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పెంచిన విద్యుత్ చార్జీలు తగ్గెంచాలని.. 
భీమిలి జనసేన ఆధ్వరయుెంలో నిరసన ర్యులీ

శతఘ్ని న్యూస్: పెంచిన విద్యూత్ చార్జీలు 
తగ్గెంచాలని, అప్రకటిత కరెంటు కోతలు 
నిలుపుదల చేసి, నిరెంతర కరెంట్ సరఫరా 
ఇవ్వాలని, అదే విధముగా వైస్సార్సాపీ ఎనినికల 
సమయమెంద్ హామీ ఇచిచిన విధెంగా 200 
యూనిట్సా ఉచిత కరెంట్ కూడా నెరవేరాచిలని 
డిమెండ్ చేస్తూ భీమిలి నియోజకవర్గెంలో 
జనసేన ఆధవారయూెంలో నిరసన రాయూలీ చేపట్టడెం 

జరిగెంది. ఈ కారయూక్రమెంలో భీమిలి జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు, జనసైనికులు భార్ 
సెంఖయూలో పాల్్గని నిరసన తెలిపారు.

విద్యుర్ధులను అభినెందెంచిన 
డా. వడ్లపట్ల సాయి శరత్

శతఘ్ని న్యూస్: దెంద్లూరు నియోజకవర్గెం, పదవేగలోని స్ెంఘ్క సెంక్షేమ 
క్రీడా పాఠశాల విద్యూరుధులు ఇటీవల కర్నిలులో జరిగన అథ్లెటిక్సా పోటీలోలె రాష్ట్ర 
స్థాయిలో వెండి, రజత పథకాలు స్ధెంచిన విద్యూరుధులను జనసేన తరపున 
అభినెందిెంచి వ్రికి పవన్ కళ్యూణ్ ఆశీస్సాలు, ఉమ్మడి పశ్చిమగోద్వరి జిల్లె 
జనసేన అధయూక్షులు కొటికలపూడి గోవిెందరావు సహకారెం ఎలలెపుపుడూ ఉెంటాయని 
తెలియచేసి వ్రు జాతీయ స్థాయిలో విజయాలు స్ధెంచాలని జిల్లె కారయూదరిశి డా. 
వడలెపటలె స్యి శరత్ ఆకాెంక్షను తెలియచేస్తూ వ్రికి బహుమతులను ప్రధానెం 
చేశారు.

యాక్్సడంట్ అయిన వయూక్తిక్ ఆర్ధిక సాయమందంచిన పితాని
శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరెం, రాష్ట్ర జనసేన పార్్ట రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు 
ముమి్మడివరెం నియోజకవర్గ ఇెంచార్జీ పితాని బాలకృష్ణ ముమి్మడివరెం మెండలెం మరలెపాలెం 
గ్రామెంలో ఇటీవల యాకిసాడెంట్ అయియూ బాధ పడుతునని పితాని శ్రీనివ్స్ కి శెటి్టబలిజ సెంఘ 
సభ్యూలు మరియు పితాని బాలకృష్ణ ఏరాపుటు చేసిన 30,000 ర్పాయలు ఆరిథాక సహాయానిని 
అెందజేసినారు. వీరి వెంట స్నబోయిన మలిలెకారుజీనరావు, జక్ెంశెటి్ట పెండు స్నబోయిన 
వీరభద్రరావు, దెంగేటి శీను, యలలెమెలిలె లోకేష్, స్నబోయిన నాగేెంద్ర మరియు మట్టపరితూ 
ద్రా్గప్రస్ద్ మరియు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

ముత్తికూరు జనసేన ఆధ్వరయూంలో స్వచ్ఛభారత్ కారయూక్రమం
శతఘ్ని న్యూస్:  సర్వాపలిలె నియోజకవర్గెం, ముతుతూకూరు మెండలెంలో శనివ్రెం జనసేన పార్్ట నాయకుల 
ఆధవారయూెంలో సవాచ్ఛభారత్ కారయూక్రమనిని చేయడెం జరిగెంది. భాగెంగా ముతుతూకూరు మెండలెం బస్్టెండ్ 
ఆనుకొని ఉనని ఆటో స్్టెండ్ వద్ద పాలెసి్టక్ చెతతూ, చెద్రెం అక్డ వేయడెం జరుగుతుెంది ద్నివలన ఆ 
చుటు్టపక్ల ఉననిటువెంటి చిననిచినని వ్యూపారస్తూలు అక్డ బస్సా కోసెం వేచి చేసే వ్ళ్ళు అెందరు 
కూడా.. ఆ వ్సనకి నిలబడలేని పరిసిథాతి. ప్రభ్తవా అధకారులు, పెంచాయతీ సిబ్ెంది ఎవర్ కూడా 
ఎతతూకపోవడెంతో ఈ సమసయూ జనసేన దృష్్టకి రావడెంతో.. జనసేన పార్్ట నాయకుల ఆధవారయూెంలో 
సవాచ్ఛభారత్ లో భాగెంగా శనివ్రెం అక్డ ఉననిటువెంటి చెతతూ మొతతూెం కీలెన్ చేయడెం జరిగెంది. 
అయితే అధకారెంలో ఉనని అధకార పార్్ట నాయకులు ఎెంద్కని ఈ పాలెసి్టక్ గాని, ఈ చెతతూను తొలగెంచే 
పరిసిథాతులు ఎెంద్కు జరిపిెంచడెం లేద్? అదే విధెంగా సర్వాపలిలె నియోజకవర్గెంలో ఉననిటువెంటి ప్రతి 
పెంచాయతీలో కూడా పారిశుదధు్య కారయూక్రమలు చేయాలని ప్రభ్తవా అధకారులను, అధకార పార్్టని 
డిమెండ్ చేశారు. ఈ కారయూక్రమెంలో రహెం బాయ్, పవన్ వీరబాబు, సెందీప్, శ్రీహరి, గర్ష్, రహమన్, 
రవికుమర్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.
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ప్రభుత్వ కార్యులయాలకు ఆసుపత్రి భవనాలను కేటాయిసేతే 
ఉదయుమెం తప్పద్: కిరణ్ ర్యల్

శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి మెటరనిటీ హాసిపుటల్ లో ఇపపుటికే గద్లు చాలక పేషెంటులె, 
అటెండెంటులె ఇబ్ెంది పడుతుెంటే… జిల్లె వైదయూ ఆరోగయూశాఖ కారాయూలయానికి 
భవనాలు కేటాయిెంచాలనుకోవడానిని జనసేన తీవ్ెంగా ఖెండిసతూెందని, రాయలసీమకే 
తలమనికెంగా ఉనని తిరుపతి ప్రభ్తవా ప్రస్తి ఆసపుత్రిలో ఇటీవల జరుగుతునని కొనిని 
సెంఘటనలు కలవరపడుతునానియి. అయితే తాజాగా హాసిపుటల్ కు చెెందిన భవనాలను 
జిల్లె వైదయూ ఆరోగయూ శాఖ కారాయూలయాలకు కేటాయిెంచాలని ప్రయతినిెంచడానిని జనసేన 
తపుపుబడుతోెంది. భవనాలు ఖాళీగా ఉెంటే ఆ భవనాలోలె పేషెంటలె సహాయకులకు వసతి 
కలిపుెంచే విధెంగా చరయూలు తీస్కోవ్లి. చెటలె కిెంద ఎెండలో పేషెంటలె సహాయకులు 
అనేక అవసథాలు పడుతునానిరు. ఆసపుత్రిని ఆసపుత్రి అవసరాలకు వినియోగెంచుకునేల్ 
చరయూలు తీస్కోవ్లి. న్తనెంగా ఏరాపుటు చేసిన పద్్మవతీ నిలయెంలోని కలక్టర్ట్ 
లో గద్లు ఖాళీగా ఉనాని… పేదల కోసెం నిరి్మెంచిన హాసిపుటల్ లో కారాయూలయెం 
కేటాయిెంచాలనుకోవడెం ద్రుణమని.. ఆసపుత్రి భవనాలను ప్రభ్తవా కారాయూలయాలకు 
కేటాయిసేతూ జనసేన ప్రతయూక్ష పోరాటానికి దిగ…. పేద రోగుల పక్షాన నిలుస్తూెందని 
తెలియజేస్తూనానిమని తిరుపతి జనసేన పార్్ట ఇెంచార్జీ కిరణ్ రాయల్ అనానిరు.

పార్టీ బలోపేతానికి యువత ప్రధాన పాత్ర పోషెంచాలి: 
పేడాడ ర్మ్మోహన్

శతఘ్ని న్యూస్: ఆమద్లవలస మునిసాపాలిటీ పరిధలోని జనసేన పార్్ట కారాయూలయెంలో 
జనసేన పార్్ట బలోపేతానికి యువత ప్రధాన పాత్ర పోష్ెంచాలిసాన అవసరెం చాల్ 
ఉెందని నియోజకవర్గ ఇెంచారిజీ పేడాడ రామ్్మహన్ పేరో్నానిరు. ఈ కారయూక్రమెంలో 
మునిసాపాలిటీలోని యువత పాల్్గని ఈ కారయూక్రమనిని జయప్రదెం చేశారు.

అకాల వర్షాలతో నషటీపోయిన రైతులను 
ఆద్కోవాలిసిన బాధయుత ప్రభుతా్వనిదే..!

శతఘ్ని న్యూస్:  ఆళలెగడ్డ నియోజకవర్గెం, రుద్రవరెం మెండలెంలో ఆలమూరు, 
చిత్రేనిపలలె, ముకుెంద్పురెం, హరినగరెం, నరస్పురెం, ముతతూలూరు గ్రామలలో 
శుక్రవ్రెం స్యెంత్రెం ఉరుములు మెరుపులు ఈద్రు గాలులతో కురిసిన వరాషాల 
కారణెంగా వరి, మొక్జొనని, బొపాపుయి, అరటి పెంటలతో నష్టపోయిన రైతులను ఆళలెగడ్డ 
జనసేన నాయకులు మైలేరి మలలెయయూ పరామరిశిెంచారు. అనెంతరెం ఆయన మీడియాతో 
మటాలెడుతూ.. రైతు దేశానికి వనెనిముక.. అననిెం పటే్ట రైతనని కష్్టలోలె ఉననిపుపుడు రైతులను 
ఆద్కోవ్లిసాన బాధయూత వైఎస్ఆరిసాపి ప్రభ్తావానిదే అని తెలియజేశారు. నష్టపోయిన 
రైతులలో కౌలు రైతులు ఎకరాకు 30 వేలు కౌలు చెలిలెెంచి లక్షల ర్పాయలు పటు్టబడి 
పటి్ట పెంటలను స్గు చేస్తూనానిరు. చేతికి వచిచిన పెంట అకాల వరాషాలతో నష్టపోయామని 
ఎకరాకు 30 వేల ర్పాయలు నష్టపరిహారెం చెలిలెెంచకపోతే రైతులకు ఆత్మహతయూలే 
శరణయూమని తెలియజేశారు. రుద్రవరెం మెండలెంలో 2000 ఎకరాలు వరి, 500 ఎకరాలు 
బొపాపుయి, 300 ఎకరాలు మొక్జొనని, 200 ఎకరాలు అరటి పెంట నష్టెం జరిగెందని 
తెలియజేశారు. వయూవస్య అధకారులు నష్టపోయిన రైతుల పొల్ల దగ్గరికి వళ్లె సమగ్ర 
సర్వా చేసి నష్టపోయిన ప్రతి కుటుెంబానికి నష్టపరిహారెం అెందేల్ ప్రభ్తావానికి నివేదిక 
పెంపాలని డిమెండ్ చేశారు. ప్రజా ప్రతినిధులు కూడా బాధయూతగా తీస్కొని నష్టపోయిన 
రైతు కుటుెంబాలకు నష్ట పరిహారెం అెందేల్ ప్రభ్తవాెం మీద ఒతితూడి తీస్కురావ్లని 
డిమెండ్ చేశారు. రాష్ట్రెంలో అపుపుల భారెంతో ఆత్మహతయూ చేస్కునని 3000 కౌలు రైతు 
కుటుెంబాలకు పవన్ కళ్యూణ్ గారు అధకారెంలో లేకునాని కుటుెంబానికి లక్ష ర్పాయలు 
సహాయెం చేస్తూనని గొపపు మనస్నని నాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ అల్ెంటి వయూకితూకి రైతులు 
అెండగా ఉెండాలని, తవారలో ఆళలెగడ్డ నియోజకవర్గెంలోన్ కౌలు రైతు కుటుెంబాలకు 
ఆరిథాక సహాయానిని అెందిస్తూరని తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమెంలో జనసేన నాయకులు 
రాచెంశెటి్ట వెంకటస్బ్యయూ, ఆెంజనేయులు, రామిశెటి్ట కుమర్, వేణు, చినని పద్దయయూ, 
వీరయయూ పాల్్గనానిరు.

రైతు భరోసా యాత్ర విజయవెంతమైన సెందర్ెంగా.. 

