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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ ఔదారయాయం
*భీమా లేకున్నా మరణించిన జనసైనికుడి కుటింబానికి రూ.5 లక్షల సాయిం
జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ కి జనసైనికులింటే ప్రాణప్రదిం. వారికి కష్టమొసేతే ఆదుకోవడానికి ఆయన 

ఏమాత్ిం వెనుకాడరననా సింగతి అిందరికీ తెలిసిందే. తూర్పు గోదావరి జిల్లా, అమల్పురిం నియోజకవర్ిం, 

జనుపలిలా గ్రామానికి చిందిన జనసేన కార్యకరతే తవిటికి వెింకటేష్ ఇటీవల జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదింలో మృతి 

చిందార్. దురదృష్టవశాత్తే వెింకటేష్ పార్్ట క్రియాశీలక సభ్యత్ిం తీసుకోలేకపోయార్. జనసేన పార్్టలో 

మొదటి నుించి నిబద్ధత కలిగిన కార్యకరతేగా సేవలు అిందిించిన వెింకటేష్ అణగారిన వర్్లకు చిందిన నిర్పేద 

కుటింబిం నుించి వచ్చార్. పార్్ట న్యకుల దా్ర్ వెింకటేష్ కుటింబ దైన్య సథితిని తెలుసుకుననా పవన్ 

కళ్్యణ్ చలిించి పోయార్. జనసైనికులను తన కుటింబ సభ్్యలుగా భావిించే పవన్ కళ్్యణ్ క్రియాశీలక 

సభ్యత్ిం లేనపపుటికీ, భీమా సదుపాయిం ఉననా సభ్్యలకు అిందిించే విధింగా రూ. 5 లక్షలు వెింకటేష్ కుటింబానికి అిందిించి ఆదుకోవాలని నిర్ణయించ్ర్. వెింకటేష్ 

కుటింబ సభ్్యలకు త్రలోనే రూ. 5 లక్షల చకుకును అిందిించనున్నార్.

అమరావతి వేదికగా జనసేన 
వయావస్థాపక దినోత్సవయం

* మింగళగిరి సమీపింలోని ఇపపుటిం గ్రామింలో సభ
* 25 ఎకర్లోలా చకచకా ఏర్పుటలా
*ర్జకీయ ఒతితేళ్ళతో న్లుగు సథిల్లు మార్పు
*ఎల్ింటి అవాింఛనీయ ఘటనలు జరగకుిండా పోలీస్ శాఖ సహకరిించ్లి
*ర్ష్టింలో ఏ మూలకు వెళ్లాన్ సమస్యలే
*పాలన దక్షత లేని ముఖ్యమింత్రిగా జగన్ రెడిడు మిగిలి పోయార్
* భవిష్యత్ కార్్యచరణను వెలలాడిించనుననా పవన్ కళ్్యణ్
*మింగళగిరి మీడియా సమావేశింలో పీఏసీ ఛైర్మన్ న్దిండలా మనోహర్

శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన పార్్ట వ్యవసాథిపక దినోత్సవానినా గుింటూర్ జిల్లా మింగళగిరి నియోజకవర్ింలోని ఇపపుటిం గ్రామింలో నిర్హించనుననాటలా ఆ పార్్ట ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమిటీ ఛైర్మన్ న్దిండలా 
మనోహర్ వెలలాడిించ్ర్. విజయవాడ – చన్నా 16వ నింబర్ జాతీయ రహదారికి కూతవేట దూరింలో సభా సథిలిని ఎింపిక చేసనటలా వివరిించ్ర్. కోవిడ్ నిబింధనలు దృష్్టలో పెట్టకొని అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్్యణ్ పార్్ట ఆవిర్భావ దినోత్సవానినా గత రెిండేళ్లాగా చిననా సాథియలో నిర్హించ్రని, ఈ ఏడాది మాత్ిం మారిచా 14న బ్రహా్మిండమైన బహరింగ సభ జరపడానికి ఏర్పుటలా చుర్గా్ సాగుత్న్నాయని చపాపుర్. 
ఈ సభా వేదికపై పార్్ట భవిష్యత్తే కార్్యచరణను ప్రకటిించడింతోపాట, పార్్ట భావజాల్నికి కట్టబడి క్షేత్సాథియలో అింకితభావింతో పనిచేసుతేననా న్యకులు, జనసైనికులు, వీరమహళలకు అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్్యణ్ దిశానిర్దేశిం చేయనున్నారని తెలిపార్. శనివారిం సాయింత్ిం మింగళగిరిలో మీడియా సమావేశిం నిర్హించ్ర్. ఈ సిందరభాింగా న్దిండలా మనోహర్ మాట్లాడ్తూ… “ ఈ నల 14న ఆవిర్భావ 
దినోత్సవ సభ ఘనింగా నిర్హించ్లని పార్్ట నిర్ణయించిింది. గుింటూర్ జిల్లా మింగళగిరి నియోజకవర్ిం ఇపపుటిం గ్రామింలో సభ నిర్హణకు ఏర్పుటలా చక చక జర్గుత్న్నాయ. సుమార్ 7 ఎకర్ల 
ప్రాింగణింలో సభా వేదిక ఉిండబోతోింది. వాహన్ల పారికుింగ్ కోసిం మరో 18 ఎకర్ల సథిల్నినా సద్ధిం చేసుతేన్నార్. సభను విజయవింతిం చేయడానికి కృష్్ణ, గుింటూర్కు చిందిన న్యకులు మించి 
ప్రణాళ్కతో ముిందుకు వెళ్తేన్నార్. దూర ప్రాింతాల నుించి సభకు విచేచాసే ఏ జనసైనికుడ్, ఏ వీరమహళ ఇబ్ిందులకు గురి కాకుిండా మెర్గైన సౌకర్్యలను ఏర్పుట చేసుతేన్నార్. మూడ్ మార్్ల దా్ర్ 
సభా సథిలికి చేర్ల్ ఏర్పుటలా చేసుతేన్నార్.

* అనేక అడడుింకులు సృష్్టసుతేన్నార్
ముఖ్యమింత్రి జగన్ రెడిడు పాలన, ర్ష్టింలో నలకొననా పరిసథిత్ల గురిించి ప్రతి ప్రజాసా్మ్యవాది ఒకకుసారి ఆలోచిించ్లి. ఆవిర్భావ సభను ఘనింగా నిర్హించ్లని మా ప్రయతనాిం మేము చేసుతేింటే అనేక 
అడడుింకులు సృష్్టసుతేన్నార్. మింగళగిరిలో ఆవిర్భావ సభ ఏర్పుట చేయాలని మూడ్ వార్ల ముిందే అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ నిర్ణయించ్ర్. అపపుటి నుించి సభా సథిలి కోసిం మా న్యకులు అనేక 
ప్రాింతాలను పరిశీలిించ్ర్. సభ నిర్హణకు సథిల్లిచేచాిందుకు నిిండ్ మనసుతో అింగీకారిం తెలిపిన రైత్లు… సాయింత్రానికి ర్జకీయ ఒతితేళలాతో క్షమిించమని చపిపు వెనకికు వెళ్లాపోయార్. ఇల్ న్లుగు 
సథిల్లను మార్చాలి్స వచిచాింది. చివరకు ఇపపుటిం గ్రామ రైత్లు సామిరెడిడు, శ్రీమతి సామ్రాజ్యిం, నరసింహిం, కొిందర్ చిననా చిననా రైత్లు నిిండ్ మనసుతో ముిందుకొచిచా సహకరిసాతేమని హామీ ఇచ్చార్. 
ర్ష్ట నలుమూలల నుించి వచేచా ప్రతి జనసైనికుడికి పెదదే మనసుతో ఆహా్నిం పలుకుతామని వార్ ముిందుకు వచ్చార్. పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ తరపున వారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుత్న్నాిం.

* పోలీస్ శాఖకు విననాపిం
న్తనింగా నియమిత్లైన డి.జి.పి. గారిని ప్రత్్యకింగా కలిస అభినిందనలు తెలపడింతో పాట ఈ సభ గురిించి వివరిించడానికి మా న్యకులు ప్రయతినాసుతేన్నార్. ఈ సభ సజావుగా జరిగేల్ పోలీస్ శాఖ 
కూడా సహకరిించ్లని ఈ సిందరభాింగా పార్్ట తరపున విననావిసుతేన్నాిం. ప్రజాసా్మ్యింలో మార్పు కోసిం మేము చేసే ఈ కార్యక్రమింలో ఎల్ింటి అవాింఛనీయ ఘటనలు చోట చేసుకోకుిండా మీర్ మాకు 
సహకరిించ్లని కోర్కుింటన్నాిం. సభ సజావుగా జరిగేిందుకు మీర్ కూడా మీ విలువైన సలహాలు, సూచనలు మా బృిందిం సభ్్యలకు అిందజేయాలని రిక్్స్్ట చేసుతేన్నాిం. అల్గే ర్ష్ట వా్యపతేింగా ప్రతి జిల్లా 
నుించి సభకు విచేచాసే జనసైనికులకు అవాింతర్లు కలగకుిండా తగిన సూచనలు చేయాలని ఈ సిందరభాింగా కోర్కుింటన్నాిం.

