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తాడికొండ గ్రామొంలో జనసేన ఉచిత మజ్జిగ పొంపిణి
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు, తాడికుండ గ్రాముంలో బస్టుండ్ సుంటర్లో తాడికుండ ముండలుం 
జనసైనికులు ఏర్పాటు చేసిన ఉచిత మజ్జిగ పుంపిణి కుంద్రానిని ప్రారుంభుంచిన జ్ల్లో అధయూక్షలు గాదె 
వుంకటేశ్వరర్వు. ఈ కారయూక్రముంలో జనసేన నాయకులు కుంకణాల శుంకర్, గలకవరపు నరేష్, 
బాధినేని వుంకటర్వు, చుందు, రమేష్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

చిట్వేలి సమస్యలపై గళమెత్తిన జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: చిటే్వలి పట్టణుంలో సథానిక సమసయూలపై బుధవారుం జనసేన పార్్ట 
ర్ష్ట్ర కారయూదర్శి తాతుంశెట్్ట నాగుంద్ర విలేకరుల సమావేశుం నిర్వహుంచారు, ఈ 
సుందర్ుంగా వారు మాట్లోడుతూ సోమశిల వనుక జల్లు చిటే్వలి కి వస్తునానియి, 
చిటే్వలి టు కోడూరు ప్రధాన రహదార్ పనులు మొదలవుతునానియి వుంట్ వాగాదానాలు 
కవలుం ప్రకటనలకు పర్మితుం అయ్యూయి అని, కారయూరూపుం దాల్చటుం లేదని 
దుయయూబట్్టరు, అగ్రికల్చర్ హబ్ గా ఉనని చిటే్వలి లో రైతులు పుండిుంచిన పుంటల 
కోసుం కోల్డ్ సో్టరేజ్ లు నిర్్ముంచాలని కోర్రు,అల్గ పదవ తరగతి పబ్లోక్ పర్క్షలు 
ర్స్తునని విదాయూర్థా, విదాయూర్థానులు, కరుంట్ కోతల వలన ఇబ్ుంది పడుతునానిరు అని, 
ప్రభుత్వుం ముందు చూపు లేకపోవడమే విదుయూతుతు కోతలకు కారణుం అనానిరు, ఈ 
కారయూక్రముంలో జనసేన పార్్ట నాయకులు మాదాస్ శివ, పురుం స్రేష్, కుంచరలో 
స్ధీర్ రడిడ్, కడుమర్ స్బ్రమణయూుం, మరళి కృష్ణ, హర్ ప్రసద్, భరత్, లోకష్, 
జనసేన పార్్ట కారయూకరతులు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

ఎచ్చెర్లలో జనసేన కవాతు మరియు బహిరొంగ సభ
శతఘ్ని న్యూస్:  ఎచ్్చరలో, జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పిలుపు మేరకు 
ఎచ్్చరలో నియోజకవరగొుం రణసథాలుం ముండలుం జె.ఆర్.పురుం గ్రాముంలో 08-
05-2022 తేదిన ఆదివారుం మధాయూహనిుం 3:00 గుంటలకు కవాతు మర్యు 
బహరుంగసభ జరుపబడును కావున నియోజకవరగొుం నాయకులు జనసైనుకులు 
వీరమహళలు ప్రతి ఒక్కరూ, భార్ ఎతుతున హాజరుకావాలని కోరుచునానిమని 
ఎచ్్చరలో జనసేన పిలుపునిచి్చుంది. ఈ కారయూక్రముంలో జనసేన నాయకులు 
జనసైనుకులు దనానిన చిరుంజ్వి, స్వా్వడ ర్మార్వు, రడిడ్ బాస్కర్వు, బుంతు 
విజయకృష్ణ, పోటూనిరు లక్షు్మనాయుడు, మీసలు శ్రీను, స్వా్వడ ఆనుంద్, ర్జు, 
చినని, కర్మజ్జి వుంకటరమణ, అననిుం నాయుడు, ఆదినార్యణ, పినినిుంట్ స్రేష్ 
తదితరులు పాల్గొనానిరు.

వడమ గ్రామ జనసైనికులతో ఆత్మీయ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకుండ నియోజకవరగొ జనసేన పార్్ట నాయకులు గర్్న సతితుబాబు ఆధ్వరయూుంలో 
బుధవారుం పాలకుండ ముండలుం వడమ గ్రామ జనసైనికులతో ఆత్్మయ సమావేశుం ఏర్పాటు చేసి 
పుంట నష్టుం వచి్చ చనిపోయిన కౌలు రైతులకు లక్ష రూపాయల చొపుపాన 3000 ముంది కౌలు రైతులకు 
30 కోటులో ప్రకట్ుంచారని జనసైనికులకు తెలియచేస్తు ఈ కారయూక్రమాలు ప్రజలకు చేరువ అయ్యూల్ 
జనసైనికులు భాదయూత త్స్కోవాలి అని తెలియచేయడుం జర్గుంది.

