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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మూడో విడత క్రియాశీలక సభ్యత్వ 
నమోదును విజయవంతం చేయండి

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీకి కారయూకర్తలే బలం. వారే మా సంపద. రండు విడతలుగా విజయవంతం అయిన 
జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు ప్రక్రియ మూడో విడతగా ఈ నెల 10వ తేదీన మొదలై 28వ తేదీ వరకు 
సాగుతందని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. గత రండు విడతలోలోన్ పార్టీ 
క్రియాశీలక సభ్యూలను చేర్చడం కోసం ఎంతో కషటీపడి పనిచేసిన సుమారు 6,400 మంది పార్టీ వాలంటీరలోకు ఈ 
సందర్ంగా ప్రతేయూకంగా అభినందనలు తెలియజేసు్తన్నిను. పార్టీ క్రియాశీలక కారయూకర్తల సభయూత్వ నమోదు, ప్రమాద 
బీమా నమోదు నిమిత్తం న్ వంతగా రండు విడతలోలోన్ రూ.2 కోట్లో విరాళం ఇచ్్చన విషయం తెలిసిందే. మూడో 
విడతలోన్ న్ వంతగా కారయూకర్తల బీమా కోసం ఈ నెల 10వ తేదీన న్ వంత విరాళం అందిసు్తన్నిను. మూడో 
విడతలోన్ బలమైన స్ఫూర్్తతో జనసేన న్యకులు, జనసైనికులు, వీర మహిళలు క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు 
కారయూక్రమానిని సమష్టీగా మందుకు తీసుకువెళ్లో, విజయవంతం చేయాలని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ కోరారు.

ప్రతి ఒక్కరిలో సామాజిక బాధ్యత పెరగాలి: బత్తుల
 కారయూకర్తలకు భద్రత నిచ్చే పార్టీ ఒక్క జనసేన మాత్రమే..
నియోజకవర్ంలో సహజ వనరుల దోపిడి పూర్తయిన వంటనే ఈ వైసీపీ వారు ప్రజల ఆస్్తల మీద పడతారు..
జననీరాజనాలతో మందుకు సాగిన మహాపాదయాత్ర 68వ రోజు..
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం: జనం కోసం జనసేన.. మహాపాదయాత్ర 68వ రోజు కారయూక్రమం మండల కంద్రమైన 
కోరుకండ గ్రామంలో.. ఆలహర్ సింగర్ పేటలో జర్గంది.. కారయూక్రమంలో భాగంగా జనసేన న్యకురాలు శ్రీమతి 
బత్తల వెంకటలక్ష్మి సింగర్ పేటలో విస్తతృతంగా పరయూటిస్్త.. ప్రతి ఒక్కర్నీ జనసేన పార్టీకి ఓట్ వేసి, పవన్ కళ్యూణ్ 
గార్ని ఆదర్ంచ్, ఆశీర్వదించాలని కోరుతూ, నేటి రాజకీయ వయూవస్థలో సామాజిక స్తృహ, బాధయూత కలిగన పార్టీ 
జనసేన పార్టీ మాత్రమే ప్రజాపాలన తీసుకు రాగలదని.. కారయూకర్తలకు ఏ కషటీం రాకూడదని కారయూకర్తల భద్రత కోసం 
ఇన్సూరన్సూ చేసు్తనని ఏకైక పార్టీ జనసేన పార్టీ అని.. ఈ వైసీపీ అరాచక ప్రభ్త్వం పొరబాట్న మళ్లో వసే్త ఇప్టివరకు 
సహజ వనరుల దోపిడీ మాత్రమే జరుగుతందని.. అవి దొరకనప్్డు ప్రజల ఆసు్తలు కూడా కబాజాలు చేయడానికి వీళ్ళు 
ఏమాత్రం వెనకాడరని ప్రజలకు వివర్స్్త… జనసేన పార్టీ ఆశయాలు, విధివిధాన్లను మద్ంచ్న కరపత్రాలను 
పంచుతూ… గాజు గాలోసు గురు్తపై ఓట్ వేసి జనసేన పార్టీని గెలిపించ్ పవన్ కళ్యూణ్ గార్ని మఖయూమంత్రిని చేయాలని అభయూర్్థంచడం జర్గంది.. కారయూక్రమంలో మహిళలు, పెద్దలు విశేష 
ఆదరణతో మందుకు సాగన ఈ మహాపాదయాత్రలో జనసేన సీనియర్ న్యకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు పాల్గొన్నిరు.

వైసీపీ ప్రభుత్వంలో దగాపడ్డ, మోసపోయిన 
ఎసీసీ,ఎసీటీ లకు అవండగా జనసేన పోరాటవం

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం 
జిల్లోలో కండేపి 
నియోజకవరగొంలో పొననిలూరు 
మండలంలో అగ్రహారం 
సంటరోలో అంబేద్కర్ విగ్రహం 
వద్ద 4-02-2023 శనివారం 
రోజున ఉదయం 10 గంటలకు 
ఎసీసూ,ఎసీటీలకు చటటీ ప్రకారం 
రావలసిన నిధులు మర్యు 
సంక్షేమ పథకాల కోసం 

జనసేన పార్టీ నుండి పోరాటం చేయడం జరుగుతంది. అదేవిధంగా పొననిలూరు 
మండలంలో జాతీయదళ్త న్యకుల విగ్రహాలు ఏరా్ట్ చేయడానికి కతృష్ చేయడం 
జరుగుతంది. ఈ కారయూక్రమానికి మఖయూ అతిథులుగా దళ్త మర్యు ప్రజా సంఘాల 
న్యకులు హాజరవ్వడం జరుగుతంది. ఈ కారయూక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొని 
విజయవంతం చేయవలసిందిగా పొననిలూరు మండలం జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
కనపర్్త మనోజ్ కుమార్ పిలుప్నిచా్చరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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క్రియాశీలక సభ్యత్ నమోదును విజయవవంతవం 
చేయవండి: వరికూటి నాగరాజు

శతఘ్ని న్యూస్:  దర్శి: జనసేన పార్టీ అధినేత గౌరవనీయులు పవన్ కళ్యూణ్ ప్రారంభించనునని జనసేన పార్టీ 3వ 
విడత క్రియా శీలక సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమానిని ఫిబ్రవర్ 10వ తార్కు నుండి 28వ తార్కు లోప్ నిర్వహిసా్తమని 
అధికార్కంగా ప్రకటించ్న సందర్ంలో ప్రకాశం జిల్లో జనసేన పార్టీ లీగల్ సల్ కారయూదర్శి మర్యు దర్శి నియోజకవరగొ 
జనసేన న్యకులు వర్కూటి న్గరాజు మాట్లోడుతూ.. దర్శి నియోజకవరగొంలోని ప్రతి ఒక్క జనసైనికులు మర్యు 
పవన్ కళ్యూణ్ గార్ అభిమానులు ఈ జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూతా్వనిని తీసుకోవాలని తెలియజేశారు. దేశంలో ఏ 
రాజకీయ పార్టీ తీసుకోలేని సంచలన నిర్ణయానిని కవలం 500 రూపాయల సభయూత్వ నమోదుతో 5,00,000/- లక్షల 
ప్రమాద బీమా పథకానిని అందజేసు్తనని ఏకైక పార్టీ జనసేన పార్టీ అంటూ, మనందర్ కోసం వార్ సంత డబ్బును కూడా 
పార్టీ కోసం ఖరు్చ పెడుతనని పవన్ కళ్యూణ్ గార్కి ధనయూవాదాలు తెలిపారు. ఈ క్రియాశీలక సభయూత్వ కారయూక్రమంలో 
వాలంటీరులోగా పనిచేసు్తనని ప్రతి ఒక్కరూ ఎకు్కవ సభయూత్వ కారయూక్రమాలు చేయాలని శుక్రవారం న్గరాజు వార్ 
కారాయూలయంలో తెలియజేశారు.

