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క్రి యాశీలక సభ్యత్వంతో 
కార్యకర్త ల జీవితాలకు భదరి త

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వం 
కారయూకర్తల జీవితాలకు ఒక భరోసా, భద్రతనిస్తవంది 
అని జనసేన పీఏసీ సభ్యూలు నాగబాబు అనానిరు. ప్రజా 
ప్రతినిధులుగా ప్రజా సేవ చేసే అవకాశానిని కల్పిస్తవంది. 
కారయూకర్తలకు, కారయూకర్తల కుటవంబాలకు ధైరయూవం 
ఇచే్చవందుకు పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
చేపడుతోనని అదుభుతమైన కారయూక్రమవం క్రియాశీలక 
సభయూత్వం. కారయూకర్తగా నేన్ జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక 
సభయూత్వం రెన్యూవల్ చేసకునానిన్. జనసేన పార్టీపై 
మీకునని అవంకితభావవం ఎవంత గొపపిదో మీ భద్రత అవంత 
కనాని విలువైనది. మీ కుటవంబ భరోసా కోసవం మీరవంతా 
క్రియాశీలక సభయూత్వం నమోదు చేసకువంటారని 
ఆహ్్నిస్తనానిన్. గతవంలో క్రియాశీలక సభయూత్వం 
తీసకునని ప్రతీ ఒక్కరూ రెన్యూవల్ చేసకోవడానికి, 
కొత్తగా క్రియాశీలక సభయూత్వం పవందడానికి ఇవంకా రెవండు 
వారాలు సమయవం ఉవంది. కారయూకర్తల భద్రత గురవంచి, 
కారయూకర్త కుటవంబవం భరోసా గురవంచి ఆలోచివంచిన 
దాఖలాలు రాజకీయ వయూవస్థలోనే చాలా అరుదు. శ్రీ పవన్ 

కళ్యూణ్ గారు జన సైనికులకు, వీర మహిళలకు ఎలావంటి భద్రత ఇవా్ల్, వార కుటవంబాలకు ఏ విధమైన భరోసా ఇవా్లనే దాని గురవంచి ప్రధానవంగా ఆలోచిసా్తరు. జనసేన 
పార్టీ సిదా్ధవంతాలు, శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార భావజాలవం అన్సరవంచే ప్రతీ ఒక్కరూ క్రియాశీలక సభయూత్వం నమోదు చేసకువంటారని ఆశిస్తనానినని శ్రీ నాగబాబు పేర్్కనానిరు. 

ఏపీ గవర్నర్ గా నియమితులైన 
జస్టిస్ ఎస్.అబ్దుల్ నజీర్ కి శుభాకాంక్షలు

శతఘ్ని న్యూస్: ఏపీ గవరనిర్ గా నియమితులైన జసిటీస్ ఎస్.అబుదుల్ నజీర్ కి 
శుభాకావంక్షలు ఆవంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి న్తన గవరనిర్ గా నియమితులైన 
జసిటీస్ ఎస్.అబుదుల్ నజీర్ గారకి నా తరఫున, జనసేన పక్షాన హృదయపూర్క 
శుభాకావంక్షలు తెల్యచేస్తనానినవంటూ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. సప్వం కోరుటీ నాయూయమూర్తగా పలు కీలక 
తీరుపిలు వెలువరవంచారు. నిష్టపిక్షికవంగా రాజాయూవంగవం నిర్దుశివంచిన సూత్రాలకు 
లోబడి తీరుపిలు ఇచి్చ, నాయూయమూర్త సా్థనవం గౌరవానికి వన్ని తెచా్చరు. నాయూయ 
పీఠవం న్వంచి వర్తమాన భారతానిని పరశీల్వంచిన జసిటీస్ అబుదుల్ నజీర్ గారకి - 
ఆవంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పరసి్థతులు అవగతమేనని భావిస్తనానిన్. నాయూయకోవిదుడిగా 
తన విశేష అన్భవవంతో రాష్ట్రవంలో రాజాయూవంగ సూఫూర్తని ఇన్మడివంప చేసా్తరని 
ఆకావంక్షిస్తనానినని పవన్ కళ్యూణ్ పేర్్కనానిరు.

అటువవంటి అధికారులను 
పరి జలు నిశితవంగా 
గమనిస్్త న్నారు

శతఘ్ని న్యూస్: సప్వం కోరుటీ విశ్వంత నాయూయమూర్త జసిటీస్ వి.గోపాల గౌడ గారు ఆవంధ్ర 
ప్రదేశ్ రాష్ట్రవంలో పాలన తీరుపై చేసిన వాయూఖయూలపై జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కలాయూణ్ గారు 
సపివందివంచారు. ఈ మేరకు టి్టర్ లో జసిటీస్ గోపాల గౌడ గార ప్రసవంగానికి సవంబవంధవంచిన 
ఒక వీడియోన్ పోసటీ చేశారు. ఈ వీడియోతోపాట శ్రీ పవన్ కలాయూణ్ గారు తన సపివందనన్ 
తెల్యచేశారు. సవంబవంధత కామవంట్స్ కి అన్వాదమిది...‘గౌరవనీయులైన జసిటీస్ గోపాల 
గౌడ గారు ఆవంధ్రప్రదేశ్ లో సాగుతునని వికృత పాలనపై చేసిన వాయూఖయూలన్ రాష్ట్రవంలోని 
ప్రతి అధకార తీవ్వంగా పరగణనలోకి తీసకోవాల్. వైసీపీ కారయూకర్తలా ప్రవర్తసనని ప్రతి 
ప్రభ్త్ అధకారనీ ప్రజలు ఎవంతో నిశితవంగా గమనిస్తనానిరని మరచిపోవదుదు. అటవవంటి 
అధకారులు ఒకటి తెలుసకోవాల్... కారయూకారణ సవంబవంధానిని నిర్దుశివంచే సార్జనీన 
నాయూయసూత్వం ‘కర్మ’. ఏది వితి్తతే అదే పవండుతువంది. కాబటిటీ వైసీపీని గుడిడిగా సమర్థస్తనని 
ప్రతి అధకార్ ఈ కర్మ సిదా్ధవంతానిని అర్థవం చేసకోగలరని ఆశిస్తనానిన్.’

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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రాక్షస వైస్పి పాలనలో ప్రతి ఒక్క వర్ాం వెనకబడిపోయాంది
: మనుక్ాంత్ రెడిడి

* జనసేన పార్టీ జిల్లా  అధ్యక్షులు మనుక్ర ాంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యాంలో జనసేన పార్టీలో భార్ చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్: న్ల్లూరు: 41వ డివిజన్ సాయి (సాయి ధరవంతేజ్ యువత) 
ఆధ్రయూవంలో 11వ డివిజన్ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు దాసర వెవంకటరమణ 
ఆధ్రయూవంలో ఎనీటీఆర్ నగర్ నగర్ లోని యువకులు పవన్ నేతృత్వంలో 
పార్టీలో చేరారు. ఈ సవందరభువంగా ఎనీటీఆర్ నగర్ న్వంచి జనసేన జిలాలూ 
పార్టీ ఆఫీస్ వరకు యువకులతో బైక్ రాయూలీ నిర్హివంచారు. అనవంతరవం 
జిలాలూ పార్టీ ఆఫీసలో జిలాలూ అధయూక్షులు మన్క్వంత్ రెడిడి, నగర అధయూక్షులు 
సజయ్ బాబు, జిలాలూ అధకార ప్రతినిధ కృష్ణ రెడిడి, పార్టీ కవండువాలు 
కప్పి పార్టీ లోకి ఆహ్్నిచా్చరు. ఈ సవందర్వంగా జిలాలూ అధయూక్షులు 
మన్క్వంత్ రెడిడి మాటాలూడుతూ ఈ రాక్షస వైసిప్ పాలనలో ప్రతి ఒక్క వర్వం 
వెనకబడిపోయివంది, యువతకు ఉపాధ అవకాశవం లేకువండా చేస్తనానిరు, 
యువతకి మవంచి భవిషయూతు్త ఉవండాలవంటే రాబోవు 2024 ఎనినికలోలూ జనసేన 
పార్టీ పవన్ కళ్యూణ్ గారని ముఖయూమవంత్రి చేసకోవాలని ప్లుపునిచా్చరు. 
అలాగే నగర అధయూక్షులు సజయ్ బాబు మాటాలూడుతూ రాబోయే సాధారణ 
ఎలక్షనలూ లో పోటీ చేస్తనని మనక్వంత్ రెడిడి గారని అసవంబ్లూకి పవంప్వంచే 
బాధయూతని యువకులు అవందరూ తీసకోవాలని తెల్పారు. అలాగే జిలాలూ 
అధకార ప్రతినిధ కృష్ట్ణరెడిడి మాటాలూడుతూ.. నగరవంలోని అభిమాన్లు 

