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గంజాయి ఫ్యాక్టరీగా ఏపీ..?
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న అటవీ ప్ంతం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న అటవీ ప్ంతం 
గంజాయి పంపకానికి, ఉత్పత్తికి గంజాయి పంపకానికి, ఉత్పత్తికి 
కంద్రమని అందరికీ తెలిసిన విషయం. కంద్రమని అందరికీ తెలిసిన విషయం. 
ఇది ఒక సామాజిక ఆరిథిక అంశమని ఇది ఒక సామాజిక ఆరిథిక అంశమని 
పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్్నరు ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్్నరు ఎందుకంటే 
అటవీ ప్ంతంలో నిరుద్యాగులు అటవీ ప్ంతంలో నిరుద్యాగులు 
చదువుకున్నవాళ్ళు అందరికీ సరైన చదువుకున్నవాళ్ళు అందరికీ సరైన 
జీవనభృత్ లేక ఈ మార్గాని్న ఎంచుకుని జీవనభృత్ లేక ఈ మార్గాని్న ఎంచుకుని 
బతుకుతెరువు కోసం పని చేయవలసి బతుకుతెరువు కోసం పని చేయవలసి 
వసతిందని జనసేన్ని పవన్ కళ్యాణ్ వసతిందని జనసేన్ని పవన్ కళ్యాణ్ 
ప్రసాతివించడం జరిగంది. అయితే కింగ్ ప్రసాతివించడం జరిగంది. అయితే కింగ్ 
మాత్ం ఏమీ రిస్కొ లేకుండా కోట్లు మాత్ం ఏమీ రిస్కొ లేకుండా కోట్లు 
సంపాదిసతిన్్నడు అని పరోక్ంగా సంపాదిసతిన్్నడు అని పరోక్ంగా 
ముఖయామంత్రిని విమరి్శంచడం జరిగంది. ముఖయామంత్రిని విమరి్శంచడం జరిగంది. 
అటవీ ప్ంతంలో ఉన్న పేదవారు, అటవీ ప్ంతంలో ఉన్న పేదవారు, 

విద్యారుథిలు ఉపాధి, ఉద్యాగాలు లేక తప్పనిసరి పరిసిథితులోలు తందరగా డబ్బు సంపాదించవచుచు అని ఉదేదేశంతో యువత అంతా ఈ మారగాం ఎంచుకుంట్న్్నరు.విద్యారుథిలు ఉపాధి, ఉద్యాగాలు లేక తప్పనిసరి పరిసిథితులోలు తందరగా డబ్బు సంపాదించవచుచు అని ఉదేదేశంతో యువత అంతా ఈ మారగాం ఎంచుకుంట్న్్నరు.
ఆంధ్రప్రదేశ్  మాదకద్రవాయాలకు కంద్రంగా మారిందని, ఏపీ గంజాయి ప్రభావం దేశవాయాపతింగా ఉందని గంజాయి నివారణకు నేతలు చరయాలు తీసకోవటేలుదని ట్విట్టర్ ఆంధ్రప్రదేశ్  మాదకద్రవాయాలకు కంద్రంగా మారిందని, ఏపీ గంజాయి ప్రభావం దేశవాయాపతింగా ఉందని గంజాయి నివారణకు నేతలు చరయాలు తీసకోవటేలుదని ట్విట్టర్ 
వేదికగా తెలిపారు.వేదికగా తెలిపారు.
2018లో తన పోర్టయాత్లో చాలా ఫిర్యాదులు వచాచుయన్న పవన్ ... ప్రజా సమసయాలు తెలుసకునేందుకు పోర్టయాత్ చేశానన్్నరు.‘ఆంధ్రా ఒరిసాసా సరిహదుదే’లోని 2018లో తన పోర్టయాత్లో చాలా ఫిర్యాదులు వచాచుయన్న పవన్ ... ప్రజా సమసయాలు తెలుసకునేందుకు పోర్టయాత్ చేశానన్్నరు.‘ఆంధ్రా ఒరిసాసా సరిహదుదే’లోని 
గరిజన ప్ంతాలలో ఆరోగయాం, నిరుద్యాగం, అక్రమ మైనింగ్, ‘గంజాయి వాయాపారం తో పాట్ గంజాయి మాఫియా’ గురించి తనకు అనేక ఫిర్యాదులు వచాచుయని గరిజన ప్ంతాలలో ఆరోగయాం, నిరుద్యాగం, అక్రమ మైనింగ్, ‘గంజాయి వాయాపారం తో పాట్ గంజాయి మాఫియా’ గురించి తనకు అనేక ఫిర్యాదులు వచాచుయని 
అన్్నరు. అంతేకాకుండా హైదర్బాద్  సీపీ, నలగాండ ఎసీ్ప రంగన్ధ్ చేసిన వాయాఖయాల వీడియోలను జనసేన్ని ట్విట్  చేశారు. ప్రభుతవి ఇన్ ఛార్జ్ లుగా ఉన్న న్యకులు అన్్నరు. అంతేకాకుండా హైదర్బాద్  సీపీ, నలగాండ ఎసీ్ప రంగన్ధ్ చేసిన వాయాఖయాల వీడియోలను జనసేన్ని ట్విట్  చేశారు. ప్రభుతవి ఇన్ ఛార్జ్ లుగా ఉన్న న్యకులు 
ఉదేదేశపూరవికంగా చేసతిన్్నరని రంగన్ధ్ మాటలతో అర్ధమవుతుంది’ అంటూ పవన్ కళ్యాణ్ ట్విట్టర్ లో పోస్్ట పట్్టరు.ఉదేదేశపూరవికంగా చేసతిన్్నరని రంగన్ధ్ మాటలతో అర్ధమవుతుంది’ అంటూ పవన్ కళ్యాణ్ ట్విట్టర్ లో పోస్్ట పట్్టరు.
ఈ గంజాయి సాగు నిజంగా సామాజిక ఆరి్ధక అంశం. విశాఖ మనయాం నుంచి తుని వరకూ ఉపాధి లేని చదువు పూరతియిన కుర్రాళ్ళు ఈ ట్రేడ్ లో చికుకొకుంట్న్్నరు. ఈ గంజాయి సాగు నిజంగా సామాజిక ఆరి్ధక అంశం. విశాఖ మనయాం నుంచి తుని వరకూ ఉపాధి లేని చదువు పూరతియిన కుర్రాళ్ళు ఈ ట్రేడ్ లో చికుకొకుంట్న్్నరు. 
కింగ్ మాత్ం రిస్కొ లేకుండా సంపాదిసతిన్్నరు. మనయాంలో ఇప్్పడు గంజాయి పంట ముఖయాదశలో ఉంది.  నవంబర్, డిసంబర్ నుంచి కట్ంగ్ మొదలవుతుంది. కింగ్ మాత్ం రిస్కొ లేకుండా సంపాదిసతిన్్నరు. మనయాంలో ఇప్్పడు గంజాయి పంట ముఖయాదశలో ఉంది.  నవంబర్, డిసంబర్ నుంచి కట్ంగ్ మొదలవుతుంది. 
అప్డు ఇంకా ఎకుకొవ బయటకు వెళ్తింది. గతంలో గంజాయి పంటను పోలీసలు, అబాకొరీ అధికారులు ధవింసం చేసేవారు. ఆ పని వదిలి బయటకు వెళ్లు గంజాయిని అప్డు ఇంకా ఎకుకొవ బయటకు వెళ్తింది. గతంలో గంజాయి పంటను పోలీసలు, అబాకొరీ అధికారులు ధవింసం చేసేవారు. ఆ పని వదిలి బయటకు వెళ్లు గంజాయిని 
పట్్టకుంట్న్్నరు. ఇకకొడ సీజ్ చేసినద్ని కంటే, ర్ష్టం ద్ట్పోతున్న సరుకు ఎకుకొవగా ఉంట్ందని జనసేన్ని తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఈ గంజాయి అక్రమ పట్్టకుంట్న్్నరు. ఇకకొడ సీజ్ చేసినద్ని కంటే, ర్ష్టం ద్ట్పోతున్న సరుకు ఎకుకొవగా ఉంట్ందని జనసేన్ని తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఈ గంజాయి అక్రమ 
రవాణా, గంజాయి సాగు ఇప్పట్కీ ఆపకపోతే ర్ష్టం పరువు దేశం మొతతిం పోతుంది అని ప్రజలు అభిప్యపడుతున్్నరు. ఇప్పట్క దేశం మొతతిం గంజాయి ఉత్పత్తి రవాణా, గంజాయి సాగు ఇప్పట్కీ ఆపకపోతే ర్ష్టం పరువు దేశం మొతతిం పోతుంది అని ప్రజలు అభిప్యపడుతున్్నరు. ఇప్పట్క దేశం మొతతిం గంజాయి ఉత్పత్తి 
విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వైప్ చూసతింది. ఇప్పట్కైన్ ముఖయామంత్రి దీనిమీద ప్రతేయాక శ్రద్ధ తీసకుని పోలీసలు, ఆబాకొరీ అధికారులకు సూచనలు ఇచిచు ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వైప్ చూసతింది. ఇప్పట్కైన్ ముఖయామంత్రి దీనిమీద ప్రతేయాక శ్రద్ధ తీసకుని పోలీసలు, ఆబాకొరీ అధికారులకు సూచనలు ఇచిచు ఆంధ్రప్రదేశ్ 
పరువు పోకుండా చూసాతిరని ప్రజలకు నమ్మకం కలిగసాతిరని ఆశిద్దేం.పరువు పోకుండా చూసాతిరని ప్రజలకు నమ్మకం కలిగసాతిరని ఆశిద్దేం.

