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జనసేనలో చేరిన విశ్రాంత 
ఐఏఎస్

అధికారి శ్రీ వరప్రసాద్
శతఘ్ని న్యూస్: ఆంధ్ర ప్రభుత్ంలో కారయూదర్శి స్థాయిలో ఉద్యూగ విరమణ చేసిన ఐ.ఏ.ఎస్. అధికార్ శ్రీ దేవ 
వరప్రస్ద్ జనసేన పార్టీలో చేరారు. గురువారం హైదరాబాద్ లోని పార్టీ కంద్ర కారాయూలయంలో అధయూక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ సమక్ంలో చేరారు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పార్టీ కండువా కప్పి జనసేనలోకి శ్రీ వరప్రస్ద్ 
ని ఆహ్్నించారు. పార్టీ రాజకీయ వయూవహ్రాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ ఈ కారయూక్రమంలో 
పాల్గొనానిరు.

2024 ఎన్నికలోలో జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తరాంది
శతఘ్ని న్యూస్: రాబోయే 2024 ఎనినికలు 2019 ఎనినికలకు 
పూర్తి భిననింగా జరుగుతాయి.. ఎవరు ఒప్పికునాని 
ఒప్పికోకపోయినా జనసేన ఆవిరాభావ సభలో కళ్యూణ్ 
చేసిన వాయూఖయూలు రాజకీయంగా ప్రకంపనలు సృషటీంచడమే 
కాదు, ఆంద్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు కూడా జనసేన చుట్టీనే 
తిరుగుతూ వస్తినానియి.

అధికార వైసీపీ పార్టీని ఓడంచడమే లక్ధ్యమని, ప్రభుత్ 
వయూతిరేక ఓటు చీల్చే ప్రసకతి ల్దని, ఆ తరా్త ఇంకాసతి 
సపిషటీంగా పొత్తిలు ల్వని చెపపిడంతో అనిని పార్టీలో్లన్ 
కలకలం సృషటీంచడమే కాదు అంతర్మథనంలో పడాడాయి.

కారణం.. మిగతా ఏ పార్టీకి ల్ని పాజిటీవ్ ఓట్ ఇప్పిడు 
జనసేన వైపే చూసతింది.. గత ఎనినికలో్ల జర్గిన పొరపాటుని సర్దిదుదుకునే ఆలోచలనో ప్రజలు ఉనానిరు.. వార్కి పవన్ కళ్యూణ్ ఒక్కడే స్చ్ఛమైన నాయకుడగా 
కనబడుత్నానిరు.. టీడీపీ చంద్రబాబు కూడా ఒకమెటుటీ దిగి ఎటువంటి తాయూగానికైనా సిద్ధమని ప్రకటించడం వార్ డొల్లతనానిని, ఒంటర్గా పోటీ చేసి గెలిచే 
ధైరయూం ల్దని చెపపికనే చెపాపిరు

ఒకటి మాత్ం సపిషటీం.. రానునని ఎనినికలో్ల జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక పాత్ పోషస్తింది అనడంలో ఎలంటి సందేహమూ ల్దు..

వికటరాంచిన అమ్మఒడి
*వైసిప్ నవరతానిలో్ల ప్రతిష్టీత్మక “అమ్మఒడ” పథకం వికటించంది: అనంతప్రం జిల్ల జనసేన పార్టీ 
కారయూదర్శి వాసగిర్ మణికంఠ

శతఘ్ని న్యూస్: గుంతకల్, వాసగిర్ మణికంఠ మాట్్లడుతూ ప్రభుత్ం కుంటిస్కులు వెత్కుతూ 
అమ్మ ఒడ పథకం లక్ మందికి పైగా లబ్్ధదారులను అనరుహులుగా తేలచేడంతో ఆంద్ళన చెందుత్నని 
విదాయూర్థానీ, విదాయూరుథాల తలి్లదండ్రులు. అయితే ఈ పథకం కింద 100% లబ్్ధదారుల ఖాతాలో్ల కూడా 2 
వేలు కోత పెడుతూ రూ.13వేలు మాత్మే ప్రభుత్ం జమచేయనుంది.

