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జనసేన చేనేత సదస్సు
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళం, జనసేన పార్టీ అధినేత కొణిదల పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల 
మేరకు మరియు జనసేన పార్టీ పిఏసి చైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్ సూచనల మేరకు చేనేత 
కళ్కారుల రాజకీయ చైతనయూం కొరకు మరియు చేనేత వరాగాల్్ల జనసేన పార్టీ సిద్ధంతాలను 
బలంగా తీసుకువెళ్లడానికి ఆదివారం శ్రీకాకుళం జిల్్లల్ జనసేన పార్టీ చేనేత వికాస 
విభాగం చైర్మన్ చిల్లపల్్ల శ్రీనివాసరావు పరయూటంచారు. ఆమదలవలస నియోజకవరగాం 
పందూరు మండలంల్ మొదటగా ఖాదీ భవనానిని సందరి్శంచి అక్కడ నుండి చేనేతల 
గృహాలకు స్వయంగా వెళ్్ల వారి సమసయూలు అడిగి తెలుసుకుని తదనంతరం ఏరాపాటుచేసిన 
చేనేత సదసుసు కారయూక్రమంల్ పాల్గానానిరు. ఈ సందర్ంగా చేనేతల సమసయూల గురించి 
చిల్లపల్్ల శ్రీనివాస్ మాట్్లడుతూ…
• ఖాదీ భవన్ లోని అక్కడ అధికారులతో మాట్లాడి ఖద్దరు నేసే చేనేత కార్మికులకు కంద్ర ప్రభుత్ం ద్్రా వచేచే సబ్్సడీ ఎంత శాతం ఇస్తున్నిరని అడిగి తెలుస్కున్నిరు.
• పందూరు ఖద్దరు, అంచు పంచెలు మర్యు రకరకాల వస్త్రాలకు ప్రసిద్ధి అయిన పందూరు మండలంలో చేనేతల కష్టార్జితం దళారుల చేతులోలాకి వెళతుంద్ అని ఆవేదన వయూకతుం చేశారు.
• ప్రభుత్ం అంతోయూదయ కారుడులు ఇచ్చే ఆదుకోవాలని కోరారు.
ఆరిథిక ఇబ్ందులు తటుటీకోలేక చేనేత కారి్మకులు ఆత్మహతయూలకు పాలపాడటం నిజంగా ప్రభుతా్వల వైఫల్యూలకు నిదర్శనమని తెల్యజేశారు
*ఈ సందర్ంగా చిల్లపల్్ల శ్రీనివాసరావు చేనేతను ఉదేదేశంచి మాట్్లడుతూ నేడు చేనేత రంగం ప్రసుతుతం ప్రభుత్వ విధానాల వలన కుదేలై పోతందని మరియు పెరుగుతనని న్లు 
మరియు పటుటీ రేట్ల వలన చేనేత కారి్మకులు చాల్ ఇబ్ందులు పడుతనానిరని ఈ సమసయూ పరిష్్కరం కోసం పవన్ కళ్యూణ్ నేతృత్వంల్ పార్టీ చేనేత కమిటీ ద్వరా కంద్ర, రాష్ట్ర 
ప్రభుతా్వలకు చేనేతల సమసయూల మీద నివేదికలు అందిస్తుమని మరియు వాట పరిష్్కరానికి కచిచితంగా పోరాడుతామని తెల్యజేశారు. అల్గే రాష్ట్రంల్ని ప్రతి చేనేత కారి్మకుడిని 
వాయూపారవేతతుగా తయారుచేయడమే జనసేన ధ్యూయమని తెల్యజేశారు. ఈ సందర్ంగా చేనేత కారి్మకులకు పవన్ కళ్యూణ్ కి చేనేత కళ పట్ల ఉనని ప్రేమను తెల్యచేసి చేనేతకు పవన్ 
కళ్యూణ్ బ్ండ్ అంబాసిడర్ గా ఉండట్నిని మరొకస్రి గురుతు చేసి జనసేన పార్టీని ఆదరించాలని కోరారు. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర చేనేత వికాస విభాగం చైర్మన్ చిల్లపల్్ల 
శ్రీనివాసరావు, పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదరి్శ బేతపూడి విజయ శేఖర్, పార్టీ రాష్ట్ర చేనేత వికాస విభాగం వైస్ చైర్మన్ ప్రియాంక బరాటం, ఉతతురాంధ్ర వీర మహిళ్ విభాగం ర్జనల్ కోఆరిడినేటర్ లు 
నాగలక్ష్మి మరియు కిరణ్ ప్రస్ద్, ఆముదలవలస నియోజకవరగా ఇనాచిర్జ్ పేడాడ రామ్్మహన్, రాష్ట్ర చేనేత వికాస విభాగం ప్రధాన కారయూదరి్శ పర్వతం మధు, రాష్ట్ర చేనేత వికాస విభాగం 
కారయూదరు్శలు జంజనం స్ంబశవరావు మరియు చింత గోవర్ధన్, పార్టీ మంగళగిరి-తాడేపల్్ల మునిసుపల్ కోఆరిడినేటర్ వెంకటమారుతి రావు, ఎచ్చిర్ల నియోజకవరగాం నాయకులు సయయూద్ 
కాంతిశ్రీ, అరుజ్న్ భూపతి, రాజం నియోజకవరగాం నాయకులు ఎనిని రాజు, ఎచ్చిర్ల, ఆముదలవలస, రాజం జనసేన పార్టీ నాయకులు మరియు చేనేత కళ్కారులు పాల్గానానిరు.