జనసేన కార్యకరతుల ఆత్మీయ పలకరివంపు
శతఘ్ని న్యూస్:  నెలూలోరు: మసిలోం సోదరులకు పవన్ కళ్యూణ్ అంటే ఎంతో అభిమానం.. జనసేన పార్టీలో మసిలోం సోదరులకు ప్రతేయూక గుర్్తంప్ ఉంది, వార్ అభిమాన్నిని పార్టీకి మద్దత 
మార్్చ గాజు గాలోస్ కి ఓట్ వేయిదా్దం.. అంటూ సా్థనిక 48వ డివిజన్ కారయూకర్తలు షాజహాన్, ప్రతాప్ ఆధ్వరయూంలో జనసేన కారయూకర్తల ఆతీమీయ పలకర్ంప్ ఏడవ రోజులో భాగంగా 
వార్ కుట్ంబ సభ్యూల మద్దత తీసుకని సా్థనిక ఇరుగు పొరుగు వార్కి జనసేన డోర్ ట్ డోర్ ప్రచారం చేయడం జర్గంది. పలువురు మసిలోం కుట్ంబాలు ఈసార్ జనసేనకు మద్దత 
ఇసా్తమంటూ సంతోషంగా పలకర్ంచారు. ఈ సందర్ంగా జనసేన జిల్లో ప్రధాన కారయూదర్శి గునుకుల కిషోర్ మాట్లోడుతూ.. మసిలోం పేద కుట్ంబాలకు ఇసు్తనని షాదీ తోఫా, పేద 
విదాయూరు్థలకు ఇవ్వవలసిన సా్కలర్షిప్లో జాపయూం చేసి వార్ని లెక్క పెటటీడం లేదు ఈ వైసీపీ ప్రభ్త్వం.. రాష్ట్ర అభివతృదిధి లేక వివిధ భాగాలకు చందిన నిధులను మళ్లోంప్లో భాగంగానే 
ఇట్వంటి అవస్థలకు గుర్కావాలిసూ వసు్తంది. వైసీపీ నేతలు తమ సంత నిధులను ఇసు్తననిట్లోగా ఓట్ వేసి గెలిపించ్న ప్రజలు నిలదీయాలిసూన పర్సి్థతి వసు్తంది.. రాష్ట్ర అభివతృదిధి జర్గ 
అనిని వరాగొల వారు సమాన ఆర్్థక అభివతృదిధి సాధించాలంటే ఈసార్ పవన్ కళ్యూణ్ గార్కి అవకాశం ఇచ్్చ జనసేనను గెలిపించాలిసూందిగా కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో గునుకుల కిషోర్, 
ప్రశాంత్ గౌడ్, షాజహాన్, ప్రతాప్, కంతర్ణబాయ్, అమీన్, మౌనేష్, హేమచంద్ర, అలేఖ్ తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

మన ఊరిలో జనవాణి 2వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్:   నెలిలోమరలో: నెలిలోమరలో నియోజకవరగొ న్యకురాలు లోకం మాధవి చేపటిటీన మన 
ఊర్లో జనవాణి కారయూక్రమం అశేష స్ందనతో కనసాగుతోంది, మన ఊర్లో జానవాణీ 
2వ రోజు కారయూక్రమానిని చౌడవాడ పంచాయతీలో నిర్వహించడం జర్గంది. ఈ సందర్ంగా 
మాధవి మాట్లోడుతూ చౌడవాడ అభివతృదిధి పరంగా ఎనోని ఏళ్ళు వెనకబాట్ తన్నికి గుర్ 
అయిందని, ప్రసు్తత పాలకుల పని తీరు చూసు్తంటే ఈ ప్రాంతం అభివతృదిధి చందే దాఖల్లు 
ఎక్కడా కనిపించడం లేదని పేర్్కన్నిరు, కతృషా్ణప్రంకి చందిన నేత, జనసేన మర్యు పవన్ 
కళ్యూణ్ గార్ సిదా్దంతాలకి ఆకర్షితలై మొననిం రాజు వైసీపీలో ఇమడలేక జనసేన పార్టీలో 
లోకం మాధవి అధయూక్షతన జనసేన తీర్థం ప్చు్చకున్నిరు. చౌడవాడ లోని సమసయూల వినని 
మాధవి ఎంతో మనోవేదన చందారు, కళ్ళు గీత కార్మీకులు నివసిసు్తనని ర్జుపేటలో గత 
పదేళ్ళుగా రోడుడు నిరామీణం చేపటటీలేదు అంటే ఈ ప్రభ్తా్వలకి ఈ ప్రాంతం పైన వునని అశ్రదధి 
ఏంటో తెలుసు్తందని చురకలంల్టించారు, గర్్ణీ స్త్రీలు ఆ రోడుడు మారగొంలో పయనిసు్తంటే 
నరకవేతన అనుభవిసు్తన్నిరని గ్రామసు్తలు వాపోయారు, కతృషా్ణప్రం జంక్షన్ నుండి 
చౌడవాడకి బసుసూ సదుపాయం లేదని గ్రామంలో వునని బాలికలు జంక్షన్ లో బసుసూ దిగ రావాలి 
అని తమకి భద్రత కరువైందని బాలికలు పేర్్కన్నిరు, జగననని కాలనీలకి సంబంధించ్ ఇళలో 
పట్టీలు కండ ప్రాంతాలలో ఇవ్వడం జర్గందని, అవి చదును చేయట్నికి ఎంతో వయూయంతో 
కూడిన పని అని పేర్్కన్నిరు, జాగా వునని వార్కి ఇంకా బిలులోలు మంజూరు అవ్వలేదు అని 
గ్రామసు్థలు తెలియజేసారు, చౌడవాడ పంచాయతికి చందిన ఎంతో మంది యువత తమకి 
ఉదోయూగావకాశలు లేవు అని మొరపెట్టీకున్నిరు, కుళ్యి సమసయూ ఉంది అని 15 రోజులకోసార్ 
మాత్రమే నీరు వదులు్తన్నిరు అని ట్యూంకులు ఎప్్డు శుభ్ం చేయించలేదు అని వాటి వలన 
తమకి ఎనోని సమసయూలు ఎదురుకుంట్న్నిం అని గ్రామసు్థలు వాపోయారు, రోలు చొప్డి లో 
రోడుడు నిరామీణం జరగకపోతే జనసేన బాధయూత తీస్కని వేయిసా్తం అని చపా్క ప్రభ్త్వం వారు 
స్ందించ్ రోడుడు వేయించారని అది జనసేన విజయంగా బావిసు్తననిట్టీ మాధవి తెలియజేశారు.

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

సాటిలైట్ సిటీ గ్రామంలో అగ్ని ప్రమాద బాధితులకు గృహ నిర్మాణం
శతఘ్ని న్యూస్: రాజమండ్రి: సాటిలైట్ సిటీ 
గ్రామంలో అగని ప్రమాద బాధితలకు తదేకం 
ఫండేషన్ మర్యు జనసేన పార్టీ న్యకులు 
సహకారంతో సా్థనిక జనసైనికులు గతృహ 
నిరామీణం చేశారు. ఆ గతృహ నిరామీణానికి 
శుక్రవారం జనసేన పార్టీ తూరు్గోదావర్ జిల్లో 
అధయూక్షులు కందుల దురేగొష్ చేతల మీదుగా 
గతృహప్రవేశం చేయడం జర్గంది. అనంతరం 
జర్గన సభలో జిల్లో అధయూక్షులు కందుల దురేగొష్ 
సమక్షంలో పెద్ద ఎత్తలో యువతీ యువకులు 
జనసేన పార్టీలో జాయిన్ అవ్వడం జర్గంది. 
ఈ సందర్ంగా దురేగొష్ మాట్లోడుతూ పేదవాడి 

కంట కనీనిరు తడవడానికి జనసేన పార్టీ ఎలలోప్్డూ మందుంట్ందని, రాష్ట్ర అభివతృదిధి పవన్ కళ్యూణ్ గార్ దేయూయం అని అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో రాజమండ్రి నగర అధయూక్షులు వై 
శ్రీను, తూరు్గోదావర్ జిల్లో న్యకులు జామి సతయూన్రాయణ, రాజమండ్రి నగర న్యకులు భాషా, రాజమండ్రి రూరల్ మండల అధయూక్షులు చపా్ చ్న్నిరావు, మటటీపర్్త న్గరాజు, 
మండలం ప్రధాన కారయూదర్శి సిహెచ్ సునీల్, మండల కారయూదర్శి దీపి్త మహంతి సుబాబురావు, సాటిలైట్ సిటీ గ్రామ అధయూక్షులు గొడిసి పూడి న్గంద్ర బాబ్, ఉపాధయూక్షులు పీతల 
స్ర్బాబ్, ఉపాధయూక్షులు పోలూర్ శ్రీను, ప్రధాన కారయూదర్శి ఎలుగుబంటి దురాగొరావు, ప్రధాన కారయూదర్శి పాలవలస గోపి, ప్రధాన కారయూదర్శి అనయూం సుబ్రహమీణయూం, కారయూదర్శి కల్లోటి 
సతీష్, కారయూదర్శి సేలం సురేష్, కారయూదర్శి కాజా శివరామకతృష్ణ యూత్ ప్రెసిడంట్ బోరా అప్లన్యుడు, సేసటిటీ ప్రసాద్ బాబ్, ప్రసాద్, మర్యు జనసేన న్యకులు, కారయూకర్తలు, 
వీరమహిళలు పాల్గొనడం జర్గంది.

