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రామ్ చరణ్ కు 
అభినందనలు తెలిపిన 

జనసేనాని
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రతిష్టాత్మక హాలీవుడ్ క్రిటిక్స్ అసోసియేషన్ అవార్డుల్లో 
‘ఆర్.ఆర్.ఆర్’ పలు పురస్కారాలు దకకాించుకోవడిం ఆనిందదాయకిం. 
ఈ వేదికపై ‘బెస్టా వాయిస్/మోషన్ కాప్చర్ పెరాఫార్మన్స్’ ను రామ్ చరణ్ 
దావారా ప్రకటిింపచేయడిం, స్పాట్ లైట్ అవార్డు స్వాకరించడిం సింతోష్న్ని 
కలిగించింది. రామ్ చరణ్ కీ, దర్శకులు రాజమౌళిక, చత్ర బృిందాన్క 
హృదయపూరవాక అభినిందనలు. చరణ్ మరన్ని మించ చత్రాలు చేసి 
అిందర మననినలు పింది ఘనవిజయాలు స్ధించాలన్ మనస్ఫారతిగా 
కోర్కుింటున్నినన్ జనసేన అధనేత తెలిపార్.

పంతం నానాజీ సమక్ంలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్:  కాకన్డ రూరల్, కాకన్డ రూరల్ మిండలిం వాకలపూడి గ్రామిం విన్యక 
నగర్, రామకృష్ణ నగర్ కాలనీ వాసులు పేదిరెడలో ప్రస్దరావు ఆధవారయూింల్ మహిళలు, 
పెద్దలు, యువత సుమార్ 40 మింది వలి,గుర్న్థ్, వింకటేశవారరావు శ్రీమతి వలిలో, 
సుగుణ, రమణమ్మ, వరలక్ష్మి, జ్యూతి, ప్రస్ద్, మహింద్ర, చక్రి, ప్రస్ద్, రాజబాబు, రాజేష్, 
రింగారావు, నరేష్ వింకటేష్, తదితర్లు పవన్ కళ్యూణ్ సిదా్ధింతాలు, కారయూదక్షత నచ్చ జనసేన 
పార్టా పిఏసి సభ్యూలు, కాకన్డ రూరల్ ఇించార్జ్ పింతిం న్న్జీ సమక్షింల్ జనసేన పార్టాల్ 
చేరార్. వీరిందరక పార్టా కిండువాలు వేసి స్ధారింగా ఆహావానిం పలికార్. స్థాన్కులు డ్రైనేజీ 
సమసయూ, మించనీటి సమసయూ ఉిందన్, ఈ ప్ింతింల్ ఉనని స్మజిక సథాలిం కబాజ్ కాకుిండా 
కాపాడాలన్ తెలిపార్. ఈ సిందర్ింగా న్న్జీ మాట్లోడుతూ డ్రైనేజీ సమసయూఫై అధకార్లతో, 
మించనీటి సరఫరా కోసిం కింపెనీ వాళ్ళతో మాట్లోడతా అన్ తెలిపార్. ఈ కారయూక్రమింల్ 
రాష్ట్ర న్యకులు, జిల్లో న్యకులు, మిండల న్యకులు, గ్రామ అధయూక్షులు పాల్గొన్నిర్.

“మా ప్ంతం – మన సచివాలయం” 
కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ముత్తా శశిధర్
శతఘ్ని న్యూస్: కాకన్డ సిటీ, ఎస్స్లకు పూరవాపు పథకాలు రద్్ద చేసి వార జీవన 
ప్రమాణాలను జగన్ ప్రభ్తవాిం న్ర్వారయూిం చేసిిందన్ జనసేన పార్టా పిఏసి సభ్యూలు, 
కాకన్డ సిటీ న్యోజకవరగొ ఇన్ఛార్జ్ ముతాతి శశిధర్ పేర్కాన్నిర్. శన్వారిం స్థాన్క 
జగన్నిధపురిం కుింతీదేవి పేటల్ మా ప్ింతిం మన సచవాలయిం కారయూక్రమింల్ 
ఆయన పాల్గొన్ అకకాడి ప్రజలు ఎద్ర్కాింటునని సమసయూలు అడిగ తెలుసుకున్నిర్. 
ప్రభ్తవా ఆదరణ లభిించక ఉపాధ మారాగొలు లేక నేటికీ ఈ ప్ింతింల్ పీచు పన్ 
రెకకాలు కషటాింతో రోజుక 150 రూపాయలు సింపాదిించ కుటుింబాలు జీవిసుతిన్నియి 
అింటే వార జీవితాలు ఎింత ద్ర్ర పరసి్ధతులల్ స్గుతున్నియో పాలకులు 
గురెతిరగాలన్ ఈ సిందర్ింగా శశిధర్ అన్నిర్. న్తాయూవసర ధరల ఆకాశాన్క అింటిన 
సమయింల్ కేవలిం 150 రూపాయల ఆదాయిం ఏ మూలకు సరపోతుిందన్ 
ప్రశినిించార్. ఈ కారయూక్రమింల్ మర్రి సుజాత, కాకర లక్ష్మి, పిటలో సతయూవతి, నరాల 
మింగ, లక్ష్మి, ఎద్్ద బాల కృష్ణ, తమ్్మ రమణ, కలవల గింగరాజు, తమ్్మ పెద్ద, 
తదితర్లున్నిర్.

Hi all In USA our Company Unisaitech Techs Solutions provides 
Placement & Training for CPT & OPT , H1B , H4-EAD, Green 
Card People.The above are tools we are helping them to place 
in the USA Job market across USA So kindly Contact Krishna 
:- 314 215 1841 , Ramesh :- 314 640 4196 , 
Office no :- 314 314 8147 In India u can Contact :- 9959266625 
( Krishna & Murali ) :- 9440277705

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


ఆదివారం, 26 ఫిబ్రవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఎన్నికల ప్రచారాన్కి ఘనంగా శ్రీకారం చుట్టిన బత్తుల దంపత్లు
* ద్రాగొమాత గుడిల్ కొబ్రకాయ కొటిటా, వీర మహిళల సమక్షింల్ కారయూక్రమిం ప్రింభిం.
* రాష్ట్రిం సుభిక్షింగా ఉిండాలింటే “పవన్ కళ్యూణ్” పాలన రావాలి, మహిళల ఆరథాక స్వావలింబనతోనే రాష్ట్ర పురోభివృది్ధ స్ధయూిం.
* మార్పా కోసిం రాజానగరిం న్యోజకవరగొిం ల్ జనసేన పార్టా విజయాన్క సింఘటితింగా కృషి చేదా్దిం.
* వచే్చ ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టా గెలుపే లక్షష్ింగా అన్ని కుల్లను, అన్ని మతాలను, అన్ని వరాగొలను కలుపుకుింటూ ముింద్కు స్గుతా.
* న్యోజవరగొింల్ ఇకనుిండి ప్రణాళిక బద్ధింగా జనసేన పార్టాన్ క్షేత్రస్థాయిల్ బల్పేతిం చేదా్దిం
* సమసయూలతో వచ్చన వారక, జనసేన శ్రేణులకు సదా అింద్బాటుల్ ఉింట్ “బతుతిల” హామ్.
* రాజానగరిం మిండలిం, కొిండగుింటూర్ గ్రామింల్ రాజానగరిం న్యోజకవరగొ జనసేన న్యకులు బతుతిల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి వింకటలక్ష్మి దింపతులకు కొిండగుింటూర్ 
గ్రామింల్ అపూరవా స్వాగతిం పలికన జనశ్రేణులు.
* ముింద్గా “బతుతిల” దింపతులు వీరమహిళలు, జనసైన్కుల సమక్షింల్ ఎన్నికల ప్రచారాన్క ఘనింగా శ్రీకారిం చుడుతూ, గ్రామ ఇలవేలుపా అయియూన ద్రాగొదేవి గుడిల్ కొబ్రకాయ 
కొటిటా కారయూక్రమాన్ని ఘనింగా ప్రింభిించార్. 
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరిం, “జనింకోసిం జనసేన – మహా పాదయాత్ర” ల్ భాగింగా మరో న్తన అింశాన్ని జ్డిస్తి గ్రామింల్న్ ఆడపడుచులకు బొటుటా పెడుతూ, ఈస్ర జనసేన 

