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చీకటి కమ్ముకున్న బతుకులకు బీమా ఆసరా
* శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ సంకల్ంతో జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యాలకు బీమా ధీమా
* జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన పార్టీ అంటే ఓ కుటంబం. కషటీం వచ్చినపుడు నేనునానినని భరోసా ఇచ్చి గొప్ ఆత్మ బంధువు. కారయాకర్తలను కేవలం 
రాజకీయం కోసమో, పార్టీ కారయాక్రమాల కోసమో మాత్రమే చ్ర్చికునే పద్ధతి మొదటి నుంచ్ జనసేన పార్టీలో లేదు. పార్టీ కోసం కషటీపడే కారయాకర్తలకు 
కషటీంలో కన్నిళ్్ల తుడిచ్ందుకు, వారికి ఆరిథిక దనుని అందంచ్లా జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి సంకల్ం నుంచ్ 
పుటిటీన కారయాకర్తల ప్రమాద బీమా పథకం తోడుగా నిలుస్తంద. ఇంట్్ల కుటంబ సభ్యాలను పోగొటటీకొని, దుుఃఖంలో ఉనని 
ఎందరికో ఓ ఆలంబన అవుతోంద. జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాంలో క్రియాశీలక కారయాకర్తలు ప్రమాదవశాతు్త మరణంచ్నా, 
తీవ్ంగా గాయపడినా ఇచ్చి ప్రమాద బీమా చెకుకులను జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గార్ సమవారం 
పలువురికి అందజేశార్.
* కూలీ చ్సి ఇంటికి వస్్త... మృతుయాఒడికి
పాత గంటూర్, ఎన్.ఎం.పేటకు చెందన శ్రీ దురిశాల భిక్షపతి సగట కూలీ. పొగాకు కంపెన్లో కూలీ పనులు 
చ్సుకుంటూ కుటంబానిని నెటటీకొచ్చి పేద బతుకు. ఈ ఏడాద ఫిబ్రవరి 22వ తేదీన ఎప్ట్్లగే కూలీ పనికి వెళ్్ల రోజంతా 
కషటీపడి... తిరిగి సైకిల్ పై ఇంటికి వసు్తనని సమయంలో ద్వచక్ర వాహనం అతయాంత వేగంగా వచ్చి అతడిని ఢీ కొంద. 
తీవ్ంగా గాయపడిన శ్రీ భిక్షపతి మృతి చెందార్. శ్రీ భిక్షపతికి భారయా సరళ, కొడుకు శ్రీనివాసరావు ఉనానిర్. ఇంటి 
పెద్దను కోలో్యి వేదనలో ఉనని ఆ కుటంబానికి ఆరిథిక అవసరాలు, అపు్లు తీర్చికునేందుకు జనసేన పార్టీ తరఫున 
క్రియాశీలక సభ్యాడైన శ్రీ భిక్షపతికి మంజూరైన రూ. 5 లక్షల చెకుకును జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ 
గార్ సమవారం అందజేశార్. స్వయంగా పాత గంటూర్లోని వారి ఇంటికి వెళ్్ల, వారి యోగక్షేమాలను తెలుసుకునానిర్. ప్రసు్తత కుటంబ పరిసిథితి ఏమిటని ఆరా 
తీశార్. చాలా అపు్లో్ల ఉనానిమని, శ్రీ భిక్షపతి మృతి తరా్వత కుటంబ భారం కూడా ఎకుకువందని మృతుడి భారయా శ్రీమతి సరళ ఆవేదన వయాక్తం చ్శార్. పార్టీ తరఫున 
బీమా చ్యించ్ భరోసా ఇచ్చిన ఈ సొమ్్మ తమకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని, శ్రీ భిక్షపతి కొడుకు శ్రీనివాసరావు తెలిపాడు. మ్ందు చూపుతో కారయాకర్తల కోసం 
బీమా చ్యించ్న శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపార్.

* ప్రమాదంలో గాయపడిన వారికి ఆరిథిక అండ
జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయాత్వం తీసుకొని, ప్రమాదవశాతు్త 
గాయపడిన వారికి సంబంధంచ్న చెకుకులను శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ 
గార్ తెనాలిలోని ఆయన కాయాంపు కారాయాలయంలో సమవారం 
అందజేశార్. గంటూర్ జిలా్ల, పొన్నిర్ నియోజకవర్ం, అచచిల 
తాడిమర్రు గ్రామానికి చెందన శ్రీ వేంపాడు రామసుబాబారావు 
అనే 65 ఏళ్ల క్రియాశీలక కారయాకర్త ప్రమాదంలో గాయపడాడార్. 
ఇందుకు సంబంధంచ్న రూ. 50 వేల మెడి క్్లయిమ్ చెకుకును శ్రీ 
రామ సుబాబారావుకు శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గార్ అందజేశార్. 
పొన్నిర్ నియోజకవర్ం, చ్బ్రోలు మండలం, గండవరం 
గ్రామానికి చెందన శ్రీ తుపాకుల నాగబాబు జనసేన పార్టీలో 
క్రియాశీలక సభ్యాడు. ఈ ఏడాద మారిచిలో అతడు విదుయాత్ 
పనులు చ్సు్తనని సమయంలో ప్రమాదవశాతు్త గాయపడాడాడు. 
నాగబాబు ఆస్త్రి ఖర్చిలకు సంబంధంచ్ రూ.23,963 బీమా 
సొమ్్మ చెకుకును శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గార్ ఆ కుటంబానికి 
అందజేశార్.
* జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయాదరిశి శ్రీ నాయుబ్ కమల్ కు పరామరశి
పార్టీ రాష్ట్ర కారయాదరిశి శ్రీ నాయుబ్ కమల్ ను శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ 

గార్ గంటూర్లో పరామరిశించార్. శ్రీ కమల్ సదర్డు శ్రీ షేక్ అఫ్జల్ బాషా ఇటీవల అనారోగయాంతో మృతి చెందార్. ఆ కుటంబానికి ధైరయాం చెపా్ర్. కి్లషటీ 
సమయంలో మనో దైరయాంతో మ్ందుకు సాగాలని అనానిర్. ఈ కారయాక్రమాలో్ల పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరిశి శ్రీ బోనబోయిన శ్రీనివాస యాదవ్, గంటూర్ జిలా్ల అధయాక్షుడు 
శ్రీ గాద వెంకటేశ్వర రావు, గంటూర్ నగర అధయాక్షుడు శ్రీ నేరెళ్ళ సురేష్, రాష్ట్ర కారయాదరిశి శ్రీ మారకుండేయ బాబు, రాష్ట్ర సంయుక్త కారయాదరిశి శ్రీ బండార్ రవికాంత్ 
తదతర్లు పాల్్నానిర్.
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జనంకోసం జనసేన 288వ రోజు
వన రక్షణలో భాగంగా 1200 దానిమ్మ మొకకుల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్: జగ్ంపేట, జనంకోసం జనసేన 288వ రోజులో భాగంగా జగ్ంపేట 
నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్్జ పాటంశెటిటీ శ్రీదేవిస్రయాచంద్ర ఆధ్వరయాంలో జనసేన 
వనరక్షణ దానిమ్మ మొకకుల పంపిణీ కారయాక్రమం గోకవరం మండలం మల్లవరం గ్రామంలో 
జరిగింద. ఈ కారయాక్రమంలో భాగంగా సమవారం 1200 మొకకుల పంచడం జరిగింద. 
నేటి వరకు నియోజకవర్ం మొత్తంగా 61245 దానిమ్మ మొకకుల పంపిణీ జరిగింద. ఈ 
కారయాక్రమానిని విజయవంతం చ్సిన గోకవరం మండల ప్రధాన కారయాదరిశి కొమరపు శివ, 
గోకవరం మండల సంయుక్త కారయాదరిశి పప్ల శ్రీనివాస్, మల్లవరం గ్రామ అధయాక్షులు గంట్ 
వీరబాబు(జి వి నాయుడు), గ్రామ ఉపాధయాక్షులు గోళ్ళ విజయ్, గ్రామ ఉపాధయాక్షులు కర్ం 
బుజి్జ, గ్రామ ప్రధాన కారయాదరిశి మడగల సనాయాసిరావు, గ్రామ కారయాదరిశి బొద్దపు నాగ, గ్రామ 
కారయాదరిశి చ్ంతపలి్ల మౌళ్(కాటమసా్వమి), గ్రామ సంయుక్త కారయాదరిశి పడాల వీరబాబు, 
గర్ం వీరవిష్్, బిజ్జపు స్రయాచంద్ర, సిగిరెడిడా వీరబాబు, బొందల ఆంజనేయులు, గొరజాని 
రామకృష్, పప్ల ప్రసాద్, యలంశెటిటీ వేణు, కొట్టీ శివ, ఇర్లపాటి రామకృష్, దండుపాటి 
దురా్ప్రసాద్, గళ్ళ కృష్, తోట దురా్ప్రసాద్, గర్ం వెంకటేష్, ఉటకట్ల అపా్రావు, అడ్డారి 
స్రిబాబు, గర్ం వీరబాబు, శివరామపటనిం గ్రామం నుండి ఈత గంగాధర్, మ్లగాడ 
ప్రసాద్, గాబు శంకర్, నారపరెడిడా వీరబాబు, రాకొటి సతీష్, గోనేడ నుండి నల్లంశెటిటీ 
చ్టిటీబాబు, వల్లభశెటిటీ నాని లకు జగ్ంపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్్జ పాటంశెటిటీ శ్రీదేవిస్రయాచంద్ర కృతజ్ఞతలు తెలిపార్.

