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స్థా నిక సంసథా ల ఉప ఎనినికలకు 
సమాయత్ ం కావాలి

* మహిళలకు, యువతకు ప్రాధాన్యమివ్వాలని స్పష్టం చేసిన శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
* ప్ర్్ నాయకులతో టెలీ కాన్ఫరెన్స్ లో జనసేన ప్ర్్ పి.ఎ.సి. చైర్మన్ శ్రీ నాదటండ్ల మనోహర్ 
శతఘ్ని న్యూస్:  రాష్ట్రంలో స్థానిక స్రంసథాలకు స్రంబ్రంధ్రంచి ఎ్రంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ, 
సరపీ్రంచ్, వార్డు సభ్యూలకు స్రంబ్రంధ్రంచిన ఉప ఎనినికలు రాబోతున్నియి... ఈ 
ఉప ఎనినికలకు పార్టీ న్యకులూ, శ్రేణులు సమాయత్్రం కావాల’ని జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గార్ సపీషటీ్రం చేశార్. ఈ క్రమ్రంలో బుధవార్రం 
మధ్యూహని్రం పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ చైర్మన్ న్ద్రండ్ల మనోహర్ 
గార్ పార్టీ పి.ఎ.సి. సభ్యూలు, రాష్ట ప్రధ్న కారయూదర్శులు, జిల్్లల అధయూక్షులు, 
నియోజకవర్గ ఇ్రంచార్జులు, పార్టీ న్యకులతో టెలీ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహ్రంచార్. 
సుమార్ 107 ఎ్రంపీటీసీలు, ఆర్ జడ్పీటీసీ, 62 సరపీ్రంచ్, 915 వార్డులకు 
ఉప ఎనినికలు రాబోతున్నియి. ఇ్రందుకు స్రంబ్రంధ్రంచి దిశానిర్దేశ్రం చేశార్. శ్రీ 
న్ద్రండ్ల మనోహర్ గార్ మాట్్లడుతూ “స్థానిక స్రంసథాల ఉప ఎనినికలలో మన 
పార్టీ అభయూర్థాలను పోటీకి నిలిపి చిత్శుదిధితో పోరాడాలి. పార్టీపై అభిమాన్రం, 
పార్టీ సిదదే్రంతాలపై విశా్వస్రం, బల్రంగా పోరాడే ధైరయూ్రం ఉననివారిని అభయూర్థాలుగా 
ఎ్రంపిక చేయాలి. ఈ ఉప ఎనినికలో్ల పోటీ చేసే అభయూర్థాలుగా మహళలు, 
యువతకు ప్రాధ్యూనయూ్రం ఇవా్వలని మన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గార్ 
చెపాపీర్. ఇ్రందుకు అనుగుణ్రంగా అభయూర్థాలను ఎ్రంపిక చేయాలి. అదే విధ్రంగా 
ఈ ఉప ఎనినికలకు స్రంబ్రంధ్రంచి ఓటర్ల జాబితాను కూడా ప్రకటన చేస్్ర్. దీనిని మన న్యకులూ పరిశీలి్రంచాలి. ఈ ఉప ఎనినికలకు అవసరమైన సలహాలు, సహాయ 
సహకారాలను ఎపపీటికప్పీడు పార్టీ క్రంద్ర కారాయూలయ్రం అ్రందిసు్్రంది. స్థానిక స్రంసథాల ఎనినికల స్రందర్్రంలో అధకార పక్్రం చేసిన దౌరజున్యూలను దృష్టీలో ఉ్రంచుకొని మన 
పార్టీ న్యకులూ, శ్రేణులు ధైరయూ్రంగా, వ్యూహాత్మక్రంగా పోరాడాలి. న్యూయపరమైన సహాయ్రం ఎప్పీడూ అ్రందిస్్మ”న్నిర్. ఈ టెలీ కాన్ఫరెన్స్ లో పార్టీ కోశాధకారి ఎ.వి.
రతని్రం, పార్టీ లీగల్ సెల్ చైర్మన్ ఇవన స్్రంబశివ ప్రతాప్ పాల్్గన్నిర్.

విశాఖను రాజధానిగా ఎవరూ కోరుకోవడం లేదు
• రాజధానిపై ఉత్త రాటంధ్రు లకే నమ్మకటం లేదు
• రాజధాని అటంశటంలో మటంత్రు ల మధ్్య సఖ్యత లేదు
• దమ్మటంటే రాజధాని అటంశటం మీద ఎనినికలకు వెళ్్ద టం రటండి
• మఖ్యమటంత్రికి ఛాలటంజ్ చేస్్త నానిటం
• ఇటంత దౌరాభాగ్యపు ప్లన ఎననిడూ చూడలేదు
• ఫటంచన్్ల  అడిగితే దాడులు చేసి... పోలీస్ కౌనిస్లటంగ్ చేయిస్్త నానిరు
• పరుత్పకాషాలు గళటం విపి్పతే అట్రాసిటీ కేస్లు పడుత్నానిరు
• తెనాలలో కిరుయాశీలక సభ్యతవా నమోదు కార్యకరుమటంలో ీ నాదటండ్ల మనోహర్ 

శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖలో రాజధ్ని ఏరాపీటు చేయాలని ఎవ్వరూ కోర్కోవడ్రం 
లేదని.. ముఖయూమ్రంత్రికి దము్మ్రంటే రాజధ్ని అ్రంశ్రం మీద ఎనినికలకు వెళ్దే్రం 
రమ్మని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్ద్రండ్ల మనోహర్ 
గార్ సవాలు విసిరార్. నిజాయతీ, చిత్శుదిధి ఉ్రంటే ఎనినికలు పెట్టీలని డిమా్రండ్ 
చేశార్. విశాఖలో రాజధ్ని పెటిటీ.. కారాయూలయాలు ఏరాపీటు చేసే్ తమ జీవితాలు 
మారిపోతాయని ఉత్రా్రంధ్ర ప్రజలు భావి్రంచడ్రం లేదన్నిర్. రాజధ్ని అ్రంశ్రంలో 
మ్రంత్రులో్లనే సఖయూత లేదని తెలిపార్. తెన్లి పరయూటనలో భాగ్రంగా మ్రంగళవార్రం 
11వ వార్డు రామలి్రంగేశ్వరపేట, మార్చుపేటలో్ల ఏరాపీటు చేసిన క్రియాశీలక 

సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమాలో్ల పాల్్గన్నిర్. పలువుర్ కారయూకర్లకు స్వయ్రంగా పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వ్రం అ్రందచేసి శుభాకా్రంక్లు తెలిపార్. అన్రంతర్రం శ్రీ న్ద్రండ్ల మనోహర్ 
గార్ మీడియాతో మాట్్లడుతూ”రోడుడు కూడా వేయలేని ముఖయూమ్రంత్రి రాజధ్నుల గురి్రంచి మాట్్లడుతున్నిర్. ఉనని రాజధ్నిని ఉదదేరి్రంచలేకపోయార్. రైతుల తాయూగాలను పక్కనపెటిటీ 
ఈ ప్రా్రంత్రంలో అభివృదిధి లేకు్రండా చేశార్. ఒక తరానికి భవిషయూతు్ లేకు్రండా చేసిన ఘనత ఈ ముఖయూమ్రంత్రిది. ఉత్రా్రంధ్ర వాసులు కూడా విశాఖ రాజధ్ని కావాలని కోర్కోవడ్రం లేదు. 
పెటుటీబడులు తీసుకువచిచి నిజాయితీగా ఉపాధ అవకాశాలు కలిపీ్రంచాలిగాని రోజుకో ప్రకటన చేసే్ పెటుటీబడిదర్లు ఎల్ ము్రందుకు వస్్ర్.
* ప్రాటంతాల మధ్య చిచ్చు రాజేస్్త నానిరు
మీ మ్రంత్రులే రోజుకో మాట మాట్్లడుతార్. ఒకర్ విశాఖ ఎగ్జుకూటివ్ కాయూపిటల్ అ్రంట్ర్. ఇ్రంకొకర్ అదే అసలు రాజధ్ని అ్రంట్ర్. ముఖయూమ్రంత్రి నేను కూడా విశాఖ వెళ్్లపోతున్నినని 
చెబుతార్. ఉత్రా్రంధ్రకు చె్రందిన మ్రంత్రి ఏక్రంగా మాకు ప్రత్యూక రాష్ట్రం కావాలని కోరతార్. రాష్ట్రానిని ఇ్రంకెనిని స్ర్్ల విభజిస్్ర్. ఎనినిస్ర్్ల అవమానిస్్ర్. ప్రా్రంతాల మధయూ చిచుచిపెటిటీ 
మీ రాజకీయ లబిధి కోస్రం పదే పదే మాట్్లడుతున్నిర్. రాష్ట అభివృదిధి పట్ల చిత్శుదిదే లేదు. మీలో నిజాయతీ ఉ్రంటే అమరావతితో పాటు విశాఖ, కరూనిలులను ఒక విధ్రంగా అభివృదిధి 
చేయ్రండి. చేతకాని దదదేమ్మలు, ప్రభ్త్వ్రం నడపలేని వయూకు్లు. రాష్ట్రం విడిపోయి పది స్రంవతస్రాలు పూర్యియూ్రంది. ఇపపీటి వరకు ఏ్రం స్ధ్రంచగలిగా్రం. రాజకీయ లబిదే కోస్రం పబ్్రం 
గడుప్కు్రంటున్నిర్. జనసేన పార్టీ అపపీడు, ఇప్పీడు ఒకటే డిమా్రండ్ చేస్్రంది. అది అమరావత్ రాష్ట రాజధ్ని. గత ఎనినికలో్ల ప్రజలు ఓడిపోయార్. రాబోయే ఎనినికలో్ల ఆ ఓటమి 
ను్రంచి బయటపడి మార్పీ తీసుకురావాలి.
* వితటంత్ ఫటంచన్ కోసటం ఏడాది ఎదురు చూడాలా?
రాష్ట్రంలో పరిసిథాతులు ప్రజల్రంతా గమనిసు్న్నిర్. తెన్లి పరయూటనలో ఎనోని సమసయూలు మా దృష్టీకి వచాచియి. ముఖయూ్రంగా ఎ్రంతో మ్రంది అర్హత కలిగ్న లబిదేదర్లకు ఫ్రంచను్ల అ్రందడ్రం లేదు. 
సదర్రం సరిటీఫకెటు్ల కావాలని మెలిక పెడుతున్నిర్. ఆ సరిటీఫకెట్ కోస్రం వెళ్్ రూ. 25 వేలు ల్రంచ్రం అడుగుతున్నిర్. అ్రంత ల్రంచ్రం ఇవ్వగలిగే పరిసిథాతులో్ల ఉ్రంటే ఫ్రంచన్ కోస్రం ఎ్రందుకు 
తిర్గుతార్. గత్రంలో ఎననిడూ ఇ్రంత దౌరా్గయూప్ పరిపాలన చూడలేదు. భర్ను కోలోపీయి కుటు్రంబాలను పోష్్రంచుకోలేని పరిసిథాతులో్ల కూడా విత్రంతువులు ఏడాది పాటు ఫ్రంచన్ కోస్రం ఎదుర్ 
చూడాలిస్ వస్్రంది. ప్రతి నెల్ ఖాళీలు గురి్్రంచి కొత్ సభయూలుకు ఫ్రంచను్ల అ్రందచేయాలని జనసేన పార్టీ తరఫున డిమా్రండ్ చేసు్న్ని్రం. బియయూ్రం కార్డులు కూడా చాల్ మ్రందికి తొలగ్్రంచార్.

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

* సీఎటం సి్క్కర్ వేసే్తనే సటంకేషామ పథకాలా?
ప్రతిపక్్రంగా గళ్రం విప్పీతు్రంటే మా న్యకులిని ఇబ్్రంది పెడుతున్నిర్. విజయనగర్రంలో 
నోటీసులు ఇవ్వకు్రండా పేదల ఇళ్్ల ఎల్ తొలగ్స్్ర్ అని ప్రశిని్రంచిన్రందుకు 
జనసేన ప్రధ్న కారయూదరిశు శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వ మీద అట్రాసిటీ కసు పెట్టీర్. 
భయబ్్రంతులకు గురి చేసే్ ఎవరూ నోర్ విపపీర్ అనుకు్రంటే పొరపాటు. జనసేన 
పార్టీ స్మానయూ ప్రజలకు అన్యూయ్రం జరిగ్న ప్రతి స్రి వారి తరఫున ప్రశిని్రంచే బాధయూత 
తీసుకు్రంటు్రంది. విజయవాడలో ఓ పేద మహళ ఫ్రంచన్ రావడ్రం లేదని మాట్్లడిన్రందుకు 
కార్రం చల్్లర్. ప్రభ్త్వ వేధ్రంప్ల వల్ల ఆమె బ్రంధువు నినని మరణ్రంచార్. ఇది 
ఖచిచిత్రంగా ప్రభ్త్వ హత్యూనని ఆమె కుటు్రంబ సభ్యూలు వాపోతున్నిర్. అధకార్లు, 
స్థానిక వైసీపీ న్యకులు వేధ్రంప్లకు గురి చేసి చనిపోయేల్ చేశార్. వైసీపీని 151 
స్థాన్లో్ల గెలిపి్రంచి్రంది దౌరజున్యూలు, దష్టీకాల కోసమా? ఎనినికలకు ఏడాది సమయ్రం 
మాత్రమే ఉ్రంది. ఇపపీటికైన్ సపీ్రంది్రంచి కొ్రందరికైన్ న్యూయ్రం చేయ్రండి. ప్రజల 
ఓట్లతో ఏరపీడిన ప్రభ్తా్వలు ప్రతి ఒక్కరినీ సమాన్రంగా చూడాలిస్న బాధయూత ఉ్రంది. 
ప్రజలిని భయబ్్రంతులకు గురి చేసి ప్రశా్రంత్రంగా ఉ్రండే తెన్లి వాతావరణానిని 
చెడగొటేటీ ప్రయతానిలు చేయొదుదే. ముఖయూమ్రంత్రి సిటీక్కర్ అ్రంటి్రంచుకు్రంటేనే స్రంక్షేమ 
పథకాలు వస్్యనని పిచిచి ఆలోచనలు మాని అ్రందరికీ న్యూయ్రం చేయాలి. పాలకుల 
కారయూక్రమాలు ప్రతి ఒక్కరినీ అభివృదిధి చేసే విధ్రంగా ఉ్రండాలి.  జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమ్రం తెన్లిలో ఉతాస్హ్రంగా ము్రందుకు వెళ్్రంది. మ్రంగళవార్రం 
కొలి్లపర మ్రండల్రంలో 8 గ్రామాలో్ల పరయూటి్రంచి సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమానిని చేపటటీడ్రం జరిగ్్రంది. ఎ్రంతో మ్రంది శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి సిదధి్రంతాలు నచిచి క్రియాశీలక సభయూత్వ్రం 
సీ్వకరిసు్న్నిర్. వీర మహళలు, వాల్రంటీర్్ల అదు్త్రంగా కారయూక్రమానిని ము్రందుకు తీసుకువెళ్్న్నిర్. తెన్లి పటటీణ్రంలో ప్రతి వార్డులో పరయూటి్రంచా్రం. మన కుటు్రంబాల కోస్రం.. మన 
అభివృదిధి కోస్రం చేసు్నని కారయూక్రమ్రం ఇది” అన్నిర్. కారయూక్రమ్రంలో పార్టీ న్యకులు బ్రండార్ రవికా్రంత్, ఇస్్మయిల్ బేగ్, పసుప్లేటి మురళీకృష్ణ, తోటకూర వె్రంకట రమణరావు, 
జాకీర్ హుసేస్న్, ఎర్రు వె్రంకయయూన్యుడు, శ్రీమతి కొలి్లపర రజని, శ్రీమతి న్గలక్ష్మి, శ్రీమతి మలి్లక తదితర్లు పాల్్గన్నిర్.  

