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ఉగాది తర్వాత నియోజకవర్గాల వారీగా పవన్ కళ్యాణ్ సమీక్షలు
• క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదుతో నాయకుల పని తీరు పరిశీలన
• క్రియాశీలక సభ్యత్వ సమన్వయ వాలంటీర్ల సమావేశంలో జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్

ఉగాది తరవాత నంచి జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి 
ఆధ్వర్యంలో నియోజకవర్గాల వార్గా సమీక్షలు చేపటటీనన్నట్టీ పార్టీ 
ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు తెలిపారు. 
రండో విడత క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు ప్రక్రియతోపాట్ పలు అంశాలు 
చరిచిస్తామనా్నరు. నియోజకవర్గాల వార్గా అభ్యరుధులు, ఇంఛారుజులు, జిల్్ల 
అధ్యక్షుల పని తీరు మదింపు ఉంట్ందని చెపాపారు. నియోజకవర్గాల వార్గా 
నాయకుల పని తీరుని అంచనా వేసేందుకు సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాని్న ఒక 
ఇండికేటర్ గా తీసుకున్నట్టీ చెపాపారు. మంగళవారం హైదర్బాద్ ప్రశాసన్ 
నగర్ లోని జనసేన పార్టీ కేంద్ర కార్్యలయంలో పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వ 
నమోదు ప్రక్రియన సమన్వయం చేసుతాన్న వాలంటీర్లతో పార్టీ కోశాధికారి శ్రీ 
ఎ.వి.రత్నంతో కలసి సమావేశం అయా్యరు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాదండ్ల 
మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ “పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్్వని్న అని్న జిల్్లలో్ల, 
గ్రామాలో్ల అందించే విధంగా కనీవినీ ఎరుగని ర్తిలో అదు్తంగా మందుకు 
తీసుకువెళ్్లరు. పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి తరఫున, పార్టీ తరఫున 
మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈ ప్రక్రియ మొదలుపెట్టీనపపాట్ నంచి మనం 
అనకున్నది ఒకటే.. పార్టీ శ్రేణులో్ల ఉన్న ఉత్సాహాని్న, శక్తాని సరైనర్తిలో 
వినియోగంచుకోవాలి. అనేక కారణాల చేత చాల్ మందిక్ పూరితా స్థాయి 
అవకాశాలు కలిపాంచలేకపోతునా్నం. కాన్ఫరన్సా కాల్సా మాట్్లడుతున్నపుపాడు 
అంత్ మొటటీమొదట అడిగన పాయింట్ ఒకటే.. ఈ సభ్యత్వ కార్యక్రమాని్న 
కొని్న రోజులు పొడిగంచమని కోర్రు. దాని్న పరిగణలోక్ తీసుకుని మరో దఫా 
అవకాశం ఇవా్వలని అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు నిర్ణయించారు. సభ్యత్వ 
నమోదు ప్రక్రియ చాల్ లిబరల్ గా ఉండాలి. అందరికీ అవకాశం కలిపాంచాలి. 
ఈ కార్యక్రమం కొంత మంది కోసమే పెట్టీంది కాదు. జనసేన పార్టీ జిల్్లలో్ల 

ఎల్ ఉంది. నియోజకవర్గాలో్ల ఎల్ ఉనా్నం. బలంగా ఉనా్నమా లేదా? ఎక్కడ మనకు బలహీనతలు ఉనా్నయి. ఎక్కడ పొరపాట్్ల జరుగుతునా్నయి. నాయకులు 
సరిగా పని చేసుతానా్నర్ లేదా? ఈ సమాచారం మొతతాం వాలంటీర్ల దా్వర్నే శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారిక్ చేర్లి. రండో విడత కార్యక్రమంలో రోజువార్ సమాచారం 
మొతతాం క్రోడీకరించి ఎపపాట్కపుపాడు అందించండి. ఆ సమాచార్ని్న లోతుగా పరిశీలించుకుని పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి దృష్టీక్ తీసుకువెళ్తా 
ఏ జిల్్లలో ఎవరు ఎల్ పని చేసుతానా్నరు.. ఏ నియోజకవరగాంలో పని తీరు ఎల్ ఉంది అనే అంశం మీద సపాషటీత వసుతాంది. మనకు బలం ఉన్నపపాట్కీ కొని్న 
నియోజకవర్గాలో్ల ఏ కారణంతో సభ్యత్్వలు అనకున్న మేరకు చేయలేకపోయాం అనేది సపాషటీంగా అరధుం అవుతుంది. బలం ఉనా్న ఎందుకు ఆగపోతునా్నమో 
తెలుసుతాంది. కొని్న నియోజకవర్గాలో్ల తూతూ మంత్ంగా ఓ వెయి్య సభ్యత్్వలు చేసి ఊరుకునా్నరు. అందుకు కారణం ఏంటో తెలియాలి. పార్టీ అభివృదిధుని, 
భవిష్యతుతాని దృష్టీలో ఉంచుకుని మరికొంత మెరుగైన సమాచారం అందేల్ చూడండి. గతంలో ఏదైనా సమస్య వచిచినపుపాడు మాత్మే ఆ సమాచార్ని్న పార్టీక్ 
అందించే వారు. రండో విడత అక్కడ నాయకత్వ పనితీరుని అంచనా వేయాలని భావిసుతానా్నం. క్రియాశీలక సభ్యత్వ కార్యక్రమాని్న విజయవంతం చేసేందుకు 
వాలంటీరు్లగా మందుకు వచిచిన అందర్్న అభినందిసుతానా్నన అనా్నరు.
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తెలంగాణ ర్ష్టం గ్రేటర్ హైదర్బాద్ లో నియోజకవర్గాల వారీగా జనసేన పారీటీ మలిదశ 
క్రియాశీలక సభయాతవాం నమోదు కారయాక్రమం వాలంటీర్ల వివర్లు