జనసేనానికి పాలాభిషేకెం
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన రైతు భరోస్ 
యాత్ర విజయవెంతమైన సెందర్ెంగా.. 
అనెంతపురెం జిల్లె అదయూక్షులు టీ. సి వరుణ్ 
గారి అదేశల మేరకు శనివ్రెం స్యెంత్రెం 
నారాయణపురెం గ్రామ పెంచాయతీలోని 
రైతుల పొల్లోలె పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ చిత్రపటమునకు నగర అర్న్ కమిటీ 
అధయూక్షుడు పొదిలి బాబురావు, ఉపాధయూక్షులు 
జకి్రడి్డ ఆదినారాయణ మరియు ప్రధాన 

కారయూదరుశిలు, కమిటీ సభ్యూలు, వీర మహిళలు జకి్ రడి్డ పద్్మవతి, స్వర్ణ, ర్ప 
మరిశెటి్ట సమక్షెంలో పాల్భిషేకెం నిరవాహిెంచడమైనది.

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


ఆదివారం, 17 ఏప్రిల్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పెంచిన ఆర్టీసీ, విద్యుత్ ఛార్జీలను ప్రభుత్వెం 
తగ్గెంచాలని జనసేన డిమెండ్

శతఘ్ని న్యూస్: అరకు నియోజకవర్గెం న్యూస్, పెంచిన ఆర్్టసీ , విద్యూత్ ఛార్జీలను 
ప్రభ్తవాెం తక్షణమే తగ్గెంచాలని జనసేన పార్్ట నాయకులు స్యిబాబా ద్రియ 
ఆధవారయూెంలో శనివ్రెం అనెంతగరి మెండలెం బొర్రా జెంక్షన్ వద్ద పేలె కారు్డలతో 
ప్రభ్తావానికి వయూతిర్కెంగా నిరసన తెలిపారు. ఈ సెందర్ెంగా స్యిబాబా మటాలెడుతూ 
గౌరవ ముఖయూమెంత్రి ప్రతిపక్షెంలో ఉననిపుపుడు ఫ్యూన్ గురుతూకు ఓటేసి రాష్ట్రెంలో ముఖయూమెంత్రి 
పదవిలో కూర్చినే పవర్ కలిపుెంచెండని ప్రజలను వేడుకొనని నేపథయూెంలో జగన్ రడి్డని పవర్ 
ఇచిచి ముఖయూమెంత్రిగా ఎనునికొనని అనెంతరెం మనకునని విద్యూత్ పవర్ ని తీస్తూ ఫ్యూన్ 
తిరకు్ెండా చేసినటువెంటి ఘనత మన ముఖయూమెంత్రి జగన్ రడి్డ ద్వారా చూస్తూనానిము 
ప్రతిపక్షెంలో ఉననిపుపుడు ప్రతి పేదోళలెకు 200 యూనిటలె వరకు ఉచితెంగా. విద్యూత్ 
సద్పాయెం కలిపుస్తూనని చెపిపున మటలను ముఖయూమెంత్రి మరిచిపోయార్మ్ కానీ ఆెంధ్ర 
రాష్ట్ర ప్రజలు వీటనినిటిని పరిశీలిస్తూనే ఉనానిరని తెలిపారు. ఇెంతే కాకుెండా రాష్ట్రెంలో 
నిననిటి వరకు ఆర్్టసీ చార్జీలను పెంచి ప్రజలపై మరిెంత భారెం మ్పేెంద్కు ప్రభ్తవాెం 
కుట్ర గాని భావిస్తూనానిమని, ఇవే కాకుెండా నితాయూవసర సరుకులు నేల నుెండి ఆకాశెం 
అెందినెంత వరకు అధక ర్టులె పెంచారు నెంటు వీటనినిెంటిపై నితయూెం ప్రజలు దృష్్ట 
స్రిస్తూనానిరని రానునని రోజులోలె ప్రజలు వైయస్సార్ ప్రభ్తావానికి బుదిధు చెపేపు రోజులు 
దగ్గరపడా్డయని తెలిపారు. ఏదేమైనా రాష్ట్రెంలోని ప్రజల సమసయూల పటలె జనసేన పార్్ట 
ఇపుపుడు ఎలలెపుపుడు అెండదెండగా వ్రికోసెం నిలబడుతుెందని తెలిపారు. ఇపపుటికైనా 
ప్రభ్తవాెం కళ్ళు తెరిచి పెంచిన ఆర్్టసీ విద్యూత్ ఛార్జీలు మరియు నితయూవసర సరుకులను 
ర్టులె తగ్గెంచాలని ఈ సెందర్ెంగా జనసేన పార్్ట ప్రభ్తావానిని డిమెండ్ చేస్తూెందని 
తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమెంలో జనసైనికులు సనాయూసిరావు, రాజు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

ప్రమదవశాతుతే గాయపడిన జనసైనికులను పర్మర్శెంచి 

ఆరథిక సహాయెం అెందెంచిన పెండాయుల దెంపతులు
శతఘ్ని న్యూస్: అనెంతపురెం నగరెంలోని 
12వ డివిజన్ కు చెెందిన క్రియాశీలక 
జనసేన కారయూకరతూలు వెంశీ, శెంకర్ లు 
ఈనెల 12వ తేదీన జనసేన పార్్ట రైతు 
భరోస్ యాత్రకు వళ్లె తిరిగ ఇెంటికి వస్తూ 
రోడు్డ ప్రమదెంలో తీవ్ెంగా గాయపడా్డరు 

ఈ విషయెం తెలుస్కునని రాయలసీమ మహిళ్ విభాగెం ప్ెంతీయ కమిటీ సభ్యూరాలు 
శ్రీమతి పెండాయూల శ్రీలత, పెండాయూల హరి జనసైనికుల ఇెంటికి వళ్లె వ్రిని పరామరిశిెంచి ఆరిథాక 
సహాయెం వ్రికి కావలసిన మెడిసిన్ అెందిెంచారు. ఈ సెందర్ెంగా శ్రీలత మటాలెడుతూ 
పవన్ కళ్యూణ్ రైతు భరోస్ యాత్ర విజయవెంతెం అయినపపుటికీ ఇల్ెంటి సెంఘటనలు 
జరగటెం ద్రదృష్టకరమని, అయినా జన సైనికులకు జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
మేము ఎపుపుడు అెండగా ఉెంటామని గాయపడిన జనసైనికులు క్రియాశీలక సభయూతవాెం 
చేయిెంచుకుననిెంద్ వలలె వ్రికి వైదయూ బీమ కిెంద ఆరిథాక సహాయెం అెందేల్ చూస్తూమని 
తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమెంలో జిల్లె కారయూదరిశి కాశెటి్ట సెంజీవ రాయుడు, వీర మహిళలు 
కాశెటి్ట స్విత్రి, కుల్లెయమ్మ శ్ెంగనమల నియోజకవర్గ నాయకులు ధెంపటలె శ్వ, తోటప్రకష్, 
రామయయూ దెండు హర్ష్, మధు, జన సైనికులు చినని మరనని, స్ర్ష్, వెంకీ, మ్క్షిత్, స్నీల్, 
మనోజ్ తదితరులు పాల్్గనడెం జరిగెంది.

