంక్ భయెం పటుటీకుెంది
•అభద్రతా భావెంతోనే నిరెంకుశ జీవోలు తెసు్తనానిరు
•ప్రజా సమసయూలపై గళెం విపే్ అెంశెంలో జనసేన వెనక్కొ తగగొదు
•జనసేన ఏ కారయూక్రమెం చ్సినా చటటీ ప్రకారమే చ్సు్తెంది
•యువశక్్త సభకు గత నెలలోనే అనమతి కోరాెం
•శ్రీ జగన్ రెడ్డిక్ సహకారెం అెందిెంచ్ెందుకు.. జనసేన ఓటు చీలేచేెందుకే బీఆర్ఎస్ ఆటలు
•విశాఖలో మీడ్యా సమావేశెంలో జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రతిపక్ష పార్టీలు ప్రజలకు చ్రువ కావడెంతో తమ ప్రభుతా్వనిక్ నషటీెం 
వసు్తెందని గ్రహెంచి చీకట్ జీవోలతో విపక్షాల సభలు, సమావేశాల మీద ఆెంక్షలు 
విధిసు్తనానిరని జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు స్షటీెం చ్శారు. 
175 సా్థనాలు గెలిచ్సా్తమనని నమ్మకెం ఉెంటే ముఖయూమెంత్రి ఎెందుకు నిరెంకుశ జీవోలు 
తీసుకు వసు్తనానిరని ప్రశనిెంచారు. సీఎెం అభద్రతా భావెంతో, భయెంతో ఉనానిరని 
వాయూఖ్యూనిెంచారు. ప్రతి కారయూక్రమానిక్ ముఖయూమెంత్రి అనమతి కావాలెంటే మనెం ఏ 
దేశెంలో ఉనానిమో అర్ెం కావడెం లేదనానిరు. బ్ధయూతగల ప్రతిపక్ష పార్టీలుగా ప్రజా సమసయూలపై గళెం విపే్ బ్ధయూత మాకుెందని.. ఆ విషయెంలో జనసేన పార్టీ వెనక్కొ తగేగొ ప్రసకే్త 
లేదని తెలిపారు. వచ్చే ఎనినికలో్ల శ్రీ జగన్ రెడ్డిక్ సహకారెం అెందిెంచి.. జనసేన పార్టీక్ వచ్చే ఓటు చీలేచేెందుకే శ్రీ కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ ముసుగులో డ్రామాలు ఆడుత్నానిరని తెలిపారు. 
రణస్థలెంలో జరగే జనసేన యువశక్్త సభ ఏరా్ట్ల పరయూవేక్షణ నిమిత్తెం విశాఖ చ్రుకునని శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు గురువారెం సాయెంత్ెం మీడ్యా సమావేశెం నిర్వహెంచారు. 
ఈ సెందర్ెంగా ఆయన మాట్్లడుతూ “ముఖయూమెంత్రి హెలీకాపటీర్లతో తిరుగుతారు. ప్రజలు కట్టీన పననిల డబ్బుతో సభలు ఏరా్టు చ్సి ఆ సభలిని రాజకీయ వేదికగా వాడుకుెంట్రు. 
ప్రజలో్ల విపక్షాలకు వసు్తనని ఆదరణ చూసి తటుటీకోలేక.. ప్రతిపక్షాల ప్రసా్థనానిని ఆపేెందుకు చ్సు్తనని ఇలాెంట్ ప్రయతానిలన ఖెండ్సు్తనానిెం.
* ప్రజల దపృష్టీ మళ్ళెంచడెం కోసమే జీవో 1
ఈ ముఖయూమెంత్రిది డైవర్షన్ విధానెం. పెన్షన్ల లక్షలో్ల తొలగెంచారు.. లబ్్దారులకు నోటీసులు ఇచిచే ఆెందోళనక్ గుర చ్సు్తనానిరు. ఎకకొడ చూసినా ప్రజలక్ మౌలిక సదుపాయాల కల్న 
లేదు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆర్థక సి్థతి దిగజారెంది. వీట్ నెంచి ప్రజల దపృష్టీ మరలేచేెందుకు జీవో 1 తెచాచేరు. ముఖయూమెంత్రి ప్రజల గురెంచి ఆలోచిెంచ్ వయూకే్త అయతే ఎెందుకు ప్రజల వదదేకు 
రాడు. వేల మెంది పోలీసులిని పెటుటీకుని కారయూక్రమాలు ఎెందుకు చ్సు్తనానిరు? లబ్దేదారులతో నిర్వహెంచ్ సభలకు లబ్దేదారులిని బలవెంతెంగా తరలిెంచ్ పరసి్థతి ఏెంట్?
•ప్రజా సమసయూలపై గళెం విపే్ హకుకొ మాకుెంది
ప్రతిపక్ష పార్టీలుగా ప్రజా సమసయూలపై గళెం విపే్ బ్ధయూత మాకుెంది. ఆ విషయెంలో వెనక్కొ తగేగొ ప్రసకే్త లేదు. ఎనిని చట్టీలు తీసుకువచిచేనా.. ఎనిని ఒతి్తడులు తీసుకువచిచేనా.. చట్టీలన 
గౌరవిసా్తెం.. ప్రజలీని గౌరవిసా్తెం.. ప్రజల తరఫున గెంత్ వినిపెంచడెం మా బ్ధయూతగా ముెందుకు వెళా్తెం. బటన్ల నొకేకొసి అభివపృది్ జరగపోతోెందని చెప్డెం.. ప్రజలు సభలకు రాకపోతే 
ఫెంచన్ల తీసేసా్తెం అని బెదిరెంచడెం. ఈ మధయూ ముఖయూమెంత్రి గారని కలిసే్త లక్ష వసా్తయని కొత్త డ్రామాలు మొదలు పెట్టీరు. దివాయూెంగులు కారాపతే రూ. లక్ష ఇచిచేనటుటీ ప్రచారెం 
చ్సుకుెంటునానిరు.. ఇదే ముఖయూమెంత్రి మూడుననిర్ళ్్లగా వార సమసయూల మీద ఎెందుకు స్ెందిెంచలేదు? అపు్ల బ్ధతో ఆత్మహతయూలు చ్సుకునని కౌలు రైత్ల కుటుెంబ్లకు శ్రీ పవన్ 
కళాయూణ్ గారు రూ. లక్ష ఆర్క సాయెం చ్సు్తెంటే సభలపై ఆెంక్షలు ఎెందుకు? మీట్ెంగులు రదుదే చ్సుకోవాలి.. అనమత్లు లేవు అని జిలా్ల ఎసీ్లతో ఫోన్ల చ్సి బెదిరెంపులు ఎెందుకు.. 
మీర్ెం చ్సినా జనసేన పార్టీ వెనకడుగు వేయదు.
•ముఖయూమెంత్రి భయెంతోనే ఇలా చ్సు్తనానిరు
ప్రజలు వైసీపీ ప్రభుతా్వనిని ఇెంట్క్ పెంపడానిక్ సిద్మయాయూరు. అది చూసి అభద్రతా భావెంతో ముఖయూమెంత్రి ఇలా ప్రవర్తసు్తనానిరు. జనసేన పార్టీ ఏ కారయూక్రమెం చ్సినా జాగ్రత్తగా 
చ్సు్తెంది. ప్రతి ఒకకొరన్ ఇెంట్క్ పెంపే విధెంగా ఏరా్టు్ల చ్సు్తెంది. ప్రభుత్వ పని తీరు పట్ల ప్రజలో్ల ఆెందోళన మొదలయయూెందనే ఇలాెంట్ డైవర్షన్లకు పాల్డుత్నానిరు. జనసేన పార్టీ 
ఏ కారయూక్రమెం చ్సినా చట్టీనిక్ లోబడే చ్సు్తెంది. యువశక్్త కారయూక్రమానిక్ అనమతి కోరుతూ డ్సెంబర్ 23వ తేదీన డీజీపీక్ లేఖ రాశాెం. డ్సెంబర్ 24వ తేదీన మా నాయకులు 
శ్రీకాకుళెం జిలా్ల ఎసీ్ని కలిసి అనమతి కోరారు. రూట్ మాయూప్స్, భద్రత ఏరా్టు్ల, సౌకరాయూల వివరాలు తెలియచ్శాెం. మా కారయూక్రమానిక్ పోలీసుల నెంచి ఎలాెంట్ ఇబబుెందులు 
ఉెండవని నము్మత్నానిెం. 25 ఎకరాల ప్రైవేటు భూమిలో ఏరా్టు్ల చ్సు్తనానిెం. చట్టీనిక్ లోబడ్, చట్టీనిని గౌరవిెంచ్ విధెంగా ఎకకొడా ఎవరకీ ఇబబుెందులు కలగకుెండా సౌకరాయూలు 
ఏరా్టు చ్సు్తనానిెం. యువశక్్త వేదికపై దాదాపు 100 మెంది యువతకు ఉపనయూసిెంచ్ అవకాశెం కలి్సు్తనానిెం. ఈ ప్ెంత సెంసకొపృతి, కళాకారులు, నైపుణయూెం గల యువతకు ఇది 
మెంచి అవకాశెం. ఒకకొ రోజులో రాష్ట్ర వాయూప్తెంగా సుమారు 3,400 ఫోన్ కాల్స్ వచాచేయ. 1200 మెయల్స్ వచాచేయ. అెందులో రాయలసీమ ప్ెంతానిక్ చెెందిన రైత్లు, డాకటీరు్ల 
సైతెం ఉనానిరు. వీరెందర్ని ప్రోతస్హెంచ్ ఏరా్టు చ్సు్తనానిెం. యువశక్్త కారయూక్రమానిని అదు్తమైన యూత్ ఫెసిటీవల్ లాగా నిర్వహసా్తెం. వారెం రోజుల పాటు ఉత్తరాెంధ్ర ప్ెంతెంలో 
పరయూట్ెంచి అెందుకు సెంబెంధిెంచిన ఏరా్టు్ల స్వయెంగా పరయూవేక్షిసా్తెం.
•రాష్ట్రెంలో ప్రజాసా్వమయూబదదేెంగా పాలన లేదు
బ్ధయూతగల ప్రతిపక్ష పార్టీగా శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గార నాయకత్వెంలో ఆెంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల కోసెం.. యువతకు భరోసా నిెంపే విధెంగా యువశక్్త కారయూక్రమానిని నిర్వహసా్తెం. ఉత్తరాెంధ్ర 
నెంచి యువత వలసలు పోని పరసి్థత్లు తీసుకురావాలి. ఉత్తరాెంధ్ర ప్ెంతానిక్ అభవపృది్ తీసుకురావాలి. కేవలెం ఈ ప్ెంత వెనకబ్టుపై నాయకులు కేవలెం ప్రకటనలకు 
మాత్మే పరమితెం అవుత్నానిరు. ఉత్తరాెంధ్రలో అభివపృది్ ప్రణ్ళకాబదదేెంగా జరగడెం లేదని తెలుస్తెంది. యువత న్తనోతాస్హెంతో కారయూక్రమానిని నిర్వహెంచుకునే విధెంగా మా 
నాయకులు అదు్తెంగా ఏరా్టు్ల చ్సు్తనానిరు. ఈ ప్ెంతెంలో శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారు పరయూట్ెంచినపు్డు అడుగడుగునా సమసయూలే దర్శనమిచాచేయ. ఉపాధి అవకాశాల కోసెం యువత 
వలసలు పోత్నానిరు. తీర ప్ెంత ప్రజలు ఇప్ట్కీ తాగున్ట్ కోసెం అలా్లడుత్నని పరసి్థతి. లక్షల సెంఖయూలో మతస్్యకారులు గుజరాత్ లాెంట్ ప్ెంతాలకు వలసలు పోవడెం బ్ధ 
కలిగెంచిెంది. ఇకకొడ జరుగుత్నని దౌరజానాయూలు, అక్రమ మైనిెంగ్, క్షేత్ సా్థయలో ప్రజలు పడుత్నని కష్టీలపై ప్రశనిసే్త వారపై దాడులు చ్సు్తనానిరు. కేసులు పెడుత్నానిరు. రాష్ట్రెంలో 

ఎకకొడా ప్రజాసా్వమయూబదదేెంగా పరపాలన సాగడెం లేదు. ప్రతిపక్షెంగా మా కారయూక్రమాలు 
మేము చ్సుకుెంటుెంటే ప్రభుత్వెం అడుగడుగునా అడుడి పడే ప్రయతానిలు చ్స్తెంది.

