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భాకరాపేట లోయ ప్రమాదఘటన 
మనసును తీవ్రంగా కలచి వేసరంది: పవన్ కళ్యాణ్

క్షతగాత్రులకు మెరుగైన చికిత్స అందంచాలి
ఎంతో సంతోషంతో నిశ్చితార్ం వేడుకలకు అనంతపురం జిల్లా ధర్మవరం నంచి తిరుచానూరుకు 

వెళుతున్న బృందం ప్రమాదానికి గురై ఎనిమిదిమంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం, మరో 54 మంది 

తీవ్ంగా గాయపడడం మనసున తీవ్ంగా కలచి వేసంది. గాయపడినవారిల్ కందరి పరిస్తి 

ఆందోళనకరంగా ఉండడం మరింత విషాదకరం. నిన్నటి రాత్రి వేళ చిత్తూరు జిల్లా భాకరాపేట 

ఘాట్ రోడుడుల్ పెళ్లా బృందం ప్రయాణిసుతూన్న ప్రైవేట్ బసుసు ల్యల్కి బోల్తూ కటిటి ప్రమాదం 

సంభవించగా.. చాల్ సేపటి వరకు ఈ ప్రమాదాని్న ఎవరూ గురితూంచలేదని తెలిస బాద 

అనిపంచింది. ఆ సమయంల్ సహాయం అందక క్షతగాత్రులు ఎంత వేదన అనభవించారో 

ఊహిసేతూనే గుండె భారంగా మారుతోంది. బసుసు అతివేగమే ప్రమాదానికి కారణమని స్్నికులు 

చెబుతున్్నరు. ఇది దురదృషటికరం, ఇటువంటి బసుసుల యాజమాన్ంపై అధికారులు కఠిన 

చర్లు తీసుకోవాలి. లేనిపక్షంల్ మరిని్న ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. బసుసులకు స్పోడ్ 

కంట్రోల్సు న తక్షణం అమరిచి చర్లు చేపట్టిలి, ఘాట్ రోడలాల్ రక్షణ గోడలన పటిషటిపరచాలి. ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలకు, గాయపడిన వారికి తగినంత 

నషటిపరిహారాని్న రాష్ట్రప్రభుత్ం అందివా్లి. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్ం అందించాలి. ఈ ప్రమాదంల్ అశువులు బాసన వారి ఆత్మలకు శంతి చేకూరాలి. 

మృతుల కుటుంబాలకు న్ ప్రగాఢ స్నభూతి తెలుపుతున్్నన అంటూ.. జనసేన అధ్క్షులు పవన్ కళ్్ణ్ ఒక లేఖ విడుదల చేస్రు.

భాకరపేట ఘాట్ రోడ్డు ప్రమాదానికి ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యమే ప్రధాన కారణరం: దేవర మనోహర

శతఘ్్న నూ్స్: చిత్తూరు జిల్లా, చంద్రగిరి 

నియోజకవర్ం భాకరాపేట ఘాట్లా 

అనంతపురం జిల్లా ధర్మవరం పెళ్లా బృందం 

బసుసు ప్రమాద ఘటనల్ ఎనిమిది మంది 

మృతికి మరియు 44 మంది క్షత్రగాత్రులకు 

ప్రభుత్ం నిరలాక్షష్యమే ప్రధాన కారణమని జనసేన న్యకులు మీడియా ముఖంగా ఆరోపంచారు. 

తరచూ భాకరాపేట ఘాట్ ల్ ప్రమాదాలు జరుగుతున్్న సరే ఎటువంటి రోడుడు రెయిలింగ్ 

లేకపోవడం మరియు ప్రమాదకరంగా ఉన్నటువంటి మలుపు వద్ద స్పోడ్ బ్రేకర్ ఉంది అని 

గురితూంచే విధంగా ఎటువంటి సూచనలు చేసే గురుతూలు లేకపోవడం మరియు టరి్నంగ్ ల్ 

ఎటువంటి స్పోడ్ లిమిట్ సూచనలు ఉన్న బోరుడు గాని లేకపోవడం, రోడుడు వెడలుపో చేయకుండా 

రోడుడు పక్కన ఉన్నటువంటి ముళ్ళ కంపలన మరియు భారీ గేట్సు తీసవేయడం వలలా ప్రమాదాలు ఎకు్కవగా జరుగుతున్్నయని ఆరోపంచారు, సరాసరి రోజుకు 2 ప్రమాదాలు జరుగుతున్్న 

సరే ప్రభుత్ం పెడచెవిన పెటటిడం ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతున్్నరని ఆరోపంచారు. ప్రమాద బాధితులకి తక్షణమే ప్రభుత్ం సపోందించి మృతుల కుటుంబాలకు ఒక్కకరికి 

10 లక్షల రూపాయల ఆరి్క సహాయం అందజేయాలని మరియు క్షతగాత్రులకు లక్ష రూపాయలు సహాయంగా అందించాలని అల్గే వారి వైద్ ఖరుచిలన్్న ప్రభుత్ం భరించే విధంగా 

చర్లు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశరు. ఇక మునపు ఇటువంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా ప్రభుత్ం మరియు ప్రజా ప్రతినిధులు తక్షణమే భాకరాపేట ఘాట్ ల్ ఉన్నటువంటి మూడు 

ఘాట్ రోడుడు మరియు ప్రమాదకర మలుపు దగ్ర రోడ్ రోలింగ్ వేయాలని మరియు ప్రమాద సంకేతాలు తెలియజేసే విధంగా రేడియం సటికర్సు ని ఏరాపోటు చేయాలని డిమాండ్ చేశరు. 

ఈ ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే సపోందించిన పోలీసు ఉన్నతాధికారులు అయిన్ ఎస్ ప వెంగళపపో న్యుడు, డీఎస్పో నరసుపపో, అల్గే చంద్రగిరి స్ఐ శ్రీనివాసులు మరియు మిగిలిన 

ప్రభుత్ అధికారులకు, మరియు స్చ్ందంగా సహాయ సహకారాలు అందించిన ప్రజలకి జనసేన పారీటి తరఫున ప్రత్్క ధన్వాదాలు తెలిపడం జరిగింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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విజయనగరరం జిల్్ల చిరరంజీవి యువత ఆధ్వరయారంలో రారంచరణ్ పుట్టినరోజు వేడ్కలు
*ముఖ్ఆతిధిగా హాజరైన జనసేన పారీటి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్దరిశి
*రకతూదానం, అన్నదానం, చలివేంద్రం, సర్మత ప్రార్ధనలు చేసన యువత
*రకతూదాతలన అభినందించిన యశస్