గొర్లపాడు గ్రామవంలో ఘనవంగా జనసేన జవండా ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యూస్: ఇచాఛాప్రం నియోజక వరగొం కవిటి మండలంలోని గొరలోపాడు గ్రామంలో ఆ గ్రామ జనసైనికుల 
సహకారంతో నిర్మీంచ్న జండా స్్థపంలో ఘనంగా జనసేన జండా ఆవిష్కరణ కారయూక్రమం జర్గంది. ఈ 
కారయూక్రమానికి మఖయూ అతిథిగా విచే్చసిన ఇచాఛాప్రం నియోజకవరగొ జనసేన ఇంఛార్జా దాసర్ రాజు, జనసేన 
రాష్ట్ర జాయింట్ సక్రటర్లు తిప్న దురోయూధన రడిడు, బైపలిలో ఈశ్వర్ రావు, జనసేన రాష్ట్ర మతసూ్యకార వికాస 
విభాగ కారయూదర్శి న్గుల హర్ బెహరా ఆధ్వరయూంలో జనసేన జండా ఎగురవేశారు. అనంతరం జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు ఏదైతే ఈ నెల 10 వ తేదీ నుండి జరగబోయే కీయాశీలక సభయూత్వం కోసం 
సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్ంగా దాసర్ రాజు, జాయింట్ సక్రెటర్లు మాట్లోడుతూ ఈ క్రియాశీలక 
సభయూత్వం విజయవంతం చేయాలని, ప్రతీ మండల సా్థయిలో గ్రామసా్థయిలో సమావేశాలు ఏరా్ట్ చేసుకుని 
ఈ కారయూక్రమానిని ప్రతీ ఒక్కరూ బాధయూతగా మందుకు తీసుకుని వెళ్్తరని కోరడం జర్గంది. ఈ కారయూక్రమంలో 
కంచ్లి జడీ్టీసీ అభయూర్్థ డొక్కర్ ఈశ్వర్ రావు, శ్రీకాకుళం జిల్లో జనసేన ప్రోగ్రాం కమిటీ సభ్యూలు క్ంతి కుమార్, 
దివాకర్, నియోజక వరగొ ఐటీ కోఆర్డునేటర్ కాళళు దాలయాయూ, మనిసూపాలిటీ 10 వ వారుడు ఇంఛార్జా రోకళళు భాస్కర్, 
ఎంపీటీసీ అభయూరు్థలు తలగాన సుశీల, కురామీరావు, కుసుంప్రం సర్ంచ్ అభయూర్్థ అంగ సురేష్, దుంగు భాస్కర్, ప్రదీప్, శంకర్, వేణు, మనమీధ ,రాజశేఖర్, రామూమీర్్త, డిలేలోష్, రామకతృష్ణ, మిన్నిరావు, 
హర్, ప్రదీప్, ప్రవీణ్, సురేష్, శాయూమ్, దురోయూధన, మోహన్, గొరలోపాడు జనసైనికులు తదతరులు పాల్గొన్నిరు.

జనసేన జనబాట కార్యక్రమాన్ని ప్రారవంభవంచిన 
త్గల చవంద్రశేఖర్

శతఘ్ని న్యూస్: నెలూలోరు: సార్వత్రిక ఎనినికలోలో మూడో ప్రతాయూమానియంగా జనసేన పార్టీని 
గెలిపించ్ పవన్ కళ్యూణ్ ను సీఎంగా చేసుకోవాలిసూన బాధయూత ప్రజలందర్ పైన ఉందని ఆ 
పార్టీ ఉమమీడి నెలూలోరు జిల్లో ఉపాధయూక్షులు తీగల చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. జిల్లో అధయూక్షులు 
మనుక్ంత్ రడిడు ఆదేశాలు మేరకు జనసేన జనబాట కారయూక్రమానిని విఘ్నిశ్వర, 
మహాలక్ష్మి, అభయఆంజనేయసా్వమి ఆలయాలోలో పూజలు చేసి ప్రారంభించడం 
జర్గంది. ఈసందర్ంగా అయన మాట్లోడుతూ వైసీపీ హయాంలో రాష్ట్రం అనిని రంగాలోలో 
పూర్్తగా వెనుకపడడుంతో పాట్ వైసీపీ అరాచకాలను ప్రజలకు వివర్స్్త జనసేన పార్టీ 
విధాన్లను ప్రజలకు తెలియజేయడం జరుగుతందన్నిరు. జనబాట కారయూక్రమంలో 
జనసైనికులు, వీర మహిళలు పెద్ద ఎత్తన పాల్గొన్లని పిలుప్నిచా్చరు. అనంతరం 
జనసేన ఎన్నిరై డాకటీర్ నవీన్ కుమార్ మాట్లోడుతూ భవిషయూత్తలో సమ సమాజ సా్థపన, 
విలువలతో కూడిన రాజకీయ వయూవస్థ పవన్ కళ్యూణ్ న్యకత్వంలో ఏర్డుతందని 
సమాజ అభ్యూననితి కరకు ప్రతి ఒక్క జనసైనికుడు పాట్పడాలని కోరారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో న్యకులు ఇంద్రవరధిన్, భాస్కర్, జమాల్ బాషా, న్గారుజాన, ఇమ్రాన్, 
విజయ్, క్ంతి, జనరధిన్, మణి కార్్తక్, సాయి, శివ, తన్జ, శంకర్, మోహన్, మండల 
న్యకులు పాల్గొన్నిరు.

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


శనివారం, 04 ఫిబ్రవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

క్రియాశీలక సభ్యత్ వాలవంటీర్సీ రివ్్య 
మీటివంగ్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం: జనసేన పార్టీ ఆదేశాల మేరకు జనసేన 
పార్టీ పీఏసీ చైరమీన్ న్దండలో మనోహర్ స్చనలు మేరకు రాజానగరం 
నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జా, ఐకయూరాజయూసమితి అవారుడు 
గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ ఆధ్వరయూంలో క్రియాశీలక సభయూత్వ 
వాలంటీర్సూ ర్వ్యూ మీటింగ్ ఏరా్ట్ చయయూటం జర్గంది. ఈసార్ కనిని 
క్రియాశీలక సంబంధిత యాప్ లో టెకినికల్ గా కనిని చేంజస్ జర్గాయి 
వాటిని వివర్ంచ్న ఐటి కో-ఆర్డునేటర్ రామకతృష్ణ గత సంవతసూరంలో 
మన నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూతా్వలు 5వేల పైగా 

