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తెలంగాణలో జనసేన జండా ఎగరాలి
* వచ్చే ఎన్నికల్లో కచ్చేతంగా పోటీ చ్స్తం
* పోలీస్ ఉద్యోగాల వయో పరిమితి సడలంపుపై మాట్లోడతా
* యువత బలం జనసేనకు ప్రధాన ఆయుధం
* ఉమ్మడి నల్గండ జిల్లో పరయోటనల్ భాగంగా హైదరాబాద్ ల్ పలు ప్ంతాల్లో ప్రసంగంచ్న శ్రీ పవన్ కళ్యోణ్
* తెలంగాణ సంప్రదాయ బోనాలతో ఘన సవాగతం పలకిన శ్రేణులు

శతఘ్ని న్యోస్: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో విదాయోర్థులు ప్రముఖ పాత్ర 
పోషంచాలన్ జనసేన పార్టీ అధయోక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యోణ్ గార్ 
ఆకంక్ంచార్. తెలంగాణ రాజకీయ సమరంల్ జనసేన పార్టీ 
ఉంటందన్, భవిషయోత్్తల్ జండా ఎగరడం ఖాయమన్ చెపాపార్. 
తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏరాపాటల్ ముఖయో పాత్ర పోషంచ్న యువత, 
ఆడపడుచులకు పార్టీ అండగా ఉంటందన్ తెలపార్. ఈ ప్ంతంల్ 
పార్టీ భవిషయోత్్త కరాయోచరణ ఎల్ ఉండాల్ చరిచేంచుకొన్, ఒక 
ప్రణాళిక ప్రకరం ముందుకు వెళిలో సతా్త చాటదామనానిర్. వచ్చే 
సరవాత్రిక ఎన్నికల్లో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ల్ అన్ని సథునాల్లో పోటీ 
చ్దాదామన్ చెపాపార్. ఇటీవల ప్రమాదవశాత్్త మరణంచ్న జనసేన 
పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యోల కుటంబాలను పరామరి్శంచ్, వారికి రూ. 
5 లక్షల ఆరిధిక సయం చ్యడాన్కి శుక్రవారం ఉదయం ఉమ్మడి 
నల్గండ జిల్లో పరయోటనకు బయలుదేరిన శ్రీ పవన్ కళ్యోణ్ గారికి గ్రేటర్ 
హైదరాబాద్ జనసేన శ్రేణులు ఘన సవాగతం పలకయి. మెటటీగూడ, 
ఉపపాల్, నాగోలు, ఎలీబీనగర్ సరికిల్స్ ల్ గజమాలలతో సతకిరించాయి. 
మెటటీగూడల్ ఆడపడుచులు తెలంగాణ సంసకికృతి, సంప్రదాయాలు 
ఉట్టీపడేల్ బోనాలతో అపూరవా సవాగతం పలకయి. ఈ సందర్ంగా 
శ్రీ వపన్ కళ్యోణ్ గార్ మాట్లోడుతూ “ తెలంగాణ ప్ంతమంటే 
నాకంతో ఇషటీం. ఈ ప్ంత సంసకికృతి, సంప్రదాయాలు ఉట్టీపడేల్ ఆడపడుచులు సవాగతం పలకడం ఎంతో ఆనందాన్ని కలగంచ్ంది. గతంల్ జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో పోటీ చ్దాదామన్ 
న్ర్ణయించుకునానిం. అయితే కొన్ని కరణాల వలలో నా మాటను మన్నించ్ ఇకకిడి నేతలు నామినేషనులో ఉపసంహరించుకునానిర్. వచ్చే సరవాత్రిక ఎన్నికల్లో తెలంగాణల్ బల్బల్లు 
పరిశీలంచుకొన్ అన్ని ప్ంతాల్లో పోటీ చ్దాదాం. ముఖయోంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ నగర పరిధిల్ అన్ని సథునాల్లో పోటీ చ్సి జనసేన సతా్త చూపిదాదాం. తెలంగాణ ప్రభ్తవాం నోట్ఫికేషన్ 
ఇచ్చేన 17 వేల పోలీస్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించ్ కొందరికి వయో పరిమితి సడలంపు ఇబబీందులు ఉనానియన్ ఆడపడుచులు నా దకృషటీకి తీసుకొచాచేర్. దీన్పై కచ్చేతంగా మాట్లోడతాను. 
ఎసీటీలకు సంబంధించ్ 10 శాతం రిజర్వాషనులో రావాలస్ ఉందన్, దాన్పై కూడా మాట్లోడతాన”న్ హామీ ఇచాచేర్. ఈ కరయోక్రమంల్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంఛారిజి శ్రీ నేమూరి శంకర్ గౌడ్, 
పార్టీ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధయోక్షులు శ్రీ రాధారం రాజలంగం, ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లో ఇంఛారిజి శ్రీ రామ్ తాళ్లోరి, తెలంగాణ విదాయోరిధి విభాగం అధయోక్షులు శ్రీ సంపత్ నాయక్, వీర మహిళ 
విభాగం ప్రధాన కరయోదరి్శ శ్రీమతి పొన్నిరి శిర్షతోపాట గ్రేటర్ హైదరాబాద్ జనసేన నాయకులు, కరయోకర్తలు, వీరమహిళలు పాల్గనానిర్.

నవ నాయకత్వమే... తెలంగాణకు మార్ం!
* సమాజిక మార్పా కచ్చేతంగా అవసరం
* వచ్చే ఎన్నికల్లో కచ్చేతంగా పోటీల్ ఉంట్ం
* ఎవరితో.. ఎల్ అననిది కలం చెబుత్ంది
* మీడియా సమావేశంల్ జనసేన అధయోక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యోణ్
శతఘ్ని న్యోస్: ‘నాకు ఆంధ్ర జన్మన్సే్త, పునరజిన్మన్చ్చేంచ్ తెలంగాణ. అదే బాధయోతతో తెలంగాణల్ 
రాజకీయాలు చ్స్త. వచ్చే ఎన్నికల్లో కచ్చేతంగా తెలంగాణల్ జనసేన పార్టీ పోటీల్ ఉంటంది. ఎన్ని 
సథునాలు.. ఎకకిడ.. ఎవరితో.. ఎల్ ముందుకు వెళ్ళబోయేది పూరి్త సథుయి ప్రణాళిక తో వచ్చే రోజుల్లో 
సమాధానం చెబుతామ’న్ జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యోణ్ గార్ చెపాపార్. ఉమ్మడి నల్గండ 
జిల్లోల్ రోడుడు ప్రమాదంల్ మకృతి చెందిన సైదులు అనే జనసైన్కుడి కుటంబాన్కి చౌటపపాల్ 
మండలం లకకిరంల్ శుక్రవారం పార్టీ తరఫున రూ. 5 లక్షల ప్రమాద బీమా చెకుకిను శ్రీ పవన్ 
కళ్యోణ్ గార్ అందజేశార్. అనంతరం అకకిడే మీడియా సమావేశంల్ శ్రీ పవన్ కళ్యోణ్ గార్ 
మాట్లోడుతూ “తము్మడు సిన్మా సమయంల్ నాకు జరిగన ఒక సంఘటన ననుని చాల్ ప్రభావితం 