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


బుధవారం, 23 మార్చి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

డయోగ్నోస్టీక్ సంటర్ నిర్మాణానికి 100 స్మంట్ 
బస్తాలు ఇచ్చిన ఇచ్చిపురం 100 సోల్జర్స్

శతఘ్్న న్్యస్:  ఇచాచిపురం జనసేన ఇంచారిజు దాసరి ర్జు సమక్షంలో ఇచాచిపురం 100 
సోలజుర్సా, సీతయ్య ఫండేషన్ వారు నిరి్మసుతాన్న డయోగ్్నసిటీక్ సంటర్ నిర్్మణం కోసం 100 
సిమెంట్ బస్తాలు వితరణ ఇవ్వడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో ఇంచారిజు దాసరి ర్జు 
కంచిలి జడీపాటీసీ శారదా ఈశ్వర్, ఎంపీటీసీ సుశీల నాయకులు, వీరమహిళలు పాల్గానా్నరు.

ప్రజాధనానినో వృధా చేస్తాననో పాలకులు: బొబ్బేపలి్ల స్రేష్ బాబు

*ర్యల్ పా్యలెస్ చీప్ లిక్కర్ మీద ఉన్న శ్రదధు చెతతాన సేకరించి ఎరువుల తయారి కేంద్రాల పైన 
ఎందుకు ఉండదు.

శతఘ్్న న్్యస్:  సర్్వపలి్ల నియోజకవరగాం, 
కాంట్రాకుటీలు కటటీబెటటీడం కోసం శంకుస్థాపనల 
జనసేన పార్టీ నాయకులు బొబ్బేపలి్ల సుర్ష్ 
బాబు సోమవారం సర్్వపలి్ల నియోజకవరగాంలో 
శిధిల్వసథాలో ఉన్న చెతతా సేకరించి ఎరువులు 
తయారు చేసే యూనిట్సా శిధిల్వసథాలో 
ఉండటంపై ప్రజాధనాని్న వృధా చేసుతాన్న 

పాలకులు అని వాపోయారు. సర్్వపలి్ల నియోజకవరగాం వెంకట్చలం మండలం సర్్వపలి్ల 
గ్రామపంచాయతీ పరిధిలో చెతతాన సేకరించి ఎరువులన తయారుచేసే వర్్మ కంపోస్టీ యూనిట్ 
ఏర్పాట్ చేయడం జరిగంది. అయితే ఆ యూనిట్ ప్రారంభదశలోనే ఆగపోయిన పరిసిథాతులు 
మనం గమనించవచుచి అదేవిధంగా మనబోలు మండలం లో నేషనల్ హైవేక్ ఆనకొ్కని 
వున్నట్వంట్ వరి్మ కంపోసుటీ యూనిట్ శిథిల్వసథాలో ఉంటే అదే మండలంలో పిడురు పాలెం 
పంచాయతీలో 20వ త్ర్కు ఆదివారం రోజున కొతతా యూనిట్ ని ప్రారంభించిన సర్్వపలి్ల 
నియోజకవరగా శాసనసభ్్యలు కాకాని గ్వరధున్ రడిడి గతంలో రండు యూనిట్్ల శిథిల్వసథాలో ఉంటే 
ప్రజాధనాని్న మీ ఇష్టీనస్రంగా మీ స్్వరథా కాంట్రాకుటీల కోసం నేలపాలు చేస్తార్ ఇకనైనా 
శిధిల్వసథాలో ఉన్న రండు యూనిట్లన పూరితాస్థాయిలో వినియోగంలోక్ తీసుకుర్వాలని జనసేన 
పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేసుతానా్నం. ఈ కార్యక్రమంలో పినిశెట్టీ మలి్లకారుజున్, శివర్త్రి సందీప్, 
రవికుమార్, అవినాష్ రడిడి, వంశీ తదితరులు పాల్గానా్నరు.

