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‘నా సేన కోసం.. నా వంతు’కు టీమ్ జనసేన 
సంగపూర్ విభాగం 
రూ.5 లక్షల విరాళం

శతఘ్ని న్యూస్: టీమ్ జనసేన సింగపూర్ విభాగిం ‘నా సేన కోసిం.. నా వింతు’ 
కారయూక్రమానికి రూ.5 లక్షలు విరాళిం అిందచేశారు. శ్రీ గిరిధర్ సరాయ్ ఆధ్వరయూింలో 
టీమ్ జనసేన సింగపూర్ సభ్యూలు సమకూరిచిన ఈ మొత్తానిని శ్రీమతి కోయ విష్ణుప్రియ 
పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి చెక్కు రూపింలో అిందచేశారు. సోమవారిం 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిని కలసన ఆమె టీమ్ జనసేన సింగపూర్ విభాగిం పార్టీకి 
మద్దతుగా చేపడుతునని కారయూక్రమాల వివరాలను ఈ సిందర్ింగా తెలియచేశారు.

“నా సేన కోసం.. నా వంతు”కు 
జంగా సుధీర్, విజయలక్ష్మీ దంపతులు రూ. 1 లక్ష విరాళం

శతఘ్ని న్యూస్: “నా సేన కోసిం.. నా వింతు..” కారయూక్రమిం కోసిం హైదరాబాద్ కూకట్ పలిలికి చెిందిన శ్రీ జింగా సుధీర్, శ్రీమతి 
జింగా విజయలక్ష్మీ దింపతులు రూ. 1 లక్ష విరాళిం చెక్ రూపింలో జనసేన రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు శ్రీ కొణిదెల 
నాగబాబు గారి చేతుల మీదుగా జనసేన పార్టీకి అిందజేశారు. ప్రశాసన్ నగర్ జనసేన కింద్ర కారాయూలయింలో సోమవారిం 
జరిగిన ఈ కారయూక్రమింలో శ్రీ నాగబాబు గారు మాట్లిడుతూ.. జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు భవిషయూతుతా తరాల కోసిం 
చేసుతానని పోరాట్నికి ప్రజల నుించి లభిసుతానని మద్దతు చాలా విలువైనది అని స్పషటీిం చేశారు. జనసేన పార్టీ లక్షయూల సాధన కోసిం 
స్వచచిింధింగా చేయూతను అిందిసుతానని ప్రతీ ఒకకురికీ అభినిందనలు తెలుపుతూ, జనసేనక్ విరాళింగా ఇసుతానని ప్రతీ పైసా బాధయూతగా 
వినియోగిసాతామని పేర్కునానిరు. రేపటి పౌరులక్ సానుకూల వాత్వరణిం, సామాజిక భద్రత, రక్షణ కలి్పించేిందుక్ అహరినిశలు 
శ్రమిసుతానని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి లక్షష్య సాధన కొరక్ మనమింత్ సాధయూమైనింత కృషి చేయాలని కోరారు.

యువశక్తి సభ ఏరాపాట్లను పరిశీలంచిన శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూింలో జనవరి 12వ తేదీన రణస్థలింలో 
జరగనునని యువశకితా సభ ఏరా్పటలిను పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెిండలి మనోహర్ 
గారు సోమవారిం రాత్రి పరిశీలిించారు. సభాస్థలి విషయింలో కొనిని సూచనలను 
పార్టీ కారయూక్రమాల నిర్వహణ కమిటీ కోఆరిడినేటర్ శ్రీ కళ్యూణిం శివ శ్రీనివాస్, 
ఇతర బాధ్యూలక్ ఇచాచిరు. మహిళలక్ ఏ మాత్ిం ఇబ్ింది కలగక్ిండా 
ఏరా్పట్లి ఉిండాలని సూచిించారు. మించినీటి సౌకరయూిం, మరుగుదొడులి, లైటిింగ్ 
సదుపాయిం, సౌిండ్ ససటీిం, భోజనాల ఏరా్పట్లి ఇతరత్రా అింశాలనినిింటినీ 
అడిగి తెలుసుక్నానిరు.
* జనసేనలో కొనసాగుతునని చేరికలు
జనసేన పార్టీలోకి నాయక్ల చేరికలు కొనసాగుతునానియి. ఉతతారాింధ్రలోని 
గాజువాక, నెలిమరలి, ఎచెచిరలి నియోజకవరాగాలక్ చెిందిన వివిధ పార్టీల 
నాయక్లు.. జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాలు కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ నాదెిండలి 
మనోహర్ గారి సమక్షింలో పార్టీలో చేరారు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఆశయ 

సాధన మేరక్ పని చేయాలని తెలిపారు. పార్టీలో చేరిన వారిలో శ్రీ షేక్ ఫజులాల్ రెహమాన్, శ్రీ షేక్ ముజిబ్ రెహమాన్, శ్రీ అతుల్ రెహమాన్, శ్రీ ఎిం.డి.షఫీ, శ్రీ షేక్ సలిం, శ్రీ కొలిలి 
కనక, శ్రీ జగదీష్, శ్రీ పి.శింకర్, శ్రీ బాడి పైడి రాజు, శ్రీ రాము తదితరులు ఉనానిరు.

జనసేన నాయకులు నాగబాబుని మరాయాదపూర్వకంగా కలసిన 
సురేష్ వరికూటి

శతఘ్ని న్యూస్:హైదరాబాద్, ప్రశాశన్ నగర్లి గల జనసేన పార్టీ కింద్ర కారాయూలయింలో జనసేన నాయక్లు మరియు 
పిఏస సభ్యూలు నాగబాబుని సోమవారిం జె.ఎస్.పి గ్లిబల్ టీమ్ వయూవసా్థపక్లు సురేష్ వరికూటి మరియు శతఘ్ని న్యూస్ 
వయూవసా్థపక్లు నాయుడు నిమ్మకాయల మరాయూదపూర్వకింగా కలవడిం జరిగిింది. అనతరిం నాగబాబుతో భేటీ అయియూ 
జె.ఎస్.పి గ్లిబల్ టీమ్ జనసేన నాయక్లతో నిర్వహిసుతానని జూమ్ సమావేశాలను మరియు క్షేత్ సా్థయిలో జనసేన గాజు 
గాలిసు సింబల్ ను తీసుకెళ్ళేవిధింగా రూపిందిించిన జనింలోకి జనసేన ద్్వరారా 25 నియోజకవరాగాలక్ పింపిించిన 
15000 పోసటీరలి గురిించి మరియు యువశకితా కారయూక్రమానికి జె.ఎస్.పి గ్లిబల్ టీమ్ తరపున రూపాయలు 1,01,116/- 
నాదెిండలిక్ అిందజేసన వివరాలను జె.ఎస్.పి గ్లిబల్ టీమ్ వయూవసా్థపక్లు సురేష్ వరికూటి వివరిించగా, జనసేన తరపున 
జరిగే కారయూక్రమాలని శతఘ్ని న్యూస్ ద్్వరా బాహయూప్రపించానికి తెలియజేసుతానని వివరాలను నాయుడు నిమ్మకాయల 
తెలియజేసారు. ఈ సిందర్ింగా నాగబాబు మాట్లిడుతూ జె.ఎస్.పి గ్లిబల్ టీమ్ చేసుతానని కారయూక్రమాలను ప్రశింసించి పార్టీ 

కోసిం నిసా్వర్ింగా పనిచేసేవారిని పార్టీ ఎపుడూ గురితాసుతాిందని, అదేవిధింగా ఏ విధమైన సహకారిం కావాలనాని ఆయన తరపునుిండి అిందిించేిందుక్ ఎలలివేళలా సద్ింగా ఉింట్నని 
తెలిపారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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శ్రీ జగనోమోహన్ రెడ్డిని ఇంటిక్ పంపిద్దం
* బిడడిను కోలో్పయిన తలిలికి నాయూయిం చేయలేని పదవులు ఎిందుక్?
* మింత్రి శ్రీ అప్పలరాజు మత్సష్యకారులక్ చేసింది ఏమిటి?
* ఇింజనీరిింగ్ విద్యూరి్థని హతయూ చేసేతా ద్నికి సెటిల్మింట్ పెట్టీరు
* నువ్వలరేవు గ్రామ సభలో జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెిండలి మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: ‘అడుగడుగున మత్సష్యకారులను మోసిం చేసన ముఖయూమింత్రి శ్రీ జగనో్మహన్ 
రెడిడిని ఇింటికి పింపే సమయిం వచిచిింది. బిడడిను కోలో్పయిన తలిలికి కనీసిం నాయూయిం చేయలేని 
పదవులు, ముఖయూమింత్రి, మింత్రులు ఎిందుక్..? కనిపిించిన ప్రతి ఒకకురికీ ముదు్దలు 
పెటిటీ మర్ ఈ ప్ింతింలో జెటిటీ నిరి్మసాతామని, వేటక్ వెళ్లి ప్రమాదవశాతుతా చనిపోయిన 
మత్సష్యకారుల క్ట్ింబానికి రూ.10 లక్షల పరిహారిం ఇసాతామని, ప్రతి మత్సష్యకారుడుక్ 
మత్సష్యకార భర్సా కిింద ప్రతి ఏట్ రూ. 10 వేలు ఇసాతామని రకరకాల హామీలు ఇచిచి, 
అధికారింలోకి వచాచిక అనిని మరిచిపోయిన ఈ ముఖయూమింత్రిని, ఈ ప్రభ్త్్వనిని ఇింటికి 
పింపిించాలి్సన అవసరిం ఎింతైనా ఉింద’ని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ 
ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెిండలి మనోహర్ గారు అనానిరు. శ్రీకాక్ళిం జిలాలి పలాస నియోజకవరగాిం 
నువ్వలరేవు మత్సష్యకార గ్రామింలో ఏడాది క్రితిం హతయూక్ గురైన ఇింజినీరిింగ్ విద్యూరి్థ 
మువ్వల నాగేష్ క్ట్ింబ సభ్యూలను స్వయింగా కలుసాతానని ఇటీవల జరిగిన శ్రీకాక్ళిం 
నియోజకవరాగాల సమీక్ష సమావేశాలోలి ఇచిచిన మాట మేరక్ శ్రీ మనోహర్ గారు సోమవారిం 
సాయింత్ిం నువ్వలరేవు గ్రామానికి వెళ్లిరు. హతయూక్ గురైన నగేష్ క్ట్ింబ సభ్యూలతో 
మాట్లిడి, జనవరి 12వ తేదీన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి చేతుల మీదుగా ఆ క్ట్ింబానికి 

