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ప్ర జలను మోసగించడింలో
ఘనులు వై సీపీ నాయకులు

*శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి గొప్ప నాయకుడి దగ్గర 
కారయాకర్తగా పని చేయడాం నాకు గర్ాంగా ఉాంది
*అనాంతపురాం జిలలా కారయాకర్తల సమావేశాంలో పీఏసీ 
సభ్యాలు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు
శతఘ్ని న్యాస్: అపు్పడేమో అబద్ధపు హామీలు, అసతయా 
ప్రచారాలతో అధికారాం చేజిక్కాంచుకునానిరు.. ఇపు్పడేమో 
పరిపాలన చేత కాక ప్రభ్త్ వైఫలయాల గురిాంచి ప్రజలు 
ఎక్కడ నిలదీస్్తరోనని.. ప్రజల దృష్టి మరల్చడానిక 
పనికమాలిన మాటలతో ప్రజలను మోసాం చేయడాంలో వై.సీ.
పీ. నాయకులు ఘనత స్ధిాంచారని జనసేన పార్టి రాజకీయ 
వయావహారాల కమిటీ సభ్యాలు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు గారు 
స్పషటిాం చేశారు. అనాంతపురాంలో ఆదివారాం జరిగిన 
జనసేన పార్టి కారయాకర్తల సమావేశాంలో శ్రీ నాగబాబు 
గారు మాట్లాడారు. జగన్ రెడిడి గారి నటనకు ఆకరిషితులైన 
ప్రజలు ఆయనను ముఖయామాంత్రి పదవిలో కూరో్చబెడితే అదే 
నటనతో ప్రజా ధనానిని దోచుకుాంటునానిరని అనానిరు. ప్రజా 
ప్రయోజనాల కోసాం పని చేయాలిసిన ప్రభ్త్ాం, మాంత్రులు 
వయాక్తగత స్లభాల కోసాం పని చేస్్తనానిరని పేర్్కనానిరు. జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు లాంటి గొప్ప నాయకుడు దగ్గర కారయాకర్తగా పని చేయడాం గర్ాంగా ఉననిదని, 
ప్రజలాంతా ఇపు్పడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముఖయామాంత్రి కావాలని కోరుకుాంటునానిరని వెలలాడిాంచారు. అనాంతపురాం జిలలాలోని వీర మహిళలు, జన సైనికుల మీద వై.సీ.పీ. నాయకులు 
దాడులకు తెగబడుతునని విషయాం తమ దృష్టిక వచి్చాందని, అకారణాంగా బెదిరిాంపులకు, దాడులకు తెగ బడే వారిని ప్రతిఘటిాంచాలని అనానిరు. అనాంతపురాం జిలలా అధయాక్షులు శ్రీ టీ.సీ. 
వరుణ్ గారు జిలలా సమగ్ర నివేదిక వివరిాంచిన అనాంతరాం అనాంతపురాంలో జనసేన పార్టి బలోపేతాం కోసాం అనిని స్థాయిలోలా కమిటీలు ఏరా్పటు చేస్్తనానిమని ప్రకటిాంచారు. పీ.ఏ.సీ. 
సభ్యాలు శ్రీ కాందుల దుర్్గశ్ గారు, రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరిశి శ్రీ చిలకాం మధుసూధన్ రెడిడి గారు, అధికార ప్రతినిధి శ్రీ కూసాంపూడి శ్రీనివాస్ గారు, శ్రీమతి రాయపాటి అరుణ గారు, శ్రీమతి 
కీర్తన గారు, శ్రీ మర్రెడిడి శ్రీనివాస్ గారు, బాబురావు, జయ రామిరెడిడి, ఈశ్రయయా, మాంజునాథ్ గౌడ్, పవన్, శ్రీకాాంత్ రెడిడి, ఉమేష్, భైరవ ప్రస్ద్, చాంద్ర శేఖర్, నాగాంద్ర, అబుదులలా, బెస్త 
సీనా, శ్రీదేవి, రాధిక తదితరులు పాల్్గనానిరు.

*స్థానిక ప్రజలు, ప్రజా సాంఘాల నుాండి వినతుల సీ్కరణ
అనాంతపురాం పరయాటనలో భాగాంగా జరిగిన సమావేశాలోలా 
పాల్్గనని శ్రీ నాగబాబు గారిక స్థానిక ప్రజలు, ప్రజా సాంఘాల 
ప్రతినిధులు వివిధ సమసయాలకు సాంబాంధిాంచిన వినతి పత్రాలు 
అాందజేశారు. శ్రీ నాగబాబు గారు స్యాంగా వినతులు 
సీ్కరిాంచి వాటిని పరిశీలిాంచిన అనాంతరాం పార్టి అధయాక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి దృష్టిక తీస్కెళ్్తమని బాధితులకు 
వెలలాడిాంచారు.
* అనాంతపురాంలో అశేష జన స్్గతాం
జనసేన పార్టి రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ సభ్యాలు శ్రీ 
కొణిదెల నాగబాబు గారిక అనాంతపురాంలో అశేష జన 
స్్గతాం లభాంచిాంది. కర్నిలు జిలలా పరయాటన ముగిాంచుకొని 
శనివారాం స్యాంత్ాం అనాంతపురాం జిలలాలోక ప్రవేశాంచిన శ్రీ 
నాగబాబు గారిక జిలలా సరిహదుదు నుాంచే జన సైనికులు, వీర 

మహిళలు ఘన స్్గతాం పలికారు. దారి పొడవునా బాణసాంచా, హారతులు, గజమాలలతో అనాంతపురాం 
కారయాకర్తలు ఆహా్నాం పలికారు.
*జనసేన వీర మహిళ్ కారాయాలయాం సాందరశిన
అనాంతపురాం పరయాటనలో భాగాంగా శ్రీ నాగబాబు గారు ఆదివారాం అనాంతపురాంలోని జనసేన పార్టి వీర 
మహిళ్ కారాయాలయాం సాందరిశిాంచారు. కారాయాలయాంలో మహిళ్ స్ధికారత కోసాం చేపడుతునని శక్షణ 
కారయాక్రమాల వివరాలను అడిగి తెలుస్కునానిరు.
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వై స్సార్సాపీ నుిండి జనసేన పార్టీ లోకి భార్గా వలసలు..
రాజానగరాం నియోజకవర్గాం, సీతానగరాం మాండలాం, ఇనుగాంటివారిపేట ఎసీసి పేటలో వైసీపీక షాక్ ఇచి్చన 
పలువురు నేతలు, కారయాకర్తలు…
జనసేన పార్టిలో జాయిన్ అయియాన వారిలో పెదదుఎతు్తన మహిళలు, గ్రామపెదదులు…
శతఘ్ని న్యాస్:  రాజానగరాం: సీతానగరాం మాండలాం, ఇనుగాంటివారిపేట గ్రామానిక చాందిన 
ఎసీసి పేట నుాండి వైసీపీక చాందిన స్మారు 200 మాంది జనసేన పార్టిలో జాయిన్ అయాయారు.. 
రాజానగరాం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు బతు్తల బలరామకృష్ణ గారు, శ్రీమతి వెాంకటలక్ష్మి, 
కొాండేటి సతయానారాయణ, పెాంటపాటి శవ ఆధ్రయాాంలో…జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలు, 
సిదా్ధాంతాలు నచి్చ,, అలనే నియోజకవర్గాంలో బతు్తల బలరామకృష్ణ దముమునని నాయకత్ాం, రాజానగరాం 
నియోజకవర్గాంలో విస్తృతాంగా చేస్్తనని పలు సేవా కారయాక్రమాలు నచి్చ… మరియు ప్రజల జీవితాలతో 
ఆడుకుాంటూ, వయావసథాలిని చినానిభననిాం చేసూ్త…. స్మానుయాడి జీవితానిని ఛిద్రాం చేస్్తనని ఈ వైసిపి అసమరథాపు 
పాలనకు విస్గు చాంది.. వీరాందర్ జనసేన పార్టిలో బతు్తల దాంపతుల సమక్షాంలో జాయిన్ అయాయారు.. 

జాయిన్ అయిన వారిలో బతు్త మణి, విరెలలా పోచమము వినపాక వెాంకటలక్ష్మి, విననిపాల రాణి, బతు్త స్బ్రమణయాాం, మైలబతు్తల మరియమము, వేరిలలా బేబీ, వెరిలలా ధనలక్ష్మి, సరికల కుమారి, 
జితు్తక స్నీతమము, బతు్త చినానిరి, బతు్త ధనలక్ష్మి, గాంటి లక్ష్మీ, బర్రె స్దరిశిని, తవిటిక మరియమము, తవిటిక మరియమము, తవిటిక నవీన, వేరిలలా స్బ్బలక్ష్మి, గుడిసె లక్ష్మి, గుాంటి 
అచి్చయమము, మైలబతు్తల మేర్, సననిప శాాంతి, పలిలా దుర్గ, గాడి కుమారి, పొలమాటి సిాంధు, కరమాంది పొసమము, నాగిరెడిడి వెాంకటలక్ష్మి, ఇనపాల రమయా, సిాంతపలిలా రమణమము, సిాంతపలిలా 
వేణి, గాడి అనుషా, గుాంటు మేర్, గూడల బేబీ, బొతు్త గాంగాభవాని, కొయాయా గాంగాభవాని, తలరి ధనలక్ష్మి, బతు్త మేర్, బతి్తన పొసమము బతు్త మాంగమము, గుాంట చినని లక్ష్మి, వేరిలలా 
ఉష ,మరియు స్్చ పేట గ్రామ పెదదులు మహిళలు ఉనానిరు. ఈ కారయాక్రమాంలో ఇనుగాంటివారిపేట జనసేన నేతలు, రాజానగరాం నియోజకవర్గ స్థాయి, సీతానగరాం మాండల స్థాయి 
నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు పాల్్గనానిరు.

మంగళగిరిలో రాబోయే ఎన్నికలకు సిద్ధమైన జనసేన పార్టీ
శతఘ్ని న్యాస్:  మాంగళగిరి నియోజకవర్గ జనసేన కారాయాలయాంలో నియోజకవర్గస్థాయిలో మాంగళగిరి ఇాంచార్జ్ చిలలాపలిలా శ్రీనివాసరావు అధయాక్షతన ఎాంటిఎాంసీ కమిటీ, మాంగళగిరి, 
తాడేపలిలా, దుగి్గరాల మాండల కమిటీ సభ్యాలాందరితో రాండ్ టేబుల్ సమావేశాం నిర్హిాంచడాం జరిగిాంది. సమావేశాంలో భాగాంగా రాబోయే ఎనినికల నాటిక మాంగళగిరి నియోజకవర్గాంలో 
జనసేన పార్టి కాయాడర్ మరిాంత పార్టి బలోపేతానిక కృష్ చేయాలని, గ్రామ మరియు బూత్ కమిటీలు తాందరగా ఏరా్పటు చేస్కుని ప్రజలకు మరిాంత చేరు అవా్లని ఈ సాందర్ాంగా 
కమిటీ సభ్యాలకు చిలలాపలిలా శ్రీనివాసరావు దిశా నిర్దుశాం చేశారు. ఈ సమావేశాంలో గ్రామ మరియు బూత్ కమిటీలు ఏరా్పటు, నియోజవర్గ స్థాయిలో పార్టినీ ఏ విధాంగా బలపరచాలి, 
మాంగళగిరి నియోజకవర్గాంలో జనసేన పార్టి చేయబోయే మరియు జరగబోయే కారయాక్రమాలపై చర్చ, కారయాకర్తలకు శక్షణ తరగతులు ఏరా్పటుపై చర్చ, సోషల్ మీడియా సభ్యాలక 
అవగాహన తరగతులు, గ్రామాలోలా ఉనని సమసయాలపై ముఖయాాంగా చరి్చాంచారు. ఈ సమావేశానిక ఎాంటిఎాంసీ అధయాక్షులు మునగపాటి వెాంకట మారుతీరావు, మాంగళగిరి మాండల 
అధయాక్షులు వాస్ శ్రీనివాసరావు, తాడేపలిలా మాండల అధయాక్షులు స్మల నాగశ్రరావు(ఎస్.ఎన్.ఆర్), దుగి్గరాల మాండల అధయాక్షులు పస్పులేటి శ్రీనివాసరావు, జనసేన పార్టి రాష్ట్ర 
కారయాదరిశి బేతపూడి విజయ్ శేఖర్, గుాంటూరు జిలలా సాంయుక్త కారయాదరిశి బడే కోమలి, మాంగళగిరి నియోజకవర్గ సమన్య కమిటీ సభ్యాలు దాసరి శవ నాగాంద్రాం, జనసేన పార్టి 
రాష్ట్ర చేనేత వికాస విభాగాం కారయాదరిశి జాంజనాం వెాంకట స్ాంబశవరావు (జె.ఎస్.ఆర్), ఎాంటిఎాంసీ కమిటీ, మాంగళగిరి, తాడేపలిలా, దుగి్గరాల మాండల కమిటీ సభ్యాలు, మాంగళగిరి 
నియోజకవర్గ సోషల్ మీడియా కోఆరిడినేటరులా, పార్టి కారయాకర్తలు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