•శ్రీ జగన్ రెడ్డి కోసమే బీఆర్ఎస్
రాజకీయాలో్ల నిజాయతీతో కూడ్న ఆలోచనా విధానెం ఉెండాలి. మీట్ెంగులు పెటుటీకుని 
జాయనిెంగులు చ్సుకుెంటే అయపోదు. చాలా అెంశాలో్ల స్షటీత అవసరెం. శ్రీ కేసీఆర్ 
పార్టీ ఏరా్టు చ్సి రాష్ట్రెంలో చీలిక తీసుకువచాచేరు. 2014 నెంచి వార రాష్్రానిని అభివపృది్ 
చ్సుకుెంటూ ముెందుకు వెళ్్తనానిరు. శ్రీ జగన్ రెడ్డి చ్సిన అతి పెదదే మోసెం విభజన 
అనెంతరెం ఆెంధ్రప్రదేశ్ క్ దకాకొలిస్న ఎనోని ఆసు్తలు ఆ ప్రభుతా్వనిక్ ధారాదత్తెం చ్యడెం. 
అెందుకే జనసేన పార్టీక్ వసు్తనని ఆదరణ చూసి వచ్చే ఎనినికలో్ల శ్రీ జగన్ రెడ్డిక్ సహకారెం 
అెందిెంచ్ెందుకు ప్రయతానిలు చ్సు్తనానిరు. వారు బెంగారు తెలెంగాణ కోసెం నిలబడాడిరు. 
బెంగారు ఆెంధ్రప్రదేశ్ కోసెం కాదు. రాజకీయాలో్ల నిజాయతీతో కూడ్న ఆలోచనా విధానెం 
ఉెండాలి.. మీట్ెంగులు పెటుటీకుని జాయనిెంగులు చ్సుకుెంటే అయపోదు. కపృష్్ణ-గోదావర 
జలాల విషయెంలో మీ ప్రణ్ళక ఏెంటో చెపా్లి. ఆెంధ్రప్రదేశ్ రాష్్రానిక్ ఎలాెంట్ ఆలోచనతో 
వచిచే సేవా కారయూక్రమాలు చ్యగలరో చెపా్లి. కేసీఆర్ గారు ఓవర్ నైట్ పార్టీ పెట్టీ దేశెంలో 
ఉనని అనిని సమసయూల మీద పోరాడుతాన అెంటునానిరు. మీ విధానాలో్ల నిజాయతీ ఏది? 
ఆెంధ్రప్రదేశ్ క్ మీరు ఎలా ఉపయోగపడతారో చెపా్లని అనానిరు. మీడ్యా సమావేశెంలో 
పార్టీ పఏసీ సభుయూలు, ప్రధాన కారయూదరు్శలు, నియోజక వరాగొల ఇెంచార్జాలు, రాష్ట్ర అధికార 
ప్రతినిధులు, కారయూదరు్శలు, వీర మహళ ప్ెంతీయ సమన్వయకర్తలు పాల్గొనానిరు.

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

అధై ర్య పడొద్దు , అండగా జనసేన ఉంటంది: బండారు శ్రీ నివాస్
అగనిప్రమాద బ్ధిత కుటుెంబ్నిక్ అెండగా జనసేన ఆర్థక సాయెం
శతఘ్ని న్యూస్:  డా.బ్.అర్ అెంబేదకొర్ కోనసీమ జిలా్ల, కొత్తపేట నియోజకవరగొెం 
ఆలమూరు మెండలెం పెదపళ్ల గ్రామెంలో జరగన అగనిప్రమాదెంలో సర్వెం కోలో్యన 
అగనిప్రమాద బ్ధిత కుటుెంబ్నిక్ కొత్తపేట నియోజకవరగొెం జనసేన ఇెంఛారజా బెండారు 
శ్రీనివాస్ ఆధ్వరయూెంలో ఆలమూరు మెండల జనసైనికులు ఆర్థకసాయెం అెందిెంచారు. 
పెదపల్ల గ్రామెంలో గ్రామ వాలెంటీర్ గా పనిచ్సు్తనని దివాయూెంగుడైన తాతపూడ్ చిననిరాజు 
ఇెంట్క్ జరగన అగని ప్రమాదెంలో సర్వెం కోలో్వడెంతో ఆ బ్ధిత కుటుెంబ్నిని బెండారు 
శ్రీనివాస్ పరామర్శెంచి బ్ధిత్డు చినని రాజుకు ఆయన 10,000 రూపాయల నగదు, 
పలపళ్ళ గ్రామ సర్ెంచ్ సెంగీతా సుభాష్ 5000/- పెదపల్ల గ్రామ జనసైనికులు 
3000/- అెందచ్శారు. ఈ సెందరబుెంగా బెండారు శ్రీనివాస్ మాట్్లడుతూ తాతపుడ్ 
చిననిరాజు వాలెంటీర్ గా పనిచ్సూ్త జీవితెం కొనసాగసు్తనని తరుణెంలో అగనిప్రమాదెం 
కారణెంగా భార్ నషటీెం వాట్లి్లెందని వాపోయారు. మానవతా పలుపు మేరకు స్ెందిెంచి 
సహాయెం అెందిెంచిన ప్రతి జనసైనికుల ఉదారత స్వభావెం అభినెందన్యెం అని అనానిరు. 
నియోజకవరగొ జనసైనికులు జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన కళాయూణ్ ఆశయాలు పాట్సూ్త 
పలు స్వచచేెంద సేవా కారయూక్రమాలలో పాల్గొనడెం అభినెందన్యెం అని ధనయూవాదాలు 

తెలియచ్సారు. అగనిప్రమాద బ్ధిత కుటుెంబ్నిక్ ఆర్థక సాయెం అెందిెంచిన బెండారు శ్రీనివాస్ న , జనసైనికులన గ్రామసు్తలు పలువురు అభినెందిెంచారు. ఈ కారయూక్రమెంలో 
గారపాట్ త్రిమూరు్తలు, సెంగీత సుభాష్, తాళ్ల డేవిడ్, కొత్తపలి్ల నగేష్, తోట వెెంకటేశ్వరరావు, కుడ్పూడ్ దురగొ ప్రసాద్, పనమళ్ల సాయ, మకర్డ్ బ్బ్ రామకపృష్ణ, గుత్్తల శ్రీనివాస్, పలి్ల 
శెంకరెం, కటమూర సాయ, యనమదల శ్రీనివాస్ వెంగవరపు కూమరు, కడలి వెెంకటేశ్వరరావు, బొకకొ సమరాజు, కడలి మణికెంఠ, పేయల వెెంకటరావు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

విశాఖ రూరల్ నియోజకవర్గాల్లో 
యువశకితి సన్నాహక సమావేశాలు

శతఘ్ని న్యూస్: చోడవరెం, 
యూత్ కోఆరడినేషన్ కమిటీ 
కన్్వనర్ పెదపూడ్ విజయ్ 
కుమార్ అధ్వరయూెంలో విశాఖ 
రూరల్ నియోజకవరాగొలో్ల 
యువశక్్త సనానిహక 
సమావేశాలలో భాగెంగా డే 1 – 
చోడవరెం నియోజకవరగొెంలో 
నిర్వహెంచడెం జరగెంది. 
ఈ కారయూక్రమెంలో 
భాగెంగా యువశక్్త పోసటీర్ 
ఆవిషకొరెంచడెం జరగెంది. ఈ 
కారయూక్రమానిని విజయవెంతెం 
చ్యడానిక్ సహకరెంచిన 
ఇెంఛారజా ప.విఎస్.ఎన్ 
రాజుక్ కమిటీ తరుపున 

హపృదయపూర్వక ధనయూవాదములు తెలియజేసు్తనానిమని యూత్ కోఆరడినేషన్ కమిటీ 
జాయెంట్ కన్్వనర్ మరయు జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదర్శ శవదత్ బోడపాట్ అనానిరు.

యువశకితిని విజయవంతం చేయాల్నా 
పిలుపునిచ్చిన చేగండి సూర్యప్రకాష్

శతఘ్ని న్యూస్:   ఆచెంట, జనవర 
12వ తేదీన జరగబోయే భార్ బహరెంగ 
సభ యువశక్్త కారయూక్రమానిక్ అెందరూ 
తరలివచిచే సభన భార్గా విజయవెంతెం 
చ్యాలని జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభుయూలు 
చ్గెండ్ సూరయూప్రకాష్ పలుపునివ్వడెం 

జరగెంది. ఈ సెందర్ెంగా యువశక్్త పోసటీర్ న ఆవిషకొరెంచడెం జరగెంది. ఈ 
కారయూక్రమెంలో పాలకొలు్ల నియోజకవరగొ మరయు ఆచెంట నియోజకవరగొ ముఖయూ 
నాయకులు మరయు వీర మహళ రయా పాల్గొనడెం జరగెంది.

న్దండలోకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 
తెల్పిన 

వరికూటి నాగరాజు
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖపటనిెంలో 
జనసేన పార్టీ పొలిట్కల్ అఫైర్స్ 
కమిటీ చైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్ 
ని కలిసి శాలువాతో సతకొరెంచి 
న్తన సెంవతస్ర శుభాకాెంక్షలు 
తెలియజేసిన ప్రకాశెం జిలా్ల జనసేన 
పార్టీ లీగల్ సల్ కారయూదర్శ మరయు 
దర్శ నియోజకవరగొెం జనసేన 
నాయకులు వరకూట్ నాగరాజు.

కంబాల దాసు సతీమణిని పర్మర్శంచ్న 
డాక్టర్ పిలాలో శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యూస్: పఠాపురెం నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్్ణ హాసి్టల్ అధినేత 
డాకటీర్ పలా్ల శ్రీధర్ ఇటీవల కాలుకు ఆపర్షన్ చ్యెంచుకుని ఇెంట్క్ వచిచేనటువెంట్ 
రాష్ట్ర మతస్్యకార నాయకులు కెంబ్ల దాసు సతీమణిని పరామర్శెంచి ఆమె యొకకొ 
ఆరోగయూ పరసి్థత్లన అడ్గ తెలుసుకోవడెం జరగెంది. అదేవిధెంగా తగు జాగ్రత్తలు 
ఆరోగయూ సూచనలన సలహాలన అెందిెంచడెం జరగెంది. ఈ కారయూక్రమెంలో భాగెంగా 
గరగ సతాయూనెందెం, మతస్్యకార నాయకులు పలే్లట్ బ్పన దొర, గెంపల తాతారావు, 
పరది అపా్రావు, పుకకొలా్ల కుమార్, మరయు జనసైనికులు పాల్గొనడెం జరగెంది.

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


శుక్రవారం, 06 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

యువశక్తి సభలో గళం విప్పడానిక్ పేర్లు నమోదు చేసుకండి: గురాన అయయూలు
 యువశక్తి పోస్టర్ ను విడుదల చేసిన గురాన
 గతంలో జీఓ 1 ఉంటే జగన్ రెడ్డి పాదయాత్ర చేసండేవారా?
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరెం, ఈ నెల 12వ తేదీన రణస్థలెంలో జరగే 
యువశక్్త సభకు పేర్ల నమోదు చ్సుకోవాలని జనసేన నాయకులు 
గురాన అయయూలు పలుపునిచాచేరు. దీనికోసెం జనసేనపార్టీ ప్రతేయూక 
ఫోన్ నెెంబర్, ఈ మెయల్ ఐడీ కేట్యెంచినటుటీ తెలిపారు. ఫోన్ 
నెంబరు 080 69932222, వ్ర్వథ్జాస్ప్క్@ జనసనపర్్త్య.ఒర్గొ 
సెంప్రదిెంచి పేర్ల నమోదుకు అవకాశెం ఉెందనానిరు. గురువారెం 
ఉదయెం సా్థనిక జి.ఎస్.ఆర్ కాెంపె్లక్స్ లో గురాన అయయూలు 
కారాయూలయెంలో ఏరా్టుచ్సిన మీడ్యా సమావేశెంలో ఈ నెల 
12వ తేదీన శ్రీకాకుళెంలో నిర్వహెంచ్ బహరెంగ సభ పోసటీర్ న 
విడుదల చ్శారు. ఈ సెందర్ెంగా అయయూలు మాట్్లడుతూ యువశక్్త 
సభలో జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళాయూణ్ సమక్షెంలో యువత తమ 
గెంత్కన వినిపెంచవచుచేననానిరు. దీనిలో పాల్గొనేెందుకు జనవర 
5వ తేదీ నెంచి 8వ తేదీలోపు యువతీ యువకులు తమ పేర్లన 
నమోదు చ్సుకోవచచేనానిరు. వాయస్ రకారడిర్ దా్వరా పని చ్సే ఈ 
ఫోన్ నెంబరులో యువతీ యువకులు ఏ అెంశెం మీద మాట్్లడాలి అనకుెంటునానిరో కు్లప్తెంగా వాయస్ రకారుడి చ్సి చెప్వచుచే. లేదా ఈ-మెయల్ కు తగన వివరాలన పెంపవచుచే అని 
వివరెంచారు. ఇక, ఆ వివరాలన పరశీలిెంచి పార్టీ కారాయూలయెం నెంచి మీకు తగన సమాచారెం వసు్తెందని పేర్కొనానిరు. యువత జనసేన వైపు చూసు్తెందని, జనసేన బలమేెంటో 12వ 
తేదీన తెలుసు్తెందనానిరు. ప్రతిపక్షపార్టీల గెంత్ వినిపెంచకూడదు, ఆ పార్టీలు కారయూక్రమాలు నిర్వహెంచకూడదు అనే ఉదేదేశెంతోనే జీవో 1 తీసుకొచాచేరని విమర్శెంచారు. ఇటువెంట్ 
జీవో గతెంలో ఉెండ్ ఉెంటే జగన్ రెడ్డి ప్రతిపక్ష నాయకుడ్గా పాదయాత్ చ్యగలిగేవారా? అని ప్రశనిెంచారు. మరో నాయకులు ఆదాడ మోహనరావు మాట్్లడుతూ ఆెంధ్రరాష్ట్రెంలోన, 
ముఖయూెంగా ఉత్తరాెంధ్రలో వారసత్వ రాజకీయాలకు, బ్నిసత్వ రాజకీయాలకు గతప్రభుతా్వలు పెదదేపీట వేసాయని, అవకాశాలు ఉనాని.. యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు ప్రభుత్వెం 
ఇవ్వకుెండా నిర్్వరయూెం చ్సిెందని దుయయూబట్టీరు. ఈ మీడ్యా సమావేశెంలో పార్టీ నాయకులు ఆదాడ మోహన్ రావు, కాటెం అశ్వని, తాయూడ రామకపృష్్ణరావు (బ్లు), రవితేజ, వజ్రపు 
నవీన్ కుమార్, పడుగు సతీష్, పవన్ కుమార్, సాయ, మణి, రవీెంద్ర, ఏెంట్ రాజేష్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