అనుశ్రీ  ఆధ్వర్ంలో 
జనసేనలోకి భారీ చేరికలు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజమ్రండ్రి సిటీ: రాజమ్రండ్రి సిటీలో సీత్రంపేట 40 వార్డు ను్రంచి పెచేచిటి 
ఏసు కుమార్, సి్రంహాచల్రం, శ్రీను మరియు వారి మిత్రబృ్రంద్రం సుమార్ వ్రందమ్రంది సభ్యూలు 
జనసేన పార్టీలోకి చేరడ్రం జరిగ్్రంది. ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూ అతిథిగా పీఏసీ మె్రంబర్ ఉమ్మడి 
తూర్పీగోదవరి జిల్్ల అధయూక్షులు క్రందుల దుర్్గష్ పాల్్గనడ్రం జరిగ్్రంది. ఈ కారయూక్రమ్రంలో భాగ్రంగా 
క్రందులు దుర్్గష్ మరియు అనుశ్రీ చేతుల మీదుగా జనసేన జ్రండా స్థాప్రం, జ్రండా ఆవిష్కరణ 
ఘన్రంగా జరిగ్్రంది. అన్రంతర్రం పార్టీలో చేరిన సభ్యూల్రందరికీ క్రందులు దుర్్గష్ మరియు అనుశ్రీ 
చేతుల మీదుగా క్రండువా కపిపీ పార్టీలోకి స్దర్రంగా ఆహా్వని్రంచార్. ఈ స్రందర్్రంగా అనుశ్రీ 
మీడియాతో మాట్్లడుతూ ఒక్క ఛాన్స్ అని చెపిపీ అధకార్రం చేపటిటీన వైసీపీ ప్రభ్త్వ్రం పరిపాలన 
పూరి్గా వైఫలయూ్రం చె్రంది్రందని, అనిని వరా్గల ప్రజలు వైసిపి ప్రభ్త్వ్రంపై పూరి్ అస్రంతృపి్తో 
ఉన్నిరని, జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఆశయాలు, కారయూ దక్షిత సిదధి్రంతాలు 
నచిచి మహళలు, పెదదేలు, యువత జనసేనకు చేర్తున్నిరని, రాబోయే ఎనినికలో్ల జనసేన పార్టీ 
విజయకతన్రం ఎగురవేసు్్రందని ధీమా వయూక్్రం చేశార్. అదేవిధ్రంగా వార్డు పరయూటనలో ప్రజల 
తమ సమసయూలను వెల్లడిసు్న్నిరని ఎక్కడ చూసిన్ మాకు ఏడాది గడిచిన పెన్షను్ల రావడ్రంలేదని 
చెబుతున్నిర్. కరె్రంట్ బిలు్ల ఎకు్కవ చూపి్రంచి వృదుధిలకు విత్రంతువులకు పెన్షన్ ఆఫ్ చేసు్న్నిరని, 
కవల్రం ప్రచార ఆరా్ట్లకు పరిమిత్రం అవుతూ ప్రజలను మోస్రం చేస్్ ఇ్రంటి్రంటికి వెళ్్ల 
భయపడుతూ పాలన స్గ్సు్న్నిరని, రాజకీయాలు రబిధి కోస్రం ప్రభ్త్వ సొము్మ ఖర్చి చేసు్న్నిరని రోజుకి సుమార్ 700 కోటు్ల ఖర్చిచేసి రాష్ట్రానిని శ్రీ జగన్ రెడిడు ప్రభ్త్వ్రం అ్రంధకార్రంలోకి 
నెటేటీసు్ననిదని పేర్్కన్నిర్. జనసేన పార్టీ ఏ కారయూక్రమ్రం చేసిన్ కారయూకర్లకు భద్రతా భరోస్ కలిపీ్రంచాలనే ఆలోచనతోనే చేపడుతు్రందని, కారయూకర్లు ఆపదలో ఉ్రంటే వారిని ఆదుకోవడ్రం 
కోస్రం మూడు స్రంవతస్రాల క్రి్రందట ఈ అదు్తమైన క్రియాశీల సభయూత్వ్రం కారయూక్రమ్రం తీసుకొచిచి్రందని, శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార్ ఆశయాలు సిదధి్రంతాలు ప్రజలో్లకి తీసుకెళ్్ల విధ్రంగా క్రియాశీల 
సభయూత్వ్రం తీరిచిదిదదేమని పేర్్కన్నిర్. ఈ కారయూక్రమ్రంలో జిల్్ల జాయి్రంట్ సెక్రెటర్ వై వి డి ప్రస్ద్, ఉపాధయూక్షులు గుతు్ల సతయూన్రాయణ, ప్రధ్న కారయూదరిశులు పైడిరాజు, నల్ల్రంశెటిటీ 
వీరబాబు, కారయూదర్శులు అల్్లటి రాజు, గుణ్ణ్రం శాయూ్రంసు్రందర్, విన్నివాసు, స్రంయుక్ కారయూదరిశు కుర్రం అపాపీరావు, కల జయలక్ష్మి జనసేన యువన్యకులు బయయూప్నీడి స్రయూ మరియు 
వికటీర్ వాసు, మ్రంచాలు సునీల్, విజజునని స్రిబాబు, నరిస్పూడి రా్రంబాబు, పట్న్ ఖాన్, కుపిపీలి రాఘవ, హేమ దురా్గ, దుర్గ ప్రస్ద్, భీమరాజు, బి ప్రస్ద్, మరియు కుర్మపాపీరావు మిత్ర 
బృ్రంద్రం బయయూప్ నీడి స్రయూ మిత్ర బృ్రంద్రం దురా్గప్రస్ద్ మిత్రబృ్రంద్రం పెచేచిటి ఏసు కుమార్ మిత్ర బృ్రంద్రం జన సైనికులు స్థానికులు ఈ కారయూక్రమ్రంలో పాల్్గని విజయవ్రంత్రం చేశార్.
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జనసేనకే రెల్లి సమితి మద్దతు
.. రాష్ట్ర రెల్లి నాయకుల తీరామానం

శతఘ్ని న్యూస్: గాజువాక: రాష్ట జనసేన 
రెలి్ల సమితి సమావేశ్రం 14 వ త్దీన కోన 
అపాపీరావు, కోన దుర్్గశ్వరరావు అధ్వరయూ్రంలో 
అనకాపలి్ల జిల్్ల తుమ్మపాల లో జరిగ్్రంది. 
ఈ కారయూక్రమానికి రాష్ట్రంలో గల 13 
జిల్్లల ను్రండి రెలి్ల కుల పెదదేలు మేధ్వులు 
న్యకులు పాల్్గన్నిర్. అణగారిన వరా్గలకు 
అధకార్రం దకా్కలని, ఒక రెలి్ల కులసు్డు 
కూడా చటటీసభలో్ల అడుగు పెట్టీలని పవన్ 