నూతనెంగా నియమితులైన కలెకటీర్ ను 
మర్యుదపూర్వకెంగా కలిసిన వినుతా కోటా

శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి జిల్లె, శ్రీకాళహసితూ న్తనెంగా నియమితులైన కలక్టర్ 
కే.వెంకటరమణా రడి్డ, ఐ.ఏ.ఎస్ ని శ్రీకాళహసితూ నియోజకవర్గ జనసేన పార్్ట ఇెంఛారిజీ 
శ్రీమతి వినుత కోటా నియోజకవర్గ మెండల/పట్టణ అధయూక్షులు, నాయకులతో 
మరాయూదపూరవాకెంగా కలవడెం జరిగెంది. నియోజకవర్గెంలో గ్రామలోలె ఉనని అనేక 
సమసయూలను కలక్టర్ దృష్్టకి తీస్కెళలెడెం జరిగెంది. ప్రధానెంగా వెందల కోటులె విలువ 
చేసే ప్రభ్తవా భూములు కబాజీ, శాెంతి భద్రతల సమసయూలు, గ్రామలోలె కనీస అవసరాలైన 
త్రాగునీరు, రోడులె, సీ్రీట్ లైటులె, డ్రైనేజీ, సమసయూలపై గత కలక్టర్ కి ఇచిచిన సమసయూలు, 
ర్ణిగుెంట పెంచాయతీ గ్రామ సభ జరిగన తీరు, జనసేన నాయకులపై జరిగన ద్డికి 
సెంభెందిెంచిన వీడియోలు చూపడెం జరిగెంది. సమసయూలపై పోరాడితే అక్రమ కేస్లు 
పడుతునని విషయాలను, ర్ణిగుెంట బస్్టెండ్ లోని అక్రమ ష్పులు నిరా్మణెం తదితర 
అెంశాలపై చరిచిెంచడెం జరిగెంది. అక్రమ కట్టడానిని వెంటనే తొలగెంచకపోతే ధరాని 
చేస్తూమని వినుత తెలిపారు. కలక్టర్ సమసయూలపై స్నుకూలెంగా సపుెందిెంచి వెంటనే 
అనిని సమసయూలు పరిష్రిస్తూమని హామీ ఇచాచిరు. ఈ కారయూక్రమెంలో శ్రీకాళహసితూ 
మెండల అధయూక్షులు దెండి రాఘవయయూ, ఏర్పుడు మెండల అధయూక్షులు కిరణ్ కుమర్, 
ర్ణిగుెంట మెండల అధయూక్షులు మునికుమర్ రడి్డ, ర్ణిగుెంట పట్టణ అధయూక్షులు విజయ 
ఆనెందరావు, నియోజకవర్గ నాయకులు పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కె.ఎెం.పురెం నెంద్ జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయుెంలో 
నిరసన కారయుక్రమెం

శతఘ్ని న్యూస్: గెంగాధర నెలూలెరు నియోజకవర్గెం, కార్వాటి నగరెం మెండలెం, కె ఎెం పురెం పెంచాయతీ, 
కె.ఎెం.పురెం గ్రామెం నెంద్ నెలకొని ఉనని సమసయూలపై యుగెంధర్ పొనని ఆధవారయూెంలో సమవ్రెం 
మెండల అభివృదిధు అధకారి కారాయూలయెం ముెంద్ జనసేన పార్్ట ఆధవారయూెంలో నిరసన కారయూక్రమెం 
జరుగుతుెంది. గ్రామెం నెంద్ నెలకొని ఉనని సమసయూల వివరాలు క్రిెంది విధెంగా ఉననివి.
శ్థిల్వసథాకు చేరుకునని నీటి టాయూెంకు.. కొతతూ నీటి టాయూెంకు నిరా్మణెం చేపటా్టలి.
బ్రిటిష్ కాలెం నాటి కట్టడానిని తలపిస్తూనని నీటి టాయూెంకు..దీనివలలె ప్రజల ప్ణాలకు ముపుపు.
ఉనని రెండు చేతి బోరులె పనిచేయకపోవడెం.
ప్రతి వీదికి నీటి సౌకరయూెం ఏరాపుటు చేయాలి.
నీటి వసతి సరిగా లేనెంద్న గ్రామస్తూలు ఇబ్ెంద్లు పడుతునానిరు.
పైన పేర్్నని సమసయూలకు సెంబెంధత మెండల అధకారులు వెంటనే సపుెందిెంచాలి అెంటూ యుగెంధర్ 
పొనని డిమెండ్ చేశారు.

శివాలయ ప్రతిషటీకు వచిచిన భకుతేలకు జనసేన ఆధ్వరయుెంలో మజ్జీగ పెంపిణి
శతఘ్ని న్యూస్: ములకలపలిలెమెండలెంలో న్తనెంగా నిరి్మెంచిన శ్వ్లయెం ప్రతిష్టకు వచిచిన భకుతూలకు 
జనసేన పార్్ట ఆధవారయూెంలో ద్ద్పు 8 వేల మెంది పైచిలుకు భకుతూలకు మజిజీగ పెంపిణీ చేయడెం జరిగెంది. 
ఈ కారయూక్రమెంలో పాల్్గనని జనసేన పార్్ట మెండల నాయకులు తాటికొెండ ప్రవీణ్, పొడిచేటి చెనానిరావు, 
చామరితూ స్ధాకర్, నక్ న రమేష్, రవి, అలుగుల శ్రావణ్, యుకే నాగరాజ్, వుకే ముతాయూలరావు, ద్సి 
నవీన్, బోల్గని పవన్ కళ్యూణ్, ల్కో్టత్ నవీన్, కాక రాజేష్, చిర్ర వీరభద్రెం, ముదిగొెండ స్గర్, బొక్ 
వెంకటేశవారులె, ఇమ్మడి రామరావు, అననిపురడి్డపలిలె మెండల నాయకులు తల్రి రాజు, ఉమ్మడి ఖమ్మెం 
జిల్లె విద్యూరిథా విభాగెం నాయకులు గొలలె వీరభద్రెం, ఉమ్మడి ఖమ్మెం జిల్లెయువజన విభాగెం సెక్రటర్ 
గరికె రాెంబాబు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

అరధువీడు మెండలెంలో పరయుటెంచిన 
బెల్లెంకెండ సాయిబాబా

శతఘ్ని న్యూస్: అరధువీడు మెండలెం, పాపినేనిపలిలె, అరధువీడు గ్రామలలో 
గద్దలూరు జనసేన పార్్ట ఇెంచార్జీ బెలలెెంకొెండ స్యిబాబా పలువురు 
ముఖయూ నాయకులను కలవడెం జరిగెంది. అదేవిధెంగా రైతులతో, రైతు 
కూలీలతో మటాలెడి వ్రి సమసయూలను.. మరియు కౌలు రైతు సమసయూలు 
అడిగ తెలుస్కోవడెం జరిగెంది. దొనకొెండ గ్రామెంలో అనారోగయూెంతో 
బాధపడుతునని జూటూరు ధనుష్ అనే క్రియాశీలక కారయూకరతూను 
పరామరిశిెంచి మనోధైరాయూనిని ఇవవాడెం జరిగెంది. ఈ కారయూక్రమెంలో 
జిల్లెసెంయుకతూ కారయూదరిశి కాలవా బాల రెంగయయూ, అరధువీడు మెండలెం 
అధయూక్షుడు కలగటలె అలూలెరయయూ, తోట కేసనని, శేష్ద్రి నాయుడు, మస్తూన్, 
బెండి రెంగయయూ, ఆెంజనేయులు, మ్హన్ రావు, కొెంకల రెంగస్వామి, 
లక్ష్మీనారాయణ,షేక్ రఫీ, మరియు జన సైనికులు పాల్్గనడెం జరిగెంది.

