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తేజస్విని కి న్యాయం జరగాలని గోరంట్ల జనసేన కొవ్విత్తుల నిరసన

శతఘ్ని న్యూస్: గోరంట్ల, గత రండు రోజుల క్రితం దారుణ హతయూ కాబడిన బోయ తేజస్విని కి 
న్యూయం జరగాలి అని గోరంట్ల జనసేన పార్టీ ఆధవిరయూంలో స్థానిక ప్రభుతవి ఆసుపత్రి నంచి 
బస్టీండ్ వరకు భార్ ఎత్తున కొవ్విత్తుల నిరసన ప్రదర్శనలు నిరవిహంచారు.. బస్టీండ్ ఆవరణలో 
రోడుడుపై బైఠాయంచి నిరసనలు తెలిపారు. ఈ సందర్ంగా న్యకులు మాట్్లడుతూ.. ఘటన 
జరిగిన 3 రోజులు కావ్సుతున్ని ప్రభుతవిం దీనిపై ఎందుకు స్ందంచలేదు..? రాష్టంలో మహళల 
పై రోజుకో అత్యూచారం జరుగుత్న్ని దశా చటటీం ఎందుకు పనిచేయడం లేదు..? అధికారులు 
ఇప్టికి అయన స్ందంచి తేజస్విని కుటంబానికి న్యూయం చేయాలని.. ఈ విషయం గురించి 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ నిననినే ఈ ఘటన స్ందస్తు దోషులకు కఠిన శిక్షలు పడాలని ప్రెస్ 
నోట్ రిలీజ్ చేశారు అన్నిరు. తేజస్విని కి న్యూయం జరిగే వరకు ఆ కుటంబానికి జనసేన పార్టీ 
అండగా ఉంటందని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్్ల కారయూదరి్శ సురేష్, న్యకులు వంకటేష్, 
గొల్ల అనిల్ కుమార్, సంతోష్, న్గేంద్ర, మలి్లకారుజున, బాబావలి, బాలు, రమేష్, అనిల్, నరేంద్ర, 
ఆటో రాజేష్, రాజు తదతరులు పాల్గొన్నిరు.

పారిశుధయా కారిమికులకు అండగా జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: రాజమండ్రి రూరల్ 
ధవళేశవిరం గ్రామపంచాయతీ వయూవసథా తీరు 
అదావినంగా తయారయంద. పొటటీ కూటి 
కోసం రోజు కూలిగా పనిచేసే పారిశుధయూ 
కారిమికులు జీత్లు 6 నెలలు నంచి 
ఇవవికుండా చాల్ ఇబ్ంద పెడుత్న్నిరు. 
తినడానికి తిండి లేక కారిమికులు చాల్ 
ఇబ్ందులు పడుత్న్నిరు. 4 రోజుల 
క్రితం రాజమండ్రి రూరల్ కో ఆరిడునేటర్ 
చందన న్గేశవిరరావు వచిచి 2 రోజులో్ల 
మీకు జీత్లు ఏరా్ట చేస్తుం అని మాట 
ఇచిచి మరిచిపోయారు. శుక్రవారం న్డు 
మీకు జీత్లు రాకపోతే న్ ఆఫీస్ దగగొర 
కానీ, రాష్టంలో న్ షాపులు ఎక్కడున్ని 

అక్కడకు వచిచి ధరానిలు చెయయూండి అని చెప్్ వళ్్లపోయారు. మాట ఇచిచి మడమ 
తిప్డం అంటే ఇదే. ఈ కారణంగా జనసేన పార్టీ జిల్్ల ఇంచార్జు కందుల దురేగొష్ 
ఆదేశాల మేరకు వాళ్ళకి సంఘీభావంగా ధవళేశవిరం జనసేన పార్టీ జనసేన 
న్యకులు వాళ్ళకు అండగా నిలబడటం జరిగింద. అనంతరం పంచాయతీ వారు 
దగి వచిచి ఒకొక్క కారిమికుడి 20000 చొపు్న ఇచిచి మిగత్ డబ్్లు ఈ నెల 
27-05-2022 న్డు ఇవవిడానికి ఒపు్కుని ధవళేశవిరం పంచాయతీ ఇంచార్జు 
నియామకపత్ం ఇవవిడం జరిగింద. ఇందుకు సపోర్టీ ఇచిచిన జనసైనికులకు 
పారిశుద్ధ్య కారిమికులు ధనయూవాదాలు తెలిపారు.

బిక్కవోలు జనసేన ఆధవిరయాంలో చల్లని చలివంద్ం
శతఘ్ని న్యూస్: అనపరితు నియోజకవరగొం, బిక్కవోలు మండలం, బిక్కవోలు గ్రామంలో 
జనసేన మండల కమిటీ ఆధవిరయూంలో చలివంద్ర కారయూక్రమం ఏరా్ట చేయడం 
జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా ప్రయాణికులకు చల్లని నిమమిరసం పంప్ణీ 
చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో ముఖయూ అతిథులుగా జనసేన న్యకులు రావాడ 
న్గు, వీర మహళలు కాశీ రాణి, వంకట్ లక్ష్మి, మండల అధయూక్షులు వీరబాబ్, 
ప్రస్ద్ రడిడు, సతితు బాబ్, మండల ఉపాధయూక్షులు అరుణ్ కుమార్, గంగాధర్, 
జనసేన న్యకులు సుంకర బ్జిజు, సీత్రాం, ఈ కారయూక్రమం ఎంతో ఘనంగా 
నిరవిహంచిన బిక్కవోలు జనసైనికులు గోవిందరాజులు, న్తంగి వంకటరమణ, 
కొండబాబ్, సతీష్, పండు, బాలు యాదవ్, కొర్ల వీరబాబ్, భీమశంకర్, కర్రి శ్రీన 
తదతరులు నిరవిహంచారు.

శివాలయ నిర్మిణానికి 30 వల రూపాయలిచ్చిన 
పారవితి న్యుడు

శతఘ్ని న్యూస్:  గుంటూరు జిల్్ల, పొన్నిరు నియోజకవరగొంలో కటేటీంపూడి 
గ్రామంలోని శివాలయ నిరామిణానికి జనసేన పార్టీ మహళ్ వింగ్ ర్జినల్ 
కోఆరిడునేటర్ శ్రీమతి బి.పారవితి న్యుడు 30 వల రూపాయలు ఆరిథాక సహాయం 
అందచేయడం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో రామయయూ, జనసేన పార్టీ న్యకులు 
మరియు కారయూకరతులు పాల్గొన్నిరు.

