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పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు తగ్గింపు హర్షణీయిం
•కేంద్ర మార్గాన్ని వైసీపీ ప్రభుత్ేం అనుసరేంచాలి
శతఘ్ని న్యూస్: రోజు రోజుకీ పెరుగుతునని ధరల దాడికి బేంబేలెత్తిపోతునని ప్రజలకు 
పెట్రోలు, డీజిల్ రేట్ల తగగాేంపు ఉపశమనేం ఇసతిేందన్ భావిసతిననిట్టు జనసేన పార్టు 
అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ స్పషటుేం చేశారు. పెట్రోలు, డీజిల్ మీద ఎక్సైజ్ సేంకేం 
తగగాేంచాలన్ కేంద్ర ప్రభుత్ేంలోన్ అధినాయకత్ేం తీసకునని ఈ న్ర్ణయాన్ని మనసార్ 
ఆహ్్న్సతినానినన్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఫలితేంగా పెట్రోలు రూ.9.50 పైసలు, 
డీజిల్ రూ.7 వరకు తగగాడేం హర్షణీయేం. న్త్యూవసర ధరల పెరుగుదలకు ఇేంధన రేట్్ల 
కారణమనని సేంగత్ తెలిసేందే. బీజేపీ ప్రభుత్ న్ర్ణయేంతో న్త్యూవసర వసతివుల ధరలు 
కేంత వరకు తగ్గా అవకాశేం ఉేండడేం అల్్పదాయ, మధయూ తరగత్ ప్రజలకు కేంత 
సా్ేంతన కలిగసతిేందన్ భావిసతినానిను. పీఎమ్ ఉజ్ల యోజన పథకేంలో అేందేంచే 
గాయూస్ సలిేండర్లపై రూ.200 తగగాేంచడేం పేదవారకి ఆరథికేంగా మేలు చేకూరుసతిేంద. కేంద్ర 
ప్రభుత్ బాటనే ఆేంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్ర ప్రభుత్ేం కూడా అనుసరేంచాలన్ కోరుతునానిను. 
ఇేంధన ధరలపై సాథిన్క పనునిలు అన్ని ర్ష్ట్రాలలో కేంట్ ఆేంధ్రప్రదేశ్ లోనే అధికేంగా 
ఉనానియి. అసలే అసతివయూసథిమైపోయి ధ్ేంసమైన రోడ్లతో ఆేంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల ప్రయాణేం 
భారేంగా మార వాహనాలు మరమ్మతులకులోనై అల్్లడిపోతునానిరు. పెట్రోలు, డీజిల్ 
కనుగోలుపై రోడ్డు సెస్ పేరుతో ప్రజల నుేంచి ఏటా రూ.600 కోట్్ల వసూలు చేసతిేంద. 
అయినా రోడ్లను బాగు చేసే పరప్థిత్ ప్రసతితేం ఎల్గూ కన్ప్ేంచడేం లేదు. కనీసేం 
పెట్రోలు, డీజిల్ పై సాథిన్క పనునిలను తగగాేంచి ఊరట కలిగేంచాలన్ ప్రజలు చేసతినని 
డిమాేండ్ను వైసీపీ సర్కారు నెరవేర్చాలన్ కోరుతుననిట్టు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ తెలిపారు.

పద్మశ్రీ వనజీవి రామయ్య గారిని ఫోన్లో పరామరి్శించిన శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు
శతఘ్ని న్యూస్: రోడ్డు ప్రమాదాన్కి గురై ఖమ్మేం ప్రభుత్ ఆసపత్రిలో చికితసై పేందుతునని 
పర్యూవరణ ప్రేమికులు పద్మశ్రీ వనజీవి ర్మయయూన్ జనసేన పార్టు అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
ఫోన్్ల పర్మర్శేంచారు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ వయూకితిగత వైదుయూలు డాకటుర్ సమన్ ఆదవారేం సాయేంత్ేం 
ఖమ్మేం ప్రభుత్ ఆసపత్రికి వెళ్్ల శ్రీ ర్మయయూ ఆరోగయూ, యోగక్షేమాలను తెలుసకునానిరు. ఈ 
సేందర్ేంగా వీడియో కాల్ దా్ర్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ - వనజీవి ర్మయయూతో మాటా్లడారు. ‘చెట్లను 
పెేంచడేం, పచచాదనాన్ని కాపాడడేం కోసేం మీరు చేసతినని సేవ నాకు ఎేంతో సూఫూరతిన్ కలిగేంచిేంద. 
కోలుకున్ పర్యూవరణ పరరక్షణకు పునరేంకితేం కావాలి. త్రలో మిమ్మలిని కలుసాతిను’ అన్ 
చెపా్పరు. శ్రీ ర్మయయూ మనవడితోన్ మాటా్లడారు. వైదయూ సేవలు అేందసతినని డి.ఎమ్.హెచ్.ఒ. 
డా. మాలత్, వైదయూ న్పుణులు డా.సరేష్, డా. ర్జశేఖర్ గౌడ్, డా.లక్షష్మణ్, డా. ర్ేంప్రసాద్ లతో 
డా. సమన్ మాటా్లడారు.

