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సరస్వతీ దేవిని అర్చించిన పవన్ కళ్యాణ్

* అక్టోబర్ మాసంలో నిర్వహంచే పార్టో కారయూక్రమాలపై ముఖయూ నిర్ణయాలు
శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబాద్, శరననివరాత్రి పర్వదినాల్లో భాగంగా 
పంచమి తిధిని పురస్కరంచుకొని జనసేన పార్టీ కంద్ర కారాయూలయంల్ 
పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ సరస్వతి పూజ నిర్వహంచారు. 
శుక్రవారం ప్రభాత సమయాన శాస్త్రోక్ంగా పూజాదికాలు చేపట్టీరు. 
తెలలోవారుజామునే హైదరాబాద్ కారాయూలయానికి చేరుకునని పవన్ కళ్యూణ్ 
అమ్మవారని అర్చంచి తెలుగు రాష్ట్రాలకు సకల శుభాలు కలుగచేయాలని 
ప్రార్థంచారు. పూజానంతరం పార్టీ ముఖయూ నాయకులు, కారాయూలయ నిరా్వహకులతో సమావేశమై అక్టీబర్ మాసంల్ పార్టీపరంగా నిర్వహంచ తలపెట్టీన సమావేశాలకు 
ప్రణాళికలు సిద్ం చేయాలని ఆదేశంచారు. మంగళగిరల్ నిర్వహంచనునని పార్టీ సమావేశాలకు సంబంధించి కీలక సూచనలు చేశారు. క్రియాశీలక సభయూత్్వలు నమోదు 
చేయంచిన వలంటీరులో, వీరమహళలతో విస్తృత స్్థయ సమావేశాలు ఏరాపాటు చేయాలని ఆదేశంచారు. స్తషల్ మీడియా – శతఘ్ని క్రియాశీలక సభ్యూలతో పవన్ కళ్యూణ్ 
సమావేశమవుత్రు. జిల్లోల వార్గా సమీక్షలు చేపటటీబోతునానిరు. ఈ సమీక్ష సమావేశాలు కతృష్టణా జిల్లో, విజయవాడ అర్బన్ లతో మొదలవుత్య. నా సేన క్సం నా 
వంతు కారయూక్రమంపై సమీక్ష చేపటటీనునానిరు. రాష్ట్ర యాత్ర నిర్వహణకు సంబంధించి సనానిహకాలపై ముఖయూ నేతలతో సమాల్చన జరుపుత్రు. గతంల్ సంకలపాంచిన 
అనుష్టీప్ నారసింహ యాత్ర చేపటటీడంపై ఈ సందర్ంగా పవన్ కళ్యూణ్ చర్చంచారు. తొలుత కొండగటుటీ ఆంజనేయ స్్వమికి పూజలు జరపి ధర్మపుర క్షేత్రానికి వెళిలో శ్రీ 
నరసింహ స్్వమిని దర్శంచే విధంగా ప్రణాళిక రూపందించాలని సూచించారు. అనంతరం తెలంగాణల్ పార్టీ శ్రేణులతో సమావేశం నిర్వహంచాలని నిరణాయంచారు. 
ఈ కారయూక్రమంల్ పార్టీ నాయకులు బి.మహందర్ రెడిడి, నేమూర శంకర్ గౌడ్, ఎ.వి.రతనిం, పి.హరప్రస్ద్, షేక్ రయాజ్, యాతం నగేష్, తంగెళలో ఉదయ్ శ్రీనివాస్ 
తదితరులు పాల్గొనానిరు.

బి.పి.మిండల్ విగ్రహ ఏర్పాటును అడ్డు కున్ిందుకు ప్రభుత్వింప ై
జనసేన నిరసన

శతఘ్ని న్యూస్:  గుంటూరు, మాజీ భారతదేశ పారలోమంట్ సభ్యూలు, సంఘ సంస్కర్, వెనకబడిన 
తరగతుల వార తలరాతలు మార్చన జాతీయ బీసీ కమీషన్ మాజీ చైర్మన్ బిందేశ్వర ప్రస్ద్ 
మండల్(బి.పి.మండల్) విగ్రహావిష్కరణ దిమ్మను కూల్చవేసిన ప్రభ్త్వ తీరును ఖండిసూ్ ఈ రోజు 
అమరావతి రోడ్డి చిల్లోస్ డాబా వద్ద జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంల్ నిరసన కారయూక్రమం నిర్వహంచటం 
జరగినది. ఈ కారయూక్రమంల్ సేటీట్ ప్రధాన కారయూదర్శ బోనబోయన శ్రీనివాస్ యాదవ్ మాట్లోడ్తూ… 
బీపీ మండల్ విగ్రహం ఏరాపాటు చేయాలని లేనియెడల నిరాహార దీక్ష చేస్్మని జగన్్మహన్ రెడిడి 

గవరనిమంట్ కి హెచ్చరంచడం జరగినది. జనసేన పార్టీ జిల్లో అధయూక్షులు గాదె వెంకటేశ్వరరావు మాట్లోడ్తూ… బి.పి.మండల్ విగ్రహ నిరా్మణానిని కూల్చవేయటం 
బీసీలను అవమానించడం అని అనానిరు. ఈ విగ్రహం నిరా్మణానిని మరుల పూర్ చేయాలని లేనియెడల జనసేన పార్టీ తరఫున నిహార దీక్ష, రాస్్రోకలు చేస్్మని 
చెపపాడం జరగినది. అధికార పార్టీ వారు బీసీలను ఆదరంచే పార్టీ మాది అనిని, వాట్కి గౌరవం మా పార్టీ వలేలో అని డొలలో పలుకులు పలుకుతూ ఇల్ బీసీ నాయకుడిని 
అవమానపరచడం ఎంత మటుకు సమంజసం అని ఎదే్దవా చేశారు. ఈ కారయూక్రమంల్ పాల్గొననివారు సేటీట్ కారయూదర్శ నాయబ్ కమాల్, జిల్లో ఉపాధయూక్షులు అడపా 
మాణికాయూలరావు, ప్రధాన కారయూదర్శ నారదాసు రామచంద్ర ప్రస్ద్, ఆళ్ళ హర, కారయూదర్శ నక్కల వంశీ, కొర్రపాట్ నాగేశ్వరరావు, మధు ల్ల్, శ్రీపతి భూషయయూ, తన్నిరు 
గంగరాజు, రాజేష్, స్లేట్ పుల్లోరావు, తుమ్మల నరసింహారావు, కొత్క్ట ప్రస్ద్, నాని, రాంబాబు, చక్రి, సుభాని, హనుమ నాయక్, పవన్ కళ్యూణ్, వీరమహళలు 
మరయు జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.
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బత్తుల ఆధ్వర్యంలో ‘నా సేన కోసయం నా వయంత్’
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవరగొం, రాజానగరం మండలం మలలోంపూడి 
గ్రామంల్ ఏరాపాటు చేసిన ‘నా సేన క్సం నా వంతు’ కారయూక్రమానికి విచే్చసిన 
రాజానగరం నియోజకవరగొ నాయకులు బతు్ల బలరామకతృషణా మరయు ఉమ్మడి 
తూరుపాగోదావర జిల్లో నా సేన క్సం నా వంతు కమిటీ క్ఆరడినేటర్ బతు్ల 
వెంకటలక్ష్మికి మలలోంపూడి ప్రజానికం ఘనస్్వగతం పలకారు. ప్రజాక్షేమం క్సం 
పాటుపడే పవన్ కళ్యూణ్ కి సంఘీభావం తెలపే కారయూక్రమమే నా సేన క్సం నా 
వంతు కారయూక్రమం బతు్ల వెంకటలక్ష్మి జనసైనికులకి వివరంచారు. అధికారంతో 
సంబంధం లేకుండా ప్రభ్త్వం కనాని ఎకు్కవగా ప్రజలక్సం పాటుపడ్తునని 
పార్టీ జనసేన అని ఘంట్పథంగా తెలయజేస్రు. చదువుకునని యువత, విజుఞులు 
రాష్ట్ర శ్రేయసుసు క్సం జనసేన పార్టీకీ మద్దతుగా నిలవాలని తెలయజేస్రు. ప్రజల 
జీవిత్ల్లో మారుపా తీసుకొచే్చ మహత్్కరాయూనిని తలపెట్టీన పవన్ కళ్యూణ్ కి మన 
వంతుగా సహకారం అందించే మారగొమే ఈ నా సేన క్సం నా వంతు కారయూక్రమం 
అని ఆమ పేర్్కనానిరు. దినదినాభివతృది్ చెందుతునని పార్టీని చూసు్ంటే చాల్ 
ఆనందంగా ఉందని. జనసైనికులకి పార్టీ మీద ఉనని అభిమానానిని నా సేన క్సం 