అందర్ సమిష్ఠ కతృష్తో చయయూటం జర్గంది. అల్నే ఈ ఈ సంవతసూరం కూడా మర్ంత ఉతాసూహంతో జనసేన పార్టీ బలం పెర్గనందున రాష్ట్రంలోని అనిని నియోజకవరాగొల కన్ని మన 
రాజానగరం నియోజవరగొం మొదటి సా్థనంలో ఉండాలని కోరుకుంటూ అధిషాటీనం ఆదేశాల మేరకు లింక్ ఇవ్వడం జరుగుతంది. ఈ కారయూక్రమం లో రాజానగరం నియోజకవరగొం 
ఐటి కో-ఆర్డునేటర్ వెంటపాటి రామకతృష్ణ, నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ వీర మహిళలు కందికటలో అరుణ, కామిశెటిటీ హిమశ్రీ, కోరుకండ మండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు మండపాక 
శ్రీను, రాజానగరం మండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు బతి్తన వెంకనని దొర, సీతానగరం మండల కార్చరలో విజయ్ శంకర్, సీతానగరం మండలం కో-కనీ్వనర్ కాత సతయూన్రాయణ, 
రాజానగరం మండల ప్రధాన కారయూదర్శి కవల శ్రీరామ్, బాపిరాజు, అడబాల హర్, తెలగఒరడిడు దురాగొ ప్రసాద్, మెడిద వీరబాబ్, కోరుకండ మండలం గౌరవ అధయూక్షులు చదువు 
న్గశ్వరరావు, ప్రధాన కారయూదర్శి పోసిబాబ్, కోల్ జాన్ ప్రసాద్, సంయుక్త పెమామీడు సతీష్, సోడాసాని శివాజీ, డేగల హర్చంద్ర ప్రసాద్, డేగల మహంకాళ్ రాజు, పెరుగు బాబి, 
తనీనిరు న్గంద్ర, చల్లో ప్రసాద్, నరకుల దివాకర్, రామాశెటిటీ రాజా, బోనగర్ జగదీశ్, అప్లకండ, చదువు మక్తశ్వరరావు, తనీనిరు తాతాజీ, మండపాక మరళ్ తదితరులు పెద్ద 
ఎత్తన పాల్గొన్నిరు.

జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్ నమోదు కార్యక్రమాన్ని విజయవవంతవం చేయవండి: పితాన్ బాలకృష్ణ
శతఘ్ని న్యూస్: మమిమీడివరం: ఫిబ్రవర్ 10 నుండి 28 వరకు జనసేన పార్టీ చేపటటీబోయే మూడవ విడత జనసేన క్రియాశీలక సభయూత్వ 
నమోదు కారయూక్రమానిని మమిమీడివరం నియోజకవరగొ జనసేన న్యకులు, కారయూకర్తలు, వీర మహిళలు మర్యు అభిమానులు అందరూ 
విజయవంతం చేయవలసిందిగా పితాని బాలకతృష్ణ కోరారు. శుక్రవారం ఉదయం జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఇచ్్చన 
పిలుప్మేరకు సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమానిని ఎంతో ప్రతిషాటీతమీకం గా తీసుకుంట్ననిట్లో ఆయన తెలిపారు. అదేవిధంగా గతంలో జనసేన 
పార్టీ సభయూత్వం తీసుకునని సభ్యూలు మరల్ రనుయూవల్ చేయించుకోవాలని కత్తగా పార్టీ సభయూత్వం తీసుకోవాలని అనుకునే వార్కి ఇదొక 
మంచ్ అవకాశం అని తెలిపారు. గతంలో మమిమీడివరం నియోజకవరగొంలో ప్రమాదంలో మరణించ్న ఎంతోమంది క్రియాశీలక సభ్యూల 
కుట్ంబాలకు ప్రమాద భీమా అందించ్నట్లో ఆయన తెలియజేశారు. కవలం 500 రూపాయలు రుసుమతో ప్రమాదంలో మరణిసే్త 5 

లక్షల రూపాయలు ప్రమాద భీమా మర్యు ప్రమాదంలో గాయపడిన వార్కి 50,000 రూపాయలు అందించే ఏకైక పార్టీ జనసేన పార్టీ 
అని ఆయన తెలిపారు. జనసేన కారయూకర్తలకుప్రమాదం జర్గతే వార్ కుట్ంబానికి అండగా ఉండేందుకు పవన్ కళ్యూణ్ ఎంతో ఖరు్చ పెటిటీ 
ఇన్సూరన్సూ కంపెనీకి భార్ మొత్తంలో డబ్బులు చలిలోసు్తన్నిరని వార్కి ఈ సందర్ంగా ప్రతేయూక కతృతజ్ఞతలు తెలిపారు. గతంలో క్రియాశీలక 
సభయూతా్వలు చేయించ్న వాలంటీరలోకు ధనయూవాదాలు తెలిపారు.

షా బుఖారి బాబా ఉరుసు మహోతసీవవంలో 
పాల్గొనని అక్కల రామ మోహన రావు

శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరం: కండపలిలో పటటీణ పర్ధిలోని సుప్రసిదధి ప్ణయూక్షేత్రం హజరత్ 
సయయూద్ షా బ్ఖార్ ఆసా్థన పీఠాధిపతి, షా బ్ఖార్ బాబా నితాయూననిదాత అల్్తఫ్ 
బాబా సాదరంగా మేళతాళ్లతో ఆహా్వనించ్ ఇసాలోం సాంప్రదాయ పదధితిలో ఘనంగా 
సత్కర్ంచారు. అనంతరం దరాగొలో ప్రతేయూక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. మహోతసూవం 
అదు్తంగా నిర్వహించారని, ఉరుసులో పాల్గొనడం తనకు లభించ్న అదతృషటీంగా 
భావిసు్తన్నిను అని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో చేరుకు మలీలో సురేష్, అడపా శివ, 
యరంశెటిటీ సాంబ, రామాంజనేయులు, బసాటీండ్ రాధా, బాలు, తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

వారాహియాత్ర విజయవవంతవంకావాలి: కనక దురగొ
శతఘ్ని న్యూస్: అమల్ప్రం: జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ వారాహి 
యాత్రవిజయవంతం కావాలని చ్ందాడ 
గరువు ఎమ్ పిటిసి మోటూర్ కనకదురగొ, 
మోటూర్ వెంకటేశ్వరావు ఐ పోలవరం 
మండలం తిలలో కుప్ గ్రామంలో వీరనని బాబ్ 
గద్ద వద్ద పూజలు చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
గద్ద గురువులు పళళు దురాగొ భవాని, పలువురు 
కౌనిసూలరులో, సర్ంచులు, పలువురు వీర 
మహిళలు పోల్గొన్నిరు.

జకా్క వాసుదేవరావుకు అవండగాన్లచిన 
డా. మూగి శ్రీన్వాసరావు

శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖపటనిం, 
దక్షిణ నియోజకవరగొం 36వ వారుడు 
జనసైనికులు జకా్క వాసుదేవరావు 
జనవర్ 26న అనుకోని 
ప్రమాదానికి గురై, ప్రమాదంలో 
కుడిచేయియూ విర్గపోవడం 
జర్గంది. విషయం తెలుసుకునని 
విశాఖ దక్షిణ నియోజకవరగొం 
జనసేన న్యకులు డా.మూగ 
శ్రీనివాసరావు వాసుదేవరావును 

