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జనసనైికుని వినూత్న ప్రయత్ననం... 
జనసేనాని అభిననందన
శతఘ్ని న్యూస్: ‘జనవాణి - జనసేన భరోసా’ కారయూక్రమం స్ఫూర్తితో పల్నిడు ప్ంత సమసయూలు తెలుసుకొని శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గార్ చంతకు తీసుకొచ్చందుకు విన్తని కారయూక్రమం చపట్టిన జన సైనికుడు శ్రీ బాల్జీని పార్టి అధయూక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు అభినందంచారు. పల్నిడు ప్ంతంలో పల్లె పల్లె తిరుగుతూ ప్రజా సమసయూలపై అర్జీలు స్వీకర్ంచి 
వాట్ని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార్కి అందజేసేందుకు ‘పల్నిడు ప్రజా సమసయూల పెట్టి’ పేర్ట కారయూక్రమం చపటటినున్నిరు. 
సంత వాహనంపై గ్రామాలోలె తిరుగుతూ ప్రజా సమసయూలపై అర్జీలు స్వీకర్ంచనున్నిరు. జన సైనికుడు శ్రీ బాల్జీ ఆలోచన 
మెచి్చన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు అతనికి ప్రోత్సాహక నగదు, మొబైల్ ఫోన్ బహుకర్ంచారు.

డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ ఆశయసారథి పవన్ కళ్యాణ్ 
మాత్రమే.. బత్తుల

జనం కోసం జనసేన.. మహాపాదయాత్ర 63వ రోజు
దోసకాయలపల్లె ఎస్సా పేట నుండి 100 మంద కారయూకరతిలు జనసేన పార్టిలో చర్క…
జనం కోసం జనసేన.. మహాపాదయాత్ర కు అపూరవీ ఆదరణ..
వైసిపి అరాచక పాలనపై యువత గళమెత్తిల్.. కల్సి పోరాడుదం రండి. సమావేశంలో 
బత్తిల పిలుపు..
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం, స్త్నగరం మండలం, దోసకాయలపల్లె ఎస్సా పేటలో 
జర్గిన మహాపాదయాత్ర 63వ రోజు కారయూక్రమానికి గ్రామ ప్రజలు బ్రహ్మరథం 
పట్టిరు. కారయూక్రమంలో భాగంగా రాజానగరం నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు 
బత్తిల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి వంకటలక్ష్మి లకు పూలవర్ం కుర్పిస్తి, తీన్్మర్ 
డపుపులతో.. బాణాసంచా కాలు్చతూ, మహిళలు హారత్లు పడుతూ.. దోసకాయలపల్లె 
గ్రామ జనశ్రేణుల నుండి అపూరవీ సావీగతం లభించింద.. గ్రామంలో మందుగా 
భారతరతని డాకటిర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ గార్కి మర్యు భారత ఉపప్రధాని, సంఘసంస్కరతి 
బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ గారలె విగ్రహాలకు పూలమాలలు అర్పుంచి, ఘనంగా నివాళులు 
అర్పుంచడం జర్గింద.. అనంతరం జర్గిన సమావేశంలో వైయసాసార్సాపీకి చందన 100 
మంద కారయూకరతిలు జనసేన న్యకులు బత్తిల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి వంకటలక్ష్మి ల 
ఆధవీరయూంలో.. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు, సిద్ధంత్లు నచి్చ మర్యు 
వైస్పీ అరాచక పాలనకు విసుగుచంద జనసేన పార్టిలో చరారు, వారందర్నీ జనసేన 
కండువా వేసి సాదరంగా పార్టిలోకి ఆహావీనించారు.. అనంతరం బత్తిల బలరామకృష్ణ 
కారయూక్రమానిని ఉద్దేశంచి మాట్లెడుతూ.. త్ను కషటిపడి సంపాదంచిన సమ్మతో కొనిని 
సేవా కారయూక్రమాలు చసుతింటే అవి చూసి ఓరవీలేక కొంతమంద వైస్పీ యువన్యకులు 
ఏద్దో మాట్లెడుత్న్నిరని.. వార్కిల్ నియోజకవర్గంలో ఉనని చరువులు, కొండలు, 
గుటటిలు, ఇసుక ల్ంట్ సహజ వనరులను తినేసి అవినీతి సమ్మను కుపపులు కుపపులుగా 
పోగు చసుకోలేదని, అసలు వార్కి ననుని అనే నైతిక హకు్క లేదని చబుతూ.. మీలో 
ఎవర్కీ ఏ కషటిం వచి్చన్ వంటనే ననుని సంప్రదంచాలని, ఈ వైస్పీ అరాచక పాలనపై 

ప్రతి ఒక్కరూ నడుం బిగించి జనసేన పార్టి వచ్చ వరకు అవిశ్ంతంగా పోరాడాలని పిలుపునిచా్చరు, అంబేద్కర్ గారు, జగజ్జీవన్ రావు గారు ల్ంట్ మహనీయుల ఆశయాలు 
నెరవేరాలంటే అద ఒక పవన్ కళ్యూణ్ ల్ంట్ నిజాయితీపరుడు వలలెనే సాధయూమవుత్ందని తెలుపుతూ జనసేన పార్టి అభివృద్ధ కోసం అందరూ మర్ంత కృషి చయాల్సాన అవసరం 
ఉందని ఈ సందర్ంగా అన్నిరు.. ఈ కారయూక్రమంలో ఉమ్మడి తూరుపుగోదవర్ జ్ల్లె జాయింట్ సెక్రెటర్ శవరాం, బొడ్డపాట్ న్గేశవీరరావు, సాటిల్న్, యర్ంశెట్టి శ్రీను, అకి్కరెడి్డ వేణు, 
అడా్డల శ్రీను, కొల్లె రమేష్ తదతర స్నియర్ న్యకులుతో పాటు అనేకమంద జనసైనికులు, వీరమహిళలు పెదదే ఎత్తిన పాల్్గన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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పి.రాయవరంలో జనసేన గ్రామ కమిటీ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం నియోజకవర్గం, జనసేన ఇంచార్జీ శ్రీమతి మాకినీడి 
శేషు కుమార్ ఆధవీరయూంలో పిఠాపురం మండలం పి. రాయవరం గ్రామంలో జనసేన 
పార్టి గ్రామ కమిటీ సమావేశం ఏరాపుటు చయడం జర్గింద. కారయూక్రమంలో 
భాగంగా మందుగా న్యకులు, జనసైనికులతో కల్సి అక్కడ ఉనని డాకటిర్ బి.ఆర్ 
అంబేద్కర్ గార్కి పూలమాలవేసి, జై భీమ్ చపిపు, గ్రామ కమిటీ సమావేశంలో 
పాల్్గన్నిరు. ఈ సందర్ంగా ఆమె మాట్లెడుతూ మందుగా పవన్ కళ్యూణ్ 
గార్ ఆశయాలు, సిద్ధంత్లు, కౌలు రైత్లకు పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఆదుకునని 
విషయాలు, జనసైనికులకు క్రియాశీలక కారయూకరతి కోసం ఆ కుటుంబ సభ్యూలను 
ఆదుకునే విధాన్ల కోసం ఆయన కోటలె రూపాయలను కాదనుకుని ప్రజాసేవ దశగా 
ప్రయాణిసుతిన్నిరని తెల్యజేసారు. ఇపుపుడునని అధికార రౌడీలు ఇష్టినుసారంగా 
పిచి్చ మాటలు అంటున్నిరు. అరే మీల్గా అయిన్ ఆయన లక్ష కోటులె దోచుకోలేదు, 
కోటలెలో ప్రజల గుండెలోలె సాథానం పెంచుకునని వయూకితి. 25 కేజీల బియయూం కాదు, 25 
సంవతసారాలు భవిషయూత్తి ఇసాతినని వచి్చన గొపపు వయూకితితవీం కల్గిన పవన్ కళ్యూణ్ 
గార్ని తెల్యజేశారు. అల్గే గ్రామ కమిటీ అంటే ఒక పదవి కాదు, ఒక బాధయూతని 
గురుతి చసి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పార్టికి సోలజీర్సా ల్ పనిచయాలని, ప్రతి జనసైనికులను, 
న్యకులను కలుపుకొని పోయి వార్కి అండగా కషటికాలంలో బలంగా నిలబడమని 
వార్కి స్చించి, గ్రామ కమిటీ నియమించటం జర్గిందని గ్రామ ప్రెసిడెంట్ గా 

మాద్పల్లె పద్మరాజు నియమించారు. అల్గే పిఠాపురం నియోజవర్గం అంత్ కూడా గ్రామ కమిటీ వేసి పార్టిని మర్ంత బలంగా చసే విధంగా అడుగులు వేసాతినని ఈ సందర్ంగా 
తెల్యజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులు గోపు సురేష్, మాద్పల్లె పద్మరాజు, అడవీకేట్ సిర్పురెడి్డ గణేష్, కటటి బంగారు రాజు, కొంగు వంకటరమణ, మాద్పల్లె రాజా, జ్. 
దురా్గప్రసాద్, వై.అపాపుజీ, బోడపాట్ చినని, పెదదేపూడి రామకృష్ణ, మొగల్ అంజ్, కటటి శవశంకర్, బావిశెట్టి దురా్గప్రసాద్, ఠాగూర్, బోడపాట్ శ్రీను, ఎస్ వీర నగేష్, మార్శెట్టి సుబాబారావు, 
కారపురెడి్డ భద్రరావు, మాగాపు చంట్, గుండ్ర రాంబాబు, సిర్పురెడి్డ రాంబాబు, స్లు అజయ్, మొగల్ అరుజీన్ రావు, గుండ్ర పూసలు, బెజవాడ సతితిబాబు, బెజవాడ ప్రసాద్, ఒబా అనిల్, 
ద్శలంక శేఖర్, కాకాడ ఏసు, బర్రె అనిల్ కుమార్, కాటూర్ నవీన్, బకే్క స్ర్బాబు, కాటూర్ విజయ్, కాటూర్ రాజు, బోడ గణేష్, మాద్పల్లె వంకనని, మణికంఠ, కంద సోమరాజు, 
ద్శ రెడి్డ సతీష్, రౌత్ శవ బాబు, అంబేద్కర్ యూత్, గ్రామ పెదదేలు, జనసైనికులు, న్యకులు తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

