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మీతో మీ కార్పొరేటర్ 60 వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ దక్షిణ నియోజకవర్గం, 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశీస్సులతో శుక్రవారగం 
మీతో మీ కార్పొరేటర్ (సమసయూలపై కలసి 
పోరాడదగం) అనే కారయూక్రమగంలో భాగగంగా 
అరవై వ రోజుకి 3220 ఇళ్ళు సరేవే చేయడగం 
జరిగగంది. పెద్ద గొల్లల సగందు, వగంకటేశవేర 
మెట్ట, 33వ వార్డు ప్గంతగంలో ప్రతి ఇగంటగంటకి 

వళ్్ల వారి యొక్క సమసయూలు తెలుస్కోవడగం జరిగగంది. ఈ యొక్క కారయూక్రమగం దక్షిణ 
నియోజకవర్గం నాయకులు గోపికృష్ణ(జికె) పరివేక్షణ నిరవేహగంచబడగంది. నాతో 
పాటు జనసైనికులు, వీరమహళలు వచ్చి పాల్్ని ఈ కారయూక్రమానిని విజయవగంతగం 
చేసినగందుకు వారగందరికీ మనస్ఫూరితిగా ధనయూవాదలు తెలియజేస్కుగంటునానిమని 
దక్షిణ నియోజకవర్గం జివిఎగంసి ఫ్్లర్ లీడర్ జనసేన పార్్ట 33వ వార్డు కార్పొరేటర్ 
భీశెట్ట వసగంతలక్ష్మి అనానిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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పారిశుధ్య కారిమికుల సమస్యలు వెంటనే పరిష్కరిెంచాలి
జనసేన సీనియర్ నాయకులు అననిదాసు
శతఘ్ని న్యూస్: గగంటూర్, ప్రజారోగయూగం కాపాడుతూ, నితయూగం సమాజ 
పరిశుభ్రత కోసగం పనిచేస్తినని పారిశుధయూ కారిమికుల నాయూయమైన డమాగండ్లను 
ఈ ప్రభుతవేగం వగంటనే పరిష్కరిగంచాలని జనసేన పార్్ట సీనియర్ నాయకుడు 
అననిదస్ వగంకట స్బ్బారావు డమాగండ్ చేశార్. మగంగళవారగం నుగండ 
స్థానిక కలెక్టరేట్ వద్ద ది గగంటూర్ మునిసుపల్ శానిటేషన్ కాగంట్రాక్్ట వర్కర్సు 
యూనియన్ నాయకులు సోమి ఉదయ్ కుమార్, సోమి శగంకరరావు ల 
నేతృతవేగంలో నిరవేహస్తినని రిలే నిరాహారదీక్షలో పాల్్నని అననిదస్ 
మాట్్లడుతూ… వైఎస్సుర్సుపీ ప్రభుతవేగం అధికారగంలోకి రాకముగందు 
మాయూనిఫెసో్టలో పగందుపరచ్న విధగంగా కాగంట్రాక్్ట వర్కర్లను పరిమినగంట్ 
చేయాలని, వారగంలో ఒకరోజు తపపొనిసరిగా సెలవు ప్రకటగంచాలని, 
సమానపనికి సమాన వేతనగం ఇవావేలని, సచ్వాలయ సెక్రటర్ల పరిధిలో 
కాకుగండా శానిటర్ ఇనసుపెక్టర్ పరిధిలోనే కారిమికులను కొనస్గగంచాలని, క్రమగం తపపొకుగండా జీతాలు ఇవావేలని, బకాయి పడన హెల్తి అలవనుసులు, కరోనా సమయగంలోని జీతాలను 
విడుదల చెయాయూలని, అమమివడ వీరికి కూడా వరితిగంపజేయాలని, అగందరికీ ఇళ్ల సథాలాలు మగంజూర్ చేయాలని డమాగండ్ చేశార్. నాణయూమైన రేడయగం జాకెటు్ల, మాస్్కలు, గో్లవ్సు, చెప్పొలు, 
శానిటైజర్్ల అగందజేయాలని, తరచుగా మెడకల్ కాయూగంప్లు నిరవేహస్తి వారికి మగందులు పూరితి ఉచ్తగంగా అగందజేయాలని కోరార్. కోవిడ్ సమయగంలో తీస్కునని కారిమికులను మరలా 
పనిలోకి తీస్కోవాలని, ఏ కారిమికునికి ప్రమాదగం జరిగనా వగంటనే సపొగందిగంచ్, తగ చరయూలు తీస్కోవాలని స్చ్గంచార్. ఈ దీక్షా శిబిరానిని గగంటూర్ జిలా్ల జనసేన పార్్ట అధయూక్షుడు 
గాదె వగంకటేశవేరరావు, ఉపాధయూక్షుడు అడపా మాణికాయూలరావు, గగంటూర్ నగర జనసేన పార్్ట కారయూదర్శులు తోట కార్తిక్, బొడుడుపలి్ల రాధాకృష్ణ, గగండాల శ్రీనివాసరావు, ప్ల్లగంశెట్ట 
ఉదయ్ కుమార్, బగండార్ రవీగంద్ర కుమార్, మిదె్ద నాగరాజు, గగంటూర్ రూరల్ మగండల జనసేన పార్్ట అధయూక్షుడు గగంధగం స్రేష్, నాయకులు ఆకుల స్యి, సతీష్, శ్రీనివాస్, ఫణగంద్ర 
శరమి, కారిమిక సగంఘగం నాయకులు అజయ్, విజయ్ తదితర్లు సగందరిశుగంచ్ తమ సగంఘీభావానిని తెలియజేశార్.

ప్రొఫెసర్ జయ శెంకర్ వర్ెంతి సభ
శతఘ్ని న్యూస్: భగంస్ పట్టణగంలోని టీఎన్జీవో భవనగంలో ప్రొఫెసర్ జయ శగంకర్ వర్గంతి సభ 
నిరవేహగంచడగం జరిగగంది. ఆయన చ్త్ర పట్నికి పూలమాలలు వేసి నివాళ్లరిపొగంచార్. జయ 
శగంకర్ అమర్ రహే అగంటు నినాదలు చేస్తి కారయూక్రమానిని మొదలు పెట్్టర్. తదనగంతరగం 
నాయకులు మాట్్లడుతూ… తెలగంగాణ ప్గంతగంలో అభివృది్ న్ళ్ళు, నిధులు, నియామకాలు 
లేవు, మనపై దోపిడీ, దౌరజీనయూగం, గత కొనిని సగంవతసురాలుగా జర్గతునాని ఎవరూ 
పట్టగంచుకోలేదు. దీనిని ఆయన తీవ్గంగా పరిగణలోకి తీస్కొని ఎవరిని కలిసేతి మన తెలగంగాణ 
రాష్టగం ఏరాపొటు జర్గతుగందో, వాళ్లగందరిన్ ఒక్క దగ్రకు చేరిచి, మేధావులను, కవులను, 
కళ్కార్లను, ఉదయూమ నాయకులను కలిసి రాష్ట స్ధన కోసగం అనేక సలహాలు స్చనలు 
ఇస్తి స్మాజిక తెలగంగాణ కోసగం ఊపిరి ఆగపోయే వరకు ఉగండ రాష్టగం ఏరాపొటు చేసిన 
మహన్యుడు అలాగంట వారి గొపపొ ఆలోచన విధానగం మేధస్సును ప్రజలగందరికీ తెలిసేలా 
గ్రామ గ్రామాన ఆయన వర్గంతి ఉతసువాలు ఘనగంగా చేయాలని, ప్రముఖులు కొనియాడార్. 

