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జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ప్రజలను ఎన్నో రకాలుగా బాధలకు గురిచేస్తవంది: పవంతవం నానాజీ
జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్ం ప్రజలను ఎన్ని రకాలుగా బాధలకు గురిచేస్తంది: పంతం నానాజీ
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గం రూరల్ మగండలగం తురగంగి గ్రామకమిటీ అధయూక్షులు పితాని తేజ అధయూక్షతన.. జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారల కమిటీ సభ్యూలు, 
కాకినాడ రూరల్ ఇగంచార్జ్ పగంతగం నానాజీ స్వగృహగం గొడరిగగంటలో సమావేశగం సమావేశగం నిర్వహగంచడగం జరిగిగంది. ఈ సమావేశగంలో పగంతగం నానాజీ కమిటీ వారితో మాట్లాడుతూ.. 
జగన్ రెడ్డి ప్రభ్త్వగంవలన ప్రజలను ఎన్ని రకాలుగా బాధలకు గరిచేస్తగంది. ఇసుక, గాయూస్, నితాయూవసర వసు్తవులు, పెట్రోలు మొదలగనవి మరియు మదయూగం అమ్మగా వచ్చిన డబ్బులు 
జగన్ రెడ్డి సగంత ఖజానాకి మలలాగంచడగం వలన ప్రభ్త్వగం దగ్ర డబ్బులు లేవు అని ప్రజలను ఏమర్చితునానిర్. సామానుయూడ్కి అగందుబాటులో లేకపోవడగం, రేషన్, పెన్షన్ సరిగా అగందివ్వక 
పోవడగం, ఆర్టీసీ చార్జ్లు పెగంచేయడగం తదితర అగంశాలపై ప్రశనిగంచేవారిపై, దౌరజ్నయూగం, దురా్మరా్లు, అరాచకాలు సృషటీగంచడగం ఏమిటీ అని ప్రశనిగంచేవారిపై దాడులు చేయడగం చాలా 
దార్ణగం. దీనిని మేము పూరి్తగా ఖగండ్సు్తనానిము. జగన్ రెడ్డి ప్రభ్త్వగంలో ఏ ఒక్కర్ కూడ సగంతోషగంగా లేర్. పగంచాయతీరాజ్ చటటీగం ప్రకారగం గ్రామ పగంచాయతీలకి వచేచి నిధులను 
వేరే వాటికీ మలలాగంచడగం, పగంచాయతీలు అభివృద్దకి అడుడిపడటగం, పగంచాయతిలలో సరైన సదుపాయాలు కల్పగంచక పొగా ప్రజలవద్ద నుగండ్ లేని వాటికీ కూడా పనునిలు కటిటీగంచుకోవడగం 
చాలా దార్ణమని అధికార్లు వాటిపై దృషటీ పెటిటీ సమసయూలు వగంటనే పూరి్తచేయాలని. లేని పక్షగంలో జనసైనికులతో కలసి గ్రామాలోలా ప్రజలపక్షాన పోరాడతమని తెలపార్.. త్వరలో 
అన్ని గ్రామాలోలా పరయూటిసా్తమని తెలపార్. ఈ కారయూక్రమగంలో రూరల్ మగండల అధయూక్షులు కరెడలా గోవిగంద్, తూరగంగి జనసేన నాయకులు, గ్రామ కమిటీ సభ్యూలు, గ్రామ పగంచాయతీ వార్డి 
మగంబర్లా, రాష్ట్ర, జిలాలా, మగండల కమిటీ నాయకులు, జనసేన నాయకులు పాల్్నానిర్.

పవనననో ప్రజాబాట కార్యక్రమాన్నో విజయవవంతవం 
చేయవండ్: కేతవంరెడ్డి విన్ద్ రెడ్డి

శతఘ్ని న్యూస్: పవననని 
ప్రజాబాటతో నెల్లార్ సిటీ 
నియోజకవర్గంలో ప్రతి ఇగంటికి 
మీ సేవకుడ్నై వసు్తనానిను, 
ఆశీర్వదిగంచగండ్. ఏడాది పాటు 
సాగే పవననని ప్రజాబాట 
నెల్లార్ 3వ డ్విజన్, మైపాడు 
రోడుడి, ప్రశాగంతి నగర్, డీజీపీ 

కళ్యూణ మగండపగం దగ్ర.. మే 19న (గర్వారగం) ఉదయగం 7:30 గగంటలకు ప్రారగంభగం 
కానుగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు, కారయూకర్తలు, శ్రేయోభిలాషులు 
పాల్్ని విజయవగంతగం చేయవలసిగందిగా జనసేన పార్టీ నెల్లార్ సిటీ నియోజకవర్ 
జనసేన నాయకులు కేతగంరెడ్డి విన్ద్ రెడ్డి తెలయజేసార్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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డా. పసుపులేటి హరిప్రసాద్ ఆధ్ర్యవంలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలకు ఆకరి్షతులై నగిరి నియోజకవర్గం నుగంచ్ జై భీమ్ 
సగంస్థ వయూవసా్థపకులు మాజీ సర్పగంచ్ పి.రామచగంద్రన్ తన అనుచర్లతో కలసి జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు, చ్తూ్తర్ 
జిలాలా అధయూక్షులు డా. పసుపులేటి హరిప్రసాద్ ఆధ్వరయూగంలో పార్టీ కగండువా కపు్పకోవడగం జరిగిగంది.
ఈ కారయూక్రమగంలో జిలాలా ఉపాధయూక్షులు బతి్తన మధు బాబ్, రాష్ట్ర కారయూనిర్వహణ కమిటీ సభ్యూలు పగడాల మురళి, రాష్ట్ర 
కారయూదరిశి శ్రీమతి ఆకెపాటి సుభాషణి, జిలాలా వీరమహళ్ విభాగగం కో ఆరిడినేటర్ శ్రీమతి ఆకుల వనజ, జిలాలా అధికార 
ప్రతినిధి మర్పుల మహేష్, జిలాలా కారయూదరిశి దేవర మన్హర్, జిలాలా సగంయుక్త కారయూదరిశి సా్వమి నాథన్, సీనియర్ 
నాయకులు ముకు్క సతయూవగంతుడు, గోపి రాయల్, మరియు నగిరి నియోజకవర్ మగండల అధయూక్షులు మరియు వీర 
మహళలు, జన సైనికులు పాల్్నానిర్.

జనసేన పార్టీ కృష్ణ- గువంటూరు జిల్లాల నాయకులతో విస్తృత సమావేశవం
శతఘ్ని న్యూస్: కొణిదల నాగబాబ్ గారి ఆధ్వరయూగంలో జనసేన పార్టీ కృష్ణ మరియు 
గగంటూర్ జిలాలాల కారయూకర్తల సమావేశగం నిర్వహగంచడగం జరిగిగంది. ఈ సమావేశానికి 
కృష్ణ మరియు గగంటూర్ జిలాలాల వివిధ నియోజకవరా్ల నుగండ్ కారయూకర్తలు, 
నాయకులు పాల్్నానిర్.
ఈ సమావేశ ముఖయూ ఉదే్దశగం నియోజకవరా్ల వార్గా పార్టీ సి్థతిగతులు, పార్టీ 
బలోపేతానికి తీసుకోవాలసిన చరయూలు, నియోజకవర్గంలో నాయకులు పనితీర్ 
గరిగంచ్ నాగేగంద్ర బాబ్ అడ్గి తెలుసుకునానిర్.
అదేవిధగంగా రాబోయే రోజులోలా ప్రతి నియోజకవరా్నికి తన పరయూటన ఉగంటుగందని 
తెలయజేశార్. వైసీపీ ప్రభ్త్వ బెదిరిగంపులకు, జనసైనికులు భయపడాలసిన పని 
లేదని.. పార్టీ బలోపేతానికి ప్రతి ఒక్కరూ కలసి పని చేయాలని తెలయజేశార్.
గతగంలో పార్టీకి పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరిని కలుపు పోవాలని సూచ్గంచార్.
తన నాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ అని తెలయజేశార్ జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడ్గా పవన్ 
కళ్యూణ్ గార్ ఏ నిర్ణయగం తీసుకునాని తాను కటుటీబడ్ ఉగంట్నని తెలయజేశార్.
పెడన నియోజవర్గం నుగండ్ జనసేన పార్టీ నాయకుడు ఎస్.వి. బాబ్ ఈ సమావేశగంలో 
పాల్్ని.. పెడన నియోజవర్గం సమసయూలను నాగేగంద్రబాబ్కు వివరిగంచార్. 