* “విదుయూత్తి వాడకం నెలకు 300 యూనిటు్ల దాటితే అమ్మఒడ పథకం అందదు.
* బ్యయూం కారుడా కొతతిది ఉండాలి.
* కొతతి జిల్లల నేపథయూంలో ఆధార్ లో జిల్ల పేరును మారుచేకోవాలి.
* బాయూంకు ఖాతాలకు ఆధార్  లింకు చేస్కోవడం, బాయూంకు ఖాతాలు పని చేస్తినానియో ల్వో విదాయూరుథాల 
తలి్లదండ్రులు తనిఖీ చేస్కోవాలి” అంట్ ఇలంటి అరథాంపరథాంల్ని నిబంధనల కారణంగా వైసిప్ 
ప్రభుత్ం రాష్ట్ర వాయూపతింగా లక్మందికి పైగా విదాయూరుథాలు అమ్మఒడ పథకానికి అనరుహులయాయూరని 
ప్రభుత్ం ప్రకటించంది, ఒక్క ఛాన్స్, ఒక్క ఛాన్స్ అనని ముఖయూమంత్రి మాకు బుద్్ధచేచేల చేశారని 
ప్రజలు ఆవేదన వయూకతిం చేస్తి రాబోయే రోజులో్ల ఈ నయవంచక ప్రభుతా్నికి తగిన శాసితి చేస్తిమని 
నిరుపేద ప్రజానీకం ఆగ్రహం వయూకతిం చేస్తినానిరని పేర్్కనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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ప్రజలోలోకి దూసకు పోతునని కారాంతి శ్రీ
*ఊరు, వాడ, ప్రతి పల్్ల.. జనసేన ప్రభంజనం..
*అధికార వైసీపీ, ప్రతిపక్ టీడీపీ ఢీల..
*యువత లో ఉరకల్స్తినని ఉతాస్హం..
*అనీని వరాగొలనుంచీ జనసేనకు పెరుగుత్నని ఆదరణ..
*విసతిృత స్థాయిలో ప్రచారం, రాయూలీ, పరయూటనలతో ప్రజలో్లకి దూస్కు పోత్నని జనసేన 
వీర మహిళ కాంతి శ్రీ.
*త్రలో కాంతిశ్రీ కి జనసేన జిల్ల పగాగొలు అపపిగించే అవకాశం.
*ఎచచేర్ల సంత నియోజకవరగొంలో అధికార వైసీపీకి ఎదురు గాలి.
*టిడప్ లో.. అసమ్మతి సెగలు తో కళ్ విహీనం.
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళం: జిల్లలో జనసేనకు ఆనిని నియోజక వరాగొలలో ఆదరణ 
పెరుగుతోంది. ఎప్డు ఎనినికలు వచచేనా.. జనసేన విజయమే లక్్యంగా జనసేన వీర 
మహిళ కాంతి శ్రీ నాయకత్ంలో అనీని వరాగొల ప్రజలతో మమేకమై జనసైనయూం వైసీపీ ప్రభుత్ం అనుసర్స్తినని ప్రజావయూతిరేక పాలన, అననిదాతల ఇబ్ందులు, గ్రామాలో్ల రహదారులు, 
రైత్ల పక్షానఅధికార వైసీపీ పై పోరాట్లతో కాంతిశ్రీ నాయకత్ంలో ఆనిని నియోజక వరాగొలలో దూస్కు పోతోంది. ఎచెచేర్ల నియోజక వరగొంలో జనసేనకు ఆనిని మండలలు, 
గ్రామాలో్ల అపూర్ ఆదరణ లభిసతింది. నియోజక వరగొ ఇంచార్జీ గా కాంతిశ్రీ జనసేన సంస్థాగత బలోపేతానికి, అధికా ర వైసీపీ, విపక్ టీడీపీ నుంచీ భార్ స్థాయిలో జనసేన పార్టీలో 
చేర్కలతో ఎచెచేర్ల నియోజక వరగొంలో జనసేన బలమైన ప్రతాయూమానియ పార్టీగా కాంతి శ్రీ నాయకత్ంలో పటిషటీంగా ఉంది. అనిని నియోజక వరాగొలను కలియ తిరుగుతూ.. బలమైన 
కాయూడర్ నిరా్మణంలో కీలక పాత్ పోషస్తినానిరు. వైసీపీ పాలనా వైఫలయూలను ఎండగడుతూ.. అనిని వరాగొలను జనసేనకు చేరువ చేసి జనాదరణదిశగా.. క్రీయా శీలక రాజకీయాలలో 
కాంతి శ్రీ చురుకైన పాత్ పోషస్తినానిరు. జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ ఆలోచనలు, పార్టీ సిదా్ధంతాలు, భావాజాలం, రైత్లు, నిరుజ్యూగ యువత, స్మానయూ, పేద మధయూ తరగతి వరాగొలతో 
పాటు దళిత్లు, వెనుకబడన వరాగొలపై జనసేన పార్టీ కమిట్ మెంట్ తదితర అంశాలను కాంతి శ్రీ గ్రామ స్థాయిలో ప్రజలకు అవగాహన, చేరువ చేయడంలో తీవ్ంగా కృష చేస్తినానిరు. 
ఇదిల ఉంటే సంత నియోజకవరగొంలో అధికార వైసీపీ కి ఎదురు గాలి వేసతింది. స్థానిక సిటిటీంగ్ ఎమె్మల్యూ గొరే్ల కిరణ్ కుమార్ ఒంటెదుదు పోకడ, సంత పార్టీ నుంచ అసమ్మతి, అవినీతి, 
వైసీపీకాయూడర్ ను ఎమె్మల్యూపటిటీంచు కోవడం ల్దనని విమరశిలతో గొరే్ల కిరణ్ కుమార్ ఉకి్కర్ బ్కి్కర్ అవుత్నానిరు.. రానునని ఎనినికలలో ఈ ప్రభావం అధికార వైసీపీ ఓటమికి ప్రధాన 
కారణంగా నిలిచే అవకాశం కనిప్సతింది. ఇక సీనియర్ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి కిమిడ కళ్ వెంకట్రావుకు సంత పార్టీ టీడీపీ నుంచ ఇంటి పోరు తీవ్ంగా ఉంది.. సీనియర్ శాసన 
సభుయూలు, టీడీపీ రాష్ట్ర పార్టీ అధయూక్షునిగా ఇటీవల కాలం వరకూ వయూవహర్ంచన కిమిడ కళ్ వెంకట్రావుకు కంట్్ల నలుస్ల కలిశేటిటీ అపపిలనాయు డు వయూవహ్రం ప్రభావం రాబోవు 
ఎనినికలో్ల జనసేనకు కలిసి వచేచే అంశం.. ఏదీ ఏమైనపపిటికి.. జిల్లలోన్, ఎచచేర్ల నియోజక వరగొంలో ఒక బలమైన రాజకీయ ప్రతాయూమానియ పార్టీగా కాంతి శ్రీ నాయకత్ంలో జనసేన 
ఎనినికలో్ల విజయం స్ధించడం ఖాయం అని అనీని వరాగొల ప్రజల నుంచీ వినిప్సతింది. ఈ నేపథయూంలో త్రలో కాంతి శ్రీ కి జనసేన పార్టీ జిల్ల పగాగొలు అపపిగించే అవకాశం ఉంది.

ఎలుగు దాడి బాధితులన్ పరామరి్శరాంచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళం జిల్ల, ఇటీవల ఈనెల 19వ తేదీన వజ్రప్కొతూతిరు మండలం, కిడసింగిలో ఎలుగుబంటి 
దాడ చేయగా ఒక వృదు్ధడు మరణించడం జర్గింది. తరువాత 20వ తేదీన వజ్రప్కొతూతిరు గ్రామంలో తోటలలో 
పశువులశాల నిర్్మంచడం కొరకు వెళుత్ంటే యువకులపై ఎలుగుబంటి గురుతి పటటీల్నంతగా ముఖాలపై తీవ్ దాడ 
చేసింది. ఎలుగును ఆపడానికి వెళి్లన వార్పై కూడా దాడ చేసి బీభతస్ం సపిృషటీంచంది. క్తగాత్రులను పలస హ్సిపిటల్ 
కు తరలించ, మెరుగైన వైదాయూనికి శ్రీకాకుళం మెడకవర్ హ్సిపిటల్ కి తరలించారు, ఆముదాలవలస నియోజకవరగొ 
ఇనాచేర్జీ పేడాడ రామ్్మహన్, పలస నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు సంతోష్ పండా, కోన కృష్ణారావు, కిలి్ల 
బాలకృషణా, కదార్ నాథ్ లు మురళి, రాజశేఖర్ భాస్కర్, కోటి మర్యు తదితరులు బాదిత్లని పరామర్శించ 
యోగక్షేమాలు తెలుస్కోవడం జర్గింది. ఈ విషయం పై జనసేన పార్టీ, 19న ఎలుగు దాడలో మృతి చెందగానే, 
స్థానిక మంత్రి, రెవెన్యూ మర్యు ఫారెస్టీ, విపత్తిల శాఖ సకాలంలో సపిందించుంటే.. రెండోరోజు ఎలుగు దాడ చేసేది 
కాదు. చనిపోయిన వయూకితికి 5లక్లు ఎకస్గ్రేషయా ప్రకటించంది. మృత్ని కుటుంబానికి 20 లక్లు, దాడకి గురయేయూ 
వార్కి ఉచత వైదయూంతో పాటు, వారు కోలుకుని పనిచేస్కునేవారకు వార్కి ఆర్్ధకంగా ఆదుకోవాలని డమాండ్ 
చేయడం జర్గింది. దాడకి గురయిన పోతనపలి్ల, తారకశ్రరావు కుటుంబ సభుయూలు మాట్్లడుతూ మా వైదయూ 
ఖరుచేలు మేమే భర్స్తినానిం అని వాపోయారు. ఒకరోజు ముందు రెవెన్యూ, ఫారెస్టీ, రెస్్క్య టీంలు సపిందించుంటే 
మాకీ అవసథా తపేపిదని బాధపడాడారు.

మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మైనారిటీ 
సెల్ కోఆరిడినేటర్ గా షేక్ సభాన్

శతఘ్ని న్యూస్:  మంగళగిర్, జనసేన పార్టీ సిదా్ధంతాలకు 
ఆకర్షిత్డై తెలుగుదేశం పార్టీ నుండ జనసేన పార్టీలో 
చేర్న షేక్ స్భాని ని మంగళగిర్ తాడేపలి్ల మునిస్పల్ 
కార్పిరేషన్ మైనార్టీ సెల్ కోఆర్డానేటర్ గా నియమించ 
వార్కి నియామక పత్ం చల్లపలి్ల శ్రీనివాసరావు గారు 
అందజేయడం జర్గింది. ఈ కారయూక్రమంలో ఎంటిఎంసి 
కోఆర్డానేటర్ మునగపాటి మారుతీరావు, రాష్ట్ర చేనేత వికాస్ 
విభాగం కారయూదర్శి జె.ఎస్.ఆర్ జంజనం స్ంబశివరావు, 
జిల్ల సంయుకతి కారయూదర్శి బడే కోమలి, మంగళగిర్ పటటీణ 
అధయూక్షుడు షేక్ కరల, మంగళగిర్ మండల అధయూక్షులు 
వాస్ శ్రీనివాసరావు, తాడేపలి్ల మండల అధయూక్షులు స్మల 
నాగేశ్రరావు(ఎస్.ఎన్.ఆర్), పార్టీ కారయూకరతిలు తదితరులు 
పాల్గొనానిరు.

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

కరాండెవరరాం పరాయాటనలో క్రియాశీలక సభయాత్వ కిటలో పరాంపిణీ 
చేసిన మాకినీడి శేషుకుమారి

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడ తూరుపిగోదావర్ జిల్ల ప్ఠాప్రం నియోజకవరగొం యూ.కొతతిపలి్ల మండలం 
కొండెవరం గ్రామంలో కారయూకరతిల కోసం జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ తలపెటిటీన మహతా్కరయూం 
క్రియాశీలక సభయూత ఐదు లక్ల రూపాయల ప్రమాద భీమా మర్యు సభయూత్ కిట్ల పంప్ణీ 
కారయూక్రమంలో కొండెవరం గ్రామంలో క్రియాశీలక సభయూత్ం నమ్దు చేస్కునని క్రియాశీలక 
కారయూకరతిలకు జనసైనికులకు సభయూత్ కిట్లను ప్ఠాప్రం నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ ఇనాచేర్జీ శ్రీమతి 
మాకినీడ శేషుకుమార్ చేత్ల మీదగా అధించడం జర్గింది. ఈ కారయూక్రమంలో ఆమె మాట్్లడుతూ 
భారతదేశంలో ఎక్కడ ఏ పార్టీ కూడా తలపెటటీని కారయూక్రమం అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ కారయూకరతిల 
కోసం ఐదు లక్ల రూపాయలు భీమా పథకానిని తలపెటటీడం జనసైనికులు అదృషటీం అని అనానిరు. 
అలగే కౌలు రైత్ల కుటుంబానిని ఆదుకుని ఆ కుటుంబాలకు భరోస్ని కలిపించ రాష్ట్ర వాయూపతింగా 
కషటీం ఉననిచోట ఎప్పిడూ కూడా అందర్ని ఆదుకుంట్ తన వంత్ సహ్యం చేసి అండగా నిలిచన 
మహోననిత మైన మనిష మా అధినేత అని కొనియాడారు అలగే పార్టీ బలోపేతం చేయడానికి ప్రతి 
కారయూకరతిలు కషటీపడ కృషచేయాలని సభయూత్ం ఉననివారు ప్రతి ఒక్కరు మీ ఇంటివార్ని మీ పర్శ్రాల 
ప్ంతంవార్ని గ్రామంలో అందర్ని జనసేన అధయూక్షులు ప్రవేశపెటిటీన మనోగతం ప్సతికానిని చదివి 
స్రంశానిని వార్కి వివర్ంచ పార్టీకి గ్రామంలోబలమైన ప్నాది వేయాలని ఈ సందరభాంగా 
తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో మండల అధయూక్షులు పట్టీ శివ, అమరాది వలి్ల రామకృషణా, జిల్ల 
కారయూదరుశిలు మొగిలి అపాపిరావు, చీకట్ల శాయూమ్ కుమార్, తోట ప్రస్ద్, మేడశెటిటీ మణికంఠ, ప్ణయూ 
మంత్ల స్రయూనారాయణమూర్తి, కోన రామకృషణా, దొడడా దురాగొప్రస్ద్, మేడశెటిటీ కామేష్, మేడశెటిటీ 
వెంకటేష్, మేడశెటిటీ శ్రీదతతి కామేష్, మేడశెటిటీ రాజ, మేడశెటిటీ చంద్రబాబు, కోన రామకృషణా, రుద్రారప్ 
రాజ, దొడడా రాజ, మంచం కృషణా గణేష్, మేడశెటిటీ చననిరాజ, మేడశెటిటీ సతీష్, మేడశెటిటీ రాజుబాబు, 
వకాడ స్ధాకర్, సంఘం రాజ, గాది రాకష్, మేడశెటిటీ కామేష్, మేడశెటిటీ రాజ, మేడశెటిటీ సతీష్, 
ఉలిసే రాజ, శేఖర్ గాది, స్రేంద్ర, మేడశెటిటీ కిషోర్, దన ధర్మ జీలకర్ర రాజ, ప్లపకుర్ రామ్ 
బాబు, గాది మహేష్, కందా రాజ, కము్మల వీరబాబు, సంఘం మణికంఠ, కనిగిర్ దొరబాబు, 
మేడశెటిటీ వీరబాబు, కంద సమరాజు, నామ శ్రీకాంత్, జనసైనికులు నాయకులు వీర మహిళలు 
మర్యు గ్రామ పెదదులు పెదదు ఎత్తిన పాల్గొనానిరు.

