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కొత్తగూడెం ఎమ్మెల్యే వనమా వెంకటేశ్వరరావు కుమారుడు, వనమా రాఘవ్ బెదిరెంపులతో మనస్్తపెం 
చెంది ఆతమెహతయే చేసుకున్న భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పాల్వెంచ పట్టణానికి చెందిన మెండిగ నాగ రామకృష్ణ 
కుటెంబానికి నాయేయెం జరగాలని, తక్షణమే MLA కుమారునిపై కఠిన చరయేలు తీసుకోవాల్సెందిగా 
తెలెంగాణ రాష్ట్ర ఇెంచార్జ్ శ్రీ నేమూర శెంకర్ గౌడ్ డిమాెండ్ చేశారు.
 
ఈ ఘటనపై శెంకర్ గౌడ్ స్ెందిస్్త ప్రతినిధుల ముసుగులో ఇటవెంటి ఘటనలకు కారణమైన వారపై 
తక్షణమే చరయేలుతీసుకోవాలని , ఘటనపై సైతెం తీవ్ర అసహనెం వయేక్తెం చేస్్త, ఈ ఘటనకు కారణమైన 
వారపై కఠిన చరయేలు తీసుకునేల్ పోలీసు వారపై ఒతి్తడి తీసుకురావాలని పిలుపునిచాచారు.
ఈ విషయెం గురెంచి ఖమమెెం-భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల పోలస్ ఉన్నతాధికారులకు వినతిపత్ెం 
ఇవా్వల్సెందిగా జనసేన పార్్ట తెలెంగాణ రాష్ట్ర బాధుయేలు శ్రీ నేమూర శెంకర్ గౌడ్ 
జనసేన పార్్ట యువజన విభాగెం, విద్యేరథి విభాగెం జిల్లా నాయకులను ఆదేశెంచడెం జరగెంది. ఖమమెెం 
నగర కమిటీ సభ్యేలు, ఉమమెడి ఖమమెెం జిల్లాకు చెందిన జన సైనికులు, వీర మహిళలు కూడా మమేకమై 
ఈ కారయేక్రమెంలో పాల్గొనాలని జనసేన పార్్ట ఉమమెడి ఖమమెెం జిల్లా బాధుయేలు శ్రీ తాళ్ళూర రామ్  కోరారు.
 

“ఏసీపీ కి వినతిపత్ం అందజేసిన 
జనసేన నాయకులు”
పాల్వెంచ పట్టణెంలో నలుగుర మృతికి 
కారణెంగా భావిసు్తన్న అనుమానితుడు 
కొత్తగూడెం ఎమ్మెల్యే వనమా 
వెంకటేశ్వరరావు కుమారుడు రాఘవ్ ను 
విచారెంచి కఠినెంగా శక్ెంచాలని కోరుతూ 
జనసేన పార్్ట తెలెంగాణ ఇెంచార్జ్ నేమూర 
శెంకర్ గౌడ్, ఉమమెడి ఖమమెెం జిల్లా ఇెంచార్జ్ 

రామ్ తాళ్లార, స్ెంస్ృతిక విభాగెం కారయేదరశి శ్రీనివాస్ దెంపటి స్చన మేరకు ACP రోహిత్ కి వినతిపత్ెం అెందజేసిన జనసేనపార్్ట నాయకులు సునీల్, 
బ్రహమెెం, ప్రేమ్ కుమార్, వెంకటేశ్వరులా, రాెంబాబు, వేణు, దిలీప్ కుమార్, రవి తదితరులు. భవిషయేతు్తలో ఇల్ెంటి ఘటనలు పునరావృతెం కాకుెండా చూడాలని 
జనసేన పార్్ట తరుపున కోరడెం జరగెంది.

కొత్తగూడెం ఎమ్మెల్యే వనమా వెంకటేశ్వరరావు 
కుమరునిపై తక్షణమే చరయేలు తీసుకోవాలి: 

తెలెంగాణ రాష్ట్ర ఇెంచార్జ్ శ్రీ నేమూరి శెంకర్ గౌడ్

పౌర సమాజానిని భయభ్ెంతులకు గురిచేసు్తనని ప్రజాప్రతినిధులపై చరయేలు తీసుకోవాలి: రామ్ తాళ్ళూరి
• కొత్తగూడం ఎంఎల్ఎ కొడుకు వనమా రాఘవ పై వస్్తనని ఆరోపణలకు సంబంధంచి విచారణ చేపట్టాలి. రామకృష్ణా ఆత్మహతయూకు మందు వనమా రాఘవతో 
మాట్లాడిన ఆడియో రికార్డును విడుదల చెయ్యూలి.
• జనసేన పార్టా రాష్ట్ర నాయకులు, ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా బాధ్యూలు తాళ్ళూరి రామ్.

భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో ప్రజా ప్రతినిధి ముసుగులో పౌర సమాజాని్న 
భయభ్ెంతులకు గురచేసు్తన్న వనమా రాఘవపై చట్టపరమైన విచారణ 
చేపట్్టలని ప్రభ్తా్వని్న కోరుతునా్నెం. తన తెండ్రి కొత్తగూడెం శాసనసభ్యేలు 
వనమా వెంకటేశ్వరరావు పదవిని అడ్ెం పెట్టకుని అమాయక ప్రజలపై దౌరజ్నయేెం 
చేసు్తన్నటలా ఆరోపణలు ఉన్నప్టికీ చట్టపరెంగా అతనిపై ఏ విధమైన చరయేలు 
తీసుకోక పోవడెం అనేది ప్రభ్త్వెంపై అనుమానాలకు తావిస్తెంది. ఇటీవల 
పాల్వెంచలో రామకృష్ణ అనే వయేకి్త తమ కుటెంబెంతో సహా ఆతమెహతయేకు 
పాల్డి, తమ చావులకు కారణెం వనమా రాఘవ అని ల్ఖ రాసినప్టికీ 
నిెందితుడిపై ఇప్టి వరకూ చరయేలు తీసుకోక పోవడెం శోచనీయెం. రామకృష్ణ 
ఆతమెహతయేకు ముెంద వనమా రాఘవతో మాట్లాడిన ఆడియోను వెంటనే 
విడుదల చయ్యేల. గతెంలో కూడా చాల్ సెందరాభాలోలా వనమా రాఘవపై పలు 
ఆరోపణలు ఉన్నప్టికీ ప్రభ్త్వెం పటి్టెంచుకోక పోవడెం వనుక మతలబు 
ఏమిటో ప్రజలకు తెలయ జెయ్యేల. ఇటీవల ప్రభ్త్వ పరపాలన పరమైన వయేవహారాలోలా సైతెం వనమా రాఘవ 
పెత్తనెం ఎకు్వ అవుతుెందని పలు మీడియ్ సెంసథిలు బహిరెంగెంగా చబుతున్న సెంగతి తెలసిెందే. అధికార పార్్టలో 
ప్రజాప్రతినిధులుగా చల్మణీ అవుతున్న శాసనసభ్యేలను అడు్ పెట్టకుని ప్రజలను ఇబ్ెందలకు గుర చేసు్తన్న వనమా 
రాఘవ ల్ెంటి వయేకు్తలపై చరయేలు తీసుకుని ప్రజలకు ప్రభ్త్వపై విశా్వస్ని్న నిలబెట్టకోవాల.ఈ ఘటనపై తెలెంగాణ 
రాష్ట్ర ఇెంచార్జ్ శ్రీ నేమూర శెంకర్ గౌడ్ సైతెం తీవ్ర అసహనెం వయేక్తెం చేస్్త, ఈ ఘటనకు కారణమైన వారపై కఠిన 
చరయేలు తీసుకునేల్ పోలీసు వారపై ఒతి్తడి తీసుకురావాలని తెలెంగాణ రాష్ట్ర జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర అధయేక్షులు మరయు 
ఉమమెడి ఖమమెెం జిల్లా ఇెంచార్జ్ రామ్ తాళ్లార పిలుపునిచాచారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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9వ తేదీన జనసేన పార్టీ కారయేనిరా్వహక సమావేశెం
శతఘ్్న న్యేస్: జనసేన పార్్ట అధయేక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యేణ్ నేతృత్వెంలో ఈ నెల 9వ తేదీన మెంగళగరలోని 
పార్్ట రాష్ట్ర కారాయేలయెంలో కారయేనిరా్వహక సమావేశెం 
జరుగుతుెంది. ఉదయెం 11గెం.కు సమావేశెం 
ప్రారెంభమవుతుెంది. రాష్ట్రెంలో ప్రసు్తతెం నెలకొన్న 
రాజకీయ పరసిథితులు, రైతుల సమసయేలు, వివిధ 
వరాగొల ప్రజలు ఎదర్ెంటన్న ఇబ్ెందలు తదితర 
అెంశాలను చరచాస్్తరు. జనసేన పార్్ట కారయేక్రమాలను 
సమీక్స్్తరు. ఇప్టికే పలు జిల్లాలోలా మెండల 
అధయేక్షులను నియమిెంచారు. క్షేత్ స్థియిలో పార్్ట 
చేపట్్టల్సన కారయేక్రమాలపై దిశానిర్దేశెం చేస్్తరు. ఈ 
సమావేశెంలో పార్్ట రాజకీయ వయేవహారాల కమిటీ 
ఛైరమెన్ శ్రీ నాదెండలా మనోహర్, పి.ఏ.సి. సభ్యేలు, 
రాష్ట్ర ప్రధాన కారయేదరుశిలు, జిల్లా అధయేక్షులు, రాష్ట్ర 
కారయేవరగొ సభ్యేలు, పార్్ట అనుబెంధ విభాగాల చైరమెనులా 
పాల్గొెంట్రు.

