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20న కడప జిల్లాలో 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ పరయాటన

•జనసేన కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర.... సిద్ధవటంలో రచ్చబండ
శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన పార్టీ కౌలు రైతు భరోసా యాత్రలో భాగంగా పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారు ఈ నెల 20వ తేదీ శనివారం ఉమ్మడి కడప జిల్లాలో పరయూటిసాతారు. సాగు నష్టీలు, అప్పుల బాధలతో 

కంగిపోయి బలవన్మరణాలక పాలపుడిన కౌలు రైతుల కటంబాలను పరామర్శంచి లక్ష చొప్పున ఆరథిక 
సాయం అందజేసాతారు. అనంతరం రాజంపేట నియోజకవర్ం సిద్ధవటంలో జరగే రచ్చబండ 
కారయూక్రమంలో పాల్ంటారు. రైతు కటంబాల ఇబ్ందులను అడిగి తెలుసుకంటారు. 
అనంతరం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ప్రసంగిసాతారు. ఈ కారయూక్రమంలో పార్టీ రాజకీయ 
వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గారు పాల్ంటారు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారు చేపటిటీన కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర ఇపపుటికే ఉభయ గోదావర జిల్లాలతోపాట 
ప్రకాశం జిల్లాలో పూరతాయియూంది. ఉమ్మడి అనంతప్రం, ఉమ్మడి కర్నిలు జిల్లాలోలా తొలి 
విడత పూరతాయిన విషయం తెలిసిందే.

శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ కి ప్యాకేజీ ఇచ్చే మగాడు ఇంకా పుట్టలేదు
బాధయూత అంటే అర్ధం తెలియని అమరానిథ్ మంత్రెల్ అయాయూరు
చితతాశుదిది ఉంటే అనకాపలిలా షుగర్ ఫ్యూకటీర్ని కాపాడండి
వైసీపీని రాష్టం నుంచి తరమికొటిటీన నాడే ప్రజలక స్వతంత్రం
మీడియా సమావేశంలో జనసేన ప్రధాన కారయూదర్శ శ్రీ బోలిశెటిటీ సతయూ, అధికార ప్రతినిధి పర్్చర భాస్కరరావు
శతఘ్ని న్యూస్:  రాజకీయ నాయకలు బాధయూతగా ఉండాలని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార వాయూఖయూలిని అర్ధం చేసుకనే 
సాథియి మంత్రి శ్రీ అమరానిథ్ కి లేదని జనసేన పార్టీ ప్రధాన కారయూదర్శ శ్రీ బొలిశెటిటీ సతయూనారాయణ సపుషటీం చేశారు. 
జనసేన పార్టీ కారోపురేటరలాక ఉనని జ్నినం కూడా లేని మీక మంత్రి వర్ంలో చోట దకి్కందో చెపాపులనానిరు. 
మంగళవారం అనకాపలిలాలో పార్టీ అధికార ప్రతినిధి శ్రీ పర్్చర భాస్కరరావుతో కలసి మీడియా సమావేశం 
నిర్వహంచారు. ఈ సందర్ంగా స్వతంత్ర దినోత్సవం రోజున శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార ప్రసంగంలోని ముఖయూ 
అంశాలను చదివి వినిపంచారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ సతయూ మాటాలాడుతూ... రాష్ట ప్రజల పటలా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
మాత్రమే బాధయూతగా వయూవహరసుతానానిరు. రాష్టంలో వేల్ది మంది కౌలు రైతులు ఆత్మహతయూలు చేసుకంటంటే వార గురంచి ఈ ముఖయూమంత్రి ఏనాడు ఆలోచించలేదనానిరు. 
సీఎం సంత జిల్లాలో 147 మంది రైతులు చనిపోతే.. 20వ తేదీ వారని ఆదుకోవడానికి శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు కడప జిల్లా వెళ్తానానిరు. ఇల్ంటి వాటితో అధికార పార్టీ 
నేతలక సంబంధం ఉండదు. మాటాలాడితే పాయూకేజీ పాయూకేజీ అంటారు.. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారకి పాయూకేజీ ఇచే్చ మగాడు ఇంకా ప్టటీలేదు. మీ ముఖయూమంత్రికి దము్మ ఉంటే 
రాష్టంలో ఏ సమసయూ మీద అయినా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారతో ఓపెన్ డిబేట్ కి వసేతా ఎవరేంటో ప్రజలక తెలుసుతాందనానిరు.
శ్రీ పర్్చర భాస్కరరావు మాటాలాడుతూ... రాష్ట ప్రయోజనాలక ఢిల్లాలో తాకటటీ పెటిటీన మీరు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార గురంచి మాటాలాడడానికి మించిన అవివేకం లేదు. మీ 
ముఖయూమంత్రి 25 ఎంపీలు గెలిపసేతా కేంద్ం మెడలు వంచి హోదా తెసాతాననానిడు. పారలామెంటలో ఒక్క వైసీపీ ఎంపీ పటటీ మని పలాకారుడు ప్రదర్శంచిన దాఖల్లు లేవు. మీ 
సా్వర్ధ ప్రయోజనాల వలలా కేంద్ం మీద ఒతితాడి తేలేకపోతునానిరు. స్వతంత్రం లేని పరసిథితులోలా మీరునానిరో మేమునానిమో మంత్రి శ్రీ అమరానిథ్ తెలుసుకంటే మంచిది. మా 
పార్టీ అధినేత ఒక్క రోజైనా ఢిల్లా పెదదిల వదది రాష్ట ప్రయోజనాలు ప్రసాతావించారా?
టైరలా పరశ్రమ తెచా్చమని చెబుతునని మంత్రి అమరానిథ్.. ఆ పరశ్రమ గత ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రుడు పోసుకందనని విషయానిని గురుతాంచుకోవాలి. గత ప్రభుత్వంలో 
అనుమతులు వసేతా మీరు ప్రారంభంచి చంకలు గుదుదికంటనానిరు. గత ప్రభుత్వం వేసిన శంకసాథిపన రాళ్లా తీసి మీ పార్టీ అధినేత ఫోటోలు వేసుకంటనానిరు. ఇదేం 
సంస్కకృతి. మంత్రిగా మూడు నెలలోలా ఎనిని కొతతా పరశ్రమలక మీరు శంకసాథిపనలు చేశారో.. ఎంత మందికి ఉపాధి కలిపుంచారో రాష్ట ప్రజలక చెపపుగలరా? మీక నిజంగా 
చితతాశుదిది ఉంటే ఎనినికలోలా అనకాపలిలా ప్రజలక ఇచి్చన హామీ మేరక షుగర్ ఫ్యూకటీర్ని నిలబెటాటీలని జనసేన పార్టీ తరఫున కోరుతునానిం. మీ ప్రభుత్వం మాటల ప్రభుత్వం 
చేతలు లేవని ప్రజలు అనుకంటనానిరు.
ఇక మీ మంత్రి పదవి కోసం మీ పార్టీలో ఉనని ఆరుగురు సామంత రాజులక ఎంత పాయూకేజీ ఇచా్చరో ప్రజలక చెపాపులి. మీరు దిగిపోయిన రోజునే అనకాపలిలా ప్రజలక 
స్వతంత్రం వసుతాంది. లక్షల కోటలా అప్పులు చేసి ప్రజల నెతితాన భారం మోప్తునని మీ ప్రభుతా్వనిని బ్రిటీష్ పాలకలిని తరమికొటిటీన చందంగా తరమికొటిటీన నాడే రాష్ట ప్రజలక 
స్వతంత్రం వసుతాంది. ఆ బాధయూత జనసేన పార్టీ తీసుకంటందనానిరు.