జనసేనలోకి పలువురు నాయకుల చేరిక
* పార్టీ కండువాలు కపి్ ఆహా్వనించ్న జనసేన 
పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన పార్టీ సిదా్ధంతాల 
పట్ల ఆకరిషితులై వివిధ పార్టీల నుంచ్, వరా్ల 
నుంచ్ నాయకులు పార్టీలో చ్ర్తునానిర్. 
సమవారం మంగళగిరిలోని జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
కారాయాలయంలో పార్టీ రాజకీయ వయావహారాల 
కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారి 
సమక్షంలో పలువుర్ నాయకులు వివిధ జిలా్లల 
నుంచ్ వచ్చి పార్టీలో చ్రార్. వారికి శ్రీ మనోహర్ 
గార్ జనసేన కండువాలు కపి్ సాదరంగా 
పార్టీలోకి ఆహా్వనించార్. రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరిశి 
శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వ ఆధ్వరయాంలో మనయాం 
జిలా్ల పాలకొండ నియోజక వర్ం నుంచ్ బాయాంకు 
అధకారిగా బాధయాతలు నిర్వరి్తంచ్ పదవీ విరమణ 

చ్సిన శ్రీ కూరంగి నాగేశ్వరరావు, వసీపీ నుంచ్ శ్రీజలు్ల సంబాబు, శ్రీమతి శ్రీదేవి, పలువుర్ యువకులు జనసేన పార్టీలో చ్రార్. ఈ కారయాక్రమంలో పార్టీ నాయకులు శ్రీ గరాభాన 
సతి్తబాబు, శ్రీ రవిరాజ్ చౌదరి తదతర్లు పాల్్నానిర్. ఉమ్మడి గంటూర్ జిలా్ల పెదకూరపాడు నియోజకవర్ం అచచింపేట మండలానికి చెందన వసీపీ మండల నాయకులు శ్రీ 
కొమరాల రమేష్ జనసేన పార్టీలో చ్రార్. పార్టీ నాయకులు శ్రీ అంజిబాబు, శ్రీ మట్టీ వీరభద్రరావు ఆధ్వరయాంలో ఈ చ్రికలు జరిగాయి. నెల్్లర్ నగరం నుంచ్ జనసేన పార్టీ జిలా్ల 
అధయాక్షుడు శ్రీ చెనానిరెడిడా మనుక్ంత్ రెడిడా ఆధ్వరయాంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ జిలా్ల మాజీ ప్రధాన కారయాదరిశి శ్రీ ఎం.ఎస్.షబీబార్, మాల మహానాడు రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరిశి చ్ను సుజాత జనసేన 
పార్టీలో చ్రార్. పార్టీలో చ్రిన వారికి శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గార్ శుభాకాంక్షలు తెలిపార్. పార్టీ అభ్యాననితి కోసం కషటీపడి పని చ్యాలని కోరార్.
* శ్రీ చ్ల్లపలి్ల శ్రీనివాసరావు కుటంబానికి పరామరశి
జనసేన పార్టీ చ్నేత వికాస విభాగం ఛైర్మన్ శ్రీ చ్ల్లపలి్ల శ్రీనివాసరావు తండ్రి శ్రీ నాగేశ్వరావు ఇటీవల స్వర్సు్తలయాయార్. సమవారం సాయంత్రం మంగళగిరిలోని శ్రీ చ్ల్లపలి్ల శ్రీనివాసరావు 
ఇంటికి వెళ్్లన జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గార్ వారి కుటంబానిని పరామరిశించార్. శ్రీ నాగేశ్వరరావు గారికి అంజలి ఘటించార్. శ్రీ శ్రీనివాసరావుకు ధైరయాం 
చెపా్ర్. శ్రీ నాగేశ్వరరావు గారి ఆత్మకు శాంతి చ్కూరాలని ప్రారిథించార్.

చంద్రగిరి మండలంలో ‘నాసేన కోసం – నా వంతు’
శతఘ్ని న్యాస్: చంద్రగిరి, పిఏసి సభ్యాలు, జిలా్ల అధయాక్షులు డా.పసుపులేటి హరిప్రసాద్ ఆదేశాలమేరకు 
జిలా్ల కారయాదరిశి దేవర మనోహర్ స్చనలతో చంద్రగిరి మండలంలో సాథినిక మండల నాయకుల ఆహా్వనం 
మేరకు యువరాజ్ అద్వరయాంలో ‘నాసేన కోసం – నా వంతు’ కారయాక్రమం నిర్వహంచడం జరిగింద. 
జనసేన పార్టీ చ్పటిటీన ఈ కారయాక్రమానిని ప్రతి ఒకకు జనసైనికులు, నాయకులు, మెగాఅభిమానులు, జనసేన 
సానుభూతిపర్లు, జనసేన మెంబరిషిప్ తీసుకునని ప్రతి ఒకకు సైనికుడు జనసేనపార్టీ నాసేన కోసం నా వంతు 
కారయాక్రమంలో భాగసా్వమ్లై తమవంతు ఆరిథికసహాయం చెయాయాలని పార్టీని ఆరిథికంగా బలపరచాలని 
కోరడం జరిగింద. ఈ కారయాక్రమంలో రాష్ట్ర కారయాదరిశి ఆకేపాటి సుభాషిణ, మంజుల వాణ, ఆశ, కుసుమ, 
ఐతేపలి్ల సాయి, రాకేష్, లోకేష్, నాగదలీప్, బాషా, బాలాజీ తదతర్లు పాల్్నానిర్.

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

నల్లల రామకృష్ణపై దాడిని ఖండించిన 
కందుల దుర్గేష్

శతఘ్ని న్యాస్: కాకినాడ జిలా్ల, ప్రతి్తపాడు, జిలా్ల కారయాదరిశి నల్లల రామకృష్పై జరిగిన దాడిని 
కండిస్్త జిలా్ల పార్టీ అధయాక్షులు కందుల దురే్ష్ మరియు మన ప్రతి్తపాడు నియోజకవర్ 
ఇంచార్్జ వర్పుల తమ్మయయాబాబు ఆయనని పరామరిశించ్ మీకు జరిగిన అనాయాయానిని పార్టీ 
పెద్దలు దగ్రకి తీసుక్ళ్్ల జనసేన పార్టీ మొత్తం మీకు అండగా ఉండేలా చ్సా్తమని భరోసా 
ఇచ్చి పోలీస్ వారితో దీనిపై ఎంక్వయిర్ చ్యించ్ మీకు నాయాయం జరిగేలా చూసా్తమని ధైరయాం 
చెప్డం జరిగింద. ఈ కారయాక్రమంలో భాగంగా జిలా్ల సంయుక్త కారయాదరిశి దసం శేషారావు, 
మేరకచమవరం అధయాక్షుడు కృష్ అర్్జన్, కొంతంగి గ్రామ వార్డా నెంబర్ వేణు మరియు ఇతర 
జనసేన పార్టీ నాయకులు జనసైనికులు పాల్్నానిర్.