రైతులకు మద్దతుగా జనసేన పారీటీ ఆధవారయాంలో భారీ 
ధర్నో: శివదత్ బోడపాటి

శతఘ్్న న్్యస్: పాయకర్వుపేట నియోజకవరగాం, జనసేన పారిటీ ర్ష్ట్ర కార్యదరిశి 
శివదత్ బోడపాట్ చెరుకు రైతుల సమస్యలపై సపాందిస్తా… 1933 నంచి వున్న 
ఎట్కొపాపాక షుగర్ ఫా్యకటీర్ మూసివేయడంతో రోడుడిన పడడి కారి్మకుల కుట్ంబాలు 
అల్గే దీనిపై ఆధారపడిన చెరుకు రైతుల పరిసిథాతి అయోమయంగా మారిందని… 
త్వరలో కారి్మకులకు, రైతులకు మద్దతుగా జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో భార్ ధర్్న 
ఉంట్ందని తెలిపారు.

సంత నిధులతో మంచ్నీటి బోరు వేయంచ్న 
జనసేన పారీటీ గవర సోమశేఖర్

*మంత్రి పాలెం గ్రామంలో సంత నిధులతో మంచినీట్ బోరు వేయించిన జీవీఎంసీ 
85వ వారుడి జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు- గవర సోమశేఖర్ ర్వు

శతఘ్్న న్్యస్: విశాఖ, జనసేనాని 
కొణిదల పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయ స్ధనలో 
భాగంగా జనసేన పార్టీ జీవీఎంసీ 85 వ 
వారుడి ఇంచార్జు గవర సోమశేఖర్ ర్వు 
సంత నిధులతో ఆదివారం జీవీఎంసీ 
85వ వారుడిలో ఉన్న మంత్రిపాలెం 
గ్రామంలో జువా్వలమ్మ ఆలయం వద్ద 
వేయించిన మంచినీట్ బోర్ న జనసేన 
పార్టీ ర్ష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరిశి తమి్మరడిడి 

శివశంకర్ ర్వు మరియు జనసేనపార్టీ పీఏసీ సభ్్యలు & గాజువాక నియోజకవరగాం 
ఇంచార్జు కోన త్త్ర్వు ల చేతుల మీదగా ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
మఖ్య అతిధులు మాట్్లడుతూ ఎని్నకలో్ల గెలుపోటమలకతీతంగా ఇచిచిన మాట 
ప్రకారం మంచి కార్యక్రమం చేసినందుకు గవర సోమశేఖర్ ర్వు ని మరియు తనకు 
సహకరించిన మంత్రిపాలెం జనసైనికులన అభినందించారు. ఇట్వంట్ మంచి 
కార్యక్రమాలు నిస్్వరథా జనసైనికులు మాత్మే చేస్తారని, 2024 లో కొణిదల పవన్ 
కళ్్యణ్ ని మఖ్యమంత్రి చేయుటకొరకు జనసైనికులు కషటీపడి పని చేయాలని అనా్నరు. 
ఈ కార్యక్రమంలో ర్వాడ సరపాంచ్ మోటూరు సనా్యసి నాయుడు, మడక వెంకటరమణ, 
మడక న్కర్జు, సేనాపతి మణికాంత్, మడక బాబ్జు, సేనాపతి గౌతమ్, గొల్లవిలి్ల 
శ్రీనివాస్, కోరుకొండ జగదీష్,  మతతా భాన ప్రకాష్, క్ంత్డ ర్మ, మడక కనకర్జు, 
మడక గరి, మడక బాబుర్వు, సర్వసిదిధు సనా్యసి ర్జు, దుబాయ్ నరసింహ ర్వు, 
జెర్రిపోతుల గణేష్, సేనాపతి జితేంద్ర, సేనాపతి శ్రీన, వీర మహిళలు పిని్నంట్ పార్వతి, 
ష్లిని, ర్మలక్ష్మి, రమాదేవి, 85వ వార్డి జనసేన నాయకులు దాసరి రమేష్, పి వసంత 
కుమార్, విందుల చిరు ర్జు, బలిరడిడి అరవింద్, అటటీ అపాపార్వు, నాగ భాస్కర్, దాసరి 
శ్రీనివాస్, ఈ. శిర్ష, గొంతున గ్పి కృష్ణ, బలిరడిడి కుమార్ శ్రీనివాసర్వు, బలిరడిడి 
సోమ నాయుడు, సీరంశెట్టీ వెంకట్ ర్వు, హర్ష, లక్కర్జు సనీ్న, నక్క గ్వింద్, గవర 
నరసింగ్ ర్వు, మదు్ద సతీష్, దాసరి ఆనంద్, పిల్ల శివ, సుందరపు నవీన్, పెడిరడ్ల గురు 
ప్రస్ద్, కోమట్ ఉదయ్ కుమార్, మంత్రిపాలెం జువా్వలమ్మ ఆలయ కమిటీ సభ్్యలు, 
అధిక సంఖ్యలో జనసేనపార్టీ నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు మరియు గ్రామ 
ప్రజలు పాల్గానా్నరు.

