
గురువారం, 04 ఆగస్టు  2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

బాధితులకు న్యాయం జరిగేవరకు జనసేన పోరాటం
శతఘ్ని న్యూస్:  నగరి నియోజకవర్గం, పుత్తూరు మగండలగం, టి ఆర్ కగండ్రిక ఎస్సీ కాలనీలోని వై ఇగంద్రసేనయయూ (56) మృతి, 8 నెలల క్రితగం వై ఇగంద్రసేనయయూ (56) వయూక్తూని 
సారా సేవిసతూగండగా పుత్తూరు పోలీసలు అరెస్ట్ చేసి రెగండు లీటర్ల సారాని సావాధీనగం చేసకున్నిరు.
అతని అన్రోగయూగంతో ఉగండటగంతో గ్రామ పెద్దల షూరిటీతో పుత్తూరు పోలీస్ సేట్షన్ నగండి రిలీజ్ చేశారు. అనగంతరగం 8 నెలల తరావాత వై ఇగంద్రసేనయయూ న అరెస్ట్ చేసి 
సబ్ జైలుకు పూరితూ ఆరోగయూగంతో తరలగంచడగం జరిగగంది. మగంగళవారగం రాత్రి 7.00 గగంటలకు వై ఇగంద్రసేనయయూ (56) అన్రోగయూగంతో బాధపడుతున్నిరని తిరుపతి 
రుయా హాసిపిటల్ కు తీసకొని వెళ్్లరు. వై ఇగంద్రసేనయయూ అన్రోగయూగంతో బాధపడుతున్నిరని కుటగంబ సభ్యూలకు ఫోన్ చేసి తెలయజేయగా.. కుటగంబ సభ్యూలు రుయా 
హాసిపిటల్ క్ చేరుకున్నిరు. తగండ్రి అన్రోగాయూనిక్ గల కారణాలు తెలపాలని సగంబగంధిత పోలీస్ అధికారులన అడగగా.. పగంతన లేని సమాధానగం చెప్పి వై పాల్ుణ పై 
భౌతిక దాడిచేసారు. దీనిని జనసేన పార్ట్ తరుపున తీవ్గంగా కగండిసతూన్నిము.. వారిక్ న్యూయగం జరిగేవరకు జనసేన అగండగా ఉగండి బాధితులకు న్యూయగం జరిగేలా చరయూలు 
చేపడతామని భరోసా ఇవవాడగం జరిగగంది. దీనిపై తక్షణమే సగంబగంధిత అధికారులు సపిగందిగంచి న్యూయగం జరిగేలా చరయూలు తీసకోవాలని జనసేన పార్ట్ తరుపున డిమాగండ్ 
చేయడగం జరిగగంది.

జనసేన విద్యారిథి విభాగం వాల్ పోస్టర్లు ఆవిష్కరించిన సంపత్ న్యక్
శతఘ్ని న్యూస్:  తెలగంగాణలో జనసేన విదాయూరిథి విభాగగం భలోపేతగంలో భాగగంగా విదాయూరిథి విభాగగం వాల్ 
పోసట్రు్ల బుధవారగం ఉసామానియా విశవావిదాయూలయగం ఆర్ట్స్ కళ్శాల ప్గంగణగంలో రాష్ట్ర అధయూక్షులు సగంపత్ 
న్యక్ మరియు రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరిశి రామకృష్ణ మిరియాల ఆవిష్కరిగంచారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ జనసేన 
విదాయూరిథి విభాగగం అధయూక్షులు మహేష్ పెగంటల మరియు ఓయూ ప్రెసిడగంట్ వినోద్ న్యక్ ఆదవారయూగంలో 
జరిగన ఈ కారయూక్రమగంలో రాష్ట్ర కారయూదరిశి మోకురాల కృష్ణ, హైదరాబాద్ ఉపాధయూక్షుడు వేణుగోపాల్, ప్రధాన 
కారయూదరుశిలు తోరగం సూరయూ, ప్రణీత, ఓయూ కమిటీ సభ్యూలు పననిగం పవన్, మద్్దల అరవిగంద్, శ్రీనివాస్ 
చెనిగెల, చిరగంజీవి, విజయ్, క్గంతి, సతీష్, హనమత్ న్యక్, నిజగం కళ్శాల విదాయూరిథి న్యకులు 
మోతిలాల్, న్యకులు, జనసైనికులు, వెగంకటేష్, ప్రకాష్, హేమగంత్, పాల్్న్నిరు.

శ్రీ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ కి 
జన్మదిన శుభాకంక్షలు

శతఘ్ని న్యూస్: ఆగంధ్రప్రదేశ్ 
గౌరవనీయ గవరనిర్ శ్రీ బిశవాభూషణ్ 
హరిచగందన్ గారిక్ జనసేన పార్ట్ 
అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక 
ప్రకటనలో హృదయపూరవాక 
జనమాదిన శుభాకాగంక్షలు తెలపారు. 
ఆగంధ్రప్రదేశ్ పురోగమన్నిక్ మీ 
వగంటి సదీర్ఘ రాజకీయ అనభవగం 

