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అధికారులప ైచట్టపరమైన చర్యలు 
తీసుకోవాలని జనసేన వినతి

శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు, కొల్లేరులో అక్రమ తవ్వకాల కారణంగానే ఈ నెల 1వ తారీఖున 
దందులూరు నియోజకవర్ం, మాదేపల్లే గ్రామానికి చందిన ఇద్దరు మహిళలు మరణంచారని 
కావున ఈ అక్రమ తవ్వకాలు జరిపిన వారిపై, వారికి సహకరించిన అటవీశాఖ అధికారులపై 
చట్టపరమైన చరయూలు తీసుకోవాలని కోరుతూ సోమవరం ఏలూరు జిల్లే కలెక్టర్ కార్యూలయంలో 
జరిగిన ‘స్ందన’ కారయూక్రమంలో కలెక్టర్ కి జనసేన పారీ్ట తరపున జనసేన పారీ్ట ర్ష్ట్ర కారయూదరిశి 
డా.ఘంటసాల వంకటలక్ష్మి, మత్స్యకార వికాస విభాగం ర్ష్ట్ర వైస్ చైర్మన్ మోరు వంకట నాగర్జు, 
జిల్లే ఉపాధయూక్షులు ఇళ్ళ శ్రీనివాస్, జనసేన నాయకులు కొఠారి అదిశేషు, జిల్లే ప్రోగ్రామంగ్ కమటీ 
సభ్యూలు ఉపు్ కల్కి రమేష్, బొడ్డు గిరిబాబు కల్సి వినతిపత్ం అందించడం జరిగింది.

ఆటోలు నడుపుకుంటున్న పేద బిడ్డలక 
అుండగా జనసేన విద్్యర్థి విభాగుం

శతఘ్ని న్యూస్:  హైదర్బాద్, డిగ్రీలు చదివి పొట్ట చేత పట్్టకొని వివిధ జిల్లేల 
నండి వచిచి హైదర్బాద్ లో ఆటోలు నడ్పుకుంట్నని పేద బిడడులకు జనసేన 
విద్యూరిథి విభాగం అండగా నిలబడడం జరిగింది. వారి ఆటోలన నడవనివ్వకుండా 
వారిపై ఆంక్షలు విధించడంతో ద్ద్పు 25 వేల కుట్ంబాలు ఇబ్ంది పడే పరిసిథితి. 
ఈ సమసయూన జనసేన విద్యూరిథి విభాగం ర్ష్ట్ర అధయూక్షుడ్ సంపత్ నాయక్ దృష్్టకి 
తీసుకెళలేడంతో వంటనే స్ందించి వారి సమసయూని 300ల ఆటోలతో ర్యూలీగా వళ్లే 
హైదర్బాద్ కమషనర్ మమత జాయంట్ కమషనర్ పాండ్రంగ నాయక్ దృష్్టకి 
తీసుకెళ్లే వాళ్ళ ఆటోలు హైదర్బాద్ లోనే కొనకుకినానిరు, వారి మీటర్ రిజిసే్రేషన్ 
హైదర్బాద్ లోనే ఉంది అయనప్టికీ ఒకొకికకిరి దగ్ర 15 వేల నండి 20 వేల 
చల్న్ లు వసూలు చేసూతూ ఆటోలు నడపనివ్వడం ల్దని వంటనే వాళ్ళ సమసయూ 
పరిషకిరించాలని డిమాండ్ చేశారు. జనసేన విద్యూరిథి విభాగం వీరి పోర్టానికి పూరితూ 
మద్దతు ఇసుతూంది అని తెల్యజేశారు. ఈ సమసయూని వారం రోజులోలే పరిషకిరిసాతూమని 
కమషన్ మమత, జాయంట్ కమషనర్ పాండ్రంగ నాయక్ హామీ ఇచాచిరు, ఈ 
కారయూక్రమంలో గ్రేటర్ హైదర్బాద్ జనసేన విద్యూరిథి విభాగం అధయూక్షులు మహేష్ 
పంటల ఓయూ ప్రెసిడంట్ వినోద్ నాయక్, విద్యూరిథి నాయకులు హరీష్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

విద్యార్థులను పరామర్శించిన పేడాడ రామ్మోహన్
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళం జిల్లేలోని ఎచచిరలే ఐఐఐటీ కాల్జీలో ఫుడ్ పాయజన్ జరిగి సుమారు 200 మంది విద్యూరుథిలు తీవ్ర అనారోగాయూనికి గురయ్యూరు. విద్యూరుథిలన సాథినిక రిమ్్స 
హాసి్టల్ కు తరల్ంచారు విషయం తెలుసుకునని సాథినిక జనసేన జిల్లే నాయకులు పేడాడ ర్మో్మహన్ ర్వు హాసి్టల్ కి చేరుకొని అనారోగయూం పాలైన విద్యూరుథిలన పర్మరిశించారు. 
అనంతరం సంఘటన గల కారణాలన అధికారులన అడిగి తెలుసుకునానిరు. అల్గే వైదుయూలన విద్యూరుథిలకు నాణయూమైన చికిత్సన అందజేయ్లని కోర్రు. ఈ సందర్ంగా ఆయన 
మాటాలేడ్తూ అధికారుల నిరలేక్ష్యం కారణంగానే ఫుడ్ పాయజన్ జరిగిందని భవిషయూతుతూలో ఇల్ంటి ఘటనలు పునర్వృతం కాకుండా మందు జాగ్రతతూలు తీసుకోవాలని ప్రభ్తా్వనిని 
సూచించారు.
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వైసిపి అహంకారానికి జనసేన ఆత్మభిమానంతో సమాధానం
శతఘ్ని న్యూస్: నెల్లేమరలే నియోజకవర్ం, పూసపాటి రేగ మండలం హెడ్ కా్వర్టర్ లో మార్చి 14జనసేన 
ఆవిర్్వ దినోత్సవానికి ఇప్టం గ్రామసుతూలు సథిలం ఇచాచిరని కక్ష గటి్ట రోడ్డు విసతూరణ పేరుతో గ్రామసుతూల 
ఇళలేన కూలచిడమే కాకుండా స్వతంత్ సమర యోధులు విగ్రహాల తొలగిసూతూ ర్జశేఖర్ రెడిడు విగ్రహాని 
మాత్ం రక్షణ కల్్ంచడంపై నీల్దీసూతూ సా్వతంత్ సమరయోధులు అలూలేరి సీతార్మర్జు విగ్రహానికి 
పాల్భిషేకం చేసి నివాళలు అరి్ంచి నిరసన వయూకతూం చేయడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో తుమ్మ లక్ష్మి 
ర్జ్ ఉతతూర్ంధ్ర మహిళా రిజనల్ కో ఆరిడునేటర్ జిల్లే కారయూనిర్్వహన కమటీ సభ్యూలు పినినింటి ర్జార్వ్, 
నియోజకవర్ం నాయుకులు బూరేలే విజయ్ శంకర్ పతివాడ అచచింనాయుడ్, దిండి ర్మార్వు, తొతతూడి 
సూరయూ ప్రకాష్ మాదేటి ఈశ్వర్రావు, దుకకి అప్లర్జు బలబద్రుని జానకిర్మ్, లెంక సురేష్, మొయద 
లక్షష్మణ్, జలపారి అపు్డ్ దొర, దుకకి అప్లర్జు, పినినింటి అప్లనాయుడ్, అంజి, గుష్ని శేఖర్, 
ల్ంగం రమేష్ గిరిజన నాయుకులు తుమ్మ అప్లర్జు దొర పాల్్నానిరు.

