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శరన్నవరాత్రి వేడుకల్లో బత్తుల దంపత్లు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం, నందరాడ గ్రామంలో ఏరాపాటు చేసిన దేవి నవరాత్రుల ప్రారంభోత్సవ 
వేడుకలోలో పాల్గొనని రాజానగరం నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు బత్తుల బలరామకృష్ణ, నా సేన 
కోసం నా వంత్ కమిటీ ఉమ్మడి తూర్పా గోదావరి జిల్లో కోఆరిడినేటర్ బత్తుల వంకటలక్ష్మి. అనంతరం 
రాజమహంద్రవరం, జవహర్ ల్ల్ నెహ్రూ రోడ్ లో స్వర్ణదురగొ ఉత్సవ కమిటీ వార్ ఏరాపాటు చేసిన దేవి 
నవరాత్రి ఉత్సవాలలో కమిటీ సభ్యూలు గేదెల పూర్ణచంద్ర, రేలంగి శ్యూమ్ సందర్, నలలోంశెట్టి వీరబాబుల 
ఆహ్్వనం మేరకు దేవి మండపానికి ముఖయూ అతిథులుగా హ్జరైన రాజానగరం నియోజకవరగొ జనసేన 
నాయకులు బత్తుల బలరామకృష్ణ, నా సేన కోసం నా వంత్ కమిటీ ఉమ్మడి తూర్పా గోదావరి జిల్లో 
కోఆరిడినేటర్ శ్రీమతి బత్తుల వంకటలక్ష్మి. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన సీనియర్ నేతలు మేడిశెట్టి శివరాం 
మరియు రాజు, దొరబాబు, సతితుబాబు, బాదం రమణ, సతీష్, బి. ప్రసాద్, కె. వంకటేష్, ట్. వీరభద్రరావు, 
వి. సతీష్ నందరాడ గ్రామ ప్రజలు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు తదితర్లు పాల్గొనానిర్.

పలువురిని పరామరి్శంచిన బత్తుల బలరామకృష్ణ
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం, రాజనగరం మండలం, పరిజల్లోపేట గ్రామానికి చందిన కంచుమరితు కృష్ణయయూ అనారోగయూ 
సమసయూతో రాజమండ్రి హ్సిపాటల్ నందు ట్రీట్మంట్ తీసకుంటునని విషయం తెలుసకుని జనసేన నాయకులు బత్తుల 
బలరామకృష్ణ, కంచుమరితు కృష్ణయయూని పలకరించి, జనసేన పార్టి తరఫున అనిని విధాల్ అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచిచి 
వైదయూ ఖర్చిల నిమితతుం 10,000/₹ రూపాయలు ఆరిథిక సహ్యం అందజేయడం జరిగింది. అనంతరం రాజానగరం 
మండలం, తోకాడ గ్రామానికి చందిన జనసేన యువ నాయకులు ఉద్ండ్రాపు బాబి పేలోటలోట్్స సమసయూతో రాజమండ్రిలో 
ట్రీట్మంట్ తీసకుంటునని విషయం తెలుసకొని రాజానగరం నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు బత్తుల బలరామకృష్ణ 
పరామరి్శంచి త్వరగా కోలుకుని, మరింత ఉత్్సహంగా, ఆరోగయూంగా ఉండాలని ఆకాంక్ంచార్. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్లో 
సంయుకతు కారయూదరి్శ మేడిశెట్టి శివరాం, నాతిపాం దొరబాబు, వేగిశెట్టి రాజు, బోయిడి వంకటేష్, చిట్టిప్రోలు సతితుబాబు, అరిగెల 
రామకృష్ణ, ఈవూరి శ్రీనివాసరావు తదితర్లు పాల్గొనానిర్.

అమరావతి రైత్ పాదయాత్రకు సంఘీభావం తెలిపిన ఏలూరు జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూర్, అమరావతి రైత్ల పరిరక్షణ సమితి వారి ఆధ్వరయూంలో చేపట్టిన మహ్ పాదయాత్రలో భాగంగా సోమవారం పెదపాడు చేర్కునని అమరావతి రైత్ సోదర్లకు 
సంఘీభావం తెల్పిన పశిచిమగోదావరి జిల్లో అధికార ప్రతినిధి మరియు జనసేన పార్టి ఏలూర్ నియోజకవరగొ ఇంచారిజి రెడిడి అపపాల నాయుడు. అనంతరం మూడు రాజధానులు వదు్ ఒక 
రాజధానే ముదు్ అంటూ రైత్లు నినాదాలు చేశ్ర్. పార్టిలకు అతీతంగా నాయకులు కారయూకరతులు పాల్గొనానిర్. ఈ కారయూక్రమంలో నగర ఉపాధయూక్షుడు బొత్స మధు, ప్రధాన కారయూదరి్శ 
సరిది రాజేష్, జాయింట్ సెక్రటర్ ఎట్ంచి ధరే్మంద్ర, సోషల్ మీడియా కో ఆరిడినేటర్ జనసేన రవి, నాయకులు నిమ్మల శ్రీనివాసరావు, కందుకూరి ఈశ్వరరావు తదితర్లు పాల్గొనానిర్.

రాజానగరంలో “నా సేన కోసం నా వంతు”
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం, జనసేన పార్టికి అండగా తమ వంత్ 
బాధయూతగా విరాళాలు అందించే కారయూక్రమమే “నా సేన కోసం నా వంత్” 
కారయూక్రమం రాజానగరం నియోజకవరగొం పుణయూక్షేత్రం గ్రామ పంచాయతీలో 
నిర్వహించార్. ‘నా సేన కోసం నా వంత్’ కమిటీ కోఆరిడినేటర్ శ్రీమతి బత్తుల 
వంకటలక్ష్మి, రాజానగరం నియోజకవరగొ నాయకులు బత్తుల బలరామకృష్ణ 
నాయకులు మది్రెడిడి బాబు సమక్షంలో ఈ కారయూక్రమం చేయడం జరిగింది. 
కష్టిలోలో ఉనని ప్రజలకు, వివిధ కారయూక్రమాల దా్వరా ఆరిథికంగా ఆదుకుంటునని 
జనసేన పార్టికి భావితరాల వారికి ఉజ్వలమైన భవిషయూత్తును ఇవా్వలనని 
సంకలపాంతో, విలువలతో కూడిన రాజకీయం చేసతునని పవన్ కళాయూణ్ 
పలు ప్రజా కారయూక్రమాలు చేసతుననిందున వాట్కి ఆరిథికంగా ప్రజలే ఆరిథిక 
విరాళాలు అందించి, మంచి సమాజానిని నిరి్మంచడానికి పునాది వేయాలనని 
‘బత్తుల’ దంపత్ల పిలుపుమేరకు ప్రజలకు అండగా ఉండే జనసేన కోసం, 
నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు, ప్రజలు స్వచ్ందంగా ఈ 
కారయూక్రమంలో భాగసా్వమయూం అయాయూర్, జనసేన పార్టి బలోపేతం కోసం 
విరాళాలు అందించార్. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్గొనానిర్.
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జనసేన పల్లోబాటల్ అడుగడుగున ప్రజాదరణ
శతఘ్ని న్యూస్: ఎర్రగండపాలం నియోజకవరగొం, జనసేన-పలలోబాట కారయూక్రమంలో ఎర్రగండపాలం నియోజకవరగొ జనసేన పార్టి ఇంచార్జి డాకటిర్ గౌతమ్ రాజ్ జనసేన పార్టి అధయూక్షులు 
పవన్ కళాయూణ్, ప్రకాశం జిల్లో అధయూక్షులు షేక్ రియాజ్ పిలుపుమేరకు, జనసేన – పలలోబాట కారయూక్రమంలో భాగంగా ప్రకాశం జిల్లో పెదా్రవీడు మండలం రాజంపల్లో గ్రామంలో జనసేన 
పార్టి ఇంచార్జి డాకటిర్ గౌతమ్ రాజు ఇంట్ంట్కి తిరిగి ప్రజలు ఎదుర్కంటునని సమసయూలను అడిగి తెలుసకునానిర్. అనంతరం గ్రామంలోని ప్రజలతో మాటాలోడుతూ, రాబోయే ఎనినికలోలో 
పవన్ కళాయూణ్ కు మద్త్గా నిలవాల్్సన అవసరం ఎంతైనా ఉందనానిర్. రాష్్రానిని అపుపాల ఊబిలో దింపిన వైసీపీ ప్రభ్త్్వనిని గద్ దింపే దాకా ప్రతి ఒక్క జనసైనికుడు ప్రభ్త్వంపై 
పోరాటం చేయాలని కారయూకరతులకు, నాయకులకు ఇంచార్జి గౌతమ్ రాజు పిలుపునిచాచిర్. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టి జిల్లో జాయింట్ సెక్రెటర్ కె.చినని పాల్, జనసేన పార్టి 
పెదా్రవీడు మండలం నాయకులు సందీప్, జెడాడి రాజు, పోలబోయిన శేషగిరి రావు, మెడతోట్ వీర వంకటేశ్వర్లో, కొదమల బాబు, పాపయయూ, సతీష్, వంకటేశ్, రమేష్, యోహన్, 
ఆవులరాజు, శ్రీను, కాశయయూ, నాగయయూ, అలులోరయయూ పలువుర్ నాయకులు కారయూకరతులు పాల్గొనానిర్.

