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శతఘ్ని న్యూస్: పవన్ కళ్యూణ్ నేతృత్వంలోని 
జనసేన తెలవంగాణ రాజకీయాలపై ప్రతేక ఫోకస్ 
ఉవంటవంది. పవన్ ఏపీ రాజకీయాలపైనే కాకవండా 
తెలవంగాణ పై ప్రతేయూక ఫోకస్ పెడతారు.. అక్కడ 
పార్టీకి ఎవంతో కవంత బలవం ఉవంది కాబట్టీ, ఆ 
బలానిని మరవంత రెట్టీవంపు చేసుకోవడమే లక్ష్వంగా 
పవన్ పనిచేసుతున్నిరు. కానీ తెలవంగాణలో కూడా 
జనసేనక న్యకలు కారయూకరతులు ఉన్నిరు.  
తెలవంగాణ పోరాట స్ఫూర్తు జనసేన ఏరాపాటక 
న్వంది అని, తెలవంగాణలో ఆత్మగౌరవవం కోసవం 
ఎవంతోమవంది ఆత్మబలిదాన్లు చేశారని అన్నిరు,  
సామాజిక మారుపా కోసవం ప్రయతనివం చేయాలని .. 
అడుగుపెడితే తపపా అనుభవవం రాదని తెలవంగాణ 
ఉదయూమవం గురవంచి పవన్ కళ్యూణ్ ఎపుపాడు చెపుతువంటారు. 
అనినివంట్కీ సిద్ధమయ్యూ రాజకీయాలోలోకి వచిచిన జనసేన్ని 
తెలవంగాణ రాజకీయాలోలోకి వసుతువంటే భయపెటాటీరు, 
ఎలా నిలదొక్కకవంటఒదో చూసాతుమన్నిరు.  ఏపీలోనే 
పదవులు కోరుకోని పవన్ కళ్యూణ్ తెలవంగాణలో ఏవం 
కోరుకవంటారు..? ప్రజలు బాగుపడాలి అని కోరుకనే 
జనసేన, అవందుక కతతుతరవం యువత, ఆడపడుచులు 
చటటీసభలోలో కాలు పెటాటీలని  రాజయూవంగవం కలిపావంచిన 
మత సే్చ్ఛను, సవంస్కృతులను కాపాడే సమాజవం కోసవం 
తెలవంగాణలో కతతు రాజకీయ వయూవస్థ కోసవం అడుగులు వేసుతున్నిరు.  
అసవంబ్లో ఎనినికలక ఇవంకా రెవండేళ్లో సమయవం ఉవండటవంతో ఇపపాట్ నువంచే వ్యూహాలు సిద్ధమవుతున్నియి. ఇపపాట్కే కేసీఆర్ దళిత 
బవంధు పేరుతో వచేచి ఎనినికల కోసవం వ్యూహవం సిద్ధవం చేసిన. దానిని ప్రయోగాత్మకవంగా హుజూరాబాద్ లో ప్రయోగవంచారు. అఫ్  కోర్స్.. 
ఎనినికల సవంఘవం దానిని ఆపేయాలని చెపపావందనుకోవండి. కానీ.. ఆ ప్రభావవం అయితే లేకవండా పోదు కదా. అవందుకే మచుచిక కవందరకి 
ఇపపాట్కే రూ.10లక్ల నగదు పవంపణీ, పథకాల ప్రారవంభవం కూడా చేశారు.. అది అవంత ఎనినికలు కోసవం చేసిన ప్రయతనివం మాత్రమే. 
ఇదిలా ఉవంటే తెలవంగాణ కావంగ్రెస్ మాత్రవం ట్ఆర్ఎస్ కి ప్రతాయూమానియవం కావంగ్రెస్ మాత్రమేనని ఉవంటవంది. తెలవంగాణ మహిళ్ న్యకలతో నిర్హివంచిన 
జనసేన వీరమహిళ్ సమావేశవంలో తెలవంగాణ బ్జేపీ తమక సరైన గౌరవవం ఇవ్డవం లేదని జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ పరోక్వంగా 
వ్యూఖ్యూనివంచారు. గౌరవవం లేని చోట ఉవండాలిస్న అవసరవం తమక లేదవంటూ త్రలోనే తెలవంగాణా రాష్టవంలో పార్టీని బలపరచే దిశగా అడుగులు వేసాతుమని 
పవన్ కళ్యూణ్ తెలపటవం కూడా జరగవంది.. తాజగా ఈవైపుగా తెలవంగాణ పార్టీ న్యకత్వం అడుగులు వేసుతువంది మెలలోగా ఒకో్క జిలాలోలో కమిటీలను 
ఏరాపాట చేస్తు బలోపేతవం పై ప్రతేయూక శ్రద్ద పెటాటీరు. ఇవందులో భాగవంగా దాదాపు అనిని జిలాలోల కమిటీలను నియమిస్తు జనసేన పార్టీ కేవంద్ర కారాయూలయవం 

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

తెలంగాణలో బలమైన శక్తిగా ఎదుగుతున్న జనసేన

కార్యకరతిల 
యోగక్షేమాలు 

ఆలోచంచే ఏకైక పార్టీ 
జనసేన: 