గింకలిం జనసేన ఆధ్వర్యింలో మెగా ఆరోగ్య శిబిరిం
శతఘ్ని న్యూస్:  విజయనగరేం, ఆదవారేం, ఉదయేం 8 గేంటలకు విజయనగరేం న్యోజకవరగాేం సాథిన్క గుేంకల్ేం గ్రామ 
జనసేన పార్టు ఆధ్రయూేంలో మెగా ఆరోగయూ శిబిరేం ఏర్్పట్ చేయడేం జరగేంద. ఈ శిబిర్న్కి జనసేన పార్టు ర్ష్ట్ర ప్రధాన కారయూదర్శ 
శ్రీమత్ పాలవలస యశస్ ముఖయూ అత్ధిగా విచేచాస. డాకటుర్ బి.ఆర్ అేంబేదకార్ విగ్రహ్న్కి పూలమాలవేస ఆరోగయూ శిబిర్న్ని 
ప్రారేంభేంచారు. ఈ సేందర్ేంగా ఆమె మాటా్లడ్తూ జనసేన పార్టు విజయనగరేం న్యోజకవరగాేంలో సాథిన్కేంగా ప్రజలకు 
ఎట్వేంటి సమసయూ వచిచానా మా జనసైన్కులు అేందుబాట్లో ఉేంటారన్, అల్గ్ గెలుపు ఓటములతో సేంబేంధేం లేకుేండా 
జనసేన పార్టు ఎల్లపు్పడూ ప్రజాసమసయూలు పై పోర్డ్తూ ప్రజా సేంక్షేమమే ధ్యూయేంగా ముేందుకు వెళ్తిమన్ తెలియజేసూతి 
ప్రజాసేవలో మమేకమై అేందుబాట్లో ఉేంటామన్ తెలియజేశారు. ఇదే విధేంగా విజయనగరేం న్యోజకవరగాేంలో గ్రామ 
గ్రామాన జనసేన పార్టు కార్యూలయాలు త్రలో ప్రారేంభసతినానిమన్ తెలియజేశారు. మెగా ఆరోగయూ శిబిర్న్ని ఏర్్పట్ చేసన 
గుేంకల్ేం గ్రామ జన సైన్కులకు మరయు విజన్ హెల్తి ఆరగానైజేషన్ వారకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమేంలో విజయేం 
హెల్తి ఆరగానైజేషన్ ఫేండర్ ర్మకృష్ణ, జనసేన పార్టు జిల్్ల నాయకులు ల్లిశెటిటు రవితేజ, యువజన నాయకులు లోకల్ బాయ్ 
ప్రసాద్, మేండల కో-ఆరడునేటర్ చేంద్ర నాయుడ్, న్యోజకవరగా నాయకులు పత్వాడ చేంద్రశేఖర్, కునుకు రమణ, లెేంక 
రమణ, సడగాేం నార్నానియుడ్, లెేంక సత్తిబాబు, కల్ల అప్పలనాయుడ్, పైల్ ర్ేంబాబు, బొదుదుల సనాయూస ర్వు, కునుకు 
ర్ేంబాబు, కునుకు మణి మరయు గుేంకల్ేం గ్రామ జనసైన్కులు, గ్రామ ప్రజలు భార్ ఎతుతిన పాల్గాన్ మెడికల్ కాయూేంపు 
విజయవేంతేం చేయడేం జరగేంద.
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రైతు భరోసా యాత్ర గోడప్రతులను 
ఆవిష్కరిించిన అనింతపురిం జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: అనేంతపురేం అర్బన్ ఇేంచార్జ్ మరయు జిల్్ల అధయూక్షులు టి.స.వరుణ్ 
ఆదేశాల మేరకు జనసేన అధినేత కణిదెల పవన్ కళ్యూణ్ చేపటిటున రైతు భరోసా యాత్ను 
క్షేత్సాథియిలో ప్రజలకు తెలియజేసేేందుకు అనేంతపురేం నగరేంలోన్ సాథిన్క సపతిగర సరకాల్ 
నేందు ఉనని జనసేన పార్టు కార్యూలయేంలో వీరమహిళలు మారశెటిటు రూప, కళ్యూణదురగాేం 
యస్.త్ర, రేండవ డివిజన్ కార్్పరేటర్ అభయూరథి బోయ మీనాక్షి శ్రీమత్ ఏ.భవాన్, నగర 
కమిటీ కారయూదర్శ శ్రీమత్ పదా్మవత్ లు పోసటుర్లను ఆవిషకారేంచిన తర్్త వివిధ చోట్ల గోడ 
పత్రికలను అత్కిేంచారు. ఈ సేందర్ేంగా వీర మహిళలు రూప మరయు శ్రీమత్. ఎస్.త్ర 
లు మాటా్లడ్తూ కణిదెల పవన్ కళ్యూణ్ పేద బడ్గు బలహీన వర్గాల సేంక్షేమేం కోసేం 
పవన్ కళ్యూణ్ పడ్తునని తపన కౌలు రైతుల సేంక్షేమేం కోసేం పవన్ కళ్యూణ్ ప్రారేంభేంచిన 
రైతు భరోసా యాత్ మరయు కారయూకరతిల కోసేం ఆయన తీసకువచిచాన క్రియాశీలక సభయూత్ేం 
5లక్షల ప్రమాద భీమా కారయూక్రమాలను ప్రజలేందరకీ తెలియజేసే విధేంగా అల్గ్ 2024 
సార్త్రిక ఎన్నికలో్ల జనసేన పార్టు ప్రభుత్ేం ఏర్్పట్ ధ్యూయేంగా పన్ చేయాలన్ అల్గ్ అర్బన్ 
ఇేంచార్జ్ & జిల్్ల అధయూక్షులు టి.స.వరుణ్ నాయకత్్న్ని బలపరచి ముేందుకు తీసకువెళ్్లలన్ 
నాయకులకు మరయు జనసైన్కులకు తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమేంలో నగర ఉపాధయూక్షులు 
జకికారడిడు ఆదనార్యణ, నాయకులు పవన్జేం ర్జు, చేంద్రశేఖర్, ధనుర్మ్, మలి్ల, అన్ల్ 
కుమార్ పాల్గానడేం జరగేంద.

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


సోమవారం, 23 మే 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శ్రీ వింకటేశ్వర సా్వమి దేవాలయ పునరినిరా్మణ పనుల్ని 
పర్యవేక్ించిన బాబుపాలురు

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి విజయనగరేం జిల్్ల, గరుగుబిలి్ల మేండలేం, తోటపలి్ల చిన 
త్రుపత్గా ప్లుచుకునే శ్రీ వెేంకట్శ్ర సా్మి ప్రసద్ధ దేవాలయేం పునరనిర్్మణ పనులిని 
జనసేన పార్టు తరపున ర్ష్ట్ర కారయూక్రమాల న్ర్హణ కారయూదర్శ బాబుపాలురు, మరయు 
జిల్్ల నాయకులు, జనసైన్కులు పరయూవేక్షిేంచడేం జరగేంద. ఈ కారయూక్రమేంలో భాగేంగా 
అకకాడి దేవాలయ అధికారులు, ఆలయ సబ్బేంధి, భకుతిలు మరయు చిరువాయూపారులతో 
మాటా్లడి అకకాడి సమసయూలను తెలుసకోవడేం జరగేంద.