శతఘ్్న నూ్స్: విజయనగరం, ప్రముఖ యువనటులు, మెగా పవర్ స్టిర్ రాంచరణ్ 
పుటిటినరోజు వేడుకలన ఆదివారం న్డు విజయనగరం జిల్లా చిరంజీవి యువత 
ఆధ్ర్ంల్ జిల్లా చిరంజీవి యువత అధ్క్షులు, జనసేన పారీటి స్నియర్ న్యకులు తా్డ 
రామకృషాణారావు(బాలు) నిర్హించారు.
ఈ కార్క్రమంల్ భాగంగా ముందుగా రాంచరణ్ గోత్రన్ మాలతో ప్రత్్క పూజలతో పాటు 
సర్మత ప్రార్ధనలు నిర్హించి, పటటిణంల్ పలు ప్రాంతాల్లా రెండువందల మజిజిగ పేకటలాన 
చిరంజీవి యువత ముఖ్న్యకులు కయా్న లక్షష్మణ్ యాదవ్, చెల్లారి ముతా్ల న్యుడు, 
దాసరి యోగేష్ పంచిపెట్టిరు. అనంతరం కలకటిరేట్ కూడలిల్ ఉన్న రెడ్ క్రాస్ బలాడ్ బా్ంక్ ల్ 
రకతూదాన శ్బిరాని్న నిర్హించారు. ఈ రకతూదాన శ్బిరానికి ముఖ్అతిధిగా హాజరైన జనసేన 
న్యకురాలు, రాష్ట్ర జనసేన ప్రధాన కార్దరిశి పాలవలస యశస్ ముందుగా కేక్ కట్ 
చేస.. అనంతరం రకతూదాన శ్బిరాని్న ప్రారంభించారు. ఈసందర్ంగా ఆమె మాట్లాడుత్.. 
అని్న దాన్ల్లా కన్్న రకతూదానం గొపపోదని, ప్రపంచంల్నే మెగాఫ్్మిలీ అభిమానలు సేవల్లా 
ముందుంట్రని, దీనికి నిదరశినం ప్రపంచ వా్పతూంగా చిరంజీవి అభిమానలు ఉన్్నరని, 
ఇపపోటికే వెలకటటిలేని సేవాకార్క్రమాలు మెగాభిమానలు చేసుతూన్్నరని, చిరు తనయుడు 
రాంచరణ్ నటించిన ఆర్.ఆర్.ఆర్ ప్రపంచ వా్పతూంగా విడుదలయి్ అఖండ విజయం 
వైపు దూసుకెళుతూన్న తరుణంల్ చరణ్ బాబు పుటిటినరోజు వేడుకలు జిల్లా చిరంజీవి యువత 
నిర్హించడం అభినందన్యమని, జిల్లా చిరంజీవి యువత చేసే సేవలన కనియాడారు. 
ఈ కార్క్రమానికి జనసేన ఝాన్సు వీరమహిళ మాతా గాయిత్రి, చిరంజీవి యువత, 
జనసేన యువ న్యకులు కయా్న లక్షష్మణ్ యాదవ్, చెల్లారి ముతా్ల న్యుడు, దాసరి 
యోగేష్, రవిరాజ్ చౌదరి, స్యి కుమార్, సూరిబాబు, రవి, కుమార్, శ్రీన, న్ని, స్యి, 
భాస్కరరావు, వెంకీ, రవి, ల్లిశెటిటి రవిత్జ, అనిల్ కుమార్ మోపాడ, కిల్రి ప్రస్ద్, సైల్డ 
అనిల్ కుమార్, స్యి తదితరులు హాజరయా్రు.

చెరువుకి పడ్డు గరండే పూడ్చలేనివాళ్్ల ఇక సరంగమేశ్వరరం ప్రాజెక్టి ఎల్ నిర్మిస్తారు…?
*పెరికపాలం రైతు ఆత్మహత్కు కారణం వైసప న్యకుల నిరలాక్షష్యం 
కాదా…?
*5 కోటలా రూపాయలు ఎక్కడ దాచి పెట్టిరు “మాదాసు వెంకయ్”…?
*ఇరిగేషన్ డిపారెటిష్మంట్ ఏమంది…?

శతఘ్్న నూ్స్: ప్రకాశం జిల్లాల్, కండేప నియోజకవర్ంల్, పొన్నల్రు 
మండలంల్ సుంకిరెడిడుపాలం మరియు రామన్నపాలం మధ్ ఉన్నటువంటి 
“పెద్ద చెరువు” దగ్రకు పొన్నల్రు మండల జనసేన పారీటి అధ్క్షులు 
“కనపరితూ మనోజ్ కుమార్” పర్టించడం జరిగింది.ప్రత్క్షంగా గాని 
పరోక్షంగా గాని దాదాపు 10 ఊరలా రైతులకు ఈ పెద్ద చెరువు ఆయువుపటుటిగా 
ఉంది, 10 ఊరులా, 1500 ఎకరాలు, 1000 కుటుంబాలు, ఈ “పెద్ద 
చెరువు” మీద ఆధారపడి రైతులు జీవిసుతూన్్నరు, ఈ చెరువు కటటితెగిపోయి 
దాదాపు మూడు సంవతసురాలు అవుతుంది, కాన్ ఈ రోజుకి ఎవరూ దీని 
గురించి పటిటించుకున్న పాపాన పోలేదు, ఇది కేవలం వైస్పీ ప్రభుత్ం 
నిరలాక్షష్యం మాత్రమే, న్డు పాదయాత్రల్ రైతులకు అండగా ఉంట్న అని 
హామీ ఇచిచిన జగన్, అధికారంల్కి రాగానే కార్పోరేటరలా కము్మ కాసూతూ రైతులన 
పటిటించుకోవడం లేదు, అధిక వరాషాలు పడటం వలలా తెగిపోయిన ఈ చెరువు కటటిన 
తిరిగి నిరి్మంచడంల్ వైస్పీ ప్రభుత్ం పూరితూగా విఫలమయి్ంది, చెరువుకు పడడు 
గండే పూడచిలేని వాళు్ళ ఇక సంగమేశ్రం ప్రాజెక్టి ఎల్ కడతారు…? ఇది 
కేవలం మాటల ప్రభుత్ం మాత్రమే, చేతల ప్రభుత్ం కాదు, అని ప్రజలకు 
అర్మవుతుంది, సంగమేశ్రం ప్రాజెకుటి నిరి్మంచడానికి 5 కోటులా జగన్ ఇచాచిరని 
స్యంగా మాధాసు వెంకయ్ గరు ప్రతి మీటింగుల్ చెబుతున్్నరు, మరి 5 
కోటులా ఎక్కడ…?
సంగమేశ్రం ప్రాజెక్టి ఎక్కడ…?
5 కోటులా తీసుకురావడానికి మీ కారోలా పటటిడం లేదా…?
మీ సూట్ కేసుల్ నిండటం లేదా…?
లేక మీ అకంట్లా నండి బయటకు రాన అంటున్్నయా…?
లేక మీ జేబుల్నే పరి్మనంట్ గా ఉండాలి అంటున్్నయా…?
ఇరిగేషన్ డిపారెటిష్మంట్ ఏమంది…? ఈ పెద్ద చెరువుని పటిటించుకోరా…? గండి పూడచిరా…? ఈ పెద్ద చెరువు మీద ఆధారపడి జీవిసుతూన్్న పెరిగిపాలం రైతు ఆత్మహత్కు 
కారణం ఈ వైస్పీ ప్రభుత్ం కాదా…?
అధికారులు మరియు న్యకులు ఇకనైన్ మేల్్కని ఈ “పెద్దచెరువు” ని గండి పూడిచి, త్ముని ఏరాపోటు చేస, రైతులన ఆదుకోవాలని “జనసేన పారీటి” నండి మేము 
డిమాండ్ చేసుతూన్్నం, అతి తందరల్ కలకటిర్ దృష్టికి కూడా తీసుకెళలాడం జరుగుతుంది, ఈ కార్క్రమంల్ జనసేన పారీటి న్యకులు షేక్ ఖాజావలి, సుబ్రహ్మణ్ం 
న్యుడు, శ్రీన, వేణు, కోటి, మనోజ్, మధు మొదలైన వారు పాల్్న్్నరు.