పార్టాక ఓటు వేసి, అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ క ఒక అవకాశిం ఇవావాలన్, కొిండగుింటూర్ గ్రామింల్ ప్రతి ఇింటిక వళిలో మహిళలకు 
బొటుటా పెటిటా, ఒక న్తన డోర్ సిటాకకార్, ఒక కీచైన్, ఒక పాకెట్ బాయూడ్జ్, ఒక కరపత్రిం ఇచ్చ, శ్రీమతి బతుతిల వింకటలక్ష్మి మరయు 
వీర మహిళలు ఓటును అభయూరథాించడిం జరగింది. ఈ సిందర్ింగా బతుతిల బలరామకృష్ణ గ్రామసుతిలతో మాట్లోడుతూ ఎవరక ఏ 
కషటాిం వచ్చన్ సదా అింద్బాటుల్ ఉింట్నన్, రాజానగరిం న్యోజకవరగొ అభివృది్ధ కోసిం ఓ సవాచఛాింద సేవకుడిగా మ్కు సేవలు 
చేస్తినన్, ఈస్ర సమైకయూింగా అిందరూ మాట్లోడుకున్ ఈ అరాచక పాలన కొనస్గసుతినని వైస్పీ ప్రభ్తావాన్ని గద్్దదిించ మార్పా 
కోసిం “గాజు గాలోస్” గుర్తిపై ఓటు వేసి, జనసేన పార్టాన్ అతయూధక మెజార్టాతో గెలిపిించాలన్, పవన్ కళ్యూణ్ న్యకతవాింల్నే 
రాష్ట్రిం అన్ని రింగాల్లో అభివృది్ధ చింద్తుిందన్ న్యోజవరగొిం జనసేన పార్టా గెలుపు కోసిం ఇకనుిండి రాత్ింభవళ్లో ఎనలేన్ కృషి 
చేయడాన్క న్తోపాటు జనసైన్కులు అిందరూ సిద్ధింగా ఉిండాలన్, న్యోజకవరగొ అభివృది్ధ కోసిం జనసేన పార్టాన్ అతయూధక 
మెజారటీతో గెలిపిించాలన్ గ్రామింల్న్ పెద్దలకు, యువకులకు విజ్ఞపితి చేశార్. గ్రామింల్ మహిళల విశేష ఆదరణతో ముింద్కు 
స్గన ఈ కారయూక్రమింల్ వీరమహిళలు, న్యోజకవరగొింల్న్ స్న్యర్ న్యకులు, కొిండగుింటూర్ గ్రామ జనశ్రేణులు పెద్ద 
ఎతుతిన పాల్గొన్నిర్.

కలువాయి జనసేన ఆధ్వర్యంలో పల్లెబాట
శతఘ్ని న్యూస్:  కలువాయి మిండల జనసేన ఆధవారయూింల్ జనసైన్కుల పల్లోబాట 
కారయూక్రమింల్ భాగింగా శన్వారిం పరలోకొిండ గ్రామాన్క వళిలో అకకాడునని ప్రజలతో 
మమేకమై వాళలోక జనసేనపార్టా సిదా్ధింతాలిని, ఆశయాలను, పవన్ కళ్యూణ్ చేపటిటాన 
కారయూక్రమాలను మరయు క్రియాశీలక సభయూత కారయూక్రమాన్ని అకకాడునని ప్రజలకు 
వివరించడిం జరగింది. క్రియాశీలక సభయూతవాిం వలలో కలుగు ప్రయోజన్లను 
ప్రజలకు తెలియపరచ అకకాడునని ప్రజలచేత సభయూతవాిం చేయిించడిం జరగింది. 
ఈ కారయూక్రమింల్ జనసేన న్యకులు శ్రీరామ్ వింకటపతి, సుింకు రామ 

కషోర్, నరేష్, రామకృష్ణ, శ్రీహర మరయు వీర మహిళ ప్రవళిక తదితర్లు పాల్గొనడిం జరగింది.

Canada Janasena Team is gearing up, 
to donate a huge sum of  Rs. 14,03,143 
(14 Lakhs INR) for the Janasena For-
mation Day #March 14 #Janasena For-
mation Day # Canada Janasena Team,  
Please send your donation to janasena.
canadateam@gmail.com. Last date to 
send your transfers is 10-March-2023.

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


ఆదివారం, 26 ఫిబ్రవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మురుగ కుటంబ సభ్్యలకు 5 లక్ల భీమా చెకుకు అందజేత
శతఘ్ని న్యూస్:  చతూతిర్, జనసేన పార్టా చతూతిర్ రూరల్ అధయూక్షుడు ముర్గా రాయల్ మరణించడింతో 
వాళ్ళ కుటుింబ సభ్యూలకు పవన్ కళ్యూణ్ చేయూత. చతూతిర్ న్యోజకవరగొ రూరల్ మిండల అధయూక్షులు 
ముర్గ చన్పోయిన విషయిం మన అిందరకీ తెలిసిిందే. జనసేన పార్టా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆదేశానుస్రిం, పార్టా పిఏసి సభ్యూలు మరయు ఉమ్మడి చతూతిర్ జిల్లో అధయూక్షులు డా.పసుపులేటి 
హరప్రస్ద్ చే ముర్గ కుటుింబ సభ్యూలకు క్రియాశీలక సభయూతవా 5 లక్షల రూపాయల భీమా చకుకాను 
వార కుటుింబ సభ్యూలకు అిందిించడిం జరగింది. ఈ కారయూక్రమింల్ జనసేన పార్టా రాష్ట్ర కమ్టీ మరయు 
జిల్లో కమ్టీ సభ్యూలు మరయు న్యోజకవరగొ న్యకులు పాల్గొన్నిర్.

పాంచాలి నగర్లో శ్రీమతి వినుత కోటా పర్యటన
శతఘ్ని న్యూస్:  శ్రీకాళహసితి న్యోజకవరగొిం, రేణగుింట పటటాణిం, పాించాలి నగరోలో జనసేన పరయూటన శ్రీమతి వినుత కోట్ పరయూటీించడిం జరగింది. క్రియాశీల సభయూతవా నమోద్ 
కారయూక్రమింల్ భాగింగా శన్వారిం శ్రీకాళహసితి న్యోజకవరగొ ఇన్్చరజ్ శ్రీమతి వినుత కోట్ రేణగుింట పటటాణిం, పాించాలి నగర్ ల్ ఇింటిింటికీ పరయూటిించ క్రియాశీల సభయూతవా నమోద్ 
కారయూక్రమిం గురించ వివరించడిం జరగింది, అల్నే ప్రజల సమసయూలు అడిగ తెలుసుకోవడిం జరగింది. ఈ కారయూక్రమింల్ శ్రీకాళహసితి మిండల అధయూక్షులు దిండి రాఘవయయూ, న్యకులు 
పుషపా, జనసైన్కులు భాను, పెించలయయూ, గుర్రపాపా, శ్రీన్వాసులు, కుమార్ తదితర్లు పాల్గొన్నిర్.

