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పేదలకు వైద్య సేవలు అందంచడంపై కనీస శ్రద్ధ లేదు
• వైద్య ఆరోగ్య శాఖకు కేటాయించిన రూ.వేల కోట్ల బడ్జెట్ ఏిం చేస్తున్నారు?
• ప్రజారోగ్యిం కోసిం కేింద్ర ప్రభుత్ిం ఇచిచిన నిధులను ఎటు మళ్లించారో చెప్పాలి
శతఘ్నా న్్యస్: పేద ప్రజలకు సరైన వైద్య సేవలు అిందించడింలో వైసీపీ 
ప్రభుత్్నికి ఒక ప్రణాళకగానీ, శ్రద్ధగానీ లేవని ప్రభుత్ ఆస్పత్రుల దగ్గర 
కనిపిస్తుననా అమానవీయ సింఘటనలే చెబుతున్నాయని జనసేన ప్ర్టీ రాజకీయ 
వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ న్దిండ్ల మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో విమర్శించారు. 
రుయా ఆస్పత్రిలో ఒక పేద తిండ్రి తన బిడ్డ మృతదేహానినా ఇింటికి తీస్కువెళ్లడానికి 
ఎింత మానసిక క్షోభ అనుభవిించాడో కొదది రోజుల కిిందటే చూశాిం. ఇప్పాడు 
నెల్్లరు జిల్్ల సింగిం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేింద్రింలోన్ అల్ింటి పరసిథితినే దారా 
వెింకటేశ్రు్ల కుటుింబిం ఎదుర్కింద. దారా శ్రీరామ్ అనే బాలుడి మృతదేహానినా 
ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేింద్రిం నుించి ఇింటికి తరలిించేిందుకు 108 అింబులెన్స్ గానీ, 
మహాప్రస్థినిం వాహనింగానీ ఏరాపాటు చేయలేని దుసిథితిలో ఈ ప్రభుత్ిం ఉింద. 
బాధను దగమిింగుకొని ఆ బాలుడి మృతదేహానినా బైక్ మీద ఇింటికి తీస్కువెళ్్లలిస్ వచిచిింద. సిబిఐ దతతుప్త్రుడయన రాష్ట్ర ముఖ్యమింత్రి జగన్ రెడి్డ గారు విందల కొద్ది 
వాహన్లను విజయవాడ నగరింలో పెరేడ్ మాదర పెటిటీ జిండా ఊపి ప్రారింభించారు. ఈ వాహన సేవలను ఆయన సనినాహితుల సింసథికే అపపాగించిన మాట వాసతువిం 
కాదా? వాటిని ఏ సేవలకు వినియోగస్తున్నారు? నెల్్లరు జిల్్ల ఉదయగర ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేింద్రింలో ముదరాజు అనే వలస కూలీ మృతదేహానికి పోస్టీమారటీిం చేయడానికి 
రూ.15వేలు లించిం తీస్కున్నారు అింటే రాష్ట్రింలో వైద్య సేవలు ఏ ర్తిన అిందుతున్నాయో అరథిిం అవుతింద. గుింటూరు ప్రభుత్ జనరల్ ఆస్పత్రిలో శ్రీ రెడ్్డయ్య అనే 
మధుమేహ రోగ తీవ్ర అన్రోగ్య సమస్యలత వెళ్తు కనీస వైద్యిం చేయకుిండా బెడ్ కూడా ఇవ్కపోవడింత మిండు వేసవిలో ఫుట్ ప్త్ మీదే ఉిండాలిస్ వచిచిింద. ఇవేన్ 
ప్రభుత్ ఆస్పత్రిలో ఇస్తుననా సేవలు? రాష్ట్ర బడ్జెట్్ల వైద్య ఆరోగ్య శాఖకు వేల కోటు్ల కేటాయస్తున్నాిం అని ప్రచారిం చేస్కొనే ప్రభుత్ిం ఆస్పత్రులో్ల కనీస సేవలు కూడా 
అిందించలేకపోతింద. 2021-22 బడ్జెట్్ల రూ.14,088 కోటు్ల ప్రతిప్దించి ఆ తరవాత ఆ మొత్తునినా రూ.13 వేల కోట్లకు తగ్గించారు. ప్రస్తుత ఆరథిక సింవతస్రింలో 
రూ.15 వేల కోటు్ల ప్రతిప్దించారు. వేల కోట్ల రూప్యలు బడ్జెట్్ల చూపిించి గారడీ చేస్తున్నారు తపపా ప్రజలకు మాత్ిం వైద్య సేవలు సక్రమింగా ఇవ్లేకపోతున్నారు. 
కరోన్ మృతులకు పరహారింగా ఇవా్లిస్న రూ.11 విందల కోట్లను ఏిం చేశారో సమాధానిం చెపపాలేని సిథితిలో ఉననా వైసీపీ ప్రభుత్ిం కేింద్రిం నిధులను ఏిం చేసిిందో అనే 
సిందేహిం ఉింద. కేింద్ర ప్రభుత్ిం నేషనల్ రూరల్ హెల్తు మిషన్, నేషనల్ అర్బన్ హెల్తు మిషన్ కార్యక్రమాలకు ఇస్తుననా నిధులను ఎటు మళ్లస్తుిందో ప్రజలకు సమాధానిం 
చెప్పాలి. ప్రభుత్ిం ప్రచార ఆరాభాటాలు కటిటీపెటిటీ ప్రజలకు అవసరమైన వైద్యిం అిందించడిం మీద దృష్టీ పెటాటీలని న్దిండ్ల మనోహర్ హితవు పలికారు.

దుగ్గిరాల మండల ఉపాధ్యక్షులుగా 
శ్రీమతి సాయి చైతన్య విజయం

శతఘ్నా న్్యస్: ఎింత ఉత్కింఠ రేపిన గుింటూరు జిల్్ల దుగ్గరాల ఎింపీపీ ఎనినాక రెిండుస్రు్ల 
వాయదా పడిన అనింతరిం ఎటటీకేలకు ముగసిింద. మిండల ఉప్ధ్యక్షులుగా జనసేన ప్ర్టీకి 
చెిందన శ్రీమతి పస్ప్లేటి స్య చైతన్య విజయిం స్ధించారు. ఈమె ఈమని ఎింపీటీసీ 
– 1 గా గెలిచి ఈ పదవిని కైవసిం చేస్కున్నారు. అధకార ప్ర్టీ ఎనినా ప్రలోభాలు పటిటీన్, 
ఒతితుడులకు గుర చేసిన్ శ్రీమతి స్య చైతన్య గెలుపిందడింత జనసేన శ్రేణులు ఆనిందిం 
వ్యకతుిం చేశాయ. జనసేన ప్ర్టీ చేనేత వికాస విభాగిం ఛైర్మన్ చిల్లపలి్ల శ్రీనివాసరావుతప్టు 
పలువురు నేతలు శ్రీమతి స్య చైతన్యను అభనిందించారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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జనసేన అంటే భయం..!!
*కిరణ్ రాయల్ ను హౌస్ అరెస్టీ చేసిన పోలీస్లు
*కిరణ్ రాయల్, రాజారెడి్డ, రాజేష్ యాదవ్, స్మన్ హౌస్ అరెస్టీ
శతఘ్నా న్్యస్: సీఎిం జగన్ మోహన్ రెడి్డ తిరుపతి పర్యటనలో భాగింగా తిరుపతి జనసేన ప్ర్టీ 
ఇించార్జె కిరణ్ రాయల్, పటటీణ అధ్యక్షుడు రాజారెడి్డ, చిత్తురు జిల్్ల ప్రధాన కార్యదర్శ రాజేష్ 
యాదవ్, ప్రధాన కార్యదర్శ స్మన్ లత ప్టు మరకొిందరని హౌస్ అరెస్టీలు చేశారు.. ఈ 
క్రమింలో కిరణ్ రాయల్ ఇింటివదది ఉద్రికతు వాత్వరణిం ఏరపాడిింద.

