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నాయకులతో చర్చలు.... 
జన సామాన్యం నయంచి అర్జీలు

* జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో వరుస సమావేశాలలో అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్

శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ప్ంత నాయకులతో వరుస సమావేశాలతో తలమునకలై ఉనానిరు. హైదర్బాద్ 
లోని పార్టీ కంద్ర కార్యాలయంలో గత నాలుగు రోజుల నంచి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ 
సమీక్ష సమావేశాలు నిర్వహిస్తునానిరు. అందులో భాగంగా తెలంగాణలోని పార్టీ 
నాయకులూ, వివిధ విభాగాలోలో ఉనని యువ నాయకులూ, వీర మహిళలు, కారయాకరతులతో 
ముఖాముఖి చర్చంచారు. మొతతుం 32 మందితో మాట్లోడారు. తెలంగాణలో ఉనని 
ర్జకీయ, సామాజిక పరస్థితులు, ప్రజా సమసయాలన తెలుస్కునానిరు. ప్రజా పక్షం 
వహిస్తు పార్టీ పక్షాన వారు నిర్వరతుంచాల్సిన బాధయాతల గురంచి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
దిశానిర్దేశం చేశారు. క్షేత్ర సాథియిలో చేపట్టీ కారయాక్రమాలన నాయకులూ, శ్రేణులూ 
పరస్పర అవగాహనతో, సమన్వయంతో చేపట్టీలనానిరు. తదుపర తెలంగాణాలో 
చేపటటీబోయే డివిజన్ సాథియి సమావేశాల నిర్వహణపై ఈ సందర్ంగా చర్చంచారు. 
ర్బోయే ఎనినికలకు సమాయతతుం కావాలని స్పషటీం చేశారు. ఎనినికల సననిద్ధతకు 
అవసరమైన ర్జకీయ శిక్షణ శిబిర్లు నిర్వహించేందుకు కారయాక్రమం రూపందిస్తుననిట్లో తెల్పారు.
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని వివిధ ప్ంతాల నంచి వచి్చన కారయాకరతులు, జన సామానయాంతో ముచ్చటంచారు. వార సమసయాలపై అర్జీలు తీస్కునానిరు. విశాఖపటనిం, ర్జోలు, 
అనంతపురం, తిరుపతి తదితర ప్ంతాల నంచి వచి్చన పార్టీ శ్రేణులన పలకరంచారు. శుక్రవారం ఉమ్మడి విశాఖపటనిం జిల్లోకు చందిన పార్టీ ర్ష్ట్ర కారయావర్గ సభ్యాలు, 
నియోజకవర్్గల ఇంచారుజీలతో భేటీ అయ్యారు. పార్టీ కారయాక్రమాల నిర్వహణపై చర్చంచారు. ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లోలో చేపట్టీల్సిన కారయాక్రమాలు, డివిజన్ సాథియి సమావేశాల 
నిర్వహణలో ప్రణాళికాబద్ధంగా, సమన్వయంతో ముందుకు వెళలోడంపై స్పషటీమైన మార్గదర్శకాలు ఇచా్చరు.

ఆడబిడ్డలన కయంచపరిస్తే బలయంగా సమాధానమిసాతేయం
శతఘ్ని న్యాస్: * మీడియ్పై కస్లు నమోదు అప్రజాసా్వమికమనని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
ర్జకీయ్లోలో విమర్శలు, ప్రతి విమర్శలు సర్వసాధారణమే... సాథియి దాట ఆడబిడ్డలపై వయాక్తుగత 
దూషణలకు దిగి క్ంచపరసేతు బలంగా సమాధానం చపా్పల్సి ఉంట్ందని జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ హెచ్చరంచారు. పార్టీ ర్ష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి శ్రీమతి ర్యపాట అరుణక్- 
ప్రకాశం జిల్లోకు చందిన ఓ ఎమ్్మల్యా పక్కన ఉండేవాళ్ళు అరథిర్త్రి ఫోనలో చేస్ మానమర్యాదలకు 
భంగం వాటల్లోల్ మాట్లోడటం ఏం పధ్ధతి? అని ప్రశినించారు. ఈ విషయ్నిని సామాజిక 
మాధయామాల దా్వర్ సదరు ఎమ్్మల్యాక్ శ్రీమతి ర్యపాట అరుణ గారు తెల్పారని, ఆ విషయ్నిని 
ప్రసారం చేస్న మీడియ్ని బెదిరంచే విధంగా కస్లు నమోదు చేయడం అప్రజాసా్వమికమని 
అనానిరు. ఈ ఘటన విషయంలో ధైరయాంగా ఉండాలని శ్రీమతి అరుణక్ ఫోన్ దా్వర్ శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ చపా్పరు. ఆడబిడ్డన వేధించిన ఘటనన ప్రసారం చేస్న మహా టీవీ, 99 టీవీ ఛానెళలోపై 
కస్లు నమోదు చేయడానిని ఖండించారు. మాజీ మంత్రి శ్రీ బాల్నేని శ్రీనివాసరెడి్డక్ ఒక్కట్ 
తెల్యచేస్తునానిమనీ, - మీ అనచరులకు ఇది పధ్ధతి కాదని చప్పమని చపా్పరు. ర్జకీయ్లోలో 
విధివిధానాలపై మాట్లోడుకుంట్ం... అంతే తప్ప వయాక్తుగత దూషణలకు దిగడం ఆమోదయోగయాం 

కాదనానిరు. మహా టీవీ, 99 టీవీ ఛానెళలోపై పెటటీన కస్లు ఉపసంహరంచుకొని సమసయాకు ముగింపు పలకాలని స్చించారు.

వైసీపీ ప్రభుత్యం విద్కు సరైన 
ప్రాధాన్త ఇవ్డయం లేదు:

 ముత్తే శశిధర్
శతఘ్ని న్యాస్: కాక్నాడ, జనసేన పిఏస్ సభ్యాడు కాక్నాడ జనసేన 
ఇంచార్జీ ముతాతు శశిధర్ మాట్లోడుతూ… వైసీపీ ప్రభ్త్వం విదయాకు 
సరైన ప్ధానయాత ఇవ్వడం ల్దు. అమ్మఒడి డబ్బులు ఎవరక్ పడవని 
జనసేన ముందుగానే చపి్పంది. వైసీపీ నేతలు భూములు కబాజీ 
చేస్తునానిరు. ఈ విషయంపై అవసరమైతే కోరుటీకు వెళ్తుము. దసర్ 
నంచి జనసేన దండయ్త్ర మొదలవుతుంది. ప్రజలోలో ప్రభ్త్వ 
వయాతిర్కత స్పషటీంగా కనిపిస్తుంది. అనిని వర్్గలన ఈ ప్రభ్త్వం 
మోసం చేస్ంది. బడుగు బలహీన వర్్గల తరపున పోర్డడానిక్ 
జనసేన ఎపు్పడు ముందుంట్ందని అనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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జనస్న పార్టీ అయంటే జగన్ రెడ్్డక ఎయందుకయంత భయయం!: వినత కోటా
*జనసేన నాయకులన కటటీడి చేయడానిక్ మాత్రమే పోలీస్లన ఉపయోగిసాతుర్!!
*ప్రజా సమసయాలు కూడా వినడానిక్ జగన్ రెడి్డ క్ ఇషటీం ల్దా!!
శతఘ్ని న్యాస్: శ్రీకాళహస్తు నియోజకవర్గంలోని ప్రజా సమసయాలపై వినతి ఇవ్వడానిక్ వెళ్తునని జనసేన 
పార్టీ శ్రీకాళహస్తు నియోజకవర్గ ఇనా్చరజీ శ్రీమతి కోట్ వినత న, జనసైనికులన అక్రమంగా నోటీస్లు 
ఇచి్చ.. హౌస్ అరెస్టీ చయయాడం జరగింది. ఈ సందర్ంగా వినత మీడియ్తో మాట్లోడుతూ.. హౌస్ అరెస్టీ 
న ఖండిచడం జరగింది. ముఖయామంత్రి గారు తాడేపల్లో పాలస్ లో మాత్రమే ఉంట్రు.. ప్రజలన కలవరు.. 
మర నియోజకవర్్గలకు వచి్చనపు్పడు ప్రజా సమసయాలున కూడా వినడానిక్ ఇషటీం ఉండదు.. జనసేన పార్టీ 
నాయకులన అరెస్టీలు చయయాడం ఏంటని ప్రశినించారు. డీజీపీ మా పవన్ కళ్యాణ్ గారక్ అపా్పయింట్మంట్ 
ఇవ్వరు.. సాథినిక అధికారులు ప్రజా సమసయాలపై కలెకటీర్ కూడా స్పందించరు.. ఇక ప్రజల సమసయాలు ఎవరకీ 
చపా్పలని ప్రశినించారు. పోలీస్లన అడు్డ పెట్టీకుని జనసేన న ఆపల్రని తెల్పారు. జగన్ రెడి్డ ఇచి్చన 
హామీలు నెరవేర్చడం పై ముఖయాంగా జాబ్ కాయాలెండర్, సంపూర్ణ మధయాపాన నిషేధం, నియోజకవర్గంలో 
మౌల్క వసతుల కల్పన పై విఫలం అయిన విషయ్లన తెల్యజేయ్లనకుంట్ ఆపడం ఆయన పిరక్తనానిక్ నిదర్శనం అని ఎదేదేవా చేశారు.