ఆసియా ఖండంలోనే అతి పెద్ద టమాటా మార్కెట్ మదనపల్లి రైతులకు కష్టాలు
శతఘ్ని న్యూస్: మదనపల్్ల టమాట్ మార్్కట్ యార్డి ల్ పారిశుద్ధ్ం అధా్వనంగా 
మారింది చినుకు పడితే మార్్కటు్ల నీట నిల్వలతో బురదమయంగా మారుతంది. 
పారిశుద్ధ్ పనులు నిర్వహణ సక్రమంగా లేకపోవడంతో రైతలు తీసుకొచిచిన టమాట్ 
బురదల్నే క్రేట్లను పెట్టీల్సు వసతుందని రైతలు ఆవేదన వయూకతుం చేసుతునానిరు. వర్షపు నీరు 
వెళ్్ల మారగాం లేకపోవడంతో నీరంతా మార్్కట్ యార్డి ల్ నిలబడిపోయి వాహనాల 
రాకపోకలతో ఇబ్ందిగా మారింది హమాలీలు రైతలు బురదతో ఇబ్ందులు 
ఎదురొ్కంటునానిరు. ఇటీవల కురిసిన వరా్షల కారణంగా మార్్కట్్లని కాలువల్ జగన్ తో 
పాటు టమాట్లతో నిండిపోయి నీరు పోయందుకు వీలు లేకుండా పోయింది. మార్్కట్్ల 
వర్షపు నీరు నిలబడిపోయింది. ప్రసుతుతం వెయియూ టనునిల వరకు మార్్కట్ కు వసుతునానియి 
వచిచిన హమాలీలు గ్రేడింగ్ చేస్తురు. ఇందుల్ ఎగుమతికి పనికిరాని పగిల్పోయిన 
కాయలను ఈ వాయూపారులు ఏం చేసుతునానిరు, దీనిని బయటకు తరల్ంచడంతో వర్షపు నీరు 
పడి అధా్వనంగా మారింది కోసం గ్రేడింగ్ చేసేందుకు రైతలు ఇబ్ంది పడుతనానిరు. 
మార్్కట్్ల వర్షపు నీరు వెళ్్లందుకు అంతరగాత డ్రైనేజీ కాలువలు ఏరాపాటు చేయాల్సు ఉంది 
గ్రేడింగ్ చేసిన టమాట్లు కుళ్్లపోయిన కాయలను నిల్వ పెటటీకుండా ఎపపాటకపుపాడు 

డంపింగ్ యార్డి కి తరల్సేతు దురా్వసన లేకుండా ఉంటుంది అధికారులు చొరవ తీసుకొని మార్్కట్్ల పారిశుద్ధ్ పనులు చేపట్టీలని రైతలు వాయూపారులు కోరుతనానిరు. మార్్కట్్ల 
పారిశుద్ధ్ పనులు చేయించి చ్తాతుచ్దరానిని కుళ్ళిపోయిన టమాట్లను దూరంగా తరల్ంచే చరయూలు తీసుకోవాలని జనసేన పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేసుతునానిమని తెల్పారు.