టంజనసేనవైకోట రూపందంచిన కాయూలండర్ని 
ఆవిష్కరించిన నాదండలా మనోహర్

శతఘ్్న న్యేస్:  రైల్్వ కోడూరు, జనసేన ఆశయ సిద్్ధెంతాలను, అధినేత 
పవన్ కళ్యేణ్ గార ఆలోచనా విధానాని్న స్మానుయేలకు సైతెం అర్ధమయ్యే 
విధెంగా వివిధ అెంశాలను పెందపరచి రూపెందిెంచిన రైల్్వ కోడూరు 
నియోజకవరగొెం, ఓబులవారపల్లా మెండలెం, వై.కోట గ్రామెం #Team-
JanasenaYkota 2022 న్తన సెంవత్సర కాయేల్ెండరుని ఆవిష్రెంచిన 
PAC చైరమెన్ శ్రీ నాదెండలా మనోహర్. ఈ కారయేక్రమెంలో గుెంటూరు నగర 
అధయేక్షులు శ్రీ గాద వెంకటేశ్వర రావు, శ్రీ పోతిన వెంకట మహేష్ తదితరులు 
పాల్గొనా్నరు. యువకులయిన పార్్టని ప్రజలోలాకి తీసుకెళలాడానికి చేసు్తన్న 
కృషిని శ్రమని గుర్తెంచి #టీెంజనసేనవైకోట సభ్యేలను అభినెందిెంచారు. 
ఈ కారయేక్రమెంలో కీలక పాత్ వహిెంచిన నలలాెంశెటి్ట కిషోర్, నరసిెంహ, 
చవా్వకుల రెడి్మణి, కొెండేటి మనోజ్, భాస్ర్, బాబు, కలవకుెంట చాెంగల్ 
రాయుడు, గణేష్ లను అభినెందిెంచారు.

నూజివీడులో పార్టీనీ బలోపేతెం చేయెండి 
– నాదెండ్ల మనోహర్

శతఘ్్న న్యేస్:  న్జివీడులో జనసేన పార్్టనీ బలోపేతెం చేయ్లని 
జనసేన పార్్ట పి.ఏ.సి చైరమెన్ నాదెండలా మనోహర్ కోరారు. గురువారెం 
న్జివీడు నియోజకవరగొెంలోని 4 మెండల అధయేక్షులు శ్రీ నాదెండలా 
మనోహర్ ను కలసి పరచయెం చేసుకొని, న్తన సెంవత్సర శుభాకాెంక్షలు 
తెలపడటెం జరగెంది. ఈ సెందరభాెంగా ఆయన మాట్లాడుతూ న్జివీడు 
నియోజవరగొెంలో ప్రజా సమసయేలపై పనిచేస్్త పార్్టని బలోపేతెం 
చేయడానికి మెండల్ధయేక్షులు, జనసైనికులు కృషి చేయ్లని కోరారు. 
శ్రీ నాదెండలా మనోహర్ ను కలసిన వారలో ఈ కారయేక్రమెంలో న్జివీడు 
మెండల అధయేక్షులు ఎర్ెంశెటి్ట రాము, ఆగరపలలా మెండలెం అధయేక్షులు 
జలస్త్ెం పవన్, ముసున్రు మెండలెం అధయేక్షులు అబ్్ర రవి కిరణ్, 
చాట్రాయి మెండలెం అధయేక్షులు ఆరెలలా కృష్ణ, న్జివీడు నియోజకవరగొెం 
జనసేన నాయకులు మర్ద శవరామకృష్ణ, తుమమెల జగన్, తుమమెలపలలా 
పాపారావు మరయు వలసపలలా రామకృష్ణ ఉనా్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రైతులకు తగిన నాయేయెం జరిగే విధెంగా 
చూడాలని హెచ్చరిెంచిన గాద వెంకటేశ్వరావు

శతఘ్్న న్యేస్:  గుెంటూరు జిల్లా 
జనసేనపార్్ట జిల్లా అధయేక్షులు శ్రీ 
గాద వెంకటేశ్వరావు పన్్నరు 
నియోజవరగొెం చేబ్రోలు మెండలెం 
మెంచాల గ్రామెంలో రైతు భరోస్ 
కేెంద్రాని్న పరశీలెంచి రైతులకు 

జరుగుతున్న ధానయేెం కొనుగోలులో అవకతవకలపై అధికారులను 
ప్రశ్నెంచి రైతులకు తగన నాయేయెం జరగే విధెంగా చూడాలని 
ప్రభ్త్వ అధికారులను హెచచారెంచడెం జరగెంది. ఈ కారయేక్రమెంలో 
జనసేన నాయకులు మరయు జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కబాడీతో కరోనా రాదని
 వైసిపి ప్రకటెంచగలదా..?

కబాడీ ఆడాలి. కానీ… ఇద కరోనా కాలం… సరైన సమయం 
కాదు…
జిల్లా కలకటార్ లక్ష కేస్లునానియని గతవారం ప్రకటంచార్. తెలిసి 
కూడా పాలకులకు ఎందుకింత నిరలాక్షష్ం…?
కబడీడు పోటలకు విరాళాలు ఇచిచిన వాయూపార విభాగాలు రోడలా 
మరమ్మతులకు కూడా సహకరించండి.
మీర్ గ్ండ్లా కబడీడు కబడీడు అంటే నగరంలో కరోనా విజృంభ 
మోత(కేక) మోగుతుంద.
కబడీడు పోటలు మగిసిన వంటనే కరోనా కేస్లు ఉదృతం 
అవుతాయి.
సీఎం జిల్లాకు ఖ్యూతి కలి్పంచేందుకే అననిమయయూ ఘాట్ రోడుడును 
ఎంచుకునానిర్.
మూడ్ ఘాట్ రోడుడు ఆలోచనలను విరమంచుకోని పక్షంలో 
కోర్టాలో కేస్ వేస్్తo