అర్ధరాత్రి వేళ ఇసుక అక్రమ తరలయంపు
*జనసేన జిల్లో కారయాదర్శ సాయి శరత్ ఆధ్వరయాంలో అడు్డకునని జనసైనికులు..

శతఘ్ని న్యాస్: దందులూరు నియోజకవర్గం నడిపల్లో ఇస్క ర్యాంప్ లో అర్ధర్త్రి వేళ అక్రమంగా ఇస్క 
తరల్స్తునని ట్రాకటీరలోన జనసేన జిల్లో కారయాదర్శ సాయి శరత్ ఆధ్వరయాంలో అడు్డకునని జనసైనికులు.. కనీసం 
తపు్ప చేస్తునానిమనని భయం కూడా తోలుకెళ్ళువారలో కనపడల్దు.. ముఠా వారు సైతం ఎవర తాలూకా 
మీరు అంటూ ఫోనలో చేస్తునని పరస్థితి.. పెదవేగి పోలీస్ వారు కాని.. గ్రామ సచివాలయ వయావసథి కానీ.. 
ఫిర్యాదు చేస్న పటటీంచుకోని వైనం..

పెనగయంచిప్రోలు జనస్న ఆధ్ర్యంలో జయండా దిమ్మ ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యాస్: జగ్గయయాపేట నియోజకవర్గం పెనగంచిప్రోలు, మండలం పెనగంచిప్రోలు గ్రామంలో 
పెనగంచిప్రోలు జనసేనపార్టీ అధయాక్షులు తునికాపాట శివ ఆధ్వరయాంలో జనసేన జండా దిమ్మ ఆవిష్కరంచిన 
ఉమ్మడి కృష్ణజిల్లో జనసేనపార్టీ అధయాక్షులు బండ్రెడి్డ ర్మకృష్ణ. ర్మకృష్ణ మాట్లోడుతూ… జనసేనపార్టీ 
అధికారంలోక్ వసేతు రైతులకు, మహిళకు భవన కార్మకులకు, కార్మకులకు, విదాయారుథిలకు, నిరుద్యాగులకు 
ప్రతిఒక్కరక్ నాయాయం జరుగుతుంది. ఈ వైసీపీ పాలన అర్చకాలు ప్రతి ఒక్కరు బాధపడుతునానిరు ఒకవైపు 
ఇస్క, మటటీ మాఫియ్, ఇంకో వైపు ఆడపిలలోలకు రక్షణ ల్దు నియంత పాలన చేస్తుంది ప్రజలు ఏమైయి పోతే 
మాకు ఏంట అని ప్రభ్త్వం వయావరస్తుంది అని ఘాట్గా విమర్శలు చేసారు జిల్లో ఉపాధయాక్షులు బొల్యశెటటీ 
శ్రీకాంత్ మాట్లోడుతూ అమ్మఒడి ఎగ్్గట్టీలని ర్ష్ట్రంలో విదాయారుథిలు జీవితాలతో ఈ ప్రభ్త్వం అడుకొంట్ంది 
మొనని టన్తు, ఇంటర్ విదాయారుథిలు పల్తాలు చూసేతు తెలుస్తుంది ఎంత మంది పెయిల్ అయ్యారో ప్రజలు అందరక్ 
తెలుస్ ఎపు్పడు ల్ని విదంగా ఈ సంవతసిరం పెయిల్ అయ్యారు పెయిల్ అయిన విదాయారుథిలకు అమ్మఒడి 
ఇవ్వ అక్కరల్దని ఇది వైసీపీ పక్క పాలోన్ మీద వెళ్లోరు వేల్ కోట్లో మిగులుతుంది అని , అల్గే జనసేనపార్టీ 
అధికారంలోక్ వసేతు మహిళకు గాయాస్ స్లెండరులో, ర్షన్ బదులు మీ బాయాంక్ కథలోక్ 2500 నండి 3500 
రూపాయిలు వేసాతుం, మహిళకు రక్షణ కల్్పసాతుం, నిరుద్యాగులకు ఉద్యాగ అవకాశాలు కల్్పసాతుం, రైతులకు 
గిట్టీబాట్ ధరలు ఇసాతుం, 60 సంవతసిరములు దాటన రైతులకు 5వేలు పింఛన్ జనసేనపార్టీ ఇస్తుందని 
శ్రీకాంత్ మాట్లోడారు. పెనాని-కృష్ణ కో-ఆర్డనేటర్ ర్వి సౌజనయా మాట్లోడుతూ… 30 కోట్లో పెటటీ 3 వేల 
మంది కవులు రైతులకు జనసేనపార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ సంత డబ్బులతో ఇస్తునానిరు. ఇంతవరకు 
ఏ ర్జకీయ నాయకులు ఇవ్వల్దు రైతులు కష్టీలు పవన్ కళ్యాణ్ క్ తెలుస్ కాబటటీ రైతు బాగుండాలని ఈ 
నిర్ణయం తీస్కొని చనిపోయిన కవులు రైతుకు లక్ష రూపాయలు ఇస్తునానిరు, కరంట్ ర్ట్లో పెంచేశారు, 
నితాయావసర వస్తువులు పెంచేశారు, ఇస్క ర్ట్లో పెంచారు ఇల్ పెంచుకుంటూ పోతే సామానయాలు ఎల్ 
బ్రతుకుతారు అని ప్రశినించారు ఈ కారయాక్రమంలో జిల్లో ప్రధాన కారయాదర్శ బడిసా మురళి, కారయాదర్శ చింతల 
లక్ష్మీ సంయుకతు కారయాదర్శ ఈమని క్షోర్ నియోజకవర్గ నాయకులు, కారయాకరతులు, వీరమహిళలు మండల 
కమిటీ నాయకులు తునికాపాట శివ, గోపినాద్, నరస్ంహర్వు, మరయు మండల కమిటీ సభయాలు జనసేపార్టీ 
నాయకులు కారయాకరతులు పాల్్గనానిరు.

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

ఇచ్్చపురయం జనస్న ఆధ్ర్యంలో ఉచిత మెగా వైద్శిబిరయం
శతఘ్ని న్యాస్: ఇచా్చపురం, 
జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ 
కళ్యాణ్ స్్పరతుతో తిపి్పన దురయాధన 
రెడి్డ నాయత్వములో మ్డికవర్ 
హాస్్పటల్సి వార సౌజనయాంతో 
ఇచా్చపురం మండలం ఆవేల్ 
బలర్ంపురం గ్రామంలో ఉచిత 
మ్గా వైదయా శిబిరం ఏర్్పట్ 

చేయడం జరగింది. ఆవేల్ బలర్ంపురం గ్రామ జన సైనికులు సహకారంతో 
ఇచా్చపురం జనసేన సమన్వయకరతు దాసర ర్జు ర్ష్ట్ర జాయింట్ సెక్రెటర్ తిప్పన 
దురోయాధన రెడి్డ చేతుల మీదుగా ఈ కారయాక్రమం ప్రంభంచడం జరగింది. ఈ 
కారయాక్రమంలో ర్ష్ట్ర జాయింట్ సెక్రెటర్ బైపల్లో ఈశ్వరర్వు, మతసి్యకార వికాస 
విభాగ కారయాదర్శ నాగుల హరబెహర్, దుంగు భాస్కర్ రెడి్డ, మునిసిపాల్టీ 10 
వార్్డ ఇంఛారజీ రోకళళు భాస్కర్, లోళలో ర్జేష్, తిప్పన స్ర్ష్, పాపార్వు గ్రామ 
జనసైనికులు ఏ పద్మనాభం, లండ పాపయయా, పైల శంకర్, ఆస్ డిల్లోష్, దుర్్గస్ 
జోగార్వు, జనసేన నాయకులు, వీర మహిళలు, జనసైనికులు ఈ వైదయా శిబిరంలో 
పాల్్గనానిరు. డాకటీరులో జయర్మ్, ర్వతి ప్రజలకు సంబంధిత పర్క్షలు చేశారు. 
స్మారు 300 మందిక్ పైగా ఉచితంగా మందులు పంపిణి చేసారు.