న్రాధార కుటంబాన్కి అండగా జనసేన చేయూత
శతఘ్ని న్యాస్: పాయకరావుపేట: యస్ రాయవరాం మాండలాం, పెదగుముములూరు గ్రామాంలో కుటుాంబానిని పొష్ాంచే 
యజమాని లేవలేని సిథాతిలో వునని నిరాధార కుటుాంబానిక జనసైనికులు మేమునానిమన్టి అాండగా జనసేన పార్టి అాండగా 
నిలిచిాంది. యస్ రాయవరాం మాండలాం తిమాముపురాం గ్రామానిక చాందిన జనసేన నాయకుడు శానాపతి బాబూరావు 
(మాషాటిరు) నేతృత్ాంలో జనసైనికులు పెదగుముములూరు గ్రామానిక చాందిన పోలవరపు లోవరాజు కుటుాంబానిక అాండగా 
నిలిచారు. లోవరాజు గీతకారిముకుడు కాగా, గడచిన కొనినిరోజులుగా కాళ్ళు చచి్చబడిపోయాయి. దీాంతో కుటుాంబానిని 
పోష్ాంచే దారి లేకపోవడాంతో తీవ్ర ఇబ్బాందులు పడుతునానిరు. విషయాం తెలుస్కునని జనసైనికులు ఆ కుటుాంబానిక 
ఆసరాగా నిలిచేదిశగా తమ వాంతు 10,000 ర్పాయల నగదు, శ్రీవిదయా శ్రీనివాస్ తమ వాంతు మూడు నెలలకు సరిపడా 
కరాణాను అాందిాంచారు తమ కుటుాంబానిక అాండగా నిలిచిన జనసైనికులకు కుటుాంబసభ్యాలు తమ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు 
ఈ కారయాక్రమాంలో జనసైనికులు బాబూరావు మాషాటిరుతో పాటుపార్టి ప్రెసిడాంట్ ప్రస్దుల గణేష్, మతి్త కార్్తక్, పులి 
సతి్తబాబు, కోలపాటి బాబ్జ్, బలాంక రాజు, లిాంగాంపలిలా నానాజీ, వాంగలపూడి నానాజీ, దముము రాజు, ఏ.వి.ఎస్, పెరుమాళళు 
వెాంకటేష్, కొత్ల శ్రీను, నకా్క శ్రీను పాల్్గనానిరు.

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

ఘనంగా డా.శ్రీధర్ పిల్లా  జన్మదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యాస్:  పిఠాపురాం, పిఠాపురాం జనసేన నాయకులు మరియు శ్రీవిష్్ణ హాసి్పటల్ అధినేత 
డా.శ్రీధర్ పిలలా జనముదిన వేడుకలు గురువారాం ఘనాంగా నిర్హిాంచారు. ఈ సాందర్ాంగా డా.శ్రీధర్ 
పిలలా పలు కారయాక్రమాలలో పాల్్గనడాం జరిగిాంది. డా.శ్రీధర్ పిలలా జనముదిన వేడుకలలో భాగాంగా 
జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికుల మదయా కేక్ కట్ చేయడాం జరిగిాంది. వృదు్ధలకు దుప్పటులా 
పాంపిణీ చేయడాం జరిగిాంది. అనాంతరాం పాఠశాలలోని విదాయారు్ధలకు సీ్టులా పాంపిణీ చేయడాం 
జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనడాం జరిగిాంది.

ఎయిమ్ అవగాహనా సదస్సు
శతఘ్ని న్యాస్: విజయనగరాం 
జిలలా, చీపురుపలిలా మాండలాం, 
పెదనడిపలిలా గ్రామాం దళిత 
వాడలో ఆదివారాం ఉదయాం 
విజయనగరాం జిలలా ఎయిమ్ 
ఇాంచారిజ్ అడుడిరి సీతబాబు, జిలలా 
ఎయిమ్ కనీ్నర్ కెలలా భీమారావు 
అధయాక్షతన నిర్హిాంచడాం 
జరిగిాంది. ఎయిమ్ అవగాహనా 

సదస్సి జరిగిాంది. కారయాక్రమానిక ముఖయా అధితిగా హాజరైన జిలలా ఇాంచారిజ్ అడుడిరి 
సీతబాబు మాట్లాడుతూ దళితవాడ పాంచాయతీ తోనే, దళిత ప్రజలు అభవృది్ధ 
చాందుతారనానిరు. డాకటిర్ బాబాస్హెబ్ అాంబేద్కర్ అాందరు వారు.. కొాందరు వారు 
కాదు అనానిరు. దళిత ప్రజలు ఐకయాత గా ఉాండి మన హకు్కలను కాపాడుకోవాలనానిరు. 
చడు వయాసనాలకు దూరాంగా ఉాండి ఆరి్ధకాంగా అభవృది్ధ చాందాలనానిరు. సభ అధయాక్షులు 
జిలలా ఎయిమ్ కనీ్నర్ కెలలా భీమారావు మాట్లాడుతూ డాకటిర్ బాబాస్హెబ్ అాంబేద్కర్ 
గారి ఆశీయాలతో ఎయిమ్ ను మానయాశ్రీ పీవీ స్నీల్ కుమార్ ఐపీఎస్ డీజీపీ ఏ.పీ.
సి.ఐ.డి.చీఫ్ స్థాపిాంచారు అనానిరు. దళిత వాడ పాంచాయతీ స్ధన దిశగా ఎయిమ్ 
కృష్ చేస్్తాంది అనానిరు. ఎయిమ్ ఏ కుల, మత, పార్టిలకు వయాతిర్కాం కాదు అనానిరు. 
ఎయిమ్ ఆశయాలను చీపురుపలిలా మాండలాంలో ప్రతి దళిత వాడలకు స్చ్చాందాంగా 
తీస్కువెళ్లాలని ఎయిమ్ కారయాకర్తలుకు విజ్ఞపి్త చేస్రు. ఈ కారయాక్రమాంలో పెదనడిపలిలా 
సర్పాంచ్ ఎస్ పోలీరాజ్, ఎాంపీటీసీ ఆర్ ఆదినారాయణ, గురలా మాండలాం ఎయిమ్ కనీ్నర్ 
తలే నారాయణ అప్పడు మెరకముడిదాాం మాండలాం ఎయిమ్ కనీ్నర్ సిరిలా రాము, గురలా 
మాండలాం సైనిక్ కనీ్నర్ పొటూనిరు రామనని, గ్రామ పెదదులు, మహిళలు, యువత 
తదితరులు పాల్్గనానిరు.

గేదెల వంకట్రావున్ పరామరి్శంచిన 
డాకటీర్ పిల్లా శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యాస్: పిఠాపురాం నియోజకవర్గాం జనసేన నాయకులు, శ్రీ విష్్ణ హాసి్పటల్ 
అధినేత డాకటిర్ పిలలా శ్రీధర్ ఉపా్పడ అమీనాబాద్ నాందు తనకెాంతో ఆపు్తడైనటువాంటి 
సీనియర్ నిస్్రథా జన సైనికుడు పార్టి బలోపేతాం కోసాం అహరినిశలు కృష్ చేసూ్త 
జనసేన పార్టి కోసాం ప్రాణాం పెటేటి గదెల వెాంకట్రావు ఇటీవల అనారోగయాాం కారణాంగా 
కొదిదు రోజుల నుాండి ఇాంటి దగ్గర ట్రీటముాంట్ తీస్కుాంటుననిటువాంటి వెాంకట్రావుని 
పరామరిశిాంచి వారి యొక్క ఆరోగయా పరిసిథాతిని అడిగి క్షుణ్ణాంగా తెలుస్కుని తగిన ఆరోగయా 
సూచనలు సలహాలను తీస్కోవలసిన తగు జాగ్రత్తలను అాందిాంచిన జనసేన నాయకులు 
డాకటిర్ పిలలా శ్రీధర్. అనాంతరాం డాకటిర్ పిలలా శ్రీధర్ వైదయా ఖరు్చల నిమిత్తాం 5000/- 
ర్పాయలు గదెల వెాంకటరావుక అాందిాంచడాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో భాగాంగా 
రాష్ట్ర మతసి్యకార నాయకులు కాంబాల దాస్, మతసి్యకార నాయకులు పలేలాటి బాపన 
దొర, వాంకా కొాండబాబు, రాజు, జానసిన్, నాని, శ్రీనివాస్, శశ, వీరబాబు, మరియు జన 
సైనికులు పాల్్గనడాం జరిగిాంది.

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

జనం కోసం జనసేన.. మహాపాదయాత్ర 59వ రోజు
రాజానగరం నియోజకవర్ంలో జనసేన పార్టీని అతయూధిక మెజార్టీతో గెలిపంచడానికి జనసేన పార్టీని 
క్షేత్రస్థాయిలో మరంత బలపరచడానికి జనసైనికులు నిరంతరం కృషి చేయాలి.. బత్తుల పలుపు..
59 వ రోజు “జనం కోసం జనసేన” “మహాపాదయాత్ర”కు బ్రహ్మరథం పట్టీన ఇనుగంట్వారపేట 
ప్రజానీకం..
అడుగడుగునా జననీరాజనాలతో, జనసైనికుల కేరంతలతో అతయూంత ఉత్్సహంగా కొనస్గిన 
“మహాపాదయాత్ర”
వీధుల నిండా బారులు తీరన జనశ్రేణులు, ఇనుగంట్వారపేట గ్రామప్రజలు…
హారత్లతో ఘనస్వాగతం పలికిన మహిళలు..
అడుగడుగునా జననీరాజనాలతో మందుకు స్గిన జనం కోసం జనసేన.. మహాపాదయాత్ర
శతఘ్ని న్యాస్: సీతానగరాం మాండలాం, ఇనుగాంటివారిపేట లో జరిగిన “మహాపాదయాత్”కు 
గ్రామ ప్రజలు బ్రహమురథాం పట్టిరు. కారయాక్రమాంలో భాగాంగా ముాందుగా రాజానగరాం నియోజకవర్గ 