ఏపిలో మహిళలపై జరుగుతుననా అగాయత్యలపై ప్రశనాించేిందుకు వెళ్తుననా కిరణ్ రాయల్ ను 
పోలీస్లు అడు్డకున్నారు. జనసేన అింటే మీకు ఎిందుకు అింత భయిం అింటూ నిన్దాలు చేస్తు.. 
జనసేన నేతలు ప్రశనాించారు.

పార్థసారధి ఆకస్మిక మరణం పట్ల తీవ్ర 
దగ్భ్రంతిని వ్యక్ంచేస్న పంతం నానాజి

శతఘ్నా న్్యస్: రామచింద్రప్రిం జనసేన ప్ర్టీ సీనియర్ న్యకులు జిల్్ల 
అధకార ప్రతినిధ న్రపరెడి్డ ప్రథిస్రధ ఆకసి్మక మరణిం పట్ల తీవ్ర దగభా్రింతిని 
వ్యకతుించేసి, అయన ఆత్మకి శాింతి చేకూరాలని కాకిన్డ రూరల్ జనసైనికులత 
కలిసి నివాళ్లు అరపాించిన జనసేన ప్ర్టీ పిఏసి సభు్యలు, కాకిన్డ రూరల్ 
ఇించార్జె పింతిం న్న్జీ.

పార్థసారథి పార్్థవ దేహానికి నివాళులు 
అర్్పంచిన కందుల దుర్గిష్

శతఘ్నా న్్యస్: త్రుపాగోదావర జిల్్ల అధకార ప్రతినిధ న్రపరెడి్డ ప్రథిస్రథి 
గురువారిం తెల్లవారుఝామున మరణించడిం జరగింద. న్రపరెడి్డ ప్రథిస్రథి 
ప్రథివ దేహానికి నివాళ్లు అరపాించి వార కుటుింబ సభు్యలకు ప్రగాఢ స్నుభూతి 
తెలియజేసిన త్రుపాగోదావర జిల్్ల జనసేన ప్ర్టీ అధ్యక్షులు కిందుల దురే్గష్.

అకాల మరణం చందన వ్యకి్ కుటంబానిని 
పరామర్్శంచిన పితాని

శతఘ్నా న్్యస్:  ముమి్మడివరిం, రాష్ట్ర జనసేన ప్ర్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ 
సభు్యలు ముమి్మడివరిం నియోజకవర్గ ఇన్చిర్జె పిత్ని బాలకృష్ణ ముమి్మడివరిం 
మిండలిం బూరగు పేటలో అకాల మరణిం చెిందన నక్క ధరా్మరావు చిత్పటానికి 
నివాళ్లు అరపాించి వార కుటుింబ సభు్యలను పరామర్శించారు. వీర వెింట 
మిండల అధ్యక్షులు గోలకోటి వెింకననాబాబు, ప్రధాన కార్యదర్శ దూడల స్్మి, 
పెన్నాడ శవ, వింగా సీత్రాిం, ఏబిసి నరేష్, యలమించిల బాలరాజు, కడలి 
వెింకటేశ్రరావు, గోలకోటి స్యబాబా మరయు లోకేష్ తదతరులు ప్ల్్గన్నారు.

నడుకుదురు గ్రామ కమిటీ సమావేశం
శతఘ్నా న్్యస్: కాకిన్డ రూరల్, జనసేన ప్ర్టీ అభవృద్ధ, నిరా్మణిం, గమ సమస్యలపై 
అవగాహన, ప్రభుత్ పనితీరు తదతర అింశాలపై గమ కమిటీ సభు్యలకు అవగాహన కలిపాించే 
కార్యక్రమింలో భాగింగా గూరువారిం కాకిన్డ రూరల్ నియోజకవర్గిం కరప మిండలిం 
నడుకుదురు గమ కమిటీ వారత కాకిన్డ గొడరగుింట పింతిం న్న్జీ స్గృహిం వదది గమ 
కమిటీ అధ్యక్షులు బిరుద భాస్కర్ తమ్మయ్య అధ్యక్షతన గమ కమిటీ సమావేశిం నిర్హిించడిం 
జరగింద. సమావేశానికి ముిందుగా, సభు్యలు అిందరకి అల్పాహారిం అిందించిన తరువాత 
న్తన గమ కమిటీ సభు్యలకు, దుస్స్లువత సన్్మనిం చేసి శుభాకాింక్షలు తెలిపి, వారకీ 
దశా నిరేదిశిం చేసి, ప్రతి గమ కమిటీ సభు్యలు తమ ఇింటిపై జనసేన జిండా ఎగురవేయాలని, 
ప్ర్టీ ని మరింత బలోపేతిం చేయాలనీ,ప్ర్టీ సిదా్ధింత్లను, పవన్కళ్్యణ్ గారు చేపటిటీన 
ప్రజహిత కార్యక్రమాలను గమింలోని ప్రతి ఇింటికి వెళ్ల తెలియచేయాలనీ, అల్నే వార 
సమస్యలను అడిగ తెలుస్కుని వాటిని పరష్కరించే విధింగా ప్రయతనాిం చేయాలనీ, న్ వదదికి 
వచిచిన వాటిని అధకారుల దృష్టీకి తీస్కువెళ్ల న్్యయిం జరగేల్ చేస్తునని, తెలిపిన జనసేన ప్ర్టీ 
పిఏసి సభు్యలు, కాకిన్డ రూరల్ ఇించార్జె పింతిం న్న్జీ. ఈ కార్యక్రమింలో కరప మిండలిం 
అధ్యక్షులు బిండారు మురళ,రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శ బోగరెడి్డ గింగాధర్, జిల్్ల కార్యదర్శ సోదే 
ముసలయ్య, సిింగింపలి్ల స్్మి, శవన్నారాయణ, ప్రస్ద్ తదతరులు ప్ల్్గన్నారు.

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

ప్రభుత్ం మహిళలకు ఎలంటి రక్షణ ఇవ్డం లేదు: వజ్రగడ 
రవికుమార్, పండర్కం

శతఘ్నా న్్యస్: ఆింధ్రప్రదేశ్ లో దారుణమైన 
సింఘటన రేపలె్ల లో రైలే్ సేటీషన్ ప్్లట్ ఫారింపై 
ఒక నిిండు గరభాణీ పై స్మూహిక అత్్యచారానికి 
ప్లపాడిన ఘటన జరగింద. మర ఆ దారుణిం 
మరువక ముిందే.. విజయనగరిం జిల్్లలో మరో 
సింఘటన.. ఉడాకాలనీ లో ఉింటుననా ఓ వివాహిత 
తన ఇదదిరు పిల్లలును మించిగా చదవిించుకోవడానికి 

ఒక టీ దుకాణింలో పని చేస్కుింటుింద. కొింతమింద రాత్రి పదకొిండు గింటల 
సమయింలో ఆమెపై అత్్యచారానికి ప్లపాడా్డరు. అింటే ఇద ముమా్మటికీ ప్రభుత్ిం 
వైఫల్యమే.. వైసీపీ సీఎిం, ఎమె్మలే్యలు, మింత్రులు, కార్యకరతులు, ఇల్ అిందరూ కూడా 
దశ చటటీిం గురుించి చాల్ గొపపాలు చెప్పాకుింటున్నారు.. కానీ దశ చటటీిం పూరతుస్థియలో 
అమలుకి నోచుకోవడిం లేదు. దశ చటటీిం సక్రమింగా అమలు చేసేతు ఇల్ింటి ఘటనలు 
జరగవు. కనుక ఈ ప్రభుత్ిం మహిళలకు ఎల్ింటి రక్షణ ఇవ్డిం లేదని ప్ర్తీప్రిం 
జిల్్ల ప్లకొిండ నియోజకవర్గ వీరఘటటీిం మిండల జనసేన న్యుకులు వజ్రగడ 
రవికుమార్(జానీ), ప్ిండరకిం మిండిపడా్డరు.

