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పెడనలో అరాచకాలపె ై
ఉన్నతాధికారులు జోక్యం చేసుకోవాలి

శతఘ్ని న్యూస్: పెడన నియోజకవర్గంలో ప్రశనిగంచే గగంతుకలను వై.ఎస్.ఆర్.సి.పి. నేతలు 
భయానకగంగా అణచి వేసే దుర్మార్పు చరయూలకు పాల్పడుతున్నిరని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో దుయయూబట్టీరు. ప్రభుత్వ వైఫల్యూలను వాల్ పోసటీర్ ద్్వర్ 
ఎత్తి చూపినగందుకు ముగ్్రు యువకులపై ద్డి చేయడమే కాకుగండా రక్షణ కోసగం పోలీస్ 
సేటీషన్లోకి వెళితే సాక్షాతుతి పోలీసుల ఎదురుగా పోలీస్ సేటీషన్లోనే వారిని విచక్షణారహితగంగా 
కొటటీడగం చూసేతి ఆగంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్టగంలో పాలన ఏ విధగంగా ఉగందో అవగతమవుతగంది. 
కొట్టీన వారగంతా సాథానిక ప్రజాప్రత్నిధి అనుచరులే కావడగం గమన్ర్గం. బాధితులలో 
ఒకరు ఎస్.సి. వర్్నికి, మరొకరు ముసిలోగం వర్్నికి, ఒక యువకుడు కాపు సామాజిక 
వర్్నికి చగందిన వారు. వీరు తమ కుటగంబాలత ననుని మగంగళగిరి పార్టీ కార్యూలయగంలో 
కలిశారు. అధికార బలగంత తమ కుటగంబాలను ఎల్ వేధిసుతిన్నిరో వారు వివరిగంచారు. 
ఎక్కడో ఎవరో వై.సి.పి. న్యకుని కటౌట్ కు నిపు్ప పెడితే అది కూడా వీరిపై మోపి 
అక్రమ కేసులు బన్యగంచడానికి ప్రయత్నిసుతిన్నిరు. ఇళలోకు వెళిలో మహిళలను సైతగం 
బెదిరిసుతిన్నిరు. ఈ బెదిరిగంపులు, ద్డులు ఇల్గే కొనసాగితే న్యూయగం కోసగం పెడనలో 
రోడుడు ఎకు్కతామని, ప్రజాసా్వమయూయుతగంగా పోర్టగం చేసాతిమని ఈ సగందర్గంగా 
తెలియచేసుతిన్నిను. ఇటవగంట్ వికృత చరయూలు ఆపడానికి పోలీస్ ఉననితాధికారులు 
జోకయూగం చేసుకోవాలని విజ్ఞపితి చేసుతిన్నినని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ తెలిపారు.
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పల్లెల అభివృద్ధిని విస్మరించిన వైసీపీ.. జనసేన పల్లెపోరులో బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్
రాష్టం అభివృద్ధి జనసేనతోనే సాధయూం
బడుగు, బలహీన వరాగాలను వైసిపి ప్రభుత్ం ఓటు బయూంక్ లాగానే చూస్తంద్
శతఘ్ని న్యూస్: తాడేపలిలోగూడగం: వైసీపీ ప్రభుత్వగంలో అభివృదిధి ర్ష్టగంత పోలుచుకుగంటే పటటీణాలోనే కాకుగండా పల్లోలోలో కూడా చాల్ అద్్వన పరిసిథాతులోలో ఉగందని బొలిశెట్టీ అన్నిరు. 
తాడేపలిలోగూడగం నియోజకవర్గం, పెగంటపాడు మగండలగం, ఉమామహేశ్వర గ్రామగంలో సోమవారగం జరిగిన పల్లోపోరులో ముగందుగా సాథానిక న్యకులత బాబు జగ్జీవన్ ర్మ్ మరియు 
డా బి.ఆర్. అగంబేడ్కర్ లకు నివాళులరి్పగంచి, వీరి ఇరువురి సాక్షిగా వైసీపీ ప్రభుత్వగంపై మగండిపడాడురు. దేశగంలోని అనిని వర్్ల హితగం, అటటీడుగ్ వర్్ల అభివృదిధిని దృష్టీలో ఉగంచుకొని 
అగంబేద్కర్  ర్జాయూగంగానిని దూరదృష్టీత రచిగంచారని కొనియాడారు. అగంబేద్కర్  కృష్ వలలోనే నేడు బడుగ్, బలహీన వర్్ల ప్రజలు హకు్కలు, సగంక్షేమ పథకాలను పగందుతున్నిరని 
అన్నిరు. కానీ ఈ వైసిపి ప్రభుత్వగం బడుగ్ బలహీన వర్్లను ఒక ఓట బాయూగంక్ ల్గానే చూసుతిగందని శ్రీనివాస్ అన్నిరు. ర్ష్ట మరియు పటటీణ అభివృదిధిని కాకుగండా పల్లో అభివృదిధిని 
కూడా ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వగం పక్కన పెటేటీసిగందన్నిరు. జనసేన పల్లోపోరులో బాగగంగా పవన్ కళ్యూణ్ గారి గ్రిగంచి ఆయన ఆశయాల గ్రిగంచి జన్లోలోకి వెళిలో వివరిస్తి.. వచేచు ఎనినికలోలో 
జనసేన ప్రభుతా్వనిని గెలిపిగంచాలని బొలిశెట్టీ శ్రీనివాస్ కోర్రు. ఈ కారయూక్రమగంలో ఉభయగోద్వరి జిల్లో కోఆరిడునేటర్ కసిరెడిడు మధురత, పెగంటపాడు మగండలగం పల్లోపోరు నిర్వహణ 
కమిటీ చైరమాన్ చరుకూరి జగత్ సోమశేఖర్ సాథానిక న్యకులు మర్రిపూడి సుబాబార్వు, మరిపూడి చినని, కలబాల సుధాకర్, ర్చరలో సాగర్, కొలిలో వెగంకటేష్, కాటన్ బబులో, మర్రిపూడి 
ర్మార్వు, కొలిలో రమేష్, ప్రకాష్, కొలులో ర్జు, బాతు కాగంతార్వు తదితరులు మరియు తాడేపలిలోగూడగం జనసేన న్యకులు జనసైనికులు వీర మహిళలు పాల్్న్నిరు.

గుబ్బల ఫణి కుమార్ అధ్యక్షతన జ్్యతిరావు పూలే 132వ వర్ధంతి
శతఘ్ని న్యూస్: ర్జోలు: మలికిపురగం గాగంధీ బొమమాల సగంటరోలో ర్జోలు 
నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూగంలో మలికిపురగం మగండల అధయూక్షులు 
మలిలోపూడి సత్తిబాబు, సఖినేట్పలిలో మగండలగం అదయూక్షులు గ్బబాల ఫణి 
కుమార్ అధయూక్షతన జోయూత్ర్వు పూలే 132వ వరధిగంత్ సగందర్గంగా ఆయన 
చిత్రపట్నికి పూలమాలలు వేసి ఘనగంగా నివాళులరి్పగంచిన జనసేన పార్టీ 
పలిట్కల్ అఫైర్స్ కమిటీ సభుయూలు ముమిమాడివరగం నియోజకవర్ ఇన్చుర్జీ 
పితాని బాలకృష్ణ, అమల్పురగం నియోజకవర్ ఇన్చుర్జీ శెట్టీబతుతిల ర్జబాబు, 
ర్ష్ట సగంయుకతి కారయూదరిశి తాడి మోహన్ కుమార్ జనసేన న్యకులు 
గ్గండుబోగ్ల పెద్దకాపు, పినిశెట్టీ బుజిజీ, జిల్లో సగంయుకతి కారయూదరిశి గ్బబాల 
రవి కిరణ్, గెడడుగం మహాలక్ష్మి ప్రసాద్, డాకటీర్ ర్పాక రమేష్ బాబు, అల్లోరి 
రగంగర్జు, మగండల అధయూక్షులు స్రిశెట్టీ శ్రీనివాస్, దొడడు జయర్మ్, 
ఎగంపీటీసీలు చొప్పల బాబుర్వు, ఉగండపలిలో అగంజి, గ్నిశెట్టీ ర్గంజీ, కొణతగం 
నరసిగంహార్వు, మాలే కాళిద్స్, కుసుమ, న్ని, విసాస్ తాతాల న్యుడు, 
ఉప సర్పగంచ్ పాటబల స్రిబాబు, సుగందర పగండు, అడబాల న్ని, ముద్దల 
శ్రీనివాస్, బెలలోగంకొగండ పుత్రయయూ, పెది్దరెడిడు దుర్్ప్రసాద్, విజయ్ సాధన్ల, 

విజయ్ అననిఒనీడి, ర్జేష్ వులిశెట్టీ, అననిపూర్ణ పేర్బతుతిల, వెగంకటేశ్వరర్వు నిమమాగడడు, శ్రీర్మ్ మూరితి ఆర్్ని, ఏడుకొగండలు, కగందుల న్గేశ్వరర్వు, చిగంతా ర్జు, బోనగం చగంట్ 
న్యుడు, కొలులో వెగంకటర్జు, కొకి్కరిగడడు శ్రీను, జయర్జు, కొలులో శ్రీను, పోతు కృష్ణ వివిధ గ్రామాల గ్రామ శాఖ అధయూక్షులు, ఉపాధయూక్షులు, మగండల కమిటీ సభుయూలు, జనసేన 
న్యకులు, జన సైనికులు, వీర మహిళలు పాల్్న్నిరు.