కాని తెలగంగాణ అభివృది్లో ఆమడ దూరగంలో ఉగంది. రాష్టగం ఏరపొడాడు కూడా మళ్ళు తమ హకు్కల కోసగం విదయూర్థాలు, కారిమికులు, రైతులు దళ్త బహుజన బడుగ బలహీన వరా్లు 
ఇపపొటకీ పోరాట్లు కొనస్గస్తినానిర్. స్మాజిక తెలగంగాణ కోసగం ఆయన ఆశయ స్ధన కోసగం, ప్రజల సగంక్షేమగం కోసగం, ఐకయూగంగా ఉగండ బగంగార్ తెలగంగాణ కోసగం కృషి చేద్దగం. 
ఈ కారయూక్రమగంలో టీఎన్జీవో అధయూక్షుడు శ్రీహరి, టీఎన్జీవో సభుయూలు సమత ఫగండేషన్ చైరమిన్, సమత స్దరశున్, బిసి సగంఘగం నాయకులు స్గంకెట పోషెట్ట, దళ్త సగంఘగం నాయకులు 
కపిల్, రాములు, శ్రీనివాస్, మహేగందర్, జనసేన పార్్ట ఉమమిడ ఆదిలాబ్ద్ జిలా్ల ఉపాధయూక్షులు స్గంకేట మహేష్ బ్బు తదితర్లు పాల్్నానిర్.

జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పెంపిణీ కార్యక్రమెం

*సతుతిపలి్లలో జనసేన క్రియాశీలక సభయూతవే కిట్ల పగంపిణ మరియు నియోజకవర్ స్థాయి కారయూకరతిల ఆతీమియ సమేమిళనగం
శతఘ్ని న్యూస్: సతుతిపలి్ల: జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారి 
ఆదేశాల మేరకు.. ఉపాధయూక్షులు 
మహేగందర్ రెడడు, రాష్ట ఇగంఛారిజీ 
శగంకర్ గౌడ్, ఉమమిడ ఖమమిగం 
జిలా్ల ఇగంఛారిజీ రామ్ తాళ్్లరి 
స్చనలు మేరకు.. జనసేన 
విదయూరిథా విభాగగం రాష్ట ప్రధాన 
కారయూదరిశు మిరియాల రామకృష్ణ 
ఆధవేరయూగంలో.. సతుతిపలి్ల 
పట్టణగంలో.. కళ్ భారతి 
ఆడటోరియగంలో.. క్రియాశీలక 
సభయూతావేల కిట్ల పగంపిణ మరియు 
సతుతిపలి్ల నియోజకవర్ స్థాయి 

కారయూకరతిల ఆతీమియ సమేమిళనగం నిరవేహగంచడగం జరిగగంది. ఈ సమావేశగంలో సభయూతవే నమోదు చేస్కునని వారికి కిట్లను అగందచేయడగం జరిగగంది. ఈ సగందర్గంగా సతుతిపలి్ల 
పట్టణగం, కిష్్టరగం, కాకర్లపలి్ల గ్రామాలకు సగంబగంధిగంచ్న పలువుర్ జనసేన పార్్ట ఆశయాలు నచ్చి పార్్టలో చేరటగం జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో యువజన విభాగగం సే్టట్ 
ఎగజీకూయూటవ్ మెగంబెర్ శెట్ట స్యికుమార్, వీరమహళ విభాగగం ఉమమిడ ఖమమిగం జిలా్ల అధయూక్షురాలు హరిప్రియ, ఉమమిడ ఖమమిగం జిలా్ల యువజన విభాగగం ఉపాధయూక్షులు 
శివాజీ మిరియాల, సతుతిపలి్ల నియోజకవర్ నాయకులు ఆళ్ల నరేష్, కొమమిగరి శరత్, కళ్యూణ్ కిషోర్, జిలె్లల మహేష్, చక్రి, ఉమమిడ ఖమమిగం జిలా్ల యువజన విభాగ సభుయూలు 
దినేష్, ఉమమిడ ఖమమిగం జిలా్ల విదయూరిథా విభాగగం కోరి్దనేటర్సు జాబీర్ సయయూద్, రాము యద్దనపూడ, జనసైనికులు, వీర మహళలు పాల్్నానిర్.

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


బుధవారం, 22 జూన్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కొత్తపలి్లలో ఘనెంగా జనసేన క్రియశీలక సభ్యత్వ కిట్్ల 
పెంపిణి కార్యక్రమెం..

శతఘ్ని న్యూస్: కైకలూర్ నియోజకవర్గం: జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ అదేశాల మేరకు 
కైకలూర్ నియోజకవర్గం, ముదినేపలి్ల మగండలగం, కొతతిపలి్లలో జనసేన పార్్ట క్రియాశీలక సభయూతవే 
కిటు్ల పగంపిణి కారయూక్రమగం ఘనగంగా నిరవేహగంచడగం జరిగగంది. కారయూక్రమగంలో భాగగంగా.. భార్గా 
సభా సథాలానికి చేర్కునని కైకలూర్ నియోజకవర్గం నాయకులు, జనసైనికులు మరియు జిలా్ల 
అధయూక్షులైన బగండ్రెడడు రామ్ కొతతిపలి్లలోని ఆగంజనేయస్వేమి గడలో ప్రత్యూక పూజలు నిరవేహగంచార్. 
అనగంతరగం జనసేన పార్్ట జగండా ఆవిష్కరణ చేసి.. పాదయాత్రగా భార్ జనసమూహగంతో రాయూలీగా 
వళ్్ల డా. బి ఆర్ అగంబేద్కర్ కి ఘన నివాళ్లు అరిపొగంచార్. అనగంతరగం సభాసథాలానికి చేర్కుని.. 
కారయూక్రమగంలో భాగగంగా జనసేన క్రియాశీలక సభుయూలకు కిటు్ల పగంపిణ చేశార్. ఈ సగందర్గంగా 
జిలా్ల అధయూక్షులు మాట్లడుతూ.. కొతతిపలి్ల జనసైనికుల సేవలు మర్వలేనివని.. ఇదే ఉతాసుహగంతో 
మరిగంత ముగందుకు స్గాలి అని.. అలానే అనిని గ్రామాలు కూడా కొతతిపలి్ల జనసైనికులని 
ఆదరశుగంగా తీస్కుని.. నితయూగం ప్రజలో్ల ఉగండాలి అని తెలిపార్. రాబోయే ఎనినికలో్ల న్టకిన్ర్ 
శాతగం జనసేన పార్్ట విజయగం స్ధిస్తిగంది అని ధీమా వయూకతిగం చేశార్. అనిని కులాలు వార్ 
బడుగ బలహీనవర్ ఆశాజ్యూతి పవన్ కళ్యూణ్ గారిని గెలిపిగంచుకుగంట్గం అని.. జనసేన పార్్టకి 
విశేష సపొగందన లభిస్తిగంది అని చెపాపొర్. ఈ కారయూక్రమగంలో కైకలూర్ నియోజకవర్గంలోని రాష్ట 
కారయూవర్గం 4 మగండలాల జిలా్ల కారయూవర్గం, మగండల కారయూవర్గం, జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు 
పాల్్నానిర్. ఈ సగందరబాగంగా కొతతిపలి్ల జనసైనికులు మాట్లడుతూ.. మాకు ఈ చక్కట అవకాశగం 
కలిపొస్తి.. వనునిదనునిగా నిలిచ్న ముదినేపలి్ల మగండలగం నాయకులకు ప్రతి ఒక్కరికి, సభకి విచేచిసి 
విజయవగంతగం చేసిన వగందలాది మగంది కైకలూర్ నియోజకవర్గం నాయకులకు, జనసైనికులు, 
వీరమహళలకు ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్ర్.