శంకర్ గౌడ్

శతఘ్ని న్యూస్:  ఇటీవల ప్రమాదానికి శతఘ్ని న్యూస్:  ఇటీవల ప్రమాదానికి 
గురై గాయాల పాలయిన “పెద్దపలిలో జిలాలో గురై గాయాల పాలయిన “పెద్దపలిలో జిలాలో 
గర్రేపలిలో” గ్రామానికి చెవందిన జనసేన గర్రేపలిలో” గ్రామానికి చెవందిన జనసేన 
క్రియాశీలక సభ్యూడు శ్రీ జెట్టీ శ్రీకావంత్ క్రియాశీలక సభ్యూడు శ్రీ జెట్టీ శ్రీకావంత్ 
కి పార్టీ క్రియా శీలక కారయూకరతుల భీమా కి పార్టీ క్రియా శీలక కారయూకరతుల భీమా 
పథకవం దా్రా 50,000 రూ. చెక్ పథకవం దా్రా 50,000 రూ. చెక్ 
అవందజేసిన జనసేన పార్టీ తెలవంగాణ అవందజేసిన జనసేన పార్టీ తెలవంగాణ 
రాష్ట ఇన్చిర్జ్ శ్రీ నేమూర శవంకర్ రాష్ట ఇన్చిర్జ్ శ్రీ నేమూర శవంకర్ 
గౌడ్. ఈ సవందర్వంగా శ్రీ నేమూర గౌడ్. ఈ సవందర్వంగా శ్రీ నేమూర 
శవంకర్ గౌడ్ మాటాలోడుతూ కారయూకరతుల శవంకర్ గౌడ్ మాటాలోడుతూ కారయూకరతుల 
యోగక్షేమాలు ఆలోచివంచే ఏకైక పార్టీ యోగక్షేమాలు ఆలోచివంచే ఏకైక పార్టీ 
జనసేన పార్టీ అని అన్నిరు.జనసేన పార్టీ అని అన్నిరు.

ప్ర క ట్ వం చి వం ది . . ఇ పు పా డి పు పా డే 
తెలవంగాణలో అధికార ట్ఆర్ఎస్ క 
పోటీగా నిలబడుతునని పవన్ కళ్యూణ్ 
రానునని రోజులోలో పార్టీలో కీలక 
మారుపాలు తేనున్నిరు. తెలవంగాణ  తెలవంగాణ 
రాష్ట విభజన తొలిరోజులోలో ఉనని రాష్ట విభజన తొలిరోజులోలో ఉనని 
ప్రతేయూక పరసి్థతులు ఉనని నేపథయూవంలో ప్రతేయూక పరసి్థతులు ఉనని నేపథయూవంలో 
న్ట్ నువండి నేట్ వరక ఎక్కడ ప్రజ న్ట్ నువండి నేట్ వరక ఎక్కడ ప్రజ 
సమసయూలపై ఎక్కడ కూడా జనసేన సమసయూలపై ఎక్కడ కూడా జనసేన 
పోరాటవం ఆగలేదు. అసలు ప్రతిపక్వం పోరాటవం ఆగలేదు. అసలు ప్రతిపక్వం 
గవంతు మూగబోయి నపుపాడు జనసేన గవంతు మూగబోయి నపుపాడు జనసేన 
న్యకలు జనసేన్ని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ న్యకలు జనసేన్ని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
స్పారతుతో ప్రజ సమసయూలపై ప్రభ్తా్నిని స్పారతుతో ప్రజ సమసయూలపై ప్రభ్తా్నిని 
ప్రశనివంచారు. రాష్టవ్యూపతువంగా ఉనని ప్రశనివంచారు. రాష్టవ్యూపతువంగా ఉనని 
సమసయూలు తీరాచిలవంటూ ప్రజ సమసయూలు తీరాచిలవంటూ ప్రజ 
ఉదయూమాలు చేపటాటీరు. ప్రతిపక్వం  ఉదయూమాలు చేపటాటీరు. ప్రతిపక్వం  
సమసయూల పై పోరాటవం చేయలేని సమసయూల పై పోరాటవం చేయలేని 
పరసి్థతులోలో ఉననిపుపాడు పవన్ కళ్యూణ్ పరసి్థతులోలో ఉననిపుపాడు పవన్ కళ్యూణ్ 
స్ఫూరతుతో జనసేన న్యకలు  పలు స్ఫూరతుతో జనసేన న్యకలు  పలు 
ప్రజ సమసయూలపై తెలవంగాణ ప్రభ్తా్నిని ప్రజ సమసయూలపై తెలవంగాణ ప్రభ్తా్నిని 
ప్రశనివంచారు. ప్రశనివంచారు. 