చ్సింది. సిన్మా హిట్ అయియోందన్.. ఫంక్షన్ చ్దాదామన్ యూన్ట్ సభ్యోలు అంటే, అల్ కకుండా ఆ డబుబీతో నల్గండ జిల్లోల్ ఫ్లోరైడ్ తో బాధ పడుత్నని ఒక గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకుందామన్ నేను 
ప్రతిపాదించాను. అయితే దీన్కి మా సిన్మా యూన్ట్ ఒపుపాకునాని, అకకిడి సథున్క నాయకులు కొందర్ ఒపుపాకోలేదు. ఇకకిడే నాల్ అంతర్మథనం మొదలంది. ప్రజలకు మేలు చ్యాలంటే కచ్చేతంగా 
రాజకీయ అండ అవసరం అన్ కకృతన్శచేయాన్కి వచాచేను. అదే ననుని రాజకీయాల వైపు నడిపించ్ంది. దాన్ కోసమే 2007 నుంచ్ రాజకీయాల్లో ఉంటూ, తరావాత తెలంగాణ గడడు పైనే పార్టీ ప్రసథునం 
మొదలు పెట్టీను.
* ఓడిపోయాను కనుకే బాధయోత తెలుసు
నేను ఓడినా బాధయోతతో కూడిన రాజకీయాలు చ్సే వయోకి్తన్. ఓడిపోయాను కబట్టీ మరింత అనుభవం, బాధయోత వచాచేయి. ఇక నుంచ్ జనసేన నాయకులు తెలంగాణ సమసయోలు తెలుసుకుంట్ర్. ప్రతి 
న్యోజకవర్గంల్ తిర్గుతార్. నేను సైతం ప్రతి నెలల్ వీలును బట్టీ తెలంగాణ ప్ంతంల్ తిరిగందుకు ప్రతేయోక సమయం కేట్యిస్తను. హైదరాబాద్ ల్ ప్రతేయోక కరాయోలయం తీసుకున్ అకకిడ 
తెలంగాణ అంశాలపై చరిచేంచ్ తగు న్ర్ణయం తీసుకుంట్ం. పార్టీ న్రా్మణం చాల్ కిలోషటీతరమైన బాధయోత. ఆంధ్ర ల్ సైతం నాలుగళ్లో తిరిగ, అకకిడి పరిసిథుతి.. సమసయోల పరిశీలన చ్సిన తరావాతే పార్టీ 
న్రా్మణం చ్పట్టీం. తెలంగాణ మీద ఇక ప్రతేయోక దకృషటీ ఉంటంది. 25 ఏళ్్ళ భవిషయోత్ అనే మాట నేను ఊరికే అనను. అన్ని గమన్ంచ్న తరావాత, అన్ని విషయాలు అరధిం చ్సుకునని తరావాత మాత్రమే 
రాజకీయ అడుగులు వేస్తం. పూరి్త సథుయిల్ ప్రజలకు ఉపయోగపడాల అననిదే లక్షష్ం.
* ప్రణాళికబదధింగా కరాయోచరణ
ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచ్ తెలంగాణ విడిపోయిన తరావాత రాజకీయంగా, రాష్ట్ర భవిషయోత్ పరంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి, భారతీయ జనతా పార్టీ, కంగ్రెస్ బలంగా అడుగులు వేసు్తనానియి. ఈ 
మూడు పార్టీల మధయో జనసేన రాజకీయ ప్రయాణం ఎల్ అనేది, ఒక ప్రణాళికతో కరాయోచరణ రూపొందిస్తం. అందరూ కూర్చేన్ మాట్లోడుకున్ దీన్పై ముందుకు వెళ్్తం. కచ్చేతంగా తెలంగాణాల్ 
సమాజిక మార్పా రావాల. అన్ని వరా్గలకు, అధికరం రాన్ వారికీ నాయోయం జరగాల. బీసీ, గరిజన, ఇతర వరా్గలకు నాయోయం జరగాల. వారసతవా రాజకీయాల కంటే కొత్త నాయకతవాం తీసుకురావాలనేది 
జనసేన అభిమతం. విదాయోర్థులు, యువత తెలంగాణ తీసుకురావడంల్ కీలక పాత్ర పోషంచాయి. మళ్్ళ నవ నాయకతావాన్కి వార్ అడుగులు వేయాల. దాన్కి కటటీబడి రాజకీయాలు చ్స్తం. తెలంగాణ 
ప్ంతంల్ ఒక మార్పా తెచ్చే దిశగా మా ప్రయాణం ఉంటంది.
* మా బలం తెలుసు
తెలంగాణల్ బలమైన అభిమాన బలం మాకు ఉంది. తెలంగాణల్ పూరి్తసథుయిల్ రాజకీయ బలం ఉందన్ చెపపాడం లేదు కన్ కచ్చేతంగా కొన్ని న్యోజకవరా్గల్లో ప్రభావితం చ్సే సథుయిల్ మాకు ఓట 
బలం ఉంది. దాన్న్ మంచ్ నాయకతవాం ఎనునికునేందుకు ఉపయోగస్తం. తెలంగాణల్న్ పార్టీ పూరి్త సథుయి కమిటీలు ఉంట్యి. వచ్చే ఎన్నికల్లో తెలంగాణ ల్ కచ్చేతంగా 20 శాతం సథునాల్లో పోటీ 
చ్యాల అనేది నా భావన. దీన్పై మా నాయకులు, కరయోకర్తలతో మాట్లోడి ఎకకిడెకకిడ పోటీ చ్యాల అనేది న్ర్ణయిస్తం. వచ్చే ఎన్నికల్లో పరిమిత సథుయిల్ పోటీల్ ఉంట్ం అన్ మాత్రం కచ్చేతంగా 
చెపపాగలను. ఎవరితో కలసి ముందుకు వెళ్్ళల అనేది కూడా చరచేల్లో ఉంది. అది పూరి్తసథుయిల్ అవగాహనకు తవారల్నే వసు్తంది” అన్ సపాషటీం చ్శార్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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శ్రీ కడియం శ్రీనివాసరావు కుటంబానికి జనసేనాని చేయూత
* ఆయన తలలోకి రూ.5 లక్షల బీమా చెకుకి
శతఘ్ని న్యోస్: జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యోడు, పార్టీ కోసం పన్ చ్సిన జన సైన్కుడు శ్రీ కడియం శ్రీన్వాసరావు గార్ 
ఇటీవల ప్రమాదవశాత్్త మకృతి చెందార్. ఉమ్మడి నల్గండ జిల్లోల్న్ కోదాడల్ న్వాసముంటనని ఆయన కుటంబాన్ని 
అధయోక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యోణ్ గార్ పరామరి్శంచార్. శ్రీ కడియం శ్రీన్వాసరావు తలలో శ్రీమతి లక్షమ్మ గారికి జనసేన 
పార్టీ ప్రవేశపెట్టీన క్రియాశీలక సభయోతవాం ప్రమాద బీమా పథకం నుంచ్ రూ.5 లక్షల ఆరిథుక సయం అందించార్. ఆ 
కుటంబాన్కి పార్టీ తరపున అండగా ఉంట్నన్ పవన్ కళ్యోణ్ హామీ ఇచాచేర్. ఈ కరయోక్రమంల్ పార్టీ తెలంగాణ 
ఇంఛార్జి శ్రీ నేమూరి శంకర్ గౌడ్, ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లో అధయోక్షులు శ్రీ రామ్ తాళ్లోరి, ఉమ్మడి నల్గండ జిల్లో అధయోక్షులు 
శ్రీ మేకల సతీష్ రెడిడు, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధయోక్షులు శ్రీ రాధారం రాజలంగం, విదాయోరిధి విభాగం నాయకుడు శ్రీ సంపత్ 
నాయక్, యువజన విభాగం నాయకుడు శ్రీ లక్షష్మణ్ గౌడ్, పార్టీ నాయకుడు శ్రీ రవీందర్ రెడిడు తదితర్లు పాల్గనానిర్.