జనసేన నాయకులు బతు్తల బలరామకృష్ణ శ్రీమతి వెాంకటలక్ష్మి లకు ఇనుగాంటివారిపేట గ్రామస్్తలు అఖాండ స్్గతాం పలికారు, పెదదుఎతు్తన బాణాసాంచా కాలు్చతూ, పూలవరషిాం 
కురిపిసూ్త, తీనాముర్ డపు్పలతో గ్రామాంలోక స్దర స్్గతాం పలికారు. ఈ సాందర్ాంగా బతు్తల దాంపతులు గ్రామాంలోని ప్రతి ఇాంటిాంటిక తిరుగుతూ, ప్రతీ గడప ఎకు్కతూ, గ్రామస్్తలతో 
మమేకమవుతూ, ప్రతి ఒక్కరికీ అభవాదాం చేసూ్త, ఆపాయాయాంగా పలకరిసూ్త.. జనసేన పార్టిక ఈస్రి తప్పనిసరిగా ఒక అవకాశాం ఇచి్చ పవన్ కళ్యాణ్ గారి లాంటి నిబద్ధత కలిగిన 
ప్రజానాయకుడిని ముఖయామాంత్రి చేయాలని, అపు్పడే రాష్ట్రాం రాష్ట్ర ప్రజలు స్భక్షాంగా ఉాండి, భావితరాల భవిషయాతు్తక మాంచి జరుగుతుాందని జనసేన పార్టి సిదా్ధాంతాలు, ఆశయాలు 
వివరిసూ్త.. ఈ అరాచక, దురాముర్గపు, రాక్షస పాలన చేస్్తనని వైసీపీ ప్రభ్తా్నిక పోయేకాలాం దాపురిాంచిాందని, రాష్ట్రాం అతయాాంత కలాషటి పరిసిథాతులోలా ఉనని ఈ తరుణాంలో జనశ్రేణులు పార్టిని 
క్రమశక్షణతో బలపరచడానిక ప్రతి ఒక్కరు విశేషాంగా కృష్ చేయాలని పిలుపునిచా్చరు..! ఈ కారయాక్రమాంలో కొాండాటి సతయానారాయణ, వరద ప్రభాకర్ రావు, కొాండాటి అనిల్ కుమార్, 
చికా్కల నాగ దేవి వరప్రస్ద్ (సనీని), కొాండాటి సతయా, దారలా బ్రహముమ్, వరద వాంశీ, మణికాంఠ పి ఎల్ ఎమ్, వర్రే ఈశ్ర్, కొాండేటి భద్ర, పెాంటపాటి శవ, ఈలి స్ర్ష్, దాసరి వీరబాబు, 
జయవరపు రాజు, జయవరపు నరసిాంహామూరి్త, కొలపెలిలా స్యి, చాంగా దురా్గ ప్రస్ద్, రాజేష్ సతయాాం, దుళలా అనిల్ కుమార్, దుళలా రామ్ స్యి, ఆకుల మణికాంఠ, కొాండటి తిలకబాబు, 
దారలా దురా్గ ప్రస్ద్, సతయాాం రాజేష్, సతయాాం సతీష్, జయవరపు నితిన్, వరద తరుణ్, దుళలా విజయ్ కుమార్, కైరామ్ శాంకర్, బాస్ స్యి, బాండారు నాగాంద్రబాబు, నలలా వీరపాండు మరియు 
నియోజకవర్గ సీనియర్ నాయకులు, సీతానగరాం మాండల జనసేన నేతలు, ఇనుగాంటి వారి పేట గ్రామప్రజలు పెదదుఎతు్తన పాల్్గనానిరు.

నం అగినిప్రమాద బాదితులకు అండగా న్లచిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యాస్: రాజోలు: 
కేశవదాస్పాలాం గ్రామాం 
కూనపాలాంలో 5 రోజులు క్రితాం 
రాత్రి సమయాంలో పెరబతు్తల 
స్బ్బలక్ష్మి, సతి్తబాబు ఇళ్ళు 
గాయాస్ పొయియా దా్రా ఎకు్కవ 
మాంట రావడాంతో ఇలులా ఆహుతి 
అయి ప్రాణాలు చేత పటుటికుని 
కటుటి బటటిలతో బయట పడాడిరు.. 

మొత్తాం స్మానులు, అతను పనిచేసే ఓనర్ షాప్ లో కటటిమని ఇచి్చన డబు్బలు 70,000 
ర్పాయలు, బీరువాలో 20,000, అనిని మాంటలోలా కాలిపోయాయి. వారిక ఇదదురు చినని 
పిలలాలు.. ప్రస్్తతాం పక్కన ఇాంట్లా ఉాంటునానిరు. ఈ క్రమాంలో బాధిత కుటుాంబానిక జే. 
డి. ఫాండేషన్ టీాం మరియు ఆాంధ్ర, తెలాంగాణా, రాధా రాంగా మిత్మాాండలి చారిటబుల్ 
ట్రస్టి, మరియు జనసేన టీాం మరియు, ఫేస్్బక్ మిత్రులు, అాందరి సహకారాంతో వారిక 
మా వాంతుగా నితయావసర సరుకులు, వస్్తవులు, వాంట స్మాగ్రి, దుస్్తలు, దుప్పటులా, 
సహాయాం చేయడాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో పాల్్గనని వేగి వాణిశ్రీ సేనిహతురాలతో 
పాటు బోనాం దురా్గ ప్రస్ద్, అననిాంనిడి రాజేష్, రావూరి తేజా, ఉాండపలిలా అాంజి, మేడిచరలా 
ప్రస్ద్, గెలిలా శ్రీను, సతయానారాణ, ఉనానిరు వీరిక సహకరిాంచిన ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రతేయాక 
జనసేన తరపున ధనయావాదములు తెలియజేస్రు.

కొణిదెల నాగబాబును కలసిన మదనపల్లా జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్ని న్యాస్: అనాంతపురాం 
విచే్చసిన జనసేన పార్టి పీఏసీ 
సభ్యాలు కొణిదెల నాగబాబు 
ను రాయలసీమ కో కనీ్నర్ 
రామదాస్ చౌదరి ఆదేశాలు 

మేరకు మదనపలలా జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు మరాయాదపూర్కాంగా కలిసి 
త్రలో మదనపలలాక రావలసిాందిగా ఆహా్నిాంచడాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో 
ప్రధాన కారయాదరిశి జాంగాల శవరాాం రాయల్, మదనపలిలా సీనియర్ నాయకులు తోట 
కళ్యాణ్, ఐటి విాంగ్ జగదీష్ బాబు, పటటిణ ప్రధాన కారయాదరిశి రెడడిమము, ప్రస్ద్ రాయల్, 
టౌన్ కారయాదరిశి జనార్ధన్, రాష్ట్ర చేనేత ప్రధాన కారయాదరిశి అడపా స్ర్ాంద్ర పాల్్గనానిరు.

జనసేన క్యాల్ండర్సు ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యాస్:   మాంగళగిరి జనసేన పార్టి కారాయాలయాంలో అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 
వయాక్తగత కారయాదరిశి(పి.ఏ) అాంజి బాబు చేతుల మీదుగా కాయాలాండర్సి ఆవిష్కరణ 
చేయిాంచిన న్జివీడు నియోజకవర్గాం నాయకులు పాశాం నాగబాబు, తిరువూరు 
నాయకులు మనోజ్, జనసైనికులు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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తెలంగాణ జనసేన నాయకత్వాన్కి 
ధనయావాదాలు: వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్

శతఘ్ని న్యాస్: నాగర్ కర్నిల్ నియోజకవర్గాం: కొాండగటుటి పరయాటనలో భాగాంగా జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ 
సెకూయారిటీ కో-ఆరిడినేషన్ టీమ్ లో భాధయాత కలి్పాంచిన తెలాంగాణ రాష్ట్ర ముఖయా నాయకులు మహాందర్ రెడిడి, శాంకర్ గౌడ్, 
రామ్ తాళ్లారి, రాజలిాంగాం లకున్ జనసేన పార్టి తెలాంగాణ రాష్ట్ర నాయకులు వాంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ ప్రతేయాక ధనయావాదాలు 
తెలియజేస్రు.

గల్ఫ్ లో జనసేన సమావేశాన్కి నాదెండలా ను ఆహ్వాన్ంచిన చందక రామదాస్
శతఘ్ని న్యాస్: హైదరాబాద్: గల్ఫ్ సేన నాయకులు, చిరు మెగా యూత్ ఫోర్సి అధయాక్షుడు రామదాస్ చాందక జనసేన పార్టి రాజకీయ 
వయావహారాల కమిటీ చైరమున్ నాదెాండలా మనోహర్ ను వారి నివాసాంలో కలిసి, ఆరు గల్ఫ్ దేశాల ఐకయా వేదిక “గల్ఫ్ సేన” త్రలో 
నిర్హిాంచబోయే కీలక సమావేశానిక దుబాయ్ కు రావాలని జనసేన ముఖయా నాయకులు మనోహర్ కు ఆహా్నాం పలికారు. దానిక 
మనోహర్ స్నుకూలాంగా స్పాందిాంచి… మీరు ఏ పని చేసినా అది జనసేన పార్టి బలోపేతాం దిశగా ఉాండాలని, ఖరు్చ పెటేటి ప్రతి పైస్ 
పార్టి అభవృది్ధక ఉపయోగకరాంగా ఉాండాలని సూచిాంచడాం జరిగిాంది. గత నాలుగళ్లాగా పార్టి తరపున సౌదీ అర్బ్యా, కువైట్, ఒమన్, 
కతర్, బహరైన్, యూఏఈ ల ఐకయా వేదిక అయిన “గల్ఫ్ సేన” చేస్్తనని కారయాక్రమాలను ప్రశాంసిాంచి, గల్ఫ్ సేన బృాందానిక పేరు 
పేరునా ధనయావాదాలు తెలియజేశారు. ఈ సాందర్ాంగా చాందక రాాందాస్ మాట్లాడుతూ త్రలో దుబాయ్ లో జరగబోయే కారయాక్రమాంలో 
గల్ఫ్ లోని ముఖయా నాయకులను కలసి, గల్ఫ్ సేనకు దిశానిర్దుశాలు పార్టి అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు తెలియజేస్్తమని 
చప్పడాం జరిగిాంది. మన అాందరి ప్రయతనిాం జనసేనానిని ముఖయామాంత్రిగా చూడటాం, తదా్రా రాష్ట్ర అభవృదేదు లక్ష్యాంగా కలిసికటుటిగా 
పనిచేస్్తమని, వయాక్తగత విభేదాలు పక్కన పెటిటి, మరిాంత పటిషటిాంగా పార్టి అభవృది్ధక పాటుపడుతామని చప్పడాం జరిగిాంది. రానునని 
రోజులోలా గల్ఫ్ సేన ఇచే్చ ప్రతి అభయారథానను పరిగణనలోక తీస్కుాంట్మని మనోహర్ హామీ ఇచా్చరని, స్మారు నలబై నిమిషాలు తమ 
విలువైన సమయానిని కేట్యిాంచి, గల్ఫ్ సేన సభ్యాలతో.. ఆరు దేశాల వివరాలు తెలుస్కోవడాం చూసే్త.. నాదెాండలా మనోహర్ నిబద్ధత కు 
తారా్కణాంగా చపు్పకోవచ్చని రాాందాస్ చాందక, మనోహర్ కు ధనయావాదాలు తెలిపారు.