పార్టీ నుించి తగిన ఆరి్థక సహాయిం అిందిసాతామని హామీ ఇచాచిరు. ఈ సిందర్ింగా జరిగిన సభలో శ్రీ నాదెిండలి మనోహర్ గారు మాట్లిడుతూ “మా వాడు... మాక్ మేలు చేసాతాడు.. 
మాక్ అిండగా నిలబడత్డు అని మింత్రి అప్పలరాజును గెలిపిించుక్నానిరు. ఆయన మింత్రి అయిన తరా్వత చేసన ఘన కారాయూలు ఏమిటింటే శాఖలోని విషయాలను పకకునపెటిటీ, 
మత్సష్యకారుల అభివృది్ పటిటీించుకోక్ిండా కవలిం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి మీద దూషణలక్ దిగడిం మాత్మే చేశారు. చెటటీింత కొడుక్ చనిపోయి, పుట్టీడు దుుఃఖింలో ఉనని నగేష్ తలిలి 
శ్రీమతి సుిందరమ్మక్ కనీస సాింత్వన చేకూరచిలేకపోయారు. కళ్శాలక్ వెళ్ళేన రెిండో ర్జే కొడుక్ కాలిపోయిన బూడిదలా మారి శవింలా కనిపిసేతా ఆ తలిలి వేదన అనింతిం. అలాింటి 
తలిలి తన కొడుక్ని ఎవరు చింపార్ తెలుసుకోవాలని, తనక్ నాయూయిం చేయాలని కోరడిం తపే్పముింది. నగేష్ హతయూ తరా్వత రూ.3 కోట్లి ఇసాతామని మింతనాలు చేసన విషయిం 
మింత్రికి తెలియద్..? అనీని తెలిసన మింత్రి ఇపు్పడు బాధితుల మీదనే బెదిరిింపులక్ దిగడిం, బాధితులక్ వయూతిరేకింగా మాట్లిడడిం చూసుతాింటే పూరితాగా ఈ కసులో అనేక అనుమానాలు 
వసుతానానియి. కచిచితింగా నగేష్ హతయూ వెనుక ఎవరు ఉనానిరు అననిది బయట పెట్టీలి. అలాగే బాధిత క్ట్ింబానికి నాయూయిం చేయాలి. బాధితులక్ పూరితాగా నాయూయిం చేసాతానని బాధయూత 
తీసుక్నని మింత్రి ఆ మాట తపా్పరు. బాధితులను మోసిం చేశారు. ఈ ప్ింత మింత్రిగా అప్పలరాజు చేసింది సునాని. కనీసిం గడపగడప కారయూక్రమింలోన్ ఈ గ్రామానికి రాలేదు. 
ఇకకుడి సమసయూలను పటిటీించుకోలేదు.
* మత్సష్యకారులక్ అిండగా ఉిండే నాయక్డు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్
జనసేన పార్టీ ఎపు్పడు ఎనినికలోలి ఓట్లి కోసిం మాట్లిడదు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఉననిది ఉననిట్లిగా.. చేసేది చేసేట్లిగా చెపే్ప నాయక్డు. ఉతతారాింధ్ర అభివృది్ కోసిం ఈ ప్రభ్త్విం గత 
నాలుగు ఏళలిలో ఏిం చేసిందో చెపా్పలి. యువతక్ ఉదోయూగాలు లేవు. జాబ్ నోటిఫికషనులి ఇవ్వరు. ఈ ప్ింతింలో నిరి్మసాతామని చెపి్పన ఫిషిింగ్ హార్ర్, జెటిటీ నిరా్మణానికి అతి గతి లేదు. 
జనసేన పార్టీ మత్సష్యకారుల అభ్యూననితి కోసిం నిజాయితీగా పని చేసుతాింది. పదవులు ముిందు ఒకటి, వచాచిక ఒకటి చెపే్ప నైజిం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిది కాదు. ప్రతి మత్సష్యకార క్ట్ింబిం 
ఆనిందింగా గడిపేిందుక్ ఎలాింటి ప్రణాళ్క అవసరమో జనసేన పార్టీ గురితాసుతాింది. జనసేన ప్రభ్త్వింలో కచిచితింగా ఆ ప్రణాళ్కను అమలు చేసాతాిం. మత్సష్యకారుల అభివృది్కి జనసేన 
పార్టీ కట్టీబడి ఉింట్ింది. ఒక బిడడిను కోలో్పయిన తలిలికి కనీస నాయూయిం చేయని పదవులు ఎిందుక్ అని నాయక్లిని నిలదీయిండి. బిడడిను కోలో్పయిన తలిలికి ఐకయూింగా మనమింత్ 
అిండగా ఉింద్ిం. ఆమెక్ నాయూయిం జరిగే వరకూ కలిసకట్టీగా పోరాడుద్ిం” అనానిరు. ఈ సమావేశింలో పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు శ్రీ కోన త్త్రావు, పార్టీ నాయక్లు డా.సిందీప్ 
పించకరలి, శ్రీ పి.వి.ఎస్.ఎన్.రాజు, డా.విశ్వక్సన్, శ్రీ గేదెల చైతనయూ, శ్రీ మూగి శ్రీనివాస్, డా.వేగులాడ దురాగారావు, శ్రీ సింతోష్ పిండా తదితరులు పాల్గానానిరు.
* ఉద్్దనిం ప్రజల ఆర్గయూ భర్సాక్ జనసేన ప్రణాళ్క
ఉద్్దనిం ప్ింతిం పలాస నియోజకవరగాింలోని గొలలిమకకునపలిలి గ్రామింలో కిడ్ని వాయూధ్లతో బాధపడుతునని బాధితులను శ్రీ మనోహర్ గారు పరామరి్శించారు. వారి ఆర్గయూ పరిస్థతులను 
అడిగి తెలుసుక్నానిరు. డయాలసస్ కోసిం చాలా దూరిం శ్రమ కోరిచి వెళ్లిలి్స వసోతాిందని, ర్జు ఒక యుగింలా గడుసోతాిందని బాధితులు శ్రీ మనోహర్ గారి ముిందు వాపోయారు. 
ప్రభ్త్విం నుించి సహాయిం అింతింత మాత్మే అిందుతుిందని, ఈ ప్ింతింలో వైదయూ సదుపాయాలు పెించాలని కోరినా ప్రభ్త్విం నుించి స్పిందన రావడిం లేదని వాపోయారు. సరైన 
వైదయూ సౌకరాయూలు లేక కళళేముిందే ఎిందర్ మృతి చెిందుతునానిరని చెపా్పరు. జనసేన ప్రభ్త్వింలో ఉద్్దనిం ప్ింతిం మీద కచిచితింగా ప్రతేయూక దృషిటీ సారిసాతామని, వైదయూ సదుపాయాలు 
పెించడింతోపాట్ కిడ్ని వాయూధ్లు పూరితాగా అరికటేటీలా ప్రతేయూకింగా కృషి చేసాతామని శ్రీ నాదెిండలి మనోహర్ చెపా్పరు. బాధితులక్ పార్టీ అిండగా ఉింట్ిందని హామీ ఇచాచిరు. కిడ్ని వాయూధి 
బాధితులక్ అవసరమైన మిందులు అిందజేశారు.

పూసపాటిరేగ మండలంలో జనసేన కారయావర్గ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: నెలిలిమరలి: జనవరి 12 న జరగబోయే జనసేన యువశకితా 
కారయూక్రమానికి సననిద్ిం చేయడానికి నెలిలిమరలి నియోజకవరగాిం, పూసపాటిరేగ 
మిండలింలోని జనసేన కారయూవరగాిం సమావేశిం అయినది. ఈ కారయూక్రమానికి 
విశిషటీ అతిథిగా జనసేన రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు ముమ్మడివరిం 
నియోజకవరగా ఇించారిజి పిత్ని బాలకృషణు విచేచిశారు. ఈ సిందర్ింగా ఆయన 
మాట్లిడుతూ రాబోయే సార్వత్రిక ఎనినికలోలి జనసేన పార్టీ మైలేజ్ పెించేలా 
ఈ యువశకితా సభ నిర్వహిించబడుతుిందని, పూసపాటిరేగ మిండల జనసేన 
నాయక్లు, జనసైనిక్లు, వీరమహిళలు రానునని రెిండు మూడు ర్జులు 
ప్రజలక్ యువశకితా సభ గురిించి అవగాహన పెించేిందుక్ కృషి చేయాలని 
కోరారు. అనింతరిం నెలిలిమరలి నియోజకవరగాిం నాయక్రాలు మాట్లిడుతూ 
యువశకితా కారయూక్రమిం ఉతతారాింధ్ర వెనుకబాట్ సమసయూక్ శాశ్వత పరిష్కురిం 
చూపుతుిందని, యువత కోసిం పవన్ కళ్యూణ్ గారు నిరింతరిం ఆలోచిించే 

వయూకితా అని, ఆయన తెలుగు జాతికి, రైత్ింగానికి చేసుతానని విశేషమైన సేవలను కొనియాడారు. ఈ కారయూక్రమింలో ఉతతారాింధ్ర మహిళ్ కోరిడినేటర్ తుమి్మ లక్ష్మీరాజ్ మాట్లిడుతూ ఈ 
బూటకపు ప్రభ్త్విం వయూవస్థను నాశనిం చేసుతాిందని మిండిపడాడిరు. జనసేన మిండల అధయూక్షులు జలపారి అప్పడుదొర మాట్లిడుతూ ఈ ప్రభ్త్విం యువతీ యువక్ల భవిషయూతుతా నాశనము 
చేసూతా, సహజ వనరులను కొలలిగొడుతునానిరని ఆింధ్రప్రదేశ్ రాష్్రానిని అింధకారింలో నెడుతుిందని ఈసారి యువత అింత్ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి మద్దతు ఇవా్వలని క్రుక్షేత్ింలో 
అరుజినుని చేతిలో బ్రహా్మస్తింలా జనసేనాని చేతిలో యువత కీలక పాత్ పోషిించాలని కోరారు. ఈ కారయూక్రమింలో లోకిం ప్రసాద్, రాష్ట్ర మత్సష్యకార విభాగ కారయూదరి్శ కారి అప్పలరాజు, 
మిండల అధయూక్షులు పతివాడ కృషణువేణి, అచెచినానియుడు, విందనాల రమణ, సీనియర్ నేతలు బూరెలి విజయశింకర్, దిిండి రామారావు, తొతతాడి సూరయూప్రకాష్, బలభద్రుని జానకీరామ్, 
రాలి రమణ, దుకకు అప్పలరాజు, మాదేటి ఈశ్వర్రావు, సా్మర్టీ రమేష్, లింక సురేష్, పినినిింటి ప్రమోద్, అప్పలనాయుడు, సురేష్, అలులిడు శ్రీను, త్త్రావు, అలాలిడ రాము, జగదీష్, 
వింశీకృషణు, హరి, తోటరెడిడి, కోిండ్రు సురేష్, మొలిలి రమేష్, బోనెల నరి్సింగ్, సతయూకీరితా, కె పి రెడిడి, కె రమణ, కె సదు్ద, బి. సాయి, పి. ఆది, బి. సూరయూప్రకాష్, ఎన్. సింతోష్, కననియయూ తదితర 
జనసైనిక్లు పాల్గానానిరు.

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

ముఖయామంత్రి హామీలన్నీ బూటకాలే
* మత్సష్యకార భర్సా అరుహులక్ ఎిందుక్ అిందడిం లేదు?
* రూ.10 లక్షల పరిహారిం హామీ ఏమైింది?
* ఉద్్నిం సమసయూను అిందరికీ తెలిసేలా చేసింది శ్రీ పవన్ కళ్యూణే
* గెలుపు కోసిం మాయమాటలు చెపి్పన నాయక్లక్ తగిన బుది్ చెప్పిండి
* ఇసకలపాలిం మత్సష్యకారులతో జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెిండలి మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: ఉతతారాింధ్ర ప్ింతింపై జనసేన పార్టీ ప్రతేయూక దృషిటీ సారిించిిందని, విదయూ, 
వైదయూిం, వలసల నిర్ధిం, ఉదోయూగ, ఉపాధి కల్పన వింటి అింశాలపై ప్రతేయూక ప్రణాళ్క 
రూపిందిసుతాిందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెిండలి 
మనోహర్ గారు పేర్కునానిరు. 76 ఏళలి స్వతింత్ భారతింలో చినని చినని అవసరాల కోసిం 
కూడా దేహీ అింటూ అడుక్కునే పరిస్థతి నెలకొింది అింటే రాజకీయ వయూవస్థ విఫలమవ్వడమే 
కారణమని అనానిరు. ఉతతారాింధ్ర అభివృది్ శింక్సా్థపనలక పరిమితమైిందని, రాజకీయ 
వయూవస్థలో మారు్ప రావాలింటే ప్రజలోలి మారు్ప రావాలని అనానిరు. సోమవారిం ఇచాఛాపురిం 
నియోజకవరగాిం ఇసకలపాలిం గ్రామింలో మత్సష్యకారులతో సమావేశమయాయూరు. వారి 
బాధలను అడిగి తెలుసుక్నానిరు. ఈ సిందర్ింగా శ్రీ నాదెిండలి మనోహర్ గారు మాట్లిడుతూ 
“మత్సష్యకారులను ప్రతి ఒకకురు ఓట్ బాయూింక్గా చూసుతానానిరు తప్ప వారి సింక్షేమానికి 
చితతాశుది్తో కృషి చేయడిం లేదు. మత్సష్యకార గ్రామాలోలి కనీస మౌలిక వసతులు లేవు. ఈ 
ప్ింతిం నుించి ప్రతి ఏడాది లక్షలాది మింది ఇతర ప్ింత్లక్ వలసలు వెళ్లిపోతునానిరు. 
మత్సష్యకారుల సింక్షేమిం, ఉపాధి కోసిం చెనె్ని, గుజరాత్, మహారాష్ట్ర వింటి రాష్్రాలు 
చేసుతానని పని మనిం చేయలేమా? ఈ ప్రభ్త్్వనికి నిజింగా మత్సష్యకారులపై ప్రేమ ఉింటే 
192 కిలోమీటరలి తీరప్ింతమునని ఈ ప్ింతింలో కనీసిం 40 కిలోమీటరలిక్ ఒక జెటీటీ 
నిరి్మించొచుచి కద్. మత్సష్యకార సమసయూలపై జనసేన పార్టీకి పూరితాగా అవగాహన ఉింది 
కనుక పార్టీ తరఫున మత్సష్యకార వికాస విభాగిం ఏరా్పట్ చేస ఒక మత్సష్యకారుడిని ఛైర్మన్ 
గా నియమిించిింది. మత్సష్యకార గ్రామాలోలి కోల్డి సోటీరేజ్ ఏరా్పట్ చేసాతామని గత ఎనినికల 
మాయూనిఫెసోటీలోనే ప్రకటిించాిం.
* హామీలనీని మోసాలే
పాదయాత్ సమయింలో ముదు్దలు పెట్టీక్ింటూ ముఖయూమింత్రి జగన్ రెడిడి గారు చాలా 
హామీలు ఇచాచిరు. ప్రతి ఏడాది జనవరి 1న జాబ్ కాయూలిండర్ విడుదల చేసాతామనానిరు. 
అధికారింలోకి వచిచిన మూడుననిరేళలిక్ తూతూ మింత్ింగా జాబ్ కాయూలిండర్ విడుదల 
చేశారు. వేట నిషేధ సమయింలో మత్సష్యకారులక్ అిందిించే మత్సష్యకార భర్సా పథకింలో 
మోసిం. అరుహులైన చాలా మింది మత్సష్యకారులక్ భర్సా అిందడిం లేదు. వేటక్ వెళ్లి 
ప్రమాదవశాతుతా మరణిించిన వారి క్ట్ింబానికి రూ.10లక్షల పరిహారానిని అిందిచే 
కారయూక్రమానికి ఈ ప్రభ్త్విం తూట్లి పడిచిింది. ఎనినికలోలి గెలుపు కోసిం మాయ మాటలు 
చెపి్ప ప్రజలను మభయూ పెటిటీన నాయక్లక్ బుది్ చెప్పిండి. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి లాింటి 
నిజాయితీ గల నాయక్లను ఆశీర్వదిించిండి.
* కిడ్ని ర్గులక్ ఇచిచిన హామీలు ఏమయాయూయి?
ఉద్్దనింలో వేలాది మింది కిడ్ని ర్గులు ఉనానిరు. వారికి డయాలసస్ కోసిం నెలక్ 