అవందరూ కూడా ఒకే తాటిపై నిలబడి రాష్ట్రవంలో పవన్ కళ్యూణ్ గారు ముఖయూమవంత్రి అయేయూటటలూగా నగరవంలో మనక్వంత్ రెడిడి గారు సైన్స్ సప్లూ అయేయూలా కషటీపడాలని సూచివంచారు, ఈ 
కారయూక్రమవంలో జిలాలూ కారయూదరశి అల్యా, నగర కారయూదరశి దాసర మాధుర, 11వ డివిజన్ ఉపాధయూక్షులు డీకొలులూ సతయూ, రామిశెటిటీ సధాకర్, ప్రధాన కారయూదరుస్లు కొవండా వానబాబు, చినిని 
పృథ్్ రాజ్, ఏ రమేష్, కతు్తల సర్ష్, ప్రధాన కారయూదరశి అభినయ సవంయుక్త కారయూదరుశిలు జి రావంబాబు, డి సతయూవం, కె నర్వంద్ర (పవండు), తదితరులు పాల్్నానిరు.

ఇాంటాంటా క్రియాశీల సభ్యత్వ నమోదు 
అవగాహనా కర్యక్రమాం

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాళహసి్త: క్రియాశీల సభయూత్ నమోదు కారయూక్రమవంలో భాగవంగా ఆదివారవం 
శ్రీకాళహసి్త నియోజకవర్ ఇనా్చరజి శ్రీమతి విన్త కోటా ఏర్పిడు మవండలవం, చెల్లూరు గ్రామవంలో 
ఇవంటివంటికీ పరయూటివంచి క్రియాశీల సభయూత్ నమోదు కారయూక్రమవం గురవంచి వివరవంచడవం జరగవంది 
అలానే ప్రజల సమసయూలు అడిగ తెలుస కోవడవం జరగవంది. రైతులన్ ఏ మాత్వం ఈ ప్రభ్త్వం 
పటిటీవంచుకోవడవం లేదని తెల్పారు. గ్రామవంలో మౌల్క సదుపాయాలు ఈ ప్రభ్త్వం విఫలమైవందని, 
నితయూవసర ధరలు ఆకాశానిని అవంటాయని వాపోయారు. అవందరకీ అవకాశవం ఇచా్చవం. రాన్నని 
ఎనినికలోలూ పవన్ కళ్యూణ్ కి అవకాశవం ఇసా్తవం అని ప్రజలు తెల్పారు. ఈకారయూక్రమవంలో ఏర్పిడు 
మవండల అధయూక్షులు కిరణ్ కుమార్, శ్రీకాళహసి్త మవండల అధయూక్షులు దవండి రాఘవయయూ, నాయకులు 
లోకనాధవం, ఉదయ్, నితీష్ కుమార్, చవందు చౌదర, భాన్, వెవంకటరమణ, బాలాజీ, గర్ష్, 
జనసైనికులు జగదీష్, ప్రకాష్, గావంధీ, లోకేష్, సబ్రాయలు, నర్ష్, లక్ష్మి, మహేష్, ఆనవంద్, వాస, నిరవంజన్, లోకేష్, విజయ్, సబ్రమణయూవం, బతీష్, వవంశీ తదితరులు పాల్్నానిరు.

ఆపదలో ఆదుకున్న జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వాం
*క్్రయాశీలక కర్యకర్త కు ప్రమాదబీమా చెక్ అాందజేత 

శతఘ్ని న్యూస్:అనకాపల్లూ జిలాలూ, 
పాయకరావుపేట నియోజకవర్వం, 
ఎస్ రాయవరవం మవండలవం, భీమవరవం 
గ్రామములో పేద కుటవంబానికి చెవందిన 
జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక కారయూకర్త 
ఇటీవల బైక్ ఆకిస్డవంట్ లో తీవ్ముగా 
గాయపడి వైదయూవం చేయివంచుకుని 
కోలుకునానిడు.. క్రియాశీలక సభయూత్వం 
ఉనని ఇతనికి ఇన్స్రెన్స్ కెలూయిమ్ 
శావంక్షన్ కాగా జనసేన పార్టీ కేవంద్ర 
కారాయూలయవం న్వండి పవన్ కళ్యూన్ 

30,000 రూపాయలు చెక్ న్ పవంప్వంచి, బాధత కారయూకర్తకు పవంప్వంచవలసినదిగా సూచివంచారు. ఈ మేరకు 
క్రియాశీలక వాలవంటీర్ ల్వంగవంపల్లూ జ్యూతి కుమార్ ఆధ్రయూవంలో ముఖయూ అతిథ్గా విచే్చసిన జనసేన పార్టీ 
రాష్ట్ర కారయూదరశి శివదత్ బోడపాటి మరయు యువ నాయకులు గెడడివం చైతనయూ, బాధతుడి గృహ్నికి వెళ్లూ వార 
తల్లూదవండ్రులకు భీమవరవం గ్రామవం నాయకులు మరయు జనసైనికుల సమక్షవంలో అవందజేయడవం జరగవంది. 
అలాగే ఆ ప్వంత జనసైనికులతో శివదత్ 
కొనిని పార్టీ విషయాల గురవంచి వివరసూ్త, వార 
సమసయూల గురవంచి చర్చవంచడవం జరగవంది. ఈ 
కారయూక్రమవంలో ల్వంగవంపల్లూ ప్రసాద్, పపపిల శివ, 
శవంకర్, ల్వంగవంపల్లూ బాలకృష్ణ, భీశెటిటీ సతీష్, 
తాకాశి కిషోర్, మడగల నానాజీ, మడగల 
రాజు, రామకృష్ణ, జానీ, బద్రి, అశోక్, నవీన్, 
రావంబాబు మరయు ఆ గ్రామవం ప్రజలు మరయు 
జనసైనికులు పాల్్ని ఈ కారయూక్రమానిని 
జయప్రదవం చేశారు.