పలు పార్టీల నంచి జనసేనలో చేరిన యువత
శతఘ్ని న్యూస్: మంగళగిరి పటటిణం, రత్నిల చర్వులో పలు పార్టిలకు పనిచేసిన యువత సోమవారం జనసేన పార్టి మంగళగిరి నియోజకవరగొ కారాయూలయంలో మంగళగిరి నియోజకవరగొ 
ఇనాచిర్జి చిలలోపల్లో శ్రీనివాసరావు సమక్షంలో పార్టిలో చేరడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా శ్రీనివాసరావు పార్టి కండువా కపిపా వారిని సాదరంగా జనసేన పార్టిలోకి ఆహ్్వనించడం జరిగింది. 
తదనంతరం చిలలోపల్లో శ్రీనివాసరావు మాటాలోడుతూ పలు పార్టిలోలో పనిచేసిన యువత ఈ రోజున జనసేన పార్టి సిదా్ధంత్లు మరియు జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళాయూణ్ భావజాలం నచిచి 
జనసేన పార్టిలో చేరడం జరిగిందని, నేడు ఆంధ్రరాష్టం చూసతుంటే ఏ పార్టిలోన్ లేనివిధంగా జనసేన పార్టిలోనే ఎకు్కవగా యువత చేర్త్నానిరని, రానునని రోజులోలో పార్టి బలోపేత్నికి 
అందరూ కల్సికటుటిగా పనిచేస్తు, పవన్ కళాయూణ్ ఆంధ్రరాష్ట సీఎం అయేయూ విధంగా మరియు మంగళగిరి నియోజకవరగొంలో పార్టి గెలుపు కోసం అందరం కల్సికటుటిగా కృషి చేయాలని 
దిశ్ నిరే్శం చేయడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో మంగళగిరి-త్డేపల్లో ముని్సపల్ కారపారేషన్ జనసేన పార్టి కోఆరిడినేటర్ వంకట మార్తీరావు, జనసేన పార్టి రాష్ట చేనేత వికాస 
విభాగం కారయూదరి్శ జంజనం వంకట సాంబశివరావు (జె.ఎస్.ఆర్), మంగళగిరి మండల జనసేన అధయూక్షులు వాసా శ్రీనివాసరావు, మంగళగిరి మండల జనసేన సంయుకతు కారయూదరి్శ 
సంకర సాంబశివరావు, మంగళగిరి పటటిణ జనసేన పార్టి సోషల్ మీడియా కోఆరిడినేటర్ జొనానిదుల పవన్ కుమార్, చిలలోపల్లో యూత్ ప్రధాన కారయూదరి్శ చంద్రశేఖర్, యర్రబాలం గ్రామ 
నాయకులు సందరయయూ జనసేన పార్టి నాయకులు, కారయూకరతులు, అభిమానులు తదితర్లు పాల్గొనానిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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గుంటూరు జనసేనల్ భారీ చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్: గంటూర్, నగర జనసేనపార్టి ఆఫీసలో పార్టి అధయూక్షుడు నేరెళ్ళ 
సరేష్ సమక్షంలో 9, 10, 11, వార్డిల నుండి భార్గా బిసి, ఎసీ్స, మైనారిటీలకు 
చందిన వైసిపి, ట్డిపి కారయూకరతులు సమార్ 300 మంది జనసేన పార్టి సిదా్ధంత్లకు 
ఆకరిషిత్లై స్వచచిందంగా జనసేనలో చేరడం జరిగింది. ఈ బహృతతుర కారయూక్రమానిని 
నగర జనసేనపార్టి కారయూదరి్శ నాగేంద్ర సింగ్ సమన్వయం చేసి వీరందరినీ పార్టిలోకి 
తీసకురావడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా నేరెళ్ళ సరేష్ మాటాలోడుతూ పవన్ కళాయూణ్ 
ఆశయాలు నచిచి ఇంతమంది పార్టి లోకి రావడం చాల్ ఆనందంగా ఉందని, 
అధికారంలో లేకపోయినా సరే ఆయన సంత డబుబులు ఆత్మహతయూ చేసకునని కౌలు 
రైత్లకు లక్ష రూపాయలు ఇస్తు వారి కుటుంబాలకు అండగా ఉంటునానిరని తెల్పార్. 
ముసిలోం సోదర్లను ఓటుబాయూంకు రాజకీయాలు చేసతునానిర్ తపపా వారి అభ్యూననితికి కృషి 
చేయడం లేదని, సామాజిక నాయూయం జరిగేల్ మనమంత్ కల్సి జనసేన అధినేత పవన్ 

కళాయూణ్ ని ముఖయూమంత్రిని చేసేతు భావితరాలకు బంగార్బాట వేసాతురని అనానిర్. జనసేన 
పార్టి రాష్ట కారయూదరి్శ వడ్రాణం మార్కండేయ బాబు మాటాలోడుతూ… గత ఎనినికలోలో 

వైసిపి ప్రభ్త్వం ఒక్కచాన్్స అని ప్రజలు అవకాశం ఇసేతు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట పరిసిథితిని అధా్వననింగా తయార్ చేసారని,. ఈరోజు ఇంతమంది ముసిలోం మైనార్టిలకు చందిన మహిళలు 
కూడా చేరడం శుభపరిణామని, రాబోయే రోజులోలో పవన్ కళాయూణ్ ఆశయాలకు అనుగణంగా పనిచేసకుంటూ పార్టి బలోపేత్నికి కృషి చేయాలని కోరార్. రాష్ట కారయూదరి్శ నాయుబ్ 
కమాల్ మాటాలోడుతూ ముసిలోం సోదర్లకు వైసిపి ప్రభ్త్వం తీరని అనాయూయం చేశ్రని, ముసిలోం కుటుంబాలకు అధికారంలోకి రాగానే చేసాతుమని చపిపాన దుల్హాన్ పధకంల్ంట్వి ఏమి 
చేయలేదని, గంటూర్ తూర్పా నియోజకవరగొం ముసిలోం సోదర్లకు కేటాయించినా, సరైన నిధులు విడుదల చేయకుండా అనాయూయం చేసతునానిరని అల్గే గెల్చిన వార్ ఎవరికివార్ 
సంత ప్రయోజనాల కోసం పనిచేసతునానిర్ తపపా అభివృది్ధ చేయండం లేదని, ఇది మారాలంటే రాబోయే ఎనినికలోలో జనసేన పార్టిని గెల్పించే దిశగా అడుగలు వేయాలని కోరార్. 
మహిళా నాయకురాలు శ్రీమతి పార్వతి నాయుడు మాటాలోడుతూ వైసిపి ప్రభ్త్వం వచిచిన తరా్వత రాష్టంలో మహిళలకు రక్షణ లేకుండా పోయిందని, చినని పిలలోలపై అఘాయిత్యూలు 
రోజురోజుకి పెచచిరిల్లోపోత్నానియని, ఇల్ంట్ దురా్మరగొపు పాలన అంతమందించి ప్రజలకు మేలు జరగాలంటే జనసేన పార్టి అధికారంలోకి రావాలని అనానిర్. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసేన లీగల్ సెల్ గోపి, లక్ష్మీశెట్టి నాని, పమిడి పవన్ మరియు గంటూర్ నగరజనసేన పార్టి ఉపాధయూక్షులు చింత్ రేణుకా రాజు, కొండూర్ కిషోర్, ప్రధాన కారయూదర్్శలు యడలో 
నాగమలేలోశ్వరరావు, చామరితు ఆనంద్ సాగర్, స్రిశెట్టి ఉపేంద్ర కారయూదర్్శలు ఆయుబ్ ఖాన్ పఠాన్, కలలోగంట్ త్రిపుర, బండార్ రవీంద్ర కుమార్, ఆళలో కోటేశ్వరరావు, గాదె లక్షష్మణరావు, 
సంయుకతు కారయూదర్్శలు పులలోంశెట్టి ఉదయ్ కుమార్, పుల్గడడి గోపి, బొందిల్ నాగేంద్ర సింగ్, పుల్లోభటలో ఫణి కుమార్, బందెల నవీన్ బాబు, కొతతుకోట ప్రసాద్, చలమలశెట్టి దురాగొప్రసాద్ 
పాల్గొనానిర్.