జనసేన క్రియాశీలక సభ్యుడి కుటంబానికి శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ పరామర్శ
• శ్రీ కొంగరి సైదులు భారయోకు రూ. 5 లక్షల బీమా చెకుకి
శతఘ్ని న్యోస్: తెలంగాణ రాష్ట్రంల్న్ ఉమ్మడి నల్గండ జిల్లో గోపరాజుపలలోకి చెందిన జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యోడు శ్రీ కొంగరి 
సైదులు రోడుడు ప్రమాదంల్ మకృతి చెందార్. ఉమ్మడి నల్గండ జిల్లో పరయోటనల్ భాగంగా పార్టీ అధయోక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యోణ్ గార్ శ్రీ 
సైదులు కుటంబ సభ్యోలను పరామరి్శంచార్. అతన్ భారయో శ్రీ సుమతిన్ ఓదారాచేర్. శ్రీ సైదులు కుమార్డు కూడా ప్రమాదంల్ 
గాయపడిన విషయం తెలుసుకున్ ఆ చ్నానిరి ఆరోగయో పరిసిథుతిపై ఆరా తీశార్. పార్టీల్ క్రియాశీలకంగా పన్ చ్సిన శ్రీ సైదులు 
కుటంబాన్కి అన్ని విధాల జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటందన్ భరోస ఇచాచేర్. బిడడుల చదువు, ఆరోగయోం బాధయోతను కూడా జనసేన 
పార్టీ తీసుకుంటందన్ హామీ ఇచాచేర్. అనంతరం జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యోలకు ఇచ్చే రూ. 5 లక్షల ప్రమాద బీమా చెకుకిను 
శ్రీమతి కొంగరి సుమతికి అందచ్శార్. ఈ కరయోక్రమంల్ పార్టీ తెలంగాణ ఇంఛార్జి శ్రీ నేమూరి శంకర్ గౌడ్, ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లో 
అధయోక్షులు శ్రీ రామ్ తాళ్లోరి, ఉమ్మడి నల్గండ జిల్లో అధయోక్షులు శ్రీ మేకల సతీష్ రెడిడు, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధయోక్షులు శ్రీ రాధారం 
రాజలంగం, విదాయోరిధి విభాగం నాయకుడు శ్రీ సంపత్ నాయక్, యువజన విభాగం నాయకుడు శ్రీ లక్షష్మణ్ గౌడ్, పార్టీ నాయకుడు శ్రీ 
రవీందర్ రెడిడు తదితర్లు పాల్గనానిర్.

తెలంగాణ గడ్డపై జనసేనాని హవా…!!
రాష్ట్ర యువజన విభాగం అధయూక్షులు వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ జనసైనయూంతో జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ కి ఘన స్వాగతం…!!
శతఘ్ని న్యోస్: హైదరాబాద్, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యోణ్ ఉమ్మడి నల్గండ జిల్లో పరయోటనల్ భాగంగా రూట్ 
మాయోప్ దావారా హైదరాబాద్ ఎల్.బి నగర్ అలకపురి చౌరస్త వదదా జనసేన పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర యువజన 
అధయోక్షులు రాష్ట్ర యువజన విభాగం ప్రతి కమిటీ తరపున తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రతి జనసైన్కుడి తరపున, వంగ 
లక్షష్మణ్ గౌడ్ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యోణ్ కి ఘనంగా సవాగతం పలకడం జరిగంది.

ఈ సందరబీంగా పవన్ కళ్యోణ్ మాట్లోడుతూ….
జి.హెచ్.ఎం.సి ఎనినికల్లో కష్టపడ్డ ప్రతి నాయకులకి అందరికి కృతజ్ఞతలు.
రానునని రోజుల్లో జనసేన పార్్ట కచ్చితంగా పోటీ చేస్తంది.
తెలంగాణ రాష్ట్రంల్ జనసేన జండా ఎగరేద్దం.
తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో జనసేన పార్్ట కచ్చితంగా ఉంటందని భవిషయూత్్తల్ జనసేన జండా తెలంగాణల్ 
ఎగరేద్దమని అనానిరు.

పిఎసి సభ్యులు నాగబాబుతో 
వడ్లపట్ల సాయి శరత్ భేటీ

శతఘ్ని న్యోస్: జనసేన పిఎసి సభ్యోలు నాగబాబును 
శుక్రవారం ఉమ్మడి పశిచేమగోదావరి జిల్లో 
కరయోదరి్శ వడలోపటలో సయి శరత్ కలసి దందులూర్ 
న్యోజకవర్గ సమసయోల గురించ్ వివరించ్.. వాట్కి 
పరిష్కిరాలు.. అల్గ వాట్పై తదుపరి కరాయోచరణ 
విషయమై చరిచేంచడం జరిగంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన విస్తృత సాథాయి మహిళ్ సదస్సు
శతఘ్ని న్యోస్: తణుకు న్యోజకవర్గంల్ గోదావరిజిల్లోల ర్జనల్ కో-ఆరిడునేటర్స్ ఆధవారయోంల్ జరిగన ఉమ్మడి పశిచేమగోదావరి జిల్లో జనసేన విస్తకృత సథుయి మహిళ్ సదసుస్ల్ 
పాల్గనని ఉభయగోదావరి జిల్లోల అధయోక్షులు కందుల దుర్్గష్, కొట్కలపూడి గోవిందరావు, పీఏసీ సభ్యోలు, న్యోజకవర్గ ఇంచారిజిలు, రాష్ట్ర మహిళ్ కరయోదరి్శలు, వీరమహిళలు 
మరియు జనసైన్కులు పాల్గనానిర్.