శతఘ్్న న్యేస్: గత సుమారు మూడు సెంవత్సరాలుగా ప్రపెంచాని్న 
పటి్ట పీడిసు్తన్న covid-19 మొదటి, రెెండవ దశలను ద్టి ఓమైక్రాన్ 
రూపెంలో మూడవ దశలోకి అడుగుపెటి్ట థర్్ ల్క్ డౌన్ దిశగా 
అడుగులు వేస్్త ప్రజలను భయభ్ెంతులకు గురచేస్్త ఉెంటే 
ఈ ప్రమాదకరమైన సమయెంలో తిరుపతికి పేరు తీసుకోస్్తమని 
జాతీయ కబడ్్ పోటీలను ముని్సపల్ కారో్ర్షన్, వైసిపి అధిష్ఠానెం 
కలసి తలపెటి్టన నేషనల్ కబడి ఆటలతో, కరోనాను దేశవాయేప్తెంగా 
అెంటిెంచే తపి్దెం చేసు్తనా్నరని… అల్గే సీఎెం జగన్ సెంత 
జిల్లా కడప ప్రాచురయేెం కోసెం కుక్లదొడి్ వదదే ఉన్న అన్నమయయే 
నడక ద్రని తిరుమలకు మూడవ ఘాట్రోడు్గా నిరమెెంచేెందకు 
సనా్నహాలు చేయడెం తిరుమల శ్రీవార ఆలయ భద్రతకు భెంగెం 
కలుగుతుెందని, జనసేన పార్్ట తిరుపతి ఇెంచార్జ్ కిరణ్ రాయల్, 
సిటీ అధయేక్షులు రాజారెడి్ జిల్లా కారయేదరశి రాజేష్ య్దవ్, 
హేమకుమార్, జనసేన నాయకులు బాబ్జ్, మీడియ్ ఇెంచార్జ్ 
సుమన్, మునిస్్వమి, లతా, అమృతలు ఆగ్రహెం వయేక్తెం చేశారు 
ప్రెస్్లబ్ లో బుధవారెం మీడియ్తో వీరు మాట్లాడుతూ.. ప్రపెంచెం 
మొత్తెం ఓమైక్రాన్ భయెంతో మూడవ ల్క్్న్ ను ప్రకటిస్్త.. ప్రజల 
ప్రాణాల్న కాపాడుకోవాలని ఆెందోళన చెందతుెంటే, ప్రపెంచెంలోనే 
స్మెర్్ట సిటీగా పేరున్న, తిరుమల శ్రీవార ఆలయ ఆధాయేతిమెక గుర్తెంపు 
ఉన్న ఇెంత ప్రతిష్టతను పక్న పెటి్ట తిరుపతిని కబడ్్తో ఎక్డికో 
తీసుకెళ్లాలనా్న అవివేకెంతో కరోనాకు జన ప్రాణాలను పణెంగా 
పెటి్ట బల చేయ్లన్న అవివేక పాలనను స్గసు్తనా్నరని తీవ్రెంగా 
విమరశిెంచారు. ఈ సెంఘటనపై కరోనా విజృెంభిెంచదని వైసిపి 
ప్రకటిెంచగలద్..? అని ప్రశ్నెంచారు. సీఎెం జగన్ ప్రాెంతెం కడప 
జిల్లా రయల్ ఎసే్టట్ వాయేపారాని్న పెెంచుకోవడానికి.. కుక్ల దొడి్ 
నుెండి తిరుమలకు మూడవ ఘాట్రోడ్ పాలాను్న టిటిడి చైరమెన్ జగన్ 
బాబాయ్ సుబా్రెడి్ పాలాన్ చేసు్తనా్నరని… దీనివలన తిరుపతి 
ప్రాచురయేెం తగగొ హైదరాబాద్, చనె్్న, విజయవాడ ప్రాెంతాల 
నుెండి తిరుమలకు రాకపోకలను ఈ అన్నమయయే మారాగొని్న 
కొనస్గస్్తరని… దీనివలన తిరుపతి, తిరుచాన్రు, శ్రీనివాస 
మెంగాపురెం, అప్ల్యగుెంట తదితర లోకల్ టెంపుల్్స ఖ్యేతి 
తగగొ అధోగతి పాలు అవుతుెందేమోనని ఆవేదన వయేక్తెం చేశారు. ఈ 
మూడవ మారగొo ఆలోచనలను తక్షణెం విరమిెంచకుెంటే, కోరు్టకెళ్లా 
అయినా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్్వమి మూడు ద్రులతో అరష్టెం అని 
తెలయజేసి వైకాపా ఆలోచననకు చరమగీతెం
పాడిస్్తమని హెచచారెంచారు.

విశాఖ మనయూం బందుకు జనసేన సంఘీభావం
శతఘ్్న న్యేస్: విశాఖ మనయేెం బెందకు ఆదివాసి జనసేన రాష్ట్ర కారయేదరశి వరగొ సభ్యేలు 
స్యిబాబా, దరయ్, సనాయేసిరావు, రాజు తదితరులు పాల్గొని బెందకు సెంపూర్ణ మదదేతు 
పలకారు. ఈ సెందరభాెంగా వారు మాట్లాడుతూ గరజన భాష విద్యే వాలెంటీరలాను ప్రభ్త్వెం 
రెనుయేవల్ చేయ్లని, జీవో నెెంబర్ 3 ను చట్ట భద్రత కల్ెంచాల అని ఒకటి బై 70 చట్టెం 
పటిష్టెంగా అమలు చేయ్లని ఈ సెందరభాెంగా ప్రభ్తా్వని్న డిమాెండ్ చేశారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789

మత్సష్కార సోదర్లు ఘర్షణపై సమగ్ర విచారణకు 
ఆదేశంచిన జనసేనాని
శతఘ్్న న్యేస్: విశాఖపట్నెంలో ఫిషిెంగ్ 
హార్ర్, పెద జాలరపేట, మెంగమారపేట 
మత్సకారుల మధయే రెంగువలల సమసయేపై 
గత రెెండురోజులుగా జరుగుతున్న 
ఘర్షణలపై క్షేత్ స్థియిలో పరసిథితిని 
తెలుసుకొని సమసయే పార్్ట అధయేక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ ఆదేSAలమేరకు 

రాష్ట్ర పార్్ట మత్సకార విభాగెం చైరమెన్ శ్రీ బొమిమెడి నాయకర్ విశాఖపట్నెం వచిచాన సెందరభాెంలో 
PAC సభ్యేలు గాజువాక ఇెంచారజ్ శ్రీ కోన తాతారావు, భీమిల ఇెంచారజ్ శ్రీ పెంచకరలా సెందీప్, 
చోడవరెం ఇెంచారజ్ శ్రీ PVSN రాజు సదరు ప్రాెంతములను పరయేటిెంచి మత్సకారులతో మాట్లాడి 
వార ఇబ్ెందలను లోతుగా తెలుసుకొనడమయిెంది. శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ ఈ సమసయే పరష్్రానికి 
మత్సకారులకు అెండగా ఉెంట్రని వారకి తెలయచయయేడమయిెంది.

జనసైనికులకు దశానిర్దేశం చేసిన జనసేన పార్టా  అరకు 
పారలామంట్ ఇనాచిరిజి

శతఘ్్న న్యేస్: జనసేన పార్్ట అరకు పారలామ్ెంట్ ఇనాచారజ్ 
డాక్టర్ వెంపురు గెంగులయయే. జనసేన ఆతీమెయ పలకరెంపులో 
భాగెంగా సుడిగాల పరయేటన చేశారు ముెందగా k.కోడపలలా 
జనసైనికులతో భవిషయేత్ కారాయేచరణపై సుదీర్ఘ చరచా, 
అల్గే జీ.మాడుగుల మెండల ముఖయే నాయకులతో జనసేన 
పార్్టని ప్రజలోలా ఎల్ బలెంగా విస్తరెంప చయ్యేలో ఒక 
సమన్వయముతో ఎల్ ముెందకెళ్లాల అనే అెంశెంపై 
దిశానిర్దేశెం చేశారు. చిెంతపలలా మెండలెం కడశల్ గ్రామెంలో 
యువ జనసైనికులు ఉదేదేశస్్త పెదదే వయసుగల ప్రజలను 
తమ తమ లక్షయేలు, ఆశయ్లు ఎల్ వివరెంచాల ప్రజల 
అభిమానెం ఎల్ చూరగొనాల అనే విషయెంపై దిశానిర్దేశెం 
చేశారు. గూడెం మెండలెంలో గూడెం కాలనీలో జనసైనికుడు 
కురా్తడా శెంకర్రావు పెదదేకరమెకు హాజరయ్యేరు, వార 
కుటెంబీకులకు ఓద్రచా వారతో కలసి భోజనెం చేశారు 
అల్గే తన దూరపు కుటెంబ బెంధువులతో ఇష్్టగోషిఠా, 
తిరుగు ప్రయ్ణెంలో చిెంతపలలాలో జనసైనికులతో కాసేపు 
ముచచాటిెంచారు. బైలుకిెంచెంగ, చరపలలా, మేడూరు గ్రామాల 
జనసైనికులతో జనసేన సిద్్ధెంతాలు విస్తృతెంగా ప్రజలోలాకి 
తీసుకెళ్లా విషయమై చరచాెంచారు.