రూ. 8 వేల వరకూ ఖరచివుతుింది. ఇలాింటి వారిందరికీ నెలక్ రూ. 10వేలు చొపు్పన 
పిింఛను అిందిసాతాిం. డయాలసస్ క్ ఎకకుడికో పోవాలి్సన అవసరిం లేక్ిండా చేసాతాిం. కిడ్ని 
ర్గులు ఎక్కువగా ఉనని గ్రామాలోలి పీహెచ్్సలోలినే డయాలసస్ సేవలు అిందుబాట్లోకి 
తెసాతామని హామీ ఇచాచిరు. ఇపు్పడు ఆ హామీలను బుటటీ ద్ఖలు చేశారు. ఉద్్నిం 
సమసయూను పరిషకురిించాలని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు చితతాశుది్తో కృషి చేశారు. డాకటీరులి, 
సైింటిసుటీలను తీసుకొచిచి ర్సెర్చి చేయిించారు. మాట్లిడితే బటన్ నొకాకును... బటన్ 
నొకాకును అింట్నానిరు ఈ ముఖయూమింత్రి. ఎవరి డబు్లు ఇసుతానానిరు. మన డబు్నే మనక్ 
ఇసూతా బిలడిప్ ఇసుతానానిరు. ప్రజాసా్వమాయూనిని కాపాడుకోవాలింటే యువత పోరాటిం చేయాలి. 
మారు్ప కోసిం జరిగే ఈ పోరాటింలో జనసేన పార్టీ మీక్ అిండగా ఉింట్ింది” అనానిరు.
* జిలాలి మింత్రి మత్సష్యకారులక్ ఏిం చేశారు
పార్టీ మత్సష్యకార వికాస విభాగిం ఛైర్మన్ శ్రీ బొమి్మడి నాయకర్ మాట్లిడుతూ... 
“మత్సష్యకార గ్రామాలోలి కనీస మౌలిక వసతులు లేవు. పరిశ్రమల కాలుషయూిం వలలి మత్సష్య 
సింపద తగిగాపోతోింది. ఈ ప్ింతింలో జెటిటీ, కోల్డి సోటీరేజ్ నిరా్మణాలు చేపడితే వలసలు 
నిర్ధిించగలుగుత్మని తెలిసనా పాలక్లు పటిటీించుకోవడిం లేదు. సదిరి అప్పలరాజు 
మత్సష్యకారుడు కాబటేటీ ఈ ర్జు మింత్రి పదవి ఇచాచిరు. ఆయన మత్సష్యకారులక్ మేలు 
చేయక్ిండా జగన్ మోహన్ రెడిడి గారికి భజన చేసుతానానిరు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు గురిించి 
మాట్లిడేటపు్పడు ఆయన నోరు అదుపులో పెట్టీకొని మాట్లిడాలని హెచచిరిించారు. జనసేన 
పార్టీ రాష్ట్ర జాయిింట్ సెకట్రర్ శ్రీ బైపలిలి ఈశ్వరరావు మాట్లిడుతూ “మత్సష్యకార గ్రామాలు 
దయనీయ స్థతిలో ఉనానియి. కనీసిం త్గడానికి నీళ్లి కూడా లేవు. సరైన విదయూ, వైదయూిం 
అిందక చాలా మింది మత్సష్యకారులు ఇబ్ిందులు పడుతునానిరు. చాలచాలని జీత్లక్ 
వలసలు పోతునానిర”ని అనానిరు.
* రాజకీయ తిమిింగలాలు మమ్మలిని మిింగేసుతానానియి
అింతక్ముిందు మత్సష్యకారులు తమ వయూథలను శ్రీ నాదెిండలి మనోహర్ గారికి వివరిించారు. 
వేట నిషేధ సమయింలో అిందిించే మత్సష్యకార భర్సా చాలామింది అరుహులక్ అిందడిం 
లేదు. ప్రభ్త్వ పథకాలు, రాయితీలు కింటితుడుపు చరయూలక పరిమితమవుతునానియి. 
మత్సష్యకారులక్ ఉపాధి కలి్పించే ప్జెక్టీలనీని ప్రకటనలక పరిమితమయాయూయి. గత 
ప్రభ్త్వ హయాింలో మింజూరైన భావనపాడు హార్ర్ .. ఇప్పటికీ పట్టీలకకులేదు. ఈ 
ప్ింతింలో జెటీటీలు, కోల్డి సోటీరేజ్ లు ఏరా్పట్ చేసేతా వలసల నిర్ధానికి ఉపయోగపడుతుింది. 
సముద్రింలో తిమిింగలాలు రెిండు, మూడు విందల కజీల మాింసిం తిింటే... రాజకీయ 
తిమిింగలాలు వేల కోట్లి దోచుకోవడింతో పాట్ మమ్మలిని కూడా మిింగేసుతానానియనానిరు.

నా భరతిను సముద్ం మంగేసింది... నాకు రేషన్ రాదు... పెన్షన్ లేదు
* మత్సష్యకార క్ట్ింబ మహిళ శ్రీమతి క్ిందు ధనలక్ష్మి ఆవేదన
* శ్రీ నాదెిండలి మనోహర్ ఇసకలపాలిం పరయూటనలో తమ గ్డు వెళలిబోసుక్నని గ్రామీణులు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆమె పేరు క్ిందు ధనలక్ష్మి.. ఆ ఇలాలిలి భరతా పేరు సోమేశ్వరరావు. సముద్రింలో వేటక్ 
వెళ్తూ జీవనిం సాగిించే మత్సష్యకారుడు. వారిద్దరికీ సింత్నిం లేక్నాని... ఒకరికి ఒకరుగా, తోడు నీడగా 
బతికారు. ఒకానొక ర్జు ఆ ఇద్దరినీ అననిిం పెటేటీ సముద్రిం దూరిం చేసింది. వేట కోసిం సముద్రిం గడప 
తొకికున ఆ ఇింట్యన శాశ్వతింగా గింగమ్మ ఒడిలోకి జారిపోయాడు. ఒింటరిగా మిగిలిన ఆ ఇలాలిలు భరతా 
కోసిం కళ్ళే కాయలు కాసేలా ఎదురు చూసింది. అశ్రుధారలతో గింగమ్మను వేడుక్ని గుిండెలు ర్దిించేలా 
విలపిించిింది.. ఆమె వేదనను ఆ సముద్రింతో పాట్ అిండగా నిలవాలి్సన సరాకురు పటిటీించుకోలేదు. చివరికి 
భరతా ఆచూకీ తెలియక పీకలోలితు ఇబ్ిందులో ఉనని ఆ ఇలాలిలుక్ కనీసిం రేషన్ కారుడి, పెన్షన్ ఇవ్వలేని ప్రభ్త్వ 
చేతగానితనానిని ఆ మత్సష్యకారుడి భారయూ విలపిసూతా జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెిండలి మనోహర్ గారి 
ముిందుించిింది. గతింలో శ్రీకాక్ళిం జిలాలి నియోజకవరాగాల సమీక్ష సమావేశాలు జరుగుతునని సమయింలో 
ఇచాచిపురిం నియోజకవరగాింలోని మత్సష్యకార గ్రామిం ఇసకల పాలిం వసాతానని మాట ఇచిచిన మనోహర్ గారు 
ఆ మేరక్ సోమవారిం గ్రామింలో పరయూటిించారు. ఈ సిందర్ింగా ధనలక్ష్మి తన వేదనను శ్రీ మనోహర్ గారి 
ముిందు ఉించారు. తన భరతా ఆరు నెలల క్రితిం చెనె్ని ప్ింత్నికి వలసపోయి సముద్రింలో వేటక్ వెళ్లిరని, 
ఆయన ఆచూకీ గలలిింతు అయిిందని శ్రీ మనోహర్ గారి దృషిటీకి కి తీసుక్వచాచిరు. గలలిింతు అయిన తరా్వత 
అకకుడి ప్రభ్త్వింతో పాట్ ఆింధ్రప్రదేశ్ ప్రభ్త్్వనికి రకరకాలుగా అర్జిలు పెట్టీమని, నెలలు ద్టినా ప్రభ్త్్వల నుించి ఏ మాత్ిం స్పిందన లేదని ఆమె గ్డు వెళళేబోసుక్నానిరు. 
కనీసిం గలలిింతయిన భరతా మృతదేహానిని కడసారి చూసే భాగయూిం దకకులేదని ర్ధిించిింది. ఇనిని నెలలైనా కనీసిం తన భరతా మరణ ధ్రువీకరణ పత్ిం కూడా ఇవ్వలేదని, మరణ ధ్రువీకరణ 
పత్ిం లేకపోతే పిింఛను ఇవ్వడిం లేదని, కనీసిం రేషన్ కారుడి ద్్వరా ఇచేచి బియయూిం కూడా ఆగిపోయాయింటూ ఆమె కనీనిటితో వేదన చెిందిింది. తనక్ కనీసిం అననిిం పెటేటీవారు లేరని, 
ప్రభ్త్విం నుించి కనీస సహాయిం కూడా అిందడిం లేదని ఆమె మనోహర్ గారి ముిందు వాపోయిింది. ఇతర రాష్్రాలక్ వేటక్ వెళ్లి అకకుడ ఇబ్ిందులు పడుతుననివారు, ఆచూకీ గలలిింతు 
అవుతుననివారికీ ఏ మాత్ిం ప్రభ్త్విం సహాయిం చేయడిం లేదని సా్థనిక్లు వాపోయారు. ధనలక్ష్మి వేదన వినని శ్రీ మనోహర్ గారు ఆమెక్ పార్టీ నుించి ఆరి్క సహాయిం అిందిించారు. 
అిండగా ఉింట్మని హామీ ఇచాచిరు.
* ఏ గడపకెళ్ళేనా అింతులేని వెతలు
ఉద్్దనిం ప్ింతింలో ఉనని ఇసకలపాలిం గ్రామింలో ప్రతి ఇింట్లిన్ ఎనోని సమసయూలు సా్వగతిం పలికాయి. ముఖయూింగా కిడ్ని ర్గాలతో గ్రామింలోని ప్రతి ఇింట్లి బాధితులు ఉిండడిం 
కలిచివేసింది. ఇసకలపాలిం గ్రామింలో దీన పరిస్థతిలో ఉనని నీలమ్మ అనే కిడ్ని వాయూధితో బాధపడుతునని మహిళక్ పార్టీ తరఫు నుించి శ్రీ మనోహర్ గారు ఆరి్క సహాయిం అిందిించారు. 
ఆమె క్ట్ింబ పరిస్థతి అతయూింత ద్రుణింగా ఉిండడింతో, డయాలసస్ కషటీింగా ఉిందని చెప్పడింతో పార్టీ తరపున అిండగా నిలుసాతామని చెపా్పరు. ఈ గ్రామానికి చెిందిన పార్టీ రాష్ట్ర 
సింయుకతా కారయూదరి్శ శ్రీ బైపలిలి ఈశ్వరరావుని పరామరి్శించారు. ఆయన క్మారుడు, ఆరు నెలల పస బిడడి హరి్షత్ కొది్ద నెలల కిిందట మృతి చెింద్డు. అతయూవసర వైదయూిం అిందిించే 
సదుపాయాలు తమ ప్ింతింలో లేవని, తగిన వైదయూిం లేకపోవడిం వలలి తన బిడడి చనిపోయాడని ఆవేదన చెింద్రు. ఈ కారయూక్రమింలో పార్టీ నేతలు శ్రీ బొమి్మడి నాయకర్, శ్రీ నయుబ్ 
కమల్, శ్రీ ద్సరి రాజు, శ్రీ సిందీప్ పించకరలి, శ్రీ గేదెల చైతనయూ, శ్రీ విశ్వక్షేన్, శ్రీ మూగి శ్రీనివాస్, శ్రీ దుర్యూధన రెడిడి తదితరులు పాల్గానానిరు.

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

మల్కాజిగిరి నియోజకవర్గ జనసేన విస్తృతస్థా యి సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: తెలింగాణ ఎనినికల కసరతుతాలో భాగింగా మలాకుజిగిరి నియోజకవరగాిం కారయూ నిరా్వహక 
సభ్యూలు వెింకట చార్ ఆధ్వరయూింలో మరియు తోట అజయ్ బాబు, రమేష్, సాయి బాబు ప్రవీణ్, 
శ్రీనివాస్, రియాజ్, సుజాత సాయి యాదవ్ ల పరయూవేక్షణలో జనసేన శ్రేణుల విసతాృత సా్థయి సమావేశిం 
నిర్వహిించారు. ఈ కారయూక్రమానికి తెలింగాణ రాష్ట్ర ఇించార్జి నేమూరి శింకర్ గౌడ్, పోలిట్ బూయూర్ 
సభ్యూలు అరహుిం ఖాన్, పరయూవేక్షణ బృిందిం సభ్యూలు రాధారిం రాజలిింగిం, మేకల సతీష్ రెడిడి, ద్మోదర్ 
రెడిడి, సురేష్ రెడిడి, రతని పిలాలి, లిఖిత పాల్గాని రాబోయే ఎనినికల కొరక్ జన శ్రేణులను ఉదే్దశిించి 
ప్రసింగిించారు మరియు ఈ కారయూక్రమింలో జనసైనిక్లు వీర మహిళలు పాల్గానానిరు.

విజయనగరం జనసేన ఆధ్వర్ంలో 
పత్రికా సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరిం నియోజకవరగాిం జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూింలో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహిించడిం 
జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు 
ముమి్మడివరిం నియోజకవరగాిం ఇించార్జి యువశకితా మహాసభ ప్రచార కమిటీ సభ్యూలు పిత్ని 
బాలకృషణు, జనసేన పార్టీ ప్రధాన కారయూదరి్శ పాలవలస యశస్వ, త్డేపలిలిగూడెిం ఇించార్జి బొలిశెటిటీ 
శ్రీను, ఏలూరు ఇనాచిర్జి రెడిడి అప్పలనాయుడు, లోకిం మాధవి, గురాన ఆయయూలు, ఆద్డ మోహన్ 
తుమి్మ లక్ష్మి మరియు జనసేన పార్టీ నాయక్లు కారయూకరతాలు, వీర మహిళలు పాల్గానడిం జరిగిింది.

