
శుక్రవారం, 08 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శ్రీ ఇళయరాజా, శ్రీ విజయేంద్ర ప్రసాద్, 
శ్రీ వీరేంద్ర హెగ్గడే, శ్రీమతి పి.టి.ఉషకు శుభాకేంక్షలు

ఎంపిక చేసిన ప్రధాని శ్రీ మోదీ అభినందనీయులు
శతఘ్ని న్యూస్:  పెద్దల సభ అయిన రాజయూసభకు శ్రీ ఇళయ రాజా, శ్రీ విజయేంద్ర 
ప్రసాద్, శ్రీ వీరేంద్ర హెగ్గడే, శ్రీమతి పి.టి.ఉష సభ్యూలుగా నియమితులయ్యూరనే 
వార్త ఎేంతో ఆనేందానిని కలిగేంచేందని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. రాజయూసభకు రాష్ట్రపతి దావారా నామినేట్ 
అయిన వీరికి నా తరఫున, జనసేన పక్షాన హృదయపూరవాక శుభాకేంక్షలు 
తెలియచేస్్తనానిను. సవార జాఞాని శ్రీ ఇళయరాజా, సినీ రచయిత శ్రీ విజయేంద్ర 
ప్రసాద్, సామాజిక సేవకులు శ్రీ వీరేంద్ర హెగ్గడే, పరుగుల రాణి శ్రీమతి పి.టి.
ఉష.. తమ రేంగాలోలో మన దేశ పేరు ప్రతిషటీలను ఇనుమడేంప చేసిన స్రషటీలు. 
వీరి సేవలు, అనుభవానిని సముచతర్తిన గురి్తేంచన ప్రధానమేంత్రి శ్రీ నరేంద్ర 
మోదీ గారికి, కేంద్ర నాయకత్వానికి అభినేందనలు తెలియచేస్్తనానిను. పదవులు 
ఇవావాలేంటే రాజకీయేంగా ఎేంత లబ్్ద కలుగుతుేంది? ఎనిని కోట్లో మన ఇేంట్లోకి 

వచచి చేరుత్యి అని కొనిని పార్టీల అధినాయకులు లెక్కలు వేస్కుని ముకు్క ముఖేం తెలియని వారికి పెద్ద పదవులు కటటీబెటటీడేం జగమెరిగన సతయూేం. ఇట్వేంటి ఈ 
కలేంలో ప్రధాన మేంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు తీస్కునని ఈ గొప్ప నిర్ణయ్నిని మనసారా సావాగతిస్్తనానినని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ కొనియ్డారు.

జగనన్నా....జాబ్ ఏదన్నా!
శతఘ్ని న్యూస్: వైసీపీ అధికరేంలోకి వచచినప్పటి నుేంచీ నిరుద్యూగులు ఉద్యూగాల కోసేం ఎదురుచూసి చూసి నిరాశానిస్పృహలోలో కొట్టీమిట్టీడుతునానిరు. ఈ మూడేళలోలో ఎకు్కవ 
మేందికి ఉద్యూగ అవకశాలు కలి్పేంచే డీఎసీసీ ప్రకటిేంచేంది లేదు. పైపెచ్చి పాఠశాలల విలీనేం పేరుతో టీచరలోను సరు్దబాట్ చేసి మిగులు చూపిేంచే పనిలో సరా్కరు తలమునకలై ఉేంది. 
కనిసేటీబుళలో భర్్తకీ చరయూలు పూజయూేం. అరకొర ఉద్యూగాలతో జాబ్ కయూలెేండర్ ప్రకటిేంచ నెలలు గడుస్్తనాని ప్రక్రియ నత్తనడకన సాగుతోేంది. నెలకు 5 వేల రూపాయల గౌరవ వేతనేంతో 
వాలేంటీరలోను నియమిేంచ వాటిని కూడా ఉద్యూగాల లెక్కలో చూపి ఈ ప్రభ్తవాేం చేంకలు గుదు్దకుేంట్ేంది. సచవాలయ ఉద్యూగులను నెలకు 15 వేల రూపాయలతో నియమిేంచ వారిని 
పరిమినెేంట్ చేసే క్రమేంలో చ్క్కలు చూపిేంచేంది. మొత్తేం మీద నిరుద్యూగ నిరూమిలనకు పెద్దగా ఉపక్రమిేంచన దాఖలాలు లేవు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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రైతులకు అేండగా పేడాడ రామ్మోహన్
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకకుళేం జిలాలో, ఆమదాలవలస నియోజకవర్గేం, సరుబుజిజిలి మేండలేం, 
చననికగతపలిలో పేంచాయతీ, బుడడివలస గ్రామేంలో పేంట పొలాలు మునిగపోవడేంతో అక్కడ 
రైతులు సమసయూలు తెలుస్కొని జనసేన పార్టీ ఆమదాలవలస నియోజకవర్గ ఇేంచారిజి పేడాడ 
రామోమిహన్ రావు మాట్లోడుతూ.. రైతులను ఈ ప్రభ్తవాేం కనీసేం పటిటీేంచ్కోవడేం లేదు కొనిని 
దశాబా్దలుగా కుడ కలువ 11ఎల్ వరద నీరు వలలోన స్మారు 20 గ్రామాలు, 8 పేంచాయితీలో 
రైతులు ఇబ్ేంది పడుతునానిరు. ముఖయూేంగా వీరభద్రపురేం, బడడివలస, తురకపేట, సవలపురేం, 
ఇస్కల పాలెేం, పెద్ద సవలపురేం, పురుషోత్తేం పురేం, పాలవలస,పెద్ద వేంకట్పురేం, ఇలా 
దాదాపు కొనిని గ్రామాలు రైతులు బాగా ఇబ్ేందులు పడుతునానిరు. ప్రభ్తవాేం సవారవ తీస్కొని 
చేయవలసిన కనీసపు కలువలో చేరుకు పోయిన గుర్రపుడెక్క తీసే పరిసిథితి కూడా లేకపోవడేంతో 
సవాయేంగా రైతులే ఆ పనిని చేయడేంతో ప్రమాదానికి గురవుతునానిరు. ప్రభ్తవా అధికరులు 
నిద్రపోతునానిరా.. అని ప్రశనిేంచారు. దీనిపై అధికరులు తక్షణమే స్పేందిేంచ రైతననికు అేండగా 
ఉేండాలి అని డమాేండ్ చేశారు.