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

గ్రామ సభలో అధికారులను నిలదీసిన శ్రీమతి వినుత కోటా
శతఘ్్న న్యేస్: ర్ణిగుెంట మేజర్ పెంచాయతీలో గ్రామసభ పెంచాయతీ అధికారులు 
నిర్వహిెంచడెం జరగెంది. ర్ణిగుెంట వాసిగా జనసేన పార్్ట శ్రీకాళహసి్త నియోజకవరగొెం 
ఇనాచారజ్ శ్రీమతి వినుత కోట్ ఈ గ్రామ సభకి హాజరు అయియే ర్ణిగుెంట ప్రజల 
సమసయేలను ప్రస్్తవిెంచడెం జరగెంది. ఈ సెందరభాెంగా శ్రీమతి వినుత కొని్న సమసయేలు 
ప్రస్్తవిెంచారు. పెంచాయతీ అధికారులు బాధయేతా రహితయేెంగా ఈ సభ నిర్వహిెంచటెం, 
అనధికారులను(అధికార పార్్ట నాయకులను) అధికారుల స్థినెంలో పక్న కూరుచాని 
పెట్టకుని పెంచాయతీ రాజ్ చట్్టని్న ఉలలాెంఘ్స్్త గ్రామసభను నిర్వహిెంచారు. ప్రజలు 
అడిగన ఏ ఒక్ ప్రశ్నకి సమాధానెం చప్ల్ని ఈఓ ఎెందకు గ్రామసభ నిర్వహిెంచారో 
తెలయద. గ్రామసభ నిర్వహిెంచే ముెంద సమసయేలను వినగలగే సెంబెంధిత అధికారులు 
ల్రు, ప్రశ్నలకు సమాధానెం చప్డానికి వార దగగొర ఎల్ెంటి సమాచారెం ల్ద, ప్రశ్నలు 
అడిగన వారకి అడ్దిడ్ెంగా మా దగగొర సమాచారెం ల్ద, రపోర్్ట లు తయ్రు చేయల్ద, 
రపోరు్టలు ల్వు అని బాధయేతారాహితయేెంగా మౌనెంగా పెంచాయతీ ఈఓ ఉెండడెం జరగెంది. 
సమగ్ర సమాచారెం, రపోర్్ట, ప్రజల ప్రశ్నలకు సమాధానెం చప్ల్నపుడు గ్రామ సభను 
ఎెందకు నిర్వహిసు్తన్నట్ట అని!! ఏమి అభివృధి కారయేక్రమాలు చేశారు అని ప్రజలు అడిగతే 
సమాధానెం చప్డానికి రపోర్్ట ల్ద. దేని దేనికి ఎెంత నిధులు ఖరుచా పెట్్టరు ? సమాధానెం: 
రపోర్్ట ల్ద. ఇల్ ఏ ప్రశ్న అడిగనా ద్టవేసే ప్రయతా్నలు చేస్్త, 10 గెంటలకు గ్రామసభ 
అని ప్రజలకి చపి్ అధికారులు 11 గెంటలకు వచిచా, 12.15 గెంటలకల్లా ప్రజలకు తగన 
సమయెం మాట్లాడడానికి ఇవ్వకుెండా, 
హుట్ హుటిన సభ ముగసిెంది అని 
చప్డెం జరగెంది. ఈ చరయేలు అని్నెంటిపై 
జిల్లా కల్క్టర్ గారు చరయేలు తీసుకోవాలని 
జనసేన తరుపున శ్రీకాళహసి్త నియోజకవరగొ 
జనసేన పార్్ట ఇెంఛారజ్ శ్రీమతి వినుత కోట్ 
డిమాెండ్ చేశారు.

క్రియాశీలక సభ్యేనికి భీమా చెకుకును 
అెందచేసిన టసి.వరుణ్

శతఘ్్న న్యేస్: అనెంతపురెం, జనసేన పార్్ట అధయేక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ ఆదేశాల 
మేరకు గురువారెం అనెంతపురెంలోని నారాయణపురెం పెంచాయతీలోని అల్లార 
సీతారామరాజు (ASR) నగరానికి చెందిన జనసేన పార్్ట క్రియ్శీలక సభ్యేడు 
శ్రీ మాద్సు అశోక్ స్వగృహానికి వళ్లా ప్రమాదవశాతు్త గాయపడిన వారని, వార 
కుటెంబీకులను పరామరశిెంచి శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ ఆదేశాల మేరకు వారకి వర్తెంచే 
మ్డికల్ ఇన్్సరెన్్స (₹18,466/-) చకు్ను జిల్లా అధయేక్షులు శ్రీ టిసి.వరుణ్ 
అెందజేశారు. ఈ కారయేక్రమెంలో జిల్లా కమిటీ సభ్యేలు, నాయకులు మరయు 
జనసైనికులు పాల్గొనడెం జరగెంది.

మైనర్ బాలికలపై అతాయేచారెం చేసిన 
దోషులను కఠినెంగా శిక్ెంచాలి

శతఘ్్న న్యేస్: గరజన JAC పిలుపు మేరకు కురుపాెంలో ఇదదేరు మైనర్ 
బాలకలపై…డిపూయేటీ సీఎెం, గరజన శాఖ్ మెంత్రి శ్రీమతి పాముల పుష్ 
శ్రీవాణి ముఖయే అనుచరుడు అయినటవెంటి రాెంబాబు అనే వైసిపి కారయేకర్త చేసిన 
అతాయేచారానికి నిరసనగా జరగన రాయేలీలో జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర ప్రచార కారయేదరశి 
శ్రీ బాబు పాల్రు మరయు కురుపాెం నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు వెంశీ, 
గౌర్ శెంకర్, శ్రీరామ్ మరయు ఉపేెంద్ర, రాజేష్, ధరమె స్ల్రు నియోజక వరగొ 
ఎమ్మెల్యే అభయేరథి బోనెల గోవిెందమమె, బొబ్్ల నాయుకులు సెంచాన గెంగాధర్ 
మరయు పార్వతీపురెం నియోజకవరగొ నాయకులు అలులా రమేష్, మరయు మణి 
పాల్గొని ఆ దోషిని కఠినెంగా శక్ెంచి, బాధిత బాలకలకు తక్షణమే నాయేయెం 
చయ్యేలని, వార చదవుకు కావలసిన మౌళ్క సదపాయ్లు ప్రభ్త్వమే 
భరెంచి, వార చదవు అనెంతరెం, ప్రభ్త్వ ఉదోయేగెం కూడా కల్ెంచేల్ 
హామీపత్ెం విడుదల చేయ్లని జనసేన డిమాెండ్ చేయడెం జరగెంది.

