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ప్రభుత్వ ఆస్తులు అక్రమార్కుల 
పాలుగాకుండా కాపాడతుం

• ప్రభుత్వ ఆస్తుల రక్షణకు విశాఖ తరహాలో పోరాటం
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖపటనినంలోని విలువైన ప్రభుత్వ ఆస్తులను కొల్లగొట్టడమే ధ్యూయనంగా పాలక పక్నం వయూవహరిసతునంది. 

తప్పుడు దస్తువేజులు సృష్టనంచో, దౌర్జనయూనంగానో వైసీపీ వాళ్ళు కొల్లగొట్్టస్తునంట్ బాధయూతగల ప్రతిపక్నంగా జనసేన 
నిలువరిస్తునందని జనసేన పార్్ట పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదనండ్ల మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో సపుష్టనం 

చేశారు. దసపల్్ల భూములు వయూవహారనం 
నునంచి సీబీసీఎన్సీ చరిచి భూములు, ఏయూ – 

అటవీ శాఖ భూముల వరకూ జనసేన చేసిన 
పోరాటనం ఫలితనం ఇసతునంది. స్నంఘ్క సనంక్షేమ 

శాఖకు చనందిన సీబీసీఎన్సీ చరిచి భూములను, 
ఏయూ-అటవీ శాఖకు చనందిన భూములను 

ఆక్రమనంచుకొననందుకు సిద్ధమైన పెద్దల వయూవహారానిని 
బయటకు తీసి ప్రజాస్్వమయూ పద్ధతిలో పోరాడటనం 
ద్్వరా వాటిని రక్నంచగలిగానం. రూ.వేల కోట్ల విలువైన 
ఆస్తులను కాపాడాలిసీన బాధయూతను సనంబనంధిత ప్రభుత్వ 
శాఖల అధికారులకు గురుతు చేయగలిగానం. ఫలితనంగా 

చరిచి భూములో్ల స్నంఘ్క సనంక్షేమ శాఖ బోరుడు ఏరాపుటు 
చేస్కోగలిగనంది. దసపల్్ల భూములతోపాటు, పరాయూవరణ 

విధ్వనంస్నికి పాలపుడుతూ ఋషకొనండను నాశననం చేస్తు నిరా్మణాలు చేయడనంపై జనసేన 
పార్్ట కార్పురేటర్ శ్రీ పీతల మూరితు యాదవ్ నాయూయపోరాటనం చేస్తునానిరు. చరిచి భూములకు 
రూ.62 కోట్ల విలువైన టి.డి.ఆర్.లు కేటాయనంచడనంపై ఇపపుటికే విజిలెన్సీ, ఏసీబీలకు 
ఫిరాయూదు చేశారు. జనసేన పార్్ట విశాఖపటనినం నాయకులు ప్రభుత్వ ఆస్తుల పరిరక్ణకు 
బలనంగా పోరాడుతునానిరు. వీరనందరికీ పార్్ట అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కల్యూణ్ గారి తరఫున 
అభిననందనలు. ప్రభుత్వ, ప్రజల ఆస్తులను కాపాడటనం పాలకుల బాధయూత. ప్రభుత్వ 
ఆస్తులకే రక్ణ లేకునండాపోతే ఇక ప్రజల ఆస్తులను ఎవరు కాపాడతారు? సీబీసీఎన్సీ 
చరిచి భూములకు సనంబనంధినంచి టి.డి.ఆర్.లు కేటాయనంచడనంలో జీవీఎనంసీ అధికారులు 
నిబనంధనలు పాటినంచలేదు. అధికారులు సైతనం చటా్టనికి లోబడి పని చేయకపోతే 

ఇబ్నందుల పాలవుతారు. విలువైన ప్రభుత్వ స్థల్లను, భవనాలను తప్పుడు దస్తువేజులతోనో, మరో అక్రమ మార్నంలోనో ప్రభుత్వ పెద్దలు హకుకుభుకతునం చేస్కోవాలని 
ప్రయతినిసేతు కచిచితనంగా జనసేన పార్్ట నిలువరిస్తునంది. విశాఖ తరహాలోన నాయూయపోరాటనం, ప్రజా పోరాటాలు చేసి ప్రభుత్వ ఆస్తులు అక్రమారుకుల పాలుగాకునండా రక్స్తునం 
అని శ్రీ నాదనండ్ల మనోహర్ పేర్కునానిరు.