గునుకుల కిషోర్ ఆధ్వర్యధంలో జ్్యతిరావు పూలే దధంపతులకు 
ఘననివాళులు

బడుగ్ బలహీన వర్్ల అభుయూననిత్కి కృష్ చేసిన మహనీయుడు జోయూత్ర్వు పూలే-
జనసేన పార్టీ జిల్లో ప్రధాన కారయూదరిశి గ్నుకుల కిషోర్
శతఘ్ని న్యూస్:  నెల్లోరు: మహాతమా జోయూత్ర్వు పూలే వరధిగంత్ సగందర్గంగా నెల్లోరు 
జిల్లో జనసేన పార్టీ జిల్లో ప్రధాన కారయూదరిశి గ్నుకుల కిషోర్ ఆధ్వరయూగంలో నెల్లోరు టౌన్ 
లోగల జోయూత్ర్వు పూలే దగంపతుల విగ్రహలకు పూలమాలవేసి నివాళులరి్పగంచారు. ఈ 
సగందర్గంగా ఆయన గ్రిగంచి మాట్లోడుతూ మహాతమా జోయూత్ర్వు పూలే మాల్గంట్ బడుగ్ 
బలహీన వర్్ల కోసగం మరియు అగంటర్నితనగం, అస్పృశయూత, మూఢనమమాకాలు, బాలయూ 
వివాహాలు మొదలైన సమసయూలపై ఎగంతగాన్ పోర్డి కృష్చేసిన మహానుభావుడు అని 
కొనియాడారు. మహాతామా జోయూత్ర్వు పూలే అగంటర్నితనగం, కుల వయూవసథా, మహిళల పటలో 
వివక్ష నిరుమాలనకు ఆయన కృష్ చేశారని అన్నిరు, మహార్ష్ట లో సాగంఘ్క సగంస్కరణ 
ఉదయూమగంలో ముఖయూమైన వయూకితిగా పూలే ను గ్రితిగంచారని తెలియజేశారు. భారత దేశగంలో 

మహిళల విదయూకు మార్దరశికులుగా నిలిచిన ఘనత పూలేకే దకు్కతుగందన్నిరు. సమాజగంలో మారు్ప ర్వాలి అగంటే ఒక విదయూతనే సాధయూమని గ్రహిగంచి జోయూత్ర్వు పూలే తన భారయూకు 
విదయూ నేరి్ప ఉపాధాయూయులుగా తీరిచుదిద్్దరని అన్నిరు. ఆమె ఎగందరో స్త్రీలకు విదయూ నేరి్పగంచి సమాజగంలో పురుషులత సమానగంగా ఎదిగేల్ చేసాతిరన్నిరు. మహాతమా జోయూత్ర్వు పూలే 
చత్రపత్ శవాజీని ఆదరశిగంగా భావిగంచే వారున్నిరు. ఈ కారయూక్రమగంలో వరకుమార్, ర్జా, కగంతర్, హేమచగంద్ర, ఇగంత్యాజ్ తదితరులు పాల్్న్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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బత్తుల దింపత్ల సమక్ింలో జనసేన పార్టిలో భార్ చేరకలు
అధికార వైఎస్సార్ సీపీకి చెందిన పలువురు నేతలు, 300 మెంది కార్యకర ్తలు.. బత్్త ల దెంపత్ల సమక్ెంలో 
జనసేన పార్టీలో చేరిక.
శతఘ్ని న్యూస్: ర్జానగరగం నియోజకవర్గం, సీతానగరగం మగండలగంలో అధికార వైఎసాస్ర్ సీపీకి గట్టీ ఎదురుదెబబా తగిలిగంది. 
సీతానగరగం గ్రామగంలో.. ర్జానగరగం నియోజకవర్ జనసేన న్యకులు బతుతిల బలర్మకృష్ణ, శ్రీమత్ వెగంకటలక్ష్మీ దగంపతుల 
ఆధ్వరయూగంలో పెద్దఎతుతిన జరిగిన జనసేన పార్టీ సీతానగరగం మగండల సాథాయ విసతిృత సమావేశగంలో మగండలగంలోని పలు 
గ్రామాలకు చగందిన వైఎసాస్ర్స్పీ కి చగందిన మాల, మాదిగ, బిసి, వైశయూ, వెలమ, కమమా సామాజిక వర్్లకు చగందిన పలువురు 
నేతలు 300 కారయూకరతిలు పెద్ద ఎతుతిన బతుతిల దగంపతుల సమక్షగంలో జనసేన పార్టీలో జాయన్ అయాయూరు. సైకో పాలన చేసుతినని 
జగన్ సర్్కరుపై విరకితి కలిగి, సాథానిక ఎమెమాలేయూ వయూవహారశైలి నచచుక మరియు జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు, 
సిద్ధిగంతాలు ఆయన ప్రజల కోసగం పోర్టగం చేసుతినని తీరు మరియు ర్జానగరగం నియోజవర్గంలో బతుతిల బలర్మకృష్ణ, 
శ్రీమత్ వెగంకటలక్ష్మి పార్టీని అభివృదిధి చేసుతినని తీరు, కష్టీలోలో ఉనని ప్రజలను తక్షణమే ఆదుకుగంటనని విధానగం, న్యకులకు, 
జనసైనికులకు అగందరికీ ఆయన ఇసుతినని గౌరవగం ఇవనీని నచిచు బతుతిల దగంపతుల సమక్షగంలో పెద్ద ఎతుతిన జనసేన పార్టీలో 
చేర్రు, కారయూక్రమగంలో భాగగంగా ముగందుగా ర్పాక గ్రామగం నుగండి భార్ బైక్ ర్యూలీత బతుతిల దగంపతులకు ఘన సా్వగతగం 
పలికిన అనగంతరగం ముగందుగా చినకొగండేపూడి గ్రామగం చేరుకుని… అక్కడ ఉనని బాబాసాహెబ్ డాకటీర్ బి.ఆర్ అగంబేద్కర్, బాబు 
జగజిజీవన్ ర్మ్ విగ్రహాలకు పూలమాలలు వేసి, ఘన నివాళులు అరి్పగంచడగం జరిగిగంది. చేరికల వివర్లు ఇల్ ఉన్నియ.

ర్పాక గ్రామ వైఎసాస్ర్ సీపీ సీనియర్ న్యకులు న్గవరపు సత్తిబాబు, బతుతిల బలర్మకృష్ణ న్యకత్వగంపై నమమాకగంత వారు, వారి అనుచరులు 50 మగంది జనసేన పార్టీలో 
జాయన్ అయాయూరు, అదే గ్రామానికి చగందిన వైసిపి యువ న్యకులు ముతాయూల మహేష్ జనసేన పార్టీలో చేర్రు… చినకొగండేపూడిపూడి వైసీపీ న్యకులు చిలిపి బ్రహామాజీ వారి 
అనుచరగణగంకు చగందిన 50 మగంది (ఎకు్కవమగంది మహిళలు) జనసేన పార్టీలో జాయన్ అయాయూరు.. సిగంగవరగం న్యకులు పులి దిగండి లక్షష్మణ్ ఆధ్వరయూగంలో వైసీపీకి చగందిన 
కారయూకరతిలు 40 మగంది జనసేన పార్టీలో జాయన్ అయాయూరు..కూనవరగం గ్రామ న్యకులు మాధవరపు భద్రర్వు ఆధ్వరయూగంలో 30 మగంది వైసీపీ కారయూకరతిలు జనసేన పార్టీలో జాయన్ 
అయాయూరు. ఇనుగగంట్వారిపేట న్యకులు కొగండాట్ సతయూన్ర్యణ 20 మగంది జనసేన పార్టీలో జాయన్ అయాయూరు…. ముగ్్ళలో గ్రామానికి చగందిన న్యకులు గెడడుగం కృష్ణయయూ చౌదరి 
ఆధ్వరయూగంలో.. వైసీపీకి చగందిన కారయూకరతిలు 30 మగంది జనసేన పార్టీలో జాయన్ అయాయూరు, సీనియర్ న్యకులు మద్్దల యేసుపాదగం ఆధ్వరయూగంలో మగండలగంలోని పలు గ్రామాలకు 
చగందిన 70 మగంది వైసీపీ కారయూకరతిలు జనసేన పార్టీలో జాయన్ అయాయూరు. వైసిపి కారయూకరతిలను జనసేన పార్టీలో జాయన్ చేయడగంలోన్ మరియు మగండల విసతిృతసాథాయ సమావేశగం 
విజయవగంతగం కావడగంలో మగండల సీనియర్ న్యకులు మటటీ వెగంకటేశ్వరర్వు ను ఈ సగందరబాగంగా పలువురు అభినగందిగంచారు. ఈ కారయూక్రమగంలో మటటీ వెగంకటేశ్వరర్వు, మద్్దల 
యేసుపాదగం, పోసిరతానిజీ ర్వు, బగండి సతయూప్రసాద్, గడడుగం కృష్ణయయూ చౌదరి, ప్రశాగంత్ చౌదరి,చీకటలో వీర్రాజు, కోనే శ్రీను, చిడిపి బ్రహామాజీ, కొగండట్ సతయూన్ర్యణ, మాధవవరపు 
వీరభద్రర్వు, ద్సరి కోటేశ్వర్వు, రొగంగల బ్రమమాన్యుడు, బ్రహామాజీ, బయలుపూడి శ్రీను, భారతీయుడు, రవి, చిక్కగం న్గేగంద్ర పిగండి వివేక్, మిరితిపాడు ప్రసాద్, ప్రగడ శ్రీహరి, రుద్రగం 
కిషోర్, ముగ్్ళలో సగందీప్, పెగంటపాడు శవ, పెరుగ్ బాబి చీరల శవ, మట్టీ సుబ్రమణయూగం, కర్టే బగంగారగం, న్గరు్ప సత్తిబాబు, ముతాయూల మహేష్, వీరమహిళ గోకాడ స్రయూవత్, కిల్లోడి 
ఎర్రయయూ, ప్రకాష్, అగంచూరి సతయూన్ర్యణ, కవల గగంగారగం ఇతర న్యకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు పాల్్న్నిరు. అదేవిదగంగా నియోజకవర్గం నుగండి ఉమమాడి తూరు్పగోద్వరి 
జిల్లో జనసేన పార్టీ జాయగంట్ సక్రెటర్ మేడిశెట్టీ శవర్గం, శ్రీకృష్ణపటనిగం సర్పగంచ్ కిమిడి శ్రీర్మ్, భూపాలపటనిగం సర్పగంచ్ గ్లిలోగంకల లోవర్జు, సీనియర్ న్యకులు అడాడుల శ్రీను, 
మది్దరెడిడు బాబులు, బొడడుపాట్, ర్వి చిట్టీబాబు, వేగిశెట్టీ ర్జు, బోయడి వెగంకటేష్, చిట్టీప్రోలు సత్తిబాబు, తర్ట్ శ్రీను, న్త్పాగం దొరబాబు, దొడిడు అప్పలర్జు, దేవన దుర్్ప్రసాద్, తట 
అనిల్ వాసు ఇతర జనశ్రేణులు ఎతుతిన పాల్్న్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కషటిపడే ప్రతీ ఒక్కరకీ నా హృదయింలో ప్రత్యేక స్థానిం ఉింటింద్.. 
ఆళ్ళ హరని అభినింద్ించిన జనసేనాని

