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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

తూర్పుగోదావరి జిల్లా, మండపేట నియోజకవర్ం వల్లార్ గ్రామ పంచాయితి 
జనసేన పార్టీ దళిత మహిళా సరపుంచ్ శ్రీమతి మీనాకుమారిని వైసిపి నాయకులు 
దుర్భాషల్డిన సంఘటనలో పోలీసులు ఏకపక్ంగా వ్యవహరించి, సరపుంచ్ 
ఇచిచిన కంప్లాంట్ మీద FIR వెయ్యకుండా, మండపేట నియోజకవర్ ఇంఛార్జ్ 
శ్రీ వేగుళలా లీల్కృష్ణపై అనా్యయంగా యస్.సి/ యస్.టి కేసు బనాయించి 
ఇబ్ంది పటిటీన నేపథ్యంలో మధ్్యహ్ం 2 గంటలకు ర్మచంద్రాపురం 
DSP ఆఫీసు ఎదుర్గా దళిత మహిళా సరపుంచ్ ఇచిచిన కంప్లాంట్ ఆధ్రంగా 
దోషులపై F.I.R నమోదు చేయాలని జనసేన పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీ 
కందుల దుర్్ష్ ఆధ్వర్యంలో డిమాండ్ చేయడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో 

జిల్లాలోని PAC సభ్్యలు శ్రీ పితాని బాలకృష్ణ, నియోజకవర్్ల ఇంఛార్జ్లు శ్రీ పోలిశెటిటీ చంద్రశేఖర్, శ్రీ మేడా గుర్దత్త ప్రసాద్, శ్రీ శెటిటీబత్్తల ర్జబాబు, శ్రీ 
మర్రెడిడి శ్రీనివాస్, శ్రీ వర్పుల తమ్మయ్య బాబు, శ్రీ పాటంశెటిటీ సూర్యచంద్ర, శ్రీ మాకినీడి శేషుకుమారి, జనసేన వీరమహిళలు, శ్రీమతి గంటా స్వరూప, శ్రీమతి 
సుంకర కృష్ణవేణి, పొlAసపలిలా సరోజ, మానస, తదితర వీరమహిళలు, జనసేన నాయకులు నారపురెడిడి పార్థసారథి, తూర్పుగోదావరి జిల్లా జనసేనపార్టీ 
కార్యదర్శులు బుంగార్జు, సంపతి సత్యనార్యణ మూరి్త, జిల్లా సంయుక్త కార్యదరిశు యాళ్ళ వేణుగోపాలర్వు, కాజుల్ర్ మండల అధ్యక్షులు బండా 
వెంకన్, ర్మచంద్రపురం రూరల్ మండల అధ్యక్షులు పోతాబత్్తల విజయ్ కుమార్, గంగవరం మండలం అధ్యక్షులు చిర్రా ర్జ్ కుమార్, పటటీణ 3వ వార్డి 
కౌనిసిలర్ అంకం శ్రీనివాసర్వు, జనసేన పార్టీ MPTC లు చికాకాల సా్వమి, సాక్షి శివక్రిష్ణ కుమార్, తాడాల జానకి ర్మ్, గొలలాపలిలా సింహద్రి ర్వు, జనసేన 
నాయకులు సల్ది వెర్రిబాబు, మంచం ఈశ్వర్డు, బత్్తల సూరిబాబు, తదితర నియోజకవర్ం జనసేన నాయకులు, జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర మరియు జిల్లా 
కార్యవర్ సభ్్యలు, మండల అధ్యక్షులు, జనసైనికులు, పాల్్ని కార్యక్రమాని్ విజయవంతం చేయడం జరిగంది.