* పాలన దక్షత లేని వ్యకితేగా స.ఎిం. మిగిలిపోయార్
ప్రజలు నిిండ్ మనసుతో 151 సీటలాలో గెలిపిసేతే.. పరిపాలనను గాలికొదిలేస పాలన దక్షత లేని వ్యకితేగా ముఖ్యమింత్రి మిగిలిపోయార్. ర్ష్టింలో ఏ మూలకు వెళ్లాన్ సమస్యలు తాిండవిసుతేన్నాయ. 
మత్స్యకార్ల సమస్యల అధ్యయన్నికి ఉభయ గోదావరి జిల్లాలోలా పాదయాత్ నిర్హసేతే… అనేక సమస్యలు మా దృష్్టకి వచ్చాయ. మత్స్యకార పల్లాలోలా కనీస మౌలిక వసత్లు లేవు. అర్హులైన వారికి పెన్షనులా 
అిందడిం లేదు. ప్రభ్త్ సింక్షేమ పథకాలు కేవలిం 30 నుించి 40 శాతిం మిందికి మాత్మే అిందుత్న్నాయ. కనీసిం తాగడానికి మించినీర్ లేని దుసథితిలో తీర ప్రాింత గ్రామాలు ఉన్నాయ.

* ర్జధానిపై హైకోర్్ట తీర్పును సా్గతిసుతేన్నాిం
ర్జధానిపై గౌరవ హైకోర్్ట తీర్పును సా్గతిసుతేన్నాిం. హైకోర్్ట తీర్పు చ్ల్ సపుష్టింగా ఉింది. ర్జధాని ప్రాింతింలో మొదలైన అభివృది్ధ పనులు నిలిపివేస ర్ష్్రానికి అపారమైన నష్టిం కలిగిించ్ర్. ఈ 
నిర్ణయిం కారణింగా మన ర్ష్్రానికి ర్వాలి్సన దాదాపు రూ.లక్షననార కోటలా పెట్టబడ్లు పొర్గు ర్ష్్రాలకు తరలి వెళ్లాపోయాయ. ఎపపుటికైన్ న్్యయిం నిలబడ్త్ిందననా నమ్మకింతో రైత్లు, మహళలు 
807 రోజుల పాట అలుపెరగని పోర్టిం చేశార్. గడచిన మూడేళ్లాగా రైత్లు ఎనోనా బాధలు పడాడుర్, తిటలా తిన్నార్. జగన్ రెడిడు పరిపాలన ర్జధాని కోసిం భూములు ఇచిచాన రైత్లను కిించపరిచే 
విధింగా, మహళలను అవమాన పరిచే విధింగా సాగిింది. రైత్లు, మహళలపై అధికార దురి్నియోగిం చేశార్. అనినా రోజులూ ఒకేల్ ఉిండవు. ర్ష్టిం కోసిం రైత్లు భూములు ఇసేతే వారిని ఈ ప్రభ్త్ిం 
రోడ్డుకీడిచాింది. మూడ్ ర్జధానులు…. అభివృది్ధ వికేింద్రీకరణ పేరిట జగన్ రెడిడు డ్రామా ఆడ్త్న్నార్. ప్రజలకు వీటిపై నమ్మకిం లేదు. పకకు ర్ష్్రాల వార్ కూడా మనలినా చూస అవహేళన చేసుతేననా పరిసథితి 
తీసుకువచ్చార్. ర్ష్టిం మీద నమ్మకిం లేకుిండా, అపుపుకూడా పుట్టని పరిసథితికి ప్రతిష్టను దిగజార్చార్.

* జనింలోకి వెళ్లాల్ కార్యక్రమాలు
ఆవిర్భావ సభ వేదికగా అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ భవిష్యత్ కార్యచరణ స్యింగా ప్రకటిసాతేర్. పార్్ట కార్యక్రమాలు ఎల్ ఉిండబోత్న్నాయ అనే అింశిం మీద ఒక రూట్ మా్యప్ ఇసాతేర్. జనసేన పార్్ట 
ప్రజలకు ఏ విధింగా ఉపయోగపడాలననా విషయానినా సపుష్టిం చేసాతేర్. ఈ సభ తర్్త జనసేన పార్్ట విసతేృతింగా జనింలోకి వెళ్లాల్ కార్యక్రమాలు ఉింట్యని” తెలిపార్. ఈ మీడియా సమావేశింలో పార్్ట 
ప్రధాన కార్యదరిశి బోనబోయన శ్రీనివాస్ యాదవ్, గుింటూర్, కృష్్ణ జిల్లాల అధ్యక్షులు గాద వెింకటేశ్రర్వు, బిండ్రెడిడు ర్మకృష్ణ, విజయవాడ నగర అధ్యక్షులు పోతిన వెింకట మహేష్, చేనేత వికాస 
విభాగిం చైర్మన్ చిలలాపలిలా శ్రీనివాస్, కార్యక్రమాల నిర్హణ విభాగిం చైర్మన్ కళ్్యణిం శివశ్రీనివాస్, ర్ష్ట కార్యదర్శిలు సయ్యద్ జిల్నీ, నయూబ్ కమాల్, వడ్రాణిం మారకుిండేయబాబు, బేతపూడి విజయ్ 
శేఖర్, రవికాింత్, పార్్ట న్యకులు బిండి ర్మకృష్ణ, తాడిశెటి్ట నర్ష్, బూరగడడు శ్రీకాింత్ తదితర్లు పాల్్న్నార్.

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


ఆదివారం , 06 మార్చి 2022

అమరావతి పరిరక్షణ సమితి నాయకులతో జనసేన సమావేశయం

శతఘ్నా న్్యస్: అమర్వతి రైత్లకు మదదేత్గా జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
ఆదేశాల మేరకు శనివారిం తిర్పతి పట్టణ ప్రెస్ కలాబ్ లో అమర్వతి పరిరక్షణ సమితి 
న్యకులతో జనసేన న్యకులు సమావేశిం నిర్హించ్ర్. ఈ కార్యక్రమింలో జనసేన 
పీఏసీ సభ్్యలు చితూతేర్ జిల్లా అధ్యక్షులు డా.పసుపులేటి హరి ప్రసాద్, తిర్పతి ఇన్ ఛార్జ్ 
కిరణ్ ర్యల్, ఆకేపాటి సుభాష్ణ మరియు ర్ష్ట జిల్లా కమిటీ సభ్్యలు పాల్్నడిం 
జరిగిింది.

శృయంగవరపుకోటలో జనసేనపార్టీ సభయాత్యం నమోదు కారయాక్రమయం
శతఘ్నా న్్యస్: శృింగవరపుకోట, జనసేనపార్్ట సభ్యత్ిం 
నమోదు కార్యక్రమిం శనివారము 11 గింటలకు ముింతాజ్ 
హోటల్ వదదే ప్రారింభమయింది. ఈ కార్య్రమానికి ముఖ్య 
అతిథిగా జనసేన పార్్ట ర్ష్ట ప్రధాన కార్యదరిశి పాలవలస 
యశస్ హాజరయా్యర్. ఆమె మీడియా ప్రతినిధుల సభలో 
మాట్లాడ్తూ జనసేనపార్్ట కార్యకరతేలకు బరోసా కలిపుించ్లనే 
ఉదేదేశముతో పార్్ట సభ్్యలకు డెత్ ఇన్్సరెన్్స 5,00,000 
రూపాయలు హెల్తే ఇను్సరెన్్స 50,000 ర్పాయల వరకు 
500 రూపాయలతో సభ్యత్ిం తీసుకుననా ప్రతి ఒకకురికీ 
వరితేసుతేిందని అన్నార్. గిండవరపు సతీష్ అధ్ర్యింలో జరిగిన 
ఈ కార్యక్రమింలో జనసేనపార్్ట నియోజకవర్ న్యకులు 

వబ్్న సన్్యస న్యుడ్, వబ్్న సతితేబాబు, కర్కొిండ రవి, గొరపలిలా రవి, సుర్ష్ ర్జు చినినా చింటి, రమణ 
నకకురజు సతీష్ తదితర్లు పాల్్న్నార్.