అతి త్వరలో ప్రజలు తగిన గుణపాఠం చెపాతారు
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళంల్ జగనో్మహన్ ర్డిడి పరయూటన నిమితతుం ఆమదలవలస నియోజకవరగా ఇంచారిజ్ పేడాడ రామ్్మహన్ రావును వన్ 
టౌన్ పోలీస్ సేటీషన్ కు ఉదయం 5:00 గంటలకి అర్స్టీ చేసి తీసుకు వెళ్్లరు. ఈ విషయం పై పేడాడ రామ్్మహన్ రావు మాట్్లడుతూ… 
ఎక్కడ ఆయన చేసే అక్రమాలు, ప్రజలను నమి్మంచి మ్సం చేసిన హామీలు గురించి మర్ ముఖయూంగా ఆమదలవలస షుగర్ ఫ్యూకటీర్ 
గురించి నిలదీస్తును అనే భయంతోనే ఈరోజు ననుని అర్స్టీ చేయించారని… ఇది సరైన పద్ధతి కాదని త్వరల్నే ప్రజలు దీనికి సరైన 
గుణపాఠం చ్పాతురని హెచచిరించారు.
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శ్రీమతి కంతిశ్రీ చేతుల మీదుగా క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిటలి 
పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: ఎచ్చిర్ల నియోజకవరగాం, 
ల్వేరు మండలం, గోవిందపురం పంచాయతీ 
లుకాలపు పేట గ్రామంల్ సమవారం జనసేన 
క్రియాశీలక సభయూత్వ కిట్ల పంపిణీ కారయూక్రమం 
మరియు ఉజ్వల పథకం కింద వచిచిన గాయూస్ 

పయియూలు ఆ గ్రామంల్ మహిళల కోరిక మేరకు ఎచ్చిర్ల నియోజకవరగా జనసేన నాయకురాలు 
శ్రీమతి కాంతిశ్రీ చేతల మీదుగా పంపిణీ కారయూక్రమం చేయడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ గొల్ల 
బాబు, ల్వేరు మండల నాయకులు కోల రాజేష్, కాకర్ల బాబాజీ, అనే్వష్, వీరమహిళలు మరియు 
జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర టం పిడికిల్ పోసటార్ 
ఆవిషకెరంచిన చీపురుపల్లి జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్:  చీపురుపల్్ల నియోజవరగాం, జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ చేపటటీన జనసేన 
కౌలు రైత భరోస్ యాత్రల్ భాగంగా రాష్ట్ర వాయూపతుంగా ఆత్మహతయూ చేసుకునని 3 వేల మంది కౌలు 
రైతల కుటుంబాలకు 30 కోట్ల రూపాయలు పార్టీ అందిసుతుంది. ఈ కారయూక్రమం దృష్టీ్ టీం 
పిడికిల్ వారి అందిసుతునని ఆట్ మరియు గోడ పోసటీర్లను చీపురుపల్్ల నియోజవరగాం మూడు రోడ్ల 
కూడల్ల్ జనసేన పార్టీ నాయకులు, కారయూకరతులు ఆవిష్కరించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ పెదిదే 
వెంకటేష్, బోడసింగి రామకృష్ణ, అగురు వినోద్ కుమార్, ఎడ్ల సంతోష్, బైర్డిడి మణికంఠ, ఏడచిర్ల 
లక్ష్మీ నాయుడు, భాస్కర్ రావు, చిననింనాయుడు, మనిని పూరి గణపతి, యసు, ములు్ల జగదీష్, 
గొల్లబాబు, రమణ, మనోహర్, సురేశ్ కుమార్, కనకరాజు, సూరిబాబు తదితర నాయకులు 
మరియు జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

రామకుప్ం అధ్యక్షుడు హరీష్, జనసైనికుడు మురళీలపై 
దాడిని తీవ్ంగా 
ఖండిస్తాన్నం

చ్త్తురు జిల్లా సంయుకతు కారయూదర్శి కీరతున

శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి, రామకుపపాం అధయూక్షుడు 
హర్ష్, జనసైనికుడు మురళీలపై దడిని 
తీవ్ంగా ఖండిసుతునానిమని జనసేన పార్టీ చితూతురు 
జిల్్ల సంయుకతు కారయూదరి్శ కీరతున అనానిరు. దడికి 
పాలపడిన వారిపై ఎఫ్.ఐ.ఆర్ కూడా నమ్దు 
చేయడం జరిగిందని తెల్యజేస్రు.

రైతులకు అండగా ఉంటాం
క్రాప్ ఇన్సుర్న్సు బీమా అవినీతిపై నాయూయం కోసం! కదంతొకి్కన జన సైనయూం.
శతఘ్ని న్యూస్: బండారు శ్రీనివాస్ నాయకతా్వనికి జేజేలు పల్కిన రైతలు, 
పలుగ్రామాల ప్రజలు!

అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్్ల, 
కొతతుపేట నియోజకవరగాం 
ఆలమూరు మండలంల్ని, 
ఆలమూరు టౌన్ హాలు నందు 
సమవారం భార్ ఎతతున జనసేన 
పార్టీ రైతల కోసం ఇన్ పుట్ 
సబ్సుడీ భీమా పరిహారంల్ అవినీతి 

అవకతవకలు జరిగాయని, ఆలమూరు మండలంల్ని పలు గ్రామాలు అయిన 
సూరాయూరావుపేట, చింతలూరు, ఆలమూరు తదితర గ్రామాల్్ల కొందరు రైతలు 
కానీ దళ్రులు చేతిల్కి ఈ భీమా సొము్మలు వెళ్్లయని, సరైన రైతలకు నాయూయం 
కోసం పలు సమసయూలపైన గళమెతితున జనసేన పార్టీ కొతతుపేట నియోజకవరగాం 
జనసేన ఇనాచిరిజ్ బండారు శ్రీనివాస్ నాయకత్వంల్ ఆలమూరు టౌన్ హాల్ నందు 
సమావేశమై పాదయాత్రగా భార్ ఎతతున రైతలు, జనసైనికులు, కారయూకరతులు, 
స్థినిక ఎమా్మరో్వ వారి కారాయూలయమునకు చేరి ఎమా్మరో్వ వారికి వినతిపత్రం 
అందించడం జరిగింది. అల్గే మండల పరిషత్ అభివృది్ధ అధికారిణి వారికి 
కూడా వినతిపత్రం అందిసూతు, పలు సమసయూలను తెల్యజేశారు. అంతేకాకుండా 
ఆలమూరు అగ్రికలచిర్ ఏడిఈ వారి కారాయూలయంల్కి వెళ్్ల, రైతలు పడుతనని 
ఇబ్ందులను, బీమా పథకంపై పలు అవకతవకలు జరిగాయని, సక్రమంగా 
రైతలకు అందరికీ అందేల్ చరయూలు తీసుకోవాలని, వెంటనే రైతలు పండించిన 
ధానయూం బకాయిలను కూడా విడుదల చేయాలని, తొలకరి పంటలకు పెటుటీబడులకు, 
రైతలు అమి్మన దనయూం డబు్లు వెంటనే విడుదల చేసి వారిని ఆదుకోవాలని 
కోరారు. ఈ కారయూక్రమంల్ సుమారు అతి భార్ సంఖయూల్ రైతలు, జనసైనికులు, 
గ్రామ ప్రజలు పలు గ్రామాల నుంచి వచిచిన ప్రజలు, రైతలు బండారు శ్రీనివాస్ 
నాయకతా్వనికి ఎంతో మదదేత ఇసూతు, జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలతో, 
ప్రతి ఒక్క రైత కషటీసుఖాల్్ల ముందుంట్మని, జనసేనాని ఏపుపాడు రైతలకు 
అండగా ఉంట్రని, రైత కుటుంబం, ఏపుపాడు కంటతడి పెటటీకుండా జనసేనాని 
రైతలను కంటకి ర్పపాల్ కాపాడుతారని, ప్రతి ఒక్క రైతకు జనసేన పార్టీ తరుపున 
మేమంతా అండగా ఉంట్మని, ప్రముఖ జనసేన నేత బండారు శ్రీనివాస్ రైతల 
పట్ల తన ఆవేదనతో కూడిన ప్రసంగంల్ తెల్యజేశారు. ఈ కారయూక్రమంల్ 
జిల్్ల ప్రధాన కారయూదరి్శ తాళ్ల డేవిడ్ రాజ్, జిల్్ల జనసేన పార్టీ కారయూదరు్శలు 
దంగ సుబా్రావు, బొక్క ఆదినారాయణ, సంగీత సుభాష్ పినపల్ల జనసేన 
యువ సరపాంచ్, ఆలమూరు మండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు సురపు ర్డిడి సతయూ, 
ఆత్రేయపురం జనసేన పార్టీ మండల అధయూక్షులు చేకూరి కృష్ణంరాజు, రావులపాలం 
జనసేన పార్టీ మండల అధయూక్షులు తోట స్్వమి, పినపల్ల ఎంపీటీసీ పెదిదేర్డిడి 
పట్టీభి, మడికి ఎంపిటసి ఉండ్రాసపు వెంకనని, చొపెపాల్ల ఎంపీటీసీ జంపోలు 
నాగేశ్వరరావు, మూలస్థినం ఎంపీటీసీ బావిశెటటీ తాతాజీ, మూలస్థినం సరపాంచ్ 
లంక వరప్రస్ద్, సందిపూడి సరపాంచ్ తోట భవాని వెంకటేశ్వరు్ల, సందిపూడి 
ఎంపీటీసీ తోలేట సంతోషి, చ్ముడులంక ఎంపీటీసీ తమ్మన భాస్కరరావు, 
బడుగువాణి లంక ఎంపీటీసీ పడాల అమి్మరాజు దంపతలు, ఆలమూరు మండల 
జనసేన సీనియర్ నాయకులు కొతతుపళ్్ల నగేష్, గారపాట త్రిమూరుతులు, సల్ది 
జయప్రకాష్ నారాయణ (జేపి) సూరాయూరావుపేట యువ నాయకులు శెటటీబల్జ 
నేత వనుం సూరిబాబు, ఆలమూరు గ్రామ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు కట్టీ రాజు, 
చ్ల్్ల రాజశేఖర్, చల్్ల వెంకటేశ్వరరావు, కొనకళళి ధనరాజు, సీనియర్ నాయకులు 
తల్ రాజు, మహాదశ బాబులు, చింతపల్్ల సతితుపండు, మీడియా ప్రతినిధి బైర్శెటటీ 
రాంబాబు, నాగిర్డిడి మహేష్, కోట వరలక్ష్మి, కొండేట హేమదేవి, కొండేపూడి 
వరప్రస్ద్, శరిగినీడి పట్టీభి, పెట్టీ రంగనాథ్, గుడాల నాగబాబు, దసి మ్హన్, 
పసుపులేట స్యిబాబా, లంక సతీష్ పలువురు జనసైనికులు, కారయూకరతులు, వీర 
మహిళలు, నాయకులు అధిక సంఖయూల్ భార్ ఎతతున పాల్గాని ఈ కారయూక్రమానిని, 
పాదయాత్రను విజయవంతం చేశారు.