శతఘ్్న న్యాస్ వాటసాప్ నంబర్: 9391115789

వీరంజనేయ రిజరవాయర్ మంపు గ్రామాల వీరంజనేయ రిజరవాయర్ మంపు గ్రామాల 
బాధితులకు జనసేన అండబాధితులకు జనసేన అండ

శతఘ్ని న్యూస్: పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల భాగంగా ఎదుల్ల శతఘ్ని న్యూస్: పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల భాగంగా ఎదుల్ల 
వీరంజనేయ రిజరవాయర్ మంపునకు గురైన కంకలపల్్ల గ్రామానికి వీరంజనేయ రిజరవాయర్ మంపునకు గురైన కంకలపల్్ల గ్రామానికి 
ప్రభుతవాం నండ్ అందాల్సిన ఇళ్ల కేటాయంపు అందకపోవడంతో ప్రభుతవాం నండ్ అందాల్సిన ఇళ్ల కేటాయంపు అందకపోవడంతో 
ఈ రోజు హైదరబాద్ లోని ప్రశాసన్ నగర్ జనసేనపార్టీ కేంద్ర ఈ రోజు హైదరబాద్ లోని ప్రశాసన్ నగర్ జనసేనపార్టీ కేంద్ర 
కారయూలయంలో జనసేన పార్టీ తెలంగాణ రష్ట్ర ఇంచార్జ్ శ్రీ నేమూరి కారయూలయంలో జనసేన పార్టీ తెలంగాణ రష్ట్ర ఇంచార్జ్ శ్రీ నేమూరి 
శంకర్ గౌడ్ ని కల్సిన కంకలపల్్ల గ్రామస్థులు. ఈ విషయానిని శంకర్ గౌడ్ ని కల్సిన కంకలపల్్ల గ్రామస్థులు. ఈ విషయానిని 
జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ దృష్టీకి తీస్కెళ్తిమ అని జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ దృష్టీకి తీస్కెళ్తిమ అని 
చెప్పడం జరిగంది. భాదితులకు అండగా ఉంటామని హామీ ఇవవాడం చెప్పడం జరిగంది. భాదితులకు అండగా ఉంటామని హామీ ఇవవాడం 
జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో తెలంగాణ ఇంచార్జ్ శ్రీ శంకర్ గౌడ్ జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో తెలంగాణ ఇంచార్జ్ శ్రీ శంకర్ గౌడ్ 
తో పాటు రష్ట్ర యువజన విభాగం అధయూక్షులు వంగా లక్ష్మణ్ గౌడ్ తో పాటు రష్ట్ర యువజన విభాగం అధయూక్షులు వంగా లక్ష్మణ్ గౌడ్ 
పాల్గొన్నిరు.పాల్గొన్నిరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews


వైసీపీ నంచి కీలక నాయకులు జనసేన పారీ్టలో చేరిక

శతఘ్ని న్యూస్: వైసిపిపార్టీ యువజన విభాగం నెల్్లరు జిల్్ల ప్రధాన 
కారయూదరిశి శ్రీ గాదం సతీష్ జనసేన పార్టీ జిల్్ల అధయూక్షులు శ్రీ చెన్ని రెడ్డి 
ఆధవారయూంలో జనసేన పార్టీలో చేరరు. ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీ 
జిల్్ల అధయూక్షులు మనక్ంత్ చెన్నిరెడ్డి మాటా్లడుతూ శ్రీ గాదం సతీష్ 
పార్టీలోకి రవడం ఎంతో ఆనందదాయకం అనీ, వైసిపి సీనియర్ 
న్యకులు పార్టీ సిదా్ధంతాలు నచ్చి మా పార్టీలో చేరి, బలోపేతానికి కృష్ 
చేస్తినని మాట ఇవవాడం శుభ పరిణామమని, దీర్ఘకాలంగా ప్రజలకు సేవ 
చేస్తినని న్యకులన మా జనసేన పార్టీ ప్రజలో్లకి తీస్కు వెళ్లందుకు 
బాదయూతాయుతమైన పదవులతో గౌరవించుకుంటామని తెల్పారు. శ్రీ గాదం 
సతీష్ మాటా్లడుతూ జనసేన పార్టీ సిదా్ధంతాలకు ఆకరిషితులై అధయూక్షులు శ్రీ 
చెన్నిరెడ్డి మనక్ంత్ ఆధవారయూంలో జనసేన పార్టీలో చేరడం జరిగంది అనీ, 
వైసీపీ యువజన విభాగ ప్రధాన కారయూదరిశిగా రజీన్మా చేసి జనసేన పార్టీని 
బలోపేతం చేసే దిశగా పార్టీ అధయూక్షులు సూచనలతో పని చేస్కుంటాన 
అని తెల్యజేశారు. ఈ కారయూక్రమం లో జిల్్ల ప్రధాన కారయూదరిశి కిషోర్ 
గునకుల, నెల్్లరు నగర న్యకులు దుగగొశెట్టీ స్జయ్ బాబు, రష్ట్ర 
కారయూక్రమాల నిరవాహణ కమిటీ కారయూదరిశి కట్టీ వెంకట్శవారు్ల పాల్గొన్నిరు.

గురువారం, 28 అక్టో బర్ 2021

మైనారిటీలన మోసం చేసిన వైసిపి: జనసేన పారీ్ట 
మైనారిటీ నాయకులు షేక్ బాషా

శతఘ్ని న్యూస్: రష్ట్ర ఎనినికల సమయంలో వైసీపీ అనేక శతఘ్ని న్యూస్: రష్ట్ర ఎనినికల సమయంలో వైసీపీ అనేక 
హమీలు గుపి్పంచ్ ఒక్కట్ కూడా నెరవేరచికపోవటం హమీలు గుపి్పంచ్ ఒక్కట్ కూడా నెరవేరచికపోవటం 
చాల్ దురదృషటీకరమని మసి్లంలన మోసం చాల్ దురదృషటీకరమని మసి్లంలన మోసం 
చేసిందని జనసేనపార్టీ మైన్రిటీ న్యకులు షేక్ చేసిందని జనసేనపార్టీ మైన్రిటీ న్యకులు షేక్ 
బాషా ఒక ప్రకటన దావార తెల్యజేస్రు. ఎలక్న్ బాషా ఒక ప్రకటన దావార తెల్యజేస్రు. ఎలక్న్ 
సమయంలో దుల్హాన్ పధకం క్ంద లక్ రూపాయలు సమయంలో దుల్హాన్ పధకం క్ంద లక్ రూపాయలు 
ఇస్తిమని మరియు ఇస్్లం బాయూంక్ ఏర్పటు చేసి వడ్డి ఇస్తిమని మరియు ఇస్్లం బాయూంక్ ఏర్పటు చేసి వడ్డి 
లేని ఋణాలు ఇస్తిమని హామి ఇచాచిరు. మైన్రిటీ లేని ఋణాలు ఇస్తిమని హామి ఇచాచిరు. మైన్రిటీ 
కార్్పరేషన్, న్రబాషా కార్్పరేషన్ దావార రెండుననిర కార్్పరేషన్, న్రబాషా కార్్పరేషన్ దావార రెండుననిర 
సంవతసిరలు అవుతున్ని ఒక్క ఋణం కూడా సంవతసిరలు అవుతున్ని ఒక్క ఋణం కూడా 
ఇవవాకపోగా మసి్లంల ఆస్తిల కబాజ్కు గురికావడం ఇవవాకపోగా మసి్లంల ఆస్తిల కబాజ్కు గురికావడం 

చాల్ దురదృషటీకరమని… ఇప్పట్కైన మసి్లం సోదరులు గమనించ్ 2024 లో వైసీపీకి చాల్ దురదృషటీకరమని… ఇప్పట్కైన మసి్లం సోదరులు గమనించ్ 2024 లో వైసీపీకి 
సరైన బుది్ధ చెపా్పలని మసి్లంల జీవన విధానంపై పూరితి అవగహన ఉనని పవన్ కళ్యూణ్ గారి సరైన బుది్ధ చెపా్పలని మసి్లంల జీవన విధానంపై పూరితి అవగహన ఉనని పవన్ కళ్యూణ్ గారి 
న్యూయకతావానిని బలపరచాలని ఈ సందర్ంగా తెల్యజేయటం జరిగంది.న్యూయకతావానిని బలపరచాలని ఈ సందర్ంగా తెల్యజేయటం జరిగంది.