కారయాకర్తల సయంక్షేమయం కోసయం ఆలోచయంచే ఏకైక నాయకుడు 
పవన్ కళ్యాణ్: పాలవలస యశస్్

*క్రియాశీలక సభ్యతా్లకోసిం గ్రామాలోలా విసతేృతింగా ప్రచ్రిం చేసన జనసేన పార్్ట ర్ష్ట ప్రధాన 
కార్యదరిశి పాలవలస యశస్

శతఘ్నా న్్యస్: విజయనగరిం, జనసేన పార్్ట ప్రవేశపెటి్టన క్రియాశీలక సభ్యతా్లు ప్రతీ ఒకకురూ 
వినియోగిించుకోవాలని, దానినా ప్రతీఒకకురికీ తెలిసేల్ సోషల్ మీడియాలలో జనసైనుకులింతా ప్రచ్రిం 
చేయాలని జనసేన పార్్ట ర్ష్ట ప్రధాన కార్యదరిశి, విజయనగరిం అసింబ్లా నియోజకవర్ిం ఇించ్ర్జ్ 
పాలవలస యశస్ పిలుపునిచ్చార్. శనివారిం క్రియాశీలక సభ్యతా్ల శిబ్ర్లను విజయనగరిం 
నియోజకవర్ పరిధిలో దా్రపూడి, గుింకల్ిం గ్రామాలోలా నిర్హించి, ఆయా గ్రామాలోలా పర్యటిించి 
సభ్యతా్లకోసిం విసతేృతింగా ప్రచ్రిం చేపట్్టర్. ఈ సిందరభాింగా ఆమె మాట్లాడ్తూ దేశింలో ఏ 
ర్జకీయ పార్్టకూడా ఇింతవరకు కార్యకరతేల సింక్షేమిం కోసిం ఆలోచిించలేదని, కేవలిం జనసేన పార్్టకి 
మాత్మే చలిలాిందని, ఈ అవకాశానినా ప్రతీఒకకు కార్యకరతే వినియోగిించుకోవాలని పిలుపునిచ్చార్. అల్గే 
కార్యకరతేల సింక్షేమిం కోసిం ఆలోచిించే ఏకైక న్యకుడ్ పవన్ కళ్్యణ్ అని అన్నార్. గ్రామాలోలా వైసా్సర్్సపీ 
పాలనపై ప్రజలింతా ఎింతో విసుగు చిందారని, పవన్ ర్వాలి, పాలన మార్లి అని అిందరూ జనసేనకు 
మదదేత్ ఇసూతే పార్్టలో భార్గా చేరికలు జర్గుత్న్నాయని హర్షిం వ్యకతేిం చేశార్. ఈ కార్యక్రమింలో 
జనసేన పార్్ట సీనియర్ న్యకులు, జిల్లా చిరింజీవి యువత అధ్యక్షుడ్ తా్యడ ర్మకృష్్ణర్వు(బాలు), 
ల్లిశెటి్ట రవిత్జ, మిడతాన రవికుమార్, బొబా్ది చింద్రన్యుడ్, ఆర్.ఎర్నాయుడ్, సైల్డ అనిల్, 
దా్రపూడి, గుింకల్ిం గ్రామిం నుించి భార్గా కార్యకరతేలు పాల్్న్నార్.

రాయదుర్యంలో జనపార్టీ కారయాకర్తల సమావేశయం
శతఘ్నా న్్యస్: ర్యదుర్ిం నియోజకవర్ింలో శనివారిం జనపార్్ట కార్యకరతేల 
సమావేశిం జరిగినది, ఈ సమావేశానికి జనసేన పార్్ట ర్ష్ట ప్రధాన కార్యదరిశి 
చిలకిం మధుసూదన్ రెడిడు హాజరై క్రియాశీలక సభ్యత్ నమోదు కార్యక్రమిం 
గురిించి మాట్లాడ్తూ.. పార్్ట న్యకులు మరియు కార్యకరతేలు ప్రతి ఒకకురూ 
జనసేన పార్్ట క్రియాశీలక సభ్యత్ిం నమోదు చేసుకోవాలని మీడియా మిత్రులకు 
వివరిించడిం జరిగిింది. అదేవిధింగా గత సింవత్సరిం ఎవరైత్ క్రియాశీలక 
సభ్్యలుగా ఉన్నారో వార్ తమ సభ్యతా్నినా రెను్యవల్ చేసుకోవాలి్సిందిగా .. 
అల్గే కొతతే సభ్యత్ిం తీసుకోలేని వార్ కూడా తీసుకోవాలని కోర్ర్. రెన్్యవల్ 
చేసుకుననావార్ ఎవరైన్ దురదృష్టవశాత్తే ప్రమాదాలలో మృతి చిందిత్ 
వారికి 5 లక్షల రూపాయల సహాయిం.. అదే విధింగా ప్రమాదాలలో ఎవరైన్ 
గాయపడిత్ 50 వేల రూపాయల వరకు ఆరి్ధక సహాయిం అిందుత్ిందన్నార్. 
ఈ కార్యక్రమింలో అనింతపురిం జిల్లా అధ్యక్షులు టీ స వర్ణ్ మరియు ఇతర 
న్యకులు పాల్్న్నార్.

జనసైనికుడు గాది కృష్ణను పరామరి్శయంచన 
మాకినీడి శేషు కుమారి

శతఘ్నా న్్యస్:  గొలలాప్రోలు మిండలిం, చిననా జగ్ింపేట గ్రామానికి చిందిన 
జనసైనికుడ్ గాది కృష్ణ ఇటీవల పి. దింతమూర్ నుించి చిననా జగ్ింపేట వసుతేింటే 
మార్మధ్యలో దింతమూర్ బ్రిడిజ్ పై నుించి కిిందకి పడి ప్రమాదానికి గురై, 
కాకిన్డ హాసపుటలోలా ట్రీట్మింట్ తీసుకుింటన్నాడ్. ఈ విషయిం తెలుసుకుననా 
పిఠాపురిం జనసేన పార్్ట ఇన్ ఛార్జ్ శ్రీమతి మాకినీడి శేషు కుమారి హాసపుటల్ 
కి వెళ్లా పర్మరిశిించి.. వారి కుటింబ సభ్్యలకు ధైర్యిం చపిపు, అనినావిధాలుగా 
అిండగా ఉింట్నని చపిపు, డాక్టర్ తో మాట్లాడి భోరోసా ని కలిపుించ్ర్. ఈ 
కార్యక్రమింలో.. జిల్లా కార్యదరిశి మొగిలి అపాపుర్వు జనసైనికులు తదితర్లు 
పాల్్న్నార్.

కే. కోటపాడు మయండలయంలో జనసేన పార్టీలో భార్ చేరికలు

శతఘ్నా న్్యస్: కే. కోటపాడ్ మిండలిం, చౌడ్వాడ గ్రామింలో శనివారిం 
ఆింధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట జనసేన పార్్ట ప్రధాన కార్యదరిశి తమి్మరెడిడు శివశింకర్ 
ఆధ్ర్యింలో చౌడ్వాడ గ్రామింలో బాలి బోయన సింతోష్, బాలి బోయన లక్ష్మి, 
పాతర పలిలా అపాపుర్వు, దుకకు గింగర్జు మరియు జనసేన పార్్ట సదా్ధింతాలు 
నచిచాన 30 మింది జనసేన పార్్టలో చేరడిం జరిగిింది. ఈ కార్యక్రమానికి 
విశాఖపటనాిం జిల్లా జనసేన పార్్ట ఫ్లార్ లీడర్ శ్రీమతి బ్సటీ్ట వసింతలక్ష్మి, 
ఆింధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట జనసేన పార్్ట డాక్టర్ సల్ చైర్మన్ బొడేడుపలిలా రఘు, పెిందురితే 
నియోజకవర్ిం వీర మహళ పినినాింటి పార్తి, మాడ్గుల నియోజకవర్ిం వీర 
మహళ సుర్ఖ, మాడ్గుల నియోజకవర్ిం ముఖ్యన్యకులు గుమ్మడి శ్రీర్మ్, 
ర్వతి, క్. కోటపాడ్ మిండలిం కోట్్యడ గోవిింద్ పాలవెలిలా, కుించ్ అింజి, 
ఉగి్న త్రిన్ధ్, మజిజ్ ఈశ్రర్వు, కడ్పుటలా ర్మున్యుడ్ ముఖ్య అతిథులుగా 
విచేచాసార్.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


ఆదివారం , 06 మార్చి 2022

నాగ రామ పదామావతి క్షేమ సమాచారయం తెలుసుకున్న బయండారు 
శ్రీనివాస్!