వేములదీవి గ్రామంల్ పర్యటంచిన నాయకర్

శతఘ్ని న్యూస్: నరా్సపురం మండలం వేములదీవి తూర్పా పంచాయతి మరియు బియయూపుతిపపా గ్రామాలలో జనసేన పార్టి నరా్సపురం ఇంచారిజి, పిఏసి సభ్యూలు మరియు రాష్ట 
మత్స్యకార వికాస విభాగ ఛైరె్మన్ బొమ్మడి నాయకర్ సోమవారం పరయూట్ంచడం జరిగింది. ఇటీవల గ్రామంలోని మహిళలు ఖాళీ బిందెలతో గ్రామ సచివాలయం ఎదుట నిరసన 
తెల్పిన విషయంపై గ్రామంలోని వారితో మాటాలోడార్. ఈ సందర్ంగా గ్రామంలోని ప్రజలు అనేక సమసయూలను నాయకర్ దృషిటికి తీసకురావడం జరిగింది. ముఖయూంగా మంచినీట్ 
సమసయూను ప్రజలు విననిపించార్. గ్రామంలో రెండు రోజులకు ఒకసారి కుళాయిలు వసతునానియని, అవి కూడా సరిగా రావడంలేదని, నీర్ మురికిగా వసతునానియని తెల్పార్. ఈ 
సందర్ంగా నాయకర్ మాటాలోడుతూ వేములదీవి, బియయూపుతిపపా గ్రామాలోలో మంచినీట్ సమసయూ అధికంగా ఉందని, నీట్ కొరతతో ప్రజలు అనేక ఇబబుందులు పడుత్నానిరని, ఈ 
గ్రామంలో వాటర్ టాయూంక్ నిరా్మణం చేపటేటిల్ పంచాయతీ పాలకులు మరియు అధికార్లు చరయూలు తీసకువాలని అనానిర్. వంటనే గ్రామంలో మంచినీట్ సమసయూపై అధికార్లు 
దృషిటి సారించి, సమసయూను పరిష్కరించాలని కోరార్. అనంతరం గ్రామంలో ఇటీవల అనారోగయూంతో మరణింంచిన వారి పలు కుటుంబాలను పరామరి్సంచార్. ఆయన వంట 
జనసేన రాష్ట మత్స్యకార విభాగ కమిటీ కారయూదరి్శ తిర్మాని సీత్మహ్లక్ష్మి, జిల్లో సంయుకతు కారయూదరి్శ బందెల రవీంద్ర, తోట నాని, తిర్మాని దురాగొరావు, దావీదు,సంగాని 
త్రిమూర్తులు, అర్జినరావు, స్రయూనారాయణ, శ్రీరామ్,సబాబురావు మరియు గ్రామ పెద్లు, జనసేన పార్టి నాయకులు, కారయూకరతులు ఉనానిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పలు కుటంబాలను పరామరి్శంచిన మేడ గురుదత్ ప్రసాద్
సోడసాని గంగారావుకు రూపాయలు 10,000/- ఆరి్ధకసాయం
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవరగొం, రాజానగరం మండలం, ముకి్కనడా గ్రామానికి చందిన సోడసాని 
గంగారావు గత కొనిని రోజులుగా గండె సంబంధిత వాయూధితో రాజమహంద్రవరం వాసవి హ్సిపాటలోలో చికిత్స 
పందుత్నని వారిని రాజానగరం నియోజకవరగొ జనసేన పార్టి ఇంచార్జి మేడ గర్దత్ ప్రసాద్ పరామరి్శంచి 
10000₹ రూపాయలు ఆరిథిక సహ్యం అందించడం జరిగింది. జనసేన పార్టి అనిని విధాలుగా అండగా ఉంటుందని 
భరోసా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో రాజానగరం మండలం కనీ్వనర్ బతితున వంకనని దొర, రాజానగరం 
మండల కమిటీ ప్రధాన కారయూదరి్శ ముకి్కనడా జనసేన పార్టి సీనియర్ నాయకులు కవ్వల శ్రీరామ్, పెద్కాపు, చల్లో 
ప్రసాద్ పాల్గొనానిర్.

ప్రమాద ఘటనలో చనిపోయిన బాధిత కుటుంబాలకు భరోసా
కోర్కొండ మండలం, ఇటీవల శ్రీరంగపటనిం గ్రామానికి చందిన కళాకార్లు బృందం ప్రమాద 
ఘటనలో చనిపోయిన బిశెట్టి వీరబాబు, స్రిశెట్టి దురాగొ, ఆడారి బులలోయయూ కుటుంబాలకు అండగా 
ఒకొ్కక్క కుటుంబానికి 10,000₹ రూపాయల చొపుపాన 30,000₹రూపాయలు రాజానగరం 
నియోజకవరగొం జనసేన పార్టి ఇంచార్జి మేడ గర్దత్ ప్రసాద్ ఆరిథిక సహ్యంతో జనసేన పార్టి 
రాష్ట కారయూదరి్శ గంట స్వరూప దేవి, ఉమ్మడి తూర్పాగోదావరి జిల్లో కారయూదరి్శ మైరెడిడి గంగాధర్ 
ల చేత్ల మీదుగా అందజేసిన విషయం విధితమే. సోమవారం చనిపోయిన వారి కుటుంబాలను 
రాజానగరం నియోజకవరగొ జనసేన పార్టి ఇంచార్జి మేడ గర్దత్ ప్రసాద్ పరామరి్శంచి కషటి 
సఖాలు తెలుసకుని వారికి మనోధైరాయూనినివ్వడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో సీత్నగరం 
మండల జనసేన పార్టి కనీ్వనర్ కారిచరలో విజయ్ శంకర్, సీత్నగరం మండల వైస్ ప్రెసిడెంట్ కాత 

సతయూనారాయణ, దుబాయ్ శ్రీను, భద్రం, తనీనిర్ త్త్జీ అడపా అంజిబాబు తనకాల అజయ్ కుమార్, కర్రీ శ్రీను, గలలోకోట్ 
రమేష్, గలలోకోట్ రవి, ముత్యూల రత్నిజీ, అడపా శీను, గ్రామ పెద్లు మాజీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పీల్ జగనానిథం, అపాపారావు, కోట్ 
గ్రామం ముకేతుశ్వరరావు చదువు నాగ పాల్గొనానిర్.

వంకయయూమ్మకు రూపాయలు 5000/- ఆరి్ధకసాయం
సీత్నగరం మండలం, కూనవరం గ్రామ హరిజన పేటకు చందిన కొల్లో నరసయయూ మరణ వారతు వినని రాజానగరం నియోజకవరగొం 
జనసేన పార్టి ఇంచార్జి మేడ గర్దత్ వారి కుటుంబానిని పరామరి్శంచి, వారి భారయూ కొల్లో వంకయయూమ్మకి రూపాయలు 5,000₹ 
నగదు ఇచిచి జనసేన పార్టి తరపున అనిని విధాలుగా అండగా ఉంటామని భరోసా ఇవ్వడం జరిగింది.