పార్థసారథి చిత్రపటానికి నివాళులర్పంచిన పితాని
శతఘ్ని న్యూస్: రామచంద్రపురం, రాష్ట జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభుయూలు 
ముమిమిడివరం నియోజకవరగొ ఇన్చిర్జు ప్త్ని బాలకృష్ణ రామచంద్రపురం నియోజకవరగొంలో అకాల 
మరణం చెందన రాష్ట జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి న్రపరడిడు పారథాస్రథి చిత్పట్నికి నివాళులు 
అరి్ంచి వారి కుటంబ సభుయూలన పరామరి్శంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో వారి వంట జిల్్ల కారయూదరి్శ 
సంపత్ జనసేన, మండల ప్రధాన కారయూదరి్శ దూడల స్విమి తదతరులు పాల్గొన్నిరు.
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కొతతుపలి్ల నగేష్ కు జనమిదిన శుభాకాంక్షలు!: బండారు 
శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ జిల్్ల, శనివారం ఆలమూరు 
మండలం జనసైనికుడు కొతతుపలి్ల నగేష్ పుటిటీన రోజు 
సందర్ంగా.. కొతతుపేట నియోజక వరగొం జనసేన 
పార్టీ ఇన్చిర్జు బండారు శ్రీనివాస్ మాట్్లడుతూ.. 
న్ ముఖయూ అనచరుడుగా.. ఆలమూరు మండల 
వీర జనసైనికుడుగా కొతతుపలి్ల నగేష్ కు ఘనంగా 
జనమిదన శుభాకాంక్షలు జనసేన పార్టీ కుటంబం 
తరఫున తెలుపుత్న్నిమని తెలియజేస్తు.. ఈ 
సందర్ంగా కొతతుపలి్ల నగేష్ సేవలు జనసేన 
పార్టీకి, కొతతుపేట నియోజక వరగొం ఆలమూరు 
మండల ప్రజలకు, నిరుపేద కుటంబాలకు, ఎంతో 
వలకటటీలేనివని, అల్గే నియోజకవరగొంలో ఉనని ప్రతి 
ఒక్క జనసైనికులు, కారయూకరతులు, ఎంతో ఆతీమియతతో 
ననని నియోజకవరగొంలో ముందుకు నడిప్స్తు 
ఉన్నిరని, ఇల్ంటి పుటిటీనరోజులు మా నగేష్ మరనోని 
జరుపుకోవాలని, కోరుకుంటూ.. అదేవిధంగా న్ 

నియోజకవరగొంలో ఉనని యువ జనసైనికులు, కారయూకరతులకు కూడా, ప్రతి ఒక్కరికి మా 
ఆశీసుసులు అందజేసుతున్నినని, న్ నియోజకవరగొంలో ఉనని జనసైనికులు, వీర మహళలు 
కారయూకరతులు రేపు రాబోయే రోజులో్ల మరింత సహకారం న్కు అందంచి ననని 
ముందుకు నడిప్ంచాలని ఈ సందర్ంగా కోరుతూ.. మన జనసేన పార్టీ కుటంబం 
తరఫున ఆలమూరు మండల న్యకుడు కొతతుపలి్ల నగేష్ కు జనమిదన శుభాకాంక్షలు 
తెలుపుత్న్నిమని బండారు శ్రీనివాస్ అన్నిరు.

ఓ మనయాం వీరుడా! అందుకో మా వందనములు!: 
బండారు శ్రీనివాస్

*అల్్లరి సీత్రామరాజు 
ఆశయాల కోసం 
నిజాయతీపరుడైన మా 
జనసేన్నితో కలిస్ ఎంత 
దూరమైన్ నడుస్తుం!: 
బండారు శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ 
జిల్్ల: శనివారం అల్్లరి 
సీత్రామరాజు వర్ధంతి 

సందర్ంగా.. కొతతుపేట నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ ఇన్చిరిజు బండారు శ్రీనివాస్ 
మాట్్లడుతూ.. నేడు మనయూం వీరుడు అల్్లరి సీత్రామరాజు వర్ధంతి సందర్ంగా 
వారికి ఘనంగా నివాళులు అరి్సుతున్నిమని తెలియజేస్రు. ఒక గొప్ దేశభకుతుడు, 
దేశం కోసం, మనయూం ప్రజల కోసం, బ్రిటిష్ వారిని ఎదరించి, ఎంతో ధైరయూస్హస్లతో.. 
మనయూం ప్రజలలో ఒక ధైరయూం నింప్న గొప్ దేశభకుతుడని.. తన ప్రాణాలన సైతం లెక్క 
చేయలేయని మనయూం వీరుడు అల్్లరి సీత్రామరాజుకు వర్ధంతి సందర్ంగా ఘనంగా 
నివాళులు, వందన్లు సమరి్స్తుమని కొతతుపేట నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ ఇన్చిరిజు 
బండారు శ్రీనివాస్ తెలియజేశారు. ఈ సందర్ంగా నీతి నిజాయతీలతో నడిచే గొప్ 
న్యకుడు జనసేన్ని పవన్ కళ్యూణ్ వారికి అల్్లరి సీత్రామరాజు ఆదర్శం అని 
ఈ సందర్ంగా అల్్లరి సీత్రామరాజు వారి ఆశయాలతో నడుసుతునని జనసేన్ని 
న్యకతవింలో జనసేన పార్టీ తరఫున మనయూం వీరుడకు ఈ వర్ధంతి సందర్ంగా 
బండారు శ్రీనివాస్ శ్రీ సీత్రామరాజుకు ఘనంగా నివాళులు తెలియజేశారు.

