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మనది జనసేన కుటంబం అని గర్ంగా చెప్పుకందం
• క్రియాశీలక సభ్యత్వం ఓ భావోద్్గ పరియాణవం
• ఆపదలో ఉన్న తోటి కార్యకర్త కు సాయవంగా నిలవాలన్నద్ పవన్ కళ్్యణ్ గారి సవంకల్వం
• మూడో విడత క్రియాశీలక సభ్యత్ నమోదు కార్యకరిమాని్న విజయవవంతవం చేద్ద వం
• కవంద్ర కార్్యలయవంలో సభ్యత్ నమోదు పరిక్రియ సమీక్షలో జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ నాదవండ్ల మనోహర్

శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన 
క్రియాశీలక సభయూత్వం అనేది ఓ 
భావోద్్గ ప్రయాణవం.. జనసేన 
పార్టీలో సభ్యూలవంతా ఒకే కుటవంబవం 
అని చాటి చెప్పే గొపపే ప్రయతనివం. 
పార్టీ కోసవం అహర్నిశలు కషటీపడి 
పనిచేసే జనసేన క్రియాశీలక 
సభ్యూలకు అనుకోని ప్రమాదవంలో 
చికుకుకొని కష్టీలోలో ఉవంటే 
ఆర్థికవంగా చేయూతనివ్్లని పార్టీ 
అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
సవంకలపేవంచారు’ అని జనసేన 
పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల 
కమిటీ ఛైర్మన్  నాదవండలో మనోహర్ 
తెలపారు. క్రియాశీలక సభయూత్ 
నమోదు కారయూక్రమవం పవండగలా 
జరగడవం, ఈ కారయూక్రమవంలో ప్రతి 
ఒకకురూ పాలుపవంచుకునేవందుకు 

మవందుకు రావడవం గొపపే విజయవం అనానిరు. జనసేన పార్టీ మూడో విడత క్రియాశీలక సభ్త్ నమోదు కారయూక్రమవం ఈ నెల 10వ తేదీ, శుక్రవ్రవం నువంచి ప్రారవంభవం 
కానువంది. ఈ సవందర్వంగా గురువ్రవం ఉదయవం హైదరాబాద్ జనసేన పార్టీ కేవంద్ర కారాయూలయవంలో సమీక్ష నిర్హవంచారు. క్రియాశీలక సభయూత్ నమోదు విధివిధానాలు, 
నిబవంధనలు, కారయూక్రమ ఉద్దేశాలను వివర్వంచారు. ఈ సవందర్వంగా నాదవండలో మనోహర్ మాట్లోడుతూ ‘‘గతవంలో జనసేన పార్టీ కారయూకర్తలకు కషటీవం వసే్త అవంతా మవందువండి, 
సమష్టీగా సాయవం చేసేవ్ళలోవం. దీనిని ఓ క్రమపద్ధతిలో బీమాగా రూపవందివంచిన ఆలోచన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార్ది. పార్టీ కోసవం పనిచేసే కారయూకర్తలకు కషటీ సమయవంలో 
నిలబడాలనేది పార్టీ ఆశయవం. మొదట్లో 90 వేల మవంది క్రియాశీలక సభ్యూలను జాయిన్ చేశావం. కోవిడ్ సమయవంలోన్ రూ.500 కటిటీ పార్టీ సభయూత్వం తీసుకునానిరు. 
తరా్త ఈ సవంఖయూ బాగా పెర్గవంది. రవండో విడతలో ఏకవంగా 3 లక్షల 30వేల మవంది క్రియాశీల సభ్యూలుగా చేరారు. ఈసార్ ఈ కారయూక్రమానిని మర్వంతగా ప్రజలోలోకి 
తీసుకెళ్లోల. క్రియాశీలక కారయూకర్తకు కషటీవం వసే్త, మనమవంతా ఉనానిమనే భరోసా వ్ర్కి ఇసు్తనానివం. బాధితులకు బీమా కె్లోయిమ్ కూడా 60 రోజులోలో అవంద్లా పార్టీ లీగల్ 
విభాగవం ప్రయతినిస్తవంది. సభయూత్ నమోదు కోసవం కేవలవం పార్టీ కారయూకర్తలే కాదు.. సగట కూలీలు, ప్దలు కూడా ఎదురుచూడటవం గొపపే విషయవం. గత ఏడాది సభయూత్ 
నమోదు గడువు పూర్తయినా, రాజమహవంద్రవరవంలో కొబ్బర్బవండాలు అమ్్మ కొవందరు కూలీలు గడువు పెవంచాలని స్యవంగా కోరడవం ఆశ్చరాయూనికి గుర్ చేసవంది. తమకు 
రావలసిన డబ్్బలు వ్రవంలో అవందుతాయని, అప్పేడు కచి్చతవంగా పార్టీ సభయూత్వం తీసుకువంట్మని వ్రు చెప్పే గడువు పెవంచాలని కోరారు. పార్టీ సభయూత్ కారయూక్రమవంలో 
పాలుపవంచుకోవడవం వ్లవంటీరులో అదృషటీవంగా భావివంచవండి.. సాటి మనిష్ని ఆదుకునే గొపపే కారయూవంగా అనుకోవండి. భారతద్శ చర్త్రలో ఇపపేటి వరకు ఏ రాజకీయ పార్టీ 
తన కారయూకర్తల కోసవం రూపవందివంచని కారయూక్రమవం జనసేన పార్టీ చేపటిటీవంది. మఖయూవంగా యువతను గుర్్తవంచాల.. వ్రు పార్టీకి వెనెనిమక. క్రియాశీలక సభయూత్వంలో వ్ర్ని 
ఎకుకువగా భాగసా్మలను చేసేలా పనిచేయాల. కేవలవం కొవందరు వయూకు్తలకే కాకువండా సభయూత్ నమోదు కారయూక్రమవంలో ఎకుకువమవంది పాలుపవంచుకునేలా విస్తృతవం 
చేయాలసిన అవసరవం ఉవంది. ప్రతి ఒకకుర్కీ మాకు జనసేన కుటవంబవం అవండగా ఉవందని భరోసా నివంప్లా ఈ కారయూక్రమవం మవందుగా సాగాల. బీమాకు అవసరమైన 
డాకుయూమవంట్సి తీసుకోవడవంతో పాట క్రియాశీలక సభ్యూలకు ఐడీ కారుడులు, అధయూక్షుల వ్ర్ మనోగతవం ప్స్తకవం, బ్క్ లెట్, డిజిటల్ బీమా పత్రవం అవందిసు్తనానివం. గతవంలో 
మాన్యూవల్ లో చేసే నమోదు ప్రక్రియ పూర్్తగా డిజిటలైజ్ చేశావం. సహనవం, ఓరుపేతో కారయూక్రమవం విజయవవంతవం అయ్యూలా పని చేయాల’’ అని సూచివంచారు. ఈ 
సమావేశవంలో పార్టీ కోశాధికార్ ఎ.వి.రతనివం, పార్టీ అధయూక్షుల వ్ర్ రాజకీయ కారయూదర్శి హర్ప్రసాద్, ఐటీ విభాగవం ఛైర్మన్ మిర్యాల శ్రీనివ్స్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