బాధిత కుటరాంబాన్కి నాయాయరాం చేయాలన్ 
జనసేన డిమారాండ్

శతఘ్ని న్యూస్: వైదయూ ఖరుచేలకు ఆర్్ధకస్యం
సతయూస్యి జిల్ల, పెనుకొండ నియోజకవరగొం, పెనుగొండ మండలంలో 
బుధవారం పెనుకొండ పటటీణంలో మారె్కట్ రోడుడా ఆంజనేయ స్్మి దేవస్థానం 
సమీపంలో రెండుననిర సంవతస్రాల చనానిర్పై నరసింహులు 48 మానవ మృగం 
లంగిక దాడకి పాలపిడాడాడు. దీనిపై జనసేన పార్టీ పెనుకొండ మండల అధయూక్షులు 
మహేష్, ర్దదుం మండల అధయూక్షులు గంగాధర్, వీరమహిళ శ్రీదేవి మాట్్లడుతూ 
ఇలంటి వార్కి కఠినంగా శిక్ంచాలని అదేవిధంగా పోలీస్ వయూవసథా కావచుచే 
గవరనిమెంట్ హ్సిపిటల్ సిబ్ంది కాని వెంటనే సపిందించ బాధిత కుటుంబానికి 
నాయూయం చేయాలని ల్నిపక్ంలో జనసేన పార్టీ ముందుండ పెదదు ఉదయూమానిని 
చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉంట్మని హెచచేర్ంచారు. అదేవిధంగా బాధయూత 
కుటుంబానికి జనసేన పార్టీ ఎల్లప్పిడూ అండగా ఉంట్మని తెలియజేశారు 
అలగే ఆ కుటుంబానికి వైదయూ చకితస్ల కొరకు 2000 రూపాయలు జనసేన పార్టీ 
తరఫున సహ్యం చేయడం జర్గింది. ఈ కారయూక్రమంలో పెనుకొండ మండల 
ఉపాధయూక్షులు, మంజునాథ్, స్రేష్, ప్రధాన కారయూదర్శి సయయూద్ బాబా, హర్ష్, 
నాయకులు, ప్రస్ద్, విజయ్, చరంజీవి, నాగరాజ్, చలపతి మర్యు కారయూకరతిలు 
పాల్గొనానిరు.

కారయాకర్తల శ్రేయససికోసరాం ఆలోచిరాంచే ఏకైక పార్టీ 
జనసేన: ఆదాడ మోహనరావు

*జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూతా్ల కిటు్ల పంప్ణీ
శతఘ్ని న్యూస్: 
వి జ య న గ ర ం : 
జనసేన పార్టీ 
సీనియర్ నాయకులు, 
విజయనగరం జిల్ల 
చరంజీవి యువత 
అధయూక్షులు తాయూడ 

రామకృష్ణారావు(బాలు) ఆధ్రయూంలో గురువారం ఉదయం ఒకటవ డవిజన్, లంకాపటనింలో 
పార్టీ క్రియాశీలక సభయూతా్ల కిటు్ల పంప్ణీ కారయూక్రమం నిర్హించారు.
ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూఅతిధిగా హ్జరైన జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, 
ప్రజాగాయకుడు అదాడ మ్హనరావు చేత్లుమీదుగా కిటు్ల పంప్ణీ చేసిన అనంతరం 
ఈ సందరభాంగా అయన మాట్్లడుతూ.. దేశంలోనే పార్టీ కారయూకరతిలకోసం ఆలోచంచే పార్టీ 
జనసేన పార్టీ అని.. దీనికి శ్రీకారం చుటిటీన జనసేన అధినేతకు కారయూకరతిలు అందరూ రుణపడ 
ఉంట్రని అనానిరు.
కారయూకరతిలకు అనుకోని ప్రమాదాల వలన గాయాలు పాలనా కొంత భీమా ఉండడం.. 
అనుకోకుండా మరణించనా ఆ కుటుంబానికి ఐదు లక్లు భీమా సదుపాయం కలిపించడం 
గొపపి విషయమని అంట్.. సభయూతా్లు తీస్కునని ప్రతీ ఒక్కరూ పార్టీ బలోపేతానికి 
అహిర్నిశలు శ్రమించాలని ప్లుప్నిచాచేరు.
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మిడతాన రవికుమార్, లోప్ంటి 
కళ్యూణ్, లంకాపటనిం నాయకులు కుమార్, గోవింద్, శ్రీను, రమేష్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

ప్రజల చూపు జనసేన వైపే: 
మర్రాపు సరేష్

శతఘ్ని న్యూస్:  విజయనగరం జిల్ల, గజపతినగరం నియోజకవరగొం: పల్్ల 
పల్్లకు జనసేన పార్టీ కారయూక్రమంలో భాగంగా మూడోరోజు గురువారం 
ఉదయం, గజపతి నగరం మండలం, ఎం. వెంకట్ప్రం లోను, మర్యు 
స్యంత్ం పాత శ్రీరంగ రాజప్రంలోను గజపతినగరం జనసేన పార్టీ 
సీనియర్ నాయకులు మర్రాప్ స్రేష్ ఇంటిఇంటికి జనసేన సిదాదుంతాలతో 
కూడయునని కరపత్రాలను పంచుతూ.. ప్రభుత్ వైఫలయూలను ఎండగడుతూ 
వెళ్్లరు.
ఈ సందర్ంగా అయన మాట్్లడుతూ ఏ ఇంటికి వెళి్లనా ప్రజల ఆదరణ 
బాగుందని, ప్రతీఒక్కరూ జనసేన పార్టీకి మదదుత్గా నిలుస్తిమనటం 
ఎంతో ఆనందదాయకమని,శుభస్చకమని ఖచచేతంగా ప్రజలచూప్ 
జనసేన వైప్ ఉందని అనానిరు.
కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఆదాడ మ్హనరావు, 
మిడతాన రవికుమార్, జనసేన ఝానీస్ వీరామహిళ సబ్్ లవణయూ, సబ్్ 
స్రేష్ రెడడా, పండు, కడమల శ్రీను, హర్ష్ నాని, చలం, రవీంద్ర, మజిజీ 
ఆదినారాయణ, లోప్ంటి కళ్యూణ్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

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

పవన్ వసా్తడు – పాలన మారుసా్తడు: మతసి పురాండర్కరాం

శతఘ్ని న్యూస్: పార్తీప్రం మనయూం జిల్ల, పాలకొండ నియోజకవరగొం, వీరఘటటీం 
మండలం, నడుకూరు గ్రామంలో జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్ం వాలంటీర్ మతస్ 
ప్ండర్కం నర్సిప్రం గ్రామ జనసైనికులతో సమావేశం అయాయూరు. అనంతరం మతస్ 
ప్ండర్కం మాట్్లడుతూ.. జె.ఏస్.ప్ అనగా (జె)జనం కోసం (ఏస్)స్థాప్ంచన (ప్)
పార్టీ అని అనానిరు. పవన్ రావాలి పాలన మారాలి నిననిటి మాట.. పవన్ వస్తిడు – 
పాలన మారుస్తిడు నేటి మాట. ఈ రాజకీయ వయూవసథాను సమూలంగా మారుస్తిడు. 
మన ధ్యూయం జనసేన పార్టీ విజయం.. మన లక్్యం పవన్ కళ్యూణ్ గారు ముఖయూమంత్రిని 
చేయడం అని జనసైనికులకు స్చంచారు. మీరు మీ.. మీ గ్రామంలో రైత్లవదదుకు వెళి్ల 
ఖర్ఫ్ స్గు కు వితతినాలు, ఎరువులు అందాయా ల్దా.. గ్రామంలోని కౌలురైత్లకు 
అండగావుండాలని కోరారు. నర్సిప్రం జనసైనికుడు చంత గోవర్ధన్ మాట్్లడుతూ 
గ్రామ ప్రజలను కలసి జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 
ఆత్మహతయూ చేస్కునని కౌలురైత్లు మూడు వేల మంది కుటుంబాలకు లక్ రూపాయలు 
చొప్పిన ముపె్పి కోట్ల రూపాయలు స్చ్ఛందంగా పంచుత్నానిరు. పవన్ కళ్యూణ్ గార్ 
సేవలను ప్రజలకు తెలిసేవిధంగా ఇంటి ఇంటికి వెళి్ల ప్రచారం చేయాలని కోరారు. 
దంగా కారయూక్రమంలో బ్.ప్.నాయుడు, వాన మహేష్, వావిలిపలి్ల నాగభూషన్, బొతస్ 
శ్రీనివాసరావు, దతితి గోపాలకృషణా, దండేల సతీష్, అనుని రామకృషణా, కలిప్లి్ల సింహ చలం 
తదితరులు పాల్గొనానిరు.