హాసి్టల్ లో జాయిన్ చేసి ప్రతిరోజు యోగక్షేమలు తెలుసుకని, నేను ఉన్నిను అని 
భరోసా ఇస్్త వార్ కుట్ంబసభ్యూలకు, దైరయూం ఇచా్చరు. అదేవిధంగా గురువారం 
వాసుదేవరావును డిశా్చర్జా చేసే సమయంలో హాసి్టల్ కి వెళ్ళు దగగొరవుండి ఇంటికి 
తీసుకోని వెళ్ళు 10,000/-రూపాయలు నగదు వార్ కుట్ంబసభ్యూలకు అందించడం 
జర్గంది. ఈ సందర్ంగా వాసుదేవరావు మాట్లోడుతూ న్పై చూపించ్న మీ ప్రేమకి, 
నేను మీ ఋణం ఎల్ తీరు్చకోవాలో తెలియడం లేదు అంటూ.. న్ తరుప్న న్ కుట్ంబ 
సభ్యూలు తరుప్న మూగ శ్రీనివాసరావుకు కతృతజ్ఞతలు తెలిపి, మీల్ంటి న్యకులు 
ఆపదలో ఉనని జనసైనికులకు ఏ ఆపద వచ్్చన్, నేను ఉన్నిను అని మీరు మందుకచ్్చ 
నిలబడి ఆ జనసైనికులకు దైరయూం ఇవా్వలి కోరుకుంట్న్నినని తెలియజేసారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కులాలను వేరు చేసి మాట్్లడే ప్రభుత్వం వైసీపీ మాత్రమే.. గవంగులయ్య
శతఘ్ని న్యూస్: అలూలోర్ జిల్లో, పాడేరు జనసేన 
కారాయూలయంలో జి.మంచంగప్ట్టీ, పంచాయితి 
కావురాయి, లింగప్ట్టీ గ్రామయువతతో 
గురువారం జర్గన సమావేశంలో రాష్ట్రంలో 
అధిక జన్భా కలిగన బోయా వాలీమీకి, బెంత 
ఒర్యాలను ఎసీటీ జాబితాలో చేర్చడం వంటి 
కుతంత్రాలు విరమించుకోవాలని, వైసీపీ 
ప్రజాప్రతినిధులు గర్జనులకు ద్రోహం చేసే 
చరయూలను మానుకోవాలని, లేదంటే యావత్ 
గర్జన జాతి దతృష్టీలో జాతి ద్రోహులుగా మిగలి 
పోతారని జనసేన పార్టీ హెచ్చర్సో్తంది. మీ 

తాతా్కలిక అవసరాలకోసం జాతి మనుగడ దబబుతీసో్తంది, వైసీపీ ప్రభ్త్వం యొక్క గర్జన వయూతిరేక చరయూలను కండిస్్త ఈ ఆలోచన విరమించాలని లేని పక్షమన వైసీపీ పార్టీ రానునని 
ఎనినికలోలో తగన మూలయూం చలిలోంచుకుంట్ందని ఈ సందరబుంగా హెచ్చర్సు్తన్నిమని తెలిపారు. అల్గ ఎసీటీ, ఎసీసూ సబ్ పాలోన్ నిధులు దుర్్వనియోగం అంశంపై అవగాహనలో భాగంగా 
ఈ సదసుసూలో జనసైనికులనుదే్దశించ్, రాష్ట్రంలో ప్రసు్తతం ప్రజాపాలన జరగటేలోదు ఆదివాసీ ప్రాంతాలోలో ప్రజరవాణా వయూవస్థ, ప్రజారోగయూ వయూవస్థ, విదాయూశాఖ హాసటీల్ వసతి నిర్వహణ 
వయూవస్థ, ఉపాధి కల్న వయూవస్థ ఇల్ అనేక రంగాలోలో మనం వెనక బాట్కు గురౌతన్నిం. కారణం ఏదైన్ మన ప్రజాప్రతినిధుల వైఫలయూం బాగా కనపడుతంది. ఇల్ నిసిసూగుగొగా ఇంకా 
అభివతృదిధికి నోచుకోకుండా ఇంకో 75 సంవతసూరాలు గడిపెదా్దమా లేదంటే యువత, రైత సాధికారత, మహిళ సాధికారతను బలంగా కోరుకునే వయూకి్త పవన్ కళ్యూణ్ గార్కి ఒక అవకాశం 
ఇచే్చవిదంగా మారుమూల పలెలోలోలో సైతం జనసేనపార్టీని విస్తతృతంగా బలోపేతం చేయాలని, జనసైనికులనుదే్దశించ్ తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో పాడేరు మండలఅధయూక్షులు నందోలి 
మరళ్ కతృష్ణ, సీదార్ సనినిబాబ్, సాలేబ్ అశోక్ కర్ర రాంబాబ్, మాదేలి న్గశ్వరరావు, వంతల ఈశ్వర్ న్యుడు, సోమరాజు జి.మాడుగుల న్యకులు మసాడి సింహాచలం, తలేలో 
త్రీమూరు్తలు, టీవీ రమణ, చందు తదితర జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

జనసేన పార్టీ కి సంఘీభావం తెలిపిన బైలుకించంగి గ్రామస్తులు
శతఘ్ని న్యూస్: అలూలోర్సీతారామరాజు జిల్లో చ్ంతపలిలో మండలం బైలుకించంగ గ్రామంలో జనసేన పార్టీ పాడేరు, అరకు పారలోమెంట్ ఇన్్చర్జా డా వంపూరు గంగులయయూ పిలుప్ మేరకు 
చ్ంతపలిలో మండల న్యకులు ఆధ్వరయూంలో జర్గన సమావేశంలో గ్రామసు్తలనుదే్దశించ్ డా గంగులయయూ మాట్లోడుతూ ప్రసు్తతం ప్రభ్త్వ పర్పాలన మన పూర్్వకులు చూసారు. బ్రిటిష్ 
వార్ కాలంలో ఇప్్డు మనం చూసు్తన్నిం పెద్ద తేడా ఏమీ లేదు మన నియోజకవరగొ ప్రజా ప్రతినిధులు ప్రజలు ఇచ్్చన అధికారానిని కనీసం 5% అయిన న్యూయం చేసే్త సంతోష్ంచేవాళళుం 
కానీ జీవో నెం 3 కోలో్యాం, 5వ షెడూయూల్ ప్రాంతం అధికరణాలు, హకు్కలు, చట్టీలు కోలో్తన్నిం. గర్జన ప్రతితినిధులుగా కనీసం తమవంత వాదన అసంబీలోలో, పారలోమెంట్ లో 
వినిపించ్న పాపాన పోలేదు అల్ంటి ప్రజా ప్రతినిధులను ఎంచుకునని గర్జన ప్రజలు తమకు తెలియకుండానే తమజాతి ప్రయోజన అసి్తత్వం కబళ్ంచే ఒక మూర్ఖప్ రాజకీయపార్టీకి 
అధికారం కటటీబెట్టీరు కానీ ప్రసు్తతం యువత ఆశయాలకు, ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా యువత చేతలోలో రాజాయూధికారం అందించే ఆలోచన చేసిన జనసేన్ని పవన్ కళ్యూణ్ పై వార్ 
న్యకత్వం రాష్ట్ర యువత అశలు పెట్టీకుంది. ఇది మారు్కి గొప్ మందడుగు అధికారానికి మందు గంపెడు హామిలిచ్్చన ప్రభ్త్వం ఇప్్డు ప్రజల ఆలోచన ధోరణి మరల్చడానికి 
చయాయూలిసూన కుయుకు్తలనిని చేసు్తంది కాబటిటీ ఈ సందరబుంగా న్ గర్జన జాతి 
ప్రజలందర్కీ విననివిసు్తన్నిం ఏ విలువలులేని రాజకీయశకి్తని మూర్ఖంగా 
నమమీతామో ఆ రాజకీయశకి్త గర్జనుల పాలిట శత్రువయియూంది ఇప్టికైన్ 
ప్రజలు మేలుకోవలని జనసేన్ని ఒక అవకాశం ఇవా్వలని నిజాయితీ 
తో ఓట్ హకు్కని ప్రజాసా్వమయూయుతంగా సది్వనియోగం చేసుకోవాలని 
తెలిపారు. గ్రామసు్తలు డా వంపూరు గంగులయయూ ఆధ్వరయూంలో కండువాలు 
వేసుకుని జనసేన పార్టీ కి సంఘీభావం తెలిపారు రానునని ఎనినికలోలో మా 
శకి్త ఏమిటో పాలక ప్రభ్తా్వనికి చూప్తామని గ్రామసు్తలు తెలిపారు. ఈ 
సందరబుంగా ఈ సమావేశం ఏరా్ట్చేసిన చ్ంతపలిలో మండల న్యకులు 
రవి, బ్జిజాబాబ్, శెటిటీ సా్వమి, కతృష్ణమూర్్త, శ్రీను తదితర జనసైనికులని 
డా వంప్రు గంగులయయూ అభినందిస్్త పెద్దఎత్తన పాల్గొనని గ్రామ 
ప్రజానీకానికి కతృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