రాష్టయంలో విజయవయంతయంగా జగనన్న సయంక్షేమ పధకాల రదుదు పధకయం
*ప్రజలు వైసీపీ నేతల చొకా్కలు పట్టీకొని ప్రశినించేందుకు స్ద్ధంగా ఉనానిరు
*దుల్హన్ పధకం రదుదేతో రగిల్పోతునని ముస్లోం మైనారటీ వర్గ ప్రజలు.
*సంక్షేమం పేరుతో చేస్న లక్షల కోట్లో ఎవర జేబ్లోలో దాకు్కనానియో వైసీపీ నేతలు ప్రజలక్ చపా్పల్
*అర్చక, అవినీతి పాలన చేస్తునని వైసీపీ నేతలకు ప్రజాక్షేత్రంలో శిక్ష తప్పదు.
*వైసీపీ ప్రభ్త్వ తీరుపై నిపు్పలు చరగిన జిల్లో జనసేన పార్టీ అధయాక్షుడు గాద వెంకట్శ్వరర్వు
శతఘ్ని న్యాస్: గుంటూరు, మాది సంక్షేమ ప్రభ్త్వం అని గ్ప్పలు చపు్పకునే వైసీపీ ప్రభ్త్వ హయ్ంలో సంక్షేమం ఏమో కానీ ప్రజల జీవితాలలో సంక్షోభం మాత్రం ఏర్పడిందని, 
ర్ష్ట్రంలో జగననని సంక్షేమ పథకాల రదుదే పధకం విజయవంతంగా అమలవుతుందని జిల్లో జనసేన పార్టీ అధయాక్షుడు గాద వెంకట్శ్వరర్వు అనానిరు. శుక్రవారం జిల్లో పార్టీ 
కార్యాలయంలో ఆయన విల్కరులతో మాట్లోడారు. ఎల్గైనా అధికారంలోక్ ర్వాలనని ఒకఒక లక్ష్యంతో ఎనినికలకు ముందు అలవికానీ హామీలతో అనిని వర్్గల ప్రజల్ని జగన్ రెడి్డ 
మోసం చేసారని మండిపడా్డరు. ఇంటక్ పెదదే కొడుకుగా అండగా ఉంట్నని, పిలలోలకు మేనమామనవుతానని నాడు చపి్పన మాటలు ఇపు్పడేమయ్యాయని ప్రశినించారు. తన అసమర్ధ 
అవినీతి పరపాలనతో ఒకో్క సంక్షేమ పథకానిని జగన్ రెడి్డ అటకెక్్కస్తునానిడని విమర్శంచారు. ముస్లోం అడబిడ్డల పెళిలోక్ గత ప్రభ్త్వం ఇచే్చ య్భైవేలు కాకుండా వైయసాసిర్ దుల్హన్ 
పధకం పేరుతో లక్ష రూపాయలు ఇసాతునని ముస్లోం మైనారటీలకు మాట ఇచా్చర్ ల్దా అని ప్రశినించారు. మూడేళ్ళుగా ఆ పథకానిని అమలు చేయకపోగా ఇపు్పడు అసలు ఆ పథకానిని 
ఏకంగా రదుదే చేస్తునానిమని చప్పటం ముస్లోం, మైనారటీలన మోసం చేయటమేనని దుయయాబట్టీరు. అమ్మఒడి, చేయూత, ఆసర్ ల్ంట పథకాలోలో రోజుకో నిభందన పేరుతో పేదవారక్, 
అరు్హలైన వారక్ పధకాలన దూరం చేసారని ఆవేదన వయాకతుం చేశారు. సంక్షేమ పథకాలన అమలుపరచల్ం అంటూ చేతులెతేతుస్న ప్రభ్త్వం మర మూడేళ్ళుగా సంక్షేమం పేరుతో చేస్న 
లక్షల కోటలో రూపాయలు ఎవర జేబ్లోలోక్ వెళ్తునానియో వైసీపీ నేతలు ప్రజలకు సమాధానం చపా్పలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రజలు ప్రభ్త్వ తీరున ఎప్పటకపు్పడు గమనిస్తు ఉండాలని 
కోర్రు. ప్రజలు ఏమరుపాట్గా ఉంట్ మరల్ మరనిని మాయ మాటలతో, సానభూతి వచనాలతో మరల్ మోసం చేసే అవకాశం ఉందని గాద వెంకట్శ్వరర్వు అనానిరు.
జిల్లో అధికార ప్రతినిధి ఆళళు హర మాట్లోడుతూ…
ఏ ర్ష్్రానికైనా అభవృది్ధ సంక్షేమం రెండు కళ్ళు ల్ంటవాని , వైసీపీ ప్రభ్త్వం అధికారంలోక్ వచా్చక అభవృది్ధ అనే కంటని పూరతుగా గుడి్డదానినిగా మార్్చరని విమర్శంచారు. 
సంక్షేమం అనే మరో కంటని సైతం వివిధ నిబంధనలు విధించి లక్షల్దిమంది పేదలకు సంక్షేమానిని దూరం చేస్తు ఆ కంటని కూడా మసకబార్ల్ చేశారనానిరు. ర్జకీయ పార్టీలు 
మాయానిఫెస్టీని పవిత్రమైన ఖుర్న్ , బైబిల్ , భగవద్్గతల్ భావించాలని నీతులు చపి్పన వైసీపీ నేతలు మాయానిఫెస్టీలోని ఒకో్క పథకానిక్ తిలోదకాల్స్తునానిరని దుయయాబట్టీరు. ఇచి్చన హామీ 
నెరవేర్చకపోయినా, చపి్పన మాట మీద నిలబడకపోయినా ప్రజలు ఆ ర్జకీయ నాయకుడి చొకా్క పట్టీకునే రోజులు ర్వాలని నాడు ప్రతిపక్ష నేతగా జగన్ రెడి్డ సెలవిచా్చరని, మర 
ఇపు్పడు ప్రజలు ఎవర చొకా్కలు పట్టీకొని నిలదియ్యాలని వైసీపీ నేతల్ని ప్రశినించారు. గడప గడపక్ ప్రభ్త్వం కారయాక్రమంలో ఇంటముందుక్ వస్తునని వైసీపీ నేతల్ని ముస్లోం, మైనారటీ 
ప్రజలు ఎనినికల సమయంలో మాక్చి్చన హామీలన ఈ మూడేళ్ళుగా ఎందుకు అమలుపచల్దని గటటీగా నిలదియ్యాలని కోర్రు. గత ఎనినికలోలో వైసీపీక్ వెననిదననిగా నిల్చిన దళితులన 
సైతం వైసీపీ ప్రభ్త్వం దగా చేస్ందనానిరు. యస్సి ఎసీటీ ప్రజల అభ్యాననితిక్, పేద విదాయారుథిల ఉననితమైన విదయాక్, యువత ఉపాధిక్ గత కంద్ర, ర్ష్ట్ర ప్రభ్తా్వలు అమలుపరచిన స్మారు 
26 పధకాలన ఈ వైసీపీ ప్రభ్త్వం రదుదే చేస్ వార జీవితాలన చినానిభననిం చేస్ందని ఆవేదన వయాకతుం చేశారు. ఎవరకైనా ప్రమోషన్ ఇవా్వల్ అంట్ గత చరత్ర చూసాతురని, తండ్రి 
అధికార్నిని అడ్డం పెట్టీకొని వేల కోట్లో దిగమింగిన వయాక్తుని, 36 ఆర్ధక నేర్లోలో అభయోగాలు ఎదురుకుంట్నని వయాక్తుని, 16 నెలలు జైలోలో ఉనని వయాక్తుని ముఖయామంత్రిని చేసేతు పరపాలన 
ఇల్ దుర్్మర్గంగా కాకుండా స్భక్షంగా ఎల్ ఉంట్ందనానిరు. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ భావజాల్నిని, జనసేన పార్టీ స్దాదేంతాలన్ ప్రజలు అర్ధం చేస్కుంట్నానిరని, ర్ననని 
ఎనినికలోలో ప్రజలు జనసేనన ఆశీర్వధించననానిరని ఆళళు హర అనానిరు. విల్కరుల సమావేశంలో జిల్లో ఉపాధయాక్షుర్లు బిట్రగుంట మల్లోక, ప్రధాన కారయాదర్శ నారదాస్ ప్రసాద్, నగర 
కారయాదర్శ షేక్ ఆస్య్, మైనార్టీ నాయకులు మధుల్ల్, షరుఫుద్దేన్, శిఖా బాలు తదితరులు పాల్్గనానిరు.
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https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనస్న పోరుబాట 10 వ రోజు పాదయాత్ర
శతఘ్ని న్యాస్: ఏలూరు, సా్ధనిక 50 వ డివిజన్ ఏలూరు నగర మేయర్ సంత వారు్డలో మారె్కట్ 
య్రు్డ ఏరయ్లో రెడి్డ అప్పల నాయుడు ప్రజా సమసయాలపై జనసేన పోరుబాటన నిర్వహించారు. 
ఈ సందర్ంగా రెడి్డ అప్పల నాయుడు మాట్లోడుతూ ఏలూరు నగర మేయర్ సంత ఇల్కాలో అనేక 
సమసయాలతో సతమతమవుతునని వారు్డ ప్రజలన పర్మర్శంచి సంత మునిసిపల్ అధికారులతో 
మురుగు డ్రైన్ శుభ్రపరచడంలో విఫలమయ్యారని దుయయాబట్టీరు. దేశంలో ఎక్కడా ల్ని విధంగా 
చతతుపై పననిలు విధించి ప్రజల నడి్డ విరగ్్గడుతునానిరు. ఏ సందులో చూస్నా రోడలో మీద ఉనని 
చతతున తొలగించడం ల్దు. విదుయాత్ ఛార్జీలు పెంచి సంక్షేమ పథకాలన తొలగిస్తునానిరని ఆయన 
అనానిరు. అంతేకాకుండా అరు్హలైన వృదు్ధలకు, వితంతువులకు, వికల్ంగులకు పెన్షన్ తొలగించడం 
ప్రభ్త్వ సంక్షేమ పథకాలు ప్రజలకు అందని ద్రాక్షల ఉనానియని ఏలూరు జనసేన పార్టీ ఇంచార్జీ 
రెడి్డ అప్పల నాయుడు ర్ష్ట్ర ప్రభ్త్వం పై మండిపడా్డరు. ఈ కారయాక్రమంలో సాథినిక నాయకులు 
తుమ్మపాల ర్మకృష్ణ దనానా విజయ్, ముతాయాల ర్ము, ఆబోతుల గణపతి, తుమర్డ లక్ష్మి 
నాయుడు, దనానా స్ంహాచలం, ఆబోతుల సతాయార్వు, మాణికాయాలర్వు, ఉమా దుర్్గ, ర్యి 
రమేష్ మరయు జిల్లో నాయకులు, నియోజకవర్గ నాయకులు, కారయాకరతులు, వీర మహిళలు, 
జనసైనికులు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

