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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అప్పురత్న పాలనలో రాష్ట్రం అన్్న ర్రంగాలోలో వెనుకబడ్రంది.. బత్తుల
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం: జనం కోసం జనసేన మహాపాదయాత్ర 72వ రోజు కారయూక్రమం కోరుకండ మండలం, 
కాపవరం గ్రామంలో బీసీ పేటలో రాజానగరం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి బత్తుల వంకటలక్ష్మి 
పరయూటంచి, స్థానిక ప్రజలతో మమేకమవుతూ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు, సిద్ధంతాలు వివరిస్తు గాజు 
గాలాసు గురుతుపై ఓటు వేసి, జనసేన పార్టీని గెలిపంచాలని అభయూరిథాంచారు. అనంతరం స్థానిక మీడియాతో బత్తుల 
వంకటలక్ష్మి మాట్లాడుతూ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్టం పూరితుగా అప్పుల కుపపుగా మారిందని అందుకే మా అధినేత, 
గౌరవనీయులు పవన్ కళ్యూణ్, జగన్ రెడిడి కి అప్పురతని బిరుదు ప్రధానం చేశారని దేశంలోనే అతయూంత సంపనని 

సీఎంగా ఎదుగుత్నని జగన్ రెడిడి రాష్ట్రానిని మాత్రం 
పూరితుగా అప్పుల కుప్పుగా మార్చేసి, రాష్టం దివాలా 
దిశగా పయనిసుతుందని ఇదే పరిసిథాతి కనస్గితే 
రాష్టం నంచి అందరూ ఇతర రాష్ట్రాలకు వలసలు 
పోయి బ్రతకాలిసిన పరిసిథాతి వసుతుందని, ఈ పరిసిథాతి 
నండి గట్టీకాకాలంటే జనసైనికులు సమిష్టీగా 
జనసేన విజయం కోసం సోషల్ మీడియాలో కాకుండా గ్ండ్ లో మరింత ఎకుకావగా కషటీపడాలిసిన అవసరం ఉందని, 
రాజానగరం నియోజకవర్గంలో స్థానిక వైసిప పార్టీ వారికి ఓటమి భయంతోనే తమపై అనవసర ఆరోపణలు చేసుతునానిరని, 
ఇకకాడ ఎప్పుడు ఎనినికలు వచిచేనా జనసేన పార్టీ దే విజయం తధయూమని దనికి స్థానిక ప్రజలందరూ జనసేన పార్టీకి 
మద్దత్ తెలియజేసి, జనసేన పార్టీని గెలిపంచి, పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమంత్రి చేయాలని విజ్ఞపతు చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
కోరుకండ మండల సీనియర్ జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, కాపవరం గ్రామ వాసులు పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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బిజినపల్లోకి చేరుకున్న వ్రంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ పాదయాత్ర
పల్లె పల్లె ఎగరాలి పవనన్న జెండా 25వ రోజు కార్యక్రమెం
రెండవ విడతగా బిజినపలిలె మెండలెం నేటితో పూర్తి  
పాలకులను వ్యతికేర్స్తి న్న మెండలెంలోని గారామాల ప్రజలు 
శతఘ్ని న్యూస్:  నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవర్గంలో నిరంతరాయంగా 25 రోజులుగా కనస్గుత్నని పల్లా పల్లా 
ఎగరాలి పవననని జండా రెండవ విడత కారయూక్రమం బిజినపలిలాకి చేరుకుంది. వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ ఆధరయూంలో పల్లా 
పల్లా ఎగరాలి పవననని జండా కారయూక్రమానికి మొదట విడత తెలకాపలిలా మండలంలో, బిజినపల్లా మండలంలో 
అపూర్వ ఆదరణ పందడం హర్షణీయం.. బుధవారం బిజినపలిలా టౌన్ లో వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ ఆధ్వరయూంలో పల్లా పల్లా 

ఎగరాలి పవననని జండా 
కారయూక్రమం నిర్వహంచి, 
టౌన్ లో పాదయాత్రగా 
ప ర యూ ట ం చా రు . . 
బిజినపలిలా ప్రజల ప్రధాన సమసయూలు ఇలులా లేని వాళ్ళకి రెండు పడక గదులు ఇస్తుం, రుణమాఫీ 
చేస్తుం, 3 ఎకరాల భూమి, దళిత బంధు అంటూ అధికారంలోకి వచాచేరు.. 8 సంవతసిరాల 
నంచి బంగారు తెలంగాణ అని చెప్తునానిరు, కానీ ఇకకాడ ఇతతుడి తెలంగాణకు గతి లేదు…. 
ఉండట్నికి గుడు లేదు, పూరి గుడిసెలు వేసుకని బ్రత్కుత్నానిం.. ఎలక్న్సి సమయంలో మా 
ఓటు కోసం పాకులాడే పాలకులకు మా బాధలు కనిపంచవు అంటూ గ్రామసుథాలు వారి సమసయూలు 
లక్ష్మణ్ గౌడ్ కు తెలియజేస్రు. మొదట విడత తెలకాపలిలా మండలం, రెండవ విడతగా బిజినపలిలా 
మండలాలోలా పల్లా పల్లా ఎగరాలి పవననని జండా కారయూక్రమం విజయవంతంగా పూరితు చేసుకుంది. ఈ 
కారయూక్రమంలోనాగర్ కరూనిల్ నియోజకవర్గ నాయకులు హారి నాయక్, స్రయూ, వంశీ రెడిడి, రాజు 
నాయక్, బాలకృష్ణ, బాలు, తమేమేడి పవన్, నర్ష్, ఎజుజు ఆంజనేయులు, లింగం నాయక్, మురళి, 
జోగు నిఖిల్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.
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మూడో విడత క్రియాశీలక సభ్యత్వ కారా్యచరణపై 
విసతుతృత సమావేశ్రం

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు కణెదల పవన్ కళ్యూణ్ జనసైనికుల 
శ్రేయసుసి కోరి ఏరాపుటు చేసిన క్రియాశీలక సభయూత్వ మూడో విడత కారయూక్రమ తదుపరి 
కారాయూచరణపై విసతుృత సమావేశం జనసేన రాష్ట ప్రధాన కారయూదరిశి మరియు విజయనగరం 
అసెంబీలా ఇంచారిజు శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వ ఆధ్వరయూంలో బుధవారం స్థానిక పాల్ నగర్ వద్ద 
ఉనని జనసేన పార్టీ కారాయూలయంలో విజయవంతంగా జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో ఆ పార్టీ 
నాయకులు శ్రీమతి మాత గాయత్రి, హుసేసిన్ ఖాన్, లోకల్ బాయ్ ప్రస్ద్, రామకృష్ణ, సై కిరణ్ 
మరియు నాయకులు, వీర మహళలు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

క్రియశీలక సభ్్యడు కుట్రంబాన్కి 5 లక్ల 
ఇన్సూరెన్సూ చెక్ అ్రందజేత

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవర్గం, కోరుకండ మండలం, గాదరాడ గ్రామానికి 
చెందిన క్రియశీలక సభ్యూడు చిరలా త్రిమూరుతులు కరెంట్ ష్టక్ వలన ఆకసిమేక మరణం 
చెందితే ఆ కుటుంబానికి జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటుందని తెలుప్తూ అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు ఐదు లక్ల రూపాయలు బీమా చెకుకాని చనిపోయిన 
వయూకితు భారయూ అయినా చీరలా దేవి కి అందజేసిన ఉమమేడి తూరుపుగోదవరి జిలాలా జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు కందుల దుర్్గష్, రాజానగరం నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు మేడ 
గురుదత్ ప్రస్ద్, జనసేన పార్టీ రాష్ట కారయూదరిశి శ్రీమతి గంట్ స్వరూప దేవి, కతతు పేట 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు బండారు శ్రీనివాస్, రామచంద్రప్రం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు 
పోలిశెటటీ చంద్రశేఖర్, రాజమండ్రి సిటీ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు అతితులి సతయూనారాయణ, 
రాజమహంద్రవరం అర్బన్ సిటీ అధయూక్షులు వై. శ్రీన, ఉమమేడి తూరుపుగోదవరి జిలాలా ఉప 
అధయూక్షురాలు సుంకర కృష్ణవేణి, జిలాలా కారయూదరిశి డేవిడ్ రాజ్, జిలాలా కారయూదరిశి రాజమండ్రి 
అధికార ప్రతినిధి రామకృష్ణ గౌడ్, ఉమమేడి తూరుపుగోదవరి జిలాలా ప్రధాన కారయూదరిశి మైరెడిడి 
గంగాధర్, కోరుకండ మండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు మండపాక శ్రీన, రాజానగరం 
మండలం జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు బతితున వంకనని దొర, సీతానగరం మండల జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు కారిచరలా విజయ్ శంకర్, ఉమమేడి తూరుపుగోదవరి జిలాలా ప్రోగ్రామింగ్ 
కమిటీ మంబర్ జమాల్ సోన, రాష్ట నాయకత్వం, జిలాలా నాయకత్వం, జనసేన పార్టీ 
ఇనాచేరుజులు జనసేన పార్టీ నాయకులు పెద్ద ఎత్తున పాల్్గనానిరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