మరద అపాపారావుని పరామర్శాంచిన 
డాకటిర్ పిల్లా శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యూస్: ప్ఠాపురవం నియోజకవర్వం ఉపాపిడ కొత్తపల్లూ మవండలవం 
మూలపేట గ్రామానికి చెవందినటవవంటి మరద అపాపిరావు ఇటీవల 
బోట్ యాకిస్డవంట్ కారణవంగా బోటకి ఉననిటవవంటి పవంకా తగల్ 
గాయపడినటవవంటి మరద అపాపిరావు హ్సిపిటల్ న్వండి ఇవంటికి 
వచి్చ బెడ్ రెస్టీ తీసకుననిటవవంటి అపాపిరావుని పరామరశివంచిన 
ప్ఠాపురవం నియోజకవర్వం జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్్ణ హ్సిపిటల్ 
అధనేత డాకటీర్ ప్లాలూ శ్రీధర్ వారకి తగల్న గాయానిని వేసిన కుటలూన్ 
పరశీల్వంచి వార యొక్క ఆరోగయూ పరసి్థతిని అడిగ తెలుసకుని తగన 
సూచనలు సలహ్లు అవందివంచడవం జరగవంది. అనవంతరవం వార యొక్క 
కుటవంబ అవసర నిమిత్తవం బియయూవం బసా్త మరయు ఆర్థక సహ్యవం 
అవందివంచడవం జరగవంది. ఈ కారయూక్రమవంలో భాగవంగా రాష్ట్ర మతస్్యకార 
నాయకులు కవంబాల దాస, జనసేన నాయకులు పలేలూటి బాపనని 
దొర, రామిశెటిటీ రావంబాబు, పలానిటి మధుబాబు, పుక్కలలూ కుమార్, బి 
అపాపిరావు మరయు జన సైనికులు పాల్్నడవం జరగవంది.

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

పవనన్న ప్రజాబాట
 65వ రోజు

శతఘ్ని న్యూస్: ఒవంటిమిటటీ: పవన్ కళ్యూణ్ ని 
ముఖయూమవంత్రిని చేయాలనని దృఢ సవంకలపివంతో ప్రజల 
ఆశీరా్దవంతో కొనసాగుతునని పవననని ప్రజా బాట 65వ 
రోజుకు చేరుకువంది. రాజవంపేట జనసేన పార్టీ ఇవంచార్జి 
వెవంకటరమణ ఆదేశాల మేరకు జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస 
కారయూదరశి రాటాల రామయయూ ఆధ్రయూవంలో కారయూక్రమానిని 
నిర్హివంచారు. పవననని ప్రజా బాట కారయూక్రమవంలో 
భాగవంగా శనివారవం ఒవంటిమిటటీ మవండల పరధ కొత్త 
మాధవరవం పవంచాయతీ ఎసీస్ కాలనీ గ్రామవంలోని 
పరసర ప్వంతాలోలూ పరయూటివంచి ప్రతి ఇవంటికి జనసేన పార్టీ 
కరపత్రాలన్ పవంచుతూ, జనసేన పార్టీ సిదా్ధవంతాలన్ 
తెల్యజేసూ్త, పవననని ప్రజా బాట సాగుతువంది. ఈప్వంత 
ప్రజల ఇబ్వందులు తెలుసకొని జనసేన పార్టీ తరఫున తన 
వవంతు కృషి చేసా్తనని ఈసవందరభువంగా జనసేన రాష్ట్ర చేనేత 
వికాస కారయూదరశి రాటాల రామయయూ భరోసా ఇవ్డవం 
జరగవంది. రాబోయే 2024 ఎనినికలోలూ జనసేన పార్టీని 
ఆదరవంచి పవన్ కళ్యూణ్ న్ ముఖయూమవంత్రిని చేయాలని 
ఆయన విజ్ఞప్్త చేశారు. ఈకారయూక్రమవంలో జనసేన వీర 
మహిళలు తదితరులు పాల్్నానిరు.

హమారా ప్రసాద్ ను కఠినాంగా 
శిక్ాంచాలి: ఎయమ్ కమిటీ

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరవం: ప్రపవంచవం మేధావి, 
భారత రాజాయూవంగ నిరా్మత, డాకటీర్ బి.ఆర్ అవంబేద్కర్ 
పై అన్చిత వాయూఖయూలు చేసిన హమారా ప్రసాద్ పై 
చటటీపరమైన చరయూలు తీసకోవాలని విజయనగరవం జిలాలూ 
ఎయిమ్ కమిటీ తరుపున గురలూ పోలీససేటీషన్ లో ప్రాయూదు 
చేయడవం జరగవంది. ఈ కారయూక్రమవంలో విజయనగరవం 
జిలాలూ ఎయిమ్ కనీ్నర్ కెలలూ భీమారావు, గురలూ మవండలవం 
ఎయిమ్ కనీ్నర్ తలే నారాయణ అపపిడు, వెలుగు 
సీసీ మరయు పలాయవలస గ్రామవం ఎయిమ్ కనీ్నర్ 
శవంఖబతు్తల ఆదినారాయణ, పల్లూగవండ్రేడు గ్రామవం 
సరపివంచ్ పన్మాల సీతారామ్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

సమస్యలపై పోరాడాండి
: పాంతాం నానాజీ

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్ మవండలవం పన్మర్త జనసేన పార్టీ గ్రామ అధయూక్షులు పవంకే 
కిషోర్ అధయూక్షతన జరగన సమావేశానికి జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు, కాకినాడ రూరల్ ఇవంచార్జి 
పవంతవం నానాజీ ముఖయూ అతిధులుగా పాల్్ని అవందరకి దిశా నిర్దుశవం చేసి, గ్రామ సమసయూలపై 
పోరాడవండి, జనసేన పార్టీ సిదా్ధవంతాలన్, మన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలన్ 
ప్రజలోలూకి విరవిగా తీసకువెళ్లూలని, ప్రజల కష్టటీలు కొనిని రోజులు మాత్మే అని త్రలో మన 
ప్రభ్త్వం రాబోతోవంది అని కారయూకర్తలకు తెల్పారు. ఈ కారయూక్రమవంలో కాకినాడ రూరల్ మవండల 
అధయూక్షులు కరెడలూ గోవివంద్, రెడిడిపల్లూ కిషోర్, తాటికాయల వీరబాబు, గేదెల చినానిరావు, గొలలూపల్లూ 
రామకృష్ణ, అపాపిరావు, భాన్, వెవంకటరమణ తదితరులు ఈ కారయూక్రమవంలో పాల్్నానిరు.

ఉప్ాంగల ఎస్సీ కలనీలో 
జనసేన క్్రయాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కర్యక్రమాం

శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరవం: తాళ్ళర్వు 
మవండలవం, ఉపపివంగల ఎసీస్ కాలనీలో 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆదేశాలు అన్సారవం జనసేన క్రియాశీలక 
సభయూత్ నమోదు కారయూక్రమవం అటటీహ్సవంగా 
నిర్హివంచారు. మహత్తర కారయూక్రమానికి 
ముఖయూ అతిథ్గా రాష్ట్ర పీఏసీ సభ్యూలు 
ముమి్మడివరవం జనసేన పార్టీ ఇవంచార్జి 
ప్తాని బాలకృష్ణ పాల్్నానిరు. పార్టీ 
యొక్క విధవిధానాలు తెలుపుతూ, సభయూత్ 
నమోదుతో జరుగు లబిదుని వివరవంచారు. బడుగు బలహీన వరా్లకు ఏ పార్టీ చేయని విధవంగా సేవ చేయాలనే చిత్తశుదిదుతో 
పవన్ కళ్యూణ్ కారయూక్రమాలు చేపటాటీరు. అవందరూ క్రియాశీల మవంబరషిప్ తీసకోవాల్ అని బాలక్రృష్ణ ప్లుపునిచా్చరు. 
అనవంతవం వివిధ పార్టీల కు సవంబవంధవంచిన ఎసీస్ యువత గుతా్తల బాలక్రృష్ణ, ముడికి క్వంతి కుమార్, వవంగా త్రిమూరు్తలు, 
పైడికొవండల రమేష్ ఆధ్రయూవంలో ప్తాని బాలకృష్ణ సమక్షవంలో పార్టీలో చేరారు. యువత కోరక మేరకు వారకి వాలీబాల్ 
ఈవ్డవం జరగవంది. జాయిన్ అయిన వారలో ముర్రే దురా్ ప్రసాద్, వినకోటి శ్రీనివాస్, ముర్రే రావంబాబు, గుత్తల వినోద్ 
కుమార్, పులపకూర దిలీప్, దడాల చినని బాబు, మడికి వెవంకటేశ్రులూ, దడాల రాము, కోపకొవండ భైరవ మూర్త, దడాల 
ఆనవంద్ వీరతో పాట సమారు 50 మవంది సభ్యూలు జనసేన పార్టీలో చేరారు ఇదే కాలనీకి చెవందిన ముడికి అమీర్ కుమార్ 
ఇటీవలే కిడిని మారపిడి చేసకుని ఇవంటిదగ్ర ఉవంటూ జీవిస్తనని సమాచారవం తో జనసేన పార్టీ తరుపున దాతలు సహకారవం 
తో పాటూ ప్తాని బాలకృష్ణ కల్ప్ యాభై వేల రూపాయలు వార కుటవంబ సభ్యూలు కు అవందివంచారు. ఈ కారయూక్రమవంలో 
ఉభయగోదావర జిలాలూల మహిళ్ కనీ్నరులూ కడల్ ఈశ్రమ్మ, ముతాయూల జయలక్ష్మి మవండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు అతి్తల్.
బాబురావు, వి.ఆర్.యన్.బి.ప్రసాద్, కనినిడి నాని, మణికవంఠ, వీరభద్రరావు మరయు ఈ కారయూక్రమవంలో జన సైనికులు తో 
పాట గ్రామ ప్రజల్ అధక సవంఖయూలో పాల్్నానిరు.