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

ప్రమాదవశాత్తా దెబబేలు తగిలిన వయాకితా కుటంబానికి 
అండగా సంగం మండల జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: సంగం మండలం జనసేన సీనియర్ నాయకుడు కూనపలి్ల హరి 
ఆధ్వర్యంలో ఒక కుట్ంబానిక్ నెల రోజుల నిత్్యవసర వసుతావుల పంపిణీ చేయడం 
జరిగంది. దువ్్వరు గ్రామంలో తూరుపా హరిజన వాడకు చెందిన యోబు ప్రమాదవశాతూతా 
సంట్ంగ్ పనిల్ ఇనపర్డ్ కరంట్ తీగలు మీద పడి చేతులు దబబేతగల్యి. అతనిక్ 
మగుగారు పిల్లలు. ఇలు్ల జరగడం కషటీం అవుతుంది. వాలంటీరు్ల అతనిక్ పింఛన 
ర్యకుండా ఆలస్యం చేయడం జరిగంది. దీనితో సంగం మండలం జనసేన సీనియర్ 
నాయకులు కూనపలి్ల శ్రీ హరి వారితో వాదన పడి అతనిక్ (యోబు) పింఛన వచేచిల్ 
కృష్ చేశారు. ఇపుపాడు అతనిక్ పింఛన వసుతాంది. ఈ కార్యక్రమంలో మండల నాయకులు 
కూనపలి్ల శ్రీహరి, దాడి బాన క్రణ్, ఆకులేట్ స్యి చంద్, పెళ్్ల మలి్ల, ర్మిశెట్టీ 
యస్వంత్, డి నర్ష్ పాల్గానా్నరు.

కర్నోలు జనసేన పారీటీ మహిళ్ విభాగ కార్యాలయంపై 
దాడి హేయమైన చరయా: చ్ంతా స్రేష్ బాబు

*ఈ దాడిని తీవ్ంగా ఖండిసుతానా్నం.
*అధికార పార్టీక్ జనసేన అంటే ఎందుకంత భయం.
*జనసేన పార్టీ కర్్నలు జిల్్ల నాయకులు పాణ్యం నియోజకవరగా ఇనాచిర్జు చింత్ సుర్ష్ 
బాబు.
శతఘ్్న న్్యస్: కర్్నలు నగరం గణేష్ నగర్ లోని మేయర్ కార్్యలయం ఎదురుగా 
ఉన్న జనసేన పార్టీ మహిళ్ విభాగ కార్్యలయం పై గురుతా తెలియని వ్యకుతాలు దాడిక్ 
పాలపాడాడిరు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న కర్్నలు జిల్్ల నాయకులు పాణ్యం నియోజకవరగా 
ఇనాచిర్జు చింత్ సుర్ష్ బాబు హుట్హుట్న సంఘటన సథాల్నిక్ చేరుకొని పరిశీలించారు. 
అనంతరం మీడియాతో మాట్్లడుతూ… జనసేన పార్టీ ర్యలసీమ వీర మహిళ కమిటీ 
మెంబర్ హసీనా బ్గం కార్్యలయంపై అధికార ప్రోదబేలంతో గురుతా తెలియని 15 మంది 
వ్యకుతాలు దాడి చేసి కార్యలయంలోని స్మాగ్రిని ధ్వంసం చేసి బయట పడేసి త్ళ్లు 
వేశారు. బ్లిడింగ్ ఓనర్ క్ సంప్రదించంగ ఎట్వంట్ సంబంధం లేదని తెలిపారు. ఈ 
దుస్సాహస్నిక్ పాలపాడిన వ్యకుతాలన కనిపెట్టీ తగన చర్యలు తీసుకోవాలని చింత్ 
సుర్ష్ బాబు డిమాండ్ చేశారు. ర్యలసీమ వీర మహిళ కమిటీ సభ్్యర్లు శ్రీమతి 
హసినా బ్గం జనసేన పార్టీ నాయకులు మహబూబ్ బాష్, నక్కలగుటటీ శ్రీనివాసులు, 
విశ్వనాధ్, మంజునాథ్, సుధాకర్, బజారి, శ్రీనివాసులు కార్యకరతాలు కర్్నలు మూడవ 
పటటీణ పోలీస్ సేటీషనో్ల కంప్లయింట్ ఇవ్వడం జరిగంది.దాడిక్ సంబందించిన సిసి కెమెర్ 
వీడియో కాపిని పోలీసులకు అందజేసి మాకు తగన నా్యయం చేయాలని మూడో పటటీణ 
సీఐ, పోలీసు అధికారులన కోర్రు.

ముదినేపలి్లలో జనసేన పారీటీ క్రియాశీలక సభయాతవా నమోదు కారయాక్రమం
శతఘ్్న న్్యస్: కైకలూరు, జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమంలో 
భాగంగా మంగళవారం వనదుర్రు గ్రామంలో పాల్గాన్న జనసేన పార్టీ మదినేపలి్ల 
మండల అధ్యక్షులు వీరంక్ వెంకయ్య, కృష్్ణ జిల్్ల సంయుకతా కార్యదరిశి వేలూపారి 
నానాజీ, జనసేన నాయకులు, వెంట్రపాట్ వెంకన్న, అంబుల భరత్, మాట్లపుది మధన, 
సుడాబతుతాల స్యీష్, వాలిశెట్టీ బాబీ, బోయిన వాసు, పొనా్నమది ఫణికుమార్, బోయిన 
దుర్గా ర్వు, జంగం కొండలర్వు మరియు జనసైనికులు, కార్యకరతాలు పాల్గానా్నరు.