సీఐ దురుసు ప్రవర్తన… జిల్లా ఎసీపీకి జనసేన ఫిర్యూదు
శతఘ్ని న్యూస్: పెడన నియోజకవరగొ జనసేన నాయకుడు ఎస్ వి బాబు, జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
మీద అనుచిత వాయూఖయూలు చేసిన అుంబట్, అమర్నిథ్ లపై కౌుంటర్ ఇవ్వటుం జర్గుంది. వుంటనే పెడన సీఐ, 
ఎస్.వి బాబుకు ఫోన్ చేసి బెదిర్ుంచడుం, నినుని అరస్్ట చేసతుుం అని వార్నిుంగ్ ఇవ్వడుం జర్గుంది. వాసతువానికి 
పోలీస్ అధికారులకు ర్జకీయ నాయకులు ఇచే్చ కౌుంటర్ లకు, ప్రతి కౌుంటరలో కు సుంబుంధుం లేదు. 
అధికార పార్్టకి కమ్మ కాయ్లనే ఉద్దాశుంతో కుందరు పోలీస్ అధికారులు అతుయూతాసాహుం ప్రదర్శిస్తు 
ఉుంట్రు. ఆ కోవకు చ్ుందిన వయూకితు మన పెడన సిఐ వీరయయూ గౌడ్. ప్రశినిుంచే గుంతును అణచివేయ్లని 
ధోరణితో వయూవహర్స్తునని సదరు సీఐ పై కృష్్ణ జ్ల్లో ఎసీపాకి ఫిర్యూదు చేయుటకు బుధవారుం జనసేన 
నాయకులు ఎసీపా కార్యూలయ్నికి వళలోడుం జర్గుంది. ఎసీపా అుందుబాటులో లేకపోవడుం వలలో డిఎసిపా 
ధరే్ముంద్ర కి ఫిర్యూదు చేయడుం జర్గుంది. ఈ సుందర్ుంగా డిఎసీపా ఇల్ుంట్ సుంఘటనలు ఇకముందు 
జరకు్కుండా చూసతుమని హామీ ఇవ్వడుం జర్గుంది. ఈ సుందర్ుంగా జనసేన నాయకులు మీడియ్తో 
మాట్లోడుతూ సీఐ తన ప్రవరతున మారు్చకుని ర్జయూుంగబద్ుంగా నడుచుకోవాలని, లేని పక్షాల జనసేన పార్్ట 
నుుండి లీగల్ గా తగ చరయూలు త్స్కుుంట్మని హెచ్చర్ుంచారు. ఈ కారయూక్రముంలో సిుంగలూరు శుంతి 
ప్రసద్, జనసేన పార్్ట ర్ష్ట్ర లీగల్ సల్ వైస్ చైర్మన్ బతితున హర్ ర్మ్, పుండమనెని శ్రీనివాస్, జనసేన 
పార్్ట జ్ల్లో ప్రధాన కారయూదరుశిలు, కూనసని నాగబాబు జ్ల్లో కారయూదర్శి, ఒడుగ ప్రభాస్ ర్జు, ర్ష్ట్ర 
మతసా్యకార వికాస విభాగ కారయూదర్శి, తిరుమని ర్మాుంజనేయులు, వాలిశెట్్ట మలిలో, మచిలీపటనిుం జనసేన 
నాయకులు, పులేలోట్ దుర్గొర్వు, కూనపరడిడ్ రుంగయయూ, దాసర్ ఉమా సయి, పుపాపాల స్రయూనార్యణ, 
ఎలవర్తు ర్మాుంజనేయులు, కాజ మణికుంఠ, పితాని స్రేష్, పుపపాల పాుండురుంగార్వు మర్యు పెదదా 
ఎతుతున జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.
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మైథాన్ కొంపెనీ కారిమికులకు నా్యయొం చ్య్యొండి: బాబు పాలురు
శతఘ్ని న్యూస్: బొబ్్లి నియోజకవరగొుం, బొబ్్లి గ్రోత్ సుంటర్ లో గల మైథాన్ కుంపెనీ 
దాష్్టకానిని వయూతిరేకిస్తు.. బుధవారుం ఉదయుం డిసి్రిక్్ట లేబర్ ఆఫీసర్ ను విజయనగరుంలో 
జనసేన పార్్ట ర్ష్ట్ర కారయూక్రమాల నిర్వహణ కారయూదర్శి బాబు పాలురు జెఎసిపా కలిసి కుంపెనీ 
చేస్తునని అనాయూయ్నిని వివర్ుంచడుం జర్గుంది. కార్్మకులు అనాయూయ్నికి గరౌతునానిరని, 
కుంపెనీ య్జమానయూుం కార్్మకులను ర్డుడ్న పడేసిుందని, వార్కి నాయూయుం జర్గల్ 
చేయ్లని కోరడుం జర్గుంది. ఈ కారయూక్రముంలో డా. మరళి, జయ్ష్, కల్యూణ్ తదితర 
జనసేన నాయుకులు పాల్గొనానిరు.