క్రియాశీలక కర్యకర్త మధు సూదన్ కు ప్రమాద 
భీమా చెక్ అాందజేత

శతఘ్ని న్యూస్: ఆముదాలవలస నియోజకవర్వంలో 
మదనాపురవం గ్రామానికి చెవందిన మధు సూదన్ ఇటీవలే రోడుడి 
ప్రమాదానికి గురై గాయపడాడిరు. ఈ విషయవం తెలుసకునని 
జనసేన జిలాలూ నాయకులు, మధు సూదన్ జనసేన క్రియాశీల 
సభయూత్వం కల్గ ఉననివందున ఇన్స్రెన్స్ కెలూయిమ్ నిమిత్తవం, 
సా్థనిక నాయకులన్ న్వండి సమాచారవం సేకరవంచి, జనసేన 
పార్టీ కేవంద్ర కారాయూలయానికి పవంపడవం జరగవంది. అనవంతరవం 
జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్, గాయపడిన 
కారయూకర్త యొక్క కుటవంబానికి 50వేల రూపాయలు చెకు్కని 
జిలాలూ అధయూక్షులకు పవంప్వంచి మధు సూదన్ కుటవంబసభ్యూలకు 
అవందజేయవలసినదిగా సూచివంచారు.. ఈ మేరకు ఆదివారవం 
జనసేన పీఏసీ సభ్యూలు శ్రీమతి పాలవలస యశసి్ 

ఆధ్రయూవంలో మరయు గ్రామ జనసేన నాయకుడు అనవంత్ సమక్షవంలో గాయపడిన మధు సూదన్ కుటవంబానికి 50000 
రూపాయలు చెక్ అవందివంచారు. ఈ కారయూక్రమవంలో నియోజకవర్ నాయకులు పేడడ రామో్మహన్, పాత్రుని పాపారావు, 
అవంప్ల్ విక్రమ్ (ఎవంపీటీసీ), కొలలూ జయరావం మరయు కారయూకర్తలు, గ్రామ ప్రజలు పాల్్నానిరు.

ఎస్.ఐ ఆాంజనేయులును 
మరా్యదపూర్వకాంగా కలస్న

 జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: విడవల్రు మవండలవం పోలీస్ సేటీషన్ లో న్తనవంగా 
బాధయూతలు చేపటిటీన ఎస్.ఐ ఆవంజనేయులు న్ విడవల్రు జనసేన 
నాయకులు, కారయూకర్తలు మరాయూదపూర్కవంగా కలసి అభినవందనలు 
తెల్యజేసారు.

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

జీవీఎాంసీ 85వ వార్డిలో శరవేగాంగా క్రియాశీలక సభ్యత్వ కర్యక్రమాం
శతఘ్ని న్యూస్: గాజువాక, అగనవంపూడి ఆర్ హెచ్ కాలనీ, మినీ జగధావంబ సవంటర్ కూడల్ వదదు ఆదివారవంజనసేన పార్టీ 
ప్ఎసి సభ్యూలు మరయు గాజువాక నియోజకవర్వం ఇవంచార్జి కోన తాతారావు సూచనతో, జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు 
మరయు జీవీఎవంసీ 85వ వారుడి ఇవంచార్జి గవర సోమశేఖర్ రావు ఆధ్రయూవంలో జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక మవంబరషిప్ 
రెన్యూవల్ మరయు కొత్తగా మవంబరషిప్ చేసకోదలచిన వార సౌలభయూవం కోసవం ఏరాపిట చేసిన శిబిరవం వదదు అధక సవంఖయూలో 
జనసైనికులు, వీరమహిళలు, జనసేన నాయకులు, 
జనసేన పార్టీ సాన్భూతిపరులు పాల్్ని క్రియాశీలక 
సభ్యూలుగా చేరతిర. ఈ కారయూక్రమవంలో జనసేన 
నాయకులు బల్రెడిడి అరవివంద్, ప్ వసవంత్ కుమార్, 
మోటూరు గవంగరాజు, పదిరెడలూ భాస్కర్, లక్కరాజు 
సనాయూసిరావు, నక్క గోవివంద్, సీరవం శెటిటీ వెవంకట్రావు, 

మాటూర్ అపాపిరావు, వివందుల పాపారావు, కల్మి సధాకర్, కలుబవంటి సధాకర్, వివందుల నరస్వంగరావు, ప్ అరుణ్ 
కుమార్, కోట శ్రీధర్, వివందుల సూరాయూరావు, గవర నరసివంగరావు, తలార భాగయూరాజు, సవందరపు శ్రీనివాసరావు, 
తలార సర్ష్, జాజుల శ్రీనివాసరావు, లక్కరాజు అపపిలరాజు, నారాయణ, సలాది శ్రీనివాసరావు, సలాది రాము, 
లక్కరాజు కిషోర్, జాజుల కృష్ణ, లక్కరాజు న్కరాజు, గవర శివకుమార్, వివందుల జానీ అల్యాస్ అపపిలరాజు, 
సలాది సతయూనారాయణ, గవర నరసివంహ్రావు మరయు ఇతర జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