కళ్యూణ్ ప్రకటి్రంచిన్రందున పవన్ కళ్యూణ్ కి కృతజ్ఞతా భావ్రంతో రాష్ట్రంలో ఉనని రెలి్ల కులసు్ల్రందరూ కూడా 
జనసేనకు స్రంపూర్ణ మదదేతు ఇవా్వలని రాష్ట రెలి్ల న్యకులు తీరా్మని్రంచడ్రం జరిగ్్రంది. ఈ సమావేశానికి 
హాజరైన రాష్ట రెలి్ల న్యకుల్రందరూ కూడా ఏకగ్రీవ్రంగా పవన్ కళ్యూణ్ కి జనసేన పార్టీకి స్రంపూర్ణ మదదేతు 
తెల్పీర్. న్యకుల్రందరూ కూడా ఏకగ్రీవ్రంగా సదర్ విషయానిని ఆమోది్రంచి తీరా్మని్రంచడ్రం కూడా 
జరిగ్్రంది. ఈ సమావేశానికి హాజరైన రాష్ట రెలి్ల న్యకుల వివరాలు గు్రంటూర్ ను్రండి సమి ఉదయ్ 
కుమార్, సొమి శ్రంకర్రావు, తెన్లి ను్రండి రాఘవే్రంద్ర విజయవాడ ను్రండి భూపతి రాజు, గ్రి స్్వమి, 
పార్వతీప్ర్రం ను్రండి హరియాల సుర్ష్ విశాఖపటని్రం ను్రండి యర్్రంశెటిటీ సుర్ష్, కాకిన్డ బ్రండి ఆది 
సుర్్రంద్ర, అరకు ను్రండి డాకటీర్ కోన న్రాయణరావు, రాజమ్రండ్రి ను్రండి వై వె్రంకటేశ్వరరావు, తుని ను్రండి 
రాజు, అనకాపలి్ల ను్రండి కోన అపాపీరావు దుర్్గష్ ఇతర జిల్్లల ను్రండి ప్రేమ్ కుమార్ చల్్ల బుజిజు, సమి శ్రీను, 
భూపతి, న్గార్జున మరినిని జిల్్లల ను్రంచి పెదదేలు పాల్్గన్నిర్. పవన్ కళ్యూణ్ ని 2024 లో సీఎ్రం చేయడమే 
రాష్ట రెలి్ల సమితి లక్ష్్రంగా అ్రందరూ పని చేస్్మని ఒకటే అజ్రండాగా పవన్ కళ్యూణ్ కి మదదేతుగా రాష్టస్థాయి 
కమిటీ తీరా్మన్రం ద్వరా గ్రామ గ్రామాలో్ల కూడా పరయూటి్రంచి వారిలో చైతనయూ్రం తీసుకు రావడానికి ఈ రాష్ట 
కమిటీ కృష్ చేసు్్రందని తెలియజేశార్.

ప్రజల పక్షాన నిలబడితే అక్రమ కేసులు పెడతారా?: తాయాడ రామకృష్ణారావు
*కేస్లు బనాయిటంచడటం పరుభుతవా నిరటంకుశతావానికి నిదర్శనటం
*యశసివా పై ఎసీస్,ఎసీ్ అట్రాసిటీ కేస్ పట్డటం పిరికిప్టుచర్య
*దళిత, గిరిజన మహిళలకు అనా్యయటం జరిగినప్పడు ఎక్కడ మీ చట్్లు?
 శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగర్రం: జనసేన పార్టీ రాష్ట ప్రధ్నన కారయూదరిశు శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వ 
పై ఎసీస్ ఎసీటీ అట్రాసిటీ కసు పెటటీడానిని తీవ్్రంగా ఖ్రండిసు్న్నిమని జనసేన పార్టీ సీనియర్ న్యకులు, 
విజయనగర్రం జిల్్ల చిర్రంజీవి యువత అధయూక్షుడు తాయూడ రామకృష్ట్ణరావు అన్నిర్. గత కొనేనిళ్్లగా 
నివాసము్రంటునని బొగు్గల దిబ్లో ప్రజలను ఉననిపళ్రంగా రోడుడు కీడచిడానిని ఖ్రండిస్్ ప్రజల పక్షాన 
నిలిచిన జనసేన పార్టీ న్యకురాలు యశసి్వ పై అక్రమ్రంగా ఎసీస్ ఎసీటీ అట్రాసిటీ కసు పెటటీడ్రం 
దర్ణమని, దీనిని ప్రభ్త్వ్రం, అధకార పార్టీ న్యకుల నిర్రంకుశతా్వనికి నిదరశునమని అన్నిర్. 
సరియైన విచారణ, ఆధ్రాలు లేకు్రండా అట్రాసిటీ కసు పెటటీడానిని పిరికిపాటు చరయూగా అభివరి్ణసు్న్నిమని, 
దళ్త, గ్రిజన మహళ లకు తీవ్మైన దడులు, అతాయూచారాలు, హతయూలు, మానసిక వేధ్రంప్లు 
జరిగ్నప్పీడు ఏమయాయూయి ఈ కసులు, ఈ చట్టీలని ప్రభ్తా్వనిని నిలదీశార్. పార్టీ ప్రతినిధ, మహళ 
అనికూడా చూడకు్రండా పోలీసు అధకార్లు దుర్సుగా ప్రవరి్్రంచారని, ప్రజాస్్వమయూ్రంలో హకు్కలను 
కాలరాసు్న్నిరని, అధకార పార్టీకి చె్రందిన కార్పీర్టర్ పెటిటీన కసును వెనకు్క తీసుకోవాలని కోర్తూ ఈ స్రంఘటనపై పార్టీ ఆదేశాల మేరకు న్యూయ పోరాట్రం చేస్్మని అన్నిర్.

జనసైనికుడు నరసంహను 
పరామర్శంచిన 

జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: వనపరి్కి చె్రందిన జనసైనికుడు పి.నరసి్రంహ 
ఇటీవల బైక్ యకిస్డ్రంట్ కు గురై చికితస్ నిమిత్్రం సరజుర్ 
చేయి్రంచుకోవడ్రం జరిగ్్రంది. విషయ్రం తెలుకునని జనసేన 
జిల్్ల ముఖయూ న్యకులు రాకష్ రెడిడు, బాలకృష్ణ మరియు 
చిననిమ్రందడి సుర్ష్ బుధవార్రం జనసైనికుడు పి.నరసి్రంహను 
పరామరిశు్రంచి, యాకిస్డ్రంట్ గురి్రంచి మరియు ప్రసు్త ఆరోగయూ 
పరిసిథాతిని తెలుసుకొని వారికి మనోధైరాయూనిని ని్రంప్తూ పార్టీ 
వారికి అ్రండగా వు్రంటు్రందని తెలిపార్.

ప్రజల సమసయాలపై జనసేన 
నిరంతరం పోరాటం 

చేసు్తంది..

శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూర్: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు జనసేన్ని పవన్ 
కళ్యూణ్ స్చనల మేరకు, జనసేన పార్టీ ఆత్మకూర్ నియోజకవర్గ్రం 
ఇ్రంచార్జు నలిశెటిటీ శ్రీధర్ ఆదేశాల మేరకు జనసేన పార్టీ ఆత్మకూర్ 
నియోజకవర్గ్రం ఉపాధయూక్షులు దడి భాను కిరణ్ ఆధ్వరయూ్రంలో 
జనసేన పార్టీ స్రంగ్రం మ్రండల న్యకులు అతి్పాటి కృష్ణ మోహన్ 
న్యకత్వ్రంలో బుధవార్రం సిదిదే ప్ర్రం ప్రంచాయతీ అనస్య నగర్ 
గ్రామ పరిధలో దోమలు ఎకు్కవగా ఉ్రండడ్రం వల్ల విష జ్వరాలు 
సకుతుననిటు్ల అనస్య నగర్ గ్రామసు్లు జనసేన పార్టీ దృష్టీకి 
తెలియపరచడ్రం జరిగ్నది. గత్రంలో సిదిదేప్ర్రం ప్రంచాయతీ అనస్య 
నగర్ గ్రామ్రంలో డ్రైనేజ్ కాలువలో పూడిక సరిగా్గ తీయకు్రండా ఉ్రండట్రం 
వల్ల మరియు డ్రైనేజ్ నీర్ నిల్వ ఉ్రండడ్రం వల్ల దోమలు వల్ల అనస్య 
నగర్ గ్రామ ప్రజలకి విష జ్వరాలు సకుతున్నియని జనసేన పార్టీ 
ఆధ్వరయూ్రంలో స్రంగ్రం మ్రండల్రం ఎ్రంపీడ్ఓకి వినతి పత్ర్రం ఇవ్వడ్రం 
జరిగ్నది. ఈ సమసయూని అధకార్లు పటిటీ్రంచుకోకపోవడ్రంతో నేడు 
జనసేన ఆధ్వరయూ్రంలో సిదిదేప్ర్రం ప్రంచాయతీ అనస్య నగర్ లో పవర్ 
సేపీర్ తో జనసైనికులు దోమల మ్రందును డ్రైనేజ్ కాలవలో్ల మరియు 
మురికి కాలువలో కొటటీడ్రం జరిగ్నది. అదేవిధ్రంగా అనస్యనగర్ 
గ్రామ్రంలో ఎలిమె్రంటర్ స్్కల్ ఎదుట పచచిని చెటు్ల ప్ర్గు పటటీడ్రంతో 
ఆ ప్ర్గు నశి్రంచేల్ పవర్ సేపీర్ తో మ్రందు కొటటీడ్రం జరిగ్నది. 
ప్రజల సమసయూల మీద జనసేన పార్టీ నిర్రంతర్రం పోరాట్రం చేసు్్రందని 
ఈ స్రందర్్రంగా తెలియజేస్ర్. ఈ కారయూక్రమ్రంలో స్రంగ్రం మ్రండల 
న్యకులు పతి్పాటి కృష్ణమోహన్, అనస్య నగర్ జనసేన పార్టీ 
న్యకులు నెలూ్లర్ వె్రంకటేశ్వర్్ల, శేషయయూ, మైనుదీదేన్ తదితర్లు 
పాల్్గన్నిర్.

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

యశసవినిపై అట్రాసటీ కేసు పెట్టడానిని 
ఖండిసు్తనానిం

.. మర్రాపు సురేష్, డా. మిడతాన
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగర్రం: బొగు్గల దిబ్ వదదే నివాసము్రంటునని నిర్పేదల ఇళ్ల తొలగ్్రంప్ను నిరసిస్్, 
బాధతుల తర్ప్న ప్రశిని్రంచిన్రందుకు రాష్ట ప్రధ్న కారయూదరిశు శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వనిపై అట్రాసిటీ కసు 
నమోదు చేయడానిని జిల్్ల జనసేన సీనియర్ న్యకులు మర్రాప్ సుర్ష్ మరియు డా.మిడతాన రవికుమార్ 
జనసేన పార్టీ తరఫున తీవ్్రంగా ఖ్రండి్రంచార్. ఈ స్రందర్్రంగా వార్ మాట్్లడుతూ వె్రంటనే ఆమెపై పెటిటీన 
కసును వెనకి్క తీసుకోవాలని డిమా్రండ్  చేశార్. అధకార పార్టీకి చె్రందిన కౌనిస్లర్  ఇల్ తప్పీడు కసు పెటటీడ్రం 
దురదృషటీకరమన్నిర్. ఇల్్రంటి స్రంస్కృతి రాజకీయాలో్ల శ్రేయస్కర్రం కాదన్నిర్. కసులకు జనసేన పార్టీ, 
మా న్యకులు భయపడే ప్రసక్ లేదన్నిర్. న్యూయపర్రంగా కసులను ఎదుర్్క్రంట్మన్నిర్. జనసేన పార్టీ 
ప్రజల పక్షాన పోరాడే ఏకైక పార్టీ అని తెలిపార్.

డాక్టర్. సీవీ మధన్ కుమార్ కు అభినందన సతాకారం
శతఘ్ని న్యూస్: కదిరి: కరోన్ 
సమయ్రంలో ఉత్మ వైదయూ సేవలు 
అ్రంది్రంచిన డాకటీర్. సీవీ మధన్ 
కుమార్ కు భారతసేవారతని అవార్డు 
వచిచిన స్రందర్్రంగా అఖిల భారత 
చిర్రంజీవి యువత & రామ్ చరణ్ 
యువ ఫ్రండేషన్, మెగా అభిమానుల 
తరప్న సత్కరి్రంచుకోడ్రం జరిగ్్రంది. ఈ 
స్రందర్్రంగా అఖిల భారత చిర్రంజీవి 
యువత అధయూక్షులు లక్ష్మణ కుట్ల 
మాట్్లడుతూ గో్లబల్ స్్కలర్స్ ఫ్రండేషన్ 
వార్ కరోన్ సమయ్రంలో ఉత్మ వైదయూ సేవలు అ్రంది్రంచిన ముఖయూ్రంగా చినని పిల్లలకు చేసిన వైదయూ 
సేవలకు, కరోన్ సమయ్రంలో చాల్ మ్రంది భయపడుతూ బయటకు రాలేని పరిసిథాతులో్ల కూడా 
ఆనె్్లన్ సర్్వస్ ప్రార్రంభి్రంచి, ఎవరూ అధైరయూ పడవదుదే అ్రంటూ సలహాలు స్చనలు అ్రందిస్్ 
కా్వర్రంటైన్ సె్రంటర్స్ ఏరాపీటు చేసి వారికి కావలసిన మెడికల్ కిట్స్ అ్రందిస్్ నితయూ్రం పరయూవేక్షిస్్ 
ఉత్మమైన సేవలు అ్రంది్రంచిన డాకటీర్. సీవీ మధన్ కుమార్ కు భారతసేవారతని అవార్డు రావడ్రం 
కదిరి పటటీణ ప్రజల్రందరికీ గర్వకారణ్రం. ఇది నిస్్వరథా సేవకు దకి్కన గౌరవ్రంగా భావిసు్ననిమని 
లక్ష్మణ కుట్ల తెలిపార్. ఈ కారయూక్రమ్రంలో న్రంది శెటిటీ బాబు, హరి బాబు, ముజీబ్, ష్టకీర్, 
రాజే్రంద్ర ప్రస్ద్, నవీన్ బక్కస్రం తదితర్లు పాల్్గన్నిర్.

క్రియాశీలక సభయాతవి వాలంటీర్స్
 ముఖయా సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశ్రం జిల్్ల, జనసేన పార్టీ మారా్కప్ర్రం నియోజకవర్గ 
కారాయూలయ్రం న్రందు నియోజకవర్గ ఇ్రంఛార్జు ఇమ్మడి కాశీన్ధ్ ఆధ్వరయూ్రంలో 
క్రియాశీలక సభయూత్వ వాల్రంటీర్స్ యొక్క ముఖయూ సమావేశ్రం జరిగ్్రంది. ఈ 
సమావేశ్రంలో భాగ్రంగా ఇమ్మడి కాశీన్ధ్ న్తన వాల్రంటీర్ లకు సభయూత్వ్రం 
నమోదు చేసే విధ్న్నిని, పార్టీ చేపటిటీన క్రియాశీలక సభయూత్వ్రం నమోదు వలన 
కలుగు ప్రయోజన్లను ప్రజల దృష్టీకి తీసుకువెళ్్లలని స్చనలు ఇచాచిర్.