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

గుర్రాలపాలంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిటలి పంపిణి
శతఘ్ని న్యూస్: ఎచ్చిర్ల, ల్వేరు మండలం గుర్రాలపాలం పంచాయతీల్ ఎచ్చిర్ల 
నియోజకవరగా నాయకులు అరుజ్న్ భూపతి సమవారం క్రియాశీలక సభయూత్వ కిట్లను 
సభయూత్వం తీసుకునని గ్రామ జనసైనికులకు అందజేశారు. ప్రజబాట కారయూక్రమంల్ 
భాగంగా ఇంటంటకి ఇంట యజమాని అనుమతితో సిటీక్కరు్ల అంటంచి పవన్ కళ్యూణ్ 
యొక్క పార్టీ యొక్క సిద్ధంతాలు మేనిఫెసటీను గొపపాతనానిని వివరించడం జరిగింది. 
అరుజ్న్ భూపతి మాట్్లడుతూ… ఈ క్రియాశీలక సభుయూత్వ గొపపాతనానిని ప్రజల్్లకి తీసుకొని 
వెళ్ళిలని, అల్గే అధయూక్షులు వారు చేసుతునని గొపపా పనులను ఆల్చనలను ప్రజల్్లకి 
తీసుకొని వెళ్ళిలని అక్కడ యువత అందరికీ పిలుపునిచాచిరు. ఈ కారయూక్రమంల్ ల్వేరు 
మండలం నాయకులు బొంత విజయ్ కృష్ణ, ఎంపిటసి అభయూరిథి వడేడిపల్్ల శ్రీనివాసరావు, 
అపాపాపురం ఎంపిటసి అభయూరిథి అదపాక రాజు, గటటీం చిరంజీవి, రాజరతనిప్రస్ద్, 
సంతోష్, ఆరముడి రాము, క్రియాశీలక సభయూత్వం తీసుకునని సభుయూలు, గ్రామ పెదదేలు, 
జనసైనికులు, యువత పాల్గానానిరు.

జనసైనికులకు ఏ కషటాం వచిచిన జనసేన అండగా 
నిలుస్తాందని

పార్టీ పిఏసి సభుయూలు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జ్ పంతం నానాజీ
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్, కరప మండలం పెదకొతూతురు గ్రామంల్ గత 
సంవతసురం జరిగిన జతరల్ వైసీపీ నాయకులు కక్షతో స్థినిక జనసైనికులపై అక్రమ 
కసులు బనాయించగా కోరుటీ వారి కసుని కొటటీవేసిన కారణంగా, జనసైనికుల తండ్రులు 
మరియు జనసేన పార్టీ పెదదేలు కల్సి నేడు కాకినాడల్ జనసేన పార్టీ పిఏసి సభుయూలు, 
కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జ్ పంతం నానాజీ కి కృతజ్ఞతలు తెల్యచేస్రు. ఆనాడు 
జనసైనికులకు, వారి కుటుంబ సభుయూలకు అండగా నిలబడి, దైరయూం చ్పిపానందులకు 
ధనయూవాదములు తెల్యచేసిన జనసైనికులు. వారందరికీ నానాజీ అభినందనలు 
తెలుపుతూ, జనసైనికులకు ఎపుపాడు ఏ కషటీం వచిచినా జనసేన పార్టీ అండగా నిలుసుతుందని 
చ్పపాడం జరిగింది.