పవన్ కళ్యాణ్ యువత కోసం 
వయావస్థలతో యుద్ం చేస్తు న్నారు

*రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకునే బాధ్యత మనపై ఉంది
* కుప్ం, నంద్్యల జన సైన్కులతో పి.ఎ.సి. సభు్యలు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకులు చేసతునని దురా్మరా్లను ప్రశ్నిసతునని యువతపై కేస్లు పెటి్ట హనంసిస్తునని 
నాయకులను గద్ద దినంచేనందుకు జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు వయూవస్థలతో యుద్ధనం చేస్తునానిరని 
జనసేన రాజకీయ వయూవహారాల కమటీ సభుయూడు శ్రీ కొణిదల నాగబాబు గారు సపుష్టనం చేశారు. యువ 
నాయకులను రాష్ట్ర పరిపాలనలో భాగస్్వమయూనం చయాయూలన కృత నిశచియనంతో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
తన జీవితానిని పణనంగా పెడుతునానిరని తెలిపారు. మనంగళవారనం హైదరాబాదులోని జనసేన కేనంద్ర 
కారాయూలయనంలో కుపపునం, ననంద్యూల నియోజక వరా్లకు చనందిన జన సైనికులతో శ్రీ నాగబాబు గారు 
ప్రతేయూకనంగా సమావేశమయాయూరు. ఈ సనందర్నంగా శ్రీ నాగబాబు గారు మాటా్లడుతూ యువతను ప్రజా 
ప్రతినిధులుగా తయారు చేసినప్పుడే పలె్లల నునంచి పట్టణాల వరకు వయూవస్థలన్ని చకకుదిద్దగలమని చపాపురు. 
జన సైనికులు కేస్లకు భయపడకునండా పూరితు ఆత్మ విశా్వసనంతో పోరాటనం చయాయూలని, జనసేన విజయనం 
కోసనం, శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ముఖయూమనంత్రిగా ధర్మబద్ధమైన పరిపాలన చూడడనం కోసనం మీలో ఒకడిగా.. 
మీతోపాటు ఒక సైనికుడిగా పని చేస్తునని అనానిరు. కుపపునం, ననంద్యూల నియోజకవరా్లలో జన సైనికులు 
పని చేస్తునని విధాననం ఇతర నియోజకవరా్ల వారికి స్ఫూరితుగా నిలుస్తునందని పేర్కునానిరు. ఆనంధ్రప్రదేశ్ 
రాష్ట్రనంలోని ప్రతీ నియోజకవర్నంలో జనసేన పార్్ట పూరితు బలోపేతనం అయయూనందని, జనసేన శ్రేణులు అనంతా 
ఎనినికల ప్రక్రియకు సిద్ధమవా్వలని స్చినంచారు. త్వరలో కుపపునం, ననంద్యూల నియోజకవరా్లు పరయూటిస్తునని 
చపాపురు. ఈ కారయూక్రమనంలో చితూతురు జిల్్ల నాయకులు శ్రీ కె.రామమూరితు, శ్రీ వేణు, శ్రీ మునెపపు, శ్రీ హర్శ్, 
శ్రీ అమీర్, శ్రీ స్ధాకర్, ననంద్యూల ప్నంత నాయకులు శ్రీ చనందూ, శ్రీ స్నందర్, శ్రీ ఫరూఖ్, శ్రీ ఫక్రుద్్దన్, శ్రీ 
ఫ్రానిసీస్, శ్రీ స్నంకనని తదితరులు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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ఏపీ ప్రభుత్వంపై నమ్మకవం లేదు కాబట్టే ... తెలవంగాణకు వివేకానవంద హత్య కేసు బదిలీ
• జగన్ ప్రభుత్్వన్ని సంత కుటంబ సభు్యలతోపాట ఎవరూ విశ్వసించడం లేదు
• కబాజా చేసిన భూముల రేటలు పంచుకోవడాన్కి విశాఖ రాజధాన్ అంటూ ప్రచారం
• పరద్లు, బారికేడులు లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి బయటకు రాలేరు
• హైదరాబాద్ పార్టీ కారా్యలయంలో మాట్లుడిన జనసేన అధికార ప్రతిన్ధి శ్రీ స్ందరపు విజయ్ కుమార్
శతఘ్ని న్యూస్: ఆనంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రనంలో నాయూయనం జరగదన వివేకాననంద రెడిడు హతయూ కేస్ను స్ప్నం 
కోరు్ట తెలనంగాణకు బదిలీ చేసినందని జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి శ్రీ స్నందరప్ విజయ్ 
కుమార్ పేర్కునానిరు. సనంత బాబాయ కేస్ పకకు రాష్ట్రానికి బదిలీ అయననందుకు జగన్ రెడిడు గారు 
సిగు్పడాలనానిరు. సనంత చినానిననిను హతయూ చేసిన నినందితులను ఇపపుటి వరకు పటు్టకోలేని అసమర్థర్తిలో 
ప్రభుతా్వనిని నడుప్తునానిరని దుయయూబటా్టరు. మనంగళవారనం హైదరాబాద్ కేనంద్ర కారాయూలయనం నునంచి 
వీడియో బైట్ ఇచాచిరు. ఈ సనందర్నంగా శ్రీ స్నందరప్ విజయ్ కుమార్ మాటా్లడుతూ “జగన్ రెడిడు 
గారిన్, ఆయన ప్రభుతా్వనిని సనంత కుటునంబ సభుయూలతోపాటు ఎవరూ నమ్మడనం లేదు. కోడికతితు డ్రామా 
కేస్లో ఆనంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ వయూవస్థపై నమ్మకనం లేదని చప్పు హైదరాబాద్ లో ఎల్ అయతే చికితసీ 
చేయనంచుకునానిరో... ఆయన కుటునంబ సభుయూలు కూడా జగన్ ప్రభుత్వనంపై నమ్మకనం లేదని స్ప్నంను 
ఆశ్రయనంచారు. స్ప్నం కూడా జగన్ ప్రభుత్వనంపై నమ్మకనం లేక తెలనంగాణ సీబీఐ కోరు్టకు వివేకా హతయూ 
కేస్ను బదిలీ చేసినంది.
• రేపు... ఎలులుండి... అన్ రండేళలు నంచి చెబుతునానిరు
రేపటి నునంచి విశాఖపటనినం నునంచే పాలన స్గస్తునం. విశాఖపటనిమే ఆనంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అని 
రెనండేళ్్లగా చపపుడనం తపపు... ఇకకుడ నునంచి పాలన మొదలైన పాపాన పోలేదు. మీరు కబా్జ చేసిన భూములకు రేటు్ల పెనంచుకోవడానికి విశాఖ రాజధాని అని చపపుడనం, ఆ తరువాత వాయద్ 
వేయడనం మామూలే. విశాఖపటనినం రాజధాని పేరిట నాయకులు అనందరూ కలిసి పాయూకేజీలుగా విభజినంచి దోచుకునానిరు. దసపల్్ల భూములు, రుషకొనండ, ఆనంధ్రా వరిసీటీ భూములు... 
ఇప్పుడు లేటెస్్టగా వన విహార్ భూములు పాయూకేజీలుగా విభజినంచి దోచుకునానిరు. కబా్జ చేసి దోచుకునని భూములో్ల రాజధాని కోసనం బిలిడునంగులు కడతారా? లేక బెదిరినంచి ల్కుకునని 
భూములో్ల రాజధాని నిరి్మస్తురో నాయకులే చపాపులి.
• ఆయన పరద్ రడిడి
వైసీపీ నాయకులు మాటా్లడితే... వాళ్ల అధినాయకుడిని సినంహనంతో పోలుచికునంటునానిరు. సినంహనం సినంగల్ గా వస్తునందని మాటా్లడుతునానిరు. ఆయన సినంహనం కాదు పరద్ రెడిడు. 
పరద్లు, బారికేడు్ల లేకునంట్ బయటకు రాని మీ నాయకుడే సినంహనం అయతే పోలీస్లు అడుడుకునాని ఇపపుటనంలో తిరిగన మా నాయకుడిని ఏమనంటారు? కన్సనం సనంత నియోజకవర్నంలో 
కూడా పరద్లు, బారికేడు్ల లేకునండా ముఖయూమనంత్రి పరయూటినంచగలరా? ముఖయూమనంత్రిని తపపు వైసీపీ నునంచి గెలిచిన 150 మనందిని మేము ఒకట్ ప్రశ్నిస్తునానినం. మీరు ప్రజలకు ప్రతినిధుల్? 
లేక జగన్ రెడిడు అడుతునని అబద్్ధలకు వనంతపాడే నాయకుల్? ప్రజలకు సమాధాననం చపాపులి. కాప్ స్మాజిక వరా్నికి చనందిన మనంత్రులు అనంబటి, అమర్ నాథ్ లకు శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారిని తిట్టడనం తపపు మరో పని లేనటు్ల ఉనంది. తిట్టడానికే వాళ్లకు మనంత్రి పదవులు ఇచిచినటు్ల ఉనంది. వాళ్ల శాఖలో చేయాలిసీన పనులను కూడా పకకున పెటి్ట శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారిని మాత్రమే తిట్టడనం పనిగా పెటు్టకునానిరు. వీళ్్ల తెలుస్కోవాలిసీనంది ఏమటనంట్? కాప్ స్మాజిక వరా్నికి చనందిన ప్రజాప్రతినిధుల ఆడియోలు, వీడియోలే ఎనందుకు బయటకు 
వస్తునానియ? మగలిన స్మాజిక వరా్లకు చనందిన నాయకుల వీడియో, ఆడియోలు ఎనందుకు బయటకు రావడనం లేదు? విజయస్యరెడిడుపై అనక ఆరోపణలు ఉనానియ అవి ఎనందుకు 
బయటకు రావడనం లేదో కాప్ స్మాజిక వరా్నికి చనందిన నతలు ఒకకు స్రి ఆత్మవిమర్శ చేస్కోవాలి. 30 ఏళ్్ల మేము అధికారనంలో ఉనండాలి అని ఆలోచినంచే పార్్ట జనసేన కాదు. 
ప్రజల కోసనం ప్ణాలైనా తాయూగనం చేయడానికి సిద్ధనంగా ఉనని పార్్ట జనసేన. అధికారానిని అడడునం పెటు్టకొని వయూవస్థలను నాశననం చేయాలని మీరు టారె్ట్ గా పెటు్టకునంట్... రాష్ట్ర భవిషయూతుతు 
తీరిచిదిద్్దలన సనంకలపునంతో వచిచిన పార్్ట జనసేన పార్్ట. రేప్ కచిచితనంగా అధికారనంలోకి వచేచి తీరుతానం. రాష్ట్రానికి బనంగారు భవిషయూతుతును అనందిస్తునం. దేశనంలో అనిని రాష్ట్రాలో్ల డిజిటల్ 
మన్ దూస్కుపోతునంట్... మన రాష్ట్రనంలో ప్రభుత్వ మదయూనం దుకాణాలో్ల కేవలనం నగదు మాత్రమే తీస్కునంటునానిరు. ఈ సము్మ రాత్రికి కట్టలు కటి్ట.. బాకుసీలో్ల ఎవరెవరికీ ఎనంత పాయూకేజీ 
వెళ్్లలో అనంత వెళ్్లపోతునంది. మదయూపాన నిషేధనం అని పెద్ద మాటలు చప్పున జగన్ రెడిడు... రాష్ట్రనంలో మద్యూనిని ఏరులై పారిస్తునానిర”ని చపాపురు.