నిడదవోలులో ఘనంగా జనంలోకి – జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్: నిడదవోలు నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు, జనసేనపార్టీ నిడదవోలు మండల అధయాక్షులు పోలిరెడిడా వెంకట రతనిం ఆధ్వరయాంలో రావిమెట్ల గ్రామంలో ఘనంగా చ్పటిటీన 
జనంలోకి – జనసేన కారయాక్రమానికి అడగడుగన హారతులతో మండల అధయాక్షులు పోలిరెడిడా వెంకట రతనిం కి సా్వగతం పలికిన రావిమెట్ల ఆడపడుచులు. జనసేన అధనేత ఆశయాలను, 
జనసేన పార్టీ సిదా్ధంతాలను ప్రజలకు వివరిస్్త మ్ందుకు సాగడం జరిగింద. జనసేన పార్టీ సిదా్ధంతాలతో కూడిన కరపత్రాలను పవననని ప్రజాబాటలో ప్రజలకు అందజేయడం 
జరిగింద. ఈ కారయాక్రమానిని ఎంతో ప్రతిషాటీత్మకంగా మ్ందుండి నడిపించ్న రావిమెట్ల గ్రామ జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, నిడదవోలు నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు, 
కారయాకర్తలు. ఈ కారయాక్రమంలో నిడదవోలు వీరమహళ బెల్లంకొండ పుష్వతి, వాకా ఇంద్ర గౌడ్, ప్రోగ్రామ్స్ కమిటీ సభ్యాలు యామన కాశీ, మూరి్త మరియు రావిమెట్ల గ్రామ పార్టీ 
అధయాక్షులు వరద సతయానారాయణ, వరద వీరార్జు, జెటిటీ శ్రీను, గననిబతు్తల సురేష్, నాయుడు సుబ్రమణయాం, కొల్లంశెటిటీ గోపి, వినయ్, పోతుల చ్ంట, పెర్మల్ల శ్రీను, మండల జనసేన 
నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిర్.

దసపల్లా  భూములకు రెక్కలు
3 వేల కోట్ల భూముల కబ్జాకు స్కెచ్
22ఏ నంచి తీసి వాయూపార విస్తరణకు సిద్దమవుతునని రాబందులు
శతఘ్ని న్యాస్:  విశాఖపటనిం, నగరంలోని దసపలా్ల భూమ్లకు రెకకుల్చాచియి. సుమార్ 3 వేల కోట్ల 
రూపాయలు ఆ భూమ్లో్ల వాయాపార విస్తరణకు భూ రాబందులు సిద్ధమవుతునానియని జనసేన కార్్రేటర్ 
పీతల మూరి్త యాదవ్ విమరిశించార్. ప్రభ్త్వ అతిధగృహం దారి సరే్వ నంబర్్ల 1196, 1197, 1027, 
1028 లలో సుమార్ రెండు వేల కోట్ల రూపాయల విలువన దసపలా్ల భూమ్లను వాయాపార కారయాకలాపాలకు 
వినియోగించ్ అవకాశం లేకుండా 22ఏ లోనే ప్రభ్త్వ భూమిగా ఉంచ్ందుకు చరయాలు తీసుకోవాలని 
కోర్తూ సమవారం స్ందన కారయాక్రమంలో ఆయన జిలా్ల కలెకటీర్ మలి్లఖార్్జన కు ఫిరాయాదు చ్శార్. 
ఈ సందరభాంగా మూరి్త యాదవ్ మాట్్లడుతూ… నగరంలోని దసపలా్ల లే అవుట్ సరే్వ నంబర్్ల 1196, 
1197, 1027, 1028లలో 60 ఎకరాల భూమ్లు ఉనానియని, వీటిలో 40 ఎకరాలు జీవీఎంసీ, వుడా, 
తూర్్ నావికాదళం సేకరించాయి, 5 ఎకరాలు ప్రభ్త్వం వివిధ అవసరాలకు వినియోగించ్ంద. మిగతా 
15 ఎకరాల భూమి కొనేనిళ్్లగా వివాదాలో్ల ఉనానియనానిర్. 2001లో సరే్వ శాఖ దసపలా్ల భూమ్లను 22ఏ 
లో చ్ర్స్్త జీవో 657 జార్ చ్సిందనానిర్. సుమార్ రెండు వేల కోట్ల రూపాయల విలువన ఈ దసపలా్ల 
భూమ్లను కాజేయడానికి ప్రయివేట్ వయాకు్తలు కొనేనిళ్్లగా విశ్వ ప్రయతానిలు చ్సు్తనానిరనానిర్. అధకార 
పార్టీ పెద్దల అండతో ఈ భూమ్లకు ఇప్టికే పెండింగ్ రిజిసే్రేషన్ జరిగిపోయిందని చెపా్ర్. గతంలో 
అక్రమంగా ఈ భూమ్లను రిజిసే్రేషన్ చ్సుకునని 60 మంద నుంచ్ ఇందుకోసం ఎష్యార్ ఎసేటీట్స్ డెవలపర్స్ 
ఎల్ ఎల్ పీ పేరిట రాత్రికి రాత్రి కంపెన్ని ఏరా్ట చ్సి డెవలపె్మంట్ ఎగ్రిమెంట్ కుదుర్చికునానిరనానిర్. 
16 ఎకరాల విసీ్తర్ంలో 76 వేల గజాలో్ల 15 అంతసుథిల భవన సమ్దాయాలను నిరి్మంచ్ందుకు, ఇందుకు 
అవసరమైతే టీడీఆర్ లు తీసుకొనేందుకు ఒప్ందాలు చ్సుకునానిరని ఆరోపించార్. మూడు రాజధానుల 
ప్రకటనలో భాగంగా విశాఖను పరిపాలన రాజధానిగా 2019 డిసంబర్ 19న ప్రకటించగా ఇద జరిగిన 

17 రోజుల వయావధలోనే ఈ కంపెన్ ఏరా్ట చ్సి హాడావుడిగా ఒప్ందం చ్సుకోవడం ఇన్ సైడ్ ట్రేడింగే కిందకు వసు్తందనానిర్. ఈ భూమ్లు నిషేధత 22 ఏ జాబితాలో ఉననిప్టికీ 
గత ఏడాద విశాఖ సబ్ రిజిసా్రేర్ కారయాక్రమంలో రిజిసే్రేషను్ల జరగడం వాటిని తిరసకురించడం జరిగిందని గర్్త చ్శార్. తాజాగా కొందర్ ప్రభ్త్వ పెద్దలతో మ్డుపుల ఒప్ందాలు 
కుదరడంతో తిరసకురించ్న రిజిసే్రేషన్ లను ఆమోదంచ్, నిషేధత 22 ఏళ్ల నుంచ్ వీటిని తొలగించ్ందుకు రంగం సిద్ధమవుతోందని తెలిసిందనానిర్. కార్చౌకగా కొటేటీసిన ఈ భూమ్లలో 
భార్ భవనాలు నిరి్మంచ్ పద వేల కోట్ల రూపాయల వాయాపారం చ్యడానికి రంగం సిద్ధమవుతోందని ఆరోపణలు వసు్తనానియనానిర్. యూ ఎల్ సీ పరిధలోని ఈ భూమ్లను తప్డు 
పత్రాలతో, ప్రభ్త్వ ఉత్తర్్వలతో సంబంధం లేకుండా కేవలం ఎక్స్ పార్టీ కోర్టీ తీర్్ల దా్వరానే కొందర్ అనుమతులు పొందారనానిర్. వాటిపై చరయాలు తీసుకోవాలిస్న ప్రభ్త్వ పెద్దలు, 
ఉననితాధకార్లు మీనమేషాలు లెకికుస్్త కబా్జదార్లకు సహకరించడం దార్ణమనానిర్. దసపలా్ల భూమ్లు 22ఏ నుంచ్ తొలిగించకుండా సుమార్ రూ.2వేల కోట్ల భూమ్ల 
కుంభకోణం నిలువరించ్ ఈ భూమ్లను ప్రభ్త్వపరం చ్యాలని డిమాండ్ చ్శార్. ఈ కారయాక్రమంలో కార్్రేటర్ బీశెటిటీ వసంతలక్ష్మి, జనసేన ర్జనల్ కో ఆరిడానేటర్ నాగలక్ష్మి, 
నాయకులు శివప్రసాద్ రెడిడా, కళ పాల్్నానిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేనాని నాయకత్ం అవసరం
పెదరావుపల్్ల, చినరావుపల్్లలో జనంకోసం జనసేన
ప్రజల నంచి విశేష స్ందన
శతఘ్ని న్యాస్: అశాంతి, అవిన్తి పెరిగిపోయిన ప్రసు్తత పరిసిథితులో్ల న్తివంతమైన రాజకీయాలకు 
తెరతీసిన జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి వయాకి్త నాయకత్వం రాషా్రేనికి అవసరమని జనసేన 
పార్టీ ఎస్.కోట నియోజకవర్ నాయకులు వబిబాన సతయానారాయణ పేర్కునానిర్. నాయకులు 
గొరపలి్ల రవికుమార్ ఆధ్వరయాంలో కొత్తవలస మండలం పెదరావుపలి్ల, చ్నరావుపలి్ల గ్రామాలో్ల 
ఆదవారం రాత్రి జనంకోసం జనసేన కారయాక్రమానిని నిర్వహంచార్. ప్రతి గడపకూ వెళ్్ల జనసేన 
పార్టీ సిదా్ధంతాలు, అధకారంలోకి వచాచిక అమలుచ్యబోయే షణు్మఖ వ్యాహం గరించ్ ప్రచారం 
చ్శార్. వబిబాన సతయానారాయణ మాట్్లడుతూ జనసేన షణు్మఖ వ్యాహంతో రాష్ట్ర సమగ్రాభివృద్ధ 
సాధయాపడుతుందని స్షటీం చ్శార్. యువతకు ఉద్యాగం, ఉపాధ అవకాశాలు మెర్గవుతాయని 
పేర్కునానిర్. ప్రజలు స్వయం సమృద్ధ సాధంచ్ అవకాశం ఉందనానిర్. ఇటవంటి గొప్ 
ఆలోచనలు ఉనని పవన్ కళ్యాణ్ నాయకతా్వనిని ప్రజలంతా బలపరచాలని కోరార్. పార్టీ నాయకులు 
గొరపలి్ల రవికుమార్ మాట్్లడుతూ గ్రామాలో్ల ప్రజల నుంచ్ విశేష స్ందన వస్తందనానిర్. ప్రజలు 
మార్్ను కోర్కుంటనానిరనడానికి ఈ స్ందనే నిదరశినమని పేర్కునానిర్. నాయకులు వబిబాన 
సనాయాసినాయుడు మాట్్లడుతూ భూకబా్జలు, ప్రభ్త్వ భూమ్ల ఆక్రమణ గరించ్ ప్రజల నుంచ్ 
ఎకుకువ ఫిరాయాదులు వసు్తనానియనానిర్. దీనిపై జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాంలో పోరాటం చ్సా్తమని 
తెలిపార్. కారయాక్రమంలో పార్టీ నాయకులు తూరిబిలి్ల విజయ్ కుమార్, మలు్లవలస శ్రీను, నకకురాజు 
సతీష్, ర్ద్ర నాయుడు, రామ కాశీ, మదన రాజేష్, చందక హరషి, మదన రమేష్, టి.దేవీ ప్రసాద్, 
జి. గౌర్ నాయుడు, ఏడువాక రాజు, గొరపలి్ల వెంకటరావు, పెంటకోట శ్రీను, మ్చచి శ్రీను, ఇరోతి 
రమణ పాల్్నానిర్.