ఆమరణ నిరహార దీక్షకైనా సిద్ం: బోడపాట శివదత్
శతఘ్ని న్యూస్: అనకాపల్లో జిల్లో, పాయకరావుపేట నియోజకవరగొం, నక్కపల్లో మండలం, మత్స్యకార్లు హెట్రో కంపెనీ పైపు లైనలోకు వయూతిరేకంగా పార్టిలకు అతీతంగా చేపట్టిన 
మహశ్ంతియుత ధరానికి మదట్ రోజు నుండి సోమవారం 300వ రోజు వరకు నిరంతరం అండగా నిలబడిన జనసేన పార్టి, 300వ రోజు సందర్ంగా జనసేన పార్టి రాష్ట కారయూదరి్శ 
శివదత్ బోడపాట్ మాటాలోడుతూ, సమార్ 15000 మత్స్యకార కుటుంబాలను రాష్ట ప్రభ్త్వం ఈరోజు వరకు పట్టించుకోకుండా, కెమికల్ కంపెనీకి కొము్మ కాయడం చాల్ బాధాకరం. 
ప్రభ్త్వం తక్షణమే సపాందించి విష రసాయన వయూరథి జల్లను వదిలే పైపు లైనలోను పూరితుగా తొలగించి, మత్స్యకార గ్రామాలకు ఇచిచిన హ్మీలనీని నెరవేరచికపోతే ఎనినిరోజులు అయినా 
ఈ ధరాని కొనసాగత్ందని, ఒకవేళ బలవంతపు చరయూలు చేపడితే మత్స్యకార్ల తర్పున ఆమరణ నిరహ్ర దీక్ష చేపటటిడానికైనా సిద్ం అని ప్రభ్త్్వనికి, అధికార్లకు హెచచిరిక 
జార్ చేశ్ర్. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టి కారయూకరతులు పికి్క సా్వమి, బొంది గర్రనని, కోదండరావు, మైలపల్లో న్కరాజు, గిర్ష్, వరహ్లబాబు, గోవిందు, శివాజీ, కురందాస 
అపపాలరాజు, అల్లోడ రమణ, సబుబు, అనిల్, రాజు బంగారి, కోస్రి రాజు, సాయి, గణేష్ తదితర్లు పాల్గొనానిర్.

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

జనసేనను బల్పేతం చేయడంల్ పితాని బిజి బిజి..!
శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరం, జనసేనపార్టి రాజకీయ వయూవహ్రాల కమిటీ సభ్యూలు మరియు ముమి్మడివరం నియోజకవరగొం ఇంచార్జి పిత్ని బాలకృష్ణ ‘నా సేన కోసం నా వంత్’ 
కారయూక్రమంలో భాగంగా కర్రివానిరేవు, చింతలపూడి పాలం, పలలోవారిపాలం, లంకాఫ్ ఠాణేలంక గ్రామాలోలో పరయూట్ంచార్. ఈ సందర్ంగా ముమి్మడివరం మండలం లంకాఫ్ ఠాణేలంక 
గ్రామానికి చందిన పందిరి సభాష్, కుంచే సాయి, యడలో దినేష్ ఆధ్వరయూంలో సమార్ 20 మంది యువకులు వివిధ పార్టిల నుండి జనసేన పార్టిలో చేరార్. వారికి పిత్ని బాలకృష్ణ 
కండువా కపిపా సాదరంగా పార్టిలోకి ఆహ్్వనించార్. వారికి జనసేన పార్టి ఎలలోపుపాడు అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచాచిర్. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు గోదశి పుండర్ష్, 
జక్కంశెట్టి పండు, నాతి నాగేశ్వరరావు, గలకోట్ వంకననిబాబు, దూడల సా్వమి, పాయసం సాయి, కొపిపాశెట్టి రాంబాబు, బొక్క రాంబాబు తదితర్లు పాల్గొనానిర్.

అమ్మవారి శరణు కోరందుకు ఆధ్్యతి్మకంగా ఉతతుమైన మార్గమే ఈ శరన్నవరాత్రులు: బండారు శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్యూస్: డా బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లో, కొతతుపేట నియోజకవరగొం, మండల 
కేంద్రమైన ఆలమూర్ దేవి కాలని వద్ కొనిని సంవత్సరాల నుండి దురగొమ్మ ఆలయ కమిటీ వార్ 
నిలబెడుతూ కొలుసతునని జగనా్మత అమ్మవారిని, ఈ ఏడాది కూడా నవరాత్రుల ప్రారంభంలో 
నిలబెడుత్నని సంధరబుంగా కొతతుపేట నియోజకవరగొం జనసేన ఇంచార్జి బండార్ శ్రీనివాస్ ను 
ముఖయూ అతిథిగా ఆహ్్వనించార్. ఈ సంధరబుంగా బండార్ శ్రీనివాస్ భకితు శ్రద్ధలతో అమ్మవారికి 
పూజలు నిర్వహించార్. ఆనంతరం ఆయన మాటాలోడుతూ మనిషి తనలోని కామ, క్రోద, మధ, 
మాత్సరయూ, మోహ, లోభ, సా్వర్ధ, అనాయూయ, అమానవత, అహంకార అనే పది దుర్గొణాలను 
తొలగించుకొనుటకు, ఈ నవరాత్రులలో అమ్మ వారి శరణు కోరేందుకు ఆధాయూతి్మకంగా ఉతతుమైన 
మారగొమే ఈ శరననివరాత్రులు అని, చడు మీద మంచిని సాధించిన విజయానికి గర్తుగా ఈ 
పండుగను విజయదశమి తెలుగప్రజలు జర్పుకుంటారని అనానిర్. చరిత్ర ప్రకారం విజయదశమి 
రోజున రాముడు రావణుని పై గెల్చిన సందర్మే కాక పాండవులు వనవాసం వళ్తు జమి్మ చటుటిపై 
తమ ఆయుధాలను తిరిగి తీసిన రోజు అని, ఈ సందర్మున రావణ వధ, జమి్మ ఆకుల పూజా 
చేయటం ఆచారం అనానిర్. జగనా్మత అయిన దురాగొ దేవి, మహిష్సర్డనే రాక్షసనితో తొమి్మది 

రాత్రులు యుద్ధము చేసి అతనిని వధించి విజయానిని పందిన సందర్మున 10వ రోజు ప్రజలంత్ సంతోషముతో పండగ జర్పుకుంటార్ అనానిర్. మనలోని దుర్గొణాలే రాక్షసలు, 
మనలోని దైవాంశే ఆ మహ్శకితు. ఆ శకితుని గరితుంచి, ఆరాధించి తదా్వరా మనలోని దుర్గొణాలపై విజయం సాధించడమే విజయదశమి అంతరారథిం అని శ్రీనివాస్ అనానిర్. ఆ జగనా్మత 
ఆశీస్సలతో జనసేన పార్టి అధయూక్షులు పవన్ కళాయూణ్, వారి కుటుంబ సభ్యూలు, తెలుగ ప్రజలు, కొతతుపేట నియోజకవరగొ ప్రజలు, జనసైనికులు అందరూ సఖ శ్ంత్లతో, సిరి సంపదలతో 
త్లతూగాలని, ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి విజయాలు వరించేల్ దురాగొమాత దీవించాలని కోర్కుంటూ.. కొతతుపేట నియోజకవరగొం జనసేన ఇంచార్జి బండార్ శ్రీనివాస్ ప్రజలందరికీ 
దసరా మ రియు విజయ దశమి శుభాకాంక్షలు తెల్యచేశ్ర్. ఈ కారయూ క్రమంలో సీనియర్ నాయకులు, త్ళ్ళ డేవిడ్, చింతపల్లో సతితుపండు, కటాటి రాజు, పెటాటి రంగనాథ్, లంకే సతీష్, 
దాసి మోహన, కోట వరలక్ష్మి, కొండేట్ హమ దేవి, చల్లో వంకటేశ్వర్లు, చల్లో బాబీ, శిరిగినీడి పటాటిభి, పసపులేట్ సాయిబాబా జనసైనికులు పాల్గొనానిర్.

వరికూట నాగరాజు సమక్షంల్ జనసేనల్ చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్: దరి్శ నియోజకవరగొం, 
త్ళ్లోర్ మండలం రామభద్రపురం 
గ్రామంలో దరి్శ నియోజకవరగొ జనసేన 
నాయకులు, ప్రకాశం జిల్లో లీగల్ సెల్ 
కారయూదరి్శ వరికూట్ నాగరాజు సమక్షంలో 
జనసేన నాయకులు యర్రంశెట్టి చిరంజీవి 
ఆధ్వరయూంలో గాజుల సబ్రమణయూం 
సహకారంతో జనసేన పార్టిలో సమార్ 
100 మంది పైగా గ్రామసతుల చేరికలు. 
వరికూట్కి పూలసా్వగతంతో ఆహ్్వనించి 
శ్లువాతో సత్కరించిన గ్రామసతులు. 
అనంతరం జనసేన అధినేత పిలుపుమేరకు 
పార్టిని బలోపేతం చేసేందుకు జనసేన 
పార్టి ప్రతిష్టిత్మంగా ప్రారంభించిన ‘నా 
సేన కోసం నా వంత్’ కారయూక్రమం ఏరాపాటు 
చేసిన జనసైనికులు, వీర మహిళలు. ఈ 
కారయూక్రమంలో పదిల్ రెడిడి, పిచిచిరెడిడి, 

సబ్రహ్మణయూం, సారెడిడి చిననిరామిరెడిడి, గంగిరెడిడి కోట్రెడిడి, గంగిరెడిడి జయరామిరెడిడి, తలలోపురెడిడి శ్రీనివాస రెడిడి, గంగిరెడిడి చిననికోట్రెడిడి, గంగిరెడిడి సబాబురెడిడి, సానే కొండలు, షేక్ మసాతున్ 
వల్, వేమా నరసయయూ, షేక్ మహబూబ్ బాష్, వీరబ్రహ్మం మరియు దరి్శ, త్ళ్లోర్ మండల జనసైనికులు, వీర మహిళలు పాల్గొనానిర్.