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


“ఇంటర్ ఫలితాలలో” జరిగిన తప్పిదాల గురించ 
న్్యయం చేయాలని RDOక్ వినతిపత్ం

శతఘ్ని న్యూస్: జన సేన పార్టీ తెలవంగాణ రాష్ట విదాయూర్ధ విభాగవం అధయూక్షుడు శ్రీ “సవంపత్ 
న్యక్” ఆదేశానుసారవం.. నరస్వంపేట నియోజకవర్గ న్యకడు “మేరుగు శవకోటీ 
యాదవ్” స్చనల మేరక… “ఇవంటర్ ఫలితాలలో” జరగన తపపాదాల గురవంచి 
న్యూయవం చేయాలని కోరుతూ నరస్వంపేట RDO కి వినతిపత్రవం అవందజేసిన జనసేన 
విదాయూర్థ విభాగవం న్యకలు. ఇటీవల ఇవంటర్ ఫలితాలోలో జరగన తపపాదాల గురవంచి 
విదాయూరు్థలక న్యూయవం చేయాలని కోరుతూ జనసేన విదాయూర్ధ విభాగవం న్యకలు 
గురువ్రవం నరస్వంపేట RDO శ్రీ ప.పవన్ కమార్ ని కలిసి వినతిపత్రవం అవందజేశారు. 
ఈ సవందర్వంగా జనసేన విదాయూర్థ విభాగవం జిలాలో న్యకలు ఎలబోయిన డేవిడ్ రాజ్ 
మాటాలోడుతూ ప్రభ్త్వం ఇవంటర్ విదాయూరు్ధల జీవితాలతో చెలగాటవం ఆడకవండా, వ్రు 
నషటీపోకవండా, వ్ర భవిషయూతుతును దృష్టీలో ఉవంచుకని వ్రకి తగన న్యూయవం చేయాలని 
డిమావండ్ చేశారు.ఈ కారయూక్రమవంలో జనసేన విదాయూర్ధ విభాగవం జిలాలో న్యకలు 
ఎలాబోయిన డేవిడ్ రాజ్, జనగావం చరణ్, కారయూవర్గ సభ్యూలు వవంగ మధు, కవండే రాజ్ 
కమార్, కమ్మ బిరాన్ తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

అగి్న ప్రమాదంలో ఇలులు కాలిపోయిన బాధితులకు 
ఆరిధిక సాయమందంచన జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: అమలాపురవం రూరల్ ఇవందుపలిలో గ్రామవంలో అగని ప్రమాదవంలో 
ఇలులో కాలిపోయిన బాదితులను జనసేన పార్టీ న్యకలు శ్రీ యాళ్ళ న్గ సతీష్ 
అధ్రయూవంలో రూరల్ మవండల అధయూక్షులు లివంగోలు పవండు, నలాలో వవంకటేశ్రరావు, 
డాకటీర్ సల్ రాష్ట కారయూదరశి న్గ మానస బాధితులను కలిసి వ్రకి నితాయూవసర 
సరుకల (కిరాణా,దుపపాటలో)6 వేల రూపాయలు నగదు అవందజేయడవం జరగవంది 
ప్రజలక ఏ సమసయూ వచిచిన జనసేన అవండగా ఉవంటవందని తెలియజేశారు. ఈ 
కారయూక్రమవంలో ఇవందుపలిలో గ్రామ వైస్ ప్రెసిడవంట్ హానుమాన్ బుజిజ్, ఎవంపట్సి 
రావంబాబు, జనసేన పార్టీ న్యకలు న్రాయణమూరతు, డాకటీర్ సల్ రాష్ట 
కారయూదరశి న్గ మానస, ఇవందుపలిలో జనసేన పార్టీ ఎవంపట్సి శ్రీరామ చవంద్ర 
మూరతు మరయు జనసైనికలు పాల్్గన్నిరు.

శుక్రవారం, 24  డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్: ఇటీవల ప్రమాదానికి గురై గాయాల పాలయిన “పెద్దపలిలో జిలాలో గర్రేపలిలో” 
గ్రామానికి చెవందిజగ్గవంపేట నియోజకవర్గవంలో జనసేన పార్టీ నియోజకవర్గ ఇవంచార్జ్ 
శ్రీ పాటవంశెట్టీ స్రయూచవంద్ర చేపతితునటవవంట్ జనవంకోసవం జనసేన కారయూక్రమవం 24వ 
రోజు కిరలోవంపూడి మవండలవం వీరవరవం గ్రామవంలో జరగవంది. ఈ కారయూక్రమవంలో జనసేన 
న్యకలు, వీరమహిళలు మరయు జనసైనికలు పాల్్గన్నిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

వీరవరం గ్రామంలో 24 వ రోజు 
జనంకోసం జనసేన

మారుమూల గ్రామాల్లో ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేసే కారయూక్రమాలను సైతం 
బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళానిని వినిపంచడానికి మీ 
మందుకు వచ్చంది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే కారయూక్రమాలను 
మా వాట్సప్ నంబర్ కు పంపంచండి. మీరు పంపంచే కారయూక్రమాలను మా వెబ్ సైట్, 
ఈ-పేపర్ మరియు ఛానల్ ల్ ప్రచురించడం జరుగుతంది.
మా వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

GVMC సులభ కాంప్లుక్స్ వర్కర్స్ కు జీతాలు అందేలా GVMC సులభ కాంప్లుక్స్ వర్కర్స్ కు జీతాలు అందేలా 
చేసిన జనసేన కార్పిరేటర్ దలిలు గోవింద్ రెడ్డిచేసిన జనసేన కార్పిరేటర్ దలిలు గోవింద్ రెడ్డి

శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖపటనివం జిలాలో, గాజువ్క నియోజకవర్గవం, 64 వ వ్రుడు గవంగవరవం శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖపటనివం జిలాలో, గాజువ్క నియోజకవర్గవం, 64 వ వ్రుడు గవంగవరవం 
న్లుగు గ్రామాలోలో ఉనని సులభ కావంపెలోక్స్ వర్కర్స్ క జీ.వీ.ఎవం.సీ రెవండేళ్లోగా జీతాలు న్లుగు గ్రామాలోలో ఉనని సులభ కావంపెలోక్స్ వర్కర్స్ క జీ.వీ.ఎవం.సీ రెవండేళ్లోగా జీతాలు 
ఇవ్డవం లేదని జనసేన న్యకలు 64 వ వ్రుడు కార్పార్టర్ శ్రీ దలిలో గోవివంద్ రెడిడుని కలిసి ఇవ్డవం లేదని జనసేన న్యకలు 64 వ వ్రుడు కార్పార్టర్ శ్రీ దలిలో గోవివంద్ రెడిడుని కలిసి 
తమ బాధలను తెలియజేయడవంతో జీ.వీ.ఎవం.సీ అధికారులతో మాటాలోడి జీతాలు ఇపపావంచడవం తమ బాధలను తెలియజేయడవంతో జీ.వీ.ఎవం.సీ అధికారులతో మాటాలోడి జీతాలు ఇపపావంచడవం 
జరగవంది కార్పార్టర్ గోవివంద్ రెడిడు జీ.వీ.ఎవం.సీ కౌనిస్ల్ సమావేశవంలో సులభ కావంపెలోక్స్ వర్కర్ జరగవంది కార్పార్టర్ గోవివంద్ రెడిడు జీ.వీ.ఎవం.సీ కౌనిస్ల్ సమావేశవంలో సులభ కావంపెలోక్స్ వర్కర్ 
పడుతునని బాధలను అధికారులక తెలియజేయగా తక్ణమే సపావందివంచి జీతాలు ఇచిచినవందుక పడుతునని బాధలను అధికారులక తెలియజేయగా తక్ణమే సపావందివంచి జీతాలు ఇచిచినవందుక 
జీ.వీ.ఎవం.సీ అధికారులక, ప్రజ న్యకడు కార్పార్టర్ శ్రీ దలిలో గోవివంద రెడిడుకి సులభ జీ.వీ.ఎవం.సీ అధికారులక, ప్రజ న్యకడు కార్పార్టర్ శ్రీ దలిలో గోవివంద రెడిడుకి సులభ 
కావంపెలోక్స్ వర్కర్స్, గ్రామ ప్రజలు ప్రతేయూకివంచి అభినవందనలు తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమవంలో కావంపెలోక్స్ వర్కర్స్, గ్రామ ప్రజలు ప్రతేయూకివంచి అభినవందనలు తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమవంలో 
జనసేన న్యకలు ఎరపలిలో న్కరాజు, చోడిపలిలో ముసలయయూ, మెగా న్కరాజు, ఏరపలిలో జనసేన న్యకలు ఎరపలిలో న్కరాజు, చోడిపలిలో ముసలయయూ, మెగా న్కరాజు, ఏరపలిలో 
రాజబాబు, బడి మవంగవేణి, అపాపారావు తాతారావు, ధనరాజు తదితరులు పాల్్గన్నిరు.రాజబాబు, బడి మవంగవేణి, అపాపారావు తాతారావు, ధనరాజు తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

ఘనంగా GVMC జనసేన పార్టీ బీశెట్టీ వసంత లక్ష్మి ఫ్లుర్ లీడర్ రం ప్రారంభోతస్వం

నిరుపేద కుటంబానిక్ ఆరిథికసాయమందంచన గోరంటలు నిరుపేద కుటంబానిక్ ఆరిథికసాయమందంచన గోరంటలు 
జనసైనికులుజనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: గోరవంటలోలోని 4 వ వ్రుడులో గల నౌషాద్ అఖిల దవంపతులక ఇద్దరు పలలోలు. శతఘ్ని న్యూస్: గోరవంటలోలోని 4 వ వ్రుడులో గల నౌషాద్ అఖిల దవంపతులక ఇద్దరు పలలోలు. 
రెవండు రోజుల క్రితవం అన్రోగయూవంతో కమారుడు చనిపోవడవంతో ఆ కటవంబ ఆర్ధక పరసి్థతిని రెవండు రోజుల క్రితవం అన్రోగయూవంతో కమారుడు చనిపోవడవంతో ఆ కటవంబ ఆర్ధక పరసి్థతిని 
అర్థవం చేసుకని జనసైనికలు 5 వేలు రూపాయలు ఆర్థక సాయవం సాయవం చేసి ఉనని ఆడపలలో అర్థవం చేసుకని జనసైనికలు 5 వేలు రూపాయలు ఆర్థక సాయవం సాయవం చేసి ఉనని ఆడపలలో 
చుదువు కోసవం కూడా సాయవం చేసాతుమని హామీ ఇవ్డవం జరగవంది. రానునని రోజులోలో చుదువు కోసవం కూడా సాయవం చేసాతుమని హామీ ఇవ్డవం జరగవంది. రానునని రోజులోలో 
కూడా జనసేన పార్టీ ఆ కటవంబానికి అవండగా ఉవంటామని భరోసా ఇవ్డవం జరగవంది. ఈ కూడా జనసేన పార్టీ ఆ కటవంబానికి అవండగా ఉవంటామని భరోసా ఇవ్డవం జరగవంది. ఈ 
కారయూక్రమవంలో జిలాలో కారయూదరశి సుర్ష్, మవండల న్యకలు వవంకటేష్, బవండారు మలిలోకారుజ్న, కారయూక్రమవంలో జిలాలో కారయూదరశి సుర్ష్, మవండల న్యకలు వవంకటేష్, బవండారు మలిలోకారుజ్న, 
పొగతోట వవంకటేష్, అనిల్ కమార్, నర్ష్, గవంగరాజు తదితరులు పాల్్గన్నిరు.పొగతోట వవంకటేష్, అనిల్ కమార్, నర్ష్, గవంగరాజు తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