టి.సి.వరుణ్ ఆధ్ర్యవంలో జనసేనలో చేరిక
పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలకు, సిద్్ధంత్లకు ఆకరిషితులవుతునని యువత
పవన్ కళ్్యణ్ సిద్్ధంత్లన క్షేత్రస్థాయిలోకి తీస్కెళ్్దం
జనసేన పార్టీన్ బలోవితం చేసి రాననని 2024 ఎన్నికలోలు పవన్ కళ్్యణ్ న్ 
ముఖ్యమంత్రిన్ చేద్్దం
అర్బన్ ఇంచార్జా మరియు జిల్లు అధ్యక్షులు టి.సి.వరుణ్ ఆధ్వర్యంలో కళ్్యణదుర్ం 
యువకుల చేరిక
పార్టీలోకి స్దరంగా ఆహా్వన్ంచిన అర్బన్ ఇంచార్జా మరియు జిల్లు అధ్యక్షులు టి.సి.
వరుణ్
శతఘ్ని న్యూస్: అననంతప్రనం, జనసేన అధినత పవన్ కళ్యూణ్ సిద్్ధనంతాలకు 
ఆకరిషితులైన యువత జనసేన పార్్టలోకి చేరడనం శుభపరిణామనం అని జిల్్ల 
అధయూక్షులు టి.సి.వరుణ్ అనానిరు. మనంగళవారనం అననంతప్రనం జిల్్ల కేనంద్రనంలోని 

పార్్ట కారాయూలయనంలో కళ్యూణదుర్నం నియోజకవరా్నికి చనందిన పాతికమనంది యువకులు జనసేన పార్్ట సిద్్ధనంతాలకు, పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలకు ఆకరిషితులై అర్న్ ఇనంచార్్జ మరియు 
జిల్్ల అధయూక్షులు టి.సి.వరుణ్ ఆధ్వరయూనంలో జనసేన పార్్టలో చేరారు. వారికి అర్న్ ఇనంచార్్జ మరియు జిల్్ల అధయూక్షులు టీ.సి.వరుణ్ పార్్ట కనండువాలు వేసి స్దరనంగా ఆహా్వనినంచారు. 
త్వరలోన కళ్యూణదుర్నం నియోజకవర్నం మనండల కమటీలు, పట్టణ కమటీలు వేసి యువతకు సనంబనంధిత స్్థననం కలిపుస్తుమనానిరు. నియోజకవర్నంలో పార్్ట బలోపేతానికి కృష చేయాలని 
స్్థనికనంగా ఉనని సమసయూల గురినంచి టి.సి.వరుణ్ స్ద్ర్నంగా వారితో చరిచినంచారు. స్్థనిక సమసయూలపై ఎపపుటికప్పుడు క్షేత్రస్్థయలో ఉదయూమనంచాలని. మీకు అనిని విధాలుగా జిల్్ల కారయూవర్నం 
అనండగా నిలుస్తునందని అనానిరు. అనిని వేళల్ అనందుబాటులో ఉనంటూ సమసయూల పరిష్టకురమే లక్ష్నంగా సమన్వయనంతో పని చేద్్దమని వారికి ప్లుప్నిచాచిరు. ఈ కారయూక్రమనంలో రాపాతుడు 
ఇనంచార్్జ స్కే పవన్ కుమార్, నగర అధయూక్షులు పొదిలి బాబురావు, జిల్్ల ప్రధాన కారయూదరి్శ కుమ్మర నాగనంద్ర, జిల్్ల కారయూదరు్శలు కిరణ్ కుమార్, కనంబదూరు మనండల అధయూక్షులు 
చనంద్రమౌళ్, సెటూ్టరు మనండలనం అధయూక్షులు కానంతరాజు, బ్రహ్మసముద్రనం మనండలనం అధయూక్షులు ఆనంజనయులు, ఉపాధయూక్షులు చరో్లపలి్ల రామలినంగ, ప్రధాన కారయూదరు్శలు లక్ష్మణ, 
గురుస్్వమ, కారయూదరి్శ సతీష్ కుమార్, మరియు నాయకులు వనంశీ, వీరమహళ శ్రీమతి షేక్ తార, జాకీర్, హరషి, రానంప్రస్ద్ తదితరులు పాల్్నడనం జరిగనంది.

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

షష్టీ మహోత్సవంలో పాల్్నని బతుతుల దంపతులు
శతఘ్ని న్యూస్:  రాజానగరనం, సీతానగరనం మనండలనం, ముగు్ళ్ల గ్రామనంలో అనంగరనంగ వైభవనంగా 
జరిగన “శ్రీవలి్ల దేవసేన సమేత స్బ్రహ్మణ్యూశ్వర స్్వమ” వారి షష్ట మహోతసీవనంలో ప్రతేయూక ఆహా్వననం 
మేరకు పాల్్నని రాజానగరనం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు బతుతుల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి 
వెనంకటలక్ష్మి. ఈ కారయూక్రమనంలో బతుతుల కుటునంబ సభుయూలు స్్వమవారికి అతయూనంత భకితుశ్రద్ధలతో 
పటు్టవస్్రాలు సమరిపునంచడనం జరిగనంది. అనంతకుమునందు సీతానగరనం మనండల జనసేన శ్రేణులు 
పెద్దఎతుతున అఖనండ స్్వగతనం పలుకుతూ తీనా్మర్ డప్పులతో, బాణసనంచా పేలుచితూ స్్వమవారి 
గుడికి జనసైనికులు కేరినంతలతో ఉతాసీహనంగా ఊరేగనంప్గా తీస్కెళ్లడనం జరిగనంది. ఈ కారయూక్రమనంలో 
సీతానగర సీనియర్ నాయకులు మద్్దల యేస్పాదనం, పోసి రతానిజీరావు, గెడడునం కృష్ణయయూ చౌదరి, 
గులి్లనంకల లోవరాజు, బోయడి వెనంకట్ష్, వీర మహళ సతయూవతి ఇతర జనసేన నాయకులు 
జనసైనికులు పెద్దఎతుతున పాల్్నానిరు.