యువశకితి పోస్టర్ ఆవిష్కరంచ్న బొమ్మిడి న్యకర్
శతఘ్ని న్యూస్: నరసాపురెం, ఈ నెల 12వ తేదీన శ్రీకాకుళెం జిలా్ల రణస్థలెంలో నిర్వహెంచ్ 
యువశక్్త కారయూక్రమెం పోసటీర్ ఆవిషకొరెంచి అనెంతరెం ప్రెస్ మీట్ నిర్వహెంచిన నరసాపురెం 
నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ ఇెంచారజా, పఏసి సభుయూలు మరయు రాష్ట్ర మతస్్యకార వికాస 
విభాగ ఛైరె్మన్ బొమి్మడ్ నాయకర్. ఈ సెందర్ెంగా ఆయన మాట్్లడుతూ ఈ ప్రభుత్వెం 
యువతని ఒక ఓట్ బ్యూెంక్ గా మాత్మే ఉపయోగెంచుకుెంటునానిరు అని అనానిరు. 
ఈ మూడుననిర సెంవతస్రెంలో ఒకకొ ఉదోయూగెం కూడా యువతక్ కలి్ెంచిన సెందర్ెం 
కనిపెంచలేదు అనానిరు. నరసాపురెం నియోజకవరగొెంలో మతస్్యకార అభుయూననితి సభ 
నిర్వహెంచిన ముఖయూమెంత్రి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి మరయు బస్ సేటీషన్ ఓపెనిెంగ్స్ కన్సెం 
ఎలా ఉనానియ అని కెంట్తో చూడకుెండా బటన్ నొక్కొ వాట్ని ప్రెంభిెంచారని 
అనానిరు. ప్రభుతా్వసుపత్రిలో సరైన డాకటీరు్ల లేరు అని మెండ్పడాడిరు. అరుహులైన వారక్ 
కూడా అనాయూయెంగా పెంచన్ లు తీసేసారు అని మెండ్పడాడిరు. ప్రతి విషయెంలోన్ 
ప్రభుత్వెం వైఫలయూెం చెెందిెందని ఆయన అనానిరు. ఈ కారయూక్రమెంలో జకకొెం బ్బ్జా, 
కోట్పలి్ల వెెంకటేశ్వరరావు, వలవల నాని, ఆకన చెంద్రశేఖర్, వాతాడ్ కనకరాజు, 
బెందల రవీెంద్ర, నిపు్లేట్ తారకరామారావు, వనమాల శ్రీన, తోట అరుణ, అెంబట్ 
అరుణ, బొమి్మడ్ కపృష్ణ కుమార, సముద్రాల సతయూవాణి, గణేశని శ్రీరామ్, పసుపులేట్ అభి 
తదితరులు పాల్గొనానిరు.

ర్తిచెరువు పేటల్ అననాసంతర్పణకు జనసేన 
సహకారం

శతఘ్ని న్యూస్: అనపర్త నియోజకవరగొెం, 
బ్కకొవోలు మెండలెం, బ్కకొవోలు 
గ్రామెంలో క్రిస్మస్ సెందర్ెంగా ప్రతి 
సెంవతస్రెం రాతిచెరువు పేటలో దళత 
సదరులు ఆ పేటలో ఎెంతో ఘనెంగా 
అననిసెంతర్ణ చ్సా్తరు. వాళ్్ల చ్సు్తనని 

కారయూక్రమానిక్ సాెంబ్ర్ ఏరా్టుక్ అకకొడ ఉనని గ్రామ కమిటీ సభుయూలు శవ ఆదేశాల 
మేరకు జనసేన మెండల కమిటీ ఆధ్వరయూెంలో 5000 రూపాయలు ఆర్థక సహాయెం 
మెండల అధయూక్షులు ఇెందల వీరబ్బ్, బ్కకొవోలు గ్రామ అధయూక్షులు తోట పెండు, 
మెండలెం గ్రామ జనసైనికులు సహకారెంతో అెందజేయడెం జరగెంది.

గంగుల శ్రీను కుటంబ సభ్్యలను పర్మర్శంచ్న 
పితాని

శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడ్వరెం, 
జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర రాజకీయ 
వయూవహారాల కమిటీ సభుయూలు 
మరయు ముమి్మడ్వరెం 

నియోజకవరగొ ఇెంచార్జా పతాని బ్లకపృష్ణ ఐ పోలవరెం మెండలెం, టీ కొత్తపలి్ల అడవి పేట 
గ్రామెంలో హఠాత్ మరణెం చెెందిన గెంగుల శ్రీన చిత్మట్నిక్ నివాళ్లు అర్ెంచి 
వార కుటుెంబ సభుయూలన పరామర్శెంచారు. ఈ కారయూక్రమెంలో మెండల అధయూక్షులు 
మదిదేెంశెట్టీ పురుషోత్తెం సవరపు వెెంకట్, సవరపు ప్రసాద్, ఎెంపీటీసీ లెంక్నపలి్ల 
జమి్మ, చెలు్లబోయన చిననిబ్బ్, నరహరశెట్టీ రాెంబ్బ్, దూడల సా్వమి, రాయపరెడ్డి 
సిదుదే, గేదల స్వరూప్ కుమార్, తొలేట్ గోప, మటటీ యేసు, గెంగావత్ల రాెంబ్బ్, 
ముమి్మడ్వరెం శ్రీనివాస్, మరయు జనసేన పార్టీ నాయకులు కారయూకర్తలు పాల్గొనానిరు.

కొతతివలస జంక్షన్లో యువశకితి పోస్టర్ ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యూస్: కొత్తవలస 
జెంక్షన్ లో ప్రపెంచ మేధావి 
పేద బడుగు బలహీన వరాగొల 
ప్రజల ఆశా జ్యూతి దా.బ్.ఆర్ 
అెంబేదకొర్ క్ పూలమాలలు 
వేసి ఆయన ఆశీసుస్లతో 
“యువశక్్త” మన యువత-
మన భవిత భార్ బహరెంగ 
సభ పోసటీరు్ల ఆవిషకొరణ 

చ్యడెం జరగెంది. ఈ కారయూక్రమెంలో పాల్గొనని కొత్తవలస మెండల జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు నకకొరాజు సతీష్ మాట్్లడుతూ యువత ఉపాధి, ఉదోయూగ రెంగాలపై ప్రభుతా్వలు 
చినని చూపు కారణెంగా యువత భవిషయూత్ నిర్్వరయూెం అయపోయెందని యువత భవిషయూత్ 
కు అెండగా జనవర 12 తేదీన శ్రీకాకుళెం జిలా్ల రణస్థలెం వేదికగా జనసేనపార్టీ అధినేత 
(జనసేనాని) పవన్ కళాయూణ్ అధయూక్షతన యువశక్్త భార్ బహరెంగ సభలో పాల్గొవాలి 
అని యువత కు పలుపు ఇసూ్త, “యువశక్్త” భార్ బహరెంగ సభ పోసటీరు్ల ఆటోలకు, 
బస్ లకు, ఇెండ్లకు, అెంట్ెంచడెం జరగెంది. కొత్తవలస జనసేన నాయకులు గాలి 
అపా్రావు మాట్్లడుతూ ప్రతి సెంవతస్రెం ఒకటో తేదీ క్ జాబ్ కాయూలెండర్ విడుదల 
చ్సా్తమని చెప్న ముఖయూమెంత్రి వరుయూలు జగనో్మహన్ రెడ్డి ఇచిచేన మాట తప్, మడెం 
తిప్, మొదుదే నిదుదేరలో ఉనని వైసీపీ ప్రభుత్వెంన జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళాయూణ్ 
జనవర12 వ తేదీన నిదుదేర లేపబోత్నానిరని, దీనిక్ ఆయన వెెంట మన యువత 
అెంత తోడుగా వెళా్లలని తెలియజేసారు. జిలా్ల ప్రచార కమిట్ మెెంబర్ మలు్లవలస 
శ్రీన, శపృెంగవరపుకోట నియోజకవరగొ నాయకులు పబ్్లసిటీ కమిటీ మెెంబర్ వబ్బున 
సతయూనానిరాయణ (సతి్తబ్బ్) మాట్్లడుతూ ఈ భార్ బహరెంగ సభకు పెదదే ఎత్్తన 
పాల్గొని విజయవెంతెం చ్యాలని మీడ్యా ముఖెంగా మాట్్లడారు. ఈ కారయూక్రమెంలో 
జనసేన నాయకులు మల్ల రాజు, రాెంబ్బ్, తోట శ్రీన, మెగా శ్రీన, బొబబుర సుర్ష్, 
పెెంట్జీ, షేక్ ఫరోజ్, రుద్ర నాయుడు, ఇర్రసా్వమి తదితరులు పాల్గొనానిరు.

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

జనం మారాల్సిన సమయం ఆసన్నమంది, ఒక్కసారి జనసేనకు అవకాశం ఇవ్ండ్: బత్తిల
మునగాల గ్రామంలో బుధవారం రాత్రి 10 గంటల వరకు ఉధృతంగా కొనసాగిన మహాపాదయాత్ర
మహిళలు, గ్రామపెద్దల ఆదరణతో మహాపాదయాత్రకు విశేష స్పందన
జనంకసం జనసేన – మహా పాదయాత్ర 51వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరెం, కోరుకొెండ మెండలెం, మునగాల గ్రామెంలో రాజానగరెం నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు 
బత్్తల బలరామకపృష్ణ ఆధ్వరయూెంలో బ్ధవారెం జరగన జనెంకోసెం జనసేన – మహా పాదయాత్లో భాగెంగా జరగన 
కారయూక్రమెంలో గ్రామసు్తల నెండ్ అన్హయూస్ెందన, ఆదరణ లభిెంచిెంది. జనసైనికుల సహకారెంతో మహాపాదయాత్ 
గ్రామెంలో విజయవెంతెంగా ముగసిెంది. రాత్రి 10 గెంటల వరకు గ్రామెంలో ప్రతి ఇెంట్క్ తిరుగుతూ, ప్రతి ఒకకొరని 
ఆపాయూయెంగా ఈసార జనసేన పార్టీక్ ఒక అవకాశెం ఇచిచే పవన్ కళాయూణ్ లాెంట్ నిజాయతిపరుణి్ణ ముఖయూమెంత్రి 
చ్యాలని, ప్రజాపరపాలన తీసుకువచిచే మీ బ్డడిల భవిషయూత్్తన, ఆెంధ్రప్రదేశ్ అభివపృది్క్ సహకరెంచాలని విజ్ఞప్త చ్సూ్త 
జనసేన కరపత్రాలు పెంచడెం జరగెంది. ఈ కారయూక్రమెంలో శ్రీమతి బత్్తల వెెంకటలక్ష్మి కూడా మునగాల గ్రామెంలో 
కొనిని వీధులో్ల రాత్రిపూట మహాపాదయాత్లో పాల్గొనానిరు. ఈ కారయూక్రమెంలో మునగాల ఎెంపట్సి అభయూర్థ మెండపాక 
శ్రీన, భూపాలపటనిెం సర్ెంచుగొ లి్లెంకల లోవరాజు, కేత వీరబ్బ్, కాళ్ళ శ్రీన, జుత్క రామసా్వమి, పళ్ల పరశుదదేరావు, 

బ్సు వీరబ్బ్, తోట సీతారామ సా్వమి, కొలి్ల యేసు, కోళ్ళ పులా్లరావు, తోట సూరబ్బ్, నననిబ్యన గెంగాధర్, నకాకొసుబ్బురావు, నగులపలి్ల దురాగొరావు, నరాల త్రిమూరు్తలు, నాగ 
గెంగాధర్, బ్సు మణికెంఠ, మెండపాక విష్్ణ, మూర్త, మెండపాక మున్ెంద్ర, వాసెంశెట్టీ శ్రీన తదితర నాయకులు, జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