జనసేన బలోపేతం కోసం విస్తృత ప్రచారం ఉపాధి 
కూలీలతో భేటీ: కర్మజిజి మలీ్లశ్్రావు

శతఘ్నా న్్యస్: ఎచెచిర్ల నియోజకవర్గిం, రణసథిలిం మిండలిం, నగరప్లెిం గమిం 
జనసేనప్ర్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ పిలుప్ మేరకు గురువారిం ఎచెచిర్ల నియోజకవర్గిం 
రణసథిలిం మిండలిం నగరప్లెిం గమింలో చెరువులో ఉననా ఉప్ధ కూలీలత జనసేన 
బలోపేతిం కోసిం ప్రజలత మాటా్లడుత్ జనసేనకు ఈస్ర అవకాశిం ఇవా్లని అల్గే 
జనసేనప్ర్టీ సిదాదిింత్లను పవన్ కళ్్యణ్ ఆదరా్శలను మరయు ఆచరించే విధాన్లను 
ప్రజలకు కరమజిజె మలీ్లశా్రావు వివరించడిం జరగింద. టిడిపి, వైసీపీ ప్రభుత్ ప్లన 
చూశారు. ఒక్కస్ర అవకాశిం ఇచిచి జనసేన ప్ర్టీ ప్లన కూడ ప్రజలు చూడాలని 
ఆయన కోరారు. రాష్ట్రింల అనినా స్మాజిక వరా్గల వారకి మేలు చేయాలనే ఆలోచనత 
ఉననాటుటీ వింటి పవన్ కళ్్యణ్ కి వచేచి ఎనినాకలో్ల జనసేనప్ర్టీకి ఓటు వేయాలని కరమజిజె 
మలీ్లశా్రావు మరయు పోటూనారు లక్షు్మన్యుడు, కోరడమైనద. ఈ కార్యక్రమింలో 
గమ పెదదిలు తదతరులు ప్ల్్గన్నారు.

కరగానపేట గమదేవత ఉత్సవాలలో జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్:  ఎచెచిర్ల నియోజకవర్గిం, ల్వేరు మిండలిం, లోపెింట పించాయతీ 
కరగానపేట గమింలో గమదేవత ఉతస్వాలలో భాగింగా జనసైనికుల ఆహా్నిం 
మేరకు ఎచెచిర్ల నియోజకవర్గ న్యకులు సయ్యద్ కాింతిశ్రీ న్యకులు మరయు, సొసైటీ 
బా్యింకు మాజీ చైర్మన్ కరమజిజె మలే్లష్ మిండల జనసైనికులు, దురా్గరెడి్డ గోప్ల్, రవి, 
లక్షష్ింన్యుడు, శింకర్, స్ర్య, వేణు, దురా్గరావు, బాబాజీ, జై ప్రకాశ్ గమ యువత 
కలిసి హాజరై అమ్మవారకి ప్రత్్యకపూజలు నిర్హిించడిం జరగింద.

జనసైనికుని కుటంబానికి మనోధైరా్యనినిచిచిన 
శ్రీమతి కాంతిశ్రీ

శతఘ్నా న్్యస్: ఎచెచిర్ల నియోజకవర్గిం, ల్వేరు మిండలిం, లోపెింట పించాయతీకి 
చెిందన జనసేనప్ర్టీ కుటుింబ సభు్యలు అలుపన అపపాలన్యుడు ప్రమాదానికి గురైన 
విషయానినా తెలిసికొని బుధవారిం వార కుటుింబ సభు్యలను పరమర్శించి, ధైర్యిం చెపపా 
వార కుటుింబానికి 5000 ఆరథిక సహాయిం చేసి వారకి జనసేన ఎప్పాడు అిండగా 
ఉింటుిందని తెలిపిన ఎచెచిర్ల నియోజకవర్గ న్యకులు కాింతి శ్రీ, ఆమెత ప్టు మిండల 
జనసైనికులు గోప్ల్, దురా్గరెడి్డ రవి, దురా్గరావు, బాబాజీ మరయు గమ జనసైనికులు, 
కర్ణప్ శింకర్ రెడి్డ, దలీ్ల రమణ, దలి్ల గోవిింద, జీరు దామోదర్ తదతరులు ప్ల్్గన్నారు.

పిడుగుపడి మతృతి చందన బాలుని కుటంబానికి 
మనోధైరా్యనినిచిచిన జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: స్ళ్్లరుపేట, 
పిడుగుపడి మృతి చెిందన బాలుడు 
గింధిం శింకరయ్య తలి్లదిండ్రులను 
కుటుింబ సభు్యలను కలిసి జనసేన 
ప్ర్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గార ఆలోచనలకు అనుగుణింగా 
కుటుింబానికి జనసేన ప్ర్టీ 
తరప్న జనసైనికులత కలిసి 

12,000 ఆరథికస్యిం అిందించిన స్ళ్్లరుపేట నియోజకవర్గ న్యకులు రోసన్రు 
సోమశేఖర్, అనింతరిం దొరవార సత్ిం మిండల ఎమా్మరో్ ని కలిసి, ఉననా ఒక్క 
కొడుకుని కోలోపాయ నిరుపేదరకానినా అనుభవిస్తు పూరతుగా దుుఃఖింలో కూరుకుపోయన 
ఆ కుటుింబానినా ప్రభుత్ిం తరప్న ఆరథికింగా అిండగా నిలవాలని కోరడిం జరగింద.