ఎగంతో ఉపయుకతూమని భావిసతూన్నిన. అవినీతిలేని సమాజగం ఆవిష్్కరగం కావాలనని 
మీ ఆకాగంక్ష నేటితరగం రాజకీయవేతతూలకు ఆదరశిగం. ఆరోగయూకరమైన దీరా్ఘయుష్షున 
మీకు ఆ భగవగంతుడు ప్రసాదిగంచాలని మనసారా కోరుకుగంటన్నినని శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ అన్నిరు.
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రాజోలులో జనసేన భారీ బహిరంగ సభ
జనసేన జండా ఆవిష్కరంచిన జిల్లా అధయూక్షులు కందుల దుర్గేష్
క్రియాశిలక సభయూత్వ కిటలా పంపిణీ
రాజోలు జనసేనలో భారీ చేరకలు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు, మలక్పురగం మగండలగం శగంకరగుపతూగం గ్రామ జనసేన న్యకులు, మగండల అదయూక్షులు మల్లపుడి 
సతితూబాబు మరియు గ్రామ శాఖ అదయూక్షులు దూది శగంకర్ అధయూక్షతన ముఖయూ అతిథిలుగా త్రుపిగోదావరి జిలా్ల జనసేన 
పార్ట్ అధయూక్షులు కగందుల దుర్్ష్, జనసేన పార్ట్ రాష్ట్ర రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు మరియు ముమిమాడివరగం 
నియోజకవర్గం ఇగంచార్జ్ ప్తాని బాలకృష్ణ, అమలాపురగం పార్లమగంటర్ ఇగంచార్జ్ డిఎగంఆర్ శేఖర్ భార్ బహిరగంగ సభ 
ఎరాపిట చేయడగం జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో భాగగంగా జనసేన పార్ట్ జగండా ఆవిష్కరణ చేసిన ఉమమాడి త్రుపిగోదావరి 
జిలా్ల అధయూక్షులు కగందుల దుర్్ష్. తదనగంతరగం క్రియాశీలక సభయూతవా క్ట్లన పగంప్ణీ చేయడగం జరిగగంది. తదనగంతరగం 
ఉమమాడి త్రుపిగోదావరి జిలా్ల అధయూక్షులు కగందుల దుర్్ష్ సమక్షగంలో దళిత సామాజికవర్గం, బీస్ సామాజికవర్గం మరియు 
అగనికుల క్షత్రియవరా్ల నగండి భార్ సగంఖయూలో జనసేన పార్ట్లో చేరడగం జరిగగంది. ఈ కారయూర్క్రమగంలో నియోజకవర్ 
న్యకులు గుగండుబోగుల పెద్దకాపు, రాష్ట్ర సగంయుకతూ కారయూదరిశి దిరిశాల బాలాజీ, తాడి మోహన్ కుమార్, రాష్ట్ర 
మతసీ్యకార విభాగగం కారయూదరిశి పన్నిల ప్రభ, ప్నిశెటిట్ బుజిజ్, జిలా్ల ఉపాధయూక్షులు శిరిగనీడి వెగంకటేశవారరావు, కారయూదరుశిలు 
గుగండాబతుతూల తాతాజీ, గుబ్బల రవి క్రణ్, మగండలాధయూక్షులు గుబ్బల ఫణికుమార్, దొడ్డ జయరాగం, స్నియర్ న్యకులు 
గెడ్డగం మహాలక్ష్మి ప్రసాద్, ఆర్.డి.ఎస్ ప్రసాద్, మలక్పురగం ఎగంపీపీ మేడిచర్ల సతయూవాణి రాము, వైస్ ఎగంపీపీలు సగందర 
శ్రీన, ఇగంటిపల్ల ఆనగందరాజు, గొల్లమగందల పూర్ణ భాస్కరరావు, జయరాజు, అల్్లరి రగంగరాజు, అడబాల తాతకాపు, 
ఆకుల న్యుడు, రావూరి న్గు, ఉగండపల్ల అగంజి, సరపిగంచులు మేడిధి సరోజ భరత్, కాకర శ్రీన, ఆర్టి రగంగన్యకులు, 

సతయూన్రాయణ, ఎగంపీటీస్లు జక్కగంపూడి శ్రీదేవి శ్రీనివాస్, దార్ల కుమారి లక్ష్మి పుననిగం న్గదుర్, ముతాయూల సాయి రామ్ బైరా న్గరాజు, రాపాక సతయూన్రాయణ, ఆచగంట 
బాబులు, వైస్ ప్రెసిడగంట్ శిరిగనీడి న్ని, ఆచగంట సబా్బరావు, ఎరుబగండి శ్రీనివాస్, ఆచగంట సతితూబాబు, మాలే కాళిదాస్, రావి అగంజన్ దేవి, ఉలసెటిట్ అననిపూర్ణ, ఉలశెటిట్ 
లక్షష్మణ, ముతాయూల జగదీష్, బాబీ న్యుడు, బోణగం భాస్కర్, కట్రెనిపాడు న్గేగంద్ర, బోనగం న్యుడు, ఏనముల తాతాజీ, మల్లపుడీ శేష్రావు, జిలెళ్ల నరసిగంహారావు, 
కడల శ్రీరామచగంద్ర రావు, మేడిచర్ల ప్రసాద్, మగండు అగంజి, పోలశెటిట్ గణేశ్, కోనతగం నరసిగంహారావు, సాధనల విజయా, పవన్, శగంకరగుపతూగం గ్రామ వారు్డ మగంబరు్ల, 
గ్రామ జనసేన న్యకులు, కారయూకరతూలు, వీరమహిళలు, నియోజకవర్గంలోని సరపిగంచ్ లు, ఎగంపీటీస్లు, వివిధ గ్రామాల అదయూక్షులు, మగండల కమిటీ సభ్యూలు, జనసేన 
న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్న్నిరు.
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ఫుడ్ కోర్్ట పేర్తో ఆక్రమణలకు వయాతిరేకంగా 
జనసేన నిరసన