*ఉక్రెయన్ దేశింలో మెడిసన్ కోర్్స చదువుత్ననా వైద్య విదా్యరిథిని డాక్టర్ మెిండ్ న్గ ర్మ 
పదా్మవతి క్షేమ సమాచ్రిం తెలుసుకుననా జనసేన ఇన్ ఛార్జ్ బిండార్ శ్రీనివాస్

శతఘ్నా న్్యస్: తూర్పు గోదావరి 
జిల్లా, కొతతేపేట జనసేన పార్్ట ఇన్ ఛార్జ్ 
బిండార్ శ్రీనివాస్ శనివారిం ఆలమూర్ 
మిండలిం, సిందిపూడి గ్రామింలో 
పర్యటిించ్ర్. సిందిపూడి గ్రామింలో 
నుించి ఉక్రెయన్ దేశింలో వైద్య విదా్య 
కోర్్స అభ్యససుతేననా విదా్యరిథిని డాక్టర్ 
పదా్మవతి యోగక్షేమాలను కొతతేపేట 
నియోజకవర్ జనసేన ఇన్చారిజ్ బిండార్ 

శ్రీనివాస్ అడిగి తెలుసుకున్నార్. ఉక్రెయన్ దేశిం లో గత వారిం రోజుల నుించి అకకుడ పరిసథిత్లు 
అనుకూలిించక, యుద్ధవాతావరణిం భీకరింగా జర్గుత్ననా వాతావరణింలో, భయానక పరిసథిత్ల 
నలకొననా దృష్్ట్య, ఉక్రెయన్ దేశింలో విదా్యభా్యసిం చేసుతేననా మన తెలుగు బ్డడులు ఎల్ ఉన్నారో అని, 
విదా్యర్థిల తలిలాదిండ్రులే కాకుిండా.. పలువుర్ బింధువులు, గ్రామాలలో ఉననా న్యకులు ఆిందోళన 
చిందుత్న్నార్. ఇల్ింటి పరిసథిత్లోలా అకకుడ ఉిండటిం శ్రేయసకురిం కాదని ప్రధానమింత్రి నర్ింద్ర 
మోడీ చొరవతో ఉక్రెయన్ దేశింలో విదా్యభా్యసిం చేసుతేననా విదా్యర్థిలను ఆగమేఘాల మీద తమ 
తమ స్గ్రామాలకు తీసుకు వచిచాన కారణింగా.. శనివారిం కొతతేపేట నియోజకవర్ిం జనసేన నేత 
బిండార్ శ్రీనివాస్ వైద్య విదా్యరిథిని పదా్మవతిని, వారి తలిలాదిండ్రులను కలిస, ఆమెను సతకురిించి 
దీవెనలు అిందజేశార్. జనసేన నేత బిండార్ శ్రీనివాస్ తో పాట, జనసేన జిల్లా ప్రధాన కార్యదరిశి 
తాళలా డేవిడ్ ర్జ్, సిందిపూడి సరపుించ్ తోట భవాని, ఆలమూర్ జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు సూరపు 
రెడిడు సత్య పలువుర్ జన సైనికులు కార్యకరతేలు పాల్్న్నార్. వైద్య విదా్యరిథి పదా్మవతి మాట్లాడ్తూ 
ప్రధానమింత్రి నర్ింద్ర మోడీ వారికి ధన్యవాదాలు తెలియ జేశార్.

పాలకయండ నియోజకవర్oలో క్రియా శీలక సభయాత్ నమోదు కారయాక్రమయం

*జనసేన పార్్టలో రూ. 500 పార్్ట క్రియా శీలక సభ్యత్ిం చలిలాసేతే 5 లక్షలు బ్మా
*ప్రమాిందింలో గాయపడిత్ 50 వేలు ఆరిథిక సాయిం
*సోమవారింతో ముగియనుననా సభ్యత్ నమోదు

శతఘ్నా న్్యస్: పాలకొిండ 
ని యో జ క వ ర ్ o , వీ ర ఘ ట ్ట ిం 
మిండలిం, విక్రమపురిం గ్రామింలో 
జనసేన పార్్ట సభ్యత్ిం నమోదు 
కార్యక్రమిం నిర్హించ్ర్. జనసేన 
పార్్ట సభ్యత్ిం తీసుకుింటే పార్్ట 
కార్యకరతేలకు 5 లక్షల రూపాయలు 

బ్మా, 50 వేల రూపాయలు ప్రమాద పరిహారిం వసుతేిందని పాలకొిండ అసింబ్లా నియోజకవర్ 
వీరఘట్టిం మిండలిం జనసేన పార్్ట న్యకులు మత్స పుిండర్కిం, వావిలపలిలా న్గభూషణిం 
వెలలాడిించ్ర్. శనివారిం విక్రమపురిం గ్రామింలో విలేఖర్లతో మాట్లాడ్తూ.. పార్్ట సభ్యత్ిం 
500 రూపాయలు చలిలాసేతే ఈ సదుపాయాలు వరితేసాతేయని ఆయన వివరిించ్ర్. జనసేన పార్్ట 
కార్యకరతేలను వారి కుటింబ సభ్్యల సింక్షేమిం కోసిం జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
ఈ పథకిం ప్రవేశ పెట్టడిం జరిగిిందన్నార్. సోమవారిం (07-03-2022) సాయింత్ిం వరకూ 
సభ్యత్ నమోదు కార్యక్రమానికి చివరి గడ్వు అని తెలియ జేశార్. క్రియాశీలక సభ్యత్ నమోదు 
పూరితే వివర్లకు 9441062293 ఈ నింబర్కు సింప్రదిించ్లని ఆయన విజ్ఞపితే చేశార్.

కళ్యాణదుర్యంలో జనసేన ఆత్మాయ సమావేశయం
శతఘ్నా న్్యస్: 
అనింతపురిం జిల్లా, 
జనసేన పార్్ట ఆధ్ర్యింలో 
శనివారిం కళ్్యణదుర్ిం 
నియోజకవర్ింలో ఆతీ్మయ 
సమావేశిం నిర్హించడిం 
జరిగిింది. ముఖ్యింగా 
క్రియాశీలక సభ్యత్ిం 
మరియు మార్చా 14వ త్దీన 
జనసేన పార్్ట ఆవిర్భావ 

దినోత్సవ మీటిింగ్ గురిించి, జిల్లా అధ్యక్షులు టి.స.వర్ణ్, ర్ష్ట ప్రధాన కార్యదర్శిలు చిలకిం 
మధుసూదన్ రెడిడు దిశానిర్దేశిం చేయడిం జరిగిింది. ఈ కార్యక్రమింలో జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు అింక్ 
ఈశ్రయ్య, ప్రధానకార్యదర్శిలు న్గేింద్ర, పతితే చింద్రశేఖర్, జిల్లా కార్యదర్శిలు కిరణ్, లక్ష్మీ 
నరసయ్య మరియు సింయుకతే కార్యదరిశి ర్జేష్ మరియు నియోజకవర్ కింబదూర్ మిండల 
అధ్యక్షులు చింద్రమౌళ్, కుిందురిపు మిండల అధ్యక్షులు జయకృష్ణ, బ్రమ్మ సముద్రిం మిండల అధ్యక్షులు 
ఆింజనేయులు, కళ్్యణదుర్ిం మిండల అధ్యక్షులు షేక్ మొహదీదేన్, శెటూ్టర్ మిండల అధ్యక్షులు 
లేపాక్షి ఈరననా మరియు మిండల కమిటీల సభ్్యలు ముఖ్యింగా జనసైనికులు, వీరమహళలు షేక్ 
తార, త్రివేణ, మమత, తదితర్లు పెదదే ఎత్తేననా పాల్్నడిం జరిగిింది.

మారాకాపురయం జిల్లా స్ధనకై “25”వ రోజు రిలే నిరాహార దీక్ష

శతఘ్నా న్్యస్: మార్కుపురిం 
ఆర్.డి.ఓ కార్్యలయిం వదదే 
మార్కుపురిం జిల్లా సాధన 
సమితి (జేఏస) ఆధ్ర్యింలో 
మార్కుపురిం పట్టణ 
న్్యయవాదుల సింఘిం వార్ 

చేపటి్టన నిర్హార దీక్షకు నిమ్మరసిం ఇచిచా విరమిింపజేసన జనసేన పార్్ట 
మార్కుపురిం నియోజకవర్ ఇన్ చ్ర్జ్ మరియు జిల్లా సాధన సమితి వైస్ చైరె్మన్ 
ఇమ్మడి కాశీన్ధ్, జేఏస చైరె్మన్ న్ర్యణరెడిడు, జేఏస ట్రెజరర్ వకకులగడడు 
మలిలాకార్జ్న, జేఏస కనీ్నర్ షేక్ సైదా, సపిఐ న్యకులు అిందే న్సరయ్య, 
కాసిం, ఆమ్ ఆదీ్మ పార్్ట న్యకులు సుదరశిన్, సపిఎిం న్యకులు రఫీ. ఈ 
కార్యక్రమింలో జనసేనపార్్ట జిల్లా కార్యదరిశి తిర్మలశెటి్ట వీరయ్య, మార్కుపురిం 
మిండల అధ్యక్షులు తాటి రమేష్, పిననాబోయన శ్రీను, గొట్టిం శ్రీనివాసరెడిడు, ఖాన్, 
శిరిగిరి శ్రీను, జిల్లా సాధన సభ్్యలు, జనసేన కార్యకరతేలు పాల్్న్నార్.