వల్్లరులో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
చిత్రపటానికి పాలభిషేకం

శతఘ్నా న్్యస్: 
ఆచింట నియోజకవర్గిం 
వల్్లరులో జనసేన 
అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ 
కి వల్్లరు జనసేనప్ర్టీ 
ఆధ్ర్యింలో ప్ల్భషేకిం 
చేయడిం జరగింద. 
ఈ కార్యక్రమింలో 
జ న సే న ప్ ర్ టీ 
ప శ చి మ గో దా వ ర జి ల్ ్ల 

సెక్రెటర్ చిటూటీర శ్రీనివాస్ మాటా్లడుత్ జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ ఈ నెల 8 
వ త్ర్ఖున కరూనాలు జిల్్లలో్ల పర్యటిించి ఆత్మహత్యలు చేస్కుననా 130 కౌలు రైతు 
కుటుింబాలకు ప్రతీ కుటుింబానికి లక్ష రూప్యలు ఆరథిక సహాయిం చేస్తున్నారని. ఇపపాటి 
వరకు భారతదేశ చరత్లో ఏ రాజకీయ ప్ర్టీ అయన్, ఏ రాజకీయ న్యుకుడైన్ 
ప్రజలో్లకి వస్తు మేము అధకారింలోకి వసేతు అద చేస్తుిం, ఇద చేస్తుిం అని కళ్ళబోలి్ల 
హామీలత ప్రజలను మోసించేస్తున్నారని పవన్ కళ్్యణ్ మాత్ిం ప్రజలో్లకి వస్తు రాష్ట్రింలో 
ఎవరైత్ అప్పాల భాదలు భరించలేక ఆత్మహత్యలు చేస్కుననా కౌలు రైతుల కుటుింబాలను 
పరామర్శించి, వార కుటుింబాలకు మనోదైర్యిం నిింపి వార పిల్లల భవిష్యతుతు కోసిం తక్షణ 
స్యింగా ప్రతీ కుటుింబానికి లక్ష రూప్యలు ఆరథిక సహాయిం చేస్తున్నారని రాష్ట్రింలో 
ఇపపాటి వరకు ఆత్మహత్యలు చేస్కుననా 3000 కుటుింబాలకు లక్ష రూప్యలు చొప్పాన 
ముపె్పా కోట్ల రూప్యలు ఆరథిక సహాయిం చేస్తునని హామీఇచాచిరని అిందుకోసిం పవన్ 
కళ్్యణ్ తన కష్టీరజితిం ఐదు కోట్ల రూప్యలు ఇచాచిరని. అిందుకు పవన్ కళ్్యణ్ కి 
రైతుల సమక్షింలో జనసేనప్ర్టీ న్యుకులు పవన్ కళ్్యణ్ చిత్పటానికి ప్ల్భషేకిం 
చేస్రన్నారు. ఈ కార్యక్రమింలో జనసేన న్యుకులు తట త్త్జీ, కడిమి శ్రీనివాస్, 
యేడిద త్జా విగేనాష్, పింపన శ్రీనివాసరావు, మాదాస్ సత్యన్రాయణ, తట ఫణద్ర, 
కడిమి ఉమా మహేశ్రావు, ప్రస్ద్, మోహన్ బాబు, బొక్క జైన్, మొదలగువారు 
ప్ల్్గన్నారు.

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

కిరణ్ కణితిని మరా్యదపూర్కంగా కలిస్న 
జగనానిధపరం జనసైనికులు

శతఘ్నా న్్యస్: టెక్కలి, కోటబొమ్మలి మిండలిం నీలింపేట పించాయతీ జగన్నాధప్రిం 
జనసైనికులు లోకన్ధిం, చిరింజీవి, కరుణ్ కుమార్, నీల కృష్ణ లను గురువారిం ప్ర్టీ 
ఆఫీస్లో టెక్కలి నియోజకవర్గ ఇించార్జె కిరణ్ కణతిని కలవడిం జరగనద. ప్ర్టీ 
భవిష్యత్ కారా్యచరణపై చరచిించడిం జరగింద.

జనసేన బలోపేతమే లక్షష్ంగా నియోజకవరగి 
సమన్య కమిటీ మండల కమిటీ ఎనినిక

శతఘ్నా న్్యస్: అల్్లర సీత్రామరాజు జిల్్ల అరకు నియోజకవర్గింలో జనసేనప్ర్టీ 
బలోపేతమే లక్షష్ింగా ప్ర్టీ భవిష్యత్ కారా్యచరణ కోసిం నియోజకవర్గ సమన్య కమిటీ 
మరయు మిండల అధ్యక్షులు అరకు ప్ర్లమెింట్ ఇించారజె డా.వింప్రు గింగులయ్య 
ఆధ్ర్యింలో మిండల కమిటీ ఎనినాక జరగింద పలుకీలక అింశాలు చరచిించి ప్ర్టీ 
క్షత్స్థియలో ప్ర్టీ బలోపేతిం చేయడానికి కమిటీలు వేయడిం జరగిందని తెలిప్రు. 
నియోజకవర్గింలో 13 మిందత సమన్య కమిటీ 6 గురుత కూడిన ఆరు మిండల్ల 
మిండల కమిటీలు వేయడిం జరగింద. రానుననా రోజులో్ల గమ స్థియలో ప్ర్టీ బలోపేతిం 
చేయుటకు క్షేత్స్థియలో ప్ర్టీ సిదా్ధింత్లు ప్ర్టీ ఆశయాలు ప్రజలో్ల తీస్కుళ్ల రానుననా 
ఎనినాకలో్ల పవన్ కళ్్యణ్ ని ముఖ్యమింత్రిగా చూడాలని నిర్ణయించి కమిటీ సభు్యలిందరు 
క్షేత్స్థియలో పని చేయాలని నియోజకవర్గిం సమన్య కమిటీ మిండల అధ్యక్షులు 
కమిటీ ఎనునాకోవడిం జరగిందని గింగులయ్య తెలిప్రు. ఈ కార్యక్రమింలో సమన్య 
కమిటీ సభు్యలు మాదాల శ్రీరాములు కొనెడి లక్షష్మణ్ రావు, దూరయా స్యబాబా, బింగరు 
రామదాస్, ముల్లింగ శ్రీనివాస్, ప్రవీణ్ నవీన్ స్రకతితు రాింబాబు మజిజె కృష్ణింరాజు, కిలో్ల 
బాబురావు, శెటిటీ ఆనింద్, గింపరయ జవహర్ గోలో్లర సతీష్ కుమార్ నియోజకవర్గ 
సమన్య కమిటీలు ప్రకటిించగా మిండల కమిటీలుగా 6 మిండల్లకు గాను అల్లింగ 
రామకృష్ణ, చితతుిం మురళ, కొనెడి చిన్నారవు, స్ధీర్ పవన్ కుమార్ శ్రావణ్ కుమార్ ను 
ప్ర్టీ మిండల కమిటీలుగా ప్రకటిించారు.

ఇలు్ల లేని మైనార్టీ ఆడబిడ్డకి అండగా నిలిచి గల్ఫ్ సేన – 
జనసేన మర్యు జనసేన ఎన్.ర్.ఐ.సేవా సమితి(కువైట్)

శతఘ్నా న్్యస్: చింద్రగర నియోజవర్గిం దామలచెరువు పించాయతీలోని మౌల్లి పేట 
వీధ లో నివసిస్తుననా తలి్ల తిండ్రి లేని దల్ ష్ద్ అనే యువతి గత భార్ వరాషాల కారణముగా 
ఉననా చిననా పూరగుడిసెను సైతిం పోగొటుటీకుింద. అధకారింలో ఉిండి పదవులు 
అనుభవిస్తుననా వైఎస్స్ర్స్పీ న్యకులు స్మాన్య ప్రజలను పటిటీించుకునే పరసిథితి లేదు.
కానీ జనసేన న్యకులు చిత్తురు జిల్్ల కార్యదర్శ న్సీర్ మరయు ధామల చెరువు 
జనసైనికులు ఆమెకి జనసేన ప్ర్టీ తరుప్న ఆమెకి ఇలు్ల కటిటీవా్లని నిర్ణయించుకున్నారు. 
ఈ విషయానినా చింద్రగర నియోజకవర్గింకి చెిందన ఎన్.ర్.ఐ.న్యకులు కించన శ్రీకాింత్ 
దృష్టీకి తీస్కువెళ్్లరు.
పవన్ కళ్్యణ్ స్ఫూరతుత కించన శ్రీకాింత్ మరయు వార మిత్బృిందిం కె.డి.వి.స్. 
న్రాయణ, పెించల రాజు, కోల్ మురళ, అల్లిం ప్రేమ్ రాయల్, జగలి ఓబులేస్, 
చిందు రాయల్, కుించ నగేష్, ప్రేమ్ శ్రీహర, కొమి్మనేని బాల్జీ, రెడి్డచెర్ల ఆింజనేయులు, 
ఆకుల స్మన్, పస్ప్లేటి రాజేష్, బుర్ర శవశింకర్, అక్కింగార చలపతి, స్గుణ 
కలసి 30000 రూప్యలు ఆర్ధక సహాయిం చేస్రు. ఈ సిందరభాింగా కించన శ్రీకాింత్ 
మాటా్లడుత్ ప్రజా సేవే లక్షష్ిం గా స్థిపిించిన ప్ర్టీ జనసేన ప్ర్టీ అని ఎక్కడ ప్రజలు 
కష్టీలో్ల ఉింటారో, ఎక్కడ ఆరతున్దాలు వినిపిస్తుయో అక్కడ వారని ఆదుకోవాడానికి 
జనసేన ప్ర్టీ ఉింటుిందని తెలియజేస్రు.

