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కార్యకర్తల కుటుంబాలకు భరోసా ఇవ్వగలుగుతున్నుం
• శరవేగంగా సాగుతున్న క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు
• జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్
శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పార్టీ కోసం క్షేత్రసాథాయిలో అహర్్నశలు కషటీపడి పనిచేసే కార్యకర్తల కుటంబాలు ఆపదలో ఉంటే వార్కి అండగా 
నిలబడాలనే సదుద్దేశంతో అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు క్రియాశీలక సభ్యత్వం కార్యక్రమాని్న తీసుకొచ్చారని జనసేన పార్టీ రాజకీయ 
వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు తెలిపారు. ద్శంలో ఏ రాజకీయ పార్టీ చేయని విధంగా ఈ కార్యక్రమాని్న అమలు 
చేసు్తనా్నమని, బాధిత కుటంబానికి 90 రోజులో్లనే బీమా సాయం అంద్లా చర్యలు తీసుకుంటనా్నమని అనా్నరు. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గార్ ఆశయ సాధన కోసం క్షేత్రసాథాయిలో దాదాపు 8,020 మంది వాలంటీరు్ల కషటీపడటం అభినందించదగ్గ విషయమని కొనియాడారు. 
జనసేన పార్టీ మూడో విడత క్రియాశీలక సభ్వత్వ నమోదు కార్యక్రమం మొదలై 10 రోజులు పూర్తయిన సందర్ంగా హైదరాబాద్ కంద్ర 
కారా్యలయంలో సమీక్ష నిర్వహంచ్రు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ “జనసేన పార్టీ మూడో విడత 
క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం పండగలా జరగడం, ఈ కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరూ పాలుపంచుకోవడం అభినందనీయం. 
ఈ నెల 10వ తేదీన ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమం ఈ రోజుకు 10 రోజులు పూర్్త చేసుకుంది. చిన్నపాటి సాంకతిక సమస్యలు తలెతి్తనా 
కార్యక్రమాని్న అందరూ కలిసికటటీగా మందుకు తీసుకెళ్్లరు.

• పుట్టీడు దుుఃఖంలోన్ ఆ తండ్రి వాలంటీర్ 
అయా్యడు
పొన్్నరుకు చందిన సాయిభరత్ అనే క్రియాశీలక 
కార్యకర్త ఇటీవల ప్రమాదవశాతు్త మరణంచ్డు. 
ఆ కుటంబానికి పార్టీ తరఫున రూ. 5 లక్షల 
పర్హారం చక్ ఇవ్వడానికి నేనే స్వయంగా వెళ్్లను. 
ఆ కుటంబాని్న ఓదార్చా, అండగా ఉంట్మని హామీ 
ఇచ్చామ. ఆ తలి్లదండ్రులు పుట్టీడు దుుఃఖంలో ఉండి 
కూడా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ పిలుపు మేరకు మూడో 
విడత క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమంలో 
భాగమయా్యరు. ఆ యువకుడి తండ్రి వాలంటీర్ గా 
మార్ చ్లా మంది సభ్యత్వం నమోదు చేసుకునేలా 
చేసు్తనా్నడు. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్పై ఉన్న 
అభిమానంతో ఒక ఆటో డ్రైవర్, ఒక లార్ డ్రైవర్, 

చదువుకునే కుర్రాడు, ఓ ఉద్్యగి... ఇలా చ్లా మంది వాలంటీర్లగా మార్ అధ్యక్షులవార్ ఆశయ సాధన కోసం పని చేసు్తనా్నరు. వాళ్లంత మనందర్కీ ప్రేరణగా నిలబడుతునా్నరు.
• క్రియాశీలక సభ్యత్వం అందర్కీ మంచి అవకాశం
క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం యువతకు మంచి అవకాశం. రేపొదుదేన్న సర్ంచుగానో, ఎంపీటీసీగానో, శాసనసభ్్యడిగా పోటీ చేయాలనుకునే యువతకు ఇది 
ఉపయోగపడుతుంది. పార్టీ కార్యక్రమాలో్ల క్రియాశీలకంగా పాల్్గనేలా చేసు్తంది. మూడో విడత క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమంపై పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు 22వ 
తేదీన సమీక్షిసా్తరు. రాష్ట్రవా్యప్తంగా ఉన్న నాయకులతో ట్లికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహసా్తరు” అని తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో పార్టీ అధ్యక్షుల వార్ రాజకీయ కార్యదర్శి శ్రీ పి.హర్ప్రసాద్, పార్టీ 
ఐటీ సెల్ చైర్మన్ శ్రీ మిర్యాల శ్రీనివాస్ పాల్్గనా్నరు.