నియోజకవర్గంలో జర్గతునని అవిన్తిని, అక్రమాలను నాగేగంద్ర బాబ్ గారి దృషటీకి తీసుకువచాచిర్. ఎస్.వి బాబ్తో పాటు నియోజకవర్గం నుగండ్ పుప్పల శ్రీనివాస్, బగండ్రెడ్డి 
సుబ్రమణయూగం పాల్్నానిర్.

డొకాకా సీతమ్మ ఆశయ సాధనకై అననోదాన కార్యక్రమవం న్ర్హవంచిన జనసేన పార్టీ…!!
*ఆకల తీరేచి ఆగంధ్రుల అననిపూర్ణ డొక్క సీతమ్మ ఆశయ సాధనకై అననిదాన కారయూక్రమగం నిర్వహగంచ్న జనసేన పార్టీ…!!
శతఘ్ని న్యూస్:  కాకినాడ జిలాలా పిఠాపురగం టౌన్: ఆశ వకి్తత్వగం ఆశయగం మానవత్వగం ఆశయసాధలో నాతోటి మనిషులు 
ఆకలతో ఉగండకూడదని బలమైన సగంకల్పగంతో లగంక గననివరగంకి చగందిన ఆగంధ్రుల అననిపూర్ణ డొక్క సీతమ్మ తనకు 
ఉననిగంతలోనే ఉభయగోదావరి జిలాలాలోలా అగందరి ఆకల తీరేచి అమ్మగా పేర్నగందిన డొక్క సీతమ్మ గారి ఆశయాలకు 
అణుగణగంగా జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఆశయాల మేరకు బ్ధవారగం పుణయూ మగంతుల సూరయూ 
నారాయణ మూరి్త సా్థనిక ప్రభ్త్వ ఆస్పత్రిలో గరిభిణీ స్త్రీలకు ఇతర పేషగంటులా కు భోజనగం పగంపిణీ కారయూక్రమానిని చేబటటీగా 
పిఠాపురగం నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇన్ చార్జ్ శ్రీమతి మాకిన్డ్ శేషుకుమారి ముఖయూ అతిథిగా పాల్్ని ఆస్పత్రిలో 
గరిబుణిలకు పేషగంటలాకు భోజనగం అగందజేసార్. ఈ సగందరభిగంగా కారయూక్రమానిని ఉదే్దశగంచ్ మాకిన్డ్ శేషుకుమారి 
మాట్లాడుతూ.. ఆగంధ్రుల అననిపూర్ణ డొక్క సీతమ్మ గార్ ఆకలతో అలమటిగంచేవారిని కడుపునిగంపి ఆకలతీరేచి అమ్మగా 
ఆదరశి మూరి్తగా గరి్తగంపు నగందిన పుణయూ మూరి్త శ్రీ డొక్క సీతమ్మ గారి ఆశయాలను ఆదరశిగంగా తీసుకొని మా అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ గార్ ఇలాగంటి మాతృమూర్్తలను ఇనసి్పరేషన్ గా తీసుకుని ఆ భావజాలగంతో ముగందుకి సాగాలని.. 

ఆలోచన విధానానిని అనుసరిసూ్త.. సమాజసేవ చేయాలనే సగంకల్పగంతో బ్ధవారగం మన పిఠాపురగం ప్రభ్త్వ ఆస్పత్రిలో పేషగంటలాకు అననిదానగం చేపటటీడగం జరిగిగందని అనానిర్. ఈ 
సగందరభిగంగా.. ఆసుపత్రిలో ఆనిని సౌకరాయూలు అగందుతునానియా అని అడ్గి తెలుసుకునానిర్..! ఈ కారయూక్రమగంలో పుణయూవగంతులు సూరయూనారాయణ మూరి్త, గొలలాప్రోలు మగండల ప్రెసిడగంట్ 
అమరాది వలలా రామకృష్ణ, యగండ్రపు శ్రీనివాస్, నమ శ్రీకాగంత్, కనకగం అశోక్, కసిరెడ్డి నాగేశ్వరరావు, జనసైనికులు, నాయకులు తదితర్లు పాల్్నానిర్.

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

సి.బి.ఐ దత్తపుత్రుడా అనుచిత వ్్యఖ్యలు మానుకోకపోతే.. 
ప్రజలు సరైన గుణపాఠవం చెబుతవం: మాకినీడ్

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడ్ తూర్్పగోదావరి జిలాలా, 
పిఠాపురగం నియోజవర్గం, పిఠాపురగం జనసేన 
పార్టీ ఇనాచిరిజ్ శ్రీమతి శేషుకుమారి బ్ధవారగం 
మీడ్యాతో మాట్లాడుతూ.. సి.బి. ఐ దత్తపుత్రుడు 
జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఇటీవల జరిగిన సభలో పవన్ 
కళ్యూణ్ గారి మీద అనుచ్త వాయూఖయూలు చేయడగం 
తగదని, అనిని విధాల ప్రాజలను బాదుడ్కి 
గరిచేసిన సీఎగం, మా అధినేత పై బ్రద జలేలా 
ప్రయతనిగం మానుకొకపోతే జనసేన సరైన 

గణపాఠగం చబ్తుగందని.. అభివృదిధి మరచ్ అవమాన మాటలతో కాలగం వలలాబ్చుచితునానిరని.. 
అభివృదిధి వైపు నడ్పిగంచక పోగా.. రాష్ట్రానిని అపు్పలపాలు చేసిన మీకు ప్రజలు సరైన గణపాఠగం 
చపా్తర్.. జైలు రెడ్డి గార్ ఒకటి గర్్తపెటుటీకోగండ్ మీ తగండ్రిని చూసి ఓటు వేసి గెలపిగంచార్.. కాన్ 
మీర్ చేసిగంది ప్రజలకు ఏమీ లేదు. మీ ఎమ్మలేయూలతో గడప గడప ప్రోగ్రామ్ పెట్టీర్. కాన్ మీ 
కారయూకర్తలు గడపలు దగ్రికి కాదు సామానయూ ప్రజల దగ్రకు వళిలా సమసయూలు అడ్గే ధైరయూగం లేదు 
మీకు.. రాష్ట్రమగంతా పవన్ కళ్యూణ్ గారి వైపు చూసు్తనానిర్.. ఆయన కౌలు రైతులకు భరోసాగా 
చేపటిటీన కారయూక్రమగం ఒక రైతనని కుటుగంబానికి అగండగా జనసేనాని భరోసా కల్పసూ్త చేసు్తనానిర్. 
ఈ ప్రభ్త్వగం చేయలేని పని మా అధినేత 30 కోటలాతో సగంత కషటీ జీతగంతో తోచ్న సాయగం చేసి.. 
వారికి అగండగా నిలచ్న ఏకైక అధినాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ గార్. అటువగంటి మా నాయకుని 
విమరిశిసే్త చూసూ్త ఊర్కునేది లేదని ఖబడా్దర్ అనిని ఆమ అనానిర్.