కోవెలకుంట్లలో తాగునీటి సమస్యను పర్ష్కర్ంచండి: జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్: 
కోవెలకుింట్ల పటటీణింలో 
త్రాగునీటి సమస్యత 
ప్రజలు ఇబ్బిందులు 
ఎ దు ర ్క ిం టు న్ నా ర ని 
వెింటనే సమస్యలను 
ప ర ష ్క ర ిం చా ల ని 
జనసేన ప్ర్టీ జిల్్ల ప్ర్టీ 

కార్యక్రమాల నిర్హణ కమిటీ సభు్యలు చిననాబాబు, న్యకులు పతితు స్రేష్ బాబు, 
గురపపా, బోధనిం ఓబులేస్, న్గప్రస్ద్, చిననా కిటుటీ, విజయ్ ఆధ్ర్యింలో పటటీణింలోని 
మినరల్ వాటర్ ప్్లింట్ ను గమీణ రక్షిత నీరు పథకిం (ఆర్.డబు్లష్.ఎస్) పరశీలిించి 
ప్రజల అభప్రాయాలను తెలుస్కున్నారు. కోవెలకుింట్లలో త్రాగునీరు 8 బోరు్ల, ఒక డైరెక్టీ 
పింపిింగ్, ఆర్.డబు్లష్.ఎస్ మరయు ఉచిత మినరల్ వాటర్ ప్్లింట్స్ దా్రా సరఫరా 
అవుతుింద. అయత్ మినరల్ వాటర్ ప్్లింట్స్ లో నీటి స్ద్ధ సరగా చేయకపోవడిం 
అల్గె కొనినా ప్్లింట్స్ చెడిపోపడిం వల్ల త్గునీటికి ఇబ్బిందులు పడుతున్నారు. 
ప్రధానింగా పటటీణింలోని దాసర వీధ, స్ింకులమ్మ దేవాలయిం సమీపింలో, ఇిందరమ్మ 
కాలనీలో అల్గే మరకొనినా చోట్ల వాటర్ ప్్లింట్స్ లేకపోవడిం వల్ల త్రాగు నీటి కోసిం 
ప్రజలులు దూర ప్రాింత్లకు వెళ్ల నీటిని తెచుచికుింటున్నారు. అల్గె ప్రైవేట్ ప్్లింట్ 
నుించి వచేచి నీటిని కొని వినియోగించుకుింటున్నారు.త్రాగు నీటి సరఫరాకు చాల్ 
వనరులు ఉననాపపాటికీ ప్రైవేట్ ప్్లింట్స్ దా్రా నీటిని కొనుకో్కవడిం సమస్య తీవ్రతకు 
అదదిిం పడుతింద.మినరల్ వాటర్ ప్్లింట్స్ లో సరగా నీటిని శుద్ధ చేయకపోత్ అన్రోగ్య 
సమస్యలు తలెత్తు అవకాశిం ఉిందని ప్రజలు ఆిందోళన చెిందుతున్నారు.కొనినా ప్్లింట్స్ 
దగ్గర టైల్స్ ఏరాపాటు చేయకపోవడింత కలుష్తమైన వాత్వరణిం లో నీటి సరఫరా 
జరుగుతింద. పటటీణింలో త్రాగు నీటి విషయింలో ప్రజలు ఎదుర్కింటుననా ఇబ్బిందులను 
జనసేన న్యకులు గమ పించాయతీ ఈఓ బాలఆింజనేయులు, ఉప సరపాించ్ 
స్ర్యన్రాయణ రెడి్డ, ఆర్డబూ్లష్ఎస్ అధకారులకు వినతి పత్రాలను అిందజేశారు. 
పటటీణింలో నెలకొననా త్గునీటి సమస్యను వెింటనే పరష్కరించాలని జనసేన న్యకులు 
ప్రజా ప్రతినిధులు మరయు అధకారులను కోరడింత వారు స్నుకూలింగా సపాిందించి 
సమస్య పరష్్కరానికి కృష్ చేస్తుమని హామీ ఇచాచిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన రైతు భరోసా యాత్ర ప్రచార గోడపత్రిక విడుదల
శతఘ్నా న్్యస్: బనగానపలె్ల, పటటీణింలో స్థినిక జనసేన న్యకులు భాస్కర్ ఆధ్ర్యింలో గురువారిం 
జనసేన ప్ర్టీ అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ చేపటిటీన రైతు భరోస్ యాత్కు సింబింధించిన ప్రచార గోడ 
పత్రికలు విడుదల చేయడిం జరగింద. ఈ సిందరభాింగా జనసేన ప్ర్టీ న్యకులు భాస్కర్ మాటా్లడుత్ 
రాష్ట్రవా్యపతుింగా ఆత్మహత్య చేస్కుననా 3000 ఉింద కౌలు రైతులకు అిండగా నిలవడిం కోసిం రైతు భరోస్ 
యాత్ చేస్తు చనిపోయన కౌలు రైతు కుటుింబ సభు్యలకు ఒక కుటుింబానికి లక్ష రూప్యల చొప్పాన తన 
సొింత కష్టీరజెత్నినా పవన్ కళ్్యణ్ ఇస్తున్నారని గత నెలలో అనింతప్రిం జిల్్ల అల్గే పశచిమ గోదావర 
జిల్్లలో సహాయిం అిందించారని అత్యధకింగా కౌలు రైతులు ఆత్మహత్య చేస్కుననా జిల్్ల ఉమ్మడి కరూనాలు 
జిల్్ల అని ఈ నెల 8 ఆదవారిం రోజున ఉమ్మడి కరూనాలు జిల్్ల శరవెళ్ళ మిండలింలో రైతు భరోస్ యాత్ 
పవన్ కళ్్యణ్ చేపటటీనున్నారని శరవెళ్లలో రచచిబిండ కార్యక్రమిం దా్రా పవన్ కళ్్యణ్ చనిపోయన కౌలు 
రైతు కుటుింబ సభు్యలకు ఒకొ్కక్క కుటుింబానికి లక్ష రూప్యలు చొప్పాన 130 కుటుింబాలకు ఆరథిక 
సహాయిం అిందస్తురని అన్నారు. గత ప్రభుత్్ల మాదరే ఇప్పాడుననా ప్రభుత్ిం కూడా ఆత్మహత్య చేస్కుననా 
కౌలు రైతు కుటుింబాలను ఆదుకోవాలిస్న రాష్ట్రప్రభుత్ిం వారని పటిటీించుకుననా ప్ప్న పోలేదని జనసేన 
ప్ర్టీ అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ ఈ విషయిం పైన సపాిందించి ఆత్మహత్య చేస్కుననా కౌలు రైతుల కుటుింబాలకు 
ఒకొ్కక్క రైతు కుటుింబానికి లక్ష రూప్యల ఆరథిక సహాయిం ప్రకటిించిన తరా్త రాష్ట్రింలో కొనినా చోట్ల 
మాత్మే ఆత్మహత్య చేస్కుననా కౌలు రైతు కుటుింబాలకు డబు్బలు వేస్తున్నారని తక్షణమే రాష్ట్రవా్యపతుింగా 
ఎింత మింద కౌలు రైతులు చనిపోయారో పూరతు సమాచారిం సేకరించి అిందరకీ సహాయిం చేయాలని 
అన్నారు. రైతు ప్రభుత్ిం అని చెప్పాకునే జగనో్మహన్రెడి్డ ప్రభుత్ిం రైతులను విస్మరించడిం తగదని 2024 
లో రైతులకు తగన గుణప్ఠిం చెబుత్రని అన్నారు. అధకారిం లేకపోయన్ ప్రజల పక్షాన నిలబడే 
న్యకుడు పవన్ కళ్్యణ్ ని అన్నారు. శరవెళ్లలో జరుగుతుననా రచచిబిండ కార్యక్రమింలో పెదది ఎతుతున 
ప్ల్్గని విజయవింతిం చేయాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమింలో అజిత్, పృద్, పెదదియ్య, కాశీిం, కిరణ్ 
రెడి్డ, కిషోర్ తదతరులు ప్ల్్గన్నారు.

