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జీపీఎఫ్ డబ్బులు మాయం చేయడమంటే 
ఉద్యోగులను మోసగంచడమే

•రూ.800 కోట్లు ఎట్ మళలుించారో సీఎిం సమాధానిం చెప్పాలి
శతఘ్ని న్యూస్:  వైసీపీ ప్రభుత్వ పెద్దలు సూట్ కేసు కింపెనీలు పెట్టి, దింగ లెక్కలు 
రాసిన అనుభవింతో కాగ్ కళ్ళకు గింతలు కట్టిలా నివేదికలు ఇసుతున్నిరు. పథకాల 
లబ్ధిదారుల లెక్కల్లున్ మసిపూసి మారేడుకాయ చేసతుింది. ఇప్పాడు ఏకింగా ప్రభుత్వ 
ఉద్యూగులకు సింబింధించిన జీపీఎఫ్ సొమ్ములను వారికి తెలియకుిండా ప్రభుత్వమే 
మాయిం చేయడిం విసముయిం కలిగిసతుిందని జనసేన ప్ర్టి రాజకీయ వయూవహారాల 
కమిటీ ఛైరమున్ శ్రీ న్దిండలు మనోహర్ ఒక ప్రకటనల్ దుయయూబట్టిరు. ఇపపాట్ వరకూ 
వెలుగుల్కి వచిచిన లెక్కల ప్రకారిం రూ.800 కోటలు సొమ్మును ప్రభుత్విం మళలుించిింది. 
ఉద్యూగుల ఖాతాల్లు ఉనని ఈ డబ్బులు వారికి తెలియకుిండా తీసేసుకోవడిం అింట్ 
మోసిం చేయడమే. వైసీపీ ప్రభుత్వ ఆరిథిక ప్లన ఆశచిరయూిం కలిగిసతుింది. జీపీఎఫ్ 
ఖాతాల్ని డబ్బులను డ్రా చేసుకొనే అధకారిం కేవలిం ఉద్యూగికి మాత్రమే ఉింట్ింది. 
ప్రభుత్విం ఆ నిధకి కేవలిం కసటిడియన్ మాత్రమే. కాపలాదారే ద్పిడీకి ప్లపాడితే 
ఎలా? వైదయూ ఖరుచిలకో, బ్డ్డ పెళ్ళకో, చదువులకో పీఎఫ్ డబ్బుల కోసిం దరఖాసుతు చేసేతు 
నెలల తరబడి అనుమతి ఇవ్వకుిండా పెిండిింగ్లు ఉించుతునని వైసీపీ ప్రభుత్విం – ఆ 
ఉద్యూగుల సొమ్మును వారికి తెలియకుిండానే తీసేసుకొింటింది అింట్ ఈ ప్లకుల 
ఆరిథిక క్రమశిక్షణ ఏ విధింగా ఉింద్ అరథిిం చేసుకోవచుచి. ఉద్యూగులకు కరవు భతయూిం పీఎఫ్ ఖాతాల్ వేసినట్లు వేసి వెనకి్క తీసుకోవడిం దా్వరా మోసిం 
చేయడమే. అలాగే రిటైర్ అయిన ఉద్యూగులకు రావాలిసిన బెనిఫిట్సి కూడా ఇవ్వకుిండా నిలుప్దల చేసతుింది. రూ.800 కోటలును ఎట్ మళలుించారో మ్ఖయూమింత్రి 
సమాధానిం చెప్పాలని శ్రీ న్దిండలు మనోహర్ డిమాిండ్ చేశారు.

క్రియాశీలక సభ్యోలకు అవగాహన తరగతులు
•2వ తేదీన వీర మహిళలకు అవగాహన కారయూక్రమిం
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన ప్ర్టిని క్షేత్రస్థియిల్ మరిింత బల్పేతిం చేసేిందుకు, జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఆశయాలను, ప్ర్టి సిదాధిింతాలను గ్రామగ్రామాన 
వివరిించేిందుకు ప్ర్టి క్రియాశీలక సభుయూలకు ప్రతేయూక అవగాహన, ప్నశచిరణ తరగతులను నిర్వహిించబోతుననిట్లు జనసేన ప్ర్టి రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైరమున్ 
శ్రీ న్దిండలు మనోహర్ గారు వెలలుడిించారు. ప్ర్టిని ప్రజల్లుకి తీసుకెళలుిందుకు యువత, వీర మహిళలు చేసిన కృషి అనిర్వచనీయమన్నిరు. ప్ర్టి కేింద్ర కారాయూలయింల్ 
మింగళవారిం శ్రీ న్దిండలు మనోహర్ గారు మాట్లుడుతూ ‘‘ప్ర్టిని ప్రజల్లుకి తీసుకెళలుిందుకు, 3.50 లక్షల మింది క్రీయాశీలక సభుయూలను చేరేచిిందుకు జనసైనికులు, 
వీరమహిళలు చేసిన కృషి అదుభుతిం. రాజకీయాల్లు ఇది గొపపా సూఫూరితుమింతమైన కారయూక్రమిం. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి సిదాధిింతాలను, ఆయన భావజాలానినిక్షేత్రస్థియికి 
తీసుకెళలుడింల్ వారు విజయిం స్ధించారు. దీనికి అనుగుణింగా క్రియాశీల సభుయూలకు ప్ర్టి సిదాధిింతాలు క్షేత్రస్థియికి తీసుకెళలుిందుకు, ప్ర్టిని ఎలా బల్పేతిం చేయాలనని 
దానిపై ప్రతేయూక అవగాహన కారయూక్రమాలను నిర్వహిించాలని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు నిర్ణయిం తీసుకున్నిరు. దీనిల్ భాగింగా జులై 2వ తేదీన మింగళగిరిల్ని జనసేన 
ప్ర్టి కారాయూలయింల్ ఈ కారయూక్రమానిని మొటటిమొదట్గా వీర మహిళలతో నిర్వహిించేిందుకు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు నిర్ణయిించారు. కృష్్ణ, గుింటూరు జిలాలుల నుించి 
ఎింపిక చేసిన వీర మహిళలు ఈ తరగతులకు హాజరు కావాలి. 2వ తేదీ ఉదయిం 9.30 గింటల నుించి స్యింత్రిం 5 గింటల వరకు స్గే ఈ ప్నశచిరణ తరగతుల్లు 
వివిధ రింగాల నిప్ణులు ప్ల్గింట్రు. ప్ర్టికి మరిింత ఉతేతుజిం నిింపేలా, క్షేత్రస్థియిల్ ఎలా పనిచేయాలనే విషయాలను వివరిస్తురు. భవిషయూత్ కారాయూచరణను విప్లింగా 
చెబ్తారు. గ్రామస్థియిల్ ప్ర్టిని మరిింత బల్పేతిం చేసేిందుకు ఎలా పనిచేయాల్ చరిచిస్తురు. ఈ కారయూక్రమానిని వచేచి ఆరు నెలల్లు ఓ గొపపా యజ్ింలా మ్ిందుకు 
తీసుకెళ్లులి. ప్రతి జిలాలు, నియోజకవర్గింల్ ఉిండే క్రియాశీలక సభుయూలకు ఈ ప్రతేయూక అవగాహన కారయూక్రమాలు వరుసగా ఉింట్య”ని తెలిప్రు.