జిల్లోలగూడ గ్రామింలో జనిం కోసిం జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: జీలుగుమిలి్ల మేండలేం, జిలె్లలగూడ గ్రామేంలో ఆదవారేం 
జనేం కోసేం జనసేన కారయూక్రమేం న్ర్హిేంచడేం జరగేంద. ఈ కారయూక్రమేంలో 
భాగేంగా.. గ్రామేంలోన్ ప్రత్ ఇేంటికి త్రగ వార సమసయూలను తెలుసకోవడేం 
జరగేంద. ఆ గ్రామేంలోన్ వార ముఖయూ సమసయూ ఈ గ్రామాన్కి సరైన రోడ్్ల లేక 
అతయూవసర పరసథితులో్ల.. చన్పోయే పరసథిత్ ఏర్పడ్తుేంద. ఏ ప్రభుత్ేం అధికారేం 
లోన్కి వచిచానా అభవృద్ధ మాటలక పరమితేం అవుతుేంద. కానీ ఎవరూ రోడ్్ల 
వేయిేంచడేం లేదన్ ప్రజలు ఆవేదన వయూకతిేం చేసతినానిరు. ఈ సేందర్ేంగా వారకి 
జనసేన పార్టు తరఫున జనసేన ప్రభుత్ేం వచిచాన వెేంటనే వార గ్రామాన్కిరోడ్డు 
రోడ్్ల వేసాతిమన్ నాయకులుహ్మీ ఇవ్డేం జరగేంద. అల్గ్ ఈ గ్రామేంలోన్ 
ప్రజలు ఇలు్ల లేక పూర గుడిసెలో్ల న్వాసేం ఉేంట్నానిరు. ఇకకాడ ఉననిట్వేంటి 
అధికారులు గానీ.. ప్రజా ప్రత్న్ధులు గానీ వీరన్ పటిటుేంచుకునని దాఖల్లు లేవు. 
ఇకకాడ ఉననిట్వేంటి ఎమె్మలేయూ తెల్లేం బాలర్జు గత రేండ్ రోజుల ముేందు ఈ 
గ్రామేం పకకాన మీటిేంగ్ ఏర్్పట్ చేస.. జిలె్లలగూడ గ్రామేం ర్కుేండా సాకు చెప్్ప 
వెళ్్లపోయాడన్ గ్రామసతిలు వాపోయారు. ఈ సమసయూలపై జనసేన పార్టు తరఫున 
తప్పకుేండా అేండగా ఉేంటామన్ హ్మీ ఇవ్డేం జరగేంద. ఈ కారయూక్రమేంలో 
మేండల ప్రెసడేంట్ పసపులేటి ర్ము, వీరేంకి వెేంకట్శ్రర్వు, సరయ 
ముత్యూలర్వు, ర్జు, క రమేష్, ముత్యూలర్వు ఆ గ్రామ కారయూకరతిలు, నాయకులు 
పెదదు సేంఖయూలో పాల్గానానిరు.

పూర్ణ కింభింతో రాజమ్మ తల్లోని దరి్శించుకనని దాసరి రాజు
శతఘ్ని న్యూస్:ఇచాచాపురేం న్యోజకవరగాేం కవిటి మేండలేం సహల్ల పుటటుగా పేంచాయితీ 
మడియార పుటటుగా గ్రామేంలో న్ర్హిేంచిన శ్రీశ్రీశ్రీ ర్జమ్మ తలి్ల ఉతసైవాలో్ల ఇచాచాపురేం 
న్యోజకవరగాేం జనసేన పార్టు సమన్య కరతి దాసర ర్జు కి గ్రామ పెదదులు శాలువాతో 
సనా్మనేం చేస అనేంతరేం పూర్ణ కుేంభేంతో ర్జమ్మ తలి్లన్ దర్శేంచుకోవడేం జరగేంద. ఈ 
కారయూక్రమేంలో కేంచిలి జెడి్పటిస అభయూరథి డొకకార ఈశ్రర్వు, రోకళ్ల భాసకారర్వు, సాలిన 
ర్మార్వు, ర్మకృష్ణ, త్రక్ తదతరులు పాల్గానానిరు.

సాథానిక సమస్యల సమావేశింలో రెడ్డి 
అప్పలనాయుడు

శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు న్యోజకవరగాేంలోన్ మాదేపలి్ల రోడ్ ఇేందరమ్మ 
కాలనీ ఫేజ్ 2 లో సాథిన్క సమసయూలపై ఏర్్పట్ చేసన సమావేశేంలో పాల్గానని 
పశిచామగోదావర జిల్్ల అధికార ప్రత్న్ధి, జనసేన పార్టు ఏలూరు న్యోజకవరగా 
ఇేంచారజ్ రడిడు అప్పలనాయుడ్. ఈ కారయూక్రమేంలో జనసేన నాయకులు మరయు 
జనసైన్కిలు పాల్గానానిరు.

రాజంపేటలో జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో మెగా రక్తదాన శిబిరం
శతఘ్ని న్యూస్: ర్జేంపేట, జనసేన పార్టు ర్జేంపేట ఆధ్రయూేంలో శ్రీదీప బ్లడ్ బాయూేంక్ వారు 
న్ర్హిేంచిన రకతిదాన కారయూక్రమాన్కి హ్జరైన జనసేన పార్టు ర్జేంపేట పార్లమెేంట్ ఇేంచార్జ్ 
మరయు ర్ష్ట్ర కారయూదర్శ ముఖరేంచాన్ మరయు ర్జేంపేట జనసేన నాయకులు, కారయూకరతిలు.