విద్యార్థినికి జనసేన ఐటీ విభాగం సభ్యాల ఆర్థిక చేయూత
శ్రీ నాగబాబు చేతుల మీదుగా రూ. 50 వేలు చెక్ అందజేత
శతఘ్్న న్్యస్: నీట్ ప్రవేశ పర్క్షలో అతు్యత్తమ రా్యంకుతో 
మెడిసిన్ సీట్ సాధించి సహాయం కోసం ఎదురు చూసు్తన్న 
విదా్యర్థాని గేదల సాయి భవానికి జనసేన ఐటీ విభాగం సభ్్యలు 
ఆర్థాక సహాయం చేశారు. జనసేన రాజకీయ వ్యవహారాల 
కమిటీ సభ్్యలు శ్రీ కొణదల నాగబాబు గార్ చేతుల మీదుగా 
రూ. 50 వేలు చక్ విదా్యర్థానికి అందజేశారు. జనసేనలో 
క్రియాశీలకంగా వ్యవహర్ంచే సాయి భవాని తండ్రి గేదల 
సత్యనారాయణ ఇటీవల కాలం చేయడంతో ఆ కుటంబానికి 
అండగా నిలబడి ఆర్థాక సహాయం చేసిన జనసేన ఐ.టీ. 
విభాగం సభ్్యలను శ్రీ నాగబాబు గారు అభినందించ్రు. 
జనసేన ఐ.టీ. విభాగం చైర్మన్ శ్రీ మిర్యాల శ్రీనివాస్, శ్రీ 
పెన్నమరెడిడి నాగబాబు, శ్రీ సాధనాల దుర్గబాబు తదితరులు 
పాల్్గనా్నరు.

“కెనడా జనసేన టీం”కు అభినందనలు
శతఘ్్న న్్యస్: శ్రీ పవన్ కలా్యణ్ గార్ ఆలోచనలకు అనుగుణంగా, పార్టీ సిదా్ధంతాలను అనుసర్స్్త జనసేన వేదిక దా్వరా 
ప్రజా ప్రయోజన కార్యక్రమాలు నిర్వహసు్తన్న “కెనడా జనసేన టీం”కు పేరు పేరునా ప్రతే్యక అభినందనలు అంటూ జనసేన 
పార్టీ పీఏసీ సభ్్యలు శ్రీ కొణదల నాగబాబు అనా్నరు. సోమవారం “జూమ్ కాల్”లో జర్గిన మఖామఖి కార్యక్రమంలో 
కెనడా జనసైనికులతో మాట్్లడడం సంతోషంగా ఉంది. 2019 ఎని్నకల సమయంలో కెనడా జనసేన టీం పార్టీకి అందించిన 
సేవలు, పరా్యవరణ పర్రక్షణ కోసం జనసేన వేదికగా మొక్కల పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహణ,”జనసేన రైతు భరోసా”, “నా 
సేన కోసం-నా వంతు” కార్యక్రమానికి , “ఇప్టం గ్రామానికి” అండగా చేసిన సహాయం జనసేన పార్టీ ఎప్టికీ మరువదు. 
తెలుగు రాష్ట్రాలలో ప్రసు్తతం ఉన్న రాజకీయ, సామాజిక సిథాతగతులపై మీరంతా దృష్టీ పెడుతున్న విధానం, జనసేన పార్టీ 
భవిష్యత్ కార్య కలాపాలకు చేయూతగా “కెనడా జనసేన టీం” సంసిద్ధం అవుతున్న తీరు ప్రశంసనీయం అని శ్రీ కె. నాగబాబు 
పేర్్కనా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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జనసేన వైపు మొగ్గు చూపుతునని నాగర్ కర్నిల్ 
నియోజకవరగు ప్రజలు

లింగసానిపలి్ల యువతతో వంగ లక్షష్మణ్ భేటీ
త్వరలో లింగాసానిపలి్ల గ్రామంలో జనసేన జండా ఆవిష్కరణ
బహుజనుల పాలన తీసుకురావడానికి కృష్ చేదాదేం
శతఘ్్న న్్యస్: నాగర్ కరూ్నల్ నియోజకవర్గం, బిజినపలి్ల మండలం, 
లింగసానిపలి్ల గ్రామానికి చందిన ప్రజలు, సోమవారం నాగర్ కరూ్నల్ 
నియోజకవర్గంలోని జనసేన పార్టీ కారా్యలయంలో వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ 
ను కలవడం జర్గింది.. ఈ సందర్ంగా గ్రామసుథాలు మాట్్లడుతూ 35 
సంవతస్రాలుగా నాగర్ కరూ్నల్ నియోజకవర్గంలో బహుజన పాలన లేక ఒక 
వర్గ పాలనలో నాగర్ కరూ్నల్ నలిగిపోతుంది, మన బహుజన పాలన మళ్ళీ 
సాధించ్లని అనే ఆలోచనతో మీతో పాట మీ అడుగులో అడుగేసు్త, జనసేన 

పార్టీ బలోపేతానికై కృష్ చేసా్తమని లింగసానిపలి్ల గ్రామంలోని యువత తెలియజేశారు. కార్యక్రమంలో గ్రామసుథాలతో వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ మాట్్లడుతూ గత 4 సంవతస్రాలుగా నాగర్ 
కరూ్నల్ నియోజకవర్గంలో ప్రజల సమస్యలపై ఎప్టికపు్డు జనసేన గళం వినిపిస్్త మందుకు వెళ్్తనా్నం, పలె్ల పలె్ల ఎగరాలి పవనన్న జండా కార్యక్రమంతో ప్రజలతో మమేకమై వార్ 
సమస్యలు తెలుసుకుంటూ, నాగర్ కరూ్నల్ నియోజకవర్గంలో బహుజనుల రాజా్యధికార దిశగా మందుకు వెళదాం, త్వరలో లింగసానిపలి్ల గ్రామంలో జనసేన జండా ఆవిష్కర్ంచి, 
నియోజకవర్గంలో జనసేన పార్టీ గెలుపే లక్షష్ంగా అడుగులు వేదాదేమని నాయకులతో దిశ నిరేదేశం చేశారు. ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో నాగర్ కరూ్నల్ నియోజకవర్గ నాయకులు 
ఆంజనేయులు, ఈశ్వర్, లక్షష్మణ్, స్ర్య, వంశీ రెడిడి, ద్వేందర్, అరుణ్, అశోక్, నరేందర్, నరేష్, రాజు, విజయ్, క. నరేష్, సంతోష్, శ్రీనివాస్, శ్రీకాంత్, తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