బుసక అక్రమ తవవాక్లపై చరయాలు తీస్కోవాలి.. 
జనసేన డిమాండ్

శతఘ్ని న్యాస్: అవనిగడడి 
నియోజకవర్గాం, పరాయావరణానిక తీవ్ర 
హాని కలిగిసూ్త సీ.ఆర్.జడ్ పరిధిలో 
అక్రమ బుసక తవ్కాలపై చరయాలు 
తీస్కోవాలని జనసేన పార్టి రాష్ట్ర లీగల్ 
సెల్ నాయకులు బాస్ నాాంచారయయా 
నాయుడు, జనసేన జిలలా అధికార 
ప్రతినిధి రాయపూడి వేణుగోపాల్ 

డిమాాండ్ చేస్రు. మోపిదేవి మాండలాం, ఉత్తర చిరవోలులాంకలో ఇటీవల జరిగిన అక్రమ 
బుసక తవ్కాలను జనసేన నాయకులు మోపిదేవి మాండల జనసేన పార్టి అధయాక్షులు 
పూషడపు రతనిగోపాల్ ఆధ్రయాాంలో పరిశీలిాంచారు. ఈ సాందర్బాంగా జనసేన నాయకులు 
బాస్ నాాంచారయయా నాయుడు, రాయపూడి వేణుగోపాల్, బచు్చ వెాంకటనాధ్, పూషడపు 
రతనిగోపాల్ మాట్లాడుతూ కృషా్ణనది గర్ాంలో సీ.ఆర్.జడ్ పరిధిలోని ప్రదేశాంలో 
పరాయావరణానిక తీవ్రమైన విఘాతాం కలిగిసూ్త బుసక తవ్కాలకు పాల్పడి జీవ వైవిధాయానిక 
విఘాతాం కలిగిాంచారనానిరు. నది పరివాహక చట్టినిని, వాలటి చట్టినిని ఉలలాాంఘ్ాంచి 
కృషా్ణనది గర్ాంలో అక్రమారు్కలు పాల్పడిన ఈ నేరపూరిత చరయాపై అధికారులు 
ఇప్పటివరకు ఎలాంటి చరయాలు తీస్కోకపోవటాం ఆశ్చరయాాం కలిగిసో్తాందనానిరు. ఆర్.
సీ అధికారులు ఈ తవ్కాల గురిాంచి రెవిన్యా, పోలీస్ అధికారులకు ఫిరాయాదు చేసినా 
ఇప్పటి వరకూ జాయిాంట్ ఇన్సి పెక్షన్ చేయకపోవటాం అధికార పార్టిక కొముము కాసినటులా 
తెలుసో్తాందనానిరు. అధికార పార్టితో అధికారులు స్గిస్్తనని ఈ కుమముకు్క వయావహారాంపై 
రాష్ట్ర హైకోరుటిలో రిట్ దాఖలు చేస్్తమని ప్రకటిాంచారు.

అనంతపురం జిల్లా మీటంగ్ కు తరలి వళ్ళిన 
గోరంటలా జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యాస్:   గోరాంటలా: జనసేన పీఏసీ మెాంబర్ కొణిదెల నాగబాబు అనాంతపురాంలో 
నిర్హిాంచనునని మీటిాంగ్ కు గోరాంటలా జనసేన నాయకులు, మాండల అధయాక్షులు సాంతోష్, 
జిలలా కారయాదరిశి స్ర్ష్, సాంయుక్త కారయాదరిశి వెాంకటేష్ జిలలా కారయాక్రమాల కమిటీ సభ్యాడు 
పొగతోట వెాంకటేష్, ఐటీ నియోజక కో ఆరిడినేటర్ యోగనాందరెడిడి, నాయకులు అనిల్ 
కుమార్, మలిలాకారుజ్న తదితరుల ఆధ్రయాాంలో గోరాంటలా జనసేన నాయకులు పెదదు ఎతు్తన 
బయలుదేరి వెళ్ళురు.

జనసేన క్రయాకర్త సతయానారాయణను 
పరామరి్శంచిన వీరఘటటీం జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యాస్: 
పార్తీపురాం మనయాాం 
జిలలా, పాలకొాండ 
నియోజక వర్గాం, 
వీరఘటటిాం మాండలాం, 
పాపాంపేట గ్రామానిక 
చాందిన జనసేన పార్టి 

కారయాకర్త పొటూనిరు సతయానారాయణ ఉపాధి కోసాం హైదరాబాద్ వెళళుగా, అక్కడ కరెఒటు 
షాక్ తగిలి తన రెాండు మోచేతులు కోలో్పయారు. అతను పాపాంపేట గ్రామాం వచా్చరని 
తెలిసి పాలకొాండ నియోజక వర్గాం నాయకులు బ్.పి.నాయుడు, అలులా స్యిరామ్ 
కుమార్, మతసి.పుాండర్కాం, ప్రశాాంత్, జనసేన జానీ, జామి అనిల్, హైదరాబాద్ జనసేన 
పార్టి నాయకులు వెాంకటేష్ వెళిలా పలకరిాంచి, వారి కుటుాంబానిని ఓదారా్చరు. అనాంతరాం 
బ్.వి.ఏ. నాయుడు 5000 ర్పాయలు, అలులా స్యిరాాం కుమార్ 5000 ర్పాయలు 
ఆరి్ధక సహాయాం అాందిాంచి మీ కుటుాంబానిక జనసేన పార్టి అాండగా ఉాంటుాంది అని 
తెలిపారు. బ్.పి.నాయుడు మాట్లాడుతూ ఉత్తరాాంధ్రలో ఉదోయాగ, ఉపాధి అవకాశాలు 
ఉాండి ఉాంటే యువత వలసలు వెళళువలసి వచే్చది కాదని అనానిరు. ఉత్తరాాంధ్ర 
ప్రజలు వలసల జీవనానిక ముగిఒపు పలకాలాంటే జనసేన పార్టిని అధికారాంలోక 
తీస్కురావాలని, దీనిక యువత రాజకీయాలలోక రావాలని మీ మీ కుటుాంబ సభ్యాలను 
జనసైనికులుగా మారా్చలని కోరారు. ఈ కారయాక్రమాంలో పాపాంపేట గ్రామానిక చాందిన 
జనసైనికులు శ్రీనివాసరావు, అనిల్, విజయ్, తదితరులు పాల్్గనానిరు. ఎవరైనా ఆరిథాక 
సహాయాం చేయాలాంటే 9441062293 క ఫోన్ పే, గూగుల్ పే క చేయాలని జనసేన 
పార్టి క్రియాశీలక సభయాత్ాం వాలాంటీర్ మతసి.పుాండర్కాం తెలిపారు.

కషటీ క్ల సమయంలో పేద కుటంబాన్కి జనసేన 
ఆరిథిక సాయం

శతఘ్ని న్యాస్: ఆముదాలవలస 
నియోజకవర్గాం, సిాంగననిపాలాం 
గ్రామాంలో జనసేన నాయకులు 
కొలలా జయరాాం, తులగాపు మౌళి 
ఆధ్రయాాంలో మరియు గ్రామ జనసేన 
నాయకులు సమక్షాంలో ఇటీవల 
చనిపోయిన పాడి రామినాయుడు 
కుటుాంబానిక జనసేన తరుపున 
24000 ర్పాయల ఆరిథాక స్యాం 

చేయడాం జరిగిాంది. భవిషయాత్ లో తమ కుటుాంబానిక అాండగా ఉాంట్ాం అని భరోస్ 
ఇవ్డాం జరిగిాంది.. ఈ కారయాక్రమాంలో, కలలాన. నర్ష్, సికో్కలు.విక్రమ్ (ప్రాదేశక. 
ఎాంపీటీసీ) తులగాపు తిరుపతి, రుద్ర, జోగినాయుడు, భాస్కర్, ప్రదీప్, రాజేాంద్ర మరియు 
జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

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

రాజంపేట ఎంపీ, కోడూరు, రాజంపేట ఎమ్మెల్యాలు నమమెక ద్రోహులు: త్తంశెటటీ నాగేంద్ర
శతఘ్ని న్యాస్: రైలే్ కోడూరు: జిలలాల విభజనలో బ్రిటీష్ కాలాం నుాండి 
ఎాంతో ప్రాశస్త్యాం కలిగి అనినివసతులు ఉనని కూత వేటు దూరాంలో అననిమయయా 
స్సథాలాం ఉనని రాజాంపేటను కాదని రాయచటిని జిలలా హెడ్ కా్రటిర్ చేయడాం 
వెనుక ఎాంపీ మిథున్ రెడిడి గారి ఏకపక్ష నిర్ణయాం. అాందరి ఆమోదాంతో నిర్ణయాం 
ఉాంటుాందని చపి్పన కోడూరు, రాజాంపేట ఎమెములేయాలు స్థానిక ప్రజలను నమిముాంచి 
మోసాం చేశారని.. ఒకొ్కక్క కారాయాలయాం తరలి వెళ్తుాంటే చదయాాం చూస్్తనానిరని 
ప్రజలు ఈ ఇదదురి ఎమెములేయాలకు, ఎాంపీక తగిన గుణపాఠాం చపా్పలని జనసేన 
రాష్ట్ర కారయాదరిశి తాతాంశెటిటి నాగాంద్ర పిలుపునిచా్చరు.. ఈ సాందర్ాంగా 
ఆయన మాట్లాడుతూ మొనని సేల్ ట్క్సి, కారాయాలయము, నేడో, ర్పో, ఫారెస్టి 
కారాయాలయాం కూడా వెళిళుపోతుాందని, ఎమెములేయాలు వారి రాజకీయ స్్రథాాం కోసాం 
చదయాాం చూస్్తనానిరని ఎదేదువా చేశారు.. ఎాంపీ మిథున్ రెడిడిగారు వేదిక మీద 
కనీసాం కోడూరు, రాజాంపేట పేరలాను పలకడానిక కూడా ఇషటిపడలేదనానిరు.. 
కోడూరు నియోజకవర్గాంలోని మాంగపేట మైన్సి ఆదాయానిక, ఉదోయాగాలకు 

కావాలి కానీ నియోజకవర్గాం ఎాంపీ గారికీ అవసరాం లేదనానిరు… రాయచటి ప్రజలకు మేము వయాతిర్కాంకాదు, కాని మౌలికవసతులు కూడా లేని రాయచటిని శ్రీకాాంత్ రెడిడి స్ధిసే్త, 
మేడ మలిలాకారుజ్న రెడిడి, కొరముటలా శ్రీనివాస్లు చేతగాని వాళళుల చరిత్లో నిలిచి పోయారనానిరు.. ఎాంపీ తన రాజకీయ ఎతు్తగడలకు రాజాంపేట, రైలే్కోడూరు నియోజక వరా్గలను 
ఇనుప పాదాల కాంద నొక్కపెటిటి వీటిక ప్రాశస్త్యాం లేకుాండా చేశారని ఇవనీని ప్రజలు గురి్తస్్తనానిరు.. తగిన గుణపాఠాం చబుతారని తెలిపారు.. మీరు ఇప్పటికైన రాజాంపేట హెడ్ కా్రటిర్ 
గా జిలలా ప్రకటిాంచాలని, లేదాంటే రాజాంపేట కడపజిలలా లోను, కొడురును తిరుపతి జిలలాలోను కలపాలని కోరుతూ.. త్రలో అఖిల పక్ష సమావేశాం ఏరా్పటు చేసి ఉదయామ కారాయాచరణ 
ప్రణాళికను ప్రకటిస్్తమని తెలియ పరిచారు. ఈ కారయాక్రమాంలో సర్పాంచ్ కారుమాంచి సాంయుక్త, పగడాల వెాంకటేశ్, వరికూటి నాగరాజు, అాంకశెటిటి మణి, దాసరి వీర్ాంద్ర, మలలాల శవ 
తదితరులు పాలో్గనానిరు.