ప్రభుత్వానికి సవాల్ విసిరిన రెడ్డి అప్పల న్యుడు
• రిజిసే్రేషన్ వాల్యూ పెేంచ ఇేంటిపనుని విధిేంచడేం మీరు సాధిేంచన అభివృదాధా?
• విదుయూత్ సాలోబ్ లు పెేంచ బ్లులో మోత మోగేంచడేం మీరు సాధిేంచన అభివృదాధా?
• పెట్రోల్ డీజిల్ పై సెస్ విధిేంచడేం మీరు సాధిేంచన అభివృదాధా?
• ఆర్టీసీ ఛార్జిలు పెేంచ ప్రజల నడీడిలు విరగొ్గటడేం మీరు సాధిేంచన అభివృదాధా?
• చెత్త మీద పనుని వేసి చెత్తగా ఆలోచేంచడేం మీరు సాధిేంచన అభివృదాధా?
• రాష్ట్రేం నలుమూలన గుేంతల రోడుడిలతో మీరు సాధిేంచేంది
• అభివృదాధా?
• అనినిేంటినీ కనని ముఖయూమైన నితయూ అవసరాల ధరలు అధికేంగా పెేంచడేం మీరు సాధిేంచన అభివృదాధా?
• 180 రోజులు కషటీపడ పేండేంచన రైతుల ఒడులో బకయిలు తీరుచికుేండా ఇబ్ేందులకు గురి చేయడేం 

వారిని అధిక వడీడిలకు అపు్పల పాలు చేయడేం మీరు సాధిేంచేంది అభివృదాధా?
శతఘ్ని న్యూస్: ఏల్రు, నియోజకవర్గేంలో జరిగన అభివృదిధాకి బహిరేంగ చరచికు వైసీపీ సిదధామా? అేంటూ 
రెడడి అప్పల నాయుడు ప్రభ్త్వానిని ప్రశనిేంచారు. గడచన గత మూడేళలోలో మీరు మీ ప్రభ్తవాేం సాధిేంచన అభివృదిధా ఏముేందని పీలోనర్ సమావేశాలు నిరవాహిేంచ సేంబరాలు చేస్కుేంట్నానిరు 
అని ప్రభ్తవాేంపై పశచిమగోదావరి జిలాలో అధికర ప్రతినిధి రెడడి అప్పల నాయుడు ధవాజమెత్తడేం జరిగేంది. ఏల్రు నియోజకవర్గేంలో ప్రజల చేత ఓట్లో వేయిేంచ్కొని వారి గోడు వినడానికి 
కనీసేం అేందుబాట్లో లేకుేండా ఉేండే విధానేం ఒక్క ఏల్రు నియోజకవర్గ శాసనసభ్యూలు ఆళ్ళనానిక చెేందిేందని కనీసేం పార్టీ కరయూకర్తలకు కూడా అేందుబాట్లో ఉేండరని మేంత్రి 
పదవి పోయిన తరువాత అజాఞాతేంలోకి వళ్్ళపోయి మూడు నెలల తరావాత జిలాలో అధయూక్షుడగా అవత్రేం ఎతి్త పీలోనర్ సమావేశాలు నిరవాహిేంచ సేంబరాలు జరుపుకోవడేం హాసాయూస్పదేంగా 
ఉేందని రెడడి అప్పల నాయుడు ఎదే్దవా చేశారు. ఒక పక్కన ఏల్రు నియోజకవర్గేం లో చెత్త చెదారేంతో మురుగు డ్రైన్ లు నిేండపోయి చననిపాటి వరాషానిక రోడులో జలమయేం అవుతునానియి 
అని మరో పక్క మూడేళ్్ళగా టిడ్్క ఇళ్్ళ వసా్తయని చూసి చూసి విస్గు చెేంది అధిక వడీడిలకు తెచచిన రుణాలను తీరచిలేక అదేవిధేంగా శధిలావసథికు వస్్తనని టిడ్్క ఇళ్ళను చూసి 
ప్రజలు పడుతునని బాధలను ఏల్రు నియోజకవర్గ ఎమెమిలేయూ ఆళ్ళనాని గారి్క కేంటికి కనిపిేంచడేం లేదా అని రెడడి అప్పల నాయుడు మేండ పడాడిరు. ఒక్కసారి ప్రతి గడపకు వళ్్త ప్రజల 
ఏ విధేంగా మిమమిలిని మీ ప్రభ్త్వానిని దుమెమితి్త పోసా్తరని మీకు తెలుస్్తేంది. ఏల్రు నియోజకవర్గేంలో మీ ఇేంటికి అతి చేరువలో ఉనని జిలాలో ప్రభ్తవా ఆస్పత్రిలో మేందులు, డాకటీర్ 
లు, సిబ్ేంది కొరతలు ఉనానియని మీకు తెలియదా ? అేందులో మీరు సాధిేంచన అభివృదిధా ఏముేందని పీలోనర్ సమావేశాలు నిరవాహిేంచ సేంబరాలు జరుపుకుేంట్నానిరు. ఈ రాష్ట్రేంలో 
ఏదైనా సమసయూ వాటిలులోతుేంది అేంటే అది ఒక్క వైసీపీ ప్రభ్తవాేం వలనే అని అదేవిధేంగా ఏదైనా సమసయూ పరిష్్కరేం అవుతుేంది అేంటే జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ వలనే అని 
ప్రజలు నముమితునానిరు.
ఒక పక్క మూడు వేల పైచలుకు ఆతమిహతయూలు చేస్కునని కౌలు రైతుల కుట్ేంబాలను ఆదుకోవడానికి తన సేంత కష్టీరిజితేం నుేండ 30 కోటలో రూపాయలను మరియు వారి పిలలోల 
భవిషయూతు్త ను తన భ్జాల మీద వేస్కుని ఎట్వేంటి సావారథిేం లేకుేండా ప్రజలకు తన జీవిత్నిని అేంకితేం చేస్్తననిట్వేంటి వయూకి్తపై అనుచత వాయూఖయూలు చేయడేం సరైన విధానేం కదని 
ఇకనైనా పవన్ కళ్యూణ్ పై విమర్శలు చేయడేం మాని ప్రజా సమసయూల పై దృష్టీ సారిేంచాలని రెడడి అప్పల నాయుడు డమాేండ్ చేశారు. ఈ కరయూక్రమేంలో నగర అధయూక్షుడు నగరెడడి కశీ 
నరష్, ప్రధాన కరయూదరి్శ సరిది రాజేష్, సోషల్ మీడయ్ కో ఆరిడినేటర్ జనసేన రవి, జాయిేంట్ సెక్రటర్ ఎట్ేంచ ధరమిేంద్ర తదితరులు పాల్్గనానిరు.

రేండ్.. మీ సమస్యల పరిష్కారానికై 
జనసేన్ని సిద్ేంగా ఉన్నారు:

- బేండారు శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్యూస్: అేంబేద్కర్ కోనసీమ జిలాలో, కొత్తపేట నియోజక వర్గేంలో, నాలుగు మేండలాలోలో 
ఉనని కష్టీలోలో పలు సమసయూలు పై ఉననివారికి, ప్రజలకు, జనసైనికులకు తెలియజేయునది 
ఏమనగా కష్టీలతో పలు ప్రజా సమసయూలతో పరిష్్కరేం దొరకక, బాధపడుతుననిట్లో ఎవరైనా 
ఉేంటే, ఆ సమసయూలను పరిష్్కరేం చూపిేంచే గొప్ప నాయకుడుగా జనసేనాని మీకోసేం సిదధాేంగా 
ఉనానిరని, ఈనెల జూలై 10 వ త్ర్కు ఆదివారేం విజయవాడ మాకినేని బసవ పుననియయూ 
ఆడట్రియేం నేందు బెేంజ్ సరి్కల్ దగ్గరలో ఈ జనవాణి కరయూక్రమేం జరుగుచ్ననిది. 
ఎవరైనా ఆ పలు ప్రజా సమసయూలపై అర్జిలను జనసేనానికి సవాయేంగా అేందిేంచగలరని 
కోరుచ్నానిమని కొత్తపేట నియోజకవర్గ ఇనాచిర్జి బేండారు శ్రీనివాస్ పిలుపునిచాచిరు. కష్టీలోలో 
ఉనని వారి కోసేం ఒక మేంచ కరయూక్రమానిని జనసేనాని ప్రవేశపెటటీడేం పలు ప్రజల సమసయూల 
కొరకు అధికరేం లేకపోయినా, మీ వనుక కొేండేంత అేండగా నేనునానినని భరోసానివవాడేం, 
ఎేంతో హరిషాేంచదగ్గ విషయమని ఈ సేందర్ేంగా బేండారు శ్రీనివాస్, జనసేనాని సేవలను.. 
వారు ప్రజల పటలో చూపుతునని మానవత్వానికి, అేంకితభావానికి కొనియ్డారు.
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ప్రేక్షకుల మనసు దోచిన “లైఫ్” డెమ్ ఫిల్మో