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

కొమరగిరి ఆర్ స్ ఎం చరిచి ఫంక్షన్ లో పితాని 
బాలకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: ముమిమిడివరం, రాష్ట జనసేన 
పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభుయూలు 
ముమిమిడివరం నియోజకవరగొ ఇన్చిర్జు ప్త్ని 

బాలకృష్ణ కొమరగిరి ఆర్ స్ ఎం చరిచి ఫంక్షన్ లో ఏల్రు పీఠాధిపత్లు పొలమూరు 
జయరాజు మరియు ఆర్ స్ ఎం చర్చి పాసటీర్ క్రీసుతురాజు ని కలిస్ ఆశీరావిదం 
తీసుకున్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో సవరపు నవాబ్ సవరపు వంకట్ ఈద శేఖర్ బాబ్, 
ఈద దాసు, సవరపు శ్రీన, ఈద పెద్దరాజు, సవరపు ప్రస్ద్, సవరపు బాబి, బంత్ 
కనకారావు, పెమిమిరడిడు రామ కోటేశవిరరావు, సల్ద రాజా మరియు అభిమానలు 
జనసేన పార్టీ శ్రేణులు పాల్గొన్నిరు.

ఘనంగా కొతతుపలి్ల నగేష్ పుట్టినరోజు వడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: కొతతుపేట నియోజకవరగొం ఆలమూరు మండలం మడికి గ్రామం జనసేన 
న్యకులు కొతతుపలి్ల నగేష్ పుటిటీనరోజు సందర్ంగా నేషనల్ హైవ పక్కన చలివంద్రం 
ఏరా్ట చేశారు. ఈ కారయూక్రమానికి ఆలమూరు మండల జనసేన న్యకులు కారయూకరతులు 
మరియు జనసేన పార్టీ కొతతుపేట నియోజకవరగొ ఇంచార్జు బండారు శ్రీనివాస్ ముఖయూ 
అతిథిగా విచేచిస్ చలివంద్రానిని ప్రారంభించారు.

అల్్లరి సీతార్మార్జు కి నివాళులరి్పంచ్న 
వంపురు గంగులయయా

శతఘ్ని న్యూస్:  పాడేరు, నియోజకవరగొ 
ప్రధానకంద్రంలో గల నక్కల్పుటటీలో 
మనయూం వీరుడు అల్్లరి సీత్రామారాజు 
వర్ధంతి సందర్ంగా జనసేన పార్టీ తరుపున 
పాడేరు అరకు పార్లమంట్ జనసేన పార్టీ 
ఇన్చిర్జు వంపురు గంగులయయూ మరియు 
ముఖయూన్యకులు జనసైనికులు పాల్గొని 
అల్్లరి సీత్రామరాజు విగ్రహానికి 
పూలమాలలు వస్ నివాళులరి్ంచారు. వంపురు 
గంగులయయూ మాట్్లడుతూ… ఈ మనయూం ప్రజల 
హృదయాలో్ల ఎప్టికి ఆ మహనీయడికి ఒక 
చిరసమిరణీయ స్థానం ఉంటంద. బ్రిటిష్ దొరల 
కబందహస్తుల నంచి సేవిచ్ఛ ప్రస్దంచేందుకు 
తన ప్రాణానిని పణంగా పెటిటీన ఆ మహనీయడికి 
ఈ గిరిజన జాతి యావత్తు రుణపడి ఉంటందని 
తెలిపారు. జనసేన పార్టీ అల్్లరిసీత్రామరాజు 
నే స్ఫూరితుగా తీసుకుంటంద.యువకులు 
జనసైనికులు వీర మహళలు ఒక విషయం 
గురుతుంచుకోవాలి మన ప్రాంతం మన ప్రజలు ఈ 
నేల ఉదయూమాలకు, పోరాట్లకు, త్యూగాలకు, 
మారుపేరని అల్్లరి సీత్రామరాజు మనకు 

స్ఫూరితు ప్రదాత అని తెలిపారు. మనయూం వీరుడు అల్్లరి సీత్రామరాజు వర్ధంతి నివాళుల 
సంసమిరణ సమావశంలో పాడేరు పార్లమంట్ ఎకిసుకూయూటివ్ మంబర్ కొర్ర కమల 
హసన్ మండల అధయూక్షులు నందోలి మురళ్కృష్ణ, ప్రధానకారయూదరి్శ పాంగి చిననిబా్య, 
ఉపాధయూక్షులు స్లేబ్ అశోక్,జనసైనికులు వంపురు కోటి, సతయూన్రాయణ, రాజు ప్రస్ద్, 
పవన్ తేజ్, భూపాల్, అశోక్ కిలో, సంతోష్, గెమమిలి శంకర్ తదతరులు పాల్గొన్నిరు.

తేజస్విని కుటంబానికి జనసేన పార్టి అండగా 
ఉంటంది: పతితు చంద్శేఖర్

*తేజస్విని ని అత్యూచారం చేస్ చంప్న నిందత్లకు కఠినమైన శిక్ష పడే విధంగా పోరాడత్ం: 
పతితు చంద్రశేఖర్

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమమిడి అనంతపురం జిల్్ల గోరంట్ల మండల్నికి చెందన విదాయూరిథా తేజస్విని 
ని మానవ మృగాలు అతయూంత దారుణంగా అత్యూచారం చేస్ చంపేశారు. ఈ విషయం 
తెలుసుకునని జనసేన రాష్ట న్యకులు మధుస్ధన్ రడిడు బాధిత కుటంబానిని పరామరి్శంచి 
కుటంబ సభుయూలతో మాట్్లడుతూ.. మీ కుటంబానికి జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటందని 
తెలియజేశారు.
అనంతరం నిందత్లకు కఠినమైన శిక్ష పడే విధంగా బాధిత్రాలి కుటంబానికి న్యూయం 
జరగాలని జనసేన పార్టీ ఆధవిరయూంలో నిరవిహంచిన నిరసన కారయూక్రమంలో పాల్గొని.. 
గన్ కంటే ముందుగా జగన్ వస్తుడనని అధికార పార్టీ వాళు్ళ రాష్టంలో మహళలపై 
ఇనిని అఘాయత్యూలు జరుగుత్న్ని.. ప్రభుతవిం నిమమికు నీరతితునటటీ ఉండిపోత్ందని.. 
ప్రసుతుతం రాష్టంలో మహళలు సేవిచ్ఛగా తిరిగే పరిస్థాతి లేదని మహళలు తమ ప్రాణాలన 
అరచేతిలో పటటీకొని తిరిగే పరిస్థాతి దాపురించిందని జనసేన న్యకులు మండి పడాడురు. 
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులు, మండల్ల అధయూక్షులు, కారయూకరతులు, వీర మహళలు 
తదతరులు పాల్గొని బాధిత్రాలికి అండగా నిరసన తెలపడం జరిగింద.