జనంకోసం జనసేన 261వ రోజులో భాగంగా జనసేన వనరక్షణ దానిమ్మ 
మొక్కల పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: జగ్ంపేట నియోజకవర్ం, జనంకోసం జనసేన 261వ రోజులో భాగంగా జనసేన 
వనరక్షణ దానిమ్మ మొక్కల పంపణీ కారయూక్రమం జగ్ంపేట మండలం జగ్ంపేట గ్రామంలో జరగింది. 
కారయూక్రమంలో భాగంగా మంగళవారం 800 మొక్కలు పంచడం జరగింది. మొతతాం 29400 దానిమ్మ 
మొక్కల పంపణీ జరగింది. ఈరోజు కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేసిన తూరుపుగోదావర జిల్లా జనసేన 
పార్టీ కారయూదర్శ బుదిరెడిడు శ్రీనివాస్, జగ్ంపేట మండల అధయూక్షులు మరశే రామకకృష్ణ, జగ్ంపేట మండల 
యువత అధయూక్షులు మొగిలి గంగాధర్, జగ్ంపేట మండల బిసి సెల్ అధయూక్షులు రేచిపూడి వీరబాబు, 
జగ్ంపేట మండల ఎసి్స సెల్ అధయూక్షులు బీడీల రాజబాబు, జగ్ంపేట మండల మహళ్ కమిటీ 
అధయూక్షురాలు లంకపలిలా భవాని, జగ్ంపేట మండల మహళ్ కమిటీ ఉపాధయూక్షురాలు చల్లా చిటిటీరాణి, 

జగ్ంపేట మండల అధికార ప్రతినిధి పాలిశెటిటీ సతీష్, జగ్ంపేట మండల ప్రధాన కారయూదర్శ చింతా సురేష్, జగ్ంపేట మండల ప్రధాన కారయూదర్శ మండపాక శ్రీరామ్, జగ్ంపేట మండల 
కారయూదర్శ సింగం శ్రీనివాస్, జగ్ంపేట మండల సంయుకతా కారయూదర్శ తోటకూర న్కరాజు, జగ్ంపేట పటటీణ అధయూక్షులు గవర సుధాకర్, జటాలా వీరభద్ం, లంకపలిలా అజయ్ (బనుని), 
బిరద జయంత్, కామిరెడిడు లక్షష్మణ్ కమార్, భీమన రుషి, మలిరెడిడు తేజ సుబ్రహ్మణయూ సా్వమి, గోనేడ నుండి నలలాంశెటిటీ చిటిటీబాబు, వలలాభశెటిటీ నాని, బూరుగుపూడి నుండి కోడి గంగాధర్ 
లక జగ్ంపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పాటంశెటిటీ శ్రీదేవిసూరయూచంద్ కకృతజ్ఞతలు తెలియజేసారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వైసీపీ ప్లన నంచి రాష్ట్ర ప్రజలకు జనసేన విముకితి కల్పిసతింది
• మంత్రి అమరానిథ్ ల్ంటి వారకీ ఆ పార్టీ నుంచి స్వతంత్రం లభంచాలి
• వైసీపీ నేతలిని చూసి జనం జ్లి పడుతునానిరు
• జనసేన అధికార ప్రతినిధి శ్రీ సుందరప్ విజయ్ కమార్
శతఘ్ని న్యూస్: వైసీపీ కబంధ హసాతాల నుంచి వచే్చ ఎనినికలోలా ఈ రాష్ట ప్రజలక జనసేన పార్టీ విముకితా 
కలిపుంచి స్వతంత్రం తీసుకవసుతాందని పార్టీ అధికార ప్రతినిధి శ్రీ సుందరప్ విజయ్ కమార్ సపుషటీం చేశారు. 
రాష్ట ప్రజలతో పాట ఆ పార్టీ అధినాయకత్వం వదది బానిస బతుకలు బతుకతునని మంత్రి శ్రీ అమరానిథ్ 
ల్ంటి నాయకలక కూడా స్వతంత్రం సిది్ధంచాలని కోరుకంటననిటటీ తెలిపారు. పచ్చ కామెరులా వచి్చన 
వారకి ఊరంతా పచ్చగా కనిపసుతాందనే పరసిథితులోలా మీరునానిరనానిరు. జనసేన పార్టీ, అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారపై మంత్రి శ్రీ అమరానిథ్ చేసిన వాయూఖయూల పటలా అభయూంతరం వయూకతాం చేశారు. శ్రీ సుందరప్ విజయ్ 
కమార్ మీడియాక విడుదల చేసిన ఓ వీడియోలో మాటాలాడుతూ..
అమరానిథ్ మీరు బానిస బతుకలు బతుకతూ.. మీరు ఇంకొకర మోచేతి నీరు తాగుతూ జనసేన గురంచి 
మాటాలాడడం విడ్డురంగా ఉంది. జనసేన పార్టీకి తెలుగుదేశం పార్టీకి అస్సలు సంబంధం ఏంటి? మిమ్మల్ని.. 
మీ మంత్రులిని.. ఎమె్మలేయూలను.. ఆఖరకి మీ పార్టీ కేడర్ ని చూసి ఈ రాష్టం మొతతాం జ్లి పడుతోంది. మీ 

పార్టీ అధయూక్షుడు శ్రీ జగన్ రెడిడుతో పాట శ్రీ విజయసాయిరెడిడు దగ్ర కూడా మీరు బానిస బతుకలు బతుకతునానిరు. మీ నానని గారంటే విశాఖలో మా అందరకీ ఒక గౌరవం ఉంది. ఆ 
గౌరవానిని బజ్రోలా పెటిటీన నువా్వ జనసేన పార్టీ గురంచి మాటాలాడేది. బానిస బతుక నువు్వ బతుకతూ ఎదుటి వార వైప్ వేలెతితా చూపడం వింతగా ఉంది. ముందుగా నీక వైసీపీ నుంచి 
ఎప్పుడు స్వతంత్రం వసుతాందో చూసుకో.. మింది గ్రామానికి చెందిన నెవు్వ గాజువాకలో నిలబడే దము్మ లేక.. కల్నిని అడుడు పెటటీకని గెలిచేయొచ్చనని నమ్మకంతో అనకాపలిలా నుంచి పోటీ 
చేశారు. ఎనినికల ముందు అది చేసాతా ఇది చేసాతా అని ప్రగల్్లు పలికావు. ఇక అనకాపలిలా జనం ఓటలా వేయరని తెలిసి పక్క చూప్లు చూసుతానానివు. జనసేన పార్టీ ఎనిని నియోజకవరా్లోలా 
పోటీ చేసే సంగతి తరా్వత ముందు నీక మంత్రి పదవి తెచి్చపెటిటీన అనకాపలిలాలో తిరగి నీక పోటీ చేసే ధైరయూం ఉందా?
మాట మాటాలాడేప్పుడు ముందూ వెనుకా చూసుకని మాటాలాడాలి. జనసేన పార్టీలో మా నాయకడి దగ్ర మా అందరకీ స్వతంత్రం ఉంది. ఎవరైనా ఎప్పుడైనా వెళ్లా కలిసే అవకాశం 
ఉంది. వైసీపీలో మీ నాయకడి దగ్ర మీక ఎంత స్వతంత్రం ఉందో చెపపులరా? స్వతంత్ర సమరయోధులిని గౌరవించుకంటూ వార అడుగుజ్డలోలా నడుసుతానని పార్టీ మాది. మీరు 
ఎవర అడుగుజ్డలోలా నడుసుతానానిరో అందరకీ తెలుసు. మీ సూఫూరతా గురంచి పేరులా చెపాపులంటే చారెలాస్ శోభరాజ్ తదితరుల పేరులా చెపాపులని ప్రజలే చెబుతునని పరసిథితి. మీరా జనసేనని 
విమర్శంచేది. బటన్ నొక్కడానికి నియోజకవరా్నికి ముఖయూమంత్రి వసుతాంటే అచుయూతాప్రం నుంచి మాటూరు వరక రహదారకి కనీసం బాలాక్ టాప్ వేయించలేని దుసిథితిలో మీ ప్రభుత్వం 
ఉంటే మళ్లా మీరు ఇంకొకర గురంచి మాటాలాడడం. రోడుడు మీద సీఎం వెళ్తా ఆ రోడుడుని వేయించుకోలేని దారుణ పరసిథితిలో మీరునానిరు అని అనానిరు.