ఎమ్మెల్సు అనంతబాబు ని 
తక్షణమే అరెస్టు చేయాలి

శతఘ్ని న్యోస్:  కకినాడ, ఎంతో భవిషయోత్్త ఉనని దళిత 
యువకుడిన్ అనాయోయంగా చంపేశార్. జరిగంది ఒకటైతే కటటీ 
కథ అలలో కేసును తపుపాద్వ పట్టీస్్త వైసిపి ప్రజాప్రతిన్ధిన్ కపాడే 
విధంగా పోలీసులు వయోవహరించడం దార్ణం. ప్రభ్తవాం దిగవచ్చే 
కుటంబాన్కి నాయోయం చ్సే వరకు జనసేన పార్టీ అండగా 
ఉంటందన్ జనసేన పారిటీ పిఏసి సభ్యోలు పంతం నానాజి, ముతా్త 
శశిధర్, సిట్ ప్రెసిడెంట్ సంగశెట్టీ అశోక్ మరియు జిల్లో కరయోదరి్శ 
సతయో అనానిర్.

వైసీపీ రాక్షస పాలన అంతానికి మహిళలు సిద్ధమవా్వలి
రాష్ట్రంల్ మహిళలకు రక్ణలేదు
ఆడబిడ్డల్ని కాపాడుకోవాల్్సన బాధయూత ప్రతీ ఒక్కరిపై ఉంది.
మహిళ్ శకి్త ఏమిటో రాబోయే ఎనినికల్లో చూపిస్్తం.
ఆడబిడ్డలకు రక్ణ, దికు్క పవన్ కళ్యూణ్ మాత్రమే
మహిళ్ స్ధికారత జనసేనతోనే స్ధయూం.
కృష్ణ – పెనాని ర్జనల్ కో ఆరి్డనేటర్ పారవాతి నాయుడు.

శతఘ్ని న్యోస్: గుంటూర్, వైసీపీ అధికరంల్కి వచ్చేనపపాట్ 
నుంచ్ రాష్ట్రం ఆరాచకశకు్తలకు అడాడుగా మారిందన్ , 
రాష్ట్రం నలుదికుకిల్ రాక్షస మూకలు చ్రి రాష్్రాన్ని కుకకిలు 
చ్ంపిన విస్తరిల్ చ్సరన్ , వైసీపీ రాక్షస పాలనను అంతం 
చ్యట్న్కి మహిళలంతా సిదధిమవాలస్న సమయం 
ఆసననిమైందన్ కకృష్్ణ – పెనాని ర్జనల్ కో ఆరిడునేటర్ 
పారవాతి నాయుడు అనానిర్. శుక్రవారం గుంటూర్ల్న్ 
నాగార్జిన హోటల్ ల్ జరిగన జిల్లో వీరమహిళల సదసుస్కి 
ఆమె ప్తిన్ధయోం వహించ్ మాట్లోడార్. ఈ కరయోక్రమాన్కి 
జిల్లో జనసేన పార్టీ అధయోక్షుడు గాద వెంకటేశవారరావు 
అధయోక్షత వహించార్. పారవాతి నాయుడు తన ప్రసంగాన్ని 
కొనసగస్్త ఆడబిడడులని రక్ంచటంల్ , వారికి భద్రత 
కలపాంచటంల్ సీఎం జగన్ పూరి్తగా విఫలమయాయోరన్ మండిపడాడుర్. జిల్లోల్ వర్సగా జర్గుత్నని అతాయోచారాలు ముఖయోమంత్రికి కనపడటం లేదా? మహిళలు ఆర్తనాదాలు వినపడటం 
లేదా? అన్ ప్రశినించార్. మహిళ్ నాయకురాలు రావి సౌజనయో మాట్లోడుతూ తలలోన్, చెలలోన్ రోడుడుపాలు చ్సినోడు రాష్ట్ర మహిళలని పట్టీంచుకుంట్డా అన్ ఆవేదన వయోక్తం చ్శార్. వీర 
మహిళ అనే పేర్న్ సరధికం చ్సేల్ ప్రతీ మహిళ్ ఒక శకి్తగా మారి జనసేనకు వెనునిదనునిగా న్లచ్ పవన్ కళ్యోణ్ న్ ముఖయోమంత్రిన్ చ్సే వరకు విశ్రమించకూడదన్ కకృష్ణ ర్జనల్ కో 
ఆరిడునేటర్ విజయలక్ష్మి అనానిర్. రాష్ట్రంల్ మహిళలు ధైరయోంగా తిరగాల అంటే పవన్ కళ్యోణ్ ముఖయోమంత్రి కవటం ఒకకిటే మార్గమన్ మహిళ్ నేత లక్ష్మీ సరసవాతి అనానిర్. రాష్ట్ర ప్రధాన 
కరయోదరి్శ బోనబోయిన శ్రీన్వాస్ మాట్లోడుతూ జగన్ రెడిడు పాలన అభివకృదిధి శూనయోం, అపుపాలు ఘనంగా సగుతోందన్ విమరి్శంచార్. సధారణ మరణాలను సైతం ఉపయోగంచుకొన్ 
ఓదార్పా యాత్ర చ్సిన జగన్ రెడిడుకి పవన్ కల్యోణ్ చ్పట్టీన కౌలు రైత్ల భరోస యాత్రను విమరి్శంచ్ హకుకిలేదనానిర్. రాష్ట్ర కరయోదరి్శ నాయబ్ కమాల్ మాట్లోడుతూ స్త్రీ శకి్తన్ తకుకివ 
అంచనా వేయటం మూర్ఖతవామన్, జగన్ రెడిడు పాలన అంతాన్కి మహిళలు మహాశకి్తగా 2024 ల్ అవతరించనునానిరనానిర్. రాష్ట్ర నాయకులు వడ్రాణం మారకిండేయులు మాట్లోడుతూ 
చటటీసభల్లో మహిళలకు జనసేన పెదదాపీట వేయనుందనానిర్. చ్నేత విభాగ చైర్మన్ చ్లలోపలలో శ్రీన్వాస్ మాట్లోడుతూ రాష్ట్రంల్ అన్ని వయోవసథులని వైసీపీ నేతలు న్ర్వారయోం చ్శారన్, ఈ రాష్్రాన్ని 
అన్ని కపాడుకోవట్న్కి పవన్ కల్యోణ్ తపపా మరో ప్రతాయోమానియం లేదనానిర్. నగర అధయోక్షుడు నెర్ళలో సుర్ష్ మాట్లోడుతూ స్త్రీ లేన్దే సకృషటీ లేదన్, అల్ంట్ ఆడబిడడులని కపాడుకోకపోతే 
భవిషయోత్ ఉండదనానిర్. జిల్లో నలుమూలల నుంచ్ విచ్చేసిన మహిళలతో సభా ప్ంగణం కికికిరిసిపోయింది. సభ అనంతరం జనసేన పార్టీ తర్పున పోటీ చ్సిన మహిళ్ కర్పార్టరలోను, 
జడ్పాటీసీ, ఎంపీటీసీ, సరపాంచ్, గ్రామ సభ్యోలను ఘనంగా సనా్మన్ంచార్. కరయోక్రమంల్ నగర అధయోక్షుడు నెర్ళలో సుర్ష్, వీరమహిళలు బిట్రగుంట మలలోక, మల్లోల దురా్గకుమారి, కమతం 
విజయకుమారి, బడే కోమల, కర్పార్టర్లో యర్ంశెట్టీ పదా్మవతి, లక్ష్మీ దుర్గ, లలత కుమారి, అధికర ప్రతిన్ధి ఆళ్ళ హరి తదితర్లు పాల్గనానిర్.