దీక్ష విరమెంపజేసిన ఆళ్ళ హరి
కార్మికుల పోరాటానికి జనసేన పూర్తి మద్దతు

శతఘ్ని న్యూస్: గగంటుర్, 
స్ర్యూడు రాకముగందే సమాజగంలోని 
చెతాతిచెదరానిని తీసేసి, మాలమూత్రాలను 
తొలగగంచ్ ప్రజలకు పరిశుధయూమైన 
ఆరోగయూకరమైన వాతావరణానిని 
అగంధిగంచే పారిశుద్్య కారిమికులకు 
ఉదోయూగ భద్రత కలిపొగంచకుగండా, ఇచేచి 
అరకొర జీతాలను సైతగం సక్రమగంగా 
ఇవవేకుగండా వారి జీవితాలతో వైసీపీ 
ప్రభుతవేగం చెలగాటమాడుతుగందని 
జిలా్ల జనసేన పార్్ట అధయూక్షుడు గాదె 
వగంకటేశవేరరావు ఆవేదన వయూకతిగం చేశార్. 

పారిశుద్్య కారిమికుల నాయూయమైన డమాగండ్లను పరిష్కరిగంచాలని ది మునిసుపల్ శానిటేషన్ కాగంట్రాక్్ట 
వర్కర్సు యూనియన్ ఆధవేరయూగంలో రాష్ట రెలి్ల యువజన నాయకుడు సోమి ఉదయ్ నేతృతవేగంలో 
కలక్టరేట్ ఎదుట జర్గతునని నిరాహారదీక్షకు ఆయన పూరితి మద్దతు తెలిపార్. ఈ సగందర్గంగా 
గాదె వగంకటేశవేరరావు మాట్్లడుతూ ప్రతిపక్ష నేతగా పారిశుద్్య కారిమికుల పట్ల వల్లమాలిన 
ప్రేమ చూపిగంచ్న జగన్ రెడడు అధికారగంలోకి రాగానే కారిమికుల సమసయూల పరిష్్కరానికై మొహగం 
చాటేస్తినానిరని విమరిశుగంచార్. కరోనా సమయగంలో ప్ణాలకు తెగగంచ్ విధులు నిరవేహగంచ్న 
కారిమికులను సైతగం ఈ ప్రభుతవేగం విసమిరిగంచడగం శోచన్యమనానిర్. కారిమిక సగంఘ నాయకులు 
సోమి శగంకరరావు మాట్్లడుతూ కారిమికులనాని వారి కుటుగంబ్లనాని ఈ ప్రభుతావేనికి లెకే్కలేదని, 
వారిని కన్సగం మనుషులుగా కూడా గరితిగంచటగం లేదని ఆవేదన వయూకతిగం చేశార్. ఎన్ని పోరాట్ల 
తర్వాత స్ధిగంచుకునని జీతాలలో సైతగం ఈ ప్రభుతవేగం కోత పెట్టడగం దురామిర్మనానిర్. దీనికి 
తోడు ప్రభుతవేగం నుగంచ్ వచేచి ఏ పథకానికి కారిమికులకు అర్హత లేదగంటూ అమమిఒడ, చేయూత లాగంట 
పథకాలను సైతగం కారిమికులకు అగందకుగండా చేస్తినానిరని ధవేజమెతాతిర్. కారిమికులో్ల అధికశాతగం 
మహళలే ఉగంట్రని వార్ తెల్లవార్జామున నాలుగ గగంటలకు ముగందే విధులో్ల చేర్తారనానిర్. 
అలాగంట వార్ మలమూత్రాల అవసరాలను తీర్చికునేగందుకు కూడా అవకాశగం ఇవవేకుగండా 
నడరోడుడుపై కారిమికులను నిలిబెట్ట సచ్వాలయ సిబబాగందితో మచచిర్్ల వేయటగం కారిమికులను 
మానసికగంగా వేధిగంచటగంతో సమానమనానిర్. దీక్ష చేపట్టన సోమి ఉదయ్ ,మన్జ్ , శివ , 
ప్రస్ద్ కుమార్, దస్, నాగూర్ బ్బు, విజయ్, ప్రవీణ్ లకు జనసేన పార్్ట జిలా్ల అధికార ప్రతినిధి 
ఆళళు హరి నిమమిరసగం ఇచ్చి దీక్షను విరమిగంపచేశార్. కారిమికులకు మద్దతుగా జనసేన పార్్ట జిలా్ల 
ఉపాధయూక్షుడు అడపా మాణికాయూలరావు, దసరి వగంకటేశవేరరావు, అననిదస్ స్బ్బారావు, శిఖా 
బ్లు, గగంధగం స్రేష్, బగండార్ రవీగంద్ర, లక్ష్మిశెట్ట నాని, తోట కారితిక్ తదితర్లు పాల్్నానిర్.

అడుక్్కగెంత, గజానిక్ గొయ్్య.. గెంతలు 
పూడ్ెండి మహాప్రభో: త్్యడ రామకృష్ణారావు

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరగం: విజయనగరగం ప్రధాన కూడలైన జిలా్ల కలక్టరేట్ 
నుగంచ్ కామాక్షి నగర్ మీదుగా అయయూననిపేట జగంక్షన్ వరకు రోడుడు అగంతా 
అసతివయూసతిగంగా గగంతలు ఉగండటగంతో వగంటనే రోడు్ల మరమమితులు చేపట్్టలని 
విజయనగరగం జిలా్ల చ్రగంజీవి యువత అధయూక్షుడు, జనసేన పార్్ట సీనియర్ 
నాయకులు తాయూడ రామకృష్్ణరావు(బ్లు) ఆధవేరయూగంలో జాతీయ ప్రధాన రహదరి 
సహాయక ఇగంజన్ర్ కె.వి.ఎల్. నరసిగంహారావు కు మగంగళవారగం వినతిపత్రానిని 
సమరిపొగంచార్.
ఈ సగందర్గంగా జనసేన పార్్ట సీనియర్ నాయకుడు బ్లు మాట్్లడుతూ.. 
విజయనగరగం జిలా్ల కలక్టరేట్ కారాయూలయగం నుగండ అయయూననిపేట జగంక్షన్ కు వళ్్ల 
వయా తాటపూడ రహదరి మొతతిగం చాలా దర్ణగంగా మారిగందని, అటువైప్గా 
వళ్్ల వాహన చోదకులు అవసథాలు వర్ణనాతీతమని, ఎన్ని ప్రమాదలకు కేరాఫ్ 
అడ్రస్ గా ఈరహదరి దరశునగం ఇస్తిగందని.. జిలా్ల కేగంద్రగంలో అగందునా కలక్టర్ 
కారాయూలయగం సమీప రహదర్లను కూడా బ్గ చేయకుగండా జిలా్ల యగంత్రాగంగగం 
అశ్రద్ వహస్తినానిరని,అగందుమూలాన ఈ సమసయూను తీస్కురావడగం కోసగం ఈ 
వినతి పత్రానిని సమరిపొస్తినానిమని తెలిపార్.
అలాగే అదే దరిలో కామాక్షి నగర్ లో ఉనని శ్రీ చైతనయూ స్్కల్ వద్ద కన్సగం వేగ 
నియగంత్రణ కోసగం సీపొడ్ బ్రేకర్సు వేయాలని అక్కడ విదయూర్థాల తలిదగండ్రుల తరఫున 
మేము మీకు తెలియజేస్తినానిమని, స్్కల్ తెరిచే సమయగంలో అలాగే స్్కల్ 
విడచాక విదయూర్థాలతో అక్కడ ఉనని దరగంతా కాసతి గగందరగోళగంగా ఉగంటుగందని, 
ఆ దరిలో వళ్్ల వాహనాలు వేగగంగా వళ్లడగం వల్ల విదయూర్థాలకు ప్రమాదగం వాటలే్ల 
అవకాశగంఉగందని, అగందుమూలాన స్్కల్ వద్ద మరియు అయయూననిపేట జగంక్షన్ 
వద్ద సీపొడ్ బ్రేకర్సు వేయాలని కోర్తునానిమని తెలిపార్.
గత కొది్ద నలలుగా జిలా్లలో అనేక రహదర్లు అసతివయూసతిగంగా మారాయనని సగంగతి 
ప్రజలగందరి కీ విధితమేనని..
అనేకమార్్ల వినతిపత్రాలు ఇస్తినాని సరైన సపొగందన ప్రభుతవేగం నుగండ కర్వైగందని 
వాపోయార్.
ఇపపొటకైనా ఈ రహదర్లు మరమమితుతిలు చేసి ప్రజల అసౌకరాయూనిని తీరాచిలని 
జనసేన తరఫున డమాగండ్ చేస్తినానిమని లేదగంటే రోడు్ల మరమమితులు చేపటే్టవరకు 
జనసేన పార్్ట ప్రజలపక్షాన పోరాడుతోగందని తెలిపార్.
ఈ కారయూక్రమగంలో జనసేన పార్్ట యువ నాయకులు లోపిగంట కళ్యూణ్, డాక్టర్ ఎస్. 
మురళ్మోహన్,కొయాయూన లక్షష్మణ్ యాదవ్ పాల్్నానిర్.