లక్ష్మణరావు కుట్రంబాన్కి 5 లక్ల ఇన్సూరెన్సూ చెక్ అ్రందజేత
శతఘ్ని న్యూస్: రాజమండ్రి రూరల్: జనసేన పార్టీ క్రియాశీల సభ్యూడు చలలా లక్ష్మణరావు ఇటీవల మరణించగా జరిగింది. విషయం తెలుసుకునని జిలాలా అధయూక్షులు కందుల 
దుర్్గష్, క్రియాశీల సభయూత్వం కలిగి ఉనని జనసైనికుడు లక్ష్మణరావు ఇన్సిరెన్సి క్లాయిమ్ నిమితతుం పూరితు సమాచారానిని జనసేన పార్టీ కేంద్ర కారాయూలయానికి పంపడం జరిగింది. 
అనంతరం జనసేన పార్టీ రాష్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్, చనిపోయిన కారయూకరతు యొకకా కుటుంబానికి 5 లక్ల రూపాయలు చెకుకాని జిలాలా అధయూక్షులు కందుల దుర్్గష్ కు పంపంచి 
లక్ష్మణరావు కుటుంబసభ్యూలకు అందజేయవలసినదిగా స్చించారు. ఈ మేరకు బుధవారం జనసేన ద్వరా 5 లక్లు రూపాయల చెకుకాని కందుల దుర్్గష్ చేత్లమీదుగా 
లక్ష్మణరావు కుటుంబసభ్యూలకు చెకుకాని అందించటం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో రాజమండ్రి నగర అధయూక్షులు వై శ్రీన, రాజమండ్రి సిటీ ఇంచార్జు అన శ్రీ సతయూనారాయణ, 
రామచంద్రప్రం ఇంచార్జు చంద్రశేఖర్, రాష్ట కారయూదరిశి ఘంట్ స్వరూప, తూరుపుగోదవరి జిలాలా ఉపాధయూక్షురాలు సుంకర కృష్ణవేణి, రాష్ట ప్రోగ్రాం కమిటీ కారయూదరిశి చికాకాల 
బాబుల్, జిలాలా అధికార ప్రతినిధి యామన నారాయణ గౌడ్, జిలాలా కారయూదరిశి తలాటం సతయూ, జిలాలా కారయూదరుశిలు షేక్ అమీనా, బీర ప్రకాష్, రాజమండ్రి రూరల్ మండల అధయూక్షులు 
చపాపు చినానిరావు, కడియం మండలం అధయూక్షులు ముద్రగడ జమిమే, మరియు జనసేన నాయకులు, కారయూకరతులు పాల్్గనడం జరిగింది.

పలు కుట్రంబాలను పరామర్శ్రంచిన 
వేగుళ్ళ లీలాకతృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: మండపేట: రాయవరం మండలం, చెల్లారు 
గ్రామంలో ఇటీవల మృతి చెందిన చెల్లారు ఎంపీటీసీ-1 
గొలలాపలిలా వంకటరమణ మాతృమూరితు శ్రీమతి గొలలాపలిలా అంజమమే 
కుటుంబ సభ్యూలన మరియు గాజుల చిట్టీమమే కుటుంబ 
సభ్యూలన పరామరిశించిన మండపేట నియోజకవర్గ జనసేనపార్టీ 
ఇంచార్జు వేగుళ్ళ ల్లాకృష్ణ. అనంతరం వారి పవిత్ర ఆతమేకు 
శాంతి చేకూరాలని కోరుతూ, వారి కుటుంబానికి ఆయన ప్రగాఢ 
స్నభూతిని తెలియజేశారు.

ప్రజలను మభ్యపెట్టడాన్కే గతృహ సారధులు, వాల్రంటీరలో వ్యవస్థలు.. 
రెడడి అపపుల నాయుడు

శతఘ్ని న్యూస్: ఏల్రు నియోజకవర్గ జనసేన కారాయూలయంలో ఏరాపుటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో రెడిడి 
అపపుల నాయుడు మాట్లాడుతూ ఈరోజు రాష్ట ప్రభ్త్వం ముఖయూమంత్రి జగన్మేహన్ రెడిడి గారు ప్రతిపక్ నాయకుడిగా 
ఉననిప్పుడు ఆరోజు తెలుగుదేశం ప్రభ్త్వంలో జనమేభూమి కమిటీలు ఏదైతే ఉనానియో, కమిటీల ద్వరా దోచేసుతునానిరని 
ఎవరికి సీకాములు అందలనాని, లంచాలు ముట్టీలనని ఈ కమిటీలే సహకరించేదని, మా వైసీపీ ప్రభ్త్వం వసేతు 
ఎవరూ ఏ విధమైనటువంట పార్టీ నంచి దళ్రులు ఉండరని, కారుకూతలు కూసిన జగన్మేహన్ రెడిడి ఆనాట 
ప్రతిపక్ ల్డర్ గా ఈనాట ముఖయూమంత్రిగా ఉనని జగన్మేహన్ రెడిడిని ప్రశ్నిసుతునానిం. ఈరోజున ఒక వాలంటర్, 
ముగు్గరు గృహ స్రధులు ప్రతి సచివాలయానికి కనీ్వనరులా అందరిని ఏ విధంగా మీరు ఉపయోగించుకుంటునానిరు. 
వాలంటీరలాన సంత పార్టీ కారయూకరతులుగా వాడుకుంటునానిరు. ప్రభ్త్వం ప్రజాధనానిని వాళలాకి జీతాలుగా 
ఇసుతునానిరు. ప్రతి 50 ఇళ్ళకు ఒక వాలంటీరుని, ముగు్గరు గృహస్రదులని, ముగు్గరిని సచివాలయానికి కనీ్వనరులాగా 
నియమిస్తు, వీళలాందరినీ నియంత్రిస్తు తమ పాక్ట్లా పెటుటీకునానిరని ప్రజల యొకకా గోపయూతన వాలంటీరలా ద్వరా 
వారి యొకకా గుటలాన లాగుత్నానిరని వారి సమాచారానిని తీసుకుంటునానిరు. వారికి ఎకకాడెకకాడ ఇలులా ఉనానియో?, 
వారి ఆసుతులు ఎకకాడెకకాడ ఉనానియో?, ఎవరికి చేయూతనిసుతునానిరు?, ఎవరికి నవరతానిలు ఇసుతునానిరు? వాళ్లా 
ఎవరినైనా ఇతర పార్టీల నాయకులకు సపోర్టీ చేసేతు మేము అందిసుతునని సంక్షేమ కారయూక్రమాలు, సంక్షేమ పథకాలు 
కట్ చేస్తుమని వాలంటీరలా తో బెదిరిస్తు ఈ విధంగా ప్రజలన భయభ్ంత్లకు గురి చేసుతునానిరని విమరిశించారు. 
నేడు అటటీహాసంగా మీరు ప్రవేశపెటటీన రాష్టవాయూపతుంగా గృహ స్రధుల మీటంగులు కానీ అదేవిధంగా కనీ్వనరులా 
ఎవరైతే ఉనానిరో ఈరోజు సచివాలయానిని సచివాలయ సిబ్బంది వాలంటీరులా ప్రజలన భయభ్ంత్లకు గురి 
చేసుతునానిరని తీవ్రస్థాయిలో మండిపడాడిరు. ఆనాడు ప్రతిపక్ంలో ఉననిప్పుడు మీరు చెపపునదనికి నేడు మీరు 
చేసుతునని దనికి విశ్వసనీయత లేదని, చెపపున మాటలనీని అబద్దలని, ఆనాడు తెలుగుదేశం ప్రభ్తా్వనిని మీరు ఏ 
విధంగా అయితే నిలదీశారో ఈరోజున మీరు కూడా అదే పద్ధతిని అనసరిసుతునానిరని, ప్రజలన మోసం చేస్తు 
వాళలాన భయభ్ంత్లకు గురి చేసుతునానిరనానిరు . దీనిని ఏల్రు జనసేన పార్టీ నండి తీవ్రంగా ఖండిసుతునానిమని, 
ఇపపుటకైనా మీరు గృహస్రదులుగా పార్టీ బూత్ కమిటీ ఇతర కమిటీ ఈరోజు ఏదైతే ప్రజాధనానిని వచిచేంచి ఓటులా 
కనకకాని ఓటలాన బాలాక్ మయిల్ చేసి దండుకునే పరిసిథాతిని చూసుతునానిమనానిరు. దీనిని విరమించుకోవాలని మీకు 
ఏమాత్రం సిగు్గ శరం ఉంటే ప్రజల పటలా అభిమానం ఉంటే విచక్ణ ఉంటే ఇలాంట కారయూక్రమం మరల చేయడానికి 
పూనకోరని, ఇలాంట కారయూక్రమానిని విరమించుకోవాలని, ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ప్రజాస్్వమాయూనిని 
కాపాడాలని, అందరికీ నచేచే విధంగా మీ పరిపాలన ఉండాలని జనసేన నండి డిమాండ్ చేసుతునానిం. ఈ పద్ధత్లు 
మారకపోతే తందరగానే మిమమేలిని ఇంటకి పంపంచడానికి ప్రజలందరూ సిద్ధంగా ఉనానిరని హెచచేరించారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో నగర అధయూక్షులు నగిరెడిడి కాశీ నర్ష్, కారయూదరిశి కందుకూరి ఈశ్వరరావు, బొతసి మధు అధికార 
ప్రతినిధి అలులా స్యి చరణ్, నాయకులు బొండా రాము నాయుడు, నిమమేల శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

జనసైన్కుడు శ్్యమలరావును 
పరామర్శ్రంచిన ప్రంత్రం నానాజీ

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్: నడుకుదురు, తూరంగి 
గ్రామాల రహదరిపై ఇటీవల జరిగిన బైక్ ఆకిసిడెంట్ లో 
నడకుదురు గ్రామ జనసైనికులు గంగబత్తుల శాయూమలరావు 
గాయపడి కాకినాడ ప్రభ్త్వ ఆసుపత్రిలో చికితసి పందుత్నానిరు. 
విషయం తెలుసుకునని జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు, కాకినాడ 
రూరల్ ఇంచార్జు పంతం నానాజీ గంగబత్తుల శాయూమలరావుని 
ఆసుపత్రికి వళి్ళ పరామరిశించి, అతని ఆరొగయూపరిసిథాతిపై 
వైదుయూలన అడిగితెలుసుకుని, మేరుగైన వైధయూం అందించాలని 
కోరారు..