పినపళ్ల గ్రామంలో జనసేన కారయూవర్గ 
సమావేశం

*ముిందుిండి నడిపిించిన జన సైనికుడ్, యువన్యకుడ్ గ్రామ 
సరపుించ్ సింగీత సుభాష్
*గ్రామ పెదదేలు, జనసైనికులు.

శతఘ్నా న్్యస్: తూర్పుగోదావరి జిల్లా, కొతతేపేట నియోజకవర్ింలోని, ఆలమూర్ 
మిండలింలోని, పినపళలా గ్రామింలో శుక్రవారిం ర్త్రి 9 గింటలకు అతి భార్ 
ఎత్తేన గ్రామ ప్రజల సమక్షింలో, జనసేన పార్్ట క్రియాశీలక సభ్యత్ిం మీటిింగు 
కొరకు సమావేశిం జరిగినది. ఈ సమావేశింలో గ్రామింలో ఉననా ప్రతి ఇింటి 
నుించి కనీసిం ఒకొకుకకు కార్యకరతే చొపుపున ఎకకుడా తగ్కుిండా సమావేశమునకు 
వచిచా, జనసేన కార్యవర్ిం సమావేశిం పెదదే ఎత్తేన గొపపుగా నిర్హించ్ర్. 
అనింతరిం క్రియాశీల సభ్యత్ నమోదు పలు అింశాలపై గ్రామ సమస్యలపై, 
పలువుర్ న్యకులు, సరపుించ్ సింగీత సుభాష్ మాట్లాడార్, జనసేన పార్్టకి 
జనసేన్నికి అిండగా ఉింట్మని పలువుర్ భరోసా ఇచ్చార్. అదేవిధింగా 
అిండగా నిలిచిన ప్రతి ఒకకురికీ క్రియాశీలక సభ్యత్ిం దా్ర్ ఇన్్సరెన్్స పథకిం 
వరితేించే విధింగా పలు అింశాల మీద సరపుించ్ సింగీత సుభాష్ అధ్యక్షతన 
జనసేన పార్్ట క్రియాశీలక సభ్యత్ిం నమోదు కొరకు మీటిింగులో వివరిించడిం 
జరిగినది. ఈ కార్యక్రమమునకు గ్రామింలో నలుమూలల నుించి పలువుర్ 
పెదదేలు, న్యకులు కార్యకరతేలు యువకులు హాజరై, క్రియాశీల సభ్యతా్లను 
ప్రతి ఒకకురూ తపపునిసరిగా తీసుకుింట్మని, జనసేన్నికి, ప్రతి ఒకకురూ 
పినపళ్ళ గ్రామిం నుించి అిండగా ఉింట్మని, ఇది ఒక మించి కార్యక్రమిం అని, 
మా కుటింబాలకు చ్ల్ భరోసాగా ఉింటిందని, ఈ కార్యక్రమిం ప్రవేశపెటి్టన 
జనసేన్ని పవన్ కళ్్యణ్ న్యకతా్నికి ప్రతి ఒకకురూ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, 
కార్యకరతేల కోసిం, ర్ష్ట ప్రజల కోసిం ప్రతిక్షణిం ఆలోచిించే మించి మనసుననా 
న్యకుడ్, నీతిమింత్డ్, ఒకే ఒకకుడ్ జనసేన్ని పవన్ కళ్్యణ్ మాత్మేనని, 
దేశ చరిత్లో కార్యకరతేల కోసిం ఆలోచిించే న్యకుడ్, మర్కకుడ ఇల్ింటి 
న్యకుడ్ లేడని,అధికారిం లేకపోయన్, కార్యకరతేలు బాగుిండాలని, ఇల్ింటి 
మించి పథకిం కార్యకరతేల భవిష్యత్తేకు వారి కుటింబాలకు ఒక భద్రతను ఏర్పుట 
చేసన గొపపు న్యకుడ్ జనసేన్ని పవన్ కళ్్యణ్ అని, పలువుర్ జనసేన్ని 
న్యకత్ిం వరి్ధల్లాలని, తెలుగు ప్రజలకు ఏ కష్టిం వచిచాన్ ముిందుిండే గొపపు 
వ్యకితే ఒకకు పవన్ కళ్్యణ్ మాత్మేనని, వీరి మానవతా విలువలు, సేవలు ఎింతో 
గొపపువని, ఈ ర్ష్్రానికి దశ దిశ చూపిించగలిగే ఏకైక వ్యకితే, ఒక శకితే! ఒక 
జనసేన్ని మాత్మేనని, వారి న్యకత్ింలో మేము అింతా ఏకతాటిపై కలిస 
ఐకమత్యింతో పనిచేసాతేమని పలువుర్ ముకతేకింఠింతో పవన్ కళ్్యణ్ జిిందాబాద్ 
అని జేజేలు కొడ్తూ హర్షిం వ్యకతేిం చేశార్. ఈ కార్యక్రమింలో జనసేన పార్్ట 
జిల్లా కార్యదరిశి, పినపళలా సరపుించ్ సింగీత సుభాష్, పినపళ్ళ ఎింపీటీసీ పెదిదేరెడిడు 
పట్్టభిర్మననా, పినపళలా జనసేన పార్్ట గ్రామ అధ్యక్షుడ్ న్మాల సుబా్ర్వు, 
గ్రామపించ్యతీ వైస్ ప్రెసడెింట్ యనమదల శీను, జనసైనికులు, కార్యకరతేలు 
అధిక సింఖ్యలో వార్డు నింబర్లా పాల్్న్నార్.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

క్రియాశీలక సభ్యాలే పార్టీకి వెను్నముక: యుగయంధర్ పొన్న

*ర్ష్ట ర్జకీయాలోలా ముఖ్య భూమిక పోష్ించేది అభిమానులే
*సమయిం ఆసననామైింది వైసీపీని గదదేదిించ్లి
*ఇించ్రిజ్ డా యుగింధర్ పొననా

శతఘ్నా న్్యస్: పెనుమూర్ 
మిండలింలో జరిగిన 
క్రియాశీలక సభ్యత్ 
నమోదు కార్యక్రమింలో 
నియోజకవర్ ఇన్చార్జ్ 

ముఖ్య అతిథిగా హాజరయా్యర్. ఈ కార్యక్రమింలో డాక్టర్ యుగింధర్ మాట్లాడ్తూ 
జనసేన పార్్టకి క్రియాశీలక సభ్్యలే వెనునాముక అని తెలిపార్. ర్ష్ట ర్జకీయాలోలా 
సించలనిం మార్పులు సింభవిించభోతోిందని కాబటి్ట ర్ష్టింలో క్రియాశీలక సభ్్యలు 
ముఖ్య భూమిక పోష్ించిబోత్న్నారని తెలియజేశార్. సమయిం ఆసననామైింది, వైసీపీని 
గదదే దిించ్లని ఉదోభాద చేశార్. మిండల్లోలా ఉననా జనసైనికులు అిందరూ క్రియాశీలక 
సభ్్యలు పార్్ట సింసాథిగత నిర్్మణింలో పాలి భాగసుతేలు కావాలని తెలిపార్. ర్నుననాది 
జనసేన ప్రభ్త్మే అని తెలియజేశార్. ఇపపుటివరకు మిండలింలో 250 మింది 
సభ్యత్ిం తీసుకున్నారని తెలిపార్. ఈ కార్యక్రమింలో మిండల అధ్యక్షులు శ్రీనివాసులు, 
ఉపాధ్యక్షులు గిరిదర్నాయుడ్, ప్రధాన కార్యదరిశి మింజున్థ్, వైస్ ప్రెసడెింట్ జావిద్, 
యూత్ ప్రెసడెింట్ గుర్ప్రసాద్, శేఖర్, ధాము, సునీల్, నవీన్ మరియు జనసైనికులు 
పాల్్న్నార్.