జీవో 1 రద్దు చేయాలి.. వామపక్షాల నిరసన కారయాక్రమంలో 
రెడ్డి అప్పల నాయుడు

శతఘ్ని న్యూస్:  ఏలూరు: రాజాయూంగం కల్పుంచిన భావ ప్రకటన సేవీచ్ఛను రాయూలీ సభా సావీతంత్రాలను 
హర్సుతినని రాష్ట్ర ప్రభ్తవీ జీవో నెం.1ని రదుదే చయాలని కోరుతూ సోమవారం ఏలూరులోని గాంధీ 
మైదనంలో వామపక్షాల న్యకులతో కల్సి నిరశన కారయూక్రమంలో రెడి్డ అపపుల న్యుడు 
పాల్్గన్నిరు.. నోట్కి నలలె ర్బబానులె కటుటికొని ప్రభ్త్వీనికి వయూతిరేకంగా నిన్దలు చశారు. ఈ 
సందర్ంగా రెడి్డ అపపుల న్యుడు మాట్లెడుతూ ప్రజా ప్రజాసావీమాయూనిని, ప్రజా వరా్గనిని, మేధావి 
వరా్గనిని, ప్రతిపక్షాల గొంత్ను నొకా్కలని రాష్ట్ర మఖయూమంత్రి తీసుకువచి్చన జీవో నెం.1ని రదుదే 
చయాలని, మర్ మహాత్్మ గాంధీ గారు తనకు మంచి బుద్ధని ప్రసాదంచాలని, ఇక్కడ అఖిలపక్షంతో 
ఆందోళన చసుతిననిపపుట్కీ.. ఒక దునని పోత్ మీద వర్ం పడ్డటుటిగా ఈ మఖయూమంత్రి వయూవహర్సుతిన్నిడు 
గానీ.. ప్రజల యొక్క శ్రేయసుసా గానీ ప్రజా సంఘాల యొక్క శ్రేయసుసాను గాని ప్రజలకు సేవీచ్ఛనిచ్చ 
పర్సిథాతి గానీ రాజాయూంగ హకు్కలను హర్ంచ విధంగా ఈ జీవో నెం.1ని తీసుకొచా్చరు. ఇపపుట్కైన్ 

కోరుటి మొటటికాల వేసుతిననిపపుట్కీ ఈ మఖయూమంత్రి జగనో్మహన్ రెడి్డ బుద్ధ తెచు్చకొని జీవో నెం.1ని రదుదే చయాలని కోరుతూ జనసేన పార్టి నుండి డిమాండ్ చసుతిన్నిం. ఇద కాని పక్షంలో 
అఖిలపక్షంతో కల్సి ఉధృతమైన కారయూక్రమాలు చసాతిమని హెచ్చర్సుతిన్నిం. ఈ కారయూక్రమంలో జ్ల్లె ఉపాధయూక్షులు ఇళ్ళా శ్రీనివాస్, కారయూదర్శి కస్తిర్ సాయి తేజసివీని, నగర అధయూక్షుడు 
నగిరెడి్డ కాశీ నరేష్, ఉపాధయూక్షులు గుబబాల న్గేశవీరరావు, ప్రధాన కారయూదర్శి కావూర్ వాణిశ్రీ, అధికార ప్రతినిధి అలులె సాయి చరణ్, కారయూదర్శి కందుకూర్ ఈశవీరరావు, బొతసా మధు, 
కురా్మ సరళ, సోషల్ మీడియా కో ఆర్్డనేటర్ జనసేన రవి, కోశాధికార్ పైడి లక్షష్మణరావు, న్యకులు నిమ్మల శ్రీనివాసరావు, రెడి్డ గౌర్ శంకర్, బోండా రామ న్యుడు, వీరంకి పండు, 
అధత్ర సురేష్, బుధా్ధ న్గేశవీరరావు, వేమల బాలు వీర మహిళలు కోల్ సుజాత, జొననిలగడ్డ సుజాత, త్మ్మపాల ఉమాదుర్గ, ప్రియా రాణి, దురా్గ బి తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

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

గంధీ మహాత్మునికి డాక్టర్ పిల్లా దీపిక శ్రీధర్ ఘన నివాళులు
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం: జాతిపిత మహాత్్మ గాంధీ గారు చూపించిన శాంతి మారా్గనిని ప్రతి ఒక్కరూ అలవరుచుకొని జీవితంలో విజయాలు సాధించాలని పిఠాపురం నియోజకవర్గం 
జనసేన న్యకులు డాకటిర్ పిల్లె శ్రీధర్, డాకటిర్ పిల్లె దీపిక తెల్యజేశారు.. జాతిపిత మహాత్్మ గాంధీ వర్ధంతి సందర్ంగా పిఠాపురం పటటిణం ఉపాపుడ సెంటర్ వదదే గల మహాత్్మ 
గాంధీ విగ్రహానికి పిఠాపురం నియోజకవర్గం జనసేన న్యకులు డాకటిర్ పిల్లె శ్రీధర్ మర్యు డాకటిర్ పిల్లె దీపిక పూల మాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పుంచారు. అద్విధంగా 
జనసైనికులు, వీరమహిళలు కూడా గాంధీజీ విగ్రహానికి పూల మాలలు వేసి నివాళులర్పుంచారు. ఈ సందర్ంగా డాకటిర్ పిల్లె శ్రీధర్ మీడియాతో మాట్లెడారు. ఈ కారయూక్రమంలో పిల్లె 
శవశంకర్, పల్నిట్ మధు, వాకపల్లె స్రయూ ప్రకాష్, కొండపల్లె శవ, మోటూర్ మహేష్, పిల్లె శ్రీన్థ్ తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

కళ్యాణం రాజు ను పరామర్శంచిన పిఠాపురం నియోజకవర్గ జనసేన 
నాయకులు డాక్టర్ పిల్లా శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం నియోజకవర్గం నరసింగపురం గ్రామానికి చందనటువంట్ కళ్యూణం రాజు 
ఇటీవల కొదదే రోజులుగా నోట్ కాయూనసార్ తో బాధపడుతూ ప్ణ భయంతో ఆపరేషన్ చయించుకోవడానికి 
కూడా నిరాకర్స్తి ఇంట్లెనే అన్రోగయూంతో బాధపడుతూ కుటుంబ పోషణకు కూడా పలు ఇబబాందులు 
పడుత్ననిటువంట్ కళ్యూణం రాజు పర్సిథాతిని తెలుసుకునని సాథానిక జన సైనికులు జనసేన న్యకులు 
డాకటిర్ పిల్లె శ్రీధర్ ని కల్సి వార్ యొక్క పర్సిథాతి వివర్ంచడం జర్గింద విషయం తెలుసుకునని డాకటిర్ 
శ్రీధర్ మానవత్ దృకపుథంతో చల్లెంచి నరసింగపురం గ్రామంలో నివసిసుతిననిటువంట్ కళ్యూణం 
రాజుని పరామర్శించి వార్ యొక్క ఆరోగయూ పర్సిథాతిని క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుని జనసేన కుటుంబం మీకు 
అండగా ఉంటుందంటూ మనోధారాయూనిని నింపి ఆపరేషన్ చయించుకొనుటకు సంబంధిత డాకటిర్సా తో 
ఫోనోలె మాట్లెడి తన యొక్క ఆరోగయూ పర్సిథాతిని అడిగి తెలుసుకుని ఆపరేషన్ కు తగు ఏరాపుటు చయమని 
చపపుడం జర్గింద. అనంతరం కుటుంబ అవసరాల నిమితతిం ఒక నెలకు సర్పడా 50 కేజీల బియయూం 

మర్యు ఆర్థాక సహాయం అందంచడం జర్గింద. ఈ కారయూక్రమం లో భాగంగా పంచాద వంకటేష్, పంచాద వంకటపతి, మోతి రమణ, మోతి సతితిబాబు, పంచాద వంకటరమణ, 
కళ్యూణం న్గేశవీరరావు, పంచాద మధు, మోతి పెదదే వీరనని, పంచాద లీల మధు, మోటూర్ మహేష్, కళ్యూణం అపాపురావు, నిండు కొండ రాజేష్, కళ్యూణం సతితిబాబు, మోటూర్ 
సతయూన్రాయణ, కళ్యూణం ఈశవీరరావు, కళ్యూణం మహేష్, గోటూర్ నరసింహమూర్తి మర్యు నరసింగపురం బేడ బుడగ జంగం జనసైనికులు, కందరాడ బేడ బుడగ జంగం 
జనసైనికులు పాల్్గనడం జర్గింద.

ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జి ఏరా్పటు చేయాలి.. 
జనసైనికుల వినతి పత్రం

శతఘ్ని న్యూస్: గోపాలపటనిం 
రైలేవీ సేటిషన్ నుంచి వచి్చన 
ప్రయాణికుల సిటీ బస్ సాటిప్ 
కు వళలెట్నికి బి ఆర్ ట్ సి 

రోడు్డ క్రాసింగ్ చసుతిన్నిరు. 
ఈ కారణంగా చాల్ 
ట్రాఫిక్ జామ్ జరుగుత్ంద. 
అందువలన న్యుడు తోట 
దగ్గర ఉనని ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడిజీ 
ఉ ప యో గి ం చు కో వ టే లె దు 
కావున ఆ ఫుట్ ఓవర్ 

బ్రిడిజీ ఇక్కడికి మార్చవలసిందగా లేద కొతతి బ్రిడిజీ ఏరాపుటు చయాలని అద్విధంగా 
గోపాలపటనిం హైస్్కల్ దగ్గర కూడా పిలలెలు రోడు్డ క్రాస్ చయుటకు చాల్ ఇబబాంద 
పడుత్న్నిరు అందువలలె అక్కడ కూడా ఇంకొక ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జీ ఏరాపుటు చయాలని 
వేపగుంట జోన్ 8 జీవీఎంస్ కమిషనర్ ని కోరడం జర్గింద. గోపాలపటనింలో ఉండే 
కొనిని మాల్సా పార్్కంగ్ సదుపాయం కల్పుంచటేలెదు అందువలన కూడా ట్రాఫిక్ జామ్ 
జరుగుత్ంద. దీనివలలె వాహన చోదకలు చాల్ ఇబబాంద పడుత్న్నిరు దీని మీద కూడా 
తగు చరయూలు తీసుకోవాలని మర్యు మఖయూంగా గోపాలపటనిం నుండి ఎన్ఏడి వరకు 
ట్రాఫిక్ అంతరాయం బాగా జరుగుత్ంద కావున బీఆర్టిస్ దర్లో కూడా వేరే ఇతర భార్ 
వాహనమలు పోవుటకు ట్రాఫిక్ డిపారెటిష్మంట్ తో మాట్లెడి అనుమతిని ఇవవీవలసిందగా 
జనసేన పార్టి పశ్చమ నియోజకవర్గ జనసైనికులు పవన్ఆనంద్, కనకరాజు, నరేంద్ర 
రమణ, ఆనంద్, సురేష్, న్యుడు వినతి పత్రానిని ఇచి్చన్రు. దీనికి జీవీఎంస్ జోన్ 8 
కమిషనర్ పాజ్ట్వ్ గా సపుందంచి తగు చరయూలు తీసుకుంట్మని హామీ ఇచా్చరు.