వాలసి గ్రామ పొంచాయితీ గిరిజనులకు అనా్యయొం 
జరిగితే చూస్తి ఊరుకునే ప్రసక్తిలేదు..!: చిట్ొం మురళి

శతఘ్ని న్యూస్: అలూలోర్సీతార్మర్జు జ్ల్లో, అరకు నియోజకవరగొుం, అనుంతగర్ 
ముండలుం: జనసేన పార్్ట అనుంతగర్ ముండల అధయూక్షులు చిట్టుం మరళి మాట్లోడుతూ.. 
వాలసి గ్రామ పుంచాయిత్ గర్జనులకు అనాయూయుం జర్గతే చూస్తు ఊరుకునే 
ప్రసకితులేదని.. 5 షెడూయూల్ ప్రాుంతుంలో గర్జన ప్రతినిధులు అయిన ఎుం.పి, ఎమ్్మలేయూ, 
ఎమ్్మలీసా, జడ్పాటీసీ, ఎుంపిపి సథానిక ఎుంపీటీసీ సరపాుంచ్ లకు గ్రామ సభ నోటీస్లు 
ఇవ్వకుుండా ఏ విధుంగా వాలసి గ్రామ పుంచాయిత్ లో రవన్యూ సిబ్ుంది గ్రామ సభ ఎల్ 
నిర్వహుంచారు. ఇద్నా ప్రభుత్వ ప్రజస్వమయూుం..? లేదా బ్రిట్ష్ పర్పాలన నడుస్తుుందా..? 
ఇల్ుంట్ గ్రామ సభలు జరుగతునాని అడిగ అధికార్ లేడు, నిలదీసే నాయకుడు లేడు 
అుంతా అధికార పార్్ట దుందా. దీనిని ప్రజప్రతినిధులకు చాల్ అవమానకరుం. గ్రామ సభ 
జర్పిన అధికారులు ప్రోటోకాల్ ప్రకారమగా గ్రామసభలు జరపాలి లేదా వార్పై వుంటనే 
చరయూలు త్స్కోవాలి. వాలసి మైనిుంగ్ ఎవర్ గర్ుంచి..? వాలసి గ్రామ పర్ధిలో ఉనని 
ప్రజలకు మేలు జరగనపుపాడు మైనిుంగ్ తియయూడుం అవసరమా? పుంచాయిత్ పర్ధిలో ఉనని 
యువత్ యువకులకు ఏపీఎుండ్సీలో ఉపాధి లేనపుపాడు మైనిుంగ్ అవసరమా..? కనీసుం 
భూమి కలిగ ఉనని వార్కి.. కూలి పని చేసిన వార్కి నష్టపర్హారుం ఇవ్వలేనపుపాడు గ్రామ 
సభ కి విలువ ఉుందా..? జర్గన గ్రామ సభ చట్ట విరుద్మైనది 5వ షెడూయూల్ ప్రాుంతుంలో 
పిస చట్్టనిని, గ్రామ సభని దుర్్వనియోగుం చేశరు. గర్జనులకు పట్ష్టమైన పిస 
చట్్టనిని తుుంగ లో తొకు్క తునని అధికారులపై చరయూలు త్స్కోవాలి. చట్ట వయూతిరేకమైన 
గ్రామ సభ నిర్వహుంచిన అధికారులపై వుంటనే చరయూలు త్స్కోవాలి. అుందుక నేట్కీ మన 
గ్రామాలు అభవృది్ జరగటుం లేదు. అక్కడ గర్జనులకు ఉపయోగుం లేని మైనిుంగ్ ఎుందు 
కోసుం.. ఎవర్ కోసుం.. మైనిుంగ్ జరుగతుుంది. గ్రామ సభ జర్గన అధికారులు గర్జన 
జతికి సమాధానుం చ్పాపాలి అని మరళి డిమాుండ్ చేశరు. ఈ కారయూక్రముంలో అరకు 
నియోజకవరగొ సమన్వయ కమిటీ కర్ర ప్రవీణ్, దుండుసేన నవీన్, ముండల నాయకులు 
ముంగళ ర్మార్వు, సనాయూసిర్వు, వీరమహళ రతని ప్రియ, ముండల ఉపాధయూక్షులు కర్ర 
రమేష్ పాల్గొనానిరు.