బాబూ జగజ్జీవన్ రామ్ కు ఘననివాళులు 
అరి్పవంచిన జనసేన నేత బత్తుల

ముఖయూఅతిథి, ఎమ్మార్పీఎస్ నాయకులు మందకృష్ణ మ్దిగతో కలిసి బాబూ జగజ్జీవన్ రామ్ 
కంసయూ విగ్రహం ఆవిష్కరణ కరయూక్రమంలో పాల్గొనని బత్తుల బలరామకృష్ణ
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరనం: రాజానగరనం మనండలనం, కొనండగునంటూరు గ్రామనంలో.. 
అణగారిన వరా్ల హకుకుల కోసనం అలుపెరగని సమరనం స్గనంచిన రాజకీయ సవయూస్చి, 
అరుదైన నత, స్మాజిక విప్లవ యోధుడు, మాజీ భారత తొలి ఉపప్రధాని బాబూ 
జగజీ్జవన్ రామ్ కానంసయూ విగ్రహనం ఆవిషకురణ కారయూక్రమనంలో పాల్్ని ఆ మహన్యునికి 
పూలమాలలు వేసి.. ఘన నివాళ్లరిపునంచిన రాజానగరనం నియోజకవర్ జనసేన 
నాయకులు బతుతుల బలరామకృష్ణ. అననంతరనం ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూఅతిథిగా 
విచేచిసిన ఉభయ రాష్ట్రాల ఎమా్మర్పుఎస్ వయూవస్్థపక అధయూక్షులు మనందకృష్ణ మాదిగకు 
అభివాదనం చేసి అననంతరనం వేదికపైనునండే ప్రసనంగస్తు.. బాబూ జగజీ్జవన్ రామ్ గారిని 
ఆదర్శనంగా తీస్కుని.. అణగారిని వరా్ల కోసనం, వారి హకుకుల కోసనం మరియు 
వికల్నంగుల కోసనం.. సమాజనంలో ఉనని అనక రుగ్మతలపై వీరోచితనంగా పోరాడుతూ 
అనక విషయాలో్ల సతఫూలితాలు స్ధిస్తునని మనందకృష్ణ మాదిగ ను ఈ సనందర్నంగా 
బతుతుల బలరామకృష్ణ ప్రశనంసినంచారు.. అతయూనంత వైభవనంగా జరిగన ఈ కారయూక్రమనం 
ఏరాపుట్లలో జనసేన కొనండగునంటూరు జనసేన నతలు భాగస్్వములు కావడనం 
గమనార్నం. ఈ కారయూక్రమనంలో భూపాలపటనినం సరపునంచ్ గులి్లనంకల లోవరాజు, సీనియర్ 
నాయకులు అరిగెల రామకృష్ణ, జగత భద్రర రావు, ఈవ్్వరి శ్రీనివాస్, కొప్పురెడిడు బాబీ, 
పేమా్మనబోయన వీర వెనంకట రావు, అగరితు రజిన్కానంత్, పేమా్మనాబోయనా రామకృష్ణ, 
కోన శ్రీను, ఆరవ లక్ష్మణ్, జగత మణి, పేమా్మనబోయన రాజ్ పణి కుమార్, పల్ల వీర 
బాబు, సడస్ని మన్ష్ కుమార్, పాము మణికనంఠ, ననంద్యూల కాళీ కృష్ణ, అరిగెల 
సతీష్, మేడిశెటి్ట సతయూ జయ స్య, సడస్ని స్రేనంద్ర కుమార్, సల్ది రమేష్, సనంపత్ 
నగరనం వైస్ ప్రెసిడనంట్ నల్ల దురా్ప్రస్ద్, వేగశెటి్ట రాజు, బోయడి వెనంకట్ష్, నాతిపానం 
దొరబాబు, తోట అనిల్ వాస్, రాజానగరనం మనండల పరిధిలో గల కొనండగునంటూరు 
సనంపత్ నగరనం, ప్ణయూక్షేత్రనం నునంచి అధిక సనంఖయూలో జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు 
ఈ కారయూక్రమనంలో పాల్్నడనం జరిగనంది.

జనసేనానిని మరా్యదపూర్కవంగా కలిసిన బి.పి.
నాయుడు

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొనండ: జనసేన అధినత 
పవన్ కళ్యూణ్ ను మరాయూదపూర్వకనంగా 
కలిసిన వీరఘట్టనం మనండలనం, నడుకురు 
గ్రామానికి చనందిన ఉతతురానంధ్ర జనసేన 
క్రియాశీలక సభుయూడు బి.ప్.నాయుడు. ఈ 
సనందర్నంగా పాలకొనండ నియోజకవర్నం, 
వీరఘట్టనం మనండలనంలోని ప్రధాన 

సమసయూలను పవన్ కళ్యూణ్ కి తెలియజేస్రు. ముఖయూనంగా ఆర్.టి.సి.బస్ స్్టనండ్, డిగ్రీ 
కాలేజీ భవనాలు, కిమ్మ – ఋషనంఘ్ వనంతెన నిరా్మణ పనులో్ల జాపయూనం, నాగావళ్ 
ఎడమ కాలువ అనుబనంధ కాలువలు ఆధున్కరణ, వీరఘట్టనం మనండలనం కేనంద్రనంలోని 
ఆరోగయూ కేనంద్రనం అభివృది్ధ.. 50 పడకల హాసిపుటల్ గా ఆధున్కరణ, వీరఘట్టనం మనండలనం 
ఎనం.ప్.ప్ స్వగ్రామానికి రోడ్ సౌకరయూనం లేక ఇబ్నందులు పడుతునని ఐదు గ్రామాల ప్రజల 
సమసయూలు, మనండల పరిధిలోని వివిధ ప్నంతాలకు రహద్రులు లేక ఇబ్నందులు 
పడుతునని గరిజనుల సమసయూలను పవన్ కళ్యూణ్ కు బి.ప్.నాయుడు తెలియజేస్రు.

శ్రీ వవంకట్శ్ర స్్మి వారి సపతు సప్తుహవంలో 
ప్ల్గొన్న పవంతవం నానాజ్

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్, కరప 
మనండలనం కొనంగోడు గ్రామనంలో జరుగుతునని 

శ్రీ వెనంకట్శ్వర స్్వమ వారి సపతు సపాతుహ 
కారయూక్రమనంలో సతీ సమేతనంగా జనసేన పార్్ట 
రాజకీయ వయూవహారాల కమటీ సభుయూలు, 
కాకినాడ రూరల్ ఇనంచార్్జ పనంతనం నానాజీ 

పాల్్నడనం జరిగనంది. ఈ కారయూక్రమనంలో జనసేన నాయకులు, కారయూకరతులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్్నడనం జరిగనంది.

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

ఇప్పటవం హామీ నెరవేరిచినవందుకు హర్వం వ్యకతువం చేసిన కాకినాడ సిటి జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ సిటి, జనసేన ప్రధాన కారాయూలయనంలో అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
ఇచిచిన హామీ మేరకు ఇపపుటనం గ్రామనంలోని ప్రభుత్వనం అనాయూయనంగా రోడ్ల విస్థరణ పేరుతో 
నిరా్మణాలను కూలిచివేతకు గురి అయన గ్రుహస్్థలకు ఒకొకుకకురికీ లక్ రూపాయల ఆరి్ధక 
సహాయానిని అనందచేయడనం కాకినాడ సిటి జనసేన పార్్ట హరాషినిని వయూకతునం చేస్తు మాట 
తపపును, మడమ తిపపును అనంట్ సరైన అర్ధనం ఇదని అనానిరు. ప్రభుత్వనం అనంట్ పేద ప్రజలకు 
సనంక్షేమానిని, రాష్ట్రానిని అభివృది్ధ పధనంలో నడిప్నంచేదని అనంతే కాన్ ఎదుటివాళ్ళు చేసే 
మనంచి పనులని అవహేళన చేసేది కాదని తెలుస్కోవాలనానిరు. మా నాయకులు పేదలకు 
బాధితులకు సహాయనం చేసేతు వీళళుకొచిచిన నొప్పు ఏనంటో తెలియడనంలేదనంటూ, అసలు బి.సి 
ల సనంక్షేమానికి ఎనంత సహాయనం అనందినంచారు, మైనారిటీలకు దుళన్ పధకానికి ఎనంత 
కేటాయనంచారు, పనంప్ణీ చేస్రు వీటనినిటిపైనా శ్్వతపత్రానిని ప్రకటినంచాలని డిమానండ్ 
చేస్రు. ఇది మానసి తప్పునంచుకు తిరుగువాడు ధనుయూడు స్మతి అనని చనందనంగా తమ 

నాయకుడుపై విమర్శలు చేసి వారి అధిష్ట్టననం దగ్ర మారుకులు పొనంద్లని చూసేతు ప్రజలో్ల అపహాసయూనం పాలు తపపుదని, ద్నిని మేము తీవ్నంగా ఖనండిస్తునానిమని తెలియచేస్తునానిమనానిరు. 
ఈ సమావేశనంలో రాష్ట్ర సముయూకతు కారయూదరి్శ వాసిరెడిడు శ్వ, జిల్్ల కారయూదరి్శ అట్ల సతయూనానిరాయణ, జనసైనికులు అడబాల సతయూనానిరాయణ 9వ డివిజన్, ద్రప్ సతీష్, ఎనండి. కస్్మర్ 
33వ డివిజన్, చీకట్ల వాస్ 36వ డివిజన్, 43వ డివిజన్ ప్రెసిడనంట్ చోడిసెటి్ట శ్రీమనానిరాయణ, నరనం మణికనంట మరియు వీరమహళ హైమావతి తదితరులు పాల్్నానిరు.