స్్కల్ బిలి్డంగ్ ల్క గ్రామవార్్డ ఇంట వరండాలో చదువు కుంటనని విదాయారుథిలు: వంతల బుజిజిబాబు
శతఘ్ని న్యాస్: చిాంతపలిలా: అలూలారి సీతారామ రాజు జిలలా, పాడేరు, చిాంతపలిలా మాండలాం, తమముాంగుల పాంచాయతీ గల కొాండపలిలా గుననిలు 
గ్రామాంలో స్్తాంత్ాం వచి్చ 76 సాంవతసిరాలు అయినప్పటిక కూడా ఈ గిరిజన విదాయారుథాలకు సూ్కల్ బ్లిడిాంగ్ లేకపోవడాం చాల ఆశ్చరయాాం 
గల విషయాం అని జనసేన పార్టి చిాంతపలిలా మాండల నాయకులు వాంతల బుజిజ్బాబు అనానిరు. ఆయన మాట్లాడుతు ఎనిని ప్రభ్తా్లు 
అధికారాంలోక వచి్చనా గిరిజన విదాయారుథాల చదువు విషయాంలో ఎటువాంటి ముాందు చూపు చూడటాం లేదు. ఓటలా కోసాం మాత్ాం గిరిజన 
ప్రాాంత గ్రామాలలో వస్్తరని, ఏ రాజకీయ నాయకులు కూడా గిరిజన విదాయారుథాల సమసయాను మెరుగుపరచటాం లేదు. అయితే కొాండపలిలా 
గుననిలు గ్రామాంలో ఇప్పటి వరకు సూ్కల్ బ్లిడిాంగ్ పూరి్త చయయాడాం లేదు. 10 సాంవతసిరాలు అయినప్పటిక గ్రామ వార్డి వారి గృహవరాండాలో 
ఇప్పటి వరకు విదాయారుథాలకు చదువు నేరి్పస్్తనానిరు. 10 సాంవతసిరాలనుాండి ఈ వరాండాలో విదాయారుథాలు చదువు నేరు్చకోవడాం చాల విచిత్ాం. 

ఎాందుకనగా ప్రభ్తా్లు ఉననిపటికీ విదాయారుథాల యొక్క సమసయాను తెలుస్కోవటాం లేదు ఎాందుకు? ఉచిత చదువు అనానిరు కధ ఎాందుకు ఇలాంటి గృహ వరాండాలో చదువు చపు్తనానిరు 
అని వైసీపీ ప్రభ్త్ాంను డిమాాండ్ చేశారు. నీచమైన రాజకీయ నాయకులు పోవాలి మాంచి రాజకీయ నాయకులు రావాలి మన ఆాంధ్ర రాషా్రానిక. గిరిజన ప్రజలు కోసాం పోరాడే రాజకీయ 
నాయకులు మన రాష్ట్రనిక, మన నియోజకవర్గాంనకు కావాలి.కొాంతవరకు ఓపిక పటటిాండి మన ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రనిక 2024 సాంవతసిరాల నాటికీ గిరిజన ప్రజా సమసయాలు తెలుస్కునని 
మాంచి రాజకీయ నాయకులు వస్్తరు. అటువాంటి మాంచి నాయకులును మీ యొక్క నాణయామైన ఓటు వేసి గెలి్పాంచాండి. మీ యొక్క సమసయాలు తీరాలాంటే మన జనసేన పార్టి అధికారాంలోక 
వచా్చకా మీ పిలలాల యొక్క భవిషయాతు్త రుణపడుతుాంది. మా యొక్క జనసేన పార్టి అధికారాంలోక వచి్చన వెాంటనే ఈ కొాండపలిలా గుననిలు గ్రామానిక సూ్కల్ బ్లిడిాంగ్ కటటిడానిని తప్పకుాండ 
పూరి్తగా చేపడతామని కొాండపలిలా గుననిలు గ్రామస్్తలుకు తెలియజేస్రు. ఈ సమావేశాంలో కొాండపలిలా గుననిలు ఎాం.పీ.పీ.ఎస్ సూ్కల్ టీచర్ బ్. బాంగారుతలిలా, సూ్కల్ చైరమున్ వాంతల 
స్నని, గ్రామ వార్డి వాంతల రాజుకోటి, జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

అగినిప్రమాద బాదితులకు అండగా 
న్లిచిన జనసేన వీరమహిళలు

శతఘ్ని న్యాస్: కేశవదాస్పాలాం గ్రామాం, కూనపాలాంలో 5 రోజులు క్రితాం రాత్రి 
10 గాంటల సమయాంలో పెరబతు్తల స్బ్బలక్ష్మి, సతి్తబాబుల ఇాంట గాయాస్ పొయియా 
దా్రా ఒక్కస్రిగా అధిక మాంట రావడాంతో ఇలులా అగినిక ఆహుతి అయి ప్రాణాలు 
చేత పటుటికుని కటుటి బటటిలతో బయట పడాడిరు. ఆదివారాం రాజోలు నియోజకవర్గ 
జనసేన వీరమహిళలు బాధితులకు అవసరాం అయిన దుస్్తలు, నితాయావసర సరుకులు 
అాందజేశారు ఈ కారయాక్రమాంలో గ్రామ సర్పాంచ్ మేడిది సరోజ భరత్, ఎాంపీటీసీ ఉాండపలిలా 
స్యికుమారి అాంజి, వార్డి మెాంబర్ కడలి మాంగాదేవి రామచాంద్రరావు, మలికపురాం 
ఎాంపీటీసీ జక్కాంపూడి శ్రీదేవి శ్రీనివాస్, రాజోలు ఎాంపీటీసీ దారలా లక్ష్మీ కుమారి లక్ష్మీ 
చినని బాబు, జడి్పటిసి అభయారిథా తాడి లలితా మోహన్, రావి అాంజనాదేవి, తాడి విజయా 
అడబాల సతయామణి, అడబాల నాగలక్ష్మీ, పవర్ గర్లాస్ , లక్ష్మీ, వీర మహిళలు జనసైనికులు 
జీలలాళళు నరసిాంహా రావు, బలలా శ్రీను, ఏరుబాండి చినిని, పోలిశెటిటి గణేష్, పాల్్గనానిరు వీరిక 
సహకరిాంచిన ప్రతి ఒక్కరిక జనసేన తరఫున ప్రతేయాక ధనాయావాదాలు తెలియజేస్రు.

అసలు రాష్టంలో ప్రత్యాకించి సతె్తనపలిలాలో పోలీస్ వయావసథి 
ఉందా? ల్ అండ్ ఆరథిర్ పన్చేస్్తందా?.. ఆళళి హరి

శతఘ్ని న్యాస్: గుాంటూరు జిలలా జనసేన 
అధికార ప్రతినిధి ఆళళు హరి మాట్లాడుతూ అసలు 
రాష్ట్రాంలో ప్రతేయాకాంచి సతె్తనపలిలాలో పోలీస్ వయావసథా 
ఉాందా?.. ల అాండ్ ఆరథార్ పనిచేస్్తాందా? అని 
ప్రశనిాంచారు. తమ వయాక్తతా్నిని, ఆతాముభమానానిని, 
ఆతముగౌరవానిని చాంపుకొని వైసీపీ నేతల సేవలో 
పోలీస్లు ఇాంతల తరిాంచాల?. పోలీస్లు 
చదువుకునని చదువుక బయట అాంతకనాని 
ఎకు్కవే సాంపాదిాంచుకోవచు్చ ఆతముగౌరవాంతో.. 

వృతి్తక నాయాయాం చేయలేక వైసీపీ నాయకుల అడుగులకు మడుగులు ఒత్తలేక స్మానయా 
ప్రజలకు భద్రత కలి్పాంచలేక క్షణక్షణాం అనుక్షణాం తమని తాము ఆతమువాంచన చేస్కొని 
విధులు నిర్హిాంచటాం అవసరమా? ఈ రోజు ఉాండి ర్పు దిగిపోయే నేతల ప్రాపకాం కోసాం 
ప్రజలిని, ఈ సమాజానిని ఇాంతల మోసాం చేయట్నిక పోలీస్లకు (అాందర్ కాదు) చేతులల 
వస్్తనానియి… మనసెల ఒపు్పతుాంది. ప్రజల ర్పటి కోసాం తన నేటిని ఫణాంగా పెటిటి విధులు 
నిర్హిాంచే పోలీస్ నేడు వైసీపీ నాయకుల అనాయాయాలకు, దురామురా్గలకు, దాష్టికాలకు వెనుని 
కాయాలిసిరావటాం కనాని హయాం ఇాంకోటి ఉాంటుాందా?.ప్రజలక ఎలాంటి కషటిాం వచి్చనా? 
ఎాంతటి ఆపద కలిగినా భగవాంతుడు కనాని ముాందు గురు్తకువచే్చ పోలీస్ వయావసథాను నేడు 
తలుచుకోవాలాంటేనే ఈసడిాంచుకునే దుసిథాతిక, ఈ వయావసథాలో తమకు నాయాయాం జరగదు 
అనే అపాయకర పరిసి్ధతిక ఎవరు తీస్కువచా్చరు.. ఈ పాపాంలో ( కొాంతమాంది ) నేతల, 
పోలీస్ల వాట్ ఎాంత?. ఇల ఇాంట్ బయట విమరశిలు ఎదురుకుాంటూ నితయాాం తమక తాము 
ఆతమువాంచన చేస్కుాంటూ ఈ వైసీపీ నేతల సేవలో తరిాంచట్నిక పోలీస్లకు (అాందర్ 
కాదు) సిగు్గ అనిపిాంచడాం లేదా?. నాయాయాం చేయాలిసిన వారు.. భద్రత కలి్పాంచాలిసిన వారు.. 
కాంటిక రెప్పల కాపాడాలిసిన వార్.. నేతల చేతిలో కీలుబొమములైతే ప్రజలకు ఇక దికె్కవరు?. ఒక 
పోలీస్ అవట్నిక ఎాంతో కషటిపడి చదివి.. మరెాంతో మేధోమధనాం చేసి … ప్రజలకు, ఆపదలో 
ఉననివారిక నాయాయానిని, భద్రతను కలి్పస్్తనని ప్రమాణాం చేసిన ప్రతీ పోలీస్ ముఖయాాంగా ఈ 
వైసీపీ నేతల అరాచకాలకు కొముము కాస్్తనని పోలీస్లు ఒక్కస్రి ఆతముపరిశీలన చేస్కోాండి. 
ఇప్పటికైనా.. మీరు చదివిన చదువుకు.. వృతి్తని చేపటేటి ముాందు చేసిన ప్రమాణానిక స్ర్ధకత 
చేకూర్చాండి. ప్రజలకు పోలీస్ వయావసథా మీద నమముకాం పోకముాందే మేలుకోాండి.. ఈ సమాజానిని 
కాపాడాండి. ప్రజలిని కాంటిక రెప్పల కాపాడుతూ విధులు నిర్హిస్్తనని ప్రతీ పోలీస్ పాదాలకు 
శరస్సి వాంచి పాదాభవాందనాం చేస్్తనానినని ఆళళు హరి అననిరు.