మలా్లడి సత్యలివంగ నాయకర్ కు ఘన న్వాళులు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ న్యకత్వంలో కాకిన్డ సిటీ ఇన్ 
ఛార్జా మర్యు రాష్ట్ర పీఏసీ సభ్యూలు మతా్త శశిధర్ ఆలోచనలతో శుక్రవారం ఉదయం 
8.30 గంటలకు ఎం.ఎస్.ఎన్ చార్టీస్ లో స్వర్గొయ మల్లోడి సతయూలింగ న్యకర్ 
వరధింతి సందర్ంగా విగ్రహానికి పూలమాలతో నివాళ్లు అర్్ంచడం జర్గంది. ఈ 
కారయూక్రమంలో 21 డివిజన్ అధయూక్షులు మండపాక దురాగొప్రసాద్ మాట్లోడుతూ మల్లోడి 
సతయూలింగ న్యకర్ మహాదాత మహా విదాయూదాత అని వారు చేసిన సేవలు మరువలేనివని 
ఆయన పేద విదాయూరు్థలు ఎవరూ చదువుకోకుండా ఉండకూడదని కనిని వేల ఎకరాలు 
దానం చేశారని ఆ ఎకరాలు ప్రభ్త్వం పాలు కాకుండా ఒక ట్రస్టీ ను ఏరా్ట్ చేసి ఆ 
ట్రస్టీ లోని పెద్ద విదాయూరు్థలు చదువుకోవాలని వాళ్ళు ఉననిత చదువు చదివిస్్త వాళలోకు 
సా్కలర్షిప్ లిస్టీ అందర్ భవిషయూత్త బాగుండాలని ఆయన మందు జాగ్రత్తగా కనిని వేల 
ఎకరాలు దానం చేయడం జర్గందని పేర్్కన్నిరు. 21 డివిజన్ కమిటీ సభ్యూలు, పార్టీ 
అభిమానులు, కారయూకర్తలు, వీరమహిళలు పాల్గొన్నిరు.
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జనవం కోసవం జనసేన 422వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: జనం కోసం జనసేన 422వ రోజులో భాగంగా జనసేన ఎనినికల 
గురు్త గాజు గాలోసుల పంపిణీ కారయూక్రమం జగగొంపేట మండలం ఇర్రిపాక గ్రామంలో 
జర్గంది. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా 900 గాజు గాలోసులు పంచడం జర్గంది. 
నేటి వరకు నియోజకవరగొం మొత్తంగా 54500 గాజు గాలోసులు పంపిణీ చేయడం 
జర్గంది. జనం కోసం జనసేన 423వ రోజు శనివారం సాయంత్రం 4 గంటల 
నుండి రాత్రి 8 గంటల వరకు జగగొంపేట మండలం రామవరం(యాన్దుల 
కాలనీ) గ్రామంలో కనసాగంచడం జరుగుతంది. శనివారం ఉదయం 8 గంటల 

నుండి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు సోమవరం, జగగొంపేట, కతూ్తరు, రాజపూడి, 
గోవిందప్రం, గోనేడ, తామరాడ, కిరలోంపూడి, బూరుగుపూడి, మలేలోపలిలో, గండేపలిలో, 

కె గోపాలప్రం గ్రామాలలో పలు కారయూక్రమాలలో పాల్గొనడం జరుగుతంది కావున 
అందుబాట్లో ఉనని జనసైనికులు అంతా పాల్గొని కారయూక్రమం విజయవంతం 
చేయవలసిందిగా కోరుచున్నిమని జగగొంపేట నియోజకవరగొం జనసేన ఇంచార్జా 
పాటంశెటిటీ దంపతలు తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో జగగొంపేట మండల అదయూక్షులు 

మర్శే రామకతృష్ణ, గండేపలిలో మండల అధయూక్షులు గోన శివరామకతృష్ణ, జగగొంపేట మండల రైత కమిటీ అధయూక్షులు సింగం వాసు, జగగొంపేట మండల యువత అధయూక్షులు మొగలి గంగాధర్, 
జగగొంపేట మండల బి.సి సల్ అధయూక్షులు రేచ్పూడి వీరబాబ్, జగగొంపేట మండల టైలర్సూ సల్ అధయూక్షులు కిల్ని శివాజీ, రామవరం ఎంపీటీసీ దొడడు శ్రీను, జగగొంపేట మండల ఉపాధయూక్షులు 
తోల్టి ఆదిన్రాయణ, గండేపలిలో మండల ఉపాధయూక్షులు సోడసాని కామరాజు, గండేపలిలో మండల ఉపాధయూక్షులు యరమళళు రాజు, జగగొంపేట మండల ప్రధాన కారయూదర్శి గండికోట 
వీరపాండు, కిరలోంపూడి మండల కారయూదర్శి కుండలోమహంతి సా్వమి, కిరలోంపూడి మండల కారయూదర్శి ఎరుబండి పెద్దకాప్, ఇర్రిపాక గ్రామం నుండి చుకా్క బాబ్రావు, అరవాల న్ని, కోట్ 
జోగ న్యుడు, కూండ్రప్ అశోక్, బూసాల అనిల్, బంక రాజు, కూనిశెటిటీ దొరబాబ్, మామిడాడ గ్రామ అధయూక్షులు దయాయూల భద్ర, జ. కతూ్తరు నుండి పడాల దురగొ, కాట్రావులపలిలో 
నుండి పసుప్లేటి వెంకట స్రాయూరావు, కతృషా్ణప్రం గ్రామం నుండి అమరపలిలో శ్రీనివాస్, సగరపేట నుండి నకా్క దురాగొరావు, మలికి శివరాం, గాది పెద్ద అప్నని, గాది న్గంద్ర, 
గండికోట శ్రీను, గోనేడ నుండి నలలోంశెటిటీ చ్టిటీబాబ్, వలలోప్సటిటీ న్ని, జానకి మంగరాజు, బూరుగుపూడి నుండి కోడి గంగాధర్ పాల్గొని కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేసారు. జనం 
కోసం జనసేన కారయూక్రమంలో భాగంగా ఇర్రిపాక గ్రామంలో ఎంతో ప్రేమానురాగాలతో ఆతిథయూం అందించ్న అరవాల న్ని(అపా్రావు) కుట్ంబ సభ్యూలకు జగగొంపేట నియోజకవరగొం 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జా పాటంశెటిటీ హతృదయపూర్వక కతృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

ఆవంధ్రా అభవృద్ధి – జనసేనతోనే సాధ్యవం 26వ రోజు

శతఘ్ని న్యూస్: సరే్వపలిలో 
నియోజకవరగొం, మత్తకూరు 
మండలం, కుమమీర్ మిటటీ 
గ్రామంలో ఆంధ్రా అభివతృదిధి 
– జనసేన తోనే సాధయూం 26వ 
రోజు కారయూక్రమానిని జనసేన 
పార్టీ నెలూలోరు జిల్లో కారయూదర్శి, 
మత్తకూరు మండల 

అధయూక్షుడు మనుబోలు గణపతి ఆధ్వరయూంలో నిర్వహించడం జర్గంది. కారయూక్రమంలో 
భాగంగా మత్తకూరు మండలంలోని కుమమీర్ మిటటీ గ్రామంలో జనసేన పార్టీ న్యకులు 
కరపత్రాలు పంచుతూ కారయూక్రమంలో కనసాగగా, గ్రామసు్థలు మాట్లోడుతూ ఏ ప్రభ్త్వం 
వచ్్చన్ మా గ్రామ అభివతృదిధి నోచుకోవడం లేదు, మా గ్రామ పర్సి్థతిని వివర్ద్దమనని 
వినే న్యకులే లేరు అని తెలిపారు. మనుబోలు గణపతి మాట్లోడుతూ జనసేన పార్టీ 
అధికారంలోకి వసే్త యువతకి ఉపాధి అవకాశాలు, గ్రామ అభివతృదిధి జరుగుతందని, 
నితాయూవసర ధరలు తగుగొతాయని, రాబోవు సాధారణ ఎనినికలలో జనసేన పార్టీ గురు్త 
గాజుగాలోసు కు ఓట్ వేసి జనసేన పార్టీకి అధికారం ఇవ్వండి అంటూ తెలియజేసారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో కతి్త భాను ప్రకాష్, తాండ్ర శ్రీను పాల్గొన్నిరు.