ఆనారోగాయూనికి గురైన మహిళకు జనసేన ఆర్థికసాయం
శతఘ్ని న్యూస్:  కోనసీమ జిల్్ల మామిడికుదురు మేండలేం ఈదర్డ గ్రామేంలో 
జనసైన్కులు పరయూటిేంచారు. కళ్ేంగుల పేటలో న్రుపేదమహిళ యశోద గత కన్ని నెలలుగా 
తీవ్ర అనారోగయూముతో బాధపడ్తునానిరు. జనసేనపార్టు ఆమెను కలిస ఆవిడకు కన్ని 
న్త్యూవసరసరుకులు, కాయగూరలు మరయు కేంత ఆర్ధక సహ్యేం అేందేంచారు. ఈ 
కారయూక్రమేంలో యెరుబేండి చిన్ని జనసేన వారుడు మెేంబర్, బొేంతు సధాకర్, నకాకా ర్మార్వు, 
పెదపూడి శ్రీను, రుద్రా త్త్జి, యెరుబేండి మణి, ర్మకృష్ణ, శాయూమ్, బేంగారేం తదతర 
నాయకులు, జనసైన్కులు పాల్గానానిరు.
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రాయపాటి అరుణ ని సత్కరిించిన పిఠాపురిం జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: ఒేంగోలు పార్టు ఆఫీసలో జనసేన పార్టు ర్ష్ట్ర అధికార ప్రత్న్ధి 
ర్యపాటి అరుణ న్ మర్యూదపూర్కేంగా కలిస శాలువాతో సతకారేంచిన ప్ఠాపురేం 
న్యోజకవరగా జనసేన పార్టు నాయకులు పుణయూమేంతుల సూరయూనార్యణ మూరతి, 
యేండ్రపు శ్రీన్వాస్, నమ శ్రీకాేంత్, ఈ సేందర్ేంగా మూరతి మాటా్లడ్తూ జనసేన 
పార్టు ఆడపడ్చు అయినట్వేంటి అధికార ప్రత్న్ధి అరుణ ప్రతయూరథి పార్టులకు దీట్గా 
ఎనకాేంటర్ల మాటలతో సమాధానేం ఇసూతి మీ మాటల తూటాలను జోహ్ర్ అేంటూ 
అభనేందేంచారు. అల్గ్ అధికార ప్రత్న్ధి అరుణ మాటా్లడ్తూ తూరు్పగోదావర జిల్్ల 
ప్ఠాపురేం నుేంచి పార్టు నాయకులు వచిచా అభనేందేంచటేం చాల్ ఆనేందేంగా ఉేంద 
ఇదేంత్ నాకు ఇచిచాన పవన్ కళ్యూణ్ ఇచిచాన ఒక వరేం అన్ తెలియజేశారు.

ప్రజా నాయకలు విన్ద్ రెడ్డి -శ్రీపతి రాము
శతఘ్ని న్యూస్: నెలూ్లరు సటీలో జనసేన పార్టు ప్రజా నాయకులు కతేంరడిడు విన్ద్ రడిడు 
పవననని ప్రజా బాట కారయూక్రమేంలో విన్ద్ రడిడుకి మదదుతుగా జనసేన నాయకులు శ్రీపత్ 
ర్ము పాల్గానానిరు. శ్రీపత్ ర్ము మాటా్లడ్తూ ప్రజలతో విన్ద్ కలిసపోవడేం అనేద 
ఆయనక సాధయూమన్, ఇట్వేంటి నాయకులనే ప్రజలు కోరుకుేంట్నానిరన్ అనానిరు. ఈ 
కారయూక్రమేంలో జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరయు జనసైన్కులు పాల్గానానిరు.

అగనిప్రమాద బాధితులక బాసటగా జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్:  అనకాపలి్ల జిల్్ల ఎస్ ర్యవరేం మేండలేం త్మా్మపురేం మేజర్ పేంచాయతీ 
శివారు గోకులపాడ్ గ్రామేంలో గేంటాడ లోవర్జు ఇలు్ల అగని ప్రమాదేం జరగడేం వలన 
కట్టుబటటులు తప్ప సమసతిేం కాలి బూడిద అయిపోయిన విషయేం తెలుసకునని జనసేన 
పార్టు సీన్యర్ నాయకులు శానాపత్ బాబుర్వు మాసాటురు ఆధ్రయూేంలో త్మా్మపురేం 
పేంచాయతీ జనసేన పార్టు అధయూక్షులు ప్రసాదుల గణేష్, మరయు మత్తి కార్తిక్ చేతుల 
మీదుగా 5000₹ రూపాయల నగదు మరయు రేండ్ నెలలు సరపడా న్త్యూవసర 
సరుకులు, బటటులు, వార కుట్ేంబాన్కి అేందజేశారు. ఈ సహ్యేంతో మరచిపోయే పార్టు 
కాదు మా జనసేన పార్టు మీ కుట్ేంబాన్కి ఎపు్పడూ అేండగా ఉేంట్ేందన్ మాటా్లడారు. 
ఇేంటి పనులు చేపడితే ఇేంటి న్ర్్మణేం కరకు 20 బసాతిల సమెేంట్ మరయు ఇేంటికి 
కావలసన ఎలకి్రాకల్ కరేంట్ మీటరుతో సహ వైరేంగ్ వరుకాలు చేయిసాతిమన్ మాట 
ఇచాచారు. ఈ కారయూక్రమేంలో జనసేన పార్టు వైస్ ప్రెసడేంట్ లిేంగేంపలి్ల జోయూత్ కుమార్, 
కోన దుర్గాప్రసాద్, త్మా్మపురేం ఎేం.ప్.టి.స అభయూరథి, పప్పల శివ, గోకులపాడ్ ఎేం.ప్.
టి.స అభయూరథి బలేంకి ర్జు, మీడియా ఇనాఛారజ్ నకకా శ్రీన్వాస, వీర మహిళ కలగట్ల లలిత్, 
కోలపాటి బాబుజి, కోత్ల శ్రీన్వాస, సేనాపత్ నానాజీ, కోలేంటి మురళ్, లిేంగేంపలి్ల 
నానాజీ, పులి సత్తిబాబు, దము్మ ర్జు, అప్్పకేండ లోవర్జు, ర్జు, కోటి, ట్కు చేందు, 
ర్జశేఖర్ మరయు జనసైన్కులు పాల్గానానిరు.