చెరుకు కొనుగోళ్లులో 
దళారుల దోపిడీ లేకుండా చూడండి

బకాయిలు చెల్లంచి, మద్దతు ధర ప్రకటంచాల
అన్ని తూన్క కంద్రాల్్ల చెరుకు కొనుగోలు చేయాల
సకాలంల్ కటంగా ఆర్డర్ ఇచిచి, లారీలు పంపంచాల
జిలా్ల కలెక్టర్ కోరిన జనసేన పారీ్ట నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: పార్వతీపురం మనయూం జిల్లే, సీతానగరం మండలంలోని లచచియయూపేట ఎని్సఎస్ 
షుగర్ ఫ్యూక్టరీ పరిధిలో రైతులు చరుకు కొనగోళలేలో దళారుల దోపిడి ల్కుండా చరయూలు 
చేపటా్టలని జిల్లే కలెక్టర్ నిశాంత్ కుమార్ న జనసేన పారీ్ట నాయకులు కోర్రు. ఈ సందర్ంగా 
సోమవారం జనసేన పారీ్ట జిల్లే నాయకులు వంగల ద్ల్నాయుడ్, ర్జాన ర్ంబాబు, బంట్ 

శిరీస్ సిరిపురపు గౌరీ శంకర్, మండల శరత్ బాబు, ర్గోలు ర్ంబాబు, ఎస్. గణేష్ తదితరులు జిల్లే కలెక్టర్ నిశాంత్ కుమార్ తో సీతానగరం మండలం, లచచియయూపేటలోని 
ఎని్సఎస్ షుగర్ ఫ్యూక్టరీ రైతుల సమసయూలపై చరిచించారు. ఈ సందర్ంగా వారు మాటాలేడ్తూ ప్రభ్త్వ వైఫలయూం వలన తరతర్లుగా నమ్మకొని చరుకు పండిసుతూనని షుగర్ ఫ్యూక్టరీ 
మూతపడిందనానిరు. ఇకకిడ చరుకు పండించిన రైతులు సంకిల్ షుగర్ ఫ్యూక్టరీకి చరుకు తరల్ంచడం అనేది వయూయ ప్రయ్సలతో కూడ్కునని వయూవహారమనానిరు. కాబటి్ట ఎప్టిల్గే 
ఎని్సఎస్ షుగర్ ఫ్యూక్టరీ పరిధిలోని అనిని తూనిక కంద్రాలోలే చరుకు కొనగోలు చేయ్లనానిరు. నాలుగు, ఐదు కంద్రాలోలే చరుకు కొనగోలు చేసేతూ రైతులు ఇబ్ంది పడే ప్రమాదం 
ఉందనానిరు. అట్వంటి సమయ్లోలే రైతులు ఒతితూడికి లోనవుతారనానిరు. ఆ ఒతితూడిని సొమ్మ చేసుకునేందుకు కొంతమంది దళారులు రంగ ప్రవేశం చేసి కంపనీ ఉదోయూగులతో గుమ్మకె్కి 
మద్దతు ధర కంటే తకుకివ ధరకు కొనగోలు చేసి రైతులన నటే్టట మంచతునానిరనానిరు. గతి ఏడాది క్షేత్సాథియలో జరిగిన ఇబ్ందుల్ని పరయూవేక్షణలోకి తీసుకొని ఈ ఏడాది చరుకు 
కొనగోలులో దళారీ వయూవసథి ల్కుండా చరయూలు చేపటా్టలనానిరు. అల్గే ఈ నెలలోనే గానగు ప్రారంభమవుతునని దృష్్ట్య చరుకు మద్దతు ధర ప్రకటించాలనానిరు. రూ. 3500లు వరకు 
మద్దతు ధర ఇవా్వలని కోర్రు. అల్గే పాత బకాయలు ఎప్టిలోగా చల్లేసాతూరని ప్రశినించారు. య్జమానయూం ఇకకిడ రైతులకు సకాలంలో కటింగ్ ఆరడురలేతో పాట్ ల్రీలు పంపించేల్ 
చరయూలు చేపటా్టలనానిరు. జనవరి నెల నాటికి మొతతూం వయూవహారం పూరతూయతే రైతులు మగతా సాగుపై దృష్్ట సారిసాతూరనానిరు. ద్ద్పు లక్ష 50 వేల టననిలు చరుకు ఉత్తితూ చేసుతూనని 
ప్రాంతంలో ఉనని చరుకు ఫ్యూక్టరీని మూతవేయడమనేది ప్రభ్త్వ వైఫలయూం అని స్ష్టంగా కనిపిసోతూందనానిరు. రైతు వయూవసాయ్నికి దూరమైతే తిండిగింజలు కూడా కరువయ్యూ ప్రమాదం 
ఉందని, రైతు ఆరుగాలం శ్రమంచి పండించిన పంట చేతికొచేచి సమయంలో మధయూలో వచిచిన దళారులు ల్భపడ్తునానిరని, రైతులు నష్టపోతునానిరనానిరు. ఈ విషయంలో తగు 
చరయూలు తీసుకోవాలని కోర్రు. దేనికి స్ందించిన జిల్లే కలెక్టర్ నిశాంత్ కుమార్ ఈఏడాది చరుకు కొనగోలు సంబంధించి మధయూవరుతూలు ల్కుండా అనిని చరయూలు చేపడతామనానిరు. 
బకాయలు త్వరలో చల్లేసాతూమని హామీ ఇచాచిరు.

కెలలు జయలక్ష్మి ఆధ్వర్ంలో
అన్నదాన కార్క్రమం

శతఘ్ని న్యూస్: ర్జమండ్రి, శ్రీమతి డొకాకి సీతమ్మ సూఫూరితూతో పవన్ కళాయూణ్ ఆశయ్లతో ప్రతి 
శనివారం, ర్జమండ్రి పుషకిర్లరేవు వద్ద పేదలకు అననిద్నం చేసుతూననిట్వంటి జనసేన టౌన్ 
సెక్రటరీ కెలలే జయలక్ష్మి ఈ శనివారం కూడా అననిద్న కారయూక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

జనసేనానికి, చిల్లపల్్ల శ్రీనివాసరావుకి 
కృతజ్ఞతలు తెల్యజేసిన ఇప్పటిం గ్రామపెద్దలు

శతఘ్ని న్యూస్: మంగళగిరి, జనసేన పారీ్ట మంగళగిరి నియోజకవర్ కార్యూలయంలో 
జనసేన పారీ్ట ర్ష్ట్ర చేనేత వికాస విభాగం చైర్మన్ మరియు మంగళగిరి నియోజకవర్ 
ఇంచార్జ్ చిలలేపల్లే శ్రీనివాసర్వుని ఇప్టం గ్రామ పద్దలు, జనసేన నాయకులు, 
కారయూకరతూలు, జనసైనికులు తదితరులు కల్సి సతకిరించి, కృతజ్ఞతలు తెల్యజేయడం 
జరిగింది. ఈ సందర్ంగా ఇప్టం గ్రామసుతూలు చిలలేపల్లే శ్రీనివాసర్వుతో 
మాటాలేడ్తూ… ఇప్టం గ్రామంలో అక్రమంగా ఇలులేలు కూల్చివేత సమసయూపై 
నిలబడి, జనసేన అధినేత పవన్ కళాయూణ్ దృష్్టకి మా సమసయూన తీసుకువళ్లే జనసేన 
పారీ్ట తరఫున మాకు అండగా నిలబడినందుకు మరియు జనసేన అధినేత పవన్ 
కళాయూణ్ స్వయంగా మా గ్రామానికి వచిచి మాకు అండగా నిలబడినందుకు ప్రతేయూక 
కృతజ్ఞతలు తెల్యజేసి హర్ం వయూకతూం చేశారు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

బాధిత కుటంబాలకు ఆర్థిక సహాయం చేసిన మేడ గురుదత్ ప్రసాద్
శతఘ్ని న్యూస్: ర్జానగరం, కోరుకొండ మండలం, కాపవరం గ్రామానికి చందిన 
ఉపా్డ యస్వంత్(8) మరియు పుల్ సతీష్ కుమార్(5) సంవత్సర్లు అన ఇద్దరు 
పిలలేలు సైకిల్ పై బ్రహ్మ ల్ంగం చరువు దగ్రలో ఆడ్కొనచండగా ప్రమాదవశాతుతూ 
చరువులో పడిపోయ, నీటమనిగి చనిపోవడం జరిగింది. ఈ విషయం తెలుసుకునని 
ర్జానగరం నియోజకవర్ం జనసేన పారీ్ట ఇంచార్జ్ మరియు ఐకయూర్జయూసమతి 
అవారుడు గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ వారి కుట్ంబానిని పర్మరిశించి వారి 
తల్లేదండ్రులకు మనోధైర్యూనినిచిచి, ప్రగాఢ సానభూతిని తెల్యజేసారు. జనసేన 
పారీ్ట తరుపున 10,000₹ రూపాయలు బాధిత కుట్ంబాలకి ఇవ్వడం జరిగింది. 
ఈ కారయూక్రమంలో కోరుకొండ మండల జనసేన పారీ్ట కనీ్వనర్ మండపాక శ్రీన, 
కోరుకొండ మండల జనసేన పారీ్ట సీనియర్ నాయకులు చదువు మకతూశ్వరర్వు, 
కోరుకొండ మండల జనసేన పారీ్ట ప్రధాన కారయూదరిశి పోసిబాబు, కొచచిరలే బాబి, 
తెలగంశెటి్ట శివ, తనీనిరు తాతాజీ, కాపవరం జనసేన పారీ్ట నాయకులు సోడాసాని 
శివాజీ, తొరటి దుర్్ప్రసాద్, కోరుకొండ సోషల్ మీడియ్ ప్రతినిధులు రచచిపోతుల 
సురేష్, సతీష్, మండపాక మరళ్, అడపా అంజిబాబు ఈ కారయూక్రమంలో 
పాల్్నానిరు.