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

బొబ్బేపల్్ల సురేష్ బాబు ఆధ్వరయారంలో 
రైతుల పక్షాన ర్లే నిరాహార దీక్

శతఘ్్న నూ్స్: సరే్పలిలా నియోజకవర్ం వెంకట్చలం మండలం సరే్పలిలా 
గ్రామంల్ని జనసేన పారీటి కారా్లయం ఆవరణల్ జనసేన పారీటి న్యకులు 
బొబ్బేపలిలా సురేష్ బాబు ఆధ్ర్ంల్ రైతుల పక్షాన రిలే నిరాహార దీక్ష ఏరాపోటు 
చేయడం జరిగింది. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్ం ఆరు కాలం రైతు న్రు పోస, న్రు పెటిటి, 
యాతవేస, కలుపు తీస పండి జలిలా, మందుకటిటి, కోత కోస, కుపపోనరిచి, ఇంటికి 
వచిచిన పంట ప్రభుత్ం చూసేతూ రైతు భరోస్ కేంద్రాలు గిటుటిబాటు ధర కేట్యించి 
(16,666) ఈరోజు ప్రభుత్ం నేరుగా రైతుల దగ్ర నంచి కనగోలు చేయకుండా 
ఉండడానికి గల కారణాలు ఏంటి ఈరోజు రైతు అటు దళ్రులు ఇటు మిలలారులా 
దోపడీకి గురవుతుంటే రైతులన పటిటించుకోకుండా ఈ ప్రభుత్ం అసంబ్లాల్ 151 
మంది ఎమె్మలే్లు బూతులు మాట్లాడుకుంటూ కాలయాపన చేసుతూన్్నరే తపపో 
రైతుల గురించి ఒక్కడు కూడా మాట్లాడిన దాఖల్లు లేవు ఇకనైన్ కళు్ళ తెరచి 
ఈ ప్రభుత్ం రైతు పండించిన పంటన నేరుగా మీరు పెటిటిన గిటుటిబాటు ధరకు 
కనగోలు చేయాలని జనసేన పారీటి రైతుల పక్షాన నిలబడి డిమాండ్ చేసుతూన్్నం. 
ఈ కార్క్రమంల్ పోలంరెడిడు ఇందిరా రెడిడు, పనిశెటిటి మలిలాకారుజిన్, రహం భాయ్, 
బికీ్క దయాకర్, సందీప్, శ్రీ హరి, రవికుమార్, సురేంద్ర, ఉపుపో పెంచలయ్, 
అవిన్ష్, వంశ్, అభిరామ్, హరషావర్ధన్, చంద్ర, రమేష్, రెహమాన్ తదితరులు 
పాల్్న్్నరు.

జనసేన తీర్రం పుచ్్చకోనున్న పాలకొలు్ల కోకోనట్ 
అసోసయేషన్ ప్రెసడరంట్ ఇనుకొరండ రరంగారావు

శతఘ్్న నూ్స్: పాలకలులా, ఆదివారం ఉదయం వేడంగి గ్రామ పర్టనల్ భాగంగా 
జనసేన పారీటి పాలకలులా నియోజకవర్ ఇన్చిర్జి బన్్న వాసు పాలకలులా కోకోనట్ 
అసోసయేషన్ ప్రెసడెంట్ ఇనకండ రంగారావు ని వారి స్గృహంల్ కలవడం జరిగింది. 
ఆయన ల్ంటి పెద్దలు గ్రామంల్ జనసైనికులన ముందుండి నడిపంచి, మార్ నిరే్దశం 
చేయాలని కోరడంతో దానికి ఆయన సుముఖంగా సపోందించడం జరిగింది. అతి త్రల్నే 
అధికారికంగా ఆయన పారీటి తిర్ం పుచుచికోనన్్నరన్న వారతూ ఇటు జనసైనికులల్న 
మరియు న్యకులల్న మరింత ఉతాసుహాని్న నింపంది.

క్రియాశీలక సభయాత్వ నమోదు అవగాహనా కారయాక్రమరంలో 
గరాభాన సత్తాబాబు

శతఘ్్న నూ్స్: పాలకండ నియోజకవర్ జనసేన పారీటి న్యకులు గరా్న సతితూబాబు, 
వీరఘటటిం మండలం “కంబర వలస పాలకండ మండలం గుడివాడ” గ్రామాల్లా 
జనసైనికులకు ప్రజలకు జనసేన పారీటి క్రియాశీలక సభ్త్ం మీద అవగాహన 
కలిపోంచారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్లాడుత్ జనసైనికులు యొక్క సంక్షేమం 
కోసమే పవన్ కళ్్ణ్ పెద్ద మనసుతో ఈ కార్క్రమానికి శ్రీకారం చుట్టిరని ఆయన 
అన్్నరు. అల్గే గ్రామ స్్యిల్ పారీటి బల్పేతానికి కృష్ చేయాలిసున అవసరం ఉందని 
క్రియాశీలక సభు్లకు సూచించారు. జనసేన వైపు ప్రజలు మొగు్ చూపుతున్్నరని… 
వాళ్ళకి క్రియాశీలక సభు్లు భరోస్ ఇవా్లిసున అవసరం ఉందని ఆయన అన్్నరు. 
ఈ విధంగా బలమన మారుపోకు శ్రీకారం చుటటివలసన అవసరం ఉందని జనసైనికులకు 
సూచించారు. ఈ కార్క్రమంల్ జనసైనికులు పాల్్న్్నరు.