ఆకిస్డంట్ అయన జనసైనికునికి మనోధైర్యానినోచ్చిన 
తణుకు జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: తణుకు నియోజకవరగాం, అతితాలి 
మండలం, అతితాలి గ్రామ జనసైనికుడు 12 వ వారుడి 
మెంబర్ సుంకర సుబ్రహ్మణ్యం ప్రమాదవశాతుతా 
ఆక్సాడంట్ క్ గురై తీవ్ గాయలపాలవ్వడంతో 
విజయవాడ వెంకట కృష్ణ ట్రస్టీ ఆసుపత్రిలో చేరగా 
తణుకు నియోజకవరగా జనసేనపార్టీ ఇంచార్జు విడివాడ 
ర్మచంద్ర ర్వు పర్మరిశించి ఆపర్షన్ నిమితతాం 
25,000 ర్పాయలు అందచేయగా అతితాలి మండల 
అధ్యక్షులు దాసం ప్రస్ద్ 40,000 ర్పాయలు 
మరియు వీరమహిళ ర్ణి 10,000 ర్పాయలు ఆరిధుక 
స్యం చేయడం జరిగంది.

ఘనంగా ప్రారంభం అయన ర్మ్ చరణ్ జనమాదిన 
వారోతస్వాలు

శతఘ్్న న్్యస్: ఎమి్మగన్రు, మెగా పవర్ స్టీర్ ర్ంచరణ్ 36 వ జన్మదినాని్న 
పురస్కరించుకొని వారోతసావాలలో భాగంగా ఎమి్మగన్రు త్లూకా మెగా ఫా్యన్సా 
సేవాసమితి ఆధ్వర్యంలో ర్హుల్ స్గర్ స్థానిక వేదాస్ స్వచ్ంద సేవా సంసథా 
వృదాధుశ్రమం నందు 30 మంది వరకు అల్పాహార పంపిణీ కార్యక్రమం చేపటటీడం 
జరిగంది. ఈ సందర్ంగా త్లూకా అధ్యక్షుడు మరియు జనసేన నాయకులు ర్హుల్ 
స్గర్ కార్యదరిశి భరత్ స్గర్ మాట్్లడుతూ… మెగాస్టీర్ చిరంజీవి క్ తగన తనయుడు 
మెగా పవర్ స్టీర్ ర్మ్ చరణ్ అని ఆయన నట్ంచిన త్రిబుల్ ఆర్ సినిమా ఘన విజయం 
స్ధించి చరిత్లో నిలిచిపోవాలని ఆశాభావాని్న వ్యకతాపరిచారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
రమేష్, గురు, శివ తదితరులు పాల్గానా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మహాననోదాన కారయాక్రమానినో ప్రారంభంచ్న గాదె
శతఘ్్న న్్యస్: గుంటూరు, శ్రీనివాసర్వుతోటలోని గ్పయ్యస్్వమి సమేత శ్రీలక్ష్మి తిరుపతమ్మ తలి్ల 
ఉతసావాలు అత్యంత భక్తా శ్రదధులతో వారం రోజులుగా జరుగునా్నయి. ఈ నేపధ్యంలో మంగళవారం 
మహాన్నదాన కార్యక్రమం జరిగంది. ఆలయ కమిటీ ఆహా్వనం మేరకు జనసేన పార్టీ జిల్్ల అధ్యక్షుడు 
గాద వెంకటేశ్వరర్వు, ఉపాధ్యక్షుడు అడపా మాణికా్యలర్వు, సతీష్, కొండూరు క్షోర్, మధుల్ల్, 
మహంకాళ్ శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గానా్నరు. వీరిక్ ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ అల్ హరితో పాట్ 
స్థానిక పెద్దలు అపిపాశెట్టీ రంగా, జూపూడి ర్మార్వు, ఓల్డి ర్మకృష్ణ (జీకే) అల్ శ్రీన, మజిజు 
ర్మకృష్ణ, నరసింహర్వు, గండివలస రవికుమార్, గ్పి తదితరులు మరియు జనసేన పార్టీ 
నాయకులు కొర్రపాట్ నాగేశ్వరర్వు, త్డివాక రమణ, చెనా్న పోతుర్జు, ఆళ్ళ హరి, ఎర్ర శ్రీన, 
కోనేట్ ప్రస్ద్, పగడాల ర్మకృష్ణ, అల్ ప్రస్ద్, శేషు, షరు్ఫదీ్దన్, దాసరి ర్మ, వడడి సుబాబేర్వు, 
నండూరి స్్వమి, ర్జేట్ శ్రీన, సంట్ంగ్ వెంకటేశ్వరర్వు తదితరులు స్్వగతం పలికారు. తొలుత 
ఆలయం ఆవరణలో జరిగన హోమంలో పాల్గానా్నరు…ఆ తరువాత మహాన్నదాన కార్యక్రమాని్న 
గాద వెంకటేశ్వర్వు ప్రారంభించారు.