జనసేన పార్టీపై దుషటీ ప్రచారాలు మానండి పొత్తాలపై 
పూరితా నిర్ణయం అధినాయకుడిదే

శతఘ్ని న్యూస్: జగగొింపేట న్యోజకవరగొిం, 
గోకవరిం మిండలిం జనసేన పార్టా మిండల 
మహిళ్ అధయూక్షురాలు శ్రీమతి చల్లో రాజయూలక్ష్మి 
ఆధవారయూింల్ జరగన మ్డియా సమావేశింల్ 
ఆమె మాట్లోడుతూ ఈమదయూ కాలింల్ సోషల్ 
మ్డియాల్ పతుతిలుకు సింబింధించన 
వారతిలు ఏవి కూడా వాసతివాలు కావన్ ఇింకా 
మా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఈ విషయింపై 
ఎల్ింటి సపాషటాత ఇవవాన్ కారణింగా సోషల్ 
మ్డియాల్ వసుతినని కధన్లు ఎవరూ 
నమ్మవద్దన్ అదే విధింగా మ్డియా వార్ 

కూడా ఇల్ింటి పుకారలోను ఆధారింగా తమ ఛానల్ మరయు పేపరోలో ఎల్ింటి కధన్లు 
దయచేసి ప్రచురించవద్దన్ మ్డియా వారక విననివిించటిం జరగింది. అల్గే జనసేన పార్టా 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఈ విషయింల్ ఎల్ింటి న్ర్ణయిం తీసుకునని అయన ఆజ్ఞను 
శిరస్వహిస్తిిం అన్ అటువింటి వారతి ఏమైన్ ఉింటే ప్రెస్ మ్ట్ పెటిటా బహిరింగింగానే 
చపాతిమన్ చపపాటిం జరగింది. ఈ కారయూక్రమింల్ వీర మహిళలు పువవాల శ్రీదేవి, వేముల 
దేవి, బతుతిల సతయూవతి పాల్గొన్నిర్.

కొయ్యలగూడంలో వేగంగా క్రియాశీలక సభ్యత్వ 
కార్యక్రమం

శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూర్ 
జిల్లో పోలవరిం 
న్ యో జ క వ ర గొ ిం 
కొ య యూ ల గూ డ ిం 
పటటాణింల్ ముమ్మరమైన 

జనసేన క్రియాశీలక సభయూతావాల ప్రక్రియ. జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ పిలుపు మేరకు 
క్రియాశీలక సభయూతావాల కారయూక్రమిం వేగింగా జర్గుతోింది. అధకార పార్టా న్యకులు 
ఎన్ని ప్రల్భాలు పెటిటాన్, ఎింత భయాిందోళనలకు గుర చేసిన్, ఎన్ని ఆటింకాలు 
పెటిటాన్, పటటాణింల్న్ యువత, జనసేన కారయూకరతిలు సభయూతావాలు తీసుకోవడాన్క 
ముింద్కు రావడిం శుభపరణామిం. ఈ కారయూక్రమింల్ పటటాణ అధయూక్షలు మాదేపలిలో 
శ్రీన్వాస్, ఉపాధయూక్షులు చపుపాల మధుబాబు, ప్రధాన కారయూదర్శ మేడిన కననియయూ, 
సింయుకతి కారయూదర్శ జగగొరాజు అపపాలరాజు మరయు జనసైన్కులు పాల్గొన్నిర్.

బుడంపాడు గ్రామంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు
శతఘ్ని న్యూస్: గుింటూర్, 
జనసేన పార్టా మూడో విడత 
క్రియాశీలక సభయూతవాిం నమోద్ 
కారయూక్రమింల్ భాగింగా గుింటూర్ 
నగర పరధల్న్ 16 వ డివిజన్ 
బుడింపాడు గ్రామింల్ శన్వారిం 
క్రియాశీలక సభయూతవా నమోద్ 
కారయూక్రమాలు న్రవాహిించడిం 

జరగింది. ఈ కారయూక్రమింల్ 16 డివిజన్ కార్పారేటర్ శ్రీమతి దాసర లక్ష్మీ ద్రగొ, గుింటూర్ 
నగర ఉపాధయూక్షులు చింత రేణుక రాజు, నగర కారయూదర్శ పావులూర కోటేశవారరావు, 16 
డివిజన్ అధయూక్షులు విష్్ణమొలకల ఆింజనేయులు, బుడింపాడు జనసేన న్యకులు ఆకుల 
వీరరాఘవయయూ, మనేనిస్వాములు, కుర్ర రవి, చకకా అింజి, లిింగాల నించరయయూ, చింతా స్రథి, 
ఆముల్తు న్గరాజు, బాలు మరయు జనసేన పార్టా కారయూకరతిలు పాల్గొనడిం జరగింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ప్రజల తరపున జనసేన పోరాటం: 
లోకం మాధవి

శతఘ్ని న్యూస్: నెలిలోమరలో న్యోజకవరగొిం భోగాపురిం మిండలిం 
రామచింద్ర పేట గ్రామింల్ గత కొింతకాలింగా అధకార పార్టా నేతల 
బెదిరింపులు కొనస్గుతూనే ఉన్నియి, రాము అనే రామచింద్ర పేట 
గ్రామాన్క చిందినటువింటి యువకుడు వైఎస్ఆరస్పి పార్టా న్యకులు 
చేసినటువింటి కబాజ్లన్ బయటపెట్టాడునని నెపింతో అతన్ని గత 
సింవతస్ర కాలింగా వేధింపులకు గుర చేస్తినే ఉన్నిర్, రాము అనే 
యువకుడు ఆ గ్రామింల్ పన్క ఆహార పథకింల్ భాగింగా ఆ గ్రామాన్క 
ఫీల్డు అసిసటాింట్ గా న్యమ్తులయాయూర్, ల్కల్ గా ఉనని కొింతమింది 
అధకార వైఎస్స్ర్స్పీ పార్టా న్యకులు ఆ గ్రామాన్క చిందినటువింటి 
ఒక చర్వును ఆక్రమ్ించార్ అన్ తెలుసుకునని ఫీల్డు అసిసటాింట్ రాము 
వార కుట్ర కుతింత్రాలను ప్రజల ముింద్ పెట్టార్ ఇది జీర్ణించుకోలేన్ 
ఆ వైఎస్ఆరస్పి పార్టా న్యకులు అతన్ని ఆ పదవి నుిండి శాశవాతింగా 
తొలగించార్ అతన్పై ఆరోజు నుిండి ఈరోజు వరకు వారన్ వార 

కుటుింబ సభ్యూలను ఎన్ని ఇబ్ింద్లకు గుర చేశార్, ఆరోజు నుిండి ఆ రామచింద్ర పేట గ్రామాన్క పన్కాహార పథకిం న్లిపివేశార్ దాన్తో ఉపాధ లేక ఆ ఊర జనిం దికుకాతోచన్ 
పరసిథాతిల్ మ్గలిపోయార్, అయితే ఆ గ్రామాన్క చిందినటువింటి యువకుడు రాము జనసేన పార్టా సిదా్ధింతాలు మరయు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలకు ఆకరషితులై రణసథాలిం యువశకతి 
సభనింద్ న్ద్ిండలో మన్హర్ ఆధవారయూింల్ చేరార్, అపపాటినుిండి రాము ఆ ఊర సమసయూలపై పోరాడుతూ పన్కహార పథకిం మొదలు పెట్టాలన్ ఆ ఊర పార్టా న్యకులను కోరడిం 
జరగింది. చవరక ఫీల్డు అసిసటాింట్స్ క పెద్ద అయిన ఆదిబాబు కాళ్లో పటుటాకొన్ తమ ఊర ప్రజలకు పన్కాహారిం పథకిం మొదలుపెట్టాలన్ వేడుకున్నిడు, ఈ విషయిం తెలుసుకునని 
జనసేన పార్టా న్యకురాలు ల్కిం మాధవి సింబింధత అధకార్లన్ కలసి పన్కాహార పథకాన్ని తిరగ ప్రింభిించేల్ చేశార్. అయితే ఆ పన్ కొిండ ప్ింతింల్ పెట్టార్, వయసు 
పైబడినవార్ అకకాడిక చేర్కోడాన్క ఎింతో నరకయాతన పడుతున్నిర్, అయితే ఇింతకముింద్ చేసుతినని ప్రదేశాన్క తరలిించేల్ జనసేన పోరాడుతుననిది అన్ ల్కిం మాధవి వారక 
హామ్ ఇచా్చర్, ఈ ఉపాధ దొరకడిం జనసేన విజయింగా భావిసుతిన్నిిం అన్ తెలియజేస్ర్.