కందరాడ గ్రామంలో దివయాంగునికి 
ఆసరాగా నిలచిన జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: పిఠాపురం: ఉభయ గోదావర్ జిలా్లల జనసేన పార్టీ ర్జినల్ కోఆర్డినేటర్ శ్రీమతి చలా్ల లక్ష్మీ 
మట్టీడ సోమరాజు మట్టీడ శ్రీనుబాబు, మహేష్ ల అభ్యరథాన మేరకు, పిఠాపురం నియోజకవర్గ కందరాడ గ్రామ 
కాపురసు్తడైన బండి సతి్తబాబు అనే దివా్యంగునికి తద్కం ఫండేషన్ సౌజన్యంతో ట్రై సైకిల్ అందించడం జర్గింది. 
ఉమ్మడి తూరు్గోదావర్ జిలా్లల అధికార ప్రతినిధి శ్రీమతి తోలేటి శిర్ష సమక్షంలో, కందరాడ జనసేన పార్టీ 
ఎంపీటీసీ పిలా్ల స్ర్యనారాయణ సునీతమ్మల ఆధ్వర్యంలో జర్గిన ఈ కార్యక్రమంలో, పిఠాపురం నియోజకవర్గ 
జనసేన నాయకులు ఊట ఆదివిష్ణు (నానిబాబు), మరాలశెటిటీ సునీల్ కుమార్ పాలుపంచుకోగా, గొల్లప్రోలు 
మండల నాయకులు మర్రి దొరబాబు, గొల్లపలి్ల వీరబాబు, మొయిళళీ నాగబాబు, పిఠాపురం మండలనాయకులు 
పిలా్ల వెంకటదినేష్, వాకపలి్ల స్ర్యప్రకాశ్ గారు్ల మర్యు సాథానిక జనసైనికులు పోతుల రాజు, మట్టీడ 
మసలయ్య, మట్టీడ వీరబాబు తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్్గని బాధితునికి అండగా నిలిచ్రు.

జనసేనతోనే అవినీతి రహిత పాలన 
సాధ్యం: రాటాల రామయ్

శతఘ్్న న్్యస్:  ఒంటిమిటటీ: జనసేనతోనే అవినీతి రహత పాలన సాధ్యమని జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస 
కార్యదర్శి రాట్ల రామయ్య పేర్్కనా్నరు. రాజంపేట జనసేన పార్టీ అసెంబీ్ల ఇంచ్ర్జ్ మలిశెటిటీ వెంకటరమణ 
ఆద్శాల మేరకు పవనన్న ప్రజా బాట 66వ రోజు కార్యక్రమంలో భాగంగా సోమవారం ఒంటిమిటటీ మండల 
పర్ధిలోని కొత్త మాధవరం మృకుండా ఆశ్రమం, తదితర గ్రామాలలో పర్యటించి ఇంటింటికి వెళ్్ల ప్రజల 
సమస్యలను తెలుసుకొని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ప్రవేశపెటిటీన మేనిఫెసోటీ సిదా్ధంతాల కరపత్రాలను 
ప్రజలకు అందజేశారు. ఈ సందర్ంగా జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస కార్యదర్శి రాట్ల రామయ్య మాట్్లడుతూ, 
పేద బడుగు బలహీన మధ్యతరగతి కుటంబాల సంక్షేమమే ద్్యయంగా జనసేన పార్టీ కృష్ చేసు్తందనా్నరు. వైసిపి 
అరాచక పాలనను దృష్టీలో పెటటీకొని రానున్న 2024 ఎని్నకలో్ల జనసేనకు ఒక్క అవకాశం ఇవా్వలనా్నరు. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసేన వీరమహళలు తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