శతఘ్ని న్యూస్: రోమ్ ప్రొడక్షన్సీ మరియు రోమ్ పికచిర్సీ సమర్పణలో కొట్టీ 
మలిలోకరుజిన్ (అరుజిన్) హీరోగా, మేఘ హీరోయిన్ గా, నిరామితలు రాజు గోపాల్ 
పొడాల, స్జాత, కళ్ళ అరుజిన్ దర్శకతవాేంలో మరియు అనిల్, ఆమని, ఎేంపీరెడడి, 
జగదీష్ నట్లతో కూడన “లైఫ్” డెమో ఫిల్మి ను రోమ్ పికచిర్సీ సేంసథి యూటూయూబ్ 
ఛానెల్సీ లో అటటీహాసేంగా విడుదల చేయడేం జరిగేంది. హీరో కొట్టీ మలిలోకరుజిన్ 
(అరుజిన్) మాట్లోడుతూ అనిని రకల ఎలివేషన్సీ తో సరికొత్త కథను ప్రేక్షకుల 
ముేందుకు తీస్కు వచాచిేం.కననిడ సాటీర్ యశ్ హీరోగా నటిేంచన కజిఫ్ మూవీలో 
ఏ విధేంగా అయితే విజువల్సీ మేకిేంగ్, కెమెరా పనితనేం ఉేంద్ ఆ విధేంగా 
మా లైఫ్ మూవీలో మేకిేంగ్ విజువల్సీ కూడా అేంతే అధ్్తేంగా ఉనానియి అని 
ప్రేక్షకులు ప్రశేంసిేంచడేం జరిగేంది అేందుకు మేము ప్రతి ఒక్కరికి కృతజఞాతలు 
తెలుపుతునానిము.
సినిమా రేంగేంలో చనని చనని పాత్రలతో మూవీలు, సీరియల్సీ లో నటిేంచ, 
ప్రతేయూక గురి్తేంపుతో తొలిసారిగా హీరోగా నటిేంచన “లైఫ్ డెమో ఫిల్మి” మూవీకి 
సేంబేంధిేంచ ననుని ఆశీరవాదిస్్త, మా మూవీకి సహకరిేంచన పెద్దలు కేంద్ర పరాయూటక 
శాఖ మేంత్రి కిషన్ రెడడికి, ఫిల్మి య్కటీర్సీ వేంకట్, తేజ, హీరోయిన్ పూజ, ఇతర 
నటీనట్లకు, యూటూయూబ్, మీడయ్ మిత్రులకు కృతజఞాతలు తెలిపారు. మేంచ 
కథేంశేంతో పాట్, సినిమా నచచితే ప్రతి ఒక్కరు ఆదరిసా్తరని తెలుగు ప్రేక్షకులు 
మరొక్కసారి నిరూపిేంచారు. రాబోయ రోజులోలో కూడా మేంచ సేందేశాతమిక 
చత్రాలతో పాట్, ప్రతేయూకమైన గురి్తేంపుతో సినిమా రేంగేంలో ప్రతేయూక ముద్ర వేస్్త, 
యువ హీరోగా మరినిని చత్రాలోలో నటిేంచ, ప్రతి ఒక్కరి ఆదరాభిమానాలతో సినిమా 
రేంగేంలో ముేందుకెళ్్తనని తెలియచేశారు. అలాగే నా సినీకళ్ రేంగేంతో పాట్, 
రాజకీయ ప్రయ్ణేంలో కూడా నాకు సహకరిేంచన ప్రతి ఒక్కరికి నేను రుణపడ 
ఉేంట్ను. మీరు నా మీద చూపిేంచే ప్రేమ, అభిమానేం వలకటటీలేనిది. నేను 
ఎప్పటికీ మీ ప్రేమకు సదా బానిసను అని హీరో కొట్టీ మలిలోకరుజిన్ పేరొ్కనానిరు. 
మరికొనిని రోజులోలో నేను చేయబోయ కొత్త సినిమాకు సేంబేంధిేంచనట్వేంటి 
వివరాలను తవారలోనే వలలోడసా్తేం అని పేరొ్కేంటూ, ప్రతి ఒక్కరికి ధనయూవాదాలు 
తెలిపారు.

వైసీపీ కి ఓటు వేసి తప్్ప చేశామని చెప్్పలతో 
కొటుటుకొని నిరసన తెలిపిన గిరిజనులు

శతఘ్ని న్యూస్: అనకపలిలో జిలాలో, దేవరాపలిలో 
మేండలేం.. అధికర వైసీపీ నాయకులకు 
ప్రచారాల మీద ఉనని య్వ ప్రజల 
కనీస అవసరాలు తీరచిడేం మీద అససీలు 
ఉేండడేం లేదు. మామూలు ఎమెమిలేయూ లు 
అేంటే పనులు అవవావు అనుకోవచ్చి.. 
సాక్షాతు్త రాష్ట్ర ఉప ముఖయూమేంత్రి సేంత 
మేండలేంలో కూడా రోడులో లేకపోవడేం 
సిగు్గచేట్. అనకపలిలో జిలాలో, దేవరాపలిలో 
మేండలేంలో ఉప ముఖయూమేంత్రి బూడ 
ముత్యూల నాయుడు సేంత గ్రామేంలో 
రోడులో లేవని గరిజనులు “వైసీపీ కి 
ఓట్ వేసి తపు్ప చేశామని చెపు్పలతో 
కొట్టీకొని నిరసన తెలిపారు”. ప్రజల 

కనీస అవసరాలు తీరచికుేండా.. ఇప్పటిక చాలా చేశామని నిసిసీగు్గగా చెపు్పకుేంట్నానిరు. 
గరిజనులు కోరుకుేంట్నని నాయూయమైన కోరె్కలు తీరాచిలని ప్రభ్త్వానిని డమాేండ్ చేశారు.

ఓ యువత్ ఇకనైన్ మేలుకో… 
ఎర కి బలికకూడదు నీ భవిత…!

