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అను శ్రీ సమక్షంలో 49 వార్డు నుషంచి భారీ సషంఖ్యలో జనసేన 
పారీటీలోకి చేరికలు

శతఘ్ని న్యూస్:  రాజమండ్రి సిటీ: స్థానిక 49 వార్డులో పటాన్ ఖాన్ 
మరియు గొల్తి రాంబాబు ఆధ్వరయూంలో సుమార్ 75 మంది జనసేన 
పార్టీలోకి చేరికలు జరిగాయి. ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూఅతిథిగా జనసేన 
పార్టీ నగర ఇంచారిజి అనుశ్రీ సతయూనారాయణ పాల్గొనానిర్. కారయూక్రమానికి 
హాజరైన ఆయనకు ప్రజలు మంగళహారతులు, తీనామార్ వాయిద్యూలతో 
స్్వగతం పల్కార్. ఈ సందర్ంగా ఆయన మీడియాతో మాటాలాడుతూ 
రోజు రోజుకి జనసేన పార్టీకి ప్రజాదరణ పెర్గుతుందని, పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆశయం మేరకు అధికార పార్టీ వయూతిరేక ఓట్లా చీలకుండా తమపార్టీ 
నిర్ణయం ఉంట్ంది అనానిర్. తమ పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్, నాదండలా 

మనోహర్, జిల్లా అధయూక్షులు కందుల దురేగొష్ మచ్చలేని నాయకులని వారి ఆధ్వరయూంలో జనసేన పార్టీ నగర ఇంచారిజి గా బాధయూతలు నిర్వరితించడం ఆనందంగా ఉందనానిర్. ప్రజలందరూ 
ముఖయూంగా మహిళలు మా అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ సిద్్ధంతాలు ఆశయాలు నచ్్చ స్వచ్ందంగా వచ్్చ పార్టీలో చేరడం చాల్ ఆనందపూర్వకంగా ఉందని పేర్కొనానిర్. పార్టీ మీకు ఎప్పుడు 
అండగా ఉంట్ందని ప్రతి ఒకకొర్ పార్టీని బలోపేతం చేసుకుంటూ ముందుకు స్గాలని ఆయన కొనియాడార్ త్వరలోనే వైసీపీ పాలనను ప్రజలందరూ తరిమి తరిమి కొడతారని 
పేర్కొనానిర్. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్లా జాయింట్ సెక్రెటర్ వైవిడి ప్రస్ద్, ఉపాధయూక్షులు గుతుతిల సతయూనారాయణ, ప్రధాన కారయూదర్శులు పైడిరాజు, నలలాంశెట్టీ వీరబాబు, కారయూదర్శులు 
అల్లాట్ రాజు, గుణ్ణం శయూంసుందర్, సంయుకతి కారయూదర్శులు దేవకివాడ చక్రపాణి, పొటూనిర్ శ్రీనివాస్ ఠాగూర్, జనసేన యువ నాయకులు బయయూపనీడి సూరయూ, మరియు చౌకొండ 
మురళి, నరిసిపూడి రాంబాబు, దురాగొప్రస్ద్, గుణ మరియు జన సైనికులు వీర మహిళలు పాల్గొని ఈ కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేశర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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బలరాముడి టార్గెట్ 50,000 సభయూత్వాలు..!
మూడో విడత క్రియాశీలక సభయూత్వాలు నమోదు దిగ్వాజయం చేద్దం
జనసేన పార్టీ కోసం పని చేసిన ప్రతీ కారయూకర్తను, జనసేన సానుభూతిపరులకు ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సభయూతవాం ఇచేచేలా కృషి చేద్దం
నియోజవరగెంలో 50,000 వేల సభయూత్వాలు టార్గెట్ పెట్టీకుని… రాష్టంలోనే మన నియోజకవరాగెనిని మొదటి సాథానంలో నిలిచేలా సమిషిటీగా కషటీపడదం
క్రియాశీలక సభయూతవాం యొక్క విశిషటీతను ప్రతి సామానుయూడికి అరథామయ్యూ ర్తిలో వివరించి సభయూతవాం ఇప్పంచే బాధయూత వాలంటీర్లదే
క్రియాశీలక సభయూతవా నమోదు కారాయూచరణ కారయూక్రమంలో బత్్తల

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవరగొం, 
కోర్కొండ మండలం, కోర్కొండ జనసేన 
పార్టీ కారాయూలయంలో జరిగిన క్రియాశీలక 
సభయూతా్వల నమోదు కారయూక్రమంలో జనసేన 
నాయకులు బతుతిల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి 
వంకటలక్ష్మి, జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, 
వీరమహిళలు పాల్గొనానిర్.. ఈ సందర్ంగా 
బతుతిల బలరామకృష్ణ మాటాలాడుతూ.. జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు గౌ” శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార్ జనసైనికుల 
కుట్ంబాలకు కషటీ కాలంలో ఆరిథాక భరోస్ 
కల్పుంచేల్ ప్రతిష్టీతమాంగా ప్రవేశపెట్టీన జనసేన 
క్రియాశీలక సభయూతా్వలు నమోదు ప్రతి ఒకకొరూ 
బాధయూతగా తీసుకుని.. నియోజకవరగొంలో ఉనని 
జనసేన పార్టీ కోసం కషటీపడిన ప్రతి జనసైనికుడిని, 
జనసేన స్నుభూతిపర్లను ప్రతి ఒకకొరికి జనసేన 
క్రియాశీలక సభయూత్వం ఇపపుంచ్.. రాష్టంలో ఏ 
నియోజకవరగొంలో జరగ నట్వంట్ సభయూతా్వల 
నమోదు మన రాజానగరం నియోజకవరగొంలోనే 
జరగాలని.. 50,000 వేలు టార్గొట్ పెట్టీకుని.. 
ప్రతి ఒకకొరూ శ్రమపడాలని పలుప్నిసూతి.. గతంలో 

సభయూత్వం తీసుకుననివార్ తిరిగి ర్నుయూవల్ చేయించుకోవాలని, తీసుకొని వార్ క్రియాశీలకు వాలంటీరలా ద్్వరా సభయూత్వ నమోదు చేయించుకోవాలని.. ఈ సభయూత్వం యొకకొ విశిషటీతను 
పవన్ కళ్యూణ్ గార్ ఎంతో ముందుచూప్తో ప్రవేశపెటటీడం జరిగిందని దీనికి ఆయన పెద్ద మొతతింలో నగదు ఇచ్్చ.. ప్రమాదంలో చనిపోయిన కారయూకరతిలకు పరోక్ంగా పెద్దననిల్ 
ఆదుకుంట్నానిరని వివరిసూతి.. ఫిబ్రవరి 10 నుంచ్ మొదలయ్యూ ఈ కారయూక్రమం 28 వరకు కొనస్గుతుందని.. వాలంటీరలాను ఇపపుట్కే కొంతమంది పేర్లా నమోదు చేసుకోగా.. మరి 
కొంతమందికి సభయూతా్వల ల్ంకులు అందజేస్తిమని.. పదో తార్ఖున ల్ంకు అందజేసి, రాజానగరం నియోజకవరగొంలో అతయూంత ప్రతిష్టీతమాకంగా ఈ కారయూక్రమానిని చేపట్టీ జనసేన పార్టీ 
సతాతి చాట్తామని.. తద్్వరా జనసేన కుట్ంబాలకు ఆరిథాకపరమైన భద్రతను, భరోస్ను కల్పుస్తిమని వివరించార్.. అనంతరం సోషల్ మీడియా విభాగానిని మరింత పట్షటీపరిచే 
ఉదే్దశంతో పలువుర్ కంటంట్ రైటర్లా, ఎడిటర్లా, ఫోటోగ్రాఫర్సి తో సమావేశమై వారి పనితీర్ ఆధారంగా త్వరలో వారికి పనులు అపపుచెబుతామని వివరించార్. ఈ కారయూక్రమంలో 
నియోజకవరగొంలోని నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు పెద్దఎతుతిన పాల్గొనానిర్.