క్సం నా వంతు కారయూక్రమంల్ చూపించినందుకు. మలలోంపూడి జనసైనికులకి ప్రత్యూక ధనయూవాదాలు తెలపారు. ఈ కారయూక్రమంల్ కలదిండి మణికంఠ స్్వమి, కత వెంకటరమణ, పెంకి 
నాగేశ్వరరావు, చిటూటీర స్్వమి, టేకుమూడి శ్రీను, సంగుల రమేష్ బాబు, సంగుల సతీష్, మేకల నరేష్, సంగుల వెంకట గణేష్, తంబవతులు చక్రధర, పడాల శ్రీను, రాయ గంగాధర్, 
సంగుల లచ్చబాబు, పడాల సుబ్రమణయూం, తంబాబతు్లు మణికంఠ, సంగుల నాగస్్వమి, కలదిండి సతీష్, గుబ్బల స్్వమి, కొపిపాశెట్టీ వెంకట్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

జనయంకోసయం జనసేన – మహా పాదయాత్ర 36వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవరగొం, జనంక్సం జనసేన – మహా పాదయాత్ర 36వ 
రోజుల్ భాగంగా రాజానగరం నియోజకవరగొం రాజానగరం మండలం, కొత్ వెలుగుబంద 
గ్రామంల్ ప్రజల ఆశీరా్వదంతో ముందుకు స్గింది. నాయకురాలు, ‘నా సేన క్సం నా వంతు’ 
కమిటీ ఉమ్మడి తూరుపా గోదావర జిల్లో క్ఆరడినేటర్ బతు్ల వెంకటలక్ష్మి, జనశ్రేణులు సంయుక్ంగా 
జనసేన పార్టీ విధి విధానాల ముద్ంచిన కరపత్రాలు పంచుతూ, నిస్్వర్పరుడ్, న్తి, నిజాయతీకి 
నిలువుటద్దంల్ ఉండే ప్రజానాయకుడ్ పవన్ కళ్యూణ్ కి ఈస్ర అవకాశం ఇవా్వలని, చాప కింద 
న్రుల్ రాష్ట్రం నలుమూలల్ ప్రజాదరణతో రోజురోజుకీ బలపడ్తునని జనసేన పార్టీని, రాష్ట్రంల్ 
రాజకీయ ప్రత్యూమానియ శకి్గా ఎదగడానికి ప్రజలు సహకరంచాలని జనసేన ప్రభ్త్వం వసే్ 
ప్రజలకు జరగే మేలును, సమాజంల్ వచే్చ మారుపాను వివరసూ్, గ్రామంల్ ప్రజల ఆదరణతో 
ఈ పాదయాత్ర ముందుకు స్గింది. జనసేన మహా పాదయాత్రల్ నాతిపాము దొర, గంగిశెట్టీ 
రాజేంద్ర, వేగిశెట్టీ రాజు, తోట అనిల్ వాస్, ఇవ్వకల చిట్టీబాబు, మంచాల శ్రీను, చాటలో వెంకటేష్, 
పెది్దరెడిడి శ్రీను, తూము రాముడ్, తూము గోవిందు, దసరా స్తమా్మ, ప్రగడ స్తమనని, అల్లో 
ల్వరాజు, జగదా పోసియయూ, ప్రగడ వీరబాబు, తూము గోవిందు, ముసమాళ్ళ త్తరావు, తోట శ్రీను, తోట అరుజున్, తోట యాసుబాబు, తోట వీరబాబు, తోట వెంకటేశ్వరులో, తోట 
యాసురతనిం, ప్రగడ కిషోర్, ప్రగడ రాముడ్, ప్రగడ గొలలోయయూ, గుగిలలోపు శ్రీను, మారుకుర్ సతీష్, మారుకుర్ దురాగొప్రస్ద్, మారుకుర్ భద్రం, బావురుశెట్టీ వెంకటేష్, సుంకర సురేష్, 
నాగులపిలలో వెంకటదురగొ, అబీ్బరెడిడి దురాగొప్రస్ద్, ల్లలో గణేష్, ముతయూం గోవిందు, కతమలలో వీరబాబు, తోట లక్షష్మణరావు, మంచాల రామకతృషణా, దాసర సతీష్, దాసర బాబీ, ప్రగడ బాల్జీ, 
వలలోభశెట్టీ రమ, సండ్రు ప్రకాశం, తూము వెంకటేష్లు, ప్రగడ రాముడ్ తదితర నాయకులు, జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

మానవత్వం చాటుకున్న బత్తుల
మెల్లిపాక పద్మావతికి వైదయూ ఖర్చుల నిమిత్ం రూపాయలు 10,000/- ఆర్ధికసాయం
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం మండలం, పాలచరలో గ్రామానికి చెందిన మలలోపాక దురాగొరావు భారయూ పదా్మవతి 
కనసుర్ తో వాయూధితో బాధపడ్తుండగా పాలచరలో జనసేన నాయకుల దా్వరా విషయం తెలుసుకునని రాజానగరం 
నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు బతు్ల బలరామకతృషణా ఆమ యోగక్షేమాలు తెలుసుకొని ప్రసు్త ఆరోగయూ 
పరసి్థతిపై ఆరా తీసి మరుగైన వైదయూం చేయంచడానికి తగిన ఏరాపాటులో చేయస్్నని భరోస్ ఇవ్వడం జరగింది. 
ప్రసు్తం వైదయూ ఖరు్చల నిమిత్ం రూపాయలు 10,000/- ఆర్థక సహాయం అందించడం జరగింది. ఈ 
కారయూక్రమంల్ గంగిశెట్టీ రాజేంద్ర, సూరపరెడిడి రాజారావు, తూరుపాగొనుగూడం సరపాంచ్ గల్లో రంగా, కొత్పలలో 
బుజిజు, బుదా్దల అరుజున్, తిరుమలశెట్టీ శ్రీనివాస్, కడియం వెంకనని బాబు, ల్కష్, రాయపాట్ శ్రీను, పిల్లో స్య, 
తిరుమలశెట్టీ చినాని, అరవింద్ తదితర నాయకులు జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

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


శనివారం, 01 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఘనయంగా పోతిన వయంకట మహేష్ 47 వ జన్మదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ, జనసేన పార్టీ నగర అధయూక్షులు రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి మరయు పశ్చమ 
నియోజకవరగొం ఇనా్చరజు పోతిన వెంకట మహష్ 47వ జన్మదిన వేడ్కలు ఘనంగా జరగాయ. 
పటూనిరు శ్రీనివాసరావు మరయు కొపిపారెడిడి సూరయూనారాయణ మూర్ ఆధ్వరయూంల్ సర్వ మత 
ప్రార్థనలను, రామానాయుడ్, చైతనయూ, ఏలూరు స్య శరత్ భార్ యాపిల్ గజమాలతో సత్కరంచి 
వార కక్ కట్ంగ్ చేయంచడం జరగింది. వారందరూ మాట్లోడ్తూ పవన్ కళ్యూణ్ సంపూరణా మద్దతు 
అమ్మవార ఆశీసుసులతో రాబోయే ఎనినికల్లో పోతిన మహష్ పశ్చమ నియోజకవరగొం నుంచి అసంబీలోకి 
తపపాక వెళ్్రని, పశ్చమ నియోజకవరగొంల్ నిజమైన అభివతృది్ ఏంటో 2024ల్ ప్రజలు చూస్్రని 
ప్రసంగించడం జరగింది. అదేవిధంగా వాయస్ ఆఫ్ మాల మహానాడ్ రాష్ట్ర అధయూక్షులు శాయూమ్, 
మహష్ జన్మదిన వేడ్కలకు హాజరై న్ల కండ్వాతో సత్కరంచడం జరగింది. నితయూం ప్రజా సమసయూలపై 
పోరాడ్తూ ప్రజలతో మమేకమవుతుననిందునే మహష్ తో కలసి ప్రయాణం చేసు్నానిమనానిరు. జనసేన 
పార్టీ పశ్చమ నియోజకవరగొం కారాయూలయంల్ విజయవాడ నగరంల్ని మూడ్ నియోజకవరాగొల నుంచి 

డివిజన్ అధయూక్షులు, నగర కమిటీ సభ్యూలు, నగర నాయకులు, అమ్మవార ధార్మక సేవ మండల సభ్యూలు, ల్గల్ సల్ సభ్యూలు, రాష్ట్ర కారయూవరగొ సభ్యూలు, ఐటీ వింగ్ సభ్యూలు, ప్రోగ్రాం 
క్ఆరడినేటరులో, వీర మహళలు జనసైనికులు మూడ్ వేలకు పైగా కారయూకర్లు వచి్చ శుభాకాంక్షలు తెలయజేశారు.

