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జనసేనాని బాట... కుటుంబ సభ్యుల చేయూత
* కౌలు రైతుల భరోసా యాత్ర ప్రత్యేక నిధికి రూ.35 లక్షల విరాళం
* జనసేన అధయేక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ ని కలిసి చెక్కులు అందంచిన క్టంబ సభ్యేలు

శతఘ్ని న్యేస్: జనసేన పార్టీ అధయేక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ గారి క్టంబం మరోసారి పెద్ద మనసు చాటక్ంద. సాగు నష్టీలు, ఆరిథిక ఇబ్ందులతో 
బలవన్మరణాలక్ పాల్పడ్డ కౌలు రైతు క్టంబాలక్ అండగా ఉండాలనే సదుద్్దశంతో రూ. 35 లక్షలు విరాళం అందంచారు. సోమవారం ఉదయం శ్రీ 
పవన్ కళ్యేణ్ గారి సమక్షంలో పార్టీ రాజకీయ వయేవహరాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారికి ఈ మొత్తానిని కౌలు రైతుల భరోసా యాత్ర ప్రత్యేక 
నిధికి అందంచారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ గారు మాట్్లడుతూ. “మేము ఇంట్్ల ఎప్్పడు కూడా రాజకీయాలు గురించి మాట్్లడుకం. క్టంబ 
సభ్యేలుగా రాజకీయాలో్ల నేను ఉననిత సాథినానికి వెళ్్లలని కరుక్ంట్రు తప్ప... రాజకీయాల గురించి నాతో చరి్చంచరు. జనసేన పార్టీ చేపట్టీన కౌలు రైతు 
భరోసా యాత్ర చూసి, ఆత్మహతయేలక్ పాల్పడ్డ రైతు క్టంబాల దయనీయ సిథితి గురించి తెలుసుకొని కదలిపోయారు. వారి బిడ్డల భవిషయేతుతాక్ ఎంతోకొంత 
అండగా ఉండాలనే సదుద్్దశంతో ముందుక్ వచి్చ ఆరిధిక సాయం అందంచారు. కథానాయక్లు వరుణ్ త్జ్ రూ.10 లక్షలు, సాయిధరమ్ త్జ్ రూ.10 
లక్షలు, వైష్ణవ్ త్జ్ రూ.5 లక్షలు, నిహారిక రూ.5 లక్షలు అందంచారు. వీళ్ళు రాజకీయంగా తటసథింగా ఉంట్రు. రైతుల కష్టీలక్ చలించిపోయారు. 
వీరిలో సేవా దృక్పథం ఉంద. సాయిధరమ్ త్జ్ ఇప్పట్కే వృద్ధిశ్రమానిని నిరి్మంచాడు. ఓ పాఠశాలక్ తన వంతు అండగా నిలిచి సేవ చేసుతానానిడు. వరుణ్ 
త్జ్, వైష్ణవ్ త్జ్ ఇప్పట్కే పలు స్వచ్చంద సంసథిలక్ ఆరిథిక తోడా్పట ఇస్తా సామాజిక సేవలో్ల భాగమవుతునానిరు. ఈ క్రమంలోనే ఆత్మహతయేలు చేసుక్నని 
కౌలు రైతుల క్టంబాల సిథితిగతులు, వారి బిడ్డలు చదువులక్ ఇబ్ందులు పడుతునని విషయం తెలుసుకొని స్పందంచారు. వారికి అండగా నిలవాలని 
ఆకంక్ంచారు. మా అకకు శ్రీమతి విజయదుర్గ, వారి పిల్లలు సాయి ధరమ్ త్జ్, వైష్ణవ్ త్జ్, అననియయే శ్రీ నాగబాబు, వదన శ్రీమతి పద్మజ, వారి పిల్లలు 
వరుణ్ త్జ్, నిహారిక, చెల్్లలు డాకటీర్ మాధవి, బావగారు డాకటీర్ పి.ఎస్.రాజు గారు, పెదనానని గారి అబా్యి ప్రముఖ టీవీ నిరా్మత శ్రీ శ్రీనాథ్ గారు పెద్ద 
మనసుతో ఆరిధిక సాయం అందంచారు. వారందరికీ మనస్ఫూరితాగా కృతజ్ఞతలు తెలుప్తునానిను. రాష్ట్రవాయేపతాంగా రైతు క్టంబాలక్ అండగా నిలిచేందుక్ 
స్పందంచి ముందుక్ వసుతానానిరు. ఈ మధయే ఒక చినని పాప త్ను ద్చుక్నని కిడ్్డ బాయేంక్ను తీసుకొచి్చ నాక్ ఇచి్చంద. ఆ చినానిరి తలి్లదండ్రులక్ కూడా ఈ 
సందర్ంగా కృతజ్ఞతలు తెలుప్తునానిను” అనానిరు.
* కలసికటటీగా ముందుక్ రావడం గొప్ప విషయం : శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్
సాగు నష్టీలతో అప్్పల పాలై ఆత్మహతయేలు చేసుకొని సర్వం కలో్పయిన కౌలు రైతుల క్టంబాల కసం నిలబడాలనే ఉననిత ఆశయంతో జనసేన అధయేక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యేణ్ గారి క్టంబ సభ్యేలు ముందుక్ రావడం గొప్ప విషయమని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయేవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు అనానిరు. కేవలం 
ఆత్మహతయే చేసుక్నని రైతు క్టంబాలను ఆరిథికంగా ఆదుకవడమే కక్ండా వారి బిడ్డల భవిషయేతుతా కసం ఉననిత చదువులు చదవించాలనే గొప్ప లక్షయేనిని శ్రీ పవన్ 
కళ్యేణ్ గారు నిర్్దశంచుకవడం గొప్ప విషయం. ఆయన దీనికసం ముందుగా రూ.5 కట్లను ప్రత్యేక నిధికి విరాళంగా ఇసేతా, ఆయన బాటలోనే వారి క్టంబసభ్యేలు 
సైతం నడవడం ఎందరిక స్ఫూరితా నింప్తుందనానిరు. పద మంద కడుప్ నింపే రైతు కష్టీలను తమ కషటీంగా భావించి, వారి క్టంబాలను ఆదుక్నేందుక్ ముందుక్ 
వచి్చన శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ గారి క్టంబసభ్యేలక్ మనస్ఫూరితాగా అభినందనలు” అనానిరు. ఈ కరయేక్రమంలో శ్రీ నాగబాబు గారు, ఆయన సతీమణి శ్రీమతి పద్మజ గారు, 
డా.మాధవి గారు, ఆమె భరతా డాకటీర్ రాజు గారు, ప్రముఖ టీవీ నిరా్మత శ్రీ శ్రీనాథ్ గారు రూ.35 లక్షల చెక్కులను శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారికి అందచేశారు.
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19న ఉమ్మడి ప్రకాశుం జిల్లాలో జనసేన కౌలు 
రైతు భరోసా యాత్ర

* పరూ్చరు నియోజకవర్గంలో శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ బహిరంగ సభ
శతఘ్ని న్యేస్: జనసేన అధయేక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ గారు ఈ నెల 19వ త్దీన 
ఉమ్మడి ప్రకశం జిల్్లలో కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర నిర్వహించనునానిరు. 
సాగు నష్టీలతో, అప్్పల భారంతో క్ంగిపోయి సుమారు 3 వేల మంద కౌలు 
రైతులు ఆత్మహతయేలు చేసుక్నానిరనీ, ఆ క్టంబాలను ఆదుకవడంలో వైసీపీ 
ప్రభ్త్వం విఫలమందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయేవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ 
శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు చెపా్పరు. సోమవారం సాయంత్రం ప్రకశం జిల్్ల 
పార్టీ నాయక్లతో టెలీ కనఫూరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాదండ్ల 
మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ “కౌలు రైతులు ఆత్మహతయే చేసుక్నని పక్షంలో 
రూ.7 లక్షలు ఆరిథిక సాయం అందంచాలి. ఈ సాయం అందంచటం లేదు. కౌలు 
రైతులక్ అండగా నిలిచేందుక్ శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ గారు భరోసా యాత్ర చేపట్టీరు. 
ఆత్మహతయే చేసుక్నని కౌలు రైతు క్టంబాలను పరామరి్శంచి రూ. లక్ష చొప్్పన 
ఆరిథిక సాయం చేసుతానానిరు. 19వ త్దీన ఉమ్మడి ప్రకశం జిల్్లలో ఈ యాత్ర 
ఉంటంద. పరూ్చరు నియోజకవర్గం పరిధిలో బహిరంగ సభ నిర్వహించనునానిం” 
అనానిరు. ఈ టెలీ కనఫూరెన్స్ లో రాష్ట్ర ప్రధాన కరయేదరి్శ శ్రీ పి. విజయ్ క్మార్, 
ప్రకశం జిల్్ల అధయేక్షుడు శ్రీ షేక్ రియాజ్ తదతరులు పాల్్గనానిరు.