సిసి రోడలా నిరాముణాలను పరశీలించిన జనసేన 
కౌనిసిలర్ సౌజనయా

శతఘ్ని న్యూస్: నర్సాపటనిం 
మనిసాపాల్టీ 9వ వారు్డలో జరుగుత్నని 
సిసి రోడలె నిరా్మణాలను ఆ వారు్డ జనసేన 
కౌనిసాలర్ అద్దేపల్లె సౌజనయూ సోమవారం 
పర్శీల్ంచారు. ఆర్థాక సంఘం నిధులతో 

మంజూరైన ఈ రోడలె నిరా్మణాలు చురుగా్గ జరుగుత్న్నియి. ఈ సందర్ంగా సౌజనయూ 
రోడు్డ నిరా్మణాలను పర్శీల్ంచడంతో పాటూ, రోడు్డ నిరా్మణ పనులను న్ణయూతగా 
చపట్టిలని స్చించారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన టౌన్ అధయూక్షులు అద్దేపల్లె గణేష్ 
ఉన్నిరు.

ఉంగుటూరు జనసేనలో భారీ చేరకలు
శతఘ్ని న్యూస్: ఉంగుటూరు నియోజకవర్గం, 
నిడమర్రు మండలం, చిన నిండ్రకోలను 
గ్రామంలో ఉంగుటురు నియోజకవర్గ ఇన్్చర్జీ 
పతసామటలె ధర్మరాజు అధవీరయూం లో వట్టి వసంత 
కుమార్ కి నివాళులు అర్పుంచి, మౌనం 
పాట్ంచి, సమావేశం ప్రంభించారు. 
అనంతరం గ్రామంలో పార్టి బలోపేత్నికి 

ఏవిధంగా కృషి చయాలో, వారు్డ బూత్ సాథాయిలో సమసయూలు పర్ష్్కర్ంచ విధంగా 
తగు స్చనలు చసారు. తదనంతరం నడింపల్లె కళ్యూణ్ వర్మ అధవీరయూంలో పతసామటలె 
ధర్మరాజు సమక్షంలో 60 మంద ఇతర పార్టిల నుండి పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు నచి్చ 
జనసేన పార్టిలో చరారు.

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


మంగళవారం, 31 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

గంగరం గ్రామంలో 
వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ పాదయాత్ర

శతఘ్ని న్యూస్: న్గర్ కరూనిల్, పల్లె పల్లె ఎగరాల్ పవననని జండా రెండవ విడత కారయూక్రమంలో 
భాగంగా బిజ్నపల్లె మండలం, గంగారం గ్రామంలో వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ సోమవారం పాదయాత్ర 
చపట్టిరు. కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులతో, జనసైనికులతో కల్సి పాదయాత్రగా గ్రామంలో 
పరయూట్ంచారు.. గ్రామంలోని ప్రజల సమసయూలు తెలుసుకుంటూ, పార్టి సిద్ధంత్లను ప్రజలకు 
వివర్స్తి కారయూక్రమానిని మందుకు సాగించారు.. గ్రామంలోని ప్రజలు జనసేన పార్టికి మదుదేత్గా 
నిల్చి, వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ ను ఆశీరవీదంచారు.. ఈ కారయూక్రమంలో న్గర్ కరూనిల్ నియోజకవర్గ 
న్యకులు బొన్సి శవయయూ, స్రయూ, మూర్తి న్యక్, రాజు న్యక్, వంశీ రెడి్డ, ల్ంగం న్యక్, 
పవన్, రామ్ చరణ్, శవ తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

మంత్రి అనీల్ కుమార్ పై 
చెనానారెడ్డి మనుక్ంత్ ఘాటైన సెటైరులా

శతఘ్ని న్యూస్: నెలూలెరు నగర శాసనసభ్యూలు, మాజీ మంత్రి అనీల్ కుమార్ 
మాట్లెడిన మాటలకు ప్రతిసపుందనగా నిరవీహించిన పత్రికా ప్రతినిధుల 
సమావేశంలో నెలూలెరు జ్ల్లె జనసేన అధయూక్షులు చన్నిరెడి్డ మనుక్రాంత్ 
ఘాటుగా సెటైరులె, విమరశిలు చసారు. ఈ సమావేసంలో ఆయన మాట్లెడుతూ 
నెలూలెరు సిటీ నియోజకవర్గ సర్హదుదేలు, వారు్డ సర్హదుదేలు మాకు బాగా 
తెలుసు కానీ.. క్రికెట్ గ్ండ్ బండర్లు మాత్రం మీ అంత బాగా మాకు 
తెల్యదంటు.. తమదైన శైల్లో సెటైరులె వేశారు. క్రికెట్ బెట్టింగ్ కేసులలో 

మీ ల్గా విచారణ ఏదుర్్కలేదు.. నేను ట్కానిలజీ కంపెనీ లకు కి సి.ఈ.ఓ ని.. డేట్ గుర్ంచి న్కు చాల్ సపుషటిత ఉందని.. బూత్ టు బూత్ , డోర్ టు డోర్, ఓటర్ టు ఓటర్ గూగుల్ 
ఎర్తి జీఓ ట్యూగింగ్ సంవత్సారం కింద్ చసుకొని వున్నిమ. మీకు కూడా కావాల్ అంటే షేర్ చసాతిమ.. కోటలె రూపాయల సంపాదనను, విల్సవంతమైన జీవిత్నిని వదులుకొని.. 
పుట్టిన ఊరు నెలూలెరుకి ఏదన్ని చయాయూలనే తపన, సంకలపుంతో తన కుటుంబం మొతతిం నెలూలెరు లోనే ఉందని.. అనీల్ కుమార్ గార్ ల్గా ఎమె్మలేయూగా గెలవబడి తన నివాసానిని చనె్ని 
కి మారు్చకోలేదు అని ఘాటుగా నిలదీశారు. ఫిబ్రవర్ ఐదవ తేదీ నుంచి నెలూలెరు నగరంలో ఉండే 28 డివిజనలెలో ఒకే సార్ మీ వైస్పీ వైఫల్యూలను, ప్రజా వయూతిరేక నిర్ణయాలను గడప 
గడపకు తీసుకెళ్లె మీరు నెలూలెరు నగర ప్రజలకు చసిన అన్యూయాలను తెల్యపరుసాతిమని అన్నిరు. అనీల్ కుమార్ ని ఉద్దేశస్తి.. రాబోయే ఎనినికలలో నెలూలెరు నగరంలో వైస్పీ 
ఎమె్మలేయూ అభయూర్గా అనేక పేరులె మాకు వినిపిసుతిన్నియని.. మూడు సారులె ఎమె్మలేయూగా పోటీచసిన మీకు ఎమె్మలేయూస్టు అనుమానం అనే ట్క్ వసుతింద అంటే మీరు ఎంత బలంగా ఉన్నిరో 
తెలుసుకోవాల్.. ననుని తమ్మడు అన్నిరు ఎంతో సంతోషంగా ఉంద .! ఒక అన్నిగా మీ తమ్మడు గా భావించ ననుని నెలూలెరు నగరం నుంచి ఎమె్మలేయూగా గెల్పించుకోవాల్సాన భాధయూత 
మీకు కూడా ఎంతో ఉంద అని తెల్యచసారు.

గననావరం జనసేన కారాయాలయంలో గంధీజీకి 
ఘన నివాళులు

శతఘ్ని న్యూస్: గననివరం: 
జాతిపిత మహాత్్మ గాంధీ 75వ 
వర్ధంతి సందర్ంగా గననివరం 
నియోజకవర్గం జనసేన 
కారాయూలయంలో మహాత్్మని 
చిత్రపట్నికి పూలమాలలువేసి 
నివాళులర్పుంచడం జర్గింద. 

సతయూం, అహింస, సత్యూగ్రహమ అనే సిద్ధంత్నినినమి్మ మనం కూడా ఆయన బాటలో 
నడవాలని కృష్్ణజ్ల్లె జనసేన కారయూదర్శి బండ్రెడిదే రవి పిలుపునిచా్చరు, ఈ కారయూక్రమంలో 
జ్ల్లె సంయుకతి కారయూదర్శి చిమట్ రవి వర్మ, గననివరం మండల అధయూక్షులు పచి్చపాల 
లక్షష్మణ్ రావు, విజయవాడ రూరల్ మండలం అధయూక్షులు పొదల్ దురా్గరావు, మండల 
న్యకులు పసుమర్తి చంద్రశేఖర్, కోట దురా్గప్రసాద్, దుంపల సంధాయూరాణి, కోలవనుని 
న్ని, కొడిమెల రవి, కోనపరెడి్డ న్ని, లంకే సురేష్, చితతిజలులె కుమార్, తోట న్గరాజు, 
మహమ్మద్ సందని, ర్యాజ్, అడ్డగిర్ రామకృష్ణ, నీలం సాయి రంగారావు, గుంటుపల్లె 
హర్, కొండూర్ హర్, గుడిసె సురేష్ తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

ఘనంగ కలెక్టర్ హిమానుషు పుట్్టనరోజు వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: డాకటిర్ బి.ఆర్ 
అంబేద్కర్ కోనస్మ జ్ల్లె కల్కటిర్ 
హిమాను్ శుకలె పుట్టినరోజు 
సందర్ంగా చిందడగరువు 
ఎం.పి.ట్.సి మోటూర్ కనకదుర్గ 
వంకటేశవీరరావు దంపత్లు 
అయినవిల్లె విఘ్నిశవీర సావీమికి 
కల్కటిర్ పేరు మీద పూజలు చయించి 

సావీమివార్ సనినిధిలో కల్కటిర్ కు బొకే ఇచి్చ సాలువా కపిపు ఘనంగా పుట్టినరోజు 
శుభాకాంక్షలు తెల్యజేశారు. అనంతరం కొంకాపల్లె హర్ మనోవికాస కేంద్రంలో 
మానసిక విదయూరుథాల సమక్షంలో కేక్ కట్ చసి బిసె్కట్సా, చాకెలెట్సా పంచి, కల్కటిర్ కు 
పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెల్యజేశారు. అనంతరం అమల్పురం పటనింలో 100 
మందకి అన్ధలకు, వృదు్ధలకు, బిక్షగాళలెకు, సావీమీలకు అననిదన కారయూక్రమం 
నిరవీహించారు. ఈ కారయూక్రమంలో ఆలయం ఈవో సతయూన్రాయణ రాజు, ఆలయ 
కమిటీ సభ్యూలు తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

మారెమము కుటుంబానికి కంద్ల నాగరాజు ఆరథిక 
సహాయం

శతఘ్ని న్యూస్: వైజాగ్ వస్టి: 
గత పాతికేళుళాగా త్ను 
చసుతినని సేవా కారయూక్రమాలకు 
ఎటువంట్ పర్మిత్లు 
విధించుకోలేదని, ఆపదలో 
ఉననివార్ని ఆదుకోవడమే 
లక్షష్ంగా సేవలందసుతిన్నినని 
జీవీఎంస్ 32వ కార్పురేటర్, 
విశాఖ దక్షిణ నియోజకవర్గ 

జనసేన న్యకుడు కందుల న్గరాజు తెల్పారు. వారు్డపర్ద అల్లెపురం ఎలలెపు 
వార్ వీధికి చందన మారెమ్మ అనే వృదు్ధరాలు మృతి చందన సమాచారంతో కందుల 
న్గరాజు ఆదవారం మృత్రాల్ కుటుంబ సభ్యూలను పరామర్శించి ఆర్థాక సహాయం 
అందంచారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్లెడుతూ తన సేవా కారయూక్రమాలను 
తమ న్యకుడు పవన్ కల్యూణ్ ఎంతగానో ప్రశంసించారని, తమ పార్టి సిద్ధంత్లు 
ప్రజలందర్కీ చరువయేయూల్ మర్నిని కారయూక్రమాలు చపడత్నని తెల్పారు. తవీరలో పార్టి 
అధిష్టినం అనుమతి మేరకు నియోజక వర్గంలో పరయూట్ంచి పవన్ కల్యూణ్ ఆశయాలు, 
ప్రజా సమసయూలపై ఆయన పోరాడుత్నని తీరును ప్రజలకు వివర్సాతిమని వలలెడించారు.