పోతిన వయంకట మహేష్ కు జన్మదిన శుభాకయంక్షలు తెలిపిన 
కయంచికచర్ల జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: నందిగామ, జనసేన పార్టీ విజయవాడ పటటీణ అధయూక్షుడ్, పశ్చమ నియోజకవరగొ ఇనా్చరజు, రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి 
పోతిన వెంకట మహష్ జన్మదిన సందర్ంగా పలువురు అభిమానులు ఆయనను కలసి సత్కరంచి పుట్టీనరోజు శుభాకాంక్షలు 
తెలపారు. కంచికచరలో మండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడ్ నాయని సతీష్, జిల్లో ప్రోగ్రాం కమిటీ సభ్యూడ్ తోట ఓంకార్ శుక్రవారం 
పోతిన మహష్ కారాయూలయంల్ ఆయనను కలసి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలయజేశారు. మహష్ నిండ్ న్రేళ్లో ఆరోగయూంతో 
ఉండాలని జనసేన పార్టీ కారయూక్రమాలల్ ముందుండి నడిపించాలని ప్రజా సమసయూలపై పోరాడ్తూ రానునని ఎనినికల్లో పశ్చమ 
నియోజకవరగొం తరఫున ఎమ్మలేయూగా గెలుపందాలని వారు ఆకాంక్ంచారు.

దేవీ నవరాత్రి ఉత్సవాలలో అనుశ్రీ
శతఘ్ని న్యూస్: రాజమండ్రి, స్్థనిక 2వ వారుడి నారాయణపురంల్ దేవి నవరాత్రులు 
మహోతసువాలు సందర్ంగా రాజమండ్రి నగర జనసేన నాయకులు మానే ఆదిబాబు 
ఫ్ండ్సు సర్కల్ ఆహా్వనం మేరకు జనసేన పార్టీ రాజమండ్రి సిటీ ఇంచార్జు అనుశ్రీ 
సతయూనారాయణ హాజరవడం జరగింది. ఉతసువ కమిటీ సభ్యూలు అయన శ్రీకతృషణా భగవాన్ 
క్ళలో వీరభద్ర రావు మరాయూదలతో స్దరంగా ఆహా్వనించడం జరగింది. ఆలయ 
పురోహతులు ప్రత్యూక ప్రత్యూక పూజలు నిర్వహంచడం జరగింది. అనంతరం దురగొమ్మ 
మండపానిని దర్శంచుకుని ఆశీరా్వదం తీసుకునానిరు. ఈ కారయూక్రమంల్ రాజమండ్రి సిటీ 
కార్పారేషన్ ప్రధాన కారయూదర్శ నలలోంశెట్టీ వీరబాబు రాజమండ్రి కార్పారేషన్ కారయూదర్శ 
గుణణాం శాయూంసుందర్ పాల్గొనానిరు మరయు ఆలయ కమిటీ సభ్యూలు భకు్లు అధిక 
సంఖయూల్ పాల్గొనానిరు.

గాజువాకలో ‘నా సేన కోసయం నా వయంత్’
శతఘ్ని న్యూస్:  గాజువాక నియోజకవరగొం, ‘నా సేన క్సం నా వంతు’ అవగాహనా 
కారయూక్రమం జి.వి.ఎమ్.సి 85వ వారుడిల్ చేరన అగనంపూడి బిసి కాలన్ల్ జనసేన పార్టీ 
సీనియర్ నాయకులు మరయు జి.వి.ఎమ్.సి 85వ వారుడి ఇంచార్జు గవర స్తమశేఖర్ 
రావు ఆధ్వరయూంల్ నిర్వహంచారు. గ్రామ జనసేన సీనియర్ నాయకులు, జనసైనికులు, 
అందరూ ఎంతో ఉత్సుహంతో ముందరకు వచి్చ, గ్రామసు్లను కూడా చైతనయూపరచి క్రౌడ్ 
ఫండింగ్ యొక్క ఆవశయూకతను తెలయజేసి, ఎకు్కవ మందిని పార్టీల్ భాగస్్వమయూం చేసి 
పార్టీకి విరవిగా తమ శకి్ కొలది విరాళ్లు అందజేశారు. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన 
పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, జనసైనికులు మరయు గ్రామ ప్రజలు పాల్గొనానిరు.

దసరా మహోత్సవ పూజలో్ల జనసేన నాయకులు 
డాక్టర్ శ్రీధర్ పిల్్ల

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం నియోజకవరగొం, పిఠాపురం పటటీణం నందు అగ్రహారం ఒకటో 
వారుడిల్ రెలలో వీధి నందు దసరా మహోతసువాల్లో సందర్ంగా శుక్రవారం శ్రీ మహాలక్ష్మీ 
అమ్మవార అవత్రం సందర్ంగా ఏరాపాటు చేసినటువంట్ పూజా కారయూక్రమానికి 
విచే్చసినటువంట్ జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్ణా హాసిపాటల్ అధినేత డాకటీర్ శ్రీధర్ పిల్లో 
ని ప్రేమ పూర్వకంగా దుశా్శలువాతో సనా్మనించి హారతులతో స్్వగతం పలకిన రెలలో 
స్తదరులు. పూజల్ పాల్గొనని డాకటీర్ శ్రీధర్ అమ్మవారని దర్శంచుకుని 5116/- 
రూపాయలు విరాళంగా ఇవ్వడం జరగింది. దీనిల్ భాగంగా అలలోం కిషోర్, అలలోం 
కుమార్, పోతునుర లక్షష్మణ్, బి.శ్రీనివాసు, ఏ.శ్రీను, పి.గణేష్, ఏ.దురగొ, ఏ.స్యకుమార్, 
ఏ.రాజ, ఏ.ఈశ్వర్, ఎన్.దేవేంద్ర, ఎన్.సురేష్, ఏ.సంతోష్ కుమార్, ఎం.వీర నాగు 
తదితర జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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సీతానగరయం సీఐకి పిరా్దు చేసిన మేడ గురుదత్ ప్రసాద్
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవరగొం, సీత్నగరం మండల పరధిల్ ఉనని కూనవరం 
గ్రామంల్ విజయదశమి సందర్బంగా జనసైనికులు వెయయూంచిన ఫ్లోకీసుని కొంతమంది గురు్తెలయని 
కొంతమంది దుండగులు ఆదినాయకుడిని బ్లోడ్తో కొయయూడం జరగింది. గతంల్ కూడా కూనవరం 
గ్రామంల్ జనసేన ఫ్లోకీసులు చింపేశారు. ఈ విషయం తెలుసుకునని రాజానగరం నియోజకవరగొ 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదర్శ గంట్ స్వరూప దేవి 
వెంటనే కూనవరం గ్రామం వెళి్ళ, సంఘటన స్థలంల్ సీత్నగరం సీఐ ఉమామహశ్వరరావుకి 
కూనవరం జనసేన నాయకులు, జనసైనికులతో కలసి పిరాయూదు చెయయూడం జరగింది. ఇల్ంట్ 
సంఘటనలు మరల ఇంక్స్ర జరగిత్ మాత్రం జనసేన పార్టీ ఉగ్రరూపం దాలే్చ పరసి్థతులు 
తీసుకురాకండని చెపపాడం జరగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ కూనవరం జనసేన పార్టీ ముఖయూ నాయకులు 
గేదల సతి్బాబు ఆధర్వంల్ చికా్కల నాగశ్రీను, మదిరెడిడి అయయూపపా, సంగీశెట్టీ స్మీ కాపు, ఉమి్మడిశెట్టీ 
సురేష్, మాధవరుపు నాని, కాళ్ళ రాము భార్ ఎతు్నని జనసైనికులు గ్రామ పెద్దలు పాల్గొనానిరు.