ర్జానగరం నియోజవరగాం గడ్డ జనసేన అడా్డగా మారబోతంది: బతతిల
స్్పడ్ పెంచిన బత్తిల
నియోజకవర్ంలో ఉనని ప్రతి పల్లులో జనసేన జండా సగర్ంగా ఎగిరేలా మాస్టర్ పాలున్
నియోజకవర్ ప్రజల విశేష ఆదరణతో దూసుకుపోత్నని “జనంకసం జనసేన – మహాపాదయాత్ర”
వరస చేరికలతో నియోజకవర్ంలో మహా రాజకీయ శక్తిగా అవతరిసుతినని జనసేన పార్్ట
“జనంకసం జనసేన – మహాపాదయాత్ర” 52వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరెం నియోజకవరగొెం, సీతానగరెం మెండలెం, జాలిమూడ్ 
గ్రామెంలో గురువారెం జరగన మహాపాదయాత్లో మాస్ లీడర్ బత్్తల బలరామకపృష్ణ 
విస్తపృతెంగా పరయూట్ెంచి ప్రతి ఒకకొరన్ ఆపాయూయెంగా పలకరసూ్త జనసేన పార్టీక్ ఈసార 
అవకాశెం ఇవా్వలని అభయూర్థెంచడెం జరగెంది. నియోజవరగొెంలో నిర్వరామెంగా, ప్రజల 
ఆదరాభిమానాలతో కొనసాగుత్నని “మహాపాదయాత్”కు ఆయా గ్రామసు్తల నెండ్ పెదదే 
ఎత్్తన ఆదరణ, సహాయ సహకారాలు లభిెంచడెం, మహళలు పెదదే ఎత్్తన జనసేన పార్టీక్ 
మదదేత్ పలకడెం, జనసైనికులు న్తన ఉతాస్హెంతో ఎనినికలకు సిద్మవడెం, ఇతర 
పార్టీల నెంచి వరుస చ్రకలతో జనసేన పార్టీ రెట్టీెంచిన ఉతాస్హెంతో నియోజకవరగొెంలో 
బలీయమైన శక్్తగా అవతరెంచడెం మొదలగు అెంశాలతో జనసైనికులు కల నెరవేరబోయే 
రోజు దగగొరో్లనే ఉెంది అని అనడెంలో అతిశయోక్్త లేదు, ఇక మిగలిెంది ఎనినికల రణరెంగమే. 

ఈ కారయూక్రమెంలో జాలిమూడ్ జనసైనికులు పోలిన వెెంకట్రావు, నల్లమట శ్రీన, కురుకూర రామకపృష్ణ, గారపాట్ సతీష్, అనములపూడ్ కామరాజు, పద్మనాబ్ని సతయూనారాయణ, 
షేక్ అననిజీ, కొమ్మన హర, డెంకాని రమేష్, ముెండూర రాకేష్, రాపాక శ్రీనివాస్, ఆచెంట నర్ష్, డెంకాని నాగు, వాళ్లజీ మౌనిష్, ఊర్ల వెెంకటేష్, వెలుచుర సతీష్, శవకోట్ నాగేెంద్ర, 
నడ్పలి్ల క్రణ్, నడ్పలి్ల ప్రదీప్, అల్లకెం పోసి, మెండల సీనియర్ నాయకులు మటటీ వెెంకటేశ్వరరావు, మదాదేల యేసు పాదెం, ప్రశాెంత్ చౌదర, కాెండ్రేకుల పోసి రతనిెం, గడడిెం కపృష్్ణరావు, 
బెండ్ సతయూ ప్రసాద్, నాగారెం సతి్తబ్బ్, కొెండాట్ సతయూనారాయణ, పెెంటపాట్ శవ, సతయూెం రమేష్, బొబబురోడ సూరబ్బ్, తన్నిరు సుర్ష్, కవల గెంగారెం, తన్నిరు రాజేష్ గట్టీ 
సతయూనారాయణమూర్త, అచిచేయయూ, కవుల సుర్ష్, తన్నిరు రాజేెంద్ర, క్లాడ్ వీరయయూ, కాట్రగడడి రామారావు చౌదర, తూముల సతయూనారాయణ, సూరశెట్టీ ఆనెంద్, తూముల రాజు తదితర 
నాయకులు, జనసైనికులు, ఇతర జనసేన మెండల పెదదేలు పాల్గొనానిరు.

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


శుక్రవారం, 06 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ప్రజాపరపాలన కోసం పవన్ కళ్్యణ్ కి ఒక అవకాశం ఇవ్ండి: బతతిల వంకటలక్ష్మి
“జనంకసం జనసేన – మహాపాదయాత్ర” కు మహిళల నంచి విశేష ఆదరణ.
అడుగడుగునా ఈ అరాచక పాలన భరించలేక ప్రజలే పవన్ కళ్యూణ్ నాయకత్ం కసం బలంగా 
ఎదుర్చూసుతినని వైనం
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరెం, కోరుకొెండ మెండలెం, శ్రీరెంగపటనిెం గ్రామెంలో జరగన “జనెంకోసెం 
జనసేన – మహా పాదయాత్”లో భాగెంగా రాజానగరెం నియోజకవరగొ జనసేన నాయకురాలు 
శ్రీమతి బత్్తల వెెంకటలక్ష్మి విస్తపృతెంగా గ్రామెంలో పలు ప్ెంతాలలో పరయూట్ెంచారు. ఈ 
పాదయాత్కు మహళల నెంచి అపూర్ణ ఆదరణ లభిెంచడెం విశేషెం. వార్ స్వచ్ెందెంగా ముెందుకు 
వసూ్త. ఈసార పవన్ కళాయూణ్ కోసెం ఎదురుచూసు్తనానిమని, జనసేన పార్టీకే ఓటు వేసా్తమని వారు 
చెప్డెంతో సా్థనిక జనశ్రేణులో్ల న్తన ఉతాస్హెం నెలకొెంది. ఈ సెందర్ెంగా బత్్తల వెెంకటలక్ష్మి 
మాట్్లడుతూ… ఈసార పవన్ కళాయూణ్ క్ అవకాశెం ఇవా్వలని, ప్రజాపాలన రావాలెంటే “జనసేన 
ప్రభుత్వెం” రావాలని అభయూర్థసూ్త జనసేన విధివిధానాలు ముద్ెంచిన కరపత్రాలు పెంచుతూ 
మహాపాదయాత్ విజయవెంతెంగా ముెందుకు సాగెంది. ఈ కారయూక్రమెంలో శ్రీరెంగపటనిెం జనసేన 
నాయకులు, జనసైనికులు, గ్రామపెదదేలు, మహళలు పాల్గొనానిరు.

బత్తుల ఆధ్వర్యంలో జనసేనలో పెద్ద ఎత్తున చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరెం నియోజకవరగొెం, కోరుకొెండ మెండలెం, 
మునగాల గ్రామెంలో వైఎసాస్రస్పక్ చెెందిన పలువురు నేతలు, 
కారయూకర్తలు ఆ పార్టీ పాలన పట్ల విసుగుచెెంది, సా్థనిక నాయకులు సరైన 
ప్ధానయూత ఇవ్వకపోవడెంతో మరయు జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ 
కళాయూణ్ ఆశయాలు, సిదా్ెంతాలు, రాజానగరెం నియోజకవరగొ జనసేన 
నాయకులు బత్్తల బలరామకపృష్ణ సమర్థవెంతమైన నాయకత్వెం, వార 
సేవా గుణ్నిక్ ఆకర్షత్లై వైసీపీ క్ చెెందిన సుమారు 40 మెంది నేతలు, 
కారయూకర్తలు జనసేన పార్టీలో జాయన్ అవ్వడెం జరగెంది. వీరెందరన్ 
పార్టీలోక్ ఆహా్వనిసూ్త జనసేన కెండువా వేసి పార్టీలోక్ సాదరెంగా 
ఆహా్వనిెంచారు బత్్తల బలరామకపృష్ణ. ఈ కారయూక్రమెంలో మునగాల 
జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

జనసేన గిరసేన – జనం వద్దకు జనసేన 
44వ రోజు

శతఘ్ని న్యూస్: మనయూెం 
జిలా్ల, జనసేన గరసేన 
– జనెం వదదేకు జనసేన 
44వ రోజు కారయూక్రమెంలో 
భాగెంగా వీరఘటటీెం 
అచుచేప్ వలస గ్రామెంలో 
పాలకొెండ నియోజకవరగొ 
జనసేన పార్టీ పరయూటన 
చెయయూడెం జరగెంది. 
గురువారెం జరుగుత్నని 
మెగా క్రికెట్ టోరనిమెెంట్ 

వదదే క్రీడాకారులన ఉదేదేశెంచి జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళాయూణ్ యువత కోసెం 
ప్రతిష్టీత్మకెంగా చ్పటటీననని యువశక్్త కారయూక్రమెం గురెంచి జనసేన జాన్ మాట్్లడుతూ 
మన రాష్ట్రెంలో ఎెంతోమెంది యువతీ యువకులు డ్గ్రీలు చ్తపటుటీకొని నిరుదోయూగులుగా 
మారుతూ వలస పోత్నానిరని, మన రాష్ట్రెంలో యువతీ యువకులకు ఒక ఉదోయూగెం 
కూడా కలి్ెంచడానిక్ చ్తగాని ప్రభుతా్వనిని నిలదీసేెందుకు ఈనెల 12వ తేదీన 
రణస్థలెంలో నిర్వహెంచు యువశక్్త కారయూక్రమానిక్ అధిక సెంఖయూలో యువత పాల్గొని 
నిరుదోయూగులుగా ఉనని మాకు ఉదోయూగ కాయూలెండర్ లు తీసి ఉదోయూగ కల్న అెందిెంచ్ 
బ్ధయూత ఈ ప్రభుత్వెం తీసుకొనే వరకు పోరాటెం చ్సా్తమని జనసేన పార్టీ తరఫున ఈ 
యువశక్్త కారయూక్రమానిని జయప్రదెం చ్యాలని కోరారు. ఈ కారయూక్రమెంలో పాలకొెండ 
నియోజకవరగొెం నాయుకులు గర్రిల. మన్మధరావు, మతస్ పుెండరకెం, ప్రశాెంత్, 
రమేష్, అనిల్, గణేష్, అనిల్, సాయపవన్, ప్రమోద్, సుమన్, వినోద్, సెందీప్, ప్రణీత్, 
వీరఘటటీెం మెండలెం జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

యువశకితి కార్యక్రమానినా విజయవంతం చేయాల్
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొెండ, 12వ తేదీ రణస్థలెంలో జరగబోయే యువశక్్త కారయూక్రమానిని 
విజయవెంతెం చ్యాలని పాలకొెండ నియోజకవరగొెం, పాలకొెండ మెండలెం అటటీలి 
సెంటరో్ల “తప్డ్ గుళ్్ళ కళాకారులన” కలిసి వాలెంటర్ కమిటీ సభుయూలు సతివాడ 
వెెంకటరమణ వారని కలిసి కోరడెం జరగెంది. ఈ సెందర్ెంగా ఆయన మాట్్లడుతూ 
కళాకారులన ఈ ప్రభుత్వెం మోసగెంచి వారక్ ఏ విధమైన పాలసీలన ఏరా్టు 
చ్యకపోవడెం అనాయూయమనానిరు. మరయు జనసేన పార్టీ యువ నాయకులు గరా్పు 
నర్ెంద్ర మాట్్లడుతూ.. కళాకారుల మీద జనసేన అధినేత పవన్ కళాయూణ్ క్ అమితమైన 
ప్రేమ ఉెందని, ఆయనకు ఎకుకొవగా కళాకారులన కలిసి ఆదుకోవాలని చాలాసారు్ల 
ఆయన చెపా్రని తెలిపారు. కళాకారులు మాట్్లడుతూ.. యువశక్్త కారయూక్రమానిక్ 
హాజరై గెంత్న వినిపసా్తమని చెపు్కొచాచేరు. ఈ కారయూక్రమెంలో సా్థనికులు 
జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

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

అనుశ్రీ ముఖ్ అతిధిగా నూతన ఓటు నమోదు కార్క్రమయం
శతఘ్ని న్యూస్: రాజమెండ్రి సిటీ, సా్థనిక కాెంపె్లక్స్ వదదే ఉనని ఆదితయూ డ్గ్రీ కాలేజీలో అనశ్రీ సతయూనారాయణ ముఖయూ అతిథిగా ఓటు అవగాహన సదసుస్ మరయు న్తన ఓటు నమోదు 
కారయూక్రమెం నిర్వహెంచడెం జరగెంది. జనసేన పార్టీ యువ నాయకులు బయయూపు న్డ్ సూరయూ ఆహా్వనెం మేరకు జనసేన పార్టీ రాజమెండ్రి సిటీ ఇనాచేరజా అనశ్రీ సతయూనారాయణ ముఖయూ 
అతిథిగా పాల్గొనానిరు. ఈ సెందర్ెంగా ఆయన మాట్్లడుతూ ఓటు హకుకొ అనేది చాలా విలువైనది ఓటు హకుకొ ప్రతి ఒకకొరూ వినియోగెంచుకోవాలని విదాయూరు్థలక్ సూచిెంచారు. ఈ 
కారయూక్రమెంలో ప్రధాన కారయూదర్శ పైడ్రాజు, కారయూదర్శ అలా్లట్ రాజు, గుణ్ణెం శాయూెంసుెందర్ జాయెంట్ సక్రెటర్ దేవక్వాడ్ చక్రపాణి మరయు జనసేన నాయకులు పల్లెంట్ సెంజీవ్, వికటీర్ 
వాసు, నరస్పూడ్ రాెంబ్బ్, ప్రవీణ్, మొనేడిట్ ప్రసాద్, లోవరాజు మరయు సూరయూ మిత్బపృెందెం, జనసైనికులు పాల్గొని విజయవెంతెం చ్శారు.