పవన్ కళ్్యణ్ ని ముఖ్యమవంత్రి చేయాలన్న దృఢ సవంకల్పవంతో 
కొనస్గుత్న్న పవనన్న ప్రజాబాట

శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూరు: పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమనంత్రి చేయాలనని దృఢ సనంకలపునంతో, ప్రజల 
ఆశీరా్వదనంతో కొనస్గుతునని పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమనం, మనంగళవారనం 28వ రోజుకు చేరుకునంది. 
పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమనంలో భాగనంగా మనంగళవారనం, ఆత్మకూరు మునిసీపల్ పరిధిలోని, లక్ష్మణరావు 
పలి్ల, బనంగా్ల సెనంటర్, ఎస్.టీ కాలన్లలో పరయూటినంచి అకకుడి ప్రజల ఇబ్నందులను తెలుస్కొని జనసేన పార్్ట 
తరఫున తన వనంతు కృష చేస్తునని ఈ సనందర్నంగా ఆత్మకూరు నియోజకవర్ ఇనాచిర్్జ నలిశెటి్ట శ్రీధర్ భరోస్ 
ఇవ్వడనం జరిగనంది. మునిసీపల్ పరిధిలో అనక సమసయూలు ఉనానియని, ముఖయూనంగా బనంగా్ల సెనంటర్ వెనుక 
వైప్న ఇళ్ల మధయూన పాముల సనంచారనం ఎకుకువగా ఉనందని, వీధి ద్పాల వనంటి కన్స సౌకరాయూలకు కూడా 
నోచుకోలేక ప్రజలు తీవ్ ఇబ్నందులకు గురవుతునానిరని ఈ సనందర్నంగా శ్రీధర్ తెలిపారు. సకల సౌకరాయూలతో, 
ఆత్మకూరు మునిసీపాలిటీని ఆదర్శ మునిసీపాలిటీగా తీరిచిదిద్్దలనంట్ ప్రజలనందరూ జనసేన పార్్టకి ఓటు వేసి 
పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమనంత్రి చేయాలని ఈ సనందర్నంగా కోరారు.ఈ కారయూక్రమనంలో ఆత్మకూరు జనసేన 
పార్్ట నాయకులు వనంశీ, చనంద్ర, నాగరాజు, భాను, గణ్ష్, హజరత్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

నా్యయవాదులకు మద్దత్గా నిలిచిన జనసేన ప్ర్టే
శతఘ్ని న్యూస్: హుస్నిబాద్ నియోజకవర్నం, తెలనంగాణ రాష్ట్ర ఇనంచార్్జ నమూరి శనంకర్ 
గౌడ్ ఆదేశాల మేరకు ఉమ్మడి కర్నంనగర్ జిల్్ల హుస్నిబాద్ నియోజకవర్ కేనంద్రనంలో 
సబ్ కోరు్ట ఏరాపుటు చేయాలని గత కొనిని రోజులుగా నాయూయవాదులు చేపటి్టన రిలే 
నిరాహారద్క్కు జనసేన పార్్ట మద్దతు తెలపడనం జరిగనంది. ఈ సనందర్నంగా నియోజకవర్ 
నాయకులు తగరప్ శ్రీనివాస్ మాటా్లడుతూ అర్్జద్రులు వారి సమసయూల పరిష్టకురనం 
కోసనం అనందుబాటులో ఉనండేటు్ల సబ్ కోరు్ట ఏరాపుటు చేయాలని, ఈ పోరాటానికి జనసేన 
పార్్ట సనంపూర్ణ మద్దతు ఉనంటునందని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమనంలో నాయకులు పొడిశెటి్ట 
విజయ్, మొలుగూరి అరవినంద్, జేరిపోతుల సనంజీవ్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

ప్రమాదకర మలుపుల వద్ద హెచచిరిక బోరుడులు 
పెటిటేన జనసేన ప్ర్టే నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్:  రనంపచోడవరనం: వి.ఆర్.ప్రనం 
మనండలనంలోని అననివరనం వాగు వద్ద కూలిపోయన బ్రిడి్జ 
పకకున నునండి చినని వనంతెన వేసిన విషయనం అనందరికీ 
తెలిసినందే. ఆ మలుప్ అతయూనంత ప్రమాదకరనంగా ఉనంది, 

రాత్రి వేళలో్ల అసలు గమనినంచలేము. తెలియని వాళ్ళు ఆదమరిసేతు అనంతే సనంగతులు ఈ 
కాలనం లో ప్రమాద్లు ఎకుకువగా జరుగుతునానియ అయతే అకకుడ ఎటువనంటి హెచచిరిక 
బోరుడును పెట్టలేదు. ద్నివలన ప్రమాద్లు జరిగ అవకాశనం ఉనంది. అది గమనినంచిన 
జనసేన పార్్ట నాయకులు మునందు జాగ్రతతుగా అకకుడ ఇరువైప్ల్ హెచచిరిక బోరుడులు 
పెట్టడనం జరిగనంది. అల్గ తక్ణమే ప్రభుత్వనం ఇల్నంటి వాటిపై దృష్ట పెటి్ట మునందు 
జాగ్రతతు గా వయూవహరినంచాలని మరియు చినంతూరు నునండి వి.ఆర్.ప్రనం మీదుగా బస్ 
సర్్వస్ నడిప్నంచాలని ములకాల స్యకృష్ణ డిమానండ్ చేశారు. ఈ కారయూక్రమనంలో 
మనండల అధయూక్షులు ములకాల స్యకృష్ణ, మనండల నాయకులు బాగుల అనంజనరావు, 
కెచచిల పోషరెడిడు, శ్రీనివాస్, కళ్యూణ్, పవన్ మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

అర్బన్ బా్యవంక్ డైరెకటేర్ రోళ్ళ భాస్కర్ కి సనా్మనవం 
చేసిన టి.సి.వరుణ్

శతఘ్ని న్యూస్: అననంతప్రనం అర్న్ బాయూనంక్ డైరెక్టర్ గా 1615 ఓట్ల మెజార్్టతో 
గెలుపొనందిన నగర ప్రధాన కారయూదరి్శ రోళళు భాసకురిని అర్న్ ఇనంచార్్జ & జిల్్ల అధయూక్షులు 
టి.సి.వరుణ్ ఘననంగా సనా్మనినంచిన అననంతరనం టి.సి.వరుణ్ మాటా్లడుతూ ర్ళళు భాసకుర్ 
విజయనం ఎనంతో ఉతాసీహానిని నినంప్నందని పేర్కునానిరు. అననంతరనం అభిననందనలు 
తెలియజేశారు. ఈ సనందర్నంగా రోళళు భాసకుర్ మాటా్లడుతూ తన విజయానికి 
సహకరినంచిన వారికి పేరుపేరునా ప్రతి ఒకకురికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఈ 
కారయూక్రమనంలో జిల్్ల కమటీ సభుయూలు, నగర్ కమటీ సభుయూలు, నాయకులు, జనసైనికులు 
పాల్్నడనం జరిగనంది.

తామరల రామకృష్ణను కలిసి ధైర్యవం చెపి్పన మేడ 
గురుదత్ ప్రస్ద్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరనం: 
సీతారామప్రనం గ్రామానికి చనందిన 
జనసేన పార్్ట గ్రామ కమటీ ప్రెసిడనంట్ 
తము్మడు తామరల రామకృష్ణ రెనండు 
రోజులు క్రితనం పొలనంలో పొడపాము 
కాటుకు గురై రాజమనండ్రి ప్రభుత్వ 
ఆస్పత్రిలో చికితసీ పొనందుతునానిరు. 