గవంగాపురవం గ్రామవంలో జనసేన గ్రామ బాట
శతఘ్ని న్యూస్: పార్వతీప్రం: జనసేన గ్రామ బాట ఈ కారయూక్రమం మఖయూ ఉదే్దశం 
పార్వతీప్రం మండలంలో వునని ప్రతి గ్రామంలో జనసేన న్యుకులు, జనసైనికులు, 
వీరమహిళలు పరయూటించ్ జనసేన పార్టీ యొక్క సిదా్దంతాలు తెలియజేస్్త పార్టీని 
గ్రామంలో బలోపేతం చేయడం మర్యు ప్రజలు సమసయూ తెలుసుకని వాటికి 
సంభంధించ్న అధికారులకు జనసేన పార్టీ తరుప్న తెలియజేసి సమసయూల పర్షా్కరానికి 
కతృష్ చేయడం కోసం ఈ కారయూక్రమం రూపొందించడం జర్గంది. ఈ కారయూక్రమంలో 
భాగంగా 4వ రోజు పార్వతీప్రం మండలం, గంగాప్రం గ్రామంలో పార్వతీప్రం 
మండల అధయూక్షురాలు ఆగురు మణి మర్యు రూరల్ టీం అద్వరయూంలో జనసేన 
గ్రామబాట కారయూక్రమం నిర్వహించడం జర్గంది.

అగిని ప్రమాద భాద్త్లకు అవండగా జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: నెలిలోమరలో 
నియోజకవరగొం, పూసపాటిరేగ 
మండలం, లంకలపలిలో 
పాలేం గ్రామ పంచాయతీలో 
గురువారం ఉదయం 
జర్గన అగని ప్రమాదంలో 
ఇలులో కోలో్యిన ఇనపకుర్్త 
సతయూన్రాయణ మర్యు 
వెలూ్దటి కనకరాజు 

కుట్ంబాలను శుక్రవారం ఉదయం పరామర్శించ్ వార్కి నితాయూవసర సరుకులు 
అందించ్, వార్కి ప్రభ్త్వం నుంచ్ వెంటనే పర్హారం అందేల్ చరయూలు తీసుకుంట్మని 
పంచాయతీ జనసైనికులు నరేష్, నరేంద్ర, యోగ, అనంత్ ఆధ్వరయూంలో మండల జనసేన 
కారయూవరగొం తెలిపింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ మండల అధయూక్షుడు జలపార్ 
అప్డుదొర, రాష్ట్ర మతసూకార విభాగ కారయూదర్శి కార్ అప్లరాజు, వీరమహిళ బాసి దురగొ, 
సీనియర్ నేతలు బూరలో విజయశంకర్, భలభద్రుని జానకీరామ్, కిల్ర్ రామన్యుడు, 
మాదేటి ఈశ్వర్రావు, దుక్క అప్లరాజు, పినినింటి అప్లన్యుడు, బర్రి తాతారావు, 
సిధు్ద, బూర సతీష్, అల్లోడ రామ, జగదీష్, గుడివాడ జమరాజు, సామీర్టీ రమేష్, లెంక 
సురేష్, పసుప్లేటి మహేష్, సురేష్ పసుప్లేటి, శ్రీను పసుప్లేటి, చందు పసుప్లేటి, 
భరత్, వెంకటేష్, జానకి, పవన్, సోని, బొటటీ హర్ష్, బోటటీ నవీన్, బొటటీ సాయి, 
లంకలపలిలో వెంకటేష్ తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

మరుగుదొడ్ల సమస్యన్ పరిష్కరివంచాలన్ జనసేన 
నాయకుల భక్షాటన

శతఘ్ని న్యూస్:  ఖమమీం అసంబీలో 
నియోజకవరగొంలో ప్రభ్త్వ పాఠశాలలోలో 
మరుగుదొడులో సమసయూని పర్ష్కర్ంచాలని 
శుక్రవారం కలెకటీరేట్ మందు జనసేన 
ఖమమీం అసంబీలో నియోజకవరగొ కో ఆర్డునేటర్ 
మిర్యాల రామకతృష్ణ మర్యు జనసేన 
న్యకులు బిక్షాటన చేసారు. ఈ సమసయూపై 
సానుకూలంగా స్ందిచక పోగా, మేమ 
ఇషటీం వచ్్చనప్్డే చేసా్తం అని జాయింట్ 
కలెకటీర్ మధుస్దన్ గౌరవ పదవిలో 
ఉండి బాధయూతారహితాయూంగా, నిరలోక్ష్యంగా 
సమాధానం ఇవ్వడంతో జనసేన 
న్యకులు కలెకటీరేట్ మందే బైఠాయించ్ 
భిక్షాటన చేసారు. ఈ కారయూక్రమంలో ప్రజలు 
స్వచఛాందంగా పాల్గొని అధికారులు తీరుకి 
నిరసన తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో 

జనసేన పార్టీ జిల్లో న్యకులు అజయ్ క్రిష్ణ యాసంనేని, మెడబోయిన కార్్తక్, బండారు 
రామకతృష్ణ, శ్రీకాంత్, సాయి గోపి, రమణ కుమార్, రాంబాబ్ తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

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


శనివారం, 04 ఫిబ్రవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వైఎస్ఆరిసీపికి ఎవందుకు అవకాశవం ఇవా్లి?: ఎవం 
హనుమాన్

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ: 2024లో 
వైఎస్ఆర్సూపికి ఎందుకు అవకాశం ఇవా్వలని 
జనసేన రాష్ట్ర బీసీ న్యకులు మర్యు 
న్యూయవాది ఎం హనుమాన్ ప్రశినించారు. 
వైఎస్ఆర్సూపికి మళ్ళు అవకాశం ఇసే్త రాషా్రానిని 
ఇంకా దోచుకుంట్రని, ప్రజలిని ఇంకా ఎనిని 
ఇబబుందులకు గుర్చేసు్తందోనని ఎదే్దవా 
చేసారు. ఈ సందర్ంగా వైఎస్ఆర్సూపికి పలు 
ప్రశనిలు సందించారు.. సిపిఎస్ రదు్ద అని చపి్ 
ఉదోయూగాలను మోసం చేసినందుకా..?, మీకు 
కమిషన్ ఇవ్వలేదని చపి్ జాకీ అమరాజా 

కంపెనీలను పక్క రాషా్రానికి పంపించ్నందుకా..?, దేవాలయాలోలో దేవదయ శాఖ డబ్బులు 
దోచుకోవడానికి అవకాశం ఇవా్వల్..?, ప్రతి సంవతసూరం జాబ్ కాయూలెండర్ జాబ్ నోటిఫికషన్ 
అని చపి్ యువతని మోసం చేసినందుకు అవకాశం ఇవా్వల్?, లేకపోతే పోలవరం ఇంకక 
ఐదు సంవతసూరాలు మందుకు జర్పినందుకు అవకాశం ఇవా్వల్?, మన దేశంలో ధనవంతలు 
జాబితాలో ఉనని సీఎం జగనోమీహన్ రడిడు గార్ని ప్రపంచ ధనవంతల జాబితాలో చేర్చడానికి 
అవకాశం ఇవా్వల్ ?, ర్ష్కండ ల్గా ఇంకా అనిని కండలిని భూమికి కబాజా చేయడానికి 
అవకాశం ఇవా్వల్?, రోడులో వెయయూనందుకు అవకాశం ఇవా్వల్ ?, నితాయూవసరకులు ధరలు 
పెంచ్నందుకు అవకాశం ఇవా్వల్ ?, గంజాయి సమీగలోంగ్ చేస్్త యువతని గంజాయి మత్తలో 
మంచ్నందుకు అవకాశం ఇవా్వల్?, మదయూపానం నిషేధం అని చపి్ సంత బ్ండలోతో 
జగనోమీహన్ రడిడు ఖజాన్ని నింపినందుకు అవకాశం ఇవా్వల్?, రౌడీయిజం చేసినందుకు 
అవకాశం ఇవా్వల్, వైఎస్ఆర్సూపి ప్రభ్త్వం వచ్్చన ఏడాదిలోనే 25 లక్షలు ఇలులో ఇసా్తనని చపి్ 
3.5 అయిన్ కనీసం 10% కూడా పేదలకు ఇలులో కట్యించ్నందుకు అవకాశం ఇవా్వల్ 
??, యువతని నమిమీంచ్ మోసం చేసి ఉదోయూగాలు కలి్సా్తనని చపి్ మదయూం దుకాణంలో చాపల 
దుకాణంలో చేసే ఉదోయూగాలు ఇచ్్చనందుకు మీకు అవకాశం ఇవా్వల్? అంటూ.. 2024లో 
మీకు అవకాశం ఇసే్త ఇంకా ఎంత దోచుకుంట్రని జనసేన తరప్న ఎం హనుమాన్ ప్రభ్తా్వనిని 
నిలదీసారు.