పందుర్తి నాగరత్నం కుటంబ సభ్్లను 
పరామర్్శంచిన మేడ గురుదత్ ప్రసాద్

శతఘ్ని న్యూస్: ర్జానగరం నియోజకవర్ం, సీతానగరం మండలం, సీతానగరం గ్రామ వాసతూవుయూలు మరియు టీడీపీ 
సీనియర్ నేత పందురితూ నాగరతనిం ద్ద్పు 15 సంవత్సర్లుగా సర్ంచ్ సాథినంలో ఉండి ప్రజలకు సేవలందించడం, 
స్వర్సుతూలైనారని సీతానగరం మండల జనసేన శ్రేణుల ద్్వర్ తెలుసుకునని ర్జానగరం నియోజకవర్ జనసేన పారీ్ట ఇంచార్జ్ 
మరియు ఐకయూ ర్జసమతి అవారుడు గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ సీతానగరం గ్రామానికి వళ్్ళ నాగరతనిం వారి కుట్ంబ 
సభ్యూలన పర్మరిశించడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా ర్జానగరం నియోజకవర్ం మాజీ ఎమ్్మల్యూ పందురితూ వంకటేష్ ని 
మరియు చిట్్టరి రవీంద్రని కలవడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో సీతానగరం మండలం జనసేన పారీ్ట కనీ్వనర్ కారిచరలే 
విజయ్ శంకర్, సీతానగరం జనసేన పారీ్ట వైస్ ప్రెసిడంట్ కతా సతయూనార్యణ, సీతానగరం మండల జనసేన పారీ్ట కమటీ 
ప్రధాన కారయూదరిశి చిడిపి నాగేష్, సీతానగరం మండల నాయకులు అప్యయూమా్మ (ప్రసాద్) సీతానగరం మండల కమటీ 
సభ్యూలు దుబాయ్ శ్రీన, సీతానగరం మండల వీర్మహిళ కందికటలే అరుణకుమారి, సీతానగరం మండల జనసైనికులు, 
కారయూకరతూలు తదితరులు పాల్్నానిరు

యుగంధర్ పొన్నని పరామర్్శంచిన 
గుర్ంకొండ భానుచంద్ర రెడిడి

శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి, అస్వసథితకు 
గురై బోత్ హాసి్టల్ తిరుపతిలో అడి్మట్ 
అయన గంగాధర నెలూలేరు నియోజకవర్ 
జనసేన ఇంచారిజ్ డా.యుగంధర్ పొననిని 
జిల్లే కారయూక్రమాల నిర్వహణ కమటీ 
సభ్యూలు గుర్ంకొండ భానచంద్ర రెడిడు 
సోమవారం పర్మరిశించడం జరిగింది.

స్ందన కార్క్రమంలో 
తాళ్ళరేవు జనసేన వినతి

శతఘ్ని న్యూస్: మమ్మడివరం, జనసేన పారీ్ట పిఏసి సభ్యూలు మరియు మమ్మడివరం 
నియోజకవర్ ఇంచార్జ్ పితాని బాలకృష్ణ ఆదేశాల మేరకు సోమవారం జనసేన పారీ్ట 
తాళలేరేవు మండల అధయూక్షులు అతితూల్ వీర వంకట సతయూనార్యణ అధయూక్షతన ప్రభ్త్వం 
తలపటి్టన స్ందన కారయూక్రమంలో జనసేన పారీ్ట తరుపున అరీజ్ ఇవ్వడం జరిగింది. 
ఈ కారయూక్రమంలో ఉభయగోద్వరి జిల్లే జనసేనపారీ్ట మహిళా రీజినల్ కోఆరిడునేటర్ 
మతాయూల జయలక్ష్మి, మండల కారయూదరిశి మణకంఠ, జనసేన కారయూకరతూలు తదితరులు 
పాల్్నానిరు.

వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు షేక్ చంద్ బాషా 
కుమారెతి పై అతా్చరయత్నం

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ 
పశిచిమ నియోజకవర్్నికి చందిన 
వైఎస్ఆరి్సపి నాయకులు షేక్ చాంద్ 
బాష్ కుమారెతూ పై అతాయూచారయతనిం. 
మానవ మృగం హాఫిజ్ మసాతూన్ 
చేతిలో అతాయూచార్యతానినికి గురైన 
పాత ర్జర్జేశ్వరి పేటకు చందిన 
ఆరు సంవత్సర్ల చిననిపిలలేన పాత 

ప్రభ్త్వ ఆసుపత్రిలో పర్మరిశించిన జనసేన పారీ్ట విజయవాడ నగర అధయూక్షులు, 
పశిచిమ నియోజకవర్ జనసేనపారీ్ట ఇనాచిర్జ్ మరియు ర్ష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి పోతిన 
వంకట మహేష్. చిననిపిలలే తల్లేదండ్రులున షేక్ చాంద్ భాషన అనిని వివర్లు అడిగి 
తెలుసుకోవడం జరిగింది. విజయవాడ పశిచిమ నియోజకవర్్నికి చందిన వైఎస్ఆరి్సపి 
నాయకుడ్ షేక్ చాంద్ బాష్ కుమారెతూ పై అతాయూచారయతనిం జరిగిందని, చాంద్ 
బాష్ నేన వైసీపీకి చందిన వాడిని ఎమ్్మల్యూ వలలేంపల్లే శ్రీనివాసర్వుకి నేన ఫోన్ 
చేసినా స్ందించల్దని, నా సొంత డబు్లు ఖరుచి పట్్టకుని గడపగడపకి వలలేంపల్లే 
శ్రీనివాసర్వుతో తిరిగానని, నా కష్టం తెల్సినా కనీసం స్ందించల్దని, తన ఆవేదనన 
జనసేన పారీ్ట నగర అధయూక్షులు పోతిన వంకట మహేష్ మందు వల్బుచాచిరు. 
బాధితుర్ల్ కుట్ంబానిని పర్మరిశించిన వారిలో సయయూద్ మోబినా, సయయూద్ ష్హీనా 
తదితరులు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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విదా్రుధులకు పాఠ్పుసతికాలు పంపిణీ 
చేసిన పంతం నానాజీ

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్ మండలం, తిమా్మపురం గ్రామంలోని జనసేన పారీ్ట వీరమహిళ 
శ్రీమతి ర్జేశ్వరి తాత, పాఠశాల భూద్త నరసింహార్వు తనయుడ్ గంగాధర్ నాయుడ్ 
జయంతి సందర్ంగా సూకిల్ విద్యూరుథిలకు పుసతూకాలు, వాటర్ బాటిల్, సీ్వట్్స మఖయూ అతిధులుగా 
పాల్్నని జనసేన పారీ్ట పిఏసి సభ్యూలు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జ్ పంతం నానాజీ చేతులమీదుగా 
అందించడం జరిగింది. ఆ మహాద్తల విగ్రహాలకు పూల మాలలు వేసి అంజల్ ఘటించారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో సాథినిక నాయకులు తాతాజీ, దుర్బాబు, కుమారి, లోవబాబు, బుజిజ్, మరియు శిరీష, 

శిరంగు శ్రీన, తాటికాయల వీరబాబు, ఆకుల మని, సంతోష్, సునీల్, జగన్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

శ్రీమతి ఆరుద్రను పరామర్్శంచిన పంతం ననాజీ
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్ మండలం ర్యుడ్పాలెం ప్రాంతానికి చందిన శ్రీమతి 
ఆరుద్ర ఇటీవల తాడేపల్లేలోని సీఎంఓ కార్యూలయం వద్ద ఆమ్కి నాయూయం జరగడం ల్దని 
ఆత్మహతాయూ ప్రయతనిం చేసుకునని ఆమ్ ఆసుపత్రి నండి కాకినాడలోని ఆమ్ ఇంటికి 
చేరుకోవడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా సోమవారం ఆరుద్ర భీమేశ్వరర్వులన పర్మరిశించి 
ఆమ్తో మాటాలేడి వివర్లన తెలుసుకుని అధైరయూ పడవద్దని, ప్రభ్త్వం సాయం చేసాతూమని 
చప్డం చాల్ మంచి పరిణామం అని, జనసేన పారీ్ట కూడా మీకు అండగా ఉంట్ందని, 
మా అధినాయకతా్వనికి కూడా మీ విషయం తెల్యచేశామని జనసేన పారీ్ట పిఏసి సభ్యూలు, 
కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జ్ పంతం నానాజీ తెల్పారు. ఈ కారయూక్రమంలో సాథినిక నాయకులు, 
జిల్లే నాయకులు పాల్్నానిరు.