 గంధీ మహాత్మునికి నివాళులర్పంచిన మేడ 
గురుదత్ ప్రసాద్

శతఘ్ని న్యూస్:  రాజానగరం: అహింసా వాదంతో ఎంత 
కఠినమైన లక్షణానిని అయిన్ చదంచవచ్చని నిరూపించి.. 
వలస వాదుల చరనుండి అఖండ భారత్వనికి విమకితి 
కల్గించి.. ప్రపంచానికి న్తన పోరాట వడవడిని 
నేర్పున జాతిపిత మహాత్్మ గాంధీ వర్ధంతి సందర్ంగా 
రాజానగరం నియోజకవర్గం జనసేన పార్టి ఇంచార్జీ 
& ఐకయూ సమితి అవారు్డ గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ 

కోరుకొండ మండలం, కోట్కేశవరం గ్రామంలో గాంధీ గార్ విగ్రహానికి ఘన నివాళులు అర్పుంచారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో కోరుకొండ మండల జనసేన పార్టి అధయూక్షులు మండపాక శ్రీను, కోరుకొండ మండల 
స్నియర్ న్యకులు అడపా అంజ్ బాబు, తనీనిరు త్త్జీ, చదువు మకేతిశవీరరావు, కోరుకొండ మండలం 
కారయూదర్శి పోసిబాబు, చల్లె ప్రసాద్ కోట్కేశవరం జనసేన పార్టి న్యకులు పొటూనిర్ అపపునని, జనసేన 
పార్టి తరుపున ఎంపీటీస్గా పోటీచసిన పొటూనిర్ అచి్చయమ్మ, ద. హర్, డి.ఎం. రాజు, డి. పోతిరాజు, పి. 
ఆకాష్, ఎస్. దురా్గ తదతరులు పెదదే ఎత్తిన పాల్్గన్నిరు.

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

ప్రజాసమసయాలపై బత్తుల నేతృత్ంలో పోరుబాట పట్్టన జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం: జనం కోసం జనసేన.. మహాపాదయాత్ర 64వ రోజు కారయూక్రమంలో భాగంగా 
కోరుకొండ మండలం, కోరుకొండ ఫిల్ంనగరోలె జర్గింద.. కారయూక్రమంలో భాగంగా న్ సేన కోసం న్ వంత్ 
కమిటీ కోఆర్్డనేటర్ శ్రీమతి బత్తిల వంకటలక్ష్మి ఫిల్ంనగర్ లో పలువీధులోలె పరయూట్ంచారు.. ఈ సందర్ంగా 
కల్సిన వార్తో ఈసార్ జనసేన పార్టిపై నమ్మకం ఉంచి, అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గార్ని ఆశీరవీదంచాలని… 
నిజాయితీగా పారదరశికమైన పర్పాలన అంటే ఏంట్ జనసేన పార్టి దవీరా నిరూపిసాతిమని… అందరూ 
ఈసార్ ‘గాజు గాలెస్’ గురుతిపై ఓటు వేసి, జనసేన పార్టిని గెల్పించి… ‘పవన్ కళ్యూణ్’ గార్ని మఖయూమంత్రి 
చయాలని పలువుర్ని అభయూర్థాంచడం జర్గింద.. ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టి విధివిధాన్లు, పవన్ కళ్యూణ్ 
గార్ ఆశయాలతో కూడిన ‘కరపత్రాలు’ పంచుతూ, ప్రతి గడప ఎకు్కతూ, ప్రతి ఒక్కర్నీ ఆపాయూయంగా 

పలకర్స్తి, జనసేన పార్టికి అవకాశం ఇవావీలని అభయూర్థాంచడం జర్గింద. ఈ క్రమంలో కోరుకొండ గ్రామంలో పలువురు కీలకమైన వయూకుతిలను కల్సి జనసేన పార్టిలోకి చరాలని 
ఆహావీనం పలుకుతూ.. జనసేన పార్టి అధికారంలోకి వసేతినే రాష్ట్రం అభివృద్ధ చంద, సామానుయూలకు న్యూయం జరుగుత్ందని వివర్ంచడం జర్గింద, వారు కూడా తవీరలో పార్టిలో 
చరేందుకు పూర్తి సాథాయిలో సుమఖం వయూకతిం చశారు.. ఈ కారయూక్రమంలో స్నియర్ నేతలు బదరెడి్డ దొర, అడా్డల శ్రీను, తోరాట్ శ్రీను, మిర్యాల సాయి, బత్తిల గోపాలకృష్ణ తదతర 
జనసేన న్యకులు పాల్్గన్నిరు.

ముత్తు శశిథర్ ఆధ్రయాంలో 
మా ప్ంతం – మా సచివాలయం – మన జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: కాకిన్డ సిట్లో జనసేన పార్టి మా ప్ంతం – మా సచివాలయం – మన జనసేన అనే 
నిన్దంతో పార్టి అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆలోచనలకు అనుగుణంగా మత్తి శశథర్ ఆధవీరయూంలో సోమవారం 
8 ఏవ వారు్డ సచివాలయం పర్ధిలో డి. స్ర్బాబు మర్యు ఎన్.సతీష్ కుమార్ ల న్యకతవీంలో ఈ 
కారయూక్రమం నిరవీహించారు. కారయూక్రమంలో సాథానిక ప్రజలు తమ సమసయూలు చపుపుకుంటూ పనులు లేక తీవ్ర 
ఆర్్ధక సమసయూలు ఎదురు్కంటున్నిమని, దనికితోడు నిత్యూవసర సరుకులు విపర్తమైన ధరలు ఉన్నియనీ 
వాపోయారు. ఇక కరెంటు చార్జీలు చపపునక్కరేలెదని గగో్గలు పెట్టిరు. ఈ సందర్ంగా మత్తి శశధర్ 
మాట్లెడుతూ సరైన దశానిరేదేశం లేనివిధంగా పాలన చసేతి పర్సిథాత్లు ఎల్ ఉంట్యో ఈ వై.సి.పి ప్రభ్తవీ 
పాలన చూసేతి అర్ధమవుతందన్నిరు. ఈ వై.సి.పి ప్రభ్తవీం పాలనలో పూర్తిగా వైఫలయూం చందందనీ పాల్ంచ 
అర్హత కోలోపుయిందన్నిరు. యీ వర్గ ప్రజలను చూసిన్ ఈ ప్రభ్తవీ పాలనలో నిసేతిజంగా ఉన్నిరనీ, ఇక యువత చూసేతి నిర్వీరయూం ఐపోత్న్నిరనీ ఇద ఆరోగయూకరమైన సమాజానికి 
మంచిద కాదని అన్నిరు. తమ న్యకుడు పవన్ కళ్యూణ్ గార్ సారధయూంలో ఈ వై.సి.పి ప్రభ్తవీ పాలనపై ప్రజల తరపున అలుపులేని పోరాట్నిని చసాతిమని తెల్యచసారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో సాథానిక ప్రజలు, జనసేన పార్టి న్యకులు మర్యు జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

ఆంధ్రా అభివృద్ధి – జనసేనతోనే సాధయాం 24 వ 
రోజు కారయాక్రమం

శతఘ్ని న్యూస్: సరేవీపల్లె: ఆంధ్రా అభివృద్ధ 
జనసేనతోనే సాధయూం కారయూక్రమంలో 
భాగంగా మత్తికూరు మండలంలోని 
మసున్ర్ వార్ పాల్ం బిట్-1 
గ్రామంలో జనసేన పార్టి న్యకులు 
కరపత్రాలు పంచుతూ, జనసేన పార్టి 
అధికారంలోకి వసేతి రాష్్రాభివృద్ధకి 
ఏవిధంగా కృషి చసుతిందని తెల్యజేసి, 

రాబోవు సాధారణ ఎనినికలలో జనసేన పార్టి గురుతి అయిన గాజుగాలెసు కు ఓటు వేసి 
జనసేన పార్టికి అధికారం ఇవవీండి అంటూ ఇంట్ంట్కి వళ్లె ప్రచారకారయూక్రమం చయడం 
జర్గింద. ఈ కారయూక్రమంలో గ్రామసుతిలు మాట్లెడుతూ మేమ నేలటూరు ఏపీ జనో్క 
సంసథా వారు సాథానికులకు, భూమలు కోలోపుయిన వార్కి ఉదోయూగాలు ఇసాతిమని ఇవవీలేదు. 
ఆ సంసథా వారు సాథానికులకు ఉదోయూగాలు ఇసాతిమని నమి్మంచి ఇపుపుడు ఇవవీకుండా మోసం 
చసారని మాకు న్యూయం చయాలని వార్ ఆవేదనని సాథానిక జనసేన పార్టి న్యకులకు 
తెల్యజేసారు. ఈ కారయూక్రమం జనసేన పార్టి నెలూలెరు జ్ల్లె కారయూదర్శి, మత్తికూరు 
మండల అధయూక్షుడు మనుబోలు గణపతి ఆధవీరయూంలో జర్గింద. ఈ కారయూక్రమం 
లో జనసేన న్యకులు నేలపూడి కళ్యూణ్, త్ండ్ర శ్రీను, మనుబోలు మాధవ్ కృష్ణ, 
తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

పలు కుటుంబాలను పరామర్శంచిన పిత్ని
శతఘ్ని న్యూస్: రాష్ట్ర జనసేన 
రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ 
సభ్యూలు మర్యు మమి్మడివరం 
నియోజకవర్గం ఇంచార్జీ 
పిత్ని బాలకృష్ణ ఐ పోలవరం 
మండలం, టీ కొతతిపల్లె గ్రామంలో 
అన్రోగయూంతో మరణించిన 

కునుపు అమో్మజ్ వార్ కుటుంబ సభ్యూలను పరామర్శించారు. మర్యు అద్ గ్రామానికి 
చందన అన్రోగయూంతో మరణించిన వడగన చినని వీరభద్ర రావు కుటుంబ సభ్యూలను 
పరామర్శించారు. ఈ కారయూక్రమంలో వీర్ వంట మండల అధయూక్షులు మదదే శెట్టి పురుషోతతిం, 
సవరపు ప్రసాద్, నరాల రాంబాబు, ఏసుబాబు, సవరపు వంకట్, గంజ యేసు బాబు, 
వాసంశెట్టి బాజీ, దూడల సావీమి మర్యు న్యకులు, కారయూకరతిలు పాల్్గన్నిరు.