గుంటూరులో జనసేనలో చేరికలు

*ప్ర్టి కిండువా మెడల్ వేసి ఆహా్వనిించిన గాద
శతఘ్ని న్యూస్: గుింటూరు జిలాలు ప్ర్టి కారాయూలయింల్ జిలాలు అధయూక్షులు గాద వెింకట్శ్వర రావు సమక్షింల్ గుింటూరు మ్నిసిప్లిటీ 13, 15 వారు్డల నుించి 
యువత ప్ర్టిల్ చేరడిం జరిగిింది. వీరిని ప్ర్టి జిండా మెడల్ వేసి ప్ర్టిల్కి ఆహా్వనిించిన గాద. న్తనింగా ప్ర్టిల్కి చేరినవారు మింత్రి రాహుల్, తనీనిరు 
ఏడుకొిండలు, శ్రీధర్, గూడప్ట్ సైదులు షేక్ ఇస్ముయిల్, బీరిం అరవిింద్, వెింకట్ష్, మలిలుకారుజునరావు, బోలె హనీష్, గూడప్ట్ స్ింబశివరావు తదితరులు. 
ఈ కారయూక్రమింల్ జిలాలు ప్రధాన కారయూదరిశి న్రదాసు రామచింద్ర ప్రస్ద్, అధకార ప్రతినిధ ఆళ్ళ హరి, నగర కమిటీ సభుయూలు కోడిగింట్ రవి, నెల్లురు రాజేష్, 
తనీనిరు గింగరాజు ప్ల్గన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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కాపులకు ఏమి చేశారని వైసీపీని నమామాలి?
నమిముించి గొింతు కోసిన వైసీపీని కాప్లు జీవితింల్ క్షమిించరు
అింబట్ రాింబాబ్ కాప్ కులద్రోహి
జిలాలు జనసేన ప్ర్టి అధయూక్షుడు గాద వెింకట్శ్వరరావు.
శతఘ్ని న్యూస్: గుింటూరు, కాప్లకు ఈ మూడేళలుల్ వైసీపీ ప్రభుత్విం ఏమి ఒరగబెట్టిిందని కాప్లు వైసీపీ 
వెింట నడవాలని జిలాలు జనసేన ప్ర్టి అధయూక్షుడు గాద వెింకట్శ్వరరావు మిండిపడా్డరు. బ్ధవారిం జిలాలు 
ప్ర్టి కారాయూలయింల్ ఏరాపాట్ చేసిన విలేకరుల సమావేశింల్ ఆయన మాట్లుడారు. కాప్లు పవన్ కళ్యూణ్ 
వెింట నడవొదు్ద వైసీపీని నమముిండి అింటూ వైసీపీ పీలునర్ సమావేశాల్లు మింత్రి అింబట్ చేసిన వాయూఖయూలను 
ఆయన ఖిండిించారు. మ్ద్రగడ ఉదయూమానిని హైజాక్ చేసి కాప్లిని మోసిం చేసినిందుకు, రిజరే్వషనులు 
ఇవ్వనని ఖరాఖిండిగా చెపిపానిందుకు, కాప్ కార్పారేషన్ ను నిర్్వరయూిం చేసినిందుకు, ఈబీసీ రిజరే్వషనలును 
సైతిం కాప్లకు దక్కకుిండా విదాయూ, ఉద్యూగాల్లు తీరని అన్యూయిం చేసినిందుకు కాప్లు వైసీపీని నమాములా 
అని దుయయూబట్టిరు. కాప్లకు వైసీపీ ప్రభుత్విం చేసిన ద్రోహిం 63 సింవతసిరాలు దాట్న మింత్రి అింబట్ 
మరచిపోయి ఉిండొచేచిమో కానీ కాప్లెవరూ మరచిపోలేదన్నిరు. అింబట్కి ఉనని సమసతు వయూసన్లను 
కాప్లపై రుది్ద అవమానిించి కాప్ల మనోభావాలను దబబుతీసిన అింబట్కి కాప్ల గురిించి మాట్లుడే అర్హత 
లేదన్నిరు. అింబట్ రాింబాబ్ కాప్ల్లు ప్ట్టినిందుకు బాధపడని కాప్లేడన్నిరు. కాప్లపై వైసీపీ చూపిసుతునని 

వలలుమాలిన ప్రేమను ఎవరూ నమేము పరిసిథితిల్ లేరన్నిరు. జనసేన ప్ర్టి నుించి కాప్లిని వేరు చేయాలనని దుషపా్రచారిం, విషప్రచారిం ఇకనైన్ మానుకుింట్ మించిదని హితవు పలికారు. 
జనసేనను కాప్ ప్ర్టిగా చిత్రీకరిించాలనని వైసీపీ కుట్రలు ఇక స్గవని హెచచిరిించారు. పవన్ కళ్యూణ్ ని విమరిశిించట్నికి ఏమీ లేక ప్డిిందే ప్ట ప్సిపళ్ళ దాస్ అననిట్లుగా 
దతతుప్త్రుడు, ప్యూకేజీ అింటూ అరథిింపరధిిం లేని విమరశిలతోనే వైసీపీ నేతల జీవితిం అయిపోతుిందన్నిరు.
పీలునర్ సమావేశాల్లున్ పవన్ కళ్యూణ్ పేరు తలుచుకోకుిండా వైసీపీ నేతలు ఉిండలేకపోతున్నిరని, ఆ స్థియిల్ జనసేన వారిని భయపెడుతోిందన్నిరు. పీలునర్ సమావేశాల్లు వైసీపీ 
మింత్రులు వాడుతునని భాష చాలా హేయింగా ఉిందని, సభయూసమాజిం తలదిించుకునేలా ఉిందన్నిరు. ఇపపాట్కైన్ పవన్ కళ్యూణ్ మీద పెట్టిన శ్రదధి పరిప్లనపై పెడితే బాగుింట్ిందని 
గాద వెింకట్శ్వరరావు అన్నిరు. విలేకరుల సమావేశింల్ జిలాలు అధకార ప్రతినిధ ఆళ్ళ హరి ప్ల్గన్నిరు.

జనసైనికుని వివాహానికి హాజరైన జిల్లా మరియు రాష్ట్ర నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: అనింతప్రిం, జనసేన ప్ర్టి జిలాలు కారయూక్రమాల కమిటీ సభుయూలు అచుకటలు అలాథిఫ్ఫూ వివాహానికి ఆహా్వనిించగా ఇచిచిన మాట మేరకు అనింతప్రిం జిలాలు అధయూక్షులు టీ సి 
వరుణ్, రాష్ట్ర కారయూక్రమాల కమిటీ ప్రధాన కారయూదరిశి భవానీ రవి కుమార్ వధూవరులను ఆశీర్వదిించారు. ఈ కారయూక్రమానికి జిలాలు ప్రధాన కారయూదరుశిలు కాలేష్, షేక్ హుసేసిన్, కిరణ్, 
తాడిపత్రి నియోజకవర్గిం ఇించార్జు కదిరి శ్రీకాింత్ రెడి్డ, పటటిణ న్యకులు కుిందురితు నరసిింహాచారి, రాష్ట్ర చిరింజీవి యువత పటటిణ అధయూక్షుడు ఆట ప్రస్ద్, ఉప్ధయూక్షుడు కుమేముత 
ప్రతాప్ రెడి్డ, సీనియర్ అభిమాన న్యకుడు మ్రళీ, యాడికి మిండల ఇించార్జు కోడి సునీల్, పెద్దపపూరు ఏర్రగింగొలలు శ్రీనివాసులు, జిలాలు కారయూక్రమాల కమిటీ సభుయూలు మాదినేని 
గ్ప్ల్, ఐటీ కో ఆరి్డనేటర్ అయుబ్ మరియు జనసైనికులు ఇమామ్ వలి, షేక్ స్థక్ వలి, శివకుమార్, సతయూ, అింజి, రెడి్డ,పెది్ద రాజు, బల పెది్దరాజు, శివ, పవన్ కళ్యూణ్, అమీర్, శివ 
కుమార్, వెింకట్శ్వరులు, మింజు, రసూల్, గిరి, న్గారుజున, రమణ తదితరులు ప్ల్గన్నిరు.