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఆత్మకూరు జనసేన పార్్ట ఆధ్వర్య్రంలో 
ఉచిత క్రంటి వైద్య శిబిర్రం

శతఘ్ని న్యూస్: ఆతమేకూరు జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో చేజరలా మండలంలోని 
నడిగడడి అగ్రహారంలో ఆతమేకూరు జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు నలిశెటటీ శ్రీధర్ 
సహకారంతో స్వర్ణ భారత్ ట్రస్టీ సౌజనయూంతో, చేజరలా మండల ఇంచార్జు బండి 
అనిల్ రాయల్ ఆధ్వరయూంలో ఉచిత కంట వైదయూ శ్బిరం నిర్వహంచడం 

జరిగింది. ఈ సందర్ంగా నలిసెటటీ శ్రీధర్ మాట్లాడుతూ ఈరోజు మొదట 
ప్రయతనింగా నడిగడడి అగ్రహారంలో ఉచిత కంట వైదయూ శ్బిరం చేపటటీడం 
జరిగింది. అదేవిధంగా కంట ఆపర్షనలా అవసరమైన వాళలాకు జనసేన 
పార్టీ సంత ఖరుచేలతో ఉచిత కంట ఆపర్షనలా చేసే కారయూక్రమానికి కూడా 
శ్రీకారం చుటటీడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆతమేకూరు నియోజవర్గంలో ఏ 
గ్రామంలో అయినా కంట సమసయూలతో బాధపడుత్ంటే వాళలాకి జనసేన 
పార్టీ ఆధ్వరయూంలో ఉచిత కంట వైదయూ శ్బిరం నిర్వహస్తుమని కూడా ఈ 
సందర్ంగా తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో ఆతమేకూరు జనసేన పార్టీ 
ఉపాధయూక్షులు నాగరాజ్ యాదవ్, జనసేన నాయకులు హర్ష్, హరిబాబు, 
చైతనయూ, ఆదర్శి, రెహమద్, విజయ్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

నష్టపోయిన శనగ రైత్కి జనసేన అ్రండ
ఉప్పలదిన్ని గ్రామంలో కనపర్తి మనోజ్ కుమార్ పరయూటన
వయూవసాయ అధికార్ పూర్ణచంద్రరావు గార్కి ధనయూవాదాలు
పొననిలూరు మండలంలో ప్రతి వయూవసాయ రైతులకు అండగా జనసేన..

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జిలాలా, 
కండప నియోజకవర్గం, పననిల్రు 
మండలంలో మండల జనసేన 
అధయూక్షులు కనపరితు మన్జ్ కుమార్ 
బృందం ప్రతి గ్రామానిని పరయూటస్తు 
నషటీపోయిన రైత్లన పరామరిశిస్తు, 
వారికి నషటీపరిహారం అందిందో 
లేదో తెలుసుకోవడం జరుగుత్ంది. 
ఈ దీనిలో భాగంగా బుధవారం 
ఉపపులదిన్ని గ్రామంలో పరయూటంచడం 

జరిగింది. ఉపపులదిన్ని గ్రామంలో కండ్రగుంట నరసయయూ అనే వయూవస్య రైత్ 40 ఎకరాలు శనగ 
వేయడం జరిగింది. ఇటీవల కాలంలో కురిసిన భార్ వరా్షనికి 20 ఎకరాలు శనగ పంట నషటీం జరిగింది, 
కండ్రగుంట నరసయయూకు జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటూ, వారిని మండల వయూవస్య శాఖ అధికారి 
పూర్ణచంద్రరావు వద్దకు తీసుకని వళిలా, పంట నషటీం గురించి వివరించడం జరిగింది. ఈ సమసయూపై 
పూర్ణచంద్రరావు గారు వంటనే సపుందించి వివరాలు తెలుసుకని, కండ్రగుంట నరసయయూకు ప్రభ్త్వం 
నండి రావలసిన నషటీపరిహారం అందే విధంగా కృష్ చేస్తునని తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ రోజు నండి 
పననిల్రు మండలంలో ప్రతి గ్రామంలో వయూవస్య రైత్లన పరామరిశిస్తు వారికి అండగా జనసేన 
పార్టీ ఉంటుందని కనపరితు మన్జ్ కుమార్ తెలియజేశారు.

అక్రమ లేఅవుటలోపై చర్యలు తీసుకోవాల్ 
..తగరప్ శ్రీన్వాస్

శతఘ్ని న్యూస్: హుస్నిబాద్ పటటీణంలో అక్రమ లేఅవుటలాపై చరయూలు 
తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తు జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో నియోజకవర్గ 
జనసేన కో-ఆరిడినేటర్ తగరప్ శ్రీనివాస్ ఆర్డిఓ అధికారులకు ఫిరాయూదు 
చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ.. 
ప్రభ్త్వ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా పంట పలాలన కనగోలు చేసి, 
రియల్ ఎసేటీట్ వాయూపారులు పాలాటులా పెటటీ, ప్రభ్త్వ ఆదయానికి గండి 
కడుత్నానిరు. ఇలాంట అక్రమ లేఅవుటులా కనగోలు చేసిన ప్రజలు, 
ఇలులా కటుటీకోవడానికి పరిమేషన్ దొరకడం లేదని, అమిమేన భూమినే మళ్్ళ 
అమేమే పరిసిథాతి న్లకందనానిరు. రియల్ ఎసేటీట్ వాయూపారులపై, అవినీతి 
అధికారులపై చరయూలు తీసుకోవాలని జనసేన పార్టీ తరప్న కోరడం 
జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో మండల నాయకులు మల్లాల సంతోష్, 
లకికారెడిడి హమవంత్, గుండా స్యి చంద్, సీతా రాజు, ఎలకాపలిలా సంతోష్, 
వల్దండి నిఖిల్, మాయూకల రాజు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

కార్యకరతుకి అ్రండగా జనసేన.. 
ఐదు లక్ల బీమా అ్రందజేసిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: 
మైలవరం: ఇటీవల 
జరిగిన రోడుడి ప్రమాదంలో 
మృతి చెందిన జనసేన 
పార్టీ కారయూకరతు కీ.శే రెడిడి 
రంగారావు కుటుంబానికి 
జనసేన పార్టీ అండగా 
నిలిచింది.  వారి 
కుటుంబానికి ఐదు లక్ల 
రూపాయలు భీమా చెక్ 
న జనసేన పార్టీ ఉమమేడి 
కృష్ట్ణ జిలాలా అధయూక్షులు 
బండ్రెడిడి రామకృష్ణ, 

మైలవరం నియోజకవర్గ ఇనాచేర్జు అకకాల రామ మోహన రావు (గాంధీ), జనసేన పార్టీ రాష్ట 
కారయూదరిశి అమిమేశెటటీ వాసు చేత్ల మీదగా అందించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన 
పార్టీ ఉమమేడి కృష్ట్ణజిలాలా ఉపాధయూక్షులు మతితు వంకటేశ్వరరావు, బొలియశెటటీ శ్రీకాంత్, రావి 
సౌజనయూ, జనసేన పార్టీ మండల అధయూక్షుడు త్మమేలపాల్ం జనసేన పార్టీ ఎంపీటీసీ పోలిశెటటీ 
తేజ, గ్రామ అధయూక్షుడు తిరుమల శెటటీ పవన్, చెలులా చిననిస్్వమి, నాగబాబు, చెరుకుమలిలా సుర్ష్, 
ఎర్ంశెటటీ నాని, శీలం బ్రహమేయయూ, కోలా రాజు, ఎర్బెలిలా నరసింహారావు, బులాలా రాజు మరియు 
జిలాలా, మండల, గ్రామ జనసేన పార్టీ నాయకులు, కారయూకరతులు పాల్్గనానిరు.

అనకాపల్లోకి దూరమైన మ్రంత్రి గుడవాడ అమరా్నథ్
శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలిలా: ఇంట గెలిచి రచచే 
గెలవాలంట్రు కానీ ఐట శాఖ మంత్రి గుడివాడ 
అమరానిథ్ మాత్రం రచచే మీద కానసింట్రేషన్ 
తో ఇంట గెలవ లేకుండా వునని పరిసిథాతి 
అనకాపలిలాలో ఉందని జనసేన పార్టీ చితూతురు జిలాలా 
ప్రధాన కారయూదరిశి దరం అనిత ఎదే్దవాచేస్రు. 
ఈ సందర్ంగా ఆమ మాట్లాడుతూ. ఆది 
నండి అనకాపలిలాకి దూరంగా ఉనానిడు ఫస్టీ 
టం అనకాపలిలాలో ఎమమేలేయూగా గెలిచినప్పుడు 
వైఎస్ఆరిసిప ఇతనికి అధికార ప్రతినిధిగా 

బాధయూతలు ఇచిచేంది రెండవస్రి ఎమమేలేయూగా గెలిచిన తరా్వత ఎంపీ పదవి తీసుకునానిక అనకాపలిలాకి శాశ్వతంగా 
దూరమయాయూడు. అమరానిథ్ పవన్ కళ్యూణ్ తో ఫోట్ వివాదంలో భాగంగా అమరానిథ్ న సంత స్మాజిక 
వర్గం దూరం చేసింది. దడి వీరభద్రరావు అతని కడుకు రతానికర్ కి ఎంపీ సతయూవతి తోడవడంతో అమరానిథ్ కి 
ఇంట పోరు సంత ఇంట్లానే సీనియరులా దడులు మొదలయాయూయి. వైఎస్ఆరిసిప నిరా్వకం అమరానిథ్ అలసత్వం 
వీటకి తోడు భూవివాదం అనిని కలిసి అనకాపలిలాలో అమరానిథ్ పని అయిపోయిందని అందరూ చెప్తునానిరు. పకకా 
నియోజకవర్గం యలమంచిలిలో సిటటీంగ్ ఎమమేలేయూ కననిబాబు రాజు అతని కడుకు టక్ట్ అడుగుత్నానిరు. తన 
కడుకుకు తపపు ఈ నియోజకవర్గంలో టక్ట్ ఎవరికి ఇచిచేన వైసీపీ ఓటమి ఖాయమని గటటీగా చెబుత్నానిరు. 
అలాగే పెందురితులో సిటటీంగ్ ఎమమేలేయూ అదీప్ రాజ్, జిలాలా అధయూక్షుడు రమేష్ మధయూ టక్ట్ వార్ ఉంది. గాజువాక 
లో పేరు ఉనని ప్రతయూరుథాలు బలంగా ఉండడంతో అది కూడా అస్ధయూం. గుడివాడ అమరానిథ్ ఓవరాక్న్ తో దని 
రియాక్న్ పార్టీని అతనిని ఇంక్ంత డామేజ్ చేసుతుందో వేచి చూడాలని అనిత అనానిరు.