ముస్లయం మైనార్లన నటేటీట ముయంచిన జగన్ రెడ్్డ నమ్మక ద్రోహి
శతఘ్ని న్యాస్:  మదనపలెలో: ముస్లోం మైనార్లన నట్టీట ముంచిన నమ్మక ద్రోహి జగన్ రెడి్డ ఎందుకంట్.. 
ఎనినికల ముందు ముస్లోమ్ మైనారటీ లక్ తాన అధికారంలోక్ వచి్చన తరువాత ముస్లోంల సర్వతో 
ముఖాభవృది్ధక్ బాటలు వేసాతునని హామీలు కురపించి.. అనంతరం వారని నట్టీట ముంచారని జనసేన 
పార్టీ ర్యలసీమ కో కనీ్వనర్  గంగారపు ర్మదాస్ చౌదర, ఉమ్మడి చితూతురు జిల్లో ప్రదాన కారయాదర్శ 
జంగాల శివర్మ్ ర్యల్, కారయాదర్శ సనావుల్లో ముఖయామంత్రి జగనో్మహన్ రెడి్డ పై విరుచుకుపడా్డరు. 
జగన్  ప్రభ్త్వంలో మైనారటీలకు జరుగుతునని అనాయాయ్లపై జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో విల్ఖరుల 
సమావేశంలో మాట్లోడారు. ఈ సందర్ంగా వారు మాట్లోడుతూ.. ముస్లోం మైనారటీలకు అనాయాయం 
చేశారనానిరు. గత ప్రభ్త్వ హయ్ంలో విదేశీ విదయా కోసం విదేశాలకు వెళిలోన మైనారటీ విదాయారుథిలకు 
చల్లోంచాల్సిన బకాయిలు చల్లోంచకపోగా.. తాన అధికారంలోక్ వచి్చనప్పట నంచి ఆ పథకం గురంచి 
పటటీంచుకోల్దనానిరు. దుల్హన్  పథకానిని పూరతుగా మరచిపోయ్రని.. ఉరూదే భాష్భవృది్ధక్ పాట్పడుతునని 
ఉరూదే అకాడమీ ఉద్యాగులకు జీతాలు, ఉరూదే లైబ్రర్లకు అదదేలు చల్లోంచడం ల్దనానిరు. అనిని రంగాలోలో 
మైనారటీలకు తీరని అనాయాయం చేస్తునని జగన్ కు అల్్వదా చపే్పందుకు మైనారటీలు స్ద్ధంగా ఉనానిరని.. 
ర్ననని రెండేళలోలోనైనా ఆయన తీరు మారకపోతే ఆయన మైనారటీ ద్రోహిగా చరత్రలో మిగిల్పోతారనానిరు. 
ర్ష్ట్రంలో రకారు్డలు బ్రేక్  చేసేల్ అనాయాయ్లు, అక్రమాలు, దౌరజీనాయాలు జరుగుతునానియనానిరు. యువత 
సంతంగా వాయాపారం చేస్కోవడానిక్ మైనారటీ ఫైనాన్సి  కార్్పర్షన్  క్ంద రూ.5 లక్షల వరకు రుణాలు 
ఇసాతుము అని చపి్ప.. మాట తపి్పన జగనో్మహన్ రెడి్డ నాడు దుల్హన్  పథకం క్ంద రూ.50 వేలు ఇస్తుంట్.. 
తాన రూ.లక్ష ఇసాతునని చపి్పన సీఎం మోసం చేశారని విమర్శంచారు. ముస్లోమ్సి క్ ప్రతేయాక బాయాంక్ పెడతానని 
చపి్పన జగన్ రెడి్డ.. మౌలీ్వలక్, ఇమామలక్ ఇలులో కటటీ ఇసాతుము అని.. ఒక్కరక్ కూడా ఇలులో కటటీ ఇవ్వల్దు.. 
నాలుగు ర్జయాసభ సీటలోలో ఒక్కట కూడా మైనార్టీలకు ఇవ్వల్దని.. ద్నిని బట్టీ జగనో్మహన్ రెడి్డక్ ముస్లోంలపై 
ఉనని ప్రేమ ఏపాటద్ అరథిమవుతుందని అనానిరు. ఈ సమావేశంలో జనసేన పార్టీ చేనేత విభాగం ర్ష్ట్ర 
ప్రదాన కారయాదర్శ అడపా స్ర్ంద్ర, పటటీణ ప్రదాన కారయాదర్శ క్రణ్ కుమార్ రెడి్డ, ముస్లోం మైనారటీలు 
ఖాలీల్, ఆలీ, సాబ్, అంజాద్, చాంద్ బాష్, రెడి్డ బాష్, నవాజ్, సాదిక్, ధనష్, ర్మసముద్రం మండల 
పార్టీ అధయాక్షులు చంద్రశేఖర్, మదనపలెలో రూరల్ మండలం అధయాక్షులు గ్రానైట్ బాబ్, జనసేన పార్టీ 
యువనాయకులు నవీన్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

రాజోలు జనస్న ఆధ్ర్యంలో శ్రీలక్ష్మి నరసయంహ 
సా్మిక ప్రత్్క పూజలు

శతఘ్ని న్యాస్: ర్జోలు నియోజకవర్గం, అంతర్్వది శ్రీలక్ష్మి నరస్ంహ సా్వమి వార 
సనినిధిలో క్రియ్శీలక సభయాత్వం క్ట్ లన గ్రామ గ్రామాన పంపిణి కారయాక్రమంలో 
భాగంగా శ్రీలక్ష్మి నరస్ంహ సా్వమిక్ ప్రతేయాక పూజలు చేస్ ప్రంభంచిన ర్జోలు 
జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరయు జనసైనికులు.

క్రియాశీలక సభు్త్ కట్ల పయంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్:  శ్రీకాకుళం జిల్లో ఎచ్చరలో నియోజకవర్గం రణసథిలం మండలం 
జే.ఆర్ పురం గ్రామంలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు రణసథిలం 
మండలం జనసేనపార్టీ నాయకులు మరయు వాలంటీర్ గా పనిచేస్న దనానిన 
చిరంజివి ఆధ్వరయాంలో తిపా్పన చినని చేతుల మీదుగా జనసైనకలక్ శుక్రవారం 
నాడు జనసైనకులక్ క్రియ్శీలక సభ్యాత్వం క్ట్లో పంపిణీ కృష్్ణపురం జనసేనపార్టీ 
యంపిటస్ అభయారథి పోటూనిరు లక్షు్మనాయుడు స్చికలు మేరకు క్ట్లో పంపిణీ 
కారయాక్రమం చేయడం జరగింది. పవన్ కళ్యాణ్ ఇచి్చన స్్పరతుతో ప్రజలోలో ప్రతిరోజు 
ఉండాలని ప్రజలకు అండగా ఉండాలని జనసేనాని చేస్న సేవాకారయాక్రమాలు 
ప్రజలోలో ప్రతి ఒక్కరక్ తెల్యజేయడం జరగింది. ఈ కారయాక్రమంలో వాళళు 
నాగర్జు, ర్జు, ఆగ్రామంలో జనసైనికులు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

కైకలూరు నియోజవర్యంలో 
దూసుకుపోతున్న జనస్న

జనసేన సభయాత్వ క్టలో పంపిణీలో చక్రపాణి, రవితేజ
శతఘ్ని న్యాస్:  కైకలూరు, జనంలోక్ జనసేన అనే నినాదంతో జనసేన అధయాక్షులు 
పవన్ కళ్యాణ్ చపి్పన విధంగా పండగల్గ మొదలైన జనసేన పార్టీ 8వ రోజు 
క్రియ్శీలక సభయాత క్టలో పంపిణీలో భాగంగా కైకలూరు నియోజకవర్గం కల్దిండి 
మండలం పడంటపాలెం, కల్దిండి గ్రామంలో క్ట్లో కృష్్ణ జిల్లో ప్రోగ్రాం కమిటీ 
సభ్యాలు చననింశెటటీ చక్రపాణి, జనసేన పార్టీ కైకలూరు నియోజకవర్గ యువ 
నాయకులు వలవల రవితేజ, జనసైనికుడు కస్రెడి్డ సాయికుమార్, అడపా గణేష్
మర కొంతమంది జనసైనికులు, జనసేన నాయకులు పంపిణీ చేయడం జరగింది. 
వచే్చ సార్వత్రిక ఎనినికలలో కైకలూరు నియోజకవర్గంలో జనసేన పార్టీ అభయారథిని 
అఖండ మ్జారటీతో గెల్పించుకుందామని తెల్యజేసారు.