పవర్ స్టిర్ రామ్ చరణ్ జనమిదిన వేడ్కలలో భాగరంగా 
రకతాదాన శిబిరరం

శతఘ్్న నూ్స్: ఇచాచిపురం, తిపపోన దురో్ధన రెడిడు న్యకత్ంల్ పవర్ స్టిర్ రామ్ చరణ్ 
జన్మదిన సందర్ంగా రామ్ చరణ్ టం ఒడిస్ ఇచాచిపురం ఎల్-మా్క్సు థియేటర్ ల్ 
పల్స ప్రాణదాత బలాడ్ బా్ంక్ స్యంతో మెగా రకతూదాన శ్బిరం ఏరాపోటు చేస 40 మెంబెర్సు 
ఇవ్డం జరిగింది. ఈ కార్క్రమానికి ఆర్నైజరసు్గ గౌరీ శంకర్, పూరణా రెడిడు, కె నగేష్, వేణు, 
వడబార్ వ్వహరించడం జరిగింది. ఈ కార్క్రమంల్ రామ్ చరణ్ ఫ్్న్సు మరియు రకతూదాన 
వీరులు పాల్్న్్నరు. తిపపోన దురో్ధన రెడిడు మాట్లాడుత్… ఉదా్దనం ప్రాంతంల్ రకతూం 
అందక ఎవరూ కూడా మరణించకూడదని ఒక ముఖ్ ఉద్్దశంతో ఈ కార్క్రమం చేపటటిడం 
జరిగిందని తెలిపారు.

పరండ్యాల శ్రీలత ఆధ్వరయారంలో జనసేన పార్టిలోకి 
పద్దఎతుతాన చేర్కలు

శతఘ్్న నూ్స్: అనంతపురం, శ్ంగనమల, జనసేన పారీటి సదా్ధంతాలు, జనసేన 
అద్క్షులు పవన్ కళ్్ణ్ ఆశయాలకు ఆకరిషాతులై రాబోయే స్ర్త్రిక ఎని్నకలల్ 
జనసేన పారీటి అధికారమే లక్షష్యంగా రాయలస్మ మహిళ్ విభాగం ప్రాంతీయ కమిట 
సభు్రాలు పెండా్ల శ్రీలత, జనసేన పారీటి అనంతపురం జిల్లా న్యకులు పెండా్ల 
హరి ఆధ్ర్ంల్ అనంతపురం జిల్లా శ్ంగనమల నియోజకవర్ం న్రపోల మండలం 
గంగనపలిలా పంచాయతీ తుంపెర గ్రామం నంచి వివిధ పారీటిల నంచి 120మంది 
పెద్దలు, యువకులు జనసేన పారీటిల్ కి చేరారు వీరికి జిల్లా అధ్క్షులు టి.స వరుణ్, 
జిల్లా లీగల్ సల్ అధ్క్షులు గుండా మురళ్, ఉపాధ్క్షులు జయరామిరెడిడు, ప్రధాన 
కార్దరుశిలు పతితూ చంద్రశేఖర్, కార్దరిశి కాశెటిటి సంజీవ రాయుడు కండువా వేస 
పారీటిల్కి స్దరంగా ఆహా్నించారు. ఈ సందర్ంగా పెండా్ల శ్రీలత మాట్లాడుత్ 
వైస్పీ ప్రభుత్ం రాషా్రాని్న అడడుంగా దోచుకని రాషా్రాని్న అపుపోల పాలు చేసందని 
రాష్ట్రఅభివృది్ధ శూన్ంగా ఉందని రాబోయే కాలంల్ జనసేన పారీటిల్కి పెద్ద ఎతుతూన 
చేరికలు ఉంట్యని 2024ల్ జనసేన ప్రభుతా్ని్న స్్పంచి పేద, బడుగు, బలహన 
వరా్ల ప్రజలకు అండగా ఉండి రాషా్రాని్న అభివృది్ధ పథంల్ నడిపస్తూమని రాష్ట్రంల్ పెద్ద 
ఎతుతూన ఉదో్గావకాశల కలపోన చేపటిటి నిరుదో్గాని్న తగి్స్తూమని అనంతపురం జిల్లా 
నండి ఇతర రాషా్రాలకు వలసలన తగి్స్తూమని తెలియజేశరు. ఈ కార్క్రమంల్ జిల్లా 
కార్దరుశిలు చొపాపో చంద్ర, అవుకు విజయ్, మండల అధ్క్షులు, జనసేన న్యకులు, 
వీర మహిళలు, జనసైనికులు పెద్దఎతుతూన పాల్్నడం జరిగింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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నరసరావుపేట చిరరంజీవి యువత ఆధ్వరయారంలో 
మెగా పవర్ స్టిర్ రామ్ చరణ్ తేజ్ జనమిదిన వేడ్కలు

శతఘ్్న నూ్స్: నరసరావుపేట చిరంజీవి యువత ఆధ్ర్ంల్ మెగా పవర్ స్టిర్ రామ్ చరణ్ త్జ్ 
జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. స్్నిక ప్రకాష్ నగర్ ల్ని అన్ధ శరణాలయంల్ అన్ధ 
పలలాల సమక్షంల్ కేక్ కట్ చేస. అనంతరం అన్ధ పలలాలకు భోజన వసతి ఏరాపోటు చేశరు. ఈ 
కార్క్రమంల్ చిరంజీవి యువత అధ్క్షులు అద్్దపలిలా ఆనంద్ బాబు, ఆరే్క యాదవ్, గుతాతూ శ్రీకాంత్, 
సంక న్గరాజు, వెంకటేశ్రులా, భీమా స్ంబయ్, ఉలిలా చంటి, రామకృషణా తదితరులు పాల్్న్్నరు.

తామరఖరండిలో పరయాట్రంచిన బాబు పాలూరు
శతఘ్్న నూ్స్: బొబిబేలి, తామరఖండి గ్రామంల్ జనసేన రాష్ట్ర ప్రచార కార్దరిశి బాబు పాల్రు 
పర్టించడం జరిగింది. తమ గ్రామం నంచి ఇసుక అక్రమ రవాణాకు అధికార పారీటి శ్రేణులు 
కంతమంది పన్్నగం పన్నతున్్నరని గ్రామసు్లు ఆందోళన చెందుతున్న తరుణంల్ బాబు 
పర్టించి గ్రామ ప్రజలకు ధైర్ం చెపాపోరు. మీరంతా ఐకమత్ంతో ఉంటే ఎంతటి వారైన్ మీ 
గ్రామం నంచి ఇసుక కాదు కదా ఇసుక రేణువు కూడా తీసుకుపోలేడు అని భరోస్న ఇచాచిరు. మీ 
మీద ఎవరు ఎల్ంటి ఒతితూళులా పెటిటిన్ మాకు ఒక్క ఫోన్ కాల్ చెయ్ండి చాలు మీకు జనసేన అండగా 
ఉంటుందని గ్రామ ప్రజలకు ధైర్ం చెపాపోరు. అల్ గ్రామం అంతా పర్టించి గ్రామ సమస్లు 
తెలుసుకున్్నరు. ఇసుక రీచ్ వద్దకు వెళ్్ళ పరిశీలించి ఇసుక ఆక్రమణ జరిగిత్ మీ గ్రామం భవిష్త్ 
ల్ ప్రకృతి కోపానికి బలైపోక తపపోదని హెచచిరించారు. కావున గ్రామ ప్రజలంతా రాజకీయాలకు 
అతీతంగా ఏకతాటిపైకి వచిచి ఈ ఇసుక ఆక్రమణన వ్తిరేకించాలని హితవు పలికారు. ఈ 
కార్క్రమంల్ జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్న్్నరు.