ప్రపాలక ప్రతిపక్నేత యేడదకు
 మాతతృ వియోగ్రం

శతఘ్ని న్యూస్: అమలాప్రం: 
అ మ లా ప్ ర ం ప్ ర పా ల క 
జనసేన 3వ వారుడి కౌనిసిలర్, 
ప్రతిపక్ నేత యేడిదవంకట 
సు బ్ర హ మే ణ యూ ం ( శ్రీ న ) 
మాతృ మూరితు యేడిద 
రతనికుమారి అమలాప్రం 
ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికితసి 
పందుతూబుధవారం కనని 
మూస్రు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన పార్్టలో భార్ చేరకలు
శతఘ్ని న్యూస్: న్ల్లారు నగరం భగత్ సింగ్ కాలనీ 54 వ డివిజన్ నంచి వందలాది మంది 
మహళలు జనసేన పార్టీ జిలాలా అధయూక్షులు, న్ల్లారు నగర నియోజకవర్గం ఇంచారిజు చెనానిరెడిడి 
మనక్ంత్ రెడిడి అధయూక్తన షేష్ హసీన ఆద్వరయూంలో జనసేన పార్టీలో చేరారు. చేరిన వారిలో 
ఎకుకావగా ముసిలాం మైనారిటీ మహళలు ఉనానిరు. మహళలు పెద్దఎత్తున జిలాలా కారాయూలయానికి 
రావడంతో కికికారిసి పోయింది. న్ల్లారు నగరంలో చెనానిరెడిడి మనక్ంత్ చేపటుటీత్నని 
గడపగడపకు జనం కోసం జనసేన కారయూక్రమం ఆదరణ చూసి భార్ సంఖయూలో మహళలు 
జనసేనలో చేర్ందుకు ముందుకు వచిచే పార్టీ కండువా కప్పుకునానిరు. ఈ సందర్బంగా 
చెనానిరెడిడి మనక్ంత్ మాట్లాడుతూ భగత్ సింగ్ కాలనీ నంచి భార్ఎత్తున మహళలు జనసేన 
పార్టీలో చేరడం సంతోషంగా ఉందనానిరు. ముసిలాం సోదర, సోదర్మణులకు జగన్ అనాయూయం 
చేశారనానిరు. ష్టదీ ముబారక్, అందించలేక పోయారని మండిపడాడిరు. మైనార్టీలకు విదేశీ 
విదయూన దూరం చేశారని ఆగ్రహం వయూకతుం చేశారు. జనసేన పార్టీతోనే మైనారిటీలకు నాయూయం 
జరుగుత్ందని నమిమే పార్టీలో చేరుత్నానిరని చెనానిరెడిడి మనక్ంత్ తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
నగర అధయూక్షులు సుజయ్ బాబు. అధికార ప్రతినిధులు, కారంపూట కృష్ట్ణరెడిడి, నయీమ్, కలువాయి సుధీర్, మహళ్ నాయకురాలు షేక్ ఆలియా తదితరులు పాల్్గనానిరు.

జనసేన పార్్ట తరఫున బలుగూర సాగర్ కుట్రంబాన్కి ఆర్థక సాహాయ్రం
శతఘ్ని న్యూస్: పెనగంచిప్రోలు మండలం, పెనగంచిప్రోలు గ్రామంలో ఇటీవల రోడుడి ప్రమాదంలో 
మరణించిన జనసేన పార్టీ మండల కారయూదరిశి బలుగూరి స్గర్ కుటుంబానిని జనసేన పార్టీ అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు ఉమమేడి కృష్ట్ణ జిలాలా అధయూక్షులు బండ్రెడిడి రామకృష్ణ స్గర్ కుటుంబానిని 
పరామరిశించి వారి కి 50 వేల రూపాయల చెక్ ని అందజేసీ వారి కుటుంబానికి జనసేన పార్టీ అండగా 
ఉంటుందని అనానిరు. అనంతరం అదే రోడుడి ప్రమాదనికి గురైన తనీనిరు గోపనాధ్ కుటుంబానిని 
పరామరిశించి వారి కుటుంబానికి భరోస్ కలిపుంచారు. ఈ సందర్బంగా బండ్రెడిడి రామకృష్ణ మాట్లాడుతూ 
జనసేన పార్టీ కారయూకరతులకు వారి కుటుంబాలకు పవన్ కళ్యూణ్ ఎలలాప్పుడూ అండగా ఉంట్రని ఈ న్ల 10 
నంచి 28 వరకు మూడో విడత క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమం మొదలవుత్ందని కసటీపడి పార్టీ 
కోసం పని చేసే ప్రతి కారయూకరతు తపపునిసరిగా సభయూత్వం నమోదు చేసుకోవాలని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమం 
లో ఉమమేడి కృష్ట్ణ జిలాలా కారయూవర్గ కమిటీ సభ్యూలు నియోజకవర్గ నాయకులు వీరమహళలు మండల 
నాయకులు పార్టీ శ్రేణులు పాల్్గనానిరు.

సిద్ధ్రంత్రం మేర్ కుట్రంబాన్్న 
పరామర్శ్రంచిన 

డాక్టర్ పిలాలో శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యూస్: పఠాప్రం నియోజకవర్గం, 
ఉపాపుడ కతతుపలిలా మండలం, ఉపపుడ గ్రామం నందు 
సిధాంతం మేర్ తన కుమారుడు లావరాజు అర్ధరాత్రి 
ఇంట్లా నిద్రిసుతుండగా ఇంటకి నిప్పు అంటుకుని 
మంటలు చెలర్గడం జరిగింది. ఇంట్లా నిద్రిసుతునని 
వీరిద్దరూ ప్రాణ భయంతో ప్రాణాపాయ సిథాతి నంచి 
బయటపడడం జరిగింది కానీ అపపుటకే జరగాలిసిన 
నషటీం జరిగిపోయింది. విషయం తెలుసుకునని 
పఠాప్రం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు 
శ్రీ విష్్ణ హాసిపుటల్ అధినేత డాకటీర్ పలాలా శ్రీధర్ 
సంఘటన సథాలానికి చేరుకని పరిశీలించడం జరిగింది. 
అనంతరం కుటుంబ సభ్యూలతో మాట్లాడి జరిగిన 
విషయం గురించి తెలుసుకుని త్వరితగతిని ప్రభ్త్వం 
నషటీపరిహారం చెలిలాంచే విధంగా జనసేన పార్టీ మీకు 
అండగా ఉంటుందంటూ వారి యొకకా కుటుంబ 
అవసరాల నిమతతుం 50 కేజీల బియయూం మరియు ఆరిథాక 
సహాయం అందించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో 
భాగంగా రాష్ట మతసి్యకార నాయకులు కంబాల 
దసు, మతసి్యకార నాయకులు పలేలాట బాపన దొర, 
వంక కండబాబు, పలివల నాని, బాబి, మరుగు రవి, 
పలానిట మధు, ఇంట వీరబాబు, గొలలాపలిలా శ్వ మరియు 
జన సైనికులు పాల్్గనడం జరిగింది.

ఎమ్్మలే్య అదీప్ రాజ్ జనసేనాన్పై చేసిన వా్యఖ్యలపై
 జనసేన నేతల ఫైర్..