క్రి కెటర్ కోన శ్రి కర్ భరత్ కు శుభాకాంక్షలు
శతఘ్ని న్యూస్: మన ద్శ క్రికెట్ జటటీ తరఫున తొల టెస్టీ మాయూచ్ ఆడుతునని ఆవంధ్ర ప్రద్శ్ యువ 
క్రికెటర్ కోన శ్రీకర్ భరత్ కు హృదయపూర్క శుభాకావంక్షలు. వికెట్ కీపర్ గా, బాయూటర్ గా 
ఫస్టీ కాలోస్ క్రికెట్ లో ఉత్తమ ప్రతిభ చూప్వంచారు. ఆ మాయూచులోలో ట్రిప్ల్ సవంచర్తో తన ప్రతిభ 
చూప్న భరత్ జాతీయ జటటీలో కూడా రాణవంచాలని ఆకావంక్షిసు్తనానిను. ఈ యువ క్రికెటర్ 
సూఫూర్్తతో.. రవండు తెలుగు రాష్్రాలోలో మర్వంత మవంది యువతీ యువకులు క్రీడా రవంగవం వైప్ 
ఉతాసిహవంగా మవందుకు రావ్ల.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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కార్యకర్తలను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకునే పార్టీ జనసేన
* కర్యకర్త లకు భరోసా ఇవ్వాలన్నదే పవన్ కళ్్యణ్ పరి ధాన ఆలోచన
* క్రి యాశ్లక కర్యకర్త ల కుటాంబాలకు బీమా చెకుకులను అాందజేసిన పార్టీ  పీఏసీ ఛై ర్మన్ నాదాండ్ల  మనోహర్, పీఏసీ సభ్్యలు కొణిదల నాగబాబు 
శతఘ్ని న్యూస్: భారతద్శ రాజకీయ వయూవసథిలో క్రియాశీలక కారయూకర్తలకు ప్రమాద బీమా 
అవందజేస్తనని ఏకైక పార్టీ జనసేన అని పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ 
నాదవండలో మనోహర్ గారు, పీఏసీ సభ్యూలు శ్రీ కొణదల నాగబాబ్ గారు సపేషటీవం చేశారు. 
జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు కారయూకర్తలను కవంటికి రపపేలా కాపాడుకోవడవం 
గుర్వంచి ఆలోచిసా్తరని తెలపారు. గురువ్రవం హైదరాబాద్ లోని జనసేన పార్టీ కేవంద్ర 
కారాయూలయవంలో జర్గన కారయూక్రమవంలో ఆవంధ్రప్రద్శ్, తెలవంగాణ రాష్్రాలోలోని వివిధ 
జిలాలోలకు చెవందిన క్రియాశీలక కారయూకర్తల కుటవంబాలకు వ్ర్దదేర్ చేతుల మీదుగా ప్రమాద 
బీమా చెకుకులు అవందజేశారు. ఉమ్మడి రవంగారడిడు జిలాలో రాజేవంద్రనగర్ నియోజకవరగొవంలో 
ప్రమాదవశాతు్త మరణవంచిన క్రియాశీలక కారయూకర్త కావేటి మరళీ కృష్ణ కుటవంబానికి రూ. 
5 లక్షల చెకుకు, ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిలాలో గద్్ల్ నియోజకవరగొవంలో ప్రమాదవశాతు్త 
మరణవంచిన క్రియాశీలక కారయూకర్త బి. విజయ్ నాయుడు కుటవంబానికి రూ. 5 లక్షల 
ప్రమాద బీమా చెకుకులు అవందజేశారు. అలాగే ఉమ్మడి నల్గొవండ జిలాలో మిరాయూలగూడ 
నియోజకవరాగొనికి చెవందిన క్రియాశీలక కారయూకర్త సాగ చినని వీరయయూకు, ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ 
బోధ్ నియోజకవరాగొనికి చెవందిన క్రియాశీలక కారయూకర్త శ్రీ ఈడిగవం రాజేవందర్ కు రూ. 50 
వేలు మడికల్ ర్యవంబరుసిమవంట చెకుకులను అవందజేశారు. ఉమ్మడి వరవంగల్ జిలాలో పాలకుర్్త నియోజకవరాగొనికి చెవందిన క్రియాశీలక కారయూకర్త భూకాయూ సతీష్ నాయక్ కు రూ. 45,190 
లు, కర్వంనగర్ నియోజకవరాగొనికి చెవందిన క్రియాశీలక కారయూకర్త శ్రీ ద్డి అనీల్ కుమార్ లకు రూ. 41,999లు చొప్పేన మడికల్ ర్యవంబరుసిమవంట చెకుకులు అవందజేశారు. 
* మీ కుటాంబానిక్ అాండగా ఉాంటాం.. జనసేన పార్టీ సద్్ధవంతాలు , పవన్ కళ్యూణ్ గార్ ఆశయాలను మొదటి నువంచి ప్రజలోలోకి తీసుకెళ్్తనని కరూనిలు జిలాలోకు చెవందిన జనసేన పార్టీ 
క్రియాశీలక కారయూకర్త సయయూద్ వల ప్రమాదవశాతు్త మృతి చెవంద్రు. ఆట్ డ్రైవర్ గా కుటవంబానిని పోష్వంచుకునే వల మరణవం ఆ కుటవంబానిని తీవ్ర వేదనకు గుర్ చేసవంది. ఆయన 
కుటవంబానికి రూ. 5 లక్షల బీమా చెకుకును గురువ్రవం జనసేన పార్టీ కేవంద్ర కారాయూలయవంలో పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ నాదవండలో మనోహర్ , పీఏసీ సభ్యూలు నాగబాబ్ చేతుల మీదుగా వల 
భారయూ శ్రీమతి సయయూద్ బీజాన్ బీకి అవందజేశారు. పార్టీ అవండగా నిలుసు్తవందని ఈ సవందర్వంగా బాధితులకు హామీ ఇచా్చరు. జనసేన పార్టీ తెలవంగాణ ఇవంఛార్జి నేమూర్ శవంకర్ గౌడ్, పార్టీ 
నేతలు శ్రీమతి రేఖ గౌడ్, రాధారవం రాజలవంగవం, లక్షష్మణ్ గౌడ్, సతీష్ రడిడు, శ్రీనివ్స్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

ఛలో విస్సన్నపేట
శతఘ్ని న్యూస్: అనకాపలలో నియోజకవరగొవం, 
కశవంకోట మవండలవం, విససిననిప్ట 
గ్రామవంలో వైసీపీ మవంత్రి అమరానిథ్ చేసు్తనని 
609 ఎకరాల భూ దవంద్ని క్షేత్రసాథియిలో 
పర్శీలవంచి, బహరగొతవం చేసేవందుకు 
గురువ్రవం ఉమ్మడి విశాఖ జిలాలో జనసేన 
నేతలు, జనసైనికులు పెదదే సవంఖయూలో 
ఛలో విససిననిప్ట కారయూక్రమవం చేపట్టీరు. 
ఎటవవంటి అనుమతులు లేకువండా 
కొవండలను సైతవం మాయవం చేసన తీరు చూస నాయకులు ఆశ్చరయూపోయారు. రాష్టవంలో 
ఎకకుడా లేనివిధవంగా ఒక మవంత్రి కనుసననిలోలో ఆయనకి చెవందిన వయూకు్తలు ఈ సాథియిలో భూ 
దవంద్ చేయడవం ప్రభ్త్ పనితీరుకి నిదరశినవంగా ఉవంది అని నాయకులు అనానిరు. రాష్ట 
ప్రధాన కారయూదరుశిలు తమి్మరడిడు శవశవంకర్, బలశెటిటీ సతయూనారాయణ, రాష్ట కారయూదర్శి 
గడసాల అపాపేరావు, పీఏసీ సభ్యూలు కోన తాతారావు, రాష్ట అధికార ప్రతినిది మర్యు 
అనకాపలలో ఇవంచార్జి పరుచూర్ భాసకురరావు, అధికార ప్రతినిధి సువందరప్ విజయ్ కుమార్, 
చోడవరవం ఇవంచార్జి పీవీఎస్ఎన్ రాజు, అరకు పారలోమవంట్ ఇవంచార్జి వవంపూరు గవంగులయయూ, 
భీమిల ఇవంచార్జి పవంచకరలో సవందీప్, విశాఖ ఉత్తరవం ఇవంచార్జి పసుప్లేటి ఉష్కిరణ్, ఇతర 
జిలాలో నాయకులు ఈ క్షేత్రసాథియి పర్శీలనలో పాల్గొనానిరు. ఈ సవందర్బవంగా కొవండ మీద 
నిర్్మవంచిన గెస్టీ హౌస్ మర్యు హెలపాడ్ ని నేతలు పర్శీలవంచారు. ఆక్రమణకు గురైన గెడడు 
కాలువలు, అసైన్డు భూమలు మర్యు ప్రభ్త్ భూమలను పర్శీలవంచారు. బలవవంతవంగా 
భూమలు లాకుకునని బాధితులతో నాయకులు మాట్లోడారు.

జి.రాగంపేట ప్రమాదంలో కార్మికుల దురమిరణం విచారకరం
శతఘ్ని న్యూస్: పెద్దేప్రవం నియోజకవరగొవం జి.రాగవంప్టలోని అవంబటి సుబ్బనని అవండ్ కో ఆయిల్సి పర్శ్రమలో 
చోటచేసుకునని ప్రమాదవంలో ఏడుగురు కార్్మకులు దుర్మరణవం పాలవ్డవం విచారకరవం. వ్ర్ కుటవంబాలకు 
నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలయచేసు్తనానిను. మృతుల కుటవంబాలకు ఎలీజి పాలమర్సి దుర్ఘటనలో చెలలోవంచిన 
విధవంగా పర్హారవం ఇవ్డవంతోపాట తగన ఉపాధి అవకాశాలు చూప్వంచేలా ప్రభ్త్వం మవందుకు రావ్ల. 
రాష్టవంలోని పర్శ్రమలోలో తరచూ ప్రమాద్లు చోట చేసుకొవంటనాని ప్రభ్త్వం తగన సమీక్షలు చేపటటీడవం 
లేదు. పర్శ్రమలోలో రక్షణ చరయూల గుర్వంచి సవంబవంధిత శాఖలు దృష్టీ సార్వంచాలసిన అవసరవం ఉనాని ఆ దిశగా 
చరయూలు లేవు. ఫలతవంగా రకకుల కషటీవం మీద బతికే కార్్మకులు మృతుయూవ్తపడుతునానిరు. వ్ర్పై ఆధారపడిన 
కుటవంబాల భవిషయూతు్త అగమయూగోచరవం అవుతోవంతోవందని జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ప్ర్కునానిరు.