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

ప్రజా సమస్యలపై జనసేన పోరుబాట 
28వ రోజు పాదయాత్ర

శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూర్, ప్రజా సమసయూలపై జనసేన పోర్బాటతో ఇంట్ంట్కీ తిరిగి 
పవన్ కళాయూణ్ ని సిఎం చేయడమే ధ్యూయం అని రెడిడి అపపాల నాయుడు అనానిర్. ప్రజా 

సమసయూలపై జనసేన పోర్బాటలో భాగంగా సోమవారం 13 వ డివిజన్ వైఎసా్సర్ 
కాలనీలో (2 వ రోజు) పాదయాత్రను నిర్వహించార్. ఈ సందర్ంగా రెడిడి అపపాల 
నాయుడు మాటాలోడుతూ వైసీపీ ప్రభ్త్వం తీసకుంటునని చరయూలు చూసి అనిని వరాగొల 
ప్రజలు అసహియూంచుకుంటునానిర్. ఏలూర్ నియోజకవరగొంలో అవినీతి త్రాసాథియికి 
చేరింది. డిపూయూటీ సీఎం ఆళ్ళనాని సమసయూల మీద సపాందించడమే మానేశ్ర్. అవినీతిని 
ప్రోత్సహిసతునానిర్. ప్రజా సమసయూలను గాల్కొదిలేశ్ర్. ఏలూర్కు వచేచి నిధులను ఏం 
చేసతునానిరో తెల్యదు. రోడులో, డ్రైనేజీ వయూవసథి లేదు, అల్ంటపుపాడు ఏలూర్కు వచేచి 
కోటాలోది రూపాయలు ఏమవుత్నానియి అని ఆళ్ళనానీని ప్రశినించార్. 2 వ సారి గెల్చిన 

మేయర్ కూడా సపాందించకపోవడం సిగగొచేటని అనానిర్. ఇక్కడ జర్గత్నని అవినీతిని 
నివారించడం పోయి కారోపారేటరలోతో కల్సి భాగసా్వములౌత్నానిర్. అధికార్లు ప్రజా 
ప్రతినిధులు ఎనినికైన నాయకులు ప్రజలను పట్టి పీడిసతునానిర్. ప్రజలకు ఎటువంట్ 
రాయితీలు రాకుండా చేసతునానిర్. ఏలూర్లో అభివృది్ధ అనేది లేకుండా చేశ్ర్. చాల్ 
దార్ణమైన పరిసిథితి నగర ప్రజలు అనుభవిసతునానిర్. అర్హాలైన వారికి విదుయూత్ బిలులో 
సాకు చూపించి వారి పెనషినులో, పథకాలు తొలగిసతునానిర్. కాలనీకి అతి చేర్వలో ఉనని 

డంపింగ్ యార్డి వలన దురా్వసన రావడం వలన కాలనీ వాసలు అనేక రకాల రోగాల బారిన పడుత్నానిర్. డంపింగ్ యార్డిని ఏలూర్ శివార్కి తరల్ంచాలని జనసేన పార్టి నుండి 
డిమాండ్ చేసతునానిం. అల్గే పేద మధయూతరగతి ధనిక అని తేడా లేకుండా ఈ వైసీపీ ప్రభ్త్వంలో ప్రతి ఇంట్లో సమసయూలు కనిపిసతునానియి అని ఒకో్క డివిజన్ లో ఒకో్క రకమైన సమసయూ 
ఉందని ఆయన తెల్పార్. నగరంలోని ప్రజలు అందరూ కూడా పవన్ కళాయూణ్ ని ముఖయూమంత్రిని చేసకోవాలని కోర్కుంటునానిరని ఆ దిశగా ఏలూర్ నియోజకవరగొంలో జనసేన 
పార్టి జెండాను రెపరెపల్డిసాతుం అని తెల్పార్. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్లో కారయూదరి్శ కస్తురి సాయి తేజసి్వని, నగర అధయూక్షుడు నగిరెడిడి కాశీ నరేష్, మండల అధయూక్షుడు వీరంకి పండు, 
ప్రధాన కారయూదరి్శ సరిది రాజేష్, నగర ఉపాధయూక్షుడు బొత్స మధు, ఫ్యూన్్స ప్రెసిడెంట్ దోసపరితు రాజు, అధికార ప్రతినిధి అలులో సాయి చరణ్, సోషల్ మీడియా కో ఆరిడినేటర్ జనసేన రవి, 
కోశ్ధికారి పైడి లక్షష్మణరావు, జాయింట్ సెక్రటర్ ఎట్ంచి ధరే్మంద్ర నాయకులు బొద్పు గోవిందు, కందుకూరి ఈశ్వరరావు, నిమ్మల శ్రీనివాసరావు, సోషల్ సర్్వస్ మురళి, రెడిడి గౌర్ 
శంకర్,బుధా్ధ నాగేశ్వరరావు, చితతురి శివ, కోల్ శివ, వంకట రమణ, దురాగొరావు సాథినిక కారయూకరతులు నాని, రాహుల్, విక్రమ్ సింగ్, సాగర్ సింగ్, బుజుజి సింగ్, శివ, కుమార్, లక్షష్మణ్, 
కిరణ్, రాజు వీర మహిళలు సరళ, శ్ంతి, సజాత, ఉమా దురాగొ జనసైనికులు పాల్గొనానిర్.

జనంల్ జనసేన గ్రామ సమస్యలు తెలుసుకుంటన్న మాకినీడి శేషుకుమారి…!

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ జిల్లో, పిఠాపురం నియోజకవరగొం, యు కొతతుపల్లో మండలం మాయ పటనిం కొతతు కాలనీలో జనసేన పార్టి ఇనాచిర్జి మాకినీడి శేషుకుమారి మహిళా మత్స్యకార్ల 
ఆతీ్మయ సమావేశం ఏరాపాటు చేసి వారి సమసయూలు అడిగి తెలుసకునానిర్. అక్కడ కొంతమంది మహిళలు మాకు రోడులో డ్రైనేజీలు లేక తీవ్ర ఇబబుంది పడుత్నానిమని, మా బాధ ఏ 
నాయకుడు అరథిం చేసకోవడం లేదని, ఓటలో సమయంలో నాయకులు మీకు అది చేసాతుం ఇది చేసాతుమని వసతునానిర్ కానీ మాకు శ్శ్వత పరిష్్కరం శూనయూం మీరైనా మా కష్టిలు అరథిం 
చేసకుని నాయూయం చేసాతురని కోరడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా మాకినీడి శేషుకుమారి మాటాలోడుతూ ఎమె్మలేయూ ఎంపీటీసీ వార్డి నెంబర్ నిద్రపోత్నానిరా మీర్ సీటలోపై కూరోచిడానికి 
ఇషటిమచిచినటుటి హ్మీలు ఇచిచి ఎపుపాడు గాల్కి వదిలేసేతు ప్రజలకు ఎల్ మఖం చూపిసాతుర్. ప్రజలకి అండగా జనసేన ఎపుపాడూ ఉంటుందని వారితో ఎల్ పని చేయించాలో చేయిదా్ం 
మీ ఇంట్ ఆడపడుచుల మీకు ఎపుపాడూ అండగా ఉంటానని. పవన్ కళాయూణ్ ఎపుపాడు సామానయూ ప్రజల కోసం తపన పడుతూ చనిపోయిన కౌలు రైత్లకు 30 కోటలో రూపాయలు సంతం 
నిధితో ఇవ్వటం జర్గత్ందని తొందరగానే మీ సమసయూ పరిష్్కరం తీసకు వచేచి వరకు మీకు అండగా ఉంటానని ఈ సందర్ంగా తెల్యజేశ్ర్. ఈ కారయూక్రమంలో యు కొతతుపల్లో 
మండల ప్రెసిడెంట్ పటాటి శివ, కోనాడ సతతుమ్మ, స్రాడ సతయూ, స్రాడ శ్రీను, దొడిడి దురాగొప్రసాద్, కోన రామకృష్ణ, మేడిశెట్టి కామేష్, పంత్డ దురాగొప్రసాద్, రాజు, కోనాడ దినాకర్, 
శివారెడిడి, శ్రీనివాసరెడిడి, స్రాడ ప్రత్ప్, సలోమను, స్రాడ దురాగొ తదితర్లు పాల్గొనానిర్.