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

బొడ్లపాడు గ్రామయంలో జనస్న క్రియాశీలక సభ్త్ కట్ల పయంపిణీ

శతఘ్ని న్యాస్: పాలకొండ 
నియోజకవర్గం, వీరఘటటీం 
మండలం, బొడలోపాడు గ్రామంలో 
జనసేన జానీ జనసేన క్రియ్శీలక 
సభయాత్వ క్టలోన పంపిణీ చయయాడం 

జరగింది. కారయాక్రమంలో భాగంగా గ్రామ సమసయాలపై మాట్లోడుతూ.. గ్రామ దేవత 
గుడిక్ వెళళుడానిక్ సరైన రహదార ల్క గ్రామంలోని ప్రజలు తీవ్ర అవసథిలు పడుతునానిరు. 
అల్గే ఊరోలో కవలం మూడు కుళ్యి పైపులు ఉనానియి.. నీళలో ట్యాంక్ ఒకట ఉంది గాని 
అవి కవలం చపు్పకోవడానిక్ మాత్రమే ఉనానియి తప్ప.. వాసతువానిక్ నీరు ర్వడం ల్దు. 
ఈ కారణంగా గ్రామంలో నీళ్లో ల్క ప్రజలు చాల్ ఇబబుంది పడుతునానిరు. ప్రభ్త్వం 
మారనపు్పడల్లో.. అధికారులన కోరుతునానిరు.. కానీ మా గ్రామ పరస్థితి మారడం ల్దు.. 
నేన గత ఎలక్షనోలో జనసేన ఎంపిటస్ అభయారథిగా పోటీ చేశాన.. నాపై గెల్చిన వయాక్తు ఈ 
రోజుక్ మా ఊరు ఎక్కడ ఉంద్ కూడా తనకు తెల్యదు. పంచాయతీ ప్రెస్డంట్ కూడా 
మా గ్రామానిక్ ఏం చేయల్దు.. మా ఊరోలో సమసయాలన సాథినిక లీడరులో.. గెల్చిన ఎంపిటస్, 
పంచాయతీ ప్రెస్డంట్ పటటీంచుకోకపోతే ఎవరు పటటీంచుకుంట్రు. మా ఊరు అభవృది్ధ 
ఎల్ సాధయాపడుతుంది.. అని జనసేన జానీ ప్రశినించడం జరగింది. ఈ కారయాక్రమంలో 
గ్రామ చినని పిలలోల నంచి పండు ముసల్ వాళ్లో కూడా హాజరవ్వడం జరగింది.

ముసునూరు మయండలయంలో జనస్న క్రియాశీలక సభ్త్ 
కట్ల పయంపిణీ

శతఘ్ని న్యాస్: న్జివీడు నియోజకవర్గo,ముస్న్రు మండలంలో.. రమణక్కపేట, 
అక్్కరెడి్డగూడం, చక్కపల్లో గ్రామాలోలో జనసేన పార్టీ క్రీయ్శీలక కారయాకరతులకు సభయాత్వం 
క్ట్సి పంపిణీ కారయాక్రమం నిర్వహించడం జరగింది. కారయాక్రమంలో భాగంగా కారయాకరతులకు 
సభయాత్వం క్ట్సి పంపిణీ చేయడం జరగింది. ఈ సందర్ంగా నియోజకవర్గ నాయకులు 
పాశం నాగబాబ్ మాట్లోడుతూ.. కారయాకరతుల శ్రేయస్సి కోసం అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు 
ఇల్ంట గ్ప్ప సీ్కం ప్రవేశపెటటీడం.. అందులో మమ్మల్ని భాగసా్వమయాం చేయడం గ్ప్ప 
అదృషటీంగా భావిస్తునానిమని.. ఈ కారయాక్రమంలో పాల్్గనని ప్రతి జనసేన నాయకులకు, 
కారయాకరతులకు ధనయావాదాలు తెలుపుతూ.. ర్బోయే రోజులోలో నియోజకవర్గంలో పార్టీ 
క్రియ్శీలక కారయాకరతులతో ప్రజా సమసయాలపై పోర్డుతూ.. పార్టీని అధికారంలోక్ 
ర్వడానిక్ కృషి చేసాతునని తెల్పారు. కారయాక్రమంలో నియోజకవర్గ నాయకులు పాశం 
నాగబాబ్, మండల కారయావర్గ సభ్యాలు వేట త్రినాథ్, జుంజున్ర ఏడుకొండలు, తోట 
వాస్, చేకూర అనిల్, ప్రసాద్, సా్వమి, బొందల ర్ము, పవన్, ఉపే్ప వంశీ పాల్్గనానిరు.

గరాభాన సత్తేబాబు ఆధ్ర్యంలో జనస్న 
క్రియాశీలక సభ్త్ కట్ల పయంపిణీ

శతఘ్ని న్యాస్:  పాలకొండ నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ నాయకులు గర్్న సతితుబాబ్ 
ఆధ్వరయాంలో శుక్రవారం పాలకొండ మండలం అంపిల్ గ్రామంలో జనసేన పార్టీ 
క్రియ్శీలక క్ట్లో పంపిణీ చేయడం జరగింది. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్లోడుతూ 
కొణిదల పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎంత పెదదే మనస్తో జనసైనికులన కాపాడుకోవాలనే 
ఉదేదేశంతో జనసేన పార్టీ క్రియ్శీలక బీమా పథకం కారయాక్రమానిక్ శ్రీకారం చుట్టీరని 
గర్్న సతితుబాబ్ అనానిరు. అల్గే క్రియ్శీలక సభ్యాలు ఉదేదేశించి మాట్లోడిన ఆయన 
పవన్ కళ్యాణ్ గారక్ ప్రజలకు మధయా వారధిగా క్రియ్శీలక సభ్యాలు పనిచేయ్లని 
అనానిరు. అల్గే ర్జాయాంగ నిర్్మత డాకటీర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ర్స్న ర్జాయాంగం 
దా్వర్ బాంబ్లు, కతుతులు, కట్రులు, ఇవ్వల్దని ఓట్ అనే ఆయుధానిని ఇచా్చరని.. 
ఓట్ అనే ఆయుధానిని ప్రజలు సరగా్గ వినియోగించి.. దేశ భవిషయాతుతున మార్్చ శక్తు 
ప్రజలక్ ఉందని.. అవినీతి ల్ని సమాజానిని ఏర్్పట్ చేయ్లంట్ పవన్ కళ్యాణ్ గార 
ల్ంట వయాక్తు ముఖయామంత్రి అయితే అది సాధయామని గర్్న సతితుబాబ్ ప్రజలన ఉదేదేశించి 
మాట్లోడటం జరగింది. ఈ కారయాక్రమంలో అంపిల్ గ్రామ జనసేన నాయకులు జామి 
ర్ంబాబ్, జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

స ఎల్ నాయుడు విద్్ సయంస్థల అధినేతన కలసన జనసైనికులు
శతఘ్ని న్యాస్: పాలకొండలో జనసేన పార్టీని బలోపేతం 
చేసేదిశగా శుక్రవారం పాలకొండ నియోజకవర్గంలో 
పాలకొండ మాజీ సర్పంచ్, వైస్ ఎంపిపి, డాకటీర్ స్ ఎల్ 
నాయుడుక్ (స్ ఎల్ నాయుడు విదాయా సంసథిల అధినేత) 
పాలకొండ టౌన్ జనసైనికులు పోరెడీ్డ ప్రశాంత్, పట్నిరు 
రమేష్, కల్స్ జనసేన పార్టీ స్దా్ధంతాలున, పవన్ కళ్యాణ్ 
కౌలు రైతులకు చేస్న 30 కోట్లో ఆర్ధక సహాయ్నిని 
వివరంచడం జరగింది. వారక్ పవన్ కళ్యాణ్ మనోగతం 
పుసతుకానిని ఇవ్వడం జరగింది. వారు మాట్లోడుతూ… 
జనసేన పార్టీక్ ప్రజలోలో మంచి అభప్యం ఉంది అని 
కొనియ్డారు. మీ ల్ంట పెదదేల సలహాలు, స్చనలు 

కావాలని అడగడం జరగింది.