ముక్క రాయంబాబుకి మనోధైరా్నినిచిచిన మేడ గురుదత్ ప్రసాద్
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవరగొం, క్రుకొండ మండలం జనసేన పార్టీ వైస్ ప్రెసిడంట్ ముక్క రాంబాబు 
కణికి ఆపరేషన్ చేయంచుకునానిరు అని వార్ తెలసిన వెంటనే రాంబాబు ఇంట్ దగగొర వారని కలసిన రాజానగరం 
నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్ మన్ధైరయూం కలపాంచారు. ఈ కారయూక్రమంల్ చల్లో 
ప్రస్ద్, వలేలోపలలో రాజేష్, పెద్దకాపు పాల్గొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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https://twitter.com/sataghninews
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పితాని ఆధ్వర్యంలో ‘నా సేన నా కోసయం నా వయంత్’
శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరం, రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహరాల కమిటీ సభ్యూలు 
మరయు ముమి్మడివరం నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు పిత్ని బాలకతృషణా ‘నా సేన నా 
క్సం న్ వంతు’ కారయూక్రమంల్ కాట్రేనిక్న మండలం కొపుపా గుంట, ఘాజింగి తిపపా, కందిపపుపా, 
పలలోంకూరు గ్రామాల్లో పరయూట్ంచి కొంతమంది పెద్దలను కలవడం జరగింది. మరయు 
ఘాజింగి తిపపా గ్రామంల్ ప్రమాదవశాతు్ గాయపడిన గుద్దట్ మణికంఠ, అనారోగయూంతో 
బాధపడ్తునని పలస్ని నరసింహారావు, మరయు రోడ్డి ప్రమాదంల్ గాయపడిన పలస్ని 
చిననిలను పరామర్శంచడం జరగింది. మరయు కందికుపపా గ్రామంల్ తోకల వార పేటల్ 
అనారోగయూంతో బాధపడ్తునని బలలో శ్రీనుని పరామర్శంచారు మరయు కాట్రేనిక్న గ్రామంల్ 
అనారోగయూంతో బాధపడ్తునని బలస్ని కాసులయయూని పరామర్శంచారు. అదేవిధంగా 
కందికుపపా పలలోంకూరు ప్రధాన రహదార చిననిపాట్ వరాషానికి కూడా పూర్గా జలమయం 
అయన సందరా్నిని రోడ్డిని చూపిసూ్ జగన్ మోహన్ రెడిడి ఎంతో గొపపాగా పరపాలన 

చేసు్నానినని చెపుపాకుంటునని జగన్్మహన్ రెడిడి పరపాలన ల్పాలను చూపించి గొపపాలు చెపుపాక్వడం కాదు మొత్ం రాష్ట్రంల్ రోడలోన్ని కూడా వేసేస్నని చెపుపాకుంటునని జగన్్మహన్ 
రెడిడి సిగుగొ తెచు్చకొని ఇపపాట్కైనా కళ్్ళ తెరచి ఆ రహదారని వెంటనే నిర్మంచాలని జనసేన పార్టీ తరఫున పిత్ని బాలకతృషణా డిమాండ్ చేశారు, వీర వెంట సీనియర్ నాయకులు న్కల 
దురగొ బాబు, సంస్ని పాండ్రంగారావు, బలలో కుమార్, పిలలో గోపి, దొమే్మట్ రాధాకతృషణా, గిడిడి రతనిశ్రీ, దూడల స్్వమి, పాయసం స్య మరయు నాయకులు కారయూకర్లు పాల్గొనానిరు.

జనసేన ఫ్్లక్్సలను చియంపుత్నని వైసీపీ అగయంతకులను 
హెచచిరయంచిన బత్తుల

అనంతరం న్తన ఫ్లికి్సకి ఏర్పాటు
రాజనగరం నియోజకవరగొం, సీత్నగరం మండలం కూనవరం గ్రామంల్ జనసైనికులు ఏరాపాటుచేసిన 
జనసేన ఫ్లోకీసులను అదేపనిగా కొంతమంది అధికార పార్టీ చెందిన వయూకు్లు చింపేయడంతో కూనవరం గ్రామ 
జనసైనికులు తీవ్ర స్్థయల్ ప్రతిఘట్సు్నానిరు. గతంల్ కూడా ఇల్గే ఏరాపాటు చేసిన ఫ్లోకీసులను చింపి వార 
పైస్చికత్్వనిని చూపించుకునానిరు అని ఇకపై ఉపేక్ంచేది లేదని వారు ఆగ్రహం వయూక్ం చేశారు. ఇవాళ 
జరగిన సంఘటనను జనసైనికులు రాజనగరం నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు బతు్ల బలరామకతృషణా 
దతృష్టీకి తీసుకువచా్చరు. విషయం తెలసిన వెంటనే బలరాం కూనవరం గ్రామంల్ సంఘటన స్థల్నికి వెళిలో 
అక్కడ పరసి్థతిని చూసి జనసైనికులతో చర్చంచారు. ముఖాముఖిగా ఎదురో్కలేని, తలపడలేని ప్రతయూరు్థలు 
చేసే ఇల్ంట్ తకు్కవ స్్థయ మనస్త్వ పనులను ఇకపై ఉపేక్ంచేది లేదని మర్కస్ర ఇటువంట్ చేతగాని 
పనులు చేసిన ఎడల జనసైనికులు అంటే ఏంటో చూపిస్్మని మౌనానిని చేత్కానితనంగా భావిసే్ మీరు పెద్ద 
తపుపా చేసు్ననిటేలో అని తెలయజేశారు. రోజు రోజుకు ప్రజాదారణ పందుతునని జనసేన పార్టీని చూసి ఓర్వలేక 
కడ్పుమంటతో ఇల్ంట్ పనులు చేసు్నని అధికార పార్టీ వయూకు్ల సమూహానికి తొందరోలోనే బుది్ చెపా్మని 
మర్కస్ర ఇటువంట్ అవాంఛన్య సంఘటనకు దార తీసే్ పోల్సు అధికారులకు కంపె్లోంట్ ఇస్్నని 
హెచ్చరంచారు. న్తి నియమాలు పాట్ంచడం జనసైనికుల కర్వయూం కాబట్టీ మేము సహనానిని పాట్ సు్నానిం. 
మా సహనానిని పర్క్ంచడం మీ పురోగతిక ముపుపా అని ఫ్లోకీసులనైత్ చింపగలరు కాని మా గుండల నిండా 
నిండిన మా అభిమానానిని త్కలేరు అని ఘంట్పథంగా చెపుపాకొచా్చరు. అనంతరం క్రుకొండ సర్కల్ 
ఇన్సుపెకటీర్ ఉమామహశ్వరరావుతో బతు్ల బలరామకతృషణా చర్చంచి. ఇల్ంట్ సంఘటనలు పునరావతృతం 
కాకుండా చూడాలని విజఞుపి్ చేశారు. కూనవరం జనసైనికులతో బతు్ల మాట్లోడ్తూ వారకి ధైరాయూనిని ఇచి్చ 
ఇంకొక ఫ్లోక్సు ఏరాపాటుకు కావాలసున సదుపాయాలను ఏరాపాటు చేశారు. ఈ కారయూక్రమాల జనసేన శ్రేణులు మటటీ వెంకటేశ్వరరావు, ప్రశాంత్ కిషోర్, మాధవరపు వీరభద్రరావు, వలలోభ 
శెట్టీ వెంకటరమణ (డబు్బ), మాధవరపు క్టేశ్వరరావు, అడాడిల శ్రీను, బోయడి వెంకట్, పెద్దపాట్ ధర్మ సతయూస్య, స్్వమి కాపు, మాధవరపు నాని, కొనాల అనిల్, చలమశెట్టీ సతీష్, 
రుద్రం గణేష్, రావూర దురాగొప్రస్ద్, రుద్రం త్జ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

జీసస్ అనాధ వృద్ధాశ్రమయంలో ఘనయంగా దుయంపటి 
శ్రీనివాస్ జన్మదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లో జనసేన పార్టీ యువజన విభాగ అధయూక్షులు 
డేగల రామచంద్ర రావు పిలుపు మేరకు జనసేన పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర స్ంస్కతృతిక 
విభాగ అధయూక్షులు దుంపట్ శ్రీనివాస్ కి ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లో యువజన విభాగం 
తరపున పుట్టీనరోజు శుభాకాంక్షలు తెలయజేసూ్ ఖమ్మం నగరంల్ గల జీసస్ అనాధ 
వతృదా్శ్రమంల్ అననిదాన కారయూక్రమం మరయు కక్ కట్ంగ్ నిర్వహంచడం జరగింది. 
జీసస్ అనాధ వతృదా్శ్రమం నిరా్వహకులు లక్ష్మీ మరయు ఆశ్రమ సభ్యూలు దుంపట్ 
శ్రీనివాస్ కి పుట్టీనరోజు శుభాకాంక్షలు తెలయజేశారు. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన 
పార్టీ ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లో యువజన విభాగ ప్రధాన కారయూదర్శ మేడబోయన కార్్క్, 
ఉపాధయూక్షులు యాసంనేని అజయ్ కతృషణా, సక్రటర్ గుంత సతయూనారాయణ ఎగిజుకూయూట్వ్ 
మంబర్ గుండలో పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూ కారయూకర్లు షేక్ మాలక్, బాణాల శ్రీకాంత్, 
కలకొండ వంశీ, బాన్త్ దేవేందర్, భూకాయూ శవ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