మనయోంలో జనసేన మాస్ వారి్నంగ్…!
*ఎమెములేయూ గారు మీ అనుచరుల నోరు అదుప్ల్ పెటటిిండి..!
*మీ కుర్చి కదిలే సమయిం ఆసననిమైింది..!
*జనసేన ప్ర్టిపై అవాకులు చవాకులు పేలితే సహిించేది లేదు!
*మీ కోట రాజకీయలకు భయపడే రోజులు పోయాయి..!
*జనసేన గిరిజన న్యకులు ఎింపీటీసీ మలేలుష్
శతఘ్ని న్యూస్: కురుప్ిం: ఇటీవల వైస్సిర్ ప్ర్టి పీలునర్ సమావేశింల్ మాజీ మింత్రి ప్ష్పాశ్రీవాణి బింధువు బాచీ 
జనసేన ప్ర్టి గురుతు కోసిం వయూింగయూింగా మాట్లుడిన మాటలను ఖిండిసూతున్నిమింటూ కురుప్ిం నియోజకవర్గ జనసేన 
న్యకులు కారయూకరతులు నియోజకవర్గ కేింద్రమైన కురుప్ిం రావాడ కూడలిల్ బ్ధవారిం మీడియా సమావేశిం 
ఏరాపాట్ చేశారు. ఈ సమావేశింల్ కురుప్ిం నియోజకవర్గ జనసేన గిరిజన న్యకులు ఎింపీటీసీ కడ్రక 
మలేలుశ్వరావు, చినఖేరజుల సరపాించ్ గింగాధర్ మాట్లుడుతూ మొనని వైసీపీ ప్ర్టి పీలునర్ సమావేశింల్ స్థినిక ఎమెములేయూ ప్ష్పాశ్రీవాణి తన బింధువు బాచీతో జనసేన ప్ర్టి గురుించి అవాకులు చవాకులు 
మాట్లుడిించి.. పైశాచిక ఆనిందిం పిందినట్లు మేమ్ భావిసుతున్నిమని కురుప్ిం నియోజకవర్గింల్ జనసేన ప్ర్టి అింట్ ప్ష్పాశ్రీవాణికి వణుకు ప్డుతుననిట్లుిందని రోజు రోజుకి జనసేన ప్ర్టి క్షేత్ర 
స్థియిల్ బలపడుతునని తీరుని చూసి ఓటమి భయిం పట్టికుననిట్లుిందని.. అిందుకే ఇలాింట్ కవి్వింప్ చరయూలకు ప్లపాడుతున్నిరని.. 2014, 2019ల్ లాగా మీ కోట రాజకీయాలని సహిించే ఓపిక 
గిరిజన యువతకు, కురుప్ిం నియోజకవర్గ జనసైనికులకు లేదని మీరు 3 సింవతసిరాలు ఉప మ్ఖయూమింత్రిగా ఉననిపపాట్కీ కురుప్ిం నియోజకవరా్గనికి ఏ ఒక్క లబ్్ద చెయయూలేని అసమరుథిరాలువని కాబట్టి 
ఈ రోజు మీరు గడప గడపకు వైసీపీ అింటూ వెళతుింట్ జనిం ఛీ కొడుతున్నిరని.. జనసేన ప్ర్టి వెళతుింట్ ఊరు ఊరింతా కదిలచిచి గిరిజన బహుజనులిందరూ కలిసొచిచి బ్రహమురథిం పడుతున్నిరని.. 
జనసేన ఎదుగుదల చూసి ఓర్వలేక జనసేన ప్ర్టి మీద అవాకులు చవాకులు పేలడిం కాదని మీరు గత రెిండు దఫాలుగా గెలిచి ఈ నియోజకవర్గింల్ మీరు చేసిన అభివ్ృదే్దింట బహిరింగ చరచికు 
రిండి.. జనసేన ప్ర్టి తరప్న మీకు మేిం సవాల్ విసురుతున్నిమని.. మీరు నియోజకవర్గింల్ ఏిం అభివ్ృది్ద చేస్రో చూపిించిండని మేిం మీ కోట అభివ్ృది్ద మీ బింధువుల అభివృదిధి మీ న్యకుల 
అభివృదిధి మీ ఆసుతుల అభివ్ృది్ద ఎలా అయిింద్ చూపిస్తుమని.. మీ హయాింల్ ఎనిని అవకతవకలు, అక్రమాలు, ఐటీడీఏ నిధుల దారి మలిలుింప్ ఎలా జరిగాయో బహిరింగింగానే చరిచిించుకుిందమని.. 
అప్పాడెప్పాడో మా వాళలును ఒకొ్కక్కరిని కోటకి పిలిచి బెదిరిించడిం కాదని.. మీకు దమ్ముింట్ ఇప్పాడు పిలవిండని నియోజకవర్గిం మొతతుిం కదలి వస్తుమని మీ అసమరథితని మీ వయూకితుగత అభివృదిధిని 
ప్రజలకు కళలుకు కట్టినట్టి చూపిస్తుమని ఖబడా్దర్.. ఇింకోస్రి మా జనసేన గురుించి చమతా్కరాలు చేసేతు సహిించేది లేదని 2024 ల్ తట్టి బ్ట్టి సరు్దకొని సిదధిింగా ఉిండాలని మిమములిని ఓడిించి ఇింటలు 
కూరోచిబెటటిబోతున్నిమని.. మీ కోట రాజకీయాలకి భయపడే రోజులు పోయాయని ఈ రోజు జనసేన రూపింల్ జనింల్ చైతనయూిం రగిలిిందని మమములిని మా ప్రజలిని భయపెట్టి, మభయూపెట్టి రాజకీయాలు 
చేస్తుమింట్.. చూసూతు ఊరుకోిం.. ఎదురు తిరుగుతాిం, తరిమి కొడతాిం అని అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమింల్ నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు నెరుడబెలిలు వింశీ, గార గౌరి శింకర్, ఉపేింద్ర, రింజిత్, 
రాజేష్ తదితర జనసైనికులు ప్ల్గన్నిరు.

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


గురువారం, 30 జూన్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కాకినాడ రూరల్ లో జనసేన క్రియాశీలక సభత్వ కిటలా 
పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: కాకిన్డ రూరల్ నియోజకవర్గిం 3 వ డివిజన్ డి-మార్టి ప్ింతింల్ జనసేన 
ప్ర్టి క్రియాశీలక సభత్వ కిటలు పింపిణీ జనసేన ప్ర్టి క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు వాలింటీర్ 
నలలుిం శ్రీరామ్లు ఆధ్వరయూింల్ జరిగిన కారయూక్రమానికి మ్ఖయూ అతిధులుగా ప్ల్గని సుమారు 144 
మింది క్రియాశీలక సభుయూలకు కిటలును అిందిించిన జనసేన ప్ర్టి పిఏసి సభుయూలు, కాకిన్డ రూరల్ 
ఇించార్జు పింతిం న్న్జీ. ఈ కారయూక్రమింల్ శిరింగు శ్రీనివాస్, దాసరి శివ, ఆనిందరావు, బిండారు 
మణికింఠ, రెడి్డపలిలు కిషోర్, గింట సతయూకుమార్, అరుణ్, న్గేింద్ర, మాదాల వెింకట రమణ, 
సతితుబాబ్, కొిండపలిలు రాజు, కోట్పలిలు ప్రదీప్, నక్క సతయూన్రాయణ తదితరులు ప్ల్గన్నిరు.

శివ శంకర పురంలో క్రియాశీలక సభయోత్వ కిటలా 
పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: రైలే్వకోడూరు నియోజకవర్గ పరిధల్ని.. ఓబ్లవారిపలెలు మిండలిం, 
శివ శింకర ప్రిం గ్రామింల్.. బ్ధవారిం జన సైనికులకు జనసేన కిట్లు పింపిణీ 
చేయడిం జరిగిింది. ఈ సిందరభుింగా జనసేన ప్ర్టి న్యకులు గింధిం శెట్టి దినకర్ 
బాబ్ మాట్లుడుతూ దసరా నుిండి జన సైనయూిం ఆింధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర భవిషయూతుతును 
నిరే్దశిించేిందుకు యజ్ిం చేయబోతోింది అన్నిరు.. ఇిందుల్ జనసేన ప్ర్టి అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు జన సైనయూిం సేన్ధపతి మరియు ప్రజలకు సేవాధపతి.. పవన్ 
దబబుకు నీరు నిప్పా ఆవిరి మేఘిం గా మారి వరి్షించి , భువిని ససయూశాయూమలిం చేసుతుననిట్లు 
పవన్ గారి యజ్ిం దబబుకు దుషటిశిక్షణ… శిషటిరక్షణ జరిగి దుషటి న్యకుల 
అబదాధిలు, అవినీతి ప్రజల మ్ిందు తేట తెలలుిం అవుతాయని తెలిప్రు.. అిందుకు 
అధోగతి ల్ ఉనని రాష్్రానిని ప్రజలను ఉదధిరిించడానికి జన సైన్యూనికి అధకారిం 
కావాలన్నిరు.. అధకారిం స్ధించాలింట్ మనకు ఓట్లు కావాలని దాదాప్ 80 
శాతిం పైన ఓట్లు లక్షష్ింగా ప్రతి జన సైనికుడు పనిచేయాలన్నిరు… అింతట్ 
గొపపా లక్షయూనిని మనిం స్ధించాలింట్ జన సైనయూిం అనగా క్రియాశీలక కారయూకరతుల 
సింఖయూను పెించాలిసిన అవసరిం ఉిందన్నిరు.. జనసేన యజ్ిం ప్రజల కోసమే అనని 
విషయిం ప్రజల్లుకి తీసుకెళ్లులని అన్నిరు… అిందుకు రైలే్వకోడూరు నియోజకవర్గ 
వాయూపతుింగా కనీసిం వింద కోటలుకు ఒక క్రియాశీలక కారయూకరతు చొప్పాన నియోజకవర్గ 
వాయూపతుింగా పెించాలిసిన ఆవశయూకత గురిించి తెలుసుకోవాలన్నిరు… ఇప్పాడు ఉనని 
ప్రతి జన సైనికుడు తమ వింతు బాధయూతగా 100 ఓటలుకు ఒక ప్రభావవింతమైన 
వయూకితుని క్రియాశీల కారయూకరతుగా మారాచిలి అన్నిరు… జనసేన ప్ర్టి అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ గారి మీద ఉనని నమముకానిని ఓట్లుగా మలుచుకోవాలి అన్నిరు.. 
గరజున శబ్దిం పెించితే సరిపోదు.. గరి్వించే గొింతుకల సింఖయూ పెించాలన్నిరు… 
ఇిందుకు ప్రతి జన సైనికుడు, వీర మహిళ, జనసేన న్యకులు అిందరూ సిదధిిం 
కావాలని కోరారు … ఈ కారయూక్రమింల్ మాదిం సుబ్రమణయూిం, కిషోర్, సుబబుయయూ, 
రెడి్డ మణి.. శివ శింకరాప్రిం గ్రామ జనసైనికులు ప్ల్గన్నిరు.