కసుమర్రు జిలలోసాథాయి క్రికెట్ విజేతలక ట్రోఫీ 
అిందజేసిన గాదె

శతఘ్ని న్యూస్: పన్నిరు న్యోజకవరగాేం, కసమర్రు గ్రామేంలో జరగన జిల్్లసాథియి 
క్రికట్ టోరనిమెేంట్ ట్రోఫీ అేందజేసే కారయూక్రమేంలో గుేంటూరు జిల్్ల అధయూక్షులు గాదె 
వెేంకట్శ్రర్వు పాల్గానానిరు. ఫైనలో్ల విజయేం సాధిేంచిన బాపట్ల బా్లసటుర్సై టీేం కు 
మొదటి బహుమత్గా ట్రోప్ మరయు 15000 నగదు, రననిర్ గా న్లిచిన నగరేం జట్టుకు 
ట్రొప్ మరయు 10000 నగదును పన్నిరు న్యోజకవరగాేం జనసేన పార్టు దా్ర్ జిల్్ల 
గాదె చేతుల మీదుగా అేందజేయడేం జరగేంద. ఈ కారయూక్రమేంలో జిల్్ల ఉపాధయూక్షుడ్ 
అడపా మాణికాయూల ర్వు గారు, జిల్్ల కారయూవరగా సభుయూలు త్ళ్్లర అపా్పర్వు, ప్రసాద్, 
మేకల యాదవ్, దేశేంశెటిటు సూరయూ, పన్నిరు మేండల అధయూక్షుడ్ నాగ శెటిటు సబా్బర్వు, 
మేండల కారయూవరగా సభుయూలు, కసకర్రు గ్రామ అధయూక్షుడ్ యలవరతి వెేంకట్శ్రు్ల, పన్నిరు 
టౌన్ నాయుకులు యర్ర సాన్ నాగభూషణేం మరయు జనసైన్కులు పాల్గానానిరు.

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

పిడుగపాటుతో మరణించిన చినానిరి 
కటుింబానికి జనసేన భరోసా

శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస న్యోజకవరగాము, బూరజ్ మేండలేం, పనుకుపరతి 
గ్రామేంలో ఇటీవల ప్డ్గుపాట్తో 13 సేంవతసైర్లు చినానిర ఢిల్్లశ్ర (మేఘన) 
చన్పోయిేంద, జనసేన పార్టు నాయకులు కతతికోట నాగ్ేంద్ర మరయు కోరుకేండ 
మలే్లశ్రర్వు ఆధ్రయూేంలో కుట్ేంబాన్ని పర్మర్శేంచి, జనసేన పార్టు నాయకులు 
కారయూకరతిలు సహకారేంతో 12 వేల రూపాయల ఆరథిక సహ్యేం చేస, ఎల్లవేళల్ 
జనసేన పార్టు ఆ కుట్ేంబాన్కి అేండగా ఉేంట్ేందన్ భరోసా ఇవ్డేం జరగేంద 
మరయు ఆ కుట్ేంబాన్కి ప్రభుత్ేం నుేంచి అేందాలిసైన పరహ్రేం కూడా అేందే వరకు 
అన్ని విధాలుగా, జనసేన పార్టు తరుపున అేండగా ఉేంటామన్ మాటివ్డేం జరగేంద. 
ఈ కారయూక్రమేంలో జనసేన పార్టు ఎేంప్టిస అేంప్లి విక్రమ్ మరయు జనసేన పార్టు 
నాయకులు ర్జేష్, మౌళ్, సేంఘేం నాయుడ్, నరేష్, శ్రీను, గణేష్, ఆనేంద్, సరేష్, 
కాశీ కారయూకరతిలు పాల్గానానిరు. చినానిర కుట్ేంబాన్కి ఆరథికేంగా ఆదుకోవడాన్కి, 
ముేందుకు వచిచానట్వేంటి మన జనసేన పార్టు నాయకులకు, కారయూకరతిలకు ప్రత్ ఒకకారకి 
పేరు పేరునా హృదయపూర్క ధనయూవాదములు తెలియజేసకుేంట్నానిమన్ అనానిరు.

నిరుపేద కటుింబానికి నిత్్యవసరాలు
శతఘ్ని న్యూస్: పల్స, 
పవన్ కళ్యూణ్ సేవా 
సేంసథి వయూవసాథిపకులు 
నాగర్జ్ దా్ర్, పల్స 
మున్సపాలిటీలో త్లక్ 
నగరో్ల న్వససతినని ఒక 
వయూకితికి, రోజు వార కూలి 
పనులు చేసూతి త్రగ సైకిల్ 
మీద వసతిేండగా దారలో 
అకసా్మతుతిగా కళ్ళు త్రగ 

పడిపోవడేంతో నర్లు దెబ్బత్నానియి, మేంచాన పడడు పెదదుదకుకా.. నాలుగు ఇళళులో్ల 
పన్చేసకనే మహిళకు కష్టటులు, తేండ్రి పరసథిత్ చూస ఫీజ్ కటటులేక పర్క్షలు ర్యలేన్ 
కుర్రోడ్. ఈ కుట్ేంబాన్కి ఆర్ధక సహ్యేం చాల్ అవసరేం అన్ తెలుసకున్ జనసేన 
పార్టు అధక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ తరుపున ఆదవారేం న్త్యూవసర సరుకులు సహ్యేంగా 
ఆ కుేంట్ేంబాన్కి చేయడేం జరగేంద. ఈ కారయూక్రమేంలో కోన కృష్ణ ర్వు, ఉదయ్ 
మరయు గర్ష్ పాల్గానానిరు.