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

రైతులకు జరుగుతున్న అనాయుయంపై సిబిఐ విచారణ 
చేపట్టు.. నిజానిజాలు నిగు్ తేల్చాలి: పితాని డిమాండ్

శతఘ్ని న్యోస్: రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయోవహారాల 
కమిటీ సభ్యోలు ముమి్మడివరం న్యోజకవర్గం ఇంచార్జి పితాన్ 
బాలకకృష్ణ శుక్రవారం రాష్ట్రంల్ రైత్లు ధానయోం కొనుగోలు 
విషయంల్ అక్రమాలు జర్గుత్నని విషయంపై ప్రభ్తావాన్ని 
ప్రశినించ్ తక్షణం రైత్లు పండించ్న దానాయోన్ని అంతట్న్ 
రైత్ల దగ్గర నేర్గా కొనుగోలు చ్యాలన్ జర్గుత్నని 
అక్రమాలపై సిబిఐ విచారణ చ్యించ్ ద్షులను కఠినంగా 
శిక్ంచాలన్ పితాన్ బాలకకృష్ణ డిమాండ్ చ్శార్.

చిన్న గొల్లపాలం రోడ్్డ పనులో్ల భారీ అక్రమాలు
శతఘ్ని న్యోస్: పెడన 
న్యోజకవర్గం, కకృతి్తవెనుని 
మండలం, చ్నని గొలలోపాల్ం 
రోడుడు అధావానంగా ఉంది. ఈ 
రోడుడు మరమ్మత్లు కోసం కోటలో 
రూపాయల న్ధులతో పనులు 
మంజూర్ చ్సుకున్, లక్షల 
రూపాయలతో పైపై మెర్గులు 
దిదిదా, భార్ సథుయిల్ అక్రమాలకు 
పాలపాడాడుర్. సథున్క ఎమె్మలేయో 

ముఖయో అనుచర్డు వస్ల్ రాజా ఈ కంట్రాకుటీను దకికించుకుననిటలో సమాచారం. 
మంత్రి ఆఫీసుల్ నెంబర్ ట గా చల్మణ అయేయో ఈయన మంత్రిగారికి బంధువు 
కూడా అంట. ఈ వస్ల్ రాజా అధికరం ఎకకిడ ఉంటే అకకిడ ప్రతయోక్షమవుతాడు. 
తవారల్నే టండర్ మొత్తం ఎంత?. క్షేత్ర సథుయిల్ జరిగన పన్ ఎంత అనే 
విషయాన్ని ఆధారాలతో సహా బయట పెడతాం. ఈ విషయంపై చరిచేంచడాన్కి 
మీర్ సిదధిమా? న్యోజకవర్గంల్ ఒక గ్రామంల్నే ఇంత అవిన్తి జర్గుత్ంటే, 
పెడన న్యోజకవర్గంల్న్ 88 పంచాయతీల్లో 125 గ్రామాల్లో ఎంత అవిన్తి 
జరిగ ఉంటంద్ అరథుం చ్సుకోవచుచే. గడపగడపకు అంటూ హడావుడి చ్యడం 
తపపా వైసిపి ప్రభ్తవాం చ్సింది ఏమీ లేదు. ఇపుపాడు మనకు కవాలస్ంది పల్లోన్ద్ర 
కదు. పల్లో వెలుగన్ పెడన న్యోజకవర్గ జనసేన నాయకులు ఎస్ వి బాబు 
అనానిర్.

జనసేన ప్రసాథానం సంకలనాల రూపకర్లకు 
కతృతఘ్నతలు: శివదత్ బోడపాట్

శతఘ్ని న్యోస్: 2014 మార్చే 
14 నుంచ్ 2022 మార్చే 
14 వరకు జనసేన అధయోక్షులు 
పవన్ కళ్యోణ్ చ్సిన ప్రతీ 
కరయోక్రమాన్ని, జనసేన పార్టీ విధి 
విధానాలన్ పుస్తక రూపంల్ 
ఏడు భాగాలుగా ముద్ంచ్ 
మన అధయోక్షులు వారికి ఇచ్చేన 
వెంటనే ఆయన ఆ పుస్తకలల్ 
ఉనని ప్రతీ ఆల్చన ఒక శాసనం 

అన్ తెలుపుతూ.. నాయకులందరూ వీట్ దావారా మన జనసేన భాదయోతలను గుర్్త 
చ్సుకోవాలన్ తెలపిన విధానం ఒక రాజసం. ఇంత అధు్త కరయోక్రమాన్ని 
రూపకలపాన చ్సిన పీఏసీ సెక్రటర్ పీ. హరి ప్రసద్ కు, పార్టీ మీడియా విభాగ 
ముఖ్యోలు చక్రవరి్త మరియు వేణుగోపాల్ లకు పాయకరావుపేట న్యోజకవర్గం 
జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కరయోదరి్శ శివదత్ బోడపాట్ హకృదయపూరవాక ధనయోవాదములు 
తెలయజేశార్.

మ్డికల్ కయుంపులో జనసేన
శతఘ్ని న్యోస్: కోటవురటలో మండలం కొడవట్పూడి గ్రామంల్ ప్రజలు 
అనారోగయోంతో బాధపడుత్నానిరన్ ఆరోగయో సిబబీంది (మెడికల్ అధికర్లు) 
గ్రామాన్కి విచ్చేసి మెడికల్ కయోంప్ ఏరాపాట చ్యడం జరిగంది. మెడికల్ 
అధికర్లు పిలుపుమేరకు జనసేన పార్టీ తరపున ఈ మెడికల్ కయోంపుల్ 
పాల్గనడం జరిగంది. ప్రజల యొకకి ఆరోగయో పరిసిథుత్లు ఏ విధంగా ఉనానియో 
అధికర్లను అడిగ తెలుసుకోవడం జరిగంది. అదేవిధంగా హెచ్ఐవి వైరస్ 
గురించ్ ప్రతేయోక సిబబీంది మన గ్రామాన్కి రావడం జరిగంది. హెచ్ఐవి వైరస్ 
గురించ్ వివరించ్ తగుజాగ్రత్తలు పాట్ంచమన్ అధికర్లు తెలయజేశార్. ఈ 
కరయోక్రమంల్ జనసేన పార్టీ నాయకులు బాలేపలలో ఏసుబాబు మరియు భీమరాజు 
గోవిందు మరియు గ్రామ పెదదాలు పాల్గనానిర్.