జనసేనకు ఒక అవకాశం ఇసేతు ప్రజలకు సేవ చేస్ చూపిసతుం: కరిమజ్జి 
మల్్లశ్విర్వు

*ఉపాధి కూలీలతో కరిమజిజు 
మలీ్లశావిరావు భేటీ

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ ప్లుపు మేరకు 

శనివారం పవన్ రావాలి పాలన్ మారాలి నిన్దంతో ఎచెచిర్ల నియోజకవరగొం రణసథాలం 
మండలం వంకటరావుపేట గ్రామ చెరువులో ఉనని ఉపాధి కూలీలతో మాట్్లడుతూ.. 
జనసేనకు ఈస్రి అవకాశం ఇవావిలని అల్గే.. జనసేనపార్టీ స్దా్దంత్లన మరియు 
మేనిఫెస్టీ గురించి చెబ్తూ.. గృహణులకు ఉచితంగా గాయూస్ స్లిండరు్ల, తెల్లరేషన్ 
కారుడుకు ఇసుక ఫ్రీగా.. ఇవవిడం జరుగుత్ందని, రేషన్ బదులుగా మహళల ఖాత్లో్ల 
రూ”2500-3500-వరకు నగదు ఇవవిడం జరుగుత్ంద అని చెప్డం జరిగింద. 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఆదరా్శలన మరియు ఆచరించే విధాన్లన ప్రజలకు కరిమజిజు 
మలీ్లశావిరావు వివరించితిరి. టిడిప్. వైసీపీ ప్రభుతవి పాలన చూశారు. ఒక్కస్రి 
అవకాశం ఇచిచి జనసేన పార్టీ పాలన కూడా ప్రజలు చూడాలని ఆయన కోరారు. 
రాష్టంలో అనిని స్మాజిక వరాగొల వారికి మేలు చేయాలనే ఆలోచనతో ఉనని పవన్ 
కళ్యూణ్ గారికి వచేచి ఎనినికలో్ల జనసేనపార్టీకి మద్దత్ ఇవావిలని కరిమజిజు మలీ్లశావిరావు 
మరియు పోటూనిరు లక్షుమిన్యుడు కోరడమైనద. ఈ కారయూక్రమంలో వంకటరావుపేట 
గ్రామ ప్రజలు, పెద్దలు మహళలు జనసైనికులు సురేష్, బాస్కర్, రామకృష్ణ, కోటి, 
అప్లరాజు, సతయూన్రాయణ, న్రాయణరావు, జగదీశ్, హరి, భాషా, త్లస్న్యుడు 
పాల్గొన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ప్రమాదబాధిత్లకు వైదయాం చేయంచ్న జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: ప్ఠాపురం స్యబాబా గుడి సంటరో్ల ఒక కారు ప్రమాదవశాత్తు మిఠాయ కొటటీల్కి 
దూసుకు వళ్లడం జరిగింద. అక్కడ ఉనని వాళ్ళకు గాయాలయాయూయ. ప్రాణనషటీం ఏమీ జరగలేదు. 
రామాపురం వాసతువుయూలు ఒక మహళకు నడుముకు తగలడంతో ప్ఠాపురం నియోజకవరగొంలో ఉనని 
జనసేన న్యకులు జనసైనికులు వచిచి ప్ఠాపురం ప్రభుతవి ఆసుపత్రి హుట్హుటిన తీసుకెళ్్ల ఆమకు 
ట్రీటమింట్ చేయంచి ప్ఠాపురం టౌన్ పోలీస్ సేటీషన్ లో కంపె్్లంట్ ఇవవిడం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో 
పుణయూ మంత్ల స్రయూన్రాయణ మూరితు, జిల్్ల కారయూదరి్శ మొగలి అపా్రావు, గొల్లప్రోలు మండల 
అధయూక్షులు అమరాద వలి్ల గోపు సురేష్, రామకృష్ణ, యండ్రపు శ్రీనివాస్, వంకా కొండబాబ్, ఇజ్రాయల్, 
కస్రడిడు న్గేశవిరరావు, శ్రీకాంత్, జనసైనికులు న్యకులు తదతరులు పాల్గొన్నిరు.

అక్షయ కూటంబానికి అండగా సూళ్్లరుపేట జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: స్ళ్్లరుపేట నియోజకవరగొం, దొరవారిసత్ం మండలం, కొతతుపలి్ల గ్రామంలో గ్రావల్ 
గుంటలో పడి రండు ఏళ్ళ చిన్నిరి అక్షయ మృతి చెందన విషయం తెలిస్ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ తరపున ఆ పాప తలి్లదండ్రులని పరామరి్శంచి రూ.10000 ఆరిథాకస్యం చేయడం జరిగింద. 
అనంతరం ప్రమాదానికి కారణమయన అక్రమ గ్రావల్ గుంటని పరిశీలించడం జరిగింద. ప్రచార 
ఆరా్ట్నికి తప్ ఏ ఒక్క అంబ్లెనసు ఆ బిడడు ప్రాణాలు కాపాడానికి రాలేదు.కనీసం మృతదేహానిని 
న్యుడుపేట ప్రభుతవి హాస్్టల్ నండి వారి సవిగృహానికి తరలించడానికి కూడా ఏ అంబ్లెన్సు కానీ 
మహాప్రస్థానం వాహనం కానీ ప్రభుతవి హాస్్టల్ లో సమకూరచిలేదు. ప్రైవట్ అంబ్లెనసుకి ఆరిథాక స్తుమత 
లేని ఆ బిడడు తండ్రి మృతదేహానిని దవిచక్ర వాహనం పైన ఇంటికి తీసుకెళ్లడం నిజంగా చాల్ దురదృషటీకరం. 
పేదవాడి ప్రాణాలకు ఒక భరోస్ కలి్ంచేల్ జనసేన పార్టీ కృషి చేసుతుందని, చేతకాని వైసీపీ ప్రభుత్వినిని 
తరిమికొట్టీలని ప్రజలందరికి తెలియచేసుతున్నిమని అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో మండల ప్రధాన 
కారయూదరి్శ గుర్రం చిరంజీవి, మండల ప్రధాన కారయూదరి్శ సమామిన సుకుమార్, మండల కారయూదరి్శ సమామిన 
శివ, మండల కారయూదరి్శ సురేష్, జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