పేదలకు వరాంకలోలో ఇళ్ళు.. పునాదులోలో నీళ్లో: దారరాం 
అన్త

శతఘ్ని న్యూస్: మదనపల్్ల గ్రామీణ మండలం, 
పోతబోలు పంచాయితీలో జగననని ల్ అవుట్ ను 
ఏరాపిటు చేసి మూడు వేల మందికిపైగా లబ్్ధదారులకు 
ఇంటి పట్టీలు కట్యించారు. ఈ ల్ అవుట్ లో 
వరషిప్ నీరు ప్రవహించే కాలవ బావుంది. ఇందులో 
కూడా అధికారులు దాదాప్ పదిమందికి ఇంటి పా్లట్ 
లు కట్యించారు. కొందరు ప్నాదులు తీయగా.. 
ఇటీవల కుర్సిన వరషిం కారణంగా ఇంటి ప్నాది 
లోకి నీరు వచచే చేర్ంది. మర్కొందరు ప్నాదులు 
నిర్్మంచుకునేందుకు తవి్న గుంతలోకి నీరు వచచే 
చేర్ంది. దీంతో ఇంటి నిరా్మణానికి ఇబ్ందిగా 

మార్ందని లబ్్ధదారులు ఆవేదన వయూకతిం చేస్తినానిరు. ప్రభుత్ ఇంటి పట్టీలకు అరుహులన 
పేదలకు ఇచేచే ఇంటి పట్టీల విషయంలో ప్రభుతా్నికి నిర్లక్్య వైఖర్ తగదు. వారు 
నివసించడానికి కటుటీకునని ఇలు్ల పదికాలలపాటు బాగుండాలంటే.. వాగులో్ల, వంకలో్ల 
కాకుండా సరైన సథాలంలో పట్టీలను ఇవా్లిస్న బాధయూత ప్రభుతా్నిది కావున అధికారులు 
సపిందించ వరషిప్ నీరు నిర్హించే వంకలో్ల.. పా్లటు్ల తీసి మరో ప్ంతంలో పట్టీలు 
ఇవా్లని జనసేన పార్టీ తరఫున చతూతిరు జిల్ల జనసేన ప్రధాన కారాయూదర్శి దారం అనిత 
డమాండ్ చేశారు.

ప్రజారోగయామే జనసేన ద్యాయరాం
శతఘ్ని న్యూస్:  పాలకొండ నియోజకవరగొం: వరాషికాలం ప్రంభమైన సందరభాంగా 
పాలకొండ నగర ప్రజల ఆరోగయూ దృష్టీ్య డెంగ్యూ, మల్ర్యా వాయూధులు ప్రబలకుండా 
నగరంలోని కాలువలలో పూడక తీత, కో్లర్నేషన్, వీధులో్ల ద్మల నివారణ మందులు 
స్పిరేయింగ్ చేయాలని తదితర అంశాలపై గురువారం శ్రీయుత పాలకొండ నగర 
పంచాయతీ కమిషనర్ కి పాలకొండ టౌన్ జనసైనికులు పోరెడడా ప్రశాంత్, పోట్నిరు 
రమేష్, బోను చంటి కలిసి వినతి పత్ం ఇవ్డం జర్గింది. ఈ సందరభాంగా కమిషనర్ 
మాట్్లడుతూ.. సమసయూలపై స్నుకూలంగా సపిందించ.. తపపిని సర్గా ఇవనీని చేయిస్తిం 
అని హ్మీ ఇవ్డం జర్గింది.

జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయాత్వ కిటలో పరాంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్:   ఆముదాలవలస నియోకవరగొం, అల్్లన గ్రామంలో రాత్రి పూట 
సమయంలో కూడా జనసైనికులు జ్ష్ చూప్ంచారు. జనసేన నాయకులు కొతతికోట 
నాగేంద్ర, కోరుకొండ. మల్్లశ్రరావు మర్యు సికో్కలు ఎంపీటీసీ అంప్లి విక్రమ్ 
ఆధ్రంలో.. అల్్లన గ్రామంలో కారయూకరతిలకు దాదాప్గా 50కిటు్ల పంప్ణీ చేయడం 
జర్గింది. చీకటి పడనా జనసేన కారయూకరతిలు గణేష్, ఆనంద్, కాశీ, వెంకీ, మ్హన్, కిరణ్ 
మర్యు తదితరులు నాయకులతో కలిసి ఇంటి ఇంటికి వెళి్ల కిటు్ల పంప్ణీ చేశారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో కారయూకరతిలతో పాటు గ్రామ పెదదులు పాల్గొనానిరు.

విదుయాత్ వైరులో తగిలి మృతిచరాందిన యువకుడి 
కుటరాంబాన్ని ఆదుకోవాలి

*కుటుంబ సభుయూలను పరామర్శించన జనసేన పార్టీ నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: పార్తీప్రం మండలంలోని అడాడాప్శిల గ్రామంలో సచవాలయం సమీపంలో 
బుధవారం లర్ నుండ వితతినాల వర్ ధానయూం బస్తిలు దించే సమయంలో కరెంటు వైరు్ల 
తగిలి మృతిచెందిన కుటుంబానిని ప్రభుత్ం ఆదుకోవాలని జనసేన పార్టీ నాయకులు కోరారు. 
బుధవారం పార్తీప్రం జిల్ల ఆసపిత్రి వదదు మృత్డు స్యికుమార్ కుటుంబ సభుయూలు కలిసి వారు 
పరామర్శించారు. ఈ సందరభాంగా సంఘటనకు సంబంధించన కారణాలు అడగి తెలుస్కునానిరు. 
ఈ సందరభాంగా ఆ పార్టీ నాయకులు చందక అనిల్ కుమార్, వంగల దాలి నాయుడు, రాజాన 
రాంబాబు, బంటు శిర్ష్ తదితరులు మాట్్లడుతూ వర్ వితతినాలు తెచుచేకునేందుకు మేడ పైకి వెళి్ల 
విదుయూత్ వైరు్ల తగిలి స్యికుమార్ మృతి చెందడం బాధాకరమనానిరు. రైత్ భరోస్ కంద్రాలు 
దా్రా సరఫరా చేయాలిస్న వితతినాలు, కలసీల దా్రా ఇవా్లనానిరు. కానీ ప్రభుత్ం అధికారులు 
అవి పటిటీంచుకోకపోవడం వల్్ల ఈ ప్రమాదం జర్గిందనానిరు. నిబంధనలు పాటించక పోవడం 
వల్్ల యువకుడు మృతి చెందాడని వారు ఆరోప్ంచారు. ప్రభుత్ం కుటుంబానికి నాయూయం 
చేయాలని వారు కోరారు. చదువుకొని కుటుంబానిని ఆడుకునే కుమారుడ మృతి ఆ కుటుంబానికి 
తీరని లోటనానిరు.