నక్క లోవరాజు ను పరామర్్శంచిన పంతం నానాజీ
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్ మండలం ర్యుడ్పాలెం ప్రాంత క్రియశీలక సభ్యూలు 
నకకి లోవర్జు ఇటీవల ల్రీ ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన వారిని సోమవారం 
జనసేన పారీ్ట పిఏసి సభ్యూలు మరియు కాకినాడ రూరల్ జనసేన పారీ్ట ఇంచార్జ్ పంతం 
నానాజీ పర్మరిశించడం జరిగింది.

కార్తిక పౌర్ణమి పూజలోలు పాల్గొన్న పంతం నానాజీ
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్, కారీతూక పౌర్ణమ సందర్ంగా కాకినాడ రూరల్ మండలం 
తూరంగి గ్రామంలోని శివాలయం కమటీ పద్దల ఆహా్వనం మేరకు సోమవారం సా్వమ 
వారి దరశినం చేసుకుని, ప్రతేయూక పూజా కారయూక్రమంలో పాల్్నని జనసేన పారీ్ట ర్జకీయ 
వయూవహార్ల కమటీ సభ్యూలు మరియు కాకినాడ రూరల్ జనసేన పారీ్ట ఇంచార్జ్ 
పంతం నానాజీ. ఈ కారయూక్రమంలో సాథినిక జనసేన నాయకులు పాల్్నానిరు మరియు 
జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

ఏటకూరు గ్రామం నుంచి 
జనసైనికుడి పాదయాత్ర

శతఘ్ని న్యూస్:  గుంట్రు జిల్లే, 
ఏట్కూరు గ్రామ జనసైనికుడ్ ఎన్.
వి రమణ పాదయ్త్గా హైదర్బాద్ కు 
బయలుదేయడం జరిగింది. జనసేన అధినేత 
పవన్ కళాయూణ్ వచేచి సార్వత్రిక ఎనినికలోలే 

మఖయూమంత్రి అవా్వలని మార్మధయూలో ఉనని ప్రతి దేవాలయ్లన సందరిశించి పవన్ 
కళాయూణ్ కోసం ప్రతేయూక పూజలు చేయంచి కాల్నడకగా పనగంచిప్రోలు జనసేన 
సైనికులు సా్వగతం పలకడం జరిగింది. ఆనతరం శ్రీ తిరుపతమ్మ గోపయయూ సా్వమ 
వారి దేవాలయ్నిని సందరిశించకుని ప్రతేయూక పూజలు చేయంచి పవన్ కళాయూణ్ ని 
కిర్య రౌడీల నంచి కాపాడాలని, ఆయుర్రోగాయూలతో బాగుండాలని కోరుకుంట్ 
పనగంచిప్రోలు మకుకిపేట చిలకలు మీదుగా హైదర్బాద్ బయలుదేరడం జరిగింది.

సిర్పురం సురేష్ ఆధ్వర్ంలో డ్రైనేజీ శుభ్ం
శతఘ్ని న్యూస్:  మైలవరం నియోజకవర్ం, 
కొండపల్లే మని్సపాల్టీ కొతతూగేట్ గ్రామంలో 27వ 
వారుడుకు సంబంధించిన డ్రైనేజీ కాలువ గత మూడ్ 
నంచి నాలుగు నెలలుగా డ్రైనేజీ కాలువ శుభ్ం 
చేయకపోవడం వలలే విష జ్వర్లు ప్రభలడమే గాక 
ఇంటోలేకి దోమలు ఈగలు వసుతూనానియని మేమ 
చాల్ ఇబ్ందికి గురవుతునానిమని సాథినికంగా ఉనని 
నివాసితులు తెల్యజేయడం జరిగింది. విషయం 
తెలుసుకునని వంటనే సిరిపురం సురేష్ ఆధ్వరయూంలో 
మని్సపాల్టీకి తెల్యపరచి మని్సపాల్టీ వయూకుతూల 
ద్్వర్ దగ్రుండి జనసేన పారీ్ట ఆధ్వరయూంలో పరిశుభ్ం 
చేయంచడం జరిగింది. అనంతరం కొతతూగేట్ బైబిల్ 
చరిచి రోడ్లే మూడ్ సీ్రేట్ లైట్లే మారి్ంచడం జరిగింది.
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రైతు బాంధవుడు, స్వతంత్ర సమరయోధుడు 
ఆచర్ ఎన్.జి.రంగ జయంతి సందర్ంగా నివాళ్లర్్ంచిన గాదె
శతఘ్ని న్యూస్: పొన్నిరు నియోజకవర్ం, ఆదివారం రైతు బాంధవుడ్ మరియు సా్వతంత్ సమరయోధుడ్, జాతీయ 
వాది, పారలేమ్ంట్ సభ్యూడ్, రైతు నాయకుడ్, రైతాంగ ఉదయూమపితగా పిలవబడే ఆచారయూ గోగినేని రంగనాయకులు 
జయంతి సందర్ంగా పొన్నిరు టౌన్ లో జి.బి.సి రోడ్డు వద్ద ఉననిట్వంటి ఎనీజ్రంగా భారతీదేవిల సూఫూరితూ నిలయం వద్ద 
జిల్లే అధయూక్షులు గాద వంకటేశ్వరర్వు వారికి నివాళులు అరి్ంచడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్లే నాయకులు 
అడపా మాణకాయూలర్వు, తాళ్లేరి అపా్ర్వు, దేశంశెటి్ట సూరయూ, గడడుమూరి చందు, తనీనిరు గంగర్జు మరియు 
నియోజకవర్ నాయకులు పాల్్నానిరు.

ఎస్సి, ఎస్టీలకు నోట్లు మట్టీకొడతారా..?
జనసేనపారీ్ట సీన్యర్ నాయకులు ఆదాడ మోహనరావు
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం, అయ్యూ జగనో్మహన్ రెడిడు, మీరు అధికారంలోకి ర్వాలంటే ఎసీ్స, ఎసీ్టల ఓటలేకోసం, 
నమ్మంచి అధికారం చేజికికించకొని, మా బలహీన వర్్లకు చందిన ఇరవై ఎనిమది సంక్షేమ పథకాలన తీసివేసి, 
ఆఖరకు అంబేదకిర్ పేరు మీద ఉనని పథకానిని తీసి మీరేదో అంబేదకిర్ కనాని గొప్ల్ మీ పరుపట్్టకునని ఘనత 
మీదికాద్ అని అడ్గుతునానిమని జనసేనపారీ్ట నాయకులు ఆద్డమోహనర్వు ద్వజమ్తాతూరు. సోమవారం 
ఉదయం కలెక్టరేట్ లో జరిగిన స్ందన కారయూక్రమంలో జిల్లే కలెక్టర్ ఏ.సూరయూకుమారికి బాదంగి మండలం, వీర 
సాగరం గ్రామసుథిలకు ద్ద్పు మప్్ ఎసీ్ట కొండదొరకు చందిన కుట్ంబాలకు, మూడ్సంవత్సర్లు పదిహేడ్ 
చరువులన బ్రతడానికి చేపల పంపకంనకు ఇవ్వగా.. గడ్వుతీరకమందే, ఆ చరువులకు అకకిడ్నని సాధానిక 
వైఎస్ఆర్సపీ నాయకులు, సర్ంచ్, ఎంపిపి, పంచాయతీ సెక్రటరీలు ఆ చరువులకు మళ్్ళ వేలంపాటవేసి వీళ్ళ నోటోలే మటి్ట కొడ్తునానిరని, వీరికి మళ్్ళ ఆ చరువులన చేపల పంపకానికి 
ఇచిచి నాయూయం చేయ్లని వినతిపత్రానిని అందజేశారు. ఈ కొండదొరలకు నాయూయం జరిగేవరకు జనసేన తరుపున పోర్టం చేసాతూమని అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో వీరసాగరంకు 
చందిన బాధిత కుట్ంబాలు పాల్్నడం జరిగింది.