ప్రజలతో నితయూం మమేకం అవుతూ, వారి కష్టాల్లో అండగా ఉండండి
సామానుయూల నుంచి జనసేన పార్టా ప్రజా నాయకుల్ని తయారుచేస్తంద్
గుంటూరు జిలాలో అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరిని ప్రత్యూకంగా అభినంద్ంచిన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్
శతఘ్ని న్యూస్: మగంగళగిరి: బిడడు ఏడుపు విని తలిలో ఎల్ పరుగెడుతుగందో ప్రజలు ఎటవగంట్ ఆపదలో ఉన్ని వారికి ఎల్గంట్ సమసయూలు 

ఎదురైన్ న్యకులు కూడా అదేవిధగంగా స్పగందిగంచి ప్రజలకు అగండగా నిలవాలని, అల్గంట్ న్యకులను సమాజానికి అగందిగంచటమే జనసేన లక్షాయూలలో ఒకటని జనసేన పార్టీ అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ అన్నిరు. మగంగళగిరిలోని జనసేన పార్టీ కేగంద్ర కార్యూలయానికి విచేచుసిన పవన్ కళ్యూణ్ ని జిల్లో అధికార ప్రత్నిధి ఆళ్ళ హరి కలిశారు. ఈ సగందర్గంగా జిల్లోలో, నగరగంలో 
పార్టీ చేసుతినని కారయూక్రమాలను ఆళ్ళ హరి పవన్ కళ్యూణ్ కు వివరిగంచారు. ప్రధానగంగా టీ కొటలో వద్ద, కిర్ణా దుకాణాల వద్ద, మాల్స్ వద్ద ప్రజలత ముఖాముఖి కారయూక్రమ విశేష్లను, 
దళిత, బీసీ వాడలోలో సహపగంకితి భోజన కారయూక్రమాలను ఆళ్ళ హరి పవన్ కళ్యూణ్ దృష్టీకి తీసుకువెళ్లోరు. ఈ సగందర్గంగా గత కారొ్పరేటర్ ఎనినికలోలో జీరో పాలిట్క్స్ చేస్తి వైసీపీ, టీడీపీ 
లకు గట్టీ పోటీ ఇవ్వటగంత పాటూ విభినని కారయూక్రమాలత జనసేన పార్టీని క్షేత్రసాథాయలో బలోపేతగం చేసేగందుకు అహరహగం కషటీపడుతున్నివగంటూ పవన్ కళ్యూణ్ ప్రతేయూకగంగా ఆళ్ళహరిని 
అభినగందిగంచారు. పార్టీలో కషటీ పడిన ప్రతీ ఒక్కరికీ న్ హృదయగంలో ప్రతేయూక సాథానగం ఉగంటగందని పవన్ కళ్యూణ్ పేరొ్కన్నిరు. దేశగం పటలో భకితి, సమాజగం పటలో బాధయూత ఉనని యువకులు 
జనసేన పార్టీ వేదికగా ప్రజా న్యకులుగా ఎదగాలని పవన్ కళ్యూణ్ అభిల్ష్గంచారు.

కౌలు రైత్ భరోస్ యాత్రకు 
పాత్రుని పాపారావు విరాళిం

శతఘ్ని న్యూస్: మగంగళగిరి: శ్రీకాకుళగం జిల్లో, ఆమద్లవలసకు చగందిన మాజీ ఇగంటర్మాడియట్ బోర్డు ర్జనల్ జాయగంట్ 
డైరెకటీర్, కౌముది విద్యూసగంసథాల అధినేత పాత్రుని పాపార్వు జనసేన కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర కోసగం రెగండు లక్షల రూపాయల 
చకు్కను పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ కు మగంగళగిరి ర్ష్ట కార్యూలయగంలో అగందిగంచారు. ఈ కారయూక్రమగంలో శ్రీకాకుళగం జిల్లో 
జనసేన న్యకులు పేడాడ ర్మోమాహన్ ర్వు పాల్్న్నిరు.

జనసేన పార్టి రాష్ట్ర అధయేక్షులు 
పవన్ కళ్యేణ్ ని కలిసిన 
అక్కల రామ్్మహన్ రావు

శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరగం: జనసేన పార్టీ ర్ష్ట 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ని మర్యూదపూర్వకగంగా 
మైలవరగం నియోజకవర్గం ర్ష్ట అధికార ప్రత్నిధి, 
ఇన్ ఛార్జీ అక్కల ర్మోమాహన్ ర్వు (గాగంధి) 
మగంగళగిరి పార్టీ ఆఫీస్ లో కలిశారు.

ఆమదాలవలసలో జనింతో జనసేన 
కారయేక్రమిం 31వ రోజు

శతఘ్ని న్యూస్: ఆమద్లవలస నియోజవర్గం: ఉవ్వ పేట గ్రామగంలో జనగంత జనసేన 
31వ రోజు కారయూక్రమగంలో భాగగంగా జనసేన పార్టీ న్యకులు కొతతికోట. న్గేగంద్ర, 
కోరుకొగండ మలేలోశ్వర్వు, ఎగంపీటీసీ విక్రమ్, కారయూకరతిల ఆధ్వరయూగంలో గడప గడప కి వెళిలో 
సమసయూలు తెలుసుకొని జనసేన పార్టీ సిద్ధిగంతాలును తెలియజేస్తి.. గ్రామగంలో ఉనని 
ప్రజా సమసయూలను తెలుసుకోవడగం జరిగిగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో బాగగంగా తెలుసుకొనని 
ముఖయూమైన సమసయూలు కాలువలు లేకపోవడగం, ఇగంట్ ముగందు, రోడులో మీద మురికి 
నీరు నిల్వవుగండడగం వలన, ప్రజలు, పిలలోలు అన్రోగయూగంనికి గ్రి అవుతున్నిరు. ఈ 
సమసయూలు పరిష్్కరగం అయేయూవరకు జనసేన పార్టీ పోర్డుతుగందని గ్రామ ప్రజలకు 
బరోసా ఇవ్వడగం జరిగిగంది. ఈ జనగంత జనసేన కారయూక్రమగంలో పాల్్నని న్యుకులు 
అసిరిన్యుడు, మహేష్, కోమల్రావు, రుద్ర, ప్రదీప్, అనిల్, విన్ద్, సాయ, మోహన్, 
కారయూకరతిలు. మరియు ఉవ్వపేట గ్రామ ప్రజలకు ప్రత్ ఒక్కరికి పేరుపేరున్ జనసేన 
తరపున హృదయపూర్వక ధనయూవాదములు.

అగ్నిప్రమాద బాధిత్రాలికి జనసేన ఆరధికస్యిం
శతఘ్ని న్యూస్: అనపరితి నియోజకవర్గం: 
పెదపూడి మగండలగం మామిడాడ 
గ్రామగంలో అగంబేద్కర్ కాలనీ ఎసీస్పేటలో 
గతవారగం మగంగళవారగం అరథార్త్రి 
జరిగిన అగినిప్రమాదగంలో 7నెలల 
గరి్ణి స్త్రీ మరియు 70సగంవతస్ర్ల 
వృదుధిర్లి కుటగంబగం ఒక చినని 
గ్డిసలో అగినిప్రమాదగంలో చికు్కకోగా 
దురదృషటీవశాతుతి వృదుధిర్లు మరణిగంచి 

పూరితిగా మగంటలోలో కాలిపోవడగం జరిగిగంది. పూరితిగా దగధిగం అయన ఇలులో, కటటీబటటీలు 
మాత్రమే మిగిలి ఉనని ఆ కుటగంబానికి విషయగం తెలుసుకునని జనసేన పార్టీ అనపరితి 
నియోజకవర్గం ఇగంచార్జీ మర్రెడిడు శ్రీనివాసర్వు ఆదేశాలు మేరకు వారిని వెగంటనే 
పర్మరిశిగంచి, అనపరితి నియోజకవర్గం సమన్వయకరతి ర్వడ న్గ్ 10.000/తక్షణ 
సాయగం చేయడగం జరిగిగంది. అదేవిదగంగా సోమవారగం జనసైనికులు మరో 10,000 
రూపాయలు సమకూరిచు ఇగంచార్జీ మర్రెడిడు శ్రీనివాసర్వు చేతులమీదుగా భాదిత 
కుటగంబానికి అగంద చేసారు.. ఈ కారయూక్రమగంలో ఆర్.న్గ్, కళ్యూణ్, అశోక్, అరుణ్ 
కుమార్, సుగంకర బుజిజీ, సోమశేఖర్ మరియు జన సైనికులు పాల్్న్నిరు.

జ్యేతిరావు పూలే 
132 వ వరధిింతి 

సిందర్ింగా నివాళులు 
అర్పించిన పింతిం నానాజీ
శతఘ్ని న్యూస్:  కాకిన్డ రూరల్: 
మహాతామా జోయూత్ర్వు పూలే 132 వ 
వరధిగంత్ సగందరబాగంగా కాకిన్డ జిజిహెచ్ 
వద్ద గల వారి విగ్రహానికి పూలమాల 
వేసి నివాళులు అరి్పగంచిన జనసేన 
పార్టీ పీఏసీ సభుయూలు, కాకిన్డ రూరల్ 
ఇగంచార్జీ పగంతగం న్న్జీ మరియు ర్ష్ట 
సహాయ కారయూదరిశి వాసిరెడిడు శవ, జిల్లో 
ప్రధాన కారయూదరిశి శరగంగ్ శ్రీను, ఆటలో 
సతయూన్ర్యణ, సోదే ముసలయయూ, 
పోసిన ర్ము, రెడిడుపలిలో కిషోర్, ద్సరి 
శవ, జీని శ్రీనివాస్, ప్రసాద్, న్యుడు 
తదితరులు పాల్్న్నిరు.