బడుగు బలహీన వర్గా ల అభ్యున్నతి జనసేనతోనే సాధయుయం: బత్తు ల
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం: 70 వ రోజు “జనంకోసం – జనసేన” మహాపాదయాత్ర కోర్కొండ 
మండలం, కోర్కొండ కాపవరం గ్రామంలో దళితవాడలో జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి బతుతిల 
వంకటలక్ష్మి పరయూట్ంచార్. వారి సమసయూలు తెలుసుకుంటూ ఈ అరాచక ప్రభుత్వంలో వార్ 
ఎదుర్కొంట్నని కష్టీలను అడిగి తెలుసుకునానిర్. జనసేన పార్టీకి ఓట్ వేసి, పవన్ కళ్యూణ్ 
కి ఒక అవకాశం ఇచ్్చ ఆశీర్వదించాలని అభయూరిథాంచార్. ఈ సందర్ంగా బతుతిల వంకటలక్ష్మి 
మాటాలాడుతూ దళితులు అభుయూననితి జనసేన పార్టీతోనే స్ధయూమని కుల్ల మధయూ ఐకయూత కోసం 
అందరూ కృషిచేసి నవసమాజ నిరామాణానికి ప్నాదులు వేసి, భావితరాలకు మంచ్ సమాజానిని 
ఇచే్చ బాధయూత ప్రతి ఒకకొర్ తీసుకోవాలని తెలుప్తూ జనసేన పార్టీ విధివిధానాలను ముద్ంచ్న 
కరపత్రాలను పంచుతూ ప్రతి ఒకకొరిని ఆపాయూయంగా పలకరిసూతి ప్రజల ఆదరణతో ఈ మహా 
పాదయాత్ర ముందుకు స్గింది. ఈ కారయూక్రమంలో మండల జనసేన సీనియర్ నాయకులు, 
జనసైనికులు, వీరమహిళలు పాల్గొనానిర్.
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కొప్పిశెట్టి నీరయ్య కుటుంబాన్ని పరామర్శుంచిన 
డాకటిర్ ప్ల్లా శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యూస్:  పఠాప్రం నియోజకవరగొం గోరసి గ్రామానికి చెందినట్వంట్ కొపపుశెట్టీ నీరయయూ 
అకాల మరణానికి చ్ంతిసూతి పఠాప్రం నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్్ణ హాసిపుటల్ 
అధినేత డాకటీర్ పల్లా శ్రీధర్ పరామరిశుంచ్ వారి యొకకొ కుట్ంబ అవసరాల నిమితతిం ఒక నెలకు 
సరిపడా 50 కేజీలు బియయూం మరియు ఆరిథాక సహాయం అందించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో 
భాగంగా పెదిర్డలా దొరబాబు, ఉలవలు శ్రీనివాస్, ఉలవలు కొండబాబు, పెదిర్డలా సతయూనారాయణ, 
పెదిర్డలా నాగేశ్వరరావు, కాప్శెట్ చ్నని, కరినిడి హర్ష్, శీలం వీరబూబు, వాసంశెట్ ఆదినారాయణ, 
కొపపుశెట్ గణేష్, కంద చక్రధర్ రావు, పల్నిట్ మధు, మరియు జన సైనికులు పాల్గొనడం జరిగింది.

జనుంలోకి జనసేన.. కృష్ణాపురుంలో 
జనసైన్కుల పర్యటన

శతఘ్ని న్యూస్: గుడ్లార్: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కల్యూణ్ ఆశయాలకు అనుగుణంగా, 
కందుకూర్ నియోజకవరగొ ఇనా్చరిజి ప్ల్ మల్లాకార్జిన ఆదేశలు మేరకు గుడ్లార్ మండల 
జనసైనికులు ప్రజాక్షేత్రంలోకి, జనంలోకి జనసేన అంటూ మండలంలోని నాయుడు పాలం 
పంచాయతీ, కృష్్ణప్రం గ్రామం, ఎస్.సి కాలనీలో పరయూట్ంచడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా 
జనసైనికులు మాటలాడుతూ గ్రామాలోలా, పలలాలోలా, కాలనీలోలా ఎకకొడ చూసినా.. ఎకకొడ వేసిన గొంగళి 
అకకొడే అనని చందంగా సమసయూలు ఇబ్బడిముబ్బడిగా ఉనానియి. డ్రైనేజ్ సమసయూలు, పేదలకు 
పంచనులా, తాగు నీట్ సదుపాయాలైన బావులు బోర్లా మరమమాతులకు గురయితే వాట్ని బాగు 
చేయలేకపోవడం వంట్ చ్ననిచ్నని మౌల్క సదుపాయాలు కూడా తీర్చలేని ప్రభుత్వం ఈ వైకాపా 
ప్రభుత్వం. మన ముఖయూమంత్రి గారేమో బటన్ మాత్రం నొకుకొతార్. ఆ బటన్ నొకికొన నిధులు 
అర్హులైన పేదలకు సంక్షేమ ఫల్లుగా ఎందుకు అందడం లేదని ప్రశినించార్. ఈ సందర్ంగా 
ఎస్.సి కాలనీలో ఒక మహిళ స్థానిక సమసయూలు ప్రస్తివిసూతి ప్రభుతా్వలు మార్తునానియి, 
ఎనినికలు వచ్్చనప్పుడల్లా రాజకీయ పార్టీ నాయకులు వసుతినానిర్, పోతునానిర్ గానీ సమసయూలు 
మాత్రం అల్నే ఉంట్నానియి. మా కాలనీలో డ్రైనేజ్ సమసయూతో ఇర్గు పొర్గు మా 
సంబంధీకులతో గొడవలు, తగాద్లు జర్గుతూ మానసిక క్షోభకు గురి కావాల్సి వసుతిందని 
వాపోయార్. ఇదే అంశంపై ఉటంకిసూతి, జనసైనికుడు అననింగి చలపతి మాటాలాడుతూ మండల 
కేంద్రమైన గుడ్లార్లో కూడా ఇటీవల ఇళ్ళ మదయూ ముర్గు నీర్ అంశంగా ర్ండు కుట్ంబాల 
మధయూ ఘర్షణ జరిగి ఒక వయూకితి చనిపోయాడు. ఇల్ంట్ ఘటనలు చూసూతి కూడా అధికారపార్టీ 
నాయకులు, అధికార యంత్రాంగం మొదు్ద నిద్ర పోతునానిరా అని ధ్వజమెతాతిర్. ఇపపుట్కైనా 
అధికార్లు, నాయకులు, సరపుంచ్ లు స్థానిక సమసయూలపై దృషిటీ స్రించ్, వాట్ పరిష్కొరం 
చేయాలని లేదంటే జనసేన పార్టీ తరప్న ప్రజా సమసయూలు పరిష్కొరం కోసం పోరాటాలు చేయాల్సి 
వసోతింది అని గురితించార్. తదనంతరం జనసైనికుడు మూలగిరి శ్రీనివాస్ మాటాలాడుతూ పవన్ 
కల్యూణ్ గారి ఆశయాలు, పార్టీ ఆవిరా్వం నుంచ్ ప్రజా సమసయూలు పటలా ఆయన సపుందిసుతినని 
తీర్, నాడు ఉద్్దనం సమసయూ, అమరావతి రైతుల భూసేకరణ సమసయూ, ప్రతేయూక హోద్ అంశంలో 
తనదైనశైల్లో తన గొంతుకను బలంగా వినిపంచ్న తీర్, తరా్వత నాట్ ట్డిప పాలనలో 
ఇసుక, మైనింగ్, మదయూం మాఫియా, దోపడీ విధానాలు గూరి్చ తన గళ్నిని బలంగా వినిపంచ్న 
తీర్, తరా్వత వైకాపా ప్రభుత్వం వచ్్చనాక ఇసుక, సిమెంట్ ధరలు విపర్తంగా పెంచ్ భవన 
కారిమాకులకు ఉపాధి కొరత సృషిటీంచ్నప్పుడు రాజమండ్రిలో ల్ంగ్ మార్్చ, విశఖ ఉకుకొ 
ప్రవేట్కరణ వయూతిరేకిసూతి వైజాగ్ భార్ బహిరంగ సభ, ప్రధానంగా చనిపోయిన కౌలు రైతుల 
కుట్ంబాలకు ఆరి్ధక భరోస్ ఇసూతి కుట్ంబానికి ఒక లక్ రూపాయలు ఆరిథాక స్యం, తాను 
పోటీ చేసిన ర్ండు చోటలా ఓడినా కూడా అధికారమే పరమావధిగా కాకుండా ప్రజాసమసయూలు 
పరిష్కొరమే ధ్యూయంగా పని చేసూతి, యువత, మహిళలు, ప్రజానీకంలో చైతనయూం గూరి్చ పవన్ 
కల్యూణ్ గార్ పాట్పడుతునని తీర్ ప్రతి ఒకకొరూ గమనించ్ ఆలోచ్ంచాలని ఉటంకించార్. 
రానునని ఎనినికలోలా మనం ప్ల్ మల్లాకార్జిన గారిని గెల్పంచుకుని, తద్్వరా ఎల్ంట్ రాజకీయ 
మచ్చలు లేని, నిజాయితీ పర్డు, నితయూం ప్రజాక్షేమం కోసం పరితపంచే పవన్ కల్యూణ్ గారిని 
ముఖయూమంత్రిగా చేసుకోవాల్సిన ఆవశయూకత ఎంతైనా ఉందని ఆశభావం వయూకతించేశర్. ఇకకొడ 
మర్క ముఖయూ విషయం ఏమిటంటే “వీళ్్ళ నాయకులు” అనే అంశంపై వైకాపా, ట్డిప వంట్ 
అనిని రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన నాయకులు, కారయూకరతిలు, యువత, మహిళలు అందరిలో చర్చ 
జరగాల్ (ఇకకొడ చర్చ అంటే ఎవరో డిబేట్ పెడతారేమో అనుకోవదు్ద. ఎవరికి వార్ చ్ంతన 
చేయడమే). ఏ అంశం మీద మనం చ్ంతిసుతినానిము, ఎందుకు అసభయూ పదజాలం వాడటం, 
వయూంగమైన పోసిటీంగ్సి, ర్చ్చగొటేటీ వాయూఖయూలు – ఇల్ంట్ చరయూలు వలలా స్వతహాగా మనకు గానీ, 
మన కుట్ంబాలకు గానీ, మన సమాజానికి గానీ లేద్ మనం అభిమానించే పార్టీలకు గానీ 
ఏం ప్రయోజనమని ఆలోచ్ంచాలని జనసైనికులు తెల్పార్. ఈ కారయూక్రమంలో పాల్గొనని 
జనసైనికులు మూలగిరి శ్రీనివాస్, అనిమిశెట్టీ మాధవ రావు, అననింగి చలపతి, అమోస్, 
రాంబాబు ఉలవపాడు మండలం నుంచ్ ప్రతాప్ మరియు స్థానిక యువత శయూమ్, కృష్ణ 
తదితర్లు పాల్గొనానిర్.