ప్రతి నియోజకవర్ంల్ మహిళలకు రక్ణగా వీరమహిళలు: గాదె
*గుంటూర్ జిల్లో జనసేన వీరహిళల సమావేశం

శతఘ్ని న్యోస్: రాష్ట్రంల్ మహిళలకు, ఆడపిలలోలకు రక్షణ లేకుండా పోయిందన్.. బయటకు 
రావాలంటే భయపడుత్నానిరన్ జిల్లో అధయోక్షుడు గాద అనానిర్. గుంటూర్ జిల్లోల్ జరిగన 
వీరహిళల సమావేశంల్ వెంకటేశవార రావు పాల్గనానిర్. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్లోడుతూ.. 
జనసేన అధయోక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యోణ్ ఆల్చనలు ప్రజల్లోకి తీసుకళ్లోల్.. మహిళలకు మరింత 
ప్ధానయోం కలపాంచ్ందుకు ఈ సమావేశం ఏరాపాట చ్శామన్ గాద తెలయజేశార్. ఈ 
కరయోక్రమంల్ జిల్లో వాయోప్తంగా 500 మందికి పైగా మహిళలు పాల్గనానిర్.

ఇక జిల్లో ల్ ఎకకిడ ఆతాయోచారం జరిగనా.. మహిళలపై దాడులు జరిగనా.. అధికర పార్టీ 
వయోకు్తలు బెదిరించ్న వారికి అండగా జనసేన వీరమహిళలు ఉంట్రన్ చెపాపార్.. తవారల్నే 
పార్టీ అధయోక్షులు పవన్ కళ్యోణ్ న్ర్ణయం మేరకు జిల్లోవాయోప్తంగా మహిళ్ కమిటీలు వేస్తమన్ 
పార్టీన్ మహిళలకు మరింత చ్ర్వ చ్యాలన్ కోరార్.

తెలంగాణ వారికి రాజయూసభ సీట తాకట్ట పెట్టడానికి 
కారణం..?: కొట్్ట వంకట రాజేష్

శతఘ్ని న్యోస్:  కడపజిల్లో, 
రాజంపేట న్యోజకవర్గం, 
సిధధివటం: రాజయోసభ సీట 
ఎంపిక విషయంపై సపాందించ్న 
సిధధివటం మండల జనసేన 
నాయకులు కొటేటీ వెంకట 
రాజేష్.. మీడియాముఖంగా 
మాట్లోడుతూ.. ఏపీల్ బీసీలు, 
కపులు, మైనారిటీ, ధలత, 
క్రిసిటీయన్ సోదర్లు ఈ వైసీపీ 
పార్టీకి అండగా వుండి ఓటలో 
వేసి భార్ మెజారిటీతో ఈ 

సీబీఐ దత్తపుత్రుడిన్.. జైలు పక్న్ సీయం చ్సే్త.. ఆయన కేసులు వాధించ్ రెడిడుకి.. తెలంగాణల్ 
తన చెల్లోలు పార్టీ బల్పేతాన్కి.. బీసీలను ఓట బాయోంకుగా మలుచేకునే విధంగా తెలంగాణ 
బీసీ నాయకుడ్కీ రాజయోసభ సీట ఇచ్చే.. ఆంధ్రా ల్ వునని వివిధ సమాజిక వరా్గలకు నమ్మక 
ద్రోహం చ్సిన ఈ జైలు పక్ ఆంధ్రా బాగోగులకు ఆంధ్రా ప్రజలను ఢిలీలో రాజయోసభకు పంపితే 
వార్ సభల్ మన సమసయోలు లేవనెతి్త మనకూ న్ధులు తెచ్చే ఏపీ అభివకృదిధికీ తోడపాడతార్ 
కన్ మీర్ తెలంగాణ వారికి ఈ రాజయోసభ సీటలో తాకటటీ పెటటీడం ఏంటీ..? న్ కేసుల కోసం.. 
న్ చెలలో రాజకీయ పార్టీ కోసం ఆంధ్రాను తాకటటీ పెడితే ఏపీ ప్రజలు చూస్్త ఊర్కోరన్.. 
రాబోవు రోజుల్లో మీకు ఈ ప్రజలు గుణపాఠం చెబుతారన్.. రాబోయే జనసేన ప్రభ్తవాం 
రాష్ట్ర అభివకృదిధి కోసం మాత్రమే పన్చ్సు్తందన్ ప్రజలు పవన్ కళ్యోణ్ గారిన్ ఆశీరవాదించాలన్ 
రాజంపేట న్యోజకవర్గ ప్రజలను మీడియా ముఖంగా కొటేటీ వెంకట రాజేష్ కోరడం జరిగంది. 
ఈ మీడియా సమావేశంల్ జనసైన్కులు పాల్గనడం జరిగంది.

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

శ్రీ వంకటేశ్వర సా్వమి ప్రతిషటు కరయుక్రమంలో 
పాల్్న్నదాసరి రాజు

శతఘ్ని న్యోస్: ఇచాచేపురం న్యోజకవర్గం, 
కవిట్ మండలం, కపాసు కుదిదా 
పంచాయితీ, కపాసుకుదిదా గ్రామంల్ శ్రీ 
వెంకటేశవార సవామి దేవాలయం ప్రతిషటీకు 
కపాసు కుదిదా గ్రామ పెదదాలు ఆహావానం 
మేరకు.. శుక్రవారం ఇచాచేపురం జనసేన 
పార్టీ సమనవాయకర్త దాసరి రాజు ఆ 
గ్రామాన్కి వెళిలో.. శ్రీ వెంకటేశవార సవామిన్ 
దరి్శంచుకొ..న్ తీరథు ప్రసదాలు తీసుకోవడం 
జరిగంది. ఈ కరయోక్రమంల్ గ్రామ పెదదాలు, 
మహిళలు, జనసైన్కులు రోకళ్ళ భాసకిర్, 
బడే దేవరాజు, మధు, దురోయోధన, ప్రశాంత్, 
న్రంజన్, ఢిలీలో శవారరావు, జయరామ్, 
తదితర్లు పాల్గనానిర్.

తాట్రాముడ్ గూడం గిరిజన గ్రామాలో్ల జనంకోసం 
జనసేన

శతఘ్ని న్యోస్: పోలవరం 
న్యోజకవర్గం జీలుగుమిలలో 
మండలం తాట్రాముడు 
గూడెం గరిజన గ్రామాల్లో 
జనసేన పార్టీ పోలవరం 
న్యోజకవర్గ ఇనాచేర్జి 
బాలరాజు జనంకోసం 

జనసేన కరయోక్రమాన్ని చ్యడం జరిగంది. ఈ కరయోక్రమంల్ ప్రతి ఇంట్కి తిరిగ వారి 
సమసయోలను తెలుసుకోవటం జరిగంది అల్గ ఆ గ్రామంల్ ముఖయోమైన సమసయో ఇలులో 
మరియు రోడులో డ్రైనేజీలు ఎకకిడ చూసినా అభివకృదిధి అనేది లేదు గెలచ్ మూడు సంవతస్రాలు 
దాటత్నాని గరిజన గ్రామాలని పట్టీంచుకునని దాఖల్లు ఈ వైసీపీ ప్రభ్తవాం ఇపుపాడు 
ఉననిటవంట్ ఎమె్మలేయో తెలలోం బాలరాజు ద్చుకున్ దాచుకోవడం తపపా ఒకకిసరి కూడా 
గరిజన గ్రామాలను వచ్చే చూడలేదన్ అకకిడ ఉననిటవంట్ ప్రజలు ఆవేదన వయోక్తం 
చ్శార్. అల్గ జనసేన పార్టీ సిదాధింతాలను మేన్ఫెసోటీను వారికి చెపపాడం జరిగంది. ఈ 
కరయోక్రమంల్ మండల ప్రెసిడెంట్ పసుపులేట్ రాము, వెంకటేశవార్లో, కొపుపాల శ్రీకంత్, క 
రమేష్ సోమరాజు, ప్రెసిడెంట్ అభయోరిథు కరయోకర్తలు నాయకులు పెదదా ఎత్్తన పాల్గనానిర్.