కార్్వటినగరింలో జనింకోసిం జనసేన
• జనాదరణ నేత జగన్ జగనానిధపుర్న్ని ఆదుకోలేర్
• న్రుపేదలకు న్వాసేం న్ర్మేంచలేర్?
• అేందులోన్ షెడూయూల్డు తెగలు
• నాలుగు కిలోమీటరు్ల త్రు రోడ్డు లేక దయనీయేంగా మారన గ్రామేం
• అభవృద్ధ, సేంక్షేమేం అేంట్ ఇదేనా?
• మదయూేం మీదునని శ్రదదు మేందకి మేలు చేయడేంలో లేదు, మేలు అేంట్ బటన్ నొకకాడేం 

కాదు
• బతుకులను మారచాడేం, బతుకులకు భరోసా ఇవ్డేం
• ర్జు విఫలేం చెేందారు, మేంత్రి మర్ ఘోర విఫలేం.
• ఇేంచారజ్ డా.యుగేంధర్ పనని
శతఘ్ని న్యూస్: గేంగాధర నెలూ్లరు, కారే్టి నగరేం మేండలేం, ఎల్ ఆర్ పేట పేంచాయతీ, 
జగనానిధపురేం ఎసీటు కాలనీలో జనసేన పార్టు కారే్టినగరేం మేండల కమిటీ ఆధ్రయూేంలో 
జనేంకోసేం జనసేన కారయూక్రమేం న్ర్హిేంచడేం జరగేంద. ఈ కారయూక్రమేంలో ఇేంచార్జ్ డాకటుర్ 
యుగేంధర్ పనని గ్రామేంలో పరయూటిేంచారు. ఈ సేందర్ేంగా యుగేంధర్ మాటా్లడ్తూ 
జనాధరణ నేత అన్ చెపు్పకుేంట్నని ముఖయూమేంత్రి జగన్ రడిడు జగనానిధపుర్న్ని ఆదుకోలేర్? 
న్రుపేదలకు న్వాసేం న్ర్మేంచ లేర్? అేందులోన్ షెడూయూల్డు తెగల కుట్ేంబాలకు అేండగా 
న్లబడలేదా? అన్ ఆవేదన వయూకతిేం చేశారు. నాలుగు కిలోమీటరు్ల త్రు రోడ్డు సౌకరయూేం 
లేక ఎన్ని సేంవతసైర్లుగా గ్రామసతిలు ఇబ్బేంద పడ్తునానిరనానిరు. ఆకసా్మతుతిగా 
ఆసపత్రికి వెళ్్లలేంట్ ప్రయాణాన్కి అనుకూలమైన రోడ్డు సౌకరయూేం లేదన్, మహిళలు 
ఆసపత్రికి వెళ్్లలేంట్ వెళ్లలేనట్వేంటి పరసథిత్, అననుకూలమైన ఇబ్బేందుల మధయూ జీవనేం 
సాగసతినానిరన్ వైసప్ ప్రభుత్ేం మీద ఆగ్రహేం వయూకతిేం చేశారు. గ్రామసతిలకు వెేంటనే త్రు 
రోడ్డు న్ర్మేంచి సౌకరయూవేంతమైన ప్రయాణాన్కి త్రతగత్న పనులు ప్రారేంభేంచాలన్ 
జనసేన పార్టు తరఫున డిమాేండ్ చేశారు. మదయూేం ష్టపులు ఏర్్పట్ చేయడేంలో ఉనని శ్రద్ధ 
మేందకి మేలు చేయడేంలో లేదన్ తెలిపారు. బేండి ర్క రేషన్ లేక, ఎఫ్ ప్ ష్టపుకి వెళ్్లలేంట్ 
తలప్రాణేం తోకకాసతిేందన్ ఎదేదువా చేశారు. గ్రామసతిలు ఇబ్బేంద పడ్తునానిరన్ ఆగ్రహేం 
వయూకతిేం చేశారు. రేండ్ నెలలుగా బేండి కోసేం జనాలు ఎదురు చూసతినానిరన్ తెలిపారు. 
మేలు అేంట్ బటన్ నొకకాడేం కాదు, బతుకులను మారచాడేం, బతుకులకు భరోసా కలి్పేంచడేం 
అన్ తెలియజేశారు. ర్జు విఫలేం చెేందారు, మేంత్రి మర్ ఘోర విఫలేం చెేందారన్ ఎదేదువా 
చేశారు. అభవృద్ధ, సేంక్షేమేం అేంట్ ఇదేనా అన్ దుయయూ బటాటురు. ఈ కారయూక్రమేంలో మేండల 
అధయూక్షులు శోభన్ బాబు, గౌరవ అధయూక్షులు అనానిమలై, ఉపాధయూక్షులు విజయ్, శాయూేం ప్రసాద్, 
సెలి్, ప్రధాన కారయూదరు్శలు నరేష్, దేవేేంద్ర, హర్ష్, మేండల కారయూదర్శ నరసేంహులు, 
రూపేష్, జిల్్ల సేంయుకతి కారయూదర్శ ర్ఘవ, జనసైన్కులు పాల్గానానిరు.

7వ డ్విజన్ జనసేన నాయకల సమావేశిం
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ, 7వ డివిజన్ నాయకులు దోమకేండ అశోక్ ఆధ్రయూేంలో, 
7వ డివిజన్ నాయకులతో సమావేశేం ఏర్్పట్ చేయడేం జరగేంద. ఈ సమావేశేంలో 
7వ డివిజన్ ప్రజలు ఎదుర్కాేంట్నని సమసయూల గురేంచి, సమసయూల పరష్టకారేం గురేంచి 
చరచాేంచడేం జరగేంద. ఈ సమావేశాన్కి 7వ డివిజన్ అధయూక్షుర్లు శ్రీమత్ దోమకేండ 
మేర, డివిజన్ ఉపాధయూక్షులు పెళ్్లర్ ఉమామహేశ్ర ర్వు, పెేందురతి విజయ్, గుత్తివళ్ 
పవన్ సూర, కూరగేంటి భాగయూర్జు, బేండి ప్రదీప్, దోమకేండ శాయూమ్ పాల్గానడేం 
జరగేంద.