మూడవ విడత క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు 
కార్యక్రముంపై ముఖ్య సమావేశుం

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జిల్లా జనసేన పార్టీ మారాకొప్రం నియోజకవరగొ కారాయూలయం 
నందు జనసేన పార్టీ మూడవ విడత క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమంపై ముఖయూ 
సమావేశం జనసేన పార్టీ మారాకొప్రం నియోజకవరగొ ఇంఛార్జి ఇమమాడి కాశీనాధ్ 
ఆధ్వరయూంలో జరిగినది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు, కారయూకరతిలు, వీర 
మహిళలు మరియు అభిమానులు పాల్గొనానిర్.

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 జుండా మోసిన ప్రతి కార్యకర్తకి, వార కుటుంబాన్కి అుండగా న్లబడతుం: గాదె
శతఘ్ని న్యూస్:  బాపటలా నియోజకవరగొం బాపటలా టౌన్(వార్డు 13)లో విననికోట వీధికి 
చెందిన జనసైనికుడు దండా ప్రదీప్ కుమార్ బైక్ ప్రమాద్నికి గురైనాడు. ఈ విషయం 
తెలుసుకునని జిల్లా అధయూక్షులు గాద వంకటేశ్వరరావు వంటనే రాష్ట కారాయూలయానికి 
తెల్యజేస్ర్. జనసేనపార్టీ రాష్ట అధయూక్షులు పవన కళ్యూణ్ క్రియాశీల సభయూత్వం 
కల్గి ఉనని జనసైనికుడికి తక్ణం ఆరి్ధక సహాయంగా 46,331/- ల చెకుకొని 
జిల్లా అధయూక్షులకు పంపడం జరిగింది. సోమవారం గాద వంకటేశ్వరరావు దండా. 
ప్రదీప్ ఇంట్కి వళిలా వారి కుట్ంభసభుయూలను కలసి వారికీ ఆ చెక్ ని అందజేయడం 
జరిగింది. ఈ సందర్ంగా గాద మాటాలాడుతూ.. మన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గార్ పార్టీ కారయూకరతిలకు, జనసైనికులకు ఎప్పుడ్ అండగా ఉంటార్ కానీ ఇల్ంట్ 
ప్రమాద్లు జరగకూడదు అని ఆయన ఎప్డ్ అంట్ంటార్ అని తెల్యజేస్ర్. 
రేప్ ఫిబ్రవరి 10వ తార్కు నుంచ్ జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వం మూడో 
విడత మొదలవుతుంది. కాబట్టీ జనసేన పార్టీలో ఉనని ప్రతి ఒకకొర్ ఈ క్రియాశీలక 
సభయూతా్వనిని తీసుకోవాలని కోరడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్లా నాయకులు 
అడపా మాణికాయూలరావు, నారద్సు రామచంద్ర ప్రస్ద్, శివనానిరాయణ, తులసి 
కుమారి, మేకల రామయయూ యాదవ్, తాళ్లారి అపాపురావు నాయకులు, వీరమహిళలు 
పాల్గొనానిర్.

వుంకటేశ్వర్లా కుటుంబాన్కి అుండగా న్లచిన జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: సతెతినపల్లా: ముపాపుళ్ళ మండలం, దమామాలపాడు గ్రామంలో అనెనిం వంకటేశ్వర్లా, భారయూ స్మ్రాజయూం 
దంపతులు సోమవారం ఉదయం ఆతమాహతయూ చేసుకుని చనిపోయార్. విషయం తెలుసుకునని గుంటూర్ జిల్లా జనసేన 
అధయూక్షుడు గాద వంకటేశ్వరరావు దమామాలపాడు చేర్కొని వారికి నివాళులరిపుంచడం జరిగింది. అదేవిధంగా పార్టీ 
తరఫున ఆ కుట్ంబానికి అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్్చ 10,000 ఆరిథాక సహాయం ఆ కుట్ంబానికి అందించడం 
జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో సతతినపల్లా నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ నాయకులు పాల్గొనడం జరిగింది.

చిుంత మేఘనను అభినుందుంచిన 
గాదె వుంకటేశ్వరరావు

శతఘ్ని న్యూస్: తాడికొండ నియోజకవరగొం మేడికొండ్ర్ మండలం కొర్రపాడు గ్రామంలో సతెతినపల్లా 
ప్రగతి డిగ్రీ కళ్శల విద్యూరిథా దక్షిణ భారత దేశ హాయూండ్ బాల్ ఉమెన్ పోటీలకు ఆచారయూ నాగార్జిన 
యూనివరిసిటీ తర్ప్న సెలక్టీ అయిన చ్ంతా మేఘనను ఉమమాడి గుంటూర్ జిల్లా జనసేనపార్టీ అధయూక్షులు 
గాద వంకటేశ్వరరావు కొర్రపాడు గ్రామం లో గల వారి ఇంట్కి వచ్్చ సనామానించ్ వారికి అభినందనలు 
తెల్యచేయటం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్లా నాయకులు అడపా మణికాయూలరావు, ఎస్. శ్రీను, 
సతెతినపల్లా నాయకులు వి. శ్రీనివాస్, రాడులా శ్రీనివాస్, మెడికొండ్ర్ మండల అధయూక్షులు రాచరలా నాగబాబు, 
ఉపాధయూక్షులు కుమార్, మండల కారయూదరిశు ఎం. హరి, బాలకృష్ణ, మండల నాయకులు మరియు గ్రామం 
నాయకులు ఎం. శ్రీనివాస్, ప. శ్రీనివాస్, సిహెచ్ భద్రయయూ, ఎం. బాలకోటేశ్వరరావు, అభిమానులు 
కారయూకరతిలు పాల్గొనానిర్.

పుప్పిల వినయ్ కుమార్ కుటుంబాన్ని 
పరామర్శుంచిన గాదె వుంకటేశ్వరరావు

శతఘ్ని న్యూస్: తాడికొండ నియోజకవరగొం పొటలాపాడుకు గ్రామానికి చెందిన 
జన సైనికుడు ప్పాపుల వినయ్ కుమార్ మేడికొండ్ర్ పరిసర ప్ంతంలో 
యాకిసిడంట్ జరిగి మరణించడం జరిగింది. ఆ సంఘటన తెలుసుకొని 
గుంటూర్ జిల్లా అధయూక్షులు గాద వంకటేశ్వరరావు వారిఇంట్కి వళిలా కుట్ంబానిని 
పరామరిశుంచ్ వారి కుట్ంబానికి అండగా పార్టీ ఉంట్ంది అని తెల్యజేస్ర్. 
ఈ కారయూక్రమంలో జిల్లా కమిటీ సభుయూలు వీర మహిళలు మరియు జనసైనికులు 
పాల్గొనానిర్.

శ్రీ లక్ష్మీ నరసిుంహ స్్వమి కళ్్యణ మహోత్సవములో 
ప్ల్గొనని గాదె

శతఘ్ని న్యూస్:  గురజాల నియోజకవరగొం మాచవరం మండలం, మలలావోలు గ్రామంలో వేంచేసియునని 
శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్్వమి 31వ వారి్షకోతసివ కళ్యూణ మహోత్చవ కారయూక్రమానికి ముఖయూ అతిథులుగా 
జనసేన పార్టీ ఉమమాడి గుంటూర్ జిల్లా అధయూక్షులు గాద వంకటేశ్వరరావు, ఉపాధయూక్షులు అడపా 
మాణికాయూలరావు పాల్గొనానిర్. జిల్లా కారయూదర్శులు, మండల అధయూక్షులు, జిల్లా ప్రోగ్రాం కమిటీ సభుయూలు, 
నియోజవరగొ ఐటీ సభుయూలు, మండల ఉపాధయూక్షులు, ప్రధాన కారయూదరిశులు, కారయూవరగొ సభుయూలు, గ్రామ 
కమిటీ సభుయూలు, నియోజవరగొ జనసైనికులు, మొదలగు వార్ పాల్గొనానిర్.

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

ఎస్్స, ఎస్టీ సబ్ పా్లన్ పై అవగాహనా సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్ నియోజకవరగొం కరప మండలం పెనుగుదుర్ గ్రామం హరిజన పేట లో 
జనసేన పార్టీ గ్రామ కమిటీ అధయూక్షులు గంట నానీబాబు అధయూక్తన ఎసీసి, ఎసీటీ సబ్ పాలాన్ పై అవగాహనా 
సమావేశనికి ముఖయూ అతిధులుగా పాల్గొని వైసీపీ ప్రభుత్వం ఎసీసి, ఎసీటీ సబ్ పాలాన్ ని ఏ విధంగా దురి్వనియోగం 
చేసోతిందో, వారికీ గల 27 పథకాలను అందకుండా రదు్ద చేసిందో తెల్యచేసిన జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభుయూలు, 
కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జి పంతం నానాజీ. ఈ కారయూక్రమంలో స్థానిక నాయకులు, మహిళలు, మహిళలు, 
యువత, మరియు కరప మండల జనసేన నాయకులు, తదితర్లు పాల్గొనానిర్.