ఘనయంగా దుయంపటి శ్రీనివాసరావు పుటి్టనరోజు వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: మధిర, బోనకల్ జనసేన పార్టీ మండల కమిటీ ఆధ్వరయూంల్ బోనకల్ 
శాంతినిలయంల్ జనసేన పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర సంస్కతృతిక అధయూక్షులు దుంపట్ 
శ్రీనివాసరావు ఘనంగా పుట్టీనరోజు వేడ్కలు. ఈ సందర్బంగా బోనకల్ బోనకల్ 
మండల అధయూక్షులు త్ళ్లోర డేవిడ్ మాట్లోడ్తూ బడ్గు బలహీన వరాగొల ఆశజ్యూతి 
పేదల పెనినిధి దుంపట్ శ్రీనివాసరావు నాయకత్వంల్ ఉమా్మడి ఖమ్మం జిల్లోల్ పార్టీ 
బల్పేతం క్సం వారు అహరనిశలు కషటీపడ్తూ కారయూకర్లకు సూచనలు సలహాలు 
ఇసూ్ స్మానయూ కారయూకర్ల ఉంటూ మరయు ఆదర్శంగా నిలుసు్నని మా అభిమాన 
నాయకులు దుంపట్ శ్రీనివాస్ నాయకత్వంల్ మధిర నియోజకవరగొంల్ పార్టీని గ్రామ 
గ్రామాన తీసుకెళ్లోడానికి మరయు బల్పేతం చేయడానికి మధిర నియోజకవరగొం 
జనసైనికులు సిద్ంగా ఉనానిరని అదే విధంగా మరన్ని పుట్టీనరోజులు జరుపుక్వాలని 
ఉననిత శఖరాలకి వెళ్లోలని మనస్రా ఆ దేవుణిణా ప్రార్థసునానిమని తెలపారు. ఈ 
కారయూక్రమంల్ మండల ఎకిసుకూయూట్వ్ మంబెర్ షేక్ జాన్పాష్ట, మండల సహాయ 
కారయూదర్శ షేక్ బాజి బాబా తదితరులు పాల్గొనానిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఆత్మకూరులో పవననని ప్రజాబాట 19వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూరు, పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమంత్రి చేయాలనని దతృఢ సంకలపాంతో, ప్రజల ఆశీరా్వదంతో కొనస్గుతునని 
పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమం 19వ రోజుకు చేరుకుంది. పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమంల్ భాగంగా, ఆత్మకూరు మునిసుపల్ 
పరధిల్ని, జగనానిథరావు పేటల్ పరయూట్ంచి అక్కడి ప్రజల ఇబ్బందులను తెలుసుకొని జనసేన పార్టీ తరఫున తన వంతు 
కతృష్ చేస్్నని ఈ సందర్ంగా ఆత్మకూరు నియోజకవరగొ ఇనా్చర్జు నలశెట్టీ శ్రీధర్ భరోస్ ఇవ్వడం జరగింది. మునిసుపాలటీగా 
రూపాంతరం చెంది పుష్కరకాలము గడిచినపపాట్కీ, నేట్కీ మునిసుపల్ పరధిల్ అనేక సమసయూలు ఉనానియని, ప్రజలు కన్స 
సౌకరాయూలు లేక ఇబ్బందులకు గురవుతునానిరని ఈ సందర్ంగా శ్రీధర్ తెలపారు. సకల సౌకరాయూలతో, ఆత్మకూరు మునిసుపాలటీని 
ఆదర్శ మునిసుపాలటీగా తీర్చదిదా్దలంటే ప్రజలందరూ జనసేన పార్టీకి ఓటు వేసి పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమంత్రి చేయాలని ఈ 
సందర్ంగా క్రారు. ఈ కారయూక్రమంల్ ఆత్మకూరు జనసేన పార్టీ నాయకులు వంశీ, చంద్ర, పవన్, తిరుమల, నాగరాజు, 
అనిల్, భాను, నరసింహ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

దశపల్్ల భూములపై సీబీఐ విచారణ జరపాలి
సీబీఐ ఎసీపాకి పిర్యూదు చేసిన జనసేన కార్పారేటర్ పీతల మూర్్ యాదవ్
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖపటనిం, విశాఖ నగరం ప్రభ్త్వ అతిధి గతృహం దార సరే్వ నంబరులో 
1196, 1197, 1027, 1028లల్ సుమారు మూడ్ వేల క్టలో రూపాయల విలువైన 
దసపల్లో భూములపై విచారణ జరపాలని ఎంవీపీ కాలన్ల్ని సీబీఐ కారాయూలయంల్ 
సీబీఐ ఎసీపాకి జనసేన కార్పారేటర్ పీతల మూర్ యాదవ్ శుక్రవారం పిరాయూదు చేశారు. 
నగరంల్ని దశపల్లో లే అవుట్ సరే్వ నంబరులో 1196, 1197, 1027, 1028లల్ 60 
ఎకరాల భూములు ఉనానియ. వీట్ల్ 40 ఎకరాలు జీవీఎంసీ, వుడా, తూరుపా నావికాదళం 
సేకరంచాయ, 5 ఎకరాలు ప్రభ్త్వం వివిధ అవసరాలకు వినియోగించింది. మిగిత్ 15 
ఎకరాల భూమి కొనేనిళ్లోగా వివిదాల్లో ఉంది. ఎసేటీట్ అబాలష్ మంట్ చటటీం అమలుల్కి 
వచి్చన తరువాత ఈ దశపల్లో భూములకు అపపాట్ అసిసటీంట్ సట్ల్మంట్ అధికార గ్ండ్ 
రెంట్ పట్టీ జార్చేశారు. 1981ల్ నాట్ తహసీల్్దర్ సరే్వ అండ్ సట్ల్మంట్ క్రుటీల్ 
అపీపాల్ చేయగా అపపాట్ సరే్వ శాఖ కమిషనర్ గ్ండ్ రెంట్ పట్టీ రదు్ద చేసి వివివాదాసపాద 
భూములను ప్రభ్త్్వనివేనని త్ల్్చరు. 2001ల్ సరే్వ శాఖ దశపల్లో భూములను 22ఏ 
ల్ చేరుసూ్ జీవో 657 జార్ చేసింది. సుమారు రెండ్ వేల క్టలో రూపాయల విలువైన 
ఈ దసపల్లో భూములను కాజేయడానికి ప్రయవేట్ వయూకు్లు కొనేనిళ్లోగా విశ్వ ప్రయత్నిలు 
చేసు్నానిరు. అధికార పార్టీ పెద్దల అండతో ఈ భూములకు ఇపపాట్క పెండింగ్ రజిసే్రాషన్ 
జరగిపోయంది. గతంల్ అక్రమంగా ఈ భూములను రజిసే్రాషన్ చేసుకునని 60 మంది 
నుంచి ఇందుక్సం ఎష్యూర్ ఎసేటీట్సు డవలపర్సు ఎల్ ఎల్ పీ పేరట రాత్రికి రాత్రి కంపెన్ని 
ఏరాపాటు చేసి డవలపె్మంట్ ఎగ్రిమంట్ కుదురు్చకునానిరు. దానిని రజిసటీర్ కూడా చేశారు. 
16 ఎకరాల విసీ్రణాంల్ 76 వేల గజాల్లో 15 అంతసు్థల భవన సముదాయాలను 
నిర్మంచేందుకు, ఇందుకు అవసరమైత్ టీడీఆర్ లు తీసుకొనేందుకు ఒపపాందాలు 
చేసుకునానిరు. మూడ్ రాజధానుల ప్రకటనల్ భాగంగా విశాఖను పరపాలన రాజధానిగా 

2019 డిసంబర్ 19న ప్రకట్ంచారు. ఇది జరగిన 17 రోజుల వయూవధిల్నే ఈ కంపెన్ 
ఏరాపాటు చేసి హాడావుడిగా ఒపపాందం చేసుక్వడం ఇన్ సైడ్ ట్రేడింగే కిందకు వసు్ంది. ఈ 
భూములు నిషేధిత 22 ఏ జాబిత్ల్ ఉననిపపాట్కీ డాకుయూమంట్ న్ంబరులో పీ595/2021, 
పీ 783/2021,పీ 985/2021 లతో విశాఖ సబ్ రజిస్్రార్ కారయూక్రమంల్ రజిసే్రాషనులో 
జరగడం వాట్ని తిరస్కరంచడం జరగింది. త్జాగా కొందరు ప్రభ్త్వ పెద్దలతో 
ముడ్పుల ఒపపాందాలు కుదరడంతో తిరస్కరంచిన రజిసే్రాషన్ లను ఆమోదించి, నిషేధిత 
22 ఏళలో నుంచి వీట్ని తొలగించేందుకు రంగం సిద్మవుతోందని తెలసింది. కారుచౌకగా 
కొటేటీసిన ఈ భూములల్ భార్ భవనాలు నిర్మంచి పది వేల క్టలో రూపాయల వాయూపారం 
చేయడానికి రంగం సిద్మవుతోందని ఆరోపణలు వసు్నానియ. యూ ఎల్ సీ పరధిల్ని 
ఈ భూములను తపపాడ్ పత్రాలతో, ప్రభ్త్వ ఉత్రు్వలతో సంబంధం లేకుండా కవలం 
ఎక్సు పార్టీ క్రుటీ తీరుపాల దా్వరానే కొందరు అనుమతులు పందారు. వాట్పై చరయూలు 
తీసుక్వాలసున ప్రభ్త్వ పెద్దలు, ఉననిత్ధికారులు మీనమేష్టలు లకి్కసూ్ కబాజుదారులకు 
సహకరసు్నానిరు. దశపల్లో భూములు కూడా 22ఏ నుంచి తొలగించకుండా సుమారు 
రూ.3వేల క్టలో భూముల కుంభక్ణం నిలువరంచాలని సీబీఐ అధికారులకు ఆయన 
పిరాయూదు చేశారు.