గువంటూరు జిల్లా మహళా సదసుసు ను జయప్రదవం చేయవండ్: 
పార్తి నాయుడు

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ మహళ్ విగంగ్ కో ఆరిడినేటర్ శ్రీమతి బి. పార్వతి నాయుడు 
ఆధ్వరయూగంలో.. గగంటూర్ జిలాలా మహళ్ సదసుసి మే 20 వ తార్ఖున అనగా శుక్రవారగం 
జర్గనుననిది. ఈ కారయూక్రమగంలో భాగగంగా.. జొననిలగడడి గ్రామ మహళలగందరూ మీటిగంగకి 
వచ్చి జయప్రదగం చేయవలసిగందిగా పార్వతి నాయుడు కోరార్. ఈ కారయూక్రమగంలో బి.మలలాకా, 
పి.వరలక్ష్మి మరియు వీర మహళలు పాల్్నానిర్.

వవంకట లక్ష్మి వివ్హ న్మిత్తవం జనసేన పార్టీ 
ఆరిథిక సాయవం

శతఘ్ని న్యూస్:  ప్రకాశగం జిలాలా, గిద్దల్ర్ నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇగంచార్జ్ 
బెలలాగంకొగండ సాయిబాబ్ ఆదేశాల మేరకు బ్ధవారగం సాయగంత్గం 5 గగంటలకు 
అరధివీడు మగండలము, అరధివీడు గ్రామగంలో డేరగంగల శ్రీనివాసులు, శ్రీమతి 
నాగమ్మ కుమారె్త వగంకట లక్ష్మి వివాహ నిమిత్తగం జనసేన పార్టీ జిలాలా సగంయుక్త 
కారయూదరిశి కాల్వ బాల రగంగయయూ చేతుల మీదుగా ₹5000 రూపాయలు,100 
కేజీల బియయూగం సహాయగం అగందిగంచడగం జరిగిగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో జనసేన పార్టీ 
జిలాలా కారయూదరిశి లగంకా నరసిగంహా రావు, అరధివీడు మగండల అధయూక్షులు కలగొటలా 
అలులారయయూ నాయకులు షేక్ జాకీర్, బిర్రే శేష్టద్రి నాయుడు, తోట కేశవ, అగంబటి 
దాసు బాబ్, కోగంకాల రగంగసా్వమి, సయయూద్ దౌలత్, పికి్కల మసా్తన్, షేక్ సుభాని 
తదితర్లు పాల్్నానిర్.

పవన్ కళా్యణ్ ను విమరి్శవంచే అర్హత 
ముఖ్యమవంత్రి జగన్ కు లేదు: ఆదాడ, జము్మ

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరగం, రాష్ట్రగంలో ఆత్మహతయూల చేసుకునని కౌలు రైతులకు 
అగండగా నిలుసూ్త.. జనసేన పారిటీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ తన సగంత నిధులతో 30 
కోటలా రూపాయలను నషటీపోయి ఆత్మహతయూలకు పాల్పడ్న 3000 కుటుగంబాలకు 
లక్ష చొపు్పన తన వగంతుగా చ్నని వసులుబాటును కల్పగంచేలా సహాయగం చేసు్తగంటే.. 
దానిని కుడా ఈ రాష్ట్ర ముఖయూమగంత్రి జగన్ రెడ్డి విమరిశిగంచడగం తన కుసగంసా్కరానిని 
తెలయజేసు్తగందని జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఆదాడ మోహనరావు, 
జము్మ ఆదినారాయణ అనానిర్.
బ్ధవారగం ఉదయగం కలెకటీరేట్ కూడలలో ఆదాడ మోహనరావు కారాయూలయగంలో 
విలేకర్ల సమావేశగం నిర్వహగంచ్ వారిర్వుర్ నాయకులు మాట్లాడుతూ..
ముఖయూమగంత్రి జగన్్మహన్ రెడ్డి, పవన్ కళ్యూణ్ చేసు్తనని సహాయానికి 
అభినగందిగంచాలసిగంది పోయి దత్త పుత్రుడు అగంటూ మాట్లాడ్, అసలు ఆత్మహతయూ 
చేసుకుని ప్రభ్త్వ సహాయగం పొగందని ఒక్క కుటుగంబానిని అయినా గరి్తగంచారా అని 
ముఖయూమగంత్రి అనడగం హాసాయూస్పదగంగా ఉగందని, ఇచేచి పరిహారానిని తపి్పగంచుకోవాలని 
అనేక మారా్లను అనే్వషగంచ్ పరిహారగం పొగందాలసిన కౌలు రైతు కుటుగంబాలను 
లెక్కలోలా నుగంచ్ తపి్పగంచ్ ఆ డబ్బుతో నాయకుల జేబ్లు నిగంపుకుగంటునానిరని 
విమరిశిగంచార్. ఇప్పటికైనా పవన్ కళ్యూణ్ ను ఆదరశిగంగా తీసుకుని ఆత్మహతయూ 
చేసుకునని కౌలు రైతు కుటుగంబాలనినిటిని ప్రభ్త్వగం ఆదుకోవాలని డ్మాగండ్ 
చేశార్. లేనియెడల ప్రజలే బ్ది్ద చపా్తరని అనానిర్.

జనసైనికులకు అండగా నిలబడ్న కందుల దుర్గేష్ మరియు 
బోడపాటి శివదత్

శతఘ్ని న్యూస్: తుని జనసేన మరియు వైఎస్ఆర్సిపీ కారయూకర్తల మధయూ జరిగిన గొడవలో 
జనసైనికుల పై పోలీస్ కేస్ నమోదు చేయడగం జరిగిగంది. ఈ క్రమగంలో.. వైఎస్ఆర్సిపీ కారయూకర్తలు 
పెటిటీన పోలీస్ కేస్ ఉపసగంహరిగంచుకుని.. జనసైనికులను సేటీషన్ నుగంచ్ బయటకు పగంపిగంచే 
వరకూ.. ఉదయగం నుగంచ్ రాత్రి వరకూ అక్కడే వుగండ్ జిలాలా అధయూక్షులు కగందుల దురే్ష్, 
మరియు రాష్ట్ర కారయూదరిశి బోడపాటి శవదత్ జనసైనికులకు అగండగా నిలబడడగం జరిగిగంది. 
పదవులు అలగంకరణ కోసగం కాదు భాధయూత కోసగం అని జనసేన నాయకులు ఈ సగందరభిగంగా 
నిరూపిగంచార్. ఇది జనసేన పార్టీ అగంటే.