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

మరాంగళగిరిలో జనసేన నూతన కారాయాలయరాం
శతఘ్ని న్యూస్: 
మంగళగిర్, గురువారం 
ఉదయం జనసేన 
పార్టీ మంగళగిర్ 
నియోజకవరగొం న్తన 
కారాయూలయ పూజా 
కారయూక్రమం ఇంచార్జీ 
చల్లపలి్ల శ్రీనివాసరావు 
చేత్ల మీదుగా వేద 
పండత్ల సమక్ంలో 

జర్గింది. తదనంతరం పండత్లు రానునని రోజులో్ల మంగళగిర్ నియోజకవరగొంలో 
జనసేన పార్టీ ప్రతాయూమానియ శకితిగా ఎదగాలని మర్యు రానునని స్ర్త్రిక ఎనినికలో్ల 
మంగళగిర్లో జనసేన పార్టీ గెలుపొంది చల్లపలి్ల శ్రీనివాసరావు ఎమె్మల్యూగా అసెంబీ్లలో 
అడుగు పెట్టీలని పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఈ రాష్ట్ర ముఖయూమంత్రి కావాలని 
ప్రతేయూకమైన ఆశీర్చనాలు అందించారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర చేనేత 
వికాస విభాగం చైర్మన్ చల్లపలి్ల శ్రీనివాసరావు మర్యు పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదర్శి బేతపూడ 
విజయశేఖర్, ఎంటిఎంసి కోఆర్డానేటర్ మునగపాటి వెంకట మారుతీరావు,రాష్ట్ర చేనేత 
వికాస విభాగం ప్రధాన కారయూదర్శి పర్తం మధు, రాష్ట్ర చేనేత వికాస విభాగం కారయూదర్శి 
జంజనం స్ంబశివరావు, జిల్ల సంయుకతి కారయూదర్శి బడే కోమలి, మంగళగిర్ పటటీణ 
అధయూక్షులు షేక్ కైరూల, మంగళగిర్ మండల అధయూక్షులు వాస శ్రీనివాసరావు, తాడేపలి్ల 
మండల అధయూక్షులు స్మల నాగేశ్రరావు, దుగిగొరాల మండల అధయూక్షులు పస్ప్ల్టి 
శ్రీనివాసరావు, సీనియర్ నాయకులు దాసర్ శివ నాగేంద్రం, త్మ్మపూడ నరసింహ్రావు, 
శెటిటీ రామకృషణా మర్యు చల్లపలి్ల యూత్ సభుయూలు, తదితర నాయకులు, కారయూకరతిలు 
పాల్గొనానిరు.

అడబాల వీర్రాజు గృహప్రవేశ మహోతసివరాంలో 
పాల్గొనని మాకినీడి

శతఘ్ని న్యూస్: ప్ఠాప్రం నియోజవరగొం, 
గొల్లప్రోలు మండలం, తాడపర్తి 
గ్రామంలో.. నిస్్రథా జనసేన నాయకుడు 
పవన్ కళ్యూణ్ గార్ని దైవంగా భావించే 
భకుతిడు అడబాల వీర్రాజు గృహప్రవేశ 

ఆహ్్నం మేరకు.. ప్ఠాప్రం నియోజవరగొ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జీ
శ్రీమతి మాకినీడ శేషుకుమార్ న్తన గృహప్రవేశం మహోతస్వంలో పాల్గొనడం 
జర్గింది. మాకినీడ శేషుకుమార్ తో పాట్.. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ 
నాయకులు గొల్లప్రోలు మండల అధయూక్షుడు అమరాది వలి్ల రామకృషణా, జిల్ల కారయూదర్శి 
మొగిలి అపాపిరావు, ప్ణయూ మంత్ల స్రయూనారాయణ మూర్తి, దాసం కొండబాబు, నామ 
శ్రీకాంత్, జనసైనికులు, నాయకులు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

అపుపొలోలో ఉనని ఆరాంధ్రప్రద్శ్ న్ కాపాడాలరాంటే.. అది 
జనసేనాన్ వల్లో సాధయారాం: కరిమజ్జి

*ఇంటింటికి మన జనసేన పార్టీ కారయూక్రమం 73 వ రోజు
*చెరువుల పూడకతీతల పనులో్ల ఉనని రైతాంగానిని, కార్్మకులను కలుస్కుని జనసేన 

శతఘ్ని న్యూస్: పార్టీ సిదా్ధంతాలను వివర్ంచన 
కర్మజిజీ మలీ్లశా్రావు
జె.ఏస్.ప్ శ్రీకాకుళం జిల్ల, రణసథాలం మండలం, 
పతివాడపాల్ం గ్రామం.. బుధవారం ప్.ఏ.సి.
ఎస్ మాజీ చైర్మన్, జనసేన పార్టీ జిల్లనేత, 
ఎచెచేర్ల నియోజకవరగొ నాయకులు కర్మజిజీ 
మలీ్లశా్రావు పతివాడపాల్ం గ్రామ చెరువులో్ల 
పూడకతితలు తీస్తినని రైత్ కుటుంబాలను, 

కార్్మక కుటుంబాలను కలుస్కుని జనసేన పార్టీ సిదా్ధంతాలను, ఆశయాలను 
వివర్ంచడం జర్గింది. లక్ల కోట్ల రూపాయిలు అప్పిలో్ల ఉనని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్్రానిని 
కాపాడాలంటే.. అధి జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ వల్్ల స్ధయూమని.. నిబద్ధత, 
నిజాయితీ కలిగిన పవన్ కళ్యూణ్ గార్ని ముఖయూమంత్రిని చెయాయూలిస్న బాధయూత ప్రజలదని 
అనానిరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజకీయాలో్ల ఇండయన్ నేషనల్ కాంగ్రేస్ పార్టీకి, 
తెలుగుదేశం పార్టీకి, వైస్స్ర్ కాంగ్రేస్ పార్టీకి అధికారమిచాచేము, రానునని ఎనినికలో్ల 
జనసేన పార్టీకి ఓటే్లసి గెలిప్ంచాలిస్న బాధయూత మనమిదే ఉందని అనానిరు. ఆరు కోట్ల 
మంది ఆంధ్రుల జీవితాలకు మంచచెయాయూలనే సంకలపిమునని ఏకైక నాయకుడు పవననని 
అని తెలియజేశారు, చెరువుపనులో్ల ఉనని రైత్లు, రైత్కూలీలు, విశేష సపిందనతో 
కర్మజిజీ మలీ్లశా్రావు కు ఘన స్్గతం పలికారు. ఈ కారయూక్రమంలో స్థానిక జనసేన 
నాయకులు పాల్గొనానిరు.