పాడేరులో జనచైతన్ యాత్ర
శతఘ్ని న్యూస్: అలూలోర సీత్రామరాజు జిల్లో, కొయుయూరు మండలం, జనసేన పార్టీ మండల 
నాయకులు పాడేరు, అరకు పారలోమంట్ జనసేన పార్టీ ఇనా్చర్జు డా.వంపురు గంగులయయూ 
ఆదేశాలతో జనచైతనయూ యాత్రల్ భాగంగా మాకవరం పంచాయతీ చింతలపూడి, పిటటీచలం, 
గింజర్, నల్లోగొండ పంచాయతీ కొపుపాలకొండ, పనసలపాడ్ గ్రామాలను సందర్శంచి 
స్్థనిక ప్రజలతో మమేకమవుతూ ప్రధాన సమసయూలు రోడ్డిరవాణ, విదయూ, వైదయూం, పంటల 
గిటుటీబాటు ధరలు పలు సమసయూలు వింటూ ప్రసు్త ప్రభ్త్్వనికి ప్రత్యూమానియంగా మారుపా 
తెచే్చ రాజకీయ వయూవస్థ అవసరమని, గిరజన ప్రజాన్కానికి జనసేనపార్టీ మాత్రమే తగిన 
గుర్ంపు ఇసు్ందని, మండల నాయకులు ప్రజలకు వివరంచారు జనసేనపార్టీ బల్పేత్నికి 
మేమంత్ కలసి కటుటీగా కతృష్ చేస్్మని ఏ గ్రామానికి అడ్గుపెట్టీన ప్రజల ఆదరణ 

అదు్తంగా ఉందని, రానునని సమీప ఎనినికల్లో పాడేరు నియోజకవరగొం గెలుపే లక్షష్ంగా పనిచేసు్నానిమని, మాకు ఎటువంట్ రాజకీయ నేపధయూం లేకపోవచు్చ కాన్ ఈ ప్రాంత గిరజన 
జాతికి మేలు జరగాలంటే మాత్రం కవలం జనసేనపార్టీతో మాత్రమేనని బలంగా విశ్వసిసు్నానిమని తెలుపుతూ… సిదా్ంతలు, విలువలతో నిర్మతమైన రాజకీయ వయూవస్థ కవలం జనసేన 
పార్టీ మాత్రమేనని తెలపారు. కొయుయూరు మండల నాయకులు చేపట్టీన జనచైతనయూ యాత్రల్ మాకు ఆదరంచిన వివిధ గ్రామ ప్రజలందరకీ కతృతజఞుతలు తెలుపుకుంటునానిమని, ఈ 
సందర్బంగా మండల జనసేన నాయకులు చింతలపూడి గ్రామంల్ ప్రాతినిధయూం వహంచిన బెణుకుల బాలు, బెణుకుల ల్వరాజు, రాజేంద్ర, వాడపలలో పవన్, మడ దొరబాబు, మడ 
ల్వరాజు, జంపేర శ్రీను, పనానిడ వాసు అల్గే నలలోగొండ పంచాయతీల్ ప్రాతినిధయూం వహంచిన ఈశ్వరరావుకి ప్రత్యూక కతృతజఞుతలు తెలయజేసుకుంటునానిమనానిరు. జనచైతనయూ 
యాత్రల్ స్గేని బుజిజు బాబు, గూడం లక్షష్మణ్, గోకిర శ్రీనుబాబు, దుచే్చర రమేష్, పురా రాజేశ్, చిలక నాగారుజున నాగేంద్రబాబు, బాలరాజు తదితర జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

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

జోగి – ఒళ్ళు దగ్గర పెట్్టకుని మాట్్లడు: ఎస్.వి.బాబు
శుభకారయూ ప్రారంభానికి ముందు వినాయకుడిని స్మరంచుక్వడం, వైసిపి సభల్లో మంత్రులు పవన నామ జపం చేయటం సర్వస్ధారణం
శతఘ్ని న్యూస్: పెడన, శుక్రవారం జరగిన ఒక కారయూక్రమంల్ త్డేపలలో పాయూలస్ త్భెదారైన జ్గి రమేష్ పవన్ కళ్యూణ్ మీద న్రు 
పరేసుక్వడం జరగింది. 30 క్టలో రూపాయల తన సంత కష్టటీరజుత్నిని కౌలు రైతులకు ఉదారంగా ఆర్థక సహాయం చేసు్నని దాన కరుణాడ్ 
పవన్ కళ్యూణ్. నువు్వ ఒక మట్టీ దొంగవి. మీ యజమాని సీ.బి.ఐ దత్పుత్రుడ్. ప్రజలకు మీరసు్నని పథకాలు మీ సంత జేబుల్ డబు్బ కాదు. 
ప్రజల డబు్బలు ప్రజలకు పంచుతూ మీ సంత ఇంటోలోంచిసు్ననిటుటీ బిలడిపుపాలు ఆపు జ్గి. బాధయూత్యుతమైన పదవిల్ ఉండి, అమరావతిని 
ఒక కుల రాజధానిగా చిత్రీకరసూ్ అమరావతిపై విషని చిము్మతునని మీ విష సంస్కతృతిని ఆంధ్ర ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటునానిరు. తమ 
విలువైన భూమినిచి్చ దికు్క తోచని సి్థతిల్ రోడలోపై పాదయాత్ర చేసు్నని అమరావతి రైతుల ఉసురు మీకు తగులుతుంది. జ్గి రమేష్ కి 

దము్మ ధైరయూం ఉంటే నియోజకవరగొ సమసయూలపై, త్ను చేసిన అవిన్తిపై బహరంగ చర్చకు రావాల. మీ యజమానికి భజన చేయటం ఆపి 
నియోజకవరగొ సమసయూలపై దతృష్టీ పెట్టీ జ్గి. జ్గి రమేష్ కి సిగుగొ ఉంటే ఈ కింది ప్రశనిలకు సమాధానం చెపాపాల

*మీ ప్రభ్త్వం అధికారంల్కి వచి్చన వారం రోజుల్ సిపిఎస్ రదు్ద చేస్్నని మాట ఇచా్చరు. ఎందుకు రదు్ద చేయలేదు?
*  దశలవారుగా మదయూపాన నిషేధం చేస్్ననానిరు. ఎందుకు చేయలేదు?
*  మీ యజమాని అమ్మ, విజయమ్మ మీ పార్టీ గౌరవ అధయూక్ష పదవికి ఎందుకు రాజీనామా చేసింది సమాధానం చెపపాగలరా?
*  జగననని వదిలన బాణం షర్మల పక్క రాష్ట్రానికి వెళిలో ఎందుకు పార్టీ పెట్టీంది? మీ దగగొర సమాధానం ఉందా?
*  వచే్చ ఎనినికల్లో పెడన నుండే నేను పోటీ చేస్్నని చెపపాగలవా?
*  క్డి కతి్ కసు ఎక్కడ వరకు వచి్చంది. వివరంచగలవా?
*  బాబాయ గొడడిల పోటు సిబిఐ దరాయూపు్ ఏమయయూంది. న్ దగగొర సమాధానం ఉందా?
*  అక్క చెలలోమ్మలకు 30 లక్షల ఇలులో కట్యంచామని డబా్బ కొడ్తుంట్రు కదా. న్ పదవీకాలంల్ ఎనిని ఇలులో కటటీగలవొ చెపపాగలవా?
*  కాపు కార్పారేషన్ కి సంవతసురానికి 2000 క్టులో ఇస్్ననానిరు. ఇపపాట్వరకు ఎనిని నిధులు కట్యంచారు శే్వత పత్రం విడ్దల చేసే దము్మ మీకుందా?
*  ఎసీసు, ఎసీటీ, బీసీ, మైనార్టీలకు మీ ప్రభ్త్వం వచా్చక ఏమి ఓరగా పెట్టీరో బహరంగ చర్చకు సిద్మా?
పై ప్రశనిలకు సమాధానం చెపిపా, చెపపాలేని ఎడల అనిని మూసుకొని కూరో్చండి.
న్ కనాని ముందు ఇల్గే త్డేపలలో పాయూలస్ నుంచి వచి్చన బీహార్డి స్్కరిపుటీలు చదివి, చదివి చతికెలపడి ఇపుపాడ్ ఇంటోలో కూరు్చని చెక్కభజన చేసు్నానిరు. భవిషయూతు్ల్ న్ పరసి్థతి అదే 
జ్గి అంది పెడన జనసేన నాయకులు ఎస్.వి.బాబు హెచ్చరంచారు.