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

పలు కుటవంబాలను పరామరి్శవంచిన పితన్
శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడ్వరగం జనసేనపార్టీ రాష్ట్ర రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు 
ముమి్మడ్వరగం జనసేనపార్టీ నియోజకవర్ ఇగంచారిజ్ పితాని బాలకృష్ణ తాళ్ళరేవు మగండలగం 
కాపులపాలెగం గ్రామగంలో అకాల మరణగం చగందిన మగాపు తాతారావు చ్త్పట్నికి 
నివాళులరి్పగంచ్ వారి కుటుగంబ సభ్యూలను పరామరిశిగంచార్ మరియు ఉపు్ప పొగంగల గ్రామగంలో 
అకాల మరణగం చగందిన ముడ్కి శ్రీను చ్త్పట్నికి నివాళులు అరి్పగంచ్ వారి కుటుగంబ సభ్యూలకు 
2000 రూపాయలు ఆరి్థక సహాయగం అగందజేశార్, మరియు జారిజ్పేట గ్రామగంలో అకాలమరణగం 
పొగందిన కోల శ్రీనివాసు చ్త్పట్నికి నివాళులు అరి్పగంచ్ వారి కుటుగంబ సభ్యూలను 
పరామరిశిగంచార్ మరియు జారిజ్పేట గ్రామగంలో అకాలమరణగం చగందిన సలాది రాగంబాబ్ 
చ్త్పట్నికి నివాళురి్పగంచ్ వారి కుటుగంబ సభ్యూలను పరామరిశిగంచార్. ఐ పోలవరగం మగండలగం 
గతి్తనదీవి గ్రామగంలో అకాల మరణగం చగందిన మారిశెటిటీ బ్రహా్మజీ గారికి నివాళులు అరి్పగంచ్ వారి 
కుటుగంబ సభ్యూలను పరామరిశిగంచార్ మరియు టి. కొత్తపలలా గ్రామగంలో అకాల మరణగం చగందిన 
కాళ్ళ గోపాలకృష్ణ చ్త్పట్నికి నివాళురి్పగంచ్ వారి కుటుగంబ సభ్యూలు పరామరిశిగంచార్. వారి 
వగంట జనసేనపార్టీ తాళ్ళరేవు మగండల కన్్వనర్ అతి్తల బాబ్రావు, ఉభయ గోదావరి జిలాలాల 
ర్జనల్ కోఆరిడినేటర్ ముతాయూల జయ, వగంగా త్రిమూర్్తలు, మగండల ప్రధాన కారయూదరిశి దూడల 
సా్వమి, కడల కొగండ, ఎగం మణికగంఠ, పెది్దరెడ్డి సతీష్, పగంపన సూరిబాబ్, న్లగం లోవరాజు, 
మువల జయప్రకాష్, గత్తల బాలకృష్ణ, కనిడ్ నాని, వై దశరద, రాయుడు గోవిగందు, దవులురి 
శ్రీనివాస్, రాగంబాబ్, జనసేనపార్టీ ఐ పోవరగం మగండల అధయూక్షులు మది్దగంశెటిటీ పుర్షోత్తగం, ఎగం.పి.
టి.సి లగంకనపలలా జమి్మ, గతె్తనదీవి జనసేన పార్టీ గ్రామ ప్రెసిడగంట్ యిగండుగల రామకృష్ణ, 
సవరపు వగంకటేష్, ఉది్దశ వీరబాబ్ తదితర్లు పాల్్నానిర్.

జనసేన ఆద్ర్యవంలో రామేశ్రాన్కి వ్టర్ ట్యవంకర్
శతఘ్ని న్యూస్: తూర్్పగోదావరి జిలాలా, రాజోలు వేసవి కాలగంలో న్టి ఎద్దడ్కి ప్రజలు 
ఇబబుగందిపడుతుగండడగంతో జనసేనపార్టీ చ్ర్పవన్ సేవాసమితి ఆద్వరయూగంలో ప్రతిరోజు 
ప్రజలకు మగంచ్ న్ళు్ళ అగందేవిధగంగా వాటర్ ట్యూగంకర్ ఏరా్పటు చేయడగం జరిగిగంది. 
ఈ వాటర్ ట్యూగంక్ దా్వరా బ్ధవారగం రామేశ్వరగం గ్రామగంలో న్ర్ అగందక ఇబబుగందులు 
పడుతుననివారికి జనసేన నాయకులు సఖీనేటిపలలా మగండల జనసేనపార్టీ అధయూక్షులు 
గబబుల ఫణికుమార్ ట్రాకటీర్ డ్జల్ కి ఆరిధిక సహకారగం అగందిగంచగా రామేశ్వరగం 
జనసైనికుల దా్వరా త్రాగన్ర్ అగందిగంచడగం జరిగిగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో రామేశ్వరగం 
జనసైనికులు పాల్్నడగం జరిగిగంది.

ఇచ్ఛాపురవం జనసేన ఆధ్ర్యవంలో రక్తదాన శిబిరవం
శతఘ్ని న్యూస్:  ఇచాఛాపురగం, పవన్ కళ్యూణ్ పిలుపుమేరకు ఇచాఛాపురగం నియోజకవర్గంలో 
సుమార్ నాలుగ సగంవతసిరాల కాలగంలో తిప్పన దురోయూధన రెడ్డి జనసైనికులు సాయగంతో 
5000 మగందికి పైగా రక్తదానగం చేయిగంచడగం జరిగిగంది. బ్ధవారగం ఇచాఛాపురగం మగండలగం 
తులసిగాగం పగంచాయతీలో ఇనేనిసుపేట దుగంగ భాస్కర్ రెడ్డి మరియు గ్రామ జనసైనికుల 
సహాయగంతో బలాడ్ కాయూగంప్ నిర్వహగంచ్ సుమార్ 51మగందికి పైగా రక్తదానగం చేశార్. 
ఇప్పటి వరకు 6 బలాడ్ కాయూగంప్ లు నిర్వహగంచడగం జరిగిగంది. రక్తదానగం కాయూగంపుకి ముఖయూ 
అతిథులుగా జనసేన పారిటీ కృష్ట్ణ జిలాలా ఉపాధయూక్షులు బొలయశెటిటీ శ్రీకాగంత్, ఇచాచిపురగం 
నియోజకవర్ సమన్వయకర్త దాసరి రాజు, మతసి్యకార విభాగగం నాగల హరి బెహరా 
ఈ కారయూక్రమగం జరిగిగంది. జనసేన రాష్ట్ర జాయిగంట్ సెక్రెటర్ తిప్పన దురోయూధన రెడ్డి 
మాట్లాడుతూ ఉదా్దనగం ప్రాగంతగంలో రక్తగం అగందక ఎవరూ కూడా మరణిగంచకూడదని ఒక 
ముఖయూ ఉదే్దశగంతో జనసైనికుల సాయగంతో రక్తగం అగందిగంచ్న ప్రతి ఒక్క జన సైనికుడ్కి 
పేర్పేర్నా ధనయూవాదాలు తెలుపుతూ ప్రతి ఒక్కర్ ముఖయూగంగా యువత స్వచచిగందగంగా 
ముగందుకు వచ్చి రక్తదానగం చేయమని పిలుపునిచాచిర్. ఈ కారయూక్రమానికి హాజరైన 
జనసేన నాయకులు జనసేన వీర మహళలు జనసైనికులు అభిమానులు.

మవంచినీటి బోరు బాగు చేయవంచిన జనసేన 
కార్పొరేటర్

శతఘ్ని న్యూస్: గాజువాక నియోజకవర్గం, 64 వ వార్డి గగంగవరగం గ్రామగం గగంగా యూత్ 
వీధి, చోడ్పిలలా దాసు ఇచ్చిన ఫిరాయూదు మేరకు ఆర్ నెలల నుగండ్ మగంచ్న్ళులా బోర్ మూత 
పడ్గందని. సా్థనిక ప్రజలు ఇబబుగంది పడుతునానిరని 64 వ వార్డి కార్్పరేటర్ దలలా గోవిగంద 
రెడ్డికి ఫిరాయూదు చేయగా ఆయన వగంటనే స్పగందిసూ్త కేవలగం 24 గగంటలోలానే మగంచ్న్ళులా 
బోర్ బాగ చేయిగంచార్. ఈ కారయూక్రమాననిని విశాఖపటనిగం జిలాలా జనసేన పార్టీ మాజీ 
పారలామగంటు అధికార ప్రతినిధి సిహెచ్ ముసలయయూ ఆర్నైజ్ చేశార్. ఈ కారయూక్రమగంలో 
సిహెచ్ గగంగయయూ, పైడ్రాజు, దేవుడు, మసేను తదితర్లు పాల్్నానిర్.