జనసైనికులకు, వీర మహిళలకు నా హృదయపూరవాక నమసా్కరములు…
ప్రపేంచేంలోనే అతయూేంత యువత ప్రాబలయూేం కలిగ ఉనని పార్టీ ఏదైనా ఉేంది అేంటే 
అది ఒక్క జనసేన పార్టీ మాత్రమే, కవున యువత రాజకీయ్లోలోకి రావాలని సేనాని 
పిలుపునిచాచిరు. దానికి కరణేం ప్రజలు పడుతునని కష్టీలు చూసి చలిేంచ పోయ్రు, 
ఇేంక ఎనానిళ్్ళ ఈ మూస ధోరణి నాయకుల పాలనలో ఎనానిళ్్ళ ఇేంక ఈ దేశ భవిషయూత్ 
నలిగపోవాలి అని కొనిని సేంవతసీరాలుగా తన మదిలో వచచిన ఆలోచనలతో త్నే కేంటికి 
కనపడని శత్రువుతో అేంతర్ యుద్దేం చేస్్తనని సమయేంలో పుటిటీనదే జనసేన. యువ శకి్త 
నిర్వారయూేం కకూడదు అనే తపనతో ప్రతి క్షణేం పరితపిేంచే గొప్ప వయూకి్త జనసేన అదయూక్షులు 
కొణిదెల పవన్ కళ్యూణ్, యువత ప్రతయూక్ష రాజకీయ్లోలోకి రావాలి వారి ఆలోచన శకి్తతో 
దేశేంలో మొటటీమొదటి సారిగా న్తన అధయూయనానికి శ్రీకరేం చ్ట్టీరు సేనాని, అదే 
జీరో బడెజిట్ రాజకీయ్లు, తొలి ప్రయతనిేంలోనే స్మారు ఇరవైఅయిదు లక్షల మేందిని 
మారచిగలిగారు, అదే స్్పరి్తతో నైతిక విలువలను గౌరవిస్్త సహనేంగా సాహసోపేతమైన 
నిర్ణయ్లు తీస్కుేంటూ, కుటిల రాజకీయ నాయకుల ఎతు్తలకు పైఎతు్తలు వేస్్త 
నిరేంతరేం రాష్ట్ర ప్రజల భవిషయూతు్త కోసేం శ్రమిస్్తనని శ్రామికుడు, తనకు అననిేం పెటీటీ 
ఆదరిేంచన కళ్మమి తలిలో ఒడలో జీవన పోరాటేం చేస్్తనని ఎేందరో కళ్కరులకు అేండగా 
నిలబడ అవసరేం అయితే త్ను సమిధగ మారత్ను అని బహిరేంగేంగా ప్రకటిేంచన సినీ 
కరిమిక శకి్త సేనాని, పట్టీడు అననిేం పెటేటీ రైతనని త్ను పేండేంచన పేంటకు గట్టీబాట్ ధర 
లేక అపు్పల ఉబ్లో కూరుకుపోయి బ్రతుకు బారమని ఈ లోకేం విడచపోతుేంటే పాలకులు 
చోదయూేం చూస్్త బ్రతలేక చేస్్తనానిరు అని అవహేళన చేస్్త రైతు కుట్ేంబాలను మానసిక 
క్షోభకు గురిచేస్్త వారిని కవలేం ఓట్ వేసే యేంత్రాలుగా చూస్్తనని సమయేంలో, కౌలు 
రైతుల కోసేం బరోసా య్త్ర కరయూక్రమేం దావారా ఒకో్క రైతు కుటేంబానికి లక్ష రూపాయలు 
చొపు్పన ఆరిధాక సహాయేం అేందిేంచడేంలో సాహోసోపేతమైన నిర్ణయేంతో రాష్ట్ర ప్రజలకు 
పెద్దనని అయ్యూరు. అట్ ప్రభ్తవాము ఇట్ ప్రతిపక్షేం రెేండు కూడా ప్రజల సమయూలను, 
ఇక్కటలోను గాలికి వదిలేసి సేంత వాయూపారేం మరియు సావారథి రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసేం 
పాకులాడుతుేంటే సేనాని మాత్రేం ప్రజా సమసయూలపై గళమెత్్తరు, అదే సేనాని జనవాణి 
కరయూక్రమేం. ఆేంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల భవిషయూతు్తను స్వర్ణ అక్షరాలతో రాయడానికి 
ఎన్ని ఇేంకెన్ని కరయూక్రమాలకు, సేనాని అధయూక్షతన జనసేన పార్టీ పోరాట్లకు కేంకణేం 
కట్టీకుేంది.

మీ…
స్రాయూ నేందాయూల
జనసేన పార్టీ,
రాజోలు నియోజకవర్గేం.

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

ఏనుగు తుని గ్రామేంలో క్రియాశీలక సభ్యతవా 
కిట్ల పేంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: అనకపలిలో నియోజకవర్గేం, కసిేంకోట మేండలేం, ఏనుగు తుని గ్రామేంలో 
బుధవారేం జనసేన పార్టీ క్రియ్శీలక సభయూతవా కిట్లో పేంపిణీ ఘనేంగా జరిగేంది. ఈ 
కరయూక్రమానికి అధిక సేంఖయూలో మహిళలు, గ్రామ ప్రజలు, జనసేన పార్టీ నాయకులు, 
జనసైనికులు పాల్్గనానిరు. ఈ యొక్క మీటిేంగ్ ని ఘన విజయేం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి 
ఏనుగుతుని జనసేన పార్టీ తరఫున ప్రతేయూక ధనయూవాదాలు తెలియచేయడేం జరిగేంది.

నిరుపేద కుటుేంబానికి అేండగా జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: ముసలి నాయుడుపాలెేం గ్రామేంలో ఒక నిరుపేద కుట్ేంబేం అదె్దకు 
ఉేంట్నానిరు. ఆ కుట్ేంబేం ఆరిథికేంగా ఇబ్ేందులోలో ఉేందని విషయేం తెలియగానే.. ఆ 
కుట్ేంబానికి కోన చన అపా్పరావు చేతుల మీదుగా నెలకు సరిపడా గ్రాసర్ ఇవవాడేం 
జరిగనది. ఈ సేందర్ేంగా ఆయన మాట్లోడుతూ కుట్ేంబ పెద్దకి య్కిసీడెేంట్ 
అయియూ కజీహెచ్ లో చకితసీ పొేందుతునానిరు. తన భారయూ బాలిేంత.. ఆరిథికేంగాన్ 
చాలా ఇబ్ేందులు పడుతునానిరని మాకు తెలియజేయగా.. నేను వేంటనే నా ఫ్ేండ్సీ 
సేంప్రదిేంచగా నీళలో సాయి వారి తేండ్రి సనాయూసిరావు గారి జాఞాపకరథిేం ఆరిథిక ఇబ్ేందులోలో 
ఉనని కుట్ేంబానికి 2500 విలువచేసే గ్రోసర్స్ ఇవవాడేం జరిగనది.. అలాగే ఏ 
అవసరేం వచచినా.. మమమిలిని సేంప్రదిేంచమని వాళలోకి భరోసా ఇవవాడేం జరిగనది. ఈ 
కరయూక్రమేంలో.. ప్రేమని దీ ఫేండేషన్ చైరమిన్ జనసేన నాయకులు అేంజూర దీపక్, 
75 వా వారుడి కరొ్పరటర్ అభయూరిథి కోన పదమి, వైభవ్ జోయూతి ఫేండేషన్ చైరమిన్ జనసేన 
వీర మహిళ జోయూతి రెడడి దాసరి, నీలాపు శ్రీనివాస్ రెడడి, ఇేంట్క్ నాయకులు కోరిబ్లిలో 
అపా్పరావు, కిేంతడా రామకృష్ణ, కోన అపా్పరావు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

“ప్రతి వ్యకితి ఇసుక, పేంచదార మిశ్రమేం లాగే ఉేంటాడు”