అననిదాన కార్యక్రమానికి బొలియశెటిటి శ్రీకాంత్ దంపతుల సహాయం
శతఘ్నా న్్యస్: కొిండపలి్ల మునిస్ప్లిటీ వెింపటివార వీధ లలిత నగర్ లో శ్రీశ్రీశ్రీ ల్లితపరమేశ్ర 
అమ్మవార 18 వ వారషాకోతస్విం సిందరభాింగా 7వ త్ద్న శనివారిం పూజలు కార్యక్రమాలు, 8వ త్ద్ 
అనగా ఆదవారిం న్డు అననాదానిం కార్యక్రమిం జరుగును ఈ కార్యక్రమానికి బొలియశెటిటీ శ్రీకాింత్ 
విజయదుర్గ దింపతులు మరయు కుమారెతు బొలియశెటిటీ అక్షయ చేతుల మీదుగా 150 కిలోలు బియ్యిం, 
30 కిలోల మించిన్నె, 10 కిలోల కిందపప్పా ల్లితపరమేశ్ర మిందరిం దేవస్థినిం గుడి ధర్మకరతు 
టీ.వెింకటశాస్త్రి తనయుడు విశ్న్థ్ శాస్త్రికి ఇవ్డిం జరగింద. శ్రీకాింత్ మాటా్లడుత్ కొిండపలి్ల 
మునిస్ప్లిటీలో నివసిించే ప్రజలు అిందరు ఆయురారోగా్యలత స్ఖసింతష్లత లలిత పరమేశ్ర 
అమ్మవారు చల్్లటి చూప్లత చూడాలని దేవుడినా కోరుకున్నారు. అననాదానిం కార్యక్రమానికి ప్రజలు 
అిందరు రావాలని కోరుకుింటున్నాిం ఈ కార్యక్రమింలో జనసేనప్ర్టీ కృష్్ణజిల్్ల ఉప్ధ్యక్షులు బొలియ 
శెటిటీ శ్రీకాింత్ దింపతులు మరయు ప్రథిస్రథి, రమేష్ ప్ల్్గన్నారు.

జనసేవలో జనసేన కౌని్సలర్ విజయలక్ష్మి
శతఘ్నా న్్యస్: కోనసీమ జిల్్ల అమల్ప్రిం ప్రప్లక సింఘిం 9 వ 
వారు్డ జనసేన కౌనిస్లర్ గొలకోటి విజయలక్ష్మి వార్్డ పరధలో సింఘ 9 
వ వారు్డలో రోడు్డ ప్రక్కన చెటు్ల పెరగ తుపపాలు ఏరపాడడింత వాటివలన 
ప్రజలు ఇబ్బిందులు పడుతున్నారు. వారు్డపరధలో స్యింపేట నుిండి 
ఎర్ర వింతెన వరకు రోడ్ ప్రక్కన పెరగనచెటు్ల, తుపపాలు ప్రప్లక 
సింఘ జసిబిత తొలగించే కార్యక్రమిం చేపటిటీింద. వారు్డ కౌనిస్లర్ 
గొలకోటి విజయలక్ష్మి, ఆమె భరతు వాస్, దగ్గరుిండి తొలగింప్ పనులను 
పర్యవేక్షిించారు.

టిపలి్ల నవీన్ ని పరామర్్శంచిన 
పితాని బాలకతృష్ణ

శతఘ్నా న్్యస్: ముమి్మడివరిం, రాష్ట్ర జనసేన ప్ర్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల 
కమిటీ సభు్యలు ముమి్మడివరిం నియోజకవర్గ ఇన్చిర్జె పిత్ని బాలకృష్ణ 
ముమి్మడివరిం మిండలిం అయన్ప్రిం గమింలో అన్రోగ్యిం చెింద 
హాసపాటల్ నుిండి డిశాచిర్జె అయవచిచిన కోటిపలి్ల నవీన్ ని పరామర్శించారు. 
వీర వెింట మిండల అధ్యక్షులు గోలకోటి వెింకననాబాబు, ప్రధాన 
కార్యదర్శ దూడల స్్మి, పెన్నాడ శవ, వింగా సీత్రాిం, ఏబిసి నరేష్, 
యలమించిల బాలరాజు, కడలి వెింకటేశ్రరావు, గోలకోటి స్యబాబా 
మరయు లోకేష్ తదతరులు ప్ల్్గన్నారు.

జనసేన ఆధ్ర్యంలో మత్సష్కారుల భరోసా యాత్ర

శతఘ్నా న్్యస్: కాకిన్డ సిటీ ఏటిమొగ ప్రాధమిక ప్ఠశాల వదది 
గురువారిం స్యింత్ిం 5.30 గింటలకు 15 వ వారు్డ పెమా్మడి స్ింబశవ 
ఆధ్ర్యింలో కాకిన్డ సిటి ఇించార్జె మరయు పి.ఏ.సి మెింబర్ ముత్తు 
శశధర్ ఆదేశాల మేరకు “మతస్ష్కారుల భరోస్ యాత్” కార్యక్రమిం 
జరగింద. ఈ సిందరభాింగా తమ ప్ర్టీ తరప్న పవన్ కళ్్యణ్ ప్రకటిించిన 
మానిఫెసోటీలోని మతస్ష్కారులకు సింవతస్రానికి 300 ల రోజులు పని 
ఉిండేల్ చేయడిం మరయు వేటలేని సమయింలో ఆర్ధకింగా ఇబ్బింద 
పడే కుటుింబాలకు రోజుకి 500 రూప్యల పరహారిం అిందించడిం 
అననా ప్రణాళకని ఇింటి ఇింటికీ తిరగ తెలియచేస్రు. ఈ కార్యక్రమింలో 
నగర అధ్యక్షులు సింగశెటిటీ అశోక్, రాష్ట్ర సింయుకతు కార్యదర్శ వాసిరెడి్డ 
శవ, మతస్ష్కార న్యకులు, వీర మహిళలు మరయు జనసైనికులు 
ప్ల్్గన్నారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