జనసైనికుడు సతితేబాబు వివాహ 
మహోతసివెంలో పాల్్గన్న మకినీడి

శతఘ్ని న్యూస్: గొలలెప్రోలు మెండలెం తాటిపరితూ గ్రామెంలో జనసైనికుడు 
రెంపెం సతితూబాబు వివ్హ మహోతసావెం సెందర్ెంగా.. పిఠాపురెం 
జనసేన పార్్ట ఇెంచార్జీ శ్రీమతి మకినీడి శేషుకుమరి, జనసేన 
నాయకులు గొలలెప్రోలు మెండల ప్రెసిడెంట్ అమరాది వలిలె రామకృష్ణ, 
స్మినీడి అపాపురావు, అడబాల వీర్రాజు, గారపాటి శ్వకొెండరావు, 
గారపాటి మెంజునాథ్, గరపాటి చెంటి, అమలకెంటి శ్రీను, జనసైనికులు 
నాయకులు తదితరులు రెంపెం సతితూబాబు వివ్హ మహోతసావెంలో 
పాల్్గని అభినెందనలు తెలియజేశారు.

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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మజ్జీవలస గ్రామెంలో శ్రీశ్రీశ్రీ ఆెంజనేయసా్వమి తీరథి మహోతసివెం
శతఘ్ని న్యూస్: అలూలెరి సీతారామరాజు జిల్లె జిల్లె అరకు నియోజకవర్గెం హుకుెంపేట మెండలెం 
బూరజీ పెంచాయితీ మజిజీవలస గ్రామెంలో హనుమన్ జయెంతి మజిజీవలస గ్రామెంలో అెంగవైభగెంగా 
ఆెంజనేయ స్వామి తీరథాెం జరుపుకునానిరు. మజిజీ కృష్ణ సెంబాయి పరుశురాెం బుద్ధు అదవారయూెంలో 
శనివ్రెం జనసేన పార్్ట నాయకులు అరకు పారలెమెెంట్ అధకార ప్రతినిధ మద్ల శ్రీరాములు 
అరకు పారలెమెెంట్ వరి్ెంగ్ సభ్యూలు కొనెడి లక్షష్మణ్ రావు పారలెమెెంట్ ఎకసాకూయూటివ్ మెెంబర్ 
శ్రీనివ్స రడి్డ జనసేనపార్్ట సీనియర్ నాయకుడు బెంగారు రామద్స్ కొనెడి చినని బాబు సెంతోష్ 
కుమర్ గ్రామెంలో పరయూటిెంచి మొదట ఆెంజనేయ స్వామి ఆలయెంలో పూజలు చేసిన అనెంతరెం 
జనసేనపార్్ట నాయకులతో కారయూకరతూలతో సమవేశెం నిరవాహిెంచారు ఈ కారయూక్రమెంలో మద్ల 
శ్రీరాములు, లక్షష్మణ్ రావు, రడి్డ రామద్స్ మటాలెడుతూ గ్రామస్థాయిలో జనసేనపార్్ట భలోపేతమే 
లక్ష్యెంగా గరిజన గ్రామలోలె పరయూటిస్తూ కారయూకరతూలకు పార్్ట సిద్ధుెంతాలు క్షేత్రస్థాయిలో తీస్కెళ్లెలని 
దిశానిర్్దశెం చేశారు. గరిజన గ్రామలోలె జనసేనపార్్టలో భార్గా చేరికలుెంటాయి మనయూెంలో అనిని 
పార్్టల నుెంచి జనసేనపార్్టకి సెంపూర్ణెంగా మదధుతు లభిస్తూెంది ఏ గ్రామెంలో అడుగు పటి్టన పెండగ 
వ్తావరణెంల్ జనసేనపార్్ట నాయకులను ఆహావానిస్తూనానిరు. జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ 
చేస్తూనని కారయూక్రమలు ప్రజలకు వివ్రిస్తూెంటే ప్రజలు ఏజెనీసాలో జనసేనపార్్ట పుెంజుకుెంటుెందని 
గ్రామస్థాయి రైతులు విద్యూరుథాలు మేధావులు ఉదోయూగులు యువతి యువకులు అెందర్ జనసేనపార్్ట 
వైపే మొగు్గచూపుతునానిరని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమెంలో జనసైనికులు మహేష్ కృష్ణ విజయ్ 
కుమర్ రాెంప్రస్ద్ కొెండబాబు కారయూకరతూలు జనసైనికులు మహిళలు పద్ద ఎతుతూన పాల్్గనానిరు.

తొలి తెలుగు అశోక చక్ర ప్రద్త విశాఖ సౌరయు దీపికా కీ.శే. 
కరణెం వరప్రసాద్ సమోరస్తే మెగా వైదయు శిబిరెం

శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ, 
భారతమ్మ ముద్్ద బిడ్డ తొలి 
తెలుగు అశోక చక్ర ప్రద్త 
విశాఖ సౌరయూ కీ.శే. కరణెం 
వరప్రస్ద్ 9వ వరధుెంతి 
సెందర్ెంగా స్్టడెంట్ 
ఫెండేషన్ ఫర్ సొసైటీ 
మరియు కరణెం వరప్రస్ద్ 
ఫెండేషన్ వ్రి ఆధవారయూెంలో 

మెడికవర్ హాసిపుటల్సా విశాఖపటనిెం వ్రి సౌజనయూెం తో ఉచిత మెగా మెడికల్ కాయూెంపు కుటుెంబ 
సభ్యూలు అభయూరథాన మేరకు ఉచిత మెగా మెడికల్ కాయూెంపు మర్్టరు గ్రామెం, అనకాపలిలె మెండలెం 
లో ఏరాపుటుచేయడెం చేయడెం జరిగెంది. ఈ కారయూక్రమనికి మెడికవర్ హాసిపుటల్సా డాక్టర్సా వ్రి 
పూరితూసహాయ సహకారెం తో 200 మెందికి ఉచితెంగా ఈసీజీ, రకతూ పర్క్షలు, బీపీ, షుగర్, పర్క్షలు 
చేసి వ్టికీ అనుగుణెంగా ఉచిత మెంద్లు పెంపినణి చేయడెం జరిగెంది. వరప్రస్ద్ దేశానికీ చేసిన 
సేవలను గురుతూెంచుకుెంటూ ప్రతి సెంవతసారెం విశాఖ జిల్లెలో పలు సేవ్కారయూక్రమలు చేస్తూనానిరని, 
ఇెంకా ఎకు్వగా సేవ్కారయూక్రమలు వరప్రస్ద్ ఆశయానిని ప్రజలకి తీస్కొని వళ్తూనానిరని గ్రామ 
ప్రజలు కుటుెంబసభ్యూలుని అభినెందిెంచారు.