జనసేనాని సేవా గుణానికి, మంచితనానికి 
జనసైనికులు అనుచరులు: గాదె

 * జనసైనికులు పార్టీక్ మాతరిమే అనుచరులు కాదు.. పవన్ కళ్్యణ్ గారి సేవా 
గుణానిక్, మవంచితనానిక్ కూడా అనుచరులు.. గాదబవంలో భాగమే.. వారికీ 
ఎప్్డు పవన్ కళ్్యణ్ గారు అవండగా ఉవంటారు.. గాద 

శతఘ్ని న్యూస్: 
ప్ర తి ్త పా డు 
ని యో జ క వ ర గొ వం , 
గువంటూరు రూరల్ 
మవండలవంలో ఉనని 
చ ల లో వ్ ర్ పా లె వం 
గ్రా మ వం లో 
నివససు్తనని మనేనిడి 
ప్ట్టీరావ్ (ప్రవీణ్), 
జనసేన పార్టీ 
కారయూకర్త ఇటీవల 

అనారోగయూవంతో చనిపోవడవం జర్గవంది. అతని కుటవంబానికి అతనే ఆధారవం. ఈ 
విషయవం తెలుసుకునని చలాలో వ్ర్ పాలెవం గ్రామ జనసైనికులు అవందరూ కలస 
70,000/- వ్ర్ కుటవంబానికి జిలాలో అధయూక్షులు గాద వెవంకటేశ్రరావు, రాష్ట 
నాయకులు మారకువండేయ బాబ్, నయబ్ కమల్ చేతుల మీదగా వ్ర్ కుటవంబానికి 
అవందజేయడవం జర్గవంది. ఈ సవందర్వంగా జిలాలో అధయూక్షులు గాద వెవంకటేశ్రావు 
మాట్లోడుతూ.. జనసైనికులు పార్టీకి మాత్రమ్ కాదు, పవన్ కళ్యూణ్ గార్ ఆశయాలకు, 
మవంచితనానికి కూడా అనుచరులు అని చెపపేడానికి ఈ సవంఘటన ఒక నిదరశినవం 
అని తెలయజేశారు. ప్రతి జనసైనికుడి కుటవంబానికి పార్టీ అవండగా ఉవంటవందని 
తెలయజేశారు. ఈ కారయూక్రమవంలో రాష్ట నాయకులు నాయుబ్ కమల్, మారకువండేయ 
బాబ్, జిలాలో నాయకులు అడపా మాణకాయూలరావు, నారద్సు ప్రసాద్, చట్టీల త్రినాధ్, 
సర్గర్ శ్రీనివ్సరావు, కొర్రపాటి నాగేశ్రరావు, మధులాల్, చలాలో వ్ర్ పాలెవం గ్రామ 
అధయూక్షులు సుధా ప్చ్చయయూ, సర్గర్ వెవంకట్రావు, పతేళలో నాగభూషణవం, కొమ్మ గర్, 
లీల కుమార్ మర్యు గ్రామ జన సైనికులు, కారయూకర్తలు, వీరమహళలు అభిమానులు 
పాల్గొనానిరు.

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

శ్రీ త్రిమూరు్తల స్వామివార్ కళ్్యణ మహోత్సవములో  
పాల్గొన్న బత్్తల దంపత్లు 

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరవం 
నియోజకవరగొవం, నరేవంద్రప్రవం గ్రామవంలో 
శ్రీ త్రిమూరు్తల సా్మివ్ర్ 76వ కళ్యూణ 
తీరథి మహోతసివ్నికి కమిటీ వ్ర్ ఆహా్నవం 
మ్రకు పాల్గొనని జనసేన నాయకులు 
బతు్తల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి వెవంకటలక్ష్మి 
దవంపతులు. ఈ మహోతసివవం లో సా్మివ్ర్ 
ఆలయ కమిటీ సభ్యూలు బతు్తల దవంపతులకు 
సాధర సా్గతవం పలుకుతూ, దుశాశిలువ 

తో సతకుర్వంచి, పూలమాలలు వేస, ఘనవంగా సా్గతవం పలకారు. అనవంతరవం నాయకులతో కలస 
ఆలయ గర్గుడిలో త్రిమూరు్తలు సా్మివ్ర్ని ప్రతేయూకవం గా దర్శివంచుకుని భకి్తశ్రద్ధలతో పూజలు 
నిర్హవంచారు. ఐదు రోజులపాట నిర్హవంచే సా్మి వ్ర్ కళ్యూణ మహోతసివవం గురువ్రవం 
ఆఖర్ రోజు కావడవంతో భకు్తలు పోటెతా్తరు. భకు్తల సౌకరాయూరథివం జర్గన అననిసమారాధన లో 
సాథినిక ప్రజలతో కలస సా్మివ్ర్ తీరథిప్రసాద్లు సీ్కర్వంచడవం జర్గవంది. కళ్యూణ మహోతసివవం 
ఆఖర్ రోజు సవందర్వంగా పెదదే ఎతు్తన వివిధ సావంసకుృతిక కారయూక్రమాలు, కళ్నృతాయూలు కమిటీ 
వ్రు ఏరాపేట చేశారు. అనవంతరవం బతు్తల బలరామకృష్ణ మాట్లోడుతూ శ్రీ త్రిమూరు్తల సా్మివ్ర్ 
కృపా కట్క్షలతో, చలలోనిదీవెనలు 
అవందర్పై ఉవండి, అవందరూ 
సుఖసవంతోష్లతో, అష్టీశ్రాయూలతో 
తలతూగాలని మనసూఫూర్్తగా 
కోరుకోవడవం జర్గవందనానిరు. ఈ 
కారయూక్రమవంలో నరేవంద్రప్రవం గ్రామ 
పెదదేలతో పాట చుటటీపకకు గ్రామ ప్రజలు, 
జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, 
వీరమహళలు పెదదేఎతు్తన పాల్గొనానిరు.

రైస్ మిలులు యాజమాన్యంపై
 చర్యలు తీసుకోవాలి: తగరపు శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్యూస్: హుసానిబాద్ 
పటటీణవంలోని సాథినిక ఆరపలెలోలోని 
అనవంద్సు రావంమోహన్ రైస్ 
మిలులోపై చరయూలు తీసుకోవ్లని 
ఎవం.ఆర్.ఓ అధికారులకు ఫిరాయూదు 
చేస, నెల రోజులు గడుసు్తనాని 
ఎలావంటి చరయూలు తీసుకోనవందున, 
నియోజకవరగొ కో ఆర్డునేటర్ 
తగరప్ శ్రీనివ్స్ జనసేననాయకులతో కలస మర్కకుసార్ ఎవం.ఆర్.ఓను 
కలస ద్నికి గల కారణాలేవంటని అడిగ తెలుసుకోవడవం జర్గవంది. మిలులో నువంచి 
వెలువడే బూడిద వలలో వయూవసాయ ద్రులు, వ్హనద్రులు అనారోగయూవం బార్న 
పడుతునానిరని, ఒకవేళ చరయూలు తీసుకోని యెడల జనసేన పార్టీ ఆధ్రయూవంలో పెదదే 
ఎతు్తన ఆవందోళన కారయూక్రమాలు చేపడతామని తెలయజేయడవం జర్గవంది. ఈ 
కారయూక్రమవంలో నియోజకవరగొ కో ఆర్డునేటర్ తగరప్ శ్రీనివ్స్ మర్యు మవండల 
నాయకులు మలెలోల సవంతోష్, లకికురడిడు హమవవంత్, గువండా సాయి చవంద్, సీత 
రాజు, ఎలకుపలలో సవంతోష్, వెలదేవండి నిఖిల్, మాయూకల రాజు తదితరులు పాల్గొనానిరు