మరువపల్లిలో జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిటలి 
పంపిణి

శతఘ్ని న్యూస్:  సతయూస్యి 
జిల్్ల పెనుకొండ నియోజకవరగాం, 
పెనుకొండ మండలం రాంపురం 
పంచాయతీ మరువపల్్లల్ జనసేన 
పార్టీ నియోజకవరగా నాయకులు 

కుమార్, పెనుగొండ మండల కనీ్వనర్ మహేష్ ఆధ్వరయూంల్ మండల కమిటీ సభుయూలు 
నాయకులు పరయూటంచడం జరిగింది. క్రియాశీలక సభయూత్వం చేసుకునని సభుయూలకు కిటు్ల 
పంపిణీ చేసి గ్రామాల్్ల ఉనని సమసయూలు డ్రైనేజీ, సీసీ రోడు్ల వీధి లైట్సు ల్ంట సమసయూలు 
తెలుసుకుని అధికారుల దృషిటీకి తీసుకెళ్్ల పరిస్్కరం చేస్తుమని గ్రామసుతులకు హామీ 
ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ నియోజకవరగా నాయకులు, కుమార్, మండల 
కనీ్వనర్, మహేష్, ఉపాధయూక్షులు మంజునాథ్, సురేష్, నాయకులు రాజేష్, హరి, నాయక్, 
వెంకటర్డిడిపల్్ల ప్రదీప్, కారయూదరి్శ, నారాయణ, సంయుకతు కారయూదరి్శ, అజయ్, రాంపురం 
పంచాయతీ నాయకులు, బద్రి, ప్రస్ద్, సురేష్, శ్రీనివాసులు, ల్కష్, నాగారుజ్న, జనారదేన్, 
ఓబులేసు, రమేష్, రాము, చంద్ర, ఆంజనేయులు తదితరులు పాల్గానానిరు. 

వెలుగండ గ్రామంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ 
కిటలి పంపిణి

శతఘ్ని న్యూస్: నాగర్ కరూనిల్, జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పిలుపు మేరకు, 
జనసేన పార్టీ ఉపాధయూక్షులు మహేందర్ ర్డిడి, జనసేన పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంచార్జ్ 
నేమూరి శంకర్ గౌడ్, జనసేన పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్్ల అధయూక్షులు 
రామ్ తలూ్లరి, జనసేన పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర యువజన అధయూక్షులు మరియు నాగర్ 
కరూనిల్ జిల్్ల ప్రధాన కారయూదరి్శ వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ పిలుపు మేరకు సమవారం నాగర్ 
కరూనిల్ నియోజకవరగాం, బ్జినపల్్ల మండలం, వెలుగొండ గ్రామంల్ క్రియాశీలక 
సభయూత్వం నమ్దు చేసుకునని జనసైనికులకు కిట్ల పంపిణి చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క 
కారయూక్రమంల్ నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవరగా నాయకులు భోట్్క రమేష్, సూరయూ మరియు 
గ్రామ జనసైనికులు రాజశేఖర్, పరమేష్, పరశరాములు, మధు తదితరులు పాల్గానానిరు.

తాడూర్ ఎస్సుని మరా్యద పూర్వకంగా కల్సిన 
నగర్ కర్్నల్ జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: నాగర్ కరూనిల్, జనసేన పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర యువజన విభాగం 
అధయూక్షులు నాగర్ కరూనిల్ జిల్్ల ప్రధాన కారయూదరి్శ వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ పిలుపు మేరకు 
నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవరగాం, తాడుర్ మండలంల్ న్తనంగా బాధయూతలు సీ్వకరించిన 
తాడూర్ ఎస్సు శ్రీనివాసులు ని మరాయూద పూర్వకంగా కల్సిన నాగర్ కరూనిల్ పార్లమెంటర్ 
ఎకిసుకూయూటవ్ కమిటీ సభుయూలు రేచర్ల శేఖర్, నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవరగా నాయకులు 
పెరుమళ్ల శేఖర్ మరియు అశోక్ శ్రీకాంత్.