కంద అప్పలరాజు కుటంబానిని పరామర్శంచిన
 డాక్టర్ పిల్లి శ్రీధర్ 

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాప్ర్రం నియోజవర్గ్రం, 
కొ్రండేవార్రం గ్రామ్రం న్రందు నిస్్వరథా జన 
సైనికుడు క్రంద చక్ర బాబుకు తలి్లతో 
సమానురాలైన వదిన క్రంద అపపీలరాజు 
మరణానికి చి్రంతిస్్ పిఠాప్ర్రం 
నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు 
డాకటీర్ పిల్్ల శ్రీధర్ వారి కుటు్రంబానిని 
పరామరిశు్రంచి మనోధైరాయూనిని అ్రంది్రంచడ్రం 
జరిగ్్రంది. ఈ కారయూక్రమ్రంలో భాగ్రంగా క్రంద 
చక్రబాబు, క్రంద తలుప్లరావు, పల్నిటి మధుబాబు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనడ్రం జరిగ్్రంది.

పుల్విమా దాడిలో అమరులైన
 వీర సైనికులకు అశ్రు నివాళులు

శతఘ్ని న్యూస్: స్రాయూపేట జిల్్ల 
క్రంద్రాలో్లని జనసేన ఆధ్వరయూ్రంలో 
జనసేన న్యకులు స్రంతోష్ 
బాబు విగ్రహ్రం వదదే 2019, 
ఫబ్రవరి 14న ప్ల్్వమా ఘటనలో 
అమర్లైన జవాన్లకు కొవ్్వతు్ల 
రాయూలీతో నివాళ్లరిపీ్రంచి, మౌన్రం 
పాటి్రంచార్. ఈ కారయూక్రమ్రంలో 
హుజూరనిగర్ కోఆరిడునేటర్ 
సరికొప్పీల న్గేశ్వరరావు, 
ఉమ్మడి నల్లగొ్రండ జిల్్ల యువజన 

విభాగ అధయూక్షులు రామగ్రి శివస్యి, సు్రంకర రవి కిషోర్, గుడిసె గౌతమ్, 
మోదల శ్రంకర్, రామ్ భార్గవ్, శ్రంకర్ న్యక్, లి్రంగా న్యక్, అన్వర్ 
మరియు జనసైనికులు పాల్్గన్నిర్.

గంజాయి నిర్మాలనకు
 తగు చరయాలు చేపట్టండి.. జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: గాజువాక: జనసేన 
పార్టీ న్యకులు ముపిపీన ధర్్మ్రంద్ర 
బుధవార్రం గ్రంజాయి పూరి్ నిరూ్మలన 
దిశగా కావలసిన చరయూలు తీసుకోవాలని 
ఆ్రంధ్ర యూనిరిస్టీ వి.సికి రిప్రెజ్రంటేషన్ 
ఇవ్వట్రం జరిగ్్రంది.. ఈ కారయూక్రమ్రంలో 
గొనని రమాదేవి, యజ్ఞశ్రీ, ష్టలిని, 
అనురాద, దురా్గ, లక్ష్మి, న్రందిత, కళ్ 
మరియు జనసేన న్యకులు శివ 
ప్రస్ద్ రెడిడు, శ్రీనివాస్ పట్నియక్, 
జనసేన శ్రేణులు రవి, ప్రస్ద్, ప్రకాష్, 
లక్ష్మణ్, ప్రేమ్, శివ, వ్రంశీ, జగదీష్, న్యడు అ్రందరూ విచేచిసి పాల్్గనట్రం జరిగ్్రంది.

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 నాయకులపై 
అక్రమ కేసులు పెట్టడం సరకాదు

.. రేగిడి లక్ష్మణరావు
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగర్రం: జనసేన పార్టీ రాష్ట ప్రధనకారయూదరిశు శ్రీమతి 
పాలవలస యశసి్వ పై మరియు మరికొ్రంతమ్రంది జనసైనుకుల మీద ఎసీస్ ఎసీటీ 
అట్రాసిటీ కసు పెటటీడానిని తీవ్్రంగా ఖ్రండిసు్న్నిమని జనసేన పార్టీ సీనియర్ 
న్యకులు, రాష్ట దళ్తసతా్ అధయూక్షుడు ర్గ్డి లక్ష్మణరావు బుధవార్రం విజయనగర్రం 
జనసేన పార్టీ కారాయూలయ్రంలో ఏరాపీటుచేసిన మీడియా సమావేశ్రంలో మాట్్లడార్. 
ఈ స్రందర్్రంగా ఆయన మాట్్లడుతూ గత కొనేనిళ్్లగా నివాసము్రంటునని బొగు్గల 
దిబ్లో ప్రజలను ఉననిపళ్రంగా ర్డుడుకీడచిడానిని ఖ్రండిస్్.. ప్రజల పక్షాన నిలిచిన జనసేన పార్టీ న్యకురాలు యశసి్వ పై అక్రమ్రంగా ఎసీస్ ఎసీటీ అట్రాసిటీ కసు పెటటీడ్రం 
దర్ణమని, దీనిని ప్రభ్త్వ్రం అధకార పార్టీ న్యకుల నిర్రంకుశతా్వనికి నిదరశునమని, మీ తాట్కు చప్పీళ్లకు జనసేన బెదిర్దీ లేదని, ప్రజల పక్షాన జనసేన అహరినిసలు 
పోరాడుతు్రందని, ప్రజల్రంతా వైసీపీ ప్రభ్త్వ్రం అరాచకాలను గమమనిసు్్రందని, సరియైన సమయ్రంలో సరియైన గుణపాఠ్రం ప్రజల్రంతా చెపపీడానికి సిదధి్రంగా ఉన్నిరని 
అన్నిర్. రాష్ట్రంలో దళ్త, గ్రిజన మహళలకు తీవ్మైన దడులు, అతాయూచారాలు, హతయూలు, లై్రంగ్క వేధ్రంప్లు జరిగ్నప్పీడు ఏమయాయూయి ఈ కసులు, ఈ చట్టీలని, 
ప్రభ్తా్వనిని నిలదీశార్. పార్టీ ప్రతినిధ, మహళ అనికూడా చూడకు్రండా పోలీసు అధకార్లు దుర్సుగా ప్రవరి్్రంచారని, ప్రజాస్్వమయూ్రంలో హకు్కలను కాలరాసు్న్నిరని, 
అధకార పార్టీకి చె్రందిన కార్పీర్టర్ పెటిటీన కసును వెనకు్క తీసుకోవాలని కోరార్.