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


మంగళవారం, 27 సెప్ట ంబర్ 2022

 అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను పర్యవేక్ంచిన జనసేన కార్పొరటర్
శతఘ్ని న్యూస్: విశ్ఖపటనిం, దక్ణ నియోజకవరగొం 33వ వార్డిలో ఇటీవల శంకుసాథిపన చేసిన 18.37లక్షల రూపాయల విలువ గల బిటీ రోడుడి(త్ర్ రోడుడి) నిరా్మణ పనులు 
సోమవారం ప్రారంభించడం జరిగింది. ఆ పనులను జనసేన ఫ్లోర్ లీడర్ 33వ వార్డి కారపారేటర్ భీశెట్టి వసంత లక్ష్మి, విశ్ఖ దక్ణ నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు గోపీకృష్ణ(జికె) 
దగగొర్ండి పరయూవేక్ంచడం జరిగింది. అనంతరం 33వ వార్డిలో మీతో మీ కారపారేటర్ కారయూక్రమంలో ఫ్లోర్ లీడర్ 33వ కారపారేటర్ భీశెట్టి వసంతలక్ష్మికి చపిపాన సమసయూల దృష్టి్య 
సోమవారం వీధి లైటులో మారచిడం, లేని చోటలో ఏరాపాటు చేయడం కోసం పరివేక్షణలో భాగంగా సందరి్శంచడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జి.వి.ఎం.సి ఎలకి్రాకల్ స్పరె్్వజర్ స్రయూ, 
జనసేన దక్ణ నియోజకవరగొ నాయకులు గోపికృష్ణ(జికె), వీరమహిళ నాగమణి తదితర్లు పాల్గొనానిర్.

నిరుపేద గిరిజన వృదుధిలకు కంట చికిత్సకై జనసేన చేయూత
శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూర్, జనసేనాని పవన్ కళాయూణ్ ని ముఖయూమంత్రిని చేయాలనని దృఢ సంకలపాంతో ఆత్మకూర్ జనసేన పార్టి ఇంచార్జి నల్శెట్టి శ్రీధర్ నిర్వహిసతునని పవననని 
ప్రజాబాట కారయూక్రమం సోమవారం ప్రజల ఆశీస్సలతో 16వ రోజుకు చేర్కుంది. పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమంలో గతంలో గిరిజన కాలనీలో పరయూటన సందర్ంగా ఇచిచిన హ్మీ 
మేరకు సబబుమ్మ మరియు రమణయయూ అను గిరిజన నిర్పేద వృదు్ధలను సోమవారం సాథినిక ప్రైవేటు కంట్ వైదయూశ్లలో చూపించి వారికి మందులు ఇపిపాంచడం జరిగింది. తదుపరి 
పవననని ప్రజాబాట 16వ రోజు, నెలూలోర్ పాలం ముసిలోం బజారోలో నిర్వహించి సాథినిక సమసయూలను తెలుసకుని వాట్ పరిష్్కరానికై మా వంత్గా పోరాడుత్మని ఈ సందర్ంగా వారికి 
భరోసా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు సరేంద్ర, వంశీ, చంద్ర, పవన్, వేణు, తిర్మల, నాగరాజు, అనీల్, భాను, ఆనంద్ తదితర్లు పాల్గొనానిర్.

డి.ముపపొవరం గ్రామంల్ 9వ విడత జనంల్కి జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్:  నిడదవోలు నియోజకవరగొం, నిడదవోలు మండలం, డి.ముపపావరం గ్రామంలో 9వ విడత జనంలోకి జనసేన కారయూక్రమానిని మదలు పెటటిడం జిగింది. ఇంట్ంట్కి 
తిర్గతూ జనసేన పార్టి ఆశయాలను, సిదా్ధంత్లను వివరిస్తు… జనసేన పార్టి ఆశయాలను, సిదా్ధంత్లను ప్రచురించిన కరపత్రాలను పంచిపెటటిడం జరిగింది. కారయూక్రమంలో 
జనసేన వీరమహిళ బెలలోపుకొండ పుషపావతి, పెండాయూల ఎంపీటీసీ ఇంద్ర గౌడ్, ప్రోగ్రామ్్స కమిటీ సభ్యూలు సతితుబాబు, కాశీ, మూరితు, పూర్ణ, కస్తురి వంకట సబాబురావు, దిదే్ రాజు సావరం 
జనసేన నాయకులు నారిని త్త్జీ మరియు మండల నాయకులు, డి.ముపపావరం గ్రామ జనసేన నాయకులు, కారయూకరతులు పాల్గొనానిర్.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


రామచంద్రపురంల్ జనంల్కి జనసేన 6వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: రామచంద్రపురం, నియోజకవరగొ జనసేన పార్టి ఇంచార్జి పోల్శెట్టి చంద్రశేఖర్ మరియు కాజులూర్ మండల అధయూక్షులు బోండా వంకనని ఆధ్వరయూంలో కాజులూర్ 
మండలంలో 15 వ గ్రామం 2వ రోజు శీల గ్రామంలో పెద్లను కలసి ఇంట్ంట్కి పోల్శెట్టి చంద్రశేఖర్ పరయూట్ంచడం జరిగింది. జనసేన పార్టి అధయూక్షులు పవన్ కళాయూణ్ ఆశయాలు, 
సిదా్ంత్లు పోల్శెట్టి చంద్రశేఖర్ ప్రజలకు తెల్యజేయడం జరిగింది. రామచంద్రపురం నియోజకవరగొం జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు పాల్గొనడం జరిగింది.

బోనకల్ శంతి నిలయంల్ ఘనంగా రామ్ తాళ్లోరి జన్మద్న వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: మధిర, బోనకల్ శ్ంతి నిలయంలో తెలంగాణా రాష్ట జనసేన పార్టి నాయకులు ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లో ఇంఛారిజి రామ్ త్ళ్లోరి జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించడం 
జరిగింది. కేక్ కట్ చేసి ఫ్రూట్్స పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఈ సంద్ంగా బోనకల్ మండల జనసేన పార్టి మండల అధయూక్షుడు త్ళ్లోరి డేవిడ్ మాటాలోడుతూ తెలంగాణ రాష్టంలో పార్టి 
బలోపేతం గరించి అహరినిశలు కషటిపడుతూ పార్టి కారయూకరతులకు సలహ్లు స్చనలు ఇస్తు వార్ ఒక పెద్ సాథియిలో ఉండి కూడా సామానయూ కారయూకరతుల్ ఉంటూ ఉమ్మడి తెలుగ 
రాష్్రాలోలో జనసైనికులకు ఆదర్శంగా నిలుసతునని మా అభిమాన నాయకులు రామ్ త్ళ్లోరి మరెనోని ఇల్ంట్ పుట్టిన రోజులు జర్పుకోవాలని మనసారా ఆ దేవునిని ప్రారిథిసతునానిమని 
తెల్పార్. ఈ కారయూక్రమంలో మండల నాయకులు, సలీం షేక్, అశోక్ వలలోంకొండ తదితర్ల పాల్గొనానిర్.

సమస్యలని గురితుంచి, పరిష్కరించే పారీటీగా జనసేన: నాయకులు భరత్
శతఘ్ని న్యూస్: రాష్టంలో చాల్ నియోజకవరాగొలోలో చేసతునని పవననని ప్రజా బాట, పాదయాత్ర వలలో ప్రజల 
సమసయూలను గరితుంచి, పరిష్కరించే పార్టిగా జనసేన ని ప్రజలు చూసతునానిర్, ఆ సమసయూలని జనసేనాని మాత్రమే 

పరిష్కరించగలరని ప్రజలు అభిప్రాయ పడుత్నానిర్. ఇక నియోజకవరగొ పరిధిలో సమీక్షలు నిర్వహించి పవన్ 
కళాయూణ్ బస్ యాత్ర మదలు పెడితే రాబోయే ఎనినికలోలో గెలుపు ఖాయంగా కనిపిసతుంది. రాష్ట వాయూపతుంగా సేవా 
కారయూక్రమాలు, బెలోడ్ కాయూంప్ లు నిర్వహిస్తు ప్రజలకి అందుబాటులో ఉంటూ ప్రజల కొరకు ప్రజలలో ఒకర్ వచిచి 
పెట్టిన పార్టి జనసేన అని ఈ సందర్ంగా భరత్ తెల్య చేశ్ర్.