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ త్రుపి నియోజకవర్గం 21వ డివిజన్ అధయూక్షులు పోతిరెడి్డ రమణ, 
22వ డివిజన్ అధయూక్షులు తోట శ్రీన ఆధవారయూగంలో విశేవాశవార, పదామావతి ఘాట్లలో ఫుడ్ కోర్ట్ పేరుతో 
ఆక్రమణలకు వయూతిర్కగంగా జనసేన పార్ట్ తరుపున నిరసన కారయూక్రమగం చేయడగం జరిగనది.
ఈ కారయూక్రమగంలో రాష్ట్ర సహాయ కారయూదరిశి పోతిరెడి్డ అనితా కృష్్ణ-పెన్ని కమిటీ సభ్యూరాలు 
లక్ష్మీ శైలజ, దురా్ రాణి, పాశగం సజత, మట్ట్ వివేక్, గోప్, శ్రీన్థ్, మాక్నీడి నీరజ, వేముల 
వెగంకటేష్, సజత, హరి ప్రసాద్, జయ కుమార్ మరియు వీర మహిళలు జనసైనికులు 
పాల్్నడగం జరిగగంది.

ఇంతేర్ భూ కుంభకోణంపై అధికర్లోలు చలనం కర్వు: యడలుపల్లు రామ్ సుధీర్
వేల ఎకరాలోలా ఆక్రమణలు – కన్నిత్తి చూడని రెవిన్యూ అధికారులు.
అక్రమ ఆకా్వ సాగు వెనుక బడా నేతలు.
అధికార – విపక్ష నాయకుల కుమ్మకు్క
దరాజాగా విదుయూత్ లైనులా, ట్రాన్్స ఫార్మరులా
జనసేన పారీటీ గ్ండ్ రపోర్టీ వెలుగు చూసిన నిజాలు.
త్వరలో పూరతి నివేదిక జిల్లా కలెకటీర్ దృష్టీకి.
స్ందన రాకుంటే గ్రీన్ ట్రిబ్యూనల్ – హైకోరుటీలోలాన్ కేసులు.
అక్రమాల నిగుగే తేల్చేవరకూ విశ్రమంచం.
శతఘ్ని న్యూస్: పెడన నియోజవర్గం, కృతితూవెనని మగండల పరిధిలోని ఇగంతేరు తీర ప్గంతగంలో వేల ఎకరాల ప్రభ్తవా భూమి బడా రాజకీయ న్యకుల కనసననిలో్ల ఆక్రమణకు 
గురగంది. కోసట్ల్, రెగుయూలేటర్, జోన్ నిబగంధనలతో పాట గ్రీన్, ట్రిబుయూనల్, రెవెన్యూ చట్ట్లు త్ట్ల పడుసూతూ వగందలాది ఎకరాలో్ల చెరువులు తవేవాసి అక్రమగంగా ఆకావా సాగు చేసతూన్నిరు. 
యదేచ్చగా తీరప్గంతగం మొతతూగం తవేవా సతూగంటే అధికారులు అగంటి ము టట్నట్లగా వయూవహరిసతూన్నిరు. అగంత భార్ మొతతూగంలో ప్రభ్తవా భూమి కబాజ్ కు గురవుతుగంటే అధికారులు ఎగందుకు 
కళ్ళు మూసకు కూరు్చన్నిరు. ప్రభ్తవా భూమిని కాపాడాలసీన అధికారులో్ల ఎగందుకు చలనగం లేదు. అనే విషయాల మీద క్షేత్రసాథియిలో జనసేన పార్ట్ తరఫున విచారణ చేపటట్డగం 
జరిగగంది. ఇగంతేరు అక్రమ మీద విచారణ జరిప్ అధికారులు ప్రశినిసతూగంటే పగంతన లేని సమాధాన్లు చెపుతూన్నిరు అని పెడన నియోజకవర్ జనసేన పార్ట్ న్యకుడు యడ్లపల్ల. 
రామ్ సధీర్ అన్నిరు. అనమతులు లేకుగండా ట్రాకట్ర్ మటిట్ తవువాతుగంటేనే న్న్ యాగీ చేసే రెవిన్యూ సిబ్బగంది గాని, పోలీస్ అధికారులు గాని వేల ఎకరాలు అనమతులు లేకుగండా 
తవేవాసతూగంటే ఎగందుకు చూసూతూ ఊరుకున్నిరని జనసేన పార్ట్ ప్రశినిసతూగంది. అని అక్రమారు్కలకు అధికారులు కొముమాకాసతూన్నిరు అనడానిక్ నిదరశినగం. ఆక్రమణకు గురన చెరువులకు 
విదుయూత్ కనెక్షన్ల, ట్రాన్సీఫారమారు్ల, ఇవవాడమే సి ఆర్ జడ్ నిబగంధనలు అటవీ చట్ట్లన సైతగం ఇక్కడ కాలరాశారు. మడ అడవులన మాయగం చేశారు. పరాయూవరణ సమతులాయూనిని 
ద్బ్బతీసతూన్నిరు. దీని వెనక అధికార పార్ట్తో పాట ప్రతిపక్షానిక్ చెగందిన బడా న్యకులు ఉననిట్ల మా పరిశీలనలో వెలుగులోక్ వచి్చగందని సధీర్ అన్నిరు. అగందులో వగంద ఎకరాలు 
కానెసీప్ట్ బహిరగంగగంగా వినపడుతుగం డగా కనపడని అక్రమాలు ఇగంకా పెద్ద మొతతూగంలోనే ఉననిట్ల తెలుసతూగంది. అగందుకు సగంబగంధిగంచిన పూరితూ వివరాలు మా దగ్ర ఉన్నియని జనసేన 
పార్ట్ తరఫున క్షేత్రసాథియిలో వెలుగుచూసిన అగంశాలు ఏ సర్వా నెగంబరు్ల ఎగంత మొతతూగం భూమి ఆక్రమణకు గురగంది. చెరువులు తవవాడానిక్ అనమతులు ఎవరు ఇచా్చరు. అనమతులు 
లేకుగండా వేల ఎకరాలు తీరప్గంత తవేవాసతూగంటే అధికారులు ఎగందుకు చరయూలు తీసకోవడగం లేదు..? తదితర అగంశాలపై ఇపపిటికే ఒక నివేదిక రూపగందిగంచడగం జరిగగందని తవారలో ఈ 
నివేదికన జనసేన పార్ట్ అధిష్ట్నగం అనమతితో కృష్్ణ జిలా్ల కలెకట్ర్ మరియు సగంబగంధిత శాఖ ఉననితాధికారుల దృష్ట్క్ తీసకెళిళు పోతున్నిగం. వారి నగంచి సపిగందన కరువైగంది పక్షగంలో 
గ్రీన్ ట్రిబుయూనల్ లోన, హైకోరుట్లో న ప్ల్సీ దాఖలు చేసి న్యూయపోరాటగం చేసాతూమని దీని వెనక ఎగంతటి పెద్ద వారు ఉన్ని వదిలేది లేదని పెడన నియోజకవర్ జనసేన పార్ట్ న్యకులు 
యడ్లపల్ల రామ్ సధీర్ హెచ్చరిగంచారు.