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


మంగళవారం, 29 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మా ఇింట్పై వైసీపీ కౌనిసిలర్ దాడి అమానుషిం: గింటా కృష్ణ
శతఘ్ని న్యూస్: న్ భరతి ఇగంట్లో లేని సమయగంలో మా వారుడు కౌనిస్లర్ జిల్లోలలో 
దిలీప్ కుమార్ శనివారగం ర్త్రి 9:30 నిమిష్లకు ఇగంట్ కి వచిచు అసభయూ 
పదజాలగంత దుర్్షల్డడగం అమానుషమని సాథానిక 26వ వారుడు జనసేన 
పార్టీ తరఫున కౌనిస్లర్ గా పోటీ చేసి 15 ఓటలో త ఓటమిపాలైన గగంట్ కృష్ణ 
ఏర్్పటచేసిన పాత్రికేయ సమావేశగంలో ఆమె భారయూ గగంట్ న్గ దుర్్దేవి 
ఆవేదన వయూకతిగం చేశారు. ఇటీవల జరిగిన సీఎగం బహిరగంగ సభ ప్గంగణగంలో 
రోడుడు వద్ద ఏర్్పటచేసిన ఫ్లోకీస్ని మీరే చిగంపారు అగంటూ మా ఇగంట్ పైకి 
వచిచు మీ ఆయన ఆడిగంగి.. దముమాగంటే బయట్కి ర్ అనడమే కాకుగండా ననుని 
న్ కూతురలోను బూతు పదజాలగంత దుర్్షల్డారు. అదే రోజు ర్త్రి 11 
గగంటలకు పటటీణ పోలీస్ సేటీషన్లో మా వారుడు కౌనిస్లర్ పై ఫిర్యూదు చేయగా.. 
పోలీసు అధికారులు ఇగంతవరకు ఎటవగంట్ చరయూలు తీసుకోలేదని గగంట్ 
కృష్ణ అన్నిరు. మా ఇగంట్ సమీపగంలో సీసీ కెమెర్ ఫుటేజ్ లు పరిశీలిగంచగా 
ఎవరో గ్రుతి తెలియని వయూకుతిలు ఫ్లోకీస్ ని చిగంపేయడగం గ్రితిగంచవచుచు అన్నిరు. 
ముఖయూమగంత్రి జనసేన ను రౌడీసేనగా అభివరి్ణగంచారని మరి రౌడీ సేనగా ఏ 

పార్టీకి వరితిసుతిగందో ఆతమా విమరశి చేసుకోవాలి అన్నిరు. పటటీణ అధయూక్షులు కోట్పలిలో వెగంకటేశ్వరర్వు మాట్లోడుతూ పార్టీ ఉనికిని కోలో్పతునని వైసిపి జనసేన నేతలపై ఇటవగంట్ ద్డులు 
చేయడగం భయ భ్గంతులను చేయడగం నితయూ కృతయూమైగందన్నిరు. అగంబట్ అరుణ మాట్లోడుతూ మహిళలకు భద్రత కలి్పసాతిను అనని ఈ ప్రభుత్వగం మగవారు ఇగంట్లో లేని సమయగంలో 
ఆడవారిపై దౌరజీనయూగం చేయడగం, దుర్్షల్డటగం సమమాతమేన్ అని ప్రశనిగంచారు. ఇప్పట్కైన్ సగంబగంధిత అధికారులు ఫ్లోకీస్లను చిగంపిన నిజమైన దోషులను పట్టీ, మా ఇగంట్ పైకి వచిచున 
వైసీపీ కౌనిస్లర్ జిల్లోలలో దిలీప్ కుమార్ ను అతని అనుచరులను అదుపులోకి తీసుకొని విచారణ చేయవలసిగందిగా డిమాగండ్ చేశారు. ఈ సమావేశగంలో కోట్పలిలో వెగంకటేశ్వరర్వు, బగందెల 
రవీగంద్ర, కౌనిస్లరులో భారత్, సురేష్, తట అరుణ, కొపా్పడి కృష్ణవేణి, న్యకులు వట్టీప్రోలు సతీష్, గాదె ఆది బాబు, మాదగం వాసు, అగంబట్ అరుణ, పోలిశెట్టీ నళిని, బళలో హనుమగంత్, 
చముకురి సుబ్రహమాణయూగం, గ్రగంధి న్ని, గననిబతుల ప్రసాద్, కమిసట్టీ గణేష్, యాడలోపలిలో న్ని పాల్్న్నిరు.

అింజనీపుత్ర చిరింజీవి వాకర్సి కలెబ్ కు అవారుడుల పింట
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరగం: శ్రీకాకుళగం లో ఆదివారగం, వాకర్స్ ఇగంటరేనిషనల్ (డిసి్రిక్టీ-
102)18వ కాన్ఫరెన్స్ లో అగంజనీ పుత్ర చిరగంజీవి వాకర్స్ కలోబ్ కు ఉతతిమ కొతతి కలోబ్ ప్రెసిడగంట్ గాను, 
ఉతతిమ వైదయూ శబిర్లనిర్వహణకు గాను అగంజనీ పుత్ర చిరగంజీవి వాకర్స్ కలోబ్ వయూవసాథాపకధయూక్షులు 
తాయూడ ర్మకృష్్ణర్వు (బాలు)కు, మరియు ఉతతిమ జాలీవాకర్ గా లోపిగంట్ కళ్యూణ్ కు అవార్డు 
లు వచాచుయని తెలియజేసారు. ఈ సగందర్గంగా కలోబ్ అధయూక్షుడు తాయూడ ర్మకృష్్ణర్వు(బాలు) 
మాట్లోడుతూ మనగం నడుస్తి అగందరినీ నడిపిస్తి ఆరోగయూమే మహాభాగయూము అనే నిన్దగంత 
పదమాభూణ్ మెగాసాటీర్ చిరగంజీవి స్్ఫరితితే వాకర్స్ కలోబ్ ను సాథాపిగంచామని, ఇదే స్్ఫరితిత ఇగంకెన్ని 
సేవలత ముగందుకెళ్తిమని అన్నిరు. కలోబ్ సేవలను గ్రితిగంచిన డిసి్రిక్టీ -102 గవరనిర్ పి.జి.గ్పాతికు, 
వాకర్స్ కలోబ్ కు ఆదరశి మూరుతిలు డాకటీర్ ఏ.ఎస్.ప్రకాశర్వు మాసాటీరు, ఆరికతట త్రుపత్ర్వు, 
న్లుగెసస్లర్జు, మరియు డిసి్రిక్టీ-102, మాజీ గవరనిర్ జి. కృష్ణగంర్జుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అగంజనీపుత్ర చిరగంజీవి వాకర్స్ కలోబ్ కు అవారుడులు ర్వటగంత పలు స్వచ్గంద సగంసథాల 
ప్రత్నిధులు, జనసేన న్యకులు, అఖిల భారత చిరగంజీవి యువత, ర్ష్ట చిరగంజీవి యువత న్యకులు అభినగందనలు తెలిపారు.

ఆకావా రైత్ల ఆక్రిందన కారయేక్రమానిని 
విజయవింతిం చేయిండి: పితాని బాలకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: ర్జోలు: సోమవారగం జనసేన పార్టీర్ష్ట పీఏసీ సభుయూలు మరియు 
ముమిమాడివరగం నియోజకవర్ ఇగంచార్జీ పితాని బాలకృష్ణ ఆకా్వ రైతుల ఆక్రగందన ఈనెల 
30వ తార్ఖున అమల్పురగంలో గడియార సతిగంభగం నుగండి కల్కటీరేట్ వరకు వెళిలో 
కల్కటీర్ కి విజా్ఞన పత్రగం అగందజేసే కారయూక్రమానిని విజయవగంతగం చేయాలని ర్జోలు 
నియోజకవర్గం లో ఏర్్పట చేసిన కారయూక్రమగంలో పాల్్ని మాట్లోడారు. వీరితపాట 
అమల్పురగం నియోజకవర్గం ఇగంచార్జీ శెట్టీ బతుతిల ర్జబాబు, ర్ష్ట కారయూవర్ సభుయూలు, 
జిల్లో కారయూవర్ సభుయూలు, మగండల అధయూక్షులు, న్యకులు, కారయూకరతిలు, అభిమానులు 
మరియు వీర మహిళలు పాల్్న్నిరు.

2024 లో జనసేన జిండా ఎగరవేదా్దిం: 
పిండాయేల శ్రీలత

శతఘ్ని న్యూస్: అనగంతపురగం: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమగంత్రిని చేసే దిశగా ప్రత్ ఒక్కరూ 
పని చేయాలని ర్యలసీమ మహిళ్ విభాగగం ప్గంతీయ 
కమిటీ సభుయూర్లు పెగండాయూల శ్రీలత కారయూకరతిలకు 
పిలుపునిచాచురు. ఈ మేరకు సోమవారగం జనసేన పార్టీ 

ఆధ్వరయూగంలో నగరగంలోని జనసేన పార్టీ జిల్లో మహిళ్ కార్యూలయగంలో జనసేన పార్టీ తరుపున 
పోటీ చేసి టౌన్ బాయూగంక్ డైరెకటీర్ గా ఘనవిజయగం సాధిగంచిన నగర ప్రధాన కారయూదరిశి రోళలో భాస్కర్ 
కి సన్మానగం ఏర్్పట చేశారు. ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూ అత్ధులుగా జనసేన పార్టీ కారయూక్రమాల 
నిర్వహణ ర్ష్ట ప్రధాన కారయూదరిశి భవాని, రవికుమార్, లీగల్ సల్ జిల్లో అధయూక్షులు మురళి, 
జిల్లో ఉపాధయూక్షులు జయర్మిరెడిడు, కారయూదరిశి సగంజీవర్యుడు హాజరయాయూరు. ఈ సగందరబాగంగా 
సభాధయూక్షులు పెగండాయూల శ్రీలత మాట్లోడుతూ జనసేన పార్టీ న్యకులు రోళలో భాస్కర్ టౌన్ బాయూగంక్ 
ఎనినికలోలో అతయూధిక మెజారిటీత విజయగం సాధిగంచడగం హర్షనీయమని, ప్రత్ ఒక్క న్యకుడు, 
కారయూకరతి ఇదే స్్ఫరితిత ముగందుకు వెళ్లోలని పిలుపునిచాచురు. ర్బోయే ఎనినికలోలో జనసేన 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమగంత్రిని చేసే దిశగా ప్రత్ ఒక్క న్యకుడు, కారయూకరతి కృష్ 
చేయాలని కోర్రు. అనగంతరగం టౌన్ బాయూగంక్ డైరెకటీర్ గా న్తనగంగా ఎనినికైన రోళలో భాస్కర్ ని 
వారు ఘనగంగా సత్కరిగంచారు. ఈ కారయూక్రమగంలో జిల్లో కారయూదరిశి కోన చగంద్రశేఖర్ నగర కమిటీ 
సభుయూలు కమతగం వెగంకట న్ర్యణ, అగంజి, ఆకుల ప్రసాద్, వీర మహిళలు శ్రీదేవి, శైలజ, 
లక్ష్మి, శ్రావణి, యమున, అనిత, సుప్రియ, న్యకులు కొగండిసట్టీ ప్రవీణ్ కుమార్, చగంద్రశేఖర్, 
వెగంకటేష్, తట ప్రవీణ్, ప్రశాగంత్ తదితరులు పాల్్నడగం జరిగిగంది.