నవరతానిలలో ఒక రతనిం రాలడం ఖాయం: 
దారం అనిత

శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలలె, ప్రభ్తవాెం 
ప్రవేశపటి్టన నవరతానిలలో ఒకటి 
అమ్మఒడి పథకెం 2021-22 
సెంవతసారానికి గాను జనవరిలో అమ్మ 
వ్డి పథకానికి సెంబెంధెంచిన సొము్మ 
అమ్మల ఖాతాలలో పడలేద్. దీనికి 
ప్రభ్తవాెం కొతతూ నిబెంధన షరతులను 
తెరపైకి తెచిచిెంది. చద్వుకునే బిడ్డతలిలె 
ఒకే చోట ఉెండాలి కొతతూగా ప్రకటిెంచిన 

జిల్లెలోని ఆధార్ కారు్డ అడ్రస్ ఉెండాలి అదే విధెంగా కొతతూ ర్షన్ కారు్డ ఉెండాలి 
విద్యూరిథా యొక్ అటెండన్సా 70 శాతానికి తకు్వ ఉెండకూడద్ కరెంట్ బిలులె 
300 యూనిటులె ద్టి ఉెండకూడద్. ఈ యొక్ షరతులకు ఎవరు అరుహులు 
కారు కాబటి్ట ఈ యొక్ పథకెం కొనస్గద్ 2017లో వైయస్ జగనో్మహన్ 
రడి్డ సతీమణి వైయస్ భారతి తానే సవాయెంగా విద్యూరుథాల తలిలెదెండ్రులు పిలలెలను 
చదివిెంచడానికి ఆరిథాక సతూమత లేద్ కాబటి్ట వ్ళ్ళు తమ పిలలెలను చినని 
వయస్లోనే పనులకు పెంపిస్తూనానిరు కనుక చదివిెంచే బాధయూత మ ప్రభ్తవాెం 
రాగానే తీస్కుెంటామని చెపాపురు. ఇదే విషయానిని పలుస్రులె ఎనినికల ప్రచార 
సమయెంలో జగన్ మ్హన్ రడి్డ కూడా చెపాపురు. ప్రస్తూతెం ఇచిచిన మట 
తపాపురు రాష్్రీనికి కొతతూ పరిశ్రమలు తేవడెంతో వైఫలయూెం విద్యూభాయూసెం పూరితూ 
చేసిన విద్యూరుథాలకు ఉపాధ అవకాశాలు కలిపుెంచడెంలో ప్రభ్తవాెం వైఫలయూెం 
చెెందిెంది పలు రకాలుగా ప్రజల నుెండి వ్రిని పీడిస్తూ సొము్మ వస్లు చేసే 
ప్రయతనిెం చేసతూెంది. దీనిని జనసేన పార్్ట తీవ్ెంగా ఖెండిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభ్తవాెం 
మట తపిపున మడమ తిపిపున రాష్ట్రప్రభ్తవాెం రాబోయే ఎనినికలోలె గద్ద దిగడెం 
ఖాయెం ప్రజలే సరైన సమధానెం చెబుతారని జనసేన చితూతూరు జిల్లె ప్రధాన 
కారయూదరిశి ద్రెం అనిత అనానిరు.

కనీస వసతలు లేని పాఠశాలలు!.. 
ఎక్కడ మీ నాడు -నేడు?: బాడిశ మురళీకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: కృష్్ణజిల్లె జనసేన పార్్ట ప్రధాన కారయూదరిశి బాడిశ మురళీకృష్ణ 
ఆధవారయూెంలో వతసావ్యి మెండలెం కెంభెంపాడు గ్రామెంలో గల బీసీ కాలనీలో 
ఉననిటువెంటి ప్రైమర్ స్్ల్ ని సెందరిశిెంచడెం జరిగెంది. ఈ సెందర్ెంగా 
మురళీకృష్ణ అక్డ పనిచేస్తూనని ఉపాధాయూయులను ఆ స్్ల్ పరిసిథాతిని, 
అక్డ వసతులు గురిెంచి అడిగ తెలుస్కోవడెం జరిగెంది. ద్నికి బద్లుగా 
ఉపాధాయూయులు విద్యూరుథాలకు కనీసెం టాయలట్సా సౌకరయూెం కూడా లేదని.. 
మరియు స్్ల్ కాెంపెండ్ వ్ల్ కూడా లేక ఉపాధాయూయులు మరియు 
విద్యూరుథాలు అనేక ఇబ్ెంద్లు పడుతునానిరని అక్డ పనిచేస్తూనని ఉపాధాయూయులు 
తెలియజేయడెం జరిగెంది. అనెంతరెం మురళీకృష్ణ మటాలెడుతూ.. నాడు – 
నేడు కారయూక్రమనిని ప్రతిష్్టత్మకెంగా తీస్కునానిమని చెపుపుకుెంటూ.. ప్రగల్్లు 
పలుకుతునని వై. సీ. పి ప్రభ్తవాెం ఎెంద్కు ఇటువెంటి స్్ల్సా కి నాడు – నేడు 
కారయూక్రమెం ఎెంద్కు వరితూెంచటెం లేదో చెపాపులని డిమెండ్ చేశారు. అనెంతరెం 
విద్యూరుథాలతో పాటు కలిసి కూర్చిని మధాయూహనిణెం భోజన మెన్ను కూడా 
పరిశీలిెంచడెం జరిగెంది. అనెంతరెం మెండల ఎడుయూకేషన్ అధకారితో మటాలెడి 
వీలైనెంత తవారగా స్్ల్ కి కనీస వసతలు కలిపుెంచేవిధెంగా చూడాలని మెండల 
ఎడుయూకేషన్ అధకారిని కోరడెం జరిగెంది. ఈ కారయూక్రమెం లో జనసేన పార్్ట 
నాయకులు పార్్ట శ్రేణులు పాల్్గనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