అమరానాథ్ కి ఓటేసి అనకాపల్లా ప్రజలు స్వతంత్ం కోలోపియారు
• ఓటేసిన ప్రజల స్వతంత్రానిని హరంచిన ఘనత మీది
• మీరు ముఖయూమంత్రి మెప్పు కోసం మాటాలాడుతునానిరు
• జనసేన పార్టీకి ఎవర మెప్పు అవసరం లేదు
• జనసేన మెపేపు చాల్ మందికి అవసరం
• జనసేన పీఏసీ సభుయూలు శ్రీ కోన తాతారావు
శతఘ్ని న్యూస్: ఎనినికలు ఎప్పుడు వచి్చనా రాబోయేది జనసేన పార్టీ ప్రభుత్వమేనని.. ముఖయూమంత్రి కాబోయేది 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారేనని జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభుయూలు శ్రీ కోన తాతారావు సపుషటీం చేశారు. జనసేన పార్టీకి ఒకర 
మెప్పు పందాలి్సన అవసరం లేదని... జనసేన మెప్పు మీదే ఇతరులు ఆధారపడి ఉనానిరని తెలిపారు. రాజకీయ 
పార్టీగా ఎనిని సాథినాలోలా పోటీ చేయాలో జనసేనక సపుషటీత ఉందని, రాష్ట ప్రజలు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార వైప్ 
చూసుతానానిరని అనానిరు. ఓటమికి వైసీపీ సిద్ధంగా ఉండాలనానిరు. జనసేన పార్టీపై మంత్రి శ్రీ అమరానిథ్ చేసిన 
వాయూఖయూలపై సపుందించారు. శ్రీ కోన తాతారావు మాటాలాడుతూ..
శ్రీ అమరానిథ్ ఎమె్మలేయూ అయిన నాటి నుంచి ఆయన ప్రాతినిధయూం వహసుతానని అనకాపలిలా ప్రజలక, వాయూపార వరా్లక 
స్వతంత్రం పోయింది. మంత్రి అయాయూక క్రషరులా యాజమానాయూలక కూడా అది దూరం అయియూంది. ఓట వేసి 
గెలిపంచిన ఎమె్మలేయూ మంత్రి నుంచి మాక స్వతంత్రం లేదని అనకాపలిలా ప్రజలు వాపోతునానిరు. జనసేన స్వతంత్రం 
గురంచి మాటాలాడే ముందు మీ నియోజకవర్ం స్వతంత్రం గురంచి చూసుకోండి. మీ తండ్రి గుడివాడ గురానిథ్ మీద 
అభమానంతో అనకాపలిలా ప్రజలు మీక ఓటేసిన పాపానికి మీరు వార స్వతంత్రానిని హరంచారు. ఇంతకీ మీ పార్టీలో 
మీక స్వతంత్రం ఉందా? శ్రీ విజయసాయిరెడిడు, సకల శాఖల మంత్రి శ్రీ సజజ్ల రామకకృష్్ణరెడిడుల అనుమతి లేకండా 
జిల్లా మంత్రులు నోరు విపపుగలరా? మీ నియోజకవరా్లు దాటి బయటక వెళ్లా దము్మందా? మాక చెపేపు ముందు మీ పార్టీలో మీరు స్వతంత్రం తెచు్చకోండి. మీ పార్టీలో ఎమె్మలేయూలక, 
ఎంపీలు, మంత్రులకే స్వతంత్రం లేదు.
ముఖయూమంత్రి మెప్పు కోసమే శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పై పదే పదే విమర్శలు గుపపుసుతానానిరు. మంత్రి శ్రీ అమరానిథ్ మాక, రాష్ట ప్రజలక ఒక అనుమానానిని నివకృతితా చేయాలని కోరుతునానిం. 
త్వరలో మీ నాయకడు శ్రీ జగన్ రెడిడు కేసులు ఫైనల్ కాబోతునానియి. శిక్ష పడి జైలు ఊచలు లెక్కపెటటీబోతునానిరు. ఇక్కడ చూసేతా తలిలానీ, చెలిలానీ రాష్టం నుంచి సాగనంపేశారు. శ్రీ జగన్ 
రెడిడు జైలుక వెళ్తా ఆ సాథినానిని ఎవరు భర్తా చేసాతారు. అసతామానం మీడియా ముందు రంకెలు వేసే అంబటా, అవంతీనా లేదా మీలో మరెవరైనానా? తలిలా చెలిలా ఉండి ఉంటే ఆ బాధయూతను 
చక్కబెటేటీవారేమో.. ఇప్పుడు మీలో ఎవరు ఆ బాధయూత చేపడతారు. మీ పార్టీ తదుపర నాయకడు ఎవరు? ఈ ప్రశనిక సమాధానం కోసం రాష్ట ప్రజలు మొతతాం చూసుతానానిరు. మీ నోటితోనే 
సెలవిసేతా బాగుంటంది అని అనానిరు.

ప్రమాదానికి గురైన వయాకితికి ఆర్ధిక సాయమందించిన మచిలీపటనాం జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: మచిల్పటనిం నగరపాలక సంసథి పరధిలో 50వ డివిజన్ గోపాల్ నగర్ క చెందిన 
బొడాడుడ సాయి ఇటీవల ప్రమాదానికి గురై ఎడమ చేయి పూరతాగా నలిగిపోయి అతయూవసరంగా ఆపరేషన్ 
చేయాలి్సన పరసిథితిని డాకటీరులా తెలపడంతో వెండి పని చేసూతా కటంబానిని పోషిసుతానని సాయి ఆరథిక పరసిథితి 
50 వ డివిజన్ జనసైనికలను కదిలించింది. 50వ డివిజన్ జనసైనికల ఆరథిక సహకారానికి జనసేన పార్టీ 
ఇంచార్జ్ బండి రామకకృష్ణ మరకొంత నగదును జోడించి డివిజన్ జనసైనికల సమక్షంలో ఇనా్చరజ్ బండి 
రామకకృష్ణ బాధితుడు సాయిక 25వేల ర్పాయల నగదును అందజేశారు. ఇనా్చరజ్ బండి రామకకృష్ణ 
మాటాలాడుతూ ఆపదలో ఉనని వారని ఆదుకోవడంలో సంతకృపతా ఉందని తన సంపాదనలో కొంత భాగానిని 
సేవా కారయూక్రమానికి కలమత పార్టీ బేధం లేకండా వినియోగిసుతానానినని 50వ డివిజన్ జనసైనికలు 
ఐకయూంగా ఉంటూ ఆపదలో ఉనని మిత్రుడికి ఆరథిక సహకారం అందించడం అభనందనీయమని బండి 
రామకకృష్ణ అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ నగర అధయూక్షుడు గడడుం రాజు, డివిజన్ ఇంచార్జ్ 
రామినాయుడు, వడీడు చిరంజీవి, తోట రాజేష్, వివేక్, వేముల చక్రి, నరసింహ, మైకేల్ మరయు 50వ 
డివిజన్ జనసైనికలు పాల్నానిరు.