జనసేనలో చేరిన కర్నిలు యువత
శతఘ్్న న్యేస్: కరూ్నలు నియోజకవరగొెం, జన బ్రాలాగడ్ ప్రాెంతానికి చెందిన 
యువకులు జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ సిద్్ధెంతాలు, ఆశయ్లు నచిచా 
కరూ్నల్ నాయకులు శ్రీ అర్షద్ ఆధ్వరయేెంలో జనసేన పార్్టలో చేరటెం జరగెంది. 
ఈ కారయేక్రమెంలో కృష్ణ, ర్వెంత్, వెంకటేష్, భరత్, మధు, స్యి, మాబు, 
మోహన్, రాజేష్, నవీన్, భారగొవ్,చోట, B.మధు, ఫరూక్, రావణ్ మరయు 
జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

వికలెంగునికి బటటీలు పెంపిణీ చేసిన జనసేన రాటాల రామయయే
శతఘ్్న న్యేస్: రాజెంపేట పట్టణెంలో ని మెండూరు 
గ్రామెం లో నివాసెం ఉెంటన్న అనిమల వెంకటప్రస్ద్ 
కు జనసేన పార్్ట ఆధ్వరయేెంలో బట్టల పెంపిణీ చేయడెం 
జరగెంది. ఈ సెందరభాెంగా జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస 
కారయేదరశి రాట్ల రామయయే మాట్లాడుతూ, రాజెంపేట 
జనసేన పార్్ట ఇనాచారజ్ మలశెటి్ట వెంకటరమణ ఆదేశాల 
మేరకు సెంక్రాెంతి పెండుగ సెందరభాెంగా పేదవాడు 
కొత్త దసు్తలు ధరెంచాలనే ఉదేదేశెంతో దసు్తలు పెంపిణీ 
చేయడెం జరగెందనా్నరు. పేదల కోసెం తమ పార్్ట 
ఎలలావేళల్ ముెందెంటెందని ఆయన కొనియ్డారు. ఈ 

కారయేక్రమెంలో తాళలాపాక శెంకరయయే, చెంగలగార గోపికృష్ణ, శ్రీను తదితరులు పాల్గొనా్నరు.

జనసేన పార్టీ మర్రిపాడు మెండల కమిటీ సమావేశెం
శతఘ్్న న్యేస్: ఆతమెకూరు నియోజకవరగొ జనసేన పార్్ట ఉప ఇనాచార్జ్ డబు్ కొట్ట నాగరాజు 
య్దవ్ ఈ కారయేక్రమెంలో పాల్గొనడెం జరగెంది రాబోయ్ రోజులోలా పార్్ట గ్రామస్థియి నుెంచి 
బలోపేతెం నిరెంతరెం కృషి చేయ్లని కారయేకర్తలకు తెలయజేశారు అల్గే ప్రజలకు జనసేన పార్్ట 
అెందబాటలో ఉెండాలని తెలయజేశారు ఈ కారయేక్రమెంలో మెండల ఉపాధయేక్షులు వెంకటేశ్వర్ 
రెడి్ మెండల ఉపాధయేక్షులు పెెంచలయయే అధికార ప్రతినిధి బొచుచా రమేష్ ప్రధాన కారయేదరశి సునీల్ 
కుమార్ య్దవ్ ప్రచార కారయేదరశి గెంగ య్దవ్ కారయేదరశి శ్రీనివాసులురెడి్ సునీల్ రాజు 
తదితరులు పాల్గొనా్నరు.

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


శుక్రవారం, 07 జనవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పేదల పక్షపాతి అని తప్్పదోవ పటటాస్్తనని మఖయూమంత్రిపేదల పక్షపాతి అని తప్్పదోవ పటటాస్్తనని మఖయూమంత్రి
శతఘ్్న న్యేస్:  ఆెంధ్రప్రదేశ్ ముఖయేమెంత్రి శ్రీ శతఘ్్న న్యేస్:  ఆెంధ్రప్రదేశ్ ముఖయేమెంత్రి శ్రీ 
జగనోమెహన్ రెడి్ పేదల పక్షపాతి అని చపు్కుెంటూ జగనోమెహన్ రెడి్ పేదల పక్షపాతి అని చపు్కుెంటూ 
ప్రజలను తపు్దోవ పటి్టసు్తనా్నరని జనసేన పార్్ట ప్రజలను తపు్దోవ పటి్టసు్తనా్నరని జనసేన పార్్ట 
రైల్్వకోడూరు నాయకులు గెంధెంశెటి్ట దినకర్ బాబు రైల్్వకోడూరు నాయకులు గెంధెంశెటి్ట దినకర్ బాబు 
విమరశిెంచారు. పేద ప్రజలకు వినోదెం తకు్వ విమరశిెంచారు. పేద ప్రజలకు వినోదెం తకు్వ 
ధరకు అెందజేసే ఉదేదేశెంలో ఇల్ెంటి తిరకాసు ధరకు అెందజేసే ఉదేదేశెంలో ఇల్ెంటి తిరకాసు 
ఉెందనా్నరు. భారతి సిమ్ెంట్, స్క్ పేపరులా తకు్వ ఉెందనా్నరు. భారతి సిమ్ెంట్, స్క్ పేపరులా తకు్వ 
ధరకు ఎెందకు ఇవ్వరు పేదలకు అని ప్రశ్నెంచారు. ధరకు ఎెందకు ఇవ్వరు పేదలకు అని ప్రశ్నెంచారు. 
ముఖయేమెంత్రి గార సెంత ఫ్యేక్టర్లు, ఆసు్తలు ముఖయేమెంత్రి గార సెంత ఫ్యేక్టర్లు, ఆసు్తలు 
గణనీయెంగా అభివృది్ధ చెందతునా్నయి. కానీ, గణనీయెంగా అభివృది్ధ చెందతునా్నయి. కానీ, 
ఆెంధ్రప్రదేశ్ పరసిథితి నానాటికి దిగజార పోతుెంది. ఆెంధ్రప్రదేశ్ పరసిథితి నానాటికి దిగజార పోతుెంది. 
కనీసెం ఉదోయేగసు్తలకు నెల పూర్తయిన తరా్వత కనీసెం ఉదోయేగసు్తలకు నెల పూర్తయిన తరా్వత 
జీతాలు ఇవ్వల్ని పరసిథితిలో ఉెండడానికి కారణెం జీతాలు ఇవ్వల్ని పరసిథితిలో ఉెండడానికి కారణెం 
ఎవరు అని నిలదీశారు. నెల రోజులు కష్టపడ్ ఎవరు అని నిలదీశారు. నెల రోజులు కష్టపడ్ 
ఉదోయేగసు్తలకు నెల ఆఖరున జీతెం రాకపోతే వాళళూ ఉదోయేగసు్తలకు నెల ఆఖరున జీతెం రాకపోతే వాళళూ 
పరసిథితి ఎెంత ద్రుణెంగా ఉెంటెందో తెలుస్ అని పరసిథితి ఎెంత ద్రుణెంగా ఉెంటెందో తెలుస్ అని 

ప్రశ్నెంచారు. ముఖయేమెంత్రి ఢిలీలా పరయేటనపై శ్్వతపత్ెం విడుదల చేయ్లని డిమాెండ్ ప్రశ్నెంచారు. ముఖయేమెంత్రి ఢిలీలా పరయేటనపై శ్్వతపత్ెం విడుదల చేయ్లని డిమాెండ్ 
చేశారు. ఒక ట్రాక్టర్ ఇసుక ధర 10 నుెండి 14 వేల వరకు పెెంచారు. 50 శాతెం వరకు చేశారు. ఒక ట్రాక్టర్ ఇసుక ధర 10 నుెండి 14 వేల వరకు పెెంచారు. 50 శాతెం వరకు 
ఆర్్టసీ చార్జ్లు పెండుగ సీజనోలా పెెంచారు.. ఇదేనా పేద ప్రజలపై ముఖయేమెంత్రికి ఉన్న ఆర్్టసీ చార్జ్లు పెండుగ సీజనోలా పెెంచారు.. ఇదేనా పేద ప్రజలపై ముఖయేమెంత్రికి ఉన్న 
శ్రద్ధ అనా్నరు. ఇల్ెంటివి చబుతూ పోతే ఆెంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలపై ముఖయేమెంత్రి పరోక్ష శ్రద్ధ అనా్నరు. ఇల్ెంటివి చబుతూ పోతే ఆెంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలపై ముఖయేమెంత్రి పరోక్ష 
యుద్ధెం చేసు్తన్నటలాగా ఉెంది అనా్నరు.యుద్ధెం చేసు్తన్నటలాగా ఉెంది అనా్నరు.