85 వ వారుడులో జోరుగా క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ దక్షిణిం, జనసైన్కుల కుటుింబాల యోగక్షేమాలు కాింక్షిించ జనసేన్న్ పవన్ 
కళ్యూణ్ చేపటిటాన ఐద్ లక్షల యాకస్డింటల్ ఇన్స్రెన్స్ తో కూడిన జనసేన పార్టా క్రియాశీలక సభయూతవా 
నమోద్ కారయూక్రమిం జీవీఎింస్ 85వ వార్డుల్ చేరన కొిండయయూ వలస మ్నీ జగదాింబ సింటర్ వద్ద 
గవర సోమశేఖర్ రావు ఆధవారయూింల్ శన్వారిం జరగింది. ఈ కారయూక్రమింల్ అధక సింఖయూల్ యువత 
క్రియాశీలక సభయూతవా నమోద్ చేసుకున్నిర్. ఈ సిందర్ింగా ఆయన మాట్లోడుతూ ఈనెల 28 వ తేదీ 
సభయూతవా నమోద్కు ఆఖర రోజు కావడించే ఆదివారిం తేదీ 26/02/23 న వార్డుల్ మ్నీ జగదాింబ 
సింటర్ తో పాటు కొతూతిర్ – డింకాడ కూడలిల్ కూడా కాయూింప్ ఏరాపాటు చేసుతిననిటుటా తెలిపార్. ఈ 
కాయూింపులను జనసైన్కులు, జనసేన పార్టా కోసిం పన్ చేయాలనే సింకలపాిం కలిగన ప్రజలు సభయూతవా నమోద్ 
చేసుకోవాలన్ విజ్ఞపితి చేశార్. ఈ కారయూక్రమింల్ జనసేన న్యకులు బలిరెడిడు అరవిింద్, పి వసింత్ 
కుమార్, మాదాసు రామకృష్ణ, లకకారాజు సన్యూసిరావు, స్రింశెటిటా వింకట్రావు, మాటూర్ అపాపారావు, 
విింద్ల నరస్ింగరావు, విింద్ల పాపారావు, జాజుల శ్రీను, శిరసపలిలో దిలీప్, బి ప్రస్దరావు, మోటూర్ 
శాయూమ్, విింద్ల జానీ అలియాస్ అపపాలరాజు, లకరాజు రమణ, దేవ, స్యి, చింటి, శ్రీకృష్ణ, అజయ్, 
బాబి, రాజు, ఆనింద్, ఇతర జనసైన్కులు మరయు వివిధ గ్రామాల ప్రజలు పాల్గొన్నిర్.

ఉన్న పాఠశాలలను మూసివేయడం సరైనది కాదు: 
వంపూరు గంగులయ్య

శతఘ్ని న్యూస్: పాడేర్, చింతపలిలో, పాఠశాలల విలీనిం 
అనేది తపపాడు న్ర్ణయిం. ఇపుపాడు కొతతి పాఠశాలలు 
న్ర్మించపోగా ఇింతకుముింద్ ఎన్ని ఆశలతో స్థాపిించన 
స్కాళలోను ముసివేయాలన్ న్ర్ణయిం తీసుకోవడిం చాల్ 
సిగుగొచేటు అింటునని జనసేన పార్టా అరకు, పాడేర్ 
పారలోమెింట్ జనసేన పార్టా ఇించార్జ్ వింపూర్ గింగులయయూ. 
ఈ సమావేశింల్ ఆయన మాట్లోడుతు “అధకారింల్ ఉనని 
ఈ జగన్ పాలనల్ ఉనని పాఠశాలను మూసివేయడమేన్ 
లేదా జగననని పాలనల్ విదాయూ విపలోవిం శూనయూిం అవవాడిం 
ఖాయిం. ఎింద్కింటే 10 మింది కింటే తకుకావ మింది 
విదాయూర్థాలు స్కాల్స్ తీసేస్తిరా? మ్ విదాయూ విధానిం ఎింత 

బలహీనింగా ఉిందో చపపాచు్చ. స్కాల్స్ ల్ విదాయూర్థాల సింఖయూను పెించాలి తపపా తీసేడిం 
కరెక్టా కాద్. ఈ ప్రభ్తవాిం ఎింద్కు అల్ చేసుతిిందో అసస్లు అర్ధిం కాన్ పరసిథాతి. స్కాల్ 
లల్ విదాయూర్థాల సింఖయూను పెించ ఆ స్కాల్ లను కాపాడే ప్రయతనిిం ఎింద్కు చయయూటిం 
లేద్ ఈ వైస్పీ ప్రభ్తవాిం? మా ఊరక కొతతి స్కాల్ లను న్ర్మచిండి మహాప్రభో! 
అన్ డిమాిండ్ చేయాలిస్న ప్రజలను ఉనని పాఠశాలను ముసివేయయూద్్ద జగన్ రెడిడు అన్ 
వేడుకొనే సిథాతిక గరజనులను తీసుకొన్రావడమేన్ ఆధున్క జగననని విదాయూ విపలోవిం. 
ఇవేన్ న్తన విదాయూ సింసకారణలు..? ఈ వైస్పీ ప్రభ్తవాిం ఉచత న్ర్ింద విదాయూ హకుకా 
చట్టాన్క తూటులో పడిచనటులో చయయూడిం చాల్ తపుపా. జగన్్మహన్ రెడిడు మ్ర్ చట్టాలను 
ఎపుపాడు గౌరవిించార్? వయూవసథాలను కాపాడాలి. వయూవసథా పతనమే మ్ ప్రధాన లక్షష్ింగా 
ఉిండాలి గాన్ వయూవసథాను పాడు చయయూడిం సరకాద్ గురతిించుకోిండి. ఉనని పాఠశాలను 
తీసేడిం, విదాయూ విపలోవాన్ని రద్్ద చయయూడిం చాల్ వరకు జగన్ పాలన శూనయూిం. మించ 
చద్వు చదివిించే విధింగా ఉిండాలి. విదాయూర్థాల చద్వుల్ ముిందడుగు వయియూించాలి, 
చద్వు విషయింల్ మెర్గుపరచే తాపత్రయిం అధకారింల్ ఉనని ప్రభ్తవాింకు మనసు 
కలిగ ఉిండాలి.