లావేరు మెండలెంలో జనసేన ప్రజాబాట 4వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: ఎచెచిర్ల నియోజకవర్గంలో లావేర్ మగండలగంలోని బెజిజీప్రగం 
పగంచాయతీ బోరపేట గ్రామగంలో ఇగంటగంటకి వళ్తూ జనసేనపార్్ట సిద్గంతాలు, 
జనసేన పార్్ట మాయూనిఫెసో్ట వివరిగంచడగం జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమానికి ప్రజాల 
నుగండ మగంచ్ సపొగందన లభిగంచ్గంది. ఈ కారయూక్రమగంలో ఎచెచిర్ల టీగం సభయూలు 
బొగంతు విజయకృష్ణ, బొగంతు రామకృష్ణ, బొగంతు రామకృష్ణ, బోర వగంశీ, బోర 
గోపాల్ మరియు బోరపేట యువత 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

వికలాెంగల సమస్యలు తెలుసుకుని పరిష్కరిెంచే విధెంగా 
మడకశిర జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీసతయూస్యి జిలా్ల, 
మడకశిర నియోజకవర్గంలో పట్టణగం 
ప్రభుతవే ఆస్పత్రి నగందు సదరగం 
సరి్టఫికెట్ కోసగం వికలాగంగలు 
అనేక ఇతర దూరప్గంతాల నుగంచ్ 
వచ్చి అనేక తీవ్మైనఇబబాగందుల 

పడుతుననిదని పట్టగంచుకోనిప్రభుతవే ఆస్పత్రి వైదుయూల నిర్లక్ష్య వైఖరితో సతమతమవుతూ… 
ఉరవకొగండ, కళ్యూణదుర్గం, కగంబదూర్, బతతిలపలి్ల, తాడపత్రి అనేక ఇతర దూర 
ప్గంతాల నుగంచ్ వచ్చి ఇక్కడ దికు్కతోచని సిథాతిలో ఉనానిమని ప్రభుతవే నిర్లక్ష్య వైఖరి 
పట్ల తమ ఆగందోళనలో తమ ఆవేదన వయూకతిగం చేయడగం జరిగగంది. దీనికి మగండల జనసేన 
అధయూక్షుడు శివాజీ మాట్్లడుతూ జనసేన పార్్ట అభిమానులు శ్రేయోభిలాషులు పార్్ట 
కారయూకరతిలు మగండల నాయకులు అగందరూ ఈ వికలాగంగలకు మద్దతు తెలిపి జనసేన 
పరగంగా సమసయూలు పరిష్కరిగంచే విధగంగా ఏ పార్్ట వయూకుతిలైనా రాజకీయాలు చెయాయూలి 
కాన్సమసయూలను దృషి్టలో పెటు్టకుని రాజకీయగం చేయకూడదువికలాగంగల సమసయూల 
పరిష్్కరానికి అవకాశగం చేయాలని లేనిపక్షగంలో ఉపేక్షిగంచేది లేదని, ప్రజల ప్ణాలతో 
చెలగాటగం ఆడుతునానిరని ఒక నిదరశునగంగా ఈరోజు చ్నానిరి ఒక వయూకితిమృతి అకాల 
మరణగం చెగందిన ఆ విషయానికి ఎగంతో చ్గంతిస్తి అగందుకోసగం ప్రభుతవే ఆస్పత్రులో్ల 
మెర్గైన సదుపాయాలు కలిపొగంచ్ వికలాగంగలకు సరి్టఫికేటు్ల అవకాశగం చేసి నాయూయగం 
చేయాలని అలా ఇలా ఎన్ని సమసయూలు పరిష్కరిగంచే విధగంగా జనసేన పార్్ట కారాయూచరణ 
చేపట్టబోతునానిర్. ధరాని కారయూక్రమగం చేపట్టడగం ఈ సమసయూ తీరని పక్షగంలో.కలెక్టర్ ఆఫీస్ 
ముట్టడకి కాన్ సీఎగం కారాయూలయ ముట్టడకి కాన్ వళళుడానికి ప్రభుతావేనిని హెచచిరిస్తి 
జనసేన పార్్ట తరఫున నిరసన వయూకతిగం చేస్తి వికలాగంగలకు భరోస్ ఇవవేడగం జరిగగంది. 
ఈ కారయూక్రమగంలో మగండల అధయూక్షులు ట.ఏ శివాజీ, మగండల కమిటీ సభుయూలు పాల్్నడగం 
జరిగగంది.

క్రగాము, బోరగ వలస గ్రామాలలో క్రియాశీలక 
సభ్యత్వ కిట్ల పెంపిణీ కార్యక్రమెం

శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదలవలస నియోజకవర్గం, బూరజీ మగండలగంలో.. కోరగాము, 
బోరగ వలస గ్రామాలలో జనసేన పార్్ట నాయకులు కొతతికోట నాగేగంద్ర, కోర్కొగండ 
మలే్లశవేరరావు, ఎగంపీటీసీ అగంపిలి విక్రమ్ ఆధవేరయూగంలో.. జనసేన పార్్ట సభయూతవేగం, 
ఇన్సురెన్సు కిటు్ల పగంపిణ కారయూక్రమగం మరియు జనసేన పార్్ట కారయూకరతిలు అగందరికీ పార్్ట 
బలోపేతానికి ఏ విధగంగా పని చేయాలి అని దిశానిరే్శగం కూడా చేయడగం జరిగగంది. ఈ 
కారయూక్రమగంలో జనసేన పార్్ట నాయకులు మౌళ్, శ్రిను, సగంతోష్ నాయుడు, మోహన్, 
కోమల్, శేఖర్, స్రేష్, శ్రీరామ్ మూరితి, రాజ మరియు కారయూకరతిలు పాల్్నానిర్.. ఈ 
కారయూక్రమగంలో పాల్్ని విజయవగంతగం చేసినటువగంట ప్రతి ఒక్కర్ కి కూడా జనసేన 
పార్్ట తరప్న పేర్పేర్నా హృదయపూరవేక ధనయూవాదములు తెలియచేయడగం జరిగగంది.