ఎస్. కె. ఆర్ నగర్ లో ఇంటంటకి జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: *ఇింట్ింట్ ప్రచారిం చేసిన జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస కారయూదరిశి రాట్ల రామయయూ

సిదధివటిం: రాజింపేట జనసేన ప్ర్టి ఇన్చిర్జు మలిశెట్టి వెింకటరమణ ఆదేశాల మేరకు.. జనసేన 
రాష్ట్ర చేనేత వికాస కారయూదరిశి రాట్ల రామయయూ ఆధ్వరయూింల్.. ఇింట్ింట్కి జనసేన కారయూక్రమింల్ 
భాగింగా 11వ రోజు సిదధివటిం మిండలింల్ని మాధవరిం -1 గ్రామపించాయతీల్ ఉనని ఎస్. 
కె. ఆర్ నగర్, బింగారుపేట గ్రామాలల్ ఇింట్ింట్ జనసేన కారయూక్రమిం నిర్వహిించడిం జరిగిింది. 
ప్రజలతో మాట్లుడి సమసయూలను అడిగి తెలుసుకుని జనసేన సిదాధిింతాలను రూపిందిించిన 
కరపత్రాలు అిందిించడిం జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింల్ జనసేన యువ న్యకులు పోలిశెట్టి 
శ్రీనివాసులు, చింగల్ రాయుడు, తాళలుప్క శింకరయయూ జనసేన వీర మహిళలు తదితరులు 
ప్ల్గన్నిరు.

కాపు అడ్వకేట్స్ అసోసియేషన్ అధికారి 
ప్రతినిధిగా కళావతి నియామకం

శతఘ్ని న్యూస్:  ఆింధ్రప్రదేశ్ కాప్ అడ్వకేట్సి అససియేషన్ అధకారి ప్రతినిధగా 
విశాఖ, గాజువాక ప్ింతానికి చెిందిన జనసేన న్యకురాలు, న్యూయవాది కరణిం 
న్క రతనిిం కళ్వతిని ఎింపిక చేయడిం జరిగిింది. ఆదివారిం విజయవాడల్ 
ఆింధ్రప్రదేశ్ కాప్ అడ్వకేట్సి అససియేషన్ సమావేశిం జరిగిింది. ఈ సమావేశానికి 
అనీని జిలాలుల న్యూయవాదులు, సుప్ింకోరుటి, హైకోరుటి న్యూయవాదులు హాజరై 
న్తన కారయూవర్గిం ఎనునికోవటిం జరిగిింది. దీనిల్ భాగింగా ఆింధ్రప్ర దేశ్ కాప్ 
అడ్వకేట్సి అససియేషనోలు రాష్ట్ర అధకార ప్రతినిధగా నియమిించి అససియేషన్ 
అధయూక్షులు సతయూన్రాయణ చేతులమీదుగా అధకారిక పత్రిం ఇవ్వటిం 
జరిగిింది. ఈ సిందరభుింగా కళ్వతి మాట్లుడుతూ.. రాష్ట్ర అధకార ప్రతినిధగా 
నియమిించినిందుకు ఆింధ్రప్రదేశ్ కాప్ అడ్వకేట్సి అససియేషన్ అధయూక్షులు 
సతయూన్రాయణ, మిగిలిన కారయూవర్గ సభుయూలకు ధనయూవాదమ్లు తెలుప్తూ.. 
న్మీద నమముకింతో అపపాగిించిన ఈ పదవిని బాధయూతగా భావిించి, అససియేషన్ 
అభివృదిధికి కృషి చేసూతు, సేవలు అిందిించి, అససియేషన్ కు అనిని విధాలా 
సహకారిం అిందిస్తునని, ఆింధ్రప్రదేశ్లు కాప్ న్యూయవాదుల హకు్కలుకోసిం పని 
చేస్తునన్నిరు. న్యూయ పరింగా రాష్ట్రమ్ల్ ఉనని బడుగు బలహీన వరా్గలకు న్ 
వింతు కృషి చేస్తును అన్నిరు.

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

రీ సర్్వచేసి నిరా్వసితులకు నష్టపరిహారం ఇవా్వలని 
జనసేన వినతి

శతఘ్ని న్యూస్: పోలవరిం, చిింతలపూడి ఎతితుపోతల పథకింల్ నషటిపోయిన రైతులకు, 
సరే్వచేసి 8 సింవతసిరాలు దాట్నపపాట్కీ ఇపపాట్వరకు వారికి నషటిపరిహారిం గానీ, 
ఇలులు నిరిముించడిం కానీ భూమికి బదులు భూమి ఇపపాట్వరకు ఎలాింట్ నషటి పరిహారిం 
ప్రభుత్విం నుించి ఇవ్వలేదు. తక్షణమే ర్ సరే్వచేసి నిరా్వసితులకు ఇవా్వలని జనసేన ప్ర్టి 
దా్వరా స్పాషల్ డిపూయూటీ కలెకటిర్ కొవ్్వరు అధకారి వారికి అర్జు ఇవ్వడిం జరిగిింది.

విద్యోరుధుల సమసయోలపై బడి మందు ధరా్న
*మధర నియోజకవర్గ జనసేన విదాయూరిధి విభాగ న్యకులు వేమ్ల వినయ్ కుమార్

శతఘ్ని న్యూస్: బొనకల్ మిండలిం, గ్విిందాప్రిం గ్రామింల్.. జిలాలు పరిషత్ ఉననిత 
ప్ఠశాలల్ విదాయూరుథిలకు అిండగా నిలబడి వారి సమసయూలపై మీడియా ప్రతినిధులతో.. 
ఎిం.ఈ.ఓ తో మాట్లుడటిం జరిగిింది. విదాయూరుథిల సమసయూలపై ఎిం.ఈ.ఓ స్నుకూలింగా 
సపాిందిించటిం జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింల్ సూ్కల్ చైరమున్ కారింగుల లక్షష్మణ, గ్రామ 
సరపాించ్ ఉమిమునేని బాబ్, ఉప సరపాించ్ కారింగుల చింద్రయయూ, గ్రామ న్యకులు, 
కారయూకరతులు ప్ల్గన్నిరు.

గుర్రాలపాలం గ్రామంలో ప్రజాబాట
శతఘ్ని న్యూస్:  లావేరు మిండలిం గుర్రాలప్లెిం గ్రామింల్ ప్రజాబాట కారయూక్రమింల్ 
భాగింగా ఎచచిరలు నియోజకవర్గ న్యకులు అరుజున్ భూపతి ఇింట్ఇింట్కి వెళ్ళనప్పాడు 
ప్రధానింగా త్రాగునీట్ సమసయూ, డ్రైనేజీ సమసయూ ఉిందని గ్రామ మహిళలిందరూ కూడా 
జనసేన ప్ర్టి అయిన్ దీనిని ఎట్టిపరిసిథితిల్ పరిష్కరిించాలని, గతింల్ ఉిండే ప్రభుత్విం 
మీద ప్రసుతుతిం ఉనని ప్రభుత్విం మీద పూరితు నమముకిం పోయిిందని ఈ సమసయూను జనసేన 
ప్ర్టి మాత్రమే మాకు తీరుసుతుిందని భావిసుతున్నిమని చెపపాడిం జరిగిింది. అదే విధింగా 
జనసేన ప్ర్టి ఈ రెిండిట్పైన పోరాటిం చేసి మీ గ్రామింల్ ఈ రెిండు సమసయూలు తీరే అింత 
వరకు మేమ్ దీనిపై పోరాటిం చేస్తుమని హామీ ఇవ్వడిం జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింల్ 
జనసేన ప్ర్టి న్యకులు మరియు జనసైనికులు ప్ల్గన్నిరు.