బొజజిల గోపాలకృష్్ణరెడ్డి భౌతికకాయానికి నివాళులరి్పంచ్న 
వినుత కోటా

శతఘ్ని న్యూస్:  శ్రీకాళహస్తు, టీడీపీ సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి, శ్రీకాళహస్తు నియోజకవరగొ మాజీ 
ఎమమిలేయూ బజజుల గోపాలకృషా్ణరడిడు భౌతిక కాయానికి వారి సవిగ్రామం ఊరందూరు నందు నియోజకవరగొ 
న్యకులు, జనసైనికులతో కలిస్ వళ్్ళ నివాళులు అరి్ంచిన శ్రీకాళహస్తు నియోజకవరగొం జనసేన 
పార్టీ ఇంఛారిజు శ్రీమతి వినత కోట్. ఈ కారయూక్రమంలో నియోజకవరగొ జనసేన న్యకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

అల్్లరి సీతార్మర్జు కి 
నివాళులరి్పంచ్న ఇచ్చిపురం జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: ఇచాచిపురం నియోజకవరగొంలో శనివారం ఇచాచిపురం 
మండలం ఇనినిసుపేట గ్రామంలో మనెనిం విప్లవ వీరుడు అల్్లరి 
సీత్రామరాజు కి వర్ధంతి సందర్ంగా ఘన నివాళులు అరి్ంచడం 
జరిగింద. ఈ కారయూక్రమానికి ఇచాచిపురం నియోజకవరగొ జనసేన 
సమనవియకరతు దాసరి రాజు, జాయంట్ సక్రటర్ తిప్న దురోయూధన రడిడు, 
దుంగ భాస్కరరావు నివాళులు అరి్స్తు అల్్లరి సీత్రామరాజు ఒక 
మనెనింలో జనిమించి అతిచినని వయసుసులోనే బ్రిటిష్ వారిని ఎదరించిన 
విప్లవకారుడు. అతని చరిత్న భారతదేశమే కాక ప్రపంచ దేశాలు 
ఆదర్శంగా తీసుకుంటనని తరుణంలో భారతదేశ పౌరులు ఆయనిని 
ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని దాసరి రాజు కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
ఇచాచిపురం నియోజకవరగొ న్యకులు మరియు జనసైనికులు 
పాల్గొన్నిరు.

పలు కుటంబాలను పర్మరి్శంచ్న పితాని
శతఘ్ని న్యూస్: ముమిమిడివరం, రాష్ట జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల 
కమిటీ సభుయూలు ముమిమిడివరం నియోజకవరగొ ఇన్చిర్జు ప్త్ని బాలకృష్ణ 
కాట్రేనికోన మండలం సతతుమమి చెటటీ ప్లి్ల వారి గురువు గ్రామంలో 
గుండెపోటతో మరణించిన యనమదల పదామివతి కుటంబ సభుయూలన 
పరామరి్శంచారు, పల్లంకురు శివారు గొల్లగురువు గ్రామంలో గిడిడు 
ఏడుకొండలు భారయూ దనకారయూంలో పాల్గొన్నిరు. అనతరం పల్లంకురు 
గ్రామానికి చెందన అకాల మరణం చెందన పాయసం సతయూన్రాయణ 
కుటంబ సభుయూలన పరామరి్శంచారు. వీరి వంట జిల్్ల ఉపాధయూక్షులు 
స్నబోయన మలి్లకారుజునరావు, మండల అధయూక్షులు మోకా బాల ప్రస్ద్, 
ప్లి్ల గోప్, న్కల దురగొబాబ్, సల్ద హరిబాబ్ ఉభయ గోదావరి 
జిల్్లల కమిటీ సభుయూరాలు ముత్యూల జై లక్ష్మీ, కడలి వంకటేశవిరరావు, 
బల్ల కుమార్, న్తన్ బాబ్ తదతరులు పాల్గొన్నిరు.

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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ఉమమిడ్ కరూనూల్ జ్ల్్లలో “జనసేన కౌలు రైత్ భరోస యాత్ర”
శతఘ్ని న్యూస్: ఉమమిడి కరూనిల్, 
జిల్్లలో ఆతమిహతయూ చేసుకునని 130 
మంద కౌలు రైత్ల కుటంబాలన 
జనసేన్ని పవన్ కళ్యూణ్ ఈ 
నెల 8వ తేదీన శిరివళ్ళ మండల 
కంద్రంలో రచచిబండ కారయూక్రమంలో 
ప్రతీ కుటంబానిని పరామరి్శంచి, 
లక్ష రూపాయలు చొపు్న చెకు్కలు 
అందజేస్తురు. ప్రజల డబ్్తో సంక్షేమ 
పథకాలు నడుపుతూ, వాళ్ళ త్త, 
తండ్రుల పేరు్ల పెటటీకుని ఫోటోలు 
ముద్ంచుకుని రాజకీయాలు చేసే 

న్యకులన చూశారు ఇన్నిళు్ళ. తన సంత కషాటీరిజుత్నిని ప్రజల కోసం ఖరుచి పెడుత్నని న్యకుడు 
పవన్ కళ్యూణ్, ప్రజలు మారాలిసున సమయం ఆసననిమైంద, కషటీం ఎక్కడ ఉంటే జనసేన పార్టీ ఎక్కడ 
ఉంటందని జనసేన పార్టీ చితూతురు జిల్్ల సముయూకతు కారయూదరి్శ కీరతున అన్నిరు.