వైసీపీ ప్రభ్త్ం ప్రవేశపెట్్టన చీకట్ జి. ఓ నంబర్ 1 
రద్్దచేయాల్: పంతం న్న్జీ

శతఘ్ని న్యూస్: కాక్నాడ రూరల్, కేడ్ నెెంబర్ వన్ ప్రవేశపెట్టీన జీవో నెెంబర్ వన్ న రదుదే 
చ్యాలని ,జనసేన ఈ జిఓన పరగణనలోక్ తీసుకోవడెం లేదని జనసేన పఏసి సభుయూలు 
పెంతెం నానాజీ ఆధ్వరయూెంలో జనసైనికులు కాక్నాడ రూరల్ గుడార గుెంటలో నిరసన 
రాయూలీ నిర్వహెంచారు. ఈ సెందర్ెంగా ఏరా్టు చ్సిన మీడ్యా సమావేశెంలో ఈనెల 
12న శ్రీకాకుళెం జిలా్ల రణస్థలెంలో జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళాయూణ్ ఆధ్వరయూెంలో 
నిర్వహెంచ్ యువశక్్త కారయూక్రమెం విజయవెంతెం చ్యాలని ఆయన పలుపునిచాచేరు. 
కేవలెం జనసేన అధినేత పవన్ కళాయూణ్ రాష్ట్ర పరయూటనకు సెంబెంధిెంచి వారాహ వాహనానిని 
రోడ్ ఎకకొకుెండా చ్యడెంలో భాగెంగానే బ్రిట్ష్ కాలెంనాట్ 1861 పోలీస్ యాక్టీ న 
అమలు చ్సూ్త తీసుకొచిచేన జీవో ఈ కుట్రలో భాగమే అనానిరు. వారాహన ఎవరూ 
అడుడికోలేరు అని నానాజీ అనానిరు. జగన్ ప్రభుత్వెంలో నిర్్వరయూమైన యువత భవిషయూత్్తకు 
న్తన వెలుగులు ప్రకాశెంపజేసేెందుకు సా్వమి వివేకానెంద సూఫూర్తతో జనసేనని పవన్ 

కళాయూణ్ యువశక్్త కారయూక్రమానిని ఆవిషకొరెంచననానిరని తెలిపారు. మెంత్రి పనిపే విశ్వరూప్ వైసిపక్ కారయూకర్తల అవసరెం లేదని వాలెంటీరు్ల ఉెంటే చాలు అని అనానిరు. ఇప్ట్కైనా 
వైసిప కారయూకర్తలు బ్దిదే తెచుచేకుని ఆ పార్టీ నెండ్ బయటకు రావాలి అని పెంతెం నానాజీ అనానిరు. యువశక్్త కారయూక్రమెం అడుడికోవడానిక్ ప్రభుత్వెం ఎనిని కుట్రలు పనినినా ఫలితెం 
ఉెండదని కేడ్ నెెంబర్ వన్ వైయస్ జగనో్మహన్ రెడ్డి తీసుకొచిచేన జీవోని జనసేన పార్టీ పరగణలోక్ తీసుకోవడెం లేదని ఆయన తెలిపారు. యువశక్్త కారయూక్రమెం నిరా్వహకు సెంబెంధిెంచి 
కాక్నాడ రూరల్ నెండ్ అధిక సెంఖయూలో శ్రీకాకుళెం జిలా్ల రణస్థలెం చ్ర్ెందుకు జనసైనికులు సెంసిద్ెంగా ఉనానిరని ఆయన తెలిపారు. ఈ సెందర్ెంగా యువశక్్త పోసటీర్ న ఆయన 
ఆవిషకొరెంచారు. ఈ కారయూక్రమెంలో కాక్నాడ రూరల్, కరప మెండలెం అధయూక్షలు, నియోజకవరగొెం నాయకులు, జిలా్ల, రాష్ట్ర కారయూవరగొ సభుయూలు, ఇతర నాయకులు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

వారహిపై వచేచి జనసేన్ని అడ్్డకుంటే తీవ్ర పరణామాలే: గంగారపు ర్మదాస్ చౌదర
శతఘ్ని న్యూస్: మదనపల్ల, బ్రిట్ష్ కాలెం నాట్ జీవోలన  మళ్్ళ 
తెచిచే సిఎెం జగనో్మహన్ రెడ్డి ప్రతిపక్షాల అణిచివేతకు పాల్డాలని 
చూడటెం సమెంజసెం కాదని జనసేన పార్టీ రాయలసీమ కో 
కన్్వనర్  గెంగారపు రామదాస్ చౌదర పేర్కొనానిరు.  గురువారెం 
జనసేన పార్టీ కారయూలయెంలో ఏరా్టు చ్సిన విలేఖరుల 
సమావేశెంలో ప్రభుత్వ తీరుపై మెండ్పడాడిరు. ఈ సమావేశెంలో 
జనసేన పార్టీ ఉమ్మడ్ చితూ్తరు జిలా్ల ప్రదాన కారయూదర్శ జెంగాల 
శవరామ్ రాయల్, చ్నేత విభాగెం రాష్ట్ర ప్రదాన కారయూదర్శ 
అడపా సుర్ెంద్ర, ఐట్ విభాగెం జగదీష్, మెండల అధయూక్షులు 
గ్రానైట్ బ్బ్, గెండ్కోట లోకేష్, జెంగాల గౌతమ్ పాల్గొనానిరు. 
ఈ సెందర్ెంగా వారు మాట్్లడుతూ జివో నెంబర్ 1 దా్వరా 
ప్రభుత్వెం పవన్ కళాయూణ్ వారాహ బసుస్ యాత్ అడుడి కోవాలని 
చూడటెం ప్రభుత్వ నియెంతపృత్వ ధోరణిక్ నిదర్శనెం అనానిరు. 
 జనవర 1 శ్రీకాకుళెం జిలా్ల రణస్థలెంలో నిర్వహెంచ్ యువశక్్త 
సభన విజయవెంతెం చ్యాలని పలుపునిచాచేరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పల్లో పల్లో ఎగర్ల్ పవనననా జండా 9వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్:  నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవరగొెం, జనసేన అధినేత పవన్ కళాయూణ్ 
ఆశయాలన, జనసేన పార్టీ సిదా్ెంతాలన ప్రజలో్లక్ తీసుకెళ్్ళ కారయూక్రమెంలో 
భాగెంగా నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు వెంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ 
పల్ల పల్ల ఎగరాలి పవననని జెండా అనే కారయూక్రమెం దా్వరా ప్రజలతో మమేకమై 
ప్రజలకు జనసేన పార్టీ సిదా్ెంతాలన వివరెంచడెం జరుగుత్ెంది. మొదట్ విడత 
కారయూక్రమెంలో భాగెంగా గురువారెం నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవరగొెం, తెలకపలి్ల 
మెండలెం, పెదదేపలి్ల గ్రామెంలో పల్ల పల్ల ఎగరాలి పవననని జెండా 9వ రోజు 
నిర్వహెంచడెం జరగెంది. తెలకొపలి్ల టౌన్ లో వెంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ గడప గడపకు పవన్ 
కళాయూణ్ ఆశయాలన, జనసేన పార్టీ సిదా్ెంతాలన ప్రజలో్లక్ తీసుకెళ్ళడెం జరగెంది. 
ఈ కారయూక్రమెంలో తెలెంగాణ రాష్ట్ర, ఉమ్మడ్ మహబూబ్ నగర్ జిలా్ల నాయకులు, 
ఎెండ్ మహబూబ్ మరయు నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవరగొ ముఖయూ నాయకులు గోపాస్ 
కుర్మనని, దేశమొని రాజేష్, గోపాస్ రమేష్, కొడ్గెంట్ సాయ కుమార్, సూరయూ, 
వెంశీ, శవాజీ, ప్రశాెంత్, శవ, శేఖర్, మరయు జనసైనికులు పాల్గొని కారయూక్రమానిని 
విజయవెంతెం చ్శారు.

యువశకితి పోస్టర్ ఆవిష్కరంచ్న 
కొట్కలపూడి గోవిందర్వు

శతఘ్ని న్యూస్: భీమవరెం, జనసేన పార్టీ ఉమ్మడ్ పశచేమ గోదావర జిలా్ల అధయూక్షులు 
కొట్కలపూడ్ గోవిెందరావు చ్త్లు మీదుగా జనవర 12 వ తేదీన శ్రీకాకుళెం, 
రణస్థలెంలో నిర్వహెంచ్ యువశక్్త పోసటీర్ న ఆవిషకొరెంచడెం జరగెంది. ఈ 
కారయూక్రమెంలో నిడదవోలు మెండల అధయూక్షులు పోలీరెడ్డి వెెంకటరతనిెం, వైస్ ప్రెసిడెంట్ 
మేడా పూర్ణ, పుెండ్రయయూ, శవసాయ, కరుణ్కర్ పాల్గొనానిరు.

ఆంధ్రా అభివృదిధి – జనసేన తోనేసాధ్యం
శతఘ్ని న్యూస్: నెల్్లరు జిలా్ల, సర్్వపలి్ల నియోజకవరగొెం, ముత్్తకూరు మెండలెం, 
సుబ్బురెడ్డి పాలెంలో కారయూక్రమానిని జనసేన పార్టీ నెల్్లరు జిలా్ల కారయూదర్శ, ముత్్తకూరు 
మెండల అధయూక్షులు మనబోలు గణపతి ఆధ్వరయూెంలో నిర్వహెంచడెం జరగెంది. 
ఈ కారయూక్రమెంలో గ్రామసు్థలు జనసేన నాయకులతో మాట్్లడుతూ సెంవతస్రాలు 
గడుసు్తనాని వీధి లైటు్ల లేక చీకట్లో ఉెండాలిస్వసు్తెందని వాలేెంటీర్ క్ చెప్నా, సా్థనిక 
నాయకులకు చెప్నా సమసయూన పట్టీెంచుకోవడెం లేదని ఆవేదన వయూక్తెం చ్శారు. ఈ 
కారయూక్రమెంలో జనసేన నాయకులు నాగవేట్ రమేష్, తాెండ్ర శ్రీన, ఊటుకూరు క్షోర్ 
తదితరులు పాల్గొనానిరు.

ఏపీల్ బ్రిట్ష్ పాలన
శతఘ్ని న్యూస్: అననిమయయూ జిలా్ల 
రాజెంపేట నియోజకవరగొ పరధిలోని 
ట్.సుెండుపలి్ల మెండల కేెంద్రెంలో 
వామపక్షాల డ్మాెండ్. ఏపీలో బ్రిట్ష్ 
పాలన సాగుతోెందని, చీకట్ జీవో 
1న రదుదే చ్యాలని ప్రజాసెంఘాల 