జనసేనతోనే ఉత్తమ భవిషయోతు్త: రాటాల 
రామయయో

శతఘ్ని న్యూస్:  సిదధివటిం: 
జనసేన ప్ర్టి అధకారింల్కి 
వసేతునే రాష్్రానికి ఉతతుమ భవిషయూతుతు 
ఉింట్ిందని జనసేన రాష్ట్ర 
చేనేత వికాస కారయూదరిశి రాట్ల 
రామయయూ పేర్్కన్నిరు. ఇింట్ింట్కి 
జనసేన ప్ర్టి సిదాధిింతాలు పవన్ 
కళ్యూణ్ భావజాలిం తెలియాలనే 
ఉదే్దశయూింతో రాజింపేట జనసేన 
ప్ర్టి ఇించార్జు మలిశెట్టి 
వెింకటరమణ ఆదేశాలమేరకు 
ఇింట్ింట్కి జనసేన10 వరోజుల్ 
భాగింగా సిదధివటిం మిండలింల్ని 
కనుమల్పలిలు, శేఖరాజుపలెలు 

గ్రామాలల్ జనసేన ప్ర్టి సిదాధిింతాలతో ఉనని కరపత్రాలను అిందజేసూతు ప్రచారిం 
నిర్వహిించారు. ఈ కారయూక్రమింల్ రాజింపేట జనసేన ప్ర్టి యువ న్యకుడు 
న్యకుడు పోలిశెట్టి శ్రీనివాసులు, చింగల్ రాయుడు, జనసేన వీర మహిళలు 
తదితరులు ప్ల్గన్నిరు.

వాల్మాకుల మేలుకొలుపు యాత్రకు మద్దతు తెలిపిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: గుింతకల్, వాల్ముకి బోయలను ఎసిటి జాబ్తాల్ చేరాచిలని ఆింధ్రప్రదేశ్ 
బోయ హకు్కల సింఘిం రాష్ట్ర న్యకులు క్ింతి న్యుడు చేపట్టిన బైకు యాత్ర 
గుింతకలులు పటటిణింకు చేరుకునని సిందరభుింగా జనసేన న్యకులు మద్దతు తెలపడిం 
జరిగిింది. వాల్ముకి బోయల హకు్కల స్ధనకు మింత్రాలయిం నుిండి అమరావతికి చేపట్టిన 
వాల్ముకుల మేలుకొలుప్ యాత్ర బ్ధవారిం అనింతప్రిం జిలాలు గుింతకలులు పటటిణింకు 
చేరుకుింది, ఈ సిందరభుింగా పటటిణింల్ ది్వచక్ర వాహన రాయూల్ భార్గా నిర్వహిించడిం 
జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింల్ అనింతప్రిం జిలాలు జనసేన ప్ర్టి ఉప్ధయూక్షులు అింకె 
ఈశ్వరయయూ, రాప్తుడు ఇించార్జు స్కే పవన్ కుమార్, జిలాలు కారయూదరిశి వాసగిరి మణికింఠ, 
రాప్ ధనుింజయ్, సింయుకతు కారయూదరిశి అవుకు విజయ్, అరికేరి జీవన్ కుమార్ గుింతకల్ 
మిండల అధయూక్షుడు కురువ ప్రుషోతతుిం, విడపనకలులు మిండల అధయూక్షుడు గ్ప్ల్, 
గుింతకల్ నియోజకవర్గిం సీనియర్ న్యకులు సుబబుయయూ, బిండి శేఖర్, బోయ ల్కేష్, 
బోయ సురేష్, విజయ్ కుమార్, వాల్ముకి వీరేశ్, కస్ప్రిం నింద, పసుప్లేట్ ఓబ్లేష్, 
మహేష్, మోహన్, దాదు, ఓబ్లేష్ కాింత తదితరులు ప్ల్గనడిం జరిగిింది.

జనం కోసం జనసేన 76 వ రోజు

శతఘ్ని న్యూస్: “జనిం కోసిం జనసేన” కారయూక్రమింల్ భాగింగా శ్రీకాకుళిం జిలాలు, 
లావేరు మిండలిం, కొతూతురు పేట గ్రామింల్ సొసైటీ బాయూింక్ మాజీ చైరమున్ జనసేన ప్ర్టి 
జిలాలు నేత రాజకీయ అనుభవజు్డు కరిమజిజు మలేలుశ్వరరావు పరయూట్ించడిం జరిగిింది. ఈ 
సిందరభుింగా ఆ గ్రామ ప్రజలతో కరిమజిజు మాట్లుడుతూ.. జనసేన ప్ర్టి సిదాధిింత కర ప్ర్టి 
అని.. జనసేన మేనిఫెసటి రాబోయే భావితరాలకు భవిషయూతుతు వారదని.. ప్రజా సింక్షేమమే 
పరమావధగా లక్షష్ింగా పనిచేయుటకు పవన్ కళ్యూణ్ గారు సమరథి న్యకుడిని.. 
కొనియాడారు రాబోయే రోజుల్లు కుల మత వర్గ విభేదాలు లేని మౌళక వసతుల కలపానకు 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు కృషి చేస్తురని.. కాబట్టి ఆయనను మనమింతా రాబోయే ఎనినికల 
న్ట్కి మ్ఖయూమింత్రినీ చేయాలని కోరారు.. జనసేన ప్ర్టి గురుతు ‘గాజు గాలుసు’ పై మీ సమరథి 
ఓట్ వేసి పవన్ కళ్యూణ్ న్యకతా్వనిని బలపరచు వలసిిందిగా అిందరికీ పేరుపేరున్ 
ధనయూవాదమ్లు 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

క్షతగాత్రులను పరామరి్శంచి, మెరుగైన వైదయోం 
అందంచాలని వైదుయోలను కోరిన జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: సీతింపేట మిండలిం, వజాజుయి గూడ గ్రామింల్ విష్దఛాయలు 
అలమ్కున్నియి. వాయూన్ బోలాతు పడి గిరిజనులకు తీవ్ గాయాలవడిం జరిగిింది. 
విషయిం తెలిసిన వెింటనే ప్లకొిండ జనసేనప్ర్టి జనసైనికులు ప్రశాింత్ పోరెడీ్డ, 
రమేష్ పట్నిరు అనిల్ జామి, హేమింత్, ల్కేష్, ఉమా తోట్ జనసైనికులతో కలిసి 
ఏరియా హాసిపాటల్ ప్లకొిండకి వెళలు క్షత గాత్రులను పరామరిశిించి మెరుగైన వైదయూిం 
అిందిించాలని డాకటిరులును కోరారు. వజాజుయి గూడ గ్రామిం నుిండి గులుమూరు 
గ్రామానికికు వివాహ రిస్ప్షన్ కారయూక్రమానికి వెళ్తు మార్గిం మధయూల్ వాయూన్ బోలాతు పడి 
42 మింది కి తీవ్ గాయాలయాయూయి.(ఒకరు మరణిించారు. సవర.మలలుమము వ్/ఒ 
సుింబ్రు) క్షతగాత్రులను పరామరిశిించి, మెరుగైన వైదయూిం అిందిించాలని డూయూటీల్ ఉనని 
వైదయూ నిప్ణులను వారి ఆరోగయూ బాగ్గులు ఎలా ఉన్నియి అని అడిగి తెలుసుకోవడిం 
జరిగిింది. ఈ సింఘటనను ప్ర్టి పెద్దలు దగ్గరకు తీసుకు వెళ్తుమని వారికి జనసేన ప్ర్టి 
తరఫున భరోస్ ఇవ్వడిం జరిగిింది.