అన విషయనం జనసేనశ్రేణులు ద్్వరా తెలుస్కునని రాజానగరనం నియోజకవర్నం జనసేన 
పార్్ట ఇనంచార్్జ, ఐకయూరాజయూసమతి అవారుడు గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్ వారిని కలిసి 
ఆరోగయూ పరిసి్థతులు తెలుస్కొని, ధైరయూనం చప్పు, మెరుగైన వైదయూనం అనందినంచాలని డాక్టర్లతో 
మాటా్లడటనం జరిగనంది. ఈ కారయూక్రమనంలో సీతారామప్రనం గ్రామ కమటీ ప్రెసిడనంట్ 
తామరల వరహాలు, రాజానగరనం మనండల జనసేన పార్్ట నాయకులు చల్్ల ప్రస్ద్, 
కామరెడిడు పెద్దకాప్ 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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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఈదుపురవం, సనా్యసి పుట్టేగలో జనసేన ఆధ్ర్యవంలో ఉచిత వైద్య శిబిరాలు
శతఘ్ని న్యూస్: ఇచాచిప్రనం: జ్యూతిరావు పూలే వర్ధనంతిని ప్రసకురినంచుకుని జనసేన 
అధినత పవన్ కళ్యూణ్ ప్లుప్ మేరకు ఇచాచిప్రనం మనండలనంలోని ఈదుప్రనం గ్రామనంలో 
ఇచాచిప్రనం నియోజకవర్ జనసేన ఇనంచార్్జ ద్సరి రాజు మరియు ఈదుప్రనం 
జనసైనికుల ఆధ్వరయూనంలో ఈదుప్రనం గ్రామ పెద్దలు మరియు జనసేన ఎనంపీటీసీ 
అభయూరి్థ బాసి భారతి రెడిడు, జనసేన యూత్ సభుయూలు చినంటూ బెహారా, రాహుల్ బేహారా, 
నారాయణ బేహారా సహకారనంతో మెడికవర్ హాసిపుటల్ వారి సౌజనయూనంతో ఉచిత మెగా 
వైదయూ శ్బిరనం నిర్వహనంచడనం జరిగనంది. అల్గ ఇచాచిప్రనం మనండలనం, సనాయూసి ప్టు్టగ 
గ్రామనంలో జనసేన రాష్ట్ర జాయనంట్ సెక్రెటర్ తిపపున దురోయూధన రెడిడు, పనపాన కుమార్ 
ఆధ్వరయూనంలో సనాయూసప్టు్టగ గ్రామ జనసైనికులు, గ్రామ పెద్దలు సహకారనంతో జెమ్సీ 
హాసిపుటల్ శ్రీకాకుళనం రాగోలు వారి సౌజనయూనంతో మెగా వైదయూశ్భిరాలు నిర్వహనంచడనం 
జరిగనంది. ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూ అతిథిగా విచేచిసిన ఇచాఛాప్రనం జనసేన ఇనంఛారి్జ 
ద్సరి రాజు చేతుల దుగా జనసేన రాష్ట్ర మతసీష్కార వికాస విభాగ కారయూదరి్శ నాగుల 

హరి బెహరా మరియు గ్రామస్తులు సమక్నంలో ప్రనంభినంచారు. ఈ ఉచిత మెగా వైదయూ శ్బిరనం ననందు, కిడ్ని సమసయూలు, గునండ సనంబనంధిత సమసయూలు, కీళ్ల నొప్పుల సమసయూలు మరియు 
అనిని రకాల స్ధారణ వాయూధులకు అనుభవజు్ఞలైన వైదయూ బృనందనంతో పర్క్నంచి, అవసరమైన వారికి ఉచితనంగా మనందులు పనంప్ణీ చేశారు. ఈ ఉచిత మెడికల్ కాయూనంప్కి గ్రామస్తుల నునండి 
విశ్ష సపునందన లభినంచినంది. ద్ద్ప్గా 400 మనంది ఈదుప్రనంలో అల్గ 300 మనందికి సనాయూసిప్టు్టగలో పర్క్లు చేసి, మనందులు పనంప్ణీ చేశారు. ఈ కారయూక్రమనంలో ఇచాఛాప్రనం 
మునిసీపాలిటీ 10 వారుడు ఇనంఛారి్జ రోకళళు భాసకుర్, ఈదుప్రనం ఎనంపీటీసీ అభయూరి్థ బాసి భారతి, వీర మహళ శైలజ, దునంగు భాసకుర్, దుగాన దివాకర్, కుమార్, రామకృష్ణ, తారక్, రాజు, 
ఢిలీ్లష్, మురళ్, ఢిలీ్ల, మధు, జా్ఞనశ్వర్, శ్ఖర్, వెనంకట్ష్, మురళ్, జానకి రావు, మోహన్, స్రేష్, క్నంతి తదితరులు పాల్్నానిరు.

సుబ్రహ్మణ్్యశ్రస్్మి షష్ఠి ప్రారవంభోత్సవాలలో 
ప్ల్గొన్న బవండ్రెడ్డు

శతఘ్ని న్యూస్: కైకలూరు 
నియోజకవర్నం: ముదినపలి్ల 
మనండలనంలోని, సినంగరాయపాలెనం 
గ్రామనంలో శ్రీ స్బ్రహ్మణ్యూశ్వర 
స్్వమవారి షషఠి ఉతసీవాల 
ప్రనంభోతసీవములో పాల్్నని 
జనసేన పార్్ట కృష్ట్ణ జిల్్ల అధయూక్షులు 

బనండ్రెడిడు రామకృష్ణ . ఈ కారయూక్రమనంలో కృష్ట్ణజిల్్ల కమటీ సభుయూలు పనంచకర్ల స్రేష్, 
ముదినపలి్ల మనండల అధయూక్షులు వీరనంకి వెనంకట్శ్వరరావు, కైకలూరు నియోజకవర్నం 
నాయకులు మోట్పలి్ల హనుమాన్, శరత్, అనంబుల భరత్, జన సైనికులు, దేవస్్థన 
ట్రస్్ట కమటీ పాల్్నానిరు.

జనసైనికుడు అరుణ్ ని పరామరి్శవంచిన 
వవంగలపూడ్ నాగవంద్ర

శతఘ్ని న్యూస్: తుని గవరనిమెనంట్ 
హాసిపుటలో్ల చికితసీ పొనందుతునని లోవకొతూతురు 
జనసైనికుడు అరుణ్ ని పరామరి్శనంచిన జిల్్ల 
కారయూదరి్శ వనంగలపూడి నాగనంద్ర, చోడిశెటి్ట 
భాసకుర్ మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

రాయపురెడ్డు కృష్ణ ఆరిథిక సహాయవంతో వాలీబాల్ కిట్
శతఘ్ని న్యూస్: మాడుగుల, 
దేవరపలి్ల మనండలనంలో తెలుగుపూడి 
పనంచాయతీలో మాడుగుల నియోజకవర్ 
జనసేన నాయకులు రాయప్రెడిడు 
కృష్ణ ఆరి్థక సహాయనంతో రామ్ చరణ్ 
మరియు శ్వ శనంకర్ చేతుల మీదుగా 
తెనుగుపూడి పనంచాయతీ జనసైనికులకు 
వాలీబాల్ కిట్ ఇవ్వడనం జరిగనంది. ఈ 
కారయూక్రమనంలో మహేష్ మరియు తెనుగుపూడి జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