జనసేన భీమా – కర్యకర్తలకు ధీమా
శతఘ్ని న్యూస్: ఆళ్ళగడడి: జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాలమేరకు 
ఆళ్ళగడడి నియోజకవర్వం జనసేన కారయూకర్తల 
కుటవంబాల కొరకు క్రియాశీలక కారయూకర్తల 
సభయూత్ నమోదు కారయూక్రమానిని ఆళ్ళగడడి 
జనసేన పార్టీ కారాయూలయవంలో ఆళ్ళగడడి 
జనసేన నాయకులు మైలేర మలలూయయూ 
మీడియాతో మాటాలూడుతూ జనసేన పార్టీలో 
క్రియాశీలకవంగా పనిచేస్తనని కారయూకర్తల 
కుటవంబాలకు అవండగా నిలవడానికి 
పవన్ కళ్యూణ్ జనసేన పార్టీ తరఫున బ్మా సౌకరయూవం కల్పివంచారని జీవిత బ్మా 5 లక్షల రూపాయలుగా, 
ప్రమాదవశాతు్త గాయపడిన వారకి 50 వేల రూపాయలు జనసేన పార్టీ తరఫున బ్మా సౌకరాయూనిని కల్పివంచారని, 
కన్క కారయూకర్తలు జనసేన పార్టీ సభయూత్వం తీసకొని పార్టీలో సభ్యూడిగా చేర పార్టీ బలోపేతవం దిశగా భాగ 
సా్ములు కావలసివందిగా ప్లుపునిచా్చరు. సభయూత్ నమోదు కారయూక్రమవం ఈ న్ల 28 వ తార్కు వరకు 
నిర్హిసా్తమని తెల్యజేశారు. నీతి, నిజాయితీ, నిబద్ధత గల నాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ వెవంట జనసేన కారయూ 
కర్తలు, అభిమాన్లు జనసేన పార్టీ కుటవంబవంలో చేర జనసేన పార్టీ ని బలోపేతవం దిశగా భాగసా్ములు 
కావలసివందిగా ప్లుపునిచా్చరు. గత రెవండు సవంవతస్రాల న్వంచి ప్రమాదవశాతు్త 96 మవంది జనసేన కారయూకర్తలు 
మరణివంచారని వార కుటవంబాలకు నేటి వరకు 4 కోటలూ 80 లక్షల రూపాయలు, ప్రమాదవశాతు్త గాయపడిన 
169 మవంది కారయూకర్తలకు 60 లక్షల 90 వేల రూపాయలు, నేటి వరకు జీవిత బ్మా కివంద 5 కోటలూ 40 లక్షల 
90 వేల రూపాయలు అవందజేశారని తెల్యజేశారు. ఈ కారయూక్రమవం లో పాల్్నని జనసేన నాయకులు దేవా 
ఆవంజనేయులు, నీరుకటటీ వెవంకట రామయయూ, బావికాడి గుర్రపపి, సజజిల నాగేవంద్ర, దూరవం చైతనయూ పాల్్నానిరు.

మర్వాడ గ్రామాంలో
 జనాంలోకి జనసేన గ్రామబాట

శతఘ్ని న్యూస్: తుని నియోజకవర్వం తుని 
మవండలవం ర్ఖవాని పవంచాయితీ మరువాడ 
గ్రామవంలో తుని మవండల అధయూక్షులు దారకొవండ 
వెవంకటరమణ సూచనలతో మవండల ప్రధాన 
కారయూదరశి మరువాడ పవంతులు, ర్ఖవాని 
గ్రామ అధయూక్షులు మాకినీడి శ్రీనివాస మరయు 
ర్ఖవాణిపాలవం మరువాడ గ్రామ జనసైనికులు 
ఆధ్రయూవంలో ఆదివారవం జనవంలోకి జనసేన దా్రా 
గ్రామ బాట కారయూక్రమవం నిర్హివంచడవం జరగవంది 
ఈ కారయూక్రమవంలో తుని నియోజకవర్వం జనసేన 

నాయకులు జనసైనికులు అధక సవంఖయూలో పాల్్ని ఇవంటి ఇవంటి కి కరపత్రాలు పవంచి పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు 
సిదా్ధవంతాలు ప్రజకు వివరవంచటవం జరగవంది. ముఖయూవంగా పవన్ కళ్యూణ్అటటీ హ్సవంగా చేపటిటీన క్రియాశీల సభయూతా్లు 
గురవంచి వివరవంచి ప్రతీ ఒక్కరూ ఈ జనసేన సభయూత్ భీమా తీసకొని రాబోయే సార్త్రిక ఎనినికలలో ఖచి్చతవంగా 
పవన్ కళ్యూణ్ ని సీఎవం ని చెయాయూలని కోరటవం జరగవంది. ప్రజలోలూ వచి్చన సపివందన ఖచి్చతవంగా పవన్ కళ్యూణ్ కి 
మేము ఓట వేసా్తవం అని గ్రామ మహిళలు చెపపిటవం వాళ్ళ న్వండి వచి్చన విశేష సపివందన చాలా అదుభుతవంగా ఉననిది. 
ఈసార కచి్చతవంగా పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమవంత్రి అని జనాలు చెబుతువంటే చాలా ఆనవందవంగా వువంది.

జనసేన పార్టికీ కర్యకర్తలే బలాం
: బొగా్రపు శివకృష్ణ

*ప్రతి ఒక్కరూ క్్రయాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కర్యక్రమాన్ని 
విన్యోగాంచుకాండ్.. మాండల కఆరిడినేటర్ బొగ్గా రపు శివకృష్ణ 

శతఘ్ని న్యూస్: ఏన్్కరు 
: జనసేన పార్టీ చేపటిటీన 
మూడవ విడత జనసేన 
క్రియాశీలక సభయూత్ 
నమోదు కారయూక్రమానిని 
వైరా నియోజకవర్ జనసేన 
నాయకులు, కారయూకర్తలు, 
వీ ర మ హి ళ లు , 
అ భి మా న్ ల వం ద రూ 
విజయవవంతవం చేయాలని 
జనసేన పార్టీ వైరా 
నియోజకవర్ ముఖయూ 

నాయకులు మవండల కోఆరడినేటర్ బొగా్రపు శివకృష్ణ కోరారు . 
పవన్ కళ్యూణ్ ప్లుపు మేరకు ఈ కారయూక్రమానిని ప్రతిష్టటీత్మకవంగా 
తీసకువంటననిటలూ తెల్పారు. అదేవిధవంగా గతవంలో జనసేన సభయూత్వం 
తీసకుననివారు మరలా రెన్యూవల్ చేయివంచుకోవాల్ అని, కొత్తగా 
సభయూత్వం తీసకోవాలన్కునేవారకి ఇదోక మవంచి అవకాశవం అని 
అనానిరు. జనసేన పార్టీ ఇపపిటివరకు ప్రమాదవశాతు్త మరణివంచిన 
96 మవంది కారయూకర్తలకు ప్రమాద భీమా కివంద 4 కోటలూ, 80 లక్షల 
రూపాయలు అవందివంచారు. ప్రమాదవశాతు్త గాయపడిన 169 
మవందికి జనసైనికులకు 60, లక్షల 90 వేల 781 రూపాయలు 
అవందివంచారు. మొత్తవం 5కోటలూ 40లక్షల, 90వేల, 781 రూపాయలు 
అవందజేసిన విషయవం గురు్తచేశారు. కేవలవం 500 రూపాయల 
సభయూత్ రుసముతో ప్రమాదవంలో మరణిసే్త 5లక్షల రూపాయల 
ప్రమాద భీమా, మరయు గాయపడితే 50 వేల రూపాయలు 
అవందివంచే ఏకైక పార్టీ జనసేన పార్టీ అనానిరు. జనసేన కారయూకర్తలకు 
ప్రమాదవం జరగతే వార కుటవంబానికి అవండగా ఉవండవందుకు ఎవంతో 
ఖరు్చచేసి జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఇన్స్రెన్స్ కవంపనీ 
కి పదదు మొత్తవంలో డబు్లు చెల్లూస్తనానిరని, ఈ సవందరభువంగా వారకి 
ప్రతేయూక కృతజ్ఞతలు తెల్పారు.

జనసేన ఆధ్వర్యాంలో 
జీవీఎాంసీ స్బ్ాందితో ఫోగ్ాంగ్

శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖపటనివం దక్షిణ, కార్పిర్టర్ భీశెటిటీ వసవంత లక్ష్మి మరయు 
గోపీకృష్ణ (జికె) సూచనలు మేరకు ఆసవం గారెడిన్స్, జనసేన పార్టీ కారాయూలయవం 
చుటటీపక్కల జీవీఎవంసీ సిబ్వందితో ఫోగ్వంగ్ చేయటవం జరగవంది.