కిడ్నో సమస్యతో బాధపడుతుననో వ్యకి్తన్ 
పరామరి్శవంచిన పితన్

శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడ్వరగం, జనసేనపార్టీ రాష్ట్ర రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ 
సభ్యూలు ముమి్మడ్వరగం జనసేనపార్టీ నియోజకవర్ ఇగంచారిజ్ పితాని బాలకృష్ణ తాళ్ళరేవు 
మగండలగం కుప్పగంగల గ్రామగంలో కిడీని సమసయూతో బాధపడుతునని ముడ్కి అమీర్ కుమార్ 
ని పరామరిశిగంచార్. వారి వగంట జనసేనపార్టీ తాళ్ళరేవు మగండల కన్్వనర్ అతి్తల బాబ్ 
రావు గార్, ఉభయ గోదావరి జిలాలాల ర్జనల్ కోఆరిడినేటర్ ముతాయూల జయ, వగంగా 
త్రిమూర్్తలు, మగండల ప్రధాన కారయూదరిశి దూడల సా్వమి, కడల కొగండ, ఎగం మణికగంఠ, 
పెది్దరెడ్డి సతీష్, పగంపన సూరిబాబ్, న్లగం లోవరజు, మువల జయప్రకాష్, గత్తల 
బాలకృష్ణ, కనిడ్ నాని, వై దశరద, రాయుడు గోవిగందు, దవులురి శ్రీనివాస్, రాగంబాబ్ 
తదితర్లు పాల్్నానిర్.

చలివేవంద్వం దా్రా మజిజిగ పవంపిణీ చేసిన జనసేన 
ఎవంపీటిసి కనకదుర్గ

శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ జిలాలా, 
అమలాపురగం రూరల్ చ్గందాడగర్వు 
జనసేన ఎగంపీటిసి మోటూరి 
కనకదుర్, ఆమ భర్త మోటూరి 
వగంకటేశ్వరరావు గ్రామగంలో 
ఎగండాకాలగం సగందరభిగంగా ఉపాధి 
హామీ పథకగంలో 120 మగంది ఉపాధి 
కూలీలకుమజిజ్గ అగందచేశార్. 

అలాగే అమలాపురగం ఏపిఎస్ఆరిటీసి ఆవరణలో మజిజ్గ చలవేగంద్రగం దా్వరా ఆర్టీసీ 
కారి్మకులకు మరియు ప్రయాణికులకు 200మగందికి మజిజ్గ అగందచేసి దాహగం తీరాచిర్.

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

జనసైన్కుడ్పై వైసాసుర్సుపీ కార్యకర్తల దాడ్
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరగం, సమవారగం అరధిరాత్రి 
విజయనగరగం పటటీణగంలో.. ధర్మపురిలో వైసాసిర్సిపీ నాయకుని 
భూకబాజ్పై పోరాటగం చేసు్తనని జనసైనికులు గౌర్శగంకర్ పై 
వైసాసిర్సిపీ కారయూకర్తలు దాడ్ చేయడగం జరిగిగంది.

గాయపడ్న గౌర్శగంకర్ ప్రభ్త్వ మహారాజ హాసి్పటల్ లోలా 
వైదయూగం తీసుకుగంటునని క్రమగంలో విషయగం తెలుసుకునని 
జనసేన పార్టీ విజయనగరగం జిలాలా లీగల్ సెల్ అధయూక్షులు 
డోల రాజేగంద్రప్రసాద్, జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు 
ఆదాడ మోహనరావు, తాయూడ రామకృష్ట్ణరావు(బాలు), 

మిడతాన రవికుమార్ మగంగళవారగం గౌర్శగంకర్ ను పరామరిశిగంచ్.. సమసయూపై ఆరాతీసి, 
నాయూయబద్దగంగా ముగందుకు వళలాగందుకు అగండగా ఉగంట్మని జిలాలా లీగల్ సెల్ అధయూక్షుడు 
రాజేగంద్రప్రసాద్ హామీ ఇచాచిర్.

నాగవంపాలేవం గ్రామ ఉపాధి కూలీలతో కరిమజిజి 
మలీలాశ్్రావు భేటీ..!

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళగం జిలాలా, ఎచచిరలా నియోజకవర్గంలో లావేర్ మగండలగం 
నాగగంపాలేగం గ్రామగంలో.. ససైటి బాయూగంకు మాజీ చైర్మన్, జనసేన పార్టీ నాయకులు 
కరిమజిజ్ మలీలాశా్వరావు మరియు జనసేన పార్టీ నాయకులు పోటూనిర్ లక్షు్మనాయుడు 
బ్ధవారగం ప్రజలవద్దకు వళిలా.. వారిని నేర్గా పలకరిసూ్త.. ఘనగంగా పవననని ప్రజాబాట 
చేపట్టీర్.
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారిని ముఖయూమగంత్రిగా చేసుకోవడమే లక్ష్యగం 
అగంటూ.. ఎచచిరలా నియోజకవర్గంలో ఆ పార్టీ నాయకులు చేపటిటీన పవననని ప్రజాబాట 
కారయూక్రమగంలో భాగగంగా.. నేడు నియోజకవర్గంలో ప్రతి చర్వులో ఉనని ప్రజలను కలవడగం 
జరిగిగంది. ఇగంటిగంటికి తిరిగే పవననని ప్రజాబాట ప్రచార కారయూక్రమానిని ప్రారగంభిగంచ్ 
45 రోజులు పాటు సుదీర్గంగా ప్రజలు దగ్రకు వళిలా పలు కుటుగంబాలను పలుకరిసూ్త.. 
ముగందుకు సాగడగం జరిగిగంది. ఈ సగందరభిగంగా కరిమజిజ్ మలీలాశా్వరావు, పోటూనిర్ 
లక్షు్మనాయుడు మాట్లాడుతూ.. పవన్ కళ్యూణ్ గారిని ముఖయూమగంత్రిగా చేసుకోవాలనే 
లక్ష్యగంతో తాము ప్రారగంభిగంచ్న పవననని ప్రజాబాటకు ప్రజల నుగండ్ అపూర్వ స్పగందన 
లభిస్తగందనానిర్. గత ఎనినికల సగందరభిగంగా ఒక్క ఛాన్సి జగన్ కి ఇదా్దగం అని ఓటేసిన 
వారెవరూ ఈ సారి వైసీపీకి ఓటు వేసేగందుకు సిదధిగంగా లేరనానిర్. ఈ కారయూక్రమగంలో 
నాగగంపాలేగం గ్రామ పెద్దలు, మహళలు ప్రజలు తదితర్లు పాల్్నానిర్.

అబుదుల్ అబు అక్రమ అరెస్టీ
శతఘ్ని న్యూస్: పుటటీపరి్త నియోజకవర్గం, ఉజ్వల ఫగండేషన్ లో అక్రమ భూకబాజ్ల పై 
జిలాలా ఇగంచార్జ్ మగంత్రి జయరామ్ రావడగంతో వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఎమ్మలేయూ ఇగంటిని జనసేన 
జిలాలా ప్రధన కారయూదరిశి అబ్్దల్, డాకటీర్ తిర్పతేగంద్ర, సిపిఐ నాయకులు ముటటీడ్గంచడగంతో 
అక్రమ అరెస్టీ చేసి బ్క్కపటనిగం పోలీస్ సేటీషన్ కు తరలగంచార్.