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

తగు న్యాయం జర్గే వరకు జనసేన అండగా ఉంటంది
నెల్లూరు సిటీ జాఫర్ కాలువ పై ఇళ్ళకు ప్రతయూమ్నియం చూపకుండా ఉనని ఫలానా తెలలూవారు జామున ఖాళీ చేయంచడం అమ్నుషం
జనసేన పార్టీ జిలాలూ అధయూక్షులు చెనానిరెడ్డి మనుక్ంత్
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీ పటిటీ శ్రీరాములు నెల్లారు జిల్లా, మైపాడు గేట కాలువ వదది 
ఎటవంటి ప్రతాయూమానియం చూపకండా నిరుపేదల ఇళ్ళను అరథిరాత్రి వైసీపీ 
ప్రభుత్వం కూల్చడానిని జనసేన పార్టీ తరఫున ఖండిసూతా జనసేన నాయకలు 
పేదలను పరామర్శంచారు. ఈ సందర్ంగా జనసేన జిల్లా అధయూక్షులు మనుక్ంత్ 
మాటాలాడుతూ…. నెల్లారు సిటీ మైపాడు గేట్ కాలువ కటటీ దగ్ర దాదాప్ 30, 40 
సంవత్సరాల పైన ఇక్కడ నివసిసుతానని పేద కటంబాలు రెక్క ఆడితే కానీ డొకా్కడని 
పరసిథితులోలా ఉనని కటంబాలు ఎనోని ఉనానియి. ఎనోని వాగాదినాలు గత ఎలక్షన్ 
లో వైఎస్ఆర్సప పార్టీ గాని గెలిచిన ఎమె్మలేయూ అనిల్ కమార్ యాదవ్ వచి్చ ఎనోని 
హామీలు ఇచి్చ అడుకొ్కని ఓటేలాపంచుకొని గెలిచి వీళ్ళని ఈరోజు అనాయూయంగా రోడులా 
పాలు చేసుతానానిరు. పదుదినేని నాలుగు నాలుగుననిర గంటలక పోల్సు బలగాలతో, 
జెసిబిలతో వచి్చ ఇంటోలా పసిబిడడులు ముసలి వాళ్లా అని కూడా చూడకండా వాళ్ళని 
రోడులా పైకి ల్గేసి వాళ్ళ ఇంటోలా సామానులా ధ్వంసం చేసి పక్కనే ఉనని కాలవలో వాళలా 
సామాననులు, ఆటోలు, పశువులు కూడ కనికరం లేకండా నెటిటీ పడేశారు. ఈ 
వైఎస్ఆర్సప పార్టీని అనిల్ కమార్ యాదవ్ గారని ఒకటి అడుగుతాం మీరు ఇంకెనిని 
రోజులు దాడులు అహంకారం తో పాలన చేసాతారు. ఎనోని వాగాదినాలు చేశారు ఎనోని మోసాలు చేశారు. ఒక్క ఛాన్్స ఇవ్వమని చెపపు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలను హంసిసుతానానిరు. ఎక్కడ చూసినా 
కనీనిళ్లా కష్టీలే మిగిల్యి, రాబోయే రోజులోలా ఈ ప్రభుతా్వనికి తగిన బుది్ధ చెపాతాం. ఈ అనిల్ కమార్ యాదవ్ క మేము ఈ రోడుడు విసతారణకి అడుడు కాదు. కానీ ఎనోని వాగాదినాలు ఇచా్చరు 
అ వాగాదినాల మీద నిలబడాలి 9 అంకణాలు చోటిసాతాం, ఇలులా కటిటీసాతాం తరా్వతే వచి్చ రోడుడు విసతారణ చేసాతామని మీరు చెపాపురు. కానీ ఈరోజు దారుణంగా వచి్చ ఇలులాలు,దుకాణాలు 
ధ్వంసం చేశారు. మీ పోల్స్ బలగాలతో వచి్చ పసిబిడడులిని మహళలను కూడా చూడకండా కొటిటీ రోడలామీద ల్గి పడేశారు వాళ్ళ ఇలులా కూలే్చశారు. మేము దీని తీవ్ంగా వయూతిరేకిసుతానానిం 
జనసేన పార్టీ నుంచి వీళ్ళకి అండగా ఉంటాం. తపపుకండా మా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ దకృషిటీకి కూడా తీసుకెళ్తాం. వీళ్ళక తగు నాయూయం జరగే వరక పోరాడుతామని తెలిపారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జిల్లా అధయూక్షులతో పాట నగర అధయూక్షుడు సుజయ్ బాబు, జిల్లా ప్రధాన కారయూదర్శ గునుకల కిషోర్ తదితర కమిటీ సభుయూలు పాల్నానిరు.

నలలాగుంట, శంతి నగర్, రాయనప్డు గ్రామాలలో 
జనసేన రచచేబండ కారయాక్రమం

శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరం నియోజకవర్ం విజయవాడ ర్రల్ మండలం గ్రామాల ప్రజలతో 
మైలవరం నియోజకవర్ ఇంచారజ్ అక్కల రామెహన్ రావు(గాంధీ)మాటాలాడుతూ… బడుగు బలహీన 
వరా్లక జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటందని పవన్ కళ్యూణ్ పదవి లేక పోయిన చనిపోయిన 
రైతులక లక్ష ర్పాయల చొప్పున సంత డబు్లు 3000 మందికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. పేద 
ప్రజలక అండగా ఉండే వయూకితా పవన్ కళయూణ్ అనానిరు. నిజమైనని ప్రజ్సా్వమయూం జనసేన పార్టీ దా్వరా 
సాధయూం అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో విజయవాడ ర్రల్ మండలం ప్రసిడంట్ కొల్లా రాజు, జిల్లా 
సెక్రటర్ శ్రీమతి చింతల లక్ష్మీ మండల నాయకలు కాంతకమార, శ్రీనివాస్, కె.ఎన్.కె ప్రసాద్, దుర్ 
కోటేశ్వరరావు, శివకకృష్ణ, గోప, జయ, అరవింద్ కమార్, కిరణ్, కళ్యూణ్ క్రియాశీలక సభుయూలు, 
పవన్ కళ్యూణ్ అభమానులు, వీరమహళలు, ప్రజలు పాల్నానిరు.

కల్వకుర్తి నియోజకవర్గ జనసైనికులకు 
క్రియాశీలక సభయాత్వ కిటలాపంపిణీ

ప్రతి పల్లూలో జనసేన జండా ఎగరేస్తం..
శతఘ్ని న్యూస్:  నాగర్ కర్నిల్ జిల్లా కల్వకరతా నియోజకవర్ంలో మంగళవారం జనసేన 
పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వం నమోదు చేసుకనని సభుయూలక క్రియాశీలక సభయూతా్వలు, రాష్ట 
విదాయూరథి విభాగం కారయూదర్శ కల్వకరతా నియోజకవర్ నాయకలు ముకరాల కకృష్ణ ఆధ్వరయూంలో 
పంపణీ చేయడం జరగింది.
ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూ అతిథిగా రాష్ట యూత్ వింగ్ అధయూక్షులు నాగర్ కర్నిల్ జిల్లా 
ప్రధాన కారయూదర్శ వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్, ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా యూత్ వింగ్ ప్రధాన 
కారయూదర్శ ప ఆర్. రాఘవేంద్ హాజరయాయూరు.
ఈ సందర్ంగా లక్షష్మణ్ గౌడ్ క్రియాశీలక సభయూత్వం నమోదు చేసుకనని సభుయూలక కిటలా 
అందజేశారు. అదేవిధంగా పార్టీ బలోపతం కోసం క్రియాశీలకంగా కారయూకరతాలు ముందుక 
రావాలి. ప్రతి పలెలాలో జనసేన జెండా ఎగరేయాయూలి అని జనసైనికలక దిశ నిరే్ధశం చేశారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో
రేచరలా శేఖర్, మునాని సాయి, మార్చల సాయి కమార్, బాలు బచ్చలకరా, భీమన్, పెరుమలలా 
శేఖర్, సూరయూ, గౌరవ్, రవి యాదవ్, చందు, ఆదితయూ, రాజు, నితీష్, తదితరులు పాల్నానిరు.