డాకటేర్ పిల్లా శ్రీధర్ విదేశీ పర్యటనలో ఉనా్న… 
ఆగని జనసేన కార్యక్రమాలు

శతఘ్ని న్యూస్: ప్ఠాప్రనం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్్ణ హాసపుటల్ అధినత డాక్టర్ 
ప్ల్్ల శ్రీధర్ విదేశీ పరయూటనలో ఉనాని గాని నియోజకవర్నంలో జనసేన కారయూక్రమలు ఆగకూడదు 
అన ఉదే్దశనంతో డాక్టర్ ప్ల్్ల శ్రీధర్ ఆదేశానుస్రనం డాక్టర్ అననియయూ శ్వశనంకర్ దురా్డ గ్రామనం 
ననందు స్బా్రావు షష్ట సనందర్నంగా స్బ్రహ్మణ్యూశ్వర స్్వమని దరి్శనంచుకుని అనని సనంతరపుణ 
కారయూక్రమనం నిమతతునం 1116/- స్్వమవారికి విరాళనంగా ఇవ్వడనం జరిగనంది. అననంతరనం 
దురా్డ గ్రామనంలోని జనసైనికులు కారయూకరతులు నాయకులతో కలిసి పార్్ట బలోపేతానికి పార్్టలోకి 
జాయనినంగ్ లు చాల్ అవసరమని ద్ని మీద దృష్ట పెటా్టలని జనసైనికులకు స్చినంచడనం 
జరిగనంది. ఈ కారయూక్రమనంలో భాగనంగా పల్నిటి మధు, ఇనంటి వీరబాబు, కోల్ నాని, బొమ్మడి 
శ్వరానం, వెలుగుల దురా్ప్రస్ద్, బనండి బాలు, కోల్ గణపతి, గొనెనిపూడి స్్వమ, కర్నిడి లక్ష్మణ్, 
శాఖ స్రేష్, గొల్లపలి్ల శ్వ, కొపపుల చక్రధర్, బనండి అపాపురావు, కొనండేకలపూడి గనంగాధర్, ఇనంటి 
గరి, మొగలి శ్రీను, ఇనంటి ప్రస్ద్, ప్ బాబి్జ, మరియు జనసైనికులు గ్రామ పెద్దలు పాల్్నడనం 
జరిగనంది.

20వ వారుడులో పర్యటివంచిన ఆదిమూలవం స్రణీ దేవి
శతఘ్ని న్యూస్:  విశాఖ తూరుపు నియోజకవర్నం, 20వ వారుడు మహళలతో కలసి ఆ 
వారుడు జనసేన అభయూరి్ధ మరియు ఉతతురానంధ్రా ప్నంతీయ మహళ్సభుయూరాలు ఆదిమూలనం 
స్రణీ దేవి వారి సమసయూలను తెలుస్కొని, జనసేన మేనిఫెస్ట వివరినంచి, జనసేన అధినత 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆత్మహతయూ చేస్కునని రైతుల లెకకును వైసిప్ ప్రభుతా్వనికి ఎతితుచూప్స్తు 
వారి కుటునంబాలకు ఒకొకకురికి లక్ రూపాయలు అనందచేయడమేకాక వారి కొనంతమనంది 
ప్ల్లలను చదివినంచే బాదయూత తీస్కోవడనం జరిగన విషయాలు, ఉచిత ఇనంటి పధకాలో్ల 
జరిగన అక్రమాలను వివరినంచడనం జరిగనంది. ఈ కారయూక్రమనంలో ఉతతురానంధ్ర ప్నంతీయ 
సభుయూరాలు నాగలక్ష్మీ, 20 వ వారుడు వీరమహళలు మహాలక్ష్మి, ధన పాల్్నడనం జరిగనంది.

తాగు నీరు పైప్ లైన్ మరమ్మత్తులకు డబ్్బలు వసూలు 
చేసుతున్న పురప్లక సవంఘ సిబ్బవంది

శతఘ్ని న్యూస్: అమల్ప్రనం: జనసేన కౌనిసీలర్ గొలకోటి 
అమల్ప్రనం ప్రపాలక సనంఘ స్ధారణ సమావేశనం చైర్ 
పరసీన్ రెడిడు సతయూ నాగనంద్రమణి అధయూక్తన జరిగనంది. కౌనిసీల్ 
సమావేశనంలో జనసేన 9వార్డు కౌనిసీలర్ గొలకోటి విజయలక్ష్మి 
మాటా్లడుతూ మనంచిన్టి పైప్లైను మరమ్మతుతులకు రూ.1.79 
లక్లు ఎల్ కేటాయస్తురు అని ప్రశ్నినంచారు. వారుడులో ప్రజలు 
దగ్ర నునంచి ఈ పనులకు ప్రపాలక సిబ్నంది డబు్లు 
వస్లు చేస్తునానిరు అని 9 వారుడు జనసేన కౌనిసీలర్ గొలకోటి 
విజయలక్ష్మి ఆరోప్నంచారు.

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

ముక్క శ్రీనివాస్ తో కలిసి సుబ్రహ్మణ్య 
షష్టేలో ప్ల్గొన్న శివశవంకర్

శతఘ్ని న్యూస్: ప్ఠాప్రనం నియోజకవర్నం, తాటిపరితు గ్రామనం ననందు 
స్బ్రహ్మణయూ షష్ట మహోతసీవ సనంబరాలో్ల భాగనంగా ఉతతురానంధ్ర గోల్డు మాన్, 
సీనియర్ జనసేన నాయకులు ముకకు శ్రీనివాస్ పాల్్నడనం జరిగనంది. 
ద్నిలో భాగనంగా ప్ఠాప్రనం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్్ణ 
హాసిపుటల్ అధినత డాక్టర్ ప్ల్్ల శ్రీధర్ ఆదేశానుస్రనం డాక్టర్ అననియయూ 
శ్వశనంకర్ ప్ఠాప్రనం నియోజకవర్నం జనసైనికుల బృనందనంతో కలిసి 

ముకకు శ్రీనివాస్ ని సనా్మనినంచడనం జరిగనంది. ఈ కారయూక్రమనంలో భాగనంగా పల్నిటి మధు, వీరమరెడిడు అమర్, కీరితు చనంటి, విరమరెడిడు గనంగాధర్ ప్రస్ద్, స్మనడి అపపునని, స్ద్ గణ్ష్, 
గొల్లపలి్ల వీరబాబు మరియు జనసైనికులు పాల్్నడనం జరిగనంది.

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్్మి షష్ఠి ఉత్సవాలలో ప్ల్గొన్న 
పవంతవం నానాజ్

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్, శ్రీ స్బ్రహ్మణయూ స్్వమ షషఠి సనందర్నంగా కరప 
మనండలనం గొర్రిపూడి గ్రామనంలో వెనంచేసి ఉనని శ్రీ స్బ్రహ్మణయూ స్్వమవారిని 
సతీసమేతనంగా దరి్శనంచుకునని జనసేన పార్్ట ప్ఏసి సభుయూలు మరియు కాకినాడ రూరల్ 
జనసేన పార్్ట ఇనంచార్్జ పనంతనం నానాజీ దరి్శనంచుకోవడనం జరిగనంది. అననంతరనం కరప 
మనండలనం కరప గ్రామనం ప్రనంభనంలో సిరిప్రనం గ్రామ వాసతువుయూలు చికాకుల దొరబాబు 
అనండ్ బ్రదర్సీ వారి ఆధ్వరయూనంలో చేపటి్టన 51 అడుగుల శ్రీ స్బ్రహ్మణయూస్్వమ వారి 
విగ్రహ ప్రతిష్ట కారయూక్రమనంలో సతీ సమేతనంగా పాల్్నానిరు. అననంతరనం కాకినాడ 
రూరల్ మనండలనం తిమా్మప్రనం గ్రామనంలో స్్థనికులు, జనసేన పార్్ట నాయకులు 
మాద్రప్ తాతాజీ ఆధ్వరయూనంలో శ్రీమతి రాజేశ్వరి, వారి సదరులు నెలకొలిపున శ్రీ స్బ్రహ్మణయూ స్్వమని సతీ సమేతనంగా దరి్శనంచుకుని, గ్రామోతసీవనంలో పాల్్నని జనసేన పార్్ట ప్ఏసి 
సభుయూలు పనంతనం నానాజీ. అననంతరనం కాకినాడ రూరల్ మనండలనం, తమ్మవరనం గ్రామనంలో జరిగన స్బ్రహ్మణయూ షషఠి ఉతసీవాలో్ల పాల్్ని స్్వమ వారిని దరి్శనంచుకోవడనం జరిగనంది.