జాలారి పలిలుపాలం స్మశాన వాట్కలో బోరు 
బాగుచేయించన దలిలు గోవిందరెడ్డి

శతఘ్ని న్యూస్: గాజువ్క నియోజకవర్గవం, 64 వ్రుడు గవంగవరవం, జలార పలిలోపాలవం శతఘ్ని న్యూస్: గాజువ్క నియోజకవర్గవం, 64 వ్రుడు గవంగవరవం, జలార పలిలోపాలవం 
గ్రామవం, కరుక వవంకటేష్ ఇచిచిన ఫిరాయూదు ఏమనగా గత రెవండు సవంవతస్రాల గ్రామవం, కరుక వవంకటేష్ ఇచిచిన ఫిరాయూదు ఏమనగా గత రెవండు సవంవతస్రాల 
నువండి జలార పలిలోపాలవం స్మశాన వ్ట్కలో బోరు మూతపడివందని 64 వ్ర్డు నువండి జలార పలిలోపాలవం స్మశాన వ్ట్కలో బోరు మూతపడివందని 64 వ్ర్డు 
కార్పార్టర్ శ్రీ దలిలో గోవివంద్ రెడిడుకి సమసయూను తెలియజేశారు. సమసయూ చెపపాన 24 కార్పార్టర్ శ్రీ దలిలో గోవివంద్ రెడిడుకి సమసయూను తెలియజేశారు. సమసయూ చెపపాన 24 
గవంటలోలోనే, సమసయూ పూరతుయివంది. జలార పలిలోపాలవం గ్రామ పెద్దలు, కార్పార్టర్ గవంటలోలోనే, సమసయూ పూరతుయివంది. జలార పలిలోపాలవం గ్రామ పెద్దలు, కార్పార్టర్ 
శ్రీ దలిలో గోవివంద్ రెడిడుకి ధనయూవ్దాలు తెలియజేశారు.. కార్పార్టర్ గోవివంద్ రెడిడు శ్రీ దలిలో గోవివంద్ రెడిడుకి ధనయూవ్దాలు తెలియజేశారు.. కార్పార్టర్ గోవివంద్ రెడిడు 
మాటాలోడుతూ ప్రతి సమసయూను సాధనవంగా న్ వద్దక తీసుక వచిచినవందుక మీక మాటాలోడుతూ ప్రతి సమసయూను సాధనవంగా న్ వద్దక తీసుక వచిచినవందుక మీక 
ధనయూవ్దాలు తెలుపుతున్నినని అన్నిరు అలాగే నితయూవం జనసైనికలు మీక ధనయూవ్దాలు తెలుపుతున్నినని అన్నిరు అలాగే నితయూవం జనసైనికలు మీక 
అవందుబాటలో ఉవంటారని… మరోసార భరోసా ఇచాచిరు. ఈ కారయూక్రమవంలో అవందుబాటలో ఉవంటారని… మరోసార భరోసా ఇచాచిరు. ఈ కారయూక్రమవంలో 
విశాఖపటనివం జిలాలో మాజీ పారలోమెవంట్ అధికార శ్రీ సిహెచ్ ముసలయయూ, ప దేవుడు, విశాఖపటనివం జిలాలో మాజీ పారలోమెవంట్ అధికార శ్రీ సిహెచ్ ముసలయయూ, ప దేవుడు, 
కె వవంకటేష్, ప న్కరాజు, దాసు తదితరులు పాల్్గన్నిరు.కె వవంకటేష్, ప న్కరాజు, దాసు తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

మిమ్స్ హాసిపిటలోలు తొలగించన ఉద్్యగసుతిలను విధులోలుక్ మిమ్స్ హాసిపిటలోలు తొలగించన ఉద్్యగసుతిలను విధులోలుక్ 
తీసుకోవాలని జనసేన డ్మాండ్తీసుకోవాలని జనసేన డ్మాండ్