శ్రీశ్రీశ్రీ తలుపులమమి తలి్ల అమమివారిని 
దరి్శెంచుకున్న మాకినీడి శేషకుమారి

శతఘ్ని న్యూస్:  తుని నియోజవర్గం, లోవ కొతూతిర్ గ్రామగంలో వలసిన శ్రీశ్రీశ్రీ 
తలుప్లమమి తలి్ల అమమివారిని దరిశుగంచుకునని పిఠాప్రగం నియోజకవర్ జనసేన పార్్ట 
ఇగంచారిజీ శ్రీమతి మాకిన్డ శేషకుమారి మరియు తుని నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు 
లాట్టల నాగేశవేరావు, దూలగం చ్నని, అదే్దపలి్ల బ్లాజీ, గొల్లప్రోలు మగండల ప్రెసిడగంట్ 
అమరాది వలి్ల రామకృష్ణ, ప్ణయూ మగంతుల స్రయూనారాయణమూరితి, త్లు దొరబ్బు, 
దేశిరెడడు సతీష్, నామ శ్రీకాగంత్, జనసైనికులు తదితర్లు.

చక్రపాణి, రవితేజ ఆధ్వర్యెంలో క్రుకొలు్ల 
గ్రామెంలో సభ్యత్వ కిట్్ల పెంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్:  కైకలూర్, జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ చెపిపొన విధగంగా పగండగలాగ 
మొదలైన జనసేన పార్్ట 7వ రోజు క్రియాశీలక సభయూతవే కిట్ల పగంపిణలో భాగగంగా కలిదిగండ 
మగండలగం కోర్కొలు్ల గ్రామగంలో కిటు్ల కృష్్ణజిలా్ల ప్రోగ్రాగం కమిటీ సభుయూలు చెననిగంశెట్ట 
చక్రపాణి, జనసేన పార్్ట కైకలూర్ నియోజకవర్ యువనాయకులు వలవల రవిత్జ, 
పవన్ కళ్యూణ్ మీద ప్రేమాభిమానాలు జనసేన పార్్ట కోర్కొలు్ల గ్రామ 8వ వార్డు మెగంబెర్ 
అమజాల శ్రీరామస్యి, ఇర్గంకి శ్రీరామకృష్ణ, జొననిలగడడు స్రేష్ మరికొగంతమగంది 
జనసైనికులు జనసేన నాయకుల పగంపిణ చేయడగం జరిగగంది.

జి. సిగడెంలో మెండలెం జనసేన ప్రజాబాట 4వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: ఎచెచిర్ల నియోజకవర్గం, జి. సిగడాగం మగండలగం వాగండ్గంగ పగంచాయతీ చీడపేట 
కాలన్లో నాల్వ రోజు ప్రతి ఇగంటకి వళ్్ల జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ చేస్తినని మగంచ్ 
పనులు మరియు పవన్ కళ్యూణ్ గెలిసేతి ఏగం చేయాలనుకుగంటునానిర్ తెలియజేయడగం జరిగగంది. 
ప్రతి ఇగంటకి వళ్తిగంటే విశేష సపొగందన వస్తిగంది. గ్రామాలో్ల మహళలు, యువత, వృదు్లు ప్రతి 
ఒక్కర్ కూడా రాబోయే ఎలక్షన్ ఏదైనా సరే గాజు గా్లస్ గర్తి మీద ఓటు వేస్తిము అని చెపపొడగం 
జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో ఎచచిర్ల నియోజకవర్ నాయకులు అర్జీన్ భూపతి, కోరాడ రమేష్, 
చ్తితిరి కృష్ణ, చ్తితిరి చగంద్రరావు, మలే్లష్, కె.సగంతోష్, అరసవిలి్ల రాము మరియు వాగండ్రగంగ గ్రామగం 
జనసైనికులు తదితర్లు పాల్్నానిర్.

పాలకొెండ టౌన్ జనసేన ఆత్మియ సమావేశెం
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొగండ నియోజకవర్ పరిధిలో గ్రామ స్థాయిలో పార్్ట బలోపేతానికి కృషి 
మగంగళవారగం స్థానిక గొల్లవీధిలో ఉనని జనసైనికులతో చ్నని ఆతీమియ సమావేశగం పాలకొగండ 
టౌన్ టీమ్ తో ఏరాపొటు చేయడగం జరిగగంది. ఈ సగందరబాగంగా స్థానిక సమసయూలు గరిగంచ్ 
మాట్్లడుతూ… ప్రజా సమసయూల పై పోరాటగం చెయాయూలి, ప్రజలో్లకి పార్్ట సిద్గంతాలు బలగంగా 
తీస్కు వళ్ళులి అగంటే గ్రామ స్థాయిలో మనగం సమసయూలు పై బలగంగా పోరాడాలని చెపాపొర్. మీ 
చుటూ్ట ఉనని సమసయూలు గరితిగంచ్ మా దృషి్టకి తీస్కువసేతి వాట పరిష్్కరిగంచే దిశగా అడుగలు 
వేస్తి పార్్టని బలోపేతగం చేద్దమని అనానిర్ మనమగంతా ఒకే తాటపై కలిసి ముగందుకు వళ్ళులి, 
అలా చేసేతి మన పార్్ట అధికారగంలోకి వస్తిగందని ఈ సగందరబాగంగా మీకు అన్ని విధాలుగా అగండగా 
ఉగంట్మని భరోస్ ఇవవేడగం జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో స్థానిక యువత 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

పల్్ల-పల్్లకు జనసేన కు శ్రీకారెం చుట్టిన 
మర్రాపు సురేష్

శతఘ్ని న్యూస్:  విజయనగరగం జిలా్ల, గజపతినగరగం నియోజకవర్గం, కొతతి శ్రీరగంగ 
రాజప్రగం గ్రామగంలో జనసేన పార్్ట నాయకులు మర్రాప్ స్రేష్ పలె్ల పలె్లకు జనసేన 
కారయూక్రమానికి మగంగళవారగం శ్రీకారగం చుట్్టర్.
కారయూక్రమగంలో భాగగంగా.. జనసేన సిద్గంతాలు, పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలతో కూడయునని 
కరపత్రాలతో పాటు, జనసేన అధినేత ప్రజలకు తలపెట్టన రైతు భరోస్, ప్రజలకు, 
జనసైనికులకు మేలుచేసే కారయూక్రమాలు మరియు ప్రభుతవే వైఫలాయూలతో కూడయునని 
కరపత్రాలను ఇగంటఇగంటకి ఇచ్చి ప్రభుతవే వైఫలాయూలను ఎగండగడుతూ.. ప్రజలకు 
వివరిస్తి జనసేన పార్్టని ఆదరిగంచాలని ప్రజలను కోరార్.
గజపతి నగరగం నియోజకవర్గంలో ప్రతీగ్రామానికి వళ్్ల ఇగంటఇగంటకి జనసేన 
ఆశయాలను, పవన్ కళ్యూణ్ భావజాలానిని తీస్కెళ్లటమే పలె్ల పలె్లకు జనసేన కారయూక్రమగం 
ముఖయూదే్దశయూమని తెలిపార్.
కారయూక్రమగంలో జనసేన పార్్ట సీనియర్ నాయకులు మిడతాన రవికుమార్, పగండు, 
కడమల శ్రీను, పెనుమజిజీ ఆదినారాయణ, హర్ష్ నాని, రవీగంద్ర తదితర్లు పాల్్నానిర్.