ఆరవ రోజుకి చ్రుకొననా దీక్షలు
శతఘ్ని న్యూస్: ధవళ్శ్వరం గ్రామ సమసయూలపై అఖిలపక్షం చేపటిటీన రలే నిరాహార దీక్షలు 
మంగళవారానికి ఆరు రోజులు పూరతాయాయూయి. కాగా మంగళవారం దీక్షలో పూరతాగా జనసేన 
నాయకలు కూరు్చనానిరు. సాయంత్రం వారకి జనసేన జిల్లా అధయూక్షులు కందుల దురే్ష్ 
నిమ్మరసం ఇచి్చ దీక్ష విరమింపజేశారు. దురే్ష్ మాటాలాడుతూ ప్రభుత్వం సపుందించకపోతే 
రేపటినుంచి ఉదయూమం తీవ్తరం చేసాతామనానిరు. అనంతరం అఖిలపక్షం నాయకల 
ఆధ్వరయూంలో రాసాతారోకో నిర్వహంచారు.

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

సభాపతి ఊరోలా ముంపుకి గురువుతుననా రైతు భరోసా కేంద్ం
శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస, కలివరం గ్రామంలో పరయూటించిన ఆమదాలవలస జనసేన పార్టీ ఇంఛారజ్ 
రామో్మహన్. నాగావళ్ నది ఎక్కవ రావడంతో నది ఒడుడున కటిటీన రైతు భరోసా కేంద్ం కోతక గురైంది. 
రామో్మహన్ మాటాలాడుతూ… గత సంవత్సరం నాగావళ్ నది ఒడుడున కటిటీన ఆరోగయూ కేంద్ం ప్నాదులు 
గోడలు కూలిపోవడం జరగింది. ఆయన ఈ నాయకలకి ఏమి పటటీనటటీ దాని పక్కనే రైతు భరోసా కేంద్ం 
నిర్మంచడం జరగింది. దాదాపగా 35 లక్షలు ప్రజల డబు్లు వకృధా అయియూందని మండిపడాడురు. ఇప్పుడు 

ఆ రైతు భరోసా కేంద్ం కూడా కోతక గురైంది. ఇక్కడ కటటీడానికి ఎల్ పర్మషన్ ఇచా్చరని ప్రశినించారు. 
దీనికి కలెకటీర్ మరయు సాథినిక ఎమె్మలేయూ (సభాపతి), ఎమా్మరో్వ మరయు అధికారులు సమాధానం చెపాపులని 
డిమాండ్ చేశారు. అల్గే నది ఒడుడున కరకటటీతో పాట రాయి వేయాలని సూచించారు. లేదంటే ఎపపుటికీ 
అయిన ప్రమాదం జరగవచు్చని ఆవేదన వయూకతాం చేశారు. కలివరం ప్రజలకి బాయందోళనతో ఉనానిరు. 
కరకటటీ కటేటీ వరక పోరాడుతం అని మాట ఇచా్చరు. ఈ కారయూక్రమంలో ఆమదాలవలస జనసేన నాయకలు 
రాజశేఖర్, బాల మురళ్, పైడి ధనుంజయ్, గౌతం మరయు సాథినికలు మరయు కారయూకరతాలు జనసైనుకలు 
పాల్నానిరు.

పక్షవాతంతో బాధపడుతుననా వయాకితికి జనసేన 
ఆర్ధికసాయం

శతఘ్ని న్యూస్: గంగాధర నెల్లారు నియోజకవర్ం, గత రెండు సంవత్సరాలనుండి 
పక్షవాతంతో బాధపడుతునానిరని తెలిసి జనసేన నాయకలతో కలిసి చిననిబ్ ని జనసేన 
నియోజకవర్ం ఇంచారజ్ డా.యుగంధర్ పనని పరామర్శంచడం జరగింది. జనసేన 
పార్టీ ఆధ్వరయూంలో ఆర్ధక సహాయం అందించడం జరగింది. మెరుగైన వైదయూ సేవలు 
అందించేందుక తమ వంతు సహకారం ఎలలాప్పుడ్ ఉంటందని భరోసా ఇవ్వడం 
జరగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకలు మరయు జనసైనికలు పాల్నానిరు.

థర్మల్ దీక్షకు జనసేన కణితి కిరణ్ మద్దతు
శతఘ్ని న్యూస్: టెక్కలి, సంతబొమా్మలి మండలం వడీడుతాండ్ర గ్రామంలో థర్మల్ పవర్ 
పాలాంట్ క వయూతిరేకంగా ఉదయూమ కాలంలో తమపైన పెటిటీన కేసులను ఎతితా వేయాలని 
మరయు జీవో నెంబర్ 1108 ను రదుది చేయాలని గ్రామసుథిలు చేసుతానని దీక్షలు నేటికి 12 
సంవత్సరాలు పూరతా చేసుకనని సందర్ంగా టెక్కలి జనసేన ఇంచార్జ్ కణితి కిరణ్ దీక్షా 
శిబిరానిని సందర్శంచి గ్రామసుతాలక తన మదదితు తెలియజేసారు. నాటి ప్రజ్సంకలపు 
యాత్రలో ప్రసుతాత ముఖయూమంత్రి ఇదే శిబిరానిని సందర్శంచి తాము అధికారంలోకి వచి్చన 
వెంటనే 1108జీవోని మరయు ఉదయూమ కారులపై పెటిటీన కేసులను ఎతితా వేసాతామని మాట 
ఇచి్చ నేటికి మూడుననిర సంవత్సరాలు గడుసుతానాని ఆదిశగా ఏ చరయూలు తీసుకోలేదని 
కణితి కిరణ్ తెలిపారు. ముఖయూమంత్రి వెంటనే సపుందించి ఇచి్చన మాటను వెంటనే 
నిలుపైకోవలని… లేదంటే వచే్చది పవన్ కళ్యూణ్ నేతకృత్వంలో ని జనసేన ప్రభుత్వమని, 
జనసేన అధికారంలోకి వచి్చన వెంటనే 1108 జీవోను, ఉదయూమ కారులపై కేసులను 
రదుదిచేసి తిరగి తంపర నేలలపై వారకి పూరతా సాగు హక్కలు కలిపుసాతామి హామీ ఇచా్చరు. 
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకలు చినానిరెడిడు, శ్రీను, అనంతు సింహాచలం, 
గణపతి, అబోతు వెంకటరమణ, కొతూతారు హర మరయు సంతబొమ్మలి జనసైనికలు 
పాల్నానిరు.