29న కొత్తవలస నంచి సింహాచలం వరకు 29న కొత్తవలస నంచి సింహాచలం వరకు 
జనసైనికుల పాదయాత్రజనసైనికుల పాదయాత్ర

శతఘ్ని న్యూస్: సీటీల్ పా్లంట్ పరిరక్ణలో భాగంగా గాజువాకలో నిరవాహిస్తినని పవన్ కళ్యూణ్ శతఘ్ని న్యూస్: సీటీల్ పా్లంట్ పరిరక్ణలో భాగంగా గాజువాకలో నిరవాహిస్తినని పవన్ కళ్యూణ్ 
గారి సభకు శృంగవరపుకోట నియోజకవరగొం నంచ్ మద్దతుగా నిలబడాలని జనసేనపార్టీ గారి సభకు శృంగవరపుకోట నియోజకవరగొం నంచ్ మద్దతుగా నిలబడాలని జనసేనపార్టీ 
న్యకులు నిర్ణయంచారు. ఇందులో భాగంగా కతతివలస నంచ్ సింహాచలం వరకు న్యకులు నిర్ణయంచారు. ఇందులో భాగంగా కతతివలస నంచ్ సింహాచలం వరకు 
సంఘీభావంగా ఈనెల 29 శుక్రవారం జనసైనికుల ఆధవారయూంలో పాదయాత్ర చేపడదాం. సంఘీభావంగా ఈనెల 29 శుక్రవారం జనసైనికుల ఆధవారయూంలో పాదయాత్ర చేపడదాం. 
ఉదయం 7 గంటలకు కతతివలస జంక్న్ లోని అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఉదయం 7 గంటలకు కతతివలస జంక్న్ లోని అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి 
కారయూక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. మధయూలో పందురితి, వేపగుంట జనసైనికులు కూడా కారయూక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. మధయూలో పందురితి, వేపగుంట జనసైనికులు కూడా 
ఈయాత్రలో భాగస్వామలవుతారు. కావున మన నియోజకవరగొంలోని ఎస్.కోట, ఎల్.ఈయాత్రలో భాగస్వామలవుతారు. కావున మన నియోజకవరగొంలోని ఎస్.కోట, ఎల్.
కోట, వేపాడ, కతతివలస, జామి మండల్ల జనసేన న్యకులు, వీరమహిళలు మరియు కోట, వేపాడ, కతతివలస, జామి మండల్ల జనసేన న్యకులు, వీరమహిళలు మరియు 
జనసైనికులు పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని కోరుతున్నిం.జనసైనికులు పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని కోరుతున్నిం.

అంగనావాడీ కంద్రానిని ఆకసిమిక తనిఖీ చేసిన జనసేన 
కార్పొరేటర్ శ్రీ దల్లి గోవంద్ రెడ్డి

శతఘ్ని న్యూస్: గాజువాక నియోజకవరగొం, శతఘ్ని న్యూస్: గాజువాక నియోజకవరగొం, 
64 వ వారుడి, గొడుడివానని పాలంలో ఉనని 64 వ వారుడి, గొడుడివానని పాలంలో ఉనని 
అంగన్వాడ్ కేంద్రానికి జనసేన న్యకులు అంగన్వాడ్ కేంద్రానికి జనసేన న్యకులు 
వారుడి కార్్పరేటర్ శ్రీ దల్్ల గోవింద్ రెడ్డి వారుడి కార్్పరేటర్ శ్రీ దల్్ల గోవింద్ రెడ్డి 
ఆకసిమిక తనిఖీలు నిరవాహించారు… ఆకసిమిక తనిఖీలు నిరవాహించారు… 
పిల్లలు భోజనం విషయంలో ఏ విధంగా పిల్లలు భోజనం విషయంలో ఏ విధంగా 
వారికి అందజేస్తిన్నిరు అల్గే పిల్లల వారికి అందజేస్తిన్నిరు అల్గే పిల్లల 
యోగక్షేమాలన కూడా అడ్గ తెలుస్కని యోగక్షేమాలన కూడా అడ్గ తెలుస్కని 
వారికి కావలసిన మౌళిక సదుపాయాల్ని వారికి కావలసిన మౌళిక సదుపాయాల్ని 
కల్్పస్తిమని తెల్యజేశారు. ఈ కల్్పస్తిమని తెల్యజేశారు. ఈ 

కారయూక్రమంలో జనసేన విశాఖ పార్లమంట్ మాజీ అధికార ప్రత్నిధి చోడ్పిల్్ల మసలయయూ, విశాఖ కారయూక్రమంలో జనసేన విశాఖ పార్లమంట్ మాజీ అధికార ప్రత్నిధి చోడ్పిల్్ల మసలయయూ, విశాఖ 
జిల్్ల సోషల్ జసిటీస్ కో కనీవానర్ యెర్పిల్్ల న్కరజు తదితరులు పాల్గొన్నిరు.జిల్్ల సోషల్ జసిటీస్ కో కనీవానర్ యెర్పిల్్ల న్కరజు తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