దతి్తరాజేరు మవండలవంలో పర్యటివంచిన తుమి్మ లక్ష్మీ రాజ్

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరగం జిలాలా గజపతినగరగం నియోజకవర్గంలోని దతి్తరాజేర్ 
మగండలగంలోని మార్మూల గ్రామాలోలా పరయూటిగంచ్ మహళల సమసయూలు తెలుసుకోవడగం 
జరిగిగంది. అభివృదిధి పేర్తో రాష్ట్రానిని అపు్పలపాలు చేసూ్త కన్సగం మగంచ్న్టి సదుపాయగం 
కూడా లేని అభివృదిధి టౌన్ మధయూలో బిలడిగంగలు ఉగంటే అభివృదిధి కాదు జగన్ మోహన్ 
రెడ్డి రూరల్ ఏరియాలో కరెగంటు న్ర్ మౌళిక సదుపాయాలు కల్పగంచడగం అభివృదిధి. 
జనసేన పార్టీ అధికారగంలోకి వచాచిక ప్రజలకు కన్స అవసరాలకు ఇబబుగంది లేకుగండా 
ఉగంటుగందని జనసేన వీర మహళ్ విభాగగం ఉత్తరాగంద్ర ర్జనల్ కో ఆరిడినేటర్ తుమి్మ 
లక్ష్మీ రాజ్ అనానిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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పక్షవ్తవంతో బాధపడుతుననో వ్యకి్తకి ఆరిథిక సహాయవం 
అవందివంచిన బాబు పాలూరు

శతఘ్ని న్యూస్: బొబిబుల 
నియోజకవర్గం, గొలలాపలలా 
జనసైనికుల ఆధ్వరయూగంలో.. 
గొలలాపలలా గ్రామానికి చగందిన 
ఇనిగగంటి సతయూనారాయణ(తులసి) 
పక్షవాతగంతో బాధపడుతూ.. 
ఆరి్థకగంగా కూడా ఇబబుగంది 
పడుతునానిర్.. విషయగం 
తెలుసుకొనని రాష్ట్ర కారయూక్రమాల 

నిర్వహణ కారయూదరిశి బాబ్ పాల్ర్ జనసేన పార్టీ తర్పున సతయూనారాయణకు 10,000/- రూ.ల 
ఆరి్థక సహాయగం అగందిగంచార్. ఈ కారయూక్రమగంలో గేదెల శవ, లెగంక రమేష్, సగంచాన గగంగాధర్ మరియు 
గొలలాపలలా జనసైనికులు అగందరూ హాజరయాయూర్.

జనసేన క్రియాశీలక సభు్యల ఆధ్ర్యవంలో మజిజిగ పవంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: ముగండలామూర్ మగండలగంలోని 
ఈదర గ్రామగంలో శ్రీశ్రీశ్రీ అషటీపదా్మల అగంకమ్మ 
తలలా తిర్నాళలా సగందరభిగంగా జర్గతునని 
కారయూక్రమాలలో భాగగంగా మగంగళవారగం 
జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు 
కమిటీ వాలగంటీర్ శ్రీ నాగమలలా దానామూరి్త 
మరియు క్రియాశీలక సభ్యూల ఆధ్వరయూగంలో 
మజిజ్గ పగంపిణీ. సుమార్ రెగండువేలమగంది 
భకు్తలకు మజిజ్గ పగంపిణీ చేయిడము జరిగిగంది. 
ఈ కారయూక్రమగంలో జనసేన నాయకులు 
మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిర్.

పిడుగురాళలా మున్సుపల్ కమిషనర్ కి జనసేన వినతిపత్వం
శతఘ్ని న్యూస్:  పిడుగరాళలా మునిసిపాలటీ 
పరిధిలో ఇగంటిగంటికి వాటర్ కులాయి 
ట్యూప్ కలెక్షన్ ఇవ్వడానికి ఇగంటి పనుని 
ఆర్ నెలల కాలపరిమితికి 500/- కగంటే 
తకు్కవ ఉనని వారికి 200/- అదేవిధగంగా 
ఇగంటి పనుని 500/- మిగంచ్ ఉననివారికి 
7500 రూపాయలు కట్టీలని సచ్వాలయ 
సిబబుగంది, పేరలాను నమోదు చేసుకోవడగం 
జర్గతుగందని, అసలే ప్రజలు 
నితాయూవసర సర్కులు, న్నెలు, పపు్పలు, 

అదేవిధగంగా పెట్రోల్ మరియు డీజిల్ ధరలు పెరిగి మధయూ తరగతి కుటుగంబగం జీవిగంచ లేని పరిసి్థతులోలా 
ఇపు్పడు ఇలా ఎపు్పడో వేసిన వాటర్ పైపులకు కుళ్యిలు పైపులు బిగిగంచ్ ప్రజల పై ఇగంత పెద్ద ఎతు్తన 
భారానిని మోపడగం దార్ణమని, ఎనినికల ముగందు ఇగంటిగంటికి ఉచ్తగంగా మగంచ్న్ర్ అగందిసా్తమని 
చపి్పన సా్థనిక ఎమ్మలేయూ మహేష్ రెడ్డి ఇగంత పెద్ద ఎతు్తన 7500/- రూపాయలు ప్రజలపై మోపడగం 
దార్ణమనానిర్, సగంక్షేమగం పేర్తో ఒక చేతో్త ఇచ్చి మరో చేతో్త లాకో్కవడగం ఈ వైసీపీ ప్రభ్తా్వనికి 
చలలాగందని ఇప్పటికైనా ప్రజల శ్రేయసుసిను దృషటీలో ఉగంచుకొని పిడుగరాళలా పటటీణ ప్రజలకు మగంచ్ న్టి 
కుళ్యి పైపులను ఉచ్తగంగా ఏరా్పటు చేయాలని పిడుగరాళలా జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూగంలో పిడుగరాళలా 
మునిసిపల్ కమిషనర్ కి వినతిపత్గం సమరి్పగంచడగం జరిగిగంది. ఈ యొక్క కారయూక్రమగంలో పిడుగరాళలా 
మగండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు కామిశెటిటీ రమేష్, జిలాలా కారయూదరిశి కాసిగం సైదా, జిలాలా ప్రోగ్రాగం కమిటీ 
సభ్యూలు దూదేకుల శ్రీను,నాయకులు బయయూవరపు రమేష్, పెడకొలమి కిరణ్ కుమార్, షేక్ మదీనా, షేక్ 
వల, బేతగంచరలా ప్రసాద్, ఆనగంద్, తదితర్లు పాల్్నానిర్.

దళితులను తడ్గుడడితో గవంతు కోసు్తననో 
ముఖ్యమవంత్రి జగన్ రెడ్డి – ఉననోమటలా ప్రేమ్ కుమార్

శతఘ్ని న్యూస్: ఇప్పటివరకు దేశ చరిత్లో 
ఏ ముఖయూమగంత్రి ఈవిధగంగా దళితులను 
మోషగం చేయలేదని అధికారగంలోకి 
వచ్చి మూడు సగంవతసిరాలు గడుసు్తనాని 
ఎసిసి ఎసీటీల సగంక్షేమగం కోసగం రూపాయి 
ఖర్చిపెటటీకపోగా ఎసిసి నిధులను తన 
సగంతపధకాలకు మలలాగంచుకోవడగం 
తడ్గడడితో గొగంతుకోయడమే అవుతుగందని. 
అగంబేడ్కర్ జిలాలా పేర్ పెటటీడానికి వగంకలు 

వతికినపు్పడు చాలామగందికి అరధిగం అయియూగందని మేము ప్రశనిలు 
అడుగతుగంటే పక్కదారి పటిటీగంచడమో లేక వాగా్వదాగం పెటుటీకోవడమో 
చేసు్తనానిర్ తప్ప సమాధానగం చపే్ప పరిసి్థతి లో ప్రభ్త్వగం లేదని ఎదే్దవా 
చేశార్. ఇగంటిగంటికి వసు్తననిపుడు బాధితులుగా మారిన ఓటర్లా అడ్గే 
ప్రశనిలకు వై.కా.పా నాయకులు న్ళులా నములుతునానిరని, కన్సగం ఉనని 
మిగిలన పదవీకాలగం అయినా ఎసిసి ఎసీటీల సగంక్షేమగంపై దృషటీ పెటటీకపోతే 
ఓటులా వేసిన వారే బూటలాతో తర్ముతారని జనసేన జిలాలా నాయకుడు 
ఉననిమటలా ప్రేమ్ కుమార్ హెచచిరిగంచార్.