వివాహానిక్ ఆరిథిక సహాయొం చేసి పట్్చీర 
అొందొంచిన పెొండ్్యల దొంపతులు

శతఘ్ని న్యూస్:  అనుంతపురుం అర్న్, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ సేవా స్ఫూర్తుతో 
ర్యలసీమ మహళ్ విభాగుం ప్రాుంత్య కమిటీ సభుయూర్లు శ్రీమతి పెుండాయూల శ్రీలత, 
జ్ల్లో నాయకులు పెుండాయూల హర్ అనుంతపురుం అర్న్ నియోజకవరగొుం నార్యణపురుం 
పుంచాయత్ భువనేశ్వర్ నగర్ కు చ్ుందిన జనసేన కారయూకరతు స్రేుంద్ర, ప్రమీల దుంపతుల 
కుమారతు పదా్మవతి వివాహానికి రూ 10 వేలు ఆర్థాక సహాయుం అుందిుంచారు. ఈ 
సుందర్ుంగా న్తన వధువు పదా్మవతి మాట్లోడుతూ… గత రుండు నెలల క్రితుం మా 
నానని స్రేుంద్ర ఆకసి్మకుంగా మృతి చ్ుందారని.. దీుంతో దికు్కతోచని పర్సిథాతులోలో ఉనని 
తమకు పెుండాయూల దుంపతులు అుండగా నిలిచారనానిరు. కిలోష్ట సమయుంలో మా కుటుుంబానికి 
అుండగా నిలిచి రుండు నెలల క్రితుం మా కుటుుంబానికి నితాయూవసర సరుకులు, ఆర్థాక 
సయుం అుందిుంచారనానిరు. ఆ తర్్వత వివాహ విషయుం వార్ దృష్్టకి ర్వడుంతో తామ 
అనినివిధాలుగా అుండగా ఉుంట్మని భర్స ఇచా్చరనానిరు. ఇుంట్ ఆడబ్డడ్గా పటు్టచీర 
పెట్్ట, రూ 10,000 ఆర్థాక సహాయుం చేశరని.. ఇబ్ుందులోలో ఉనని జనసేన కారయూకరతు 
కుటుుంబానికి పెుండాయూల దుంపతులు ఇస్తునని చేయూత మరువలేనిదనానిరు. అనుంతరుం 
జనసేన ర్యలసీమ ప్రాుంత్య కమిటీ సభుయూర్లు పెుండాయూల శ్రీలత మాట్లోడుతూ… 
తమ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ సేవా స్ఫూర్తుతో సేవా కారయూక్రమాలు నిర్వహస్తునానిమనానిరు. 
భవిషయూతుతులో కూడా వీట్ని కనసగసతుమని పేర్్కనానిరు. జనసేన కారయూకరతులకు అుండగా 
నిలుసతుమని భర్స ఇచా్చరు. ఈ కారయూక్రముంలో జ్ల్లో లీగల్ సల్ జ్ల్లో అధయూక్షులు 
మరళి, జ్ల్లో కారయూదర్శి కాశెట్్ట సుంజీవ ర్యుడు, వీరమహళ కాశెట్్ట సవిత్రి, నాయకులు 
తోట ప్రకాష్, దుండు హర్ష్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొనడుం జర్గుంది.