శుక్రవారం, 06 మే 2022

తలసేమియాతో బాధపడుతునని వ్యకి్కి ఆర్్ధకసాయం చేస్న 
పవనసేన సేవాసంస్థ

శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన ప్ర్టీ అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ గారు పిలుప్మేరకు ఇచాచిప్రిం మిండలిం 
డోింకురు లష్్మప్రిం గమానికి చెిందన దుననా లోహిత్ అనే బాబూ గత కొద్ది రోజులుగా 
తలసేమియాత బాధపడుతున్నారు. మెరుగైన వైద్యిం వేహేయించుకోలేక దాతలు ఎవరైన్ ఉింటే 
సహాయిం చేయమని వేడుకున్నారు. ఈ విషయిం తెలుస్కుననా పవనసేన సేవా సింసథి సభు్యలు 
వలబా జనసేన రాష్ట్ర జాయింట్ సెక్రటర్ తిపపాన దురో్యధన రెడి్డ గురువారిం పవనసేన సేవాసింసథి 
సభు్యలత కలిసి డోింకురు గమానికి చేరుకొని వాళ్ళ కుటుింబ సభు్యలకు మీకు మేము ఉన్నామింటూ 
భరోస్ ఇస్తు వాళ్లలో మనోధైరా్యనినా పెించి వాళ్ళ కుటుింబసభు్యలకి మెరుగైన వైద్యిం కోసిం 
5000 రూప్యలు ఆరథిక సహాయిం అిందించటిం జరగింద. ఈ కార్యక్రమింలో అధక సింఖ్యలో 
జనసైనికులు, పవనసేన సేవాసింసథి సభు్యలు ప్ల్్గన్నారు.

ఏకి్సడంట్ అయిన వ్యకి్కి మనోధైరా్యనినిచిచిన జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్: కవిటి మిండలిం కొతతుకోజిజెరయా గమానికి చెిందన కామేష్ అనే అబా్బయకి గత 
కొదది రోజుల క్ిందట ఏకిస్డ్ింట్ అయ హాసపాటలో్ల ట్రీటె్మింట్ పిందుతున్నారు. అయత్ అతను 
మళ్్ళ మాములు సిథితికి రావటానికి చాల్వరకు డబు్బ ఖరచవుతుిందని డాకటీర్స్ చెప్పారు. అయత్ 
ఆ కుటుింబిం ఆరథిక పరసిథితి అింతింతమాత్ింగానే ఉిండటింత సరైన వైద్యిం చేయించుకోవటానికి 
దాతలు ఎవరైన్ ఉింటే సహాయిం చేయమని వేడుకున్నారు. ఈ విషయిం తెలుస్కుననా పద్మన్దిం 
పవనసేన సేవ సింసథి తెలియజేయగా జనసేన రాష్ట్ర జాయింట్ సెక్రటర్ తిపపాన దురో్యధన రెడి్డ పవన్ 
సేన సభు్యలు గురువారిం స్యింత్ిం పవనసేన సేవాసింసథి సభు్యలత కలిసి కొజిజెర గమానికి 
చేరుకొని వాళ్ళ కుటుింబ సభు్యలకు మీకు మేము ఉన్నామింటూ భరోస్ ఇస్తు వాళ్లలో మనోధైరా్యనినా 
పెించి వాళ్ళ కుటుింబ సభు్యలకి హాసిపాటల్ ఖరుచిల నిమితతుిం 8000 రూప్యలు ఆరథిక సహాయిం 
అిందించటిం జరగింద. ఈ కార్యక్రమింలో అధక సింఖ్యలో జనసైనికులు పవనసేన సేవాసింసథి 
సభు్యలు ప్ల్్గన్నారు.

గురజాల పటటిణంలో ఫైర్ సేటిషన్ ఏరా్పట చేయాలి: 
కటికం అంకారావు

శతఘ్నా న్్యస్: గుింటూరు, గురజాల 
పటటీణింలో ఫైర్ సేటీషన్ ఏరాపాటు చేయాలనీ, 
జనసేన ప్ర్టీ జిల్్ల కార్యదర్శ కటికిం 
అింకారావు డిమాిండ్ చేశారు. ఈ సిందర్బింగా 
ఆయన మాటా్లడుత్,రాష్ట్రింలోనే అత్యధక 
ఉషో్ణగ్రత కలిగ, పతితు, మిరచి అధకింగా 
పిండిించే ప్రాింతిం పల్నాడని ఆయన 
తెలిప్రు. పల్నాడు ప్రాింతింలో ఇింకా కొనినా 
గమాలలో ప్రగుడిసెలలో నివాసిం ఉిండే 
రైతననాలు ఉన్నారని, అనుకోకుిండా రైతులకు 
సింబిందించిన, ఇలు్ల, పిండిించిన పింట 
అగనా ప్రమాధానికి గురైత్, ఏమి చెయ్యలేని 

నిసస్హాయ సిథితిలో ఇక్కడ ప్రజలు ఉన్నారని, ఆయన ఆవేదన వ్యకతుిం చేశారు. అగనా ప్రమాదాలు 
జరగనప్పాడు, ఆసిథి నషటీింత ప్టుగా,ప్రాణాలు కూడా పోయే పరసిథితి ఉిందనే విషయానినా ప్రభుత్ిం 
అర్ధిం చేస్కోవాలన్నారు. ప్రభుత్ిం వెింటనే సపాిందించి, గురజాల పటటీణింలో ఫైర్ సేటీషన్ ఏరాపాటు 
చేసి, ప్రజలకు అిండగా నిలవాలని ఆయన కోరారు.

ప్రమాదవశాత్తు మరణంచిన జనసైనికుని 
కుటంబానికి జనసేన పరామర్శ

శతఘ్నా న్్యస్: అరకు నియోజకవర్గిం అనింతగర మిండలింలో చిటమ్ మురళ 
ఆధ్ర్యింలో జనసేన ప్ర్టీ నియోజకవర్గ స్థియ న్యకులు మరయు మిండల 
న్యకులు అనింతగర మిండలిం కొత్తురు పించాయతీ కొత్తురు గమింలో 
పలి్ల కనకరావు.. తిండ్రి వీరననా దొర (లేటు) అనే జనసైనికుడు జనసేన ప్ర్టీలో 
క్యాశీలక సభ్యత్ము తీస్కున్నాడు. అయత్ ఇటీవల ప్రమాదవశాతుతు చెటుటీ 
మీద నుించి కిింద పడి మరణించడిం జరగింద. అనింతగర మిండలిం జనసేన 
ప్ర్టీ న్యకులు, నియోజవర్గిం స్థియ న్యకులు కొత్తురు గమింలో 
ఆ బాధతురాలిని పరామర్శించడిం జరగింద. ఈ కార్యక్రమింలో అరకు 
నియోజకవర్గ స్థియ న్యకులు కొర ప్రవీణ్, కొనేడీ లక్షష్మణరావు, బింగారు 
రామదాస్, ముల్లింగ శ్రీనివాస్ రెడి్డ, సింతష్ సిింగ్, అనింతగర మిండల 
న్యకులు విజయ్ కుమార్ రాజా మరయు తదతరులు ప్ల్్గన్నారు.