జనసేన మహా సయంకల్ప యాత్ర 4వ రోజు
శతఘ్్న న్్యస్:  అమలాపురం: జనసేన పార్టీ “ఒక్క అవకాశం” మహా సంకల్ యాత్ర.. 4వ 
రోజు కార్యక్రమంలో భాగంగా అమలాపురం పటటీణంలో 27వ వారుడి ఆశనగర్ లో ప్రతీ ఇంటికీ 
జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ సిదా్ధంతాలను, మనోగతాలను వివర్స్్త.. ఇంటింటికి తిర్గి 
పవన్ కళ్్యణ్ రాబోయే రోజులో్ల చేయబోయే వివిధ కార్యక్రమాలు, పేద ప్రజలకు చేయబోయే 
మంచి పనుల గుర్ంచి, అలాగే పవన్ కళ్్యణ్ ఇంతవరకు చేసిన మంచి పనులు ఉదార 
స్వభావంతో పేద కుటంబాలకి మర్యు కౌలు రైతుల కుటంబాలకి లక్ష రూపాయల ఆర్థాక 
సహాయం వంటి కార్యక్రమాలను ప్రతీ ఇంటికి వివర్స్్త 2024 ఎని్నకలలో పవన్ కళ్్యణ్ 
గార్కి ఓట వేయమని కోరడం జర్గింది. 27వ వారుడిలో ఉన్న మంచినీటి సమస్య, డ్రైనేజీ సమస్య విపర్తంగా ఉందని ఎని్న సారు్ల వారుడి కౌనిస్లర్ కి చపి్నా, పటిటీంచుకోవడం లేదని 
ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మీ సమస్యలను అధికారుల దృష్టీకి తీసుకుని వెళ్్ల సమస్య పర్ష్ట్కరానికి కృష్ చేసా్తమని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు 
లింగోలు పండు, సీనియర్ నాయకులు కంచిపలి్ల అబుబులు, మనిసిపల్ కౌనిస్లర్ పడాల నానాజీ, డాకటీర్ సెల్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి శ్రీమతి కొపు్ల నాగ మానస, చేనేత విభాగం రాష్ట్ర 
కార్యదర్శి బటటీ పండు, నలా్ల వెంకటేశ్వరరావు, నిమ్మకాయల రాజేష్, అలా్లడ రవి, సాదనాల మరళ్, నలా్ల చిన్న, మసి్లం మైనార్టీ సభ్్యలు కర్మళళీ బాబా, షర్ఫ్, పోలిశెటిటీ బాబులు, 
యాళళీ బిందాస్, పోలిశెటిటీ మహేష్, వీరమహళలు తిక్క సరస్వతి, కరాటఒ వాణ, వానపలి్ల ద్వి, తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

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


ప్రమాద్నికి గురైన వయాకితికి జనసేన ఆర్ధిక 
చేయూత

శతఘ్్న న్్యస్: నిడదవోలు నియోజకవర్గం, 
నిడదవోలు మండలం, స్రాపురం 
గ్రామంలో ఇటీవల ప్రమాదానికి గురైన 
మార్శెటిటీ సత్యనారాయణ కుమారునికి వైద్య 
ఖరుచాల నిమిత్తం నిడదవోలు, స్రాపురం 
గ్రామ జనసేన ఆధ్వర్యంలో 20,000 
రూపాయలు ఆర్్ధక సహాయం అందించడం 
జర్గింది. ఈ కార్యక్రమంలో నిడదవోలు 
మండలం అధ్యక్షులు పోలీరెడిడి వెంకటరత్నం, 
నిడదవోలు మండల ఉపాధ్యక్షులు మేడా 
పూరణుచంద్రరావు, స్రాపురం గ్రామ 
అధ్యక్షులు వదిదేరెడిడి శివ, గణపతి రాజు, 
మండల సంయుక్త కార్యదర్శి గుంటపలి్ల 
శీను, మతా్యల పోసి, కాకర్ల వెంకన్న, 
హర్దాసు రామ, దాసర్ రాంపండు, 
మాన్యం మణ, గుంటపలి్ల దుర్గ ప్రసాద్, 

కోలా సంతోష్ కుమార్, గడడిం దురా్గరావు, దొరా మణ, పూటీ పోసియ్య మర్యు స్రపురం 
గ్రామ జనసైనికులు పాల్్గనా్నరు.

మంగళవారం, 21 ఫిబ్రవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

నాదండ్ల మనోహర్ తో కంబాలద్సు 
మరాయాదపూర్వక భేటీ

శతఘ్్న న్్యస్:  పిఠాపురం: రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ కారా్యలయం నందు రాష్ట్ర మత్యకార 
వికాస విభాగం కార్యదర్శి కంబాలదాసు ఆధ్వర్యంలో జనసేన పీఏసీ చైర్మన్ నాదండ్ల 
మనోహర్ ను కలసి పిఠాపురం నియోజకవర్గంసమస్యలను, నియోజకవర్గంలో 
మతస్ష్కారులు ఎదుర్్కంటన్న కొని్న సమస్యలను, యూ కొత్తపలి్ల మండలం మతస్ష్కార 
గ్రామాలైన అమీనాబాద్, కోన పాప పేట, ఉపా్డ, సుబబుంపేట, కొత్తపేట, నాయకర్ 
కాలనీ లు తరచూ కోతకు గురవుతున్నటవంటి సమద్ర తీర ప్రాంతమ మర్యు తీర 
వెంబడి రక్షణ కోసం పక్కనే ఉన్న తండంగి మండలంలో అరవింద్ ఫార్మసీ, ఇతర 
మతస్ష్కార జీవనోపాధి సమస్యలను మనోహర్ దృష్టీకి తీసుకెళ్లడం జర్గింది. ఈ భేటీ 
లో వంకా కొండబాబు, పలే్లటిబాపన్నదొర, సోద్ రవికుమార్, పలె్లటి జానస్న్, మైలపలి్ల 
రాజు, రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ కారా్యలయం మంగళగిర్ ఆఫీస్ కి వెళ్్ల కలవడం జర్గి 

విషయాలని చర్చాంచడం జర్గింది త్వరలోనే ఒక మంచి కార్యక్రమం సేకర్ంచి పార్టీ అధిష్టటీనం నిరణుయించడం జర్గింది.