కుటెంబ సభ్్యలను మూడు మెండలాలకు షాడో ఎమ్మెల్్యగా కేటాయెంచి అభివృద్ధిని మర్చి అవినీతితో ఆర్థిక 
అభివృద్ధి సాధిస్తి న్నవని అభివర్్ణెంచిన వబిబిన జనారధిన శ్రీకాెంత్
శతఘ్ని న్యూస్: పెందురితు నియోజకవర్గం, 95 వారుడి జనసేన పార్టీ కారాయూలయంలో ఏరాపుటు చేసిన పత్రికా సమావేశంలో 
ఇటీవల కాలంలో పెందురితు ఎమమేలేయూ అదీప్ రాజ్ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులుపై, నాయకులపై చేసిన విమరశిలన నాయకులు 
వబి్బన జనార్ధన శ్రీకాంత్ తీవ్రంగా ఖండించారు. ఈ సందర్ంగా ఆయనమాట్లాడుతూ .. రంగులు మార్చే పార్టీ జనసేన 
కాదని నీవు కాంగ్రెస్ పార్టీలో సరపుంచ్ గా ఈనాడు వైఎస్ఆరిసిప పార్టీలో ఎమమేలేయూగా కనస్గుత్ననివని ర్ప్ ఏ రంగులు 
పార్టీ లో ఉంట్వో తెలియదు ఆని, స్థానికుడిగా నవు్వ ఉంటూ ఈ నియోజకవర్గ ఏమి అభివృది్ధ చేశావని, పెటటీవానిపాల్ం, 
తాడి గ్రామ సమసయూలు ఇపపుటకీ అదేవిధంగా ఉనానియి, సబ్బవరం మండలానిని ఎడుయూకేషనల్ గా హబ్ చేస్తువని మాటచాచేరు, 
పెందురితు మండలంలో ఉనని పంచ గ్రామాల సమసయూ కోసం ఏమి చేస్వ్, ఎమమేలేయూ కాకముందు చాలా సమసయూలు ఉనానియి 
ఇవనీని నేన తీరుస్తున అని మాట ఇచిచే ఈనాడు సంత ప్రయోజనాలు తపపు ప్రజా కోసం ఆలోచించడం లేదని, కనీసం 
ఎమమేలేయూ ఉండి నియోజకవర్గంలో రోడులా కూడా బాగు చేయలేని దుసిథాతిలో ఉనానివు, స్థానికుడై ఉండి మీ గ్రామమైన 
రామప్రం నండి అకికారెడిడిపాల్ం వరకు వచిచేన రహదరి దుసిథాతి చూడమని నీకు ఆ రోడుడి కనిపంచడం లేద స్థానికుడివే 
కద, అభివృది్ధ చేయడానికి స్థానికుడే అయి ఉండవసరం లేదని చితతుశుది్ధ ఉంటే అభివృది్ధ చేయవచుచే ఆ విషయం నీకు 
తెలియద, కారొపుర్షన్ ఎలక్న్ లో ప్రజలు నీ అభివృది్ధని చూసి కేవలం ఒకే ఒకకా కారొపుర్టర్ తో నీకు సనామేనం చేయడం 
జరిగిందని, జగన్ రెడిడి గారు కూడా మీ యొకకా విజయానికి సనామేనం కూడా చేశారని, గ్రామస్థాయిలో నేన సరపుంచులు 
ఎంపీటీసీలు గెలిపంచాన అని విర్వీగిపోవాలిసిన అవసరం లేదు గ్రామాలోలా కూడా నీ మీద వయూతిర్కత మొదలందని, మీకు 
సోషల్ మీడియాలో పనిచేసిన పేటీఎం బాయూచ్ ని అడిగిన ఆ విషయం తెలుసతుదని, మీ వనకాల తిరిగిన బాయూచేచే నీకు ఎమమేలేయూ 
సీటు ఇసేతు ఓడిపోతారని అధిష్టటీనం కి చెప్తునని విషయం సతయూం అని, ర్ప్ నీకు పెందురితులో ఎమమేలేయూ సీటు వైఎస్ఆరిసిప 
ఇవ్వటం లేదని తెలిసి ఈనాడు నీవు ఆధిపతయూం కోసం జనసేన పార్టీ పై నాయకులు పై అనచిత వాయూఖయూలు చేయడం 
ఎంతవరకు సమంజసం అని, కాప్ కళ్యూణ మండపంలో మంత్రివరుయూలు విచేచేసి కుల నాయకులు మధయూ, కులాలన మధయూ 
చిచుచేపెటేటీ విధంగా మాట్లాడడం వయూతిర్కించకుండా, కనీసం కారయూక్రమం చేసుకోవడానికి మౌలిక వసత్లు ఏరాపుటు 
చేయకుండా ఏ విధంగా ప్రారంభిస్తురు అని జనసేన పార్టీ ఈ రోజు అడిగితే మీరు దనికి సమాధానం చెపపుకుండా ఆ యొకకా 
సమసయూలన తీరుస్తుమని చెపపు ప్రజలకు హామీ ఇవ్వకుండా ఈరోజు నీ ప్రవరతున చూసేతు ఇలాంట వయూకితుని మేము ఎననికునానిం 
అని చెపపు నీ వనకాల తిరుగుత్నని కాప్ నాయకులతో పాటు మిగిలిన కులం సంబంధించిన నాయకులు కూడా ముకుకాని 
వేలు వేసుకునానిరని, పెందురితులో జనసేన పార్టీ సిద్ధంతాలు ప్రజలు బలంగా నముమేత్నానిరని తపపుకుండా రాబోయే 

రోజులోలా జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి 
వచిచే పెందురితు నియోజకవర్గం 
అభివృది్ధ చేసుకుంట్మని, నీకు 
చితతుశుది్ధ ఉంటే ప్రజల మధయూ జనసేన 
పార్టీతో చరచేకి సిద్ధమా, టం డేటు 
నీవే నిర్ణయించు మేమందరం 
వచిచే మీ యొకకా అభివృది్ధని ప్రజల 
మధయూలో ఎండగడతామనిమాట్లాడడం 
జరిగింది. కనకరాజు, మామిడి 
శంకర్రావు, జూతతుద శ్రీనివాస్, తనకాల 
శ్రీనివాస్, మండా సతీష్, వైకుంఠ రావు 
పాల్్గనానిరు.

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


గురువారం, 09 ఫిబ్రవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్్న 
విజయవ్రంత్రం చేయ్రండ: పితాన్

శతఘ్ని న్యూస్: ముమిమేడివరం: 
ఫిబ్రవరి 10 నండి 28 వరకు 
జనసేనపార్టీ చేపటటీబోయే మూడవ 
విడత జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక 
సభయూత్వం నమోదు కారయూక్రమం 
విజయవంతం చేయాలని జనసేన 
పార్టీ కారాయూలయం వద్ద జరిగిన 
జనసేనపార్టీ ముమిమేడివరం 
నియోజకవర్గ సమావేశంలో పతాని 
బాలకృష్ణ పలుప్నిచాచేరు. కేవలం 

500 రూపాయలు రుసుముతో ప్రమాదంలో మరణిసేతు 5 లక్ల రూపాయలు ప్రమాద భీమా 
మరియు ప్రమాదంలో గాయపడిన వారికి 50,000 రూపాయలు అందించే ఏకైక పార్టీ జనసేన 
పార్టీ అని ఆయన తెలిపారు. ఈ అవకాశానిని అందరు సది్వనియోగం చేసుకోవాలని తెలిపారు. 
గతంలో సభయూతా్వలు చేయించుకునని వారు మరలా రెనయూవల్ చేయించుకోవాలని తెలిపారు. 
క్రియాశీలక సభయూతా్వలు చేసే వాలంటీరలాకు గతంలో సభయూత్వం చేయించుకునని వారి వివరాలన 
అందచేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేనపార్టీ నాయకులు గుద్దట జమిమే, గోదశ్ ప్ండర్ష్, 
జకకాంశెటటీ పండు, మది్దంశెటటీ ప్రుషోతతుం, గోలకోట వంకనని బాబు, మోకా బాల ప్రస్ద్, అతితులి 
బాబురావు, స్నబోయిన మలిలాకారుజున రావు, కడలి కండ, యలమంచిలి బాలరాజు, డాకటీర్ ఆర్.
ఎం.ప ప్రస్ద్, మాదల శ్రీధర్, బండారు వంకనని బాబు, లంకలపలిలా జమిమే, గోలకోట స్యి, 
మునికోట జాజి, వేగి ప్రస్ద్, పెమిమేరెడిడి కోట, గిడిడి రతనిశ్రీ, కాయల బలరామ్, యలలామిలిలా బాబీ 
గుద్దట విజయ్, దొరబాబు, గెడడిం వంకటేష్, ఇందుగుల రామకృష్ణ, నిమమేన శ్రీన, సవరప్ ప్రస్ద్, 
గంజా శ్రీన, పోతబత్తుల గోవిందరావు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

బి కొత్తురు గ్రామ్రం న్రందు పలువురన్ పరామర్శ్రంచిన 
డాక్టర్ పిలాలో శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యూస్: ఠాప్రం 
నియోజకవర్గ జనసేన 
నాయకులు శ్రీ విష్్ణ హాసిపుటల్ 
అధినేత డాకటీర్ పలాలా 
శ్రీధర్ బి కతూతురు గ్రామం 
నందు పలు సమసయూలతో 
బాధపడుత్ననిటువంట బాధిత 
కుటుంబాలన పరామరిశించి 
ఒకకాకకా కుటుంబానికి 
వారి యొకకా కుటుంబాల 
అవసరాల నిమితతుం బియయూం 
బస్తులు మరియు ఆరిథాక సహాయం అందించడం జరిగింది. జనసేన నాయకులు డాకటీర్ పలాలా శ్రీధర్ 
పరామరిశించిన బాధిత కుటుంబాలు పోలునాట గోగులమమే (పోషకాహార లోపం మరియు బోధకాలు), 
ముడుగు కండరాజులు, (కంత కాలంగా అనారోగయూంతో బాధపడుతూ మంచానికే పరిమితమై 
ఉంటునని వయూకితు),ఎముమేల స్రుయూడు ( కంతకాలం కిందట యాకిసిడెంట్ కారణంగా మంచానికే 
పరిమితమైన ఉంటునానిరు), దడాల చలాలారావు ( కది్దకాలం నంచి కాళ్లా చేత్లు చచుచేబడి 
మంచానికే పరిమితమయాయూరు), కూరాడ పాము రాజు ( ష్గర్ వాయూధి కారణంగా కాళ్లా తలగించడం 
జరిగింది.), షేక్ నకన్ స్హెబ్ ( కిడ్ని ఆపర్షన్ కారణంగా ఇంటకి పరిమితమయాయూరు), ఆకేట 
గోవింద్ ( కది్దరోజుల క్రితం నంచి కాళ్లా చచిచేపడి మంచానికి పరిమితమయాయూరు) వీరందరికీ 
జనసేన నాయకులు డాకటీర్ పలాలా శ్రీధర్ పరామరిశించి కది్ద మేర ఆరిథాక సహాయం అందించడం 
జరిగింది.జనసేన నాయకులు డాకటీర్ పలాలా శ్రీధర్ మాట్లాడుతూ బి కతూతురు గ్రామం లో పలు అనారోగయూ 
సమసయూలతో బాధపడుత్నని అనేక కుటుంబాలు ఉనానియని త్వరలోనే ఈ బి కతూతురు గ్రామంలో మగా 
ఉచిత వైదయూశ్బిరం ఏరాపుటు చేసి ఉచితంగా మందులు మరియు పర్క్లు చేసే విధంగా జనసేన పార్టీ 
తరప్ నంచి మేము ముందుకు వళ్తుమని దీనికి బి కతూతురు జనసైనికులు కారయూకరతులు వీర మహళలు 
గ్రామ ప్రజలు దీనికి సహకరించాలని త్వరలోనే ఉచిత మగా వైదయూ శ్ఖరం ఏరాపుటు చేస్తుమని డాకటీర్ 
పలాలా శ్రీధర్ అనానిరు. ఈకారయూక్రమంలో భాగంగా దుడుడి రాంబాబు, అనస్రి కృష్ణ, దొమేమేట రాజేష్, 
కూరడా సతితుబాబు, ఆకేటీ స్్వమి, దుడుడి గంగాధర్, పనానిడ శ్వ, కాటూరి అనిల్, చెలిలా లాజర్, 
ప్లుగు రాంబాబు, మహంద్రడ లావరాజు, ముడుగు నాగరాజు, రామ్ బీత్ల శ్రీన, రాష్ట మతసి్యకార 
నాయకులు కంబాల దసు, మతసి్యకార నాయకులు పలేలాట బాపన దొర, గరగ సతాయూనందం, గోకివాడ 
ఏక్ష్ సరపుంచ్, పలానిట మధు, మతసి్యకార నాయకులు వంక కండబాబు, స్రిబాబు, హరిప రెడిడి 
వంకటేష్, కర్నిడి దొరబాబు, డి శ్వ, మరియు జనసైనికులు పాల్్గనడం జరిగింది.