మావుళ్ళమ్మ జాతరలో పాల్్న్న వినత కోటా
శతఘ్ని న్యాస్: శ్రీకాళహస్తు మండలం, శనగలమిటటీ హరజనవాడలో జరగే మావుళళుమ్మ పంగళ్ళు 
జాతరకు గ్రామస్థిలు, జనసైనికుల ఆహా్వనం మేరకు నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంఛారజీ 
శ్రీమతి వినత కోట్ పాల్్గని.. అమ్మ వారని దర్శంచుకొని, పూజలో పాల్్గనడం జరగింది. ఈ 
సందర్ంగా గ్రామంలోని యువత, మహిళలు సా్వగతం పల్క్ పూజలు నిర్వహించారు.

పవనన్న ప్రజాబాట 74 వ రోజు
శతఘ్ని న్యాస్: శ్రీకాకుళం 
జిల్లో, రణసథిలం మండలం, 
చినని పిస్ని గ్రామంలో జనసేన 
పార్టీ పవననని ప్రజాబాట 74 వ 
రోజు కారయాక్రమంలో భాగంగా 
జనసేన పార్టీ శ్రీకాకుళం జిల్లో 
నాయకులు మరయు మాజీ 
ససైటీ బాయాంక్ చైర్మన్ సీనియర్ 
ర్జకీయ నాయకులు కర 
మజిజీ మల్లోశ్వర ర్వు ఉపాధి 
కూలీలన, రైతాంగానిని, 
కార్మకులన, విదాయారుథిలన, 
మహిళలన మరయు అనిని 

వర్్గలన కల్స్ జనసేన పార్టీ స్దా్ధంతాలన, ఆశయ్లన,ఎనినికల మేనిఫెస్టీన గూర్చ 
వారక్ తెల్యజేశారు. సా్వతంత్రానంతరం అనేక ప్రభ్తా్వల పనితీరున మనందరం 
చూసామని.. అయినప్పటకీ ఇప్పటకీ అనేకమందిక్ ప్రగతి ఫల్లు అందడం ల్దని 
ఆయన ఆవేదన చందారు. ఈ రోజులోలో కూడా ఉండడానిక్ ఇలులో.. కట్టీకోవడానిక్ బటటీ.. 
తినడానిక్ తిండి ల్క అనేకమంది ఇబబుంది పడుతునానిరని గురుతు చేశారు. ఉపాధి ల్క 
వలసలు పోతునానిరని.. విదాయావంతులకు ఉద్యాగావకాశాలు కొరత ఏర్పడుతుందని. 
అనేక ఏళ్లోగా భ్రషటీ ర్జకీయ్లతో అవినీతి, లంచగ్ండితనం పెరగిపోయి అనేక 
కుట్ంబాల జీవన స్థితిగతుల మార దుర్ర జీవితానిని గడుపుతునానిరని బాధన 
ప్రజలకు తెల్యజేశారు. ఈ క్లోషటీ పరస్థితులోలో ర్ష్్రానిక్ మంచి నాయకత్వం, నాయకుడు 
కావాలని కోరుకునని ప్రజలకు మహాతా్మ గాంధీ, జోయాతిర్వు పూల్, మదర్ తెరసా, డాకటీర్ 
అంబేద్కర్, వివేకానందుడు అనేక మహనీయుల స్ఫురతు కల్గిన వయాక్తు పవన్ కళ్యాణ్ గార 
నాయకతా్వనిని కోరుకుంట్నానిరని మల్లోశ్వర ర్వు తెల్పారు. కాబటటీ అట్వంట ఉతతుమ 
లక్షణాలు కల్గినట్వంట సమరథి నాయకులు పవన్ కళ్యాణ్ నాయకతా్వనిక్ మనందరం 
వయాక్తు వయాక్తుని గుండ గుండన తటటీల్పి ర్బోయే ఎనినికల నాటక్ వాడవాడల్.. పలెలో పలెలో 
లో పవన్ కళ్యాణ్ నాయకతా్వనిని బలపరచి.. ముఖయామంత్రిగా గెల్పించ వలస్ందిగా 
పేరుపేరునా మీ అందరూ గాజు గాలోస్ గురుతు పెట్టీకొని అఖండ విజయ్నిని చేకూర్్చలని 
మల్లోశ్వర ర్వు తెల్యజేసారు.

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

కొతతేచెరువు గ్రామయంలో జనస్నలో చేరికలు
శతఘ్ని న్యాస్: 
కొతతుచరువు గ్రామంలో 
నివాసముంట్నని(స్వగ్రామం – 
మార్ల) నాగర్జు నాయక్, 
జోయాతి బాయి మరయు విష్్ణవర్ధన్ 
నాయక్ లు కుట్ంబ సమేతంగా 
కొతతుచరువు మండల అధయాక్షులు 
పూల శివ ప్రసాద్ ఆధ్వరయాంలో 
మండల పార్టీ కార్యాలయంలో 
జనసేన పార్టీలో చేరడం జరగింది. 

జోయాతి బాయ్ మాట్లోడుతూ వార స్వగ్రామమైన మార్ల గ్రామంలో తర్ల నంచి 
రెండే పార్టీలు రెండు కుట్ంబాలు మాత్రమే పాల్స్తునానిరు తదా్వర్ గ్రామంలో 
మరయు గిరజన ప్ంతమైన తండాలో ఎట్వంట అభవృది్ధ నోచుకోల్దు, మౌల్క 
సదుపాయ్లు అయిన రోడులో త్రాగునీరు కరెంట్ వంట సౌకరయాములు సరగా ల్క ప్రజలు 
చాల్ ఇబబుందులు పడుతునానిరు. ఈ కారణంగా గ్రామంలో ప్రజలు వలసలు ఇతర 
గ్రామాలోలో నివస్స్తునానిరు. మేము కూడా మా స్వగ్రామం వదిల్స్ కొతతుచరువు గ్రామంలో 
గత 18 సంవతసిర్ల నండి నివాసం ఉంట్నానిము. కుట్ంబ పరపాలనలు పోవాలని 
కోరుకుంటూ ర్జకీయ్లలో కొతతు నాయకత్వంలన ప్రోతసిహిస్తునని జనసేన పార్టీలో 
చేరుకునానిము మా దా్వర్ మా గ్రామంలో మారు్ప ర్వాలని మేము ఆశిస్తునానిమని 
తెల్యజేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు బోయ నాగమణి, 
మేడాపురం గంగావత, ముతతు నర్ంద్ర, హనమంత్ నాయక్, సలలోప్ప, తేజ, పస్పుల్ట 
స్రయానార్యణ, పూల రెడ్డప్ప, దొడి్డగుంట నర్ంద్ర, గుడా మధు, గూడా శ్రీనివాస్లు 
మరయు తదితర జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

సఖినేటిపల్లలో చిరుపవన్ స్వాసమిత్ ఆద్ర్యంలో
 వాటర్ టా్యంకర్

శతఘ్ని న్యాస్:  ర్జోలు, జనసేనపార్టీ 
చిరుపవన్ సేవాసమితి ఆద్వరయాంలో 
ఏర్పట్ చేస్న వాటర్ ట్యాంకర్ దా్వర్ 
శుక్రవారం సఖినేటపల్లో గ్రామం పాలెం 
ముతాయాలమ్మ గుడి ప్ంతాలలో నీరు 
అందక ఇబబుందిపడుతునని వారక్ 
మోరపోడుక్ చందిన కామిశెటటీ ర్జు 
కుమారెతులు నాగదుర్గ మహలక్ష్మి, 

శ్రీజకనకమహలక్ష్మీ ట్రాకటీర్ డిజల్ ఖరు్చలకు ఆర్ధక సాయం చేయగా సఖినేటపల్లో 
జనసైనికుల దా్వర్ త్రాగునీరు అందించడం జరగిందని జనసేన నాయకులు నామన 
నాగభూషణం తెల్పారు.

ముస్లయం మహిళ వివాహానిక జనస్న ఆరి్థక సహాయయం
శతఘ్ని న్యాస్: పేద ముస్లోం మహిళ చలలోమ్మల వివాహానిక్ వైయసాసిర్ పెళిలో కానక 
1,00,000 రూపాయలు ఇసాతుం అని చపి్పన జగన్ రెడి్డ ప్రభ్త్వం గత మూడేళ్లోగా 
ఒక్కరంట్ ఒక్కరకైనా పెళిలో కానక ఇచా్చర్.. మాట తప్పం, మడమ తిప్పం అంట్ 
ఇదేనా..?
చంద్రగిర నియోజకవర్గం, పాకాల మండలం, దామలచరువు గ్రామం నందు నివాసం 
ఉండే రఫీ, గౌస్య్ల కుమారెతు అర్ఫా పెళిలో కొరకు జనసేన పార్టీ తరపున చితూతురు జిల్లో 
కారయాదర్శ ఎం. నాసీర్, జనసేన నాయకులు దినేష్, స్హైల్, మసాతున్, చాంద్ బాష్ 
సహాయ సహకార్లతో 12000 రూపాయలు ఆరథిక సహాయం చేయడం జరగింది. ఈ 
కారయాక్రమం లో పాకాల మండల అధయాక్షులు గురునాథ్ తల్ర, జనసేన నాయకులు వాస్ 
ర్యల్, నౌమూన్, ష్జహాన్, రహంతుళళు పాల్్గనానిరు.