మైనారీ్ట మసిలాంలను జగన్ ప్రభ్త్వం మోసం చేస్తంద
శతఘ్ని న్యూస్:  ఉదయగిరి, ఆింధ్రప్రదేశ్ మ్ఖయూమింత్రి జగన్ మోహన్ 
రెడి్డ మైన్ర్టి మ్సిలుింలకు మోసిం చేసిిందని ఉదయగిరి నియోజకవర్గిం 
జనసేన ప్ర్టి జనసైనికుడు మరియు విింజమూరు మిండలిం జనసేన 
ప్ర్టి ఉప్ధయూక్షులు షేక్ సుభాని భాయ్ పత్రిక విలేకరులతో మాట్లుడుతూ 
దుల్హన్ పథకిం అమలు చేయడానికి ప్రభుత్విం దగ్గర ఆ నిధులు లేవని 
ప్రభుత్వ అధకారులు హైకోరుటి కు చెపపాడిం జరిగిింది. జగన్ రెడి్డ చేతకాని 
పరిప్లనకు నిదరశినమని సుభాని మిండిపడా్డరు. జగన్ రెడి్డ ప్రతిపక్షింల్ 
ఉననిప్పాడు ఇప్పాడునని టీడీపీ ప్రభుత్విం మ్సిలుింలకు దుల్హన్ పథకిం 

కిింద 50 వేలు ఇసేతు 2019ల్ మేమ్ అధకారింల్కి వచిచిన వెింటనే లక్ష రూప్యలు దుల్హన్ 
పథకిం కిింద మ్సిలుిం మైన్ర్టిలకు ఇస్తును అని చెపపాడిం జరిగిింది. అధకారింల్కి వచిచి మూడు 
సింవతసిరాల తరా్వత ఇప్పాడు మా దగ్గర దుల్హన్ డబ్బులు లేవు ఇవ్వలేను అని చెపపాడిం సరికాదని 
90శాతిం మ్సిలుిం ఓటలుతో మ్ఖయూమింత్రి అయిన్ జగన్ మోహన్ రెడి్డ ఆరోజు మాట తపపాడిం 
మడమ తిపపాడిం అనడానికి నిదరశినిం. మూడు సింవతసిరాలు పూరతుయి పథకిం తీసేయడిం 
మ్సిలుింలకు అవమానిించడిం అని తెలియజేస్రు. అదే విధింగా యువత ఉప్ధ సిటిరపడేిందుకు 
స్వయింఉప్ధ కిింద ఐదు లక్షలు ఇస్తును. అన్నిరు, ఇింకా మ్సిలుిం మసీద్ మౌశానలుకు ఇమమలకు 
గౌరవ వేతనిం కిింద పదిహేను వేలు ఇస్తును అన్నిరు. మ్సిలుిం మైన్రిటీల్ ప్రమాదవాసతు 
శనిపోతే 5లక్ష రూప్యలు ఇస్తునన్నిరు. హజ్ యాత్రకు యాత్రకు వెళలు మ్సిలుింలకు ఆరిధిక స్యిం 
అిందిస్తుమని అన్నిరు. ఎనిని హామీలు ఇచిచి ఏది కూడా మ్సిలుిం మైన్రిలకు ఇవ్వకపోవడిం వైసీపీ 
ప్రభుత్విం చేతకాని అదేవిధింగా రాబోయే ఎనినికల్ అనిని వరా్గల ప్రజలు బ్ది్ద చెప్తురని అన్నిరు.

బూసాయివలస గ్రామంలో జనసేన సభయోత్వ కిటలా పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: బొబ్బులి నియోజకవర్గిం, రామభద్రప్రిం మిండలిం, బూస్యివలస 
గ్రామింల్ జనసేన ప్ర్టి క్రియశీలక కారయూకరతు చీమల సతీష్ ఆధ్వరయూింల్ జనసేన ప్ర్టి 
బొబ్బులి నియోజకవర్గ ఇించార్జు గిరడా అపపాలస్్వమి మరియు బొబ్బులి న్యకులు 
సించాన గింగాధర్ చేతులు మీదుగా జనసేన క్రియశీలక కారయూకరతులకు సభయూత్వ కిటలు 
పింపిణీ జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింల్ జనసేన న్యకులు హరి, రాజా జనసైనికులు 
ప్ల్గన్నిరు.

అంజద్ బాష వాయోఖయోలపై మండిపడ్డ సయయోద్ 
మఖరంచాన్

శతఘ్ని న్యూస్:  రాజింపేట, పరిప్లన చేతకాని 
ప్రభుత్వింపై విమరశి చేసేతు పవన్ కళ్యూణ్ ని, జనసేన 
ప్ర్టిని ఎదురు ప్రశని వేయడిం హాస్యూసపాదిం..!! 
మ్సిలుిం మైన్రిటీలకు చేకూరాలిసిన లబ్్దని కాదని తమ 
అధన్యకుడు జగన్ రెడి్డ కి మైన్రిటీ న్యకులు, 
ఉపమ్ఖయూమింత్రి అింజద్ బాష భజన చేయడిం విడూ్డరిం. 

సిింగిల్ గా రావాలింట్రు సిింహిం మా న్యకుడు అింట్రు కాని ఏదైన్ సమసయూవసేతు 
తాడేపలిలు ప్యూలెస్ ల్ దాకు్కింట్రు ఇది మర్ విడూ్డరమని ఉపమ్ఖయూమింత్రి అింజద్ 
బాష వాయూఖయూలపై మిండిపడ్డ జనసేన ప్ర్టి రాష్ట్రకారయూదరిశి మైన్రిటీ న్యకులు సయయూద్ 
మ్ఖరించాన్.

ఇసక అక్రమ తరలింపును ఆపాలని జనసేన డిమాండ్
శతఘ్ని న్యూస్:  ఆతముకూర్, 
సింగిం మిండలిం దువ్్వరు 
గ్రామింల్ అక్రమింగా 
తరలిసుతునని ఇసుకను జనసేన 
న్యకులు అడు్డకోవడిం 
జరిగిింది. ఈ సిందరభుింగా 
నియోజకవర్గ ఇించార్జు 
నలిశెట్టి శ్రీధర్ మాట్లుడుతూ 
వాలాటి నిబింధనలను తుింగల్ 
తొకి్క నదీగరభుింల్ యింత్ర 
పరికరాలను ఉపయోగిసూతు 

అక్రమింగా ఇసుకను గత రెిండు నెలలుగా తరలిసుతున్నిరన్నిరు. సుమారు 45 టనునిల 
భార్ వాహన్లతో ఇసుకను తరలిించడిం కారణింగా దువ్్వరు గ్రామింల్ స్థినికింగా 
ఉనని రోడలునీని పూరితుగా గుింతల మయమై ప్రయాణానికి దురభురింగా తయారయాయూయి. 
ఈ ప్రభుత్విం ఏరపాడినపపాట్ నుిండి రోడలుకు మరమముతులు చేయాలనని సపాృహనే 
మరిచిపోయారు. దీనికి తోడు అింతింతమాత్రింగా ఉనని ఈ రోడలుపై భార్ వాహన్ల 
రాకపోకల కారణింగా రోడలునీని పూరితుగా చిద్రమైన్యి. ఇపపాట్కైన్ జిలాలు కలెకటిర్ మరియు 
ఇతర రెవెన్యూ సిబబుింది మరియు మైనిింగ్ అధకారులు ఈ విషయింపై సపాిందిించి 
వెింటనే ఈ ఇసుక అక్రమ తరలిింప్ను ఆప్లని జనసేన ప్ర్టి డిమాిండ్ చేసతుింది. ఈ 
కారయూక్రమింల్ ఆతముకూరు నియోజవర్గ జనసేన ప్ర్టి ఉప్ధయూక్షులు దాడి భాను కిరణ్, 
బ్జపి సింగిం మిండల న్యకులు కొిండారెడి్డ, తిరుమలేష్, సతీష్, ప్ర్వతీష్, కోళలు 
స్యి, శ్రీహరి, సుధాకర్, ప్రవీణ్, శ్రీకాింత్, భాను తదితరులు ప్ల్గన్నిరు.

అన్నపూర్ణమమా ల్ంట అవ్వకు జనసేన అండగా ఉంటంద: విక్రమ్

శతఘ్ని న్యూస్: ఆమ్దాలవలస 
నియోజకవర్గిం పిందూరు మిండలింల్ని 
అననిపూర్ణమము అనే ఒక అవ్వకు 72 ఏళలు 
నిిండిన్ పెన్షన్ అిందడిం లేదు. అవ్వ 50 
సింవతసిరాలనుిండి నుించి జీవన ఉప్ధ 
చేనేత వస్్రాలు నెయయూడిం.. ఇప్పాట్కీ అవ్వ 
ఉప్ధ మీద కుట్ింబ సభుయూలు ఆధార 
పడి బ్రతుకుతున్నిరు. ఈ విషయిం 
తెలుసుకునని అింపిలి. విక్రమ్ ఇింట్కి వెళలు 

అవ్వని పరామరిశిించి.. కొింత ఆరిథిక స్యిం చేసి.. కొదీ్ద రోజుల్లు అవ్వకి పెన్షన్ ఇచేచిలా 
ఏరాపాట్ చేస్తుిం అని ప్ర్టి తరుప్న భరోస్ ఇవ్వడిం జరిగిింది.