క్రాస్ బౌ రైఫిల్ షూట్ుంగ్ విజేతలను అభినుందుంచిన 
పుంతుం నానాజీ

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్ఆ: గ్రా ఏకలవయూ సేటీడియంలో జరిగిన కేంద్ర ప్రభుత్వం 
నిర్వహిసుతినని సనసిద్ ఖేల్ సపురథా క్రీడా పోటీలు ఇటీవల ఆగ్రాలో నిర్వహించగా.. క్రాస్ బౌ రైఫిల్ 
షూట్ంగ్ పోటీలోలా ఏడు రాష్్రాల నుండి సుమార్గా 200 మంది క్రీడాకార్లు పోటీపడాడుర్. 
నేషనల్ లవల్ బాలుర్ అండర్ 14, అండర్ 20, క్రాస్ బౌ షూట్ంగ్ పోటీలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ 
కాకినాడ జిల్లా, కాకినాడ రూరల్ నియోజకవరగొం, కరప మండలం గొర్రిపూడికి చెందిన 
జనసైనికుడు గండి శివకుమార్ కుమార్లు గండి సతయూనారాయణ యు-20 (585/600), 
గండి కారితికేయ యు–14 (592/600) రికార్డు స్థాయిలో ప్రథమ స్థానం స్ధించ్, కేంద్ర 
నాయూయశఖమంత్రి ఎస్.ప. సింగ్ బఘెల్ చేతుల మీదుగా బంగార్ పతకాలు అందుకునానిర్. 
ఈ సందర్ంగా వీరిని వారి స్వగ్రామమైన గొర్రిపూడికి జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభుయూలు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జి పంతం నానాజీ వళి్ళ దుస్సిలువతో సనామానం చేసి, శుభాకాంక్లు 
తెల్యచేసి, తల్లా తండ్రులను అభినందించార్.

గోపు మురళి బాబుకు నివాళులు 
అర్పించిన పింతిం నానాజీ

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ 
రూరల్ మండలం, 
రమణయయూపేట ప్ంతం, 
బాపననిదొర కోలనీ 
వాసతివుయూలు జనసైనికులు 
గోప్ మురళి బాబు 
ఇటీవల ప్రమాదవస్తుతి 
మ ర ణి ం చా ర్ . 
సోమవారం మురళి బాబు 

చ్త్రపటానికి నివాళులు అరిపుంచ్, వారి కుట్ంబ సభుయూలకు జనసేన పార్టీ 
పీఏసీ సభుయూలు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జి పంతం నానాజీ తన ప్రగాడ 
స్నుభూతిని తెల్యజేస్ర్.

శ్రీ బసవేశ్వరస్్వమి వార కళ్యాణ వేడుకల్లో  
పాల్గొ న్న పింతిం నానాజీ

శతఘ్ని న్యూస్:  కరప మండలం గొర్రిపూడి 
గ్రామంలో జరిగిన శ్రీ బసవేశ్వరస్్వమి 
వారి కళ్యూణ వేడుకలోలా జనసేన పార్టీ 
పీఏసీ సభుయూలు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జి 
పంతం నానాజీ పాల్గొని స్్వమి వారిని 
దరిశుంచుకునానిర్.

క్రియాశీలక సభ్యానికి ఇన్సూరెన్సూ చెక్ 
అిందజేసిన గాదె

శతఘ్ని న్యూస్: బాపటలా నియోజకవరగొం, 
కరలాపాలం మండలం, దమమానవారి పాలంలో 
జనసైనికుడు గుర్రప్శల భరత్ చంద్ర రోడుడు 
ప్రమాద్నికి గురైనాడు. భరత్ జనసేన పార్టీ 
క్రియాశీలక సభయూత్వం తీసుకొని ఉననిందున 

అతనికి హాసపుటల్ ఖర్్చల నిమితతిం 50 వేల రూపాయల ఇన్సిర్న్సి శంక్న్ కాగా, ఇన్సిర్న్సి 
చెకుకొని రాష్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పంపంచడం జరిగింది. సోమవారం జిల్లా అధయూక్షులు గాద 
వంకటేశ్వరరావు ఆ చెకుకొ ను తీసుకుని దమమానవారి పాలంకి వచ్్చ మొదటగా నాయకులు ఏరాపుట్ 
చేసిన జనసేన పార్టీ జండాని ఆవిషకొరించ్, అనంతరం గుర్రప్శల భరత్ చంద్ర నివాస్నికి వళిలా 
వారి కుట్ంబ సభుయూలకు ఆ చెకుకొని అందజేయడం జరిగింది..ఈ కారయూక్రమంలో జిల్లా నాయకులు 
అడపా మాణికాయూలరావు, నారద్సు రామచంద్ర ప్రస్ద్, తులసి కుమారి, శివనానిరాయణ, మేకల 
రామయయూ యాదవ్, అపాపురావు, మండల అధయూక్షులు శ్రీకృష్ణ, సుబా్బరావు గ్రామ అధయూక్షులు మడస్ని 
బాల్జీ, గ్రామ పెద్దలు, నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనానిర్.

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

యడమ రాజేష్ ఆధ్వర్యుంలో బైక్ రా్యలీ
శతఘ్ని న్యూస్: పఠాన్ చెర్వు: తెలంగాణ ఎనినికల కసరతుతిలో భాగంగా పఠాన్ చెర్వు నియోజకవరగొ 
కారయూనిరా్వహక సభుయూలు యడమ రాజేష్ ఆధ్వరయూంలో బైక్ రాయూలీ మరియు విసతిృత స్థాయి సమావేశం 
నిర్వహించార్. ఈ కారయూక్రమంలో తెలంగాణ రాష్ట ఇంచార్జి నేమూరి శంకర్ గౌడ్ ప్రసంగిసూతి నియోజకవరగొంలో 
పార్టీ బలోపేతం, బూత్ స్థాయి కమిటీ ఏరాపుట్ మరియు ప్రభుత్వ వైఫల్యూల గురించ్ ప్రజలోలాకి ఏ విధంగా 
తీసుకెళ్లాలని సూచనలు చేశర్. పరయూవేక్ణ బృందం సభుయూలు ద్మోదర్ ర్డిడు, సురేష్ ర్డిడు, ల్ఖిత పాల్గొని 
రాబోయ్ ఎనినికల కొరకు జన శ్రేణులను ఉదే్దశించ్ ప్రసంగించార్.

ఎస్.జి.హెచ్.ఎమ్.ఈ.యూ కా్యలుండర్ న్ 
ఆవిష్కరుంచిన నేమూర శుంకర్ గౌడ్

శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబాద్ లోని ప్రశసన్ నగర్ జనసేన పార్టీ కేంద్ర 
కారాయూలయంలో స్వచ్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మునిసిపల్ ఎంపాలాయిస్ యూనియన్ 
( ఎస్.జి.హెచ్.ఎమ్.ఈ.యూ) కి చెందిన న్తన కాయూలండర్ ని జనసేన పార్టీ 
తెలంగాణ రాష్ట ఇంచార్జి నేమూరి శంకర్ గౌడ్ ఆవిషకొరించార్. ఈ సందర్ంగా 
పోల్ట్ బూయూరో సభుయూలు అరహుం ఖాన్, జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు యాతం 
నగేష్, జిహెచ్ఎంసీ జనసేన ప్రధాన కారయూదరిశు ద్మోదర్ ర్డిడు మాటలాడుతూ కారిమాక 
సంఘాలకి జనసేన పార్టీ ఎలలాప్పుడ్ అండగా వుంట్ందని తెల్యజేస్ర్. ఈ 
కారయూక్రమంలో ఎస్.జి.హెచ్.ఎమ్.ఈ.యూ అధయూక్షులు వై .రాజు, జనసేన కారిమాక 
సంఘం నాయకులు దురాగొ ప్రస్ద్, యూనియన్ నాయకులు శ్రీధర్, లల్త, 
ధరేమాంద్ర మరియు యూనియన్ సభుయూలు పాలోగొనానిర్.

కుందాడి శుంకర్ రెడిడికి న్వాళులరపిుంచిన 
డా.పసుపులేట్

శతఘ్ని న్యూస్: తిర్పతి: మాజీ తుడ 
చైరమాన్ కంద్డి శంకర్ ర్డిడు సోమవారం 
మరణించార్. విషయం తెలుసుకునని 
జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభుయూలు ఉమమాడి 

చ్తూతిర్ జిల్లా అధయూక్షులు డా.పసుప్లేట్ హరి ప్రస్ద్ ఆయన భౌతిక కాయానికి 
నివాళులు అరిపుంచార్. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు 
పాల్గొనానిర్.

 ట్ ప్. టోనీబాబును మరా్యద పూర్వకుంగా 
కలసిన ప్రమీల్ ఒర్గుంట్

శతఘ్ని న్యూస్: నెల్లార్ జిల్లా జనసేన పార్టీ సీనియర్ 
నాయకులు ప టోనీబాబును మర్రిపాడు మండల 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షురాలు ప్రమీల్ ఒర్గంట్, 
చ్నాని జనసేన మరాయూద పూర్వకంగా మరాయూద 

పూర్వకంగా కల్సి వారికి అభినందనలు తెల్పార్.