జీవీఎంసీ 85వ వారుడులో
 క్రియాశీలక సభయాతవి నమోదు కారయాక్రమం

శతఘ్ని న్యూస్: గాజువాక: జనసైనికులకు అ్రండగా రె్రండు తెలుగు రాష్ట్రాలో్ల 
కారయూకర్లకు భరోస్ ఇచేచి విధ్రంగా జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు కోణదల పవన్ 
కళ్యూణ్ ప్రవేశపెటిటీన మూడవ విడత క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమ్రం 
బుధవార్రం జీవీఎ్రంసీ 85వ వార్డులో చేరిన బొర్మా్రంబ, ఉపపీర కాలనీలో గాజువాక 
నియోజకవర్గ్రం జనసేన పార్టీ సీనియర్ న్యకులు మరియు జీవీఎ్రంసీ 85వ వార్డు 
ఇ్రంచార్జు గవర సమశేఖర రావు ఆధ్వరయూ్రంలో జరిగ్్రంది. కారయూక్రమ్రంలో రెకా్కడిత్ కానీ 
డొకా్కడని వార్ కూడా జనసేన పార్టీ కోస్రం పనిచేయాలని ఉతాస్హ్రంతో క్రియాశీలక 
సభ్యూలుగా చేరార్. ఈ కారయూక్రమ్రంలో వార్డు సీనియర్ న్యకులు నక్క గోవి్రంద్, 
దయాకర్, హరి బాబు, అశోక్, కృప, కిషోర్, ఎస్ ప్రస్ద్, మురళీకృష్ణ, గోపి కృష్ణ, 
గణేష్, సి్రంహాద్రి, కృష్ణ, జనసైనికులు, వీరమహళలు తదితర్లు పాల్్గన్నిర్.

చోటీ కుటంబానికి ఆరథిక సాయం అందించిన 
 అమిమాశెట్్ట వాసు 

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ 
తూర్పీ నియోజకవర్గ్రం 
17వ డివిజన్ తారకరామా 
నగర్ లో గడప గడపకి 
వైసిపి కారయూక్రమ్రంలో తమ 
ఇ్రంటి వదదేకు వచిచిన వైసీపీ 
ఇ్రంచర్జు దేవినేని అవిన్ష్ ని 
అడిగ్న ముసి్ల్రం మహళలు 
ఫాతిమా, అమిర, రమిజ లపై 
కార్రంతో రాళ్లతో దడి చేసిన 
స్రంఘటనలో బాధతులపైనే 17 
మ్రందిపై ఎసీస్ ఎసీటీ అట్రాసిటీ 
పొకోస్ కసు పెట్టీలని ఎఫ్ ఐ ఆర్ నమోదు చేశార్. పోలీసు అధకార్లు సచివాలయ్రం 
అధకార్లు ని ప్రయోగ్్రంచి వైసిపి న్యకులు వేధ్రంప్లు కారణ్రంగా వారిలో ఒక ముసి్ల్రం 
సదరి చోటీ మ్రంగళవార్రం కలత చె్రంది గు్రండ ఆగ్పోయి మరణ్రంచడ్రం జరిగ్్రంది. జనసేన 
పార్టీ తరప్న ఆ కుటు్రంబానికి అనిని విధ్లుగా ఆదుకు్రంట్మని హామీ ఇచిచిన జనసేన 
పార్టీ రాష్ట కారయూదరిశు అమి్మశెటిటీ వాసు.

కాయానస్ర్ బాధితురాల్కి 
జనసేన ఆరధికసాయం

శతఘ్ని న్యూస్: రాజా్రం నియోజకవర్గ్రం, బొదదే్రం 
గ్రామ్రంలో కాయూనస్ర్ వాయూధతో బాధపడుతునని 
బొ్రండాడ దలమ్మ అనే పేద మహళకు రాజా్రం 
నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు ఎనినిరాజు 
10,000 ఆరిథాక సహాయ్రం అ్రంది్రంచార్. ఈ 
కారయూక్రమ్రంలో రాజా్రం, బొదదే్రం జనసైనికులు, 
వీరమహళలు పాల్్గన్నిర్.

జనసేన క్రియాశీలక సభ్యానికి 
ప్రమాద భీమా అందజేత

శతఘ్ని న్యూస్: అమల్ 
ప్ర్రం: అమల్ప్రానికి 
చె్రందిన జనసైనికుడు 
తోట కిరణ్ ఇటీవల 
ప్రమాదనికి గురై చికితస్ 
చేయి్రంచుకున్నిర్. తోట 
కిరణ్ జనసేన పార్టీ 
క్రియాశీలక సభయూత్వ్రం 
తీ సు కు న ని ్రం దు న 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆదేశాలమేరకు, ఆయన 
ప్రంపి్రంచిన 28 వేల 

రూపాయలు చెకు్కను అమల్ప్ర్రం నియోజకవర్గ ఇ్రంచార్జు శెటిటీబతు్ల రాజబాబు 
ఆధ్వరయూ్రంలో కిరణ్ కుటు్రంబ సభ్యూలకి అ్రందచేస్ర్. ఈ స్రందర్్రంగా రాజబాబు 
మాట్్లడుతూ పార్టీ కారయూకర్లకు ప్రమాద్రం స్రంభవి్రంచినప్పీడు వారి కుటు్రంబాలకు 
భరోస్గా అ్రండగా ఉ్రండే కారయూక్రమ్రం క్రియాశీలక సభయూత్వ ప్రమాద భీమా పథక్రం 
అని ఇది కవల్రం జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ జనసైనికులు పట్ల, కారయూకర్ల 
పట్ల ప్రేమతో వారి కుటు్రంబాలకు భరోస్గా ఏరాపీటు చేసిన పథక్రం అని అ్రందులో 
భాగ్రంగానే తోట కిరణ్ కుటు్రంబానికి చెకు్క ఇవ్వడ్రం జరిగ్్రందని రాజబాబు అన్నిర్. 
ఈ కారయూక్రమ్రంలో జిల్్ల కారయూదరిశు చికా్కల సతీష్ జనసేన పార్టీ న్యకులు ఆకుల బుజిజు, 
సుధ్ చిన్ని, కు్రంపట్ల వె్రంకట రమేష్, తూము రమేష్, సతి్ శ్రీనివాస్, వలవల చినని, 
పొనకల ప్రకాష్, న్కల వె్రంకటరమణ, తదితర్లు పాల్్గన్నిర్.

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 సభయాతవిం కుటంబానికే అండ..!
*జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ కిరుయాశీలక సభు్యనికి ఆరిథిక చేయూత..
*పరుమాద బాధిత్నికి 500000/- లక్షల రూప్యల చక్ అటందజేసిన జిలా్ల  అధ్యక్షులు కొటికలపూడి గోవిటంద్ రావు, తాడేపల్లగూడటం నియోజకవర్టం ఇటంచార్జ్ బొలశెటి్ 
శ్రీనివ్స్
 శతఘ్ని న్యూస్:* తాడేపలి్లగూడ్రం: జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ కారయూకర్ల కోస్రం ప్రతిష్టటీత్మక్రంగా అమలులోనికి తీసుకు వచిచిన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వ్రం తీసుకునని ప్రతి ఒక్కరికి 
ఆపతా్కల్రంలో అ్రండగా నిలవాలనని స్రంకలపీ్రం బాధత కుటు్రంబానికి బాసటగా నిలుస్్రందని జనసేన జిల్్ల అధయూక్షులు అన్నిర్. తాడేపలి్లగూడ్రం నియోజకవర్గ్రం పె్రంటపాడు మ్రండల్రం 
జట్లపాల్రం గ్రామానికి చె్రందిన జనసేన క్రియాశీలక సభ్యూడు ఎర్రోజు శ్రీను ప్రమాదనికి గురయాయూడు. విషయ్రం తెలుసుకునని పార్టీ అధష్టటీన్రం అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు 
రూ 500000/- లక్లు విలువ చేసే చెక్ ను బుధవార్రం వారి గృహానికి వెళ్్ల కొటికలపూడి గోవి్రందరావ్ మరియు బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ చేతుల మీదుగా కుటు్రంబ సభ్యూలకు అ్రందజేశార్. 
ఈ స్రందర్్రంగా ఆయన మాట్్లడుతూ.. జనసేన క్రియాశీలక సభయూత్వ్రం ఎ్రంతో ప్రాధ్నయూత స్రంతరి్రంచుకొని ఉ్రందన్నిర్. క్రియాశీలక సభయూత్వ్రం తీసుకునని ప్రతి ఒక్కరికి కషటీకాల్రంలో పార్టీ 
అ్రండగా నిలుసు్్రందన్నిర్. బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ మాట్్లడుతూ తాడేపలి్లగూడ్రంలో ప్రతి జనసైనికుడికి జనసేన పార్టీ అ్రండగా వెనని్రంటూ నిలుసు్్రందని చెపాపీర్, క్రియాశీలక సభయూత్వ్రం ఫబ్రవరి 
10 ను్రంచి కొత్గా మరియు రెనుయూవల్ చేసుకోదలచినవార్ ఎవరైన్ ఉ్రంటే జనసేన వాల్రంటీర్ దగ్గర చేసుకోవాలిస్్రందిగా ప్రజలను కోరార్, ఈ సభయూత్వ్రం ఒక కుటు్రంబానికి అ్రండగా 
ఉ్రంటు్రందని వివరి్రంచార్. బాధత కుటు్రంబ సభ్యూలు మాట్్లడుతూ, ఆపతా్కల్రంలో తమకు అ్రండగా నిలిచిన జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి, జిల్్ల అధయూక్షులు గోవి్రందరావు 
గారికి మరియు శ్రీనివాస్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుప్తుననిటు్ల పేర్్కన్నిర్. ఈ కారయూక్రమ్రంలో పె్రంటపాడు మ్రండల్రం అధయూక్షులు ప్ల్్ల బాబి మరియు జట్లపాల్రం గ్రామ్రం జనసేన న్యకులు 
పెనుబోతుల సమలమ్మ, బాల్జీ, కూర్ళ్ల శ్రీను, కసిరెడిడు మధులత, వర్నపలి్ల కాశి, అడపా ప్రస్ద్ మరియు తాడేపలి్లగూడ్రం జనసేన న్యకులు, జనసైనికులు, వీరమహళలు పాల్్గన్నిర్.