ఓ మైనారిటీ మేలుకో
శతఘ్ని న్యాస్:  బ్క్కర్య సముద్రం, దులహన్ పథకంపై ర్ష్ట్ర హైకోరుటీ నందు 
దాఖలు చేస్న పిటషన్ విచారణ సందర్ంగా ర్ష్ట్ర ప్రభ్త్వం తరపున దుల్హన్ పథకం 
కొరకు నిధులు ల్వని పేర్్కనట్నిని మైనార్టీలు తీవ్రంగా ఖండించారు. ఎనినికల 
సమయంలో రూ.50 వేలు కాదు లక్ష రూపాయలు ఇసాతుమని మైనార్టీలన మోసం చేస్న 
ముఖయామంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడి్డ ర్జీనామ చేయ్లని డిమాండ్ చేశారు. మా 
ఆడ బిడ్డల ఉస్రు తగులుతుందని శాపనార్థిలు పెట్టీరు. ఇప్పటకైనా వైసాసిర్ పార్టీలో 
ఉనని మైనార్టీలు మేలుకొని, ఆతీ్మయ మైనార్టీల కొరకు గళం విపా్పలని హితవు పల్కారు. 
ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన మండల ప్రధాన కారయాదర్శ అరట తహీర్, తుంచరలో బాబా 
ఫక్రుద్దేన్ వల్, కరెంట్ పీర్, మహమ్మద్ రఫీ, ఖాదర్ వల్, టోపీ భాష, ఎస్ మహబూబ్ 
బాష్, ష్క్షావల్, సంచుల భాష అతిదేతరులు పాల్్గనానిరు.

డ్రైనేజి సమస్లన పరిష్కరియంచ్లని జనస్న వినత్పత్రయం

శతఘ్ని న్యాస్: సతయాసాయి జిల్లో, పెనకొండ నియోజకవర్గం, ర్దదేం మండలంలోని 
రెడి్డపల్లో గ్రామంలో డ్రైనేజి సమసయాలన పరష్కరంచాలని జనసేన పార్టీ ర్దదేం మండల 
అధయాక్షులు యు. గంగాధర్ ఆధ్వరయాంలో ఎంపిడిఓక్ వినతిపత్రం అదించడం జరగింది. ఈ 
కారయాక్రమంలో ర్దదేం నాయకులు గంగాధర్, హర్ష్, తిరుపతి, వెంకట్ష్, నాగభూషణ, 
చిరంజీవి, విజయకుమార్, నర్ష్, చంద్రశేఖర్ పాల్్గనానిరు.

ముస్లయంల సయంక్షేమాని్న వైసీపీ ప్రభుత్యం గాలక వదిలేసయంది: 
కటికయం అయంకారావు

శతఘ్ని న్యాస్: గుంటూరు, ముస్లోంల సంక్షేమానిని వైసీపీ ప్రభ్త్వం గాల్క్ వదిల్స్ందని 
జనసేన పార్టీ జిల్లో కారయాదర్శ కటకం అంకార్వు మండిపడా్డరు. జనసేన పార్టీ 
కార్యాలయంలో ఆయన మాట్లోడుతూ… ముస్లోంలక్ ఇచి్చన హామీలు నెరవేర్చడంలో 
వైసీపీ ప్రభ్త్వం పూరతుగా విఫలమైందని ఆయన అనానిరు. దులహాన్ పథకానిక్ లక్ష 
రూపాయలు ఇసాతుమని చపి్ప, ఇపు్పడు పథకానిని పూరతుగా నిల్పివేయడం ముస్లోంలని 
ధగా చేస్నట్టీ అని తెల్యజేశారు. అమలు కాని హామీలతో మైనార్టీలని మోసం చేస్ంది 
వైసీపీ ప్రభ్త్వం అని ఆయన దుయయాబట్టీరు. ఇమామలోకు మాల్్వలకు ఇళ్లో కటటీసాతుమని 
చపి్పన హామీ ఏమైందని ఆయన ప్రశినించారు. మా దగ్గర డబ్బులు ల్వు, అందుక 
పథకాలన అమలు చేయడం ల్దని చప్పడం,య్వతుతు ముస్లోం సమాజానిని మోసం 
చయయాడమే అని ఆయన అనానిరు. ఇప్పటకైనా వైస్పిలో ఉనని మైనార్టీ నాయకులు 
బయటకు వచి్చ, ముస్లోం సమాజానిక్ ఇచి్చన హామీలపై ముఖయామంత్రిని నిలద్య్లని 
ఆయన కోర్రు. అనిని కులమతాలకు సమ నాయాయం జరగాలంట్ జనసేన పార్టీతోనే 
సాధయామని తెల్పారు. ఈ కారయాక్రమంలో ప్రోటోకాల్ గుంటూరు జిల్లో మ్ంబెర్ పస్మరతు 
మణి, సలీమ్, ప్రసాద్, అజీస్, పరమేష్ తదితర జనసేన కారయాకరతులు పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మైనారిటీ సోదరులకు జగన్ సరా్కర్ కుచ్్చ టోపీ
శతఘ్ని న్యాస్: పలమనేరు 
నియోజకవర్గం, జిల్లో అధయాక్షులు డాకటీర్ 
పస్పుల్ట హరప్రసాద్ ఆదేశాల మేరకు 
ఎనినికల సమయంలో ముస్లోం స్దరులకు 
ఇచి్చన హామీలన ఒకొ్కక్కట రదుదే 
చేయడం చూస్తుంట్ మోసం చేయడమే 
అని తెల్యజేశారు, ప్రజలకు ఇచి్చన 
నవరతానిలలో అనీని ఎతేతుయడం దారుణం 
అని ఎదేదేవా చేశారు. ఇచి్చన హామీలన 

నెరవేర్్చలని ల్కపోతే ప్రజల్ బ్ది్ధ చపి్ప ఇంటక్ సాగనంపుతారని గురుతు చేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో 
చితూతురు జిల్లో కారయాదర్శ పస్పుల్ట దిలీప్ మరయు నియోజకవర్గ సీనియర్ నాయకులు సంద్ప్ ర్యల్, 
రూరల్ మండల అదయాక్షులు నాగర్జు, ర్జశేఖర్, మైనారటీ సెల్ నాయకులు అసాలోమ్ మరయు స్రజ్, 
అర్షద్, గౌస్ బాష్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

మైనారిటీలకు మోసయం
శతఘ్ని న్యాస్: జగన్ ప్రభ్త్వంపై జనసేన మైనారటీ నాయకులు షేక్ భాష్ ల్మ్రా ఆగ్రహం

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో దుల్హన్ పధకం అమలుపై ర్ష్టీ 
మైనారటీ నాయకులు హైకోర్టీ కు ఆశ్రయించగా, 
దుల్హన్ పదకం అమలు చేయట్నిక్ ప్రభ్త్వం 
దగ్గర నిధులు ల్వని ప్రభ్తా్వధికారులు హైకోర్టీ కు 
చప్పటంపై జగన్ చేతకాని పరపాలనకు నిదర్శనమని 
జనసేన పార్టీ మైనారటీ ముఖయా నాయకులు ర్జమండ్రి 
నగర ప్రధాన కారయాదర్శ షేక్ భాష్ ల్మ్రా ఆగ్రహం 