అసేంతృపి్తని మనేం మొదట్లోనే తుేంచేయ్లేంటే ఎదుటి వయూకి్తలో ఒక లోపేం కనిపిసే్త 
ఒక్కలోపేంతోనే దానిని సరిపెట్టీకోవాలి. దానికి ఇేంకొనిని జోడేంచ పెేంచొదు్ద, అలా 
జోడేంచ్కుేంటూ వళ్తే కొనానిళ్ళకు అవతలి వారు నెతు్తరు త్గే కసాయివాడలా 
కనిపిసా్తడు. మనేం ఏ ప్రదేశానికి వళ్లోనా, ఎవరిేంటికి వళ్లోనా, ఏ సేంసథిలో పనిచేస్్తనని, ఏ 
వయూకి్తతో కపురేం చేస్్తనాని అనేక విషయ్లోలో అలాగే ఆలోచసే్త చాలా బాగుేంట్ేంది. ఆ ఓక్క 
లోపమే కదా, సరిచేస్కుేంట్డులే ! మిగత్ విషయ్లోలో రతనిేం అని అనుకుేంటే చాలు 
భారయూ-భర్త, ఉద్యూగ-యజమాని ఇలా ద్ష్నేవాషణ మానేసి, ఇనిని స్గుణాలు ఉననిపు్పడు 
ఆ ఒక్క ద్ష్నిని తట్టీకోలేమా! అని సరు్దకుపోవాలి, కిరణాలతో వనెనిల కురిపిేంచే చేంద్రుని 
అనేకనేక స్గుణాల ముేందు అతనికునని చనని మచచి లెక్కలోకి రాదు..అలాగే ఎేంతో 
విలువైన హిమవేంతుడ గొప్పతనానికి, అతనిపై ఉనని మేంచ్ అడుడికదు, సేంపూరా్ణేంగా 
దురామిరు్గడు అనే మనిష్ని మనేం చూడలేేం..అలాగే సేంపూర్ణేంగా గుణవేంతుడైన వయూకి్తని 
చూడలేేం! ఎేంతటి మహా పురుషుడనైనా చూడేండ! ఎేంతటి అవత్ర పురుషుడ పేరైనా 
చెప్పేండ! వారికి వయూతిరకేంగా గ్ేంధాలు రాసిన వారు కూడా ఉనానిరు. శ్రీరామచేంద్రుడని 
అేంగీకరిేంచలేకపోయిన వారు ఉనానిరు. గాేంధీ సిదాధాేంత్లను ఒపు్పకోలేక పోయిన వారు 
ఉనానిరు. ఎేందుకేంటే సృష్టీ రహసయూమే అది భర్తలో ఒక లోపేం కనిపిేంచేంది… ఎన్ని మేంచ 
స్గుణాలునానియి… కోపమొక్కటే ఆయనలో ఉనని లోపేం..ఏేం సరు్దకోలేవా? సృష్టీలో లోపేం 
లేనిది లేదు..వయూకు్తల మధయూ ఉేండే అసేంతృపు్తలు, ఉద్యూగాలోలో ఉేండే అసేంతృపి్త, సేంసారేం లో 
ఉేండే అసేంతృపి్త పోవాలేంటే ఈ విషయేం అవగాహన చేస్కోవాలి..
ఉదాహరణ :
ఇస్క పేంచదార కలిసి ఉేంట్యి. చీమ పేంచదారను తీస్కుేంట్ేంది, ఇస్కను 
వదిలేస్్తేంది. మనేం చీమ నైపుణాయూనిని అలవాట్ చేస్కుేంటే..ఇస్కను దొరిలోదా్దమని ప్రయతనిేం 
చేయకూడదు. ప్రతి వయూకి్త ఇస్క, పేంచదార మిశ్రమేం లాగే ఉేంట్డు..మనకు కవలసిన 
పేంచదారను మనేం తీస్కోవాలి ..మనేం భవనమే కటటీలనుకుేంటే ఇస్కె తీస్కోవాలి..
పేంచదార వదిలేయ్లి ..కఫీ త్రాగాలేంటే పేంచదార తీస్కోవాలి..ఇస్కతో త్రాగలేేం.
అలాగే పవన్ కళ్యూణ్ వయూకి్తత్వానిని, ఆయన ఎవరికైతే బాధయూతలు సవాయేంగా ఇచాచిరో వారిలో 
కూడా శకి్త సామరాధాయాలు ఉేండబటేటీ ఇచాచిరు..వీరిని కూడా అలాగే చూడేండ, తప్పలనేని 
కనబడవు.
గోపాలకృష్ణ,
రాజేేంద్రనగర్ నియోజకవర్గేం.

శ్రీకేంత్ కు..వారి కుటుేంబానికి అేండగా జనసేన: గాదె
శతఘ్ని న్యూస్: పరూచిరు కౌలు రైతు భరోసా య్త్రలో గాయపడన చలకల్రిపేటకి 
చెేందిన తెలలోమేకల శ్రీకేంత్ ను గుేంటూరు జిలాలో అధయూక్షులు గాదె వేంకటేశవారరావు 
పరామరి్శేంచారు… ఆరోగయూ కుట్ేంబ విషయ్లను అడగ తెలుస్కునానిరు…ఈ 
విషయేం తెలిసిన వేంటనే నాదెేండలో మన్హర్ జిలాలో అధయూక్షులను సేంప్రదిేంచ వారికి 
ఎట్వేంటి సమసయూకైనా పార్టీ అేండగా ఉేంట్ేంది అని భరోసా కలి్పేంచాలి అని 
తెలిపారు.. అలాగే అధయూక్షలు పవన్ కళ్యూణ్ దృష్టీకి వళ్లోన వేంటనే పార్టీ ఆఫీస్ నుేంచ 
25000/- పేంపిేంచారు. భావిషత్ లో మీకు జనసేన పార్టీ అేండగా ఉేంట్ేందని 
భరోసా యిచాచిరు..
గాయపడన శ్రీకేంత్ కు తెనాలి పటటీణేంలో శాస్త్రచకితసీ చేయిేంచ ఇేంటికి చేరాచిరు….
శ్రీకేంత్ కు పాతిక వేల రూపాయల ఆరిథిక సాయ్నిని జిలాలో అధయూక్షులు గాదె 
వేంకటేశవారరావు చేతుల మీదుగా అేందజేసారు.. ఇేందుకు పార్టీ కరయూకర్తలు జిలాలో 
నాయకులు అేందరు సహకరిేంచారు…
రాష్ట్ర కరదరి్శ రవికేంత్ మాట్లోడుతూ కష్టీలోలో ఉనని ప్రతి కరయూకర్తకు జనసేన పార్టీ 
పవన్ కళ్యూణ్ అేండగా ఉేంట్రని చెపా్పరు..
ఈ కరయూక్రమేంలో జిలాలో ఉపాధయూక్షులు అడపా మాణికయూలరావు, నారదాస్ రామచేంద్ర 
ప్రసాద్, జిలాలో కరయూదరి్శ రాజా రమేష్, శఖా బాలు, సతీష్, రాము, స్బాని, భాష, 
వేంకట్రావు, సాేంబశవరావు, నాయకులు కరయూకర్తలు పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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తలసేమియా వా్యధి భాదితుల కోసేం జనసేన 
ఆధవార్యేంలో రకతిదాన శిబిరేం

శతఘ్ని న్యూస్: మధిర నియోజకవర్గేం, 
జనసేన పార్టీ నాయకులు త్ళ్లోరి డేవిడ్ 
ఆధవారయూేంలో శనివారేం ఏరా్పట్ చేయబోయ 
రక్తదాన శబ్రేంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు, 
కరయూకర్తలు, జనసైనికులు, విదాయూరిథి విభాగ 
నాయకులు, యువజన విభాగ నాయకులు, 
వీర మహిళలు ప్రతి ఒక్కరు పాల్్గని 
విజయవేంతేం చేయ్లని ఖమమిేం జిలాలో విదాయూరిథి 
విభాగ ఎగజికూయూటివ్ మెేంబర్ గేంధేం ఆనేంద్ 
కోరారు. రక్తదాన శబ్రేంలోఅేందరు పాల్్గని 

తల సేమియ్ పిలలోల కోసేం బలోడ్ డొనేషన్ చేసి తల సేమియ్ పిలలోలను కపాడుకుేందాేం. మరియు ఈ 
రక్తదాన శబ్రానిని విజయవేంతేం చేయ్లని పిలుపునిచాచిరు.
సమయేం: ఉదయేం 9గేంటల నుేండ మధాయూహనిేం 2గేంటల వరకు ఉేంట్ేంది.
సథిలేం: శ్రీ కృష్ణ ఎేంటర్ ప్రైజెస్, ఇేండయన్ పెట్రోల్ బేంక్ పక్కన, విజయవాడ రోడ్ -మధిర, ఖమమిేం 
జిలాలో.