జనసేనలో ఉాండే పరి తి కుటాంబాం పవన్ కళ్్యణ్ కుటాంబాంలో భాగమే.. గాద
*క్రియాశీలక కార్యకర్త  కాలిశెటిటీ శ్రీనివాసర్వు కుటవంబానిక్ 5 లక్షల ఇనూసూరెన్సూ చెక్ అవందజేత
*జనసేన పారిటీలో ఉవండే పరితి కుటవంబవం పవన్ కళ్్యణ్ కుటవంబవంలో భాగమే.. వారికీ ఎప్్డు పవన్ కళ్్యణ్ గారు అవండగా ఉవంటారు.. గాద 
 శతఘ్ని న్యూస్: ప్రతి్తపాడు నియోజకవరగొవం, గువంటూరు మనిసపల్ పర్ధిలో ఉనని 16వ వ్ర్డు 
ఏటకూరు గ్రామానికి చెవందిన జనసేన క్రియాశీలక కారయూకర్త కాలశెటిటీ శ్రీనివ్సరావు రోడుడు 
ప్రమాదవంలో చనిపోవడవం జర్గవంది. ఈ విషయవం తెలుసుకుని జిలాలో అధయూక్షులు గాద వెవంకటేశ్రరావు 
క్రియాశీల సభయూత్వం కలగ ఉనని కాలశెటిటీ శ్రీనివ్సరావు ఇన్సిరన్సి కెలోయిమ్ నిమిత్తవం నియోజకవరగొవం 
నాయకులు చట్టీల త్రినాధ్, ద్సర్ వ్సు, ఉప్పే రత్తయయూ మర్యు తనీనిరు గవంగరాజులనువండి పూర్్త 
సమాచారవం సేకర్వంచి జనసేన కేవంద్ర కారాయూలయానికి పవంపడవం జర్గవంది. అనవంతరవం జనసేన పార్టీ 
రాష్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్, చనిపోయిన కారయూకర్త యొకకు కుటవంబానికి 5 లక్షల రూపాయలు 
చెకుకుని జిలాలో అధయూక్షులు గాద వెవంకటేశ్రరావుకు పవంప్వంచి, శ్రీనివ్సరావు కుటవంబసభ్యూలకు 
అవందజేయవలసనదిగా సూచివంచారు.. ఈ మ్రకు గురువ్రవం రాష్ట నాయకులు, జిలాలో నాయకులతో 
కలస గాద శ్రీనివ్సరావు ఇవంటికి వెళలోడవం జర్గవంది. ఈ సవందర్బవంగా కాలశెటిటీ శ్రీనివ్సరావు సతీమణ 
కాలశెటిటీ రమాద్వికి మర్యు వ్ర్ కుటవంబ సభ్యూలకు మనోధైరయూవం తెలప్, వ్ర్కి ఎలలోవేళలా 
పార్టీ అవండగా ఉవంటవందని తెలయజేస పవన్ కళ్యూణ్ పవంప్న చెకుకుని కాలశెటిటీ రమాద్వికి అవందజేయడవం జర్గవంది.. ఈ సవందర్వంగా కాలశెటిటీ శ్రీనివ్సరావు కుటవంబ సభ్యూలు 
మాట్లోడుతూ.. పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారు తమకు చేసన సహాయానికి జీవితావంతవం రుణపడి ఉవంట్వం అని తెలయచేసారు.. ఈ కారయూక్రమవంలో రాష్ట నాయకులు నాయుబ్ 
కమల్, మారకువండేయ బాబ్, జిలాలో నాయకులు అడపా మాణకాయూలరావు, నారద్సు ప్రసాద్, ఉప్పే రత్తయయూ, చట్టీల త్రినాధ్, సర్గర్ శ్రీనివ్సరావు, కొర్రపాటి నాగేశ్రావు, శఖా బాలు, 
వలెలోవం శ్రీను, గువంటూరు టౌన్ అధయూక్షులు నేరళలో సురేష్, 16వ డివిజన్ కార్పేరేటర్ ద్సర్ లక్ష్మి దురగొ, 47 వ డివిజన్ కార్పేరేటర్ యర్రవంశెటిటీ పద్్మవతి, సీనియర్ నాయకులు మాజీ 
సరపేవంచ్ ఉగగొరాల సీతారామయయూ, డేగల ఉదయ్, టౌన్ కమిటీ సభ్యూలు చివంత రాజు, కటకవం శెటిటీ విజయలక్ష్మి, సూర్శెటిటీ ఉప్వంద్ర, పావులూర్ కోటి, నిశశివంకరావు నవీన్, మధులాల్, 
గవంగరాజు మర్యు గ్రామ జనసైనికులు, కారయూకర్తలు, వీరమహళలు అభిమానులు పాల్గొనానిరు.

జనసేన పార్టీ ఏన్కూరు మండల కమిటీ నియామకం
శతఘ్ని న్యూస్: ఏన్కురు: తెలవంగాణలో జనసేన పార్టీని 
సవంసాథిగత నిరా్మణానిని మర్వంత మవందుకు తీసుకువెళలోడానికి 
నియోజకవరగొవం సాథియిలో ఏన్కురు మవండల కమిటీలను వైరా 
నియోజకవరగొ కోఆర్డునేటర్ సవంపత్ నాయక్ ప్రకటివంచారు. 
కమిటీల వివరాలు ఇవి మవండల కోఆర్డునేటర్ బగాగొరప్ 
శవకృష్ణ, కొవ్్ర్ మహష్, ద్మరలో అశోక్ కుమార్, చువంచు 
భాసకుర్, ఎసీసి సల్ కోఆర్డునేటర్ మదదేల పవన్ కళ్యూణ్, భాగవం 
రవి, బీసీ సల్ కోఆర్డునేటర్ పడిమల మరళీ కృష్ణ, పసుప్లేటి 
కృష్ణ, ఎసీటీ సల్ కోఆర్డునేటర్ బోజగాని సురేష్, మకి్త సతీష్, 
మైనార్టీ సల్ కోఆర్డునేటర్ షేక్ యాకూబ్ పాష్, సషల్ 
మీడియా కోఆర్డునేటర్ పాశవం భరత్, బూరుగ రామ, కమిటీ 
సభ్యూలు మాట్లోడుతూ మాకు ఈ అవకాశవం కలపేవంచిన 

అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ కి అలాగే తెలవంగాణ రాష్ట ఇవంచార్జి నేమూర్ శవంకర్ గౌడ్ కి, వైరా నియోజకవరగొ 
కోఆర్డునేటర్ డాకటీర్ సవంపత్ నాయక్ కి హృదయపూర్క ధనయూవ్ద్లు తెలయజేసుకువంటనానిను. 
రాబోవు సార్త్రిక ఎనినికలలో జనసేన పార్టీ గెలుప్ లక్షష్వంగా మాకు ఇచి్చన ఈ బాధయూతలను 
సక్రమవంగా నిర్ర్్తవంచి ఏన్కురు మవండలవంలో జనసేన పార్టీ బలోప్తవం దిశగా కృష్ చేసా్తమ. 
అలాగే గ్రామ, గ్రామాన పార్టీ బలోప్తానికి సమిష్టీగా పోరాటవం చేసా్తమని తెలయజేసుకువంటనానివం. 
మమ్మలని గుర్్తవంచి మాకు ఈ బాధయూతలు అపపేజెప్పేన వైరా నియోజకవరగొ కోఆర్డునేటర్ డాకటీర్ సవంపత్ 
నాయక్ కి మర్కసార్ హృదయపూర్క ధనయూవ్ద్లు తెలయజేసుకువంటనానివం.

రైత్లను ఆదుకోని టిఆర్ఎస్ ప్రభుతవాం..
*రైెతే ర్జన్న కెసిఆర్ కనీసవం రెైతులను పటిటీవంచుకునేద్ లేదు..
*24 గవంటల విదు్యత్ ను సరఫర్ చేయాలి..
*జనసేన మవండల నాయకుడు రఘుమొహన్.. 
శతఘ్ని న్యూస్: పర్తగర్ మవండలవంలోని గోపననిపెళ్లో గ్రామవంలో రైతులను ఆదుకోని 
టిఆర్ఎస్ ప్రభ్త్తీరుపై జనసేన ఆధ్రయూవంలో చేపటిటీన నిరసన కారయూక్రమవంలో 
రైతులు రోడుడుపై బైఠాయివంచి నిరసన తెలపారు. ఈ నిరసన కారయూక్రమవంలో 
జనసేన నాయకుడు రఘుమొహన్ మాట్లోడుతూ.. రైతులకు 24 గవంటల విదుయూత్ 
ను అవందిసా్తమని మాయ మాటలు చెప్పే రైతులను కేసీఆర్ మోసవం చేసు్తనానిడని, 
తెలవంగాణ రాష్టవంలో అవినీతి పాలన కొనసాగసు్తనని కెసఆర్ ప్రభ్త్వం రైతులకు 
కెసఆర్ 24 గవంటల విదుయూత్ ను ఇసు్తనానిమని అవంటూ చటటీసభలో పూటకో మాట 
చెప్పే రైతులను మోసవం చేసవంది వ్స్తవవం కాద్ అని ప్రశనివంచారు. రైతు ప్రభ్త్వం 
అనుకువంటనే రైతులను మోసవం చేసు్తనానిడని ఆరోప్వంచారు. తెలవంగాణ రాష్టవంలో 
కేసీఆర్ ప్రభ్త్వం ఏరపేడాడుక 89 వేల కోటలో నష్టీలోలో ట్రానోసికో నడుసు్తవందని, అలాగే 
రాష్టవంలో ఏసీడి చార్జిల రూపవంలో ప్రతి ఇవంటికి అదనవంగా రూ.1500-3000 
వరకు వసూలు చేసు్తనానిరని అనానిరు. రైతులకు 24 గవంటల విదుయూత్ సరఫరా 
చేయాలని డిమావండ్ చేశారు. తదితరులు పాల్గొనానిరు.