పిఠాపురం జనసేన ఆధవిరయాంలో మనయాం వీరునికి 
ఘననివాళి

శతఘ్ని న్యూస్: కాకిన్డ, ప్ఠాపురం నియోజవరగొం 1922 
నండి 1924 వరకూ ఆంధ్రప్రదేశో్లని విశాఖ మనయూం 
ప్రాంతంలో బ్రిటీష్ ప్రభుతవి నిరంకుశ పాలనకు వయూతిరేకంగా 
గిరిజన హకు్కల స్ధన కోసం, దేశ స్వితంత్యూం 
కోసం గెరిల్్ల యుద్ధం చేస్ తెల్ల దొరల వననిలో వణుకు 
పుటిటీంచిన గొప్ దేశభకుతుడు. ఆయన జీవితం ఎప్టికీ 
మనకు స్ఫూరితు దాయకం ఒక భారతీయుడిగా, ఒక తెలుగు 
వాడిగా అల్్లరి సీత్రామరాజు జరిప్న మనయూం పోరాటం 
భారత స్వితంత్రయూదయూమ చరిత్లో ప్రతేయూక అధాయూయం 
కవలం తెలుగు ప్రజల గుండెలో్ల ఉనని అల్్లరి ఆజాదీ కా 
అమృత్ మహోతసువ్ కారయూక్రమంలో భాగంగా ఇపు్డు 
జాతీయ స్థాయలో గౌరవించబడటం ఆ మహనీయునికి 

మనం అరి్ంచే ఘన నివాళ్ జోహార్ అల్్లరి అంటూ నివాళులు అరి్ంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసేన పార్టీ జిల్్ల కారయూదరి్శ మొగిలి అపా్రావు, ప్ఠాపురం టౌన్ జనసేన పార్టీ న్యకులు పుణయూ 
మంత్ల స్రయూన్రాయణమూరితు, మేళం బాబీ, యాండ్రపు శ్రీనివాస్, తోట సతీష్, అబి్నీడి ప్రస్ద్, 
జనసైనికులు న్యకులు తదతరులు పాల్గొన్నిరు.

మనయాం వీరుడు అల్్లరి సీతార్మర్జు కి 
వర్ంతి నివాళులు

శతఘ్ని న్యూస్: ఆచంట 
నియోజకవరగొం వల్్లరు 
గ్రామంలో విప్లవ వీరుడు, 
యువతలో స్వితంత్యూ 
కాంక్షన రగిలిచిన పోరాట 
యోధుడు, మనయూం వీరుడు 
అల్్లరి సీత్రామరాజు 
వర్ధంతి పురస్కరించుకొని, 
అల్్లరి సీత్రామరాజు 
విగ్రహానికి మరియు జాతీయ 

న్యుకులు విగ్రహాలుకు పూలమాలలు వస్ నివాళులు అరి్ంచడం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో 
వల్్లరు గ్రామ సర్ంచ్ శ్రీమతి నెలపూడి బేబీ రామ్ మోహనరావు, ఉపసర్ంచ్ గెదా్దడ శ్రీనివాసరావు, 
జనసేనపార్టీ జిల్్ల సక్రెటర్ చిటూటీరి శ్రీనివాస్, తోట త్త్జీ, కోస్రి స్రయూన్రాయణరాజు, 
పంపన శ్రీనివాసరావు, జనసేనపార్టీ కారయూక్రమాల కమిటీ జిల్్ల సభుయూలు బండారు శేఖర్, బకా్క 
జైన్, మోహన్ బాబ్ మొదలగువారు పాల్గొన్నిరు.

టం పిడికిలి గోడప్రతులను ఆవిష్కరంచిన 
గూడూరు జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: గూడూరు, కౌలు రైత్లకు అండగా జనసేన పంట నషటీపోయ, 
అపు్లపాలై ఆతమిహతయూ చేసుకునని కౌలు రైత్ల కుటంబాలకు జనసేనపార్టీ 
అండగా నిలుసుతుందని ఆ పార్టీ జిల్్ల ఉపాధయూక్షులు తీగల చంద్రశేఖర్ 
అన్నిరు. ఎన్నిరై జనసైనికుడు మైలవరపు రాజా ఆదవిరయూంలో టీం ప్డికిలి 
వారు రూపొందఇంచిన గోడ ప్రత్లు, ఆటో స్టీక్కరు్లన శనివారం గూడూరు 
జనసేనపార్టీ కారాయూలయంలో ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన 
మాట్్లడుతూ రాష్ట వాయూపతుంగా అపు్లుపాలై ఆతమిహతయూ చెసుకునని ఒకో్క 
కౌలు రైత్ కుటంబానికి లక్ష రూపాయల చోపు్న 3 వల మంద రైత్లన 
ఆదుకునేందుకు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 30 కోట్ల సంత నిధులన 
సమకూరచిడం జరిగిందన్నిరు. ఇప్టిక రండు జిల్్లలోని కౌలు రైత్ 
కుటంబాలకు స్యం అందంచడం జరిగిందని మే 8 ఆదవారం రోజు 
కరూనిలు జిల్్లలో 130 మంద కౌలు రైత్ కుటంబాలన పరామరి్శంచి స్యం 
అందంచడం జరుగుత్ందన్నిరు. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ రైత్ల కోసం 
చేసుతునని ఓదారాయూనిని ప్రజలో్లకి తీసుకువళే్లందుకు ఈ గోడ ప్రత్లు ఎంతగానో 
ఉపయోగపడత్యని అన్నిరు. జనసేన పార్టీ కారయూక్రమాలన ప్రజలో్లకి తీసుకు 
వళే్లల్ టీం ప్డికిలి చేసుతునని సేవలు వళకటటీలేనివన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో 
మోహన్, వసంత్, రాజశేఖర్, స్య, సంతోష్, గుణశేఖర్, శివ, మహేష్, సనత్ 
తదతరులు పాల్గొన్నిరు.

రండేళ్లయినా నాయూయం జరగలేదు : దారం అనిత
*విశాఖ ఎలీజు పాలిమర్సు దుర్ఘటన జరిగి రండేళు్ల..అయన్ బాధిత్లకు న్యూయం 
జరగలేదు..!