జనసేనలో చేరిన ప్రముఖ వ్యుపారవేత్త 
శ్రీ రాయిపాటి ప్రసాద్

శతఘ్ని న్యేస్: ప్రకశం జిల్్ల టంగుటూరు మండలం మర్లపాడు 
గ్రామానికి చెందన ప్రముఖ వాయేపారవేతతా శ్రీ రాయిపాట్ ప్రసాద్ 
సోమవారం ఉదయం జనసేన పార్టీలో చేరారు. ఈయనక్ పలు 
రాష్్రాలో్ల వాయేపార, వాణిజయే కరయేకల్పాలు ఉనానియి. హైదరాబాద్ లో 
నిర్వహించిన ఓ కరయేక్రమంలో జనసేన అధయేక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ 
గారు పార్టీ కండువా కపి్ప శ్రీ ప్రసాద్ ను పార్టీలోకి ఆహా్వనించారు. ఈ 
కరయేక్రమంలో పార్టీ రాజకీయ వయేవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల 
మనోహర్ గారు పాల్్గనానిరు.

కుందుల దుర్గేష్ ఆధ్వరయుుంలో 
క్రియాశీల కారయుకర్తలకు ఘన సనా్మనుం

శతఘ్ని న్యేస్: ధవళేశ్వరం: 
క్రియాశీల కిట్ల పంపిణీ కరయేక్రమంలో 
భాగంగా.. జనసేన పార్టీ కసం 
అహరినిశలు కషటీపడే జనసైనిక్లక్ 
అండగా ఉండాలనే పవన్ కళ్యేణ్ 
పిలుప్ మేరక్.. ఆదవారం 
ధవళేశ్వరం గ్రామంలో జనసేన పార్టీ 
తూరు్పగోద్వరి జిల్్ల అధయేక్షులు 
కందుల దుర్్గష్ చేతుల మీదుగా 
క్రియాశీల కరయేకరతాలక్ సనా్మనం 
కరయేక్రమం ఘనంగా నిర్వహించడం 
జరిగింద.

సివిల్స్ లో 56వ సాథానానిని సాధుంచిన 
కిరణ్మయికి జనసేన సత్కారుం

శతఘ్ని న్యేస్: కకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గం వలసపాకల 
గ్రామానికి చెందన డాకటీర్. కొపి్పశెట్టీ కిరణ్మయి సివిల్స్ లో 56వ 
సాథినానిని సాధించడం ఎంతో గర్వకరణం. ఆమెను సోమవారం 
కకినాడలో ఆమె స్వగృహంలో కలిసి ఆమెకి, వారి క్టంబ 
సభ్యేలక్ శాలువా కపి్ప, ప్ష్పగుచ్చం అందంచి అభినందనలు 
తెలిపిన జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయేవహారాల కమిటీ సభ్యేలు, 
కకినాడ రూరల్ ఇంచార్జ్ పంతం నానాజీ. ఈ కరయేక్రమంలో 
జనసేన నాయక్లు మరియు జనసైనిక్లు పాల్్గనానిరు.

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 సభయుత్వుం చేయిుంచిన వ్లుంటీర్స్ ని ఘనుంగా 
సనా్మనిుంచిన మాకినీడి..!!

*క్రియాశీలక సభయేత్వ కిట్ల పంపిణీ కరయేక్రమం 3.వ రోజు
శతఘ్ని న్యేస్: ఉమ్మడి తూరు్పగోద్వరి జిల్్ల, పిఠాప్రం నియోజకవర్గ పటటీణంలో.. 
జనసేన పార్టీ కరాయేలయం క్రియాశీలక సభయేత్వ కిట్ల పంపిణీ కరయేక్రమంలో భాగంగా 
3వ రోజు జనసేన పార్టీ అధయేక్షులు కొణిదల పవన్ కళ్యేణ్ ఆద్శాల మేరక్.. రాజకీయ 
వయేవహారల కమిటీ చైరె్మన్ నాదండ్ల మనోహర్ స్చనల మేరక్.. జనసేన పార్టీ క్రియశలక 
సభయేత్వ నమోదు చేయించిన వాలంటీర్లను సతకురించే కరయేక్రమం ఆదవారం పిఠాప్రం 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ కరాయేలయంలో.. జనసేన పార్టీ ఇంచారిజ్ శ్రీమతి మాకినీడి 
శేషుక్మారి సమక్షంలో.. పిఠాప్రం టౌన్ పిఠాప్రం మండల్నికి చెందన జనసేన పార్టీ 
క్రియాశీలక వాలంటీర్లను శాలువాతో సనా్మనించి.. వారికీ సభయేత్వం కరు్డలు, కిట్లను 
అందంచడం జరిగింద. ఈ సందర్ంగా ఆమె మీడియాతో మాట్్లడుతూ.. జనసేన 
అధయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ వారి ఆద్శాల మేరక్ 10,11,12 త్దీలలో క్రియాశీలక 
సభయేత్వం కిట్ల పంపిణీ కరయేక్రమం నిర్వహించి.. పిఠాప్రం మండలం, పిఠాప్రం 
నియోజకవర్గంలో సుమారుగా (5000) సభయేత్్వలు 60 మంద వాలంటీరు్ల చేయడం 
జరిగింద. పిఠాప్రం రూరల్ మండల్నికి చెందన వెనని జగదీష్ 1111 అతయేధికంగా.. 
సభయేత్్వలు చేయించి రాష్ట్రంలో మూడో సాథినంలో నిలిచారు వారికి ప్రత్యేక అభినందనలు.. 
మన నియోజకవర్గంలో సభయేత్్వలు చేయించిన ప్రతి వాలంటర్ సభ్యేలందరికీ ప్రత్యేక 
అభినందనలు.. అల్గే వీరందరికీ పార్టీ తరఫున అభినందస్తా పవన్ కళ్యేణ్ గారు 
ప్రశంసా పత్రమును, పార్టీ జండాను పంపించడం జరిగింద. ఇవి అనీని కూడా వారికి 
అందజేసి చిరు సత్కురం చేయడం జరిగింద. అల్గే ప్రతి కరయేకరతా క్టంబ సభ్యేలను 
సంతం గా భావించి వారికి నేనునానినంటూ భరోసా కలి్పసుతానని మా అధయేక్షులు కి ప్రత్యేక 
అభినందనలు తెలియజేస్తా.. ప్రతి క్రియాశీలక సభ్యేలు పార్టీకి బలోపేతం దశగా పని చేసి 
గ్రామసాథియిలో జనసేన పార్టీ యొకకు సిద్ధింత్లు తెలియజేసి.. పార్టీ బలోపేత్నికి కృషి 
చేయాలనానిరు. అల్గే ఈ మూడు రోజులు పవన్ కళ్యేణ్ గారు ఇచి్చన పిలుప్ మేరక్ 
క్రియాశీలక కిట్ల పంపిణీ కరయేక్రమానికి సహకరించిన నాయక్లక్, జనసైనిక్లక్, వీర 
మహిళలక్ అభినందనలు. కరయేక్రమంలో.. జనసేన పార్టీ నాయక్లు మాజీ మునిస్పల్ 
చైర్మన్ కరణం చినానిరావు, కడారి తమ్మయయే నాయుడు, గోప్ సుర్ష్, జనసేన గొల్లప్రోలు 
మండల అధయేక్షులు అమరాద వలి్ల రామకృష్ణ, యు కొతతాపలి్ల మండల అధయేక్షులు పట్టీ 
శవ, జిల్్ల కరయేదరి్శ మొగలి అపా్పరావు, మాజీ కౌనిస్లరు్లలు వేణు నారాయణరావు, కర్రీ 
కశీ విశ్వనాథ్, రాచకొండ వీర వెంకట సతయేనారాయణ, ఏనుగంట్ హరిబాబు, మాద్పలి్ల 
పద్మరాజు, లీగల్ అడ్వకేట్ల సిరిరెడి్డ గణేష్, కమిశెట్టీ సతయేవేణి, కేతినిడి గౌర్ నాగలక్ష్మి, 
వినుకొండ అమ్మజి, రాచకొండ వీర వెంకట సతయేనారాయణ, ఏనుగంట్ హరిబాబు, 
యండ్రప్ శ్రీనివాస్, కంద సోమరాజు, శగట్ప్ నారాయణరావు, బసా్వ కృష్ణ,ద్శరెడి్డ 
సతీష్, త్లు దొర, బసా్వ గోపి, నిమ్మ దుర్గ, గొల్లపలి్ల గంగ, సా్వమిరెడి్డ సుబ్రమణయేం, కొజ్జ్ 
క్మార్, మేళం బాబి, కళ్ల రాజు, భీమరాజు, గంగిరెడ్ల స్రిబాబు, దువ్వ వీరబాబు, కర్రీ 
హరిబాబు, కంద సోమరాజు, దొడి్డ దురా్గప్రసాద్, వంక కొండబాబు, పబి్నేడి దురా్గప్రసాద్, 
నమ శ్రీకంత్, బొజజ్ క్మార్, రోకళ్ల వెంకట్ లక్ష్మి, తోట సతీష్, కసిరెడి్డ నాగేశ్వరరావు, 
నియోజవర్గ నాయక్లు వీరమహిళలు, జనసైనిక్లు తదతరులు పాల్్గనానిరు.