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


ఆదివారం, 26 ఫిబ్రవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ప్రజల తరపున ఉదయూమిసతుం: బూరగడ్డ శ్రీకాంత్
శతఘ్ని న్యూస్: గుడివాడ, శన్వారిం ఉదయిం 11 గింటలకు జనసేన పార్టా కారాయూలయింల్ పత్క విలేకర్ల సమావేశింల్ గుడివాడ జనసేన పార్టా ఇన్్చరజ్ బూరగడడు శ్రీకాింత్ 
మాట్లోడుతూ…

◆ ఆింధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రింల్ వైస్పీ పాలన అరాచక శకుతిల భూకబాజ్లకు పాలపాడుతుిందన్ 
విమర్శించార్.
◆ గుడివాడ న్యోజకవరగొింల్ స్థాన్క ప్రజలకు వైస్పీ న్యకుల ఆగడాలు ఎకుకావైపోయాయి 
అన్నిర్.
◆ గుడివాడల్ అభివృది్ధ గోరింత వైస్పీ న్యకుల అభివృది్ధ కొిండింత జర్గుతుిందన్ అన్నిర్.
◆ గుడివాడ ప్రజల అభివృది్ధక మాజీ మింత్ ఎమె్మలేయూ కొడాలి న్న్ ఏమాత్రిం పటిటాించుకోలేదన్ 
అన్నిర్.
◆ స్థాన్క సమసయూలు న్లుగేళ్లోగా అల్గే ఉన్నియన్ అన్నిర్.
◆ విజయవాడ రోడుడు అభివృది్ధ నతతినడక స్గుతుిందన్ న్లుగేళ్లోగా అభివృది్ధ చేయలేకపోయారన్ 
ప్రజలు అనేక ఇబ్ింద్లు పడుతున్నిరన్ అన్నిర్.
◆ అల్గే ఫ్లోఓవర్ న్రా్మణిం ఇింతవరకు మొదలు కాలేద్ అన్నిర్.

◆ జనసేన పార్టా అనేక సమసయూల మ్ద అధకార్ల దృషిటాక తీసుకువచ్చన అధకార్లు ముద్్ద న్ద్రపోతున్నిరన్ అన్నిర్.
◆ గుడివాడ పింపుల చర్వు అభివృది్ధ గురించ జనసేన పార్టా తరఫున పోరాటిం చేసేతి తమపై తపుపాడు కేసులు పెట్టార్ అన్అన్నిర్.
◆ అల్గే గుడివాడ పటటాణింల్ ప్రధాన రెిండు పార్కాలు అభివృది్ధ గురించ మున్స్పల్ కమ్షనర్ క వినతిపత్రిం ఇసేతి పోలీసులతో తమ గింతు నొకకా ప్రయతనిిం చేసుతిన్నిరన్ అన్నిర్. 
కావున ఇపపాటికైన్ అధకార్లు సమసయూల గురించ తెలుసుకున్ వాటిన్ పరషకారించే దిశగా చరయూలు చేపట్టాలన్ లేన్పక్షింల్ ప్రజలతో కలిసి జనసేన పార్టా ఉదయూమ రూపింల్ గుడివాడ 
ప్రజలు తరఫున న్లబడి పోరాడుతామన్ తెలియజేశార్. ఈ కారయూక్రమింల్ మజిజ్ శ్రీన్వాసరావు, వేమూర త్న్థ్, స్యిన రాజేష్, ఆింజనేయులు, వైయస్స్ర్, సుింకర వింకట్, 
విశేవాశవార రావు, భాను, శివ తదితర్లు పాల్గొన్నిర్.

క్రియాశీలక సభ్యత్్వల నమోదుకోసం సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: అనింతపురింల్ జనసేన పార్టా రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదర్శ చలకిం మధుస్దన్ 
రెడిడు, అనింతపురిం జిల్లో అధయూక్షులు టిసి వర్ణ్ శుక్రవారిం క్రియాశీలక సభయూతవాింపై 
సమ్క్ష సమావేశిం న్రవాహిించార్. కళ్యూణద్రగొిం న్యోజకవరగొిం వాయూపతిింగా జనసేన పార్టా 
క్రియస్లక సభయూతావాలు ఎకుకావ సింఖయూల్ జరగే విధింగా ఏ విధింగా ముింద్కు వళ్లోల్ 
ఇక మూడు రోజుల సమయిం ఉననిింద్న గ్రామస్థాయిల్న్ పవన్ కళ్యూణ్ అభిమాన్ ప్రతి 
జనసేన కారయూకరతి ఒకకారూ సభయూతవాిం తీసుకునే విధింగా మిండల అధయూక్షులు కృషి చేయాలన్ 
తెలియజేశార్. క్రియాశీలక సభయూతవాిం తీసుకునని వారక పార్టాల్ ప్రముఖ స్థానిం ఉింటుింది 
అన్ వివరించడిం జరగింది. ఇది మన పార్టా అన్ భ్జాన వేసుకొన్ ఆశయ బలింతో త్కర్ణ 
శుది్ధతో పన్చేసే కారయూకరతిలే జనసేన బలిం అన్ పవన్ కళ్యూణ్ ఎపుపాడు తెలియజేస్తి ఉింట్ర్. జనసేన కోసిం డబు్ లేకుిండా ఏమ్ ఆశిించకుిండా పన్చేసే వారక అనుకోన్ ప్రమాద 
సింఘటనలు జరగతే హాసిపాటల్ ఖర్్చల న్మ్తతిిం 50 వేల రూపాయలు ఒకవేళ ద్రదృషటా పరసిథాతులల్ మరణించనయెడల 5 లక్షలు వార కుటుింబ సభ్యూలకు భరోస్గా ఉిండాలన్ 
ఉదే్దశింతోనే పవన్ కళ్యూణ్ క్రియాశీలక సభయూతవా ఇన్స్రెన్స్ పాలస్న్ తీసుకొన్ వచా్చర్. భారతదేశ రాజకీయ చరత్రల్ ఇటువింటి కారయూక్రమాన్ని ఏ రాజకీయ పార్టా చేయలేద్ అన్ 
తెలియజేశార్. కారయూకరతిల సింక్షేమిం కోసిం మొననినే కోటి రూపాయలు విరాళింగా పవన్ కళ్యూణ్ ఇవవాటిం జరగింది. కారయూకరతిల సింక్షేమిం కోసిం ఏ రాజకీయ పార్టా అధనేత ఈ విధింగా 
చేసిన దాఖల్లు లేవు. ఈ సమావేశింల్ అనింతపురిం జిల్లో జాయిింట్ సక్రెటర్ బాలయూిం రాజేష్ , మిండల అధయూక్షులు జయ కృష్ణ, జాకీర్ హుసేస్న్, కాింతరాజు, ఆింజనేయులు వీర 
మహిళలు షేక్ తార, మమత జనసేన న్యకులు వింశీకృష్ణ, శ్రీహరషి, నీలకింఠ, చరింజీవి మహష్ మొదలైన జనసైన్కులు పాల్గొనడిం జరగింది.

జనసేన నేత ఆర్కేకు గౌరవ డాక్టర్ట్
విశేష సేవా కారయూక్రమాలకు గాను హైదరాబాద్ ల్ అరేకాకు డాకటారేట్ ప్రధానిం చేసిన హెచ్.ఎస్.సి యూన్వరస్టీ ప్రతిన్ధులు
చనని వయసుల్నే గౌరవ డాకటారేట్ అింద్కునని ఆరేకా అర్దైన ఘనత స్ధించార్
శతఘ్ని న్యూస్: గుడివాడ, విశేష సేవా కారయూక్రమాలకు గాను హైదరాబాద్ ల్ అరేకాకు హెచ్.ఎస్.సి యూన్వరస్టీ ప్రతిన్ధులు డాకటారేట్ 
ప్రధానిం చేయడిం జరగింది. ఈ సిందర్ింగా గుడివాడ పటటాణ జనసేన న్యకులు మాచరలో రామకృష్ణ(ఆరెకా) మాట్లోడుతూ కృష్్ణజిల్లో 
గుడివాడ పటనిింల్ నేను చేసుతినని సేవా కారయూక్రమాలను గురతిించ ప్రోతస్హిించ సికింద్రాబాద్ ల్న్ హెచ్ ఎస్ సి యూన్వరస్టీ వయూవస్థాపకులు 
డాకటార్ ఆనింద్ కుమార్ ఆధవారయూింల్ గౌరవ డాకటారేట్ తీసుకోవడిం చాల్ ఆనిందింగా ఉిందన్ అన్నిర్. ఈ అవార్డు న్కెింతో ఉతాస్హిం 
ఇచ్చిందన్, ఈ ప్రోతాస్హింతో మరన్ని సేవా కారయూక్రమలు చేసుకుింటూ గుడివాడ పటనిింల్ ప్రజలకు దగగొరగా ఉింటూ సేవా కారయూక్రమలు 
చేసుకుింటూ ఉింట్నన్ తెలియజేస్ర్. ఈ గౌరవ డాకటార్ అవార్డు రావడాన్క కారణిం అయిన న్ స్ఫారతి ప్రదాత జనసేన పార్టా అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ అన్ తెలియజేస్ర్. ఈ ఘనత స్ధించేింద్కు సహకరించన మా టీిం సభ్యూలు, గుడివాడ ప్రజలు, పోలీస్ అధకార్లు, 
పాత్కేయులకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుింటుననిను అన్ తెలియజేసిన్ర్.