అర్థలి గ్రామెంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వెం కిట్్ల పెంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొగండ నియోజకవర్ పరిధిలో గ్రామస్థాయిలో జనసేన పార్్టని 
బలోపేతగం చేయాలనే ఉదే్దశగంతో అరథాలి గ్రామగంలో గవిడ చ్రగంజీవి సహకారగంతో 
ప్రశాగంత్ పోరెడడు ఆధవేరయూగంలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ప్రతిష్్టతమికగంగా తీస్కునని 
5లక్షల బీమా పథకానిని జనసైనికులుకు అగందిగంచడగం జరిగగంది.వచేచి ఎనినికలలో గాజు 
గా్లస్ కు ఓటు వేసి జనసేన పార్్టని అధికారగంలోకి తీస్కురావాలని కోరడగం జరిగగంది.

అన్న వసే్త మెంచి రోజులు వస్్తయని చెపిపొ పూరి్తగా 
నిరుద్్యగలను ముెంచేశాడు జగన్ రెడిడి

ప్రకాశగం జిలా్ల జనసేన పార్్ట కారయూదరిశు 
కళ్యూణ్ ముతాయూల
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశగం జిలా్ల, ఒగంగోలు, 
పాదయాత్రలో అధికారగంలోకి వచ్చిన 
వగంటనే లక్షలది ఉదోయూగాలు భర్తి చేస్తిను 
అని చెపిపొ అధికారగంలోకి రాగానే ఇప్పొడు 
నిర్దోయూగలను నటే్టట ముగంచ్న ఏకైక 

ముఖయూమగంత్రి జగన్ రెడడు, ప్రభుతవే ఉదోయూగాలు రాక ప్రైవేటు ఉదోయూగాలు లేక పట్ట చేతపటు్టకొని 
ఇతర రాష్్రాలకు తరలిపోతునానిర్ ఆగంధ్ర ప్రదేశ్ యువత, ఇచ్చిన మాట ప్రకారగం 
నిర్దోయూగలకు నాయూయగం చేయగండ,జనసేన పార్్ట తరప్న ఒక్కటే డమాగండ్ చేస్తినానిము 
ఖాళ్గా ఉనని లక్షలాది ప్రభుతవే ఉదోయూగాలను వగంటనే భర్తి చేయగండ, లేనిపక్షగంలో నిర్దోయూగ 
యువతతో కలిసి నిర్దోయూగలకు నాయూయగం జరిగే వరకు జనసేన పార్్ట పోరాటగం చేస్తిగందని 
ప్రకాశగం జిలా్ల జనసేన పార్్ట కారయూదరిశు కళ్యూణ్ ముతాయూల తెలిపార్.

అెంతరాజాత్య యోగా దినోత్సవెం సెందర్ెంగా క్రియాశీలక సభ్యత్వ 
కిట్్ల పెంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: పారవేతీప్రగం మనయూగం జిలా్ల, పాలకొగండ నియోజకవర్గం, వీరఘట్టగం 
మగండలగం, నడుకూర్ గ్రామగంలో మగంగళవారగం జనసేన పార్్ట నాయకులు మరియు 
క్రియాశీలక సభయూతవేగం వాలగంటీర్ మతసు ప్గండర్కగం చేతులు మీదుగా జనసైనికులకు 
క్రియాశీలక సభుయూతవేగం కిటు్ల పగంపిణ చేయడగం జరిగగంది. మనిషి ఆరోగయూగంగా ఉగండాలి 
అగంటే యోగా అవసరగం అదే విధగంగా ఆగంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట అభివృది్ జరగాలగంటే జనసేన 
పార్్టని అధికారగంలోకి తీస్కురావాలి.. అవిన్తి రహత ఆగంధ్రప్రదేశ్ గా తీరిచిదిద్దలి అగంటే 
క్రియాశీలక సభుయూలు గ్రామ స్థాయిలో జనసేన పార్్టని బలోపేతగం చేయాలని తెలిపార్. 
పవన్ కళ్యూణ్ గార్ ఇచ్చిన స్పొరితితో ప్రజలో్ల ప్రతి రోజు మీ.. మీ గ్రామగంలో ప్రజలకు 
అగండగా ఉగండాలని పవన్ కళ్యూణ్ గార్ చేసిన సేవాకారయూక్రమాలు, కౌలురైతులకు 
అగండగా ఉనానిరని తెలియజేయగండ అని మతసు ప్గండర్కగం అనానిర్. ఈ కారయూక్రమగంలో 
కలిపిలి్ల సిగంహాచలగం, వాన కైలాష్, మతసు కృష్ణరావు, గడవాడ రాజశేఖర్, మగంతిని 
వాయూగ్రీష్, చ్గంత గోవర్న్ నాయుడు, బి. పి.నాయుడు, కగంటు మురళ్, కగంటు గణేష్, 
తూముల మాధవ్, జనసైనికులు తదితర్లు పాల్్నానిర్.

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


బుధవారం, 22 జూన్ 2022

జీతెం పెంచలేదు..పరిమినెంట్ చేయలేదు
ఇది జగన్ రెడ్డి పాలన: గాదె
శతఘ్ని న్యూస్: గగంటూర్, అధికార దహగంతో పాదయాత్ర చేసి అమలు కాని హామిలిచ్చిన ముఖయూమగంత్రి 
ఇపపొడు మొహగం చాటేస్తినానిరని జిలా్ల అధయూక్షుడు గాదె విమరిశుగంచార్. గగంటూర్ మునిసుపాలిటీకి చెగందిన 
పారిశుద్్య కారిమికులు రెగయూలరైజ్ చేయాలని సోమి ఉదయ్ ఆధవేరయూగంలో నిరహారదీక్ష చేస్తినని ఉదోయూగలకు 
మద్దతు తెలిపార్. కరోనా సమయగంలో కష్టపడ పనిచేసిన గరితిగంచకపోవటగం దర్ణమనానిర్. 
ముఖయూమగంత్రి తక్షణమే సపొగందిగంచ్ పారిశుద్్య కారిమికుల డమాగండ్లను నరవేరాచిలని కోరార్. ముఖయూమగంత్రి 
తన అనుయాయులకు లబి్ చేకూరేచిగందుకు ఉనని శ్రద్, నితయూగం నగరానిని పరిశుభ్రగంగా ఉగంచే పారిశుద్్య 
కారిమికులపై మాత్రగం లేదనానిర్. నగర కారిమికులు ఒక్క రోజు చెతతి తీయకపోత్ ఇబబాగందులు తెలుస్తియని 
అనానిర్. ముఖయూమగంత్రి సపొగందిగంచ్ పరిమినగంట్ చేయాలని హెచచిరిగంచార్. ఈ కారయూక్రమగంలో జిలా్ల 
ఉపాధయూక్షులు అడపా మాణికాయూలరావు, జిలా్ల జనరల్ సెక్రటర్ నారదస్ ప్రస్ద్, శిఖా బ్లు, మధులాల్, 
తన్నిర్ గగంగరాజు, దసరి వగంకటేశవేరావు మరియు జనసేన కారయూకరతిలు పాల్్నానిర్.