నాయకులు డ్మాెండ్ చ్శారు. గురువారెం సుెండుపలి్ల మెండల కేెంద్రెంలోని బసాటీెండ్ కూడలి 
వదదే అెంబేదకొర్ విగ్రహానిక్ పూలమాలలు వేసి నివాళ్లు అర్ెంచారు. అనెంతరెం రాయూలీగా 
తాసిలాదేర్ కారాయూలయానిక్ వెళ్ల తాసిలాదేర్ కారాయూలయెం ఎదుట మోకాళ్ళ మీద నిరసన 
తెలియజేశారు. జనసేన పార్టీ నాయకులు రామ శ్రీనివాస్ మాట్్లడుతూ ఈ రాష్ట్ర ముఖయూమెంత్రి 
వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఒక అవకాశెం కోర నేన ఉనానిన, నేన వినానిన అని అతయూధిక 
సెంఖయూలో ప్రజా మదదేత్ తీసుకుని అధికారానిని అడుడిపెటుటీకుని పరపాలన కేవలెం తన వరాగొనిక్ 
వయూక్్తగత సా్వర్ ప్రయోజనాలకు రాజకీయ లబ్్కోసమే లక్షలాది కోట్ల రూపాయలు అపు్లు 
చ్సి ప్రజలకు ఉపయోగెంలేని సెంక్షేమ పథ్కాలు,అప్రజాసా్వమికెంగా చీకట్ జీవోలు అమలు 
చ్సు్తనని వైఖరని తీవ్ెంగా ఖెండ్సూ్త భారత రాజాయూెంగ విలువలన కాలరాసూ్త తమ సైకో జీవోలన 
ఆెంధ్రప్రదేశ్ రాష్్రానిక్ తీసుకొసు్తనానిరని రాబోయే ఎనినికలో్ల ప్రజలెందర మదదేత్ కూడగటుటీకొని 
మా అధినాయకుడు జనసేనాని వాసు్తనానిరు మిమ్మలిని తాడేపలి్ల నెంచి ఇెంట్క్ పెంపెంచ్ 
కారయూక్రమానిక్ శ్రీకారెం చుడతామని హెచచేరెంచారు. ఇప్ట్కైనా మెంచి బ్ది్ తెచుచేకుని 
ప్రజా అవసరాలకు ఉపయోగపడే విదెంగా మీ యొకకొ పరపాలన యెంత్రాెంగెం ఉెండాలని 
జనసేన తరపున డ్మాెండ్ చ్శారు. ఈ సెందర్ెంగా సిపఐ జిలా్ల కారయూవరగొ సభుయూడు విశ్వనాథ్ 
నాయక్ మరయు తెలుగుదేశెం, బ్జప, జనసేన, ప్రజా సెంఘాల నాయకులు మాట్్లడుతూ 
ఆెంధ్రప్రదేశ్్ల ప్రజాసా్వమయూెం ఖూని అవుతోెందని తెలియజేశారు. రాష్ట్రవాయూప్తెంగా సమావేశాలు, 
రాయూలీలు, బహరెంగ సభలు నిర్వహెంచకుెండా జీవోలన తెచిచేన ఏకైక ముఖయూమెంత్రి జగనో్మహన్ 
రెడ్డి అని అనానిరు. 175 కు 175 సా్థనాలు మనవి అని చెపు్కునని ముఖయూమెంత్రి ప్రభుత్వెం 
చ్సు్తనని తప్దాలన ప్రజా సెంఘాలు ప్రతిపక్షాలు వామపక్షాలు బహరెంగెం చ్సే ప్రజలకు 
తెలియజేసు్తనానియ కాబటేటీ, కేవలెం బహరెంగ సభలన రాయూలీలన అడుడికోవడెం హాసాయూస్దెంగా 
ఉెందని తీవ్ెంగా విమర్శెంచారు. ప్రభుత్వెం యొకకొ తప్దాలన కప్పుచుచేకునేెందుకు జీవో 
నెెంబర్ ఒకట్ని తీసుకువచాచేరని ఎదేదేవా చ్శారు. ప్రజా వయూతిర్క పాలన ఏపీలో త్వరలో 
ముగసు్తెందని ధ్వజమెతా్తరు. ఆ రోజులో్ల వైయస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి ఆనాడు ప్రతిపక్ష నాయకులు 
జగనో్మహన్ రెడ్డి. పాదయాత్లకు ఆనాడు పాలకపక్షాలు అడుడికొని ఉెండ్ అలాెంట్ చీకట్ 
జీవోలు తీసుకొని వచిచే ఉెంటే ఈరోజు ముఖయూమెంత్రులుగా కొనసాగే వార్నా అని ప్రశనిెంచారు. 
ఇప్ట్కైనా ఆత్మ పరశీలన చ్సుకొని తపు్లన ఒపు్కొని ఇప్ట్కైనా జీవోలన రదుదే చ్యాలని 
డ్మాెండ్ చ్శారు. మరో మారు వైకాపా అధికారెంలోక్ వసే్త పీలేచేగాలి నడ్చ్ రోడుడిన సైతెం 
నిరబుెంధిెంచ్ పరసి్థత్లు వసా్తయని రాష్ట్ర ప్రజలు తెలుసుకోవాలని తెలియపరచారు. ఈ 
కారయూక్రమెంలో తెలుగుదేశెం పార్టీ నాయకులు మాలేపాట్ శవరాెం నాయుడు చెంద్రశేఖర్ రాజు, 
సుర్ష్ కుమార్ నాయుడు, మాజీ ఎెంపీటీసీ మోహన్ బ్బ్ నాయుడు, బ్జప నాయకులు జగదీష్, 
వెెంకట్రామరాజు, వెెంకట్రామరాజు, జనసేన నాయకులు రెడ్డి రాణి, రాజా, సలీెం, మహాజన 
సషలిస్టీ పార్టీ నాయకులు పల్లెం నాగేెంద్ర నాగరాజా, ఎమా్మర్్ఎస్ నాయకులు మహదేవ 
రైత్ సెంఘెం నాయకులు సుబబురామరాజు, మాల మహానాడు నాయకులు గాలి ప్రతాప్, వడడిర 
సెంక్షేమ సెంఘెం జిలా్ల అధయూక్షులు డేరెంగుల వెెంకటేష్, ఆెంధ్రప్రదేశ్ గరజన సమాఖయూ మెండల 
కారయూదర్శ మలి్లకారుజాన నాయక్, అఖిల భారత విదాయూర్థ సమాఖయూ మెండల కారయూదర్శ ఆసిఫ్, 
ఆెంధ్రప్రదేశ్ యువజన సమాఖయూ నాయకులు నవీన్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

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

గోచ్పాత్రలు తేజను పర్మర్శంచ్న న్గబాబు
ఫోన్లు జనసేన పిఏసి మంబర్ కొణిదల నాగబాబు దగదరితి మండలంలో దళిత్లపై 
జరిగిన దాడిని ఖండిస్తి పరామర్శ.
దళిత్ల పాలిటి యమపాసంలా తయారంది వైస్పీ నాయకుల వయూవహారం
307,ఎస్్స ఎస్్ట కేసులు పెట్టకుండా నామమాత్రపు కేసులు పెటి్ట సే్టషన్ బెయిల్్స 
ఇపి్పంచార్. తప్పకుండా దీనిని జనసేన లీగల్ టం తరఫున పోరాడుతం.
కులం పేర్తో దూషంచే కరోకోటకులు ఇంకా బతికే ఉనానిరా ఈ సమాజంలో…?
శతఘ్ని న్యూస్: కావలి నియోజకవరగొెం, దగదర్తలో పాలిటెక్నిక్ చదువుకుెంటూ పార్టీ టెం 
ఉదోయూగెం చ్సుకుెంటునని గోచిపాతల తేజ అనే దళత యువకునిపై వైసీపీ నాయకులు 
ఎెంపీటీసీ అయనా మహేష్ నాయుడు వార అనచరుల దాడ్ని ఖెండ్సూ్త నేడు నెల్్లరు 
గవరనిమెెంట్ హాసి్టల్ లో బ్ధిత్నిని పరామర్శెంచడెం జరగెంది. ఈ సెందర్ెంగా 
గురువారెం ఉదయెం 11 గెంటలకు జనసేన జిలా్ల ప్రధాన కారయూదర్శ గునకుల 
క్షోర్ ఆధ్వరయూెంలో జనసేన పఏసి మెెంబర్ కొణిదల నాగబ్బ్ బ్ధిత్డ్క్ ఫోన్ చ్సి 

పరామర్శెంచారు. జరగన ఈ కారయూక్రమెంలో బ్ధిత్లకు అెండగా మేము ఉెంట్మని జనసేన పార్టీ ఎపు్డు మీకు మదదేత్గా ఉెంటుెందని ఎవరైనా దాడ్ ప్రయతినిసే్త సహెంచ్ది లేదని 
జరగన దాడ్ని నాయూయపరెంగా ఎదుర్కొని బ్ధిత్డ్క్ మదదేత్గా నిలబడతామని వార కుటుెంబ్నిని కుటుెంబ సభుయూలకు భరోసా ఇచాచేరు. ఈ సెందరబుెంగా వారు మాట్్లడుతూ… మొనని 
ముసున్రు కరుణ్కర్ పై, నినని పైడ్ హర్ష, నేడు గోచిపాత్లు తేజ దళత్లపై దాడ్ కావలి నియోజకవరగొెం ఎమె్మలేయూ రామిరెడ్డి ప్రతాపరెడ్డి అెండదెండలతోనే ఇవన్ని జరగుత్నానియా? 
వైసీపీ మహేష్ నాయుడు నవు్వ ఎవరో నాకు కూడా తెలియదు నా మీద కూడా దాడ్క్ వసా్తవా రా చూసుకుెందాెం, నా తము్మడు తేజక్ అెండగా నేనెంట్న. నాకు అెండగా 
జనసేన పార్టీ పవన్ కళాయూణ్, నాగబ్బ్ ఉనానిరు. ఏమయాయూ వైసిప మహేష్ దళత్లకు దళత్లకు బ్రతికే హకుకొ లేదా…? దళత్లు బ్డడిలన కనకూడదా పుటుటీకన న్వు ఎవడులో 
నియెంత్రిెంచ్ెందుకు…? ఫలానా కులెంలో పుట్టీలని కోరుకోగలిగే చాయస్ లేనపు్డు ఒక కులానిక్ చెెందిన దళత్డ్ని ఎెందుకు కులెం పేరుతో దూష్ెంచారు. చదువుకుెంటూ పార్టీ 
టెం ఉదోయూగెం చ్సుకుెంటునని ఒక దళత్డ్పై విచక్షణ్రహతెంగా అతని విధులకు ఆటెంకెం కలిగసూ్త దళత్లపై వీరెంగెం ఏమిట్..? ఒకర దగగొర పని చ్సేటపు్డు అనేక నిబెంధనలు 
ఉెంట్య మీరు నాయకులు అెందరకీ తెలిసి ఉెండాలిస్న అవసరెం లేదు, నిజెం చెపా్లెంటే మీరెవరో నాకు కూడా తెలియదు. నాయకుడు ఎవరో తెలియదు అని చెప్డెం తప్యతే 
ఆ తపు్ నేన కూడా చ్సు్తనానిన నవు్వ ఎవరో నాకు కూడా తెలియదు నా మీద కూడా దాడ్ చ్సా్తవా. ఈ వైసీపీ నాయకులతో మద అహెంకారాలతో రగలిపోత్నానిరు ఇదే కావలి 
నియోజకవరగొెంలో గత గత పది పదిహేన రోజుల క్రితెం అక్రమెంగా దళత్డ్పై రౌడీషీట్ ఓపెన్ చ్సే్త ఎమా్మరో్వ ఆఫీస్ ముెందర్ పురుగుల మెందు తాగ ఆత్మహతయూ ప్రయతినిెంచి చెనె్ని 
హాసి్టల్ లో మపృత్యూవుతో పోరాడుత్నానిడు. మా పార్టీక్ మదదేత్ ఇచాచేడని మహాసేన రాజేష్ పై దాడ్ జరపసా్తరు. కషటీపడ్ సెంపాదిెంచుకునే వారపై మీ దౌరజానయూెం ఏమిట్ ఓటు్ల వేసి 
గెలిపెంచినెందుకు ఇదేనా మీరు చ్సేది. పేదలు దళత్లు అని చిననిచూపు చూసు్తనానిరా వారక్ అెండగా నేననానిన వారక్ నాయూయెం జరగే దాకా జనసేన పార్టీ తరఫున వార వారక్ 
మదదేత్గా నిలబడతాెం. దళత్లన కులెం పేరుతో దూష్సు్తనని వారకే అట్రాసిటీ కేసులు పెట్టీ శక్షిెంచ్ వరకు బ్ధిత్లకు నాయూయెం జరగే వరకు వారక్ అెండగా ఉెండ్ జనసేన పార్టీ 
తరఫున పోరాడుతాెం. ఈ కారయూక్రమెంలో జిలా్ల ప్రధాన కారయూదర్శ గునకుల క్షోర్ తో ప్రశాెంత్ గౌడ్, కెంథ్ర్ బ్య్, హేమెంత్ యాదవ్, చినని రాజా, మౌనేష్, ష్జహాన్, ఇెంతియాజ్ 
తదితరులు పాల్గొనానిరు.