మహిళలకు రక్షణ కలి్పొంచలేని ప్రభుతవేొం 
దగిపోవాలి: పెొండ్్యల శ్రీలత

ర్ష్టంలో క్షీణంచిన శంతిభద్రతలు.
పవన్ కళ్యూణ్ ని విమర్శంచందుకేనా మంత్రి పదవులు.
జనసేన ర్యలసీమ ప్రాుంత్య కమిటీ సభుయూర్లు శ్రీమతి పెుండాయూల శ్రీలత
శతఘ్ని న్యూస్: అనుంతపురుం, ర్ష్ట్రుంలో జరుగతునని వరుస అతాయూచార్లు ఆుందోళన 
కలిగస్తునానియి. మహళలకు కనీస రక్షణ కలిపాుంచలేని ప్రభుత్వుం తక్షణమే దిగపోవాలని 
జనసేన ర్యలసీమ ప్రాుంత్య కమిటీ సభుయూర్లు పెుండాయూల శ్రీలత డిమాుండ్ చేశరు. 
బుధవారుం ఆమ్ అనుంతపురుం జనసేన పార్్ట కార్యూలయుంలో ఏర్పాటుచేసిన పాత్రికయ 
సమావేశుంలో మాట్లోడారు. ర్ష్ట్రుంలో మహళలపై అతాయూచార్లు దాడులు దౌరజినాయూలు 
నితయూకృతయూుం అయ్యూయని ఆుందోళన వయూకతుుం చేశరు. వీట్ని నివార్ుంచాలిసాన ప్రభుత్వుం 
చేష్టలుడిగ చూస్తుుండటుంతో ర్ష్ట్రుంలో శుంతిభద్రతలు క్షీణిుంచాయి అనానిరు. ప్రజ 
సమసయూలపై గళుం ఎతుతుతునని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ని ర్జకీయుంగా ఎదుర్్కలేక 
అనవసర ఆర్పణలు చేయడుం ముంత్రులకు పర్పాట్గా మార్ుందనానిరు. అసలు పవన్ 
కళ్యూణ్ ను విమర్శిుంచేుందుక వీర్కి ముంత్రి పదవులు ఇచా్చర్ అననిటు్టగా ఉుందనానిరు. 
తమ శఖలపై పటు్టలేని ముంత్రులు తమ పదవులు కాపాడుకునేుందుకు జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ పై విమరశిలు చేస్తునానిరనానిరు. వైసిపి నేతలు తమ త్రు మారు్చకోక పోతే 
ప్రజ క్షేత్ుంలో వార్కి గట్్ట గణపాఠుం చ్బుతామని హెచ్చర్ుంచారు. ఈ కారయూక్రముంలో 
జ్ల్లో లీగల్ సల్ అధయూక్షులు గుండాల మరళి, జ్ల్లో కారయూదర్శి కాశెట్్ట సుంజీవ ర్యుడు, 
వీర మహళ కాశెట్్ట సవిత్రి పాల్గొనడుం జర్గుంది.

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


గురువారం, 05 మే 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

క్రికెట్ టోర్నమెొంట్ విజేతలకు బహుమతుల ప్రదానొం
శతఘ్ని న్యూస్: నుందాయూల జ్ల్లో, నుందికటూ్కరు నియోజకవరగొుం, కతతుపలిలో ముండలుం 
మసలిమడుగ గ్రాముంలో రుంజన్ పుండుగ సుందర్ుంగా మసలిమడుగ గ్రాముంలోని 
యువకుల సమక్షుంలో క్రికెట్ టోరనిమ్ుంట్ నిర్వహుంచడుం జర్గుంది. ఇుందులో మఖయూ 
అతిధులగా జమసలిమడుగ మాజీ ఎుంపీటీసీ మహబూబ్ బాష్ మర్యు జెఎసిపా 
నాయకులు ఇకా్ల్, రహుం ఖాన్ మర్యు యువకులు పాల్గొని గెలిచిన వార్కి 
బహుమతులు ఇవ్వడుం జర్గుంది.

విదు్యత్ ఘాతొంతో భార్య భరతిలు మృత్ చ్ొందన 
కుట్ొంబానిక్ జనసేన పరామర్శ

*విదుయూత్ ఘాతానికి గరై భారయూ భరతులు మృతి చ్ుందిన కుటుుంబానిని పర్మర్శిుంచిన 
జనసేన సమన్వయ కమిటీ సభుయూలు సయిబాబా దుర్య్, శ్రీ ర్మలు
శతఘ్ని న్యూస్: అరకు నియోజకవరగొ కుంద్రుంలో గల విదుయూత్ శఖ కా్వర్టర్సా లో భార్యూ 
భరతులు విదుయూత్ ఘాతానికి గరై మృతి చ్ుందిన గలోలోర్ దుంబు, భారయూ గలోలోర్ పార్వతి 
కుటుుంబానిని బుధవారమ జనసేన పార్్ట ఆధ్వరయూుంలో.. జనసేన నియోజకవరగొ సమన్వయ 
కమిటీ సభుయూలు నియోజక వరగొ కుంద్రుంలో గల కుంఠ బౌన్సా ల గూడాలో వార్ ఇుంట్కి 
వళిలో పర్మర్శిుంచారు. ఈ సుందర్ుంగా జనసేన పార్్ట నియోజకవరగొ సమన్వయ కమిటీ 
సభుయూలు సయిబాబా దుర్య్, మాదల శ్రీ ర్మలు, శ్రీనివాస్ రడిడ్ మాట్లోడుతూ.. 
ప్రభుత్వుం తక్షణమే మృతుల కుటుుంబానిని ఆదుకోవాలని ఈ సుందర్ుంగా ప్రభుతా్వనిని 
డిమాుండ్ చేశరు. అనుంతరుం వీధిలో ఉనని డ్రైనేజ్ ని పర్శీలిుంచారు. ఈ సమసయూను 
అధికారుల దృష్్టకి త్స్కెళ్తుమని ఈ సుందర్ుంగా ఆ వీధిలో ఉనని ప్రజలకు స్చిుంచారు. 
ఈ కారయూక్రమానికి జనసేన పార్్ట జనసైనికులు సుంతోష్, గతుుం లక్షష్మణర్వు, కిలోలో ర్జ, 
భరత్ కుటుుంబ సభుయూలు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