జనసేన వీరమహిళకు భరోసాగా జిల్లా 
కారయూదర్శి వడలాపటలా సాయి శరత్

శతఘ్ని న్యేస్: దందులూరు నియోజకవర్గం విజయరాయి గ్రామంలో 
జనసేన వీరమహిళ చిననిమ్మ గారి చేపల వాయేపారానికి ద్ద్ప్ రెండుననిర 
లక్షల నషటీం కలిగిస్తా చేసుతానని దుందుడుక్ చరయేలక్ చరమగీతం పాడకపోత్ 
ఇక మీదట సహించేద లేదు.. పార్టీ ఎల్లవేళల తమ కరయేకరతాలక్ భరోసాగా 
ఉంటందని ఆవిడ అనిని సదుపాయాలతో వాయేపారం చేసుకవడానికి 
కవాలిస్న ఏరా్పట్ల త్ను చేసాతానని జిల్్ల కరయేదరి్శ వడ్లపట్ల సాయి శరత్ 
హామీ ఇచా్చరు. ఇటవంట్ పిరికిపంద చరయేలు సరికవని ,ఆరిధిక మూల్లు 
దబ్తీసేతా జనసేన జండా వదలేసాతారు అనుకవడం పిచి్చతనమని ,మరోసారి 
ఇల్ంట్ పనులక్ పాల్పడిత్ చటటీరిత్యే  చరయేలు తీసుక్ంట్మని 
హెచ్చరించారు.

రాజమండ్రి రూరల్ జనసేన ఆధ్వరయూంలో 
క్రియాశీలక సభయూత్వ కిటలా పంపిణీ

శతఘ్ని న్యేస్: జనసేన పార్టీ అధయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ మరియు ఉమ్మడి 
తూరు్పగోద్వరి జిల్్ల అధయేక్షులు కందుల దుర్్గష్ ఆద్శాలు మేరక్.. 
రాజమండ్రి రూరల్ మండల ప్రధాన కరయేదరి్శ ఎం. శ్రీనివాస్ ఆధ్వరయేంలో 
క్రియశలక సభ్యేలక్ ఐ డి కర్్డస్, ఇన్స్రెన్స్ బాండ్స్, పంపిణి కరయేక్రమం 
జరిగింద. ఈ కరయేక్రమంలో రూరల్ మండల అధయేక్షులు చినానిరావు, 
ఉపాధయేక్షులు సలీం, కరయేదరి్శ శ్రీమతి జి. రాజేశ్వరి, అడబాల శ్రీను, కర్రి. 
నాయుడు, మరియు ఎస్.ఎన్ రాజు, ఆర్. మణికంఠ, జి. ఆకష్, ట్. 
మణికంఠ, ఎం. త్రివేణి, జి. త్జ, ఎంవి ఆర్ ఎస్ క్మార్, కే. శ్రీనివాస్, ఎస్. 
వీరబాబు, కే. ప్రసాద్ తదతరులు పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కమ్మసిగడుం ఉపాధ కూలీలతో కరిమజిజి మలీలాశ్్వరావు భేటి

*పవననని ప్రజ్బాట 64వరోజు
శతఘ్ని న్యేస్: శ్రీకక్ళం జిల్్ల ఎచె్చర్ల నియోజకవర్గం ఎచె్చర్ల మండలం పవన్ కళ్యేణ్ 
గారి పిలుప్ మేరక్ సోమవారం జనసేన పార్టీ నాయక్లు సోసైట్ బాయేంక్ మాజీ చైర్మన్ 
కరిమజిజ్ మలీ్లశా్వరావు, జనసేన పార్టీ యంపీట్సి అభయేరిథి పోటూనిరు లక్షు్మనాయుడు 
సోమవారం ఉదయం కమ్మసిగడాం చెరువులో పరయేట్ంచి.. చెరువులో ఉనని ఉపాధి 
కూలీలను ప్రతి ఒకకురినీ కలవడం జరిగింద.
జనసేన పార్టీ మేనిఫెసోటీ గురించి ప్రతి మహిళక్, యువతక్,పెద్దలక్, తెలియజేస్తా.. 
పవననని ప్రజ్బాట ప్రచార కరయేక్రమానిని ప్రారంభించి 62 రోజులు పూరితాచేసుక్ని.. 
సుదీర్ంగా ప్రజలు దగ్గరక్ వెళ్ళు పలు క్టంబాలను పలకరిస్తా.. ముందుక్ సాగడం 
జరిగింద. ఈ సందర్ంగా ఉపాధి కూలీలతో కరిమజిజ్ మలీ్లశా్వరావు మాట్్లడుతూ.. 
జనసేన అధయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ పవన్ కళ్యేణ్ చేపట్టీన రైతు భరోసా యాత్రలో బాగంగా 
3000 మంద చనిపోయిన కౌలు రైతుల క్టంబాలను నేరుగా పరామరి్శంచి.. ఒకకు 
క్టంబానికి లక్ష రూపాయలు విరాళం అందసుతానని.. గొప్ప మనసునని నాయక్డని.. 
అల్ంట్ నాయక్డిని కపాడు కవాలిస్న అవసరం ఉందని ఆయన తెలియజేశారు. 
అల్గే వివిధ విషయాలు గురించి వివరించి వాళ్లక్ అవగాహన కలి్పంచారు. కళ్యేణ్ 
గారు ముఖయేమంత్రి కవాలని అనానిరు. అల్గే వృదు్దలతో మాట్్లడుతూ.. సామానయే 
ప్రజలక్ నాయేయం జరగాలంటే.. పవన్ కళ్యేణ్ గారు ముఖయేమంత్రి కవాలని అనానిరు. 
అల్గేరాష్ట్రంలో జనసేన పార్టీ అధికరంలోకి వసేతా ప్రజలక్ ఏమి చేసుతాందో వివరించడం 
జరిగింద.
1. ప్రభ్త్వ ఉదోయేగులక్ సిపిఎస్ విధానం రదు్ద, 2.గృహిణులక్ వంటగాయేస్ ఫ్రీ, 
3.తినడానికి పనికి రాని ర్షన్ బియయేం బదులుగా 2500-3500 ఆకౌంట్ లో డబు్లు 
జమ, 4.రైతులక్ ఫంచను్ల వారికి ల్భసాట్ వయేవసాయం కసం అనిని విధాల సహాయం, 
5.తెల్ల ర్షన్ కరు్డ వాల్లకి ఇసుక ఫ్రీ, 6. నిరుదోయేగులక్ సంవతస్రానికి 5 లక్షల ఉదోయేగాలు 
ప్రవేట రంగంలో మరియు పారిశ్రామిక వేతతాలుగా ఎదగాడానికి ఆరిథిక సాయం, 7. 
ఎల్ కె జి నుండి పీజీ వరక్ ఉచితంగా విదయే, 11 సాటీండర్్డ నుంచి ఉచి్చతంగా ల్యేప్ 
ట్యేప్ లు, 8. ప్రతి క్టంబానికి పదలక్షల ఆరోగయే భీమా, మండాల్నిక 30పడకల 
ఆసుపత్రి, 5గ్రామాలకి ఒక అంబుల్న్స్ సదుపాయం, 9.వెనుకబడిన కూల్ల వారికి 
కరో్పర్షన్ ఏరా్పట చేసి వారి అభివృదధికి తోడా్పట,10.కప్లకి రిజర్్వషను్ల, అప్్పలు 
లేని ఆంధ్రప్రద్శ్ గా మార్చడం ప్రజలు ఆలోచిసేతా ఈ హామిలు చాలు అప్్పలు లేకపోత్ 
రాష్్రానికి ప్రజల దగ్గర నుండి ఇప్పట్ ల్ అధిక పనునిలు వస్లు చెయయేవలసిన పని 
ఉండదు.. ఆలోచించండి ఇంత కంటే ప్రజలకసం గొప్పగా ఎవరు ఆలోచిసాతారు. పవననని 
ప్రజ్బాట త్ము ప్రారంభించిన ప్రజలనుండి అపూర్వ స్పందన లభిసోతాందనానిరు. గత 
ఎనినికల సందర్ంగా ఒకకు ఛాన్స్ జగన్ కి ఇద్్దం అని ఓటేసిన వారెవరూ ఈసారి 
వైసిపికి ఓట వేసేందుక్ సిదధింగా లేరనానిరు. మా పవన్ కళ్యేణ్ గారిని ముఖయేమంత్రి 
గెలిపించికవాలని ఈ సందర్ంగా ప్రజలు చెపా్పరు. ఈ కరయేక్రమంలో కమ్మసిగడాం 
గ్రామ, ప్రజలు మహిళలు తదతరులు పాల్్గనానిరు.