జి.మాడుగుల, చోడవరయం మయండల నాయకులతో 
గయంగులయ్ సమావేశయం

శతఘ్ని న్యూస్: అలూలోర సీత్రామరాజు జిల్లో, పాడేరు జనసేనపార్టీ ఇనా్చర్జు డా.వంపురు 
గంగులయయూ పార్టీ బల్పేతనికి క్రియాశీలంగా సూచనలు, సలహాలు, దిశానిరే్దశం, 
అనుచరంచాలసున వూయూహాల క్సం పాడేరు, జి.మాడ్గుల, చోడవరం మండల 
నాయకులతో చర్చంచారు. ఈ సమావేశంల్ పాడేరు మండల అధయూక్షులు నందోల 
మురళి కతృషణా, జి.మాడ్గుల జనసేనపార్టీ యూత్ అధయూక్షులు మస్్న్, చోడవరం 

మండల ఉపాధయూక్షులు గణేష్, అశోక్ కిల్లో, మతసుష్బాబు, అశోక్ స్లేబు తదితరులకు సూచనలు, సలహాలు ఇవ్వడం జరగింది.

ములకలపలి్ల మయండలయం పూసుగూడయం పయంచాయతీ 
జనసేన పార్్ట గ్రామ కమిటీ ఎనినిక

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ ములకలపలలో మండలం పవన్ కళ్యూణ్ సూచనలు మేరకు 
మరయు రాష్ట్ర నాయకులు శంకర్ గౌడ్ మరయు దుంపట్ శ్రీనివాస్ మరయు యువజన 
విభాగం అధయూక్షులు వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ మరయు విదాయూర్థ విభాగం రాష్ట్ర అధయూక్షులు 
సంపత్ నాయక్ ల మరయు ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లో ఇంచార్జు రామ్ త్ళ్లోర సూచనల 
మేరకు జనసేన పార్టీ ములకలపలలో మండలం, పూసుగూడం పంచాయతీల్ మండల 
అధయూక్షులు త్ట్కొండ ప్రవీణ్ ఆధ్వరయూంల్ గ్రామ కమిటీలు వేయడం జరగింది.

1. పూసుగూడం గ్రామ పంచాయతీ అధయూక్షులుగా బతు్ల లక్షష్మణ్ రావు
2. ఉపాధయూక్షుడ్ భూకాయూ నాగ
3. ప్రధాన కారయూదర్శగా బొలలోగాని పవన్ కళ్యూణ్, బోడ నాగరాజు
4. కారయూదర్శగా త్జవత్ నరేష్
5. సహాయ కారయూదర్శలుగా, బాన్త్ మలేలోష్, వంకుడోత్ కతృషణా బాబు, బొలలోగాని సురేష్, 

కంచెరలో విజయ్, పాపాన స్య కమల్, దాసి నవీన్, దాసి చరణ్, సల్్మన్, సంపత్.
ఈ కారయూక్రమంల్ ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లో విదాయూర్థ విభాగం కారయూనిరా్వహక సభ్యూలు గొలలో 
వీరభద్రం మరయు ములకలపలలో మండల ప్రధాన కారయూదర్శ ఊకె నాగరాజు మరయు 
కారయూదర్శ బాధవత్ రవి కుమార్ మరయు కారయూకర్లు, జనసైనికులు తదితరులు 
పాల్గొనానిరు.

పిఠాపురయం శ్రీ కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారని 
దర్శయంచుకునని మాకినీడి శేషుకుమార

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం, పిఠాపురం టౌన్ మోహన్ నగర్ 15వ వార్డి ల్ జనసైనికులు 
నాయకులు, ఆలయ కమిటీ సభ్యూల ఆహా్వనం మేరకు పిఠాపురం జనసేన పార్టీ 
ఇంచార్జు శ్రీమతి మాకిన్డి శేష్కుమార విజయదశమి శరననివరాత్రుల సందర్ంగా 
శ్రీ కనకదురగొమ్మ అమ్మవారని నాయకులు, జనసైనికులతో కలసి దర్శంచుకునానిరు. 
అనంతరం పిఠాపురం మండలం క్లంక గ్రామంల్ జనసైనికులు, నాయకులు, ఆలయ 
కమిటీ సభ్యూలు ఆహా్వనం మేరకు పిఠాపురం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు శ్రీమతి మాకిన్డి 
శేష్కుమార విజయదశమి శరననివరాత్రులు సందర్ంగా శ్రీ కనకదురగొమ్మ అమ్మవార 
ని నాయకులు జనసైనికులతో కలసి అమ్మవారని దర్శంచుకుని ఆశీసుసులు తీసుకుని 
అననిసంతరపాణ కారయూక్రమంల్ పాల్గొనడం జరగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన పార్టీ 
నాయకులు పుణయూమంత్రులమూర్, మేళం బాబి, గొలలోపలలో గంగ, మాకిరెడిడి శ్రీను, ఆర్.
రాంబాబు, పి.శ్రీను, ఎన్.సూరబాబు, పి.సుబా్బరావు, పి.మాధవ, ఆర్.శవ, ఎల్.ప్రస్ద్, 
ఏ.రాజేష్, డి.మాధవ, అలులో శ్రీను, పి.కాశీ, ఎన్.బాబిజు, డి.నగేష్, బి.శ్రీరామ్, గోపు సురేష్, 
మిరయాల చిట్టీ, నందాయూల నాగబాబు, కరెడలో రాజు, చీపిర సుబ్రహ్మణయూం, చలలోపు ఆది, 
ఎంపీటీసీ అభయూర్థ రాసంశెట్టీ కనయూకరావు, కాళలో రాజు, కంద స్తమరాజు, ఆలయ కమిటీ 
సభ్యూలు రేలంగి సుబ్రహ్మణయూం, తడగా నాగేశ్వరరావు, గోశాల చినని, కందుకూర 
అపాపారావు, జనసేన నాయకులు మరయు జనసైనికులు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

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


గిరసేన జనసేన – జనయం వద్దకు జనసేన 11వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: పార్వతీపురం మనయూం 
జిల్లో, పాలకొండ నియోజకవరగొం, 
వీరఘటటీం మండలం పదకొండవ 
రోజు జనసేనపార్టీ ఆధ్వరయూంల్ 
గిరసేన జనసేన – జనం వద్దకు 
జనసేన కారయూక్రమంల్ భాగంగా జ్రు 
వానల్ రైతులను కలసిన వీరఘటటీం 
జనసైనికులు. తోటపలలో రజరా్వయర్ 
ఎడమ కాలువ దా్వరా వచు్చ న్రు 
పాలకొండ నియోజకవరగొం పరధిల్ 

చివర భూములకు న్రు అందడం లేదు, కాలువలకు గండి ఏరపాడి న్రు వతృధాగా పోతుంది, రైతుభరోస్ 
కంద్ర పేరుక తపపా రైతులకు ఉపయోగం లేదని, ధానయూం కొనుగోలు చేసిన సకాలంల్ డబు్బలు ప్రభ్త్వం 
చెలలోంచటం లేదని, రైతులను ఆదుక్వాలని వీరఘటటీం జనసైనికులకు సమసయూలు వివరంచిన వీరఘటటీం 
రైతననిలు. ఈ సందర్ంగా మతసు పుండర్కం మాట్లోడ్తూ పాలకొండ నియోజకవరగొంల్ అనేక గ్రామాల 
పంట భూములకు స్గున్రు అందడం లేదు, తోటపలలో ఎడమ కాలువకి అనుబంధ కాలువలను అభివతృది్ 
చేయాల, తోటపలలో ప్రాజెకుటీ పరధిల్ భూముల క్ల్పాయన రైతులకు ప్రభ్త్వం నషటీపరహారం చెలలోంచడంల్ 
ఎందుకు జాపయూం జరుగుతోంది అని ప్రశనించారు? రైతులుకష్టటీల్లో ఉంటే రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం ఏమి చేసు్ంది? 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ల్ రైతులకు అందంగా జనసేన పార్టీ ఉంటుంది. జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడ్ పవన్ కళ్యూణ్ 
కౌలురైతు భరోస్ యాత్రల్ ఒకొక్క కుటుంబానికి లక్ష రూపాయలు అందిసు్నానిరు అని రైతులకు 
తెలయజేశారు. రైతులకు జనసేన మాయూనిఫ్స్తటీల్ని అంశాలను వివరంచారు. జనసేన జాని మాట్లోడ్తూ 
ప్రసు్త వైసిపి పరపాలనల్ రైతుల ఆత్మహతయూలు తపపా, రైతులను ఆదుక్వడం లేదని అనానిరు. గ్రామాల్లో 
జనసేన పార్టీ తరుపున రైతులతో సమావేశాలు నిర్వహంచి, వాళ్ళ సమసయూలు తెలుసుకుని, అధికారుల 
దతృష్టీకి తీసుకెళిలో పరష్కరంచేవిధంగా కతృష్ చేస్్మని తెలపారు. రైతులకు అండగా జనసేన పార్టీ అండగా 
ఉంటుందని, రైతుల పక్షాన నిలబడి రైతుల సమసయూలపై పోరాడత్మని భరోస్ ఇచా్చరు. ఈ సందర్గా 
ఉత్రాంధ్ర జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు బి.పి.నాయుడ్ మాట్లోడ్తూ ఎడమ కాలువ ఆధునికి 
కరణ పనులు త్వరగా పూర్చేయాలని, కుడి కాలువ దా్వరా భూమిక్ల్పాయన రైతులకు ఏకరాకు 40 
లక్షలు నషటీరహారానిని ఇవా్వలని, అల్గే తోటపలలో న్రును తక్షణమే విడ్దల చేసి, చీపురుపలలో, న్లలోమరలో 
నియోజకవరగొం రైతులను ఆదుక్వాలని డిమాండ్ చేశారు. జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ రైతుల 
క్సం ప్రత్యూక మంత్రిత్వ శాఖ ఏరాపాటు చేస్్రని, గిటుటీబాటు ధరలు కలపాస్్రని తెలపారు. కరేణాన స్య 
పవన్ మాట్లోడ్తూ రైతననిలు అందరు పవనననికు అండగా ఉండాలని రాబోయే ఎనినికల్లో జనసేన 
పార్టీని గెలపించాలని క్రారు. ఈ కారయూక్రమంల్ దూసి ప్రణీత్, చింత గోవర్న్, కలపిలలో సింహాచలం, 
వాన మహష్, వావిలపలలో నాగభూషన్, దతి్ గోపాలకతృషణా తదితరులు పాల్గొనానిరు.