రైతులకు అండగా ఆత్మకూరు జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూరు, పంట నషటీపరచిన నిందితులను వెంటనే అరెసుటీ చేయాలని 
బాధితులక నషటీ పరహారం అందించాలని జనసేన పార్టీ నియోజకవర్ ఇనా్చరజ్ నలిశెటిటీ 
శ్రీధర్ ఆధ్వరయూంలో ఆత్మకూరు పటటీణంలో రోడుడు రాయూల్ మరయు ధరాని నిర్వహంచిన 
ఆత్మకూరు జనసేన. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకలు మరయు జనసైనికలు 
పాల్నానిరు.

అమ్్మశెట్్ట వాసకి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెల్పిన 
ఎస్.వి.బాబు

శతఘ్ని న్యూస్:  పెడన 
నియోజకవర్ ప్రజల 
తరఫున, జనసేన పార్టీ 
నాయకలు తరఫున, 
జనసైనికలు మరయు వీర 
మహళలు తరఫున జనసేన 
నాయకలు అమి్మశెటిటీ 
వాసుకి హారదిక జన్మదిన 

శుభాకాంక్షలు తెలిపన పెడన నియోజకవర్ జనసేన నాయకలు ఎస్.వి.బాబు. జనసేన 
పార్టీ సాథిపంచినపపుటి నుండి పవన్ కళ్యూణ్ ని వెంట ఉంటూ పార్టీ బలోపేతానికి 
అహరనిశలు కకృషి చేసూతా, కారయూకరతాలు అనాని అంటే నేనునాని అనే మంచి నాయకలు 
అమి్మశెటిటీ వాసు. ప్రతి ఒక్కరని ఆపాయూయంగా పలకరసేతా మంచి మనసునని వయూకితా వాసు. 
ఆయురారోగాయూలతో మరనిని ప్టిటీనరోజులు జరుప్కంటూ సుఖ సంతోష్లతో 
వర్ధల్లాలని ఆ భగవంతుని ప్రారథిసుతానానని తెలిపారు.

బోనకల్ లో సామూహిక జాతీయ గీతాల్పన
శతఘ్ని న్యూస్: బోనకల్, రాష్టవాయూపతాంగా 
చేపటిటీన సామూహక జ్తీయ 
గీతాల్పన కారయూక్రమం బోనకల్ 
మెయిన్ సెంటరోలా జ్తీయ గీతాల్పన 
చేయడం జరగింది. సామూహక 
జ్తీయ గీతాల్పన కారయూక్రమంలో 
ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా జనసేన పార్టీ 
విదాయూరథి విభాగ ఎగిజ్కూయూటివ్ మెంబర్ 
గంధం ఆనంద్, బోనకల్ మండల 
జనసేన పార్టీ కారయూదర్శ అదదింకి 
సంతోష్ పాల్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన్నితో గుడివాడ న్యకుల మరాయాదపూర్వక భేట్
శతఘ్ని న్యూస్: గుడివాడ, వైసీపీ 
పాలనలో గుడివాడ అభవకృది్ధ 
నిలిచిపోయింది పేదల ఇళలా సథిల్లు 
ఎవరకిచా్చరో తెలియదు. జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ తో పాలంకి 
సోదరులు సారధిబాబు, మోహన్ 
బాబుల మరాయూదపూర్వక భేటీ. అధినేత 
చెంతక గుడివాడ నియోజకవర్ 
సమసయూలు. సమసయూలపై పోరాటానికి 
సానుకూలంగా సపుందించిన 
జనసేనాని. ఇటీవల జనసేన పార్టీ 
రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ 

నాదండలా మనోహర్ సమక్షంలో వైసీపీ నుంచి జనసేన పార్టీలో చేరన పాలంకి సారధిబాబు ఆయన 
సోదరుడు మోహన్ బాబులు మంగళగిర కారాయూలయంలో పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ని మరాయూద 
పూర్వకంగా కలిశారు. జనసేన పార్టీ ప్రతిష్టీత్మకంగా చేపటిటీన కౌలు రైతు భరోసా యాత్రక 
తమవంతుగా 4 లక్షల ర్పాయలు విరాళం ఇచా్చరు. ఈ సందర్ంగా అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
తో సుధీర్ంగా చర్చంచారు. ముఖయూంగా వైసీపీ అధికారంలోకి వచి్చన తరా్వత గుడివాడ అభవకృది్ధ 
పూరతాగా నిలచిపోయిందని, కనీస మౌళ్క వసతులు లేక ప్రజలు అడుగడుగునా సమసయూలతో 
సతమతమవుతునానిరని తెలిపారు. నిరు పేదలందరకీ ఇళలా సథిల్లు ఇచా్చమని వైసీపీ నాయకలు 
గొపపుగా చెప్పుకంటనని మాటలు పూరతాగా అవాసథివం అని చెపాపురు. గుడివాడ పటటీణంలోనే 
వేల్ది మంది పేదలు నేటికీ ఇళలా కోసం ప్రభుత్వ కారాయూలయాల చుటూటీ. వైసీపీ నేతల ఇళలా చుటూటీ 
తిరుగుతునని విషయానిని పవన్ కళ్యూణ్ ముందుంచారు. సుమారు 20 నిమిష్ల పాట సాగిన ఈ 
మరాయూద పూర్వక భేటీలో ప్రతి సమసయూను సావధానంగా వినని పవన్ కళ్యూణ్, గుడివాడ నియోజకవర్ 
ప్రజల సమసయూలపై జనసేన పార్టీ పోరాటం చేసుతాందని భరోసా ఇచా్చరు. ఎవ్వరకీ భయపడకండా 
ప్రజల పక్షాన పోరాటం చేయాలని సూచించారు. పాలంకి సోదరులతో పాట గుడివాడ జనసేన 
నాయకలు సందు పవన్ కూడా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ని కలసిన వారలో ఉనానిరు.

మెగాసా్టర్ చిరంజీవి పుట్్టనరోజు వారోత్సవాలలో 
ముఖయా అతిధిగా ఆదాడ

మొదటి రోజు మొక్కలు నాటిన మెగాభిమ్నులు
విజయనగరం జిలాలూ చిరంజీవి యువత &అంజనీపుత్ర చిరంజీవి ప్రజాసేవాసంఘం ఆధ్వరయూంలో 
ప్రారంభం
ముఖయూ అతిధిగా హాజరైన జనసేన నాయకులు అదాడ
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం, మాజీ రాజయూసభ సభుయూలు, పద్మభూషణ్ డాకటీర్ మెగాసాటీర్ 
చిరంజీవి ప్టిటీనరోజు వారోత్సవాలను జిల్లా చిరంజీవి యువత మరయు అంజనీప్త్ర చిరంజీవి 
ప్రజ్సేవాసంఘం సంయుకతా ఆధ్వరయూంలో మంగళవారం నాడు మొక్కలు నాటే కారయూక్రమంతో 
ప్రారంభంచారు. సాథినిక 46వ డివిజన్, కనపాక ప్రభుత్వ ప్రాధమిక పాఠశాల ఆవరణలో జరగిన 
కారయూక్రమానికి ముఖయూఅతిధిగా విచే్చసిన జనసేన పార్టీ నాయకలు ఆదాడ మోహనరావు మరయు 
పాఠశాల ప్రధానోపాధాయూయురాలు కకృష్ణవేణి చేతులు మీదుగా మొక్కలు నాటి, ఇంటినిటికి మొక్కలు 
పంచిపెటటీడం జరగింది. ఈ సందర్ంగా ఆదాడ మెహనరావు మాటాలాడుతూ కళ్మా్మతలిలా ముదుదిబిడడు, 
సినీపరశ్రమక పెదదిదిక్క, మెగాభమానులక ఆదర్శం మైన చిరంజీవి ప్టిటీనరోజు ప్రస్కరంచుకొని 
ఇటవంటి సేవకారయూక్రమాలను చేయటం అభనందనీయమని, ప్రతీఒక్కర్ మొక్కలు నాటి 
పరాయూవరణానిని కాపాడాలని అనానిరు. మెగాభమానులు చేసుతానని సేవలను గూర్చ కొనియాడారు. జిల్లా 
చిరంజీవి యువత కారయూదర్శ పడుగు సతీష్, అంజనీప్త్ర చిరంజీవి ప్రజ్సేవాసంఘం అధయూక్షులు 
కొయాయూన లక్షష్మణ్ యాదవ్ నిర్వహంచిన ఈ కారయూక్రమంలో పాఠశాల ఉపాధాయూయునిలు పతివాడ 
కకృష్ణవేణి, రాజేశ్వర, జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకలు, జిల్లా చిరంజీవి యువత అధయూక్షులు 
తాయూడ రామకకృష్్ణరావు(బాలు) చిరంజీవి యువత ప్రతినిధులు, జనసేన నాయకలు డాకటీర్ ఎస్. 