ఉచ్త మెగా వైద్య శిబిరం నిర్హించ్న ప్రతితిపాడ్ 
జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: కాక్నాడ జిలా్ల, 
ప్రతిపాడు నియోజకవరగొెం, 
జనసేన పార్టీ ఇెంఛారజా వరుపుల 
తమ్మయయూబ్బ్ అధ్వరయూెంలో 
కాక్నాడ మెడ్ కవర్ హాస్టల్ 
వార సహకారెంతో ఉచిత 
మెగా వైదయూ శబ్రెం ప్రతి్తపాడు 
నియోజకవరగొెం, ఏలేశ్వరెం 

మెండలెం, లిెంగెంపర్త గ్రామెంలో ప్రతి్తపాడు నియోజకవరగొెం, జనసేన పార్టీ ఇెంచార్జా వరుపుల 
తమ్మయయూ బ్బ్ చ్త్లు మీదుగా ప్రెంభెం చ్సారు. ప్రతి్తపాడు నియోజకవరగొెం ఇనాచేరజా 
జనసేన పార్టీ వరుపుల తమ్మయయూబ్బ్ అద్వరయూెంలో ఏలేశ్వరెం మెండలెం జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు పెెంటకోట మోహన్ ఏరా్టు చ్సిన ఈ వైదయూ శబ్రెంలో డా.అనెంత్, డా.రాజేష్ లు 
వైదయూసేవలు అెందిెంచగా.. కారడియాలజీ, ష్గర్, బీపీ, కెంట్ పర్క్ష, ఈసీజీ వైదయూ పర్క్షలు చ్సి 
ఉచితెంగా మెందులు పెంపణీ చ్యడెం జరగెంది. ఈ కారయూక్రమెంలో ప్రతిపాడు నియోజకవరగొెం 
జనసేన పార్టీ నాయకులు ఉమ్మడ్ తూరు్గోదావర జిలా్ల సక్రెటర్ నల్లల రామకపృష్ణ జాయెంట్ 
సక్రెటర్ దాసెం శేష్రావు, ఏలేశ్వరెం మెండలెం జనసేన పార్టీ ఉపాధయూక్షులు పలివెల వెెంకటేష్, 
గెంగరెడ్ల మణికెంఠ (ప్రముఖ జనసేన నాయకుల)ఏలేశ్వరెం మెండలెం జనసేన పార్టీ యువ 
నాయకులు వరుపుల సాయ క్రణ్, తూరు్ లక్ష్మీపురెం జనసేన పార్టీ నాయకులు వీరెంరెడ్డి 
దొరబ్బ్, లిెంగెంపర్త గ్రామెం వల్లెంరెడ్డి కొెండబ్బ్, 3వ వారుడి మెెంబర్ కుర్ర గోవిెంద్, 12వ 
వారుడి మెెంబర్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

చంద్రబాబు పర్యటనల్ 
పలువురు మృతి వనుక జగన్ హసతిం: పితాని

శతఘ్ని న్యూస్: అెంబేదకొర్ కోనసీమ జిలా్ల ముమి్మడ్వరెం, జిఓ నెెంబర్ 1 పై స్ెంచిెంచిన 
ముమి్మడ్వరెం నియోజకవరగొెం జనసేనపార్టీ ఇనాచేరజా పతాని బ్లకపృష్ణ. వైసిప ప్రభుత్వెం 
తాలిబన్ల పాలనన తలపస్తెంది. పవన్ పరయూటకు భయపడే లేనిపోని జీవోలన తెచిచే 
అడుడికోవాలని చూసు్తెంది. అప్రజాసా్వమక జిఓలన తెచిచే ప్రజాసా్వమాయూనిని ఖూనిచ్స్తనని 
జగన్ ప్రభుత్వెం. చెంద్రబ్బ్ పరయూటనలో పలువురు మపృతి వెనక జగన్ హస్తెం ఉెందని 
పతాని అనానిరు. జిఓ నెెంబర్ 1 ఏవిధెంగా తెచాచేరో చెపా్లి, అధికారెం పోత్ెందని 
తేలిపోయెంది. దీనితో ప్రతిపక్ష పార్టీలన అడుడికునే కుయుకు్తలుతోనే తపు్డు జీవోలు 
తీసుకువచిచే ఇబబుెందులు గురచ్సు్తనానిరని పతాని ఆరోపెంచారు. ఈ కారయూక్రమెంలో 
గుదదేట్ జమి, జకకొెంశెట్టీ బ్లకపృష్ణ, గల్లకోట్ వెెంకననిబ్బ్, మదిదేెంశెట్టీ పురుషోత్తెం, 
మోకా బ్లప్రసాద్, అతి్తలి బ్బ్రావు, ఓగూర భాగయూశ్రీ, గడ్డి రతనిశ్రీ, న్కల దురగొబ్బ్, 
పలి్ల గోప, పెనానిడ శవ, పతాని శవ, ఎెంపీటీసీ జమి, బీమాల సూరయూనాయుడు, గేదల 
స్వరూప్, దూడల సా్వమి, కడలి కొెండ, వెంగ విజయో్త సీతారాెం, లేట్ గోపీ మొదలగు 
వారు హాజరయాయూరు.

వైసీపీ ప్రభ్తా్నికి రోజులు దగగార పడా్డయి
శతఘ్ని న్యూస్:  రాష్ట్రెంలో అరాచక పాలన సాగసు్తనని 
వైసీపీ ప్రభుతా్వనిక్ రోజులు దగగొర పడాడియని జనసేన 
పార్టీ జిలా్ల కారయూదర్శ కాశెట్టీ సెంజీవరాయుడు 
పేర్కొనానిరు. ప్రతిపక్షపార్టీలు నిరసనలు, సభలు 
పెటటీరాదని వైసీపీ ప్రభుత్వెం ఆెంక్షలు పెట్టీ పోలీసులన 
ప్రతిపక్ష పార్టీలపైక్ ఉసిగల్డెం దారుణమని కాశెట్టీ 
సెంజీవరాయుడు ఆగ్రహెం వయూక్తెంచ్శారు. గతెంలో 

ఎనోని ప్రభుతా్వలు వచాచేయని కాన్ ఇలాెంట్ దారుణమైన పాలన చ్యలేదని తెలిపారు. 
అప్రజాసా్వమిక పాలన చ్సూ్త రాజాయూెంగ ఉల్లెంఘన చ్సు్తనని జగనో్మహన్ రెడ్డిక్ ప్రజలు 
తగన ర్తిలో జవాబ్న వచ్చే ఎనినికలో్ల ప్రజలు చెప్బోత్నానిరని జ్సయూెం చెపా్రు.

కరూనాల్ నగర మేయర్ వారు్డల్ జనసేన విజయం
శతఘ్ని న్యూస్: కరూనిలు జిలా్ల అరబున్ 
19 వారుడిలో పొనగెంట్ సువార్తమ్మ 
పుట్టీనరోజు తేదీ1-1-1953 మొదట్ 
నెల, 2వ నెల బ్లు 3వ నెల అనిల్ 
కుమార్ యాదవ్ దేశు్మఖ, 4వ నెల 
హసీనా బేగెం, 5వ నెల నెందికొటూకొరు 
మెండలెం బ్జినేమోల వెెంకటేష్ 6వ 
నెల చిెంత సుర్ష్ బ్బ్, 7వ నెల 
యు.ఎస్ నెంచి ప్రవీణ్ కుమార్ ఇలా 
ఎెందరో జనసైనికుల సహకారెంతో 
కారయూక్రమెం విజయవెంతమైెంది. 
కరూనిలు జిలా్ల అరబున్ 19 వారుడిలో 

జగన్ ప్రభుతా్వనిని నిద్రలేపన జనసేన పార్టీ పెదదేమ్మకు ప్రభుత్వెం నెండ్ పెన్షన్ శాెంక్షన్ అయేయూలా 
చ్సిన జనసేన పార్టీ పోరాట్నిక్ దిగవచిచేన జగన్ ప్రభుత్వెం బ్ధవారెం ప్రభుత్వెం నెండ్ సువార్త 
అమ్మకు పెన్షన్ అెందడెం జరగెంది, గత ఏడు నెలలుగా జనసేన పార్టీ ఇచిచేన పెన్షన్ కు విజయెం 
సాధిెంచిెంది. కరూనిల్ నగర మేయర్ వారుడిలో జనసేన పార్టీ విజయెం.

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


శుక్రవారం, 06 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఆత్మకూరులో అయందుబాటులో లేని యూరియా – ఆయందోళనలో రైత్లు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూరు, పవన్ కళాయూణ్ ని ముఖయూమెంత్రి చ్యాలనని దపృఢ సెంకల్ెంతో, ప్రజల ఆశీరా్వదెంతో 

కొనసాగుత్నని పవననని ప్రజాబ్ట కారయూక్రమెం గురువారెం 46వ రోజుకు చ్రుకుెంది. ఆత్మకూరు నియోజకవరగొెంలో 
రైత్లకు అవసరమైన మేరకు యూరయా సరఫరా జరగడెం లేదు. పేరు గప్ ఊరు దిబబు అనని చెందెంగా, రైత్ల 
సెంక్షేమెం కోసమే రైత్ భరోసా కేెంద్రాల ఏరా్టు. రైత్ల ముెంగట్కే ఎరువులు అని ఆరా్టెంగా ప్రకట్ెంచిన 
ప్రభుత్వెం ఆచరణలో మాత్ెం ఆమడ దూరెంలో నిలిచిెంది. గత పక్షెం రోజులుగా యూరయా కోసెం రైత్లు 
ఇబబుెందులు పడుత్నానిరు. రైత్ భరోసా కేెంద్రాలో్ల యూరయా లేకపోవడెంతో గ్రామీణ ప్ెంత రైత్లు ఆత్మకూరు 
పట్నినిక్ పరుగులు తీయాలిస్న పరసి్థత్లు ఏర్డాడియ. పటటీణెంలోని సిెండ్కేట్ ఫార్మర్స్ కోఆపర్ట్వ్ సొసైటీ, 
గ్రోమోర్ కేెంద్రాల వదదే రైత్లు యూరయా కోసెం పడ్గాపులు కాసు్తనానిరు. బయట మారెకొటో్ల బసా్తకు ష్మారు 
100 రూపాయలు అదనెంగా చెలి్లెంచి కొనగోలు చ్యవలసిన పరసి్థతి ఏర్డ్ెంది. ఇకనైనా అధికారులు స్ెందిెంచి 
రైత్ భరోసా కేెంద్రాలో్ల అనిని రకాల ఎరువులు రైత్లకు అెందుబ్టులో ఉెంచాలని ఆత్మకూరు నియోజకవరగొ జనసేన 

పార్టీ ఇెంచార్జా శ్రీధర్ పేర్కొనానిరు. పవననని ప్రజాబ్ట కారయూక్రమెంలో భాగెంగా గురువారెం ఆత్మకూరు మునిస్పల్ పరధిలోని సావడ్ సెంటర్, సత్ెం సెంటర్, చాకలి వీధి, మెంగలి వీధి 
ప్ెంతాలలో పరయూట్ెంచి ప్రతి ఇెంట్క్ జనసేన పార్టీ కరపత్రాలన పెంచుతూ జనసేన పార్టీ సిదా్ెంతాలన తెలియజేసూ్త పవననని ప్రజాబ్ట సాగుత్ెంది. ఈ ప్ెంత ప్రజల ఇబబుెందులన 
తెలుసుకొని జనసేన పార్టీ తరఫున తన వెంత్ కపృష్ చ్సా్తనని ఈ సెందర్ెంగా ఆత్మకూరు నియోజకవరగొ ఇనాచేర్జా నలిశెట్టీ శ్రీధర్ భరోసా ఇవ్వడెం జరగెంది. మునిస్పల్ పరధిలో అనేక 
సమసయూలు ఉనానియని, ముఖయూెంగా డ్రైనేజీ సౌకరయూెం, వీధి దీపాల వెంట్ కన్స సౌకరాయూలకు కూడా నోచుకోలేక ప్రజలు తీవ్ ఇబబుెందులకు గురవుత్నానిరని ఈ సెందర్ెంగా శ్రీధర్ 
తెలిపారు. సకల సౌకరాయూలతో ఆత్మకూరు మునిస్పాలిటీని ఆదర్శ మునిస్పాలిటీగా తీరచేదిదాదేలెంటే ప్రజలెందరూ జనసేన పార్టీక్ ఓటు వేసి పవన్ కళాయూణ్ ని ముఖయూమెంత్రి చ్యాలని ఈ 
సెందర్ెంగా కోరారు. ఈ కారయూక్రమెంలో ఆత్మకూరు జనసేన పార్టీ నాయకులు వెంశీ, చెంద్ర, నాగరాజు, ఆనెంద్, భాన, ప్రవీణ్, రమేష్, అజయ్, హజరత్, తదితరులు పాల్గొనానిరు.

యువతా మేలుకో..! “యువశకితి”కి చేరుకో
శతఘ్ని న్యూస్: పెడన, జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూెంలో పవన్ కళాయూణ్ నిర్వహసు్తనని 
యువశక్్త కారయూక్రమానిక్ పెదదే ఎత్్తన యువతీ యువకులు హాజరుకావాలని, ఈ నెల 
జనవర 12వ తేదీన ఉత్తరాెంధ్ర వేదికగా శ్రీకాకుళెం జిలా్ల రణస్థలెంలో యువశక్్త 
కారయూక్రమెం దా్వరా యువతి యువకులు తమ గెంత్ దా్వరా ఉత్తరాెంధ్ర సమసయూలన 
తెలియజేయలని ఉదేదేశెంతో పవన్ కళాయూణ్ ఈ కారయూక్రమానిని ఏరా్టు చ్శారు. సా్వమి 
వివేకానెంద చెప్నటు్ల “యువత మేలుకో, లేలము్మ, అలసత్వెం వదుదే గమయూెం చ్ర్ దాకా 
న్ పరుగున ప్రయతానినిని ఆపకు” ఆనాడు సా్వమి వివేకానెంద యువతన మేల్కొలి్ 
సా్వతెంత్యూ పోరాట్నిక్ సమానత్వెం చ్శారు. నేడు పవన్ కళాయూణ్ యువశక్్త దా్వరా 
యువతన జాగపృతి చ్సూ్త దోపడీ, దౌరజానాయూలతో అరాచక శకు్తలు రాజయూమేలుత్నని వేళ 
సమాజ శ్రేయసుస్కై యువత నడుము కట్టీ అవిన్తితో కరుడుగట్టీన అరాచక శకు్తలన 
అెంతమొెందిెంచి, న్తి నిజాయతీతో కూడ్న సుపరపాలన అెందిెంచ్ నాయకుడ్క్ 
మదదేత్గా నిలుదాదేమని పెడన జనసేన నాయకులు ఎస్.వి.బ్బ్ పలుపునిచాచేరు.