పంక్ హార్ట్స్ పండేషన్ ఆధ్వరయూంలో చలివేంద్ం
శతఘ్నా న్్యస్: రాజోలు, పిింక్ హార్టీస్ పిండేషన్ 
ఆధ్ర్యింలో డాకటీర్ రమేష్ బాబు స్రధ్యింలో 
గుడిమెల్లింక వెళ్్ల రహదారలో చలివేింద్రిం 
ప్రారింభించబడిింద. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య 
అతిథులుగా మలికిప్రిం సబ్ ఇనెస్పెకటీర్ 
శ్రీహరకోట శాస్త్రి, మలికిప్రిం ఎింపిపి 
మేడిచర్ల సత్యవాణ మరయు గుడిమెల్లింక 
సరపాించ్ భరతు నలి్ల ప్రస్ద్. నియోజకవర్గింలోని 
ముఖ్యన్యకులు పిింక్ హార్టీస్ సభు్యలు ఈ 
ప్రారింభోతస్వ కార్యక్రమింలో ప్ల్్గన్నారు. 
పిింక్ హార్టీస్ ఫిండేషన్ సింసథి ఆధ్ర్యింలో ఎనోనా 
సేవా కార్యక్రమాలు గతింలో చేసి ఉననాద అదే 
ఉత్స్హింత, దేవుని ఆశీస్స్లత, ప్రజలిందర 
అిండదిండలత మరెనోనా సేవా కార్యక్రమాలు 
చేస్తుిందని సగౌరవింగా తెలియజేస్తున్నామని 
అన్నారు. ఈ కార్యక్రమిం తీవ్రమైన ఎిండలు ఉననా 
అనినా రోజులు చలివేింద్ర కార్యక్రమిం నడుస్తుింద. 
ఈ సేవా కార్యక్రమింలో సహకరించిన అిందరకీ 
ధ్యవాదాలు తెలియజేస్రు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జి పంతం నానాజీ కి 
సమస్యలు విననివించుకునని మత్సష్కారులు

శతఘ్నా న్్యస్: కాకిన్డ రూరల్ మిండలిం త్రింగ గమింలోగల పగడాలపేట ప్రాింతిం జనసైనికులు 
విజ్ఞపితు మేరకు స్థినిక మత్్యకారులు సముద్రింలోకి వేటకు వెళ్్ళటప్పాడు, వచేచిటప్పాడు సరైన దార లేక 
చాల్ ఇబ్బిందులు పడుతున్నామని, సరైన దారలేక పోవడింవలన నీరు రాకపోవడింత న్వలు లోపలకి 
తీస్కురాలేకపోతున్నామని, దానివలన బోటు్ల, వలలు పోతున్నాయని జనసేన ప్ర్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల 
కమిటీ సభు్యలు, కాకిన్డ రూరల్ ఇించార్జె పింతిం న్న్జీ కి స్థినిక జనసైనికులు, మత్యకారులు 
తెలిప్రు. ఆ ప్రాింత్నినా సిందర్శించిన తరువాత స్థినికులతను, పెదదిలత మాటా్లడుకుని చెపపాిండి 
నేను చేయగలిగనింత సహాయిం అిందస్తును అని చెపపాడిం జరగింద. ఈ కార్యక్రమింలో పగడాల పేట, 
త్రింగ జనసైనికులు ప్ల్్గన్నారు.

బడి వార్ వీధిలో బోరు బాగుచేయించిన 
దలి్ల గోవింద్ రెడి్డ

శతఘ్నా న్్యస్: గాజువాక నియోజకవర్గిం, 64 వ వారు్డ గింగవరిం 
గమిం, బడి వార వీధ, సిహెచ్ సన్్యసిరావు ఇచిచిన ఫిరా్యదు మేరకు, 
చాల్ రోజుల నుిండి మించినీళ్్ల బోరు మూత పడిిందని, 64 వ వారు్డ 
కారపారేటర్ దలి్ల గోవిింద్ రెడి్డకి ఫిరా్యదు చేయగా ఆయన సపాిందస్తు 
రెిండు రోజుల వ్యవధలోనే జీవీఎింసీ వారత మాటా్లడి సిబ్బిందని 
పింపిించి మించినీళ్్ల బోరుకు కావలసిన స్మగ్రిని తక్షణమే 
రపిపాించి 24 గింటలో్ల మించినీళ్్ల బోరు రపేరింగ్ చేయించారు. 
ద్నిత ఆ వీధలో మహిళలు చాల్ సింతష్నినా వ్యకతుిం చేస్తు 
కారపారేటర్ గోవిింద రెడి్డకి ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. గింగవరిం 
గమిం జనసేన న్యకులను అభనిందించారు. ఈ కార్యక్రమానినా 
ఆర్గనైజ్ జనసేన ప్ర్టీ విశాఖపటనాిం జిల్్ల మాజీ ప్ర్లమెింట్ 
అధకార ప్రతినిధ సిహెచ్ ముసలయ్య చేశారు. ఈ కార్యక్రమింలో 
ఎరపిలి్ల మెగా న్కరాజు, పి న్కరాజు, సిహెచ్ ఆనింద్, కె స్రేష్, 
కె అప్పారావు మరయు మహిళలు అధక సింఖ్యలో ప్ల్్గన్నారు.

జాయింట్ కలెకటిర్ కి వినతి పత్రం 
ఇచిచిన జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: విజయనగరిం జిల్్ల జనసేన ప్ర్టీ లీగల్ సెల్ అధ్యక్షుడు 
డొల రాజేింద్ర ప్రస్ద్ ఆధ్ర్యింలో గురువారిం కలెకటీర్ కారా్యలయింలో 
జాయింట్ కలెకటీర్ కి వినతి పత్ిం ఇవ్డిం జరగింద.
జనసేన న్యకుడు అదాడా మోహన్ రావు పై తప్పాడు కేస్ పెటిటీ, 
పోలీస్ వారని తప్పాదోవ పటిటీస్తు.. మా న్యకుడు పరువు భింగిం 
కలిగించినిందుకు, వశ ప్ర్తి పై విచారణ జరపి తగు చర్యలు 
తీస్కుింటారని వైయస్స్ర్స్పి రాజకీయ ప్ర్టీ దా్రా సరపాించ్ గా 
ఎనినాకయా్యను అని చెబుత్.. వశ ప్ర్తి విజయనగరిం జిల్్ల, జామి 
మిండలిం జాగారిం గమిం, పించాయతీ నిధులను దుర్నియోగ 
పరుస్తు.. గమ అభవృద్ధ.. సింక్షేమిం పటిటీించుకోకుిండా.. తన పరధలో 
ఉననా అధకారులను బెదరస్తు.. నిధులు దుర్నియోగ పరుస్తు.. ఉన్నారని 
జాయింట్ కలెకటీర్ కి కింపె్్లింట్ ఇవ్డిం జరగింద. ఆమెపై విచారణ 
జరపి చెక్ పవర్ రదుది చేసి.. సరపాించ్ పదవి నుించి బరతురఫ్ చేయాలని 
జనసేన ప్ర్టీ విజయనగరిం జిల్్ల లీగల్ సెల్ అధ్యక్షుడు డొల రాజేింద్ర 
ప్రస్ద్ కోరారు.

శుక్రవారం, 06 మే 2022
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