ఘనంగా మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ 
జన్మదన వేడుకలు

శతఘ్్న నూ్స్: ఎమి్మగనూరు తాల్కా మెగా ఫ్్న్సు సేవాసమితి 
ఆధ్ర్ంల్ భారీ రా్లీ నిర్హించి స్్నిక శ్వ ప్రియ ట్కీస్ నందు కేక్ 
కటింగ్ చేస 101 గుమ్మడికాయలతో మెగా పవర్ స్టిర్ రామ్ చరణ్ కి 
హారతి ఇవ్డం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా తాల్కా అధ్క్షుడు, జనసేన 
న్యకులు రాహుల్ స్గర్, కార్దరిశి భరత్ స్గర్ మాట్లాడుత్… 
మెగా అభిమానల మధ్ అభిమాన హరో రామచరణ్ పుటిటినరోజు 
జరుపుకోవడం తనకు ఎంతో ఆనందాని్న ఇచిచిందని అద్విధంగా ఇటవల 
రిలీజ్ అయిన త్రిబుల్ ఆర్ సనిమాలు రామ్ చరణ్ నటన అభిమానలకు 
ఎంతో ఉతాసుహాని్న ఇసూతూ త్రిబుల్ ఆర్ సనిమాతో తెలుగువారి సతాతూని 
ద్శం నలుమూలల్లా చాట్రని కనియాడారు. ఇకపై మెగా పవర్ స్టిర్ 
రామ్ చరణ్, నటించబోయే ప్రతి ఒక్క సనిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ 
స్ధిసూతూ ద్వుడి ఆశీసుసులు ఎలలాపుపోడూ మా అభిమాన హరో పై ఉండాలని 
కోరారు. ఈ కార్క్రమంల్ రామకృషణా, గురు, చైతన్, గిరి, గోవర్ధన్, 
రమేష్, తదితరులు పాల్్న్్నరు.

కన్నిల పండుగగా నేతి వేంకటేశ్వరుడి 
ప్రభ ఊరేగంపు

శతఘ్్న నూ్స్: ద్వరంపాడు 
ల్ వెలసన నేతి వెంకటేశ్ర 
స్్మి తిరున్ళ్ళ సందర్ంగా 
పడుగురాళలా పటటిణంల్ 
జనసేన పారీటి, కామిశెటిటి రమేష్ 
ఆధ్ర్ంల్ భారీ ప్రభతో 
వీధులల్ ఉరేగింపు చేశరు.. 
35 అడుగుల ఎతుతూ తో ఏరాపోటు 
చేసన ప్రభల్ పవన్ కళ్్ణ్ ఫ్లాక్సు 
న మధ్ల్ అందంగా ఏరాపోటు 
చేశరు.. చేరువుకటటి బజారు 
నండి మొదలైన ఉరిగింపు 
కార్క్రమంల్ 300 మందికి 
పైగా జనసేన కార్కరతూలు 
పాల్్న్్నరు.. ముఖ్ అతిధులు 
కబబేరికాయలు కటిటి.. ప్రభ 
ఊరేగింపు మొదలు పెట్టిరు.. 
కనకదుర్మ్మ గుడి మీదుగా.. 
ద్వరంపాడు వరకు కాలినడకన 
పాటలతో చేరుకున్్నరు.. 
అనంతరం వేంకటేశ్రుడిని 
దరిశించుకుని.. 500 మందికి 
పైగా అన్నదాన కార్క్రమం 

ఏరాపోటు చేశరు. ఈ కార్క్రమంల్ పడుగురాళలా జనసేన పారీటి అధ్క్షుడు 
కామిశెటిటి రమేష్, బ్జేపీ గురజాల కన్్నర్ అంబటి నవకుమార్, జిల్లా 
కార్దరిశి బడిదెల శ్రీన, అంబటి మలిలా, దాచేపలిలా, గురాజల జనసేన 
మండల అధ్క్షులు మందపాటి. దురా్రావు, ఉపపోడి నరసంహారావు, 
ద్శ్నేని రాంబాబు, కల్ చలపతి, నూతి సూర్న్రాయణ, బయ్వరపు 
రమేష్, చిద్ళలా రాం, వెంకటరమణ, గుర్ం కోటి బ్రదర్సు, నంబురి శ్రీన, 
అడపా వెంకట్, నూతి సంధా్రాణి, శ్రీలత, సురేష్, స్యి, రామాంజి, 
అశోక్, రవి, మొదలగు జనసైనికులు ఈకార్క్రమంల్ పాల్్న్్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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

గాజువాకలో మెగా పవర్ స్టిర్ రారంచరణ్ పుట్టినరోజు 
సరందరభారంగా మెగా రకతాదాన శిబిరరం

శతఘ్్న నూ్స్: గాజువాక, జనసేన పారీటి మరియు అంతరాజితీయ చిరంజీవి ఫ్డరేషన్ 
ఆధ్ర్ంల్ మెగా పవర్ స్టిర్ రాంచరణ్ పుటిటినరోజు సందరబేంగా ఆదివారం ఉదయం 
9గంటలకు జనసేన పారీటి మరియు అంతరాజితీయ చిరంజీవి ఫ్డరేషన్ ఆధ్ర్ంల్ 
మెగా పవర్ స్టిర్ రాంచరణ్ పుటిటినరోజు సందరబేంగా పాత గాజువాక వద్ద మెగా 
రకతూదాన శ్బిరం నిర్హించడం జరిగింది. గాజువాక జనసేన పారీటి న్యుకులు తిపపోల 
రమణ రెడిడు, రాష్ట్ర కార్దరిశి గడస్ల అపాపోరావు, కార్పోరేటర్ దలిలా గోవింద్ రెడిడు, 
ఎ.స. ఎఫ్ అధ్క్షులు రాజుపాలం శ్రీనివాసులు ముఖ్ అతిధిలుగా పాల్్న్్నరు. ఈ 
సందరబేంగా మెగా అభిమానలు, జనసైనికులు, ఎ.స.ఎఫ్ సభు్లు స్చచిందంగా అధిక 
సంఖ్ల్ రకతూదానం చేస్రు. ఈ కార్క్రమంల్ జిల్లా ఎ.స.ఎఫ్ విశఖ అధ్క్షులు యర్ 
శ్రీనివాస్,జనసేన పారీటి న్యుకులు పీల్ రామకృషణా, లీగల్ సల్ విశఖ అధ్క్షులు 
రేవతి, గుంటూరు మూరితూ, సోమశేఖర్, సోమన్న, ఆరీ్మ గోవింద్, కళ్వతి, ఎ.స.ఎఫ్ 
ప్రతినిధులు కసరెడిడు సుజాత, ములకలపలిలా వంశీ, పతితూ రామలక్ష్మి, షాలిని, నరిసుంగ్, 
మజిజి వినోద్, భాస్కర్, ఢిలీలా, రవీంద్రబాబు, దుర్, దినేష్, బంగారు రాజు, విజయ, అటటి 
అపాపోరావు, నరసంహ రెడిడు, ఆనంద్,కుమార్ శ్రీన, మరియు జనసేన కార్కరతూలు ఎ.స.
ఎఫ్ సభు్లు పాల్్న్్నరు.