గొన్నవనిపాలంలో జోరుగా సాగిన 
క్రియాశీలక సభయాత్వ నమోదు కారయాక్రమం

శతఘ్్న న్్యస్: 
గాజువాక: జనసేనాని 
కొణదల పవన్ కళ్్యణ్ 
జనసైనికుల కుటంబ 
సంక్షేమం కోసం 
ఏరా్ట చేసిన ఐదు 
లక్షల యాకిస్డంటల్ 
ఇన్స్రెన్స్ తో కూడిన 
క్రియాశీలక సభ్యత్వ 
నమోదు కార్యక్రమం 

గొన్నవానిపాలెంలో జనసేన పార్టీ పెందుర్్త నియోజకవర్గం నాయకురాలు శ్రీమతి గొన్న 
రమాద్వి అధ్యక్షతన ఏరా్ట చేసిన ప్రతే్యక శిబిరం వదదే సోమవారం ఎంతో కోలాహలంగా 
జర్గింది. ఈ కార్యక్రమంలో అధిక సంఖ్యలో జనసైనికులు, వీరమహళలు, మఖ్యంగా 
అధిక సంఖ్యలో వివిధ గ్రామాల మహళలు స్వచ్ందంగా క్రియాశీలక సభ్యత్వం 
నమోదు చేయించుకునా్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో గాజువాక నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ 
సీనియర్ నాయకులు మర్యు జీవీఎంసీ 85 వారుడి ఇంచ్ర్జ్ గవర సోమశేఖర్ రావు, పి 
వసంత్, పి వసంత్ కుమార్, గొన్న గణేష్, పెదిర్ల్ల ప్రసాద్, నవీన్, హేమంత్, బాలాజీ, 
కళ్్యణ్, శ్రీమతి భారతి, శ్రీమతి పలి్ల పార్వతి, శ్రీమతి సౌమ్య, ప్రసన్న, శ్రీమతి సిరపనశెటిటీ 
లక్ష్మి, శ్రీమతి శివ పార్వతి, శ్రీమతి మట్టీ ఈశ్వరమ్మ, అధిక సంఖ్యలో జనసైనికులు, 
వీరమహళలు వివిధ గ్రామాల ప్రజలు పాల్్గనా్నరు.

అరుంధతి వడ మహిళలకు అండగా 
నిలచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న న్్యస్: రైలే్వ కోడూరు మండల పర్ధిలోని వివి కండ్రిక పంచ్యతీ అరుంధతి 
వాడ గ్రామానికి చందిన సంటి రమాద్వి, మినుకు వెంకటమ్మ, సంటి వెంకటమ్మ 
మహళలకు రేషన్ కారుడి, వితంతు పింఛను, ఆసరా పథకం కింద వర్్తంచ్లిస్న 
ప్రభ్త్వ పదకాల కోసం రైలే్వ కోడూరు జనసేన పార్టీ నాయకులు గంధం శెటిటీ దినకర్ 
బాబు ఆధ్వర్యంలో వి.వి కండ్రిక సచివాలయాని్న సందర్శించి వీఆరో్వ మెహబూబ్ 
భాష సమక్షంలో సచివాలయ అధికారులకు వివరాలను అందించడం జర్గినది.. 
ఈ సందర్ంగా సచివాలయ అధికారులు అని్న వివరాలు సేకర్ంచి ఆ ప్రాంతానికి 
చందిన వాలంటీరు శంకరయ్య దా్వరా మహళలకు వర్్తంచ్లిస్న అని్న సదుపాయాలు 
కలి్ంచ్లని జనసేన పార్టీ కోర్ంది… ఈ మేరకు సచివాలయ అధికారులు చర్యలు 
తీసుకుంట్మని హామీ ఇచిచాన పిమట మహళలకు తదా్వరా ఏదైనా సమస్యల్చిచానా మళ్్ల 
పర్ష్కర్ంచేందుకు వసా్తమని జనసేన పార్టీ వార్కి తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసేన పార్టీ దళ్త నాయకులు నగిర్పాటి మహేష్, కాపు సంక్షేమ సేన ఆర్గనైజింగ్ 
సెక్రటర్ ఎదదేల అనంతరాయలు, అంకి శెటిటీ మణే, శివ కళ్్యణ్, చిన్న తదితరులు 
పాల్్గనా్నరు.

సామాన్యాల సమసయాలపై జనసేన పార్టీ దృష్టీ
శతఘ్్న న్్యస్: భద్రాద్రి కొత్తగూడం 
జిలా్ల, మలకలపలి్ల మండలం, 
కమలాపురం పంచ్యితీలో 
చల్మన్ నగర్ గ్రామంలో గిర్జన 
తెగకు చందిన మడకం రవి 
కుటంబ అవసరాల నిమిత్తం 10 
సంవతస్రాల వయసులో ఉపాధి 
కోసం వెళ్ళీడు, లార్ కీ్లనరుగా 
పనిచేస్్త, ప్రమాదవశాతు్త 
యాకిస్డంట్ అవ్వటంతో కుడికాలు 