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 పార్టి అభివృదిధి కొరకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషిచేయాలి
.. బొర్రా వెాంకట అపాపారావు

*మొక్కపాడు గ్రామవంలో పరయూటివంచిన బొర్రా వెవంకట అపాపిరావు
శతఘ్ని న్యూస్: సతె్తనపల్లూ నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు బొర్రా వెవంకట 
అపాపిరావు, రాజుపాలవం మవండల జనసేన అధయూక్షులు తోట నరసయయూ, రాజుపాలవం 
మవండలవం మొక్కపాడు గ్రామవంలో, గ్రామ పదదులన్ కల్సి జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆలోచనలన్, ఆశయాలన్ చర్చవంచడవం జరగనది. పార్టీ అభివృది్ధ 
కొరకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషిచేసి, పార్టీ సిదా్ధవంతాలన్ ప్రతి ఇవంటికి చేరవేయాలని, అదే 
విధవంగా జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వం ఫిబ్రవర 28 వరకూ జరుగుతువందని, అధక 
సవంఖయూలో క్రియాశీలక సభయూత్వం కారయూక్రమవం గురవంచి అవగాహన కల్పివంచి, జనసేన 
పార్టీ కుటవంబ సభ్యూలుగా ప్రతి ఒక్కరని ఆహ్్నివంచాలని కోరటవం జరగనది. అదే 
గ్రామానికి చెవందిన శివాలయవం అర్చకులు బెలలూవంకొవండ కోటేశ్రరావు, గువండపోటతో, 
మరణివంచాడు, ఆ కుటవంబానికి, సాన్భూతితో బొర్రా అపాపిరావు తన వవంతు 5000 
వేల రూపాయల ఆర్థక సహ్యవం చేశారు, ఈ కారయూక్రమవంలో మొక్కపాడు గ్రామవం 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు, పోకల శ్రీనివాసరావు, రాజుపాలవం మవండలవం జనసేన 
ఉపాధయూక్షులు బతు్తల హన్మవంతరావు, రాజుపాలవం మవండల జనసేన పార్టీ ప్రధాన 
కారయూదరశి కేదార రమేష్, జనసేన నాయకులు గావంధీ సదాశివరావు, అన్పాలవం జనసేన గ్రామ అధయూక్షులు లక్ష్మీనారాయణ, మొక్కపాడు గ్రామ పదదులు, పోశవం శ్రీనివాసరావు, పుల్బవండలూ 
ముక్కవంటి గోప్, పశా్చవుల సీతయయూ, కనడవం కోటేశ్రరావు, పోలేపల్లూ నరసివంహ్రావు, నాన బాల రమణయయూ, బిట్రగుటటీ సబా్రావుపాల్్నానిరు.

ఆనూర్ గ్రామాంలో
 జనాంలోకి జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: తుని నియోజకవర్వం, పైడికొవండ, ఆన్రు గ్రామవంలో 
జిలాలూ జాయివంట్ సక్రటర్ పల్వెల లోవరాజు, తవండవంగ మవండల 
అధయూక్షులు బెవండపూడి నాయుడు మవండల ప్రధాన కారయూదరశి గటటీవం 
నాగబాబు మవండల జాయివంట్ సక్రటర్ గాల్వంకి రాజేష్ బిరుస 
ఈశ్రరావు మరయు గ్రామ జనసైనికుల ఆధ్రయూవంలో నిర్హివంచిన 
జనవంలోకి జనసేన దా్రా ప్రభ్త్ వైఫలాయూలన్ ప్రజలోలూకి వివరసూ్త 
రాబోవు ఎనినికలోలూ జనసేన పార్టీకి ఒక అవకాశవం ఇవా్లని జనసేన 
పార్టీ సిదా్ధవంతాలన్ వివరసూ్త జనవంలోకి జనసేన కారయూక్రమవం ఘనవంగా 
సాగవంది. ఈ కారయూక్రమవంలో పైడికొవండ అన్రు జనసైనికులు నర్షి 
నాగేశ్రావు, నర్శ్ పోలరాజు, పననిగవంటి బద్రి, పృది్, మణికవంఠ, 
బాలాజీ, రాజు, నాని, అనిల్, న్కరాజు, సాగర్, సకేశ్, శ్రీన్, వాస, 
మనేశ్రరావు, కోటనవందూరు మవండల ప్రెసిడవంట్ ప్ శ్రీనివాస్, తుని 
మవండల ప్రెసిడవంట్ దారకొవండ వెవంకటరమణ, తూరుపి గోదావర జిలాలూ 
కారయూదరుశిలు వవంగలపూడి నాగేవంద్ర, నలలూల రామకృష్ణ తుని ఐటి 
కోఆరడినేటర్ బుసాల మణిబాబు, జనసేన రాష్ట్ర మతస్్యకార కమిటీ 
సభ్యూలు చొకా్క కాశీ విశ్నాథ్, తవండవంగ మవండల అధకార ప్రతినిధ 
పదిరెడలూ దురా్ప్రసాద్, మవండల ఉపాధయూక్షులు కవండవల్లూ గణేష్, నాగవం 
ప్రసాద్, మవండల ప్రధాన కారయూదరశి వీరబాబు, మవండల సవంయుక్త 
కారయూదరశి రాజు, తుని నియోజకవర్ సీనియర్ నాయకులు చోడిశెటిటీ 
గణేష్, బోనవం చిననిబాబు, మారువాడ పవంతులు( నాగేశ్రరావు), 
అదేపల్లూ బాలాజీ, కర్రి, ప్రసాద్, సీతారామరాజు, శేష్, శృవంగవృక్ష 
గ్రామ అధయూక్షులు చక్రవర్త, రవికవంపాడు గ్రామ అధయూక్షులు కోటి, 
కృష్టపురవం అధయూక్షులు మకినీడి శ్రీధర్, బెవండపూడి గ్రామ అధయూక్షులు 
శివదుర్ మరయు ఇతర గ్రామ కారయూవర్ సభ్యూలు, నియోజవర్ 
జనసైనికులు అధక సవంఖయూలో పాల్్నానిరు.

ఘనాంగా ఆదర్్శ పుటటినరోజు వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజ్లు: ఆదివారవం 
గోగననిమఠవం వాస్తవుయూలు జనసేననాయకులు 
ఆదిమూలవం హర ప్రసాద్ అబా్యి 
ఆదర్శి పుటిటీనరోజు సవందర్వంగా రాజ్లు 
మానసిక వికలావంగుల ఆశ్రమవంలో 
మరయు మొగల్కుదురు సతయూసాయి 
అనాధ ఆశ్రమవం లో నితయూవసరసరుకులు 
మరయు కేక్ కటివంగ్ చేసారు. ఈ సేవా 
కారయూక్రమవం నిమిత్తవం పదివేలు రూపాయలు 
ఖరు్చచేశారు. ఈ కారయూక్రమవంలో జనసేన 
సరపివంచులు అడబాల తాతకాపు, అలులూ 

సర్ష్, జనసేన వీరమహిళ ఉల్శెటిటీ అననిపూర్ణ, సాధనాల వెవంకననిబాబు, పవంచదార చినబాబు, ప్వండి 
శవంకర నాయుడు, మరయు వాళ్ళ కుటవంబ సభ్యూలు పాల్్నానిరు.