దోమకొండ అశోక్ ఆధ్వర్ొంలో క్రియాశీలక 
సభ్త్వ నమోదు

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ, జనసేన పార్టా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
పిలుపుమేరకు క్రియాశీలక సభయూతవా నమోద్ కారయూక్రమింల్ భాగింగా 
జనసేన పార్టా యువ న్యకులు దోమకొిండ అశోక్ ఆధవారయూింల్ 
తూర్పా న్యోజకవరగొిం 7వ డివిజన్, 5వ నింబర్ రూట్ ల్ జనసేన 

పార్టా సభయూతవా నమోద్ కారయూక్రమిం ఏరాపాటు చేయడిం జరగింది. ఈ 
సిందర్ింగా దోమకొిండ అశోక్ మాట్లోడుతూ దేశింల్నే ఏ రాజకీయ 
పార్టా ఇవవాన్ విధింగా జనసేన పార్టాన్ నము్మకునని కారయూకరతిలకు, వార 
కుటుింబ సభ్యూలకు భరోస్ ఇస్తి వార కుటుింబ సభ్యూలకు పెద్దననిల 
న్లబడుతునని జనసేన పార్టా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ క 2024ల్ 
ఒక అవకాశిం ఇవావాలన్, జనసేన పార్టాక మ్ ఆశీసుస్లు కావాలన్, 

క్రియాశీలక సభయూతవాిం తీసుకున్ జనసేన పార్టాల్ భాగస్వాములు కావాలన్ ప్రజలను కోరడిం జరగింది. ఈ సిందర్ింగా 7వ డివిజన్ 
ల్న్ ప్రజలు, జనసేన పార్టా మద్దతుదార్లు పెద్ద ఎతుతిన క్రియాశీలక సభయూతవాిం తీసుకోవడిం జరగింది. ఈ కారయూక్రమింల్ 8వ డివిజన్ 
అధయూక్షులు మట్టా వివేక్, 8వ డివిజన్ ఉపాధయూక్షులు అన్ల్, 7వ డివిజన్ కమ్టీ సభ్యూలు బిండి ప్రదీప్, పెింద్రతి విజయ్ కుమార్, భాసకార్, 
స్దిరెడిడు శ్రీను, గుతతివలిలో పవన్, స్ర జనసేన పార్టా 7వ డివిజన్ న్యకులు, కారయూకరతిలు పాల్గొన్నిర్.

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

ఎని్నకల నియమావళిని ఉలలోంఘంచిన ఎమ్మెల్్య – చోద్యం చూసిన పోలీసులు
శతఘ్ని న్యూస్: రైలేవా కోడూర్, శన్వారిం జనసేన పార్టా కారాయూలయింల్ జరగన పత్కా 
సమావేశింల్ రాష్ట్ర కారయూదర్శ తాతింశెటిటా న్గేింద్ర మాట్లోడుతూ స్క్షాతూతి రాజాయూింగాన్ని, 
ప్రజాస్వామాయూన్ని కాపాడి పరరక్షిింపవలసిన ప్రజా ప్రతిన్ధ ఎమె్మలేయూ మరయు విప్ గా 
ఉనని కొరముటలో శ్రీన్వాసులు 23/02/23 వ తార్ఖు స్యింత్రము రైలేవా కోడూర్ల్న్ 
ప్రధాన హైవే రోడుడు మ్ద ఎల్ింటి అనుమతులు లేకుిండా ఎన్నికల న్యమావళిన్ తుింగల్ 
తొకకావిందల్ది మింది తన అనుచర్లు, వైస్పీ పార్టా కారయూకరతిలతో ధరాని న్రవాహిించ 
ప్రజలకు అసౌకరాయూన్ని కలిగించ, ప్రజా జీవితాన్ని అడుడుకున్ ప్రజల హకుకాలను కాల రాసే 
విధింగా నడిరోడుడుల్ న్రసన కారయూక్రమిం న్రవాహిించడిం హయమైన చరయూ అన్ న్గేింద్ర 
ఖిండిచార్. ఈ నెల 9/02/23 నుిండి ఎమె్మలిస్ ఎన్నికల న్యమావళి అమలుల్ ఉన్ని 
పత్కలను నడి రోడుడుల్ కాలి్చ, శవయాత్ర న్రవాహిించ ప్రజలను భయ భ్ింతులకు గుర 

చేయడిం తగదన్నిర్. ఇింత జర్గుతున్ని అడుడుకోవాలిస్న పోలీసులు అడుడుకోగ పోగా వాళలోకు సహకరస్తి చోదయూిం చూస్రన్ తెలియ జేశార్ ఈ విషయింపై ఎమె్మలేయూ మ్ద కేింద్ర, రాష్ట్ర 
ఎన్నికల సింఘాలకు మరయు ఎమె్మలిస్ ఎన్నికల అధకారక ఫిరాయూద్ చేశామన్నిర్. కనీసిం ఎల్ింటి చరయూలు తీసుకోకుిండా, సహకరించన పోలీసు అధకార మరయు ఇతర అధకార్ల 
మ్ద జిల్లో ఎస్పా, కల్కటార్, డ్జీపీ మరయు కేింద్ర, రాష్ట్ర ఎన్నికల అధకార్లకు ఫిరాయూద్ చేశామన్ తెలిపార్. న్యమావళి ఉలలోింఘ్ించన ఎమె్మలేయూ పైన, సహకరించన స్ఐపై చరయూలు 
తీసుకున్ ప్రజాస్వామాయూన్ని పర రక్షిించాలన్ అధకార్లను కోరామన్నిర్. ఈ కారయూక్రమింల్ సరపాించ్ కార్మించ సింయుకతి, గింథింశెటిటా దినకర్ బాబు, పగడాల వింకటేష్, వరకూటి 
న్గరాజ, ఉతతిరాది శివకుమార్ తదితర్లు పాల్గొన్నిర్.

క్రియాశీలక సభ్యత్వం తీసుకున్న చెకకుబొమమెల 
కారిమెకులు

శతఘ్ని న్యూస్: రైలేవా 
కోడూర్ మిండల 
పరధల్న్ శెటిటాగుింట 
పించాయతీ లక్ష్మీ పల్లో 
గ్రామింల్ దాదాపు 21 
మింది చకకాబొమ్మలు 
తయార్ చేసే శ్రామ్కులు 
జనసేన పార్టా సభయూతావాన్ని 
పార్టా న్యకులు గింధింశెటిటా 

దినకర్ బాబు సమక్షింల్ తీసుకున్నిర్. ఈ సిందర్ింగా శ్రామ్కులు మాట్లోడుతూ 
జనసేన పార్టా సిదా్ధింతాలను పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలను, న్జాయితీన్ పేద ప్రజలను 
సైతిం గురతిసుతిన్నిరన్, అటువింటి న్యకుడు ఆింధ్రప్రదేశ్ సరవాతోముఖాభివృది్ధక 
చాల్ అవసరమన్ ఈ సిందర్ింగా పేర్కాన్నిర్. ఈ కారయూక్రమింల్ పాల్గొనని 
పలువుర్ శ్రామ్కులు జనసేన పార్టా సభయూతావాన్ని ఇషటాపూరవాకింగా తీసుకుింటున్నిమన్ 
తెలియజేశార్. జనసేన పార్టా రైలేవాకోడూర్ల్ అింతర్లోనింగా ప్రజలతో కలిసిపోయి 
ఉిందన్, ప్రజా సమూహిం తమ విలువైన ఓటు హకుకాను రాబోయే ఎన్నికలల్ జనసేన 
పార్టాక అనుకూలింగా తీసుకువసుతిిందన్ ఈ సిందర్ింగా దినకర బాబు ఆనిందిం 
వయూకతిిం చేస్తి తెలిపార్. ఈ కారయూక్రమింల్ నలలోింశెటిటా కషోర్, సింతోష్, కోట శివయయూ 
తదితర్లు పాల్గొన్నిర్.