శతఘ్ని న్యూస్: రండేళ్ల క్రితం అర్ధరాత్రి దాట్క ఉననిటటీండి చాల్మందకి ఊప్రి 
ఆడలేదు ఏదో ఘాటైన వాసన వసుతుందని బయటకు వచాచిరు. వచిచినవాళు్ల 
వచిచినటేటీ కింద పడిపోత్న్నిరు. ప్ల్లలిని ఎత్తుకొని బయటకు వచిచిన ఒక తలి్ల 
వాళ్ళతో సహా గుమమిం ముందే పడిపోయంద..
రండేళ్ల క్రితం ఇదే రోజు విశాఖ సమీపంలో ఎలీజు పాలిమర్సు పరిశ్రమ నండి స్టీర్న్ 
విషవాయువు ప్రభావమద. ఈ దుర్ఘటనలో 12 మంద ప్రాణాలు కోలో్గా వల 
మంద ప్రజలు అల్్లడిపోయారు. చాల్మంద అపస్మిరక స్థాతికి వళ్్లపోయారు. 
వాళ్లందరినీ త్ము ఆదుకుంట్మని న్డు ప్రభుతవిం మహా గొప్గా చెప్్ంద.
స్పర్ స్షాలిటీ హాస్్టల్ కటిటీస్తుమని, ఆరోగయూ కారుడులు ఇస్తుమని వారితో 
వాటితో ఎక్కడైన్ ఎన్నిళ్్లన్ వైదయూం చేయంచుకోవచచిని.. ఆ ప్రాంతంలో 
ఆరోవి పా్లంట్ ఏరా్ట చేస్ అందరికీ సురక్షిత త్గునీరు అందస్తుమని.. 
అప్టికపు్డు పరిహారం చెలి్లంచి చేత్లు దులిపేసుకోవడం తప్ ఘటన జరిగి 
రండేళ్ల అవుత్న్ని వారిని పటిటీంచుకునని పాపాన పోలేదు ఈ ప్రభుతవిం.
ఆ ప్రాంత వాసులకు ఏమవుత్ందో తెలుసుకునే దకు్కలేదు కాసేపు మాట్్లడితే 
ఆయాసం, శర్రంపై మచచిలు, దదు్దరు్ల కడుపులో మంట, ఒళు్ళ నొపు్లు, కళ్ల 
మంటలు, రండేళ్ల తరావిత కూడా విశాఖపటనిం సమీపంలోని వంకట్పురం 
వాసులకు ఈ బాధలు తప్డం లేదు. ఘటన సమయంలో వివిధ ఆసుపత్రులో్ల 
చికితసు పొందన పలువురికి ఇప్టికి పరిహారం అందలేదు. దీంతో వారు 
అధికారుల చుటూటీ తిరుగుత్న్నిరు. పలుమారు్ల వినతి పత్రాలు అందంచిన్ 

ప్రయోజనం లేదు ఘటన జరిగిన రోజు 
ప్రాథమిక 145 మంద కి 25 వల చొపు్న 
పరిహారం.. తమకు జరిగిన అన్యూయంపై 
ప్రశినించినందుకు మీడియా ముందుకు వచిచి 
మాట్్లడినందుకు గ్రామంలో కసు నమోదు 
చేశారు. దీంతో అసలు ఎవరూ ముందుకు 
రావడం లేదు, వీరి గోడు వినేదెవరు.. వీళ్లకు 
న్యూయం జరిగే దెపు్డు. ప్రభుతవిము ఈ 
విషయంపై స్ందన ఉందా లేదా చెపా్లని 
జనసేన పార్టీ తరఫున చితూతురు జిల్్ల కారయూదరి్శ 
దారం అనిత డిమాండ్ చేశారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


వై కోట గ్రామంలో కరెంట కొరతపై జనసేన నిరసన
శతఘ్ని న్యూస్: రైలేవి కోడూరు నియోజకవరగొం ఓబ్లవారిపలె్ల మండలం వై కోట గ్రామంలో శనివారం 
జనసేన పార్టీ రాష్ట ప్రధాన కారయూదరి్శ బలిశెటిటీ సతయూన్రాయణ, కడప న్యకులు ప్విఎస్ మూరితు 
విచేచిస్న సందర్ంగా కరంట కొరతపై జనసేన పార్టీ నిరసన కారయూక్రమం. ఈ కారయూక్రమంలో రాష్ట 
ప్రధాన సమసయూల పైన చరిచించటమే కాకుండా ముఖయూమంత్రి సంత జిల్్ల పైన అవలంభిసుతునని నిర్లక్ష్య 
ధోరణి బోలిశెటిటీ సునిశితంగా విమరి్శంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో గంధంశెటిటీ దనకర్ బాబ్ మరియు వై. 
కోట టీం జనసేన సభుయూలు పాల్గొన్నిరు.

పిలి్ల సతయాన్ర్యణ కుటంబ 
సభ్యాలను పర్మరి్శంచ్న పితాని

శతఘ్ని న్యూస్: ముమిమిడివరం, రాష్ట జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల 
కమిటీ సభుయూలు ముమిమిడివరం నియోజకవరగొం ప్త్ని బాలకృష్ణ ఐ 
పోలవరం మండలం పేర్రాజు చెరువు గ్రామంలో అకాల మరణం 
చెందన ప్లి్ల సతయూన్రాయణ కుటంబ సభుయూలన పరామరి్శంచారు. వీరి 
వంట జిల్్ల సంయుకతు కారయూదరి్శ త్ళ్్లరు ప్రస్ద్, బంత్ కనకారావు, 
గుత్తుల శీన, ప్లి్ల రాంబాబ్, సల్ద శేషారావు, రాయుడు బాల్జీ, 
మటటీపరితు సుబ్రహమిణయూం, పెమిరడిడు కోటేశవిరరావు, చికా్కల ఆదన్రాయణ 
తదతరులు పాల్గొన్నిరు.

పలు కుటంబాలను పర్మరి్శంచ్న బండారు

శతఘ్ని న్యూస్: ఆలమూరు మండలం వివిధ గ్రామాలు మడికి, చెముడు 
లంక, చొపె్ల్ల, మూలస్థాన అగ్రహారం గ్రామాలో్ల ఇటీవల మరణించిన 
వారి కుటంబ సభుయూలు మండల జనసేన న్యకులు కారయూకరతులతో కలిస్ 
పరామరి్శంచిన జనసేన పార్టీ కొతతుపేట నియోజకవరగొ ఇంచార్జు బండారు 
శ్రీనివాస్.