తుంబళలాపల్లా నియోజకవరగేుంలో జనసేన 
క్రియాశీలక సభయుత్వ కిటలా పుంపిణీ

శతఘ్ని న్యేస్: ఉమ్మడి చితూతారు జిల్్ల: తంబళ్లపల్్ల నియోజకవర్గం, పి.ట్.ఎం 
మండలములో.. మండల అధయేక్షులు దొరిగుండ్ల శంకర ఆధ్వరయేంలో.. మొలకల చెరువు 
మండల అధయేక్షులు పోతుల సాయ్ నాధ్ మరియు పెద్ద మండయేం మండల అధయేక్షులు 
సిద్దవరం శంకర అధయేక్షత జనసేన క్రియాశీల సభయేత్వ నమోదు కిట్ల పంపిణీ కరయేక్రమం 
తంబళ్లపల్్ల నియోజకవర్గం మూడు మండల్లలో జరిగింద.
ఈ కరయేక్రమానికి ముఖయే అతిథులుగా విచే్చసిన జిల్్ల ప్రధాన కరయేదరి్శ ద్రం అనిత 
మరియు మదనపలి్ల జనసేన యూత్ లీడర్ హరి ద్రం చేతుల మీదుగా క్రియాశీల 
సభయేత్వం చేసుక్నని ప్రతి ఒకకురికి కిట్లను అందచేయడం జరిగింద. మరియు 
మండలంలో.. నియోజకవర్గంలో అధికంగా 110 సభయేత్్వలు నమోదు చేపించిన 
మొలకల చెరువు మండల అధయేక్షులు సాయ్ నాధ్, 88 సభయేత్్వలు చేసిన పి.ట్.ఎం 
మండలమ అధయేక్షులు దొరిగుండ్ల శంకర, 54 సభయేత్్వలు చేసిన పెద్ద మండయేం అధయేక్షులు 
సిద్దవరం శంకర మరియు 10 కనాని ఎక్కువ సభయేత్్వలు చేసిన సభ్యేలను సనా్మనించి 
వారికి ప్రశంసాపత్రాలు. పార్టీ జండాను గౌరవారథిం అందచేయటం జరిగింద.
ఈ కరయేక్రమంలో మండల కమిటీల మరియు నియోజకవర్గ నాయక్లు పి.ట్.ఎం నుండి 
స్రి, నాగరాజు, సోము,శవనని, నారాయణ సా్వమి, బావాజ్న్, మొలకల చెరువు 
మండలము నుండి హరి, అంజి, లక్ష్మీనారాయణ, గణేష్, షోరూం స్రి, శీన, రెడి్డ సుర్ష్, 
మనారిటీ మండల నాయక్లు బాబాజ్న్ తదతరులు, పెద్ద మండయేం మండలము నుండి 
భీమయయే, వేణు గోపాల్, ధనుంజయ, వెంకటేష్, ప్రకష్, శంకరయయే, రెడ్డప్ప, అరుజ్న, 
సుర్ష్ యాదవ్, సిదధిప్ప, బస్ రెడ్డప్ప, రవీంద్ర, నాగారుజ్న వెంకటరమణ, జ్నకిరామ్ 
చరణ్ ప్రసాద్, వెంకట్, శ్రీనివాసులు తదతరులు పాల్్గనానిరు.

విుంజమూరు ముండలుంలో క్రియాశీలక 
సభయుత్వ కిటలా పుంపిణీ

శతఘ్ని న్యేస్: ఉదయగిరి నియోజకవర్గం, వింజమూరు మండలంలో.. జనసేన పార్టీ మండల 
ఉపాధయేక్షులు షేక్ సుభాని భాయ్ ఆధ్వరయేంలో.. జనసేన పార్టీ క్రియా శీలక సభ్యేత్వం కిట్ లు 
పంపిణి చేశారు. కరయేక్రమంలో భాగంగా జిల్్ల అధయేక్షులు మనుక్ంత్ చెనానిరెడి్డ చేతుల మీదుగా 
సుభాని భాయ్ అందుకవడం జరిగింద. ఈ కరయేక్రమంలో జిల్్ల నాయక్లు, నియోజకవర్గం 
నాయక్లు, కరయేకరతాలు పాల్్గనానిరు.

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

ఇచ్చాపురుం జనసేన ఆధ్వరయుుంలో ఉచిత మెగా 
వైదయు శిబిరుం

శతఘ్ని న్యేస్: ఇచా్చప్రం మండలం: జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యేణ్ పిలుప్ 
మేరక్.. సోమవారం తిపి్పన దురయేధన రెడి్డ నాయత్వములో.. జేమ్స్ హాసి్పటల్ వారి 
సౌజనయేంతో.. జనసేన ఆధ్వరయేంలో ఉచిత మెగా వైదయే శబిరం ఏరా్పట చేయడం జరిగింద. 
ఇచా్చప్రం మండలం, మసకప్రం గ్రామంలో.. ఆ గ్రామ జనసైనిక్ల సహకరంతో 
ఇచా్చప్రం ఇంచార్జ్ ద్సరి రాజు చేతులు మీదుగా ఈ కరయేక్రమం ప్రారంభించారు. 
ఈ కరయేక్రమానికి మసకప్రం సర్పంచ్ అభయేరిథి మాధవరెడి్డ, మతస్్యకర వికస విభాగ 
కరయేదరి్శ నాగుల హరిబెహరా, వీర మహిళ నీలవేణి రెడి్డ మరియు 9 వ వారు్డ ఇంచార్జ్ 
సంతోష్ మహరణ, దుంగు భాసకుర్ రెడి్డ, బాలరాజు, మాధవరెడి్డ, హేమరాజు రెడి్డ, 
ల్లీన్, హర్ష్, సోమేశ్ విచే్చసారు. ఈ కరయేక్రమంలో భాగంగా.. గ్రామంలో ప్రజలక్ 
సుమారు రెండు వందల మందకి పైగా మందులు పంపిణి చేసారు. ఈ కరయేక్రమంలో 
అధిక సంఖయేలో నాయక్లు, జనసైనిక్లు, వీర మహిళలు పాల్్గనానిరు.

వై శ్రీనివ్స్ ఆధయురయుుంలో ఘనుంగా జనసేన 
క్రియాశీలక సభయుత్వ కిటలా పుంపిణీ

*రాజమహేంద్రవరం జనసేన అధయేక్షులు వై.శ్రీనివాస్ ఆధయేరయేంలో ఘనంగా జనసేన 
క్రియాశీలక సభయేత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యేస్: రాజమహేంద్రవరం: జనసేన పార్టీ అధయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ ఆద్శాల 
మేరక్ ఈ నెల 10,11,12 వ త్దీలో్ల జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయేత్్వల కిట్ల పంపిణి 
కరయేక్రమం ఘనంగా ప్రారంభం అయింద. ఈ కిట్ల పంపిణీ కరయేక్రమాలో్ల వివిధ వార్్డ 
లో్ల ముఖయే అతిధిగా విచే్చసిన రాజమహేంద్రవరం మునిస్పల్ అధయేక్షులు వై.శ్రీనివాస్ 
చేతుల మీదుగా సాధినిక 22 వ వార్్డ లో తూరు్పగోద్వరి జిల్్ల కరయేదరి్శ త్జోమూరుతాల 
నరసింహమూరితా ఆధ్వరయేంలో 80 మంద ప్రోహితులక్, 43 వ వార్్డ గౌర్శెట్టీ చైతనయే 
క్మార్, పేశెట్టీ ప్రసాద్ ఆధ్వరయేంలో 111 మందకి, 14 వ వార్్డ యందం ఇందరా 
గారి ఆధ్వరయేంలో సుమారు 60 మందకి, 9 వ వార్్డ చౌకొండ మురళీ ఆధ్వరయేంలో 
45 మందకి, మొతతాంగా రాజమండ్రి నగరంలో వందల్ద మందకి వై.శ్రీనివాస్ చేతుల 
మీదుగా క్రియాశీలక సభయేత్వ ఐ డి కర్్డ లు, 5 లక్షల ఇన్స్్యరెన్స్ పత్రాలతో కూడిన 
జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయేత్వ కిట్ల పంపిణి ఘనంగా నిర్వహించటం జరిగింద. ఈ 
కరయేక్రమాలక్ తూరు్పగోద్వరి జిల్్ల కరయేదరి్శ త్జోమూరుతాల నరసింహమూరితా, నగర 
ఉపాధయేక్షులు ద్సరి గురునాధరావు, నగర కరయేదరి్శ కప్పల స్రయే ప్రకష్, ముము్మడి 
నాగరాజు, సోము హాజరైయాయేరు.