కైకలూరు నియోజకవర్ంలో దూసకుపోతున్న జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: 11వ రోజు జనసేన క్రియాశీలక సభయూత కిటలు పింపిణీ
కైకల్రు, జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ చెపిపాన విధింగా పిండగలాగ మొదలైన 
జనసేన ప్ర్టి 11వ రోజు క్రియాశీలక సభయూత కిటలు పింపిణీల్ భాగింగా కలిదిిండి 
మిండలిం, గ్ప్లప్రిం గ్రామింల్ కైకల్రు మిండలిం వడరలుప్డు, ఆటప్క 
గ్రామాల్లు కిట్లు జనసేనప్ర్టి కృష్్ణ జిలాలు కారయూదరిశి బ్.వి.రావు, కృష్్ణ జిలాలు ప్రోగ్రాిం 
కమిటీ సభుయూలు చెననిింశెట్టి చక్రప్ణి, జనసేన ప్ర్టి కైకల్రు నియోజకవర్గ 
యువన్యకులు వలవల రవితేజ, కైకల్రు మిండల ఉప్ధయూక్షులు శింఠి రాజేశ్వరి, 
జనసైనికుడు కేసిరెడి్డ స్యికుమార్ మరికొింతమింది జనసైనికులు జనసేన న్యకుల 
పింపిణీ చేయడిం జరిగిింది. 2024 స్ర్వత్రిక ఎనినికల్లు కైకల్రు నియోజకవర్గిం సీట్ 
జనసేన ప్ర్టి లక్షష్ింగా మ్ిందుకు తీసుకుని వెళతున్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన పారీ్టపై అవాకులు చవాకులు పేలితే సహంచేద లేదు
ఎమ్మెల్యూ మీ అనుచరుల నోరు అదుపులో పెట్ండి…!
మీ కుర్చీ కదిల్ సమయం ఆసననిమంది….!
జనసేన పార్్పై అవాకులు చవాకులు పేలితే సహంచేది ల్దు!
మీ కోట రాజకీయలకు భయపడే రోజులు పోయాయి…!
జనసేన గిరిజన నాయకులు ఎంపీటీసీ మల్లేష్

శతఘ్ని న్యూస్: కురుప్ిం, ఇటీవల 
వైస్సిర్ ప్ర్టి పీలునర్ సమావేశింల్ 
మాజీ మింత్రి ప్ష్పాశ్రీవాణి బింధువు 
బాచీ జనసేన ప్ర్టి గురుతు కోసిం 
వయూింగయూింగా మాట్లుడిన మాటలను 
ఖిండిసూతున్నిమింటూ కురుప్ిం 
నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు 
కారయూకరతులు నియోజకవర్గ కేింద్రమైన 
కురుప్ిం రావాడ కూడలిల్ బ్ధవారిం 

మీడియా సమావేశిం ఏరాపాట్ చేశారు. ఈ సమావేశింల్ కురుప్ిం నియోజకవర్గ జనసేన గిరిజన 
న్యకులు ఎింపీటీసీ కడ్రక మలేలుశ్వరావు, చినఖేరజుల సరపాించ్ గింగాధర్ మాట్లుడుతూ మొనని వైసీపీ 
ప్ర్టి పీలునర్ సమావేశింల్ స్థినిక ఎమెములేయూ ప్ష్పాశ్రీవాణి తన బింధువు బాచీతో జనసేన ప్ర్టి గురుించి 
అవాకులు చవాకులు మాట్లుడిించి పైశాచిక ఆనిందిం పిందినట్లు మేమ్ భావిసుతున్నిమని కురుప్ిం 
నియోజకవర్గింల్ జనసేన ప్ర్టి అింట్ ప్ష్పాశ్రీవాణికి వణుకు ప్డుతుననిట్లుిందని రోజు రోజుకి జనసేన 
ప్ర్టి క్షేత్ర స్థియిల్ బలపడుతునని తీరుని చూసి ఓటమి భయిం పట్టికుననిట్లుిందని అిందుకే ఇలాింట్ 
కవి్వింప్ చరయూలకు ప్లపాడుతున్నిరని 2014, 2019ల్ లాగా మీ కోట రాజకీయాలని సహిించే 
ఓపిక గిరిజన యువతకు, కురుప్ిం నియోజకవర్గ జనసైనికులకు లేదని మీరు 3 సింవతసిరాలు ఉప 
మ్ఖయూమింత్రిగా ఉననిపపాట్కీ కురుప్ిం నియోజకవరా్గనికి ఏ ఒక్క లబ్్ద చెయయూలేని అసమరుథిరాలువని 
కాబట్టి ఈరోజు మీరు గడప గడపకు వైసీపీ అింటూ వెళతుింట్ జనిం ఛీ కొడుతున్నిరని జనసేన ప్ర్టి 
వెళతుింట్ ఊరు ఊరింతా కదిలచిచి గిరిజన బహుజనులిందరూ కలిసొచిచి బ్రహమురథిం పడుతున్నిరని 
జనసేన ఎదుగుదల చూసి ఓర్వలేక జనసేన ప్ర్టి మీద అవాకులు చవాకులు పేలడిం కాదని మీరు గత 
రెిండు దఫాలుగా గెలిచి ఈ నియోజకవర్గింల్ మీరు చేసిన అభివృదే్దింట బహిరింగ చరచికు రిండి…
జనసేన ప్ర్టి తరప్న మీకు మేిం సవాల్ విసురుతున్నిమని మీరు నియోజకవర్గింల్ ఏిం అభివ్ృది్ద 
చేస్రో చూపిించిండని మేిం మీ కోట అభివ్ృది్ద మీ బింధువుల అభివృది్ద మీ న్యకుల అభివృదిధి మీ 
ఆసుతుల అభివృది్ద ఎలా అయిింద్ చూపిస్తుమని మీ హయాింల్ ఎనిని అవకతవకలు, అక్రమాలు, ఐటీడీఏ 
నిధుల దారి మలిలుింప్ ఎలా జరిగాయో బహిరింగింగానే చరిచిించుకుిందమని అప్పాడెప్పాడో మా వాళలును 
ఒకొ్కక్కరిని కోటకి పిలిచి బెదిరిించడిం కాదని మీకు దమ్ముింట్ ఇప్పాడు పిలవిండని నియోజకవర్గిం 
మొతతుిం కదలి వస్తుమని మీ అసమరథితని మీ వయూకితుగత అభివృది్దని ప్రజలకు కళలుకు కట్టినట్టి చూపిస్తుమని 
ఖబడా్దర్, ఇింకోస్రి మా జనసేన గురుించి చమతా్కరాలు చేసేతు సహిించేది లేదని 2024 ల్ తట్టి బ్ట్టి 
సరు్దకొని సిదధిింగా ఉిండాలని మిమములిని ఓడిించి ఇింటలు కూరోచిబెటటిబోతున్నిమని మీ కోట రాజకీయాలకి 
భయపడే రోజులు పోయాయని ఈరోజు జనసేన రూపింల్ జనింల్ చైతనయూిం రగిలిిందని మమములిని మా 
ప్రజలిని భయపెట్టి, మభయూపెట్టి రాజకీయాలు చేస్తుమింట్, చూసూతు ఊరుకోిం..ఎదురు తిరుగుతాిం, తరిమి 
కొడతాిం అని అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమింల్ నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు నెరుడబెలిలు వింశీ, గార 
గౌరి శింకర్, ఉపేింద్ర, రింజిత్, రాజేష్ తదితర జనసైనికులు ప్ల్గన్నిరు.

పాలకొండలో క్రియాశీలక సభయోత్వ కిటలా పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: ప్లకొిండ నియోజకవర్గ 
జనసేన ప్ర్టి న్యకులు శ్రీ గరాభున 
సతితుబాబ్ ఆధ్వరయూింల్ బ్ధవారిం 
ప్లకొిండ మిండలిం పోట్లు గ్రామింల్ 
జనసేన ప్ర్టి క్రియాశీలక కిట్లు పింపిణీ 
చేయడిం జరిగిింది. ఈ సిందరభుింగా 
పోట్లు గ్రామ ప్రజలతో సతితుబాబ్ గారు 
మాట్లుడుతూ జనసేన అధనేత కొణిదల 