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి మహోత్సవాలోలా ప్ల్గొన్న 
మేడ గురుదత్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరనం: 
కోరుకొనండ మనండలనం, 
కోరుకొనండ గ్రామనం లో 
స్బ్రహ్మణ్యూశ్వర స్్వమ వారి 
షష్ట మహోతసీవాలో్ల పాల్్నని 
రాజానగరనం నియోజకవర్నం 

జనసేన పార్్ట ఇనంచార్్జ, ఐకయూరాజయూసమతి అవారుడు గ్రహీత మేడ గురుదత్ కి ఆలయ 
కమటీ వారు శాలువ తో సతకురినంచారు. ఈ కారయూక్రమనంలో కోరుకొనండ జనసేన పార్్ట 
నాయకులు తెలగనంశెటి్ట శ్వ, బదిరెడిడు దొర, తొరటి దురా్ ప్రస్ద్, ఆకుల ఆదితయూ, కొచచిర్ల 
బాబి, పెమా్మడ సతీష్, పోసిబాబు, రచపోతుల స్రేష్, కోరుకొనండ మనండల నాయకులు 
తన్నిరు తాతాజీ, చల్్ల ప్రస్ద్, వలే్లపలి్ల రాజేష్, పల్్ల హేమనంత్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

గిరిసేన జనసేన – జనవం వద్దకు జనసేన 
36వ రోజు

శతఘ్ని న్యూస్:  పాలకొనండ: 
గరిసేన జనసేన – జననం 
వద్దకు జనసేన 36వ రోజు 
కారయూక్రమనంలో భాగనంగా 
మనంగళవారనం పాలకొనండ 
నియోజకవర్నం, వీరఘట్టనం 
మనండలనం టౌన్ ప్నంతనంకి 
చనందిన తెలగ వీధిలో జనసేన 

తరుప్న జనసేన జాన్, మతసీ ప్నండరికనం, కర్రీ కళ్యూణి, వావిలపలి్ల భూషణ్, కరెనిన స్య 
పవన్, బొమా్మళ్ వినోద్, దూసి ప్రణీత్ పరయూటన చయయూడనం జరిగనంది. ఈ క్రమనంలో జనసేన 
జాన్ మాటా్లడుతూ వైస్సీర్సీపీ పార్్ట రాష్ట్ర ప్రజలను మభయూపెట్్ట ప్రయతానినిని క్షేత్రస్్థయలో 
ఎనండగట్్టనందుకు జనసేన అధినత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి ప్లుప్ మేరకు గరిసేన జననం 
వద్దకు – జనసేన 36వ రోజు కారయూక్రమనంలో బాగనంగా వీరఘట్టనం మనండల కేనంద్ర పరిధిలో 
విసతుృతనంగా పరయూటినంచి ప్రతి సమసయూ తెలుస్కుని, ప్రజల పక్షాన నిలబడి అవి పరిష్టకురనం 
అయేయూవరకు ప్రభుత్వనం పై జనసేన పార్్ట పోరాటనం చేస్తునందని తెలిపారు. మతసీ ప్నండరికనం 
మాటా్లడుతూ ఇనానిళ్్ల పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఎల్నంటి అధికారనం లేకపోయనా ప్రజలుకి 
సమసయూ ఎకకుడ ఉనంట్ అకకుడకు నరుగా వెళ్ళు ఆ సమసయూను పరిషకురినంచి వారికి అనండగా 
ఉనంటునానిరు. జనసేన పార్్ట వీరమహళ కర్రి కళ్యూణి మాటా్లడుతూ జనసైనికులు జనసేన 
నాయుకులకి, వీరమహళలను ఎనోని విధాలుగా వైస్సీర్సీపీ అధినాయకుడు, మనంత్రులు 
అనరాని మాటలు మాటా్లడినా, ఎనిని ఇబ్నందులు పెటి్టనా ఇనంతవరకు తగా్నం ఇకనునంచి 
ఎవ్వరైనా జనసేన పార్్ట దగ్ర తగా్లిసీనందే. ఇపపుటనంలో ఇళ్్ల కూలిచితే వారికి ఒకొకుకకురికీ 
లక్ రూపాయలు చొప్పున 39 మనందికి ఇచిచిన గొపపు నాయుకులు కొణిదల పవన్ కళ్యూణ్ 
గారు అల్నంటి నాయకుడు ముఖయూమనంత్రి ఐతే ఈ రాష్ట్రము చాల్ అభివృది్ధ చనందుతునందని 
తెలియజేస్రు.

సుబ్రహ్మణ్య స్్మి షష్టే ఉత్సవాలోలా మాకినీడ్ 
ప్రత్్యక పూజలు

శతఘ్ని న్యూస్: ప్ఠాప్రనం 
నియోజకవర్ వాయూపతునంగా 
స్బ్రహ్మణయూ షష్ట ఉతసీవాలు 
ఘననంగా జరిగాయ. 
నియోజకవర్నంలో ప్రఖ్యూత 
ఆలయాలో్ల ప్ఠాప్రనం 
నియోజకవర్ జనసేన పార్్ట 
ఇనంఛారి్జ శ్రీమతి మాకిన్డి 

శ్ష్కుమారి ప్రజల శ్రేయస్సీ కొరకు ప్రతేయూక పూజలు చేశారు. మునందుగా గొల్లప్రోలు 
మనండలనం తటిపరితు గ్రామనంలో వెలిసిన శ్రీ వలీ్ల దేవసేన సమేత స్బ్రహ్మణ్యూశ్వర స్్వమ 
వారి ఆలయనంలో జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు కొణిదల పవన్ కళ్యూణ్ మరియు రాష్ట్రనం 
స్భిక్నంగా ఉనండాలని, ప్రజలు ఆయురారోగాయూలతో ఉనండాలని ఆమె ప్రతేయూక పూజలు 
నిర్వహనంచారు. అననంతరనం నియోజకవర్నంలోని దుర్డ, ఎకె. మల్లవరనం, మధవప్రనం 
గ్రామాలో్ల వెలసిన శ్రీ వలీ్ల దేవసేన సమేత స్బ్రహ్మణ్యూశ్వర స్్వమ వారి ఆలయాలో్ల 
పూజలు చేసి, జనసైనికులు ఏరాపుటు చేసిన అననిద్ననం కారయూక్రమలో్ల పాల్్ని వారిని 
అభిననందినంచారు. ఈ కారయూక్రమనంలో గొల్లప్రోలు మనండల అధయూక్షుడు అమరధి వలి్ల 
రామకృష్ణ, ప్ణయూమనంతుల స్రయూనారాయణ మూరితు, కరణనం రాజేనంద్ర, ద్సనం 
కొనండబాబు, గారపాటి శ్వకొనందరావు, వారుడు మెనంబరు్ల గొల్లపలి్ల గనంగ, వెలుగుల సతీష్, 
వెలుగుల లక్ష్మణ్, గొల్లపలి్ల దొరబాబు, కరణనం రాజేనంద్ర, బనండి చిననిస్్వమ, గనంట 
రమణ, గొల్లపలి్ల శ్రీనివాస్, పెనుగొనండ సమేశ్వరరావు, పెనుగొనండ వెనంకట్శ్వరరావు, 
బనండి బుజి్జ, శాఖ స్రేష్, గొల్లపలి్ల లోవరాజు, ద్సనం కొనండబాబు, స్నంకర సమనని 
దోర, తలపరి్థ చనంద్రరావు, తలపరితు వీరబాబు, తళ్వతి చక్రరావు, వస్, చినని, స్య, 
గనంగాధర్, న్కరాజు, స్రేష్, మేళనం బాబి, యానండ్రప్ శ్రీనివాస్, దేశ్రెడిడు సతీష్, 
పబి్న్డి ప్రస్ద్, కసిరెడిడు నాగశ్వరరావు, నామా శ్రీకానంత్, నామా స్యబాబు, జనసేన 
నాయకులు మరియు జనసైనికులు తదితరులు పాల్్నానిరు.
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