గజపతినగరంలో పలలిపలలికు జనసేన 5వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్:  గజపతినగరం నియోజకవరగాంల్ పల్లపల్లకు జనసేన కారయూక్రమంల్ 
భాగంగా 5వ రోజు డోల పాలం. కాలం రాజుపేట, మరియు ఎనిజ్ ఆర్ పురంల్ మర్రపు 
సురేష్ ఆధ్వరయూంల్ నియోజకవరగా నాయకులు కల్గి పండు, కడమల శ్రీను, పెనుమజిజ్ 
ఆదినారాయణ, నగర హర్ష్ నాని మరియు నియోజకవరగాం కారయూకరతులు ఈ యొక్క 
కారయూక్రమంల్ పాల్గానడం జరిగింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కొతతాపల్లి జనసేన యువత ఆధ్వర్యంలో జనసేన 
జండా ఆవిషకెరణ

శతఘ్ని న్యూస్: తిరువూరు 
నియోజకవరగాం గంపలగూడం 
మండలం కొతతుపల్్ల జనసేన 
యువత ఆధ్వరయూంల్ జనసేన పార్టీ 

జండా ఆవిష్కరణ కారయూక్రమం కొతతుపల్్ల గ్రామంల్ జరిగింది. ఈ జండా ఆవిష్కరణ 
కారయూక్రమానికి జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి మరియు మైలవరం నియోజకవరగా 
పార్టీ ఇనాచిర్జ్ అక్కల రామ్్మహన రావు (గాంధీ), జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు 
దసరి రాము విశషటీ అతిథులుగా హాజరయాయూరు. ఈ జండా ఆవిష్కరణ కారయూక్రమంల్ 
ఉమ్మడి కృష్్ణజిల్్ల జనసేన పార్టీ కారయూదరి్శ మనుబోలు శ్రీనివాసరావు, గంపలగూడం 
మండల పార్టీ అధయూక్షులు చింతలపాట వెంకటకృష్్ణరావు, వటటీ కొండ కృష్ణ, గాద 
వారి గూడం సరపాంచ్ చ్నాని శ్రీనివాసరావు, విసననిపేట మండల పార్టీ అధయూక్షులు షేక్ 
యాసీన్, నందమూరి వెంకటేశ్వరరావు, బ్ల్్ల నారాయణ, కసూతురి రామస్్వమి, అడపా 
శ్రీను, గూడవల్్ల నరసింహారావు, మైలవరం మండల పార్టీ అధయూక్షులు శీలం బ్రహ్మయయూ, 
కొతతుపల్్ల గ్రామ జనసేన యువత పుపాపాల వీరబాబు, నాగవరపు ఆంజనేయులు, పుపాపాల 
శవరామకృష్ణ, పుపాపాల కృష్ణ బాబు, పుపాపాల రామారావు, ర్డిడి గోపి తదితర కొతతుపల్్ల 
గ్రామ జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

చిన్న మంగళపురం గ్రామంలో జనసేన 
క్రియాశీలక సభ్యత్వం కిటలి పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్:  పాలకొండ నియోజకవరగాం జనసేన పార్టీ 
నాయకులు గరా్న సతితుబాబు ఆధ్వరయూంల్ సమవారం 
పాలకొండ మండలం, చినని మంగళపురం గ్రామంల్ జనసేన 
పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వం కిటు్ల పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఈ 
సందర్ంగా జనసైనికులను ఉదేదేశంచి మాట్్లడుతూ… సభయూత్వం 
తీసుకునని ప్రతి ఒక్కరు తమ తల్్లదండ్రుల చేత గాజు గా్లస్ గురుతు పై 
ఓటు వేయించి జనసేన పార్టీ గెలుపుకు సహకరించాలని, అల్గే 
గ్రామ స్థియిల్ పార్టీ బల్పేతానికి కృషి చేయాలని కోరారు. ఈ 

కారయూక్రమంల్ జనసేన నాయకులు డంక శవ ప్రస్ద్ పాల్గానానిరు.

కేశవదాస్పాలం గ్రామ జనసేన అధ్యక్షుడిగా 
మండెల బాబి నయుడు ఏకగ్రీవ ఎని్నక

శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు నియోజవరగాం, సఖినేటపల్్ల మండలం, కశవదసు పాలం గ్రామ 
జనసేన పార్టీ న్తన అధయూక్షుడిగా ఏకగ్రీవంగా మండల బాబ్ నాయుడు ఎనినికయాయూరు. 
జనసేన పార్టీ రాజోలు నియోజకవరగా నాయకులు జిల్్ల నాయకులు రాష్ట్ర నాయకులు 
ఘనంగా సనా్మనించారు. జనసేన కొతతు తరానికి అవకాశం ఇవ్వడంల్ ముందు 
ఉంటుందని, రాజోలు నియోజకవరగాంల్ జనసేన బల్పేతానికి తన వంత కృషి 
చేస్తునని బాబీ నాయుడు తెల్పారు. ఈ సందర్ంగా పలువురు జనసేన నాయకులు 
మరియు జనసైనికులు బాబ్ నాయుడుకి అభినందనలు తెల్పారు.