శతఘ్్న న్యాస్ వాటసాప్ నంబర్: 9391115789

జనసేన శ్రేణులపై అక్రమ కసులుజనసేన శ్రేణులపై అక్రమ కసులు

శతఘ్ని న్యూస్: సెపటీంబర్ 14 వ తేదీన ఆగరిపల్్ల బస్టీండ్ దగగొర రోడు్ల బాగు శతఘ్ని న్యూస్: సెపటీంబర్ 14 వ తేదీన ఆగరిపల్్ల బస్టీండ్ దగగొర రోడు్ల బాగు 
చేయాలని జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పిలుపు మేరకు న్జివీడు చేయాలని జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పిలుపు మేరకు న్జివీడు 
జనసేనపార్టీ నియోజకవరగొ న్యకులు మర్దు శివరమకృష్ణ ఆధవారయూంలో జనసేనపార్టీ నియోజకవరగొ న్యకులు మర్దు శివరమకృష్ణ ఆధవారయూంలో 
బస్టీండు సమీపంలో ఫ్్లక్సి కటటీడం జరిగంది. అధికార పార్టీ న్యకులు బస్టీండు సమీపంలో ఫ్్లక్సి కటటీడం జరిగంది. అధికార పార్టీ న్యకులు 
ఒత్తిడ్ మేరకు ఆగరిపల్్ల పంచాయతీ సెక్రటర్చే ఈరోజు కేస్ పటటీడం ఒత్తిడ్ మేరకు ఆగరిపల్్ల పంచాయతీ సెక్రటర్చే ఈరోజు కేస్ పటటీడం 
జరిగంది. అధికారపార్టీ సమసయూలపై మాటా్లడుతునని వారిని, సమసయూలు జరిగంది. అధికారపార్టీ సమసయూలపై మాటా్లడుతునని వారిని, సమసయూలు 
ఎత్తిచూపుతునని జనసేనపార్టీని ఎల్గైన్ ఇబబాందులకు గురిచేయాలని ఎత్తిచూపుతునని జనసేనపార్టీని ఎల్గైన్ ఇబబాందులకు గురిచేయాలని 
కక్ స్ధింపులో భాగంగా ఇల్ంట్ అక్రమ చరయూలు తీస్కుంటున్నిరని కక్ స్ధింపులో భాగంగా ఇల్ంట్ అక్రమ చరయూలు తీస్కుంటున్నిరని 
భావిస్తిన్నిమని, అయన్ జనసేన పార్టీ సమసయూలపై పోరడటం అపదు, భావిస్తిన్నిమని, అయన్ జనసేన పార్టీ సమసయూలపై పోరడటం అపదు, 
అదరదు, బెదరదని జిల్్ల ప్రధాన కారయూదరిశి మరియు సీనియర్ న్యూయవాది అదరదు, బెదరదని జిల్్ల ప్రధాన కారయూదరిశి మరియు సీనియర్ న్యూయవాది 
శ్రీ బత్తిన హరిరమ్ అండగా ఉండ్ సేటీషన్ ఫారమిల్ట్స్ మగంచడమైనది.శ్రీ బత్తిన హరిరమ్ అండగా ఉండ్ సేటీషన్ ఫారమిల్ట్స్ మగంచడమైనది.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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మారుమూల గ్రామాలోలు ఉండే సామానయా జనసైనుకుడు చేసే కారయాక్రమాలను సైతం 
బాహయాప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళ్ని్న వినిపంచడానికి మీ ముందుకు 
వచిచుంది శతఘ్్న న్యాస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే కారయాక్రమాలను మా వాటసాప్ 
నంబర్ కు పంపంచండి. మీరు పంపంచే కారయాక్రమాలను మా వెబ్ సైట్ మరియు ఈ-పేపర్ 
లో ప్రచురించడం జరుగుతుంది.

మా వాటసాప్ నంబర్: 9391115789

జనసేన కారయాకర్తలు నిరిమించిన పార్కున సీపొకర్ 
ప్రారంభంచడంపై జనసైనికుల అసంతృపి్త

శతఘ్ని న్యూస్: చీమలు పట్టీన పుటటీలు పామలు దోచుకునని చందంగా 
వైసీపీ న్యకుల ప్రవరతిన ఉందని జనసేనపార్టీ ఆమదాలవలస 
నియోజకవరగొ న్యకులు శ్రీ పడాడ రమోమిహన్ ఆరోపించారు. జనసేన 
కారయూకరతిలు నిరిమించ్న పార్్క న అసెంబ్్ల సీ్పకర్ శ్రీ తమిమినేని సీతారం 
చేతుల మీదుగా ప్రారంభోతసివం చేయడం పట్ల అసంతృపితి వయూకతిం 
చేశారు. ప్రారంభోతసివం సందర్ంగా ఏర్పటు చేసిన శిల్ఫలకానిని 
తొలగంచాలని డ్మాండ్ చేసూతి నిరసనకు దిగారు. ఆమదాలవలస 
నియోజకవరగొం పరిధిలోని బూరజ్ మండల, ఓవీ పేటలో జనసైనికులు 
మరియు గ్రామానికి చెందిన యువకులు సమకూరుచికునని నిధులతో 
మరమమితులు చేసిన పార్్క న సీ్పకర్ ప్రారంభంచారు. ఈ అంశంపై 
నిలదీసేందుకు వచ్చిన శ్రీ పడాడ రమోమిహన్ తో పాటు జనసైనికుల్ని 
పోలీస్లు అడుడికున్నిరు. అయతే శిల్ఫలకం తొలగంచే వరకు 
నిరసన కనస్గస్తిమని హెచచిరించారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన 
న్యకులు రంబాబు, కృష్ణ, కిషోర్, అప్పనని, కతతిరోట న్గేంద్ర, 
రమేష్, మరళీ మోహన్, గణేష్, పవన్ కుమార్, సింహాచలం 
తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

కొత్త భవనం అవసరం లేదు కనీసం మరమమితు్తలు చేయించండ్: 
జనసేన వీరమహిళా వభాగం రష్ట్ర వైస్ చైర్ పర్సన్ నీహారిక

శతఘ్ని న్యూస్: కతతి భవనం అవసరం లేదు 
కనీసం మరమమితుతిలు చేయంచండ్… శిథిలమైన 
సీల్ంగ్ నండ్ ఫాయూన్ ఊడ్ పడ్ వైదుయూరల్ తలకు 
గాయం… ఉస్మినియా ఆస్పత్రిలో వైదుయూల 
తలలకు హెలమిటు్ల… తెలంగాణ ప్రభుతావానికి 
సిగుగొచేటు!!
ఎన్ని దశాబా్దల చరిత్ర కల్గన ఉస్మినియా 
ఆస్పత్రి దుసిథుత్ దయనీయంగా ఉంది. వైదుయూలకే 
రక్ణ లేని ఆస్పత్రిలో రోగుల పరిసిథుత్ ఏమిటని 
జనసేన వీరమహిళ్ విభాగం రష్ట్ర వైస్ చైర్ పరసిన్ 
నీహారిక అన్నిరు.