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

జనసేన ఐటీ విభాగిం, సోషల్ మీడియా & యూత్ మీటింగ్
శతఘ్ని న్యాస్: రాజానగరాం నియోజకవర్గాం, కోరుకొాండ మాండలాం, కోరుకొాండ గ్రామాం ఆదితయా ఫాంక్షన్ 
హల్ వేదికగా రాజానగరాం నియోజకవర్గాం ఐటీ కోఆరిడినేటర్ వెాంటపాటి రామకృష్ణ ఆధ్రయాాంలో జరిగిన టీ 
విభాగాం సమావేశాంలో ఉమముడి తూరు్పగోదావరి ఐటీ కోఆరిడినేటర్ గాలిదేవర తామేష్ అధయాక్షతన నిస్్ర్ధ 
జనసైనికుల సహకారాంతో రాజానగరాం నియోజకవర్గాం జనసేన పార్టి ఇాంచార్జ్ & ఐకయారాజయాసమితి 
అవారుడి మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్, జనసేన పార్టి రాష్ట్ర కారయాదరిశి శ్రీమతి గాంట్ స్ర్ప దేవి, ఉమముడి 
తూరు్పగోదావరి జిలలా జనసేన పార్టి ప్రధాన కారయాదరిశి మైరెడిడి గాంగాధర్, ఉమముడి తూరు్పగోదావరి జిలలా 
జనసేన పార్టి ప్రోగ్రామిాంగ్ కమిటీ మెాంబర్ జమాల్ హాలీ ముఖయా అతిథులుగా పాల్్గనానిరు. మీటిాంగ్ యొక్క 
ముఖయా ఉదేదుశాం జనసేన పార్టి సాంబాంధిాంచిన “అస్త్ర యాప్ ” ప్రతి జన సైనికుడు ఉపయోగిాంచాలని అలనే 
ఓటర్ రిజిసే్రాషన్ మొబైల్ ఫోనోలా ఎల చేయాలి అనే గొప్ప విషయాలు కులాప్తాంగా వివరిాంచడాం జరిగిాంది. 
ఈ సాందర్ాంగా ఇాంచార్జ్ గురుదత్ మాట్లాడుతు అధిషాటినాం ఆదేశాల మేరకు మన నియోజకవర్గాం ఐటీ 

మీటిాంగ్ నిర్హిాంచిన వెాంటపాటి రామకృష్ణ, గాలిదేవర తామేష్ గారలా సేవను గురి్తాంచి స్లువతో సత్కరిాంచారు. వారిని సభాముఖాంగా అభనాందిాంచి జనసేన పార్టి అధికారాంలోక 
రావడానిక ఈ ఐటీ రాంగాం కూడా మనక ఎాంతగానో ఉపయోగపడుతుాంది అని అనానిరు, అలనే మిగతా రాజకీయ పార్టిలకు ఐటీ వారి సేవలకు ఎాంతగానో ఖరు్చ పెడతారు, కానీ 
మన జనసేన పార్టి కోసాం వారి విలువైన సమయానిని పార్టి కోసాం కేట్యిాంచి కేవలాం పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద అభమానాంతో కషటిపడుతునానిరని అనానిరు. జనసేన పార్టి ఆడపడుచు 
& జనసేన పార్టి రాష్ట్ర కారయాదరిశి శ్రీమతి గాంట్ స్ర్ప దేవి మాట్లాడుతూ ఐటీ టేాంని అభనాందిాంచి జనసేన పార్టి అని చపు్పకుని సోషల్ మీడియా వేదికగా కొాంతమాంది వయాక్తగత 
ప్రయోజనాల కోసాం జనసేన పార్టిలో వునని వయాకు్తలను దూష్ాంచే వాళ్ళు ఎకు్కవ అయాయారు. వారి అధిషాటినాం తోరలోనే మాంచి గుణపాఠాం చపు్పతుాంది మీరు పార్టి కోసాం ఆలోచిసే్త 
మాంచిదని అనానిరు. ఈ కారయాక్రమాం కోరుకొాండ మాండలాం జనసేన పార్టి అధయాక్షులు మాండపాక శ్రీను, రాజానగరాం మాండల జనసేన పార్టి అధయాక్షులు బతి్తన వెాంకనని దొర, సీతానగరాం 
మాండల జనసేన పార్టి అధయాక్షులు కరిచరలా విజయ్ శాంకర్,సీతానగరాం మాండల వీరమహిళ కాందికటలా అరుణ, రాజానగరాం మాండలాం వీరమహిళ కామిశెటిటి హిమశ్రీ, మూడు మాండలల 
కమిటీ సభ్యాలు, గ్రామ కమిటీ సభ్యాలు, నియోజకవర్గాంలో నలుమూల వునాని నిస్్ర్ధ జనసైనికులు ఐటీ సభ్యాలు పెదదు ఎతు్తన పాల్్గనానిరు.

ముప్పెన ధరమెంద్రకు ఘన సత్్కరం
శతఘ్ని న్యాస్: గాజువాక: 61వ 
వారుడిలో నెలకొని ఉనని శ్రీశ్రీశ్రీ 
మరిడిమాాంబ అమమువారి కాక అప్పనని 
పరస మహోతసివాల సాందర్ాంగా 
ఆదివారాం జనసైనికుల ఆధ్రయాాంలో 
ములాంపాక అపా్పరావు చేతులు మీదగా 
ముపె్పన ధర్ముాంద్రను సత్కరిాంచడాం 
జరిగిాంది.

ఇంటంటకి జనసేన క్యాల్ండరలా పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్:  ఆమదాలవలస నియోజకవర్గాం, బూరజ్ మాండలాంలోని, నకు్క పురాం, 
పణుకు పర్త గ్రామాలలో నియోజకవర్గ జనసేన ఇనా్చరిజ్ పేడాడ రామోముహన్ రావు 
పిలుపుతో బూరజ్ మాండల జనసేన నాయకులు మజిజ్ రాాంబాబు తోట అప్పలరాజు 
ఆధ్రయాాంలో ఆదివారాం జనసేన కాయాలాండర్ ప్రతి ఇాంటిాంటిక ఇవ్డాం జరిగిాంది. ఈ 
కారయాక్రమాంలో కేత స్యికుమార్, అనుసూరి మనముధరావు, నకు్కపురాం పణుకు 
పర్త గ్రామాల నాయకులు మక్క రామకృష్ణ, వాస్, ఆది, శ్రీను, రాాంబాబు మరియు 
గ్రామస్్తలాందర్ చాల హుషారుగా పాల్్గనడాం జరిగిాంది.

రాజోలు న్యోజకవర్గ జనసేన ఐటీ విభాగం 
ఆతీమెయ సమావేశం

శతఘ్ని న్యాస్: డాకటిర్ బ్.ఆర్.అాంబేద్కర్ కోనసీమ జిలలా, రాజోలు నియోజకవర్గాం 
జనసేన పార్టి ఐటీ విభాగాం సమావేశాం శవకోడు కలయాణమాండపాంలో శనివారాం 
రాజోలు నియోజకవర్గాం ఐటీ కో ఆరిడినేటర్ యెనుముల లక్షష్మణ్ ఆధ్రయాాంలో జరిగిాంది. 
ఈ సమావేశాంలో ఐటీ విభాగానిని బూత్ స్థాయిలో బలోపేతాం చేయడానిక కారాయాచరణ 
సిద్ధాం చేస్ాం అని ఉమముడి తూరు్పగోదావరి జిలలా ఐటీ కో ఆరిడినేటర్ గాలిదేవరా తామేష్ 
తెలియజేశారు. ఈ కారయాక్రమాం లో ఉమముడి తూరు్పగోదావరి జిలలా ఐటీ కో ఆరిడినేటర్ 
గాలిదేవరా తామేష్, ముమముడివరాం ఐటీ కో ఆరిడినేటర్ సతయా ప్రకాష్, పి.గననివరాం ఐటీ 
కో ఆరిడినేటర్ శవకుమార్, మాండపేట ఐటీ కో ఆరిడినేటర్ ప్రసనని కుమార్, రాజోలు 
నియోజకవర్గాం ఐటీ విభాగాం సభ్యాలు పాల్్గనానిరు.

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

నెల్లారు జనసేనలో భార్ చేరికలు
శతఘ్ని న్యాస్:  నెలూలారు జిలలా జనసేన కారాయాలయాంలో జనసేన పార్టి అధయాక్షులు 
పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలు, సిదా్ధాంతాలు, కారయాదక్షతకు ఆకరిషితులై వాంద మాంది 
యువకులు జనసేన జనసేన పార్టిలో చేరారు. ఈ సాందర్ాంగా వారిని, జిలలా 
ప్రధాన కారయాదరిశి షేక్ మునా్ర్ ఆధ్రయాాంలో మా బాషా నాయకత్ాంలో జనసేన 
జిలలా అధయాక్షుడు చనానిరెడిడి మనుక్ాంత్ పటటిణ అధయాక్షుడు దుగి్గశెటిటి స్జయ్ 
బాబు వారిని స్దరాంగా ఆహా్నిాంచారు. ఈ సాందర్బాంగా జిలలా అధయాక్షులు 
చనానిరెడిడి మనుక్ాంత్ మాట్లాడుతూ అనేక మాంది యువకులు పవన్ కళ్యాణ్ గారి 
సిదా్ధాంతాలకు ఆకరిషితులు అయి జనసేన పార్టి లో క చేరటాం ఒక గొప్ప మారు్పక 
ప్రారాంభాం అని అనానిరు. రాబోయే రోజులో జనసేన పార్టి నెలూలారు నగరాం లో 

గడప గడపక జనసేన కారయాక్రమాం మొదలు చేయబోతుాంది అని వైసీపీ పాలనా లో ప్రజలు అనుభవిస్్తనని కషాటిలను ప్రతి గడపక తెలిసేల జనసేన పార్టి ముాందుకువెళ్్తాంది అని వై ఎస్ 
జగన్ ముఖయామాంత్రి అయినా దగ్గర నుాంచి ఆాంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు తీవ్ర కషాటిలు ఎదురుకుాంటునానిరు అని ప్రజలు పనులు దొరక బ్రతుకు భారాం అయి రాషా్రానిని వదిలి వలస వెళ్్తనానిరు 
అని అనానిరు. నగర అధయాక్షులు దుగి్గశెటిటి స్జయ్ బాబు మాట్లాడుతూ వివేకానాంద జయాంతి సాందర్బాంగా రణసథాలాం లో జరిగిన యువశక్త సభకు ఆకరిషితులు అయి యువకులు పార్టి 
లో చేరటాం ఆనాందాంగా వుాంది అని త్రలో నగరాం లో జిలలాలో ఎాంతో మాంది నాయకులూ కూడా ఇతర పార్టిలో నుాంచి జనసేన లో క వస్్తరు అని అనానిరు. ఈ కారయాక్రమాంలో జిలలా 
అధయాక్షులు చనానిరెడిడి మనుక్ాంత్, నగర అధయాక్షులు దుగి్గశెటిటి స్జయ్ బాబు, రాష్ట్ర కారయానిరా్హక కారయాదరిశి కొటేటి వెాంకటేశ్రులా, జిలలా ప్రధాన కారయాదరిశిక మునా్ర్, జిలలా నాయకులూ 
అల్తఫ్, శ్రీధర్, మాబాషా, వెాంకటేశ్రులా తదితరులు పాల్్గనానిరు.

క్నసుర్ బాధితున్కి జనసేన ఆరి్ధకసాయం
శతఘ్ని న్యాస్: ఆమదాలవలస నియోజకవర్గాం ఐ.జె నాయుడు కోలనీ చాందిన కాయల ఖాళీదాస్ గత కొదిదు కాలాంగా 
గైన్టి సెల్ కానసిర్ అనే వాయాధితో బాధపడుతునానిరు. సరుబుజీజ్లి మాండలాం ర్పటి ప్రయోజనాం ఫాండేషన్ వారు 
10,000 ర్పాయలు ఆరి్ధక సహాయాం చేయటాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో ఆర్్ప ఫాండేషన్ సభ్యాలు పేడాడ 
రామోముహనరావు ( ఆమదాలవలస నియోజకవర్గాం జనసేన పార్టి ఇాంఛార్జ్) మరియు భార్గవ్, లాంకలపలిలా స్ర్ష్, 
రమేష్, పైడి మురళీ మోహన్, సతీష్, స్ర్ష్, గణేష్, మణి, రాధాకృష్ణ పాల్్గని విరాళాం అాంద చయయాటాం జరిగిాంది.

జనసేనలో చేరిన నాగిరెడి్డ, రమేష్ బాబు
శతఘ్ని న్యాస్: దామలచరువు, 
మాంగినాయన పలలాకు చాందిన 
వైఎస్సిర్సిపీ కీలక నేత నాగిరెడిడి, 
కాపు సాంక్షేమసేన రైతు విభాగాం 
అధయాక్షుడు రమేష్ బాబు ఆదివారాం 
డాకటిర్ పస్పులేటి హరిప్రస్ద్ 
సమక్షాంలో జనసేన పార్టిలో 
చేయడాం జరిగిాంది. వైసిపి పాలన 
రడీ రాజయాాంగా పేదలకు గురి్తాంపు 

లేదు కనుక మేము జనసేన పార్టిలో జాయిన్ అవ్డాం జరిగిాందని నాగిరెడిడి, రమేష్ 
బాబులు ఈ సాందర్ాంగా తెలియజేస్రు.