క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కర్యక్రమాంలో 
పాల్్న్న కదిర శ్రీకాంత్ రెడిడి

శతఘ్ని న్యూస్: దిర: జనసేన పార్టీ అదయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ రాష్ట్ర వాయూప్తవంగా ఫిబ్రవర 10 
న్వంచి 28 వ తేది వరకు చేపటిటీన మూడవ విడత 
క్రియాశీలక సభయూత్ నమోదు కారయూక్రమవంలో 
భాగవంగా తాడిపత్రి నియోజకవర్ జనసేన 
పార్టీ పటటీణ ప్రధాన కారయూదరశి సయయూద్ రసూల్ 
ఆధ్రయూవంలో పటటీణవంలోని పాతకోట కాలనీలో 
సభయూత్ నమోదు కారయూక్రమవం మరయు పాతకోట 
కాలని వాసలతో సమావేశవం ఏరాపిట చేయడవం 
జరగవంది. ఈ కారయూక్రమవం లో నియోజకవర్ 
ఇవంఛార్జి కదిర శ్రీకావంత్ రెడిడి పటటీణ అదయూక్షులు 
నరసివంహ చార ముఖయూ అతిథ్గా పాల్్నానిరు. 
మువందుగా ఈ కారయూక్రమవంలో పటటీణ ప్రధాన కారయూదరశి రసూల్ మాటాలూడుతూ సభయూత్ నమోదు గురవంచి 
కాలనీ వాసలకు వివరవంచారు. అదేవిదవంగా కాలనీలో న్లకొనని సమసయూలని శ్రీకావంత్ రెడిడి కి తెల్యజేశారు. 
ఈ కారయూక్రమవంలో కదిర శ్రీకావంత్ రెడిడి మాటాలూడుతు ప్రజలకు ఎవంతో మేలు చేసే మవంచి కారయూక్రమవంలో 
భాగవంగా పవన్ కళ్యూణ్ చేపటిటీన క్రియాశీలక సభయూత్ నమోదు గురవంచి తెల్యజేసూ్త మనలో చాలమవంది 
రోజు కూల్ పని చేసి జీవనవం సాగస్తనానిమని, క్రియా శీలక సభయూత్వం చేసకోవడవం వలలూ మనకు, మన 
మీద ఆధారపడిన కుటవంబానికి ఎవంతో ఉపయోగపడుతువందని, ప్రమాదవశాతు్త ఏదైనా జరగతే 50 
వేల రూపాయల వరకు, దురదృషటీవశాతూ్త ఒకవేళ మరణవం సవంభవిసే్త 5 లక్షల వరకు పార్టీ తరపున 
సహ్యవం చేసి ఆ కుటవంబానిని జనసేన పార్టీ ఆదుకువంటవందని కాలని వాసలకు వివరవంచి సభయూత్వం 
చేప్వంచడవం జరగవంది. అదేవిధవంగా కాలనీలో ఉనని సమసయూల గురవంచి కాలనీ వాసలు శ్రీకావంత్ రెడిడి 
దృషిటీకి తీసకు రావడవంతో ఇక్కడ ఉనని సమసయూల పరష్ట్కరవం కోసవం కృషి చేసా్తమని హ్మీ ఇవ్డవం 
జరగవంది. అదే విధవంగా పటటీణ అధయూక్షులు నరసివంహచార మాటాలూడుతు సభయూత్ నమోదు అవందరూ చేస 
కోవాలని అదేవిదవంగా కాలనీలో వునని సమసయూలు వీలైనవంత త్రగా శ్రీకావంత్ రెడిడి దా్రా పరష్కరసా్తమని 
తెల్యజేశారు. ఈ కారయూక్రమవంలో పటటీణ ఉపాధయూక్షులు హరషిద్అయుబ్, పటటీణ ప్రధాన కారయూదరశి కొవండా 
శివ, మణికవంఠ మరయు పటటీణ కమిటీ నాయకులు శ్రీహర, రాహూల్, ఇమావంవల్, కారయూ నిరా్హక 
కమిటీ సభ్యూలు అలా్తఫ్, కారయూకర్తలు గైబుసా, హ్జీ, షేక్షా, అలీ, శ్రీన్ 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

క్రియాశీలక కర్యకర్త 
అడబాల రమణకు 

ప్రమాద భీమా చెక్ అాందజేత 
శతఘ్ని న్యూస్: రాజమవండ్రి సిటీ జనసేన పార్టీ క్రియాశీల కారయూకర్తగా ఉవంటూ జనసేన పార్టీ 
అభివృది్ధకి కృషిచేసిన జనసైనికులు అడబాల రమణ కుటవంబానికి 50 వేలు చెకు్కన్ జనసేన 
నాయకులు అవందివంచారు. ఈకారయూక్రమవంలో ఉమ్మడి తూరుపిగోదావర జిలాలూ పార్టీ అధయూక్షులు 
కవందుల దుర్్ష్ రాజమవండ్రి సిటీ ఇవంచార్జి అన్శ్రీ సతయూనారాయణ రాజమహేవంద్రవరవం పార్టీ 
అధయూక్షులు వై. శ్రీనివాస్, మరయు అడబాల రమణ కి సభయూత్వం చేయివంచిన రాజేష్ ఖనాని ప్రమాద 

బ్మా రావడానికి కృషిచేసిన అలాలూటిరాజు, గుణ్ణవం శాయూవం సవందర్, వినానివాస వీర చేతుల మీదుగా చెకు్క అవందజేయడవం జరగవంది. ఈ సవందరభువంగా అన్శ్రీ మీడియాతో మాటాలూడుతూ 
ప్రపవంచవంలో ఏరాజకీయ నాయకుడు ఆలోచన చేయని విధవంగా మా అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ జన సైనికులకి కారయూకర్తలకి క్రియాశీలక సభయూతా్లు చేయివంచి వారని వార కుటవంబానిని 
ఆదుకువంటనానిరని ప్రమాదవశాసూ్త ఎవరైనా పార్టీ కారయూకర్తలు గాయపడినా, దురదృషటీవశాతు్త మరణివంచినా వార కుటవంబవం ఆర్థకవంగా ఇబ్వంది పడకూడదనే మువందు చూపుతో 
జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ పార్టీ క్రియాశీల సభయూత్వం కల్గన ప్రతిఒక్కరకి బ్మా చేయివంచారని అనానిరు. ప్రమాదవం జరగన సమయవంలో వైదయూ ఖరు్చలకు, ప్రమాదవశాతు్త 
మరణిసే్త వార కుటవంబ సభ్యూలకు ఆర్థకవంగా ఉపయోగపడలా భీమా పథకానిని తీసకొచా్చరని పేర్్కనానిరు. ఈ కారయూక్రమవంలో జిలాలూ కమిటీ సభ్యూలు జామ్ సతయూనారాయణ, వైవిడి 
ప్రసాద్, ఉపాధయూక్షులు దాసర గురునాథవం, రాజేష్ ఖనాని, ప్రధాన కారయూదరశిలు, పైడిరాజు, నలలూవంచెటటీ వీర బాబు, భాష, ల్మ్రా, కారయూదరుశిలు అలాలూటి రాజు, గుణ్ణవం శాయూవం సవందర్, వినని 
వాస, సవంయుక్త కారయూదరశి దేవకివాడి చక్రపాణి, చిరవంజీవి యువత కారయూదరశి ఏడిద బాబి, 10వార్డి చవందర్ రావు, సివంగర్ వెవంకటేష్ ప్రసాద్, మొవండటి మరయు 28వారుడి వికటీర్వాస, 
మవంచాల సనీల్, ఏడిద ప్రసాద్, పటాన్ ఖాన్, ఆకిరెడిడి ప్రసాద్, ముమి్మడి నాగ రాజు, దురా్ ప్రసాద్, దురా్ జనసైనికులు తదితరులు ఈ కారయూక్రమవంలో పాల్్నానిరు.