రామచంద్రపురం డిఎస్పికి విజ్ఞాపన పత్రము 
అందజేస్న జనసేన

ఆడబిడ్డకి పెళ్ళి సారె పెట్టిన బొలిశెట్టి హెలిపింగ్ హ్యండ్స్
శతఘ్్ న్్యస్: జనసేన బొలిశెటిటీ హెలిపుంగ్ హ్యండ్సి దా్వర్ బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ 
ఆదేశాల మేరకు వరదలోలా కడప జిల్లా ర్జంపేట మండలం గుండులార్ గ్రామంలో 
సర్వం కోలోపుయి నిశచియం అయి ఆడబిడడికి పళిలా జరిపించలేని కషటీంలో ఉన్ తలిలా 
తండ్రులకి (పుటిటీంటి సార్ రూపంలో) సహయం అందజేసిన తాడేపలిలాగూడం 
నియోజకవర్ం వీరమహిళా చైర్మన్ కసిరెడిడి మధులత, పంటపాడు మండల 
అధ్యక్షులు పుల్లా బాబి, గౌస్ ల్జమ్ మరియు కడప, నెల్లార్, చితూ్తర్ జిల్లాల 
జనసేన నాయకులు పాల్్నా్ర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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వట్టిచెరుకూరు మండల జనసేన పార్టి 
అధ్యక్షుడుగా ప్రత్తి భవన్నారాయణ నియామకం

శతఘ్్ న్్యస్: వటిటీచర్కూర్ జనసేన పార్టీ మండల 
అధ్యక్షుడిగా ముట్లార్ గ్రామానికి చందిన శ్రీ ప్రతి్త 
భవనా్ర్యణని నియమించడం జరిగంది.
మంగళగరి జనసేన పార్టీ కార్్యలయంలో జరిగన మండల 
కమిటీ సమావేశంలో పార్టీ PACS చైర్మన్ శ్రీ నాదండలా 
మనోహర్ చేత్ల మీదుగా నియామకపత్ం అందుకోవడం 
జరిగందని భవనా్ర్యణ తెలియచేయడం జరిగంది. అల్గే 
భవనా్ర్యన గార్ మాటాలాడుతూ ర్బయే రోజులోలా మండలం 
మొత్తం తిరిగ జనసైనికులను అందరిని కలిసి పార్టీ బలోపేతం 
కోసం కృషి చేసా్తనని అనా్ర్. అదేవిధంగా ప్రభ్త్వ వ్యతిర్క 
విధ్నాలను ఎపపుటికపుపుడు ప్రజలముందు ఎండగడతామని 
తెలియచేసార్. అదే విధంగా తన నియామకానికి సహకరించిన 
గుంట్ర్ జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడు శ్రీ గాద వెంకటేశ్వరర్వుకి, 
పార్టీ ర్ష్ట్ర ప్రధ్న కార్యదరిశు శ్రీ బనబయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్ 
కి, జిల్లా ప్రధ్న కార్యదరిశు శ్రీ ఉపుపు వెంకట రత్తయ్యకి, జిల్లా 

కార్యదరిశు శ్రీ డేగల లక్ష్మణ్ కి మరియు వటిటీచర్కూర్ మండల జనసైనికులు అందరికి కృతజ్ఞతలు 
తెలియచేసార్.