ఆపదలో ఉన్న వారన్ ఆదుకోవడమే
 జనసేన లక్ష్్రం

జనసైనికుడు మెంజునాథ్ కుటెంబానికి 5 లక్షల ఇనూసూరన్సూ చెక్ అెందజేత
శతఘ్ని న్యూస్: కారయూకరతులన, నాయకులన సమానంగా చూస్తు.. ఉంటూ ఎనిని 
ఇబ్బందులు ఎదురవుత్నాని పార్టీ బలోపేతం కోసమే పని చేసిన చిలమత్తురు 
మండలం, పగలపలిలాకి చెందిన నిస్్వరథా జనసైనికుడు కీ.శే మంజునాథ్ క్రియాశీల 
సభయూత్వం కలిగి ఉననిందున ఇన్సిరెన్సి క్లాయిమ్ నిమితతుం పూరితు సమాచారానిని జిలాలా 
అధయూక్షులు జనసేన పార్టీ కేంద్ర కారాయూలయానికి పంపడం జరిగింది. అనంతరం 
జనసేన పార్టీ రాష్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్, చనిపోయిన కారయూకరతు మంజునాథ్ 
కుటుంబానికి 5 లక్ల రూపాయలు చెకుకాని జిలాలా నాయకులకు పంపంచి, వారి 
కుటుంబసభ్యూలకు అందజేయవలసినదిగా స్చించారు. ఈ మేరకు బుధవారం 
జనసేన ద్వరా 5 లక్లు రూపాయల చెకుకాని చిలకం మధుస్ధన్ రెడిడి 
చేత్లమీదుగా మంజునాథ్ కుటుంబసభ్యూలకు చెకుకాని అందించటం జరిగింది. 
ఈ కారయూక్రమంలో ఈ కారయూక్రమంలో భవానీ రవికుమార్, ముఖయూ అతిథిలు జిలాలా 
అధయూక్షులు టీసీ వరుణ్, జిలాలా నాయకులు, కమిటీ సభ్యూలు పాల్్గనానిరు.

మడక్రం రవికి ఆధార్ కార్డి
 మ్రంజూరు చేయాల్.. జనసేన డమా్రండ్

శతఘ్ని న్యూస్: భద్రాద్రి కతతుగూడెం జిలాలా, ములకలపలిలా మండలం, కమలాప్రం 
గ్రామపంచాయతీలోని చలమేన్ నగర్ గ్రామంలో మడకం రవి అనే గిరిజన యవకుడు 
ఉపాధి కోసం అని 10 సంవతసిరాల వయసులో వలస వళ్ళడం జరిగింది వలస వళిలా 
ప్రమాదవ శాత్తు కాలు విరగడంతో శస్త్ర చికితసి చేసి కాలులో సీటీల్ రాడ్సి వేయడం జరిగింది. 
డిశాచేర్జు అయిన తరా్వత ఇంటకి రావడం జరిగింది. తదుపరి చికితసి కోసమని హాసిపుటల్ 
కి వళలాడం జరిగింది. అకకాడ ఉననిటువంట హాసిపుటల్ సిబ్బంది ఆధార్ కారుడి తీసుకు వసేతునే 
ట్రీట్మేంట్ చేయడం జరుగుత్ంది అని కరాకండిగా చెపపుడం తో యువకుడికి ఇంటకి 
రావడం జరిగింది ఇపపుటవరకు ఆధార్ కారుడి లేకపోవడంతో ట్రీట్మేంట్ ఆగిపోయింది 
ఆధార్ కారుడి కోసమని స్థానిక ఆధార్ సెంటర్ కు రెండుస్రులా అపె్లా చేయడం జరిగింది 
అయినా కూడా ఆధార్ కార్డి ఇపపుటవరకు రాకపోవడం గమనార్ం ఈ విషయం 
జనసేన పార్టీ మండల అధయూక్షులు మరియు జిలాలా నాయకుల దృష్టీకి రావడంతో తక్ణమే 
సపుందించి ఆధార్ మీసేవ సెంటర్ వద్దకు వళిలా అడగగా వారు ఆధార్ కాల్ సెంటర్ 
న్ంబర్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆధార్ సెంటరుకా ఫోన్ చేయగా కాల్ సెంటర్ వాళ్్ళ రిజక్టీ 
అయింది మళ్్ళ అపె్లా చేయండి అని చెపపుడం జరిగింది. ఈ విషయంపై సపుందించిన 
మండల అధయూక్షులు ఇపపుటవరకు నాలుగు స్రులా అపె్లా చేయడం జరిగింది అయినా కూడా 
రిజకుటీ ఎందుకు అయినదని వారిని ప్రశ్నించగా వారు మరోస్రి అపె్లా చేయమని చెపపుడం 
జరిగింది. ఈ విధంగా మూడు న్లలు వరకు ఆ గిరిజన యువకుడు ఎదురు చూసినా 
కూడా ఫలితం లేకపోవడంతో ఆ యువకుడికి ట్రీట్మేంట్ ఆగిపోయి కాలు అద్వనని 
సిథాతికి చేరుకుననిది దీనిపై జనసేన పార్టీ జిలాలా మరియు మండల నాయకులు యువకుడు 
సిథాతిని చూసి ఆవేదన వయూకతుం చేయడం . ఈ విషయానిని తెలంగాణ ప్రభ్త్వం చొరవ 
తీసుకని గిరిజన యువకుడికి ఆధార్ కారుడి ఇపపుంచాలని ఆ యువకుడికి ఉచితంగా 
పూరితు ట్రీట్మేంట్ చేయించాలని జనసేన పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. అలా 
చేయని పక్ంలో జనసేన పార్టీ భద్రాద్రి కతతుగూడెం జిలాలా కల్కటీజరిగిందిర్ కారాయూలయం 
ముందు జనసేన పార్టీ తరఫున నిరసన కారయూక్రమం చేపటటీడం జరుగుత్ందని ఈ 
సందర్ంగా తెలియజేయడం జరిగింది. గిరిజన యువకుడు ఆధార్ కారుడి రాదు అని 
మనస్థాపానికి గురై రెండుస్రులా బలవనమేరణానికి పాలపుడగా వారి తలిలా కుటుంబ సభ్యూలు 
కాపాడడం జరిగింది. ఈ విషయానిని దృష్టీలో ఉంచుకని సదరు వయూకితుకి ఆధార్ కార్డి 
వచేచే విధంగా చూడాలని జనసేన పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన 
పార్టీ జిలాలా నాయకులు 
గరిక రాంబాబు, గొలలా 
వీరభద్రం, ములకలపలిలా 
మండల అధయూక్షులు 
తాటకండ ప్రవీణ్, 
మండల నాయకులు 
అలుగుల శ్రావణ్, 
వీర మహళలు స్థానిక 
గ్రామసుతులు తదితరులు 

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

ఏసీపీ వె్రంకట్ రెడడిన్ మరా్యదపూర్వక్రంగా కలసిన 
నీహారక నాయుడు

శతఘ్ని న్యూస్: ఉపపుల్ 
నియోజకవర్గం కుష్టయిగూడ 
పోల్స్ సేటీషన్ కు న్తనంగా 
నియమిత్లన ఏసీపీ వంకట్ 
రెడిడి ని మరాయూదపూర్వకంగా 
కలసి శుభాకాంక్లు తెలిపన 
జనసేన పార్టీ ఉపపుల్ 
నియోజకవర్గ నాయకురాలు 
నీహారిక నాయుడు మరియు 
స్థానిక జనసేన నాయకులు 

ఎస్. రమేశ్, ఎం. నాగారుజున, సి. హెచ్. రోహత్, జ.ఎస్. భారత్, స్రయూ తోరం, ఎం. 
కళ్యూణ్ అభిరామ్ తదితరులు.

ప్రజా స్రంక్షేమ్రంపై వైసిపికి ధా్యస లేదు..
 ముతాతు శశిథర్

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ 
సిటలో జనసేన పార్టీ 
మా ప్రాంతం – మా 
సచివాలయం- మన 
జనసేన అనే నినాదంతో 
పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆలోచనలకు 
అనగుణంగా, ముతాతు 
శశ్థర్ నాయకత్వంలో 
బుధవారం స్యంత్రం 

10ఏవ వారుడి సచివాలయం పరిధిలో మోస్ ఏసేబు నిరా్వహణలో కారయూక్రమం 
నిర్వహంచారు. ఈ సందర్ంగా ఈ ప్రాంతంలోని ప్రజలు మాట్లాడుతూ తాము చేపల 
వేటపై ఆధారపడి జీవనం స్గిసుతునానిమని, తమకు ప్రభ్త్వ సంక్షేమ పధకాలలో తీవ్ర 
అనాయూయం జరుగుతోందనానిరు. పంచనలు కూడా అసంబద్ధమైన కారణాలు చూప 
నిలుప్దల చేస్రని వాపోయారు. భార్ వానలు, త్ఫానలు వచిచేనప్డు ఈ ప్రాంతంలో 
చాలా దరుణమైన పరిసిథాతి న్లకంటుందని చెపాపురు. దీనిపై ముతాతు శశ్ధర్ సపుందిస్తు 
ఈ వై.సి.ప ప్రభ్తా్వనికి మానవీయత లేదనీ, కుటల రాజకీయాల మీద ఉనని ధాయూస ప్రజా 
సంక్షేమం మీద లేదని విమరిశించారు. చేపల వేట నిషేధం విధించినప్డు ప్రభ్త్వం 
ఇచేచే భృతిని సైతం మంజూరు చేయడంలో మీనమేష్టలు ల్కకాపెడుతోందని, ఇదేనా పేద 
ప్రజమీద ఉనని మీ ఆలోచనా ధోరణి అని ప్రశ్నించారు. ఎకకాడవేసిన గొంగళ్ అకకాడే ఉనని 
చందన ఈ ప్రాంతానిని అభివృది్ధ చేయడంలో జగన్ ప్రభ్త్వ నిరలాక్్యం కనపడుతోందనీ, 
లేకపోతే స్మేర్టీ సిటీ నిధులతో అభివృది్ధ పనలు ఈ ప్రాంతంలో ఎన్ని చేయచచేనానిరు. మీ 
ప్రాంత సమసయూలన తెలుసుకనడానికే వచాచేమని ప్రజల కోసం పోరాడటంలో జనసేన 
రాజీ పడదని మీకు అండగా పార్టీ ఉందని భరోస్ ఇచాచేరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన 
పార్టీ రాష్ట సముయూకతు కారయూడరిశి వాశ్రెడిడి శ్వ, జిలాలా ప్రధాన కారయూదరిశి తలాటం సతయూ, జిలాలా 
కారయూదరిశి అటలా సతయూనానిరాయణ, జిలాలా సముయూకతు కారయూదరిశి బడే క్రిష్ణ, సిట ఆర్గనైజింగ్ 
శెక్రటర్ మడుడి విజయ్ కుమార్, దొర, న్కరాజు, కోటేశ్వరరావ్, మధు, ప్రకాష్, దైదసు, 
వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదును
 విజయవ్రంత్రం చేయా్యల్.. గ్రంగులయ్య