ప్రమాదవశాతుతి మరణంచిన కొవ్్వరు లావణ్ కుటంబాని్న 
పరామర్్శంచిన డాకటీర్ శ్రీధర్ పిలాలు

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం నియోజకవర్ం కోనపాపపేట గ్రామం నందు ప్రమాదవశాతుతూ మరణంచినట్వంటి కొవ్్వరి 
ల్వణయూ కుట్ంబానిని మత్స్యకార నాయకులు కంబాల ద్సు మరియు మత్స్యకార నాయకులు పలెలేటి బాపనని దొర సమక్షంలో 
పిఠాపురం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు శ్రీ విషు్ణ హాసి్టల్ అధినేత డాక్టర్ శ్రీధర్ పిల్లే ఎం.డి జనరల్ మ్డిసిన్ 
పర్మరిశించి కుట్ంబానికి మనోధైరయూం నింపడం జరిగింది. అనంతరం ఆ కుట్ంబ అవసర్ల నిమతతూం ఒక నెలకు సరిపడా 
50 కజీల బియయూం నితయూవసర సరుకులు ఆరిథిక సహాయంగా అందజేయడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా మత్స్యకార 
నాయకులు కంబాల ద్సు, మత్స్యకార నాయకులు పల్లేటి బాపనని దొర, పిర్ది అపా్ర్వు, సుర్డ గణేష్, పుకుకిల కుమార్, 

డి శ్రీన, బి సా్వమ, సిహెచ్ ర్జు, పి మారియ్, ఏ సతీష్, మ్రుగు మానినియయూ, మ్రుగు సతితూయయూ, కొవ్్వరు అచచియయూ మరియు జనసైనికులు పాల్్నడం జరిగింది.

జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్ంలో జగనన్న కాలనీలు 
మర్యు ట్డ్్క ఇళలు పర్శీలన మర్యు 
సోషల్ ఆడిట్: బొటకు రమేష్ బాబు

శతఘ్ని న్యూస్: దరిశి, జనసేన పారీ్ట దరిశి నియోజకవర్ ఇంచారిజ్ బొట్కు రమేష్ బాబు 
ఆదివారం దరిశి జనసేన పారీ్ట కార్యూలయంలో దరిశి మండలం లంకోజినపల్లే గ్రామ 
నాయకులు కోటేశ్వరర్వు మరియు వంకటాచలంపల్లే గ్రామ నాయకులు గంగిశెటి్ట 
లక్ష్మీనార్యణలన కల్సి జనసేన పారీ్టలో చేరవలసిందిగా కోర్రు. వారు ఇరువురు 
తమ తమ గ్రామాలకు చందిన తమ అనచరులతో కల్సి త్వరలో జనసేన పారీ్టలో 
చేరుతామని వాగా్దనం చేశారు. తదనంతరం నాయకులు అందరు జనసేన పారీ్ట ఎంతో 
ప్రతిష్్టత్మకంగా ఈనెల పనెనిండ్, పదమూడ్ మరియు పద్నిలుగు తేదీలలో తలపటి్టన 
జగననని కాలనీలు మరియు టిడ్కి ఇళలే పరిశీలన, వాటి పురోగతి, నిపుణులతో సోషల్ 
ఆడిట్ మరియు లబిధాద్రులన కల్సి వారి సమసయూలు తెలుసుకోవడం కారయూక్రమానిని దరిశి 
నియోజకవర్ంలోని అనిని గ్రామాలలో చేపటే్టందుకు నిర్ణయంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
మండలేమూరు మండల కమటీ అధయూక్షులు తోట ర్మార్వు, కురిచేడ్ మండల కమటీ 
అధయూక్షులు మాద్ వంకట శేషయయూ, దరిశి నగర పంచాయతీ అధయూక్షులు చాతిర్శి 
కొండయయూ, దరిశి మండల ప్రధాన కారయూదరిశి ఉపు్ ఆంజనేయులు, దరిశి మండల 
నాయకులు పుపా్ల పాపార్వు, జిల్లే ప్రోగ్రాం కమటీ సభ్యూలు పుపా్ల రుద్రా, కురిచేడ్ 
మండల కమటీ ఉపాధయూక్షులు మంచాల నరసింహార్వు తదితరులు పాల్్నానిరు.

పింఛను తొలగంచిన బాధితులకు అండగా 
పాలకొండ జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: పార్వతీపురం మనయూం 
జిల్లే, పాలకొండ నియోజకవర్ం, 
వీరఘట్టం మండలం, కంబర 
గ్రామ కాపురసుథిడ్ కొండపల్లే 
సా్వమ నాయుడ్ వాళలే కుమారుడ్ 
కొండపల్లే శివ కుమార్ జనసేన 
పారీ్టలో క్రియ్శీలకంగా పారీ్ట 
కారయూక్రమాలోలే తిరుగుతునానిడని, 
సాథినిక అధికార పారీ్ట నాయకులు 
తన నెలవారీ పింఛన తొలగించారని 
సాథినిక నియోజకవర్ జనసేన పారీ్ట 
నాయకులు గర్్న సతితూబాబు 
దృష్్టకి తీసుకుర్వడంతో వంటనే 
ఆయనతో పాట్గా నాయకులు 
కూరంగి నాగేశ్వరర్వు (రిటైర్డు ఎస్.
బి.ఐ బాయూంక్ మేనేజర్) తో బాధితుల 
గ్రామం వళ్లే బాధితుల ఆవేదన విని 

తమ పింఛనలు తీయడమేంటని ప్రశినించారు. మరియు ఆ కుట్ంబానికి జనసేన 
అండగా ఉంట్ందని భరోసా ఇచిచి, తమ ప్రసుతూత పరిసిథితి చూసి తమకు కొంత ఆరిథిక 
సహాయం అందించడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా సతితూబాబు మాటాలేడ్తూ వైసిపి 
పారీ్ట నాయకులు అధికార బలంతో విలువలన తుంగలో కలుపుతూ కక్ష సాధింపులకు 
పూనకుంట్నానిరని ర్జాయూంగానిని భ్షు్ట పటి్టసుతూనానిరని ప్రజాసా్వమయూంలో విలువలు 
ల్కుండా గుండాల రౌడీల తయ్రవుతునానిరని ఇల్నే మనమందు చేసేతూ ర్బోయ్ 
ఎలక్షన్ లో మీకు ప్రజలు బుదిధా చపాతూరని ఇల్ంటి కక్ష సాధింపులన ఇకనైనా మానాలని 
ఈ సందర్ంగా తెల్యచేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో సాథినిక గ్రామ జనసైనికులు 
ఆబోతుల శివకృష్ణ, పిలలే అజయ్ కుమార్, నకకి ర్జశేఖర్, మరియు వివిధ మండల 
నాయకులు గర్్పు నరేంద్ర, డ్ంపాక సాయ కుమార్, పి.సంతోష్, జలులే సాంబాబు, 
సుమన్,ఆజాద్, ర్యుడ్, జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

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

సిజి రాజశేఖర్ ఆధ్వర్ంలో 
జనసేనలో చేర్కలు

శతఘ్ని న్యూస్: పతితూకొండ నియోజకవర్ం, మది్దకర మండలం నాయకులు, 
గద్దల ర్జు, అశోక్, గద్దల అజయ్, కంబగిరి, లవనని, ఆధ్వరయూంలో పతితూకొండ 
జనసేన నాయకులు సిజి ర్జశేఖర్ సమక్షంలో జనసేన పారీ్ట సిద్ధాంతాలు 
పవన్ కళాయూణ్ ఆశయ్లు నచిచి 20 మంది బీసీ ఎసీ్స కుట్ంబాలు జనసేన 
పారీ్టలో చేర్రు. అనంతరం సిజి ర్జశేఖర్ మీడియ్తో మాటాలేడ్తూ, 
ఎసీ్స, బీసీ, మైనారీ్ట ఓసి కుల్లకు సంబంధించిన సల్్మన్, వంకటర్మరెడిడు, 
మహబూబ్ బాష్, సి.మద్దనని, ఎస్.హరికృష్ణ, నరేష్, ఎండే ర్మ, గోపి, 
భరత్, అనమేష్, లవనని, వంశి, కాశిం, ర్మచంద్ర, ఉదయ్ మహేష్, 
శంకర్, వంకట్, ర్మంజి, మరియు తదితరులు సోదరులు పారీ్టలో చేరడం 