పెనుగండ గ్రామ సభలో పలు సమసయూలపై నిలదీసిన జనసేన
శతఘ్్ న్్యస్: పనుగొండ గ్రామ పంచాయితీ నందు గ్రామసభ నిర్వహించడం జరిగంది. 
ఈ సందరభాంగా పనుగొండ మండల జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు కంబాల బాబులు ఆధ్వర్యంలో 
పనుగొండ జనసైనికులు గ్రామంలోని పలు సమస్యలు E.O.P.R.D ముందు లేవనెతా్తర్, 
వీటిలో ముఖ్యంగా జనసేన గెలిచి వార్డిలో కుళాయి టాప్ ను డమి్మ చేయడం, సుమార్ 600 
కొత్త గృహలకి పను్ ఇవ్వకపోవడం తదా్వర్ పంచాయితీకి ఆదాయం కోలోపువడం, బెటరె్మంట్ 
కటిటీన ఇంటి స్థల్లకి హౌస్ పాలాన్ ఇవ్వకపోవడం, గతంలో పంచాయితీ ఎని్కల సందరభాంగా 
నామినేషన్ విత్ డ్రా చేసిన వారికి డిపాజిట్ డబు్లు ఇవ్వకపోవడంల్ంటి అనేక సమస్యలపై 
జనసేన పార్టీ ప్రశి్ంచడం జరిగంది. ఈ సమస్యలని వెంటనే పరిషకారించాలిని పనుగొండ 
జనసేన పార్టీ నాయకులు డిమాండ్ చేసార్. ఈ కార్యక్రమంలో పనుగొండ జనసేన పార్టీ 
వార్డి సభ్్యలు చిటి్డి ర్ము, కాకి ప్రభాకర్ మరియు జనసేన పార్టీ నాయకులు యర్ంశెటిటీ 
బాబుర్వు, బళ్ళ మాధవ్, అయ్యపపు తదితర్లు పాల్్నా్ర్.

జనసేన మాటలు జనంలోకి
శతఘ్్ న్్యస్: అనంతగరి మండలం మొండి జాముగూడలో జనసేన 
పార్టీ జనసైనికుడు ఎక్సి ఎంపిటిసి సాయిబాబా, దురియా, సనా్యసిర్వు, 
గేమి్మలి ఆధ్వర్యంలో సుడిగాలిల్ పర్యటిసూ్త, మొండి జాముగూడా 
గ్రామంలో పర్యటించి ఆయా గ్రామసు్తలతో సమావేశమై సమస్యల మీద 
చరిచించార్. అనంతరం ఈ సందరభాంగా సాయిబాబా, సనా్యసిర్వు 
మాటాలాడుతూ జనసేన పార్టీ విధి విధ్నాలు, పార్టీ సిదా్ధంతాలు వారి దృషిటీకి 
తీసుకెళాలార్. ప్రజా వ్యతిర్క విధ్నాలను అవలంబిసు్తన్ వైయసాసిర్ 
ప్రభ్తా్వనికి ర్నున్ రోజులోలా బుది్ధ చపాపులని వారితో సూచించార్. 
ఈ కార్యక్రమంలో అధిక సంఖ్యలో గ్రామ మహిళలు, జనసైనికులు 
పాల్్నా్ర్.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మునిస్పల్ కమిషనర్ కి వినత్పత్రం 
అందజేస్న గుడివాడ పటటిణ జనసైనికులు

శతఘ్్ న్్యస్: కృష్్ణజిల్లా గుడివాడ 
పటటీణ బసాటీండ్ పరిధిలో డ్రైనేజీ వ్యవస్థ 
సరిగా లేకపోవడం వలలా ప్రజలు ఇబ్ంది 
పడుత్ండడంతో ఆ సమస్యను మునిసిపల్ 
కమిషనర్ కి వినతిపత్ం దా్వర్ 
అందజేసిన గుడివాడ పటటీణ జనసైనికులు.

గంగమ్మ దేవర జ్తరకు హజరైన 
యాడికి జనసేన మండలాధ్యక్షుడు

శతఘ్్ న్్యస్:  అనంతపురం జిల్లా, కుమ్మనమలలా గ్రామంలో జరిగన 
గంగమ్మ దేవర జాతరకు అదే గ్రామానికి చందిన జనసైనికుడు 
సాధక్ ఆహ్వనం మేరకు యాడికి జనసేన మండల అధ్యక్షుడు శ్రీ 
సునీల్, గోపాల్, మరియు ఖ్్ణ చారి హజర్ కావడం జరిగంది.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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“ఫోటోఫిన ఎక్స్పో”లో ముఖ్య 
అత్థిగా డా.సందీప్ పంచకర్ల