వృదుదులకు, అనాధ లకు, రోగులకు అననోప్రసాద 
వితరణ

శతఘ్ని న్యూస్:  కోనసీమ 
జిలాలా, అలలావరగంకు 
చగందిన ప్రముఖ 
వాయూపారవేత్త బగండ్గప్త 
పా గం డు ర గం గా రా వు 
కుమార్డు బగండ్గప్త 

భార్వ్ జన్మదిన్తసివ సగందరభిగంగా.. చ్గందాడగర్వు జనసేన ఎగంపీటీసి 
మోటూరి కనకదుర్, మోటూరి వగంకటేశ్వరరావుల సారధయూoలో.. 
అమలాపురగంలో.. ఆర్టీసీ బసాటీగండ్ ఆవరణలో వృదుధిలకు, అనాథలకు, 
విలస గ్రామగంలో.. కుషటీ రోగల ఆశ్రమగంలో ఎయిడ్సి రోగలకు అననిదానగం 
కారయూక్రమగం నిర్వహగంచడగం జరిగిగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో డాకటీర్ ప్రసాద్ 
కాగంపగండర్ మిరా సాహెబ్, తదితర్లు పాల్్నానిర్.

శ్రీ లక్ష్మీ నృసివంహసా్మి తిరునాళ్ళలో జనసేన ప్రభ

శతఘ్ని న్యూస్: సతె్తనపలలా నియోజకవర్గంలోని నకరికలులా మగండల 
కేగంద్రగంలో జరిగిన శ్రీ లక్ష్మీ నృసిగంహ సా్వమి తిర్నాళ్ళ సగందరభిగంగా 
జనసైనికులు ఏరా్పటు చేసిన భార్ విదుయూత్ ప్రభను జిలాలా అధయూక్షులు గాదె 
వగంకటేశ్వరరావు, పలువుర్ పార్టీ నాయకులు, జనసైనికులు మరియు 
వీరమహళలతో కలసి సగందరిశిగంచడగం జరిగిగంది.

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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జనసేన పార్టీ కారా్యలయ ప్రారవంభోతసువ్నీనో జయప్రదవం చేయవండ్: 
పవండా్యల శ్రీలత

శతఘ్ని న్యూస్: అనగంతపురగం జిలాలా కేగంద్రగంలోని బళ్్ళరి 
బైపాస్ గాయత్రి నగర్, దినేష్ ఫుడ్సి పై అగంతసు్తలో 
జనసేన పార్టీ జిలాలా కారాయూలయానిని గర్వారగం 
అటటీహాసగంగా ప్రారగంభిగంచనునానిర్. ఈ సగందరభిగంగా 
బ్ధవారగం రాయలసీమ మహళ్ విభాగగం ప్రాగంతీయ 
కమిటీ సభ్యూరాలు పెగండాయూల శ్రీలత జనసేన నాయకులతో 
కలసి ఏరా్పటలాను పరిశీలగంచార్. కారాయూలయగం 
ప్రారగంభోతసివగం అనగంతరగం రాయలసీమ మహళ్ 

విభాగగం ప్రాగంతీయ కమిటీ సమీక్ష సమావేశానిని నిర్వహగంచనునానిర్. ఈ సగందరభిగంగా పెగండాయూల 
శ్రీలత మాట్లాడుతూ… మహళలకు అతయూగంత ప్రాధానయూత ఇసూ్త.. వారి రాజకీయ ఎదుగదలకు 
బాటలు వేసు్తనని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ తోనే మహళ్ సాధికారత సాధయూమవుతుగందనానిర్. 
అనిని వరా్ల అభ్యూననితే లక్ష్యగంగా పని చేసు్తనని తమ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ సారథయూగంలో జనసేన 
పార్టీని క్షేత్సా్థయిలో బలోపేతగం చేసా్తమనానిర్. ముఖయూగంగా జనసేన పార్టీ విధివిధానాలను మహళ్ 
లోకగం లోకి తీసుకెళిలా స్త్రీల మద్దతును బలగంగా కూడగడుతుమనానిర్. జనసేన సిదాధిగంతాలకు ఆకరి్షతులై 
నేడు భార్ సగంఖయూలో చేరికలు ఉగంట్యని జనసేన రాయలసీమ ప్రాగంతీయ మహళ్ విభాగగం 
కమిటీ సభ్యూరాలు పెగండాయూల శ్రీలత పేర్్కనానిర్. నేటి కారాయూలయ ప్రారగంభోతసివానికి జిలాలాలోని 
అనిని నియోజకవరా్ల ఇనాచిరిజ్లు, పటటీణ మగండల జిలాలా కమిటీ నాయకులు కారయూవర్ సభ్యూలు, 
జనసేన నాయకులు కారయూకర్తలు అభిమానులు పెద్ద సగంఖయూలో హాజరై జయప్రదగం చేయాలని ఆమ 
పిలుపునిచాచిర్. ఈ అనగంతపురగం జిలాలా మహళ్ నాయకురాలు కాశెటిటీ సావిత్రి, జిలాలా కారయూదరిశి 
కాశెటిటీ సగంజీవరాయుడు, నగర ప్రధాన కారయూదరిశి పెగండాయూల చక్రపాణి తదితర్లు పాల్్నానిర్.

నెలూలారు సిటీ న్యోజకవర్గవంలో జనసేన పార్టీ ఆధ్ర్యవంలో 
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*చత్త తీయగండ్ అగంటే మునిసిపల్ సిబబుగంది సగంబగంధగం లేదగంటునానిర్
*పవననని ప్రజాబాటలో జనసేనపార్టీ నేత కేతగంరెడ్డి విన్ద్ రెడ్డి వద్ద వాపోయిన ప్రజలు
 