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

దాడి అనిల్ కుమార్ కు బీమా చెకుకూను 
అందజేసిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్:  ఉమ్మడి కర్వంనగర్ జిలాలోకు చెవందిన జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యూడు ద్డి అనిల్ 
కుమార్ ప్రమాదవంలో గాయపడగా అనిల్ కుమార్ క్రియాశీల సభయూత్వం కలగ ఉననివందున జనసేన 
క్రియాశీలక సభయూత్వం అవంటేనే ఆ కుటవంబానికి ఒక భరోసా ద్డి అనిల్ కుమార్ కుటవంబానికి 
42000 రూపాయల బీమా చెకుకును జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ నాదవండలో మనోహర్, జనసేన 
పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు కొణదల నాగేవంద్రబాబ్, తెలవంగాణ రాష్ట ఇవంచార్జి నేమూర్ శవంకర్ గౌడ్ లు 
అవందివంచడవం జర్గవంది. ఈ కారయూక్రమవంలో పార్టీ నేతలు తెలవంగాణ రాష్ట నాయకులు (రామగువండవం 
నియోజకవరగొవం కో ఆర్డునేటర్ ) మూల హర్ష్ గౌడ్, ఉమ్మడి కర్వంనగర్ జిలాలో నాయకులు రావుల 
మధు, రసూర్ హర్ కృష్ణ, జెటిటీ సాగర్, బవంగని అవంజి తదితరులు పాల్గొనానిరు.

జనసేన క్రియాశీల సభ్యతవా నమోదు పోసటీర్ ఆవిషకూరణ
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాళహస్త: పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆద్శాల మ్రకు రాష్ట వ్యూప్తవంగా ఈ నెల 10 
వ తేదీ నువండి 28 వరకు క్రియాశీల సభయూత్ 
నమోదు జరగనువంది. ఈ కారయూక్రమానికి 
సవంబవంధివంచిన పోసటీర్ ను శ్రీకాళహస్త 
నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ ఇనా్చర్జి శ్రీమతి 
వినుత కోట్ గురువ్రవం శ్రీకాళహస్త 
పటటీణవంలో వినుత నివ్స గృహవం వదదే 
ఆవిషకుర్వంచడవం జర్గవంది. మఖయూ 
నాయకులు, క్రియా వ్లవంటీర్ సభ్యూలతో 
సమావేశవం నిర్హవంచి నాయకులు, జనసైనికులకు దిశ నిరేదేశవం చెయయూడవం జర్గవంది. 500 రూపాయలు 
వెచి్చవంచి క్రియాశీల సభయూత్వం తీసుకువంటే 5 లక్షల రూపాయల భీమా మర్యు ఆకిసిడవంట్ భీమా కివంద 
50,000 రూపాయలు వైదయూవంకి నగదు అవందివనుననిటటీ తెలపారు. కారయూకర్తల కోసవం ఇవంత బరోసా 
ఇచి్చన రాజకీయ పార్టీ ద్శవంలోనే జనసేన మొటటీ మొదటి పార్టీ అని తెలపారు. నియోజకవరగొ నాయకులు, 
జనసైనికులు ఈ సభయూత్ నమోదు కారయూక్రమవం విజయవవంతవం చేస పార్టీ మదదేతుద్రులకు, కారయూకర్తలకు 
తెలయజేస అతయూధిక సభయూతా్లు చేయివంచాలని కోరారు.ఈ కారయూక్రమవంలో శ్రీకాళహస్త మవండల అధయూక్షులు 
దవండి రాఘవయయూ, జిలాలో కారయూదర్శి కొటేటీ సాయి ప్రసాద్, నాయకులు గణేష్, బాలాజీ, రవి కుమార్ రడిడు, చవందు 
చౌదర్, గర్ష్, వెవంకటరమణ, క్రియా వ్లవంటీర్ సభ్యూలు పాల్గొనానిరు.

శ్రీ డాకటీర్ ఉమారాలీషా వార్షిక 
మహా సభలోలు పాల్గొన్న డాకటీర్ పిలాలు శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యూస్: ప్ ఠాప్రవం నియోజకవరగొవం, ప్ఠాప్రవం పటనివం నవందు 
శ్రీ విశ్ విజాఞాన విద్యూ ఆధాయూతి్మక గురువు, శ్రీ డాకటీర్ ఉమర్ అలీష్ 
వ్ర్ ప్రతి సవంవతసిరవం మూడు రోజులు పాటూ జర్గే వ్ర్షిక మహా 
సభలోలో భాగవంగా గురువ్రవం మొదటి రోజు సభలో మఖయూ అతిథులుగా 
ప్ఠాప్రవం నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు, శ్రీ విష్్ణ హాసపేటల్ అధినేత 
డాకటీర్ ప్లాలో శ్రీధర్ పాల్గొని గురువువ్ర్ ఆశీరా్ద్నిని పవంద్రు. ఈ 
కారయూక్రమవంలో భాగవంగా గోకివ్డ ఎక్సి సరపేవంచ్ గరగా సతాయూనవందవం, 
పలానిటి మధు, బిజెప్ నాయకులు ప్లాలో మతాయూలరావు దుడుడు రావంబాబ్, 
కూరడా సతి్తబాబ్, ప్లాలో వీరబాబ్, మర్యు జనసైనికులు కుటవంబ 
సభ్యూలతో పాల్గొనడవం జర్గవంది.

క్రియాశీలక సభ్యతవా నమోదును 
సద్వానియోగం చేసుకండి

.. భైరవ ప్రస్ద్
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ మూడవ విడత క్రియాశీలక సభయూత్ నమోదు 
కారయూక్రమానిని సది్నియోగవం చేసుకోవండి అని కదిర్ నియోజక వరగొవం 
ఇవంచార్జి భైరవ ప్రసాద్ ప్లుప్నిచా్చరు. ఈ సవందర్వంగా భైరవ ప్రసాద్ 
మాట్లోడుతూ.. కదిర్ నియోజక వరగొవంలో గ్రామసాథియిలో జనసేన పార్టీ 
బలోప్తవంకోసవం కృష్ చేసు్తనని ప్రతి కారయూకర్త తపపేకువండా జనసేన పార్టీ 
మూడవ విడత క్రియాశీలక సభయూత్ నమోదు కారయూక్రమవంలో పాల్గొని 
మీ సభయూత్వం నమోదు చేసుకోవండి. పార్టీ బలోప్తవం కోసవం కషటీపడే 
కారయూకర్తలకు ఏదైనా అనుకోని ప్రమాదవం జర్గతే వ్ర్ కుటవంబానికి 
కొవండవంత అవండగా ఉవండాలని 500000 రూపాయల ఆర్థిక సాయవం 
అవందివంచడవం జరుగుతువంది. ద్శవంలో ఉనని ప్రతి పార్టీలు కారయూకర్తలని 
తమ సా్రథి ప్రయోజనాల కోసవం ఉపయోవంగచుకొని కారయూకర్తలకు 
ఏదైనా ఇబ్బవంది కలగతే పటిటీ పటటీనటలో ఉనని తరుణవంలో, ఒకే ఒక పార్టీ 
కారయూకర్తలే తమకు బలవం అని నమి్మ వ్ర్కి పార్టీ భరోసాగా ఉవండటవం 
కోసమ్ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు క్రియాశీలక సభయూత్వం నమోదు 
కారయూక్రమవం మొదలు పెట్టీరు. కావున నియోజకవరగొవంలో మవండల 
సాథియిలో, గ్రామసాథియిలో, పటటీణ సాథియిలో పార్టీ బలోప్తవం కోసవం 
కషటీపడి పని చేసే ప్రతి ఒకకురూ తపపేకువండా క్రియాశీలక సభయూత్వం 
నమోదు చేసుకోవండి అని భైరవ ప్రసాద్ తెలపారు. ఈ కారయూక్రమవంలో 
జన సేన పార్టీ కారయూక్రమాల నిర్హణ కమిటీ సభ్యూలు లక్షష్మణ కుట్ల, 
హర్ బాబ్, గణేష్, నరసవంహులు, అవంజి పాల్గొనానిరు.