చీరాలలో పవనన్న చేనేత బాట 40వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: చీరాలలో, జనసేన పార్ట్ అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాలతో, జనసేన పార్ట్ రాష్ట్ర 
చేనేత వికాస విభాగ చైరమాన్ చిల్లపల్ల శ్రీనివాసరావు 
సూచనలతో “40 రోజుల” నగండి చీరాల 
నియోజకవర్ జనసేన పార్ట్ యువ న్యకతవాగం 
ఆధవారయూగంలో “నేతనని” పడుతునని ఇబ్బగందులన 
తెలుసకుగంటనని “పవననని చేనేత బాట” 
కారయూక్రమానిని అడుగడుగున ఆదరిసతూనని చీరాల 
నియోజకవర్ ప్రజలకు ధనయూవాదములు. 
పవననని చేనేత పాట కారయూక్రమగం గురిగంచి ఈ 
యువ జనసేన న్యకులు మాట్్లడుత్ కర్ణ క్రణ్ 

తేజ్ అధవారయూగంలో పసపులేటి సాయి (పగందిళళుపల్ల), ప్గంజల సగంతోష్(నీలకగంఠాపురగం), పృథ్వా శ్రీహరి (దగంటగంపేట), వరగం 
బూడిద (చేనేతపురి), పల్లపోల్ సాయి(పగందిళళుపల్ల), శ్రీన(పగందిళళుపల్ల), క్షోర్(వేటపాలెగం), సదాశివరావు (వేటపాలెగం) 
మరియు ఐటీ కోఆరి్డనేటర్ భూపతి మనోజ్ కుమార్ ల సహకారగంతో, నియోజకవర్ స్నియర్ న్యకుల అగండగండలతో 
చీరాలలో నియోజకవర్గంలో ప్రతీ చేనేత కుటగంబ సమసయూన గడప గడపకు వెళిళు తెలుసకోవడగం జరుగుతుగందని చెపపిడగం 
జరిగగంది.

తిర్పతి ఎమ్్మల్యా టికెట్ బల్జలకు ఇవ్వగలరా..?: 
ఆకేపాటి సుభాషిణి

శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి: సాథినిక ప్రెస్ క్లబ్ లో బుధవారగం జరిగన మీడియా సమావేశగంలో 
జనసేన రాష్ట్ర కారయూదరిశి శ్రీమతి ఆకేపాటి సభాష్ణి మాట్్లడుత్.. బ్వాస్పీ నిజగంగా బలజల 
పక్షపాతే ఐతే.. ఈ 2024 ఎలక్షన్ లో తిరుపతి ఎమమాలేయూ టికెట్ బలజలకు ఇవవాగలరా.. 
??? బలజలన బానిసలుగా చూసతూనని వైస్పీ ప్రజలే తగన బుది్ద చెబుతారు.. బడుగు 
బలహీనల పరిసిథితి చెపపినక్కర్్లదు.. కేవలగం ఓట బాయూగంకు రూపగంగానే చుసతూన్నిరు తపపి.. 
వాళ్లకు భరోసా ఎక్కడ ?? 2024 ప్రజలే బుది్ద చెబుతారని.. జనసేన రాష్ట్ర కారయూదరిశి శ్రీమతి 
ఆకేపాటి సభాష్ణి వైస్పీ ప్రభ్తవాగంపై మగండి పడా్డరు.