జనసేన ప్రజాబాట ఐదవ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: ఎచెచేర్ల, 
జనసేన ప్రజాబాట 
కారయూక్రమంలో భాగంగా 
ఎచెచేర్ల నియోజకవరగొ 
జనసేన పార్టీ టీమ్ 
ఆధ్రయూంలో గురువారం 
జి.సిగడాం మండలం 
వాండ్ంగి గ్రామంలో 
ఇంటి ఇంటికి జనసేన 

పార్టీ మేనిపెసటీ, షను్మఖవ్యూహంతో కూడన ముఖయూ విషయాలను పొంది పర్చన సిటీక్కరుని 
ఇంటియజమాని అనుమతితో ప్రతి ఇంటికి అంటించటం జర్గింది. అలగే పవన్ 
కళ్యూణ్ రాజకీయ ఉదేదుశయూం, సిదాదుంతాలు, మేనిఫెసటీ, షను్మఖవ్యూహం, అనినింటినీ ప్రతి 
ఇంటికి వెళి్ల ప్రతి ఒక్కర్తో మాటలు ఆడటం జర్గింది. ఇల వివర్ంచుకొని ప్రజలో్లకి 
వెళిళినప్పిడు విశేష సపిందన వచచేంది. అలగే ప్రజలు వార్కి ఉనని ఇబ్ందులు సమసయూలు 
అనీని చెప్పికుంట్, పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమంత్రిని చేయడానికి ఎదురు చూస్తినానిమని 
ప్రతి ఒక్కరూ తమ సమాధానంగా చెపాపిరు. ఈ కారయూక్రమంలో ఎచెచేర్ల నియోజకవరగొ 
నాయకులు అరుజీన్ భూపతి, బెవర మల్్లష్, కోరాడ రమేష్, చతితిర్ రామారావు, దనానిన 
సంతోష్, బెవర రమేష్, బెవర స్యి, బెవర, అరసవిలి్ల రాము, బొదూ్ధరు మధు, 
బాబురావు, మక్క హర్కృషణా, పొగిర్ పవన్ కుమార్, యండమూర్ రాజేష్, వాండ్ంగి 
జనసైనికులు, యువత తదితరులు పాల్గొనానిరు.

ఘనరాంగా ఆకుల సమన్ జన్మదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడ వరంగల్ జిల్ల ఇనాచేర్జీ ఆకుల స్మన్ ప్టిటీనరోజు సందరభాంగా 
ఉమ్మడ వరంగల్ జిల్ల యువజన అధయూక్షుడు ఆల్టి నరేందర్ ఆధ్రయూంలో ఆకుల స్మన్ 
ప్టిటీనరోజు చెంపకిల్స్ అనాధ ప్ల్లల హ్సటీల్ లో పండ్ల పంప్ణీ చేయడం జర్గింది. 
గవరనిమెంట్ హ్సిపిటల్ లో బ్రెడ్ పంప్ణీ చేయడం జర్గింది. మర్యు శ్రీ రాజరాజేశ్ర్ 
వృదా్ధశ్రమంలో పండు్ల, బ్రెడు్ల పంప్ణీ చేయడం జర్గింది. ఆకుల స్మన్ ప్టిటీనరోజు 
ఘనంగా నిర్హించడం జర్గింది. ఈ కారయూక్రమంలో మంద నాగరాజు, జానీ, క్ంతి, 
రాకష్, మంద పవన్ కుమార్, నాగరాజు వెంకటేష్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

బి గోనగపుటటీగా గ్రామరాంలో క్రియాశీల సభయాత కిటలో పరాంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: ఇచాచేప్రం నియోజకవరగొం, కవిటి మండలం, బ్ గోనగప్టుటీగా 
గ్రామంలో బుధవారం స్యంత్ం జర్గిన క్రియాశీల సభయూత కిటు్ల పంప్ణీ కారయూక్రమం, 
ఇచాచేప్రం జనసేన పార్టీ సమన్యకరతి దాసర్ రాజు చేత్ల మీదగా ఇవ్డం 
జర్గింది. ఈ కారయూక్రమానిని ఉదేదుశించ నియోజకవరగొ ఇనాచేర్జీ దాసర్ రాజు మాట్్లడుతూ 
క్రియాశీలక సభయూత్ం కారయూక్రమం జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ చాల ప్రతిష్టీత్మకంగా 
కారయూక్రమం తీస్కోవడం తీస్కొని ముందుకు వెళుతినానిరు. ప్రతి ఒక్క జన సైనికుడు ఈ 
సభయూత్ నమ్దు చేస్కొని ముందుకు వెళ్్లలనే కోరడం కూడా జర్గింది. పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆదేశాల మేరకు నియోజకవరగొంలో స్మారు 5 వేల మంది జనసైనికులు సభయూత్ం 
నమ్దు చాల ఆనందకరమైన విషయంగా భావిస్తినానిం. ఈ కారయూక్రమంలో రాష్ట్ర 
మతస్్యకార వికాస విభాగ కారయూదర్శి నాగుల హర్ బెహరా, కంచలి జనసేన జడపిటిసి 
అభయూర్థా డొక్కర్ ఈశ్రరావు, కుస్ంప్రం జనసేన సరపించ్ అభయూర్థా స్రేష్ కుమార్, 
మునిస్పాలిటీ 10 వ వార్డా ఇంచార్జీ భాస్కర్ రావు, మర్యు గ్రామస్తిలు జనసైనికులు. 
స్గర్, దివాకర్, రామకృషణా, మనోజ్, ప్రదీప్, రాజశేఖర్, దేవా, హేమ చలపతి, శశి, 
బడే రాజు, రాజ్, నవీన్, తదితరులు పాల్గొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పలిలోపేట గ్రామరాంలో జనసేన ఇరాంటరాంటకి విస్తృత ప్రచారరాం
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళం జిల్ల ఎచెచేర్ల 
నియోజకవరగొంలో రణసథాలం మండలం పలి్లపేట 
గ్రామంలో పవన్ కళ్యూణ్ ఇచచేన ఆదేశాల మేరకు ప్రజా 
సమసయూల పర్ష్్కర దిశగా, పార్టీ బలోపేతం దిశగా 
రణసథాలం మండలం నాయకులు దనానిన చరంజివి 
ఆధ్రయూంలో గురువారంనాడు కృష్ణాప్రం పంచాయతీ 
యంప్టిసి అభయూర్థా పోట్నిరు లక్షు్మనాయుడు, 
కృష్ణాప్రం పంచాయతీ సరపించ్ అభయూర్థా నడుపూరు 
శంకరరావు, జనసేనపార్టీ నాయకులు తిపాపిన చనని, 