వజయవంతంగా జనసేన శ్రేణుల శ్రమదానం
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేనపార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి పిలుపు మేరకు శ్రమదానంలో భాగంగా 
పిఠాపురం నియోజకవరగొం ఎండపల్్ల నండ్ వయా అమిన్బాద్ ఉపా్పడ వెళ్ల మారగొమన పార్టీ 
తరుపున నియోజకవరగొ న్యకులు మతాసి అపా్పజీ మాజీ సర్పంచ్ మరియు మాజీ మధయూప్రదేశ్ 
సెంట్రల్ యూనివరిసిటీ సభుయూలు ఆధవారయూంలో వెళ్ళు రహదారికి మరమమితు కారయూక్రమం 
చేపటాటీరు.ఈ కారయూక్రమంలో జనసైనికులు పనపోతుల రమూరితి, గుండ్ర దురగొప్రస్ద్, పి. 
అవిన్ష్, జి. రమస్వామి, మతాసి న్ని, మతాసి రుద్రయయూ, మారిశెట్టీ న్గశకితి, ఈడురి శ్రీన, 
స్య, మొయళళు శివ, అనిల్, దురగొ, స్య కతతిపల్్ల, న్మ దురగొప్రస్ద్, గంగాధర్, బషీర్, 
శంకర్ రవు, రమ, రంబాబు, ప్రస్ద్, మతాసి శేషగరి, పంచాది రమేష్, కాశీ విశవాన్ధం, 
బాల, మతాసి వీర్రాజు మొదలగు జనసైనికులు పాల్గొని శ్రమదానం చేసి విజయవంతం చేశారు.

ప్రజా పోరట పాదయాత్ర చేపట్్ట నేట్కి రెండు 
సంవత్సరలు 

శతఘ్ని న్యూస్: అనంతపురంజిల్్ల ప్రధాన సమసయూలపై చేపట్టీన 
పాదయాత్ర(OCT 27 2019) నేట్తో రెండు సంవతసిరలు గడుస్తిన్ని 
ఇప్పట్క్ ప్రత్ సమసయూ అల్గే ఉంది, ప్రభుతవాం ఇప్పట్కైన్ మేల్్కని 
జిల్్లలోని ప్రధాన సమసయూలనీని పరిష్కరించాలని జనసేనపార్టీ దావార 
డ్మాండ్ చేస్తిన్నిం. అనంతపురం జిల్్ల కదిరి నియోజకవరగొం లక్ష్మి 
నరసింహస్వామి సనినిధి నండ్ అనంతపురంలోని కలకటీర్ ఆఫీస్(100 
కిలోమీటరు్ల) వరకు చేపట్టీన పాదయాత్ర నేట్తో రెండు సంవతసిరలు 
గడుస్తింది. కానీ అనంతపురంజిల్్లలోని 14 నియోజకవరగొల MLA 
లు, ఇద్దరు MP లు ఉన్ని ఎక్కడ్ సమసయూలు అక్కడే ఉన్నియ, జిల్్లలోని 
వలసలు, రైతుల సమసయూలు, నిరుదోయూగ సమసయూలు, వెనకబడ్న జిల్్లలకు 
రవాల్సిన నిధులు తెచుచికోవడంలో ప్రభుతవాం యొక్క అసమరథుతన, HLC 
కెన్ల్ ఆధునీకరణ విషయంలో, అమరవత్ Express హైవే విషయంలో, 
సెంట్రల్ యూనివరసిటీ విషయంలో ప్రతీ ఒక్క విషయంలో ప్రభుతవాం 
యొక్క అసమరథుతన జనసేనపార్టీ దావార ఎండగడుతూ, ప్రభుతవాం 
జిల్్ల సమసయూలపై చొరవ చూపకపోతే జనసేనపార్టీ దావార మర్క్కస్రి 
ఉదయూమిస్తిమని తెల్యచేయడం జరిగంది.
ఈ పాదయాత్రలో పాల్గొనని ప్రత్ ఒక్కరికి పేరు పేరున ధనయూవాదాలు 
తెల్యజేస్తిన్నినని, ఈ పాదయాత్రకు సహకరించ్న ప్రత్ ఒక్కరికి 
న్ హృదయపూరవాక అభనందనలు తెల్యజేస్తిన్నినని జనసేనపార్టీ 
అనంతపురం జిల్్ల ఉపాధయూక్షులు అంకె ఈశవారయయూ తెల్పారు.

మనిసిపల్ కార్పొరేషన్ ఎనినికలోలి పోటీ చేసేందుకు జనసేనపారీ్ట 
కారయాలయంలో దరఖాసు్తలు సమరిపొంచిన ఆశావహులు

శతఘ్ని న్యూస్: నెల్్లరు మనిసిపల్ కార్్పరేషన్ ఎనినికలో్ల పోటీ చేసేందుకు నెల్్లరు సిటీ నియోజకవరగొ 
పరిధిలోని 28 డ్విజన్లకు సంబంధించ్ అభయూరిథుతవాం ఆశిస్తినని పలువురు ఆశావహులు నేడు జనసేన 
పార్టీ నెల్్లరు సిటీ న్యకుడు కేతంరెడ్డి విన్ద్ రెడ్డికి దరఖాస్తిలు సమరి్పంచారు. మేయర్ స్థునం ఎసీటీ 
మహిళకు రిజర్వా అయన నేపథయూంలో ఎసీటీ స్మాజికవరగొనికి చెందిన జనసేన వీరమహిళ ఝానీసి గారు 
తొల్ ధరఖాస్తిని కేతంరెడ్డికి అందజేయడం గమన్రహాం. మొదట్రోజు 15 మంది ఆశావహులు దరఖాస్తి 
చేస్కోగా వారిలో 8 మంది మహిళలు కావడం ఆనందకరమని, మైన్రిటీ, బ్సీ, ఎసీసి స్మాజికవరగొల 
నండ్ అధిక దరఖాస్తిలు వచాచియని, కాబోయే సీఎం పవన్ కళ్యూణ్ గారే అనే నిన్దంతో నెల్్లరు 
నగరంలో ప్రజలు ఎదుర్్కంటునని సమసయూలన ప్రస్తివిసూతి ఎనినికలో్ల బలంగా నిలబడతామని ఈ 
సందర్ంగా కేతంరెడ్డి విన్ద్ రెడ్డి పేర్్కన్నిరు.