కంచికచరలిలో క్రియాశీలక సభ్యత్వం కిటలి పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్:  ఉమ్మడి 
కృష్్ణజిల్్ల కంచికచర్ల 
మండలంల్ని క్రియాశీలక 
సభయూత్వం కిటు్ల పంపిణీ 
కారయూక్రమం కంచికచర్ల 
పటటీణం వసంత కాలనీల్ 
కనకదురగా అమ్మవారి గుడి 
దగగార ఘనంగా పంపిణీ 
కారయూక్రమం జరిగింది. ఈ 

కారయూక్రమంల్ కంచికచర్ల మండల అధయూక్షులు నాయిని సతీష్ మాట్్లడుతూ దేశంల్ 
ఏ రాజకీయ పార్టీ చేయలేనీ విధంగా జనసేన పార్టీ అధినేత కొణిదల పవన్ కళ్యూణ్ 
జనసైనుకుల శ్రేయసుసు కోసం వయూకితుగత ప్రమాద భీమాను కల్పించడం జరిగిందని 
కొనియాడారు. ఈ కారయూక్రమంల్ మండల ప్రధాన కారయూదరి్శ దేవిర్డిడి అజయ్ బాబు, 
నాయిని వెంకట్ సతయూం, తేపాపాల్ వెంకట్రావు, తోట మహేష్ జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

ఉపాధి హామీ బిలులిల కోసం జనసేన తరపున 
ఎమామారో్వకి వినతిపత్రం

శతఘ్ని న్యూస్: పెనుకొండ, గోరంట్ల మండలంల్ గత కొనిని నెలలుగా ఉపాధిహామీ 
బ్లు్లలు అందక కూలీలు చాల్ ఇబ్ందులు పడుతనానిరు అని జనసేన పార్టీ నాయకులు 
స్థినిక ఎమా్మరో్వకి వినతిపత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్ంగా వారు మాట్్లడుతూ 
కరువు జిల్్లలు అయిన రాయలసీమల్ ఉపాధిహామీ పనిద్వరానే చాల్మంది పేద 
ప్రజలు ఆధారపడి పనులు చేసుతునానిరు. అల్ంట పేద వారికి పనులు చేసి నెలలు 
గడుసుతునాని వారికి బ్లు్లలు పడటం లేదు అని కంద్రం నుంచి వసుతునని ఈ డబు్లుని రాష్ట్ర 
ప్రభుత్వం వారి పథకాల కోసం వాడుతోంది అని కావున ఇపపాటకీ అయిన ప్రభుత్వం 
సపాందించి వారికి బ్లు్లలను వేయాలని లేని పక్షంల్ ఉపాధిహామీ కూలీలకోసం జనసేన 
పార్టీ తరపున పోరాట్నికి కూడా సిద్ధం అని తెల్పారు ఈ కారయూక్రమంల్ జిల్్ల కారయూదరి్శ 
సురేష్, మండల నాయకులు వెంకటేష్, సంతోష్, గొల్ల అనిల్ కుమార్, పెనుకొండ 
నియోజకవరగా ఐట కో ఆరిడినేటర్ యోగనంద ర్డిడి, కమ్మవారిపల్్ల రాఘవేంద్ర, మల్్లకారుజ్న, 
నాగేంద్ర, నరేష్, గంగరాజు, శ్రీనివాసులు, రంగనాథం, మూరితు, బాబావల్, నరేంద్ర, 
బాలు తదితరులు పాల్గానానిరు.

జనసైనికుడు మధుని పరామర్శంచిన పాలకొండ 
జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ నియోజకవరగాంల్ బాసురు గ్రామానికి చ్ందిన జనసైనికుడు 
ఎస్ మధు కొనిని రోజులు క్రితం పెయింటంగ్ చేసూతు భవనంపై నుంచి పడిపోవడం 
జరిగింది. పాలకొండ ప్రభుత్వ హాసిపాటల్ ల్ చేరిన విషయం తెలుసుకొని పాలకొండ 
జనసైనికులు వారడ శ్రీను, పోర్డీడి ప్రశాంత్, పటునిరు రమేష్, జమి అనిల్ వెళ్్ల 
పరామరి్శంచడం జరిగింది. తనకు మెరుగైన ట్రీట్మంట్ అందే విధంగా చూడాలని డాకటీర్ 
ని కోరడం జరిగింది. మధుకి జనసేన పార్టీ తరుపున అనినివేళల్ తోడు ఉంట్నని 
భరోస్ ఇవ్వడం జరిగింది.
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