రొద్ుం ముండలుంలో.. జనసేన క్రియాశీలక 
సభయుత్వ కిటలా పుంపిణీ కారయుక్రముం

శతఘ్ని న్యేస్: పెనుకొండ 
నియోజకవర్గం, రొద్దం 
మండలంలో.. రొద్దం మండల 
అధయేక్షుడు యూ. గంగాధర 
మరియు జనసైనిక్ల 
ఆధ్వరయేంలో యూ. గంగాధర 
అధయేక్షతన ఘనంగా 
నిర్వహించడం జరిగింద. ఈ 
కరయేక్రమానికి ముఖయే అతిథిగా 

రాష్ట్ర చేనేత అధయేక్షులు యేర్రిసా్వమి మరియు జిల్్ల కరయేదరి్శ వి.సుర్ష్ పరిగి మండలం 
కనీ్వనర్ ఆర్.సుర్ష్, పెనుకొండ మండల కనీ్వనర్ మహేష్ పాల్్గని రొద్దం మండలంలో 
క్రియాశీలక సభయేత్్వలు చేయించిన వాల్ంటీర్స్ ను ఘనంగా సనా్మనించారు. ఇకకుడ 
రొద్దం మండల అధయేక్షులు యూ. గంగాధర అతయేధికంగా పెనుకొండ నియోజకవర్గం లోనే 
క్రియా శీలక సభయేత్్వలు నమోదు చేయిచడంలో మొటటీ మొదట్ సాథినం దకికుంచుకవడం 
గమనార్ం. అల్గే కరయేక్రమంలో భాగంగా క్రియాశీలక సభయేత్్వలు చేయించుక్నని జన 
సైనిక్లక్ కిట్లను అందజేశారు. ఈ కరయేక్రమంలో రొద్దం మండలం కమిటీ సభ్యేలు, 
జనసేన పార్టీ నాయక్లు, జనసైనిక్లు మరియు తదతరులు పాల్్గనానిరు.

జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయుత్వ కిటలా పుంపిణీ 
కారయుక్రముం

శతఘ్ని న్యేస్: నరసననిపేట 
నియోజకవర్గం: జనసేన 
అధయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ 
పిలుప్ మేరక్.. ఆదవారం 
నరసననిపేట నియోజకవర్గంలో 
క్రియాశీలక సభయేత్వం నమోదు 
చేసిన వాలంటీర్లను నియోజవర్గ 
నాయక్ల సమక్షంలో 
సనా్మనించడం జరిగింద. 

ఈ కరయేక్రమానికి ముఖయే అతిథులుగా రాష్ట్ర కరయేదరు్శలు బేతపూడి విజయ్ శేఖర్ 
మరియు రాష్ట్ర సంయుకతా కరయేదరి్శ త్డి మోహన్ హజరయాయేరు. ఈ సంధర్ంగా 
క్రియాశీలక వాలంటీర్లక్ జనసేన పార్టీ జండా మరియు పవన్ కళ్యేణ్ గారు సంతకం 
చేసిన ప్రశంసా పత్రానిని అందజేశారు. అతిథులు మాట్్లడుతూ.. రానునని రోజులో్ల 
జనసేన పార్టీ సిద్ధింత్లను గడపగడపక్ చేరవేసే విధంగా అందరూ సహకరించాలని 
కరారు. జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యేలంత్ ఒకే లక్ష్యంతో పని చేయాలని జనసేన 
పార్టీ ప్రజలో్లకి తీసుకెళే్ల విధంగా అధయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ గారిని గెలిపించే విధంగా 
కరాయేచరణ ఉండాలని తెలిపారు. ఈ కరయేక్రమంలో నియోజకవర్గ నాయక్లు 
నడుపూరి తిరుపతిరావు, పనతల జైరాం, బలగ ప్రవీణ్ క్మార్ మరియు వాలంటీరు్ల 
పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన పార్టీ నూతన కారాయులయ గృహ ప్రవేశ 
కారయుక్రముం

శతఘ్ని న్యేస్: ఏలూరు నియోజకవర్గ జనసేన 
పార్టీ న్తన కరాయేలయానికి సోమవారం పశ్చమ 
గోద్వరి జిల్్ల అధికర ప్రతినిధి, ఏలూరు 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ రెడి్డ అప్పల 
నాయుడు, అనురాధ దంపతులు.. గృహ ప్రవేశం 
చేసి.. అనంతరం పూజ్ క్రమాలు నిర్వహించడం 
జరిగింద. ఈ కరయేక్రమంలో జిల్్ల నాయక్లు, 

నియోజకవర్గ నాయక్లు, కరయేకరతాలు, జనసైనిక్లు పాల్్గనానిరు.

క్రియాశీల సభ్యులకు కిటలాను ఇుంటిుంటికి 
పుంపిణీ

శతఘ్ని న్యేస్: ఉమ్మడి అనంతప్రం జిల్్ల ధర్మవరం పటటీణం 
28 వార్్డ లో జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయేత్వ కిట్ల పంపిణీ 
కరయేక్రమంలో భాగంగా సోమవారం క్రియాశీల సభ్యేలక్ కిట్లను 
ఇంట్ంట్కి తిరిగి అందజేయడం జరిగింద. ఈ కరయేక్రమంలో రాజ్ 
ప్రకష్, వనుని శ్రీరాములు తదతరులు పాల్్గనానిరు.

యాకిస్డుంట్ జరిగిన జనసైనికుని కుటుంబానికి 
మనోధైరాయునినిచిచాన జనసేన

శతఘ్ని న్యేస్:  పాయకరావుపేట 
నియోజకవర్గం, ఎస్. రాయవరం మండలం, 
భీమవరం గ్రామంలో జనసైనిక్డు మడగల 
అప్పలరాజు క్మారుడు మడగల ప్రసాద్ 
శనివారం యాకిస్డంట్ అవడంతో తనకి కలు 
విరగడం, తన తలి్ల నడుం పా్లసటీర్ అవ్వడం 
జరిగింద. విషయం తెలుసుకొని జనసేన పార్టీ 
సీనియర్ నాయక్లు జి సి ఆర్ ఫండేషన్ 

అధినేత గెడ్డం బుజిజ్ వెంటనే వెళ్్ల వాళ్ల పరిసిథితి ఏంట్ తెలుసుక్ని రమ్మని పంపడం జరిగింద. ఎస్. 
రాయవరం మండలం జనసైనిక్లుక్ ఎల్.వి.ప్రసాద్, కొపి్పశెట్టీ శంకర్రావు, దొరబాబు, కొపి్పశెట్టీ 
పండు, వైజ్గ్ కిమ్స్ హాస్పటల్ కి వెళ్్ల వాళ్లక్ ధైరయేం చెపి్ప, మీక్ జనసేన తరప్న సహాయసహకరాలు 
అందసాతామని ధైరయేం చెప్పడం జరిగింద.

విజయవ్డ సుంట్రల్ లో క్రియాశీలక సభయుత్వ కిటలా పుంపిణీ
శతఘ్ని న్యేస్:  విజయవాడ సంట్రల్, 
జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యేణ్ 
ఆద్శాల మేరక్, నాదండ్ల మనోహర్ 
స్చనల మేరక్ విజయవాడ సంట్రల్ 
నియోజకవర్గ నాయుక్లు బొలిశెట్టీ 
వంశీకృష్ణ అధ్వరయేంలో పార్టీ క్రియాశీలక 
సభయేత్వం నమోదును విజయవంతం 
చేసిన విజయవాడ సంట్రల్ నియోజకవర్గ 
వాలంటీర్స్ క్ వందల్ద మంద జనసేన 
పార్టీ నాయక్లు, వీరమహిళలు, లీగల్ 
సల్ జనసైనిక్ల మధయే ఈ సనా్మన 

కరయేక్రమం ఘనంగా జరిగింద. ఈ కరయేక్రమనికి ముఖయేఅతిథిగా విజయవాడ నగర అధయేక్షులు పోతిన 
మహేష్ పాల్్గనదం జరిగింద. ఈ కరయేక్రమంలో జనసేన నాయక్లు, వీరమహిళలు మరియు 
జనసైనిక్లు పాల్్గనానిరు.