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


మంగళవారం, 29 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కాంపాండర్ రాకేష్ మృ తిపై నిజాలు నిగ్గు  తేల్చాలి: మలగా రమేష్
చనిపోయి మూడు నెలలు గడుస్తనని ఇంతవరకు పోసటామారటాం రిపోర్టా ఎందుకు ఇవ్లేదు….?
ఒంగోలు బండలోమిటటా నివాసి దేవరకండ మణికంఠ రాకేష్ మరణానికి కారుకులెవరు…?
జనసేన నగర అధయూక్షుడు, కార్పొరేటర్ మలగా రమేష్
ఎస్పొ సపొందనల్ బధితులతో కల్సి ఫిరాయూదు
శతఘ్ని న్యూస్: ఒగంగోలు: సాథానిక విజయ హాసి్పటల్ లో ఉదోయూగ బాధయూతలు నిర్వహిసుతినని 
దేవరకొగండ మణికగంఠ ర్కేష్ చనిపోయ మూడు నెలలు గడుసుతిన్ని ఇప్పట్వరకు 
పోసుటీమారటీగం రిపోరుటీ ర్లేదని అధికారులు వెగంటనే స్పగందిగంచి న్యూయగం చేయాలని ఒగంగోలు 
నగర కారొ్పరేటర్ మలగా రమేష్ డిమాగండ్ చేశారు. ఎసీ్ప స్పగందన కారయూక్రమగంలో మణికగంఠ 
ర్కేష్ మృత్పై పలు అనుమాన్లను వెలలోడిస్తి సోమవారగం మణికగంఠ ర్కేష్ బగంధువులత 
కలిసి ఫిర్యూదు చేశారు. ఈ సగందర్గంగా మలగా రమేష్ మాట్లోడుతూ.. ఒగంగోలు బగండలోమిటటీ 
సగంటర్ కు చగందిన దేవరకొగండ మణికగంఠ ర్కేష్ కు 2022 సపెటీగంబర్ 3వ తేదీన విజయ 
హాసి్పటల్ నుగండి ర్త్రి సమయగంలో అరెజీగంట కేసు వచిచుగందని వెగంటనే ర్వాలని ఫోన్ 
వచిచుగందన్నిరు. అపు్పడు వెళి్ళన ర్కేష్ న్లుగో తేదీ సాయగంత్రగం వరకు ర్లేదన్నిరు. న్లుగో 
తేదీ సాయగంత్రగం ర్కేష్ కు అన్రోగయూగంగా ఉగందని అమృత హార్టీ హాసి్పటలోలో చేరి్పగంచామని 
వెగంటనే ర్వాలని ఫోన్ వచిచుగందన్నిరు. ర్కేష్ బగంధువులు అమృత హాసి్పటల్ వద్దకు వెళ్లో సమయానికి ర్కేష్ మృతదేహానిని స్రికచుర్ పై పెట్టీ హాసి్పటల్ బయట ఉగంచారన్నిరు. వెగంటనే 
కేసు పెటటీడగం జరిగిగందని, అయతే పోసుటీమారటీగం రిపోరుటీ ఇప్పట్వరకు ర్లేదని పేరొ్కన్నిరు. ర్కేష్ మృత్ పై తమకు పలు అనుమాన్లు ఉన్నియని పేరొ్కన్నిరు. ర్కేష్ మృతదేహగంపై 
పలు గాయాలు ఉన్నియని, హాస్పటల్ యాజమానయూగంపై తమకు అనుమానగం ఉననిటలో ఫిర్యూదు చేశారు. పోలీస్ అధికారులు వెగంటనే స్పగందిగంచి పోసుటీమారటీగం రిపోరుటీ తెపి్పగంచి కేసును 
చేదిగంచాలని కోర్రు. దీనికి స్పగందిగంచిన ఎసీ్ప మలిలోక గర్్ కేసుకు సగంబగంధిగంచిన అనిని విషయాలు తెలుసుకుని దోషులను త్వరలో శక్షిసాతిమని హామీ ఇచాచురు. ఈ కారయూక్రమగంలో ర్యని 
రమేష్, అల్లో ప్రమీల, గోవిగందు కోమలి, ఆకుపాట్ ఉష, బ్రహమాన్యుడు, పోకల నరేగంద్ర, భూపత్ రమేష్ తదితరులు పాల్్న్నిరు.

అర్జి లిలి  పాములయ్య కుటాంబానిని పరామర్్శాంచిన డాక్టర్ పిల్లి  శ్రీధర్
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురగం: మూలపేట గ్రామానికి చగందిన అరిజీలిలో పాములయయూ అకాల మరణానికి 
చిగంత్స్తి పిఠాపురగం నియోజకవర్ జనసేన న్యకులు శ్రీ విషు్ణ హాసి్పటల్ అధినేత డాకటీర్ పిల్లో 
శ్రీధర్, ర్ష్ట మతస్్యకార న్యకులు కగంబాల ద్సు మతస్్యకార న్యకులు పలేలోట్ బాపన దొర 
సమక్షగంలో అర్జీలిలో పాములయయూ కుటగంబానిని పర్మరిశిగంచి, ఆ కుటగంబ అవసర్ల నిమితతిగం 
ఒక నెలకు సరిపడా 50 కేజీల బియయూగం మరియు ఆరిథాక సహాయగం అగందిగంచడగం జరిగిగంది ఈ 
కారయూక్రమగంలో భాగగంగా కీరితి చగంట్బాబు, గ్ర్రగం గగంగాధర్, ర్మిశెట్టీ, ర్గంబాబు, ర్మిశెట్టీ 
కొగండబాబు, ర్మిశెట్టీ కగండియా, ర్మిశెట్టీ సిగంహాద్రి, ర్మిశెట్టీ శవయయూ, ర్మిశెట్టీ చినని 
కాటకులయయూ, వాసపలిలో చినని, మెరుగ్ తాతీలు, మళ్లో మణికగంఠ, ర్మిశెట్టీ కాశీ, ర్మిశెట్టీ 
జగన్నిథగం, ముమిమాడి గణేష్, స్రయూచగంద్ర, మణికగంఠ రెడిడు, ముపి్పడి కాశయయూ, వగంక కొగండబాబు, 
బడే మషెను, సోది శ్రీనివాస్, త్త్తి హరిబాబు, గేదెల వెగంకటర్వు చిగంతకాయల పూరి జగన్నిథ్, 
మరియు జన సైనికులు పాల్్నడగం జరిగిగంది.

జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ని కలిసిన 
మారాకాపురధం ఇధంఛార్జ్ ఇమ్మడి కాశీనాధ్

శతఘ్ని న్యూస్: మార్్కపురగం: 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ని 
ఆదివారగం మగంగళగిరి లోని జనసేన 
పార్టీ కార్యూలయగం నగందు ప్రకాశగం 
జిల్లో మార్్కపురగం నియోజకవర్ 
ఇగంఛార్జీ ఇమమాడి కాశీన్ధ్ కలిశారు. 
ఈ సగందరబాగంగా మార్్కపురగం 
నియోజకవర్గంలో జరుగ్తునని 
పరిసిథాతులను వివరిస్తి, తమ 
నియోజకవర్గంలో పార్టీని బలోపేతగం 
చేసే విధగంగా ముగందడుగ్ కారయూచరణ 
చేసుతిననిటలో పవన్ కళ్యూణ్ కి తెలిపారు.

జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్యేణ్ ని కలిసిన 
మర్రిపాడు మిండల నాయకులు చినాని

శతఘ్ని న్యూస్: ఆతమాకూరు: జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ ని ఆదివారగం నెల్లోరు జిల్లో 
ఆతమాకూరు నియోజకవర్గం న్యకులు చినని 
జనసేనమగంగళగిరి లోని పార్టీ కార్యూలయగంలో 
కలిశారు. ఈ సగందరబాగంగా ఆతమాకూరు 
నియోజకవర్ సమసయూలను పవన్ కళ్యూణ్ కి 
తెలియచేయడగంత పాటగా పార్టీ ఆవిర్్వగం 
నుగంచి పనిచేసుతినని కారయూక్రమాల గ్రిగంచి 
వివరిగంచారు. నియోజకవర్గంలో పార్టీని 
బలోపేతగం చేసే విధగంగా పనిచేయాలని పవన్ 
కళ్యూణ్ స్చిగంచినటటీ చిన్ని తెలిపారు.