మహిళ పై జరగన అతాయుచార ఘటనను ఖెండిెంచిన కటకెం అెంకార్వు

శతఘ్ని న్యూస్: పల్నిడు జిల్లె, గురజాలలో 
గురుతూ తెలియని మహిళ పై జరిగన 
అతాయూచారానిని జనసేన పార్్ట గుెంటూరు 
జిల్లె కారయూదరిశి కటికెం అెంకారావు 
తీవ్ెంగా ఖెండిెంచారు. స్థానిక ప్రభ్తవా 
ఆస్పత్రిలో చికితసా పొెంద్తునని మహిళను 
పరామరిశిెంచారు. ఈ సెందర్ెంగా 

ఆయన మటాలెడుతూ.. ఈ ఘటనపై పూరితూ విచారణ జరిపి, బాధతురాలికి నాయూయెం చేయాలని ఆయన 
డిమెండ్ చేశారు. నియోజకవర్గ హెడ్ కావార్టరోలె ఇటువెంటి సెంఘటన జరగడెం ద్రదృష్టకరమని 
ఆయన తెలియజేశారు. రాష్ట్రెంలో దిశాచట్టెం పోక్సా యాక్్ట అమలులో ఉననిపపుటికీ కూడా, రాష్ట్రవ్యూపతూెంగా 
అతాయూచారాలు జరుగుతునానియెంటే ద్నికి ప్రభ్తవా వైఫలయూమే కారణమని ఆయన మెండిపడా్డరు. ఇటువెంటి 
సెంఘటనలు పునరావృతెం కాకుెండా చూస్కోవ్లని ఆయన ప్రభ్తావానిని కోరారు. నిెందితులను వెంటనే 
పటు్టకొని చట్టపరమైన చరయూలు తీస్కోవ్లని ఆయన డిమెండ్ చేశారు. బాధతురాలికి నాయూయెం జరిగేెంత 
వరకు.. జనసేన పార్్ట తరపున అెండగా ఉెంటామని ఆయన హామీ ఇచాచిరు. ఈ కారయూక్రమెంలో జనసేన 
18వ వ్ర్్డ కౌనిసాలర్ చిెంతకాయల కళ్యూణ్, ప్రోగ్రాెం కమిటీ మెెంబర్ పస్మరితూ మణి, షేక్ అజీస్, కటకెం 
కోటేశవారావు, మణికెంఠ, మొగలి కృష్ణ, కృష్ణ నాయక్, తదితర జనసేన కారయూకరతూలు పాల్్గనానిరు.

అమిమోశెటటీ వాసు చేతుల మీద్గా 
డాకటీరేట్ ను అెంద్కున్నర్మకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: ఓ నిరుపేద దళ్త కుటుెంబానికి చెెందిన యువకుడు.. 
డాక్టర్ బి.ఆర్. అెంబేద్ర్ స్ఫూరితూతో ముెందడుగు వేశాడు.. ఆరిధుక 
అవ్ెంతరాలను తన మేధస్సాతో జయిెంచాడు. మేనేజ్ మెెంట్ 
విభాగెంలో పి.హెచ్.డి. స్ధెంచాడు. ఆచారయూ నాగారుజీన యూనివరిశిటీ 
డాక్టర్ట్ ను అెంద్కునానిడు. అయితే ఆ గౌరవ్నిని తన హృదయెంలో 
ఉననిత శ్ఖరెంగా గుడికటు్టకునని జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర కారయూదరిశి అమి్మశెటి్ట 
వ్స్ చేతుల మీద్గా సీవాకరిెంచాలననిది అతని కల.. అెంద్కు కారణెం 
లేకపోలేద్.. అమి్మశెటి్ట కూడా తనల్గే స్మనయూ కుటుెంబెం నుెంచి 
వచిచి రాజకీయెంగా తనల్ెంటి ఎెంతో మెంది యువతకు పోరాట స్ఫూరితూ 
నిెంపారననిది అతని భావన.
గుడివ్డ నియోజకవర్గెం, బిలలెపాడు గ్రామనికి, చెెందిన ఆ యువకుడు 
గోగులమూడి. రామకృష్ణ శుక్రవ్రెం తన కలను నెరవేరుచికునానిడు. 
విజయవ్డలోని అమి్మశెటి్ట వ్స్ కారాయూలయానికి వళ్లె పి.హెచ్.
డి. పటా్టను ఆయనకు అెందిెంచి.. తిరిగ అమి్మశెటి్ట చేతుల మీద్గా 
ద్నిని సీవాకరిెంచాడు. విశవావిద్యూలయెం ఇచిచిన పటా్టను అమి్మశెటి్ట 
చేతుల మీద్గా సీవాకరిెంచిన తరావాతే తన పేరు ముెంద్ డాక్టర్ అని 
పటు్టకోవ్లని భావిస్తూననిటు్ట చెపాపుడు. జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ 
జనసేన అనే ఒక మహావృక్షానిని పెంచి యువతలో స్ఫూరితూని నిెంపితే.., 
ఆ మహావృక్షెం నుెంచి వచిచిన శాఖలు కూడా ప్రతి అడుగులో యువతకు 
స్ఫూరితూ నిెంపుతోెందనడానికి ఇది ఒక నిదరశినెం.. ఈ కారయూక్రమెంలో 
గుడివ్డ నియోజకవర్గ జనసేన పార్్ట నాయకులు సెంద్, పవన్, 
పేరిని. జగన్, కృష్్ణజిల్లె జనసేన పార్్ట కారయూదరిశి, జనసైనికులు, బులలె. 
తాయూగరాజు(కిెంగ్) షేక్ రబా్ని, గడ్డెం శ్వ రామకృష్ణ, తదితరులు 
పాల్్గనానిరు.

ఓపన్ డ్రైనేజీలను శుభ్ెం చేయిెంచిన 
జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: 36వ వ్రు్డ గనేనిరు వీధలో ఓపన్ డ్రైనేజీలు 15 
రోజుల నుెంచి శుభ్ెం చేయడెంలేద్. దీని కారణెంగా ప్రజలు అనేక 
అవసథాలు పడుతునానిరని తెలుస్కునని 36వ వ్రు్డలో జనసైనికులు పి. 
శ్రీనివ్సగౌడ్, రోహిత్ లు వ్రు్డ జివిఎెంసి అధకారులుతో మటాలెడి.. 
ప్రజలు ఇబ్ెంద్లకు గురియైతే జనసేన సహిెంచద్ అని తెలియజేసి.. 
ప్రతి రోజు ఇెంటిెంటికి వళ్లె చెతతూ సేకరిస్తూ.. వీధలో ఓపన్ డ్రైనేజీలు 
శుభ్ెంగా వుెంచుకోవ్లని చెబుతూ.. దగ్గర ఉెండి శుభ్ెం చేయిెంచడెం 
జరిగెంది.