చాల్ సంతోషకరమైన విషయం, ర్జకీయంగా ఆరిథికంగా సమాజంలో ఎదుగుదలన కొరకు బడ్గు బలహీన వర్్లన పలలేకిలో ఎకికించడానికి పవన్ కళాయూణ్ జనసేన పారీ్టని 
సాథిపించారని తెల్యజేశారు. పతితూకొండ నియోజకవర్ంలో బడ్గు, బలహీన వర్్ల అభివృదిధాకి జనసేన పారీ్టతోనే సాధయూమవుతుంది, వైఎస్ఆరి్సపి పారీ్టలో అభివృదిధా శూనయూం, పతితూకొండ 
నియోజకవర్ం అభివృదిధా చంద్లంటే, జనసేన పారీ్ట అధికారంలోకి ర్వాలని, అధికారంలోకొసేతూ కనక బడ్గు, బలహీన వర్్లకు జనసేన పారీ్టలో కీలక పదవులు కూడా ఆయ్ వర్్లక 
కటాయసాతూమని హామీ ఇచాచిరు. అల్గే జనసేన పారీ్ట ఆవిర్వ సభకు సథిలం ఇప్టం గ్రామసుతూలు ఇచిచినందుకు, ఇప్టం గ్రామంలో రోడ్డు వడలు్ పనలు చేపడ్తునానిమని, అభివృదిధా 
పేరుతో ఇళలేన కూల్చి ప్రజలపై కక్ష తీరుచికోవాలని ప్రయతనిం చేయడానికి సిథిరపడింది కానీ కోరు్ట తీరు్తో ప్రజలకు నాయూయం జరిగిందని, వైఎస్ఆరి్సపి ప్రభ్త్వం డ్రామాలు ఇప్టికైనా 
ఆపాలని చేసుతూందని ఎదే్దవా చేశారు. అభివృదిధా చేయ్లంటే జగన్ రెడిడు, మా పతితూకొండ నియోజకవర్ంలో పతితూకొండ టౌన్ నందు రోడ్డు వడలు్ చేపటా్టలని గత 30 సంవత్సర్లు నంచి 
ట్రాఫిక్ సమసయూలతో ప్రజలు ఇబ్ంది పడ్తునని అదిగో ఇదిగో అంట్ కొలతలతో కాలక్షేపం చేసూతూ, ఉనానిరు, మీకు నిజంగా చితతూశుదిధా ఉంటే మా పతితూకొండ నియోజకవర్ంలో రోడ్డు 
వడల్ కారయూక్రమంలో వంటనే చేపటా్టలని ఈ జగన్ రెడిడుని కోరుచనానిమ, నిజంగా ట్రాఫిక్ సమసయూ ఉననిచోట వదిల్సి ఇప్టం ప్రజలపై కక్ష సాధింపు తప్ వేరే ఆలోచన ల్దనానిరు, 
మా పతితూకొండ ఎమ్్మల్యూ కంగాటి శ్రీదేవి గారు రోడ్డు వడలు్ చేపడతామని పూజ కారయూక్రమాలు చేసి ఇప్టివరకు రోడ్డు వడలు్ కారయూక్రమాలు చేపట్టల్దు, ఫస్్ట జగనో్మహన్ రెడిడు రోడ్డు 
వడలు్ కారయూక్రమాలు చేపటా్టలంటే మొట్టమొదటిగా పతితూకొండ నియోజకవర్ం రోడ్డు వడలు్ చేపటా్టలని కోరుచనానిం. ర్ష్ట్రంలో వైసీపీ ప్రభ్త్వం ప్రతిపక్షాల్ ల్కుండా అణచివేతకు 
గురి చేసుతూనాని పవన్ కళాయూణ్ ధైరయూంగా ప్రజా సమసయూల మీద పోర్టం చేసూతూ 2024 సార్వత్రిక ఎనినికలలో ర్జాయూధికారమే దిశగా పనిచేసుతూనానిరని అల్ంటి నిజాయతీగల జనసేన పారీ్ట 
అధయూక్షులు పవన్ కళాయూణ్ కి ఎకకిడికి వళ్్ళనా ప్రజలు బ్రహ్మరథం పడ్తుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పవన్ కళాయూణ్ సీఎం కావాలని బడ్గు బలహీన వర్్లకు చందిన ప్రతి ఒక సామానయూ వయూకితూ 
నిజమైన మారు్ ఆంధ్రప్రదేశోలే పవన్ కళాయూణ్ సీఎం కావాలని ప్రజలు కోరుకుంట్నానిరు అని తెల్యజేశారు. జనసేన పారీ్టలో ఏ జనసైనికుడ్ కూడా మందు బిర్యూనీ, పాయూకెటలేకు ఆశించి 
పని చేసే వాళు్ళ ఎవరూ ల్రని జనసేనలో ఉననిది కరుడ్గటి్టన నిసా్వరథిపు, గుండల నిండా ధైరయూం కల్గిన జనసైనికులు ఉనానిరని తెల్యజేశారు. అధికార పారీ్ట నాయకులు ఎవరు ఎనిని 
భయభ్ంతులకు గురిచేసినా జనసైనికులు భయపడే ప్రసకతూ ల్దని ఎవరికి ఏ కష్టం వచిచినా నాకు ఫోన్ చేయండి మీకు అండగా మేమ ఉంటామని తెల్యజేశారు 2024లో పతితూకొండ 
నియోజకవర్ంలో జనసేన పారీ్ట తరపున ఎమ్్మల్యూగా గెలవడమే మా ప్రధాన లక్ష్యమని కల్సికట్్టగా ఇప్టి వరకు అనేక గ్రామాలలో పరయూటించాం, సమసయూలపై పోర్డ్తునానిం, ప్రతి 
సామానయూడ్ జనసేన పారీ్ట అధికారం ర్వాలని కోరుకుంట్నానిరు. ప్రధాన సమసయూలపై పోర్డ్తునానిం, ఎనోని సమసయూలు పరిషకిరించాం, ప్రజలకు మరింత దగ్ర అవుతునానిం, కావున 
ఇంకా మనమంతా ఇంకా ప్రజలోలేకి బలంగా వళా్దమని ప్రతి ఒకకిరు మీ గ్రామాలలో మీ వారుడులలో సమసయూలు ఏమైనా ఉంటే మాకు తెల్యజేయండి, వాటీ మీద పోర్డ్ద్ం ప్రజల 
హృదయ్లోలే పవన్ కళాయూణ్ నిల్చిపోయ్ల్ మనమంతా కల్సి పోర్డ్ద్ం, విజయం సాధిద్్దం అని కారయూకరతూలన ఉదే్దశించి మాటాలేడారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు, 
వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

“గరుడాచలం నాయుడు” అనే మహానుభావుడు పేద ప్రజల కోసం ఇచిచిన సథిలాలపై మీ పతతినం ఏంట్: గాదె
శతఘ్ని న్యూస్: గుంట్రు జిల్లే బాపటలే నియోజకవర్ంలో తూరు్ సత్ం 1858లో 
“గరుడాచలం నాయుడ్” అనే మహానభావుడ్ బీద ప్రజల కోసం టౌన్ లో 22 ఎకర్లు 
భూమని, అదేవిధంగా ఈ ప్రాంతంలో 92 ఎకర్ల వయూవసాయ భూమని ద్నంగా ఇచిచి 
వాటిపై వచేచి ఆద్య్నిని ఇకకిడ ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా అంటే ఇకకిడ నివసించే 
ప్రజలు చనిపోయన తర్్వత వారి యొకకి కర్మకాండలు చేసుకునే విధంగా ఒక ట్రస్్ట ఏర్్ట్ 
చేయడమైనది.
*తరువాత కాలంలో ఈ ట్రస్్ట ప్రభ్త్వం ఎండ్మ్ంట్ వాళు్ళ తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ 
తరువాత ర్జకీయ నాయకుల కనని పడి 22.38 ఎకర్లు ఉనని భూమ ఈ రోజుకి కవలం 
5 ఎకర్లుగా ఉననిది. మగతా 15 ఎకర్లు ఎట్ పోయ్యో కూడా తెల్యని పరిసిథితి. 
ఎవరు ఆక్రమంచకునానిరు అనేది తేల్ల్్సన విషయం.
*ఇపు్డ్ ఉనని 5 ఎకర్లు ర్జకీయ నాయకులు తమ సొంత ప్రయోజనాలకు 
ఉపయోగించకుంట్నానిరు. అల్గే ఈ సథిల్నిని తమ సొంత సథిలంగా ప్రైవేట్ వయూకుతూలకు 
లీజులకు ఇసూతూ వాటిపై వచేచి ఆద్యం ఎట్పోతునానియో కూడా తెల్యని పరిసిథితిలో 
ఇకకిడ వయూవహరిసుతూనానిరు.