గవర లక్ష్మికి గౌరవ సతాకారం
శతఘ్ని న్యోస్:  పెనుగొండ: క్రియాశీల సభయోతవా నమోదు కరయోక్రమంల్ పుర్షులతో 
పోటీ పడి జిల్లోల్నే మొదట్ సథునంల్ న్లచ్న గవర లక్ష్మిన్ పెనుగొండ మండలం వీర 
మహిళలు అభినందించ్ గౌరవ సతాకిరం చ్యడం జరిగంది.

పవన్ కళ్యుణ్ సేవా ట్రస్టు చే మజ్జిగ పంపిణీ
శతఘ్ని న్యోస్: కోనసీమ జిల్లో: కోనసీమ జిల్లో కేంద్రం అమల్పురం పటటీణoల్ ఏ.పి.
ఎస్ఆర్టీసి ఆవరణల్ పవన్ కళ్యోణ్ సేవా ట్రస్టీ చ్ మజిజి చలవేంద్రం న్రవాహించడం 
జరిగంది. ఈ కరయోక్రమంల్ భాగంగా పవన్ కళ్యోణ్ సేవా ట్రస్టీ అధయోక్షులు 
మోటూరి వెంకటేశవారావు, చ్ందాడగర్వు జనసేన ఎంపిట్సి మోటూరి కనక దుర్గల 
ధనసహాయంతో.. ప్రయాణకులకు, కరి్మకులకు, పాదచార్లకు 400 మందికి మజిజిగ 
పంపిణీ చ్సి.. వారి దాహం తీరాచేర్.

సి.ఐ ని సనామెనించిన గోరంట్ల జనసేన
శతఘ్ని న్యోస్: గోరంటలో న్తన సి.ఐ గా బాధయోతలు సీవాకరించ్న సుబాబీరాయుడున్ శుక్రవారం 
సథున్క పోలీస్ సేటీషనోలో కలసి పూలమాలలు శాలువా కపిపా సనా్మన్ంచ్న గోరంటలో జనసేన 
నాయకులు ఈ కరయోక్రమంల్ జిల్లో కరయోదరి్శ సుర్ష్, జిల్లో కరయోక్రమాల కమిటీ సభ్యోడు 
పొగతోట వెంకటేష్, నాయకులు వెంకటేష్, సంతోష్, గొలలో అన్ల్ కుమార్, మలలోకర్జిన, 
రాఘవేంద్ర, నర్ంద్ర, రాజు తదితర్లు పాల్గనానిర్.

ఈ-క్రాఫ్టు లో నమోదు కోసం తిరిగి తిరిగి విసిగి 
వేసారి పోతున్న రైతులు

శతఘ్ని న్యోస్: మదనపల్లో, ఆర్గాలం కషటీపడి చీడపీడలు 
ప్రకకృతి వైపర్తాయోలు నుండి పంటను పొతి్తళలోల్ బిడడు ల్ 
కపాడుకుంటనని రైత్ తీరా ఆ పంట చ్తికొచాచేక దాన్ని 
అమ్మకుండా ఉంటే సవాలక్ష న్బంధనలు. పండించ్న 
ధానయోం అము్మకోవాల అంటే వయోవసయ శాఖ దావారా ఈ 
క్రాఫ్టీ ల్ నమోదై ఉండాల. ఆ వివరాలన్ని పౌరసరఫరాలు, 
మారకిట్ంగ్ శాఖలు అనుసంధానంగా కవాల. ఇవన్ని 
ఉనానికే వై పి తపపాన్సరి. అపుపాడే మదదాత్ ధరపై ధానయోం 
ఇతర ఉతపాత్్తలు అము్మకున్ అవకశం లభిసు్తంది. 
లేదంటే కషటీమే. మరోవైపు ఏ పన్ చ్యన్ వార్ సథున్కంగా 
న్వసించన్ వారిల్ కొందరి పేర్లో ఆధార్ నెంబర్ తో సహా ఈ 
క్రాఫ్టీ పౌరసరఫరాల శాఖ పోరటీరలోల్ కన్పిసు్తనానియన్ వారి 
పేరలోతో వేల్ది బస్తల ధానయోం అమ్మకలు కోటలో ల్వాదేవీలు 
జర్గుత్నానియన్ రైత్లు మండిపడుత్నానిర్. 
అధికర్లు మిలలోర్లో కుమ్మక్కి తమకు కవాలస్న ఆధార్ 

నెంబర్ లు మాత్రమే నమోదు చ్యించ్ వారి పేరలోతో విక్రయాలు చ్సు్తనానిరన్ ఆరోపిసు్తనానిర్. 
సగు విసీ్తర్ణంతో పోలసే్త వాస్తవ ఈ క్రాఫ్టీ నమోదు తకుకివగా ఉంటంది. కొంతమంది రైత్లు 
రైత్ భరోస కేంద్రాన్కి వచ్చే నమోదు చ్యించుకోవడం లేదు. ధానయోం సేకరణ ఎకుకివగా ఉండే 
ప్ంతాల్లో కొందర్ సిబబీంది వాయోపార్లు అవకశంగా దీన్ అవకశంగా తీసుకుంటనానిర్. ఈ 
క్రాఫ్టీ కన్ సర్వా నెంబరలోల్ తమకు కవాలస్న వార్ పేర్లో ఆధార్ నెంబర్ నమోదు చ్సు్తనానిర్ 
ఆ సమయంల్ ఆ పేర్తోనే వారి పేర్తోనే అమ్మకలు జరిపినటలో చూపిసు్తనానిర్. ఎందుకు 
వేర్ వేర్ సథుయిల్ పెదదా మొత్తం చ్త్లు మార్తోంది తూర్పాగోదావరి జిల్లోల్న్ పదిహేడు 
వేల మంది రైత్లు చ్ర్నామాలు దొరకడం లేదన్ అధికర్లు చెబుత్నానిర్. వయోవసయ 
శాఖ పరిధిల్ ఉండే ఈ క్రాఫ్టీ గ్రామంల్ మొత్తం భూమి సగు విసీ్తర్ణం చ్సిన నమోదయిన 
మొత్తం ఎంతనో వివరాలు బయటకు తెలయకుండా అంతా రహసయోం అననిటలో అధికర్లు 
వయోవహరిసు్తనానిరన్ రైత్లు మండిపడుత్నానిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పారిశుద్ధ్య సమసయును వంటనే పరిషకారించండి: 
షేక్ మహబూబ్ మసా్న్

శతఘ్ని న్యోస్: అనంత సగరం మండలంల్న్ పలు గ్రామాల్లో పారిశుదధిష్ం చాల్ 
దార్ణంగా ఉంది. అదేవిధంగా పారిశుదధిష్ంతో పాట రోడ్ సైడ్ కలువ పూడిక తీయక 
కూడా పలు గ్రామాల్లో ప్రజలు ఇబబీంది పడుత్నానిర్. పాత దేవరపలలో పంచాయతీ.. 
ఇనగలూర్ పంచాయతీ గ్రామాలకు సంబంధించ్న పంచాయతీ సిబబీందిచ్త.. 
మండల అధికర్లు వెంటనే పారిశుదదాష్ం కరయోక్రమం చ్పట్టీ.. రోడులో, కలువలు శుభ్ం 
చ్యించ్.. పారిశుదధిష్ సమసయోను వెంటనే పరిషకిరించాలన్ జనసేన పార్టీ తరపున 
మండల అధయోక్షులు షేక్ మహబూబ్ మస్తన్ పత్రిక ప్రకటన ఇవవాడం జరిగంది.