మురళ్మోహన్, అలబోయిన శివ గణేష్ 
యాదవ్, నొడగల నారాయణరావు, 
నొడగల సాయి, గొరపండి చిరంజీవి, 
పడగల రామకకృష్ణ, సురేష్, అలబోని 
దీప్, కొండ్రు సాయి, చందక గణేష్ 
తదితరులు పాల్నానిరు.

బాధితులకు తగిన న్యాయం చ్యలేని 
పక్షంలో ఉదయామ్సాతిం: ఆత్మకూరు జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూరు, దేశవాయూపతాంగా సా్వతంత్ర వజ్రోత్సవ సంబరాలు 
జరుప్కంటనానిము. 75 వసంతాల స్వతంత్రానిని అపహాసయూం చేసూతా నెల్లారు 
జిల్లా, ఆత్మకూరు నియోజకవర్ం, పెదది అబి్ప్రంలో ఒక దురదకృషటీకర 
సంఘటన జరగింది. పంచాయతీకి చెందిన నిధులను దుర్వనియోగం చేశారని 
ప్రశినించినందుక ఇమి్మడి శెటిటీ వెంగయయూ అనే రైతు పలంలో అధికార పార్టీకి 
చెందిన మదాందులు 98 మామిడి చెటలాను నరకి వేయడమే కాకండా, రెండు 
బోరలాను ధ్వంసం చేయడం జరగింది. ఈరోజు దురదకృషటీకరంగా రాష్టవాయూపతాంగా విష 
సంస్కకృతి వేళ్్ళనుకంటంది. యధా రాజ్ తధా ప్రజ్ అనని చందంగా నాయకల 
బాటలో నడవాలి అనుకనానిడో ఏమో, సిగు్ ఎగు్ లేకండా చేసిన పనికిమాలిన పనికి 
నవరంద్రాలు మూసుకొని ఒక మూలన కూరో్చకండా, అచో్చసిన ఆంబోతుల్ 
బరతెగించి చెటలాను నరకడమే కాకండా యదేచ్ఛగా గ్రామంలోనే తిరగడం ఎంతో 
విస్మయానికి గురచేసుతాంది. పోల్స్ శాఖ వారు, ఇపపుటికైనా నిందితుని అరెసుటీ చేసి 
విచారంచి బాధితులక తగిన నాయూయం చేయాలని లేని పక్షంలో జనసేన పార్టీ ఈ 
విషయమై ఉదయూమించవలసి వసుతాందని ఈ సందర్ంగా పోల్స్ శాఖక ఆత్మకూరు 
జనసేన పార్టీ తరఫున తెలియజేసుతానానిమని తెలిపారు.

ప్రజా సేవలో తర్ంచడమే 
జనసేన ముందుననా లక్షష్ం

పవన్ కళ్యూణ్ మ్కు స్ఫూర్్త.
ఆర్తనాదాలు వినపడని సమ్జం కోసమే మ్ కృషి.
జనసేన ఇంచార్జి డా.యుగంధర్ పొనని
శతఘ్ని న్యూస్: గంగాధర నెల్లారు, వెదురు కపపుం మండలం, మొండి వెంగనపలిలా 
పంచాయతీ, కాప్ మొండి వెంగనపలిలా గ్రామ నిరుపేద చినని నాగయయూ ను జనసేన 
పార్టీ నియోజకవర్ం ఇంచారజ్ డా.యుగంధర్ పనని పరామర్శంచారు. ఈ 
సందర్ంగా డా.యుగంధర్ పనని మాటాలాడుతూ… ప్రజ్ సేవలో తరంచడమే 
జనసేన పార్టీ ముందునని లక్షష్యమని, ఎక్కడ కష్టీలు ఉంటాయో, ఎక్కడ భాదలు 
ఉంటాయో, ఎక్కడ కనీనిళ్లా ఉంటాయో, ఎక్కడ వేదనలు ఉంటాయో అక్కడ 
జనసేన ఉంటందని తెలిపారు. ఎందరో తాయూగధనుల అడుగు జ్డలోలా పయనిసుతానని 
పవన్ కళ్యూణ్ మాక సూఫూరతా అని కొనియాడారు. ఈ సందర్ంగా చినని నాగయయూ 
క బియయూం, వంట సరుకలు, కాయగూరలు పంపణి చేశారు. చినని నాగయయూక 
ఆధార్ కారుడు, రేషన్ కారుడు మంజూరు చేయాలనీ అధికారులను డిమాండ్ చేశారు. 
ఇళ్్ళలేని నిరుపేదక అనిని విధాల్ ప్రభుత్వం సహాయం ఆంచించాలని కోరారు. 
జనసేన తరప్న మా వంతు సహకారం ఎలలాప్డ్ ఉంటందని తెలియజేసారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో మండల అధయూక్షులు ప్రుషోతతాం, సీనియర్ నాయకలు యతీశ్వర్ 
రెడిడు, జిల్లా సంయుకతా కారయూదరు్సలు వెంకటేష్, రాఘవ, ప్రధాన కారయూదరు్సలు కిరణ్, 
సతీష్, గుణశేఖర్, కారయూదర్శ మహేష్, సంయుకతా కారయూదర్శ సాయి కకృష్ణ, జనసేన 
నాయకలు అజిత్, కారే్వటినగరం మండల ప్రధాన కారయూదర్శ వెంకటేష్, కారయూదర్శ 
ర్పేష్, జనసైనికలు ఉనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పోటీలోలా విజేతలకు బహుమతులు ప్రధానం చ్సిన 
కౌని్సలర్ శ్రీదేవి

శతఘ్ని న్యూస్: అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా, అమల్ప్రం పటటీణం పరధిలో రాష్ట ప్రభుత్వం 
వారు నిర్వహంచిన పోటీలోలా సుభాష్ చంద్ బోస్ ప్రపాలక ప్రాథమిక పాఠశాల 
(రాతిబడి)విదాయూరుథిలు ప్రతిభను చాటారు. పోటీలోలా నాలుగు ప్రధమ బహుమతులు 
సాధించిన అకా్క చెలెలాలు ప్రియాంక, నాగవలిలా లక 4వ వారుడు జనసేన కౌని్సలర్ పడాల 
శ్రీదేవి నానాజీ బహుమతులు ప్రధానం చేసారు. విజేతలు తలిలా తండ్రులు అంకం దేవిక 
నాగరాజు దంపతులను సత్కరంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో ప్రధానోపాధాయూయులు 
రాజేశ్వరరావు, ఉపాధాయూయులను, పలువురు అభనందించారు.