చిర్రావూరులో జనసేన పార్టి ఆతీమియ సమావేశరం

శతఘ్్న నూ్స్: మంగళగిరి నియోజవర్ం తాడేపలిలా మండలం చిర్రావూరు గ్రామంల్ 
జనసేన పారీటి ఆతీ్మయ సమావేశం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా తాడేపలిలా మండల 
అధ్క్షులు ఆధ్ర్ంల్ చిర్రావూరు గ్రామంల్ 25 మంది జనసేన పారీటి సదా్ధంతాలు 
నచిచి జనసేన పారీటి చేనేత వికాస విభాగ చైర్మన్ మరియు మంగళగిరి నియోజకవర్ 
ఇంచార్జి చిలలాపలిలా శ్రీనివాసరావు సమక్షాన పారీటి కండవ కపుపోకని పారీటిల్ చేరడం 
జరిగింది. ఈ కార్క్రమంల్ ముఖ్ అతిథులుగా జనసేన పారీటి చేనేత వికాస 
విభాగ చైర్మన్ మరియు మంగళగిరి నియోజకవర్ ఇంచార్జి చిలలాపలిలా శ్రీనివాసరావు, 
రాష్ట్ర కార్దరిశి అమి్మశెటిటి వాసు, మరియు రాష్ట్ర కార్దరిశి బ్తపూడి విజయశేఖర్, 
రాష్ట్ర ఐటి విభాగం సభు్లు చా్వాకుల కోటేష్ బాబు, జిల్లా సంయుకతూ కార్దరిశి బడేడు 
కోమలి, తాడేపలిలా అధ్క్షులు స్మల న్గేశ్రరావు ( ఎస్.ఎన్.ఆర్ ), మంగళగిరి 
మండలం అధ్క్షుడు వాస శ్రీనివాసరావు, దుగి్రాల మండల అధ్క్షులు శ్రీ పసుపులేటి 
శ్రీనివాసరావు , మంగళగిరి పటటిణ న్యకులు మునగాల మారుతి, పారీటి న్యకులు 
తోట శ్రీనివాసరావు, చిర్రావూరు గ్రామ పారీటి న్యకులు కార్కరతూలు వీర మహిళలు 
గ్రామ ప్రజలు తదితరులు పాల్్న్్నరు.

ఇమమిడి కాశీనాధ్ ని మరాయాద పూర్వకరంగా కల్సన 
శ్రీమత్ మద్్దల స్యి మేఘన

శతఘ్్న నూ్స్: ప్రకాశం జిల్లా జనసేనపారీటి మారా్కపురం కారా్లయం నందు జనసేనపారీటి 
మారా్కపురం నియోజకవర్ ఇంచారిజి ఇమ్మడి కాశీన్ధ్ ని మరా్ద పూర్కంగా కలిసన 
జనసేనపారీటి రాష్ట్ర ఐట కో-ఆరిడునేటర్ శ్రీమతి మదె్దల స్యి మేఘన, ఆల్గే జనసేనపారీటి 
చేసన కార్క్రమాలన ప్రచురించి ఇంటింటికి ఇవ్డం జరిగింది. ఈ కార్క్రమంల్ 
ప్రకాశం జిల్లా కార్దరిశి తిరుమలశెటిటి వీరయ్, జిల్లా సంయుకతూ కార్దరిశి ఎన్.వి.సురేష్, 
మారా్కపురం మండల అధ్క్షులు తాటి రమేష్, పూజ లక్ష్మీ, గుండెబొమ్మ శ్రీన, ప్రకాశం 
జిల్లా ప్రోగ్రామ్ కమిట మెంబర్ వీరిశెటిటి శ్రీనివాసులు, బ్స్ హరీష్ మరియు జనసేన 
కార్కరతూలు పాల్్న్్నరు.

కోరుకొరండ పార్టి కారాయాలయరంలో జనసేన సమావేశరం
శతఘ్్న నూ్స్:  రాజానగరం నియోజకవర్ జనసేన పారీటి ఇంచారిజి మేడా గురుదతతూ 
ప్రస్ద్ ఆద్శల మేరకు, కోరుకండ మండల అధ్క్షుడు మండపాక శ్రీన అధ్ర్ంల్ 
కోరుకండ మండల పరిధిల్ని ఉన్న కమిట సభు్లతో కోరుకండ పారీటి కారా్లయం 
వద్ద సమావేశం ఏరాపోటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్క్రమం ముఖ్ ఉద్్దశం, మండల 
స్్యిల్ పారీటిని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకువెళ్్ళలి అనే దానిపై మరియు మండల 
పరిధిల్ ఏ కార్క్రమం జరిగిన్ ఈ కమిటి సభు్లు హాజరు కావాలని చెపపోడం 
జరిగింది.

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


సోమవారం, 28 మార్చి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రామ్ చరణ్ జనమిదిన వేడ్కలలో భాగరంగా 
తాడేపల్్లగూడరంలో రకతాదాన శిబిరరం

శతఘ్్న నూ్స్: తాడేపలిలాగూడెం, మెగా పవర్ స్టిర్ రామ్ చరణ్ 37 వ పుటిటినరోజు 
సందర్ంగా అఖిలభారత చిరంజీవి యువత ఆధ్ర్ంల్ ముఖ్అతిథిగా జనసేన 
పారీటి రాష్ట్ర న్యకులు బొలిశెటిటి శ్రీనివాస్ మెగా బలాడ్ డొనేషన్ కా్ంపు ప్రారంభించారు. 
సుమారుగా 50 మంది రామ్ చరణ్ యువత సభు్లు రకతూదానం చేస్రు. అనంతరం 
బర్తూ డే కేక్ కట్ చేశరు. ఈ కార్క్రమానికి మాదిరెడిడు రమేష్ చంటి అధ్క్షత వహించారు, 
జనసేన పారీటి ఉభయగోదావరి జిల్లాల వీర మహిళ్ కన్్నర్ కె మధులత, రాష్ట్ర చిరంజీవి 
యువత న్యకులు గటుటి గోప కృషణా, జనసేన పారీటి పెంటపాడు మండలం అధ్క్షులు 
పుల్లా బాబి, కనకళ్ళ హరిన్థ్, గుండుమోగుల సురేష్, మటటి రాంబాబు, నలలాగాంచుల 
రాంబాబు, కర్రి సత్న్రాయణ, మలపాక చిటిటి, సరపోంచ్ శ్రీమతి కోల్ శేషవేణి, ఉప 
సరపోంచ్ శ్రీ కోల్ మార్కండేయులు మరియు గ్రామ న్యకులు కోడే కాళ్, రుద్రా కాశ్, 
మదూ్ధరి సత్న్రాయణ, ఐతం వెంకన్నబాబు, ఏపూరి స్యి మరియు వారుడు సభు్లు 
పాల్్న్్నరు.