ఏజెనీస్ ప్రజలకు జనసేన క్రియాశీలక సభయాతవాం మీద 
అవగాహన కలిపిస్తాననో గర్భాన

శతఘ్్న న్్యస్: సీతంపేట 
మండలంలో మంగళవారం 
పాలకొండ నియోజకవరగా జనసేన 
పార్టీ నాయకులు గర్్న సతితాబాబు 
జక్ర వలస, నార్యణగూడ, మండ 
ఏజెనీసా గ్రామంలో జన సైనికులకు 
ప్రజలకు జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక 
సభ్యత్వం మీద అవగాహన 
కలిపాంచారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన 
మాట్్లడుతూ జనసైనికులు యొక్క 

సంక్షేమం కోసమే అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ పెద్ద మనసుతో ఈ కార్యక్రమానిక్ శ్రీకారం చుట్టీరని, 
అల్గే జనసేన ప్రభ్త్వం స్థాపించిన రోజున ఏజెనీసా ట్రైబల్సా ని అభివృదిధు చేస్తారని ఆయన అనా్నరు. 
జనసైనికులు, గ్రామ ప్రజలు పెద్ద ఎతుతాన ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గానా్నరు.

చ్ంతామణి జనసేన ఆరీమా సేవా ట్రస్టీ సభ్యాలను సనామానించ్న లయన్స్ క్లబ్

శతఘ్్న న్్యస్: కర్్ణటక, చింత్మణి, లయన్సా క్లబ్ డిసి్రిక్టీ గవర్నర్ మనోహర్ నంబ్యార్ 
అదేవిధంగా లయన్సా క్లబ్ ఆఫ్ చింత్మణి ప్రెసిడంట్ శరత్ ఆధ్వర్యంలో చింత్మణి జనసేన 
ఆర్్మ సేవా ట్రస్టీ మంగళవారం 175 యూనిట్సా బ్లడ్, అదే విధంగా ఈ సంవతసారం మొత్తానిక్ 
494 యూనిట్సా బ్లడ్ డొనేట్ చేసినందుకుగాన చింత్మణి జనసేన ఆర్్మ సేవా ట్రస్టీ ప్రెసిడంట్ 
రడిడి, వైస్ ప్రెసిడంట్ గడుడి, సుబుబే, కుమార, సునీల్, నరసింహ మరళ్, వెంకట్, లయన్సా క్లబ్ ఆఫ్ 
చింత్మణి ర్జేష్, వెంకటరమణ లన లయన్సా క్లబ్ వారు సనా్మనించడం జరిగంది. జనసేన 
అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ క్, వారి అడుగుజాడలో్ల సమాజానిక్ సేవ చేసుతాన్న చింత్మణి జనసేన 
ఆర్్మ సేవా ట్రస్టీ లోని ప్రతి ఒక్కరిక్ లయన్సా క్లబ్ వారి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.

మద్దతు ధరకు ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేయాలని 
ఎమ్మార్్వకి వినతిపత్ం ఇచ్చిన ఆతమాకూరు జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్: నెలూ్లరు జిల్్ల, రైతన్నలకు అండగా ఆత్మకూరు జనసేన పార్టీ 
అన్నదాతలు పండించిన పంటన ప్రభ్త్వం నిర్ణయించిన (16,660/-) మద్దతు 
ధరకు ప్రభ్త్వమే ప్రభ్త్వ యంత్ంగం దా్వర్ కొనగ్లు చేయాలని దళ్రి 
మరియు మిల్లర్ల వ్యవసథాన అరికట్టీలని డిమాండ్ చేస్తా ఆత్మకూరు నియోజకవరగా 
ఇంచార్జు నలిశెట్టీ శ్రీధర్ ఆధ్వర్యంలో అంబ్ద్కర్ బొమ్మ నండి ఎమా్మరో్వ ఆఫీస్ 
వరకు భార్ ర్్యలీగా వెళ్్ల ఎమా్మరో్వక్ వినతిపత్ం అందజేయడం జరిగంది. ఈ 
కార్యక్రమంలో అని్న మండల్ల నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గానడం 
జరిగంది.

కిడ్ని వాయూధి నిర్మాలనకు లక్ష సంతక సేకరణ 
కారయూక్రమ్నికి శ్రీకారం చుట్టిన దాసరి రాజు

శతఘ్్న న్్యస్: ఇచాచిపురం, సోంపేట మండలం 
జింక్బద్ర బెంక్లి గ్రామమలో మంగళవారం జనసేన 
జెండా ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం అంగరంగ వైభవంగా 
జరిగంది. పెద్ద ఎతుతాన జనసైనికులు ర్్యలీతో వచిచి 
జెండా అవిష్కరణ చేశారు. ఈ సందరబేంగా ఇచాచిపురం 
జనసేన ఇంచారిజు దాసరి ర్జు మాట్్లడుతూ ఉదా్దనంని 
పీడిసుతాన్న క్డీ్న వా్యధి నిర్్మలనక్ లక్ష సంతకాలు సేకరణ 
చేసి ఒక కాపీ సీఎం, పీఎం, డబు్లయు హెచ్ ఓ మరియు 
శ్రీకాకుళం జిల్్ల కలెకటీర్ లకు ఇవ్వడానిక్ ప్రణాలళ్కన 
సిదధుం చేశాంమని, కనక ప్రతి జనసైనికుడు, జనసేన 
నాయకుడు, వీరమహిళలు పాల్గానాలని చెపాపారు. ఈ 