*ఈరోజు ఈ విషయంపై జనసేన పారీ్ట ఆధ్వరయూంలో మేమ ఈఓ శ్రీనివాసర్వుని కలసి వీటిపై ఆర్ తీయడం జరిగింది. వారు చపే్దేమటంటే ఇకకిడ 5 ఎకర్లోలే 1.58 సెంట్లే ఎమ్్మల్యూ 
బంధువులకు ఒక సంవత్సర్నికి లీజుకు ఇవ్వడం జరిగిందని. మగతా సథిలం అంతా మా చేతులోలేనే ఉందని వారు తెల్యజేశారు. కానీ లీజు తీసుకుననివారు ఉనని సథిల్నిని మొతతూంలో క్రష్టరలేతో 
నింపేసి ఇష్టం వచిచిన విధమగా చేసుతూనానిరు. ప్రజల కర్మకాండలు చేసుకునే విధంగా ఇకకిడ ఎట్వంటి సౌకరయూం ల్కుండా ఉంది. త్వరలో ఇకకిడ ఎల్ంటి అసౌకర్యూలు కల్్ంచకుండా 
చూసాతూనని ఈఓ శ్రీనివాసర్వు చప్డం జరిగింది. అల్ జరిగిన పక్షంలో జనసేన పారీ్ట ప్రజల పక్షాన నిలబడి అవసరమైతే రోడ్డు ఎకికి ధర్ని చేసాతూమని వారిని హెచచిరించడం జరిగింది. 
ఈ విషయమై డిసి్టక్ ఎండ్మ్ంట్ వారికి రిప్రజంటేషన్ కూడా ఇవ్వటానికి బయలుదేరుతునానిమ. జనసేనపారీ్ట జిల్లే నాయకులు అడపా మాణకాయూలర్వు, గుంట్పల్లే తులసికుమరి, 
నామన శివనానిర్యణ, తాళ్లేరి అపా్ర్వు, సూరయూ, కరలేపాలెం మండల అధయూక్షులు గొటి్టపాటి శ్రీకృష్ణ, మండల ఉపాధయూక్షులు చిలకల సురేంద్రబాబు, గంగర్జు, కారిమూరి అంజనేష్, 
అరమళ్ళ సుజిత్, గోగణ ఆదిశేషు, జిడ్గు మాధురి తదితర జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

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


మంగళవారం, 08 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసైనికుని కుటంబానికి అండగా నిలిచిన తాడిపత్రి జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: తాడిపత్రి, పద్దవడ్గూరు మండలంలోని మపా్ల గుతితూ గ్రామానికి 
చందిన జనసైనికులు క.శివ శంకర్ తండ్రి వంకటేష్ కూల్ పనికి వళ్లే వసుతూండగా 
ప్రమాదవశాతుతూ బైక్ ప్రమాదం జరగడంతో చయయూ విరిగడంతో కూల్ పనికి వళ్ళల్క 
పోవడంతో ఆ కుట్ంబం ఆరిథికంగా ఇబ్ంది పడ్తునానిరు అనే విషయ్నిని అదే 
గ్రామానికి చందిన క.జయర్మ్ అనే జనసైనికులు జనసేన పారీ్ట తాడిపత్రి పట్టణ 
అధయూక్షులు కుందురితూ నరసింహాచారికి తెల్యజేశారు. కుందురితూ నరసింహాచారి వంటనే 
స్ందించి కుమే్మత ప్రతాప్ రెడిడు, మేదర మరళ్, జయర్మ్, ప్రసాద్, పది్ద ర్జులతో 
చరిచించి వారి సహాయంతో ఆ కుట్ంబానికి 25 కజీ ల బియయూంతో పాట్ మూడ్ 

నెలలకు సరిపడా నితాయూవసర సరుకులన మరియు కొంత మేరకు ఆరిధాక సహాయం చేయండి జరిగింది. ఆ విషయం తెలుసుకునని ఆ గ్రామంలోని యువకులు జనసేన పారీ్ట కారయూక్రమాల 
గురించి ప్రతీ నితయూం చూసుతూనానిమని ఈ సహాయం చేసినందుకు ధనయూవాద్లు తెలుపుతూ ర్బోయ్ ఎనినికలోలే జనసేన పారీ్ట గెలుపుకు కృష్ చేసాతూమని అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో శివ 
శంకర్ రెడిడు, పవన్ కళాయూణ్, మధు, జయర్మ్, ర్జ శేఖర్, నాగేంద్ర, నాగారుజ్న, అశోక్, ప్రసాద్, ర్జు, రంగసా్వమ పాల్్నడం జరిగింది.

జనసేన అధినేత పవన్ కళా్ణ్ కి కంద్ర ప్రభ్త్వం జడ్ పలుస్ కటగర్ భద్రత కలి్ంచలి
ప్రజాదరణని చూసి ఓర్వల్కనే, ప్రభ్త్వ అవినీతి ప్రశినిసుతూననిందుకు జగన్ మోహన్ రెడిడు ప్రభ్త్వం పవన్ కళాయూణ్ హతయూకు కుట్ర పననితుంది.
పవన్ కళాయూణ్ కి ఏ క్షణంలో ఏం జరుగుతుందోనని జనసైనికులోలే ఆందోళన
పవన్ కళాయూణ్ ప్రాణం కోటాలేది అట్టడ్గు, పేద, బహుజన వర్్లకి ఎంతో మఖయూం
పవన్ కళాయూణ్ పై ఈగ వాల్న మఖయూమంత్రి జగన్ దే బాధయూత
శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లే, నర్సంపేట నియోజకవర్ం, ఇటీవల జన సేన పారీ్ట అధినేత 
పవన్ కళాయూణ్ హతయూకు కుట్ర పననితునానిరని కంద్ర నిఘా వర్్ల వద్ద ఆధార్లు లభించినట్లే పవన్ 
హతయూకు 250 కోట్లే సుఫ్రి చేతులు మారినట్లే వారతూలు వసుతూనని నేపథయూంలో జనసేన పారీ్ట నాయకుడ్ 
మేరుగు శివ కోటీ య్దవ్ స్ందిసూతూ… కంద్రం ప్రభ్త్వం వంటనే తమ ప్రియతమ నాయకుడ్ 
పవన్ కళాయూణ్ కి జడ్ పలేస్ కటగిరి భద్రత కల్్ంచాలని నర్సంపేట నియోజకవర్ జనసేన పారీ్ట తరఫున 
విజ్ఞపితూ చేశారు. అల్గే ఈరోజు ఆంద్రప్రదేశ్ లో మఖయూమంత్రి వై ఎస్ జగన్ మోహన్ రెడిడు, వై.ఎస్.ఆర్ 
కాంగ్రెస్ పారీ్ట నేతలు తమ నాయకుడ్ పవన్ కళాయూణ్ ప్రజాదరణ చూసి ఓర్వల్కనే వారి అవినీతి, వైఫల్యూలన ప్రశినిసుతూననిందుకు పవన్ కళాయూణ్ పై కక్ష కటి్ట ద్డి చేయడానికి ప్రయతనిం 
చేసుతూనానిరని, పవన్ కళాయూణ్ కి ఏ క్షణంలో ఏం జరుగుతుందోనని జనసైనికులు ఆందోళన చందుతునానిరని పవన్ కళాయూణ్ పై ఈగ వాల్నా మఖయూమంత్రి జగన్ దే బాధయూత అని తెల్పారు. 
అల్గే తమ నాయకుడ్ పవన్ కళాయూణ్ ప్రాణం కోటాలేది అట్టడ్గు, పేద, బహుజన వర్్లకి ఎంతో మఖయూం అని కావున కంద్ర ప్రభ్త్వం వంటనే స్ందించి పవన్ కళాయూణ్ కి జడ్ పలేస్ 
కటగిరి భద్రత కల్్ంచాలని విజ్ఞపితూ చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన మఖయూ నాయకులు వంగ మధు, ఓరు్స ర్జేందర్, చాగంటి క్ంతి, గంగుల రంజిత్, ర్పోలు సురేష్, అంద 
రంజిత్, అజయ్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