జనసేన కాయూలండర్ను ఆవిష్కరించిన తిర్పతి వీరమహిళలుజనసేన కాయూలండర్ను ఆవిష్కరించిన తిర్పతి వీరమహిళలు
శతఘ్్న న్యేస్: చితూ్తరు, జనసేన సిద్్ధెంతాలు, పవన్ కళ్యేణ్ ఆలోచనలు అదదేెం పటే్టల్ శతఘ్్న న్యేస్: చితూ్తరు, జనసేన సిద్్ధెంతాలు, పవన్ కళ్యేణ్ ఆలోచనలు అదదేెం పటే్టల్ 
పార్్ట సిద్్ధెంతాలు ప్రతిబ్ెంబ్ెంచేల్ 2022 కాయేల్ెండర్ రూపెందిెంచి వాటిని ప్రతి ఇెంటిలో పార్్ట సిద్్ధెంతాలు ప్రతిబ్ెంబ్ెంచేల్ 2022 కాయేల్ెండర్ రూపెందిెంచి వాటిని ప్రతి ఇెంటిలో 
తప్నిసరగా ఉెంచేల్ చేపటి్టన నగర నాయకుల ఆదేస్నుస్రెం తిరుపతి నియోజకవరగొెంలో తప్నిసరగా ఉెంచేల్ చేపటి్టన నగర నాయకుల ఆదేస్నుస్రెం తిరుపతి నియోజకవరగొెంలో 
న్తన సెంవత్సరెం కాయేల్ెండరును గడప – గడపకు అెందచేసిన రాష్ట్ర కారయేదరశి శ్రీమతి ఆకేపాటి న్తన సెంవత్సరెం కాయేల్ెండరును గడప – గడపకు అెందచేసిన రాష్ట్ర కారయేదరశి శ్రీమతి ఆకేపాటి 
సుభాషిణి, వీరమహిళ చరష్మె మరయు జనసైనికులు.సుభాషిణి, వీరమహిళ చరష్మె మరయు జనసైనికులు.

సింగనమల నియోజకవర్ం మండల అధయూక్షుడుని సింగనమల నియోజకవర్ం మండల అధయూక్షుడుని 
మరాయూదపూర్వకంగా కలిసిన జనసేన నాయకులుమరాయూదపూర్వకంగా కలిసిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న న్యేస్: సిెంగనమల నియోజకవరగొెంలో మెండల అధయేక్షులుగా నియమితులైన సెంధర్ెంగా జిల్లా శతఘ్్న న్యేస్: సిెంగనమల నియోజకవరగొెంలో మెండల అధయేక్షులుగా నియమితులైన సెంధర్ెంగా జిల్లా 
అధయేక్షులు శ్రీ TC.వరుణ్ ను సిెంగనమల మెండల అధయేక్షులు శ్రీ తోట ఓబుల్ష్, బుక్రాయ సముద్రెం అధయేక్షులు శ్రీ TC.వరుణ్ ను సిెంగనమల మెండల అధయేక్షులు శ్రీ తోట ఓబుల్ష్, బుక్రాయ సముద్రెం 
మెండల అధయేక్షులు శ్రీ ఎర్రిస్్వమి, గారలాదినె్న మెండల అధయేక్షులు శ్రీ ఎర్రితాత, నార్ల మెండల అధయేక్షులు మెండల అధయేక్షులు శ్రీ ఎర్రిస్్వమి, గారలాదినె్న మెండల అధయేక్షులు శ్రీ ఎర్రితాత, నార్ల మెండల అధయేక్షులు 
శ్రీ రామకృష్ణ, యలలాన్ర్ మెండల అధయేక్షులు శ్రీ చిన్న శ్రీరాములు, పుటూలారు మెండల అధయేక్షులు శ్రీ వినోద్ శ్రీ రామకృష్ణ, యలలాన్ర్ మెండల అధయేక్షులు శ్రీ చిన్న శ్రీరాములు, పుటూలారు మెండల అధయేక్షులు శ్రీ వినోద్ 
లు మరాయేదపూర్వకెంగా కలసి శుభాకాెంక్షలు తెలపారు. అనెంతరెం నియోజకవరగొెంలోని సమసయేలు లు మరాయేదపూర్వకెంగా కలసి శుభాకాెంక్షలు తెలపారు. అనెంతరెం నియోజకవరగొెంలోని సమసయేలు 
గురెంచి అధయేక్షులు శ్రీ TC.వరుణ్ కి వివరెంచడెం జరగెంది. ఈ కారయేక్రమెంలో రాష్ట్ర క్రమశక్షణ కమిటీ వైస్ గురెంచి అధయేక్షులు శ్రీ TC.వరుణ్ కి వివరెంచడెం జరగెంది. ఈ కారయేక్రమెంలో రాష్ట్ర క్రమశక్షణ కమిటీ వైస్ 
చైరమెన్ శ్రీ పద్మెవతి, జిల్లా సెంయుక్త కారయేదరుశిలు శ్రీ పురుషోత్తెం రెడి్, శ్రీ జయమమె మరయు నియోజకవరగొ చైరమెన్ శ్రీ పద్మెవతి, జిల్లా సెంయుక్త కారయేదరుశిలు శ్రీ పురుషోత్తెం రెడి్, శ్రీ జయమమె మరయు నియోజకవరగొ 
నాయకులు శ్రీ స్కే మురళీకృష్ణ, శ్రీ కృష్ణమూర్త లు పాల్గొనడెం జరగెంది.నాయకులు శ్రీ స్కే మురళీకృష్ణ, శ్రీ కృష్ణమూర్త లు పాల్గొనడెం జరగెంది.

అనంతప్రం జిల్లా అధయూక్షులను కలిసిన మండల్దయూక్షులు అనంతప్రం జిల్లా అధయూక్షులను కలిసిన మండల్దయూక్షులు 
పుట్టపర్త నియోజకవరగొెంలో మెండల అధయేక్షులుగా నియమితులైన సెందర్ెంగా అనెంతపురెం జిల్లా అధయేక్షులు పుట్టపర్త నియోజకవరగొెంలో మెండల అధయేక్షులుగా నియమితులైన సెందర్ెంగా అనెంతపురెం జిల్లా అధయేక్షులు 
శ్రీ టీ.సీ.వరుణ్ ను మెండల అధయేక్షులు మేకల ఈశ్వర్, అల్లాడి జయరాెం, పూల శవప్రస్ద్, మహేష్ లు శ్రీ టీ.సీ.వరుణ్ ను మెండల అధయేక్షులు మేకల ఈశ్వర్, అల్లాడి జయరాెం, పూల శవప్రస్ద్, మహేష్ లు 
కలసి అభినెందలు, న్తన సెంవత్సర శుభాకాెంక్షలు తెలపారు. అనెంతరెం నియోజకవరగొెంలోని సమసయేలు కలసి అభినెందలు, న్తన సెంవత్సర శుభాకాెంక్షలు తెలపారు. అనెంతరెం నియోజకవరగొెంలోని సమసయేలు 
గురుెంచి అధయేక్షులు శ్రీ టీ.సీ.వరుణ్ కి వివరెంచారు. ఈ సెందరభాెంగా శ్రీ టీ.సీ.వరుణ్ మాట్లాడుతూ పార్్టని గురుెంచి అధయేక్షులు శ్రీ టీ.సీ.వరుణ్ కి వివరెంచారు. ఈ సెందరభాెంగా శ్రీ టీ.సీ.వరుణ్ మాట్లాడుతూ పార్్టని 
గ్రామస్థియిలో బలోపేతెం చేసి సమసయేల పరస్్రెం కోసెం కృషి చయ్యేలని తెలపారు. మెండల్ల గ్రామస్థియిలో బలోపేతెం చేసి సమసయేల పరస్్రెం కోసెం కృషి చయ్యేలని తెలపారు. మెండల్ల 
అధయేక్షులకు మరయు కారయేకర్తలకు అెండగా ఉెంట్నని జిల్లా అధయేక్షులు శ్రీ టీ.సీ.వరుణ్ తెలపారు. ఈ అధయేక్షులకు మరయు కారయేకర్తలకు అెండగా ఉెంట్నని జిల్లా అధయేక్షులు శ్రీ టీ.సీ.వరుణ్ తెలపారు. ఈ 
కారయేక్రమెంలో జిల్లా కమిటీ సభ్యేలు శ్రీ సెంజీవ రాయుడు, శ్రీ విజయ్ కుమార్ లు పాల్గొనా్నరు. కారయేక్రమెంలో జిల్లా కమిటీ సభ్యేలు శ్రీ సెంజీవ రాయుడు, శ్రీ విజయ్ కుమార్ లు పాల్గొనా్నరు. 