బలమైన శకి్తగా జనసేన నిరామాణయం: కోన తాతారావు
శతఘ్నా న్్యస్: గాజువాక, ప్రజా సమస్యలపై అవగాహనతో జనసేన ప్రజల పక్షాన పోర్టిం 
చేయట్నికి పార్్ట శ్రేణులు సదదేింగా వుిండాలని అిందుకు పార్్ట సభ్యత్ిం నమోదుకు ఎకుకువ శ్రదదే 
చూపాలని శనివారిం పాత గాజువాక జింక్షనోలా ఏర్పుట చేసన సభ్యత్ నమోదు శిబ్రింలో కోన 
తాతార్వు అన్నార్. వైసపి పాలనలో పాలు దగ్ర నుించి చతతే వరకు పనునాలు పెించుకుింటూ 
వెళ్త్ింటే సామాను్యలు దికుకు తోసని సథితిలో వుననాిందున వారికి జనసేన అిండగా ఉిండాలని, 
పవన్ కళ్్యణ్ న్యకత్ిం అవసర్నినా ప్రజలు కోరకుింటననాిందున యువకులు స్చ్ిందింగా 
మెింబర్ ష్ప్ తీసుకోవటిం అభినిందనీయమన్నార్. ఈ కార్యక్రమింలో పార్్ట న్యకులు 
గడసాల అపాపుర్వు, తిపపుల రమణారెడిడు, దలిలా గోవిింద రెడిడు, కరణిం కనకార్వు, లింకల మురళ్ 
దేవి, రౌత్ గోవిింద, ముమ్మన్ మురళ్, భార్వ్, మూరితే, శాలిని, కళ్వతి, వింశీ, ముసలయ్య 
తదితర్లు పాల్్న్నార్.

ఆతమాకూరు జనసేన పార్టీలో చేజరలా మయండలయం నుయండి పలువురి చేరికలు

శతఘ్నా న్్యస్: ఆత్మకూర్, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ సదా్ధింతాలకు ఆకరి్షత్లై ఆత్మకూర్ 
జనసేన పార్్ట నియోజకవర్ ఇించ్ర్జ్ నలిశెటి్ట శ్రీధర్ చేత్ల మీదగా చేజరలా మిండల ఇించ్ర్జ్ 
బిండి అనిల్ ర్యల్ ఆధ్ర్యింలో చేజరలా మిండలిం నుిండి పలువుర్ జనసేన పార్్టలో చేరడిం 
జరిగిింది. నలిశెటి్ట శ్రీధర్ పార్్ట కిండ్వా కపిపు జనసేన పార్్టలోకి ఆహా్నిించడిం జరిగిింది. ఈ 
సిందరభాింగా నలిశెటి్ట శ్రీధర్ మాట్లాడ్తూ… జనసేన పార్్టకి యువకులే బలమని, ర్బోయేది 
జనసేన ప్రభ్త్మేనని తెలియజేసూతే న్తనింగా పార్్టలో చేరిన జనసైనికులకు శుభాకాింక్షలు 
తెలియజేయడిం జరిగిింది. ఈ కార్యక్రమింలో మిండల న్యకులు ప్రసాద్, హరిబాబు,హర్ష్, 
బలర్ిం, కళ్్యణ్ మరియు జనసైనికులు పాల్్నడిం జరిగిింది.

పాలాస్టీక్ సయంచులు వదుదు – గుడ్డ సయంచులు ముదుదు: 
దల్లా గోవయందరెడి్డ

శతఘ్నా న్్యస్:  గాజువాక నియోజకవర్ిం 64వార్డు యార్డ 
గ్రామింలో జరిగిన “స్చ్చా సర్్క్షన్” కార్యక్రమింలో 
పాల్్ననా గౌరవ కమీషనర్ లక్ష్మిష్, గౌరవ 64వ వార్డు 
కార్పుర్టర్ దలిలా గోవిిందరెడిడు మరియు జోనల్ కమీషనర్ 
శ్రీధర్ పాల్్న్నార్. గౌరవ కార్పుర్టర్ మాట్లాడ్తూ… 
“మన చతతే – మన బాధ్యత” మరియు “పాలాస్టక్ సించులు 
వదుదే – గుడడు సించులు ముదుదే” అనే నిన్దిం చపపుడిం 

జరిగిింది. అల్గే “తడి చతతే – పొడి చతతే” వేర్చేస పారిశుధ్య కారి్మకులకు అిందజేయాలని కోర్తూ… 
పాలాస్టక్ రహత విశాఖపటనాింగా చేయాలని, దీనిలో అకకుడ ఉననా ప్రజలు అిందరూ భాగసా్మ్యిం అవా్లి 
అని చపపుడిం జరిగిింది. అల్గే యార్డ గ్రామింలో ఉననా సమస్యలు రోడ్లా డ్రైనులు. లీకేజ్ వాటర్ మరియు 
సులభకాింపెలాక్్స డెవలపె్మింట్ యార్డ కనకదుర్మ్మ గుడి దగ్ర నుించి జటి్ట వరకు లైట్్స నిర్్మణిం, స్మశాన 
వాటిక నిర్్మణిం కమీషనర్ దృష్్టకి తీసక్ళలాడిం జరిగిింది అల్గే వినతిపత్ిం కూడా ఇవ్డిం జరిగిింది. 
వెింటనే కమీషనర్ సపుిందిసూతే వెింటనే పనులు అనినా జరగాలని అధికార్లును ఆదేశాలు జారిచేయడిం 
జరిగిింది. ఈ కార్యక్రమింలో జోనల్ కమీషనర్ శ్రీధర్ మరియు డి.ఎిం.హెచ్.ఓ జివిఎింస లో ఉననా మొతతేిం 
సబ్ింది మరియు సచివాలయ సబ్ింది వాలింటీర్్స మరియు శానిటేషన్ సక్రటరి మరియు శానిటేషన్ 
ఇన్సపెక్టర్, గ్రామ పెదదేలు మరియు మహళలు పాల్్న్నార్.

జనసేన క్రియాశీలక సభయాత్యం – భద్రమైన భవతవయాయం
*జనసేన పార్్ట ప్రధాన కార్యదరిశి తమి్మరెడిడు శివశింకర్

శతఘ్నా న్్యస్: పెిందురితే నియోజకవర్ిం, 88 వార్డు, ఈ గింగవరిం గ్రామింలో క్రియాశీలక 
సభ్యత్ిం కార్యక్రమింలో జనసేన పార్్ట ప్రధానకార్యదరిశి తమి్మరెడిడు శివశింకర్ పాల్్ని 
అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఎింతో దూరదృష్్టతో క్రియాశీలక సభ్యత్ిం నమోదు కార్యక్రమిం 
మొదలు పెట్్టరని, భారతదేశింలో ముఖ్యింగా ఆింధ్రప్రదేశ్లా ఇన్్సరెన్్స మీద అింతగా 
అవగాహన ప్రజలకు ఉిండదని కావున క్రియాశీలక సభ్యత్ిం తీసుకుననా వాళలాకి అనుకోకుిండా 
ఎటవింటి ప్రమాదిం జరిగిత్ వైద్య ఖర్చాల నిమితతేిం 50 వేలు, మరణించినటలాయత్ 
కుటింబానికి 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్డిం జర్గుత్ిందని కావున ప్రతి జనసైనికుడ్ 
ఈ క్రియాశీలక సభ్యత్ిం తీసుకోవాలని కోరడిం జరిగిింది. న్యకులు జన్రథిన శ్రీకాింత్ 
వబ్్న జనసేన పార్్ట క్రియాశీలక సభ్యత్ిం కోసిం మాట్లాడ్తూ ఫిబ్రవరి 21న అధ్యక్షులు 
పవన్ కళ్్యణ్ చేత్లమీదుగా 2022-23 క్రియాశీలక సభ్యత్ిం ప్రారింభిించడిం 
జరిగిిందని, గత సింవత్సరిం మన ఆింధ్రప్రదేశ్ లో సుమార్ లక్ష పైచిలుకు క్రియాశీలక 
సభ్యత్ిం చేసుకున్నారని, గత సింవత్సరిం క్రియాశీలక సభ్యత్ిం తీసుకొని అకసా్మత్తేగా 
మరణించిన 38 మిందికి 5 లక్షల రూపాయలు చకుకు వారి కుటింబానికి ఇవ్డిం 
జరిగిిందని, అదేవిధింగా అకసా్మత్తేగా ఆసుపత్రిలో అడి్మట్ అయ్య వైద్యిం నిమితతేిం 50 
వేలు రూపాయలు ఇవ్డిం జరిగిిందని, గత సింవత్సరిం పెిందురితే నియోజకవర్ింలో ఏడ్ 
మెటలా మర్రిపాల్ింలో క్రియాశీలక సభ్యత్ిం తీసుకుననా జనసైనికుడ్ రోడ్డు ప్రమాదింలో 
మరణసేతే వారి కుటింబానికి 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్డిం జర్గుత్ిందని, కావున ప్రతి 
ఒకకుర్ క్రియాశీలక సభ్యత్ింలో పాలు పించుకోవాలని, చివరి త్దీ మారిచా 7 తార్కు 
కావున అిందరూ తిందరగా సభ్యత్ిం చేసుకోవాలని కోరడిం జరిగిింది, వీరమహళ 
పార్తి మాట్లాడ్తూ జనసేన పార్్ట అభివృది్ధ చిందుత్ింది మనమిందరిం పవన్ కళ్్యణ్ 
న్యకతా్నినా బలపరిచడింలో భాగసా్ములు కావాలని కోరడిం జరిగిింది. ఈ యొకకు 
కార్యక్రమింలో గోవిింద్, శ్రీను, ర్జు, ర్ము, ప్రసాద్, గోపి, జనసైనికులు పాల్్న్నార్.