యువశక్తి కార్క్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలి: పార్వతీ నాయుడు
శతఘ్ని న్యూస్:  గుింటూరు: శ్రీకాక్ళిం జిలాలి, రణస్థలింలో  పవన్ కళ్యూణ్ 
ముఖయూ అతిధిగా జరిగే యువశకితా కారయూక్రమానికి పెద్ద ఎతుతాన వీరమహిళలు 
పాల్గానాలని పార్వతీ నాయుడు పిలుపు నిచాచిరు.. గుింటూరు జిలాలి క్ చెిందిన 

వీరమహిళలతో పటటీణింలో సమావేశిం ఏర్పట్ చేశారు. ఈ కారయూక్రమింలో 
పార్టీలక్ అతీతింగా మహిళలు పెద్ద సింఖయూలో పాల్గానానిరు. త్ను వచిచిన 
వెింటనే ప్రతి ఏడాది జాబ్ కాయూలిండర్  ప్రకటిసాతానని జగన్ చెపి్పనా ఇప్పటి 
వరక్ ఆచరణక్ నోచుకో లేదని పార్వతీ నాయడు తెలిపారు. ఉదోయూగాలు లేక 
యవతరిం నిరాశా నిస్పృహలులో  కొట్టీమిట్టీడుతొిందని వకతాలు ఆగ్రహిం 
వయూకతాిం చేశారు.. తీవ్ర నిస్పృహతో యునత మాదకద్రవాయూలక్ అలవాట్ 
పడుతోిందని తెలిపారు.. యువత పాజిటీవ్ దృక్పథింతో వివేకానింద 
సూ్పరితాతో  కార్యూను్మఖులు కావాలని కోరారు.  జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆద్వరయూింలో జరిగే యువశకితా కారయూక్రమానికి యువ జనసైనిక్లతో పాట్, 
అనిని వరాగాలక్ చెిందిన యువతీ యువక్లు పాల్గాని సూచనలు, సలహాలు 
ఇవా్వలని మహిళ్ విింగ్ కోఆరిడినేటర్ పార్వతి నాయడు కోరారు. ఈ 
కారయూక్రమింలో మలిలికా, అనురాధ, కార్్పరేటర్ పద్్మవతి, కార్్పరేటర్ లక్ష్మీ, 
విజయలక్ష్మి, కోమలి మరియు జనసేన పార్టీ వీరమహిళలు పాల్గానానిరు.
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ఎల్బీనగర్ నియోజకవర్గ జనసేన విసత్ృతస్థాయి సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: తెలింగాణ ఎనినికల కసరతుతాలో భాగింగా ఎల్నగర్ నియోజకవరగాిం 
కారయూనిరా్వహక సభ్యూలు పన్నిరి శిర్ష ఆధ్వరయూింలో మరియు సిందీప్, చైతనయూ, 
హనుమింతరావు, బ్రహా్మజీ, శాయూమ్, కృష్ణురెడిడి, బద్రి, సాయి ప్రసాద్, సురేిందర్, 
శ్రీను, గౌతమ్, శివ, లిింగింకీరితాల పరయూవేక్షణలో జనసేన శ్రేణుల విసతాృత సా్థయి 
సమావేశిం నిర్వహిించారు. ఈ కారయూక్రమానికి తెలింగాణ రాష్ట్ర ఇించార్జి నేమూరి 
శింకర్ గౌడ్, పరయూవేక్షణ బృిందిం సభ్యూలు రాధారిం రాజలిింగిం, మేకల సతీష్ 
రెడిడి, ద్మోదర్ రెడిడి, సురేష్ రెడిడి, రతని పిలాలి, లిఖిత పాల్గాని రాబోయే ఎనినికల 
కొరక్ జన శ్రేణులను ఉదే్దశిించి ప్రసింగిించారు మరియు ఈ కారయూక్రమింలో 
జనసైనిక్లు, వీరమహిళలు పాల్గానానిరు.

కర్ణిక లంక, కొక్కిరపల్లి గ్రామాలలో పరయూటంచిన తాతంశెటటి నాగంద్ర
శతఘ్ని న్యూస్: అలూలిరిసీత్రామరాజు జిలాలి జి.మాడుగుల మిండలిం కరిణుక 
లింక, కొకికురపలిలి గ్రామాలను పరయూటిించిన జనసేనపార్టీ రాష్ట్ర నాయక్లు 
త్తింశెటిటీ నాగేింద్ర, పాడేరు అరక్ పారలిమెింట్ ఇనాచిర్జి డా.వింపురు 
గింగులయయూ ముిందుగా కరిణుక లింక చేరుక్నని జనసేన పార్టీ నాయక్లు, 
మిండల నాయక్లు మసాడి భీమనని, ఉపాధయూక్షులు సాగేని ఈశ్వరరావు, 
గౌరవ అధయూక్షులు టీవీ రమణ అకకుడ గ్రామసుతాలు కలిస జనసేన జెిండా 
ఆవిషకురణ చేస అనింతరిం గ్రామసుతాలతో గిరిజన ప్రజలనుదే్దశిించి త్తింశెటిటీ 
నాగేింద్ర మాట్లిడారు. రాష్ట్రింలో నెలకొనని అనిశిచిత పరిస్థతులు నలుగురు 
కి పెన్షన్ కలి్పించి 10 మింది కి రక రకాల కారణాలు చెపి్ప పెన్షనులి, రేషన్ 
కార్డిస్ తొలగిించడిం విడూడిరింగా ఉిందని అలాగే మన నాయక్డు పవన్ 
కళ్యూణ్ అభివృది్ కోసిం అడిగితే వాళ్ళే వయూకితాగత దూషణలు చేసూతా కలయాపన 
చేసుతానానిరని ఇది ఏ రకమైన రాజకీయాలో మీలాింటి యువత ఆలోచిించాలని 
రాష్ట్రములో అరాచక రాజకీయాలక్ ప్రత్యూమానియ శకితా కవలిం జనసేన పార్టీ 

తోనే సాధయూమని మారు్ప కోసిం విద్యూవింతులైన యువత ప్రజలను చైతనయూ పరిచే విదింగా పని చేయాలని తెలిపారు. ఈ సిందర్ింగా పాడేరు, ఆరక్ పారలిమెింట్ ఇనాచిర్జి డా.వింపూరు 
గింగులయయూ మాట్లిడుతూ గతింలో గిరిజన హక్కులు చట్టీలు కోసిం పోరాడాను అిందుక గిరిజన హక్కులు కాలరాసుతానని ప్రభ్త్వింపై గిరిజన ప్రజల తరపున పోరాడుత్మని తెలిపారు. 
అనింతరిం చిింతపలిలి మిండలము పోతురాజుగుమ్మలు, చెరపలిలి గ్రామాలను సిందరి్శించారు. చిింతపలిలి మిండల నాయక్లు దేపురు రాజు, బుజిజిబాబు, పిండు, రవి, జి.మాడుగుల 
మిండల నాయక్లు మసాడి భీమనని, కారయూదరి్శ మురళ్, ఉపాధయూక్షులు ఈశ్వరరావు, టీవీ రమణ, మసాతాన్, రాజు, అింకిత్, పాడేరు మిండల నాయక్లు అశోక్, సింతోష్, పెదబయలు 
నాయక్లు కళ్యూణ్ తదితర జనసైనిక్లు పాల్గానానిరు.
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బతుతిల ఆధ్వర్ంలో 60 మంది వైసీపీ కార్కరతిలు జనసేనలో చేరిక
మీ బిడ్డల భవిషయూత్తు కోసం, రాష్ట్ర ప్రజల అభివృద్ధి కోసం పవన్ కళ్యూణ్ క్ ఒక అవకాశం ఇవ్ండి.. “బత్తుల”
“మహాపాదయాత్ర”కు బ్రహ్మరథం పటటిన వెదుళ్ళపల్లి గ్రామ ప్రజలు
బైకులి, కారలితో రాయూలీగా వచిచి ఘనస్్గతం పల్క్న జనసేన శ్రేణులు
8 అడుగడుగునా జననీరాజనాలతో “బత్తుల”కు పూలవర్ం కుర్పిస్తు, అభిమానం చాటుకునని జనసైనికులు
జనసేన పార్టిపై పల్లిలోలి వెలులివెత్తుత్నని అభిమానం
“జనంకోసం జనసేన – మహాపాదయాత్ర” 55వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరిం, “జనింకోసిం జనసేన – మహాపాదయాత్”లో భాగింగా రాజానగరిం 
నియోజకవరగా జనసేన నాయక్లు బతుతాల బలరామకృషణుకి అపూర్వ సా్వగతిం లభిించిింది. జనసైనిక్లు 
కారులి, బైకలితో పెద్ద ఎతుతాన రాయూల తరలివచిచి, బాణసించా పేలిచితూ, తీనా్మర్ డపు్పలతో పూలవర్షిం క్రిపిసూతా 
ఘనసా్వగతిం పలికారు. ఈ “మహాపాదయాత్”లో ప్రజల సమసయూలు విింటూ, పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు, 
సద్్ింత్లు వివరిసూతా… ఈసారి జనసేన పార్టీకి అవకాశిం ఇవా్వలని గ్రామ ప్రజలను అభయూరి్థించిన బతుతాల 
బలరామకృషణు. ఈ సిందర్ింగా వైయసా్సర్్సపీకి చెిందిన 60 మింది కారయూకరతాలు బతుతాల బలరామకృషణు సమక్షింలో జనసేన పార్టీలో జాయిన్ అయాయూరు, వారిందరికీ జనసేన పార్టీ 
కిండువాలు కపి్ప పార్టీలోకి సాదరింగా ఆహా్వనిించారు. వైసీపీ నుిండి జనసేన లో జాయిన్ అయిన వారు కొటేటీలా దురాగా ప్రసాద్, నారిని వాసు, నలలిమల దురాగా రావు, వరుపుల అింజి, 
అడపా వీరబాబు, ముసలపలిలి సతీశ్, రాజు, తనీనిరు సీత్రాిం, ఆక్ల సతయూనారాయణ, చికికురెడిడి శివ దురాగా సాయి, చికికురెడ్డి దురాగా ప్రసాద్, చికీకురెడిడి హరిబాబు, చికికురేడిడి నరేష్, పడాల 
గౌర్ శింకర్ తదితర కారయూకరతాలు జాయిన్ అయాయూరు. ఈ కారయూక్రమింలో తనీనిరు సురేష్, తనీనిరు రాజేింద్ర, తనీనిరు అచుయూత్, తనీనిరు చైతనయూ, సైతిన్ నాగేింద్ర బాబు, ద్సరి వీరబాబు, 
మరిపిిండి గణేష్, బిండారు అను సాయి, తనీనిరు సాయి రామ్ పవన్ మరియు మిండల నాయక్లు మటటీ వేింకటేశ్వర రావు, మద్్దల యేసుపాదిం, నాగవరపు సతితాబాబు, ప్రసాద్ 
మిరితాపాడు, ర్ింగలి అభిరామ్ నాయుడు, కొిండేటి సతయూనారాయణ, తూముల మణికింఠ, తరిగొపు్పల సాయి గణేష్, తరిగొపు్పల మహేష్, సురిసెటిటీ సురేష్, బొబి్రెడిడి సూరిబాబు,చికాకుల 
సనీని, వరద్ వింశీ, అనిల్ క్మార్, పెింటపాటి శివ, ద్రలి బ్రహ్మిం, కొిండేటి సతయూ, చికాకుిం నాగేింద్ర, గటిటీ సతయూనారాయణ, కవల గింగరావు, ముత్యూల హర్ష్, గెడడిిం కృషణుయయూ, రుద్రిం 
కిషోర్, రుద్రిం గణేష్, దూలిం తేజ, యేరుబిండి కశవ, కోణాల దురాగా ప్రసాద్, రావూరి దురాగా ప్రసాద్, బదిరెడిడి దురాగా ప్రసాద్, కవల సురేష్, మనేపలిలి నాగేింద్ర, నాగేింద్ర, లక్ష్మి గణపతి, 
గటిటీ మణి మరియు ఇతర నాయక్లు, కారయూకరతాలు పాల్గానానిరు.

అమలాపురం: యువశక్తి గోడ పత్రిక ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యూస్: 
అమలాపురిం అసెింబ్లి 
నియోజకవరగాిం జనసేన 
పార్టీ ఇించార్జి శెటిటీబతుతాల 
రాజబాబు సూచనల మేరక్ 
అమలాపురింలో పలుచోటలి 
యువతను కలిస జనవరి 
12వ తేదీ గురువారిం 
రణస్థలింలో జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
చేపటటీబోయే “యువశకితా 
బహిరింగ సభ” గ్డ పత్రిక 

ఆవిషకురిించి సభను విజయవింతిం చేయాలని కోరారు. ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన 
పార్టీపుర పాలకకౌని్సలరులి గొలలికోటి విజయలక్ష్మి, గిండి దేవి హారిక, జిలాలి కారయూదరి్శ 
సిందడి శీను బాబు, సహాయ కారయూదరి్శ చికాకుల సతీష్, పనకాల ప్రకాష్, క్ింపటలి 
రమేష్, వలవల చినని, పిిండి రాజా, తూము రమేష్, గ్రితా పవన్, కానీపూడి రమేష్, 
నలలి వరలక్ష్మి, గ్కరకొిండ లక్షష్మణరావు, సలాది దొరబాబు,నామాడి నాగరాజు, చాటలి 
సతయూనారాయణ,తదితరులు పాల్గానానిరు.

యు.పి.రాజు ఆధ్వరయాంలో యువశక్తి కరపత్రాల 
పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్:  రాజాిం నియోజకవరగాిం 
నాయక్లు యు.పి.రాజు ఆధ్వరయూింలో 
జనవరి 12వ తేదీన జరగబోయే యువశకితా 
కారయూక్రమానిని విజయవింతిం చేయాలనని 
సోమవారిం సా్థనిక ఆర్టీసీ కాింపెలిక్్స నిందు 
ప్రయాణిక్లక్, విద్యూరు్థలక్, యువతక్ 
కరపత్రాలను అిందిించారు. ఈ సిందర్ింగా 

యు.పి.రాజు మాట్లిడుతూ యువత సమసయూలపై పోరాడిిందుక ఈ యువశకితా బహిరింగ సభ 
రణస్థలింలో చేపటటీడిం జరిగిిందని అనానిరు. ఈ యువశకితా కారయూక్రమింలో యువత పెద్ద ఎతుతాన 
పాల్గాని విజయవింతిం చేయాలని కోరారు. ఈ కారయూక్రమింలో నాయక్లు గొరెలి గ్విిందరావు, 
వెింకట్రావు, ఈశ్వర్, రామకృషణు తదితరులు పాల్గానానిరు.