ఏటిమొగ ప్రీమియొం లీగ్ క్రికెట్ టోర్నమెొంట్ 
విజేతలకు బహుమత్ ప్రధానొం

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్్ట జ్ల్లో కారయూనిర్వహణ సభుయూలు కర్రి నాని ఆధ్వరయూుంలో 
ఏట్మొగ ప్రీమియుం లీగ్ క్రికెట్ టోరనిమ్ుంట్ ఏర్పాటు చేయడుం జర్గుంది. మొతతుుం 11 
టీుంలు పాల్గొనగా, రుండు టీమ్సా ఫైనలిసాకి చేరుకునానియి. అుందులో భాగుంగా రుండు టీమ్సా 
ఫైనలి్క చేరగా, చివర్కి ఫ్ుండ్ సర్్కల్ టీుం విననిర్సా గా, వసి్టుండ్స్ టీుం రననిర్ గా నిలిచారు. 
వారుందర్కీ మ్మ్ుంటో మర్యు మ్డల్సా అుందజేయడుం జర్గుంది. ఈ కారయూక్రముంలో 
జనసేన పార్్ట కారయూనిర్వహణ సభుయూలు కర్రి నాని ఆహా్వనుం మేరకు ర్ష్ట్ర సుంయుకతు 
కారయూదర్శి వాసిరడిడ్ శివ, జనసేన జ్ల్లో ప్రధాన కారయూదర్శి తల్టుం సతయూ, జ్ల్లో కారయూదర్శి 
అట్లో సతయూనార్యణ, జ్ల్లో సుంయుకతు కారయూదర్శి బడే కృష్ణ, మతసా్యకార నాయకులు మడుడ్ 
విజయ్, మోస ఏసేపు, ఆకుల శ్రీనివాస్, ధోని, శ్రీను, జక్, ధర్మ, దురగొ, ఆదినార్యణ, 
వీర మహళలు లీల, బెజవాడ చినానిర్ తదితరులు పాల్గొనడుం జర్గుంది.

దేవాన్ష్ పుటి్నరోజు వేడుకలలో పాల్గొన్న ఇొంటిపలి్ల ఆనొందరాజు

శతఘ్ని న్యూస్: ర్జోలు ముండలుం, చిుంతలపలిలో గ్రాముంలో బుధవారుం ఎమా్మర్పాఎస్ 
నాయకులు ముంద రవి కుమార్ మనవడు ద్వాన్ష్ మొదట్ పుట్్టనర్జు సుందర్ుంగా.. 
పుట్్టనర్జు వేడుకలోలో జనసేన పార్్ట ర్జోలు వైస్ ఎుంపీపీ ఇుంట్పలిలో ఆనుందర్జు 
ఎమా్మర్పాఎస్ కారయూకరతులతో కలసి పాల్గొనానిరు. ఈ కారయూక్రముంలో ఎమా్మర్పాఎస్ 
కారయూకరతులు శెట్్టుం స్ధాకర్, లుంక చినని, మస్్కడి సతయూుం, య్రలోగడడ్ త్రిమూరుతులు, 
శెట్్టుం రమేష్, మరలోపూడి శ్రీను, లుంక వుంకట రమణ పాల్గొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన పార్్ బలోపేతొం లక్షష్ొంగా సిధ్ధవటొం 
మొండలొంలో గ్రామాల పర్యటన

శతఘ్ని న్యూస్: కడప జ్ల్లో, 
ర్జుంపేట నియోజకవరగొుం, 
సిధ్వటుం ముండలుం, 
వుంగట్యపలిలో పుంచాయత్: 
జనసేన పార్్ట బలోపేతుం 
కరకు సిధ్వటుం ముండలుంలో 
గ్రామాల పరయూటన చేస్తునని 
జనసేన నాయకులు ముందుగా 