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

క్రియాశీలక సభయాత్యం నమోదు అవగాహన కారయాక్రమయం మొదటిరోజు
శతఘ్నా న్్యస్: తూర్పుగోదావరి జిల్లా, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ కార్యకరతేల కుటింబాల శ్రేయసు్సను కోరి ప్రవేశపెటి్టన జనసేన పార్్ట 
క్రియాశీలక సభ్యత్ిం నమోదు అవగాహన కార్యక్రమిం మొదటిరోజు కార్యక్రమింలో భాగింగా మామిడికుదుర్ మిండలిం పాశరలాపూడిలింక 
గ్రామింలో ప్రారింభిించడిం జరిగిింది. శుక్రవారిం ర్త్రి ర్త్రి ఆదుర్రు గ్రామింలో ఈ సిందర్ింగా ఆదుర్రు గ్రామానికి చిందిన దమే్మటి 
శ్రీనివాసర్వు జనసేన పార్్ట సదాదేింతాలు, సమాజింపై పవన్ కల్్యణా్రి ఆలోచన్ విధానిం నచిచా జనసేన పార్్టలో చేరడిం జరిగిింది. ఆయనకు 
జనసేన పార్్ట తరపున, మిండలిం తరపున శుభాకాింక్షలు తెలియజేసార్. ఈ కార్యక్రమింలో మామిడికుదుర్ జనసేన పార్్ట మిండల అధ్యక్షులు 
జాల్ింశ్రీనివాస ర్జా(జె.ఎస్.ఆర్), మామిడికుదుర్ సరపుించ్ అడబాల తాతకాపు, జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నడిం 
జరిగిింది.

జనసైనికుడిపై దాడిని ఖయండియంచన 
స్రే ఓబులేసు నాయుడు
శతఘ్నా న్్యస్: గిదదేలూర్ నియోజకవర్ిం, 
కొమరోలు మిండలిం చిింతలపలిలా 
పించ్యతీ మలిలాక పలిలాలోని ఉపాధి హామీ 
పథకిం కిింద పశువుల నీటితటి్టని వైసపి 
కార్యకరతేలు ధ్ింసిం చేసుతేిండగా మన 
జనసైనికుడ్ అడ్డుకోగా అతనిపై దాడికి 
దిగార్ ప్రజలిందరి కోసిం కటి్టించిన 
నీటితటి్ట కావడింతో జనసైనికుడ్ 

ఎకకులూరి వెింకటేశ్ర్ రెడిడు ప్రశినాించ్డ్ అింతలో ధ్ింసిం చేసే వ్యకితే అయనటవింటి 
కొతతేకోట రమణయ్య అతని కొింతమింది బింధువులతో దాడికి దిగి జనసైనికుడిని 
గాయపరచడిం జరిగిింది. ఈ సింఘటనపై జనసేన పార్్ట కొమరోలు మిండల 
అధ్యక్షుడ్ అయనటవింటి సార్ ఓబులేసు న్యుడ్ దీనినా తీవ్ింగా ఖిండిసుతేన్నానని, 
అతనిపై చట్టపరమైన చర్య తీసుకోవాలని, కొమరోలు సబ్ ఇన్సపెక్టర్ ని జనసేనపార్్ట 
తరపున డిమాిండ్ చేసుతేన్నామని అన్నార్.

ఈదరాడలో 25 క్రియాశీలక సభయాతా్లు నమోదు
శతఘ్నా న్్యస్: తూర్పుగోదావరి, ర్జోలు 
నియోజక వర్ిం ఈదర్డలో జనసేన సభ్యతా్లు 
నమోదులో 25 క్రియశీలక సభ్యత్లు నమోదు 
అయా్యయ. గ్రామదేవత శ్రీశ్రీశ్రీ పాళలామ్మ అమ్మవారి 
ఆలయిం వదదే నమోదు చేసార్. ఈ కార్యక్రమింలో 
వననాింరెడిడు సాగర్, కోల్ సుర్ష్, యెర్బిండి ర్జీవ్, 
యెర్బిండి శివప్రభాకర్, వలవల ర్ము, గింధిం 
శివ, తర్ణ్, మణకింఠ, క్. న్గేింద్ర తదితర 
జనసైనికులు పాల్్న్నార్.

జనసేన సభయాత్యం నమోదు చేసుకోయండి: 
గొలలాపల్లా అనురాధ

శతఘ్నా న్్యస్: పార్్టని నము్మకుననా వారికి అిండగా నిలిచే 
సతాతే ఒకకు జనసేన్ని పవన్ కళ్్యణ్ కి మాత్మే ఉిందని 
మిండపేట నియోజకవర్ిం, ర్యవరిం మిండలిం, చలూలార్ 
ఎింపీటీసీ-1 గొలలాపలిలా అనుర్ధ అన్నార్. ఈ నల 7వ 
తార్ఖుతో పార్్ట సభ్యతా్ల నమోదు గడ్వు ముగుసుతేననా 
నేపథ్యింలో పార్్ట శ్రేణులు, పవన్ అభిమానులు, ప్రజలు 
ఈ అవకాశానినా సది్నియోగిం చేసుకోవాలని కోర్ర్. 
ఆమె స్గృహింనిందు మీడియా తో మాట్లాడ్తూ.. 
జనసేన పార్్టలో సభ్యత్ిం తీసుకుననా వారిలో ఎవరైన్ 

దురదృష్టవశాత్తే ప్రమాదాలలో మృతి చిందిత్ 5 లక్షల రూపాయల ప్రమాద భీమా.. 
అదే విధింగా ప్రమాదవశాత్తే ఎవరైన్ గాయపడి వైద్యశాలలో చేరిత్ వైద్య ఖర్చాల 
నిమితతేిం 50,000/-రూపాయల వరకూ ఆరి్ధక సహాయిం అిందుత్ిందన్నార్. ఇపపుటికే 
పలువుర్ జన సైనికులకు పలు ఆరి్ధక సహాయలు అిందిించడిం జరిగిిందన్నార్. 
18 సింవత్సర్లు నుిండి 70 ఏళ్ళ లోపు వయసు్స వారింతా ఈ సభ్యత్ నమోదు 
కార్యక్రమానినా వినియోగిించుకోవాలని కోర్ర్. పూరితే వివర్లకు 9849208813 
+91 99631 01055, నింబరలాకు ఫ్న్ చేస సింప్రదిించ్లని అనుర్ధ కోర్ర్.

కయండాపురయం మయండలయంలో క్రియాశీలక సభయాత్ 
కారయాక్రమాని్న ప్రారయంభయంచన జనసేన నాయకులు

శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన పార్్ట 
క్రియాశీలక సభ్యత్ిం నమోదు 
కార్యక్రమింలో భాగింగా ఉదయగిరి 
నియోజకవర్ిం కొిండాపురిం 
మిండలిం కొమి్మ పించ్యతీ 
ర్మానుజపురిం గ్రామింలో మిండల 
అధ్యక్షులు ఆకుల వెింకట్ ఆధ్ర్యింలో 
ఈ కార్యక్రమిం నిర్హించడిం 
జరిగిింది. ఈ సిందరభాింగా వార్ 

మాట్లాడ్తూ జనసేన పార్్టలో సభ్యత్ిం తీసుకుననా వారిలో ఎవరైన్ దురదృష్టవశాత్తే 
ప్రమాదాలలో మృతి చిందిత్ పార్్ట తర్పున వారికి 5 లక్షల రూపాయల సహాయిం 
అిందిించడిం జర్గుత్ిందన్నార్. అదే విధింగా ప్రమాదాలలో ఎవరైన్ గాయపడిత్ 
50 వేల రూపాయల వరకు ఆరి్ధక సహాయిం అిందుత్ిందన్నార్. ఇపపుటికే పలువుర్ 
జనసైనికులకు ఇదే విధింగా పలు ఆరి్ధక సహాయలు అిందిించడిం జరిగిిందన్నార్. 18 
సింవత్సర్లు నుిండి 70 ఏళ్ళ లోపు వయసు్స వారింతా ఈ సభ్యత్ నమోదు పథకానినా 
వినియోగిించుకోవాలని కోర్ర్. ఈ కార్యక్రమింలో ఆకుల సాయ, దాసరి రమేష్, 
బతతేల అఖిల్, నలలాబోత్ల మనోహర్, బొడ్గు మహేింద్ర తదితర్లు పాల్్న్నార్.