తెలెంగాణ రణ నినాదాని్న చాట్నవాడు ఆచార్య కొత్తపలి్ల 
జయశెంకర్

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్్ట పాలకురితి నియోజకవర్ 
నాయకులు మేడద ప్రశాగంత్
పాలకురితి, ఆచారయూ కొతతిపలి్ల జయశగంకర్ వర్గంతి 
సగందర్గంగా పాలకురితి నియోజకవర్ కేగంద్రగంలో జనసేన 
పార్్ట పాలకురితి నియోజకవర్గం నాయకులు మేడద 
ప్రశాగంత్ ఆధవేరయూగంలో తెలగంగాణ స్ఫూరితి ప్రదత ఆచారయూ 
కొతతిపలి్ల జయశగంకర్ చ్త్రపట్నికి పూలమాల వేసి 
నివాళ్లు అరిపొగంచార్. అనగంతరగం మేడద ప్రశాగంత్ 

మాట్్లడుతూ… తెలగంగాణ పోరాట ఘటనలో జై జయశగంకర్, జై తెలగంగాణ నిరగంతరగం వినపడన 
నినాదలు. అతని పేరే ఒక నినాదగం, తెలగంగాణ రూపకరతి తనే. అతని లేని లోటు తెలగంగాణలో పూడచిలేనిది. 
తెలగంగాణ అనే మట్టని ముద్దలు ముద్దలుగా చేసి ఆశయానికి ప్ణగం పోసి కాలువలుగా పాయలైన వివిధ 
బ్వ సరూపతావే గల సగంసథాలు “తెలగంగాణ రణ నినాదగం” అనే మైదనగంలోకి మళ్ళుగంచ్ జన సముద్రగం 
చేసినవార్ ఆచారయూ జయశగంకర్. నమిమిన సిద్గంతాల కోసగం తను నడచే దరిలో ఆటుపోటు్ల ఎదురైనా, 
ఒగంటరైనా సరవేజనుల సగంక్షేమానిని మర్వని ఒక మార్గం నిరే్దశకుడు ఆచారయూ జయశగంకర్ అని అనానిర్. 
ఈ కారయూక్రమగంలో పార్్ట నాయకులు ఆకుల సైదులు, పూజారి స్యి, ఎన్ రవి, మాడరాజు అశోక్ 
తదితర్లు పాల్్నానిర్.

క్రియాశీలక సభ్యత్వెం కిట్్ల పెంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళగం జిలా్ల ఎచెచిర్ల నియోజకవర్గం లావేర్ మగండలగం 
గమమిడాగం గ్రామగంలో పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు జనసేనపార్్ట 
నాయకులు మరియు వాలగంటీర్ గా పనిచేసిన పోటూనిర్ లక్షుమినాయుడు 
ఆధవేరయూగంలో గగందవరప్ దురా్ప్రస్ద్ చేతుల మీదుగా జనసైనుకలకి 
మగంగళవారగం నాడు జనసైనికుకలకి క్రియాశీలక సభుయూతవేగం కిటు్ల పగంపిణ 
చేయడగం జరిగగంది. పవన్ కళ్యూణ్ ఇచ్చిన స్పొరితితో ప్రజలో్ల ప్రతిరోజు 
ప్రజలకు అగండగా ఉగండాలని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ చేసిన 
సేవాకారయూక్రమాలు ప్రజలో్ల ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేయడగం జరిగగంది. 
ఈ కారయూక్రమగంలో గగందవరప్ గణపతి, తీట మెహన్, తీట స్రయూ, తీట 
ప్రకాష్, ఆగ్రామలో జనసైనుకులు తదితర్లు పాల్్నానిర్.

విపి రాజిపేట గ్రామెంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వెం 
కిట్్ల పెంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొగండ నియోజకవర్గం జనసేన పార్్ట నాయకులు 
గరా్న సతితిబ్బు ఆధవేరయూగంలో మగంగళవారగం పాలకొగండ మగండలగం 
విపి రాజిపేట గ్రామగంలో జనసేన పార్్ట క్రియాశీలక సభయూతవేగం కిటు్ల 
పగంపిణ చేయడగం జరిగగంది. ఈ సగందర్గంగా జనసైనికులును ఉదే్దశిగంచ్ 
మాట్్లడుతూ సభయూతవేగం తీస్కునని ప్రతి ఒక్కర్ తమ తలి్లదగండ్రుల 
చేత గాజు గా్లస్ గర్తి పై ఓటు వేయిగంచ్ జనసేన పార్్ట గెలుప్కు 
సహకరిగంచాలని, అలాగే గ్రామ స్థాయిలో పార్్ట బలోపేతానికి కృషి 
చేయాలని కోరార్.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పవన్ కళ్యూణ్ అభిమాని కుటంబానికి తాడ్పత్రి జనసేన అండ
శతఘ్ని న్యూస్: పెద్దవడుగూర్ మగండలగంలోని లక్షుమ్ పలి్ల గ్రామగంలో పవన్ కళ్యూణ్ అభిమాని 
కె.రామాగంజినేయులు అనే వవేకితి రెగండు నలలు క్రిగందట గగండపోటుతో మరణిగంచడగం జరిగగంది. ఆయన 
కుటుగంబ్నిని తాడపత్రి జనసేన నాయకులు పరామరిశుగంచ్ అదే గ్రామానికి చెగందిన పెది్ద రాజు 100 కేజీల 
బియయూగం, రెగండు నలలకు సరిపడా నితాయూవసర వస్తివులు అగందిగంచ్ ఆ కుటుగంబ్నికి భవిషుయతుతిలో 
ఆ కుటుగంబ్నికి అనిని రకాలుగా అగండగా ఉగంట్నని భరోస్ ఇచ్చి ఆ కుటుగంబగంలో మన్ధైరాయూనిని 
నిగంపార్. ఈ కారయూక్రమగంలో తాడపత్రి జనసేన నాయకులు కుగందురితి నరసిగంహా చారి, అఖిల భారత 
చ్రగంజీవి యువత అధయూక్షుడు ఆటో ప్రస్ద్, జనసైనికులు మాదినేని గోపాల్, ఆచుచికట్ల అలాతిఫ్ఫూ, షేక్ 
స్ధక్ వలి, ఇమామ్ వలి, గైబు స్బ్, పెది్దరాజు, బ్ల పెది్దరాజు, ప్రస్ద్, శివ తదితర్లు పాల్్నానిర్.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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బొలియశెట్టి శ్రీకాెంత్ ను సనామినిెంచిన తురువూరు 
జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: తిర్వూర్ 
నియోజకవర్గం, జనసేనపార్్ట 
నాయకులు, కారయూకరతిలు విససుననిపేట 
జనసేనపార్్ట సమావేశగంలో 
ఉమమిడ కృష్ణజిలా్ల జనసేనపార్్ట 
ఉపాధయూక్షులు బొలియశెట్ట శ్రీకాగంత్ 
కి గగంపాలగూడగం మగండల 
అధయూక్షులు వగంకటకృష్ణ, తిర్వూర్ 
మగండల అధయూక్షులు ప్లా్లరావు, 
విససుననిపేట మగండల అధయూక్షులు 
షేక్ యాసిన్, ఏ కొగండూర్ 
మగండల అధయూక్షులు విజయ్ కుమార్ 
సనామినిగంచార్. బొలియశెట్ట 
శ్రీకాగంత్ మాట్్లడుతూ… ఉమమిడ 

కృష్ణజిలా్ల అధయూక్షులు బగండ్రెడడు రామకృష్ణ నామీద నమమికగంతో తిర్వూర్, జగ్యయూపేట, నగందిగామ, 
న్జివీడు నియోజకవరా్ల మగండల కమిటీ బ్ధయూతలు అపపొగగంచ్న దగ్ర నుగండ పార్్ట కోసగం 
ఆతమివిశావేసగంతో పని చేస్నని, అగందరితో పాటు మగంచ్గా ఉగంటూ జిలా్ల కారయూవర్గం, మగండల 
నాయకులు చెపేపొ విషయాలు చరిచిగంచ్ మగండల నాయకులతో జిలా్ల కారయూవర్గంతో ముగందుకు 
వళ్ళుము కమిటీలు వేశాగం. జిలా్ల కారయూవర్గం, మగండల నాయకులు కృషి వల్ల నగందిగామ, తిర్వూర్ 
న్జివీడు, జగ్యయూపేట నియోజకవర్గంలో జనసేనపార్్ట చేరికాలు రోజు రోజుకి పెర్గతునానియి 
నాకు అనిని విధాలుగా సపోర్్ట చేసిన జిలా్ల అధయూక్షులు బగండ్రెడడు రామకృష్ణకి, జిలా్ల కారయూవరా్నికి, 
నగందిగామ పూజారి రాజేష్ కి ప్రత్యూక ధనయూవాదలు తెలియజేస్ర్.