శరన్నవరాత్రులల్ పాల్్గన్న డాకటీర్ పిల్లో శ్రీధర్
శతఘ్ని న్యూస్:  ఉమ్మడి తూర్పాగోదావరి జిల్లో, పిఠాపురం నియోజకవరగొం, పిఠాపురం 
సాథినిక పాత బసాటిండ్ నందు ఆట్ యూనియన్ సోదర్లు దేవి శరననివరాత్రులు 
సందర్ంగా ఏరాపాటు చేసినటువంట్ దురాగొదేవి మండపానికి జనసేన నాయకులు శ్రీ 
విషు్ణ హ్సిపాటల్ అధినేత డాకటిర్ శ్రీధర్ పిల్లో ని ముఖయూ అతిథులుగా ఆహ్్వనించడం 
జరిగింది. ఈ సందర్ంగా పూజలో పాల్గొననిటువంట్ జనసేన నాయకులు డాకటిర్ 
శ్రీధర్ పిల్లో అమ్మవారిని దరి్శంచుకుని, ఆ దయగల తల్లో ప్రజలు బాగండాలని 
ఆకాంక్ంచే ఆ జననాయకుడు అయినటువంట్ పవన్ కళాయూణ్, ప్రజల పక్షాన నిలబడే 
పార్టి జనసేనపార్టి ఎపుపాడూ బాగండాలని ఆ అమ్మవారిని కోర్కుంటూ 5116/- 
రూపాయలు విరాళంగా ఇవ్వడం జరిగింది. ఆట్ యూనియన్ సోదర్లు సంతోష్నిని 
వయూకతుం చేసి అనంతరం ప్రసాదాలు అందించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో ఆట్ 
యూనియన్ సభ్యూలు, జనసైనికులు తదితర్లు పాల్గొనానిర్.
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సునీత బోయ ఒక మానసిక రోగి
జనసేన పార్టీ నాయకులు ఇమేజ్ ని దెబ్బతీసేందుకు ఎవరో పనినిన కుట్ర
శతఘ్ని న్యూస్: ఆదివారం మధాయూహనిం జనసేన పార్టి కారాయూలయం, శ్రీహరి నగర్, నెలూలోర్ నేను 
జనసేన కారయూకరతు అని చపుపాకునే ఒక మానసిక సిథితి బాగా లేని సనీత అనే ఒక రోగికి సమాధానం 
చబుతూ సోమవారం జిల్లో జనసేన పార్టి కారాయూలయంలో వీర మహిళలు ఆల్యా మరియు కోల్ 
విజయ లక్ష్మి, రాధమ్మ ఆధ్వరయూంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించార్. ఈ సందర్ంగా వార్ 
మాటాలోడుతూ సనీత బోయ ఒక మానసిక రోగి అని, జనసేన పార్టికి ఏమాత్రం సంబంధం లేని 
వయూకితు అని, జనసేన పార్టిని జనసేన పార్టి నాయకులు ఇమేజ్ ని దెబబుతీసేందుకే ఎవరో పనినిన కుట్ర 
అని, మీడియా మిత్రులు కూడా ఇటువంట్ వారిని ప్రోత్సహించవద్ని తెల్పార్. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసేన పార్టి వీర మహిళలు విజయలక్ష్మి, రాధమ్మ, కస్తురి, సావిత్రి, మాధురి, అభినయ, ఉమాదేవి 
తదితర్లు పాల్గొనానిర్.

రామాపురం గిరిజన గ్రామంల్ 7వ రోజు 
గిరిసేన జనసేన – జనం వద్కు జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: పార్వతీపురం మనయూం జిల్లో, 
పాలకొండ నియోజకవరగొ వీరఘటటిం మండలం, 
గంగంపేట పంచాయతీ రామాపురం గిరిజన 
గ్రామంలో జనసేన పార్టి ఆధ్వరయూంలో 7వ 
రోజు గిరిసేన జనసేన – జనం వద్కు జనసేన 
కారయూక్రమం. ప్రజా సమసయూలు, గ్రామ సమసయూలు 
ఇంట్ంట్కీ తిరిగి తెలుసకుంటునని వీరఘటటిం 
మండలం జనసైనికులు. ఈ సందర్ంగా మత్స 
పుండర్కం మాటాలోడుతూ వైసీపీ ప్రభ్త్వం 
తీసకుంటునని చరయూలు చూసి అనిని వరాగొల 
ప్రజలు అసహియూంచుకుంటునానిర్. ఆంధ్రప్రదేశ్ 
రాష్టంలో అవినీతి త్రాసాథియికి చేరింది. ఎం.యల్.ఎలు, మంత్రులు, సీఎం సమసయూల మీద 
సపాందించడమే మానేశ్ర్. అవినీతి నీ ప్రోత్సహిసతునానిర్. ప్రజా సమసయూలను గాల్కొదిలేశ్ర్. 
గ్రామ పంచాయతీలకు వచేచి నిధులను ఏం చేసతునానిరో తెల్యదు. గ్రామీణ ప్రాంత్లోలో రోడులో, 
డ్రైనేజీ, వీధి లైటులో లేవు. కేంద్ర ప్రభ్త్వం నుండి వచేచి కోటాలోది రూపాయలు ఏమవుత్నానియి 
అని మత్స పుండర్కం ప్రశినించార్. జనసేన జాని మాటాలోడుతూ ప్రజా ప్రతినిధులుగా ఎనినికైన 
నాయకులు ప్రజలను పట్టి పీడిసతునానిర్. ప్రజలకు ఎటువంట్ రాయితీలు రాకుండా చేసతునానిర్. 
గిరిజన గ్రామాలోలో అభివృది్ధ అనేది లేకుండా చేశ్ర్. చాల్ దార్ణమైన పరిసిథితిలో ఇక్కడ ప్రజలు 
ఉనానిర్. అర్హాలైన వారికి విదుయూత్ బిలులో సాకు చూపించి వారి పెనషినులో, పథకాలు తొలగిసతునానిర్. 
కరే్ణన సాయి పవన్ మాటాలోడుతూ పేద మధయూతరగతి ధనిక అని తేడా లేకుండా ఈ వైసీపీ 
ప్రభ్త్వంలో ప్రతి ఇంట్లో సమసయూలు కనిపిసతునానియి అని ఒకో్క గ్రామంలో ఒకో్క రకమైన సమసయూ 
ఉందని ఆయన తెల్పార్. ప్రజలు అందరూ కూడా పవన్ కళాయూణ్ ని ముఖయూమంత్రిని చేసకోవాలని 
కోర్కుంటునానిరని సాయి పవన్ అనానిర్. రాజు మాటాలోడుతూ గ్రామ గ్రామాన జనసేన పార్టి 
జెండాను రెపరెపల్డిసాతుం, 2024 సార్వత్రిక ఎనినికలోలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టంలో విజయకేతనం 
ఎగరవేసాతుం అని అనానిర్. ఈ కారయూక్రమంలో కోడి వంకటరావు నాయుడు, దూసి ప్రణీత్, అనుని 
రామకృష్ణ, కంటు మురళి తదితర్లు పాల్గొనానిర్.

గణిత శంతమ్మ కుటంబానికి 
మనోధైరా్యని్నచిచిన శ్రీధర్ పిల్లో

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం, నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు శ్రీ విషు్ణ హ్సిపాటల్ 
అధినేత డాకటిర్ శ్రీధర్ పిల్లో ఉపాపాడ గ్రామంలోని రామిశెట్టి పేట నందు గణిత 
శ్ంతమ్మ అకాల మరణానికి చింతిస్తు డాకటిర్ శ్రీధర్ వారి యొక్క కుటుంబ 
సభ్యూలను పరామరి్శంచడం జరిగింది. వారికి అనినివిధాలుగా తోడుగా ఉంటాం 
అనే భరోసాని ఇవ్వడమేకాక వారి యొక్క కుటుంబ అవసరాల నిమితతుం 50 కేజీల 
బియయూం మరియు ఆరిథిక సహ్యం అందించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో రవి, 
రాజు, జాన్సన్, నాని, జాన్ మరియు తదితర జనసైనికులు పాల్గొనానిర్.