రామయ్పేట గ్రామంలో జనంతో జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: టెకకిల్ నియోజకవర్ం జనసేన అధినేత పవన్ కళాయూణ్ ఆశయ్లు, పారీ్ట 
సిద్ధాంతాలు ప్రజలోలేకి తీసుకువళ్తూ జనసేన పారీ్ట బలోపేతానికి జనంతో జనసేన అనే 
కారయూక్రమానిని చేపట్టడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమం ఆదివారం కోటబొమా్మళ్ మండలంలో 
కురుడ్ గ్రామంలో కొలువై ఉనని శ్రీ భ్మర్ంబికా మల్లేకారుజ్న సా్వమ దేవాలయంలో 
పూజలు నిర్వహించి ర్మయయూపేట గ్రామంలో ప్రారంభించడం జరిగింది. ప్రతి గడపకి 
వళ్తూ, పారీ్ట సిద్ధాంతాలు, మేనిఫెసో్ట వివరిసూతూ… ఈసారి ఎనినికలోలే జనసేన పారీ్ట గురుతూ 
గాజు గాలేస్ పై ఓట్ వేసి పవన్ కళాయూణ్ కి అవకాశం ఇవా్వలని కోరడం జరిగింది. 
గ్రామాలోలే ప్రతి ఒకకిరినోటా ఈసారి తపు్ చేయం పవన్ కళాయూణ్ తోనే ర్ష్ట్ర అభివృదిధా 
చందుతుందని చప్డం జనసైనికులకు ఎంతో ఉతా్సహానిని ఇచిచింది. ప్రతి ఒకకిరూ 
జనసేన ధినేత పవన్ కళాయూణ్ అధికారంలోకి ర్వాలని కోరుకుంట్నానిరు. జనంతో 
జనసేన కారయూక్రమంలో టెకకిల్ నియోజకవర్ నాయకులు మేడిబోయన సుధీర్, పల్లే 
కోటేశ్వరర్వు, మడిద్న ర్ంప్రసాద్ (అడ్వకట్), వినోద్, చందు, ప్రసాద్, రమేష్, 
ఉదయ్, శ్రీన, జనారథిన్, భాసకిర్, గణేష్, అజయ్, పవన్, ఎల్.ప్రసాద్ తదితరులు 
పాల్్నానిరు.

కె.చిదంబరంను కలిసి ధన్వాదాలు తెలిపిన 
ఇప్టం జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: మంగళగిరి, అధికార పారీ్ట 
వారు ఇప్టం గ్రామంలో అనాయూయంగా 
జరిపిన కక్ష సాధింపు చరయూలో భాగంగా 
రోడ్డు విసతూరణ అనే నెపంతో గ్రామంలో 
ఇళ్ళని కూల్చివేయటంపై హైకోరు్ట 
సీనియర్ నాయూయవాది కె.చిదంబరం ఈ 
కసుని హైకోరు్టలో లంచ్ మోషన్ లో 
పిటిషన్ మూవ్ చేసి సే్ట తీసుకోవటం 
జరిగింది. ఈ విషయంపై ఇప్టం 
గ్రామ ప్రజల ఆనంద్నికి మఖయూ 

భూమక పోష్ంచినందుకు ఇప్టం గ్రామ ప్రజలు వీరిని మర్యూదపూర్వకంగా కలసి 
దుశాశిలువాతో సతకిరించి సనా్మనం చేసి వారి ఆనంద్నిని వయూకతూం చేయడం జరిగింది.

ఆర్వైశు్ల కార్తిక వనసమారాధన 
మహోతసివంలో పాల్గొన్న రెడిడి అప్లనాయుడు

శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు, ఆదివారం విజయర్యలో జరిగిన ఆరయూవైశుయూల కారీతూక 
వనసమార్ధన మహోత్సవంలో ఆరయూవైశయూ సంఘం వారి ఆహా్వనం మేరకు మఖయూ 
అతిథిగా పశిచిమగోద్వరి జిల్లే జనసేన పారీ్ట అధికార ప్రతినిధి మరియు ఏలూరు 
నియోజకవర్ జనసేన పారీ్ట ఇంచారిజ్ రెడిడు అప్ల నాయుడ్ పాల్్నడం జరిగింది. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన పారీ్ట జిల్లే సంయుకతూ కారయూదరిశి ఓబిల్శెటి్ట శ్రావణ్ కుమార్ గుపాతూ, 
కె పవన్, సా్వమ, జి కిషోర్ నగర అధికార ప్రతినిధి అలులే సాయ చరణ్, జాయంట్ 
సెక్రటరీ ఎట్ంచి ధరే్మంద్ర తదితరులు పాల్్నానిరు.

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

కుటంబానికి డాకటీర్ కాదు మందు ప్రభ్త్వ 
ఆసుపత్రిలో వసతులు కలి్ంచండి

శతఘ్ని న్యూస్: ర్జోలు గవరనిమ్ంట్ హాసి్టలోలే పేషంటలేకు భోజనం సదుపాయం 
ల్కపోవడంతో జనసేన నాయకులు కోళలే బాబి స్ందించి వంటనే రోగులకు భోజనం 
పాయూకెట్లే ఏర్్ట్ చేశారు. ఈ సందర్ంగా కనీసం ఆసుపత్రిలో పేషంటలేకు భోజనం 
ఏర్్ట్ చేయల్ని ఈ ప్రభ్త్వం ఎందుకని జనసేన నాయకులు డిమాండ్ చేసారు. 
అల్గే గొలలేమందల సూరయూ భాసకిర్రావు ఎనిని రోజులైనా సరే భోజనం ఏర్్ట్లే చేసాతూనని 
హాసి్టల్ సిబ్ందికి మాటిచాచిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పారీ్ట గ్రామ అధయూక్షులు 
కాటనిర్జు, జిల్లే కారయూదరిశి గుండాబతుతూల తాతాజీ, నియోజకవర్ నాయకులు పినిశెటి్ట 
బుజిజ్, ఉల్లేశెటి్ట అననిపూర్ణ సాధనాల వంకనని బాబు, చింతా ప్రసాద్, గరగ బస్వత్ 
మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

లాయర్ కుంట్మద్ది జయరాం రెడిడి 
ఆధ్వర్ంలో “ఇంట్ంటా జనసేన”

శతఘ్ని న్యూస్:  అనంతపురం, అనంతపురం జిల్లే జనసేన ఉపాధయూక్షులు ల్యర్ 
కుంటిమది్ద జయర్ం రెడిడు ఆధ్వరయూంలో “ఇంటింటా జనసేన” కారయూక్రమం ద్్వర్ విదుయూత్ 
నగర్, నాయక్ నగర్ నందు నందు క్రియ్శీలక సభ్యూలన కల్సి వారి ఇంటికి వళ్లే 
క్రియ్శీలక సభయూత్వ కిట్లే అందజేసూతూ, జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళాయూణ్ ఏ ఆశయ సాధన 
కోసమైతే జనసేన పారీ్టని సాథిపించారో ఆ ఆశయ్లన వివరిసూతూ ప్రజలతో మమేకమై 
సాథినిక సమసయూలు తెలుసుకొని జనసేన పారీ్ట ఆవశయూకతన తెల్యజేయడమైనది. ఈ 
కారయూక్రమంలో అనంతపురం జిల్లే జనసేన ఉపాధయూక్షులు ల్యర్ కుంటిమది్ద జయర్ం 
రెడిడు, లీగల్ సెల్ అధయూక్షులు మ్రుగు శ్రీనివాస్, భవానీ నగర్ మంజునాథ్, పోతుర్జుల 
అశోక్, పబి్శెటి్ట మంజునాథ్, ప్రవీణ్ కుమార్ మరియు జనసేన నాయకులు కారయూకరతూలు 
పద్ద ఎతుతూన పాల్్నానిరు.

మర్రిపుటటీ గ్రామానికి చెంద్న భూమిని జోగులు 
పుటటీ గ్రామానిదని తపు్డు మా్పింగ్: రాజు

శతఘ్ని న్యూస్: అలూలేరి సీతార్మర్జు జిల్లే, హుకుంపేట మండలం గూడ పంచాయతీ 
మర్రిపుట్్ట గ్రామానికి చందిన ఫ్రెస్్ట భూమ సరే్వ నెంబర్ 23లో ఉనని భూమని పకకి 
పంచాయతీ మల్యపుట్్ట పంచాయతీ జోగులపుట్్ట గ్రామానికి చందిన భూమగా 
మల్యపుట్్ట పంచాయతీ జోగులపుట్్ట గ్రామానికి చందిన భూమగా చూపిసూతూ దౌరజ్నయూం 
చేసూతూ సాథినిక వీఆరో్వ సింహాచలం సోమవారం దౌరజ్నయూంగా గూడా పంచాయతీ మర్రిపుట్్ట 
గ్రామానికి చందిన భూమని మల్యపుట్్ట పంచాయతీ జోగులు పుట్్ట గ్రామానిదని 
తపు్డ్ మాయూపింగ్ చూపిసూతూ దౌరజ్నయూం చేయడం జరిగింది. ఈ విషయంపై మర్రిపుట్్ట 
గ్రామసుతూలు నిలదీయగా సమాధానం చప్కుండా వళ్్ళపోవడం జరిగిందని మర్రిపుట్్ట 
జనసేన నాయకులు ర్జు తెల్పారు.
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