హాసిపిటల్ కి రావలసిన మొత్తుం న్ధులను 
సమకూరాచాలి: కుుంచా అుంజిబాబు

శతఘ్ని న్యూస్:మాడుగుల 
నియోజకవరగొం, కె.కోటపాడు 
మండలంలోని చౌడువాడ గ్రామంలో 
ఈరోజు అధికార పక్ంలో 
ఉననిట్వంట్ వైసీపీ గడపగడప 
ప్రోగ్రాంకు వచ్్చ కేంద్ర ప్రభుత్వం 
ఇచ్్చనట్వంట్ నిధుల్ని రాష్ట 
ప్రభుత్వం అవసరాలకు వనకికొ 
తీసుకొని, ఈరోజు కేవలం హాసిపుటల్ 
భవనానిని మాత్రమే ప్రంభించ్ 
ఎట్వంట్ కనీస సౌకరాయూలు లేకుండా 
హాసిపుటల్ కి వచ్్చన రోగులకు ఎల్ 
వైదయూం చేయగలమని అసహనం వయూకతిం 

చేసిన వైదుయూలకు తక్ణమే రాష్ట ప్రభుత్వ యంత్రాంగం మొతతిం రావలసిన నిధులను 
సమకూర్చగలరని చౌడువాడ జనసేన పార్టీ తరఫునుంచ్ డిమాండ్ చేసుతినానిం అని 
కుంచా అంజిబాబు తెల్యజేశర్.

సుుంకర శ్రీ మహాలక్ష్మిన్ సత్కరుంచి అభినుందనలు 
తెలియజేసిన ముత్త శశిధర్

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన 
పార్టీ రాష్ట పీఏసీ సభుయూలు 
మరియు కాకినాడ సిటీ 
ఇనా్చర్జి ముతాతి శశిధర్ 
ఆదేశల మేరకు సుంకర 
సురేష్ ఆధ్వరయూంలో జనవరి 
26 గణతంత్ర దినోతసివ 

సందర్ంగా ఢిలీలాలో జరిగిన వేడుకలోలా ఎనీసిసీ పెరేడ్ కాయూంపెయిన్ లీడ్ గా కాకినాడకు 
చెందిన సుంకర శ్రీ మహాలక్ష్మి బెస్టీ కాయూంపెయిన్ గర్లా అవార్డు గెలుపొందడం జరిగింది. 
ఈ అవార్డుని ప్రెసిడంట్ ద్రౌపతి చే తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా సుంకర 
శ్రీ మహాలక్ష్మిని సతకొరించ్ అభినందనలు తెల్యజేయడం జరిగింది. కాకినాడకి 
చెందిన మహిళ ఇల్ బెస్టీ కాయూంపెయిన్ గర్లా గా అవార్డు స్ధించడం యావత్ కాకినాడ 
ప్రజలందరికీ గర్వం కారణం అని తెల్యజేశర్. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ 
ఉమమాడి తూర్పుగోద్వరి జిల్లా ప్రధాన కారయూదరిశు తల్టం సతయూ, చీకటలా వాసు, ఫణంద్ర 
నాయుడు, హైమా, మనోహరాలాల్ గుపాతి, అవుల్రి సురేష్ మరియు జన సైనికులు, వీర 
మహిళలు ఈ కారయూక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది.

జనసైన్కుడి కుటుంబాన్కి వేమూర్ జనసేన 
ఆరధిక స్యుం

శతఘ్ని న్యూస్: వేమూర్: 
ఇటీవల అనారోగయూంతో 
మరణించ్న అమృతల్ర్ 
మండలం జనసైనికుడు 
అతోతిట మధుబాబు కుట్ంబ 
సభుయూలకు వేమూర్ జనసేన 
నాయకులు 21,000 
రూపాయలు ఆరి్ధక స్యం 

అందించార్. వేమూర్ నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ నుండి భవిషయూత్ లో కూడా 
వారికి అండగా ఉంటామని తెల్యజేస్ర్. ఈ కారయూక్రమంలో అమృతల్ర్ మండల 
అధయూక్షులు మూల్పుర్ రమేష్, వేమూర్ నియోజకవరగొం జనసేన నాయకులు పోకల 
శ్రీనివాసరావు, తాట్కొండ శివరామకృష్ణ, చుండ్ర్ మండలం ఉపాధయూక్షులు దేవిర్డిడు 
మహేష్, పోకల గోప, అమృతల్ర్ మండల జనసేన కమిటీ నాయకులు రతనిశేఖర్, 
కిషోర్, బొపపురాజు కోటేశ్వరరావు, యోగేంద్ర, వీరమహిళ నాగేశ్వరి, మరియు కేజీ 
పాలం గ్రామ జనసైనికులు పాల్గొనానిర్. ఈ కారయూక్రమానికి గుంటూర్ జిల్లా జనసేన 
ఐటీ విభాగం అధయూక్షులు ముతితిర్డిడు రవికృష్ణ సంపూర్ణ సహకారం అందజేశర్. ఈ 
సందర్ంగా జనసేన పార్టీ క్రియాశీల సభయూత్వ కారయూక్రమం విజయవంతం చేయాలని 
జనసేన నాయకులు విజ్ఞపతి చేశర్.

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

అింగనా్వడి టీచరలోకు అిండగా జనసేన పార్టీ
శతఘ్ని న్యూస్: విశఖ జిల్లా లో ఉనని సుమార్ 5600 అంగనా్వడీ కేంద్రలో విధులు నిర్వహిసుతినని టీచర్లా మరియు 
అంగనా్వడీ ఆయమమాల కు కనీస గౌరవ వేతనం పెంచాలని చాలీచాలని జీతాలతో దయానిక సిథాతిలో ఉనానిర్ అని వారికి 
అండగా జనసేన పార్టీ వుంట్ంది అని జనసేన పార్టీ భీమిల్ నియోజకవరగొ ఇనా్చర్జి డాకటీర్ సందీప్ పంచకరలా అనానిర్. డా 
సందీప్ పంచకరలా మాటాలాడుతూ మీ వైసీపీ ప్రభుత్వం సలహాద్ర్ల పేరలాతో లక్ల లక్లు జీతాలుగా ఇసుతినానిరని వీరికనాని 
ఫీల్డు లో తిరిగే మా ఆడపడుచు లకు కనీస వేతనం లేక అనేక ఇబ్బందులు పడుతునాని మీకు కనిపంచడం లేద్ అని ఆవేదన 
వయూకతిం చేశర్. జనసేన పార్టీ భీమిల్ నియోజకవరగొ మహిళ్ నాయకురాలు ఒమిమాదేవి యాదవ్ మాటాలాడుతూ ఈరోజు కొనిని 
అంగనా్వడీ కేంద్రాలు అద్ద కటటీలేని పరిసిథాతులోలా ఉనానియని వరా్షనికి తడుసూతి ఎండకు ఎండుతూ అనేక కేంద్రాలోలా బాల్ంతలు 
చ్ననిపలలాలు అనేక ఇబ్బందులు పడుతునానిరని మూడు నెలలు అవుతునాని సరే ఈరోజుకి జీతాలు ఇవ్వకపోవడం ఆంధ్ర రాష్ట 
పరిసిథాతి ఏంటో అరథామవుతుందని కనీస వసతులు కూడా కల్పుంచలేనట్వంట్ ఈ సీఎం కి ఎనినికలు వసేతి మొదట గుర్తికు 
వచే్చది మాత్రం అంగనా్వడీ టీచర్లా అని దేవి యాదవ్ అనానిర్. 6-2-2023 తేదీన విశఖ జిల్లా కలకటీర్ ఆఫీస్ నందు 
అంగనా్వడి టీచర్లా వరకొర్లా చేసుతిననిట్వంట్ ధరానికి జనసేన పార్టీ తరఫున పూరితి మద్దతు తెల్యజేస్తిం అని తెల్యజేశర్.

జనసేన ప్ర్టి క్రియాశీలక కార్యకర్తల సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రముం న్ర్వహణపై చరచాలు
శతఘ్ని న్యూస్: కొండప: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పలుప్ మేరకు 
జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక కారయూకరతిల సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమం నిర్వహణపై చర్చలు 
టంగుటూర్ మండల జనసేన పార్టీ కారాయూలయంలో సమావేశం నిర్వహించార్. జనసేన 
మండల అధయూక్షులు కందుకూరి రాంబాబు మండల కమిటీని ఉదే్దశించ్ ప్రజ లోలాకి వళిలా 
పార్టీ బలోపేతానకి, బూత్ స్థాయిలో పార్టీని పట్షటీం చేయడానికి తీసుకోవాల్సిన చరయూల 
గూరి్చ, కారయూకరతిల సంరక్ణ విషయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రతతిలు మరియు జనసేన 
సభయూత్వ నమోదుకు ఏరాపుటలా గురించ్ మండల కమిటీకి దిశనిరే్దశం చేయడం చేశర్. 
ఈ సమావేశనికి మండల ఉపాధయూక్షులు మటాటీ రమేష్, తోట చైతనయూ ప్రశంత్, గొలలాకారం 
రాము, అతాయూల సురేష్, రాజేష్, అవినాష్, చ్రంజీవి, రాజశేఖర్, కృష్ణ, నీల్శెట్టీ వాసు, 
జైరాజ్, వినోద్, జనసేనా మండల వీరమహిళ శ్రీ విదయూ మరియు జనసేన క్రియాశీలక 
కారయూకరతిలు పాల్గొని తగు సూచనలు, సలహాలు మండల కమిటీకి ఇవ్వడం జరిగింది.