రేపూర్ గ్రామాంలో వైసీపీ, బిజేపిల నుాంచి 
జనసేనలో భార్ చేరకలు

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్ మవండలవం, ర్పూరు గ్రామవంలో ర్పూరు జనసేన గ్రామ కమిటీ 
అధయూక్షుడు నక్క శ్రీనివాస్ ఆధ్రయూవంలో గ్రామానికి చెవందిన వై.సి.ప్, బి.జే.ప్ పార్టీల నాయకులు, 
కారయూకర్తలు సమారు 25 మవంది కొనే శ్రీకావంత్, కొనే రాజేశ్ర, ఎన్.దురా్ కిరణ్, ప్రవల్లూక, అనిల్ 
వర్మ, పార్తి దేవి, తమ్మయయూ నాయుడు, సర్వంద్ర, వీర్వంద్ర తదితరులు జనసేన పార్టీలో జాయిన్ 
అయాయూరు. వీరకి జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు, కాకినాడ రూరల్ ఇవంచార్జి పవంతవం నానాజీ పార్టీ 
కవండువా కప్పి సాదరవంగా పార్టీలోకి ఆహ్్నివంచారు. ఈ సవందరభువంగా నానాజీ మాటాలూడుతూ ఒక్క 
ఛాన్స్ అని అధకారవం చేపటిటీన వై.సి.ప్ ప్రభ్త్వం పరపాలనలో పూర్తగా వైఫలయూవం చెవందివందని, అనిని 
వరా్ల ప్రజలు వై.సి.ప్ ప్రభ్త్వంపై పూర్త అసవంతృప్్తతో ఉనానిరని, జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార ఆశయాలు, కారయూదక్షత, సిదా్ధవంతాలు నచి్చ మహిళలు, పదదులు, 
యువత జనసేన లో చేరుతునానిరని, రాబోయే ఎనినికలోలూ జనసేన పార్టీ విజయ కేతనవం ఎగురవేస్తవందని ధీమా వయూక్తవం చేశారు. ఈ కారయూక్రమవంలో కాకినాడ రూరల్ మవండల జనసేన 
అధయూక్షులు కరెడలూ గోవివందు, కరప మవండల అధయూక్షులు బవండారు మురళ్, జిలాలూ ప్రధానకారయూదరశి శిరవంగు శ్రీనివాస్, ముమి్మడి బుజిజి, పటాటీభి, తోట వేణు, రెడిడిపల్లూ కిషోర్, బూరయయూ, సాన 
శ్రీనివాస్, గుమ్మడి వీరబాబు, నక్క బుజిజి, దేవు శ్రీనివాస్, సతీష్, శరత్, సతయూకుమార్, జనసేన నాయకులు, విరమహిళలు, జనసైనికులు తదితరులు పాల్్నానిరు.

గాంధాం నరస్ాంహారావు కుమారె్త వివాహానికి సహాయాం చేస్న ద్రోణాదుల అాంకరావు
శతఘ్ని న్యూస్: గురజాల నియోజకవర్వం, ప్డుగురాళలూలో గల ఇవందిరమ్మ కాలనీలో నివసిస్తనని గవంధవం 
నరసివంహ్రావు తమ కుమారె్త వివాహ్నికి కొవంత సహ్యవం చేయవలసివందిగా జనసేన పార్టీ వారని 
ఆశ్రయివంచగా వెవంటనే సపివందివంచిన గురజాల నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు ద్రోణాదుల అవంకారావు 
ఆమన్ ఆడపడుచుగా భావివంచి, ఆమకు పసపు, కువంకుమ, సారెతో పాటగా కొవంత నగదు అవందివంచటవం 
జరగవంది. ఈ సవందరభువంగా నాయకులు మాటాలూడుతూ ఆపదలో ఉనని వారకి జనసేన పార్టీ ఎపుపిడు అవండగా 
ఉవంటవందని, పవన్ కళ్యూణ్ కారయూకర్తల క్షేమవం కోసవం తన సవంత నిధులతో క్రియాశీలక సభయూతా్లు ఏరాపిట 
చేయడవం జరగవందని, వీటిని ప్రతి ఒక్క కారయూకర్త ఉపయోగవంచుకోవాలని తెల్యజేశారు. ఈ కారయూక్రమవం 
లో జనసేన పార్టీ ప్డుగురాళలూ మవండల అధయూక్షుడు కామిశెటిటీ రమేష్, జిలాలూ సవంయుక్త కారయూదరశి దూదేకుల 
ఖాసీవం సైదా, జిలాలూ కారయూదరశి కటికవం అవంకారావు, ప్డుగురాళలూ మవండల ఉపాధయూక్షులు బయయూవరపు రమేష్, 
పడకొల్మి కిరణ్ కుమార్, ప్రధాన కారయూదరశి ఆవుల రమేష్, జిలాలూ ప్రోగ్రావం కమిటీ సభ్యూలు సలీవం, మవండల 
కారయూదరుశిలు షేక్ వల్, గఫూర్, కవండపూడి వవంశీ, కోసూర శ్రీకావంత్, గ్రామ ప్రధాన కారయూదరశి అవంబటి 

సాయి, వీర మహిళ కొత్త అరుణ, పటటీణ నాయకులు బేతవంచరలూ ప్రసాద్, న్తి శేష్,నాని, మొగల్ కృష్ణ, ఉదయ్ సామేలు, కోటేశ్రరావు, శివ, శ్రీన్, మొదలగు వారు పాల్్నానిరు.

ఆపదలో ఉన్న కర్యకర్తలకు ఆరథిక సహాయాం అాందజేస్న జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: ఇటీవల కూనవరవం గ్రామానికి చెవందిన జనసేన పార్టీ క్రియాశీల కారయూకర్త 
కొప్పిశెటిటీ రామసా్మి ప్రమాదవశాతు్త కరెవంట్ ష్టక్ తో మరణివంచగా ఆ కుటవంబానికి 20వేల 
రూపాయలు అవందివంచినవారు. ల్వంగోలు పవండు టీవం 10 వేల రూపాయలు, ఆకులు మూర్త టీవం 
5 వేల రూపాయలు, అమలాపురవం పారలూమవంట్ నాయకులు నలాలూ శ్రీధర్ 5 వేల రూపాయలు 
ఆర్థక సాయవం అవందజేశారు. గోపవరవం గ్రామానికి చెవందిన నాగాబతు్తల ప్రసాద్ కిడీని వాయూధతో 
బాధపడుతువండగా ఆకుటవంబానికి 15 వేల రూపాయలు, ల్వంగోలు పవండుగార టీమ్ 5 వేల 
రూపాయలు, ఆకుల సూరయూ నారాయణ మూర్త టీవం 5 వేల రూపాయలు, ఇసక పటలూ రఘుబాబు, 
అయితాబతు్తల ఉమామహేశ్ర రావు, వువండ్రు భగవాన్ దాస్ 5 వేల రూపాయలు ఆర్థక 
సహ్యవం అవందజేశారు. ఈ కారయూక్రమవంలో అయితాబాతు్తల కృష్ట్ణరావు, కొపుపిల నాగమానస, 
బసవా చినబాబు, గాల్ నారాయుడు, తికా్క శేష్బాబు, వాకపల్లూ వెవంకటేశ్రరావు, ఆకుల 
శ్రీనివాసరావు, బవండారు వెవంకననిబాబు, నిమ్మకాయల రాజేష్, నలాలూ వెవంకటేశ్రరావు, న్కల 
రాజా, గెడడివం చినబాబు, పోల్శెటిటీ బాబులు, మారసటిటీ కృష్ణమూర్త, గనిసటిటీ వీరు, మార్సటిటీ 
నాని, గవంధవం శ్రీన్, మారసటిటీ పవన్, నిమ్మకాయల సాయి, కొరసాల కేశవరావు,డి.ఎస్.ఎన్. కుమార్, ఆకుల బాబిజి, ములపర్త దుర్రాజు, ఆకుల సబ్రమణయూవం, చీకటలూ వేణు, గొలకోటి 
గోవివందరాజు, తదితరులు పాల్్నానిరు.
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