శంతినగర్ ఘటనపై జనసేన నాయకుల 
మెమోరాండం

శతఘ్ని న్యూస్:  కూకట్ పలిలి: తెలింగాణ 
రాష్ట్ర జనసేన ఇించార్జి నేమూరి శింకర్ గౌడ్ 
ఆదేశాలతో కూకట్పలిలి నియోజకవరగాిం జనసేన 
పార్టీ సీనియర్ నాయక్లు తుమ్మల మోహన్ 
క్మార్ మరియు షేక్ ముింత్జ్, కూకట్పలిలి 
సరికుల్ డిపూయూటీ కమిషనర్ రవీిందర్ క్మార్ ను 
కలిస ఇటీవల కూకట్పలిలి నియోజకవరగాిం పరిధిలో 
ఉనని శాింతినగర్ లో కొతతాగా కన్స్ట్రక్షన్ అవుతునని 
బిలిడిింగ్ కూలి ఇద్దరు చనిపోయిన సింఘటన 
పై మెమోరాిండిం ఇవ్వటిం జరిగినది. ఈ 

సిందర్ముగా తుమ్మల మోహన్ క్మార్ మాట్లిడుతూ జిహెచ్ఎింస నుించి కొతతాగా బిలిడిింగులు 
కట్టీటక్ జి పలిస్ ట్ పరి్మషన్ తీసుక్ని ఐదు ఫ్లిరులి, ఆరు ఫ్లిరులి కడుతూ నియమ నిబింధనలను 
పాటిించక్ిండా నాణయూత లోపింతో కన్స్ట్రక్షన్ చేసూతా కూలల ప్ణాలను బలికొింట్నానిరని, 
అధికారులు ఇలాింటి బిలిడిింగులను పరయూవేక్ించి పరిశీలిించి తగిన చరయూలు తీసుక్ని ఇలాింటి 
సింఘటనలు పునరావృతిం కాక్ిండా చూడాలని అనానిరు.

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

మోర్ల రామకృష్ణ  కుటంబానికి 
మనోధైరాయానినిచ్చిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: తిరువూరు నియోజవరగాిం, ఏ కొిండూరు మిండలింలో గల రామచింద్రపురిం గ్రామింలో 
ఇటీవల కాలింలో జనసైనిక్డు మోరలి రామకృషణు తిండ్రి మోరలి చెనానిరావు కాయూన్సర్ వాయూధితో పోరాడి 
స్వరగాసుతాలవడిం జరిగిింది. వారి క్ట్ింబానికి జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరక్ 
ఉమ్మడి కృష్ణుజిలాలి ఉపాధయూక్షులుడు బొలియశెటిటీ శ్రీకాింత్ మరియు కృషణు జిలాలి కారయూదరి్శ మనుబోలు 
శ్రీనివాసరావు ఆ బాధిత క్ట్ింబానిని పరామరి్శించి వారిలో ఆత్మ ధైరాయూనిని మరియు మేమునానిము 
అనే భర్సాని ఆ క్ట్ింబింలో నిింపడిం జరిగినది. అదేవిధింగా జిలాలి మరియు నియోజకవరగాింలో 
నుించి ఆ క్ట్ింబానికి 31,000 ఆరి్థక సహాయిం అిందిించడిం జరిగినది. ఈ కారయూక్రమింలో ఏ 
కొిండూరు మిండల అధయూక్షుడు లాకావత్ విజయ్, గింపలగూడెిం మిండల అధయూక్షుడు వెింకట కృషణు, ఏ 
కొిండూరు మిండల నాయక్లు గూడవలిలి నరసింహారావు, పగడాల లక్షష్మణరావు, మనోజ్, ముదిగిండలి 
సాయి కృషణు, వేింపాటి యేసయయూ, మర్దు శివకృషణు, రావుల కోటేశ్వరావు, సద్ింశెటిటీ రవీింద్ర, మరియు 
రామచింద్రపురిం గ్రామ జనసైనిక్లక్ వీర మహిళలక్ అలాగే తిరువూరు నియోజకవరగాిం నుించి విచేచిసన జనసైనిక్లకి అిందరికీ ఏ కొిండూరు మిండల జనసేన పార్టీ తరపున ప్రతేయూక 
ధనయూవాద్లు తెలియజేసుతానానిమని తెలిపారు.

జనసేన టీ షర్ట్స్ ను ఆవిష్కరించిన నాదండ్ల

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొిండ నియోజకవరగాిం జనసేన నాయక్లు, పాలకొిండ- జనసేన.. 
మనలిని ఎవద్రా ఆపేది ల్గ్ తో టీ షర్టీస్ ను ముద్రిించడిం జరిగిింది. ఈ టీ షర్టీస్ ను జనసేన 
పార్టీ రాష్ట్ర పి ఏస చైర్మన్ నాదెిండలి మనోహర్ చేతులమీదుగా శ్రీమతి పాలవలస యశ్వస 
సమక్షింలో ఆవిషకురిించడిం జరిగిింది. ఈ సిందర్ింగా జామి అనిల్ మాట్లిడుతూ జగన్ 
ప్రభ్త్విం వచిచిన తరువాత ఇప్పటి వరుక్ డి. యసీ్స నోటిఫికషన్ తియయూకపోవడింతో 
ఎక్కువ సాతిం యువత ప్రవేట్ జాబ్్స చేసుకోవడిం జరుగుతుింది. కనీస వేతనాలు లేక 
క్ట్ింబిం పోషనకి చాలా ఇబ్ిందులక్ గురికావలిస వసుతానని విషయిం పార్టీ అధిష్టీనిం 
దృషిటీకి తీసుక్వెళలిడిం జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో పాలకొిండ నియోజకవరగాిం జనసేన 
పార్టీ నాయుక్లు, జనసైనిక్లు, వీరమహిళలు పాల్గానానిరు.

యువశక్తి పోసట్ర్ ను ఆవిష్కరించిన
మేకా ఈశ్వరయయా

శతఘ్ని న్యూస్: చిింతలపూడి: 
జనసేన పార్టీ లిింగపాలిం 
మిండల అధయూక్షుడు పింది 
మహేష్ బాబు ఆధ్వరయూింలో 
తువ్వచిలక రాయుడుపాలిం 
గ్రామింలో ఏరా్పట్ చేసన 
జనసేన పార్టీ మిండల కమిటీ 

సమావేశింలో చిింతలపూడి జనసేన పార్టీ ఇనాచిర్జి మేకా ఈశ్వరయయూ పాల్గానానిరు.. ఈ 
కారయూక్రమింలో యువశకితా పోసటీర్ ను ఈశ్వరయయూ ఆవిషకురిించి జనవరి 12న శ్రీకాక్ళిం 
జిలాలి రణస్థలింలో జనసేన పార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు నిర్వహిించే యువశకితా 
కారయూక్రమింలో జనసేన పార్టీ కారయూకరతాలు, నాయక్లు, జనసైనిక్లు, అధిక సింఖయూలో 
పాల్గాని, ఈ కారయూక్రమానిని విజయవింతిం చేయాలని పిలుపునిచాచిరు.. రాబోయే 
ఎనినికలోలి శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ముఖయూమింత్రి అవ్వడిం ఖాయమని, చిింతలపూడి 
నియోజకవరగాింలో జనసేన విజయిం తధయూిం అని అిందుక్ నాయక్లు, కారయూకరతాలు 
సమన్వయింతో పనిచేయాలని ఆదేశిించారు.  ఈ కారయూక్రమింలో లిింగపాలిం మిండల 
గౌరవ అధయూక్షుడు మాద్సు కృషణు, ఉపాధయూక్షులు పఠాన్ వల, త్ళిం మలేలిశ్వరరావు, చలాలి 
నాగబాబు, నిమ్మగడడి రామ్ క్మార్. ప్రధాన కారయూదరు్శలు ముణికొిండ వింశీ గ్పి, 
బింట్ సామూయూల్ రాజు, మోదుగు అింజి బాబు, కారయూదరు్శలు పింది సతీష్ క్మార్, 
పదిల మహేష్, పఠాన్ సుభాని, సింయుకతా కారయూదరు్శలు కలవకొలులి నాగరాజు, 
ముత్యూల నాగేింద్ర, వీర మహిళ బింట్ సింధాయూరాణి మరియు లిింగపాలిం మిండల 
జనసేన నాయక్లు, కారయూకరతాలు, అభిమానులు పాల్గానానిరు.

కందుల దురే్గష్ ను మరాయాదపూర్వకంగా కలసిన 
సాటిలైట్ సిటీ కమటీ సభ్యాలు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజమిండ్రి రూరల్ మిండల ప్రెసడెింట్ చప్ప చినానిరావు ఆధ్వరయూింలో 
సాటిలైట్ సటీ గ్రామ కమిటీ నియామకిం జరిగిింది. ఈ సిందర్ింగా కమిటీ సభ్యూలు 
సోమవారిం తూరు్పగ్ద్వరి జిలాలి జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు కిందుల దురేగాష్ ను 
మరాయూదపూర్వకింగా కలవడిం జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో సాటిలైట్ సటీ గ్రామ కమిటీ 
అధయూక్షులు. గ్డిసపూడి నాగేింద్ర బాబు, ఉపాధయూక్షులు, పోలూరి శ్రీను, పీతల సూరిబాబు, 
ప్రధాన కారయూదరి్శలు ఎలుగుబింటి దురాగారావు, పాలవలస గ్పి, అనయూిం సుబ్రహ్మణయూిం, 
కారయూదరి్శలు రెడిడి కరుణ, సలిం సురేష్, చిింత క్రిింద సతయూ శింకర్, అమలవరపు 
రాజు, మజిజి అనిల్, సింయుకతా కారయూదరి్శలు కొలాలిటి సతీష్, కించె దురాగారావు, కాజా 
శివరామకృషణు, సయయూద్ అహ్మద్ భాష, మహమ్మద్ కాజా మొహిది్దన్, యూత్ ప్రెసడెింట్ 
బోరా అప్పలనాయుడు పాల్గానానిరు.

పాకాల జనసేన ఆద్వరయాంలో యువశక్తి పోసట్ర్ 
ఆవిష్కరణ

శతఘ్ని న్యూస్:చింద్రగిరి 
నియోజకవరగాిం, పాకాల 
మిండలింలో జనవరి 12న 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ 

కళ్యూణ్ యువత భవిషయూతుతా కోసిం చేపడుతునని యువశకితా కారయూక్రమిం గురిించి మీడియా 
సమావేశిం ఏరా్పట్ చేయడిం జరిగిింది. కారయూక్రమింలో భాగింగా యువశకితా పోసటీర్ 
ఆవిషకురిించడిం జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన పార్టీ చితూతారు జిలాలి కారయూదరి్శ 
ఎిం. నాసీర్, పాకాల మిండల ఉపాధయూక్షులు దినేష్, పాకాల మిండల ప్రధాన కారయూదరి్శ 
రహింతుళళే, కారయూదరి్శ ష్జహాన్, సింయుకతా కారయూదరి్శ మసాతాన్, హరి, జనసేన 
నాయక్లు రిజా్వన్, మునీర్, ష్హుల్, త్హీర్, జనసైనిక్లు ఆసఫ్, ష్హిద్ 
తదితరులు పాల్గానానిరు.

ఇమాంవల ఆధ్వరయాంలో యువశక్తి పోసట్ర్ 
ఆవిష్కరణ

శతఘ్ని న్యూస్:  త్డిపత్రి: జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ జనవరి 12వ తేదీన 
నిర్వహిసుతానని యువశకితా భార్ బహిరింగ 
సభ పోసటీరుని త్డిపత్రి జనసైనిక్లు 
విడుదల చేయడిం జరిగిింది. ఈ 
కారయూక్రమానిని బి.ఇమాింవలి ఆధ్వరయూింలో 

నిర్వహిించడిం జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో జనసైనిక్లు కారయూక్రమాల నిర్వహణ కమిటీ 
మెింబర్ అలాతాఫ్, రబా్ని జేఎసీ్ప, అఖిల్ క్మార్, సాదక్ వలి, బాబావలి, ష్ష్, గైబు సాబ్, 
చిరింజీవి యువత పటటీణ అధయూక్షుడు ఆట్ ప్రసాద్, జాఫర్ సాదిక్, దేవర అింజి, రవి కిషోర్ 
తదితరులు పాల్గానడిం జరిగిింది.