జ్యేతిరావు పూలే వరధిింతి సిందర్ింగా ఆయన 
చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘననివాళులు 

అర్పించిన జనసేన పార్టి శ్రేణులు
శతఘ్ని న్యూస్: గ్గంటూరు: జోయూత్ర్వు పూలే స్్పరితిత ముగందుకు సాగ్తాగం గ్గంటూరు 
జిల్లో జనసేన పార్టీ అధికార ప్రత్నిధి ఆళ్ళ హరి అణగారిన వర్్ల అభుయూననిత్కై తన 
జీవితానిని అగంకితగం చేసి, అగంటర్నితన, కుల వివక్ష నిరూమాలన కోసగం, మహిళోద్దరణకై 
జీవిత పరయూగంతగం పాటపడిన భారతదేశ ప్రధమ సామాజిక వేతతి జోయూత్ర్వు పూలే 
ఆశయసాధనే లక్ష్యగంగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ముగందుకు సాగ్తున్నిరని జిల్లో 
జనసేన పార్టీ అధికార ప్రత్నిధి ఆళ్ళ హరి అన్నిరు. సోమవారగం జోయూత్ర్వు పూలే 132 
వ వరధిగంత్ సగందర్గంగా జనసేన పార్టీ శ్రేణులు హిగందూ కాలేజీ కూడలిలోని జోయూత్ర్వు 
పూలే విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులరి్పగంచారు. ఈ సగందర్గంగా ఆళ్ళ 
హరి మాట్లోడుతూ మహిళలకు, తకు్కవ కుల్ల వారికి విదయూను అగందిగంచాలనని దృఢ 
సగంకల్పగంత దేశగంలోనే మొదట్ మహిళ్ విద్యూలయానిని నెలకొలి్పన మహనీయుడు 
జోయూత్ర్వు పూలే అని కొనియాడారు. జోయూత్ర్వు పూలే అగందిగంచిన స్్పరితిత 
సమసమాజ సాథాపనకై కృష్ చేసాతిమని ఆళ్ళ హరి అన్నిరు. కారయూక్రమగంలో జనసేన పార్టీ 
నగర కారయూదరుశిలు బగండారు రవీగంద్ర, మెహబూబ్ బాష్, బీసీ న్యకులు దొగంత నరేష్, 
22 వ డివిజన్ అధయూక్షుడు సయయూద్ షరు్ఫదీ్దన్, కోల్ అగంజి, వడడు సుబాబార్వు, పుర్ణగం 
కుమారసా్వమి, శెట్టీ శ్రీను తదితరులు పాల్్న్నిరు.

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


మంగళవారం, 29 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జ్యేతి రావ్ పూలే కి నివాళులు అర్పించిన జనసేన నాయకులు 
అక్కల రామ్్మహన్ రావు

శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరగం: జోయూత్ ర్వ్ పూలే 132 వ వరధిగంత్ ని పురస్కరిగంచుకుని ఆయన చేసిన కారయూక్రమాలిని 
సమారిగంచుకుగంట పూలే చేసిన ఎన్ని మగంచి పనులు, సమాజగం లో ఆయన తీసుకువచిచున మారు్పలు, బడుగ్ 
బలహీన వర్్ల జీవితాలు అభుయూననిత్ కోసగం ఆయన చేసిన గప్ప కారయూక్రమాలను జనసేన మైలవరగం నియోజకవర్ 
అధికార ప్రత్నిధి అక్కల ర్మోమాహనర్వు కారయూక్రమగం లో పాల్్నని వారికి వివరిగంచి ఆయనని అగందరూ ఆదరశిగం 
గా తీసుకోవాలని స్చిగంచడగం జరిగిగంది. ఈ కారయూక్రమగం లో జనసేన న్యకులు చిగంత లక్ష్మీ, సామల సుజాత, 
యత్ర్జుల ప్రవీణ్, ర్మిశెట్టీ ప్రవీణ్, అశోక్, బాబీ, ర్గల న్ని, వెగంకట్, సురేశ్, ఆగంజనేయులు, చరణ్, 
శ్రీనివాస్, వీర మహిళలు, కారయూకరతిలు పాల్్నడగం జరిగిగంది.

జనసైనికులకు అిండగా ఉింటానని జనసేనాని భరోస్
శతఘ్ని న్యూస్: పెడన: ఇటీవల మన పెడన నియోజకవర్గంలో జనసేన పార్టీ కారయూకరతిలపై 
జరుగ్తుననిద్డులు అగందరికీ విధితమే దీని గ్రిగంచి నినని అనగా తేది (27-11-2022) ఆదివారగం 
మగంగళగిరి ర్ష్ట పార్టీ కార్యూలయగంలో జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పెడన నియోజకవర్గం సమీక్ష 
సమావేశగం నిర్వహిగంచారు. ఈ సమావేశగంలో పెడన జనసేన న్యకులు యడలోపలిలో ర్మ్ సుధీర్ మరియు 
మొనని ద్డికి గ్రయయూ అక్రమ కేసులను ఎదురొ్కగంటనని జనసైనికులను వారి కుటగంబ సభుయూలత సహా 
పవన్ కళ్యూణ్ కలవటగం జరిగిగంది. వారి కుటగంబ సభుయూలు అగందరికీ అనీని విధాల్ అగండగా ఉగంట్మని 
పూరితి భరోసా ఇవ్వడగం జరిగిగంది. నియోజకవర్గంలో ఉనని మడ అడవులు నరికి చరువులను తవ్వడగం, వైదయూ 
సదుపాయాలు లేమిత ఎసీటీ మహిళకు సరైన వైదయూగం అగందిగంచక నవ జాత్ శశువును కోలో్పయన ఘటన, 
అక్రమ మట్టీ తవ్వకాలు, గ్గంతలత ఉనని రోడలో సమసయూ, నియోజక వర్గంలో ఉనని తాగ్ నీరు – సాగ్ నీరు 
సమసయూ, చేనేత కారిమాకుల సమసయూ, నియోజకవర్గంలో ని మౌలిక వసతుల లేమి మొదలగ్ సమసయూలను ఈ 
సమావేశగంలో పెడన జనసేన న్యకులు ర్మ్ సుధీర్ పవన్ కళ్యూణ్ కి తెలియచేశారు. దీనిపై స్పగందిగంచిన పవన్ కళ్యూణ్ త్వరలోనే అనిని సమసయూలను ప్రభుత్వగం దృష్టీకి తీసుకుని వెళిలో 
పరిష్్కరగం చూపే దిశగా పార్టీ ప్రణాళికలు సిదధిగం చేసి ముగందుకు వెళతగం అని ర్మ్ సుధీరి్క చప్పడగం జరిగిగంది. నియోజకవర్గంలో ఉనని సమసయూల పరిష్్కర్నికి మరిగంత బలగంగా 
పోర్డాలని పార్టీ తరపున ప్రజలకు అగండగా నిలవాలని జనసేన న్యకులకు, జనసైనికులకు పవన్ కళ్యూణ్ స్చిగంచారు. జనసేన న్యకులకు, కారయూకరతిలకు ఎల్గంట్ కషటీగం వచిచున్ 
అధికారులు ఎవరైన్ జనసైనికులను ఇబబాగందిపెట్టీన్ ఎవ్వరికీ బయపడొద్దని పరిసిథాతులు మర్ మిత్మీరితే స్వయగంగా తానే పెడన వసాతినని అవసరగం అయతే కొనిని రోజులు పెడనలోనే 
ఉగంట్నని పవన్ కళ్యూణ్ తెలియచేశారు. పవన్ కళ్యూణ్ మాటలు, ఆయన ఇచిచున భరోసా జనసైనికులకు వారి కుటగంబ సభుయూలకు కొగండగంత ధైర్యూనిని నిగంపాయ. జనసైనికులలో 
రెట్టీగంపు ఉతాస్హానిని నిగంపాయ తమకు అగండగా ఉగంట్మనని పవన్ కళ్యూణ్ కి జనసైనికుల కుటగంబ సభుయూలు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

శ్రీ కాశీ విశ్వాశవార స్వామి ఆలయింలో కర్రి కళ్యేణి 
ప్రత్యేక పూజలు

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొగండ: సోమవారగం, 
మనయూగం జిల్లో పాలకొగండ నియోజకవర్గం 
వీరఘటటీగం మగండలగం కేగంద్రానికి చగందిన 
శ్రీమత్ కర్రి. కళ్యూణి గతగంలో ప్రజార్జయూగం 
పార్టీలో శ్రీకాకుళగం జిల్లో తరుపున మహిళ్ 
కో కనీ్వనర్ గా పనిచేసినటవగంట్ శ్రీమత్ 
కర్రి కళ్యూణి విజయనగరగం జిల్లో తాడిపూడి 
రిసార్టీ లో పీఏసీ చైరమాన్ న్దెగండలో మన్హర్ 

మరియు ఫాఛ్ మెగంబర్ శ్రీమత్. పాలవలస యససి్వ పాలకొగండ నియోజకవర్గం న్యుకులు 
జనసేన జానీ, పోరిడి ప్రశాగంత్, పటూనిరు రమేష్, సమక్షగంలో జనసేన పార్టీలోకి జాయన్ 
అవ్వడగం జరిగిగంది. ఈ సగందరబాగంగా తన సగంత ఊరు వీరఘటటీగం తెలగవీధిలో ఉననిటవగంట్ శ్రీ 
కాశీ విశే్వశ్వర సా్వమి ఆలయగంలో కర్రి కళ్యూణి, జనసేన జానీ, మతస్ పుగండర్కగం, వావిలపలిలో 
భూషణ్, కరెనిన సాయపవన్, బొమామాళి విన్ద్ పాల్్ని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పేరు 
మీద ప్రతేయూక పూజ చయయూడగం జరిగిగంది. ఈ సగందరబాగంగా వారు మాట్లోడుతూ ప్రజలు కోసగం 
నిజాయతీగా పోర్టగం చేస్తి సరికొతతి న్యకత్వగం వహిసుతినని పవన్ కళ్యూణ్ 2024 లో సీఎగం 
అవా్వలి. అని ప్రతేయూక పూజలు చయయూడగం జరిగిగంది.

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యేణ్ ని కలిసిన 
గురవిగార వాసు

శతఘ్ని న్యూస్: ర్జగంపేట: ఆదివారగం జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ ని ఉమమాడి కడప జిల్లో ప్రోగ్రామ్ కమిటీ 
సభుయూలు గ్రివిగారి వాసు మగంగళగిరి జనసేన పార్టీ 
ఆఫీసు లో మర్యూద పూర్వకగంగా కలవడగం జరిగిగంది. గత 
సగంవతస్రగం అననిమయయూ డాయూమ్ వరదలోలో తగ్రుపేట, 
మగందపలిలో, పులలోపతూరు, గ్గండ్లోరు ప్గంతాలే కాకుగండా 
నగందల్రు మగండలగం పాటూరు, ఏర్రిపాపలిలో, నీలిపలిలో, 

గలలోపలిలో, నగందల్రు యసీస్ కాలనీ, నదిమాయపలిలో నడిగెడడు ఇగంకా ఏట్ పరివాహక 
ప్గంతాలు చాల్నే నషటీపోయాయ. అల్గే పాటూరులో ఎగంత నషటీగం జరిగిగందో తెలుసు 
అగందరికీ తెలుసు అక్కడ ఒక బీసీ కాలనీలో మహిళ వరద ధాట్కి కొటటీకుపోయ 
ఒక చటటీని పటటీకొని బ్రత్కిగంది. కొనిని ఇలులోలు చాల్ వరకు దెబబా త్న్నియ పగంట 
నషటీగం ఏర్పడిగంది కానీ ప్రభుత్వగం,అధికారులు అనిని విధాల అగందరికీ నషటీ పరిహారగం 
అగందిగంచలేదు. ఇచిచున పరిహారగం కూడా దేనికి సరిపోని పరిసిథాత్. ఈ విషయాలనీని 
పవన్ కళ్యూణ్ కి వివరిగంచడగం జరిగిగంది. త్వరలో వరద ప్రభావిత ప్గంతాలు ఆయనే 
స్వయగంగా పరయూట్గంచి ప్రభుత్వగం ఇచిచున నషటీపరిహార్లు బాధితులకు ఎగంత వరకు 
అగంద్యో తెలుసు కొని ర్ష్ట ప్రజలకు తెలియజేసాతిను అన్నిరు.