లూటుకుర్రు: గంధీ మహాత్మునికి ఘన నివాళులు
శతఘ్ని న్యూస్:   లూటుకుర్రు 
గ్రామపంచాయతీలో మహాత్్మ గాంధీ 
వర్ధంతి సందర్ంగా పి హెచిసా వారు 
కుషుటి వాయూధి నివారణ పై విదయూరుథాలకు 
అవగాహన్ కారయూక్రమం ఏరాపుటు 
చయడమైనద. ఈ కారయూక్రమంలో 

మహాత్్మ గాంధీ చిత్రపట్నికి పూలమాలవేసి గ్రామ సరపుంచ్ అడబాల త్త కాపు 
నివాళులర్పుంచారు. ఈ సందర్ంగా విదయూరుథాలకు కుషిటి వాయూధి నివారణ కొరకు చపటేటి 
కారయూక్రమం గుర్ంచి విదయూరుథాలకు అవగాహన కల్పుంచడం జర్గినద. ఈ కారయూక్రమంలో 
పీహెచ్సా డాకటిర్ సపుందన, పంచాయతీ సెక్రెటర్ స్రయూన్రాయణ రాజు, పంచాయితీ 
సిబబాంద పీహెచ్సా సిబబాంద విదయూరుథాలు పాల్్గన్నిరు.

నరీసిపటనాంలో ఘనంగ పవన్ కళ్యాణ్ 
మాతృమూరతు అంజనా దేవి జనముద్న వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్:  నర్సాపటనిం: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
మాతృమూర్తి అంజన్ ద్వి జన్మదన వేడుకలు ఆదవారం నర్సాపటనింలో 
ఘనంగా జర్గాయి. నర్సాపటనిం లో అంజన్ ద్వి చార్టబుల్ ట్రస్టి 
ఆధవీరయూంలో ట్రస్టి అధయూక్షులు పెనుపోతల న్గు కోశాధికార్ కొతతికోట 
రామ్ శేఖర్, మంత సంతోష్, సానపల్లె శ్రీకర్, పత్యూల హర్ నర్సాపటనిం 
శ్రీ వంకటేశవీర సావీమి ఆలయం లో ప్రతేయూక పూజలు నిరవీహించి 

అనంతరం పెదబొడే్డపల్లె నిరాశ్రయుల వసతి గృహంలో నిరాశ్రయులకు భోజన్లు అందంచారు. 
ాయంత్రం కేక్ కట్ంగ్ చసి తదనంతరం రోడు్డ మీద నిరాశ్రయులకు దుపపుటులె పంపిణీ చశారు.

శ్రీశ్రీశ్రీ అచ్చమము పేరంటాలు తలిలా ఆలయ 
వారషుకోతసివాలలో 

పాల్్గననా డా. వడలాపటలా
శతఘ్ని న్యూస్:   తెలగ బల్జ కాపు 
జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ దక్షిణ 
భారతద్శ కనీవీనర్ దసర్ రామ 
తో దందులూరు నియోజకవర్గం 
గాలయగూడెం గ్రామంలో శ్రీశ్రీశ్రీ 
అచ్చమ్మ పేరంట్లు తల్లె ఆలయ 
66వ వార్్కోతసావ ఉతసావాలలో జనసేన 
ఉమ్మడి పశ్చమ గోదవర్ జ్ల్లె కారయూదర్శి 
డా. వడలెపటలె సాయి శరత్ పాల్్గన్నిరు.

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


మంగళవారం, 31 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

గయపడ్న బాలుడ్కి మెరుగైన వైదయాం చేయంచిన బత్తుల
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం: జనసేన పార్టి అభివృద్ధకి ఎనలేని కృషి చసుతినని దోసకాయలపల్లె గ్రామ 
దళ్త యువన్యకులు కొలులె రమేష్ అబాబాయిని సోమవారం ఉదయం కుక్క కర్చి గాయంకావడంతో 
వనువంటనే వారు సాథానిక హాసిపుటల్ కు తరల్ంచగా అక్కడ వాయూకిసాన్ లేదని చపపుడంతో.. నిరుత్సాహనికి 
గురై రమేష్ గ్రూపులోలె ట్రీట్్మంట్ అందని విధానం గుర్ంచి ఆవేదన వయూకతిం చస్తి సోషల్ మీడియాలో 
పోసుటిలు పెటటిడం జర్గింద.. ఇదంత్ గమనించిన రాజానగరం నియోజకవర్గ జనసేన న్యకురాలు 
శ్రీమతి బత్తిల వంకటలక్ష్మి హుట్హుట్న దోసకాయపల్లె గ్రామం కొల్లె రమేష్ ఇంట్కి చరుకుని వార్ 
అబాబాయిని నేరుగా హాసిపుటల్ తీసుకెళ్ళా, సంబంధిత డాకటిరలెతో మాట్లెడి, వాయూకిసాన్ వేయించి రాబోవు 
రోజులోలె ఎటువంట్ ఇబబాందులు తల్తతికుండా వైదయూం చయాలని డాకటిరలెకు స్చించారు.. అనంతరం 
బాబు మంచి పౌషిటికాహారం తీసుకోవాలని స్చిస్తి.. ఇతర ఖరు్చల నిమితతిం ₹5,000/- రూపాయలు 
ఆర్థాక సహాయం అందజేశారు.. ఈ కారయూక్రమంలో జ్ల్లె జాయింట్ సెక్రెటర్ మేడిశెట్టి శవరాం, బదరెడి్డ 
దొర, అడా్డల శ్రీను, సాటిల్న్, కొలులె రమేష్, గల్లె శ్రీను తదతరులు బత్తిల వంకటలక్ష్మి వంట ఉన్నిరు.

యువత ఉపాధి అవకాశాలను 
వసైీపీ దూరనం చేసనంది.. లోకనం మాధవి ధ్వజనం
శతఘ్ని న్యూస్: నెల్లెమరలె నియోజకవర్గ న్యకురాలు లోకం మాధవి జనసేన ప్రచార రధం వారాహికి 
మదదేత్గా మర్యు ఫిబ్రవర్ 1 నుండి మొదలు కానునని మన ఊర్లో జనవాణి కారయూక్రమానిని ప్రజలోలెకి 
బలంగా తీస్కని వళ్లెల్ భార్ రాయూలీని నిరవీహించారు. ఈ సందర్ంగా లోకం మాధవి మాట్లెడుతూ 
నియోజకవర్గం లోని ప్రతి పంచాయతీకి కమిటీలు నియమించడం జర్గిందని, వీట్ వలన పార్టి 
భలోపేత్నికి కృషి చసాతిం అని పేర్్కన్నిరు. జనవాణి మఖయూ ఉద్దేశం గ్రామాలోలె వునని ప్రజా సమసయూలని 
తెలుసుకొని వాట్కి సాధయూమైనంత వరకు పర్ష్్కర దశగా అడుగులు వేసాతిం అని తెల్యజేసారు. రాయూలీలో 
భార్ ఎత్తిన పాల్్గనని యువతని ఉద్దేశంచి మాట్లెడుతూ ఈ ప్రభ్తవీం యువతకి ఉపాధి అవకాశాలను దూరం చసింద అని ధవీజమెత్తిరు. ప్రభ్తవీ పధకాలు అరు్హలు అయిన వార్కి 
చరటేలెదని, ప్రభ్తవీ సానుభూతి పరులకే వర్తిసుతిన్నియి అని విమర్శించారు.

జనసేన పారీ్ట బలోపేత్నికి జిల్లా కమిటీ మహిళ్ 
సభ్యాల సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు జ్ల్లెలో పార్టి బలోపేత్నికై మహిళల్ని పార్టిలోకి ఆహావీనించి 
పార్టి అభివృద్ధకి దోహదం చసేల్ జ్ల్లె కమిటీలోని మహిళ్ సభ్యూలు నియోజకవరా్గల 
వార్గా పరయూటనలు చసి మహిళలను కల్సి పార్టి సిద్ధంత్లు తెల్యపరుస్తి మహిళల్ని 
పార్టిలోకి ఆహావీనించ కారయూక్రమంలో భాగంగా మంగళగిర్, వేమూరు, పొన్నిరు 
మర్యు బాపటలె నియోజకవరా్గల లో పరయూట్ంచి మహిళలతో సమావేశాలు ఏరాపుటుచసి 
ఆహావీనించడం జర్గినద. ఈ కారయూక్రమంలో జ్ల్లె కమిటీ సభ్యూలు బిట్రగుంట మల్లెక, 
బడే కోమల్, బంధన్ల జోయూతి, రావి రమా, త్లసి కుమార్, సోమరౌత్ అనురాధ, నగర 
కమిటీ సభ్యూలు కటకంశెట్టి విజయ లక్ష్మి, మలీలెశవీర్, గడదసు అరుణ, శవ మాణికాయూం, 
కవిత మర్యు నియోజకవరా్గల వీర మహిళలు పాల్్గన్నిరు.