చెరువును తలపిస్్తనని గూడూరు రోడ్డు: 
ఎస్ వి బాబు

శతఘ్ని న్యేస్: పెడన నియోజకవర్గం జనసేన నాయక్లు ఎస్ వి బాబు 
గూడూరు రోడు్డ పరిసిథితి పై స్పందంచడం జరిగింద. ఈ సందర్ంగా 
ఆయన మాట్్లడుతూ.. రోజూ వందల మంద ప్రయాణించే గూడూరు 
– శారద పేట రోడు్డ అధా్వనంగా తయారైంద. ద్వచక్ర వాహనద్రులు 
తీవ్ర ఇబ్ందులక్ గురవుతునానిరు. పాదచారులు అడుగుతీసి అడుగు 
వేయలేని పరిసిథితి.
సాథినికంగా నివాసం ఉంటనని ప్రజలక్ నరకమే.
గూడూరు మండలం కేంద్రమన గాంధీ బొమ్మ నుండి మసీదు వరక్ 
మంచినీట్ పైప్ లీక్ కరణంగా రోడు్ల మీద పై నీళ్్ల పంగి పరు్లతుంద.
ఆర్&బి అధికరులు గాని, అర్. డబు్ల్య. ఎస్ అధికరులు గాని 
పట్టీంచుకకపోవడంతో పరిసిథితి మరింత అధా్వనంగా తయారైంద.
మంత్రి జోగి రమేష్ ఇద్ మార్గం గుండా ప్రయాణిసుతాంట్డు.
ముఖయేంగా అక్రమ మట్టీ రవాణా ట్ప్పరు్ల కూడా ఇద్ రోడు్డ నుండి నితయేం 
తిరగటం వలన రోడు్డ పూరితాగా పాడైపోయింద.
గూడూరు మండలంలో ఉనని వైసిపి నాయక్లు (మంత్రి జోగు రమేష్ 
ఆద్శాలతో) కేవలం జనసేన నాయక్లను వయేకితాగతంగా దూషించడానికి, 
కప్ క్ల్నిని తిటటీడానికి పేరంట్నికి వచి్చనటటీ అందరూ కటటీకటటీక్ని 
వచి్చ మరి ప్రెస్ మీట్ పెడత్రు. కనీ సాథినికంగా ఉనని ఇబ్ందులను 
పట్టీంచుకరు. బడా కంట్రాక్టీ కూడా ఈ మండలంలోనే ఉనానిరు.
సాథినిక ప్రజల ఇబ్ందుల దృష్టీ్య, ప్రయాణిక్ల ఇబ్ందులను దృషిటీలో 
పెటటీకొని వెంటనే సంబంధిత అధికరులు, మంత్రి స్పందంచి రోడ్ల 
మరమ్మతు చేయించవలసిన జనసేన పార్టీ నుండి పెడన నియోజకవర్గం 
జనసేన నాయక్లు ఎస్ వి బాబు డిమాండ్ చేశారు.

 

ముంచి నీటి సమసయును పరిషకారిుంచుండి: 
చిననిటేకూరు జనసేన

శతఘ్ని న్యేస్: పాణయేం నియోజకవర్గం, కలూ్లరు మండలం, చిననిటేకూరు 
గ్రామంలోని ఎసీస్ కలనీలో త్రాగునీరు పైప్లు లీకవ్వడం వలన నీరు 
కలుషితమ దురా్వసన వసుతాండడంతో ప్రజలు నీట్ని త్గలేక ఇబ్ందులు 
పడుతూ.. అనారోగాయేల పాలవుతునానిరు. ఈ సమసయేక్ సంబంధించి 
పరిశుభ్రమన నీట్ని అందంచాలంట ఆ గ్రామ జనసైనిక్లు పంచాయతీ 
సక్రెటర్కి వివరించడం జరిగింద. అల్గే ఆ నీట్ని కూడా సక్రెటర్కీ 
చూపించడం జరిగింద. ఈ సమసయేను త్వరగా పరిషకురించాలని 
కరడం జరిగింద. ఈ సమసయే కై పంచాయతీ సక్రెటర్ సానుకూలంగా 
స్పందంచి త్వరలోనే సమసయేను పరిషకురిసాతామని చెప్పడం జరిగింద. ఈ 
కరయేక్రమంలో జనసేన నాయక్లు వై బజ్ర్, హుసేస్న్, సల్ం, శవ, 
వకీల్ వీరంత్ కలిసి వినతిపత్రం అందజేయడం జరిగింద.

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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శ్రీకాకుళుం మునిస్పాలిటీ పరిధలో క్రియాశీలక 
సభయుత్వ కిటలా పుంపిణీ

శతఘ్ని న్యేస్:  శ్రీకక్ళం, జనసేనపార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యేణ్ ఆద్శాల మేరక్ శ్రీకక్ళం 
నియోజకవర్గం గార మండలం మరియు శ్రీకక్ళం మునిస్పాలిటీ పరిధిలో క్రియాశీలక సభయేత్వం 
నమోదు చేసుక్నని జనసైనిక్లక్ ప్రమాద భీమా ధృవీకరణ పత్రంతో కూడిన సభయేత్వ కిట్స్ 
నియోజకవర్గ ఇనా్చర్జ్ అందజేశారు. ఈ కరయేక్రమంలో జనసేన నాయక్లు మరియు జనసైనిక్లు 
పాల్్గనానిరు.

జీల్ ఫుండేషన్ ఆధ్వరయుుంలో పలు సేవ్కారయుక్రమాలు
శతఘ్ని న్యేస్: శ్రీకక్ళం, తమ కడుప్ నిండిత్ చాలనుక్నే 
దోరణి కక్ండా పదమంద కడుప్నింపాలనని దృక్పధంతో 
యువత ముందుక్ వెళ్తోంద. క్టంబంలో వేడుకలను 
సైతం సేవా కరయేక్రమాలక్ కేట్యిస్తా ఆదర్శంగా 
నిలుసుతానానిరు. నగరానికి చెందన పలు సంసథిలు సేవా 
కరయేక్రమాలు స్ఫూరితానింప్తునానియి. అందులో ఒకటైన 
జీల్ ఫండేషన్ సభ్యేడు జ్డ సాయి సేవామార్గంలో 
పయనిస్తా ఆదర్శంగా నిలుసుతానానిడు. తన మాతృమూరితా 
శ్రీద్వి జన్మదనానిని సైతం సేవాకరయేక్రమానికి మార్గం చేసుక్నానిడు. తమతో పాట సమాజంలో 
కొంతమందకైనా కడుప్నింపి సంతోష్నిని పంచుకవాలనని లక్ష్యంతో జీల్ ఫండేషన్ సాయంతో 
సోమవారం పలు సేవాకరయేక్రమాలను చేపట్టీడు. ఇందులో భాగంగా సాథినిక బెహరా మనోవికస 
కేంద్రంలో చినానిరులక్ అల్్పహారానిని తలి్ల జ్డ శ్రీద్వి, సేనిహితుల చేతుల మీదుగా అందజేసాడు. 
అద్విధంగా మధాయేహనిం రిమ్స్ ఆసుపత్రిలో రోగుల సహాయక్లక్ భోజన వితరణ కరయేక్రమం 
చేపట్టీ ద్ద్ప్ రెండు వందల మందకి డాడ్ హెలి్పంగ్ ఫండేషన్ సహకరంతో భోజన పాయేకెట్లను 
పంపిణీ చేసారు. ఈ కరయేక్రమాలో్ల సాయి సేనిహితులు యశ్వంత్, మనోజ్, అజయ్, శేఖర్, 
జీల్ ఫండేషన్ సతయేసాయి, శ్రీకక్ళం న్యేబ్లడ్ బాయేంక్ మేనేజర్ మణికంఠ, శవ, జై శ్రీరాం, 
ఆంధ్రాబాయేంక్ సీనియర్ మేనేజర్ వెంకటరమణ, డాడ్ హెలిఫూంగ్ ఫండేషన్ వయేవసాథిపక్డు ప్రభాస్ 
స్రయే తదతరులు పాల్్గనానిరు.

ఉప్పరపలిలాలో ఇుంటిుంటికి జనసేన ప్రచ్రుం
*ప్రజలక్ కరపత్రాలను అందంచిన జనసేన యువ నాయక్లు
శతఘ్ని న్యేస్: సిదధివటం: రానునని ఎనినికలో్ల జనసేన పార్టీని గెలిపించి పవన్ కళ్యేణ్ ను 
ముఖయేమంత్రి చేయాలని రాజంపేట జనసేన పార్టీ యువ నాయక్డు పోలిశెట్టీ శ్రీనివాసులు 
పేరొకునానిరు. రాజంపేట జనసేన పార్టీ ఇనా్చర్జ్ మలి్ల శెట్టీ వెంకటరమణ ఆద్శాల మేరక్.. జనసేన 
ఇంట్ంట్ ప్రచారం రెండో రోజులో భాగంగా.. మండల పరిధిలోని ఉప్పరపల్్ల గ్రామంలో సోమవారం 
ఇంట్ంట్కి జనసేన కరయేక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కరయేక్రమానికి ముఖయేఅతిథిగా జనసేన రాష్ట్ర 
చేనేత వికస కరయేదరి్శ రాట్ల రామయయే హాజరై.. ప్రజల సమసయేలను అడిగి తెలుసుక్ని.. జనసేన 
పార్టీ రూపందంచిన కరపత్రాలను ప్రజలక్ అందజేశారు.