విరగడంతో కాలులో సీటీల్ రాడ్ వేసి ఇంటికి పంపించడం జర్గింది. స్వగ్రామం 
చేరుకున్న రవికి ఆధార్ కారుడి లేకపోవడంతో తదుపర్ వైద్యం కోసం ఏ హాసి్టల్ కి 
వెళ్్లన వైద్యం చేయమని డాకటీరు్ల చప్డంతో, ఈ విషయం సాథానిక జనసేన నాయకులు 
గొల్ల వీరభద్రం దృష్టీకి తీసుకురావడంతో మండలంలో ఉన్న ఆధార్ సెంటర్ కు 
తీసుకువెళ్్ల దరఖాసు్త చేయించడం జర్గింది. ఈ విధంగా నెల రోజులు గడిచిన ఆధార్ 
కారుడి రాకపోవడంతో సాథానిక నాయకుడు ఆధార్ కాల్ సెంటరు్క 1947 కాల్ చేయడం 
జర్గింది. వారు మీ ఆధార్ కారుడి ర్జక్టీ చేయబడింది అని చప్డంతో ఈ విషయాని్న 
సాథానిక ఎమె్మలే్య మెచచా నాగేశ్వరరావు మర్యు మాజీ మంత్రివరు్యలు జలగం ప్రసాద్ 
దృష్టీకి తీసుకెళ్లడం జర్గింది. ఎమె్మలే్య, జలగం ప్రసాద్ వెంటనే స్ందించి ఎమా్మరో్వకి 
ఫోన్ చేసి మడకం రవి గుర్ంచి వివర్ంచడం జర్గింది. ఎమా్మరో్వ మడకం రవికి ఓటర్ 
గుర్్తంపు కారుడి ఇచిచా మరల అపె్్ల చేయమని చపా్రు. రెండవ సార్ కూడా ఆధార్ కార్డి 
ర్జక్టీ అవడంతో గత ఆరు నెలలుగా అనుభవిసు్తన్న బాధను తటటీకోలేక ఆధార్ కారుడి 
కూడా ర్జక్టీ అవడంతో మనసాథాపానికి గురైన మడకం రవి రెండుసారు్ల ఆత్మహత్య 
ప్రయత్నం చేయడం జర్గింది. ఈ సమస్యపై జనసేన నాయకులు దృష్టీ సార్ంచి, ఈ 
విషయాని్న ప్రజాదరాబుర్ లోని కలెకటీర్ దృష్టీకి తీసుకెళ్లడంతో, కలెకటీర్ స్ందించి అక్కడ 
ఉన్నటవంటి అధికారులతో మాట్్లడించి మడకం రవికి ఆధార్ కారుడి వచేచా విధంగా 
చూడాలి అలాగే బాదుతుడికి ఆరోగ్యపరంగా ప్రభ్త్వ వైద్య శాఖచర్యలు తీసుకోవాలి 
అని అధికారులను ఆద్శించ్రు. నా కుమారుని ఆరోగ్య సమస్యలపై స్ందించి కలెకటీర్ 
గార్ దృష్టీకి తీసుకెళ్్లనందుకు జనసేన నాయకులకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసు్తనా్ననని 
బాధితుడి తలి్ల సంతోషం వ్యక్తం చేసింది. కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ మండల 
అధ్యక్షులు తాటికొండ ప్రవీణ్ జిలా్ల నాయకులు గొల్ల వీరభద్రం, గర్క రాంబాబు, 
మండల నాయకులు పొడిచేటి చనా్నరావు, కందుకూర్ వినీత్ తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

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

వసంత కాలనీలో కాలువల నిరామాణం చేపట్టీలని 
జనసేన వినతి పత్ం

శతఘ్్న న్్యస్: కంచికచర్ల: వసంత కాలనీ ఏర్డి మూడు దశాబాదేలకు పైగా కాలం 
గడిచినప్టికి అభివృది్ధకి మాత్రం ఆమడ దూరంలో ఉందని కంచికచర్ల మండల జనసేన 
పార్టీ అధ్యక్షుడు నాయిని సతీష్ పేర్్కనా్నరు. అధికార పార్టీ నాయకులు చబుతున్న అభివృది్ధ 
ఈ ప్రాంతంలో ఏ చోట కనిపించడం లేదని గడపగడపకు తిర్గిన శాసనసభ్్యనికి ప్రతి 
ఒక్కరు డ్రైనేజీ సమస్యకు పర్ష్ట్కరం చూపాలని కోర్నప్టికీ ఇప్టికీ ఒక్క అడుగు కూడా 
సమస్య మందుకు కదలలేదని ఆయన విమర్శించ్రు. సోమవారం స్ందన ప్రజా సమస్యల 
పర్ష్ట్కర వేదికలో వసంత కాలనీలోని డ్రైనేజీ వ్యవసథాపై వసంత కాలనీ ప్రాంత ప్రజలు 
మరుగునీటితో పామలు, విషకీటకాలతో పడుతున్న ఇబబుందులను తెలియజేస్్త ఆపార్టీ 
కార్యకర్తలతో కలిసి తహసిలాదేర్ వి రాజకుమార్కి వినత పత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్ంగా 
సతీష్ మాట్్లడుతూ ఒకవైపు అపార్శుద్ధష్ం, మరోవైపు అభివృది్ధ లేమి వసంతకాలనీ ప్రాంత 
ప్రజలను కుంగదీసో్తందని అనా్నరు. కాలువల నిరా్మణంపై అధికారులు, ప్రజాతినిధులు 