జనసైనుకుడు బెల్లన న్కరాజు కారయూక్రమంలో భాగంగా రణసథాలం మండలంలోని పలి్లపేట గ్రామంలో 
పరయూటించ ఇంటిటికి వెళి్ల ప్రజలతో మాట్్లడ, సమసయూలను తెలుస్కోవడం జర్గింది. జనసేనపార్టీ 
సిదాదుంతాలు మర్యు మేనిఫెసటీ గుర్ంచ ప్రజలకు వివర్ంచడం జర్గింది అలగే పలి్లపేట గ్రామ 
చేరువలో ఉనని ఉపాధి కూలీలతో మాట్్లడుతూ వార్ సమసయూలు తెలుస్కొని పవన్ కళ్యూణ్ పదవి ఉనాని 
ల్కపోయినా రాష్ట్రంలో కౌలు రైత్కు శనిపోయిన వార్కి ఒకొ్కక్క కుటుంబానికి లక్ రూపాయలు 
అందజేస్రు. రాష్ట్రంలో 30 కోటు్ల రూపాయలు 3000 మందికి కౌలు రైత్లకు ఇవ్డాని అయిన 
సిదాదుపడాడారు. ఇలంటి మంచ నాయకులును గెలుప్ంచుకోవలసిన బాధయూత మనపైన ఉంది. జనసేనపార్టీ 
అధికారంలోకి వసేతి మహిళలుకు సంవతస్రాని 6 గాయూస్ సిలిండరు్ల ఉచతంగా ఇవ్బడును. తెల్లరేషన్ 
కలిగిన వార్కి ఇస్క ఉచతంగా ఇవ్బడును. అలగే రేషన్ బదులు ఎకౌంటులో 2500 నుండ 3500/-
వరకు నగదు జమ చేయబడును.60 సంవతస్రాల దాటిన రైత్లకు 5000 వరకు పెనషిన్ ఇవ్బడును 
కాబటిటీ రెండు పార్టీల పర్పాలన చూస్రు కాని ఈస్ర్ జనసేనపార్టీకి అవకాశం ఇవా్లని ప్రజలను 
కోరారు. ప్రజల నుండ అపూర్మైన సపిందన లభిస్తిందనానిరు అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో పలి్లపేట 
గ్రామ ప్రజలు మహిళలు జనసైనికులు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

ముసిలోరాంల సరాంక్షేమాన్ని వైసీపీ విస్మరిరాంచిరాంది: ముఖరరాంచాన్
శతఘ్ని న్యూస్: దులహున్ పధకం విషయమై హైకోరుటీ లో 
రాష్ట్రప్రభుత్ం ఈ పథకానిని కొనస్గించల్దని చెప్పింది..!! 
ఈ విషయమై రాజంపేట జనసేన పార్టీ పార్లమెంట్ ఇంచార్జీ 
మర్యు రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ కారయూదర్శి సయయూద్ ముఖరంచాన్ 
సపిందిస్తి గతంలో దులహున్ పథకం కింద అరుహులన వార్కి 
50000 రూపాయలు వస్తిండేవి అని వాటిని వైసిప్ ప్రభుత్ం 
అధికారంలోకి రాగానే లక్రూపాయలు చేస్తిమని ముసి్లం 
ప్రజానీకానికి నమ్మబలికింది కాని అధికారం లోకి వచాచేక ఆ 
విషయానిని పటిటీంచుకునే పాపాన పోల్దని వైసిప్ వి జగన్ రెడడా 
గార్వి అనీని పైపైమెరుప్లనీ యెదేదువా చేస్రు..

గత కొనిని సంవతస్రాలుగా వైసిప్ ప్రభుత్ం ముసి్లంలకు ఇచచేన హ్మీలను ఏ ఒక్కటిని నెలబెటుటీకోల్క 
పోయిందని అలగే కవలం ఎనినికలలో ఓట్ల కోసమే మైనార్టీ లు వైసిప్కి కావాలని చాన్ తెలియచేస్రు..!! 
ఇదే విషయమై తాను ముసి్లం మైనార్టీ గా జనసేన పార్టీ లో ఉంటునానిను కాబటిటీ రానునని రోజులో్ల 
ముసి్లం సహోదరులు వైసిప్ భాగోతానిని గమనించ వార్ చెరనుండ వీడాలని తను నము్మత్నని నాయకుడు 
పవన్ కళ్యూణ్ గార్ ని అంతా కలిసి ముఖయూమంత్రి గా చేస్కుని ముసి్లం హకు్కలను కాపాడుకుందామని.. 
ముసి్లం ల కోసం 2019లో జనసేన మానిఫెసటీ లోని సచార్ కమిటీ యొక్క ముఖయూ ఉదేదుశానిని దాని 
దా్రా ముసి్లం ప్రజానీకానికి కలగబోయే లబ్దుని ఆయన సషల్ మీడయా వేదికగా ముసి్లం ప్రజలకు 
ఉపోదాఘాతమిచాచేరు.

ఓట హకుకును విన్యోగిరాంచుకునని శ్రీమతి 
ప్రమీలా ఓరుగరాంట

శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూరు, జర్గిన నెల్్లరు జిల్ల ఆత్మకూరు 
నియోజకవరగొ ఉప ఎనినికలలో భారత రాజాయూంగం కలిప్ంచన 
ఓటు హకు్కను వినియోగించుకునని మర్రిపాడు మండల 
జనసేనపార్టీ అధయూక్షురాలు శ్రీమతి ప్రమీల ఓరుగంటి.

మాడుగుల జనసేన ఆధ్వరయారాంలో ప్రసాద వితరణ

శతఘ్ని న్యూస్: మాడుగుల నియోజకవరగొం, మాడుగుల గ్రామం, 
మర్డమాంబ పండగ సందరభాంగా గుడదగగొర ప్లిహోర ప్రస్దం, 
మజిజీగ మాడుగుల జనసేన పార్టీ తరుప్న పంప్ణీ చేయడం జర్గింది. ఈ 
యొక్క కారయూక్రమంలో ర్బా్ మహేష్, కోళ్ల చనాని, గళళి గణేష్, మాంచల 
శివ, అప్పి, న్కరాజు, పండు, మణి, నాగు పలువురు జనసైనికులు 
పాల్గొనానిరు.

విజయవాడ 48వ డివిజన్  సరాంయుక్త కారయాదరి్శగా 
ఎరాండీ సభాన్

శతఘ్ని న్యూస్:  స్థానిక 48వ డవిజన్  జనసేన 
పార్టీ సంయుకతి కారయూదర్శిగా ఎండీ స్భాని 
ఎనినికయాయూరు. ఈ సందరభాంగా జనసేన పార్టీ 
విజయవాడ నగర అధయూక్షుడు పోతిన వెంకట 
మహేష్  చేత్ల మీదుగా నియామక పత్ం 
అందజేశారు. ఈ సందరభాంగా జనసేన పార్టీ 
విజయవాడ నగర అధయూక్షులు పోతిన వెంకట 
మహేష్  మాట్్లడుతూ జనసేన అధినేత పవన్  

కలయూణ్  పార్టీ విలువలతో కూడన రాజకీయ పార్టీ రూప్దిదిదునటు్ల తెలిపారు. 
పార్టీపై ప్రజలు ఉంచన విశా్స్నిని నిలుప్కునేల జనసైనికులు కృష 
చేయాలని స్చంచారు. అనంతరం సంయుకతి కారయూదర్శి ఎండీ స్భాని 
మాట్్లడుతూ మాట్్లడుతూ పార్టీ అధినాయకుడు, నాయకులు తనపై 
నమ్మకంతో ఈ పదవిని అపపిగించారని తెలిపారు. వారు అపపిగించన 
బాధయూతలను అంకితభావంతో, విధ్యతతో నిర్హించేందుకు కృష 
చేస్తినని తెలిపారు.
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