జిల్లా అధయూక్షులు శ్రీ TC వర్ణ్ ని కలిసిన కళాయూణదుర్ం మండల్ధయూక్షులుజిల్లా అధయూక్షులు శ్రీ TC వర్ణ్ ని కలిసిన కళాయూణదుర్ం మండల్ధయూక్షులు
జనసేన పార్్ట జిల్లా అధయేక్షులు శ్రీ TC వరుణ్ ని కలసి న్తన సెంవత్సర కారయేక్రమెంలో జిల్లా కారయేదరశి జనసేన పార్్ట జిల్లా అధయేక్షులు శ్రీ TC వరుణ్ ని కలసి న్తన సెంవత్సర కారయేక్రమెంలో జిల్లా కారయేదరశి 
లక్ష్మి నరసయయే మరయు జిల్లా సెంయుక్త కారయేదరశి రాజేష్ ఆధ్వరయేెంలో కళ్యేణదరగొెం నియోజకవరగొెం లక్ష్మి నరసయయే మరయు జిల్లా సెంయుక్త కారయేదరశి రాజేష్ ఆధ్వరయేెంలో కళ్యేణదరగొెం నియోజకవరగొెం 
నుెండి కొత్తగా ఎని్నకైన 5 మెండల్ల అధయేక్షులు, కళ్యేణదరగొెం మెండల అధయేక్షులు మొహిదీదేన్, శెట్టరు నుెండి కొత్తగా ఎని్నకైన 5 మెండల్ల అధయేక్షులు, కళ్యేణదరగొెం మెండల అధయేక్షులు మొహిదీదేన్, శెట్టరు 
మెండల అధయేక్షులు ల్పాక్ ఈరన్న, బ్రహమెసముద్రెం మెండల అధయేక్షులు ఆెంజనేయులు, కుెందర్ మెండల అధయేక్షులు ల్పాక్ ఈరన్న, బ్రహమెసముద్రెం మెండల అధయేక్షులు ఆెంజనేయులు, కుెందర్ 
మెండల అధయేక్షులు జయకృష్ణ, కెంబదూర్ మెండల అధయేక్షులు చెంద్రమౌళ్ మరయు జనసేన నాయకులు, మెండల అధయేక్షులు జయకృష్ణ, కెంబదూర్ మెండల అధయేక్షులు చెంద్రమౌళ్ మరయు జనసేన నాయకులు, 
శ్రీనివాసులు, నరసిెంహ, గెంగరాజు, అనిల్, మహేష్, పవన్ య్దవ్, మరాయేద పూర్వకెంగా కలసి శ్రీనివాసులు, నరసిెంహ, గెంగరాజు, అనిల్, మహేష్, పవన్ య్దవ్, మరాయేద పూర్వకెంగా కలసి 
శుభాకాెంక్షలు తెలయజేయడెం జరగెంది. పార్్ట బలోపేతెం గురెంచి చరచాెంచడెం జరగెంది. క్రియ్శశీలక శుభాకాెంక్షలు తెలయజేయడెం జరగెంది. పార్్ట బలోపేతెం గురెంచి చరచాెంచడెం జరగెంది. క్రియ్శశీలక 
సభయేతా్వల గురెంచి మరయు అనారోగయే సమసయేలతో మరణిెంచిన జనసైనికులను ఆదకోవాలని ల్ఖ సభయేతా్వల గురెంచి మరయు అనారోగయే సమసయేలతో మరణిెంచిన జనసైనికులను ఆదకోవాలని ల్ఖ 
ఇవ్వడెం జరగెంది.ఇవ్వడెం జరగెంది.

జనసేన పార్టాలో చేరిన భంస్ యువకులుజనసేన పార్టాలో చేరిన భంస్ యువకులు
శతఘ్్న న్యేస్: భెంస్ పట్టణెంలోని శతఘ్్న న్యేస్: భెంస్ పట్టణెంలోని 
విశ్ెంతి భవనెంలో పలు కాలనీలకు విశ్ెంతి భవనెంలో పలు కాలనీలకు 
చెందిన యువకులు జనసేన పార్్టలో చెందిన యువకులు జనసేన పార్్టలో 
చేరడెం జరగెంది. పార్్ట సిద్్ధెంతాలకు చేరడెం జరగెంది. పార్్ట సిద్్ధెంతాలకు 
ఆకర్షతులై శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ మీద ఆకర్షతులై శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ మీద 
వున్న అభిమానెంతో జనసేన పార్్టలో వున్న అభిమానెంతో జనసేన పార్్టలో 
చేరన యువకులను స్దరెంగా చేరన యువకులను స్దరెంగా 
ఆహా్వనెం పలుకుతూ ఉమమెడి జిల్లా ఆహా్వనెం పలుకుతూ ఉమమెడి జిల్లా 
ఉపాధయేక్షులు సుెంకెట మహేష్ ఉపాధయేక్షులు సుెంకెట మహేష్ 

బాబు, యువజన సెంఘెం కమిటీ సభ్యేలు, రామొజివార్, గెంగా ప్రస్ద్ కెండువాలు బాబు, యువజన సెంఘెం కమిటీ సభ్యేలు, రామొజివార్, గెంగా ప్రస్ద్ కెండువాలు 
కపి్ పార్్ట లో చేరుచాకోవడెం జరగెంది. ఈ సెందరభాెంగా మాట్లాడుతూ జనసేన పార్్ట కపి్ పార్్ట లో చేరుచాకోవడెం జరగెంది. ఈ సెందరభాెంగా మాట్లాడుతూ జనసేన పార్్ట 
పదవుల కోసెం కాద ప్రజల కోసెం నిరెంతరెం పనిచేసే పార్్ట 70 ఏెండలా చరత్ కలగన పదవుల కోసెం కాద ప్రజల కోసెం నిరెంతరెం పనిచేసే పార్్ట 70 ఏెండలా చరత్ కలగన 
అనేక రాజకీయ పార్్టలోలా కారయేకర్తలను భద్రత సౌకరయేెం కల్ెంచల్ద. కాని జన సేన అనేక రాజకీయ పార్్టలోలా కారయేకర్తలను భద్రత సౌకరయేెం కల్ెంచల్ద. కాని జన సేన 
అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ ప్రతి కారయేకర్తకు సభయేత్వెంలో 5 లక్షల ప్రమాద బీమా సౌకరయేెం అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ ప్రతి కారయేకర్తకు సభయేత్వెంలో 5 లక్షల ప్రమాద బీమా సౌకరయేెం 
కల్ెంచి, ఇప్టి వరకు చాల్ మెంది కారయేకర్తలను ఆదకున్న మహానేత ఇల్ెంటి కల్ెంచి, ఇప్టి వరకు చాల్ మెంది కారయేకర్తలను ఆదకున్న మహానేత ఇల్ెంటి 
పార్్టకి రైతులు, కారమెకులు, ప్రజలు అెండగా నిలవాలని కోరుతునా్నెం. భవిషయేత్ లో పార్్టకి రైతులు, కారమెకులు, ప్రజలు అెండగా నిలవాలని కోరుతునా్నెం. భవిషయేత్ లో 
మరని్న చేరకలను కొనస్గస్్తెం. బడుగు బలహీనరాగొలకు ఆశయ స్ధనకు కృషి మరని్న చేరకలను కొనస్గస్్తెం. బడుగు బలహీనరాగొలకు ఆశయ స్ధనకు కృషి 
చేస్్తమని ప్రతిజ్ఞ చేసు్తనా్నమని అనా్నరు. పార్్టలో చేరన యువకులు స్హెబ్ రావ్, చేస్్తమని ప్రతిజ్ఞ చేసు్తనా్నమని అనా్నరు. పార్్టలో చేరన యువకులు స్హెబ్ రావ్, 
చెంద్రకాెంత్, శ్రీను, లక్షష్మణ్, సెంజు, దీపక్, తదితరులు పాల్గొనా్నరు.చెంద్రకాెంత్, శ్రీను, లక్షష్మణ్, సెంజు, దీపక్, తదితరులు పాల్గొనా్నరు.