కంచికచర్ల జనసైనికుల పిరాయాదు
శతఘ్ని న్యాస్: నందగామ, జనసేన పార్టీ అధనేత చ్త్రపట్నిని చ్ంచారని జనసేన పార్టీ జెండా 
తొలగించారని మరోసారి జనసేన పార్టీ నాయకులు పోలీసులను ఆశ్రయించార్. మండలంలోని 
బతి్తనపాడు గ్రామంలో ఇటీవల జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యాణ్ పుటిటీనరోజు పురసకురించుకొని 
జండా దమ్మని ఏరా్ట చ్సి ఆపార్టీ జిలా్ల నాయకులు బండి రామకృష్ చ్తుల మీదుగా ఆ పార్టీ 
జెండా ఎగరవేశార్. ఈ సందరభాంగా పవన్ కళ్యాణ్ కు పుటిటీనరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ 
బాయానర్్ల ఏరా్ట చ్శార్. ఆదవారం ఉనని పవన్ కళ్యాణ్ చ్త్రపట్నిని కోసి తొలగించార్. 
ఈ సందరభాంగా బతి్తనపాడు గ్రామంలో అంబేదకుర్ విగ్రహానికి వేసిన పూలదండలు సైతం 
తొలగించ్నట్ల జనసేన పార్టీ కారయాకర్తలు గరి్తంచార్. ఈ విషయమై సమవారం ఆ పార్టీ 
మండల అధయాక్షుడు నాయిని సతీష్ ఆధ్వరయాంలో కంచ్కచర్ల పోలీస్ సేటీషన్ నందు ఫిరాయాదు 
చ్శార్. ఈ సందరభాంగా సతీష్ మాట్్లడుతూ ఇటీవల పవన్ కళ్యాణ్ పుటిటీనరోజు సందరభాంగా 
ఏరా్ట చ్సిన బాయానర్లను గర్్త తెలియని వయాకు్తలు చ్ంచడంతో కందచర్ల పోలీస్ సేటీషనో్ల ఫిరాయాదు 
చ్శామని మరోసారి మండల పరిధ అయిన బతి్తనపాడు గ్రామంలో ఇదే విషయం మరోసారి 
జరగడం దా్వరా అధకార పార్టీ నాయకులు తమన ఆపేవార్ లేరననిట్ల వయావహరిసు్తనని తీర్ 
మండలంలోని ప్రజలందరూ గరి్తంచాలని అనానిర్. ప్రజాసా్వమయాంలో ఏ పార్టీకైనా సమాన 
హకుకులు ఉంట్యని అధకార పార్టీ నాయకులు ఈ విషయానిని గరి్తంచుకోవాలని ఆయన 
అనానిర్. కారయాకర్తల మనోభావాలు దబబాతిననిప్టికీ సమన్వయం పాటించాలని స్చ్ంచ్నట్ల 
ఆయన తెలిపార్. పోలీసు వయావసథిపై నమ్మకం ఉందని బతి్తనపాడు గ్రామంలో జెండాను 
తొలగించ్ బాయానర్్ల చ్ంచ్ అంబేదకుర్ విగ్రహానికి వేసిన పూలదండలను తీసివేసిన వయాకు్తలను 
గరి్తంచ్ చటటీపరమైన చరయాలు తీసుకోవాలని పోలీసు వారిని కోరినట్ల ఆయన తెలిపార్. ఈ 
కారయాక్రమంలో నందగామ నియోజకవర్ నాయకులు పూజారి రాజేష్, మండల సంయుక్త 
కారయాదరిశి గొర్రెమ్చుచి రాజు, మండల ప్రధాన కారయాదరిశి పి.ప్రసాద్ కారయాదరిశి తేజ, మ్పా్ళ్ల 
వేణు, క్ తిర్మలరావు, కుర్ నాని, మణకంఠ, నవీన్ మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిర్.

పొడగట్లపల్్ల గ్రామంలో పలు కుటంబాలను 
పరామరి్శంచిన బండారు శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్యాస్: డాకటీర్ బి.ఆర్ 
అంబేదకుర్ కోనసీమ జిలా్ల, కొత్తపేట 
నియోజకవర్ంలోని, రావులపాలెం 
మండలం, పొడగట్లపలి్ల గ్రామంలో 
ఇటీవల కొద్ద రోజుల క్రితం స్వర్సు్తలైన 
సుమార్ 8 మంద కుటంబాలను 
కొత్తపేట నియోజకవర్ జనసేన 
పార్టీ ఇంచార్్జ బండార్ శ్రీనివాస్ 

పరామరిశించ్, పలువుర్ కషటీ సుఖాలను అడిగి తెలుసుకుని వారికి మనోధైరాయానినివ్వడం 
జరిగింద. ఈ కారయాక్రమంలో మొదటిగా కలిసిన వారి కుటంబం శనగపూడి గిర్ష్ 
కుటంబ సభ్యాలను కలిసి పరామరిశించడం జరిగింద. రెండవదగా చ్లకమరి్త 
రామూ్మరి్త కుటంబ సభ్యాలను కలిసి పరామరిశించడం జరిగింద. మూడవదగా 
గండి సతయావతి వారి కుటంబ సభ్యాలు కలిసి పరామరిశించడం జరిగింద. 
నాలుగవదగా మారే సత్తయయా వారి కుటంబ సభ్యాలు కలిసి పరామరిశించడం 
జరిగింద. ఐదవదగా హనుమంతు సమయయా వారి కుటంబ సభ్యాలు కలిసి 
పరామరిశించడం జరిగింద. ఆరవదగా పులగం శ్రీను వారి కుటంబ సభ్యాలు 
కలిసి పరామరిశించడం జరిగింద. ఏడోదగా మామిడిపలి్ల నాగేశ్వరరావు కుటంబ 
సభ్యాలను కలిసి పరామరిశించడం జరిగింద. ఎనిమిదవదగా కుండేపరి్త నాగరతనిం 
కుటంబ సభ్యాలు కలిసి పరామరిశించడం జరిగింద. ఈ 8 కుటంబాల వారి 
కషటీసుఖాలను ఎంతో ఆతీ్మయతతో వింటూ, కుటంబ పెద్దలు లేని లోట 
చాలా బాధాకరమని వారికి ఘనంగా నివాళ్లరి్సు్తనానిమని ఈ సందరభాంగా 
తెలియజేశార్. ఈ కారయాక్రమంలో రావులపాలెం మండల ప్రమ్ఖ నాయకులు 
నంబు రవికుమార్, వీటి రాజు, పులగం ప్రసననికుమార్, జనిపి రెడిడా స్రిబాబు, 
చ్లకమరి్త శివ, కొండేపరి్త శ్రీను, చొకాకు రాజేష్, యర్ంశెటిటీ బాబి, సుంకర రాజేష్, 
కనాసి గణేష్, గండి శ్రీను, దాసిరెడిడా సుబ్రహ్మణయాం, ప్రమ్ఖ ఆలమూర్ మండల 
సీనియర్ నాయకులు మూలసాథినం గ్రామసు్తలు సలాద జయప్రకాష్ నారాయణ 
(జెపి) ఈ కారయాక్రమంలో పాల్్నని వారిలో ఉనానిర్.