మన బ్రతుకులు మార్చడానికి వచి్చన న్యకుడు పవన్ కళ్్యణ్: 
మర్రాప్ సురష్

*కుేంకుమ దిది్ద, హరతులతో 
నీరాజనాలు పలికిన సరైవలస 
గ్రామస్్తలు

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరేం 
జిలాలో, పలెలో పలెలోకు జనసేన 
పార్టీ కరయూక్రమేంలో భాగేంగా 

గజపతినగరేం నియోజకవర్గేం, దతి్తరాజేరు మేండలేం, సరైవలస గ్రామేంలో జనసేన పార్టీ సీనియర్ 
నాయకులు మర్రాపు స్రష్ పరయూటిేంచారు.
ప్రతీఇేంటిేంటికి వళ్లో జనసేన సిదాధాేంత్లతో కూడయునని కరపత్రాలను పేంచ్తూ ప్రజలేందరికి 
అధికరేంలో లేకపోయినా పవన్ కళ్యూణ్ ప్రజలకు చేస్్తనని రైతు భరోసా సాయేం, ప్రజల సమసయూలు 
తీరచిడానికి ప్రజావాణి కోసేం మొదలగు సేవలను ప్రజలకు వివరిేంచారు.
గ్రామస్్తలు బొట్లో పెటిటీ, హరతులతో జనసేన నాయకులకు నీరాజనాలు పలికరు. ఈ సేందర్ేంగా 
నాయకులు స్రష్ మాట్లోడుతూ మన బడుగు బలహీన వరా్గల జీవిత్లను మారచిడానికి వచచిన నిసావారథి 
ప్రజానాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ అని, ఎపు్పడు ఎలక్షనులో వచచినా రాజాయూేంగేం కలి్పేంచన ఓట్ హకు్కతో 
ఈసారి నిజాయితీతో పార్టీ పెటిటీన జనసేన అభాయూరుథిలకు వేసి గెలిపిేంచమని అభయూరిథిస్్తనానిమని, ఖచచితేంగా 
రాష్ట్రేంలో జెేండా మారితే సామానుయూల బతుకులు మారడేం ఖాయమని అనానిరు.
కరయూక్రమేంలో జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మిడత్న రవికుమార్, అపా్పరావు, తిరుపతి, పేండు, 
శ్రీను, హర్ష్ నానీ, చలేం, తదితరులు పాల్్గనానిరు.

జనసేన ఆధవార్యేంలో మేంద కృష్ణ మాదిగ జనమోదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ జిలాలో, రాజోలు నియోజకవర్గేం, మామిడకుదురు మేండలేం ఈదరాడ 
గ్రామేంలో మేంద కృష్ణ మాదిగ జనమిదిన వేడుకలు జనసేన ఆధవారయూేంలో ఘనేంగా జరిపారు. జనసైనికులు 
మరియుఎమ్ ఆర్ పి ఎఎస్ నాయకులు. జనమిదిన కక్ కట్ చేసారు. ఈ వేడుకలోలో యెరుబేండ చనిని 
మరియు మేంద గాేంధీ మాట్లోడుతూ మేంద కృష్ణ మాదిగ “మాదిగ రిజరవాషన్ పోరాట సమితి” సేంఘ 
సాథిపకుడు. 14 మేంది యువకులతో ప్రారేంభమైన దేండ్రా ఒక చనని గ్రామేం ఈదుమూడ, ప్రకశేం 
జిలాలో నుేండ మొదలై రాష్ట్రేంలో ఉనని ప్రతి మాదిగ గూడెేంలో దేండ్రా జెేండా ఎగర విధేంగా మాదిగ 
రిజరవాషన్ పోరాట సమితి దావారా కృష్ చేసిన మేంద కృష్ణ మాదిగ మనకు ఎేంతగాన్ స్ఫూరి్త దాత 
అట్వేంటి వారికీ జనసేన పార్టీ తరుపున హృదయపూరవాక జనమిదిన శుభాకేంక్షలు తెలియపరచిటేం 
చాలా సేంతోషేంగా భావిస్్తనానిము అనానిరు. ఈ కరయూక్రమములో యెరుబేండ చనిని, బొేంతు స్ధాకర్, 
మేంద గాేంధీ, మూస్కూడ నారసిేంహ సావామి, పెదపూడ ప్రసాద్, గురిలోేంక గేంగాధర్, యెరుబేండ 
రాజేష్, యెరుబేండ చటిటీరాజా, యెరుబేండ రాజీవ్, చ్ట్టీగూళ్ళ బుజిజి, పెదపూడ త్రిమూరు్తలు, రుద్రా 
త్త్జి, యెరుబేండ మణి, హేమేంత్, రామకృష్ణ, శాయూమ్, బేంగారేం తదితర నాయకులు జనసైనికులు, 
వీరమహిళలు పాల్్గనానిరు.

మహబూబ్ నగర్, బొగి్గడ్వారిపలి్ల 
గ్రామాలో్ల ఇేంటిేంటికి జనసేన

*ఇేంటిేంటి ప్రచారేం చేస్్తనని జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికస కరయూదరి్శ 
రాట్ల రామయయూ

శతఘ్ని న్యూస్: సిదధావటేం: రాజేంపేట జనసేన పార్టీ ఇనాచిర్జి మలిశెటిటీ 
వేంకటరమణ ఆదేశాల మేరకు.. జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికస కరయూదరి్శ 
రాట్ల రామయయూ ఆధవారయూేంలో ఇేంటిేంటికి జనసేన కరయూక్రమేంలో 
భాగేంగా 14వ.రోజు సిదధావటేం మేండలేంలోని మాధవరేం-
1పేంచాయతీ లోని మహబూబ్ నగర్, బొగ్గడవారిపలిలో గ్రామాలోలో 
ఇేంటిేంటి జనసేన కరయూక్రమేం నిరవాహిేంచడేం జరిగేంది. కరయూక్రమేంలో 
భాగేంగా ప్రజలతో మాట్లోడ సమసయూలను అడగ తెలుస్కుని జనసేన 
సిదాధాేంత్లను రూపొేందిేంచన కరపత్రాలు అేందిేంచడేం జరిగేంది. ఈ 
కరయూక్రమేంలో జనసేన వీర మహిళలు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

వాల్మోకులను ఎసీటు జాబిత్లో చేరా్చలని చేపటిటున 
స్కాటర్ యాత్రకు జనసేన మద్దతు

శతఘ్ని న్యూస్:  మదనపలెలో 
లో చతూ్తర్ బసాటీేండ్ వాలీమికి 
సరి్కలోలో.. గురువారేం 
వాలీమికులని ఎసీటీ జాబ్త్లో 
చేరాచిలని కరూనిల్ జిలాలో 
మేంత్రాలయేం నుేండ 
స్్కటర్ య్త్ర చేపటిటీన 