రైతు సమసయూలపైన పోరాడుతునని వడ్డిపిల్లి 
శ్రీనువాసరావు

శతఘ్ని న్యూస్:  శ్రీకాకుళగం జిలా్ల, ఎచెచిర్ల నియోజకవర్గం, లావేర్ మగండలగం 
కోతతికుగంకాగం, పైడయయూవలస గ్రామగంలో జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఇచ్చిన 
స్ఫూరితితో కోతతికుగంకాగం సచ్వాలయగంలో మగంగళవారగం రైతుసమసయూలపై.. 
రైతులకు పగంటకు నష్టపరిహారగం ఇగంతవరకు మాగ్రామానికి ఎగందుకు ఇవవేలేదు 
అడగడానికి ఎఓ దగ్రకు వళ్త్.. అయిన లేని కారణగంగా.. డజిటల్ అసిసె్టగంట్ 
దగ్రకు వళ్త్ ఆమె సరైన వివరణ ఇవవేని కారణగంగా.. ఆమెపై లీగల్ గా మేము 
మీపైన కెస్లు పెట్టడానికి సిద్గంగా ఉనానిము. మాకు వివరణ ఇచేచి వరకూ.. 
రైతులకు నాయూయగం చేసే వరకూ.. పోరాడుతామని లావేర్ మగండలగం జనసేన 
పార్్ట యగంపిటసి అభయూరిథా వడడుపిలి్ల శ్రీనువాసరావు మగండపడాడుర్. ఈ సమసయూలపై 
వివరణ ఇచేచి వరకూ పోరాడుతామని రణసథాలగం మగండలగం యగంపిటసి అభయూరిథా 
పోటూనిర్ లక్షుమినాయుడు 26-06-2022 త్ది ఆదివారగం రైతు సమసయూలపైన 
పోరాటగం చెయయూడాని సిద్గంగా ఉనానిము అని తెలియచేయడగం జరిగగంది. 
కావున ఈ ఆదివారగం రైతులు అగందరూ, నియోజకవర్గం జనసేన నాయకులు, 
జనసైనికులు, కారయూకరతిలు మరియు వీరమహళలు హాజర్ కావాలని వడడుపిలి్ల 
శ్రీనువాసరావు పిలుప్నిచాచిర్. ఈ కారయూక్రమగంలో రైతులు పిడుగ నారాయణ, 
వడడుపిలి్ల లక్షుమిమమి, పీరికట్ల లక్షుమినాయుడు, నడుపూర్ స్రాయూరావు, దోగండపాట 
చ్నబ్బు, ఇనపకురితి రాజులమమి, తదితర్లు రైతులు పాల్్నానిర్.

జనసేన పిలుపుతో బంద్ విజయవంతం
శతఘ్ని న్యూస్: ధనయూవాదలు తెలియజేసిన దసరి రాజు
ఇచాచిరగం, ఇచాచిప్రగం నియోజకవర్ జనసేన ఇగంచారిజీ దసరి రాజు 
మాట్్లడుతూ సోమవారగం నాడు ఇచాచిప్రగం మునిసుపాలిటీ లో బగంద్ ని చేశాగం. 
ఈ బగంద్ విజయవగంతగం కి కారణమైన బ్యూగంక్సు వారికి, ఆటో యూనియన్సు, కార్ 
యూనియన్సు,రి క్షా యూనియన్సు, పత్రికా సోదర్లకు, పోలిస్ డపారె్టష్మగంట్ కి, 
వాయూపారస్తిలకు, చ్ర్ వాయూపారస్తిలకు, ప్రజలకు జనసేన తర్ప్న ధనయూవాదలు 
తెలియజేస్ర్. డసిహెచెస్ కి నమస్కరిగంచ్ తెలియజేయినది ఏమనగా అయాయూ 
ఇపపొటకైనా మీర్ తెలుస్కోగండ. వైదయూగం కోసగం ప్రజలు ఎగంత కష్ట పడుతునానిరో, 
ఎగంత విస్గ చెగందరో అరథాగం చేస్కోగండ. సవేచ్గందగా ఎవరి ప్రలోభాలకు 
ల్గంగకుగండా బగంద్ చేశార్.ఈ విషయాన్ని మీర్ గ్రహగంచాలి.ఈ బగంద్ 
ఫలితగంగా సిహెచ్సు హాసిపొటల్ లో ఇద్దర్ డాక్టర్సు ని డపూయూటషన్ లో వేశార్.
సగంతోషగం కాన్ రెగయూలర్ డాక్టర్సు ని స్్టఫ్ ని వేయాలి. అలానే ఇగంకుయూబే్లటర్సు, 
ఆలా్రాస్్కనిగంగ్ మిషను్ల నిరూపోయాగగం ఉనానియి. వగంటనే అవి అగందుబ్టులో 
కి తీస్కొచ్చి దనికి సగంబగంధిగంచ్న డాక్టర్సు ని,టెకినిషన్సు ని నియమిగంచాలి. 
ఫిరాయూదుల పెటె్ట ఉగండాలి.100 శాతగం వైదయూగం ఇక్కడే జరగాలి.అనిని సిహెచ్సు లో 
ఇదే విధమైన వైదయూ సదుపాయ ఉగండాలి. 24 గగంటలు వైదయూ సదుపాయగం అనిని 
సిహెచ్సు లో ఉగండాలి.మిగతా సిహెచ్సు లకు మా జనసేన తర్ప్న ఇచా్ప్రగం 
ఇగంచారిజీ గా ఉనని నేను వళ్్ల సగందరిశుగంచ్ రిపోర్్ట ని కలెక్టర్ కి, డసిహెచెస్ కి రెగండు 
రోజులో్ల ఇవవేడగం జర్గతుగంది. మిగతా సిహెచ్సు లో వైదయూగం పూరితిగా జరగని 
యడల ప్రజలతర్ప్న జనసేన ఇగంకా ఉదయూమగంగా పోరాడుతుగంది. ఈ బగంద్ కి 
నాకు సపోర్్ట చేసిన జనసై న్కులకు జనసేన నాయకులకు ప్రత్యూక ధనయూవాదలు. 
ఈ కారయూక్రమగంలో పాల్్నని రాష్ట జాయిగంట్ సెక్రటర్ తిపపొన దురోయూధనరెడడు, 
భాస్కర్, సోమేశ్ తదితర్లు పాల్్నానిర్.

ఇమమిడి కాశీనాథ్ ని మరా్యదపూర్వకెంగా కలిసిన ప్రెస్ క్లబ్ 
కార్యవర్గ సభ్్యలు

శతఘ్ని న్యూస్:  ప్రకాశగం జిలా్ల, మారా్కప్రగం పట్టణగంలోని జనసేనపార్్ట మారా్కప్రగం 
నియోజకవర్ కారాయూలయగం నగందు జనసేనపార్్ట మారా్కప్రగం నియోజకవర్ ఇగంఛారిజీ ఇమమిడ 
కాశీనాథ్ ని మరాయూదపూరవేకగంగా కలిసిన న్తనగంగా ఎనినికైన మారా్కప్రగం ప్రెస్ క్లబ్ కారయూవర్ 
సభుయూలు.
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