రానుననా ఎనినాకలోలా జనసేన గెలుపే లక్ష్ం.. 
రాటాల రామయయా

శతఘ్ని న్యూస్:  రాజంపేట: రానునని 2024 
ఎనినికలోలె జనసేన పార్టి గెలుపే లక్షష్మని, గ్రామ 
గ్రామాన జనసేన పార్టిని మర్ంత బలోపేతం 
చసాతిమని రాజంపేట జనసేన పార్టి న్యకులు 
అన్నిరు. రాజంపేట జనసేన పార్టి అసెంబీలె 
ఇంచార్జీ మల్శెట్టి వంకటరమణ ఆద్శాల 
మేరకు పవననని ప్రజా బాట కారయూక్రమంలో 
భాగంగా 55వ రోజు సోమవారం రాజంపేట 
మండలంలోని కూచివార్పల్లె పంచాయతీ 

ఎనీటిఆర్ కాలనీలో పలు గ్రామాలలో జనసేన న్యకులు పవననని ప్రజా బాట కారయూక్రమానిని 
నిరవీహించారు. ఈసందర్ంగా ప్రతి ఇంట్కి వళ్లె జనసేన పార్టి రూపొందంచిన సిద్ధంత్లు, 
ఆశయాలు హామీలతో కూడుకునని కరపత్రాలను పంపిణీ చశారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధకై జనసేన 
పార్టికి ఒక్క అవకాశం ఇవావీలని వారు విజ్ఞపితి చశారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన రాష్ట్ర చనేత 
వికాస కారయూదర్శి రాట్ల రామయయూ, జనసేన యువన్యకులు పోల్శెట్టి శ్రీనివాసులు, పోల్శెట్టి 
చంగల్ రాయుడు, భాస్కర్ పంత్లు, త్ళలెపాక శంకరయయూ, నరసిహులు వీరాచార్, జడా్డ 
శర్ష, జనసేన వీరమహిళలు, తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

జాతిపిత మహాత్ము గంధీజీకి ఘన నివాళులు
శతఘ్ని న్యూస్: రాయచోట్: 
అననిమయయూ జ్ల్లె కేంద్రం కల్కటిరేట్ 
ఎదుట జాతిపిత మహాత్్మగాంధీ 
75వ వర్ధంతి సందర్ంగా ఆయన 
విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి .. 
జనసేన ఆధవీరయూంలో న్యకులు 
ఘనంగా నివాళులు అర్పుంచారు.. 
ఈ సందర్ంగా రాయచోట్ 
అసంబీలె ఇంచార్జీ షేక్ హసన్ భాష 
మాట్లెడుతూ.. అహింస మార్గమన 

తెలలెదొరలను పారద్రోల్న, బానిస భారతద్శానిని విమకితి చపించిన ఘనత జాతిపిత 
మహాత్్మగాంధీ గార్కే దకు్కత్ంద అన్నిరు. జనసేన పార్టి న్యకులు రామ 
శ్రీనివాస్… మాట్లెడుతూ సత్యూగ్రహం అనే ఆయుధంతో అహింసా మార్గంలో 
నడిపించిన మహాత్్మడు. మనమ సావీతంత్ర భారత ద్శంలో సేవీచ్ఛగా ఉన్నిమంటే 
ఎంతో మంద మహనీయులు ప్ణత్యూగలతోనే అని నేట్ తరం గుర్తించుకోవాల్ 
వార్ స్పుర్తితో అందరూ చైతనయూవంత్లమై, మన సమాజానిని భవిషయూత్తిలో బాధయూతగా 
కాపాడుకోవాల్సాన అవసరం ప్రతి ఒక్కర్ మీద ఆధారపడి ఉందని రాబోయే భావితరాలకు 
ఆదరశింగా నిలవాలని పిలుపునిచా్చరు. ఈ కారయూక్రమంలో జ్ల్లె కారయూక్రమాల సభ్యూడు 
షేక్ ర్యాజ్, జ్ల్లె దూద్కుల సంగం అధయూక్షుడు మసాతిన్, న్యకులు జనసైనికులు 
పాల్్గన్నిరు.

శ్రీశ్రీశ్రీ సంపత్ వినాయక ప్రధమ వారోతసివాలకు 
గొననా రమాదేవి విరాళం

శతఘ్ని న్యూస్:  పెందుర్తి 
నియోజక వర్గం, పరవాడ 
మండలం, వాడచ్పురుపల్లె 
గ్రా మ ప ం చా యి తీ , 
పందవానిపాల్ం గ్రామంలో 
శ్రీశ్రీశ్రీ సంపత్ విన్యక 
ప్రధమ వారోతసావాలు 
సందర్ంగా ఆలయ 
కమిటీ వార్కి జనసేన పార్టి 
పెందుర్తి నియోజకవర్గం 
న్యకురాలు శ్రీమతి 
గొనని రమాద్వి 10 వేల 
రూపాయలను విరాళంగా 

ఇచా్చరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకుడు అర్జీల్లె అపపులరాజు, వాడచ్పురుపల్లె 
గ్రామ పంచాయితీ జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

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

జనంలోకి జనసేన.. కొత్త నవరసపురంలో బొమ్మిడి నాయకర్ పాదయాత్ర
శతఘ్ని న్యూస్: నవరసపురం: జనంలోకి జనసేన 5వ రోజు కారయూక్రమంలో భాగంగా 
నరసాపురం నియోజకవర్గం కొతతి నవరసపురం గ్రామంలో పాదయాత్రగా ప్రతీ గడపకు 
వళ్లె వార్కి జనసేన పార్టి సిద్ధంత్లు తెల్యజేసి వారు పడుత్నని ఇబబాందులు, సమసయూలు 
తెలుసుకుని వార్కి జనసేన పార్టి తరపున నరసాపురం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టి 
ఇంచార్జీ, పీఏస్ సభ్యూలు మర్యు రాష్ట్ర మతసాష్కార వికాస విభాగ ఛైరె్మన్ బొమ్మడి న్యకర్ 
భరోసా ఇచా్చరు. ఆ గ్రామంలో మఖయూంగా త్రాగునీట్ సమసయూతో ప్రజలు ఇబబాందులు 
పడుత్న్నిరు, అల్గే అద లోతటుటి ప్ంతం అవవీడం వలలె వరదలు వచి్చనపుపుడు గ్రామం 
మొతతిం మనిగిపోయి ఇబబాందులు పడుత్న్నిరు. అల్గే డ్రైనేజీ వయూవసథా సర్గా్గ లేదు 
మర్యు రోడలె దుసిథాతి చాల్ అద్ధవాననింగా ఉంద. పాత నవరసపురం కొతతి నవరసపురం 
గ్రామాలలో ఒకే రకమైన సమసయూలతో ప్రజలు ఇబబాందులు పడుత్న్నిరు అని న్యకర్ 
తెల్యజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో ఆకన చంద్రశేఖర్, కోట్పల్లె వంకటేశవీరరావు, వలవల 
న్ని, బందల రవీంద్ర, గుబబాల మార్జు, గుగి్గలపు శవరామకృష్ణ, పోల్శెట్టి నళ్ని, కొటుటి 
రామాంజనేయులు, బందల ఎలీష్, అంద్ దొరబాబు, ఒడుగు ఏసు, గంట్ కృష్ణ, కోపల్లె 
శ్రీను బొకా్క సావీమి, మేడిద ప్రవీణ్ కుమార్, ఈద హేమంత్, కిందడి హర్ మర్యు 

నియోజకవర్గ న్యకులు, కారయూకరతిలు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు మర్యు కొతతి నవరసపురం ప్రజలు అధిక సంఖయూలో పాల్్గన్నిరు.

జనసైనికుడు వీరబాబు కుటుంబానికి 
త్ని జనసైనికుల ఆరథిక సహాయం

శతఘ్ని న్యూస్: త్ని నియోజకవర్గం: ఇటీవల కాలంలో త్ని నియోజకవర్గం, త్నిమండలం, 
సి.హెచ్ అగ్రహారం గ్రామానికి చందన ఆకుల వీరబాబు అనే జనసైనికుడు ప్రమాదవశాత్తి 
మరణించటం జర్గింద. ఆ కుటుంబానికి ఏదైన్ ఆర్థాక సహాయం చయాలనని ఆలోచనతో 
త్ని మండల అధయూక్షులు ధారకొండ వంకటరమణ ఆద్శాలు మేరకు గండి శవజీ ఆధవీరయూంలో 
వీరబాబు కుటుంబానికి త్ని జనసైనికులు 32000/- రూపాయల ఆర్్ధకసహాయం సోమవారం 
అందంచటం జర్గింద. ఈ కారయూక్రమంలో జ్ల్లె కారయూదరుశిలు వంగలపూడి న్గేంద్ర, పల్వల 
లోవరాజు మాట్లెడుతూ మీ కుటుంబానికి ఎపుపుడూ జనసేన పార్టి అండగా ఉంటుందని, మన 
సామానయూ ప్రజలకోసం పవన్ కళ్యూణ్ గారు మనకి ఎపుపుడూ అండగా ఉంట్రని చపపుటం 
జర్గింద. మీకు ఎపుపుడూ ఏ విధమైన సహాయం కావాలన్ని త్ని నియోజకవర్గం జనసైనికులు 
మీకు అందుబాటులో ఉంట్రని చపపుటం జర్గింద. ఈ కారయూక్రమంలో త్ని నియోజకవర్గం 
జనసేన న్యకులు అద్దేపల్లె బాల్జీ, లట్టిల్ న్గేశవీరావు, నిమ్మల లోవస్ర్ బాబు, బొపపున రాంబాబు, మేకినీడి శ్రీనివాసు, మకు్కరపు శవ, గట్టిం న్గబాబు, గాద రమేష్, సిగిరెడి్డ 
రామ, పామి సాయి, మైనం మణికంఠ నర్శే న్గేశవీరావు, నకా్క లక్షష్మణ్, న్న్జీ, మర్యు త్ని నియోజకవర్గ జనసైనికులు పాల్్గనటం జర్గింద.

మహాత్ము గంధీ కి దామలచెరువు జనసేన ఘన 
నివాళి

శతఘ్ని న్యూస్: మహాత్్మ గాంధీ కి ఘన 
నివాళ్ అర్పుంచిన దమలచరువు జనసేన 
న్యకులు, పాకాలమండల ఉపాధయూక్షులు 
దనేష్, జనసేన న్యకులు నౌమూన్, 
పాకాల మండల ప్రధానకారయూదర్శి 
రహంత్ల్లె, వాసురాయల్ 

పాకాలమండల కారయూదర్శి ష్జహాన్, పాకాలమండల సంయుకతి కారయూదర్శి హర్, మసాతిన్ 
మర్యు గ్రామ ప్రజలు, జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

జనసైనికునికి బరోసా ఇవ్ండ్.. జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్:  పాలకొండ: రామభద్రపేటలో 
ఇటీవల కాలంలో ప్రమాదవశాత్తి రోడు్డ 
ప్రమాదంలో మరణించిన జనసైనికునికి 
ప్రధానమంత్రి బరోసా ఇవావీలని డోలమాడ 
సచివాలయంలో సంక్షేమ సహాయకుడునీ 
జనసేన జానీ మర్యు ప్రసాద్ కోరడం 
జర్గింద.

పెనుగంచిప్రోలు: జనసేన ఆధ్రయాంలో మహాత్ము 
గంధీజీకి ఘన నివాళులు

శతఘ్ని న్యూస్:  పెనుగంచిప్రోలు: సత్యూగ్రహమే 
ఆయుధంగా అహింసా మార్గంలో పోరాడి భారతీయులకు 
సేవీచా్ఛ, సావీతంత్రాయూలు అందంచిన జాతిపిత 
మహాత్్మగాంధీ వర్ధంతి సందర్ంగా పెనుగంచిప్రోలు 
జనసేన ఆధవీరయూంలో ఆ మహనీయుని విగ్రహానికి 

పూలమాలవేసి ఘన నివాళులు అర్పుంచడం జర్గింద. ఈ కారయూక్రమంలో జ్ల్లె ప్రధాన కారయూదర్శి 
మరళ్ కృష్ణ, మండల అధయూక్షుడు త్నిపాట్ శవ, ఉపాధయూక్షుడు తనీనిరు గోపిన్థ్, కారయూదర్శిలు 
వినయ్ చార్, ఉదయ్ నవీన్, పవన్ తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

త్ని జనసేన ఆధ్రయాంలో గంధీజీకి ఘన నివాళులు
శతఘ్ని న్యూస్:  త్ని నియోజకవర్గంలో మహాత్్మ గాంధీ 
వర్ధంతి సందరబాంగా సోమవారం త్ని టౌన్ న్యకులు 
అద్దేపల్లె బాల్జీ ఆధవీరయూంలో మహాత్్మ గాంధీకి 
పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పుంచటం జర్గింద.. ఈ 
కారయూక్రమంలో జ్ల్లె కారయూదరుశిలు వంగలపూడి న్గేంద్ర, 
పల్వల లోవరాజు మర్యు త్ని జనసేన న్యకులు 
శవ, న్గబాబు, లట్టిల్ న్గేశవీరావు, రాంబాబు, త్ని 

నియోజకవర్గ జనసైనికులు పాల్్గనటం జర్గింద.