దృష్టీ పెటిటీన దాఖలాలు లేవని ఏళ్లనాటి కిందట నిర్్మంచిన రహదారులు శిథిల సిథాతికి చేరుకునా్నయని అనా్నరు. వసంత కాలనీలో డ్రైనేజీ వ్యవసథా అస్తవ్యస్తంగా మార్ందని కాలువలో్ల 
మరుగునీరు రోడుడిపైకి చేరుతోందని అనా్నరు. మరోవైపు మరుగు ఇళ్ల మందు పారుతుండటంతో ద్మల బెడద పెర్గిందని కాలనీలో చినా్నరులు వా్యధుల బార్న పడుతునా్నరని 
అనా్నరు. ఇళళీ మధ్య చేర్న మరుగునీరు కారణంగా సాథానికులు ఒకర్కొకరు ఘర్షణలు పడిన సందరా్లు ఉనా్నయని అనా్నరు. కాలువల నిరా్మణం చేపటటీక నేటిపారుదలలేని పర్సిథాతిలో 
వరా్షకాలం వచిచాందంటే కాలనీవాసులు ఎదుర్్కనే అవసథాలు అనీ్న ఇని్న కావని రోడ్లపై మోకాళళీ లోతు నీరు చేర్పోతుందని నివాస గ్రహాలలోకి మరుగునీరు వెళ్్లన సందరా్లు ఎనో్న 
ఉనా్నయని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రానున్న వరా్షకాలం లోపు వసంత కాలనీ ప్రాంతంలో కాలువల నిరా్మణం చేపట్టీలని స్ందన కార్యక్రమం దా్వరా జిలా్ల కలెకటీర్ ను కోర్నట్ల 
ఆయన తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో పొన్నవరం వార్డి మెంబరు పసుపులేటి శ్రీను, గోపిశెటిటీ నాగలక్ష్మి, తోట ఓంకార్, జర్రిపోతుల చంటిబాబు, పుప్ల వేణుగోపాల్, కంభంపాటి 
తిరుమలరావు, పెదిదేనేడి హర్బాబు, ద్విరెడిడి అజయ్ బాబు, కుర్రా నాని, మణకంఠ తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

రామగిర్ గిర్జన గ్రామంలో జనంలోకి జనసేన 
మేనిఫెస్టీ

శతఘ్్న న్్యస్: తిరుపతి జిలా్ల, 
సత్యవేడు నియోజకవర్గం, పిచ్చాటూర్ 
మండలం, రామగిర్ గిర్జన గ్రామం 
నందు జనసేన పార్టీ మేనిఫెసోటీ 
జనాలో్లకి తీసుకెళ్లడం జర్గింది. 
కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రతీ ఇంటికీ 

జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ సిదా్ధంతాలను, మనోగతాలను వివర్స్్త.. ఇంటింటికి తిర్గి 
పవన్ కళ్్యణ్ రాబోయే రోజులో్ల చేయబోయే వివిధ కార్యక్రమాలు, పేద ప్రజలకు చేయబోయే 
మంచి పనుల గుర్ంచి, అలాగే పవన్ కళ్్యణ్ ఇంతవరకు చేసిన మంచి పనులు ఉదార 
స్వభావంతో పేద కుటంబాలకి మర్యు కౌలు రైతుల కుటంబాలకి లక్ష రూపాయల ఆర్థాక 
సహాయం వంటి కార్యక్రమాలను ప్రతీ ఇంటికి వివర్స్్త 2024 ఎని్నకలలో పవన్ కళ్్యణ్ 
గార్కి ఓట వేయమని కోరడం జర్గింది. ఈ కార్యక్రమంలో జిలా్ల సంయుక్త కార్యదర్శి తడ 
శ్రీనివాసులు, మడల నాయకులు సుగంధర్ర్, చిరంజీవి, మారైయ్య, రాజశేఖర్, ప్రభ్ సీటీఫెన్, 
ప్రకాష్, గాంధీ, అగసిటీన్, శా్యమ్, చంద్రు, హర్ష్, జభసీ్తన్, అంబ్రుత్ తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

వీర్ల విష్ణు సాయిని పరామర్్శంచిన జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్్న న్్యస్:  సతె్తనపలి్ల, రాజుపాలెం 
మండలం, అనుపాలెం గ్రామంలో గత 
ఆరు నెలల క్రితం యాకిస్డంట్ అయిన 
వీర్ల విష్ణు సాయిని పరామర్శించి తన 
వంతు సహాయంగా 5000 రూపాయలు 
ఆర్థాకసాయం అందించ్రు. బొర్ 
వెంకట అపా్రావు అలాగే ఆ 

కార్యక్రమంలో పాల్్గన్న రాజుపాలెం మండల అధ్యక్షులు తోట నరసయ్య, రాజుపాలెం మండల 
ఉపాధ్యక్షులు, బతు్తల హనుమంతరావు, సతె్తనపలి్ల మండల అధ్యక్షులు నాదండ్ల నాగేశ్వరరావు, 
మప్ల మండల అధ్యక్షులు సిర్గిర్ పవన్ కుమార్ రాజుపాలెం మండల మైనార్టీ అధ్యక్షులు 
షేక్ జానీబాష్ట, రాజుపాలెం మండల కార్యదర్శి తమి్మశెటిటీ మహేష్ బాబు అనుపాలెం గ్రామ 
అధ్యక్షులు తోట లక్ష్మీనారాయణ మర్యు గ్రామ పెదదేలు జనసేన నాయకులు తోట రతా్నకర్ 
వీర్ల హనుమంతరావు మంగు వెంకటేశ్వరు్ల తోట నాగేశ్వరరావు వీర్ల బ్రహే్మశ్వరరావు మూర్్త 
శ్రీనివాసరావు, జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలు అభిమానులు వీర మహళలు పాల్్గనా్నరు, జనసేన 
పార్టీ మీకు ఎపు్దూ అండగా ఉంటందని, భరోసా తెలియజేశారు.