మసాతున్ రాయల్ ను సత్కరివంచిన డా. పసుపులేటి
శతఘ్ని న్యూస్: రాజంపేట: 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ మఖయూమంత్రి కావాలని 
శ్రీ వేంకటేశ్వర సా్వమి వార్ 
దేవసా్థనంకు అననిమయయూ జిల్లో, 
రాజంపేట నియోజకవరగొం, 
నందలూరు నుంచ్ కాలి 
నడకన తిరుమలకు వెళ్్తనని 
జనసైనికుడు మసా్తన్ రాయల్ 
ను తిరుపతి పీఏసీ ఆఫీసు నందు 

జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు, ఉమమీడి చ్తూ్తరు జిల్లో అధయూక్షులు డా. పసుప్లేటి హర్ ప్రసాద్ 
శాలువాతో సత్కర్ంచ్ ఈ పాదయాత్ర విజయవంతం కావాలని, ఆ దేవ దేవుడు శ్రీ వేంకటేశ్వర 
సా్వమి వార్ ఆశీసుసూలతో పవన్ కళ్యూణ్ మఖయూమంత్రి కావాలని ఆకాంక్షించారు.

ద్వా్యవంగుడైన నాగరాజుకు అవండగా 
న్లబడదవం.. డాకటీర్. యుగవంధర్

శతఘ్ని న్యూస్: గంగాధర్ నెలూలోరు నియోజకవరగొం, వెదురుకుప్ం మండలం, 
మొండి వెంగనపలిలో పంచాయితీ, నెమలిగుంట గ్రామ నివాసి దివాయూంగుడైన న్గరాజు 
కుట్ంబానికి ఇళలో నిరామీణం చేయుటకు శుక్రవారం మెజరమీంట్ ఇవ్వటం జర్గంది, 
ఈ కారయూక్రమానికి ప్రధాన దాతలు గుణశేఖర్ కు జనసేన పార్టీ, గంగాధర్ నెలూలోరు 
నియోజకవరగొం తరఫున హతృదయపూర్వక కతృతజ్ఞతలు తెలియజేసారు, ఈ సందర్ంగా 
డా. యుగంధర్ పొనని మాట్లోడుతూ దాతల్రా మందుకు రండి, దివాయూంగుడైన 
న్గరాజుకు అండగా నిలబడదాం, చక్కటి ఇంటి నిరామీణం చేసి గతృహప్రవేశం చేదా్దం, 
రండి చేయూతనివ్వండి, దాతలు దైవ స్వరూప్లు దివాయూంగులకు అండగా నిలబడండని 
యుగంధర్ పొనని పిలుప్నిచా్చరు. ఈ కారయూక్రమంలో మండల అధయూక్షులు ప్రుషోత్తం, 
ఉపాధయూక్షులు సతీష్, సీనియర్ న్యకులు యతీశ్వర్ రడిడు, అజయ్, జిల్లో సంయుక్త 
కారయూదర్శి రాఘవ, జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

శ్రీ వరిషిత ఏజన్సీ ప్రారవంభోతసీవవంలో పాల్గొనని 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: అమల్ప్రం: ఎర్రవంతెన దిగువన 
శ్రీ వర్షిత ఏజనీసూ న్తన వాయూపార ప్రారంభోతసూవ 
కారయూక్రమం ఘనంగా జర్గంది. మరాయూదపూర్వక 
ఆహా్వనం మేరకు ఈ కారయూక్రమంలో అమల్ప్రం 
నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ న్యకులు లింగోలు 
పండు, న్యకులు సతి్త శ్రీనివాస్, బండారు కిరణ్ 
పాల్గొన్నిరు.

పవననని ప్రజా బాట కార్యక్రమవం 58వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్:  రాజంపేట: 
రాష్ట్ర ప్రజలకు సేవ చేయడానికి 
వసు్తన్నిడు జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ అని రాజంపేట 
జనసేన కారయూకర్త మలెలోం 
నరసింహులు పేర్్కన్నిరు. 
రాజంపేట నియోజకవరగొ 
జనసేన పార్టీ అసంబీలో ఇంచార్జా 
మలిశెటిటీవెంకటరమణ ఆదేశాల 
మేరకు పవననని ప్రజాబాట 
కారయూక్రమం నిర్వహించారు. 
పవననని ప్రజా బాట 
కారయూక్రమంలో భాగంగా 58వ 
రోజు శుక్రవారం రాజంపేట 
మండల పర్ధి కారం పలెలో 
పంచాయతీలోని గుండాల పలెలో, 
పెద్ద కారంపలిలో, చ్నని కారంపలిలో, 

లింగరాజు పలెలో, మిటటీమీద పలెలో దొమమీరోపలెలో గ్రామాలలో పరయూటించ్ ప్రతి ఇంటికి జనసేన 
పార్టీ కరపత్రాలను పంచుతూ, జనసేన పార్టీ సిదాధింతాలను తెలియజేస్్త, పవననని ప్రజాబాట 
కారయూక్రమం కనసాగంది. ఈ సందర్ంగా జనసేన కారయూకర్త మలెలోం నరసింహులు మాట్లోడుతూ 
రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలంటే బడుగు బలహీన వరాగొల సమసయూలు తీరాలంటే జనసేన పార్టీ 
తోనే మారు్ సాధయూమవుతందన్నిరు. రాష్ట్ర ప్రజలకు సేవ చేయడానికి వసు్తన్నిడు మన పవన్ 
కళ్యూణ్ అని అన్నిరు. ప్రజలందరూ, జనసేన పార్టీని ఆదర్ంచ్ వచే్చ ఎనినికలోలో పవన్ కళ్యూణ్ 
ను మఖయూమంత్రి చేయాలని ఆయన విజ్ఞపి్త చేశారు. ఈకారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులు 
తాళలోపాక శంకరయయూ, జనసేన వీర మహిళ జడాడు శిర్ష తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

కీముడు పలి్ల గ్రామవంలో పర్యటివంచిన జాగరపు 
పవన్ కుమార్

శతఘ్ని న్యూస్: అలూలోర్జిల్లో 
ఆరకు నియోజకవరగొం 
పెదబయలు మండల 
అధయూక్షులు జాగరప్ పవన్ 
కుమార్ కీమడు పలిలో గ్రామానిని 
సందర్శించ్ ఆ గ్రామంలో పలు 

సమసయూలు వాటి వివరాలు గ్రామసు్తలను కలిసి తెలుసుకున్నిరు. ప్రధానంగా త్రాగునీటి 
సమసయూ అధికంగా ఉందని అల్గ సీసీరోడుడు, డ్రైనేజీ వయూవస్థ, పంట కాలువలు వంటి 
సమసయూలున్నియని తెలిపారు. ఈ సమసయూలపై సంబంధిత అధికారులకు తెలియజేసి 
గ్రామసా్థయిలో సమసయూలపై పర్ష్కర్ంచేల్ పోరాటం చయయూడానికి జనసేన పార్టీ ఎప్్డు 
మందుంట్ందని పవన్ కుమార్ జాగరప్ గ్రామసు్తలకు తెలిపారు. ఈ పరయూటనలో 
మండల అధయూక్షులు పవన్ కుమార్ జాగరప్ జనసైనికులు విష్్ణమూర్్త, రాంబాబ్, 
రమేష్, కళ్యూణ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నిరు.
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