రాజాం నియోజకవర్గంలో గంధీ వరధింతి 
వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి శ్రీకాకుళం 
జ్ల్లె, రాజాం నియోజకవర్గం లో 
గాంధీ వర్ధంతి సందర్ంగా రాజాం 
జనసేన పార్టి ఆఫీస్ మండల 
జనసైనికులు మర్యు జనసేన 

న్యకులు ఎనిని రాజు సమక్షంలో పూల మాలలు వేసి గాంధీజీ కి నివాళులు అర్పుంచడం 
జర్గింద.

మహాత్ముడు కలలు కననా స్రాజయాం జనసేన తోనే 
సాకారం..

శతఘ్ని న్యూస్:  సింగనమల: మహాత్్మ గాంధి వర్ధంతిని పురస్కర్ంచుకుని 
జనసేన పార్టి అనంతపురం జ్ల్లె కారయూదర్శి కాసెట్టి సంజీవ రాయుడు, 
శంగనమల నియోజకవర్గ జనసేన న్యకుడు కొండిశెట్టి ప్రవీణ్ కుమార్ 
అనంతపురం నగరంలో టవర్ కాలెక్ కూడల్లో గల మహాత్్మ గాంధీ 

విగ్రహానికి పూలమాలవేసి నివాళులర్పుంచారు. ఈ సందర్ంగా వారు మాట్లెడుతూ ఆంగేలెయుల పాలన 
నుండి భారతద్శానికి సవీతంత్రం సిదదేంప చసిన న్యకులలో మహాత్్మ గాంధీ అగ్రగనుయూడని. సతయూం, 
అహింస మారా్గలని ఆయుధాలుగా చసుకుని సవీతంత్ర పోరాట్నికై నడుం బిగించి.. ఉపుపు సత్యూగ్రహం, 
సహాయ నిరాకరణ ఉదయూమం వంట్ అనేక శాంతియుత పోరాట్లను చసి భారతీయులను సవీతంత్ర 
ఉదయూమంలో ఏకం చసి విద్శీ పాలన నుండి ద్శానికి సవీతంత్రం సిద్ధంప చయట్నికి విశేషమైన కృషి 
చశారని ఆయన గొపపు సేవలు నేట్ యువతకి స్ఫూర్తిదయకమన్నిరు. గ్రామాలే ద్శానికి పటుటికొమ్మలని 
గ్రామ సవీరాజయూం వైపు నేతలు అడుగులు వేయాలని స్చించిన గొపపు వయూకితి మహాత్మ గాంధీ అని 
కొనియాడారు.

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

గంధీ వరధింతి: మహాత్మునికి 
నివాళులర్పంచిన ఇమముడ్ కాశీనాధ్

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జ్ల్లె, జనసేన పార్టి మారా్కపురం 
నియోజకవర్గ కారాయూలయం నందు మహాత్్మ గాంధీజీ 
వర్ధంతి సందర్ంగా వార్ చిత్ర పట్నికి పూలమాల్లు వేసి 
నివాళులర్పుంచిన జనసేన పార్టి మారా్కపురం నియోజకవర్గ 
ఇంఛార్జీ ఇమ్మడి కాశీన్ధ్. ఈ సందర్ంగా ఇమ్మడి కాశీన్ధ్ 
మాట్లెడుతూ అహింసనే ఆయుధంగా మలుచుకుని ఏదైన్ 
సాధించవచు్చనని నిరూపించిన గొపపు మహానీయులు గాంధీజీ 
గారు. సవీరాజయూ సాధనకు అహింస అనే ఆయుధానిని వాడి 
ప్రపంచానికి దని ప్ధానయూతను తెల్సేల్ చసిన ధీశాల్ మహాత్్మ 
గాంధీ గారని తెల్పారు. ఈ కారయూక్రమంలో జ్ల్లె ప్రధాన కారయూదర్శి 

సయయూద్ ష్ధిక్, మారా్కపురం పటటిణ అధయూక్షులు డాకటిర్ ఇమామ్ సాహెబ్, మారా్కపురం మండల అధయూక్షులు త్ట్ రమేష్, పూజ లక్ష్మీ, శర్గిర్ శ్రీనివాసులు, తిరుపతయయూ, బెలలెంకొండ 
రామక్రిష్ణ, ఖాజావల్, ఫణి, చందు మర్యు జనసేన కారయూకరతిలు పాల్్గన్నిరు.

శ్రీ గోపయ్య సమేత లక్ష్మీ తిరుపతమ్మ 
కళ్్యణానికి బొలియశెట్టి  శ్రీకాంత్ కు ఆహ్వానాం
శ్రీ గోపయయూ సమేత లక్ష్మీ తిరుపతమ్మ కల్యూణ మహోత్సవానికి
ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా జనసేన ఉపాధయూక్షులు బొలియశెట్టి శ్రీకంత్ ను ఆహ్వానించిన అడవిరావులపాడు 
గ్రామ కమిటీ పెద్దలు, జనసేన పార్టి నాయకులు
అననిదాన కరయూక్రమానికి బొలియశెట్టి శ్రీకంత్ రూ.20 వేల చెకుకు అందజేత
శతఘ్ని న్యూస్: నందగామ, అడవిరావులపాడు గ్రామంలో వేం చసియునని శ్రీ గోపయయూ సమేత శ్రీ 
లక్ష్మీ తిరుపతమ్మ కల్యూణ మహోతసావనికి ఉమ్మడి కృష్్ణ జ్ల్లె జనసేన పార్టి ఉపాధయూక్షులు బొల్యశెట్టి 
శ్రీకాంత్ కు అడవిరావులపాడు గ్రామ కమిటీ పెదదేలు, జనసేన న్యకులు సోమవారం ఆహావీనం 
పల్కారు. అనంతరం అననిదన కారయూక్రమానికి బొల్యశెట్టి శ్రీకాంత్ రూ.20 వేల చకు్కను కమిటీ 
పెదదేలు, జనసేన పార్టి న్యకులకు అందజేశారు. కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టి చందరలెపాడు 
మండల అధయూక్షులు సుధాకర్, నందగామ రూరల్ మండల అధయూక్షులు రామ, ఎస్.సతయూన్రాయణ, 
కాపు న్యకులు, జనసేనపార్టి న్యకులు ఆకుల వంకట్రావు, రామిశెట్టి గురున్థం, బండారు 
కోటేశవీరరావు, కారయూకరతిలు పాల్్గన్నిరు.

మహాత్ము గంధీజీకి నివాళులు అర్పంచిన 
మైలవరం జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరం నియోజకవర్గం, కొండపల్లె మనిసాపాల్టీలో జాతిపిత 
మహాత్్మగాంధీ 75వ వర్ధంతి సందర్ంగా మారె్కట్ సెంటర్ నందు మర్యు 
ఆరయూవైశయూ కళ్యూణమండపం రోడు్డలో గల గాంధీజీ విగ్రహాలకు జనసేన పార్టి మైలవరం 
నియోజకవర్గ ఇంచార్జీ మర్యు రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి అక్కల రామో్మహనరావు( 
గాంధీ) పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పుంచారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్లెడుతూ 
మహాత్్మ గాంధీ సత్యూగ్రహం, అహింస, సహాయ నిరాకరణ, శాంతియుత పోరాట్లతో 
మాత్రమే బ్రిట్ష్ వార్పై విజయం సాధించారని, అహింస మార్గంలో మాత్రమే మనం 
మన హకు్కలను సాధించగలం అని మర్యు ఆయన జాతిపితగా ఎదగిన వైనం గుర్ంచి 
వివర్ంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులు యర్ంశెట్టి న్ని, సామల సుజాత, 
రామాంజనేయులు, రాగాల న్ని, దూడల ఈశవీర్, న్గభూషణం, బొమ్మల రమేష్, 
చరణ్, సిర్పురం సురేష్, , శ్రీనివాస్ రావు, తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

యూఏఈ జనసేన కోర్ కమిటీ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: యూఏఈ జనసేన కోర్ కమిటీ సభ్యూలు సోమవారం సంక్రాంతి 
సంబరాలు విజయవంతంగా నిరవీహించటంపై ఒక విశేలెషణతో కూడిన సమావేశంలో 
పాల్్గనడం జర్గింద. సమావేశంలో భాగంగా సభ్యూలందరూ సంక్రాంతి సంబరాలు 
సంబంధించిన కారయూక్రమం చాల్ అదు్తంగా జరగడంపై ఆనందం వయూకతిం చశారు. 
ఈ కారయూక్రమానికి విచ్చసిన కొట్కలపూడి గోవిందరావు కు ప్రతేయూకమైన కృతజ్ఞతలు 
తెల్యజేశారు. ఈ మీట్ంగ్ లో భవిషయూత్తిలో యూఏఈ జనసేన చయబోయే అనేక 
కారయూక్రమాల గుర్ంచి చర్్చంచడం జర్గింద. మఖయూంగా జనసేన ఫారే్మషన్ డే 
సందర్ంగా మార్్చ 11న దుబాయిలో ఒక భార్ సాథాయిలో జనసేన వీరమహిళలతో ఒక 
కారయూక్రమానిని నిరవీహించడానికి నిర్ణయం తీసుకోబడింద. ఈ కారయూక్రమానికి జనసేన 
నుండి కొంతమంద అధికార్క వీరమహిళలను పిలవడానికి నిర్ణయించుకోవడం 
జర్గింద. అల్గే యూఏఈ జనసేనలో ఒక ప్రతేయూకమైన వీరమహిళ్ విభాగానిని ఏరాపుటు 
చయడానికి నిర్ణయించారు, వార్ని ఆంధ్రాలో ఉనని జనసేన పార్టి వీరమహిళలతో 
అనుసంధానం చయడం జరుగుత్ంద. బూత్ ల్వల్ లో పార్టిని ఎల్ బలోపేతం 
చయాలో దనికి జనసైనికులకు ఇవావీల్సాన శక్షణ కోసం కావలసిన మెటీర్యల్ అంత్ 
రెడీ చయడం జర్గింద. అతి తవీరలో ఈ శక్షణ కారయూక్రమాలు మొదలవుత్యి. ఇక 
చివర్గా కోర్ కమిటీ సభ్యూలందరూ ఏకగ్రీవంగా పాపోలు అపాపురావుని యుఏఈ జనసేన 
యొక్క అధయూక్షుడిగా ఎనునికోవడం జర్గింద. ఈ సందర్ంగా పాపోలు అపాపురావు 
మాట్లెడుతూ యూఏఈ జనసేనను ప్రపంచంలో ఉనని మిగత్ వార్కి ఒక రోల్ మోడల్ 
ల్గా తయారు చయడానికి శాయిశకుతిల ప్రయతినిసాతినని పాపోలు అపాపురావు చపాపురు. 
అధయూక్షుడిగా ఎనునికుననిందుకు కోర్ కమిటీ సభ్యూలందర్కీ పేరుపేరున్ ధనయూవాదలు 
తెల్యజేశారు.