ఏటుకూర్ గ్రామంలో జనసేన నాయకులు ఏటుకూర్ గ్రామంలో జనసేన నాయకులు 
దాసరి వాస్ లక్ష్మీ ప్టటానరోజు వేడుకలుదాసరి వాస్ లక్ష్మీ ప్టటానరోజు వేడుకలు

శతఘ్్న న్యేస్: శతఘ్్న న్యేస్: 
గుెంటూరు నగరపాలక గుెంటూరు నగరపాలక 
సెంసథిలోని 16వ సెంసథిలోని 16వ 
డివిజన్ కార్ర్టర్ డివిజన్ కార్ర్టర్ 
జనసేన పార్్ట జనసేన పార్్ట 
నాయకులు ద్సర నాయకులు ద్సర 
వాసు లక్ష్మీ పుటి్టనరోజు వాసు లక్ష్మీ పుటి్టనరోజు 
స ెం ద ర భా ెం గా స ెం ద ర భా ెం గా 
ఏటకూరు గ్రామెంలో ఏటకూరు గ్రామెంలో 

కేక్ కటిెంగ్ కారయేక్రమెం జరగనది. ఈ కారయేక్రమెంలో డేగల ఉదయ, శవలశెటి్ట కేక్ కటిెంగ్ కారయేక్రమెం జరగనది. ఈ కారయేక్రమెంలో డేగల ఉదయ, శవలశెటి్ట 
శ్రీను, నిస్సెంకరవు కృష్ణ, ఉగగొరాల అెంకుములు, నిస్సెంకరవు వెంకటేశ్వరవు, శ్రీను, నిస్సెంకరవు కృష్ణ, ఉగగొరాల అెంకుములు, నిస్సెంకరవు వెంకటేశ్వరవు, 
దిరస్ల విష్్ణ, ఉగగొరాల ద్నయయే, విష్్ణమొలకల ఆెంజనేయులు, లెంగాల దిరస్ల విష్్ణ, ఉగగొరాల ద్నయయే, విష్్ణమొలకల ఆెంజనేయులు, లెంగాల 
నాెంచారయయే, పావుల్ర కోటి, ఆకుల నాని, ద్ది అెంజి, నిస్సెంకరవు బాబీ గ్రామ నాెంచారయయే, పావుల్ర కోటి, ఆకుల నాని, ద్ది అెంజి, నిస్సెంకరవు బాబీ గ్రామ 
జనసైనికులు పాల్గొనడెం జరగనది.జనసైనికులు పాల్గొనడెం జరగనది.

సఖినేటపలిలా మండల జనసేన పార్టా అదయూక్షుడుని సఖినేటపలిలా మండల జనసేన పార్టా అదయూక్షుడుని 
మరాయూదపూర్వకంగా కలిసిన మరాయూదపూర్వకంగా కలిసిన 

గెడడుం మహాలక్ష్మీ ప్రస్ద్గెడడుం మహాలక్ష్మీ ప్రస్ద్
శతఘ్్న న్యేస్: రాజోలు నియోజకవరగొెం శతఘ్్న న్యేస్: రాజోలు నియోజకవరగొెం 
సఖినేటిపలలా మెండల జనసేన పార్్ట అదయేక్షుడుగా సఖినేటిపలలా మెండల జనసేన పార్్ట అదయేక్షుడుగా 
గుబ్ల ఫణి కుమార్ ఎని్నకవటెం జరగెంది. గుబ్ల ఫణి కుమార్ ఎని్నకవటెం జరగెంది. 
ఆయనను మరాయేదపూర్వకెంగా కలసిన ఆయనను మరాయేదపూర్వకెంగా కలసిన 
జనసేన నాయకులు గెడ్ెం మహాలక్ష్మీ ప్రస్ద్.జనసేన నాయకులు గెడ్ెం మహాలక్ష్మీ ప్రస్ద్.

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


జనసేన ఆధ్వరయూంలో 
న్తన కాయూలండర్ ఆవిష్కరణ 

శుక్రవారం, 07 జనవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  9391115789

తుెంగల రామాెంజనేయులు గారికి జయెంతి 
శతఘ్్న న్యేస్:  కృష్్ణ జిల్లాలో ని 
తూరు్ నియజకవరగొెంలో జనసేన కోసెం 
అహర్నశలు శ్రమపడిన వయేకి్త కీర్త శ్ష్లు 
తుెంగల రామాెంజనేయులు ..
 
2019 ఎలక్షన్్స సమయెం లో శ్రీ పవన్ 
కళ్యేణ్ యొక్ వసతి గృహ అవసరాల 
దగగొర నుెండి అధినేత వయేకి్తగత అనుచరుల 
వసతి,మరయు వార భోజన సదపాయ్లు 
అని్న దగగొర ఉెండి చూసుకొనే వారు.
 
పార్్ట కి సెంభెందిెంచిన ఏ చిన్న కారయేక్రమెం 

అయిన తన సెంత పని ల్ భావిెంచి తన బుజాల మీద వేసుకునేవారు  
జనసేన కి సెంభెందిెంచిన ప్రతి ఒక్రనీ సెంత వారల్ భావిెంచి వారకి ఏ అవసరెం ఉన్న 
క్షణాలోలా  స్ెందిెంచే వారు.
శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ అను నితయేెం చేరువలో ఉన్న ఏరోజు ఆయన కలసే ప్రయత్నెం చేయల్ద.
తన కుమారునితో కలసి పార్్ట కారయేక్రమాలలో పాల్గొనే వారు.
అటవెంటి ఉన్నతమైన వయేకి్తత్వెం  ఉన్న మనిషి గత సెంవత్సరెం ఏప్రిల్ నెలలో కరోనా కాటికి 
బల అయ్యేరని తెలపట్నికి చిెంతిసు్తనా్నము.
 
జనవరి 7న ఆయన జయంతి సందర్ంగా వారికి ఇవే మా కనీనిట నివాళులు..

శతఘ్్న న్యేస్: గెండ్రాయి గ్రామ జనసేన నాయకుడు పోటలాకాయల నాగయయే  చేతుల 
మీదగా మెండలెం అధయేక్షుడు తులసి బ్రహమెెం  , గెండ్రాయి గ్రామెం లో ఉన్న జనసైనికులు 
తో కలసి న్తన సెంవత్సర కాయేల్ెండర్్స ను ఆవిష్రెంచడెం జరగెంది ...ఈ సెందర్ెంగా 
బ్రహమెెం మాట్లాడుతూ గెండ్రాయి గ్రామ జనసేన యువత కి ఏ సమసయే వచిచానా తాను 
అెండగా ఉెంట్రని తెలయచేస్రు ... ఈ కారయేక్రమెంలో  జనసైనికులు కరలాపూడి గోపి, 
మైద్స్ గోపి , నామాల వెంకటేష్ , గరక యలమెందరావు , పిలలా నిఖిల్ , రావూర రవి, 
పలలాపు గోపి , తదితురులు పాల్గొనా్నరు .

మార్మూల గ్రామాలోలా ఉండే స్మానయూ జనసైనుకుడు చేసే 
కారయూక్రమాలను సైతం బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి 
మరియు వారి గళానిని వినిపంచడానికి మీ మందుకు వచిచింద 
శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే 
కారయూక్రమాలను మా వాట్సప్ నంబర్ కు పంపంచండి. మీర్ 
పంపంచే కారయూక్రమాలను మా వబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మరియు 
ఛానల్ లో ప్రచురించడం జర్గుతుంద. మా వాట్సప్ నంబర్: 
+91 9440176789,  9391115789

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