పాయకరావు పేటలో 
‘నా సేన కోసం నా వంతు’

శతఘ్ని న్యాస్: అనకాపలి్ల జిలా్ల, పాయకరావుపేట, జనసేన అధనేత పిలుపుమేరకు 
పార్టీని బలోపేతం చ్సేందుకు జనసేన పార్టీ ప్రతిషాటీత్మంగా ప్రారంభించ్న ‘నా 
సేన కోసం నా వంతు’ కారయాక్రమంలో భాగంగా అనకాపలి్ల జిలా్ల పాయకరావుపేట 
నియోజకవర్ంలో గత నాలుగ రోజులు నుంచ్ జనసేన పార్టీ కారయాకర్తలు ఈ 
కారయాక్రమం నిర్వహసు్తనానిర్. ఈ కారయాక్రమంలో భాగంగా జనసేన సీనియర్ 
నాయకులు గెడడాం బుజి్జ సమావేశం నిర్వహంచడం జరిగింద. ఈ సమావేశంలో 
నియోజకవర్ంలో ఉనని నాలుగ మండలాల జనసైనికులకు తెలియజేసి పార్టీని 
నియోజకవర్ంలో మరింత బలోపేతం చ్యడానికి ఈ “నా సేన కోసం.. 
నా వంతు” కారయాక్రమానిని ప్రజలో్లకి మరింత బలంగా తీసుకువెళ్్ళలా కృషి 
చ్యవలసిందగా జనసైనికులు సహకారం అందంచాలని గెడడాం బుజి్జ కోరడం 
జరిగింద. అనంతరం నాయకులు, కారయాకర్తలు తమ వంతుగా వారి అకంట్ 
నుండి పార్టీకి విరాళ్లు అందంచ్ “నా సేన కోసం.. నా వంతు కారయాక్రమం 
నిర్వహంచార్. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు 
పాల్్నానిర్.

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

కృష్ణంరాజుకు నివాళులరి్పంచిన 
అమలాపురం జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్: అమలాపురం, మాజీ కేంద్రమంత్రి, ప్రమ్ఖ సిన్ దగ్జం ఉప్లపాటి 
కృష్ంరాజు మరణానికి చ్ంతిస్్త సమవారం అమలాపురం నియోజకవర్ం జనసేన 
పార్టీ ప్రాంగణంలో ఆయనకు ఘనంగా నివాళ్లు అరి్ంచడం జరిగింద. ఈ 
కారయాక్రమంలో మాజీ మ్నిస్పల్ చైర్మన్ యాళ్ళ సతీష్, మ్నిస్పల్ ప్రతిపక్ష నేత యేడిద 
శ్రీను, ఆర్.డి.యస్.ప్రసాద్, బటటీ పండు, నాగ మానస, డి.యస్.యన్.కుమార్, 
పోలిశెటిటీ కనాని, గంగాబతు్తల కిషోర్, తికాకు సరస్వతి, చ్ట్ల మంగతాయార్, కరాటం 
వాణ, వానపలి్ల దేవి, కర్రి లక్ష్మి దుర్, నాని, సతీష్, మణకంఠ మరియు జనసేన పార్టీ 
నాయకులు, కారయాకర్తలు పాల్్నానిర్.

కొల్్లవలస రోడ్ల దుస్థితిపై కలెక్టర్ కి 
పిరాయాదు చేస్న జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యాస్: శ్రీకాకుళం జిలా్ల, ఆమదాలవలస నియోజకవర్ం, సంత కొలి్లవలస 
జంక్షనో్ల రోడ్ల దుసిథితిపై సమవారం జనసేన పార్టీ నాయకులు సంతోష్ నాయుడు, 
సంగం నాయుడు, గడే కిషోర్ మరియు అంపిలి విక్రమ్(ఎంపీటీసీ) స్ందనకి వెళ్్ల 
నేర్గా కలెకటీర్ కి సమసయా చెప్డం జరిగింద. గంతలు వలన చాలా మంద ప్రజలు 
పడిపోతునానిర్. దీనిపై ఆర్ అండ్ బి అధకార్లు వెంటనే చరయాలు తీసుకోవాలి అని 
జనసేన పార్టీ దా్వరా వినతిపత్రం ఇవ్వడం జరిగింద. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన 
నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిర్.

భద్రాచలంలో క్రియాశీలక సభయాత్ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్: ఖమ్మం జిలా్ల భద్రాచలం నియోజకవర్ంలో జిలా్ల విదాయారి్ద నాయకులు 
పొంద వంశీ అధర్వంలో సమవారం జనసేన క్రియాశీలక సభయాత్వ కిట్ల పంపిణీ చ్యటం 
జరిగింద. మరియు జనసేన అధనేత పిలుపుమేరకు పార్టీని బలోపేతం చ్సేందుకు 
జనసేన పార్టీ ప్రతిషాటీత్మంగా ప్రారంభించ్న ‘నా సేన కోసం నా వంతు’ కారయాక్రమంలో 
జనసైనికులు పాల్్నడం జరిగింద. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్్నానిర్.

క్రియాశీలక సభ్యానికి భరోసా ఇచిచిన 
పాయకరావుపేట జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్: 
పా య క రా వు పే ట 
నియోజకవర్ంలో ఎస్ 
రాయవరం మండలం 
భీమవరం గ్రామంలో 
క్రియాశీలక సభ్యాడు 
మాడాగల ప్రసాద్ కి ఒక 

నెలమ్ందు జరిగిన బైక్ 
ప్రమాదం వలన కాలుకి 

3 ఆపరేషను్ల జరిగాయి. ఈ విషయం తెలుసుకొని భీమవరంలో జనసైనికులు వెళ్్ల ధైరయాం 
చెపి్ త్వరలో జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యాణ్ మన కోసం ప్రవేశపెటిన క్రియాశీలక 
సభయాతా్వనికి కావలసిన పత్రాలు అన్ని సమరి్ంచడం జరిగిందని అందువలన త్వరలో 
చెక్ అందజేసా్తమని చెపా్ర్. ఈ కారయాక్రమంలో లింగంపలి్ల బాలకృష్, భేశెటిటీ సతీష్, 
థకాసి కిషోర్, మాడాగల రాజు, జంపా దొరబాబు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిర్.

హదుదులు లేని అభిమానం
శతఘ్ని న్యాస్:  అనపరి్త, జనసేన అధనేత పవన్ 
కళ్యాణ్ నాయకత్వంలో జనసేన పార్టీ బలోపేతం 
చ్సే దశలో తన వంతు బాధయాతగా ప్రసు్తతం 
న్యాజిలాండ్ లో నివాసం ఉంటనని అనపరి్త 
నియోజకవర్ం సంపర గ్రామం చెందన కొండేపూడి 
బాబురావు కుమార్డు కొండేపూడి అచ్చియయా 
(ఎనానిరై) 9,999/- రూపాయలు జనసేన పార్టీకి 
విరాళం ప్రకటించ్ అభిమానానికి హదు్దలు లేవని 
చాటి చెపా్ర్. ఈ సందరబాంగా ఎనానిరై అచ్చియయాకి 

అనపరి్త జనసేన పార్టీ ఇంచార్్జ శ్రీనివాస్ జనసైనికుల తరపున అభినందనలు తెలిపార్.

పిల్లంగోళ్ళ రంగారావు విగ్రహావిష్కరణలో 
పాల్గేన్న రెడిడి అప్పల నాయుడు

శతఘ్ని న్యాస్: ఏల్ర్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సాహతయా అకాడమీ ఛైర్రస్న్ శ్రీమతి 
పిల్లంగోళ్ళ శ్రీలక్ష్మి తండ్రి కీ.శే పిల్లంగోళ్ళ రంగారావు ప్రథమ వర్ధంతి సందరభాంగా 
విగ్రహావిషకురణ కారయాక్రమంలో పాల్్ని ఘనంగా నివాళ్లు అరి్ంచ్న పశిచిమగోదావరి 
జిలా్ల అధకార ప్రతినిధ, జనసేన పార్టీ ఏల్ర్ నియోజకవర్ ఇంచారి్జ రెడిడా అప్ల 
నాయుడు. 