మదనపల్్ల జనసేన పార్టి కారాయాలయరంలో ఘనరంగా 
రామదాసు చౌదర్ జనమిదిన వేడ్కలు

శతఘ్్న నూ్స్: మదనపలలా, జనసేన పారీటి రాయలస్మ కో కని్నర్ గంగారపు రామదాసు 
చౌదరి జన్మదినం సందర్ంగా మదనపలలా జనసేన పారీటి కార్లయంల్ జిల్లా ప్రధన 
కార్దరిశి ఆధ్ర్ంల్ పుటిటినరోజు వేడుకలు ఘనంగా నిర్హించడం జరిగింది. బాబు 
న్యని జగదీష్ ఆధ్ర్ంల్ చైతన్ అన్ధ శరణాలయంల్ అన్నదాన కార్క్రమం 
నిర్హించారు. నవీన్ రాయల్ ఆధ్ర్ంల్ రకతూదాన కార్క్రమంల్ మదనపలలా మండల 
అధ్క్షుడు రోనూరు బాబు నిమ్మనపలలా మండల అధ్క్షుడు ప్రదీప్ రాష్ట్ర చేనేత ప్రధాన 
కార్దరిశి అడపా సురేంద్ర ఫ్జీల్ ప్రధాన కార్దరిశి గౌతమ్ చరణ్, మనోజ్, వేణు 
న్యక్ జయ రెడడుమ్మ, జనసైనికులు పెద్ద ఎతుతూన ఈ కార్క్రమంల్ పాల్్న్్నరు.

ఆరంద్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మనుగడ మారుపు కోసరం 
జనసేనపార్టికి ఒక అవకాశరం

శతఘ్్న నూ్స్:  కడపజిల్లా, రాజంపేట జనసేన నేత ఎం వెంకటేశ్రరావు పారీటిల్ 
చేరిన తరువాత మొదటి స్రి సుండుపలిలా మండల్నికి రావడంతో ఆయన కు మండల 
జనసేనపారీటి న్యకులు, జనసైనికులు శలువాతో సత్కరించి పూలమాలలతో 
ఘనస్్గతం పలికారు. జనసేనపారీటి న్యకులు రామశ్రీనివాసులు ఆధ్ర్ంల్ 
సుండుపలిలా మండల ప్రాంతాల్లా పర్టన చేసూతూ… జనసేన నేత ఎం వెంకటేశ్రరావు 
మాట్లాడుత్ రాష్ట్ర భవిష్తుతూని దృష్టిల్ పెటుటికుని వివిధ స్మాజిక వరా్ల నేతల వారిని 
కలవడంతో పాటుగా భావితరాల భవిసేతు కోసం జనసేనపారీటి అహరి్నశలు భాద్తగా 
ముందుకు వెళుతూంది రాబోయే ఎని్నకల్లా ఆంద్రప్రద్శ్ రాష్ట్ర మనగడ మారుపో కోసం ఒక 
అవకాశం జనసేనపారీటికి ఇవ్ండని పలుపునిచాచిరు. అల్నే నిరంతరం రదీ్దగా ఉండే 
రాయచోటి, సుండుపలిలా మధ్ రహదారి ఎచుతగు్లు గుంతల మాయమ కతతూగా ఏరాపోటు 
చేసుతూన్న కల్రుటిలు వద్ద హెచచిరిక బోరుడులు లేక అభద్రతా భావంతో చాల్ రకాల సమస్లు 
పడుత్ ఆ రహదారిపై రాకపోకలకు వాహన్దారులు, ప్రయాణికులు తీవ్ ఇబబేందులు 
ఎదుర్్కంటున్్నరు, కావున సంబంధిత ప్రభుత్ అధికార యంత్ంగం వారు తక్షణమే 
తగు చర్లు తీసుకోవాలని జనసేనపారీటి తరపున డిమాండ్ చేశరు. ఈ కార్క్రమంల్ 
సుండుపలిలా మండల జనసేనపారీటి న్యకులు, ఓబులేసు, రాజగోపాల్, వీరమహిళ 
రెడిడురాణి, మున్్న జనసైనికులు, సుండుపలిలా మండల చిరంజీవి యువత అధ్క్షుడు 
రవీంద్ర, మెగా డిజిటల్ అధ్క్షుడు న్గేష్ తదితరులు పాల్్న్్నరు.

బొల్శెట్టి రాజేష్ యువసేన ఆధ్వరయారంలో 
200 మరందికి అన్నదానరం

శతఘ్్న నూ్స్:  తాడేపలిలాగూడెం, 
మెగా పవర్ స్టిర్ రామ్ చరణ్ 
పుటిటినరోజు సందర్ంగా 
తాడేపలిలాగూడెంల్ బొలిశెటిటి రాజేష్ 
యువసేన ఆధ్ర్ంల్ కమరపు 
రాజు, షేక్ తాజహాన్ సహకారంతో 

బొలిశెటిటి శ్రీనివాస్ చేతుల మీదుగా తణుకు బస్టిండు వద్ద 200 మందికి 
అన్నదానం నిర్హించారు. ఈ కార్క్రమంల్ అఖిల బారత చిరంజీవి యవత 
న్యకులు గటుటి గోపకృషణా, పెంటపాడు మండల జనసేన పారీటి అధ్క్షులు పుల్లా 
బాబి, గుండుమోగుల సురేష్, కనకళ్ళ హరన్థ్, మలపాక చిటిటి, ఏపూరి స్యి, 
రిజా్న్ ములలా, గుతుతూల సురేష్, మస్తూన్, వినయ్ తదితరులు పాల్్న్్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మేర్ వృదా్శ్రమానికి నితాయావసర వసుతావులు అరందిరంచిన 
మేడిచర్ల హనుమ

శతఘ్్న నూ్స్: రాజోలు 
నియోజకవర్ం, రామరాజు 
లంక గ్రామనికి చెందిన మేడిచరలా 
హనమ కు ఆదివారం రెండవ 
పాప జని్మంచిన సందర్ంగా 
మరియు తన అభిమాన నటుడు 
మెగాఫ్్మిలీ వారసుడు రామ్ 
చరణ్ పుటిటినరోజు సందర్ంగా 
లక్కవరం గ్రామంల్ ఉన్న 
మేరీ వృదా్ధశ్రమంల్ 1500 

రూపాయల విలువగల కూరగాయలు, నితా్వసర వసుతూవుల ఇవ్డం జరిగింది. ఈ 
కార్క్రమంల్ పొదల్డ జనసైన్కుడు పంచదార చినబాబు, అరవ శ్రీనివాసరావు, పండి 
న్రాయణరావు పాల్్న్్నరు.