37వ ర్జు “ఆంధ్రా అభివృదిధి – జనసేనతోనే సాధ్యం”

శతఘ్ని న్యూస్: సరేవాపలిలో, ఈ 
కారయూక్రమిం నెలూలోర్ జిల్లో, 
సరేవాపలిలో న్యోజకవరగొిం, 
వింకట్చలిం మిండలిం, సరేవాపలిలో 
బిట్-1 గ్రామింల్ జరగింది. 
ఆింధ్రా అభివృది్ధ జనసేనతోనే 
స్ధయూిం కారయూక్రమింల్ భాగింగా 
వింకట్చలిం మిండలింల్న్, 
సరేవాపలిలో గ్రామింల్ జనసేన 

న్యకులు ఇింటిింటికీ చేర కరపత్రాలు పించార్. జనసేన న్యకులు మనుబోలు 
గణపతి మాట్లోడుతూ జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ సిన్మాల్ సింపాదిించన 
తన కష్టారజ్తాన్ని 3000 మింది చన్పోయిన కౌలు రైతు కుటుింబాలను ఇింటిక లక్ష 
రూపాయలు చొపుపాన ఇచ్చ ఆద్కున్నిడు. మన సరేవాపలిలో న్యోజకవరగొిం నుించ గత 
టీడ్పీ నుించ ఇపుపాడు వైస్పీ నుించ వయూవస్య శాఖ మింత్రులుగా ఉింది కూడా రైతులకు 
న్యూయిం చేయలేకపోయార్. రైతులకు తన సింత కష్టారజ్తింతోనే అింత న్యూయిం 
చేసినపుపాడు పవన్ కళ్యూణ్ క ఒకకా అవకాశిం ఇసేతి జనసేన ప్రభ్తవాింల్ రైతులకు కషటాిం 
రాకుిండా అిండగా న్లబడతాడు రాబోయే ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టా గుర్తి గాజుగాలోస్ క 
ఓటు వేసి ప్రజా ప్రభ్తావాన్ని స్థాపిదా్దిం అన్ తెలియజేస్ర్. ఈ కారయూక్రమిం జనసేన 
పార్టా నెలూలోర్ జిల్లో కారయూదర్శ, మనుబోలు గణపతి ఆధవారయూింల్ జరగింది. తాిండ్ర శ్రీను, 
సతీష్ గౌడ్ పాల్గొన్నిడు.

మాన్వత్వం చాటిన పలాస జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: పల్స, ఉదా్దనింల్ 
కడ్ని మహమా్మర విలయతాిండవిం 
చేసుతిింది! బైపలిలో గ్రామాన్క చిందిన 
ద్ము్మ పూజ అనే పదిహడు 
సింవతస్రాల యువతి కడ్ని వాయూధక గురై 
తనువుచాలిించింది. తిండ్రి ద్ము్మ 
పాపారావు కూడా అదే వాయూధతో కొది్ద 
రోజుల క్రితిం కాలిం చేస్ర్. దీింతో 

భరతి, కుమారెతి వియోగింతో ఆ ఇల్లోలు ద్ము్మ రోహిణమ్మ అన్ధగా మ్గలిింది. దైవిం 
ఆ కుటుింబాన్క తీరన్ శోకిం మ్గల్్చర్. విషయిం తెలుసుకునని జనసేన పార్టా పల్స 
న్యోజకవరగొిం న్యకులు సింతోష్ పిండా గార్ ద్ము్మ. రోహినమ్మ గారకా ప్రగాడ 
స్నుభూతి తెలియజేస్తి వారక తమవింతు స్యింగా 5000₹, 2 రైస్ బాయూగులు తక్షణ 
స్యిం చేస్తినన్నిర్. ప్రభ్తవాిం న్యకులు ఇకనైన ఇల్ింటి కషటాిం ఎవరక రాకుిండా, 
న్వారణ, న్రూ్మలన చేయాలన్ విననివిించార్. ఈ పరామర్శించన వారల్ స్్ధన్క 
అకుకాపలిలో, బైపలిలో జనసైన్కులతో పాటు కలిలో బాలకృష్ణ, మేడిశెటిటా నరసిింహామూరతి, పైల 
చటిటాబాబు, బింగార్ కేదారానిధ్, వినయ్ పాల్గొన్నిర్.

మహా సంకల్పయాత్ర 
ఆరవర్జు

శతఘ్ని న్యూస్: అమల్పురిం, 
జనసేన పార్టా మహా సింకలపాయాత్రల్ 
భాగింగా ఒకకా అవకాశిం ఆరవ రోజు 
అమల్పురిం న్యోజకవరగొింల్ 
భటనివిలిలో గ్రామింల్ హైటెక్ 
కాలనీల్ ఇింటిింటిక కరపత్రాల 

పింపిణీ జరగనది. అల్గే ఇింటిింటిక జనసేన క్రియాశీలక సభయూతవా నమోద్ గురించ 
అవగాహన్ కలిపాించటిం జరగింది. ఈ కారయూక్రమింల్ అమల్పురిం న్యోజకవరగొ 
జనసేన పార్టా న్యకులు లిింగోలు పిండు, డాకటార్ సల్ రాష్ట్ర కారయూదర్శ శ్రీమతి కొపుపాల 
న్గ మానస, చేనేత విభాగిం రాష్ట్ర కారయూదర్శ బటుటా పిండు, ఏ.వేమ వరపాపాడు గ్రామ 
ఉపసరపాించ్ వాకపలిలో వింకటేశవారావు, కోింకాపలిలో వార్డు సభ్యూరాలు శ్రీమతి తికకా 
సరసవాతి, వీర మహిళలు కరాటిం వాణ, న్యకులు ఆకుల స్రయూన్రాయణ మూరతి, 
నల్లో వింకటేశవారావు, అల్లోడ రవి, న్మ్మకాయల రాజేష్, గింధిం శ్రీన్వాస్, పాలూర 
న్రాయణ స్వామ్, స్ధన్ల మురళి, నల్లో చనని, ముసిలోిం మైన్రటీ సభ్యూలు కరముళలో 
బాబా, షర్ఫ్, ఆరేటి శివ, కర్రి వీరబాబు, గలకోటి ద్రాగొ, ప్రస్ద్, చలులో సతయూన్రాయణ, 
పెన్నిడ స్యి కృష్ణ తదితర్లు, మరయు కారయూకరతిలు, గ్రామ జనసైన్కులు పాల్గొన్నిర్.