ప్రమాద బీమా కోసెం 500 రూపాయలు పెటిటి జనసేన కి్రయాశీలక సభ్యత్ెం పెందెండి
శతఘ్ని న్యూస్: అల్లారి జిలాలా, పాడేరు: 
జనసైనికులకు, వీరమహళలకు అరకు పారలామంట్ 
పరదిలోగల అరకు, పాడేరు నియోజకవరా్గల 
వివిధ మండలాలలో జనసేన సిద్ధంతాలు నచిచేన 
వారు, జనసేన పార్టీ కోసం పనిచేసే వారు ప్రతి 
ఒకరు 500 రూపాయలు పెటటీ ప్రమాద బీమా 
కోసం క్రియాశీలక సభయూత్వం చేసుకోవాలని జనసేన 
పార్టీ అరకు, పాడేరు నియోజకవర్గ ఇంచార్జు 
వంపూరు గంగులయయూ పలుప్నిచాచేరు. జనసేన 
పార్టీ యొకకా క్రియశీల సభయూత్వం చేసుకనని వారికీ, 
దృరదృషటీవశాతూతు వారు మరణిసేతు, మరణించినాటకీ 

వారి యొకకా కుటుంబంలో నామీనిగా ఉనని వారికీ 10లక్లు రూపాయలు మరియు వారు 
ప్రమాదంలో గాని, ఆరోగయూం బాగోలేనప్పుడు వారికీ 50,000 రూపాయలు ట్రీట్మేంట్ కోసం 
సభయూత్వం పందిన వారికీ జనసేన పార్టీ బీమా చేయిసుతుంది. అలాగే ప్రతి జనసైనికులు, 
వీరమహళలు, క్రొతతుగా మండల క్రియాశీలక వాలంటీరులా ప్రతి ఒకకారూ ఈ క్రియశీలక 
సభయూత్వం నమోదున తెలియజేయడం మన కరతువయూం. అందుకు ఫిబ్రవరి 10వ తార్కు 
నంచి ఫిబ్రవరి 28తార్కు వరకు జనసేన పార్టీ క్రియశీలక సభయూత్వం నమోదు చేసుకోవాలని 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు గంగులయాయూ చెపాపురు. అలాగే సభయూత్వం కారయూక్రమం ప్రతి మండలలో 
ప్రతిషటీంగా, క్ణంగా వివరాలు చెపపు 10వ తార్కున జనసేన పార్టీ క్రియశీలక సభయూత్వం 
నమోదు విజయవంతం చేయయూగలరని పేరొకానానిరు.

పీఏసీ సభ్్యలు నాగబాబును
 మరా్యదపూర్వక్రంగా కలసిన చైతన్య

శతఘ్ని న్యూస్: ప్ంగన్రు: 
చితూతురు జనసేన పోగ్రామ్ కమిటీ 
సెక్రటర్గా నియమిత్లన చైతనయూ 
తలిస్రి జనసేన పీఏసీ సభ్యూలు 
నాగబాబున హైదరాబాదులోనీ తన 
కారాయూలయంలో మరాయూద పూర్వకంగా 
కలిసి అశీసుసిలు తీసుకునానిరు. ఈ 
స్మేవేసంలో భాగంగా ప్ంగన్రు 
నియోజకవర్గ పరిసిథాత్లపై చరిచేంచి, 
త్వరలోనే ప్ంగన్రు పరయూటనకు విచేచేస్తునని నాగబాబు చెపపుడం జరిగింది.

పవనన్న పాలనతోనే
 పేదల స్రంక్షేమ్రం.. రాటాల రామయ్య

పవనన్న ప్రజాబాట 61వ రోజు
 శతఘ్ని న్యూస్: రాజంపేట: జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమంత్రి 
అయియూ పాలన స్గిసేతునే రాష్టంలోని పేదల 
సంక్షేమం స్ధయూమవుత్ందని జనసేన 
రాష్ట చేనేత వికాస కారయూదరిశి రాట్ల 
రామయయూ పేరొకానానిరు. రాజంపేట 
జనసేన పార్టీ అసెంబీలా ఇంచార్జు మలిశెటటీ 
వంకటరమణ ఆదేశాల మేరకు 61వ 
రోజు పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమానిని 
జనసేన రాష్ట చేనేత వికాస కారయూదరిశి 
రాట్ల రామయయూ ఆధ్వరయూంలో 
నిర్వహంచారు. ఈ సందర్ంగా 
బుధవారం ఒంటమిటటీ మండలం గంగ 
పేరూరు పంచాయతిలోని పెననిపేరూరు, 
ఎసీసి కాలనీలో పవననని ప్రజాబాట 

కారయూక్రమం నిరయూహంచారు. కారయూక్రమంలో భాగంగా ఇంటంటకి వళిలా ప్రజల సమసయూలన 
అడిగి తెలుసుకుని జనసేన పార్టీ రూపందించిన మేనిఫెసోటీ కరపత్రాలన ప్రజలకు 
అందజేశారు. ఈ సందర్ంగా జనసేన రాష్ట చేనేత వికాస కారయూదరిశి రాట్ల రామయయూ 
మాట్లాడుతూ.. ప్రజలందరూ ఆదరించి రాబోయే ఎనినికలోలా జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ న ముఖయూమంత్రిని చేయాలని ఆయన కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన 
వీరమహళలు తదితరులు పాల్్గనానిరు.ప్రజా సమస్యలపై జనసేన ప్రజాస్రంఘటిత యాత్ర

శతఘ్ని న్యూస్: రైలే్వ కోడూరు 
నియోజకవర్గం, రైలే్వ కోడూరు 
మండలం, తిమిమేశెటటీపలిలా 
గ్రామంలో జనసేన పార్టీ 
ఆధ్వరయూంలో ప్రారంభమైన 
ప్రజాసంఘటత యాత్రలో 
భాగంగా తిమిమేశెటటీపలిలా 
గ్రామంలో జనసేన పార్టీ 
నాయకులు గంధం శెటటీ 

దినకర్ బాబు ఆధ్వరయూంలో పరయూటంచడం జరిగినది.. పరయూటనలో భాగంగా గ్రామ వాసతువుయూలన 
శంకరయయూ తదితరుల గ్రామసుతులతో పార్టీ విధి విధానాలపైన చరిచేంచి, రాబోయే ఎనినికలలో 
విజయం స్ధించే విధంగా గ్రామసుతులతో అవగాహన కలిపుంచడం జరిగినది. ఈ కారయూక్రమంలో 
స్యం శ్రీధర్, ఎద్దల అనంతరాయలు, చవాకుల రెడిడిమని, నలలాంశెటటీ కిషోర్, పగడాల రఘు 
తదితరులు పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

నవ వధువుకు బ్రంగారు తాళిబొట్ట, పట్టచీరను 
అ్రందజేసిన కార్పురేటర్ క్రందుల

శతఘ్ని న్యూస్: నవ వధువుకు బంగారు తాళిబొటుటీ, పటుటీచీరన అందజేసిన కారొపుర్టర్ 
కందుల జీవిఎంసి 32 వ వారుడి కారొపుర్టర్, దక్షిణ నియోజకవర్గం జనసేన నాయకులు 
కందుల నాగరాజు మరోస్రి తన ఉదరతన చాటుకునానిరు. రాజకీయాలకతీతంగా 
నియోజకవర్గంలో సేవా కారయూక్రమాలు నిర్వహసుతునానిరు. ఇందులో భాగంగా స్థానిక 34 వ 
వారుడిలో రాణికి బంగారు తాళిబొటుటీతో పాటు, పసుప్ కుంకుమ, పటుటీ చీరన, అలాగే ఇతర 
స్మాగ్రిని అందజేశారు. తలిలాదండ్రులు చనిపోవడం తో సమీప బంధువులు నిర్వహసుతునని 
వివాహానికి కందుల నాగరాజు ముందుండి తన పూరితు సహాయ సహకారాలన అందజేశారు. 
ఆమ కుటుంబానికి అండగా నిలిచారు. ఆమన తన కుటుంబ సభ్యూలురాలిగా భావించి అనిని 
తానై దగ్గరుండి వివాహం శుభప్రదం అయేయూవిధంగా ఒక కుటుంబ సభ్యూడిగా చూసుకునానిరు. 
ఈసందర్ంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పేద ప్రజలకు తన ఎప్పుడూ అండగా ఉంట్నని 
చెపాపురు. ఎవరికీ ఎటువంట కషటీం వచిచేనా తన ముందుండి వారికి తగిన సహాయానిని 
అందజేస్తునని పేరొకానానిరు. సేవలో తన దైవానిని చూస్తునని చెపాపురు. స్మాజిక బాధయూతతో 
సేవా కారయూక్రమాలన కనస్గిసుతుననిటులా వలలాడించారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన సీనియర్ 
నాయకులు శ్వప్రస్ద్ రెడిడి, వారుడి ఇనాచేర్జు బద్రీనాథ్, క్. ఎన్. ఆర్. చారిటబుల్ ట్రస్టీ వైస్ 
చైరమేన్ కేదర్ నాధ్, రాజు, గణేష్, నర్ష్, రఘు, త్రినాధ్, అరుజున, లక్ష్మణ్, సతితుబాబు, జానకి, 
లక్ష్మీ కుమారి, అలేఖయూ, దుర్గ, రోజీ, రోహణి తదితరులు పాల్్గనానిరు.