శ్రీశ్రీశ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవార్ న్తన విగ్రహ ప్రతిష్ట 
మహోత్సవంలో మాకినీడి

శతఘ్ని న్యేస్: పిఠాప్రం మండలం చిత్రాడ గ్రామంలో శ్రీశ్రీశ్రీ మహాలక్ష్మి 
అమ్మవారి గుడి న్తన నిరా్మణం సందర్ంగా జనసేన నాయక్లు, ఆలయ 
కమిటీ సభ్యేల ఆహా్వనం మేరక్ పిఠాప్రం మండలం చిత్రాడ గ్రామంలో 
శ్రీశ్రీశ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారి న్తన విగ్రహ ప్రతిషటీ మహోతస్వంలో పాల్్గనని 
పిఠాప్రం నియోజవర్గ జనసేన పార్టీ ఇనా్చర్జ్ శ్రీమతి మాకినీడి శేషుక్మారి 
మరియు జనసేన నాయక్లు మాజీ మునిస్పల్ చైర్మన్ కరణం చినానిరావు, 
గోప్ సుర్ష్, ప్ణయేవంతులు స్రయేనారాయణ మూరితా, జడి్పట్సి అభయేరిథి పూట 
నానిబాబు, జనసేన ఎంపీటీసీ దూలపలి్ల రతనిం, వారు్డ మెంబర్ శగట్ప్ 
రాజు విజయ రామలక్ష్మి, శగట్ప్ నారాయణరావు, బసా్వ కృష్ణ, కట్పలి్ల 
గోపి, భావిశెట్టీ నందీశ్వరరావు, ద్శరెడి్డ సతీష్, త్లు దొర, బసా్వ గోపి, నిమ్మన 
దుర్గబాబు, పెంకే జగదీష్, యాగ సతీష్, సిగట్ప్ లచ్చ, సిగట్ప్ వీరనని, 
బసా్వ దుర్గబాబు, పెంట వెంకటేష్, నాయుడు మణికంఠ, బసా్వ శవ, హరి, 
మేళం బాబి, కసిరెడి్డ నాగేశ్వరరావు, నమ శ్రీకంత్, ఆలయ కమిటీ సభ్యేలు 
జనసైనిక్లు నాయక్లు తదతరులు పాల్్గనానిరు.

ధానయూం బకాయిలు చెలలాంచాలని కోరుతూ.. అఖిలపక్ం 
ఆధ్వరయూంలో రైతుల ధరాని

*పంట విరామంక్ సిదధిం..
*రైతులక్ తీరని అనాయేయం..
*ప్రభ్త్వ తీరుపై అఖిలపక్షం ధ్వజం..
*రైతులక్ ధానయేం బకయిలు వెంటనే చెలి్లంచాలి..
*జనసేన, టీడ్పీ, కంగ్రెస్, బీజేపీ ఆధ్వరయేంలో ధరాని..
శతఘ్ని న్యేస్:  మండపేట నియోజకవర్గ వాయేపతాంగా రైతులు తీవ్ర మనోవేదనక్ 
గురిఅయాయేరని ఇక తొలకరి పంట విరామంక్ సిదధిపడుతుననిట్ల మండపేట అఖిలపక్షం 
నేతలు జనసేన ఇంచార్జ్ వేగుళళు లీల్కృష్ణ, ఎమె్మలేయే వేగుళళు జోగేశ్వరరావు, కంగ్రెస్ 
ఇంచార్జ్ కమన ప్రభాకరరావు, బీజేపీ ఇన్ ఛార్జ్ కన సతయేనారాయణలు పేరొకునానిరు. 
ధానయేం సము్మ సకలంలో చేతికందక రైతులు ఇబ్ంద పడుతుంటే ప్రభ్త్వం రైతులక్ 
బకయిలు చెలి్లంచక్ండా కలయాపన చేసుతాందని వారు ఆగ్రహం వయేకతాం చేశారు. 
ధానయేం సము్మ చెలి్లంచాలని కరుతూ.. సోమవారం నియోజకవర్గ కేంద్రం మండపేట 
మండల తహసీల్్దర్  కరాయేలయం ఎదుట అఖిలపక్షం ఆధ్వరయేంలో రైతులు ధరాని 
చేశారు. ఈ కరయేక్రమంలో నేతలు మాట్్లడుతూ ధానయేం తోలి మూడు నెలలు గడుసుతానాని, 
ఇప్పట్వరక్ సము్మ చేతికందక పోవడంతో రైతులు ఇబ్ందులు పడుతునానిరని 
ఆందోళన వయేకతాం చేశారు. తొలకరి సీజన్  ప్రారంభమ నాట్ల వేయాలిస్న సమయంలో 
కూడా డబు్లేక రైతులు క్ప్  హాలిడే ప్రకట్ంచేందుక్ సిదధింగా ఉనానిరనానిరు. అప్్పలు 
చేసి ధానయేం పండిసేతా డబు్లు చేతికి రాక వడ్్డ తడిసి మోపెడవుతుందని ఆవేదన వయేకతాం 
చేశారు. ఈ ప్రభ్త్వంలో రైతులక్ తీరని అనాయేయం జరుగుతుందని విమరి్శంచారు. 
రైతు సంక్షేమ ప్రభ్త్వం అని చెప్్పక్నే వైఎసాస్ర్స్పీ నేతలు ఖచి్చతంగా సమాధానం 
చెపా్పలని డిమాండ్ చేశారు. మంగళవారం సాయంత్రం లోగా సము్మలు చెలి్లంచని 
పక్షంలో ఆందోళ ఉదృతం చేసాతామని హెచ్చరించారు. కనసీమ జిల్్లలో నాలుగు 
నియోజకవరా్గలో్ల క్ఫ్  హాలిడే ప్రకట్ంచి రైతుల ఖాత్లో్ల డబు్ జమ చేశారని.. 
మండపేట నియోజకవర్గంలో మాత్రం రైతులక్ డబు్ జమ చేయలేదని ప్రశనించారు. 
ఎరువులకి డబు్లు లేక రైతులు ఆరిథికంగా ఇబ్ంద పడుతునానిరని ఆవేదన వయేకతాం 
చేశారు. దీనిపై వెంటనే ప్రభ్త్వం స్పందంచి మంగళవారంలోగా రైతుల ఖాత్లో్ల 
డబు్ జమ చేయాలని డిమాండ్  చేశారు. రైతులక్ నాయేయం చేయాలని సోమవారం 
సాయంత్రం లోగా సము్మలు రైతులక్ ఇవా్వలని లేని పక్షంలో ఆందోళన చేసాతామని 
హెచ్చరించారు. ఈ కరయేక్రమంలో రైతులు, జనసేన, టీడ్పీ, కంగ్రెస్, బీజేపీ 
నాయక్లు, కరయేకరతాలు తదతరులు పాల్్గనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


ల్వేరు ముండలుంలో క్రియాశీలక సభయుత్వ కిటలా పుంపిణీ

శతఘ్ని న్యేస్: శ్రీకక్ళం జిల్్ల, ఎచె్చర్ల నియోజకవర్గం, ల్వేరు మండలంలో జనసేన పార్టీ అధినేత 
కొణిదల పవన్ కళ్యేణ్ ఆద్శాల ప్రకరం.. ఎచె్చర్ల నియోజకవర్గ కేంద్ర కరాయేలయంలో రాష్ట్ర కరయే 
నిర్వహణ జ్యింట్ కఆరి్డనేటర్, వైస్ ప్రెసిడంట్ డా. విశ్వక్షేణ్ అధ్వరయేంలో క్రియాశీలక సభయేత్వం 
కిట్ల పంపిణీ కరయేక్రమంలో భాగంగా 3వ రోజు కరయేక్రమం ఘనంగా జరిగింద. ఈ కరయేక్రమానికి 
ముఖయేఅతిథిగా విచే్చసిన విజయ చంద్రశేఖర, రాష్ట్ర జ్యింట్ సక్రటర్ శ్రీమతి దురా్గ ప్రశాంతి, త్డే 
మోహన్, మరియు ఎచె్చర్ల నియోజకవర్గ జనసేన నాయక్రాలు శ్రీమతి కంతిశ్రీ చేతుల మీదుగా 
క్రియాశీలక సభయేత్వం చేసిన వాలంటీర్లక్ సనా్మనం మరియు క్రియాశీలక సభయేత్వం తీసుక్నని 
కరయేకరతాలక్ క్రియాశీలక సభయేత్వ కిట్ల అందంచడం జరిగింద. ఈ కరయేక్రమంలో గురిజ్ శ్రీను, రాజేష్, 
దురా్గరావు, కకర్ల బాబాజీ, రాజ్రమేష్, గోల్లబాబు, సురయే, శంకర్, దురా్గ రెడి్డ గారు, నాయుడు, పవన్ 
తదతరులు అధిక సంఖయేలో పాల్్గనానిరు.