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరవం, మిమ్స్ హాసిపాటల్ నువండి తొలగవంచిన శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరవం, మిమ్స్ హాసిపాటల్ నువండి తొలగవంచిన 
ఉదోయూగసుతులను విధులోలోకి తీసుకోవ్లని, CITU ఆధ్రయూవంలో మిమ్స్ (హాసిపాటల్)ఉదోయూగసుతులను విధులోలోకి తీసుకోవ్లని, CITU ఆధ్రయూవంలో మిమ్స్ (హాసిపాటల్)
ఎవంపాలోయిస్ యూనియన్&వర్కర్స్ యూనియన్ చేసుతునని దీక్క మద్దతుగా ఎవంపాలోయిస్ యూనియన్&వర్కర్స్ యూనియన్ చేసుతునని దీక్క మద్దతుగా 
అనిని రాజకీయ పార్టీలు, ప్రజసవంఘాలతో పాట జనసేన పార్టీ కూడా మద్దతు అనిని రాజకీయ పార్టీలు, ప్రజసవంఘాలతో పాట జనసేన పార్టీ కూడా మద్దతు 
తెలిపవంది. నెలిమరలో, గరవిడి, విజయనగరవం నువండి అధికసవంఖయూలో జనసేన పార్టీ తెలిపవంది. నెలిమరలో, గరవిడి, విజయనగరవం నువండి అధికసవంఖయూలో జనసేన పార్టీ 
నువండి న్యకలు పాల్్గన్నిరు. ఈ సవందర్వంగా జనసేన పార్టీ న్యకలు శ్రీ నువండి న్యకలు పాల్్గన్నిరు. ఈ సవందర్వంగా జనసేన పార్టీ న్యకలు శ్రీ 
దవంతులూర రామచవంద్ర రాజు, తాయూడ రామకృషాణారావు(బాలు) మాటాలోడుతూ.. దవంతులూర రామచవంద్ర రాజు, తాయూడ రామకృషాణారావు(బాలు) మాటాలోడుతూ.. 
మిమ్స్ యాజమానయూవం తొలగవంచివంది పదిహేనుమవందైన్ వ్ర వనుకనునని మిమ్స్ యాజమానయూవం తొలగవంచివంది పదిహేనుమవందైన్ వ్ర వనుకనునని 
కటవంబాలు దృష్టీలో ఉవంచుకని వ్ర పొటటీమీద కటటీకవండా వ్రకి న్యూయవం కటవంబాలు దృష్టీలో ఉవంచుకని వ్ర పొటటీమీద కటటీకవండా వ్రకి న్యూయవం 
జరగేలా చూడాలని, అలాగే సా్థనిక నెలిమరలో శాసనసభ్యూలు శ్రీ బడుడుకవండ జరగేలా చూడాలని, అలాగే సా్థనిక నెలిమరలో శాసనసభ్యూలు శ్రీ బడుడుకవండ 
అపపాలన్యుడు కూడా చొరవతీసుకని బాధితులక మళ్్ళ యాజమానయూవం అపపాలన్యుడు కూడా చొరవతీసుకని బాధితులక మళ్్ళ యాజమానయూవం 
విధులోలోకి తీసుకనేటటలో చేయాలని కోరారు. అలాగే వ్రకి న్యూయవం జరగే వరక విధులోలోకి తీసుకనేటటలో చేయాలని కోరారు. అలాగే వ్రకి న్యూయవం జరగే వరక 
CITU, మిమ్స్ వర్కర్స్ యూనియన్ చేసే పోరాటవంలో జనసేన పార్టీ తపపాకవండా CITU, మిమ్స్ వర్కర్స్ యూనియన్ చేసే పోరాటవంలో జనసేన పార్టీ తపపాకవండా 
భాగసా్మయూవం అవుతువందని అన్నిరు.భాగసా్మయూవం అవుతువందని అన్నిరు.

శతఘ్ని న్యూస్: గ్రేటర్ విశాఖ మునిస్పల్ కార్పార్షన్ కారాయూలయవంలో జనసేన పార్టీ ఫోలోర్ లీడర్ కారాయూలయవం నగర శతఘ్ని న్యూస్: గ్రేటర్ విశాఖ మునిస్పల్ కార్పార్షన్ కారాయూలయవంలో జనసేన పార్టీ ఫోలోర్ లీడర్ కారాయూలయవం నగర 
మేయర్ శ్రీమతి శ్రీ గలలోగాని హర వవంకటకమార, జనసేన పార్టీ రాష్ట జనరల్ సక్రెటర్ శ్రీ తమి్మరెడిడు శవశవంకర, మేయర్ శ్రీమతి శ్రీ గలలోగాని హర వవంకటకమార, జనసేన పార్టీ రాష్ట జనరల్ సక్రెటర్ శ్రీ తమి్మరెడిడు శవశవంకర, 
చేతుల మీదుగా ప్రారవంభోతస్వవం జరగవంది. ఈ కారయూక్రమానికి అతిథులుగా రాష్ట ప.ఎ.సి సభ్యూలు, గాజువ్క చేతుల మీదుగా ప్రారవంభోతస్వవం జరగవంది. ఈ కారయూక్రమానికి అతిథులుగా రాష్ట ప.ఎ.సి సభ్యూలు, గాజువ్క 
నియోజకవర్గ ఇన్చిర్జ్ శ్రీ కోన తాతారావు, డిపూయూటీ మేయరులో, భీమిలి నియోజకవర్గ ఇన్చిరజ్ పవంచకరలో సవందీప్, నియోజకవర్గ ఇన్చిర్జ్ శ్రీ కోన తాతారావు, డిపూయూటీ మేయరులో, భీమిలి నియోజకవర్గ ఇన్చిరజ్ పవంచకరలో సవందీప్, 
అనకాపలిలో ఇవంచారజ్ పరుచూర భాస్కరరావు, విచేచిసారు ముఖయూ అతిథులుగా విచేచిసిన న్యకలు ఫోలోర్ లీడర్, అనకాపలిలో ఇవంచారజ్ పరుచూర భాస్కరరావు, విచేచిసారు ముఖయూ అతిథులుగా విచేచిసిన న్యకలు ఫోలోర్ లీడర్, 
డిపూయూటీ ఫోలోర్ లీడర్ గా నియామకమైన శ్రీమతి శ్రీ బ్.వసవంతి లక్ష్మిని, శ్రీ దలీలో గోవివంద్ రెడిడుని హృదయపూర్కవంగా డిపూయూటీ ఫోలోర్ లీడర్ గా నియామకమైన శ్రీమతి శ్రీ బ్.వసవంతి లక్ష్మిని, శ్రీ దలీలో గోవివంద్ రెడిడుని హృదయపూర్కవంగా 
అభినవందిస్తు మరవంత ఉననితమైన పదవులు అలవంకరవంచాలని ఆశీర్దివంచారు. ఈ కారయూక్రమవంలో జనసేన అభినవందిస్తు మరవంత ఉననితమైన పదవులు అలవంకరవంచాలని ఆశీర్దివంచారు. ఈ కారయూక్రమవంలో జనసేన 
న్యకలు వన్ రెడిడు సతీష్ కమార్, శవప్రసాద్ రెడిడు, పలలో రామకృషణా, అవంగ ప్రశావంతి, మోగ శ్రీనివ్సరావు, న్యకలు వన్ రెడిడు సతీష్ కమార్, శవప్రసాద్ రెడిడు, పలలో రామకృషణా, అవంగ ప్రశావంతి, మోగ శ్రీనివ్సరావు, 
ఏరపలిలో న్కరాజు, తెలుగు అరుజ్న, తెలుగు లక్ష్మీ, గువంటూరు మూరతు, కరణవం కళ్వతి, లక్ష్మీ, సుర్ష్, జనసేన ఏరపలిలో న్కరాజు, తెలుగు అరుజ్న, తెలుగు లక్ష్మీ, గువంటూరు మూరతు, కరణవం కళ్వతి, లక్ష్మీ, సుర్ష్, జనసేన 
వీరమహిళలు మరయు జనసైనికలు పాల్్గన్నిరు.వీరమహిళలు మరయు జనసైనికలు పాల్్గన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మారుమూల గ్రామాల్లో ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేసే కారయూక్రమాలను సైతం 
బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళానిని వినిపంచడానికి మీ మందుకు 
వచ్చంది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే కారయూక్రమాలను మా వాట్సప్ 
నంబర్ కు పంపంచండి. మీరు పంపంచే కారయూక్రమాలను మా వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మరియు 
ఛానల్ ల్ ప్రచురించడం జరుగుతంది.