నెల్లిరు ర్రల్ అభివృదిధి ప్రశ్నిర్దకం..!
..గునుకుల కిషోర్

శతఘ్ని న్యూస్: నెలూ్లర్: నెలూ్లర్ 
రూరల్ అభివృదిధి ప్రశానిరదేక్రం… 
జిల్్లలో వైసీపీ న్యకులు వర్గ 
పోర్తో జిల్్లలో స్ధ్రంచిన 
అభివృదిధి శూనయూ్రం.. అ్రంటూ జనసేన 
ప్రధ్న కారయూదరిశు గునుకుల కిషోర్ 
జనసేన కారయూకర్ల ఆతీ్మయ 
పలకరి్రంప్లో భాగ్రంగా బుధవార్రం 
రె్రండవ డివిజనో్ల కారయూకర్లు బాలు, 
వినోద్ మళీ్ల, శ్రీకా్రంత్ ఇళ్లకు వెళ్్ల 
వారి కుటు్రంబ సభ్యూల మదదేతు 
కోర్తూ ఇర్గు పొర్గు వారిని 

జనసేన పార్టీని ఈస్రి గెలిపి్రంచాలిస్్రందిగా కోరార్. జనసేన క్రియాశీలక సభ్యూల సభయూత్వ్రం యొక్క 
ఆవశయూకతను తెలియజేసి వారికి సభయూత్వ నమోదు చేశార్. ఈ స్రందర్్రంగా వార్ మాట్్లడుతూ..
నెలూ్లర్ రూరల్ లో అనేక అభివృదిధి కారయూక్రమాలకు శ్రంకుస్థాపన చేశార్ కానీ వాటిని ఎవర్ పూరి్ 
చేయాలో అరదే్రం కావటే్లదు.నియోజకవర్గ్రం వైసీపీ న్యకుల వర్గపోర్తో అభివృదిధి కు్రంటుపడి్రంది. 
గత్రంలో పని చేసిన కా్రంట్రాకటీర్లకు డబు్లు ఎవరిని అడిగ్ తీసుకోవాలి, ఎటు వెళ్్ ఏమవుతు్రందని 
అయోమయ పరిసిథాతిలో ఉన్నిర్. కార్పీర్టర్్ల కా్రంట్రాకటీర్్ల ఎవరికి మదదేతు ఇసే్ ఏమవుతు్రందో ఎప్పీడు 
ఎక్కడ డబు్లు ఆగుతాయో అని అల్్లడుతున్నిర్.పదవులకై పాకుల్డే వారికి కాక ప్రజల సమసయూల పై 
పోరాడే న్యకులను ఎనునికోవాలి అని అన్నిర్. ప్రజలను పటిటీ్రంచుకునే న్థుడే లేదు, పాత కొత్ వైసీపీ 
న్యకులు కారయూకర్లు ఆధపతయూ పోర్తోనే నెలూ్లర్ రూరల్ నియోజకవర్గ్రం అల్్లడుతు్రందని తెలిపార్. 
వీరికి మూడో ప్రతాయూమానియ్రంగా ఎదుగుతునని జనసేన పార్టీకి ఓటు వేసి ప్రజలు సరైన గుణపాఠ్రం 
చెపాపీలని రానునని రోజులో్ల ప్రజా ప్రభ్తా్వనికి జనసేన పార్టీకి అవకాశ్రం ఇచిచి గెలిపి్రంచాలిస్్రందిగా 
కోరార్. ఈ కారయూక్రమ్రంలో జనసేన ప్రధ్న కారయూదరిశు గునుకుల కిషోర్ తో పాటు బాలు, శ్రీకా్రంత్, 
మళీ్ల, వినోద్, శ్రీకా్రంత్, ప్రశా్రంతి గౌడ్, అమీన్, ప్రసనని తదితర్లు పాల్్గన్నిర్.

ఆంధ్రా అభివృదిధి  
జనసేనతోనే సాధయాం 

32వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: సర్్వపలి్ల నియోజకవర్గ్రం, ముతు్కూర్ మ్రండల్రం, 
రాయపాడు గ్రామ్రంలో ఆ్రంధ్రా అభివృదిధి – జనసేన తోనే స్ధయూ్రం 32వ 
రోజు కారయూక్రమానిని జనసేన పార్టీ నెలూ్లర్ జిల్్ల కారయూదరిశు, ముతు్కూర్ 
మ్రండల అధయూక్షుడు మనుబోలు గణపతి ఆధ్వరయూ్రంలో నిర్వహ్రంచడ్రం 
జరిగ్్రంది. కారయూక్రమ్రంలో భాగ్రంగా మ్రండల్రంలోని రాయపాడు గ్రామ్రంలో 
జనసేన పార్టీ న్యకులు ఇ్రంటి్రంటికీ కరపత్రాలు ప్రంచుతూ కారయూక్రమ్రంలో 
కొనస్గగా, జనసేన న్యకులు మనుబోలు గణపతి మాట్్లడుతూ..  
జనసేన పార్టీ అధకార్రంలోకి వసే్ ప్రతి పేదవాడి ఇ్రంటి కల నెరవేర్చి బాధయూత 
జనసేన పార్టీదని, రైతులకు ల్భస్టి ధర కలపీన జనసేన స్రంకలపీ్రం. 
రాబోవు స్ధ్రణ ఎనినికలలో జనసేన పార్టీ గుర్్ “గాజుగా్లసు” కు ఓటు 
వేసి జనసేన పార్టీని గెలిపి్రంచి పవన్ కళ్యూణ్ ని సీఎ్రం ని చేసుకు్రంద్రం అని 
తెలియజేస్ర్. ఈ కారయూక్రమ్రంలో తా్రండ్ర శ్రీను, వె్రంకయయూ పాల్్గన్నిర్.
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