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

“జనసేన – పల్లుబాట” కరయాక్రమం 7వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: పరూ్చరు, జనసేన పార్ట్ పరూ్చరు నియోజకవర్గంలో 
7వ రోజు పరయూటన పరూ్చరు మగండలగం చెరుకూరు గ్రామగంలో 
నిరవాహిగంచడగం జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమానిక్ జనసేన పార్ట్ 
రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరిశి పెదపూడి విజయ్ కుమార్ మరియు 
పరూ్చరు నియోజకవర్యువ న్యకులు శ్రీకాగంత్ ఇగంటిగంటిక్ 
తిరిగ జనసేన పార్ట్ని 2024లో అధికారానిని తీసకురావాలని 
ఇగంటిగంటిక్ తిరుగుత్ ప్రచారగం చేశారు. కారయూక్రమగంలో ఉమమాడి 

ప్రకాశగం జిలా్ల కారయూదరిశి శగంకరశెటిట్ చిరగంజీవి, సగంయుకతూ కారయూదరిశి షేక్ ఇగంతియాజ్, ఇగంకొలు్ల మగండల 
అధయూక్షులు న్రిసెటిట్ ప్రవీణ్ కుమార్, కారగంచేడు మగండల అధయూక్షులు సాగరి శ్రీనివాసరావు, యద్దనపూడి 
మగండల అధయూక్షుడు అయయూపపి, చెరుకూరి న్యకులు అగంచ రామకృష్ణ, ముతాయూల వెగంకటేష్ తిరిగే క్రమగంలో 
జనసేన పార్ట్ సిదా్ధగంతాలు వచే్చ గుద్దటి శ్రీనివాసరావు 30 మగంది అనచరులతో జనసేన పార్ట్లో చేరడగం 
జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో పసపులేటి రవికాగంత్, తోట అశోక చక్రవరితూ, రామకృష్్ణరెడి్డ, కుపపిల 
మహేష్, కొగండపల్ల వెగంకటేశవారరావు, లవీ్ల గోప్, ఉపుపిటూరు సిదు్ద తదితరులు పాల్్న్నిరు.

అనకపల్లు జిల్లులో గాయాస్ లీకేజీ ఘటన బాధితులకు అండగా జనసైనికులు
శతఘ్ని న్యూస్: అనకాపల్ల జిలా్ల, ఎనీట్ఆర్ ప్రభ్తవా ఆసపత్రిలో గాయూస్ లీకేజ్ బాధితులన, విషవాయువులు లీకై అసవాసథితకు గురన మహిళలకు, సపిృహ కోలోపియిన కారిమాకులకు అగండగా 
నిలుసూతూ వారి యోగక్షేమాలు తెలుసకుగంటనని అనకాపల్ల జనసైనికులు.
బాధితులకు మరుగైన వైదయూగం అగందిగంచాలని.. ఇదే పరిశ్రమగంలో రెగండవసారి ఈ తప్పిదగం జరగడగం చాలా బాధాకరమని.. తక్షణమే దీనిక్ కారణమైన కగంపెనీపై తక్షణగం చరయూలు 
తీసకోవాలని జనసేన పార్ట్ తరపున కోరారు.
సాథినిక జనసైనికులు తాడి రామకృష్ణ, రాగందాస్ గోవిగందా, రాకాసి డోరా, మల్ల శ్రీన, అప్కొగండ గణేష్, బారినకన రాము, గొల్లవిల్ల రాజు బాదితుల ఆరోగయూగం కుదుటపడే వరకు అగండగా 
ఉగంట్మని భరోసా ఇవవాడగం జరిగగంది.

క్రియాశీలక కరయాకర్తకు ప్రమాద బీమా చెక్
శతఘ్ని న్యూస్: అనగంతపురగం జిలా్లలోని పెనకొగండ నియోజకవర్గం, రుద్దగం 
మగండలగం రెడి్డపల్ల గ్రామగంకు చెగందిన కురుబ హనమగంత్ కు ఇటీవల దొడ్బలా్లపూర్ 
నగంచి బైక్ లో వసతూగండగా ప్రమాదవశాతుతూ యాక్సీడగంట్ కు గుర గాయపడి 
హాసిపిటల్ పాలయాయూరు. తాన క్రియాశీలక సభయూతవాగం తీసకోవడగంతో ప్రమాదపు 
బీమా క్రిగంద 18 వేల రూపాయల చెకు్కన జనసేన పార్ట్ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆదేశాల మేరకు హనమగంత్ కు పార్ట్ కారాయూలయగంలో జిలా్ల అధయూక్షులు టి.సి 
వరుణ్ మరియు రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరిశి చిలక మధుసూదన్ రెడి్డ అగందజేసారు. 
ఈ కారయూక్రమగంలో రాష్ట్ర కారయూక్రమాలు ప్రధాన కారయూదరిశి శ్రీ ప్.భవాని రవికుమార్ 
మరియు జిలా్ల కమిటీ సభ్యూలు, ప్గంతీయ కమిటీ మహిళ్ సభ్యూలు, జనసేన 
శ్రేణులు పాల్్నడగం జరిగగంది.

పారీ్ట అప్పగంచిన బాదయాతకు న్యాయం చేస్్తను: 
వంకటేష్

శతఘ్ని న్యూస్: గోరగంట్ల మగండలగం: ఉమమాడి అనగంతపురగం జిలా్ల సగంయుకతూ 
కారయూదరిశిగా వెగంకటేష్ న ఎనని కోవడగం జరిగగంది. ఈ సగందర్బగంగా వెగంకటేష్ 
మాట్్లడుత్.. న్ మీద నమమాకగంతో ననని ఎననికొనని రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరిశి 
చిలకగం మధుసూదన్ రెడి్డక్ జిలా్ల అధయూక్షులు టి సి వరుణ్ కు, రాష్ట్ర కారయూక్రమాల 
ప్రధాన కారయూదరిశి భవని రవికుమార్ కు, జిలా్ల కారయూదరిశి సర్ష్ కు, పార్ట్ 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ కు ధనయూవాదాలు.. పార్ట్ న్కు అపపిగగంచిన ఈ పదవిక్ 
శక్తూ వగంచన లేకుగండా శాయశకుతూలా న్యూయగం చేసాతూన అని తెలయజేసారు.