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


ఆదివారం, 26 ఫిబ్రవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జర్నలిసుటీ శా్యంప్రసాద్ ను పరామరి్శంచిన మాకినీడి శేషుకుమారి

• పిఠాపురిం జరనిలిసుటాలకు అిండగా నేనున్నినింటూ భరోస్ ఇచ్చన మాకనీడి శేష్ కుమార
• జరనిలిసుటాలు వృతితితో పాటుగా ఆరోగయూింపై కూడా కొించిం శ్రద్ధ తీసుకోవాలన్ విననివిించన మాకనీడి
• న్రింతరిం ప్రజా సమసయూలను వారతి రూపింల్ వలిక తీసే జరనిలిస్టా నేటి తరాన్క ఎింతో అవసరిం
శతఘ్ని న్యూస్:పిఠాపురిం, శన్వారిం ఉదయిం యధావిధగా విధన్రవాహణల్ ప్రయాణమై బయటకు 
వళ్తినని వేగ న్యూస్ రపోరటార్ శాయూింప్రస్ద్ కు ఉననిటుటాిండి ఒకకాస్రగా గుిండల్లో నొపిపా రావడింతో చాల్ 
అసవాసథాతకు గురయాయూర్. తోటి జరనిలిసుటాల సహాయింతో పిఠాపురిం ఎింఎస్ హాసిపాటల్ ల్ జాయిన్ అయాయూర్. 
శాయూింప్రస్ద్ హాసపాటల్లో చకతస్ పింద్తునని విషయిం తెలుసుకునని పిఠాపురిం జనసేన పార్టా ఇించారజ్ 
మాకనీడి శేష్కుమార హుట్హుటిన హాసిపాటల్ క వళిలో శాయూింప్రస్ద్ ఆరోగయూ పరసిథాతుల గురించ డాకటార్స్ ను 
అడిగ తెలుసుకొన్నిర్. తవారగా కోలుకునేల్ మెర్గైన వైదయూిం అిందివావాలన్ వైద్యూలను కోరార్. అనింతరిం 
ఆమె శాయూింప్రస్ద్ తో మాట్లోడుతూ ఎటువింటి భయాిందోళనలు చిందవద్దన్ న్ హస్ిండ్ డాకటార్ మాకనీడి 
వీరప్రస్ద్ వైదయూిం పరింగా జనసేన పార్టా తరఫునుిండి మేమింతా ఎపుపాడు తోడుగా ఉన్నిమింటూ శాయూింప్రస్ద్ 
కు మన్ ధైరాయూన్ని కలిపాించార్.

జనసనైికుని వివాహానికి ముఖ్య అతిధిగా బండి నరేష్
శతఘ్ని న్యూస్: సతుతిపలిలో న్జాయకవరగొిం, 
కలూలోర్ మిండలిం, పేర్వించ గ్రామింల్ 
జనసైన్కుడు మెింతుల యతీశ్, భవానీల 
వివాహన్క సతుతిపలిలో న్యోజకవరగొ 
కోఆరడునేటర్ బిండి బిండి నరేష్ ముఖయూ 
అతిధగా హాజరయాయూర్. వేడుకల్ భాగింగా 
ఆ వివాహింల్ ఒక 20 క్రియాశీలక 
సభయూతావాలు చేయిించటిం జరగింది. జనసేన 
పార్టానీ గుర్తి ఉించుకొన్ గాజు గాలోస్ క ఓటు 
వయాయూలి అన్ వధూవర్లు గాజు గాలోసుఇ 
పెళిలోక వచ్చన వారక చూపిించడిం జరగింది. 
ఇల్ విన్తనిముగా కొన్ని విందల మింది 
మధయూల్ పవన్ కళ్యూణ్ మ్ద అభిమాన్న్ని 
ఇల్ చూపడిం పలువురన్ ఆశ్చరయూపరచింది. 
ఈ కారయూక్రమింల్ జిల్లో న్యకులు శరత్, 
సైఫ్, కలూలోర్ మిండల అధయూక్షులు పరమ్ 

భరత్, కలూలోర్ మిండల ఉప అధయూక్షులు గాద్ కరణ్, పేర్వించ గ్రామ అధయూక్షులు రామకృష్ణ మరయు జనసైన్కులు 
గోపాలరావు, రవీింద్ర, మురళి, బనీని, ఉన్త్ పాష్, యలేలోశవారావు, వింకటచార, సైద్లు, ఉదయ్ కరణ్, రవితేజ, 
నీలపాల గోపాల్, స్యి, మర్కొింత మింది జనసైన్కులు పాల్గొన్నిర్.

కళ్్యణ మంటపమే క్రియాశీలక సభ్యత్వ వేదిక
మూడు ముళ్ళ సక్షిగా జనసేన క్రియాశీలక సభ్యూలైన వధూవరులు
ఇరు వరాగాల బంధుమిత్రులకూ సభయూత్ం
పెడన న్యోజకవరగాం, రావిగంట గ్రామంలో కారయూక్రమం
60 మందికి పైగా సభయూత్్లు ఇచ్చి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన జనసేన నేత యడ్లపలి్ల రామ్ సుధీర్
శతఘ్ని న్యూస్: పెడన: రెిండు వారాలుగా స్గుతునని జనసేన పార్టా క్రియాశీలక సభయూతవా నమోద్ ఘటనల్ అర్దైన 
సింఘటన చోటు చేసుకుింది. పెడన న్యోజకవరగొ పరధల్ జరగన ఓ వివాహ వేడుక పార్టా క్రియాశీలక సభయూతవా 
నమోద్ కారయూక్రమాన్క వేదికగా న్లచింది. అగనిస్క్షిగా మూడు ముళలో బింధింతో ఒకకాటైన వధూవర్లు, మూడు 
ముళ్ళ స్క్షిగా జనసేన పార్టా క్రియాశీలక సభయూతవాిం స్వాకరించార్. వధూవర్లతో పాటు ఇర్వరాగొల బింధుమ్త్రులు 
అదే వేదిక నుించ సుమార్ 60 మిందిక పైగా జనసేన పార్టా సభయూతవాిం స్వాకరించార్. పెడన న్యోజకవరగొిం, 
బింటుమ్లిలో మిండలిం, రావిగుింట గ్రామింల్ జరగన ఈ కారయూక్రమిం జనసేన పార్టా పటలో ప్రజల్లో పెర్గుతునని 
ఆదరణకు న్దర్శనింగా న్లచింది. జనసేన పార్టా ఆవిరా్విం నుించ పార్టాల్ క్రియాశీలకింగా పన్ చేసుతినని 
దూసనపూడి భాను, తన వివాహ వేడుకకు పార్టా న్యకులు, కారయూకరతిలిందర్ని ఆహావాన్ించార్. తన వివాహ వేడుక 
స్వాగత ఫలోకీస్ల్లో జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ఫోటోలు వేయిించ అభిమానిం చాటుకునని భాను, తన వివాహ 
వేదిక స్క్షిగా ఏదైన్ పార్టాక ఉపయోగపడే కారయూక్రమిం చేయాలన్ భావిించార్. విషయాన్ని న్యోజకవరగొ న్యకులు 
యడలోపలిలో రామ్ సుధీర్ చవిన వేయగా, ఆయన సలహా మేరకు వధూవర్లిద్దర్ కళ్యూణ వేదిక పైనే రూ. 500 చొపుపాన 
చలిలోించ క్రియాశీలక సభ్యూలయాయూర్. అింతేకాద్ పెళిలో వేడుకకు హాజరైన ఇర్ వరాగొల బింధుమ్త్రులకు జనసేన పార్టా 
క్రియాశీలక సభయూతవా ఆవశయూకతను, పవన్ కళ్యూణ్ సిదా్ధింతాలను, ప్రజల తరఫున చేసుతినని పోరాట్లను వివరించ 
సుమార్ 60 మిందిక యడలోపలిలో రామ్ సుధీర్ ఆధవారయూింల్ క్రియాశీలక సభయూతవాిం అిందచేశార్. ఈ కారయూక్రమిం 
స్థాన్కింగా చర్చనీయాింశింగా మారింది.
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