వి.ఆర్.పి.ఎస్ పోరాటానికి మద్దతునిచి్చన గరంగారపు 
రామదాసు చౌదర్, జరంగాల శివరారం

శతఘ్్న నూ్స్: మదనపలలా, వాలీ్మకులని, బోయలని ఎస్. టి ల్కి చేరాచిలని వి.ఆర్.ప.ఎస్ 
చేసుతూన్న పోరాట్నికి మదనపలలా జనసేన రాయలస్మ కో కని్నియర్ గంగారపు రామదాసు 
చౌదరి, చిత్తూర్ జిల్లా ప్రధాన కార్దరిశి జంగాల శ్వరాం తమ మద్దతు తెలియజేస్రు.

జనరంలోకి వెళ్రండి, వార్ సమసయాలను పర్ష్కర్రంచరండి: 
నల్శెట్టి శ్రీధర్

శతఘ్్న నూ్స్:జనసేన ఆత్మకూర్ 
నియోజకవర్ ఇంచార్జి నలిశెటిటి శ్రీధర్ 
సూచనల మేరకు జనంల్కి వెళ్ళండి, 
వారి సమస్లన పరిష్కరించండి అనే 
ఆయన ఆద్శలు మేరకు ఆదివారం 
ఓ మారుమూల గ్రామానికి వెళలాగా.. 
గ్రామంల్ ఓ మహిళ ఇచిచిన వినతి 
పత్ని్న స్్కరించడం జరిగింది.. ఆమె 

తన సమస్ ని వివరించగా.. ఈ విషయాని్న ఇంచార్జి కు తెలియ చేస ఆమె కి న్్యం చేస్తూం 
అని పారీటి న్యకులు శ్రీనివాస్ భరత్ హామీ ఇవ్డం జరిగింది. ఈ కార్క్రమంల్ వెంకటేష్ 
ముదిరాజ్, పవన్ గౌడ్, రవి వర్మ పాల్్న్్నరు.

‘స్్వమి నోట్కి తాళరం, చేత్కి కమరండలరం తపపుదు! – 
పొనా్న యుగరంధర్

శతఘ్్న నూ్స్: చిత్తూరు, 
గంగాధర నల్లారు, అవిన్తి 
పరుడైన ఉప ముఖ్ మంత్రి 
కె న్రాయణ స్్మిని వచేచి 
ఎని్నకల్లా ఓడించి తగిన బుది్ద 
చెపుతానని జనసేన గంగాధర 
నల్లారు నియోజకవర్ం ఇంఛారిజి 
పొన్్న యుగంధర్ సవాలు 

విసరారు. అధికార బలంతో విర్వీగుతున్న ఆయనకు తగిన శసతూ 
చేయడానికి ప్రజలు సద్దంగా వున్్నరని చెపాపోరు. నోటిని అదుపుల్ 
పెటుటికోకుండా మాట్లాడుతున్న ఆయన నోటికి తాళం వేస్తూనని ధీమా 
వ్కతూం చేశరు. నియోజకవర్ంల్ అయన అనచరులు అడూడు అదుపూ 
లేకుండా అక్రమాలకు పాలపోడుతున్్నరని విమరిశించారు. బాధ్త కలిగిన 
పదవిల్ వున్న ఆయన అవిన్తిపై వారతూలు రాసేతూ కేసులు పెడతానని 
బెదిరరించడం సగు్ చేటన్్నరు. అవిన్తి, అక్రమాలు వెలుగుల్కి తెచిచిన 
వారిని ప్రశంసంచి విచారణకు ఆద్శ్ంచడం పోయి బెదిరించడం చూసేతూ 
అతనికి అందుల్ భాగం ఉందని భావించవలస వసుతూన్నదని చెపాపోరు. 
పత్రిక విలేకరులకు జనసేన అండగా ఉంటుంది, వారిపై కేసులు 
బన్యిసేతూ సంత ఖరుచిలతో కోరుటిల్ వాదిస్తూనని హెచచిరించారు. 2019 
వ సంవతసురంల్ ఇచిచిన మాటకు కటుటిబడి సపోందన కార్క్రమం ఏరాపోటు 
చేస త్త్ మంత్రంగా ముగించడానికి గల కారణాలు ఏమిటి?? రెవెనూ్ 
వ్వస్న ప్రక్షాళన చేస్తూనని ప్రగల్్లు ఉతుతూతితూ వాగా్దన్లు పలికిన 
మీరు దాని్న తుంగల్ తకి్క అవిన్తికి ఆజ్ం పోశరన్ ఆగ్రహం వ్కతూం 
చేశరు. గత ఎని్నకల్లా జగన్ మాటలకు మోసపోయిన ప్రజలు న్రాయణ 
స్్మీ ల్ంటి వారిని కూడా గెలిపంచారని వా్ఖా్నించారు. అయిత్ 
నిజం గ్రహించిన ఓటరులా ఈ స్రి ఓడించి కమండలం చేతికి ఇస్తూరని 
జోస్ం చెపాపోరు. ప్రజల కోసం, ప్రజా క్షేమం కోసం, ప్రజల అభివృది్ధ 
కోసం రాజీలేని పోరాటం చేస్తూనని హామీ ఇచాచిరు. ఆయనన ఓడించి 
చరిత్ర సృష్టించడానికి తాన సద్ధంగా ఉన్్ననని యుగంధర్ చెపాపోరు.

రామశ్రీనివాసులు సమక్రంలో జనసేనలో చేర్న 
సురంకర సుధ

శతఘ్్న నూ్స్: కడపజిల్లా, 
రాజంపేట నియోజకవర్ పరిధిల్ని 
టి సుండుపలిలా మండలం పెదినేని 
కాలువ గ్రామం బండకాడ ఈడిగాపలిలా 
వాసులు జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్్ణ్ ఆశయాలు, సదా్దంతాలు 
నచిచి ఓ గృహిణిగా ఉంటూ పారీటి 

పటలా ఆకరిషాతురాలై జనసేన పారీటిల్ రామశ్రీనివాసులు సమక్షంల్ ఆమె భరతూ 
భరతూ సుంకర మదన్ కుమార్ ప్రోతాసుహంతో సుంకర సుధ ఆదివారం జనసేన 
పారీటిల్ చేరడం జరిగింది. వారికి రాజంపేట నియోజకవర్ం జనసేనపారీటి 
తరపున శుభాభినందనలు తెలియజేస్రు.
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