పొననాలూరు మండల్ధయాక్షుడిని అభినందించిన 
షేక్ ర్యాజ్

పొననిల్రు మండలంలో కనపర్్త మనోజ్ 
కుమ్ర్ కి ప్రజా ఆదరణ పెర్గంది
ప్రజా సమసయూల మీద నితయూం పోరాటానిని 
కొనసగస్్తనని జనసేన మనోజ్ కుమ్ర్
మనోజ్ కుమ్ర్ ఏదైనా ఒక ప్రజా సమసయూ మీద 
పోరాటం చేసే్త కచిచితంగా విజయం సధిస్తడు.
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జిల్లా, కొండప, 
పననిల్రు మండలం జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 

కనపరతా మనోజ్ కమార్ ని ప్రతేయూకంగా అభనందించిన ప్రకాశం జిల్లా జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు షేక్ రయాజ్, నితయూం ప్రజ్ సమసయూల మీద పోరాటం చేసూతా, ప్రజల యొక్క 
ప్రేమాభనందనలను పందుతూ, రోజురోజుకీ పననిల్రు మండలంలో ప్రజ్దరణ 
పందుతూ, సమసయూలను పరష్్కర దిశగా ముందుక అడుగులు వేసుతానని వయూకితా కనపరతా 
మనోజ్ కమార్ అని షేక్ రయాజ్ తెలియజేశారు. జనసేన పార్టీ ఏదైనా ఒక ప్రజ్ సమసయూ 
మీద పోరాటం చేసేతా ఖచి్చతంగా విజయం సాధిసుతాంది, ప్రజలక అండగా నిలబడుతుంది, 
దేశ నాయకల సూఫూరతాతో జనసేన పార్టీ ముందుక సాగుతుంది. ముఖయూంగా పననిల్రు 
మండలంలో ప్రజలక ఏదైనా సమసయూ వసేతా కచి్చతంగా అండగా ఉంటామని మనోజ్ 
కమార్ తెలియజేశారు.

జనసేన్నిని 
మరాయాదపూర్వకంగా 
కల్సిన దారం అనిత

శతఘ్ని న్యూస్: మంగళగిర, జనసేన 
పార్టీ మంగళగిర కారాయూలయంలో 75వ 
సా్వతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలలో పాల్ని, 
జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ని 
మరాయూదపూర్వకంగా కలిసి సా్వతంత్ర 
దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియచేసిన 
జనసేన పార్టీ చితూతారు జిల్లా ప్రధాన 
కారయూదర్శ దారం అనిత.

పవన్ కళ్యాణ్ సిఎం కావాలని సైకిల్ యాత్
శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ సిఎం కావాలని గుంటూరు నుండి 
లడఖ్ వరక సైకిల్ యాత్ర చేపటిటీన 
గుంటూరు జనసైనికడు చందు. లడఖ్ 
లో ఉనని ఎతె్తాన శిఖరం మీద జనసేన 
జెండా ఎగురవేయాలని చందు ఆకాంక్ష. 
చందూ యాత్ర దిగి్వజయంగా జరగాలని 

పశి్చమ గోదావర జిల్లా అధికార ప్రతినిధి, ఏల్రు నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ 
రెడిడు అపపుల నాయుడు తెలియజేయడం జరగింది.

తీరధి యాత్లలో భాగంగా జనసేన్ని కోసం 
ప్రత్యాక పూజలు

శతఘ్ని న్యూస్:  పాలకొండ 
నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ 
పటటీణ నాయకలు, గొర్రెల. 
మన్మధ రావు, కటంబంతో 
తీర్ధ యాత్రలక వెళ్్ళరు. 
కరా్ణటక రాష్టంలో 
బెంగుళ్రు ట మైసూరు 
ప్రాంతంలో ఉననిటవంటి 
ఇసా్కన్ శ్రీ కకృష్ణ దేవాలయం 

దర్శనాలు దర్శంచుకోవడం జరగింది. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా ఆ యొక్క 
దేవాలయాలోలా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట జనసేన పార్టీ వయూవసాథిపకలు కొణిదల పవన్ కళ్యూణ్ 
పేరు మీద పూజ చేయడం జరగింది. అల్గే కమారెతా మహమతో మన్మధరావు జనసేన 
పార్టీ యొక్క జెండాను దేవాలయం బయట రైలే్వ సేటీషన్ లో ట్రైన్ లో పార్టీ జెండాతో 
ప్రయాణం సాగించడం.. కరా్ణటక లో పవర్ సాటీర్టీ పవన్ కళ్యూణ్ పెరుగాఒచిన ప్నీత్ 
రాజ్ కమార్ ఆడిటోరయం దగ్ర కూడా జనసేన జెండాలతో ప్రదర్శన చెయయూడం పవన్ 
కళ్యూణ్ గార ఒక అభమాని చూసి చాల్ సంతోషం చెందడంతో మన్మధరావు ఎంతో 
సంతోషం చెందారు.
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హుసానాబాద్ జనసేన ఆధ్వరయాంలో ఘనంగా 
సా్వతంత్ దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి కర్ంనగర్ 
జిల్లా, హుసానిబాద్ నియోజకవర్ం 
సాథినిక పటటీణంలో   సా్వతంత్ర 
దినోత్సవం ప్రస్కరంచుకని జనసేన 
పార్టీ నియోజకవర్ నాయకలు 
తగరప్ శ్రీనివాస్ ఆధ్వరయూంలో జ్తీయ 
జెండా ఆవిష్కరంచడం జరగింది. ఈ 
కారయూక్రమంలో నాయకలు మలెలాల 
సంతోష్, వినోద్, బొజజ్ నవీన్, కొంకటి 
కిరణ్, మాచరలా శ్రీనివాస్, చిరంజీవి, 
అనిల్ మరయు జనసైనికలు, 

కాలనీవాసులు పాల్నానిరు.

బోడప్ట్ శివదత్ నేతృత్వంలో జయహో భారత్ 
రాయాలీ

శతఘ్ని న్యూస్: పాయకరావుపేట, జ్తీయ 
వాదం, జ్తీయ సమైకయూత కారయూక్రమాలలో జనసేన 
పార్టీ ఎప్పుడ్ ముందుంటందని నిర్పంచిన 
పాయకరావుపేట నియోజకవర్ం నక్కపలిలా మండల 
జనసైనికలు. జనసేన పార్టీ రాష్ట కారయూదర్శ శివదత్ 
బోడపాటి నేతకృత్వంలో నక్కపలిలా మండలంలో 
ఘనంగా జయహో భారత్ రాయూల్ నిర్వహంచడం 
జరగింది.

పురప్లక ప్ఠశలలో జండా వందనం
శతఘ్ని న్యూస్:  అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా, 
అమల్ప్రం, ప్రపాలక పాఠశాలలో 
జెండా వందనం అమల్ప్రం పటటీణం 
ప్రపాలక సంఘ పరధిలో 9వ 
వారుడు ఝానీ్స లక్ష్మీబాయి ప్రాథమిక 
పాఠశాలలో జెండా వందనం జరగింది. 
ఈ కారయూక్రమంలో వారుడు కౌని్సలర్ 
గొలకోటి విజయలక్ష్మి వాసు, పాఠశాల 
ప్రధానోపాధాయూయుడు మలిశెటిటీ మూరతా, 
ఉపాధాయూయురాలు సతయూవతి విదాయూ కమిటీ 
చైర్మన్ గొలలాపలిలా నాగబాబు, ఈతకోట 
శ్రావణ్, నల్లా చినిని, నల్లా ఈశ్వరుడు 
పాల్నానిరు.
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