జనసేన క్రియాశీలక సభ్యతవాం అంటేనే
 ఆ కుటంబానికి ఒక భరోస్: గాదె

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రతి్తపాడు 
నియోజకవరగొవం, గువంటూరు 
రూరల్ మవండలవం, చలాలో వ్ర్ 
పాలెవం గ్రామానికి చెవందిన జనసేన 
క్రియాశీలక కారయూకర్త బిలూలోర్ 
ప్రసననికుమార్ రోడుడు ప్రమాదవంలో 
గాయపడటవం జర్గవంది. ఈ 
విషయవం తెలుసుకునని జిలాలో 
అధయూక్షులు గాద వెవంకటేశ్రరావు 
ప్రసననికుమార్ క్రియాశీల సభయూత్వం కలగ ఉననివందున ఇన్సిరన్సి కెలోయిమ్ నిమిత్తవం నియోజకవరగొవం 
నాయకులు చట్టీల త్రినాధ్, మర్యు గ్రామ నాయకులు సుధా ప్చ్చయయూ, లీలా కుమార్ లను అడిగ పూర్్త 
సమాచారవం తీసుకుని జనసేన పార్టీ కేవంద్ర కారాయూలయానికి పవంపడవం జర్గవంది. అనవంతరవం జనసేన పార్టీ 
రాష్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్, గాయపడిన కారయూకర్త యొకకు కుటవంబానికి 50వేల రూపాయలు చెకుకుని 
జిలాలో అధయూక్షులు గాద వెవంకటేశ్రరావుకు పవంప్వంచి వ్ర్కి అవందజేయవలసనదిగా సూచివంచారు.. ఈ మ్రకు 
రాష్ట నాయకులు, జిలాలో నాయకులతో కలస ప్రసననికుమార్ ఇవంటికి వెళలోడవం జర్గవంది. ఈ సవందర్బవంగా 
బిలూలోరు ప్రసననికుమార్ గార్కి మర్యు వ్ర్ కుటవంబ సభ్యూలకు మనోధైరయూవం తెలప్ వ్ర్కి ఎలలోవేళలా పార్టీ 
అవండగా ఉవంటవందని తెలయజేస పవన్ కళ్యూణ్ గారు పవంప్న చెకుకుని వ్ర్కి అవందజేయడవం జర్గవంది.. ఈ 
సవందర్వంగా బిలూలోర్ ప్రసననికుమార్ కుటవంబ సభ్యూలు మాట్లోడుతూ పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
తమకు చేసన సహాయవం మర్్చపోలేనిది అని తెలయచేసారు.. ఈ కారయూక్రమవంలో రాష్ట నాయకులు నాయుబ్ 
కమల్, మారకువండేయ బాబ్, జిలాలో నాయకులు అడపా మాణకాయూలరావు, నారద్సు ప్రసాద్, చట్టీల త్రినాధ్, 
సర్గర్ శ్రీనివ్సరావు, కొర్రపాటి నాగేశ్రావు, శఖా బాలు, వలెలోవం శ్రీను, మధులాల్ మర్యు గ్రామ పార్టీ 
అధయూక్షులు సుధా ప్చ్చయయూ, సర్గర్ వెవంకట్రావు, నాగభూషణవం, కొమ్మ గర్, లీలా కుమార్ మర్యు జన 
సైనికులు, కారయూకర్తలు, వీరమహళలు అభిమానులు పాల్గొనానిరు.

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

పూడికలు తొలగంచాలి: రెడిడి అప్పల నాయుడు
*ఏలూరు నియోజకవర్వంలో 18 వ డివిజన్ లో ఉన్న పవంట కాలువ పూరి్త గా మురిక్తో 
వ్యర్ధా లతో నివండిపోయవంది. ఆ కాలువ లో ఉన్న చెత్త ను, వ్యర్థా లను ,పూడికను తొలగవంచవండి ..
*మీరు తీయవంచని పక్షవంలో ఈనెల 21 వ తేదీ నువండి మా జనసేన పార్టీ తరప్న మేమే 
తీయవంచుకువంటావం..
*హెచ్చరివంచిన రెడిడి అప్ల నాయుడు.. 

శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు 
నియోజకవరగొవంలో 18వ డివిజన్ 
లో ఉనని పవంట కాలువ పూర్్తగా 
మర్కితో వయూరా్ధలతో నివండిపోయివంది. 
ఆ కాలువలో ఉనని చెత్తను, వయూరాథిలను, 
పూడికను తొలగవంచవండి.. మీరు 
తీయివంచని పక్షవంలో ఫిబ్రవర్ 21వ 
తేదీ నువండి మా జనసేన పార్టీ తరప్న 
మ్మ్ తీయివంచుకువంట్వం.. అని రడిడు 
అపపేల నాయుడు హెచ్చర్వంచారు 

.. ఈ సవందర్వంగా ఏరాపేట చేసన విలేకరుల సమావేశవంలో ఆయన మాట్లోడుతూ ఏలూరు 
ఎమ్మలేయూ ఆళలోనాని గార్కి, మ్యర్ గార్కి, మనిసిపల్ కమిషనర్ గార్కి 18వ డివిజనోలో ఉనని డ్రైనేజీ 
విషయానిని మీకు మీడియా ద్్రా తెలయజేసు్తనానిమ. ఏమనగా మ్మ ప్రజా సమసయూలపై జనసేన 
పోరుబాటలో భాగవంగా 18వ డివిజనోలో పాదయాత్రకు వెళ్లోనప్పేడు కృష్ణ కెనాల్ నువంచి బాప్టీస్టీ ప్టకు 
వెళ్ళె పవంట కాలువ పూర్్తగా చెత్తతో నివండిపోయివంది. ఆ పవంట కాలువను డ్రెయిన్ గా మార్్చ వేశారు. 
ఆ కాలువ పూర్్తగా మర్కితో వయూరా్ధలతో నివండి దురా్సన వెదజలలో సాథినిక ప్రజలు అనారోగాయూనికి 
గురవుతునానిరు. 18వ డివిజన్ లోని వవంగాయిగూడవం, సుబ్రహ్మణయూవం కాలనీ, గొలాలోయగూడవం, 
బిట్ నెవంబర్ 1, ఆమద్ల అపపేలసా్మి కాలనీ లో ఈ సమసయూలు తీవ్రవంగా ఉనానియి.. తక్షణమ్ 
మనిసిపల్ అధికారులు, మ్యర్ గారు, ఎమ్మలేయూ గారు చరయూలు తీసుకోవ్లసివందిగా కోరుతునానివం. 
మీరు ప్రజల నువండి పనునిల రూపవంలో వసూలు చేసూ్తనే ఉనానిరని అకకుడ ఉవండే ప్రజల 
సమసయూలు ఎవంత ఘోరవంగా తయారైవందో. ఇది సరైన పద్ధతి కాదు. తక్షణమ్ ద్నిమీద చరయూలు 
తీసుకోవ్లసివందిగా, పూడిక తీయివంచి, మవంచి వ్తావరణానిని, ఏరాపేట చేయాలని ఏలూరు 
జనసేన పార్టీ నువండి డిమావండ్ చేసు్తనానివం.నేను పాదయాత్రకి వెళ్లోనప్పేడు ఈ సమసయూలని మా దృష్టీకి 
తీసుకువచి్చ అనేకమవంది ఆవేదన వయూక్తవం చేసు్తనానిరు. గొలాలోయగూడవంలో ఉననిటవవంటి మవంచినీటి 
బావి కూడా పూర్్తగా చెత్త, వయూరాథిలతో నివండిపోయివంది. నీరు మొత్తవం కలుష్తవం అయివంది. ఇదివరకు 
ఏదైనా పవంప్ ర్ప్ర్ వచి్చనప్పేడు ఈ నీటిని ఉపయోగవంచేవ్రు. ప్రసు్తతవం పటిటీవంచుకునే నాధుడు 
లేడని కనుక తక్షణమ్ మీరు ఈ సమసయూలను పర్షకుర్వంచాలని, చేయని పక్షవంలో మ్మ జనసేన 
పార్టీ తరఫున ఈ నెల 21వ తేదీ తరువ్త ఆ కారయూక్రమానిని చేసా్తమని మీడియా ద్్రా మిమ్మలని 
హెచ్చర్సు్తనానివం. ఇకనైనా మీ బాధయూతలను మీరు సక్రమవంగా నిర్ర్్తవంచాలసివందిగా కోరుతునానివం. 
మిమ్మలని శత్రువులుగా మ్మ గుర్్తవంచటేలోదు. కేవలవం మీ బాధయూత మాత్రమ్ తెలయజేసు్తనానివం. మీరు 
గౌరవ వేతనాలు తీసుకువంటనానిరు. మీ సబ్బవంది జీతాలు తీసుకువంటనానిరు. ఈనెల 20 వ తేదీ 
వరకు చూసా్తవం. మీరు చేయని పక్షవంలో 21 వ తేదీ నువండి ఈ కారయూక్రమానిని మ్మ్ జనసేన పార్టీ 
తరప్న మొదలుపెడతామని ఈ సవందర్వంగా హెచ్చర్సు్తనానిమని అనానిరు. ఈ కారయూక్రమవంలో 
నగర అధయూక్షులు నగరడిడు కాశీ నరేష్, అధికార ప్రతినిధి అలులో సాయి చరణ్, కారయూదర్శి కవందుకూర్ 
ఈశ్రరావు, బతసి మధు, నాయకులు బోవండా రామ నాయుడు, నిమ్మల శ్రీనివ్సరావు, ప్రసాద్ 
తదితరులు పాల్గొనానిరు.