జెడాడి శ్రీనుకి మనోధైరాయాని్నచిచిన ప్రతితిపాడు జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్ని న్యాస్:  కాకినాడ జిలా్ల, 
ప్రతి్తపాడు నియోజకవర్ం, ప్రతి్తపాడు 
గ్రామసుథిలు మెగా అభిమాని, సీనియర్ 
నాయకులు జెడాడా శ్రీను కేనస్ర్ వాయాధతో 

బాధపడుతునానిరని తెలుసుకునని జనసేన నాయకులు గోపిశెటిటీ శ్రీను స్ందంచ్ 
నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు మేడిశెటిటీ స్రయాకిరణ్(బాబి) చ్తుల మీదుగా వారిని 
పరామరిశించ్ ఆ కుటంబానికి రెండు నెలలకు సరిపడేలా నితాయావసరాలను మరియు 
రూపాయలు 10,000 ఆరి్ధక సహాయం అందజేయడం జరిగింద. ఈ కారయాక్రమంలో 
జిలా్ల ప్రోగ్రామింగ్ కమిటీ సభ్యాలు కరణం సుబ్రహ్మణయాం, శంఖవరం మండల మండల 
అధయాక్షులు గాబు సుభాష్, ప్రతి్తపాడు జనసేన నాయకులు లాజర్, బొబబార్ల చ్నిని, కొండవీధ 
జనసైనికులు, పల్లపు వీధ జనసైనికులు పాల్్నానిర్.

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

ఐదా్ 20వ ఎన్్టఆర్ జిలా్ల మహాసభలకు 
బొల్యశెట్్ట దంపతుల సహకారం

శతఘ్ని న్యాస్: ఐదా్వ 20వ ఎన్టీఆర్ జిలా్ల మహాసభలు కొండపలి్ల ఆరయావశయా కళ్యాణ 
మండపంలో సపెటీంబర్ 14, 15 తేదీన జర్గతునని సందరభాంగా హెచ్్సిఎల్ కాంట్రాకటీర్, 
జనసేన పార్టీ జిలా్ల ఉపాధయాక్షులు బొలియశెటిటీ శ్రీకాంత్ దంపతులు మూడు 25 కేజీల రైస్ 
బాయాగలు, 10 కేజీల కందపపు్ రూపాయలు 5000/- ఆరిథిక సహాయానిని మహాసభల 
నిమిత్తం ఐదా్వ టౌన్ కమిటీ కారయాదరిశి లింగాల పార్వతి మరియు సహాయ కారయాదరిశి 
సామల వెంకట్రావమ్మలకు అందజేశార్.

నాదండ్ల సమక్ంలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్ని న్యాస్: మంగళగిరి, జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయావహారాల కమిటి చైర్మన్ నాదండ్ల 
మనోహర్ మరియు జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరిశి శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వని 
సమక్షంలో పాలకొండ నియోజకవర్ం నాయకులు గరాబాన్ సతి్తబాబు ఆధ్వరయాంలో 
సీతంపేట మండలం, ద్నుబాయ్ కి చెందనటవంటి రిటైర్డా యస్.బి.ఐ బాయాంక్ మేనేజర్ 
కోరంగి నాగేశ్వరావు, మంగళ్పురంకి చెందన జలు్ల సంబాబు, ఆయన సతీమణ 
శ్రీమతి జలు్ల శ్రీదేవి, వసాస్ర్స్పీ పార్టీ నుంచ్ సమవారం మంగళగిరి పార్టీ ఆఫీస్ లో 
జనసేన పార్టీలో చ్రడం జరిగింద. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన జాన్, వెంకట్ రమణ, 
నరేంద్ర, దీపక్ పాల్్నానిర్.

జనసేనానిని 
మరాయాదపూర్కంగా కల్స్న 

దారం అనిత
శతఘ్ని న్యాస్: హైదరాబాద్, జనసేన అధయాక్షులు 
పవన్ కళ్యాణ్ ని హైదరాబాద్ జనసేన పార్టీ కేంద్ర 
కారాయాలయంలో మరాయాదపూర్వకంగా కలిసిన 
చ్తూ్తర్ జిలా్ల ప్రధాన కారయాదరిశి దారం అనిత. ఈ 
సందరభాంగా ఆమె మాట్్లడుతూ “నా సేవకు నా 
వంతు” అధనేత పవన్ కళ్యాణ్ ప్రారంభించ్న ఈ 
కారయాక్రమం ఎంతో విజయవంతంగా మ్ందుకు 
వెళ్తందని ఒకోకు నియోజకవర్ం నుండి సుమార్ 
30,000 మందని పార్టీకి అనుసంధానం చ్సే 
విధంగా ఈ కారయాక్రమానిని మ్ందుకు తీసుకుని 
వెళ్్ళలని ఆమె కోరార్.

నాదండ్ల మనోహర్ మైలవరం పరయాటన
జయవంతం చేయాలని పిలుపునిచిచిన అకకెల గంధీ
శతఘ్ని న్యాస్: విమైలవరం, ఇటీవల 
ఇబ్రహంపటనిం మండలం తుమ్మలపాలెం 
గ్రామంలో ప్రమాదవశాతు్త మరణంచ్న 
జనసైనికుడు మేకల రాజా కుటంబానికి జనసేన 
పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు 
జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయావహారాల చైర్మన్ 
నాదండ్ల మనోహర్, జిలా్ల పార్టీ అధయాక్షులు బండ్రెడిడా 
రామకృష్ చ్తుల మీదగా జనసేన పార్టీ 5 లక్షల రూపాయల ఇన్స్రెన్స్ చెక్ ను 
అందజేయడం జర్గతుందని, కావున మైలవరం నియోజవర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు, 
కారయాకర్తలు, వీరమహళలు బుధవారం ఉదయం 9 గంటలకు తుమ్మలపాలెం గ్రామంలో 
జరిగే ఈ కారయాక్రమానికి తప్కుండా అందర్ హాజరవా్వలిస్ందగా కోర్చునానిమని 
మైలవరం నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్్జ అకకుల రామమోహనరావు(గాంధీ) 
పిలుపునివ్వడం జరిగింద.

జనసేనాని ఆదర్శంగా రాజంలో రైతు భరోసా
శతఘ్ని న్యాస్: రాజాం నియోజకవర్ం, రేగిడి మండలం, నాయిరాలవలస 
గ్రామపంచాయతీలో పరిధలో గల రెడిడా పేట గ్రామంలో, కలురైతుల కోసం పవన్ కళ్యాణ్ 
చ్పటిటీన రైతు భరోసా యాత్రను స్ఫూరి్తగా తీసుకొని, గ్రామంలోని సంట భూమిలేని 7 గర్ 
కలు రైతులకు, ఒకొకుకరికి 5000 రూపాయాలు పెటటీబడి సాయంగా రెండో విడతగా 
ఆదవారం “వావిలపలి్ల కిరణ్” ఆరిథిక సాయం చ్యడం జరిగింద. మొదటి విడతలో 
నాయారాలవలస గ్రామంలో పద మంద కలు రైతులకు ఒకొకుకకురికి గతంలో 5,000 
చొపు్న కలు రైతు భరోసా ఈ కారయాక్రమం చ్పటటీడం జరిగింద. ఈ కారయాక్రమంలో 
రాజాం నియోజకవర్ం జనసేన నాయకులు ఎనిని రాజు మ్ఖయా అతిథిగా హాజరయాయార్. ఈ 
సందరభాంగా ఎనిని రాజు మాట్్లడుతూ జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యాణ్ స్ఫూరి్తతో వావిలపలి్ల 
కిరణ్ ఈ కారయాక్రమానిని నిర్వహంచడం అభినందన్యమని, భవిషయాతు్తలో మరినిని మంచ్ 

కారయాక్రమాలు పవన్ కళ్యాణ్ ని ఆదరశింగా తీసుకొని, ప్రతి జనసైనికుడు నిర్వహంచాలని కోరార్. ఈ కారయాక్రమంలో ఎనిని రాజుతో పాట అననింనాయుడు, క్.వి.ప్రవీణ్, గోవిందు, అప్ల 
నాయుడు, ప్రసాద్, హేమంత్, జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నడం జరిగింద.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అమరావతి రైతులు చేస్తిన్న మహాపాదయాత్రకు 
సంఘీభావంగా పాల్గేన్న జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యాస్: అమరావతి రాజధాని రైతులు చ్సు్తనని దీక్ష 1000 రోజులు అయిన సందరభాంగా 
ఈరోజు “అమరావతి నుండి అరసవలి్ల పాదయాత్ర 2.0” వరకు రైతులు పాదయాత్ర మొదలు పెట్టీర్. 
ఈ పాదయాత్ర మొత్తం 60 రోజులలో పూరి్త అవుతుంద. రైతులు చ్సు్తనని ఈ మహాపాదయాత్రకు 
సంఘీభావంగా జనసేన పార్టీ నాయకులు బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్, గాద వెంకటేశ్వరరావు, 
చ్ల్లపలి్ల శ్రీనివాసరావు పాల్్ని రైతులు మద్దతుగా వారితో పాట పాదయాత్రలో పాల్్నానిర్. ఈ 
కారయాక్రమంలో జిలా్ల నాయకులు కడప మాణకాయాలరావు, నారదాసు రామచంద్ర ప్రసాద్, యర్గోపుల 
నాగరాజు, శిఖా బాలు, కొర్పాటి నాగేశ్వరరావు, నెల్్లర్ రాజేష్, మహంకాళ్ తదతర్లు పాల్్నానిర్.