ఆటిజయం డిజార్డర్ తో బాధపడుతున్న 6 యేళ్ళ బాలుడుకు 
జనసేన పార్టీ ఆరిధిక సహాయయం

శతఘ్నా న్్యస్: శ్రీకాకుళిం నియోజకవర్ిం 
దమ్మల వీధి 40వ వార్డులోని నివాసముింటననా 
కొిండా మూరితే మరియు వనజ దింపత్లు 
కుమార్డ్ కొిండా సోహత్ పుటి్టనపపుటి నుించి 
ఆటిజిం వా్యధితో బాధపుత్న్నాడ్. థెరపీ 
సషన్్స కి నలకు 30 నిించి 40 వేలు వరకు 
ఖర్చా అవుత్ిందని, బా్యనర్ లు కట్టకుని 
జీవనిం సాగిించే తమకు చికిత్స చేయించే 

ఆరిథిక పరిసథితి లేదని ఆ దింపత్లు దాతలను ఆశ్రయసుతేన్నార్. ఈ విషయిం తెలుసుకుననా 
జనసేన న్యకులు కామేష్, త్జ ఆసే్రాలియా జనసేన NRI విభాగింలో కీలకింగా పనిచేసుతేననా 
సనపల సింజయ్ కు పరిసథితి వివరిించగ, సొహత్ కు 20వేలు రూపాయలు ఆరి్ధక సహాయానినా 
అిందిించ్ర్. శ్రీకాకుళిం జనసేన న్యకులు ఉదయ్, గుర్ప్రసాద్ అధ్ర్యింలో సోహత్ 
కు సహాయానినా అిందిించ్ర్. తమ కుమార్డి చికిత్సకు అిండగా నిలిచినిందుకు మూరితే 
దింపత్లు జనసేన పార్్ట న్యకులకు కృతజ్ఞతలు తెలియచేశార్. ఈ కార్యక్రమింలో జనసేన 
న్యకులు నవీన్, ప్రదీప్, ర్జేష్ తదితర్లు పాల్్న్నార్.

జనసేన సభయూత్ం నమోదు చేసుకోవాలి
*మార్చా 7తో ముగుసుతేననా గడ్వు
*అభిమానులు, సైనికులు ఉద్యమింల్ చేపట్్టలి
*ఇించ్ర్జ్ వేగుళ్ళ లీల్కృష్ణ

శతఘ్నా న్్యస్: మిండపేట, సమాజింలో నవ చైతన్యిం, 
మార్పు తెచేచా దిశగా భవిష్యతోలా జనసేన పార్్ట ఉపెపునల్ 
ఎగసపడ్త్ిందని మిండపేట నియోజకవర్ జనసేన ఇించ్ర్జ్ 
వేగుళ్ళ లీల్కృష్ణ పేర్కున్నార్. ఈ నల 7తో పార్్ట క్రియాశీలక 
సభ్యత్ిం నమోదు గడ్వు ముగుసుతేిందని ఆయన అన్నార్. 
పార్్టని నము్మకుననా వారికి అిండగా నిలిచే సతాతే ఒకకు జనసేన 
అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ కి మాత్మే ఉిందని సపుష్టిం చేశార్. ఈ నల 7న పార్్ట సభ్యతా్ల 
నమోదు గడ్వు ముగుసుతేననా నేపథ్యింలో పార్్ట శ్రేణులు, పవన్ అభిమానులు, ప్రజలు ఈ అవకాశానినా 
సది్నియోగిం చేసుకోవాలని కోర్ర్. ఈ సిందరభాింగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడ్తూ జనసేన 
పార్్టలో సభ్యత్ిం తీసుకుననా వారిలో ఎవరైన్ దురదృష్టవశాత్తే ప్రమాదాలలో మృతి చిందిత్ పార్్ట 
తర్పున వారికి రూ 5 లక్షల సహాయిం అిందిసాతేరని పేర్కున్నార్. ఒకవేళ ప్రమాదాలలో ఎవరైన్ 
గాయపడిత్ రూ 50 వేల రూపాయల వరకు ఆరి్ధక సహాయిం అిందుత్ిందన్నార్. ఇపపుటికే పలువుర్ 
జనసైనికులకు ఇదే విధింగా పలు ఆరి్ధక సహాయలు అిందయన్నార్. 18 సింవత్సర్లు నుిండి 70 ఏళ్ళ 
లోపు వయసు్స వారింతా ఈ సభ్యత్ నమోదు పథకానినా వినియోగిించుకోవాలని కోర్ర్. మిండపేట 
నియోజకవర్ింలో క్రియాశీలక సభ్యత్ిం పూరితే వివర్లకు 9441857117 నింబర్ కు ఫ్న్ చేస 
సింప్రదిించ్లని కోర్ర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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గ్రేటర్ పరిధిలో శయంకర్ గౌడ్ అధయాక్షతన జనసేన సమావేశయం
*జనసేన పార్్ట ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడ్కలకు మరియు సింబిందిించి గ్రేటర్ పరిధిలోని జనసేన సమావేశిం

శతఘ్నా న్్యస్: మారిచా 14వ త్దీన జరగబోయే జనసేన పార్్ట ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడ్కలకు మరియు క్రియాశీలక సభ్యత్ిం కొరకై 
తెలింగాణ ర్ష్ట ఇన్ ఛార్జ్ ఎన్. శింకర్ గౌడ్, గ్రేటర్ హైదర్బాద్ అధ్యక్షులు అర్. ర్జలిింగింతో.. కేవలిం గ్రేటర్ పరిధిలోని కూకట్ 
పలిలా, జూబ్లాహల్్స, సనత్ నగర్, కుత్్ల్లాపూర్, శేరిలాింగింపలిలా, పట్న్ చర్వు నియోజక వర్్లకు సింబింధిించిన న్యకులు, గ్రేటర్ 
కమిటీ సభ్్యలు, వీర మహళలు, మరియు జనసైనికుల తో జూబ్లాహల్్స లోని జనసేన పార్్ట కేింద్ర కార్్యలయింలో సమావేశిం 
జరిగినది. ఈ కార్యక్రమింలో ర్ష్ట కోర్ కమిటీ సభ్్యలు అరహుిం ఖాన్, ర్ష్ట యువజన విభాగిం అధ్యక్షులు లక్షష్మణ్ గౌడ్, ర్ష్ట 
మహళ్ విభాగిం అధ్యక్షుర్లు కావ్య మరియు గ్రేటర్ జనరల్ సక్రటర్ దామోదర్ రెడిడు , గ్రేటర్ కమిటీ సభ్్యలు పాల్్న్నార్.

శయంకర్ గౌడ్ తో నల్యండ జిల్లా 
జనసైనికుల సమావేశయం

శతఘ్నా న్్యస్: హైదర్బాద్ కేింద్ర కార్్యలయింలో మారిచా-14 న జరగనుననా ఆవిర్భావ 
దినోత్సవిం వేడ్కలు, క్రియాశీలక సభ్యత్ నమోదు కార్యక్రమిం గురిించి తెలింగాణ ర్ష్ట 
ఇన్ ఛార్జ్ శింకర్ గౌడ్ తో ఉమ్మడి నల్్ిండ జిల్లా జనసైనికులు సమావేశమయా్యర్. ఈ 
కార్యక్రమింలో ర్ష్ట కోర్ కమిటీ సభ్్యలు అరహుిం ఖాన్, ర్ష్ట యువజన విభాగిం అధ్యక్షులు 
లక్షష్మణ్ గౌడ్, ర్ష్ట విదా్యరిదే విభాగిం అధ్యక్షులు సింపత్ న్యక్, ర్ష్ట మహళ్ విభాగిం 
అధ్యక్షుర్లు కావ్య మరియు ఉమ్మడి నల్్ిండ జిల్లా అధ్యక్షులు సరికొపుపుల న్గేశ్రర్వు, జిల్లా 
కమిటీ సభ్్యలు, విదా్యరిదే విభాగిం సభ్్యలు మరియు యువజన విభాగిం సభ్్యలు పాల్్న్నార్.
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