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

యువశక్తి తో జనసేన సత్తి చాటుదం.. వైఎస్సార్సాపీ నాయకులను ఇంటిక్ పంపుదం
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరిం: రణస్థలింలో జనవరి 12న జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూింలో నిర్వహిించనునని యువశకితా సభను విజయింతిం దిశగా ప్రజలోలికి తీసుకెళ్లిలనే కారయూక్రమింలో 
భాగింగా జనసేనపార్టీ నాయక్లు గురాన అయయూలు ఆధ్వరయూింలో సోమవారిం ఉదయిం హోటల్ జి.ఎస్.ఆర్.లో ఉనని కారాయూలయింలో యువతతో సమావేశానిని నిర్వహిించారు. 
ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూ అతిథులుగా యువశకితా కారయూక్రమానికి జిలాలిక్ వచిచిన యువశకితా ప్రచారకరతాలుగా పిత్ని బాలకృషణు, బొలిసెటిటీ శ్రీనివాస్, హాజరయాయూరు. ఈ సిందర్ింగా 
పార్టీ నాయక్లు పిత్ని బాలకృషణు మాట్లిడుతూ ఉతతారాింధ్ర యువత విదయూ, ఉదోయూగ, ఉపాధి అవకాశాల కోసిం ఇతర ప్ింత్లక్ కూలలాలి వలస పోతునానిరని ఆవేదన వయూకతాిం 
చేశారు. ఉతతారాింధ్రలో ఉపాధి అవకాశాలు ఉనాని వెనుక్బాట్తనిం పోగొటటీడానికి, యువతలో చైతనయూిం తెచేచిిందుక్ జనసేన అధినేత పవన్ కలాయూణ్  యువశకితా కారయూక్రమానికి శ్రీకారిం 
చుట్టీరని తెలిపారు. మర్ నాయక్లు బొలిసెటిటీ శ్రీనివాస్ మాట్లిడుతూ ఉతతారాింధ్ర లో ఉనని వైఎస్ఆర్్సపీ మింత్రులు, నాయక్లు బాగుపడాడిరే తపా్ప ప్రజలను, యువతీ యువక్లను 
గాలికొదిలేసారని వాపోయారు. రాష్ట్ర ప్రధనకారయూదరి్శ శ్రీమతి పాలవలస యశస్వ మాట్లిడుతూ గత, ప్రసుతాత పాలక్లు యువతీ యువక్ల పటలి ఉపాధిని కలి్పించటింలో నిరలిక్షష్యిం 
వహిించారని, దేశానికి వెనునిముక యువత ఐనా వారి శకితాసామరా్థష్యలను నిర్్వరయూిం చేసుతానానిరని అనానిరు. సమావేశిం నిరా్వహక్లు, జనసేన నాయక్లు గురాన అయయూలు మాట్లిడుతూ 
యువశకితా కి పార్టీ పెద్దల సలహాలు, సూచనలు మేరక్ యువశకితా ప్రచారింలో భాగింగా కళ్శాలలక్ వెళ్లి విద్యూరు్థలతో సమావేశాలు జరిపి, యువశకితా గ్డ పత్రికలను, అింటిించే 
పత్రికలను, కరపత్రాలను పించి పటటీణింలోను, గ్రామాలోలిన్ బాగా అవగాహన కలి్పించామని, జనవరి 12న జరుగు యువశకితా సభక్ భార్గా తరలి వెళ్తామని తెలిపారు. యువశకితా 
కారయూక్రమానికి భార్ ఎతుతాన తరలి రావాలని యువశకితా తో జనసేన పార్టీ సత్తాచాటి, వైఎ్సార్్సపీ నాయక్లను ఇింటికి పింపి బుది్ద చెపా్పలని జనసేన నాయక్లింత్ ముకతా కింఠింతో 
ద్వజమెత్తారు. జనసేన నాయక్లు ఆద్డ మోహనరావు అధయూక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశింలో జనసేన నాయుక్రాలు లోకిం మాధవి, ఉతతారాింధ్ర వీర మహిళ్ ర్జనల్ కో ఆరిడినేటర్ 
తుమి్మ లక్ష్మి రాజ్, చేనేత విభాగిం కారయూదరి్శ కాటిం అశి్వని, వీర మహిళలు గింట్లిన పుష్ప క్మారి, మాత్ గాయిత్రి, భారతి, జిలాలి లగల్ సెల్ అధయూక్షుడు డోల రాజేింద్ర ప్రసాద్, జనసేన 
నాయక్లు రౌతు సతీష్, వింక నరిసింగరావు, యరానిగుల చక్రవరితా, రవితేజ, పిడుగు సతీష్, లోపిింటీ కళ్యూణ్, మేడేపలిలి పవన్, జి.వెింకటేష్, వి.నవీన్ క్మార్, పిలాలి మణికింఠ, పి.శరత్ 
తదితరులు భార్గా జనసైనుక్లు పాల్గానానిరు.

యువశక్తి విసతితృత ప్రచారంలో బాబు పాలురు
శతఘ్ని న్యూస్: బొబి్లి: జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
కారయూక్రమాల నిర్వహణ కారయూదరి్శ బాబు 
పాలురు ఆధ్వరయూింలో బొబి్లి నియోజకవరగాిం 
రాజా కాలేజీ గ్ిండ్ లో యువత సమక్షింలో 
యువశకితా ప్రచారిం విసతాృతింగా నిర్వహిించడిం 
జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో మిండల 
అధయూక్షులు సించాన గింగాధర్, మరడాన రవి, 
కొలులి సురేింద్ర, దివయూ, యామిని జనసైనిక్లు 
మరియు వీరమహిళలు పాల్గానానిరు.

జీవో నంబర్.1 ను తక్షణమే రదు్ద చేయాల: 
మత్స పుండరీకం

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొిండ 
నియోజకవరగాిం, వీరఘటటీిం మిండలిం, 
నడుకూరు గ్రామింలో సోమవారిం 
ప్రవాస భారతీయుల దినోత్సవింను 
పురసకురిించుక్ని పాలకొిండ జనసేన 

ఆధ్వరయూింలో మహాత్్మ గాింధీ విగ్రహానికి పువు్వల మాలవేస నివాళ్లు అరి్పించారు. 
కారయూక్రమింలో భాగింగా ఆింధ్రప్రదేశ్ లో వైసా్సర్్సపీ ప్రభ్త్విం అమలులోనికీ తెచిచిన 
జీవో నెింబర్.1 ని తక్షణమే రదు్ద చేయాలి జనసేన పార్టీ నాయక్లు నోటికి రుమాలులి 
కట్టీక్ని నిరసన వయూకతాిం చేశారు. అనింతరిం మత్స పుిండర్కిం మాట్లిడుతూ.. 
ఆింధ్రప్రదేశ్ ప్రజలక్ సీఎిం జగన్ న్తన సింవత్సర సింక్ింతి కానుకగా జి.ఓ నెింబర్ 
1 ఇచాచిరు, నిర్ింధ, చ్కటి జీఓ తో రహద్రులు, వీధ్లోలి, సమావేశాలు, రాయూలలు 
చేయక్ిండా నిర్ింధానిని తీసుక్రావడిం హక్కులకోసిం పోరాడే వయూక్తాలక్, ప్రశినిించే 
వయూక్తాల, ప్రజాసా్వమిక శక్తాల గొింతు నొకకుడమేనని దీనిని తక్షణమే రదు్ద చేయాలని, 
జీఓ1 రదు్ద అయేయూవరక్ అనిని రాజకీయ పార్టీలు, ప్రజా సింఘాలు పోరాడాలని 
పుిండర్కిం పిలుపునిచాచిరు. పౌరహక్కులపై నిర్ింధిం తీసుక్రావడిం సరైన చరయూ 
కాదనానిరు. హక్కులను కాలరాసే జీఓ 1ని తక్షణమే రదు్ద చేయాలని ప్రభ్త్్వనిని 
డిమాిండ్ చేశారు. ఈ కారయూక్రమింలో జనసైనిక్లు తదితరులు పాల్గానానిరు.

మతృతుయావుతో పోరాడుతుననీ బీద కుటంబానిక్ 
సాయం చేసిన పుల మల్లకారుజున

శతఘ్ని న్యూస్: కిందుకూరు 
నియోజకవరగా జనసేన 
పార్టీ సమన్వయకరతా పులి 
మలిలికారుజిన గుడూలిరు 
మిండలిం చెమిడిదపాడు 
గ్రామింలో మృతుయూవు తో 
పోరాడుతునని ఒక బ్ద 
మహిళ్ క్ట్ింబానికి 10 
వేల రూపాయల ఆరి్థక 
సాయిం చేశారు. వివరాలోలికి 
వెళ్తే సా్థనిక గ్రామసుతాడు 
గింగ్లు మాలాయూద్రి కధనిం 
మేరక్ గుడూలిరు మిండల 
జనసైనిక్లు ప్రోత్్సహింతో 
ద్సరి ఆదెమ్మ అను 
వృదు్రాలు వృద్్పయూిం పైబడి, 

వారి క్ట్ింబిం కడు బ్ద స్థతిలో ఉననిది. పేదరికింతో అలాలిడుతూ, మృతుయూవుతో 
పోరాడుతునని ఆదెమ్మ ను, పులి మలిలికారుజిన ఆదివారిం రాత్రి పరామరి్శించిన తదనింతర 
తెలలివారుజామున ఆదెమ్మ పరమపదిించారు. ఆయన సాయిం చేసన 10 వేల 
రూపాయలు ఆదెమ్మ అింతయూక్రియలక్ ఉపయోగపడాలి్స రావడిం కొింత బాధైనా, ఏదో 
ఒక కారయూక్రమానికి ఉపయోగపడత్యి అని సరిపెట్టీక్ని ఆమె మృతికి తన ప్రగాఢ 
సింత్పిం తెలియజేసూతా విచారిం వయూకతాిం చేశారు. అింతక్ముిందుగా పులి మలిలికారుజిన, 
తనతో విచేచిసన జనసైనిక్లు మరియు సా్థనిక గ్రామసుతాలతో కలిస సా్థనికింగా ఉనని 
అింబేదకుర్ విగ్రహింనక్ నమసాకురములు చేస ఆయన ఆశయాలు, సేవలు, సూ్పరితాని 
కొనియాడారు. తదనింతరిం ఆదెమ్మను పరామరి్శించి, వారి క్ట్ింబింతో ముచచిటిసూతా 
బడుగు, బలహీన వరాగాల వారి బాధలు, కష్టీలు ఎలా ఉింట్యో గురుతా చేశారు. 
రాజకీయాలక్ అతీతింగా పేదరిక నిరూ్మలనక్ ప్రభ్త్విం తగు చరయూలు తీసుకోనే విధింగా 
అిందరూ కలిస రావాలని విజ్ఞపితా చేశారు. తదనింతరిం సా్థనిక యువక్లతో మమేకమై 
వారి యోగక్షేమాలు తెలుసుక్ింటూ ఈ కిందుకూరు నియోజకవరగాింలో ఎప్పటినుించో 
ఏలుబడి చేసుతానని రెిండు ప్రధాన సామాజిక వరాగాలను కాదనీ, జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు నాక్ ఇకకుడ అవకాశిం ఇచాచిరు అని, “డబు్ రాజకీయాలు లాింటి గబు్ 
రాజకీయాలు ” కాక్ిండా ప్రజలిందరి ఆశీసు్సలతో మించి రాజకీయాలను ప్రజ్వరిలేలి 
విధింగా కృషి చేద్్దిం అనానిరు. ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన పార్టీ కిందుకూరు మిండల 
అధయూక్షులు జి. మదన్ క్మార్, ప్రచార కమిటీ కారయూదరి్శ కె. సద్యయూ గుడూలిరు మిండల 
జనసైనిక్లు మూలగిరి శ్రీనివాస్, అనిమిశెటిటీ మాధవ రావు, అననిింగి చలపతి, అమోస్, 
రాింబాబు, ఎిం. రాజా ఉలవపాడు మిండలిం నుించి ప్రత్ప్ తదితరులు పాల్గానానిరు.

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 సతయానారాయణ పుట్టి నరోజు 
వేడుకలలో భాగంగా మెగా రక్దాన శిబిరం
శతఘ్ని న్యూస్: రాజముిండ్రి సటీ: జనవరి 10న అనుశ్రీ సతయూనారాయణ పుటిటీనర్జు 
సిందర్ింగా శోమవారిం మెగా రకతాద్న శిబిరింను సా్థనిక సాయి కృషణు థియేటర్లి సటీ 
కారయూదరి్శ వినానివాసు సింయుకతా కారయూదరి్శ చక్రపాణి ఠాగూర్ మరియు రాింబాబు మరియు 
విననివాసిం మిత్ బృిందిం ఆధ్వరయూింలో రకతాద్న శిబిరిం ఏరా్పట్ చేయడిం జరిగిింది. 
ఈ రకతాద్న శిబిరింలో కారయూకరతాలు, అభిమానులు, భార్ ఎతుతాన రకతాద్నిం చేయడిం 
జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో జిలాలి జాయిింట్ సెక్రెటర్ గెడడిిం నాగరాజు ఉపాధయూక్షులు 
గుతుతాల సతయూనారాయణ, ప్రధాన కారయూదరి్శలు పైడిరాజు, నలలిింశెటిటీ వీరబాబు, కారయూదరి్శ 
అలాలిటిరాజు సురేష్ నాయుడు, గుణణుిం శాయూింసుిందర్, సింయుకతా కారయూదరి్శ ఠాగూర్, జనసేన 
నాయక్లు సింజీవ్, బయయూపునీడి సూరయూ, బబు్, మించాల సునీల్, రవి, కళ్యూణ్, చింద్ర, 
చిింత్ మణికింఠ, క్ింది రాము, వికటీర్ వాసు, ఖాన్, లావరాజు దురగా, ప్రవీణ్, రాధాకృషణు, 
సింహాద్రి, సామెల్, శివ, ప్రశాింత్ తదితరులు ఈ కారయూక్రమింలో పాల్గాని విజయవింతిం 
చేశారు.

యువశక్తి సభకు గంటూరు జిలా్ల నుంచి అధిక 
సంఖయాలో సభకు హాజరవ్్వలని కోరిన 

గాద వంకటేశ్వరరావు
శతఘ్ని న్యూస్: సోమవారిం 
జిలాలి కమిటీ మరియు మిండల 
అధయూక్షుల సమావేశిం జిలాలి 
పార్టీ కారాయూలయింలో గాదె 
వెింకటేశ్వరరావు అధయూక్షతన 
నిర్వహిించడిం జరిగిింది. రేపు 
శ్రీకాక్ళింలో జరగబోయే 
రణస్థలింలో యువభేరి భార్ 

బహిరింగ సభక్ మన జిలాలి నుించి అధిక సింఖయూలో సభక్ హాజరవా్వలని కోరడిం 
జరిగిింది. అలాగే నియోజకవరగాిం నుించి ఎవరెవరు ఎలా వసుతానానిర్ కనుకొకుని వారికి 
తగు ఏరా్పట్లి చేయడానికి ప్రయతనిిం చేయాలని అిందరి అభిప్యిం తీసుకొని 
ముిందుక్ సాగాలని తెలియజేయడిం జరిగిింది.

సీతంపేట మండలంలో యువశక్తి పోసట్ర్ల ప్రదర్శన
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొిండ నియోజకవరగాిం, సీతింపేట మిండలింలో, జనవరి 12న 
రణస్థలింలో జరగబోయే యువశకితా కారయూక్రమానిని విజయవింతిం చేయాలని పాలకొిండ 
నియోజకవరగాిం జనసేన పార్టీ నాయక్లు గరా్న సతితాబాబు ఆధ్వరయూింలో యువశకితా 
పోసటీర్ ప్రదర్శన చేయడిం జరిగిింది. ఈ సిందర్ింగా గరా్న సతితాబాబు మాట్లిడుతూ.. 
యువశకితా కారయూక్రమిం దేశింలో ఎపు్పడూ జరగని విధింగా ఒక విన్తమైనత ర్తిలో 
నిర్వహిించబోతునానిమని, ఈ సభలో యువత ఉతతారాింధ్రలో ఉననిట్వింటి సమసయూల 
మీద అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారి సమక్షింలో వాళలి గొింతు వినిపిించేవిధింగా పవన్ 
కళ్యూణ్ గారి ప్రసింగింలో యువతక్ దిశా నిరే్దశిం చేయడిం జరుగుతుింది., యువశకితా 
కారయూక్రమిం ద్్వరా రాష్ట్రింలో యువత మారు్ప కోరుక్ింట్నానిరని గరా్న సతితాబాబు 
అనానిరు. యువశకితా కారయూక్రమింలో అతయూధికింగా యువత పాల్గానాలని పిలుపునిచాచిరు. 
ఈ సిందర్ింగా సీతింపేట మిండలింలో 1000 పోసటీరలిను ప్రదరి్శించామని ఆయన 
తెలియజశారు. ఈ కారయూక్రమింలో జనసైనిక్లు పాల్గానానిరు.