క్రౌడ్ ఫండింగ్ తో కనెక్్ట అవ్ండి పారదర్శక పాలనలో 
భాగసా్ములవ్ండి

విలువలు, విశ్వసనీయతకు మారుపేరు పవన్ కళ్యూణ్
పవన్ కళ్యూణ్ కు పట్ం కట్ండి
కార్్వటి నగరం మండల ప్రజలకు విజ్ఞపి్త చేసిన జనసేన ఇంచార్జా డా.యుగంధర్ పొనని
శతఘ్ని న్యాస్: గంగాధర నెల్్లర్, జనసేన అధనేత పిలుపుమేరకు పార్టీని బలోపేతం చ్సేందుకు 
జనసేన పార్టీ ప్రతిషాటీత్మంగా ప్రారంభించ్న ‘నా సేన కోసం నా వంతు’ కారయాక్రమంలో ప్రజలందరూ 
భాగసా్వమ్లవా్వలని గంగాధర నెల్్లర్ నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచారి్జ డా. యుగంధర్ పొనని 
కారే్వటి నగరం మండల ప్రజలకు విజ్ఞపి్త చ్సార్. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్్నానిర్.

బోనకల్ అఖిలపక్ సమవేశంలో జనసేన పార్్ట మండల 
అధయాక్షులు తాళ్్లరి డేవిడ్

శతఘ్ని న్యాస్:  బోనకల్ తెలంగాణ విలీన జాతీయ సమైకయాత 
వారిషికోతస్వాల కారయాక్రమాలో్ల భాగంగా సాథినిక ఎంపీపీ 
ఎంపీడీవో ఎస్స్ ఎంఆర్ఓ అధకార్ల అధయాక్షతన జరిగిన 
సమావేశాలో్ల భాగంగా జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి ఖమ్మం జిలా్ల 
ఇంచార్్జ రామ్ తాళ్్ళరి ఆదేశాల మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర 
సాంసకుృతిక కారయాదరిశి దుంపాటి శ్రీనివాసరావు తెలంగాణ 
రాష్ట్ర విదాయారిథి విభాగం ప్రధాన కారయాదరిశి మిరియాల రామకృష్ 
ఉమ్మడి ఖమ్మం జిలా్ల యువజన విభాగం అధయాక్షులు డేగల 
రామచంద్రల స్చన సలహాలతో అఖిలపక్ష సమావేశంలో 
మాట్్లడుతునని బోనకల్ మండల అధయాక్షులు తాళ్్లరి డేవిడ్. 
ఈ సందరభాంగా తాళ్్లరి డేవిడ్ మాట్్లడుతూ ఏదైతే తెలంగాణ 
రాష్ట్ర మలిదశ ఉదయామంలో పాల్్ని ఆంగే్లయుల నిజామ్ల 

మీద తిర్గబాట చ్సి మనందరికీ సే్వచ్ఛను కలి్ంచ్ వారి ప్రాణాలు లెకకు చ్యకుండా పోరాడి వారి 
ప్రాణాలను అరి్ంచ్న మహానుభావులు అందరికీ జనసేన పార్టీ తరఫున ఘన నివాళ్లు అరి్సు్తనానిమని 
అదేవిధంగా మలిదశ ఉదయామంలో ప్రాణాలు అరి్ంచ్న వారి కుటంబాలను తక్షణం రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం 
ఆదుకోవాలని వారి కుటంబాలకు పింఛన్ రూపంలో ఆదుకోవాలని వారి కుటంబాలో్ల ఒకరికి ప్రభ్త్వ 
ఉద్యాగం ఇవా్వలని రాష్ట్ర ప్రభ్తా్వనిని జనసేన పార్టీ తర్పున డిమాండ్ చ్సు్తనానిం. వారికి కుటంబాలకి 
నాయాయం జరిగిన రోజే నిజమైన తెలంగాణ మలిదశ విలీన సమైకయాత వారిషికోతస్వ రోజులు అవుతాయని 
ఈ సందరభాంగా తెలియజేశార్. ఈ కారయాక్రమంలో మండల ఎగి్జకూయాటివ్ మెంబర్ షేక్ జాన్ పాషా, 
అఖిలపక్ష పార్టీల అధయాక్షులు గ్రామ సక్రెటర్లు మండల అధకార్లు తదతరలు పాల్్నానిర్.

ఆత్మకూరులో రెండవరోజు పవనన్న ప్రజబాట
శతఘ్ని న్యాస్: ఆత్మకూర్ నియోజకవర్ం, జనసేన పార్టీ ఇంచార్్జ 
నలిశెటిటీ శ్రీధర్ ఆధ్వరయాంలో జర్గతునని పవననని ప్రజా బాట కారయాక్రమం 
నిరి్వరామంగా రెండవ రోజున 1వ వార్డా డివిజన్ శాంతినగర్ లో 
జరిగింద. ఈ ప్రాంతంలో ప్రతి ఇంటికి వెళ్్ల ప్రజల సమసయాలు అధయాయనం 
చ్సిన నలిశెటిటీ శ్రీధర్ ఆ సమసయాల పట్ల తమ వంతు పోరాటం చ్సా్తమని 
శాంతినగర్ ప్రజలకు భరోసా కలి్ంచార్. ఆత్మకూర్ జనసేన పార్టీ 
ఇంచార్్జ నలిశెటిటీ శ్రీధర్ మాట్్లడుతూ డ్రైనేజీ మరియు మంచ్ న్ళ్్ళ 
మొదలగ ప్రాథమిక సౌకరాయాలు కూడా లేని ఈ ప్రాంతంలో ప్రజలు 
పడుతునని బాధలను తెలుసుకోవడం జరిగింద. 2024లో జరిగే 
సార్వత్రిక ఎనినికలో్ల మంచ్ మనసునని పవన్ కళ్యాణ్ ని మ్ఖయామంత్రిని 
చ్సుకుందామని ప్రజల సమసయాలన్ని తీరచిగల శకి్త ఒక పవన్ కళ్యాణ్ కి 
మాత్రమే ఉననిదని తెలపడం జరిగింద. ఈ కారయాక్రమంలో ఆత్మకూర్ 
నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు దాడి భాను కిరణ్, సురేంద్ర, వంశీ, 
చంద్ర, సురేష్, అనిల్ రాయల్, నాగరాజా తదతర్లు పాల్్నానిర్.