పవన్ కళ్యూణ్ ఎింతో పెద్ద మనసుతో జనసైనికుల కుట్ింబాలకు భద్రతగా జనసేన ప్ర్టి క్రియాశీలక బీమా 
పథకిం కారయూక్రమానికి శ్రీకారిం చుట్టిరని ఆయన అన్నిరు. ఆ గ్రామ రైతులతో మాట్లుడుతూ…. పింట నషటిిం 
వచిచి ఆతముహతయూ చేసుకునని కౌలు రైతుల కుట్ింబాలకు భరోస్గా ఒకొ్కక్క కుట్ింబానికి లక్ష రూప్యల చప్పాన 
3000 మింది కౌలు రైతులకు 30 కోట్లు ఆరిధిక సహాయిం అిందచేశారని తెలియచేస్రు. అలాగే జనసేన ప్రభుత్విం 
వచిచిన తరువాత రైతులకు రూ.5 వేల పెన్షన్, ప్రతి కుట్ింబానికి రూ.10 లక్షల ఆరోగయూ బీమా, మరియు రైతులకు 
ఎకరానికి రూ.8 వేల చొప్పాన స్గు స్యిం అిందిస్తుమని అలాగే మిగులు బడెజుట్ ఉింట్ దానిని రూ. పదివేలకు 
పెింప్, అలాగే రైతు రక్షణ భరోస్ పథకిం కిింద.. 60 ఏళలు పైబడిన రైతులు, కౌలు రౌతులకు నెలకు రూ.5 వేల 
పెన్షన్. ప్జకుటిల కోసిం భూమిని కోల్పాయి వారికి 2013 భూసేకరణ చటటిిం కిింద న్యూయిం. అలాగే ఆహార 
ధాన్యూలు, పిండలు ఉతపాతుతులను ప్రపించవాయూపతుింగా మారె్కట్ింగ్ చేసుకోవడానికి, ప్రతి జిలాలుల్ని అనిని మిండలాల్లు 
శీతల గిడ్డింగుల ఏరాపాట్ చేయడిం జరుగుతుిందని ఆయన వివరిించారు. మరియు రైతులకు ఉచితింగా సలార్ 
మోట్రులు ఇస్తుిం అలాగే ప్రతి జిలాలుల్, మ్ఖయూింగా ఉతతురాింధ్రల్ నదులు అనుసింధానిస్తునిం. రిజరా్వయరలును 
నిరిముస్తుిం అని ఆయన అన్నిరు. మహిళలతో మాట్లుడుతూ సింవతసిరానికి ఆరు గాయూస్ బిండలు ఉచితింగా ఇస్తురని, 
అలాగే రేషన్ కి బదులుగా మహిళల కాతాల్లు మీకు కావలసిన సరుకులు మీరే నచిచినవి కొనుకు్కనేట్టి నేరుగా 
డబ్బులు జమ చెయయూబడుతుిందని ఆయన అన్నిరు. ఈ సిందరభుింగా క్రియాశీలక సభుయూలు ఉదే్దశిించి మాట్లుడుతూ 
పవన్ కళ్యూణ్ కి ప్రజలకు మధయూ వారధగా క్రియాశీలక సభుయూలు పనిచేయాలని అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమింల్ 
వీరఘటటిిం మిండలిం జనసేన న్యకులు వజ్రగడ రవి కుమార్, విండాన స్యి కిరణ్, సతివాడ వెింకటరమణ, 
గరాభుప్ నరేింద్ర, ప్లకొిండ మిండల న్యకులు రాజశేఖర్, ఎమ్.కిరణ్, డింప్క స్యి కుమార్, పట్లు గ్రామ 
జనసేన న్యకులు సింబాన రాధాకృష్ణ మరియు గ్రామ ప్రజలు జనసైనికులు ప్ల్గన్నిరు.

ప్రభ్త్వ ఉద్యోగులను కూడా జగన్ రెడి్డ 
మోసం చేశారు

శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలెలు, ఉద్యూగుల 
జీపీఎఫ్ ఖాతాల నుిండి రూ.800 కోట్లు 
మాయిం అయిపోయాయి. జగన్ రెడి్డ 
ప్రభుత్వ ఏరాపాట్ల్ కీలకప్త్ర పోషిించిన 
అనేక వరా్గలల్ ప్రభుత్వ ఉద్యూగులులు కూడా 
ఉన్నిరు. కానీ ప్రభుత్విం ఏరపాడిన తరువాత 
అనిని వరా్గలతో ప్ట్ ప్రభుత్వ ఉద్యూగులను 
కూడా జగన్ రెడి్డ మోసిం చేశారు. వారింల్ 

సిపిఎస్ రదు్ద అని ఇప్పాడు అస్ధయూిం అింట్న్నిరు. ఇప్పాడు ఏకింగా డీఏ 
ఎరియర్సి సొమ్ము ఉద్్దష్గుల ఖాతాల్లు పడినట్లు పడి మాయిం అయిపోయాయి. 
ఇలా జరగడిం మొదట్స్రి కాదు, ఇది రెిండవస్రి. ఇలా ప్రభుత్వ ఉద్్దష్గుల 
ఖాతాల్లు నుిండి డబ్బు వెనకి్క తీసుకోవడిం అింట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్విం తీవ్ ఆరిధిక 
ఇబబుిందుల్లు ఉననిట్లు అర్దిం. కానీ ఆరిధిక మింత్రి మాత్రిం ఏ ఇబబుిందుల్ లేవని 
అబదాధిలు ఆడుతున్నిరు. ప్రజలారా! జగన్ రెడి్డ ప్రభుత్విం సింక్షేమ పథకాల 
మాట్న ఆరిధిక క్రమశిక్షణను అససిలు ప్ట్ించడిం లేదు అనడానికి ఇది ప్రతయూక్ష 
ఉదాహరణ. ఇవనీని గమనిించి రాబోయే ఎనినికల్లు ఒక్క అవకాశిం జనసేనకు 
ఇవా్వలని కోరుకుింట్న్నినని చితూతురు జిలాలు జనసేన ప్ర్టి ప్రధాన కారయూదరిశి 
దారిం అనిత అన్నిరు.

ప్రజావైదయోశాల నందు చికితస్ పందుతున్న 
బాధితులకు మనోధైరాయోని్నచిచిన జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: సరే్వపలిలు నియోజకవర్గిం, పదలకూరు మిండలిం, డేగపూడి 
గ్రామిం నిందు విష జ్వరాలతో అలాలుడుతూ నెల్లురు నగరింల్ని రామచింద్రారెడి్డ 
ప్రజా వైదయూశాల నిందు చికితసి పిందుతునని డేగపూడి గ్రామానికి చెిందిన 
వారిని జనసేన ప్ర్టి ఆధ్వరయూింల్ పరామరిశిించడిం జరిగిింది. వారికి బ్రెడ్ 
అిందివ్వడింతో ప్ట్ వారి ఇబబుిందులను అడిగి తెలుసుకోవడింతో ప్ట్ వారికి 
పేలుట్లుట్సి తగి్గపోతున్నియి అనే విషయానిని వారు మా దృషిటికి తీసుకురావడిం 
జరిగిింది. ఏ సమయింల్ అయిన్ సరే అతయూవసరమైతే మీకు జనసేన ప్ర్టి 
అిండగా ఉింట్ిందని ధైరయూిం చెపిపా భరోస్ ఇవ్వడిం జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింల్ 
శ్రీహరి, సిందీప్, రవి, తదితరులు ప్ల్గన్నిరు.

జనవాణి-జనసేన భరోసా
శతఘ్ని న్యూస్: పెడన 
నియోజకవర్గిం, స్మానుయూడి 
గళ్నిని ప్రభుతా్వనికి 
వినిపిించేలా జనసేన ప్ర్టి 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఓ 
విన్తని కారయూక్రమానికి శ్రీకారిం 
చుట్టిరు. బాధయూత పక్షల నుిండి 
స్వయింగా పవన్ కళ్యూణ్ అర్జులు 

సీ్వకరిించి, బాధతుల తరప్న ప్రభుత్వింతో పోరాటిం చేయనున్నిరు. 
జూలై 3 వ తేదీన పవన్ కళ్యూణ్ ఉదయిం 10 గింటల నుిండి మధాయూహనిిం 
3 గింటల వరకు విజయవాడ మాకినేని బసవప్ననియయూ విజా్న కేింద్రిం, 
ఆకుల వారి వీధ, బిందర్ రోడు్డ (వింగవీట్ మోహన రింగా ఇింట్కి 
సమీపింల్) జనవాణి జనసేన భరోస్ కారయూక్రమింల్ ప్ల్గని ప్రజా 
సమసయూలపై బాధత పక్షల నుించి జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ 
స్వయింగా అర్జులు సీ్వకరిస్తురు. కావున పెడన నియోజవర్గ ప్రజలు ఈ 
అవకాశానిని వినియోగిించుకుని మీ సమసయూలను పవన్ కళ్యూణ్ దృషిటికి 
తీసుకు రావలసిిందిగా విజ్పితు చేసుతున్నిమని పెడన నియోజకవర్గ జనసేన 
న్యకులు ఎస్ వి బాబ్ అన్నిరు.
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