జనసేన నేతల ఔదార్యం
శతఘ్ని న్యూస్: పలమనేరు నియోజకవరగొెం 
గబ్బులకోటూరు గ్రామెంలో వికలాెంగులైన 
వీరమ్మ, శెంకరయయూ, లక్ష్మీనారాయణ పెన్షన్ 
తీసేసారని ఆవేదన వయూక్తెం చ్సూ్త మీడ్యాన 
ఆశ్రయెంచడెం జరగెంది. ఈ విషయెం 
తెలుసుకునని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ 
కళాయూణ్, నాదెండ్ల మనోహర్ కుటుెంబ్నిక్ 
అెండగా ఉెండాలని చెప్డెంతో అధికారులతో 

మాట్్లడ్ వాళ్లక్ పెన్షన్ ఇప్ెంచడెం జరగెంది. ఈ విషయెం తెలుసుకునని సేటీట్ ప్రోగ్రాెం కమిటీ 
జనరల్ సక్రటర్ భవాన్ రవికుమార్ వికలాెంగులకు కుటుెంబ్నిక్ 10000 రూపాయలు 
ఆర్థక సహాయెం చ్శారు. చితూ్తరు జిలా్ల రాష్ట్ర మహళా కారయూదర్శ ఆకేపాట్ సుభాష్ణి 5000 
రూపాయలు ఆర్క సహాయెం చ్సి కుటుెంబ్నిక్ అెండగా ఉెంట్మని తెలియచ్సారు. ఆర్క 
సహాయానిని ఆ కుటుెంబ్నిక్ అెండగా నిలిచి సా్థనిక చితూ్తరు జిలా్ల యువ నాయకులు సామల 
సుబ్రమణయూెంరెడ్డి మరయు వార టీమ్ చ్త్ల మీదగా వారక్ 15 వేల రూపాయలు అెందచ్శారు. 
ఈ కారయూక్రమెంలో జనసేన నాయకులు మరయు జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.చితూ్తరు జిలా్లలో 
వికలాెంగుల పట్ల అధికారపార్టీ దౌరజానాయూనిక్ బలైన వికలాెంగులన, అధిష్టీనెం అదేసానసారెం 
అరుహులైన వికలాెంగులకు తమవెంత్గా ఆరగొనైజిెంగ్ కమిటీ జనరల్ సక్రెటర్ భవాని రవికుమార్ 
10 వేల రూపాయలు మరయు రాష్ట్ర కారయూదర్శ ఆకేపాట్ సుభాష్ణి 5 వేల రూపాయల 
చొపు్న ఆ కుటుెంబ్నిక్ అెండగా నిలిచి సా్థనిక చితూ్తరు జిలా్ల యువ నాయకులు సామల 
సుబ్రమణయూెంరెడ్డి మరయు వార టీమ్ చ్త్ల మీదగా వారక్ 15 వేల రూపాయలు అెందచ్శారు. 
ఈ కారయూక్రమెంలో జనసేన నాయకులు మరయు జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

పవన్ కళ్్యణ్ ర్ష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కావాలని కోరుతూ 
తిరుమల కొండపైకి కాల్నడకన పాదయాత్ర

శతఘ్ని న్యూస్: సర్్వపలి్ల నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ 
నాయకులు బొబేబుపలి్ల సుర్ష్ నాయుడు గురువారెం 
తిరుమల కొెండపైక్ మెటు్ల మారగొెం దా్వరా పాదయాత్ 
చ్పట్టీరు. రాననని సార్వత్రిక ఎనినికలో్ల జనసేన పార్టీ 
రాష్ట్రెంలో అధికారెంలోక్ రావాలని, జనసేన అధినేత 
పవన్ కళాయూణ్ గారు రాష్్రానిక్ ముఖయూమెంత్రి కావాలని, 
రాష్ట్ర భవిషయూత్్త, భావితరాల భవిషయూత్్త బ్గుపడే విధెంగా 
పరపాలన అెందిెంచాలనని, అవిన్తి లేని పరపాలన 
కొనసాగాలనని ఒక మా అధినేత పవన్ కళాయూణ్ తోనే 
సాధయూెం. మర జనసేన అధినేత పవన్ కళయూణ్ పై కలియుగ 

దైవెం వెెంకటేశ్వర సా్వమి ఆశీసుస్లు ఉెండాలని, రాష్ట్ర భవిషయూత్్త కోసెం జనసేన అధికారెంలోక్ రావాలని 
ఆ వైకుెంఠ వాసుని మనసూఫూర్తగా కోరుకుెంటూ… ఆ ఏడుకొెండలవాడీ ఆశీసుస్లు జనసేన పార్టీక్ 
ఉెండాలని తిరుమల కొెండపైక్ మెట్ల దా్వరా కాలినడకన పాదయాత్ చ్పట్టీనటు్ల బొబేబుపలి్ల సుర్ష్ 
నాయుడు తెలిపారు. అదేవిధెంగా మా అధినేత పవన్ కళాయూణ్ యువశక్్త కారయూక్రమెం విజయవెంతెంగా 
కొనసాగాలని, అలాగే వారాహ యాత్కు ఎటువెంట్ ఆటెంకాలు లేకుెండా చూడాలని వెెంకటేశ్వర సా్వమి 
వార సనినిధిలో కోరుకుెంటుననిటు్ల బొబేబుపలి్ల సుర్ష్ నాయుడు తెలిపారు.
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మయంచి వైద్యం కోసయం కృషి చేస్తున్న 
ప్రకాశయం జిల్లా  అధ్క్షులు షేక్ రియాజ్
పూర్ణచంద్రరావురని పరామరి్శంచిన పొననిలూర్, సింగరాయకొండ మండలాల జనసేన పార్్ట 
అధయూక్షులు
5000 ఆరిథిక సహాయానిని అందించిన కనపరితి మన్జ్ కుమార్
లక్ష రూపాయలు వరకు ఆరిథిక సహాయానిని అందించిన జనసైనికులు
ఆరోగయూ పరిసిథితి బాగానే ఉంది అని చెపి్పన డాక్టర్లు
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశెం జిలా్లలో, కొెండేప నియోజకవరగొెంలో, కొెండేప మెండలెంలో ఇటీవల 
కాలెంలో డ్సెంబర్ 31న “మట్టీపలి్ల పూర్ణచెంద్రరావు” అనే జనసేన పార్టీ జనసైనికుడు పవన్ 

కళాయూణ్ ఫె్లకీస్ కడుతూ ప్రమాదవశాత్్త విదుయూత్్త ప్రమాదానిక్ గురవ్వడెం జరగెంది. ప్రసు్తతెం అతన ఒెంగోలులో వెెంకటరమణ హాసి్టలో్ల చిక్తస్ పొెందుతూ ఉనానిడు. ప్రమాదెం 
జరగన విషయెం తెలుసుకుని ప్రకాశెం జిలా్ల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు షేక్ రయాజ్ వెెంటనే స్ెందిెంచి హాసి్టల్ క్ వెళ్ల, జనసైనికునిని పరామర్శెంచి, డాకటీర్లతో మాట్్లడ్, కుటుెంబ 
సభుయూలతో మాట్్లడ్ ధైరాయూనిని ఇచిచే, ఆర్థక సహాయెం కూడా చ్యడెం జరగెంది. కొెండేప నియోజకవరగొెం నాయకులు మేడా రమేష్ నాయుడు కూడా జనసైనికునిని పరామర్శెంచి, కుటుెంబ 
సభుయూలతో మాట్్లడ్, డాకటీర్ తో మాట్్లడ్, ఆర్థక సహాయానిని కూడా అెందిెంచడెం జరగెంది. పొననిల్రు మెండలెం జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు కనపర్త మనోజ్ కుమార్, అదేవిధెంగా 
సిెంగరాయకొెండ మెండలెం అధయూక్షులు అయనబతి్త రాజేష్ కూడా హాసి్టల్ వదదేకు వెళ్ల, గాయపడ్న జనసైనికునిని పరామర్శెంచి, కుటుెంబ సభుయూలతో మరయు డాకటీర్లతో మాట్్లడ్ 
రావడెం జరగెంది. ఇప్ట్వరకు గాయపడ్న పూర్ణచెంద్రరావుక్ ఆరదేక సహాయానిని అెందిెంచిన ప్రతి ఒకకొరక్ పేరుపేరునా ధనయూవాదాలు తెలుపుకుెంటునానిమని తెలిపారు.

ప్రతిపక్షాల గంత నొక్కంద్క ఈ చీకట్ జీవో 1
శతఘ్ని న్యూస్: రైలే్వకోడూరు, రాబోయే సార్వత్రిక ఎనినికలలో ప్రజలన కలుసుకునేెందుకు వీలు లేకుెండా జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
పవన్ కళాయూణ్ వారాహ రథ్యాత్ అడుడికునేెందుకు జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వెం ఈ చీకట్ జీవో 1 తెచిచేెందని రైలే్వకోడూరు 
జనసేన పార్టీ నాయకులు గెంధెం శెట్టీ దినకర్ బ్బ్ ఆరోపెంచారు. జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళాయూణ్ ని రాబోయే సార్వత్రిక 
ఎనినికలలో గెలుపొెంది సీఎెం కాకుెండా అడుడికోవడెం కోసెం జగన్, కేసీఆర్ డైరెక్షన్ లో కుట్రలు చ్యడెం సిగుగొచ్టు అని దినకర్ 
బ్బ్ ఒక ప్రకటనలో ఆరోపెంచారు. బ్.ఆర్.ఎస్ లో ఏపీ నేతలు చ్రడానిక్ జగన్ కారణెం అని, తెలెంగాణలో ఉనని అక్రమ ఆసు్తలన 
కాపాడుకోవాలని జగన్ పనిచ్సు్తనానిరని, 2019 ఎనినికలో్ల కేసీఆర్ ఆర్థక సహాయెంతో జగన్ విజయెం సాధిెంచడెం జరగెందని 
అనానిరు. ప్రతిపక్షెంలో ఉననిపుడు జగన్ కాళ్శ్వరెం ప్జక్టీ వల్ల ఆెంధ్రప్రదేశ్ ఎడారగా మారుతోెందని, అధికారెంలోక్ వచిచేన తరా్వత 
కాళ్శ్వరెం వల్ల ఆెంధ్రప్రదేశ్ కు నషటీెం లేదని చెప్డెం అెంటే కేసీఆర్ కు జగన్ కటుటీ బ్నిస అని నిరూపసు్తనానిరని అనానిరు. గత 
ఎనినికలో్ల ప్రశాెంత్ క్షోర్ సలహాలు, కేసీఆర్ ఆర్థక సహాయెంతోనే జగన్ గెలిచారని, 2024 ఎనినికలో్ల ఓటుకు 10 వేల రూపాయలు 
ఇచిచేన జగన్ విజయెం అసాధయూమని దినకర్ బ్బ్ పేర్కొనానిరు. కేసీఆర్, జగన్ లు ఎనిని కుట్రలు చ్సిన రాష్ట్రెంలోని ఎసీస్, ఎసీటీ, బీసీ, 
మైనారటీ అనిని వరాగొల ప్రజలు సామాజిక నాయూయెం కోసెం పవన్ కళాయూణ్ కు మదదేత్ ఇవ్వటెం జరుగుత్ెందని పేర్కొనానిరు. విభజన చటటీెం ప్రకారెం ఏపీక్ రావాలిస్న లక్ష కోట్లన కేసీఆర్ కు జగన్ 
ధారదత్తెం చ్శాడని, పోలవరెం ప్జక్టీ మరయూ కాళ్శ్వరెం ప్జక్టీ కాెంట్రాకటీర్ మేఘా కపృష్్ణ రెడ్డి.. కేసీఆర్, జగన్ ల బ్నామీ అని పేర్కొనానిరు. ఎవరు ఎనిని కుట్రలు చ్సినా 2024 ఎనినికలలో జనసేన 
పార్టీ గెలుపొెందడెం ఖ్యమని పవన్ కళాయూణ్ ముఖయూమెంత్రిగా ప్రమాణ సీ్వకారెం చ్సా్తరని ఈ సెందర్ెంగా తెలియజేశారు. రాజాయూధికారెం అెంది వచ్చే ఈ తరుణెంలో జనసైనికులు వీర మహళలు 
అప్రమత్తెంగా ఉెండాలని ఈ సెందర్ెంగా కోరారు. ప్రసు్తతెం ఆెంధ్రప్రదేశ్్ల పోలీసు వయూవస్థన దుర్వనియోగెం చ్సి చీకట్ జీవోల దా్వరా ఎమరెజాన్స్ పరసి్థతిని తీసుకొచాచేరని దినకర బ్బ్ ఆగ్రహెం వయూక్తెం 
చ్శారు.
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