వుంగట్యపలిలో పుంచాయత్ నుుంచి శ్రీకారుం చుట్టడుం జర్గుంది. ఆ గ్రాముంలో రచ్చబుండ కారయూక్రముం 
నిర్వహుంచగా.. ఆ గ్రామ ప్రజలు వార్ సమసయూలు తెలియజేశరు.. 10కి.మీల దూరుంలో కడప వుుంటే 
రహదార్ లేక 40కి.మీ లు సిధ్వటుం వయ్ భాకర్పేట మీదుగా ప్రయ్ణుం చేయవలసి వస్తుుందని.. 
వార్కి ఇక్కడ బ్రిడిజి నిర్్మణుం చేయిుంచాలని గ్రామ ప్రజలు జనసేన నాయకుల దృష్్టకి త్స్కువచా్చరు. 
ఈ సమసయూ పై జనసేన నాయకులు సపాుందిస్తు..
ఖచి్చతుంగా జనసేన పార్్ట మీ పక్షాన పోర్డుతుుంది లేని పక్షుంలో మా అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
సీయుం అయిన వుంటనే మీ రహదార్ ఏర్పాటు చేయిసతుమని మాట ఇవ్వడుం జర్గుంది. అుంతేకాకుుండా 
14,15 ఆర్థాక సుంఝుం మర్యు వనుకబడిన ప్రాుంతుం కిుంద ఈ య్డాది మీ పుంచాయత్ కీ 10లక్షల 
రూపాయలు కుంద్రుం కట్యిసేతు.. కవలుం లక్షరూపాయలు మాత్మే ఖరు్చ చేసినటు్ట చూపిస్థానానిరని 
మిగతా డబు్లు ఎక్కడికి పోయ్యని గ్రామ ప్రజలు సరపాుంచ్ ని నిలదీయ్లని జనసేన నాయకులు 
చ్పపాడుం జర్గుంది. జనసైనికులతో పార్్ట బలోపేతుం పై చర్్చస్తు.. గ్రామ భూతు కమిటీలు ఏర్పాటు చేసి, 
ఈ పుంచాయత్ లో పార్్ట ని బలోపేతుం చేయ్లని దిశ నిరేదాశుం చేయడుం జర్గుంది.
ఈ కారయూక్రముంలో నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు మాజీ ఆర్్టసీ ఎుండ్ వుంకటేశ్వరర్వు, నియోజకవరగొ 
సీనియర్ నాయకులు సయిక్రిష్ణ, సిధ్వటుం ముండల నాయకులు కటే్ట. వుంకట ర్జేష్, సిధ్వటుం 
పుంచాయత్ వారుడ్మ్ుంబరులో పస్పు లేట్ కళ్యూణ్, గ్రామ జనసైనికులు పాల్గొనడుం జర్గుంది.

జనొంలోక్ జనసేనపార్్ మరియు సేవా కార్యక్రమాలు
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీ శ్రీ శ్రీ నేరేళలో మాుంబ పుండుగ సుందర్ుంగా శృుంగవరపుకోట జనసేన పార్్ట నియోజకవరగొ 
నాయకుడు పెదిరడలో ర్జశేఖర్ ని జననీర్జనుంతో ఆహా్వనుం పలికి విుందు భోజనుం ఏర్పాటు చేశరు. 
పుండుగ సుందర్ుంగా ర్యుడి పేట గ్రామ జనసైనికుల ఆధ్వరయూుంలో మర్యు వీలుపర్తు గ్రామ 
జనసైనికుల ఆధ్వరయూుంలో పెదిరడలో ర్జశేఖర్ ఆర్థాక సయుంతో ఈ రుండు గ్రామాలలో డాన్సా బేబీ డాన్సా 
అను కారయూక్రముంను సుంప్రదాయ బదదాుంగా నిర్వహుంచారు. ఇద్ సే్టజ్ పై జనసేన పార్్ట సిదా్ుంతాలను, 
పవన్ కళ్యూణ్ గార్ భావజల్నిని ప్రజలకు వివర్ుంచి, జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ గార్ని మఖయూముంత్రి చేసే 
బాధయూత మీరు త్స్కోవాలని ప్రజలకు తెలియజేసరు. ఈ రుండు గ్రామాల నుుంచి 60 ముంది యువకులు 
పెదిరడలో ర్జశేఖర్ ఆధ్వరయూుంలో జనసేన పార్్టలో చేర్రు. పెదిరడలో ర్జశేఖర్ మాట్లోడుతూ జనసేనపార్్ట 
సిదాదాుంతాలను, పవన్ కళ్యూణ్ గార్ ఆశయ్లను ప్రజలోలోకి బలుంగా త్స్కెళ్లోలని కోర్రు. అల్గ జనసేన 
పార్్ట బలోపేతుం కోసుం కృష్ చేయ్లని కోర్రు. పెదిరడలో ర్జశేఖర్ ను జనసేన పార్్ట లో జయిన్ అయిన 
యువకులు దుశశిలువతో సనా్మనిుంచి జనసేన పార్్ట కి తమవుంతు సహాయ సహకార్లు నిరుంతరుం 
అుందిసతుమని హామీ ఇచా్చరు. ఈ కారయూక్రముంలో జనసేన నాయకులు, వీరమహళలు, జనసైనికులు 
గ్రామస్తులు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