శతఘ్ని న్యూస్: నెల్లార్ సిటీ నియోజకవర్గంలో జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూగంలో కేతగంరెడ్డి విన్ద్ రెడ్డి 
చేపటిటీన పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమగం రెగండవ రోజు సా్థనిక మైపాడు రోడుడి వేణుగోపాల్ నగర్ లో 
కొనసాగిగంది. ఆ ప్రాగంతగంలోని ఆర్ వీధులోలా ఇగంటిగంటికి తిరిగి ప్రచార కరపత్రానిని పగంచ్పెట్టీర్. 
ప్రతి ఇగంటి వాకిలకి కాబోయే సీఎగం పవన్ కళ్యూణ్ అగంటూ సిటీక్కర్ అగంటిగంచార్. సా్థనికులు వారి 
సమసయూలను కేతగంరెడ్డికి వివరిగంచార్. సావధానగంగా ప్రతి ఒక్కరి సమసయూను వినని కేతగంరెడ్డి ఆ 
సమసయూలను తన డైర్లో వ్రాసుకుని ప్రతి ఒక్క సమసయూ పరిష్ట్కరగం కోసగం పోరాడతామని ప్రజలకు 
భరోసా కల్పగంచార్. ఈ సగందరభిగంగా కేతగంరెడ్డి విన్ద్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ తాము చేపటిటీన పవననని 
ప్రజాబాట దా్వరా ప్రజలు వైసీపీ ప్రభ్త్వగం పై ఎగంత అసహనగంతో ఉనానిరో, ఎగంత వయూతిరేకతతో 
ఉనానిరో అర్థగం అవుతోగందనానిర్. రెగండో రోజు ప్రజాబాటలో ఆర్ వీధులు తిరిగితే వీధికొక సమసయూ 
దాపురిగంచ్ ఉగందని విమరిశిగంచార్. ముఖయూగంగా ప్రజలు దుర్గంధభరితగంగా మారిన తమ వీధుల 
పరిసి్థతిని తనకు వివరిగంచారని తెలపార్. ఈ ప్రాగంతగంలో ప్రతి ఇగంటి నుగండ్ 120 రూపాయలు 
చత్త పనుని విధిసు్తనానిరని, కాన్ చత్త తీసేగందుకు మాత్గం ప్రతి రోజు మునిసిపల్ సిబబుగంది రావటేలాదని 
ప్రజలు తెలపారనానిర్. దీగంతో కొనిని సార్లా వీధులపైనే చత్త వేయాలసి వస్తగందని, ఆ సమయగంలో 
అలా వీధులోలా వేసిన చత్తను సిబబుగంది తీసుకెళలాటేలాదని ప్రజలు తెలపారనానిర్. ఇటీవల ఈ ప్రాగంతగంలో 
సైడు మురికి కాలువలోలా మురికినగంతా వీధులోలాకి పూడ్క తీసారని, కాన్ ఆ పూడ్క తీసిన మురికిని 
ఇప్పటివరకు మునిసిపల్ సిబబుగంది తొలగిగంచలేదని, దీగంతో దుర్గంధగంతో వీధులోలా తిర్గలేకునానిగం 
అని ప్రజలు తెలపారనానిర్. మురికిని తీయగండ్ అని మునిసిపల్ సిబబుగందిని అడ్గితే తమ పని 
కేవలగం ఇళ్ళ నుగండ్ చత్తను సేకరిగంచడమే అని, వీధులోలా మురికితో, చత్తతో తమకు సగంబగంధగం 
లేదని సమాధానగం ఇసు్తనానిరని ప్రజలు వాపోయారనానిర్. తాను తిరిగిన ఆర్ వీధులోలా అనినిగంట్లాను 
ఇలాగంటి పరిసి్థతులే ఉనానియని కేతగంరెడ్డి తెలపార్. చత్తకి పనుని వేసు్తనని వైసీపీ పాలన మొత్తగం 
చత్తమయగంగా ఉగందని విమరిశిగంచార్. జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్  ముఖయూమగంత్రి 
అయితే ఇలాగంటి చత్త పరిసి్థతులు ఉగండవని, ఈసారి పవన్ కళ్యూణ్ గారికి అవకాశగం ఇవా్వలని 
ప్రతి ఇగంటిలో ప్రతి ఒక్కరిని కేతగంరెడ్డి విన్ద్ రెడ్డి కోరార్. ఈ కారయూక్రమగంలో పావుజెన్ని చగంద్రశేఖర్ 
రెడ్డి, జీవన్, ప్రభాకర్, శ్రీకాగంత్, జాఫర్, సాయి, మహళ్ నేతలు sk ఆలయ, శర్ష రెడ్డి, ఝాన్సి 
తదితర్లు పాల్్నానిర్.

వైకాపా ప్రభుత్ పాలనలో గడప గడపలో సమసయూలే
శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలెలా, ఈ నెల 11 నుగండ్ 
వైకాపా ఎమ్మలేయూలు చేపటిటీన గడప గడపకు 
వైకాపా కారయూక్రమగంలో ప్రతి ఎమ్మలేయూకి చేదు 
అనుభవాలే ఎదురవుతునానియి. ప్రజలు 
ఎమ్మలేయూలను రోడలామీద నిలదీసి వారిని, 
ప్రభ్తా్వనిని తీవ్గంగా విమరిశిసు్తనానిర్. ప్రభ్త్వగం 
అమలు చేసిన సగంక్షేమ పథకాలు, మౌళిక 
వసతులు, మహళలకు రక్షణ మహళ లపై 
తరచుగా జర్గతునని దాడులు, ఇలా ప్రతి ఒక్క 
సమసయూ మీద ప్రభ్త్వగం వైఫలయూగం చగందిగందని 
విమరిశిసు్తనానిర్ .కొనిని ప్రాగంతాలలో ఎనినికల 

అపు్పడు కనిపిగంచ్న ఎమ్మలేయూలు ఇపు్పడు కనిపిసు్తనానిరని నిలదీసిన రోజులు 
ఉనానియి. కొనిని ప్రాగంతాలలో ఎమ్మలేయూలను అసలు ఊరోలాకి రానివ్వడగం లేదు. 
ముర్గ కాలువలు రహదార్ల నిరా్మణగం చాలా ఇబబుగంది పెడుతోగంది అని, 
చాలాచోటలా మగంచ్న్టి సౌకరయూగం లేక ప్రజలు అవస్థలు పడుతునానిర్ తాగన్టి 
సమసయూను వగంటనే పరిష్కరిగంచాలసిన అవసరగం ఎగంతైనా ఉగందని గళమతా్తర్. 
అదే విధగంగా పిలలాలు చదువుకుగంటునని భవనాలు పెచుచిలు ఓడుతునానియి. 
ఇప్పటికైనా ప్రభ్త్వగం స్పగందిగంచ్ ఈ సెలవులోలా బడులను బాగ చేయాలసిన 
అవసరగం ఎగంతైనా ఉగంది అని, రాష్ట్ర వాయూప్తగంగా రోడులా చాలా అదా్వన్ సి్దతికి 
చేర్కునానియి, వర్షగం కురిసినపు్పడు బ్రద న్ర్ న్ర్ ఉగండటగంతో ప్రజలు తీవ్ 
ఇబబుగందులు పడుతునానిర్ దీనిమీద ప్రభ్త్వగం వగంటనే చరయూలు చేపటిటీ కన్సగం 
గగంతలను పూడాచిలని కోరార్. నితాయూవసర ధరలు పెగంచడగంతోపాటు పెట్రోల్ 
డీజిల్ ఆర్టీసీ చార్జ్లు వైకాపా ప్రభ్త్వగంలో ఊహగంచని సా్థయికి పెరిగాయని 
ఆదాయగం లేని రాష్ట్రగంలో ఎలా బతకాల ఈ విధగంగా రేటులా పెగంచారని ప్రజలు 
ప్రభ్తా్వనిని విమరిశిగంచారని జనసేన పారిటీ చ్తూ్తర్ జిలాలా కారయూదరిశి దారగం అనిత 
అనానిర్.

పాయకరావుపేట నియోజకవరగేం నుండ్ జనసేన పార్టీలో 
భార్ చేరికలు

శతఘ్ని న్యూస్: పాయకరావుపేట నియోజకవర్గం మరియు మగండలగం నుగంచ్ 
వగంకటనగరగం గ్రామానికి చగందిన వై.ఎస్.ఆర్ కారయూకర్తలు రామాలయ యువజన 
సేవా సగంఘగం యూత్ 50 మగంది యువకులతో పాటు పెద్దవాళు్ళ బ్ధవారగం 
సీనియర్ నాయకులు గెడడిగం బ్జిజ్ ఆధ్వరయూగంలో.. జనసేన పార్టీలో పార్టీలో చేరడగం 
జరిగిగంది.
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