కార్యక్రమంలో ర్ష్ట్ర జాయింట్ సక్రటరర్సా తిపపాన దురో్యధన, ఈశ్వర్, మత్యకార 
కార్యదరిశి నాగుల హరిబ్హార్, కంచిలి జడీపాటీసీ అబ్యరి్ద శారదా ఈశ్వర్ గారు.
కంచిలి ఎంపీటీసీ అభ్యరి్ద సుశీల, హరిపురం సరపాంచ్ అభ్యరి్ద నీలవేణి, జనసేన 
నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గానా్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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హంసలదీవి పర్యాటకం - వైసీపీ ప్రభ్తవా నాటకం - అభవృది్ద ఉతతా భూటకం
శతఘ్్న న్్యస్: అధికారం అడడింపెట్టీకుని హంసలదీవి బీచ్ అభివృది్ద పేరుతో ప్రజాధనాని్న దోచుకోవడానిక్ ఎతుతాలు, వ్్యహాత్మక మోసపూరిత విధానాలు...
వైసీపీ మంత్రులు, పై స్థాయి అధికారులు వరుసగా నెలకొక్కరు చొపుపాన యాత్లు...
పైక్ నామమాత్పు పర్యటనలు, అంతరగాతంగా దోచుకునేల్ కదిలిన అనమతుల ఫైళ్్ల.

జనసైనికులు 8 నెలల నండీ గ్ప్యంగా వ్్యహాత్మకంగా వేగులుగా పనిచేసి ఆధార్లతో 
సహా బయటకు తెచిచిన నిజాలు:
27/08/2021 తేదీ: మఖ్యమంత్రి కార్్యలయ మఖ్య కార్యదరిశి ప్రవీణ్ ప్రకాష్ పర్యటనకు 
ఏర్పాట్్ల విషయంగా బందరు ఆర్డివో ఖాజావలి పర్యటన.
29/08/2021 తేదీ: మఖ్యమంత్రి కార్్యలయ మఖ్య కార్యదరిశి ప్రవీణ్ ప్రకాష్ పర్యటన
01/10/2021 తేదీ: పంచాయతీర్జ్ శాఖ మంత్రులు పెది్దరడిడి ర్మచంద్రారడిడి గారి 
పర్యటన
30/01/2022 తేదీ: ప్రభ్త్వ ప్రధాన కార్యదరిశి సమీర్ శర్మ గ్ప్య పర్యటన
12/03/2022 తేదీ: కోడూరు మండలం లో పర్యట్ంచిన మచిలీపట్నం ఎంపీ బాలశౌరి
చితతాశుదిధు లేని అభివృదిధు మాటలు
“మింగ మెతుకు లేదు మీస్లకు సంపంగ న్నె” అన్నట్్ల ఉంది, మీ ప్రభ్త్వం తీరు 
ఎమె్మలే్య గార్, ఎంపీ గార్
తీర గ్రామాలకు త్గ నీరు ఇవ్వలేరు, పారు్కలో మొక్కలకు నీరు ఎక్కడి నండి తెస్తారు???
అవనిగడడి నండి కోడూరుకు 20 లక్షలు పెట్టీ మరమ్మతులు చెయ్యలేరు గానీ, హంసలదీవిక్ 
20కోట్్ల తెచిచి బీచ్ అభివృది్ద చేసేస్తార్???
రోడు్ల లేని పర్్యటక అభివృది్ద ఎల్ స్ధ్యమో చెపపాగలర్???
బందరు పార్లమెంట్ నియోజకవరగా స్థాయిలో పర్్యటకరంగం అభివృదిధు అనే స్కుతో 100 
కోట్ల కేంద్ర ప్రభ్త్వం ఇచేచి ప్రజాధనాని్న, మొబ్లైసషన్ అడా్వనసా్ల పేరుతో దోచుకోవడానిక్ 
కొతతా కొతతా మార్గాలు వెతుకుతున్నది నిజం కాదా???