బాధిత కుటంబాలన్ పరామర్్శంచిన 
మేడ గురుదత్ ప్రసాద్

శతఘ్్న న్్యస్:  రాజానగరం నియోజకవర్గం, కోరుకొండ మండలం, ద్సకాయపలి్ల 
గ్రామానికి చందిన మగు్గరు యువకులు మూడు రోజుల క్రితం మహాశివరాత్రి 
సందరబుంగా పటీటీసీమ తీరా్ధనికి వెళ్్లన ఒలేటి అరవింద్, షేక్ లుకా్మన్, పెదిదేరెడిడి 
రాంప్రసాద్ వార్ సే్నహతులతో గోదావర్ నదిలో సా్ననం అడుతుండగా ప్రమాదవశాతు్త 
నీటిలో మనిగి చనిపోయారు, చేతికి అందొచిచాన పిల్లలు కోలో్యారని బాధలో ఉన్న 
కుటంబ సభ్్యలను పరామర్శించిన రాజానగరం నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ 
ఇంచ్ర్జ్ & ఐక్యరాజ్యసమితి అవారుడి గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ తలి్లదండ్రులకు 
ధైర్యం చపి్ జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటందని భరోసా ఇవ్వడం జర్గింది. అలానే 
ప్రభ్త్వం తక్షణమే బాధితు కుటంబాలకి నా్యయం చేయాలని డిమాండ్ చేయడం 
జర్గింది. ఈ కార్యక్రమంలో కోరుకొండ మండల జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు మండపాక 
శ్రీను, కోరుకొండ మండలం జనసేన పార్టీ గౌరవ అధ్యక్షులు చదువు నాగేశ్వరరావు, 
కోరుకొండ మండల జనసేన పార్టీ కమిటీ ప్రధాన పోసిబాబు, చదువు మక్తశ్వరరావు, 
ద్సకాలపలి్ల, చలా్ల ప్రసాద్ గ్రామ జనసేన పార్టీ సభ్్యలు గళళీ అచు్యతరాయుడు, 
కందుల సుబాబురాయుడు, నావేటి ప్రసాద్, కె పవన్ తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

పేదల ఆకలి తీరుసుతిన్న మోటూర్ దంపతులకు 
ఘన సత్కారం

శతఘ్్న న్్యస్: అమలాపురం: 
మదర్ తెర్సా అనాధ 
ఆశ్రమం వ్యవసాథాపకులు 
వికటీర్ వార్ సంసథా 19వ 
వసంతాలు పూర్్తచేసుకొని, 
20వ వసంతంలోనికి 
అడుగుపెడుతున్న సందర్ంగా 

అమలాపురం పట్నంలో మనిస్పల్ ఆఫీసు ప్రాంత చర్చాలో వికటీర్ సంసథా వార్్షకోతస్వ సభ 
నిర్వహంచ్రు. ఈ సభలో ఎంతోమందికి ఆకలి తీరుస్్త ఎనో్న సేవా కార్యక్రమాలు 
చేస్్త మర్ ప్రతి ఆశ్రమానికి అండగా ఉంటూ మర్ ఎంతోమంది ఆకలి తీరుసు్తన్న 
చిందాడగరువు ఎం.పి.టి.సి మోటూర్ కనకదుర్గ, వెంకటేశ్వరరావు దంపతులను 
శాలువా కపి్ పూలదండతో ఘనంగా సత్కర్ంచ్రు. ఈ కార్యక్రమంలో అమలాపురం 
పటటీణ ప్రమఖులు నా్యయవాది ఉసిర్ కృష్టణురావు, వికటీర్ సోదరులు, అనేకమంది పాసటీరు్ల, 
ఏసుక్రీసు్త భకు్తలు పాల్్గనా్నరు. ఈ సందర్ంగా మోటూర్ దంపతులు మాట్్లడుతూ 
మా యొక్క సేవలను మీరు గుర్్తంచినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. అలాగే 
వికటీర్ దంపతులు మాట్్లడుతూ మందు మందు ఎనో్న సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలని 
కొనియాడారు.

ప్రభ్త్వ చెరువు కబాజాపై ఆర్.డి.ఓ కు జనసేన 
ఫిరాయాదు

శతఘ్్న న్్యస్: రామభద్రపురం 
మండలం, కొటటీకి్క గ్రామం నేషనల్ 
హైవేకు ఆనుకుని ఉన్న సరే్వ నెంబరు 
431లో 5 ఎకరాల ప్రభ్త్వ చరువు 
కబాజ్ విషయమై ఆర్.డి.ఓ శేష శైలజకు 
జనసేన నాయకులు మహంతి 
ధనుంజయ మర్యు బవిరెడిడి మహేష్ 

వినతిపత్రం ఇవ్వటం జర్గింది. అక్రమ దారులపై తగు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. 
ఈ మేరకు ఆర్.డి.ఓ సానుకూలంగా స్ందించి ఎంక్వయిర్ జర్పిసా్తనని తెలిపారు.
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