కాలువ పూడిక తీసి పైకపుపి వేయుండి: 
జనసేన వినతిపత్ుం

శతఘ్ని న్యూస్: నెల్లార్: రాయపాలం కాలువ పూడిక తీసి పైకప్పు వేయండి.. అంటూ 
జనసేన పార్టీ జిల్లా ప్రధాన కారయూదరిశు నెల్లార్ మునిసిపల్ కమిషనర్ కి వినతి పత్రం 
అందజేశర్. నెల్లార్ సిటీ పదో డివిజన్ నందు రాయపేట కాలువ పూడిక తీసి 
ద్ద్ప్గా నాలుగు సంవతసిరాలు అవుతుంది అని స్థానికులు వాపోవడంతో జనసేన 
తరప్న జిల్లా ప్రధాన కారయూదరిశు కిషోర్ కమిషనర్ కి అభయూరథాన పత్రం అందజేశర్. 
ఈ సందర్ంగా వార్ మాటాలాడుతూ వైసిప ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్్చన నాలుగు 
సంవతసిరాలలో కేవలం ర్ండుస్ర్లా మాత్రమే రామ్ నగర్, రాయపేట కాలువ డ్రైనేజీ 
పూడిక తీశర్. వయూరా్ధలు బయటపడి దోమలు విష జ్వరాలతో ప్రజలు అల్లాడుతునానిరని, 
కాలువ నిండిపోయి వయూరా్ధలు డ్రైనేజీ నుంచ్ ఇంటోలా కి వసుతినానియి, వంటనే కాలువ 
పూడిక తీయాలని కోరార్. కమిషనర్ గార్ సపుందించ్ సంబంధిత ఇంజనీరింగ్ కి ఈ 
సమసయూను తీర్చవలసిందిగా తెల్పార్.

కాపు సుంక్షేమ సేన ముండల అధ్యక్షులుగా రమేష్ 
న్యామకుం

శతఘ్ని న్యూస్: అమల్ప్రం 
రూరల్ మండల కాప్ సంక్షేమ 
సేన అధయూక్షులుగా కొంకాపల్లా 
గ్రామానికి చెందిన కానిపూడి 
రమేష్ ను నియమించ్నట్టీ 
కాప్ సంక్షేమ సేన రాష్ట రైతు 

విభాగ అదయూక్షులు బసవ చ్నబాబు పేర్కొనానిర్. సోమవారం రమేష్ కు నియామక 
పత్రాలు అందజేసిన అమల్ప్రం నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ నాయకులు శ్రీ ల్ంగోలు 
పండు, మాజీ మునిసిపల్ చైరమాన్ యాళ్ళ నాగ సతీష్. ఈ కారయూక్రమంలో రాష్ట మరియు 
జిల్లా కాప్ సంక్షేమ సేన నాయకులు తదితర్లు పాల్గొనానిర్.

గునుకుల కిషోర్ న్ కలిసిన ఆత్మకూర్ 
న్యోజకవరగొ జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: నెల్లార్ జిల్లా ప్రధాన కారయూదరిశు గునుకుల కిషోర్ ని సిటీ జనసేన 
పార్టీ కారాయూలయంలో మరాయూద పూర్వకంగా కల్సిన మర్రిపాడు మండల జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షురాలు శ్రీమతి ప్రమీల్ ఒర్గంట్. ఆతమాకూర్ నియోజకవరగొ నాయకులు 
మహబూబ్, మస్తిన్ జానీ, చ్నాని జనసేన పాల్గొనానిర్.  

జనసైన్కుడి చికిత్సకు గ్లాబల్ ఎన్.ఆర్.ఐ జనసేన 
విుంగ్ ఆరధికస్యుం

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ పటటీణానికి చెందిన 
జనసైనికుడు లంకె సతీష్ గత కొనిని రోజులుగా 
బ్రెయిన్ టూయూమర్ వాయూధితో బాధపడుతునానిడు. ఆరిథాక 
ఇబ్బందులతో క్ంగదీసుతినని లంకె సతీష్ ఈ వాయూధితో 
బాధపడటం మరింత మనోవేదనకు గురయాయూడు. 

కుట్ంబ సభుయూల సహకారంతో చ్కితసిలు చేయించుకునాని నయం కాలేదు. ఆపరేషన్ 
చేసేతి కానీ నయం కాదని వైదుయూలు తెల్యజేశర్. ఈ పరిసిథాతిని తెలుసుకునని స్థానిక 
జనసేన నాయకులు గోలాబల్ ఎన్ ఆర్ ఐ జనసేన వింగ్ – చంట్కి తెల్యజేశర్. ఆయన 
వంటనే సపుందించ్ లంకె సతీష్ కు ఆపరేషన్ ఏరాపుట్లా చేయించార్. అందుకు గోలాబల్ 
ఎన్ ఆర్ ఐ జనసేన వింగ్ టీం 7 లక్ల రూపాయల ఆరిథాక సహకారానిని అందించార్. 
ఇప్డు లంకె సతీష్ ఆరోగయూంగా ఉనానిర్. లంకె సతీష్ మాటాలాడుతూ ఆరిథాక సహాయం 
అందించ్న చంట్ గారికి, వారి టీం కు ప్రతేయూక కృతజ్ఞతలు తెల్యజేశర్. ఈ 
విషయానిని తెలుసుకునని స్థానిక ప్రజలు, జనసైనికులు గోలాబల్ ఎన్ ఆర్ ఐ జనసేన వింగ్ 
ను అభినందిసుతినానిర్.

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

ఆపదలో ఆదుకునని జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వుం
శతఘ్ని న్యూస్: రైలే్వకోడ్ర్: ఉమమాడి కడపజిల్లా, రైలే్వకోడ్ర్ నియోజక వరగొం, 
ఓబులవారిపల్లా మండలం మంగంపేట గ్రామములో పేద కుట్ంబానికి చెందిన పాసయూం 
సునీల్ జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక కారయూకరతి. సునీల్ ఇటీవల బైక్ యాకిసిడంట్ లో 
తీవ్రముగా గాయపడి, తిర్పతిలో చ్కితసి చేయించుకుని కోలుకునానిడు.. క్రియాశీలక 
సభయూత్వం ఉనని సునీలుకొ ఇన్సిర్న్సి కెలాయిమ్ శంక్న్ అయి జనసేన పార్టీ కేంద్ర 
కారాయూలయం నుండి వచ్్చన 50,000 రూపాయలు చెక్ ను రాష్ట కారయూదరిశు తాతంశెట్టీ 
నాగేంద్ర మరియు నియోజక వరగొ నాయకులు బాధితుడి గృహానికి వళిలా వారి తల్లా 
తండ్రుల సమక్ంలో అందచేశర్. వార్ ఈ సహాయానికి, ఇల్ంట్ కారయూక్రమానిని 
రూపొందించ్న పవన్ కళ్యూణ్ కు ప్రతేయూక అభినందనలు తెల్యజేశర్.. ఈ సందర్ంగా 
నాగేంద్ర మాటాలాడుతూ.. 3వ విడత సభయూత్వ కారయూక్రమం ఫిబ్రవరి 10వ తార్ఖు నుండి 
ప్రంభమగును, కావున ప్రతి ఒకకొర్ సది్వనియోగం చేసుకోవాలని తెల్యపరిచార్.. 
ఈ కారయూక్రమానిని ఒక పండుగల్గ ఏరాపుట్ చేసిన మంగంపేట గ్రామ పెద్దలు గునిపాట్ 

శివయయూ, నారద్సు కృష్ణయయూ, కందుకూరి సుబ్రమణయూం, జనసేన యువనాయకులు హనుమంతు సునీల్, ల్వల్ర్ సుమన్, గంటా వంకట రమణ(రాజ), మంగారప్ స్యి, 
5మండల్ల నుంచ్ విచే్చసిన పగడాల వంకటేష్, గందంశెట్టీ దినకర్ బాబు, మాద్సు నరసింహ, ఆలం రమేష్, పసుప్ లేట్ రమణ, ద్సరి వీరేంద్ర, నగిరిపాట్ మహేష్, అంకిశేటీటీ 
మణి, స్యం శ్రీధర్, ముద్దపోలు సభాపతి, ఉతతిరాది శివకుమార్ మరియు వైకోట నుంచ్ చవా్వకుల ర్డిడుమని, నలలాంశెట్టీ కిషోర్, లీగల్ సెల్ నాగభూషణం, కొమిమానేని బాలు, గిరి 
తదితర్లు పాల్గొనానిర్.