క్ేంతినాయుడు, బొగు్గటిటీ కృష్ణమూరి్త, ఆనేంద్, గేంగరాజు, ప్రభాకర్ భాగయూమమి, 
కృష్ణవేణమమి, గోవిేంద్ కేండకటీర్ రమణ.. వీరికి జనసేన పార్టీ రాయలసీమ కో 
కనివానిర్ గేంగారపు రామదాస్చౌదరి మరియు ఉమమిడ చతూ్తర్ జిలాలో ప్రధాన 
కరయూదరి్శ జేంగాల శవరాేం, కరయూదరి్శ గజెజిల రెడడిప్ప, మేండల అధయూక్షుడు రోనురి 
బాబు, రాేంచరణ్ ఫాన్సీ ప్రేసిడెేంట్ నవీన్ మద్దతు తెలిపి.. ఇదివరలో కేంగ్రెస్ 
పార్టీ వారు రాజకీయ భవిషయూత్ కోసేం ఎసీటీ లో ఉనని వాలీమికులని బీసీ లో 
చేరిచినారు.. ఇదివరకు ఉనని అనిని రాజకీయ పార్టీలు వారి మనిఫెసోటీలోలో ఎసీటీ లో 
చేరుచిత్ము అని మాట చెపి్ప.. మాట తపి్పగా.. వైసాసీర్సీపీ పార్టీ కూడా మోసము 
చేయడము జరిగనది. వీరికి నాయూయేం జరగాలని మదనపలెలో జనసేన నాయకులు 
మద్దతు తెలపడేం జరిగేంది.

పాడేరు జనసేన కరా్యలయేంలో సటుడీ హబ్ 
ప్రారేంభోత్సవేం

శతఘ్ని న్యూస్: పాడేరు జనసేన పార్టీ 
కరాయూలయేంలో శుక్రవారేం ఉదయేం 
11 గేంటల సమయ్నికి వివిధ పోటీ 
పర్క్షలకు ప్రిపేర్ అయయూ అభయూరుథిల 
కొరకు సటీడీ మెటీరియల్సీ, లైబ్రర్ 
సె్పసిలిటీస్ తో సటీడీ హబ్ ప్రారేంభేం 

కబోతుననిది. ఔత్సీహికులు, గరిజన నిరుద్యూగ యువతి, యువకులు, 
జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు వీరమహిళలు పాల్్గని, గరిజన 
నిరుద్యూగ యువత కొరకు సటీడీ హబ్ ఘనేంగా ప్రారేంభోతసీవేంచేసి.. 
ఈ కరయూక్రమానిని విజయవేంతేం చేయ్లని పాడేరు, అరకుపారలోమెేంట్ 
జనసేన పార్టీ ఇనాచిర్జి డా..వేంపురు గేంగులయయూ, పిలుపునిచాచిరు.

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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పెదవేగి విదా్యరుథుల ఆేందోళనకు విజయరాయి జనసైనికుల 
మద్దతు

శతఘ్ని న్యూస్: ఏల్రు జిలాలో, పెదవేగ 
మేండలేం, విజయరాయి గ్రామేంలో 
ఆేంధ్రప్రదేశ్ ప్రభ్తవాేం విదాయూరేంగేంలో 
చేసిన న్తన సవరణల వలలో 
తమకు కలుగుతునని అసౌకరాయూనికి 
నిరసనగా గురువారేం విదాయూరుథిలు, 
విదాయూరుథిల తలిలోదేండ్రుల విజయరాయి 
సెేంటరోలో ఆేంద్ళన చేపట్టీరు, దీనికి 

విజయరాయి గ్రామ జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు పూరి్త మద్దతు తెలిపి వారితో కలిసి ఆేంద్ళన 
కరయూక్రమేంలో పాల్్గనానిరు.

వరాషాకలేంలో చెట్ల వలన జరిగే ప్రమాదాలు 
అరికటటుేందుకు తగు చర్యలు చేపటిటున భీశెటిటు వసేంతలక్ష్మి

శతఘ్ని న్యూస్: జీవీఎేంసీ 33వ వారుడిలో 
వరాషాకలేం కరణేంగా చెటలో వలన జరిగే 
ప్రమాదాలు అరికటేటీేందుకు బలహీనేంగా 
ఉనని మరియు రోడుడిమీదకు వాయూపిేంచన 
చెట్లో, చెటలో కొమమిలను సేంబేంధిత అధికరుల 
సహకరేంతో దక్షిణ నియోజకవర్గేం 
జివిఎేంసి ఫ్లోర్ లీడర్ జనసేన పార్టీ 33వ 

వార్డి కరొ్పరటర్ భీశెటిటీ వసేంతలక్ష్మి తొలగేంచడేం జరిగేంది. ఈ సేందర్ేంగా భీశెటిటీ వసేంతలక్ష్మి 
మాట్లోడుతూ.. నాకు సహకరిేంచన జీవీఎేంసీ హార్టీకలచిర్ సిబ్ేంది హృదయపూరవాక ధనయూవాదాలు 
తెలియజేశారు.

ప్రజల సౌకరా్యరథుేం సదుపాయాలు ఏరా్పటు చేయడేం తపా్ప..?: 
మలగా రమేష్

శతఘ్ని న్యూస్: ఒేంగోలు 
కరొ్పరషన్ పరిధిలోని 
38డవిజన్ సచవాలయేంలో గత 
కొనిని నెలలు తరపడ ఫాయూన్ లు 
మేంచ నీరు సదుపాయేం లేక 
సచవాలయేంకి వస్్తనని ప్రజలు 
అవసథిలు పడుతునానిరు. ఇది 

గమనిేంచన 38డవిజన్ జనసేనపార్టీ కరొ్పరటర్ మలగా రమేష్ తన సేంత నిధ్లతో ఫాయూన్ 
లు మేంచనీటి సదుపాయేం ఏరా్పట్ చెయయూడేం జరిగేంది. కని అది చూసి ఓరవాలేని అధికర 
పార్టీ నాయకులు, సచవాలయేంలోని కొేంతమేంది సిబ్ేందితో కలిసి కరొ్పరటర్ మలగా రమేష్ 
అేందిేంచన ఫాయూన్ లను తిరిగ పేంపిేంచారు. మేంచ నీటి సదుపాయేం నిలిపివేయడేం జరిగేంది. 
విషయేం తెలుస్కునని డవిజన్ ప్రజలు అవాక్కయ్యూరు. ప్రజా ఇబ్ేందులు గురి్తేంచ సచవాలయేంలో 
సదుపాయ్లు ఏరా్పట్ చేయడేం తపా్ప….? అని ప్రశనిస్్తనానిరు. అధికర పార్టీ నాయకుల తీరు 
ను, కొేంతమేంది సచవాలయ సిబ్ేంది తీరును డవిజన్ ప్రజల తీవ్ేంగా తపు్పపడుతునానిరు. ఈ 
సేందర్ేంగా మలగా రమేష్ మాట్లోడుతూ సచవాలయేంలో సరైన ఏరా్పట్లు లేక సచవాలయేం కి 
వస్్తనని ప్రజలకు, మహిళలకు, పసిబ్డడిలకు ఊపిరి కూడా ఆడకుేండా అవసథిలు పడుతూ ఆరుబైట 
ఎేండలో కూరుచినే పరిసిథితి ఉేంటే సరైన ఏరా్పట్లో చెయయూకపోగా ప్రజలపై కూడా రాజకీయ కక్ష 
సాధిేంపులకు గురిచేస్్తేందే కక ప్రజల సౌకరాయూలు కోసేం మా సేంత నిధ్లతో ఏరా్పట్ చేసే్త.. 
అదికూడా ఓరవాలేని కొేంతమేంది ఈ వైసీపీ నాయకులు వాటిని తిరిగ పేంపిేంచారు. ఇేంతకేంటే 
హెయమైన చరయూలు ఇేంకమి ఉేంట్ేంది అని ప్రజల కష్టీలు ఈ వైసీపీ ప్రభ్త్వానికి పటటీదా అని 38వ 
డవిజన్ జనసేన పార్టీ కరొ్పరటర్ మలగా రమేష్ వైసీపీ నేతలపై తీవ్ేంగా ధవాజమెత్్తరు. అధికర 
పార్టీ నేతలు లాగా సచవాలయేంలో కొేంతమేంది సిబ్ేంది వాళలోకి వత్్తస్ పలకడేం సిగు్గచేట్. 
సచవాలయేంలో జరిగే కొనిని ప్రభ్తవా అధికరిక కరయూక్రమాలకు కూడా తమను ఆహావానిేంచకపోవడేం 
హేమమైన చరయూ. ఈ విషయ్లనిని జిలాలో కలెకటీర్ దృష్టీకి తీస్కెళ్్తనని కరొ్పరటర్ రమేష్ స్పషటీేం 
చేశారు.