డంప్ యార్డి ని ఊరుకి దూరంగా 
తరలించాలని ఎంపీడీఓ కి దరఖాసు్త

శతఘ్ని న్యూస్: ఇచా్చప్రవం: 
మవందు కాలవం లో ఎననిడూ 
లేని విధవంగా ధర్మప్రవం 
లో డవంప్ యార్డు కటటీడవం 
జరుగుతువంది. ఈ డవంప్ 
యార్డు మా గ్రామ సమీపవంలో 
కడుతునానిరు మర్యు 
దీని ప్రకకునే హాసపేటల్ 
కడుతునానిరు. ఈ డవంప్ యార్డు వలన ప్లలోలకి చుటూటీ పకకుల ఉనని ప్రజలకి 
ప్రాణ హాని చాలా ఉవంటవంది. అవందువలలో ఈ డవంప్ యార్డు ని ఊరుకి దూరవంగా 
తరలవంచాలని కోరుకువంటూ మా గ్రామసు్తలు అవందరూ కలస జనసేన పార్టీ 
ఇవంచార్జి ద్సర్ రాజు, రాష్ట జనరల్ సక్రటర్ తిపపేనా దూరోయూదన రడిడు, ఇచా్చప్రవం 
మనిసిపాలటీ 10వ్ర్డు రోకలాలో భాసకుర్, ధర్మప్రవం గ్రామసు్తలు పైల హమరాజు, 
ఎవంపాడా మొహవంతు, పైల ప్రుషోతవం, ప్టటీ రామక్రిష్ణ, పైల ఆది, రామలతో 
కలస ఎవంపీడీఓ కి దరఖాసు్త ఇవ్డవం జర్గవంది.

స్యి అఖిల్ కుటంబాని్న పరామర్్శంచిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: 
హైదరాబాద్: జనసేన 
పార్టీ రాష్ట నాయకత్వం 
ఆద్శాలతో అమర్కాలో 
గన్ మిస్ ఫైర్ అయి 
చనిపోయిన సాయి 
అఖిల్ కుటవంబానిని 
మధిర పటటీణవంలో 
పరామర్శివంచడవం జర్గవంది. 

కేవంద్ర రాష్ట ప్రభ్తా్లు చొరవ తీసుకుని పార్థివ ద్హానిని స్ద్శానికి తీసుకుని 
రావ్ల అని, చేతికి వచి్చన కొడుకు చనిపోవడవంతో కుటవంబవం ఆసరాని 
కోలోపేయివంది. ఆ కుటవంబానికి ప్రభ్త్వం అవండగా ఉవండాల అని జనసేన 
పార్టీ తరుప్న ప్రభ్తా్నిని కోరుతునానివం. ఈ కారయూక్రమవంలో రాష్ట నాయకులు 
మిరాయూల జగనో్మహన్, మిర్యాల రామకృష్ణ, జిలాలో నాయకులు తాళ్లోర్ డేవిడ్, 
మడబోయిన కార్్తక్, అజయ్ యాసవంనేని, ప్లాలోరావు, మధిర నాయకులు భరత్, 
జానీ, బాజి పాల్గొనానిరు.

నారాయణసావామి కుటాంబానిక్ 
5 లక్షల ఇన్్సరెన్్స చెక్ అాందజేత

*చనిపోయన జనసేన కార్యకర్త  నార్యణసా్మి కుటవంబానిక్ 5 లక్షల 
రూపాయల పరిమాద బీమా అవందజేసిన జనసేన పార్టీ జిల్్ల  అధ్యక్షుడు టిసి 
వరుణ్ , ర్ష్ట్ర పరిధాన కార్యదరిశి చిలకవం మధుసూదన్ రెడిడి 

శతఘ్ని న్యూస్: సవంగనమల నియోజకవరగొవం, నారపేల మవండలవం కేశేపలలో గ్రామానికి 
చెవందిన జనసేన కారయూకర్త నీలూరు నారాయణసా్మి మరణవంచడవంతో ఆయన 
కుటవంబానికి జిలాలో అధయూక్షుడు టిస వరుణ్ రాష్ట ప్రధాన కారయూదర్శి చిలకవం 
మధుసూదన్ రడిడు 5 లక్షల రూపాయల చెకుకును అవందజేశారు. ఈ సవందర్వంగా 
జిలాలో అధయూక్షుడు టిస వరుణ్ మాట్లోడుతూ జనసేన పార్టీలోని కారయూకర్తలకు 
నాయకులకు జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఎపపేటికీ వ్ర్ 
కుటవంబానికి అవండగా ఉవంట్రని వ్ర్ కుటవంబ సభ్యూలకు అననిదవండలు 
ఇసా్తరని భరోసా కలపేవంచి ధైరయూమిచి్చ అవండదవండలుగా ఉవంట్మని తెలయజేశారు. 
ఈ కారయూక్రమవంలో రాయలసీమ ప్రావంతీయ వీరమహళ పసుప్లేటి పద్్మవతి, 
కారయూక్రమాల నిర్హణ కమిటీ రాష్ట ప్రధాన కారయూదర్శి భవ్ని రవికుమార్, నారపేల 
మవండల కనీ్నర్ గవంజికువంట రామకృష్ణ, జిలాలో కమిటీ సభ్యూలు, మవండల కమిటీ 
అధయూక్షులు, జనసైనికులు, వీరమహళలు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

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

కావేటి మురళీ కృష్ణ కుటంబానికి
 5 లక్షల రూపాయల భీమా చెకుకూ అందజేత 

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రమాదవశాతు్త 
మరణవంచిన రవంగారడిడు జిలాలో, 
రాజేవంద్రనగర్ నియోజకవరగొవం, 
శవంష్బాద్ కు చెవందిన జనసేన 
పార్టీ క్రియాశీలక కారయూకర్త కావేటి 
మరళీ కృష్ణ కుటవంబానికి 5 
లక్షల రూపాయల భీమా చెకుకును 
పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ నాదవండలో 
మనోహర్, పీఏసీ సభ్యూలు 
కొణదల నాగబాబ్ హైదరాబాద్ 
లోని కేవంద్ర కారాయూలయవంలో 

అవందజేశారు. జనసేన పార్టీ తెలవంగాణ ఇవంచార్జి నేమర్ శవంకర్ గౌడ్, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ సీనియర్ 
నాయకులు రాధారవం రాజలవంగవం, ద్మోదర్ రడిడు ల ఆధ్రయూవంలో జర్గన ఈ కారయూక్రమవంలో రాజేవంద్రనగర్ 
నియోజకవరగొ జనసైనికులు గోపాలకృష్ణ, సురేష్, వెవంకటేష్, సూర్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

పోతిన వంకట మహేష్ తో ఛాలంజ్ 
చేసే  రంజ్ ఎవర్కీ లేదు

: ఎం హనుమాన్

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవ్డ సటీ: కార్పేరేటర్ అపాపేజీ మహష్ తో 
ఛాలెవంజ్ చేసే రేవంజ్ నీకు లేదు.. మీ ఎమ్మలేయూ బెలలోవంపలలో శ్రీనివ్స్ తో చాలా 
చేయలేక సైలెవంట్ గా ఇవంట్లో ప్లలోగా కూరు్చని ఉనానిడు. మవంత్రి పదవులు 
ఉవండగా చేసన అవినీతిని ప్రజలకి చెప్పే మవంత్రి పదవి నువంచి తొలగవంచిన 
వయూకి్త పోతిన మహష్ మీ బెలలోవంపలలో శ్రీనివ్స్ మీ నాయకులవందరూ 
అవినీతికి పరాకాషటీ మీలావంటి వయూకు్తలతో మహష్ కి ఛాలెవంజ్ అవసరవం 
లేదు ప్రజలే మీకు సర్పడా సమాధానవం చెపా్తరని జనసేన రాష్ట బీసీ 
నాయకులు మర్యు నాయూయవ్ది ఎవం హనుమాన్ అనానిరు. 2024లో 
సమయవం ఆసననిమైవంది మీ వెలలోవంపలలో శ్రీనివ్స్ కి టికెట్ కూడా రాని 
పర్సథితి వసు్తవంది అవినీతి చేసన చేతులకి సవంకెలపడే రోజులు దగగొర్కి 
వసు్తనానియి. 2024లో పశ్చమ నియోజకవరగొవంలో జనసేన జెవండా 
ఎమ్మలేయూ మహష్ పశ్చమ నియోజకవరగొవంలో మవంచి పర్పాలన అనేది 
అవందజేస ప్రజలోలో ఒకకుడిగా నిలచే వయూకి్త మహష్ 2024లో అతయూవంత 
మజార్టీతో ఎనినికలోలో గెలచి మీ వైఎస్ఆర్సిప్ నాయకులు అవందర్ని 
ఇవంట్లో కూరో్చపెటిటీ సరైన సథితిలో సమాధానవం చెబ్తారు. కార్పేరేటర్ 
అపాపేజీ నీట్ 53వ డివిజనోలో ఎనిని సమసయూలు ఉనానియో వెళ్లో ఆ డివిజన్ 
ప్రజలని అడిగతే తెలుసు్తవంది నువు్ ఎవంత అవినీతి చేశావో ప్రజలవందర్కీ 
తెలుసు మీ ఆటలు ఇవంకా సాగమని తెలయజేసు్తనానినని ఎవం హనుమాన్ 
అనానిరు.  