జనసైనికుడు నాగబబును పరామరి్శంచిన పంతం నానాజీ
శతఘ్ని న్యూస్: కాకిన్డ రూరల్ మగండలగం, సా్వమినగర్ ప్గంతానికి చగందిన 
క్రియాశీలక జనసైనికులు అపి్పకొగండ న్గబాబు ట్రాన్స్పోర్టీ లో లోడిగంగ్ చేసుతినని 
సమయగంలో ప్రమాద వశాతూతి బసాతిలు కాలుమీద పడి కాలు విరిగిపోవడగం జరిగిగంది. 
ఈ క్రమగంలో కాకిన్డ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి లో చికితస్ పగందుతునని అపి్పకొగండను 
సోమవారగం ఆసుపత్రికి వెళి్ళ పర్మరిశిగంచి, వివర్లు తెలుసుకునని జనసేన పార్టీ పీఏసీ 
సభుయూలు, కాకిన్డ రూరల్ ఇగంచార్జీ పగంతగం న్న్జీ మరియు ఇతర న్యకులు.

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

రైతు కధంట కన్నీరు రాష్ట్రానికి క్షేమధం కాదు: బొబ్్బపలిలి సురేష్
శతఘ్ని న్యూస్: కౌలు రైతులకు న్యూయగం చేయాలి, అల్ జరగనీ పక్షగంలో వాళలోకి జనసేన అగండగా 
ఉగండి వాళలోకి న్యూయగం జరిగే వరకూ పోర్డుతుగంది
సరే్వపలిలో: జనసేన పార్టీ న్యకులు బొబేబాపలిలో సురేష్ న్యుడు సరే్వపలిలో నియోజకవర్గం, మనుబోలు 
మగండలగం, వీరగంపలిలో గ్రామగం నగందు పరయూట్గంచారు. అక్కడ ప్రజల ఇబబాగందులు మరియు ధాన్యూనిని 
అమిమాన కవులు రైతులు ఎదురొ్కగంటనని పరిసిథాతుల గ్రిగంచి అడిగి తెలుసుకోవడగం జరిగిగంది. ఈ 
సగందరబాగంగా బొబేబాపలిలో సురేష్ మాట్లోడుతూ సరే్వపలిలో నియోజకవర్గం వయూవసాయ శాఖ మగంత్రి 
ఇల్కాలో కవులు రైతులు ఆరుగాలగం పగండిగంచిన పగంటని వైసిపి ఉపసర్పగంచ్ గ్మమా అశోక్ 
దళ్ర్గా ఉగంటూ రైతులు దగ్ర ధానయూగం కొనుగోలు చేసి ఎనిమిది నెలలు కావసుతిగంటే, ఇప్పట్వరకు 
వారికి డబుబా చలిలోగంచకపోగా.. సరైన సమాధానగం కూడా చప్పనటవగంట్ పరిసిథాత్. కౌలు రైతులు 
యజమానులకు కవులు కట్టీలి .. పగంట కోసగం తెచుచుకునని ఎరువులకి, కోత మిషన్ కి ఇల్ 
వయూవసాయానికి సగంబగంధిగంచి తెచుచుకునని అపు్పలనినిట్నీ కటటీవలసి ఉగండగా.. అమిమాన ధాన్యూనికి 
సగంబగంధిగంచిన డబుబా ర్కపోవడగంత తలలోడిలిలోపోతూ మాకు న్యూయగం జరిగే ద్నికి మార్గం లేద్ 
అని ప్రభుత్వ కార్యూలయాలు చుటూటీ త్రుగ్తున్నిరు. ఈ విషయగంపై జనసేన పార్టీ నుగంచి మేము 

వెళిలో వారిని కలవడగం, వారిత మాట్లోడటగం జరిగిగంది. ఈ విషయగంపై ప్రభుత్వగం చరయూలు తీసుకొని కౌలు రైతులకు న్యూయగం చేయాలి, అల్ జరగనీ పక్షగంలో వాళలోకి జనసేన పార్టీ అగండగా 
ఉగండి వాళలోకి న్యూయగం జరిగే వరకూ పోర్డుతుగంది. అదేవిధగంగా రైతులను మోసగం చేసిన దళ్రి గ్మామా అశోక్ ను పోలీస్ యగంత్గంగగం అదుపులోకి తీసుకొని తక్షణమే అతనిపై కఠిన 
చరయూలు చేపట్టీలని జనసేన పార్టీ నుగంచి సురేష్ డిమాగండ్ చేశారు.

జ్్యతిరావు పూలేకు ఘననివాళులు అర్్పాంచిన గ్రజాల జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: గ్రజాల: మహాతామా జోయూత్ర్వు పూలే వరధిగంత్ సగందరబాగంగా జనసేన పార్టీ 
ఆధ్వరయూగంలో జోయూత్ ర్వు పూలే చిత్ర పట్నికి పూలమాలలు వేసి ఘనగంగా ఘననివాళులు 
అరి్పగంచారు. ఈ సగందరబాగంగా న్యకులు మాట్లోడుతూ జోయూత్ర్వు పూలే గారు అగంటర్ని 
తనగంపై, అనేక పోర్ట్లు చేశారని, అగంతేకాకుగండా సమాజగంలో ప్రత్ ఒక్కరిలో విదయూ ద్్వర్ 
మాత్రమే చైతనయూగం వసుతిగందని భావిగంచి స్త్రీ విదయూను ప్రోతస్హిగంచి మొటటీమొదట్ బాలికల పాఠశాలను 
సాథాపిగంచిన గప్ప వయూకితి జోయూత్ ర్వు పూలే గారు అని ఆయన చేసిన తాయూగగం, మరువర్నిది అని 
అన్నిరు, ఇప్పట్ వరకు మన ర్ష్టీనిని పాలిగంచిన న్యకులు సగంక్షేమ పథకాలకు తమ పేరులో 
తమ కుటగంబ వయూకుతిల పేరులో పెటటీకుగంటన్నిరు. తప్ప సా్వతగంత్ర సమరయోధుల పేరులో ఎక్కడా 
ఎవ్వరూ పెటటీడగం లేదు అని పవన్ కళ్యూణ్ అనేక సగందర్బాలలో చపి్పనటటీ నిజగంగా వీళలోపై 
చితతిసుది్ద ఉగంటే వీరి పేరలోను సగంక్షేమ పథకాలకు పెట్టీలని లేని పక్షగంలో జనసేన ప్రభుత్వగం 
ర్గానే ప్రత్యొక్క సగంక్షేమ పధకానికి స్వతగంత్ర సమర యోధుల పేరులో పెడతామని అన్నిరు. 
గ్రజాల నియోజకవర్గం, మాడుగ్ల గ్రామగంలో పాఠశాలలో సరిపడా ఉపాధాయూయులు లేరని విద్యూరుథాలు రోడుడుపై నిరసన వయూకతిగం చేసే విధగంగా మన విద్యూ వయూవసథాను అధికార పక్షాలు 
తీసుకొచాచుయని వెగంటనే సాథానిక శాసనసభుయూలు కాసు మహేష్ రెడిడు స్పగందిగంచి అక్కడ ఉపాధాయూయులను ఏర్్పట చేయాలని డిమాగండ్ చేశారు. ఈ కారయూక్రమగంలో జిల్లో సగంయుకతి 
కారయూదరిశి దూదేకుల ఖాసీగం సైద్, జిల్లో ప్రోగ్రాగం కమిటీ సభుయూడు దూదేకుల సలీగం, మగండల ఉపాధయూక్షులు పెదకొలిమి కిరణ్, బయయూవరపు రమేష్, మగండల ప్రధాన కారయూదరిశి షేక్ మదీన్, 
అగంబట్ సాయ, గ్ర్రగం గోపి తదితరులు పాల్్న్నిరు.

జనసైనికుడు శ్రీను కుటింబానిని పరామర్శించిన 
పింతిం నానాజీ

శతఘ్ని న్యూస్: కాకిన్డ రూరల్ మగండలగం, వాకలపూడి గ్రామ జనసైనికులు 
చొకా్క శ్రీను మాతృమూరితి శ్రీమత్ చొకా్క మామాలి అన్రోగయూ కారణాలత ఇటీవల 
స్వర్సుతిలయాయూరు. సోమవారగం వారి కుటగంబసభుయూలకు తన ప్రగాఢ సానుభూత్ని 
తెలిపి, వారి కుమారుడిని పర్మరిశిగంచిన జనసేన పీఏసీ సభుయూలు, కాకిన్డ రూరల్ 
ఇగంచార్జీ పగంతగం న్న్జీ మరియు జనసేన న్యకులు.

రామ శ్రీనివాస్ ఆదవారయేింలో జ్యేతిరావు పూలే కు 
ఘననివాళులు

శతఘ్ని న్యూస్:  ర్జగంపేట: అననిమయయూజిల్లో, 
ర్జగంపేట నియోజకవర్ పరిధిలోని 
ట్.సుగండుపలిలో మగండల కేగంద్రగంలో సోమవారగం 
మహాతామా జోయూత్ర్వు పూలే 132వ వరధిగంత్ 
సగందర్గంగా.. జనసేన కోఆరిడునేటర్ ర్మ 
శ్రీనివాస్ జనసేన పార్టీ సభుయూలత కలిసి 
ఘనగంగా నివాళులు అరి్పగంచి అనగంతరగం 

అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ స్్ఫరితిత మహనీయులు పూలే అగందిగంచిన సేవలను మరిగంతగా 
ప్రజలోలోకి ముగందుకు తీసుకెళ్తిమని ప్రసగంగిగంచడగం జరిగిగంది.