మా వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

జనసైనికులిని ఇబ్ందులకు గురిచేసేతే 
తగినవిధంగా బుదిది చెపతేం

శతఘ్ని న్యూస్: సతయూవేడు నియోజకవర్గవం KVBపురవం మవండలవం 
అవంజూరు గ్రామానికి చెవందిన మోహన్ మీద అధికార పార్టీ 
న్యకలు అక్రమ కేసు పెటాటీరు. వివరాలోలోకి వళితే… అధికార 
పార్టీకి చెవందిన బాయూనర్ ని అదే గ్రామానికి చెవందిన మాతయయూ అనే వయూకితు 
చేత మోహన్ చివంపవంచాడని, దీనిని జనసేన పార్టీకి చెవందిన మోహన్ 
చేయివంచినటలో చెపాపాలని దళిత యువకడు అయిన మాతయయూను 
రెవండు రోజులు పోలీస్ సేటీషన్ కి తీసుకవళిలో కట్టీ, భయభ్వంతులక 
గురచేసి, జనసైనికడు మీద కేసు నమోదు చేయివంచడవం జరగవంది. 
అవంతేకాకవండా అధికార పార్టీ న్యకల ఇవంట్మీద దాడికి వళ్లోరని 
ఫిరాయూదులో పేర్్కన్నిరు. ఈ విషయమై జిలాలో కారయూదరుశిలు కపపాల 
లావణయూకమార్, హేమకమార్ మాటాలోడుతూ అధికారవం ఉవంది కదా 
అని ఏమి చేసిన్ చెలులోబాట అవుతువంది అనుకవంటే ఎలా, ఈ రోజు 
ప్రభ్త్వం వైసీపీది. అధికారవం ఏ ఒక్కర సవంతవం కాదు. ర్పు జనసేన 
అధికారవంలోకి వసుతువంది. మా జనసైనికలిని ఇబ్వందులక గురచేసేతు 
తగనవిధవంగా బుది్ద చెపాతుమని హెచచిరవంచారు.

పఠాపురంల్ జనసేన 16వ రోజు పదయాత్ర
శతఘ్ని న్యూస్: పఠాపురవం, 16వ రోజు పాదయాత్ర భాగవంలో 
పఠాపురవం జనసేన పార్టీ ఇవంచార్జ్ శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకమార 
ఆధ్రయూములో… జనసైనికడు శ్రీ బుర్రా స్రయూప్రకాశరావు 
పాదయాత్ర పఠాపురవం పటటీణవంలో గల వ్రుడులో జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ జనసేన పార్టీ సిదా్ధవంతాలను ఆశయాలను 
కరపత్రము దా్రా అవగాహన పెవంచడవం కోసవం పాదయాత్రలో 
భాగవంగా జనసేన న్యకలు, జనసైనికలు, వీరమహిళలతో కలిసి 
ప్రజలక తెలియజేయడవం జరగవంది. ఈ కారయూక్రమవంలో జిలాలో కారయూదరశి 
శ్రీ మొగలి అపాపారావు జనసైనికలు. న్యకలు వీరమహిళలు 
వినుకవండ అమా్మజీ, వినుకవండ శర్ష, యావండ్రపు శ్రీనివ్స్, పఠాపురవం 
టౌన్ పుణయూమవంతుల స్రయూన్రాయణ మూరతు, శ్రీనివ్సరావు, టైల్స్ 
బాబ్, పెవంకే జగదీశ్, జనసేన న్యకలు, వీరమహిళలు మరయు 
జనసైనికలు తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

శతఘ్ని న్యూస్: చితూతురు, రైతు సవంతోషవంగా ఉననిపుపాడే 
రాష్టవం, దేశవం సుభిక్వంగా ఉవంటవంది. అలావంట్ది 
దేశానికి అననిపూరణాగా పేరుగావంచిన ఆవంధ్రప్రదేశ్ లో 
ఈరోజు రైతు పడుతునని కషాటీలు చూసుతువంటే బాధగా 
ఉవంది. దుకి్క దునినిన న్ట్ నువండి పవంటను అమి్మ 
డబు్ చేతికచేచి వరక రైతుక ప్రభ్త్వం అవండగా 
నిలవ్లి. కానీ ఏపీలో పవంటను అము్మకోవడవం కోసవం, 
ధానయూవం డబు్ల కోసవం… ఇలా ప్రతి రోజూ రైతులు 
రోడడుకి్క పోరాటవం చేయాలిస్న దుసి్థతి ఉవంది. రాష్టవంలో 
ప్రభ్త్ సాయవం, పవంటలక కనీస మద్ధతు ధర లేక 
వయూవసాయవం సవంక్షోభవంలో ఉవంది. దీవంతో ఏపీలో 93 
శాతవం మవంది రైతులు రుణభారవంలో మునిగపోయారు. 