చరిచి న్రామెణం కోసం విడివాడ విరాళం
శతఘ్ని న్యాస్: తణుకు 
నియోజకవర్గాం, అతి్తలి మాండలాం, 
వరిగడు గ్రామాంలో జిడిఎాం 
బేతల్ అసెాంబీలా చర్్చ మొదటి 
అాంతస్్త నిరాముణాం కొరకు తణుకు 
నియోజకవర్గాం జనసేన పార్టి 
ఇాంచార్జ్ విడివాడ రామచాంద్ర రావు 
తన వాంతు స్యాంగా 10,000 

ర్పాయలు ఆరిథాక స్యాంచేయడాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో జనసేన పార్టి 
నాయకులు పాల్్గనానిరు.

ఆంధ్రా అభివృది్ధ – జనసేనతోనే సాధయాం 18వ రోజు
శతఘ్ని న్యాస్:  సర్్పలిలా: ఆాంధ్రా అభవృది్ధ – 
జనసేనతోనే స్ధయాాం 18వ రోజు కారయాక్రమాం 
నెలూలారు జిలలా, సర్్పలిలా నియోజకవర్గాం, 
ముతు్తకూరు మాండలాం, మిటటిపాలాం గ్రామాంలో 
జరిగిాంది. కారయాక్రమాంలో గ్రామస్థాలు 
మాట్లాడుతూ వైసీపీ ప్రభ్త్ాం అవలాంభస్్తనని 
ప్రజా వయాతిర్క విధానాలతో ఇబ్బాంది పడుతూ 
విసిగిపోయామని, ఈ వయావసథాను మారా్చలాంటే 

పవన్ కళ్యాణ్ రావాలని, ఈ స్రి జనసేన పార్టిక అవకాశాం ఇస్్తమని గ్రామస్్తలు 
తెలియజేస్రు. ఈ కారయాక్రమాంలో జనసేనపార్టి నెలూలారు జిలలా కారయాదరిశి, ముతు్తకూరు 
మాండల అధయాక్షుడు మనుబోలు గణపతి గారి ఆధ్రయాాంలో జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో 
జనసేన నాయకులు నీళలా విష్్ణ, తాాండ్ర శ్రీను పాల్్గనానిరు.

పలువురిన్ పరామరి్శంచిన జనసేన నేత 
పంతం నానాజీ

శతఘ్ని న్యాస్: కాకనాడ ర్రల్ 
నియోజకవర్గాంలోని చీడిగ, 
పెదాదుపురపా్పడు, జి. బావరాం, వేళాంగి, 
పాతరలాగడడి, పెనుగుదురు, కరప 
గ్రామాలోలా ఇటీవల ప్రమాదాంలో 

గాయపడిన, అనారోగయాాంతో బాధపడుతునని వారిని పరామరిశిాంచి తదుపరి, వివిధ 
కారణాలతో మరణిాంచిన వారి కుటుాంబ సభ్యాలను పరామరిశిాంచి, తనప్రగాఢ 
స్నుభూతిని తెలియచేసిన జనసేన పార్టి పీఏసీ సభ్యాలు, కాకనాడ ర్రల్ ఇాంచార్జ్ 
పాంతాం నానాజీ.

జనసేనలో చేరిన శ్్ర మతి రేవతి
శతఘ్ని న్యాస్: గాంగాధర నెలూలారు 
నియోజకవర్గాం, కార్్టి నగరాం 
మాండలాం, వానదురా్గ పురాం 
పాంచాయతీలో చితూ్తరు జిలలా 
వీరమహిళ్ విభాగాం ఆధ్రయాాంలో 
జరిగిన వీరమహిళ్ సదస్సిలో 
శ్రీమతి ర్వతి జనసేన పార్టిలో చేరడాం 
జరిగిాంది. ర్జినల్ కోఆరిడినేటర్ ఆకుల 
వనజ, రాష్ట్ర కారయాదరిశి ఆకేపాటి 
స్భాష్ణి, నియోజకవర్గ ఇనా్చర్జ్ 

డాకటిర్ యుగాంధర్ పొనని జనసేన కాండువా కపి్ప సనామునిాంచారు. ఈ సాందర్ాంగా 
ర్వతి మాట్లాడుతూ వైసీపీలో మహిళలకు రక్షణ లేదని, జనసేన పార్టి సిదా్ధాంతాలు 
నచి్చ, పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయ స్ధన కోసాం తన వాంతు కృష్ చేయడానిక సిద్ధమని, 
పవన్ కళ్యాణ్ ముఖయామాంత్రి అయితేనే ఈ రాష్ట్రాం సర్తో ముఖాభవృది్ధ చాందుతుాందని, 
మహిళ్ స్ధికారత స్ధయాాం అవుతుాందని, ఈ నియోజకవర్గాంలో వీరమహిళ్ విభాగఒ 
పటిషటితకు స్యశకు్తల కృష్ చేస్్తనని ఈ సాందర్ాంగా ర్వతి తెలిపారు.

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

పలగర గ్రామంలో జనసేన జండా ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యాస్: పార్తీపురాం నియోజకవర్గాం, బలిజిపేట మాండలాం, పలగర గ్రామాంలో 
అక్కవరపు మోహన్ రావు, జనసేన పార్టి రాష్ట్ర కారయాక్రమాల నిర్హణ కారయాదరిశి బాబు పాలూరు 
ఆధ్రయాాంలో వివిధ మాండల అధయాక్షులు, జనసైనికులు మరియు జబరదుస్్త టీాం నవీన్, రాజమౌళి, 
తనముయి మరియు వీరమహిళలు జనసేన జెాండా ఆవిష్కరణలో పాల్్గనానిరు. ఈ కారయాక్రమాంలో 
బలిజిపేట మాండలాం జనసేన పార్టి అధయాక్షులు బాంకురు పోలినాయుడు మరియు బలిజిపేట 
మాండల నాయకులు, గాంట్యాడ స్్మి నాయుడు, రఘు మాండల అప్పలనాయుడు, పరుచూరి 
రమణ, నారాయణపురాం ఆది, పెదపిాంక అకు్కమ్ నాయుడు, మావిడి మార్కాండేయులు, 
పాలూరి వెాంకటేష్, ప్రగడ కళ్యాణ్, శాంభాన హరిచరణ్, శ్రీను, సాంతోష్, రాయలసీమ రాజేష్ 
మరియు పలగర గ్రామ యువత, మహిళలు పాల్్గని ఈ కారయాక్రమానిని జయప్రదాం చేశారు.

శ్రీ వంకటేశవార సావామి తిరణాలలో పాల్్గనని గాదె
శతఘ్ని న్యాస్: పెదకూరపాడు నియోజకవర్గాం, అమరావతి మాండలాం, మలలాది గ్రామాంలో 
స్యాంభ్ వటవృక్ాంతర్గత శ్రీ వెాంకటేశ్ర స్్మి 46వ తిరణాల సాందర్ాంగా మలలాది గ్రామ 
జనసేన పార్టి నాయకులు కోటి వెనకటస్బ్బయయా, బతినేని యలమాందయాయా, చలలా కోటి ల 
ఆహా్నాం మేరకు జిలలా అధయాక్షులు గాదె వెాంకటేశ్రరావు విచే్చసి దేవుని దరశినాం చేస్కోవడాం 
మరియు తిరణాలలో పాల్్గనడాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో జిలలా నాయకులు అడపా 
మాణికాయాలరావు, నారదాస్ రామచాంద్ర ప్రస్ద్, శఖా బాలు, మధు లల్, మాండల అధయాక్షులు 
వాకా అఖిల్, శవ నాగశ్రరావు, భద్ర, వెాంకట చలపతిరావు, కొల రమణ, కొల శ్రీనివాసరావు, 
రాయి. సతయానారాయణ, నాగ శేష్, రవి, స్యి నాయకులు మరియు కరయాకర్తలు పాల్్గనానిరు.

కౌలు రైతు కుటంబాన్కి ఆరిథిక సహ్యం 
అందించిన బొర్రా వంకట అపాపెరావు

శతఘ్ని న్యాస్: సతె్తనపలిలా: 
ఆతముహతయా చేస్కునని 
కౌలు రైతు కుటుాంబానిక 
ఆరిథాక సహాయాం అాందిసూ్త 
సతె్తనపలిలా నియోజకవర్గాం 
జనసేన పార్టి ఆధ్రయాాంలో 
కొనిని రోజుల క్రితాం 
నిర్హిాంచిన భార్ 
బహిరాంగ సభలో సరైన 
వివరాలు లేకపోగా, కొనిని 
లోపాల వలలా బొలలారాం 
గ్రామాం ఎసీసి కాలనీ క 
చాందిన వారి కుటుాంబానిక 

ఆరిథాక సహాయాం అాందలేదు. ఆ విషయమై బొలలారాం గ్రామాం జనసేన పార్టి అదయాక్షులు 
కోట్ శ్రీనివాసరావు సతె్తనపలిలా నియోజకవర్గాం జనసేన నాయకులు బొర్రా వెాంకట 
అపా్పరావు కు తెలియచేయగా వెాంటనే వారిక ఆరి్ధక సహాయాం అాందిాంచి వారి పిలలాల 
చదువులకు, వారి కుమారె్త వివాహ సమయానిక ఆరిథాకాంగా తాను సహాయాం చేస్్తనని 
ఆ కుటుాంబానిక భరోస్ ఇచి్చ వారి హృదయాలలో ధైరాయానిని నిాంపారు. అాంతే కాకుాండా 
ముపా్పళళు మాండలాం జనసేన అధయాక్షులు శరిగిరి పవన్ కుమార్ కూడా మానవత్ాంతో 
ముాందుకు వచి్చ ఆ కుటుాంబానిక 50 కేజీ ల బ్యాయానిని అాందిాంచారు. ఈ కారయాక్రమాంలో 
కోట తిలక్ నరికల్ మాండలాం వైస్ ప్రెసిడాంట్ రఫీ ర్రల్, మాండల అధయాక్షుడు 
నాదెాండలా నాగశ్రరావు, షేక్ జాన్, పీరా షేక్, సైదా, స్ర్ష్, డేవిడ్, మహష్ మరియు 
జనసైనికులు ఈ కారయాక్రమాంలో పాల్్గనానిరు.

ఆపనని హస్తమందించే అమృత హృదయం జనసేన సంతం
జనసేన అంటే ఒక భరోస్..
జనసేన అంటే ఒక భవిషయూత్తు..
బడుగు బలహీన వరా్లకి ఆశాజ్యూతి జనసేన మాత్రమే..
ఆపనని హసతుమందంచే అమృత హృదయం జనసేన సంతం!
రండి!, జనసేనలో చేరుదం!, ప్రగతి రధం ఎకుకుదం!