సాయిబాబా గడ్ నిరా్మణానికి గెడడిిం బుజిజి విరాళిం
శతఘ్ని న్యూస్: పాయకర్వుపేట, కోటవురట్ల మేండలేం కడవటిపూడి గ్రామేంలో 
న్తనేంగా న్ర్మేంచబడ్తునని శ్రీ సాయిబాబా గుడికి పాయకర్వుపేట జనసేన 
పార్టు సీన్యర్ నాయకులు గెడడుేం బుజిజ్ ఆలయ న్ర్్మణాన్కి 25 వేల రూపాయలు 
ఇచిచాఉనానిరు. గెడడుేం బుజిజ్కి కడవటిపూడి గ్రామ ప్రజల తరఫున ప్రతేయూక ధనయూవాదాలు 
తెలియజేసకుేంట్నానిమన్ అనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేనపార్టీ జిండా ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ జిల్్ల, అమల్పురేం రూరల్ మేండలేం నల్లమిలి్ల గ్రామేంలో జనసేన పార్టు 
జెేండా ఆవిషకారణ కారయూక్రమేం ఘనేంగా న్ర్హిేంచారు. ఈ ఆవిషకారణకు ముఖయూఅత్థిగా అమల్పురేం 
పార్లమెేంటర్ జనసేన పార్టు ఇేంచారజ్ డిఎేంఆర్ శేఖర్ దేంపతులు హ్జరయాయూరు. అమల్పురేం రూరల్ 
మేండలేం అధయూక్షులు లిేంగోలు పేండ్ చేతుల మీదుగా జెేండా ఆవిషకారణ జరగనద. ఈ కారయూక్రమేంలో 
జనసేన పార్టు నాయకులు వీర మహిళలు జనసైన్కులు గ్రామసతిలు భార్ సేంఖయూలో పాల్గానానిరు.

కాగ్ రిపోర్టీస్ లో ప్రభుత్వ బిండారిం బయటపడుతుింది: దారిం అనిత
శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలె్ల, ప్రపేంచేం ఒక కుగ్రామేం అయిపోయిేంద. 
ఇేండస్రాయల్ ర్వేలూయూషన్ వచిచాన తరువాత దేశాలు గానీ, ర్ష్ట్రాలు గానీ తమ 
ప్రాేంత్లలో వనరులకు తగగాట్టు పరశ్రమలు ఏర్్పట్ చేస ఆయా ప్రాేంత్లను 
అభవృద్ధ చేసకోవాలి అన్ పోటీ పడ్తునానియి. అల్గ్ తమ ప్రాేంత్లలోన్ 
మిగులు వనరులను ఇతర ప్రాేంత్లకు ఎగుమత్ చేస ఆరదుకేంగా అభవృద్ధ 
చెేందాలన్ తహతహల్డ్తునానియి. ఇల్ేంటి విప్లవాత్మక చరయూల వలన ప్రజల 
జీవన సథితులు అభవృద్ధ చెేందుత్యి అన్ ప్రభుత్్లు పరశ్రమల సాథిపనను తమ 
ప్రత్షటుగా తీసకన్ ముేందుకు వెళత్యి. జగన్్మహన్ రడిడు మూడేళ్ల రపోర్టు కార్డు 
ప్రకారేం పెట్టుబడ్లు, పరశ్రమల సాథిపనలో ర్ష్ట్రేం ఒక వెలుగు వెలిగపోతుేంద. 
కానీ వాసతివేంలో ప్రత్ సేంవతసైరేం కేంద్ర ప్రభుత్ేం, కాగ్ ఇచేచా రపోర్టుస్ లో ఈ 
ప్రభుత్ బేండారేం బయటపడిపోతుేంద. దేశేంలోనే సదీర్ఘ సముద్ర తీర ప్రాేంతేం 

గల ర్ష్ట్రేం మన ఆేంధ్రప్రదేశ్, ల్జిసటుక్ హబ్ గా చేసకన్ సేంగపూర్ దేశేంల్ మన ర్ష్ట్రాన్ని అభవృద్ధ చేసకనే 
అవకాశాలు పుషకాలేంగా ఉనానియి. ఆ వైపుగా అడ్గులు లేనే లేవు. ఇేంత సముద్ర తీర ప్రాేంతేం ఉనని మన 
ర్ష్ట్రేం ఎగుమతులో్ల 9వ సాథినేంలో ఉనానిేం అన్ చెపు్పకోవడాన్కి సగుగాపడాలి. ఇద కేంద్ర ప్రభుత్ేం ఇచిచాన ఈప్ఐ 
రపోర్టు ప్రకారేం మన పరసథిత్, కానీ జగన్ మూడేళ్ల రపోర్టు కార్డు లో 4వ సాథినేంలో ఉనానిమన్టు మనలిని మోసేం 
చేశారు. ఇక దేశవాయూపతిేంగా ప్రతీ సేంవతసైరేం ఇచేచా ఈస్ ఆఫ్ డూయిేంగ్ బిజినెస్ లో గత మూడేళ్ల నుేండి మన 
ర్ష్ట్రేం మొదటి సాథినేం అన్ పచిచా అబదదుేం చెపా్పరు, కేంద్ర ప్రభుత్ేం 2020 నుేండి ఈ సేంవతసైరేం వరకు కరోనా 
పరసథితుల వల్ల ఈ ర్యూేంక్ లను విడ్దల చేయడేం లేదు. విదేశీ ప్రతయూక్ష పెట్టుబడ్లను(ఎఫ్.డి.ఐ) ఆకర్షేంచే 
ర్ష్ట్రాలలో మన ర్ష్ట్రేం 12 వ సాథినేంలో ఉేంద. సూక్షష్మ, చినని, మధయూతరహ్ పరశ్రమల విషయేంలో మూడేళ్ల రపోర్టు 
కార్డు లో పెదదు పెదదు మాటలు చెపా్పరు, కానీ 2021-22 కేంద్ర ప్రభుత్ేం లెకకాల ప్రకారేం ఆేంధ్రప్రదేశ్ 5% వృదదు 
సాధిేంచిేంద. అేంతకు ముేందు ప్రభుత్ేం హయాేంలో కూడా ఇదే వృదదు రేట్ ఉేంద దీన్లో మీరు సాధిేంచిన ఘనత 
ఏేంటో మా చినని బుర్రలకు అరదుేం కాలేదు. భార్ పరశ్రమలు గురేంచి మాటా్లడ్కుేంట్ మీరు అధికారేంలోకి వచిచాన 
తరువాత వచిచానవి ఏమో గానీ పారపోయినవి మాత్ేం అేంతర్జ్తీయ సేంసథిలు.ఫ్ేంకి్లన్ టేంపుల్ టన్, అదాన్ డేటా 
సెేంటర్, హెచెస్బస, జాకీ,ఏషియన్ పుల్సై అేండ్ పేపర్ మిలు్లలు గ్రూప్ ఇల్ చెపు్పకుేంటూ పోతే బోలెడ్ సేంసథిలు. 
ఇేండియన్ ఇన్నివేషన్ ఇేండక్సై రపోర్టు ప్రకారేం ర్ష్ట్రేంలో మానవ వనరుల(హ్యూమన్ కాప్టల్) శాతేం 47.43% 
ఇేంత శాతేం మానవ వనరులు ఉేంట్ పెట్టుబడ్ల ఆకర్షణ లో గొప్పగా ఉేండాలి కాన్ మన ర్ష్ట్రేం ఇనె్సెటుష్మేంట్ 
శాతేం 4.1% ఉేంద అేంట్ ప్రభుత్ేం ఎల్ పన్ చేసతిేందో అరదుేం అయిపోతుేంద. ప్రజల్ర్! దీన్ వెనుక ఏదో పెదదు 
ర్కట్ సైన్సై లేదు, మనేం చాల్ మామూలుగా ఆలోచిసేతి ర్ష్ట్రేం అపు్పలో్ల ఉేంద ఇద అధికార పార్టు వాళ్ళు కూడా 
ఒపు్పకునే న్జేం. కారణేం మన ఖరుచాలు ఎకుకావ అయాయూయి, ర్బడి తగగాపోయిేంద. ర్ష్ట్రాలకు ర్బడి పరశ్రమల 
సాథిపన దా్ర్నే వసతిేంద, జగన్్మహన్ రడిడు ప్రభుత్ేం పరశ్రమల ఆకర్షణలో ఘోరేంగా విఫలేం అయాయూరు. 
ఫలితేంగా మేంచి చదువులు చదువుకునని మన ప్ల్లలు వేరే ర్ష్ట్రాలకు ఉపాధి కోసేం వెళ్్లపోవలిసై వసతిేంద. మూడేళ్ల 
రపోర్టు కార్డు పట్టుకన్ త్మి్మన్ బమి్మన్ చేస మనలిని అేంకల మాయాజాలేంతో మోసేం చేసతినానిరు. మీరు న్జాలు 
పోలిచా చూసకన్ మోసపోవదుదు అన్ నా మనవి అన్ చితూతిరు జిల్్ల కారయూదర్శ దారేం అన్త అనానిరు.