కంచే చేను మేసేతు మహిళలను కాపాడేది 
ఎవరు: దేవరకొండ జయమమి

శతఘ్ని న్యూస్: అనంతపురం జిల్్ల, ఈ రాష్టంలో వైసీపీ ప్రభుతవిం 
వచిచినప్టి నంచి మహళలకు రక్షణ లేదు.. రాష్టంలో మహళలు 
భయబ్ంత్లకు గురవుత్న్నిరు.. నరకం అనభవిసుతున్నిరు. శ్రీ 
సతయూస్య జిల్్ల గోరంట్ల మండలంలో బి ఫారమిసీ అమామియ తేజస్వినిని 
స్మూహక అత్యూచారం చేస్న హంతకులన ఇంతవరకు ప్రభుతవిం 
పటిటీంచుకోకపోవడం ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వినిక స్గుగొ చేట. రాష్ట హోంమంత్రి 
త్నేటి వనిత మాటలు వింటంటే రాష్టంలో మహళల పరిస్థాతి ఎంత 
దారుణంగా ఉందో అర్ధం అవుత్ంద. మంత్రులంత్ జగన్ కు భజనలు 
చేసుతున్నిరు తప్.. వారంలోనే మహళల పైన ఇనిని హత్యూచారాలు 
జరుగుత్ంటే ప్రభుతవిం ఏమి చేసుతుంద..? మీకు చేతకాకపోతే 
రాజీన్మాలు చేస్ వళ్ళండని అనంతపురం జిల్్ల సంయుకతు కారయూదరి్శ 
దేవరకొండ జయమమి ఎదే్దవా చేశారు.

ఉదయగిరి నియోజకవర్గ జనసేన ఆధవిరయాంలో బాదుడే బాదుడు
శతఘ్ని న్యూస్: ఉదయగిరి నియోజకవరగొం 
జలదంకి మండలంలో జనసేన పార్టీ 
ఆధవిరయూంలో బాదుడే బాదుడు కారయూక్రమం 
చేపట్టీరు. ఆ కారయూక్రమంలో వింజమూరు 
మండలం జనసేన పార్టీ తరుపున మండల 
ఉపాధయూక్షులు షేక్ సుభాని పాల్గొన్నిరు. 
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులు 
మరియు జనసైనికులు పాల్గొని నిరసన 
రాయూలీ నిరవిహంచారు.

బాధిత కుటంబాలకు భరోస కలి్పంచ్లిసిన వైసీపీ విఫలం 
అయంది: సీ.హెచ్ అనిల్ కుమార్

శతఘ్ని న్యూస్: తూరు్గోదావరి జిల్్ల, కాకిన్డ రూరల్: మహళల రక్షణ 
గురించి అధికార వైసీపీ పార్టీ పటిటీంచుకోకుండా దశ చటటీం తీసుకొని 
వచాచిము అని చెప్్న ప్రభుతవిం ఇపు్డు ఎందుకని స్ందంచడం లేదు 
అని జనసేన పార్టీ తరుపున మేము తీవ్ంగా ఖండిసుతున్నిమని కాకిన్డ 
రూరల్ జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభుయూడు సీ.హెచ్ అనిల్ కుమార్ 
అన్నిరు. ఈ సందర్ంగా అనిల్ కుమార్ మాట్్లడుతూ.. కామాంధుడుకి 
మహళలు బలి అయపోత్న్ని ఏదో ఉద్దరించేస్నటటీ వయూవహరించడం 
సబబ్ కాదు, బాధిత కుటంబాలకు భరోస్ కలి్ంచాలిసున వైసీపీ 
ప్రభుతవిం విఫలం అయంద అని అరథాం అయంద. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషటీంలో 

ప్రతి రోజు అత్యూచారాలు, మాహళలపై అఘాయత్యూనికి పాల్డిన వారిపై ఎందుకని సరైన శిక్ష 
విధించడం లేదు. మీ వైసీపీ పార్టీ మహళ్ న్యకురాలు రేపలె్ల లో అత్యూచారంకి గురి అయన మహళ 
పై అనకోని ర్తిలోలో అప్టికి అపు్డు కొనిని జరుగుతూ ఉంట్య.. అని చెప్డం సబబ్ కాదు. 
బాధయూత కలిగిన వయూకితు.. ప్రజల చేత ఎననికోబడిన న్యకులు తలి్లదండ్రుల పెంపకానిని తపు్ బటేటీల్ 
మాట్్లడడానిని మేము తీవ్ంగా ఖండిసుతునం. తక్షణమే బాధిత కుటంబాలకు భరోస్ కలి్ంచని పక్షాన 
ముఖయూమంత్రి సమీక్ష పెటిటీ అఘాయత్యూలకు పాల్డిన నిండుత్డికి కఠినంగా శిక్ష విధించి.. అభం శుభం 
తెలియని చిన్నిరులకు, మహళలకు రక్షణ కలి్ంచి ఇల్ంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా 
చరయూలు చేపట్టీలని ప్రజల పక్షాన జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి అదేశాలు మేరకు ప్రతి 
జనసేన పార్టీ న్యకులు, జనసేన పార్టీ వీరమహళలు, జనసైనికులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా గౌరవ హై 
కోరుటీన, స్విల్ కోరుటీని ఆశ్రయంచి బాధిత్లకు అండగా ఉంట్మని తెలియజేస్తు.. జిల్్లకలెకటీర్ గారిని 
ఆశ్రయంచి ప్రతి ఒక్కరు కూడా.. వినతిపత్ం సమరి్స్తుం అని మరొక స్రి జనసేన పార్టీ తరుపున 
హెచచిరింసుతున్నిమని. వైసీపీ ప్రభుతవిం తక్షణమే స్ందంచాలని అనిల్ కుమార్ డిమాండ్ చేశారు.

ఆదివారం, 08 మే 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అయయాప్పసవిమి సనినూదానం 
కోసం మోటర్ పైపులు

శతఘ్ని న్యూస్: బడ్లపాడు అయయూప్స్విమి 
సనినిదానం కోసం కొంచ గ్రామానికి 
చెందనటవంటి బోనంగి రమణమమి కుమారుడు 
అచుచిత్ న్యుడు శ్రీన గురుస్విమి చేత్లు 
మీదగా జనసేన న్యకులు వజ్రగడ జానికి 
మోటర్ పైపులు అందజేయడం జరిగింద.
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