సమచార హకుకు చటటీెం సహాయెంతో గ్రామ పెంచాయతీ 
రకార్డులు తనిఖీ: కణితి కిరణ్

శతఘ్ని న్యూస్: సెంతబొమ్మళ్ మెండలెం, గోవిెందపురెం 
గ్రామ సచివ్లయ పరిధలో ఉనని గ్రామ సచివ్లయెంల్ 
ప్రభ్తవా పథకాలు జాబితాలు, ఇెంటిపనుని వస్ళ్లె 
రికారు్డలు గ్రామ పెంచాయతీ గ్రాెంట్ రికారు్డలు, 
పెంచాయితీ సెంబెందిెంచి పలు రికారు్డలు సమచార హకు్ 
చట్టెం సహాయెంతో తనిఖీ చేయడెం జరిగెంది. పాలనలో 
పారదరశికతతో పాటు, ప్రభ్తవా సెంక్షేమ పథకాలలో 
అవినీతికి త్రోవలేకుెండా, ప్రతి పేదవ్డికి నాయూయెం జరిగే 

విదెంగా మరియు గ్రామెంలో జరిగే పనులకి సెంబెందిెంచి నాణయూత లోపాలు తెలుస్కొనుటకు సమచార 
హకు్ చటా్టనిని ప్రతి పరుడు ఉపయోగెంచుకోవ్లి అెంటూ జనసేన పార్్ట టక్లి నియోజకవర్గ ఇెంచార్జీ 
కణితి కిరణ్ కుమర్ తెలిపారు. అల్గే గోవిెందపురెం గ్రామపెంచాయతీ ల్ రికారు్డల పరిశీలన లో 
2018-2019 సెంవతసారాలకు గాను ఎటువెంటి ఇెంటిపనుని రసీద్ పుసతూకాలు, ఛల్నాలు లేవని, 
పెంచాయతీకి స్్టక్ రిజిస్టర్ లేదని, పెంచాయతీకి జి.ఎస్.టి నెెంబర్ లేదని తమ దృష్్టకి వచిచిెందని 
మరినిని వివరాలు కావ్లని తెలుపగా సెక్రటర్ వ్రెం రోజులలో ఏరాపుటు చేస్తూమని తెలిపారు. ఇెంద్కు 
సహకరిెంచిన పెంచాయతీ సెక్రటర్ ఢిలీలెశవారరావుకు మరియు అతని సిబ్ెందికి టక్లి జనసేన పార్్ట 
తరుపున కణితి కిరణ్ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్రు. ఈ రికారు్డల తనిఖీ కారయూక్రమెంలో గోవిెందపురెం 
జనసేన నాయకులు చినాని రడి్డ, చిరెంజీవి రడి్డ, రాెంప్రస్ద్, హరి పాల్్గనానిరు.

ఆదివారం, 17 ఏప్రిల్ 2022
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ఆదివారం, 17 ఏప్రిల్ 2022

ఆరధుకెంగా ఇబ్ెంద పడుతున్న 
కుటెంబానికి జనసేన అెండ

శతఘ్ని న్యూస్: పోలవరెం నియోజకవర్గెం, కొయయూలగూడెం మెండలెం శనివ్రెం 
రాజవరెం గ్రామెంలో జనసేన పార్్ట తరుపున ఎెంపీటీసీగా పోటీ చేసిన చాపల. శ్రీను 
భారయూ అనారోగయూెంగా ఉెండటెం వలన వ్రు ఆరిధుకెంగా ఇబ్ెంది పడుతునానిరని గ్రహిెంచిన 
గ్రామ నాయకులు 50,000 మరియు నితయూవసర సరుకులు అెందిచడెం జరిగెంది. ఈ 
కారయూక్రమెంలో నాయకులు కుమర్, గ్రామ కమిటీ అధయూక్షులు శ్రీను, ఉపాధయూక్షులు చినిని, 
వ్ర్్డ మెెంబర్ స్రి బాబు, రాెంబాబు తదితర నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

అెంబేదకుర్ జయెంతి వేడుకలలో 
పాల్్గన్న శివదత్ బోడపాట

శతఘ్ని న్యూస్: పాయకరావుపేట, మస్హెబ్ పేట గ్రామెంలో అెంబేద్ర్ గారి 131వ 
జయెంతి సెందర్ెంగా జరిగన వేడుకలలో జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర కారయూదరిశి శ్వదత్ 
బోడపాటి పాల్్గనానిరు. ఈ సెందర్ెంగా శ్వదత్ మటాలెడుతూ.. ఈనాడు మన దేశెం 
ఆరిథాకెంగా, స్మజికెంగా వరిధులులెతుెందెంటే అెంద్కు కారణెం శ్రీ అెంబేడ్ర్ ఆధవారయూెంలో 
ర్పుదిద్్దకునని పటిష్టమైన రాజాయూెంగమే. ప్రపెంచ గొపపు మేధావులలో ఒకరిగా, 
ప్రపెంచానికే స్ఫూరితూప్రద్తగా నిలిచిన శ్రీ అెంబేడ్ర్ భారతీయునిగా జని్మెంచడెం 
భారతీయులు చేస్కునని అదృష్టెం అని తెలియజేసి.. ఇెంత చక్టి అవకాశెం కలిపుెంచిన 
గ్రామ ప్రజలెందరికీ హృదయపూరవాక ధనయూవ్దములు తెలియజేశారు.

విద్యుత్ చార్జీలు పెంచినెంద్కు 
నిరసనగా కవ్్వతుతేల ర్యులీ

శతఘ్ని న్యూస్: విద్యూత్ చార్జీలు పెంచినెంద్కు నిరసనగా కొయయూలగూడెం టౌనోలె జనసేన 
ఆధవారయూెంలో కొవ్వాతుతూల రాయూలీ కారయూక్రమెం జరిగెంది. ఈ కారయూక్రమెంలో భాగెంగా పెంచిన 
విద్యూత్ ఛార్జీలు వెంటనే తగ్గెంచాలని డిమెండ్ చేస్తూ.. రైతులకు 9 గెంటల నాణయూమైన 
విద్యూత్ అెందిెంచాలని మరియు అప్రకటిత విద్యూత్ కోతలు ఆపవలసిెందిగా జనసేన పార్్ట 
డిమెండ్ చేస్తూ.. స్థానిక ఎమ్మరోవా ఆఫీస్ నుెంచి వినాయకుడి గుడి సెెంటర్ మరియు 
గూడెం సెెంటర్ వరకు రాయూలీ జరిగెంది. ఈ రాయూలీలో కరెంట్ చార్జీలు వెంటనే తగ్గెంచాలని 
జనసైనికులు నినాద్లు చేశారు. ఈ కారయూక్రమెంలో మేకల తేజ, సెంకు మధు, అబా్ 
ద్స్లు, వేణు, ఏడుకొెండలు, కూస్మెంచి శ్రీను, నాని, బాలు, శ్రీరామ్, పెండు, ఉదయ్, 
ఆకాష్, ప్రకాష్, కిషోర్ మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.
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