పరుశురాయంపురయంలో 
‘నా సేన కోసయం నా వయంత్’

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళం జిల్లో, పాతపటనిం నియోజకవరగొం, 
మలయాపుట్టీ మండలం, పరుశురాంపురం పంచాయతీ జనసైనికుల 
ఆధ్వరయూంల్ రెండ్ రోజులు నుండి పరుశురాంపురం పంచాయతీల్ 
ఉనని గ్రామంల్కి వెళిలో జనసేన సిదా్ంత్లు, నా సేన క్సం – నా వంతు 
అనే కారయూక్రమంల్ లక్ష్మిపురం కిరణ్, సవర రామూర్, వి.స్య, బ్ర.
తిరుపతి మరయు యువత, జనసైనికుల సహకారంతో మన పార్టీ మన 
బాధయూత అని జనసైనికులు తెలయజేయడం జరగింది.

విధి నిర్వహణలో ఉనని పోలీసులకు వాటర్ 
బాటిల్్స, గూ్లకోస్ అయందియంచిన జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: పార్వతీపురం 
మనయూంజిల్లో పాలకొండ 
నియోజకవరగొం దసరా 
నవరాత్రుల సందర్ంగా 
శుక్రవారం పాలకొండల్ 
విధులు నిర్వహసు్నని పోల్స్ 
శాఖ వారకి సుమారు 
60 మంది కానిసేటీబుల్సు 
కి జనసేన పార్టీ తరఫున 

వాటర్ బాట్ల్సు, గూలోక్స్, బిస్కట్ పాయూకెటలోను పాలకొండ జనసేన పార్టీ 
తరఫున ఇవ్వడం జరగింది. ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలను సేవా భావాలను ముందుకు తీసుకెళలోడంల్ 
పాలకొండ జనసేన పార్టీ ముందుంటుందని జనసైనికులు తెలపారు. ఈ 
కారయూక్రమంల్ గొరలో మన్మధరావు, షేక్ ఆజాద్, ప్రశాంత్ పోరెడిడి, పటూనిర్ 
రమేష్, జామి అనిల్, భాను, ప్రవీణ్, నగేష్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

అమ్మవార సేవలో 
మోటూర దయంపత్లు

శతఘ్ని న్యూస్: అంబ్ద్కర్ క్నసీమ జిల్లో, అమల్పురం, దేవీ 
నవరాత్రులు ఐదవ రోజు అమ్మవార అవత్రం శ్రీ లలత త్రిపుర సుందర 
అమ్మవార అలంకరణ సందర్ంగా ఈ సంవతసురం జనసేన పార్టీ అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ శ్రీ కనకదురగొ అమ్మవార వెండి విగ్రహం బహుకరంచిన 
సందర్ంగా కామనగరువు పర్రక్ట్ వంతెన వద్ద వెలసియునని శ్రీ 
కనకదురగొ అమ్మవార ఆలయంల్ చిందాడగరువు జనసేన పార్టీ 
ఎంపిట్సి మోటూర కనకదురగొ వెంకటేశ్వరరావు దంపతులు పీటల మీద 
కూరు్చని, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఇచి్చన అమ్మవార విగ్రహంతో 
నవరాత్రులు నితయూం ఉదయం స్యంత్రం కుంకుమ పూజలు చేసి 
నవరాత్రుల ఉతసువాలు జరుపుకుంటునానిరు. జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ 
తలపెటటీనునని బసుసు యాత్ర విజయవంతం అవా్వలని వచే్చ 2024ల్ 
ఆయన సీఎం అవా్వలని ఉదయం స్యంత్రం నియమనిషటీలతో ఆ 
దంపతులు కుంకుమ పూజలు నిర్వహసు్నానిరు.

పాలకయండ మయండల పరషత్ అధికరకి జనసేన 
వినతిపత్రయం

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ, మండల పరషత్ 
అధికార డొంక త్రినాథ్ ని, పాలకొండ నియోజకవరగొ 
జనసేన నాయకులు గరా్న సతి్బాబు కలసి 
పాలకొండ మండలంల్ ఉనని వివిధ సమసయూలతో 
పాటు పరసర ప్రాంత్ల్లో డంగూయూ సమసయూలతో 
ప్రజలు చాల్ అనారోగాయూనికి గురవుతునానిరని 

డంగూయూ వాయూధి నుండి ప్రజలను రక్ంచే దిశగా చరయూలు తీసుక్వాలని మరయు కాలువలు పరశుభ్రత 
చరయూలు తీసుక్వాలని వినతిపత్రం అందచేయడం జరగింది. మండల పరషత్ అధికార (ఎం.పి.డి.ఓ) 
స్నుకూలంగా సపాందించి వెంటనే సమసయూలు పరష్కరస్్మని హామీ ఇచా్చరు. ఈ కారయూక్రమంల్ డొంక 
శవ ప్రస్ద్, మిడిత్న ప్రస్ద్, గరా్పు నరేంద్ర, పెనుగొండ రాజశేఖర్, డోంపాక స్య కుమార్, 
సంతోష్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

దేవీ నవరాత్రుల ఉత్సవాలలో పాల్్గనని మేడ గురుదత్ 
ప్రసాద్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం 
నియోజకవరగొం, సీత్నగరం గ్రామంల్ 
నాగరతనిం కాలన్ దురగొమ్మ గుడి 
నందు దేవీ నవరాత్రుల సందర్ంగా 
అమ్మవారని దర్శంచుకునని రాజానగరం 
నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు 

మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదర్శ శ్రీమతి గంట్ స్వరూప దేవి, ఉమ్మడి తూరుపాగోదావర 
జిల్లో కారయూదర్శ మైరెడిడి గంగాధర్, సీత్నగరం మండల జనసేన పార్టీ కన్్వనర్ కారచరలో విజయ్ శంకర్, 
అపపాయమ్మ (ప్రస్ద్) మండల కమిటీ మంబెర్ రాజు, మండల కమిటీ మంబెర్ చీడీపీ నాగేష్, దుబాయ్ 
శ్రీను, జనసేన వీరమహళ కందికటలో అరుణకుమార, బాలు, నరేంద్ర, సుంకర తిరుమూరు్లు, మూళ్ళ 
మణికంఠ, బెజవాడ స్య, సతి్ మురళి, సతి్ సురేంద్ర, సతి్ దురగొయయూ, గంగిశెట్టీ మున్నంద్ర, తోరం 
నాగేంద్ర, తోరం స్య, గట్టీ ముని, గట్టీ స్య, సతి్ కిషోర్, ముళలో దురాగొ ప్రస్ద్ గంగిశెట్టీ రాజు 
కుమార్, క్రుకొండ మండల నాయకులు చదువు ముత్శ్వరరావు, తన్నిరు త్త్జీ, తెలగంశెట్టీ శవ ఈ 
కారయూక్రమంల్ పాల్గొనానిరు.
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