యువశక్తిన్ విజయవంతం చేయాలి: మర్రాపు సురేష్

శతఘ్ని న్యూస్: యువశకితా పబిలిసటీ కమిటీ సభ్యూలు, గజపతినగరిం నాయక్లు 
చలో రణస్థలిం, సుభద్రాపురిం జింక్షన్  సమీపింలో ఈ నెల 12న జనసేన పార్టీ 
ఆధ్వరయూింలో నిర్వహిించనునని యువశకితా సభను విజయవింతిం చేయాలని జనసేన 
పార్టీ త్డేపలిలిగూడెిం నియోజకవరగాిం ఇించార్జి మరియు యువశకితా ప్రచారకరతా 
బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ పిలుపునిచాచిరు. మర్రాపు సురేష్ ఆధ్వరయూింలో సా్నిక గజపతినగరిం 
మిండలిం మరుపలిలి గ్రామింలో కళ్శాలలో విద్యూరి్థని, విద్యూరు్థలతో సమావేశిం 
నిర్వహిించి యువశకితా సభ గురిించి వివరిించారు. అనింతరిం మీడియా సమావేశిం 
నిర్వహిించారు. ఈ సిందర్ింగా బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ మాట్లిడుతూ ఉతతారాింధ్ర యువత 
విదయూ, ఉదోయూగ, ఉపాధి అవకాశాల కోసిం ఇతర ప్ింత్లక్ వలస పోతునానిరు అని 
ఆవేదన వయూకతాిం చేశారు. ఉతతారాింధ్ర వెనుక్బాట్తనిం పోగొటటీడానికి, యువతలో 
చైతనయూిం తెచేచిిందుక్ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్  యువశకితా కారయూక్రమానికి శ్రీకారిం 
చుట్టీరని తెలిపారు. మర్రాపు సురేష్ మాట్లిడుతూ సీఎిం జగన్  పరిపాలనా వైఫలయూింతో 
యువత నిరుదోయూగ సమసయూను ఎదుర్కుింట్ననిదని, కొిందరు యువక్లు గింజాయికి 
బానిసలవుతునానిరని ఆవేదన వయూకతాించేశారు. రాష్ట్ర ప్రభ్త్విం జాబ్  కాయూలిండర్ ను 
విడుదల చేయడిం లేదనానిరు. మూడు రాజధానుల పేరుతో విశాఖలోని భూములను 
వైసీపీ నేతలు దోచుక్ింట్నానిరని ఆర్పిించారు.శ్రీమతి పాలవలస యశస్వ రాష్ట్ర 
ప్రధాన కారయూదరి్శ మరియు విజయనగరిం ఇించార్జి మాట్లిడుతూ వైసీపీ ప్రభ్త్విం 
ప్రజలను పూరితాగా మోసిం చేసిందనానిరు. రాష్ట్రింలో ప్రతిపక్షల సభలను అడుడిక్నేిందుక 
ఆింక్షలు విధిసూతా జీఓ విడుదల చేశారని ఆమె ఆర్పిించారు. యువశకితా కారయూక్రమిం 
అడుడికోవడానికి ప్రభ్త్విం ఎనిని క్ట్రలు పనినినా ఫలితిం ఉిండదని తెలిపారు. పార్టీ 
నాయక్లు మరియు మీడియా కోఆరిడినేషన్ కమిటీ సభ్యూలు డా.రవిక్మార్ మిడత్న 
మాట్లిడుతూ జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూింలో నిర్వహిించే యువశకితా కారయూక్రమానికి యువతీ 
యువక్లను సాదరింగా ఆహా్వనిసుతానానిమనానిరు.ఉతతారాింధ్ర ప్ింతింలోని వలసలు, 
ఉపాధి లేమి, విద్యూవకాశాలు, వాయూపార అవకాశాలు వింటి అనీని అింశాలపై సమగ్రింగా 
యువత అభిప్యాలు తెలియజేసేిందుక్ యువశకితా కారయూక్రమిం వేదిక అవుతుిందని 
ఆశాభావిం వయూకతాించేశారు.మన యువత, మన భవిత,అనేదే ప్రధాన నినాదింగా 
యువశకితా కారయూక్రమానిని విజయవింతిం చేద్్దమనానిరు. ఈ సమావేశింలో పార్టీ మర్ 
రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరి్శ విజయ్ క్మార్ , రాష్ట్ర కారయూదరి్శ శివ దతతా గారు అతిథులుగా 
పాల్గానానిరు. ఈ కారయూక్రమిం లో మిండల నాయక్లు రాము, గొరిలి ఆదినారాయణ, 
పిండు, ఆదినారాయణ, మహేష్, లక్షష్మణ, జనసైనిక్లు తదితరులు పాల్గానానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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యువశక్తి సనానిహక సమావేశాలు 7వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ రూరల్ : మాడుగుల: యూత్ కోఆరిడినేషన్ కమిటీ కనీ్వనర్ 
పెదపూడి విజయ్ క్మార్ అధ్వరయూింలో విశాఖ రూరల్ నియోజకవరాగాలోలి యువశకితా 
సనానిహక సమావేశాలలో భాగింగా 7వ ర్జు కారయూక్రమాలను మాడుగుల 
నియోజకవరగాింలో నిర్వహిించడిం జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో భాగింగా యువశకితా 
పోసటీర్ ఆవిషకురిించి, ఆట్ సటీకరులి, వాల్ ఫెలికీ్సలు అింటిించడిం జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమానిని 
విజయవింతిం చేయడానికి సహకరిించిన కృష్ణు మరియు ఈశ్వర్ లక్ కమిటీ తరుపున 
హృదయపూర్వక ధనయూవాదములు తెలియజేసుతానానిమని యూత్ కోఆరిడినేషన్ కమిటీ 
జాయిింట్ కనీ్వనర్ మరియు జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదరి్శ శివదత్ బోడపాటి అనానిరు.

ఒంటిమటట్లో జోరుగా కొనసాగతుననీ పవనననీ 
ప్రజా బాట

శతఘ్ని న్యూస్: ఒింటిమిటటీ 
మిండల పరిధిలో పవననని 
ప్రజా బాట కారయూక్రమానిని 
జనసేన వీర మహిళలు జోరుగా 
కొనసాగిసుతానానిరు. రాజింపేట 
అసెింబ్లి నియోజకవరగా ఇనాచిర్జి 
మలిశెటిటీ వెింకటరమణ ఆదేశాల 
మేరక్ జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస 

కారయూదరి్శ రాట్ల రామయయూ ఆధ్వరయూింలో సాగిసుతానని పవననని ప్రజా బాట కారయూక్రమిం 
47వ ర్జుక్ చేరుక్ింది. సోమవారిం పవననని ప్రజా బాట కారయూక్రమములో భాగింగా 
ఒింటిమిటటీ మిండల పరిధిలోని సాలాబాదు పించాయతీలోని పలు గ్రామాలోలి పరయూటిించి 
ఇింటిింటికి వెళ్లిప్రజలను పలకరిసూతా, జనసేన పార్టీ రూపిందిించిన కరపత్రాలను 
పింపిణీ చేసూతా, రానునని ఎనినికలోలి జనసేన పార్టీని ఆదరిించాలని పవన్ కళ్యూణ్ 
నుముఖయూమింత్రి చేయాలనానిరు.ఆయా ప్ింత్లోలి సమసయూలు పరిశీలిసూతా, ప్రజలను 
అడిగి తెలుసుక్ింట్నానిరు. రాష్ట్రింలోపలు పార్టీలప్రభ్త్్వలను చూసన ప్రజలు 
మెరుగైన పాలన కోసిం అవినీతి రహిత పాలన కోసిం నీతి నిజాయితీ నిబద్త కలిగిన 
పవన్ కళ్యూణ్ ను ముఖయూమింత్రి చేయాలని జనసేన చేనేత వికాస కారయూదరి్శ రాట్ల 
రామయయూ విజ్ఞపితా చేశారు. ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన వీర మహిళలు జనసైనిక్లు 
పాల్గానానిరు.

బిటివ్డ గ్రామంలో యువశక్తి పోసట్ర్ ప్రదర్శన
శతఘ్ని న్యూస్: సోమవారిం 
పాలకొిండ నియోజకవరగాిం, 
వీరఘటటీిం మిండలిం, 
బిటివాడ గ్రామింలో 
నియోజకవరగా నాయక్లు 
గరా్న సతితాబాబు ఆదేశాలు 

మేరక్ 12 న రణస్థలింలో జరగబోయే యువశకితా కారయూక్రమానిని విజయవింతిం చేయాలని 
యువశకితా వాలింటర్ కమిటీ సభ్యూలు సతివాడ వెింకటరమణ ఆధ్వరయూింలో పోసటీర్ 
ప్రదర్శన చేయడిం జరిగిింది. ఈ సిందర్ింగా సతివాడ వెింకటరమణ మాట్లిడుతూ 
యువశకితా కారయూక్రమిం దేశింలో ఎపు్పడూ జరగని విధింగా ఒక విన్తమైనత ర్తిలో 
నిర్వహిించ బోతునానిమని, ఈ సభలో 100 మింది యువత ఉతతారాింధ్రలో ఉననిట్వింటి 
సమసయూల మీద అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ సమక్షింలో వాళలి గొింతు వినిపిించబోతునానిరని, 
పవన్ కళ్యూణ్ ప్రసింగింలో యువతక్ దిశా నిరే్దశిం చేయడిం జరుగుతుిందని, యువశకితా 
కారయూక్రమిం తరా్వత రాష్ట్రింలో అన్హయూమైన మారు్పలు చూసాతారని ఆయన అనానిరు. 
అలాగే యువత మారు్ప కోరుక్ింట్నానిరని వీరఘటటీిం మిండల జనసేన నాయక్లు 
సతివాడ వెింకటరమణ అనానిరు. యువశకితా కారయూక్రమింలో అతయూధికింగా యువత 
పాల్గానని ఉనానిరని తెలియజేశారు. మరియు బిటివాడ గ్రామసుతాలు మాట్లిడుతూ పవన్ 
కళ్యూణ్ రణస్థలిం పరయూటన ద్్వరా ఈ యువశకితా కారయూక్రమానికి శ్రీకారిం చుటిటీనిందుక్ 
ఆనిందిం వయూకతాిం చేసుతానానిమని గ్రామసుతాలు తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమింలో జనసైనిక్లు 
పాల్గానానిరు.

ఆమదలవలస జనసేన ఆధ్వరయాంలో యువశక్తి కారయాక్రమ 
విసతితృత ప్రచారం

శతఘ్ని న్యూస్:   ఆమద్లవలస 
నియోజవరగాిం, జనసేన పార్టీ 
నాయక్లు కొతతాకోట నాగేింద్ర, 
కోరుకొిండ మలేలిశ్వరరావు, 
అింపిలి విక్రమ్ ఎింపీటీసీ 
మరియు కారయూకరతాలు 

ఆధ్వరయూింలో జనసేన పార్టీ యువశకితా కారయూక్రమిం ప్రచారింలో భాగింగా వైక్ింఠపురిం గ్రామింలో 
గ్డ పత్రాలు పించి యువశకితా కారయూక్రమాము గురుించి తెలియజేసూతా, కారయూక్రమింలో పాల్గాని 
విజయవింతిం చేయవలసిందిగా ప్రతి ఒకకురిని పేరుపేరునా మనవి చేయడిం జరిగిింది. ఈ 
కారయూక్రమింలో వైక్ింఠపురిం గ్రామిం జనసేన నాయక్లు, కారయూకరతాలు పాల్గానానిరు.

గ్రామ గ్రామాన యువశక్తి ప్రచారం
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాక్ళిం జిలాలి, ఎచెచిరలి 
నియోజకవరగాిం, జనసేన నాయక్లు కరిమజిజి.
మలలిశ్వరరావు అధ్వరయూింలో పాతరలి పిలిలి, దేరసాిం, 
వరిసా్సిం, మెింట్డ, మరువాడ, పోతయయూపేట, 
పైడిభీమవరిం, చిలలిపేటరాజాిం, పుననినపాలేిం, 
సించాచిిం, వేలు్ప రాయి, కమ్మశిగడాిం, కాకిపాలేిం, 
దేవరాపలిలి, బింట్ పిలిలి, గ్లలిపాలేిం, ముక్తాింపురిం, 
కోిండమెలగాిం గ్రామాలలో సోమవారిం ఉదయిం 

నుిండి యువశకితా ప్రచారిం శరవేగింగా, విసృతింగా మొదలు పెట్టీరు. ప్రచారింలో భాగింగా 
ప్రతి గ్రామిం, ప్రతివాడ, ప్రతి వీధి, ప్రతి పలలిలోలిన్ ప్రచారిం చేయడిం జరిగిింది. కారయూక్రమింలో 
భాగింగా జనసేన నాయక్లు మాట్లిడుతూ.. మన యువతే మన భవిత గురిించి బహిరింగ 
సభ గురిించి ప్రజలక్ వివరిించడిం జరిగిింది. 12తేదిన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు రణస్థలింలో 
నిర్వహిించబోయే బహిరింగ సభక్ ప్రజలు యువక్లు యువతీ బారి యెతుతాన ఈ కారయూక్రమింలో 
పాలోగాింట్రని, సభను విజయవింతిం చేయాలని కోరుక్ింట్నానినని జనసేన నాయక్లు 
తెలియజేసారు. ఈ కారయూక్రమింలో కృష్ణుపురిం పించాయతీ యింపీటీసీ అభయూరి్థ పోటూనిరు 
లక్షు్మనాయుడు కెలాలి.రాము, శనపతి.సూరినాయుడు ఎచెచిరలి.అపా్పరావు తదితరులు పాల్గానానిరు.