జనసేన ల్గల్ సెల్ సమావేశాని్న విజయవంతం 
చేయండి: డోల రాజంద్రప్రసాద్

విజయనగరం: జనసేన పార్్ట లీగల్ సెల్ 
సమావేశం శనివారం నిరవాహించనుననిటలో 
జనసేన పార్్ట లీగల్ సెల్ జిల్లో అధయూక్షులు డోల 
రాజేంద్రప్రస్ద్ శుక్రవారం విడుదల చేసిన 
పత్రికాప్రకటనల్ తెల్పారు.
శతఘ్ని న్యోస్: విజయనగరం లీగల్ సెల్ 
విభాగం నుండి శన్వారం ఉదయం ఆర్.
ట్.సి. కంపెలోక్స్ ఎదుర్గా ఉనని జి.ఎస్.
ఆర్. ఇంటర్నిషనల్ హోటల్లో ఉదయం 
పది గంటలకు ప్రంభం కనుందన్, ఈ 
సమావేశాన్కి ముఖయో అతిధిలుగా హైకోర్టీ 
నాయోయవాది, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన 

కరయోదరి్శ తమి్మరెడిడు శివశంకర్, రాష్ట్ర లీగల్ సెల్ వైస్ చైర్మన్ రామచంద్ర, రాష్ట్ర 
లీగల్ సెల్ ప్రధాన కరయోదరి్శ కోటేశవారరావు మరియు ప్రముఖ జిల్లో నాయోయవాదులు, 
జిల్లో జనసేన నాయకులు హాజర్వుత్నానిరన్ తెలపార్. కవున ఈ సమావేశాన్కి 
జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు, జనసైన్కులు, మెగాఫ్యోమిలీ అభిమానులు విచ్చేసి 
విజయవంతం చ్యాలన్ జనసేన లీగల్ సెల్ జిల్లో అధయోక్షులు డోల రాజేంద్రప్రసద్ 
పిలుపున్చాచేర్.

శాయుమ్ కూమార్ పరామరి్శంచిన జనసేన నాయకులు
*ప్రమాదవశాత్్త కలు విరిగ కోలుకునని శాయోమ్ కూమార్ పరామరి్శంచ్న ఎచెచేరలో 
న్యోజకవర్గం జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యోస్: శ్రీకకుళం జిల్లో, ఎచెచేరలో న్యోజకవర్గం, రణసథులం మండలంల్ 
వెంకటేశవార కలన్ల్ ఉనని పచచేపలలో శాయోమ్ కూమార్ కి 8రోజుల క్రితం ప్రమాద వశాత్్త 
కలు విరగడం జరిగంది. విషయం తెలుసుకొనని ఎచెచేరలో న్యోజకవర్గం జనసేన నాయకులు 
శాయోమ్ కూమార్ ను పరామరి్శంచ్.. ఆరోగయో విషయాలను అడిగ తెలుసుకున్.. అతన్కి 
అన్నివిధాలుగా ఆదుకుంట్మన్ భరోస ఇచాచేర్. ఈ కరయోక్రమంల్ ఎచెచేరలో న్యోజకవర్గం 
టీమ్ జి.సిగడాం మండలం జనసేన జడిపాట్సి అభయోరిధి అర్జిన్ భూపతి, ల్వేర్ మండలం 
పైడియయోవలస జనసేన ఎంపీటీసీ వడిడుపలలో శ్రీనువాసరావు, అపాపాపురం జనసేన ఎంపీటీసీ 
అపపాలరాజు, జనసేన నాయకులు బోంత్ విజయకకృష్ణ, రణసథులం మండలం జనసేన 
ఎంపీటీసీ దనానిన చ్రంజీవి, రణసథులం గ్రామ పంచాయతీ జనసేన ఎంపీటీసీ సువావాడ 
రామారావు, కకృష్్ణపురం పంచాయతీ ఎంపీటీసీ పోటూనిర్ లక్షు్మనాయుడు, జనసైనుకులు 
చ్నని తదితర్లు పాల్గనానిర్.

నిరుపేద చినా్నరులకు ఆహార పొట్్లలు అందంచిన బాలయుం రాజష్
శతఘ్ని న్యోస్: జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యోణ్ గారి నుంచ్ స్ఫూరి్తగా సమాజాన్కి 
మన వంత్ బాధయోతగా ఎంతో కొంత సహాయపడాలనే ఉదేదాశంతో పుట్టీనరోజు 
సందర్ంగా అనంతపురం జిల్లో జనసేన పార్టీ సంయుక్త కరయోదరి్శ బాలయోం రాజేష్ 
న్ర్పేద చ్నానిర్లకు ఆహార పొట్లోలు అందించడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా బాలయోం 
రాజేష్ మాట్లోడుతూ.. పవన్ కళ్యోణ్ గారి స్ఫూరి్తతో ముందుకు వచ్చే సమాజాన్కి మన 
వంత్ బాధయోతగా ఎంతోకొంత సహాయపడాలన్ జన్మదినం సందర్ంగా ఇల్ంట్ 
కరయోక్రమం గత ఐదు సంవతస్రాలుగా న్రవాహించడం జర్గుత్ంది. మన రాష్ట్రంల్ 
ఆకల చావులు ఉండకూడదన్ దేవున్ కోర్కుంటనానినన్.. అల్గ నా జన్మదినం 
సందర్ంగా జనసేన నాయకులు జనసైన్కులు వందల మంది సోషల్ మీడియా దావారా 
శుభాకంక్షలు తెలయజేశార్. ఇంతమంది ప్రేమ అభిమానాన్కి కకృతజ్ఞతలు తెలపార్. 
ఇంత పెదదా కుటంబాన్ని ఇచ్చేన జనసేన పార్టీకి పవన్ కళ్యోణ్ గారికి జీవితాంతం 
ర్ణపడి.. ఆఖరి శావాస వరకూ.. జనసేన పార్టీ కోసం పవన్ కళ్యోణ్ గారి వెంట 
నడవడాన్కి సిదధింగా ఉనానినన్ తెలపార్.
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