కాళీపట్న్రం వెస్్ట గ్రామ ప్రంచాయితీలో బొమ్్మడ నాయకర్ పాదయాత్ర
శతఘ్ని న్యూస్: నరస్ప్రం: జనంలోకి జనసేన 10వ రోజు కారయూక్రమంలో భాగంగా నరస్ప్రం 
నియోజకవర్గం, మొగల్తురు మండలం, కాళ్పటనిం వస్టీ గ్రామ పంచాయితీలో నరస్ప్రం నియోజకవర్గ 
జనసేన పార్టీ ఇంచారిజు, పీఏసీ సభ్యూలు మరియు రాష్ట మతసి్యకార వికాస విభాగ ఛైరెమేన్ బొమిమేడి 
నాయకర్ ఇంటంటకీ జనసేన పార్టీ సిద్ధంతాలు తెలియజేసే విధంగా ప్రతీ గడపకు వళిలా, అకకాడి ప్రజలు 
ఎదురుకాంటునని సమసయూలు తెలుసుకుని, ఆ గ్రామ ప్రజలకు జనసేన పార్టీ తరప్న భరోస్ ఇచాచేరు. ఈ 
గ్రామంలోని ప్రజలు ముఖయూంగా త్రాగునీట సమసయూతో మరియు సరైన రోడులా లేకపోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు 
పడుత్నానిరని నాయకర్ తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో కలాలాట గోపీకృష్ణ, ఆకన చంద్రశేఖర్, వలవల నాని, 
మేడిది సౌజనయూ ప్రభాకర్, వాతాడి కనకరాజు, బందెల రవీంద్ర, గుబ్బల మార్రాజు, దూది బాబు, ఉప్పుల్రి 
రాంబాబు, లకుకా బాబి, దసరి కృష్ట్ణజి, ఆండ్రాజు నాగరాజు, బళలా హనమంత్, ప్లపరితు రాంబాబు, అద్దంకి 
రాధాకృష్ణ, రమణి చినానిరి, బర్రె కుమారస్్వమి, రావూరి రాజు, పోత్ల తాతాజీ మరియు నియోజకవర్గ 
నాయకులు, కారయూకరతులు, జనసైనికులు, వీరమహళలు మరియు కాళ్పటనిం వస్టీ గ్రామ ప్రజలు అధిక 

అగ్్న బాధిత కుట్రంబాన్కి అ్రండగా 
జనసేన కుట్రంబ్రం.. బ్రండారు శ్రీన్వాస్

శతఘ్ని న్యూస్: కతతుపేట: అగిని బాధయూత కుటుంబాలన అనిని రకాలుగా తాము 
ఆదుకోవడం మాత్రమే కాకుండా ప్రభ్త్వం కూడా ఆదుకోవాలని జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు బండారు శ్రీనివాస్ డిమాండ్ చేశారు. కతతుపేట నియోజక వర్గం 
ఆలమూరు మండలం మడికి గ్రామంలో సోమవారం తెలలావారుజామున జరిగిన 
అగిని ప్రమాదంలో ఇలులా దగ్ధం కాగా గళ్్ళ నాగ వరలక్ష్మి, దేవరపూడి సతయూవతిలు 
నిరాశృలయాయూరు. ఇంట్లా ఉనని దుసుతులు, వంట పాత్రలు, ఎలకా్రానిక్ స్మానలా, 
బంగారు ఆభరణాలు, ఇటీవలే బాయూంకు నండి తీసుకునని డా్వక్ నగదు మంటలకు 
కాలి బూడిదవ్వగా ఆసితు నషటీం భార్గానే సంభవించింది. స్్ధనిక జనసేన నాయకుల 
ద్వరా విషయము తెలుసుకునని బండారు శ్రీనివాస్ సంఘటనా సథాలానికి చేరుకని, 
కతతుపలిలా నగేష్ ఇరువురు 10000/- ఆరి్ధక సహాయం అందించారు. అలాగే 
ప్రభ్త్వం నండి రావలసిన సహాయం గురించి అగినిమాపక అధికారులు, తహసిలా్దర్ 
లతో మాట్లాడి తక్ణమే వారిని ఆదుకోవాలని కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో ఉమమేడి 
తూరుపుగోదవరి జనసేన ప్రధాన కారయూదరిశి తాళలా డేవిడ్, బొకకా ఆదినారాయణ, 
ఉండ్రాజప్ వంకనని, పంపన సుర్ష్, పేరప్ దురా్గరావు, సెలప రెడిడి పవన్, 
ఉండమటలా అరుజున్, గంగరాజు, కతతుపెళిలా బుజిజు యా, మది్ద రెడిడి రాజు, దురా్గరావు 
జన సైనికులు కారయూకరతులు పాల్్గనానిరు.

అగ్్న ప్రమాద బాధిత్లకు జనసేన అ్రండ
శతఘ్ని న్యూస్: న్లిలామరలా 
నియోజకవర్గం, పూసపాటర్గ 
మండలం, కనిమటటీ గ్రామ 
పంచాయతీలో సోమవారం రాత్రి 
జరిగిన అగిని ప్రమాదం లో ఇలులా 
కోలోపుయిన గడదేశ్ అపపునని, 
రాము మరియు అపపులరాజు 
కుటుంబాలన బుధవారం 
ఉదయం పరామరిశించి వారికి 

నితాయూవసర సరుకులు అందించి విపతకార పరిసిథాత్లోలా జనసేన అండగా ఉంటుందని ఆ 
పంచాయతీ జనసైనికులు దుకకా అపపులరాజు, సిమమేనని, నరిసింగ్, స్రిబాబు ఆద్వరయూంలో 
మండల జనసేన కారయూవర్గం తెలిపంది. జనసేన పార్టీ మండల అధయూక్షుడు జలపారి 
అపపుడుదొర మాట్లాడుతూ విపత్తులు నిర్వహణలో ప్రభ్త్వం పూరితుగా విఫలమైందని, అగిని 
ప్రమాదలు తరుచూ సంభవిసుతునాని సదరు భాదిత్ల ఇళ్లా పూరితుగా ఆహుతి అయినంత వరకూ 
అగినిమాపక వాహనాలు ఘటనాసథాలికి చేరుకోవడంలేదని వాపోయారు. ప్రభ్త్వం వంటనే 
విపత్తు నిర్వహణ వయూవసథాన పటషటీం చేయడానికి సనానిహాలు చేయాలని జనసేన పార్టీ తరప్న 
బాధిత్ల సమక్ంలో డిమాండ్ చేశారు. బూరెలా విజయశంకర్ మాట్లాడుతూ బాధిత్లకు 
వంటనే ప్రభ్త్వం ఇళ్లా మంజూరు చేయాలని కోరారు.ఈ కారయూక్రమంలో సీనియర్ నేతలు 
బూరెలా విజయశంకర్, స్మేర్టీ రమేష్, పసిని నాగరాజు, మాదేట ఈశ్వర్రావు, కిలారి రమేష్, 
దుకకా అపపులరాజు, లంకలపలిలా వంకటేష్, బాడిత మహష్, పసుప్లేట మహష్, దువు్వ 
గణేష్, సిమమేనని, అలాలాడ రాము, జగదీష్, భలభద్రుని జానకీరామ్, చందు పసుప్లేట, భరత్, 
వంకటేష్, జానకి, పవన్, సోని, బొటటీ హర్ష్, బోటటీ నవీన్, తదితరులు పాల్్గనానిరు.

క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదును 
సది్వన్యోగ్రం చేసుకొ్రండ.. ఆకేపాటి

కి్రయాశీలక సభ్యత్ెం నమోదు చేస్కోెండి, మీ కుటెంబానికి భరోసాని కలి్పెంచెండి 
అనే నినాదెంతో మహిళలకు అవగాహన కలి్పెంచిన రాష్ట్ర కార్యదర్శి శ్రీమతి ఆకేపాటి 
స్భాషిణి 
శతఘ్ని న్యూస్: క్రియాశీలక 
సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమం 
మూడో విడతగా ఫిబ్రవరి 10వ 
తేదీన మొదల 28వ తేదీ వరకు 
జరగనననిది, కావున జనశ్రేణులు, 
జనసేన పార్టీ అభిమానలు 
ప్రతి ఒకకారూ ఈ క్రియాశీలక 
సభయూత్వం నమోదు చేసుకని 
మీ కుటుంబానికి భరోస్ని 
కలిపుంచండి, ఈ సభయూత్వం నమోదు 
చేసుకోవడం ద్వరా ప్రమాదవశాత్తు యాకిసిడెంట్ జరిగినచో 50 వేల రూపాయలు 
ఇవ్వడమే కాకుండా క్రియాశీలక సభ్యూనికి జరగరానిది జరిగినచో 5 లక్ల రూపాయలు 
ఇవ్వడం జరుగుత్ందని, జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు కారయూకరతులన 
దృష్టీలో ఉంచుకని ఒక గొపపు కారయూక్రమానిని మనకు అందుబాటులోకి తీసుకువచాచేరని, 
కనక ప్రతి ఒకకారూ ఈ అవకాశానిని సది్వనియోగం చేసుకోవాలని స్థానిక మహళలకు 
అవగాహన కలిపుంచి వారిని జనసేన పార్టీ పటలా ఆకరి్షత్లయేయూ విధంగా కారయూక్రమం 
నిర్వహంచడం జరిగింది.

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