జనసేన ఔదారయేిం.. రోడుడుపై గుింటలు పూడిచిన 
జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: అద్దగంకి 
నియోజకవర్గం: అద్దగంకి ఇగంచార్జీ 
కగంచరలో కృష్ణ సహాయ సహకారగంత 
పగంగ్ల్రు మగండల అధయూక్షులు 
కసుకురితి వీరహనుమాన్ ఆద్వరయూగంలో 
జె.పగంగ్ల్రు మగండలగంలో 

ముపా్పవరగం నుగండి పగంగ్ల్రు రోడ్ లో 
వర్్షలకు బాగా గ్గంటలు పడాడుయ.. ఈ 
రోద్ పై ప్రయాణగం చాల్ ఇబబాగందికరగంగా 
మారటగంత స్పగందిగంచిన జనసేన న్యకులు 
గ్గంటలను పూడచుటగం జరిగిగంది. ఈ 
కారయూక్రమగంలో పాలేపు వీర్గంజనేయలు, 
ఫణికుమార్, న్లి ప్రవీణ్, యస్వగంత్ 
చగందల్రి పాల్్న్నిరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కొలిమిగుిండలెలో పారశుదధి్య లోపిం.. వింటనే చరయేలు చేపటాటిలి: జనసేన వినతిపత్రిం
శతఘ్ని న్యూస్: బనగానపల్లో: కొలిమిగ్గండలో మగండల కేగంద్రగంలో పారిశుధయూ లోపగం 
ఉగందని కొలిమిగ్గండలోలో చతతి సేకరణ జరగడగంలేదని.. వెగంటనే చరయూలు చేపట్టీలని 
కొలిమిగ్గండలో మగండల జనసేన పార్టీ న్యకుడు పెద్దయయూ ఆధ్వరయూగంలో సోమవారగం 
పగంచాయతీ సక్రెటర్కి వినత్పత్రగం ఇవ్వడగం జరిగిగంది. బనగానపలిలో నియోజకవర్ 
జనసేన న్యకులు భాస్కర్ ఆదేశాల మేరకు కొలిమిగ్గండలో మగండల కేగంద్రగంలోని అనిని 
గ్రామాల పారిశుధయూ పరిసిథాతులు తెలుసుకునే కారయూక్రమగం పెద్దయయూ మరియు జనసైనికులు 
చేపటటీడగం జరిగిగంది. ఈ సగందర్గంగా పెద్దయయూ మాట్లోడుతూ కొలిమిగ్గండలోలో ఎక్కడ 
చూసిన్ చతాతిచద్ర్లే కనిపిసుతిన్నియని, చతతి సేకరణ ఎక్కడ జరగడగంలేదని కేవలగం 
ఎమెమాలేయూ జిల్లో కల్కటీర్ ఉననితాధికారులు వచిచునపు్పడు మాత్రమే వీధులను శుభ్రపరిచి చతతి 
సేకరిసుతిన్నిరని, మగండల కేగంద్రగంలోనే ఇల్ ఉగంటే గ్రామాలోలో పారిశుధయూగం ఎల్ ఉగందో 
అరథాగం చేసుకోవచుచు అని అన్నిరు. కొలిమిగ్గండలో గ్రామపగంచాయతీకి చతతి సేకరణ ట్రాకటీరులో 
ఉన్నియా లేవో తెలియడగం లేదని ఎక్కడ కూడా చతతికుగండీలు కూడా కనిపిగంచడగం లేదని, 
కానీ గ్రామపగంచాయతీ కారిమాకులకు మాత్రగం ప్రత్నెల్ జీతగం చలిలోగంచడగంలో సాథానిక 
ప్రభుతా్వధికారులు ముగందున్నిరని, జనగంగోడు వీరికి పటటీడగం లేదని పగందుల బెడదత 
ప్రజలు ఇబబాగందులు పడుతున్నిరని, పగంచాయతీ అధికారులు తక్షణమే స్పగందిగంచి వాట్ని 
సురక్షితగంగా వేరే చోట్కి తరలిగంచేల్ ఏర్్పటలో చేయాలని జనసేన పార్టీ తరఫున డిమాగండ్ 
చేసుతిన్నిమని అన్నిరు. ర్ష్ట ప్రభుత్వగం నుగండి కొలిమిగ్గండలో గ్రామపగంచాయతీకి ఎనిని 

నిధులు విడుదల చేశారో తెలియజేయాలని త్వరలోనే కొలిమిగ్గండలో గ్రామపగంచాయతీకి సగంబగంధిగంచి పనులు అధికారులు చేపటటీకపోతే జనసేన పార్టీ తరఫున సాథానిక ప్రజలత కలిసి 
ఉదయూమగం చేపడతామన్నిరు. ఈ కారయూక్రమగంలో కుమార్, వీర్గంజనేయులు, ఏఐటీయూసీ ర్మకృష్ణ, ఎమామార్్పఎస్ కగంబగిరిసా్వమి, పడిగాళలో హరికృష్ణ, ల్డుగ్ రగంగడు తదితరులు 
ఈ కారయూక్రమగంలో పాల్్నడగం జరిగిగంది.

ప్రమాదింలో గాయపడిన జనసైనికుడు రామును 
పరామర్శించిన పింతిం నానాజీ

శతఘ్ని న్యూస్: కాకిన్డ రూరల్: కరప మగండలగం, ఉప్పలగంక గ్రామ జనసైనికులు న్ట ర్ము 
ఉప్పలగంక సగంటర్ లో జరిగిన ప్రమాదగంలో తీవ్గంగా గాయపడి కాకిన్డ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి లో చికితస్ 
పగందుతుగండగా విషయగం తెలుసుకొనని జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభుయూలు, కాకిన్డ రూరల్ ఇగంచార్జీ 
పగంతగం న్న్జీ, జనసేన న్యకులు, జనసైనికులత కలిసి పర్మరిశిగంచి, అతనికి మెరుగైన వైదయూగం 
అగందిగంచాలని వైదుయూలను కోర్రు.

ప్రజలలో జనసేనకు విశ్ష స్పిందన
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురగం: ర్ష్ట అభివృదిధికై..  
జనసేనకు ఒక్క చాన్స్ ఇవ్వగండి కారయూక్రమగంలో 
భాగగంగా న్ల్వ రోజు జనసేన పార్టీ పిఠాపురగం 
నియోజకవర్ ఇన్చుర్జీ శ్రీమత్ మాకినీడి 
శేషుకుమారి 22వ వారుడు కతుతిలగూడగంలో 
ఆమె పరయూట్గంచి, సాథానికుల సమసయూలు, 
వారి కష్టీలు అడిగి తెలుసుకున్నిరు. ఈ 

సగందర్గంగా ఆమె మీడియాత మాట్లోడుతూ జనసేనకు పిఠాపురగంలోనే గాక ర్ష్ట 
మొతతిగం విశేష స్పగందన లభిసుతిగందని ఆన్నిరు. ర్ష్టగంలో ప్రసుతిత ప్రభుత్వగంత ప్రజలు 
చాల్ ఇబబాగందులు పడుతున్నిరని మూడుననిర సగంవతస్ర్లు పైగా ఈ ఇబబాగందులు 
అనుభవిగంచిన ప్రజలు ప్రతాయూమానియగంగా జనసేన చూసుతిన్నిరని ఇది జనసేన గెలుపుకు 
శుభస్చకమని ఆమె అన్నిరు. సాథానిక ప్రజలు వారికి ఉనని డ్రైనేజీ సమసయూలు, వీధి 
కుల్య సమసయూలు వివరిగంచారన్నిరు. వాట్ని జనసేన ప్రభుత్వగం వచిచున రోజులోలోపు 
పరిష్్కరగం చేసాతిమన్నిరు. ఇలులో లేని వారికి కాకుగండా న్లుగైదు ఇలులో ఉననివారికి ఈ 
ప్రభుత్వగం ఇలులో ఇచిచుగందన్నిరు.  ప్రచార్నికి వెళుతిగంటే జనసేన సిద్ధిగంతాలు మాకగంటే 
ముగందు ప్రజలే మాకు వివరిసుతిన్నిరు, ఇది చూసుతిగంటే జనసేన ప్రజలను పవన్ కళ్యూణ్  
సుపరిపాలన వైపు ఎగంతల చేసుతిన్నియో అరథామవుతుగంది అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమానికి 
సహకరిగంచిన జనసేన న్యకులకు, ప్రజలకు ఆమె ధనయూవాద్లు తెలియజేశారు. 
ఈ కారయూక్రమగంలో జనసేన న్యకులు గోపు సురేష్, బుర్రా స్రయూ ప్రకాష్, మేళగం 
బాబి, కారపురెడిడు మణికగంఠ, సిగంగనని, దేశీరెడిడు సతీష్, యగంద్రపు శ్రీనివాస్, మురళి 
కృష్ణ,ముర్లశెట్టీ సగందీప్, ష్రుక్, చగందు, ప్రకాష్, వినయ్, కసిరెడిడు న్గేశ్వరర్వు, 
జనసైనికులు, వీరమహిళలు, తదితరులు పాల్్న్నిరు.

బద్వాల్ మునిసిపాలిటీ కమిషనర్ కి జనసేన పార్టి 
తరఫున వినతి పత్రిం

శతఘ్ని న్యూస్: బదే్వల్ 
నియోజకవర్గంలోని బదే్వల్ 
మునిస్పాలిటీలో పగందులు పిచిచుకుక్కలు 
కోతులు ఎకు్కవయయూ ప్రజలను 
భయభ్గంతులను గ్రిచేసాతి ఉగండటగం 
వలన బదే్వల్ టౌన్ కు దూరగంగా తీసుకెళిలో 
అడవి ప్గంతగంలో వదిలి పెట్టీలని బదే్వల్ 
మునిస్పాలిటీ కమిషనర్ కి జనసేన పార్టీ 
తరఫున వినత్ పత్రగం ఇవ్వడగం జరిగినది. 
ఈ కారయూక్రమగంలో బదే్వల్ నియోజకవర్ 
న్యకులు బసవి రమేష్, బదే్వల్ యూత్ 

లీడర్ తరుణ్,బదే్వల్ మగండల న్యకులు సురేగంద్ర, గణేష్ పాల్్న్నిరు.
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