మూడు హత్యలు ఆరు అతా్యచారాలుగా 
మారిన ఆొంధ్రప్రదేశ్: దారొం అనిత

శతఘ్ని న్యూస్:  మదనపల్లో, 
ఆుంధ్రప్రద్శ్లోని పర్సిథాతులు మూడు 
హతయూలు ఆరు అతాయూచార్లుగా 
మార్నటులో ద్శవాయూపతుుంగా అుందరూ 
అనుకుుంటునానిరు. వైసీపీ ప్రభుత్వ 
పాలన లో ర్ష్ట్రుంలో నానాట్కీ 
నేర్ల సుంఖయూ పెర్గపోతోుంది. 
నేషనల్ క్రైమ్ ర్కార్డ్స్ బూయూర్ 
నివేదిక ప్రకారుం మహళలపై 
జరుగతునని దాడులోలో మన ర్ష్ట్రుం 
మొదట్ సథానుంలో నిలిచిుంది. ప్రతి 

గుంటకు మగగొరు మహళలపై దాడులు జరుగతునానియి. ర్ష్ట్రుంలో 
నేర్లకు ప్రధాన కారణుం వైకాపా ప్రభుత్వుం వచి్చన తర్్వత మదయూుం 
దుకాణాలలో పర్్మట్ రూమలు ఎతితు వేయడమే ఇుందుకు కారణుం. 
దీుంతో తాగబతులు గ్రామాలు పట్టణాలోలోని శివారు ప్రాుంతాలలో తాగ 
ర్డుడ్ మీద పడుతునానిరు. ఈ కారణుంతోనే మహళలపై అతాయూచార్లు 
ఎకు్కవగా జరుగతునానియి. మర్వైపు ఆుంధ్ర ర్ష్ట్రుం గుంజయికి అడాడ్గా 
మార్ుంది శుంతిభద్రతల విషయుంలో పక్క ర్ష్ట్రమైన చూసి నేరు్చకోవాలి 
ప్రస్తుత ర్ష్ట్ర హుం ముంత్రి తానేట్ వనిత కనిని సుందర్్లోలో చేస్తునాని 
వాయూఖయూలు వివాదాసపాదుం అవుతునానియి చిననిపిలలోల పెుంపకమే సర్గా 
ఉుండటుం లేదని మాట్లోడి ఆమ్ సపాుందిస్తునని త్రు చాల్ హాసయూసపాదుంగా 
ఉుంది. అనుభవుం లేని వార్కి కీలకమైన శఖలు ఇసేతు పర్సిథాతులు ఇల్గ 
ఉుంట్య్ అని సపాష్టుంగా అరథాుం అవుతోుందని చితూతురు జ్ల్లో కారయూదర్శి 
దారుం అనిత అనానిరు.

ప్రభుతవే ఆస్పత్రిలో విదు్యత్ సమస్య పరిష్కరిొంచొండి: 
రాహుల్ సాగర్

శతఘ్ని న్యూస్: ఎమి్మగన్రు 
నియోజకవరగొుం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి 
నుందు నెలకనని విదుయూత్ సమసయూను 
వుంటనే పర్ష్కర్ుంచాలని జనసేన 
పార్్ట అధికార ప్రతినిధి ర్హుల్ సగర్ 
డిమాుండ్ చేశరు. ఈ సుందర్ుంగా 
ఆయన మాట్లోడుతూ.. ప్రభుత్వ 

ఆస్పత్రి నుందు చికితసా కరకు ర్జుకు కనిని వుందల ముంది వస్తు 
ఉుంట్రని.. అుందులో మర్ మఖయూుంగా గర్్ణి స్త్రీలు, జ్వరుం వచి్చన వాళ్లో, 
ప్రమాదానికి గరైన వాళ్లో ఎకు్కవ శతుం ఆస్పత్రిలో అడి్మట్ అవుతూ 
ఉుంట్రు.. విదుయూత్ సరఫర్ సర్గా లేకపోవడుం వలలో త్వ్ుంగా ఇబ్ుంది 
పడుతునానిరని ఆవేదన వయూకతుపర్చారు. అధికారులు ఈ సమసయూను గర్తుుంచి 
పర్ష్కర్ుంచాలని కోర్రు. లేనిపక్షుంలో జనసేన పార్్ట తరఫున త్వ్మైన 
ఆుందోళన చేపడతామని హెచ్చర్ుంచారు.
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