ప్రజా సమస్యలపై జనసేన పోర్బాట 37వ రోజు ప్దయాత్
శతఘ్ని న్యూస్: ఏల్ర్: ప్రజా సమసయూలపై జనసేన పోర్బాటలో భాగంగా సోమవారం 37వ రోజు ఏల్ర్ 
నగరపాలక సంసథా పరిధిలోని 3, 4వ డివిజన్ పరిధిలో ఉనని య్సుపాదప్రం, కనకదురగొమమా గుడి దగగొర నుండి నవాబు 
పేట, న్యూకాలనీ ఏరియాలో ర్డిడు అపపుల నాయుడు పాదయాత్ర నిర్వహించార్. ఈ సందర్ంగా ర్డిడు అపపులనాయుడు 
మాటాలాడుతూ ఏల్ర్ నియోజకవరగొంలో వైసీపీ ఎమెమాలేయూ ఆళలా నాని వివక్త చూప్తునానిరని, అటటీహాసంగా పేద 
ప్రజలకు అండగా ఉనానిమని అబద్్ధలు చెబుతు ప్రజలను మభయూపెడుతునానిరని ఆరోపంచార్. జగననని కాలనీలో 
ఇళలా నిరామాణ పనులు సతింభించ్పోయాయని, కారిమాకులకు పనిలేక అనేక రకాలుగా ఇబ్బందులుపడుతునానిరని, 
ఏల్ర్లో ఉనని ఒకే ఒక పరిశ్రమ జూట్ మిల్ కూడా మూతపడిపోయిందని, వేల్దిమంది కారిమాకులు రోడుడును 
పడాడురని కారిమాకుల సమసయూలను పకకొనపెట్టీ, గడపగడపకు కారయూక్రమంలో గొపపులుచెప్పుకుంట్నానిరని, ఎదే్దవా 
చేశర్. రాజాయూంగబద్ధంగా ప్రజలకు సంక్రమించ్న ఓట్ హకుకొపై ప్రజలను చైతనయూపరచ్ రానునని ఎనినికలోలా ప్రజా 

సమసయూలను వారికి ఓట్ వేసే విధంగా ప్రజలను చైతనయూవంతం చేయడమే జనసేన పార్టీ లక్ష్యమని అనానిర్. ఈ కారయూక్రమంలో ఏల్ర్ ప.గో.జిల్లా కారయూదరిశు కసూతిరి స్యి తేజసి్వని, 
మాజీ డిపూయూటీ మేయర్ జనసేన నాయకులు శిరిపల్లా శివరామకృష్ణ ప్రస్ద్, నగర అధయూక్షులు నగిర్డిడు కాశి నరేష్, ఉపాధయూక్షులు సుందరనీడి ప్రస్ద్, ప్రధాన కారయూదరిశు సరిది రాజేష్, 
అధికార ప్రతినిధి అలులా స్యి చరణ్, ఫ్యూన్సి ప్రెసిడంట్ దోసపరితి రాజు కారయూదరిశులు కందుకూరి ఈశ్వరరావు, కురామా సరళ, బొతసి మధు, ఎట్ంచ్ ధరేమాంద్ర, బుడిర్డిడు బలరాం, మజిజి 
శ్రీను, బుద్దనాగేశ్వరావు, నగర కోశధికారి పైడి లక్ష్మణరావు,1 టౌన్ మహిళ కారయూదరిశు ప్రమీల రాణి, సంయుకతి కారయూదరిశు దురాగొ బి, నాయకులు వీరంకి పండు, ర్డిడు గౌర్ శంకర్, బొండా 
రాము నాయుడు,నిమమాల శ్రీనివాసరావు, పొన్నిర్ రాము, రాజు, కె.శ్రీను, సింగ్, కె శివ, వినోద్, బాలు, ఆనంద్, జనసేన కారయూకరతిలు, అభిమానులు పాల్గొనానిర్.

క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కారా్యచరణపై 
కలాసటిర్ ఇుంచారజిలతో సమావేశుం

శతఘ్ని న్యూస్: గంగాధర్ నెల్లార్ నియోజకవరగొం, ఎస్ఆర్ ప్రం మండల కేంద్రంలో 
క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమ కారాయూచరణ నిమితతిం జనసేన ఇంచారిజి డా. 
యుగంధర్ పొనని అధయూక్తన కలాసటీర్ ఇంచారిజిలతో సమావేశం ఏరాపుట్చేయడం 
జరిగింది. సమావేసంలో భాగంగా నియోజకవరాగొనిని 7 కలాసటీర్లాగా విభజించడం 
జరిగింది, ఏడుగుర్ నాయకులను నియమించడం జరిగింది, మండలంలో మూడు వేలు 
సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమాలు చేసే విధంగా కారయూచరణ ప్రణాళిక రూపొందించ్, కలాసటీర్ 
ఇంచారిజిలకు దిశ నిరే్దశం చేయడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో మండల అధయూక్షులు 
చ్రంజీవి, ఉపాధయూక్షులు చంద్రశేఖర్, ప్రధాన కారయూదర్శులు నరేష్, అవినాష్, కారయూదరిశు 
స్యి, సీనియర్ నాయకులు సుధాకర్ ఆచారి పాల్గొనానిర్.

స్విత్మ్మన్ పరామర్శుంచిన డాకటిర్. యుగుంధర్ పొనని
శతఘ్ని న్యూస్: గంగాధర నెల్లార్ నియోజకవరగొం, 
కారే్వట్ నగరం మండలం, ఆరేకొ వీబిపేట 
గ్రామపంచాయతీ, రాజుల కండ్రిగ గ్రామం, 
మండల బూత్ కనీ్వనర్ అనానిమలై మాతృమూరితి 
స్విత్రమమాని జనసేన ఇంచారిజి డా. యుగంధర్ పొనని 
పరామరిశుంచ్ ఆరోగయూ వివరాలు తెలుసుకునానిర్. 
ఈ కారయూక్రమంలో శోభన్ బాబు, విజయ్, వంకటేష్, 
నరేష్, జనసైనికులు తదతిర్లు పాల్గొనానిర్.

గడప గడపకి క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రముం
శతఘ్ని న్యూస్:  సతయూవేడు 
నియోజకవరగొం, వరదయయూపాలం 
మండలం, మతెతిరిమిటటీ గ్రామంలో 
గడప గడపకి క్రియాశీలక సభయూత్వ 
నమోదు కారయూక్రమానిని జనసేన 
వీరమహిళ శిర్ష జనసైనికులతో 
కలసి నిర్వహించార్. 

కారయూక్రమంలో భాగంగా గ్రామంలో ప్రతీ ఇంట్కీ వళిలా క్రియాశీలక సభయూత్వం యొకకొ 
ఆవశయూకతను ప్రజలకు తెల్యజేస్ర్. ఈ కారయూక్రమంలో జనసైనికులు మురగయయూ, 
వసంతమమా కమలమమా, మోహన్, నందయయూ, మల్లా, తదితర్లు పాల్గొనానిర్.

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

పలలా పలలా ఎగరాలి పవననని జుండా 
23వ రోజు కార్యక్రముం

శతఘ్ని న్యూస్: నాగర్ కరూనిల్: సోమవారం బిజినపల్లా మండలం వసంతాప్ర్ గ్రామంలో వంగ లక్ష్మణ్ 
గౌడ్ పాదయాత్ర చేపటాటీర్. కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులతో, జన సైనికులతో కల్సి పాదయాత్రగా 
గ్రామంలో పరయూట్ంచార్. గ్రామంలోని ప్రజల సమసయూలు తెలుసుకుంటూ, పార్టీ సిద్్ధంతాలను ప్రజలకు 
వివరిసూతి, కారయూక్రమానిని ముందుకు స్గించార్. ఈ కారయూక్రమంలో నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవరగొ 
నాయకులు వంగ విజయ్ భాసకొర్ గౌడ్, ప్రస్ద్, సూరయూ, రాజు నాయక్, వంశీ ర్డిడు, శివ, దనేని రమేష్, 
రాకేష్, శివ తదితర్లు పాల్గొనానిర్.

సభ్యత్వ నమోదును విజయవుంతుం చేయుండి: గుంగారపు 
రామదాస్ చౌదర

శతఘ్ని న్యూస్: మదనపల్లా: ఫిబ్రవరి 10న ప్రంభం కానునని జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వ 
నమోదు కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేయాలని జనసేన పార్టీ రాయలసీమ కో కనీ్వనర్  గంగారప్ 
రామద్స్ చౌదరి పలుప్నిచా్చర్. సోమవారం జనసేన పార్టీ కారాయూలయంలో ఏరాపుట్ చేసిన 
విలేఖర్ల సమావేశంలో సభయూత్వ నమోదు వివరాలను వలలాడించార్. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ 
ఉమమాడి చ్తూతిర్ జిల్లా ప్రద్న కారయూదరిశు జంగాల శివరామ్ రాయల్, రాష్ట చేనేత విభాగం ప్రద్న 
కారయూదరిశు అడపా సురేంద్ర, ఐట్ విభాగం జగదీష్, రూరల్ అధయూక్షులు గ్రానైట్ బాబు, చంద్రశేఖర్, 
కుమార్ పాల్గొనానిర్. ఈ సందర్బంగా గత ర్ండు విడతలోలా సభయూత్వ నమోదులో క్రియాశీలకంగా 
వయూవహరించ్ అధిక సభయూతా్వలు చేసిన వారిని అభినందించార్.  గంగారప్ రామద్స్ చౌదరి 
మాటాలాడుతూ సభయూత్వ నమోదులో పాల్గొనని వాలంటీరలాకు ఆయన ప్రతేయూక ధనయూవాద్లు తెల్పార్. అదే ఉతాసిహంతో ఈ నెల 10న మొదలై 28 వరకు జరిగే మూడో విడత సభయూత్వ 
నమోదును కూడా జయప్రదం చేయాలని కోరార్. పార్టీ సభుయూల ప్రమాద బీమా నిమితతిం పవన్ కల్యూణ్ గతంలో పెద్ద మొతతింలో విరాళమిచా్చరని, ఈస్రి కూడా తన విరాళ్నిని 
ప్రకట్స్తిననానిర్. గతంలో సభయూత్వం చేసుకునని వారిని ర్న్యూవల్ చేసూతి కొతతిగా సభయూతా్వలు చేయించాలని కోరార్.  