శతఘ్్ న్్యస్: విశాఖ జిల్లా, 
మంగళవారం ఫోటోగ్రాఫర్సి 
అసోసియేషన్ వారి ఆధ్వర్యంలో 
జర్గుత్న్ “ఫోటోఫిన 
ఎకోసిపో”లో ముఖ్య అతిథిగా 
పాల్్ని ఎకోసిపోను సందరిశుంచిన 
జనసేన పార్టీ భీమిలి 

నియొజకవర్ ఇంచార్జ్ డా.సందీప్ పంచకరలా. ఈ సందరభాంగ 
డా.సందీప్ పంచకరలా మాటాలాడుతూ ర్నున్ రోజులోలా ఫోటోగ్రాఫర్సి 
శ్రమకు తగ్ గురి్తంపు మరియు గౌరవం లభంచేందుకు జనసేన పార్టీ 
కృషి చేసు్తందని తెలపడం జరిగంది.

పార్టీ బలోపేతం గురంచి సమావేశమైన 
సెట్టీరు మండల జనసేన

శతఘ్్ న్్యస్: అనంతపురం జిల్లా 
కళా్యణదుర్ం నియోజకవర్ం సెట్టీర్ 
మండలం ఎసె్సిని కలిసి న్తన సంవతసిర 
శుభాకాంక్లు తెలియజేసూ్త శాలువా కపిపు 
పుషపుగుచచిం ఇచిచి సెట్టీర్ మండలం కనీ్వనర్ 
వీరన్ని పరిచయం చేసిన జిల్లా కార్యదరిశు శ్రీ 
లక్ష్మీ నరసయ్య. అనంతరం జనసైనికులతో 

సమావేశమై జనసేన పార్టీ బలోపేతం గురించి డిసకాషన్ చేసి, ప్రజా సమస్యలను గురి్తంచి వాటి 
పరిష్కారం కోసం కృషి చయా్యలని మండల పరిధిలోని జనసేన నాయకులకు కార్యకర్తలకు 
తెలియజేశార్. ఈ కార్యక్రమంలో సెట్టీర్ మండల కనీ్వనర్ వీరన్, శ్రీనివాసులు, ర్మలింగ, 
వెంకటేష్, ఎర్రి సా్వమి, రమేష్, కళా్యణదుర్ం జనసేన నాయకులు ర్జు, సాయి, మొదలైన 
జనసైనికులు పాల్్నడం జరిగంది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789

ఎటటీకేలకు పెన్షన్ ఇచిచిన అధికారులు
శతఘ్్ న్్యస్: సత్యవేడు నియోజకవర్ం B.N. 
కండ్రిగ మండలం వేణుగోపాలపురంకు చందిన 
మునెయ్యకు ఆధ్ర్ బయోమెట్రిక్ సమస్య 
వలన పన్షన్ తొలగంచడం జరిగంది. విషయం 
తెలుసుకున్ జనసేన పార్టీ మండల అధ్యక్షులు 
బాష్, మండల నాయకులు కృష్ణ, హరి వారిని 
పర్మరిశుంచి నెలకు సరిపడా వసు్తవులు 
అందించి, సంబంధిత సచివాలయంకు తీసుకువెళిలా 
అధికార్లతో మాటాలాడటం జరిగంది, బయోమెట్రిక్ 
పడనందువలనే పన్షన్ ఆగపోయిందని అధికార్లు 
చపపుడంతో బాష్ దగ్ర వుండి ఆధ్ర్ బయోమెట్రిక్ 
చేయించి పన్షన్ మంజూర్ చేయించార్, ఆర్ 
నెలలు తర్వాత మునెయ్యకు 3000/-రూ. పన్షన్ 
అధికార్లు అందజేయడం జరిగంది, దీనికి వారి 
బంధువులు, గ్రామసు్తలు జనసేన పార్టీ నాయకులకు 
కృతజ్ఞతలు తెలియజేశార్.