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

ములకలపల్లులో జనసేన జండా ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యూస్: భద్రాద్రి కొతతూగూడగం జిలా్ల, 
ములకలపల్ల మగండల కేగంద్రగంలో జనసేన పార్ట్ 
దిమమా ఏరాపిట చేయడగం జరిగగంది. ఈ జనసేన 
పార్ట్ దిమమాన పార్ట్ జగండాన ముఖయూ అతిథిగా 
విచే్చసిన కొణిదల న్గబాబు ఎగరవేయవలసి 
ఉగండగా కొనిని అనివారయూ కారాయూల వలన 
రాలేకపోయారు. కొణిదల న్గబాబు మరియు 
ఉమమాడి ఖమమాగం జిలా్ల ఇగంచార్జ్ రామ్ తాల్్లరి 
ఆదేశాల ప్రకారగం అశవారావుపేట నియోజకవర్ 
ముఖయూ న్యకులైనటవగంటి యార్లగడ్డ శ్రీన న 
జగన్నిధపురగం నగంచి ములకలపల్ల మగండల 
కేగంద్రగం వద్దకు రాయూలీగా తీసకురావడగం 
జరిగగంది. యార్లగడ్డ శీన ములకలపల్ల వచి్చ 
జగండా ఎగరవేయడగం జరిగగంది. ఈ సగందర్గంగా 
ఉమమాడి ఖమమాగం జిలా్ల విదాయూరిథి మరియు యువజన 
మరియు మగండల న్యకులు మాట్్లడుత్.. 

ఈ జగండా ఆవిష్కరణ కొరకు గత మూడు రోజులుగా మగండలగంలో ఉననిటవగంటి జనసేన 
కారయూకరతూలు అగందరూ కూడా నిసావార్ధగంగా పనిచేశారని.. పార్ట్ కోసగం కారయూకరతూలు అహరినిశలు 
కషట్పడుతున్నిరని.. ఇదేవిధగంగా మగండలగంలో జనసేన కారయూకరతూలు పనిచేసూతూ జనసేన పార్ట్ 
బలోపేతానిక్ కృష్ చేసాతూరని.. ఈ జగండా ఆవిష్కరణ కారయూక్రమగంలో తెలయజేశారు. అదే విధగంగా 
న్గబాబు గారు మరియు రామ్ తాలురి గారి ఆదేశాల మేరకు మన మగండలానిక్ విచే్చసి జగండా 
ఆవిష్కరిగంచిన యార్లగడ్డ శ్రీన గారిక్ కూడా ఈ సగందర్గంగా కృతజ్ఞతలు తెలయజేసతూన్నిమని 
తెలయజేశారు. ఈ కారయూక్రమగంలో ఉమమాడి ఖమమాగం జిలా్ల విదాయూరిథి విభాగగం కారయూనిరావాహక సభ్యూలు 
గొల్ల వీరభద్రగం, కోడిమ వగంశి, ఉమమాడి ఖమమాగం జిలా్ల యువజన విభాగగం సెక్రటర్ గరిక రాగంబాబు, 
ములకలపల్ల మగండల అధయూక్షులు తాటికొగండ ప్రవీణ్, ఉపాధయూక్షుడు పడిచేటి చెన్నిరావు, ప్రధాన 
కారయూదరిశి ఊకె న్గరాజు, ఆర్నైజిగంగ్ సెక్రటర్ చామరితూ సధాకర్, సహాయ కారయూదరిశి బొక్క 
వెగంకటేశవారు్ల, కారయూదరిశి నరసిగంహారావు, కారయూదరిశి బాదావత్ రవికుమార్, మధిర నియోజకవర్గం 
విదాయూరిథి విభాగ కారయూనిరవాహక సభ్యూడు గగంధగం ఆనగంద్, ముఖయూ న్యకులు కగందుకూరి వినీత్, 
చిర్రా భద్రయయూ, రమేష్, పవన్ మరియు జనసేన పార్ట్ కారయూకరతూలు పాల్్నడగం జరిగగంది.

జనసేన బలోపేతం కోసం కరిమజిజి సుడిగాల్ పరయాటన
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళగం జిలా్ల, ఎచె్చర్ల నియోజకవర్గం, రణసథిలగం మగండలగం, ఎరవరగం 
పగంచాయతీ ఎరవరగం గ్రామగంలో పవననని ప్రజబాట కారయూక్రమగంలో బుధవారగం ఎచె్చర్ల 
నియోజకవర్గం జనసేన పార్ట్ స్నియర్ న్యకులు మరియు ససైటి బాయూగంకు మాజీ చైరమాన్ శ్రీ 
కరిమజిజ్ మలీ్లశవారావు పలె్ల పలె్లకు అలుపు ఎరుగని ప్రచారగం చేసూతూ జనసేన మాయూనిఫెసట్ మరియు 
సిదా్దగంతాలు ప్రజలో్లక్ తీసకువెళ్తున్నిరు. రాష్్రానిక్ రాజధాని లేదు.. రాష్ట్రగంలో జబులు 
కలపిగంచలేకపోవడగం వల్ల రోజురోజుకీ నిరుద్యూగులు పెరిగపోతున్నిరు. యువత అగందరికీ 
కూడా జబులు రావాల, మన రాష్ట్రగం అభివృది్ధ చెగందాల అగంటే భవిషయూతుతూలో వచే్చ ఎనినికలో్ల 
జనసేన పార్ట్ని ఆదరిగంచి, గాజు గా్లస్ గురుతూక్ ఓట వేసి, జనసేన పార్ట్ని గెలప్గంచవలసిగందిగా 
ప్రతి ఒక్కరిని పేరుపేరున్ రికెవాస్ట్ చేయడగం జరిగగంది. ప్రజలకు అర్ధమైన ర్తులో్ల మానిఫెష్ట్న 
వివరిగంచారు. పవన్ కళ్యూణ్ గారు గెలచినట్ల అయితే సగంవతసీరానిక్ 5గాయూస్ సిలగండర్ల ఉచితగంగా 
ఇవవాడగం జరుగుతుగంది. తెల్లర్షన్ కారు్డదారులకు ఇలు్ల కటట్కోవడానిక్ ఇసక ఉచితగంగా ఇవవాడగం 
జరుగుతుగంది. వయూవసాయగం చేసిన రతులకు పెనషున్ సౌకరయూగం కలదు. వృదు్దలకు వృదా్ధశ్రమగం 
నిరిమాగంచడగం జరుగుతుగంది. పవన్ కళ్యూణ్ గారు ప్రజల పక్షాన నిలబడిన న్యకుడు కాబటిట్ 
అలాగంటి న్యకుడుని గెలుప్గంచుకోలసిన బాధయూత మనపైన ఉగంది. అలాగే ప్రతి పలె్లకు ప్రతి 
గ్రామానిక్ ప్రతి గడపక్ నితయూగం ప్రజల దగ్రక్ వెల్లడగం జరుగుతుగంది. మేము ప్రతి గడపకు ప్రతి 
ఇగంటిక్ ప్రతి ఒక్కరిని కలసి ప్రజలకు అర్ధమైన ర్తిలో జనసేన మేనిఫెసట్ వివరిగంచడగం జరిగగంది. 
ఈ కారయూక్రమగంలో రణసథిలగం మగండలగం కృష్్ణపురగం పగంచాయతీ జనసేన పార్ట్ యగంప్టీసి 
అభయూరిథి పోటూనిరు.లక్షుమాన్యుడు, మహాగంతి.రామసావామిన్యుడు హజరన్రు. పవననని 
పలె్లబాట ప్రగంభిగంచి 95వరోజు సదీర్ఘగంగా ప్రజల దగ్రక్ వెళి్ల పలు కుటగంబాలన కలసి 
మేనిఫెసట్ గురిగంచి వివరగంగా చెపపిడగం జరిగగంది. పవననని ప్రజబాట తాము ప్రగంభిగంచిన 
ప్రజలనగండి అపూరవామైన సపిగందన లభిసతూగందన్నిరు. గత ఎనినికల సగందర్గంగా ఒక్క ఛాన్సీ 
జగన్ క్ ఇచా్చగం అని ఓటేసిన వారెవరూ ఈసారి వైస్పీక్ ఓట వేసేగందుకు సిద్ధగంగా లేరన్నిరు. 
ఈ కారయూక్రమగంలో అపపిలరాజు, శివ, న్గరాజు, గౌరమమా, వెగంకటేష్, రాము, తవిటిన్యుడు, 
తదితరులు పాల్్న్నిరు.

పట్టణంలో వార్డుల అభివృదిధిని మరిచిన రాష్ట్ర 
ప్రభుత్వం: జనసేన న్యకులు

శతఘ్ని న్యూస్: ఎమిమాగన్రు నియోజకవర్ ఇగంచార్జ్ ర్ఖ గౌడ్, ఆదేశాల మేరకు 
జనగం కోసగం జనసేన కారయూక్రమగంలో భాగగంగా జనసేన న్యకులు సాథినిక సాయి 
గణేష్ కాలనీలో పరయూటిగంచారు. ఈ సగందర్గంగా మగండల అధికార ప్రతినిధి 
రాహుల్ సాగర్ రాష్ట్ర చేనేత వికాస్ రాష్ట్ర కారయూదరిశి రవి ప్రకాష్ లు మాట్్లడుత్ 
కాలనీలో సాథినికగంగా ఎనోని కుటగంబాలు నివసిసతూనని సాయి గణేష్ కాలనీ 
అభివృది్ధక్ నోచుకొక పోవడగం రాష్ట్ర ప్రభ్తవాగం మరియు మునిసిపల్ అధికారుల 
వైఫలయూగం అని గతగంలో కన్ని మూడు రెట్ల ఇగంటి పనని నీటి పనని వసూలు చేసతూన్ని 
అధికారులు కనీస సౌకరాయూలు కలపిగంచకపోతే ఎలా అని మగండిపడా్డరు. ఇపపిటికైన్ 
అధికారులు సాయి గణేష్ కాలనీలో ఉనని డ్రైనేజీ రోడ్ల సమసయూలపై దిష్ట్ సారిగంచి 
పరిష్్కరగం చేసే విధగంగా అధికారులు చరయూలు తీసకోవాలని డిమాగండ్ చేశారు. ఈ 
కారయూక్రమగంలో జనసేన న్యకులు కరణగం రవి, షబీ్బర్, రషీద్, బాలు, మోహన్, 
తదితరులు పాల్్న్నిరు.