గాజువ్క: ఘనంగా యువశక్తి పోసట్ర్ ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యూస్: గాజువాక నియోజవరగాిం, అగనింపూడి సడబులిష్యసలో గాజువాక 
నియోజకవరగాిం సీనియర్ నాయక్లు, జీవీఎింసీ 85 వ వారుడి ఇించార్జి మరియు 
యువశకితా మహాసభ ప్రచార కమిటీ సభ్యూలు గవర సోమశేఖర్ రావు ఆధ్వరయూింలో ఈనెల 
12వ తేదీన జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూింలో శ్రీకాక్ళిం జిలాలి రణస్థలింలో ఏరా్పట్ చేసన 
యువశకితా భార్ బహిరింగ సభను జయప్రదిం చేయాలని ప్రచార పోసటీర్ ఆవిషకురణ 
కారయూక్రమిం ఘనింగా జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో పెిందురితా నియోజకవరగాిం సీనియర్ 
నాయక్రాలు శ్రీమతి గొనాని రమాదేవి, 85 వార్డి సీనియర్ నాయక్రాలు శ్రీమతి సనీని 
లక్ష్మి, సీనియర్ నాయక్లు అట్టీ అపా్పరావు, పి వసింత్, బుది్దరెడలి అపా్పరావు, బింగారు 
నాయుడు, నరేింద్ర, మోటూరు అపా్పరావు, కొరై జగదీష్, నకకు గ్విింద్, శీరిం శెటిటీ 
వెింకట్ రావు, బలిరెడిడి సోమ నాయుడు, గొింతిన గ్పికృషణు, తలారి కృషణు, కలులిబింటి 
సుధాకర్, బలిరెడిడి క్మార్ శ్రీనివాస్, కొిండలరావు, విిందులు పాపారావు, జోగారావు, 
లకకురాజు సనీని, రామకృషణు, ద్నబాల శ్రీనివాసరావు, సుిందరపు నవీన్, ప్రసది్ శ్రీ పిలాలి 
శివ, డి సుబు్, పి లక్షష్మణ్, అరుణ్ క్మార్, కిరణ్, మోటూరు కిరణ్, దిలప్, ఇలలిపు 
రమేష్, ద్సరి శివ, యోగి, శింకర్, జానీ అధిక సింఖయూలో వార్డి జనసైనిక్లు, జనసేన 
నాయక్లు మరియు వీరమహిళలు పాల్గానానిరు.

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

చెతతి సమసయాను పరిష్కరించాల: చిమట రవివరమో
శతఘ్ని న్యూస్: గననివరింలో 
శివాలయిం ర్డుడి పకకున ఉనని 
చెతతా ప్ింత్నిని సోమవారిం 
జనసేన పార్టీ కృష్ణుజిలాలి 
జాయిింట్ సెక్రెటర్ చిమట రవివర్మ 
సిందరి్శించారు.. ఈ సిందర్ింగా 
ఆయన మాట్లిడుతూ గననివరిం 
గ్రామిం ఎింతో చారిత్రాత్మకమైన 
గ్రామిం.. పుచచిలపలిలి సుిందరయయూ 
గారు, ఉక్కుకాకాని వెింకటరతనిిం 
గారు వింటి మహానుభావులు 

ప్తినిధయూిం వహిించినటిటీ గ్రామిం అని, మా గననివరింలో అనిని సౌకరాయూలు కలవు, 
నితయూిం లక్షలామింది కదలాడే ప్ింతిం ఎింతో చరిత్ ఉనని మా గననివరింలో అనాదిగా 
చెతతా సమసయూ వెింట్డుతూనే ఉిందని ప్రజలు చెబుతునానిరని అనానిరు. అధికారులు, 
ప్రభ్త్విం నిరలిక్షష్యిం వలలి ఇనిని సింవత్సరాలు గడిచిన చెతతా సమసయూను సరైన పరిష్కురిం 
చూపలేకపోవడిం అతయూింత శోచనయమని, గననివరిం పించాయితీ వారు ఇళలి నుించి 
సేకరిించిన చెతతాని గ్రామ శివారు శివాలయిం గననివరిం ఆగిరిపలిలి ర్డుడి మారాగాన 
పకకునే ర్డుడికి చివర వేయడిం వలలి వాటి నుించి వసుతానని దురా్వసన, సూక్షష్మ క్రిములు 
వలలి అనేక వాయూధ్లక్ గురవుతునానిరని, ర్డుడి చివర చెతతాను తగలబెడటిం వలలి ద్ని 
నుిండి వచేచి పగ వలన ప్రజలు శా్వస కోసిం ఇబ్ిందులతో మరియు రకరకాల 
అనార్గయూ సమసయూలక్ లోనవుతునానిరని రవివర్మ అనానిరు. ఈ సమసయూక్ శాశ్వత 
పరిష్కురిం గననివరిం పించాయతీ సర్పించ్ నిడమరితా సౌజనయూ గారు చూపాలని, అలాగే 
గననివరిం ఎమె్మలేయూ వలలిభనేని వింశీ గారు రెిండుసారులి ఎమె్మలేయూగా గెలిచి గననివరిం 
నియోజకవరగాింలో ఎలాింటి అభివృది్ లేదు అని, ప్రజలు వింశీ గారిని ఎనునిక్ింటే 
ఆయన మన గననివరానిని చెతతా మయిం చేశారని ఎదే్దవా చేశారు.. ఎమె్మలేయూ వలలిభనేని 
వింశీ గారు ఈ సమసయూక్ శాశ్వత పరిష్కురిం చూపాలని గననివరింలో ర్డుడి మారాగాన 
ఉనని ఈ చెతతాను కీలిన్ చేస వెింటనే దూర ప్ింత్లోలి దీని సరైన స్థలిం కట్యిించి 
గననివరిం నియోజవరాగానికి ఒక డింపిింగ్ యార్డి ని నిరి్మించవలసిందిగా జనసేన పార్టీ 
తరఫున చిమట రవివర్మ డిమాిండ్ చేశారు, ఈ సమసయూను త్వరగా పరిషకురిించకపోతే 
జనసేన పార్టీ ఏ ఉదయూమానికైనా వెనకాడబోమని, శాశ్వత పరిష్కురిం అయేయూింతవరక్ 
జనసేన పార్టీ పోరాటిం చేసుతాిందని రవివర్మ అనానిరు.. ఈ కారయూక్రమింలో గననివరిం 
మిండల అధయూక్షుడు పచిచిపాల లక్షష్మణ్, ఉపాధయూక్షులు దురాగాప్రసాద్, ప్రధాన కారయూదరి్శ 
కొలవెనని నాని, కారయూవరగా సభ్యూలు ద్రువా ర్శయయూ, మెటలిపలిలి రింగారావు, షేక్ సరాజ్ 
మరియు జనసేన పార్టీ కారయూకరతాలు నాయక్లు పాల్గానానిరు.

యువశక్తి కారయాక్రమానినీ విజయవంతం చేయండ్: 
జనసేన రాము

శతఘ్ని న్యూస్: నింది కొటూకురు: 
జూపాడు బింగాలి మిండలిం, 
80 బన్నిరు గ్రామింలో 
శ్రీకాక్ళిం జిలాలి, రణస్థలిం 
వేదికగా జనవరి 12న యువత 

సమసయూలపై గళిం వినిపిించేిందుక్ పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఆధ్వరయూింలో నిర్వహిించబోయే 
యువశకితా కారయూక్రమానికి కరూనిలు జిలాలి జనసైనిక్లు, వీరమహిళలు, జనసేన 
నాయక్లు పాల్గాని విజయవింతిం చేయాలని జనసైనిక్లు వాల్ పోసటీరలిను 
ఆవిషకురిించారు. ఈ సిందర్ింగా జనసేన రాము మాట్లిడుతూ వైసపి ప్రభ్త్విం జగన్ 
సరాకుర్ ప్రజలను పూరితాగా విస్మరిించిింది, ముఖయూింగా యువక్లు పూరితాగా నమ్మకిం 
కోలో్పయారు. నిరుదోయూగులక్ జాబ్ కాయూలిండర్ బదులుగా అపు్పల కాయూలిండర్ ఇచాచిడు 
జగననని, పరిశ్రమలు పెట్టీబడులు కింపెనీలు లేవు శిలాపలకాలు, శింక్సా్థపనలక 
పరిమితమైిందని అనానిరు. వైసపి ప్రభ్త్వింలో యువతక్ ఉదోయూగిం లేదు, ఉపాధి లేదు, 
సింక్షేమిం లేదు అని, ఇది చేతల ప్రభ్త్విం కాదు, మాటల ప్రభ్త్వమని జనసేన రాము 
అనానిరు. ఈ కారయూక్రమింలో వడేడి నవీన్, రామ్ రెడిడి, ప్రవీణ్, తరుణ్, సురేష్, శేష్, 
జనసేన రాము తదితరులు పాల్గానానిరు.

జనసేన గిరిసేన – జనంవద్దకు జనసేన 45వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: మనయూిం జిలాలి, పాలకొిండ నియోజకవరగాిం జనసేన గిరిసేన – జనింవద్దక్ 
జనసేన 45వ ర్జు కారయూక్రమింలో భాగింగా వీరఘటటీిం టౌన్ యువతతో పాలకొిండ 
నియోజకవరగాిం జనసేన పార్టీ నాయక్లు మాట్లిడుతూ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
కొణిదల పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరక్ జనవరి 12న రణస్థలింలో జరిగే యువశకితా 
కారయూక్రమానికి పార్టీలక్ అతీతింగా ప్రతి ఒకకు యువతి యువక్లు రావాలి అని 
యువశకితా కారయూక్రమిం అనేది జనసేన పార్టీ కోసిం కాదు ఆింధ్రప్రదేశ్ లో నిరుదోయూగులుగా 
ఉనని యువత కోసిం మీయొకకు సమసయూను మీ గళ్నిని వినిపిించడిం కోసిం జనసేన పార్టీ 
అధినేత కొణిదల పవన్ కళ్యూణ్ గారు వసుతానానిరు అని జనసేన జానీ చెప్పడిం జరిగిింది. 
ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన పార్టీ నాయక్లు రమేష్ పటూనిరు, జామి అనిల్, దిలప్, 
అనిల్, గణేష్ మరియు జనసైనుక్లు పాల్గానడిం జరిగిింది.

యువశక్తి కారయాక్రమ విసతితృత ప్రచారంలో 
విజయనగరం జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరిం: 
జనవరి 12న రణస్థలింలో 
జరగబోయే యువశకితా 
కారయూక్రమ విసతాృత ప్రచారింలో 
విజయనగరిం జిలాలి జనసేన 
నాయక్లు పాల్గానానిరు. 
ఈ సిందర్ింగా జనసేన 
నాయక్లు హుసేన్ ఖాన్ 

మాట్లిడుతూ యువత భవిషయూతుతా కోసిం పోరాటిం చేసుతానని ఏకైక పార్టీ జనసేన అనానిరు. 
ఈ సిందర్ింగా ప్రజలక్, విద్యూరి్థ యువతక్ యువశకితా కారయూక్రమానిని విజయవింతిం 
చేయాలని పిలుపునిచాచిరు. ఈ కారయూక్రమింలో జనసైనిక్లు భవాని, రమణ, అబా్స్, 
నవీన్ తదితరులు పాల్గానానిరు.

పి.జె.ఆర్ కు జనమోదిన శుభాకాంక్షలు
శతఘ్ని న్యూస్: సకోకులు 
నరసననిపేట జనసేన 
నాయక్లు పి.జె.ఆర్ 
జన్మదినిం సిందర్ింగా 
పి.జె.ఆర్ ఇలాింటి 
పుటిటీనర్జులు మరెనోని 
ఘనింగా జరుపుకోవాలని, 
భ వి ష యూ తు తా లో 
అతుయూననితమైన సా్థనాలోలి 
ఉిండాలని, ఎలలిపు్పడూ 
ఆ యు రా ర్ గా యూ ల తో , 

సుఖ సింతోష్లతో ఆనిందింగా నవు్వతూ ఉిండాలని ఆ భగవింతుని మనసూ్పరితాగా 
కోరుక్ింట్నానిమని జనసేన పార్టీ తరఫున నడుపురి తిరుపతి, గుణశ్రీ, ఉదయ్ సాటీర్ 
నరసింపేట జలుమూరు జేస్్ప ఎింపీటీసీ. శుభాకాింక్షలు.

సమోశన వ్టికకు స్థలం కేటాయంచాలని 
కలెకట్ర్ క్ వినతిపత్రమచిచిన రేగిడ్ లక్షష్మణరావు

శతఘ్ని న్యూస్:  విజయనగరిం, మెరకముడిద్ిం గ్రామింలో 400 ఇళ్లి ఎసీ్స సామాజిక 
వరాగానికి చెిందిన ప్రజలు నివససుతానానిరు. స్మశానవాటిక లేక చెరువు గట్టీపై చనిపోయిన 
వారిని పూడచిడిం జరుగుతుింది. వరా్షకాలింలో ద్రిలేక ఇబ్ిందిగా ఉిందని, అిందుకనే 
స్మశాన వాటికక్ స్థలిం కట్యిించాలని సోమవారిం విజయనగరిం జిలాలి కలకటీర్ కి 
స్పిందన కారయూక్రమింలో దళ్త సత్తా రాష్ట్ర అధయూక్షులు మరియు విజయనగరిం జనసేన 
నాయక్లు రేగిడి లక్షష్మణరావు వినతిపత్ిం అిందజేస సమసయూక్ పరిష్కురిం కోరడిం 
జరిగిింది.
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