కొలి్లవలస గ్రామంలో రోడు్ల మరమ్మత్తి 
చేస్న జనసేన

శతఘ్్ న్్యస్: శ్రీకాకుళం 
జిల్లా, ఆముదాలవలస 
నియోజకవర్ం, కొలిలావలస 
గ్రామంలో పాడయిపోయిన 
రోడులాను జనసేన పార్టీ తర్పున 
మరమ్మత్్తలు చేయడం 
మరియు స్పుడ్ బ్రేకర్లా కనిపించక 

పోవడం వలలా యాకిసిడంట్లా అవుత్నా్యని తెలుసుకొని, యాకిసిడంట్లా 
అవకుండా ఉండేవిధంగా ఆ స్పుడ్ బ్రేకర్లా, జనాలకు కనిపించేవిధంగా 
ఉండడానికి రంగులు వేయడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్్న్ 
జనసేన పార్టీ నాయకులకు మరియు జనసేన కార్యకర్తలకు హృదయ 
పూర్వక ధన్యవాదాములు.

ఓమిక్రాన్ పై ప్రజలకు అవగాహన కల్పంచాల: జనసేన 
మండల అధికార ప్రతినిధి రాహుల్ సాగర్

శతఘ్్ న్్యస్: భారతదేశంలో రోజు రోజుకు పర్గుత్న్ 
ఓమిక్రాన్ కేసుల పై ఎమి్మగన్ర్ నియోజకవర్ంలో 
ప్రజలకు ప్రభ్త్వ అధికార్లు అవగాహన కలిపుంచే 
విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని జనసేన పార్టీ మండల 
అధికార ప్రతినిధి ర్హుల్ సాగర్, డిమాండ్ చేశార్. ఈ 
సందరభాంగా ర్హుల్ సాగర్ మాటాలాడుతూ మాటాలాడుతూ 
గత నాలుగైదు రోజులోలానే ఒమిక్రాన్ కేసుల సంఖ్య భార్గా 
పరిగందని ఒమిక్రాన్ వైరస్ పై అవగాహన కలిపుంచాలిసిన 

అవసరం ఎంతైనా ఉందని దీనికితోడు ఎమి్మగన్ర్ నియోజకవర్ం నందు ఎకుకావ శాతం ప్రజలు 
కరోనా నిబంధనలను పకకాన పటిటీ మాసుకాలు ధరించకుండా విచచిలవిడిగా తిర్గుత్నా్రని ఇల్ 
చేయడం వలలా వా్యధి సోకే అవకాశాలు ఎకుకావగా ఉన్ందున అధికార్లు వెంటనే తగు చర్యలు 
తీసుకోవాలని అధికార్లను కోర్ర్.

అయినవిలి్ల జనసేన వైస్ ఎంపిపి కి చిరు సత్కారం
శతఘ్్ న్్యస్: అయినవిలిలా 
జనసేన పార్టీ వైస్ 
ఎంపిపి గా ఎని్కైన 
ఆడపా భూషణం నీ 
ముకే్తశ్వరం సెంటరోలా కలిసి 
అభనందనలు తెలియజేసిన 

అమల్పురం రూరల్ మండల జనసేన పార్టీ అద్యక్షులు శ్రీ లింగోలు 
పండు , మునిసిపల్ కౌనిసిలర్ పడాల నానాజీ,పార్టీ నాయకులు నల్లా 
వెంకటేశ్వర్వు,డాకటీర్ సెల్ ర్ష్ట్ర కార్యదరిశు నాగ మానస వీరవలిలాపాలం 
జనసేన పార్టీ సరపుంచ్ సల్ది బుచిచిబాబు,యర్ంశెటిటీ సతీష్,గొకరకొండ 
భాసకార్  తదితర్లు కలిసి చిర్ సతాకారం చేయటం జరిగంది.

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