శతఘ్్న న్యాస్ వాటసాప్ నంబర్: 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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మారుమూల గ్రామాలోలు ఉండే సామానయా జనసైనుకుడు చేసే కారయాక్రమాలను సైతం 
బాహయాప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళ్ని్న వినిపంచడానికి మీ ముందుకు 
వచిచుంది శతఘ్్న న్యాస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే కారయాక్రమాలను మా వాటసాప్ 
నంబర్ కు పంపంచండి. మీరు పంపంచే కారయాక్రమాలను మా వెబ్ సైట్ మరియు ఈ-పేపర్ 
లో ప్రచురించడం జరుగుతుంది.

మా వాటసాప్ నంబర్: 9391115789

జనసేన ఉచిత నాయాయ సలహా కంద్ం
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రజలకు న్యూయపరమైన సలహాలు ఉచ్తంగా 
అందించేందుకు జనసేనపార్టీ న్యూయ విభాగం సన్నిహాలు 
ప్రారంభంచ్ంది. అందులో భాగంగా కృషా్ణ జిల్్ల యూనిట్ గా 
ఉచ్త న్యూయసలహా కేంద్రానిని విజయవాడలో ప్రారంభంచారు. 
విజయవాడ కరెనీసి నగర్ లోని 5వ లైన్ లో ఈ కారయూలయానిని 
ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీస్కువచ్చినటుటీ పార్టీ లీగలసిల్ చైరమిన్ శ్రీ 
ఇవన స్ంబశివ ప్రతాప్ తెల్పారు. బుధవారం ఉదయం అందుకు 
సంబంధించ్న కారయూలయానిని జిల్్ల అధయూక్షులు శ్రీ బండ్రెడ్డి రమకృష్ణతో 
కలసి ప్రారంభంచారు. పార్టీ లీగలసిల్ లో భాగస్వామలుగా ఉనని 
న్యూయవాదులు ఈ కారయూలయంలో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటారని 
శ్రీ ప్రతాప్ స్పషటీం చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో పార్టీ రష్ట్ర అధికార 
ప్రత్నిధి, విజయవాడ నగర అధయూక్షులు శ్రీ పోత్న వెంకట మహేష్, లీగల్ 
సెల్ రష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరిశి శ్రీ కప్పర కోట్శవారరవు, రష్ట్ర కారయూదరిశి 
శ్రీ చ్లుకూరి వీర్రాజు, కృషా్ణ జిల్్ల అధయూక్షులు శ్రీ పి.ఆర్.కె. కిరణ్, 
ఉపాధయూక్షులు శ్రీ రమరజు తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

 “వశాఖ ఉకుకు – ఆంధ్రుల హకుకు” ఛలో వశాఖపటనిం వాల్ పోస్టర్ 
వడుదల

శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ సీటీల్ పా్లంట్ ప్రైవేటీకరణకు వయూత్రేకంగా సీటీల్ పా్లంట్ పరిరక్ణ సమిత్కి 
మద్దతుగా ఆకోటీబర్ 31వ తేదీన జరిగే బహిరంగ సభలో జనసేనపార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ పాల్గొనననని విషయం తెల్సిందే. ఈ సంఘీభావసభన విజయవంతం చేసేందుకు 
విశాఖ జిల్్ల వాయూపతింగా పార్టీ శ్రేణులు మమమిరంగా ఏర్పటు్ల చేస్తిన్నియ. సభకు విసతిృతంగా 
ప్రచారం కల్్పంచేందుకు వీలుగా బుధవారం నర్సిపటనిం నియోజకవరగొంలో గోడ పత్రికన 
విడుదల చేశారు. నియోజకవరగొం న్యకులు శ్రీ రజాన వీర సూరయూచంద్ర అధయూక్తన జరిగన 
ఈ కారయూక్రమంలో న్లుగు మండల్ల జనసేన న్యకులు, కారయూకరతిలు పద్ద సంఖయూలో 
పాల్గొన్నిరు. 34 మంది ఆతమిబల్దాన్లకు ప్రతీక అయన సీటీల్ పా్లంట్ న కాపాడుకోవాల్సిన 
బాధయూత రష్ట్ర పౌరులందరి మీద ఉందని, శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ చేస్తినని పోరటానికి జనసేన 
కారయూకరతిలతో పాటు నియోజకవరగొ ప్రజలు మద్దతు పలకాలని కోరరు. ఈ కారయూక్రమంలో 
నర్సిపటనిం గ్రామీణ అధయూక్షులు వూడ్ చక్రవరితి. గొలుగొండ మండల న్యకులు శ్రీ రేగుండ్ల 
శివ, శ్రీ గండం దొరబాబు, మాకవరపాలం మండల న్యకులు శ్రీ నిమిమి మంగరజు న్న్జీ, 
నర్సిపటనిం టౌన్ న్యకులు శ్రీ మారిశెట్టీ రజా, శ్రీ దావారపూడ్ జగదీష్, శ్రీ మోపాడ చ్రంజీవి, 
శ్రీ పరవాడ లోవరజు. న్తవరం మండలం న్యకులు శ్రీ బైన మరళి, శ్రీ మంగళ భాస్కర్, శ్రీ 
రజేష్, శ్రీ పోతురజు వెంకటరమణ, శ్రీ మల్్లడ్ శ్రీన, శ్రీ చ్నని పోతుల న్గు, శ్రీ అలు్ల నరేష్, 
శ్రీ బంటు ప్రస్ద్, శ్రీ ఎం. రమకృష్ణ, శ్రీ కతతికోట రమశేఖర్, జనసేన న్యకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

తూర్పొగోదావరి జిల్లిలో జనసేన జోర్
శతఘ్ని న్యూస్: తూరు్ప గోదావరి జిల్్లలో జనసేన టాప్ గేర్ వేసింది. 
వివిధ పార్టీలకు చెందిన న్యకులు, యువత, ఆడపడుచులు పద్ద 
ఎతుతిన పార్టీలో చేరుతున్నిరు. తుని నియోజకవరగొం తొండంగ 
మండల్నికి చెందిన మాజీ జెడ్్పటీసీ సభుయూడు, వైసీపీ నేత జనసేన 
పార్టీలో జాయన్ అయాయూరు. బుధవారం అదే నియోజకవరగొం నంచ్ 
మరో 200 మంది బ్సీ, ఎసీసి, ఎసీటీ, మైన్రిటీ వరగొలకు చెందిన 
యువత జనసేన పార్టీలో చేరరు. వీరందరినీ పార్టీ జిల్్ల అధయూక్షులు 
శ్రీ కందుల దురేగొష్ కండువా కపి్ప పార్టీలోకి ఆహావానించారు. ఇదే 
కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ తరఫున పోటీ చేసిన జెడ్్పటీసీ, ఎంపీటీసీ 
సభుయూలన సత్కరించారు.ఎంపీటీసీ సభుయూలన సత్కరించారు.