జనసేన ఆద్వరయాంలో మంచి నీటి సరఫరా
శతఘ్ని న్యూస్: ఉరవకొగండ పటట్ణగంలో గత 15 రోజుల నగండి త్రాగునీటి సరఫరా 
ఆగపోయిగంది. పటట్ణగంలోని ప్రజలు త్రగునీరు లేక ఇబ్బగందులు పడుతున్నిరు. ఈ 
క్రమగంలో జనసేన పార్ట్ ఆదవారయూగంలో జనసేన పార్ట్ సేట్ట్ ఫోగ్రామిగంగ్ జనరల్ 
సెక్రెటర్ ప్. భవానీ రవికుమార్ సహకారగంతో ఉరవకొగండ పటట్ణగం 3 వ వార్్డ 
లో మగంచి నీటి సరఫరా చేయడగం జరిగగందని కారయూనిరావాహకులు మల్లకారుజ్న, 
విశవాన్ధ్, రగంగాతెలయజేసారు.

రేపూర్, కొవ్్వర్ గ్రామాలోలు పలు 
కుటంబాలను పరామరి్శంచిన పంతం న్న్జీ

శతఘ్ని న్యూస్:  కాక్న్డ రూరల్ మగండలగం, ర్పూరు, కొవూవారు, గ్రామాలో్ల 
కాక్న్డ 47 డివిజన్ లో ఇటీవల ప్రమాద వసాతుతూ గాయపడిన వారిని, మరియు 
ఆకసిమాకగంగా మరణిగంగంచిన కుటగంబాలవారిని పరామరిశిగంచిన జనసేన పార్ట్ 
పీఏస్ సభ్యూలు, కాక్న్డ రూరల్ ఇగంచార్జ్ పగంతగం న్న్జీ తదితర న్యకులు..

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


గురువారం, 04 ఆగస్టు  2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కొత్తపేట జనసేనలో భారీ చేరికలు
జనసేన పారీటీలోకి భారీ చేరకలతో త్రుగుల్ని నేతగా నిలిచిన బండారు శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్యూస్: కొతతూపేట, జనసేన్ని ఆశయాలు నచి్చ భార్గా చేరిన ఆత్రేయపురగం మగండలగం, న్రె్కడిమిల్ల ఎసిసీ, బిసి సామాజికవర్గం వారితో పాట కాపు 
సామాజికవరా్నిక్ చెగందిన గ్రామసతూలు ఆత్రేయపురగం మగండలగం జనసేన పార్ట్ మగండల అధయూక్షులు చేకూరి కృష్ణగంరాజు న్యకతవాగంలో, ప్రముఖ జనసేన న్యకులు 
బజవాడ సతీష్ ఆధవారయూగంలో, బగండారు శ్రీనివాస్-నియోజకవర్ ఇన్్చర్జ్ సమక్షగంలో బుధవారగం జనసేన పార్ట్లో భార్గా చేరారు. డాకట్ర్ బి.ఆర్ అగంబేద్కర్ కోనస్మ జిలా్ల, 
కొతతూపేట నియోజకవర్గం, ఆత్రేయపురగం మగండలగం, న్రె్కడిమిల్ల గ్రామానిక్ చెగందిన వైసిప్,టిడిప్ పార్ట్ న్యకులు, ఎస్సీ సామాజిక వరా్నిక్ మరియు బిసి సామాజిక 
వరా్నిక్ చెగందిన కారయూకరతూలు వారి అనచరులతో భార్గా బుధవారగం జనసేన పార్ట్లోక్ కొతతూపేట నియోజకవర్ ఇన్్చరిజ్, జనసేన ప్రముఖ న్యకులు బగండారు శ్రీనివాస్ 
సమక్షగంలో చేరికలు జరిగాయి. ఆత్రేయపురగం మగండలగం నగంచి విశేషగంగా గత కొది్ద రోజుల నగంచి భార్గా చేరికలు జరుగుతుగండడగం చూసి, జనసేన పార్ట్ న్యకులు 
బగండారు శ్రీనివాస్ ఎగంతో సగంతోషగం, ఆనగందగం వయూకతూగం చేసూతూ ఉన్నిరు. జనసేన్ని లాగంటి గొపపి న్యకుడు ఈ రాష్్రానిక్ అవసరమని, ర్పటి రాబోయే రోజులో్ల ఈ 
రాష్్రానిని కాపాడగలగే గొపపి న్యకుడు నిజయితీపరుడైన జనసేన్ని మాత్రమేనని, ఈ రాష్్రానిక్ దశ-దిశా చూప్గంచగలరని ప్రజలు నముమాత్ జనసేన్ని ఆశయాల 
పట్ల ఆకరిషుతులై ప్రజలో్ల మారుపి మొదలైగందని ఈ మధయూకాలగంలో ఈ భార్ చేరికలే దీనిక్ నిదరశినమని బగండారు శ్రీనివాస్ ఈ సగందర్గంగా తెలయజేశారు. ఈ కారయూక్రమగంలో 
జిలా్ల ప్రధాన కారయూదరిశి తాళ్ల డేవిడ్ రాజ్, కారయూదరుశిలులు బొక్క ఆదిన్రాయణ, దొగంగ సబా్బరావు, సగంగీత సభాష్, ఆలమూరు మగండల అధయూక్షులు సరపురెడి్డ సతయూ, 
కొతతూపళి్ల నగేష్, సలాది జయ ప్రకాశ్ న్రాయణ (జ.ప్) మరియు ఆత్రేయపురగం మగండల పలువురు ప్రముఖ న్యకులు, రావులపాలెగం మగండల జనసేన పార్ట్ అధయూక్షులు 
తోట సావామి మరియు కొతతూపేట నియోజకవర్గం జనసేన పార్ట్ ప్రముఖ న్యకులు, జనసైనికులు, కారయూకరతూలు, వీర మహిళలు అభిమానలు పాల్్న్నిరు.
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ప్రజా సమసయాలపై పరిష్్కర దిశగా బతు్తల బలరామకృష్ణ పాదయాత్ర
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