కలువల నిరామోణేం చేపటాటులి: జనసేన న్యకుల డ్మాేండ్
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకకుళేం జిలాలో, ఎచెచిరలో 
నియోజకవర్గేం, రణసథిలేం మేండలేం, 
కృష్్ణపురేం గ్రామేంలో కెలాలో వీదిలో మేంచనీరు 
కోలాయి దగ్గర కలువ లేక అక్కడే నీరు 
నిలవా ఉేంట్ేంది. కపువీదిలో కూడా నీరు 
అక్కడే నిలవా ఉేంట్ేంది. నీరు నిలవా ఉేండడేం 
వలన ద్మలు విపర్తేంగా క్రిమికీటకలు 

ఎకు్కవై.. చ్ట్టీపక్కల ప్రజలు చాలా ఇబ్ేందులు పడుతునానిరు. ప్రజలకు వీపర్తేంగా విషజవారాలు 
వస్్తనానియి. కబటిటీ ప్రభ్తవాేం వేంటనే స్పేందిేంచ కలువలు నిరామిణేం చేపట్టీలని జనసేన పార్టీ 
నాయకులు పోటూనిరు లక్షుమినాయుడు మరియు నడుపూరు శేంకరరావు డమాేండ్ చేశారు. చెయయూని 
యెడల తివ్సాధాయిలో కలెకటీర్ దృష్టీకి త్సిలా్దర్ దృష్టీ కి తీస్కు వళ్్తమని తెలియజేసారు.

వడ్డీఇండ్ల వాసుల సమసయూలను పరిష్కరించండి: 
డా.యుగంధర్

*డ్రైనేజి సమసయూనుేండ వడీడిఇేండలో వాస్లకు విముకి్త కలి్పసా్తరా..?
*ఆక్రమణకు గురైన సమిశాన వాటికను సరవా చేసి మార్గేం స్గమేం చేసా్తరా..?
*అసలు గ్రామేంలో గ్రామ కేంఠేం ఎేంత ఉేంది?
*ప్రభ్తవా సథిలానిని కపాడలేరా?
*అసలే ఆళలో మడుగు అేందులో అనేక సమసయూలు
*ఇప్పటికైనా స్పేందిేంచ సమసయూకు సామరసయూ పూరవాక పరిష్్కరేం చూపుత్రా?

శతఘ్ని న్యూస్: వదురుకుప్పేం మేండలేం, ఆళలో మడుగు పేంచాయతీ, వడీడి ఇేండలో 
గ్రామేం సమసయూల వలయేంలో ఉననిదని జనసేన పార్టీ నియోజకవర్గేం ఇేంచారిజి 
డా. యుగేంధర్ పొనని ఆవేదన వయూక్తేం చేశారు. డ్రైనేజి సమసయూనుేండ వడీడి ఇేండలో 
వాస్లకు విముకి్త కలి్పసా్తరా? అని ప్రశనిేంచారు. ఆక్రమణకు గురైన సమిశాన 
వాటికను సరవా చేసి మార్గేం స్గమేం చేసా్తరా లేదా అని రెవిన్యూ అధికరులకు 
తెలియజేసారు. అసలు గ్రామేంలో గ్రామ కేంఠేం ఎేంత ఉేంది? అని లెక్క 
తేలాచిలిసీన అవసరేం ఉేందని తెలిపారు. ప్రభ్తవా సథిలానిని కపాడలేరా? అని 
దుయయూ బట్టీరు. అసలే ఆళలో మడుగు అేందులో అనేక అవసథిలు అని, దానిని 
చక్క దిదా్దలిసీన ఆవశయూకత ఉేందని, గ్రామాలోలో ప్రశాేంత మైన వాత్వరణేం 
ప్రస్్తతేం లేదని.. వైసీపీ ప్రభ్తవాేం ఏరా్పట్ అయినప్పటి నుేండ మనుషుయూల 
మధయూ అేంతరాయేం, గ్రామాల మధయూ మనస్పరథిలు, కుట్ేంబాల మధయూ అేంతరాలు 
ఏర్పడ ససయూ శాయూమలేంగా ఏరా్పట్ కవాలిసీన గ్రామాలు అభివృదిధాకి న్చ్కోక 
అవసథిలుపడుతునానిరని ఆవేదన చెేందారు. గ్రామేంలో ఉనని మొత్తేం ప్రభ్తవా 
భూమిని సరవా చేయిేంచాలని డమాేండ్ చేశారు. ఇప్పటికైనా స్పేందిేంచ సమసయూకు 
సామరసయూ పూరవాక పరిష్్కరేం చూపుత్రా? లేదా అని రెవిన్యూ అధికరాలను 
కోరారు. స్పేందిేంచని పక్షేంలో పెద్ద ఎతు్తన మేండల తహసీలా్దర్ ఆఫీస్ వద్ద ధరాని 
చేసా్తనని హెచచిరిేంచారు. ఈ కరయూక్రమేంలో మేండల గౌరవ అధయూక్షులు నలిపి 
రెడడి మధ్, ఉపాధయూక్షులు విన్ద్ కుమార్, జిలాలో సేంయుక్త కరయూదరి్శ రాఘవ, 
గ్రామస్్తలు ఉనానిరు.

జనసేన తెలంగాణ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ విద్యూరిధి కమిటి 
నియామకం

శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబాద్, తెలేంగాణాలో జనసేన పార్టీని సేంసాథిగతేంగా 
మరిేంత ఉేందుకు తీస్కెళ్్ళేందుకు జనసేన పార్టీ తెలేంగాణ ఇేంచార్జి నేమూరి 
శేంకర్ గౌడ్ మరియు జనసేన తెలేంగాణా విదాయూరిధా విభాగ అదయూక్షతన జనసేన 
తెలేంగాణ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ విదాయూరిధా కమిటి పెేంటల పహేష్ అదయూక్షులుగా 
నియ్మకేం జరిగేంది.
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