కోనాల కాళీ కృషణా తేనీట్ విుందుకు హజరైన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: భీమవరం: సింగపూర్ జనసేన మెంబర్ కోనాల కాళీ కృష్ణ స్వగృహము నందు 
ఏరాపుట్చేసిన తెనేట్ విందుకు భీమవరం నియోజకవరగొ ఇన్ ఛార్జి జనసేన పార్టీ మరియు 
ఉమమాడి పశి్చమగోద్వరి జిల్లా అధయూక్షులు కొట్కలపూడి గోవిందరావు (చ్నబాబు), సూరయూ 
ప్రకాష్ రావు జనసేన నాయకులు ( ఎక్ష్ కౌనిసిలర్), సుంకర రవి (టౌన్ సెక్రటర్), కొమూమారి 
రామారావు (లీగల్ సెల్)జి.వి.ఐ.ట్, అపాపురావు, మగప్ భగత్ సింగ్, రాంప్రస్ద్, పెదే్దట్ తేజ, 
ఆకుల శ్రీనివాస్, మరి కొందర్ జనసేన కారయూకరతిలు హాజరయాయూర్. కారయూక్రమంలో భాగంగా 
పవన్ కళ్యూణ్ పేర్ చెపపు యువత అమమావారి జాతరలో చేసుతినని అలలార్లా మంచ్ది కాదని, అవి 
అరికటాటీలని చరి్చంచార్. ఈ సందర్ంగా కొట్కలపూడి గోవిందరావు మాటాలాడుతూ యువత 
మరియు కోనాల కాళీకృష్ణ గార్ ల్ంట్ ఉతతిమమైన మనుష్లు జనసేన పార్టీలో ఉండడం మన 

అందరి అదృషటీం అని, అల్నే కోనాల కాళీకృష్ణ జనసేన పార్టీ పేర్ మీద చేసే మంచ్ పనులు అల్నే ఆయన వయూకితిగతంగా పేదలకు చేసుతినని మంచ్ పనులు గురించ్ చెపూతి ప్రశంసించార్. అల్నే ఇప్పుడు 
ఉనని యువత డ్రీమ్సి ను సపోర్టీ చేసూతి ష్ర్టీఫిల్ం ప్రొడ్యూస్ చెయయూడం చాల్ మంచ్ పని అని, అల్నే రైటర్ గా కూడా మంచ్ కథలు అందించడం అనేది ఆయనకి కళ పటలా ఉనని ఇషటీంని చెప్తింది అని, 
అల్నే ఇల్ంట్ ఉతతిమమైన వయూకుతిలు పార్టీలోకి ఇంకా రావాల్ అని యువత కూడా రావాలని మాటాలాడార్. అల్నే కోనాల కాళీకృష్ణ గార్ ఇంట్లోపల వేయించ్న జనసేన లోగో చూసి కారయూకరతిలు 
మరియు కొట్కలపూడి గోవిందరావు ప్రశంసించార్. తేనేటీ విందు తరా్వత పార్టీ మెంబర్సి అందరూ కూడా పార్టీ భవిషయూత్ కారాయూచరణ పై చరి్చంచార్, కారయూక్రమంలో భాగంగా కోనాల కాళీకృష్ణ 
మరియు దివయూజ్యూతి ఆహా్వనితులైన కారయూకరతిలను శలువాతో సతకొరించ్, ప్రశంసించార్. కోనాల కాళీకృష్ణ మాటాలాడుతూ అడిగిన వంటనే చ్నబాబు గార్ (కొట్కలపూడి గోవిందరావు) ఇంట్కి రావడం 
ఆయన యొకకొ గొపపు వయూకితిత్వంని చూపసుతిందని అనానిర్, అల్నే విచే్చసిన అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెల్పార్. అల్నే ముందు ముందు పార్టీకి, పార్టీ కారయూకరతిలకు ఎట్వంట్ అవసరం వచ్్చన సింగపూర్ 
జనసేన మెంబర్సి గా అందరం తోడు ఉంటామని చెపాపుర్, ఈ సమావేశం మంచ్ వాతావరణంలో జరిగింది.

కారుంపలిలా పుంచాయతీలో పవననని ప్రజాబాట
శతఘ్ని న్యూస్: రాజంపేట: 
రాష్ట అభివృది్ధ కొరకై జనసేన 
పార్టీకి ఒకకొ అవకాశం ఇవా్వలని 
రాజంపేట జనసేన నాయకులు 
అనానిర్. రాజంపేట జనసేన 
పార్టీ అసెంబీలా ఇంచార్జి మల్శెట్టీ 
వంకటరమణ ఆదేశల 
మేరకు పవననని ప్రజాబాట 
కారయూక్రమంలో భాగంగా 
59వ రోజు సోమవారం 
రాజంపేట మండలం, 
కారంపల్లా పంచాయతీలోని పలు 
గ్రామాలలో జనసేన నాయకులు 
పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమానిని 
నిర్వహించార్. ఈ సందర్ంగా 
ప్రతి ఇంట్కి వళిలా జనసేన పార్టీ 
రూపొందించ్న సిద్్ధంతాలు, 

ఆశయాలు హామీలతో కూడుకునని కరపత్రాలను పంపణ చేశర్. రాష్ట అభివృది్ధకై జనసేన 
పార్టీకి ఒకకొ అవకాశం ఇవా్వలని వార్ విజ్ఞపతి చేశర్. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు 
తాళలాపాక శంకరయయూ, వీరయయూ ఆచారి, పోల్శెట్టీ శ్రీనివాసులు, జనసేన వీరమహిళలు జడాడు 
శిర్ష, మాధవి, జనసేన కారయూకరతిలు, అభిమానులు, మహిళలు పాల్గొనడం జరిగినది.

సపిుందనలో రెవన్్య అధికారకి వినతిపత్రాన్ని 
అుందజేసిన బొబ్బేపలిలా సురేష్

శతఘ్ని న్యూస్: సరే్వపల్లా నియోజకవరగొంలోని 
వంకటాచలంలోని తహసిల్్దర్ కారాయూలయంలో సోమవారం 
జరిగిన సపుందన కారయూక్రమంలో ర్వన్యూ అధికారి కి జనసేన 
పార్టీ నాయకులతో కల్సి వినతి పత్రానిని అందజేసిన సరే్వపల్లా 
నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ నాయకులు బొబే్బపల్లా సురేష్ 
నాయుడు. ఆయన మాటాలాడుతూ సరే్వపల్లా నియోజకవరగొంలో 
30 పంచాయతీలు ఏకగ్రీవమని వైసీపీ ప్రకట్ంచుకుందని, 
ఇపపుట్వరకు కూడా ఏకగ్రీవమైన 30 పంచాయితీలలో 
అభివృది్ధ చేసిన ద్ఖల్లు లేవని. అందులో భాగంగా 
వంకటాచలం మండలంలోని సరే్వపల్లా పంచాయతీ కూడా 
ఉందని, ఏకగ్రీవమైన సరే్వపల్లా పంచాయతీలో అయితే 
ఎనోని ఏళలా నుంచ్ కొతతిగుంట సమాశనానిని ఐదు కుల్ల 
వార్ వినియోగించుకుంట్నానిర్. సమాశనంలో శవానిని 
పూడి్చ పెట్టీకోవాలంటే వరా్షకాలంలో శవానిని తీసుకొని వళిలా 
పూడు్చకోవాలంటే ఎంతో కషటీమైన పరిసిథాతి. దీనికి కారణం 

సమాశనం లోతట్టీలో ఉంది. దీనిని పై గతంలో ఎనోనిస్ర్లా మండల కేంద్రంలోని అధికార్లకు వినతిపత్రం 
రూపంలో జనసేన పార్టీ నుంచ్ ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఇపపుట్వరకు ఎవర్ కూడా గ్రావల్ తోల్స్తిమని 
చెపపుడం గాని, సమాశనానిని అభివృది్ధ చేసి ఇస్తిమని చెపపులేదు. కొతతిగా వచ్్చన ఎమామారో్వ కృష్ణకి వినతిపత్రం 
అందజేశం. వార్ స్నుకూలంగా సపుందించ్ ర్ండు రోజులోలా గ్రావల్ తోలుకునే ద్నికి పరిమాషన్ గాని, 
లేదంటే ప్రభుత్వం నుంచే గ్రావల్ తొలగించడం గాని చేస్తిమని చెపపు హామీ ఇచా్చర్. అల్ జరగని 
పక్ంలో నిరాహారదీక్ కు దిగడానికైనా సరే జనసేన పార్టీ సిద్దంగా వునానిం. ఈ కారయూక్రమంలో పనిశెట్టీ 
మల్లాకార్జిన్, సుధాకర్, రహంభాయ్, అక్బర్, వంకయయూ, చ్నని, రహమాన్, తదితర్లు పాల్గొనానిర్.

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