రజక సంఘం ఆధ్వర్యంల్ చాకలి 
ఐలమ్మ జయంతి వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: భంసా పటటిణంలోని విశ్ంతి భవనం ముందర చిటాయూల చాకల్ 
ఐలమ్మ 127 వ జయంతి రజక సంఘం ఆధ్వరయూంలో ఘనంగా నిరి్వహించడం 
జరిగింది. ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టి ఉమ్మడి ఆదిల్బాద్ జిల్లో ఉపాధయూక్షులు 
సంకెట మహష్ బాబు మాటాలోడుతూ తెలంగాణ రాష్ట ప్రభ్త్వం ఐలమ్మ జయంతిని 
అధికారికంగా ప్రకట్ంచడానిని సా్వగతిసతునానిమని కొనియాడార్. దళిత్లకు 
మూడు ఎకరాల భూమిని పంపిణీ చేసినటులో అతయూంత వనుక బడిన రజక జాతిని 
అభివృది్ పరిచే విధంగా రజక బందు పథకానిని ప్రవేశపెట్టి ఆదుకోవాలని డిమాండ్ 
చేయడం జరిగింది. అటటిడుగ వరాగొనికి చందిన రజక జాతిని ఎసీ్స జాబిత్లో 
చేరిచి మిగిత్ రాష్్రాలోలో అమలు చేసతుననిటుటి తెలంగాణలో కూడా అమలు చేయాలని 
వారి చిరకాల పోరాటానిని ప్రభ్త్వం దృషిటిలో పెటుటికొవలని కోర్త్నానిం. ఈ 
కారయూక్రమంలో రజక సంఘం నాయకులు శ్రీనివాస్, రాజు, భూమేష్, సతీష్, 
సకపురం శ్రీనివాస్, ప్రజా సంఘాల నాయకులు యశ్వంత్ బన్్సడే తదితర్లు 
పాల్గొని విజయవంతం చేశ్ర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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జంగారెడిడిగూడం సపొందనల్ కల్కటీర్ కి 
జనసేన వినతిపత్రం

శతఘ్ని న్యూస్: చింతలపూడి, జంగారెడిడిగూడెంలో నిర్వహించిన సపాందన కారయూక్రమంలో 
ల్ంగపాలం మండలంలోని ప్రధాన సమసయూలను పరిష్కరించాలని జిల్లో కలకటిర్ కి 
వినతిపత్రం అందించిన జనసేన పార్టి ల్ంగపాలం మండల అధయూక్షుడు పంది మహష్ 
బాబు. ఈ కారయూక్రమంలో చింతలపూడి నియోజకవరగొం ఇంచారిజి మేకా ఈశ్వరయయూ, జిల్లో 
సంయుకతు కారయూదరి్శ తూము విజయ్ కుమార్ మరియు జనసేన నాయకులు పాల్గొనానిర్.

ఘనంగా రామ్ తాళ్లోరి జన్మద్న వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లో యువజన విభాగం ఆధ్వరయూంలో రామ్ త్ళ్లోరి 
జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. జనసేన పార్టి తెలంగాణ రాష్ట 
నాయకులు మరియు ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లో ఇంచార్జి రామ్ త్ళ్లోరికి హృదయపూర్వక 
పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెల్యజేస్తు తెలంగాణ రాష్ట యువజన విభాగ అధయూక్షులు 
వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట సాంస్కృతి విభాగ అధయూక్షులు దుంపట్ 
శ్రీనివాస్ పిలుపు మేరకు ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లో యువజన విభాగం అధయూక్షుడు డేగల 
రామచంద్రరావు ఆధ్వరయూంలో ఖమ్మంలోని పెద్ తండా సమీపంలో ఉనని మెఫి మానసిక 
వికల్ంగల కేంద్రంలో ఉనని పిలలోలకు ఒక వారం రోజులకు సరిపడ ఆహ్ర సర్కులు 
పంపిణీ చేయడం జరిగింది. మరియు మానసిక వికల్ంగలచే కేక్ కట్ంగ్ కారయూక్రమం 
చేయడం జరిగింది ఈ కారయూక్రమంలో మెఫీ ట్రస్టి సభ్యూలు మాటాలోడుతూ రామ్ త్ళ్లోరికి 
పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెల్యజేస్తు యువజన విభాగం ఆధ్వరయూంలో ఇల్ంట్ సేవా 
కారయూక్రమాలు చేసినందుకు ధనయూవాదాలు తెల్పార్. ఈ కారయూక్రమంలో పాల్గొనని ఉమ్మడి 
ఖమ్మం జిల్లో యువజన విభాగం ప్రధాన కారయూదరి్శ మెడబోయిన కార్తుక్, ఉపాధయూక్షులు 
యాసంనెని అజయ్ కృష్ణ, సెక్రటర్ గంత సతయూనారాయణ జనసైనికులు షేక్ మాల్క్, 
ఉతతుమ్ రాజ్, గోపికృష్ణ, రమణ కుమార్, సాయి గోపి, హరికృష్ణ, శ్రీకాంత్ బాణాల 
శ్రీకాంత్, వంశీ, రంజిత్, రాజేష్ తదితర్లు పాల్గొనానిర్.

నరి్సపురంల్ “నా సేన కోసం నా వంత్”
శతఘ్ని న్యూస్: పార్వతీపురం నియోజకవరగొం, నరి్సపురం గ్రామ జనసేన నాయకులు, 
వీర మహిళలు, జనసైనికులు నాసేన కోసం నావంత్ కారయూక్రమంలో పాల్గొని తోచినంత 
విరాళం యు.పి.ఐ దా్వరా అందించడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా “నా సేన కోసం 
నా వంత్” కారయూక్రమంలో జనసైనికులు భాగసా్వమయూం కావాలని పిలుపునిచాచిర్. ఈ 
కారయూక్రమంలో కర్రి మణికంఠ, పైల్ రాజు, కాత విశే్వశ్వరరావు, చేర్కుబిల్లో వినోద్, 
బొబిబుల్ ప్రదీప్, అశోక్, ఆగర్ మణి, దురాగొప్రసాద్ కేశవ్, ప్రసాద్ మరియు జనసైనికులు 
పాల్గొనానిర్.

సాగినీట సమస్య ఎందుకు పరిష్్కరం 
కావట్లోదని ప్రశి్నంచిన గుడివాక శేషుబాబు

శతఘ్ని న్యూస్: కృష్్ణజిల్లో, అవనిగడడి నియోజకవరగొం, దివిసీమలోని కోడూర్, 
నాగాయలంక మండల్లకు సాగనీట్ కష్టిలు ఎందుకు పరిష్్కరం కావటేలోదని జనసేన 
పార్టి అవనిగడడి నాయకులు గడివాక శేషుబాబు ప్రశినించార్. అవనిగడడిలో శేషుబాబు 
మీడియాతో మాటాలోడుతూ గత పాలకులు సాగనీట్ సరఫరాలో విఫలమయాయూరని 
గతంలో ఉదయూమాలు చేసిన ప్రసతుత ఎమె్మలేయూ సింహ్ద్రి రమేష్ బాబు మూడేళ్లోగా 
కోడూర్ మండల్నికి సాగ నీట్ సమసయూ ఎందుకు పరిష్్కరం చేయలేదని ప్రశినించార్. 
కోడూర్ మండలంలో నేట్కీ చేలు దము్మ చేసకునేందుకు సాగ నీళ్లో అందని గ్రామాలు 
ఉనానియనానిర్. నాగాయలంక మండలంలో వేసిన నాటలోకు తడులకు నీర్ అందక 
ఆయిల్ ఇంజనులో పెటుటికోవలసి వసోతుందనానిర్. ఈ సమసయూల నేపథయూంలో సాగనీట్ని 
అందించటంలో వైసీపీ కూడా విఫలమైందని అంగీకరిసాతురా అని ప్రశినించార్. పుల్గడడి 
ఆకి్వడెక్టి దెబబుతింటునాని కనీసం బాగ చేయించలేదనానిర్. ఈ పాలకులు కొతతువి నిరి్మంచే 
సత్తు లేకపోయినా కనీసం బ్రిట్ష్ వార్ నిరి్మంచిన ఆకి్వడెకుటి అయినా కాపాడాలని 
కోరార్. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనానిర్.
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