వయాకతుచేసారు. జగన్ పాదయ్త్రలో టీడీపి ప్రభ్త్వం దుల్హన్ పధకం క్ంద య్భై వేలు ఇస్తుందని, 
మా ప్రభ్త్వం 2019 లో అధికారంలోక్ వచి్చన వెంటనే లక్ష రూపాయిలు ఇసాతునని పాదయ్త్రలో 
హామి ఇచి్చ, తొంభై శాతం మైనారటీల ఓటలోతో అధికారంలోక్ వచి్చన జగన్ ప్రభ్త్వం మాట తప్పం, 
మడం తిప్పం అంటూ భాష్ ప్రశినించారు. మైనారటీలకు విదేశీ విధయా, ఇసాలోం బాయాంక్ లూ, ఇమామ్ 
లకు, మౌజాన్ లకు ఇళళు నిర్్మణం, అనేక పదకాలు ఇసాతుమని చపా్పరు. వైసీపీ లో ర్జకీయ నిరుధ్యాగ 
మైనారటీలకు కార్్పరెషన్సి లో నిరుపయోగమైన పదవులు ఇచి్చ వేల జీతాలు ఇస్తునానిరు తపా్ప, జగన్ 
వలలో క్ంద సా్ధయి మైనారటీలకు ఓ రూపాయి సహాయం కూడా అందనివ్వకుండా చేసారని మైనారటీ 
స్దరులు తెలుస్కోవాల్. వైసీపీ మైనారటీ నాయకులు ఇప్పటకైనా కళ్ళు తెరవాలని, కవలం జగన్ ఓటలో 
కోసమే మైనారటీలపై ప్రేమ చూపించి ఓట్లో వేయించుకుని అధికారంలోక్ వచా్చరని గ్రహాంచాల్. మాట 
తప్పం, మడం తిప్పం అంటూ, ర్ష్టీ వాయాపతుంగా ఉనని మైనారటీలకు ఏ పధకం ఇవ్వకుండా దారుణంగా 
మోసం చేయటం కాదా అంటూ భాష్ తీవ్ర ఆగ్రహం వయాకతు పరచారు. 2019 లోనే జనసేన అధయాక్షులు 
పవన్ కళ్యాణ్ మైనారటీలకు సచార్ కమిటీ విధానాలు అమలు చేసాతుమని చపా్పరు. 2024 లో అదే 
సచార్ కమిటీ విధానాలు జనసేన మాయానిఫెస్టీలో పెటటీ అధికారంలోకీ ర్గానే అమలు చేయ్లని జనసేన 
మైనారటీ నాయకులుగా మేము పవన్ కళ్యాణ్ గార ధృషిటీక్ తీస్కువెళతాం అని భాష్ తెల్యజేసారు. 
ఇప్పటకైనా జగన్ వలలో మోసపోకుండా 2024 లో ర్ష్ంలో మైనారటీలు అందరూ పవన్ కళ్యాణ్ క్ మన 
సంపూర్ణ మదదేతు ఇచి్చ ముఖయామంత్రిని చేయ్లని భాష్ కోర్రు.

గ్యంధాలయయం పునః ప్రారయంభయంచ్లని జనస్న వినత్పత్రయం
శతఘ్ని న్యాస్: పామూరు గ్రామంలోని శ్రీ 
పటటీ శ్రీర్ములు వీధిలో ఏర్్పట్ చేస్న 
ప్రభ్త్వ గ్రంథాలయ విజాఞాన కంద్రం గత 
కొనిని సంవతసిర్లనండి అదదే భవనంలో 
నిర్వహిస్తునానిరు. ఇటీవల కాలంలో ఆ 
భవనం శిధిల్వసథికు చేరడంతో గ్రంధాలయం 
ముస్వేయబడినది. ఈ వేసవిలో పిలలోలు 
గ్రంధాలయం ల్క పుసతుక పఠనానిక్ పూరతుగా 
దూరమై కవలం సా్మర్టీ ఫోన్సి కె పరమితం 

అయ్యారు, అందువలలో వాళలోలో ఆలోచన శక్తు, సమయస్ఫురతు లోపిస్తునానియి. కావున గ్రామబావి పౌరుల విజాఞాన, 
వినోదం కొరకు తిరగి గ్రంధాలయ్నిని పునఃప్రంభంచాల్సిందిగా, అందుకు ఖాళీగానే ఉనని గ్రామ చావిడి(పాత 
ఎమా్మరో్వ ఆఫీస్) భవనానిని ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా శ్రీయుత పామూరు పంచాయతీ అధికారక్ వినతిపత్రం 
ఇవ్వడం జరగింది. దానిక్ ఈఓ సానకూలంగా స్పందించి త్వరలో ఏర్్పట్ చేసాతుమని చప్పడం జరగింది. ఈ 
కారయాక్రమంలో గుతితు మహిత్, అఖిల్, గోస్టీ స్నీల్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

ఆచూకీ తెలుపగలరు
ఇంటర్ పర్క్షలోలో పెయిల్ అయి మనసాతుపంతో అల్గి ఇంట 
నండి వెళిళుపోయ్డు. రణసథిలం మండలం, కృష్్ణపురం 
గ్రామానిక్ చందిన పినినింట ధనంజయ్ (17) S/O పినినింట 
మహాలక్ష్మి నాయుడు ఎవరక్ అయిన ఆచూకీ తెల్స్నా క్ంది 
ఫొన నెంబరులో క్ తెల్యజేయగలరు.
సెల్ :9000050299
9573146175

మోటూరి కనకదుర్, వయంకటేశ్రరావుల పెళ్్లరోజు 
సయందరభాయంగా 250 మయందిక అన్నద్నయం

శతఘ్ని న్యాస్: అమల్పురం, 
చిందాడగరువు జనసేన పార్టీ 
ఎంపిటస్ మోటూర కనకదుర్గ, 
వెంకట్శ్వరర్వుల పెళిలోరోజు 
సందర్ంగా కొంకాపల్లో 
హర మనోవికాస కంద్రంలో 
మానస్క విదాయారుథిలకు అల్గే 

అమల్పురం పటటీణంలో ఆర్టీసీ కాంపెలోక్సి వదదే మరయు ఇతర సెంటరలోలో 
అనాధలకు, వృదు్ధలకు, దివాయాంగులకు, మానస్క విదాయారుథిలకు స్మారు 
250 మందిక్ అననిదాన కారయాక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కారయాక్రమంలో 
పాఠశాల ప్రధానోపాధాయాయులు ర్మకృష్ణ మరయు ఉపాధాయాయులు 
పాల్్గనానిరు.

మైనారిటీలపై వైసీపీ కక్ష సాధియంపు దులహన్ పథకయం 
రదుదు నిదర్శనయం

శతఘ్ని న్యాస్: గుంతకల్, ముస్లోం 
మైనారటీల పటలో వైసీపీ ప్రభ్త్వం కక్ష 
సాధింపు చరయాలకు పాల్పడుతోంది 
ముస్లోం మైనార్టీల అభవృది్ధ కోసం 
వార సంక్షేమం కోసం అమలులో 
ఉనని పథకాలు సైతం రదుదే చేయడం 
వైసీపీ ప్రభ్తా్వనిక్ ముస్లోంల పటలో 
చితతుశుది్ధ నిరూపిస్తుంది అని జనసేన 

నాయకులు ఫిరోజ్ ఖాన్ అనానిరు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్లోడుతూ 
పేద ముస్లోం యువతులకు అందజేస్న పథకానిని రదుదే చేయడం అంట్ 
ముస్లోం సమాజంలో నిరలోక్ష్యం చేస్నటటీవుతుంది అనానిరు. సాక్షాతుతు 
హైకోరుటీలో పథకానిని రదుదే చేశామని పేర్్కనటం ఈయనకు ముస్లోంల 
పటలో ఉనని ప్రేమ చితతుశుది్ధ ఎంత ఉంద్ తెలుస్తుందనానిరు. ముస్లోంల పటలో 
చితతుశుది్ధ కల్గిన నాయకులు జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ని 
అందరూ ఆదరంచి ఆశీర్వదించ ఆశీర్వదిసేతు సంక్షేమ అభవృది్ధ పథకాలు 
ముస్లోంలకు అందుతాయని జనసేన పార్టీ గుంతకల్ మైనార్టీ నాయకులు 
ఫిరోజ్ ఖాన్ పేర్్కనానిరు.

జనస్న ప్రజాబాట ఆరవ రోజు

శతఘ్ని న్యాస్: ఎచ్చరలో, జనసేన ప్రజాబాట కారయాక్రమంలో భాగంగా 
ఎచ్చరలో నియోజకవర్గ నాయకులు అరుజీన్ భూపతి ఆధ్వరయాంలో 
శుక్రవారం జి.స్గడాం మండలం వాండ్ంగి గ్రామంలో ఇంట ఇంటక్ 
వెళిళునపు్పడు లక్షష్మణర్వు అనే రైతు తన ఆవేదన వయాకతుం చేస్తు ప్రస్తుతం 
ఉనని ప్రభ్త్వం పూరతుగా ర్ష్్రానిని నాశనం చేసేస్ంది. సాథినిక ఎమ్్మల్యా 
ఇప్పటవరకు కనీసం కనబడల్దు. ఇచి్చన హామీలు అనిని ఎక్కడ పెట్టీరు 
అని తన ఆవేదన వయాకతుంచేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ పరపాలనతో అయినా 
ఈ ర్ష్ట్రం బాగుపడుతుందని ఎదురు చూస్తునానిమని చప్పటం జరగింది. 
అరుజీన్ భూపతి మాట్లోడుతూ… ర్ష్ట్ర బాగోగులు కోసం ప్రతి ఒక్కరు 
తప్పకుండా ఈసార ఆలోచించి పవన్ కళ్యాణ్ క్ ఓట్ వేస్ జనసేన 
పార్టీని గెల్పించుకోవాల్సిన బాధయాత మన అందరమీద వుందిఉందని 
వివరంచారు.
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