వై.సి.పి ప్రభుతవా పాలనా వైఫలా్యలపై ప్రజల తరపున 
అలుపులేని పోరాటం చేస్్తం: ముత్్త శశిథర్

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ సటి: గురువ్రవం కాకినాడ 
సటిలో జనసేన పార్టీ మా ప్రావంతవం- మా సచివ్లయవం 
– మన జనసేన అనే నినాదవంతో పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆలోచనలకు అనుగుణవంగా మతా్త శశథర్ 
నేతృత్వంలో సాయవంత్రవం 5.30 గవంటలకు 24 ఏ వ 
వ్రుడు సచివ్లయవం పర్ధిలో బవండి అజయ్ ప్రభ్ద్స్ 
ఆధ్రయూవంలో కారయూక్రమవం నిర్హవంచారు. సాథినిక ప్రజలు 
మాట్లోడుతూ ఆర్్ధక సమసయూలు ఎదురుకువంటనానిమని, 
ద్నికి తోడు నితాయూవసర సరుకులు విపర్తమైన 
ధరలు ఉనానియనీ వ్పోయారు. ఇక కరవంట 
చార్జిలు చెపపేనకకురేలోదని, ఇళళె పట్టీలు అవందర్కీ 
మవంజూరు చేయలెదని, ప్వంచనులు కూడా ఇవ్టేలోదని 
ఆక్రోశవంచారు. మతా్త శశధర్ మాట్లోడుతూ ప్దలు అదదే ఇళళెలో ఉవంట్రనీ, మూడు నాలుగు కుటవంబాలు 
కలస ఇరుకిరుకుగా ఇళళెలో జీవనవం సాగసా్తరనీ అవందర్ ఇళళెకూ కలప్ ఒకటే మీటరు ఉననిప్పేడు నేడు 
వునని సాలోబ్ చార్జిలవలలో కరవంట బిలులో తడిసమోపెడు అవుతోవందని ఎకకుడ చూసనా ప్రజలు గగోగొలు 
పెడుతునానిరనీ, ఐనా ఈ వై.స.ప్ ప్రభ్తా్నికి ఆద్యవం మీద తపపే ప్రజల కష్టీలమీద శ్రద్ధ లేదనానిరు. 
ఈ ప్రభ్త్ పాలనలో ప్రజలు నిసే్తజవంగా ఉనానిరనీ, ఇక యువత చూసే్త నిర్్రయూవం ఐపోతునానిరనీ ఇది 
ఆరోగయూకరమైన సమాజానికి మవంచిది కాదని అనానిరు. తమ నాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ సారధయూవంలో ఈ 
వై.స.ప్ ప్రభ్త్ పాలనా వైఫలాయూలపై ప్రజల తరప్న అలుప్లేని పోరాట్నిని చేసా్తమని తెలయచేసారు. ఈ 
కారయూక్రమవంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట సవంయుక్త కారయూడర్శి వ్శరడిడు శవ, జిలాలో సవంయుక్త కారయూదర్శి బడే కృష్ణ, 
సటీ ఆరగొనైజివంగ్ సక్రటర్ మడుడు విజయ్ కుమార్, ప్రశావంత్ కుమార్, శ్రీను, శవ, కొవండబాబ్, వీరమహళలు 
కుమార్, జానకి మర్యు జనసైనికులు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

ద్ర్శాల పుండర్కాక్ష ప్రస్ద్ కు  
ప్రమాద భీమా చెకుకూ అందజేత

*పవన్ కళ్యూణ్ కి జన సైనికులు, వీర మహిళలు అంటే 
ఎంత ఇష్టమో తెలియజేయటానికి క్రియాశీలక 
సభయూత్ం విధివిధానాలే నిదర్శనం: గాదె 
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రతి్తపాడు నియోజకవరగొవం 
గువంటూరు మనిసపల్ పర్ధిలో ఉనని 16వ 
వ్ర్డు ఏటకూరు గ్రామవంలో నివససు్తనని 
దిర్శాల ప్వండర్ కక్షా ప్రసాద్, జనసేన పార్టీ 
క్రియాశీలక కారయూకర్త రోడుడు ప్రమాదవంలో 
గాయపడటవం జర్గవంది. ఈ విషయవం 
తెలుసుకుని జిలాలో అధయూక్షులు గాద వెవంకటేశ్ర 

రావు నియోజకవరగొవం నాయకులు చట్టీల త్రినాధ్, ద్సర్ వ్సు, ఉప్పే రత్తయయూ, తనీనిరు గవంగరాజుని అడిగ 
పూర్్త సమాచారవం తీసుకుని జనసేన పార్టీ కేవంద్ర కారాయూలయానికి పవంపడవం జర్గవంది. అనవంతరవం జనసేన 
పార్టీ రాష్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గాయపడిన కారయూకర్త యొకకు కుటవంబానికి 50 వేల రూపాయలు 
చెకుకుని జిలాలో అధయూక్షులు గాద వెవంకటేశ్రరావుకి పవంప్వంచి వ్ర్కి అవందజేయవలసనదిగా సూచివంచారు. ఈ 
కారయూక్రమవంలో రాష్ట నాయకులు, జిలాలో నాయకులు తో వ్ర్ ఇవంటికి కలస వెళలోడవం జర్గవంది. ఈ సవందర్బవంగా 
దిర్శాల ప్వండర్కాక్ష ప్రసాద్ కి మర్యు వ్ర్ కుటవంబసభ్యూలకు మనోధైరయూవం తెలప్వ్ర్కి ఎలలోవేళలా పార్టీ 
అవండగా ఉవంటవందని తెలయజేస పవన్ కళ్యూణ్ పవంప్న చెకుకుని వ్ర్కి అవందజేయడవం జర్గవంది. దిర్శాల 
ప్వండర్కాక్ష ప్రసాద్ కుటవంబ సభ్యూలు మాట్లోడుతూ పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ తమకు చేసన సహాయవం 
మర్్చపోలేనిది అని తెలయచేసారు. ఈ కారయూక్రమవంలో రాష్ట నాయకులు నాయుబ్ కమల్, మారకువండేయ 
బాబ్, జిలాలో నాయకులు అడపా మాణకాయూలరావు, నారద్సు ప్రసాద్, ఉప్పే రత్తయయూ, చట్టీల త్రినాధ్, 
సర్గర్ శ్రీనివ్సరావు, కొర్రపాటి నాగేశ్రావు, శఖా బాలు, వలెలోవం శ్రీను, గువంటూరు టౌన్ అధయూక్షులు నేరళలో 
సురేష్, టౌన్ కమిటీ సభ్యూలు చివంత రాజు, కటకవం శెటిటీ విజయలక్ష్మి, సూర్శెటిటీ ఉప్వంద్ర, పావులూర్ కోటి, 
నిశశివంకరావు నవీన్, మధులాల్, గవంగరాజు మర్యు గ్రామ జన సైనికులు, కారయూకర్తలు, వీరమహళలు 
అభిమానులు పాల్గొనానిరు.

జనసేన బలోపేతమే లక్షష్ంగా 
జనంకోసం జనసేన కార్యక్రమం

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రజా 
సమసయూలను పర్షత్ 
లో వినిప్వంచడానికి 
మ వం డ ల వం లో 
మ ర్ క కు సా ర్ 
సగౌరవవంగా గాజు 
గాలోసు గురు్తకు ఓట 
అడగట్నికి జనసేన 

పార్టీ ఇబ్రహవంపటనివం మవండల అధయూక్షుడు తుమ్మలపాలెవం ఎవంప్టిస 
సభ్యూడు పోలశెటిటీ తేజ నిర్హవంచిన జనవంకోసవం జనసేన కారయూక్రమవం 
గురువ్రవం తాను ఎవంపీటీసీ గా గెలుపవందిన తన స్గ్రామవం 
తుమ్మలపాలెవం గ్రామవంలో ప్రారవంభివంచడవం జర్గవంది. ప్రతి ఇవంటికి వెళ్్త 
వ్ర్ ప్రాథమిక సమసయూలు అడిగ తెలుసుకోవడవం జర్గవంది. భవిషయూతు్తలో 
జనసేన పార్టీ అధికారవంలోకి వసే్త యువతకి మర్యు సామానయూ 
మధయూతరగతి కుటవంబాలకి జర్గే ప్రయోజనాల గుర్వంచి కులోప్తవంగా 
వివర్వంచడవం జర్గవంది. ప్రజా సమసయూలను మవండల పర్షత్ జనరల్ బాడీ 
సమావేశవంలో ప్రసా్తవివంచి వ్టి పర్ష్కురవం అయ్యూలా నా వవంతు కృష్ 
చేసా్తనని ప్రజలకు హామీ ఇవ్డవం జర్గవంది.

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