జనసేనపారీ్టలో చేరిన వైసిపి కీలకనేత తండంగి 
మండలం మాజీ జెడీపొటీసీ శ్రీ చొకాకు కాశీ

శతఘ్ని న్యూస్: తూరు్పగోదావరి జిల్్ల, తుని నియోజకవరగొనికి చెందిన వైసీపీ 
క్లకనేత, తొండంగ మండలం మాజీ జెడ్్పటీసీ సభుయూలు శ్రీ చొకా్క కాశీ జనసేన 
పార్టీలో చేరరు. కాకిన్డ హాల్కన్ టైన్సి క్లబ్ లో జరిగన ఓ సమావేశంలో పార్టీ 
జిల్్ల అధయూక్షులు శ్రీ కందుల దురేగొష్ కండువా కపి్ప ఆయనని స్దరంగా పార్టీలోకి 
ఆహావానించారు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలన ప్రజలో్లకి తీస్కువెళ్లడంతో పాటు 
పార్టీ బలోపేతం చేయడంలో తనవంతు కృష్ చేస్తినని ఈ సందర్ంగా శ్రీ కాశీ 
స్పషటీం చేశారు. శ్రీ కాశీ జనసేనలో చేరడం తుని నియోజకవరగొంలో వైసీపీకి గట్టీ 
షాక్ తగల్నటటీయయూంది. కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ రజక్య వయూవహారల కమిటీ 
సభుయూలు శ్రీ పంతం న్న్జీ, శ్రీ మతాతి శశిధర్, శ్రీ పితాని బాలకృష్ణలతో పాటు 
వివిధ నియోజకవరగొల ఇంఛారుజ్లు, రష్ట్ర, జిల్్ల కమిటీల సభుయూలు పాల్గొన్నిరు.

పవన్ కళాయాణ్ పరయాటన నిమిత్తం మీడ్యా మిత్రులతో సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేనపార్టీ 
ప్రధాన కారయూదరిశి, పందురితి 
నియోజకవరగొ సమనవాయకరతి 
శ్రీ తమిమిరెడ్డి శివశంకరరవు 
అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
పరయూటన నిమితతిం మీడ్యా 
ప్రత్నిధులతో మాటా్లడుతూ 
పలు దఫాలు విశాఖ సీటీల్ పా్లంట్ 
పరిరక్ణ సమిత్ వారు శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ సీటీల్ పా్లంట్ వద్దకు వచ్చి 
మా యొక్క పోరటానికి మద్దతు 

తెల్పినట్లయతే ఈ యొక్క సీటీల్ పా్లంట్ ప్రైవేటీకరణ ఆగుతుంది అనే నమమికం మాలో ఉంది, ఈ సమసయూన 
మీరు ట్కప్ చేసినట్లయతే మేమ విజయం స్ధిస్తిమని పలుమారు్ల జనసేనపార్టీ న్యకతావానికి 
తెల్యజేయగా అకోటీబర్ 31 ఆదివారం మధాయూహనిం 2 గంటలకు జనసేనపార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆధవారయూంలో సీటీల్ పా్లంట్ వద్ద బహిరంగసభ సీటీల్ పా్లంట్ ప్రైవేటీకరణకు వయూత్రేకంగా పటటీడం 
జరుగుతుంది, ఈ విషయానిని మీడ్యా సోదరులు బాధయూతగా తీస్కని ప్రజలలోకి తీస్కని వెళ్ళులని 
కోరడం జరిగంది. సీటీల్ పా్లంట్ ప్రైవేటీకరణకు వయూత్రేకంగా మొటటీమొదటగా అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
ఢిలీ్ల వెళి్ల సెంట్రల్ గవరనిమంట్ కు వినత్పత్రం ఇచ్చి, సీటీల్ పా్లంట్ ఉతతిరంధ్రకు గుండెకాయ ల్ంట్దని 
సెంట్మంట్ తో కూడుకని ఏర్పటుచేయడం జరిగందని, ఈ యొక్క కరమిగారనిని ల్భనషాటీలతో 
చూడకూడదని పద్దలకు విననివించడం జరిగంది, అధయూక్షులు సూచన మేరకు పలు దఫాలు జిల్్ల 
జనసేనపార్టీ కారయూవరగొం కూడా సీటీల్ పా్లంట్ ప్రైవేటీకరణ వయూత్రేకంగా ఉదోయూగస్తిలు భూనిరవాసితులకు 
నిరవాహించ్న ధరనిలో కూడా పాల్గొనడం జరిగంది. ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు సమసయూ వచ్చిన 
వెంటనే స్పందించ్న మనస్నని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ మన విశాఖపటనిం సీటీల్ పా్లంట్ పరిరక్ణకోసం 
వస్తిన్ని మనమందరం కూడా బాధయూతగా ఈ యొక్క కారయూక్రమంలో పాలుపంచుకోవాలని మీడ్యా 
సోదరులున కోరడం జరిగంది.
ఈ కారయూక్రమంలో కంచ్పాట్ మధు, పననింట్ పారవాత్, వబ్బాన శ్రీకాంత్, తనకాల శ్రీనివాస్, జుతతిడ 
శ్రీనివాస్, కోరుకండ వరహాలు, శేఖర్, చైతనయూ, రమారవు, మలు్ల న్యుడుపాలం రవి, కర్రి కనకరజు, 
విష్్ణ, సన్యూసిరజు, శంకర్, ఆరిజిల్్ల అప్పలరజు, మరియు జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews