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

రాజోలులో జనసేన ఆధ్రయాంలో నిరసన
శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు: పనునిల రూపంలో ప్రజలు కడుత్నని ప్రజా ఖజాన్ 
నుండి పింఛనులె ఇస్తి.. వాలంటీరులె, వైస్పీ కనీవీనర్ లు వైస్పీకి ఓటు వేయకపోతే 
పింఛనులె తీసివేసాతిం అంటూ బెదర్ంచడం జరుగుత్ంద. ఈ విషయంపై జనసేన 
పార్టి ఆధవీరయూంలో రాజోలు నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు, జనసైనికులు, 
వీరమహిళలతో సఖినేట్పల్లె, మల్కిపురం, రాజోలు మండల్ల ఎంపీడివో 
కారాయూలయం ఎదుట నిరసన కారయూక్రమం చపట్టిరు.

ఇచ్్చపురం: జనసేన ఆధ్రయాంలో ఉచిత వైదయా శిబిరం
శతఘ్ని న్యూస్: ఇచా్చపురం: జనసేన పార్టి ఆధవీరయూంలో రాష్ట్ర మతసాష్ వికాస విభాగ కారయూదర్శి 
న్గుల హర్ బెహరా న్యకతవీంలో సమనవీయకరతి దసర్ రాజు చత్ల మీదుగా జేమ్సా హాసిపుటల్ 
వార్ సహకారంతో కవిట్ బెహరా వీధిలో ఉచిత వైదయూ శబిరం నిరవీహించబడింద. ఈ శబిరం 
దవీరా దదపుగా 300 మంద వైదయూ సేవలను అందుకున్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో ఇచా్చపురం 
నియోజకవర్గం న్యకులు ర్క్కళ భాస్కర్, దుగాన దవాకర్ బడగల రామకృష్ణ. బడే రాజు, 
మోహన్, రాజు బెహరా, గిర్ బెహరా, త్రిన్ధ్ బెహరా, జగన్నిథ్ బెహరా, త్రిన్ధ్ బెహరా, అరుణ్ 
బెహరా, భరత్ బెహరా, శవ బెహరా, ఉమా బెహరా,మరళ్ బెహరా, ధనుంజయ్ బెహరా, దుదషిటి 
బెహరా ఆర్ ఎంపీ, త్రిన్థ్ బెహరా ఆర్ ఎంపీ, వార్్డ మెంబర్ గౌతమ్ బెహరా, మాదవ బెహరా, 
తూరుపుగోదవర్ జ్ల్లె జాయింట్ సెక్రెటర్ శవరాం, బొడ్డపాట్ న్గేశవీరరావు, సాటిల్న్, యర్ంశెట్టి 
శ్రీను, అకి్కరెడి్డ వేణు, అడా్డల శ్రీను, కొల్లె రమేష్ తదతర స్నియర్ న్యకులుతో పాటు అనేకమంద 
జనసైనికులు, వీరమహిళలు పెదదే ఎత్తిన పాల్్గన్నిరు.

డ్రైనేజీ నిరముంచిన తరా్తే సిసి రోడుడి నిరముంచ్లి.. 
జనసేన డ్మాండ్

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జ్ల్లె, కొండేపి నియోజకవర్గం, సింగరాయకొండ సాథానిక రైలేవీ 
రోడు్డ నందు గడపగడప కారయూక్రమంలో వచి్చన నిధులనుండి ట్రంక్ రోడు్డకు మర్యు 
రైలేవీ రోడు్డను కలుపుకొని చిననిపాట్ స్స్ రోడ్ నిరా్మణం చయట్నికి పంచాయతీ రాజ్ 
ఏ ఈ శ్రీహర్ సుమారు మూడు లక్షల పదవేల రూపాయలకు ఎసిటిమేషన్ వేసిన్మ అనీ 
తెల్యపర్చిన్రు. కానీ ఎసిటిమేషన్ లో సిసి రోడ్ నిరా్మణం గుర్ంచి ఇచి్చనపుపుడు క్రింద 
డ్రైనేజీ వయూవసథాను మర్చిన్రు. దీనిపై జనసేన పార్టి మండల అధయూక్షులు ఐన్బతితిన రాజేష్ 
సింగరాయకొండ గ్రామపంచాయతీ కారయూదర్శి ఇచి్చన తీరా్మనంలో ఏవిధంగా ఆమోదం 
పొంద ఉన్నిరు, లేక మినిట్సా బుక్ లో పోందపర్చిన వివరాలను ఇవవీమని అడగగా, 
సింగరాయకొండ గ్రామపంచాయతీ కారయూదర్శి గారు మేమ సాధారణ సమావేశంలో 
7-01- 2023న తీరా్మనం చసిన్మ. మిగిల్న విషయమలు ఏఈ పంచాయతీరాజ్ 
శాఖ శ్రీహర్ గారు ఎసిటిమేషన్ వేసిన్రు అని చపపుడం జర్గింద. దీనిపై ఏఈ శ్రీహర్ 
గార్ని డ్రైనేజీ నిరా్మణం లేకుండా ఏవిధంగా ఎసిటిమేషన్ వేసిన్రు, అని జనసేన పార్టి 
నుండి ఏఈ శ్రీహర్ గార్ని వివరణ అడగడం జర్గినద. ప్రజలకు ఇబబాందులు లేకుండా 
తూమలు కానీ, కాలువగానీ, ఏరాపుటు చసిన తరావీత మాత్రమే స్స్ రోడు్డ నిరా్మణం 
చపటటిమని జనసేన పార్టి వారు వివర్ంచడం జర్గినద. ఏ ఈ శ్రీహర్ గారు డ్రైనేజ్ 
నిర్్మంచిన తరువాతే సిసి రోడు్డ నిరా్మణం చపడుత్మని జనసేన పార్టి న్యకులకు 
హామీ ఇవవీడం జర్గినద. ఏఈ శ్రీహర్ కి జనసేన పార్టి న్యకులు ప్రతేయూక అభినందనలు 
తెల్యజేయడం జర్గినద. సింగరాయకొండ మండలంలో ప్రజల సమసయూలపై జనసేన 
పార్టి ఎపుపుడు పోరాటం చస్తి ఉంటుంద. ఈ కారయూక్రమంలో, జనసేన పార్టి న్యకులు 
కాసుల శ్రీనివాస్, సయయూద్ చాన్ బాష్, అనుమల శెట్టి కిరణ్ బాబు, సంకే న్గరాజు, 
సయయూద్ సుభానీ, తగరం రాజు, పసుమర్తి న్గేశవీరరావు, రెనుమాల రామకోటయయూ, 
పర్తిపి వంకటేష్ మర్యు జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

శ్రీమతి సావిత్రమము కు నివాళులు అర్పంచిన డాక్టర్ 
యుగంధర్ పొననా

శతఘ్ని న్యూస్: గంగాధర 
నెలూలెరు నియోజకవర్గం, 
కారేవీట్ నగరం మండలం., 
ఆర్.కే.వి.బి పేట గ్రామ 
పంచాయతీలోని రాజుల 
కండ్రిగ గ్రామంలో వైసిపి 
ఎంపీటీస్ న్యకులు 
రామూ్మర్తి తల్లె శ్రీమతి 

సావిత్రమ్మ పరమపదంచగా.. ఆమె భౌతిక కాయానికి నియోజకవర్గ జనసేన ఇంచార్జీ 
డాకటిర్ యుగంధర్ పొనని నివాళులు అర్పుంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో ప్రధాన కారయూదర్శిలు 
నరేష్, వంకటేష్, బూత్ కనీవీనర్ అన్నిమలై, జ్ల్లె సంయుకతి కారయూదర్శి రాఘవ, జనసేన 
న్యకులు న్దమని, శరత్, శవ పాల్్గన్నిరు.

గంధీ మహాత్మునికి నివాళులు అర్పంచిన రామ 
శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్యూస్: అననిమయయూ జ్ల్లె రాజంపేట నియోజకవర్గ పర్ధిలోని ట్. సుండుపల్లె 
మండల కేంద్రం న్లుగు రోడలె కూడల్లో జాతిపిత మహాత్్మగాంధీ 75వ వర్ధంతి 
సందర్ంగా… ఆయన చిత్రపట్నికి జనసేన న్యకులు రామ శ్రీనివాస్ పలువురు 
నేతలతో కల్సి పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పుంచారు.. ఈ సందర్ంగా రామ 
శ్రీనివాస్ మాట్లెడుతూ సత్యూగ్రహం అనే ఆయుధంతో అహింసా మార్గంలో నడిపించిన 
మహాత్్మడు మనమ సావీతంత్ర భారత ద్శంలో సేవీచ్ఛగా ఉన్నిమంటే ఎంతో మంద 
మహనీయులు ప్ణత్యూగలతోనే అని నేట్ తరం గుర్తించుకోవాల్, వార్ స్పుర్తితో అందరూ 
చైతనయూవంత్లవివీ మన సమాజానిని భవిశేత్తి లో బాధయూతగా కాపాడుకోవాల్సాన అవసరం 
ప్రతి ఒక్కర్ మీద ఆధారపడి ఉందని రాబోయే భావితరాలకు ఆదరశింగా నిలవాలని 
పిలుపునిచా్చరు. అద్విధంగా భారతద్శ ప్రజల బానిసత్వీనిని రూపుమాపడానికి తన 
జీవిత్నిని ధారపోసిన మహాత్్మ గాంధీ 75వ వర్ధంతి కారయూక్రమంలో జనసైనికులు, 

వివిధ సంఘాల న్యకులు, 
రైత్లు, చననింశెట్టి 
రామంజులు, తోట రవీంద్ర, 
సుబబారాజు, వంకటయయూ, 
కృష్్ణరెడి్డ, జగిల్ రమణ, 
భాష, యువకులు, మహిళలు, 
ప్రజలు పాల్్గన్నిరు.
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