గుంది గ్రాముంలో జనసేన ఆధ్వరయుుంలో 
వ్టర్ టయుుంకర్

శతఘ్ని న్యేస్: కనసీమ 
జిల్్ల, రాజోలు వేసవి కలంలో 
నీట్ ఎద్దడికి ప్రజలు ఇబ్ంద 
పడుతుండడంతో జనసేనపార్టీ 
చిరుపవన్ సేవాసమితి 
ఆద్వరయేంలో ప్రతిరోజు ప్రజలక్ 
మంచినీళ్ళు అంద్విధంగా 
వాటర్ ట్యేంకర్ ఏరా్పట 
చేయడం జరిగింద. ఈ వాటర్ 
ట్యేంక్ ద్్వరా సోమవారం 
గొంద గ్రామంలో నీరు అందక 
ఇబ్ందులు పడుతుననివారికి 
గొంద ఉపసర్పంచ్ ఆకన 
బాబిజ్ నాయుడు ట్రాకటీర్ డిజల్ 

కి ఆరిధిక సహకరం అందంచగా గొంద జనసైనిక్ల ద్్వరా త్రాగునీరు 
అందంచడం జరిగిందని జనసేన నాయక్లు నామన నాగభూషణం 
అనానిరు. ఈ కరయేక్రమంలో గొంద జనసైనిక్లు పాల్్గనడం జరిగింద.

నుందవరుంలో క్రియాశీల సభయుత్వ కిటలా పుంపిణీ

శతఘ్ని న్యేస్: కరూనిల్ జిల్్ల ఎమి్మగన్రు నియోజకవర్గం, 
నందవరం మండలం, ఎమి్మగన్రు జనసేన పార్టీ ఇంచారిజ్ 
శ్రీమతి ర్ఖగౌడ్ ఆధ్వరయేంలో సభయేత్వం నమోదు చేసిన వాలంటీర్స్ 
రాజశేఖర్, గోపి, ఎల్లప్ప, కల్్గట్లరాజు, మోహన్, చంద్రబాబులను 
సనా్మనించి కరయేకరతాలు క్రియాశీలక సభయేత్వ కిట్లను పంపిణి 
చేయడం జరిగింద. ఈ కరయేక్రమంలో జనసేన నాయక్లు, 
వీరమహిళలు మరియు జనసైనిక్లు పాల్్గనానిరు.

ఉరవకుండ జనసేన పార్టీ డొకాకా 
సీతమ్మ ఉచిత అననిదాన శిబిరుం

శతఘ్ని న్యేస్: 
ఉరవకొండ సాథినిక గవి 
మఠం నందు జనసేన 
పార్టీ సేటీట్ ప్రోగ్రామింగ్ 
జనరల్ సక్రెటర్ పి.భవానీ 
రవిక్మార్ సహకరంతో 
జనసైనిక్లు మలి్లకరుజ్న 

మరియు విశ్వనాధ్ ఆధ్వరయేంలో డొకకు సీతమ్మ ఉచిత అననిద్న శబిరం 
13 వ వారం దగి్వజయంగా జరిగింద. ఈ కరయేక్రమంలో వజ్రకరుర్ 
మండల అధయేక్షులు కేశవ, రంగముని, మణిక్మార్, నాగేంద్ర, సిదూ్ద, 
తదతరులు పాల్్గనడం జరిగింద.

భీమాతో జనసైనికులకు జీవిత్లకు భరోసా
శతఘ్ని న్యేస్: మలవరం: జనసైనిక్లక్ పార్టీ అధినేత పవన్ 
కళ్యేణ్ భీమా కలి్పంచి వారి జీవిత్లక్ భరోసా కలిగించారని 
జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర అధికర ప్రతినిధి, నియోజకవర్గ ఇంచారిజ్ అకకుల 
రామో్మహనరావు(గాంధీ)పేరొకునానిరు. ఆదవారం సాథినిక మారుతి 
కల్యేణ మండపంలో పార్టీలో క్రియాశీలక సభయేత్వం తీసుక్నని 
సభ్యేలక్ భీమా కిట్లను పార్టీ నాయక్లతో కలిసి అందజేశారు. ఈ 
సందర్ంగా ఆయన ద్శంలో ఎకకుడా లేని విధంగా పార్టీ అధినేత 
పవన్ కళ్యేణ్ ఎంతో ముందు చూప్తో పార్టీ అభివృదధికి నిసా్వరథింగా 
పనిచేసుతానని వారి క్టంబాలక్ అండగా ఉండాలని భావించి రూ.5 
లక్షల వరక్ భీమాను సంత డబు్తో కట్టీంచి వారి జీవిత్లక్ 

భరోసా కలి్గంచారని అనానిరు. నియోజకవర్గంలో ఇప్పట్వరక్ రెండు వెలక్పైగా క్రీయాశీలక సభయేత్్వలు నమోదు 
చేసుక్నానిరని వెల్లడించారు. 2024 అసంబీ్ల ఎనినికలను దృషిటీలో పెటటీక్ని మన నాయక్డు పవన్ కళ్యేణ్’ను 
ముఖయేమంత్రి చేయడమే ధ్యేయంగా అభయేరుథిల విజయం కసం కషటీపడి పనిచేయాలని కరారు. అంతక్ముందు 
మలవరం నాలుగు కూడళ్ల సంటర్ నుండి కళ్యేణ మండపం వరక్ రాయేలీ నిర్వహించారు. మండల పార్టీ అధయేక్షుడు 
శీలం బ్రహ్మయయే అధయేక్షతన జరిగిన ఈ కరయేక్రమంలో జనసేన పార్టీ జిల్్ల కరయేదరి్శ చింతల లక్ష్మి, జిల్్లప్రోగ్రాం 
కఆరి్డనేటర్ కమిటీ మoబర్ ప్రమ సతీష్, ఎంపీటీసీ త్జ, మండల ఉపాధయేక్షులు పడిగల ఉదయ్, గుమ్మడి 
శ్రీనివాసరావు, మండల కమిటీ సభ్యేలు మురళీకృష్ణ, చిరంజీవి, ఆక్తోట ఈశ్వర్, కూసుమంచి కిరణ్ క్మార్, 
మాదనేని చిన రామారావు, మల్్లరప్ దురా్గప్రసాద్, సి.హెచ్. వెంకట కృష్ణ, ఆనం విజయ్, పసుప్లేట్ నాగరాజు, 
ఉయూయేరు నాగరాజు, ఈతకొటటీ నాని, క్రియాశీలక సభ్యేలు అననివరప్ రమేష్, పార్టీ ఆఫీస్ మేనేజర్ రమేష్ 
బాబాయ్, జనసైనిక్లు, వీరమహిళలు పాల్్గనానిరు.

కళ్యుణదురగేుం నియోజకవరగే జనసేన ఆధ్వరయుుంలో క్రియాశీలక 
సభయుత్వ కిటలా పుంపిణీ

శతఘ్ని న్యేస్:  అనంతప్రం జిల్్ల, 
కళ్యేణదుర్గం నియోజకవర్గంలో.. 
బ్రహ్మసముద్రం, సటూటీరు, క్ందురి్ప, 
కంబదూరు మండల్లలో జనసేన పార్టీ 
అధినేత పవన్ కళ్యేణ్ ఆద్శాల ప్రకరం 
మరియు జనసేన పార్టీ అనంతప్రం 

జిల్్ల అధయేక్షులు ట్.సి. వరుణ్ స్చనలతో ముఖయే అతిథులు అనంతప్రం జిల్్ల జనసేన పార్టీ ప్రధాన 
కరయేదరు్శలు నాగేంద్ర, జిల్్ల కరయేదరి్శ లక్ష్మీనరసయయే, జిల్్ల సంయుకతా కరయేదరు్శలు బాలయేం రాజేష్, 
రాపాతాడు ఇంచార్జ్ సాకే పవన్ క్మార్ చేతుల మీదుగా జనసేన పార్టీ కరయేకరతాలక్, నాయక్లక్, 5 
లక్షల రూపాయల బీమాతో కూడిన క్రియాశీలక సభయేత్వం యొకకు కిట్లను అందంచడం జరిగింద.. ఈ 
సమావేశంలో ముఖయే అతిథులు జనసేన పార్టీ జిల్్ల ప్రధాన కరయేదరు్శలు నాగేంద్ర మాట్్లడుతూ.. 2024 
లో పవన్ కళ్యేణ్ గారిని ముఖయేమంత్రిని చేయడమే లక్ష్యమని ప్రసంగించారు.. ఈ సమావేశాలలో మండల 
అధయేక్షులు, మండల కమిటీ నాయక్లు, క్రియాశీలక సభయేత్వం మెంబర్స్, జన సైనిక్లు పాల్్గనడం 
జరిగింద.

మంగళవారం, 14 జూన్ 2022
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