చల్వేింద్ిం దా్వరా మజిజిగ పింపిణీ చేసిన 
సిింగరాయకిండ జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టు అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ సూచనలు 
మేరకు, ప్రకాశేం జిల్్ల అధయూక్షులు షేక్ రయాజ్ సలహ్ల మేరకు.. 
సేంగర్యకేండ ట్ేంక్ రోడ్డు లోనీ జనసేన పార్టు అధ్రేంలో 
ఏర్్పట్చేసన చలివేేంద్రేంలో ఆదవారేం మజిజ్గ పేంప్ణీ కారయూక్రమేం 
ఏర్్పట్ చేయడేం జరగనద. ఈ చలివేేంద్రేంలో ఆరువార్లుగా.. 
మేండ్వేసవిలో ప్రయాణికులకు, బాటసారులకు, యాచకులకు మరయు 
ప్రజలకు దాహ్రతి తీరచాడాన్కి ప్రతీ రోజు చల్లన్ మినరల్ వాటర్, మరయు 
ప్రత్ ఆదవారేం చల్లన్ మజిజ్గ జనసేన పార్టు తరుపున అేందజేయడేం 
జరుగుతుేంద. ఈ కారయూక్రమేంలో మేండల అధయూక్షులు ఐనాబత్తిన ర్జేష్, 
కోలపరతి శ్రీధర్, దేండే ఆేంజనేయులు, దేవినేన్ బాల్జీ, పోలిశెటిటు విజయ్ 
కుమార్, షేక్ మా భాష, షేక్ సల్తిన్ బాష్ట, చలేంచర్ల కరుణ్ కుమార్, 
షేక్ సభాన్, షర్ఫ్ మరయు జనసైన్కులు పాల్గానానిరు.

పద్మశ్రీ వనజీవి రామయ్యను పరామరి్శించిన బాడ్శ 
మురళీకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: కృష్ట్ణజిల్్ల, కోటికి పైగా మొకకాలు నాటి పర్యూవరణ 
పరరక్షణలో తను చేసన కృషికి గురతిేంపుగా పద్మశ్రీ పురసాకార్న్ని 
అేందుకునని పద్మశ్రీ వనజీవి ర్మయయూను ఉమ్మడి కృష్ట్ణజిల్్ల జనసేన 
పార్టు ప్రధాన కారయూదర్శ బాడిశ మురళీకృష్ణ పర్మర్శేంచారు. ఖమ్మేం 
రూరల్ మేండలేం పలె్లగూడేం వదదు మొకకాలకు నీళ్్ల పసేేందుకు రోడ్డు 
దాట్తుేండగా పద్మశ్రీ వనజీవి ర్మయయూ రోడ్డు ప్రమాదాన్కి గురయాయూరు 
ప్రసతితేం అతను ఖమ్మేం ప్రభుత్ ఆసపత్రిలో ఐసీయూలో చికితసై 
పేందుతునానిరు. ఈ సేందర్బేంగా మురళీకృష్ణ మాటా్లడ్తూ జనసేన 
పార్టు అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ వనజీవి ర్మయయూకు పలు మారు్ల 
ప్రశేంసా పత్రాలు కూడా అేందజేశారు మరయు ర్మయయూకి మెరుగైన 
వైదయూేం అేందేంచాలన్ ప్రభుత్ ఆసపత్రి వైదుయూలను కోరడేం జరగేంద. 
ఈ కారయూక్రమేంలో ర్ఘవ, నవీన్, సాయి, గోప్, కిరణ్ తదతరులు 
పాల్గానానిరు.
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