శతఘ్ని న్యాస్: సతె్తనపలిలా ర్రల్ 
మాండలాం, గోరాంటలా గ్రామాం నాయీ 
బ్రాహముణ కుటుాంబానిక చాందిన 
పులలాచరువు పులలాయయా తీవ్రమైన 
అనారోగయాాంతో సతె్తనపలిలా జనసేనపార్టి 
కారాయాలయానిని సాంప్రదిాంచిన 
విషయానిని పార్టి శ్రేణులు స్థానిక 
జనసేన పార్టి నియోజకవర్గ 
నాయకులు బొర్ర వెాంకట 
అపా్పరావు ధృష్ఠిక తీస్కెళళుగా, 
వెాంటనే వారిక ఆరి్ధక సహాయానిని 
అాందిాంచారు. ఈ ఉదాంతాంతో 
జనసేన పార్టి కారాయాలయాం అాంటే 

పౌరసేవాకేాంద్రమని మరోస్రి ఋజువైాంది, ఈ కారయాక్రమాంలో ఉమముడి గుాంటూరు జిలలా 
ప్రధాన కారయాదరిశి కోమిముశెటిటి స్ాంబశవరావు, మునిసిపల్ 7వారుడి కౌనిసిలర్ రాంగిశెటిటి 
స్మన్, సతె్తనపలిలా ర్లర్ మాండల అధయాక్షుడు నాదెాండలా నాగశ్రరావు తదితరులు 
పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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క్రికెట్ టోరనిమ్ంట్ విజేతలకు జనసేన 
ఆధవారయాంలో బహుమతుల ప్రధానం

శతఘ్ని న్యాస్: గాంగాధర 
నెలూలారు: ఎస్ఆర్ పురాం 
మాండలాం, వెాంకట్పురాం 
గ్రామాంలో రాయల్ వికెపి 
ఆధ్రయాాంలో నిర్హిాంచిన 
క్రికెట్ ట్రనిమెాంట్ లో విజేతగా 
నిలచిన రాయల్ వికేపి జటుటికు 
ప్రధమ బహుమతిగా జనసేన 

ఆధ్రయాాంలో 15000 ర్పాయలను గాంగాధర నెలూలారు నియోజకవర్గాం ఇాంచారిజ్ 
డా. యుగాంధర్ పొనని అాందిాంచారు. ఈ కారయాక్రమాంలో జనసేన పార్టి ఎస్ఆర్ పురాం 
మాండలాం సీనియర్ నాయకులు బులలాట్ శీను, జిలలా సాంయుక్త కారయాదరిశి రాఘవ, కార్్టి 
నగర్ మాండల ఉపాధయాక్షులు విజయ్, జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

క్షేత్రసాథియిలో పార్టీన్ బలోపేతం చేయండి.. 
అండగా న్లుసా్తం.. పతి్త చంద్రశేఖర్ కు 

నాగబాబు పిలుపు
శతఘ్ని న్యాస్: పుటటిపరి్త: క్షేత్స్థాయిలో పార్టి 
బలోపేతానిక శక్తవాంచన లేకుాండా కృష్ చేయాండి, 
మీకు అనిని విధాలుగా అాండగా నిలుస్్తమని జనసేన 
పొలిటికల్ అఫైర్సి కమిటీ సభ్యాలు నాగబాబు 
జనసేన జిలలా ప్రధాన కారయాదరిశి పతి్త చాంద్రశేఖర్ 
కు పిలుపునిచా్చరు. ఆదివారాం అనాంత జిలలా 
పరయాటనలో ఉనని నాగబాబును పతి్త చాంద్రశేఖర్ 

మరాయాదపూర్కాంగా కలిశారు. ఈ సాందర్ాంగా పుటటిపరి్త నియోజకవర్గాంలో నెలకొనని 
సమసయాల గురిాంచి పతి్త చాంద్రశేఖర్ పీఏసీ సభ్యాలు నాగబాబు దృష్టిక తీస్కెళ్లారు. 
ప్రజలోలా వయాక్తాం అవుతునని ప్రజా వయాతిర్కతను క్షేత్స్థాయిలోక తీస్కెళలాడాంతోపాటు 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సిదా్ధాంతాలను వివరిాంచాలనానిరు. ప్రజలు జనసేన 
వైపు చూస్్తనానిరని.. ఈ స్నుకూలతను బలోపేతానిక అనుకూలతగా మారు్చకోవాలని 
నాగబాబు పతి్త చాంద్రశేఖర్ కు సూచిాంచారు. పుటటిపరి్త లోనే అనిని మాండలలోలా జనసేన 
పార్టి జెాండా రెపరెపలడిచే విధాంగా శక్తవాంతాం లేకుాండా కృష్ చేస్్తనని ఈ సాందర్ాంగా 
పతి్త చాంద్రశేఖర్ పేర్్కనానిరు.

అభయంజనేయ సావామి 8వ వారిషికోతసువంలో 
పాల్్గనని పిత్న్

శతఘ్ని న్యాస్: ముమిముడివరాం: 
జనసేన పార్టి రాష్ట్ర రాజకీయ 
వయావహారాల కమిటీ సభ్యాలు 
మరియు ముమిముడివరాం 
నియోజకవర్గ ఇాంచార్జ్ పితాని 
బాలకృష్ణ ఆదివారాం కాట్రేనికోన 
మాండలాం, ఉపూ్పడి గ్రామాంలో 
అభయాాంజనేయ స్్మి వారి 8వ 
వారిషికోతసివాంలో పాల్్గనానిరు.. 
ఈ కారయాక్రమాంలో గ్రామ సర్పాంచ్ 
రాంబాలరమేష్, స్నబోయిన 
మలిలాకారుజ్నరావు, రాంబాల చౌదరి 

బాబు, మాదాల శ్రీధర్ బాండారు వెాంకనని బాబు, మటటిపరి్త శాంకరాం, గాలి దేవర బులిలా 
తదితరులు పాల్్గనానిరు.

వలస క్రిమెకుల కొరకు 
అంతోయాదయ ట్రైనులా వేయలి- 

గవర సోమశేఖర్ రావు
శతఘ్ని న్యాస్: గాజువాక: ప్రధానమాంత్రి నర్ాంద్ర 
మోడీ దేశవాయాప్తాంగా వాందే భారత్ ట్రైనులా నడపడాం 
సాంతోషకరమని అయితే మన దేశపురోగతిక 

వెనునిముక అయిన వలస కారిముకులు జార్ాండ్, వెస్టి బెాంగాల్, మధయాప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్ 
మరియు ఆాంధ్రప్రదేశ్ ముఖయాాంగా ఉత్తరాాంధ్ర ప్రాాంతాల నుాంచి దేశాంలో ఉనని ప్రముఖ 
పటటిణాలోలా ముఖయాాంగా చనె్ని, బెాంగళ్రు, హైదరాబాద్, ముాంబాయి, గుజరాత్, కేరళలలో 
పని చేయడానిక రైళలాలో ప్రయాణాం చేస్్తరు. ఈ మధయాకాలాంలో రైలే్ శాఖ ఏసీ బోగీలు 
పెాంచి సీలాపర్ కాలాస్ భోగీలు తగి్గాంచడాం వలలా వలస వెళ్లా కారిముకులు టికె్కట్ తీస్కుననిప్పటికీ 
రైలే్ జనరల్ బోగీలలో ఖాళీ లేక పోవడాం వలన గతయాాంతరాం లేని సిథాతిలో సీలాపర్ కాలాస్ 
బోగీలు ఎకు్కతునానిరు. దీనివలలా సీలాపర్ లో రిజర్్షన్ చేస్కునని ప్రయాణికులకు కూడా 
ఇబ్బాంది కలుగుతుాంది. రైలే్ అధికారులు వీళళును అనధికార ప్రయాణికులుగా గురి్తాంచి 
అపరాధరసాం వసూలు చేసి మధయాలో నే దిాంపేస్్తనానిరు దీని వలలా వాళ్లా తీవ్ర ఆరిథాక 
ఇబ్బాందులు, దోపిడి మరియు అవమానాలకు గురవుతునానిరు. కావున రాబోవు 2023-
24 కేాంద్ర బడజ్ట్లా వలస కారిముకులు ప్రయాణిస్్తనని ర్టలాలో వలస కారిముకుల కోసాం దూర 
ప్రాాంతాలకు అాంతోయాదయ (అనిని జనరల్ బోగీలు) ట్రైనులా వేసి వాళ్లా ఆతముగౌరవాంతో 
ప్రయాణాం చేసేటటుటి ఏరా్పటులా చేయాలని గాజువాక నియోజకవర్గాం జనసేన పార్టి 
సీనియర్ నాయకులు మరియు జీవీఎాంసీ 85 వారుడి ఇాంచార్జ్ గవర సోమశేఖర రావు 
ప్రధానమాంత్రి క ఆనె్లాన్ గ్రీవియన్సి నెాంబర్ పి.ఎమ్.ఓ.పి.జి/ఈ/2023/0019475 
దా్రా విననివిాంచారు. అలగ రైలే్ మాంత్రి అశ్ని వైష్ణవ్ మరియు రైలే్ బోరుడి చైరమున్ 
అనిల్ కుమార్ లహోటిక ఇ-మెయిల్ దా్రా విననివిాంచారు.

గుమమెడం పంచాయతీలో ఎచ్చిరలా జనసేన 
టీం పరయాటన

శతఘ్ని న్యాస్: ఎచ్చరలా 
నియోజకవర్గాం, లవేరు 
మాండలాం, గుమముడాం 
పాంచాయతీలో ఎచ్చరలా 
జనసేన టీాం పరయాటిాంచారు.. 
పరయాటనలో భాగాంగా 
గుమడాం పాంచాయతీలో ఎసీసి 
కాలనీలో విలయతాాండాం 

చేస్్తననిటువాంటి సమసయాలు మాంచినీటి సమసయా, డ్రైనేజీ సమసయా, కాలనీ ఇళలా సమసయా, 
సీసీ రోడలా సమసయా, మరుగుదొడలాకు సాంబాంధిాంచి బ్లులాల సమసయా… అక్కడ ఉననిటువాంటి 
ప్రజానీకానిని ఎవరిని కదిపినా ఏదో ఒక సమసయా. అదేవిధాంగా ప్రధానాంగా వలస 
సమసయా. ప్రతి ఒక్కరి సమసయాను జనసేన టీాం తెలుస్కొవడాం జరిగిాంది. సమసయాలను 
పై స్థాయి అధికారులకు తెలియజేస్్తమని అదేవిధాంగా సమసయాల పరిషా్కర దిశగా 
పోరాటాం చేస్్తమని అక్కడ ఉననిటువాంటి ప్రజానీకానిక భరోస్ ఇవ్టాం జరిగిాంది. ఈ 
కారయాక్రమాంలో ఎచ్చరలా జనసేన టీాం నాయకులు భూపతి అరుజ్న, తమిమునేని శ్రీనివాస్, 
బొాంతు విజయ్ కృష్ణ, బొాంతు రామకృష్ణ, స్థానిక యువత చలపతి రావు, పైడి రాజు, 
గ్రామ పెదదులు మహిళలు ఈ కారయాక్రమాంలో పాల్్గనానిరు.

డోలు సనానియి కళాక్రులకు చిరుసత్్కరం
శతఘ్ని న్యాస్: అమలపురాం: కాపు సాంక్షేమసేన రైతు విభాగాం అధయాక్షుడు బసవ 
చినబాబు ఆధ్రయాాంలో ఆదివారాం డోలు సనానియి కళ్కారులకు చిరు సతా్కరాం ఏరా్పటు 
చేయడాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో అమలపురాం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టి 
నాయకులు లిాంగోలు పాండు, డాకటిర్ సెల్ రాష్ట్ర కారయాదరిశి శ్రీమతి కొపు్పల నాగ మానస, 
మునిసిపల్ కౌనిసిలర్సి పడాల నానాజీ, పార్టి సీనియర్ నాయకులు కాంచిపలిలా అబు్బలు, 
పోలిశెటిటి బాబులు, తిక్క శేష్బాబు, ఆర్.డి.ఎస్ ప్రస్ద్, నలలా వెాంకటేశ్రావు, పోలిశెటిటి 
మహష్, డి. ఎస్.ఎన్.స్ని కుమార్, గాంధాం శ్రీనివాస్, పాళ్రి స్్మి నాయుడు, గటేటిాం 
వీరు, ముసిలాాం మైనారిటీ సభ్యాలు కరిములలా బాబా, షర్ఫ్ కాంకపాటి గోపి, కొాంకాపలిలా 
వారుడి సభ్యారాలు శ్రీమతి తిక్క సరస్తి, చటలా మాంగతాయా రు, కరాటాం వాణి, వానపలిలా 
దేవి తదితరులు పాల్్గనానిరు.
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