మంటెనెనసా పేరుతో బీచ్ ని ప్రైవేట్ వ్యకుతాల చేతిలో పెట్టీ పర్్యటకులి్న దోచుకునే ప్రయత్నమా???
బయట్ నండీ వచిచిన పర్్యటకులు ఇక్కడి రోడ్ల గురించి తిట్టీనతిట్టీ తిటటీకుండా తిడుతుంటే, ఇచిచిన రివ్్యలు చదివితే ఈ ప్రాంత పౌరుడిగా ఇల్ంట్ వారినా ఎన్నకున్నది అని సిగుగాతో 
దివిసీమ నియోజకవరగా ప్రజలు తలదించుకునే పరిసిథాతి తెచాచిరు. మన దివిసీమ ప్రాంతం పరువు తీశారు.
దివిసీమ ప్రజల చెవిలో వైసీపీ ప్రభ్త్వం పువు్వలు పెడుతోంది.
బీచ్్ల తోపుడు బళ్ల మీద ఆహార పదార్థాలు అమ్మకునే వారిక్ సవాలక్ష ఆంక్షలు విధించిన అటవీశాఖ వారు దీనిక్ అనమతులు ఇచాచిర్?
విదు్యత్, మంచినీట్ సరఫర్, రోడ్ల నిర్్మణాలకు గతంలో అడుడిపడిన వారు చకచకా పనలు చేయడానిక్ కారణాలు ప్రజల కోసమా? కాసుల కోసమా?
పర్్యటకులకు ప్రవేశ దా్వర్లు పెటీటీ మర్ నియంత్రించిన వారు ట్కె్కట్్ల పెటేటీ రోజులు త్వరలోనే తీసుకొసుతానా్నర్?
***స్ధునిక ప్రజల ఆందోళనలన పట్టీంచుకోకుండా, యువత ఉపాధి అవకాశాలకు మారగాం చూపకుండా, హంసలదీవి బీచ్ పనల విషయంలో ప్రభ్త్వం మందుకు వెళ్తా మా ప్రాంత 
సహజ వనరుల పరిరక్షణకు, వనరులపై మా హకు్కలన కాపాడుకునేందుకు స్మాజిక, ర్జకీయ పోర్ట్నిక్ మేమ సిద్దం.***

జనసైనికులు - వీర మహిళలు, అవనిగడడి నియోజకవరగాం, జనసేన పార్టీ, -జనసేన వేగుచుక్క

బడ్డీకొట్ల తొలగింపు కారయాక్రమం ఆపాలని జనసేన డిమాండ్
*జనసేన పార్టీ విదా్యరిథా విభాగం డిమాండ్
*బోనకల్ లో బడీడికొటే్ల జీవినోపాధిగా చేసుకొని బ్రతుకుతున్న వారి బడీడికొట్లన ఏ అవసరం లేకుండా తొలగంచడం అనా్యయం.
*ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్్ల విదా్యరిథా విభాగ కార్యనిర్వహక సభ్్యడు గంధం ఆనంద్

శతఘ్్న న్్యస్: ఖమ్మం జిల్్ల బోనకల్ మండలంలోని బ్రిడ్జు క్ంద ఉన్న బడీడికొట్ల తొలగంపు వాళ్ల చాల్ ఇబబేంది పడుతునా్నరు. 
పేదలు బడీడిలు పెట్టీకొని వల్ల జీవనాని్న కొనస్గస్తా బ్రతుకుతునా్నరు. బడీడికొట్ల చిరువా్యపారుల బ్రతుకులు ఛిద్రం వారి ఆందోళనలు 
లెక్క లోనిక్ తీసుకోలేదు అర్జులు పరిష్కరించలేదు వారి తరపున వచిచిన రప్రజనేటీషన్సా న ఖాతరు చేయలేదు ట్రాఫిక్ కు ఇబబేంది 
కలిగంచకుండా చిరు వా్యపారులు. -ఆడా మగా బ్రతుకుతూ కుట్ంబాలన పోష్ంచుకుంటూ వారిబ్డడిలన చదివించుకొంటూ 
వృదాధుప్యంలోవున్న వారి తలి్లదండ్రుల ఆలనాపాలనా చూసుకుంటూ ఆరోగా్యలన కాపాడకుంటూ ర్యింబవళ్్ల బడీడికొట్లలో్ల కషటీపడి 
బ్రతుకీడుసుతానా్నరు .అట్్లంట్ వారిని వాళ్్ళ జీవనోపాధి కొనస్గంచుకోకుండా ప్రభ్త్వం చేసుతాంది. ఎపుపాడు గురుతా ర్ని బడిడి కొట్్ల తొలగంపు ఈరోజు గురుతావచిచిందా 
అని ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్్ల విదా్యరిథా విభాగ కార్యనిర్వహక సభ్్యడు గంధం ఆనంద్ జనసేన పార్టీ తరుపున నంచి డిమాండ్ చేసుతానా్ననని అనా్నరు. ప్రభ్త్్వనిక్ ఉదో్యగాలు 
ఇవ్వడానిక్ ఆలోచనలు ర్వు కానీ పేద వారు చిన్న వా్యపార్లు చేసుకుంట్ంటే వాళ్ళని బ్రతకనియకకుండా బడిడిలు తొలగంపు చేసుతానా్నరు. ఈ బడీడి కొట్్ల తొలగంపు 
ఆపాలని జనసేన పార్టీ నంచి డిమాండ్ చేసుతానా్నం. ఈ బడీడి కొట్్ల తొలగంపు ఆపకపోతే నిరసనలు చేస్తాం అని జనసేన పార్టీ విదా్యరిథా విభాగం నంచి డిమాండ్ 
చేసుతానా్నం..అంతే కాకుండా బోనకల్ లో కూరగాయల మార్కట్ న అందుబాట్లోక్ తీసుకుర్వాలని కోరుకుంట్నా్నమని కుడా అనా్నరు.
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