రుణభారవంలో రాషా్రానిని దేశవంలో మొదట్సా్థనవంలోకి నెటాటీరు. దీనివలలో ఆత్మహతయూలోలో కౌలు 
రైతులు 2వ సా్థనవంలో, రైతులు ఆత్మహతయూలోలో మూడవ సా్థనవంలో ఉన్నిరు. వర పవంట వేయొద్దని 
ప్రభ్త్మే చెపపాడవం రైతులను అవమానివంచడమే. కౌలు రైతుల సవంక్షేమానిని గాలికదిలేశారు. 
కనీస మద్ధతు ధరక వయూవసాయోతపాతుతులను కనుగోలు చేసి వవంటనే నిధులు విడుదల చేసి 
రైతులను ఆదుకోవ్లని జనసేన పార్టీ తరపున కోరుచున్నినని అవంజూరు చక్రధర్ తెలిపారు.

బాధిత కుటంబాలకు అండగా జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: తూరుపాగోదావర జిలాలో, కతతుపేట, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలక 
అనుగుణవంగా బాధిత కటవంబాలక పార్టీ ఎపుపాడూ అవండగా ఉవంటవందని నియోజకవర్గ ఇవంచార్జ్ బవండారు 
శ్రీనివ్సరావు పేర్్కన్నిరు. మవండలవంలోని పలు బాధిత కటవంబాలను ఓదారచి, వ్ర కషటీసుఖ్లను అడిగ 
తెలుసుకన్నిరు. ఇవందులో భాగవంగా అకాల మరణవంతో మృతిచెవందిన గుతుతుల వవంకట్రావు, గుతుతుల సుర్ష్, 
పసుపులేట్ దురా్గరావు కటవంబాలను 
పరామరశివంచారు. అలాగే ఇటీవల 
అన్రోగాయూనికి గురైన పురాణపవండ 
రామూ్మరతుని కలసి యోగక్షేమాలు అడిగ 
తెలుసుకని ధైరాయూనిని నివంపారు. ఆయన 
వవంట జిలాలో ప్రధాన కారయూదరశి తాళ్ళ 
డేవిడ్, జనసేన నేతలు కటాటీ రాజు, పెటాటీ 
రవంగన్థ్, లవంకే సతీష్, దాసి మోహన, 
చలాలో వవంకటేశ్రరావు, శరగనీడి పటాటీభి, 
లవంకె ధన కృషణా, కపాపాడి జయరాజ్ , కోట 
వరలక్ష్మి, పెద్ద సవంఖయూలో జనసైనికలు 
పాల్్గన్నిరు.

యువత క్రీడలోలు రాణంచాలి: జనసేన ఎంపీపీ సత్యవాణ రాము
శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు 
బాలురు ఉననిత పాఠశాలలో 
జరగనటవవంట్ సీఎవం కప్ 
కారయూక్రమవంలో భాగవంగా రాజోలు 
నియోజకవర్గవం మలికిపురవం 
మవండల ఎవంపీపీ శ్రీమతి సతయూవ్ణి 
రాము యువ క్రీడాకారులక 
దుసుతులు పవంపణీ చేశారు. యువత 
క్రీడలోలో రాణివంచి ఉననిత శఖరాలక 
చేరుకోవ్లని ఆమె అన్నిరు. 
క్రీడలక పురుషులు, మహిళలు 

అనే భేదవం లేకవండా అవందరూ పాల్్గన్లని ఆమె స్చివంచారు. అలాగే గ్రామ సా్థయి నువండి మవండల 
సా్థయిలో క్రీడాకారులు పోటీ పడటవం వలన మెళకవలు నేరుచికని తదా్రా జిలాలో, రాష్ట సా్థయిలో 
అనుభవ్నిని సవంపాదివంచుకోవడానికి మవంచి అవకాశవం లభిసుతువందని… కావున గ్రామవంలో ఉవండే 
యువ క్రీడాకారులు ఇలావంట్ అవకాశాలను సది్నియోగవం చేసుకోవ్లని ఆమె ఈ సవందర్వంగా 
యువ ఆటగాళ్ళక స్చివంచారు. ఇలావంట్ కారయూ్రమానికి ముఖయూ అతిథిగా భాగసా్మిని చేసినవందుక 
స్్కల్ యాజమాన్యూనికి ఆమె ప్రతయూక అభినవందనలు తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమవంలో ఉననిత 
పాఠశాల సిబ్వంది, విదాయూర్దని విదాయూరు్దలు మరయు పలువురు సా్థనికలు పాల్్గన్నిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

రైత సోదరులందరికీ జాతీయ రైత దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు: 
అంజూరు చక్రధర్

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