పాయకరావుపేటలో 
‘నా సేన కోసం నా వంతు’

శతఘ్ని న్యాస్: 
పా య క రా వు పే ట 
నియోజకవర్ం, జనసేన 
అధనేత పిలుపుమేరకు 
పార్టీని బలోపేతం చ్సేందుకు 
జనసేన పార్టీ ప్రతిషాటీత్మంగా 
ప్రారంభించ్న ‘నా సేన కోసం 

నా వంతు’ కారయాక్రమంలో అందరూ పాలుపంచుకుని పార్టీని బలోపేతం 
చ్సేందుకు సహకరించ్ పార్టీలో భాగసా్వమ్లవా్వలని జనసేన పార్టీ 
రాష్ట్ర కారయాదరిశి మరియు పాయకరావుపేట జనసేన పార్టీ నియోజకవర్ 
జనసేన నాయకులు శివదత్ బోడపాటి కోరడం జరిగింద. పార్టీని 
బలోపేతం చ్యడం దా్వరా జనసేన అధనేత ప్రజలకు ఎనోని మంచ్ 
కారయాక్రమాలు చ్సా్తరని తెలిపార్. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన నాయకులు 
మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిర్.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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

చెన్్నరు గ్రామంలో పరయాట్ంచిన పెడన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యాస్:  పెడన నియోజకవర్ం, 
పెడన మండలం, చెన్నిర్ గ్రామంలో 
ఎసిటీ(యానాదులు) సదర్లు గణపతి 
నవరాత్రులు ఘనంగా నిర్వహంచ్, గణపతి 
నిమజ్జనం రోజున అతయాంత వభవంగా జనసేన 
అధనేత పవన్ కళ్యాణ్ సిదా్ధంతాలను, పవన్ 
కళ్యాణ్ యొకకు మోటివేషనల్ సీ్చ్ లతో 
ఆధాయాంతమ్ ఆ గణనాధునిపై భకి్తతో, పవన్ 
కళ్యాణ్ మీద అభిమానంతో నిర్వహంచ్న 

కారయాక్రమం సషల్ మీడియాలో పెద్ద సంచలనమే సృషిటీంచ్ంద. ఆ విషయానిని తెలుసుకుని పెడన జనసేన నాయకులు ఎస్ వి బాబు సమవారం చెన్నిర్ గ్రామంలోని ఎసీటీ 
కాలన్ సందరిశించ్ వాళ్ళను అభినందంచడం జరిగింద. జనసేన నాయకులకు ఎసిటీ సదర్లు ప్రేమతో సా్వగతం పలికార్. తదుపరి జనసేన నాయకులు కాలన్ సమసయాల గరించ్ 
తెలుసుకొనుటకు కాలన్లో తిరగడం జరిగింద. చెన్నిర్ ఎస్టీ(యానాదుల) కాలన్కి సరైన రోడుడా మార్ం లేదు. మంచ్న్టి సౌకరయాం కాదు. ఎనినికల సమయంలో మాత్రమే మా కాలన్కి 
రాజకీయ నాయకులు వసా్తరని, నెరవేరచిని హామీలు ఇచ్చి వెళతారని కాలన్వాసులు చెప్డం జరిగింద. ఆ కాలన్లో సుమార్ 30 కుటంబాలు కేవలం ఏడు ఇళ్ళలో్ల జీవిసు్తనానిర్. 
ఒకొకు ఇంటిలో మూడు కుటంబాలు వరకు నివాసం ఉంటనానిర్. గృహ నిరా్మణ శాఖ బాధయాతలు చ్పటిటీన మంత్రి జోగి రమేష్ మాద పేదల ప్రభ్త్వం. 30 లక్షల గృహాలను ఆంధ్ర 
రాష్ట్రంలోని అకకుచెలె్లళ్లకు జగననని కటిటీసు్తనానిరని ఉకదంపుడు ఉపనాయాసాలు చెబుతార్. మంత్రి నియోజకవర్ంలోనే 30 కుటంబాలు కేవలం ఏడు ఇళ్లలో నివసిసు్తనని విషయం మంత్రికి 
తెలియదా? అదే కాలన్కి చెందన చెటటీ రాజారావు (1945లో పుటిటీన) అనే వృదు్ధడికి పెనషిన్ రావడం లేదు. ఈ విషయం కూడా మంత్రి దృషిటీకి రాలేదా? పెళ్్ళ దుసు్తల వేషధారణలో, 
హాస్టలో్ల ఉనని పేషంట్లకు కూడా ఆస్త్రికి వెళ్్ళ పెనషిన్ ఇసు్తననిటటీ ఫోట్లకు ఫోజులిచ్చి వాలంటర్ వయావసథి చెన్నిర్లో పనిచ్యడం లేదా? చెన్నిర్ ఎసిటీ(యానాదుల) కాలన్కి 
సమసయాలపై సాథినిక ఎమె్మలేయాగా కం మంత్రి అయిన జోగి రమేష్ వెంటనే స్ందంచ్ వారి సమసయాలు తీరచివలసిందగా జనసేన పార్టీ నుండి డిమాండ్ చ్సు్తనానిమని ఈ సందరభాంగా ఎస్ వి 
బాబు అనానిర్. ఈ కారయాక్రమంలో ఎర్ంశెటిటీ దేవేందర్, సీట్ల నవీన్ కుమార్, బతి్తన నరేష్, పినిశెటిటీ రాజు, పుపా్ల పాండురంగారావు, పుపా్ల సుబాబారావు, పాశయాం  నాగమలే్లశ్వరరావు, 
కాజా మణకంఠ, మ్ద్ధనేని రామకృష్, కనపరి్త వెంకనని, మర్రె సీతారాం, నల్లమోతు అశోక్ (నాని), యర్ంశెటిటీ రామ్, యర్ంశెటిటీ రేకేష్ పెద్ద ఎతు్తన జనసైనికులు పాల్్నానిర్.

మూడు సంవత్సరాలకి కళ్యాణమస్తి 
పథకం గురుతిరావడం హాసాయాస్పదం

శతఘ్ని న్యాస్: విజయవాడ, అధకారంలోకి వచ్చి మూడు 
సంవతస్రాలు అయిన తర్వాత మ్ఖయామంత్రికి వఎసాస్ర్ 
కళ్యాణమసు్త పథకం గర్్తరావడం హాసాయాస్దమని జనసేన 
పార్టీ నాయకులు ద్మకొండ అశోక్ అనానిర్. కళ్యాణమసు్త 
పథకానికి 10వ తరగతి పాస్ అయి ఉండాలని కండిషన్స్ 
పెటిటీన వసిపి నిర్యానిని వయాతిరేకిసు్తనానిను.
అకోటీబర్ 2 నుంచ్ అమలో్లకి తీసుకొసు్తనానిం మనని కళ్యాణమసు్త 
పథకానిని, గడిచ్న మూడు సంవతస్రాలలో పెళ్్ల చ్సుకునని 
పేదంటి ఆడబిడడాలకు అమలు చ్యరా? వారికి వరి్తంచదా? 
జగన్ రెడిడా సమాధానం చెపా్లి! అమ్మబడి కావాలి అంటే 
కండిషన్స్ అపె్్ల, చ్యూత కావాలి అంటే కండిషన్స్ అపె్్ల, జగన్ 
రెడిడా ప్రభ్తా్వనికి ప్రజల పట్ల చ్త్తశుద్ధ లేదు. ప్రజల పట్ల చ్త్తశుద్ధ ఉంటే ఇలా పేద ప్రజలకు 
ఇచ్చి పథకాలకు అరథిం లేని కండిషన్స్ అపె్్ల పెట్టీర్. జగనో్మహన్ రెడిడాకి స్టి ప్రశని: మీర్ 
అధకారంలోకి వచ్చిన తరా్వత కండిషన్స్ లేకుండా ఏ ఒకకు పథకం అయినా సరే పేద 
ప్రజలకు అందందా? అని స్టి ప్రశని వేసు్తనాని అని అనానిర్.

ముందు రోడు్ల వేయండి అపు్పడు పథకాల 
గురించి మాట్్లడండి: స్భాని

శతఘ్ని న్యాస్: ఆత్మకూర్, జనసేన పార్టీ వింజమూర్ 
మండలం ఉపాధయాక్షులు షేక్ సుభాని మాట్్లడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ 
మ్ఖయామంత్రికి నా చ్నని విననిపం అయాయా మ్ఖయామంత్రి గార్ 
మ్ందుగా మీర్ చ్యాలిస్ంద పథకాల గరించ్ కాదు మ్ందు 
రోడు్ల వేయండి అయాయా ప్రజలు చాలా ఇబబాంద పడుతునానిర్. 

మ్ందుగా ఉదయగిరి నియోజకవర్ంలో ఆత్మకూర్ నియోజకవర్ంలో రోడు్ల చాలా 
దార్ణంగా తయారయాయాయీ వింజమూర్ నుంచ్ ఆత్మకూర్కి వెళ్్ళలంటే అతి దార్ణంగా 
ఉనానియి రోడు్ల ప్రజలు చాలా ఇబబాంద పడుతునానిర్ గరిభాణీ స్త్రీలైతే ఆత్మకూర్ హాసి్టల్ 
కి వెళ్్ళలంటే చాలా ఇబబాందులు పడుతునానిర్ దయచ్సి ఆ రోడుడాను వేయాలాచ్నదగా 
కోర్కుంటనానిమని మీర్ మ్ందు పథకాలు గరించ్ కాదు అయాయా మ్ఖయామంత్రి మ్ందు 
రోడు్ల వేయండి అపు్డు పథకాల గరించ్ మాట్్లడండి ఒకకువేళ మీర్ వింజమూర్ నుండి 
ఆత్మకూర్ రోడుడా వేయకపోతే మేమ్ జనసేన పార్టీ తర్పున ప్రజల తర్పున పెద్ద ఎతు్తన 
ధరానిలకు దగతాం అని సుభాని తెలియజేసార్.
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